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 ސާްފެށްޓެވުން.ޖަލްް .1

ްްް

ްعلَްًالسالمްًالصالةްهللްالرحين، الحودްالرحونްهللاްبسنްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
ްްޖަލްސާްފެށުނީ.ް.ًاالهްًهنްًصحبوްآلوްًعلَްهللاްرسٌل

ް5 

ފައިވާްގޮތުންްމެންބަރުންްހުށަހަޅުއްވާްއިންތިޤާލީްކަންތައްތަކާބެހޭ -2

 ްވޯޓަށްްއެއްސެވުންކަށްްންތަްހުށަހެޅުް

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްޞަ ްރައްޔިތުންގެ ްފެށުނީ. ްޖަލްސާއަށ264ްްްޖަލްސާ ވަަނ

ްމަރުޙަަަބާް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެންމެާހ  10ވަަޑއިގެންެދއްވި

ް ްމިހާތަނަށް ްއާދެ، ްމެންބަރުނ62ްްްދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެިރ

ް ްމިއަދުގެ ްއާެދ، ްއައިޓަަމކަށްްވަަޑއިގެންެދއްަވއިފި. ްެދވަަނ އެޖެންޑާގެ

ްހުށަހަޅުއްާވް ްމެންބަރުން ްކަންތައްތަކާބެހޭގޮތުން ްއިންތިޤާލީ މިއޮތީ،

ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިްއޒަތްތެިރ ްއާދެ، ްެއްއސެވުން. ްވޯޓަށް ހުށަހެޅުންތަކަށް

ް ްބޭްއުވނު ްދުވަހު ްއެންމެފަހުން ްފަދަިއން  15ވަަނ263ްްއެނިގވަަޑއިގެންަނވާނޭ

ްމެންދުރުފަ ްވޯުޓެގްޖަލްސާގައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހަމަނުވެގެން ްކޯރަމް ހުން

ްދަންނަވާލަންް ނުޑ ްއަުޅގަ ްދެން ްނުގެންެދވިފަިއވަނީ. ްކުިރއަށް މަސައްކަތް

ްމެންދުރުކުރީގެް ްއެދުވަުހެގ ްބަލާއިރު، ްމިދެންނެވިގޮތަްށ މިހާރުއޮތީ

ްއެދިވަަޑއިގެންެނިވް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ޖަލްސާގައި

ް ްކަރުދާސްްފަދައިން ްތައްޔާރުކުެރވުނު ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްއެހުމަށް  20ވޯޓަށް

ްގެްނދެވިފަިއވާތީެވް ްއަނބުރާ ްމޭޒުކޮޅުަތއްމަތިން ްކުެރވިފަިއާވގޮތަށް ތައްޔާރު

ްހުންނާނެކަމަށްް ްލިބިަވޑަިއގެންފައި ްމޭޒުކޮުޅތަކަށް ްމިހާރު އަނބުރާ

ްަދންނަވާލެވި ްއަޅުަގނޑު ްހަމައެާއއެީކގައި ްހީކުރަން. ފަިއްއަޅުަގނޑު

އޮތްފަދައިންްވޯޓުެގްމަސައްކަްތްކުރިއަށްްގެންެދވޭނެގޮތަކަްށްއަޅުަގނޑުމެްން

ްކޯރަމްް ްދަންނަވާލަންޖެހެނީ. ްއަރިހުން ްމެންބަރުންގެ  25ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެްއގޮތަށްް ްއެހެންޏާވެސް ްހަމަ ްކޯރަމް ްައޅުަގނޑުމެްނ ރަނގަޅުވީމަ

ް)ަވގުތު ްވާހަކަ. ްޤަަަސްދުކުރާ ްފަށަަަިއގަންނަން ކޮަޅކަށްފަހު(ްމަސައްކަތް
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ްއަިދް ްއެދެން. ްޖައްަސވާލަދެްއވުން ްކާޑުކޮޅުތައް ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްއާދެ،ް ް)ަވގުތުކޮަޅަކށްފަހު( ްއެދެން. ްޗެކްކޮށްލަދެއްވުްނވެސް ނަންފުޅުތޯ

 30އަދިވެްސްއަމީންޢާންމުްެއވިދާުޅވޭްާކޑުކޮުޅްނުޖެއްެސވިހުރިްަބއެއްްބޭފުޅުްން

ްވަރަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްޢިއްޒަތްތެިރްތިއްބެިވކަމަށް. ްއަދަބުވެރިކަާމއެުކ ށް

ްަޖްއސަވާލަދެްއވުން.ް ްކާުޑކޮޅުތައް ްދަންނަވާލަން ްއަރިހުން މެންބަރުން

ްދާދިް ްހަމަ ްމެންބަރުން، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާެދ، )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ްކާުޑކޮޅުަތްއް ްވެެދވަަޑއިގަތީާމ ްމެންބަރަކު ްޢިްއޒަތްތެރި ދެންމެއަކުވެްސ

ްއެދެން ްމިހާރުްޖައްސަވާލަދެްއވުން ްވޯޓަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްާއދެ،ްފުރަތަމަ .35 

ް ްނަންބަރު ްހުށަހެޅުން ްއޮތީ، ްބައްދަލުވުމުަގިއ1ްދަންނަވާލަން ްނުރަސްމީ .

ްއިދާީރް ނުޑ ްައުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްއެްއގޮތްކުެރވުންތައް. އެްއގޮތްކުެރވުނު

ްނެުގމަށްޓަކައިެވްސް ްވޯޓު ްދަންނަވާލާނަން ްއަރިހުަގއި ްއަމީންޢާންމު މޭޒުަގއި

ްދަންނަވާލަދެްއވުމަށް.ްއެ

ް40 

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްއިާދރީްމޭޒުންްއިްއެވވުން: ްއުތުރުބުރީގެ ްމާޅޮސްމަޑުލު ްބާބު. ްކަންތައްތަކާބެހޭ އިންތިޤާލީ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއުތުރުބުރީެގ ްތިލަދުންމަތީ ްހަމީދާއި، ްޝާހީަީން މެންބަރު

ްއަޙްމަދާއި، ްއަނީސާ ްމެންބަރު ްމުލަކަތޮޅު ްސަމީރާއި، ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު

ްއަޙްމަދުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކުަުބުރީގެ ްދެކުނުބުރީގެ  45ނިލަންދެއަތޮޅު

ްއިބްރާހީަީމްް ްޙުސައިން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްފާދިއްޕޮޅުގެ ނާޝިދާއި،

ްމުޙަންމަދުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ހުށަހަޅުއްވާ،

ްޙަ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްކޮޅުަމޑުލުގެ ްއަފީފްއާިއ،ްއަނިލްއާިއ، ސަން

ްޙަސަންއާިއ،ްްކޮޅުމަޑުލުގެ ްރަޝީދު ްޙުސައިން ްެމންބަރު ިޢއްޒަތްތެރި

ްނަޢީމުް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި  50ހަދުންމަތީގެ

ްމިބާބުގަިއް ްޢަމަލުކުރުން. ްމިބާބަށް ްހުށަހެޅުން. ް ތާއީަީދުކުރަްއވާފަިއވާ

ް ްނުވާނަމަ ްބަޔާންކޮށްފައި ނޑަެއޅިެގން ްކަ މިބާބުގަިއްއެހެންގޮތަކަށް

ްދަށުންް ްމިޤާނޫނުއަސާސީގެ ްކުރެވޭނީ ްކަންތައްތަކަްށްޢަމަލު ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

ްއެމީހުންް ަާބުކޮށް ްއިންތިޚާ ްމަޖިލިސް ްަރްއޔިތުންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއި

 55ްމަޤާމާއިްޙަަަވާލުވަންދެނެވެ.ް
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ް

ް

ްއެދެން.ްްްފެނިވަަޑއިގަންަނވާގޮަތކަށްްވޯޓުްެދއްވުންްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 60ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްހަމީދު،ްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު: ްޝާޙީން ްމެންބަރު ްއުތުރުބުރީ މާޅޮސްމަޑުލު

ްސަމީރު،ް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްއުތުރުބުރީ ތިލަދުންމަތީ

ްނިލަންދެއަތޮޅުް ްއަޙްމަދު، ްއަނީސާ ްމެންބަރު  65މުލަކަތޮޅު

ްފާ ްނާޝިދު، ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ދިއްޕޮުޅްދެކުނުބުރީ

ްމެންބަރުްޙުސައިންްއިބަރާޙިމް.ް

ް

ްމުޙަންމަދުްްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު: ްމެންބަރު ްޢިްއޒަްތތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްޙަސަންް ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްޮކޅުމަޑުލުެގ  70އަނިލް،

ްކޮޅުމަޑުލުގެ ްޙުސައިންްްއަފީފް، ްމެންބަރު ޢިްއޒަްތތެރި

ްޢި ްހައްދުންމަތީގެ ްޙަސަން، ްމެންބަުރްރަޝީދު ްއޒަތްތެރި

ްމުޙަންމަދުްނަޢީމް.

ް

 93ް75ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

71ްްވޯޓުްދެްއވީ:

00ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

09ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

80ްްްްްްްްޖުމްލަ:
ް80 

ް

ްވާހަކަެދއްކެުވން: ްރިޔާސަތުން ްމިހުށަް ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަށް ްމިވޯޓުގެ ްއާދެ،ްާއދެ، ްފާސްވެަެއްޖެ. ހެޅުން

ްވަޒީރުްނެގް ްއެދެން. ްދަންނަވާލަދެއްވުން ްހުށަހެޅުން ްއޮތް ދެވަނައަށް
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ްނިޒާމާބެހޭް ްނަޝީދު ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ

 85ްނުކުތާއެއް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއަުޅގަްވަީޒރުންގެްމަޖިލީުހގެްމެްނބަރުް ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްބޭނުންވަނީ،ޝުކުރިއްޔާ ްސާފުކުރަްނ ްނޑު

ްެއއްވެްސްްމުޙަްނމަދުްަނޝީދުް ްތެރޭަގއި ްހުށަހެޅުންތަކުގެ ްހުށަހެޅެމުންދާ ްވޯޓަށް  90ްމިހާރު

ްފާސްކޮށްފަިއާވްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޤާނޫނުއަސާސިގައި ްމިހާރު ްއެބައޮތްތޯ ހުށަހެޅުމެއް

ވާފަިއވާ.ްމާއްދާއަާކއިްތަޢާރުޟުވާީތވެްމަޖިލީހުގެްރިޔާސަތުންްއެކަެހރިކުރައްް

ްމިވޯޓުަގއިް ްއަޅުަގނޑުމެންނަްށ ްކަަމށްވާނަމަ ްވިދާޅުނުެވވޭ އެހެން

ްހަމަގައިމުވެްސް ްބަިއވެިރވާން ްމިވޯޓުގައި ނޑަްށ ްއަުޅގަ ބައިވެިރވާން،

ްމިހާރުް ްވިދާޅުެވވެްނވާނެ ްރައީސަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމިހާރު  95ދަތިވާނެ.

ްމާއް ްހުިރ ްފާސްކުރައްވާަފއި ްމަޖިލީހުން ްޚާއްަޞ ދާތަކުެގްރައްޔިތުންެގ

ްމިތާނގަިއް ްހުށަހެޅުމެއް ްއެްއވެސް ްތަޢާރުޟުވާ ްމާއްދާއަކާ ތެރެއިން

ްއެބައޮތްތޯ.ް
ް

ް100 

ްމިހުށަހެޅިގެންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއޮތީ، ްދަންނަވާލަން ްައޅުަގނޑު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްއެްއވެްސ ްދިއުމުގައި ްެއހެމުންދާ ްވޯޓަށް ްކުރުމުން ތާއީަީދު

ްއެްއގޮްތްމެންބަ ްމި ްުނވަަތ ްހުށަހެޅުއްވުމަކަށް ްހުށަހަޅުއްާވ ރުންތަކެއް

ްއެްއޗެްއް ްއަްނނަ ްފަހުގެ ްުކރުންތަކަކާ ްެއއްގޮތް ކުރެވިފަިއވާ

ްނޭނެގް ނަޑކަށެއް ްއަުޅގަ ްނޫންގޮތެއް ްނުވަތަ ްގޮތެއް  105ތަޢާރުޟްވެގެންދާނެ

ްސުާވލުކުރެްއވުމަށްް ްސުވާލުކުރެއްވި ްތި ްދެން ްގޮތެއްގެމަތީން. ްފާސްވަމުންދާ

ތަޢާރުޟްވާްެއއްެޗއްްމިހާރުްމިްފާސްކުރެވިފަިއވާްޤާނޫނުައސާސީގެްމިހާުރް

ްނެތްޯތް ްނުވަތަ ްއޮތްތޯ ްެއއްެޗއް ްތަޢާުރޟްވާ ްމިއާ ްބަޔާ، މިއޮތް

ްނުވަތަް ްއޮތްތޯ ްއެއްެޗއް ްތަޢާރުޟްވާ ްމިހާރަށް ްމިހާރުން އަޅުަގނޑަްށ،

ނޑަށްްބަލާލެވިފަކަެއއްްނެތް.ްއެހެންނަމަވެސް،ްއެްއަ ނުޑްނެތްތޯްއަޅުގަ  110ުޅގަ

ްފިޔަަވިއް ްބަިއތައް ްހުންނަންވީ ްބާބެއްަގއި ްއިންތިާޤލީ ްމި ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި
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ްމެންބަރުންް ްޢިްއޒަތްެތރި ްބައެއް ްހުރިކަމަށް ްބައިތަެކއް ްއިތުރު އެހެން

ްމެންބަރުވެސްް ްޢިްއޒަތްތެރި ްިތޔަ ްފާހަަގކުެރއްވުން ފާހަގަކުރަްއވާފަިއވާ

ްކޮންމެ ްއަުޅަގނޑު ްއިތުރުްއަުޑއައްަސވާފަިއވާނެ. ްެއއާބެހޭޮގތުން ހެން

 92ް115އެްއޗެއްްނުދެންނެވިޔަސްްބަެއއްްމެންބަރުންްދެކެވަޑައިގަންަނވާގޮުތަގއިް

ް ްހުށަހެޅުން، 85ްްވަނަ ްހުށަހެޅުން، 93ްްވަނަ ްއަދި ްހުށަހެޅުން 98ްވަނަ

ްމިް ްދިމާާވނެކަމަށް ްމަްއސަލަ ްމިދެންނެވިގޮތަށް ްހުށަހެޅުމަކީ ވަނަ

ްފާހަގަކު ްމެންބަރުން ްއެބަހުިރ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހެޅުންތަކެއް ަރއްވާަފއިާވ

އެހެންނަމަވެސް،ްމިްނުރަސްމީްބައްދަލުވުމުަގއިްެއއްގޮްތކުެރވުނުްއެްއވެްސް

ްބޭފުޅުންވެްސް ްހުރިހާ ްދެން ްނެތް. ްކަމެއް ްމިއިްނ  120އެްއގޮތްކުެރއްވުެމއްަގއި

ްނެްތް ްމަްއސަލައެއް ްމިދެންނެވިކަހަލަ އެއްބަްސެވވަަޑއިގެންފަިއއޮީތ

ނޑުްކުިރައށްްމިގެންދަނީ.ްހުށަހެޅުއް ވުންތަކަކަށް.ްއެހެްނީވމާ،ްއެބައިްއަުޅގަ

ްއަޅުަގނުޑް ްކުރަންޖެހޭނެގޮތަކީ، ްކަންތައް ްއަޅުަގނުޑ ްދެން ްފަހުން އޭގެ

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްތެަެރި ްމަޖިލީހުގެ ްޚާްއޞަ ްމި ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި

ްއަްނނަކަމަ ްމާއްދާތަކެއް ްދިމާވާ ްމަްއަސލަ  125ށްވަންޏާްޢައްޔަންކުަރއްވާަފއިވާ

ްހަމަް ްކޮމިޓީ ްއިދާރީ ްހޯދަން. ްލަފައެއް ްކޮމިޓީގެ ްއިދާރީ ްޖެހޭނީ އަޅުަގނޑު

ްކޮމިޓީެގް ްިއދާރީ ްކުރައްވާަފއިާވގޮތް. ްމަސަްއކަތް ްކުރީަގއިވެސް މީގެ

ްމަތީްން ްލަފާފުޅެއްގެ ްދެއްވި ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްެތރި ްއެ ލަފާފުޅާއެކީގަ

ްއަ ްޔަޤީންކަން ަަމުގެ ްޢަމަލުކުރާނެކަ ްއަުރވަން.ްއަޅުަގނޑު ޅުަގނޑު

ްެއވިދާޅުާވް ްކުރިްނ ްނިންމުމުގެ ްޮގތްތަކެއް ްއަިމއްލައަށް  130އަޅުަގނުޑ

ްނެތްތޯް ްނުވަތަ ްހުރިތޯ ްމައްސަލަތަކެއް ްަކހަލަ ްފާހަގަކުރަްއވާ މެންބަރުން

ްއިދާރީް ްިއތުރަށް ނޑަްށވުރެ ްއަޅުގަ ްޖެހޭނީ ްއަޅުަގނޑު ބެލުމަށްޓަކައި

ނަާވްެއްޢިއްޒަްތތެރިްކޮމިީޓެގްމެންބަރުންްހިމެނިވަޑަިއގަނ11ްްކޮމިޓީއެްއގެް

ނުޑް ނޑުްިތބޭފުޅުންނާއިްހަމައަށްްގެނެްސސަްއަުޅގަ ނިންމުމަކާއެކީގަްއަުޅގަ

ްމެންބަރުންގެް ްޢިއްޒަތްތެިރ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްނިންމާލާނީ.  135ބާބު

ްޤާަާނޫނުއަސާީސް ްމި ްއެދެނީ ްއަަަދަުބެވރިކަމާއެކު ްވަރަށް އަރިހުން

ް ްަރއްޔިތުންނަްށ ްމިްދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޑުމެން ްައުޅގަ ގެނަސްދިނުމަށްޓަކައި

ްމިކަްން ްއެއްަބިއވެަވޑަިއގެން ްމަސައްކަުތގައި ްމަތިވެރި ކުރަމުންގެންދާ
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ްނިޒާމާބެހޭް ްއާދެ، ްފުރުޞަތުދެއްވުން. ްނިންމާލުމަށް ކުރިއަްށގެންގޮސް

 140ްނުކުތާއެއްްސ.އަތޮުޅގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްޝަރީފް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްނިންމަވާްްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްްއައްުޑއަޮތޅުް ްނިންމަވަންޏާ ްކޮމިޓީން ްއިދާރީ ްކުިރން ްވޯޓަށްދިއުމުގެ ްމި ްއާދެ،

ްފެންނަނީ.ްްްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއަޅުަގނަޑށް ްއެހޭނެކަމަށް ްޯވޓަށް ްނިންމަވަިއގެން  145ކަމެއްެވސް

އެއީްފުރަތަމަްނުކުތާ.ްދެވަނަްނުކުތާއަކަށްްައޅުަގނޑަށްްފެންނަނީ،ްއިދާީރް

ް ްތިއްެބވި ްނުދެޭއ7ްްކޮމިޓީގައި ްތަނެއް ްގަވާއިދެއް ްމި މެންބަރުންނަކަށް

ްބެލުމުގެް ްތަޢާުރޟުތޯ ްޚިލާފަށް ްޤާނޫުނއަސާީސއާ ްގަާވއިދުން މަޖިލީހުގެ

ްނޫނޭ.ް ްގެެއއް ނިޑޔާރު ްުއއްތަމަފަ ްދިވެިހރާއްޖޭގެ ްމި ްއެއީ ގަާވއިދެއް.

ްއަް ްވޯޓަކަށް ްފްލޯރއިން ްމަޖިލީހުގެ ްމި  150އްސަަވިއގެްންއެހެންކަމަށްވީއިުރަގއި

ްއަދިް ްނޯންނާނެ. ްެއއްެވސްގޮެތއް ަްވެރި ްއިންޞާފު ނިންމެވުމަށްވުރެ

ްތަޢާރުޟުވުންް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްނޯންނާނެ. ްހުރިގޮތެއްވެްސ މަޞްލަޙަތު

ްއެނޫންް ްއަޣްލަބިްއަޔތުން. ްފްލޯރގެ ްމަިޖލީހުގެ ްމި ނަޑއަޅާނީ ްކަ ނޫން

ްބަލައިގަންް ްއަޅުަގނޑުމެން ްނިންމެވުމަކީ ްނިންމަވާ ްކަމެއްްގޮތަކަށް ނާނެ

ްމުިޅް ްގެއްލި ްޙައްޤުަތްއ ްއަޣްލަބިއްޔަުތގެ ްމަޖިލިސްގެ ްއެއީ  155ނޫން.

ްނުކުާތް ްެއ ްއެހެންކަމަށްާވއިުރ، ްކަމެއް. ްެގއްލިދާނެ ްޙައްޤު ރައްޔިތުންެގ

ްނިންމުމެއްވެްސް ްނިންމަވާ ްކޮމިޓީން ްއިދާރީ ްއަދި ްފާަހގަކުރަން. އަޅުަގނޑު

ް ްބޭނުން.ްއެހެންވީމާ،ްޭއގެ ްބަލާލަން ްމިަކންކަންްސާފުެވްއަޅުަގނޑު ކުރިން

ްހަލަބޮލިވެގެންް ްމަޖިލިސް ްދެން ްފަހުން ްވޯޓަްށއަހާ ްއޮންނަންވާނި. ނިމިފައި

ްނޫންކަމުަގިއް ްހަމަޖެހޭކަމެއް ްއޮތުމަކީ ްނިންމަވާގޮތަށް ްއެކަްނކަން  160ހޫނުވެގެން

ްދަންނަވަން.
ްް

ް

ްޢިްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނުޑްއެދެން ްމެންބަރު،ްއަުޅގަ ްހަމަްޢިއްޒަތްތެަެރި ްެމންބަރުން ްއޒަތްތެރި

 165ކެތްތެރިކަމާއެކުްުސވާލުތައްްުކރެއްވުން.ްއަދިްއަޅުަގނޑުްހަމަްއަޅުަގނަޑްށް

ްއަރުވަމުްން ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ނުޑ ްއަުޅގަ ްޖަވާުބ ދެވެންއޮތް
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ްޢިއްޒަތްތެިރްމަޖިލީހުގަިއް ްެއއްގޮަތކަށްވެްސްމި ނޑުމެން ގެންދާނަން.ްއަުޅގަ

ްކަންތައްަތކަ ްކޮށްފާެންހިނގާ ްނަތީޖާއެއް ްނުަބއި ްއޭގެ ްަރއްިޔތުންނަށް ކީ

ްވަރަްށް ްއަުޅަގނޑު ްނުކުރެްއވުމަކީ ްކަންތައްތަްއ ދެރަގޮތަކަށް

ްމެންބަރުންވެސްް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަދި ްކަމެއް. ްއެޭދ ްއަދި  170އެދެިވގެންާވކަމެއް.

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްިތ ްޔަޤީން. ނޑަށް ްއަުޅގަ ްޤަބޫުލކުރަްއވާނެކަމަްށ އެގޮތް

ްޝަރީފްްމެންބަރުންވެ ްއިބްާރހީމް ްެއގޮތްކަމަށް. ްއެިދވަަޑއިގަްނނަވަނީ ސް

ްސުވާލަްށް ްކުރެްއވި ްދެންމެއަކު ްމެންބަރަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ސ.އަތޮޅު

ނޑަށްްޖެހެނީ،ްއިދާރީްކޮމިޓީންްލަފާދެއްވީމަްއެްދެއްާވް ދަންނަވާލަންްއަޅުގަ

ްކުރާނީވެސް ްމަސަްއކަްތ ްމިތަނުގަިއ ްއައިްސ ނޑު ްއަުޅގަ  175.ްލަފާއެއްގެމަތީން

ްނުދެއްވުންެވްސް ްވޯޓުދެއްވުމާ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްތި ހަމަ

ްެއއްގޮަތކަށްވެްސް ްެކތްތެރިވެަވޑަިއގަންނަވާށޭ. ްއެހެންވީމާ، އޮންނާނީ.

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމި ްގެންދިއުަމކަށް ްައމާޒުކޮށްގެން ްަވކިދިމާއަކަށް ވަިކގޮތަކަށް

ްޢިއް ްމެންބަރަކު، ްޢިއްޒަްތތެރި ްއެއްެވސް ްމެންބަރުންްމަޖިލީހުގެ ޒަތްެތރި

ްބައްލަާވއިރު،ް ްނިސްބަތްކޮްށ ްހުވަޔަށް ްތިއްެބިވ  180ކުރަްއވަިއގެން

ްމިދެންނެވީ.ް ްެއވާހަަކ ްޤަބޫލުކުރާތީ ނޑު ްއަުޅގަ ނުވިސްނަވާނެކަމަށް

ް ްޚާލިުޤވަންތަ ްވާޖިބުެވގެންވަނީ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ސުބްޙާނަޙޫްهللا

ްއަ ްުހވަޔަްށ ްތިބި ްކޮށްގެން ްއަޅުަގނޑުމެްނ ނޑުމެްންވަތަޢާލާއަށް ުޅގަ

ނޑު ްައޅުގަ ްެއގޮތަށް ްއާެދ،ްްއިޙްަްތިރާމްކޮށް ްގެންިދއުންކަމަށް. ކުިރއަށް

ްޢަލީް ްތަސްމީނު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްިޢއްަޒތްތެރި ްބ.އަތޮުޅގެ  185އަޅުަގނުޑ

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.
ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް190 

ްަރއީސްްމާޮޅސްމަޑުލުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްވިދާުޅވެއްެޖްޝުކުރިއްާޔ ްަރއީްސ ްިޢއްޒަތްތެރި .ް

ްބަެއްއްްްއަްޙމަދުްަތސްމީންްޢަލީ ްމާއްާދތަކަށް ްބައެއް ްހުރި ްހުށަހެޅިފައި ްމިހާރު ްމިހާރުވެސް،

ްއެއްެޗއްކަްންްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހުށަނޭޅޭނެ ްމިތަނަށް ްއެއީ ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްމިހާރު ްހީވަނީ ްއަުޅަގނޑަށް ްޖަލްސާގަިއްހާމަކޮށްފައިވާކަުމގައި. ެއިކ
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ްދައްަކވާފައި.ް ްވަނީ ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަްތތެރި ްއެ  195މިވާހަކަތައް

ްވޯޓުލުުމެގް ްއެްއޗަަކށް ްެއއްެވސް ްއަޅުަގނޑުމެން އެހެންކަމަށްވަންޏާމު،

ްގޮެތްއް ްނަމަވެސް ްގެންަދވަިއގެން ްކޮމިޓީއަށް ްއިދާރީ ްދޭތެރޭ ްއެާއއި ކުރިން

ނުޑމެންްވޯޓުލާންްނިންމެވުންްމުހިންމުހެންްއަޅުަގނޑަށްްހީޭވ.ްއެް ްއަުޅގަ އީ

ްއައިސްަފއިހުރިް ްކޮމްޕްރަމައިޒްކޮްށގެްނ ްައޅުަގނޑުމެްނ ފަށާއިރު،

ްބަެއްއް ްތާީއދުކުރާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދެން ްވޯޓުލާިއރު، ްކުރިން  200އެްއޗެހިތަކަށް

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްެއއީ ްއެނގުން ްތަޅުމުގައި ްވާނެގޮތެްއ ހުށަހެޅުންތަކަށް

ްވިދާ ްރަީއސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަތްމަތީަގޭއްމުހިންމު. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ުޅވެއްޖެ

ްހުށަނާޅާް ްއެ ްފްލޯރއަށް ްމި ްއެހެންނަމަވެސް، ްއޮތީ. ްނިންމުން ކަންކަން

ްއިޚްތިޔާރެްއް ްނިންމުެގ ްގޮެތއް ްެއއަށް ްވޯޓުަލިއގެން ްެއއަށް ކަމަށްވަންޏަކާ

ްބޭނުންވަނީ،ް ް ްދަންނަވާލަން ްއަޅުަގނޑު ްެދން ްނުލިބޭ.  205އަޅުަގނޑުމެނަކަށް

ްޤަބޫލު ްކަންތަްއްއަޅުަގނޑު ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްމިހާތަނަށް ކުާރގޮތުަގިއ

ްހުށަހެޅުންތަކަްށް ްހުށަހެޅިފައިވާ ްއެންމެފުރަތަމަ ގެންދަވާފަިއާވގޮތަކީ،

ްގެންދިއުން.ް ްެއގޮުތގެމަތިން ްއައްަސވާ ްވޯޓަށް އެންމެފުރަތަމަ

ްބައެްއެގް ްއެަތއް ްޤަބޫލުކުރަނީ ްއަުޅަގނޑު އެހެންކަމަށްވާނަމަ،

ްއެްއކޮ ްނެރިފަިއްހުށަހެޅުންތަކެއް ްއެ ްކޮމްޕްރޮމައިްޒކޮށްގެްނ  210ށްލަިއގެން

ްހުށަހެޅުނުް ްއެންމެފުރަތަމަ ްމަޖިލީހަށް ްެއއީ ްހުށަހެޅުމަކީ، އެއޮންނަ

ހުށަހެޅުންތަކުގެްގޮަތކުނޫން.ްެއހެންވީމާ،ްކޮންމްޕްރޮމައިޒްނުޮކށްްއެްހުށަހެިޅް

ްއެންމެފަހަށްް ްހުށަހަޅުއްވާފަިއ ްއެ ްތަރުތީބުން ހުށަހެޅުންތަކުގެ

ްސަބަބުތަކާހުރެްއަންނަން ްއެިކ ްޤަބޫލުކުރަނީ ްއަޅުަގނޑު ޖެހޭނެކަމަށް

ްގެނެސްފަިއް ްކޮންމްޕްރޮމައިޒްކޮްށގެްނ ްވާހަކަދެެކވިގެން ްމެދުަގއި  215ޕާޓީތަކުގެ

ްހުރިްހުށަހެޅުންތައް.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.
ް

ް

ްކުރީދުވަްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްއެކަްންއާދެ، ްޖަލްސާގައި ހުގެެވސް

ްފައްޓަިއގެންް ްމިއަުދ ްމަސަްއކަތް ްއެަެހުމުގެ ްވޯޓަށް ްއަދި  220ޤަބޫލުކުރައްވާ

ްއޮޅުވާލުމެްއް ްއެއްެވސް ްހަމަ ްކުރިއްސުރެ ްހަމަ ްމިގެންދަނީ އަޅުަގނޑު

ްމިއަދުް ްދެން ްގޮުތގެމަތިން. ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ްއޮޅުމެއްނެތި ނުވަތަ
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ްފާސްކުރައް ްމާއްދާ ްއެއް ްހުށަހެޅިްމިހާރު ްގޮތުގެަމތިން ްމިދެންނެވި ަވއިފި

ްަބއްދަލުކުރެވިަފއި.ް ްބައްދަލުވުންތަުކގައި ްނުރަސްީމ އަޅުަގނޑުމެން

 225އެހެންވީމާ،ްމިހާރުްތިވިދާޅުްިވދާޅުމުގައިްވެިލޑިޓީެއއްނެތްކަަމށްްއަޅުަގނުޑް

ްޢަމަލެއްް ްއަުޅަގނޑު ްެއގޮތަކަށް ްއެއްޮގތަކަށްވެސް ްއެބަޖެހޭ. ދަންނަވާލަން

ްކު ްމިްމިހާރު ްދަންނަވާލަން ްވިސްނާލަންޖެހޭ. ްއިތުރު ނޑަްށ ްއަޅުގަ ރުމާމެދު

ްކޮމިޓީންް ްިއދާރީ ނުޑ، ްއަުޅގަ ްެއްއގޮތަކަްށވެސް ްމީ ްމިހާރު ބޭނުންވަނީ،

ްެއއީް ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެތޯއޭ ްއަުޅަގނޑުމެން ްލަފާފުޅަކީ ދެއްވާ

 230ންޏާ،ްގޯސްލަފާފުޅަކަށްްވެދާނެކަމަށްްނުވަތަްވެލިޑިީޓއެއްނެތް.ްއެހެންކަމަށްވަ

މިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުންްއެްއިދާރީްކޮމިޓީްއުވާަލއްވާަފިއްނުވަތަްެއކަްން

ްނިންމަވައިފިއްާޔް ްެއކަން ްއުނިކުަރއްވާަފއި ްގަާވއިދުްނ ހަމަޖައްސަވާފައި

ްއިދާރީް ްެއކަހަލަ ްމިއަދު ްއެހެންނަމަވެސް، ްކުރާނަން. ްއެކަން އަޅުަގނޑު

ްމަސްޢޫ ްކޮމިޓީގެ ްއިދާީރ ްއޮވެަފއި ްތެރޭަގިއްކޮމިޓީއެއް ލިއްޔަތުަތކުގެ

ްޮއްތް ްކޮންފްލިކްޓް ްމިކަހަލަ ްޮއތީމާ، ްލަފާދިނުން  235ރައީސަށް

ްމަޝްވަރާާއިއް ްކޮމިީޓގެ ްއިދާރީ ްއެ ނޑު ްއަުޅގަ މައްސަލަެއއްދިމާވީމާ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްލާޒިމެްއކަމަށް ްއޮތް ްމައްޗަށް ނުޑގެ ްއަޅުގަ ލަފާހޯދުމަކީ

ްނިޒާމާބެހޭް ްއާދެ، ްދަްނނަވާލީ. ްއެވާހަކަ ނުކުތާތައްްްޤަބޫލުކުރާތީ

ްބ.އަތޮުޅެގް ްބޭނުންވަީނ، ްދަންނަވާލަން ްައޅުަގނުޑ ގިނަވަމުންދަނީ.

ްމަތިވެރިް ްމާތް ްމިކުރާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއަިރހުން ްމެންބަރުގެ  240ޢިއްޒަތްތެރި

ްމާތް ްމަސައްކަުތގައި ްހަމަކަށަވަރުންވެްސ.ްهللا ްލައްވާނޭ ހެޔޮތަޢުފީޤް

ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެަެރި ނުޑްހަމަ އެިދވަަޑއިގަންަނާވްްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްހުރިހާް ްއޮތް ްކޮށްެދވެްނ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްހާސިލުކޮށްދެްއޭވތޯ ހުރިހާކަމެއް

ްއަނެއްާކވެްސް ްޔަޤީންކަން ްމަސައްކަތްަތެކއްކުރާނެކަުމގެ އިޚްލާޞްތެރި

ްޙުސައިްން ްމެްނބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްތ.އަތޮޅުެގ ްއާދެ، ްއަުރވަން.  245އަޅުަގނޑު

ްބ ްދެންނެވީ ނޑު ްއަޅުގަ ްޙަސަން. ްމެންބަރުްރަޝީދު ްޢިްއޒަްތތެރި .އަތޮޅުގެ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްމެންބަަރށް ްިޢއްޒަތްތެރި ްވާހަކަފުޅުދެްއކެިވއޭ، ްޢަލީ ތަސްމީނު

ްދަންނަވާލިން.ްއާދެ،...

ް
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 250ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްބަލާއިރުަގިއްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްޢަމަލުކޮށްފައިވާގޮތަްށ ްމިާހތަނަށް ްމަޖިލީހުގައި .`ް

ްމިހާުރްްހަަކދެއްެކވުން:ރަޝީދުްޙަސަްނަްްވާ ްައއްސަާވފައި. ްވޯޓަށް ްތަރުތީބުަުން ްހުށަހެޅުން ްއޮތީ މަޖިލީހުގައި

ްމެންބަރުް ްއުތުރުބުރީ ްމާޅޮސްމަޑުލު ްމިގެްނދަވަނީ ްއަްއސަވަމުން ވޯޓަށް

ްހިމެނޭތީ.ް ްހުށަހެޅުއްވުންތަެކްއ ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްޙަމީދު  255ޝާހީން

ްއެ ްހުށަހެޅުމެއްަގއި ްއެއް ްނުރަސްމީްއުސޫލެްއގޮތުން ްބޭފުުޅން ްބަިއވަރު ތައް

ްފުރަތަމަް ްއެްނމެ ްއޭގެތެރޭަގއި ްއަހަންޏާ ްވޯޓަށް ބައްދަލުވުމަށްފަހު

ދެވަނައަށްްހުށަހެޅިްހުށަހެޅުންްހިމެނޭނަމަްއެްްނޫނީހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެޅުންް

ްެއް ްއެހެންވީމާ، ްލިބެމުންދޭ. ްހުށަހެޅުމަކަށް ްކޮމްބައިންޑް ްއެ އިސްކަމެްއ

 260ހުށަހެޅުމުގ19ްްެއްަސވަމުްންގެންދަވާްމިްކޮމްބައިންޑްްއުސޫލުންްވޯޓަށްްއަ

ް ްޝާހީން ްއަދިްޙަަަތެރޭގަިއވެސް ްހިމެނޭ. ްހުށަހެޅުއްވުންތައް މީދުގެ

ްހިމެނޭ.ް ްފަރާތްވެސް ްހުށަހެޅުނު ްހުށަހެޅުން ްއޮތް ްއެންމެ ދެވަނައަށް

ްލިބެންޖެހޭނެކަމަށްް ްމި ްހުށަހެޅުމަށް ްކޮންބައިންޑް ްމި އެހެންވީމާ،ްއިސްކަން

ްނޑުްޤަބޫލުކުރަން.ްުޝުކރިއްޔާ.އަޅުގަް
ް265 

ް

ްފާހަގަކުރެްއިވްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތިވިދާުޅވި ްއެބައިނގޭ ްއަޅުަގނޑުމެްނނަށް ްއެކަން އާދެ،

ްމެންބަރުް ްޢިްއަޒތްތެރި ްއުތުރުބުީރގެ ްމާޅޮސްމަޑުލު ްފުރަތަމަ ްހަމަ ފަދައިން

ް ްތަސްމީންޙަޝާހީން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްބ.އަތޮޅުގެ ްޢަލީްްމީދު،

ްަވިކް ްއެހެންނަމަވެސް، ްއެގޮތަށް. ްމިދަނީ ްއެަކން ްފަދައިން  270ފާހަގަކުރެްއވު

ްމާއްދާތަކުަގިއް ްބައެްއ ްއެބަވޭ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެ ހިސާބަކުން

ްހަމައެކަނިްމި ްލިޔެފައިާވތީ ްމިހެން ްޤާނޫނުއަސާސީ ްނޫނީ ޤާނޫނުއަސާސީ

ްތަކުގަް ްހުށަހެޅުން ްބައެއް ްގެަނއުމަށްޓަަކއި ިއްއެއިޞްލާޙު

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްފޮނުވާފަިއ ްއަިމއްލަފުޅުގޮތުން ބައިވެިރެވވަޑައިުނގެން

ނުޑް ްއަުޅގަ ްެދން ްމިހާރު ްއެހެްނވީމާ، ްއެނގިަވޑަިއގަންަނވާނެ.  275މެންބަރަށް

ް ްިމއޮތް ްދަންނަވާލަން ްވޯޓަށް ްމިއޮންނަނ2ްީދެން ްހުށަހެޅުމުަގއި ެއް،ްވަނަ

ްއެ ްއެއްބަސްެވވަަޑއިގެންފައި. ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިް'ހެންނަމަވެސް،
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ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމީގަިއް' ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެ ްޮއތީމަ އޮވެަފއި

ްޤާނޫނުއަސާސީް' ްޮއވެފައިް' ،ް ްހުށަހެޅުއްިވްއެދެން ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްިމްޤާނޫނުއަާސސީ'ހުށަހެޅުމުގައި ްެއްއަކުރުް'  280ނޫންްްހަމައެކަިންެއްލަފްޒު

ްހުށަހެޅުން ްތަފާެތއްނެތި ްއެްއވެސް ހުށަހަޅުއްވާަފިއވަނީ.ްްއެހެން

ްގޮތުަގއިއެހެންނަމަވެ ްހުށަހެޅުމެއްގެ ްދެ ްސް، ްދެވަނަް. ްދެން ިތވިދާޅުވިހެްނ

ްހުށަހެޅު ްއަޙްމަދުްއްވުހުށަހެޅުއްވި ްބައިވެިރވަަޑއިގަންަނވަްނ ުމަގއި

ްބަިއވެިރެވވަަޑއިގެންަފއި.ް ްހުށަހެޅުމުގައި ްމި ްހަމަ ްއެަބއޮތް ސަމީރުވެސް

ްއެގޮތަްއެހެންވީމާ، ްިތވިދާޅުިވގޮތަބެލިޔަްްށ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްކުިރއަްށްސް  285ށް

ްއުގެންދި ްޙަމްދޫނު ްއާދެ، ްއެަބޮއތް. ްފުރުޞަތު ްމީދުްޙަަަމުގެ ވަޒީރުްނެގް،

ްމަޖިލީހުގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް290 

ްނުކުތާއެްވަީޒރުންގެްމަޖިލީުހގެްމެްނބަރުް ްިނޒާމާބެހޭ ނޑު ްރަީއސް.ްއަުޅގަ ްިޢއްޒަތްތެރި ްެނީގްޝުކުރިއްޔާ ްއް

ްބަލާފައިްްޙަްމދޫންްަޙމީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދިޔަޮގތާ ްމިއަދު ްމަސައްކަތް ްމަޖިލީހުގެ ޙަޤީޤަތުގައި

ް ްހުށަހަޅުއަޅުަގނޑުމެން ްރައީސަށް ްވިދާޅުެވގެްންްއވައިްޢިްއޒަތްތެިރ ެގން

ް ްދެން ްފެށިފައިއޮތްވާ ްމަރުޙަލާ ްއެހުމުގެ ްނުކުތާވޯޓަށް ްނިޒާމީ ާއްނެގުނު

ްޢިއްޒަ ްދެްބެހޭގޮތުން ްރަީއސް،ްޖަވާބުެދއްިވއިރު ްުގޅިގެްންތްތެިރ ްޖަވާބާ  295އްިވ

ްމެންބަރުްބ.އަތޮޅު ްހުށަހެޅުއްވުމެއްްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހެޅުއްވި ނެންެގިވް،

ްވެލިޑިީޓއެއްނެތޭް ްއެްއވެސް ްޭއގަިއ ްބެހޭގޮތުން ޢިއްޒަތްތެިރްްނުކުތާއަކާ

ްވިދާުޅވީމާ ްރައީސް ްވާހަކައަކީްްއަުޅަގނޑު، ްބޭނުންވާ ،ްދަންނަވަން

ްމިހާރު ްއަމާޒުކޮްށް،ްއަޅުަގނޑުމެން ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްނުކުތާަތަކށް ދެން

ްވޯޓަށްް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިހާރު ްދެއްވިއިރު ްނަންަބރު  300ފާހަގަކުރެްއވިއިުރވެސް

އޮތްްހުށަހެޅުންްތަަަކުގައިްޮއތްްނަންބަރުތަކެއްވެސްްނޫންްވިދާޅުީވީކވެސް.ް

ްމަޖިލި ްއެންމެަފހުން ްއިްއޔެ ްއޮޙަޤީޤަތުގައި ްގިަންސް ްވަރަށް ތްދުވަހު

ްއަރާަފއި ްއެބަހުރިްއޮޅުންތަެކއް .ް ްބޭނުންވަނީ، ނޑު ްއަުޅގަ ނުޑްައދި އަުޅގަ

ްއެންމެް ްދެން ްދެކޭގޮުތގަިއ ނުޑވެސް ްއަޅުގަ ްބޭނުންވަނީ ްތާއީދުކުރަން ހަމަ

ް ްއެ ްވާނީ ްރަނގަޅުގޮަތކަްށ ްމަސްލަޙަތު ްތަރުތީބުންްހަމަ  305ހުށަހެުޅން
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ްއެ ްދެން ްހުށަހަޅާގޮތަީކްގެންދެިވއްޖެއްކަމަްށވަންޏާ. ްައޅުަގނުޑ ހެންވީމާ،

ްބ.ހަ ްފަދައިންްމަ ްހުށަހެޅުއްވި ްމެންބަރުވެސް ްޢިއްޒަތްެތރި އަތޮޅުގެ

ްެގންދަވާކަމަށްވަންޏާް ްތަރުތީބުން ްއެ ްގެންދަވަން. ތަރުތީބުން

ްޝުކުރިްއާޔްލިކޮންަްސޮ ްއެންމެފަހުން ްއަންނަންވާނީ ްނުކުތާަތކެްއ ޑޭޓެޑް

 310ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ް

މިހާރުްއަޅުަގނޑުްދެންނެވީްމިހާރުްއެއްްހުށަހެޅުންް،ްމެންބަރުްޢިއްޒަތްތެރިްްވާހަކަެދއްެކވުން:ްރިޔާސަތުން

ްހުރިހާް ްތަްއޔާރުވެ ްވޯޓުލާން ްމަޖިލީހުގައި ްއަޅުަގނޑުެމން ކުރީދުވަހުެގވެސް

ް ްސަބަބުތަކާކާހެދިކަމެއްނިމިފައި ްދިމާވި ނޑުމެންނަްށްްވަިނކޮށް  315ައުޅގަ

ްމެން ްނުގެންެދވުނީ. ްިއންޓަވަލްފަހުންްކުރިއަށް ްޖަލްސާގައި ދުރުފަހުގެ

ްމިއަދުެގް ްނުގެންެދުވނީ. ްކުިރއަށް ްކޯރަމްހަމަނުވެގެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ް ްމިދެންނެވިގޮތަށް ްއެންމެފުރަތަމަ ްޖަލްސާގައި ްވޯޓަށްއޮތް ްހުށަަަހެޅުމަށް

ްއަހަ ްއެއި ްއޮތް ްދަންނަވާެލވެން ނޑު ްއަުޅގަ ްދެން ްނިމުނީމަ ަކްންއެކަން

ްތިޤަބޫލުކުރައްވަް ްނުކުތާއެްއގެްބެިއގެން ްނިޒާީމ ްއެހެން ްއަނެއްކާ  320ފަހުން

ްއެހެންް ްމެންބަރަކު ްދެންނެވުނީް،ްފާހަގަކުެރއްވީތީްދަށުން ނަޑށް ްއަުޅގަ ދެން

ނޑުގޯސްެއްއޗެ ްއަުޅގަ ްދެން ްްްއކަމަށްވަންޏާ ްއަރަީނ ނުޑްހިތަށް އަުޅގަ

ްގެން ްމިދެންނެވިނީނާއަނބުރާ ްއެހެްނނަމަވެސް، ްއޭ. ،ް އުސޫލެްއގޮތުންްމި

ްމި ްނުރަނަގުޅކަމަކަށެއް ްގޮތް ްުނފެނެގެންދެވޭ ނޑަށް ދެންްްއޭ.އަުޅގަ

ް ްމިދެންނެވި ްމިޮއތީ ްކޮންސަރން ްކަމަށްވަންާޏ4ްްތިބޭފުޅުންގެ  325ހުށަހެޅުމަށް

ްކޮމިީޓް ްއިދާރީ ްނިންމާލާފައި ްމިހިސާބުން ްޖަލްާސ ްިމއަދުގެ އަޅުަގނޑު

ްއާ ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(. ްއިނގޭތޯ. ްހަމަޖެއްސިދާނެ ްމިްބާއްާވގޮތަށް ދެ،

ް ްޤާނޫނީއަސާސީގެ ްބާރު ްގެންދިޔުމުގެ ްކުރިއަށް ްނިންމުމާ ވަނ99ްްަޖަލްސާ

ނޑުް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީާމ، ްލިބިދޭ. ްރައީސަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްދަށުން މާއްދާގެ

ްވަރަްށް ްއަޅުަގނޑަށް ްގިނަެވއްޖެ  330ކޮންމެހެން...ްއާދެ،ްނިޒާމާބެޭހްނުކުތާތައް

ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަތޮުޅގެ ްތ. ްއާދެ، ްއަފީފްްްދަތިވެއްޖެ. ްޙަސަން މެންބަރު

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.

ް
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ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް335 

ްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއަުޅަގނޑުްހީކުީރްކުރިަމތީްއެްިތއްބަާވްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙަަސންް

ްްްޢަފީފްްވާހަކަެދއްކެވުްނ: ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ްބޭފުޅުން ްނެީގމަ ްދެއްވާފަިއަކމަށް ހަތަށްްފައެބޭފުޅުންނަށް

ްނެގީ.ްއަންނަނީ ްެދވަނަފަހަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްނިޒާމީްްެއކަމުްއެއީ ޭއެގފަހުން

ްނުކުތާްނެންގެވިްބޭފުޅުންނަށްްދެއްަވއިފި.ް
ް340 

ް

ްމެންބަރުޢިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއްޒަތްތެރި ްޢިއްޒަތްތެިރް، ްއަނެްއ ާވހަކަފުޅުދައްަކވާއިރު

ްދެރަ ްނަފްސަށް ްޢިއްޒަތުން ްއެއްެޗްއްމެންބަރެއްގެ ްލިބޭނެ ކަމެއް

ނޑުްވަަރށްްއެދެވޭކަެމއް. ްވިދާޅުނުވުމަކީްއަުޅގަ

ް345 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްވާހަކަނޫންތޯްްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙަަސންް ްމޮޅުކަުމެގ ްއެބޭފުޅުންެގ ްެއއްގޮަތކަށްެވްސ ްއަޅުަގނުޑ

ނޑަށްްއެބޭފުޅުންނަްވަނީ.ކަމިދައްްްޢަފީފްްވާހަކަެދއްކެވުްނ: ްއަުޅގަ ްދީފަިއ ްފުރުޞަތު ްފުރަތަމަ ްށ

 350ްފަހުންްފުރުޞަތުްދޭވާހަކަ....

ް

ް

ްމިގެންދިޔަީއްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްއަރުވަމުްނ ްފުރުޞަތު ްައޅުަގނޑު ްމިދެންނެވީ އަޅުަގނޑު

ްއެހެންް ްމަިޖލީހުގެ ްވަޒީރުްނގެ ްތަރުތީބުން. ްއުސޫލުްނ ްފެނުނު އަޅުަގނޑަށް

ްއަނެއްކާް ްހަަމްްމެންބަރަކުވެސް ްއެބައޮްތ ްކިުއގަިއ ްއެަބއޮތް  355މިހާރުވެސް

ްއަިދް ނޑު ްއެހެންނަމަވެްސ،ްައޅުގަ ްއެިދވަަޑިއގެންފައި. ްނުކުތާއަކަށް ނިޒާމީ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްއަރުވަންެޖހޭތީ ްދެވަނަފަހަރަކަށް ްމެންބަރަކަްށ ްޢިއްޒަތްތެރި އެ

ްނާރުވާްމިގެންދަނީ.ްމެންބަރުްޙަސަންްއަފީފް.ްއާދެ،

ް

 360ްކުރިއަށްގެްނދެވުން()ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާް

ް
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ްމަޖިލީހުގަިއްްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙަަސންް ްމި ްވާހަކަައކީ ްއޮތް ްދަންނަވަން ނޑު ްއަުޅގަ އާދެ،

ްކުރިންވެސްް

ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ.ްްްޢަފީފްްވާހަކަެދއްކެވުްނ: ްމަނިކުފާނަށް ްޮއތްގޮތް ްކުަރްއވާފައި ކަންތައްތައް

ްެއއްބަސް ްބައްދަލުވުމުގައި ްނުރަސްމީ ްެއީއްދެން ްމައްަސލަތަކަކީ  365ވެ

ްެއް ްއެްއޗަކަްށވާތީވެ ްއެއްބަްސެވވޭ ްއެންމެންނަށް އަޅުަގނޑުމެން

ްވޯޓަްށް ްއެކަންތައްތަކަށް ްފުރަތަމަ ްހަމައެޮގތަށް ްއޮތީ ކުރީަގއިވެސް

އައްަސވާފައި.ްދެންްމިހާރުްމިްވޯުޓގެްކަންތައްތަްއްކުިރއަށްްނުގެންދިޔުމަްށް

ްނުފެނޭ ނޑަކަްށ ްއަުޅގަ ްމެންބަރަކުްްހުރަސްއެޅުމަށް ްޢިްއޒަތްެތރި އެްއވެސް

ްމަސައްކަތްކުރުުމެގް ްއިޞްލާޙަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެއއީ  370މަސައްކަތްކުރުން

ްިމް ްއިްލތިމާސްއަކީ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްެއހެންވީމާ، ްކަމެއްކަމަށް. ރޫޙުގަިއކުރާ

ްކަންތަްއް ްހުރި ްެއއްބަްސވެފައި ްަބްއދަލުވުމުގަިއ ްނުރަސްމީ އަޅުަގނޑުމެން

ް ްވޯޓުަނގާ ްަކންތައްތަކަިއގެްންތަކުަގއި ްތިވިދާޅުވާ ްދެން ނިމުމަށްފަހު

ނުޑްމިހެންްމިދަންނަވަނީްކުރިއަށްދިޔުމަށްްގޮތެްއްނިންމުމަށް.ްއާދެ،ްއަޅުް ގަ

 375ކުރީަގިއވެސްްމިތާނަގއިްކަންތައްްކޮށްަފއިހުރިަިްގޮތްަތކެއްްއެބަހުރި.ްއީްއެ

ްރިާޔސަތު ްައއިމަ ްއެހިސާބަށް ްކަންތައް ްނެެއއްެސވޭ ްވިދާުޅވެވޯޓަށް ަފިއްން

ެއއީްއަުޅަގނޑުމެންްހުށަހެޅުންތައްްފާސްކުރަމުންދާއިުރގައިްއިނގޭީން.ްއޮތީ

ްތަޢާ ްމިާއއި ްއެްއޗެހީަގއި ްހުރި ްދެންފަހުން ްނޫނިއްާޔްރުޟުްކޮންކަމެއްތޯ ވާނީ

ްހިއެއްނުޭވް ނޑަކަްށ ްއަޅުގަ ްދެން ްެއއްަޗކީ. ްނެތް ްއެަެްއގޮތައް މިއާ

ްތަޢާ ްޤާނޫނުއަސާިސއާިއ ްއެްއވެސްރުޟުަުމިބާބުގައި ްވާހަަކްްވާ  380ެއއްެޗއްގެ

ްބައިތަކުެގް ްމުހިންމު ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްމިއީއަކީ ްއެއީ ދައްކަންޖެހޭނެހެން.

ްަޢމަލުކުރުމުގަިއް ްޤާނޫނުއަާސސީއަށް ްހަމައެކަނި ްމީ ްބަެއއްނޫން. ތެރެއިން

ްއެހެންވީމާ،ް ްމިއަންނަީނ. ްމީަގއި ްވާހަކަ ްގޮުތގެ ްކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް

ްބާބެއްގަް ްއެހެން ްީމގަިއްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްެއްއޗެއް ްއޮންނަްނވާ އި

 385ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްުޝކުރިްއޔާ.ްނުވާނެއޮެވގެން

ް

ް

ްތ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޅުަގނޑު ްޢަފީފްްއާދެ، ްަޙސަން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްްއަތޮުޅެގ

ްޖަވާބެްއް ްމާބޮޑު ްދެން ްކޮންމެހެން ްއަުޅަގނޑު ްެއއްޗަކަށް ތިވިދާޅުވި
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ްރަނ ނޑުމެންނަްށްނޭރުވިޔަަަަކސް ްއަޅުގަ ްދެން ްކަންނޭނގެ.  390ގަުޅވާެނ

ްހުރިހާް ްަމޖިލީހުގެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްމި ްއަދި ްކުރެވެމުންދާގޮާތ މަސައްކަތް

ްބާބުެގް ްިއންތިޤާލީ ްއެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ްމެންބަރުންނަށްވެސް ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެކުެލވިގެްނާވް ްކިހިެނއް ްަކންތައްތަކެްއކަމާއި ްކޮންކަހަލަ ކަންތައްތަކަީކ

ްއިންތިޤާލީްއްތަކަން ްފާހަގަކުރެއްވީ ްތި ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްެތރި ތަެކއްކަން.

ްމަސައްކަތްކުރަްނީވް ްޕީރިއަޑެްއަގއި ްޓްރާންިސޝަނަލް ްނުވަތަ  395ބާބެއްަގއި

ްމިމަސައްކަތްުކރަނީ ނޑުމެން ްައޅުގަ ނަޑއަޅަން ްކަ ްއާދެ،ްގޮތްތަެކއް .

ްނުކުތާއަށް.ްއަޮތޅުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޔޫސުފްްނަޢީމްްނިޒާމާބެހޭވ.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް400 

ްގަޑިޖެހިގެްންްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޔޫސުފްް ްައޅުަގނުޑ ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަަލއިކުމް. ްއައްސަލާމް

ްވަތްއިރުްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމިތަނަށް ްމިއަދު ްޢި، ްޖެހުނީ ްކަންފަތުަގއި ނޑު އްޒަތްތެިރްައޅުގަ

ްވިދާުޅވިައޑު ްރައީސް ްކެތްތެރިކަމާޢިއްޒަތްްހުރިހާ، ްމެންބަރުވެސް އެުކްތެރި

ްގެންަދވާ ްކެތްތެރިކަމާސުވާލުކުަރއްވަމުން ްތިމަންނަވެސް ްޖަވާުބްޭށ. އެކު

ނޑުްހިތުަގއިްއުފެދޭްސުވާލަީކް  405ދެއްވަމުންްގެންދަވާނަމޭ.ްއެެހންވީމަ،ްއަުޅގަ

ްއެހެންވެއްޖެކަމަްށވަންާޏް ްހުޅުވާލީތޯއޭ. ްފުރުޞަތު ްނުކުތާއަކަށް ނިޒާމީ

ްމިތަނަށްްކިހާ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްެއއީ ްގެންދަވާނީ. ްކުރިއަްށ ްމިކަން އިރަކުޯތއޭ

ްއެއްމެންބަަރުކް ްޢިްއޒަތްތެރި ްޙާލެްއަގއި ްވޯޓުދޭން.ްއެްއވެސް މިއައިސްމިތިބީ

ްއެހެންވީމަ،ް ްައޑުއަހާކަށްނޫން. ްކުރައްވާ ްޒުވާބުފުުޅ ްމެންބަރަކު އަނެއް

ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނުކުރެވޭ ްޤަބޫލެއް ްމެންބަރުންްއަޅުަގނަޑކަށް  410ހުރިހާ

ްހުށަހެޅުންތަަކކަ ްއުޭޅއިރުހުށަހެޅުއްވި ްެއއްބަސްނުެވިވގެްނ ،ްށް

އަޅުަގނޑުމެްނގެްތެރެއިންްިނާޒމީްނުކުތާްހުށަހަޅައިގެންްެއއްބަސްެވވުމަކަްށް

ނ ްއަުޅގަ ްއެީއކީ ްއަދި ްތަޖުރިބާކުރެއަންނާނެހެން. ވިފަިއާވްޑުމެން

ްއެ ްތަނުގައި. ްވޭތުވެިދޔަ ްކޮންމެވެސްްތަޖުރިބާކުރުމެއްނޫން ހެްނވީމަ،

 415ދެއްވުމަށްްައޅުަގނޑުްޢިްއޒަްތތެރިްރައީސްެގްއިްއެްއގޮތަކަށްްމިކަންްނިންމަވަް

ްކިބައިންްވަރަށްްއަދަބުވެިރކަމާއިެއކުްއެދެން.ްޝުކުިރއްޔާ.ް
ް
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ް

ްބަލަިއގަންނަންޖެހޭ،ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުކުތާއެއްކަމަށް ްނިޒާމާބެހޭ ނޑު ްއަުޅގަ އާދެ،

ްނިޒާީމްޢިއްޒަތް ްަރނގަޅު ްވަރަށް ްހަމަ ްފާހަގަކުރެްއވީ ްތި ްމެންބަރު  420ތެރި

ްރ.ނުކުތާއެްއކަމަ ްބަލައިގަންނަން. ްައޅުަގނުޑ ްޢިްއޒަތްތެިރްށް އަތޮުޅގެ

ްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް425 

ްނުކުތާއެއްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުރބުރީްެމންަބރުް ްނިޒާމާބެހޭ ްައޅުަގނޑު ްމިނެީގްްއައްސަލާްމއަލައިކުމް.

ނަޑެއޅިގެންްފާުޅގަިއްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޙަޤީޤަތުގަިއވެސްްޤާނޫނުައާސސީްއިޞްލާޙުކުރުމަށްްކަ

ްނިޒާީމްް ްއެީއ ްފެންނާތީެވ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްހުރަްސއަޅާކަމަްށ ވަކިބަަޔކު

ްހާމަކޮށްލައިދިނުމަށް.ް ްރައީސަށް ްޢިއްަޒތްތެރި މައްސަލައަކަްށވާީތވެ

 430.ްމަތީގައިްބަޔާންކޮށްފަިއވާްހުށަަަހެޅުންތައްްފިޔަަވިއ1ް.ްއަުޑއައްަސވާލަްއވާ

ްޕާލިމެންޓްރީް ްޑީ.އާރު.ޕީެގ ްފާސްކުރަން ްހުށަހެޅުމެއް ްއެއްެވސް އެހެން

ްުނފެނެގް ްއަޣުލަބިއްޔަތަށް ްހުށަހެޅުންތައްްްއޭ.ރޫޕްގެ ްމަތީަގިއވާ ވީމާ،

ްވި ްލައިން ްތްރީ ްފެއިލްކުރުމަށް ްހުށަހެޅުމެއް ްހުރިހާ ްއެހެން ްތްފިޔަވައި

ް ްމާދަމ2ާނެރެމެވެ. .ް ްވޯަޓްށް، ްހުށަހެޅުންތަކަށް ްިމއަދު ްމާނައަކީ ޭއެގ

ްކުރި ްެއްއޮގތްކުރެވިފަިއާވްއެއްެސވުމުެގ ްބައްދަލުވުންތަުކގަިއ ްނުރަްސމީ  435ން

ްެއއްބަސްް ްކުރިން ްއެްއސެވުމުގެ ްވޯޓަށް ްނާދެވުނުްހުށަހެޅުންތަކަށް ުވމަކަށް

ްހުްއްހުށަހެޅުންތަ ްމަޖިލީހަށް ްހުށަހެޅުންތައް ްވޯޓަްށްއެ ްތަރުތީބުން ށަހެޅުނު

ްނިޒާމީް ްރައީސަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރުން ްބަެއއް ްޕާރޓީގެ ްމި އެއްެސވުމަށް

ްބްރެކެ ްނަގަިއގެން ްދަންނަވާނެއޭްނުކުތާ ްތެރޭަގއި ްެއގޮތަށްްް.ެޓްއގެ އަދި

ްކުރަްއވައިފިނަމަް ްއިްނކާރު ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ ްައއްަސވަން  440ވޯޓަށް

ްމަޖިލި ްމެންބަރުން ްދޫކުރައްަވއިްޑީ.އާރު.ީޕގެ ްސް

ްރައީސަްށްް.ނިކުމެވަަޑއިގަންަނވަންވާެނއޭ ްިޢއްޒަްތތެރި ްމަންޒަރު އެ

ްއިްޙތިރާމްކުރައްާވް ްއެބޭފުޅުންނަކަށް ްަވރަށް ނޑު ްއަޅުގަ ތިފެންނަނީ.

ްބ. ްއަެޚއްކަުމގަިއވާ ްމެންބަރުއަޅުަގނުޑގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ތަސްމީންްްއަތޮޅު

ްދަންަނވަން ްއިޙްތިރާމާއެކީ ްޢަލީއަށް ްުމްއދަތުގެތެރޭަގއިްމިވޭތުް، ްދިގު  445ވެދިޔަ
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ްއަހަުރވީއިުރގ4ްަ ްިއޞްލާޙުކުރަވަރަކަށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމުންއި

ނުޑްނަގެން ްއަޅުގަ ްބޭފުޅަކު ްޤާބިލް ްކަހަލަ ްއެމަނިކުފާުނ އިުރގައި

ެވްއަހަރާިއްއެތަކެއްްމަސްުދވަހުގެތެޭރގަިއްކޮޅަށްްތެދ3ްްުްމިްހަނދާނެއްނުވޭ

ްޤާނޫނޫއަސާީސއާ ްމިތަނަށްްްެބހޭގޮތުންވަަޑއިގެން ްމިންވަުރވެސް ޒައްރެްއގެ

ްހަމައެފަދައިން ްއަދި ްމެންބަރުްހާމަކޮށްދެއްވިްއޔާ. ްމަޖިލީހުގެ  450،ްަވޒީރުންގެ

ްޤާބިލް ްއެހާމެ ްހަމަ ްޙަމްދޫންް، ްމިޢިބާަާރާތުން ްބުެނވޭނީ ައޅުަގނޑަށް

ްމަޖިލީހުގެ ްވަޒީރުްނގެ ްއެއީ ްމިއޮްޙަމީދުވެސް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްތްމެންބަރު.

ްޤާނޫނުއަސާ ްވަރަްށްނިމުނީ. ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނިމިއްޖެ ސީ

ްއެކަމަުކް ްނިމިްއޖެ. ްޤާނޫނުއަސާީސ ްމިދަންަނވަނީ ފަޚުރުވެރިކަމާިއއެކު

 455ްއެއިންްބޭފުޅެްއގެްބަިއވެިރވުެމއްްނުލިބޭއިރުަގއި....ް

ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްނިންމާލަދެއްވަފާނަންތޯ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 460ްތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން()ނިޒާމާބެހޭްނުކު

ް

ްްބުރީްެމންަބރުްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުރުް ްމިކަން ްަވކިގޮަތކަްށ ްމިއުޅެނީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެްމިހާރު ްްނިންމުމަށްޓަކައި

ްމިބޭފުޅުންނާއިދޭތެޭރްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޮގވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ރައްޔިތުންނަށް

ްވިސްނާަވޑަިއގަތުމަށް.ްޝުކުިރއްޔާ.
ް465 

ް

ްމެންބަރުްްންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތު ްޢިއްޒަތްތެރި ްޢިއްޒަތްތެިރް، ްެއ ްއެދެން ްމިހާރު ނޑު އަުޅގަ

ްފެނިވަަޑއިގަންަނާވް ްމެންބަރުންނަށް ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވްނުވަތަ މެންބަރަކަށް

ްކަމެއްނޫން.ް ްމަނާކުެރޭވނެ ނޑަކަށް ްއަުޅގަ ްކުރުމަކީ ްއެކަންތައްަތއް ގޮތަކަށް

ްދުވަހުްއެހެންނަމަވެސް،ްމިމަޖިލީހު ްކުރީ ްކަމެއްހިނގީަމިއ ްހޯލްގެތެރޭގައި  470ގެ

ްކުރައަ ްޢަމަލު ްއެގޮތަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްޅުަގނޑު ްޖެހުނީ. ން

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްފާތީންްޙަމީދުްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއަށް.

ް
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ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް475 

ްރައީސްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްރައީސް،ް`. ްޢިއްޒަތްެތރި .ް

ްއިންްފާތީންްޙަީމދުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމަސައްކަތްޕުުޅްޞާަާވީހާވެސް ްކުރަްއވަން ްކަންކަން ްފުވެިރގޮަތކަށް

ްޝުކުުރްް ްއެކަމަށްަޓކައި ްއަދި ްފާހަގަކުރަން. ނުޑވެސް ްއަުޅގަ ކުރަްއވާކަން

ްޕޮއިންޓެ ްިތން ްމިނެީގ ްނުކުތާއެއް ްނިާޒމާބެހޭ ނޑު ްއަުޅގަ ްއްދަންނަވަން.

ްދެންެމް ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމަކަށް ްފުރަަތމަ  480ފާހަގަކޮށްލުމުގެގޮތުން.

ްކު ްވިދާުޅވެއްޖެމެންބަރަކު ްސުވާަލކަށް ްރެއްވި ،ް 5ްަމއްސަަލޖެހިފައިވާ

ްނަްނބަރުތަކެއްެވްސް ްހުށަހެޅުމުގެ ްއެ ްވާހަކަ. ްއޮތް ްހުށަހެޅުމެއް ވަރަކަށް

ްގޮތެްއްނިންމުމަށްްއިދާީރްުގޅޭގޮތު.ްވިާދޅުވެަފއިްދެންްމިކަންތަކާވިދާޅުވިް ން

ްައޅުަގނޑު ްވިދާޅުވި. ްވާހަަކ ްގެންދަވާނެ ްކަަަމަކަށްްްކޮމިޓީއަށް ފުރަތަމަ

ަަް،ްދަންނަވާނީ ްގަ ްކޮމިީޓެގ31ްްާވއިދުގެ ްއިދާރީ ްބަލާލާއިރު ްމާއްާދއަށް  485ވަނަ

ްމިކަހަަލް ްއިނގޭތޯ ްމީގަެއއްޯނވޭ ްބަލާލާއިރު ްބަލާެލވޭ. މަސައްކަތްތަކަށް

ް ްގޮތްތައް ްމަޖިލީހުގެްކަންކަމުަގއި ްމިއޮންަނނީ ްވާހަކަެއއް. ނިްނމުމުގެ

ް ްޢަަަމަލުކުރަންޖެހޭ ްއުގަމެންބަރުންނަށް ލުތައްްސޫަޫވާއިދުތަާކިއ

ްދިރާސާކުރުމަށާއި ްއެހެނިހެންް، ްއަދި ްމާލީ ްއިތުރަށް މުސާަރިއގެ

ްޢިަި ްދިނުމުގައި ްމެންބަރުންނަށް ްޢިަިނާޔަތްތައް  490ނާޔަތްތަކުެގްޢިނާޔަތްތަާކިއ

ނަޑއެޅުމާއި ްކަ ްއިދާރީްްމިންވަރު ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ިމނޫންވެސް

ްލަފާދިނުން.ް ްރައީސަށް ްމަޖިލީހުގެ ްދިރާސާޮކށް ްބަލައި ކަންކަން

ްހުށަހެޅުންތަކަކާިއް ްއޮތް ްހުށަހެޅިފައި ްމީއޮތީ ްއިދާީރކަމެއް. މިކަމުގައިނެތް

ކުރިންްފާސްކޮށްފަިއްއޮްތްާޤނޫނުއަސާސީެގްމާއްދާތަާކއިްަތޢާރުޟުވާކަމެްއް

ނޑުްނުދެނިންމުންތޯ.ް ނުޑްއެއީްއިދާރީކަމެްއކަމެއްްއަުޅގަ  495ކެން.ްދެންްއަޅުގަ

ްދަންނަވާނީ ްގެންދަވާޭށް، ްކުިރައށް ްމަސައްކަަަތް ްޢަމަލުކުރިގޮތަށް ކުރިން

ނޑުް ްއަުޅގަ ްކަމަކަށް ްފުރަަަތަމަ ްޭބފުޅުން. ްަބއެއް ްވިދާުޅވޭ ްއެބަ

ްފާހަގަކޮށްލާނީ ްޑްރާފްޓެއްނެިތް، ްބާބެްއގެ ނަޑއެޅިފަިއ ްކަ މިގޮތަށް

ްހުށަހަޅައިގެްންއިޞްލާ ްހުށަހެޅުންތަކެއް ްނެތި ްޑްރާްފޓެއް ްނުވަތަ ޙުތަކެްއ

ްއެްއވެްސް ްއެެހން ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްނޯްނނާނެ ްގެްނގޮސްފަކާ  500ކުރިއަށް

ްކަންކުރަްއވާ ްކުިރން ްއެހެންވީމަ، ްނުދެންނެވޭނެްފަިއއޮތްބާބެއްަގއެއް. ގޮެތކޭ
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ްހުށަހެޅުންތަކެއް. ްހަމަ ްމިހިރީ ްމިހާރު ްމިގެންދާގޮތް. އެހެންވީމަ،ްްމިހާރު

ްނުވާނެ. ްކުރީގަިއވެްސްްއެްއގޮތެއް ްދަންނަވާނީ، ްކަމަކަށް ދެވަަނ

ްފާސްކޮށްފަިއް ްކުރިން ްހުށަހެޅުންތައް. ްބައެއް ްދިމާވެއްޖެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްތަޢާރު ްާމއްާދތަކާއި ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްބޭފުޅުން.ްހުރި ްަބެއއް  505ްޟވާކަމަށް

ްއަންހެނުންނަ ްަދންނަވާނީ ްައޅުަގނޑު ަްްމިސާލަކަށް، ްޝީޓްތަކެްއ ށް

ްޢިއްޒަތްތެަެިރް ްއެކަމުަގއިެވސް ްހުށަހެޅުންތައް. ްހުރި ްގުޅޭގޮތުން ދިނުމާއި

ްއަމިއްަްލަފުޅަށް.ް ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްނިންމެީވ ްގޮެތއް ރައީސް

ްފްލޯރގަިއވެްސް ްކައިީރަގއި ްއަޅުަގނޑުމެން ްވިދާުޅިވ ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ްޑިސްކަަޝންތަކު ްހުރި ްކޮމިޓީގައި ްއެ  510ގަިއވެްސްތިމަންނަ

ްިޑސްކަޝަންތަްއްމިމާއްދާތަކާ ްބައްދަލުވުންތަުކގެ ްުނރަސްމީ ްހުރި ގުޭޅގޮތުން

ްއިތުރަްށް ްވަަޑއިެގންފައި ްދެން،ްފަހުން ްގޮތެްއްނިންމަާވނަމޭ. އަުޑއައްަސވާ

ްހުރިހާް ްދައްަކަވއި، ްހުށަހެޅުއްވުންތަެކއް ްއެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްމި ްތިމަންނަ ްވިދާުޅވީ ްއިދާީރްމަސައްކަތްކުަރއްވާަފއި ްނިންމީއޭ. ގޮތަށް

ްއައްަސވާފަ ްލަފައަކަށް ްތަޢާރުކަކޮމިޓީގެ ްނެތް ްކަންކަާމިއްެއއް  515ޟްވާ

ްދަންނަވާ ނޑު ްައޅުގަ ްއެހެންވީަމ، ްއިދާީރްގުޭޅގޮތުން. ްމިކަުމގައި ނީ

ްގަާވއިާދިއް ްއެީއ ްނެތޭ. ްދައުރެއް ްކޮމިޓީެގ ްއިދާރީ ކޮމިޓީގެ،

ްމަސަްއކަތްކުަރއްވާފަް ްުކރީގެ ްއަދި ްއޮތްގޮތަްށްއެަެްއގޮތަށްެވސް ިއ

ްދަންނަވާީން ނުޑ ްއަުޅގަ ްދެން، ްނެތް. ްދައުރެްއ ްއޭެގ ބަލާއިރުވެސް

 520ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްދެންމެްިވދާޅުވެއްޖެްހުށަހެޅުންތަކެްއގެްނަންބަރުތަކެއް.ް

ް ްހުށަހެޅުން ްމިސާލަކަށް، ްއަނީާސ93ްމިގޮތުން ްމެންބަރު ްމުލަކަތޮޅު ްއެއީ .

ްހުށަހެުޅއްވުެމއް. ްހުށަހަޅުއްވާ ްހިމެނެންނުްއަޙްމަދު ްމިބާބުަގއި ވާނެްމިއީ

ްތަޢާރު ްެއއްެޗކޭ.ނުވަތަ ްމިހާުރްފާސްކޮށްފައިްްޟްވާ ްދަންނަވާނީ އަޅުަގނޑު

ް ްމިސާލަަަކަްށ، ްނަމަވެސް ްބައްަލވައިފި ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ވަަނ15ްްއޮތް

ްޤާނޫނު ްމި ްމިއޮތީ ްމީގައި ްފެށުމާއިބާބު. ްޢަމަލުކުރަން  1968ް525ްއަސާސީއަށް

ްުއވުން ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމަރުޙަލާގަިއެވްސްވަނަ ްއިންތިޤާލީ ްމި ްމިހާރު .

ްފެ ްޢަމަލުކުރަން ްޤާނޫނުއަސާސީައށް ްކުރަްނީވްމިއޮންނަނީ ށުމުގައި

ްހުށަހެޅުމުގަިއވެްސްްކަންތައްތަކާ ްމި ްހަމަ ްމިއަންނަނީ. ގުޭޅގޮތުން
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ްއިނގޭތޯ.ްއެހެްނވީމަ،ްީމގަަަިއް ްފެށުން ްއެވާަހކަ،ްޢަމަލުުކރަން މިއޮންނަނީ

ް ްބާބެއްަގއިމިއީ ްއަޅުަގނޑަްށްްއެހެން ްނުވިދާުޅވެވޭނެހެްނ ްކަމެކޭ  530ހުށަހެޅޭ

ް ްހީވަނީ. ްރައީސް،ްްމިކަންކަމާއެހެންވީމާ، ްޢިއްޒަތްެތރި ގުޅޭގޮތުން

ްއަޅުަގނުޑް ްގެންދަވަްނ ްކުިރއަށް ްނިންމަވާފައި ްައވަހަށް ގޮތްތަެކއް

ްކުރީގަިއް ްނިންމަާވިއރު ްގޮތްތަކެއް ްއެހެންނަމަވެސް، ދަންނަވާނީ.

ްކުރެއްވުމަީކްމަސައްކަތްކުަރއްވާފަް ްކަންތަްއ ްޚިލާފަށް ްއޮްތގޮތާއި އި

ްޝުކުރިްއޔާް ްއެހެންވީމަ. ްނޫން ްފެންނަަކމެއް  535އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް
ް

ް

ްތެޭރގަިއްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކަންތައްަތކުގެ ްފާހަގަކުރެްއވި ްިތ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި

ްކަން ްއިސްެވދިޔަ ްކުރީގައި ްމަޖިލީހުން ްމެންބަރުްތައްތައް  540ޢިްއޒަތްެތރި

އަަހރު،ްއުމުރުނ18ްްްހަނދުމަފުޅުްނެތުނީކަމަށްްވެދާނެ.ްއެހެންނަމަވެސް،ް

ްޔައުމިއްޔާަތާކިއ18ްް ްމިމަޖިލީހުގެ ްކަްނތަކުަގއިވެސް ްވޯުޓގައި އަހަުރގެ

ްފޮނުވިފައިާވް ްމެންބަރުންނަށް ްިޢއްޒަތްތެރި ްތިޔަ ލިޔެކިއުންތަކުން

ްއެނ ްނުނިޔައުމިްއޔާތަކުްނވެސް ްހަމަ ްއިދާރީްންްިގަވޑަިއގަންނަވާނެ. މިގެން

ްތަޅުމުގަިއް ްމި ްމިތަނުގަިއ، ްއައިސް ްލަފާފުޅަކާިއއެީކގަިއ  545ކޮމިޓީގެ

ްއެހެންވީމާް ްގެންދިޔަކަން. ްކުރިއަށް ްމަސައްކަަަތް ނޑުް، އަޅުގަ

ްނޫޅެން.ް ްނިންމާކަށެއް ްކަމެްއ ްައމިއްލަގޮތުން ްއެގޮތަށް އެްއގޮތަކަްށވެސް

ް ްމިހާރު ްހޯދުމުގައިްތިވިދާޅުވިހެން ްލަފާ ްކޮމިީޓގެ ްއިދާރީ ްޚާއްޞަކޮށް ަވކިން

ނުޑމެންގެްބޮލުެގް ްއެްރަޢުޔުްނިންމުމަށްވުރެްއަޅުގަ ްއަމިއްލައަށް އަޅުަގނޑު

ް ްމާތް ްމިހިރަ ްމަތީގައި ްއިސްމުފުޅުގެهللا  550ޢާޔަތްތަްއްްޤުރުޢާނުގެ

ްބަލާ ްއަޅުަގނޑުމެްންއަޅުަގނޑުމެން ްއެަބއިނގޭ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ލީމަ

ނޑުމެންނަްށްމަޝްވަރާކޮށްް ްއަޅުގަ ްރަސޫލާ ްކީރިތި ްިނންމުމަކީ ްކަންތައް ގެން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްެއއަށް ްއެހެންވީމަ، އަމުރުކުރަްއވާފަިއވާކަން.

ނުޑް ްއަޅުގަ ްދެން ްދަންނަވާލަމުން، ްއަޅުަގނޑު ވިސްނާލަންޖެހޭނެކަމަށް

 555އިތުރަށްްކޮންމެހެންްއެވާހަަަަކއަށްްއިތުރުްެއއްެޗއްްނުދަންނަވާނަން.ްދެން،ް

ްއައެކަ ްމަުކވެސް ްބޭނުންވަނީ، ްދަންނަވާލަން ނޑު ްފާހަގަކުރެއްިވްުޅގަ ތި



 21 

ްބޭފުޅަކުް ްހަތަރު ްދެތިން ްއެބޭބޭފުޅުން ްދަންނަވާލީ ްއަޅުަގނޑު މާއްދާތަކަށް

ްއެއެމާއް ްނަންބަރުތަކުގެ، ްއެ ްވާަހަކްްދާތަުކގެ، ހުށަހެޅުއްވުްނތަކުގެ

ްދިމާވެއްޖި ްމައްސަލައެއް ްެއހިސާބުން ްއޔާްފާހަގަކުަުރަްއވާފަިއވާތީ،

ނުޑް ްއަުޅގަ ްނިންމުމަށް ްއެކަން ްގެްނގޮސް ްކޮމިޓީއަްށ ްއިދާރީ  560އަޅުަގނުޑ

ްމިހާ ްއިތުުރން ްޭއގެ ްއަދި ްދެން ްދެން،ްމީގަަައި ްވާހަކަ. ްމިްޤަސްދުކުރާ ރު

ްހުށަހެޅު ްހުރި ްބައްދަލުވުމުަގިއްއެްއކޮށް ްނުރަސްމީ ްމި ންތައް

ްނިންުމމަކު ްއަހައި، ްވޯޓަށް ްހުށަހެޅުންަތކަށް ްއަދިްއެކުަލވާލެވިފަިއވާ ން

ްހުރިް ްބާކީ ްއެހެން ނޑު ްއަޅުގަ ްނުނިންމާކަމަށް ްނުވަތަ ނުނިމޭކަމަަަށް

ްހުިރް ްވަކިން ްހުށަހަޅުއްވާފަިއ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެިރ  565ހުށަހެޅުންތަކަށް

ްއަޅުަގނޑަްށް ްނޫނޭ ްނާހާކަށް ްވޯޓަށް ނުޑ ްއަޅުގަ ހުށަހެޅުންތަކަށް

ްައޅުަގނޑު ްއެކަން ްހަމަ ްދަންނަަވިއފިން. ކުިރއަްށްްދަންނަވާލެވިއްޖެ،

ްވޯޓަށްނާާހް ްއެްއޗަަކށް ްަވކި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް، ގެންދާނަން.

ނުޑް ްއަުޅގަ ްޮގތް ްޤަސްދުކުރި ނޑު ްއަުޅގަ ްކުރަްނ ްއެކަން ދޫކޮށްލަންޏާ

ްލިބިގެންނޭ.ް ްއަުޅަގނޑަްށ ްލަފާ ްކޮމިޓީެގ ްއިދާރީ ްއެ  570ދަންނަވާލައިފިން،

ްއެްއގޮ ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެކަމާިއ ތަަަކަްށވެްސްއެހެންވީމަ،

ްއަޅުަގނޑަްށް ްނެތްކަމަށް ްބޭނުމެއް ްމާބޮޑު ްތަފާތުކުރެްއވުމުެގ ޚިޔާލުފުޅު

ްޅ.އަތޮޅުެގް ްއަޅުަގނުޑ ްއެހެންވީމަ ްާއދެ، ްދެން، ޔަޤީންކުރެވެނީ.

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙުސައިްންއިބްރާހީމް،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.ް

ް575 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްފުރަތަަަމަްްންްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއި ްއެްނމެ ްރައީްސ. ްޢިއްޒަތްތެރި ްުޝކުރިްއާޔ ްއާދެ، .`ް

ްްއަޅުަގނުޑގެްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެކެނީ، ްޒަޢީމެްއެގްވާޖިބެއްކަުމގަިއ ްނާިއބު ޑީ.އާުރ.ޕީގެ

ްގެންދަާވް ްތިޔަ ްމަޖިލިސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުންނަވައި،ްމި ްމަނިކުފާނު  580ގޮތުަގއި

ްމަނިކުފާނަށްަްްހަމަްއައްސަރިބަހާއިްސާބަސްްފުވެރިްގޮތަށްަޓކަޞާަާއިން އި

ްިމް ްރައްދުކުރަނީ ްމި ްސާބަސް ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްަރއްދުކުރަމޭ. އަޅުަގނޑު

ްއަފްރާދުންގެް ްއެންމެާހ ްއުންމަތުގެ ްދިވެހި ްނަމުަގއި. ްއުންމަތުގެ ދިވެހި

ްޝުކުރާއި،ް ްސާބަްސ، ްއައްސަރިބަާހއި، ްހަމަ ްމަނިކުފާނަށް ނަމުގައި
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ްރައްދުކުރަން ްތިޔަްތަޢުރީފް ްމަނިކުފާނު ްދަންނަވަންޯތ، ްއާދެ،  585ޖެހޭ.

ްހައެްއަކް ްބޭފުޅުން، ްހަެއއްަކ ްއަޅުަގނޑުމެން ްރަނގަޅަށް. ްހަމަ ގެންދަވަނީ

ްހުށަހެޅުއްިވ،ްވަރަށްް ްހުށަހެޅުންތަކެއް ްމިމަޖިލީހަށް ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ތަކަްށްދިގުްހުށަހެޅުންތަކެއް.ްއެއިންްކޮންމެްހުށަހެޅުމަކަށްްވަިކވަިކންްމާއްދާ

ްދުވަސްަތކެް ްގިނަ ްވަރަށް ްވަީނިވއްޔާ ްައއްަސވާކަމަށް ްއެކަުމގަިއްވޯޓަށް އް

ް ްނުރަސްމީްހޭދަވެގެންދާނެތީވެ ްނިންމެީވ ްރިޔާސަތުން  590ިޢއްޒަތްެތރި

ްެއއްގޮްތކުރެވޭ ްހުށަހެޅުންތައް ްމިހުރިހާ ްބެއްލެވުމަށް.ްބައްދަލުވުމެްއގަިއ ޯތ

ކުަރްއވަިއެގންްމިކަންްވަނީްއިްދުވާލުްއެާތނގައިްމަަސއްކަތްމަނިކުފާނުްރެއާ

ްބައިވަުރްޙަަަ ްެއއޮްށހާ ނަޑކަށް ްގާްތގަ ްވަރަްށ، އްލުކުރަްއވާފަިއ.

ް ްކުޑަުކޑަ ްިމވަނ19ްްީހުށަހެޅުންތައް ްގޮުތގައި ހުށަހެޅުމެްއގެ

ްއިއްތިފާްޤް ްބޭފުޅުން ްހުރިހާ ްހީވަނީ ްއަޅުަގނޑަށް  595އެްއގޮތްކުަރއްވާަފއި.

ްއެްއޗަކަ ްއެއްަބސްެވވަަޑިއގެންފައިވާ ްހަމައެކަނިްނުވަތަ ްއިސްކަންެދޭވނީ. ށް

ްވަކިަވކިޮކށް ްއެ ްްފަރުދީގޮތުން ްއެއްޗަަކށްވުރެ. މިީއްހުށަހެޅިފައިވާ

ްހިުތެގްޞާަާއިން ްއެބޭފުޅެއްގެ ްއެމީހާ، ްބޭފުޅަކު ްޮކންމެ ްޤަބޫލުކުރަްއވާ ފު

ްއަބަދާިއް ްތިބޭފުޅުންނަކީ ްނޫން، ްެއއެއް ްކަެމއް. ްޤަބޫލުކުރަްއވާނެ އަޑިން

ްފެށުނީއްސުރެވެސް ްއެްއގޮތަްށްްއަބަދު ްތަޢައްޞުާބއި ްތިމާގެ  600ަވކިގޮތަކަށް

ްބޭފުޅުންކަމަށްވާީތް ްިތއްބެިވ ްާއދަވެފައި ްކުރަން ކަންތައްތަްއ

ްޤަބޫލުނުކުރެވެނީ.ް
ް

ް

 605ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޅުަގނޑުްއެދެން..ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްހަމަްޔަޤީނޭްތިބޭފުޅުންގެްޟަމީރުވެސް....ްްޙުަސއިންްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރު
 610ްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް
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ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު...ްްްރިޔާސަަަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 615ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްޤަބޫލުކުރައްވާެނކަން.ްއާދެ،ްޝުކުރިއްާޔ.ްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް
ްްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން:އި

ް

ް620 

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު، ްޒާީތްޢިއްޒަތްތެރި ްޭބފުޅެއްގެ ްެއްއވެސް ްއެދެން ނޑު އަުޅގަ

ްވިސްނާަވޑަަަިއގަންނަވަމުްންްތަޢައްޞަބުަް ްއެބޭފުޅުން ެއގޮތަްށ

ްއެގޮތަްށް ްމިދެންނެވީ، ްއެހެން ްވިދާުޅނުވުން. ގެންގުުޅްއވަނީކަމަށް

ްކަމަށްވަންޏާްްކަންތައްތައް ްގެންަދާވ ްކުރިއަށް ްބަސްފުޅުތައް ވިދާޅުެވ،

ްއެއްވެްސް ްމި ްހަމައަކަށް ްއެއްގޮަތކަށްވެސް ްމި ްހޫނުވެ، ްޖަލްސާ  625މަޖިލީހުގެ

ްއެހެންް ްމުޅިން ްބަދަލުގައި ްވިްސނާވަަޑއިގަތުުމގެ ްމެންބަރަކު ޢިއްޒަތްތެރި

ްރުޅިވެިރކަމު ްފަށާފާނެ. ްދަތުރުކުރަން ްވިސްނުންފުޅު ެގްްދިމަދިމާލަށް

ްއެެހންވީމަ،ްއެހެްން ަެގެންފާނެ. ްވެރިވެ ްސިުކނޑިއަށް ްޝުޢޫރުތައް ގަދަފަދަ

ނޑުްދަންނަވާލަން.ް ްނަހައްދަވާށޭްއަުޅގަ

ް630 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްފަހުގަިއްްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިން ްއޭގެ ްދެން، ްއެދެން. ްމަޢާފަށް ްއަޅުަގނޑު ްއަރިހުން ްމަނިކުފާނުގެ

ްޢިއްޒަތްތެރިްްްްރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން:އިބްް ްދެންމެއަކު ްދަންނަވާލާނަން. ްެއއްެޗްއ ްުކޑަުކޑަ އަޅުަގނޑު

ް ްޢާޔަތަށް، ްއެހުރި ްފަހަތްޕުޅުގައި ަައި، ްފަހަތުގަ  635ًأهرىن شٌراٍ ރައީސް،

ްމަނިبينين  ްއިޝާރާތްކުރަްއވާ ްޢާޔަތަށް ްެއީއްމި ްވިދާޅުވެވުީނ، ކުފާނަށް

ްވިދާޅުވެް ްނެތިގެން ްޞައްލަހަނދުމަފުޅު ްރަސޫާލ ްކީރިތި ްޙަދީޘެކޭ. هللاްވުނީ

ްޤުރުޢާނުެގް ްކީރިތި ްެއއީ ްބަސްފުޅެކޭ. ްވަަސއްލަމްގެ ޢަލަަައިހި

ްދަންނަވާލަން.ް ްރަނގަޅުކޮށްލަދެަެްއވާޭށ ްއެ ްމަނިކުފާުނ ޢާޔަތެއްކަމަށްވާތީ

 640ްއާދެ،ްޝުކުިރއްޔާ.ް
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ް

ް

ފުޅެކޭްދެންެނވިްެދންނެވުންްެއއީްއާދެ،ްފުރަތަމަްކަމަކަށްްއަުޅަގނޑުްޙަދީޘްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް ްމާތް ްޙަދީޘްފުޅެއް، ްهللا ްޙަދީޘްފުޅުކުރަްއވަނީ ްރަސޫލާ ްގެ ްވަީޙްهللا ގެ

ްއާދެ،ް ްެނގިާދނެކަމަށް. ްޙަދީޘްފުޅަކަށްވެސް ްއެީއ ްނަމަވެސް  645ބަސްފުޅެއް

ްޅ.އަތޮުޅެގް ްަހމަ ްެއއީ ްއިނގޭތޯ. ްމަޢާފްކުރައްާވ ްދެންނެވުނީ ޙަދީޘްފުޅެކޭ

ްވިދާ ްމެންބަރު ްކީރިިތްޢިއްޒަތްތެރި ްބަސްފުެޅަެއް. ްވަޙީ ްފަދައިން ޅުވި

ްޢަބްދު ްމި، ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްއާދެ، ްޢާޔަތެއް. ްޤުރުޢާނުގެ ޝާހިދު،ްهللا

ްވ.އަޮތޅުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ް650 

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ް`.ްޝުކުރިްއޔާްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.ްްهللاްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޢަްބދު
 655ްޝާހިދުްާވހަކަެދއްކެުވން:

ް

ް

ަެއްެކވުން:ރިޔާ ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.ްއާދެ.ްްްސަތުންްވާހަަަކަދެ

ް

 660ް(ކުރިއަށްްެގންދެވުންް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ

ް

ްދަންނަވާްްްهللاްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޢަްބދު ްެއްއެޗއް ްނުކުތާގައި ްނިޒާމާބެހޭ ްޢާންމުގޮެތއްަގއި އަޅުަގނޑު

ްމީހެއްް

ްމިްްޝާހިދުްާވހަކަެދއްކެުވން: ްއެހެންނަމަވެސް، ްޤަސްދުކުރީްނޫން. ްިމ ްދަންނަވާލަން ްއެްއޗެްއ ައދު

ްނުކުތާެގް ްިނޒާމީ ްދުވަހުވެސް ްބޭއްވުނު ްމިމަޖިލިސް ްފަހުން  665އެންމެ

ްިދވެހިް ްޮއާޔދިޔައީ. ްމަޖިލިސް ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްޖެހި، އޮިއވަރުަގއި

ްެކްތް ްއެކަމަށް ްބޭނުންވެ ްާޤނޫނުއަސާސީައކަށް ްމިތިބީ ްމިއަދު ރައްޔިތުން

ްއެހެންވީމަ، ްއެބަޖެހޭްްމަދުވެފައި. ްތަޅުމުގައި ްމިމަޖިލީހުގެ އަުޅަގނޑުމެން
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ްއައިްސކަން.ްއެހެންވީމާ،ް ްމިތިީބްއެކަްންކޮށްދޭން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ދައްކަން

ްދިއުމުަގިއް ްފެށިގެްންމިދާ ްމަަސއްކަތް ްމިއަުދވެސް ަްކާ ްއަނެއް  670އަޅުަގނޑަށް

ްކުރިްން ްއޮޔާިދުއމުގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޖެހިެގން ްޮއއިވަެރއްަގއި ނިޒާމީ

ްތެދުވެްއަޅު ްާވޖިބެކޭ ްައޅުަގނުޑގެެވސް ްއިނދެ، ްމިތާ ްހިތަްށއެރީ ަގނޑު

އަޅުަގނޑަށްްފެންނަްއެްއޗެްއެވސްްމިތާްދެންނެވުންްމިއީ.ްކޮންމެްދުވަހަކުް

ްހިތުެގް ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްނުނިމި ްކަމެއް ްއަިއސް ްމިތަނަށް ްދުވަހަކު ކޮންމެ

ްމިތަ ްނަފްރަތުތައް ްޝުޢޫރުތަކާއި، ްއެކިެއިކ ްހުންނަ  675ނުގަިއްތެރޭގައި

ްމެދުވެރިކޮްށް ްޓީީވ ނޑު ްޭރގަ ްތެރެއަށް ްރައްޔިތުްނގެ ބަންޑުންޖަހާލައި،

ްމިތިބީ.ް ްައއިސް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނޫން ްކުރާކަްށ ްއެކަން ފޮނުވަން،

ްއަިދް ްއެދެނީ ްއަރިހުން ްބޭފުޅުންގެ ްހުރިހާ ްިތަޔ ނޑު ްއަުޅގަ އެހެންވީމަ،

ް ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްއެދެނީ ްއަރިހުްނ ްރައީސް މަސައްކަތްްޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުް ްއަޅުގަ ްބައްޓަންކޮށްދެއްވުްނ. ްމިކަން ްގޮަތކަްށ ްގެންދެވޭނެ  680ކުރިއަށް

ްެއް ްރިޔާސަތުން ްމަޖިލީހުގެ ްއެދެނީ ްއަިރހުން ްމެންބަރުންގެ މަޖިލީހުގެ

ްގެންދެވުމަްށް ްކުރިއަްށ ްމަސަްއކަތް ްއެ ްމަުގ، ްބޭނުންފުުޅވާ ދައްކަވަން

ްއެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަަސއްކަތްޕުުޅަގިއ ްއެމަނިކުފާނުްއެކުަރއްވާ އްބާރުލުން.

ްކޮމިޓީެގް ްއިދާރީ ްަވގުތުން ްއަޅުަގނޑުމެން ްއިޝާރާތްކުރައްަވއިިފ ދެންމެ

ްެއގޮތަށްް ްމިމަޖިލީހުގައި ްކުރިންެވސް ްމީގެ ްދާންވީނޫންހޭ.  685ބައްދަލުވުމަކަށް

ްރައްޔިތުްނ،ް ްައޅުަގނޑުމެންެގ ްއެބަހުރި. ްކުަރްއވާފައި ްއެކަން ރިޔާސަތުން

ްމިތިއް ްމިތާ ްދިވެިހްއަޅުަގނޑުމެން ްޙަޤީޤަތުގައި ްމެންބަރުން ބެވި

ރައްޔިތުންނަށްްޤާނޫނުއަސާީސްގެންގޮސްދެްއވަންްބޭނުންފުޅުވާްކަމަށްވަންާޏް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްެއްއގޮތަށް ްއިރުޝާދާއި ްއެދެްއާވ ްރައީސް މަޖިލީހުގެ

ްކޮމިޓީް ްއިދާރީ ްައވަހަކަށް ްވީހާވެސް ްގެންަދންވީ. ްކުރިއަށް  690މަސައްކަތް

ްއިދާރީ ްގޮތަކަްށްްބާއްަވއިގެްނ، ްގެންނަވާ ްމިތަނަށް ްލަފާގެމަތިން ކޮމިޓީެގ

ްނުކުރާނީ.ް ްތާއީދުކުރާނީ.ްނުކުރެވެންޏާ ްތާއީދުކުެރެވންޏާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްމިމަޖިލީހުގައި.ް ްއޮީތ ްބާރު ްހެދުމުގެ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްބާރު، ނިންމުމުގެ

ްމަޖިލީހު ްރައީސްއަކީ ްމަޖިލީހުގެ ްލަފާޭދްފަރާތެއް. ްކޮމިޓީއަީކވެސް ެގްއިދާރީ

ްއިރުޝާދުްދެއްވަްން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްގެންެދުވމަށް ްކުިރއަށް  695ކަންތައްތައް
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އިންނެވިްފަރާތެއް.ްމިހުރިހާްަކމެއްްނިންމުމުގެްބާރު،ްބާރުެވރިްފަރާތަކީްމިް

ްނިމިގެންދާނީް ްކަމެއްެވްސ ްކޮންމެ ްއެހެންވީމާ، ްމަޖިލިސް. ޚާއްޞަ

ްނިން ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްތަޅުމުގައި ްމަތިން.ްމަޖިލީހުގެ ްގޮތެއްގެ މަވާ

ްނެތް.ް ްަސބަބެއް ްޖެހިލުންވާންވީ ްމިކަމަކާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،

ްކަންތައްތަްއް ްއެޭދ ްރަްއޔިތުން ްކުިރއަށްދާންވީ. ްކެިރގެން  700އަޅުަގނޑުމެން

ްއެދެންް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްރައްދުކޮށްދިުނމަށްޓަކައި. ރައްޔިތުންނަށް

ވާހަކަތައްްމިތާްނުދައްކަިއ،ްއަޅުަގނޑުމެްންމަނިކުފާނުްއަރިހުންްއިތުރަށްްމި

ްމިހިސާބުންް ްމިއަދު ްމަޖިލިސް ްގެންދިުއމަށްޓަކަަައި ްކުިރއަށް މަސައްކަތް

ްޖަލްސާނިންމާލައްވާ ްޮކމިޓީގެ ްއިދާރީ ްޝުކުރިއްާޔްްފައި ބާއްވަން.

 705ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ް

ްވާހަަކދެއްެކވުން: ްރިޔާސަތުން ްމެް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްވ.އަތޮުޅގެ ްޢަބްދުާއދެ، ްންބަރު ްދެއްކެިވްهللا ޝާހިދު

ްނެތިން.ް ްދަންނަާވަކށެއް ްއެއްޗެއް ްކޮްނމެހެން ނޑު ްއަުޅގަ ވާހަކަފުޅަށް

ްމާްތްއެ ްރިވެތި ްވަރަށް ްގެންދެވީ ްފާހަގަކުަރއްވަުމން  710މަނިކުފާނު

ްއަޅުަގނުޑް ްދެން ްއެހެންވީމަ، ްަޤބޫލުކުރަން. ްއަޅުަގނޑު އުސޫލެްއކަމަށް

ް ްޢިއްޒަތްތެއެއަށް ްނިޒާމާބެހޭްއެހެންނަމަވެްސ، ްމެންބަރުން ްބަެއއް ރި

ް ަަިއގަންނަވާތީ ްއެދިވަޑަ ްޢިއްޒަތްެތިރްނުކުތާއަށް ްއެބަޖެހޭ ައޅުަގނޑު

ްލ.އަތޮޅުެގް ްއާެދ، ްއަރުވަން. ްފުރުޞަތެއް ްކޮންމެވެސް މެންބަރުންނަށް

 715ްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްވ.އަތޮުޅެގްްޝުކުރިއްޔާްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ްތެެދއް ްބޮޑު ްވަރަށް ްއާދެ، ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި

ްމެދުވެރިކޮްށްްްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްރޭޑިޯއ ްީޓވީާއއި ްއެވިދާުޅވީ. ްމެންބަރުވެސް  720ޢިއްޒަތްތެރި

ްކޮންޓްރޯލްކުރެވިދާނެކަްން ްމިމަޖިލިސް ްއޮތްކަާމއި، ްބާރު ސަރުކާރުގެ

ްމިވަގުަތކު ްބޭނުމެްއ ްއެްއވެސް ްއެގޮަތްށްްދެއްކުމުގެ ްނުފެނޭ. އޮތްކަަމކަށް

ްމިމަޖިލިސްް ްސަރުާކރު ްބޮުޑވާނެ. ްހާސްކަން ްަރއްޔިތުްނ ްކޮށްިފއްޔާ އެކަން
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ްމާޔޫސްުވްން ްތެޭރގަިއ ްރައްޔިތުންގެ ްފެނުމުން ްއުޭޅކަމަށް ހައިޖެކްކޮށްގެން

ްއެހެންވީަމ،ް ްޤަބޫުލކުރަނީ. ނުޑވެސް ްއަުޅގަ  725އިތުރުެވގެންދާނެކަމަށް

ނޑުެމން ްއަަަޅުގަ ްމަސައްކަތްކުރަމުްންްމިހާތަނަށް މިމަޖިލީހުގައި

ްއެއްަބސްެވވިފައިހުރިް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ގެންދިޔަގޮަތކީ

ްދިޔައިމަް ްހިސާބަށް ްމައްސަލަޖެހޭ ްއެަެުހމަށްފަހުގައި ްވޯޓަށް އެްއޗިއްސަަަށް

ްމިއަދުް ްލަފާހޯދުން. ްކޮމިޓީގެ ްއިދާރީ ްދެން ްހިސާބަކުން ްޖެހޭ އެ

ްމަސަ ްކުރިމަތީގަިއްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެބައޮތް. ްފުރުޞަތު  730އްކަްތކުރުމަށް

ްމިހިސާބަކުންް ްއެަެހެްނވީމަ، ްެއއްަބސްވުންތަެކއް. ްިލޔުންތަކެްއ، އެބައޮތް

ްމިމަޖިލީހުގެް ްޙަޤީޤަތުގަިއ ްމަސައްކަތްކުރުަމކީ ްދީލާލަން ްމި ވަިކގޮތަކަށް

ްއޮތްަކންް ްމިތަނުގައި ްނުފޫުޒ ްބާާރއި ްަސރުކާރުގެ ްގެއްުލވާލަިއ، ްމަސްލަޙަތު

ްއެކަންކަންް ްމެދުވެރިޮކށް ްޓީވީ ްއެހެންވީމަ، ްކަމެއް. ްކުރާ ދެއްކުމަށްޓަަކއި

ްްދެއްކުމުގެ ްދަންނަވާނީ، ްއަުޅަގނޑު ްނިމިފައިހުރިްކުީރަގއި  735ފުރަތަމަ

ްެއވާހަަކް ްއެހެންވީމަ ްފެނެއޭ. ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްއެހުްނ ްވޯޓަށް އެްއޗިއްސަްށ

ްކަމެއް ްހާސްވެވަަޑއިގަންަނވާެނ ްމަނިކުފާނު ނެތް.ްްމިދަންނަވާލީ.

ްމިހާތަނަށްް ްގޮެތއް ްމިމަޖިލީހުން ްމިތަނުގައި ްހަމަ ްމިތިބީ އަޅުަގނޑުމެން

ްިމހާތަނަށްވެްސް ްމަސައްކަތް ްޤާނޫނުއަސާސީެގ ްއޮީތ، ނިންމާފައިވެސް

ްމިމަޖިލީހުންްމި ްހަމަ ްއަދިެވސް ްއިރާދަަަކުރެްއވިްއޔާ ްމިމަޖިލީހުން.  740ނިންމީ

ްނަގަންޖެހެނީް ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ްއެހެންވީމަ، ްތަފާތުްްނިންމޭނެ. މިއަދު

ްސަރުކާުރް ްވާހަަކައކުން ްަދއްަކވާ ްނަންގަަވއިގެން ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ބޭބޭފުޅުން

ްެއވާހަަކް ްހީވާތީވެ، ްއަންނަހެން ްބިރު ްެއކަުމގެ ްހީވެ، ވެއްޓިދާނެހެން

ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްނެތް. ްވާކަށް ްއަދި ްެއގޮތަަކށް ްއެކަްނ ދަންނަވާލީ.

 745ްޔާ.ގައިްެވއްޓެންޖެހޭ.ްޝުކުރިއ11ްްނޮވެމްބަރުް

ް

ް

ްާވހަކަެދއްކެުވން: ްރިޔާސަތުން ްް ްނޮވެމްބަރު ްއެއ11ްްީމި ްއެހެންނޫންތޯ. ްނޫން ްވެއްޓެނީކީ ްސަރުާކރު ަގއި

ްދައުރަކަްށް ްާއ ްހަމަެވގެން ްދައުރެއް ްހަމަތަކުގެމަތިން ޤާނޫނީ

ްއެހެންވީަމ،ް ްދެން ްއޮތީ. ްޤަބޫލުކުރަން ނުޑ ްއަުޅގަ  750ފެށިގެންދާނެކަމަށް

ް ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރުން ްއެކަހަަލްއެގޮތަށް ްޖޯޝުަގއިެވސް ދައްކަާވއިރު
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ނޑުެމްން އެްއޗިހިްވިދާުޅވީމަްފްލޯރްހޫނުވެ،ްަރއްޔިތުންނާއިްހަމައަްށްއަުޅގަ

ްެވގެްން ްހުރަސްތަަކަަކަށް ްމިެވގެންދާ ްނިންމައިދިނުމުގަިއ ޤާނޫނުއަސާސީ

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްއެހެންވީމަ، ހިނގައިދާނެ.

ްދަްއކަ ްވަަރްށްވާހަކަފުޅު ްުނގެންދެވުން ްވާހަކަ ްެއއުސޫލުން  755ާވއިރު

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްދ.އަތޮުޅގެ ްދަންނަވާލަމުން، ނުޑ ްއަޅުގަ ބޭނުންތެރިކަމަށް

ްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނާޝިދު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް760 

ްޚާއްްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް ްރަްއިޔތުންގެ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްރަީއސް، ްަޞްޢިއްޒަތްތެރި

ވަނަްމާއްާދގެްދަށުން.ްއަިދ94ްްމަޖިލިސްްއެކުލަވާެލވުނީްޤާނޫނުއަސާސީގެްްމަދުްާނޝިދުްާވހަކަެދއްކެުވން:ޙްްއަ

99ްމަނިކުފާނުްމިޖަލްސާތައްްބާއްވަވަމުންްތިްގެންދަވަނީްޤާނޫނުއަސާސީގެް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްނަމަވެސް،ްަބއެްއ ްމިހެން ްއޮތީ ްކަން ްދަށުން. ްމާއްދާެގ ވަނަ

ްޖަލްސާްްމެންބަރުން ްމި ްކުރިްނ ްއައުމުގެ ްޖަލްސާއަށް ްމި ނޑުމެން  765އަޅުގަ

ަައިފިަކމުގަިއވަންޏާމުންް ްނާއްަސވަ ްވޯޓަށް ްހުށަހެޅުންތަކަކަްށ ވަކިކަހަލަ

ްޒަރީޢާއިްން ްމީޑިާޔގެ ްވަނީ ްވާހަކަތަކެއް ްމިކަހަލަ ްވާހަަކާއއި ބޮއިކޮޓްކުރާނެ

ްމިީއްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްޤަބޫލުުކރާގޮތުަގއި ނޑު ވަަނ12ްްްފަތުރާފައި.ްއަުޅގަ

ްބާރުް ްޤާނޫނުއަާސސީގެ ްޚިޔާނާތް. ްބޮޑު ްއެންމެ ްިމވާ މާއްދާގައި

ނޑެްއް ްއަުޅގަ ްކަމެއް. ްކޮށްފަިއވާ ްރޭިވގެން ްކުިރއްސުެރ ްމާ ނުޑވާލުމަށް  770ކަ

ްއެހެންވީަމ،ް ްހިނގައިދާެނކަމަށް. ްމިކަން ްމިގޮތަްށ ްނުކުރަން ޤަބޫލެއް

ްގޮތަކުން ްކޮން ްމިދަނީ ްމިކަން ްއެީއ ްޒިންމާއެއް ްބަލައި،ްމަނިކުފާނުގެ ތޯ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއެޅުން. ްފިޔަވަޅުަތއް ްޤާނޫނީ ްއަޅަންޖެހޭ މިކަމާއިމެދުގަިއ

ްދަްނނަވާ ނޑު ްއަުޅގަ ްނުކުތާއަކީ،ްރައީސް، ްދެވަަނ ްބޭނުންވާ ލަން

ްމިތަނުގައިް ްވާހަކަެދކެިވެގން ްބަްއދަލުވުންތަކުަގއި ްނުރަސްމީ  775އަޅުަގނޑުމެން

ްމަނިކުފާ ްހުށަހެޅުންތަކަށޭ ްހުށަހެޅުނު ްއައްަސވަނީ.ްފުރަތަމަ ްވޯޓަްށ ްތިޔަ ނު

ްއެހެންވީމަ،ް ްވެއްެޖޭއ. ްފާސްވެސް ްހުށަހެޅުން ްއެއް ްމިހާރު ްތެެރއިން އޭގެ

ްކުރިއަށްް ްމަނިކުފާނު ްހުށަހެޅުމައިގެން ްދެވަނަ ްކުރިއަށް ްއޮތް ދެން
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ްއަޅުަގނުޑް ްރަނަގޅުގޮްތކަމުަގއި ްއެންމެ ްޮއތް ްމިަވގުތަށް ވަަޑއިގަތުމަީކ

 780ް.ްޝުކުރިއްޔާ.ްދެކޭތީވެ،ްިމވާހަކަްދަންނަވާލީ

ް

ް

ނުޑވާލަންްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: އާދެ،ްއެްއވެްސްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރަކުްޤާނޫނުއަސާސީެގްާބރުކަ

ްިމް ްދެކެަވޑަަަިއގަތްކަުމގަިއވިަޔސް ްމެންބަަަރަކު ްމެންބަރުން، ޢިއްޒަތްތެރި

ްދައްކަވާް ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހޯލްގައި ްމި ްމިމަޖިލީހުގެ  785ްޖަލްސާގައި،

ްއެހެންް ްނެތް. ްޤަބޫލުކުެރވޭކަެށއް ްވާހަކަފުެޅއްކަަަމަށް ްއެފަދަ ވާހަކަފުޅަކީ

ްއިޞްލާޙުކުރުމުގެ ްޤާނޫނުއަސާސީ މަަސއްކަތްކުރަމުްންްމިދަންނަވާލީ

ް ްގެންދާއިރު، ްއޮްތ ްދެްއކޭްޤާނޫނުއަސާީސަގއި ްުގޅިގެން ްމާއްދާތަަކކާއި

އިަގނެވޭކަށެްއްިމްވާހަކަތަެކއްްެއއީްއެްއގޮތަކަްށެވސްްއެހެންްކަަަމަކަށްްބަލަް

ްއެގޮތަްށް ްވާހަކަުފޅު ްދަްއކަވާ ްހޯލްގައި ްމިމަޖިލީހުގެ  790ޖަލްސާގައި،

ްބޭރުގަިއް ްތިވިދާޅުވީ ްދެން، ްނުވާނެކަމަށް. ްމާނަކޮށްގެްނ އަޅުަގނޑުމެން

ްދަންނަވާެން ނޑު ްއަުޅގަ ްެއއަަަކަށް ްަވނީވިްއޔާ ްވާހަކަފުެޅއްކަމަށް ދެއްކެިވ

ްިމ،ްނިޒާމާބެ ްނެތް.ްއާދެ،ްދެން ްނުކުތާެއއް،ްއާެދ،ްލ.އަތޮުޅެގްއެްއޗެއް ހޭ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންަްމަދުްނަޢީމް.

ް795 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްނުކުތާެއްއްްަމދުްންހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުޙަް ްނިާޒމީ ްނަމަވެސް ްގިނައިރުން ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްއާދެ،

ްްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމިޖެހުނީ، ްދަންނަވާލަން ްއެހެންޏާްމިނަގާފައި ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ހާރު

ްމިދެވެނީ.ް ްޚިލާފަށްހެން ްުކޑަކޮށް ްގޮތާއި ްގެންދަވާ ްމިމަޖިލިސް  800ޢާންމުކޮށް

ްފެނިވަޑައިގަންަނވާނެ.ް ްކަރުދާސް ްއެހުނު ްވޯޓަށް ްމިއަދު ްފުރަަަތަމަ އެންމެ

ް ްއެްއވެގެްނ18ްްއެއީ ްއެންެމން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމަްއަޗށް ޮޕއިންޓެްއގެ

ްއެ ްހުށަހެޅުންތައްްހުށަހެޅުންތައް ްމި ްއަދި ްމިއޮތީ. އްގޮްތކުރެިވފައި

ްތަރުތީބުންނޭް ްހުށަހެޅުުނ ްމިބާބުތައް ްއެުދވަހު ްމިއޮތީވެްސ ހުށަހެޅިފައި

ްހުށަހެޅުްއީވް ްބާބު ްއެދުވަހު ްފުރަތަމަ ްއެްނމެ ްދަންނަވާނީ.  805އަޅުަގނުޑ

ްތިލަދުންމަތީގެް ްޙަމީދާއި، ްޝާހީން ްމެންބަރު ްއުތުރުބުރީގެ މާޅޮސްމަޑުލު
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ްއަޙްމަދާއި،ްްމެންބަރު ްއަނީާސ ްމެންބަރު ްމުލަކަތޮޅު ސަމީރާއި،

ނިލަންދެއަތޮޅުްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނާޝިދާއި،ްދެންްއޭގެްފަހުންްފާދިއްޕޮޅުް

ްމެންބަރުް ްމާލޭގެ ްފަހުން ްއޭގެ ްއަދި ްއިބްރާހީމް ްޙުސައިން މެންބަރު

ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ.ް ްމަނިކުފާނަށް ްއިސްމާޢީލްކަން  810އިބްރާހީމް

ްއެހެންވީމަ ްޙަޤީޤަތުގަިއް، ްނެތް. ްއެަކއްެޗއްެވސް ްނޭނގޭ ްއަސްަލުކ މިތާކު

ްއަދިްް ްއެނިގަވޑަިއގަްނނަވާނެ ްމަނިކުާފނަށްވެސް ްުއޅޭގޮތް ވެގެން

ްގާތުްން ްުދރާއި ްބޭފުޅުންނާިއ، ްތިއްބެވި ްއަުޑއައްަސވަްނ މިމަޖިލީހުގައި

ްމީގެްމިކަންްބައްލަވާްމިކަންތައްަތުކގެްތަޙުޤީޤުތައްްދެނެަވޑަިއގަްނނަވާްއަދިް

ް ްރާވަިއ ްމިކަންކަން ްއެނގޭްތަޢުބީރުކޮށް ްދަންދެކަށްވެސް ްމީހުންނަށް  815ހިންގި

ްއަލިގަަދް ްއޭގެ ްތިބޭނެ. ްމިމަޖިލީހުގައިވެސް ްމިޤައުމުަގއާިއ، ބަޔަކުެވސް

ްމިތަނަށްް ްއެވިދާޅުވީ ްވަޙީދު ްޢަލީ ްފެނިަިގެންދިޔައީ. ްއެ ްދެންމެ ހެއްކެއް

ްއޮްތގޮ ްމިކަންތައްތައް ްބޭފުޅުން ްހުރިްވަަޑއިގެންެނވި ްލިސްޓުަގއި ްވިޕް ތް.

ްޮއީތް ްދެން، ްމިކުރަނީ. ްމިތާނގައި ްމިހާރު ްއެކަްނ ްދެންނެވީ. ްެއ އެްއޗެްއ

 820ވަިކވަކިްއިޚްތިލާފްތައްްހުރިްމާއްދާތަކުގެްވާހަކަ.ްެއއާއިްދޭެތރޭްމަނިކުފާނުް

ްމަޝްވަރާެއްއް ްއެއަްށ ްދިޔައީމަ ްެއހިސާބަށް ްެދއްަވއިފި. ރޫލިންގެއއް

ް ްހޯއްދަވާނީ. ްމިކަންތައްްހޯއްދަވަންޏާ ްމިހާުރ އެހެންކަމަށްވެއްިޖއްޔާ

ްހުއްޓަ ްމަނިކުފާނު ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ްމިނަގާ ވާފަިއްގެންދިޔަނުދޭން

ްދެ ްއެބަހުރި. ްވޯޓަްށްންމީގެކުރިންވެްސ ްނުދެއްވާ ްނުކުތާ ނިޒާމީ

ްމިީއް ްއެނގޭ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްއެބަހުރި. ްވިދާުޅވެފައި  825ވަަޑއިގަންަނވަނީޭއވެސް

ް ްމައްސަލަެއއްކަން. ްބައްލަަވްންޙަަައެހެންވީމަ،ްމަސްލަކުރޫޝަލް ްއޮްތތޯ ތު

ްތަންދޮރުް ްދަންނަވަންތޯ ްއެހެންނަމަވެސް މަސައްކަތްކުަރއްވަީނކަން.

ނަޑއެިޅގެްން ްކަ ްއެނިގގެން ްޙަޤީޤަތް ްއޮތްޮގތުގެ ްކަންތައް އެނިގގެން،

ްއެބައެްއެގް ްތިބެގެން ްބަޔަކު ްބޭނުންވާ ްގެްނދަން ްަވކިކަެމއް ވަިކގޮތަކަށް

 830މަތީންްހިންގާކަމެްއގައިްމިހެންްއޮންނާނީ.ްމަނިކުފާނަށްްލަފައާއިްމަޝްވަާރގެ

ްމިނޫންގޮތަކަްށް ްމިކަްނ ްއެހެންވީމަ، ްއެނިގވަަޑިއގަންނަާވނެ. މިކަން

ްހައްދަވަް ްއެދޭކަމެއް.ްއިހިންގެވޭނެގޮެތއް ްވަރަްށ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއީ ދެްއވުން

ްފުރުޞަތުް ްއެބޭފުޅުންނަށް ްމިތިއްބެވީ. ްވަަޑއިެގން ްބޭފުޅުން މިތާގައި
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ންނާނެ.ްހުށަހެޅިފައިްހުރިްހުށަހެޅުންތައްްނިމުނީމަްދެންްއެއޮތްްބަޔަކަްށްއޮ

ްކޮބައިޯތް ްގެންދާނީ. ްއޮންނަގޮތަކަށް ްޑިިސޝަން ްޑިސިޝަނަށް،  835އަންނަ

ްޚިލާފޭ،ް ްގަާވއިދާ ްޚިލާފޭ، ްޤާނޫނާއި ްމިދިމާަވނީ. ްަމއްސަލަެއއް މީގައި

ފުޅުންނަށްވެސްްމިވެނިކަމެއްްނުކުެރވޭނެ،ްެއެވނިކަމެއްނުކުރެވޭެނ،ްހުރިހާްބޭ

އަނަގއޮތިްއޔާްވާހަކަދެއްކޭނެ.ްކޮންމެްބޭފުޅެއްެގވެްސްއަނގަެއއްްއޮންނާނެ.ް

ްމިް ްެއީއއެްއނޫންދެއްތޯ ްޚިޔާެލއްެވްސްއޮންނާނެ.ްެއކަމަކު އަނަގއެްއއޮތިްއޔާ

ްރޫ ްއެބަވިދާުޅޭވްޙަަަކުރަންއުޅޭ ްއަބަުދ ްއަބަދު ނޑައެިޅގެން ްކަ  840ކީ.

ްށޭ.ްހުަވާއއިްެއއްގޮތަްށްގެންދަވާށޭ.ޤާނޫނުއަސާސީާއއިްެއއްގޮތަށްްގެންދަވާ
ް

ް

ނޑުްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ،ްރިޕީޓްްނުކުރެްއވުންްައުޅގަ

ް845 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްގެްނދެވުން(

ް

ްމިއީތޯްހުވަާއއިްެއއްގޮަތކީ.ްޝުކުރިއްާޔ.ްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް
ްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް850 

ް

ްވިދާުޅވާންްްްޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރި ްއެއްެޗއް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުކުތާގައި ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،

ނުޑްބޭނުންފުޅުވަނީ.ްމުޙަންމަދުްނަޢީމްްތިޔަްދެއްކެވިްވާހަކަފުުޅަގއިްއަ ުޅގަ

ް ްބޭނުންވަނީ، ނުޑްދަންނަވާލަން ްއަުޅގަ ްނުކުތާއެްއގެދަށުްނ ނިޒާމާބެހޭ

ްޢިއްޒަތްތެ ްނުކުތާއަށްްމިހާގިނަ ްނިޒާމާބެހޭ ްމެންބަރުން  855ިރ

ްވޯޓާ ްމި ނޑު ްައޅުގަ ްކުރިއަށްދާްންއެދިަވޑަިއގަންނަވަނިކޮްށ ިއގެްނ

ނޑަށްްދެއްވާނެކަމަްށް އުޅުނަކަސްްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުންްފުރުޞަތުްއަޅުގަ

ްއެގޮތަްށް ްކުީރގަިއެވސް ްވިސްނާލާފައި ްކޮންެމވެްސވަރަަކށް އަޅުަގނޑަށް

ްކުރަމުން ްްކަންތައްތައް ްއެގޮތަްށ ްހަމަ ްމިއަދުވެސް އެވިސްނުްންގެންދިަޔއީ.

ްދިޔައި ްހިސާބަށް ްކުރިއަށްދާންްއަންނަ ްވޯަޓއިގެްނ ނޑު ްއަޅުގަ  860މަ

ްއެދިވަަޑއިގަންަނާވް ްހުރިގޮތުން ްރޫޙް ްމިހާރު ްއަދި ްއެކަމަކު ދަންނަވާނަން.
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ްެއވިދާޅުާވ،ް ްއެބޭފުޅުްނ ްވިދާޅުުނވެ ްެއްއޗެއް ްކޮންމެވެސް ބޭފުޅުން

ވާްޮޕއިންޓްތައްްފާހަގަނުކުރެވެނީސްްއަޅުަގނަޑކަށްްހިއެއްުނޭވްއެފާހަގަކުަރއް

ނޑުެވްސް ްައޅުގަ ްދެން ްއެހެންވީމަ، ްދެްއވަފާނެހެނެއް. އެފުރުޞަތު

ްނިޒާމާބެޭހް ްމިދެންނެވީ ްއެހެންވީމަ، ްކުރިއަށްގެންދާަކށެއް.  865ބޭނުމެއްނޫން

ްމިގޮ ްތެރެއިން ނުޑްނުކުތާތަކެްއގެ ްއަޅުގަ ްދެން ްކުރިއަށްގެންދާކަށެްއ. ތަށް

ްއިބްރާހީްމް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްއާދެ، ްއޮތީ ދަންނަވާލަން

ްއިސްމާޢީލްްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.ް

ް

 870ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ނޑުމެންނަށްްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްއަުޅގަ ްމަންޒަރެއް ްހިތާމަވެރި ްވަރަްށ ްރަީއސް، ްްޢިއްޒަތްތެރި

ްމިޢިއްޒަތްތެރިްްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަނިކުފާނާިއ ނޑު ްއަޅުގަ ްފެނިގެންމިދަނީ. މިއަދުވެސް

ްއާކޮށްލުމަށްް ްހަނދުމަފުޅު ްމެންބަރުންގެ ްއެހެންވެސް މަޖިލީހުގެ

ްމީގެކުީރގަިއް ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްމިމަޖިލީހުގައި ްބޭނުން  875ދަންނަވާލަން

ްރަ ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެހެްންޢަމަލުކޮށްފައިވާގޮތް. ްވޯޓަށް ްޑްރާފްޓްތަކަށް އީސް،

ްކޮމިޓީްން ްޑްރާފްްޓކުރާ ްދިރާސާކޮށް ްގޮތަީކ ްޢަމަލުކުރެވިފައިާވ ފެށިހިސާބުން

ްހުށަހަޅުއްާވް ްއިޞްލާޙުތަްއ ްހުށަހެޅުއްވި ްމެންބަރުން ްޑްރާފްޓަށް ހުށަހެޅި

ްނު ްއިޞްލާޙުތަކާމެދު ްއެ ްބާއްަވިއްދެން ްބައްދަލުވުންތައް ރަސްމީ

ްއެއްެސވުމުަގިއްއެްއގޮތްކުަރއްަވިއގެ ްވޯޓަށް ްގެންނަވަިއގެން ްމިތަނަށް  880ން

ްއޮންނާނީް ްއެިހފައި ްވޯޓަށް ްއަބަދުވެސް ްޑްރާފްޓަށް ްފުރަތަމަ ހުށަހެޅުނު

އެންމެފަހުން.ްމިއީދެންްއަޅުަގނޑުމެންްއެކަިނކުރާކަމެއްނޫން.ްމިމަޖިލީހުގައިް

ްމިކަންކުރާގޮތް ްމަޖިލީހުގައިވެސް ްރައްިޔތުންގެ .ްއެކަނިކުާރކަމެއްނޫން.

ްހުރިހާް ްހަމަގައިުމވެސް ްދަންނަ ނޑު ްއަޅުގަ ްޤާނޫނުހަދާ ދުނިޔޭގެ

ްއިޞްލާ ްހުށަހެޅުމަކަށް ްމިކަންކުާރގޮތް. ްއޮީތވިްއާޔްމަޖިލީހެއްގަިއވެސް  885ެޙއް

ް ްވޯޓުއަަހއި ްހަމައަށްދަނީްއެއަށް ްހުށަހެޅުމާ ްއަސްލު ނިންމާފައި

ްކުރާގޮތް.ް ްމިކަން ްޔުނިވަރސަލީ ްދެން ްއެއީ އެފާސްނުެވއްޖިއްޔާ.

ްނުކުތާއަކީ.ްއަޅު ްފުރަތަަމ ްއެއީ ްއޮްތގޮތް. ްޢަމަލުކޮްށފައި ަގނޑުމެްނވެސް

ްޢަލީް ްތަސްމީން ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްބ.އަތޮުޅގެ އެހެންވީމަ،
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ްވޯޓަްށް ްމިއަދު ްއިންކާރުކުރަންޖެހޭ. ނޑަށް ްއަުޅގަ ްކަންތަކާ  890އެފާހަގަކުެރއްވި

ްފު ްއެންމެ ްޖެހިވަަޑިއގަންނަވަްނވަނީ ްއައްސަވަން ްމިްރަތަމަވެހަމަ ސް

ްގޮތުަގއިްައޅުަގނުޑމެންނަށްްމިއަދުްއެްއގޮތްކުެރވިފައިްމިހިރަ،ް ިއޞްލާޙުގެ

ްއޭގެފަހުްން ްތަޅުމަށްއަިއސް ްމަޖިލީހުގެ ްހުށަހެޅުމަށް ްފުރަތަމަ ްއޮތީ ބެލެން

ްެއް ްައހާފައި ްވޯޓަށް ްއެްއޗިއްސަށް ްއެ ްއެްއޗެތި. އައި

ްއަސްލުް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދެން  895ްހުށަހެޅުމާްފާސްނުވެއްޖެކަމަްށވަންޏާ

ްމިއަކާ ްދެން ްދެބަސްވެވޭނެކަމަކަްށވެްސްހަމައަށްދާންޖެހޭނީ. މެދު

ްޤަބޫ ްއަޅުަގނަޑކަށް ްނުކުތާައކީ، ްެދވަނަ މިމަޖިލީހުގަިއްލެއްނުކުެރވޭ.

ކަންހިނގާފަިއވާގޮތަށްބަލާއިރުްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްހަނދުމަފުޅުްހުންނާނެް

ް ްކުރީކޮޅުަގިއ ްވަރަށް ްމަސައްކަތުެގ މަޖިލީހުގައިްމަޖިލީހުގެ

ްޢަްއޔަންކުރެްއވުމުެގް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  900އިންތިޚާބުެވވަަޑއިނުގެން

ްމަޖިލީހުގެް ްވަޒީރުންެގ ްއަދި ްެމންބަރުންނާ ްވަޑަިއގަންނަވާ ސަބަބުން

ް ްއުނިކޮށް ްމިމަޖިލީހުން ްމެންބަރުން ްކުރިއަްށގެްނދިޔުމަށް، ެއއީްމަސައްކަތް

ްގެންނަން ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްފުރަތަމަ ްއިޞްލާޙުކަމަްށްއެންމެ ޖެހޭ

ްގުޅިގެްނވެްސް ްހުށަހެޅުމަކާިއ ްހުށަހެޅުއްވި ްމެންބަރަކު ޢިއްޒަތްތެރި

 905އަޅުަގނޑުމެންނަށްްކަންހިނާގފައިާވގޮތްްއެބައޮތްްފެންނަން.ްއޭރުވެްސްހަަމް

ްފޯރުވައިެގްން ްނުފޫޒެްއ ްރިޔާސަތަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރުންކޮޅެއް ވަކި

ްގެ ްއެަމއްސަލަ ްގެންދެވީ ްމަޖިލީހަކަށްްއަންަގވަމުން ންަނވާކަމަށްވަންާޏ

ްއޮްއާވް ްތަޅުމުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްއެަމއްސަލަ ވަަޑއެއްުނގަންނަވާނަމޭ.

ްއެމައްސަަލް ްވެދެވަަޑއެއްުނގަންނަވާނަމޭ.ްއޭަރުކެވސް ްމިތަނަކަށް ތިމަންނާމެ

ްޢިއްޒަތްތެިރްހުަުބަ ްނުދަްއާކ. ްނިންމާވާހަކަެއއް ްތަޅުމުްނ  910ސްކޮށްގެން

ްނިމި ްއިދާީރްކޮމިޓީގެެވސްްރައީސް،ްއެކަންެވސް ްއެހެން.ްދެން ގެްންދިޔައީ

ްހިމެނިގެންކަންނޭނެގް ްޭއގަިއވެސް ްލަފައަކާ ްމަޝްވަާރއަކާ ކޮންމެވެސް

ނ ްއަުޅގަ ްވާހަކައަީކ،ްއެދިަޔގޮތަކަށްދިަޔއީ. ްމިއުޅޭ ްދަންނަވަން އިއްެޔަގިއްުޑ

ްދެންމެއަކުް ްދާީދ ްވާހަކަަތކާއި ްިއވިގެންދިޔަ ްމީިޑޔާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްއިްއވެިވްރ.އަތޮ ްއެ ްނުކުތާއެއްަގިއ ްނިޒާމީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި  915ޅުގެ

ްމިއަދުް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްޙަޤީޤަެތްއކަމަށްވަންޏާ ްއެއީ ވާހަކަތައް
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ް ްކޮންމެ ްހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ްމަޖިލީހުގައި މެންބަރަކ57ްްުމިފެންނަނީ

ްެއއްް ްިތއްބަަވިއގެން ްބޭރުގައި ްަމޖިލީހުން ްިކޔުްއވާފިްއޔާ ޗެްއްއެަކއްެޗއް

ލިޔުްއވާްނިންމަވާފައިްވިދާުޅާވންވީްމީތިްމިގޮތަށްްފާސްނުވަންޏާްމަޖިލީހެއްް

ނޑުމެންްހަމަްޤަބޫލުކުރަންވީްގޮތެއްޯތއޭ.ް  920ނުބޭއްވޭނޭ.ްދެންްއެީއވެސްްައޅުގަ

ްރައީސް،ް ްިޢއްޒަްތތެރި ްގެންދެވޭނެތޯއޭ. ްެއގޮތަްށ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްކުރީދުވަ ްމިޖެހެނީ ްދަންނަވަްނ ްއަހިތާމައާއެކީ ނުޑްހުެވސް ުޅގަ

ް ްމަންޒަރަކީްދެންނެވިފަދައިން، ްމިފެންނަ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު

ްބޭނުންގޮތަކަށްް ްމަސްލަޙަތަށް ްއަމިއްލަ ްތިމަންނާމެންގެ ތިމަންނާމެން

ްނުދޭނެންޏާް ްފުރުޞަތު ްހެދުމުގެ ްޤާނޫނުއަާސސީ  925ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްމިއަް ްއަޑު ްއެހެންބުނެވޭ ްނުދޭނަމޭ. ްހެދިޔަކަ ުދްޤާނޫނުއަސާސީ

ްހިތާމަހުރިކަމެއް.ް ްވަރަށް ްމިއީ ްމިދަނީ. ްިއވިގެްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްޢިްލތިމާސްކުރަންް ްއިޙްތިރާާމއެކު ްަރއީސަށް ްިޢއްޒަތްތެރި އަޅުަގނޑު

ްވީހާ ްގެންދަވަިއގެން ްގޮތަކަށް ްތިޔަގެންދަވާ ްއަވަހަަކްށްމަނިކުފާނު ެވސް

ް ްައއްަސވަިއ ްވޯޓަށް ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމިމި  930ޢިއްޒަތްތެިރްހުށަހެޅުންތަުކގަިއ

ްޤަބޫލު ްއަޣުލަބިއްޔަތުން ްމެންބަރުންގެ ްކޮންގޮތެްއޯތްމަޖިލީހުގެ ކުރަްއވަނީ

ްއަވަހަށްްްބައްލަަވއި ްއަިރހަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރެކޯޑްކުަރްއވާ

ްއަޅުަގނޑުމެްންޞްަްތަ ްމިކަން ްއެނޫންގޮތަކަށް ްފޮނުްއުވން. ދީޤްކުރައްވަން

ްހުރިހާ ްއޮތް ްއަންނަން ނޑުމެންނަްށްްގެންގޮސްީފވިްއޔާ ްއަޅުގަ ޖީލުތައް

 935ްމަލާމާތްދޭނެ.ްޝުކުރިއްޔާްްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.

ް

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެނިގވަަޑއިަގންނަވާނެ ްނުެދންނެވިޔަސް ްައޅުަގނޑު މިްއާދެ،

ް 101ްްޤާނޫނުއަސާސީެގ ްމާއްދާާއއި ްދަށުްނ102ްްވަަނ ްާމއްދާގެ ވަނަ

ްމެންބަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްނިންމެވުމަކީ،ްމިމަޖިލީހުން ްކޮންމެ ްނިންމަވާ  940ރުން

ްތަ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ްފާސްކުަރއްވަްނ ދީޤްކުރަްންޞްަްނިންމަވާފައި

ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްޢިއްޒަތްތެރި ްފޮނުްއވުމަީކ ފޮނުއްވާ

ްމާއްދާއެްއް ްޮއތް ްފާސްކުރެވިަފއި ްނުގަންނަވާގޮަތކަށް ހިތްޕުޅުހަމަޖެހިވަޑައި

އަދިްނުވަތަްމުޅިްޤާނޫނުއަސާސީްނަމަވެސްްްނުވަތަްބައެއްްނުވަަަތަްބާެބއްް
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ްލިބިގެްނޭވް ްއިޚްތިޔާުރ  945ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ

ްތަ ްނުކުރެއްވުްނ.ްޞްަްމިޤާނޫނުއަސާސީަގއިާވގޮުތގެމަތީން ދީޤްކުރެއްވުމާއި

ްކަންތައްކުރަންޖެހޭގޮްތވެްސް ްދެން ތަސްދީޤްނުކުރައްވާިފއްާޔ

ުލކޮށްްއެބަބުނޭ.ްޞީަީތަފްްވަނަްމާއްދާގައިްވަރަށ102ްްމިޤާނޫނުއަސާސީގެް

ް ނޑުެމން ްއަޅުގަ ްމިތަނުން ްއިްޞލާޙު ްފޮނުއްވާ ެގ3/2ްްއެމަނިކުފާނު

 950އަޣުލަބިއްޔަތުންްފާސްނުކުެރިވއްޖިއްާޔ،ްދެންްނުވަތަްއެމަިނކުފާނުްފޮނުއްވާް

ްފާސްވެއްިޖއްާޔް ްއަޣުލަބިއްޔަތުްނ ްމިތަނުން ްެއވިދާުޅާވގޮތަކަްށ އިޞްލާޙު

ްދޭތިންކު ްެއ ްއެނިމުނީ. ްާފސްނުވެއްިޖއްާޔްއެކަން ްއެްއޗެްއ ްެއްއވެސް ރެ

ނޑަްށް ްއަޅުގަ ްއެހެންވީމަ، ްބޭއްވޭނެ. ްނުެވސް ްއެމާއްދާެއއް އެނިމުނީ.

ްޤާނޫނާއިް ްކޮންމެހެން ްއަޅުަގނޑުމެން ްމީގައި ްފަސޭހައެއްނޫން ޤަބޫލުކުރާކަށް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްޚިލާފަށް ްއުސޫލާއި ްައންނަ ްކަންހިނގަމުން  955ނުވަތަ

ް ްނުވަަތ ްޢިއްޒަތްތެިރްކަމެއްކޮްށގެން ްމިކަމެްއގޮސްގެްނ ނުކޮށް

ްއެމަނިކުފާނަށްް ްުނވަތަ ްބޭރުގައި ްއިްޚތިޔާރުން ްއެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްކުރަްއވަްން ްކަމެްއ ްބޭރުގައި ްބާުރން ލިބިވަޑަިއގެންފަިއވާ

ްއެްއވެްސް ްެއގޮތަަކށް ްއެހެންވީމަ، ް ްނުަވތަ ޖެހިވަޑަިއގެންފާނެކަމަށް

ްނުގަންނަ ްިމޤާނޫނުއަސާސީްހިތްޕުޅުހަމަޖެހިވަޑައި  960ާވގޮތަކަށް

ްޞްަްތަ ްހާލަތެއްނާދޭ ްމަުޖބޫރުވެަވޑަިއގަންނަާވ 3/2ްދީޤްކުރެއްވުމަށް

ްއެހެންވީމާ ްލިބިގެންނޫނިްއޔާ. ްއަޣުލަބިއްޔަތު ްމެންބަރުންް، ޢިްއޒަތްތެިރ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްަކންބޮޑުެވވަަޑއިގަންަނވާނެކަމެްއނެތޭ ްއެއްގޮަތކަށްެވސް މިކަމަށް

ްބޭނުންވަނީ. ްގޮތެްއްްދަންނަވާލަން ްއަދި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމީގައި ދެން

ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔް ްފާސްކުރެވިގެންދާގޮތަީކވެސް  965ނިންމިގެން

ްތަ ްގޮތެްއކަމަށްވަންޏާ ދީޤްކުރައްވާީނ.ްްޞަްހިތްޕުޅުހަމަޖެހިވަޑައިގަންނަާވ

ްހަނދާނުގައިް ްއަޅުަގނޑުމެންެގ ްއެކަން ްނުކުރަްއާވނެ. ްެއކަން ނޫނީވިއްޔާ

ްއެބަ ްއިޚްތިާޔުރްބަހައްޓާލަން ްއެބައޮތް ްއެމަނިކުފާނަށް ްއަދި ްދެން ޖެހޭ.

ްއާެދ،ް ްފޮނުވުމުެގވެސް. ްއަނބުރާ ްމިކޮޅަށް ްއެަބއި މިޤާނޫނުއަސާސީގެ

 970ްމުޢިއްޒުްހއ.ގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްއަޙްމަދުްމުޢިއްޒު.

ް
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ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްަރއީްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްިޢއްޒަތްތެރި ްހުށަހެޅުނުްޝުކުރިއްޔާ ްވިދާޅުެވްއޖެ ްމަނިކުފާނު ްސް.

ްްއަްޙމަދުްމުިޢއްޒުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެއްެސވުމާމެދ93ްްުނަންބަރު ްވޯޓަށް  975ައށްވެސް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްވާަހކަ. ްހުށަހަޅުއްވާ ްކޮމިޓީއަށް ވިސްނަާވވަަޑިއގަންނަވާކަމަްށ،

ްއެީއް ްވިސްނުންފުޅަށް، ްމަނިކުފާނު ްނުިވސްނަން ްއެއްގޮތަކަްށވެސް ހަމަ

ްމިމާއްާދް ްކީއްވެާބއޭ. ްހިތްޕުޅަށްއެރީ ްއުފެދޭކަމެްއކަމަށް ސުވާލު

ްވާހަަކް ްފަށާދުވަހުގެ ްޢަމަލުކުރަން ްމިބުނަނީ މިހުށަހެޅުމުގައި

ް ްފެށިގެން ްފަށާދުވަހުން ްޢަމަލުކުަރން  980ަގިއ98ްްޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްކުރީަގއިެވްސް ްުއވުނީއޭ. ްޤާނޫނުއަސާސީ ްފަށާފައިވާ ޢަމަލުކުރަން

ްމެ ްާޤނޫނުއަސާސީެގްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރުގެ ްފަދައިން ްފާހަަގކުރެްއވި ންބަރަކު

ްއަދ154ްްި ްމިޢިބާރާތަކީ. ްޢިބާރާތެއް ްއޮތް ްމާއްދާަގިއވެްސ ވަނަ

ްމާއްދާތަްއް ްމަރުޙަލާަގއި ްމިފާސްކުރާ ްމިުއޅެނީ ްމިހާރު އަޅުަގނޑުމެން

ްއެހެންވީމަ،ް ްނަންބަރުދިނުމާއި. ްމާއްދާތަކަށް ްފަހުގެކަމެްއ،  985ތަރުތީބުކުރުމަކީ

ްއެންމެްްމި ްހަމަ ްއޮތުމަކީ ްމިމާއްދާ ްބާބުގަިއ އިންތިޤާލީ

ްހަމަް ްއެހެްނވީމަ، ްދެކެނީ. ނޑު ްައޅުގަ އެކަީށގެންާވކަމެއްކަުމގައި

ްމައްސަލަެއްއް ްދުސްތޫީރ ްމީގައި ްނުފެނޭ ްެއްއގޮތަކަށްެވސް އަޅުަގނަޑކަށް

ްނުުކންނަކަމަކަށް.ް ްމަްއސަލަެއއް ްއެްއވެސް ްޤާނޫނީ ްއެހެންވެސް ނޫނީ

ްމި ްހުށަހެޅުންްމަނިކުފާނު ްފޮުނވަިއެގން ްކޮމިީޓއަކަށް ްއިތުރު ްމި  990ފަދަގޮތަކަށް

ް ްހަމ3ްްަނަންބަރު ްސަބަބެއް ްފަސްކުރަްނވީ ްއެއްެސވުން ްވޯޓަށް އަށް

ްޤާނޫނުއަސާީސެގް ްމިހާރު ްނުވިސްނޭ ްހަމަ ނޑަްށ ްއަުޅގަ އެްއގޮތަކަްށވެސް

154ްް ްމާއްދާާއއި ްއަދ155ްްިވަނަ ްދެން ްއޮތްގޮތުން. ްމާއްދާ ވަނަ

އަްށްްًأهرىن شٌراٍ بينين އެކޮމިީޓގެްމަޝްަވރާްހޯދަވާހަކަ.ްްތިވިދާޅުވަނީ

ްކޮންމެހެންްއި ްނުފެނޭ ނޑަކަށް ްައޅުގަ  995ޝާރާތްކުަރއްަވއިފި.

ްބައި ްމަޝްވަރާންްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިމަޖިލީހުންްްޑިްނނޫން ހޯދާކަށެއް.

ްމިކަމާްދޭތެރޭްގޮތެއްނިންމަވާްކުރިއަްށވަަޑއިގަތުމަށްްދަންނަަވން.
ް

ް



 37 

ްެއއްެޗްއްްްވާހަކަެދއްެކވުން:ްރިޔާސަތުން ްުކޑަކޮށް ްވަރަށް ްިޢއްޒަތްތެިރްމެންބަރަކު،ްހަމަ  1000އާދެ،ްައޅުަގނޑު

ްފެންނަް ނަޑށް ްއަޅުގަ ްދަންނަވާލީ ނުޑ ްއަޅުގަ ދަންނަވާލާނަން.

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިމަޖިލީހުގެ ްދެންނެވީ ނޑު ްއަުޅގަ ވާހަކަެއއްނޫން.

ްފާހަގަކުެރއްވިް ްމާއްދާތަކުެގްވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން ްމައްސަލަޖެޭހ އޭ

ް 92ްްގޮތުަގއިކަމަށް ްމާްއދާއާއި، 85ްްވަނަ 93ްްާއއި، ާއއި.98ްްާއިއ،

ްދިމާެވްއޖެކަމަށްވާނަމަް ްއެމައްސަލަ ްމައްސަަލްދިމާވާތީ  1005އެހެންވީމަ،ްެއގޮތަށް

ްވާހަަކް ްގެންދާ ނޑު ްއަުޅގަ ްކޮމިޓީއަށް ްއިދާރީ ްދެންނެވީ ނޑު ްއަުޅގަ އެކަން

މިެވްސްދާުޅވީްރަނގަޅުްވާަހކަފުޅެްއކަމަށްވިޔަސްްއިނގޭތޯ.ްއެހެްނވީމަ،ްތިވި

ް ްމިދެއަޅުަގނޑު ްެއއްެޗއް ްކުރީގަިއެވްސްދަންނަވާލި ްހަމަ ންނެވީ

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަްތތެރި ްޠާރިޤް،ްނ.އަތޮުޅގެ ތަކުރާރުކޮށްލާފައި.ްއާެދ،ްދެން

 1010ްމުޙަންމަދުްޠާރިޤްްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއަޅުަގނުޑްްދެކުުނބުރީްެމންަބރުްްމިލަދުްނމަޑުލު ްކުީރގައި. ްވަރަށް ްނުުކތާއެއްެނގީ ްނިޒާމާބެހޭ ްއަޅުަގނޑު

ްްމުޙަްނމަދުްާޠރިޤްްވާހަކަެދއްކެުވން: ްނުކުތާއަކީ، ްމެންބަރުްނިޒާމާބެހޭ ްޢިއްޒަްތތެރި ްވ.އަތޮުޅގެ  1015ޙަޤީޤަތުގައި

ްޢަބްދު ްއެއްބާރުލުްންهللا ްިރޔާސަތަްށ ްވާހަކަުފޅުދެއްެކވިއިރު ޝާހިދު

ްގެންދެވުމަށްްދެއް ްގެންދަވާގޮަތކަްށ ްރިޔާސަތުްނ ަވއިގެން

ޝާހިުދްهللاްއެއްބާރުލުންދިނުމަށްްޮގވާލަްއާވްެއވާހަކަފުޅުދެްއކެިވއިރު،ްޢަބްދު

ްްވިދާޅުވީ ްގެންދާ... ްފޮނުވައިގެން ްރިޔާސަތުންްކޮމިީޓއަށް ެއކަމަުކ

ްއައްަސވަްން ްވޯޓަްށ ްގެންަދވާތަން ްނިންމަވަިއގެން ްފެނުނީ  1020އަޅުަގނޑަށް

ްަރއްޔިތުަުންނަށްްފައްޓަ ްއެހެންވީމަ، ްެގންދިޔަތަން. ްެއގޮތަށް ަވއިގެްނ

ްރަނގަޅުގޮެތްއް ްއެއީ ްދެްއކުން ްއެވާހަކަ ްދައްާކއިުރ ްީޓވީން އޮޅޭގޮތަށް

ްލީ.ްޝުކުިރއްޔާ.ކަމަށްފެންނާތީްއެވާހަކަްދައްކާނޫން
ް

ް1025 

ްމެންބަރަށްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްތެރި ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ކޮންމެވެސްވަެރއްެގްްއާދެ،

ތުަގިއްއޮޅުމެްއްއަެރއްޖެކަމަށްްައޅުަގނޑަށްްީހވަނީ.ްައޅުަގނުޑްޤަބޫލުކުރިގޮ
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ްޢަބްދު ްهللا ްވިދާޅުވީ، ްމިްޝާހިދު ްެދންނެވީ އަޅުަގނޑު

ް ްފާހަގަކުރެވޭ ްމި ްއެހެނ4ްްްމައްސަލަޖެހިދާނެކަމަށް ްވާހަކަ. މާއްދާގެ

ްވާހަކަ ްހުށަހެޅުމުގެ ްމިދެންނެވީ ްމާއްދާެއއް، ްެއހުށަހެޅުންނޫންްއެްއވެސް .1030 

ްމެންބަރަކުް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްއެއްެވސް ްެއއްޗަަކށް ްއެްއވެސް އެހެން

ްނޭހޭނެކަމަށްް ްވޯޓަށް ްއެހުމާމެދު. ްވޯަޓށް އިޢުތިރާޟެއްނުކުަރއްވާ

ް 4ްްފާހަގަކުރަްއވާ ްާވހަކަ، ްމެންބަރުނ4ްްްކަމެްއގެ ްވާހަކަ ހުށަހެޅުމެްއގެ

ްވާ ްއެބަިއގެ ްދަންަނވާލީ. ްވާހަކަ ްއެވިދާުޅވީ.ްފާހަގަކުރެްއވި ހަކަކަންނޭނގެ

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްނަޝީދު ްމުޙަންމަދު ްދެން  1035އާދެ،ްައޅުަގނޑު

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއަޅުްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްނުކުތާއެއްްޝުކުރިއްޔާ ްނިޒާމާެބހޭ ްހަމަ ނޑު  1040ްްގަ

ްހުއްޓިފައިވާތީްްްން:ވާހަކަެދއްކެވުްނަޝީދުް ްމަސައްކަްތ ްމަޖިލީހުގެ ނުޑމެންގެ ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްދަންނަވާލީ

ް ްމިަވގުތުކޮުޅ ްފެންނަނީ ްމިވަގުުތކޮުޅްއަޅުަގނޑަްށ ނޑުމެންނަށް އަުޅގަ

ްޢަމަލުތަްއް ްއަުޅަގނޑުމެންެގ ްޮގތަކަށް ބޭނުންކޮށްލެވޭނެކަހަލަ

ްހުށަ ްމިހާރު ްއެއީ ްބައްޓަންޮކށްލެވިދާނެ. ހެޅުއްވުްންއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްވޯޓަްށް ްމިވަގުތު ްހުށަހެޅުންތައް ްބޭނުންފުޅުވާ ްގެންދަވަން ްކުިރއަށް  1045ރައީސް

ްކޮމިޓީއެްއް ްއިާދރީ ްފަހުން ްއެއްޗެތި ްމައްަސލަޖެހޭ ްދެން އައްަސވާފަިއ،

ްބޮޑަްށް ްކުިރއަްށގެންދެވުމޭ ްގެންގޮްސގެން ްއެކޮމިީޓއަށް ބާއްަވއިގެން

ނޑަށްްފެންނަނީްމިވަގުތު ްއިދާރީކޮމިީޓެގްރަނގަޅުކަމަށްްއަުޅގަ ންްމިވަގުތައް

ްމިހާރުވެސްް ްމިހެންދެވީ ްއެހެން ްއެއީ ްބޭްއވުމަށްވުެރ. ބައްދަލުވުމެއް

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްމިއަދުެވސް ްލަސްވަމުންދިއުމާއި،  1050ޤާނޫނުއަސާސީ

ްއެހެންވީމާ ްރަނގަޅު. ްފުދޭވަަރކަށް ްކޯރަމްވެސް ްމެންބަރުންް، ިޢއްޒަތްެތރި

ްމިއަ ްިތއްބެވުާމއެްއކޮށް ްއިންތިޤާީލްވަަޑއިގެން ްކޮންމެވެްސވަރެްއގެ ދުވެސް

ނޑުމެންނަށްްނިންމާލެވިދާނެކަމަށްްއޭރުންްއަޅުަގނޑަްށް ބާބުގެްބައެއްްއަުޅގަ

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްމިވަގުުތ ްއެހެންވީމަ، ފެންނަނީ.

ްމައްސަލަޖެހޭް ްދެން ްުކރިއަށްގެްނގޮސްފަިއ  1055ކުރިއަްށގެންދެވުނުވަަރކަށް
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ްކޮމިޓީއަަަ ްއިދާރީ ްފަހުން ްަވގުުތްއެްއޗިހި ްޮބޑަށް ްގެންދިއުމޭ ށް

ްއެނޫންގޮތަަކްށް ްއެހެންވީމަ، ްފެންނަނީ. ނަޑށް ްއަުޅގަ ސަލާމަތްވާނެކަމަށް

ްދާންއުޅޭހެންހީވާތީްދަންނަވާލީ.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.
ް

ް1060 

ް

ްއެްއގޮތަށްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްލަފާފުޅާ ްތިދެއްވި ްމަސަްއަކތްކުރާނަން ްައޅުަގނޑު ްއާދެ،

ް ްކުރިއަްށގެންދެވޭތޯ. ްމިގެންދަނީްހަމަ މަސައްކަތްކުަރއްވަމުްނެވސް

ްއެގޮތަްށވޭތޯ.ްއާެދ،ްމ.އަތޮޅުްމެންބަރުްއަނީސާްއަޙްމަދުްނިޒާމާބެހޭ...

ް1065 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމަނިކުފާނުްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަީނސާް ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްުހށަހެޅުންތަކަށްްްްވާހަކަެދއްކެުވން:އަްޙމަދުް ްބައެއް ްވިދާޅެއްުނވަމޭ ްމަނިުކފާނު ްތިމަން ވިދާޅުެވއްޖައީމު

ްއެކަންް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްބައެއް ްމިތާގަިއ  1070މައްސަލަޖެހެއެކޭ.

ްއަޅުަގނޑުމެްންއިފާހަގަކުރަްއވަ ްމިހާރު ްހީވަީނ ްއަުޅަގނޑަށް ިފއޭ.

ަމއްސަލަޖެހޭތޯްނޫންތޯ.ްއެކަންްަބެއްއްނިންމަންވެއްޖެހެންްޙަޤީޤަތުގަިއވެސްް

ނޑުމެންނަކަްށް ްައުޅގަ ްއަދި ްފާސްވުމަކުން ްހުށަހެޅިގެން ހުށަހެޅުންތައް

ްމިހާުރް ްދެޭކޮގތުގައި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެީއ ްހީަވނީ. ނޑަްށ ްއަުޅގަ ނޭނގޭހެން

ްހުށަހެޅުންތަކުގެް ްހުރި ްކުރިމަތީަގއި ްއަޅުަގނޑުެމންގެ  1075ހުށަހެޅިފައިހުރި

ްެއއްހުށަހެޅު ްތެރޭގައި ްތަޢާރުޟްވާ ްއަނެއްހުށަހެޅުމާއި ކަހަަލްން

ްނަންބަރުަތކެއްދެްއވާފަިއް ްއިޝާރާތްކުެރއްވީ ްމަނިކުފާނު ހުށަހެޅުންތަކެއްނޫން

ްހުށަހެޅިދާނެް ްއެހުށަހެޅުންތަކަީކ ްއެހެންވީމަ، ްހުށަހެޅުންތަކަކީ. ވިދާޅުވި

ްއެހެްން ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްނިންމުމަކީ ްނޫންތޯ ްނުވަތަ ހުށަހެޅުންތަކެއްތޯ

 1080ހުށަހެޅުންތަކަށްްވޯޓަށްްެއއްެސވުމުގެކުީރަގއިްކުަރއްވަންޖެހިަވޑަިއގަންނަވާެން

ްކަމެއްހެން.ްޝުކުރިްއޔާްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.
ް

ް
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ްތަފާތުވެގެްންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްިޚާޔލު ްމެދުގައި ްމެންބަރުންގެ ްޢިްއޒަތްތެރި ތިޔައީކަންނޭނގެ

ްޢިއްޒަތްތެ ްދެއްތޯ. ްސަބަބަކީ ްވާހަކަފުުޅްމިއުޅޭ ްމެންބަރުން ްބައެއް  1085ރި

ްވިދާޅުވަީން ްއެބަހުރި. ްހަނދާން ްރަނގަޅަށް ްވަރަްށ ްއަުޅަގނޑު ދައްކަވަމުން

ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއް ްމައްސަލައެއްނޫނޭ ްގެނެޭވނެ ްބާބެއްގައި ޔާެގްއިންތިޤާލީ

ް ްޮއއްަވއި ނޑަެއޅިފައި ްކަ ްގެނައުޭމްދައުރު ްއިޞްލާެޙއް އެއަްށ

ްބާބު ްއަނެއްަބިއާގްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްހަމަ ްދެން ްއެާމއްދާއަށް. ަގއި

ްޤާނޫނުއަސާސީެއކޭ.ްމި ްިއޞްލާޙުކުރަމުންދާ ްމިޤާނޫނުއަސާީސއަކީ  1090ވިދާޅުވަނީ

ްމިާޤނޫނުއަސާީސް ްއެހެންވީމަ، ްޤާނޫނުއަާސސީއެއްނޫނޭ. ްހަދާ ްއަލަށް މިއީ

ނޑުމެްނެގް ބާޠިލެއްނުކުރެވޭނޭ.ްދެންްމިކަހަލަްޚިޔާލުްތަފާތުވުމެއްގައިްައޅުގަ

ްމިދެންނެީވްތެރޭ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ، ްމިދަނީ. ްވާހަކަދެެކވެމުން ގައި

ްހޯދަންް ްލަފާފުޅެއް ްކޮމިޓީގެ ްއިދާރީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއިތުރަށް އަޅުަގނޑަްށވުރެ

ްއެނޫންވެސްް ްައދި ްއެހެންވީމަ، ްއެހެންވެގެން. ްދަންނަވާލީ ްވާހަކަ  1095ބޭނުންވާ

ްއަނެ ްދެން ްިމދެންނެވިހެން، ްދެމާއްދާވެސް ްދެހުށަހެއް ޅުމުގަިއވެްސްއަނެއް

ްލިބުނީމަް ްލަފާފުޅެއް ްކޮމިޓީގެ ްއިދާރީ ްދިމާވާތީ ްމައްސަލަ އެކަހަލަ

ްެއވާހަަކް ްޤަބޫލުކުެރވޭތީ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްފަސޭަހވާނެކަަމށް އަޅުަގނޑަށް

ްދަންނަވާލީ.ްއާދެ،ްދ.އަތޮުޅގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްރިޔާޟް.

ް1100 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްނުކުތާއެްއްްރީްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުބުް ްނިާޒމީ ނޑުވެސް ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްްުމޙަންަމދުްރިޔާޟްްމެންަބރުް ްބެލީ. ްވޭތޯ ްފުރަތަމަްނުނަގާ ްއައިއްސަ ްމިމަޖިލީހަށް ްހީކުރީ ނޑު ްއަޅުގަ

 1105އެުކްމިއަދުްމިކަްންއިންތިޤާލީްބާބުގެްވޯޓާެއއްކޮްށްމިއަދުްވަރަށްްއަމާންކަމާްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްރައީސް،ް ްޢިްއޒަތްެތރި ްހިނގައިދާނެކަަަމަށް. ްނިމިގެން ްޖަލްސާއިން ދެ

ްކޮމިޓީއަށް ްއިދާީރ ްވިދާޅުވޭ ްއެބަ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްބައެއް

ްނިންމައިގެްނ، ްގޮތެއް ްކޮމިޓީއަްށްްގެންގޮްސގެން ްއިާދރީ ނޑުމެން އަުޅގަ

ްހުށަހެޅު ްނާިޝދު ްއަޙްމަދު ްކޯއްެޗއްތޯ.ްއަލްފާޟިލް ްމިތަނުން އްިވްގެންދާނީ

ްއިން ްބާބުގެ 31ްްތިޤާލީ ްމާއްދާ ްމާއްދާ،30ްވަނަ ްމާއްާދ46ްްްވަނަ  1110ވަނަ

ްމަ ްއަހަމުންދާއިުރ ްވޯޓަށް ނޑަށް. ްއަުޅގަ ނިކުފާނަށްްތަޢާރުޟުވޭ
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ްކުރިން،ްމިމަޖިލިސްްްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނީ ޯކޗެއްޯތްތަޢާރުޟުވަނީ.ްދެން

ްއަ ްދާއިރުަގއި ްލައިގެން ްހަތަރުއަހަރަށް ްއަހަރުވެ ްތިން ޅުަގނޑުމެްންފެށިގެން

ްކުރަމުންްދިޔަގޮތަީކ،ްްކުރީަގއި ްއަހަމުންްގޮސްްފުރަތަމަްމަސައްކަތް ވޯޓަށް

ްވޯޓަށް ްތަރުތީބުން ްއަހަމުން ްފުށުްްވޯޓަށް ްައޅުަގނޑުމެން ްޮގސް  1115ްއަހަމުން

ްރައީްސް ްިޢއްޒަްތތެރި ްއެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްހުރިްއޔާމުން އަރާކަަަމެއް

ްިމމައްސަލަިއގައި ްމިހާރު ްޢިއްޒަތްތެިރްްއެްއކައިރިކޮށްލަނީ. ްަބއެްއ ހުރި

ްއެތަކެިތް ްބާުބތައް ްމާއްދާަތއް،ްނުވަތަ ްބައެއް ްފާހަގަކޮށްފައިހުރި މެންބަރުން

ކުރިންްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްެއންގިދާނެތޯއޭްތިއީްތަޢާރުޟުާވްއެއްެޗއްކަމަށް.ް

ްމިް ްަގނޑުކޮށް ްކޮމިޓީއަށް ްއިދާރީ ްއަޅުަގނޑުމެންނަްށ  1120އެގޮތުން

ްނު ްެއްއ ްއެީއ ްދެންމެްނުގެންދެވޭނެ. ްަމއްަސލައަކީ، ްއަނެއް ކުތާ.

ްްޢިއްޒަތްތެރި ްފާަހގަކުަރއްަވއިފި، ްމަޖިލީހަށްްރައީްސވެސް ްޢިއްޒަތްެތރި މި

ް ްހުށަހެޅީ.102ްްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއަުޅަގނޑު ްއިޞްލާޙުކުރަން ްމާއްދާ ވަނަ

ްފުށު ްމީަގއި ްވިދާޅުވީ ްެމންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި އަރާްއެދުވަހު

ނޑުމެންނަށްްފާސްވެސްްކުރެވިއްޖެޭޔ.ް،ްމައްސަލަެއއްވެސްްހުރެދާނެއޭ  1125އަޅުގަ

ްބޭނުންފުޅު ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޢިްއޒަތްތެރި ްވިއްާޔްނުއަނެއްކާ ވާކަމަށް

ނުޑްޤަބޫލުކުރަން.ް މަޖިލީހަށްްގެނެސްްނިންމަންއެބަޖެހޭ.ްތެދުފުޅެއް،ްއަުޅގަ

ްއެއަަަަކށްް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްފެނިފައި.ްއެދުވަހު ްއެކަން ްމިއޮތީ ްމިއަދު

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމިދައްކަނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްތަކުރާުރޮކށް ްނުދެްއވި. ވޯޓެްއ

ްތަ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއެއްޗެއް ްފާސްކުރި ަްްމިތަނުން ްހުރިްޞް  1130ދީޤްވެފައި

ް ްހުށަހަޅައ102ްްިވާހަކަ. ނޑު ްައޅުގަ ްމާއްދާ ްޤާނޫނުއަސާސީައްށްވަނަ ގެން

ް ނޑުްއެދުވަހު ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިްއަޒތްތެރި ްނާދޭ. ްނުކުތާްްބަދަލެއް ނިޒާމީ

ްމިއަުދް ްބޭނުންވަނީ، ްދަންނަވާލަން ްމަނިކުފާނަށް ފާހަގަކޮށްލުމުން

އަޅުަގނޑުމެންްމިގެންދާްގޮަތަކށްްކުރިއަށްގެންދާށޭ.ްމަނިކުފާުންވިދާޅުެވއްޖޭް

ްވާހަކަ.ް ްކުރިއަްށގެންދެވޭ ްއެަކން ްޮއވެގެން ްިކުއ16ްްކިއުްލިސްެޓއް  1135މީހުން

ްތިއްބަް ްނުކުތާަގއި ްިނޒާމީ ްއެއްދުަވުހްލިސްޓުގައި ްމަނިކުފާނު ވަިއގެން

ްއަހައިގެްން ްވޯަޓށް ްއެދުވަހު ްތިބެގެން ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްނެރެގެން ރޫލިންގ

ްހަމަް ްއަޅުަގނުޑމެންނަކީ ްއެހެންވީމާ، ްޮގްއސި. ްކުރިއަށް ކަންތައްތަެކއް
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ްަބއެއް.ްއެހެންވީމާ،ް ްކިޔަމަންވާ ްވަރަށް ްޢަމުރުތަކަށް ްރައީްސގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ްރޫލިންގ ްމިއަުދްްމަނިކުފާނު ްހަމަ ްހީވަީނ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްނެރުއްވާ  1140ެއއް

ްޝުކުރިއްާޔް ްދަންނަވާލަން. ްއެވާހަކަ ްދެވިާދނެހެން. ްކުިރއަށް މިކަމާއިގެން

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް
ް

ް

ްޚިޔާލުފުޅުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރުންގެެވސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ްރަނަގޅު ްވަރަށް  1145އާދެ،

ްހުރިކަމަށް ްޖަލްސާްތިގޮތަށް ްމަިޖލީހުގެ ްމާނައަކީ ްމީެގ ްއާދެ، ވާނަމަ.

ކުރިއަްށގެންދިޔުމުގެްރޫޙުަގއިްތިއްބަަވއިގެންްައޅުަގނުޑވެްސްހަމަްމިބަލަނީް

ްކުރަްން ްމަސައްކަތް ްތިއްބަަވިއގެން ްތިގޮތަށް ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ފުރުޞަތުްދެއްވާނެކަމަށް.ްއާދެ،ްއދ.ްގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިލްޔާްސް

 1150ްސައިންްއިބްރާހީމް.ޙު

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް(

ް

ްދެންްްއަިރއަތޮޅުްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްނެގީ. ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްުކރިން ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ،

ްމިވަނީ.ްްއިްބރާީހމްްްއިލްޔާސްްުޙސަިއން ނޑިފައި ްކެ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްމިހާރު ްހޫނުކަން ްނުކުތާގެ  1155ްމިނިޒާމާބެހޭ

ްއަް:ވާހަކަެދއްެކވުން ްއެހެންނަމަވެސް، ްބޭނުންވަނީ، ްދަންނަވާލަން ދިވެހިރާއްޭޖެގްޅުަގނުޑ

ްގަާވއިދާއި،ްޤާނޫނުއަސާސީއާް ްމަޖިލިސްެގ ްޚާއްޞަ ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ އި

ްާޕީޓް ްމިތަޅުމުގައި ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެްއޗަކުން ްއެްއވެސް ްކުރެ މިދޭތިން

ްހަ ްމިކަން ްނުެދއޭ. ްހުއްދައެއް ްގެންދާަކށް ްކުރިއަށް މަްނިޒާމު

ްބޭފު ްގިަނ ްވަރަށް ްއެނެގއޭ.އަޅުަގނޑުމެްނގެ ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް  1160ްޅުންނަށް

ްތިބީ.ް ްދަނެ ްރަނގަޅަްށ ްވަރަށް ްރައްޔިތުންެވސް ްދިވެހި ހަމަ

ްފެށިގެންް ްޖަލްސާއިން ްއެއްވަނަ ްމިހާތަނަށް ްމިތަނުގައި އެހެންނަމަވެސް،

ްނޫކުލައި ްޖައްަސިއެގން ްކުލަެއއް ްކޮންމެވެސް ްހަމަ ްމިައއީ ެގްކުޅެވެމުން

ްމިއަދުް ްދެން ްމިައއީ. ްޖައްސަމުން ްއެުކލަވަރު ްބޭނުންކޮްށގެން، ބޯޅައެއް

ްރިޔާސަތުްން ްމަޖިލީހުގެ ްޖެހެނީ ްއުފާކުރަން ްބޮޑަްށ ްއެންމެ  1165އަޅުަގނުޑ

ްޢަމަލުކުރައްވަްން ްެއއްގޮތަށް ްަގވާއިދާިއ ްޤާނޫނުައސާީސއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ
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ްއެފަދަތެރިކަމާޞްަްލާޚްއި ްކުރަްއވާތީ. ްމަަސއްކަތް ހިނދުކޮޅެްއގަިއ،ްްެއކީ

ްޕާޓީތަކަްށް ްަވކި ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްީކއްެވގެންތޯއޭ ްފުރުޞަތެއްަގއި އެފަދަ

ްފަހިކޮްށްސްަްނި ްއެމަގު ްގެންދެވުމަށް ްރިޔާސަތުން ްއެގޮަތށް ްބޭފުޅުން ބަތްވާ

ްވަރަށްް ްހަމަ ްހިތާމަކުރާީތ ނޑު ްއަުޅގަ ްެއކަމާ ްމިުއޅުްއވަނީ.  1170ނުދެއްވަން

ްރަ ްިދެވހި ްމިއިންނަނީ. ނޑުމެންެގްދެރަވެގެން ްައޅުގަ ްބޭނުންވަނީ އްޔިތުން

ްަގާވއިދާިއް ްހެދިފައިވާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަގާވއިދާިއ، ޤާނޫނުއަސާސީާއއި

ްއި ްތެރިަކމާޞްަްލާޚްަްއެްއގޮތަށް ްއެކަމާއި ްތަޅުމުން ްމި ވާުލެވްޙަަައެކީ

ްއެންެމް ްބޭނުންތެރިވާޮގތަށް، ްއެންމެ ްރައްޔިތުްނނަށް ްބޭފުޅަުކ އިންނެވި

ްޞްަްލާޚްަްއި ްޤާނޫނުއަސާސީެއްއްްވަނ21ްަތެރި،  1175ޤަރުނުގައި

ްއިާރދަކުރެއްިވްއާޔް ްއެމަސަްއކަތް ްގެެނސްދިނުން. ްހަމައަްށ ރައްޔިތުންނާއި

ްހުވާކޮށްފަިއް ްއަޅުަގނޑު ްޔަޤީނުންވެސް ްހަމަ ްމިދަނީ. ްހިނގަމުން މިހާރު

ްއަުޑއެހިް ްމިޖަްލސާތައް ްދޫކޮށްލާފައި ްނިދި ްމިދެރޭެގ ްކެރޭ، ދަންނަވަން

ްރި ްއެނގޭނެކަން ްވަަރްށްމީހުންނަށް ްެއކުރަްއވަނީ ޔާސަތުން

ްއެާއިއްޞްަްލާޚްަްއި ްމީގެކުރިން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަސައްކަެތއްކަން.  1180ތެރި

ް ްދެކޮޅަށް ްއެިކގޮތްގޮަތްށްމައްސަލަތަުކަގއި ްެއއްލާލާފައި ްަގވާއިުދ ޖިހާދުކުރީ

ްއެއާިއް ްކުޅެުމންދާތީ ްގެނެސްގެން ްިމތަނަށް ްބޯޅަތައް އެކިކުަލކުލަިއގެ

ްހިނގަމުންދާ ްިމފުރުޞަތުގަިއްއެްއގޮތަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް، ތީ.

ނުޑެގްފުރާނަްހުރިހާްހިނދަކުްޤާނޫނުއަސާސީާއިއް ހަމަްދަންނަވަން،ްއަުޅގަ

ްމި ްރިޔާސަތުން ްމި ްެއއްގޮތަށް ްގެންދަަވްންގަާވއިދާިއ  1185ކަން

ްހުންނާނަން،ްމަސައްކަތްކުރާ ްފަހަތުގަިއ ްއެބޭފުޅެްއގެ ނޑު ްއަުޅގަ ހިނދު

ރުވާންްބޭނުންވެއްޖެއްޔާްމަރުވާްނެވސްްތައްޔާރަްށްޖިހާދުވެސްްކުރާނަން،ްމަ

ްއި ްރަނގަޅު ްބޭނުންވަނީ ނޑުމެްނ ްއަޅުގަ ތެރިްޞްަްލާޚްަްހުންނާނީ.

ްނެރެދޭން.ް ްމިތަޅުމުން ްޤާނޫނުއަސާސީެއއް ްފައިދާހުރި ރައްޔިތުންނަށް

ްޑީ.އާރް.ީޕ،ް ްއިލްތިމާސްކުަރން ްއަޅުަގނޑު ްމިފުރުޞަތުގަިއ  1190އެހެންވީމާ،

ްއެކިް ްމި ްހުއްޓާލާފަިއްްއެމް.ޑީ.ޕީ، ްމުިޅން ްހަމަ ްކުިޅވަރުތައް ކުލަކުަލއިގެ

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްމަގުން ްތެދު ްއެގެންދަވަންއުޅޭ ްމިހާރު ރިޔާސަތުން

ރަނގަޅުްޤާނޫނުއަސާީސެއއްްހެދޭނެގޮތަށްްމަގުފަހިކޮށްދެްއވުން.ްއެހެންވީމާ،ް
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ްކު ްމިއީ ްބޮޑު، ްވަރަށް ްކުިޅވަރެއްނޫން. ްބައިތުލްމާލުންްޅޭ ރަްއޔިތުންގެ

ްއިް ްވަރަށް ްކުރާ ްކޮށްގެން ްފައިސާތަެކއް  1195ތެރިްޞްަްލާޚްޚަރަދުވެގެން

ްއެްއެވްސް ްމިއުެޅނީ. ްހަދަން ްދަސްތޫރަ ްޤައުމުެގ ްމިއީ. މަސައްކަތެްއ

ޙާލެއްަގއިްަވކިްޕާޓީައކަށްްރަނގަުޅގޮތެއްްހަދާކަށްނޫން.ްމީަގިއްވަރަށްްރީތިް

ްހަމަޞްަްލާޚްަްއި ްމިދައުރު ްއެބަހުރި. ްފެނިފައި ްމަގުތަެކްއ ވީާމްތެރި

ްނުވަަތް ްމަޖިލީހެއް ްރައްޔިތުންގެ ްކޮންމެވެސް ްހުއްޓާލާފައި އެހިސާބުން

 1200އެްއކަލަްްމްްަވޑަިއގަްނނަވާނީޢީަީރައްޔިތުންްއެޭދގޮތަށްްއެކަންްކޮށްފައި،ްޒަ

ްމަގުްން ްރަނގަޅު ްހަމަ ްވަަޑއިގެންަފއި ްކުެޅއް. ްބޯޅަ ނޫކުލައިގެން

ްމައްސަލައެް ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްހޮވުނީާމ އްނެތް.ްކުރިމަތިލައިގެން

ްއި ްވަރަށް ްއެކަމާ ްހަމަ ްބާބެއްްޞްަްލާޚްަްރައްޔިތުންެވސް ްިއންތިޤާލީ ތެރި،

ނޑުް ްއަުޅގަ ްމިވާަހަކ ްއެހެންވީމާ، ްހެދި. ްއެކަމާ ްގެންނަންޖެހޭ މި

 1205ްދަންނަވާލަންްބޭނުން.ްޝުކުރިއްޔާ.

ް

ް

ްއާްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑު، ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްުޝކުރިްއޔާ. ްއަދެ، ްނުކުތާ ޙްމަުދްިނޒާމާބެހޭ

ްމަޙްލޫފް،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.

ް1210 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްހަމަްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްއަޅުަގނުޑވެސް ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްއިޞްްއަްޙމަދުްަމޙްލޫފްްވާހަަކދެއްެކވުްނ: ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމިއަދު ްމަްމަނިކުފާނު ްމިއަުދްލާޙުކުރުުމގެ ސައްކަތް

ްގެނެސްދެއްް ްދަންނަވަން.ްމިހިސާބަށް ްޝުކުުރ  1215ވާފައިާވކަަަމަށްޓަކަިއ

ްއަޅުަގނުޑވެ ްބޭނުންވަނީ، ްސާފުކޮށްލަން ްހަމަ އަޅުަގނުޑވެްސްސް

ްހުށަހަޅުއްވާަފއިާވް ްއަޙްމަދު ްއަނީސާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި މ.އަތޮޅުގެ

ް ނޑުެވސް ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުންތަކަކީ ްވާހަަކވެްސްހަމަ ްތާއީުދޮކށް އެކަމަށް

ދައްކާފަިއވާނެްމިތާ.ްއެހެްނވިމާ،ްއަުޅަގނުޑވެސްްސާފުކޮށްަލންްބޭނުންވަީން

ްއައްސަްއެ ްވޯޓަަަށް ްއެއެްއްހުށަހެޅުންތަކަށް ްހަމަ ްއެހެންވިމާ،  1220ވާނެތޯ.

ްދިވެހިް ްހަމަ ްގޮތުަގިއ ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްައޅުގަ ްެއއީ ސާފުކޮށްލަންވެގެން.
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ްތެެރއިންވެް ްހަމަްރައްޔިތުންގެ ްއަޣްލަބިއްޔަަތކުންވެސް ްބޮޑު ްހަމަ ްސ

ްޝުކުރިްއޔާް ްއެހެންވީމާ. ްވާތީ ްކަްނތައްތަކަކަށް ްބޭނުންވާނެ އެކަންތަކަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.
ް1225 

ް

ްމަސައްކަތްތަްއްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިމަޖިލީހުގެ ްބޭނުންވަނީ ނޑްމިދަންނަވާލަން ްއަުޅގަ އާދެ،

ް ްއުސޫލަށް ްއައި ްަބލަހިނގަމުން ްއަަހިއ ްޯވޓަށް ްހަމަ ްހުރިްއިގެން ދެވެން

ްވޯޓަްށް ނޑު ްއަުޅގަ ްމައްސަލަތަުކގައި ްތަޢާުރޟުނުވާ ްއެއްޗަކަްށވެސް ހުރިހާ

ްތިކުރެްއިވް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެހެންވީމާ، ްމިގެންދަނީ.  1230އަހާދެމުން

ްދެންް ްއާދެ، ްޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްއެުރިވއްޖެަކމަށް ްޖަވާބު ސުވާލަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިްްއަޅުަގނޑު ްގެ ްއދ. ްމުޙަންމަދު، ްުޙސައިން އަެނއްާކވެސް،

ްއއ.ެގް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ.. ްސަލީމް، ްމުޙަންމަދު ްއޭގެފަހުން މެންބަރު،

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްއޭގެފަުހންްސަލީމް،ްރައީސް...

ް1235 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްިރްރައީސް.ްއާދެ،ްއަޅުަގނުޑެވސްްފުރަތަަަމަްއާދެ،ްޝުކުިރއްާޔްޢިއްޒަތްތެްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް

ްފަހަތުގަިއްދަންނަވާްޙުަސއިންްުމޙަްނމަދުް ްމަސައްކަތްޕުުޅެގ ްތިކުރަްއވާ ްމަނިކުފާނު ްނީ

ްގެންދިްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކުރިއަށް ްމަސައްކަތް ްދެން ްއެބަތިބީމޭ.  1240މަްށްއުަުއަޅުަގނޑުމެން

ްކޮންބަ ްއަޅަނީ ްުހރަސް ްކޮންބަެއއްތޯ، ްދުލުންްއެހީތެރިވަނީ ްމިހެން ެއއްތޯ،

ްއެނ ްރައްިޔތުންނަށް ްދިވެހި ްހިނގާްކިޔާިކޔުމުންތޯ ްމިތާ ްނުވަަތ ގޭނީ،

ްކަމެްއްކަންކަމުން ްވިސްނާލަންޖެހޭ ނޑު ްއަުޅގަ ްދެން ްމިީއ ްއެނގޭނީ. ތޯ

ްމެންބަރަކުް ްދެންމެ ްބަލާއިރު، ްގޮތަށް ްހިނގާދިަޔ ްމިކަން އިނގޭތޯ.

ްއުޅޭކަމަށް ްޖައްސަން ްކުލަވަރު ްޕާޓީ ްމިތާްވިދާޅުެވއްޖެ ްކުލަވަރު ްޕާޓީ .1245 

ްމަނިކުފާނުވެސްް ްޯގސްކަމެއް ްވަެރއްގެ ްކޮންެމވެސް ްވެއްޖެއްޔާ ނެތްކަމަށް

ްއާދެ،ް ްެއބަޖެހޭ. ްދަންނަވަން ްރިކޯޑަށްޓަަކއި ްމިތާ ްވާހަކަ ކުރަްއވާފަިއވާ

ްްޑރާފްޓްކުރުމުގެް ްމިބާބު ްމެންބަރެއް. ްޮކމިޓީގެ ްޑްރާފްޓްކުރާ އަޅުަގނަޑކީ

ްލަސްވަމުންދާތީވެް ނޑަްށެވްސްމަސައްކަތް ްއަުޅގަ ްސުވުަާލުކުރުމުން ސް
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ްވިދާުޅިވް ްމުޢިއްޒު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހއ.ެގ ްކުރީުދވަހު  1250އެނގުނީ

ްއިުރޝާދު ްމަނިކުފާނުގެ ްކޮމިޓީެގްފަދައިން ްޑްރާފްޓްުކރާ ްދަށުން ގެ

ްއެނގުީން ނޑަށް ްއަުޅގަ ްގެންދާކަން ްވާހަކަަދއްކަމުން ްދެޕާޓީއަކާ މުޤައްރިރު

ްވެއްދިފައި.ްދެްންއެހިސާބުން.ްއާދެ،ްމިއޮތީް ްޕާޓީ ްތެރެއިން ވެްސްމަޖިލިސް

ްނާ ްއެމަސަްއކަތް ްވާހަކަްކޮންމެއަކަށް ނުޑގެ ްކުރުުމެގްްކާމިޔާބު،ްއަުޅގަ ކުރު

ްދެންް ްސަބަބުން ްނުދިޔުުމގެ ްކުރިއަށް ްއެމަަސއްކަތް ްދަންނަވަލަން،  1255ގޮތުން

ްޖަލްސާ ްހުށަހަޅަމަޖިލީހުގެ ްހުށަހެޅުންތައް ްފުރުޞަތުްއަށް ްމަނިކުފާނު ން

ްކުރުމުެގްދެއް ްއެއްގޮތް ްހުށަހެޅުންތައް ްހުށަހެޅުން ްޖަލްސާއަށް ަވއިގެން

ްހިނގަމުްން ްއެޖަލްސާަތއް ްއިންނަަވއިގެން. ްމަނިކުފާނު ްކުރެިވ މަސައްކަތް

ްއެންމެފަހުންް ްމަނިކުފާނު ްއެނގިވަަޑއިގަންަނވާނެ. ްމަނިކުފާނަށް ދިޔަގޮތް

ްއެއްް ްއެްއގޮތްކުރާށޭ. ްކަްނތައް ްެއއްގޮްތކުރެވޭނެ  1260ގޮތްުކރުމަށްފަހުގަިއްއެންެގވީ

ްމެންބަރުން،ް ްދެ ްތިބޭށޭ ްޑީ.އާރް.ީޕގެެވސް ްއެންެގީވ އެްއގޮތްކުރުމަށްޓަަކއި

ްއަމިއްލައަްށް ްދެން ްދެމެންބަރުން. ްތިބޭށޭ ްފަރާތުްނވެސް އެމް.ޑީ.ޕީގެ

ްމަނިކުފާނުް ްމިގޮތަްށ ްތިއްބަވަށޭ. ްމެންބަރުން ްހުށަހެޅި ހުށަހެޅުންތައް

ްކުރެ ްމިމަސައްކަްތ ްއިންނަަވއިގެން ްދިޔައީ ްދެޕާޓީްންވެމުން މިރޫުޙގައި

ްމަނިކުފާނުް ްމިއެއްގޮްތކުރުވެުނއިރު، ްމިގޮތަްށ  1265ވާހަކަދަްއކަިއގެން

ްއެްއެޗއްސަްށް ްއެްއގޮތްކުެރވުުނ ްވިދާުޅވި ްހިނގަމުންދިޔަިއރު އެމަސައްކަްތ

ްމެންބަރުންް ްހުރިހާ ްއެއަށްފަުހގަިއ، ްއެއަށްަފހުގައި، ްައއްަސވަނެއޭ. ވޯޓަށް

ްހުރިހާ ްއައްަސވާނަމޭ.ްްހުށަހެޅުއްވި ްވޯޓަށް ްތިމަންނަ ހުށަހެޅުމަކަށްވެސް

ްފާސްނުިވް ްފާްސީވއޭ، ްއެްއޗެއް ްފާސްވި ްވޯޓުްނ ްައއްސަވާަފއި ވޯޓަށް

ްވަރަށްް ްނިމުނީއޭ.ްމިއީ ްބާބު ްއިންތިޤާލީ ްފާސްނުީވއޭ.ްއެހިސާުބން  1270އެްއޗެއް

ސާފުކޮށްްއެމޭޒުަކއިރީްމަނިކުފާނުްއިންނަވަިއގެންްމިމަޖިލިސްްހިނގަމުންދާް

ްކުރިމަތީގަިއްޢި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމަނިކުފާނު ްކޮޓަރީަގއި ްކޮމިޓީކުރާ މާރާތުގެ

ްތެދެްއ،ް ްވިދާޅުވުމަށްފަހުަގއި، ްމިހެން ްއާެދ، ްވާހަކަފުެޅއް. ވިދާޅުިވ

މީގެތެރޭަގއިްއެބަހުރިްތަޢާރުޟުވާްހުށަހެޅުންތައް.ްއެހެންިވމާ،ްމީގެތެރެއިންް

 1275ުޟވާްއަެނއްްހުށަހެޅުމަށްްއެއްްހުށަހެޅުމެއްްފާްސވެއްެޖްއޔާަާްެއއާއިްތަޢާރު

ްއެނގޭނެ.ް ްއެަކން ްއެންމެންނަށްވެސް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްނޭހޭނެކަން ވޯޓަށް
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ްއުފެދިގެްން ްމައްސަލަ ްމިއުޅެނީ. ްއުފެދިގެން ްމައްސަލަ ްނޫން އެައކަށް

ްނޭހޭނެް ްޯވޓަށް ްހުށަހެޅުންތަަަކަކީ ްބައެއް ްމީގެތެރޭަގއިހުރި މިއުޅެނީ

ްވި ްބޭފުޅުން ްބައެއް ްއެހެން ްދާއެްއޗެކޭ، ްއެއަްށ އެމަނިކުފާނުްޅުވާއިުރ،

ްމިހާރުް ްޤާނޫނުއަސާީސއާިއ ްއާދެ، ްނުދެްއވާީތވެ.  1280ރޫލިންގެއއް

ްމާއްދާތަކާިއް ްފާަާްސވެފައިހުިރ ްމިހާރު ްޤާނޫނުއަާސީސއާއި ފާސްވެފައިހުރި

ްނުވަތަްތަޢާރުަަ ްމަނިކުާފނަށް ްއެކަން ްވެއްެޖއްޔާ ްއުޭޅކަމަށް ޟެއް

ްއަުޅގަ ްއަދި ްއެނޭގނެ. ްއިދާރީްއެހެންމީހުންނަށްވެސް ްުސވާލަކީ ނުޑގެ

ްމިހާތަނަށްް ްކީްއެވގެންޯތއޭ ްޖެހޭކަމަށްވަންޏާ ްގެންދަވަްނ ްއެކަން ކޮމިޓީއަށް

 1285މަޑުކުރެްއވީ.ްއާދެ،ްމިްނުރަްސމީްބައްދަލުވުންތައްްނެތިްމިހާްދުވަސްތަެކްއް

ްވޯޓަށްް ްމެންބަރުން ްބައެްއ ްމިތާނެގ ްއަދި ނޭހޭނެކަމަށްްްހިނގައްޖެ.

ް ްދުވަވަކާލާތުކުރި ްއެހެންވިމާ،ްފަހުންވެްސ ްހިނގަްއޖެ. ސްކޮެޅއް

ްއެކަން ްދެން ްމަޑުކުެރއްވީ. ނޑުްްކީްއވެގެންޯތއޭ ްއަުޅގަ ްސާފުކުރެްއވުމަށް،

ްތަޢާރުޟުވާ،ް ްތެރޭގައި ްހުށަހެޅުންތަކެއް ްހުށަހެޅުނު ްމިހާރު މިދެންނެވިހެން

ްދެް ްމުޅިން ްމިއީ ްވޯޓުާލ، ްެއއްެޗއްސަށް ްތަޢާރުޟުވާ ްއަނެެކްއޗަށް  1290އެކަތި

ްއެހެންވި ްމިދާގޮތްްއިޝޫެއއް. ްހިނަގަމުން ްމިކަން ްހީވަނީ ްައޅުަގނޑަށް މާ،

ްއަދިް ްއެބަެޖހޭހެން. ްސާފުކޮށްލަން ނޑުމެންނަށްވެސް ްއަުޅގަ މަނިކުފާނުވެސް

ްސާފުކުރަންއަޅުގަް ްމިކަްނ ްޝުކުރިްއާޔްްނޑުމެންނަށްވެްސ ްޖެހޭހެން. އެބަ

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.
ް1295 

ް

ް

ްޢިްއޒަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއއ.ގެ ްތިވިދާޅުީވްއާދެ، ްމުޙަންމަދު ްޙުސައިން ްމެންބަރު ތްތެރި

ްއަޅުަގނުޑް ްދައްކަުމން ްވާހަކަ ްަބްއދަލުވުމުގެ ްނުރަސްމީ އަޅުަގނޑު

ްހުށަހެޅުންް ްހުިރ ްވަކިަވކިން ްމެންބަރުންގެ ްފުރަތަމަ  1300ދެންނެވިކަމަށް

ނުޑް ްއަޅުގަ ްހަނދުމަފުޅެއް. ްބަލި ްއިތުރުފުޅެއް، ްހަމަ ްއެއީ ހުށަހަޅާފައި.

ްއެ ްނުދަންނަވަން.ްނުދަންނަވަން ްއެްއޗެއް ްއެްއވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ހެނެއް.

ްއެއްޗެިހް ްހުިރހާ ްއެއްގޮްތކުރެވޭ ްފުަރތަމަ ްދެންނެވީ އަޅުަގނޑު

ްެއއްބަ ްއެްއޮގތްނުކުރެވޭ، ސްެވަވޑައިުނގެންނެޭވްްއެްއގޮތްކުަރއްވާަފއި
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ްކުިރއަްށްހުށަހެޅުއްވުން ްނަންފުޅުގައި ްމެންބަރެއްގެ ްޢިްއަޒތްތެރި ްއެ  1305ތައް

ނުޑްގެންދާގޮތަ ްއަޅުގަ ްއެޮގތަށް ްއެހެންވިމާ، ްކުރާނީ. ްއެަކން ނޑު ްއަުޅގަ ށޭ

ްމިކުރަމުންް ްމަސައްކަްތ ްކުރިއަށްގެންދަން ްއެގޮތަްށ ްގެންދަނީ. މިކުރިއަށް

ނޑުަު ްއަުޅގަ ްނޭހޭނޭްމިގެންދަނީ. ްވޯޓަށް ްހުށަހެޅުމަށް ްއެހޭޭންްވަިކ ވޯޓަށް

ްމި ްއެހެންނަމަވެްސ، ްނުގެންދަން. ްދަންނަވަިއގެންނެްއ މަޖިލީހުެގްއަޅުަގނުޑ

ް ްއުޅޭ ްތަފާތުވެގެން ްޚިޔާލުތައް ްވާަހަކ4ްްފްލޯރގައި  1310ހުށަހެޅުމެއްގެ

ްވާހަކަ.ް ްެގންދާނެ ްއަޅުަގނޑު ްކޮމިޓީއަށް ްއިާދރީ ްއެ ްދެންނެވީ، އަޅުަގނޑު

ްެއނގިފަ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްނޭނގޭ، ނޑަކަްށ ްއަުޅގަ ްކުީރގައި ެއއްނެްތްކައޭގެ

ް ްމެންބަރުންގެ ްފަށައިގެން ްޖަލްސާތައް ޔާލުފާޅުކޮްށްޚިމިމަޖިލީހުގެ

ްކުރިައުކންނެއް ްތަފާތުވާްްމިމައްސަލަްވާހަކަފުޅުދެްއކުމުގެ ޚިާޔލު

ްއެހެ ްއުޅޭކަމެއް. ްހުރެގެްނ ްމިދެންނެވީްމައްސަލަތަކެއް  1315ންވީަމ،

ްއޮތްްމަސްލަޙަތާ ްކުެރވެން ްެގންދިއުމަށްޓަކައި ްކަންތައްަތއް މަރުޙަލާތައްްްއެކީ

ްކަ ްާޚއްއަޅުަގނޑުމެން ްމި ްހިނގާށޭ. ްއެަބއޮތޭްަޑއްތުކުރަާމ ްމަިޖލީހުގެ ޞަ

އިދާރީްކޮމިޓީެގްލަފާއެކީްިއދާރީްކޮމިޓީއަީކް،ްއިދާރީްކޮމިޓީެއއް.ްއެހެންވީމާ

ްއެހީތެިރވެދޭ ްއޮންަންރައީސަށް ްގޮުތގައި ްކޮމިޓީެއްއގެ ްއޮންނަ ން

ްއިބްރާހީމްދީދީ.ް ްމުޙަންމަދު ްއާދެ، ްަދންނަވާލީ. ްެއވާހަކަ  1320ކޮމިޓީއަކަްށވާތީ

ްަރީއސު ްމަޢާފްކުރަްއވާ. ްމެންބަރުްއާދެ، ްޢިްއޒަްތތެރި ލްޖުމްހޫމްރިއްޔާގެ

ްއަޅުަގނުޑް ްދީދީއަށް ްއިބްރާހީމް ްމުޙަންމަދު ްސަލީމަށްފަހު މުޙަންމަދު

ްއަރުވާނަން.ް

ް

 1325ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްުނކުތާއަކަްށއެދިްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްނިޒާމީ ނޑު ްއަުޅގަ ްަރީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި .`ް

ްްެދއްކެވުްނ:މުޙަްނމަދުްސަލީމްްވާހަކަް ްޖެހުނީ، ްއަދިްދަންނަވާލަން ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ބައެއް

ްމިއަީއ.ް ްފެށިގެން ްމިއަދު ްމިމަޖިލިސް ްކަންނޭނގޭ ްނޫން ދެއްކެިވގޮަތކަށް

ް ްމަޖިލިސްއަށް ްއެީއ ްގޮތަކަށް. ްއުންމީދިަީ ްމެންބަރުްންހާަާވަރަށް  1330ިޒރުވި

ްފާސްކުރު ްބާބު ްއިންތިާޤލީ ްމި ްރޫޤާނޫނުއަސާސީގެ ހުރިކަމުން،ްްޙްަުމުގެ

ް ްހެއްކެތް ްސާބިތު ްއެއްެސވުނ71ްްްއެއީ ްއެއްެސިވ ްވޯޓަށް ްފުރަމަ ޯވޓުން
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ްވަަރްށް ްހަމަަގއިމުންވެސް ްއަޅުަގނޑަށް ްއެހެންީވމަ، ފާސްވެގެންދިަޔކަން.

ްމަސަްއަކތްޕުޅުތަކުަގިއް ްތިކުރަްއވާ ްމަނިކުފާނު ްިމކަން ްއެބައޮތް އުންމީދު

ްެއްއބާރު ްއެންމެން ްކަމަށް.ްއަޅުަގނޑުމެން ްކާމިޔާބުެވެގންދާނެ ްލިބިގެން  1335ލުން

ްއަނީާސް ްމިއުޅެނީ ްއުފެިދގެން ްސުވާލު ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ހަމައެކަނި

ްއަޙް ްހުށަހެޅުއްުވމުގައި، ްެއއް ްދެވަަންމަދުގެ ްއަެނއްކާ މަނިަިކުފާނު

ްމަޝްވަް ްނުވަތަ ްކޮމިޓީއަްވިސްނުމަކަށް ްޑްރާފްޓްކުރާ ްގެންދަވަްންރާއަކަށް ށް

ްއެއްް ްވާހަަކްްތިއުޅުްއވާ ްުއވޭ ްޤާނޫނުއަާސސީ ްިމއޮންނަނީ ހުށަހެޅުއްވުުމގައި

ްދިވެހިް ްދިވެހިރާއްެޖއަށް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި  1340އެހެންނޫންތޯ.

ްިމޤާނޫނުއަސާސީް ްކަމުނުގޮްސގެން ްޤާނޫނުައސާސީ ްމި ރައްޔިތުންނަށް

ްަމނިކުފާނުވެްސް ްައއީ. ްމިތަނަށް ްއަޅުަގނޑުމެން އިޞްލާޙުކުރުމަށްޓަަކއި

ްމިޤާނޫނުއަސާސީެއްއްކަމަކުނުދޭކަްންްއެންމެންްއަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން

ްޤާނޫނުއަސާސީް ްއެހެންވީމަ، ްޙާލަތަކަށް. ްމިޤައުުމގެ މިވަގުުތގައި

ްތިބެގެންް ްމިތާ ްއައިސް ްއައީ. ނުޑމެން ްއަުޅގަ  1345އިޞްލާޙުކުރަން

ްފެންނަން.ް ްމިއޮތީ ްރަީއސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަސަްއަކތަކީ ްކުރި އަޅުަގނޑުމެން

ްކޮންމެވެސްްްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއަށް ްދާއިރު ނޑުމެން ްމިއަްށްއަޅުގަ މިކިޔަނީ

ްސްަޓރަކްޗަރއެއްނޫްން ްމިޤާނޫނުއަސާސީެގ ްއެބަޖެހެއޭ. ްވާން ގޮތެްއ

ްމިއޮތީ ްމިޤާނޫނުއަަަސާސީަގއި ްދެފޮތެއް. ްތަފާތު ްމުޅިން އެހެންވީމަ،ްީކއެއް.

ްޤާނޫނުއަސސީެގް ްމިހެދި ްއަލަށް ްމި ްުނވާކަމަްށވަްނޏާ ްގޮތެއް  1350މިއަށް

ްގޮތެްއްއެނެކް ްކޮްނމެވެސް ްިމއަށް ްހަމަޖައްސަންވީނޫންތޯ. ްގޮުތގަިއ ްސއެއް

ްދެއް ްއެބަޖެހޭ ްވާން ްރައީސް.ްއެހެންވެ ްޢިއްޒަްތތެރި ްމިއަްށްމިދަތޯ ންނަވަނީ

ްމިހާރުްްޢަމަލުކޮށް، ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހުށަހެޅުއްވުމުަގއި ްއަޙްމަދުެގ އަނީސާ

ްބާބުގަ ްއިންތިޤާލީ ްއުޭވނެއޭ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްތާރީޚްގަިއްޢަމަލުކުރާ ްިމޮއތް އި

ްމަޖިލީހަކަށްް ްއުފައްދަިއގެން ްސުވާލު ްައޅުަގނޑުމެން ްއެއީ ްއޮތުން،  1355އޮތް

ްއާް ްވަންޏާ ްމަޝްވަރާކުރަންެވއްޖެކަމަްށ ްގޮްސ ްއެހެންތަނަކަށް ނުވަތަ

ްނިންމަިއގެންވެްސްމަނިކުފާނަށްް ްގޮތުަގއި ްއެނެްކސްެއްއގެ ޤާނޫނުއަސާސީެގ

ްގެންދަވަންވީ ްމައްސަލަެއްއްފެނިވަޑަިއގަންނަވަންޏާ ްއަުޅަގނުޑެގ ނޫންތޯއޭ.

ްޢަމަލުކުރެވޭް ްމި ްއެކަމަކު، ްމިތިބީ. ްއަރުވަން، ްކޯޕަރޭޝަން ނެތް.
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ްވާނެގޮެތްއް ްިމއަށް ްރުޖޫޢަވުމަށްޓަަކއި ްޤާނޫނުއަާސސީއަށް  1360އިޞްލާޙުކުެރވޭ

ްމަ ްހީވަނީ ްައޅުަގނޑަށް ްމައްސަލައަކަށް،ްއެއީ ްމާބޮޑު އަޅުަގނޑަްށްިނކުފާނު

ްމައް ްބޮޑު ްވަރަށް ްނޭނިގްހަމަ ްހަދާނެޮގތެއް ްެއއަށް ްއެަބވޭ. ސަަލައކަށް

ްމިއީް ްދެޭވަކށްނެތް. ްމިާއއެީކގައި ްހުސްެވެގންއުޅޭއިރު ްގޮތް އަޅުަގނޑުމެން

ްނެްތ،ް ްބުނެވޭކަށް ްެދއްތޯ. ްމިއޮތީ ްމިހާރުވެފައި ްލަވަެއއް ްމީހުންގެ މަލިކް

 1365ްވާނީނުބުނީމާްނުބުނެްމިތާްހުރެވޭކަށްނެތް.ްުބނިވީމަްވާނީްބުެނވޭކަުމގައި.ް

ްމިް ްނޭނގޭ. ްހަދާނެގޮެތއް ްމިޤާނޫނުައސާސީއަށް ނުބުނާކަމުގައި.

ްމިޤާނޫނުއަސާީސް ްނޭނގޭ. ްހިމެނޭނެކަމެއް ްގޮތުަގއި އެނެކްްސއެްއގެ

ްއެހެްން ްމުޅިން ްސްޓްަރކްޗަެރއް. ްއެހެން ްނޭނގޭ.ްމިީއްމުޅިން އުވޭނެކަެމއް

ްއުންމީދުތަކެއް.ް ްއާ ްމުޅިން ްމިހިރީ ްޤާނޫނުއަާސސީގަިއ ްއާ ވާހަކަތަެކއް.

 1370ްތަޞައްުވރެއް.ްެއކަމަކު،ްއެާއއެީކްދާނެއްގޮެތއްްނެތް.ްމުޅިންްމުޅިންްތަފާތު

ްގޮެތްއް ްކޮންމެވެސް ްނިމިދާނެތީ ްމިކަން ްަލވަެއްއެވގެން ްމަލިކް އެހެންވީމަ،

ްނިންމަންޖެހޭްވާހަކަްދަންނަވަން.ްޝުކުރިއްާޔ.ް
ް

ް

ްމާދިގުވާހަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކޮންމެހެން ނޑު ްއަުޅގަ ްުނދަންނަވާނަން.ްއާދެ،  1375ކައެއް

ްއެއްެޗްއް ްޮއންނަ ްބުނެފައި ްަގވާއިުދަގއި ްއިޞްލާޙުކުުރމުގެ މިޤާނޫނުއަސާސީ

ް ްބައްލަވާލެްއވީމަ ްމެންބަރު ްބުނެަފިއ55ްްޢިއްޒަތްތެރި ްމާއްާދގައި ވަނަ

ްއަޅުަގނުޑްްއޮންނަ ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ. ްބައްަލވާެލއްވީމަ އެްއޗެއް

ްޖަވާ ްއިތުރު ްއެއަށް ްޭއގަިއްކޮންމެހެން ްރަނަގޅުވާނެ. ްނޭރުވިަޔސް ބެއް

ްބެހޭގޮތުންް ްކަންތަކާ ްއިޞްލާޙުކުރެވުުމގެ ްމުޅިން ްޤާނޫނުއަސާސީ  1380ބުނާގޮތުން

ްނުވަަތް ްބާބަކުން ްއެބައޮތް. ްބުނެފައި ްރަނގަަޅށް ްވަރަށް އެމާއްދާަގއި

ްމު ްއަދި ްބަެއްއވިޔަސް ްނުވަތަ ޤާނޫނުއަސާސީވިަޔްސްޅުމާއްދާއަކުން

ފުވައްމުލަުކގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުް،ްއިޞްލާޙުކުެރވިދާނެ.ްއާދެ

ްއިބްރާހީމްްދީދީ.

ް1385 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް
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ްނިޒާމާބެހޭްްފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް ްމިއަުދ ނުޑ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްދަންނަވާލަްއިްބރާހީމްްދީދީްވާހަކަެދއްކެުވން: ްއެްއޗެްއ ްދަށުން ްމިއެދުނީ،ްނުކުތާއެްއގެ ްފުރުޞަތަަކށް ން

ްމައްސަލަެއްއް ްޮބުޑ ްވަރަށް ްނިޒާުމގަިއ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ  1390ޙަޤީޤަތުގަިއވެސް

ްދަންނަވާލަން.ް ްެއވާހަަކ ްފާހަގަކުރެިވގެން ނޑަށް ްއަުޅގަ އުޅޭކަމަށް

ްކުރިއަްށް ްމިމަޖިލިސް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިހާތަނަށް ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ްމިއޮީތްމިމަޖިލީހުން ްަގވާއިެދއްެގްދަށުން.ްްގެންގޮސްަފއި ްއޮތް ފާސްކޮށްފައި

ްމިގަވާއިދުްން ްއެހެންވީމަ، ްނިޒާމޭ. ްމިކިޔަނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ އެަގވާއިދަށް

ްކަންތައްތަްއް ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްަބއެއް ްައޅުަގނޑުމެންގެ  1395ބޭރުގައި

ްއެދަީން ކުރަްއވަންްބޭނުންފުޅުވާކަމަށްަވނީނަމަްމިމަޖިލިސްްޙަޤީޤަތުގައިވެސް

ްމިކަާމްނިޒާ ްއެހެންވީމަ، ްބޭރުގައި. ްނިޒާމުން ްނުވަަތ ްކެއްިސގެން މުން

ްދަންނަވާލަންް ްެއއްެޗްއ ްއަުޅަގނޑު ްކަންބޮުޑވާވަރުން ނޑު ްއަުޅގަ ދޭތެރޭގައި

ްވ.އަތޮުޅެގް ްއެެދއްެކވި ްވާހަކަ ްމިތާނގައި ްކުިރން ބޭނުންވަނީ.ްއަޅުަގނުޑގެ

ް ްފާހަގަކުރައްަވއިފި. ްމިނުކުތާ ްމެންބަރުވެސް  1400އެމަނިކުފާނުްޢިއްޒަތްތެރި

ްއެީއ.ް ްޙަޤީޤަތަކީވެސް ްކެތްމަދުވެަފއޭ. ްދިވެހިަރއްޔިތުްނވަނީ ވިދާޅުެވއްޖެ

ްިނންމުމަކަށްއެދިް ްައވަސް ްމަސައްކަތް ްމިކުރާ ްތިބީ ްމިއަދު ދިވެހިރައްޔިތުން

ް ްއޮތީ ްމިއަދު ސިާޔީސްކެތްމަދުވެފައި.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް،ްިދވެހިރާއްަްޖެ

ްދި ްތެރޭަގއި. ްކަންބޮޑުވެަފއި.ްނުތަނަވަސްކަމެްއގެ ްތިބީ ްރައްޔިތުން ވެހި

ްތެރޭަގިއ،ް ްހަމަނުޖެހުމެއްގެ ްިއޖްތިމާޢީގޮތުން ްމިއަދުއޮތީ  1405ދިވެހިރާއްޖެ

ބިރުވެރިކަމެްއގެްތެޭރގަިއ.ްރޭަގނޑުެގްއަނދިީރގަާއއިްުދވާލުެގްއަލިކަުމަގިއް

ްބޮޑެތިް ްމީުހންނަށް ްވަޅިައޅައި ްޒަޚަމްކޮށް ްމީުހން ްތަންތާނގައި ހާމަކަންބޮޑު

ކެްއްދެމުންދަނީ.ްމިކަހަލަްނުތަނަވަސްކަމަާކއިްހާސްކަެމއްެގްތެރޭަގިއްްގޯނާތަ

ްދަށުްން ްމިނިޒާމުގެ ްައޅުަގނޑުމެން ްަވގުެތއްަގއި ްތިބި ދިވެހިރައްޔިތުން

ްމިއީް ްސަބަބަާކހުރެތޯ ްކޮްނ ްމިމަަސްއކަތްކުރަނީ  1410މަސައްކަތްނުކުރަން

ރިްރައީސް،ްއަޅުަގނޑަށްްއުފެދޭްސުވާލެއްްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްޢިްއޒަްތތެ

ްއިޞްލާީޙް ްއެަބޮއތް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްިމއަދުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްމިއަދުެގް ްދިވެހިއްާރއްޖޭަގިއ ްނެރުްއވާފައި. އެޖެންޑާެއއް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްނެރުްއވާފައި. ްޗާެޓއް ްމަގު ްއެަބއޮްތ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
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 1415އިްހާމަެވގެްންރައީސް،ްމިމަުގްޗާާޓއިްމިިއޞްލާޙީްއެޖެންޑާްމިއަދުްމިްފލޯގަ

ްދިމާލަކަށްް ްކޮްނ ްބޭނުމެއްަގއި ްކޮން ްމަޤްޞަދެއްގައި ްމިކޮން މިދަނީ

ްދިވެހިް ްމިއީކީ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްޗާެޓްއކަން. ްމަގު ްއޮތް ދަތުރުކުރަން

ްވަރަްށް ްއަުޅަގނޑު ްޤަޫބލުކުރާނެކަމެއްނޫން. ްމިއަދު ރައްޔިތުން

ްދަ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަްތތެރި ްތިހެންްއިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު ންނަވަން

ްނުހިކޭކަމަށްވަންޏާް ްދިޔަ ްޭއގެ ްއޮޑިެއއްަގއި ްފެތެމުންދާ  1420ނަހައްދަވާށޭ.

ްނުދެވޭނެޭއް ްކުިރއަކަްށ ްެއއަާކއިގެން ްއޮަތކަސް ްރިޔަލެއް ްބޮޑު ކިތަންމެ

ްހުއްޓާް ްސަލާމަތުން ްފުރާނަ ްތިމާގެ ްބުއްިދެވރިގޮތަކީ ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްހި ްނުވަތަ ްބަނދަރަކާހަމައަށް ްވާސިލްވުން.ްސަލާމަތް ކިފަސްތަނަކަށް

ްފަތައިގަންނަން.ް ްޖެހޭނީ ްފަތައިގަންނަންޖެހުނީމަ ްރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްކަންތައްތަްއް ްޚިލާފަށް ްމިނިޒާމާ ްޤަބޫލުކުރަްއވާ. ްހަޤީޤަތް  1425އެހެންނަމަވެސް

ްމަޖުބޫރުކުރާކަމަީކް ްމީހުން ްބަަޔކު ްމިއަދު ްރަީއސަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ކުރަްއވަން

ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެނެއްނޫން.ްއެއީ ްޤަބޫލުކުރެވޭނެކަެމއްނޫން. ނަށް

ްޤާނޫނާިއް ްދިވަހިރާއްޭޖގެ ްއިންނަަވއިގެން ނޑީަގއި ްތިގޮ މަނިކުފާނު

ްކުރަްއވާނަމަް ްއެްއވެސްކަެމްއ ްޚިލާފަށް ްގަާވއިދާ މިމަޖިލީހުގެ

ްމަނިކުފާނުް ްތާއީދުކޮށްގެންނެއް ްމަނިކުފާނަށް ްނުތިބޭނަން  1430އަޅުަގނޑުމެންނެއް

ްބައިންދައިގެ ްާޤނޫނުއަސާސީްތިތާ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްއެހެްނނަމަވެސް ން.

ްކުރައްވަމުްން ްކަންތައް ްމަނިކުފާނު ްެއްއޮގތަށް ްގަވާއިދާ މަޖިލީހުގެ

ްމަނިކުފާނަށްް ްޙައްެޤއް ްނެތް ްއެެކްއގަވެސް ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ގެންދަވަނިކޮށް

ްމިމަޖުބޫރުކުރުމުންް ްއެހެްނވީމާ، ްމަޖުބޫރުކުރާކަށް. ްގެންދަން ވަިކގޮތަކަށް

ްކޮންްއަޅު ްމިހާމަެވގެންދަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްމިދޭހަކޮްށދެނީ،  1435ަގނޑުމެންނަށް

ދިމާލަކަށްކަންްމިމަގުްޗާޓްްޮއތީ.ްކޮންްދިމާލަކަށްކަންްމިއިޞްލާޙީްއެޖެންޑާް

ްހިތާމައާެއުކް ްައޅުަގނުޑ ްރައީސް، ްޢިއްަޒތްތެރި ްއޮތީ. އަމާޒުކުެރވިފަިއ

ްނުލައްވާ ްދިވެހިރައްޔިތުްންނިކަމެތިކޮށް ްރައްޔިތުްންމިދަންނަވަނީ ްިދވެހި ށޭ.

ްތެރޭަގއޭ.ް ްހާސްކަމެްއގެ ްތިބީ ްދިވެިހރައްޔިތުން ްކެތްމަދުވެފައޭ. ތިބީ

 1440 ދިވެހިރައްޔިތުންްތިބީްނުތަނަަވސްކަމެްއގެްތެރޭަގއޭ.ް

ް

ް



 53 

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްއާދެ،ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 1445ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްއެހެންވީމާ،ްމިފުރުޞަތުްމިހެންްދޫކޮށްްނުލައްވާށޭ.ްޝުކުިރްއޔާ.ްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުްފުވަްއމުލަކުް
ްއިްބރާހީމްްދީދީްވާހަކަެދއްކެުވން:

ް

ް1450 

ނުޑްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޅުގަ ްެދން ްިދގުވީމަ ްވާހަކަފުޅު ްތަންކޮޅެއް ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ްވަ ްނުކުތާއަކަށް ްނިޒާމާބެހޭ ްމި ްބޭފުޅުންްދަންނަވާލީ. ރަްށިގނަ

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަްތތެރި ްހއ.ގެ ްއެހެންވީމަ، ްއޮތީ. އެދިަވޑަިއގަންނަވާފައި

ްއަޙްމަދުްސަމީރު.

ް1455 

 )ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއަޅުަގނުޑްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްަރއިސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްޢިއްޒަތްތެރިްް:އަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން ްބައްދަލުވުމުަގިއ ްނުރަސްމީ ްދަންނަވާލަންއޮީތ، ފުރަތަމަވެސް

ްވާހަކަފުޅުަގއިް ްދެއްެކިވ ްއިންނަވަިއގެން  1460މަނިކުފާނު

ްމެންބަރުވެސް،ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްމ.އަތޮޅު އެއްބަްސެވވަަޑއިނުގަންނަވާޯތޭއ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްއެހެން ްއެނޫން ްއަދި ްޙަމީދުވެސް ްޝާހީން އަޅުަގނުޑވެްސ،

ްމެދުގަިއްމެ ްައޅުަގނޑުެމންގެ ްއެއްބަްސެވވަަޑއިނުގަންނަވާޯތއޭ ންބަރުންވެސް

ްކުރިއަްށް ްއަހަިއެގން ްވޯޓަށް ްފުރަތަމަ ްއިޞްލާޙުަތކަށް އެއްބަްސެވވޭ

ްޖަވާބުދެްއީވް ްއެުސވާލަށް ްެއސުަުވާލުކުރީމަ ނޑު ްއަުޅގަ  1465ގެންދާނެތޯ.

ްއެްއވެސް ްއިޢުތިރާޟްކުރެްއވި ްއެަކމަށް ްމަނިކުފާނު. ބޭފުަޅުކްްޢިއްޒަތްތެރި

ްއަޙްމަދުވެްސް ްއަނީާސ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމ.އަޮތޅު ްނެތް. އެތާކު

ްއޭގެފަހުްން ްއެހެންނަމަވެސް ްޤަބޫލުކުރަމޭ. ްއެކަްނ ްތިމަންނަެވސް ވިދާޅުވީ

ްތަރުތީބަކުންނޭ.ް ްހުށަހެޅުނު ްމަޖިލީހަށް ްއެ ްއަންނަންާވނީ ްމާއްދާތައް އަންނަ

ްކޮ ްދެން ްތިގެްނދަވަނީ. ްމަނިކުފާނު ްމައްސަލައަީކ.ްއެގޮތަށް  1470ބައިތޯ
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ްބޭނުންް ްސުވާލުޮކށްލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްމައްަސލައެއް. ްއެންމެ މައްސަލައަކީ

ްއަެނކަކަްށް ްެއަކކު ްމާލޭތެރޭގަިއ ްމިހާރު ްމަނިކުފާނަށްވެްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ްމަނިކުފާނަށްވެްސް ްއިންޒާެރއް ްކިހާވަރެްއގެ ްތެރެއިްނ ްއިންޒާުރގެ މިއަންނަ

ްެއސުާވލު ްއެބައޮތްތޯ. ްއަދިްއައިސްަފއި ްބޭނުން. ްކޮށްލަން ނޑު ްއަުޅގަ ވެސް

ްދަންނަވާލަންް ނުޑ ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަްތތެރި ްއެއާއެުކަގއި  1475ހަމަ

ްއިޞްލާޙުކުރުމަށްް ްމިޤާނޫނުއަސާސީ ްޤާނޫނުއަސާީސ ބޭނުންވަނީ،

ްޙައްޤުތަެކްއް ްބޭނުންާވ ްރައްޔިތުންނަށް ްނިޒާމަށް ްދުސްތޫރީ ބޭނުންވަނީ

ްއެޙައް ްހުރިކަމަށް، ްަޤބޫލުކުރެިވގެންްހޯދައިދިނުމަށް ްއުނިކަމަށް ޤުތަެކއް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްދެފަރާތަކަށް... ްމިއޮންނަނީ ްހަމައެކަިނ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ނޑުްމަުޑކޮށްަލފާނަންްއެބޭފުޅުންްނިމެންދެކަށް.ް  1480ްރައީސް،ްއަުޅގަ

ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވާހަކަފުޅުދަްއކަވަުމން ްތަންކޮޅެއް، ްމެންބަރުން ގެންދަާވްޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްއެަބވޭ. ްދަތިފުޅު ްތަންކޮޅެއް ްމެންބަރަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަްތތެރި ްގެ ްއއ. ްދެއްެކވުމުަގއި، ްވާހަކަފުޅު  1485މެންބަރުން

ްނާޝިދުގެް ްއަޙްަމދު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދ.އަތޮުޅގެ ްއަދި ްމުޙަންމަދު ޙުސައިން

ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަުޑަގދަވާތީ ްތަންކޮެޅއް ްވާހަކަފުުޅްވާހަކަފުޅު މެންބަރު

ްކުރިއަށްްގެންަދވަން..

ް

 1490ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްގެްނދެވުން(

ް

ްމިދައްކާީލްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ނޑު ްއަުޅގަ ްމިޤާނޫނުއަސާސީ، ްމިދެންނެވީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ،

ކުަލއިެގްޤާނޫނުއަސާސީ.ްީމަގްނޫކުލައިެގްޤާނޫނުއަސާސީ.ްެދންްމިއޮތީްރަތްްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން:

ްއޮްތކަމުގަިއވިަޔސް.ް ްދެފޮތެއްަގއި ްމިހަމަ ްެއކަްއެޗއް ްހަމަ ްހުރީ ލިޔެފައި

ްބޭނުންވަނީ،ް ްދަންަނވާލަން ްއަޅުަގނޑު ްރަީއސް،  1495ޢިއްޒަތްތެރި

ްމަޖިލިސްް ްޚާްއޞަ ްރައްޔިތުްނގެ ްއިޞްލާޙުކުުރމަށްޓަކައި މިޤާނޫނުއަސާސީ

ްޤާނޫ ްމިލިބެނީ ްފުރުޞަތު ްމަތިންްއެްއކުރުމުގެ ނުއަސާސީގަިއވާޮގތުގެ

ްއެހެންނަމަވެްސް ްމަޖިލީހަށޭ. ްރައްޔިތުންެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަާށއި
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ްކުާރކަްށް ްކަންަތއްަތކެއް ްވަކި ްބޭނުންވާ ްމަޖިލީހަށް ްަރއްޔިތުންގެ އެީއއަކީ

ްނޫޭނ.ް ްކުާރކަށެއް ްެއކަން ްވަިކގޮތަކަްށ ްބޭނުންާވ  1500ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްބޭ ްއެކަްންދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ްނިާޒމު، ްދުސްތޫރީ ުނންވާ

ްއެކަންް ްުކރުމަށޭ ްއެކަން ްއުސޫލުން ްއެއް ްޑިމޮކްަރީސއާ ގާއިމުކުރުމަށްަޓކައި

ްއެގޮތްތޯޭއ.ް ްމިފެންނަނީ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިއަދު ްއެކަމަކު ކުރަްއވަނީ.

ްމިއަުދް ްކަންތައްތަކެްއތޯއޭ. ްކޮން ްިމފެންނަނީ ްމިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްމީ ްވަކި ްކުރުމަށްޓަކަިއްމިފެންނަނީ ްމިކަންތައްތައް ްބޭނުންވާގޮތަށް  1505ހަކު

ބާރުއަޅައިްއެކަންްކުަރއްވަނީ.ްދެންމެްރ.އަތޮޅުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީް

ްޭއެގް ްއެބައޮތް ްއަތުަގއިެވސް ްއަޅުަގނޑު ްވިދާުޅވުން، ްވިދާުޅވި ވަޙީދު

ްވިދާޅުވެފަިއް ްހަމަ ްއެޝީޓުގައި ްލިބުނު. ނޑަށްެވްސ ްއަުޅގަ ޝީޓެއް.

ްމިގޮތަށްްއެބައޮ ްމިއީ. ްނިންމުމެކޭ ްާޕޓީގެ ްިމގޮތަށް ތް،

ްަމޖުބޫރުކުރުވަނީް ްރައީސަށް ްޢިއްޒަތްތެރި  1510ޢަމަލުނުކުރާކަމަށްވާނަމަ،

ްކަެމްއް ްހުށަހަޅުއްވާގޮތަކަށް ްއެބޭފުޅުން ްމަނިކުފާނު ްފަރާތުން ޑީ.އާރް.ީޕގެ

ްނިކުމެގެްން ްނިކުންނާޭށ. ްއެީކަގއި ްއެންމެން ްހުރިހާ ނުކޮށްފިކަމަށްވަންޏާ

ްމިމަޖިލިސްްމިހި ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްނިމުނީއޭ. ްމިމަޖިލިސް ސާބުން

ްއެހެންވީމާ،ް ްނުދޭންެވގެން. ްކުރިއަ ްމިކަން ްމިއުޅެނީ ހިޞާރުކޮށްގެން

ްމާތްް ްަމސައްކަތަށް ްތިކުރައްާވ ްމަނިކުފާނު ްލައްަވިއްهللا  1515ބަރަާކތް

ްއެދެނީ.ް ްއަުޅަގނޑު ްކާމިޔާބުދެއްވުން ްމިމަސައްަކތަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ް ްނެތް.ްއެނޫން ްައޅުަގނޑު ްަދއްާކކަށް ްވާހަކަެއއް ްއެްއވެްސ އެހެން

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް
ް

ް1520 

ްއަޅުަގނޑަްށްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވިދާުޅިވ ްވާހަކަދައްަކވަމުން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި އާދެ،

ްއެންގުެމްއް ްއެްއވެްސކަހަލަ ްގޮތަކަށް ްނޫނީިވއްޔާ ްއިންޒާެރއް އެްއވެސް

ނުޑްއަން ްއަޅުގަ ްައއިސްފަިއވޭތޯ. ްއެްއޗެއް ްނޫނީވިއްޔާ ަގއި

ްނުއްވަްސް ްައދި ްއައިސްަސވީކަމަްށވިޔަސް ނޑަްށ ްއަުޅގަ ދަންނަވާލަންއޮތީ،

 1525އަޅުަގނޑުްެއކަހަލަްވާހަކަެއްއްއަޑުއަހާކަެށއްްނެތީމޭ.ްއަޅުަގނޑުްގެންދާނީް

ްމިކަންް ނޑު ްއަުޅގަ ްތެެރއިން ްާޤނޫނުއަސާސީގެ ްަގވާއިާދއި ްމި ްއަޅުަގނޑަށް
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ްޔަޤީންކޮްށް ްއަުޅަގނޑު ްތެރެއިންކަމަށް ްުއސޫލުގެ ްގަާވއިދާއި ްއޮތް ކުރުމަށް

ްއަރުވަމޭ.ްއާދެ،ްދެންްޢަދްނާންްޙަލީމް،ްގއ.ގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.

ް

 1530ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްަމނިކުފާނަށްވެސްްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްްއާދެ،

ްބޭނުންވަނީ،ްްޢަދްނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްދަންނަވާލަްނ ްމެންބަރުންނަށްވެސް ްޢިްއޒަތްތެރި އަދި

ް ްއެބައޮތް ްކޮންެމ19ްްއަޅުަގނޑުމެން ްއެއްބަްސވެފައި.ްމިއިން ހުށަހެޅުމަކަށް

ްއޮތްތަްން ްައޅާފައި ްސޮިއ ްބޭބޭފުޅުންގެ ްވިްސނުމުގެ ްތަފާތު  1535ހުށަހެޅުމެއްގަިއ

ްއަުޅގަ ްޚިލާުފްއެބަފެނޭ. ްޙަޤީޤަތާއި ްމިއީ ްޤަބޫލުކުރަނީ ނުޑ

ްއެއްބަސްވުންަތްއް ްހުރި ްމިއެއްބަސްވަަފއި ްއެހެްނވީމާ، ސޮއެއްނޫންކަމަށް.

ްކޮށްފީިވއްާޔް ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްމިމަސައްކަތް ްމިއަުދ ްހުރިއިރު، މިބޯމިނުގައި

ނޑުމެންނަްށް ްައުޅގަ ްކޮށްެދވުނީ. ްމަސައްކަތެްއ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ޤައުމަށް

ްވަިކްވަިކވަ ްއަުޅަގނޑުމެން ްއެހިދާނެ. ްވޯޓަށް ްމާއްދާތަކަްށ ްހުރި  1540ކިން

ްރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެް ްދެރައީ ްނުވާނެ. ްގޮްސގެން ްމިތަނުން ވިސްނުމަކަށް

ްވާހަަކް ްސިފަތަކުގެ ްހުންނަންވީ ްކިބައިަގއި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއާޔ ބާބުގައި

ް ްމިއެދޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެސިފަތައް ްދެްއކިއިުރ، މީހާާއްއަޅުަގނޑުމެން

ްއެްއގޮތް....
ް1545 

ް

ްގެއްިލއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކޯަރމް ްއިނގޭތޯ. ްގެއްިލއްޖެ ްކޯަރމް ްެގއްލިއްޖެ. ްކޯރަމް އާދެ،

ްމިހާރުް ްދަންނަވާލަްނއޮތީ، ްއަޅުަގނޑު ްިމހާރު ްއާދެ، )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ޒަތްތެރިްދެންްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުންްގެންދިަޔ،ްޢިއް

ްއެދެން.ް ްއިށީނދެވަޑަިއގެންދެްއވުން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި  1550މެންބަރު،

އަޅުަގނުޑްދަންނަވާލަންްބޭުނންވަނީ،ްމިހާރުްދެންްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުންް

ްބައެްއ،ް ްފާހަގަކުެރއްިވ ްެގންދެވިއިރު ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން

ްމެންބަރު ްބަެއއް ްގެންެދިވއިރު ްފާހަގަކުރެްއވިގޮތަްށްވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން ން

ްދެންް ްހިތާމަުކރަން. ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑު ްހިަގއިދިޔަކަން މިކަންތައް
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ްއަުޅަގނޑުްމިބަލަނީް  1555އެހެންނަމަވެސްްެއކަންްެއގޮަތށްްހިނގާްދިޔައީ.ްދެން

ްނުކުތާތަކެްއެގް ްނިޒާމާބެހޭ ްއަދި ްއިޙްސާސްތައް ްމެންބަރުންގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ްފާހަގަކުރެއްވުމަށްފަހުވެ ްއެހެންނަމަވެްސްދަށުން ްދިއުމަށް. ްވޯޓަށް ސް

ްނުކުތާއަްށް ްނިޒާމާބެހޭ ްބޭފުޅަކު ްފަސް ްހަތަރު ްވަރަްށގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި

ްގެންދަންކަމަށްް ްއަރުވާަފިއ ްއެފުރުޞަތު ްއޮތީަމ އެދިަވޑަިއގެންފައި

ްމިހާރުްދެންް ްއެހެންނަމަވެސް ްގެންދަނީ.ްއާދެ،ްދެން ްމިކުިރއަށް  1560އަޅުަގނޑު

ްނެ ްދެން ްގެންދެވޭކަެށއް.ްއާދެ،ްމިހާރުްއަޅުަގނަޑކަށް ްކުރިއަށް ްއިތުރަށް ތް

ްޙަލީމްް ްޢަދްނާން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްެގ ްގއ. ްއާދެ، ހަމަވެއްޖެ.

ްކުރިއަށްްގެންަދވާ.
ް

 1565ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްދަްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ނުޑ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަްތތެރި ްުޝކުރިްއޔާ ްންނަވާލަންްއާދެ،

ްމިކުރަނީްްޢަަަދްނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއަިއްސތިބެ ްހުވާކޮށްގެން ްމިތަނަށް ްައޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވަނީ،

ްނުޖެހޭނެ.ް ްއިޚްލާޞްތެރިވާން ްމީހަކަށް ނޑުމެްންވަކި ްއަުޅގަ ކޮންކަމެއްތޯޭއ.

ނޑުމެްން ްއަޅުގަ ްޤައުމަށް. ްދިވެހި ްއިޚްލާޞްތެރިާވންޖެހޭނީ  1570އަޅުަގނޑުމެން

ްބިރުެވތިވާންއެބަޖެހޭ.ްޖެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކޮށްދިނުމަށް. ްކަމެއް ްޤައުމަށް ހޭނީ

ްކޯއްެޗއްޯތް ްިމއުެޅނީ. ްައއިސްގެން ްއަުޅަގނޑުމެން ްކޮްނކަމަކާތޯ ކޮބައިތޯ

ްމިއުޅެނީ.ް ްކުަރން ްކޮންކަމެއްތޯ ްމިއުޅެނީ. ްނުލިބިގެން އަޅުަގނޑުމެން

އަުޅަގނޑުމެންްަވގުުތްއަޅުަގނޑުމެްނގެްޤައުމު،ްމިޤައުމުްދިަޔގޮތަކަށްްދޭންް

ްކުީރް ްަކމަކަށް، ްވަކި ްމީހަކު ްވަކި ްޮކންމެހެން ނޑުމެން ްއަޅުގަ  1575ދޭންޖެހޭނީ.

ްޮއެވް ނޑައެޅިފައި ްކަ ްނަތީޖާ ްަދންނަވާލިން ްައޅުަގނޑު ދުވަހުވެސް

ްމިއަންނަް ްދިމާއަށް ނޑުމެންނާ ްއަުޅގަ ްނުާވނެއޭ. ްކުޭޅކަށް އަޅުަގނޑުމެން

ްދާން ްއަުޅަގނޑުމެން ްގިރާކޮށް ްނެރުމަށްޓަކައި.ްކަންތައްތައް ްނަތީޖާ ޖެހޭނީ

ނަޑކީް ްއަުޅގަ ްނެތް. ްަމއްސަލަެއއް ްނަތީޖާައަކށްވިޔަސް ްކޮންމެ އެނަތީޖާއަކީ

ްމީހާ.ް ްދެއްކި ްވާހަަކ ްމިތަނުގައި ްއެްނމެފުރަތަމަ ްުއވާލަން  1580ޤާނޫނުއަސާސީ

ް ްމިތަނުން ްއެންމެފުރަތަމަ ްބޭރުކުރަނ29ްްްއަޅުަގނަޑކީ މެންބަރުން

ްއެުދވަހު ްމީހާ. ްޤާނޫނުއަސާީސްްވާހަކަދެްއކި ްކަމަކުނުދިޔަ. އެވާަހކަތައް
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ްއެދުވަުހް ްތިބޭފުޅުންނަށް. ްރަނގަޅުތޯ ްކިހާ ްމިއަދު ްުއވާލިނަމަ އެދުވަހު

ްމިއިޞްލާޙުކުރަީން ްމިއަދު ްނުެލވޭނެ ްއުަވއެއް ްމިއަދަކު ްނުެލވުނު. އުަވއެއް

ްމިޤާނޫނުއަސާސީް ްޤަބޫލުކުރަންޖެހެނީ ނުޑގޮެތއްަގއި ްމައިގަ  1585ޤާނޫނުއަސާސީ.

ްދައްް ްމަފްހޫމްތަކުގެްގައި ްހުރި ްވާހަކަަތއް،ްމިޤާނޫނުއަސާީސގައި ްހުރި ކާފައި

ްނުދައްކަން.ް ްވާހަަކ ްއިޞްލާޙުތަުކގެ ްެވއްޖެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ މައްޗަށް

ްތެރެއަށް.ް ްމިޤާނޫނުއަސާސީ ްއަންނާނެ ްެއއެްއޗެހިތަްއ އެހެންވީމާ،

ްއެމާއްދާަތާކް ްނުކުރެވޭނެ. ްދުލެއް ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ އެމާއްދާތަެކއް

ްވަކިްންއެ ްތެޭރގައި ްއޭގެ ްއަންނާނީ. ްމިޤާނޫނުއަާސީސ  1590ްއވެގެން

ްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަްސް ްފާހަގަކޮށްލަން ނުޑ ްއަުޅގަ ޚާއްޞަގޮެތްއގައި

އިމްތިޔާޒްްލިބިދޭްާމއްދާވެްސްހަމަްމިހާރުްއޮތްްޤާނޫނުއަާސސީގެްތެެރއިންް

ްައޅުަގނޑުމެން ްމިކަންތައްތަކާެއކީަގއި ްއެހެންވީމާ، އެބަްްއަންނަންޖެހޭނެ.

ްާޤނޫނުއަސާސީެއްއް ްުއވާލެވޭނެ ްމިޤާނޫނުއަސާސީއަކީ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ

ްމީހަކުް ްޮކންމެ ްޤާނޫނުއަސާސީކަން ްއިޞްލާހުކުރެވޭ ްމިއީ  1595ނޫންކަން.

ް ްއަުޅަގނޑުމެްނ ްދެން ްވާހަކަެދއްކިައސް. އަހަރާިއ30ްްކޮންމެގޮތަކަށް

ް ްިޢއްަޒތްތެރ5ްިދެދައުރާއި ްކުރަންވީ ްމާނަުކރާނެގޮތަކަށް ރައީސް.ްްދައުރާ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްއިލްތިމާސް ްމަނިކުފާނަށް ްގެްނދެވޭތޯ ްކުރިއަށް ްކަންަތއް ވޯޓުގެ

ްފެނޭް ނޑަށް ްައުޅގަ ްނުގެންދަވާ ްކުރިއަށް ްއިތުރުން ްމަނިކުފާނު ދަންނަވަން.

ްގެްނގޮސްދެްއވުްން ްކުިރއަށް ްކަންތައް ްވޯޓުގެ ްފަހުަގއި ްަވގުތަށް  1600އިންޓޯލްގެ

ް ްވޯޓުގެ ްދަންނަވަން. ްއާދޭހާއެކީ ްގެންގޮސްެދްއާވްވަރަށް ްކުރިއަށް ކަްނކަން

ނޑުމެންްއެންމެންނަށްްއެއްބަްސެވވިފައިްއޮތްް ިއޞްލާޙު،19ްްމިއަދުްއަުޅގަ

ްއާދޭްސ19ްް ްވަރަށްޮބޑަށް ްބައްލަވާލަދެްއވުން ްފާސްކުރެވޭޯތ ހުށަހެޅުން

ްދަންނަވަން.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް.
ް1605 

ް

ންރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަުޅގަ ްމަޖިލީހުގެްއާދެ، ްޚާްއޞަ ްމިގަާވއިދުެގ، ްއޮތީ، ްދަންނަވާލަން ޑު

ް ްަޢމަލުކުރަމުންދ55ްްާގަާވއިދުެގ ްބުނާގޮތުން ްމާއްދާގަިއ ވަނަ

ްމާއްދާައކަްށް ްަވކި ްގެަނއުމުަގއި ްއިޞްލާޙު ްމަޖިލީހުން ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

 1610ނުވަތަްމާއްދާތަކަކަށްްުނވަތަްވަކިްބާބަކަށްްުނވަތަްބާބުތަކަަކށްްނުވަތަްމުިޅް
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ްއެހެންވީމާ،ްޤާ ްގެެނވިދާނެެއެވ. ްއިޞްލާޙު ްއެުކގަިއެވސް ނޫނުއަސާސީއަށް

ްމާއްދާތަްއް ްޤާނޫނުއަސާީސެގ ްއިޞްލާޙުކުެރވެމުންދިޔަ ްމިހާރު މިއީ

ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްބާބަކުން. ްބާބަކުން ްމިދިޔައީ ހުށަހެޅިފައި

ްހުށަހަ ްބާބަކުްނ ްއެބާބަކުން ްއެެހންވީމާ، ޅަމުންްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ.

ްހަނދުމަފުޅުކޮށްް ްއަޅުަގނުޑ ްގެންެނވުން ްގެންިދޔަ ްފްލޯއަށް  1615މިމަޖިލީހުގެ

ްރަޝީދު،ް ްރިާޔޟް ްދެން ްއާދެ، ްދަްނނަވާލީ. ްއަުޅަގނޑު އަރުވަމުން

ްތ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1620 

ްރައީްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްގަޑިްންޢިއްޒަތްތެރި ްެނގީ،ްމިއަދު ްނުކުާތއެއް ްނިޒާމީ ނޑު ްސް،ްއަުޅގަ

ވީ.ްއެހެންވީމާ،ްމަނިކުފާނަށްްމިހާގިނަްނިޒާީމްނުކުތާތަކެްއ10.30ްްމިހާރުްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ނުޑް ްއަޅުގަ ްފުރަތަމަ ްކޮންކަެމއްތޯ ްހާސިލްވީ ްދީގެން މެންބަރުންނަށް

ާވކަމަށްެވއްޖެްއޔާްމިަވގުތުްންއަހާލަންްބޭނުމީ.ްއެހެންވީމާ،ްކަމެއްްހާސިލްނު

ްފަރާތްތަކާިއް ްކުރަންޖެހޭ ްމަޝްވަރާ ްހުއްޓާލައްވާަފއި ްމަޖިލިސް  1625މިވަގުތަށް

ްވަޑަިއގެްން ްމެންބަރުންްމިތަނަށް ްއަުލންްއެނބުރި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުގައި

ްގެންދިައއްާޔް ްކުިރއަްށ ްކަންަތއް ްއެހުމުގެ ްވޯޓަްށ ްއެއްެޗއްސަށް މިހުރި

ް ްޢިއްޒަތްތެިރްމާރަނގަޅުވާެނއޭ. ްގިަނ ްއަދި ްރައީސް، ޢިއްޒަތްެތރި

ްދާއިީމް ްމިވަގުތު ްރަނގަޅުވާނީ ްއެންމެ ްފާހަގަކުރެްއވިހެން މެންބަރުން

ްފެންނާތީވެް ނަޑށް ްއަޅުގަ ްހުއްޓާލުންހެން ްމަޖިލިސް ްހޯދުމަށްޓަކައި  1630ޙައްލެއް

ްއެވާހަކަްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސަްށްދެންނެވީ.ް
ް

ް

ްއާދެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރުންް، ްޢިއްޒަތްެތރި ްބައެްއ ްަދންނަވާލީމަ ްެއވާހަކަ ނުޑ އަުޅގަ

ްގެންދަވާީތް ްފާހަގަކުރަްއވަުމން ްނުކުތާތައް ްނިޒާމީ ްއިޢުތިރާްޟކޮށް  1635އެއަށް

ްދެވޭޯތް ްއެފުރުޞަތު ްހަމަ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެިރ އަޅުަގނުޑ

ް ްމެްނބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްތ.އަތޮޅުގެ ްއާދެ، ްމިބަލަނީ. މުޙަންމަދުްއަޅުަގނޑު

ްޝަރީފް.ް
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ް

 1640ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިނެގީ،ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމީ ްއަޅުަގނޑު ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްބޭްއިވްްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްަރއީސް ްޢިްއޒަތްތެރި ްނުެގންދެވިގެން ްކުިރއަށް މިކަންތައްތައް

އްވިިއރުގައިްއެޖަލްސާތަކަށްްގޮސްްއުޅުނުްމީހެއް.ްނުރަސްމީްޖަލްސާތައް.ްބޭ

ްއެޖަލްސާތަކަްށް ްނަޝީދު ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްމަޖިލީހުގެ  1645އާދެ،ްަވޒީރުންގެ

ްމިއަދުް ްެއކަމަކު ްއާދެ، ްނުދެކެން. ނެޑއް ްއަުޅގަ ވަަޑއިގެންތަެނއް

ްމިތަންް ްގޯސްކޮށްލުމަށް، ްމިތަން ފުރަތަމައިނުންވެސް

ްއެކަް ްއެނިގަވޑަިއގަންނަވާެންއެލާރޓްކޮށްލުމަށްޓަަކއި ްނެގީ. ންތައްތަކެއް

ް ްސެޕްޓެމްބަރ ްރައީސަށް، ްވޯޓ2006ްްުޢިއްޒަތްތެރި ްނިޒާމީ ަގިއ

ްހުރިހާކަމެްއް ނޑުމެންްނިންމިންްއިނގޭތޯ.ްނިންމަިއގެން ްއަުޅގަ  1650ނަގަންވެސް

ްހޮިވގެންް ްކޮމިޓީަތކެއް ްގޮސް ްކަންތައްތަެކއް ްހުރިހާ ްމިތަނުން ނިންމާފައި

ްނިމިގެން ަާްްހުރިހާކަމެއް ްޮއްއވަިއ ްތައްޔާުރވެފައި ްހަމަ މަސަްއކަތްފަށަން

ްދަންމަމުންް ްދަންމަމުން ްގޮސް ްނަގައިގެން ްމައްސަލަެއއް. ްނެގި މިތަނުގައި

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްެއއްކޮށް ްއޮެއވަރާއި ްޖެހިގެން ްތެރެއަށް އެމައްސަަލއިގެ

ް ްގާތްަގޑަަކްށ2007ްްގޮސް ްއަހަރު ްއެއް ްހަމައަކަށް،  1655ޮއގަސްޓްމަހާިއ

ްދި ްޒިންމާްނިމިގެން ްއެްނމެބޮޑު ްލަސްވުުމގެ ްމިޤާނޫނުއަސާސީ ޔައީ.

ްހަަމް ްކުރެްއވީެވސް ްއެކަން ްއިނެގޭތޯ. ްއަުޅއްވަންޖެހޭނެ އެމަނިކުފާނު

ްނަޝީދުގެް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްމަޖިލީހުގެ ްވަޒީރުންެގ ްހަމަ އެމަނިކުފާނު.

ްއެކަްން ްއެހެންީވމާ، ްއައީ. ްއެލާރޓަށް ްމިތަން ސަބަބުން

ްބައްދަލުވުމުަގިއްވިސްނާަވޑަިއގަންނަވަ ްމިނުރަސްމީ ްދެން ްޖެހޭނެ.  1660ްނ

ްހުރިހާް ްައނެއްކާ ްވިދާޅުވި ްމަނިކުފާނު ްޮއތީ، ްނިންމާފައި އަޅުަގނޑުމެން

ްއޮތީ،ް ްނިންމާފައި ްއިނގޭތޯ. ްއެތާ ްިއނިން ނޑު ްއަޅުގަ މެންބަރުން،

ްހުރިހާް ްމިއޮތީ ްއެްއޗެއްސޭ ްއެއްބަސްުނވާ ްވަރަްށ ްމިއޮތީ އެންމެފުރަތަމަ

ްއެް ްރަނަގޅު.ްމެންބަރުންވެސް ްދޫކޮށްީލއޭ. ްއެްއޗެހި ްބާކީ އްބަސްވެަފއި

ްއަހަިއް ްވޯޓަށް ްއެެއއްޗެހި ްއަހާނީ. ްވޯޓަށް ްފުރަަތމަ ްެއއްެޗއްސޭ  1665އެއްބަްސވި
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ްހުރިހާް ްހުރި ްހުށަހަޅާފައި ްމެންބަރުން ްވަކިވަކި ްފަހުންނޭ ްއޭގެ ނިމިގެން

ްއެްއޗެހިތަކަށް...
ް

ް

 1670ް،ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްމަނިކުފާނަށްްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްއެހެންވީމާ، ްފެއްޓެވީ. ްގެްނދަވަން ްެއގޮތަށް ްއަހާނީ. ްވޯޓަށް

ްނިންމެވިގޮތަްށްްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއެުދވަހު ްމަނިކުފާނު ްދަންނަވަން. ްުޝކުރު  1675ވަރަށްބޮޑަށް

ްތިގެން ްއެގޮތަްށްމަނިކުފާނު ްތާނަގއިެވސް ްއޮތް ްކުރިއަށް ްައދި ދަވަނީ.

ްވަިކް ްމަޖިލީހަކީ ްމިޢިއްޒަތްތެރި ްޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ގެންދަވާނެކަމަށް

ްގެންދަންް ްކަންތައްަތއް ްބުާނގޮތަކަށް ްަބޔަކު ްވަިކ ްބުނާގޮތަކަށް މީހަކު

ްދިވެހިރައްޔިުތްން ްފައިސާ. ްރައްޔިތުންެގ ްދިެވހި ްމިީއ ްނޫން. އޮތްތަނެއް

ްޢިއްޒަތްތެިރްމި ްއަިދ ްމިތިބީ. ްފޮނުވާފައި ްއަޅުަގނޑުމެން  1680ތަނަށް

ްފޮނުވާފައިތިބީެއް ްމިތަނަށް ްމެްނބަރުންވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމެންބަރުން. ްމަތިން ްއެްއގޮތްާވޮގތުގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާ

ްނޫން.ް ްސަރުާކރަކަށް ްދިވެހިރައްޔިތުންނަށް. ްތެދުވެރިވާންޖެހޭނީ މިއަދު

ްވެހިްރައްޔިތުންނަށް...ދި
ް1685 

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްގެްނދެވުން(

ް1690 

ްމަނިކުފާނުްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްމިަކން ްވިސްނާަވޑަިއގެން ްެއޮގތަށް ްމެންބަރުން ްއެހެންވީމާ،

ްަދވަންވީ.ްކުރިއަށްްގެންްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން:
ް
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ް

ނުޑްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަުޅގަ ްޖެހުނީމަ ްައއިސް ްވަގުތު ްހުްސވަގުުތކޮޅުެގ  1695އާދެ،

ް ްއާދެ، ްމެންބަރުނ11ްްްދަންނަވާލެވުނީ. ްޢިއްޒަތްތެިރ ޖަހާއިރު

ްވަަޑއިގެންެދއްވުންްއެދިްހުސްަވގުތުކޮޅުްއަރުަވއިފިން.

ް

ް]ށ11:00ްްނ10:30ްްްއިންޓަވަލްް[

ް1700 

ނޫނީްއަދަދުްހަމަނުވެގެންްރިޔާސަތުންްޖަލްސާްޖަލްސާގެްޤާްް-3

 ނިންމަވާލެއްވުން.ް

ް
ް

_____________ް1705 


