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 ސާްފެށްޓެވުން.ޖަލްް .1

 

ްعلىްوالسالمްالةوالصްهللްالرحين، الحودްالرحونްهللاްبسنްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
ްްފެށުނީ.ްޖަލްސާް.واالهްوهنްوصحبهްآلهްوعلىްهللاްرسول

ް5 

ވަނަްމާއްދާގެް)ށ(ްގެްދަށުނ61ްްްޚާއްޞަްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދުގެް .2

އިތުރުކުރުމަށްްމަޖިލީހުގެްޚާއްޞަްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދަށްްމާއްދާއެއްް

 ރައީސްްހުށަހަޅުއްވިްމައްސަލައިގެްވޯޓަށްްއެހުން.

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްަޞ ްޖަލްސާއަށ217ްްްރައްޔިތުންެގ  10ވަަނ

ްމަރުޙަބާ.ް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެްނމެހާ ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންދެްއވި

ް ްމ58ްެމިހާތަނަށް ްއާދެ،ްޢިްއޒަތްތެިރ ްވަޑަިއގެންދެްއވައިފި. ންބަރުން

ްމިއަދުް ްަފދައިން ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ްމެންބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްޞަ ްައއިޓަމަކަްށްމިއޮތީ ްދެވަނަ 61ްއެޖެންޑާގެ

ްމާއްދާެއްއް ްަގވާިއދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްޞަ ްދަުށން ްގެ ް)ށ( ްމާއްާދގެ  15ވަނަ

ް ްއެހުން.ްއިތުރުކުރުމަށް ްޯވޓަށް ްމައްސަލައަށް ްހުށަހެޅި ްރަީއސް މަޖިލީހުގެ

މިހާރުްމިވަނީްމިބަޙުސްްއަުޅަގނޑުމެންްކުެރވިްނިމިފައި.ްައދިްމެންބަރުންް

ފޮނުއްވިްއިޞްލާޙުަތއްްލިބިްއަދިްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްރައްދުވެްސް

ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްކޮޅުމަޑުލުެގ ްމިގޮތުން، ްދެން ރިޔާްޟްްކުރެވިފައި.

 20ްރަޝީދުްއެްއޗެއްްވިދާޅުވުމަށްްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަުތއަރުވަން.

ް

ްއިޞްލާޙެްއްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްމިއަްށ ްއަުޅަގނޑު ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްތިންދުވަހޭ.ްްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރަނަގޅީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްދެްނނެވިން، ނޑު ްއަޅުގަ ހުށަހަޅަމުން

ްތިންދުވަހަށްކަމަްށްްދެދުވަހޭ ްއެހެންނަމަވެސް ްހުށަހަޅަނީ. އަޅުަގނޑު

ނޑަްށް ްއަޅުގަ ްއެހެންނަމަވެްސ ްތާއީދުކުރާށޭ. ްއެއަށް ްމެންބަރަކު  25ބަލާފައި

ްމުޙަންމަދުް ްމެންަބރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުުތރުބުރީގެ ްއަރިއަތޮޅު ތާއީދުކުރެްއވި
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ް ްމިއިންނަނީ ްތާއީދުކުރައްވާފައި ްއިބްރާހީމް ްދެންްދުަވސްކ22ްަމަޖުދީ މަށް.

ްއެމެންބަރާވެސްް ނުޑ ްއަޅުގަ ްކަމުނުދާތީވެ ްއެާހ ްައޅުަގނޑަށް އެގޮތް

ްއެގޮތަށްް ނޑުެގްއެމަޤްޞަދުްހާސިލްވެގެނެްއނުދާނެ ްއަުޅގަ ވާހަކަދަްއކާލާފައި

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްގދ.ެގ ްއެބައޮްތ ްއެހުށަހެޅުން ްހަމަ ްއެހެންވީަމ،  30އޮތީމަ.

ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްއިބްރާީހމް ްޢައްބާސް ްއެއަްށްމެންބަރު ްއެހެްނވީމަ، .

ނާޑއިްަމޖުދީއާއިްމިއިޞްލާޙުްނަާގވާހަަކްދަންނަވަން.ް ްތާއީދުކުރަމުންްއަުޅގަ

ްް

ްމިހާުރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްެއދެން ްޖައްަސވާލަދެްއވުން ްކާޑުޮކޅުތައް ްމެންބަރުން ްމިވަގުތުްޢިއްޒަތްތެރި .35 

ްވޯޓާިއގެނ62ްްްތިއްބެވީް ްއަޅުަގނޑުެމން ްއެހެންނަމަވެސް މެންބަރުން.ްދެން

ްވޯޓާިއގެްން ްޤަސްތުކުރަްނ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންީވމަ، ްމިއޮތީ. ކުރިއަށްދާން

ްކާޑުކޮޅުަތްއް ްމެންބަރުންވެްސ ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ކުރިއަށްދާން.

ްމެންބަރެއްް ްއެިޢއްޒަތްތެރި ްއަދި ްނަންފުޅުތޯވެްސްޖައްސަވާލަދެްއވާ ގެ

ްމާލޭެގް ްނުުކތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްފުރުޞަުތައރުވަން،  40ބައްލަވާަލއްވާ.

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޝީދު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމަދުްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުްނަީޝދުް ްމިހާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި  45ްޝުކުރިއްޔާ

ްފާހެއްނުވޭ.ްްް:ވާހަކަެދއްެކވުން ްކަެމއް ްވޯޓުލަިއގެން ްިތއްބަަވއިގެން ްމެންބަރުންކޮޅެއް އަދަދެްއގެ

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްހެނދުނު ްމިއަދު ްނުެއްއގެންދެވޭ. ްކުިރއަކަށް ކަމެއް

ްޖަލްސާއަްށް ްމެންދުރުގެ ްމިއަުދގެ ްެއއްބަްސނުވެވުނީ. ްކުޑަކުރަން ކޯރަމް

ް ްދިމާވެފައި. ްމިއޮތީ ްމައްސަލަ ްކޯރަްމގެ ްވަރަށްިގަންއާއިރު މިހާރުވެސް

ްމިޭގަގއިް ްިމއިމާރާތުަގއި، ްއެބަތިއްބެވި ްމެންަބރުން ްޢިއްޒަތްތެރި  50އަދަދެްއގެ

ްމިތަނަށްް ްއެހެންނަމަވެްސ ްކުރާޭގގައި. ްމިމަޖިލިސް އިނގޭތޯ،

ްމިަކންވާނެގޮތަކަްށ،ް ްގެންނަވާ ްމެންބަރުން ްއެންމެ ވެދެަވޑައިުނގެން.

ްކަންތައްކު ްއަޅުަގނުޑމެން ްަގވާއިަދީކްކަންވާނެގޮަތކަށް ރަންޖެހޭނެ.
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ްޝުކުރިއްާޔް ްއެއްެޗއް. ްއޮންނަ ްމަގުފަހިުކރަން ކަންތައްތަްއކުރަން

 55ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ް

އަޅުަގނޑުްޤަބޫުލކުރަންްޢިއްަޒތްތެރިްމެންބަރުްތިފާޅުކުރެއްިވްޝުޢޫރުްތިީއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

2ްހެންނަމަވެސްްއަޅުަގނޑުްހަމަްވަރަށްްރަނގަޅުްވާހަކަފުެޅއްކަން.ްދެންްއެ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ނުޑ ްއަުޅގަ ްދެން ްއިނީ. ްމިތާނަގއި ނޑު ްއަުޅގަ  60ޖެހިއިރު

ް ްދެންނެިވން ްއަދ2ްްިމެންބަރުންނަށްވެސް ްަވޑަިއގެންެދއްވުމަށް. ޖަހާއިރަްށ

ްއެހެންވީމަ،ް ްދަންނަވާލަްއަވއިފި. ްވަަޑއިގެން ްބޭފުޅުން އިދާރީމޭޒުންވެސް

މަށްްއަޅުަގނޑަށްްޤަބޫުލކުރެެވނީްޢިއްޒަތްތެިރްދެންްމިހާްބަރުކޮށްްގެންދާތީކަް

ްލަސްވާގޮްތވަނީ.ް ްއެހެން ްބައެއްފަހަރަށް ްވަޑައިގަތުމުަގިއ މެންބަރުން

ްބޭފުޅުންނަށްް ްވަަޑއިގަންަނާވ ްގަިޑއަށް ްދެރަަަކަމަކީ ްމީގައި  65އެހެންނަމަވެސް

ްއެހެންނޫންތޯ.ް ްމިދިމާވަނީ ްދެރަކޮށް ްވަރަްށ ތިވިދާޅުވިހެން

ްކާޑުކޮޅުަތއްް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާެދ، )

ްއެހެންވީމަ،ް ްދެން ްހީކުރަން. ްހުރިަކމަށް ޖައްސަވާލަދެްއވާަފއި

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއިޞްލާޙު ްފުރަތަމަ ްދަންނަވާލަން ްވޯޓަށް އަޅުަގނޑުމެން

 70ްވޯޓަށްްދަންނަވާލަނީ.ްކުރިއަްށެގންގޮސްދެްއވުންްއެދެންްއިޞްާލޙު.

ް

ް

ޚާއްޞަްމަޖިލީހުގެްަގވާއިދަށްްމާއްދާއެއްްއިތުރުކުރުމަށްްމަޖިލީހުގެްރަީއްސްްްން:އިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވު

ްމެންބަރުް ްިޢއްޒަތްެތރި ްދެކުނުބުރީގެ ްުހވަދުއަތޮޅު ްމައްސަލަ. ހުށަހަޅުއްވާ

 75ޢައްބާސްްއިބްރާހީމްަްްހުށަހަޅުއްާވ،ްތިލަދުންމަތީްއުތުރުބުރީެގްޢިއްޒަތްތެރިް

ްތާއީދު ްމުޢިއްޒު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްއިޞްލާޙު. ް)ހ(58ްްކުރަްއވާފަިއވާ ގެ

ް ްމެންބަރުންްް-1ގެ ްއެޑްރާފްޓަށް ްފޮނުވުމުން ްަމޖިލީހަށް ްޑްރާފްޓް ކޮމިޓީން

ް ްހުށަހެޅުމަށް ްއިޞްލާޙެއް ްމަޖިލީހުެގ3ްްބޭނުން ްފުރުޞަތުދީ ދުވަހުގެ

ްމެންބަރުންް ްއޮްތގޮތަަކށް ްއެޖެންޑާކުެރވެން ްައވަހަްށ ްއެންމެ ޖަލްސާއަކަށް
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ްއިޞްލާޙު ްއިޚްިތޔާުރްހުށަހަޅާ ްހުށަހެޅުމުގެ ްމަޖިލީހަށް ްްޑރާފްޓް  80ތަކާއި

ްމަޖިލީހުގެްރައީސަށްްލިބިގެންެވއެވެ.ް

ް

ް

ްއާދެ،ްފެނިވަަޑިއގަންނަާވގޮތަަކށްްވޯޓުދެްއވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް85 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްންބަރުްޢައްބާސްްއިބްރާހީމްަް.ހުވަދުއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

 90ްތިލަދުންމަތީްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމުޢިއްޒު.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

69ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

41ްްވޯޓުްދެްއވީ:

23ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

21ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް95 

ް

ްއޮތްްްވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްކެް ްދެން ްާއދެ، ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްބަާލއިުރ ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

ްހުށަހެޅުންްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ް

ް

ް100 

ްޙަމީދުަުްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޝާހީން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ މާޅޮސްމަޑުލު

ްމުޙަންް ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްނަޝީދުްހުށަހަޅުއްވާ، މަދު

ް ްއިޞްލާޙު. 58ްްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ްގެ ް)ހ( ްމާއްާދގެ ކޮމިޓީންް-1ވަނަ

ްބޭނުންް ްމެންބަރުން ްޑްރާފްޓަށް ްއެ ްފޮނުވުމުން، ްމަޖިލީހަށް ޑްރާފްޓް

 105ުދވަހުގެްފުރުސަތުދީ،ްމަޖިލީހުެގްޖަލްސާއަކަށ3ްްްއިޞްލާޙެއްްހުށަހެޅުމަށްް
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ްގޮތަ ްއޮތް ްުކރެވެން ްއެޖެންޑާ ްައވަހަށް ްހުށަހަޅާްއެންމެ ްމެންަބރުން ކަށް

ްއިޞްލާޙުތަކާއިްޑްރާފްޓުްމަޖިލިހަށްްހުށަހަޅާންވާނެއެވެ.

ް

ް

 110ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

 115ްޙަމީދުަު.މާޅޮސްމަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްޝާހީންްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްމާލޭްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޝީދު.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

72ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

59ްްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

 28ް120ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްމިހުށަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަށް ްދެްންވޯޓުގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްފާސްވެއްޖެ. ހެޅުން

ްދެންހުރިް ްރެފިޔުސްނުކުރަްއާވކަމަށްަވންޏާ ްމެންބަރުްނ ގަސްތުކުރަނީ

ްގެންދަްން ްމިއާެއްއކޮށް ްއަހާލާފަިއ ްވޯޓަށް  125ހުށަހެޅުންތަކަށް،ްއިޞްލާޙުތަަކށް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއަްށ ް)އ( ްެއއީ ްފިޔަވާ. ް)އ( ްއޮތް ްފަހަތުގައި އެންމެ

ްޚިޔާ ްތަފާތު ްެއގޮތަްށްމެންބަރުން ްއެހެންވީމަ،ްައޅުަގނޑު ްައއި. ލުފުޅުތަކެއް

ގެންދަންކަމަށް.ްއެހެންވީމަ،ްިމހާރުް)ކ(ްއަށްްއޮތްްދެއިްޞލާޙެއްްއެަބއޮްތް

ްވޯޓަްށް ްދެއިްޞލާޙަށް ްމި ްދެއިޞްލާޙެއް. ްއޮތް ްފޮނުއްވާފައި މިއަށް

ްލިޔުމުަގިއް ްމިޮއތް ްފޮނުވާފަިއ ނޑު ްއަުޅގަ ްޑްރާފްްޓގަިއ ްދެން  130އަހާލާފައި

ތަށްް)އ(ްނުލާ،ް)އ(ްއަށްްވަކިންްއަހާލަންކަމަށް.ްާއދެ،ްނިޒާމާބެޭހްއޮތްގޮ

ްނުކުތާއެއްްމާޭލގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.
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ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

 135ްގެް)ކ(ްއަށްްހުށަެހޅިފައިްމިއޮންނ58ްްަޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުްއާތިފްް

އެބަބުނޭް)ޅ(ްަގއިވާްވޯޓަށްްއަހާްނިމުމުންްޤާނޫނުއަސާީސެގްްއިޞްލާޙުަގއިްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއެއީެވްސް ްފާސްނުވެއްޖެކަމަްށަވންޏާ ްހަމަ ްފަހަރެއްަގއި ްފާސްީވއޭ. ޑްރާފްޓް

ްހީވޭ.ް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއޮޕްޝަނެއްކަމަށް ްވިސްނާލަންެޖހޭނެ އަޅުަގނޑުމެން

ްޝުކުރިއްާޔ.

ް140 

ް

ްއެހެންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެއީ ްރަނގަޅަްށްްމިހާރު ްއިނޭގތޯ. އޮތްކަމެއްނޫން

ްއޮްތް ްމިދެންނެިވގޮތަށް ްއެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ. ވިސްނާަވޑަިއގަތީމަ

ްއޮތުމެއްނޫން.ް ްއޮްތ ްައއިސްފަިއ ްމާނާގަިއ ްިތވިދާުޅިވ ްެއއީ. އޮތުމެއްނޫން

ްމިހުށަހެޅުއްިވް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްސ.އަޮތޅުގެ ްީހވަނީ  145އަޅުަގނޑަށް

ްއެ ްާޤނޫނުއަސާސީ،ްހުށަހެޅުއްވުމުަގއި ްއިނގޭތޯ ްފާސްވީއޭ ްްޑރާފްޓް ބަބުނޭ

ްއެކްްސޕްލެނޭޝަނެއްް ްއެހެން.ްދެންްއިތުރު ްއިންނަންނީ މިހުށަހެޅުއްވުމުަގއި

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްބޭނުމެއްނޫވޭކަންނޭނގެ. ްމިއަަކށް ްީހވަނީ އަޅުަގނޑަށް

ްއެނިގަވަޑއިގަންފާނެހެން.ް ްރަނަގޅަށް ްވިސްނާވަަޑއިގެންިފއްޔާ މެންބަރު

ނޑުްޯވޓަށްްދަންނަވާލާނަން.ްދެންްއަ  150ްޅުގަ

ް

ް

ްހުށަހަޅުއްާވ،ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްސުޢޫދު ްޙުސްނުއް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި އަްއޑުއަތޮުޅގެ

ްތާއީދުކުރައްވާަފއިާވް ްޢަފީފް ްޙަސަން ްެމންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ކޮޅުމަޑުލުގެ

 155ށްްއަހަިއްމިމާއްދާގެް)ޅ(ްގަިއވާްވޯޓަވަނަްމާއްދާގެް)ކ(،58ްްއިޞްލާޙު.ް

ްރައްޔިތުންެގް ްމިޑްރާފްްޓ ްފާސްވީެއވެ. ްްޑރާފްޓް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ނިމުމުން

ވަަންމާއްދާަގއިާވ122ްްޚާއްޞަްމަޖިލީހުންްފާސްވުމާެއކުްޤާނޫނުއަސާީސގެް

ްތަޞްދީްޤކުރުމަށްޓަކަިއް ްޤާނޫުނއަސާސީ ގޮތުގެމަތިން

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށްްފޮުނވާންވާެނއެވެ.
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 160ްއާދެ،ްފެނިވަަޑިއގަންނަާވގޮތަަކށްްވޯޓުދެްއވުންްއެދެން.ްްެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

 165ްއަްއޑުއަތޮޅުްމެންބަރުްޙުސްނުްއްސުޢޫދު.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްކޮޅުމަޑުލުްމެންބަރުްޙަސަންްޢަފީފް.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

73ްްރުންގެްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަ

39ްްވޯޓުްދެްއވީ:

21ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

 29ް170ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްއޮްތްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެން ްއާދެ، ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްބަާލއިރު ްނަތީޖާއަށް ވޯޓުގެ

ްގެް)ކ(.58ްހުށަހެޅުންްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެންް

ް175 

ް

ްސަލީމްްްްއްެވވުން:އިާދރީމޭުޒންްއިް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްމުޙަންމަދުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ހުށަހަޅުއްވާ،

ވަނަްމާއްދާގެް)ކ(،58ްްޤުބާދުްޢަބޫބަކުރުްތާއީދުކުރައްާވފައިވާްއިޞްލާޙު.ް

ްނިމުމު ްއަހައި ްވޯަޓށް ްަގިއވާ ް)ޅ( ްފާސްކުރިްމިމާއްދާގެ ްމަޖިލީހުން  180ން

ްޤާނޫނުއަސާސީް ްއިތުރެއްނެތި، ްއުނި ްއެއްެވްސ ފާސްކުރުމަށް

ްތަޞްދީޤުކުރުމަށްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްއަރިހަށްްފޮނުވާނީެއވެ.

ް

ް

 185ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
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ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 190ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްމެންަބރުްމުޙަންމަދުްސަލީމް.ްްްށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:ހު

ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްޤުބާދުްއަބޫބަކުރު.ް

73ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

49ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 26ް195ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

15ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ވަކިް

ް

ް

ްދެްންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިުރ ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުެގ

ްޑްރާފްޓްަގިއް ްފޮނުވި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްްޑރާފްޓް ްދަންނަވާލަން  200އަޅުަގނޑު

ްަވކި ްއަުޅަގނޑު ްއަށް ް)އ( ްނުލާ. ް)އ( ްދަންނަވާލަދެްއވުމަށް ްންއޮތްގޮތް

ްއިޞްލާުޙްް ްފާްސވި ްމި ްމިހާރު ްްޑރާފްޓްގައި ްދަންނަވާާލގޮތަށް. ވޯޓަށް

ްއޮތްގޮތަީކ.ް ްޑްރާފްޓްގަިއ ްމި ްއިޞްާލޙާއެްއކޮށް ްފާސްވި ލައިގެން

)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(.ްއާދެ،ްމިްކޮންމެހެންްއިތުރަށްްރިޕީޓްކޮށްްދެންނެވުމުެގް

ްދަންނަވާލަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްމި ްބަލާފައި ްނެތްކަމަށް ްމިްބޭނުމެއް ްމިހާރު  205ންޯތ،

ް)އ(ް ްްޑރާފްޓްގެ ްއޮތް ްފޮނުވާަފއި ނޑު ްައޅުގަ ްއިޞްލާޙާެއއްކޮށް ފާސްވި

ްއިޞްާލާޙް ްފާްސވި ްމި ްވޯޓުދެްއވަން، ްބަޔަކަށް ްހުރިހާ ްއެހެން ފިޔަވާ

ްލައިގެްން ްއިްޞލާޙު ްފާސްވި ްމި ްމިހާރު ްީހވަީނ ްައޅުަގނޑަށް އެްއކޮށް.

ނޑު ްއަުޅގަ ްބައިތަކަށް ްހުރި ްޑްރާފްޓްގެ ްމި ވޯޓަކަްށްއަހާލަންތޯއޭ،ްްއެްއކޮށް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްލ.އަތޮުޅެގ ްނުކުތާއެއް ްނިޒާާމބެހޭ ްއާދެ، ްފިޔަާވ.  210)އ(

ްމެންބަރު.ް

ް

ް
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ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް215 

ްޢިއްޒަތްތެަެރިްަރއީސް،ްމިްފާސްވިްާމއްދާއަީކްނުވަތަްފާްސވިްއިޞްލާަޙީކްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް

ްްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްޑްރާފްޓާއެއްޮކްށްވަކި ްމި ްމާނައަީކ، ްޭއގެ ްއެްއޗެއް. ްފާސްކުރި ކަމަކަށް

ްފާސްނުވުމުންް ްއަހާ، ްވޯޓަށް ްއެ ްއެހެންަކމަށްވާއިރު ްއެްއޗެއް. ފާސްކުރި

ްކުރިއަްށް ްއެމަްއސަލަ ްއިތުރަކަށް ްދެން ްނުުކރެވޭ ްޤަބޫލެއް އަޅުަގނަޑކަށް

ްެގންނަ ްއިޞްލާޙުތަކެއް ްމި ްކަމެއް.ްައޅުަގނޑުމެން ްދެންްގެންދެވިދާނެ  220ންޏާ

ްފެންނާތީް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްގޮތަކަްށކަމަށް ްއެހެން ްކޮންމެވެސް ގެންނަންޖެހޭނީ

ްއެވާހަކަްދަންނަވާލީ.ް

ް

ް

ްޑްރާފްޓްަގިއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމި ްފާސްކުރެއްިވ ްމި ްމިހާރު ްމިދެންނެީވ ނޑު ްއަުޅގަ  225އުހުނ

ނޑުމެންްފޮނުވާފައިްަގާވއިދުގެް ގެްފަހަތުަގިއްވަނަްމާއްދ57ްްާމިހާރުްއަޅުގަ

ްމ58ްްި ްމިއައީ ްއިޞްލާޙަކަްށ ްއޮންނަންވީ. ްގޮތުަގިއ ްމާއްދާގެ ވަނަ

.ްއެހެންވީމަ،ްމިްފާސްވިްާފސްވުމާެއއްކޮްށ1ްފާސްމިވީްހަމައެކަނިް)ހ(ްގެް

ް)އ(ް ްތެރެަެއިން ްއޭެގ ްމިދެންނެވީ. ނުޑ ްއަުޅގަ ްބަޔަށް ްއޮްތ ޑްރާފްޓްަގއި

ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްގިނަ ްވަަރށް ްއެއީ ް)އ( ްއެ ްޚިޔާލުްފިޔަވާ.  230މެންބަރުން

ނުޑް ްއަޅުގަ ްަވކިން ްެއއަށް ްޚިޔާލުފާޅުތައް، ްތަފާތު ފާޅުކުރެްއވުމުަގއި

ްމިދެންނެވީ.ް ްއެެހން ްދެންްފާސްވިޔަސްްނުިވޔަަަސް ދަންނަވާލާނަމޭ.ްއެބައި

ްއެހެންވީމަ،ް ްދަންނަވާލާނަން. ްވޯޓަށް ްއަުޅަގނޑު ްއެގޮތަށް އެހެންވީމަ،

ްހުށަހެ ްމިދަންނަވާލަނީ،ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑު ްމައްސަލާގައި ްމިއުޅޭ 56ްޅިގެން

ް ްގެ ް)ހ( ްމާއްާދގެ ްފާސްކުރެްއިވ1ްްވަނަ ްއިޞްލާުޙ ްފާސްކުރެްއވި  235މި

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްފެނިވަަޑިއގަންނަާވ ްޑްރާފްޓްަގިއވާގޮތަްށ އިޞްލާޙާެއއްކޮށް

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ްނުލާ ް)އ( މެންބަރުން،

ްޓުދެއްވުންްއެަެދެން.ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްވޯް

ް

ް240 
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ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

75ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 17ް245ްވޯޓުްދެްއވީ:

26ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

42ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްޚާއްޞަމިްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެންމެއަކު ްބަާލއިރު ްނަތީޖާއަށް ްަގވާއިަދްށްްވޯޓުގެ  250މަޖިލީހުގެ

ްމައްސަަލް ްހުށަހެޅުއްވި ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ ްއިތުރުކުރުމަށް މާއްދާއެއް

ފާހެއްނުވި.ްއާދެ،ްއެހެންވީމާްމިހާރުްހަމައެކަނިްފާސްމިވީްމީގެްތެރެަެއިްން

ް ްގެ 1ްް)ހ( ްޑްރާފްޓް. ްިއޞްލާޙު، ްއޮތް ްމުއްދަތެްއ3ްްއަށް ދުަވހުގެ

ްދޭގޮތަށް ްމެންބަރުންނަށް ްެއއީ،ްްޢިއްޒަތްތެރި ްިއނގޭތޯ. ްބައި އޮތް

ްމިހެންް ްއެަެެހންވީމަ ްމިހާރު ްދެން ްއާދެ، ްފާްސީވ. ްގޮތުަގއި  255އިޞްލާޙެްއގެ

ނޑުްވޯަޓކަށްްއަާހކަށްްޤަސްދެްއް ދިމާވީމާް)އ(ްަގއިްމިއޮތްްއެްއޗަށްްއަުޅގަ

ނުކުރަން.ްއާދެ،ްނިޒާމާބެހޭްސ.އަތޮުޅގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްއިބްރާހީމްް

ްޝަރީފް.ް

ް

 260ްހޭްނުކުތާ()ނިޒާމާބެ

ް

ްެއީއ،ްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްާފހެއްނުވޭ ްެއކަްއޗެްއވެސް ްއާދެ،

ްއިޞްލާޙު،ްްްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްެއ ްއެހެންވީމަ، ްފާސްވީ. ްހަމަެއކަނި ްގޮތް އިޞްލާޙުކުރަންީވ

ްެއްއޗަކަށް ްބާޠިލް ްއެއީ ްއެއިޞްލާޙު ްފާސްނުވުމުން ްއެތި ވާނީ.ްްއަސްލު

 265އެީއ،ްޙަޤީޤަތުގައިްެއްއވެސްްއެްއޗެއްްފާހެއްނުޭވ.ްއެހެންވީަމ،ްޢިއްޒަތްތެިރް

ްިމް ްއަޅުަގނޑު ްވިދާޅުވުމަށް ްވިދާޅުވި ްފާސްެވއްޖެަކމަށް ް)ހ( ރައީސް،

އިންކާރުކުރަނީ.ްެއއީްއެހެެންއްއެކަެމއްްނުވާނެ.ްމާއްދާެއއްްއިޞްލާޙުްެއުކް
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ްއިޞްލާ ްއެހެންވީމަ، ްހުށަހެޅީ. ްފާސްނުވުމުންްފާސްކުރަން ްމާއްދާ ްއެކު ޙު

ްއިޞްލާޙެްއވެސްްނޯންނާނެ.ްެއވާހަކަްދަންނަވާލީ.ް

ް270 

ް

ްފާްސކުާރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިޞްލާާޙއެުކގައި ްއެ ްއިނގޭތޯ. ްވާހަކަފުެޅްއ ްރަނަގޅު އާދެ،

ްދެއްޯތ.ް ްފާްސނުވީތާ ްއިޞްލާުޙވެސް ްއެހެންނަމަވެސް، ްދެންނެވީމަ. ވާހަކަ

ް ްދިޔައީކަމަށްޯތްއިޞްލާޙާެއކުަގއި ްފާސްނުވެގެްނ ްއެއްެޗއް އެްއވެްސ

ްމައްސަލައަަކްށް ްއޮތް ްބަޙުސް ްދެން ްމިމައްސަލައަކީ ްދެން  275ބަލަންޖެހޭނީ.

ްއިތުރުް ްކޮންމެހެން ްދެން ްތަފާތުވެއްޖިއްޔާ ްޚިޔާލުފުޅު ްމެންބަރުންގެ ތަފާތު

ްއޮްތް ްކުރިއަށް ްދެން ްއެަެޖެންޑާަގއި ްައޅުަގނުޑ ްނަގާނުލާ ވަގުތު

ްރިއަށްދާނީ.ްބަޔަަަިއގެންްކު

ް

 280ވަނ25ްްަރައްޔިތުންގެްޚާއްޞަްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދުގެް .3

މާއްދާގެް)ހ(ްގައިވާްގޮތުގެމަތިން،ްދިރާސާކޮށްްޑްރާފްޓްކުރާް

މިްްވަޒީރުންގެްމަޖިލިސް،ކޮމިޓީންްއެކުލަވާލައްވާފައިވާް

ބާބަށްްމެންބަރުންްހުށަހަޅުއްވާފައިވާްއިޞްލާޙުތަކަށްް

ޚިޔާލުފާޅުކުރެއްވުމަށްފަހު،ްްނުރަސްމީްބައްދަލުވުންތަކުގައިް

 285ގައިވ1ްްާވަނަްމާއްދާގެް)ބ(ްގ25ްްެމަޖިލީހުގެްގަވާއިދުގެް

ްގޮތުގެމަތިންްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅުންް

ް

ްކުރިއަްށްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެަެޖެންޑާަގއި ްއޮތީ ނުޑްދަންނަވާލަން ްއަޅުގަ ްމިހާހިސާބުން ދެން

ވަނަްމާއްދާގެް)ހ(25ްްގަާވއިދުގެްްމިއޮތީްރައްޔިތުންގެްޚާްއޞަްމަޖިލީހުގެ

ްއެުކލަވާލަްއވާފަިއާވް ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓްކުރާ ްދިރާާސޮކށް ްގޮތުގެމަތިން  290ގަިއވާ

ްރައްޔިތުންެގް ްމަޢާފްކުރައްވާ. ްމިބާބަށް، ްހިންުގން ްއުސޫލުން ލާމަރުކަޒީ

ވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ްގަިއާވްގޮތުގެމަތިނ25ްްްޚާއްޞަްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދުގެް

ް ްަވޒީރުންެގްދިރާސާކޮށް ްއެކުަލވާލަްއވާފަިއާވ ްކޮމިޓީން ޑްރާފްޓްކުާރ
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ްިއޞްލާޙުތަކަށްް ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްމެންބަރުން ްމިބާބަށް މަޖިލިސް،

ްަގވާއިުދެގް ްމަޖިލީހުގެ ްޚިޔާލުފާޅުކުރުމަށްފަހު ްބައްދަލުވުންތަކުަގިއ  295ނުރަސްމީ

ްގޮުތގެމަތިންްމަޖިލީހަށްްހުށަހ1ްެވަނަްމާއްާދގެް)ބ(ްގ25ްްެ ޅުން.ްގަިއވާ

ްއިޞްލާޙުތަްއް ްފޮނުއްވާފައިވާ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެިރ ްއެހެންވީމާ އާދެ،

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމިޖެހެނީ. ްފަށައިގަންނަން ްހުށަހެޅުމަށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ މިހާރު

މެންބަރުންްމީގެްކުރިންްއަޅުަގނޑުްދަންނަވާލާނަން،ްވަޒީުރންގެްމަޖިލީހުގެް

 300ވާފަިއވާްގޮތްްދަންނަވާލަދެއްވުަމްށްބާބު،ްޑްރާފްޓިންގްކޮމިޓީންްއެކުަލވާލައްް

ްއެދެންް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްޢަދަބުވެރިކަމާއެކު ްއަރިހުން އަމީންޢާންމު

ްދަންނަވާލަދެްއވުމަށް.ް ްޑްރާފްޓް ްއެކުލަާވލައްވާފަިއވާ ްމަޖިލީހަށް ވަޒީރުްނގެ

ްއާދެ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާެއއްްިރޔާޟްްރަޝީދު.ް

ް

 305ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިހުރިހާްްލުްެމންަބރުްރިޔާޟްްކޮޅުމަޑު ނޑަކީ ްއަުޅގަ ްނުދިޔަޔަސް ްފާސްވެ ްމި ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްސާފުކޮށްލަންްްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީަމ، ްމީހެއް. ްވޯޓުދިން އެްއޗެއްސަށް

ބޭނުންވޭްެއކަންްނިމުނީްކިހިެނއްތޯ.ްއެންމެްފަހުްަވގުތުަގއިްއަްއޑުއަތޮުޅެގް

ްނިމުނީތޯ.ްޢިއްޒަތް ްއެކަްނ ްވިދާޅުިވގޮތަށް ްަޝރީފް ްމެންބަރު  310ތެރި

ްވަރަްށް ްސާފުކޮށްލަިދނިއްޔާ ްެއކަން ްވިދާުޅނުވާތީ ްެއއްެޗއް ރިޔާސަތުން

ްރަނގަޅު.ް

ް

ް

ްފާސްވިްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމި ްމިހާރު ްއެކަންތަުކގައި ްެދންނެވީ ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު  315އާދެ،

ްއެ ްޑްރާފްޓަށް ްެއއްކޮށް ްެއްފާސްވުމާ ްހީވަނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްއެހެްނވީމަ، ހީ.

ްެއއްެޗްއް ްެއއްެވސް ްރަނގަޅަށްހެން. ްެއވިާދޅުވީ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްގޮުތގަިއް ްެއްއެޗއްގެ ްބާޠިްލވި ްމިވެސް ްއެހެންީވމަ، ފާސްނުވެގެންދިަޔއީ.

ނުޑް ބަލައިގަންނަންޖެހެނީ.ްއެހެންވީމަ،ްއެވާހަކަްދަންނަވާލަން.ްދެންްއަޅުގަ

ްރަ ްއަޅުަގނުޑްމަޖިލީހުގެ ްމިމައްސަލަ ްދަށުން ްއިޚްތިޔާުރގެ ްލިބިދޭ  320އީސްއަށް

ްބޭފުޅުންގެް ްިގނަ ްތިބޭފުޅުން ްއިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ްދެން ްގެންދާނަން. ކުރިއަށް
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ްގެންދެވޭތޯް ްކުިރއަްށ ްގޮތަކަށް ްލިބިވަަޑިއަގންނަވާ ރުހިވަޑަިއގަތުން

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމިބެލީ ްއަޅުަގނޑު ްމަަސއްކަތްކުރާަނން. އަޅުަގނޑު

ްަގވާއިަދްށްމެ ްގޮތެއް ްގެންދެވޭނެ ްމިކަން ްލިބިގެން ްރުހުން ންބަރުންގެ

ްދެންް ްނުވީމާ، ްއެހެން ްއެކަން ްއެހެންނަމަވެސް، ްގެންދަން.  325ގެަެނެސްގެން

ްތިއަޅުގަް ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެަެރި ްއަީލަގިއްނޑު ްޚިާޔލުގެ ފާޅުކުރެއްވި

ްއާ ްގެންާދނަން. ްައޅުަގނޑު ްމިކަންަތަައްަްތައް ްބައި ްއޮތް ދެ،ްކުރިއަށް

ްއަރިހުންް ްއަމީންޢާންމު ްމިމަޖިލީހުގެ ްއެާއއެުކގަިއ އެހެންވީމަ،

ްޢަދަބުވެރިކަމާއެކުްއެަެދެންްމިްދަންނަވާލަދެއްވުމަށް.ް

ް330 

ް

)ވަޒީރުްނގެްމަޖިލީހާބެހޭްބާބުްޑްރާފްޓިންގްކޮމިޓީންްޑްރާފްްޓކުރަްއވާފަިއވާްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:

ްގޮތްްިއއްެވިވއެވެ.(

ް

ް335 

ަެއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަ ްމަިޖލިސް،ްމިބާބުްްްކަދެަެ ްަވޒީރުންގެ ްޑްރާފްިޓންގްކޮމިޓީން އާދެ،ްތިައޑުެއއްެސވީ

ްއަމީންޢާންމަށްް ނުޑ ްއަޅުގަ ްމިހާހިސާބުން ްެދން ްގޮތް. އެކުަލވާލަްއވާފަިއވާ

ްފުރުޞަތެްއް ްމުޤައްރިރަްށ ްކޮމިީޓގެ ްޑްރާފްިޓންގ ޝުކުރުދަންނަވަމުން

ްޑްރާ ްމިެއކުލަވާެލއްވުުމަގއި ްގެންގުުޅްއިވްއަރުވަން ްކޮމިޓީން ފްޓިންގ

 340ވިސްނުންފުޅު.ްއާދެ،ްމާލޭގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލް،ް

ްޑްރާފްޓިންގްކޮމިީޓގެްމުޤައްިރރު.ް

ް

ްމާދިގުކޮްށްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްރަީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ަްޔާ ްޝުކުރިއް

ްނުދަންނަވާނަން.ްް:އިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން ްވާހަކަތަެކއް ްމިބާބުގައި ްކޮންމެހެން އަޅުަގނޑު

ްިމއޮީތް ްތައްަްޔާުރކުރަްއވާފައި ްބާބު ްކޮމިޓީްނ  345ޖުމްލަގޮތެއްަގއި

ވެރިކަންހިންގުުމގައިްުނވަތަްަދޢުލަތްްހިންގުމުގައިްަރއީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަްށް

ްއެމަޖިލީހުގެ ްއެހީތެރިވާންޖެހޭނެކަމާއި ްމަޖިލިސް މެންބަރުންގެްްވަޒީރުްނގެ

ްވަޒީރުްނެގް ްމިބުނަނީ ްދެން ްބަޔާންކުރުމުަގއި. ްކޮބަިއކަން މަސްޢޫލިއްޔަތަކީ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއޭ.ް ްޢައްޔަނުކުރާނީ ްމެންބަރުން މަޖިލީހަށް
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ނުޑް ްއަުޅގަ ްވާހަަކ ްއޮންނާނެ ްބާުބގައި  350ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްަރއްޔިތުންް ްަޢއްޔަންކުރުުމގައި ްވަޒީރުން ްމަޖިލީހުގެްދަންނަވާލާނަން ެގ

ރުހުމްހޯދަންޖެހޭކަންްއެއީ،ްމަޖިލީހުންްފާސްކުރައްވާފަިއވާްފާސްކުރެްއވުާމިއް

ްޖުމްލަގޮތެއްަގިއް ްމަސްޢޫލިއްޔަތު ްަމޖިލީހުގެ ްވަޒީރުްނގެ އެްއގޮތަށް.

ްއެހީެތރިވެދެްއވުމާިއް ްހިންގުމުގައި ްަސރުކާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

ްަކނޑަެއޅު ްސިޔާސަތުތައް ްމިބާވަތުެގްދަޢުލަތުގެ ްއެހީތެރިވެދިުނމާއި  355މުަގއި

ްކަންތައްތަކެްއެގް ްމިހުންނާނެކަހަލަ ްމަޖިލީހެއްަގއި ްވަޒީރުންގެ ޢާންމުކޮށް

ްމިހާރުގެް ްފަރުމާކުރުމުގައި ްބާބު ްމިޮއތީ. ްގެެނވިފައި މައްޗަށް

ްބައިތަާކިއް ްހުިރ ްމަޖިލީހުގައި ްވަޒީުރންގެ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްގޮތާިއްވަަރށް ްއޮންނާނެ.ްްޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ްައއިސްަފއި ްެއއްތަފާތެއް ބޮޑު

ްެއީއް ްހީވަނީ. ްދަންނަވާލަންޖެހޭނެހެން ްސަމާލުކަމަށް ްމެންބަރުންެގ  360އެވާހަކަ

ްިވޔަްސް ްމެންބަރެއްކަމުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްވަޒީރުްނގެ ްނާއިބަކީ ބަންޑާރަ

ްދަޢުލަތުެގް ްނާއިަބކީ ްބަްނޑާރަ ްގޮތުން ްިމއޮތް ްފަރުމާކުެރވިފައި މިބާބުގައި

ްފަރާތަކުންްޤާނޫނީލަ ްެއއްެވސް ްމަސައްކަތަށް ްއޭނާގެ ްމީހާކަމަށްވުމާއެުކ ފާދޭ

ްރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔއަށްވެްސް ްޢައްޔަންކުރާ ްއެމަޤާމަށް ްއޭނާ އަދި

ްބާުބް ްހަނިވާގޮތަށް ްފުރުޞަތު ްކުރުމުެގ ްކަްނތައް ްއަންަގއިގެން  365ވަިކގޮތަކަށް

ްލަ ްޤާނޫނީ ްމާނަކުރުމާއި ްޤާނޫނު ްއެއީ ްމިއޮތީ. ފާދިނުމުގައިްފަރުމާކުރެވިފައި

ްމިތަންފީޒުވެް ްމަޤްޞަދުަގއި. ްކުޑަކުރުުމގެ ްވީާހވެްސ ްކުލަޖެހުން ސިޔާސީ

ްރިޯކޑަށްޓަކަިއވެްސް ްހިފެހެއްޓުމަށް ްެއގޮތްގޮތް ޢަމަލުކުރެވެމުންދާއިރުވެސް

ްޖިނާޢީް ްތަފާތަކީ ްބޮޑު ްއަނެއް ްމިހާރާ ްދެން ްދަންނަވާލަންޖެހޭ. މިވާހަކަ

ްބަ ްދަޢުވާކުރުމުަގއި ްދައުރަކަްށްމައްސަލަތަކުަގއި ްހަމައެކަނި ްނާއިބުގެ  370ންޑާރަ

ްނުކުރުމާިއް ްދަޢުާވކުުރމާއި ްއެްނގުން. ްަކނޑަައޅާ ްސިޔާސަތު ްޢާންމު މިއޮތީ

ްޖެނެރަލަށްް ްޕްރޮސެިކއުޓަރ ްކަމެއް ްހުރިހާ ްހިންގުމުގެ ދަޢުވާ

ްމީހަކަްށް ްވަކި ްދަޢުވާކުރުްނ ްމީހަކަށް ްަވކި ްމިދެނީ. ޤާނޫނުއަސާސީން

ްނިންމުންތަކު ްދައުެރްއްދަޢުވާނުކުރުމުގެ ްެއްއވެސް ްނާއިުބގެ ްބަންޑާރަ ގައި

ްގޮތަށްް ްމިއޮތް ްޑްރާފްޓްކުރެވިަފިއ ްމިހާރު ްޖުމްލަކޮށް ްނޯންނާނެ.  375ދެން

ްހިނަގއްޖެކަމަށްވަންޏާ.ް ްފާްސވެގެން ްބައިަތއްވެސް ްއެހެން ޤާނޫނުއަސާސީގެ
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ްވަޒީރުންެގް ްދެން ްފާހަގަކޮށްލީ. ްނުކުތާއެއްަކމަށްވާތީ ްމުހިންމު މިއީ

ްމެން ްސަރުކާުރެގްމަޖިލީހުގެ ްހިނާގ ްދަށުން ްބެލުމުގެ ްއެމީހުންގެ ބަރުން

ްއުފުލަންޖެހޭނެކަމަށްް ްޒިންމާ ްހުރިހާކަމަކަށް ްހިނގާ ްއިދާރާތަކެއްަގއި ހުރިހާ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަާށިއް ްއެމީހުން ްއަދި ްމިއޮތީ.  380ބަޔާންކުރެވިަފއި

ްޖުމް ްވަރަށް ްވާންޖެހޭނެކަމަށް. ްޖަވާުބަުދާރީ ްމަޖިލީހަށް ލަކޮށްްރައްޔިތުންގެ

ްމަޖިލީހުެގް ްރައްޔިުތންގެ ްެއއީ ްއެއޮީތ، ްލިޔެފައި ްމަޖިލީހަށޭ ރައްޔިތުންގެ

ްވަޒީރުްން ްއެމަޖިލީހަށް ނޑައަޅާނީ ްކަ ްއެމަޖިލީހުން ްތެެރއިން އިޚްތިޞާޞްގެ

ްކޮންމެހެންް ްމިބާބުގައި ްއެއީ ްތަފްޞީލު. ްގޮތްތަުކެގ ޖަވާބުދާރީވާންވީ

ްކަމެއްނޫންކަމަށް ްހިމަނަންޖެހޭނެ ްނިންމަވާފަިއްްއަޅުަގނޑުމެން  385ކޮމިޓީން

ްޤާނޫނެއްް ްަހމަ ްއުޖޫަރއަީކވެސް ްމުާސރައާއި ްވަޒީރުްނގެ މިއޮތީ.

ްވަރަށްް ްދެން ްގޮުތގައި. ްއެްއޗެްއގެ ްދެވޭ ްއެމީހުންނަށް ނަޑއެިޅގެން ކަ

ް ްއެބައޮްތ، ްއަދި ްމާއްދާ ްއެއް ްވަޒީަރުކ8ްްމުހިންމު ްާމްއދާ. ވަނަ

ްއެއޮީތްކޮށްގެންނުވާޭންކަންތައްަތކުަގިއ.ްޭއގަިއްވަރަްށްބޮ ްބާުރެއޅިފައި ޑަށް

ނަޑއަާޅް ްކަ ްކަންތައްަތެކއް ްގިނަ ްިހންގުމުގެ ްސަރުކާރު  390ވަޒީރުންނަކީ

ްއެމީހުންނަކީް ްބައެްއކަމުގަިއވާީތ ްއޮންނަ ްބާރު ްނިންމުމުގެ ނިންމުންތަކެއް

ްއަމިއްަލް ްކަންތައްތަކެްއކޮށް ްއެހެން ްއިުތރުން ްއެަވޒީފާގެ އެމީހުންގެ

ްޝާމިލު ްވިޔަފާީރގަިއ ްވިޔަފާީރެގްވިޔަފާރިކޮށް ްދަޢުލަތުންދޭ ވެ

ްދެންް ްހެދުން. ްބަޔަކަށް ްނެހެދޭނެ ްމިހެން ްނަގާ ްއެމީހުން ކޮންޓްރެކްޓްތައް

ްއެީއް ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްދަްއާކނެކަމެއްނެތް ްމިވާަހކަ  395މާދިގުކޮށް

ްމީހުންނަށްް ްނާޖާއިޒުޮކށް ްނަހަމަގޮތުގައި ްފައިސާ ްމުދަލާއި ދަޢުލަތުގެ

ްކުޑަކު ްފުރުޞަތު ްވަރަްށްބޭނުންކުރުމުގެ ްމާއްދާއެއް ްލެވިފަިއވާ ރުމަށް

ްކޮމިޓީންް ްަކމަށް ްބަޔާންކުރަންޖެހޭނެ ްއެކަން ްޤާނޫނުއަސާީސގައި ސާފުކޮށް

ްއެމީހުްނެގް ްކަންތައްަތކަށް ްހިންގުމުގެ ްދަޢުލަތް ދެކެވަަޑިއގަތީ.ްވަޒީރުންނަކީ

 400ހުރިހާްވަގުތެއްްހުސްކޮށްގެންްތިބޭްބަޔަކަށްްވާންޖެހޭނެއޭ.ްއަދިްއެމީހުންގެް

ްސަުރކާރުެގްބެލު ްކަންކަުމަގއި ްހިނގާ ްަތންތަނުން ްހިނގާ ްދަށުން މުގެ

ކަންކަމުަގއިްއެމީހުންގެްއަިމްއލަްމަންފާތައްްހިމެނޭގޮތަށްްުނވަތަްއެމީހުންގެް

ްމަޢުލޫމާތާއިް ްލިބޭ ްއެމީހުންނަށް ްހޯދޭނެގޮތަށް ްމަންފާތައް ގާތްމީހުންނަށް
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ްބާރުް ްބޭނުންކޮށްގެްންނުވާނެއޭ.ްއެއަށް ްމަޤާމުގެްނުފޫޒު 12ްއެޅުމުެގްގޮތުން

ްމިލްކިޔާތުަގިއް ްއެަވޒީެރއްގެ ްއަހަރަކުވެސް ްމިއޮތީ.ްކޮްނމެ ްމާއްދާެވސް  405ވަނަ

ްއޮޑިަޓރްޖެނެރަލަށްް ްދަރަނި ްއަރަންޏާއި ްފައިސާއާއި ްމުދަލާއި ްތަކެތި ހުރި

ްއެފޮރުވާފަިއް ްޖެނެރަލްެވްސ ްއޮޑިޓަރ ްދެން ހާމަކުކުރަންޖެހޭނެއޭ.

ްާޢންމުކުރެ ްއެއީ ްަރއްިޔތުންނަށްވެްސްބާއްާވގޮތަކަށްނޫން. ްެއއްެޗއް، ވޭ

ްމިދެންނެވީް ްއެހެންވީަމ، ްއެއްޗެއް. ްފެްނނަންޖެހޭ ްއެްއެޗއް، އެނގެންޖެހޭ

ްއިސްތިޢުފާް ްބަދަަލކީ ްއަނެއް ްގެނެވުނު ްެދން ްމަފްޙޫމުތައް. ނޑު  410މައިގަ

ްއަދިް ްީދފައިވެސް ްއޮންނަނީްއިސްތިޢުފާ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ދިނުން.ްމިހާރު

ްއެ ްޖެހިވަަޑއިގަންަނާވްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއެބަ ްޤާބޫލުކުރައްވަންދެން ކަން

ްކަމެޭކް ްައމިއްލަ ްއެމީހަކު ްމިއޮތީ ްމިބާބުގައި ްތިއްަބވަން. ވަޒީރުންނަށް

ްނިންމާފައިް ްއޭނާ ްއެނިންމުން ްއިސްތިޢުފާދިނުން. އެމީހަކު

ްއިތުރަށްް ްއަދި ްދެން ްދެންނެވީމަ  415ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

ްޖަވާެބއް ްހުންނާކަށްްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއޭާނއަްށ ނުދެްއވަިއގެން

ްލިިބވަަޑއިގަންަނާވް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ްއެއިސްތިޢުފާ ނުޖެހޭނެއޭ.

ްމިދެންނެވީް ްއެހެންވީމަ، ްވަިކވެފައޭ. ްމަާޤމުން ްއެހެރީ ްއޭނާ ހިސާބުން

ްބަދަލުތަކާިއް ްގެެނވިފައިުހރި ްއަޅާބަލާއިުރ ްޤާނޫނުއަސާީސއާިއ މިހާރުގެ

 420ްކުރެވިފައިާވްގޮތް.ްޝުކުިރއްަްޔާްޢިްއޒަްތތެރިްރައީސް.ްޖުމްލަކޮށްްމިފަރުމާ

ް

ްމީަގިއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްމުޤައްރިރު. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުރިްއޔާ އާދެ،

ްމިހާުރް ްމަޢުލޫމާތަށްޓަކައި. ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ދަންނަވާލާނަން

ް ްިއްޞލާޙުތަކެއް ްގެންނަންއުޅު ްސަބަބުންނާއެކީަގިއްގަާވއިދަށް ނުގެނުއުުމގެ

ް ްނިންމުމަށްޓަކައ32ްްިއެހެންނަމަވެސް، ްޤާނޫނުއަސާސީ  425ޮނެވމްބަރަށް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްކޮމިޓީެގ ްޑްރާފްޓިންގ ްބޭނުންވޭ ްއެބަ އަޅުަގނޑު

ްތިއްެބިވް ްމިތާނގައި ްއެހެންވީާމ، ްއަރުވަން. ްފުރުޞަތެއް މެންބަރުންނަށް

ރުންްމިހާރުްކޯރަމްވެސްްރަނގަޅަްށްޑްރާފްޓިންގްކޮމިޓީަގއިްތިއްެބވިްމެންބަ

ްެއވާހަަކް ްހިތަްށއަރާތީ ްއަުރވާނަމޭ ްުފރުޞަތެއް ްައޅުަގނޑު އޮތުމާއެީކގަިއ

ް ްމިހާރު ްއަުޅަގނޑުމެން ްއެިއ ްމުއްދަެތއ3ްްްދަންނަވާލީ.  430ދުވަުހގެ
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ްދެްއިވް ްތިޔަ ްިޚޔާލުަގިއ ްފާޅުކުރެްއވި ްތިބޭުފޅުން ްގެންދަން އަރުަވއިގެްނ

ްއަ ްނުދިޔަނަމަވެްސްލަފާފުޅުތަކުގެއަީލގައި ްފާސްވެގެން ްމުޅިން ްެއގޮތަށް ދި

ްއެހެންވީމަ،ް ްފާސްވެްސވެއްޖެ. ް ްުހށަހެޅުމެއް ްހުށަހެޅި ްެއގޮތަށް އެކަން

ްރީ ްކޮމިޓީން ްއެއްޗެިހވެްސް-ޑްރާފްޓިންގ ްގެންަނާވ ޑްރާފްޓްކޮށްގެން

ްތިންދުވަހުގެް ްފޮނުވާލަންޖެހޭ ްއެބަ ްމެްނބަރުންނަށް ްިޢއްޒަތްތެރި  435އަޅުަގނޑު

ްެއްކުރިންކަމަ ްެއހެންވީމަ، ްމިހިރީ. ްމިހާރު ްޤަޫބލުކޮށްގެން ްއަުޅަގނޑު ށް

ްކުރެްއވިގެްނ.ް ްމަސަްއކަތްވެްސ ްކޮމިީޓގެ ްޑްރާފްޓިންގ ްދެވޭނީ ފުރުޞަތު

ްކޮމިީޓެގް ްޑްރާފްޓިންގ ްޢިއްޒަތްތެރި ްެއދެން ނޑު ްއަުޅގަ އެހެންވީމަ،

ްމަީތގަ ްގޭގެ ްމިމަޖިލިސްކުާރ ްވަޑަިއގެން ްތިބޭފުޅުން ްއަރިހުން ިއްމެންބަރުން

ްކުިރއަށްް ްކަންަތއްތައް ްޑްރާފްޓިންގގެ ްމެންބަރުން ްތިޔަ ްކޮޓަރީގައި  440ހުންނަ

ްނުގެއްޭލގޮތަްށް ްކޯރަމް ްމެންބަރުން ްތިއްބެވި ްއެހެން ްދެން ގެންދެވުން.

ނުޑް ްއަުޅގަ ްެއާއއެީކގަިއ ްއާެދ، ްގެްނގޮސްދެްއވުން. ބައްލަަވއިގެން

ް ްފޮނުއްވާފައިހުރި ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި އިޞްލާޙުތަްއްއެނބުރިލާނަން

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއާެދ، ް)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު(. ްއަރުަވން. ްފުރުޞަތު ހުށަހެޅުމަށް

ްބައްލަަވއިގެްން ްނުގެއްލޭވަރު ްކޯރަމް ްދަންނަވާލީމަ  445މިހެން

ްއެަބް ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްއިނގޭތޯ. ްއެެދން ނުކުމެވަަޑއިގެންެދއްވުން

ްޑްރާފްޓިން ްމެންބަރުން. ްޢިްއޒަތްތެރި ްަބއެްއ ްކޮމިޓީގަިއެވްސްނަންގަވާ ގ

ް ްބޭފުޅުނ23ްްްތިއްބާވާނީ ްުހރިހާ ްއެހެންނަމަވެސް، ްތިއްބަވާ. މެންބަރުން

ްއެގޮތްެވްސް ްއޮިތއްާޔ ްހަމަޖެއްސެވެން ނުކުމެވަަޑއިނުގެން

ްއެަބް ްުނކުތާއެްއ ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ްެއދެން.  450ވިސްނާަވޑަިއގެންދެްއވުން

ްމު ްލުބްނާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަްތތެރި ްށ.އަތޮުޅގެ ްޒާހިރުްވިދާޅުވޭ ޙަންމަދު

ްޙުސައިން.ް

ް

ް

ް455 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް
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ް ްމެްނަބރު ްއުތުުރބުރީ ްނުކުތާއެްއްމިލަދުްނމަޑުލު ްނިޒާމާބެހޭ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްމިނެގީ

ްއޮންނާެންްލުބްނާްމުަޙންަމދުްޒާހިރުްޙުަސއިންް ްހުށަހަޅާފައި ްއަޅުަގނޑު ްމިބާބަށް ްމަޖިލިސް،  460ްވަޒީރުްނގެ

ްމިހާރުްްހަކަެދއްެކވުން:ވާ ްކޮިމޓީއަށް ްޑްރާފްޓިންގ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެްނވީމަ، އިޞްލާޙުތަކެްއ.

ްއިޞްލާޙުތަްއް ްހުށަހަޅާ ްމިބާބަށް ްއަުޅަގނޑު ގޮަަސްފިކަމަށްވާނަމަ

އަޅުަގނޑަށްްހުށަހެޅުމުގެްފުުރޞަތުްގެއްިލގެންދާނެތީްމިވާަހކަްޢިއްޒަތްތެިރް

ްސަމާލުކަމަ ްމަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ނުޑްރައީސްެގ ްއަުޅގަ ްއަިދ ްދެންނެވީ. ށް

ްހިނގަމުންދާް ްޖަލްސާއެްއ ްމަޖިލިސްގެ ްވާހަކައަކީ ްބޭނުންވާ  465ދަންނަވަން

ްކަމެއްނޫން.ް ްފެންނަ ްައޅުަގނޑަށް ްބޭއްަްވުމަކީ ްޑްރާފްޓިްނގްކޮމިޓީ ވަގުތު

ްައވަސްކުަރންޖެހޭނެކަމަށްް ްކަންތައްތައް ްމަޖިލީހުގެ އެހެންނަމަވެސް،

ްއެެހން ްޤަބޫލުކުރަން. ްައންފެއަރކަމެޭކްއަޅުަގނޑު ްވަރަށް ްެއއީ ނަމަވެސް،

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްދަންނަވާނަމަ. ްބަހުން ްއިނގިރޭސި ްދެންނެވޭނީ އަޅުަގނޑަށް

ްބޭނުންވަނީް ްބާްއަވން ްކޮމިޓީ ްޑްރާފްޓިންގ ނުޑވެސް ްއަުޅގަ  470ރައީސް،

ްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާއެއްްނުހިންަގވާނަމަްޑްރާފްޓިންގްކޮމިޓީްާބއްވަްނވީ.

ް

ް

ްތިްްއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްއިނގޭތޯ ްސާފުެވއްޖެ ނޑަށް ްއަުޅގަ އާދެ،

ްމެންބަރަށްް ްޢިްއޒަތްތެިރ ްއަޅުަގނޑު ްެދން ްޕޮއިންޓް.  475ފާހަގަކުރެްއވި

ް ްގެންދެވޭނެ ްޖަލްާސއެްއވެސް ްކޮމިީޓގެ ްބޭފުޅުނ12ްްްޑްރާފްޓިންގ ަވރަކަށް

ްހުށަހަޅުްއވަން ްިއޞްލާޙެއް ްއެހެންވީމާ، ްބޭފުޅުްންްތިއްބަަވއިގެން. ތިްއބެވި

ްފުރުޞަުތް ްހުށަހެޅުމުގެ ްިއޞްލާޙު ްިތއްބަވަިއގެން ްމިތާނަގއި ތިއްބެިވއްޔާ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްއެބައޮތް. ްމެންބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްއާދެް ްެމންބަރު، ްިޢއްޒަތްތެރި ްކޮޅުމަޑުލުގެ ްދެން، ްމިހާރު  480ފަށައިގަންނާނަން

ްއުތުރުބު ްތިލަދުންމަތީ ްމިހާރު ްއަޙްމަދުްފުރަތަމަ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ރީގެ

ްފުރުޞަތުް ްއަޅުަގނޑު ްހުށަހެޅުމަށް ްިއޞްލާޙު ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ސަމީރު

ްއަރުވަން.

ްކުރިންްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްހުށަހެޅުމުގެ ްއިޞްލާޙު ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި
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ްިމްދަންނަވާލަންޖެްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމީގައި ްހުށަހަޅަންވާއިަރށް ްއިޞްލާޙު ނުޑ ްއަޅުގަ  485ހެނީ

ްވަޑަިއގަތީަމް ްކޮމިޓީއަްށ ްޑްރާފްޓިންގ ްޭބފުޅުން ްބައެއް ްތިބި ތާއީދުކޮށްފައި

ނޑުމެންްމިމަޖިލީހުގެްތެރެއިންްހަމަޖައްސާދެއްވާނެކަމަްށް އެކަންެވސްްއަުޅގަ

ް ަވގުތުަގއި.އަޅުަގނޑުްއުންމީދުކުރަމޭ.ްމަޖިލީހުގައިްތިއްަބވާްބޭފުޅުންްމި

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްމިހާރު ްގެންދަވާ. ްކުރިއަށް ްއިނގޭޯތ57ްްއާދެ، ްމެންބަރުން  490ޢިއްޒަތްތެރި

ްމެންބަރަކުް ްޢިްއޒަތްތެިރ ްއެްއވެސް ްއެހެންީވމަ، ްތިއްބެވީ. މިހާރު

ްަވަޑއިގެންެދއްވުްން ްބައްލަވާފައި ނުކުމެވަަޑއިގަންަނވާއިރުްވަރަްށްރަނގަޅަށް

ނޑުްދަންނަވާލާަނން.ްއާދެ،ްކުިރއަށްްގެންދަވާ.އެދެމޭްއަ ްުޅގަ

ް

ްވަޒީރުންެގްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ނުޑ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ  495ްއާދެ،

ްދަންނަވާލުމަށްްްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއިޞްލާޙެްއ ްހުށަހަޅާ ްއަުޅަގނޑު ްމިބާބަށް މަޖިލީހުގެ،

ްދެ ްިމްމިފުރުޞަތު ްމިއާއެުކގައި ްހަމަ ްޝުކުރުދަންނަވަން. އްވީތީ

ްމަޖިލީހަށްް ްވަޒީރުްނގެ ްބޭނުންވަނީ ްދަްނނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ފުރުޞަތުގައި

ްއިޞްލާުޙް ނޑު ްއަޅުގަ ްޑްރާފްޓަށް ްއިޞްލާޙުތަަކށް، ހުށަހެޅިފައިވާ

ްޑްރާފްޓިންގް ްގޮެތއްަގިއ ްޚާއްޞަ ްެގންގުޅުނީ ްިވސްނުން  500ހުށަހެޅުމުގައި

ނޑުްމަފްޙޫމެއްކަމަށްްކޮމިޓީންްތައްޔާ ުރކުރަްއވާފަިއާވްޑްރާފްޓަށްްެއއީްމަިއގަ

ްކަމަްށް ްިއޞްލާޙެއް ްގެެނވިދާނެ ްފުރިހަމަުކރުމަށްޓަކައި ްއެއަށް ބަލައިގެން

ްގެނައުމުަގިއް ްބަދަލުތައް ްފެންނަ ްއަުޅަގނޑަށް ްބަދަލެއްކަމަށް ނުވަތަ

ނޑުްމިދަންނަވާަލނީްއަޅުް ްގެންުގޅުނީ.ްއަުޅގަ ނުޑްއަޅުަގނުޑގެްވިސްނުން ގަ

ް ްއިޞްލާޙު ްހަވާލުކުާރ1ްްހުށަހަޅާ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމާއްދާއަށް.  505ވަނަ

ްވަޒީރުްނެގް ްޤާނޫނުތަކުން ްމިޤާނޫނުައސާސީންނާއި ކަންތައްަްތަާކއި

ްކުރުމަށްޓަަކިއް ްކަންަތއްތައް ްހަވާލުކުރެވޭ ްމެންބަރުންނާއި މަޖިލީހުގެ

ްމަޖިލީހެ ްަވޒީރުންެގ ްޢަްއޔަްނކުރާ ްޮއންނާންވާނެއޭ.ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އް

ްއެބަިއް ްޮކމިޓީން ްޑްރާފްޓިްނގ ްގޮތަކީ. ްހުށަހަޅާ ނޑު ްއަުޅގަ މިއީ

ްކަންތައްތަާކިއް ްހަވާލުކުރާ ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއޮތީ،  510ގެންނަވާފައި

ްކޮންބައެްއކަްން ްއެީއ ްހަވާލުކުރެވޭ. ްޤާނޫނުތަކުން މިޤާނޫނުއަސާސީންނާއި
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ްއަޅުގަނ ްނެތީމަ ްދެން ްއެ ްގޮތެއް ްފުރިހަމަކުރުމުެގްދެނެގަނެވޭނެ ްއެކަން ޑު

ްހަވާލުކުރެޭވް ްމެންބަރުންނާ ްަމޖިލީހުގެ ްަވޒީރުންގެ ގޮތުން

ނުޑް ްއަުޅގަ ްދެން ްހިމެނީ. ްއެަބއި ްައޅުަގނޑު ކަންތައްތަްއކަމުަގއި

ްދަންނަވާލިންް ްއަރިހުން ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްޖަލްސާަގއިެވސް  515ކުރީދުވަހުގެ

ްއުސޫލެ ްގެންގުޅޭ ްޢާންމުގޮތެއްަގއި ްވީާހވެްސްއަޅުަގނުޑ، ްހުށަހެޅުމުގައި އް

ްފުރުޞަތެއްް ްފަހުން ްދެން ްނިންމާލުން. ްހޭދަކޮށްަފިއ ކުޑަަވގުުތކޮޅެއް

ްތާށިވެފައި.ް ްތަންކޮެޅްއ ްކުރީފަހަރުވެސް ްޮއތީ ްއެކަްނކަން ނުލިބިދިޔައީމަ

ްހުށަހެޅުމުގެް ނުޑ ްއަޅުގަ ްމިގޮތަށް ްދަންނަވާލާނީ ނޑު ްއަުޅގަ އެހެންވީމަ،

ްޤާނޫނުން ްބޭނުމަކީ ްަމސްޢޫލިއްޔަެތްއްްއެންމެބޮޑު  520އެފަރާތްތަކަކާއި

ްކޮންބައެްއކަން.ް ްއެއީ ްަބޔާންކުރާނެ ްޤާޫނނުގައި ހަވާލުކޮށްފިކަމަށްވާނަމަ

ްއެހެންވީމަ،ް ްމަޖިލިސްކަން. ްވަޒީރުންގެ ްމަޖިލިސްކަމަށްވަްނޏާ ވަޒީރުްނގެ

ްއަޅުަގނުޑް ްގެންނަންޖެހޭނެކަމަށް ްއެބައި ްޤާނޫނުއަސާީސން އަޅުަގނޑުމެން

ްވަް ްެއއީ ްވަޒީރުްނެގްދެކެނީ. ްކަމަށްވަންޏާ ްމަޖިލިސް ޒީރުްނެގ

ްފާހަގަކޮށްފަިއް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެގޮތަށް ްއެކަން ްއެހެންވީމަ،  525މަޖިލިސްކަމަށް.

ްމާދިުގް ްއަޅުަގނޑު ްދަންނަވާލަމުން ްމިފުރުޞަތުގައި އޮތްވާހަަކވެސްަް

ްނުރަސްމީް ްހުށަހެޅުމަށް ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްއެދެނީ ްއަޅުަގނޑު ްނުނަގާ ވަގުެތއް

ްހުށަހެޅުމުގަިއވެްސްބައްދަލުވުމުަގއިް ްއިޞްލާޙު ްއަޅުަގނުޑގެ ްއަދި ވެސް

ްއަޅުަގނުޑެގް ްމެންބަުރ ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮޅުމަުޑލުގެ ތާއީދުކޮށްދެްއވާފަިއވާ

ްތާއީދުކޮށްދެއްވާނެކަމަށް.ް ްމިހުށަހެޅުމަށް ްރަޝީދު ްރިޔާޟް  530އަޚެްއ،

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސްްދެއްވިްފުރުޞަތަށް.ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއް ްތާއީދުކުރައްާވ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްތ.އަތޮުޅެގް ްރިޔާްޟްރަީޝދު ްއަުރވަން. ްފުރުަޞތު ްއަޅުަގނޑު މެންބަރަށް

 535ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ް

ްހުށަހެޅުމަށްްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްސަމީރުެގ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްހއ.ެގ

ްތާއީދުކުރަން.ްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:
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ް

ްއަރުަވްންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފުރުޞަތު ނުޑ ްއަުޅގަ ްދެން ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި  540ޝުކުރިއްާޔ

ްމިއޮތީްފެލިދެއަތޮޅުްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްޔޫސުފްްނަޢީމް.

ް

ްޢިއްަޒތްްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްްޔޫސުފްް ްމަޖިލިސް،ްއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް، ްވަޒީރުންެގ ްރައީސް. ްތެރި

ްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްތެރ1ްްިމިބާބުގެ ްއަްއޑުއަތޮުޅެގ ނޑާ ްއަޅުގަ ްމާއްދާައށް ވަނަ

ްހުށަހަޅާް ްގުިޅގެން ްދެބޭފުޅުން ްޠާހިރު،ްއަޅުަގނޑުމެން ްއިބްރާހީމް  545މެންބަރު

ްގޮތުގެމަ ްއެްއގޮްތާވ ްޤާނޫނުތަކާއި ްޤާނޫނުއަސާީސާއއި ތިންްއިޞްލާޙަކީ

ްޮއންނަންވާނެއޭ.ް ްމަޖިލީހެއް ްވަޒީރުްނގެ ްެއކުލަާވލާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްއެަބް ނޑަށް ްއަޅުގަ ްބޯހޫރުވާލިތަން ްޢާންމު ްއަމީްނ ޢައްޔަންކުރަްނވާނެއޭ.

ްއެއްަްގޮްތާވް ްޤާނޫނުތަކާިއ ްޤާނޫނުއަސާީސއާއި ްއެހެންވީމަ، ފެނޭ.

ްަރީއސު ްމަޖިލީހެއް ްަވޒީރުންގެ ްއެކުަލވާލާ  550ލްޖުމްހޫރިއްޔާްގޮތުގެމަތިން

ްމިޖެހުނީް ްހުށަހަޅަން ނޑު ްއަުޅގަ ްމިގޮތަށް ްއާދެ، ޢައްޔަންކުރަްނވާނެއޭ.

ްއެބަފެޭން ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއޮންނައިރު ްޑްރާފްޓްކުަރއްވާަފއި ްކޮމިޓީން ޑްރާފްޓް

ްމިޤާނޫުނއަސާސީންނާިއް ްކަންތައްތަާކއި ްަހވާލުުކރާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްކިޔަިއގެ ްހަވާލުކުރެެވއޭ ްެއްޤާނޫނުތަކުން ްމެންބަރަކުވެސް ްކޮންމެ ްދެން ން

ް ްމިބާުބގެ ްދެޭކގޮުތގައި ނޑު ްައޅުގަ ްހުށަހެޅުން.  555ވަނ4ްްަހުށަހަޅުއްވާ

ްމިމާއްދާަގިއް ްމަސްޢޫލިއްޔަުތ، ްމަޖިލީހުގެ ްަވޒީރުްނގެ ްއެަބއޮޭވ މާއްދާގަިއ

ްވަޒީރުންެގް ްއިބާރާތުން. ްސާފު ްވަރަށް ްލިުޔްއވާފައި ްއެަބއޮވޭ މިކަންތައްތައް

ްކޮން ްތަބާެވްމަޖިލީހުގެ ްޤާނޫުނތަކަށް ްޤާނޫނުއަސާސީާއއި ްމެންބަރަކުމެ މެ

ްކުަރންޖެހޭނެކަމަށް.ް ްކަންތައްަތއް ްއަްނގަވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ް ްޚިޔާުލހުރިގޮތަކީ ނޑު ްއަުޅގަ ްވަޒީރުްނެގ1ްްއެހެންވީމަ، ްމާއްދާަގއި  560ވަނަ

ްގެނައީަމް ްުނގެންނަން. ްއެބައިބައި ްކޮްނމެހެން ްމިފެށުމުގައި މަޖިލިސް،

ްެއއްަކަލްމިވާގޮ ްާމއްދާތައް ްތިންހަތަރުތަނެއްގައި ްޤާނޫނުއަސާީސގަިއ ތަީކ

ްނޭނގި ްމިވާނުވާ ްމީސްމީހުންނަށް ްތަކުރާރުވެގެން ގެްނ.ްބުނާހެން

ް ްބަލަންޖެހޭ ްކޮންްއަޅުަގނޑުމެން ްމިހަދަނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ޤާނޫނުއަސާސީ

ްބޮޑުެވގެްން ްދަމެއް ްކަމެއް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމީހަކީ ްކޮންމެ  565ބަޔަކަށްކަމެއް.
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ްބަލާލަންް ްކިހިެނއްތޯ ްއޮތީ ްކަންތައްަތއް ްބަލައިާލފައި ްަވޒީރުން ހުޅުވާލާފައި

ްދެވޭެން ްަކިއރިއަށް ްބޭފުޅެްއގެ ްޤާނޫނީ ްއެނޫްނެވސް ްުނވަތަ ކޯޓަކަަަށް

ްހަދާއިރުަގިއް ްޤާނޫުނއަސާީސ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، މީހެއްނޫން.

ްމިލިޔެ ްމީހަކަށްވެސް ްކޮންމެ ްހަދަންޖެހެނީ ްހުންނަްއަޅުަގނޑުމެން ފައި

ްއެހެންވީމާ،ް ްއެނގޭގޮތަށް. ްފަޙުމްވާގޮތަށް ްފަސޭހައިން  570އެްއޗެތި

ްއަެޑްއް ްއިވޭ ްއަޅުަގނޑަްށ ްގިނައިން ްވަރަްށ މިމަޖިލީހުގައިވެސް

ްރަނގަުޅް ްޫނނޭ. ްއެްއެޗއް ްހަދާ ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ްމިީއ ޤާނޫނުއަސާސީ

ްހަ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ްޤާނޫނުއަާސސީއަކީ ާދްވާހަކަފުޅެްއ،

ްމެންބަރުންނަށްް ްމަޖިލީހުގެ ްަވޒީރުންގެ ްޤާނޫނުއަސާީސއަކީ އެްއޗެއްނޫން.

ްމަޖިލީހުގެް ްރައްޔިތުްނގެ ްޤާނޫނުއަސާސީައކީ ްނޫން. ްއެއްެޗއް  575ހަދާ

ްުއޭޅް ްިދވެހިރާއްަްޖޭަގއި ްއަދި ްނޫން. ްއެއްެޗއް ްހަދާ މެންބަރުންނަށްވެސް

ްޤާނޫނުއަ ްއެަެއީކީ. ްނޫން ްއެއްެޗއް ްހަދާ ސާސީްމުއްސަނދިންނަށްވެސް

ްއެންމެންނަށް.ްއެހެންވީާމ،ްއަޅުަގނޑުމެްން ްހުރިހާ ްމިހަދަނީ އަޅުަގނޑުމެން

ްތަކުރާރުކޮްށް ްާމއްދާތަުކގަިއ ްއެިކއެކި ްމިދެންވިގޮތަްށ އެލިޔަންޖެހޭނީ

ްމިް ްމީހުންނަށް ްފަސޭހަކޮށް ްކުރުކޮށް ްވީހާވެސް ްނުލިޔެ  580ޢިބާރާތްތައް

ނޑުްީމގައިްމިހާްކުރުްބުނަންއުޅޭްއެްއޗެއްްދޭހަާވގޮަތށް.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްަވޒީރުންނަްށް ްކަންތައްތަާކ ްަހވާލުކުރާ ްމިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢިބާރާތުން

ްމިހުރިހާް ްކިޔަިއެގން ްމިހެން ްކަްނތައްތަކާޭއ ްހަވާލުވެވޭ ޤާނޫނުން

ްވާހަކަް ްެއަެއް ްއަދި ްމިލިޔުނީ. ްކުރުކޮށް ްމިހާ ްނުދަމާ ހާސަރުތަކެއް

ްރައީސުލްޖުމްހޫ ްދަންނަވާލާނަން، ްކަންތައްތަޭކްއަޅުަގނޑު ްހަވާލުުކރާ  585ރިއްޔާ

ްކުރިފުޅުމަީތް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ްއެބޭފުޅުން ްމަޖިލީހުގެ އާދެ،ްވަޒީރުްނގެ

ްމަތީންް ްއެއްގޮްތާވޮގތުގެ ްޤާނޫނާ ްއޮންނާނެ ްހުވާގަިއވެސް ކުރަްއވަންޖެހޭ

ްއޮންނާނެ.ް ްހުވާަގއިެވސް ްކުރަން ްކަންތައް ްއަްނގަާވ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްއަޅުް ްހަވާލާނުީދްއެކަމަުކ، ްޤާނޫނާ ްމިލިޔަނީ ްމިތަނުގައި ނޑުމެން ގަ

ްަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްކަންަތއްތަކޭ. ްއަްނަގވާ  590ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

އެންެގވިޔަސްްއަދިްއެނޫންްބޭފުޅަކުްއެންެގވިަޔސްްކުރަްއވަްނޖެހޭނީްޤަނޫނާް

ްއަުޅަގނުޑް ްއެހެންވީާމ، ްކަންތައްަތއް. ްއަްނގަާވ ްމަތިން އެްއގޮތްާވގޮުތގެ
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ންްމީގައިްމިލިޔުނީ.ްއެހެންވީމާ،ްެއވާހަަކވެސްްދަންނަވާީލްތިބޭފުޅުންެގްމިހެ

ްމަޢުލޫމާތަށްޓަކައި.ްޝުކުރިްއޔާ.ް

ް595 

ްމެންބަރަށްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެްނބަރު.ްތާއީދުކުަރއްާވްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި

ްއުތުރުބު ްހުވަދުއަތޮޅު ްއަުރަވން. ްފުރުޞަތު ްޢިއްޒަތްތެިރްއަޅުަގނޑު ރީެގ

ްޢަބްދު ްޙަލީލް ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްވަޑަިއގެްންهللا. ްމެންބަރު އެޢިްއޒަތްތެރި

ނުޑް ނެތް.ްއެހެންވީމާ،ްއެހެންްކޮްނމެވެސްްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރަަކށްްއަުޅގަ

ްއަްއޑުއަތޮުޅެގް ްތާއީުދކުރަްއވަން. ްމިހުށަހެޅުއްވުމަށް ްއަރުވަން  600ފުރުޞަތު

ްއިބް ްމެންބަރު ްދެބޭފުޅުންގެްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހެޅުއްވި ްޠާަާހިރު ރާހީމް

ްބޭނުންފުޅިއްާޔް ްޠާަާހިރު ްއިބްރާހީމް ްެއބައިން. ްބޭފުޅަކަށް ްެއއް ތެރެއިން

ްތާއީދުކުރަްއވަން.ް ްއާދެ، ްއަރުވަން. ްފުރުޞަުތ ްއަޅުަގނޑު

ް

ްނަޢީމްގެްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްޔޫސުފް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްެތރި ްފެލިދެއަތޮުޅގެ  605ްހުށަހެޅުމަށްްއާދެ،

ްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.ްްޠާަާހިރުްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަްތތެރި ްއައްުޑއަތޮުޅގެ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްތިނެއްް ްަނންބަރު ްިއޞްލާޙު ްެއއީ ްހުަށހެޅުއްވުން ްފޮނުވާ ހުސްަްނުއްސުޢޫދު

 610ްއަރުވަން.ްހުށަހެޅުމަށްްފުރުޞަތު

ް

ްތިރީަގއިްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުް ްއިޞްލާަޙކީ ްމިހުށަހަޅާ ްއަުޅަގނޑު ްމާއްދާއަށް ްއެްއވަނަ

ްކަންތައްތަާކިއްްހުސްަްުނއްސުޫޢދުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްހަވާލުކުރާ ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ މިދަންނަވާގޮތަށް،

ްކަންތައްަތްއް ްހަވާލުކުރެޭވ ްާޤނޫނުތަކުން މިޤާނޫނުއަސާސީންނާއި

ްމަޖިލީހެއްްކު ްަވޒީރުްނގެ ްޢައްޔަނުކުރާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  615ރުމަށްޓަކައި

ްއާެދ،ް ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއޭ. ްރައީސްައކީ ްއެމަޖިލީހުެގ އޮންނަންވާނެއޭ.

ްަވޒީރުްނެގް ްބަލާއިރުެވސް ްބާބަށް ްމުޅި ްމިހުށަހަޅަނީ އަޅުަގނުޑްމިއިޞްލާޙު

ްއްކަން....މަޖިލީހުގެްރިޔާސަތުްބަލަހައްޓަވަނީްކޮންްބޭފުޅެ

ްމޫސާްނިޒާރުްނިކުމެވަަޑއިގެްނފިއްޔާްކޯރަމްްއެބަްގެއްލޭ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް620 
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ްއޮްތްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުް ްމިއެކުލަވާލަްއވާފައި ްމިހާރު ްމިހުށަހެޅީ ްިމއިޞްލާޙު ްއަޅުަގނޑު

ވޭްަވޒީރުންގެްމަޖިލީހުގެްރިޔާސަުތްޑްރާފްޓަކުންްއެްއގޮތަކަްށވެސްްސާފެއްނުްހުސްުނއްސުޫޢދުްވާހަަކދެއްެކވުން:

ްދެކޭގޮުތގަިއް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްބޭފުެޅްއކަން. ްކޮން ބަލަހައްޓަވާނީ

ްވަޒީރުްނެގް ްއެބަޖެހޭ ްބަޔާންކުރަން ްސާފުކޮށް ްމިބާބުަގއި ޤާނޫނުއަަަސާސީގެ

ްއެހެންވީމާ،ް ްބޭފުޅެއްކަން. ްކޮން ްބަލަހައްޓަވާނީ ްރިޔާސަތު  625މަޖިލީހުގެ

ްއެގޮުތގެ ްމިހާރުްްއަޅުަގނޑު ްއިްޞލާޙެއް. ްއޮތް ްހުށަހަޅާފައި މަތިން

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގަިއވެސް ްވަރަްށ54ްްއަމަލުކުރަމުންދާ ްމާްއދާގައި ވަނަ

ްަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއޭ.ް ްރައީްސއަކީ ްއެަމޖިލީހުގެ ްހަމަ ްއެބަބުނޭ ސާފުކޮށް

ްރިޔާސަތުް ްމަޖިލީހުެގ ްވަޒީރުްނގެ ްތެޭރގައި ްމިބާބުގެ އެހެންވީމާ،

ް ްއޮންނަންޖެހޭނެކަމަށްްބަލަހައްޓަވާނެ ްޢައްޔަުނވެފައި ްާކކުކަން  630ބޭފުޅެްއގެ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްޝުކުރިއްާޔ ްހުށަހެޅީ. ްިމިއޞްލާޙު ްފެންނާތީވެ އަޅުަގނޑަށް

ްރައީސް.ް

ް

ްމެންބަރަށްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެްނބަރު.ްތާއީދުކުަރއްާވްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި

ްއަ ްފުރުޞަތު ްމެންބަރުްއަޅުަގނޑު ްޢިއްޒަްތތެރި ްކޮޅުމަޑުުލގެ  635ުރވަން.

ްޙުސައިންްރަޝީދުްޙަސަން.ް

ް

ްދެންމެްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްހުސްނުއްސުޢޫދު ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްައއްުޑއަތޮުޅގެ ްއާދެ،

ްހުށަހެޅުއްވިްއިޞްލާޙަށްްއަުޅަގނޑުްތާއީދުކުރަން.ްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް640 

ްމެންބަރުްްވާހަކަެދއްެކވުން:ްރިޔާސަތުން ްޢިްއޒަްތތެރި ްގދ.ގެ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ް ްނަންބަރު ްއިޞްލާޙު ްޢަލީ ްވަޙީދު ްފުރުޞަތ5ްްުމުޙަންމަދު ހުށަހެޅުމަށް

ްއަރުވަންްއެްއވަނަްމާއްދާއަށް.ް

ް

ްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަރުދ4ްާޝުކުރިއްާޔ ްއިޞްާލުޙްވަނަ  645ހުގެ

ްއަޅުަގނޑުް

ްއަނބުރާްގެންނަން.ްްމުޙަްނމަދުްވަީޙދުްޢަލީް
ްްވާހަކަެދއްެކވުން:
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ް

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްިޢއްޒަތްެތރި ްބ.އަތޮޅުގެ ްެމންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެަެރި  650ޝުކުރިއްާޔ

ްޢަލީްފާއިޒްްފޮނުވާްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅުމުގެްފުރުޞަތުްއަރުަވން.ް

ް

ްބާބުެގްްޑުލުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުްމާޮޅސްމަ ްރައީސް.ްވަޒީރުންެގްމަޖިލީހުގެ ްޢިްއޒަްތތެރި ް`ްޝުކުރިއްޔާ

ްޑްރާފްޓްަގިއްްޢަލީްފާއިޒްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިޞްލާޙަކީ،ްމިހާރު ނުޑްހުށަހަޅާ ްއަުޅގަ ްމާއްދާއަށް އެްއވަނަ

ްއާދެ، ްއިތުރުކުރުން. ްޖުމްލައެއް ްފަހަތަށް ްއިތުރަްށ ްޢިބާރާތުގެ  655ްއެއޮތް

ްކަންތައްތަާކިއް ްަހވާލުކުރާ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމިއޮތީ ްމިހާރު ޑްރާފްޓްަގއި

ްކަންތައްަތްއް ްހަވާލުކުރެޭވ ްާޤނޫނުތަކުން މިޤާނޫނުއަސާސީންނާއި

ްމަޖިލީހެއްް ްަވޒީރުްނގެ ްޢައްޔަނުކުރާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރުމަށްޓަކައި

ްއިތުރު ްހުށަހެޅުމުގަިއ ނުޑގެ ްއަަަުޅގަ ްވަޒީރުްނެގްއޮންނަންވާނެއޭ. މިުކރީ

ްރުހުންް ްމަިޖލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްޢައްޔަނުކުރެވޭނީ ްމެންބަރަކު  660މަޖިލީހަށް

ްޤަބޫލުކުރެޭވް ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްިޢއްޒަްތތެރި ްއާދެ، ލިބިގެންނޭ.

ްސަރުކާރެއްް ްއެކުަލވާެލޭވ ްމިރާއްޖޭަގއި ްތާނގައި ްއޮތް ްއަންނަން ގޮތުަގއި

ްޖަވާ ްފުރިހަމައަށް ްަރއްޔިތުންނަށް ްސަރުކާރަކަްށްއެއީ ްކުެރޭވ ބުދާރީ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމުހިންމު. ްހިމެނުން ްމީގެތެރެއަށް ްމިއިޞްލާޙު ހެދުމަށްޓަކައި

ްމިފެންނަގޮތަށްް ްހިނގަމުންދާތީ ްކަންަތއްތައް ްިމއަދު  665ރައީސް،

ްއިތުރުކުރެިވް ްުވޒާާރ ްއިރެްއގައި ްފެިނވަަޑއިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

ވިްމިގޮތަށްްއެކަންްއޮތުންްެއއީްއޭގެްއެންެމްވަޒީރުންްއިތުރުކުެރވިްމަދުކުރެ

ްޚާއްޞަކޮްށް ްޤަބޫލެއްނުކުެރޭވ. ްއަޅުަގނަޑކަށް ްގޮތްކަމަކަށް ްއެެދވޭ ރަނގަޅު

ްއޮންނަންވާީން ްއެކަްނ ްވެިރކަމެްއގައި ްރަްއިޔތުންގެ ްމިިކޔާ އަޅުަގނޑުމެން

ްެއސަބަބަށްޓަކަިއް ްޤަބޫލެއްނުކުެރވޭ. ްއަުޅަގނޑަށް ްކަމަކަށްެވސް  670އެހެން

ްނޑުްމިިއޞްލާޙުްހުށަހެޅީ.ްޝުކުރިއްާޔ.ްއަޅުގަް

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތާއީދުކުރައްާވ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްފުރުޞަތުް ްޝަފީޤަށް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްެތރި ްމ.އަތޮޅުގެ މެންބަރު

 675ްއަރުވަން.ް
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ް

ްއަޅުަގނުޑްްބ.އަތޮޅުގެްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްއެހުށަހެޅުމަށް ްފާއިޒްގެ ްޢަލީ ްމެންަބރު ްިޢއްޒަތްތެރި

ްތާއީދުކުރަން.ްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ:

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއުތުރުބުރީގެ ްމެްނބަރު.ްތިލަދުންމަތީ  680ޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރި

ްއަ ް)ށ( ްމާއްާދގެ ްއެއްވަނަ ްސަމީރު ްއަޙްމަދު ްފޮނުއްވާފަިއާވްމެންބަރު ށް

ްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅުއްވުުމގެްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް

ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަޅުަގނޑުްެއއްވަނަްމާްއދާގެް)ށ(ްއަށްްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް

ްވާހަްްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްބައްދަލުވުމުަގއިވެސް ްނުރަސްމީ ްއިޞްލާޙަކީ  685ކަދެއްެކވުމަްށްހުށަހެޅި

ްދަންނަވަން.ް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙެްއކަމުަގއި ްެއއްގޮްތކުރެވިަފއިވާ ފަހުގައި

ްމާޅޮސްމަޑުުލް ްތެރޭަގިއ ްބޭފުޅުންެގ ްާތއީދުކޮށްދެްއވި އެއިޞްލާޙަށް

ްތ.އަތޮުޅެގް ްޙަމީދާއި ްޝާހީން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި އުތުރުބުރީގެ

ްވާ ްހިމެނޭ ްރަޝީދު ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ނުޑްޢިއްޒަތްތެރި ްއަުޅގަ ހަކަވެސް

ް)ށ(ްެގް ްމާްއދާގެ ްއެްއވަނަ ްަރީއސް،ްައޅުަގނޑު  690ދަންނަވަން.ްޢިއްޒަތްތެރި

ްެއކުލެވިފަިއާވގޮްތް ްމަޖިލިސް ްަވޒީރުންގެ ްހުށަެހޅީ ްމިމާއްދާއަށް ގޮތުަގއި

ނޑަްށް ްއަަަުޅގަ ްކޮބައިކަންްބުނެދޭންވާނެކަމަށް ނުވަތަްަވޒީރުންގެްމަޖިލީހަކީ

ްމިޤާނޫނުއަސާ ްއަދި ްމަޖިލީހުގައިްފެންނާތީ. ްަވޒީރުންެގ ސީން

ްބޭނުންތެރިް ްކޮންމެހެންވެސް ްބުނެދިނުމަކީ ްކޮންގޮަތކަށްަކން އެކުެލވިގެްނވާނީ

ްއެއްވަަން ްހުަށހެޅީ ްއަޅުަގނޑު ްއެކަން ްފެންނާތީ ނޑަށް ްއަުޅގަ  695ކަމެއްކަމަށް

ްހުށަހެޅުން،ް ނުޑގެ ްއަަަޅުގަ ްމިދަންނަވާލަނީ ްގޮުތގައި. ްގެ ް)ށ( މާއްދާގެ

ްމާއްދާ ްއެްއވަނަ ްެއކުލެިވގެންވާީން)ށ( ްމަޖިލިސް ްވަޒީރުްނގެ ް)ށ( ގެ

ްހަވާލުކުާރް ްހިންުގމާ ްެއކިުވޒާރާތައް ްނާިއބާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްރައީސް،ް ްޢިްއަޒތްތެރި ްމަްއޗަށޭ. ްނާއިބުގެ ްބަންާޑރަ ްދައުލަުތގެ ވަޒީރުންނާ

ްއޮންަން ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއވެސް ްމިހާރުގެ ްމިހާރުވެސް  700މިމާއްދާއަކީ

ް ްުކޑަުކަޑްމާއްދާއަކަށް ްަވރެއްގެ ްކޮންެމވެސް ްމިދެންނެީވްއެމާއްދާއަށް ވެފައި

ްއެހެންވީމާ،ް ްހުށަހެޅިފައިވަނީ. ްމިގޮތަށް ްއިޞްލާުޙ ބަދަލަކާއެުކގައި
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ްވާހަކަެއްއް ްމާިއތުރު ްބެހޭގޮތުން ްމިއާއި ްއުންމީދުކުރަްނ އަޅުަގނޑު

ްމިކަންކަްން ްމެންބަރުންނަށް ްިޢއްޒަތްތެރި ނުދެއްކިކަމުަގިއވިޔަސް

ނޑުގެްވާހަަކްކުރުކޮށްލަން.ްފަޙުމް  705ވެވަަޑިއގަންނަވާނެކަމަށްްފެންނާތީވެްއަުޅގަ

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސްްދެއްވިްފުރުޞަތަށް.ް

ް

ްމިހުށަހެޅުއްވުްންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިހާރު ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެަެިރ ޝުކުރިއްޔާ

ްޢިއްޒަ ްއުތުރުބުރީގެ ްމާޅޮސްމަޑުލު ްޝާހީންްހުށަހެޅުމުގައި ްމެންބަރު ތްތެރި

ްކޮޅުމަޑުުލެގް ްމެންބަރު ްތާއީދުކުެރއްާވ ްދަންނަވަމުން ްޝާމިލުވާކަން  710ޙަމީދު

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާްޟްރަޝީދަށްްފުރުޞަތުްއަރުަވން.ް

ް

ްހުށަހެޅުމަށްްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްސަމީރުެގ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްހއ.ެގ

ްތާއީދުކުރަން.ްްެކވުން:ރަޝީދުްވާހަކަެދއް

ް715 

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަްތތެރި ްއައްުޑއަތޮުޅގެ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްހުށަހެޅުއްވުުމެގް ްިއޞްލާޙު ްއޮތް ްފޮނުއްވާފައި ްއަސްލަމް މުޙަންމަދު

ްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ްެއްއވަނަްމާއްދާއަށްްައކުރެއްްއިތުރުކުެރއްވުމަށް.

ް

ްއެްއަވނަްމާއްދާއަްށްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް  720ްއައްސަލާމްޢަލަިއކުމްްޢިއްޒަތްެތރިްރައީސް.ްއަޅުަގނޑު

ްހަމަޖެއްސުމަށްްްއަސްލަމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ް)ށ(ްކަުމގައި ްއެައކުރަކީ ްހުށަހަޅާ ްއިތުރުކުރުމަށް އަކުެރއް

ްެއކުލެވިް ްމަޖިލިސް ްވަޒީރުްނގެ ްއިޞްލާޙަކީ، ގެންވާީންމިހުށަހަޅާ

ްހިންގުމާް ްވުޒާރާަތްއ ްއެިކއެކި ްާނިއބާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްމައްޗަށޭ.ް ްނާިއބުގެ ްބަންޑާރަ ްވަޒީރުންނާ ްހަވާލުުކރާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްހއ.ގެ ްދެންމެ ްމިއިޞްާލޙަށް ްއަޅުަގނުޑގެ  725ދެން

ްމި ްތަފާތު ްއިޞްލާޙާއި ްހުށަހެޅުއްިވ ްސަމީރު ނޑުެގްއަޙްމަދު ްއަޅުގަ ވަނީ

ްބަންޑާރަް ްހަމަ ްމިލިޔަނީ. ްނޫން ްނާއިބޭ ްބަްނޑާރަ ްދައުލަތުގެ އިޞްލާޙުަގއި

ްކިޔާއުޭޅ.ް ްެއހެން ްާނއިބޭ ްބަންޑާރަ ްދައުލަތުގެ ްދެން ްމަްއޗަށޭ. ނާއިބުގެ

ްސަީމުރް ްުކރީގައި ްމީގެ ްޤާނޫނުއަސާސީން ނޑަްށ ްއަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް،
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ްޤާ ްއަމަލުކުެރެވމުންދާ ްެއއީ ްހަވާލާދެއްިވ ްާމއްދާ.55ްްނޫނުއަސާސީގެ  730ވަނަ

ްވާހަަކއެްއް ްމަޤާެމއްގެ ްކިޔާ ްނާއިބޭ ްބަންޑާރަ ްދައުލަުތގެ އެމާއްދާަގިއވެސް

ްއެހެންމެް ްހަމަ ްމިއޮންނަނީ. ްއެހެން ްނާއިބު ްބަންޑާރަ ނާދޭ.

ްިހސާބުތަކުންވެްސް ްއެިކ ްމިޑްރާފްޓްގެ ްމިހާރުެގ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ް ްަމފްޙޫމެއް ްނައިބު ްބަންޑާރަ ްނުފެނޭ.ްދައުލަތުގެ ްވާތަނެއް ްލިޔެފައި މިހެން

ްދިއުމަީކް ްލިެޔިވގެން ްގޮތްގޮތަށް ްއެކި ްމާއްދާތަކުަގއި ްއެކިެއކި  735އެހެންކަމުން

ނޑަށްްޤަބޫލުކުެރޭވްކަމަކަށްްުނވާތީްދައުލަުތގެްަބންޑާރަްނާއިުބް އެއީްއަުޅގަ

ްވަރަށްް ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްދެން ްމައްޗަށޭ. ްނާއިބުގެ ްބަންޑާރަ ްނުލިޔެ އެހެން

ްތާ ްވަޒީރުންެގްބޮޑަށް ްމާއްދާައށް ްއެްއވަނަ ްވާތީވެ ްސަބަބަަކށް އީދުކުރެވޭ

ްހުށަހެޅީ.ް ްމިއިްޞލާޙު ްއެހެންކަމުން ްއައުމަކީ. ްއެކުލެވިގެްނވާގޮތް މަޖިލިސް

 740ްއާދެ،ްޝުކުިރއްޔާްެދއްވިްފުުރޞަތަށް.ް

ް

ްމެްނބަރު.ްތާއީދުކުަރއްާވްޢިްއޒަތްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރަށްްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި ތެރި

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަްތތެރި ްކޮޅުމަޑުުލގެ ްއަުރވަން. ްފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު

ްޙުސައިންްރަޝީދުްޙަސަން.ް

ް745 

ްއެހުށަހަޅުްއާވްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްއަސްލަމް ްމުޙަންމަދު ްެމންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްއަްއޑުއަތޮުޅގެ

ނޑުްތާއީުދކުރަން.ްއިޞްލާޙަށްްއަޅުްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްގަ

ް

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަްތތެރި ްމެންބަރު.ްއައްުޑއަތޮޅުގެ ްޢިްއޒަތްތެަެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްައކުެރްއް ްމާއްާދއަށް ްއަްށވަނަ ްއިޞްލާޙު ްފޮނުވާ  750ޙުަުސްނުއްސުޢޫދު

ް ްއަރުވަން.8ްްއިތުރުކުރަން ްފުރުަޞތު ްހުށަހެޅުއްވުމަށް ްއިްޞލާޙު ްވަނަ

ް

ްވަަންްއަޮތޅުްމެްނބަރުްއައްޑުް ްއެއް ްމިހުށަހަޅަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްއެހެންްްޙުަުސްުންއސުޢޫދުްާވހަކަެދއްކެުވން: ް)ރ(ްކަމަށްިވޔަްސްއަދި ްއެއީ ްއިތުުރކުުރމަށް. ްއަކުެރއް މާއްދާއަށް

ްއޮީތް ްިލޔެވިފައި ްކަމަށް ް)ރ( ްމީަގއި ްމިދެންނެވީ ްިވޔަސް  755އަކުެރއްކަމަށް

ނޑަށްްހީާވގޮތުަގއިްައއްުޑއަތޮޅުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްއަަަ ުޅގަ
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އަސްލަމްވެސްްއެހެންްއިޞްާލޙުތަކެއްްއެާމއްދާއަށްްހުށަހަަަުޅއްވާަފއިްއޮތީ.ް

ްމިހުށަހަޅަނީ.ް ްއަޅުަގނުޑ ްއިތުރުކުރުމަށް ްއަުކރެއް އެހެންވީމާ،ްއެމާއްާދއަށް

ްއޮންނަންވާ ްއަުކރު ްހުށަހަޅާ ްމި ނަޑްށްއަޅުަގނޑު ްއަުޅގަ ްގޮތެްއކަމަށް ނެ

ްހިންގުމަށްް ްުވޒާރާަތއް ްއެކިެއކި ްދަށުން ްގެ ް)ހ( ްމިމާއްދާގެ  760ފެންނަނީ

ްމައްޗަަަްށް ްވަޒީރެްއެގ ްކޮންމެ ްޢައްަޔނުކުރާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްަވޒީރެްއެގް ްވާނެއޭ. ްޔަޤީންކުރަން ްރުހުްންއޮތްކަން ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ްމަޖިލީހު ްރަްއޔިތުންެގ ްވަޒީެރއްެގްމައްޗަށް ްބެެލޭވނީ ްއޮތްކަމަށް ްރުހުން ގެ

ްމައްސަލަް ްމަޖިލީހުެގ ްރައްޔިތުްނގެ ްއޮްތކަަމށް ްރުަުހުން މައްޗަށް

 765ހުށަހެޅިފައިވާްޖަލްސާއަށްްހާިޒރުވެްވޯޓުދިންްމެންބަރުންގެްައޣްލަބިއްޔަތުންް

ްއެގޮތަށްްފާްސވުމުންނޭ.ްޝުުކރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްް

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއް ްތާއީދުކުރައްާވ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްައއްުޑއަތޮުޅގެ ްއަރުވަން. ްފުުރޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ މެންބަރަށް

 770ްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްއަސްލަމް.ް

ް

ްއިތުރުކުްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް ްއަކުެރއް ްާމއްދާއަްށ ްެއއްވަނަ ްއަްއޑުއަތޮުޅެގްމިބާބުގެ ްރުމަށް

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙުސްނުއްސުޢޫދުްހުށަހެޅުއްވިްއިޞްާލޙަށްްއަޅުަގނުޑްްްއަސްލަމްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްތާއީދުކުރަން.ް

ް775 

ްމިހުށަހެޅުއްިވްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޙުސްނުއްސުޢޫދު ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްވިދާޅުވަމުންްްހުށަހެޅުއްވުމުަގއި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި މިލިޔުމުަގއި

ްފާހަގަކުރެވުނު.ް ްައޅުަގނޑަށް ްައޅައިގަްތކަމަށް ްުކޑަުކޑަކޮށް ދިޔައިރުެވސް

ްކަންނޭނގެ.ް ްފާހަގަކުރެްއިވގެން ްއިްނކަމަށް ްކުށެއް ލިޔުމުގައި

ްމިދަންނަވާލީ.ް ްފާހަގަކުެރވިގެން ްއެަެތަްނކޮޅު  780އަޅުަގނޑަްށވެސް

ްތަކުރާރުޮކށްލަްދެއްވުންްއެދެން.ްްއެއިންނަންވާނެްގޮތް

ް

ްހިންގުމަށްްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުް ްވުޒާރާަތްއ ްއެިކއެކި ްަދށުން ްގެ ް)ހ( ްމިމާއްދާގެ
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ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްޢައްޔަުނކުރާްކޮންމެްވަޒީރެްއގެްމަްއަޗށްްރައްޔިތުންެގްްްޙުސްުންއސުޢޫދުްާވހަކަެދއްކެުވން:

ްޔަޤީން ްއޮތްކަން ްރުހުން ްަމއްޗަްށްމަޖިލީހުގެ ްަވީޒރެއްގެ  785ކުރަންވާެނއެވެ.

ްަމއްަޗްށް ްވަީޒރެއްގެ ްބެލެވޭނީ ްއޮތްކަމަށް ްރުހުން ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންެގ

ްހުށަހެޅިފައިވާް ްއެމައްސަަލ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިުތންގެ ްއޮތްކަމަށް، ރުހުން

ްއެގޮތަްށް ްއަޣްލަބިއްަޔތުން ްމެންބަރުންގެ ްވޯޓުިދން ްހާޒިރުެވ، ޖަލްސާއަށް

ްނޭ.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްފާސްވުމުން

ް790 

ްގދ.ެގްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެްނބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ްުޝކުރިއްޔާ ްބޮޑަށް ްވަރަށް އާދެ،

ްއިޞްލާުޙް ްފޮނުއްވާަފއިވާ ްޢަލީ ްވަޙީދު ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްނަންބަރު ްއިޞްލާޙު ްައރުވަން. ްފުރުޞަތު 9ްހުށަހެޅުއްވުމުގެ ވަަނ1ްް.

ްމާއްދާއަށް.ް

ް795 

ްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްބަިއ1ްްޝުކުރިއްޔާ ްއޮތް ްމިާހރު ްމާއްާދގައި ްވަނަ

ްްމުޙަްނމަދުްވަީޙދުްޢަލީް ްއެމާއްދާއަްށ1ްްއެއީ ްހަމަޖައްސާ، ްގޮތުަގއި ްގެ ް)ހ( ްމާއްާދގެ ްވަނަ

ްއިތުުރކުރުްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެއަކުރު ްއަންނަނިވި ްމަޖިލިސ1ްްްން. ްވަޒީރުްނގެ )ށ(،

ްވުޒާރާަތްއް ްއެިކެއކި ްނާއިާބއި، ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އެކުެލވިގެްނވަނީ،

 800ހިންގުމާްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްހަވާލުކުރާްވަޒީރުންނާއި،ްަބންޑާރަްނާއިބުެގް

ްަވޒީރުްނެގް ްފިަޔވަިއ، ްާނއިބު ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެ ް)ނ(، މައްޗަށެަެެވ.

ް ްމަޖިލީހަށްްމަޖިލީހަށް ްަވޒީރުންެގ ްޢައްޔަނުކުރަްނވާނީ މެންބަރުން

ްނަންތަްއް ްމީހުްނގެ ްޤަސްދުކުރާ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރުމަށް

ްލިބިގެންނެވެ.ް ްރުހުްނ ްއެމަޖިލީހުގެ ްހުށަހަޅައި، ްމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންެގ

ްއޮތުމު ްިމހެން ްެއއީ ްދެބަަޔކަށް. ްމިވަނީ ްބަހާލާފަިއ ނޑު ްއަުޅގަ  805ންްމިމާއްދާ

ްދެންް ްފުރިހަމަވާނެ. ްމުނާސަބުވެފައި ްއޮތްގޮަތށްވުރެ ްޑްރާފްޓްގައި މިގޮތް

ްމަޖިލިސްް ްަވޒީުރންގެ ްބަޔާްނކޮށްދޭ ްއެބަ ްަކނަޑއެިޅެގން ްއެބަ ްހަމަ މީގައި

ްނާއިުބެގް ްަބންޑާރަ ްއަދި ްވަޒީރުންނަށް ްގޮތް،ްާނއިބާިއްއަދި އެކުެލވިގެްނވާ

ްގޮތެ ްމުނާސަބު ްވަރަށް ްމިއީ ްއެހެްނވީމަ، ްއަޅުަގނުޑްވާހަކަ. ްއކަަމށް

 810ްފާހަގަކުރަން.ްޝުކުރިްއޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްް
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ް

ްމެންބަރަށްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެްނބަރު.ްތާއީދުކުަރއްާވްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހދ.ގެ ްއަުރަވން. ްފުރުޞަތު هللاްއަޅުަގނޑު

ްޢިއްޒަތްތެރި ްޅ.އަތޮޅުެގްްނަސީރު. ްނެތީމާ ްވަަޑިއގެން ްމިވަގުތު މެންބަރު

 815ްޢަލީއަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.هللاްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމެންބަރުްޢަބްދު

ް

ްމެންބަރުްްهللاްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޢަްބދު ްޢިއްޒަތްެތރި ްގދ.ގެ ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްހުްްޢަލީްވާހަކަދެއްެކވުން: ްޢަލީ ްވަޙީދު ްއަޅުަގނުޑްމުޙަންމަދު ްހުށަހެޅުްއވުމަށް ށަހެޅުއްވި

ްތާއީދުކުރަން.ް

ް820 

ްމެންބަރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަްތތެރި ްއައްުޑއަތޮުޅގެ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްފުރުޞަތުް ްހުށަހެޅުަމށް ްއިޞްލާޙު ްފޮނުއްވާފަިއވާ ްއަސްލަމް މުޙަންމަދު

ްމާއްދާ.ްވަނ1ްްަވަނަްއިޞްލާޙު.12ްްއަރުވަން.ް

ް

ްއެްއްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް ް)ނ( ްމާއްދާއަްށ ްެއްއވަނަ ްއަުޅަގނޑު  825ްއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.

ްއެްއްްްއަސްލަމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ް)ށ( ނުޑ ްއަުޅގަ ްކުީރގައި ްމީގެ ްދެްނ ްެއއީ އިތުަުރުކުރުމަށް.

ނަމަވެސް،ްއިތުރުކުރުމަށްްހުށަހަޅާފައިވާީތވެ،ް)ނ(ްމިހެންްމިލިޔުނީ.ްެއހެން

ްކޮންެމް ްތަރުތީބުކުރުމުގައި ްމިނަންބަރު ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓިންގ ހަމަ

ްނުދެކެން.ް ނޑު ްއަުޅގަ ްއޮްތކަމަކަށް ްމައްަސލައެއް ްގެނަޔަސް ނަންބަރެއް

ް ނުޑ1ްްއެހެންނަމަވެސް، ްއަުޅގަ ްއިތުރުކުރުަމށް ްމިައކުރު ްާމއްދާއަށް  830ވަނަ

ްަވޒީ ްއިޞްލާޙަީކ، ްއަުޅަގނޑުގެ ްއިޞްލާޙަކީ، ްމަޖިލީހުެގްހުށަހަޅާ ރުންގެ

ްފާސްކުރާް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ ނަޑއަޅާނީ ްކަ ްއަދަދު މެންބަރުންގެ

ނޑުްދެކޭގޮުތގައިްހަމަްރައްޔިުތންގެްމަޖިލީހަށްް ޤާނޫނަކުންނެވެ.ްދެންްއަޅުގަ

ްވަޒީރުްނެގް ނޑައަާޅ، ްކަ ްޤާނޫނެއް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ހުށަހެޅިގެން

ްއަދަދާއި ްމެންބަރުންގެ ްއެުވޒާރާތަަކީކްްމަޖިލީހުގެ ްމަޖިލީހުެގ ަަޒީރުންގެ  835ވަ

ްމިދެންނެީވް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެން ނަޑއަޅަްނވާނީ. ްކަ ކޮބައިކަން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްމިހާރުްަވޒީރުންްޢައްޔަނުކުާރގޮތަށްްމިޮއންނަނީ.ްދެންް
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ްޮކންސެންސަސްް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްހުށަހެޅިއްެޖ ްއިޞްލާެޙއް އަދި

ްއެަެހެންނަ ްވާހަކަ. ްހުންނަވާްހޯދާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަަކށް މަެވސް،

ްގެންަދާވް ްއިތުުރކުރަްއވަމުން ްވުޒާރާަތއް ްމަޖިލިސް ްަވޒީރުންގެ  840ބޭފުޅަކު

ްއެީއް ްމިންވަރަކީ ްގެންދަވާ ްދެއްވަމުން ްނަން ްވުޒާރާަތކަށް މިންވަރާއި

ްހަދާް ްމަޖިލީހުން ްަރއްޔިތުްނގެ ްޮއވެ، ްބަެހއް ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ްދަ ްވަރަށްްޤާނޫނެއްގެ ްހަމަ ްހަމަޖެއްސުމަީކ ްކަމެއްކަުމގައި ްކުރެވޭ ށުން

ްމިީވް ްހަމަ ްމިދެންނެވީ ްއެހެން ްދެކެނީ. ްއަޅުަގނޑު ްކަމެއްކަމުގައި މުހިންމު

ްމަސައްކަތްަތްއް ްނަން ްުވޒާރާތަުކގެ ްއެކި ްުވޒާރާތަްއ، ްެއކި  845ހިސާބަށްވެސް

ްމިދެންނެ ްހުރިޮގތް ްބަދަލުވެފައި ްުވޒާރާއަށް ްއަެނއް ްުވޒާރާއިން ވީްއެއް

މަސައްކަތްަްތަްއވެސްްބަދަުލެވފައިްހުރިގޮތާއިްއަދިްބަެއއްްަވޒީރުންްބައެްއް

ްމިކަހަލަް ްބަދަލުެވގެންދިުއމާ ްނަމާއެއްކޮށް ްބަދަލުވާއިރު ވުޒާރާަތކަށް

ްުވޒާރާތަުކެގް ްބައެއް ްހަމަ ްދެން ްއިނގޭތޯ. ްދިމާވަނީ ްހަމަ ކަންތައްތަްއވެސް

ްއެންޑް ްފަރނިޗަރ ްޮއފް ްމިނިސްޓްރީ  850ވަރނިޝިންގވެްސްްނަންތައްވެސް

ްމީހުންނަށްް ްނުކުާތއަީކ ްީމގެ ްއެހެްނނަމަވެސް، ްދެން ކިޔާލެވިދާނެ.

ްރަނގަޅަށްް ްދެން ްމިދަނީ. ްއުފެދިގެން ްބަެއްއފަހަރު ްުވޒާރާތައް ބަލައިގެންނޭ

ްވާހަކަދެެކިވް ްހަމަ ްރަނގަޅަށް ްމަޖިލީހުގައި ްރަްއޔިތުންެގ ޑިބޭޓްކުެރވިފައި

ްއުަފއްދަންޖެހޭ ްއެއީ ނަޑއެޭޅްްޑިބޭޓްކުެރވިފައި ްކަ ްނޫންތޯ ތަނެއްތޯ

ްރައްޔިތުންނަްށް ްއެއީ ްދިއުމަކީ ްއުފެިދގެން ަައް ްުވޒާރާތަ ްދަށުން  855ޤާނޫނެއްގެ

އެންމެްފައިދާހުރިްލާބަހުރިްގޮތްކަމަށްްއަޅުަގނޑަށްްފެންނާތީްމިްއިޞްލާޙުް

ްހުށަހެޅީ.ްޝުކުރިއްޔާ.ް
ް

ްެމންބަރު.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްތެރި ްމެންބަރުްްޝުކުަުރިްއޔާ ތާއީދުކުަރއްާވްޢިއްޒަްތތެރި

ްމެންބަރަށްް ްިޢއްޒަތްތެިރ ްކޮޅުަމޑުލުގެ ްޙަސަްނ، ްރަޝީދު  860ޙުސައިން

ްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް

ްއެްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްދެންމެ ްއަސްލަމް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަްއޑުއަތޮުޅގެ

ްހެޅުއްވިްއިޞްލާޙަށްްއަުޅަގނޑުްތާއީދުކުރަން.ްހުށަްްރަޝީދުްޙަަަަސންްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް865 
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ޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްމާޅޮސްމަޑުލުްއުތުރުބުރީގެްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއަރުވަްނ.ް ްފުުރޞަތު ްައޅުަގނޑު ްޒަީކއަށް ްޝަހީދު ްއިބްރާހީމް މެންބަރު

ް.11ްއިޞްލާޙުްނަންބަރުް

ް

ްވަރަޙްމަތުްބުރީްެމންަބރުްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުރުް ަައްސަލާމްޢަލައިކުްމ ްއަ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި  870ްهللاްޝުކުރިއްޔާ

ްޢިއްްްއިްބރާހީމްްަޝހީދުްޒަކީް ްވަބަރަކާތު. ްައޅުަގނޑު ްރަީއސް، ްމިހާުރްޒަތްތެރި ްމިފުރުޞަުތގައި

ްޑްރާފްޓްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބާުބެގ ްޑްރާފްޓް، ްމަޖިލީހުގެ ްވަޒީރުްނެގ ްމިވާ ާއއިްހުށަހެޅިފައި

ްދެތިންކަމެއްް ްފެންނަ ްިހމަނަންޖެހޭނެކަމަށް ްއަޅުަގނޑަށް ބެހޭގޮތުން

ްވަޒީރުންނެކޭް ްދަންނަވާލަންއޮތީ ްކަމަކަށް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ދަންނަވާލާނަން.

ްމިނިސްޓަރުންނަކީވެްސް ްސްޓޭޓް ްާނއިބުންނާއި ްަވޒީރުންގެ  875އެއްފަދައިން

ްޢައްޔަްނުކރާ ްސަރުކާރުން ްނުހިމެނޭ ްސަރވިްސގަިއ ސިޔާީސްްސިވިލް

ްަވޒީރުންެގްނާއިބުންނާިއް ްއިތުރަށް ްވަޒީރުްނގެ ްމިބާބުަގއި ްވާތީ ބަޔެއްކަމަށް

ްހިމަނާފައިް ްގޮތަށްެވސް ްޢަމަލުކުރެވޭނެ ްމިނިސްޓަރުންނާމެދު ސްޓޭޓް

ްމިގޮތަްށް ްިއޞްލާޙު ްހުށަހަޅާ ނޑު ްއަުޅގަ ްފެންނާތީ، ްައޅުަގނޑަށް ބާއްވަން

ްރަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެވަނަކަމަކަށް، ްއަޅުަގނުޑްމިހުށަހަޅަނީ.  880އީސް،

ްސްޓޭްޓް ްނާއިބުންނާއި ްވަޒީރުްނގެ ްވަޒީރުންާނިއ ފާހަގަކޮށްލަނީ

ްިމނިސްޓްރީއެްއެގް ްހަވާލުކުެރވޭ ްއެމީހަކާ ްޢައްޔަންކުރެެވނީ މިނިސްޓަރުން

ްމަޖިލީހުގެް ްއެމީހަކަށް ްހުށަހަޅާ ްމަޖިލީހަށް ްަރއްޔިތުްނގެ މެންޑޭޓާއެކު

ްބަޔާްނކުރާ ްކަުމގައި ްލިބިގެން ްއިތުރުކުރުމުެގްްއަޣްލަބިއްޔަތު މާއްދާެއްއ

 885ގޮތުން.ްއަދިްހަމަްއެހެންމެްމިއިޞްލާޙުްހުށަހެޅުމުގައިްއިްޞލާޙުްނަންބަރުް

ނޑު..74ް ްވެސްްއަޅުަގނޑުްމިފުުރޞަތުްގައިްދަންނަވާލާނަން.ްެއއީްއަުޅގަ

ް

ވިދާޅުވެަފއިްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްމިހާރުްފުރަތަމަްހުށަހަޅުއްވާްއިޞްލާުޙްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއޮޅުންއަާރގޮްތް ްއޭރުން ްގެންނެވިަޔސް ްެތރޭގައި ްވާހަކަފުޅުގެ ްފަހަތުން އޭގެ

 890ްކުޑަވާެނ،ްއެހެންވާތީްެއވާހަކަްދަންނަވާލީ.

ް

ްއޮޅުމެއްކަަމށްްލަފާކުރެވޭ.ްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ނުޑްއިޞްލާުޙަގިއްމިއޮތީްލިޔުުމގެ ްއާދެ،ްއަުޅގަ
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ްމިީއްްއިްބރާހީމްްަޝހީދްްޒަކީް ްިއޞްލާޙެއް ްހުށަހަޅާ ްމާއްދާއަށް ްއެްއަވނަ ްހަމަ ްއަޅުަގނުޑވެސް

ްވަޒީރުްނެގްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްަވޒީރުންނާއި ްގޮތަކީ ްއޮންަނންވާނެ ްޭއގައި އިތުރުކުރާ.

ްއެމީހަކާިއް ްޢައްޔަންކުެރވޭނީ ްިމނިސްޓަރުން ްސްޓޭޓް  895ނާއިބުންނަށާއި

ްރައް ްމެންޑޭޓާެއކު ްމިނިސްޓްީރއެްއގެ ްމަޖިލީހަށްްހަވާލުކުރެވޭ ޔިތުްނގެ

ހުށަހަޅަންވާނީްއެމީހަކަށްްމަޖިލީހުގެްއަޣްލަބިއްޔަތުްލިިބގެންްކަމުގައިްވުން.ް

ްޝަރުތުތައްް ްއަންނަިނިވ ްމީހަކީ ްކޮންމެ ްޢައްޔަންކުެރވޭ ްމަޖިލީހަށް އަދި

ްފުރިހަމަވާްމީހަކަށްްވާންވާނެެއވެ.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް..

ް900 

ްކިާހްހިސާބަކުންތޯ،ްޢިއްޒަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތިފާހަގަކުެރްއވީ ްމެންބަރު،ްޮއޅުމެއްކަމަށް ތްތެރި

ްވަޒީރުްނގެްމަޖިލިސްގެްބާބުގެްދެވަނަ..

ް

ްބޭނުމެއްނޫންްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްއަުޅަގނުޑ ްބަިއ، ްއެއިންނަ ްސުރުީޙކަމަށް ްއަރިމަތީ ްއާދެ،

ްއިންއިްބރާހީމްްަޝހީދްްޒަކީް ްބާއްާވކަށް ްސުރުޙީއާިއްއެގޮަތކަށް ްއަރިަމތީ ްިވޔަސް  905ްގޭތޯ.ްކޮންމެގޮތެއް

ްއެއްޗެިހްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިހުރިހާ ްފަހުން ްމުޤައްރިރު ްބަދަލުކުރާނެނޫްނތޯ އެްއޗެހިތައް

ްއެްއގޮތްްކުާރއިރުްދެއްތޯ.

ް

ްއާދެ،ްކުިރއަށްްގެންަދވާ،ްކުިރއަށްްގެންދަާވ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
ް910 

ްހުށަހަޅާއިުރްްރީްެމންަބރުްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބު ްއިޞްލާޙުތަްއ ްމިކަހަލަ ްައޅުަގނޑު ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްމިތަނުންްްއިްބރާހީމްްަޝހީދްްޒަކީް ްބޭފުުޅން ްގިނަ ްކޮމިީޓގެ ްޑްރާްފޓިންގ ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްމިކަހަލަްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިއީ. ްކަންބޮޑުާވކަމެއް ްވަރަށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްލެއްވީމަ ބޭރަށް

ްފަރާތުންވެްސްއެއްް ްއެބޭފުޅާެގ ްކުރާއިރު ްުސވާލުތަްއ ޗެއްސަށް

ްމުހިންމުކަމެއްް ްވަރަްށ ްެއއީ ްވިދާޅުވުްނ ްެއއްެޗއް  915ކޮންމެސްކަހަލަ

ްދޭތެރޭަގިއް ްމިާއއި ްދެން ްއެބޭފުޅުން ްނޭނގެ ްައޅުަގނޑަކަށް ކަންނޭނގެ.

ްގޮތެްއވެްސ.ް ްހައްަދވާނެ ްވޯޓުލަްއާވއިރު ްަވޑަިއެގން ްފަހުން ވިސްނަވާަފއި

ްމީހުންނާއިްއަޅުަގނ ްކޮމިޓީގެ ްޑްރާފްޓިންގ ްބޭނުންވޭ ްކޮްނވިންސްކުރަން ޑު

ްވޯޓުލެްއވުްނ،ް ްވާހަކަަދއްާކއިރު ްކަންތައްތަުކގައި ްމިކަހަލަ ްބޮޑަށް ވަރަށް

ްމާބޮުޑް ްެއޔަުކންނެއް ްލެއްވުމަކުންެނއް ްވޯުޓ ްއަިއސް  920ހަމައެކަނި
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ްމިހުށަހެޅީ ްެއގޮުތން ނޑު ްއަުޅގަ ްަކންނޭނގެ. ްނުދެއްވޭނެ .ްސަމާލުކަމެއް

ްމިއަށްް ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހިތުން ނޑު ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،

ްތާއީދުކުރަްއވާނެކަމަށްްހީކުރަން.ްޝުކުރިއްޔާ.

ް

ްމެންބަރު،ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްޢިްއޒަތްެތރި ްތާއިދުކުރައްވާ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި  925ޝުކުރިއްޔާ

ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުީރގެ ްއަްބދުްހުވަދުއަތޮޅު ލަޠީފަށްްهللا

ްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުްއަުރވަން.

ް

ްއިބްރާހީމްްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްމެންބަރު ްއުތުރުބުރީ ްމާޅޮސްމަޑުލު ްއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.

ނުޑްްލަޠީފްްވާހަކަެދއްެކވުން:هللاްއަްބދު ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުއްވުމަށް ްއިޞްލާހު ްހުށަހެޅުއްިވ ްޒަކީ  930ޝަހީދު

ްޝުކުިރއްޔާ.ްތާއީދުކުރަން.

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

 935ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްރ.އަތޮުޅގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް940 

ްއަޅުަގނޑުްިނޒާމާބެހޭްނުކުތާްމިނަގަނީްމިމަޖިލިސްގެްމަސައްކަތްްނިންމުންްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީް

ްޚިލާފަްށްްަބރުްޢަލީްވަީޙދުްމެން ްހިންގެިވޮގތާއި ްދުވަހު ްހުރިހާ ްމިއޮށް ްވަިނކޮށް ްކައިރިވެަފއި ްމިހާ

ްރައީސް،ްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަްތތެރި ްހީވާތީ، ްއަންަނންއުޅޭހެން ްބަދަލުތަކެއް ކުޑަުކޑަ

ްއަިދް ްޮކންމެވެސް ްޢިޒްަނއާިއއެކު ްރައީސްގެ ްމެންބަރުން ްތިއްަބވާ މިތަނުގައި

 945އާއިްގުޅުންހުރިްމަސައްކަތެއްްކުރުމަށްްނަމަވެސްްފޮނުވާލަްއވާފަިއްމަޖިލިސް

ްޔަޤީނުންް ްހަމަ ްއެިހއްޖެނަމަ ްވޯޓަކަށް ްމިތަނުަގއި ވީހިނދުގައި

ފާސްނުވާނެކަންްޔަޤީންްމިހާުރްލިަިޔެފަިއވާްއެްއވެސްްއިްޞލާހެއް.ްދެވަަން
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ްއެން ްއަުޅަގނޑުގެ ްއަޚް، ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްދެންމެއަކު ްދާދި ެމްމައްސަލައަީކ،

ްރ.އަޮތުޅެގް ްޒަކީ، ްޝަހީދު ްއިބްރާހީމް ްެއކުވެިރއެްއކަމުަގއިާވ ގާތް

ްއެމަނިކުފާނަށްް ްއެވިދާުޅވީ ްއެމަނިކުފާނު ްމެންބަރު،  950ޢިއްޒަތްތެރި

ނުޑެގް ްއަުޅގަ ް ްތެރޭަގއި ްމިތަުނގެ ްަރއީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި އޮޅުމަކުންނޭ.

ްރަޝީ ްިރާޔޟް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްތ.އަތޮޅުެގ ްކަމުަގިއވާ ދު،ްއަޚެއް

ްމައްސަލަިއަގިއް ްއަކުެރއްގެ ްއެންމެ ްމިދެންނެވީ ްއަކުެރއް، އެމަނިކުފާނު

ްހަމަް ްމަނިކުފާނު ްވަނީ ްޭއގެފަހުން ްުނދެއްވާފަިއ. ްފުރުޞަތު ްވަނީ މިތަނުން

ްމީހުންނާއިް ްއެިކ ްއެހެްނވީމާ، ްބަދަލުކުރެއްވި. ްއަކުރެއް ްެއކަހަލަ  955އެގޮތަށް

ްއަޅުް ްނުރައްވާކަމަށް ްޤަސްދުަގިއ ްއެގޮތަށް ްޔަޤީންކުރަން.ްދޭތެރޭ ނޑަްށ ގަ

ްގިނަވެގެންާނއިް ްަވގުުތ ްގިނަވެގެންާނއި ްޒަމާްނ އެހެންނަމަވެސް،

ްގޮތުަގިއް ްޭބކާރު ްނާޖާއިުޒގޮތުަގއި ްވަގުތުަތއް ްގިަނވެގެންާނއި އޮޅުންބޮޅުން

ްހާލުގަިއް ްޤަބޫލުުކރާ ްއަޅުަގނޑު ްހެދޭޮގތްކަމަށް ްދާތީވެ އެގޮތްިމގޮތަށް

ްއަޅުގަް ްއަރިހުން ްރައީސް ްމަނިކުފާނުްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވާލަްނ،  960ނޑު

އިޙްތިޔާރާިއެއއްކޮށްްެއކަންްނުކުރަްއވާނެ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްމިދަނީްވަމުން،ް

ްގޮތަކަްށް ްނުވާނެ ްތާނަގއި ްއޮތް ްކުރިއަށް ްއަލުްނ ްމިގޮްތގޮތް އެހެންވީމާ،

ނޑުްއިށީނދެލާނަން.ްޝުުކރިއްޔާ. ްހައްދަވާދޭންވުންްއެދެމުންްައުޅގަ

ް

ްމެންބަރުްްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއް ްޢިއްޒަތްެތރި ްއޮތީ ްދަންނަވާލަން ްހަމަ ްައޅުަގނޑު  965އާދެ،

ްނުދަންނަވަންް ނުޑ ްއަުޅގަ ްވާހަކަފުޅެއް. ްރަނގަުޅ ތިފާހަގަކުރެްއވީ

ްކުރާނަމެޭކް ްރަނަގޅު ްައޅުަގނޑު ްނުވަތަ ްބަަލިއގަންނާނަމެކޭ އަޅުަގނޑު

ްމީގަ ްދަންނަވާލަިއފިން ނުޑ ްއަުޅގަ ްިމހާރު ްއިނގޭތޯ. ްނޫނެކޭ ިއްނުވަތަ

އަސްލުަގއިްއޮތީްކިހިނެއްތޯްަބލައިލަން.ްމަޖިލީހުގެްފްލޯރގަިއްއަޅުަގނޑަްށް

ނޑުެވްސް ްައޅުގަ ްކަމަށް ްއުސޫލަކުން ްއެްއ ްކުރެވޭނީ  970ކަންތައްތައް

ްަޤބޫލުކުރައްވާެނ،ް ްމެންބަރުންވެސް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަދި ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ.

ްެއއްެޗއް ްއޮތް ްލިޔުމުގައި ްއޮތް ްސޮއިކުރަްއވާފައި ްނޫީންްމިހާރު ބަލައިލާފައި

ްމިގެންދިޔަީއް ނުޑ ްއަޅުގަ ްނުދަންނަވާ ްަވކިެއއްެޗއް ްއަދި އަޅުަގނޑު

ްއެްއޗެްއްދަންނަވާލަނަން.ް ނުޑްޭއގެފަހުން އެހެންވެގެން.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ
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 975ދެންްއެހެންނަމަވެސް،ްމިހާރުްއަޅުަގނޑުްސާފުކޮށްލަދޭންްދަންނަވާލާނަން،ް

ްއަުޅގަ ްކުީރގަިއ ްއޭެގ ްއެކަމަކު ްއާދެ،ްދެން ްއެހެްނގޮތަކަށް. ްމިދިޔައީ ނުޑ

ްކުޑަުކަޑް ްައޅުަގނޑު ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ނޑު.. ްއަުޅގަ ްދެން އެހެންވީމާ،

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއިނގޭތޯ، ްޖެހިއްޖެ ްޖައްސާލަން ްމަޑު ހިނދުކޮޅަކަށް

ްރިޔާސަތުްން ްމިދެންނެީވ ްހުއްދަ، ްނިކުމެަވޑަިއގަތީ ްމިކޮޅުން މެންބަރަކު

 980ންްެއހެންވީމާ.ްއާދެ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްދެްންއެކަންްއެނގުމަކާނުލާްދެ

ްބަލަެއްއް ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ްަވގުތަކަށް ްޖަލްސާގެ ްނޭރުވޭނެ. އަޅުަގނަޑކަށް

ްގެންދަވާ.ް ްކުިރައށް ްއާެދ، ް)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ްިމވަގުެތއް. ނުގަނެވޭނެ

ްމިހާރުްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްއެރުވިދާނެްއާދެ.

ް

 985ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ނުޑްފާހަގަކޮށްލަްންްޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުްހުވަުދއަ ްއަުޅގަ ްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްކުީރގަިއވެސް

ްހުރިހާްްޢަދުނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްކޮމިޓީގެ ްޑްރާފްޓިންގ ްފެނޭ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްމިކަންތައް. އުޅުނީ

ްކޮމި ްޑްރާފްިޓންގ ްސޮިއކުރެްއވުމަށްފަހުގައި ްހާޒިރީގައި ޓީެގްމެންބަރުން

ްދެންް ްބޭއްުވމަށްފަހު ްއެތާނގައި ްކޯރަމް ްދަތިނުވާވަރަްށ  990މަސައްކަތަށް

ްތިއްބެވިްމެންބަރުންްމިތަނުގަިއްބައިތިއްަބވަން...

ްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްއާދެ،ްްރިޔާސަތުްނ ްވާހަކަފުެޅއް. ްރަނގަޅު ްތިއީ ްއާދެ، ްމެންބަރު، ޢިްއޒަތްތެރި

ްއެ ްއިނގޭތޯ. ްއެދެން ްދެއްވުްނ ްބެހޭގޮތުންްއިށީނދެވަަޑިއގެން ކަާމއި

ްމިހާރުް ްނާރުވާނަން. ްދެން ްފުރުޞަތެއް ްއަުޅަގނޑު ްދަްއކަާވކަށް ވާހަކަފުޅު

ްާދް ްފާސްނުވެގެން ްޑްރާފްޓިންގްމިމަޖިލީހުން ްދަންނަވާެލވިއްޖެ  995އަޅުަގނޑަށް

ްމިހާރުް ްއޮްތކަމެކޭ. ްތެރޭަގއި ްމީގެ ްޑްރާފްޓްކުރުމަީކެވސް އެްއޗެހި

ްމުއްދަތު ްދުވަުހެގ ްއެްއ ްޤަޫބލެއްނުކުރެވުނު.ްްއަޅުަގނޑުމެން ްެއގޮތް ޖެހީމާ

ްކިހިނެއްޯތް ްއަުޅަގނޑު ްދެން ްރަނގަޅެއްުނވި. ްމުއްދަތަކަށް ްދުވަހުގެ ތިން

ްމިގެންދަނީ.ް ނުޑ ްއަުޅގަ ްގެންދެވޭެނގޮތަށް ނޑަށް ްއަުޅގަ ގެންދާނީ.

ނުޑް ްއަުޅގަ ްޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާޭށ ްެމންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި  1000އެހެންވީމާ،

ްގޮތަ ްކޮންމެްސ ްއުސޫލެްއްމިދެންނެވީ، ްިމގެންދެޭވނެ ކަށް
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ްގޮތެނެތް.ް ްކުރެޭވނެ ްމިކަން ްއެހެންނޫނިއްޔަކާ ްޖެހޭނެ. ހަމަޖައްސައިދެްއވަން

ްކޮމިީޓެގް ްޑްރާފްޓިންގ ްމެންބަރުން، ްިޢއްޒަތްެތރި ްއަޅުަގނޑު ދެން

މެންބަރުންްމިތާްތިބޭފުޅުންްބަޙުސްކުރަްއވާއިރުްިތއްބަވާނެކަަމށްްއަޅުަގނުޑް

ްމިމަ ްދެން ްއެބޭފުޅަުކްޤަބޫލުކުރަން. ްބޭުފޅުން ްހުށަހެޅުްއވި  1005ްއސަލަތައް

ްފޯކަްސް ްހަމަ ްއެމާއްާދއަކަްށ ްގޮތަކަށް ްބޭނުންފުޅުވާ ކޮންވިންސްކޮށްެދއްވަްނ

ްލިިބަވޑަިއގަންނަވާނެ.ް ްފުރުޞަތު ްެދއްެކވުމުގެ ްވާހަކަފުޅު ކުރަްއވަިއގެން

ްފެންނާތީް ްނުދާަކމަށް ްގެއްިލގެން ްއެުފރުޞަތު ްއެގޮތުން އެހެންވީމާ،

ްމީހުންވެސްްއަޅުަގނ ްހުރިާހ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްމިކުރީ. ްމިގޮތަށް ޑު

ްެއގޮތަށްް ްެއކަން ްވާސިްލވުމަށްޓަަކއި ްައމާޒަށް ްކުރަމުންދާ  1010މިމަސައްކަތް

ްނުކުރަން،ް ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާތަނަށް ްއެހެންނޫނިއްޔާ ްޖެހިގެން. ކުރަން

ްއާދެ،ް ްެއދެން.. ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްދެއްތޯ. ްއެހެނެއް ނުދަންނަވަން

ްއިބްރާހީމްްނިޒާ ްމެންަބރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްރ.ައތޮޅުގެ ްނުކުތާއެްއ މާބެހޭ

ްޝަހީދުްޒަކީ.

ް1015 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްނުކުތާއެްއްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްނިޒާމާެބހޭ ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްިޢއްޒަތްތެްއިްބރާހީމްްަޝހީދުްޒަކީް ްއަްއޑުއަޮތޅުގެ ްުޙސްނުއްސުޢޫދުެގްމިނެގީ ްމެންބަރު ްރި

 1020އިޞްލާޙަކަށްްލިޔުމަކުްނވާްުކށެއްްރަނގަުޅކޮށްލެްއވިހެންްހީވިްޢިްއޒަތްތެިރްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއިޞްލާޙަކަްށް ްކުރިން ްތަންކޮެޅއް ްމީގެ ްވާހަކަފުުޅަގއި ރައީސް

ްހަމަް ްަދްއކަވަމުން. ްވާހަކަފުޅު ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ހުށަހެޅުމަށްފަހު

ްހުށަހަޅާފައިއޮތް،ްްއެމޭރުމުން ްމިހާރު ނޑު ްއަުޅގަ ްމިދެްނނެވީ އަޅުަގނޑު

ްނުޖެހޭނެކަން.ްއަނެއްާކް ްހަމައެއް ްލިޔެއްެޖއްާޔްއިބާރާތެއް ލިޔެފައިއޮްތގޮތަށް

 1025ްމިހެންްމިގޮތަށްްމިދިމާވާންޖެހެނީ..

ް

ް
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ްވަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަިދ ްނުދަންަނވަން ްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ިކގޮތަކަްށްއާދެ،

ްއަޅުަގނޑުްނިންމިްވާހަަކއެްއ.

ް1030 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްޝުކުރިއްާޔ.ްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް
ްއިްބރާހީމްްަޝހީދުްޒަކީް

 1035ްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް

ްޙުސްނުއްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިހާރު ނޑު ްއަުޅގަ ްއެދެން. ސުޢޫުދެގްއިށީނދެވަަޑއިދެްއވުން

ްއެވިދާުޅވާްން ްއިބާރާތެއް ްހަމަނުޖެހޭ ނޑައެިޅގެްނ ްކަ ހުށަހެޅުމުގައި

ްއެްއޗެއްނޫްނކަންްހަމަްވަރަށްްރަނގަޅަށްްއިނގޭ.ްއެކަުމް  1040ވިދާޅުވެަފއިްއޮތް

ްއެންެމް ްމެންބަރުގެ ްިޢއްޒަތްތެރި ްތ.އަތޮޅުގެ ްތިވިދާުޅވި ްދުވަހު ކުރީ

ްއެހެން ްމަފްޙޫމު ްމުޅި ްބަދަލުވީމަ ްފިލި ްބަދަލުވެގެްންްއަކުެރއްގެ ގޮތަކަށް

ްދޭއްެޗއް.ް ްޮއތް ްދެތަފާތެއް ްބޮުޑ ްވަރަށް ްއެއީ ްއެހެންވީާމ، އެދަނީ.

ްދެއްތޯ.ް ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްއަމިއްލައަށް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްމިއީ އެހެންވީމާ،

ްތިބިކަމަށްް ްތިގެންަދން ްދޫދެއްަވއިގެްނ ްތިބޭފުުޅން ްެއގޮތަށް  1045އެހެންވީމާ،

ް ްހަމަ ްމީނީ ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ނޑަށްެވްސްވަންޏާ ްައޅުގަ ްގެންދަން. އެގޮތަށް

ްއެބޭުފޅުންނަށްވެސްް ްމާފަސޭހަވާނެ. ްޑްރާފްޓިންގްކޮމިޓީއަށްވެސް މާފަސޭހަ.

ްނިމެމުންދާގޮތަކަށްް ްމިތަނުން ްހަމަ ްނުގެންޮގސް ްފަހަރަށް ދެވަނަ

ްވަރަްށް ްދެއްވާނަމަ ްފްލެކްސިބިލިޓީ ްއެގޮތަށް ްތިބޭފުޅުން ނިންމާލަން،

ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްެއހެންނަމަވެސް،ްްރަނގަޅަށް ްއިނގޭތޯ.  1050ގެންދެވޭނެ

ްެއގޮތަްށް ްވިދާުޅވީމާ ްގެންދާށޭ ްހަދާފައި ްވަިކގޮތަަކށް ްއެގޮތަށް ތިބޭފުޅުން

ްއެވާހަަކް ްއެހެްނވީމާ، ްމިކުރަނީ. ްމިމަސައްކަތް ނުޑ ްއަުޅގަ ގެންދެވޭތޯ

ްތ.އަތޮުޅެގް ްމިހާރު ްދެން ްގެންދާނަން. ްުކރިއަށް ނުޑ ްއަުޅގަ ދަންނަވާލަމުން

މެންބަރު،ްއާދެ،ްތ.އަތޮޅުެގްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްޢިއްޒަތްތެރިް

ނޑުްފުރުަޞތުްއަރުވަން.  1055ްޝަރީފްްފޮނުއްވާްހުށަހެޅުންްހުށަހެޅުމަށްްއަޅުގަ
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ް

ނޑުްހުށަހަޅާްއިްޞލާޙުްފުރަތަމަްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ް`ްއާދެ،ްެދވަނަްމާއްާދއަށްްއަުޅގަ

ްވަޒީރުްނެގްދަންނަްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްހުށަހަޅާަލން ްމާއްދާއަށް ްދެވަނަ ްއަޅުަގނޑު ވާލާނަން.

ް ްއަރިމަތ2ްްީމަޖިލީހުގެ ްއިޞްލާަޙކީ؛ ްބޭނުން ްހުށަހަޅަން ްމާއްާދއަްށ ވަނަ

 1060ވަޒީުރންގެްމަޖިލީހަށްްް-2ޒީރުްނގައިްހުްނނަންޖެހޭްޝަރުޠު.ްސުރުޙީއަކީްވަ

ްފުރިހަ ްޝަރުޠުތައް ްއަންނަނިވި ްމީހަކީ ްކޮންމެ ްމީހަކަށްްޢައްޔަންކުެރވޭ މަވާ

ްޖަމާޢަތުގެް ްސުންނަތް ްކަމުގަިއވުމާިއ، ްމުސްލިމަކު ް)ހ( ވާންވާެނއެވެ.

ްއެހެންް ް)ނ( ްކަުމގަިއވުން. ްރައްޔިަތކު ްިދވެހި ް)ށ( ްކަމުގަިއވުން. މީހަކު

ް ްއުމުރުން ް)ރ( ްކަމުަގއިނުވުން. ްރައްޔިަތކު އަހަުރ25ްްޤައުމެްއގެ

ްކަ ްމީހަކު ްހަމައަށްހުރި ްބުއްިދ ް)ބ( ް)ޅ(ްފުރިފައިވުން.  1065މުގަިއވުން.

ްޚިޔާނާތުެގް ްނުަވތަ ްކުށެއް ނަޑއެޅިފަިއވާ ްކަ ްހައްެދއް އިސްލާމްދީނުގައި

ްޝަރީޢަތަްށް ްތެޭރގަިއ ްފަސްއަހަރުދުވަހުގެ ްވޭުތވެދިޔަ ކުށެއްކުިރކަން

ްވަޒީރުކަުމެގް ް)ކ( ްމީހަކުކަމުގައިުނވުން. ްގެއްލިފަިއާވ ްއަބުރު ސާބިތުވެ

ްޤާ ްލަޔާޤަތާއި ްއަދާކުރުމުގެ ްމީހަކުކަމުަގއިވުން.ްމަސްޢޫލިއްޔަތު ބިލްކަންހުރި

ްޝަރީޢަތަށްް ްހިންގިކަން ްޢަމަލެއް ްބަދުއަޚްލާޤީ ްކުަޑކުދިންނާމެދު  1070)އ(

ްދަރަނިތަކެއްް ްއަދާކުރަންެޖހޭ ް)ވ( ްނުވުން. ްމީހަކުކަމުަގިއ ސާބިތުވެފަިއވާ

ްޚަާލޞްކޮށްފައިވުން.ް ްމީަހކުނަމަ،ްއެދަރަނިތަެކއް ްސާބިތުވެފަިއވާ ހުރިކަމަށް

ްމިމާއްދާގެ ްއިތުުރްންް)މ( ްކަންތަކުގެ ްބުނެފައިވާ ްަގއި ް)އ( ްއަދި )ޅ(

ްބާަރް ްސާިބތުވެގެން ްޝަރީޢަތަށް ްކުރިކަން ްކުށެއް ްޖިނާއީ އެްއވެސް

ްމީހަކުނަމަް ްކުެރވިފަިއާވ ްޙުކުެމއް ްދިގުމުއްދަެތއްގެ  1075މަސްދުވަހަށްވުރެ

އެޙުކުމެއްްތަންފީުޛކޮށްްނިމުނުތާ،ްނުވަތަްެއކުށަކަށްްމަޢާފްްލިބުނުތާްތިންް

ްއިޞްލާޙު.ްްއަހަރު ްހުށަހަާޅ ނޑު ްއަުޅގަ ްމިއީ ްއާެދ، ފާއިތުވެފަިއވުން.

ނޑުމެންނަްށް ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްޖެހުނީ ްހުަށހަޅާލަން ްމިއިޞްލާޙު އަޅުަގނޑު

ްނެތްް ްޭއގަަޔކު ްިމވަނީ، ްޑްރާފްޓްގެ ްމިވާ ްކުރިމަީތގައި އަޅުަގނޑުމެން

ްކަމުގަ ްމީހަކު ްހިންގިފައިވާ ްޢަމަލެއް ްބަދުއަޚްލާޤީ  1080ިއ،ްކުޑަކުދިންނާމެދު

ްހައްދުް ްިއސްާލމްދީނުގެ ްޭއަގއި ްއެހެންމެ، ްަހމަ ްދެން ްނެތް. އެބަެއއްެވސް

ްވޭތުވެިދަޔް ްކުރިަކން ްކުެށއް ްޚިޔާނާތުގެ ްނުަވތަ ްކުެށއް ނަޑއެޅިފަިއވާ ކަ
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ްގެއްލިފަިއާވް ްއަބުރު ްސާބިތުވެ، ްޝަރީޢަތަށް ްތެރޭ ްދުވަހުގެ ފަސްއަހަރު

ްޝައް ްނެތް. ްއެމާއްދާެއއްެވސް ްުނވުން. ްކަމުގައި ެކއްނެތް،ްމީހަކު

ްސަބަބަކީ،ް ްލިޔަްނ. ްމާއްދާތަކެއް ްމިފަދަ ްއެބަޖެހޭ  1085އަޅުަގނޑުމެން

ްވަރަށްް ްރަްއޔިުތންނަށް ްއަާދކުރަން ްދައުރެްއ ްމުހިންމު ްވަރަްށ ވަޒީރުންނަީކ

ްހުންނަާވް ްހަވާުލވެެގން ްވުޒާާރއަާކއި ްކޮްށދޭން ްކަންތައްތަކެއް މުހިންމު

ްކުޑަ ްއެބޭފުޅުންނަކީ ްއެުކގަިއ، ްމެދުގަިއްބޭފުޅަކަށްވުމާއި ކުިދންނާއި

ްގެއްލިފަިއާވް ްއަުބރު ްހިންގާ ްޢަމަލެއް ްއަޚްލާޤީ ްބަދު ްޙަޔާުތަގއި އެބޭފުޅުންގެ

ްއަޚްލާީޤް ްއެބަދު ްޔަޤީނުން ްހަމަ ްހަމަގައިުމވެސް، ްމީހަކަށް  1090މީހެއްކަމުގަިއވާ

ްއޭނަވެްސްއޭެން ްތާއީެދއްނުކުރާނެ. ްުކއްޖާވެްސްވަޒީަރކަށް ްއެހިންގި ޢަމަލު

ްވަޒީ ްތިބި،ްބޭނުމެއްނުވާނެ ްދެން ްއެހެންމެ، ްހަމަ ްއަންނާކަށެއް. ުރކަމަށް

ްެއވަޒީރުކަެމްއް ްުކއްޖަކުެވްސ ްއެްއވެްސ ްތިބި ްިކޔަވަްނ ރާއްޖޭަގއި

ްކުަޑކުދިންނާއިމެުދް ްެއއީ ްއެވަޒީރަކީ ްބުނާނެ ްއެކުދިން ޤަބޫލެއްނުކުރާނެ.

ްއެހެންވީމާ،ް ްމީހެކޭ. ްެގއްލިފައިހުރި ްއަބުރު ްހިންގާ ްޢަމަލު  1095ބަދުއަޚްލާޤީ

ްރަނގަުޅްއަޅުަގނ ްވަރަށް ްނަގަންޖެހޭނީ ްމަޤާމަށް ްވަޒީުރންގެ ްއެފަދަ ޑުމެން

ްއަޅުަގނުޑް ްފެްނނާތީ ްމީހުންކަމުގައި ްރަނގަޅު ްތާޙިރު ްގޮތަކުންވެސް ހުރިހާ

ްއެއޮްތް ްއިތުރުޮކށްފައި ނޑު ްއަުޅގަ ްދެވަނައަށް ްެއއޮތީ. ްއިތުރުށްފައި އެމާއްދާ

ިޚޔާނާތުގެްކުށެްއްްމާއްދާްމިއީ،ްއިސްލާމްދީނުެގްހައްދެއްްަކނަޑއެޅިްުނވަތަ

 1100އަހަރުްުދވަހުެގްތެރޭަގއި،ްެއއީްިމީއ5ްްއަހަރުްދުވަސް.ްާއދެ،5ްްކުރިކަންް

ްޢަމަލުކުރެވެމުންދާް ްޤާނޫނު،ްމިހާރު ްދިޔަ ްޤާނޫނު،ްޢަމަލުކުރެވެުމން ކުރީގެ

ްާމއްދާެއއް.ްއަދިް ްއޮތް ްިލޔެފައި ްވަރަްށްރަނގަޅަށް ޤާނޫނުއަސާސީަގއިެވސް

ނޑުމެންގެްމީގެްކުީރގައިްއޮތްްޤާނޫނުއަސާީސްހަމަްއެހެންމެ،ްމީގައިްއަޅުް ގަ

ްއޮތީަމް ްލިޔެފައި ްމިމާއްދާ ްޤާނޫނުއަސާީސގަިއވެސް ްޮގއްަސއޮތް އުިވގެން

ްމިހާރުް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްފެންނަނީ ްއިތުުރކުރަން ނޑު ްއަުޅގަ  1105އެމާއްދާ

ްޤާޫނނުއަސާސީަގިއް ްހެދޭ ްމިއަލަށް ްޮއތްގޮތުން ްމާހައުލު އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްމިމާއްދާ ްޤަބޫލުކުރަންްމިގޮތަށް ްއަޅުަގނުޑ ްއެހެންވީމާ، ްއިތުރުކުރަން. ތައް

ްތާއީދުކުރައްވާނެކަމަްށ.ް ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަްތތެރި ްކޮންމެސް މިއަށް

ްވަަޑއިގަތުާމިއް ްފުރާ ްހައްޖަށް ްމިއަދު ްމެންބަރު ްތާއީުދކޮށްދިން އަޅުަގނޑަށް
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ްއެ ްތާއިދުކޮށްދެއްވުން ްމިކަމަށް ްމެންބަރަކު ްއެހެން ްކޮންމެސް  1110ިދްގުިޅގެން

ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރުްދަންަނވަން.

ް

ްމެންބަރެއްގެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތާއިދުކުރަްއާވ ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދ.އަޮތޅުެގ ްމިއޮތީ ްޢަބްދުއްލަޠީފްގޮތުަގއި

ްއެހެންމުޙަންމަދު ްވަަޑއިގެންނެްތ. ްމެންބަރު ްއެޢިއްޒަތްތެިރ  1115ވީމާ،ް.

ްއަރުވަން.ް ްފުރުަޞތު ްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރަކަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ތާއިދުކުރަްއވާ

ްލ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާމަނިކު.

ް

ނުޑްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫާސމަނިކުް ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުމަށް ްޝަރީފްގެ ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްތ.އަތޮޅު

 1120ްތާއީދުކުރަން.ްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްހީަވީންްތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަ ްައޅުަގނޑަށް ްދެން ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްކަންނޭނގެ.ް ްނެްތ ްަވގުތެއް ްއަރުވާހާ ްފުރުަޞތެއް ްއިތުރަށް އަޅުަގނޑު

ްމިމައްސަަލް ްމެންބަރަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްމިއުޅެނީ. ްބާކީ ްމިނެޓެއްހާއިރު މިހާރު

ް ްަވގ5ްުހުށަހެޅުމަށް ްއިރުގެ ްއަރުވަންޖެހޭ.ްމިނެޓް ނުޑ ްއަުޅގަ  1125ެތއް

ްގދ.ެގް ްއަުޅަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްބޭނުންފުޅުވާކަމަްށވަންޏާ. އެހެންވީމާ،

ްިމް ްައޅުަގނޑުމެން ްޢަލީއަށް ްވަޙީދު ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެންެމް ްހަމަޖެްއސެވުން ްއަރުާވގޮތަށް ްފުރުޞަތު ްފަހުން ހުސްވަގުުތކޮުޅގެ

ް ްއެހެންކަމަށް ްމަޑުކޮށްލާފައިްރަނގަޅުތޯއޭ. ްެއގޮތަްށ ްއަޅުަގނޑު ވަންޏާ

ްހުސްަވގުތުކޮުޅެގް ްފުރުޞަތު، ްފަހުން ްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރަށް  1130ޢިއްޒަތްތެރި

ްޑްރާފްޓިންގް ްއެދެން ނޑު ްއަުޅގަ ްދެން ްއަރުވާނަޭމ. ްފުރުޞަތު ފަހުން

ްމެންބަރުންް ްޢިްއޒަތްތެރި ްގެންދެޭވގޮތަށް ްޖަލްާސވެސް ކޮމިޓީގެ

ް ްގަިޑއަްށްވަަޑއިގެންެދއްވާެނކަމަށް. ްމެންބަރުންވެސް ްޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ

ްމެންދުރުފަހުގެް ްދެންމެއަކު،ްިމއަދު ްމިހާރުވެސް ްއެދެން. ވަަޑއިގެންެދއްވުން

ް ްފެށުނީ ްއެކަްށ14ްްމިޖަލްސާވެސް ްއެހެްނވީމާ، ްފަހުން. ްއިރު  1135މިނެޓް

ްަބއެްއް ްވަގުުތތަކަކީ ްގެއްިލގެންދާ ްހަމަ ްބަހައްޓަވަިއގެްނ ހަނދުމަފުޅު
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ްއަނެއްަބިއްްޢިއްޒަތްތެރި ްވަަޑއިގަންަނވާއިުރ ްގަިޑއަށް މެންބަރުން

ްވަރަްށް ްަވޑައިުނގެންނެވުނީމަ ްގަިޑއަށް ްމެންބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެބަް ްމެްނބަރުން ްިޢއްޒަތްތެރި ްެއޝަކުވާ ްމިދިމާވަނީ. ދެރަގޮތަކަށް

ްއެހެންވީމާ،ް ްއަހަމު. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެބަ ްެއއަޑު ްއަދި  1140އުފުއްލަާވ.

ްއެ ްއަޅުަގނުޑްއެފުރުޞަތު ްނުދެއްުވން ްއެގޮތަށް ްމެންބަރުންނަށް ހެން

ްހުސްަވގުތުކޮެޅްއް ްބައިގަޑިއިުރގެ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި އެދެމުން

ްޖަހާއިރުްަވޑަިއެގންދެއްވުންްއެދެން.4ްއަރުވަން.ް

ް

 1145ްް]ށ16.22ްްނ15.32ްްްއިންޓަވަލްް[

ް

ްމެންބަރުންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްތެރި ްިއށީނދެވަޑަިއގެްންް`. ނޑިކޮޅުަތކުަގއި ގޮ

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްޖަލްސާކުރާްމާލަމަށ57ްްްދެއްވުންްއެދެން.ްމިހާރުް

ްމިހާުރް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެީކގައި ްމިއާ ްއާދެ، ްދެއްަވއިފި. ވަދެަވޑަިއގެން

ްމުޙަންމަދުް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްގދ.ގެ ްމިއޮތީ ްއަރުވަން  1150ފުރުޞަތު

ްފޮނުއްވާ ްޢަލީ ްްވަޙީދު ްނަންބަރު ްދެްއވުްނ13ްްއިްޞލާޙު ހުށަހަޅުއްވާ

ްއެދެންްދެވަނަްމާއްދާއަށްްފޮުނއްވާަފއިްއޮތްްިއޞްލާޙު.

ް

ްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްަރީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮތަްށ2ްްޝުކުރިއްާޔ ްއަްނނަނިވި ްމާއްދާ ްވަނަ

ްހުންނާްއިޞްލާޙުކުރަން.ްމުޙަްނމަދުްވަީޙދުްޢަލީް ްަވޒީރުންަގއި ްޝަރުޠު.  1155ް)ހ(2ްްންޖެހޭ

ްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްެވވޭނީ ްމެންބަރަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ްޝަރުޠުތަްއްވަޒީރުްނގެ އަންނަނިިވ

ް ްވެގެންނެވެ. 1ްްފުރިހަމަ ްރައްޔިތަކަްށވުން. ްޤައުމެއްެގ2ްްދިވެހި ބޭރު

ް 3ްްރައްޔިތަކަށްުނވުން. ްފުރިފައިވުން. ްއަހަރު ްފަންސަވީސް 4ްއުމުުރން

ާމއި،ްުސންނަތްްޖަމާޢަތުގެްމީހަކުްކަމުގަިއވުން.ް)ށ(ްމުސްލިމަކުްކަމުަގއިވު

ްމަޖިލީހުެގް ްވަޒީރުްނގެ ްމީހަކަށް ްާޙލަތެއްަގއިވާ ްޙާލަތްތަކުންކުރެ  1160އަންނަނިވި

މެންބަރަކަށްްނުވެވޭނެެއވެ.ްައދިްވަޒީރުންގެްމަޖިލީހުގެްމެންބަރަކަށްްއެފަދަް

ްމަޖިލީހު ްވަޒީރުންގެ ްއެމީހަކު ްމެދުވެރިެވއްޖެނަމަ ްމެންބަރަކަމުންްޙާލަތެއް ގެ

ް ްދަރަނިތަކެްއްް-1ްވަިކވާނެެއވެ. ްނުވަތަ ްދަރަންޏެއް އަދާުކރަންޖެހޭ
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ްމީހަކުް ްހުރި ްޚަލާޞްނުކޮށް ްެއދަރަނިތައް ްސާބިތުވެ، ހުރިކަމަށް

ް ްާބަރްް-2ކަމުގަިއވުން. ްސާިބތުވެގެން ްކުރިކަން ްކުށެއް  1165ޖިނާއީ

ް ްކުެރވިފަިއވާ ްޙުކުމެއް ްމުއްދަތެއްގެ ްދިގު މީހަކުނަމަްމަސްދުވަހަށްވުރެ

ް ްލިބުނުތާ ްމަޢާފް ްެއކުށަކަށް ްނުވަތަ ްނިމުނުތާ، ްތަންފީުޒކޮށް 3ްއެޙުކުމެއް

އަހަރުނުވާްމީހަކުްކަމުަގިއވުން.ްދެންްމިޑްރާފްޓާްއަޅާބަލާއިުރްއަޅުަގނުޑެގް

ްޑްރާފްޓަށްުވެރް ްނަމަހީވެްސ ްއެހެން ްެއއްގޮްތވާނެ ްދާދި މިއިޞްލާޙު

ްނަންބަރުތަކެއް ްޮއތް ްގެނެސްަފއި ްބަހާލެވިފަިއްމިއިޞްލާޙު ްަމއްަޗްއ  1170ގެ

ނިޑއަްށް ްސިކު ްެއއްެޗއް ްބުނާ ްމީަގއި ްއެީކަގއި ްމިފަސޭހަކަމާ އޮތުމުން

ްހަަމް ްބާބުތަުކގަިއވެސް ްއެހެން ްިމިއޞްލާޙުގަިއ ްއަދި ނަގަިއގަނެވޭެނ

ްބަލައިލާއިުރް ްމިިއޞްލާޙަށް ްަބލައިލެވިފަިއވާނެ. ްހަމަ ްގޮތަށް ބަހާލެވިފައިވާ

ްައުޅގަ ްގޮތެްއވިއަްސްދިވެހިރައްޔިަތކަށްވުން ްކޮންެމ ނޑުމެންނަށް

 1175ބޭރުގެްރައްޔިތަަކށްނުވުންްހަމަްް-2ދިވެހިރައްޔިަތކަށްްމިޚާއްޞަކޮްށލެވެނީ.ް

ްޔަޤީންކޮށްލަދޭ.ް ްޮބޑަށް ްއޭނައަށް ްރަްއޔިތެއްކަން ްިދވެހި ްއަދި އެފަދައިން

ް ްގޮތެްއިވއަްސ25ްްޢުމުރުން ްކޮންެމ ްމިނަންބަރުން ްފުރިފައިވުން އަހަރު

ްޒުް ްބޮުޑްއަޅުަގނޑުމެން ްވަރަށް ްުޒވާންޖީލަށް ްތިބި ްކިަޔވަިއގެން ވާންޖީލަށް

ް ްލިބިގެންދާނެ. ނޑުމެްންް-4ފުރުޞަތެއް ްައޅުގަ ްކަމުގައިވުން މުސްލިމެއް

ްއެަބް ްމީގެންވެސް ްއެްއކަން ްހާސްަކންބޮޑުވާ ްއެންމެ  1180ކަންބޮޑުވާ

ސަލާމަތްކޮށްދޭ.ް)ށ(ްގައިްމިއޮންނަނީްވަޒީރުންގެްމަޖިލީހުެގްމެންބަރުންގެް

ްމީަގިއްކިބަިއގަ ްޖުމްލަގޮތެއްަގއި ްސިފަތައް. ްމަޤުބޫލުނޫން ްހުރުން އި

މިއޮންނަނީްވަޒީރުންގެްމަޖިލިސްގެްމީހެއްގެްކިަބއިަގއިްހުރުންްޝަރުތުކުރާް

ްމަޤުބޫލުނޫންްސިފަތައް.ް ްހުރުން ްަވޒީރެްއެގްކިބަިއގައި ްއެފަދަ ސިފަތަކަކާއި

ްދަތުރުކުރަނީ.ް ްމި ްޢާންމުގޮތެއްަގިއްމީގައި ްސިފަތައް ް)ށ(ްގައިްއެދެ  1185ދެން

ްއަދާކުރަންޖެޭހް ްމީހަކު ްމަޖިލީހުގެ ްވަޒީރުްނގެ ްތެޭރގައި ްސިފަތަކުގެ އަންނަ

ްހަމަް ްމިއީވެސް ްސާބިތުވުން. ްކަމަށް ްހުރި ްދަރަނިތަކެއް ްނުވަތަ ދަރަންޏެއް

ްމިީއް ްކަމުގަިއވުން ްމީހެއް ްހުރި ްޚަލާސްނުކޮށް ްހުންނަންޖެހޭނެ ކޮންމެހެން

ްއެްއޗެއް ްހުންނަންޖެހޭނެ ްފާހަގަކުރަންްްކޮންމެހެން ނުޑ ްއަުޅގަ ކަުމގައި
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ްމިް ްއެހެންވީމަ، ްދެން ްއެަބއާދެ. ްވާހަކަެވސް ްކުށެއްގެ ްޖިނާޢީ  1190ހަމައެކަނި

ްއަޅުަގނޑުްިމގޮތަށްްއިޞްލާޙުްހުށަހަޅާްވާހަކަދަންނަވަން.ްޝުކުރިއްޔާ.

ް

ްޢިްއޒަތްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތާއީދުކުަރއްާވ ްމެްނބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމެންބަރުްޝުކުރިއްާޔ ތެރި

ްޢަބްދު ްމެންބަުރ ްޢިއްޒަތްތެރި ްހދ.ގެ ްއަރުވަން.ްهللا ްފުުރޞަތު ނަސީރަށް

ްކޮންމެވެްސް ްއެހެްނވީމަ،ްއެެހން ްނެތް. ްވަަޑިއގެން ްމެންބަރު  1195އެޢިއްޒަތްތެރި

ްފުރުޞަތުް ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރަކަށް ްޢިްއަޒތްތެރި ްތާއީދުކުރަްއވާ މިއަށް

ް ްަރއީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާެގ ްއާދެ، ްމުޙަންމަދުްއަރުވަން. ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެިރ

ްޢަނިލް.

ް

 1200ްގދ.ގެްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްވަޙީދުްޢަލީގެްހުށަހެޅުމަށްްތާއީދުކުރަން.ްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް

ްމުޙަްނމަދުްޢަނިލްްވާހަކަެދއްކެުވން:

ް

ްޢިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވ.އަތޮުޅގެ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމެންބަރުްޝުކުރިއްޔާ އްޒަްތތެރި

ްއަރުވަްން ްފުރުޞަތު ްހުށަހެޅުއްވުމަށް ްިއޞްލާޙު ްފޮނުއްވާ ްނިޒާރު މޫސާ

 1205ްވަނަްިއޞްލާޙު.14ްދެވަނަްމާއްދާއަށްް

ް

ްޤާނޫނުއަސާީސްްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޫމސާް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަަައްސާލަމްޢަލަިއކުމް.ްޝުކުރިއްޔާ

ްލިބިފައިާވްއިްނިޒާރުްިއބްާރހީމްްާވހަކަެދއްކެުވން: ނޑުމެންަނށް ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްތެެރއިން ޞްލާޙުކުރުމުގެ

ްްށް ް)ރ( ްމާއްާދގެ ްެދވަނަ ްބާބުގެ ްމަޖިލިސްގެ ްވަޒީރުްނގެ ޑްރާފްޓްގެ

ްއޮތްް ްުހށަހަޅާފައި ްައޅުަގނޑު ްމިއޮތީ. ްހުށަަހޅާފައި ްއިޞްލާޙެއް  1210އަޅުަގނޑު

ް ްޢުމުރުން ް)ރ( ްމިގޮތަށ32ްްްއިޞްލާޙަކީ ްވެފަިއުވން އަހަރު

ްފެނިަވޑަިއގަންނަވާެންއިޞްލާޙު ްތިބޭފުޅުންނަށް ްޑްރާފްޓުގައި ްމިހާރު ކުރުން.

ްބަޔާންކޮށްފަިއް ްތެޭރގަިއ ްޝަރުތުތަކުގެ ްހުންނަންޖެހޭ ވަޒީރުްނގައި

ްމިއޮންނަނީް ްަބޔާންކޮށްަފއި ްޑްރާފްޓުގައި ްމިާހރު ްގައި ް)ރ( މިއޮންނަނީ

ް ްސަބ25ްަޢުމުރުން ްހުށަހެޅި ްމިހެން ނޑު ްއަުޅގަ ްފުރިފަިއވުން.  1215ބުްއަހަރު

މެންބަރުންނަށްްދަންނަވާލަންްއަޅުަގނޑުްބޭނުންްވަގުުތކޮޅެްއްދެއްަވއިފިްއާޔް
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ްޢުމުރުންް ްހުށަހެޅީ ްމިހެން ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްނަމަވެސް. ްކުރުކޮށް ވަރަށް

ްނުކުރެވޭެނތީކީއެއްނޫން.25ްް ްވަޒީުރކަން ްމީހަކަށް ްފުރިފައި އަހަރު

ްމީހަކަށްވެސްް ްހަގު ްއެައށްވުރެ ްކުރެވިދާނެ ވަޒީރުކަްންްވަޒީުރކަން

 1220ދެއްަވއިފިއްާޔ.ްެއކަމަކުްއަުޅަގނޑުމެންްދުނިޔޭަގއިްމިކަްނކަންްހިނގަމުންދާް

ނޑުމެންްިވސްނާލަންޖެހޭް އުސޫލަށްްބަލާއިުރގައިްއަޅުަގނޑަށްްހީވަނީްއަުޅގަ

ްތަޢުލީމީް ނޑުމެްނގެ ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއެބަހުރިހެން ްކަންަތއްތައް ބައެއް

ްއޮތްގޮތު ްރޭވިފައި ްމިކަންކަން ްއެބަޖެހޭްނިޒާމާއި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ން

ްޒުާވްން ްުޒވާނުންނާއި ްއަންނަ ްއުފެދިގެން ްތެރެއިން އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއަިދް ްއެމީހުންނަކީ ްުފރުޞަތުތައްވެސްދޭން. ްކިެޔވުވުުމގެ  1225ކުދިންނަށް

ްބަޔަކަށްެވސްް ްލިބިފަިއާވ ްވަަރކަށް ްކޮްނމެވެސް ްތަޖުރިބާވެސް ދުނިޔަވީ

ް ްޢުމުރުން ްވާއ19ްިއެބަވާންޖެހޭ. ްއޭނަައްށްއަހަރު ްއޭލެވެލް ްޖީ.ސީ ުރގައި

ް ްެނގޭއިުރަގިއ ްިޑގްރީެއއް ްޔުނިވާސިީޓގެ އަހަުރ23ްްފުރިހަމަކުރެވެނީ

އަަަހަރުްފުރިަހމަވާނީ.ްެއީއވެސްްގަާވއިދުންްކޮންމެްއަހަރަުކ24ްްނޫނިއްޔާް

ްޭއެގް ްއެެހންވީމަ، ްކަމަށްވަންޏާ. ްަކޑަތުކުރެޭވ ްއެމަރުހަލާތައް  1230ބަރާބަރަށް

ްޑި ްފުރަތަމަ ްއަދިްމާނައަކީ ްވަަޑއިގަންަނާވްބޭފުޅަކު ގްރީއެއްްހާސިލްކޮށްގެން

ްވެއްޖެްއޔާް ްެއގޮުތން ްވަޒީުރކަން ްަތނުންވެސް ްވަަޑިއގަންނަވާ އައިސްަފއި

ް ްއުމުރުން ްތަޖުރިބާއެްއ25ްްލިބިދާނެ ްކަަހލަ ްެއްއވެސް ްތަނުން އަަހރުވާ

ްމާރަނގަޅުވާެން ްއެއަްށވުެރ ްޮޕއިންޓަކީ ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ، ނެތި.

ްވަދެވަަޑއިގެންފަިއވެްސްހެން ްސަރުކާރަށް ްހީަވނީ ނޑަށް ްއަޅުގަ  1235ނޭ

ކޮންމެވެސްްކަހަލަްތަޖުރިބާެއްއްލިބުމަށްްއެފުރުޞަތުްއޮތިއްާޔ.ްއެހެންވީމަ،ް

ްމުއްދަތެއްވެސްނޫްނ.32ްް ްދޮށީ ްޢުމުރުން ްެއހާ ްެއއީ އަހަރުވުމަީކ

ްމުހިންމުް ްެއހާ ްސަބަބުތަކާހުރެ ްމިދެންނެވި ނޑަށް ްއަުޅގަ އެހެންވީމަ،

ްައިދްމަ ްއެުކގައި ްތަޢުލީމާ ްމީހަކަށްވާތީ ްއަާދކުރަންޖެހޭ ސްޢޫލިއްޔަތެއް

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްލިބެންޖެހޭނެ ް ްަވރަކަށް ްކޮންމެެވސް  1240ތަޖުރިބާވެސް

ް ްޢުމުރުން ްއަޅުަގނޑަްށ32ްްޤަބޫލުކުރެވޭތީ ްެއގޮތަްށ ްވެފަިއވުން އަހަރު

ްފެންނާތީްހުށަހެޅީ.ްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް
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ްމެންބަރުްްްތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަ ްޢިްއޒަްތތެރި ްތާއީދުކުަރއްާވ ްމެްނބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްޢަބްދު ްޙަލީލް ްއިބްރާހީމް ްފުރުޞަތުްهللا ްމެންބަރަށް ްިޢއްޒަތްތެރި  1245ގއ.ގެ

ްއެހެންް ްދެން ްވަޑަިއގެންނެތީމަ ްމެންބަރު ްއެިޢއްޒަތްތެރި އަރުވަން.

ްއަުޅގަ ްމެންބަރަކަްށ ްއާެދ،ްތާއީދުކުރަްއވާ ްައރުވަން. ްފުރުޞަތު ނުޑ

ްވ.އަޮތޅުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.

ް

ްފެލިދެއަތޮޅުެގްްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޔޫސުފްް ްށް ް)ރ( ްމާއްދާގެ ްދެވަނަ ްބާބުގެ ްމަޖިލީހުގެ  1250ްވަޒީރުްނގެ

ްއިޞްލާޙަްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއެހުށަހެޅުއްވި ްއިބްރާހީމް ްނިޒާރު ްމޫސާ ްމެންބަރު ްށްޢިއްޒަތްތެރި

ްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރާްވާަހކަްދަންނަވަން.ްޝުކުރިްއޔާ.ް

ް

ްރ.އަތޮޅުެގްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނަޢީމް. ްޔޫސުފް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުރިްއޔާ އާދެ،

ްފުރުޞަތުް ްއިޞްލާަޙށް ްފޮނުއްވާފަިއވާ ްަވޙީދު ްޢަލީ ްމެންބަރު  1255ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަރުވަންްދެވަނަްާމއްދާގެް)ބ(.

ް

ްމާއްދާެގްްސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުްމާޅޮް ްދެވަނަ ްއޮންނާނެ ްހުށަހަޅާފައި ްއަުޅަގނޑު ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްަވޒީރުންެގްްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްެއއީ ްމިބުނަނީ ްގަިއ ް)ބ( ްޑްާރފްޓުގެ ްމިހާރުގެ ްެއއީ ްށް. )ބ(

ްދަށުގަ ްސުރުޙީގެ ްމިބުނަނީ ްޝަރުތުތައް ްހުންނަންޖެހޭ ް)ބ(ްގަިއގައި  1260އި

ްއަދާކުރާ ްހުރިކަމަށް ްދަރަނިތަކެްއ ްންޖެހޭ ފަިއާވްސާބިތުވެޝަރީޢަތަށް

ފައިވުން.ްިމއީްވަރަށްްކުރުކޮށްްމިބަިއްއެދަރަނިތައްްޚަލާޞްކޮށް،ްމީހަކުނަމަ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްސަބަބަކަށްވަީނ ްުއނިކޮށްލަން. ްމިހުށަހަޅަނީ އަޅުަގނޑު

ނަމަވެސްްޚަލާސްކުރަންްްރައީސް،ްވަޒީރަކުްވިައސްްއަިދްއެހެންްމީހަކަށްވީ

ްދެްން ްދެޭކގޮތުަގއި ނޑު ްއަުޅގަ ްޚަލާސްކޮށްފައިވާނަމަ ްއެދަރަނި  1265ދަރަނިހުރެ

ްފެންނަންވީް ްލިޔުމަުކން ްކަހަލަ ްއެްއވެސް ްއަލުްނ ްކޮންމެހެން އެީއކީެއއް

އެްއޗެްއވެސްނޫންްނޫނިއްޔާްަދއްކަންވީްވާހަަކއެްއވެސްނޫން.ްއެހެންނެއްނޫންް

ްކުރިް ްމީހަކަށް ްއޮތް ްނަމަްދަރަނި ްއޮތް ްމިޑްރާފްޓްަގއި މަތިނުލެވޭގޮތަށް

ްމިބުނަީން ްޑްރާފްޓުގައި ްހުށަހަޅާނީކީއެއް. ްިމގޮތަކަށްނޫްނ އަޅުަގނޑު
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ްކަމުގަިއވުްނ.ް ްމީހެއް ްހުރި ްޚަލާސްކޮށްފައި ްއެދަރަނި ްޮއވެފައި  1270ދަރަނިތަކެއް

ްޚަލާސްވީއޭ.ް ްނިމުނީޭއ ްއެހިސާބުން ްާވހަކައަކީ ްއަޅުަގނުޑގެ ޚަލާސްކުރީމަ

ްއެވާ ްދަންނަވާލަންްދެން ނުޑ ްއަޅުގަ ްމިހެންވެ ްުނޖެހޭނެ. ްަދއްކާކަށް ހަކަ

ނުޑް މިޖެހެނީްމިއީްޙަޤީޤަތުގައިްަވރަށްްބޮޑުްމައްސަލައެކޭ.ްފުރަތަމަްއަޅުގަ

ްދަރަނިތަކެްއް ްފުރަތަމަޖެހޭނެ ްވާަކމަށްވެއްޖެްއޔާ ްަވޒީރަކަށް ދެކޭގޮުތގައި

 1275ާޔްދަރަނިތަކެްއްކޮންމެވެސްްތާކުްންނަގަން.ްީމގައިްމާނަކުާރގޮތުންްވެއްެޖއް

ްމިޖެހެނީ.ް ްަދއްަކން ްއެދަރަނިތައް ްައނެއްކާ ްހުރެފަިއ ްހުރެ ނަގާފައި

ްދުވަހަކުވެްސް ްމީހަކަށް ްނުނަގާ ްދަރަންޏެއް ްދުވަހަުކ ްެއއްެވސް އެހެންވީމަ،

ްވެއްޖެްއޔާް ްގޮުތން ްމިބުނާ ްމީަގއި ްެވޭވނެގޮތެއް ްވަޒީރަކަށް ްދެން ނެތް

ްބޭފުޅުން ްޭނނގެ.ްެއކަމަުކްްއަޅުަގނުޑްމާނަކުރާގޮތް.ްއެެހން ކުރަްއވާގޮެތއް

ނޑުްދަންނަވާލަްން  1280މީކީއެްއްރަނގަުޅްއުސޫެލއްޫނން.ްދެންްދެވަނައަްށްއަުޅގަ

ްޙާލަުތް ްއާދަިއގެ ްރާއްޭޖގެ ްމިހާރު ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެިރ ްވާހަަކއަީކ މިއުޅޭ

ށްްއަހަރަށްްދަރާފައިްމުޅ05ްްިއޮތްގޮތަށްްބަލާއިުރގައިްމުޅިްަޤއުމުްމިއޮތީް

ްދިވެ ްމިއޮތީްޤައުމު ްޤައުމުަު ްބުނާނަމަ ްގޮތަކަށް ްއެހެން ްޤައުމު. ހި

ްކަމުގަިއވީނަމަެވްސް ްބަލައިލި ްމަޖިލީހަށް ްދެން ްތެރޭަގއި. ދަރަނިވެރިކަމެްއގެ

ްފެށިގެންް ްވިޔަފާރިވެރިންނުން ްބޮޑެތި ްެއންމެ ްތިއްބަވާ  1285ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ްހުސް ްމިތިބީ ްހަމަ ްތެރޭަގިއވެސް ްިވޔަފާރިެވރިންގެ ްކުިދކުދި ްއާދަިއގެ

ްަޤއުމުެގް ްޕޮލިސީައީކވެސް ްދައުލަތުެގ ްއަެނއްާކ ދަރަނިވެރިން.

ްދެްން ްދަރަނިެވރިވުން. ްޕޮލިސީއަީކވެސް ްރަްއޔިތުންެގ ޕޮލިސީއަީކވެސް

ްލޯޭން ްލުއި ްލޯޭނ ްކުދިކުދި ްތަފާތު ްނުކިާޔނަން. ްނަންތަކެްއ އަޅުަގނުޑ

ްމިއޮީތް ްޤައުމު ްމުޅި ްނަމަވެސް ްކިަޔއިެގން ްއެއްޗެއް  1290މިހުރިހާ

ްއިށީންނާނަންްދަރަނިވެރިވެ ްދަންނަވާލާފަިއ ްބަހެްއ ްތަުޖރިބާގެ ްދެން ފައި.

ްިމވާހަަކދެކެވުނުއިުރަގިއް ްމިޖަލްާސގައި ްކުރީގައި ްރަީއސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްއޮނަރަބަްލް ްކަމަށްވާ ްޢިއްޒަތްތެރިެއއް ްއެންމެ ްހުންނެވި ްޤައުމުަގއި އޭރުަގއި

ްރަުޙމަށް ްއެބާފުާޅއަށް ްއަޅުަގނޑު ްޝިހާބް ްއަލްމަރުޙޫމް ލެއްވުންްްޝިހާބް

ްވިދާޅުިވް ްދަންނަަވން. ްއެދި ްދުޢާކުރުން ްބޭފުޅުންވެްސ ްތިހުރިހާ  1295އެދި

ްވިސްނާް ްލޯނޭ. ްނަގާނީ ްމިޒަމާނުގައި ްދަަރންޏެއް. ްނުނަގާނެއޭ މިޒަމާނުގައި
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ބަލާށޭްސައުދިއްޔާްކަހަލަްއެެމރިކާްކަހަލަްތަންތަނުންވެސްްއެނަގަނީްލޯނޭ.ް

ް ްލަދެއްހޭ ްކޮން ްނަގަންދެން ްލޯނު ްކޮްންއެހެންވީމަ، ގަންނަންީވކީެއއް

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްނޫނޭ. ްދަރަންޏެއް ްއެއީ ްޯލނޭ ްެއއީ ްވާންވީ ޖެހިލުމެއްހޭ

ްވޯޓުދެްއވަްއޭޗް ްބޭފުޅުން ްހުރިހާ ްއުވާލަން ްމިމާއްާދ ްއެހެންވީމަ،  1300ރައީސް،

ްަވިކް ްތަަޢްއސުބެއް ްެއއްވެސް ްީމގެ ްއެއީ ްޝުކުރިއްޔާ. ދަންނަވާލަން

ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއް ްޖެހުމެއް ްރައްޔިތުްނގެްފަރާތަކަށް ްދުރުކުރުމެްއ ޔާ

ްމީގައެއް.ް ްނޯންނާނެ ްދެރަކުރުމެއް ްވަީޒރުންނަށް ްހޯދުމެއް ްބާރު މަޖިލީހަށް

ްޤައުމަށްް ްމުޅި ްމިއީ ްނުހިމެނޭނެ ްކަމެއް ްއެއްެވސް ްކުރެ ްކަމުން މިތިން

ްމިޤާނޫނުއަސާސީަގިއް ްކަމެއް ްނެތް ްގުޅުމެއްނުވެސް ްމިމަޖިލީހާ  1305ފައިދާހުރި

ްކަ ްކަމެއް ްއިށީނދެލާނަން.ްބާއްވަންނުޖެހޭ ނޑު ްއަޅުގަ ްދަންނަވަމުން މަްށ

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ްމެންބަރަށްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެްނބަރު.ްތާއީދުކުަރއްާވްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި

ްލުބްނާް ްެމންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްށ.އަތޮުޅގެ ްއަުރވަްނ ްފުރުޞަތު  1310އަޅުަގނުޑ

ްމުޙަންމަދުްޒާހިރުްޙުސައިން.

ް

ްމާއްާދެގްްމިލަދުްނމަޑުލުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްެދވަނަ ްޑްރާފްުޓގެ ްވަޙީދު ްޢަލީ ްމެންބަރު ްރ.އަތޮޅުެގްޢިްއޒަތްތެރި

ނޑުްާތއީުދކުރަން.ްލުބްނާްމުަޙންަމދުްޒާހިރުް ް)ބ(ްއުނިކުރުމަށްްހުށަހަޅުއްާވްހުށަހެޅުމަށްްއަޅުގަ

 1315ްޙުަސއިންްާވހަކަެދއްކެވުްނ:

ް

ްވ.އަތޮޅުެގްްް:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން ްނަޢީމް ްޔޫސުފް ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްިއޞްލާުޙް ްފޮނުްއވާފަިއވާ ްމާއްދާއަށް ްދެަވނަ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްވަނަްއިޞްލާޙު.61ްްހުށަހެޅުމަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަންް

ް1320 

ްމަޖިލީްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޔޫސުފްް ްރަީއސް،ްވަޒީރުްނގެ ްދެަވަންޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި ްމިބާބުގެ ްހުގެ
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ްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްހުންނަންޖެހޭ ްަވޒީރުންަގއި ްމިމާއްދާއަްށްޝަރުޠުމާއްދާ ްއާދެ، ތައް.

ްަގިއް ް)ބ( ްއެާމއްދާެގ ްޤަސްތުކުަޅއީ ްހުށަހަޅަން ްއިޞްލާެޙއް އަޅުަގނޑު

ް ްއޮންނަނީ ްއޮްތއިުރ ްދަރަނިތަކެއްްއަދާކުރާޑްރާފްޓްކުރަްއވާފައި ންޖެޭހ

ްސާ ްއެހެންްބިތުވުހުރިކަމަށް ްނުބެލެވޭ. ްހުރީމަކާ ްދަރަނިތަކެއް ްކުދިުކދި  1325ން.

ްއެހެންެވގެްން ްކަންނޭނގެ. ްބެލިދާނެ ްއޮތަސް ްދަރަނި ްއެއް ްބޮޑު ނަމަވެސް

ްހުށަހެޅިް ްއަޅުަގނޑު ްއެކަމަކު ްުހށަހެޅީ. ްއިޞްލާޙެއް އަޅުަގނޑު

ްއަްޚް ނުޑގެ ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއިޞްލާޙެއް ްެއހެން ްމާރަނގަޅު އިޞްލާޙަށްވުރެ

ް ްއެހެންީވމަ،ްއަޅުަގނުޑްމުސާ ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްއެބައޮތް ްއިބްރާހީމް ނިޒާރު

 1330ްއެއިޞްލާޙަށްްތާއީުދކުރާތީވެްިމއިޞްލާޙުްދޫކޮށްލަނީ.ްޝުކުިރއްޔާ.ް

ް

ްމެންބަރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްތެރި ްތ.އަތޮޅުގެ ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ް ްރަޝީދު ްއިޞްލ62ްާރިޔާޟް ްފޮނުއްވާފަިއްވަނަ ްމާއްދާއަށް ްދެވަނަ ޙު

ްއޮތްްހުށަހެޅުން.

ް1335 

ް)ބ(ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްމާއްދާއަށް ްެދވަނަ ނޑު ްއަުޅގަ ްަރއީސް، ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްޑްރާފްޓުގަިއްްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިހާރު ްމިއޮތީ ްހުށަހަޅާފައި ނުޑ ްއަުޅގަ އިޞްލާޙުކުރަން

ްޑްރާފްޓުގަް ްއޮތްގޮތުން ްބުނަނީ ްއަދާކުރާއި ްދަރަނިތަކެއް ނޫީންންޖެހޭ

ްެއޔަކުްން ްކޮންތަނަކަްށްަކމެއް ްާސބިތުވެފަިއވަނީ ްއޮތީމަ ދަރަންޏެއް.ްމިހެން

ްމުޢާމަލާތްތައްް ްފަހަރަށް ްގިނަ ްދޭެތރޭގަިއްވަރަށް  1340އިނގޭކަށްނެތް.ްދެމީހެއްގެ

ްެއކަންް ްދޭެތރޭގައިތޯ ްއެދެމީހެއްގެ ްިމސާލަކަށް ްއެހެންވީމަ، އެބަހިނގާ.

ްވަރަްށް ްައޅުަގނޑަށް ްއެކަން ްކޮްނތަނެއްަގއިކަން ްނޫނިްއޔާ ކުރެވިފަިއވަނީ

ްއަޅުަގނުޑް ްމިހުށަހެީޅ. ްއިޞްލާޙެއް ނޑު ްއަުޅގަ ްސާފުނުވާީތވެ ރަނގަޅަށް

ްޝަރުޢީް ްކަމަށް ްހުރި ްދަރަނިތަކެއް ްއަދާކުރަންޖެހޭ ްއިޞްލާޙަކީ ހުށަހަޅާ

ްޚަލާ ްއަދަރަނިތައް ްމީހެއްނަމަ ްސާބިުތވެފަިއވާ  1345ސްކޮށްފަިއވުން.ްކޯޓެްއގައި

ްމިޖެހެނީް ްހުށަހަޅަން ްމީތި ނޑު ްއަުޅގަ ްަރއީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި މިގޮތަށް

ނޑުްިމދަންނަވަނީްޝަރުޢީްކޯޓެްއގަިއްސާބިތުވެަފިއް ްއަުޅގަ ޝަރުޢީްކޯޓެކޭ

ްއެޔާއެުކަގިއް ްހަމަ ްކަމަށް.ްއެއީ ްމިމައްަސލަވާންޖެހޭނެ ްމައްސަލައަކަށް އޮތް
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ްޢަ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމިހާުރްރ.އަތޮޅުެގ ްހުށަހެުޅމުގައި ްވަޙީދުގެ ލީ

ްޙަޤީޤަތުގަިއް ްހުށަހަޅުއްވާފަިއ ްއުިނކުރަން ްއެާމއްދާ  1350އެބައޮތް

ްކަމަށްވަންާޏް ްއެބާްއާވ ްެއކަމަކު ްއެއުިނކުރަްއވަން. ްފެނޭ އަޅުަގނޑަްށވެސް

ނުޑް އަޅުަގނޑަށްްފެނޭްމިދެންނެވިްގޮތަށްްއެާމއްދާްއިޞްލާޙުކުަރން.ްއަުޅގަ

ޙުކުަރން.ްއެއީްޝަރުޢީްކޯެޓްއގައިްކަމަށްްއެކަްންމިހުށަހެޅިްގޮތަށްްއިޞްލާ

ްޢާންމުގޮތެއްަގިއް ްނޫންކަން. ްދޭތެރޭަގއި ްދެމީހެްއގެ ްއޮތީ. ސާބިތުވެފައި

ްގޮތުްން ްހިނގާ ްކަންތައް ްއައިސް ްމިހާރަކަށް ްރާއްޖޭަގއި  1355އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއަިދް ްމައްޗައް ްމީހެްއގެ ްއޮތްގޮތުންވެސް ްމިހާރު ްނިޒާމް ްޝަރުޢީ އަދި

ް ްމައްަޗްއްނޫނިއްޔާ ްކަންތައްތަެކްއގެ ްހިނގާ ްދޭތެޭރގައި ދެމީހެއްގެ

ބަލައިލާއިުރވެސްްމިކަންތައްތަްއްކުރާްމީހާނޫންްމީހާގެްމައްޗައްވެސްްަބެއްއް

ްއެބަޖެހޭް ްމިކަން ްމިހެންވީމަ، ްމި ްއެބައާދެ. ްސާބިތުވެގެްނ ްކަންތައް ފަހަރު

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއޮންނަން ްއެަެނގެްނ ްސާފުކޮްށ ްރަނަގޅަށް  1360ވަރަށް

ްކޮންްމި ްއެބަޖެހޭ. ްއޮންނަން ްތަފްޞީލުކޮށް ްލިޔާއިރުަގިއ ޤާނޫނުއަސާސީ

ްއަމުދުންް ްމައްސަަލެއއް. ްކޮންތަނެއްަގއިކަން ްކީްއވެގެްނކަން ތަނެއްަގއި

ްކޯޓެކޭް ްޝަރުޢީ ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްހަމަ ްލިާޔިއރުގައި ޤާނޫނުއަސާސީެއއްަގއި

ްކޯޓެ ްޝަުރޢީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވެގެން ްއެބަ. ްބުނަންޖެހޭ އްަގިއްމީގައި

ްއެާޔއެުކަގިއް ްހަމަ ްދެން ްއޮތީ. ްބުނެފައި ްސީދާ ްހަމަ ްއެގޮތަްށ  1365އެކަން

ްހުށަހެޅުްއިވް ްވަޙީދު ްޢަލީ ްއުނިކުރަން ްމިމާއްދާއަްށ އަޅުަގނުޑވާނީ

ްމިގޮތަްށް ްކަމަށްވެއްެޖއްޔާ ްމިއޮންނަ ްއެއީ ްތާއީދުވެސްކޮށްފަިއ ހުށަހެޅުމަށް

ްއަުޅގަް ްއެއުނިކުރަން ްކަމަށްަވންޏާ ްއުނިކުރާ ްތާއީދު.ްބާއްވަން ނޑު

ްވަޙީދަށްް ްޢަލީ ްިމއިޞްލާޙަށް ްެދކޭގޮުތގައި ްއަޅުަގނޑު އެހެންވީމަ،

ްނުފެނޭ.ް ނަޑކަށް ްއަޅުގަ ްކަމަކަށް ްއޮންނާނެ ްފުރުޞަތު  1370ތާއީދުކުރުމުގެ

އެހެންވީމަ،ްއަުޅަގނޑުްއެދެީންތ.އަތޮޅުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙުސައިންް

ްތާއީދުކޮށްދޭން. ްމިއިޞްލާޙަށް ްޙަސަންއަށް ނޑާިއްްރަޝީދު ްއަޅުގަ ދެން

ްމިނަގަްން ްފަހަރެްއަގއި ްއިނިްއޔާ ްމީހަކު ްއިންނަ ްގާުތގަިއ އެންމެ

ްޖެހިއްޖެއްޔާްނަގާލަްނވެސްްފަސޭހަވާނެ.ްޝުކުރިްއޔާްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.

ް1375 
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ްދެންްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްަރނގަޅަށް ްތިވިދާޅުވީ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްފުރުޞަުތްްއެހެންވީމަ، ނަޑށް ްއަުޅގަ ްމެންބަރަކަށް ްޢިއްޒަްތތެރި އެހެން

ްބައްދަލުވުމުންް ްނުރަސްމީ ްޙަޤީޤަތުގައި ްމިފަހަރު ްމިޖެހުނީ އަރުވަން

ްނަމަވެްސް ްއެެހން ްދެން ްމިައއިްސގެންވެސްުނވާނެ. ްއަިއއިރު ނިމިގެން

ްއާދެ،ް ްއަުރާވނަން. ްފުރުޞަތު ްއަޅުަގނޑު ްއޮތީމަ ްދިމާވެފައި  1380މިހެން

ްއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙުސައިންްރަޝީދުްޙަސަން.ތ.އަތޮޅުގެްޢިް

ް

ްއެހުށަހެޅުްއިވްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްދެންމެ ްރަޝީދު ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްތ.އަތޮޅުގެ

ނޑުްތާއީުދކުރަން.ްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއިޞްލާޙަށްްއަުޅގަ

ް1385 

ްޢިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވިން: ްމެންބަރުްޝުކުރިއްާޔ ްއުތުރުބުރީ ްތިލަދުންމަތީ ްމެންބަރު. ްއޒަތްތެރި

ްއަރުވަްން ްފުރުޞަތު ްހުށަހެޅުއްވުމަށް ްއިޞްލާޙު ްފޮނުއްވާ ްސަމީރު އަޙްމަދު

ްވަނަްއިޞްލާޙު.63ް

ް

ްމިމާއްާދާއްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްރައީްސ، ްޢިްއޒަތްތެރި ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި  1390ްޝުކުރިއްާޔ

ްއެއިޞްާލުޙްްވާހަަކދެއްެކވުން:ްއަްޙމަދުްަސމީރު ްއިޞްލާޙުތަުކގަިއ ްބައެއް ްހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ ގުޭޅގޮތުން

ްވަޙީުދް ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްރ.އަތޮުޅެގ އުނިކޮށްލުމަށް

ްެނގެޓިްވް ްއޭގެ ްވިދާޅުިވއިރު ްއެއިޞްލާޙު ްއެމަނިކުފާުނ ހުށަހެޅުއްވިއިރު

ްވާހަކަ ްއެަމނިކުފާނުގެ ްގޮތަށް ްއަންނަ  ެދނ  . ިވާދުޅވީ  ުފުޅަގއި މާނައެއް

ާދަގއި  ައަރނީ  ިހަތށ   ައުޅަގނޑު   1395 ެއަބުބެނއ   ަފާށިއރު  ުފަރަތމަ  ެއާމއ 

ގެ  ުކެރވ   ަމިޖީލަހށ   ަވީޒުރނ  ަޔނ  ަނިނވި  ީމަހކީ  މެ ޮކނ   ަޢއ   ައނ 

ްއަދާކުރަންޖެހޭް ަޝުރުތަތއ   ްވާންވާެނޭއްބުނެފައި،ްދެން ްމީހަކަށް ފުރިހަމަވާ

ްއޮތްަކމަ ްއަދާނުކޮށް ްމިބުނަނީްދަރަންޏެއް ްކަމަށޭ ްއަދާކުރަންޖެހޭ ށްވަންޏާ

ްމާނަެއްއް ްނެެގޓިވް ްއެވިދާުޅވާ ްއައިމަ ްއެތަްނކޮޅުން ްއެހެންވީމާ، އިނގޭތޯ.

ްމިއާއެުކގަިއް ްހަމަ ްދެން ްނުކުރެވޭ. ްޤަބޫލެއް ްއަުޅަގނޑަށް  1400ނެގޭނެކަމަކަށް

ްބަލާލަންް ްއަުޅަގނޑު ްހުށަހެޅުމެއްތޯ ްއެްއގޮތްވާ ްހުށަހެޅުމާ އަޅުަގނުޑގެ
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ްތ. ްހުށަހެޅުއްިވްްމިއިނީ ްރަޝީދު ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި އަތޮޅުގެ

ްހުށަހެޅުއްވުުމގަިއް ްގިނަބޭފުޅުްނގެ ްއެހެންަނމަވެސް ހުށަހެޅުއްވުންެވސް.

ްސާ ްހުރިކަމަށް ްމިއިންނަީންދަރަނިތަކެއް ނޑު ްއަުޅގަ ްިމވަނީ. ބިތުވެފައި

ް ްމީެހއްގެ ްއެހެންވީމާ، ްވާހަކަ. ްދަރަނިތަެކއްގެ ްނުވަތަ  1405ޮއވެދާނެްދަރަންޏެއް

ްއަރާް ްހިތަށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްެއހެންނަމަވެސް ްދަރަންޏެއްވެސް. އެންމެ

ްއަތޮުޅެގް ްތ. ްދަންނަވާލާނަމޭ، ްސުވާެލއް ްއަރިހުން ްަރއީސް ޢިއްޒަތްތެރި

ްހުށަހެޅުއްވުމުަގިއް ްހުށަހެޅުއްވި ްރަޝީދު ްރިާޔޟް ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެތަނުް ްކުޑަކުަޑ، ްއިންތަން ްމީހަކަށް ްހަމަ، ްކުށެއް ްއެބައުޭޅްއިމްލާ ގައި

ްއެަބް ްއިންނަންވާތަނަށް ްމީހެއްނަމަ ްސާިބތުވެފަިއވާ ްއިނގޭތޯ.  1410މައްސަލަެއއް

ފިލިްއިންނަންވާތަނަށްްއަބަްފިލިްއިނީ.ްއެކަންްރަނަގޅުްޮކށްދެއްވާނަންތޯ.ް

ްހުށަހަޅާކަށްް ްމިަވގުތަށް ްއިޞްލާޙު ްއަުޅަގނޑުގެ ްދެން އެހެންވެއްެޖއްޔާ

ްހުށަހަޅާ ްމީގައި ްދެން ްއިޞްލާޙުތަކަށްްބޭނުމެއްނޫނޭ. ްއެހެން ްހުރި ފައި

ްޤަޞްދުކުރާް ްދޫކޮށްލަްނ ްއިޞްލާުޙ ްއަުޅަގނޑުެގ ްގޮތުން ތާއީދުކުރުމުގެ

ްެއގޮތަށްް ްެއކަން ްއެހެންވީމާ، ްދަންނަވަމޭ.  1415ވާހަކަ

ްއަޅުަގނުޑެގް ްދަންނަވާލުމަށްފަހުގަިއ ްެއސުވާލު ރަނގަޅުކޮށްލަދެްއވާނަންތޯ،

ްރުޞަތުްދަންނަވާލީްއިނގޭތޯ.އިޞްލާޙުްދޫކޮށްލުމުގެްޚިޔާލުްހުރީމަްއެފު

ް

ްރަނަގުޅްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތިވިާދޅުވީ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްރަނަގޅު. އާދެ،

ްމިދެންނެވީް ްމިމަފްހޫމަށް، ްލިޔުމުގެ ްކުށެއް ްއިމްލާ  1420ވާހަކަފުޅެއް.

ްކުށެްއވިްއޔާް ްއަންަނ ްނާންނަގޮތަށް ްބަދަލެްއ މިހުށަހެޅުއްވުމަށް

ނޑަްށވެްސްއަޅުަގނޑު ްއަުޅގަ ްމީގައި ްއާދެަެ، ްއިޞްލާޙުކޮށްަލދޭނަން. މެން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްެއގޮތަށް ްއެހެންވީމާ، ްތަންޮކޅު. ްތިވިދާޅުވި ފެނިއްޖެ

ްގެންދެީވ.ް ްހުށަނާޅުއްވާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެްނވީމާ، ބަލައިގަންނަން.

ް ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްއާދެ،  1425ރިާޔްޟްއެހެންނޫންތޯ.

ްރަޝީދު،ްތ.ްއަތޮުޅގެްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރު.ްް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(
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ް

ނުޑްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްއަޅުގަ ްނުދެއްވާަނމަ ްރަނގަޅުކޮށް ްމިަކން ްރައީސް،  1430ްޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުެމންްރަށުްމީހުންްކިޔަނީްމިހެނޭ.ްއެހެންވީްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: މާ،ްދަންނަވަންްމިހިރީްއަޅުގަ

ނުޑް ްކަމަށްާވތީ،ްއަުޅގަ ްިދވެހިބަސް ްއެއީ ްނެތަސް ްއަދި ްބަހުގައި ްދިވެހި މި

ްއެގޮތަށްްއެހެންކަމަށްްބަލައިެގންްގެންދިޔަޔަސްްއެންމެްރަނގަޅު.ް
ް

ް1435 

ްއަޅުަގނުޑްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޖާަގެއއް، ްވިދާުޅވާކަށް ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ މިހާރު

ްރަ ްއެކަން ްލިޔުމުގަިއްދަންނަވާލައިފިން ްދެން ްދެއްތޯ. ްވާަހކަ ނގަޅުކޮށްދޭ

ްވާހަކަ.ް ްއެކަްންޮކށްދޭނެ ްައޅުަގނޑު ްއޮތިްއޔާ ްމަްއސަލަެއއް ްއިންނަ އެހެން

ްސަލީމްް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ އާދެ،

ްދެަވަން ްައރުވަން ްފުރުޞަތު ްހުށަހެޅުއްވުމަށް ްއިޞްލާޙު  1440ފޮނުއްވާފަިއވާ

ް.މާއްދާގެ

ް

ް)ބ(ްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްމާއްދާގެ ްދެވަނަ ްހަމަ ނޑު ްައުޅގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްމިހާރުްްމުޙަްނމަދުްސަލީމްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ް)ބ( ްމާއްާދގެ ްދެވަނަ ްބޭނުންީވ، އިޞްލާޙުކޮށްލަން

 1445ޑްރާފްޓްކުރެވިަފއިްއޮްތގޮތް،ްިކޔާްނިމުނީމަްދެންްދޭހަވާްމާނަްދޭހަވާގޮތަްށް

ޅުަގނުޑްއިޞްލާުޙްގެންނަްންބޭނުންވީ.ްއޭރުންްތަންކޮެޅްއްފަސޭހަވެފަިއްއަ

ްދަރަނިތަކެްއް ްއަދާކުރަންޖެހޭ ްމިބުނަނީ، ްމިހާުރ ްަގއި ް)ބ( ކުރުވާނެ.

ްޚަލާޞްކޮށްފައިވުްނ،ް ްއެދަރަނިތައް ްީމހަކުނަމަ، ްސާބިތުވެފައިވާ ހުރިކަމަށް

ްިއޞްލާޙު ްއަޅުަގނުޑ ްއޮްތގޮތް. ްޑްރާފްްޓަގިއ ްގެ ް)ބ( ކުރަންްއެީއ

 1450ބޭނުންވާގޮތަީކ،ްއަާދކުރަންޖެހޭްސާބިތުްދަރަންޏެއްްނެތްްމީހަކުކަމުަގއިވުން.ް

ްއަޅުަގނުޑް ްިމގޮތަށް ްއެހެންވީމާ،ްމިއިޞްލާޙު ްމަޤްޞަދަީކވެސް. ްއޭގެ އެއީ

ްހުށަހެޅީްމިބޭނުމުގައި.ްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް

ްތާއިދުކުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމެންބަރު،ްޝުކުރިއްޔާ ްޢިްއޒަތްެތރި ރައްވާ

ްފުރުޞަތުް ްއިބްރާހީމަށް ްނިޒާރު ްމޫސާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި  1455ފެލިދެއަތޮޅުގެ

ްއަރުވަން.ް
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ް

ްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަންްއިނޭގތޯ.ްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޫމސާް
ްްނިޒާރުްާވހަކަެދއްކެުވން:

ް1460 

ްމެންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު،ްޝުކުރިއްާޔ ްޢިްއޒަތްެތރި ްއަތޮުޅގެ ބަރު.ްސ.

ް ްނަންބަރު ްއިޞްލާޙު ްފޮނުއްވާފައިވާ ްޠާހިރު، 22ްއިބްރާހީމް ވަަނ2ްް،

ްމާއްދާގެް)ޅ(ްއަށް،ްިއޞްލާޙުްހުށަހެޅުއްވުމަށްްފުރުޞަތުްައރުވަން.ް

ް

ނުޑްވަނަްމާއްާދގެް)ޅ(2ްްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް  1465ްއަށްްއަުޅގަ

ްއިޞްލާޙެއް.ްްޠާހިރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްކުޑަުކަޑ ްވަރަށް ްހަމައެކަނި ްއިޞްލާޙަކީ ހުށަހަޅާފައިވާ

ްއަދަުބް ްކުށެއްގެ ްޖިނާޢީ ްމިލިޔަނީ، ނުޑ ްއަުޅގަ އިޞްލާޙުަގއި

ްނުވަތަް ްތަންފީުޒްކުެރވުުނފަހުން ްއެޙުކުމަށް ތަންފީޒުކުރެވިފަިއާވްމީހަކުނަމަ

ްލި ްމަޢާފު ްއެކަމަކަށް ްހަމައެކަނ3ްްިބުނުފަހުން ްމިގޮަތށް ްވެފައިވުން. އަހަރު

ްކޮމިޓީއިންް ްޑްރާފްޓްކުރާ ްލިބުނު، ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ  1470އިޞްލާޙުކުރުމަށް.

ްކުރިކަްން ްކުށެއް ްޖިނާޢީ ްއިންނަނީ، ްލިޔުމުގައި ްފޮނުވި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ް ްޙުކުެމްއ12ްްސާބިތުވެގެްނ ްމުއްދަެތްއގެ ްިދގު ްދުވަހަށްވުރެ މަސް

ްނުވަަތްކުރެވު ްނިމުނުތާ ްތަންފީޒުކޮށް ްެއޙުކުމެއް ްމީހަކުނަމަ، ފަިއވާ

ް ްލިބުނުތާ ްމަޢާފު ްމިހެނ3ްްްއެކުށަކަށް ްިމގޮތަށް ްފާއިތުވެފައިވުން. އަހަރު

ްއަޅުަގނޑަްށް ްހުންނަކަމަްށ ްދަތިތަކެއް ްދޭހަވުމުަގއި ްތަންކޮޅެއް  1475ބުނީމަ

ްއެމާ ްހަމަ ްއެމާނަ، ްފަސޭހަގޮތަކަށް ްެއއަށްވުެރ ނަްއިޙްސާސްކުެރވޭތީ

ނޑުްހަަމއެކަނިްޢިބާރާތްްބަދަލުކޮށްލީ.ްއެހެންނަމަވެސްް ދޭހަވާގޮތަކަްށްއަުޅގަ

ްމުޙަންމަދުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްވަޒީރުްނގެ ްމިމާއްދާއަށް ހަމަ

ްއެހުށަހެޅުއްވުްން ްހުށަހަޅުއްވާފައި. ްިއޞްލާހެއް ްއެބަޮއވޭ ސަލީމްވެސް

ްހު ްއަޅުަގނޑު ްއަދި ްދެޭކގޮތުަގއި ްހުށަހެޅުއްވުމަށްވުެރވެްސްއަޅުަގނޑު  1480ށަހެޅި

ްގެަނއީ.ް ްއަުޅަގނޑު ްއަނބުރާ ްހުށަހެޅުން ްައޅުަގނުޑގެ ރަނގަޅުކަމަށްވާީތ،

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް
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ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްިޢއްޒަތްެތރި ްއަތޮޅުގެ ްރ. ްމެްނބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ް ްވަޙީދު، ްފޮނުްއވ2ްާޢަލީ ްއަށް ް)ޅ( ްމާްއދާގެ ްއިޞްލާުޙްވަނަ  1485ފަިއވާ

ްހުށަހެޅުއްވުމަށްްފުރުޞަތުްއަުރވަން.ް

ް

ްވަޒީރުްނެގްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްމަޢާފުކުަރއްވާ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ، ްޢަލައިކުމް. ްއައްސަލާމް

ްތެޭރގަްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޝަރުޠުގެ ްހުންނަންޖެހޭ ްގަިއ ްވަޒީރުްނގެ ްމިބާބުގެ، ިއްމަޖިލީހުގެ

ް ްސާިބތުވެގެން ްކުރިކަން ްކުށެއް ްޖިނާޢީ ް)ޅ(، ްމަޢާފުކުރައްވާ  12ް1490)ބ(،

ްނަމަް ްމީހަކު ްކުެރވިފަިއާވ ްޙުކުމެއް ްމުއްދަތެއްގެ ްދިގު ްދުވަހަށްވުރެ މަސް

ް ްލިބުނުތާ ްމަޢާފު ްއެކުށަކަށް ްނުވަތަ ްނިމުނުތާ ްތަންފީޒުކޮށް 3ްއެޙުކުމެއް

ްޢިބާ ްއޮތް ްލިޔެފައި ްމިހެން ްފާއިތުވެަފއިވުްނ، ްބަދަލުަގިއްއަހަރު ރާުތގެ

އަޅުަގނޑުްހުށަހަޅަނީ،ްއެހެްންޢިބާރާތެއް.ްަވޒީރުންގެްމަޖިިލސް،ްަވޒީރުންް

ް ްޝަރުޠުތައް، ްހުންނަންޖެހޭ ްހައްެދްއ2ްގައި ްއިސްލާމްދީނުގައި ް)ޅ(. .1495 

ނަޑއެޅިފަިއވާްކުެށއްްުނވަތަްޚިޔާނާތެއްެގްކުށެއްްކުރިކަްންވޭތުވެިދޔަް 5ްކަ

ްޝަރީޢަ ްތެރޭަގއި ްދުވަހުެގ ްގެއްލިަފިއާވްއަހަރު ްއަބުރު ްސާބިތުވެ ތަށް

ްމިގޮތަށްް ްއަޅުަގނޑު ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްުނވުން. މީހެއްކަމުގައި

ްޤާނޫނުއަސާީސއަކަްށް ްއެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިހާރުވެސް މިހުށަހެޅީ،

ްމިް ްބުނާނަމަ، ްއެހެންގޮތަކަށް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްގެންދާ  1500ޢަމަލުކުރަމުން

ް ް)ޅ56ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމާއްދާގެ ްލިޔެފައިާވގޮތަްށްވަނަ ްހަމަ ްަގއި )

ްކަންތައްތަަކީކް ްމިބާވަތުގެ ްދެކޭގޮުތަގއި ނޑު ްއަުޅގަ ްައކުރަށް، އަކުރުން

ްނޫން.ް ްކަންތައްތަކެއް ްއަންނަންޖެހޭ ްބަދަލާގުޅިގެްންބަދަލު ްއަންނަ ޒަމާނަށް

ްއަންނަންޖެހޭް ްބަދަލާގުޅިގެން ްއަންނަ ްއެޙާލަތަށް ްއަދި ްަވގުތު ޒަމާނާއި

ް ްކަންތައްަތއް ްއޮތްކަެމްއްބައެއް ްެއހެން ްމިކަަމކީ  1505ހުންނާނެ.ްއެހެންނަމަވެސް

ްދެލިކޮޕީަގިއް ްރައީސް،ްވިސްނާަވޑަިއގަންނަާވ،ްމިހާރުގެ ނޫން.ްޢިއްޒަތްތެރި

ް 12ްްމިއޮންނަނީ، ްކަންނޭނގެ ްލަދުގަޭނވެސް ްވާހަކަ. 1ްމަސްުދވަހެއްގެ

ް ްބުނެލަން. ނޑ12ްްުއަހަރޭ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީާމ، ްމިަިކިޔަނީވެސް. މަްސ

ނޑުމެންްހަމަްއެންމެހާްބޭފުޅުންވެްސްދަންނަވަ ންްމިއުޅޭްވާހަަކއަީކ،ްއަުޅގަ

ްއަދިް ްމެންބަރުންނަކީ، ްމަޖިލީހުގެ ްަވޒީރުްނގެ  1510ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި
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ްއެހެންް ްމިފަދަ ްދެންވެސް ްއަދި ްމެންބަރުންނަކީ، ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ް ްވާންޖެހޭނީ، ްމެންބަރުން ްނޫން.12ްްމަޖިލިސްތަކުގެ މަްސދުވަހެއް

ްބައިވެިރްއަޅު ްއަމުދުންވެސް ްއޮތީ ްހިތް ްޤަބޫލުކުރާ ްޙަޤީޤަތުަގއި ަގނޑު

ްއެގޮތަްށް ްަޔޤީން ްއެހެންނަމަވެްސްވާނެގޮތަީކ،ްައޅުަގނޑަށް ނުވެވޭނެކަމަށް.

ނުޑް  1515އަޅުަގނޑުްހުށަހަޅައިފިނަމަްެއގޮތަށްްފާހެއްނުވާނެ.ްއެހެންެވެގންްއަޅުގަ

ީމގެްަޒމާންތަކެއްަގިއްްއަހަރުްުދވަހޭްލިޔެފައިްިމޮއތީ.ްދެންްއެއީްކުރީގ5ްެ

ް ްމިއަންނަނީ، ްބެލެމުން ްއުސޫެލއްެގގޮތުން އަހަރުދުވަހެްއ5ްްއެގޮތަށް

ކަމުގަިއވާނަމަްދެންްއެހިސާބުންްއެްއަފޫވީކަމަށް.ްނުވަތަްެއހިސާބުންްދެންް

ްއޮންނަކަމަކީ،ް ްގުޅިަފއި ްެއއާ ްއެދެން ްޖެހެނީކަމަށް. ހަނދާންނައްތާލަން

ްބެލި ްދައުރަކަށް ްރިޔާސީ ްއެ ްމަޖިލީހެްޓާރމް. ްރަްއޔިތުންގެ  1520ޔަސްވެސް،

ްވަޒީުރކަމާް ްއެިލބޭ ްވަޒީރުންނަށް ްއަދި ްބެލިކަމުަގިއވިޔަްސެވސް، ދައުރަކަށް

އަހަރުްދިވެިހރާއްޖޭަގއިްހަަމ5ްްގުިޅގެންވެްސްޢާންމުގޮތެްއގަިއްމިއޮންނަނީް

ްއެހެންް ްއެއީ ްހޮވުްނ ްފަހަރު ްއަނެއް ްއަެންއކާ ްދެން ޔަޤީނުންވެސް.

ްނޫނިއް ްފަހަރަށްްމައްސަލަެއއް. ްދެވަނަ ްއެބޭފުޅުން ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޔާ

ް ްއެހެންްމައްސަލައެއް.ްޙަޤީޤަތުަގއި ްއެއީ ްއެބޭފުޅެްއެގ5ްްނެގުން  1525އަހަރުީވމަ

ްބޭނުންވަނީ،ް ްދަންނަވާލަްނ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީާމ، ްއެހަމަވީ. އެޓާރމް

ްމިޤާނޫނުއަސާީސް ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިފަހަރު، ްކުށް ޖިނާޢީ

ްއަޅުަގނޑުމެްންފާސްވެއްޖެް ްކުށް ްޖިނާޢީ ްއައިސް ްމިފަހަކަށް ްނޫނީ އްޔާ،

މިބަލާގޮތުންްކަމަށްވާނަމަ،ްަވރަށްްކުޑަުކޑަްއާދަަަިއގެްކަެމއްަގއިެވސްްެއީއް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްޚިލާފަށް ްއެއާ ްއެކަމަކު ްބެލެވޭ. ްކުށެއްކަމަށް  1530ޖިނާޢީ

ްވަިކކަ ްޝަރުޢުގައި ްއިސްލާމީ ްމިއުޅެނީ، ްލިޔަން ހަަލްމިޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްސިޔާީސް ްވާހަަކ. ްކަންތައްތަކުގެަެ ްހުންނަ ނޑަެއޅިފައި ްކަ ކަމެއް

ްތަޢާރުފުވަމުންް ްސިސްޓަމް ްޕާޓީ ްޚާްއޞާކޮށް ްއަދި ދުވަސްވަެރްއގަިއ،

ްއަންަން ްތަޢާރުފުވަމުން ްނުވޭ. ްރަޢާރުފެއް ްައދި ްދުވަްސވަރެްއަގއި، އަންނަ

ްއެއްަބަޔުކް ްތެރޭަގއި ްއޮއެަގނެޑއްގެ ްމިކަހަލަ  1535ދުވަސްވަެރްއގައި

ނޑުްދީްއެްއބަޔަކުްއަެނއްބަޔަކަށްްއަނިޔާްކުރުމުގެްގޮުތްން އަނެއްބަަޔކަށްްލަ

ްގޮތުންވެްސް ްނިކަމެތިކުރުުމެގ ްގޮތުން ްދެރަުކރުމުގެ ްއަެނއްބަަޔކު އެއްބަަޔކު
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ްނިންމަންވީް ްޤާނޫނު ްހަމަ ްކުށެއްކަމަށް ްޖިނާޢީ ްހަދާލަފާނެ. ްކުށަކަށް ހަމަ

ްކު ްޖިނާޢީ ްއެއޮތީ ްބުނީމަ ްކުށެކޭ ްޖިނާޢީ ްއެހެންވީމާ،ްމިއީ ށަކަށްވެަފއި.

ްސީާދް ްލިޔުނީ ްަކނޑަެއޅިގެން ނޑު ްއަުޅގަ ްނުދިނުމަށްޓަކަިއ ްވިަޔ  1540އެހެން

ްއިސްލާމީް ްއޮންނަންޖެހޭނީ ްގޮތަކަށޭ ްމިވެނިކަހަލަ ްޢިބާރާތުން، ހަމަ

ްވެގެްން ްީމހަކަށް ްކުރި ްކުށެއް ްަކނަޑއެޅިފަިއވާ ްހައްދެއް ޝަރުޢުގައި

ްއެމީހާއަ ްކުެރވުނަސް ްކުްށ ްއަދި ްނިިމްނުވާނެއޭ. ްއެކަމުން ްއޮންނަންވާނީ ށް

5ްް ްވެފައޭ. ްކުރިމައްޗެްއ5ްްއަހަރު ްއޭަނއަްށ ްވާނަމަ، ްނުވާކަމުަގއި އަހަރު

ްބުަންން ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްކުުރގޮތަކަްށ ްމިއީ  1545ނުލެވޭނެއޭ.

ްވާހަކަތަެކްއް ްމާދިުގ ްހީކުރަން ްއަޅުަގނޑު ްވާހަކަ. ބޭނުންވި

ްބޭ ްހުރިހާ ްވިސްާނވަަޑއިގަންަނވާފަިއްނުދެއްކިކަމުަގިއވިޔަްސ ްމިކަމާ ފުޅުން

ްއިޚްލާްޞތެރިކަމާއެީކަގިއް ްވަރަށް ްއިޞްލާޙަށް އަޅުަގނުޑގެ

ްތާއީދުކުރަްއވާނެކަމަށް.ްޝުކުިރއްޔާ.

ް1550 

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަްތތެރި ްތާއީދުކުަރއްާވ ްމެްނބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަތޮުޅގެ ްޙުސައިންްށ. ްޒާހިރު ްމުޙަންމަދު ްލުބްނާ ެމންބަރު

ްއަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.

ް

 1555ްވަނަްމާއްާދގެް)ޅ(ްައށްްހުށަހަޅުއްާވ2ްްރ.ްއަތޮޅުްމެންބަރުްޢަލީްވަީޙދުްްމިލަދުްނމަޑުލުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް

ނޑުްތާއީުދކުރަން.ްްލުބްނާްމުަޙންަމދުްޒާހިރުްޙުަސއިންް ްއިޞްލާޙަށްްއަުޅގަ
ްން:ވާހަކަެދއްެކވު

ް

ްތާއީދުކުރަްއާވްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިހުށަހެޅުމަށް ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުރިްއޔާ އާދެ،

ްއަތޮޅުެގް ްށ. ްެއއީ ްއެބަިތއްެބވި. ްދެމެންބަރެްއވެސް ްއެހެން  1560އަަަދި

ްޢިއްޒަތްެތިރް ްއަތޮޅުގެ ްތ. ްއަދި ްރަމީޒާއި ްމޫސާ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްރަޝީދުވެ ްރިޔާޟް ްފުރުޞަތެއްްމެންބަރު ނުޑ ްއަޅުގަ ްދެން ްއާދެ، ސް.

ްރަޝީދުް ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަތޮޅުގެ ްތ. މިއަރުވަނީ

ް ްއިޞްލާޙު، ްއަށް.2ްްފޮނުއްވާފަިއވާ ް)ޅ( ްމާއްާދެގ ވަނަ
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ްމަޖްދީް ްމުޙަންމަދު ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ،  1565)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ްއިބްރާހީމް،ްއއ.ްގެްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރު.

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ()

ް

ްރ.ްްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްދެންމެ ްމިނެީގ، ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމީ ނޑު ްއަުޅގަ ނޑު ް`ްއަުޅގަ

ްއިޞްލާޙެްއްްމުޙަްނމަދުްމަްޖދީްއިްބރާީހމްް ްއަްށ ް)ޅ( ްމިމާއްދާގެ ްމެންަބރު ްިޢއްޒަތްތެރި  1570ްއަތޮޅުގެ

ްޢިއްޒަތްތެްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަތޮުޅެގ ް)ށ( ްމުޙަންމަދުްހުށަހަޅުއްވާ، ްލުބްނާ ްމެންބަރު ރި

ްއަތޮޅުެގް ްތ. ްއެއާެއކުަގއި ްހަމަ ްތާއީދުކުަރއްާވ، ްޙުސައިން ޒާހިރު

ްމިމާއްދާގެް ްހަމަ ްހުށަހަޅުއްވާ ްރަޝީދު ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއޮތީަމް ްތާއީދުކުރައްވާފައި ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަތޮޅުގެ ްރ. މިއަކުރަށް

ްވާކަހަލަ ްބޯޯގްސ ްވަރަށް ްމިކަންްްމިއީ  1575ކަމަކަްށާވތީވެ

ްއަރިސްމިކޮށްލީ.ް ްމިވާހަކަ ްފެންނާތީ ރަނގަޅުކޮށްލަންޖެހޭނެކަމަށް

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް
ް

އާދެ،ްެއއީްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާެއއް.ްއާދެ،ްއޭަގއިްތާއީދުކުަރްއާވފައިްތިއްބެިވްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްމިގޮތް ްމިހާރު ްބޭފުޅުންނެްއ. ްފެނިވަަޑއިަގންނަވަނީކަމަްށްއެތައް  1580ވެްސ

ވިދާޅުވެަފއިްޮއވެދާނެ.ްދެންްެއކަމަކުްމިހާރުްއަޅުަގނުޑވެސްްމިބަލާލީްމިއީް

ްބަލާލިއިުރް ްދެްނ ްއެހެންެވގެން ްމިުއޅެނީ. ްމިެވގެން ކިހިނެއްތޯ

ްއަތޮުޅް ްތ. ްެދން ްތިވިދާުޅވީ. ްފާަހގަކުެރވުނުތަނާ ްތިތަން އަޅުަގނޑަްށވެސް

ް ޔާްޟްރަޝީދަށްްއަޅުަގނޑުްފުުރޞަތުްއަރުވަން.ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރި

ް1585 

ްކޮންެމްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްިމކިޔާލާ ްމިއޮތީ. ްލިޔެފައި ްމިދިެވހިބަހުން ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްދޭއްަޗކަްށްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެހެންީވމާ، ްދެވާހަކަެއއްކަން. ްމިބުަނނީ ްއެނގޭނެ މީހަކަށްވެސް

ްހުށަހެ ްއެހެންވީމާ،ްދެގޮތަކަށް ްކުެރވިދާނެ. ްތާއީދުވެސް ްހުށަހެޅި ޅުން

ްމައްސަލަެއއް.ް ްތަފާތު ްމުޅިން ްެއއީ ްހުށަހެޅުމަކީ ްހުށަހަޅާ އަޅުަގނުޑ

 1590ްއަޅުަގނޑުްމިހުށަހަޅާްހުށަހެޅުމަކީްދެވަނަްމާއްދާގެް)ޅ(..

ް
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ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަްއސަލައަްމިހާރު ްއެފާހަގަކުެރްއވި ްމެންބަރު، ްދެންމެއަުކްޢިއްޒަތްތެރި ކީ

ްހުށަހެޅުއްިވް ްވަޙީދު ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަތޮޅު ްރ. ހަމަ

ްތާއީދުވެްސް ްވަނީ ްމެންބަރުވެސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްތި ހުށަހެޅުއްވުމަށް

ްތިް ްހަމަ ްއަެންއކާ ްއެއަކުރަްށ ްެއއާެއކީަގއި ްހަމަ ްދެން  1595ކުރަްއވާފައި.

ް ްހުށަހެޅުއްވުެމއް ްއަނެއްާކވެސް ްމެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއްޢިއްޒަތްތެރި

ްއެވާހަަކް ްނޫން ްކަންނޭނެގއެްއ ްއެވާަހކަ ްކަންނޭނގެ، ްެއވާހަކަ އޮތީމަ

ްއާދެ،ް ްފާހަަގުކރެވޭ. ްއެބަ ްއެކަން ނޑަްށވެސް ްއަުޅގަ އެފާހަގަކުެރވުނީ.

ްބައްލަވާަލއްވާަފއިްވިދާުޅވެދެްއަވފާނަންތޯ.

ް1600 

ްއަްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްިދމާވިގޮތަީކ، ްމަްއސަލަ ްމިބޮޑަށް ްއަތޮުޅެގް)ޅ(، ްރ. ްއަދި ނާޑއި ްުޅގަ

ނޑުމެންނަްށްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަުޅގަ ްަތކަކަށް ްބައްދަލުވުން ްނުރަްސމީ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ް)ޅ(،ް ްމި ނަޑށް ްއަޅުގަ ްއެހެންނަމަ ްނެތް. ްލިބިފައެްއ ްފުރުޞަތު ދިއުމުގެ

ްއަންނާނެކަމަށް،ްއަ ްމިއަށް ްހައްލެއް ްމީގެ ްތަރުތީބުކުރުމުގައި ްމި އީްސްނޫނީ

 1605ހަމަްޔަޤީނުންވެސް.ްއެކަމަކުްއަޅުަގނާޑއިްޢަލީްވަޙީދާްހުށަހަޅާފައިްމިއޮތްް

ްއެހެންވީމާ،ް ްމިއޮތީ. ްތަފާތުކޮށް ްމުޅިން ްމިއޮތީ ްހުށަހެޅުމުގައި ދެ

ްދެންް ްަކމަކަށް. ްއެަކއްެޗއް ްމިއީ ްނުކުރެވޭ ްޤަބޫލެއް އަޅުަގނަޑކަށް

ްެވއް ްމިއަދު ްަހއިރާންވާކަެމއް ްއަދި ްމާބޮޑަށް ްކުީރްއެއަްށވުރެ ްއެއީ ޖެ.

ްމާބޮޑުކަމެއްް ްއެއަށްުވރެ ްމިއަދު ްޖެހިގެން ްމަްއސަލަ ް)ނ(ްެއްއގެ ދުވަހެއްގެ

ްބާޠިލްް ްކުީރދުވަހު ްއެ ްރަނގަޅުކޮށްެދއްަވއިފި. ްއޭތި ްރިޔާސަތުން  1610އޮްއވާ

ްފެނިވަަޑއިގަންަނވާގޮަތކަްށްގެންދެވިދާނެ.ް ކުރަްއވާފައި.ްއެހެންވީމާ،ްިމެވސް

ްޤަ ްމީތި ްރިޔާސަތަށް ްމިްބޭނުމިއްޔާ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްދަތިއްޔާ ބޫލުކުރަން

ްދޫވެސްްކޮށްެލވިދާނެ.ް

ް

 1615ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްވެސްްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެްކުރީްދުވަހުގަިއްމިހާރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްަވކާލާތުކުރުމަްށް ނޑިޔާރުކަމުަގއި ްފަ ްލޯޔަުރންނަށް ްމައްސަލަައކީ، ދިމާވި

ނޑައަޅާ ްކަ ްނުދެވުން ްތަފާތަކުންނެްއްްދެވުމާއި ްއަކުުރގެ މައްސަލަެއއް.ްއެއީ

ފިލީގެްތަފާތަކުންްހުސްެއކަނިްއަިއކަމެއްްނޫން.ްއެްވަރަށްޮބުޑްދެްތަފާތެއް.ް
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ްޭއެގް ްމަްއސަލައެއް ްދިމާވި ްލިޔުުމގަިއ ްުކށެއް، ްލިޔުމުގެ ްހަމަ ްެއއީ މިއަދު

ނަޑްށް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްނާދޭ. ްމަްއސަލައެއް ްއެްއވެސް  1620ހުށަހެޅުމަކަށް

ްއަތޮުޅެގްހީ ްރ. ްހުށަހެޅުްއވުން ްއޮތް ްފޮނުއްާވފައި ްމި ްމިހާރު ވަނީ

ްއޮތްކަމަށްވަންާޏް ްހުށަހެޅުން ްއޮތް ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެބައޮތް.ް ްިމއޮތީް)ޅ(ްއިތުުރކުުރން.ް)ޅ(ްއެްއްމިޑްރާފްޓްަގިއވެސް މީގައި

ްދަ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްމިހުށަހެޅޭނެކަމަށް ްމިގޮތަށް ްއިނގޭޯތްއެހެންވީމާ، ތި

ްއާދެ،ް ްވިދާޅުވެދެއްވަާފނަންތޯ. ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ  1625ބަލައިގަންނަން.

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްމާލޭގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާޠިފް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްސުވާްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުް ްހިތުގަ ްހަމަ ނޑު ްއާދެ،ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި  1630ްލުްޝުކުރިއްޔާ

ްނުގަނެވޭެންްއާޠިފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްބަލައި ްބަލައިގަނެވޭެނ، ްނުވަތަ ްކުށެއް ްލިއުމުގެ އުފެދެނީ

ްކުރިްން ްވާަހކައަކީ. ްކީއްވެތޯ ްމިއަންނަނީ ްމިންވަރެްއ ްމި އިޞްލާޙުތައް

ްއޮީތޭއް ްހުށަހެޅިފައި ްތިމަންނަމެންނަށް ްއޮޅުަމކުން ްވިދާުޅެވއްޖެ އެއްފަހަރު

.ްއެހެންނަމަވެސްްމިހާރުްއެތައްްބަިއވަރެއްްމިހެްންނުވަތަްހިމެނިފައިްއޮތީއޭ

 1635ްއަންނަންްފެށީމަްމިވާގޮތަކާްމެދުްސުވާލުްއުފެދެންްފަށައިފި.ް

ް

ް

ްނިންމާފައިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބައްދަުލުވން ްނުރަސްމީ ްމި ްިމވާގޮަތކީ، ްޙަޤީޤަތުގަިއވެސް މި

ްމިހުން ްގޮސްސަ ްއަތްދަށުން ްހަމަ ްއަިއއިރު، ްހަމަްމިކޮޅަށް ްއިނގޭތޯ. ނަނީ

ްއިޢުތިރާްފް ްެއއަށް ްކޮންމެހެން ނުޑ ްއަުޅގަ ްެދން ްޙަޤީޤަތަށް. ްވާނީ  1640ޙަޤީޤަތް

ްހަމަް ްމިދެންނެވީ. ްތެދުބަހުން ްެއހެންވީމާ،ްހަމަ ްނެތް. ްއުޅޭނެކަެމއް ނުވާން

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްހަަމ ްމިވާހަކަ ްެއހެންވީމާ، ްމިދެންނެވީ. ބަރާބަރަށް

ްއެދެ ްމަޢާފަށް ްއަރިހުން ްަދންނަވަންޖެހެނީްމެންބަރުންގެ ްައޅުަގނޑު މުން

މިހެންްދިމާވެފައިްއޮތްްވާހަކަ.ްއާދެ،ްއެހެްނވީމާްތ.ްއަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެިރް

ްމިއަށްް ްތާއީދުނުކުރައްވާކަމަްށަވންޏާ ްހުށަހެޅުމަށް ްއަނެއް  1645މެންބަރު
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އަޅުަގނޑަްށްފުރުޞަތުްއެުރިވދާނެ.ްދެންްއެކަމަުކްތާއީދުކުަރއްވާަފއިްޮސިއް

ްތީމަްއެހެންވެްސްދަންނަވަންްއުނދަގޫ.ްކުރަްއވާފައިްއޮ

ް

ްއަތޮޅުްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްރ. ްހުށަހެޅުމާ ްހުށަހަޅާ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްމިޢިބާރާތްްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތަފާތު ްވަރަށްބޮޑަށް ްހުށަހެޅުމާ ްހުށަހަޅާ ްމެންބަރު  1650ޢިއްޒަތްތެރި

ްވަަރށްބޮ ނޑު، ްއަުޅގަ ްއެއަްށ،ްއޮތްގޮތުން. ްއަުޅަގނޑު ްދެން ްތަފާތު. ޑަށް

ްބައްދަލުވުމުަގިއް ްނުރަސްމީ ނޑު، ްއަޅުގަ ްދެންނެވިެހން ްކުރިން އަޅުަގނޑު

ްއެއްގޮްތކޮށްނުލެވިަފިއް ްމީތި ްނުވެވުނީމަ ްހާޒިރު ްވަޙީދަށް ްޢަލީ އަޅުަގނާޑއި

ްއަޅުަގނުޑެގް ްނޯންނާނެ.ްދެން ްާތއީދު ްއަޅުަގނޑުގެ މިއޮތީ.ްއެހެންނޫންނަމަ

 1655މީހުންްތާއީދުކޮށްފަިއ3ްްއިްނެތަސްްމަްއަސލައެއްްނެތްްއިތުރުްތާއީދުްޭއގަ

ނޑަްށްހީވަނީްދެންް އެބައޮތްްޢަލީްވަޙީުދގެްހުށަހެުޅމަށް.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްީމގަިއް ްއެހެންނަމަވެސް ްރަނގަުޅވާނީ. ްެދން ްނެިގއްޔާހެން ްބޮޑަށް މީތި

ްއަުޅގަ ްމި ްދަންނަވާނަން. ްވަރަކަްށ ްކޮންެމެވސް ނޑު ްއަުޅގަ ނޑުްމިއޮތީ

ްޝަރުޢީް ްކުރިކަން ްކުށެއް ްޖިނާޢީ ްހުށަހެޅުމަކީ، ްމިއޮތް މިހުށަހަޅާފައި

ް ްސާބިތުވެ ްުޙކުމެްއ12ްްކޯޓެްއގައި ްމުއްދަެތއްގެ ްިދގު  1660ަމސްދުވަހަށްވުރެ

ްނުވަަތް ްނިމުނުތަނާ ްތަންފީޒުކޮށް ްއެޙުކުމެއް ްމީހަކުނަމަ ކުރެވިފަިއވާ

ް ްލިބުނުާތ ްމަޢާފު ްމީހަކަށ1ްްްއެކުށަކަށް ްމިގޮތަްށްއަހަރުވެފަިއވާ ވުން.

ްދޫކޮށްލަންޏާކާް ްސަބަބު، ްޖެހުނު ްުހށަހަޅަން ްމިހުށަހެޅުން އަޅުަގނޑު

ްއަޅުަގނޑަްށް ްނެތް. ްމާނައެއް ްމާބޮޑު ްދެއްކުމުގެ ްމިވާހަކަ ކޮންމެހެން

 1665ްހީވަނީ،ްް

ް

އަޅުަގނޑަށްްހީވަީނ،ްއާދެ،ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްއާދެ،ްލ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ްއަތޮ

ް

 1670ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއަޅުަގނުޑްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ްކުރީގަިއ ްނިންމާލުމުގެ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއާދެ،



 63 

ްރަނގަޅަްށްއެވިދާުޅވަނީ.ްްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއެހަމަ ްއެްއޗެއް ްއުޅުނީ،ްއެވިދާުޅވާ ދަންނަވާލަން

ަންމާއްދާް)ޅ(ްެއއްްިއތުރުކުރުމޭްެއވިދާޅުވަނީްއަުޅަގނޑަށްްހީވަީންއެްދެވަ

ްއެއޮތީ.ް)ޅ(ްއަކަްށް ްވާހަކަ ްއިތުުރކުރާ ްއެއޮތީ.ްެއްއޗެއް ްއޮޅިފަހެން  1675އަކުރު

ްެއހެންނަމަވެސްް ްދެން ްއޮތީ. ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްއިޞްލާޙެއް ނޫން

ްޢިއްޒަތް ްުއޅުނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެދިޔައީ. ްއެކަން ްދެން ތެިރްދޫކޮށްލެއްވީމަ

މެންބަރަށްްއެކަންްހަނދާންކޮށްދޭން.ްއެބައޮތްްލިޔެަފއިެވސްްއަޅުަގނޑުމެްން

ްނޫންތޯް ްނުޖެހޭނެ ްއިތުރުކުާރކަށް ްއެއް ް)ޅ( ްލިޔުުމގަިއ. ްއޮތް އަތުަގއި

ްއަކުރެއްް ްއެެހން ްއޮތިްއޔާ. ްއެއް ް)ޅ( ްއަތުަގއި  1680އަޅުަގނޑުމެން

ްއިތުރުކުރަްއވަންްުއޅުްއވާފައިްއެއޮތީ.ް
ް

ް

ްްކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަ ްދެން ނުޑްއާދެ، ްއަޅުގަ ްނިމުނީކަމަށް ްއެމައްސަލަ އެހިސާބުން

ްބޮޑަށްް ްަވރަށް ްދޫކޮށްލައްވައިފި. ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި  1685ބަލައިގަންނަން

ްއަޙްމަުދް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްުއތުރުބުރީގެ ްތިލަދުންމަތީ ޝުކުރިއްާޔ.

ް ްފޮނުއްވާފަިއވާ ްހުށަހެޅ23ްުސަމީރު ްއިޞްލާޙު ްފުރުޞަުތްވަނަ މުގެ

ްއަރުވަން.ް

ް

 1690ްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްދެންމެްތިމައްސަލަްދިމާީވްތ.ްއަތޮުޅެގްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީް

ްއެގޮތަްށްްމެންަބރުްައޙްަމދުްސަީމރުް ްހުށަހެޅުމުގައި ްރަޝީދުގެ ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި

ޮއތީތީވެްއަުޅަގނުޑގެްހުށަހެޅުމަށްްއެމަނިކުފާނުްްއެމަނިކުފާނުގެްހުށަހެޅުމެއްްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ނުޑް ްއަުޅގަ ްބައްދަލުވުުމގައި ްނުރަސްމީ ްސޮއި ްާތއީދުކޮށްފަިއވާ ކޮށްފައިވާ

ްބަދަަަލުކޮށްް ްއެދިަވޑަިއގަތުމުގެމަތިްނ ްރިޔާސަުތން ްއިނީތީ ހާޒިރުވެ

 1695ވަަޑއިގެންެނވިްމެންބަރުންގެްެތރެއިންްމެންބަރަކުްޮސއިްކޮށްދެއްވާފަިއވަީނ.ް

ްކުރިންވެްސްއެ ްއޮްތގޮްތ ްތާއީދުކޮށްފައި ްުކރިން ްއެމަނިކުފާނު ހެންވީމަ،

ްއޮީތ.ް ްވިާދޅުވެފައި ްކުރިންވެސް ްކައިރީ ްއަޅުަގނުޑ ބަދަލުވާނެކަމަށް

ްއައިސްަފިއް ްގެންނާނީޭއ ްބަދަލުތަކެއް ްެއއަށް ްބައްދަލުވުމުން ނުރަސްމީ

ް ްޢިްއޒަްތތެރި ްފާހަގަކޮށްލަން. ްއަުޅަގނޑު ްއެވާހަަކވެސް ރައީސް،ްއިނގޭތޯ.

ްބައްދަލުވުމުަގިއް ްނުރަސްމީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްދަންނަވާލާނަން  1700އަޅުަގނޑު
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ނުޑް ްއަުޅގަ ްގޮުތަގއި ްއެއްބަސްެވވުނު ްައޅުަގނޑުމެްނނަށް ވާހަކަދަްއކައި

ް ްޝަރުތު. ްހުންނަންޖެހޭ ްވަޒީރުންަގއި ްހުށަހެޅުން. )ޅ(ްޖިނާޢ2ްްީހުށަހަޅާ

ް ްސާބިުތެވެގން ްކުރިކަން ްމުއްދަތުެގްްމަސްދުވަހަށްވުރ12ްެކުށެއް ދިގު

ްނުވަތަް ްިނމުނުތާ ްތަންފީުޒކޮށް ްއެޙުކުމެއް ްމީހަކުނަމަ ްކޮށްފަިއވާ ހުކުމެއް

ް ްމަޢާފްލިބުނުތާަާ ްއަޅުަގނުޑ3ްްކުށަކަށް ްފާއިުތވެފަިއވުން.  1705އަހަރު

ްއެންެމް ްއަުޅަގނޑު ްގެނައުމުަގއި ްިއޞްލާޙު ްހުށަހެޅުމުަގއި އަބަދުވެސް

ް ްޑްރާފްޓިންގ ްއޮްތކަމަީކ ްވިސްނާަފއި ްތަްއޔާރުކޮށްފަިއާވްބޮޑަށް ކޮމިޓީން

ްގެންނަންޖެހޭް ްކުރުމަށްޓަަކިއ ްއެފުރިހަމަ ްނަިއސް ްބަދަލެއް ކޮންސެޕްޓަށް

ްވިސްނުންް ްައޅުަގނޑުގެ ްގެނައުމުަގއި ްއުނިއިތުެރްއ ހަމައެކަނި

ނުޑެގް ްއަޅުގަ ްބަދަލުތަކެްއ ްކުޑަކުޑަ ްވަރަށް ްއެހެންވީމަ،  1710ގެންގުޅެަފއިހުރީ.

ްއެހެްނވީމަ ްއުޅޭނީ. ްއިޞްލާޙުަގއި ްނުރަސްމީް، ްއުންމީދުކުަރން ނޑު އަުޅގަ

ްތ.އަޮތޅުެގް ްތާއީދުކޮށްެދްއވި ްމިއިޞްލާޙަށް ނުޑެގ ްއަުޅގަ ބައްދަލުވުމުަގއި

ްކައިރީަގިއް ްއެންެމ ްއޭނައާއި ްނޫންނަމަވެސް ްރަޝީދު ްރިޔާޟް ދެން

ްރަޝީުދް ްޙުަސއިން ްޑޮކްޓަރ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަްތތެރި ްތ.އަތޮުޅގެ އިންނެވި

ްތާއީދުް ްމިއިޞްލާޙަށް ްޢިއްޒަތްތެިރްޙަސަން ްޝުކުިރއްާޔ  1715ކޮށްދެއްވާެނކަމަށް.

ްރައީސް.ް

ް

ްމެންބަރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަްތތެރި ްތާއީދުކުަރއްާވ ްމެްނބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްޙަސަންއަްށް ްރަޝީދު ްޙުސައިން ްެމންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ކޮޅުމަޑުލުގެ

 1720ްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުްއަުރވަން.ް

ް

ްދެންމެްްލުްެމންަބރުްޙުަސއިންްކޮޅުމަޑު ްސަމީރު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ްތިލަދުންމަތީ

ްހުށަހެޅުއްވިްއިޞްލާޙަށްްއަުޅަގނޑުްތާއީދުކުރަން.ްްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ްރައީސުލްޖުމްހޫްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޢިއްޒަތްެތިރްޝުކުރިއްޔާ  1725ރިއްޔާގެ

ް ްހުށަހެޅުއްވުމަށް ްިއޞްލާޙު ްފޮނުއްވާފަިއވާ ްސަލީމް ްމުޙަންމަދު 2ްމެންބަރު

ް.24ްވަނަްމާއްދާގެް)ޅ(ްށްްއިޞްާލޙުްނަންބަަަރުް
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ް

ްޑްރާްފޓްކުރެވިަފއިާވްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްމިމާއްދާ ްމިހާރު ްމިއިްޞލާޙަކީ ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއެހެންނޫނިއްޔާްްލީމްްމުޙަްނމަދުްސަ ްބަދަލުވަނީ. ްއެކަނި ްދެއަކުެރއް ްހަމައެކަނި ްބަލާއިރު  1730ްގޮތަށް

ްކުށެއްްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޖިނާޢީ ްޖުމްލަ. ްފުރަތަމަ ްއެީއ ަަށް. ްއޮްތގޮތަ ްޑްރާފްޓްގައި ހަމަ

ްސާބިތުެވް ްބަދަލުވަނީ ްއިންނަތަން ްސާިބތުވެގެން ްސާބިތުެވގެން. ކުރިކަން

ްސާބިތުް ްކޮމާއެއް ްމިތަނުންްހަމައެކަނި ްެގން ްބާރަމަސްދުވަހަަަށް ވެ

ްނޫނުް ްއެބެފިލި ްގ ްބޭނުންވަނީ. ްއަޅުަގނޑު ްކުރަން ްޑިލީޓް މިއުނިވަނީ.

ްގޮތަްށް ްކިޔާ ްރަނގަޅަްށ ްމިއޮތްގޮތަްށ ްމިއޮތް ްބަހުން ްިދވެހި ްެއއީ  1735ސުކުން.

ްކިޔާީން ްބަދަލުކޮށްލީމައި ްއެގޮތަށް ްމިހާރު ްއެހެންވީމަ، ބާއްވަްނވެގެން.

ަމސްދުވަހަށްވުެރ12ްްޢީްކުށެްއްކުރިކަންްސާބިަިތުވެްއޮންނާނެްގޮތަކީްޖިނާ

ްތަންފީޒުކޮށްް ްއެޙުކުެމއް ްމީހަކުނަމަ ްުކރެވިފަިއވާ ްޙުކުމެއް ްމުއްދަތެްއގެ ދިގު

ް ްމަޢާފްލިބުނުތާ ްއެކުށަށް ްނުވަތަ ްފާއިތުވެަފއިވުްނ.3ްްނިމުނުތާ އަހަރު

 1740ްއެގޮތަށް.ްުޝކުރިްއޔާ.ް

ް

ްމެންބަރުްްޝުކުރިއްޔާްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަްތތެރި ްތާއީދުކުަރއްާވ ްމެްނބަރު. ޢިްއޒަތްތެރި

މޫސާްނިޒާރުްއިބްރާހީމަށްްވ.ްއަތޮޅުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުް

ްއަރުވަން.ް

ް1745 

ްސަލީމްްްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޫމސާްނިާޒރުް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ްއާދެ،

ްދެންމެްހުށަހެޅުއްވިްއިޞްލާހަށްްއަޅުަގނޑުްާތއީދުަުކުރަން.ްޝުަުކުރިްއޔާ.ްވާހަކަެދއްެކވުން:ްއިްބރާހީމް

ް

ްމެންބަރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަތޮުޅގެ ްށ. ްމެްނބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްހުށަހެޅުމުެގް ްއިޞްލާުޙ ްފޮނުްއވާ ްޙުސައިން ްޒާހިރު ްމުޙަންމަދު  1750ލުބްނާ

ްވަނަްމާއްދާގެ.2ްްވަނަްއިޞްލާޙ25ްްުޞަތުްއަރުވަން.ްފުރު

ް

ްވަނަްމާއްދާގެް)ޅ(2ްްވަޒީރުްނގައިްހުންނަންޖެހޭްޝަރުތުތައް.ްމިމާއްދާގެްްމިލަދުްނމަޑުލުްއުުތރުުބރީް

ްވަނަްމާއްދާގެް)ޅ(.ްޖިނާޢީްކުށެއ2ްްްށްްއަޅުަގނޑުްހުށަހަޅާްއިޞްާލޙަކީ.ްްމެންަބރުްލުބްނާްުމޙަްނމަދުް
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ްްްހަކަެދއްކެުވން:ޒާހިރުްވާް ްސާބިތުެވގެން ްޙުކުެމްއ12ްްކުރިކަން ްމުއްަދތެއްގެ ްދިގު  1755މަސްދުވަހަށްވުރެ

ކުރެވިފަިއވާްމީހަކުނަމަްއެުޙުކމެއްްތަންފީޒުކޮށްްނިމުނުތާްނުވަތަްެއކުށަކަްށް

ް ްރައީސް،5ްްމަޢާފްލިބުނުތާ ްޢިްއޒަްތތެރި ްފާއިތުވެފަިއވުން. އަހަރު

ްޑް ްހުށަހެޅީ ްިމއިޞްލާޙު ްއަޅުަގނޑު ްއޮންނަީނ އަހަުރ3ްްރާފްޓްަގއި

ްޤަބޫލުކުރެޭވް ްއެމުއްދަތަީކ ްއަޅުަގނޑަށް ފާއިތުވެފަިއވުންކަމަްށވާތީ

 1760މުއްދަތަކަށްްނުވާތީްަވޒީރެްއެގްހުންނަންޖެހޭްޝަރުތުތަކުގެްތެރޭގައިްއެންެމް

ް ްއެީއ ްމިޝަރުތު ްފާއިތުވެަފއިވުްނ5ްްކުޑަެވގެން ްދުވަސް އަހަރު

ްއަޅުަގނޑަ ްކަމަށް ްއަޅުަގނުޑްހިމެނެންޖެހޭނެ ްިމއިްޞލާޙު ްޤަބޫލުކުރެވޭތީ ށް

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްއަޮތުޅގެ ްށ. ްތާއީދުކުރަްއވާނީ ްމިއިޞްލާޙަްށ ްއާދެ، ހުށަހެޅީ.

ްމެންބަރުްމޫސާްރަމީޒު.ްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް1765 

އާދެ،ްދެންމެއަކުްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްރ.ްއަތޮޅުގެްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ވަނަްމާއްދާގެް)ޅ(ްއެބައޮްތްޢިއްޒަތްތެިރ2ްްޙީދުްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްއަލީްވަ

ްހަމައެާއިއް ްދެންމެއަކު. ްތާއީދުކުރަްއވާފަިއ ްހުށަހަޅުއްވާފައި. މެންބަރު

ް ްމިހާރު ްމެންބަރ2ްްުއެްއކޮށް ްޢިްއޒަްތތެރި ްށް ް)ޅ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްމެން ްދެޢިއްޒަތްެތރި ްއެްއއަކުަރކަށް ްހަމަ ްިއޞްލާޙަށް  1770ބަރަކަށްްތިފޮނުއްވި

ްތާއީދުކުރަްއވާަފިއް ްހުށަހެޅުމަށް ްހުށަހެޅުނު ްކުީރގަިއ ްދެންމެއަކު އެކަން

އަނެއްކާްއެހެންްގޮތަކަށްްތިހުށަހެޅުއްވިްކަމަްށވަންޏާްއަޅުަގނޑަށްްބަލަެއްއް

ްހިފަހައްޓަވަންް ަްޗެްއަގިއ ްެއކައް ްޮކންމެވެސް ްއިނގޭތޯ. ނުގަނެވޭނެ

ްނު ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ްއަތޮުޅެގްޖެހިވަޑަިއގަންނަވާނީ. ްރ. ކުތާއަށް

 1775ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްނުކުތާ(

ް

ްމިގޮތަށްްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީް ްދަންނަވާލަން. ްމަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ްބޭފުޅުންެގ ްއެންމެހައި ްއާދެ،

ްތާއީދުކުރަީންްމެންަބރުްއަލީްަވޙީދުް ްއިޞްލާޙަްށ ްއަނެއް ްހުށަހަޅައި ްއިޞްލާެޙއް  1780ްއަޅުަގނޑުމެން
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ްޯވުޓްްްެދއްެކވުން:ވާހަކަ ްއިޞްލާަޙށްވެސް ްާތއީދުކުރާ ްފާސްނުވެއްޖިއްޔާ ްއިޞްލާޙު ހުށަހަޅާ

ްނުލިބިއްޖިއްާޔް ްވޯޓު ްއިޞްލާޙަށް ްތާއީދުކުާރ ދޭންވެގެން.

ްވޯުޓް ްޑްރާްފޓަށްވެސް ްއަދި ްާފސްނުވެއްިޖއްޔާ ްއަދި ތާއީދުނުލިބިއްޖިއްާޔ

ްމާއް ްެއްއވެްސ ްތަނެްއގައި ްެއްއވެސް ްަގާވއިދުގެ ދާއެްއގަިއްދޭންވެގެން.

 1785އެްއވެސްްހަމަައކުންްނުބުނޭްެއގޮތަށްްނުކުެރވޭނެެއކޭްޢިްއޒަްތތެރިްރައީސް.ް

އަޅުަގނޑުްހުށަހަޅާްކޮންމެްެއއްަޗކީްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސްްާފސްވުންްލާޒިްމް

ްއެހެންެވގެްން ްނޫން. ްެއއްެޗްއވެސް ްފާްސވާނެ ްއަދި ްނޫން. އެްއޗެްއ

ްބަހައްޓަިއގެން ްތަފާތު ްކުދިކުދި ްހުށަހަޅަނީ.ްްމިކަހަަަލަ ްމިގޮަތށް ނޑު އަުޅގަ

ްއަތޮޅުެގް ްތ. ްމާއްދާަގއި ްކުީރގެ ްހަމައެގޮތަށް ްތާއީދުކުރަނީވެްސ. އަދި

ްހުށަހެޅުމުގަިއވެްސް ްހުށަހެޅުއްވި ްރަޝީދު ްރިޔާޟް ްމެންބަރު  1790ޢިއްޒަތްތެރި

ްގެނަސްފަަައި.ް ްއެޢިބާރާްތ ްޝަރީ ްސާބިތުވެ ްޝަރީޢަތަށް އިންނާނެ

ްނީންނާ ްއެތަންކޮެޅއް ްތަފާތުްޑްރާފްޓްަގއި ްއެަކހަަަލަ ްއެހެންވީމަ، ނެ.

ްއަޅުަގނުޑް ްެއއްކޮްށ ްގޮތުންނާއި ްވައްދަިއދިނުމުގެ ްތަފާތުކޮށް ހުންނާތީ

ްއޮތްތާނަގިއް ްކުިރއަށް ްރައީސް، ްއެކަން ްއެހެންވީމަ، ްކުރަނީ. މިކަން

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއަތޮަަުޅެގ ްށ. ްއެހެންވީމަ، ްހީކުރަން. ްކަމަށް  1795ބައްލަވާނެ

ްޙުސަ ްޒާހިރު ްލުބްނާ ނުޑްމެންބަރު ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުމަށް ްހުށަހެޅުއްވި އިން

ްތާއީދުކުރާްވާހަަކވެސްްދަންނަާވލަން.ްއެމޭރުމުން.

ްް

ް

ަެއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްތެރިްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެ ްމިހާރު ްއެހެންނަމަވެސް ްވާހަކަފުެޅްއ. ްރަނގަޅު  1800އާދެ،

ްމިހާތަނަށް ްފްލޯރގައި ްމިމަޖިލީހުގެ ްއެނގިވަަޑިއަގންނަވާނެ ްމެންބަރުންނަށް

ްއެހެންވީަމ،ް ްގޮތަްށ. ްމިދެންނެިވ ްއުސޫލުން ްމިދެންނެިވ ްހަމަ މިގެންދިޔައީ

ްއެކަިތް ްތާއީދު ްތިވިދާޅުވިހެން ްމެންބަރުން ްތިޢިއްޒަތްެތރި ްއެދެނީ އަޅުަގނޑު

ްމުޅިްން ްގެންދެވޭނެ. ްެދއްވަމުްނވެސް ްވޯޓު ްއަނެަކްއޗަަަކަްށ ފާސްނުވިއްާޔ

ްައޅުގަް ްއެނގޭ ްއެކަން ްނޫނިއްޔާ. ްދެގޮތަކަށް ްއެހެންނަމަވެްސްތަފާތު  1805ނޑަށް.

މިތާނގައިްޢަމަލުކުރަމުންްގެްނދެވިްގޮތަށްްބަލާފަިއްމިދެންނެވީްމިހާރުވެްސް

ް ްބައިަވުރ26ްްމިމާއްދާގައި ްަވރަށް ްމިއުޅެނީ. ްހަމައިން ްއިްޞލާޙާ ވަނަ
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ްއެހެންވީމަ،ް ްފޮނުއްވާފައި. ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެބަހުރި އިޞްލާޙު

ް ްމިހާރުެވްސ ްގޮތްގޮތަްށްއެއްމާއްާދއަކަށް ްތަފާތު ްތަކުރާރުކޮށް ތަފާތު

ްމެންބަރުންެގް ްގޮތްގޮތަށްަްވެްސ ްމިހުރިހާ ްދާއިރު  1810ހުށަހެޅެމުން

ްއޭގެތެރެއިްން ްއެހެންވީަމ، ްއެނގޭ. ްއެބަ ްރަނގަޅަށްަކން ވިސްނުންފުޅުހުރީ

ްވަަޑއިގަންަނވަނީ.ް ްވިސްނާ ްބޮޑަށް ްމެންބަރުން ްމިޢިއްޒަތްތެރި ކޯެޗއްތޯ

ްދަންނަވާލަންެވގެން ްމައްސަލަެއްއްއެހެން ނޑުެގ ްއަުޅގަ ްއަނެއްހެން .

އޮތީކީނޫން.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްމިގޮތްްޤަބޫލުކުރެވޭކަމަށްވެއްޖިްއާޔް

 1815އަޅުަގނޑުްހަމަްމީނީްޤަބޫލުކޮށްގެންްގެންދަން.ްއެހެންވީމަ،ްމިްދަންނަވާލީް

ލުބްނާްމުޙަންމަދުްޒާހިރުްޙުސައިނުްކުރީގަިއވެސްްައޅުަގނުޑްދަންނަވާލީންް

ްއެއަްށްށ ްެއބައޮތޭ ްރަމީޒުވެސް ްމޫސާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަތޮޅުގެ .

ަްގެްން ްބަދަލުކޮށލެވި ްެއގޮތަށް ްއެހެންވީމަ، ތާއީދުކުރަްއވާފައި.

ްނުވާނެހެން.ް ްމައްސަލަައަކށް ްއެީއކީ ނޑަްށްހީވަނީ. ްއަުޅގަ ގެންދެވިދާނެހެން

ްހުށަހެ ްވަޙީދުެގ ްއަލީ ްކަމަށްވަންޏާ ްތާއީދުކުރަްއާވ ްރަމީޒު  1820ޅުމަށްްމޫސާ

ްގެންދެވިދާެން ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްމިހުށަހެޅުން ްލުބްާނގެ ތާއީދުކުރާކަމަށްވަންޏާ

 ހަަަމައެއޮތްގޮތަށްްބަލަިއގަެނެގން.ް

ްރަމީޒުްްމިލަދުްނމަޑުލުްއުުތރުުބރީް ްމޫސާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްށ.އަޮތޅުގެ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްތާއީދުކުރަްމެންަބރުްލުބްނާްުމޙަްނމަދުް ްއެފުރުޞަތުްމިއިޞްލާޙަށް ްއެހެންވީމަ، ްވިދާޅުވި. ްްއވާެނކަމަށް

 1825ްދެއްވުންްއެދެން.ްްްޒާހިރުްާވހަކަެދއްކެުވން:

ް

ްއަޅުަގނުޑްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރަމީޒަށް ްމޫސާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަްތތެރި ްއަޮތޅުގެ ްށ، އާދެ،

ްވަޙީުދް ްއަލީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްައތޮޅުގެ ްރ. ްއަރުވަން. ފުރުޞަތު

ްމެންބަރުްހުށަ ްއެޢިްއޒަތްތެރި ްތާއީދުކުރަްއވަން ްހުށަހެޅުމަށް ހެޅުއްވި

ްނޫްން ްބައްދަލުވުުމގަެއއް ްނުރަސްމީ ްޮއތީ. ްކުަރްއވާފައި  1830ސޮއިެވސް

ްއިޞްލާޙުަގިއް ްއޮްތ ްމިފޮނުއްވާފަިއ ްއެހެންނަަމވެސް، ްދެން ކަންނޭނގެ.

ނޑުްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް ްއެބައޮތް.ްއެހެންވީމަ،ްމޫސާްަރމީޒަށްްއަުޅގަ

ް

ްމިްްމިލަދުްނމަޑުލުްއުުތރުުބރީް ްތާއީދުކުެރވިފަިއވަނީ ނޑަށް ްައޅުގަ ްިއއްތިފާޤުން ްއާދެ،
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ްޒާހިރުެގްްމެންަބރުްޫމސާްރަީމޒުް ްުލބްނާ ްއަދި ްހުށަހެޅުމަށްވެސް ްވަޙީދުގެ ްޢަލީ  1835ްދެހުށަހެޅުމަށްވެސް.

ްހުށަހެޅުމަށްވެސް.ްްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްުޝކުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނުޑްއާދެ، ްއަުޅގަ ްެދން ްއެހެންވީމަ، ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްެތރި ރިްއޔާ

ްޙުސައިންް ްޒާހިަިރު ްމުޙަންމަދު ްލުބްނާ ްމެްނބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ށ.ްއަތޮޅުގެ

ްއާަާދެ،ް ްއަރުަވން. ްފުރުޞަތު ްުހށަހެޅުމަށް ްހުށަހެޅުން  1840އެހުށަހެޅުއްވި

ްެއއަްށް ްއެހެްނވީމަ، ްއެއަށް ްއާދެ، ްދެއްތޯ. ްނިމިއްޖެ ހުށަހަޅުއްވާ

ްއަރުާވއިުރްތާ ްފުރުޞަތު ނުޑ ްއަުޅގަ ްެމންބަރަކަށް ްޢިްއޒަތްތެރި އީދުކުރަްއވާ

ނަޑށްްހީވަނީްށ.ް ރ.ްއަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެްނބަރުވެސްްއެބައޮތް.ްއަުޅގަ

ްާތއީދުނުކުރަްއވަިއް ްމިއަށް ްރަމީޒު ްމޫސާ ްމެންަބރު ްޢިއްޒަތްތެރި އަތޮޅުެގ

ްއަޅު ްމެންބަރަކަށް ްޢިއްޒަްތތެރި ްކޮންމެވެސް ްފުރުޞަތުްއެހެން ނަޑށް  1845ގަ

އެރުިވއްަްޔާހެން.ްެއއީްއަލީްަވޙީދުގެްހުށަހެޅުއްވުމަށްްތާއީުދުކރައްވާތީ.ްތ.ް

ްއަތޮޅުގެްިޢއްޒަަަތްތެރިްމުޙަްނމަދުްޝަރީފް.ް

ް

ްޒާހިރުްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްމުޙަންމަދު ްލުބްނާ ްމެންބަރު ްއަތޮުޅ ްށ. ްއަޅުަގނޑު

ްހުށަހަޅުްްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއެީއ25ްްއްވާފަިއވާ ް)ށ(ްްށ2ްްވަަންިއޞްލާޙަށް ްާމްއދާގެ  1850ވަނަ

ްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.ް

ް

ަެވުން: ްއަތޮޅުެގްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްކެ ްލ. ްއާދެ، ްމެންބަރު. ަަތްތެރި ްޢިްއޒަ ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކުްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއަށް.ް

ް1855 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްއްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާްހަ ްމިހާރު ްދަންނަވާަލނީ. ްސަލާމަަަތްކުރުމަށްޓަކައި ްވަގުތު ްހަމަ 2ްްރައީސް،

ްމިވަީންްްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްކުރާއިުރަގއި ްއިޞްލާޙު ްގޮތަށް ްތިީރގަިއާވ ް)ޅ( ްމާއްާދގެ 2ްވަނަ

ް ްދެން ްމިހާރު ްއެހެްނވެއްޖިްއޔާ ްވޭތޯއޭ. ްއެެހން ް)ށ(ްްށ. ްމާއްާދގެ  2ް1860ވަނަ

ނަްމާއްާދގެް)ށ(ްްށްދެންްކިހިނެއްބާއޭްވާނީ.ްއެހެންވީމަ،ްމިހާރުްމިއޮީތްވަ
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ް ްިމބާބުގެ ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްތިރީގައިާވ2ްްއިޞްލާޙު ް)ޅ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ް ްމިވަނީ ްކުރީމަިއ ްއިޞްލާުޙ ްކުިރއަްށ2ްްގޮތަށް ްއޭ ް)ށ( ްާމއްދާެގ ވަނަ

ްނީ.ްއަނެއްކާްދަނީ.ްއެހެންވީމަ،ްިމގޮތަށްތޯއޭްއަނެއްކާްމިނިންމަ

ް1865 

ް

ްއާދެ،ްއެރަނގަެޅއްްނޫން.ްއާެދ،ްލުބްނާްމުޙަންމަދުްޒާހިރުްޙުސައިން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއަޅުަގނުޑްްމިލަދުްނމަޑުލުްއުުތރުުބރީް ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްްމެންަބރުްލުބްނާްުމޙަްނމަދުް ްިކޔާަފަައި ްީކއިރުަގއި ްމިއިޞްލާޙު ް)ޅ(.2ްްއޮންނާނީ ްމާއްދާގެ  1870ްވަނަ

ްްޒާހިރުްާވހަކަެދއްކެުވން:

ް

ްކޮްށލާނަން.ްއާދެ،ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިޞްލާޙު ްބަލައި ްކުެށްއްކަމަށް ނުޑްެއއީ އާދެ،ްއަުޅގަ

ްމާލޭގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާޠިފްްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއަށް.ް

ް1875 

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްވަރަްށްްންަބރުްައޙްަމދުްއާތިފްްމާލޭްމެ ނުޑވެސް ްއަުޅގަ ްމިއިޞްލާޙަކީ ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ަެއްެކވުން: ްމިްމަޖިލިސްްްްވާހަކަދެ ްބޭނުންްއިޞްލާޙެއް.ްއެހެންނަަަމަވެސް،ްމިހާރު  1880ތާއީދުކުރަން

ްއެއްަބިއް ްހިނގަްއޖެ. ްބަދަލުެވގެން ްބޮޑަށް ްވަރަްށ ްދާގޮތް ހިނގަމުން

ްއި ްއާދޭސްކޮްށގެްންބޭފުޅުންގެ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެކި ްކުށްފިލުވަިއގެން ޞްލާޙު

ްއަނެއްބަިއް ްމިފެންނަނީ. ްދާތަން ްގޮތަކަށް ްެއކަހަލަ ްހޯއްދަވަިއގެން ތާއީދު

ްއިޞްލާެޙްއް ްހަމަ ްދުވަެހއްަގއި ްކުރީ ްއަޅުަގނުޑވެްސ ފަހަރަކަށް

ްދޫކޮށްލީ.ް ްެއަކން ްއޮތީތީ ްލިޔެވިަފއި ނޑަށް ްއަުޅގަ ްކުށެއް  1885ހުށަހަޅާލީން.

ްގެންދަވަްންއެ ްެއއްސިފަައަކށް ްކޮންމެވެްސ ްގޮތަކަަަްށ ްނުވާނެ ހެން

ްއެއްައކުރަކަްށް ްދެގޮތަކަްށ ްއެއްބޭފުޅަކު ްެއދެން. ްބޮޑަށް ްވަރަށް އަޅުަގނޑު

ްއެހެްން ްއޮތީ. ްބަލައިނުގެންފަިއ ްމީގެކުރިން ްހުށަހެޅުއްވީމައި އިޞްލާޙު

ްއެހެން ްވާނީ. ްޢަމަލުކުރައްވަން ްދެންެވސް ްެއގޮތަށް ނޫނީވިއްާޔްކަމަށްވަންޏާ
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ްކައިީރް ްމީހުން ްހަމަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްުއވާލަްއވާފައި ްއެަެގޮތް  1890މިހިސާބުން

ްއެންމެް ްގެންދިއުްންއެއީ ްއެގޮތަށް ްހޯދާއިގެން ްތާއީދު ްއިޞްލާޙަށް ބުނެގެން

ްފަށާނަން.ް ްެއަކން ނޑުމެންވެސް ްއަޅުގަ ްއޭުރން ްގޮެތއްކަމަށް. ރަނގަޅު

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް

ް1895 

ްރަނގަޅުްްްންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތު ްވަރަށް ްހަމަ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިްއޒަތްތެރި ްމިާވގޮތަކީ ްމީަގއި ްިތވިދާުޅވީ. ވާހަކަފުޅެއް

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިބަލަނީ ްހަމަ ްއަުޅަގނޑު އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ްހަ ްއިޞްލާޙުަތއް ްހުރި ްކޮށްގެްންފޮނުއްވާފައި ްއެކޮމޮޑޭޓް ްބޮޑަކަށް ްވީހާ މަ

ްކުރުމުގެގޮތުން.ް ްމުއްސަނދި ްާޤނޫނުއަސާސީ ްެއއީ  1900ގެންގޮސްެދވޭތޯ.

ްރިޖެކްޓްނުކޮްށް ނޑު ްއަުޅގަ ްޚިޔާލުފުޅުތައް ްމެންބަރުންގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެބަހުރިް ްހަނދާން ްައޅުަގނޑު ްއެދުވަހުެވސް ްރަނގަުޅވާނެ. ގެންދެވުނިްއޔާ

ްޢިއްޒަތްތެ ްހަމަ ްނުކުރަްއވާކަމަށްވަންާޏްރަނގަޅަށް ްއިއުތިރާޟް ްމެންބަރު ރި

ްއެހެންނޫންނަމަް ްެއގެންދެީވ. ްަދންނަވާލީމައި ނުޑ ްއަުޅގަ ގެންދެވުމޭ

 1905އަޅުަގނުޑވެސްްކޮންމެެވސްްހައްލެއްްހޯދައިދެވޭތޯްމަސަްއކަްތްކުރީހީ.ްހަމަް

ްގޮތަކަްށް ްހުރިހާ ްއޮތް ްގެންދެވެން ްޚިލާފުނުވެ ްަގވާއިާދއި ނަޑއެިޅގެން ކަ

ްރަނގަޅުްއެކޮމޮޑޭ ްެއންމެ ްހީވަނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްއެީއ ްކޮށްދިނުން ޓް

ްއަޅުަގނުޑް ްވިސްަނިއެގން ްކަމަށް ްއެަގާވއިދުވެްސްއޮީތްއެގޮތަށް ރޫޙުކަމަށް

ްވޯޓުދެްއވާެން ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްފްލޯރއިން ްދެން މިގެންދަނީ.

ްެއމައްސަލައަަކްށް ްހީވަނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްނިންމެީވމައި ްވޯޓުެދއްވާ  1910ގޮތަކަށް

ްކަމަްށް ްރަނަގޅުވާނެ ްއެންމެ ްެގންދިއުންކަން ްއަޅުަގނޑުމެން ނުހަދައި

ްއަޅުަގނުޑެގް ްއެގޮތަްށްއަޅުަގނޑުްމިގެންދަނީ.ްދެން ްފެންނާތީ އަޅުަގނޑަށް

ވިސްނުންްހަނދާނަށްްތިކަންްގެނެސްދެްއވީތީްުޝކުރުްދަްނނަވާލަން.ްދެންް

ްމިަކހަލަަަ ްއަުޅަގނޑު ްއޮތްަތނުގަިއވެސް ްކުިރއަށް ގޮތަކަށްްްއެހެންވީމަ،

ްކޮށްދެެވންްއޮތްްހުރިާހް ްވީހާބޮޑަށްްެއކޮމޮޑޭޓް  1915މިކަހަލަްގޮތަކަށޭްމިދެންނެވީ

ްެއއިޞްލާޙުތަކަްށް ްމައްސަލައެއްނޫނޭ. ްކޮށްދިނުމަކީ ްެއކޮމޮޑޭޓް އިޞްލާޙެއް
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ްތާީއދުކުރައްވާަފއި.ް ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްވަރަަަްށގިނަ އެބަހުރި

ްޢިއްޒަ ްއަތޮުޅގެ ްތ. ްއާެދ، ްރަޝީުދްއެހެންވީމަ، ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ތްތެރި

ްއަރުަވްން ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުމަށް ްއިޞްލާޙު ްއޮތް ފޮނުއްވާފައި

 1920ްވަނަްއިޞްލާޙު.26ްް

ް

ްރައީސަށްެވސްްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރު ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި

ްައުޅގަންްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ަަވާނެ ްފޮނުވިއިުރގަިއްއެނިގވަަޑއިގަންނަ ްމިިއޞްލާޙުތައް ޑުމެން

ްެއއާިއް ްކުރަންޖެހުނީ.ްދެން ްމިކަން ްމެންަބރުންނަށް ްވަގުުތްނެތިގެން ވަރަށް

ް)އ(ް ްމީުހންނަށް ްބަެއއް ްހެިދގެން ްމަްއސަލަަތކާއި ްދިމާވި  1925އެުކގަިއ

ްޖަހައިގެންް ް)ޅ( ްއޮންނަތަނުގައި ް)ކ( ްޖަހަިއެގން ް)ކ( އޮންނަތަނުގައި

ްއަުޅގަ ްކޮށްގެްނ ްމިހެންްމިކަން ްމިކަން ްކޮންމެއަކަސް. ްމިތިބީ ނޑުެމން

ްޖެހިޖެހިގެންް ްދުވާުލ ްރެޔާއި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްސަބަބަކީ ވާންޖެހުނު

ްދުވަހެްއގަިއް ްގެންދިަޔ ްއަޅުަގނޑުމެން ްާބްއަވމުން ްޖަލްސާ ްތިން ދުވާލަކު

ްއިޞްލާޙުް ްމިައށް ްބުނީ ްކައިރީަގއި ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްދީފައި  1930ދެދުވަސް

ްއެހެންވީފޮނުވާ ްމައްސަލަތަކެްއަގިއްށޭ. ްދިމާވި ްމިހެން މަ،

ްއެހެންވީމަ،ް ްމިީއ. ްމިސްޓޭކްތަެކއް ްއުޅޭ ްހެދިގެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ް ްހުށަހެޅުމަކީ ްމިހުށަހަޅާ ްއަނެްއކާެވސް ް)އ(2ްްއަޅުަގނޑު ްމާއްދާއަށް ވަނަ

ްދަނީް ްދިރިއުޅެމުން ްަވޒީރަކު ްއެއް ް)އ( ްކިޔާފަިއ ްއިތުުރކުރާށޭ އެއް

ްމީް ްމީގަިއްދިވެހިރާއްޖޭަގއިކަން ްވަޒީެރޭކނޫން. ްއިންނާނީ ްލިޔެފައި  1935ގައި

ލިޔެފައިްއިންނާނީްދިރިއުޅެމުންދަނީްދިވެހިރާއްޖޭގައިްކަމުަގިއވުން.ްއެގޮތަްށް

ނޑުްދެޭކގޮުތގަިއްމިހާރުްމިކަންތައްތަްއް ލިޔެފައިްއިންނާނީ.ްެއކަމަކުްައޅުގަ

ްހުށަނޭޅިއްޔާ. ްއިޞްލާޙު ްމިއަށް ްރަނގަުޅވާނީ ްބަލައިލާއިރު މިހާުރްްދާގޮތަށް

ްމިއޮތީް ްމިހާރު ްނިންމާލިއްޔާ. ްއަވަހަށް ްމިކަން ްހަދައިގެން ްއެގޮތަށް ދެން

ްނިންމާލަން.ްއެހެންވީމަ،ް ްމިކަން ްެޖހުނުގޮތަކަށް ްއޮތްގޮތަކީ ްރޫޙު  1940މަޖިލީހުގެ

ްހުރިހާް ްހުށަހަޅާ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީމަ، ްގެންދަން. ްގޮތަކަށް މިކަހަލަ

ްއަް ްއޮތްތާނަގއި ްކުިރއަށް ްދޫކޮށްލަންވީ.ްހުށަހެޅުންތަކެއް ޅުަގނޑުމެްނ

ްއެބަތިއްަބާވް ްވަޒީރުްނ ްސަބަބަކީ ްޖެހުނު ްމިހުށަހަޅަން އަޅުަގނޑު
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ްނެތިފައިގޮްސް ްމިނިސްޓްރީއެްއ ްހަވާލުވާނެ ްގޮަވއިގެން އަނބިދަރިން

ްމިހެންް ްމުސްތަޤުބަލުަގއި ްބައެއްފަހަރު.  1945ފަރަންސޭސިވިލާތުަގއިެވސް

ްއަ ްހޯދަންވެގެން ްޙައްެލްއ ްމިކަމަށް ްއެކަމަުކްވެދާނެތީވެ ްބެލީ. ނޑު ުޅގަ

ްނުދެއްވަްނީވް ްމިފުރުޞަތު ްވަޒީރުންނަށް ްމިހާރު ްނުފެނޭ އަޅުަގނަޑކަށް

ްއާޢިލާް ްއެބޭފުުޅންގެ ްވަަޑއިގެންެނވެންވާނެ ްއެބޭފުޅުންނަށް ސަބަބެއް.

ްއެހެްން ްކަންތައް ްމިނިސްޓްރީ ްބަހައްޓަވާަފއި ްމިނިސްޓްރީ ގޮަވިއގެން

ްޤައުމަ ްއެހެން ްހަވާލުކޮށްަފއި ްކިަޔާވްބޭފުޅަކާއި ްެއކުދިންގެ ްގޮސް  1950ކަށްވެސް.

ނިމިްމިކަންތައްތައްަްްހަމަޖެހުނީމައިްައއިސްްިދވެހިރާއްޖޭަގިއްއަލުންްހަަމް

ްއެހެންވީމަ،ް ްއޮންނަންޖެހޭނެ. ްެއފުރުޞަތު ްދިރިއުޅެން މިމަޤާމާއެކު

ްއެީއް ްބާްއވާކަެށއް. ްބޭނުމެއްނުވޭ ނޑު ްއަޅުގަ ްމީތި. ްމިދޫކޮށްލަނީ އަޅުަގނޑު

ްއަވަްސކުރު ްމިހާުރްމިއޮތްގޮތަކަްށްމިކަން ްބޭނުންވަނީ މަށްޓަކައި.ްއަޅުަގނޑު

ްއެހެންވީމަ،ް ްނިންމާލަން. ްމިކަން ްގެންގޮސް ްހުރިގޮތަކަށް ްރޫޙު  1955މަޖިލީހުގެ

ްތަނަަަކުް ްއުުޅްއވާނެ ްަވޒީރުން ްއުޅުްއވަްނވީ. ްތަނަކު ްުއޅުްއވާނެ އެބޭފުޅަކު

ްއުޅުްއވަްނވީ.ްމިނިސްޓްރީްބަހައްޓާނީްމާލޭގައި.ްުޝކުރިްއޔާ.ް

ްމެންބަރުްްްޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރި ްޢިއްޒަްތތެރި ްއައްުޑއަތޮުޅގެ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ް ްއިޞްލާޙު ްއޮތް ްފޮނުއްވާފަިއ ްޠާޙިރު ްނަންބަރ27ްުއިބްރާހީމް ްއިްޞލާޙު .

 1960ްހުށަހެޅުމުގެްފުރުޞަތުަުްއަރުވަން.27ްް

ް

ްހުށަހަޅާފައިްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުް ނުޑ ްއަުޅގަ ްްއާދެ، ްހުންނަްނޖެހޭ ްވަޒީރުްނގެ ްވަނ2ްްަވަނީ

ްއަޚްލާޤާިއްްއިްބރާހީމްްާޠޙިރުް ްއެމީހަކީ ްތެރޭ ްޝަރުތުތަކުގެ ްހުންނަންޖެހޭ ްވަޒީރުްނގެ ްމާއްދާ.

ނޑުްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަުޅގަ ްއިތުރުކުރުމަްށ ްމީހެްއކަމުގަިއވުން ްރަނގަުޅ ސުލޫކު

ްިދޔަ ްާމޒީވެ ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ނޑުމެްނެގްްހުށަހަޅާފައިވަނީ.  1965ައޅުގަ

ްޢިބްރަތްތަކެްއް ްގިަނ ްވަރަށް ްވަނީ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ތާރީޚުން

ްިގަން ްވަރަށް ްތަފާތު ނޑުމެންނަށްވަނީ ްއަުޅގަ ޙާޞިލްކުރެވިފައި.

ްދިޔުމަކީް ްވާހަކަތަަކށް ްއެހުރިހާ ްތަޖުރިބާކުރެިވފައި. ކަންތައްތަެކއް

ްއަޅު ްކަމުގަިއ ްކަމެއް ްމުހިންމު ްމިފުރުޞަތުގައި ަގނޑަްށްކޮންމެހެން

ނުޑެގް ްއަުޅގަ ްނެތީން. ްދަންނަވާކަށް ްެއާވހަކަ ނޑު ްއަޅުގަ  1970ނުފެންނާތީ
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ްމިނިސްޓަރަީކް ްހަވާުލވާ ްމިނިސްޓްރީއަާކއި ްސަުރކާރުެގ ވާހަކަައކީ

ްއިންސާނުންނަކީވެްސް ްއެހެނިހެން ްޖަވާބުދާީރުވމުގައި ރައްޔިތުންނަށް

ްވާްނޖެހޭނެ ްކަުމގަިއ ްމީހެއް ްރަނގަޅު ްދަންނަފަދަ ކަމުގައި.ްއިންސާނުންކަން

ްމުޢާމަލާތްކުރުމުގަިއް ްއެކިފަރާތްފަރާތާިއ ްވާހަކަެދއްކުުމގަިއ ްއެމީހަކީ އަދި

ްވާނެގޮުތގަިއ.ް ްމީހެއްކަމުަގިއ ްރަނގަޅު ްޮގތުން ްއަޚްލާޤީ ްވަރަށް  1975އެމީހަކީ

ްފެނިއްޖެ.ް ްކަންަތއްތަެކއް ްޚިލާފު ްއާދަޔާ ްވަރަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްދަންނަވާލަން ްމިައދު ނޑު ްއަުޅގަ ްމިމަޖިލީހުގެްްހަމައެކަނި ބޭނުންޭވ

ްތެރެއިްން ްމަިޖލީހުގެ ްާޚއްޞަ ްރައްޔިތުްނގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ތެރެއިންވެްސ

ްާވއިުރް ްބަޔަކަށް ްތަމްސީލުކުރާ ްރައްޔިތުން ނޑުމެންނަކީ ްއަުޅގަ އާދެ،

ްހިސާބަށްް ްލަދުގަްނނަ ްރައްޔިތުން ްތަމްސީލުުކރާ  1980އަޅުަގނޑުމެން

ްދިޔަދުވަސްވަުރވެ ްކަންތައްތަްއ ނޑުމެްނެގްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްައުޅގަ ސް

ްއެފަަދް ްއެހެްނވީމަ، ްހިނަގއްޖެ. ްއެުކވެގެން ްމާީޒއާއި ފާއިތުވެދިޔަ

ފުރުޞަތެއްްމިފަދަްމަޤާމަކަށްްހުންނަްބޭފުޅަކަށްްލިބުމަކީްއެއީްައޅުަގނުޑް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއާދެ، ްހުށަހެޅީ. ްއަޅުަގނޑު ްއެޝަުރތު ްނުވާތީ ްކަމަކަށް އެދޭ

ްތާއީދުކޮށްދެްއަވއިފިއް ްބޮޑަށްްމެންބަރަކު ްަވރަށް ނޑު ްއަުޅގަ  1985ޔާ

ްޝުަުކުރުވެިރވާނަން.ް

ް

ްޢިްއޒަތްތެރިްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތާއީދުކުަރްއވާ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެިރ ޝުކުރިއްާޔ

ްނިޒާުރް ްމޫސާ ްމެންބަުރ ްފެލިދެއަތޮޅު ްއަރުވަން. ްފުރުޞަތު މެންބަރަަަށް

 1990ްއިބްރާހީމް.ް

ް

ްދެންްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޫމސާް ްޠާޙިރުްއާދެ، ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަތޮޅުެގ ްސ. ްމެ

ްހުށަހެޅުއްވިްއިޞްލާޙަށްްއަުޅަގނޑުްތާއީދުކުރަން.ްުޝކުރިްއާޔ.ްްނިޒާރުްިއބްާރހީމްް
ްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1995 

ްމެންބަރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަތޮުޅގެ ްތ. ްމެްނބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްރި ްނަންބަރު ްއިޞްލާޙު ްއޮތް ްފޮނުއްާވފައި ްރަޝީދު 28ްޔާޟް

ްހުށަހެޅުއްވުމުގެްފުރުޞަތުްއަުރވަން.ްް
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ް

ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްމިއިންަނނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި  2000ްވަނ2ްްަޝުކުރިއްާޔ

ްްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކިޔާފައި ްމިހެން ްިއތުރުކުރަން. ްެއއް ް)ވ( މިއިންނަނީްމާއްދާއަށް

ްއަދާކުެރޭވް ްމަސްޢޫިލއްަޔތު ްހަވާލުކުރެވޭ ްިމއިންނަނީ ްިލޔެފައި ހަވާލުކުރެވޭ

ްވަޒީރެްއަގިއް ްއެީއ ްމީހެއްކަމުގަިއވުން. ްޤާބިލް ްހުރި ްތަޖުރިބާ ފަދަ

ަެހެންނަމަވެސް،ް ްއެ ްމިޤަބޫލުކުރަނީ. ނޑު ްއަޅުގަ ހުންނަންޖެހޭނެކަމަށް

 2005ުތގައިްމިާހރުްދެކޭގޮުތގަިއްއަޅުަގނޑުްމިހާރުްދެންްއަުޅަގނޑުްމިއަދުްދެޭކގޮ

ްހުންނަް ްއޭރަކު ްނުޖެހޭނެ. ްޤާބިލުވާކަށް ްއެމީހުން ކޮންމެހެން

ްއެކަްން ްއޭނަައށް ްެފނިވަަޑއިގަންަނވަންވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

ްއެކަްން ްދިނީމައި ްދެްއވަްނވީ. ްއެބޭފުޅަކަށް ްފެނިަވޑަިއގަތީަމއި ކުރެވޭނެކަން.

ްއެކަން ްެއގޮތަްށ ްއެހެންވީމަ، ްހީވަނީްްކުރާނެ. ްއަުޅަގނޑަށް ބޭއްިވއްޔާ

ްމިއުޅެނީ.ް ްަނގަން ްމިބައިވެސް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންވީމަ،  2010ރަނގަޅުވާނެހެން.

ްެއީއް ްބާއްވަން ްކުރެވޭގޮތަށް ްކުރާނީ. ްއެކަން ްމީހަކު ްއެދިން ނަގާފައި

ްމިވެްސް ްއަުޅަގނޑު ްފެންނަގޮަތކީ.ްއެހެންވީމަ،ްމިހާރު ްމިހާރު އަޅުަގނޑަށް

ްނަގަނީ.ް

ް

ަެއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާ ްއުތުރުބުރީެގްްްހަކަދެ ްތިލަދުންމަތީ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަްތތެރި ްޝުކުރިްއޔާ  2015އާދެ،

ްއަޙްމަދުް ްމެންބަރު ްްޢިއްޒަތްތެރި ްސަމީރު ްިއޞްލާޙު ވަނ3ްްަފޮނުއްވާފަިއވާ

ްވަނަްއިޞްާލޙު.39ްްމާއްދާއަށް،ް

ް

ްއަުޅގަްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްމާއްދާއަށ3ްްްނޑު ްވަަނ

ްވާހަކަެދއްެކވުން:  2020ވަނަްމާްއދާއަށްްއަކުެރއްްއިތުރުކުރަން.ްއެހެންވީމަ،3ްްުހށަހަޅާފައިްމިއޮތީްްއަްޙމަދުްަސމީރު

ް ްމިއީ ްހުށަހަޅަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއިތުރުކުެރޭވ3ްްއެގޮތުން ްމާއްާދއަްށ ވަނަ

ްަދންނަ ްހުށަހެޅުން ްހުށަހަޅާ ްއަުޅަގނޑު ްގޮތުަގއި. ވާލާނަން.ްނަންބަރެއްގެ

ްަމސްޢޫލިއްޔަތާިއް ްުވޒާރާެއއްގެ ްޙަވާލުކުރާ ްއޭނާއާ ްވަޒީރަކުމެ ކޮންމެ

ް ްޒިންމާދާރުވުން. ްއަދާކުރުުމގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔްް-3ވާޖިބުތައް

ްުވޒާރާެއްއް ްަވކި ްމެންބަރަކީ ްކޮންމެ ްއައްަޔންކުރާ ްމަޖިލީހަށް  2025ވަޒީރުްނގެ
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ްގެ ްއަދާކުރަމުން ްމަސްއޫލިްއޔަތު ްސީދާ ްކަުމަގިއްހިންގުމުގެ ްަވޒީރެއް ންދާ

ްމަސްއޫލިއްަޔުތް ްސީދާ ްހިންގުުމގެ ްވުޒާާރއެއް ް)ހ( ހަމަޖައްސަންވާނެެއވެ.

ްއެްއވެްސް ްނުާވގޮަތކަށް ްނިސްބަތް ްުވޒާރާއަކަށް ްއަދި ްނުކުރާގޮތަކަށް އަދާ

މީހަކުްވަޒީރުްނގެްމަޖިލީހަށްްއަްއޔަންްކޮްށގެންނުވާނެެއވެ.ް)ށ(ްވަޒީރުްނެގް

ްއައްޔަންކުރު ްނަންތައްްމަޖިލީހަށް ްމީހުންެގ ްބޭނުންވާ  2030މަްށ

ްހޯދުމަށްް ްރުހުން ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްިޔތުންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްކޮންމެް ްހިންގުމަށް ްުވޒާރާތައް ްުއފައްދާފައިވާ ްއެވަގުަތކަށް ހުށަހަޅަންވާނީ

ްމަތީންނެވެ.ް ްގޮތެްއގެ ްުނވާނޭ ްއިތުރު ްަވޒީރަކަްށވުެރ ވުޒާާރއަކަށް

ްިމޮގތަ ްރަީއސް، ްމާދިގުްޢިއްޒަތްތެރި ްސަބަބުތަކާމެދު ްހަދަންޖެހުނު ށް

ްލޯމަތިންް ނޑުެމންގެ ްއަޅުގަ ްނެތް. ްބޭނުމެއް ްދެއްކުުމގެ  2035ވާހަކަތަެކއް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްމައްަޗށް ްއެކަުމގެ ްއެހެންވީމަ، ްފެންނަން. ްމިހުރީ އެކަންކަން

ްއެގޮުތގެމަތިްން ްއެކަން ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ޤަބޫލުކުރަނީ

ްެއކަން ްއެކަންކަްންއެނިގވަަަަޑއިގެން ްމުސްތަޤްބަލުގައި ްމަތިން ތަްއތަކުގެ

ްގޮތުގެމަތިްން ްފައިދާކުރަނިވި ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްގޮތެްއގެމަތިން ނުވާނެ

ްކުެރވޭނެް ްހެޔޮގޮުތަގއި ްއެންމެ ްއެަކންކަން ްޤާނޫނުއަސާސީން  2040މި

ްއެހެންވީމަ،ް ްިވސްނާވަަޑއިގަންަނވާނެކަަަމަށް. މަގުތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށް

މާއްދާްމިްނަންަބރެއްގެްގޮުތގައިްއާްނަންބަރެްއްމިްހުށަހެޅީ.ްއަޅުަގނޑުްމި

ްމިގޮތަށްް ްމިމާްއދާ ްޤާނޫނުއަސާސީން ްމުހިންމުކަމަކަށްވެަފިއ މިއަކީ

ްބޮޑެތިް ްވަރަށް ްމުޖުތަމަޢުއަށް ްމި ްހަމަަގއިމުވެސް ްެއއީ ބަދަލުވެގެންދާއިރު

ްވަޒީރުންތަކެް ްޒިންމާދާުރ ްއަދި ްކަމެްއކަމުގައި ްކުރާނެ  2045ްއްފައިދާތަކެއް

ްމިް ްއެގޮތަށް ްޤަބޫލުކުރާީތ ނޑު ްއަޅުގަ ްއުފެދިގެންދާނެަކމަށް މިޤައުމުގައި

ްތ.އަތޮޅުެގް ްއުންމީދުކުަރން ނޑު ްއަޅުގަ ްހުށަހަޅަން. ނޑު ްއަުޅގަ އިޞްލާޙު

ްގިނަގުަން ްވަަރށް ްއެހީތެރިވުުމގައި ްއަޅުަގނޑަށް ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއިޞްލާ ްމި ްއެމަނިކުފާނު ްކޮށްދެްއާވ. ޙަށްްމަސައްކަތްތަެކއް

 2050ްތާއީދުކޮށްދެްއވާނެކަމަށް.ްޝުުކރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް
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ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތާއީދުކުަރއްާވ ްމެްނބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމެންބަރުްޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަްތތެރި

ްފުރުޞަތުް ްރަޝީދަށް ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ކޮޅުމަޑުލުގެ

ްއަރުވަން.ް

ް2055 

ްހުރިހާްްރުްރިޔާޟްްކޮޅުމަޑުލުްެމންބަް ްުހށަހަޅާ ްކުރިއަށްވެސް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްހއ.ގެ

ްހަމަްްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިައށްވެސް ްއަދި ްއިޞްލާޙުކުރާނަން ނޑު ްއަުޅގަ އެްއޗެއްަސކަށް

ްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.ްޝުުކރިއްޔާ.ް

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްަޒތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްއާދެ،  2060މެންބަރު.

ްއިޞްލާުޙް ްފޮނުއްވާފައިވާ ްސަލީމް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްނަންބަރު ްއިޞްލާުޙ ްއަުރވަން. ްފުުރޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ .32ްހުށަހެޅުމަށް

ްތިލަދުންމަތީް ްއެަބޮއވޭ. ްމެންބަރަކުވެސް ްދެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްއިތުރު އަދި

ނަޞީރާއިްއަދިްމާޅޮސްމަޑުލުްهللاްބަރުްޢަބްދުދެކުނުބުރީގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެން

ްއިޞްލާޙަްށް ްމި ްޙަމީދުވެސް ްޝާހީން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި  2065އުތުރުބުރީގެ

ްިމީއް ްަވޑަިއެގންފައިވޭ. ްބަިއވެރިވެ ްހުށަހެޅުމުގައި ްމި ތާއީދުކުރަްއވާ.

ްއިޞްލާެޙއްކަމަށްެވސްް ްއެްއގޮތްކުެރވިފަިއވާ ްބައްދަލުވުމުަގއި ނުރަސްމީ

ްފުރުޞަތުްއަރުވަންްހުށަހަޅުއްަވއިްދެްއވުމަށް.ް،ްދަންނަވަމުން

ް

ނުޑްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްއަުޅގަ ްޝުކުިރއްާޔ. ްބޮޑަށް ްަވަަރަށް ްަރއީސް،  2070ްޢިއްޒަތްތެރި

ްދަންނަވާލަދެަެްއވައިިފ.ްްމުޙަްނމަދުްސަލީމްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްމަނިކުފާނު ްވާހަކަ ްގިނަ ްވަރަށް ދަންނަވަންޖެހޭ

ްދާނަން.ްްއެހެންވީމަ، ްއިޞްާލޙަށް ްމި ްހަމައެކަނި ްއަުޅަގނޑު ހަމަެއކަނި

އާދެ،ްތިވިާދޅުިވގޮތަށްްމިްިއޞްލާޙުްއަޅުަގނޑުމެންްމިހާރުްމިއޮތީްމިގޮތަްށް

ް ްއެއީ، ްމ3ްްިއެްއގޮތްކޮށްފަިއ. ްހުވާ، ްވަޒީރުްނގެ ްމި ްމާއްދާގައި ވަނަ

ްިމް ްުހވާުކރައްވަން ްވަޒީރު ްހަމައެކަނި ްއޮންނަގޮތުން  2075ޑްރާފްޓް

ްއެކަމަކު،ްޖެހިވަ ްއެަކނި. ްކުރިމަތީަގއި ނޑިޔާުރގެ ްުއއްތަމަފަ ޑަިއގަންނަވަނީ

ްބޭފުޅެްއެގް ްގެންނަާވ ްކެބިނެޓަށް ްއޭަނގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްހިނާގް ްހާޒިުރގައި ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެެވސް ހުވާކުރެވެމުންދާއިުރ
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ެއީއްްކަމެއްގެްގޮތުަގއިްކުރީދިޔަްޤާނޫނުގަިއވެސްްމިކަންްއޮންނާތީއާއިްއަދި

ްބަދަލުކުރީ.ް ްމިގޮތަްށ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮތްކަަމށްވާތީ ްރަނގަޅު ްއެންމެ  2080އޭގެ

ްއޭނާެގް ްމީހަކު ްޢައްޔަނުކުރާ ްމަޖިލީހަށް ްވަޒީރުންގެ ްމިހާރު ބަދަލުކުރީމަ

ްމަތީގަިއް ްކުިރފުޅު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްފަށަންވާީނ ްއަދާކުރަން މަޤާމު

ނޑިޔާރު ްއުްއޔަމަފަ ްނުވަތަ ނިޑޔާރު ްކޯޓުެގްްއުއްތަމަފަ ްސުޕްރީމް ނޑަައޅާ ކަ

ނޑިޔާރއެްއގެްކުރިމަތީަގއިްމިްޤާނޫނުއަސާސީގެްޖަދުވަލުް ަގއިވާްުހާވ1ްްފަ

ްސޮިއކުުރމަށްފަހުގައެވެ.ް ްއިޤްރާރުަގއި ްހުވާގެ ްއެ ްހުވާކޮށް،  2085ލައިދިނުމުން

ްބޭނުންވާތީ،ް ްއަޅުަގނުޑމެން ްގެންނަން ްިއޞްލާޙު ްމި ްމިގޮތަށް އެހެންވީމަ،

ްމިްއިޞްލާޙުްމިގޮތަށްްގެަނއީ.ްޝުކުރިއްާޔ.ްްމީހުނ4ްްއަޅުަގނޑުމެންް

ް

ްމެންބަރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަްތތެރި ްތާއީދުކުަރއްާވ ްމެްނބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްއާޠިފަށްް ްމުޙަްނމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުީރގެ  2090މާޅޮސްމަޑުލު

ްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް

ްސަލީމްްްރީްެމންަބރުްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބު ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްހުށަހެޅުއްވިްއިޞްލާޙަށްްއަުޅަގނޑުްތާއީދުކުރަން.ްްމުޙަްނމަދުްއާޠިފްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް2095 

ްޢަބްދުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްފާދިއްޕޮޅުގެ ްައދި ވެްސްޢަލީهللاްޝުކުރިއްާޔ.ްއާދެ،ްމީަގއި

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްޝުކުިރއްާޔ ްއާދެ، ްއޮތީ. ްހިމެނިވަޑަިއގެންފައި ތާއީދުަގއި

ް ްރަޝީދު ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަްތތެރި ްތ.އަތޮޅުގެ ވަަނ3ްްމެންބަރު.

ްއަރުވަން.ް ްފުރުޞަތު ްހުށަހެޅުއްވުމަށް ްިއޞްލާޙު ްފޮނުއްވާަފއިވާ މާއްދާއަށް

ް ްމެންަްބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާއްާދއަށ3ްްމިހާރު ްމިވަނީްްވަނަ  2100ިމހާރު

ްހުށަހެޅުއްިވް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްތާއީދުކުަރއްވާަފއި.ްހއ.ގެ އިޞްލާޙަށް

ްއާދެ،ް ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(. ްއެދެން. ްބައްަލވާލަެދއްވުން ްސަމީރު. އަޙްމަދު

ްސަމީރު.ް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހއ.ެގ ްނުކުތާއެއް ނިޒާމާބެހޭ

ްއެހެންތޯ.ް

 2105ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(
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ް

ްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްމަނިކުފާނު ްދެންމެ ްރައީްސ، ްމާއްދާއަްށ3ްްޢިއްޒަތްތެރި ްވަނަ

ްްްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްުހށަހެޅީ ްދެންނެވީމަ.ްއަޅުަގނޑު ްއިޞްލާެޙކޭ ްހުށަހެޅި ވަނ3ްްައަޅުަގނޑު

ްލި ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްއިތުރުކުރަންކަމަށް ްއަކުރެއް ްފަހަތަށް ޔުމުަގިއްމާއްދާގެ

 2110ްއިންނާނެތީްއެވާހަކަްދަންނަވާަލންވެގެން.ް

ް

ް

ްރިޔާްޟްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްމަޢާފްކުރައްވާ. ްއާދެ، ްއެަބއޮތް. ްފަހަތުގައި ްއާދެ، އާދެ،

ް ްހުށަހެޅުއްވުމަްށ3ްްރަޝީދު. ްއިޞްލާޙު ްފޮނުއްވާފަިއވާ ްމާއްދާއަްށ ވަނަ

 2115ްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް

ްްރުްރިޔާޟްްކޮޅުމަޑުލުްެމންބަް ްއިޞްލާޙަކީ، ްހުށަހަޅާ ްމި ްަރއީސް، ްމާްއާދ3ްްޢިއްޒަތްތެރި ްވަނަ

ނޑުެގްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްއަުޅގަ ްހުށަހަޅަނީ. ްމި ްއަޅުަގނުޑ ްއެގޮތަްށ އިޞްލާޙުކުރަން.

ް ްމިއިންނަނީ، ްކުރާމީހަކުްހުށަހެޅުމުގައި ްއަްއަޔން ްމަޖިލީހަށް ވަޒީރުްނގެ

ނޑިޔާރުްނުވަތަްއުއްތަަމްއޭނާގެްމަޤާމްްއަދާކުރަންްފަށަް  2120ންވާނީްއުއްތަމަްފަ

ްމިޤާނޫނުއަސާީސެގް ްކުރިމަތީަގއި ނޑިޔާރެްއގެ ްފަ ނޑަައޅާ ްކަ ނޑިޔާރު ފަ

ގަިއވާްުހވާކޮްށ،ްެއހުވަިއގެްއިޤްރާރުަގއިްޮސއިކުުރމަށްފަހުގައެެވ.1ްޖަދުވަލުް

ްުނވަތަް ނޑިޔާރު ްުއއްތަމަފަ ްމިއޮންނަނީ ްޑްރާފްްޓގަިއ ްަރއީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްދެންްްއޭނާ ްކަމުނުދަނީ. ނޑަށް ްއަޅުގަ ްއޮތީމަ ްމިހެން ްމީހެއް. ނަޑއަޅާ ކަ

ްހުށަހެޅުމަށްޓަކަިއް ްއިޞްލާުޙ ްމި ްއަުޅަގނާޑއެުކގަިއ ްމިއާ،  2125އަޅުަގނާޑ

ްޢަލީް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްރ.އަޮތޅުގެ ްމަަަަަސައްކަްތކުެރއްވި ބައިވެިރވެ

ްބޮ ްއޮތީމަ ްމިހެން ްވަޙީުދްވިދާުޅވަީންފަހަރެއްަގއި ްޢަލީ ްކާފަރަުކްވަޙީދު. ޑު

ްިމް ްލައްާވވެސް ްއޭނާ ްބަހައްޓަިއގެން ްކުރިމަީތގަިއ ްއޭަނ ގެނެސްެވސް

ްއޮެވގެްން ްއަޅުަގނޑުމެްނނަށް ްބިރު ްއެ ްއެހެންީވމަ، ަެއެވެ. ހުވާކުރުވަފާނެ

ް ްދޫކޮށްލި ްކުރިްނ ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްކުރީ. ްމިކަން  3ް2130އަޅުަގނޑުމެން

ްއެހެ ްވަޙީދު. ްޢަލީ ްތާއީދުކޮށްަފިއްއޮތީ ްއަޅުަގނުޑްއިޞްލާޙުެގވެސް ންވީމަ،

ްދެންެމް ްވަޙީދު ްޢަލީ ްދެން ްދޫކޮށްލީ. ްމި ްއެްއޗެހިތަެކއްެވސް ްހުރިހާ ކުރީގެ



 80 

ްހަމަް ްމިއީ ްދޫކޮށްނުލައްޗޭ. ްމީތި ްނަަމނަމަ ްކޮންަްމެވެސް ވިދާޅުވި

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްޢާންމުގޮެތއްަގިއ ްވެދާނެއޭ. ްމިހެން ްހަމަ ދޫކޮށްލައިފިއްޔާ

ްމީހުންނާއެ ްދޮން ްގިަައިން ްވަރަށް ްމަސައްކަތްކުރަުމްންމިހާރު  2135އްކޮށް

ްބައެްއަގިއް ްބޮުޑ ްވަރަށް ްޤާނޫނުއަސާީސގަިއވެސް މިގެންދަނީ.

ްޮކމިޓީގަިއވެްސ.ް ްޑްރާފްޓިންގ ްމަސައްކަްތކުރަންޖެހުނު އެމީހުންނާއެއްކޮްށ

ްތާއީދުކުެރވޭ.ް ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްއެްއޗަކަށް ްއެިވދާޅުވި ްވަޙީދު ްޢަލީ އެހެންވީމަ،

ްބާއް ްީމތި ނޑު ްއަުޅގަަަ ނުޑްއެހެންވީމަ، ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ، ވާލާނަން.

ްއެހެންވީމަ،ް ްމިދަންަްނަވާލީ. ްްސަބަބު ްލާންޖެހުނު ްއިޞްލާޙު ްމި  2140މިގޮތަށް

ްއެހެންވީމަ،ް ްއޮތީ. ްވިދާުޅވެފައި ްތާއީދުކުަރއްވާނެކަމަށް ްމިއަށް ްވަޙީދު ޢަލީ

ްއަޅުަގނޑުްމީތިްބާްއވާލާނަން.ް

ް

ްޢިއްޒަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޝުކުިރއްޔާ ްޢިއްޒަތްތެިރްއާދެ، ްރ.އަތޮޅުގެ ްމެންބަރު. ްތތެރި

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްތާއީދުކުރަްއވާ ްއަރުވަން. ްފުރުޞަތު ްވަޙީދަށް ްޢަލީ  2145މެންބަރު

ްމެންބަރެއްގެްގޮތުން.ް

ްތާއީދު.ްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް
ްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްޢިްއޒަތްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރުްޝުކުރިއްޔާ ްޢިއްޒަްތތެރި ްއައްުޑއަތޮުޅގެ ްމެންބަރު.  2150ތެރި

ް ްހުށަހެޅުްއވުމަށް. ްިއޞްލާޙު ްފޮނުއްވާަފިއވާ ވަަނ4ްްޙުސްނުއްސުޢޫދު

ްވަަަނަްއިޞްާލޙު.32ްްމާއްދާއަށް.ް

ް

ނޑު،ްމިހާރުްމިްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅުމުގެްކަންަތްއްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުް ްޝުކުރިއްާޔ.ްއާދެ،ްއަުޅގަ

ްިމްްްާވހަކަެދއްކެުވން:ްޙުސްުންއސުޢޫދު ނޑު ްައޅުގަ ްނަމަވެްސ ްދޭހަވި ްގޮަތކަށް ްދާކަހަލަ  2155ސަމާސައަކަށް

ްމައްސަލަތަުކެގް ްނޫން.ްސީރިއަސް ްސަމާސައަކަށް ްހުށަހަޅަނީ ްމި ހުށަހެޅުން

ނޑުްމިބާބުގެް ވަނަްމާއްދާގ4ްްެގޮތުަގއިްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއާދެ،ްއަުޅގަ

ްއިޞްލާޙަ ްހުށަހަޅާ ްމި ްޢިބާރާތަށް ްވަޒީރުްނގެފެށޭ ްކޮންމެްމަޖިލީހުގެްކީ،

ްއަމުރުތަކާިއްްޤާނޫނުއަސާސީާއއިްމެންބަރަކުމެ ްކޯޓުަތކުެގ ޤާނޫނުތަކާއި

ްއެންމެހަިއް ްަޙވާލުުކރާ ްއެމީހަކާ ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ްތަބާެވ،  2160ޙުކުމްތަކަށް
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މަސްއޫލިއްޔަތުަތއްްއިޚްލާޞްެތރިކަމާއިްތެދުވެރިކަާމއެކުްއަާދކުރާންވާނެެއވެ.ް

ްއަންނަނިިވްވަޒީރުންް ްތެރޭަޭަގއި ްމަސްއޫލިްއޔަތުތަުކގެ ްމަޖިލީހުގެ ގެ

ްޑްރާފްޓްެގވެްސް ްމި ްފަދައިން ްއެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ ްހިމެނެއެވެ. ކަންކަން

ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްމިއޮންނަނީ. ްއެްއގޮަތކަށް ްދާދި ްޢިބާރާތްަް ްފެށޭ ް ހަމަ

ް"ކޯޓްތަުކެގްއަމު  2165ރުތަކާިއްއަޅުަގނުޑްޭއގަިއްއިތުުރްމިޮކށްލަނީ،ްހަމައެކަނި

ޙުކުމްތަކަށް"ްެއގޮތަށް.ްއެއީްމިހާރުްމިމާއްދާްޑްރާފްޓްކުރެިވފައިްއޮްތގޮތުްން

ްމަސްޢޫލިއްޔަތުތަްއް ްމެންބަރަކުމެ ްކޮންމެ ްމަޖިލީހުެގ ްަވޒީރުންގެ މިއޮތީ،

ްމިއޮީތް ްޮގތެއް ްކަހަލަ ްޖެހިވަޑަިއގަންނަާވ ްތަާބވާން އަދާކުރުމުަގއި

ްއެހެންނަ ްޤާނޫނުތަކަށް. ްިގަންޤާނޫނުއަސާސީާއއި ްވަރަށް މަވެސް،

ްމަޖިލީހުެގް ްވަޒީުރންގެ ްއެ ްއެަބއޮޭވ ްޤާނޫުނއަަަސާީސތަކުަގއި  2170ޤައުމުތަކުގެ

ްއެބޭފުޅުންެގް ްތަބާެވ ްޙުކުމްތަކަށް ްއަުމރުތަކާއި ްކޯޓްތަކުގެ މެންބަރުން

ްޖެހޭނެކަމަށް.ް ްތަބާެވވަަޑިއގަންނަވަްނ ްއަދާކުރެްއވުުމގައި މަސްޢޫލިއްޔަތު

ލްކުރުމަށްްހުށަހަޅާފައިވާްއިޞްލާޙެއްްމިއީ.ްއެހެންވީމަ،ްއެްމަޤްޞަދުްޙާސި

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް2175 

ްމެންބަރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަްތތެރި ްއައްުޑއަތޮުޅގެ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްތާއީދުކުރަްއާވް ްއަުރވަން ްފުރުޞަތު ނުޑ ްއަޅުގަ ްއަސްލަަަމަށް މުޙަންމަދު

ްހައިިސއްޔަތުން.ްްމެންބަރެއްގެ

ް

ނުޑ4ްްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް ްއަޅުގަ ްއިޞްލާޙަށް ްހުށަހެޅުއްވި ްޙުސްނުްއސުޢޫދު ްމާއްދާއަށް  2180ްވަނަ

ްތާއީދުކުރަން.ްްްއަސްލަމްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްެދއްެކިވއިރު ްވާހަކަފުޅު ްދެންމެއަކު ްމެންބަރު ެއވިދާުޅިވްއާދެ،ްސ.އަތޮުޅގެ

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްތެރޭގައި ްމިމަޖިލީހުގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ރޫޙު

ްސަމާސާް ްއެަކހަލަ ްއުންމީދުކުރަނީ. ނޑު ްއަުޅގަ  2185ނުގެންގުުޅްއވާނެކަަަމަށް

ްވަރަްށް ްހަމަގައިުމވެސް ްރަްއޔިތުން ްައޅުަގނުޑމެންގެ ްނޫންކަން ތަނެއް

ްމަޖި ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެެކވަަޑިއަގންނަވާ ލީހެއްކަންްސީރިއަސްކޮށް
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އަޅުަގނޑުމެންްޤަބޫލުކޮށްގެންްހެޔޮހިތުންްއެކަންްބަލައިގަންަނންޖެހޭނެކަމަށްް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއުތުރުބުރީެގ ްހުވަދުއަތޮޅު ްދެން ްދަންނަވަމުން، އަޅުަގނޑު

ްޢަބްދު ްޚަލީލް ްއިބްރާހީމް ްއަރުވަން.ްهللاމެންބަރު ްފުުރޞަތު ްއަޅުަގނޑު  2190އަށް

ްވަް ްމިވަގުތު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުވަދުއަތޮުޅްއެ ްދެން ްނެތް. ޑަިއގެން

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދެކުނުބުަުރީގެ ްފުރުޞަުތްهللا ްއެ ލަޠީފްއަށް

ްމެންބަރުންވެްސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެ ްހުށަހެޅުއްވުމުގައި ްމި އަރުވަން.

ްނަންބަރުްއިޞްލާޙު.33ްްޝާމިލްވެަވޑަިއގެންފަިއވާތީ.ްެއް

ް2195 

ްޝުކުްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްއިޞްލާޙަކީ ްހުށަހަޅާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި 4ްރިއްާޔ

ްވަނަް

ްދެންްްލަޠީފްްވާހަަކދެަެއްެކވުން:هللاްޢަބްދު ްިއޞްލާޙުުކރުން. ްއަންނަނިވިގޮތަށް ްޢިބާރާތް ްފައްޓާ މާއްދާގެ

ްކޮންމެް ްމަޖިލީހުގެ ްވަޒީރުންގެ ްމިއިންނަނީ ްޑްރާފްޓްަގއި އަޅުަގނޑުމެން

ްއަޅުގަް ްދެން ްއިޞްލާޙުކޮށްފަިއްމެންބަރަކަށް. ްމި ްމިހާރު  2200ނޑުމެން

ްޖުމްލަކޮށް،ްމިއިންނަނީ،ް ްމަޖިލިސް ްވަޒީރުްނގެ ްމުޅި ްަވޒީރުންނާއި ވަިކވަކި

ްޙަވާުލކުރާް ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ްތަބާވެ، ްޤާނޫނުތަަކށް ޤާނޫނުއަސާސީާއއި

ްެތދުވެރިކަމާެއކުް ްއަމާނާތްތެރިކަމާއި ްމަސްޢޫލިއްޔަތުަތއް އެންމެހައި

އެވެ.ްީމގެތެރޭަގއިްއަންނަނިވިްކަންތައްަތއްްހިމެނެއެވެ.ްދެްންއަދާކުރާންވާނެް

ްއިޞްާލުޙް ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީމަ، ްދެން ްއެބަުއޅޭ. ްޑްރާފްޓްަގއި  2205އެބައިަތއް

ްހުށަހަޅާލާނަން.ްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް

ްދެކުނުބުރީެގްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހުވަދުއަތޮޅު ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެަެިރ ޝުކުރިއްޔާ

ްފުރުޞަތުްޢިއް ނޑު ްއަޅުގަ ްޢަލީއަށް ްވަޙީދު ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ޒަތްތެަެރި

 2210ްއަރުވަންްތާއީުދކުރަްއވާްމެންަްބަރެއްގެްގޮތުން.ް

ް

ްތާއީދު.ްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް
ްމުޙަްނމަދުްވަީޙދުްޢަލީް

ްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް2215 
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ްޢިްއޒަތްތެްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޝުކުިރއްޔާ ްޢިއްޒަތްތެިރްއާދެ، ްއައްޑުއަޮތޅުެގ ްމެންބަރު. ރި

ްހުށަހެޅުއްވުމަށްް ްއިޞްލާުޙ ްފޮނުއްވާަފއިާވ ްޠާހިރު ްއިބްރާހީމް މެންބަރު

ަަނަްއިޞްލާޙު،32ްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް ްވަނަްމާއްާދއަށް.4ްްވަ

ް

ްހުށަހަޅަންޖ4ްެއާދެ،ްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްއިޞްލާޙު ނޑު ްއަުޅގަ ްމާއްދާއަށް ްވަނަ  2220ްވަނ4ްަހުނީ

ްްްޠާހިރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްޑްރާފްޓްކުރެވިފަިއވާ ްހަމައެކަނިްމާއްދާ ްފަށައިގަނެޭވނީ ްފުރަތަމަ ގޮތުން

ްކޮންމެް ްމަޖިީލހުގެ ްަވޒީރުންގެ ްއާދެ، ްވާހަަކއިން. ްމީހެއްގެ އެންމެ

ްެއް ްފަށައިގެްނގޮސް ްވާހަަކއިން ްމެންބަރެއްގެ ްއެންމެ ްހަމަ މެންބަރަކަށްމެ

ްޭއގެ ްހުރިާހްްފަހުންގޮސް ްހިންގުމުގެ ްސަރުކާރު ްމިބުނަނީ ްަގިއ )ހ(

ްދޭހަވަީން ްައޅުަގނޑަށް ްއެއިްނ ްއެހެންވީމާ، ްވާހަކަ.  2225ދާއިރާތަކެްއެގވެސް

ްދާއިާރެގް ްއެމީަހކުގެ ްދާއިރާއަކަްށވެސް ްކޮްނމެ ްވަޒީރަކަްށވެސް ކޮންމެ

ްހިނާގް ްބެޭހގޮތުންވެސް ްކަމަކާ ްއެނޫން ްނުަވތަ ްބެޭހގޮތުން ކަންތައްތަކާ

ްއެހާްްނުހިނގާގޮތް ްއެްއޗެއް ްބުނާ ްޭއގައި ްއެހެންވީމާ، ބެލެވިދާނެކަމުަގިއ.

ނޑުްއެްބައިތަކަކަށްްބަހާލާފައިްއަުޅަގނޑުްހުށަހަޅަީން ސާފުނޫންވީމަްއަުޅގަ

ްއިޞްލާޙުޮކްށްް-4 ްއަންނަނިިވގޮތަށް ްަމސްޢޫލިއްޔަތު ްމަޖިލީހުގެ  2230ވަޒީރުްނގެ

ްއެން ްހިންުގމުގެ ްދައުލަތް ް)ހ( ްތަރުތީބުކުރުމަށް. މެހާްއަކުރުތަްއ

ްމަޝްވަރާީދް ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ ނޑަެއޅުމުަގއި ްކަ ސިޔާސަތުތަްއ

ްގޮުތެގް ްއެްއގޮތްވާ ްޤާނޫނުތަކާ ްޤާނޫނުއަސާސީާއއި ް)ށ( އެހީތެރިވުން.

ްެއސިޔާސަތުތަްއް ްުވޒާާރއެްއގައި ްހަވާުލކުރެވޭ ްއެވަޒީަރކާ މަތިން،

ްމަ ްބެލުން.ް)ނ(ްރައްޔިތުްނގެ ްގޮތް ްނުހިނގާ ްހިނގާ  2235ޖިލީހަށްްތަންފީޒުކޮށް

ްބަޖެޓްް ްައހަރީ ްތައްޔާރުކުރުާމއި ްބިލް ްސަރުކާރުން ހުށަހެޅުމަށް

ްދީް ްމަޝްވަރާ ްލަފައާއި ްަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ތައްޔާރުކުރުުމގައި

ްހިންގުމާިއް ްމަަސއްކަތްަތްއ ްސަރުކާރުގެ ް)ރ( އެހީތެރިވުން.

ްސަރުކާާރިއް ް)ބ( ްވިލަރެްސކުރުން. ްުކރުމާއި ްމުރާޖަޢާ އެމަސައްކަތްަތއް

ްއެކަްންދަ ްާބއްަވއި ްގުޅުންަތއް ްބާްއވަންޖެހޭ ްބާރުތަާކއެުކ ްއެހެން  2240އުލަތުގެ

ްމިޤާނޫނުއަސާސީާއިއް ްފައިސާ، ްމުދަލާއި ްދައުލަތުެގ ް)ޅ( ދެމެހެއްޓުން.

ްނެޭރް ްޯކޓުތަކުން ް)ކ( ްބެލެހެއްޓުން. ްމަތިން ްގޮތުގެ ްެއއްގޮްތވާ ޤާނޫނާއި
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ްދެންމެއަކު ްދާދި ްދެން ްއާދެ، ްކުރުން. ްތަންފީޒު އަްއޑުއަތޮުޅެގްްއަމުރުތައް

ްނެރޭް ްޯކޓުތަކުން ްމި ްުޙސްނުއްސުޢޫދުވެސް ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެކަމާް ްއެެހންވީމާ، ްވާހަކަދަްއަކވައިފި. ްވަަރަަށް ްބެހޭގޮތުން  2245އަމުރުތަކާިއ

ްއަޅުަގނުޑވެްސް ްނެތިން. ނޑު ްއަުޅގަ ްރިޕީޓްުކރާކަށް ްއިތުރަށް ބެހޭގޮތުން

ފައިްހުރުމާއެކުްމިއީވެސްްހަަމްބެލީްބައެއްްޤާނޫނުތަކުަގއިްމިވާހަކަްައއިސް

ްމުހިންމުް ްވަރަށް ްހިމަނަންޖެހޭ ްތެރޭަގއި ްމަސްޢޫލިްއޔަތުގެ ްަވޒީރުންގެ އެ

ްކަމެއްކަުމގައިްއަޅުަގނޑުްދެެކން.ްއާދެ،ްދެްއވިްފުރުޞަތަށްްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް2250 

ްެދކުނުބުރީްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު.ްހުވަދުއަތޮޅު ެގްޢިއްޒަތްތެިރްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި

ްޢަބްދު ްތާއީދުކުރަްއާވްهللاްމެންބަރު ްފުރުޞަތުްއަރުވަން ނޑު ލަޠީފަށްްއަޅުގަ

ްމެންބަރެއްގެްގޮތުން.ް

ް

ްހުށަހެޅުއްވުމަްށްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްހުށަހެޅުއްވި ްޠާހިރު ްއިބްާރހީމް ްމެންބަރު  2255ްއަްއޑުއަތޮުޅ

ްާތއީދުކުރަން.ްޝުުކރިއްޔާ.ްއަޅުަގނޑުްްލަޠީފްްވާހަަކދެއްެކވުން:هللاްޢަބްދު

ް

ްޢިއްޒަތްެތިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ް ްސަލީމް ްމުޙަންމަދު ްފޮނުްއާވ4ްްމެންބަރު ްއަށް ް)ނ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

 2260ްވަަަނަްިއޞްލާޙު.35ްްއިޞްލާޙުްފޮނުއްވުމަށްްފުރުަޞތުްއަރުވަން.ް

ް

ްްލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުްރަީއސު ްމި ްއާދެ، ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ް)ނ(4ްްޝުކުރިއްޔާ ްމާއްދާގެ ްވަނަ

ްމެންބަރުންގެްްމުޙަްނމަދުްސަލީމްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްމަޖިލީހުގެ ްވަޒީރުންގެ ްމިޖެހުނީ ްއިޞްލާޙުކޮށްލަން މިގޮތަށް

ްމިދެ ްޤާނޫނުއަސާީސގަިއެވސް ްކުރީގެ ްތެރޭގަިއ ންނެވީްމަސްޢޫލިއްޔަތުތަުކގެ

ްބައެއްް ްޮއންނަ ްޤާނޫނުއަސާސީގަިއވެސް ްޢަަަމަލުކުރެވެމުންމިދާ  2265މިހާރު

ްމުހިންމުް ްަވރަށް ްެއކަމަކު ްނުހިމެނޭ ްޑްރާފްްޓގައި ްާއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްހުށަހެޅުމަށްް ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުންގެ ްއެއީ ްއޮތީމަ. ްދޫކޮށްެލވިފައި ބައެއް

ްބަޖެ ްދަޢުލަތުގެ ްތައްޔާރުުކރުމާއި ްބިލު ްތައްޔާރުކުރުުމަގިއްސަރުކާރުން ޓް

ްއިޞްލާޙުް ްމި ްމިގޮތަށް ްެއހީތެރިވެދިނުން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް
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ްބައްދަލުވުމުަގިއް ްނުރަސްމީ ްމިއީ ްުޝކުރިއްޔާ. ްއަށް. ް)ނ(  2270ގެންނަން

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްފާދިއްޕޮޅު ްެއއްގޮްތކުރެްއިވްهللا ޢަލީއާިއއެީކގައި

ްލާެޙއް.ްޝުުކރިއްޔާ.ްއިޞްލާޙާެއކީަގއިްެއްއގޮތްކުރެިވފައިްއޮތްްއިޞް

ް

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަްތތެރި ްފާދިއްޕޮޅުގެ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ަްޔާ ޝުކުރިއް

ނޑުްފުރުޞަތުްއަރުވަންްތާއީދުކުަރއްވާްމެންބަރު.ްهللاްޢަބްދު  2275ްޢަލީއަށްްއަުޅގަ

ް

ްރައީްهللاފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޢަްބދު ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޢިއްޒަތްތެިރްޝުކުރިއްޔާ ްސުލްޖުމްހޫރިްއޔާެގ

ނުޑްްޢަލީްވާހަކަދެއްެކވުން: ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުއްވުަމށް ްހުށަހެޅުއްިވ ްސަލީމް ްމުޙަންމަދު މެންބަރު

ްތާއީދުކުރާްވާހަކަްދަންަނވަން.ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް2280 

ްޝަރީފްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި ްކޮޅުމަޑުުލގެ ްއާދެ،

ް ްައރުވަން. ްފުރުޞަތު ްހުށަހެޅުއްވުމަށް ްއިޞްލާޙު 36ްފޮނުއްވާފަިއވާ

ްކަރުދާސް.ް

ް

ްއ4ްްެްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްއޮްނނާނެ.ްހަމަ ްހުށަހަޅާފައި ްއިޞްލާޙެއް ް)ނ(ްއަށް ްމާއްދާގެ  2285ްވަނަ

ްމުްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމެންބަުރ ްިޢއްޒަތްތެރި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާގެ ޙަންމަދުްއިޞްލާޙު

ްއިޞްލާުޙް ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްލިބިފައިވާތީ ްތާއީދު ްހުށަހަޅުއްވާ، ްމިހާރު ސަލީމް

ްއަނބުރާްގެނައީ.ް

ް

ްއުތުރުބުީރެގްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތިލަދުންމަތީ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ަްޔާ  2290ޝުކުރިއް

ްިއޞްލާުޙް ްފޮނުއްވާފަިއވާ ްސަމީރު ްއަްޙމަދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްހުށަހެޅު ްއަރުވަން ްފުރުޞަތު 4ްްއްވުމަށް ްމާއްދާައށް. ވަަނ37ްްވަނަ

ްއިޞްލާޙު.ް

ް

ްމަސްޢޫލިއްޔަތުްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްމަޖިލީހުގެ ްަވޒީރުންެގ ްަރީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި  2295ްޝުކުރިއްާޔ
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ްްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއިޞްލާަޙކީ ްހުށަހަޅާ ްައޅުަގނޑު ްމިމާއްދާއަށް ް)ބ(،4ްްމިބާބުގެ ގެ

ްދާއިރާާއިއް ްމަސްޢޫލިްއޔަތުެގ ްމީހެއްގެ ްހުިރ ްމަޤާމުަގއި ވަޒީރުްނގެ

ްދަޢުލަތުގެް ްހިންގުމަށްްސަރުކާރާއި ްަކންތައްތައް ްއޮމާންކަމާއިެއކު ގުޭޅގޮތުން

ްގުޅުންތަްއް ްެއ ްބާއްވާ، ްގުޅުންތައް ްބާއްވަންޖެހޭ ްބާރުތަކާމެދު އެހެން

ްފުރު ްރައީްސ ްޢިއްޒަތްެތރި ްދެން ްދެްއވައިިފއްޔާމުްންދެމެހެއްޓުން.  2300ޞަތު

ްއަްށް ް)ކ( ްައދި ްއާއި ް)ޅ( ްއެމާއްާދގެ ނޑު ްއަުޅގަ އިޒުނަދެްއަވއިފިއްޔާ

ްެދއްަވއިފިްއޔާމުންް ްިއޒުނަފުޅެްއ ްރައީސް، ްިޢއްޒަތްތެިރ ހުށަހެޅިފައިވާ،

ްއިޞްލާުޙް ްހުށަހަޅާފައިވާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއަށް ް)ކ( ްއަދި ް)ޅ( އެމާއްދާގެ

ްދަންނަވާލުންްކިހިނެއްތޯްމިވަުގތު.

ް2305 

ްވަނަްއިޞްލާުޙގައިްމިއޮތް...4ްކުރިއަށްްގެންަދވާްމިހާރުްމިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްގެް)ބ(ްާއއިް)ޅ(ްއަދިް)ކ(.4ްްއާދެ،ްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް
ްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް2310 

ްގެް)ބ(،ް)ޅ(،ް)ކ(.4ްްކީކޭތޯްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއާދެ.ްްމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުްތިލަދުން
ްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް2315 

ްމިްކުރިއަށްްގެންދަާވ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްހުށަހަާޅްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ނޑު ްއަުޅގަ ްއަށް ް)ޅ( ްމިމާއްދާގެ ްއާދެ، ްއިނގޭތޯ. ްޝުކުރިއްޔާ

ްހެޔޮގޮުތަގިއްއިްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްފައިސާ ްމުދަލާއި ްެއންމެހާ ްދަޢުލަތުގެ ޞްލާޙަކީ،

ްޑްރާފްޓްަގިއް ްދެްނ ްބެލެހެއްޓުން. ްފަރުވާެތރިކަމާއެކު  2320އަމާނާތްތެރިކަމާއެުކ،

ނުޑް އިނީްހަމައެކަނިް"ފަުރވާތެރިަކމާއެކުްބެލެހެއްޓުން".ްއެހެންީވމާ،ްއަުޅގަ

ްާޤނޫނުއަ ް)ކ( ްއިތުރުކުރީ. ްެއއަށް ސާސީާއިއް"އަމާނާތްތެރިކަން"

ނަޑއަާޅް ްކަ ްއަދާކުރުމަށް ްމެންބަރުން ްމަިޖލީހުގެ ްވަޒީރުންގެ ޤާނޫނުތަކުން
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ްރައީސް،ް ްޢިްއޒަތްެތރި ްއަދާކުރުން. ްމަސްޢޫލިއްޔަތުތައް އެހެނިހެން

ްއިޞްލާޙުް ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްަދންނަވާލަން. ްތަކުރާރުކޮށް  2325އަޅުަގނޑު

ްޑްރާފް ްދީފައިވަނީ ްިއސްކަމެއް ްބޮޑު ްއެންމެ ްކޮމިޓީންްހުށަހެޅުމުގައި ިޓންގ

ްބަާލ،ް ްކޮންސެޕްެޓއްކަމަށް ނޑު ްމަިއގަ ްޑްރާފްްޓްެއއީ ތައްޔާރުކުަރްއވާފަިއވާ

ްއެް ްއެހެންނަމަވެސް ްނާންނަ، ްބަދަލެއް ްކޮންސެޕްޓަްށ ނޑު ްމައިގަ އެ

ްކަންކަންް ްިވސްނޭ ްޚިޔާލަށް ނުޑގެ ްއަޅުގަ ްފުރިހަމަކުރެވިދާނެކަމަށް ޑްރާފްޓް

ްއެ ނުޑ ްައުޅގަ ްވިސްނުމަށް ްއިްސކަންދީފައިވަނީ.ްގެނައުުމގައި ްބޮޑަށް  2330ންމެ

ްހުށަހެޅުމުގަިއް ްމި ނުޑގެ ްއަޅުގަ ްއުންމީދުކުރަން ނޑު ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،

ްތެޭރގަިއް ްބަުޙސްގެ ްބަލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްނުަދއްާކ ްވާހަކަަތކެއް މާގިނަ

ްމަސައްކަްތް ްއަަަިދ ްވާހަކަަދއްކާލުމަށް. ްފުރުޞަެތްއގައި ްލިބޭ އަޅުަގނޑަށް

ްވާ ްގޮތުން ްގޮތުން.ްއަވަްސކުރުމުގެ ްމަގުފަހިކުުރމުގެ ްއެކަންތައްތަކަށް ތީެވ

ްއަްއޑުއަތޮުޅެގް ްދަންނަވާލާނަްނ ްކުރިން ްނިންމާލުމުގެ ްއަޅުަގނޑު  2335ދެން

ްވާހަކަފުޅަކަށް.ް ްވިާދޅުިވ ްުޙސްނުއްސުޢޫދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްިމް ްަމސައްކަތުން ްައޅުަގނޑުމެން ްނުވަތަ ްތިބެގެްނ ްހޭލާ އަޅުަގނޑުމެން

ްއިޞްލާޙަ ްސަމާސައަްށްހުށަހަޅާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެްއޮގތަކަށްވެސް ކީ

ްއަޅުަގނ ްމަޖިލީހަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްނޫނޭ. ްއެއްެޗއް ޑުމެްންހުށަހަޅާ

ް ްއިޞްލާޙު ްއިޙްާލޞްތެރިކަމާއެުކްހުށަހަޅާ ްއަޅުަގނޑުމެން  2340މިގެންދަނީ

ްނިޔަތުަގިއް ްރަނަގޅު ްމިމަސައްކަްތކޮށްދީ ްރަނގަުޅގޮުތަގއި ރައްޔިތުންނަށް

ްޤާނޫނުއަ ްއިޞްލާޙެްއްއަދި ްނުވަަތ ްޑްރާފްޓެއް ްަރނގަޅު ސާސީއަށް

ްެއް ްެއހެންވީމަ، ްމަަސއްކަތްތަެކކޭ. ްކުރާ ްއުއްމީދުަގިއ ގެނެވިދާނެކަުމގެ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްވާހަކަފުޅަްށވެްސ ްއެވިދާުޅވި ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްމިީއް ްމަސަްއަކތްކުރަނީ ްހަމަގައިމުެވސް ނުޑ ްއަުޅގަ  2345ތާއީދުކުރަމުން،

ްނޫ ްދަންނަވަމުން،ްސަމާސާއެްއގޮތަށް ްބަލައިގެންކަމުަގއި ންކަމަށް

ްމެންބަރަށްް ްތާއީދުކޮއްދެްއިވ ްމިހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑަށް

ނޑަްށް މިފުރުޞަތުގައިެވސްްތާއީުދކޮްށދެއްވާނެކަމަށްްއުއްމީދުކުރަމުްންއަުޅގަ

ްދެއްވިްފުރުޞަތަށްްޝުކުރުަދންނަވަން.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަްތތެރިްރައީސް.ް

ް2350 
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ްޢިއްޒަތްތެިރްްްެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަ ްކޮޅުމަޑުލުެގ ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްތާއީދުކުރަްއާވް ްފުރުޞަތުއަުރވަން ްއަޅުަގނޑު ްރަޝީދަށް ްރިޔާޟް މެންބަރު

ްމެންބަރެއްގެްގޮތުން.

ް

 2355ްތާއީދުކުރަްންހއ.ގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރުގެްހުށަހެޅުމަށްްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް

ްއަޅުަގނޑު.ްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްސ.އަތޮުޅެގްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްއެްއގޮތަކަްށވެްސް ްއެވިދާޅުީވކީ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްުހރެގެން ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްމިިއޞްލާޙު  2360ނޫންކަމަށްްއެރޫޙެްއގަެއއްނޫންހެން.

ްވާހަކަފުުޅް ްހުށަހެޅުއްވުމުަގއި ްެއހެންނަމަވެސް ްމާނަކުެރވުނީ. އަޅުަގނޑަށް

ްއެހެންް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްބަެއްއ ގެންދެޭވގޮތަކުން

ްހަމަގައިމުވެްސް ްމެންބަރަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެ ހީފުޅުވެަވޑަިއގަތީކަންނޭނގެ.

ްޤަބޫލުކުރެް ްައޅުަގނޑަށް ްހީފުޅުވީކަމަށް ްެއްއގޮތަކަްށވެްސްއެހެން ވެނީ.

ްކަންބޮުޑވެަވޑަިއަގންނަވާކަމަކަްށް ްއެކަމާ ްހުރީތީކީ ްހުށަހަޅުއްވާަފއި  2365އިޞްލާޙު

ްދެންް ްދަންނަވާލަމުން ްއާދެ،ްއެހެން ނުޑްނުވޭ. ްއަުޅގަ ްހަނދާނެއް ވިދާޅުވި

ްއެކަމާް ްއެހެންވީމަ، ްއޮތީ. ްދަންނަވާލަްނ އަޅުަގނޑު

ްދަ ްއަޅުަގނޑު ްދެންްކަންބޮޑުެވވަަޑއިނުގަންަނވާށޭ ްބޭނުމީ. ންނަވާލަން

ްއާދެ،ް ްމިއޮތީ ްފޮނުްއވާފަިއ ްއިޞްލާޙެއް ްހުށަހަުޅއްވަން އަޅުަގނޑު

ްޙުސައިން.ް ްޒާހިރު ްމުޙަންމަދު ްލުބްނާ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި  2370ށ.އަތޮޅުގެ

ް ްނަންބަރަކީ ްއިޞްލާޙު ްމަޑުޖެހިލ38ްީފޮނުއްވާ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްކުަޑކޮށް .

ްއިން ްޖަހާފައި ްމެންބަރޭވެސް ްށ.އަތޮޅުެގްދ.އަތޮޅުގެ ްހީވާތީ. ހެން

ްުފރުޞަތުއަރުވަްން ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްއެއީ. ްދެއްތޯ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްލުބްނާްމުޙަންމަދުްޒާހިރުްޙުސައިނަށް.

ް2375 

ްްމިލަދުްނމަޑުލުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްައްށ4ްްޝުކުރިއްާޔ ް)ޅ( ްާމއްދާެގ ްވަނަ

ނުޑްްލުބްނާްމުަޙންަމދުްޒާހިރުްޙުަސއިންް ްއަުޅގަ ްސަބަބު ްހުށަހަޅަންޖެހުނު ްއިޞްލާޙެްއ ްއަޅުަގނޑަށް
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ްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިއޮންނަީނ4ްްދަންނަވާލާނަން. ްސުރުޙީަގއި ްއަރިމަތީ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްފެށޭބައިް ްއެާމއްދާ ްއެހެންނަމަވެސް ްމަސްޢޫލިއްޔަތު. ްމަޖިލީހުގެ ވަޒީރުްނގެ

ްމެންބަ ްކޮންމެ ްމަޖިލީހުގެ ްވަޒީރުްނގެ ްޤާނޫނުއަސާސީާއިއްކިޔާލީމަ  2380ރަކުމެ

ްއެންމެހާް ްހަވާލުކުރާ ްއެމީހަކާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްތަބާވެ ޤާނޫނުތަކަށް

ްތެދުވެރިކަމާެއކުް ްއަދި ްއިޙްާލޞްތެރިކަމާއެކު މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް

ްަވޒީރުންެގް ްކޮންެމ ްމިދަްއކަނީ ްއޮްނނައިރުަގއި ްމިހެން އަދާކުރަންވާޭނ،

ްއެމީހެްއގެ ްމެންބަރަކު ްނޫީންްމަޖިލީހުގެ ްކަންތައްތަކަށް ްހުންނަ ޒިންާމގަިއ

ްވާހަކަ.ް ްޒިންމާވާ ްކަންތައްތަކަށް ްހިމެނޭ ްތެރޭގައި  2385މަސްޢޫލިއްޔަތު

ްދަޢުލަތުގެް ްމިއޮންަނނީ ްގަިއ ް)ޅ( ްއޮްތގޮތަކީ ްޑްރާފްޓްަގއި އެހެންވީމަ،

ްފަރުވާތެރިކަމާެއުކް ްހެޔޮގޮުތގަިއ ްފަިއސާ ްމުދަލާއި އެންމެހާ

ނ ްއަުޅގަ ްމަޖިލީހުގެްބެލެހެއްޓުންކަމަށްވާތީ ްވަޒީރުްނގެ ްޤަބޫލުނުކުރެވެނީ ޑަށް

ްފައިާސއަްށް ްމުދަލާއި ްހުރިހާ ްދަޢުލަތުގެ ްމުޅި ްމެންބަރަކު ކޮންމެ

ްއެކަްން ްނޫނީ ްއަދާކުރަންޖެހޭކަމަށް ްމަސްޫއލިއްޔަތު ްނޫނީ  2390ޒިންމާވާންޖެހޭ

ްހުށަހެޅީް ްއިްޞލާޙު ނޑު ްއަޅުގަ ްފެންނާތީ ްައޅުަގނޑަްށ ނުކުރެވޭނެކަމަށް

ްމިދަންނަ ްއަޅުަގނޑު ްއެމީހެްއެގ4ްްާވގޮތަށް. ް)ޅ(، ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްފައިާސް ްމުދަލާއި ްއެންމެހާ ްދަޢުލަތުގެ ްިހމެނޭ ްތެޭރަގއި މަސްޢޫލިއްޔަތުގެ

ްޑްރާފްޓިންގް ްއެީއ ްމިހެން. ްބެލެހެއްޓުން، ްފަުރވާތެރިކަމާެއުކ ހެޔޮގޮތުަގއި

ް ްއޮތް ްފޮނުވާފައި 4ްްކޮމިޓީން ްޤަބޫލުކުރެވޭ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްމާއްދާ  4ް2395ވަނަ

ްމާ ްރަނގަޅަށްކަމަްށ.ްވަނަ ްވަރަށް ްއޮތީ ްޑްރާފްޓްކުރަްއވާފައި އްދާ

ް ްކޮމިޓީްނ4ްްއެހެންނަމަވެސް ްޑްރާފްޓިންގ ްގައި ް)ޅ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ނާޑިއް ްއަުޅގަ ްޤަބޫލުނުކުެރވޭތީ ނޑަށް ްައޅުގަ ްއޮްތގޮތް ހުށަހަޅުއްވާފައި

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްރަމީޒު، ްމޫސާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ްއަތޮުޅގެ އަޅުަގނޑު

 2400ްންނަށްްޤަބޫލުކުރެވެނީްމިއިޞްލާޙުްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅީ.ްޝުކުރިއްާޔ.ްދެމީހު

ް

ްމެންބަރު،ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަްތތެރި ްށ.އަތޮޅުގެ ްެމންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްމޫސާްރަމީޒަށްްއަޅުަގނޑުްފުުރޞަތުއަރުވަންްާތއީދުކުރަްއވަން.ް

ް
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ްޒާހިރުްްްނބަރުްމިލަދުްނމަޑުލުްއުުތރުުބރީްމެ ްމުޙަންމަދު ްލުބްނާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްެތރި ްށ.އަތޮުޅގެ  2405ްއާދެ،

ނޑުްާތއީުދކުރަން.ްްމޫސާްަރމީޒުްާވހަކަެދއްކެުވން: ްޙުސައިންްދެންމެްހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެޅުމަށްްއަޅުގަ

ް

ްޢިއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރ.އަތޮުޅެގ ްވަޙީދު ްޢަލީ ްމިތާއީުދކުރެްއވުމުަގިއ ޒަތްތެިރްއާދެ،

ްއަނެއްާކވެްސް ްދެން ްދަންނަވާލަމުން، ްޝާމިލްވާކަމަްށ މެންބަރުވެސް

ްޙުސައިނަްށް ްޒާހިރު ްމުޙަންމަދު ްލުބްނާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި  2410ށ.އަތޮޅުެގ

ްވަނަްމާއްދާގެް)ކ(.4ްވަނަްިއޞްލާޙު،39ްްފުރުޞަތުއަރުވަންް

ް

ްްމިލަދުްނމަޑުލުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްމަސްޢޫލިއްޔަުތްޝުކުރިއްޔާ ްމަޖިލީހުގެ ްަވޒީރުން ްރައީސް.

ްތެރޭަގިއްްލުބްނާްމުަޙންަމދުްޒާހިރުްޙުަސއިންް ްމަސްޢޫލިްއޔަތު ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުެގ ްވަޒީރުން ްނުވަތަ

ްއަޅުަގނުޑްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކަންބޮޑުާވތީ ްއެކަމާ ްނެތީމަ ްހުށަހެޅުން ްމިހުށަހަޅާ  2415އަޅުަގނޑު

ް ްމިހުށަހެޅީ ްއިތުރުކުރަން.4ްްމިހުށަހެޅުން ްެއްއ ް)އ( ްމާއްދާއަށް ވަނަ

ް ްހުށަހެޅުމަކީ ްހުށަހަޅާ ްއަދ4ްްިއަޅުަގނޑު ްޤައުމީ ް)އ(، ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްެއކަށައެޅުުމގަިއް ްސިޔާސަތު ްސަރުކާުރގެ ްކަންަތއްތަުކަގއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ

ްއަިދް ްއިްޤތިޞާދީ ްސިޔާސީ، ްލަފާދިނުމާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ

ްރާ ްކަންކަމާމެދުްއިޖުތިމާޢީގޮތުން ްކުރަންޖެހޭ ްތަރައްޤީކުރުމަށްޓަަކއި  2420އްޖެ

ްަވޒީރުންެގް ްޤަބޫލުކުާރގޮުތގަިއ ނޑު ްއަުޅގަ ްވިލަރެސްކުރުން. މުރާޖާކޮށް

ްހިމެނޭް ްއަުޅަގނޑަށް ްތެރޭގައި ްކަންތައްތަުކގެ ްކުރަންޖެހޭ މަޖިލީހަކުން

ްމުރާޖާކޮށްް ްމިކަންކަމާމެދު ްފަންތިން ްމަތީ ްއެންެމ މިކަންތައްތައްކުރުން.

ްކަންތައްތަކާމެދުް ްތަރައްޤީކުރަންޖެހޭ ްއިތުރަށް ްދިވެހިރާއްޖެ ނުވިސްނާނަމަ

ްޤަބޫލެއްނުކުރެޭވ.ް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްކޮްނބައެއްކަެމއް ނޑައަޅާނީ ްކަ  2425ސިޔާސަތު

ްމަޖިލީހުގެް ްވަޒީރުްނެގ ްމިއީ ްޤަބޫލުކުރަނީ ނުޑ ްއަުޅގަ އާދެ،

ްއަޅުގަް ްކަމެއްކަމަށްވާތީ ްހިމެނެންޖެހޭ ްތެޭރގައި ނާޑިއްމަސްޢޫލިއްޔަތުގެ

ްމިހުށަހެޅުންް ްރަމީޒު ްމޫސާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަްތތެރި ްއަތޮުޅގެ އަޅުަގނޑު

ްހުށަހެޅީްމަޖިލީހަށް.ްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް2430 
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އާދެ،ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްތ.އަތޮުޅގެްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއާދެ ްވެދާނެ ްމިއީ ްެދން ްނަންގަވާ. ްއެބަ ްމެންބަރު ފާަހގަކޮށްލަްއވަްން،

ްއެއުުޅްއވަނީ.

ް

 2435ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއެތަްންްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްއެހެްނވީމަ، ްއެކޭ. ް)އ( ްެއިވދާޅުވަނީ ްެއކަމަކު ްޭއ. ް)ކ( ...ް

ްކޮބައިތޯްރަނގަުޅގޮތަކީްއެކަްންސާފުކޮށްލަން.ްްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ް2440 

ްްބަރުްމިލަދުްނމަޑުލުްއުުތރުުބރީްމެންް ްއިންނާނެ ްދަންނަވާލިއިރު ްމިމާއްދާ ްއަުޅަގނޑު ްރައީސް، 4ްްޢިއްޒަތްތެރި

ްއަިދްްލުބްނާްމުަޙންަމދުްޒާހިރުްޙުަސއިންް ްދަންނަވާފައި. ްވާހަކަ ްއިތުރުކުރާ ްއެްއ ް)އ( ްމާއްދާގެ ްވަނަ

ްރިޔާްޟްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެްނބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮޅުމަޑުލުެގ ްކުރިން ްރަީއސް ޢިއްޒަތްތެރި

ޝީދުވެސްްވިދާުޅވިްައޅުަގނޑުމެންނަށްްލިބުނުްވަގުތާއިް)އ(ްއާއިް)ކ(ްރަ

ްދެއްާވް ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްރަީއސް ްއޮޅޭގޮތްވަނީ. ްފަހަރު ްބަެއއް  2445އާިއވެސް

ގަިޑއިރު.ްއަިދ48ްްގަިޑއިރު،ްބަެއއްފަހަރ24ްްުފުރުޞަތަކީްގާތްަގނަޑކަށްް

ް 4ްްއޭެގއިތުރަށް ްނުވަތަ ްަދންފަޅި ްދ3ްަވަރަކަށް ންފަޅީގަިއްވަރަކަްށ

ްއެދެމުންް ްމަޢާފަށް ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުޅުމަށް ްއުޅޭ މަޖިލީހުގައި

ވަަންމާއްދާެގް)އ(ްއެްއްއިތުރުކުރަްންއަުޅަގނޑުްހުށަހެޅީ.4ްްއަޅުަގނުޑް

 2450ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ިއ.ްއާދެ،ްއާދެ،ްެއވާހަކަްވިދާޅުވިްެދއްޯތްހުށަހަޅަމުންްދެއްކެވިްވާހަކަުފޅުގަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއަޅުަގނުޑް ްރަމީޒަށް ްމޫސާ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ށ.އަތޮޅުގެ

ްފުރުޞަތުއަރުވަންްތާއީުދކުރަްއވާްމެންބަރެއްގެްަޙއިޞިްއޔަުތން.ް

ް2455 

ްޒާހިރުްްމިލަދުްނމަޑުލުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްމުޙަންމަދު ްލުބްނާ ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި ްށ.އަތޮުޅގެ ްޝުކުރިއްާޔ.

ނޑުްތާއީދުކުަރން.ްްްއްކެުވން:މޫސާްަރމީޒުްާވހަކަދެް ްޙުސައިންްދެންމެްހުށަހެޅިްހުށަހެޅުމަށްްއަޅުގަ
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ް

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްފުރުޞަތުއަރުވަްން ނޑު ްއަޅުގަ ްސަލީމަށް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު  2460ޢިއްޒަތްތެރި

ްށަހަޅުްއވާދެްއވުމަށް.ްވަނަްއިޞްލާޙުްހ42ްު

ް

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއާދެ،ްައޅުަގނޑު...ްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް
ްމުޙަްނމަދުްސަލީމްްވާހަަކެދއްކެވުްނ:

ް2465 

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްތ.އަޮތުޅގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިާޔޟްްރަޝީދު.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްނުކުތާ(ް)ނިޒާމާބެހޭ

ްޒާހިރުްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްމުޙަންމަދު ްލުބްނާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ްށ.އަތޮޅު ްދެންމެ

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ްހުަށހެޅުމުގައި ްހުށަހެޅުްއވި  2470ޙުސައިން

ްިއންނަނީ ްކަރުދާހުަގއި ްފޮނުވާފައިވާ ްވިދާޅުވިހެން ްޝަރީފް )ކ(ްްމެންބަރު

އެކޭ.ްދެންްވިދާުޅވީް)އ(ްއެޭކ.ް)އ(ްއަކަްށްއަެނއްކާްއަުޅަގނޑުްއެބައޮްތް

ްބޭނުްން ނޑު ްއަުޅގަ ްފޮނުވާފައި.ްއެހެންވީމަ،ްއަެނއްކާ ްމިތަނަށް އިޞްލާޙެއް

ްރިޔާސަތުންް ްއެހެންވީމަ، ްނިންމާލަން. ްޮގތެއް ްމިއަށް ްކުރިން އަޅުަގނޑު

ްަވޑަިއގެ ްިނންމަވާފައި ްގޮެތއް ްއަޅުަގނޑަްށްއަޅުަގނޑުމެންނަށް  2475ންނެިވއްާޔ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްއެްއކަމަށް ް)އ( ްއެބައޮތް ްއަށް ް)އ( ްއެއީ ފަސޭހަވާނެހެން.

ްއަންނާނެ.ް ް)އ( ްދެ ްއެހެންވީމަ، ްއިްޞލާޙެއް. ްއެބައޮތް ހުށަހަޅާފައި

ްއެހެންވެއްިޖއްޔާްކޮންެމވެސްްެއކަްއޗެއްްޖެހެނީްނަގަން.

ް

ް2480 

ްދިޔަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެހިސާބަށް ްމިހާރުްއާދެ، ްދެއްތޯ. ްދަންނަވާލާނެ ނޑު ްއަޅުގަ އީަމ

ްއެއީ.ްެއް ް)އ(ްެއއްަކމަށް ްބަލަިއގަންނަން ްއަޅުަގނޑު ްެއގޮތަށް މިއިޞްލާޙު

ްއެީއް ްއެްއކަން. ް)އ( ްއެނގޭ ްއެބަ ްބަލައިލާއިުރ މިއޮތްގޮތުން

ްރަީއސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްއެހެންވީމަ، ްއޮތީމަ. ްވިދާޅުވެަފއި އިތުރުކުރަްއވާށޭ

ނޑުްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެ  2485ްންބަރުްމުޙަންމަދުްސަލީމަށްްއަޅުގަ
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ް

ްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްއާެދ، ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްމިބުާނ4ްްޝުކުރިއްޔާ ްމާްއދާގައި ްވަނަ

ްތެރެްމުޙަްނމަދުްސަލީމްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްމަސްޢޫލިއްޔަތުަތކުގެ ްމި ްމަސްޢޫލިއްޔަތު. ްމަޖިލީހުގެ އަްށްވަޒީރުްނގެ

ްމިވަނީ.ްއަކުެރްއް ްހުށަހަޅާފައި ްމިފަހަރު ްައޅުަގނޑު ްއިތުރުކުރުމަށް އަކުެރއް

 2490އިތުރުކުރަންްމިޖެހޭްސަބަބަކީްހަމަްމިބާބުގައިްއޮންނަ،ްމިބާބުގެް)ބ(ްަގިއް

އެބަޮއވޭްބަންޑާރަްނާއިުބގެްމައްޗަށްްލާޒިްމވާކަމެއްްެއއީްޤާނޫނުގެްވެރިަކްން

ްކުރިއެރުް ްޙިމާޔަތްކޮށް ްސަލާމަތާިއްނަގަހައްޓާ، ްރަްއޔިތުންެގ ވުމާއި،

ރައްޔިތުންގެްޢާންމުްފައިދާްދިފާޢުކުރުމަކީްއޭނަގެްވާޖިބެްއެގްގޮތުގައިްއޭަން

ްަވޒީރުންެގް ްވާހަަކައކީ ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްގޮުތގައި. ްކަމެއްގެ ކުރަްއވަންޖެހޭ

ްއަންނަންޖެހޭ.ް ްއެބަ ްމިކަން ްތެރެއަށް ްމަސްޢޫލިއްޔަތު  2495މަޖިލީހުގެ

ްކުަރްއވަ ްކަމެކޭ.ްއެހެްނވީމަ،ްވަޒީރުްންވަޒީރުްނވެސް ްޖެހިވަަޑއިގަންަނވާ ން

ނުޑް ްއަޅުގަ ްއިތުރުކޮްށ ްއަކުރެއް ްތެރެއަށް ްމަސްޢޫލިއްޔަތުތަކުެގ މަޖިލީހުގެ

ް ްއިތުރުކުރުމަށް.4ްްމިހުށަހަޅާނީ ްައކުރު ްއަންނަނިިވ ްމާްއދާއަށް ވަނަ

ްޙިމާޔަތްކޮްށްކުރިއެރުވުާމއި،ްރަްއޔިތުންެގްސަލާމަތާއި ްވެރިކަން ،ްޤާނޫނުގެ

 2500ްރައްޔިތުންގެްޢާންމުްފައިދާްިދފާޢުކުރުމަށްްމަސައްކަތްކުރުން.ްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް

ްމެންބަރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްތެރި ްފެލިދެއަތޮޅު ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްމެންބަރެއްެގް ްތާއީުދކުރަްއާވ ްފުރުޞަތުއަރުވަން ްއިބްރާހީމަށް ްނިޒާރު މޫސާ

ްގޮތުން.ް

ް2505 

ްމެންބަރުްްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޫމސާްނިާޒރުް ްޢިްއަޒތްތެރި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްދެންމެ ްުޝކުރިްއޔާ. ްއާދެ،

ނޑުްތާއީދުކުރަން.ްްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމުޙަންމަދުްސަލީމްްްއެހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެޅުމަށްްއަުޅގަ

ް

ްތ.އަތޮްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރަޝީދުްޝުކުރިއްާޔ. ްރިާޔޟް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ުޅގެ

 2510ްވަނަްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅުްއވުމަށް.41ްްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަުތއަރުވަންް

ް

ްމީތިްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްފުރަތަމަ ްބޭނުންވަނީ ްއަހާލަން ްައޅުަގނޑު ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި
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ްއެްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކުރިއަްށގެންދެވޭނެތޯ. ްައކަްށްމިގޮތަށް ް)އ( ްިމއިދީ ްއަޅުަގނޑު އީ

ްމެންބަރުންގެް ްހުރިހާ ްދެން ްއިންނާނީ. ްފޮނުވާފައި ްމިކޮޅަށް ހުށަހަޅަން

ްއެހެންނަމަވެްސް ްއެްއކަމަށް. ް)އ( ްހީވަނީ ނޑަްށ ްއަުޅގަ  2515އަތްޕުޅުަގިއވެސް

މިހާރުްއެް)އ(ްއޮންނާނެކަމަަކށްްއަޅުަގނޑަކަށްްނުފެނޭ.ްރައީސްްެއއްެޗްއް

ނޑުްކު ްރިއަްށގެންދާނަން.ްވިދާޅުވީމަްއަުޅގަ

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިއޮތީ ްމިހާރު ްއިތުރުކުރަްނ4ްްއާދެ، ްެއްއ ް)އ( ްމާއްދާއަްށ ވަނަ

ްމައްސަލަެއއްނެތް.ް ްހަމަ ްއެހެންވީމަ، ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި  2520އެހެންނޫންތޯ

ްކުރިއަްށގެންދެވޭނެްއިނގޭތޯ.ްހުށަހަޅުއްވާެދއްވާ.ް

ް

ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްއަުޅަގނޑު ްއާދެ، ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމާއްދާއަްށ4ްްޝުކުރިއްާޔ ްަވނަ

ްމިހުށަހެޅުމަކީ،ްްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުން. ްހުށަހަޅާ ްއިތުުރކުރަން ްެއއް )އ(

ްއަދާކުރުމުަގިއް ްފުރިހަމައަށް ްަމސްޢޫލިއްޔަތު ްހަވާުލކުރެވޭ  2525އެަވޒީރަާކއި

ްދެްއވަން ްފޯރުކޮށްދިނުން،ްރައްޔިތުންނަށް ްހަމަހަމަކަމާއެކު ްޚިދުމަތް ޖެހޭ

ްމިލަނީް ްމަސްޢޫލިއްޔަތެްއަކމަށް ްެއމީހުންގެ ނޑު ްއަުޅގަ މިގޮތަށް.

ްިމއީް ްހަމަހަމަކަމާއެކުަގއި"، ްޚިދުމަތް ްފޯރުކޮށްދެްނޖެހޭ "ރައްޔިތުންނަށް

ްވަރަށްބޮުޑް ްއޮްތ ްދިމާވެަފއި ްޙަޤީޤަތުގަިއވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްމިއަ ްވަރަށްބޮުޑްމައްސަލަެއއް ްކުރަމުންދާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްިމީއ  2530ދު.

ްޔޫުތް ްމިާސލަކަށް ްުވޒާރާތަކުން ްސަުރކާރުގެ ްިމއީ. ޝަކުވާަތކެއް

ްރާއްޖޭގަިއް ްމިނިސްޓްރީއަުކން ްއެހެން ްކޮންމެވެސް ްނޫންނަމަ މިނިސްޓްރީން

ކޮންމެއަހަރަކުެވސް،ްމިއަހަރުެވސްްބަޖެޓްގައި،ްމިދިަޔއަހަރުެވސްްބަޖެޓްަގިއް

ްމިއަހަ ްނޫނީ ްމިލިޔަނ82ްްްރުވެސް ްއެަތށް ްކަންނޭނގެ، މިލިޔަން

ްމިބަޖެޓުންް ްެއކަަމކު ްމިނިސްޓްީރއަށް. ްޔޫތު ްއެބައޮްތ ްބަޖެެޓއް  2535ރުފިޔާއެްއގެ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްކޮންކަންތައްތަެކއްތޯ ްކޮންތަންތަނަކަްށ ކޮށްދެވުނީ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެހެްނވެ ްއޮންނަނީ. ްވެަފއި ްިމކަން ްކިހިނެއްތޯ ބަލައިލާއިުރގައި

ްބަޙުްސެގްދެން ްވާަހކަ، ްޙައްޤުތަކާބެހޭ ްއަސާސީ ްކުީރގަިއ ްތަންކޮޅެއް ނެވީ

ނަޑއަޅާޭށް ްކަ ްމިނިސްޓްރީްނ ްޔޫތު ްެދންނެވިން. ނޑު ްއަުޅގަ ވާހަކަދެްއކިއިރު
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ްނޫނީް ްބުުރންޏަށް ްނޫނީ ްވިލުފުއްޓަށް ްނޫނީ ްމަޑިފުްއޓަށް  2540ތ.އަތޮޅު

ް ްތ.އަތޮޅު ްނޫނީ ްގުަުރައިދޫއަށް ްނޫނީ ެރްރަށަކުންކ13ްުދިޔަމިގިްއޔަށް

ް ްރަށަކަށް 13ްްކޮންމެ ްނޫނީ ްތިމަންނަމެންދޭނީ.5ްްބޯަޅއޭ ބޯޅަޭއ

ްޔޫުތް ްެއނގޭނެ ްަރއްޔިތުންނަށް ްެއއަތޮޅުގެ ްއޭރުން އެލިބެންވާނެއޭ.

ް ްލިބޭނެަކން ްުޒވާނުންނަށް ްމިރަށުގެ ްމިފަހަރު ބޯޅަ.5ްްމިނިސްޓްރީން

ްފުރުޞަތުް ްހަމަހަމަކަމާއެކު ްކޮންސަރނަކީ. ނުޑެގ ްއަުޅގަ ްމިއީ  2545އެހެންވީމަ،

ްމިނިސްޓްރީންްދި ްޔޫުތ ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްކޮށްިދނުން. ްކަންތައްތައް ނުން.

އާއިްމިޚަރަދުުކރަނީްމާލެއަށް.72ްްއާއިް%82ްމިއަދުްއެތަނުގެްބަޖެޓްގެް%

ްދޫކޮށްލެވިފައި.ް ްއޮތީ ްރާއްޖެތެރޭ ްކުރަންޖެހޭނެގޮތް. ްމިކަން މިއީތޯ

ްކިހިނެ ްހުރީ ްޙާލަތު ްތ.އަތޮުޅގެ ްސުނާމީއަށްފަހުަގއި އްތޯ.ްޚާއްޞަކޮށް

ްސުނާމީަގިއް ްއެީއ ްއަތޮޅު ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްނިސްބަތްވާ  2550އަޅުަގނޑުމެން

ްެގއްލުން.ް ްޮބޑު ްއެންމެ ްއަތޮޅު، ްލިބުނު ްގެއްލުންތަްއ ްބޮޑެަެތި އެންމެ

ްއެއްެވްސް ްކުޅިވަރުކުޅެޭވނެ ްއެމީހުންނަށް ްއުޅެނީ. ްޒުވާނުން ކިހިނެއްތޯ

ްާޚއްް ްނެތް. ްރަށެއްަގއެއް ްއެްއެވސް ްއެއަޮތޅުގެ ްސުނާމީްވަސީލަތެއް ޞަކޮށް

އެރިްރަށްރަށުގައި.ްމިކަންތައްަތއްްމިހެންްހުރެގެން.ްހަމަްއެއާގުިޅގެންްދެންް

ްކުރިމަތީަގިއް ނޑާ ްއަުޅގަ ްގޮސްިފއްޔާ ްތަްފޞީލަކަށް ްމާބޮޑު ްީމގެ  2555އަޅުަގނޑު

ްހިނގައިދާނެ.ް ްހިސާބަށް ްމައްސަލަޖެހޭ ްއަޚުްނނާއި ްގާތް ްއަޅުަގނުޑގެ ތިބި

ްއެވާަހކަ ްައޅުަގނޑު ްބޭރުގަިއްްއެހެންވީމަ، ްމިތަނުން ްނެތިން. ދައްާކކަށެއް

ްމިކަހަލަް ްއެހެންީވމަ، ްއެނިމުނީ. ނޑަށް ްއަޅުގަ ްޙައްުލކޮށްދިނީމަ އެކަންކަން

ނުޑް ްއަުޅގަ ްމިދަންނަވަީނ ްއަޅުަގނޑު ްހުރީމަ ްމިހެން ކަންތައްތަެކއް

ްއެިކގޮތަްށް ްއެކިތަނަްށ ްވާހަކަެށއް. ްމިޮގތަށް ްމިކަން  2560ބޭނުމެއްނުވެޭއ

ްކުާރކަ ްކުރާތީެވްކަންތައްތައް ްކަންތައް ްމިހެން ްމިގޮތަށް ްއެެހންވީމަ، ށެއް.

ްވަޒީރުންނަީކް ްތިބޭ ްދެން ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްމިދަންނަވަނީ އަޅުަގނޑު

ްކޮށްޭދް ްކަންތައްތައް ްނޫނީ ްފުރުޞަތު ްހަމަހަމަކަމާއެްއކޮށް ރައްޔިތުންނަށް

ނުޑް ްއަޅުގަ ްއެގޮތަްށ ްއެހެންވީމަ، ްތިބޭނީ. ްއެމީހުން ްގޮުތގައި ބައެްއގެ

ްއަދިްްޝަރުތު ްެއއްގޮތަށް ްމިއާއި ްނޫނީ ްބަލައިގަތީމަ ްޝަރުތު  2565މިކުރަނީ.ްމި

ްއަިދް ްކޮންެމއަކަސް. ްފާހެއްނުވާނެ ްމި ްނޭނގޭ. ްފާސްވާނެކަމެއް މި
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ްކަންތައްތަްއް ްއެއްގޮަތށް ްހުށަހެޅުމާއި ްމިހުށަހެޅި ނޑު ްއަުޅގަ ފާސްނުވިޔަސް

ްރ.އަތޮޅު ްދެން ްނެތް. ްމައްސަލަެއއް ނުޑގެ ްއަުޅގަ ެގްކޮށްދެވެނިކޮްށވެސް

ްއިޞްލާުޙް ްމި ްމައްސަަލ، ްމި ނާޑއި ްައުޅގަ ްމެންބަރާއި ޢިއްޒަތްތެރި

 2570ހުށަހަޅާފައިްމިއޮތީ.ްއެހެންވީަމ،ްނަގަންޖެހިއްޖެްއޔާްނަގާނަްންއަދިްފަހުން.ް

ްމައްސަލަތަްއް ްމި ްވަރަށްްސީރިއަސްކަމާެއއްކޮށް ނޑުމެން އެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްނުނި ނޑު ްޭރގަ ްޙަޤީޤަތުގައި ްމިތަނަށް. ްގިަންމިހުށަހަޅަނީ ްވަރަށް ާދ

ވަގުތުަތކެއްްައޅުަގނޑުމެންްހޭދަކުރަން.ްއައްުޑއަތޮުޅގެްޢިއްަޒތްތެރިްދެންމެް

ްވަރަށްް ްމިތަނަށް ނޑުމެން ްއެގޮތަށް.ްއަުޅގަ ްފާަހގަކުަރއްަވިއފި ވާހަކަފުުޅގައި

ްކުރަންޖެހޭް ްައޅުަގނޑުެމން ްއިނގޭތޯ. ްމިކަމަށް ްއެބަދެން ްަވގުތުތަކެއް  2575ގިނަ

ްމަސަްއކަ ްމިތަނަށްްއެތައްަބއިވަރު ްއަޅުަގނޑުެމން ްހުއްޓާލާފައި ތްތަްއ

ްއަުގް ްަމސައްކަުތގެ ްމިކުރާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެކަމަުކ، ްމިތިބީ. އައިސްަފއި

ްފަހަުރް ްބައެއް ްހިތަށްއަރާ. ނޑު ްއަުޅގަ ްކޮންބަެއއްބާޭއ ވަޒަންކުރަީނ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްވަރަށް ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްބަެއއް މިތަނުގައި

ްކަ ްއިޞްލާޙުތަާކްހިންހަމަނުޖެހޭ ްހުށަހަޅާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްގޮތަކަށް  2580ހަލަ

ނޑުމެންނަްށް ްއަޅުގަ ްނަގާހިސާބަށް ްެއންމެފަހުން ްވާހަކަދަްއކާފައި ދޭތެރޭގައި

ްކަންތައް.ް ްދެރަޮކށްދާ ްވަރަށް ްމިއީ ްއެހެންވީމަ، ްއެބަ. މަޖުބޫރުކުރުވާ

ްރަނގަޅުް ްވަރަށް ްހުށަހެޅިން ނޑު ްއަޅުގަ ްމީގެކުރިްނވެްސ ޚާއްޞަކޮށް

ްމުހިންމުްއިޞްލާ ްއަާސސީ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްމިއީ ްނަގައިިފ. ްމިތަނުން ޙެއް

ްވިސްނާނުލާ.ް ްދޭތެރޭަގިއ ްމިާއއި ްެއހެންވީމަ، ްމިހުންނަނީ.  2585ކަންތައްތައް

ްއައިސްަފއިހުރިް ްމަޑިފުށިން ްއައިސްަފއިހުރި، ްތ.އަތޮޅުން ްމިއީ އަޅުަގނޑު

ނ ްހަށިގަ ނުޑެގ ްއަޅުގަ ްނޫނީ ްނަފްސަށް ްައޅުަގނުޑގެ ޑަްށްމީހަކަށްވާތީވެ

ްވޯޓުދެްއީވމަްނޫނީްމިއަށްް ްމިއަށް ްބަލާފައި ްއެްއެޗއް ްމި ްބަދަލުގައި ބެލުމުގެ

ްގޮތެއްްނިންމީމަްރަނގަުޅވާނެ.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް

ް2590 

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތާއީދުކުރައްާވ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްއަޅުގަ ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށް ްރ.އަތޮުޅ ްއަރުވަން. ްފުުރޞަތު ނޑު
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ްއަރުވަްން ްފުުރޞަތު ނޑު ްއަުޅގަ ްވަޙީދަށް ްޢަލީ ްވަޙީދު. ްޢަލީ މެންބަރު

ްތާއީދުކުރަްއވަން.

ް2595 

ްއަޅުަގނޑުްިނޒާމާބެހޭްނުކުތާެއއްްނަގަންްބޭނުންވަނީ.ްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް
ްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްމިހާރަކު.ްތާީއދުކުރަންވަންާޏްްްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންް ނޑުްނާރުވަނަން ްއަުޅގަ ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް

 2600ްތާއީދުކުރަްއވާ.ް

ް

ްތާއީދުކޮށްފީމޭ.ްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްއިޞްލާޙަށް ްއެ ްތާއީދުކޮށްފީމޭ. ްއެއަށް

ްއިޞްލާުޙޮކށްލަްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެންމެބޮޑަށްްއެހެންނަމަވެސް، ްސުނާމީގަިއ އްވަންޖެހޭ

ްތާރީޚަށްޓަކަިއް ްހަަމ ްެއއީ ްކަނދޮޅުދޫ. ްރ.އަތޮުޅ ްޖެހުނީ ޙާލުގައި

ްބޮޑުެގއްލުންް ްަވިކ ްއެއަށްވުެރ ްހަނދާންކޮްށލަދިނީ.  2605ޔައުމިްއޔާއަށް

ްނޯންނާނެ.ްްލިބުނުތަނެއް

ް

ްޢިްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބައެއް ްއެހެން ްވާހަކަ ްމިކަހަލަ ްދެން ްމެންބަރުންްނޫން. ްއޒަތްތެިރ

ްވަރަްށް ްއަުރވަންެވްއޖެއްޔާ ްފުރުޞަތު ްއަުޅަގނޑު ްެއއަށް ްދެން ވިދާޅުވީމާ

ްމުޙަންމަދުް ްމެންަބރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮުޅމަޑުލުގެ ްއާދެ،  2610އުދަގޫކަަމކަށްވާނީ.

ްއާެދ،ް ްއަރުވަން. ްފުރުޞަތު ްހުށަހެޅުމަށް ްއިޞްލާުޙ ްފޮނުވާ ޝަރީފް

ް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްލ.އަތޮޅަޭށްލ.އަތޮޅުެގ ްުއޅުްއވަީނ ތިވިދާުޅވާން

ްއެހެންނޫންތޯްއެންމެްބޮޑަށް،ްއެހެންތޯ.ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެްއ.

ް

 2615ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއެކަްންްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫާސމަނިކުް ްައދިވެސް ްބަލާފައި ްމީހުން ްދެރަށަުކންވެސް ްހައްދުންމަތީ ްއާދެ،

ްއެހެންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްގެއްލުންލިބުުންހަމަނުޖެހޭތީ. ްވަރަށް ްހައްދުންމައްޗަީކވެސް ވީމަ،

ްތަނެއްްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް

ް2620 
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ް

އިށީނދެވަަޑއިގެންެދއްވާ.ްމިހާރުްަގޑިޖެހެންވެސްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްވަރަށްްކައިިރެވއްަްޖެ.ްދ.އަތޮުޅްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނާޝިދު.

ް

 2625ްބެހޭްނުކުތާ()ނިޒާމާ

ް

ްދ.އަތޮޅުްއިނގޭތޯްއެންމެްޙާލުަގއިްޖެހުނީ.ްއެއްރަށްްެއއޮތީްފަޅުވެފައި.ްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް
ްއަްޙމަދުްާނޝިދުްާވހަކަެދއްކެުވން:

ް

ް2630 

ްއަތޮޅުތަްއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޙާުލގައިޖެުހނު ްސުނާމީގައި ްމެންބަރުން، ްޢިއްޒަތްތެރި މިހާރު

ްނޯންނާނެ.ްދި ްއޮިޅވަަޑިއގެންފައި ްރައްޔިތަކަށް ްއެްއވެްސ ވެހިރާއްޖޭގެ

ްމިހެންވީމައޭް ްމިހާުރ ްހީކުރަން. ްނަހައްަދވާނެކަމަށް ްއެހެން އެހެންވީމަ،

ްސަމާސާކުރާް ްައޅުަގނޑުމެްނ ްވިދާޅުވަނީ ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ބައެއް

ް ްމުޙަންަމދު ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮަތަކށްދަނީއޭ. ްސަމާސާ ްނޫނީ  2635ޝަރީފަށްްބައެކޭ

ްއާދެ،ް ްަވގުތެއް. ްކަންނޭނގޭ ްނެތް ްއަރުވާކަށް ްފުރުޞަތު ްމިހާރު ދެން

ްދީދީއަށްް ްައޙްމަދު ްމާރިޔާ ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި ްމާލެއަޮތޅުގެ އެހެންވީމަ،

ްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް

 2640ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމާލެއަްމާލެއަޮތޅުްމެްނބަރުްާމރިޔާް ްބޭނުންވީ ްދަންނަވާލަން ްހަމަ ްވަރަށްްއަޅުަގނޑު ްހަމަ ްތޮޅުންވެްސ

ްއެބަިތއްޭބްްއަްޙމަދުްދީދީްާވހަކަެދއްކެުވން: ްަބޔަކު ްގެަނއި ްދ.އަޮތޅުން ްއަދިވެސް ްތިބީ. ްޖެހިފައޭ ޙާލުގައި

ްބަަޔުކް ްހަާވލުވާނެ ްގޮތަކަްށ ްއެަެްއވެސް ްހަމަ ްތުލުސްދޫަގއި މާލެއަތޮޅު

 2645ްނުވެފައި.ްއެހެްނވީމަ،ްެއވާހަަކވެސްްހަމަްދަންނަވާލީ.ް

ް

ް
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ްހޯއްދަވަމުންްްްވާހަކަެދއްެކވުން:ްރިޔާސަތުން ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްމިހާރު އާދެ،

ްތ.އަތޮުޅް ްއެނގޭ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްއެދިަވޑަިއގަންނަވަނީ ްނޫނީ ތިގެންދަވަނީ

ް ްމިހާރު ްދެން ްވާހަކަަތކުން. ްބައެްއ ްވިދާުޅާވ ްމެންބަރު  5:32ް2650ޢިއްޒަތްތެރި

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޝީދަށްްްވަނީ.ްދެންްއެހެްނވީމާ.ްމަލޭގެް

ްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުްއަުރވަން.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް2655 

ްދަންނަވާލަންްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްއަޅުަގނުޑވެްސ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުރިްއޔާ ްއާދެ،

ދަދެއްެގްމީހުންްޖަމާވުމުެގްބޭނުންވަނީްސުނާމީގަިއްމާލެައށްްވަރަށްްގިނަްއަްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން:

ްކުަޑއެއްނޫޭން ްަވިކ ްގެއްލުން ްލިބުނު ްރައްޔިތުްނނަށް ްމާލޭގެ ސަބަބުން

ްލިބުނުް ްހަމަ ްމާލެއަށްވެްސ ްއެހެންވީމާ، ްރަީއްސ. ްޢިއްޒަތްތެރި އިނގޭތޯ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްވާހަކައެއް. ްދަންނަންޖެހޭ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްމިއީ  2660ގެއްލުންތަްއ

ްވާހަކަފުޅުދައްަކވާް ްމާލޭެގްމެންބަރުން ްތަކުރާުރކޮށް ްއަބަުދވެސް އިރު

ްގެންދަާވ.ް ްކުްއވެރިކުަރއްވަުމން ްއެކަން ްމިވެނިކަެމއްާވތީ ރައްޔިތުންނަށް

ްތިންބައިކޮށްފަިއް ްއާބާދީަގއި ްރާއްޭޖގެ ްނުކުރައްވާ ްޤަބޫލުފުޅެއް އެބޭފުޅުން

ްބޭނުންވާް ްއެމީހުންނަށް ްއެހެންވީމަ، ްމާލޭަގއިކަެމއް. ްއުޅެނީ އެއްަބއި

ްޚިދު ްޙާލެއްަގިއްއަސާސީ ްެއްއެވސް ނޑު ްއަުޅގަ ްދޭންޖެހޭނެކަމެއް.  2665މަތްތައް

ްދޭންްް ްނުލިބޭށެކޭ. ްއެކަން ްއަތޮޅުތަކަށް ްއެހެން ނުދަންނަވަން

ްއަޅުަގނޑުމެްނވެސްްތާއީދުކުަރން.ްއެކަމަކު،ް

ް

ް

 2670ްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްމިހާރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެްއިނގޭތޯ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން()ނިޒާމާބެ

ް

ްމާލޭގެްރައްޔިތުންނަށްްކުޑާމީްސވާގޮތަށްްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުންްވާހަކަފުޅުްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް

 2675ްނުދެއްކެވުމަށްްައޅުަގނޑުްތަުކރާރުކޮށްްދަންނަވަން.ްޝުކުިރއްޔާ.ްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން:
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ް

ް
ް

 ޖަލްސާްނިންމެވުން. .4

ް2680 

ްމާބޮުޑްްްހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާ ްމިއީ ްދެން ްއާެދ، ްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ. ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްވަގުުތް ްމިހާރު ްފެންނަނީ. ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްނަހައްަދާވ އިޝޫެއއްކަމަށް

ނުޑް ްއެހެންވީަމ،ްއަުޅގަ ްހަމަެވއްޖެ. ްވަގުތު ްޖަލްާސެގ ްއިނގޭތޯ. ހަމަވެއްޖެ

ްދަންނަވާ ްއަޅުަގނޑު ްނިންމާލުމަށް ްމިޖަލްސާ ްމިރޭ ވާއިރު.8:32ްްލަން.

ް ްމިރޭ ްއޮންނާނީ ްޖަލްސާއެއް ްޢިއްޒަތްތެިރ8:32ްްދެން ްހުރިހާ  2685ާވއިރު.

ްމެންބަރުންްވަޑަިއގެންދެއްވުންްއެދެން.
ް

ްޖަލްސާްނިމުނީ.ް.العالوينްربްهلل والحود

ް

ްް______________ް2690 


