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 ސާްފެށްޓެވުން.ޖަލްް .1

 

ްعلىްوالسالمްالةوالصްهللްالرحين، الحودްالرحونްهللاްبسنްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
ްްފެށުނީ.ްޖަލްސާް.واالهްوهنްوصحبهްآلهްوعلىްهللاްرسول

ް5 

ް2-ްް ްޖަދުވަލު ްހިމެނޭ }އެކިއެކ1ްްިޤާނޫނުއަސާސީގައި

ް ްޖަދުވަލު ްއާއި ްހުވާ{ ްދާއިރާތައް{2ްްމަޤާމުގެ }އިދާރީ

ްހުށަހެޅުން.

 

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްޞަ ްަވޑަިއގެންދެްއިވ232ްްރައްޔިތުންެގ ްޖަލްސާއަށް  10ވަނަ

ް ްމިހާތަނަށް ްއާދެ، ްމަރުޙަބާ. ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި 59ްއެންމެހާ

ްއެޖެންޑާގެް ވަަނ2ްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްވަަޑިއގެންދެްއވައިފި.ްމިއަުދގެ

ްޤާނޫއައިޓަ ްިމއޮތީ، ްމަކަށް ްޖަދުވަލު ްހިމެނޭ އެިކއެިކްް،1ނުައސާސީަގއި

ް ްޖަުދވަުލ ްހުަވއާއި ްހުށަހެޅުން.2ްްމަޤާމުތަކުގެ ްދާއިރާަތއް ްއިދާރީ ގަިއވާ

ްއެނގިވަަޑއިގަންަނާވނެ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި  15ފަދައިން،ް އާދެ،

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްފޮނުވިގޮތް ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓްކުރާ ްމިހާރު މިވަނީ

ްއިޞްލާޙެއްް ްއިުތރު ްމެނުވީ ްއިޞްލާޙެއް ްއެްނމެ ްފޮނުވި، މެންބަރުންނަށް

ްއަރިހުންް ްޢާންމުުުގެ ްއަމީން ްދަންނަވާލަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ނެތް.

ްދާއިރާތަްއް ްއިދާީރ ްދަންނަވާލަދީ، ްހުވާަތއް ްހުރި މިޖަދުވަލުގައި

ްނިޒާ ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްދަންނަވާލަދެްއވުމަށް.  20މާބެހޭްބެހިފައިވާގޮްތ

ްނުކުތާއެއްްދ.އަތޮުޅގެްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްރިޔާޟް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޤާނޫނުއަސާީސްްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް ްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްދިެވހިރާއްޖޭގެ ްރައީސް.  25ްޢިއްޒަތްތެރި

ްމުޙަްނމަދުްރިޔާޟްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްމަނިކުފާނާ ްއަޅުަގނޑުމެްންއިޞްލާޙުކުރުމަށް ްގޮތުްނ، އެއްބާރުދިނުމުގެ

ްދުވަސްެވއްޖެ.ް ްދޮޅުމަހެއްހާ ްދާތާ ްމަސައްކަްތކުރަމުން ްގިޔަރުަގއި ފުލް
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ްނަތީޖާެގް ްމަސައްަކތުގެ ްބުރަ ްމިކުރި ނުޑމެން ްއަުަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް،

ްމިއިވެީނ،ްއާެދ،ްކުރުކޮށްލާފަިއް ްއަބަދުވެްސްއަުަުޅަގނޑުމެންނަށް ގޮތުަގއި

ްދަންނަ ްއެްއްއަޅުަގނޑު ްއެންމެ ްމިކަންބޮުޑވާންޖެހުނު ނޑު ްައޅުގަ  30ވާނަން،

ްހާމަނޫހުންް ްަޙއިިސއްޔަތުްނ، ްިމނިސްޓަރެއްގެ ްއިންފޮމޭޝަން ސަބަބަކީ،

ްހައިސިއްޔަތުްން ްމިނިސްޓަރުގެ ްއިންފޮމޭޝަން ްަޖވާބަކަށް ްސުވާލަކަށް ކުރި

ްމިނިސްޓަރުގެް ްއިންފޮމޭޝަން ްމިއިނީ ްތިމަންނަ ްވިދާޅުީވ، އެމަނިކުފާނު

ްނާއިބުެގްޙައިސި ްބަންޑާރަ ްއެއިންެނވީ ްޝަކޫރު ްއާޒިމާ ްއޔަތުން.

ްއަޙްމަދުް ްައނީސާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމުލަކަތޮުޅ  35ޙައިސިްއޔަތުންނޭ.

ްތިމަންް ްއެެހންވީމާ، ްހައިިސއްޔަތުންނޭ. ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާގެ އެއިންެނވީ

ްޢިއްޒަތްެތރިް ްބަހޭ. ްސަުރކާރުެގ ްމިއަންގަނީ، ްނޫްސވެރިންނަށް ްމިތާނގައި

ްޢަމަލުކުރާނެް ްމިޤާނޫނުއަސާީސގަިއ ްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސް،

ްބޭނުންވާް ްރަްއޔިތުންނަށް ްމީގަިއވެސް ްމިއަށް، ްއަދި ްނެތުމާ، ވަިކގޮތެއް

ްދުވަސްީވއިުރ،ް ްމިހާ ްހުރުމާ، ްޙަްއޤުތަކެްއވެސް ްއަާސސީ ްގިނަ  40ވަރަށް

ްވާހަކައަީކ، ްމިއުޅޭ ްދަންނަވަން ްނުލިބޭ. ްމިޙައްޤުތައްެވސް

ްމަރާ،ް ްބަޔަކު ްޖަލުަގއި ްލިިބގެން ްބާުރތަކެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ

ްބޭފުޅުންް ްމިތިބަ ްނުލިބި ްޙައްޤުތަކެއް ްއަސާސީ ރައްޔިތުންނަށް

ްކޮށްފަިއް ްކަންަތއްަތކެއް ްބަިއވަރު ްފަހަތްޕުޅުގަިއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްނިޒާ ްނަރުދަމާ ްމިހާރު ްޤާޫނނުއަސާސީަގއި ްއެހެންވީމާ،  45މާއި،ްއެބަހުރި.

ްމިލިއުީންޙައްޤުތަެކްއް ްައޅުަގނޑުމެން ްއަނެކަްއޗަާކްއަނެަކއްަޗކާ ކަރަންޓާއި

ްބާުރް ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޮުޑވޭ ްބިރު ނޑު ްއަޅުގަ ލިބެން.

ްތޯޯތް ްމިއީކީ ްވެދެަވޑަިއގަންނަވާެނކަމަށް. ްމިތަނަށް ްމިބޭފުޅުން ނިމުނީމާ

ްއެނިގވަޑަް ްމަނިކުފާނަްށ ްއެހެންވީމާ،ްވާހަކަެއއްނޫން. ިއގަންނަވާނެ.

ްމަނިކުފާނަށްް ްއަސަރާެއކު ްވަރަށް ްއާދޭހާއެކު ްވަރަްށ ްރައީސް،  50ޢިއްޒަތްތެރި

ްކަންތައްތަެކްއް ްގިނަ ްވަރަށް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ މިދަންނަވަނީ،

ްއެހެންވީމާ،ް ްއެނގިަވޑަިއގަންނަާވނެ. ްމަނިކުފާނަށް ްއެބަހުރި ދިމާވެފައިވެސް

ްހިނގާގޮ ްކަން ްހަމަ ްކުރުގޮަތކަށްްމާދަމާވެސް ްވަރަްށ ްހަމަ ތުން،

ްމަނިކުފާނުް ްމެންބަރުންނާއި ްގިނަ ްވަރަށް ްމިމަޖިލީހުގެ މިދަންނަވާލަނީ،
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ްނިމުނީ.ް ްނިންމާލީމާ ްކަންތައް ްހުރި ްދެން ްގޮިޅއަށްލާފައި  55ގެންގޮސް

ްބާބެއްގެް ްމުހިންމު ްހަމަ ްމިހިސާބުން ްދަންނަާވލަމުން ްެއވާހަކަ އެހެންވީމާ،

ް ްޤާނޫނުއަސާީސައށް ްހަމަްގޮތުަގއި ްމިބާބު ޢަމަލުކުރުން،

ްއެވާހަަކް ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްފެންނާތީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ގެންނަންވެއްެޖކަމަށް

ްދަންނަވާލީ.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް.ް
ް60 

ް

ްރަނގަޅަްށްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްަވރަށް ްހަމަ ްރޭަގއިވެސް ްކުީރގަެވސް، ނޑު ްއަުޅގަ އާދެ،

ްމެންބަރުންނަށް ްައއިްސގެްންްޢިއްޒަތްތެރި ްމިއަަދކު ްިމއީ ދެންނެވިން،

ްައއިްސގެްން ްމިަބއި ްމިއެޖެންޑާ ްމިގޮތަށް ްމިކަމެއް ްނޫންކަމަށް. އުޅޭކަެމއް

ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހަމަ ްކިހިނެއްކަން  65މިދަނީ

ްއެކަމަކުް ްދަންނަވާެލވޭނީ،ްދެން ްއަޅުަގނޑަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ.ްދެން

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުވަަތްދެން ްވިސްނިަވޑަިއގަންނަާވގޮތެްއ ންނަށް

ްވިސްނިވަޑަިއަގންނަވާގޮތަަކްށް ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި އެްއޗެއް

ްޤާނޫނުއަސާީސެގް ްމި ްމިގެންދަނީ، ްދަންނަވަމުން ނޑު ްއަުޅގަ ތިވިދާޅުވަނީ.

ްހަަމް ްއަދި ްބާބުެވސް. ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްބާބޭ ްއެްއ ްމުހިންމު  70ވަރަށް

ްރައްޔިތު ްމިމަޖިލީހުންްއެހެންމެ ްމިތަނަށް ްފެއިލިވެފައިާވ، ްމަޖިލީހުން ންގެ

ްާމއްދާތަްއވެސް.ް ްއަދި ްބައިަތްއވެސް ްާމއްދާތަކުގެ ްދިޔަ ްނުކުރައްވާ ފާސް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްޑްރާފްޓްކުރައްަވިއގެން ްައލުން ްމިހާރު ްއެ އެހެންވީމާ،

ްއެްއޗެިހް ްއެ ްލިބުނީމާ ްއެ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްރޭގައި ްމިހާރު މެންބަރުންނަށް،

ްޢި ްދަންނަވާ ްފޮނުވަން ްމެންބަރުންނަށް ްމުއްދަތެްއ3ްްއްޒަތްތެރި  75ދުވަުހގެ

އަޅުަގނުޑްދޭށޭްދަންނަަވއިފިން.ްދެންްއަދިްިތޔަްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރުން،ް

ްސިޓީަގއިް ްޮފނުވި ްސޮއިކުރަްއވާފައި ްމެންބަރުން ވިއްަސކަށް

ްއެމައްސަަލް ނަޑއަޅާދިނުމަށް، ްކަ ްޢަމަލުކުރާނެގޮތް ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްދެންނެވިން.ް ްރޭަގިއވެްސ ްފޮނުވިވާހަކަ ްކޮމިޓީައށް ްއިދާރީ އަޅުަގނޑު

ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާެން ްއެނުދެންނެވޔަުަްސ ްތަކުރާރުކޮށް  80ކޮންމެހެން

ނޑުމެންްއިދާރީްޮކމިޓީންްލަފައެއްް މިގޮތަށްްެއއޮތީ.ްދެންްމިއަުދެވސްްއަުޅގަ

ްގެންދާ ްކަންތައް ްއެގޮަތށްްއަޅުަގނޑު ްއެލަފަޔާ ނެްވާހަކަެވްސްދެއްަވއިފިއްޔާ
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ްކަންތައްތަްއް ްމިއޮްތގޮތަްށ ްއެޖެންޑާަގއި ްމިހާރު ްދެން، ދަންނަވައިފިން.

ްއަޅުްއވުމެޭކް ްހުރަްސ ްމެންބަރަކު ްެއއްވެސް ްޢިއްޒަތްތެރި ގެންދިއުމަށް

ްކަންތައްތަްއް ްމިހާުރ ްއެހެންނަމަވެސް، ްޫނން. ްދަންަނވާކަެށއް  85އަޅުަގނޑު

ްކޮްނގޮތަ ްއެނޫން ްމިދަނީ ްމިދާގޮތުން، ްއަޅުަގނޑުމެްންވެގެްނ ްާބވަޭއ ކަށް

ްކޮންެމް ްހަމަގައިމުވެސް ްއެބަޖެހޭ. ްފިކުުރވެރިވާން ްއެބަޖެހޭ، ވިސްނާލަން

ްމިޤާނޫނުއަސާސީައްށް ްވިދާުޅވިޔަުަސް ްމިނިސްޓަރަކު ްކޮންމެ ބޭފުޅަކު،

ްތިަޔް ނޑަައުޅއްވާނީ ްކަ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްމި ޢަމަލުކުރާނެގޮތެއް

ްޢިއްޒަ ްތިޔަ ްމިމަޖިލީހުގެ ނޑަްށްޢިއްޒަތްތެރި، ްއަޅުގަ ްމެންބަރުންކަން  90ތްތެރި

ހުވާްހަމަްކަށަވަރު.ްއެކަމާދޭެތރޭގަިއވެސްްިޚޔާލުްތަފާތުވާނޭްހަމަްއެއްެވސްް

ްމެންބަރުންް ްމިޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންވީމާ، ްނޫޅޭނެ. ްމެންބަރަކު ޢިއްޒަތްތެރި

ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއް ްޢަމަލުކުރަމުންދާ ްގޮތެްއގެމަތީން،ްމިހާރު ނަޑއަުޅއްވާ ކަ

ނަޑއެޅި ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްްކަ ްގޮތުގެމަތީން ބަޔާްނވެގެްނާވ

ްގޮތަކަށް،ް ްަކނަޑއަޅުްއވާފަިއާވ ްއެ ްގުިޅގެްނ،  95ތަޞްދީޤުކުރެއްވުމާ

ްހިނގަމުންް ްެއަކން ްގޮތަކަށް ނޑައަުޅއްވާަފިއވާ ްކަ ްމަޖިލީހުން މިޢިއްޒަތްތެރި

ްމައްސަލައެއްނޫން.ް ްއޮތް ްބަޙުސެއް ްމިއީ ްއެހެންވީމާ، ްދާނީ. ދާންވާނެ،

ްހަަމްއަޅުގަް ްައވްސކުރުމުގެގޮތުން ްމަސައްކަތްތައް ްމަޖިލީހުގެ ނޑުމެން

ްއޮްތް ްއެޖެންާޑުކރެވިފައި ްއޮތް، ްާވހަކަދެއްކެން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ މިހާރު

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްގެންދިއުމަކީ ްކުރިއަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ  100ކަންތައްތަާކއިގެން

ްއަުޅގަ ްކަންތައްކަން ްމުހިންމު ްއެްނމެ ްއޮތް ްމިއަުދ ނޑަްށްމައްޗަށް

ްދެންް ްނެތް. ްއަަތުކ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއެހެންކަމެއް ްމިއަދު ޤަބޫލުުުރެވެނީ.

ްލަފާދެއްވައިިފއްާޔް ނޑަށް ްއަޅުގަ ްކޮމިޓީއިން ްއިދާީރ ްދަންނަވާއިރު، މިހެން

ްމިދަންނަވަނީ،ް ްތަކުރާރުކޮށް ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްމަތިން އެދެްއވިގޮެތްއގެ

ްޖަލްސާތަުކގަިއވެ ްރޭގައި ްގެންނާނަމޭ. ްއަޅުަގނޑުމެްންމިހާރުވެސް  105ސް

ްކަހަުަލަ،ް ްއެްއވެސް ްހަމަ ްދިަޔއީ ްޖަްލސާވެސް ްރޭގެ ްހަމަ، ދިޔައީުީ

ްބައިތަްއް ްނިމުނު ްޭރގަިއ ްބައިަތއް، ްއެފާްސުކރެވުނު އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްފަހުން،ް ްއިންަޓވަލްގެ ްގާތްަގޑަކަށް ްޭއގެފަހުން ްދެން ްދިޔައިމާ ނިމިގެން

ްގާްތގަަޑކަށް ްފެށިގެްނވެސް ްކުރިން ްމިކަންްްއިންޓަވަްލގެ ްހަމަ އެދިަޔީއ
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ްބޭނުންް ްަވރަށް ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްދެން، ްނުނިމިގެން.  110ނުނިމިގެން

ްނުކުރާން،ް ްކަންތައްަތުކގެ ްތިވިދާޅުވާ ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްއިނގޭޯތް ްމިއީކީ ްމީހެއްނޫން ްއިން ނޑު ްައުޅގަ ްނުކުރާން އެްއވެސްކަެމއް

ނުޑްމިތާްއައިސްްމިތާނގައި.ްދެން،ްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުންްހޮވީމާްއަ ޅުގަ

ްެއހެންނަމަވެސް،ް ނޑަށް، ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްމީހަކީ. ްމީހެއްވެސްމެ އިން

ްމިއޮތީް ްމިހާރު ްހިސާބުން ްމިހާ ްއެޖެންޑާގެ ނުޑ، ްއަޅުގަ ްމިހެން  115މިހާރު

ްމިއޮތް،ް ްމިހާރު ްދެން ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްއަނެްއކޮުޅން ްނިމިފައި. އައިސް

ްއަޅުގަ ްިނމުނީމާ ްމިއޮތްަބއި ްގާތަްށްއެޖެންޑާަގއި ްޔަޤީނާ ްހަމަ ނޑު،

ްނުދެއްވާނެކަން.ް ްލަފައެއް ްކޮމިޓީންވެސް ްއިދާީރ ްއެނގޭ އަޅުަގނޑަށް

ްމިދަންނަވަނީ.ް ނޑު ްއަުޅގަ ްވިސްނޭގޮތަށް ނޑަށް ްއަޅުގަ މިނިމުނީމާ،

ްކޮބައިޯތޭއް ްމައްސަަލައކީ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްގެންނަން ްއެބައި  120މިނިމޭއިރަށް

ް ްެއގޮތަށޭ ްހަމަ ްހިތަށްއަރަނީ. ްއިދާީރްއަޅުަގނުޑ ްހިތަްށައރަނީ، ައޅުަގނޑު

ްހަމަގައިމުެވްސް ްނުލާކަށެއް ްއެކަން ްއަންނާނީ. ްލަފާ ކޮމިޓީއިންެވސް

ނުޑް ްއަޅުގަ ްނިންމަވާނެކަމަކަށް ްއެކޮޅުން ްނުލާން ްއެކަން ނާންގަވާނެޭއ.

ްއެކަްން ްއެހެންނޫނަސް ްއަދި ްދެން، ްހަމަގައިމުެވސް. ޤަބޫލެއްނުކުރަން

ްޔަޤީން. ްނުނިމޭނެކަން ްމި ްސަބަބަކީ،ްްނުލައެއް ްއެނގޭ ްއެކަން ްއެއީ  125އަދި

އިދާރީްކޮމިީޓގަިއވެސްްއެބަތިްއބެވިްހަމަްމިރޫޙުަގއިްވާހަކަފުުޅްދައްަކވަމުްން

ގެންދަވާްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުންވެސްްޭއގެތެޭރގައި.ްއެހެންީވމާ،ްދެންްޭއެގް

މައްސަލަެއއްްނެތްްއެނުލާންްނާންގަވާނެކަމަށްްއަދިްއެނުލާްނ..ްއެހެންވީމާ،ް

ނޑުމެްންވަގުތުަތއްްނަގާލުުމގެްބޭނުމަކީްކޮބައިާބަވޭއްމި ކަމާބެހޭގޮތުންްއަުޅގަ

ްސ.އަތޮުޅެގް ްނުކުތާެއއް. ްނިޒާމާބެހޭ ްާއދެ، ްހިތަްށއަރަނީ.  130އަޅުަގނޑު

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްޝަރީފް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްރައީސް، ްސިފަތައްްޢިއްޒަތްތެރި ްއަސާސީ ްމަޖިލީހުން  135ްޢިއްޒަތްތެރި

ފާސްކުރިއިުރގަިއ،ްޓްރާންސިޝަނަލްްއެރޭންޖަމަންޓަކާްބެހޭގޮތުންްއެްއވެްސްްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްޚިޔާލުފާޅުކުރަްއވާފަެއއްނެތް. ްމެންބަރަކު ޢިއްޒަތްތެރި
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ްދިރާސާކުް ްޑްރާފްޓްކޮްށ ނޑުމެން، ްއަުޅގަ ްކޮމިޓީްންއެމައްސަަލއަކީ ރާ

ްފެށުމާް ްޢަމަލުކުރަން ްއަލުން ްއިޞްލާޙުކޮށް ްމުޅިން ޤާނޫނުއަސާސީެއއް

ްޚިޔާލުް ްއޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް ްއެރޭންޖަމަންޓެއް ްޓްރާންސިޝަނަލް  140ގުިޅގެން

ްފައިދާް ްާނޖާއިޒު ްއޭގެ ްޚިޔާލެއް. ްހުށަހެޅުނު ްވިސްިނގެން ކޮމިޓީއަށް

ްވަރަށް ްމުޤައްރިރު، ްޢިއްޒަތްެތރި ހިތާމައާއެުކްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއެޖެންޑާއެްއް ްއަމިއްލަފުުޅ ްއެމަނިކުފާނުގެ ްނަގާ މިދަންނަވަނީ،

ްމުޅިް ްފެށުމުގެްސަބަބުން ްވާހަކަދަްއކަވަން ްޕަބްލިކުަގއި ޙާސިލްކުރުމަށްޓަކައި

ްމަންޒަރުް ްހިތާމަވެިރ ްމި ްވިހަވެ ްކިލަނބުވެ، ްމަޖިލިސް  145މި

ްސ،ްމިއީްވަރަްށްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްފެންނަމުންްމިދަނީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީ

ހިތާމަހުރިކަމެއް.ްއަޅުަގނޑުެމންްޑްރާފްޓްކޮށްްދިރާސާކުރާްޮކމިޓީންްނެރުނުް

ްމަޤާމުގަިއް ްމުޤައްރަެރްއެގ ްމުޤައްރަރު، ްކޮމިޓީެގ ްބެހޭގޮތުން ޚިޔާލަކާ

ްޚިލާފަށްް ްނިންމުންތަކަކާ ްނިންމި ްައޅުަގނޑުެމން ހުންނަވައިގެން

ްގެންނަން ްމަޖިލީހަށް ްފާޅުކޮްށ ްއޮްތކަމެްއްްއަޅުަގނޑުމެން  150ނިންމަވާފައި

ްޤައުމުެގް ްުމޅި ްވިހަކޮށް، ްޤައުމު ްތަނަށް، ްމުޅި ޕަބްލިކުކޮށް

ްމިކަމުެގް ްހިތާމަހުރިކަމެއް. ްމަސައްކަތްކުރެްއވިކަމީ ފިތުނަފަސާދަކުރަން

ްމަޖިލީހުގަިއް ްމިފެންނަނީ، ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިއަދު ްގޮތުން ނަތީޖާއެއްގެ

ރުންްއެބޭފުޅުންގެްއަމިއްަލްއެޖެންޑާއެްއްތިއްބެވިްބަެއއްްޢިއްޒަތްތެރިްެމންބަ

ްވައްޓާލުމަްށް ްސަރުކާރު ްޤާނޫނީ ްއޮތް ްމިހާރު ްމިޤައުމުގައި  155ކުރިއަުރވާ

ްމިކަންް ްއެއްގޮަތަކށްވެސް ްމިއީ ްހެދުން. ްމިކަން ްހަތިޔާރަކަށް ްބޭނުންކުރާ

ްޝައްކެްކޮށްގެްނވާނެ ްްޓރާންސިޝަނަލްްގޮތެއްނޫން. އްނެތް،

ްގަވާއިެދއްްއެރޭންޖް ްާޤނޫނުއަސާސީއަްށްްމަންޓާބެހޭ ްއެއީ އޮންނަންޖެހޭނެ.

ްނިންމާް ްޢަމަލުުކރަން ްގޮތްތަާކއި، ްޢަމަލުކުރާނެ ްފަށާއިރު ޢަމަލުކުރަން

 160ގޮތްތަާކއި،ްތާރީޚްތަކާިއ،ްއިްނތިޚާބުތައްްބޭއްވޭނެްގޮތްތަާކއި،ްމުސްތަޤިއްލުް

ްގޮތެއްް ްޭދތެރޭ ްމިކަންކަމާ ްގޮތްތަކާއި ނޑަައޅާެނ ްކަ މުޢައްސަސާތައް

ް ްޑްރާފްޓްކޮްށްނިންމުމަކީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެއީ ްކުރަންޖެހޭނެކަމެއް. އެއީ

ދިރާސާކުރާްކޮމިޓީންްނިންމިކަމެއް.ްއެްއގޮތަކަްށވެސްްމިތާަގިއްއޮތްްޤާނޫނީް

ްވާހަަކއެއްނޫން.ް ްވައްޓާާލ ްމަޖިލީހެއް ްޤާނޫނުހަދާ ސަރުކާރަާކއި
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ްކުެރވޭނެކަމެއްނޫން.ް ްެއއީ ްޚިޔާލުކުރާކަން ްބަަޔކު  165އެކަންކުަރއްވަން

ޔިތުންނަށްްދިވެހިރާއްޭޖގަިއްޤާނޫނީގޮތުންްތިބޭނެްވެރިކަްނކުރާނެްބަޔަުކްރައް

ްރައީްސް ްކޮމިޓީގެ ްދިރާސާކުރާ ްޑްރާފްޓްކޮށް ްއެހެންނަމަވެސް، އެނގޭނީ.

ްއެޖެންޑާެއްއް ްއަމިއްލަފުުޅ ްއެމަނިކުފާނުގެ ްނޭދެވޭ، ްވަރަށް ވަރަށް

ް ްބަޔާންދީފަިއވާކަން ްބަޙުސްކޮށް ްތަންތަނަށްގޮްސ ިމީއްޙާސިލްކޮށް،

ްއޭަން ްއެމަޤާމުގައި ްމިދަންނަވަނީ ްމިހެން ނުޑ ްއަޅުގަ  170ހިތާމަހުރިކަމެއް.

ްމިފެންނަނީް ްމިއަދު ްމިތަނުންވެސް ްއެކަންކުެރްއީވތީ. ހުންނަވައިގެން

ްރައްޔިތުންެގް ްމިތަނަށްވަެދ، ްނުފޫޒު ްޕާޓީެއއްގެ ްަވކި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ް ްއެބަެއްއގެ ްބަދަލުގައި ްހެުދމުގެ ްޤާނޫނުއަސާސީ ުޚދުމުހްތާރުކަންްޙައްޤުަގއި

ްތިބޭް ްމަުޑމަޑުން ްމިތާނގައި ްއަުޅަގނޑުމެން ްއިސްކޮށް، މިތަނަށް

ްއެހެންކަމުން،ް ްމަންޒަރު. ްއަރަިއގަންނަ ްޙައްޤުތަކަްށ  175މެންބަރުންގެ

ްހަޅޭފުޅުލައްާވ،ް ްމިތާނގަިއ ްއެބޭފުޅުން ްއުޅެނީ. ކެތްނުކުރެިވގެން

ްއަޅުގަް ްރޭަގއިެވސް ްހެދިއިރު ްަތޅާފޮޅާ ްއަރައި ނޑުމެްންމޭޒުމައްޗަށް

ްެއކެްއގެެއއްނޫން.ް ްއޮންނާނީ ްަޙއްޤު ްނުދަންނަވަން. ްެއއްެޗއް އެްއވެސް

ް ްވަާކލާތުކުރަން ްޙައްުޤަގއި ްހުރ125ްްިރައްޔިތުންގެ ްހޮވިފައި ވޯޓުން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއެރިއިުރގަިއވެސް ްިދހަތަނަށް ްފުންމަިއގެން  180ބޭފުޅަކަސް

ްއެްއޗެއްްނުދަންނަވަން.

ް

ް

ް....ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްް:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން

ް185 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްރައްޔިތުންެގްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްހުރިހާ ްވަނީިވއްޔާ ްޢަމަލުކުރާކަމަށް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްފުރިްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއަިމއްލައެދުމުން ްައމިއްލަ، ްވާހަކަދަްއކަާވ، ްވާަހަކްޙައްޤުަގއި ގެންވާ

ްރައްޔިތުންް ްޙިމާޔަތްކުރެޭވނީ ްޙައްޤު ްރައްިޔތުންގެ ްނުދައްަކވާ.  190މިތާނގައި

ްހަޭޅކަްށް ްލަވާ ްބަޔަުކ ްއެްއގޮތަކަްށވެްސ ްދަސްެވގެން. ޙިމާޔަތްކުރަން

ްއަސާީސް ްމިއުެޅނީކީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަޅުަގނޑަކީ. ްމީހެއްނޫން ޖެހިލުންވާ
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ްއަޅުަގނޑު ްބަޔާންެވގެނެްއވެސްޫނން. ްވެރިކަމާހެދިްޙައްޤު ްމިއުޅެީނ މެން

ްޙައްުޤް ްަރއްިޔތުންގެ ްމިއުޅެނީ. ްެއހެންވެގެން ްމޮޔަެވގެން. ބޫތުކަިއގެން

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްައވަހަކަށް ްވީހާވެސް  195ޙިމާޔަތްކުރާކަމަށްވަންޏާ

ްގޮެތްއް ްއެްއވެސް ްބުއްިދވެރި ްގެްނދިޔުމަށްވުރެ ްކުރިއަްށ ނިންމަވައިގެން

ްނޯންނާނެ.ް

ް

ް

 200ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރު،ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު....ްްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއް

ް

 )ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްވީހާެވްސްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްބޭނުންަވނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިދަންނަވަނީ، ްއަޅުަގނޑުމެން

 205ް...އަވަހަކަށް.ްްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ް

ްަގާވއިދަްށްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިއްޒަތްެތިރް ް)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ްއެދެން. ްހިތްތެވުން ޙުރުމަތްތެރިކޮށް

ްޙުރުމަތްތެރިކޮށްް ްގަާވއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި  210މެންބަރު،

ްއެ ްހިތްތެވުންްހިތްތެވުން ްޙުރުމަތްތެރިޮކށް ްަގވާއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ދެން.

ނުޑ،ް ްއަޅުގަ ްމެންބަރުންވެސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ްއިނގޭތޯ އެދެން

ްެއއީް ްކުެރއްވުން ްކަންަތއްތައް ްތިގޮތަށް ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްތިޔަް ްބޮޑަށް ްއަޅުަގނޑަްށވުެރ ްކޮށްގެްނވާނެަކމެއްނޫންކަން އަޅުަގނޑުމެން

ްއެްއވަރަްށްޢިއްޒަ ނޑެޭކ ްއަުޅގަ ްނުވަތަ ްމެންބަރުންނަށް  215ތްތެރި

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ.ްއެހެްނވީމާ،ްތިީއކީްެއއްެވސްްރަނަގޅުްގޮތެއްނޫން.ް

ްއެްއެޗްއް ްބޭފުޅަކު ްބޭނުންފުޅުވާ ްދައްަކަވން ްވާހަކަފުޅު އަދި

ްއެްއޗެްއް ްބޭނުންފުުޅވާ ްެއވިދާޅުވާން ްއެބޭފުަޅުކ ވިދާޅުާވއިުރވެސް،

ްއޮންނާނެ.ްްއެވިދާުޅވާން ްފުރުަޞތު ްވިދާުޅވެވުުމގެ ްޮގތަކަށް ބޭނުންފުޅުވާ
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ްހަމައަުކް ްެއއްގޮަތކަށްެވސް ްތިގެންދަވަނީ، ްމިހާރު ްދެން  220އެހެންނަމަވެސް،

ްނޫން.ްއާދެ،ްލ.އަތޮުޅގެްޢިްއަޒތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްިޢއްޒަތްތެރިްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ްރައްޔިތުންނަށްްްޝުކުރިއްޔާ ްދިވެހިރާއްޭޖެގ ްއާެދ،  225ްަރއީސް.

ްމަޖިލީހުގައިްްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމިޢިއްޒަތްތެިރ ްހަދައިދިނުމަށްޓަކައި ޤާނޫނުއަސާސީެއއް

ްބެންކޮކްަގިއް ްބޭރުަގއި، ްާރއްޖޭން ްުދަވސްތަކެއް ްގިނަ ބައިވެިރވާންޖެހޭ

ް ްތިިބ ްމިތަނުގައި ްއައިމާ ްއުޅެަފއި ްތަނެއްަގއި ްކުރިްނަމަވެސް ބަޔަކު

ްހުރެދާނެ.ް ްއިޙްސާސްނުެވ ްެމންބަރުންނަށް ްަބއެއް މަސައްކަތެއް

ްދެން،ްއެިކްމެންބަރުންގެް ްނޫން. ްމައްަސލައެްއވެސް  230އެހެންނަމަވެސް،ްެއއީ

ްމިތަނުގަިއް ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްއެކިގޮތަށް. ްހުންނާނީ ްއަޚްލާޤު މަޖިލީހުގެ

ްކުރެ ްކަްނކަން ްވާަހކަދައްަކިއގެންވެސް ްމިބަލަނީްދިވެހިްހަޅޭއްލަަވއިގެން ވޭތޯ

ްކުރަމުްން ްމިމަސަްއކަތް ްއަސްލު ްައޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށްޓަަކއި.

ްޤާނޫނުއަސާސީައކުްން ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހިރާއްޭޖެގ ދާއިރުަގއި،

ްހުރިހާކަމެއްް ްއެހެްނ ްއަދިެވސް ްހައްޤުތަކާ ްއަސާސީ  235ލިބިދޭންޖެހޭ

ްމިމަސައްކަ ްމިތާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ތްކުރަނީ.ްދިވެހިރާއްޭޖެގްލިބިދިނުމަށްޓަކައި

ް ްދިވެހިރާއްޖޭެގ33ްްވެރިކަމުަގއި ްހުންނެވި، ްއަހަރު ހަކަްށ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްމަޤާމުގައިްމިހާރުްހުންނެވިްމީހާ،ްމިހާރުްހުންނެވިް

ބޭފުޅާއަށް،ްއެބޭފުޅާއަާށއިްއަިދްއެބޭފުޅާއަށްްާތއީދުކުރާްމީުހންނަށްްހަދައިދޭް

ްޤާނޫުނައސާސީ ްމި ްނޫން ނޑުމެންްއެްއޗެއް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްމިއީ.  240އަީކ

ދުނިޔޭގެްއެހެްނވެސްްމީހުންްކަންތައްްކުރާްއުސޫލުން،ްއިްނޓަރނޭޝަނަލްް

ބެސްޓްްޕްރެކްޓިސްްމިޖެހެނީްއައިސްްވަކިކަެމއްްލައިގަތީމާ.ްއަޅުަގނޑުމެްން

ްޤާނޫނުއަސާސީއަްށް ްއެ ްނިމިގެން ްހަދައި ްޤާނޫނުއަސާސީ ްކުރަންޖެހޭނީ ކަން

ް ްގެްނދިއުންކަމަށްވާތީ.ްޢަމަލުކުރާނެ ްކުިރއަށް ްލިޔެގެން ގޮތްތަކެްއވެްސ

ްދެއްކިގޮތަްށ،ް ްއެވާަހކަ ްބޭފުޅަކު ްޮކމިޓީގެ ްޑްރާފްޓްކުރާ  245ދިރާސާކޮށް

ްއެކަހަަލް ްމިނިސްޓަރުންވެސް ްދައުލަތުގެ ްބޭނުންކޮށްެގން ްމީޑީއާ ދައުލަތުގެ

ްނުވިސް ްއެވާހަކަަތަކކަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހުރީމާ ްަދއްކާަފއި ާންވާހަކަތައް
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ްކުޑަވާެނގޮތަީކ،ް ްއެންމެ ްމައްސަލަ ްވާަހކައަީކ، ްމިދަންނަވާ އަޅުަގނޑު

ްގެންނަންީވޭއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބާއްވާފަިއ ްާބބު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާބެހޭ

ްލިެޔގެން.ް ްާބބެއް ްބަދަލުކުރާނެގޮުތގެ ްޤާނޫނުައސާސީ ްމި  250މިދެންނެވިގޮތަށް

ް ްވާހަކަ ްބޭނުންވާ ްޢަމަލުުކރަން ްއެބާބަށް ްދެން،ްގެނެސްފައި މިދައްކަނީ.

ްއެންމެންވެްސ.ް ްބޭނުން ްވެިރކަން ްދިެވހިރާއްޖޭގެ ްބަލާއިރުގަިއ، ޙަޤީޤަތަށް

ވަރަށްްފައިދާްހުރިކަމެއް.ްވަަރށްްގިނަްކަންކަންްކުރެޭވކަމެއް.ްއެހެންވުމުެގް

ްދިމާލަށްް ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއި ްާޕޓީތަކުަގއި ްސިޔާސީ ްތަފާތު ސަބަބުން

ްގަަދވާ ްމީހުންވެސްްްހަޅޭއްލަވާފަިއވެސް ްފާޑުެގ ްދުއްަވއިގަންނަ  255ޮކޅަކަށް

ްހަމަް ްއަުޅަގނޑުމެން ްބައެއްނޫން. ްތިބި ްެއޮގތަށް ނޑުމެންނަީކ ްއަުޅގަ އުޅޭ.

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްހަަމ ްނިކުމެ. ްކުރަން ްމިކަްނ ރައްޔިތުންނަށްޓަަކއި

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްގޮތްތަެކއް ްހުރިހާ ްމިކަންުކރެވޭނެ ރައްޔިތުންނަށްޓަަކއި

ްއެކަ ްމިޢިއްޒަތްތެިރްހޯދާނަން. ްދެން، ްކުރަނީވެްސ. ްމިމަސައްކަތް މަށްޓަކަިއ

ްކަންކަްން ްމަނިކުާފނަށް ްވާހަކަަދއްކާ ްތެދުވެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ  260މަޖިލީހުގައި

ނޑުމެންނަށް.ް ްއަުޅގަ ްއޮތީ ްއެންމެބޮޑަށް ްަޙއްޤު ްކުރުމުގެ އިލްތިމާސްކުރާ،

ްމިމަ ްމިދަންނަވަީނ، ނޑު ްއަުޅގަ ްއޮތީ ްޙަޤީޤަތުގަިއވެސް ްހަމަ ޖިލީހުގެްއެއީ

ްމިތާް ްޙާޖަތްނުކޮށް ްގަޟާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްކުރުމަށްޓަކައި ޖަލްސާތައް

ްރައީސް.ް ްޢިއްޒަތްެތރި ްހުންނާނެ ްތިެބފައި ްތާށިެވގެން އެތެރޭަގއި

ނޑުމެްންމިދަންނަވަނީ،ް ްއަޅުގަ ްކޮށްފަިއްމަނިކުފާނަށް ްމިއަދު  265އެހުރިހާކަމެއް

ްވަކި ްއޮތްގޮތަީކ، ްަޙޤީޤަތް ްމީގައި ްކޮށްލަދޭށޭ. ްރާަވއިެގްންްމިކަން ބަަޔކު

ް ްއިްނނަ ްބާުބގައި ްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާގެ ްވަދެ، ވަަނ2ްްމިތަނަށް

ްފާސްކޮށްލާފަިއ،ް ްެއއްެޗއް ްކޮންމެވެސް ްނަމަވެްސ ް)ށ( މާއްދާއެްއގެ

ްދައުރުް ްދެ ްމައުމޫނަށް ްކިނިބގަސްދޮުށގެ ްމަޤާުމގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

 270ށުންވެސްްހަދާފައިްދެންްއެކިްހުރެވޭނެގޮތަށްްއަނެްއކާްމިޤާނޫނުއަސާސީގެްދަ

ްްޓރާންސިޝަނަލްް ްވިާދޅުވާ ްތިޔަ ްަވޑަިއގަުތމަށްފަހުގައި ްއެކިތަނަށް ބޭފުޅުން

ްހަމަް ނޑު ްައޅުގަ ްގެނަޔަސް ްލިޔެގެން ްމިތަނަށް އެރޭންޖްމަންޓެއް

ްނުެވްސް ްއެކަމާ ްވަަޑއިގެން ްމިތަނަށް ްބޭފުޅަކު ްއެްއވެސް ދަންނަވާނީ،ްހަމަ

ްއިޚްލާްޞތެ ްއެއީ ްސަރުކާރެްއަގިއްއުޅުްއވާނެޭއ. ްހިނގަމުންދާ ރިކަމެއްނެތި
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ްހައްދުފަހަނަޅާފައިް ްގޮސް ްދެމުން ްދެމުން، ްދެމުން، ްއަނިޔާ  275ރައްޔިތުންނަށް

ްކަންކުރަމުންގެންާދް ްއެކިގޮތަށް ްދޭތެރޭ ްރައްޔިުތންނާ ްސަރުކާރެްއަގއި އޮތް

ްމިޤާނޫ ްއަތްމައްޗަްށ ްސަރުކާެރްއގެ ްހަދާފައިްއަނިާޔވެރި ނުއަާސސީ

ްފަހަރެއްގަިއްކަށްނެދޫކޮށްލެވޭ ްދެން، ްއެކަން. ްނެތީ ްައޅުަގނުޑމެންނަށް ތް.

ްހަތަރެސްފައިް ްބަންދުކޮށްފަިއ ްއަޅުަގނޑުމެން ްބޭނުންވެދާނެ އެސަރުކާރުން

ްއެކަންކުރަން.ްއެަކމަ ނޑާަފއި ްދެންްްކު،ކަ ްއިންސާފެއްޫނން.ްއެއީ  280އެީއވެސް

ްތިއްބެވިއްް ްމިތާ ްބޭފުޅުން ްއެވަުރގެ ްކަންޭނނގެ ްކޮށްފާނެގޮތެއް ޔާ.ްއެކަން

ްމިތަނުގަިއް ްބޭފުޅުްނ ްގިނަ ްވަރަށް ްތިބި ްހިްނގަން ްސަރުކާރު އެީއ

ްއެހެންވިޔަްސ،ް ްކޯފާވެްސވޭ. ްވަރަށް ްއެބޭފުޅުްނ އެބަތިއްެބވި.

ްމީހުން.ްހަމަް ްތިބި ްއައިސް ްފަރާތުން ްހަމަްރައްޔިތުންގެ އަޅުަގނޑުމެންނަކީ

ްތި ްއައިސް ްއިންތިޚާބުކޮށްގެން ްފަރާތުން ްރައްޔިތުްނގެ  285ިބްޔަޤީނުންވެސް

ްއެހެންވީމާ،ް ްމިދަންނަވަނީ. ްފަޚުރުވެރިކަމާއެކީަގއި މީހުން.

ްރައީސް.ް ްިޢއްޒަްތތެރި ްދޫކުެރވޭކަށް ްއެކަން ްނެްތ އަޅުަގނޑުމެންނަކަްށވެސް

ްއަދިް ްަނގާނަން. ްއަދިވެސް ްނަގަނީ. ްނުުކތާ ްނިޒާމީ އެހެންވެގެްނ،

ްަވޒީރުންް ްކޯފާވިޔަސް، ްކިތަންމެ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ެގްއަްއޑުއަތޮުޅގެ

ްމިދަންނަާވް ްނަގާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކޯފާވިޔަސް ްމެންބަރުން  290މަޖިލީހުގެ

ްކޮމިޓީއަްށް ްއިދާރީ ްޖެހުނީމާ ްމައްސަލަެއއް ްއެހެންޏާވެސް ވާހަކަައކީ،

ްބަލާދެއްވާށޭ.ް ްއެކަްނ ްބަލާދެްއވާށޭ ްބަާލގޮތަށް ްގެްނގޮްސގެން ކަންކަން

ްމަނިކުފާނަށްް ްގެންނަން ްލަފައެއް ްކޮމިޓީގެ ްއިދާރީ ބަލާފައިުި

ްހިވަޑަިއގަންނަވާެނއޭ.ްެއކަންްއެގޮތަށްްކޮށްެދއްވާށޭ.ޖެ

ް295 

ްއިާދީރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަުޅަގނޑު ްއެހެންނޫންތޯ، ްދަންަނވާލައިފިން ްއަޅުަގނޑު އާދެ،

ްމެންބަރުންގެް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްލިބުނުއިރަށް ްައތަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްހަމަ ކޮމިޓީން

ްއެމައ23ްްް ްސޮއިުކރައްވާަފއި ްމެންބަރުން ނުޑްށް ްއަޅުގަ ްފޮނުީވމާ ސަލަ

ްހަމަް ްދެން، ްމިގެންދަނީ. ްދަންނަވަމުން ނުޑ ްއަޅުގަ ްވާހަކަ ފޮނުވާދިން

ްޖަލްސާތައްް ްމިމަޖިލީހުެގ ްއަޅުަގނޑުމެން ްތެޭރގަިއ  300އެަވގުތުތަުކގެ

ްކުރިއަްށް ްމަސައްކަތްތަްއވެސް ްހުރި ްުކރެވެން ްމަޖިލީހުގައި ބާއްަވއިގެން
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ްކަ ްކުަރންޖެހޭނެ ނޑު ްއަުޅގަ ްދެކޭީތްގެންދިއުމަކީ ްއަޅުަގނޑު މެއްކަމަށް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއެީއ ްއިނގޭތޯ. ްމިެގންދަނީ ްމިގޮތަށް އަޅުަގނޑު

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްރ.އަތޮުޅެގ ްއާދެ، ްއެނގިވަަޑއިަގންނަވާނެ. މެންބަރުންނަށް

 305ްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްނިޒާްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެިރްޢިއްޒަތްތެރި ްނެީގ، ްނުކުތާއެއް ްމާބެހޭ

ްއަޚްްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ނުޑގެ ްައުޅގަ ްއެނިގވަަޑިއަގންނަވާނެ،ްމިމަޖިލީހުގައި  310ރައީސްއަްށވެސް

އިބްރާހީމްްޝަހީދުްޒަކީ،ްރ.އަތޮޅުެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަުރ،ްއެމަނިކުފާުން

ްޖަލްސާ ްދުވަހެއްގެ ްކުރީ ްމަޖިލީހުގެްތެދުވެަވޑަިއގަންނަވާަފއި ަގއި،

ްގެންނަާވް ްއެޢިާބރާތް ް'މުޤައްރިރު' ްއެޢިބާރާތް، ްމުޤައްރިުރގެ ޖަލްސާއެްއގައި

ދެންްގެނައިްތަންކޮުޅްޢިއްޒަްތތެރިްރައީސްްއެމަނިކުފާނުްހުްއޓުވީ.ްއެކަަމުކް

ްއެހުރިހާް ްޝަރީފް ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަްތތެރި ްއަްއޑުއަތޮުޅގެ  315މިއަދު

ްމުަޤއް ްސީދާ ްމީހެްއްވާހަކަެއއް ްބައިަބއިކުރާ ްކަމަށާިއ ްޚާއިެނއް ރިަރކީ

ްޑްރާފްޓިންގް ްސީާދ ްބޮޑުމީހެއްކަމަށާއި،ްއޭަނއަކީ ްއެދުން ްއަމިއްލަ ކަމަށާއި

ްކަމަކާް ްއުފެދުނު ްގުިޅގެން ްޚިޔާލަކާއި ްދިން ްތިމަންނަމެން ކޮމިޓީގައި

ގުިޅގެންްޭއގެްނާާޖއިޒްްަފއިާދނަގާްމީހެއްްކަމަށާއިްޕަބްލިކަްށްނިކުމެްއޭަން

ްވެިރކަމަށްްޕަ ްއޭަނައކީ ްކަމަށާިއ، ްނަގަނީ ްފައިާދ ްނާޖާިއޒު  320ބްލިކުގެ

ްދިޔައިރުެވްސް ްއެއްެޗްއ ްމިހުރިހާ ްމީހެއްކަމަށާއި، ްުއޅޭ ކުރިމަތިލައިގެން

ްެއއްގޮަތކަށްެވްސް ްއެހެްނވީމާ، ްއަުޑއަްއސަވަިއގެން. ްއިންނެވީ މަނިކުފާނު

ްހަމަހަމަކޮށް ްދޭތެރޭ ްމީހުންނާ ްހުރިހާ ްނުހައްދަވާށޭ. ކަންތަްއްްއެހެން

ްއިށީނުމުެގް ްައޅުަގނޑު ްދެން، ްދަންނަާވލަންވެގެން. ްެއވާހަކަ ކުރަްއވާށޭ.

ްނިޒާމާބެހޭް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިއުޅެނީ، ްދަންނަވާލަން  325ކުރިން

ްަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްދަންނަވާލަން، ނުޑ ްއަުޅގަ ްނަމަވެސް ނުކުތާއެްއަގއި

ް 2ްްބާބުގެ ްނުޖެހޭނ3ްެއާއި ްއަހާުާކަށް ްވޯޓަށް ްު ްެއވަީންއަށް އޭ.

ްޑްރާފްެޓްއް ްމިާތކު ްއެނޫންގޮަތކަށެއް ްނިންމާފައި. ްފާސްކޮްށ އަޅުަގނޑުމެން
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ްވަީން ްއަުޅަގނޑުމެން ްނުނެގޭެނއޭ. ްޯވޓެއްެވސް ްނުކުެރވޭނެ. ްއަލަކުން ދެން

ް ްއިންނާނެ، ްވޯޓަކުން ްމިތަނުގެ ްނިމިފައި. ްމިހާރަށް  330ވޯޓުްނ65ްްއެކަން

ް ްބާުބެގ ްމާއްދ2ްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްވަނަ ްމާއްދާއާިއ3ްްާއއި ަވނަ

ނިންމާފައި.ްވީމާ،ްދެންްކުރެޭވނެކަމެއްްނެތް.ްބޭނުންފުޅިއްޔާްދައްކަފާނަން،ް

ްވަގުާތިއް ްަގޑިާއއި ުާއި ްތާރީޚާ ްލިޔުންތައް ްއަުތގަިއ ްއަޅުަގނޑު މިހިރީ

ްއެްއކޮށް.

ް335 

ް

ް...ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްެގންދެވުން(ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށް

ް340 

ްއަޅުަގނޑުްމިއިށީންނަނީ.ްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް
ްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް

ްވާހަަކއެްއ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރަނަގޅު ްިތވިދާޅުީވ ްދެންމެއަކު ްއޮީތ ްދަންނަވާލަން  345އަޅުަގނުޑ

ްއެއްބޭފު ްމެންބަރުންެގ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަބަދުވެސް ޅަުކްއަޅުަގނޑު

ްނުވަަތް ްއިޙާނެިތކޮށް ްެއގޮތަށް ްަދއްަކވާއިރު ްވާހަކަފުޅު އަނެއްބޭފުޅަކު

ްދަންނަވަންް ްއަބަުދެވސް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެކަމެއް ްއަންނަންޏާ ްބަހެއް ދެރަކޮށް

ްމެންބަރަށްްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެން ްނުގެންދަވަން. އެހެން

ްއެް ްެދންނެވިން ނޑު ްއަުޅގަ ްދެންމެއަކުެވސް  350އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ްޙުރުމަތްތެރިކޮްށްޢި ްގަވާއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރަށް އްޒަތްތެރި

ްމެންބަރުް ްޢިްއަޒތްތެރި ްއެ ްއެހެންނަމަވެސް، ްދެންނެވިން. ހިއްތެވުމަށްވެްސ

ްމިދަނީް ްފެނިގެން ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްިމއަދާ ްެރއާއި ގެންދެވީ،

ނޑުްވަކިްއެްއޗެއްްދެންނެ ވީމާ،ްެއގޮތަްށްކޮންމެހެންްމިްރިޔާސަތުންްއަޅުގަ

ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. ްމާންަޒރެއް ްކުރަްއވާ  355ކަންތައްތައް

ްމެންބަރަށްވެްސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްތިޔަ ްކޮންމެހެން، އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ
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ްދަންނަވާލަން..ް ނޑު ްއަުޅގަ ްެއއީ ްއެެހންވީމާ، އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ.

ްއަުޅގަ ްނުކުރައްވާށޭ ްއެކަން ްހަމަ ްއެްއވެްސްއަޅުަގނޑު ްމިދަންނަވަނީ. ނޑު

ްއެްއޗެްއް ްިއތުރު ްބެހޭގޮތުން ްމެންބަރަކާ ްއަެނއް ްމެންބަރަކު ޢިއްޒަތްތެރި

ްމަޖިލީހުެގް ްވަޒީރުްނގެ ްެފނިވަަޑއިގަންަނވާނެ، ްރޭަގިއވެސް  360ވިދާޅުނުވާށޭ.

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޝީދުްމިވެނިްދުވަހެއްަގއިްވާހަކަފުެޅްއް

ްީޓވީަގއި ްވިދާޅުވެަފއި،ްްދެއްކެިވޔޭ ްއެހެްނ ްވިދާޅުިވޔޭ. ްއެހެން ރޭިޑއޯަގިއ

އެވާހަކަފުޅުަތއްްއަީއ.ްެއކަމަކު،ްއެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަުރވެްސްވިދާުޅވިްެއް

ްއެހެންވީާމ،ް ްވާހަކަ. ްގޮތުެގ ްކުެރްއވި ްކަންަތއް ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްވި ްތިވިދާުޅިވ ްދެން، ްމިދަނީ. ްތެޭރގައި ްކަންތައްތަކެްއގެ  365ދާޅުވުމަްށްމިކަހަލަ

ްކުރިއަްށް ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްއެޖެންޑާާއއިގެން ްމިދަންނަވަނީ، އަޅުަގނޑު

ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްގޮްސގެން ްކުރިއަށް ްއެޖެންޑާާއިއގެން ދަމާތޯއޭ.

ް ްމިހާރުުު 111ްްބާބަކީ ްހަމަގައިމުވެސް ްއެބޮތް. ްވަރ4ްްުއިޞްާލޙު ޖަލްސާ

ްއެން ްެގންދެވޭކަމަށްވަންޏާ ްމިަގވާއިދުން ްއެ ްސްޕީޑުަގއިްނަގާނެ ްާބރު މެ

ްކޮންމެް ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮންމެ ްމިހާުރ ްެއއީ،  370ގެންދިޔަައސް.

ް ްހުށަހަޅަން ްއެގޮތަްށ5ްްއިޞްލާޙެއް ްދެން، ްއަުރވާފައި. ްަވގުތެއް މިނެޓުގެ

ް ްއެންެމ111ްްގެންދާއިރު ްއެީއ ްނަގާނެ. ްވަގުުތ ްފުދޭވަރެްއގެ އިޞްލާޙަްށ

ްނެން ްއިްޞލާޙުތައް ްަބއެއް ްއަދި ްއަވަްސ، ްިވޔަސްވެްސ 2ްެގވިކަުމގަިއ

ްހުށަހަޅަން.ް ްއިޞްލާޙުަތއް ްގާތްަގނޑަކަށް ްފުރިހަމައަށް ްބޭނުންވާނެ ޖަލްސާ

 375ދެންްބަޙުސަށް،ްޭއގެފަހުންްޯވޓުނަގަން.ްއެހެންވީމާ،ްިމއީކީްއަޅުަގނޑުމެްން

ްދިނުމުގައިް ްހަދާ ްޤާނޫނުއަސާސީެއއް ްރައްޔިތުންނަށް މިތިބީ

ްޝާމިލުެވގެންދާގޮ ްރެާއިއްއަޅުަގނޑުމެްނވެސް ްމަސައްަކތްތައް ްހަމަ ތަށް

ްދަންނަވާލަްން ނޑު ްއަުޅގަ ްެއއީ ްއެހެންވީމާ، ްމިގެންދަނީ. ްކުރަމުން ދުވާލު

ްއަޅުަގނޑަްށް ްމިހާހިސާބަށް ްމެންބަރުން ްިޢއްޒަތްެތރި ްއެްއޗަކީ. މިއުޅޭ

ްގެންދަވަންީވް ްބާްއވަިއގެްނ ްއިތުބާރުވެސް ްެއ ްހަމަ ްއިތުބާރާއި  380ކުރެްއވި

ް ްެއ ނޑު ްއަުޅގަ ްހަމަްނޫންތޯއޭ. ްމިއީ ްމައްސަލަ، އިންތިޤާލީ

ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްބާބުްާދއިރަށްްމިހާރުވެސްްއިދާރީްކޮިމޓީންްލަފާޔެްއް

ްމިތާނގަިއް ްގެނެްސ ްމިކޮޅަށް ްއެަމއްސަލަ ްއެގޮަތކަށް ލިބޭއިރަށް
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ްޑްރާފްޓެްއް ްނުަވތަ ްބަޙުސްކުރަން ްވަންޏާ ްބޭނުންފުޅުވާކަަމށް ބަޙުސްކުރަން

 385ިޢްއޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްއިްޞލާޙުްފޮނުވަންްްހަދައިގެންްގެނެސްްއެއަށް

ްއެިދވަަޑއިގަންަނާވް ްެއގޮތަށް. ްކަމަށްވަންޏާ ްދަންނަވައިގެން ހުށަހަޅަން

ނޑުްއެބަްއަރުވަމޭްހަަމް ގޮތަކަށްްމިކަންްކުރެވޭނެްކަުމގެްޔަޤީންކަްންއަުޅގަ

ްމީގެް ްކޮބާތޯއޭ ްދެން ްއެހެންވީާމ، ްތަކުރާރުކޮށް. ްފަށްފަށުން ްމިދަންނަވަނީ

އިޝޫައކީ.ްދެން،ްިޢއްޒަތްތެިރްމެންބަރުންްވިދާޅުވަނީްމިތަަނށްްމެންބަރުންް

ްމެންބަރުންް ްބަލާިއރު ްރޫޙަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމިހާރުގެ ްދެން،  390ހަމަނުވެދާނެއޭ.

ްމިފެންނަނީ.ް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްދާތަން ްިތއްބަަވއިގެން 83ްހަމަގައިމުވެސް

ް ްމ93ްިމެންބަރުން ްއޮތްކަން ްއެހެންނޫންތޯ.ްމެންބަރުން،ްމިގޮތަށް ފެންނަނީ

ްުސވާލަްށް ްތިޔަކުެރްއވި ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދެން ނޑު ްއަުޅގަ ދެން،

ްމިގޮތަްށް ްއެކަަމކު، ްދެން ްހީވަނީ. ްއަުޅަގނޑަށް ދަންނަވާލެވިއްޖެހެން

ްގޮތުަގއެއްނޫްން ްތަެނއްެގ ްއަުރވާ ްޖަވާބު ްުސވާާލއި  395އަޅުަގނޑުމެން

ްއަ ްމަޖިލިސް ްޚާްއޞަ ްރައްޔިތުްނގެ ްގެންދަނީ.ްކަންނޭނގެ ނޑުެމން ޅުގަ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއެގޮތަށް ްނޫން. ްކަންނޭނގެެއއ ްެއގޮތަށް އެހެންވީމާ،

ނުގެންދަންްއެހެންނޫންތޯ.ްއެހެންވީމާ،ްދެންްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިތުރަށްް

ްދެންް ްއިށީނދެަވޑަިއގަތީމާ ްވިދާޅުވެަފއި ްއޮތިްއާޔ ްއެްއޗެއް ވިދާޅުވާނެ

 400ްއަނެއްކާްއެހެންްޢިއްޒަތްތެރި..

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްގެންދެވުން(ް

ް

ްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްބޭނުންވަނީ، ްދަންނަވާލަން 19ްްއަޅުަގނޑު ްދުވަހ2337ްްުނޮވެމްބަރު ްވީ

 65ް405ވަނަްާމއްދާވަނ3ްްީވަނަްމައްާދއާއ2ްްިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްމިބާބުގެްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއަޣްލަބިއްް ްެއއްބަިއަގިއްވޯޓުެގ ްޭއަގއި ްފާސްކޮށްފައޭ. ްމިމަޖިލީހުން ޔަތުން

ްބާެރްއް ްއެއްވެސް ްމީހުންނަކަށެއް ްަމޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ މިބުނަނީ،

ްނޫންް ްހޮވުން ްރައްޔިތުން ްސީދާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނޯންނާނެއޭ

ްދާންޖެހެނީް ްކުަރން ްއެކަންކުރަންޏާ ްސާދާ ްހޮާވކަށެއް. އެހެންގޮތަކަށް
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ްދެވަަންރައްޔިތުންނަ ްނުހޮވޭނެއޭ. ްނޫންގޮތަކަށް ްރައްޔިތުން ްއޭގެމާަނއަކީ  410ށޭ.

ްއެްއޗެްއގައިްމިބުނަނީްސީދާްދެްދައުރުްވެރިކަންްކޮށްަފއިްހުންނަ...

ް

ް

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްމިހާރު..ްމިހާރުްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ..ްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

 415ްމެންބަރު..

ް

ްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން()ނިޒާމާބެހޭް

ް

ްނޯންނާނެއޭމީހަކަ..ްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްފުރުޞަތެއް ްއަލުން ްނުލެވޭނެޔޭ.ްށް ްކުރިމައްެޗްއެވސް .ް

 420ޯވޓުންްފާސްްކޮްށފައި.ްދެްދައުރުްކޮށްަފއިހުރިްމީހަކަށްްއަލުނ65ްްްމިއޮތީްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްވޯޓުްމިއޮތީްަނގާްނިންމާފައި.65ްނެއޭ.ްކުރިމައްެޗއްެވސްްނުލެވޭ

ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު...ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް425 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްމައުމޫނަކަްށްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްރައީސް ްއަލުން ްއެހެންވީމާ، ްނިމުނީ. ްއެކަން ްއެހެންވީމާ،

ްކުރިމަތިލުމުގެްއެްއވެސްްފުުރޞަތެއްްނެތްްރައީސް.ްއްެކވުން:ޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަދެް

ް430 

ްމިހާރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިއުޅެނީ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ްހުށަހެޅިގެންް ްމައްސަލަަތްއ ްބާބުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްތިވިދާ ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްވިދާޅުވުމާިއްބަޙުސްކުރެވެނީކީނޫން. ޅުިވ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްފުރުޞަުތ ްތިޔަ ްއޮތީ، ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ބެހޭގޮތުން

ްނުގެންދެިވގެްން ްކުރިއަށް ްއެޖެންޑާާއއިގެން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ  435މެންބަރުން

ްމިހެންް ްފާހަަގކޮށްެލއްވީމާ ްއެވާހަކަފުޅު ްއެހެންީވމާ، ްއިނގޭތޯ. މިއުޅެނީ

ްއަުޅގަ ްދެްނ ްއާދެ، ްމަސައްކަތާިއގެްންމިދަންނަވާލީ. ްމަޖިލީހުގެ ނޑު
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ްމުޙަންމަދުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްވަޒީރުްނގެ ްއާެދ، ކުރިއަށް..

ްނަޝީދު.

ް440 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(ް

ް

ްއިލްތިމާސްކުރަންްްވަީޒރުންގެްމަޖިލީުހގެްމެްނބަރުް ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ނޑުްވާހަކަދަްއާކނެްފުރުޞަތެއްްހުރިހާްްމުޙަްނމަދުްަނޝީދުް ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންވެސްްއަުޅގަ

ްފަހަރެއްަގިއްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއޭރުން ްވާހަކަތަކުން ްހުރި ްދަންނަާވލަން  445ދެއްވަން.ްައޅުަގނޑު

ކޮންމެސްވަރެްއގެްހިތްހަމަޖެހުމެއްްައއުމަީކްއެކަީށގެްނވާކަމެްއކަމަށްްވެދާނެ.ް

ްާތއީދުކުރަން ްވާހަަކްްއަޅުަގނުޑވެސް ްބެހޭގޮތުން ްއުސޫލުތަާކއި އިންތިޤާލީ

ްފަރާތުންް ްސަރުކާުރގެ ްިދވެހި ްއެްއގޮަތކަށްވެސް ދައްކަންޖެހޭނެކަމަށް.

ްެދއްިކއިރުެވްސް ްވާހަކަ ްޙައިިސއްޔަތުން ްއަމިއްލަ ްއަދި ވާހަކަދެްއކިއިުރވެސް

ްއުސޫލުތަކަްށް ްއިންތިޤާލީ ްނޯންނާނެ ްދަންނަވާަފއެްއ  450އަޅުަގނޑު

ްކަ ްސަރުކާރެްއްޤަބޫލުނުކުރާނެ ްަވުގތީ ްއުސޫލުތަކާއި ްިއންތިޤާލީ މަކަށް.

ްމިދޭތިް ްހެދުމާއި، ްޙިއްޞާކުާރގޮތަށް ްއުފައްަދިއގެން ްޕާޓީތައް ސިޔާސީ

ް ްމުޤައްރިރު ްކޮމިީޓގެ ްޑްރާފްޓިންގ ްތަފާތުކުރަނީ. 38ްއަޅުަގނޑުމެން

ްކަންތައްތަކަށްް ްހުރިހާ ްއެހެރަ ްޭއގެ ްވާހަކަާއއި ްދެއްވި ްކަރުދާެހއް ސުވާލުގެ

ްއަޅުގަް ްއޭގެ ްދައްަކންޖެހޭނެކަމާއި، ްވާހަކަ ްނަންބަރުގަިއ9ްްނޑުމެން  455ވަަނ

އޮތްްސިޔާސީްޕާޓީތަކުންްޙިްއޞާކުރާްވަގުތުްސަުރކާރެއްްަހދާނުތޯ،ްއެކަމާް

ް ްއޮންނާނެ ްައޅުަގނޑު ްއެްއޗެއް ްބުނަންވާ ްސަރުކާރުން 25ްބެހޭގޮތުން

ްބުނެފައި.2333ްނޮވެމްބަރުގެް ެއީއްްަގއިްބޭްއވިްނޫސްްކޮންފަރެންެސއްަގއި

ްއެކަުމެގް ްއެހެންވީމާ، ްވާހަަކެއއް. ްދެއްިކ ްތިބެގެްނ ްނޫސްވެރިން ހުރިހާ

ްޚަބަރުަގއިް ްމޯލްޑްިވްސގެ ްީޓވީ ްތަންކޮޅެއް ްވާހަކަެއްއެގ ްެދއްކި  460އަޅުަގނޑު

ނޑުްދެއްިކްވާހަކަކަުަމަށްްހީފުޅުކުރަްއަވއިގެންްެއގޮތަްށް އައިމާްެއއީްއަުޅގަ

ްދަންނަވަ ނޑު ްއަުޅގަ ްނުކުރައްވާށޭ ްބޭނުންފުޅިއްާޔްހިތްބަރު ްބޭނުން.ްއަދި ން

އެްރެކޯޑިންގވެސްްައޑުައއްަސވާްލެއްވޭނެ.ްވަރަށްްސާފުކޮށްްނޫސްވެރިައުކް

ްވިޔަްސ،ް ްދުށްަކމަށް ްސަރުކާރުން ްތިގޮތަށް ްއެހި، ްގާުތގައި އަޅުަގނޑު
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ުަކަށްްފާސްކޮށްފިއްޔާްދެންްކިިހނެއްތޯްހަދާނީ.ް  465ޚާއްޞަްމަޖިލީހުންްވަކިގޮތަ

ްސާފު ްވަރަށް ްޚާއްަޞްއަޅުަގނޑު ްއޮންާނނެ. ްއަރުވާފައި ްޖަވާބު ކޮށް

ްދެްން ްެއއްގޮތަށް ްއެކަމަކާ ްނިންމައިފިކަމަށްވަންޏާ ްވަކިގޮެތއް މަޖިލީހުން

ްރިޕޯުޓް ްނޫހުގައި ްހަވީރު ްއެވާހަކަ ްނޯންނާނެއޭ. ްނޫންގޮތެއް ްކުރުން ޢަމަލު

ްއޮތްގޮތަީކ،ް ްދެން ްއޮތްގޮތަީކ. ްއެކަން ްއެއީ ްއޮތް. ްއެދުވަހު ކުރެވިފަިއވެސް

ްވިސްނަވާ.ްއިންތި ްސީރިއަސްޮކށް ްހަމަ ްމީގައި ްވާަހކަ، ްއުސޫލުތަކަށް  470ޤާލީ

ްއެވިދާުޅާވް ްއެބޭފުުޅން ްިވސްނޭ ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ްހަމަ އަޅުަގނޑަށް

ްާއް ްމިޤާނޫނުއަސާސީއިން ްނިމޭއިރުގަިއ ްޤާނޫުނއަސާީސ އެްއޗެއް.

ްއޮންނަންޖެހޭނެ.ްތާރީޚުތަެކްއް ްޗާެޓއް ްޙިޖުރަކުާރނެގޮތުގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްރޯްޑްހު ްއާ ްހަމަ ްއެއީ ްހުންނަންޖެހޭނެ. ްމަރުޙަލާތަކެއްވެސް ންނަންޖެހޭނެ.

ްޤާޫނނުއަސާސީއަްށް ްއާ ްމިޤާނޫނުއަސާސީއިން ްއަންނަންޖެހޭ  475މެޕެއް

ނޑުމެްންއަދިްއެބޮްތް ދާނެގޮތުގެްަމގުްޗާްޓ.ްައޅުަގނޑުގެްުސވާލަީކ،ްއަުޅގަ

ްމަ ްަރއްޔިތުްނގެ ްބާބާއި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްނުނިމި. ްބާބު ޖިލީހުެގްދެ

ްބާބާ.ްމިއީްވަރަށްްކްރިޓިކަލްްދެްބާބު.ް

ް

ް480 

ުެވުން:ް ްއެއީްަރއްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްބާބުގެ..ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްކެ

ް

ް

ް

 485ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްގެންދެވުން(ް

ް

ްްވަީޒރުންގެްމަޖިލީުހގެްމެްނބަރުް ްއެީއ ްއެމާއްދާަތއް ްެފއިލްީވވެސް. ްބާބުތަކެއް ްމުހިންމު ްޙަޤީޤަތުަގިއްވަރަށް

ްމަޖިލީހަށްްްމުޙަްނމަދުްަނޝީދުް ްރައްޔިތުްނގެ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމަޖިލީހާއި ްވަޒީރުްނގެ

ޖަވާބުދާރީވާނެްގޮތަކާްަރއްޔިުތންގެްމަޖިލީހުގެްބާރުތަކާއިްގުިޅފައިހުރިްބާބު.ްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއެއްދިމާ ްއުސޫލުތަކަީކ ްއިންތިޤާލީ ްމިއުެޅނީ ްދަންނަވަން  490ލުންްއަޅުަގނޑު

ްއެްއޗެްއކަމަށްވަންާޏް ްބުނެދޭ ްދާނެގޮތް ްހިޖުރަކުރާނެގޮތް، ްދިމާލަށް އަނެއް
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އަޅުަގނޑުމެންްމިދަނީްއިންޑިާއއިްދިމާލަށްތޯްޗައިނާއާއިްދިމާލަށްތޯްނޭނގިް

ްވަަރްށް ްއެއީ ްކުރަހާނީ. ްމަުގޗާޓް ްއެދަތުރުގެ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ކިހިނެއްތޯ

ް ްދެން، ްވިސްާނލައްވަން. ްސުވާލެއް ްއިދާީރްމުހިންމު އަނެުެއްަކމަކީ،

ނުޑްދެކޭގޮތުަގިއް ްތާއީދުކުރަން.ްއަުޅގަ ނުޑވެސް ްއަުޅގަ ްގެންދަން  495ކޮމިޓީއަށް

ްވަރަްށް ްމާއްދާތަކެއް ްމުހިންމު ްވަރަށް ްމިހާތަނަށް އަޅުަގނޑުމެން

ްއިްސކޮްށް ްމިތާނަގއި ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްމިއައީ. ްނިންމަމުން އެުކވެރިކަމާެއކު

ްއި ްޑީ.އާރް.ީޕގެ ްބޭފުޅުާނއި ްގުޅިގެްންތިއްބެވި ްބޭފުުޅން ްތިއްެބވި ްސކޮށް

ްައވަހަްށް ްފްލޯރގަިއ ްނެގޯިޝއޭޓްކޮށް ްބަޙުސްތަެކއްޮކށް ްގިނަ ވަރަށް

 500ގެންދެވޭތޯްމަުަސަްއކަތްކުރަުމންްގާތްގޮތެްއަގއިްމިދިޔައީ.ްމިކަހަލަްގޮތަކަްށް

ްިމއޮތްް ްެތރޭގައި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްނަގާކަމަްށވަންޏާ ްނުކުތާ ނިޒާމާބެހޭ

ްދު ްއަނެްއކާ ްޤާނޫނުއަސާީސްގުޅުން ްއެޭދގޮތެއްނޫން ްއެއީ ރަށްދާނެ.

ްެއގޮތަްށް ްމެންބަރަކު ްެއއްވެްސ ްހިއެއްނުވޭ ނޑަކަށް ްއަުޅގަ ނިމޭއިރަކު

ްބޭފުޅުންވެސްް ްއެހެން ްހަމަ ްއެދެނީ ްއަުޅަގނޑު ބޭނުންފުޅުވާހެންނެއް.

ްއިދާީރް ްހުއްޓާލައްވާފައި ްއިހަށް ްމިހާރު ްޖަލްސާ ްމި  505އެވިދާުޅާވގޮތަށް

ްމައްސަލަ ްގޮތެްއްްކޮމިޓީއަށް ްވިދާޅުވާ ްކޮމިޓީން ްކޮމިޓީން ްއިދާރީ ގެންަދާވ

ްކުރެއްވުން.ް ްމިކަްނ ްެއގޮތަކަށް ްވަޑަިއގެން، ްމިތަނަށް ހިތްޕަވަިއގެން

ްވޯޓެްއް ްމަޖިލީހުގައި ްިހތްހަމަނުޖެހޭކަމަށްވަންޏާ ްމެންބަރުން އެގޮތަްށވެސް

ްއޮޕްޝަްން ްދެ ްމި ްކުރުން. ްކަންތަްއ ްބުނާގޮތަށް ްވޯުޓގަިއ ނަންގަަވއިގެން

ްނެތް.ްނޫ ްެދނެއް ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްެދން ްގޮތެއް ްއެްއވެސް  510ން

ްހަމަް ްދެން ްހައްދަާވއިުރ، ްއެހެން ްހިަތށްއަރަނީ ްައޅުަގނޑު އެހެންވީމަ،

އަޅުަގނުޑްމެންބަރުންގެްމަޢުލޫމާތަށްޓަކައިްދަންނަވާލަންްއިްއޔެްައޅުަގނާޑް

ްވި ްމުޤަްއރިރު ްވާހަކަދެްއކުނު. ްމުޤަްއރަރާ ްކޮމިީޓގެ ދާޅުިވްޑްރާފްޓިންގ

ް ްއެ ްއޮންނާނެއޭ ްމިހާރު 38ްްތިމަންނަ ްަމއްޗަްށ ޞަފްާޙެގ6ްްުސވާލުގެ

ްބޭފުޅުންނާް ްިއސް ްއެމް.ޑި.ީޕގެ ްކޮޕީ ްތައްޔާރުކޮށްަފއި.ްއެއް ްބާބެއް  515ޑްރާފްޓް

ްހާވަލުކުރާނަމޭ.ް ްކޮޕީ ްއަެނއް ނޑާއި ްައޅުގަ ްއަދި ޙަވާލުކުރަްއވާނަމޭ

ްރައީ ްދެންނެވިން ްއަިރހުގައި ްމުޤައްރިުރގެ ްނިމުނީމާްއަޅުަގނޑު ްބާބު ްސގެ

ްއޭރުްން ްހޯދަމާތޯއޭ. ްއަޅުަގނޑުމެން ްމަޖިީލހުން ްުޗއްީޓއެއް ދެދުވަހުގެ
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އެމް.ޑީ.ޕީގެްމީހުންނަށްްއެމް.ީޑ.ޕީގެްމީހުންނާްވާހަކަދައްަކއިެގންްޑީ.އާރު.ީޕް

ްމިތާތިބިް ްައދި ްވާހަކަދައްަކިއގެން ްމީހުންނާ ްޑީ.އާރު.ޕީ  520މީހުންނަށް

ްމުޤަ ްމީހުންނާއި ްާވހަކަދައްަކއިގެްންއިންޑިޕެންޑެންޓް އްރިރާވެސް

ްެއް ްއެއްަބުަސްެވވޭނެ ނޑަކަށް ްއޮިނގަ ްަވރކަކަށް ްފްރޭމް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއައިސްް ްމަޖިލީހަށް ްދުވަހު ްތިންވަނަ ްެވވުީނމާ ްތެރޭަގއި. ދެދުވަހުގެ

ްދަންނަވާލިް ްމިހެން ނޑު ްއަުޅގަ ްބަޙުސްކުރަމާޯތއޭ. އިންތިޤާލީގެ

ްއޮތް ްހަވީުރ ްއިްއޔެ ްޖަލްސާވެްސްްދަންނަވާލުމަކަށް ްކޮމިީޓެގ  525ޑްރާފްޓިްނގ

ްއޮީތ.ް ްއެޑްވާންްސވެފައި ްމީތި ްމިވަރަށް ްއެހެންވީަމ، ކެންސަލްކޮށްދެްއވީ.

އަޅުަގނޑާްސީދާްވާހަކަެދއްކިަފއިްހުންނާނެްވަރަށްްގިނަްއެމް.ޑީ.ޕީގެްއިްސް

ްބެހޭގޮތުން.ްެއހެންވީމަ،ްމިް ްޕޮޒިޝަންތަކާއި ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ބޭފުޅުންނާއި

ްމާނަ ްއެހެްންްމުޅިން ްމަސައްކަތް ްކުރި ްއަޅުަގނޑުމެން އޮޅިގެންދާގޮތަްށ

ްގެންދަމާތޯއޭ.ް ްކުރިއަށް ްޕްރޮސެސް ްމި ނޑުެމން ްއަޅުގަ ްހަމަ  530ނަހައްދަވާ

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.

ް

ް

ްވަަރްށްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ނޑަށް ްއަޅުގަ ްމެންބަރު. ްިޢއްަޒތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްވާހަަކްްބަލައިގަންނަން ްގޮްތތަކެްއގެ ްސުލްޙަވެރި ްރަނގަޅު ްއަިދ  535ފަސޭހަ

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްހަމަކަށަވަރުންެވސް ްގެެނސްގަތުަމކީ އަޅުަގނޑުމެން

ްމަރުޙަބާް ްަވރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްއިސްކަންަތއް. ްބޮޑު ްއެންމެ ްއޮތް މައްޗަށް

ްއެުކވެރިކަމާެއކީަގިއް ްމި ްތިވިދާޅުިވގޮތަށް ްގައިމުންވެްސ ްހަމަ ކިޔަން

ްގެންނަން.ްއަޅުަގނ ްމިގެންދިޔަގޮތަށް ްފްލޯރ ްމަޖިލީހުގެ ޑުމެން

ްމެންބަރުންެގް ްޢިްއޒަތްތެރި ްގެންަދވާ ްދެްއވަމުން ްިޚޔާލު  540އެހެންނަމަވެސް،

ްއަުޑއަހަިއގެން.ް ްމިތިބީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާހަކަފުޅުތައް ޚިޔާލުފުޅުތަކުަގއިހުރި

ްއެނގޭ ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކޮބަިއކަންެވސް ްތަނަކީ ްއާދެ،ްމިދިމާނުވާ .

ްނިޒާމާބެހޭް ްއިބްރާހީމް ްޙުސައިން ްެމންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ޅ.އަތޮުޅގެ

ްނުކުތާއެއް.ް

ް545 
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ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްނެީގ،ްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ނޑު ްއަުޅގަ .`ް

ްްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްގަާވއިދުގެ ްމ4ްާމަނިކުފާނު ްނެިގްަވނަ ނޑު ްައޅުގަ ްރިޢާޔަތްކޮށް އްދާއަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމަނިކުފާނު، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަނިކުފާުނ، ްއެއީ.  550ނުކުތާއެއް

ްައޅުަގނުޑް ްަރއީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަުަކަފުޅުަދއްަކަވމުން... ރައީސް،

ްއެހެންް ްމިތާއިން ްތިބައްލަވަނީ ްމަނިކުފާނު ްމުޚާޠަބުކުރަނީ. ްތި މަނިކުފާނާ

ް ްލަްއވާ ްއަޅުަގނުޑްބޭފުޅަކު ްމަނިކުފާނޭ ްމިދަންނަވަނީ ނުޑ ްައުޅގަ ހަޅޭެކއް.

ްނެީގް ްނުކުތާެއއް ްދަށުްނނޭ.ްމަނިކުފާނ4ްްްުނިޒާމީ ް)ހ(ްގެ ްމާއްދާގެ ަވނަ

ްލަެދްއް ްސ.ައތޮޅުގެ ްމިއިނދަ ްަގވާއިެދއްނެތް ްަދއްކަދަްއކަާވ  555ވާހަކަފުޅު

ްމެންބަރުް ްގެްނދަވާ ްދައްަކވަމުން ްވާހަކަފުޅު ްމިތާނގައި ްނެތި ހަޔާތެއް

ްބްރާހީމްްޝަރީފްްމިތާނގައިްމިްގަާވއިދުތަކާއިްޚިލާފަށް...އި

ް

ް

 560ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު...ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްދަޢުވާކުަރއްވަމުްންްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ްއިެނވީތީކަމަށް ްވަަޑިއގެން ްއަތޮޅަކުން ްމާބޮޑު

ްހީފުޅުވޭބާްްްމްްވާހަކަެދއްެކވުން:އިްބރާހީ ްއޭނަައށް ްހީފުުޅވޭބާ، ްއޭނާއަށް ްމިހާުރ ްދަްއކަާވއިރު  565ވާހަކަފުޅު

ްވޯޓުނުދޭކަމަްށ13ްް ްޢާއިާލއިންވެްސ ްއޭނަގެ ްލިބޭނެއޭ. ްއޭނާއަށް ވޯޓުެވސް

ްުކޑަކަްން ްލަދުހަޔާތް ްގަންނަންޖެހޭނެ. ްހަޔާތެއް ްދަންަނވަންތޯ ްއާދެ، ބުނޭ.

ްރިހާްޮގތަކަށްްފުމެނަގަން.އެއީްމިތާނަގއިްހިތަށްއެ

ް

ް570 

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރު...ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް
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ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްގެންދަނީ.ްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ްކުރިައށް ްމިހާރު ްނުކުތާއާިއގެން ްިނޒާމާބެހޭ  575ްއަޅުަގނޑު

ްމުޙަންމަދުްްްެދއްެކވުން:އިްބރާހީމްްވާހަކަ ްމެންބަރު ްމަޖިލީހުގެ ްވަޒީރުްނގެ ްމިއިންނެވި ދަންނަވަންތޯ،

ނޑުެގް ްއަުޅގަ ްތެޭރަގއި ްސައިކޮޓަރީގެ ްމިހިރަ ްދިމާލަށް ްއަޅުަގނޑާ ނަޝީދު

ނޑަންފެށީ،ްއަުޅަގނޑާްދިމާލަށްްމިވިދާޅުވަނީ.. ްއަޑުތައްްކަ

ް

ް580 

ް....ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްމީހަުކްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ްއެްއވެސް ްއުޅޭ ްތިގޮތަށް ްއެންމެން. ްޖެހޭނީ ްތިބޭށޭ ްތެޅިތެޅި  585ްހަމަ

ްއަޅުަގނުޑްްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްެތދަށް ްޙައްުްޤު ްހަމަ ްދޭނެ،ްމިއީ ްހޮވުނަަކްނުވެސް ނުހޮވޭނެއޭ

ްވާހަކަ ްތިބޭްދައްކާ ްހަޅޭލަވަލާ ްިތގޮތަްށ ްނުެވސްދޭނަމޭ،ްއިނގޭތޯ ްހޮވުނަަކ .

ްހަޅޭލަވަލަާވް ްެއގޮަތށް ްތިންމަސްދުވަހުއޭ ނޑަަކށް ްގާތްގަ ްތިބޭނީ މީހުން

ްއާދެ،ް ްެގންދެވީ. ނުޑްއވަމުން ްކަ ްވިާދޅުވެފައި ްކިޔާ ްއެހެން ތިބޭނީ.

 590ްމަނިކުފާނުްހަނދުމަފުޅުއޮތްތޯ..

ް

ްތްތެރިްމެންބަރު...ޢިއްޒަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް595 

ްއަޅުަގނޑުްއަިއސްްހަމަްއެދުަވހުްދެއްކިންްމިތާނގައިްެއވާހަަކ..ްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް
ްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް
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ްމެންބަރުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްތެރި ްމެންބަރު، ްޢިއްޒަތްތެރި ްަގާވއިދަށްް،  600މަޖިލީހުގެ

ްޙުރުމަތްތެރިކޮށްްހިތްތެވުންްއެދެން.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަުަްށްގެންދެވުން(ް

ް

 605ްމިއީްކޮންކަހަލަްކަމެއްތޯ.ްމަިނކުފާނުްހިތްޕުޅަށްްއަރާހާްއެއްެޗއް..ްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް

ްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްަގވާއިަދށްްޙުރުމަތްތެރިކޮށްްހިތްތެވުންްއެދެން..ްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވު

ް610 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްއިންތިޙާބުްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ްަރއްިޔތުން ނޑުމެންނަކީ ްއަުޅގަ ްއިނގޭތޯ. ްުނެވވޭނެ ްވިދާޅެއް

ްބިްބައެްއ.ްކިހިނެްއވެގެންތޯްިތއުޅުްއވަނީ.ްޮއޅިަވަޑއިގެންެނވީތޯ.ްކޮށްފައިްތިްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން:ް

ް615 

ް

ް.ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު..ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް620 

ްޝަރީފަްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ްއިބްރާީހމް ްދައްކަނީ. ްމިވާހަކަ ްމަނިކުފާނާ ްމިހާރު ްކާްއަޅުަގނޑު

ްނޫން.ްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް

ްއިށީނދެަވޑަިއގެންދެްއވާ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު، ްިޢއްަޒތްތެރި ްމެންބަރު،  625ޢިއްޒަތްތެރި

ްމެންބަރު،ް ްޢިްއޒަތްތެިރ ްއިށީނދެވަޑައިެދއްާވ. ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި
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ްނިޒާމާބެ ް)ވަުގކޮަޅކަށްފަހު( ްއަރުަވއިގެްންއިށީނދެވަަޑއިދެްއވާ. ްނުކުތާ ހޭ

ްެއއްެވސް ްދެންނެވުން ްެއއްެޗއް ްމެންބަރަކުްްއަޅުަގނޑު ޢިްއޒަތްތެިރ

ްކަންތައްް ްތިގޮތަށް ްތިބޭފުޅުން ްދެން، ްބޭނުންފުޅެްއނުވޭ. އަުޑއައްަސވާކަށް

ްމިގޮތަށްް ްމިކަންތައް ްކޮންމެހެން ްނަގައިގެން ްނުކުތާ ްނިޒާމާބެހޭ  630ކުރެްއވީމާ

ްކަ ްނެްތ ްމާނަެއއް ްދެންްގެންދިޔުމުގެ ްއެެހންވީމާ، ްއާެދ، ންނޭނގެ.

ްއަިދވެްސް ްއެހެންނަމަވެްސ، ްނުކުތާއެއް. ްިނޒާމާބެހޭ އަޅުަގނޑު

ްމިގޮތަކަށްް ްހަމަޖެހިވަޑަިއެގން ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެިރ މަސައްކަތްކުރަނީ

ްުކރިއަށްގެންދާެން ްކަންތައްަތއް ްއެއްބަްސެވވިގެން އަޅުަގނޑުމެން

ްއެހެ ްބަލަްނ. ްނެރެވޭތޯ ްނިޒާމާބެހޭްއުސޫލުތަެކއް ްއަޅުަގނޑު ްދެން  635ންވީމަ،

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްެތރި ްތ.އަތޮޅުގެ ްއަުރވަން ްައޅުަގނޑު ނުކުތާއެއް

ްޙުސައިންްރަޝީދުްޙަސަން.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް640 

ްާޤނޫނުއަސާީސްްކޮޅުމަޑުލުްމެްނބަރުްޙުަސއިންްް ްފާހަގަކުރަނީ ްގޮުތަގއި ްނުކުތާެއްއގެ ްިނޒާމީ ްއަޅުަގނޑު

ްްްހަަކދެއްެކވުން:ރަޝީދުްޙަސަންްވާ ވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ެގ24ްްއިޞްލާޙުކުރުމުގެްފުރަތަމަްަމސައްކަތަކަށްްއޮތީ

ްއުސޫލުތަކާމެދުް ްއަސާީސ ްސިފަތަކާއި ްައސާސީ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން

ްމިހާރުް ްބޭފުޅުންހެން ްހުރިހާ ްމިމަޖިލީހުގެ ބަޙުސްކުރުން.

ނޑައަ ްކަ ްއުސޫލުތައް ްިއންތިޤާލީ ްބާެބްއްއެއްބަްސެވވަަޑއިގަންަނވާ  645ޅާ

ްއެހެންވީމަ،ް ްއޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް. މިޤާނޫނުއަސާސީަގިއ

ްފާސްެވް ްޯވޓުލާ ްބާބުތަކެްއގެ ްހުރިހާ ްހިމެނޭ މިޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްސިފަތަކާް ްައސާސީ ްއުސޫލުތަކަކާމެދު،ްއޭގެ ްއިންތިޤާލީ ނިމޭއިރުގަިއ،ްއަދި

ްމިދަނީ.ް ްކުރިއަށް ްބަޙުސްކުރުމެއްނެތި ްއެްއވެްސ އުސޫލުތަކާމެދު

ްދެންމެްރައީ ްނަޝީދު ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްިޢއްަޒތްތެރި  650ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްޤަޫބލުކުރަްއވާކަމަށް،ް ްގޮތުން ްއުސޫލެްއގެ ްއެމަނިކުފާުނ ފާހަގަކުރެްއވި

ްދެންމެް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަިޖލީހުގެ ްވަޒީރުންގެ މިކަހަލަ

ްމަް ްއުސޫލުތަެކއްގެ ްއެފަދަ ްފާހަގަކުެރއްވި ްނަޝީދު އްަޗްށްފާހަގަކުރެްއވި،
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ބިނާވާްބާބެއްްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްއޮންނަންޖެހޭނެކަމަށްްއެމަނިކުފާނުްއެތަްށް

ްކުރައްާވކަމަށް.ް ްޤަބޫލުފުޅު ްނަމަވެސް ްހުންނެިވ  655ޙައިސިްއޔަތަކުން

ް ްރަނގަޅީ ްމި ްުސވާލަީކ ްވަިކވުުމެގ3ްްއެހެންކަމަށްވާނަމަ، ބާރު

ްަރއީުސލްޖުމް ްއަދި ްމަޖިލިސް ްަރއްޔިތުްނގެ ހޫރިއްޔާްއަސާސީކަުމގަިއވާ

މިހާރުްޢަދުލުއިންސާފުްޤާއިމްކުރުމުގެްބާބުްމިހާރުްއެއޮތީްނިމިފައި.ްމިހާރުް

ް ްމި ްއެބައޮތް ްއަތްމަތީަގިއ 3ްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްތެރެއިން 2ްބާރުގެ

ް ްމި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއާޔ ްަމޖިލީހާއި، ްަރއްޔިތުްނގެ  660ބާބ2ްްުބާރުކަމުގަިއވާ

ްފާސްކޮށް ްމިބާބު ްއަސާސީަކންތަކާ ްމީގެ ނިމުނީމާތޯްްނުނިމި.

ްކުރިންް ްއެނިްނމުމުގެ ްނޫނިއްޔާ ްރަނގަޅީ. ްވާހަކަދެްއކުްނ އިންތިޤާލީއާމެދު

ްތިެބް ްެއނގިގެން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއޮންާނނެގޮތް ްސެޓަްޕ ްއެ އިންތިޤާލީ

ްސިފަތަކާއިް ްއަސާީސ ްދެކޭގޮުތގައި ްއަުޅަގނޑު ްރަނގަޅީ. ދިއުންތޯ

 665އިންތީޤާލީްބާބަކީ.ްއޭގެްްއުސޫލުތަކާމެދުްއެްއވެސްްވާަހކަެއއްްނުދެކޭްބާބެއް

ްއެއްބަސްެވވުނީާމް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްއުސޫލުަތކާމެދު ްސިފަތަކާއި އަސާސީ

ްބާބާިއް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްދޫދީގެން ްމާފަސޭހަވާނެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނޑުް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްބާބުްެއނގިްތިބެގެންްފާސްކުރަން.ްިމއީްއަުޅގަ

ްވާހަކަައކީ ްއުސޫލުތަކާމެުދްމިދަންނަވާ ްއިންތިޤާލީ ްއެހެންވީމަ، .

ްއިންތިޤާލީް ްައޅުަގނޑުެމން ްމިގޮތަށް ްމިއީ. ްފުރުޞަތަކީ  670ބަޙުސްކުރުމުގެ

ްހަމަތަކެއްެގް ްއުސޫލުގެމަތީން،ްވަިކ ްޤަބޫލުކޮްށގެން،ްިއންތިޤާލީ އުސޫލުތައް

މަތީންްމިޤާނޫނުއަސާސީްތަންފީޒުކޮށްްރާއްޖޭަގއިްހިންގުމަށްްއަޅުަގނޑުމެްން

ްއުފައްދާނެތޯ،ްއެއްބަސްް ްސަރުކާެރްއ ްަވގުތީ ްއޮތީ ްދެން ްމިގެންދާނީ. ެވގެން

ްއުސޫލުތަކާމެުދް ްއިންތިޤާލީ ްއެބަޙުސްވެސްުކރެވޭނީ ނޫންތޯ.

ްބާބާއި،ް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްއެހެްނވީމަ،  675ބަޙުސްކުރާއިުރގައި.

ްމަޖިލީހުންް ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްޤަރާރުކޮށް ްލިޔެ ްބާބު ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ްާވހަކަދެއްކުމުެގްފާސްކު ްއުސޫލުތަކާމެދު ްއިންތިޤާލީ ްނޯންނާނެ ްދެން ރީމާ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެހެންީވމަ، ްއެެގއްލުނީ. ްފުރުޞަތު ްއެކަުމގެ ފުރުޞަތެއް.

ްއެބާުބް ްދައްކާށޭ. ްމިހާރު ްވާހަކަދައްކަންޏާ ްއިންތިޤާލީއަށް މިދަންނަވަނީ
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 680ތުްފާއިުތެވްނިމުނީމައެއްނޫނޭްދެންްއެވާހަަކދައްކާނީކީ.ްއޭރުންްެއކަމުގެްަވގު

ްދިޔައިްއޔޭ.ް

ް

ް

ްނިޒާމާބެހޭްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިސްމާޢީލް ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ އާދެ،

 685ްނުކުތާއެއް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއަިދްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްޖަލްާސގަިއވެސް ްޭރގަިއްއޮތް ްމަިޖލީހުގައި ްަރއީސް،ްމި ްޢިއްޒަތްތެރި

ްމެންބަރުންްްްްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން:އި ްިޢއްޒަތްތެިރ ްބެހޭގޮތުން ްބާބަކާއި ްއިންތިޤާލީ  690މިއަދުވެސް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެްސ، ްއަދި ްގެންަދވަނީ. ޚިޔާލުފާޅުކުރަްއވަމުން

ްމިއިންނަީން ްނުދަންނަވާ ްއެްއެޗއް ްވަކި ްބެހޭޮގތުން ްބާބާ ްެއ ނަޑއެިޅގެން ކަ

ްވަުގތު ްއެކަމުގެ ްދެން،ްްމަނިކުފާނު ްނާންގަވާތީ. ޖެހިއްޖެކަމަށް

ްބޮޑަްށް ްވަރަށް ްމެންބަރުންނަށް ްިޢއްޒަތްެތރި އެހެންނަމަވެސް،

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްަބއެްއ ްބެހޭގޮތުން ްމިަމއްސަލަާއއި  695އޮޅިަވޑަިއގަންަނވާގޮތަށް

ްކޮމިީޓެގް ްޑްރާފްޓިްނގ ްއަދި ްއެބަދައްކަާވ. ްވާހަކަފުޅު މެންބަރުން

ްޙައްެޤއްނެ ްއެއްެވސް ްމިޢިއްޒަތްތެރިްމުޤައްރިރަށް ްޢިލްޒާމުވެސް ްސީދާ ތް

ނޑުް ްއަޅުގަ ްއެހެންވީމަ، ްހިނގައްޖެ. ްއިިވެގން ްމިއަދު މަޖިލީހުގައި

ްކޮމިީޓގަިއް ްޑްރާފްޓިންގ ްމިކަން ްމެްނބަރުންނަށް ްިޢއްޒަތްތެރި ދެކޭގޮުތގައި

ނޑަްށްވިސްނުނީމާް ްއަޅުގަ ްދަންނަވާލަންޖެހޭކަމަށް ްއަާސސް ްމީގެ  700އޮތްގޮާތއި

ްމަނިކުފާނު ނުޑްްމިހާރު ްއަުޅގަ ްމިއެދުނީ. ްފުރުޞަތަކަށް އަރިހުން

ްޢިއްޒަތްެތިރް ްިމކަން ްމަނިކުފާނު ްރައީސް، ްިޢއްޒަތްތެރި އުއްމީދުކުރަން

ްއަޅުަގނޑަްށް ްފުރުޞަުތ ްއެރުވުމުގެ ްސާފުކޮށް މެންބަރުންނަށް

ްކޮންމެހެންް ްެއއީ ްބާބެއް ްއިންތިޤާލީ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ދެއްވާނެކަމަށް.

ްކޮމިޓީގެ ްމެންބަރަކުްްޑްރާފްޓިންގ ްަވކި ްއެކޮމިީޓގެ ްނުވަތަ  705މުަޤްއރިރު

ނޑުމެްން ްއަޅުގަ ްއެއްެޗއްނޫން. ްހިމަނާ ްެއގަިއ ބޭނުންފުޅުވެގެން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްޙަޤީޤަތަކީ ްމީގެ ްކިޔަސް ްއިޞްލާޙުކުރަީނއޭ ޤާނޫނުއަސާސީ
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ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްޓެކްނިކަލީ ްމި. ްލިޔަނީ ްއަލުން ޤާނޫނުއަސާސީެއއް

ްއިޞްލާޙު ްއިޞްާލޙުކުރުމެއްނޫންްބުނެވިދާނެ ްއެހެންނަމަވެސް، ކުރަީނއޭ.

ްއެޤާނޫނުއަސާސީައްށް ްލިޔެ ްލިޔަނީ. ްައލުން ްޤާނޫނުއަސާީސއެްއ  710މިއީ.

ްމަސައްކަތްކުރަނީ.ް ްމި ްހޯދޭތޯ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްފަށާނެގޮތެއް ޢަމަލުކުރަން

ްޢަމަލުކުރެވެމުންދާް ްމިހާރު ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްެތރި ކޮންމެގޮތެްއވިޔަސް

ް ްއިރަކުްންޤާނޫނުއަސާސީ ްުއވާލެުވނު ްދުވަހަކުން، ުއވާެލޭވ

ްޤާނޫީން ްމުޢައްސަސާަތކުގެ ްއުފެދިފައިހުރި ްދަށުން އެޤާނޫނުއަސާީސގެ

ްާއް ްެއހެންވީމަ، ްއުފެދޭނެ. ްުސވާލު ްބޮޑު ްވަރަްށ  715ޙައިސިްއޔަތާދޭތެރޭ

ްކަންތައްތަްއް ްޤައުުމެގ ްމަރުޙަލާގައި ްާވސިލުުވމުގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްގެންދެވޭެނގޮތެއް ްއެބަޖެހޭްްނުހުއްޓި ްފާސްކުާރއިުރގައި ިމޤާނޫނުއަސާސީުީ

ްއޭެގް ްއަދި ްނޫންތޯ ްއޮންނާނެތޯ، ްބާބެއް ްއިންތިޤާލީ ްއެހެންވީމަ، ދައްކަން.

ްާޤނޫނުއަސާސީައްށް ްއާ ްމިދެންނެވިހެން ްއޮަތސް ްކޮންމެގޮަތކަށް ސުރުޚީ

ްެއީއީކް ްއޮތުން ްބަޔާްނކޮށްފައި ްކަންތައްަތއް ްކުރަންޖެހޭ  720ވާސިލުވުމަށްަޓކަިއ

ްއޭަގިއްްސުވާލެއް ްއޮންނަންޖެހޭކަމެއް. ްއެއީ އޮްތކަމެއްނޫން.

ްއެާއް ްކޮންބަެއއްޯތއެއްނޫން. ްވެރިކަންކުރާނީ ްހަމައެކަނި މިއޮންނަންޖެހޭނީކީ

ްހުރިހާް ްެއބަހުރި. ްކަންތައްަތއް ްއެހެން ްމުހިންމު ްއެްއވަރުެގ ހަމަ

ނަޑއަޅަން.ް ްކަ ްއެބަޖެހޭ ްއެއިން ްހިންގާެނޮގތްތަކެއް މުޢައްސަސާތަކެއް

ްމަޝްވަރާދެްއިވްއެހެންވީ ްކޮމިޓީއަށް ްޑްރާފްޓިންގ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ  725މަ،

ްިމކަންތައްތަެކްއް ްމަޝްވަާރއަކީ ްދެއްވާފައިވާ ްމާހިރުން ފަންނީ

ްވަރަްށް ްަބޔާންުކރަންޖެހޭނޭ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްއޭަގއި ްީމގައި ގެންދާނެގޮތެއް

ްފަންީން ްއެއީ ްެއކުލެިވގެްނވާތީ ްނިންމުންތަކެއް ްސިޔާސީ ބޮޑެތި

ްޢިއްޒަތްތެިރްމަސައް ްއޮތްކަމެއްނޫން. ްކުރެވެން ްއެަކނި ްގޮތުަގއި ކަތެްއގެ

 730ރައީސްާއިއވެސްްައޅުަގނޑުްުނރަސްމީކޮށްވެސްްމަްޝވަރާކޮްށފައިްއޮންނާެން

ްހޯދަންޖެހެއޭ.ްކޮންމެއަކަްސ،ްަވގުުތް ްއަުޅަގނޑުމެން ްގެންދާނެގޮތެއް މިކަން

ްމުޤައްރިަރކަް ްކޮމިީޓގެ ްޑްރާފްޓިންގ ްއައީމާ ްހުންނައިރުްކުޑަތަންވަމުން ށް

ްއެެހންމީހަކުވިޔަްސް ްއަދި ނޑުިވޔަސް ްއަޅުގަ ްއަދި ްމީހެއް، އެހުންނަ

ްގެންދެވޭެނގޮތެްއް ްގެންދެވޭެނގޮތަށް،ްލަސްުނވެ ްމިކަްނކަން މަސްޢޫލިއްޔަތެއް
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ްދެއްިވް ްމާހިރުން ްފަންނީ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެގޮތުން، ްބޭއްވުން.  735ހޯދާފައި

ެއވެނިްމިވެނިްކަްނތައްތައްްީމގަިއް،ްލަފާގައިްކުަރްއވާފައިްހުރިްުސވާލުތައް

ްނިންމީމައޭް ްގޮތްަތކެްއ ްކޮންމެވެސް ްމިކަންކަމަށް ހިމެނެންޖެހޭނެއޭ.

ްއެިކގޮތްގޮުތްން ްތަފާތު ްހޯދޭތޯ ްޙައްލެއް ްނިންމުމަށް ްއެ ޑްރާފްޓްކުރެވޭނީ.

ްއިސްކޮްށް ްމަޖިލީހުގައިެވސް ްމިޢިއްޒަތްތެރި މަސައްކަތްކުެރވިފަިއވާނެ.

ްރަނގަޅަށްްޙަރަކާތްތެރިެވވަަޑއި ްވަރަށް ްމެންބަރުންނަށް ްޕާޓީތަކުގެ  740ގަންަނވާ

ްއޭެގް ްކޮންވާހަަކއެްއކަން. ްމިދަންނަވަނީ ްއަުޅަގނޑު އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ްދާކަށްނެތިން.ް ްމިއަދު ްކޮންމެހެން ނުޑ ްއަުޅގަ ތަފްސީލުތަކަށް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްދާނަން. ްއެހިސާބަށްވެސް ްދާންޖެހިއްޖިއްޔާ އެހެންނަމަވެސް،

ްއޮތުމާްްރައީސް، ްބާބެއް ްއިންތިޤާލީ ްވާހަކަައކީ ްމިދަންނަވާ ނޑު އަުޅގަ

ްއޮތްކަމެއްނޫނޭ.ް ްއިތުރަށް ްދެން ްސުވާެލއް ްއެްއވެްސ ްއެީއކީެއއް  745ނެތުން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއެއްެޗއް ްއޮންނަންވީ ްއޭަގިއ ްޖެހެއޭ. އެއޮންނަން

ްމަޖިލީހުން.ް ްމިޢިއްޒަތްތެިރ ްނިންމަވާނީ ްއެެއއް ްމިޖެހެނީ. ނަޑއަޅަން ކަ

ްއިރަާކްްއެހެން ްއެނިންމާނެ ްދެން ްނިންމާނީކީ. ްއެ ބަޔަކުނޫން

ްރައީްސ،ް ްިޢއްޒަްތތެރި ްހުންނެވީ ނޑަައޅުއްވަްނ ްކަ ނިންމާނެގޮތެއްވެްސ

ްކަންތައްތަްއް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްއެންގެިވގޮތަކަށް ްމަނިކުފާނު  750މަނިކުފާނު.

ްޮބޑެތިް ްާވހަކައަކީ ްމިދަންނަވާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ، ހިނގަމުންދާނީ.

ްމީހުންގެވެްސްޢިލްޒާމް ްއެހެން ްއަދި ްމެންބަރުންނާ ްމިމަޖިލީހުގެ ތައް

ްއޮތްގޮެތއްނޫނޭ.ް ްކަން ްއެީއ ްއެޅެމުންދާއިރު ްިއސްތަށިފުޅުަގއި ބޮލުގައި،

ްއެނިގގެންޭން ްއެކަްނ ްހާމަވާން. ްެއބަޖެހެއޭ ްޙަޤީޤަތް ކަންއޮތްގޮުތގެ

ްމިާހހިސާބަށްވެްސް ްމަސަްއކަތްކުރިއަްށގެންދެވޭނީ.  755އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްމައިދާނުެގްއަ ްސިާޔސީ ްކޮންމެގޮތެްއވިޔަސް ްމިއާދެވުީނ ޅުަގނޑުމެންނަށް

ްމިޤާނޫނުއަސާީސް ްމެންބަރުންވެސް ްހުރިހާ ްތިއްބެވި ްދިމާލުން އެކި

ްދެމަހެއްހާް ްމަސައްކަްތކުރެްއވީމާ ނޑަައޅުއްަވިއގެން ްކަ ްޢަޒުމް ނިންމެވުމަށް

ް ްމަސައްކަތްކުރެވުީނއޭ ްމިހުރިހާ ްތެރޭަގިއވެސް ދުވަހުެގްްއަހަރ4ްުދުވަހުގެ

ްއެހެންނޭ.ް ްމިކަންދާނީ ްއަިދވެސް ްމަސަްއކަތްވެސް. ްނުކުރެވުނު  760ތެރޭގައި

ްދެންް ްމަނިުކފާނަށް ްމިފުރުޞަތުަގއި ްއަުޅަގނޑު ްަރއީސް، ޢިއްޒަތްތެރި
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ްޤާނޫނުއަސާީސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާހަކައަކީ ްއަނެއް ްބޭނުން ދަންނަވާލަން

ްޤައުމުގަް ްޯނއެވޭނޭ. ްހުއްޓިގެނެއް ްޤައުމު ްހިނގަންޖެހޭްނިންމަންދެން ިއ

ްމަދަރުސާއަްށް ްދަރިން ްދިރިއުޅެންޖެހޭ، ްަރއްިޔތުން ްހިނގަންޖެހޭ، ކަމެއް

ްނިމެންދެންް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްބޭސްކޮށްދެންޖެހޭ. ްމީހުންނަށް ްބަލި  765ދާންޖެހޭ،

ްހުއްޓާލަިއގެންް އަޅުަގނޑުމެންްމިތާނގައިްެއްއވެްތިއްބަކަސްްޤައުމެއްްއަދި

ްޢި ްމިދަންނަވަނީ ްމިވާހަކަ ްމިތާނަގިއްނުބޭއްވޭނެ. ްރައީްސ، އްޒަތްތެރި

ްއެމެންބަރުންް ްމެންބަރުން، ްޢިްއޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ އެބަތިބި

ނުޑް ްއަުޅގަ ްމިހާރު ްއެބަހުރި. ްަމސްޢޫލިއްޔަތު ްބޮޑެތި އަދާކުރަްއވަންޖެހޭ

ްމެންބަރެއްެގް ްހުިރ ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުންގެ ްހަމަ  770މަނިކުފާނަށް

ްޢިލްތިމާސް ްުދވަހު،ްއަންަންްޙައިޞިްއޔަތުން ްއަްނގާރަ ްއަންނަ ދަންނަވަން

ްމަޖިލީހުގައި.ް ްރައްޔިތުންެގ ްފެށޭނެ، ްބަޙުސް ްބަޖެޓްގެ ްދަޢުލަތުގެ އަހަރުގެ

ްއޮީތް ްބަޖެޓްގައި ްނުލިބޭ ްފުރުޞަތެއް ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ އަދިެއއް

ްޤާނޫނީް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެީއވެސް ްބަަލއިލާކަްށވެސް. ކޯްއޗެއްތޯ

ްއަދާް ްރައީސް،ްހުވަެއއްކޮްށގެން ްޢިްއޒަތްެތރި ްމަސްޢޫލިއްޔަތެްއ.  775ކުރަންޖެހޭ

ްމަނިކުފާނުް ްޚާއްޞަކޮށް ްދަންނަވަން. ްޢިްލތިމާސް ނޑު ްއަޅުގަ މަނިކުފާނަށް

ްހުންނެިވް ްހަވާުލވެަވޑަިއގެން ްފިނޭންސްގައި ްއޮްފ ްމިނިސްޓްރީ ްތިއީ މިއަދު

ްއަންނާނެް ްޢިލްޒާްމ ްޮބޑެތި ްވަރަށް ްމަނިކުފާނަްށ ވަޒީުރކަމަށްވާތީ

ްފުރުޞަތެްއްރައްޔި ްބަލައިލުމުގެ ްބަޖެޓް ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލީހުގެ ތުންެގ

ްބަޙުްސް ްޭއގެ ްގެންދަވާފަިއ ްބާްއވަިއގެން ްތިންޖަްލސާ ްމަނިކުފާނު  780ނުދެއްވާ

ް ްވިޔަުނދެއްވާށޭ. ްއެހެންވެސް ްމަގުފަހިކުރަްއަވނީކަމަށް. 33ްފެއްޓެވުމަށް

ްމަސަްއކަތްކުރެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްނިންމަން ިވއްޖެ.ްނޮވެމްބަރަށް

ްކުރެވޭނެގޮަތކަށް،ް ްރަނގަޅަށް ްމިކަން ްއެހެންީވމަ، ްދެން، އެކަމެއްުނވި.

ްކުރެވޭނެގޮތަކަްށް ްކަންކަންވެްސ ްދެންހުރި ޤައުމުގެ

ްއިންތިޒާމުކޮށްދެއްވާށޭ.ް ްމިކަންކަން ްމަނިކުފާނު  785ވިސްނާަވޑަިއގަންނަަވިއގެން

ްހެ ްހަޅޭއްފަޅޭއްޖަހާ ްނަގާ ްނުކުތާ ްނިާޒމީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ދިޔަކަސްްމިތާގައި

ްއެހެންވީމަ،ް ްމިއީކީ. ްކަމެއްނޫނޭ ްނަތީޖާެއްއނުކުންނާނެ ްއެްއވެސް މިއަކުން

ްމަޖިލީހުގެް ްަވޒީރުންެގ ްަހއްުލކުރެވޭެނގޮތަކަށް، ްމިމައްސަލަ އަވަހަށް
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ްމަޝްވަރާއަްށް ްއެދެއްިވ ްނަޝީދު ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްޖަލް ްމިހާރުވެސް ްހަމަ ްާތއީދުކުރަން. ްހުއްޓާލަްއވާފަިއްއަޅުަގނުޑވެސް  790ސާ

ްކުރިއަށްގެންދާނެގޮތެްއް ްދެން ްމިކަން ްއެްއކުރަްއާވ ްކޮމިޓީ އިދާރީ

ްޝުކުރިއްާޔް ްކުިރއަށްަވޑަިއގަންނަވާޭށ. ްމަސައްކަަތއިގެން ްދެން ރާއްަވވާފައި

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ް795 

ްތ.އަތޮްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެން ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްެތރި ްުޝކުރިްއޔާ ްޢިއްޒަތްތެިރްއާދެ، ުޅެގ

ްދެއްެކިވް ްމުޤަްއރިރު ްޢިއްޒަތްތެރި ނޑު ްއަޅުގަ ްޢަފީފް. ްޙަސަން މެންބަރު

ްެއއްގޮަތކަށްެވްސް ްައޅުަގނޑު ްދަންނަވާލާނަން، ނުޑ ްއަުޅގަ ވާހަކަފުޅަށް

ްފުރުޞަތެްއް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންެގ

ްމެންބަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްިތޔަ ްކުރަްއވަންޖެހޭްނާރުވާކަށެއްނޫން.  800ރުން

ްމާބޮުޑް ްމަސްޢޫލިއްޔަތު ްއަދާކުރަންޖެހޭ ްައޅުަގނޑު މަސްޢޫލިއްޔަތަށްވުރެ

ްބަޖެޓަށްް ްޙައިޞިއްަޔތުން ްފިނޭންސްގެ ްޮއފް ްމިނިސްޓަރ އެކަމުަގއި.

ްއެކަްން ްަޖވާބުއެުރުވމާ ްސުވާލުތަކަށް ްކުރަްއވާ ތިޔަބޭފުޅުން

ްމިމަސަ ްއަޅުަގނޑު ްއޮްތޮގތާ. ްހަމަްސްޓްރަކްޗަރކުރެވިަފއި ްމިކުރަނީ އްކަތް

 33ް805މިްއެޖެންޑާަގއިްއޮްތގޮތަށްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްނިންމަވާފައިްއޮތީް

ްމެންބަރުް ްދެން.ްޢިއްޒަތްތެރި ްނިންމުމަށް ްޤާނޫނުއަާސސީ ނޮވެމްބަރަށްކަމަށް

ްއެކަްން ްނުނިމުނިކަން. ްނޮެވމްބަރަށް ފާހަގަކުރަްއވައިިފ،

ްއެހެ ްއެނގޭ. ްއެބަ ްއެރޫޙުަގިއްއަޅުަގނޑުމެންނަށްވެސް ންނަމަވެސް،

ްކުރަންޖެހޭނެް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެއީ ްއެމަސަްއކަތްުކރުން އަޅުަގނޑުމެން

ްކުރިައްށް ްމަސަްއކަތް ްއަޅުަގނޑު ްޤަބޫލުކުރާތީ ނޑު ްއަުޅގަ  810ކަމެއްކަމަށް

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްއެހެންނަމަވެސް މިގެންދަނީ.

ްއަ ްމަސައްކަތް ްމަޖިލީހުގެ ްގެންދާނީ.ްއެދިަވޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށް ޅުަގނޑު

ްޢަފީފަށްް ްޙަސަން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްތ.އަތޮުޅެގ ްއާދެ. ގެންދެވޭނީ.

ްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުްއަުރވަން.

ް815 
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ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙަަސންް ްަގވާއިުދގެ ްއާދެ، ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމާއްދާެގ24ްްޝުކުރިއްޔާ ްވަނަ

ްބެހޭގޮތުްންްްޢަފީފްްވާހަކަެދއްކެވުްނ: ްކަންތައްތަކާ ްއުސޫލީ ްހިމަނަންޖެހޭ ްމިޤާނޫނުއަސާސީގައި ދަށުން

ްއެވަރަްށް ްއޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް ްބާބެއް ްއިންތިާޤލީ  820ވާހަކަދެެކވުނުއިުރ،

ްތަފްސީލުތަކެއް،ް ްހުންނަންޖެހޭ ްޭއގައި ްއެހެންނަމަެވސް، ވާހަކަދެެކވުނު.

ްއަޅުގަް ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުދެކެވޭ. ނޑުމެްންމިވާހަކަެއއް

ްބުނާއިރުގަިއް ްިއޞްލާޙުކުރެވެމުންދަނީޭއ މިޤާނޫނުއަސާސީ

ްިއޞްލާޙުވެގެންާދް ްމިއީކީ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެްނވެސް

ްމިހެންކަމުން،ް ްޤާނޫނުއަސާީސެއއް. ްލިޔެވޭ ްއަލުްނ  825ޤާނޫނުއަސާސީެއއްނޫން.

ްހުރިގޮްތް ްކޮްށފައި ްމިކަންަތއްތައް ްޤައުމުތަކުަގއިވެސް ްއެހެން ދުނިޔޭގެ

ްވާސިލުވުމަްށް ްޤާނޫނުއަސާީސއަްށ ްއާ ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ބަލާފައި

ްހަަމް ްމިއީ ްހިމަނަންޖެހޭ. ްމިޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްބާބެްއ ކަންތައްތަްއކުރާނެ

ޔަޤީނުންވެސްްހުރިހާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންވެސްްޤަބޫލުފުޅުކުރަްއވާކަމެްއ.ް

ްމިޢިއް ްބެޭހގޮތުްނ ްމިމައްސަލައާއި ްދެްނ ްރަީއސް،  830ޒަތްތެރިްޢިއްޒަތްތެރި

ްފޮނުވާފަިއް ްސިޓީެއއް ްމަނިކުފާނަށްވަނީ ްމެންބަރުންކޮޅެއް މަޖިލީހުގެ

ްގެނެސްދިނުމަށް.ް ްމިމަޖިލީހަށް ްކަންތައްތައް ްބަޙުސްކުރުުމެގ މިމައްސަލާގައި

ްއެމަސަްއކަތްވަީން ްކޮމިީޓއާިއ ްއިދާރީ ްވިދާޅުެވއްެޖ މަނިކުފާނު

ްޖަލް ްކޮމިޓީގެ ްއިދާރީ ްއިްއެޔވެްސ ްނުބާއްވާ.ްޙަވާލުކުރަްއވާަފއޭ. ސާެއއް

ްމިޖަލްސާގަިއ.ް ްވަަޑއިގެްނ ްނެތް ްރައީސް ްކޮމިޓީގެ ްއިދާރީ  835މިއަދު

ްމިް ްމިކަންތައް ްކޮމިޓީވެސް ްއިދާރީ ްނޭނގެ ްއަުޅަގނޑަކަށް އެހެންވީމަ،

ްވަކިގޮަތކަށްް ްކޮމިޓީްނ ްއިދާރީ ްއެހެންވީމަ، ްމިއުޅުްއާވގޮތެއް. ކުރަްއވަން

ްޤަބޫލުކުރައްވާ ްމަނިކުފާނު ްއެގޮތަށްތޯ ްމިްނިންމީމާ ްކޮމިޓީން ްއިދާރީ ނީ.

ްއެހެންވީމަ،ް ްހައްދަވާނީ. ްކިހިނެއްތޯއޭ ްދެން ްނުނިއްމާފިއްާޔ އެޖެންޑާކުރަން

 840ްމިްއިދާރީްކޮމިޓީއަށްްނުފޮނުްއވާެވސް.....

ް
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ްކޮމިޓީންްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްިއދާރީ ްެއއީ ްއަރުވަފާނަން. ްޖަވާބު ްއަޅުަގނޑު އާދެ،ްތިސުވާލަށް

ްނުނިން ްޢިއްޒަތްތެިރްނިންމެވިޔަސް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްއަޅުަގނޑު މެވިޔަްސ

ްޤާޫނނުއަސާސީއަްށް ްމި ްުނވަތަ ްއަދި ްއެދިވަަޑއިގަންަނާވގޮތަށް  845މެންބަރުން

ްމިދާް ްހަދަމުން ްއަލުން ްއަޅުަގނޑުމެން ޢަމަލުކުރެވޭނެކަމަށް

ްނިންމުމަށްް ްމި ްމިހާރު ްފެށޭނެގޮތަށް ްޢަމަލުކުަރން ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

އަސާީސގަިއްލިެޔވެންޖެހޭނެކަންްއެީއްއަޅުަގނޑުމެްންމަސައްކަތްކުާރްޤާނޫނު

ްބޭފުޅަކަށްް ްއެްއެވސް ްހަމަ ްދެޮކޅަށް ްއެއާ ްޙަޤީޤަތެއް. ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ

 850ވާހަކަެއއް،ްއަދިްެއއްެވސްްކޮިމޓީއަކުްނވެސްްނިންމަވާނެކަމަަކށްްއަޅުަގނުޑް

ްނުވަަތް ްތިސުާވލަކީ، ްއެހެންވީމަ، ްޤަބޫލެއްުނުކރަން. ހަމަގައިމުވެސް

ނުޑްތިވި ްއަުޅގަ ްހަމަަގއިމުެވސް ްވިްސނިވަަޑއިގަތުމަކީ ސްނިަވޑަިއގެންނެވި

ްލަފައެއްނޫްން ްދެްއވާނެ ްކޮމިޓީައކުންވެްސ ްއިދާީރ ްއެ ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި

ްލިބިދޭް ްގަވާއިދުަގިއްތަން ްމަޖިލީހުގެ ްއެހެންީވމަ،ްމި ްޔަޤީން. އަޅުަގނޑަށް

ްއަުޅގަ ްދިމާވެއްޖިއްޔާ ްެއގޮތަްށ ްޙާލަތެއްަގއި ްމިމަޖިލީހުގެްއެދިމާވާ  855ނޑު،

ްމިހާރުވެސްް ްކުިރއަށްގެންަދން. ްމިކަން ްގެެނސް ްއެމައްސަލަ ރައީސް

ްނުކުރެވިގެްން ްއެޖެންާޑ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްެއބައި ްދަންނަވާލިހެން އަޅުަގނޑު

ްނުކުރެވުނުކަމުގަިއވިަޔްސް ްމިހާރު ްހަމަ ްއެޖެންާޑ ްނުވަތަ މިގެންދަނީ

ްރައީ ްމިއޮތް ްމިހާރު ްެއ ްދަންނަަވއިފިން ްބާުބްއަޅުަގނޑު ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްއެކަންް ްމިހާރު ްއެހެންނަމަވެސް، ްދެން، ްގެންނާަނމޭ. ނޑު ްއަޅުގަ  860ނިމުނީމާ

ްކޮމިޓީގެް ްއިާދރީ ްއެއާބެހޭގޮތުން ްމިދަނީ ްނުގެންދެިވގެން ކުރިއަށް

ްއޮީތާމް ްެއގޮތަށް ްސެޓްކުެރވިފަިއ. ްއެޖެންޑާއެްއ ްނަިއސް ލަފައެއްެވސް

އަޅުަގނޑަށްްަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގްއެގޮތަށްްކުރިއަްށގެންދަން.ްމިހާރުވެސްް

ްމިދޭތެރެއިންް ްލަސްކުރެވިފަިއ ްގެންދިޔުން ްކުރިއަްށ ްބަޙުސްތައް ބާބުގެ

ްެއއްޗެިހް ްމާއްދާަތކުގެ ްަބއެއް ްފާސްނުވެގެންދިޔަ ްކުރީަގއި  865އިޞްލާޙު

ްކުރެވިަފިއ،ް ްއެޖެންޑާެވސް ްކުީރގައި ްމިދޭތެރެއިން ްގެނެސްގެން މިތަނަށް

ްބާ ްއެދޭތެރެއަްށްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްއެޖެންޑާކުރެވިަފއި ްގެންނަން ުބ

ްބައެއްް ްމެންބަރުން، ްޢިއްޒަތްތެރި ްެޖހިގެން ްއެމައްސަލަ ގެނެވުނީމާ

ްއެަބް ްކުަރއްވަމުން ްައޅުަގނޑާ ްއެސުވާުލވެސް ްމެންބަރުންވެސް ޢިއްޒަތްތެރި
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ނުޑްެއކަްން ްއަުޅގަ ްހެއްދެވީ.ްދެން ްރައީްސްމިހެން  870ގެންދަވާ،ްީކއްެވގެންހޭ

ްއެ ްދެން،ްކުރިގޮތް ްގެންިދޔައިން. ްދަންނަވަމުން ނޑު ްައުޅގަ ފަރާތްތަކަށް

ްމިހާރުް ްމިއުޅެނީ ްދަންނަވާލަން ްއެހެންވީމަ، ްމިހާރު އެހެންނަމަވެސް،

ްދެންް ްނިމޭއިރަށް، ްބާބު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްމި ްހަމަ މިއޮތްގޮތުން

ްއެއްޗިހިަތއްް ްބައިވަުރ ްފާސްނުވެގެންިދޔަ ްބާބުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ

ނޑުމެންްބަޙުސްްެފށުމުގެްކުރީަގިއް  875އެބަހުރި.ްއެހެންވީމަ،ްއެްައިއސްްއަުޅގަ

ްމިއެޖެންާޑެގް ްއޭުރން ްވާހަަކ. ްގެންނާނެ ްއަޅުަގނޑު ްމިދޭތެރެއަށް ނިމުނީމާ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއާދެ، ްދަންނަވަނީމި. ްފުރިހަމަކުރެވުނީކަމަށް ްހަމަ މިބައި

ް ްއެދެން. ްނިންމަވާލަދެއްވުން ްވާހަކަފުޅު ްހިއެއްނުޭވްމެންބަރު އަޅުަގނަޑަކށް

ްކޮންމެހެން...

ް880 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްއިާދީރްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙަަސންް ްޔަޤީންެވއްޖެ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްވާހަަކފުޅުން ްަރއީސްެގ ްޢިއްޒަތްތެރި

ްްްޢަފީފްްވާހަކަެދއްކެވުްނ: ްއެހެންވީމަ، ްނިންމަވާނެކަމަށް. ްއެޖެންޑާކުރަން އޭގެމާނަައީކްކޮމިޓީން

ްމަނިކުފާނަށްް ްނިންމެވުން ްކޮމިޓީގެ ްއިދާރީ  885މިހާރުވެސް

ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވަނީއޭ.ް

ް

ްދެންނެީވްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަުޅަގނޑު ްވާހަަކއެއްނޫން. ްއެނގޭ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްނޫން. ނޫން،

ްނުނިންމިޔަސްް ްދެންނެވީ ްއަުޅަގނޑު ްކިހިނެއްޯތޭއވާނީ. ނުނިންމަވާފިއްޔާ

ްއެބައޮތޭ.ްއަޅު ްފުރުަޞތު ްކުރެއްވުުމގެ ްމިކަން  890ަގނޑުމެންނަށް

ްމަޖިލީހުގެް ްމިޢިއްޒަތްެތރި ްެއކަމަކު، ްއެއީ. ްކަމެކޭ އެކަންކުރަންޖެހޭނެ

ްކުރިޔަނުދޭންް ްމިކަންތައް ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެިރ އެްއވެސް

ްއަޅުަގނުޑް ްވާހަަކ ްޤަބޫލުނުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ހުރަސްއަޅުްއވަފާނެކަމަށް

ްމެންބަރުންްމިދަންނަވަނީ ްޢިއްޒަތްެތރި ްެއއީ ްއެްއޗަކީ. ްމިދަންނަވާ ްއެއީ .

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްވިސްނީމާ ްއެކަންކަމަށް ްހުވަާއއި ްހުންނެވި  895ކުރަްއވަިއގެން

ްނުަވަތް ްހުރަސްއެޅޭނެ ްމިކަން ްއަދާކުރުމުގަިއ، ނޑުމެން ްއަުޅގަ ވާޖިބު

ްއަޅުަގނޑަްށް ްކަމެއްކުރަްއވާނެކަމަްށ އުނދަގުލެްއވާެނގޮތަކަްށ
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ްމަޖިލީހުގެްޤަބޫލު ްމިޢިއްޒަތްތެިރ ްމިދެންނެވީ، ްއެހެްނ ކުރެވޭކަެށއްނެތޭ.

ްއަޅުަވްން ްޢިލްޒާމް ްއެ ްބަލާއިރު ްހުވަޔަށް ްތިބި ްކުރައްވަިއގެން މެންބަރުން

ްޖާަގއެްއްްއަޅުަގނޑުމެން ްއަުޅވާނެ ްއިސްތަށިފުުޅގައި ްމެްނބަރެއްގެ  900އެްއވެސް

ްނެތީމާްއިނގޭތޯ.ް

ް

ްން()ނިޒާމާހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްގެްނދެވު

ް

ްހިތްވަރުްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙަަސންް ނޑުމެްނނަށް ްއަުޅގަ ްވާހަުަކައިން ްތިދެއްެކިވ ްމަނިކުފާނު  905އާދެ،

ްމިމައްސަަލްްޢަފީފްްވާހަކަދެއްެކވުން:ލިބޭ.ް ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް،

ްއައިްސގެްން ްމިމައްަސލަ ްގޮތަކަްށ ްކަންބޮޑުވާ ްއަުަޅުަގނޑުމެން މިހާބޮޑަށް

ްނެގިގެްންްމިއުޅޭއިުރގައި ްނުުކތާ ްިނޒާމީ ްޖަލްސާތަކުގައި މިމަޖިލީހުގެ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްުއޅޭއިުރގަިއ ްނުގެންދެިވގެން ްކުިރއަށް ްއެޖެންޑާ މަޖިލީހުގެ

ްވަރަށްް ްހަުަމަ ނޑަުަށްެވސް ްއަޅުގަ ްހޯދަން. ްޙަުައްލެއް ްމިއަށް  910އެބަޖެހޭ

ްމަޖިލީހުެގް ްވަޒީރުްނގެ ްޙަުައްެލއް، ްޤަބޫލުކުރެވޭ ްޮބޑަށް ްވަރަށް ރަނގަޅު

ްއެހެންވީާމ،ް ްއެހުށަހެޅުއްވީ. ްނަޝީދު ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްކޮމިޓީެގް ްިއދާރީ ްހުއްޓާލާފައި ްޖަލްސާ ްމިަވގުތު ްައޅުަގނޑުމެން ކީްއވެތޯ

މަޝްވަރާްހޯދައިގެްންދެންްމިޖަލްސާްކުރިއަށްްގެންދަންވީޫނންތޯއޭ.ްއޭރުްން

ް ނޑު ްއަޅުގަ ްދާނެކަމަށް ުަޅަށް ްރަނގަ ްކަމެއްވެސް  915އުންމީދުކުރަންްހުރިހާ

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ް

ްނިޒާމާބެހޭްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޅުަގނުޑ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަްތތެރި ްުޝކުރިްއޔާ އާދެ،

ްމިދެންް ްއަނެއްކާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްގިނަ ްވަރަށް ްމިހާރު  920ނުކުތާއެއް

ްއަޅުަގނަޑކަްށް ްއެހެންނަމަވެސް، ްއެދިުިަވޑަިއަގންނަވާ. ްއެބަ އެގޮތަށް

ްކަންތައްތަްއްހިއެ ްއޮްތ ްއެޖެންޑާަގއި ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްކޮންމެހެން އްނުވޭ

ްނުކުތާަގއިް ްނިޒާީމ ްމީގަިއ ްއެދެން ްުނގެންދެވޭކަމަްށވަްނޏާ ކުރިއަށް

ްކަމެއްހެއްނެްއ.ް ްބޭނުންތެރި ްމާ ްހޭދަކޮްށލުމަކީ ްަވގުތު އަޅުަގނޑު
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ްއަރުވާނަްން ްފުރުަޞތު ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދަމަށް ްޒާހިރު ްދެން  925އެހެންމަވެސް،

ްަވޑަިއގެންފައިްއޮތީމާްގދ.ގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.އެދި

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިޤާނޫނުއަސާީސްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްއަޅުަގނުޑ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެިރ  930ްޝުކުރިއްާޔ

ްދަްޒާހިރުްާއދަމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެއްެޗްއ ްމިމަޖިލީހުގައި ްމަދުން ްވަރަށް ންނަވަމުންްއިޞްލާޙުކުރުމާމެދު

މިއަންނަނީ.ްއެހެންމަވެސް،ްިމއަދުްމިތާނގައިްވާހަކަްދެެކވެުމންްމިދާގޮތުންް

ްއައިްސގެްން ްޚިޔާލަށް ނޑަށްެވސް ްއަޅުގަ ްދަންނަވާަލން ްއެއްޗެއް މިކަމާމެދު

ްރައީސް،ް ްޢިއްޒަްތތެރި ްއާދެ، ްދަންނަވާލީ. ްއެިދ ްފުރުޞަތަކަށް އަޅުަގނޑު

ްރައްޔި ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙުކޮށްދިނުމުގެްޤާނޫނުއަސާސީެއއް  935ތުންނަށް

ްެއކަމަށްް ްއަުޅަގނޑު ްބަލައިލާއިުރގައި ނޑު ްއަުޅގަ ްކޮބައިތޯ ބޭނުމަކީ

ްވިސްނެނީް ނޑަްށ ްއަޅުގަ ްފެންނަނީ، ްައޅުަގނަޑށް ވިސްނާލިއިުރގައި

ްރައްޔިތުންނަށްް ްދިވެހި ްމަޤްޞަދަކީ ްއިޞްލާުޙުކރުމުގެ ޤާނޫނުއަސާސީެއއް

ް ްއަރާމުގައި ްއުފަލާިއ، ްމަުގްމިނިވަންކަމާ، ދިރިުއޅުމުގެ

ްއެަމގުް ްއެހެންކަމަށްވާއިުރަގއި،  940ތަނަވަސްކޮށްދިނުންކަމަށް.

ްދެގޮތަކުން.ް ްއެންމެ ްއޮތީ ްތަނަަވސްކޮށްދެވެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއޮްތް ްފާސްކޮށްފައި ްހުށަހަޅާ ނޑުމެން ްއަުަޅުގަ ްމިތަނަށް އެްއގޮތަީކ،

ްޢަދުލުއިންސާ ްދެވަނަކަމަކީ ްމިނިވަްނކަން. ްޙައްޤުތަކާ ްކޮންމެްއަސާސީ ފު.

ްކޮންެމް ްވެިރކަމެއް ްކޮންމެ ވެުެރިކަމެްއްދިވެހިރާއްޭޖގަިއްއޮތްކަމުަގިއވިޔަސް

ްނުކުެރޭވް ްޤާިއމް ްޢަދުލުއިންސާފު ްއޮތްކަުމގަިއވިަޔސް  945ޤައުމެްއގައި

ްވަނީިވއްާޔ،ް ްވެރިކަެމއްްރަނަގޅަކަށްްނުހިންގޭނެ.ްއެހެންކަމަށް ޤައުމެްއގައި

ްނުވަތަ ްއެޤަުއމު ްރައްޔިތުންނަށް ްއެްްދިވެހި ްަރްއޔިތުންނަށް އެޤައުމެއްގެ

ްވަަރްށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްނުލިބޭނެ. ްފުރުޞަތު ްދިރިއުޅުުމގެ ްއަރާމުަގއި އުފަލާއި

ްފާސްވެގެްން ްބާުބ ްޢަދުލުއިންސާުފގެ ްމިތާނގައި ްރޭގައި ހިތާމަކުރަން

ްނުދެންް ްވޯޓު ްވަރަްށ ްާމއްދާއަކަށް ްެއއްވެސް ްައޅުަގނޑަށް  950ދިޔައިރުަގއި

ް ްބާބަށް. ްވޯޓުދޭންްޢަދުލުއިންސާފުގެ ްއެބާަބށް ްައޅުަގނޑަށް އެއީ
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ްދެްން ްމިޮއތްގޮތުން ްބާބު ްިމއޮތް ްފާސްވެފައި ްމިހާރު ްދެން، ނުފެންނާތީވެ.

ްޖަޕާނުގެް ްފެނިގެްނދާނީ ްމުސްތަޤްބަލުގައި ްފެންނާނީ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްޝަރީޢަތްކުރާތަްން ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްއައިސް ްސުންމަކާނު ކަވަަސކީން

ްއެހެން ްނޭނގޭ. ްދިވެހިރާއްޭޖެގްނޫންކަންވެސް ްެއގޮތަށް  955ކަމަށްވަނީިވއްޔާ

ްދިއުމުްން ްފާްސެވގެން ްާޤނޫނުއަސާސީަގއި ްބާބު ޢަދުލުއިންސާފުގެ

ްދަންނަވާލީ.ް ްމިފުރުޞަތުަގިއ ްެއވާހަކަ ްހިތާމަކުރާތީ ްވަރަްށ ނުޑ އަުަުޅގަ

ްޮއވެގެްން ްމިފާސްެވފައި ްމިގޮތަށް ްމިއޮތީ ްދަންނަވަްނ ނުޑ ްއަުޅގަ ދެން،

ްމިޤާނޫނުއަސާސީ ްޤާޫނނުއަސާސީއަްށްްމިގޮތަށް ްމުޅި ްޮއެވގެން ެއކުލެވިފަިއ

ްޖެހިލުންވާް ްވޯުޓދޭން ްމިޤާނޫނުއަސާސީއަށް ުަޅުަގނުޑ ްއަ  960ވޯޓުދޭއިުރގަިއ

ްރައްޔިތުންނަްށް ްދިވެހި ްހެދިގެން ްމިޤާނުައސާސީ ްމިގޮތަށް ވާހަކަ.

ްޢަދުލުއިންސާފާިއ،ް ްމިނިވަންކަމާިއ، ްއުޅޭ ްހޯދައިދޭން އަޅުަގނޑުމެން

ްނުލި ްއަރާމު ްފުރިހަަމްއުފަލާއި، ްޭއގެ ްވަނީިވއްާޔ ްހިނގައްޖެކަމަށް ބިގެްނ

ްޒިންމާްމަނިކުފާނުްއިސްތަށިފުޅުގައިްއަުޅއްވަންްޖެހޭނެ....

ް965 

ް

ނުޑެގްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަުޅގަ ްއެދެން. ްއިީށނދެވަޑަިއގެންދެްއވުން ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެުެރި

ް ްައޅާނަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްޒިންާމއެއް ްއަޅަންޖެހޭ އެކަމަުކ،ްބޮލުގައި

ްނެތްކަމަްށް ްޙައްެޤއް ްެއްއވެސް ްވިދާޅުވުުމގެ ްއެހެން ްމެންބަރަށް ޢިއްޒަތްތެރި

 970އަޅުަގނޑުްދަންަނވާލަން.ްއާދެ،ްތ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާްޟް

ްރަޝީދު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްއަޅުަގނޑުްޝުކުރިއްޔާ  975ްަރއީސް،

ްސުވާލެްއްްރަޝީދުްވާހަުަކަެދއްެކވުން: ްއަރިުހން ްމުޤައްރިރުގެ ްކޮމިޓީގެ ްޑްރާފްޓްކުރާ ްއަދި މަނިކުފާނަށާ

ްއެއްޗެްއެގް ްމިތަނަށް ްބާބެއް ްއެވިދާޅުވާ ްކީއްވެެގންތޯ ްބޭނުންވަނީ ކޮށްލަން

ްނުގެނެސްފަިއް ްގެނަިއގޮތަށް. ްއެއްޗެހި ްެއހެން ްނުގެނައީ ްލައިގެން ދަށަށް
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ްއަުޅަގނުޑްމި ްެއއާއެުކަގިއ، ްދެން، ްީކއްކުރަންތޯ. ްމިދަްއކަނީ ްމިވާހަކަ އަދު

ްމިއުޅެނީް ްެދން ްމިޤައުމު ްވާހަކައަކީ ްބޭނުން ްދަންނަވާލަން  980ދެން

އެންމެންވެސްްމިއުޅެނީްވަރަްށްބޮޑަށްްވެރިކަންްބޭނުންވެގެްނ.ްއަޅުަގނޑަްށް

ްމިޤައުމުގައި ްމާދަމާ ްބޭފުޅުން. ްގިަނ ްވަރަށް ްކުރިމަތިން ވެުެިރކަމަްށްްފެނޭ

ްމީހަުކް ްހަވާުލވާްނވެސް ްެއއާ ްައވަހާރަެވއްޖިއްާޔ ްބޭފުޅަކު ހުރި

ްއޭަނއާިއް ްވެުެިރކަން ްމިޤައުމުެގ ްެއހެންވީމާ، ްއެބަހުރި. ތައްޔާުރވެގެން

ްހަދަންް ްހަދާގޮތަަކށް ްއޭނަ ްހަވާުލކޮށްފައި  985ހަވާލުކުރަންވީނޫންތޯ.

ްއެހަ ްދެން ްޖެހިލަން ްެއއްފަރާތަކަށް ްހިނގާށޭ ދާގޮތެްއްއަޅުަގނޑުމެން

ްމިއުޅެނީް ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްހަދަުަންވީނޫންތޯއޭ. ްއެހެުެން ބަލައިލަން.

ްމިއުޅެނީް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނޫނިއްޔާ ްއިޞްލާޙުކުަރންތޯ ޤާނޫނުއަސާސީ

ްއެެހންކަމަށްވަންާޏް ްހަވާލުވަންތޯ. ްއެއާ ްވައްޓާލާފައި ްސަރުކާރު ްއޮތް މިހާރު

ް ްދިނީމާ ްޤައުމު ްީމހާއަށް ްހުރި ްތަްއޔާރުަގއި ްއެކަްންއެކަމަށް  990މާރަނގަޅަށް

ްޕޮއިންޓަީކ.ް ްަމއިަގނޑު ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްކުރާނެ.ްއެކަމަުކ،ްެއެއްއްނޫން އޭނަ

ްއުޅެނީ.ް ްނުގެެނވިގެން ްއެމިތަނަށް ްީކްއވެގެންހޭ ްމިދެންނެވީ އަޅުަގނޑު

ްއެޮއީތް ްިވދާޅުވޭ ްއެަބ ްމުޤައްރިރު ްކޮިމޓީން ްޑްުްރާފްޓިންގ މިހާރު

ްއެހިފަ ްއެހެންވެއްިޖއްޔާ ްކީއްކުރަންޯތ،ްޑްރާފްޓްކޮށްފައޭ. ްއޮީތ ހައްޓާފައި

 995ކޮންއިރަކުންްމިތަނަށްްގެންަނންތޯ.ްކަމެއްްއޮުޅވާލުމުގެްބޭުނމުގައިތޯްެއކަންް

ްއެްއޗެްއކަމަށްވަންާޏް ްއޮތް ްނިމިފަިއ ްއެއީ ްއެހެންވީމާ، ްެއއޮތީ. ކޮށްފައި

މިތަނަށްްގެންނަންވީނޫންތޯއޭ.ްދެންްތިބޭފުޅުންނަުަށްްމިހާރުްއޮތްްސަރުކާުރް

ނުޑްމިދެންނެވީ.ްކަމުނުދާކަމަ ްއަުޅގަ ްފަރާތް ްަހވާލުކުރަންވީ ްއެކަން ށްވަންޏާ

ްިތއްބެިވ.ް ްއެބަ ްމިތާ ްބޭފުޅުްނ ްތިބި ްބޭނުންވެފައި ްބޮޑަްށ ްވަރަށް އެކަމަށް

ްކުރަން.ް ްއެކަންތަްއތައް ްހިނގާ ްހަވާލުކުރަމާ ްއެބޭފުޅުންނާ  1000އެހެންވީމާ،

ްކުެރވޭެނހެނެއް ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްހިއެއްުނވޭ ްދެންްއަޅުަގނަޑކަށް .

ްމަޖިލީހުންް ްއެހެން ްމިއީ. ްމަޖިލީހަކީ ްމަތީ ްއެންމެ މިޤައުމުގައި

ނުޑް ްއަުަުޅގަ ްއޮތީ. ްބާރުތަކެއް ްހުރިހާ ްމިޤައުމުގެ ތިމަންނަމެންނޭ

ްދަންނަވަްން ްައޅުަގނުޑ ްހަމައެާއއެކު، ްއެއީ. ްނޫން ޤަބޫލުކުރާކަމެއް

ްއަލު ްޑްރާފްޓްތައް ްހުރިހާ ްނިމުނުއިރު ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމިހާރު  1005ްންބޭނުންވަނީ
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ްބޮޑަްށް ްވަރަށް ްއެބަހުރި. ްއެއްޗެހި ްޑްރާފްޓްކުރެވެންޖެހޭ ްގެނެސް މިތަނަށް

ނޑުް ްއަުޅގަ ްޭއރު ްއެބަހުރި. ްޑްރާފްޓްތައް ްހުިރ ްެގއްލިފައި ޙައްޤުތައް

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްކީއްެވގެންތޯ. ްދިނީ ްފުރުޞަތެއް ްރައީްސއަށް ޢިއްޒަތްތެރި

33ްް ްއެކަމަުކ، ްނިންމަން. ްނުނިންމުނު.ްޮނވެމްބަރަކ33ްަނޮވެމްބަރަށް ްށ

ްއަލުންް ްހުރިހާކަމެއް ްހުރި ްކުރެވިފައި ްެއގޯސްޮކށް ްއަލުން  1010އެހެންވީމާ،

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްފުރުޞަތު ްބަޙުސްކުރުމުގެ ްއެެއއްިޗްއސަށް ްގެނެސް އަނބުރާ

ްނުކުރަްން ްޤަބޫލެއް ނޑު ްއަުޅގަ ްދެއްވަންޖެހޭނެ. ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ރައީސް

ްމި ްސަރުކާރެއް ްެއްއވެސް ްއެސަރުކާރަްށްމުސްތަޤްބަލުގައި ްައއިްސ ތަނަށް

ްއޮތީ،ް ްބާުރތަކެއް ްހުރިހާ ްކުރެވޭނެކަމަކަށް. ްވެރިކަެމއް ހަމަޖެހިލައިގެން

ްއެއޮތީ.ް ްހަވާލުޮކށްފައި ްރައީސްައކާ ްމަޖިލީހެއްގެ ްނެތް ްހަމައެއް  1015އިންސާފެއް

ނޑެއް.ް ްއެކަންްޤަބޫލެއްްނުކުރާނަންްައޅުގަ

ް

ް

ްޖަލްސާްނިންމެވުން.ް-3ް
ް1020 

ްއަޅުަގނުޑްްއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެް ްނުކުތާއަަކށް ްނިޒާމާބެހޭ ްކޮްނމެހެން ްއަޅުަގނޑު ްދެން އާދެ،

ްބަލާނަން.ް ްެދޭވތޯ ްކުރިއަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެޖެންޑާާއިއގެން ްނާރުވާ ފުރުޞަތު

ނޑުްމަިޖލީހުގެްޖަލްސާް އެޖެންޑާާއއިގެންްކުރިއަށްްނުެދވޭކަމަށްވަންޏާްއަުޅގަ

ްއަ ްއެހެންގޮތެއް ްއެނޫން ްދެން ްދެން،ްނިންމާލާނީ. ްނެތް. ނަޑކަށެްއ ުޅގަ

ްމެންބަރުންް ްިޢއްޒަތްެތރި ުައިގެން ްނަންގަވަ ްނުކުތާ ްނިޒާމާބެހޭ  1025ކޮންމެހެން

ްނެތްް ްބޭނުމެއް ްދިއުމުގެ ްމިގޮތަށް ްތިބެގެން ްމިތާ ްައޅުަގނޑުމެން ވަގުތުަތއް

ްކުިރއަްށް ްއަުޅަގނޑު ްއެޖެންާޑއާިއގެން ްއެހެންވީމާ، ްއެއްގޮތަކަްށވެސް. ހަމަ

ްބަ ްއަޅުަގނޑު ްޖަދުވަލުތައްްދެވޭތޯ ްހިމެނޭ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ލާނަން،

ްފުރުޞަތުް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްެއގޮަތށް ދަންނަވާލަދެއްވުމަށް.

ްއިތުރަކަށްް ްދެން ްނިންމާލާނީ. ްޖަލްސާ ނުޑ ްއަުޅގަ  1030ނުދެއްަވއިފިއްޔާ

ނަޑްށް ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްނާުރވާނަން. ްނުކުތާއެއް ްިނޒާމާބެހޭ އަޅުަގނޑު
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ނުޑްްއެހެންވީމާ،ްމަޖިލީހުގެ ޖަލްާސްކުރިއަްށްގެންެދވެންްނެތުނީމާްއަުަުޅގަ

ްމިހާހިސާބުންްޖަލްސާްނިންމާލީ.ް

ް

 1035ްޖަލްސާްނިމުނީ.ް.العالوينްربްهلل والحود
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