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 ސާްފެށްޓެވުން.ޖަލްް .1

   

ްعلىްوالسالمްوالصالةްهللްالرحين، الحودްالرحويްهللاްبسنްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
ްްޖަލްސާްފެށުނީ.ް.واالهްوهيްوصحبهްآلهްوعلىްهللاްرسول

ް5 

ދިރާސާކޮށްްޑްރާފްޓްކުރާްކޮމިޓީއިންްއަލުންްޑްރާފްޓްކުރައްވާްް-2

ފޮނުއްވާފައިވާްްފޮނުއްވާފައިވާްބާބުތަކަށްްމެންބަރުންް

ްއިޞްލާޙުތައްްކުރިއަށްްގެންދެވުން.
ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްޞަ ްަވޑަިއގެންދެްއިވ247ްްރައްޔިތުންެގ ްޖަލްސާއަށް  10ވަނަ

ް ްމިހާތަނަށް ްއާދެ، ްމަރުޙަބާ. ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި 59ްއެންމެހާ

ްަވޑަިއގެންދެްއވައި ްމެންބަރުން ްއެޖެންޑާަގިއ،ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރު ްއާދެ، ފި.

ްޖަލްސާ ްމި ްމިއޮތީ، ްއަިއޓަމަކަށް ްދެވަނަ ްޑްރާފްޓްކުާރްގައި ދިރާސާކޮށް

ްމެންބަރުންް ްބާބުތަކަްށ ްފޮނުއްވާފައިވާ ްޑްރާފްޓްކޮށް ްއަލުން ކޮމިޓީން

ްމިހާރުް ްިމގޮތުން ްގެންދިއުން. ްކުރިއަށް ްއިޞްލާޙުތަްއ  15ފޮނުއްވާފަިއވާ

ްބާބު ްމަޖިލީހުގެ ްބަރައްޔިތުންގެ ްއެ ްހުށަހެޅި ްއިޞްލާޙުތައް ސްގަިއްހުުުެގ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއެދިވަަޑިއގެންނެިވ ބައިވެުެިރެވވަަޑއިގަންަނވަން

ނުޑްރުވެމެންބަރުންނަށްްފުރުޞަތުްއެ މުންްމިގެންދަނީ.ްއާދެ،ްމިހާރުްއަޅުގަ

ފުރުޞަތުްއަރުވަންްިމއޮތީްުފވައްމުލަުކގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެްނބަރުްމުޙަންމަދުް

ްދީ ްމެންބަރު،ްއިބްރާހީމް ްިޢއްޒަތްެތރި ްހއ.ގެ ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ  20ދީ.

ްހދ.ގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއާދެ،ްއާދެ.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްސެޝަންަގިއްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްކުރީެގ ްމީގެ ްސާފުކޮށްލަން. ްމަޢުލޫމާތެއް ްރިޔާސަތުން  25ްހަމަ

ްވިދާްއަްޙމަދުްއާދިލްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްްމިނެޓްގ3ްެޅުވި ްދެްއވަން 99ްްފުުރޞަތެއް ދޮޅުަގޑިއިުރްމިނެޓް،

ނޑުމެންނަށްްލިސްޓްްލިބިފައިް ނަޑއެުޅއްވީ.ްދެންްމިހާރުްައޅުގަ 33ްްއޭގެކަ
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ްއެހެްނވެ ްއެބައުޅޭ. ްަވުގތަށްވުރެބޭފުޅުން ްއެދެްއވި މާްްއްިޖއްޔާ

ްހަ ްކުަރއްވަނީ. ްިޚޔާލުފުޅު ްކިހިނެއްތޯ ްއެހެްނވީމާ، މަްއިތުރުެވގެންދާނެ.

 30ހުރިހާްބޭފުޅުންނަށްްފުރުޞަތުްދެއްވަނީތޯ،ްނޫނީްގަޑިްޖެހުމުންްފުރުޞަތުް

ްނުލިބުނުް ްފުރުޞަތު ްވާހަކަދައްކަން ްމީހުން ްތިބި އެދިަވޑަިއގެންފައި

ތޯ.ްއެހެންްނޫނިްއޔާްވާެނގޮތަީކ،ްކަމުގަިއވިަޔސްްއެހިސާބުންްނިންމާލައްވަނީ

ް ްދެއްވާފައި ްފުރުޞަތު ްޖަލްސާަގިއވެްސ ްކުރީގެ ްޖަލްސާގައިްމީގެ ްމި އޮތީ

ްއެހެންވެގެްން ްސާފުކޮށްލަންޖެހޭ. ނޑު ްައުޅގަ ްގޮެތްއވެސް ހައްދަވާ

 35ްދަންނަވާލީ.ްޝުކުރިްއޔާ.ް

ް

ް

ންްިތްފާހަގަކުރެްއިވްއާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްނިޒާމީްނުކުތާއެްއގެްދަށުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްބަލައިގަނެވޭްނުކުތާއަީކ،ް ްނުކުތާެއްއކަމަށް ްމިހެންްނިޒާމީ ްނެތް.ްއެއީ ކަށެއް

ްދައްަކވަްން ްެއވާހަކަުފޅު ްނަންގަވަންޏާ ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ްމިގޮތަށް  40ދެންނެވީ

ްދެންް ްމަދުވެގެންދާނީ. ްފުރުޞަތު ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެުެރި ތިއްބަވާ

ް ްއަޅުަގނޑުމެން ްކުރީގައިވެސް ްމީގެ ްގެނެސްފައިްމަލުޢަމިހާރު ކުރަމުން

ް ްހަމަާވއިރުްއޮތްގޮަތކީ، ްވާހަކަފުުޅްްވަގުތު ްމެންބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްޫދކޮށްލީ. ްބޭފުޅުން ްނުދެއްކެވޭ ްދެްއކެިވފައި ްވަރަކަށް ދެންްދެއްކެވުނު

 45ްވާހަކަތަުކގަިއ،ްއަޅުަގނޑުމެންްްބެހޭގޮތުންްދެކެވުނުކުރީަގއިްއިންތިޤާލީްބާބާ

ްނުކުތާތަކެްއް ްނިޒާީމ ްގިނަ ްވަރަށް ްގެްނދިޔައިރު ްަކނަޑއަަޅއިގެން ވަގުތު

ް ްނެގި ްެއއީ ްކުރަންޖެހ24ްްޭއަދި ްދަުށން ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްމެންބަ ްޢިއްޒަްތތެރި ްޚިޔާލުފާޅުކުރައްވާަފއިވާީތ،ްމަސައްކަތްތަެކއްކަމަށް ރުން

ްދެންް ްެގންދިޔައީ. ްއުސޫލުތަަކކަށް ްތަފާތު ްަވކި ްމިދެންނެވިހެން އަޅުަގނޑު

ްވާހަކަފުުޅް ްމެންބަރުން ްަބެއއް ްމީގައި ްއުންމީދުކުރަްނ  50އަޅުަގނުޑ

ްދައްކަ ްނުކުރަްއާވްާވއިރު، ްމަޑެއް ްހަމަވަންދެން ްތިންމިނެޓް ކޮންމެހެން

ްކުރެވޭނެކަމަްށް ްއެކޮމަޑޭޓް ްމި ްހަމަ ްއެހެންވީމާ، ްދޫކޮށްލައްވާ. އެބޭފުޅުން

ްނުވެވެްސް ްއެހެްނ ްފަހަރެއްގައި ްދެން ްއަންނަނީ. ްހިތަށް އަޅުަގނޑު

ްމުޙަންމަ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްފުވައްުމލަކުގެ ްއާދެ، ދުްހިނގައިދާނެ.
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 55އިބްރާހީމްްދީދީ.ްއާދެ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްމާލޭގެްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުް

ްއަޙްމަދުްއާޠިފް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއެްއޗަކުްންްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުް  60ްޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއާދެ،ްމަނިކުފާނުްތިވިާދޅުވި

ްުކޑަކޮްއާޠިފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްނުކުާތްއަޅުަގނޑަށް ްނިޒާމީ ްމިދެންނެވީ. ްއޮުޅންއަރަިއގެން ށްުް

ްވަގުުތް ްބޭފުޅުންނަށް ްތިއްެބވި ްނަންގަވާފައި ްފުރުޞަތު ނެގީމަ

ނޑާަފޭއް ްކަ ްއެަވގުުތ ްވިާދޅުވަނީ ްކުރީަގއި ްވިދާުޅވީ. ކުޑަެވގެންދާނެއޭ

ްތިމަންނަްމިދެނީްއެހެންވީމަ.
ް65 

ް

ްއިނގޭްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވާހަކަފުެޅއް ްަވގުުތްރަނގަޅު ްެއގޮތަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްތިވިދާޅުވީ. ތޯ

ްވާހަަކެއއް.ް ްއޮތް ްދަންަނވާފައި ްއެއީ ްވާހަކަ ްގެންާދ ްއުނިކޮްށގެން އެގޮތަށް

ް ްެއގޮތަށް ްެއހެންނަމަވެސް،ްޢަުައަދި ްގެންދިަޔއީ. ްކުރަމުން މަލުވެްސ

ް ްއޮތީ ނަޑއަޅާަފިއ ްކަ ްމި ްިމހާރު ްދަންނަވަން  99ް70އަޅުަގނުޑ

ްޢިއްް ްވަންޏާ ްސުވާލުަގިއ،ްޒަތްތެމިނެޓްއިރުކަމަށް ްކުރެއްިވ ްމެންބަރު ރި

މިނެްޓއިރުްތެރޭަގިއ99ްްް،އްޔާްއެއަށްްޖަވާބުްއަުރވާއިރުްވިްއެގޮތަށްްބަަލއިފީ

ްަވގުތުް ނޑޭ ްކެ ްނުކުތާއަށް ްނިޒާމާބެހޭ ްދެން ްނުދާނެ. ހަމަޖެހިގެންނެއް

ްއެހެންް ްހިނަގިއދާނެ. ްދިގުވެގެްނވެސް ްއެއަްށވުރެްނ ނަޑއިފިްއޔާ ކަ

ްެގއް ްގެންދިއުންްވަގުތުަތކެއް ްބައްލަވަިއގެްނ ްއެގޮތަށް ްދެން  75ލިއްިޖއްޔާ.

މަލުކުރަމުންްއައީްއެގޮތް.ްއާެދ،ްޢަކަންނޭނގެްރަނގަޅުވާނީްައޅުަގނޑުމެންް

ްދީދީް ްއިބްރާހީމް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ފުވައްމުލަުކގެ

ްވާހަކަފުޅަިއގެންްކުިރއަށްްަވަޑއިގެންެދއްވުންްއެދެން.ް

ް

ްބާބަށްްްްނބަރުްުމޙަްނމަދުްފުވަްއމުލަކުްމެ ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ްއާދެ، ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި  80ްޝުކުރިއްޔާ

ްްއިްބރާހީމްްދީދީްވާހަކަެދއްކެުވން: ްގެނަިއއިރު، ްކޮށްގެން ްއިޞްލާޙުތަކަްށްްހުށަހެޅިފައިރީޑްރާފްޓް ހުރި

ް ްމިްބަލާލާއިރު، ްއަންނަނީ ްދެންނެވެން ްގޮތެއްަގއި ްުޖމްލަ ނޑަށް އަުޅގަ
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ްހުރިހާްއަލު ްހުރި ްހުށަހެޅިފައި ްގެނަިއގޮތް ްޑްރާފްޓްކޮްށގެން ން

ްއެހެންކަމުންް ްރަނަގޅޭ. ނޑަށް ްައޅުގަ އިޞްލާޙުތަކަކަްށވުރެން

ްވާހަަކއެްއް ްއަުޅަގނޑު ްއަމާޒުކޮްށގެން ްއިޞްާލޙަކަށް ްވަކި ނަޑއެިޅގެން  85ކަ

ް ްގޮތެްއގަިއްޤަސްދައްކާކަށް ްޖުމްލަ ްއެހެންނަމަވެސް، ްނުކުަރން. ެދއް

ްމިްްއަޅުަގނޑަށް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވާލާނަން. ްއެްއޗެްއ ފެންނަ

ްފާހަގަކޮށްލަްން ނޑު ްއަުޅގަ ްރެޯކޑަށްޓަކަިއވެްސ ްމަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ްއުސޫލުަތްއް ްސިފަތަކާިއ ްއަސާސީ ނޑުމެން ްއަުަުޅގަ ްމިހާރު ބޭނުންވޭ

ްފާސްކު ްމަޖިލީހާފާސްކުރި ްަރއްޔިތުންެގ ްއަޅުަގނޑުމެްންރުމުަގއި  90ބެހޭގޮތުން

ގުިޅގެންްމިހާރުްމަޖިލީހުންްމެންބަރުންްސްކޮށްފައިްއޮތްްފާްސކުރުމަކާއި،ްފާ

ްގިަން ްވަރަށް ްތެެރއިްނ ްރަްއޔިތުންގެ ްއަުޑއައްަސވާފައި ްވާހަކަފުޅު ދައްކަވާ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްަމއްސަލަެއއް ްކަންބޮޑުވާ ްަރްއޔިތުން ްޢިއްޒަތްތެރި އަދަދެްއގެ

ްރެ ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްެއީއްފާހަގަކޮށްލާނަން ްއާދެ، ކޯޑަށްޓަކަިއ.

ްމިހި ްހުށަހެޅިފައި ްމާމިހާރު ްދެވަނަ ްމިބުނާ ްއިޞްލާޙުގައި ްދެވަަންރި  95އްދާ.

ް ްމިއޮީތ، ްގޮތަްށްމާއްދާގައި ްތަމްސީލުކުރާ ްރައްޔިތުން ްނިސްބަތުން އާބާދީގެ

ްއޮތްް ްފާްސކޮށްފައި ްބާރުއަޅާަފއި ްެއުކލަވާލުމަށް ްމަޖިލިސް ރައްޔިތުންެގ

ްއެް ްއްްފާސްކުރުމެއް.ްމީގައި ްބަލާލާއިރު،ްޚީުީއަރިމަތީްސުރުގޮަތކަށްވެސް ައށް

ް ްއޮތުމާ ްނުފެނޭ.ްމިއޮންނަ ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ްއޮތްކަަމކަށް ްުގޅުމެއް ްބޮޑު މާ

ްސުރުޙީގަިއް ްއަރިމަީތ ނޑަެއޅުމޭ ްކަ ްައދަދު ްމަޖިލީހުގެ  100ރައްޔިތުންގެ

ްަކނޑަެއޅިފަ ްއަދަދެއްކަން ްކޮން ްއެއީ ްއެހެންނަމަވެސް، ުެްމިއޮންނަނީ. ްއްކަ

ްހަމަ ްނެތް. ްމިބުނަނީ، ްކޮންމެްއެކަނި ްނިްސބަތުން ްއާބާދީެގ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްއެކުލަވާާލ،5999ްް ްމެންބަރުން ްއުސޫލުން ްހުންނަ ްމެންބަރަކު މީހަކަށް

ްވާހަކަ.ްއެހެންނަމަވެްސ،ްޢިއްޒަތްތެރިް ްއެކުަލވާލާނެ ްމަޖިލިސް ރައްޔިތުންގެ

ްދިވެހިރާއްޖޭެގް ްއެބަޖެހޭ ްޤަބޫލުކުރަން ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ  105ރައީސް،

ނޑުމެންެގްއާ ްައޅުގަ ްެއއީ ްއެްއެޗއް. ްއަންނާނެ ްއިތުުރވަމުން ބާދީއަީކވެސް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއާބާދީއަކަުަށް ްދުޅަހެޔޮ ްސިއްީޙ، އަމާޒަީކވެސް.

ްއިތުރުވަމުންވެްސް ްމީހުން ްވަންޏާ ްއެހެންކަމަށް މަސައްކަތްކުރަނީ.

ްގޮތަކަށްތޯް ްކޮން ްވިސްނާލަންޖެހޭނެ ްދެން ްބަލަންޖެހޭނީ. ދާނެކަމަށް
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ްުފއްޕާްއަޅުގަް ްއެއީ ްބަްއޓަންކުރާނީ. ްަމޖިލިސްކުރާގެ ްަރއްޔިތުން  110ނޑުމެން

ްބޮޑުވަމުްން ްނިސްބަތަކުން ްދިޔަ ްިއތުރުވަމުން ްއާބާދީ ްއުސޫލުން ހަމެއްގެ

ްެގއަކަށްތޯ ްމަލިޖިސްކުރާ ްރަްއޔިތުން ްކަހަލަ ްެދވަަންއަންނަ ްއެއީ ްއާދެ، .

ްކަމާއްދާއާ ްރަްއޔިުތން ްއެްއޗަކީ. ްއޮތް ްދަންނަވަްނ ންބޮޑުވާްބެހޭގޮތުން

ްމާއްދާ.ް ްިތންވަނަ ްކަންޮބޑުޭވ ްމާ ްއަދި ްެއއަްށވުރެން މައްސަލަެއއް.

ްއިންތި ްނިންމާފައިްްބުކުރާގޮތާޚާުާުާމެންބަރުން ނޑުެމން ްއަުޅގަ  115ބެހޭގޮތުން

ްރައީ ްނިންމުން.ްޢިއްޒަތްތެރި ްޖެހެނީ،ްއޮންނަ ްކަންބޮޑުާވން މިްސް،ްމިހެން

ްމެންބަރްކޮން ްސިންގަލް ްމިއޮންނަނީ ނަޑއެޅިފައި ެއްއްސީއެންުްޓިޓުުުސްކަ

ްއެަކުކް ްދާއިރާއަކުްނެވސް ްކޮންމެ ްާދއިރާައކުން ނޑައެޅޭ ްކަ ނުވަތަ

ްަފްސްޚާުާއިންތި ްބަހާލައިގެން ްެއގޮތަށް ްައތޮޅުތައްެވސް ްގޮަތކަށް ބުކުރާ

ްއިންތި ްމީހަކު ްހާހުން ްފަސް ްިމއޮންނަނީ.ްޢިއްޒަތްތެިރްޚާހާހުން  120ބުކުރާގޮތަށް

ްއަތޮޅުތަް ްާވޮގތަކީ ްއޮތީމަ ްމިހެން ްބައިބަިއވެގެން.ްރައީސް، ްއެދަނީ ްއވެސް

ްކޮންެމް ްބައިަބއިެވގެން.ްއެއިން ްއެދަނީ ްރަުަށެްއވެސް ްއެ ްެވއްޖިއްޔާ ރަށެއް

ްިއންތި ްމި ްމީހަކު ްވަކި ްމިްޚާުާބަޔަކުން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޖެހެނީ. ބުކުރަން

ްމެންބަރުންް ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުންގެ ްތަޢާުާރަފްކޮށްގެން ްނިޒާމް ޕާޓީ

ްޚާުާއިންތި ްމެޤަބުކުރާއިުރ، ްޕާޓީތަކުން ްއެކި ްޖެހޭނެ  125ންބަރުންްބޫލުކުރައްވަން

ްމެންބަރެއްްް،ކުރިމަތިލައްވާނެކަމާް ްޕާޓީެއްއެގ ްވަކި ްއެއްބައިން ރަށެއްެގ

ްނުވަަތް ްއެްއްރަށުން ްއަޮތޅެްއގެ ްވަިކްޕާޓީެއއްެގްމެންބަރެއް ްބައިން އަނެއް

ްއެގްތިންްރަށުންްވަކިްޕާޓީއެްއގެްމެންބަރެއް.ްއަނެއްްރަށުންްައނެއްްޕާޓީއެ

ް ްދިާމވެެގން ްމައްސަަލއެއް ްާވޮގތަކީ ްމިހެންވީމަ އަތޮުޅެގްމެންބަރެއް.

ްއެމީހުންނާ ްއެްރައްޔިތުން ްދިޔައީމަ ްތިީއްހަމައަށް ްބުނަނީ  130މީހުން

ްތިމަންނައާބެހޭްދާއިރާއެއްްނޫޭނ.ްއެދާއިާރއެްއގެްމިވެނިްބޭފުެޅކޭް...

ް

ްހަމަވެއްޖެްއާދެ.ްްވަގުތުޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްްފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް ްހުންނަނީ. ްވަރަށްްބޭފުޅެކޭ ްރައްޔިތުްނނަށް ްމިއީ ްމިއުސޫލު  135ްއެހެންވީމާ،
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ްްއިްބރާހީމްްދީދީްވާހަކަެދއްކެުވން: ްއުސޫލެްއކަން ްފާހަގަކޮށްލަންްކަންބޮޑުވާ ްެރކޯޑަށްޓަަކއި އަޅުަގނޑު

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ްކުރިމައްަޗްށްްهللاޢަްބދުފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުް ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްްމަީސޙްްމުަޙންަމދުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްބާބުގެ ްމަޖިލީހުެގ ްރައްޔިތުންގެ ްމިވަނީ ްހުށަހެޅިފައި  12ް140މިހާރު

ް ްއާދެ، ްކޮމިޓީްނ12ްްމާއްދާއަކަށް. ްޑްރާފްިޓންގ ްމަްއޗަށް މާއްދާެއއްގެ

ްމައްޗަްށްްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްއޭގެ ްކަރުދާސް. ްއާދެ، ޑްރާފްްޓ

ްްއަޅުަގނޑުމެންނާ ްމެންބަރުނ42ްްްހަމައަށް ްެއކިެއިކ އިޞްލާޙުވަރު

ްވަންޏާް ްބަާލކަމަށް ްގޮތުން ްއުސޫލެްއގެ ްއެަބއޮތް. ހުށަހަުަޅުއްވާފައި

ްއަ ްޖެހެނީ، ްދަންނަވާަލން ްކޮމިީޓެގްޅުަގނޑަުަްށ  145ޑްރާފްޓިންގ

ްހަ ްއަދި ްނޫނޭ. ްގޯހެއް ްމެންބަރުންތައްްމަސައްކަްތވެސް ްގިނަ ްއެފަދައިން މަ

ްހުށަހަޅުއްވާ ްބަލާއިރު، ްއިޞްލާޙުަތކަށް ްއެބަހުއްޓޭްފަިއވާ އޭގެތެޭރަގިއ

ްކަންތައްތައް ްޑްރާފްޓަށްވުރެން ްނަޒަރުްންްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ރަްއޔިތުންގެ

ްއިޞްލާޙުތަކެްއ.ްޢިއްޒަތްތެިރްބަލާއިރު،ް ްގޮތްތަކަކަށްހުރި ފުރިހަމަކޮށްލެވޭނެ

ްއާ ްރައީސް، ްލިބިފައިވާ ްވާހަކަދަްއކާއިރު ްމިގޮތުން  150މިނެޓްއިރ4ްްުދެ،

ްދެ ްނުވެސް ްވާހަކަތަެކއް ްާމގިނަ ްބަލާއިުރްތެރޭގައި ްއެޮގތުން ްއާދެ، ްއކޭނެ.

ްފު ްއެންމެ ްދަންނަވާލާނީ، ނޑު ްއަުަޅުގަ ްމިހާރުްރަތަމަ ނޑުމެން އަުޅގަ

ް ްމިއޮތް 2ްްޑްރާފްޓްަގއި ްމާއްދާއާއި ްއާދެ،3ްްަވނަ ްމާއްދާ. ވަނަ

ްމަރައްޔިތުން ްެގ ްޮކމްޕޮސިޝަން، ްތަމްސީލުވާޮގްތްޖިލީހުގެ މަޖިލިސް

ްިމް ްހޮވާގޮތް. ްމެންބަރުން ްއަދި ނަޑއެޅޭގޮްތ ްކަ ްއަދަދު  155މެންބަރުންގެ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްފާސްކުރުމުަގިއ ްފާސްކުިރ ްސިފަތައް ްއަސާސީ އަޅުަގނޑުމެން

ްދެޕާޓީް ްމައި ްތެޭރގަިއ ްކޮމާކޯޅިެއއްގެ ްމި ްއޮތީ ދަންނަވާލާހިތް

ްގޮތަަކްށްްވާހަކަދަްއކަިއގެން ްކޮންސެންސަްސ ގާތްަގނޑަކަްށ

ްއެްއގޮތަްށް ްެއއާިއ ްއެއީ. ްެއއްަބސްވުމެކޭ އެއްބަްސެވވިފަިއވާ

ްފޮނުއްވާފަިއް ްޑްރާފްްޓ ްމިހާރު ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓިްނގ  160އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއޮތްގޮްތް ްޑްރާފްޓް ްމިހާރު ްދަންނަވާލެވޭނީ އެއޮތީ.ްއެހެންވީމާ،ްައޅުަގނަޑށް

ްސަބަބުން ްމީގެ ްްރަނގަޅޭ. ްރައްޔިތުންނަށް ްމެންބަރުންްއަސްލު މަޖިލީހުގެ
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ްފަސޭހަތަކެއްް ްއިތުުރ ްކުރުވުމުަގއި ްަޖވާބުާދރީ ރައްޔިތުންނަށްވެސް

ްބޮޑަުަށްް ްވަރަށް ްދިއުމަށް ްނެތިގެން ްކޮރަޕްަޝންވެސް ްދާނެއޭ. ދިމާވެގެން

ްއަޅުަގނުޑް ްެދން ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެުެރި ްދާެނއޭ. ްފަހިވެގެން  165މަގު

ްމަޖިލީހު ްކަމެއެބުރިލާނީ ްފާސްވުމާން ްހުށަހެޅިފައިާވްއް ބެހޭގޮތުން

ްވިސްނާލަންޖެހޭް ނޑުމެން ްއަުަުޅގަ ްބަލާލާއިރު ްެއއަށް ްއާދެ، ހުށަހެޅުމަށް.

ްމިހަދާް ްއަލަށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންެގ ްމިހާރު ކަމަކީ

ް ްބާބުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްމާއްދާގަިއ16ްްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ަވނަ

ްމަޖިލީހުެގްޖަލްސާއެްއގެްއަޅުަގނޑުމެ ްރައްޔިތުްނގެ ްމިވަނީ ްފާސްކޮށްަފއި  170ން

ައްށ25ްްއޭ.ްއާެދ،ްއެް%25ްޤާނޫނީްއަދަދަކީްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންގެް%

ނޑުމެންްޑްރާފްޓިންގްކޮމިޓީންްހުށަހަުޅއްވާަފއިްމިއޮީތް ބޭސްކޮށްގެންްއަުޅގަ

ްކަމަކީ ްިވސްނާލަންޖެހޭ ްމީަގއި ްއާދެ، ްވޯޓިްނގ. ްޕްރެޒެންޓެންޓް

ްބޮް ްަބއެއް ްދުނިޭޔގެ ްބަލާލާއިރު،ްއަޅުަގނޑުމެން ްޑިމޮކްަރސީއަްށ ޑެތި

ްއެމެރިކާެގް ްޑިމޮކްަރސީ ްބޮޑު ްއެންމެ ްއޮންނަ ްިނޒާމެއް ްރިޔާސީ  175ޚާއްޞަކޮށް

ްއެބަފެނޭް ްއަުޅަގނޑުމެްނނަށް ްބަލާލާއިރުވެސް ްދެމަޖިލީހަށް ޤާނޫނުހަދާ

ް.....އެތަނުަގއިްމިއޮންނަނީްއެތަނުެގްދެހައުސްގަިއވެސްްިމއޮންނަނީ

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް180 

ްއާެދ،ްްهللاްފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްޢަްބދު ްތެރޭގައި. ްސިކުންތުގެ ްތިން ްނިންމާލަނީ ްމި ްމިއޮންނަނީ، ްއާދެ،

ްމިއޮންނަނީް%ްމަީސޙްްމުަޙންަމދުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްޯވޓިންގްމެޖ59ްޯއެތަނުަގއި ްސިޓިންގްއެއީ ްއަދި ރިޓީއަކީ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްނުކުތާއަށް ްމި ްއެހެންވީމާ، ކޯރަމަކީވެސް.

ްހީވަީން ްއަޅުަގނޑަށް ްދެންވެސް ްދަންނަވާލަމުން ވިސްނާލަންޖެހޭކަމަށް

 185ފުވައްމުލަކުްިޢއްޒަތްތެރިްމެްނބަރެއްހެންްވާހަކަފުޅުްަދއްަކާވނީ.ްއެހެންވީމާ،ް

ްނދެލާނަން.ްޝުކުރިއްާޔ.އެފުރުޞަތުްދިނުމުގެްގޮތުންްއަޅުަގނޑުްއިށީ

ް

ްމެންބަރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަްތތެރި ްމެންބަރު.ްފުވައްމުލަކުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުުުކުރިްއޔާ

ްއިނގޭތޯ.ްް ްނަސީމް ްފައިސަލް ްމަޢާފްކުރައްވާ ްއިބްރާހީމް. ްވަޖީޙް ްމުޙަންމަދު
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ް190 

ްޢިްއޒަތްތެރިްފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްފަިއސަުަލްް ްމިއަުދްްޝުކުރިއްާޔ ްމަގުން ްތަރުތީުބގެ ްވަރަށް ްަރއީސް.

ްޢިއްޒަތްތެރިްނަސީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްލިބެމުންމިދަނީ. ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ރައީްސ،ްްފުރުޞަތުތައް

ްމަޖިލިސް،ް ްގޮތުގެަމއްޗަްށްރައްޔިތުންގެ ްޑްރާފްޓްކުރެވިފަިއވާ ްއަލުން މިބާބު

ްކޮ ްއަލިައޅުާވ ްއިޞްާލޙުތަކަށް ްހުށަހެޅިފައިވާ ްެއއްެޗްއްއަދި ންމެެވސް

ްއެންެމްދެުެ ްއަޅުަގނޑު ްމިގޮތުން ްއާދެ، ްޤަސްދުުކރަން.  195ންނެވުމަށްޓަކައި

ްބޭނުމީ ްތާއީދުކޮށްލަން 1ްްް،ފުރަތަމަ ްގެ ް)ށ( ްމާއްދާެގ 3ްވަނަ

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮތަށް. ޑްރާފްޓްކުރެވިަފއިވާ

ްޙައްޤުތަކަ ްއެތަެކްއ ްޤާނޫނުއަސާސީން ްމި ާކއިްއިޞްލާޙުކުެރވޭ

ް ްމިނިވަންކަމެއް ްލިބިދީފައިވާއިުރ، ނޑުމެންެގްރަްއޔިތުންަނށް ައޅުގަ

ްމިދެންނެވިް ްޚާއްޞަގޮތެއްަގިއ ްލިބެންޖެހޭ ްޔަޤީންކަން  200ރައްޔިތުންނަށް

ް ްތަންފީްޒކުރުމަށް ްއެކަންަތްއްޙަކަންތައްތައް ްފަރާތްތަކުން ވާލުކުެރވިފަިއވާ

ްކުރާެނކަމުަގއި ްތެދުވެރިކަާމއެކު ްގޮތަކަްށްއަމާނާތްތެރިކަމާ ްމިފަދަ .

ްޮއތްކަ ްބާރުލިބިފައި ްމަޖިލީހަށް ްަރއްޔިތުްނގެ މަށްވަންޏާްޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ވެރިަކންްހިންގުމުގެްބާރުގެްފަރާތުންްހިންގާްއަިދްއަޅުަގނޑުްދަންނަވާީނ،ް

ްވަރަްށް ްފުރުޞަތު ްވުުމގެ ްއެދޭގޮތަށް ްަރއްޔިުތން ްކަންތައްތައް  205ކުރާ

ނޑުްހައިރާްނވެްއަންތަރީސްޭވް،ްބޮޑުެވގެންދެއޭ.ްިޢއްޒަތްތެރިްަރއީސް އަުޅގަ

ްމިމަޖިލީހުންް ްކޮންމެފަހަރަުކ ްދެކެވޭ ްވާހަކަ ްބާރުގެ ްހިންގުމުގެ ވެރިކަން

ްކަންތައްތަްއް ްކުާރ ްއެފަރާތްތަކުން ްއާދެ، ްމަންޒަރުތަކުން. ްބައެއް ފެންނަ

ްމަގުްން ްަރނގަޅު ްއެހީތެރިވެވެނީ ްެއމީހުންނަށް ްޖަވާބުދާރީކުރުވުމަކީ ބަލާ

ްނު ްވަޒީރުންނެްއްނެއްޓިގެން ްމިތިއްެބިވ ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި  210ދިއުމަށް.

ްނުތިބޭނެ.ް ްހިންަގވާަކށް ްކަންތައްަތއް ްޤައުމުގެ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ އަބަދަކުމެ

ްނުތިބޭނެ.ް ްއަބަދަަކށް ްއަބަުދގެ ްިމޮގނޑިތަުކގައި ނޑުމެންވެސް ްއަުޅގަ އަދި

ްރައް ްޢާްނމު ްކަހަލަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހަަމ ްބަލަންވީ ޔިތުންެގްއަޅުަގނޑުމެން

ްެއް ްހަމަ ްއުޅެްނއޮތީ ްމާދަމާވެސް ްއަުޅަގނޑުމެން ްލާަބޔަށް. ފައިދާއާއި

ްބޮޑުންނަށްް ްއިުތރަށް ްގޮތަކަށް ްއެްއވެސް ްއާެދ،  215ރައްޔިތުންނާެއކުަގއި.

ްހަމަހަމަކަމާް ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްދިނުމަކީ ްމޮޅުކަން ްމޮޅުމީހުންނަށް ބޮޑުކަން
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ްކޮށްގެންވާނެކަެމއްނޫން ްލޯބިވަންޏާ ްއިސްލާމްދީނުެގްއިންޞާފުދެކެ .

ްބޯނުލަނބާް ްޤާނޫނުތަކަށް ްޤާނޫނަށް ްޤާނޫުނއަާސސީއާިއ ްއަދި ހަމަތަކާއި

ްައިދް ްކަމުަގއިިވޔަސް ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްެއއީ ފަރާތްތަކަށް،

ްއަޅުަގނުޑް ްއަޅަން. ްފިޔަވަޅު ްޖެހޭނީ ްައޅުަގނޑުެމން  220ވަޒީަރކަށްިވޔަސް

ްއެްއވެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިދަންނަވަީނ ްކެރިގެން ްމިފަދަްވަރަށް ްަވރަކަށް ސް

ްބިރުގަންނާނެކަމެްއް ްއިންސާނުންދެކެ ްކަހަލަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ކަންކަމުަގއި

ްއަންނަންދެން.ް ްނިމުން ްއެކަުމގެ ްބޭނުންކުރެވޭނީ ްބާރުެގ ްއާރާިއ ނެތް.

ްފެންނަފަދައިންް ްުއުޑ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެްއޗެްއކަްނ ްއޮތް ނިމުމަކީ

ް ްދެން ްަރއީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވާލާނީ،ްއަުޅގަޔަޤީން. ްެއއްެޗއް  225ނުޑ

ް ްއަޅުަގނުޑ4ްްޑްރާފްޓްގެ ްމިއަދުެވސް ްއާދެ، ްއާމެދު. ް)ށ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްބަ ްފުރަތަމަ ްމިބާބުގެ ްއޮތީ ްެދްއިކްހުދަންނަވަން ނޑު ްއަުޅގަ ސްގައިެވސް

ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ް ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ޚާއްޞަގޮެތްއގަިއްްވާހަކަ.

ް ްއެކިއެިކ، ްނުފޫޒުތަްއްްައޅުަގނުޑމެންދީނީ ްކަހަލަ ޤަބޫލުނުކުރާ

ްބާރުއަޅަމުންދާް ްހިންގުމަށް ްބޭރުމީހުން ްމަްއޗަްށ  230އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްޝަރުތުތަކުގެް ްކުރިމަތިލުމުގެ ްމަޤާމަކަށް ްމިފަދަ ްޤައުުމގެ ދުވަސްވަެރްއގައި

ްފަސްއަހަރުް ްހަމަެއކަިނ ްރައްޔިތަކު ްަޤއުމުެގ ްބޭރު ތެރޭގައި

ްަރއްޔިތުން ްމެންބަރުކަމަށްްދިވެހިރައްޔިަތކަށްވުމުން ްމަޖިލީހުގެ ެގ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްނޫންކަމަށް. ްކޮށްގެްނވާނެކަމެއް ްއޮތުމަކީ ކުރިމަތިލެވޭނެގޮތަށް

ްޤައުމުތަކުަގިއވެްސް ްދިރިއުޅޭ ްމީހުން ްދީންތަކުގެ ްއެކިެއކި ްތަފާތު  235ރައީސް،

ްޢާންމުގޮތެއްަގިއް ްމުއްދަތެއް ްދިގު ްފަސްއަހަރަށްވުރެ ްކަންކަމުގައި މިފަދަ

ްއަުޅގަ ްއޮވޭ. ްމަުދވެގެްނ ްގޮުތގައި ްޤަބޫލުުކރެވޭ އަހަުރ19ްްނޑަށް

ނޑުމެންެގް އޮންނަންޖެހޭނެްމިފަދަްކަންކަމުގައިްއަދިްއެފަރާތްތަުަކަށްްައޅުގަ

ްއެނގެންޖެހޭނެ.ް ްވާހަކަދައްކަްނވެސް ްެއއްބަހުރުަވއަުކން ކޮންމެވެސް

ްއަޅު ްއިުތރަށް ްރައީްސ، ްބޭނުންވަނީ،ްޢިއްުްޒަތްތެރި ްފާހަގަކޮށްަލން ނޑު  240ގަ

ްޑްރާ ްސަމީރ27ްްުފްޓްގެ ްއަްޙމަދު ްމެންބަރު ްހއ.ގެ ްމާއްާދއަށް ވަނަ

ްސަރުކާރުެގް ްދަންނަވާނީ ްއަޅުަގނޑު ްާއދެ، ްއިޞްލާޙަށް. ހުށަހެޅުއްވި

ްމަޝްވަާރް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްއުފެއްދުުމގަިއ ވުޒާރާަތއް
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ްރަނަގޅުކަމެއްކަމަްށ.ް ްއެންމެ ްއެީއ ްހޯދުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްއަ ްފަރާތަކަށްްކޮންމެއަކަސް ްއެްއވެްސ ްވިސްނަންވީ ނޑުމެްނ  245ުޅގަ

ްިމޤާނޫނުއަސާސީް ްގޮތަކަށް ްއުނދަގޫ ކަންނުކުރެވޭނެފަދަ

ްކަންތައްތަްއް ނޑުމެްނެގ ްއަުޅގަ ްައޅުަގނޑުމެން އިޞްލާޙުކުރާކަށްނޫން.

ްަމުގް ްކުރުމުގެ ްެއކަންތައް ްގޮތަކަްށ ްއެަކށީގެންވާ ްފަރާތްތަކަށް ހިންގަންތިބޭ

ްއަޅު ްފަހިކޮށްދޭންޖެހޭނެ. ްމިގޮތަށް ނުޑ ްހިންގަންްްފާހަގަމިކުރީގަ ވުޒާރާތައް

ްމަޖިލީހުގެް ްަރއްޔިތުްނެގ ްަޢއްަޔނުކުރުމުގަިއވެސް ްވަޒީރުން  250ޢައްޔަނުކުރާ

ްާފސްކޮށްފައި....ްހުރު ްވަނީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިހާރު ްހޯދަންޖެހޭގޮތަށް ްން

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހަމަވެއްޖެ. ްވަގުތު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރްޢިއްޒަތްތެރި ްުޝކުރިްއާޔ އާދެ،

ްވަޖީްޙް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްފުވައްމުލަކުެގ މެންބަރު.

 255ްއިބްރާހީމް.

ް

ްވަރަޙްމަތުްފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް ްއައްސަލާމްޢަލައިުކމް `ް ްރައްޔިތުންެގްهللا ްވަބަރަކާތު.

ްމިބާބުގެްވަީޖޙްްިއބްރާީހމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްހުށަހެޅިްމަޖިލީހުގެ ްމިހާރު ްއާދެ، ްމާއްދާތަކަށްްޑްރާފްޓްގެ ފައިާވ

ް ްޑްރާބަލާލާއިރު، ްޑްރާްފޓަށް. ްތާއީދުކުެރވެނީ ްޮބޑަުަށް ނޑަށް ފްޓްްއަުޅގަ

ްުނެއްއްްއެކުެލވިފަިއވާގޮތަްށވުރެ ްރަނގަޅެކޭ ްއިޞްލާޙުތައް  260ހުށަހެޅިފައިވާ

ްްޑރާފްޓްގެ ްއެހެންކަމުން ްމާއްދާތަކަްދެންނެވޭނެ. ްހުރިހާ ްހުރި ަކްށްމިހާރު

ްމިކަމުަގިއް ްދެން، ްދަންނަވަން. ްާވހަކަ ްތާއީދުކުާރ އަޅުަގނުޑ

ްެއީއް ްެއބައޮތް. ްމައްސަަލއެއް ްކަންބޮޑުާވ ްކުަޑކޮށް އަޅުަގނުޑވެސް

ްކުރި ނޑުގެއަޅުަގނުޑގެ ްއަުޅގަ ްވާހަކަެދއްެކވި ްއަޅުަގނުޑެގްްން އަތޮޅުެގ،

ްިއޝާރާތްކުރެއްް ްވާހަކަފުުޅަގއި ްދީދީގެ ްއިބްރާހީމް ްމުޙަންމަދު  265ްވިްއަޚް،

ް ްމިހާރުްފަދައިން، ްއިންތިޚާބްކުރުމުގައި ްބޭފުޅުން ްދާއިރާތަަކށް އިދާރީ

ްެއްއް ްދާއިރާައުކންވެސް ްކޮންމެ ްމިގެންދަނީ ްނިންމަމުން އަޅުަގނޑުމެން

ްއިންތިޚާބު ްދިމާވުމުންްމެންބަރަކު ްމިކަންތައްތަްއ ްމިގޮތަށް ކުރާގޮަތށް.

ްކަް ނޑު ްއަޅުގަ ްހުންނާނެ. ްމައްސަލަތައް ްބައެއް ްެއްއްނުކުންނާނެ ންބޮޑުވާ

ްއިންތިޚާީބް ްއެބަޮއތް ްބަޔާންކޮށްަފއި ްޑްރާފްޓްަގއިވެްސ ްމި  270މައްސަލައަީކ،
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ް ނޑައަޅާޭނގޮތް ްކަ ްސަރަޙައްދު ްބަާޔންކުރަންވާނެޭއ.ދާއިރާތަކުެގ ްޤާނޫނަކުން

ްއިންތިޚާބުައއު ްމަޖިލިސް ްނިންމަންޖެހޭްއެއީ ްޤާނޫނަކުްނ ްކުރީަގއި މުގެ

ް ްމިސާލަކަށް، ްދާއިރާތައް. ްއިންތިޚާބީ ްލިިބގެންވަނީ 5ްއަތޮޅަކަށް

ް ްއެ ްވަނީނަމަ ނިޑކަމުަގއި ްސަރަޙައްދުތަކެްއ،5ްްގޮ ްބެހިގެންދާނެ ނޑި ގޮ

ްމިގޮ ްމިސާލަކަށްރަށްތަކެއް. ްބެހިގެްނދާއިރު، ްރަށްރަށުގަިއްްތަށް  275ކުދިކުިދ

ްރަށްތައްް ްކުދިުކދި ްގޮތުން ްެއްއވަރުކޮށްލުމުގެ ްއާބާދީއާއި މިދެންނެވީ،

ްެއއީް ްއެރަށެްއެގްްދެބައިކޮށްލެޭވގޮްތވުމަކީ ްދަންނަވާީނ ނޑު އަުޅގަ

ްހިްތހަމަނުޖެހުމެކޭ.ް ްބޮޑު ްވަރަށް ްލިބިގެންުްާދނެ ރައްޔިތުންނަށް

ްފުވައްމުލަކުް ްތަމްސީލުކުާރ ްއަތޮޅެއް ްއެ ނުޑ ްއަުޅގަ ހަމަޔަޤީނުންވެސް،

ް ްގިނަ ްވަރަށް ްމިހާރުެވސް ްތެެރއިން  280ްއކަވާ.ްެއވާހަކަދަްބޭފުޅުންރައްޔިތުންގެ

ްއަތޮުޅގަް ްމިއޮންނަނީ،ްްއިްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ނޑަެއޅިފައި ްކަ ްމި މިހާރު

ް ްލިބިގެނ3ްްއޮންނަގޮތުންެވއްޖެްއޔާ ނިޑ ްގޮ ްެއ ޮގނިޑ3ްްދާނެ.

ް ްއެއްްލިބިގެންދާއިރު، ްައދަދު ްބަހާލާއިރު،ްމީހުންެގ ވަރުކޮށްލުމަށްޓަަކިއ

ހަމަޔަުަޤީނުންވެސްްކޮންމެވެްސްއަވަށްތަެކއްްބައިކޮށްލަންޖެހެނީ.ްމިކަމުގަިއް

ްރައްޔިތު ްއަޅުަގނުޑްމިހާރުވެސް ްާޚއްަޞގޮތެްއގަިއ ްަކންބޮޑުވޭ،  285ން

ް ްރަްއިޔތުން ްގިނަ ްވަރަށް ްއެގޮތުން،ްއެކައިީރގައި ްއެބަުހރި. ޝަކުާވކޮށްފައި

ްއަވަުށެގް ްހޯދަޑު ްކަމުަގއި ްއަވަެށއް ްފުަވއްމުލަކުގެ ްފާހަަގކޮށްލަން އަޅުަގނޑު

ްެއއްޮކޅުންް ްެއއީ ްގެންދަނީ. ްދައްކަމުން ްއަބަުދ ްެއވާހަކަ ރައްޔިތުންެގ

ްބައިވެދާނެތީެވ.ްފަ ްއަވަހަްށ ްއެ ްފަހަރެއްގައި ްވަނީނަމަ، ށައިގެންކަުމގައި

ްއަދަުދް ްމީހުންގެ ްވީނަމަވެްސ، ްއޮްތކަމުގައި ްމިގޮތަށް  290އެހެންވީމާ،

ްއާބާީދް ްަރށެއްގެ ްނުވަތަ ްއަވަށެްއ ްަކހަލަ ްެއއްެވސް ނިންމުމުގައި

ް ްގޮުތގައިްއެބޭނުންނުކޮށް ްެއސަރަޙައްެދއްގެ ްރަށަކީ ްއެ ްުނަވތަ ްައވަށެއް

ނުޑްދެކެން.ް ްއަުޅގަ ްކަމެއްކަމުަގއި ްކުރަންޖެހޭ ްކޮންމެހެން ހަމަޖެއްސުމަުަކީ

ްއެބައޮތް.ްއެީއް ްަމއްސަލަެއއް ްކަންބޮޑުވާ ްކުަޑކޮށް ނޑު މީގެއިތުރުން،ްއަުޅގަ

ްުކރިމަތިލާންވާނީް ްދާއިރާއަކަްށވިޔަސް ްކޮންމެ ްއިޞްލާޙަށް،  295ހުށަހެޅިފައިވާ

ްދާ ްެއ ްރަށެއް، ްެއ ްނިސްބަްތވާ ްަރއްޔިތުންކަމަށް.ްއެދާއިާރއަކަށް އިާރއެްއގެ

ްތަޖުރިބާތަކެއްް ްހިތި ްކަހަލަ ްކޮންމެވެސް ްވެދާެނ ްފަހަރެއްގައި މިކަމަކީ
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ްފަހަރެއްަގިއް ްެއއީ ްމައްސަލައެްއކަމަށް. ްހުށަހެޅިފައިާވ ކުރެިވގެން

ްއަތޮުޅެގް ްފަރާުތން ްއެބޭފުެޅއްގެ ްހޮވުމަށްފަހުގައި މެންބަރުކަމަށް

ްަރށަކަށް ްއެ ްނުވަަތ ްނުލިބިގެްންްރައްޔިތުންނަށް ްޚިދުމަތްތައް  300ލިބެންޖެހޭ

ނޑުްދަންނަވާނީ... ްކުރެވޭްޝަުކާވއަކަްށވެދާނެ.ްެއހެންނަމަވެސް،ްއަުޅގަ

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 305ްޝުކުރިއްާޔ.ްްްުމޙަްނމަދުފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުް

ްން:ވާހަަކދެއްެކވުްވަީޖޙްްިއބްރާީހމް

ް

ްދައްކަވަމުންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިވާހަކަފުޅު ްމިހާރު ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ް ްވިާދޅުވާން ްދެން ްިކޔާފައި ްދަންނަވަނީއޭ ްއަޅުަގނޑު ންަންއޮދަނިކޮށް

ްރަނގަ ްފުރިހަމަކޮށްލެއްވިަޔސް ްއެހެންނޫނިއްޔާްޢިބާރާތް ްއިނގޭތޯ.  310ްުޅވާނެ

ްދައްކަ ްއުިނކޮށް ްނީވަރަށް ްއެކަހަުަަލ، ްެއހެންވީމާ، ްޢިއްޒަތްތެިރް. ހުރިހާ

ްގެންދެވުްން ްކުރިއަްށ ްބޭނުންކުރައްވާަފއި ްއެގޮތަށް މެންބަރުންވެސް

ްއިނގޭތޯ.ް ްއަންަނޮގތަށް ްނިންމާލެވުނުގޮތް ްވާހަކަ ްފެނޭ. ރަނގަޅުވާެނކަމަށް

ްޢަދްނާންް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްުއތުރުބުރީގެ ްހުވަދުއަތޮޅު ްދެން އާދެ،

 315ްޙަލީމް.ް

ް

ްފައްޓަމުންްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްވާހަޮކޅު ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް.ްއަޅުަގނުޑގެ ްއާދެ،ްޝުކުރިްއޔާ

ްމުޙަންމަދުްްޢަދްނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްފުވަްއމުލުގެ ްއެބަޖެހޭ އަޅުަގނޑު

ޭއެގްް،ެބހޭގޮތުންްއިބްރާހީމްްދީދީްސިންގަލްްެމންބަރްކޮންސިކުއެްނސީއަކާް

ްމައްޗަށް.ް ްވާހަަކފުޅު ްދެއްެކވި ްއެދެއްިވ، ްމައްޗަްށ ްނަތީޖާތަކުގެ  320ނޭދެވޭ

ްނިމިފަިއް ްފާސްުކރެވި ްއެހި ްވޯޓަށް ްމިހާރު ްމިކަމަކީ ކޮންމެއަކަްސ،

ްމާބޮޑުކަމެއްް ްކުެރޭވނެ ްމިއާއިދޭތެރޭަގއި ްވުމާއެީކަގިއ އޮތްކަމަކަށް

ނޑަކަށްްަޤބޫލުްނުކުރެވޭ ރައްޔިުތންގެްމަޖިލީހުގެް،ް.ްއާދެއޮތްކަމަކަށްްއަުޅގަ

ް ްހުށަހެޅުނުްބާބު، ްއެކީގައި ްލިބުމާއި ްޑްރާފްޓް ްއަަތށް އަޅުަގނޑުމެންގެ

ްދިޔަީއް ްެފނިގެން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްބަލާއިުރ،  325އިޞްލާޙުތަކަށް
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ްވާހަ ްމެންބަރުން ްޢިްއަޒތްތެރި ްބަެއއް ްދައްަކވާފަިއާވްމީގެކުރިންވެްސ ކަފުޅު

ްހުށަހެޅިފައިްރަްއޔިތުންެގްމަޖިފަދައިން،ް ްމަްއަޗށް ްުކޑަކުރުުމގެ ްބާރު ލީހުގެ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމިފަހަރު ްހަމައެހެންމެ، ްއިޞްލާޙުތައް. ްގިނަ ހުރި

ްއޮތްްޖަލްސާގައިްެދވަނަްފަހަރަށްްެދކެވުނުްވާހަކަތަުކެގްއަީލގަިއްެގނެވިފައިް

ް ްއިޞްލާޙުތަކަށް ްހުރި ްހުށަހެޅިފައި ްމަްއޗަށްެވސް  330ބަލާއިުރ،ްޑްރާފްޓްގެ

ްފާހަގަކުރެވުުނ.ްމިބާވަ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްހުރިުިކަމަށް ްއިޞްލާޙުަތއް ތުގެ

ްރާއްޖެް ްމުޅި ްއެީއ ްމަޖިލީހަކީ ްރައްޔިތުންގެ ްފަހަރު، ްބައެއް އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުެމްން ްއަުޅގަ ްވާހަކަދަުަްއކަމު. ްއެބަ ްބައެްއކަމަށް ތަމްސީލުކުރާ

ްރަުައްޔިތުންް ްކުރިމަިތވީމާ ްހިތާނުވާކަމަކާ ްިމ ްައޅުަގނޑު ެގްބައެއްފަހަުަރު

ްއަހާނުލާް ްަކިއރިން ްަރއްޔިތުންެގ ްކޮންކަެމއްހެއްޭޔ، ްކުރެވޭނީ  335މަޖިލީހަށް

ނޑުެމްން އެްއވެސްކަެމއްްކޮްށގެންްނުާވނެއޭ،ްމިހެންވެސްްއެބަބުނަމު.ްއަުޅގަ

ްރައްޔިތުންް ްދިވެހިރާއްޭޖެގ ްޙަޤީޤަތަކީ، ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ

ްއެްއތަނަ ްއަދަކަތަމްސީލުކުރުމަށްޓަކައި ްފަސޭަހ ްއެްއވާނެ ދަކަްށްށް

ރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހެއްގެްގޮުތގައިްމިތިބޭްމީހުންނަށްްސަރުކާރުްހިންގުމާއިް

ްއެންމެހަިއްއުުުދަ ްދަޢުލަތުގެ ްދިވެހި ްމިނޫނަސް ްއަިދ ްހިންގުމާިއ  340ލަތު

ްފާސްކޮްށް ްގޮތްަތއް ްވާހަކަދަްއކާ، ްާފޑުކިާޔ، ްބެހޭގޮތުން ކަންތައްތަާކއި

ްފާހަގަކޮށްލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްއިޞްލާޙަކަށް.ްްހެދޭނެކަމަށް. ްދެ ބޭނުން

ްހުށަހަޅުއްވާަފިއާވް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްައއްުޑއަތޮުޅގެ ްއިޞްލާަޙކީ، އެއް

އިޞްލާޙެއް.ްއެީއ،ްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގެްކޮމިޓީއަކަށްްހާިޒރުވާްެއއްެވްސް

ްވަަޑއިނުގެްން ްދެންނެވުނީމާ ްބޭފުޅަކަށް ްުނަވތަ ްވެިރއަކަށް  345އޮފީހެއްގެ

ްބަެއއް ްދަށުްންްގަދަދައްަކވާ ްޢިނާަޔތެއްގެ ްފަރާތެްއގެ ްކޮންމެވެސް ފަހަރު

ްކުިރއަްށް ްއެބަދިާމވޭ. ްކަންތައްތަްއ ްމިކަހަލަ ްފުރާވަަޑއިގަުަންަނވާ، ބޭރަށް

ްމެދުަގިއް ްފަރާތްތަކާއި ްއެފަދަ ްދިމާވާކަމަށްވަންޏާ ްމިހެން އޮތްތަނުަގއި

ްތެރޭގަ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްއެޅޭެނގޮތަކަށް ްފިަޔވަޅު ިއްއެކަީށގެންވާ

ްއިންތިޒާމު ްދިވެހިރާއްޖޭަގިއްކަންތައްތައް ްއޮންނަންޖެހޭނީ.  350ކުެރވިފައި

ްނޯންނާނެ.ް ްތަނެއް ްއެްއވެސް ްއުސް ްމަޖިލީހަށްވުެރ ރައްޔިތުންގެ

ް ްމަޖިލީހަށް ްމީހަކުްހާުާރައްޔިތުންގެ ްޮކންމެ ްބޭނުންވާ ޒިރުކުރަން
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ްޤާނޫނުއަސާީސް ްމި ްޤާނޫނުއަސާސީ، ްމި ްއެީއ ހާޒިރުކުރެވޭނެ.

ްކުރިމައްޗަްށްްއަޅުަގނޑުމެން ްމަޖިލީހުގެ ްމިގެންދަނީ ބަދަލުކުރަުމން

ްރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާެވސްް ްގެނެޭވގޮތަށް.  355ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެވސް

ޅުަގނޑުމެްންޖަވާބުދާރީްކުރެވުމުގެްމައްޗަށް.ްއެހެންވީމާ،ްމިވިސްނުމުގައިްއަ

ް ްއަޅުަގނޑުމެންްމަސައްކަތްކުާރއިރު، ްިއޞްލާޙުތަކަށް ްރަނގަޅު ްމިާބވަތުެގ

ްނެތްކަމަށްް ްއިތުާބރު ްަވޒީރުން ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއާދެ، ްދޭންޖެހެނީ. ތަރުޙީބު

ްރައްޔިތުްނެގް ްކަންތައްތަެކއްވެްސ ްހުރިހާ ްމިބާވަުތެގ ްޯވޓުތަކާިއ ނެގޭ

ްރައްޔިތުްނގެް ްހިތުްނ ނޑު ްއަުޅގަ ްމިހިރީ ްގެެނވިަފއި ްތެރެއަށް  360މަޖިލީހުގެ

ް ްގަދަކޮްށްއަިދްހަމައެހެންމެ،ްހުރިހާ ްބާރު ްމެދުަގިއްމަޖިލީހުގެ ބާރުތަކެްއގެ

ްޭބއްވުމަށްޓަަކއި.ް ްއިންިތޒާމްތައް ްެބލޭނޭގޮތަކަށް ްކަންތައްަތއް ބެލެންސްކޮށް

ްމިހުރިހާކަ ްދާއިރު، ްކަންތައްަތްއެވސް ްހަނދާނުގައިްމެއްގެ ނޑުމެްނެގ އަުޅގަ

ްމަިއް ްއިންތިޒާްމކުރުމުގެ ްކަންތައްތަކެްއވެސް ްމިހުރިހާ ހުނަންޖެހޭނެ،

ްރަްއޔިތު ްއޮތީ ްރައްޔިތުްނެގްމުގުލުަގއި ްއެހެންވީމާ، ްމަޖިލިސްކަން.  365ންެގ

ްހިން ްވެރިކަން ްބާރުތައް ްހުރި ްނެތުމަކީްމަޖިލީހަށް ްފަރާތަށް ގާ

ްރައްޔިތުންެގް ްބާރުތައް، ްނެތް ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުްނގެ އެކަީށގެންާވކަމެއް.

ްބާރަ ްއޮތް ްވެދާނެކަމެްއ.ްްށްމަޖިލީހަށް ްހަމަ ްނެތުމަކީ ްބާރަށް ޝަރުޢީ

ްފަރާތަކީްއެހެންނަމަވެސް،ް ްބަލަމުންދާ ްމޮނީޓަރކޮށް ްކަންތައްތަކެއް މިހުރިހާ

ްރައްޔިތުްނެގް ްބާރުތަކެްއ ްހުރިހާ ްމަޖިލިސްކަމަށްވާތީެވ  370ރައްޔިތުންެގ

ްއާދެ،ް ްޤަބޫލުުކރެވެނީ. ްއަޅުަގނޑަށް ްއޮންނާނެކަމަށް ްތެރޭގައި މަޖިލީހުގެ

ެކިވްޠާރިޤްްއެދެއްްއަޅުަގނޑުްނ.އަތޮުޅގެްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދު

ްމަޖިލީހުގައިްވާހަކަފުޅާ ްރައްޔިތުްނެގ ްެއއީ ބެހޭގޮތުން،

ްގެންދަވަީން ްތަމްސީލުކުރައްވަުމން ްއެ ްމެންބަރުން ތަމްސީލުކުރައްވަންޖެހޭ

 375ްއަތޮޅުތައްްވީހާ...

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްވެސްްޮބޑަށްްދެނެަވޑަިއގެްނކަމަށްްއެދެްއކެިވްވާހަކަފުަޅކީްވަރަށްްބޮޑަްށްވީހާްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް
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ްއަޅުގަްްޢަދްނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްވާހަކައެއް. ްބަލާއިރު،ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްތަޖުރިާބއަށް  380ނޑުމެންގެ

ްއެހެންނަމަވެ ްވާހަކަެއއް. ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްހަމަ ްސްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ް ްމިއަދު ްއެއްތަނަރާއްޖެ ްއެންމެން ްބަދަުލވަމުންދާގޮތުން،ްފުާޅވެ ްއަިއސް ށް

ްމީހަކީވެސްް ްކޮްނމެ ްރާއްޖޭގެ ްމުޅި ްހީާވގޮުތންވިްއޔާ ްއަޅުަގނޑަށް މިއަދު

ްދެރަނޫންގޮތަކަްށް ްވަކި ްއަތޮޅަކަްށވުރެ ްއަނެއް ްޙާލަތު ްއަޮތޅެްއގެ އެއް

ްވާހަކަޮކުޅް ނުޑެގ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްބޭފުޅުން.  385ދެނެވަޑަިއގަންނަވާ

ނޑުްހިތުންްމިއަުދގެްމަޢުޟޫޢު...މި ްހާހިސާބުންްނިންމާލަނީ.ްއަޅުގަ

ް

ްބާބާްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްއާެދ، ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ނޑުމެންްމިހާރުްދެވަނަްފަހަރަށްްމަޖިލީހަށްްއިޞްލާޙުތަްއްްޝިޙާބްްވާހަަކދެއްެކވުން: ބެހޭގޮތުންްއަުޅގަ

ްކައިރިހުށަ ްވަރަށް ްއަހަން ްވޯޓަށް ްއިޞްލާޙުތަކާްހެޅި ްމި ްދެން،  390ެވއްޖެ.

ްބޭނުންވަނީ،ް ްދަންނަވާލަްނ ްޖުމްލަގޮތެއްަގއި ްއަޅުަގނޑު ބެހޭގޮތުން

ްމިފަހަރުް ްކޮިމޓީން ްޑްރާފްޓްކުާރ ްދިރާސާކޮށް ްއާެދ ްކޮމިޓީން، ޑްރާފްޓްކުރާ

ްޖުމްލަގޮ ްއިޞްލާުޙތަކަށް ްމިވާ ްއަުޅަގނޑަމިފޮނުއްވާފައި ްވަރަްށްތެއްަގއި ށް

ްވަކިްތާއީ ްތެެރއިން ްިއޞްލާޙުތަކުގެ ްމި ްއަދި ޚާއްޞަކޮްށްްދުކުރެެވއޭ.

ްބަލާ ްބާބުގެ،ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެބަހުރި.ްއާެދ،ްމި ްއިޞްލާޙު ްބައެއް  395ލަންޖެހޭ

ވަނަްމާއްދާ.ްއާދެ،ްެއީއްވޯޓުްދިނުން.17ްްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްބާބުެގް

ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާއްދާެއްއ ްމުހިންމު ްއަޅުަގނޑުމެްންވަރަށް ަރއީސް.

ްމިހާ ްަބޔަކަށް، ްވަކި ްމަޖިލީހަކީ ްބަހުރުވައިްންރައްޔިތުންެގ ރުެގ

ނުވާނެ.ްއްމިވިދާޅުވާހެންްހައިޖެކްކުރެވޭނެްމަޖިލީހަކަށްްވެގެނެްދަންނަވާނަމަ،ް

ްކުރެވޭގޮތަްށް ްކަންތައްތަްއ ްމަޖިލީހުގެ ްބަޔަކަށް ްއޮންނަ ްމެޖޯރިޓީ  400އެަވގުތަކު

ްހިންގަންޖެހޭ ްމިހާުރްކަންތައްތައް ްޑްރާފްޓްކުރަްއވާފައި ްއެހެންވީމާ، ނީ.

ްމަސައްކަތްަތްއް ްމަޖިލީހުގެ ްތާއީދުކުެރވޭތީ ްވަަރށް ނޑަްށ ްއަުޅގަ މިއޮތްގޮތް

ް ްއާދެ، ްމިހެން. ްގެންެދވޭނީ ްމީހުންގެްހާުާކުރިއަށް ްވޯުޓދޭ ޒިުރވެ

ްޚާްއަޞް ްއާދެ، ްދަންނަވަން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްއޮތުން އަޣްލަބިއްޔަތުންކަމަށް

ްެއހެންނަމަވެސް،ްއަޣްލަބިއްޔަތުތަ ްހުންނާނެ. ްކަންތައްތަެކއް ްހުންނާނެ.  405ެކއް

ްމިގޮތަށްް ްކަންތައްތައް ްކުރަންޖެހޭ ްމަޖިލީހުން ްގޮތުން އުސޫލެްއގެ



 16 

ްދޭންވާް ްރައްޔިތުންަނށް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްނޫނީ ގެންގޮްސގެން

ްއަމުދު ްޚިދުމަތްތަކެއް، ްޕްރެިޒޑެންޝ3ްަން ްވަކިވެ ްނިޒާމެއްަގިއްބާރު ލް

ްދެން،ްްމިކަންތައްތައް ްއާދެ، ްޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ. ްމިގޮތަށް ކުރަްނވެއްެޖއްާޔ

ްވުޒާރާަތްއް ްސަުރކާރުެގ ްއާދެ، ްުވޒާރާތައް. ްސަރުކާުރގެ  410މިއޮތްކަމަކީ

ްސަރުކާ ްއުފެއްދުން. ްުވޒާރާތައް 1993ްރުގެ ހަމައަށްްްއަކ1994ްާ،

ްރަ ްއަންނަންދެން ްލަފައެއް، ްމަޖިލީހުގެ ްރައްއްޔިތުންގެ ޔިތުްނެގްނުވަަތ

ްއަންނަނީ.ްއާދެ،ްޤާނޫުންްހުގެމަޖިލީ ްކުރެވެމުން ްމިކަންތައްތައް ޤާނޫނަކުން

ްނެތް.ް ްހަނދާނެއް ނޑު ްއަުޅގަ ްިމވަގުތު ނޑު ްއަޅުގަ ނަންބަރު

ްބަދަލުކުރެއްވީ ްިމގޮތަށް ްބޭނުްނފުޅުވެގެން ްއޭރު ްއެހެްންއެހެންނަމަވެސް، .415 

ްްބަދަލުކުރެއްވީމަ ްމައްސަލަޖެހިފައި. ްމިހާރު ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ހަމަްމިއޮތީ

ްޭބނުންފުޅުގޮތެްއް ްއުަފއްދަަވއި ްިމނިސްޓްރީތައް ްެއކި ްއިުރއިރުކޮާޅ ކޮންމެ،

ހެއްދެވުމުގެްބާރުްމިއޮތީްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށްްލިބިފައި.ްއާދެ،ްބައެްއ،ް

ްމިގޮތަށްުްްނޯންނާންވީްސަބަބު.ްއާދެ،ް ްދައްަކަވއިފި މިކަމުގެްރީޒަންސްަތއް

ް ްމީހުން ްމިއޮތީ ްމަހާުާދެން ްމަޖިލީހުގެްޒިރުކުރުމުގެ ްއާދެ،  420އްސަލަ.

ް ްޖަލްސާައކަށް ްނުވަތަ ްހާުާކޮމިޓީއަކަށް ްމީހުން، ްވަޒީރުްންޒިރުކުރެވޭ އެއީ

ްވަެރްއެގް ްކޮންމެވެސް ްއެމީހުންނަށް ްފަރުދަކަށްވިޔަސް ްޢާންމު ފެށިގެންގޮސް

ްއިމިއުިނީޓް ްމެންބަރުންނަށްވެސް ްއެބައޮންނަންޖެހޭ.ްމަޖިލިސް އިމިއުނިޓީެއއް

ް ްއޮންނަންޖެހޭ ްސުވާލުކުރުމުްންހާުާއެބަ ްނުވަތަ ްދައްާކ ްވާހަަކ ޒިުރެވ

ްއެަބއޮންނަންޖެހޭ.ް ްއިމްތިޔާޒްަތކެއް ްިއމިއުނިޓީ ްބޭފުޅުންނަށްވެސް  425ޖަވާބުދޭ

އެހެންނޫނީ،ްފުުުރިހަމަްތެދުްމަޢުލޫމާތުްމަޖިލީހަކަށްްނުލިބޭނެ.ްއެހެންވީމާ،ް

ބާބުެގްންގެްމަޖިލީހުގެްމިްތިންްމާއްދާއަކީްއަޅުަގނުޑްދެކޭގޮތުަގއިްރަްއޔިތު

ްބަދަލުވާންެވއްޖެްއާޔް ްގޮތްގޮތަށް ްއެކި ްމި ްމާއްދާ. ްތިން ްމުހިންމު ވަރަށް

ްނިޒާމަކަްށް ްރިޔާސީ ްފުރިހަމަ ްނިންމި ްރައްޔިތުން ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ދެން

ްކަހަލަް ްމިއޮތް ްމިހާރު ްހަމަ ްނުދާނެ. ްކަންަތއްތަެކްއ  430އަޅުަގނޑުމެން

ްޝުކުރި ްެވގެންދާނީ. ްކަންތައްތައް ްނިޒާމަކަށް ްޢިއްޒަތްތެިރްމަސްހުނި ްއާޔ

ްްރައީސް.

ް
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ްއަޅުަގނުޑްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

 435ްމިއަދުް

ްްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބޭނުމީ، ްމާއްދާދަންނަވާލަން ްހުރި ްޑްރާފްޓްަގއި ްއެިކްމި ްއަދި ތަކަށް

ްބަްއިޞްލާޙުތަކާް ްމަޖިލީހުގައި ްމެންބަރުންްގުިޅގެން ްޢިއްޒަތްތެިރ އެްއ

ބެހޭގޮތުން.ްރަްއވާފައިްހުރިްބަެއއްްކަްނތަކާވާހަކަފުޅުްދެްއކެވެުމގައިްފާހަަގކު

ްތެެރއިންް ްމާއްދާަތުކގެ ްިމއޮތް ްޑްާރފްޓްގައި ްަރއީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެދާއިާރއެްއގަިއް ްއިންތިޚާބުކުރުމުަގއި ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހަށް  440ރައްޔިތުންެގ

ްމީހު ްޮއްތްދިރިއުޅޭ ްއޮތުމަށް ްެއކަނި ްކުރިމަތިލެވޭގޮތަްށ ްއެދާއިާރއަަކށް ން

ްމިޖެހެނީ،ް ްދަންނަވަން ްމިހެން ްނުކުރެވޭ. ްތާއީެދއް ނޑު ްއަުޅގަ އިޞްލާޙަށް

ްޖެހިއްޖެ.ް ްބަދަލުކުރަން ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްވިސްނުްނ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްހޮވިގެންް ްައޅުަގނުޑމެން ްާދއިރާައކުން ްވަކި ްއަދި ްމަޖިލީހަކީ ްރައްޔިތުންެގ

ްޤައުުމެގް ްމުޅި ްމަޞްލަޙަތާިއ ްޤައުމުގެ ްމުޅި ްކަމުަގއިިވޔަސް  445އައިސްތިބި

ކަންކަމާއިްދޭތެރޭަގއިްވިސްނާްގޮތްތަެކއްްނިންމަންްއޮންނަްތަނެއް.ްއެނޫްން

ްވީމާ،ް ްމިހެނޭ. ްއޮތީ ްމިކަން ްދާއިރާަގއި ްއަުޅަގނުޑެގ ވިސްނުމެްއގަިއ،

ްމިފެންނަ ްމިހާރު ްޖަލްސާތަކުން ްމަންޒަރޭްބަޖެޓް ފެންނާނެ.ްްކަހަލަ

ްބަެޖްޓް ްލިިބއްޖެއްޔާ ްފައިސާ ްވަރަކަްށ ްިމވެނި ްއަތޮޅަށް އަޅުަގނުޑގެ

 450ކިތަންމެްގޯްސކޮށްްއޮތަްސްެއއަށްްވޯޓުވެްސްދޭންވީ.ްޤައުުމގެްމަޞްލަޙަުތް

ްއިޞްލާޙެްއް ްމިމޭރުމުން ްދެން، ްމިތަނަކީ. ްތަނެްއ ްއޮންނަ ހިފަހައްޓަން

ްރައްޔި ްމާލޭގެ ްތެރޭގަިއ، ްބަހުސްގެ ްއެ ްވަރަްށްހުށަހެޅުމުގެ ތުްނނަށް

ްވާހަކަުަތަެކްއް ްމަޖިލީހުގަިއ ްމިޢިއްޒަތްތެރި ްއިހާނެތިވާނެގޮަތށް ކުޑައިމީްސވެ

ްމީހެއްގެގޮތުްން ްމިތާއިން ްތަމްސީލުކުރަން ްރައްޔިތުްނ ްމާލޭގެ ދެއްކުނީތީ

ްއެްއެޗްއް ްޔައުމިްއޔާއަށްަޓކަިއވެސް ްމިމަޖިލީހުގެ ްހަމަ ްއެބަޖެހޭ  455އަޅުަގނުޑ

ްއެވާަހކަތައްް ްހިތާމަުައާއިެއީކްްދަންނަވާލަން. ްވަރަށް ނުޑ އަުޅގަ

ްނިޒާމުތަކުެގް ްހިންގުުމެގ ްސަރުކާރު ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ކުށްވެރިކުރަން

ްނުލިބޭގޮތަށްް ްޚިދުމަތް ްރައްޔިތުންނަށް ްއަިއސްގެްންނޫނީ ްމާލެއަށް ތެރެއިން

ްއެއީް ްހުިރހުރުން ްއިހާނެތިކޮށްލެވިފައި ްރަށްރަްށ ްެއކިެއކި ރާއްޖޭގެ

ްުނވަަތްއެަވގުތެްއގެްސަުރކާ ްާމލޭގައި ްމައްސަަލއެްއ.ްެއއީ  460ރުެގްސިާޔސަތުގެ
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ްއަޅުަގނުޑް ްކަެމއްނޫން. ްރަްއޔިތުންގެ ްދިރިއުޅޭ ުްަގއި ްރަށެއް އެނޫންވެސް

ްފަޚުރުވެރިވަޭމް ނުޑ ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭނުން ފާހަގަކޮށްލަން

ްމީހަ ްކަންތަކާހެދި،މާލޭ ްގިަނ ްވަރަްށ ްކަންަތއްްްކަށްވީތީ ްއެްއ ްޭއގެތެރެއިން

ްގިނަ ްރާއްޖޭގެ ްއެީއ، ްދަންނަވާލާނަން. ްރައްޔިތުްންްއަޅުަގނޑު ރަށްރަުށގެ

ްދުވަްސތަކެްއގަިއވެްސްްސަރުކާރުން ްތިބި ްމަޙްރޫމްވެފައި  465ޚިދުމަތުން

އަޅުަގނޑުމެންްމާލޭގެްަރއްޔިުތންްރާއްޖޭގެްހުރިހާްރައްޔިތުްނނަށްްމަރުޙަބާް

ްހުޅު ްއެމީހުންނަށް ްގެދޮރު ްައޅުަގނޑުމެންެގ ވާލަިއގެްންކިޔަިއގެން

ްެއް ްާރއްޖޭަގއި ްކޮށްދީގެން ްޚިދުމަތްތަކެއް ްެވވުނު އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްފުރުޞަުތް ްއެ ްދަރީންނަކަށް ްކިތަންމެ ްތިބި ްނުލިބިފައި ފުރުޞަތު

 470ހޯދައިދިނުމުގައިްމާލޭގެްރަްއިޔތުންްފާއިތުވިްތަނުގައިްކޮށްފައިއޮތްްކަންަތްއް

ް ްއެރޫޙުަގއޭ ްފަޚުރުެވރިވާކަމެކޭ. ްައޅުަގނޑު އަޅުަގނޑުމެްންއެއީ

ްބަސްް ްކުޑައިމީސް ްރައްޔިތުންނަށް ްމާލޭގެ ބަލައިގަންނަންޖެހޭނީ.

ްއެއަްށް ނޑުމެްނނަކަށް ްއަޅުގަ ްއެްއވެްސްމަޞްލަޙަތެއް ްޤައުމީ ރައްދުކުރުމަކީ

ްެއކަހަުަލަް ްަބޔަކަްށެވސް ްރަށެްއގެ ްއެހެން ްއަިދ ްނޫނޭ. ހޯދޭނެކަމެއްވެސް

ނޑުމެންްރަްއދުކޮށްގެނެއްްނުވާ  475ނޭ.ްއަުޅަގނޑުްހަމަްވަރަށްްބަސްތައްްއަުޅގަ

ްހިތާމައާއިެއކީްމިވާހަކަްމިދެންނެވީްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ް

ް

ތ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންަބރުްމުޙަންމަދުްއާދެ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާެއއް،ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްޝަރީފް.ް

 480ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(ް

ް

ްނޑުްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާެއއްްނެގީްމާލޭގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއާދެ،ްއަޅުގަްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް

ްވާހަކަފުުޅގަިއްްްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްެއއީ.ްއެމަނިކުފާުނގެ ްބޭފުޅެއް ްޤަދަރުކުރާ ްވަރަށް އަޅުަގނޑު

ްނުކުތާް ްމިނިޒާމީ ްކެތްނުކުރެިވގެން ްހަމަ ްައޅުަގނޑަށް ްއެްއޗަކުން އެވިދާުޅވާ

ްރާއްޖެތެޭރގެ ްއެްއވެްސގޮތެްއްްނެގީ. ްމިއަންނަނީ ްމާލެއަށް  485ަރއްޔިުތން

ްދަރިންނަށްް ްރައްޔިތުންނަށް. ްރާއްޖެތެރޭ ްގޮެތއްެނތް ްއެްއވެސް ނެތިގެން.

ނެޑއްްލިބޭނެގޮެތއްނެތްްރާއްޖެތެރެއަކު.ް ްކިަޔވައިެދވޭނެްގޮެތއްނެތް.ްވަީޒފާގަ
ް
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ް

 490ްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރު...ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން()ނިޒާމާބެ

ް

ްއެހެންވީމަ،ްމާލެއަށްްއަންނަނީ.ްއެހެންނޫންނަމަ...ްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް
 495ްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ް

ްޢިްއަޒތްތެރިްމެންބަރު...ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްުްެކވުން:

ް

 500ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްނާންނާނަން.ްމުަޙންަމދުްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރު
ްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ް505 

ްދިމާއަކަށްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްުްެކވުން: ްއެުެެހން ްމުޅިން ްމިބަހުސް ްމިާހރު ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ްރާއްޖެ ްމާލެއާއި ްއިނގޭތޯ. ްކަންަތއްތަކާތިދަނީ ްތަފާތުގެ ބެހޭގޮތުްންތެރޭގެ

ނޑުއޮތީ،ްްއަޅުަގނޑުްދަންަނވާލަން މެންްއަހާްއަެޑއް،ްދިވެހިރާއްޭޖެގްއަުޅގަ

ްެއކިެއިކް ްައއިސް ްމިތަނަށް ްރައްޔިތުންވެސް ްހުރިހާ ްރާއްޖޭގެ ްމުޅި މާލެއަކީ

ްމާލޭގެް ްމާލެ. ްއެންމެންގެވެްސ ްތަނެއް. ްފުއްދަމުންދާ ްބޭނުންތައް  510ތަފާތު

ްމިއީް ްރަށްރަށުެގްރަްއިޔތުންނަށް ްރާއްޖެތެރޭގެ ްަރއްޔިތަުކްނުބުނޭ އެްއވެސް

ްމެންތިމަންނާ ްރަށްރަށުްންގެ ްބަެއއް ްރާއްޖެތެޭރގެ ްއެކަމަުކ، ްމާލެއޭ. އެކަނި

ްމިީއް ްއަުޑއަހަމު. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަާހވާހަކަ ްއެައޑު އަޅުަގނޑުމެން

އަހަރެމެންގެްރަށޭްއަހަރެމެންެގްއަތޮޅޭ.ްމާލެއަކީްިދވެހިރާއްޭޖގެްއެންމެންެގް

ްައޑު ްވާހަކަދަްއކާ ްބޭފުޅުން ްިޢއްޒަތްތެރި ްގިނަ ްވަރަށް  515އަހަން.ްތަނެއްކަމަށް

ްބައިެވރިވާކަެށއްނޫން.ް ްބަހުސްގައި ްކޮންމެހެން ނޑު ްއަުޅގަ އާދެ،
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ްނިްނމަވާލަދެއްވުްން ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެިރ އެހެންނަމަވެސް،

ްއެދެން.

ް

ްވާހަުަަކްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްގެންދިޔަ ްހަމަ ްދަންނަވަމުން ްައޅުަގނޑު ްރައީސް،  520ްޢިއްޒަތްތެރި

ްމެންބަރުވެސްްްްެދއްެކވުން:އިްސމާޢީލްްވާހަކަ ްޢިއްޒަތްތެިރ ްތ.އަތޮޅުގެ ްނުކުތާއެްއގަިއވެްސ ނިޒާމީ

ްރައީްސ،ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްކަެމއްނޫނޭ. ްަރއްިޔތުންގެ ްމާލޭ ްެއއީ އެވިދާުޅވީ.

ްއޮްތް ްކުރަން ްަރއްޔިތުްނ ްމާލޭގެ ްމިއަދު ްަޝުކވާެއއްކުރަްނޏާ ޙަޤީޤަތުގައި

ްޝަކުވާްއެބައޮތް...

ް525 

ްްވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްކެް ްނުކުާތްއާދެ، ްނިޒާމީ ްމިމައްސަލާގައި ްދެން ްދެރަވަން ްވަރަށް ައޅުަގނޑު

ްވަިކް ްިއނގޭތޯ. ްާރއްޖެ ްއެންމެންެގވެސް ްހަމަ ްިދވެހިރާއްޖެައކީ އަރުާވ،

ްހުިރް ްމާލީގޮތުން ްނެތް. ްރަށެްއ ްަބއެްއގެ ްވަކި ްރަށެްއ، މީހެއްގެ

ްޚިދުމަތެ ްއޮްނނަ ްދެވެން ްއެަވގުތަކު ްގުިޅގެްނ އްްތަނަވަސްކަމަާކއި

ްމިދިޔައީ.ް ްެދވެުމން ްމާލެއަްށވެސް ްއަދި ްރަށްތަަކށް ްރާއްޭޖގެ  530ސަރުކާރުން

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްބަހުސްކުަރއްވަްނ ްއިތުރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެކަމާއި އެހެންވީމަ،

ްާމހަމަޖެހޭކަމަކަށްް ްއެރުވުމަކީ ްފުރުޞަތު މެންބަރުންނަށް

އްޒަތްތެިރްނުވެހިނގައިދާނެކަމަށް.ްދެން،ްނިޒާމީްނުކުތާއެްއ،ްނ.އަތޮުޅެގްޢި

ނޑުްހިތަށްއަރަުަނީް މެންބަރުްއެބަްނަންަގވާ.ްދެްންއެހެންނަމަވެސް،ްއަުޅގަ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްދެން ްމިއީ ްދެން، ްހޫނުނުކުރައްވާށޭ. ްމާ ްމިމައްސަލަ  535ދެން

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްނޫންކަން ްމައްސަލަެއއް ްއޮތް ްބަހުސްކުރަން ހަމަ

ްއަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް، ްއާދެ، ްނ.އަތޮުޅެގްއެބައިނގޭ. ުރވާނަން،

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށް.ްމުޙަންމަދުްޠާރިޤް.ް

ް

 540ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިނެީގްްމިލަދުްނމަޑުލުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްނުުކތާއެއް ްނިޒާމީ ނޑު ްއަުޅގަ ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ
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ްމެްމުޙަްނމަދުްާޠރިޤްްވާހަކަެދއްކެުވން: ްޢިްއޒަތްތެރި ްނޫން.ްވާހަކަދެްއކެވި ްވާހަކަުފޅަކަށް ްދެއްކެވި ންބަރު

ްރަށްރަށުންް ްބަެއއް ްާރއްޖެތެރޭގެ ްތިވިދާޅުވަނީ އެހެންނަމަވެސް،ްރިޔާސަތުން

ްެއއާިއް ްއާދެ، ްރަށޭ. ްތިމަންނަމެންގެ ްރަށޭ، ްތިމަންނަމެންގެ  545އެބަބުނެއޭ

ނޑަެއޅިގެންްއިިދކޮޅުްހަދަން.ްމާލޭްމީހުންނަކީ،ްރާއްޖެތެރޭެގް އަޅުަގނުޑްކަ

ްރާއްޖެތެރޭެގްްމީހުންނަކީ ްނިންމައިގެން ްމީހުންކަމަށް ްމަދު ފަސްކުޅަނދު

ްމީހުންްގެނެސްގެންްޭގގޭަގއިްުގލާނުކުރުވިްމީހުން.ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ް550 

ްމިހާރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެއްގޮތަުަްށވެސް ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަ ްދިމާލަކަށްކަމަށް ްނުރަނގަޅު ްމާ ްއަޅުަގނުޑްތިދަނީ ްހީވަީނ. ނޑަށް ުޅގަ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމީހެއް. ްރާއްޖެތެރޭގެ ްމިއީ ްއަޅުަގނުޑވެސް މިދެންނެވީ،

ްމިް ްދިރިއުޅެނީ. ްމި ްމިރަުަށްރަށުގައި ްއައިސް ްހަމަ ރާއްޖެތެރެއިން

ްމީހުން.ްއެެހންވީމާ،ްމިީއް ްތިބި ްއައިސް ްރާއްޖެތެރެިއން ްތިބީ  555މާލޭގަިއވެސް

ްއެހެން ްމީހުންނަކީ. ްގިނަ ްމާބޮުޑްވަރަށް ްބަހުސްުކރުމުގެ ްމި ްމީގައި ވީމަ،

ްޢިްއޒަތްތެިރް ްމާޭލގެ ްއާދެ، ްހީވަނީ. ްއަޅުަގނޑަށް ްނެތްހެން ބޭނުމެުެއް

ްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލްްވާހަކަފުޅުްނިންމާލަދެއްވުންްއެދެން.ް

ް

ްވިސްނުްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްދެންނެިވ ްކުީރގަިއވެސް ްއަުޅަގނޑު ްރައީްސ،  560ްމުަގިއްޢިއްޒަތްތެރި

ްނުދައްކަނީ.ްްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިާތ ްވާހަކަތަެކއް ްވަކި ްމީހުންގެ ްމާލޭ ްކޮންމެހެން އުޅޭތީ

ްމިރާއްޖޭގަިއް ްމިއަދު ްބޭނުން ްދަންނަވާލަން ްައޅުަގނޑު އެހެންނަމަވެސް،

ްިސޔާީސް ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްމީހުންނަކީ ްތިިބ ްރަޖިސްޓްރީގައި މާލޭ

ްބޯހިޔާކޮށްލާ ްހަމައެކަިންސަރަޙައްދުަގއި ްބިމެއްނެތް ްައޅާނެ ްގެދޮރު ްނ

ްލިބެޭއް ްބަޔަކަށް ްކޮންމެ ްރަށްރަށުގައި ްއެުެހެން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ  565މީހުންނޭ.

ްއެމީހުންގެްރަށުންްތަންތަން.ް

ް

ްއާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެްއިނގޭތޯ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް
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ްމީހަކަށްްއެމީްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްމާލޭ ްއެކަަމކު، ްތަންތަން. ްމާލެުެއިންވެސް ްލިބެއޭ  570ހުންނަށް

ްނެތޭް

ްއޮްތގޮތް.ްްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްަގާވއިދާ ްޤާނޫނާއި، ްެއއީ ްެއްއވެސް، ްމިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ްރައްޔިތުންް ްއެެހން ްރާއްޖޭގެ ްކިހިނެއްތޯ ްެދން ްއަޅުަގނޑުމެން އެހެންވީމަ،

ްއެއީް ްކުށްވެރިކުރާނީ. ްޤާނޫނުތަކުގެް، ްދޯހަޅިކަން. ްސިޔާސަުތގެ ސަރުާކރުގެ

ްދިވެހިންނަީކް ްވާހަކައަކީ. ްމިދަންނަވާ ނޑު ްއަުޅގަ ްެއއީ،  575އުނިކަން.

ދިވެހިންނޭްކޮންމެްރަށެއްގައިްއުޅުނަސް.ްއަުޅަގނޑުމެންްވާީންއެކަްއޗަކަށޭ.ް

ްސިޔާސަތުެގް ްސަރުކާުރެގ ނޑުމެންނަކީ. ްައޅުގަ ްބައެކޭ ްެއއްބަފާ ނޑު އެއްބަ

ްފިތުަންދޯހަޅި ްތެޭރގަިއ ްރަްއޔިތުންގެ ްގޮތުން ްނަތީޖާެއއްގެ ކަމުގެ

ްއަޅުަގނޑުމެންްއުފެިދގެންްނުާވނެއެވެ.ްުޝކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްެތރިްރައީސް.ް

ް580 

ްޝުކުރިްއާޔޭއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިސްމާޢީލް ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްމާލޭެގ އާދެ،

ްދަން ްއަޅުަގނޑުމެން،ްަސރުކާރުތަކެްއެގްދަންނަވަމުން،ްއަޅުަގނޑު ނަވާލާނީ

ްއުޭޅް ްސަުރކާރުަގއި ްއަޅުަގނުޑ ްކޮންމެހެން ްދެން، ްމިދަްއކަނީ. ވާހަކަ

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް، ްނޫން. ްހައިސިްއޔަތަކުންނެްއ މީހެއްގެ

ްޖިހާދުް ްޖިހާދީ، ްވީ ްޤުރުބާނީއާިއ، ްވީ ނޑުމެންނަށްޓަކައި ްއަުޅގަ  585ކާބަފައިން

ްދަންނަވާލަންްްއަޅުަގނޑުމެން ްުނވާނެކަމަްށ ްނައްތާލައިގެން ހަނދާން

ްމައްސަލައަކަްށވާީތް ްއުފެދިދާނެ ްތަފާތު ްޤައުމީ ްބޮޑު ްވަރަށް ްމިއީ އެބަޖެހޭ.

ްއެއްގޮަތކަށްެވްސް ްމިދަންނަވާލީ. ްމިހެން ްިމވާހަކަ އަޅުަގނޑު

ްޤުރުބާނީތައްް ްވީ ނޑުމެންނަށްޓަކައި ްއަޅުގަ ްކާބަފައިްނ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްނައް ްޢިއްޒަތްެތިރްހަނދާން ްެއ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެާވހަކަތަކުން  590ތާލައިގެން

ްބީދައިންް ްކުށްވެިރކުރާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއަބްޠާލުން ބަޠަލުންނާއި،

ްދަންނަވަމުން،ް ްނޫންކަމަށް ްރަނގަޅުކަމެއް ްއެްއގޮތަކަްށެވސް ވާހަކަދެްއކުމަކީ

ްމިބަހުސްގަިއް ްދެން ްމެންބަރަކު ްޢިއްަޒތްތެރި ްެއްއވެސް އެގޮތަށް

ްނާރުވާެންބައިވެ ްފުރުޞަތެއް ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށްވަންޏާ ިރެވވަޑަިއގަންަނވާ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްމެންަބރަށް ްިޢއްޒަތްތެރި ްއޮތް ްދެން ްދަންނަވަމުން،  595ވާހަކަ
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ފުރުޞަތުްއަރުވަން.ްކޮޅުމަޑުުލގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙުސައިންްރަޝީުދް

ްޙަސަން.ް

ް

ނޑުްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްޑްރާފްޓްކޮްށްް`. ްދެކެނީ ްވާޖިބަކަށް ްފުރަތަމަ

ް)ހ(ްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމާއްދާގެ ްދެވަނަ ްޑްރާފްޓްެގ ްހުށަހަުޅއްވާަފއިާވ ްކޮމިޓީން  600ދިރާސާކުރާ

ްއަޅުަގނުޑް ްގެންަނން. ްއަނބުރާ ްއިޞްލާޙު ްހުށަހަޅާފައިާވ ނޑު ްއަުޅގަ އަށް

ްޑްރާފް ްައރިމަތީްސުރުޚީްމިްއިޞްލާޙުްއަނބުރާްމިގެންނަނީ،ްމިހާރު ޓްގައި

ްކޮމިޓީްން ްޑްރާފްޓްކުރާ ްދިރާސާކޮށް ްފުުރޞަތު ްބަދަލުކުރުމުގެ އޮތްގޮތް

ނަޑއެޅުން"،ް ްކަ ްއަދަދު ްމަޖިލީހުގެ ް"ަރްއޔިތުންގެ ްެއއީ، ދެއްވާނެކަމަށް.

ނަޑއެޅުމަށް"ް ްކަ ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ް"ަރއްޔިތުންެގ  605އެތަން

ކަމަށް.ްމިގޮތަށްްމީގެްކުިރންވެސްްމިއަުދްބަދަލުުުކުރުމަށްްފުރުޞަތުދެއްވާނެ

ނޑުްދަންނަވަްންބޭނު ންވަނީ،ްޢަމަލުކުރެވިއްޖެ.ްދެން،ްެއާއިއއެްއކޮށްްއަުޅގަ

ްކޮންސިޓުް ްމެންބަރ ްދާއިރާަގިއްސިންގަލް ްއިދާީރ ްމި ްނޫނިްއޔާ އެންސީ

ްދާއިރާތަްއް ްއިންތިޚާބީ ްއެދާއިރާތަުކގައި ްނިސްބަތުން ްމީހުންގެ ހިމެނޭ

ްމަޖިލީހު ްބައެްއްހުރުމަށް ްއިިދކޮޅަށް ްފާސްކުރުމާއި ްފާސްކޮށްފައިވާ  610ން

ްނިންމާފައިް ްމަޖިލީހުން ްެއއީ ްޙަޤީޤަތަކީ ްވާހަކަާއއިެމދު. ްދެއްެކވި ބޭފުޅުން

ްއިދާީރް ްާރއްޖޭގެ ްއަދި ްރާއްޖެތެރޭގެ ްދެޮކޅަކަށް ްއެއާއި ްނިންމުމެކޭ. އޮތް

ްނު ްައޅުަގނަޑކަށް ްއޮތްކަަމކަށް ްއިދިކޮޅުެހދުމެއް ްމާބޮޑު ފެނެއޭ.ްދާއިރާތަކުން

ްފުރުޞަތުް ްބަދަލުކުރުމުގެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްެއކަން ކޮންމެއަކަސް

ްދެކޭގޮުތަގިއް ްއަޅުަގނުޑ ްނުކުރަން. ްަޤބޫލެއް ނެޑއް ްއަުޅގަ  615އޮތްކަމަކަށް

ްރައްޔިތުްނެގް ްގާތުްނ ްރައްޔިތުންނާއި ްފުރަތަމަފަހަރަށް ރާއްޖޭަގއި

ް ްމީަހކު ްޒިންމާވާނެ ްސީދާ ްއެމީހުންނަށް ްބަލާ، އެމީހުންެގްކަންތައްތަްއ

ްއަމިއްލަް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްކަމަކީ ްއިންިތޚާބުކުރެވޭ ްދާއިރާަގއި އިންތިޚާބީ

ްެއއްެޗްއް ްއަުޅަގނޑު ްދެން، ްކަމެއް. ްމަރުޙަބާކިޔަންޖެހޭނެ ނަފްސަށް

ް ްބޭނުންވަނީ، ްޑްރާފްޓްކުާރ19ްްދަންނަވަން ްއިޞްލާޙު، ްމާއްދާ  620ވަނަ

ް ްއިޞްލާުޙެގ ްފޮނުއްވި 19ްްކޮމިޓީން ްމާއްދާ، މާއްދާއާިއްްަވނ29ްަވަނަ

ް ްއާދެ، ްއޮތުމަީކ29ްްބެހޭގޮތުން. ްއިމްިތޔާޒް ްއެ ްއެއޮްތގޮތަށް ްމާއްދާ ވަނަ
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ްމަޖިލިސް،ްރަްއޔިތުންެގްމަޖިލީހެއްެގް ްެދކޭގޮުތގަިއްރައްިޔތުންގެ އަޅުަގނޑު

ްކޮންމެހެންް ުައި ްޤާއިމްކުރުމަށްޓަކަ ްިޑމޮކްރަސީ ްރާއްޭޖގެ ްޮއވެ، ގޮތުަގއި

ްމަޖިލީ ްރަްއޔިތުންގެ ްރައްޔިތުންެގްބޭނުންވާކަމެއް. ްނޫން، ްމީހުންނަކަށް  625ހުގެ

ްނޫނިްއާޔް ްއޮެވގެން ްއިމްތިޔާޒް ްއެ ްމީހުންނަށްވެސް ްހާޒިރުކުރެވޭ މަޖިލީހަށް

ްކުރަންޖެޭހްކަންތައްަތއްް ްޒިްނމާދާރުކުރުމަށްޓަކައި ްސަުރކާރު އަޅުަގނޑުމެން

ްރާއްޭޖެގް ްފާސްެވގެންދިުއމަކީ، ްމިމާއްދާ ްއެހެންކަމުން، ނުކުރެވޭނެ.

ްހި ނުޑްޑިމޮކްރަސީ ްއަުޅގަ ްދެން، ްމުހިންމުކަމެއް. ްަވރަށް ންގުމަށް

ްވުޒާރާަތްއ27ްްއަވަްސެވގަންނާނީް ްމާއްދާއާިއްދެމެދުގައި.ްސަރުާކރުގެ  630ވަނަ

ްދައުެރްއް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްމަޖިލީހުގެ، ްމިީއ، ނަޑއެޅުމުަގއި. ކަ

ްލިބިގެންނޫނީް ްއާނބަްސ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންެގ އޮންނަންޖެހޭނެ.

ނަޑއެިޅގެްންވުޒާރާތަް ްކަ ްޖުޑިސްޓިކްޝަން ްކުރާނެ ްވުޒާރާަތކުެގ ްއެ ކާއި،

ްއެހެންކަމުން،ް ްނުވާނެ. ްރަނގަޅުކަމަކަށް ްެއްއގޮތަކަްށެވސް ްއެއީ ދިއުމަކީ

ްދަންނަވަން.ް ްވާހަަކ ްާތއީދުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްއޮްތގޮތަްށ ްޑްރާފްޓްގައި  635މިހާރު

ނޑުްެއއްެޗއްްަދންނަވަންްއޮތީ،ް )ބ(ްާއިއްްވަނަްމާްއދާގ32ްެދެން،ްއަުޅގަ

ް ްމިއޮތީ،32ްްބެހޭގޮތުން. ްިމހާރު ްގައި ް)ބ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްއެމަޖިލީހަށްް ްމައްސަލާގަިއ ްނެތްކަމުގެ ްއިތުބާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ް ްމީހުންގެ ްވޯޓުދިން ްއޭަނ3/2ްްހާޒިރުވެ ްެއއްަބސްވާނަމަ ެއގޮތަކަށް

ްދެކޮޅު ްމިމައްސަލަާއއި ްއުސޫލީގޮތުން ނުޑ ްއަުޅގަ  640ވަން.ްވަކިކުެރޭވގޮތަށް.

ްމަޤާމުންް ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ްޮގތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ އަޅުަގނޑު

ް ްމަޖިލީހުގެ ްސަބަބ3/2ްްުދުރުކުރެވެންޖެހޭނީ ްއަޣްލަބިްއޔަުތން. ެގ

ްސީދާް ްޯވޓުދީގެން ްރައްޔިތުން ްއެއީ، ްދަންނަވާނަން. އަޅުަގނޑު

ްމޭޓަކާިއއެުކް ްރަނިންގ ްމިއޮންނަގޮތުން ްމިހާރު ްބައެްއ،ްއަދި އިންތިޚާބުކުރާ

ްސީދާް ްމަޖިލީހުން ްއެހެންކަމުން، ްވޯޓުލާނެ. ްދެމީހުންނަށް  645ދާނަމަ

ް ްމީހުންގެ ްވޯޓުދިން ްމި ްހާޒިރުވެ ައޣްލަބިއްޔަތުްނ3/2ްްތިންބައިކުޅަ

ްއެހެންކަމުން،ް ްނުކުރެވޭ. ްޤަބޫލެއް ނޑަކަްށ ްއަުޅގަ ވަކިކުެރވުން

ްޢަބްދުް ނޑު، ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުމަށް ްހުށަހަޅުްއވާފައިާވ هللاްމިމައްސަލާގަިއ

ްހއ.ގެްމެންބަރުްހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެޅުމަށްްތާއީދުުކރަން.ް،ްނަޞީރު
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ް650 

ްއާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއާދެ،ްވަރަށްްޮބޑަށްްޝުކުރިްއޔާ.ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް
ްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް655 

ނޑުެގްއެންމެްފުަރތަމައިނުންވެްސްްދުްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންމަް ްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަުޅގަ

ްްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްސުވާލަީކ، ްފުރަތަމަ ްދެުސވާލެއް. ްމިގެންނަާވ،17ްްއޮތީ ްާމއްދާައށް ވަނަ

ްވާީން ްކަްނތައްތައް ްދެން ްސަބަބުން ްިއޞްލާޙުތަކުގެ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ްޑްރާފްޓިންގ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްުްްްކިހިނެއްތޯ ްފަރާތުން ކޮމިޓީގެ

ް ްއަދި ްރަނގަޅު. ްވަރަށް ްދެްއވައިިފއްާޔ ްމާއްދ27ްްާއޮޅުންފިލުވާލަ  660ވަނަ

ްބަލައިލަންް ނުޑ ްއަުޅގަ ްމިއީވެސް ްކިހިނެްއަކން ްވާނީ އުނިވީމާ

ބޭނުންވާކަމެއް.ްދެން،ްަބއެްއްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްއެބަްވިދާޅުޭވްދޯސްް

ްވޯޓިންގ ްއިން ްމަޖިލިސްްޕްރެޒެންޓް ްއަޅުަގނޑުެމންގެ ްއުސޫލުތަކަށް ެގ

ްމިކަުމެގް ްމެދުވެިރވާނެެއުެވެ. ްމައްސަލަތަކެއް ްދިޔައިާމވެސް ބައްޓަންެވގެން

ްއޮޅުންފިލުވާަލް ްކަންތައްތަކެއްތޯ ްކޮންކަހަލަ ްއުފެދޭނީ  665ސަބަބުން

ްއިުތުރް ްއަދި ްމީހަުކ ްރައްޔިަތކަށްވާ ްދިވެހި ްއަދި ްރަނގަޅު. ދެއްިވއްާޔވެސް

ްހުނ5ްް ްިއޞްލާުޙްއަހަރު ްބަެއއް ްއެބަހުރި ްގޮތަކަްށވެސް ނަންޖެހޭކަހަލަ

ްރައްޔިތުންނަްށް ްިދވެހި ްއެހެން ްރަްއޔިތަކަށްވީާމ، ްިދވެހި ްމިއީ ހުށަހެޅިފައި.

ްއަޅުަގނުޑެގް ްމިީއވެްސ ްކީއްެވގެންތޯ. ްނުލިބޭނީ ްއޭނާއަށް ްޙައްޤު ލިބޭ

ްދަންނަވާލުމަށްފަހުގައިް ްސުވާލުތައް ްމި ްސުވާލުަތކެްއ. ްއުފެދޭ  670ްހިތުގައި

ްމެންބަރުންް ްޢިްއޒަތްެތރި ްބައެއް ްބޭނުންވަނީ، ްދަންނަވާލަން އަޅުަގނޑު

ނަޑއެޅުމުެގ،ް ްކަ ްަވޒީރުން ްނިޒާމެްއގައި ްރިޔާސީ ްފުރިހަމަ ވިދާޅުެވއްޖެޭއ

ްމަޖިލީހަކަށްް ްރަްއޔިތުންެގ ްބާެރއް ްަކނަޑއެޅުމުގެ ްމެންޑޭޓް ވަޒީރުްނގެ

ްކޮ ްއެހެންވީމާ،ްޑްރާފްޓިންގްކޮމިޓީން ްނުވެޭއ. ްދިރާސާއެްއެގްލިބިގެނެއް ން

ނުޑް ްއަުޅގަ ްމިއީ ްވަނީ ްކުރަްއވާފަުައި ްމިކަްނ ްބުރަވެތޯ  675މައްޗަށް

ްކޮންމެއަކަްސް ްދެން ްއާެދ، ްސުވާލަކީ. ްބޭނުންާވ އޮޅުންފިލުވާލަން

ުައިގަންަން ްއަޅަ ްއެންމެ ނުޑެގވެސް ްއަުޅގަ ްބަލައިލާއިުރ ހުށަހެޅުންތަކަށް
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ބަރުްދަފްތަރުްޠާރިޤްްހުށަހެޅުމެއްކަމަށްްވަނީ،ްނ.ައތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެން

ްމަނަދޫް ްިކާޔއުޅެނީ ްއޭނައަށް ްޢާންމުގޮތެއްަގއި ްިމއީ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ،

ްދަފްތަރުް ްބޭނުންަވނީ ްމުޚާޠަބްކުރަން ްއޭަނއާއި ނޑު ްއަުޅގަ  680ޠާރިޤްއެކޯ.

ްއަޅުަގނޑަަކްށް ްހުށަހެޅުމަކީ ްމި ްިވދާޅުވާގޮުތަގއި ްޠާރިޤް ްގޮުތގައި. ޠާރިޤްގެ

ިއގަނެވިދާނެްހުށަހެޅުމެއްްކަމަަކށް.ްމިއީްވަރަްށްޤަބޫލެއްްނުކުރެޭވްމިއީްބަލަް

ް ްމިތިބީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްހުށަހެޅުމެއް. ެގ1949ްްރޭސިސްޓްުް

ްމިް ްފަރާތުން ްރަްއޔިތުންެގ ްމާޭލގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްނޫން. އަހަރުތަކުަގއެއް

 685ޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހަށާއި،ްރާްއޖޭގެްހުރިހާްރައްޔިތުންނަށްްކަށަވަރުކޮށްދޭްން

ްމާލޭ ްރާއްޖެތެރޭެގްބޭނުންވަނީ، ްނުކުރެޭއ ްޤަބޫލެއް ްރަްއިޔތުންނެއް ގެ

ްމާލޭެގް ްިމއަދުގެ ްއެހެނެއް ްމަދުބައެއްކަމަށް. ްފަސްކުޅަނދު މީހުންނަކީ

ްމީހުންނެއްްނުބުނާނެއެވެ.ް

ްދަންނަވާލިންްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެންމެއަުކ ްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެމަޢުޟޫޢުއަ ްއިނގޭތޯ.ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްނުގަންަނާވށޭ ްަވޑަިއގެން  690ށް

ްވާހަަކް ްއެގޮތަށް ްނާރުވާނަން ްުފރުޞަތެއް ްއަޅުަގނޑު އެބަހުސަށް

ްއަމާޒުކުަރއްވަންޏާްދެނެއް.ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްވާަހކަދައްކަީނ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްހުށަހަްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްވާހަަކްމެންބަރަކު ްބަލައިުނަގނެވޭނެ ްހުށަހެޅުމެއްގެ  695ޅުއްވާފަިއާވ

ްވާަހަކް ނުޑ ްއަުޅގަ ްނޫން ުަކަށް ްއެގޮތަ ްއެހެންވީމާ، ްމިަދއްކަނީ. އަޅުަގނޑު

ް ްާވހަކައަީކ، ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްވަިކ1949ްްމިދައްކަނީ. ްަކޅުމީހުންނަށް ގެ

ްމިއަދުް ްއުސޫަލކުން ްގެންުގޅުނު ްމިގޮތަށް ްހަދައިގެން ގޮތްތަެކއް

ނޑުމެންެގްއަޅުަގނޑުމެ ްައޅުގަ ްނުކުެރވޭނެުެެއވެ. ްއެކަެމއް ންނަކަށް

ްރައްޔިތުންނެްއ.ް ްފަންުްތީގެ ްދެވަނަ ްނުތިބޭނެއޭ ްތެެރއަކު  700ރައްޔިތުންގެ

ްމީހުންނޭ.ް ްހަމަހަމަ ްތިބޭނީ ްތެރޭަގއި ްރަްއޔިތުންެގ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްހަމައެއްަގއިް ްއެްއ ްއެންމެންނަކީ ްތިބޭ ްރައްޔިތުްނެގ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއަޅުަގނޑުމެްންއަޅުަގނޑުމެ ްެއގޮތަށް ްރައްޔިތުންނޭ. ްބަލަންޖެހޭ ން

ްއެކަްން ްވަކާލާތުކުރަީނެވސް، ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެގޮތަށް ދެކެނީވެސް،
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ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއެީއ، ްމިތިބީވެސް. ްނުކުމެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ  705ޙާސިލްކޮށްދޭން

ްހުރިހާް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޑިމޮކްރަސީއަކީ. މާނަކުރާ

ްއަޅުަގނުޑްްރައްޔިތުންނަށް ްއެހެންވީމަ، ްބޭނުންވޭ. ްދޭން އެކަން

ް ްއިުތރު ްއަދި ްއޭނާ ްރައްިޔތަކަށްވީމާ ްދިވެހި އަހަުރ5ްްމިދަންނަވަނީ

ްދިެވހިރާއްޖޭގަެއއް.ް ްކުރިމަތިލާކަށް ްއޮފީހަކަށް ްވަކި ްނުޖެހޭނެއޭ ހުންނާކަށް

ްދިވެހިރާއްޭޖެގް ްޙައްެޤއް، ްލިބޭ ްރައްޔިތަކަްށ ްއެހެން ްިދވެހި  710އެހެންވީމަ،

ްއެހެންްރައްޔި ްހަމަ ްއަިދ ްލިބެންޖެހޭނެ. ްީމހަކަށްވެސް ްކޮންމެ ްއެ ތަކަްށވީމާ

ދިވެހިރާއްޖޭެގްހުރިހާްރައްޔިުތންނަށްްދިވެހިރާއްޖޭގެްަރއްޔިުތންގެްމަޖިލިްސް

ްއަޅުަގނުޑް ްއެހެން ްލިބެންޖެހޭނެ. ްފުރުޞަތުވެސް ތަމްސީލުކުރުމުގެ

ް ްވެރިކަންުކރާ ްމިއަދު ްސަބަބަކީ، ްބޮޑު ްއެންމެ ރަށެްއެގްމިދަންނަވާލާ

ްގިަން ްވަރަށް ްމާލޭގަިއވެްސ ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްބަލާއިުރގަިއވެސް  715ގޮތުަގއި

ްމިކަހަަލް ްއެއީ ްއެބަހުރި. ްރައީސް ްިޢއްޒަތްެތރި މަުައްސަލަތަކެއް

ްމައްސަލަތަކެްއ.ް ްވާހަކަދެކެވެންޖެހޭނެ ްައއިްސ މަޖިލިސްތަކުގައި

ްމި ްަވއި ްހުސްވެފައި. ްމިވަނީ ްމީރުފެން ްމާލޭެގ ަވީންވިސްނާަވޑަިއގެން

ްލޮުލް ްގުްނޔާާއއި، ްޗިކަން ްމާލޭގައި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ތަޣައްޔަރުވެަފއި.

 720ްރޯގާާއއި،ްފާނަބަސަންދުްކަހަލަްބަލިތައްްއަބަދުމެްއުޅޭ.ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްތަކަކަށް..އެހެންވީމަ،ްމިހުރިހާްމައްސަލަްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް
 725ްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން:

ް

ްވަގުތުްހަމަެވއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްމިހުރިހާްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ުާލާނީ، ްދަންނަވާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްނިންމާލަމުންވެްސ ްއާދެ،

 730ޢާންމުވެގެންދާްމައްސަލަތަކަކަށްްޙައްެލއްްގެެނވިގެންނޭްމުޅިްރާއްޖެއަށްްމިްްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން:

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްޝުކުރިްއާޔ ްހުއްޓުވޭނީ. ްއަޅުަގނޑުމެންަނށް ބަލިމަޑުކަން

ްރައީސް.ް
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ް

ްމެންބަރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަްތތެރި ްހައްދުންމަތީގެ ްމެްނބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްއިބްރާހީ ްނަޞީމް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ  735މް.ްހައްދުންމަތީގެ

ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެްއ،ްހއ.ެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްހދ.ގެްޢިްއޒަތްތެިރް

ްމެންބަރު،ްއާދެ.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް740 

ްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމާޭލެގްޝުކުރިއްާޔ ްެދއްެކވި ްވާހަކަފުޅު ްއެ ްދެންމެ

ްޢިއްޒަް:ަނޞީރުްވާހަކަެދއްކެުވންهللاްޢަބްދު ްމެންބަރު ްއަޅުަގނޑުމެްންވަނަމުތްތެރި ްއެއީ ްގޮވުން ން

ޤަބޫލުކުރެުެވޭނެްކަމެްއކަމަށްްބަލާފައިްމަޖިލީހުގައިްމިހާރުްެއްއާދަކާދަެވސްް

ްމިހާުރް ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްެއއީ، ްހީވަނީ. ްައޅުަގނޑަށް ފެއްޓީކަމަށް

ްރައްޔިތުންް ްޢާންމު ްމިހާރު ްއެތަްއމިތާނގައި ްބޭރުގައި  745މަޖިލީހުން

ްއެހެންވީަމ،ްކުރަމުން ްމީހުން. ްަބއެްއ ްތެރެއިން ްއޭެގ ްެއއީ. ްކަމެްއ ގެންދާ

ްެއއްގޮަތކަށްވެްސް ނޑު ްއަުޅގަ ްަތޢާރަފްވުމަކީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ އެއުސޫލު

ްނުލާހިކުް ްބަްއޕަ ްމަންމައާއި، ްޠާރިޤްގެ ްނޫން. އެދޭކަމެއް

ްއޯާގވެިރކަމާއިެއކީަގިއ،ް ްލޯތްބާއި، އިޙްތިރާމާއިެއކީަގއި،

ްކިޔާފައިވަީންފަޚްރުވެރިކަމާއެީކގަް ްރީތިނަމެއް ްއޭނަ ްހިތްހަމަޖެހިގެން  750އި

ްޝުކުރިްއޔާް ްދަންނަވަން. ްިޚލާފުކަމެއްކަމަށް ްއިސްލާމްދީނާއި ބޭނުމަކު.

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް
ް

ް

ްނުކުތާއެްއކަމަށްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނިޒާމީ ްތިއީ ްބަލަިއަގންނަންޖެހޭ ނޑު ްއަުޅގަ  755އާދެ،

ްޢިްއޒަ ްމާލޭގެ ްދެއްކެިވްއިނގޭތޯ. ްނަޝީދު ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ތްތެިރ

ވާހަކަފުުޅގައިްއެްޢިބާރާތްކުެރްއވިްގޮތްްރަނގަޅެްއްނޫން.ްއެެހންނަމަވެސް،ް

ްއާދެ،ް ްމަުޑކޮށްލީ. ްއަޅުަގނޑު ްނުކުރަންެވގެން ްއިންޓަރިފއަރ އަޅުަގނޑު

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްހދ.ގެ ްއެހެންވީމަ، ްދެން ނަޞީރުެގްهللا

ް ްއާދެ،ްހުށަހެޅުން، ްބަލައިަގންނަން. ްނުކުތާއެްއކަމަށް ްނިޒާމާބެހޭ  760މި
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ްއިބްރާހީމްް ްނަޞީމް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ހައްދުންމަތީގެ

ްވާހަކަފުޅުްކުިރއަށްްގެްނގޮސްެދއްވުންްއެދެން.ް

ް

ްއެްއެޗްއްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުް ްހަމައެކަނި ނުޑ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްުޝކުރިްއޔާ ްއާދެ،

ްްމުޙަްނމަދުްަނޞީމްްިއްބރާހީމްް ްބާބުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްބޭނުންވަނީ،  765ްމާއްދާައްށ21ްްދަންނަވާލަން

ްމިއޮންނަނީ،ްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތެރޭަގިއ ްއޭެގ ްބެހޭގޮތުން. ްއިޞްލާާޙއި ހުށަހެޅިފައިވާ

ްފާސްވެގެްން ްކަމެއް ްމަޖިލީހުން ްފާސްނުވެ ްކަމެއް މަޖިލީހުން

ްތަޞްދީޤުރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ްއަރިަހށް ްއެމަނިކުފާުންޔާެގ ްފޮނުވީމާ ކުރަން

ްފޮނުވާލައިފިްއާޔް ްމަޖިލީހަށް ްއެދި ްިވސްނުމަށް ްއަނބުރާ ްއަލުން އެކަން

ް ްއެގޮަތކަްށްއަޣ3/2ްުމަޖިލީހުގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްފާސްވާގޮތަށް.  770ލަބިއްަޔތުން

ްނުފެނޭ.ް ްލޮިޖކެއް ްއެްއވެސް ްޭއގެ ްއަޅުަގނޑަކަށް ްނުކުރަން. ތާއީދެއް

ްތަފާސްްއަޅުަގނ ްފެންނަނީ، ްއަޅުަގނޑަށް ްބަަލއިލުމުން ްބަލައިުިލި ޑަށް

ްޚާއްޞަކޮްށް ްޤައުމެއްަގިއވެސް، ްކޮންމެ ްދައްާކގޮތުން ހިސާބުތައް

ދިވެހިރާއްޖޭަގއިްރިޔާސީްއިްނތިޚާބަކަށްވުރެްޢާންމުްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންެގް

ްމިސާލަ ްއެހެންވީަމ، ްގިނަ. ްއަދަދު ްމީހުންގެ ްވޯޓުލާ  775ކަްށްއިންތިޚާބުތަކުަގއި

ްބޭފުޅުންެގް ްހާޒިރުވެވަޑަިއގަންަނވާ ްމަޖިލީހަށް ްޢާންމުގޮތެއްގައި މަޖިލީހުން،

ްއަރިަހްށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްކަމެއް ްފާސްާވ އަޣްލަބިއްޔަތުން

ްެއް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްދެން ްފޮނުއްވީމާ، ތަޞްދީޤްކުރަން

ްއަނބުާރް ްދޭތެރެ ްއެކަމާއި ްއަލުން ތަޞްދީޤްނުކުރައްވާ

ްއަޅުަގނުޑްވިސްނާަވޑަ ްފޮނުވާލެްއީވމާ ްއަނބުރާ ްއެދި  780ިއގެންދެްއވުމަށް

ްއެީއ،ް ްކަމަކަށް. ްދާންޖެހޭނެ ްމެޖޯރިޓީއަކަށް ރޑް ްތަ ްޓޫ ްނުކުރަން ޤަބޫލެއް

ްރާއްޖޭަގިއް ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްމިސާލަކަށް، ްއެއްަޗކީ، ްމިދަންނަވާ މިހެން

ްޢާންމުކޮ ްއިންތިޚާބެްއަގއި ްރިޔާސީ ްީމހުން ްއެއްަލއްކަ ްތިބި ށްްވޯޓުލާން

ްވޯޓުާލް ްއިންތިޚާބުތަކުަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްޢާންމު ްނިސްބަތް، ްމީހުންގެ ވޯޓުލާ

ްބޮޑަްށް ްއަޅުަގނޑަށް ްއެހެންވީމަ، ްމަދު. ްނިސްބަތަށްވުރެ  785މީހުންގެ

ްވިސްނާަވޑަިއގަންނަވަްން ްއެގޮތަށް ްދެން ްޙަޤީޤަތުގަިއ ތާއީދުކުރެވެީނ،

ްމެޖޯރިޓީ ްސިމްޕަލް ްހަމަ ްމަޖިލީހުގެ ްފޮނުވާލެއްވީމާ ްއެކަްންއަނބުރާ ން
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ރްޑް ކުރާގޮތަށް.ްއެްލޮޖިކްްައޅުަގނޑަށްްމާބޮޑަށްްފާހަގަކުރެވޭ.ްެއއީްޓޫްތަ

ްވިދާުޅވަީން ްބޭފުޅުްނ ްދެްއކެވި ްވާހަކަފުޅު ްބޮޑަށް ްދާން މެޖޯރިޓީއަށް

ްއޮންަން ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ްއެ  790ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށްވާީތެވ

ްއެއީް ްތެދެއް ްެއއީ. ްޢިއްޒަަތކުންނޭ ްއެުެގޮތަްށްޤަދަރަކާއި ްދުނިޔޭަގއި .

ްރަނގަޅަށްް ްއެބޭބޭފުޅުން ްރައީސުންނަށް ްއިމްތިާޔޒްދެން އަޅުަގނޑުމެން

ްިއންސާފެއްނެތި،ް ްޤައުމުަތކުަގއި ްބަެއއް ްއެކަަމކު، ްކުަރއްވަންޏާ. ކަންތައް

ްއެގޮތަށްް ްނުހިތާ ްޙުރުމަތްތެރިކޮށް ްޤާޫނނުތަކަށް ްލަމައެއްނެތި، ހަމައެއް

ްބޭުފޅު ްކުަރއްވާ ްއިމްތިޔާޒްދޭކަެށްއްކަންތައްތައް ްއެކަހަލަ  795ންނަުަކަށް

ްެއް ްރައްޔިތުންނަށް ްނޫން. ްޤަބޫލެްއވެސް ްައޅުަގނޑު ްނުރުހެން، އަޅުަގނޑު

ްދަންނަވާލަންް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއަދިެވސް ްއެެހންވީމަ، ްއޮންނަްނވާނީ. އިމްތިޔާޒް

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްރަނގަޅީ ްބޮޑަށް ްަހމަ ނޑަށް ްއަުޅގަ ބޭނުންވަނީ،

ްއަނެއްާކެވްސްތަޞްދީޤްނުކުރައް ްފޮނުވާލައްަވއިފިްއޔާމު ްއަނބުރާ ވާ

ްއެކަންް ްފާސްވެއްެޖނަމަ ްއެ ްމެޖޯރިޓީން ްސިމްޕަލް  800މިމަޖިލީހުގެ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށްް ްކޮންމެހެން ްއޮތުމޭ. ޢަމަލުކުރަންޖެހޭގޮތަށް

ްނުކުރަމޭ.ް ްާތއީދެއް ްައޅުަގނޑު ްދޭކަށެއް ްއިމްތިާޔޒްތަެކއް އެކަހަލަ

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ްްެމންަބރުްުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްހުވަ ްލިބިފަިއވާ ްައޅުަގނޑަށް ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި  805ްމިެންޓ3ްްޝުކުރިއްާޔ

ްިއޞްލާޙުތަކަްށްްޢައްާބސްްިއބްރާީހމްް ްހުށަހަޅާފަިއވާ ްއަޅުަގނޑު ްމަަސއްކަތްކުރާނަްނ ްއަޅުަގނޑު

ްވާްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޅުަގނޑަށް ްގޮތުން ްހޯދުމުގެ ްތާއީދެއް ްއިތުރު ހަކަދެްއކޭތޯ.ްހަމަ

ްހުށަހަާޅފައިވަނީ،ް ްއިޞްލާޙު ނުޑްމި 17ްއަޅުަގނުޑްދަންނަވާލަނީ،ްއަުޅގަ

ް ްއަދި ްމާއްދާއަާށއި 21ްްވަނަ ްއަދި ްމާއްދާއަށް ްމާއްދާއަށް.32ްްވަނަ ަވނަ

ްއިޞްލާޙުަގިއް ްބޮޑަްށްައޅުަގނުޑގެ ނޑު ްައޅުގަ ްމާއްދާއެްއގަިއވެސް  810މިހުރިހާ

ްފާސްކުރުމާއި ްކަމެއް ްމަޖިލީހުން ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްްއޮންނާނީ އަދި

ްއަޣްލަބިއްޔަުތް ްމަޖިލީހުގެ ްކަންތައްތަކަށް ްމިކަހަލަ ްވަކިކުރުމާއި މަޤާމުން

ްދެން،ް ްެމދުގައި. ްއަދަދާއި ްވޯުޓގެ ްަމޖިލީހުގެ ްދޭތެރެ ްގޮާތއި އޮންނާނެ

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަްތތެރި ްފުަވއްމުލަުކގެ ްވާަހކަދެއްެކވި ްކުރިން އަޅުަގނުޑގެ
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 815ހަކަފުުޅަގއިވެްސްވަރަށްްޮބޑަށްްއިޝާާރތްކުރަްއވައިިފްމަސީޙްގެްވާهللاްޢަބްދު

ްމިބާބުެގް ްައޅުަގނޑުެމންގެ ްއެަބއޮތް ްފާސްޮކށްފައި ްއަޅުަގނޑުމެން މިހާރު

16ްް ްއެބައޮތް ްމާއްދާަގއި ްކުިރައްށ8ްްވަނަ ްޖަލްސާއެއް މަޖިލީހުގެ

%ް ްމަޖިލީހުެގްމެންބަރުންގެ ތިބެގެްނ.25ްްއާދެ،ް%،25ްގެންދެވޭނެކަމަށް

ނޑުމެންްމިހާރުްމިްޚިޔާލުކުރާގޮތަްށްއެހެންކަމަ ށްްވެއްަޖއީިވއްޔާްެއއީްއަުޅގަ

%ް ްހަމަޖެހިއްޖިއްޔާ 25ްްމަޖިލިސް ްގާތްަގނަޑަކށް ްވާނީ  820ނުވަަތ19ްްއަކަށް

18ްް ްއެ ްމީހުންގ18ްްެމެންބަރުން. ްވޯޓުލީ ްތެރެއިން މެންބަރުން

ް ްއެ ތަްމީހުންްނުވ12ްައަޣްލަބިއްޔަަތކުންްމައްސަލަެއްއްފާސްވެއްޖަީއިވއްޔާ

ްމީހުންެގް ްހަެއއްކަ ްއެހެންވީމާ، ްތިބެދާނެ. ްއެާތ ްމީހުން ްޯވޓުުުނުދޭ އަދި

ްއެންމެްން ްާރްއޖޭގެ ްއެަމއްޗަށް ްފާސްވެދާނެ. ްަމއްސަލަެއއް ވޯޓަކުްނވެސް

 825ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ.ްޤާނޫނެއްްފާސްވެގެްންހިނގައިދާނެ.ްއެެހންވީމަ،ްމީަގިއް

ްދެ ްބާރު ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނެގ ްނޫންްއެްއގޮތަކަްށވެސް ރަކުރާކަށް

އަޅުަގނުޑގެްނިޔަތަކީ.ްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްޙިއްޞާވުން،ްބައިވެިރވުްނ،ް

ްމަޖިލީހުެގް ްރައްޔިތުްނގެ ްއިތުރުކުރަން. ްބޮަޑށް ްވީހާވެސް އިންވޯްލވްވުން

ްހުރިާހް ްތިއްބެވި ުަިއގެން ްހޮިވވަޑަ ްލިބިަވޑަިއގެން، ްމުސާރަ ްއެ ނަމުގައި

ްވަަޑއިގެ ްއެތަނަށް ްއަނެއްކޮުޅްންމެންބަރުންވެސް ްމެންބަރުން، ްއެ  830ން

ްވަަޑއިަގންނަވާނެއެެވ.ް ްބޭފުޅުން ްދުވަހު ްވޯުޓދޭ ްބުނަންވީ އަޅުަގނޑުމެން

ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްއެބަފެނޭ. ްއެމަންޒަރު ނަޑށް ްއަުޅގަ ްެއއީ. ތެދުފުޅެއް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްެނގުންތޯ ްރިސްކް ްއެ ްއެހެންެވްއޖިއްޔާ ުައިނުގެންފާނެ. ވަޑަ

ްމަދު ްބޭނުމީ. ްމުހިންމުކަމެއްްްރަނގަޅީ، ްތިބެގެން މެންބަރުންކޮޅެއް

ްޤާނޫނީގޮތުންް ްރަނގަުަޅީ. ްދޫކޮށްލުންތޯއޭ ްރިސްްކ  835ފާސްކޮށްފާނެކަމުގެ

ްރަނގަޅީ.ް ްމަޖުބޫރުކުރުންނޫންތޯއޭ ްމައްޗަށް ްއެމެންބަރުންގެ އެކަންތައް

ްމިކަހަލަް ްޚިޔާރުކުރަްއާވނީ. ްމެންބަރުން ްގޮތެއްޯތއޭ ްކޮން މިދެގޮތުންކުރެ

ްއަޣްލަ ްރައްޔިތުްންްކުޑަުކޑަ ްމުޅި ްފާސްެވގެން ްކަމެއް ބިްއޔަތުން

ްކުރެވިދާނެް ްކަމެއް ްޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ްއޮންނަްން، މިހެންތޯ

ްދޫކޮށްލާނީތޯއޭ ްައޅުަގނޑުމެން ްރިސްކް ްއެ  840ް.ފެނިވަޑަިއގަންނަވަނީ.

ްބޭނުންފުޅުކަމެއްެވއްޖެްއާޔް ްއެބޭފުޅުން ްވަޑަިއގަންނަވާެނއޭ، މެންބަރުން
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ްވަަޑއިގަންަނވާނެ ްރަނގަޅީ.ްވޯޓުދޭން ްދޫކޮށްލުންތޯއޭ ްކިޔާފައި ްމިހެން ޭއ،

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްގެންދިޔުންނޫންތޯއޭ.ްއާެދ،ްމިއީ ްއަނެްއކޮޅު ްއޭގެ ޙަޤީޤަތުގައި

ްކޮމިޓީއަކަްށް ްމަޖިލީހުގެ ްދެން، ްވާހަކައަކީ. ްއޮތް ްދަންނަވަން މީގައި

ްމެންބަރަކަށްް ްމިމަޖިލީހުގެ ްެމންބަރުންނަށް، ްހާޒިރުކުެރވޭ  845ވަަޑއިގެްނ

ްއިމިއުނިީޓްލިބިގެން ްއެހުރިހާ ްއޮންަނގޮތަށް، ްއިޚްިތާޔރެއް ްހުރިހާ ވާ

ްއަޅުަގނުޑވެްސް ްވާހަކަދަްއކާއިުރގަިއ ްއޮންނަންވާނެަކމަށް އިމްތިޔާެޒއް

ްއެހެންކަހަލަުަް ްނުވަތަ ްރިޕޯޓަކުން ްތެދު ްދިޔަ ްއޭނަ ްއެމަޖިލީހަށް އެއްބަސް

ެނއްޮކޅަށްްވާހަކަައކުންްއޭނަްކުށްވެިރެވެގންްނުވާނެ.ްެއކަމަކު،ްހަމަްޭއގަްއަ

ްއެްއޗެިހް ްދިމާލަށް ްހާޒިރުވެފަިއްމަޖިލީހާއި ްޭއނަ ްމަޖިލީހަށް  850ވިސްނައިިފއްޔާ

ްއެއާިއް ްދާކަމަށްވަންޏާ ްގޮވާަފއި ްއެްއޗެހި ްމެންބަރުންނަށް ކިޔާފަިއ،

ް ްއެހެންވީމާ، ްއޮންނަންޖެހޭނެ. ްހެދެން ްގޮެތއް ވަަނ29ްްދޭތެރޭގަިއވެސް

ްއަުޅގަ ްެއގޮތަށް،ްއެއަށް ްއެތި ްއެ ްމާއްދާެގ31ްްނޑު.ްދެންްމާއްދާގައި ވަނަ

ނުޑގެް ްއަޅުގަ ްއެީއ ްއާދެ، ްހުށަހެޅިން. ްައޅުަގނޑު ްއުވާލަން އަކުެރއް

ްހުށަހަޅަންޖެހޭނީް ްމައްސަލަ ްހުށަހެޅޭ ްމަޖިލީހަށް ްގެންުގޅުނީ  855ވިސްނުމުަގއި

ްއިޞްލާޙުތަްއް ްމި ްއެހެްނވީމާ، ްމެދުވެރިވެގެންނޭ. ްމެންބަރުން މަޖިލީހުގެ

ްއަދި ްހުށަހެޅިގޮާތއި ްކަންބޮޑުާވކަމަީކްްއަޅުަގނޑު ްއެންމެ އަޅުަގނޑު

ްމަޖިލީހުގެްއަޣްލަބިއްޔަތުކަމަްށާވތީްއެވާހަކަްދަންނަނަވާލާފައި...

ް

 860ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްަވގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްިރއްޔާ.އަޅުަގނޑުްވާހަކަްނިންމާލާނަން.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް
ްޢައްާބސްްިއބްރާީހމްް

ްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް865 

ްހުރިހާްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ްޑްރާްފޓްގެ ްޖުމްލަގޮތެްއގަިއ ްައޅުަގނޑު ްއާެދ، .`

ްމާއްދާއަކަށްް

ްހުރިކަމަށްްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިޞްާލޙު ްބައެއް ްއެެހންނަމަވެސް، ްތާއީުދކުރަން. އަޅުަގނޑު

ވަނަްާމއްދާއަށްް)ށ(4ްްބޫލުކުެރވޭ،ްާތީއދުކުރެވޭ.ްމިގޮތުންްއަޅުަގނޑަށްްޤަ
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ްހުށަހެޅުްއިވް ްރަޝީުދ ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްތ.އަޮތޅުެގ  870އަށް

ްެއއީް ްއެބަ. ްތާއީދުކޮށްލަންޖެހޭ ނަޑށް ްއަުޅގަ އިޞްލާޙަށްވެސް

ްވަކާލާުތކޮށްުއޭޅް ްކޯޓުތަކަްށ ްޝަރުޢީ ްހަމަ އަޅުަގނަޑކީެވސް

ްއަޅުް ްމަޖިލީހުެގްވަކީލަކަްށވާީތވެ. ްހުރިހާ،ްރައްޔިތުންގެ ްޤަބޫލުކުރަން ނޑު ގަ

ްހޭދަކުރަންޖެހޭނީް ްހަމަ ްަވގުތެްއވެސް ްހުރިހާ ްމެންބަރުންގެ ހުރިހާ

ްއަިދް ްވަކީލަަކށްވެހުރެ ނޑަކީ ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްޚިދުމަތުަގއި.  875ރައްޔިތުންގެ

ްއެހުށަހެޅުއްިވް ްއެމަނިކުފާނު ްމީހަކަށްވެހުރެ ްވަކާލާތުުކރާ ްކޯޓުތަކަށް ޝަރުޢީ

ްހު ްއާދެ، ްތާއީދުކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްމާއްދާއަށ4ްްްށަހެޅުއްވުމަށް ަވނަ

ްހުށަހެޅުއްވިް ްތާރިޤް ްއަޙްމަދު ްނ.މެންބަރު ްއިތުރުކުެރއްވުމަށް އަކުެރއް

ވަނަްމާއްދާެގ29ްްހުށަހެޅުމަށްވެސްްއަޅުަގނޑަށްްހަމަްތާއީދުކުރެވޭ.ްއާދެ،ް

ނޑަކަް ްއަޅުގަ ްއިޞްލާޙުތަކަކަށް ްހުށަހެޅިފައިހުރި ްއަށް  880ްށް)ހ(

ތާއީދެއްނުކުެރވޭ.ްއާެދ،ްއެހެނީްއަޅުަގނޑުްދެޭކގޮތުަގއިްއެަމއްސަލަތަުކަގިއް

ްމެންބަރުންނެކޭް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންެގ ްބޭފުޅުންނަށްވެްސްހަމަ ހާޒިރުެވވޭ

ްތަޙުޤީޤަށްް ްޙާލެްއަގއި ްއެއްވެްސ ްއޮންަނންޖެހޭނެ. ްއިމްިތޔާޒު އެްއގޮތަށް

ްބަޔާނަ ްދެއްާވ ްއެބޭފުޅުްނ ްމީހުން ްކުށްވެިރްގެނެޭވ ްއެޭބފުޅުން ކުްނ

ްއޭރަްށް ްއޮންނަންޖެހޭނެ. ްއެބޭފުޅުންނަށް ްގެރެންޓީ  885ނުވާނެކަމުގެ

ް ްއާދެ، ްހިނގަމުންދާނީ. ްތަޙުީޤޤުތައް ވަަނ31ްްއިންޞާފުވެިރގޮތެްއގައި

ްއަކުެރއް،ް 32ްްމާއްދާއަށް ް)ހ(ްގެ ްށްއިޞްލާޙެްއ1ްްވަަންމާއްދާއަށ،ުް

ްމެންބަ ްޢިްއޒަތްތެރި ްރ.އަތޮޅުގެ ްހުށަހެޅުއްިވްހުށަހެޅުމަށް ްވަީޙދު ްޢަލީ ރު

ްއޮންނަންޖެހޭނެް ްެއކަން ްއެއީ ްތާއީދުކުރަން. ްައޅުަގނޑު އިޞްލާޙަށްވެސް

ްނުވަަތް ްޤާނޫނުއަާސސީއާިއ ްުނވަތަ ްައްސލަކާއި ްއިސްލާމްދީނުގެ  890ގޮތް.

ްމަޤާމުންް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޚިލާފުވުން ނަޑއެިޅގެން ްކަ ޤާނޫނާއި

ްވާންޖެހޭނެ ްޙާލަތަކަށް ްދުރުކުރުމުގެ ްއާދެ، ްއަކުެރްއ31ްް. ްމާއްާދއަށް ވަނަ

ްހުށަހެޅުއްިވް ްއަސްލަމް ްމުޙަންމަދު ްސ.މެންބަުރ އިތުރުކުރުމަށް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެމޭރުމުން، ްހަމަ ްތާއީދުކުރެވޭ. ނޑަްށ ްއަުޅގަ ހުށަހެޅުމަށްވެސް

ް ްއަޙްމަދ33ްްުތާއީދުކުރަން ްސ.މެންބަރު ްއަށް ް)ނ( ްމާއްދާގެ  895ވަނަ

ްހުށަހެޅުއް ްހުށަހެޅުއްވި ްވަޒީެރްއެގްއަސްލަމް ްއެހެީނ، ްއާދެ، ވުމަްށވެސް.
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ްއޮެވގެންނުވާނެ.ް ްމާއުނަދގޫގޮަތކަށް ްފާްސވުން ްނެތްކަމަށް އިތުބާރު

ްމިޔަމަތީގަިއް ނޑިުިެއއްެގ ްކަ ްިތްއބަވަންޖެހޭނީ ްއަބަދުވެސް އެބޭފުޅުން

ްއޮންނަންޖެހޭނެ.ް ްއެބޭފުޅުންނަށް ްއިޙްސާސް ްއެކަުމެގ ްބޭފުޅުްނގެ، ތިއްބަވާ

ްއިްޙސާ ްވެރިްނގެ ްރައްޔިތުްނގެްއޭރަށް ްއެބޭފުޅުންނަްށ ްބޮޑަށް  900ސްަތކަށްވުރެ

ްއެހެންވީމާ،ް ްއާދެ، ްދެވޭނީ. ްއަހަންމިްއޔަތުކަން އިޙްސާސްތަކަށް

ްނިންމާލާނީްރަސޫލު ްހަމަ ްވާހަކަޮކޅު އަަލއިހިްهللاްޞައްަލއްهللاްއަޅުަގނުޑގެ

ްހަނދާންް ްކޮށްޭދށޭ، ްހަނދާން ްއާދެ، ްހަދީޘްފުޅަކުން. ވަސައްލަްމގެ

ްމުޢުމިނު ްކޮށްދިނުމުން ްއޮވޭ.ްއެހެްނެވގެން ްމަންފާކުރާނެއޭ އަލްއިމާމްްންނަށް

ްރި ްަޙދީޘްފުޅެއްަގއިވަީނ،ްވާކުަރއްތްރިމަޒީ  905يوم عزابا ްالنَّاسِ اشد ވާަފިއވާ

ްދެމީހެއްވެޭއ.ްاقياهه  ްލިބޭނޭ ްޢަޒާބު ްގަދަފަދަ ްއެްނމެ ްދުވަހު ޤިޔާމަތް

ް ްބަޔާންކުަރްއވަނީ ްމީހެއްެގޮގތުގައި ްދެވަނަ وهن له اهام قوم އޭގެތެެރއިން

ްއެންެމްكرهوى ްއެބައިމީހުންގެ ްނުރުހޭ ްަރްއޔިތުން ްޤައުމެއްގެ .

ްއިސްވެިރާއއޭ.ްަވއްސަލާމުޢަލަިއކުމް.ް

ް910 

ްއުތުރުބުރީެގްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމާޅޮސްމަޑުލު ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްޙަމީދު. ްޝާހީން ްމެންބަރު ވަޑަިއގެްންްޢިއްޒަތްތެރި

ްނިޒާުރް ްމޫސާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްފެލިދެއަޮތޅު ްނެތް. މިވަގުތަުކ

ްމުލަކަތޮުޅް ްަވޑަިއގެންނެތް. ްމެންބަރުވެސް ްޢިއްޒަތްތެރި އިބްރާހީމް.

 915ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަފީޤް.

ް

ްހުށަހަޅުްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްއިޞްލާޙު ްމިބާބަށް ްރައީްސ، ްބޭފުޅުންްޢިއްޒަތްތެރި ްތިބި ްއްވާފައި

ްފުރުޞަތުްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްއެބޭފުޅުންނަްށ ްތިއްބެވީމާ ްނުދަްއކާާވ ްވާހަކަފުޅު އަދި

ްއިށީނދެލާނަން.ް ްދޫކޮށްލާފައި ްފުރުޞަތު ނުޑ ްއަުޅގަ ދިނުމުގެގޮތުން

 920ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ްއަުޅގަްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް ްރަީއސް. ްއައްސަލާމުޢަލަުަިއކުމް ްލިބުުނ ްމިނެުޓގަިއ3ްްނޑަށް
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ްއިތުރަށްވެްސްްއަސްލަމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހަމަ ްބަލައިލެވޭތޯ ްހަމަ ްއިޞްލާުޙތަކަށް ްހުށަހެޅި އަޅުަގނޑު

ނޑުްއުނިކޮށްލަންްހުށަހެޅިް ވަނަްމާއްދާގެް)ށ(4ްްބޭނުމީ.ްއެގޮތުން،ްއަުޅގަ

ްއަ ްަހމަ ްީމގެކުީރގަިއވެސް ްދެކޭގޮުތގައި ނޑު ްއަުޅގަ ްހަމަ ނުޑްއަދިވެސް  925ޅުގަ

ްިދވެިހް ްެދކޭޮގތުގައި ނޑު ްއަުޅގަ ްމިއީ. ްެއއްވާަހކަެއއް ްައއި ދައްކަމުން

ްިދވެހިް ްއެއީ ްވުމަށްފަހު ްރަްއޔިތަކު ްަޤއުމެްއގެ ްބޭރު ރައްޔިތަކަށް

ްއެއްގޮްތާވގޮުތެގް ްޤާނޫނާއި ްސިޓިޒަންޝިޕް ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތަކަްށވީޭއ.

ްދަރަ ްއެކި ްރައްޔިތަކަށްވުަމށްފަހު ްދިވެހި ްރައްޔިތުްންމަތިން ްދިވެހި ޖަތަކަށް

ްލިޭބް ްރައްޔިތަކަށް ްރައްޔިތަކަށްވުމަށްފަހު ްދިވެހި  930ބަހާލެވިގެންނުވާެނއޭ.

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްލިބެންޖެހޭނޭ. ްމީހާއަށް ްއެަރއްިޔތު ްޙައްޤުތައް އެންމެހާ

ް)ހ(ް ްމާއްދާގެ ްދެވަަނ ްބާުބގެ ްމިނިަވންކަމުގެ ްަޙއްޤުތަާކއި އަސާސީ

ްމި ވަނީްތަފާތުނުކުރުމަށް.ްއެމީާހގެްނަސްލަށް،ްއަޅުަގނޑުމެންްފާްސކޮށްފައި

ްނުކުރުމަށްް ްަތފާތު ްބަލާ ްޤައުމަށް ްވިހެއި ްއެމީާހ ްޢާއިލާއަްށ، އެމީހާގެ

ް ްމިބާބުގެ ްހަމަ ްމިވަނީ. ްފާސްކޮށްފައި ްމާއްދާގައ5ްްިއަޅުަގނޑުމެން  935ަވނަ

ްމިވަީންފާސްކޮފައި.ް ްއަޅުަގނޑުމެން ްހަމަހަމަވާނެކަމަށް ްކުރިމަތީގައި ޤާނޫނު

ްސިޓިޒަންޝިްޕްްއަޅުަގނޑު ްހެދުމަށްޓަކައި ްދިވެިހްރައްޔިތަކަށް ދެޭކގޮތުަގއި

ްޤަބޫލުކުާރް ްއަުޅަގނޑު ްހަމަ ްެއއީ ްހަރުދަނާކުރެވިދާނެ. ްމިހާރަށްވުރެ ޤާނޫނު

ްހަމައަކުންް ްެއއް ްރައްޔިތަކަށްވުމަށްފަހު ްިދެވހި ްއެހެންނަމަވެސް، ގޮތް.

ްއެްނމެންނަ ްކަންތައްތަކެްއ ްޮއންނަ ްރައްޔިތުންނަށް  940ށްވެސްްދިވެހި

އޮންނަންޖެހޭ.ްއަޅުަގނޑުްމިްއިޞްލާޙާއިްދެޮކޅަށްްޅ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެރިް

ްމުސްލިމަކަށްވެްސް ްޣައިުރ ްވިދާުޅވީ ްމުޙަންމަދު ްއަޙްމަދު މެންބަރު

ްމިކަންް ްިމހެން ްވެވިދާެނއޭ ްެމންބަރަކަށް ްމަޖިލިސް ރައްޔިތުންގެ

ްހައިރާންް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ނޑު ްވަނީނަމަ.ްއަުޅގަ ްހާސްވެަފިއްވެއްޖެކަުމގައި ވެ

ްޖ ްއެީއ ްމިވާހަކަދެްއކެީވތީ. ްނަންބަރު.69/4ް-އެމަނިކުފާނު ްޤާޫނނު .945 

ް ްޤާނޫނުގެ ް)ހ(ްގަިއ2ްްދިވެހިރާއްޖޭގެްސިޓިޒަންޝިާޕިއބެހޭ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްއާެދ،ް ްވާން، ްަރއްޔިަތކަށް ްދިވެހި ްާވންޖެހެއޭ، ްމުސްލިެމއްކަމުަގއި އެވަނީ

މުން،ްއެމަނިކުާފނުފަދަްޤާނޫނީްސިޓިޒަންޝިޕްްހޯދާްކޮންމެްމީހަކު.ްއެހެންކަ

ްމަޤާމުތައްް ްނާއިބުފަދަ ްޖެނެރަލްކަމުގެ ްއެޓަރނީ ްފުންނާބުއުސް ގޮތުން
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ްވިދާޅުވީާމް ްމިހެން ްނުަލއްާވ ްބައްލަވާ ްމިކަްނކަމަށް ްބޭފުަޅކު  950ފުރުއްވާފަިއވާ

ްއިޞްލާޙެްއް ްއިތުރު ްހަމައެހެންމެ، ްކަންބޮުޑވީ. ްވަރަށް އަޅުަގނޑު

ްދިވެހިް ްދިޔައީ ްމިދެންނެވިްްހުށަހެޅިގެން ްހަމަ ްނޭނގިދާނެތީ. ބަސް

ްވާންޖެހެޭއް ްމީހަކަށް ްއެނގޭ ްލިޔަންކިޔަން ްބަސް ްދިވެހި ްއެބޮތް ޤާނޫނުގައި

ްދެކޭގޮުތަގިއް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންކަމުން، ްަރއްޔިަތކަށްވުަމށް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްއެޙައްޤުް ްއޮންނަ ްއެންމެންނަށް ްރަްއޔިތަކަްށުވމަށްފަހު  955ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްއަދިވެްސްލިބިދޭންޖެހޭކަ ްަހމަ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންކަމުން، ްއެފަރާތަކަށް. މަށް

ްއަިދް ްއުވާަލއްވާށޭ. ްމިމާއްދާ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ތަކުރާރުކޮށް

ްވަޒީރުްނެގް ްމިސާލަކަށް، ްމަޤާމުތައް، ްއެހެނިހެން ްފާސްކުރި އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެންްހިމަނާފަކާްނުވޭ .ްއަިދްމަޖިލީހަުަކަށްވެސްްމިފަދަްމާއްދާއެއްްއަުޅގަ

ްޢައްޔަންކުރުުމެގް ްމީހުން ްކޮމިޝަންތަކަށް ްމުސްތަޤިއްލު  960ހަމައެހެންމެ،

ްއެހެންކަމުން،ް ްނެތް. ްމާއްދާއެއް ްމިފަދަ ްތެރޭަގއިެވްސ ޝަރުތުތަކުގެ

ްމަޖިލީހުގެް ްރައްޔިތުން ްމަޖިލީހަށް، ްރައްޔިތުްނެގ ހަމައެކަނި

ްޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ ްހަމަ ްައޅުަގނޑަކަށް މިމާއްާދްްމެންބަރަކަށްވުމަށްޓަކައި

ް ްހުށަހަާޅލީ ްއިޞްލާޙު ްއަޅުަގނުޑ ްއިތުރަށް ްއޮތުމަކަށް. ވަަނ33ްްމިގޮތަށް

 965ްމާއްދާއަށް.

ް

ްޢިއްޒަޔތްތެރިްމެންބަރު،ްވަގުުތްހަމަވެއްޖެ.ްަވގުތުހަމަވެއްޖެްއިނގޭތޯ.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއާދެ،ްޝުކުިރއްޔާ.ްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް
 970ްެދއްެކވުން:އަސްލަމްްވާހަކަ

ް

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްިޢއްޒަްތތެރި ްޅ.އަތޮޅުގެ ްެމންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްނުކުތާއެއްތޯ. ްނިޒާމާބެހޭ ްމުޙަންމަދު. ްނުކުތާއެއްތޯ.ްްއަޙްމަދު ނިޒާމާބެހޭ

ްއާދެ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާެއއް.

ް975 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް
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ްއަްއޑުއަތޮުޅެގްްއާދެ،ްމަދުްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްއަޙްް ްދެއްެކވި ްވާހަކަފުޅު ްދެންމެ ްދެންނެވީ ނޑު ްއަުޅގަ

ްމާބޮޑަށް،ްްމުޙަްނމަދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވާހަަކ ްދެްއކި ްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެދެްއކެީވ. ްެއވާހަކަފުޅު ްކަްނނޭނގެ ްނޫން  980މިއަޑުައއްަސވަމުން

ް ްމުސްިލމަކު ްޣައިރު ްމަގުފަހިކުރުމުެގްދެންނެވީ، މުސްލިމަކަށްވުމަށް

ްއެގޮތުަގިއް ްއެމީހުންނަށް ްފަސޭހަވާނެއޭ ްތަންކޮެޅއް ްެއކަން ގޮތުންވެސް

ްއޮތުމަށް.ް ްގޮތަށް ްމެންބަރުންނަށްވެވޭނެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ އަނެއްހެން

ްމެންބަރަކަށްާވް ްމަޖިލީހުގެ ްއަެނއްހެން ްމުސްލިމަކު ްޣައިުރ އެހެންވީމާ،

ނޑުްދެންނެވީކީ.ްޝުކުިރއްޔާ.ްވާހަކަެއއްނޫން  985ްއަުޅގަ

ް

ް

ްދެްންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޝުކުރިއްޔާ. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްސާފުކޮށްދެްއވީީތ އާދެ،

ްނިލަންދެއަތޮުޅް ްއޮތީ ްދެން ްމެންބަރު، ްޢިއްަޒތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްޢިއްޒަތްތެ ް ްރިޔާޟް. ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި  990ިރްދެކުނުބުރީގެ

ްއޮޅުމަކުްން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްުނގަންނަވަނީސް ްއެދިވަޑައި މެންބަރު

ްފުރުޞަތުް ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްމިވަނީ. ްލިސްޓުކުރެވިފަިއ މިނަންފުޅު

ްމުޙަންމަދުް ްމެންބަުރ ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ އަރުވަްނއޮތީ

ްސަލީމްއަށް.

ް995 

ްބަހުސްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްއާދެ، ްދެތިންކަމެއްް`. ްހަމަ ްއަޅުަގނުޑވެސް ްގަީޑގައި ްގެ

ނުޑްްމުޙަްނމަދުްސަލީމްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްއަުޅގަ ްދަންނަވާލުމަށްޓަކަިއ ްއެވާހަަކ ްއޮތީމާ ފާހަގަކޮށްލެވިފަިއ

ް ްފުރަތަމަވެސް ްއެންެމ ްއެދުނީ. ް)ހ(ްއަްށ2ްްފުރުޞަތަކަށް ްމާްއދާގެ ވަނަ

ރުްޙުސައިންްރަޝީދުްޙަސަންްތ.އަތޮޅުެގ،ްޮކޅުމަޑުލުގެްިޢއްަޒތްތެރިްމެންބަ

ްއަސްލަްމް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަްއޑުައތޮޅުގެ ްއަދި  1000ހުށަހަޅުއްވާ

ްވާހަަކް ްާތއީުދކުރާ ނުޑވެސް ްއަުޅގަ ްއިޞްާލޙަށް ތާއީދުކުރަްއވާފަިއއޮތް

ވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ްއަށްްހއ.އަތޮުޅެގްޢިއްޒަތްތެރ39ްްިދަންނަވަން.ްއަދިް

ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްސަމީރު ނުޑްމެންބަރު ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙަށްވެްސ އޮތް

ްއެބަހުރިް ްއިޞްލާޙުަތކެއް ްގިނަ ްވަރަށް ްދަންނަވަްނ. ްވާަހކަ ތާއީދުކުރާ

ްވަރަްށް ްއަޅުަގނޑު ްހަމަެއގޮތަށް، ްާތއީދުކުެރވޭ.  1005އަޅުަގނޑަްށވެސް
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ްޚާއްޞަގޮތެްއަގއި،ް ްއެބަހުރި. ްަކންތައްތަްއވެސް ްބައެއް ްހުރި ކަންބޮޑުވުން

ްބ32ްަ ްގައި ް)ބ( ްމާއްާދގެ ްަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަުކްވަނަ ަލއިލާއިރު

ނުޑް ވަކިކުރުްނ،ްމިްމަރުޙަލާއަީކްުކރީގައިްމިމަްއސަލަްައއިއިުރެވސްްއަުޅގަ

ްދަންނަވާލާފަިއް ްފިކުރުތައް ްބައެއް ްހުރި ނޑުެގ ްއަުޅގަ ްބަހުސްަގއި އޭގެ

ނޑުްޤަބޫލުުކރާްގޮުތގައިްެވއްޖެއްާޔްރިޔާީސްނިޒާމެްއަގިއް  1010އޮތްކަމެއް.ްއަުޅގަ

ްފަރާތުންްްޤައުމެްއގެ ްަރއްޔިުތންގެ ްއޮންނައިރު ްަވިކވެފައި ްބާރު ތިން

ްވަކިކުރުުމެގް ްމަޤާމުން ްަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކު ްއަންނަ ހޮވިގެން

ްހަމައެކަނިް ްހުށަހެޅިގެންދާއިރު ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުން މައްސަލަެއއް

ްަމރުޙަލާއެްއވެްސް ްއެހެން ްއަދި ްކުރިން ްވޯުޓެގ ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުން

ްތަޙުޤީޤުކުރެވޭނެ،ްްއޮުަންނަން ްބަލާ ްއެމައްސަަލއެއް  1015އެބަޖެހޭ.

ްރަނގަޅަްށް ްއެކަެމއް ްތަޙުޤީޤުކުރެވި ްއެ ްުއފެދި ްކޮމިީޓއެއް ތަޙުޤީޤުކުރެވޭނެ

ްއައިްސގެްން ްމަޖިލީހަށް ްއެމައްސަލަ ްދެން ްނިމި ތަޙުޤީޤުކޮށް

ްދެބަިއް ްތިންބަިއކުޅަ ްއެލިބޭ ްމަިޖލީހުން ކުށްވެިރވާކަމަށްވަންޏާ

ް ްަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްއަޣްލަބިއްޔަތުން ްފާސްވެގެން އެކަމެްއ

ނޑުގެްއެްއވެސްްމަްއސަލައެއްނެތް.ް  1020ކުށްވެިރވެގެންްމަޤާމުންްވަިކުވންްއަޅުގަ

ްހަމަް ްމަޖިލީހަށް ްހަމައެކަނި ނޑަށް ްއަުޅގަ ްމިމަރުޙަާލ އެހެންނަމަވެސް،

ްދެބަިއް ްތިންބައިކުޅަ ްހިނގާފައި ްބަހުސެއް ްހުށަހެޅިގެން ހުށަހެޅޭތަނުން

ްއަ ނުޑްއޮތީމާ ްއަޅުގަ ްމިކަމާ ްއުދަނގޫވާތީ ްހަމަ ްމިކަން ްކުަޑކޮށް ޅުަގނޑަށް

ްދެްން ްއާދެ، ްމިމައްސަލަިއގައި. ްޖައްސާލަން ްއިނގިލި ްމި ްހަމަ ބޭނުން

ްައނެއްކަމަކީ،ްރަްއޔިތުން،ްަބއެްއްޢިއްޒަތްތެިރް  1025އަޅުަގނޑަްށްފާހަގަކުެރވުނު

ކުރަންްލާޒިމްާވްމެންބަރުންްފާހަގަކުރެއްަވއިފި،ްރައްޔިތުންްއެމަްއޗަށްްޢަމަލު

ްއަނެްއާކް ްމަޖިލީހަށް ްމެޖޯރިޓީއަކުން ްސިންޕަލް ްވަރަށް ްބިލުތައްެވސް ބައެއް

ނަޑކަށްްއެހާްހިތްގައިމެއްނޫްނ.ް އެނބުރިްައއީމާްއެފާްސވާްާފސްވުންްއަުޅގަ

ްވަރަްށް ްކޮންމެގޮތެއްަގއިވެްސ ްމިދަނީ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްސަބަަބކީ، އެއީ

 1030ތިންްބާރުްވަިކވެފައިްޮއތްްނިޒާމެްއެގްްފުރިހަމަްޑިމޮކްރެސީއެްއގެްތެރެއަށް.

ްރައްޔިތުްން ްތިއްބަަވނީ ްތަމްޞީލުކުރަން ްރަްއޔިތުން ްދާއިރު ތެރެއަށް

މަޖިލިސްވެސް.ްރަްއޔިތުންްަފރާތުންްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކުވެްސްައއިްސް
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ްރައްޔިތުންެގް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ްއެހެންވީމާ، ހުންނަނީ.

ްބައްަލވާފަ ްމަޖިލީހުންްމަޞްލަޙަތަށްޓަކައި ްަރއްޔިުތން ްބިލެއް ިއްހުށަހަޅުއްވާ

ްއިތުރަށްް ްފޮުނީވމާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ްފަހަރު ްެދވަނަ  1035އަނެއްކާ

ްފާސްވުްން ްލިިބގެން ްއަޣްލަބިއްޔަެތއް ްރަނގަޅު ްހަމަ އެފާސްކުރާއިުރްެއއަށް

ްތާއީދުކުރެޭވކަމެއް.ްިޢއްޒަްތތެރިްރައީސް،ް ްޮބަޑށް ްވަރަށް ނޑަށް ްއަުޅގަ އެއީ

ްެއހެންކަމާއިއެުކ،ްއަ ްއޮތީ. ްކުަޑކޮށްކަން ްވަރަށް ްަވގުތު ްއެނގޭ ޅުަގނޑަށް

ްބޭނުންވަީން ްދަންނަވާަލން ްއަޅުަގނޑު ްނިންމާލަމުން ްވާހަކަޮކޅު އަޅުަގނުޑގެ

ްދިވެހިރާއްޭޖެގް ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެއޭ ްއެންމެންވެސް ްހުރިހާ  1040އަޅުަގނޑުމެން

ްއުޚްތުންކަމަށް ްއަުޚންނާއި ްއެންމެންނަކީވެސް ްރަށެއްެގްހުރިހާ ްއެްއެވސް .

ނުޑް ްއަޅުގަ ްރައްދުކުރުމަކީ ްބަހެއް ްނިކަމެތިވާެނ ރައްޔިތަކަށް

ްރައްޔިތުްން ްދެން، ްރާއްޖެތެރެިވޔަސް. ްމާލެިވޔަސް ތާއީދުކުރާނެކަމެއްނޫނޭ

ްހޮވިގެްން ްހޮިވވަަޑއިެގން ްބޭފުޅުން ްއެިކއެކި ްކުރިމަތިލަިއގެން އަތޮޅުތަކަށް

ްރަށެ ްވަކި ްކޮންމެހެން ްވީމަކާނޫނޭ.ްމިއަންނަނީކީއެއް ްމީހަކަްށ  1045ްއގެ

ްއޮތީތީް ްތާއީދު ްރައްޔިތުންގެ ްއަންނަނީ. ްއޮތީާމ ްާތއީދު ރައްޔިތުންގެ

ްކުރިމަތިލީް ނުޑ ްއަުޅގަ ްރައްޔިތަުަކަްށވެހުރެ ްހއ.އަޮތޅު އަންނަނީއޭ.

ްހއ.ެގް ްަރްއޔިތަކު ްތ.އަޮތޅުގެ ްނުހޮވި ނުޑ ްއަުޅގަ އިންތިޚާބެްއގައި

ްޑިމޮ ްރައްޔިތުން ްހއ.ގެ ްެއއީ ްހޮވި. ނިޑއަށް ްލޯބިކުރަނީ.ްގޮ ކްރެީސއަްށ

ްއެައްށް ްޮހއްެވވީ. ްބޭފުޅަކު ްފެނިވަަޑއިަގންނަވާ  1050އެބޭފުޅުންނަށް

ްދަންނަވާލަމުންް ނޑު ްއަުޅގަ ްެއވާހަކަ ްއެހެންވީމާ، އިޙްތިރާމްކުރަންޖެހޭނެ.

ްއިށީންދެލަން.ްޝުކުރިއްޔާ.

ް

ްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްރައީސް. ްޢިއްޒަްތތެރި ްފުރުޞަތެްއްއައްސަލާމުޢަލަިއކުމް ނޑުެވސް ްއަުޅގަ

ްަދންނަވާލެވޭތޯ.ްްފްްވާހަަކދެއްެކވުން:ލަޠީهللاްޢަބްދު ްެއއްެޗއް ްހުށަހެޅިފައިވާްއިޞްލާޙުތަކަށްްކޮންމެވެސް  1055ހޯދާލީ

ް ްނިޒާރު ްމޫސާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްވ.އަތޮުޅގެ ްމިގޮތުން 17ްއަޅުަގނޑު

ްތާއީދުކުރި ްއިޞްލާޙަށް ްހުށަހެޅުއްވި ްއަށް ް)ހ( ްމާއްދާގެ ން.ްވަނަ

ްކަންތައްަތްއް ްލާޒިމްކުާރ ްޢަމަލުކުރުމަށް ްމަްއޗަށް ްރައްޔިތުްނގެ އެތާއީދުކުީރ

ްައޣްލަބިއްޔަތުންް ްމެންބަރުންގެ ްވޯޓުދޭ ްހާިޒރުވެ ްޖަލްސާއަށް ނިންމުމުގައި
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 1060ކަންކަންްފާސްކުރުމަށްވުރެްަމޖިލީހުގެްޖުމްލަްމެންބަރުންގެްއަޣްލަބިއްޔަތުްން

ްރައްޔި ްފާްސކުރުމުން ްކަންކަން ްިއތުރުވާނެކަމަްށްއެފަދަ ްަބިއވެރިވުން ތުން

ް ްދެއަޅުަގނޑަށް ްފެންނާތީ. ނޑު ްއަުޅގަ ްއަްށ39ްްން، ް)ށ( ްާމއްާދގެ ވަނަ

ްސަރުާކުރް ްުނވަތަ ްަވޒީރަކު ްިމއިންނަނީ ްޑްރާފްޓްގައި ްހުށަހެޅީ އިޞްލާޙެއް

ްލިޔުމުްން ްއެމީހަކާއި ްބެޭހގޮތުން ްވާޖިބުތަކާއި ްއަާދކުރާ ްވެރިަޔކު އޮފީހެއްގެ

 1065ހުންްުސވާލުުކރުމުގެްޙައްޤުްރަްއޔިތުންގެްަމޖިލީހުގެްކޮންމެްނުވަތަްއަނގަބަ

ްއޮތީް ްހުށަހަޅާފައި ްއިޞްލާަޙކަށް ްއަޅުަގނޑު ްލިބިގެންވެއެެވ. މެންބަރަކަށްމެ

ްއަދާުކާރް ްވެރިަޔކު ްއޮފީހެއްގެ ްސަުރކާރުގެ ްނުވަތަ ވަޒީަރކު،

ްމަތިން ނަޑއަާޅޮގތެއްެގ ްކަ ްމަޖިލީހުން ްރަްއޔިތުންގެ ،ްވާޖިބުތަކާބެހޭގޮތުން،

އެމީހަކާްލިޔުމުންްނުވަތަްއަނގަބަހުންްސުވާލުކުރުުމގެްޙައްުޤްރައްޔިތުންެގް

ްލިބިގެންވެެއވެ. ްމެންބަރަކަށްމެ ްކޮންމެ ނުޑްްމަޖިލީހުގެ ްއަޅުގަ ްއެހެން  1070އެއީ

ްއޮީތް ްހުށަހަޅާފއި ްއިޞްލާޙު ްއަޅުަގނޑު ްދެންނެވީ ްމި މިހުށަހެޅީ

ްނޫ ްމަތީން ްގޮތެްއގެ ނޑައަޅާ ްކަ ްމަޖިލީހުން ްމެންބަރުންނަށްްރައްޔިތުންގެ ނީ

ްނުފެންނާތީ.ް ްައޅުަގނޑަްށ ްަރނގަޅުވާެނކަމަށް ްސުވާލުަތއްކުރުން އެފަދަ

ްހުށަހެޅީން.ްއެއ31ްްީދެން،ް ްއިޞްލާޙެއް ްއަޅުަގނޑު ްމާއްދާއަްށެވސް ވަނަ

31ްް ްމިއޮތީ. ްމާއްާދގަިއ ްރައްޔިތުްނެގ31ްްވަނަ ް)ށ(. ްާމއްދާގެ  1075ވަނަ

ްކޮމިޓީއަކަ ްމަޖިލީހުގެ ްއެ ްނުވަތަ ްމީހަކަށްްމަޖިލީހަށް ްވަކި ްހާޒިުރވުމަށް ށް

ްހުށަހަޅާފައިް ްައޅުަގނުޑ ްޭއގައި ްއެންގުން. ްމުައއްސަާސއަކަްށ ްވަކި ނުވަތަ

ްވަިކް ްނުވަތަ ްމީހަކަްށ ްވަިކ ްހާޒިރުވުމަށް ްކޮމިީޓއަކަްށ ްމަޖިލީހުގެ މިއޮތީ

ް ްމައްސަލަ. ްއެންގުުމެގ ްަގިއ31ްްމުއައްސަާސއަކަށް ް)ށ( ްމާްއދާގެ ވަނަ

ްމިއިންނަނީ ްނުވަތަްްޑްރާފްޓްަގއި ްމީހަކަށް ްވަކި ްރިޕޯޓްކުރުމަށް  1080ކޮމިޓީއަށް

ްކުރުމަށްުްވުެރް ްރިޕޯޓް ްއެހެްނވީމަ، ްއެްނގުން. ްމުޢައްަސސާައކަށް ވަކި

ްޝުކުރިއްާޔް ްފެންނާތީެވ. ްރަނގަޅުކަމަށް ްއޮތުްނ ްއެހެން ހާޒިރުވުން

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްޢިްއޒަްތތެރިްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޝުކުިރއްޔާ ްޢިއްޒަތްތެިރްްއާދެ، ްފާދިއްޕޮޅުގެ  1085މެންބަރު.

ްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުޙަންމަދުްޞާުާލިޙް.ް
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ް

ްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްއާދެ، ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ް)ހ(17ްްޝުކުރިއްާޔ ްމާއްދާގެ ްވަނަ

ްޑްރާފްޓްަގިއްްމުޙަްނމަދުްޞާުާިލޙްް ްާތއީދުކުރަީނ ނޑު ްއަުޅގަ ްފާސްކުރުން. ްމަޖިލީހުންކަމެއް

ްއަޣުްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރުންގެ ްހާިޒރުވި ްެއއީ ްއޮތްގޮތަށް. ްކަމެްއްމިހާރު  1090ލަބިްއޔަތުން

ްތާއީދުކުރަން.ް ްއަޅުަގނުޑ ްހުށަހެޅުމަށް ްޮއތް ްހުށަހެޅިފައި ފާސްކުރުމަށް

ްނުފެނޭ.ް ނޑަކަށް ްއަުޅގަ ްއިތުރުކުާރކަށް ްއަޣްލަބިްއޔަތު ްކޯރަމް، އެއަްށވުރެ

ް ްމިކުާރ ްައޅުަގނޑުމެން ްބޭފުޅުްންއާދެ، ްަބއެއް ްމިކަުމގައި ތަޖުރިބާގައި،

ްހާޒިރުެވް ްބަޔަކު ްމަދު ްއޮެވއްޖިއްޔާ ްކޯރަމެއް ްކުޑަ ްމިފަދަ މިވިދާޅުވަނީ

ްމިް ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް، ްފާްސކޮށްލަފާނެއޭ.  1095ކަންތައްތައް

ްފާސްވެގެންާދއިރުަގިއް ްކަންތައްތައް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުންނާއި

ްކަެމްއްްކޯރަމް ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ. ްތިޔަޭބފުޅުންނަށް އޮންނަގޮތް

މެންބަރުން،199ްްފާސްކުރަންްބޭނުންްެވއްޖެކަަމށްވަންޏާްމިމަޖިލީހުންވެސްް

ްރައްޔިތުންެގ95ްް ްއެބަފެނޭ. ްވަަޑއިގަންަނވާތަން ްހާޒިރުވެ މެންބަރުން

ްބަޖެޓްގަިއވެްސް ްނިމިގެންދިޔަ ްއެހެން. ްހަމަ  1100މަޖިލީހުގައިވެސް

ްއެާއިއްއަޅުގަް ްިދޔައީ. ްހާމަވެގެން ްފާސްވެގެްނ، ްެއކަން ނޑުމެންނަށް

ްބޮުޑް ްފާްސކުރުމަށް ްމިފަދަކަމެއް ްކޯރަމަކާއި ްބޮޑު ްމިފަދަ ޚިލާފަށް،

ްފުރުޞަުތް ްހައިޖެކްކުުރމުގެ ްމަޖިލިސް ްބޭނުންާވކަމަށްވަންޏާ އަޣްލަބިއްޔަެތއް

ްފެ ްމިމަޖިލީހުންވެސް ްއެބަދޭ. ްފެނިގެން ްމިތަނުންވެސް ްބޮޑު. ނިގެްންވަރަށް

ްހަމަނުވެގެްން ްކޯރަްމ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްޙާލަތްތަުކގަިއ ްބަެއއް  1105އެބަދޭ.

ްކަމެއްް ްދަށްކުރުމާއި ްކޯރަމް ްއެހެންވީމަ، ްނުގެންދެވޭ. ްކުރިއަށް ޖަލްސާ

ްއޮްތް ްުކޑަުކރުމަށް ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްމެޖޯރިޓީ ްމިއޮތް ފާސްކުރުމަށް

ްއެނިގަވޑަ ްތާއީދުކުރަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްފަދައިްންހުށަހެޅުންތަކަށް ިއގަންނަވާނޭ

ވަނަްމާްއދާްމިހާރުވަނ16ްްީއަޅުަގނޑުމެންްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގެްބާބުގެް

%ް ްކޯރަމަކީ ްބޭއްވޭނެ ްޖަލްސާއެއް  1110ޕަސެންޓްކަމަްށ25ްްފާސްކޮށްފައި.

%ް ްމަޖިލިސް ްކިހިނެއްތޯ. ްދެންވާނީ ްޖަލްސ25ްްާހަމަޖައްސައިފީމު. ގައި

ްމިއަށްވުރެ ްތިބެންޖެހޭނީ. ްބާްއވާ ްބޮޑުކޮށްްްބާއްވަ ްއަޣްލަިބްއޔަތު ކޯރަމް،

ްކަެމްއް ްދުވަހަކުވެސް ްކަމަށްވަންޏާ ްބޭނުންވެއްޖެ ްފާސްކުރަން ކަމެއް
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ްމެޖޯރިޓީ ްކަމަށްވަންާޏްއޮންްފާހެއްނުވާނެ. ްހާޒިރުނުވެއްެޖ ްބަޔަކު ނަ

ްބޭއްވިދާނެ.ް ްޖަލްާސ ްނުކުރެވޭނެ. ްފާހެއް ްމަޖިލީހުން  1115އެްއވެސްކަެމއް

ްފުރުަޞތެއް ްއެފަދަ ްމިހާރުްްއެހެންވީމަ، ްއަުޅަގނޑަށް ނުދިނުމަށްޓަކައި

ްކޮމިޓީތަކަްށް ްޖަލްސާތަކަށާިއ ްމަޖިލީހުގެ ްާތއީދުކުެރވޭ. އޮތްގޮތަށް

ނޑުް ްއަުޅގަ ްޙިމާޔަތްދިނުަމކީ ްއިމްތިޔާާޒއި ްމެންބަރުންނަްށ ހާޒިރުކުރެވޭ

ްހުށަހެޅުމަކަށްް ްހުށަހެޅި ްއުނިކުރުމަށް ްމިމާއްދާ ތާއީދުކުރާކަމެްއ.

ްތާއީދެއްނުް ްކުރިްންއަޅުަގނަޑކަށް ްއަުޅަގނޑުގެ ްބެހޭގޮތުން ްމިކަމާއި  1120ކުރެޭވ.

ްވާހަކަދަްއކަް ްގިނަބޭފުޅުން ްވަރަށް ްތާއީދުކޮށް ްިމްވަމިއަށް ްއާދެ، އިިފ.

ްއެަބް ްަބއެްއފަހަރަށް ްއެއްސަބަބަކީ ްދޭންޖެހޭ ްޢިނާޔަްތ އިމްތިޔާާޒއި،

ްުމވަްއޒަފުންވެސް.ް ްއާދަިއގެ ްހަމަ ްއޮީފސްތަކުގެ ްބައެއް ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ

ްއެބޭފުޅުްނެގްއެބޭފުޅު ްސަބަބުން ްމަޢުލޫމާތުގެ ްއެދެއްވާ ްމަޖިލީހަށް ން

ްފުރުޞަތެއްް ްަވކިކުރުުމެގ ްވަޒީފާއިން ްއުނިއިތުެރއް،  1125ވަޒީާފއަށް

އޮެވގެނެއްުނވާނެ.ްމިކަހަލަްއެަތއްްސަބަބުތަކަށްަޓކަިއްއެފަދަްޢިނާޔަތްތަކާިއް

ްބޭފުޅުންނަ ްހާޒިރުކުރެޭވ ްޮކމިޓީތަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމިްއިމްތިޔާޒުަތއް ށް

ދޭންޖެހެނީ.ްއެހެންނޫންނަމަ،ްއެފަދަްބިރުވެރިކަމެްއގެްތެޭރަގއިތިބެްރަނގަުޅް

ްތެދުްމަޢުލޫމާތުްދިނުމަށްްބައެއްފަހަރުްއެބަްޢުޒުރުވެރިވޭ.ްއާެދ،..ް

ް1130 

ްއާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއެބައޮތް.ްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްއިމްޕީްޗކުރެޭވގޮތަްށ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއަޅުަގނޑުމެން

ްނާއިބުރައީެސއްެގްްމުޙަްނމަދުްޞާިލޙްް ްއިތުރުކޮށްފީމު ްމިހާރު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެކަމަުކ،

ްނާއިބުރައީްސްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްގޮަތކުްނ ްކޮންމެވެސް ްފެނޭ ްައޅުަގނޑަށް  1135ވާހަކަެވސް.

ްމި ްވަކިކުެރވޭނެގޮތް ނުޑްމަޤާމުން ްއަުޅގަ ްއިތުރުކުރަން.ްމިވާަހކަެވސް ާބބަށް

ްދަންނަވާލީ.

ް

ްދެވަނަްްމާލެއަޮތޅުްމެްނބަރުްިއސްމާޢީލްް ްބާބުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ
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ްޤަބޫްްޢަބްދުްލޙަީމދުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއަޅުަގނުޑ ްރަނގަޅުކަމަށް ްޖުމްލަކޮށް ްބަލާއިރު  1140ލުކުރަން.ްދެލިކޮޕީއަށް

ްއިޞްލާުޙް ްބަެއްއ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްދެލިކޮީޕއަށްވުެރ ނަމަވެސް،

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްެއގޮތުްނ ްފާހަގަކުެރވޭ. ްައޅުަގނޑަށް ރަނގަޅުކަމަށްެވސް

ވަނަްމާއްާދގެް)ށ(ްއަށްްހދ.ެގްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރ32ްްުފާހަގަކުރެވެނީް

ދާގެް)ބ(ްައްށްނަޞީރުްހުށަހަޅުއްާވފައިވާްއިޞްލާޙު.ްއަދިްއެމާއްްهللاްޢަބްދު

ްހުށަހަޅުއްވާަފއިާވް ްއިބްރާހީމް ްޢައްބާސް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި  1145ގދ.ގެ

ް ްއަްއޑުއަތޮުޅެގ31ްްއިޞްލާޙާިއ، ްއިތުރުކުރުމަށް ްއަކުެރއް ްާމއްދާއަށް ވަނަ

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްއަސްލަމްްހުށަހަޅުއްވާފަިއާވްއިޞްލާޙާއި،ް

ް ްރ.އަތޮޅ32ްުއަދި ްމާއްާދއަށް ްވަޙީުދްވަނަ ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ެގ

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްއިޞްލާޙު.ްމިްއިޞްލާޙުތަކަށްްއަޅުަގނަޑށްްތާއީދުކުެރވޭ.ް

ްމުޙަންމަދުް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއައްުޑއަތޮޅުގެ ްރައީސް،  1150ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްމިބާބުގެ ްއިޞްލާޙަކ31ްްީއަސްލަމް ްހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ ްމާއްދާއަށް ވަަނ

ްމު ްޢިއްޒަތްތެިރްވަރަށް ްޤަބޫލުކުރަން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްއިޞްލާެޙއްަކމަށް ހިންމު

ްމަޖިލީހުގެް ްމަޖިލީހަށާއިމ ްރައްޔިތުންގެ ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވަނީ، މެންބަރު

ްޢަަމލުނުކޮށްފިނަމަް ްެއގޮތަށް ްމީހަުކ ްެއންގެވި ްާހޒިރުވުމަށް ކޮމިޓީއަކަށް

 1155އަޅަްނޖެހޭނެކަމަށް.ްްއެމީހަކާއިމެދުްމަޖިލީހުގެްަގވާިއދާއިްެއއްގޮތަށްްފިަޔވަޅު

ްކުރަންޖެހޭނެް ްމިީއ ްޤަބޫލުކުާރގޮތުަގއި ްައޅުަގނޑު ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ްބާރުގަަދް ްމަޖިލީހަށްވުރެ ްޤާނޫނުހަދާ ްދެޭކގޮުތގައި ްއަުޅަގނޑު ކަމެއް.

ްނ.އަތޮޅުެގް ްަރއީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރެގެންުނވާނެ. ްމީހަކު އެްއވެސް

ްޠާރި ްމުަޙންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާއްދާއަްށ4ްްޤް ވަނަ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްިވސްނާލަންޖެހޭކަމަށް ްއިޞްލާޙާިއމެދުވެސް  1160ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ްމެންބަރުންވެސްް ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުންެގ ްދެޭކގޮުތަގއި ނޑު ްއަުޅގަ ދެކެން.

ްފުރަތަމަް ްރާއްޖޭގެ ްއެހެންނޫނީ ްޮއންނަންޖެހޭނެ. ްގޮތެއް ޒިންމާދާރުކުރެވޭނެ

ްއްހެދުމަށްްއޭރުެގްކީރިތިްމަާހރަދުންްކަންތަްއްޤާނޫނުއަސާސީާއއިްޤާނޫނުތަ

ްއެމަނިކުފާނުް ްދެކެން. ނޑު ްއަުޅގަ ްރަނގަުޅވާނެކަމަށް ްކުރުން ކުރެްއވިގޮތަށް

 1165ވީްުބރާސްފަތިދުވަހ29ްްުވަނަްއަހަުރގެްަޝއްވާލުމަހުެގ1349ްްހިޖުރައިންް

ް ްތެރެއިން ްބޮޑުންގެ ްތިއްބެިވ ްކުރިއަށް ްބޭފުޅުނ11ްްްދަޢުލަތުގެ ަވރަކަށް
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ްޚިލާފުނުވާގޮތަްށްހާޒި ްއިސްލާމްދީނާއި ްއަމުުރކުރެްއވީ، ރުކުރެްއވުމަށްފަހު

ްއެޒަމާނަްށް ްާއދެ، ްމިޒަމާނަށް، ްތެެރއިން ްއާދަކާަދއިގެ ްމުސްކުޅި މިރާއްޖޭގެ

ްލިބިފައިހުރިް ްމިހިނދަށް ްމިދަޢުލަތުގެ ްލައިެގން ްގޮތްތައް ކަމުދާންހުރި

ްމަގޭް ްބަހައްޓަިއގެން ްިވސްނުން ްމައްޗަށް ެު  1170ރައްޔިތުންނަްށްްފައިސާެއއްގެ

ްއިނގިރޭިސް ްތިެބެގން ްބުުުރަވެ ްުލއިކުަޅއުމަށް ްވަރަކަށް ލުއިކުެރވެންހުރި

ްޚިލާފުނުވާނޭގޮތަްށް ްމުޢާޙަދާއާއި ްއޮތް ްމިދަޢުލަތާއިދެމެދު ދަޢުލަތާއި

ްޤާނޫނުތަްއް ްހިންުގމުގެ ްކަންތައްަތއް ްއެންމެހާ މިދަޢުލަތުގެ

ްރައީސްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހަދާ،ލިޔެ،ޤަރާރުކުަޅއުމަށް. ްފުރަތަަމް، މިއީ

ްމަޖިލީހަށްް ްއެއްކުިރގޮާތއި ްމަޖިލިސް ްރަދުން ްހެދުމަށް  1175ޤާނޫނުއަސާސީ

ް ްމިހާރު ްއަމުރު. ްޝުކުރިްއާޔ89ްްކުރެްއވި ްމިދަނީ. އަހަރުފުރިގެން

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ްފުރަތަމަްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްއަުޅަގނޑު ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ .`ް

ްތެރޭގަިއ،ްމިހާުރްްަނޞީރުްވާހަކަެދއްކެުވން:هللاްދުޢަބް ްހުށަހެޅުންތަކުގެ ނުޑްހުށަހެޅި ްއޮތީ،ްއަުޅގަ  1180ދަންނަވާލަން

ްހުށަހެޅުންތަކާއިް ްއެ ްއަދި ްހުށަހެޅުންތަކާއި ްހުރިާހ ްއައި ހުށަހެޅުންތަކެއް

ްއަނބުާރް ްއަުޅަގނޑު ްބަލާފައި ްވާހަަކފުޅުތަކަށް ްދެކެވުނު ބެހޭގޮތުން

ް ްޤަސްދުކުރާ ްފުރުޞަތުްގެންނަން ްއެކަމަށް ްހުރީމަ ްހުށަހެޅުން ބަެއްއ

ް ްއެއީ ްުކރުން. ްފުރަތަމަ ްއެކަން ްއޮްތ15ްްއޮތްނަމަ ްަޞފްޙާގައި ވަނަ

ްވަޙީދުް ްމުަޙންމަދު ްމެންބަރު ްގދ.ގެ ްހުށަހަޅާފައި، ްއަޅުަގނުޑ  1185ހުށަހެޅުން.

ް ްތާއީދުކުރަްއވައިފިުި. ްހުށަހެޅުނ23ްްްޢަލީ ްޮއތް ްޞަފްޙާަގއި ވަނަ

ްހުށަހަޅާފައިް ްޢަބްދުްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރުްްهللا ްގއ. ލަޠީފް،

ް ްހުށަހަޅާފަިއ39ްްތާއީދުކުރަްއަވއިފިުި. ްއަޅުަގނުޑ ްއޮތް ްޞަފްޙާގައި ވަނަ

ްޢަބްދު ްހުށަހެޅުން ނޑުްهللاްއޮތް ްތާއީދުކުަރއްަވއިިފ.ްއަުޅގަ ޢަީލްޅ.މެންބަރު

ް ްއޮތް ްޢަބްދ41ްްުހުށަހަޅާފައި ްއެއީ ްހުށަހެޅުން، ްއޮތް ްޞަފްޙާގައި  1190هللاްވަނަ

ްތާ ްޅ.މެންބަރު ްޢަލީ، ްމި ްއެެހންވީމަ، ްހުށަހެޅުން. ްއޮތް 4ްއީދުކުރަްއވާފައި

ނޑުްއަނބުާރްގެނައިްވާހަކަްދަންނަވަން.ް ްހުށަހެޅުންްއަޅުގަ

ް
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ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްމެްނބަރު.ްވާހަކަފުޅުްދައްަކވަންްޭބނުންފުޅިއްޔާ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1195 

ްހަކަދަްއކަންްބޭނުންްއިނގޭތޯ.ްއަޅުަގނޑުްވާްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް
ްަނޞީރުްވާހަކަެދއްކެުވން:هللاްޢަބްދު

ް

ްއާފެ،ްކުިރއަށްްގެންދަާވ.ްދެމިނެޓްއިރުްއެބައޮތް.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1200 

ނޑުްބަލައިލާނީްދެވަނަްޞަފްޙާގައިްމިއޮތްްޢަބްދުްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްهللاއާދެ،ްފުރަތަމަްއަޅުގަ

ްވ.އަތޮުޅެގްްަނޞީރުްވާހަކަެދއްކެުވން:هللاްޢަބްދު ްހުށަހެޅުއްވި، ްނިޒާރު ްމޫސާ ްއަދި ްޅ.މެންބަރު ޢަލީ،

ްމެންބަރުް ްިޢއްޒަތްެތރި ްޅ.އަޮތޅުގެ ްނިޒާރު، ްމޫސާ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢަބްދު ްތާއީދުކޮށްފައި.ްهللا ްވަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުން ްހުށަހެޅުއްވި ޢަލީ

ްހިންގުމު ްވެިރކަން ްމިުިއޮންނަނީ، ްކުރާްއޭަގއި ްފަރާތުން ްބާރުގެ  1205ގެ

ްއަިދް ްޖަވާބުދާރީކުރުވުން، ްބެލުމާއި ްހިނގާނުހިނާގޮގތް ކަންތައްތައް

ްގޮތުގެމަތީްން ްޤާނޫނުަގިއާވ ްާޤނޫނުއަސާސީާއއި ްކުރުވުމަށްަޓކައި މިކަންކަން

ްޤާޫނނުއަސާސީާއިއް ްބިނާކޮށްފައި ްމިއޮތީ ްފިަޔވަުޅއެޅުްނ ފިޔަވަުޅއެޅުން.

ްޑް ްގޮުތގެމަތީން. ްޤާނޫނެއްްޤާނޫނުގަިއވާ ްމިއޮންަނނީ ރާފްޓްަގއި

ްޤާނޫނުއަސާސީެއޭކް ްއަދި ްޤާނޫނެކޭ ްަނއިސް. ްނަމެއް  1210ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްމިއޮންނަނީ.ް ްއެހެން ްއެޅުން، ްފިޔަވަޅުަތއް ްައޅަންޖެހޭ ނަންގަތުމެއްނެތި

ްފިޔަވަޅުަތްއް ްގޮުތގެމަތީން ްޤާނޫނުގަިއވާ ްޤާނޫނުއަާސސީާއއި އެހެންވީމަ،

ްއެ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްއޮތީމަ ްފެންނާތީްއެޅުން ްރަނގަުޅކަަމށް ިއޞްލާޙު

ްދެން،ް ްދަންނަވަން. ްވާހަކަ ނުޑްތާީއދުކުރާ ްއަުޅގަ ަވަނ17ްްއެއިޞްލާޙަށް

ްޢިްއޒަތްތެިރް ްވ.އަތޮުޅގެ ްއިބްރާހީމް، ްނިޒާރު ްމޫސާ ްިމއޮތް،  1215ޞަފްޙާގައި

ްޢަބްދު ްއަދި ްމެންބަރު ްމެންބަރުްهللا ްޢިްއޒަތްެތރި ްޅ.އަތޮުޅގެ ޢަލީ،

ްހުށަހެ ްއޮތް ްއެމައްޗަްށްހުށަހަޅުއްވާފައި ްަރއްިޔތުން ްރަްއޔިތުންގެ، ޅުއްވުން.

ްމަޖިލީހުެގް ްހަމައެަކނި ްެއކަންކަން ްަކންކަން. ްލާޒިމުނުވާ ޢަމަލުކުރުން

ްފާސްވުން.ް ްއަޣްލަބިްއޔަުތން ްމީހުންގެ ްވޯޓުިދން ްހާޒިުރވެ ޖަލްސާއަށް

ްއެފަދަް ްފެނޭ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްަރނގަޅުވާެނކަމަށް ްއޮތުން ްއޮންނަ  1220މިގޮތަށް

ްރައް ްލާޒިމުވާްކަންކަން. ްޖެހޭ ްކޮންމެހެން ްޢަމަލުކުރުން ްމައްަޗށް ޔިތުްނގެ
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ްފާސްވާންޖެހޭނެް ްއަޣްލަބިއްޔަތަކުން ްބޮޑު ްކޮންމެހެންވެްސ ކަންތައްތަކަކީ

ްބޮޑުް ްަމޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްއެއީ ްދެކެނީ. ނޑު ްއަުޅގަ ކަންކަންކަމަށް

ްކަންތަ ްޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ްރައްޔިތުން ްލިބެންޖެހޭނެ އްތައް.ްއަޣްލަބިއްޔަެތއް

ްކުޑަކަމަކުްން ްއަދި ްކަންތައްތައް ްދާންނުޖެހޭ ްހަމައަށް ްރައްޔިތުންނާއި  1225އަދި

ްތާއީދުކުާރް ްައޅުަގނޑު ްެއއިޞްލާޙަށް ްއެހެންީވމަ، ފާސްވެގެންދިަޔސް.

ވަނަްޞަފްޙާަގިއ24ްްވާހަކަްދަންނަވަން.ްިޢއްޒަތްތެިރްރައީސް،ްދެންްއޮތީް

ްހު ްއިބްރާހީމް ްޢައްބާސް ްމެންބަރު ްގދ.ގެ ްގދ.ެގްމިއޮތް ށަހަޅުްއވާ،

ްއެް ްހުށަހެޅުން. ްތާއީދުކުރައްވާފަިއވާ ްޢަލީ ްވަޙީދު ްމުޙަންމަދު މެންބަރު

ްވިސްނުމަށްް ްއަލުން ްތަޞްދީޤުކުރުމާއި ްބިލު ްމިއޮންނަނީ،  1230ހުށަހެޅުމުގައި

ްބައިަގިއް ްއެންމެފަހު ްހުށަހެޅުއްވުމުގެ ްެއ ްފޮނުވުން. އަނބުރާ

ް ްއަނބުރާ ްތަޞްީދޤުނުކޮށް ްފޮނުްއާވްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްބިލު، ފޮނުްއވާ

ްބިލު..ް

ް

 1235ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއާދެ،ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް.ްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް
ްަނޞީރުްވާހަކަެދއްކެުވން:هللاްޢަބްދު

ް

ްޢިްއޒަތްތެްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުް ްބަލައިލަްންޝުކުރިއްާޔ ްފުރަަތމަ ްައޅުަގނޑު ްއާދެ، ްރަީއސް.  1240ްރި

ްްްއާޠިފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްޑްރާފްްޓގެ ްހުށަހެޅިފައިވާ 27ްްބޭނުމީ ްމާއްދާ. ްމާއްދާގަިއ27ްްވަނަ ަވނަ

ްވުޒާރާތަާކިއް ްއެންމެހާ ްބޭނުންވާ ްއުފައްދަން ްސަރުކާރުން މިބުނަނީ،

ްރައްޔިތުންގެް ްދާއިރާތައް ްމަސައްކަުތެގ މަޖިލީހުންްްއެުވޒާރާތަުކގެ

ްހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.ް ްއެމަޖިލީހަށް ްަރއީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ ފާސްކުރުމަށްޓަކައި

ްމިމަޖިލީހުގެް ްއެބަހުރި ްޮގސްފައި ްުހށަހެޅިގެން ްޚިޔާލުަތއް ްބައެްއ  1245ދެން،

ްރަނގަުޅވާނެގޮތަީކ.ް ްއުފެއްދުންކަން ްވުާޒރާތައް ްނުލައި މަޝްވަރާއަާކއި

ްވަރަ ްއެީއވެްސ ްވިސްނޭ، ްެއކަްންއަޅުަގނޑަްށވެސް ްރަނަގޅުގޮތެްއ ށް

ްއުފެއްދުން،ް ްވުޒާރާަތްއ ްއެހެންނަމަވެސް، ްހިނގާނެނަމަ. ރަނގަޅުގޮަތކަށް

ނޑުމެންނަށްްފެނިގެންްމިދަނީްރަނގަޅުގޮަތކަްށް ވުޒާރާަތއްްުއވާލުން،ްއަުޅގަ
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ްހިތަށްއެރީމަް ްހަަމ ްއުފައްދާލުން، ްވުޒާރާެއއް ްހިތަށްއެރީމަ ްހަމަ  1250ނޫން.

ްމިކަ ްުއވާލުން، ްވުޒާާރއަްށްވުޒާާރއެއް ްބަެއއްފަހަރަށް ްމިދަނީ. ްގޮތަކަށް ހަަލ

ވީނުީވއެއްްނޭނިގވެސްްއެބަދޭ.ްވަރަށްްބޮޑުްބޭނުމެއްްއޮެވެގންްމިނިސްޓްރީް

ްއުފައްދާފަިއް ްތަނެްއ ްޓްކްނޮލޮޖީކަހަލަ ްއެންްޑ ްސައިންސް އޮފް

ްގޮތަކަުަްށް ްއެަކހަލަ ްއާދެ، ްއެބަދޭ. ްނޭނގި ްވީތަެންއވެްސ ދުވަސްކޮަޅކުން

ްއެ ްއުފައްދަނީްމިހުންނަނީ. ްއެ ްއެބަޖެހޭ ްއެހެންވީމަ  1255ހެންވީމާ،

ްކޮންކަހަަލް ްބޭނުންަވނީ، ްވުޒާރާެއއްކަން ްކޮްނކަހަލަ ކޮންތަނެއްކަން،

މަޖިލީހުގެްްންވަނީ،ްމިކަހަލަްކަންތައްަތކެއްންްޭބނުކަމެއްކަންްއެތަނުންްކުރަ

ނޑުްމިދަންނަވާަކހަލަްގޮތްގޮތްް މަޝްވަރާއަކަށްްދާން.ްއެހެންޫނނިއްޔާްއަުޅގަ

ްއެބަދޭ.ް ްރޫޅާލެިވގެްނވެސް ްބައިަބޔަށް ްވުޒާރާ ްފަހަރަކަށް ވެދާނެ.ްއަނެއްަބއި

ްއެހެްން ްމަދުކޮށްލާފައި ްވަޒީފާ ްބުނީމާ، ްދެނީއޭ ްވަޒީފާ ްމާގިނަ  1260އެކަކަށް

ްބައެއްފަހަރަށް.ް ްއެބަހިނގާ ްެއއްކޮށްލުންެވސް ްެއއްތަނަށް ކަންތައްތަްއ

ގަމުންދަީނ.ްއެހެންވީމާ،ްއެކަމަުކ،ްމިކަހަލަްއެަތއްްގޮަތކަށްްެއކަންކަންްހިނ

ްއަޅުަގނުޑް ްދެން، ްމިދަނީ. ްޖެހިގެން ްއޮންނަން ްރޯލެއް މަޖިލީހުގެ

ްހަމަް ްކަންތައްތަކަށްވެސް ްމިހިރަ ްމިބާބުގެ ްބޭނުން، ދަންނަވާލަން

ްުސވާލުކުރުންފަދަް ްވަޒީރުންނާިއ ްއެީއ، ްހެދެންޖެހޭނެކަމަށް.  1265ޤާނޫނުތަކެއް

ްއިޞް ްބައެއް ނޑުމެންަނށް ްއަުޅގަ ްއެބަހުރިްކަންތައްތައް. ްހުށަހެިޅފައި ލާޙު

މަޖިލީހުގެްގަވާއިުދގެްދަށުންްވަޒީރުންނާއިްުސވާލުކުެރވޭްަކހަލަ.ްއެއަށްވުެރް

ްފެންނަނީ.ް ނަޑށް ްއަުޅގަ ްޮއންނަންވާނެކަމަށް ްއެކަން ވަރުގަަދގޮތަކަށް

ްހުންނަންވާނެް ްހަދާފައި ްޤާނޫނު ްހަުަމަ ްމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންެގ

ްގޮ ްުސވާލުކުެރވޭނެ ްގޮތަކަށް.ްވަޒީރުންނާއި ްއެނގޭނެަކހަލަ ްވާހަކަ  1270ތްތަެކއްގެ

ްވަުަޒީަރުކް ްމިބުނަނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަެއއްފަހަރަަކށް އެހެންނޫނިއްޔާ

ްދެން،ް ްވާހަކަދައްާކނީުީ. ްބެހޭގޮތުންނޭ ްމަސްޢޫލިއްޔަތަާކއި އަދާކުރަްއވާ

ްނޯންނާނެް ްުސވާލުކުރެޭވކަށް ްވަޒީރުންާނއި ްއަދާނުކުަރްއާވ މަސްޢޫލިއްޔަތު

މަސްޢޫލިއްޔަތުްައދާކުރައްވާްކަަމކާްބެުެހޭގޮތުންްސުވާލުކުރެޭވ.ްއެހެންވީމާ.ް

ނުޑމެންނަށްްވަރަށްްފަސޭހައިންްމާނަުަކުރެވޭގޮްތް  1275އެކަހަލަްގޮތްގޮތަށްްއަުޅގަ

ްހަދާފައިް ްާޤނޫނު ްއެހެންވީމާ، ްމިދަންނަވަނީ. ްމިހެން ްއެހެންވީމާ، އެބައާދޭ.
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ްމިހާ ްދެން، ްދަންނަވާނީ. ްއަޅުަގނޑު ރުްހުންނަންޖެހޭނެކަމަށް

ް ްބާުބގެ ްއޮތް ނުޑްވަރަްށ6ްްފާސްކުރެވިފަިއވާ ްައުޅގަ ްމާއްދާެގްރޫޙަށް ވަނަ

ްމެންބަރުންް ްމަޖިލީހުެގ ްރައްޔިތުންގެ ްެއއީ، ްތާއީދުކުރަން. ބޮޑަށް

ްމަންފާއަށްް ްލާބަާޔއި ްރަްއޔިތުންެގ ްމަްޞލަޙަތާއި، ްޤައުމީ  1280ޢަމަލުކުރަންވާނީ

ގެްނުަވތަްއެމީހަކާއިްއިސްކަންީދގެންނޭ.ްއަދިްއެްއެވސްްމެންބަރަކުްއެމީހެއް

ް ްއޮތް ްުގޅުމެއް ްމަޞްލަޙަތެއްްޚާއްޞަ ްޒާތީ ްމީހެއްގެވެސް ެއހެން

ްއެބައިމީހުންް ްއަިދ ްނުވާނެއޭ. ްބޭނުންކޮށްގެން ްމަޤާމުގެ ކުރިއެުރވުމަށް

ްޤައުމުާގިއް ްމުޅި ްތަމްސީލުކުރުުމގައި ްާދއިރާތައް ްއިންތިޚާބުވީ އެބައިމީހުންގެ

ްރިޢާޔަތްކުރަންވާނެޭއ.ްދެން،ްމިީއް ްމަންފާއަށް ްލާބަާއއި  1285ހުރިހާްރައްޔިތުންގެ

ްކުޑަުކަޑްވަރަ ްއަޅުަގނޑު ްދެކެން. ނޑު ްއަޅުގަ ްރޫޙެއްކަމަްށ ްރަނގަޅު ށް

ްމަޖިލީހަށް،ް ްރައްޔިތުްނގެ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްދަންނަވާލާަނން. މިސާލެއްވެުެސް

ްޚާއްޞަްމަޖިލީހަށްްމިްކުރިމަތިލައިގެންްުއޅޭްބަެއއްފަހަުަރު....

ް

 1290ްވަގުތުްހަމަެވއްޖެްއިނގޭތޯ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްމާލޭެގްްންަބރުްައޙްަމދުްމާލޭްމެ ްތިމަންނަމެންނަށް، ްއެަބއިހުރޭ ްވިދާޅުެވފައިވާ ްބޭފުޅުން ްެއކި ްއާދެ،

ްއެނޫްންްްވާހަަކދެއްެކވުން:ްއާޠިފް ްލިބިފައި ްގޯތި ްމާލެއިން ްތިމަންނަމެންނަށް ްމިދެންނެވީ. މީހުން

ްދަންނަވަންް ނުޑ ްއަުޅގަ ްފާސްވެފަިއ، ްގަާވއިދެއް ްކަހަލަ ްނުލިބޭ މީހުންނަށް

ްރައްޔިތުންނަޭށްއެބޭފު ްމުޅި ްރާއްޖެއަށޭ، ްމުޅި ްއަރިހުގައި  1295ޅުންގެ

ް ްމި ްމިއޮތީ ްމިހާރު ްއެރޫޙު ްވިސްނަންޖެހޭނީ. ވަަނ6ްްއަޅުަގނޑުމެން

ްމިތަނަށްް ްެއރޫޙު ްއުފާކުރަން ްވަރަށް ްއަުޅަގނޑު ްައއިސްފައި. މާއްދާއަށް

ްއައީތީ.ްުޝކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްެތރިްރައީސް.ް

ް

ްމެންބަރުންްއާްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރު ްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރު.  1300ދެ،ްޝުކުރިްއޔާ

ްކަންނޭނގެް ްއަރާވަުައިގަންަނާވނެ ްހިތްޕުޅަށް ްުސވާލުކުރަްއވަން، އަޅުަގނޑާ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ްއެ ްދެން ްމިހާރު ްދެން، ްހަމަނުވޭތޯ. ގަޑި

ނޑާލީމާްގަިޑްހަމަވެއްޖެ.ްއެހެންނަމަވެ ސް،ްދެންްކުރިއަށްްމިދިޔަްވަގުތުްކަ
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ް 5ްްމިއިނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްެދން، ްޢިއްޒަތްެތިރ5ްްމިނެޓެއްހާއިރު. މިނެޓްއިުރ

ްފަހުްން ްއިންޓަވަލްގެ ްދެން ްއަރުވާފައި ްފުުުރުޞަތު  1305މެންބަރުންނަށް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްވަރަށްމަދު ްމިހާރު ްދެން، ްގެންދާނީ. ްކުރިއަށް އަޅުަގނޑު

ް ްފުރުޞަތު ްއަޅުަގނޑަށް ްމިތިބީ ްނިޒާމާބެހޭްމެންބަރުންނެއް ްާއދެ، ނޭރުވި.

ްނުކުތާއެއްްލ.އަތޮުޅގެްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޢީމް.ް

ް

 1310ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްގުިޅގެްންްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްއިްއެވވުމާއި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްޙުކުމްފުޅެއް ްމަނިކުފާނުގެ ްއާދެ،

ްނަްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމި ްއަޅުަގނުޑ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިހާރު ނޮވެމްބަުރެގ39ްްގަންޖެހުނީ.

ްރައްޔިތުްނެގް ްމިހާރު ްއެހެންާވއިރުަގއި ްނެތް. ްެޑޑްލައިެނއްވެްސ ތާރީޚުގެ

ްއޮންނަް ްމަނިކުފާނަށް ްބާބެއްކަމަށްވީމާ ްމުހިންމު ްވަރަށް  1315މަޖިލީހަކީ

ްފުރުޞަތުް ްބޭފުޅުްނކޮޅަްށ ްމަދު ްއެިތއްބެވި ްތެރެއިން އިޚްތިޔާުރގެ

ްދެއްވާނެކަަމްށްދެއްވަންޖެހޭ ްމަނިކުފާނު ްއަދި ްދެކެނީ. ނޑު ްއަުޅގަ ނެކަުަމަށް

ްއެހެންް ްއެހެންީވމާ، ްބޭނުމީވެސް. ްޤަބޫލުކުރަްނ އަޅުަގނޑަށް

ްބޭނުންކުރީ.ް ްމިފުރުޞަތުެގ ނޑު ްއަޅުގަ ްދަންނަވާަލން ހައްދަވައިެދއްވާތޯ

ްރައްޔިތުންނަށްް ްޤާނޫުނއަސާސީ، ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމުހިންމުކަމާއި،  1320މިބާބުގެ

ްހަ ްހިޔާވަހިކަްންމި ްފޮނިމީރުކަމާއި ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ދައިދޭންއުޅޭ

ްރަނގަޅަްށް ްމިމަޖިިލސް ްފޯރުކޮށްދެވޭނީ ްފުރިހަމަގޮތުަގއި ރައްޔިތުންނަށް

ްއޮެވގެންކަމަްށވާތީ.ްޝުކުިރއްާޔ.ް
ް

ް1325 

ްނުކުރައްވަންޏާްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިޢުތިރާޟް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެިރ ްދެން، އާދެ،

ްކުިރއަްށްއަޅުގަް ްއާދެ، ްބަލާނަން. ްކުެރވޭތޯ ްއެކަން ްއިރާދަކުެރއްިވއްާޔ ނޑު

ްމިލަދުންމަޑުލުްދެކުނުބުރީގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްމުޙަންމަދު.
ް

ްމިވާހަަކްްދެކުުނބުރީްެމންަބރުްްމިލަދުްނމަޑުލު ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްމިހާރު ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި  1330ްޝުކުރިއްޔާ
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ްވަރަްށްްކެވުްނ:ޢަލީްމުޙަންަމދުްވާހަަކެދއް ްޤާނޫނުައާސސީގަިއ ްމި ްބާބަކީ ްަރއްޔިުތންގެ ްމިގެންދާ ދައްކަމުން

ްބާރުތަކެއްް ްިގނަ ްވަރަށް ްއިޚްތިޔާރުތަަކކާއި ްގިަނ ްވަރަށް ްފުޅާދާއިރާެއއްަގއި

ްއެުޅވިެގްން ްޒިންމާތަކެްއެވސް ްދީގެން ްމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ

ްމިމާއް ްއާެދ، ްބާބެއް. ްހެދެމުންދާ ްދެވަަންޑްރާފްޓްކުރެިވގެން ްގެ ާދ

ްމިހުށަހެޅިފައިާވް ްރައުންޑަށް ްދެވަނަ ްމިބާބުގެ ްމިހުށަހެޅިފައިވާ،  1335ރައުންޑަށް

ްކޮމިޓީިއްން ްޑްރާފްޓިްނގ ްޙަޤީޤަތުގައި ްބަލާއިރުަގއި، މާއްދާތަކަށް

ްތާއީދުކުރެވޭ.ް ްވަރަށްބޮޑަްށ ްއަޅުަގނޑަށް ްމާއްދާަތަކށް ްގިނަ ގެނެސްފަިއވާ

ްކޮންމެވެސްް ްައޅުަގނޑަްށ ްއެހެންނަމަވެސް ްއެބައިްން، ދެމާއްދާައަކށް

އަޅުަގނޑުްއެްއެޗއްްދަންނަވާަލން.ްއަޅުަގނޑުްދަންނަވާލުުމެގްކުރީަގއިވެްސް

ްމިބާބުަގިއް ްމަޖިލިސް، ްރައްޔިތުންގެ ްމިހާރު ްދަންނަވާލާީނ،  1340އަޅުަގނޑު

ްއިްނތީޚާބުކުރެިވގެންް ްފަރާތުން ްރައްޔިތުންގެ ްޢާންމު ްމިވަީނ، އެކުެލވިގެން

ްއިން ްހަމައެކަިނ ްއެހެންމެްއަންނަ، ްހަމަ ްއަދި ްމެންބަރުންނާއި ތިޚާުބކުރެވޭ

%ް ްއެއީ ްައއިސް. ްބަދަލެއް ްވަރަށްބޮޑު ްވަީނ ްކޯރަމަށްވެސް 25ްމަޖިލީހުގެ

ްއިންތިޚާބުކުޭރް ްމެންބަރުން ްމަޖިލިސް ްހަމައެާއއެްއކޮށް ްއަދި ށް.

ނަޑއަޅާަފިއް ްކަ ްދާއިރާތައް ްއަދި ްގިނަވެފައި. ްމިވަނީ  1345ދާއިރާތަްއވެސް

ްއޮންނައިރުަގިއވެސް ްދާިއރާތަކަށްވުރެ،ް، ްމިއިންތިޚާބުކުރެވޭ މިހާުރ

ްަކނޑަެއޅިފަިއވޭ.ް ްމީގަ ްވަިކގޮތްތަެކއް ނޑަެއޅުމުަގއިެވސް ްކަ ދާއިރާތައް

ްބާބަށްް ްމަޖިލީހުގެ ްމިރައްޔިތުްނގެ ްދަްނނަވާނީ، ްއަޅުަގނޑު އެހެންކަމުން

ްެއްއޗެްއް ްއަުޅަގނޑު ްދެން ްއައިްސސައޭ. ްބަދަލުތަެކްއ ްވަރަށްބޮޑު މިވަނީ

ްމިކުރެވިފައިާވްދަންނަ ްބޭނުންވަނީ، ްފުރަތަމައިނުން ްއެންމެ  1350ވާލާނަން

ްމާ ްދެވަނަ ްމާއްާދއަްށ. ްދެވަނަ ްރައްޔިތުންެގްޑްރާފްޓްގެ އްދާގައިިމވަނީ،

ނަޑއެޅުމަްށް ްކަ ްމިއަދަދު ނޑަެއޅުން. ްކަ ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ މަޖިލީހުގެ

ްމިއޮންނަ ްއިޞްލާޙުތަުކގަިއވެސް ްއަިދްގިނަ ްޑްރާފްޓްގައިެވސް ްއެްމިހާރު ނީ

ް 21ްްކޮންމެ، ްައތޮޅުތަކުން ްމާލެއާއި ްއެީއ ނޑައެޅެނީ. ްިމކަ 29ްދާއިރާ

ް ްހެދީމަ ްދާއިރާއަކަށް ްދާއިރާވީމަ، ްއެއް ްމާލެ 21ްްދާއިރާ ްމި  21ް1355ދާއިރާ.

ް ްއެންމެފުރަތަމައިނުން ްމިއިންތިޚާބުކުރާީނ ްއޭެގ2ްްދާއިރާއިން މެންބަރުން.

ް ްކޮންމެ ްއިތުރުވަމުނ5999ްްއިތުރަށް ްމެންބަރެއް ްމިހެދުނީ.ްހަކަްށ ދާގޮަތށް
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ނުޑްދަންނަވަންްމިއުޅޭެއއްަޗކީ،ްޤާނޫނުައސާީސގެްޖަދުވަުލގަިއް އާދެ،ްއަުޅގަ

ނަޑއެޅިަފިއް ްކަ ްދާއިރާތަށް ްއިދާރީ ްއެބަބުނޭ ްމިމާއްދާގައި އޮންނާނެކަމަށް

ްއަިދް ްއޮންނަިއރުގަިއ، ނަޑއެޅިފައި ްކަ ްދާއިރާތަކަށް ްއިދާރީ ްހަމަ  1360އޮންނާނެ.

ްހިސާ ނޑުމެންނާ ްއަޅުގަ ްެއހެންނަމަވެސްްމިހާރު ްއަިއސްއޮތް. ބަށްވެސް

ްއަތޮޅެއް،ް ްޮކންމެ ްމިދަނީ ްދާއިރާތައް ްމިިއދާރީ ްދަންަނވާނީ އަޅުަގނޑު

ްދެބައިް ްނޫނީ ްތިންބަިއ ްމިދަނީ ްއަތޮެޅއް ްނަގާނަަމ، ްއަތޮެޅއް މިސާލަކަށް

ްމިޖަދުވަލުގަިއް ްއެހެންކަމަށްވާއިުރގަިއ، ްރަށްތައް. ްމިދަނީ ބެހިގެންނޭ

ްދަންނަވާނީ، ްދާއިރާތަްއވެްސްްއަޅުަގނޑު ްމިއިންތިޚާބުކުެރވޭ  1365ބަިއތައްވެސް

ްއަޅުަގނަޑކަށްް ްއެހެންނޫނިއްޔާ ްެއުކލެވިގެންދާން. ްޖަދުވަލުގައި ްޖެހޭނެއޭ މި

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްކޮންމެ ްދަންނަވަނީ، ްމިހެން ްހިތްހަމައެއްނުޖެހޭ. އެހާބޮޑަކަށް

ްއަންަން ްއިންތިޚާުބެވގެން ްދާއިރާައކުން ްކޮންެމވެްސ މެންބަރަކީވެސް

ްމަޖިލިސްްމެ ްހަމައަށްެވސް ްމިހާތަނާ ްޤާނޫނުއަާސސީގައި ންބަރަކަށްވާތީ،

 1370މެންބަރުންްމިތިބީްކޮންމެގޮތަކަށްްއައިސްްތިބިނަމަވެސްްޤާނޫނުއަސާސީަގިއް

ްމިހެދޭް ްހަމަ ްއެހެންވީމާ، ްމިއޮތީ. ްއަިއްސސަ އެކުެލވިގެްނވާގޮތަށް

ްޖެ ްހަމަ ްޤާނޫނުއަސާީސަގއިެވްސ ްިމއިޞްލާޙުުކރެވޭ ހޭނީްޤާނޫނުއަސާސީ،

ްތަފްޞީުލް ްމިަބއި ްމިޖަދުވަލުތެރޭގައި ްުބނަނީ. ނޑު ްއަުޅގަ އެގޮތަްށކަމަށް

ްއަނެްއް ްދެން ްދެކެން. ްމުހިންމުކަމެއްކަމުަގއި ްއޮތުމަކީ ހިމެނިފައި

ް ްދަންނަވާލާނީ، ނުޑ ްއަުޅގަ ްތ.އަތޮުޅ4ްްނުކުތާއަކަށް ްމާއްާދައށް  1375ވަނަ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްހުށަހަޅުއްވާަފއިްއޮތް...

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތު

ް

ްނިްމިލަދުްނމަޑުލުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްއެދާއިާރއަކަށް ްކުރިމަތިލެވޭނީ ްއެތަނެއްެގްސްދާއިރާއަކަށް ްުނަވތަ  1380ްބަވާ

ްނިްޢަލީްމުޙަންަމދުްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްނިސްުްރަޖިސްޓަރީގަިއވާ، ްކިހާވަެރއްގެ ްމީ ބަތްވީ،ްސްުްަބތްވާ،

ްނި ްނަމުން ުްްކޮންގޮތަކަށްތޯ ްހުރީމަތޯްސް ްގުުޅމެއް ްއާއިލީ ްނޫނީ ބަތްވީމަތޯ

ް ްނ4ްިނޫނީ ްއެއަޮތޅެްއގަިއ ްނޫނީ ްމިީއްސްުްމަތިފުށް ަބތްވީމަތޯ،

ްއަޅުަގނަޑކަްށް ްއެހެންވީމާ، ްެއވާހަކަ. ްސާފުުނވާތީ ްމުޅިން އަޅުަގނޑަށް
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ްެއވާހަކަް ްއެިއޞްލާޙަކަށެއް. ްާތއީދެއްނުކުެރޭވ  1385ދަންނަވާލީ.ްްއެހާބޮޑަކަށް

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް

ްަވރަށްކުޑަވެަފިއްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްަވގުތުޮކޅުެވސް ްަގޑީެގ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްމިހިރީ.ްއެހެންނަމަވެސްްއަޅުަގނޑުްދަންނަވާލަންބޭނުންވާްަބއެއްްނުކުތާަތއްްްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން:

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްބަލާނަން.  1390ދަންނަވާލެވޭތޯ

ްމަޖިލީހުންް ްަރއްޔިތުްނެގ ްާވހަކަދައްާކއިރު، ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންެގ

ކަންތައްތައްްކުރަމުންދާްގޮތްަތކާއިްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހަށްްލިބިގެންވާްބާުރް

މަޖިލީހުންްމިނިވަންްްއޭެގްހެޔޮގޮުތަގއިްބޭނުންކުރުަމށްފަހުގައި،ްަރއްޔިތުްނގެ

ްދާގޮތާމެދުް ްމަސައްަކތް ްއެމުއަްއސަސާތަުކގެ ްއުފެއްދީމަ މުއައްސަސާަތއް

ްއަޅުަގނުޑް ްކަންބޮޑުވާންޖެހޭނެކަމުަގިއ ްމަޖިލީހުން  1395ރައްޔިތުންގެ

ްޚަބަރެއް،ް ްލިބުނު ްދެންމެއަކުވެސް ްދާދި ްދަންނަވަން. ފުރަތަމަވެސް

ްިސވި ްދަންނަވަން، ްޔަޤީނުްނވެސް ްހަމަ ްސަރވިްސްއަޅުަގނޑު ްލ

ްޙަވާލުވާްނޭށް ްެއވަޒީފާތަާކ ްތިމަންނަ ްވިދާުޅވަނީ، ްރަީއސް ކޮމިޝަންގެ

ްނުލިބުނޭް ްއެއްބާރުުލމެއް ްސަރުކާރުގެ ްއެހެންނަމަވެސް މިހިރީ

ްކަންތައްަތްއް ްހިތާމަކުރަންޖެހޭ ްއަުޅަގނޑުމެން  1400އެކަންތައްަތކަކަެށއް.

ްފާހަގަކޮށްލަންް ްައޅުަގނޑު ްހަމަމިއާއެކުގައި ްއަދި ްމިހުންނަނީ. އަޅުަގނުޑް،

މީގެްއަށެްއކަްމަސްކުރިންްހުށަހެޅިންްޕެޓިޝަނެއްްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހަށް.ް

ްއެމަޖިލީހުެގް ްައއިުރވެސް، ްހަމައަށް ްމިއަދާ ްއެމަޖިލީހުން އެހެންނަމަވެސް

ްބޭފުޅާެގް ްުހންނެވި ްއިސްމީހަކަށް ްނުވަތަ ްެޗއަރމަންއަކަްށ އެކޮމިޓީެގ

ް ްފަހަރެއްަގއި. ްއެކަްންގޮތުންކަމަށްވެްސވެދާނެ  1405ހަމައެްއގޮތަކަްށެވސް

ްއެކޮމިީޓގެްމެންބަރުންނަށްވެްސް ނޑުްވަިކވަކިން ކުރިއަށްދާގޮެތއްނުޭވ.ްއަުޅގަ

ްކޮށްދެއްވާށޭ.ް ްމިކަްނ ްދެން ްމާތްކަލާޮކށްޓަކައޭ ދަންނަވާލައިފިން

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްނަމަވެްސްއަނުބރާ ްމައްސަލަ ނުޑެގ ްއަުޅގަ ނުވާކަމަށްވަންޏާ

ްމިދަ ްއެހެންވީމާ، ްދިޔައިަމްދެއްވާށޭ. ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުްނގެ ރަޖައަށް

ްތާއީދުކުރަްން ްރަީއސް،ްައޅުަގނޑު ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމަކުނުދޭ.  1410އަޅުަގނަޑކަށް

ްއަޙްމަދުް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާގެ ްޒާހިރު، އަޙްމަދު
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ްލިބެންވާނެް ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުްނގެ ްވާހަކަފުަޅށް. ްދެއްެކވި ޒާހިރު

އް.ްލިބެންވާނެްބާރު.ްމިޤައުމުގެްއެންމެްބާރުގަދަްމުއައްސަާސއަީކްޙައްޤުތަކެ

ްތަނަކީވެްސް ްޒިންމާދާރުކުރުވަންޖެޭހ ްަސރުކާރު ްމަޖިލިސް. ރައްޔިތުންގެ

ްކަންތައްތަްއް ްކުރަންޖެހޭ ްެއޒިްނމާދާރުކުރުވުމުަގއި ްއެހެންނަމަވެސް  1415އެއީ.

ްއެ ްމުިހންމު ްވަރަށް ްޒިންމާއަކީ ްއެމަޖިލީހުެގ އްެޗއް.ްކުރެްއވުމުަގއި

ްއަޅަންޖެހޭް ްއެކަމަށް ްނުދާއިރު، ްނުދަންޏާ ްެއގޮތަްށ ްއެކަން އެހެންވީމާ،

ްރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެް ްއަޅުަގނޑު ްެއުޅމަށް ްގަާވއިދުން ފިޔަވަޅު

ްއެމަނިކުފާުން ްހައިސިްއޔަތުން ްމެންބަރުެގ ޢިއްޒަތްތެރި

ްޮގވާލަްން ްރަީއސަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ  1420އިންނެވިކަުމގަިއވިަޔސް

ްޢިއްޒަތްތެރިްއި ްބަދަލުކުރުމަށް. ްއެގޮތަށް ްއެކަންކަްނ ލްތިމާސްކުރަން

ްއޮންނާނެ،ްަވޒީރުްނެގް ްއިޞްލާެޙއްަގއި ްހުށަހަޅާފައިވާ ނޑު ރައީސް،ްއަުޅގަ

ްމަޖިލީހުގެް ްވަޒީރުންގެ ްމަޖިލީހަށް، ްރައްޔިތުންގެ ްމެންބަރުން މަޖިލީހުގެ

ްއުފެ ްުވޒާރާތައް ްމަޖިލިސްގޮތުަގއި ްވަޒީރުންގެ އްދުމުަގިއްމެންބަރުން،

ްއަޅުަގނުޑް ްއޮންނަންވާނެކަމަށް. ްބަހެއް ްމަޖިލީހުގެ  1425ރައްޔިތުންގެ

ްއެަކްން ްލިބިގެން ްބަހެއް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި

ްއަޅުަގނުޑް ްނިޒާމެއްގަިއެވސް ްރިޔާސީ ްފުރިހަމަ ކުރަްއވަންވާނީ.

ްހަމައެއާ ްދެން ްކުރަންވާނެކަމަށް. ްއެކަްނ ްއެހެން ެއކުަގިއްޤަބޫލުކުރަނީ

ްބަެއްއް ްފާހަގަކުެރވިފައި، ްހުށަހެޅުމެއްގަިއ ްއެހެްނ ްހުށަހެޅި އަޅުަގނުޑ

 1430ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްއަުޅަގނޑާްވާހަކަފުުޅވެސްްެދއްެކވި.ްޭއގެްތެރޭަގިއް

ްއެބޭބޭފުޅުންގެްތަުޖރިބާގެްއަީލގަިއް ވަޒީރުންނާްުސވާލުކުރުމުގެްަމރުޙަލާގައި

ްފުާޅދާއިރާ ްމިއަްށވުރެން ްކުަރއްވަންޖެހެއޭ.ްވިދާޅުިވ ްއެކަން ެއއްަގއި

ްކުަރއްވަްނޖެހޭކަމަށްވަންޏާް ްެއގޮތަށް ްއެކަން ްޤަބޫލުކުރަްނ އަޅުަގނުޑވެސް

ްއެކުަރްއާވް ްމިދެންނެވިގޮަތށް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެްސ ކުރަްއވަންވީ.

ްއޮޑިޓަރް ްމިފެނުނީ ްމިހާތަނަށް ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްބާރެއްނެތި،  1435ސުވާލެްއގެ

ްމަޤާމު ްއޮޑިްޓްޖެނެރަލްގެ ްތަންތަން ްސަރުކާރު ްބޭފުޅާ ްހުންނެވި ގައި

ްމިދެންނެީވް ްއެމަނިކުފާނު، ްމިހާތަނަށް ްއެރިޕޯުޓތައް ކުރެްއވުމަށްފަހުގައި،

ްިއްސތިޢުފާދެއްވުމާް ްވާހަކަ. ްބޭފުޅާގެ ްހުންނެވި ކުރީަގއި
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ހަމައަށްދިޔައިރުެވސްްެއއެްއޗެހިްއެހެރީްއެތާނަގއިްހުރިގޮތަްށްބަހައްޓާފައި.ް

ްއެހެންވީމާ ްނޭޅިް، ްއެްއޗެހި ްފިޔަވަޅުަތކާ ްއަޅަންޖެހޭ  1440އެެއއްެޗއްސަްށ

ްއޮޑިޓަރް ްއުފާުކރަން ނޑު ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްދިަޔއިމަ، ްކުރިއަށް އެކަންކަން

ްރުހުންް ްމަިޖލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްހުންނެިވްބޭފުޅަކަށް ްމަޤާމުގައި ޖެނެރަލްގެ

ްވަޒީރުންް ްއެބޭފުޅާ ްއެހެންނަމަވެސް ްކުރެްއވިަކން. ްއެކަން ެގްލިބިގެން

ްއުފެދުނު.ް ްުސާވލު ްއަޅުަގނޑަށް ްޢައްޔަންކުެރްއވީމަ ފެންވަރުަގއި

ްކިއުްއވާީތް ްަނން ްސަލީމް ްކޮމިޝަންގެ ްރަިއޓްސް ްހިއުމަން  1445އެހެންނަމަވެސް

ކަންނޭނގެްއެބޭފުޅާްހުންނެވީްއެއަްށވުރެންްދަށުްދަރަޖައިގައި.ްއެހެންވީމާ،ް

ްމިގޮތަށްްމިކަންްގޮްސގެންނެްއނުވާނެ.ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަ

ް1450 

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް
ްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ނުޑްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަުޅގަ ްމިހާހިސާބުން ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްުޝކުރިއްާޔ އާދެ،

ްޢިއްޒަތް ްއަުރވަން. ްހުސްވަގުުތކޮޅު ްމެންބަރުންނަށް  1455ާވއިރު،4339ްްތެރި

ްއަޅުަގނޑުމެންްޖަލްސާއަށްްަވޑަިއގެންދެްއވުންްއެދިްދަންނަާވލަން.

ް

ް]ށ16:33ްްނ16:99ްްްއިންޓަވަލްް[

ް

ުައިގެްން .`ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑިޮކޅުތަުކގައިްއިށީނދެވަޑަ  1460ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްގޮ

ްްދެއްވުން ްމިހާރު ްއާދެ، ްމެންބަރުނ58ްްްއެދެން. ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްިޢްއޒަތްތެރި ްއަދި ްއަޅުަގނޑު ްދެން ްއާދެ، 8ްވަަޑއިގެންެދއްަވއިފި.

ްވާހަކަފުޅު ްޢިއްޒަތްތެރިް މެންބަރަކު ްައޅުަގނުޑ ްއޮތީމައި ދަްއކަވަން

ްމިކުރިއަްށް ްހީކޮށްގެން ްކަމަށް ްއަރުވާނަން ްފުރުޞަތެއް މެންބަރުންނަށް

ްއާދެ ްގެންދަނީ. ްއާދެ،ް، ްެމންބަރު، ްިޢއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ  1465ތިލަދުންމަީތ
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ްދެންް ްއާދެ، ްސަމީރު. ްއަޙްމަދު ްއާދެ، ްދައްަކވައިިފ. ްވާހަކަފުޅު މިހާރު

ްދެކުނުބުރީގެް ްހުވަދުއަޮތުޅ ްމިއޮތީ ްއަުރވަން ްފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު

ްޢަީލް ްވަޙީދު ްމުޙަންމަދު ްޢަލީ. ްވަޙީދު ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ވަގުތުްަވޑަިއގެންްނެތް.ްމާޅޮސްމަޑުލުްއުތުރުބުރީގެްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްމި

 1470ްޢަލީްވަޙީދު.ް

ް

ނުޑްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްއަޅުގަ ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަްތތެރި ްއައްސަލާމުޢަލަިއކުމް.

ްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްުްެކވުން: ްސާފުޮކށްލަން ްއަރިހުން ްމުޤައްރިރުގެ ް)ށ(31ްްބޭނުންވަނީ ްމާއްދާގެ ްވަނަ

ްް ްއެަފދައިން ްހަމަ ްކިހިނެއްތޯވާނީ. ްދެން ްުއވާލައިފިނަމަ ް)ނ( ވަަނ2ްްއަދި

ްއަްއޑުއަތޮުޅަގިއް ްބުނާނަމަ ްމިސާލަކަށް ްފާސްެވއްޖެނަމަ ް)ށ(  1475މާއްދާގެ

ްތެރޭގަިއ.ް ްރަްއޔިތުންެގ ްއެބަތިބި ްމީހުން ްތިރީސްހާސް މިހާރު

ލިބޭނީްމިޤާނޫނުއަސާސީގެްދަށުން،ްމިހާރުްްއެހެންކަމުަގއިވާނަމަ،ްއެއަތޮޅަށްް

ްދެން،ް ނޑިތޯ. ްގޮ ްކިތައް ްދަށުން ްޤާނޫނުައާސސީގެ މިއިޞްލާޙުކުރެވޭ

ްބަލާނަން.ް ްދަންނަވާެލވޭތޯ ްކުރުކުރުކޮށް ްަވރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ހަމައެއާިއއެުކ،

ް ްހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ްޠާރިޤު ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި  4ް1480ނ.އަތޮޅުގެ

ްމާއްދާއަ ްވަރަށްްވަނަ ނޑު ްައުޅގަ ްމައްސަލަިއގައި ްއަކުުރގެ ްއިތުރުކުރާ ށް

ްއަދިް ްޢަމަލުކުރެެވމުންދާ ްމި ްމިހާރު ްާތއީދުުކރަން. ްއެމަނިކުފާނަށް ބޮޑަށް

ްިމވެއްެޖގޮތަކުްން ްފަހަރުގައި ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްކުރެވެމުންދާ އިޞްލާޙު

ްހީވަީން ނޑަށް ްއަުޅގަ ްނުކުރެވުނަްސ ުާބު ްކާިމޔާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއެއުސޫުލްއިރާ ްރަްއޔިތުްނ ްދިވެިހރާއްޖެތެރޭގެ  1485ދަކުރެްއިވއްޔާ

ްއެދާއިާރއަކަްށް ްބުނާކަމަށްވާނަމަ، ްއެހެންޮގތަކަށް ކާމިޔާބުކުރާނެހެން.

ްއެހެންވީަމ،ް ްމީހުން. ްނިސްބަްތވާ ްއެދާއިާރއަކަށް ކުރިމަތިލެވޭނީވެްސ

ޅުމަށްްއަޅުަގނޑުްހީކުރަންްމިފަހަރުްއެމަނިކުފާނުްހުށަހަޅުއްވާފަިއާވްއެހުށަހެ

ްއަދިް ްފާސްވެގެންާދނެކަމަށް. ްއެގޮތަށް ްލިބި ްތާއީދު ްރަނގަޅަށް ވަރަށް

ްރަްއޔިތުްން ްދިވެހިރާއްޖެތެޭރގެ ްއޮތްތަނުަގއި ްކުރިއަްށ ްޔަޤީން،  1490ނުދިޔަޔަސް

ް ްއެކާމިޔާބުކުރާނެ ްމިމޭރުމުންްهللا ނޑު ްއަުޅގަ ްދެން، ްާވގިފުޅާިއއެކު. ގެ

ްހު ނޑު ްއަޅުގަ ްނެތީމު. ްދައްކާކަްށ ްވާހަކަެއއް ްއޮންނާނެްމާދިގު ށަހަޅާފައި
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ްޑްރާފްޓްގަިއް ްމިހާރު ްދުރުކުރުމުގައި ްމަޤާމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްޑްރާފްޓްގަިއް ްެއ ްއިތުރުކޮށްލާފައި. ްތަންޮކުޮޅެއް ްކުޑަ އޮތްގޮތަްށވުރެ

ްއިސްކަެމްއް ްއެްނމެ ްޚިލާފުވުން، ްޤާނޫނާއި ްޤާނޫނުއަސާީސއާިއ  1495އޮންނަނީ

ްވާަހކަ ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ްއެކަަމކު، ްައސްލަކަްށްދީފައި. ްއިސްލާމްދީުނގެ އަީކ

ްކޮންމެހެންް ްވަިކވެފަޭއ. ްއެހެރީ ްދެން ްއެހިސާބުްނ ޚިލާފުވެއްޖިްއޔާ

ްމެންބަރެއްވިަޔްސް ްމަޖިލީހުެގ ްރައްޔިތުން ްނޫޭނ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއއް

ްހުރިހާް ްހީކުރަން ްއަުޅަގނޑު ްއެހެންވީމަ، ްެއގޮތަށޭ. ްއޮންނާނީ އެކަން

ްެއއަށްް ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްއަުޅަގނުޑްްބޭފުޅުން ްދެން، ްެދއްވާެނކަމަށް.  1500ވޯޓު

ްމިީއް ްމިއަދަކީ ްދަންނަވާލާނީ ްނިންމާލަމުން ްވާހަަކކޮޅު ްނުދަްއކާ ވާހަކަ

ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްދުވަހެކޭ. ްޚާއްޞަ ްނަޒަުރަގއި ނުޑގެ ްއަުޅގަ ވަރަށް

ްއޮނަރަބްލްް ްރަީއސް ްމަޖިލިސްގެ ްރައްޔިތުންގެ ްއަދި ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްޒާހި ްއަޙްމަދު ްއަވަހާަރވީތާ ްަބއްޕާފުޅު ްދުވަހެއް.29ްްރުގެ ްފުރުނު އަހަރު

ްޢަބްދު ްއައްަޝއިޚް ްއެމަނިކުފާނު، ްމަޖިލީހުގައިްهللا ްމިޚާއްަޞ  1505ޒުހުރީއަކީ

ްމަސައްަކްތް ްފުންނާބުއުސްކޮްށ ްވަރަށް ްގޮެތއްަގއި ްބަލާޣާތްތެރި ވަރަށް

ްފުރާނަފުޅަށްް ްއެމަނިކުފާނުެގ ްއެއީ ްމުާވޠިނެކޭ. ްިދވެހި ްކޮށްދެއްވާަފއިވާ

ްބޭފުޅުންެގް ްހުރިހާ ްކޮށްދެްއވުމަށް ްދުޢާ ްއެދި ްރަޙްމަތްލެްއވުން ސުވަުރގޭގެ

ްއަރިހުންްއެދެމުންްއަޅުަގނުޑެގްވާހަކަްނިންމާލާފައިްއިށީންނާނަން.ް

ް1510 

ްޢަބްދުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރު.ްއަލްމަރްޙޫމް ޒުހުރީެގްهللاްއާދެ،ްޝުކުރިްއޔާ

ްމާތްް ްްފުރާނަފުޅަށް ްތިކުރެއްިވްهللا ްެއދި ްލެއްވުން ްނިޢުމަތް ސުވަރުގޭގެ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްދެން ްބައިވެިރވަމުން ްއަޅުަގނޑުމެްނވެްސ ދުޢާގައި

ްހައްދުންމަތީެގް ްމިއޮތީ ްއަުރވަން ްފުރުޞަތު ނުޑ ްއަުޅގަ މެންބަރަކަށް

 1515ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޢީމް.ް

ް

ްބާބަްށްއައްސަލާްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްއާދެ، ްމުޢަލަިއކުމް.

އަޅުަގނުޑވެސްްިމއީްދެތިންްއިޞްލާޙެއްްހުށަހެޅިްމީހެްއ.ްޖުމްލަގޮތެއްަގިއްްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ްއަޅުަގނުޑް ްރަނގަޭޅ ްވަރަށް ްބަލާއިރު ްއޮތްގޮަތށް ްޑްރާފްޓްކޮށްފައި ބާބު
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ްއަުޅގަ ްހަމަެއއާެއކީަގއި، ްއަދި ްއިޞްލާޙަކަްށްދަންނަވާނީ. ްވަިކ  1520ނޑު

ްއެހެންގޮތަކަްށް ްރަނގަޅު. ްިއޞްލުތަކެްއވެސް ްހުރިހާ ތާއީދުކުރުމެއްނެތް.

ްނެތް.ް ްިއޞްލާޙެއް ްދޫކުރާނެ ްިއޞްލާޙަކަށް ްމީަގއި ދަންނަވަންޏާ،

ްެވގެންއުޭޅް ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިާހރު ްހަމައެކަނި އަޅުަގނުޑ

ނ ްއަޅުގަ ްއެބަޖެހޭ. ްވިސްނާލަްނ ްދަންނަވާނީްގޮތަާކއިމެދުގައި ުޑ

ްނޫންް ްނެތްކަމަކުން ްތަޖުރިބާ ްޖާހިލުކަމާއި ްދިވެހިން  1525ޖާހިލުކަމަކުން،

ްސިޔާީސް ްިމވަނީ. ްކަންތައްތަެކއް ްމިވާ ްިމހާރު ްތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްައއިްސް ްތެުެެރއަށް ްައޅުަގނޑުމެންެގ ްއިންޤިާލބެއް ްއިންތިޤާބެއް، ކުއްލި

ްނަް ްިސޔާސީ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ުެއްަގއި ްވަގުތެ ްދާީންއޮތް ްުދވެފައި އު

ްގެންނަންވީ.ް ްތަޞަްއވަރަްށ ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްއެކަންތައް ކިހިނަކުންތޯ.

ްދަންނަވަންޏާ،ް ްއެހެްނގޮތަކަށް ްތެުެރޭގައި ްޑިމޮކްރެީސއެުެްއގެ  1530އާދެ،

ްރަސްކަމެްއް ްވިާރީސ ްތަނެްއގަިއ ްުހންނަވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއއް

ްމަޝް ްލަފަޔާއި ްބޭފުޅުން ްތިބޭ ްއަރިހުަގއި ްކުާރްހިންގަން ވަާރދީގެން

ްއުޭޅް ްޖެހިގެން ްމަސަްއކަތްކުރާތީ ްމިނިވަންކަމަށް ްތެޭރަގއި ކަންތައްތަެކއްގެ

މައްސަލަެއއްްއަޅުަގނޑުމެންެގްތެރޭގައިްމިހާރުްމިއުޅެނީ.ްއާދެ،ްއަޅުަގނުޑް

ް ްމީގެ ްގޮސްލާނަން، ްތާރީޚަށް ްއޭރުަގިއ76ްްމިގޮތުން ްކުރިއަށް.  1535އަހަރު

ްތަން ްއެއަްށވުެރެވސް ްއަދި ްހިންގަވާްނޫނިއްޔާ ްެޖހިލަމާ ްކުރިއަށް ކޮޅެއް

ްކާޓަރްިކާޔް ްމެގްނާ ްޖޯޖް ްރާޖާ،ްހަތަރުވަނަ ްއިނގިޭރސިވިލާުތގެ އިނގޭތޯ.

ްކުރައްވަީނ.ް ްއިޞްލާޙު ްޤާނޫނުއަސާސީ ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ބޭފުޅެއް

ްަކނޑަައޅުްއވަީން ްއުސޫލުތައް ްެއމީހުންގެ ްނުވަތަ އިނގިރޭސިން

ްތަ ްމީުީތި ްއެބޭފުާޅ ްމިދެންނެވީ،ްއިނގިރޭިސވިލާތުަގއި.  1540ސްދީޤުކުރަްއވާފަިއ

ްފުރަތަަމް ްއިނގިޭރސީންގެ ްހުންނެވި ްއޭުރގައި ްމިދެންނެީވ، އަޅުަގނޑު

ްކާާޓޭއް ްމެގްނާ ްމިކިޔާނީ ްއެއަްށ ްކުެރއްިވއިރުަގއި ްތަސްދީޤު ޤާނޫނުއަސާސީ

ްތަސްދީޤުް ްއެޮފތް ްމިދެންނެވީ، ްޯގސްކޮށް. ްމިދެންނެވީ އަޅުަގނުޑ

ްމިވިާދޅުވަނީ ްއެބޭފުޅާ ްދޫލައިގަިއްްކުރަްއވާފައި، ްަވޑަިއެގން ކޮޓަރިކޮޅަށް

ްއެއީެވސްް ްވިސްަނަވން. ްކަމަކާއިމެދުަގއި ްމިކުރެވުުނ ްއަޅުްއވަނީ  1545ދަތް

ްޙާލަތު.ް ްފަރަންސޭސިވިާލތުގެ ްއޮތީ ްެދން ްހުރިކަމެއް. ހިނގާފައި
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ްދިޔަް ްޖެހިގެން ްއެތާނަގއި ްއައިއިުރަގއި ްޑިމޮކްެރސީ ފަރަންސޭސިވިލާތަށް

ްދެނެވަަޑއިގަންަނވާނެ ްޒަމާނުަގިއްހުޅުތައް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްހުރީ ްދެން .

ްސަޖިަދް ްރާާޖއަށް ްހުރި ްއެތާނަގއި ްއޭރުަގއި ްރޫީސވިލާތް. ްދައްކާ ތާރީޚުން

ްފަހުންް ްއޭނަ ްއެހެންނަމަވެސް، ްއުޅުނު. ްބަޔަކު ްދިޔަ  1550ޖަހަމުން

ްފާހަގަކޮށްލާނީް ނުޑ ްއަޅުގަ ްދެން، ްއަރުވާލެވިަފއި. ްއެރަށުން ހުންނަންޖެހުނީ

ްއަހަ ްސަތޭކަ ްދަޢުލަތަށް.ްހައެއްކަ ްއުސްާމނީ ްކުރި ްވެރިކަން ުރވަންދެކަށް

ްޝާީހް ްއޭނާގެ ްވަޙީދުއްދީާނއިއެުކ ްމުލްކު ްޖަލާލަތުލް ްދަޢުލަތުގެ އުސްމާނީ

ް ްއޭގެފަހުްނ79ްްޚާންދާނުގެ ްއާދެ، ްބޭރުކޮށްލި. ްތުރުކީވިލާތުން މެންބަރުން

ްފުރަތަމަް ްިދވެހިރާްއޖޭގެ ްއިިވގެންދިޔަ ްެދންމެ ްދަންނަވާލާނީ  1555އަޅުަގނުޑ

ނުއަސާސީްހެދުމަށްްއެއްކުރެއްވިްމަޖިލީހަށްްޝަމްސުއްދީންްފޮނުއްވެިވްޤާނޫ

ްިއވިގެްން ްމިތަނުަގއި ްސިޓީެއއް ްއެ ްއިުތރަށް، ްދެން ނޑު ްއަުޅގަ ސިޓީ.

ްމިހާރުް ްއެއްުކރަމުން ްމިމަޖިލިސް ްދަންނަވާލާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ހިނގައްޖެ.

ްއާދެ، ްފަހުބަޔަށް. ްސިީޓގެ ްފޮނުވި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ އެސިީޓްްހުންނެވި

ްމިހާރުް ްދިވެހިރާްއޖެއަކީ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްއަދި ްިކޔާލަދޭނަން.  1560އަޅުަގނޑު

މިރާއްޖޭގައިްދިިރއުޅޭްމީހުންނާއިްމުސްތަޤްބަލުގަިއްރާއްޭޖގަިއްއުޅެންްތިިބް

ްުއޅޭެން ްއަމާންކަންމަީތގައި ްހިތްހަމަޖެހުމާއިއެުކގައި ްއުފަލާއި މީހުން

ްމިވޭތުް ްދެމެހެއްޓުަމށާއި ްާރއްޖެްތަނެއްެގގޮތުަގއި ްއަހަރުަތކުަގއި ވެދިޔަ

ްއިޖްތިމާޢީްތަރައްޤީާއިއްްޙާސިލުކޮށްފައިވާްއަދިްމިހާރުެވސް ހޯދަމުންގެންދާ

 1565ދީްކުިރއެރުންްދަމަހައްޓައި،ްއެްތަަރއްޤީާއއިްކުިރއެރުންްއިތުުރްޞާުާއިޤްތި

ްަމގުފަހިކޮށްދޭނޭް ްއިތުރަށް ްމިކަންކަމަށް ްގެންދިއުމަާށއި އުދަރެސްތަކަކަށް

މާންކަމާއިެއކުްައމާންކަމާއިއެކުްހަމަުަޖެހުމާއިެއކީަގއިްގެެނވޭޭންބަދަލުތައްްއޮ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމަްއޗަށް ްއިޞްލާޙުކުރުމުގެ ްޤާނޫނުއަސާީސ ގޮތެްއގެމަތީން

ްދެއްވަިއް ްތަޢުފީޤް ްދަންނަވަމުން،ްهللاްއެންމެންނަށް ްދުޢާ ްޙަޟްރަުތގައި ގެ

ް ްައޅުަގނޑުމ92ްެޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއެްއގޮތަށް ްމާއްދާއާއި ްމިްވަނަ  1570ންނަށް

ނޑުްިމކިޔާލީ.ްޭއގެްތަންކޮެޅއް.ްޙަވާުލކުރެްއވިމަސައްކަުަތްް ްސިޓީްއަުޅގަ

ް

ްއާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
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ް

ްމިނިންމާލަްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްމިއުޅެނީ،ްައޅުަގނޑު ނުޑްދަންނަވާލަން  1575ްނީ،ްއެހެންވީމަ،ްއަުޅގަ

ނޑުމެންްމިްއިޞްލާޙީްބަދަލުތައްްްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: އަޅުަގނޑުްދަންނަވާލަންްމިއުެޅނީްއަޅުގަ

ްބޭފުޅެްއެގް ްހުންެނވި ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް ްމިއުޅެނީ ނުގެނެިވގެން

ްރައީސްެގް ްމަތީންނޭ. ްމަޝްވަާރގެ ްދެއްވާ ްބޭފުޅުްނ ްމިއުުޅއްވާ ވަށަިއގެން

ް ްވަރަށް ްއެއްކުރީ.ްސިޓީފުޅުން ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްމިކޮންކަމަކަށްކަން ސާފޭ،

 1580ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ްއުތުރުބުރީެގްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތިލަދުންމަތީ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަްތތެރި ްޝުކުރިްއޔާ އާދެ،

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމުޢިއްޒު.ް

ް

ްޢިްއޒަތްތެްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްމިބާބުންްޝުކުރިއްޔާ ްމަޖިލިސް، ްރައްޔިތުްނގެ ްރައީސް.  1585ްރި

ްއެުކލަވާލެވިފަިއާވްްއަްޙމަދުްމުިޢއްޒުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓްކުރާ ްދިރާސާޮކށް ްމާއްދާތައް ްފާސްނުވި

ްގޮތެއްަގިއ،ްް ްޚާއްޞަ ްވަކިން ްދެކެން. ނޑު ްއަުޅގަ ްރަނގަޅުކަމަށް ގޮތް

ް ްބޭނުން ްބަލާލަން ްމާއ32ްްްއަޅުަގނޑު ްެއީއްވަނަ ދާއަށް.

ްމިމާއްދާގެް ްމާއްދާއަށް. ްދުރުކުރުމާއިބެހޭ ްމަޤާމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްރައްޔިތުންެގް ްމެދުވެރިެވއްޖެނަމަ ްޙާލަތުތަކެއް ްވަކި ްމިބުނަނީ، ްގައި  1590)ހ(

ް ްޤަރާރަކުން ްފާސްކުރާ މަޤާމުދް  އީލުޑްޖުމްހޫޒިއްޔާޒަމަޖިލީހުން

ބުސައި ޓާލްދުވެ ހިދސައްޖެ ޒައީލުޑްޖުމްހޫޒިއްޔާ ބާ ޔާދެއެވެ.ކުޒެވިޔުޒު

ޒައީލުޑްޖުމްހޫޒިއްޔާ މަޤާމުސައި ހުދްދަވަދިކޮފް ޔަޢުވާކުޒުމާއިބެހޭ މާއްޔާ. 

މި ޔެ މާއްޔާއަކީ ވަޒަފް ގިމާސެ ޔެ މާއްޔާ. މިލާޑަކަފްކ އަޅުސަދޏުމެދް 

 1595އަޑުދް ޏްޒާޓްޓްކޮފްސެދް ސެދެލް ޒައީލުޑްޖުމްހޫޒިއްޔާސެ މަޤާމުސައި ޖިދާޢީ 

އީލުޑްޖުމުހޫޒިއްޔާސެ މައްޗަފް ކުޒެވޭސޮގް ވެއްޖެދަމަ އަޔި ކުފުސެ ޔަޢުވާ ޒަ

ވަދަ މާއްޔާ މިހާޒު އެކުޑަވާޑެވިޓައިވާސޮގުދް  23އެކުފް ލާބިގުވިޔަލް 

އެކުފް ލުޕްޒީމް ކޯޓުސެ މަޒުޙަޑާއިދްވެލް ލާބިގުވިކަމަފް 

ޒައީލުޑްޖުމްހޫޒިއްޔާސެ މަޤާމުސައި ހުދްދަ މީހެއް ވެއްޖިއްޔާ 

 1600ލް ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހުސެ ގިދްބައިކުޅަކ ޒައްޔިގުދްސެ ލާބިގުވިކަމަފްވިޔަ
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މަޖިޑީހުސެ އަޣްޑަބިއްޔަގުދް ވަކިކުޒަދް ޓާލްވެއްޖިއްޔާ މެދުވީ ވަގްކެއް 

ވަދަ މާއްޔާ އެކުޑަވާޑެވިޓައިވާސޮގެއް. އެހެދްވީމަކ  23ދުކުޒެވޭދެ. އެއީ 

ޒިޒުވެ ކިގަދްމެ ބޮޏު ކުފެއް ލާބިގުވިކަމުސައިވިޔަލް ވަކި މިކުޒެވެދީ ހާ

ވޯޓު ޔިދް މެދްބަޒުދްސެ ގިދްބައިކުޅަ ޔެބައިސެ އަޣުޑަބިއްޔަގު އެހުފަހެޅުމަފް 

 1605ޑިބިއްޖެދަމަ ކުފެއް ކުޒިކަމުސައިވިޔަލް. އަަޅުސަދޏަކަފް ދޭދސެ އެމާއްޔާ 

ޓާލްވެސެދްޔާދީ ކިހިދެއްކަމެއް. އަޅުސަދޏު ހަމަ ޔަދްދަވާޑަދް ބޭދުދްވަދީ 

މިއީ. ކިގަދްމެ ބޮޏު ކުފެއް ކުޒިޔަލް  އަޅުސަދޏުމެދް ވިލްދާޑަދްޖެހޭކަމެކޭ

މަޖިޑީހުދް ވަކިކުޒަދް ޓާލްކޮފްސެދްދޭ ޓާލް މިވަދީ. ޔެދްކ މިލާޑަކަފްކ 

ވަޒަފް ކުޏަކުޏަކަމެއްކ ކޯޓުސެ ހުއްޔަދެގި ޒައީލުޑްޖުމްހޫޒިއްޔާކަމުސެ 

 1610މަޤާމުސައި ހުދްދަވާ ބޭޓުޅަކުސެ އަދބިކަދބަޑުދް ވަޒިކުޒުދް. ކުފެއްކ 

ފެއްކ އަޒުވާޑެވޭ ކުފެއް. އެހެދްވީމަކ އެކަހަޑަކަމެއްސައި ޖޫޒިމަދާކުޒެވޭ ކު

ޔެދް މިއޮގީ ޤަލްޔުސައި ޤާދޫދާއި ޚިޑާޓުވެޓައިކ ޢާއިޑާއާއިބެހޭ ޤާދޫދާ. 

ޔެދްކ ދިދްމަދްވީގޯއޭ އެއީ ޤަލްޔުސައެއްދޫދޭކ ކުޏަކޮފް ޒުޅިސަޔަވެސެދް 

ދެ ވަޒި ކުޒެވުދީއޭ. އެެހެދްވީމަކ އެކަހަޑަ ކަދްގައްގައްވެލް ޔިމާވެޔާ

 1615މިޤާދޫދާއި އެއީ ކަދޏައެޅިސެދް ޚިޅާޓުވުމެއްގޯ ދުވަގަ ޒުވާބެއްސެ ގެޒޭސައި 

ހިދސި ކަމެއްގޯ. އެހެދްވީމަކ އެކަހަޑަ ކަދްގަކާއި ޔޭގެޒޭސައިވެލް 

މިމާއްޔާސައި ވިލްދާޑަދްޖެހޭ. ޔެދްކ އަދެއްކަމަކީކ މިހާޒުސެ 

މާއިބެހޭ ޤާދޫދުއަލާލީސައިވެލް އެބައޮވޭ މާއްޔާއެއްކ މަޤާމުދް ވަކިިކުޒު

ވަދަ މާއްޔާސައި އެބަބުދޭ ޤަލްޔުސައި  74މާއްޔާއެއް. އެއީ 

 1620ވަަނ196ްްއޭ. ވަކިކުޒެވިޔާދެ ޤާދޫދުއަލލީއާއި ޚިޑާޓުވީއޭކ ވެއްޖިއްޔާ

ްއަތޮޅެްއަގިއް ްކޮންމެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމިބުނަނީ މާއްދާގައި

ސްްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއިސްކުާރްއަތޮޅުވެރިަޔކުްހުންނަންވާނެޭއ.ްމިހާރުވެ

ްއޮތްކަންް ްއެުެްއައތޮޅު ްހަމަގައިމުންވެސް ްއެބަހުރި، ްއަތޮޅުަތއް ރާއްޖޭގެ

ްއަިދް ްދުަވހެއްޖެ. ްއެަތއް ްނުހުރޭ. ްއަތޮުޅެވރިއެއް ްައއްުޑއަތޮޅު. އެނގޭ

ްއެބަޭދްއަތޮޅުވެރިައުކް ްވަންދެންވެސް ްއަހަރެއް ްހަމަްއެތައް  1625އެހެންނޫންނަސް

ްޚިލާ ްޤާނޫނުއަސާސީާއއި ްޤަސްދުަގިއ ްމިއީ ްނޫންބާއޭ.ްނެތިގެން. ފުުވމެއް

ްހުންނެވިއިުރް ްމިނިސްޓަރަކަްށ ްވަޙީުދއްދީން ްކުީރގަިއ ދެން،
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ްނުލިބެނީއޭ.ްއެކަަމކު،ް ްމީހުން ްބޭނުންވާ ްއެަކމަށް ްއޮތް އިޢުލާންކުރަްއވާފައި

ްއުޅޭތަެނއްެވްސް ްޢިޢުލާންކޮށްގެން ްހޯދުމަށް ްމީހުން ްބޭނުްނވާ އެކަމަކަށް

ްޢި ްމުސާރައާއި ްލިބޭނެ ްއެމީހުންނަށް ްެއްއޗެހިްނޭނގޭ،  1630ނާޔަތްަތކާއި

ްއިޢުލާންކޮށްފައި.ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްޤަސްދުގަިއްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްމިހާރުވެްސ ްވާހަކަައކީ ްމިދަންނަވަންއުޭޅ  1635ްއެހެންވީމަ،

ްއެކަމަކު،ްޤާނޫނުއަްއަްޙމަދުްމުިޢއްޒުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއާޔ. ްިޚލާފުވެއޭ ްއެބަ ސާސީާއއި

ްއޮންނާނެބާއޭ.ް ްވާެނކަމެްއ ްމިލިޔެގެން ްދެްނވެސް ްނޯވެއޭ. ކުރެވޭނެކަެމއް

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ްގިނަ.ްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްވަރަށް ްވާހަކަ ްދަންނަވަންޖެހޭ ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި  1640ްޝުކުރިއްޔާ

ްވާހަކަެއްއްްއްެކވުން:ްޠާހިރުްވާހަަކދެ ްމިހުރިހާ ްފުރުޞަތުގައި ްލިބިފައިާވ އެހެންނަމަވެސް،

ްހިތްަވރެއްކޮށްލާނަން.ް ްކުޑަުކޑަ ްއަޅުަގނޑު ްނޭނގޭ. ދެންނެވޭނެކަމެއް

ނޑުްފާހަގަކޮށްލާނީްމިހާރުްހުށަހެޅިފައިާވް މިގޮތުން،ްއެންމެްފުރަތަމަްއަޅުގަ

ް ްނަންބަރު ްކަރުދާސް ްތެެރއިން ްމ6ްިއިޞްލާޙުގެ ްގައި ނަންބަުރ4ްްާވ

ްރައްޔިތަކަށްް ްބޭުރެގ ްވެަފއިވާ ްދިވެހިަރއްޔިތަކަށް ްއާދެ،  1645އިޞްލާޙު.

ްިދވެހިރާއްޖޭަގިއް ްއެމީހަކީ ްކުރިމަތިލެވޭނީ ްމެންބަރުކަމަށް މަޖިލީހުގެ

ްރައްޔިތުކަމުްން ްޤައުެމއްެގ ްބޭރު ްއެމީހަކު ްމީހަކަށްވުމާއެުކ ދިރިއުޅުމެންދާ

ް ްޢ5ްިވަިކވިތާ ްފުރުމަށްފަހުގައޭ. ްިމީއްއަހަރު ްރައީސް، ްއޒަތްތެރި

އަޅުަގނުޑގެްނަޒަރުަގއިްވަރަްށްބޮޑުްމައްސަލައެއް.ްދިވެހިރާްއޖޭގައިްމިހާރުް

ްމިހާރުް ްއަދި ްޤާނޫނުއަުަސާސީގަިއވެްސ ްޢަމަލުކުރަމުންމިދާ  1650އަޅުަގނޑުމެން

ްޤާނޫނުއަސާސީަގއިެވްސް ްތައްޔާރުކުރަމުންމިދާ ްމި ްއަލަށް އަޅުަގނޑުމެން

ްރައް ްހުރިހާ ްލިބިދޭ.ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްފުރުޞަތުތަކެއް ްހަމަހަމަ ިޔތުންނަށް

ްއެހެންވީއިުރ،ް ްލިބިދޭ. ްހަމަހަމަގޮތެއްގައި ްޙައްޤުަތއްެވސް އަސާސީ

ްދިވެހިރާއްޖޭަގިއް ްމީހަކުވެސް ްބޭރު ްރަްއޔިތަކަްށެވފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
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ްއެބަބުޭން ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއވެސް ްއެކުަލވާލި ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ  1655މިހާރު

ްްއާދެ،ްދަޢުލަތާއި ްވެިރކަމާއި،ްމިބާުބގެ 9ްްއަމިއްލަ ަގިއ3ްްވަަންމާްއދާގެ

ްމީހެކޭ.ް ްެވފައިވާ ްރައްޔިަތކަށް ްދިވެހި ްގޮުތެގމަތީން ްޤާނޫނުގަިއާވ އެބަބުނޭ

ްއިުތުރް ްމީހަކަށް ްވެަފއިާވ ްިދވެހިރައްޔިތަކަްށ އެހެންކަމަށްވާއިުރ،

ްޤާނޫނީް ނޑުމެން ްއޭނަ،ްއަޅުގަ ްއެހެން ްނުޖެހޭނެ. ްއަންނާކަށް ްޝަރުތުތަކެއް

ްރައްޔިެތއްކަމަށް.ް ްިދވެހި ްއެއީ ްއޭނައަކީ ްޤަބޫލުކުރަނީ  1660ހަމަތަކުގެމަތީން

ްއެޝަރުުތް ްކިޔާފައި ްމީހެކޭ ްބޭރު ްކޮންމެހެން އެހެންވެއްެޖއްާޔ،

ްއަޅުަގނުޑް ްއެީއ ްއެހެންވީމަ، ްއާދެ، ްނުެޖހޭ. ްކުރާކަށް އަޅުަގނޑުމެން

ްއަޅުގަ ްދެން ްއާެދ، ްމާއްދާ. ްއެއް ްނުވަތަ ްނުކުތާ ްއެއް ނުޑްފާހަގަކޮށްލާ

ްޠާރިޤްް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްނ.އަތޮޅު ްބޭނުންވަނީ ފާހަގަކޮށްލަން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްެއއީ ްއުސޫލެްއެގގޮތުން ްހުށަހެޅުން.  1665ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ްމިދެންނެވިގޮތަްށް ްއަުޅަގނޑު ްއެހެްނނަމަވެސް، ވިސްނާލަންޖެހޭކަމެއް.

ްޤާ ްފާސްކުރި ްއިހަކަށްދުވަހު ްދާދި ްއަމިއްަލއަށް ނޫނުގަިއްއަޅުަގނޑުމެން

ްދޮނެއް،ް ްއެަބބުނޭ ްމާއްާދގައި ްފުރަތަމަ ްބަިއގެ ްަޙއްޤުތަާކއިބެހޭ އަސާސީ

ްއެމީހުންނަށްް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނުބަލާ ްަޤއުމެއް ްރަެށއް، ްއުފަންވީ ކަޅެްއ،

 1670ޙައްުްޤުތައްްދޭންޖެހޭނެކަމުަގއި.ްއެހެންވީމަ،ްަވކިްރަށެްއގެްީމހަކަށްްއެކަްން

ްއަޅުަގނޑަށް ްއެީއވެސް ނަޑއަަޅއިފިއްޔާ ްއެާއިއްްކަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ީހވަނީ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްދެން، ްނުކުތާއެއްހެން. ްިވސްނާލަންޖެހޭ ދޭތެރޭގަިއވެސް

ްރައީސް،ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްބޭނުންވަނީ ްމާއްދާ.ްއާދެ،17ްްފާހަގަކޮށްލަން ވަނަ

ްގާްތް ްވަރަށް ްައޅުަގނުޑެގ ްއިބްރާހީމް، ްނިޒާރު ްމޫސާ ްމެންބަރު ވ.އަޮތޅު

ްމޫ ްއެހެންވީމަ، ްމިހާރު. ްހުށަހަޅުއްވާަފއިާވްއަޚެއް ްއިބްރާހީމް ްނިޒާރު  1675ސާ

ނޑަށްްތާއީުދކުރެވޭ.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީްސ،ްދިވެހިރާއްޖޭެގް ހުށަހެޅުންްއަޅުގަ

ްއޭަގިއް ްރައްޔިތުން ްހުރިހާ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމުޅި ްމިއީ ްމަޖިލީހަކީ ޤާނޫނުހަދާ

ްއެމަޖިލީހުގެް ްޤަބޫލުނުކުރެޭވ ނޑަކަށް ްއަޅުގަ ްމަޖިލީހެއްުް. ޝާމިލުވާ

ްމެންބަރު ްމީހުން،ްއޭގެމާަނއަކީ ްތިންދޮޅަސް ްތެރެއިން 36ްމީހުން.36ްްންގެ

ްެއް ްމަޖިލީހެއްގައި ްމަޖިލީހަކުން،ްއެހިނގަމުންދާ ްތިބި  1680މީހުންެގ36ްްމީހުން

ްާމް ްއެއީ ްނިންމުމަމީ ްކަމެއް ްލިބިގެން ްއަޣްލަބިއްޔަެތއް ތެރެއިން
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ްޤަޫބލުކުރާހިތްއޮތީ،ް ްއަޅުަގނޑު ްގޮތެއްކަމުގައި. މަޞްލަޙަތުހުރި

ްވީާހްދިވެ ްބޮޑު، ްވީާހ ްޝާމިުލވުން ްަރްއޔިތުންގެ ްލޮބުވެތި ހިރާއްޖޭެގ

ްނިންމާް ްގޮތެްއގައި ްފައިދާހުރި ްަރއްޔިތުންނަށް ްޮއވެގެން ފުޅާދާއިރާެއއްަގއި

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއާެދ، ްޤަބޫލުކުރާގޮްތ. ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެީއ  1685ނިންމުންކަމަށްވުން.

ްރައީސް،ްަބއެއްްބޭފުޅުންްހުށަހަޅުއްވާ...

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްަވގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްްހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާ

ް

ްދަންނަވަންޖެހޭްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެންނެވިން ްތިހެން  1690ްއަޅުަގނޑު

ްވަރަްށްްްޠާހިރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްފުުުރުޞަތަކީ ްެދއްާވ ްއެެހންނަމަވެސް، ްގިނައޭ. ްވަރަށް ވާހަކަ

ްއެކަްންކުޑަކުް ްމަނިކުފާނަށްވެސް ްއެހެންނަމަވެސް، ްަވގުތުކޮެޅއްކަމުަގއި. ޑަ

ްއިށީންނަނީ.ް ްައޅުަގނޑު ްޤަބޫލުކުރުމާއެކު ްއެހެންކަމަްށެވސް ކުރެްއވެންއޮތީ

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.

ް1695 

ްއާްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުުކރިއްޔާ ްދެ،ްއައްސަލާމުޢަލަިއކުމް.

ްނުކުތާއެްއްްްސުލައިާމންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްދެތިން ނޑު ްއަޅުގަ ްއިޞްލާޙުތަަކށް ހުށަހެޅިފައިވާ

ްްޑރާފްޓްކުރަްއާވް ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓިންގ ްޖުމްލަގޮތެއްަގއި ދަންނަވާލާނަން.

ްޤަބޫލުކުރެވޭ.ް ްވަރަްށ ްައޅުަގނޑަށް ްމިވާގޮތް ްޑްރާފްްޓގައި ފޮނުއްވާފަިއވާ

ްޚާް ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްފާހަގަކޮށްލާނަން ްމާއްދާެގ33ްްއްަޞކޮށް،  1700ވަނަ

ްނިންމާް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްއާދެ، ްއޮތުން. ްމިއޮންނަ ްގައި )ނ(

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްބެލެންވާީނ ްވޯުޓ ްެއ ްަނގާއިުރގަިއ ްވޯޓު ނިންމުންތައް

ްއަޣްލަބިއްޔަތުްނ.ްޢިއްޒަތްތެިރް ްޙާޒިުރިވްމެންބަރުންގެ ްގޮތުަގއި ޤަބޫލުކުރެވޭ

ްއެހެ ްރައީސް، ްާވގޮތަކީ ްމީހާއަށްވެސްްހާުާންނޫނިއްޔާ ްހުންނަ ޒިރުނުވެ

ްމިކަންް ްމިއީ ްއެބަޮއވޭ. ްއިޚްތިޔާރު ްޯފރުވުމުގެ ްބާރު ްނަތީޖާއަށް  1705އެވޯުޓގެ

ްއެހެންވީާމ،ް ްުނކުރެވޭ. ްޤަބޫލެއް ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ްގޮތްކަަމކަށް އޮެވގެންވާނެ

ްއަޅުަގނަޑކަށ33ްްް ްއިޞްލާަޙކަށް ްހުަށހެޅިފައިވާ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްދެއްތާއީ ްބޭނުންވޭ ްފާހަގަކޮށްލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްހަމައެގޮތުްނ 29ްނުކުެރވޭ.
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ްޑްރާފްޓްަގިއް ްއޮންނަ ްފޮނުވާފައި ްކޮމިޓީން ްަގއި ް)ހ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްއެމަޖިލީހުގެް ްނުަވތަ ްޖަލްސާއެއްަގއި ްަމޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ  1710މިއޮންނަނީ،

ކު،ްއިޞްލާުޙްކޮމިޓީއެްއަގއިްމަޖިލީހުގެްމެންބަރަކުްނުވަތަްއެނޫންވެސްްމީހަ

ްމިބައިް ްމީހަކު ްއެނޫންެވސް ްނުވަތަ ްއޮންނައިުރަގއި ހުށަހަޅުއްވާފައި

ްމަޖިލީހުގަިއް ްބައި. ްމުހިންމު ްއެންމެ ްމިއީ ްއުނިކޮށްލާފައި. މިއޮންނަނީ

ްކޮމިޓީއަކަްށް ްފަދައިން، ްފާހަގަކުރެއްވި ްމެންބަުރން ްބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި

ްއޮ ްކަމެއް ްމިސާލަކަށް ްޖެހިދާނެ ްހެިކްހާޒިރުކުރަން ްނުވަތަ  1715ޅުންފިލުވާލަްނ

ްމީހަުކް ްފަދައިން ްކަންތަްއ ްހިނގައިދިޔަ ްުދވަހު ްއިހަކަށް ބަހަކަށް

ްެއޅިފަިއ.ް ްފިަޔވަުޅތައް ްރައްކާތެރިކަުމގެ ްއޮންނަންޖެހޭނެ އެމީހާއަށްވެްސ

ްވާުާަހަކް ްދިނުމުަގއާިއ ްހެކިބަސް ްއޭނަވެްސ ްވާނަމަ ްނޫންކަމަށް އެހެން

ްކަންަތއްތަކެ ްއޮންނާނެ ްމިފަދަްދެއްކުމުަގއި ްމަޖުބޫރުވެފައި. ްއުނިކޮށްލަން އް

ްކަމަކަްށް ްއުނދަގޫ ްއޮންނާނީ ްދިއުން ްމަރުޙަާލއަށް ްޙަޤީޤީ  1720ޙާލަތްތަކުގައި

ްޤަބޫލެއްް ްމިޮގތަކަށް ނޑަކަށް ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙުވެސް ްއެހެންވީާމ،ްމި ވެފައި.

ްކޮމިޓީންް ްޑްރާފްޓިންގ ްޤަބޫލުކުރެވެނީ ްހަމަ ނޑަށް ްއަުޅގަ ނުކުރެވޭ.

ްގޮތުްންްޑްރާފްޓްކުރަްއވާ ްނުކުާތއެްއގެ ްފަހު ްއެންމެ ފޮނުްއވާފަިއވާގޮތް.

ްމެންބަރަކުވެްސް ްއެހެން ްޢިއްޒަތްތެުެރި ްމިނުކުތާ ދަންނަވާލާނީ،

ްހުށަހެޅިފައިާވ4ްްފާހަގަކުރަްއވައިފި.ްއާދެ،ްެއީއް ް)ށ(ްއަށް ްމާއްާދގެ  1725ވަނަ

ްއެް ްކުިރމަތިލެވޭނީ ްދާއިރާއަކަށްވެސް ްކޮންމެ ްމިއޮންނަނީ އިޞްލާޙުަގއި

ްކިާހްދާއިރާ ްމާނަކުރާނީ ްނިސްބަތްވުން ްމި ްނިސްބަްތވާ، އަކަށް

ްމިީއް ްމާނަކުރަނީ. ްނިސްބަތްވުން ްމި ްގޮތަކަްށތޯ ްކޮން މިންވަރަކަށްތޯ

ްނުކުތާެއއް.ް ްބޭނުްނވާ ްޝަރަޙަުަކައަށް ްމާނައަާކއި ްއިތުރު ޙަޤީޤަތުގަިއވެސް

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްއޮްތކަމަށް ްމަްއސަލަ ްމި ްހުށަހެޅުމުަގިއވެސް ްމި  1730އެހެންވީމާ،

ްއެހެންްފާ ްހުރި ްފާހަަގކުރަން ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮެތްއަގއި ްޖުމްލަ ހަގަކުރެވޭ.

ްމިހިސާބުންް ްވާީތ ްފާހަަގކުރަްއވާފައި ްމެންބަރުންވެސް ްއެހެން ނުކުތާތައް

ްއަޅުަގނޑުްކުރުކޮށްލާނަން.ްަވއްސަލާމްޢަލައިކުމް.ް

ް

ްރަްއޔިތުްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙަަސންް ްއާެދ، ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްބާބުްޝުކުރިއްޔާ ްމަޖިލީހުގެ  1735ްންގެ
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ްޑްރާފްޓްކުާރްްޢަފީފްްވާހަކަެދއްކެވުްނ: ްއަލުްނ ްފާސްނުވެ ްމާއްދާތައް ްއެ ްމިތަނުން ހުށަހެޅިގެން

ްޑްރާފްޓްކޮށްފަިއް ކޮމިޓީއަށްްފޮނުވިްޑްރާފްޓްކުާރްކޮމިޓީއަށްްފޮނުިވ،ްއަލުން

ްިއޞްލާޙުތަކާބެހޭގޮތުންް ްހުށަހަޅާފައިވާ ްމާއްދާތަކަުަްށ ފޮނުވި

ނޑަށްްދަންނަވާލެވެންްއޮތީ،ްޑްރާފްްޓކުރާްކޮމިޓީްންވާހަކަދަްއކާ އިުރ،ްއަުޅގަ

ްމިް ްޑްރާފްޓްކުރައްވާަފއި ްނޫނީ ްއިޞްލާޙުކުރައްވާަފއި ްމި  1740މިފަހަރު

ްބޮޑަްށް ްވަރަށް ްއަުަޅުަގނޑަށް ްމިއޮތްގޮތަށް ްމިހާރު ްމާއްދާތައް ފޮނުވާފައިވާ

ްމަިޖލީހު ްަރީއސް،ްއާެދ،ްރަްއޔިތުންގެ ްކަމެއްްތާއީދުކުރެވޭ.ްޢިއްޒަތްތެރި ން

ްބަހުސްކުރެޭވް ްހޫނުކޮްށ ްވަރަށް ްމިތާނގައި ްޚާއްޞަކޮްށ ފާސްކުރުމަށް

ްފާސްކުރެޭވީން ްކަމެއް ްމަޖިލީހުން ްަރއްިޔތުންގެ ްމިއީ. މައްސަލަެއއް

ްމަޖިލީހުގެް ްމުޅި ްނޫނީ ްމެންބަރުންތޯ ްވޯުޓދެއްވާ ްހާޒިރުވެތިވެ  1745މަޖިލީހަށް

ްވިސްނާލަންޖެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްިމއީ ްއާދެ،ްއަޣްލަބިއްޔަތުންތޯ ްބައެއް. ހޭ

ްފާސްކުރަްން ްކަމެްއ ްއަޣްލަބިްއޔަތުން ްމަޖިލީހުގެ ްމުޅި އަޅުަގނޑުމެން

ްވާހަކަދެްއކެިވް ްއެ ްބޭފުޅުން ްވާހަކަެދއްެކވި ްމިތާނަގިއ ްހަމަ ނިންމައިފިއްޔާ

ްކަެމްއް ްއާދެ، ްއެބައޮތް. ްވާހަކަދެއްކެން ްައޅުަގނޑުމެްނނަށް އިދިކޮޅަްށވެސް

ްވަ ްއެބޭފުޅުން ްއިނގޭތޯ.ްފާސްނުކުރަންވެގެން ްތިއްަބވާާފނެ  1750ަޑއިނުގެްނވެސް

ްވޯޓުދެއްަވްން ްއިދިކޮޅަްށ ްއެާއއި ްވެއްޖިްއޔާ ްފާސްނުކުރަން ްކަމެއް ކީްއވެތޯ

ވަަޑއިނުގަންަނވަންވީ.ްކެރެންެޖހޭނެްމިތާްތިއްބަވަންޏާްއެއާްއިދިކޮޅަްށވެްސް

ްއެހެންވީމާ،ް ްނުޖެހޭނެ. ްތިއްަބވާކަށް ްފިލައިގެން ްކޮންމެހެން ވޯޓުދެްއވަން.

ްފާސްނުކުރަންވެްސްވޯޓުދެްއވަްންފާސް ްދެއްާވގޮތަށް ްއެވޯޓު ްހަމަ ކުރަްއވަން

ްނޫޅުްއވާނީ.ް ްމަޖިލީހުަގއި ްއެހެންނޫނިއްޔާ ްޖެހޭނެ.  1755ކެރިވަަޑިއގަންނަވަން

ްބޮޑަްށްތާއީދުކުރަްން ްވަރަށް ނޑު ްރަީއސް،ްއެހެންީވމާ،ްއަުޅގަ ޢިއްޒަތްތެރި

ްހާޒިް ްމަޖިލީހަށް ްފާްސކުރުމުގައި ްކަމެއް ްވޯޓުޭދްމަޖިލީހުގައި ރުވެ

ްދެންް ްއާދެ، ްދިއުްނ. ްފާސްެވގެން ްއެކަމެއް ްއަޣްލަބިއްޔަތުްނ މެންބަރުންގެ

ްބިލެްއް ްފޮނުވާ ްފާސްކޮށްފައި ްމަޖިލީހުން ްމިޮއތީ ްބަލާލަން އަޅުަގނޑުމެން

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށް ްވިސްނުމަށް ްއެއަްށ ްއަނބުރާ  1760އަލުން

ްޑްރާފް ްޖެހޭގޮތް. ްޢަުަމަލުކުރަން ްދެން ްކޮމިޓީްންފޮނުއްވަފިނަމަ ޓްކުރާ

ްއެބިެލްއް ްއަޣްލަބިއްަޔތުން ްމަޖިލީހުގެ ްމިޮއތީ ްފޮނުއްވާފައި މިފަހަރު
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ްތެޭރގަިއް ްއިޞްާލޙުގެ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްދެން ްޖެހޭނެކަމަށް. ފާސްކުރަން

ްޖެހޭނެކަމަށް.ް ްފާސްކުރަްނ ްއަޣްލަބިއްޔަތުްނ ްދެބަިއ ްތިންބައިުކޅަ އެބައުޭޅ

ްއަެނއް ްވިސްނާފައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަޖިލީހުގެްއާދެ،  1765ާކވެްސ

ްޖެހޭނެް ްއެކަންަތްއތައް ްއެހިސާބުން ްފާްސކޮށްފިްއޔާ އަޣްލަބިއްޔަތުން

ްއެގޮތަްށް ްއެހެްނވީމާ، ްކުރަްއވަން. ްަޤބޫލުފުޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެވސް

ްރައްޔިތުންެގް ްމަޖިލިސް ްމި ނޑުމެންނަށް ްައުޅގަ ްއޮންނަންވާނީ. އެކަންތައް

ްމިހާރު ްބިަލށް ްއިމްތިޔާޒުގެ ްކިހިނެއްތޯ.ްްމަޖިލީހުގެ ްމިއުޅެނީ ވެގެން

ްބޭނުންފުޅުް ްއިމްިތޔާޒުޭދން ްއެ ްފޮނުވީ. ްފާސްކުރައްވާފަިއ  1770މަޖިލީހުން

ްނުފޫޒުްން ްަބއެްއގެ ްކޮންމެވެސް ްއެހެްނވެސް ްނޫިނއްޔާ ނުވާތީވެ

ްމަޖިލީހަށްް ްފޮނުވީ ްގެނެސްަފއި ްއިްޞލާޙުތަކެއް ްއެއަށް އަނެއްާކވެސް

ްދެ ްތިންބައިކުޅަ ްބަލައިނުގަތީ. ްއެްމަޖިލީހުން ްއެހިސާބުން ްނުލިބުނީމަ ބައި

ްނުިލިބް ްއިމްތިާޔޒެއް ްމިއޮތީ ްމިހާރު ްމަޖިލީހަށް ްއެހެްނވީމާ، ފޭލްވީ.

ްއިޙްލާޞްތެރިކަމާއެުކް ްޙަޤީޤަތަކީ ްއެހެންވީމާ، ްމެންބަރުންނަށް.  1775މަޖިލީހުގެ

ރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންނަށްްއެްއިމްތިޔާޒުްދެއްަވންްބޭނުންފުޅުް

ްއެގޮތަކަެށއް ްފާސްކުރެްއވީަމްްްނަމަ ްކުަރއްވާނީ.ްމަޖިލީހުން ްެއކަންތައް ނޫން

ނުޑް ްއަޅުގަ ްދެން ްއާެދ، ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްކުރައްވާނީ. ްތަސްދީޤު އެ

ވަނަްމާއްދާ.ްއާދެ،39ްްބަލާލަންްބޭނުންވަނީ،ްމިްފޮނުވިފަިއވާްޑްރާފްޓްގެް

ްހުިރްމީހަކު، ްމަޤާމެްއގައި ްއެހެންވެސް ްނުވަތަްސަުރކާރުގެ  1780އާެދ،ްްވަޒީަރކު

މިއަށްވެސްްއިޞްލާޙުތަެކއްްައއިސްފައިްއޮތްއިުރ،ްއަުަޅުަގނޑުްހަނދާންވޭް

ްެއގޮތަްށް ްެވރިއަކު ްއޮފީހެްއގެ ްެއއީ ްއާދެ، ްސަރުކާުރެގ ްނުވަތަ ވަޒީަރކު

ްސަރުކާރުެގް ްުނވަަތ ްވަޒީރަކު ްއާދެ، ްއޮތްަކމަށް. ްއަިއސްފައި އިޞްލާޙު

ް ްކަންތައްތަުކގައި ްމަޖިލީހުގެ ްއެކަނިނޫން ްޖެހޭނީ.ްވެުެރިޔަކާ ުސވާުލކުރަން

ްމީހަކާވެްސް ްކޮންެމ ްއުޅޭ ްވަޒީާފގައި ްސަުރކާރުގެ  1785އެހެންވީމާ،

ްކޮންމެް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްމިގޮތުން ްއެހެންވީމާ، ްޖެހޭނެ. ސުވާލުކުެރވެން

ްކަންތައްތަކަްށް ްކުރާ ްވެރިައކު ްއޮފީހެުެއްގެ ްސަރުކާރުގެ ްނޫނީ ވަޒީަރކު

ްކަންތައްތަް ްސުވާލުކޮށްފައި ްއެމީހުންނާ ްވެއްޖިއްާޔްހަމައެކަނި ްނިންމަން އް
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ްއެކަމެްއް ްގޮތަކަށް ްބޭނުންވާ ްއެ ްކޮންމެހެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

 1790ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްްނުކުެރޭވނެ....

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ނޑުްދަންނަވަންްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙަަސންް ނުޑްިމފަހަރުްމިހާރުްއާދެ،ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ްއޮތީްއަުޅގަ

ްއަލުންްްޢަފީފްްވާހަކަެދއްކެވުްނ: ްއާދެ، ްއިޞްލާޙު ްމިއޮތް ްއައިސްފައި ްމި ްކޮމިޓީން  1795ޑްރާފްޓްކުރާ

ްވަރަުަުަްށް ްައޅުަގނަޑށް ްމިއޮތްގޮތަށް ްފޮނުއްާވފައި ްމި ޑްރާފްޓްކޮށްފައި

ްބޮޑަށްްތާއީދުކުެރވޭްވާހަކަ.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް

ްމިއަދުްްެދއަތޮޅުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުްނިލަން ްއަޅުަގނުޑމެން ްމިހާރު ްއާދެ، `ްައއްސަލާމްޢަުަލައިުކމް.

 1800ްވާހަކަް

ްކުރިްންްއިްބރާހީމްްއަްޙމަދުް ްއެބާބުގައި ްބާބާބެހޭގޮތުން. ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްމިދައްކަނީ

ްމާއްދާތަކާބެޭހޮގތުން.ްމީގަިއްއަުޅގަންވާހަކަެދއްެކވުން: ްހުރި ްބޮޑަްށްފާސްނުވެ ްވަރަށް ޑުމެން

ްވަރަްށް ްެތރޭގައި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްއެއްނުކުާތއެއް. ވިސްނަންޖެހޭ

ްރައްޔިތުންެގް ްއެީއ ްދައްކަަވއިފި. ްވާހަކަފުޅު ްނުކުތާއަށް ްއެ ްބޭފުޅުން ގިނަ

ްގޮތަކަށްް ްފެންނަ ްމަސަްއކަތްކުރާތަން ްދައުރުގައި ްޙަޤީޤީ ްއޭގެ  1805މަޖިލިސް

ްފާސް ްފާސްކުރުްނ ްމަތިްންއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއުޫސލެއްގެ ކުރެިވގެންދާނެ

ްއޮންަން ްފާސްކުރުމުގައި ްކަމެއް ްަމޖިލީހުން ްބެެހއްޓުން. ކަންތައްތައް

ްމަަސއްކަްތް ްމަޖިލީހުގެ ްރިޢާޔަތްކުރުން. ްއެކަމަްށ އުސޫލުަގިއވެސް

ްދީގެްން ްސަާމލުކަން ްއެކަންކަމަށް ްމަތިން ްގޮތެްއެގ ްނުދާނެ ހުއެުްޓިގެން

ްފާސްކުުރމު ްމި ްދިއުން.ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްވިސްނަިއގެން ްއެނުކުތާއަށް  1810ގައި

ްކަމެއްް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްފަހަރަށް ްބައެއް ްފެނޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްމިހެންް ްައޅުަގނޑުމެން ްމިތާނގައި ްނުވެއްޖިއްޔާ ްބޭނުން ފާސްކުރަން

ްއެކަންކަްން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކޮށްލާގޮތުން ްކަންަތއްތައް ތިބެލާފައިވެސް

ްމިނު ްއެހެންވީމާ، ްވަރަށްްއެބަފެނޭ. ްހަމަ ްައޅުަގނޑުެމން ްމެދުގައި ކުތާއާއި

ްބޮޑަްށް ްމީގައި ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްދިނުން. ްސަމާލުކަން  1815ބޮޑަށް



 68 

ްފޮނުއްވާފަިއް ްޑްރާފްޓްކުރަްއވާފަިއ ްޮކމިޓީއިން ްޑްރާފްޓް ތާއީދުކުރެވެނީ

ްތެރޭަގއިް ްއަޅުަގނޑުެމންގެ ްދަންނަވަން.ްދެން ނޑު ްއަުޅގަ ްކަުމގައި އޮތްގޮތް

ްމީ ްނ.އަޮތުޅެގްތަފާތު ްާތއީދުކުެރވޭ ްައޅުަގނޑަށް ްތަފާތުވާނެ. ްޚިޔާލު ހުންގެ

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއެްހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެޅުްއވުން.ްަބއެްއްޙާލަތްތަކުަގިއް

ްއެް ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްނުކުތާެއކޭ ްބަލާލެވޭ ްހަމަ  1820އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ް ްއިންތިޚާުާބުވެފައި ްދާއިރާއަަކށް ްއެ ްހަމަ ްއެހެންްއަތޮޅެްއގެ ްމީހުން ތިބޭ

ްއެއީް ްނުދިނުން ްސަމާލުކަން ްފަހަރަށް ްގިނަ ްކަންަތއްތަކާއި ދާއިރާެއއްގެ

ްއަޅުަގނުޑެވްސް ްއެހެންވީާމ، ްތެރޭަގއި. ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްހަމަ އޮތްކަމެކޭ

ނޑުމެްނގެްތެރޭގައިްމިހާރުްމިް ވަރަށްްބޮޑަށްްތާއީދުކުރާްރޫެޙއްްއެއީްއަުޅގަ

ް ްއޮތް ްމާއްދާގ6ްެފާސްވެފައި ްްވަނަ ްއެ ްއ6ްްެިއޞްލާޙު. ްމާއްދާ  1825ަވނަ

ްރޫޙެއް.ް ްތާއީުދކުރާ ްހަމަ ްއަޅުަގނުޑވެސް ްއެއީ ްއޮތްގޮތް ފާސްވެފައި

ްގިނަފަހަރަްށް ްޢަުަމަލު ްހަމަ ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް،

ްބޭނުންވަނީ.ް ްދަންނަވަްނ ްއަޅުަގނޑު ްނޫނޭ ްެއގޮތަކަްށ ްހުރީކީ ކުރެުެވިފަިއ

ްއެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއަޮތުޅްއެހެންކަމުން ްބައެއް ްފެންނަނީ މަންޒަރު

ްއަތޮުޅެގް ްއެ ްއައީަމ ްމީހުން ްއެއަޮތޅުެގ ްމީުހން ްތިބޭ ްހޮވިަފއި  1830އަތޮޅަށް

ްދަންނަވާީން ނޑު ްއަުޅގަ ްކަންތައްތަކުންނޭ ްކޮށްޭދ ރައްޔިތުންނަށްޓަަކއި

ްހުރީ.ް ްެފނިފައި ްގޮތެްއގައި ްސީދާ ނޑުމެންަނށް ްއަުޅގަ އެކަންކަން

ްމީހުންނަށް ްެއީއްްއެހެންވީމާ،ްެއއަތޮޅު ްދިމާއެއްގަިއވެސް ްހުރިހާ ވެއްޖިްއޔާ

ްކަންތައްތަްއް ްތާކުންވެސް ްހުރިހާ ްދިމާއެްއ، ްއޮންނަ ހުޅުވާލެވިަފއި

 1835ކޮށްދެވޭނެ،ްހުރިހާްއެހީތަެކއްެވސްްލިބިގެންދާނެ،ްހުރިހާްުއސޫލުތަކެްއވެްސް

ްއެކަންަކްން ްެއގޮތްގޮުތން ްއެހެންވީމާ، ްއޮްނނާނެ. ްފަހިވެފައި އެމީހުންނަށް

ނޑުމެންނަްށްްއެއީްފަސޭހަ ްއަުޅގަ ކަންތައްތަަކކަށްްވެފައިްއޮންނަްތަންވެސް

ްފާހަގަވާީތް ްައޅުަގނޑުމެްނނަށް ްނުކުތާތައް ްފެނޭ.ްއެހެންވީމާ،ްމިކަހަލަ އެބަ

ްތެރޭަގިއް ްޚިޔާުލގެ ްވަަރކަުަށް ްކޮންމެވެސް ްވާހަަކވެސް އެކަހަލަ

ްކޮންމެހެ ނޑު ްއަުޅގަ ްދެްއކެނީ. ްއެވާހަކަ ްތެރޭގަިއވެްސ  1840ންްއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްރައްޔިތެްއެވގެްން ްއަތޮޅެްއގެ ްއެހެން ްނުވަތަ ްެވގެން ްރައްޔިތުން މާލޭގެ

ްދެންް ްއާދެ، ްމިދަންނަވަނީކީ. ްނޫން ްވާހަަކެއއް ްތަފާތެްއގެ އެއަންނަ
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ްފާހަގަކުރެޭވް ުަޅުަގނޑަްށ ްއަ ްތެރޭގައި ްހުށަހެޅުމުގެ ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ް ްއެބައޮތް ްހުށަހެޅުމެއް ްއެއް ްމުހިންމު ްމާއްދ32ްާވަރަށް އަށް.ްވަނަ

ްހުށަހަޅުއްވާަފއިާވް ްވަޙީދު ްޢަލީ ްމެންބަރު ްއުތުރުބުރީ  1845މާޅޮސްމަޑުލު

ްވަރަށްްބޮޑަށްްާތއީދުކުރާްހުަށހެޅުމެއް.ްެއީއް ނޑު ްއަުަުޅގަ ހުށަހެޅުން.ްއެއީ

ްޤާނޫނަކާއިް ްުނަވތަ ްޤާނޫނުއަސާީސއާއި ްުނވަތަ ްއަސްަލކާއި އިސްލާމްދީނުގެ

ނަޑއެިޅގެންްޚިލާފުނުވުންްިމްއިޞްލާޙަށްްައޅުގަް ނޑުްާތީއދުކުރަން.ްއެީއްކަ

ްއުސޫލުތަކުްން ްއިސްލާމްދީނުގެ ްކަެމއްަގއިެވސް ްހުރިހާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއަސްލަާކއިް ްއިސްލާމްދީނުގެ ްތިބެންޖެހޭނީ. ްެއއްކިބާުނވެ  1850އަޅުަގނޑުމެން

ްކިއުުމެގް ްމުސްލިމެކޭ ްދިވެއްެސކޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދެން ޚިލާފުވެފައި

ްޙާ ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްނޯންނާނެ. ްއަުޅަގނޑުމެންޖެހޭނެްމާނައެއް ލަުތގައި

ނޑުމެްނގެ...... ްއެކަންކަމަށްްއަދަބުދޭން.ްއެނޫްންގޮތްގޮތްްއަުޅގަ

ް

 1855ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއަޅުްްނިލަންެދއަތޮޅުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްދަންނަވާނީ. ނޑު ްއަުޅގަ ްނުާވނެއޭ ްފެނިގެންނެއް ނޑަްށްފަރާތުން ްގަ

ްަވއްަސލާމްޢަލައިކުމް.ްްއިްބރާހީމްްއަްޙމަދުް ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްދެއްވީތީ ްމިފުރުޞަތު
ްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1860 

ނޑުްަވގުތުްއެރުވުުނއިރު،ްވަަޑއިގެންްނެްތްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ޝުކުރިއްާޔ.ްއާދެ،ްދެންްއަުޅގަ

ންނަށްްއަުޅަގނޑުްފުރުޞަތުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަކުްތިއްބެވީމަްއެބޭފުޅ4ްު

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ްމާޅޮސްމަޑުލު ްެއއީ އަރުވާނަން.

ްޝާހީންްޙަމީދު.ް

ް1865 

ްބަހުުުސްގެްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްއާދެ، ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ `

ްމިހާހިސާބަށްް

ްްޝާހީންްަޙމީދުްާވހަކަެދއްކެުވން: ްމާ ްދައްކަން ނޑަށްެވްސްދާއިރު ްއަޅުގަ ްނުހުންނާނެކަން ްާވހަކަތަކެއް ގިނަ

ްމެންބަރުންވެްސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްގިނަ ްވަރަްށ ްއަދި ޤަބޫލުކުރެވޭ.

ްގޮްސް ްހަމައަށް ްވޯޓާ ްއަވަުަހަކަށް ްވީހާވެްސ  1870ބޭނުންފުޅުވާނީ
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ނުޑް ނޑުްޤަބޫލުކުރަން.ްއެހެންކަމަށްާވތީްއަުޅގަ ނިންމާލުންކަމަށްވެސްްއަުޅގަ

ްނު ްވާހަކަަތކެްއ ްމިހާުރްމާގިނަ ްޮގތެއްަގއި ްޖުމްލަ ނުޑ ްއަުޅގަ ދައްާކނަން.

ްވާހަަކް ްާތީއދުކުރާ ްޑްރާފްޓަށް ްހުަށހަޅުއްވާަފއިާވ ްއެ ްކޮމިޓީން ޑްރާފްޓިންގ

ް ްހަމަ ްފާހަގަކޮްށލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްޮގތެއްަގއި ްޚާއްޞަ ްއަދި 17ްދަންނަވަން.

ްޯވޓުދިން ްާހިޒރުވެ ްއެއީ ްާވގޮތް. ްޑްރާފްްޓކުރެވިފަިއ ްމިހާރު ްމާއްދާ  1875ްވަނަ

ްއުސޫެލއްެގްގޮުތގަިއް ްޢާންމު ްފާސްކުރާގޮތަށް ްއަޣްލަބިްއޔަތުން މެންބަރުންގެ

އޮތުން.ްައޅުަގނުޑވެސްްިމގޮތަށްްމިްނިންމަނީްނުވަތަްމިގޮަތށްްދެކޭްވާަހަކް

ްފެނިއްޖެް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްއަހަރު ްދެތިން ްވޭތުވެދިޔަ ްމި މިދަންނަވަނީ،

ްރަްއޔިތުންގެ ްމަޖިލީހާއި ްާޚއްޞަ ްދިނުމާިއްްރައްޔިތުންގެ ްވޯޓު މަޖިލީހުގެ

ްބަެއްއް ްެއްޑވާންޓޭޖް ްނުވަތަ ްބޭނުން ްމިކަންތައްަތކުެގ  1880ކޯރަމްއާ

ްނެގޭއިރު،ް ްެއގޮަތށް ްނަންގަވާތަން. ްެމންބަރުން ްެއކި ްއަދި ފަރާތްތަކުންނާއި

ޙަޤީޤަތުގައިްގެއްލުންްމިވަނީްރައްޔިތުންނަށް.ްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހާއިްއަދިް

ްޚާމިހާ ްރައްޔިތުންގެ ްފަހަރަށްްރުވެސް ްބައެއް ްމަޖިލިސްވެސް އްޞަ

ްގެއްލުންވަީން ްެއ ްނުެވއްޖިްއޔާ ްގެްނދެވޭގޮތް ްކުރިއަށް ދިމާވާގޮތުން

ްރަނގަުޅް ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުންގެ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ  1885ރައްޔިތުންނަށް.

ްެއީއް ްެއޅިއްޖެ. ްމިހާރު ްއެއްފިަޔވަޅު ްގެންދިއުމަްށޓަކައި ްކުިރއަށް ގޮތުަގއި

ްދަށްުްކުރެވިއްޖެ ްއެާއިއްކޯރަމް ްހަމަ ްފިޔަވަޅަީކ ްއަނެއް ްއޮތް ްދެން .

ގުޅުންހުރިްފިޔަަވޅެްއކަމަށްްާވތީްއަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރަީނ،ްހަމަްވޯޓުދެއްާވް

ްއެންެމް ްއެީއ ްއޮތުްނ ްފާްސވާގޮތަްށ ްކަމެއް ްއަޣްލަބިއްޔަތުްނ މެންބަރުންގެ

ްއަޅުަގނުޑް ްއޮތުމަށް ްއޮތް ްެއގޮތަށް ްއެހެންވީމާ، ްގޮްތކަމަށް.  1890ރަނގަޅު

ްދަންނަވަންްތާއީދުކު ްހަމަ ްދަންނަވާއިރު، ްމިހެން ްދަންނަވަން. ްވާހަކަ ރާ

ްދިރާސާކޮްށް ްމިކަާމގުޅޭގޮތުްނ ްުނވަތަ ްބިނާކުރައްވާ ްމި ްމިކަން އެބަޖެހޭ

ްހުރިހާް ްލިޔުުމގަިއވާ ްފޮނުއްވި ްމުޤައްރިރު ްކޮމިީޓގެ ޑްރާފްޓްކުރަްއވާ

ް ްވާަހކަތަކެއް ްޤަބޫލުކުރާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްކޮންމެހެން ްެއއީ ނޫްނ.ްވާހަކަތަަކކީ

ްުއސޫލެއްކަމުަގިއް ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއުސޫަލކީ ްމި  1895އެހެންނަމަވެސް،

ނުޑް ްއަުޅގަ ްދަންނަވާލާފައި ްމިވާހަކަ ްއެހެންވީމާ، ފާހަގަކުރަން.

ްކުރުކޮށްލާނަންްޝުކުރިްއޔާ.ް



 71 

ް

ް ްޫމސާ ްމެްނަބރު ްގޮތުންްފެލިދެއަޮތޅު ްސަލާމަތްކުރުުމގެ ްަވގުތު ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެިރ ްުޝކުރިއްާޔ

ނުޑްހަދިޔާކުރަން.ްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން:ްރުނިޒާ ްއަުަުޅގަ ްނަޢީމަށް ްޔޫސުފް ްއަޚް ްފުރުޞަތު  1900އަޅުަގނުޑގެ

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ްމެންބަރު،ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްެތރި ްފެލިދެއަތޮޅުގެ ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

އަޙްމަދުްޝަފީޤްްވަނީްފުރުޞަތުްއާދެ،ްމުލަކަތޮުޅގެްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުް

ްދެކުނުބުރީެގް ްހުވަުދއަތޮުޅ ްއަޅުަގނޑު ްދެން ްއާެދ،  1905ދޫކޮށްލައްވާަފއި.

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްވަޙީދުްޢަލީ.

ް

ްއަލުންްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްބާބަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްދާއިރު،ްްވަީޙދުްޢަލީްްމުޙަްނމަދު ްވާހަކަަދއްކަުމން ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއިޞްލާޙުތަކާމެދު ްއައި

ްއަިއްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމި ްއާދެ، ްދަންނަވާލާނަން. ްއެއްެޗއް ްފެންނަ  1910އަޅުަގނޑަްށވެސް

ަވނަްމާއްދާގެް)ށ(ްވެރިކަންްިހންގުމުގެްބާރު،1ްްއިޞްލާޙުތަުކގެްތެރޭަގއިް

ްޢަބްދު ްމި ްއިهللا ްހުށަހަޅުއްވާ ްހަމަްޢަލީ ްޑްރާފްްޓގަިއވެސް ްއަދި ޞްލާޙު

ްބާރުް ްހިންގުމުގެ ްވެިރކަން ްއައިސްފަިއވޭ. ްއިޞްލާެޙްއ މިކަމާގުޅޭގޮތުން

ްޖަވާބުދާރީކުރުްން ްބެލުމާއި ްނުހިނގާގޮތް ްހިނގާ ްކަންތައްތައް ްކުރާ ފަރާތުން

ްޤާނޫނުގައިާވް ްޤާނޫނުއަސާީސއާިއ ްކުރުމަށްޓަކައި ްމިކަންކަން  1915އަދި

ްފިޔަަވޅުތަ ްވަރަށްްގޮތުގެމަތީން ްދެޭކޮގތުގައި ްއަޅުަގނޑު ްމިއީ ްެއުޅން. އް

ވަަނ4ްްމުހިންމުްރޯލެއްްކުޅެދޭނެްިއޞްލާޙަކަށްްވާނެ.ްދެންްހަމަްމިގޮތަށްް

މާއްދާގަިއްައއިސްަސްމިވާްޭބރުްޤައުމެްއގެްަރއްޔިތަުކްދިެވހިްރައްޔިތަަކްށް

ްމެންބަރަކަށްް ްމަޖިލީހުެގ ްރައްޔިތުްނގެ ްއެމީހަކަްށ ވެފަިއވާނަމަ،

ްފުރުމުންނޭ.ްކުރިމަ ްފަްސއަހަރު ްވީތާ ްރައްޔިތަކަށް ްދިވެިހ ްއެމީހަކު  1920ތިލެވޭނީ

ްނޫން.ް ްަކމެއް ްއުޅޭ ްފެށިގެން ްުދނިޔޭަގއި ްއަލަށް ްހަމައެކަނި މިއީ

ްމިކަހަލަް ްހަމަ ްބަލައިލިޔަްސ ްޤައުމުތަކަށް ްބޮެޑތި ްދުނިޭޔގެ އަޅުަގނޑުމެން

ް ްމިގޮތަްށ ްއަުޅަގނޑަށް ނަޑއަާޅފައިވޭ. ްކަ ްކަންތައްތަކެއް ޤައުމުތަކުންްހަމަ

ްހަމަް ްކުއްލިއަކަށް ްހަމަ ްމީސްމީހުންނަކީ ްއަންނަ ްމިހެން ނަޑއަޅަީކ، ކަ
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ްއެީއް ްއެމީހުންނަކީ ްހޯދާފައިވާ ްއަހަރުން ްފަސް ްނެޝަނަލިޓީ  1925އެޤައުުމގެ

ްބޮޑުް ްއެފަދަ ްބަލާ ްބައެއްތޯ ްއޮތް ްޤައުމަށް ްއެ ްއިތުބާެރއް ކިހާވަރެްއގެ

ްފަރާތުން ްއެބައެްއގެ ްއަންަނއިުރ ްޤައުމަށްްްމުއައްސަާސއަކަށް ލިބެންޖެހޭ

ްއެބަަޔކަްށް ްލިބިދިނުމަށްޓަކައި ްފުރިހަމައަށް ްޙައްޤުތަކެްއ ްހުރިހާ ލިބެންޖެހޭ

ްމިހާރުވެސްް ްއަޅުަގނޑުމެންނަްށ ްުކރެވޭކަމެއް. ްގޮތުން ްކުރުމުގެ އިތުބާރު

ްމިހާރުވެސްް ްޤައުމުތަުކަގިއ ްގިނަ ްވަރަށް ްުއުޅނު ްއަުޅވެތިކޮްށގެން  1930އެނގޭނެ

އްޤުތަކެްއވެސްްނެތް.ްއެމެިރކާއަށްްބެލިޔަސްްހެޔޮ.ްހަމަްކަޅުްމީހުންނަށްްޙަ

ްިމް ްހަަމއަށްވެސް ްމިއަދާއި ްޤައުމުތަކުަގިއވެސް ްގިނަ ްވަރަށް ްދުނިޔޭގެ އަދި

ްމިކަހަލަް ްމިއޮތީ ްޤައުމުތަކުަގިއވެސް ްގިނަ ްތިބި ްދީފައި ނެޝަނަލިޓީ

ްއުޭޅް ްއުަފންވެގެން ްދުނިެޔއަށް ްއަލަށް ނޑުމެްނނަކީ ްއަުޅގަ ްމިއީ ޙާލަތެއް.

ްދުނިޔޭގަިއްޤައު ްހަމަ ނޑުމެންނަކީވެސް ްއަޅުގަ ްނޫން.ްއެހެންވީމާ،ްހަމަ  1935މެއް

ްމީހަކުް ްބޭރު ްހަަމ ްކުއްލިއަކަށް ްހަމަ ނޑުމެންނަށްވެސް ްއަުޅގަ ްބައެއް. ތިބި

ްލިބޭް ްތިމަންނައަށް ްމާދަމާ ްހަމަ ްރައްޔިތެކޭ ްބޭރު ްތިމަންނަައކީ އައިސް

ވާހަަކތަކެއްްނޫން.ްްހުރިހާްޙައްޤުތަކެްއވެއޭްެއއީކީްއަދިްބުއްދިްޤަބޫލުކުެރވޭ

ދުނިޔޭގެްއެންމެްބޮޑެތިްޤައުަމށްްބަލައިލިޔަސްްމިކަންަތއްތަްއްއޮތީްމިހެން.ް

ްގިަން ްއެހެންނަމަހީވެސް ްނުކުެރވޭ. ްޤަބޫލެއް ްދެން  1940އަޅުަގނަޑކަށް

ްފާހަގަކުރަން.ް ނޑުެވްސ ްއަުޅގަ ްތާއީދުކުރާކަން ްމިއަްށވެްސ ބޭފުޅުންތަކެއް

ް ްއެގޮތަށް ްހަމަ ްމާއްދ32ްާދެން ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއްވަނަ ަގއި

ްދުރުކުރުމާއިް ްމަޤާމުން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްގޮުތގެމަތީން ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

ްރައްޔިތުްނެގް ްއެނގޭގޮަތށް ްތަފްޞީލުކޮށް ޢަުަމަލުކުރަންވީގޮތާިއްއުސޫުލތައް

ްއަޅުަގނުޑް ްމިެވސް ްކަންތައްަތއް. ްގަާވއިދުގެ ްހިންގުމުގެ  1945މަޖިލީހުގެ

ްމުހިން ްވަރަށް ނުޑެގްދެކޭގޮުތގައި ްއަޅުގަ ްޔަޤީން. ްވާނެކަން ްމާއްދާއަކަށް މު

ްވާހަކަްކުރުކޮށްލާނަން.ް

ް

ްމިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިހާހިސާބުން ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްާޔ އާދެ،

ްހުރިހާް ްއެިދވަަޑިއގެންނެވި ްަބއިވެިރެވވަަޑިއގަންނަވަން  1950ބަހުސްގައި

ްފުރު ްމެންބަރުންނަށް ްމިްޢިއްޒަތްތެރި ްދެން ްނިުމނީ. ްއަުރވާ ޞަތު
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ްގެންދެިވއިރު،ް ްަދއްަކވަމުން ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރުްނ ބަހުުުސްގައި

ްޖަވާބުް ްސުވާުލތަކަށް ްސުވާލުކުރަްއވާފަިއވާ ްއެދިވަަޑިއގެްނ ސާފުކުރަްއވަން

ްއަރިހުްން ްމުޤައްިރރު ްކޮމިީޓގެ ްޑްާރފްޓިންގ ނޑު ްއަުޅގަ އެރުވުމަށް

 1955ްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލް.ްދަންނަވާލަން.ްމާލޭގެްޢިއްޒަތްެތރި

ް

ްވާހަކަފުޅުްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްނޯޓްކޮށްލެވިަފިއްްވާހަކަެދއްެކވުން:ްއިްސމާޢީލް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްުކރެއްިވކަމަށް ްގެންދެިވއިރު ދައްކަވަމުން

ްދަން ްއެްއެޗއް ްސުވާލުތަކަށް ްފުރަތަމަްހުރި ްއެންމެ ނަވާލާނަން.

ްެދް ްކޮށްލެއްވި ްޢަނިލް ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި  1960ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ް 21ްްސުވާލަީކ، ްއާއި ް)ށ( ްމާއްާދެގ ްާއިއ39ްްވަނަ ް)ށ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ް ްމަޖިލީހުނ21ްްްގުޭޅގޮތުން. ްަރއްޔިތުްނގެ ްގައި ް)ށ( ްމާްއދާގެ ވަނަ

ް ްަރއީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ ްބިލެއް ްއަލުްންފާސްކުރާ ްނުކުަރއްާވ ތަސްދީޤު

ްނުވަތަް ްމަޖިލީހުގެ ްމުޅި ްފޮނުއްވީމާ ްއަނބުރާ ްމަޖިލީހަށް ވިސްނުމަށް

ްމީހުންގެް ްވޯުޓދިން ްާޙޒިރުވެ ްބަދަލުގައި ްދެބަިއގެ ްތިންބަިއކުޅަ  1965ހައުސްގެ

ްިވސްނުމެއްަގއިތޯ.ް ްކޮން ްމިއޮތީ ްއައިސްަފއި ްެއގޮތަށް ްދެބަިއ ތިންބައިކުޅަ

ްއެ ްއޮތް ްދަންނަވާލަން ްބެލުމުގަިއްއޭަގއި ްބެލި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއޗަކީ،

ްުނވަަތް ްވަޒީެރއްގެ ްާޚއްޞަކަމަކަށް ްވަކި ްދެންެނވިހެން ކުރީަގއިވެސް

ްިއތުބާރުނެތްކަމުގެް ްސަރުކާުރގެ ްއިތުާބރުނެތްކަމުގެ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްގެނައުްން ްބަަދލު ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްނުވަަތ  1970މައްސަލަެއއްކަހަލަ

ްނޫނީ ްއެހެންްްކަހަލަކަމެއްަގއި ްެއއްެވްސކަމެއް ްއަޣްލަބިއްޔަތަކުން އެހާމަތީ

ތަނެއްަގއި،ްއެހެންްޤައުެމއްަގިއްއޮްއވަެއއްްއަުޅަގނޑުމެންނަަކށްްނުފެނުނޭ.ް

ްެދް ްވާހަކަ، ްަހއުސްެގ ްއެމެިރކާގެ ްުގޅިގެން ްމައްސަލައާިއ ްމި ދެން،

ްއަިދް ްދައްކަވައިފި. ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްބަެއއް ްވާހަކަ ހައުސްގެ

ްެމންބަރުންވެސްްއަޅު ްޢިއްޒަތްތެރި ްުސާވލުކުރެްއވި ްހީވަނީ  1975ަގނޑަށް

ްދެބަިއް ްތިްނބައިކުޅަ ްިމއޮންނަގޮތަކީ ްއެމެރިާކަގއިވެސް އިޝާރާތްކުެރއްވި.

ްގުނަީން ްވޯޓު ްއެނޫންކަންކަމުގަިއވެސް ްައދި ހޯދަންޖެހޭކަންކަމުގައިވެސް

ްވޯޓު ްމެންބަރުން ްބަިއވެިރވި ްވޯޓެްއގައި ްެއ ްޙާޒިރުވެ ްޖަލްސާއަުަށް
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ްމިހާރުވެސްް ްއަުތަގިއ ްއަޅުަގނުޑގެ ްުނފެނޭތޯ. ްނުވަތަ ްފެނޭތޯ ދިންގޮތެއް

ްޢިއްޒަތްެތިރް ްދެންނެވީމާވެްސ ްތަކުާރރުކޮށް ްދެން،  1980މިއޮތީ.

ނުޑްދޮގެއްްދަންނަވަީނއޭްހީފުޅުާވތީްކަންނޭނގެ.ް މެންބަުަުަރުންނަށްްއަޅުގަ

ްއަޅުގަ ްދެންނެވިހެން. ްމިވާހަކަ ްމަރުޙަލާގަިއވެްސްހަމަ ނުޑެގްދެން،ްކުރީގެ

ްރެޕްރެެޒންޓެޓިވްްސެގް ްއޮފް ްހައުސް ްެއމެރިކާގެ ްމިއޮތީ ްމިހާރުވެސް އަތުަގއި

ްމިއޮތީ،ް ްިލޔެފައި ްމީގަުައި ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްހަމަ ްޯއޑަރ. ސްޓޭންޑިންގ

 1985ވޯޓަކަށްްއެހޭއިުރަގއިްހަދާނެޮގތަކީއޭްއެމީހުން،ްލިޔެަފއިްއޮްނނަގޮތަކީްިމއީ.ް

ްއެ ްއޭަގއި ްއެހީމާ ްވޯޓަށް ްތާއީދުކުާރްހަދާނެގޮތަކީއޭ، ްހުށަހެޅުމަށް ހުށަހެޅޭ

ްއެއަށްފަހު،ް ްގުނާީނއޭ. ްއެމީހުން ްތެދުވީމާ ްތެދުވާނީއޭ. ްކޮޅަށް މީހުން

ްއެމީހުްން ްތެުދވީމާ ްތެދުވާީނއޭ. ްކޮޅަށް ްމީހުން ްބޭނުން ްހަދަން އެއާދެޮކޅަށް

ްވޯުޓް ްޮކޅަކަށް ްއެްއވެސް ްތިބޭނީ ްނުެތދުވެ ްއެހެންވީމާ، ގުނާނީއޭ.

 1990ނުގުނާނެއޭ.ްދެން،ްނުުުގުނާނެްާޙޒިރުނުވެްގޭަގިއްނުދޭމީހުން.ްއެމީހުންނެއްް

ްއެންްޑް ްޕްރެޒެންޓް ްދޯޒް ްމި ްެއއީ ްއެހެންވީމާ، ްމީހުންނެއްވެސް. ތިބި

ްވާހަކަެއްއް ްޮއތް ްބަޔާންކުެރވިފައި ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްހަމަ ވޯޓިންގއަީކ.

މިވާހަކަައކީ.ްދެން،ްތަސްދީޤުނުކޮށްްއަނބުރާްފޮނުވާލާްބިލެއްްތިންބައިުކަޅް

ް ްދެުެބައި.ްދެބައި ްތިންބައިުކޅަ ްމެންބަރުންގެ ްވޯޓުދިްނ ޙާޒިުރވެ

ްމިއޮީތް ްލިޔެފައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއިންތިާޚބްވާނެކަމަށް  1995ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

އިން.ްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްޖުމްލ59ްްަވޯޓުދޭްމީހުންގެްރައްޔިތުްނގެް%

ްއޮްތޮގތް ްޑްރާފްޓްގައި ްމިހާރު ްއެއްަބއި ްދެބައިކުޅަ ްއެީއވެްސްމެންބަރުންގެ .

ްތަމްސީލުކުރާނެް ްމީހުން ްއެއްަބއި ްދެބައިކުޅަ ްަރއްޔިތުްނގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްމަޖިލީހަށްް ްމެންބަރުން ްނިސްބަތުން ްމީހުންގެ ްއަޅުަގނޑުމެން މިހާރު

ްހުންަން ްހޮވިފައި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް ްއެހެންވީާމ، ނަޑއެޅީމާ.  2000ކަ

ްމަޖި ްރައްޔިތުންގެ ްމީހެއް. ްއެންމެ ްއެއީ ްފޮނުާވްމީހަކު ްފާސްކޮށްފައި ލީހުން

ްފޮނުވީމާް ްައނބުރާ ްމަޖިލީހަށް ްފެނިގެން ްކަމުނުދާަކމަށް ްއޭާނއަށް ޤާނޫނެއް

ްކިޔަންޖެހޭގޮތަްށް ްބަސް ްމަްއޗަށް ްއޭނާގެ ްދެބައި ްތިންބަިއކުޅަ ރައްޔިތުންގެ

ްދެަބޭއް ްތިންބައިކުޅަ ްމަޖިލީހުގެ ްނުވަނީ.ްމުޅި ްހަުަމަޖެހޭގޮތަށް ްއެއީ އޮތުން

ްއޭގެމާ ްމުޅިްބުނެފިއްޔާ ްބަލާއިރު ްމަޖިލީހަކުން ްެރޕްރެޒެންޓެޓިވް  2005ނަައކީ،
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ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔް ްނޫނީވިްއޔާ ްދެބަޔަށް، ްތިންަބއިކުޅަ ރައްޔިތުންގެ

ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްް ްނުލެވޭނެކަމަށް ްއަނބުރާ ްބުނާކަމެއް ނޫނެކޭ

ްއެއްަބޔަްށް ްދެަބއިުކޅަ ްރައްޔިތުންގެ ްއެހެންވީމާ، އެބުނެވެުެނީ.

ްމިހާރުްރައީސުލްޖުމްހޫރި ްލިޔޭނެަކމަށް ްބަސް ުައްޗަްށވެސް ްމަ އްޔާގެ

ް ްމިއޮތީ. ްުނވަަތ39ްްބަޔާންކުރެވިަފއި ްަވޒީރަކު ް)ށ(. ްމާއްާދގެ  2010ވަނަ

ްޢާންމުގޮތެއްަގިއް ްީކްއވެތޯ. ްއެއޮތީ ްލިޔެފައި ްއެހެން ްވެރިައކު. އޮފީހެއްގެ

ްއޮފީހެްއެގް ްދެން، ްަވޒީރުން. ްތިބެނީ ްޮގތުގައި ްވެރިްނގެ މިނިސްޓްރީތަކުގެ

ްއޮފީސްތަްއްްވެރިެއކޭ ްއެިކެއކި ްސަރުކާުރގެ ްއެއޮތީ ްގެެނވިފަިއ ަވކިން

ްތިބެގެްން ްެވރިން ްއެހެން ްއެންމެއިްސ ްއަދި ްއޮފީހެއްަގއި ްއެ ހުންނާނެ.

ްނޫން.ްިމނިސްޓްރީތަކުެގް ްއޮފީސްތަްއ،ްހަމައެކަިންމިނިސްޓްރީތަކެއް  2015ހިންގާ

ްހުންނާނެ ްއޮފީސްތަްއެވސް ްއެހެން ްޑިޕާޓްމަންޓްތަކާއި ްހިންގާ .ްދަށުން

ްވެރިންނަކީވެްސް ްތިބޭ ްހިންގަން ްއިސްކޮށް ްއެްނމެ އެހެންވީމާ،ްއެތަންތާނގެ

ްގޮތުަގިއް ްބައެއްގެ ްކުރުވަންޖެހޭ ްވާންޖެހޭ، ްޖަވާބުދާރީ ްމަޖިލީހަށް މި

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްއެއޮތީ. ްލިޔެވިފައި ްއެހެން ފެންނާތީ

ް ްސުވާލުތަކުަގިއވެސް ްކުރެއްިވ ްނަޝީދު ްމ17ްާމުޙަންމަދު  2020އްދާެގްވަނަ

ް ްމިހިރީ ްެމންބަރުން ްގިނަ ްވަރަށް ްދެން ްވާހަކ17ްްަވާހަކަ، ްާމއްދާގެ ވަނަ

ނޑަްށް ްއަޅުގަ ްދިގުކޮށްވެްސ ްއެންމެ ްކުރީަގއިެވސް، ދަންނަވާފައި.

ވަނަްާމއްދާގެްވާހަކަ.ްލިޔުމެއްްހަދާފަިއ17ްްހުށަހެޅިއިރުވެސްްދެންނެވުީން

ހުރިހާްއެްއޗަީކވެްސްވަަންމާއްދާ.ްއެހެްނވީމާ،ްމ17ްިވަކިންްފޮނުވުީނވެސްް

17ްް ްމާއްދާ. ްދެންމ17ްްެވަނަ ްހަމަ ްމިއޮތީ ްލިޔެވިަފއި ްމާއްދާ  2025ވަނަ

ނަޑްށް އަޅުަގނޑުްމިދަންނަަވއިދިންްމަފްޙޫމްގެްދަށުން.ްދެން،ްމިހާރުްއަުޅގަ

ްވެދާެން ްނަހަދައިފިއްޔާ ްއެހެން ްބަލައިލަންވީ ްދެން ްއަޅުަގނޑުމެން ހީވަނީ

ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްވާަހކަ. ްގޮތެްއގެ ްވަރަްށް، ްީހވަނީ ައޅުަގނޑަށް

ްހެދީމާް ްދަންނަވަން، ްއެބަޖެހޭހެން ނޑަށް ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްމިވާހަކަ ސާފުކޮށް

ްނުބުޭން ްހިތެއް ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްވާނެގޮތްވެްސ. ްނުހެދީމާ  2030ވާނެގޮާތއި

ްބަލާއިރުް ްއެސް.އެމް.ެއސްަތކަށް ްވިޕްލައިްނގެ ްމަންޒަރުަތކާިއ، ވާހަކަތަާކއި،

ްއެ ްފާސްވެދާނެކަމަކަށެއް. ްރެކޯުޑގަިއްމި ްމަޖިލީހުެގ ްމި ހެންވީމާ،
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ްބާއްވަންްޑްރާ ްދެންނެވިކަން ްމެންބަރުންނަށް ްމިާވހަކަ ްކޮމިީޓއިން ްފްޓިންގ

ްކަމެްއް ްއަޣްލަބިއްޔަތުން ްމަޖިލީހުގެ ްމުޅި ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި އެބަޖެހޭ.

ްވަިކކޮޅަކަްށް ްދެންެނވިހެން ްއަޅުަގނޑު ްކުީރަގިއވެސް ްއޮތީމާ،  2035ފާސްވާގޮތަށް

ހުންްއެއީްހުށަހެޅޭްމައްސަލައާއިްދެކޮޅަށްްވޯޓުޭދްބައެއްކަމުަގިއްވޯޓުްނުދޭމީ

ްވޯެޓއްްނުގުނޭނެ.ް މިބެލެނީ.ްމިްގުނޭނީްއެހެން.ްއެއީްފާްސކުރުމަށްްއޭނާގެ

ްިމް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަޖިލީހުގައިވެސް ްރައްޔިތުންގެ ްމިރާއްޖޭގެ މިހާރު

ްއެބަހުރި ްމައްސަލަތައް ްދިމާވާ ްއެހެން ްއެީއ. ފެންނަން.ްްޢަމަލުކުރާގޮތަކީ

ްއެބަޖެޭހް ްއަޅުަގނޑު ްމައްސަލަ ްދިމާވާނެ ްބާއްަވއިފިްއޔާ ްއެހެން  2040ދެންވެސް

ްދަންނަވަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް....

ް

ްސ.އަތޮުޅގެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުކުތާއެްއ ްނިޒާމާބެހޭ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި އާދެ،

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙުސްނުްއސުޢޫދު.ް

ް2045 

ްހޭްނުކުތާ()ނިޒާމާބެ

ް

ނޑުްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުް ްއަުޅގަ ްމަސްޢޫލިްއޔަަތކީ ްޑްރާްފޓްސްމަނެއްގެ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްދޭތެރޭަގިއްްޙުސްުންއސުޢޫދުްާވހަކަެދއްކެުވން: ްޑްރާފްޓާިއ ްއޮުލންފިލުވައިދިނުން. ްޑްރާފްޓް ދެކޭގޮުތގައި

ްދެކޭގޮުތަގއިް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެްޑވޮޭކޓްުކރުމުގެ،  2050ްވަިކގޮތަކަށް

ްޚިލާފުކަމެްއ.ްޝުކުރިއްާޔް ްއެތިކްސްއާއި ްޕްރޮފެަޝނަލް ޑްރާފްޓްސްމަނެއްގެ

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ް

ްފޯކަްސކުރަްއވަިއގެްންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބޮޑަށް ްެމންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި  2055އާދެ،

ްދަންނަވާލަދެވޭޯތް ްޚިޔާލުފުޅުތަްއ ްގެްނުގޅުއްިވ ޑްރާފްޓްކުރުްއވިއިުރ

ްދެްއވާ.ްބައްލަވާލަ

ް

ނޑުްދަންނަވަމުންްގެންދިޔަްފަދައިން،ްވަކިކޮަޅަކށްްވޯޓުްނުދޭްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްއާދެ،ްއަުޅގަ



 77 

ްދިވެހިރާއްޖޭެގްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިހާރު ްމިސާލަކަށް، ްއޮތީމާ، ްނުގުޭނގޮތަށް ްވޯޓު  2060މީހުންގެ

ްޝެއަރ ްރިޒޯްޓ ްއެބަތިއްެބވި ްމަޖިލީހުގައި ްްރައްޔިތުންެގ 29ްއޮތް

ްޓެކްސްެއްއް ްވިޔަފާރިަތކުން ްއެނޫންވެސް ްނުވަތަ ްރިޒޯޓްތަކުން މެންބަރުން.

ނަގަންްމަޖިލީހަށްްބިލެއްްހުށަހެޅިއްޖެއްޔާްއެބިލަކަށްްއެމީހުންނަކަށްްވޯެޓްއް

ްބަަޔުކް ްގިނަ ްިވޔަފާރިވެރިންެގ ްނެތް ްދެެނއް ްއެހެންވީމާ، ނުދެވޭނެ.

ްޓެްކސް ނިޑވަެޅއްަގއި ްދަ ްތިބޭ ްބިެލްއްްމަޖިލީހުގައި ްއެްއވެސް  2065ނެގޭނެ

ްވޯޓުަގިއް ްއެމީހުން ްބުނޭ ްގަވާއިދު ްއެމަޖިލީހުގެ ފާސްކުރެވޭކަށް.

ބައިވެިރެވގެންްނުވާނެޭއ.ްއެެހންވީމާ،ްދެންްމިކަންްައޅުަގނޑުމެންްނުކޮށްތޯް

ްއުސޫުލް ްމި ްސަލާމަތްވުމަށްޓަަކިއ ްއެކަްނކަމުން ްތިބެންވީ. އަބަދުވެްސ

މަޞްލަޙަުަތުްހުންނަްމީހުންވެސްްވޯުޓްްގާއިމްކޮށްަފއިްމިއޮންނަނީްއަމިއްލަ

ްއެއުޫސުލް ްއެހެންީވމާ، ްުނގުނެއޭ. ްވޯޓު ްއެމީހުންގެ ްއޭރުން  2070ނުދޭގޮތަށް.

ްއުސޫުލް ްއެއޮތް ްމިހާރު ްގެއްލޭނެއޭ ްތެރެއިން އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްެތރި ްގދ.ގެ ްދެން، ްދޫކޮށްލައިފީިވްއޔާ. އަޅުަގނޑުމެން

ްތަންކޮޅަށް،ްލަޠީފްގެްވާހަކަފުުޅގަްهللاްޢަބްދު ްއޮތް ްރިޕޯޓްކުރުން ްމަޖިލީހަށް އި

ް ްއަސްލުަގއި ްވިދާުޅވީމާ، ްވާހަކަ ްއޮތްގޮެތއްގެ ްައއިސްފައި ަވަނ31ްްއެ

ްއެީއ،ް ްއެންގުން ްކޮމިޓީއަކަްށްރިޕޯޓްކުރުމަށް ްމަޖިލީހުގެ ް)ށ(ްަގއި  2075މާއްދާގެ

ްއެތާނަގިއް ްއެޮއތީ. ްލިޔުއްވާފައި ްއެހެން ްކޮމިޓީން ްޤަސްދުގައި ހަމަ

ްހާޒިރުެވްްރިޕޯޓްކުރުން ްމަޖިލީހަށް ްކޮންމެހެން ްެއއޮތްގޮަތކީ ގެނެސްފައި

ވަގުތުންްަވގުތަށްްުސވާލަކަށްްޖަވާބުދިނުމުގެްވާަހކަާއއިްތަާފތުކޮށްްެއވާހަަކް

ްވާހަކަައކީ،ް ްމިއުޭޅ ްބުނަން ްމީގައި ްއެަބާއދޭ. ްމާއްދާއެްއަގއި އެހެން

ްމުޢައްސަ ްނުވަތަ ްއިދާރާައކަށް ްސަރުކާރުގެ ްމިސާލަކަށް  2080ާސއަކަްށްމަޖިލީހުން

ްއެންގުމަށްފަހުް ްކަމެއްކުރުމަށް ްވަިކގޮތަކަށް ްފަރާތަކަްށ ްއެހެންެވސް ނުވަތަ

ްފޮނުވުން،ް ްމަޖިލީހަށް ްރިޕޯޓެއް ްއެއްފަހަރު ްމަހަކު ްހިނގަމުންދާގޮތް އެކަން

ްގެންދަންވާނެޭއ.ް ްރިޕޯޓްކުރަމުން ްމަޖިލީހަށް ްމަތީން ްގަާވއިދެްއގެ އެގޮތަށް

ްގެނެސްފައި ްބުނުމަށްޓަކައި ްއެީއްްއެހެން ްދެން، ްއެީއ. ްޢިބާރާތެއް އޮތް

 2085މަޖިލީހުންްކުރުމަށްްއެހެންްފަރާތަކަށްްނޭނގޭނެްކަމެއްކަމުަގއިވަންޏާްދެްން

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްރ.އަތޮުޅެގ ްދެން، ްނެތް. ްވާހަަކެއއް ްދަންނަވާނެ އެައކަށް
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ް ްވަޙީދު ްޢަލީ ްިމ31ްްމެންބަރު ް)ނ(، ްާއއި ް)ށ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްމަ ްނުކުންނާ ްވާހަކަ.ްދެން،ްއުވާަލއިވީިފއްޔާ ްމާއްާދެގްވ31ްަްއސަލައެއް ނަ

ް)ނ(ް ްމިދަންނަވާެލވުނީ. ްއަޅުަގނޑަށް ްވާހަކަ ްގެ )ށ(

ްޝަކުވާތަާކިއް ްހުށަހަޅާ ްފުރުދުން ްއަިމއްލަ  2090މުޢައްސަސާތަކުންނާއި

ް ްއެހެނިހެން ްބަލައިަގތުން.އިލްތިމާސްތަކާއި ދެން،ްްހުށަހެޅުންތައް

ް ްހަނދާންކުރަންވޭ، ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދެންްމީގަިއވެސް އަުޅަގނޑުމެން

ްބޮޑަްށްޙަރަކާތްތެރިވެް ްވަރަށް ްކޮމިޓީތަކަކީ ްމަޖިލީހުގެ ްމަރުޙަލާގައި މިދާންވާ

ސަރުކާރުގެްމަަސއްކަތްތަާކއިްސަރުކާރުންްކުރާްކަންތައްަތާކއިްއަދިްނުކުާރް

ް ްމިއޮތީ. ްގޮުތގަިއ ްބައެއްގެ ްެގންދަންޖެހޭ ްބަލަމުން  23ް2095ކަންތައްތަްއވެސް

ް ްޝަޕޯަގއި ްމާއްދާގެ ްނުވަަތްް،މިއޮންނަނީވަނަ ްމަޖިލީހުން ރަްއޔިތުންގެ

އެމަޖިލީހުގެްކޮމިޓީއަކުންްއަްނނަނިވިްކަންތައްތައްްކުރުމުގެްބާރުްމަޖިލީހަށްް

ްހިނގާގޮަތކީް ްެއކަްނ ްތަންތަނަގއިވެްސ ްއެެމރިކާ ްއެހެންވީމާ، ލިބިގެންެވއޭ.

ްނުދިޔަ ްބަހުސްކޮށްފައި ްމަޖިލީހުގައި ްސްކްރުޓިީންކޮންމެހެން ައްސ

ްދަށުންފަންކްޝަ ްއެކިެއކިްކޮިމޓީތަކުްންގެ ްއަްނނަ ްސަމާލުކަމަށް  2100ގެ

ްމަޖިލީހަށްް ްބެލުމަށްފަހު ްކޮިމޓީތަކުން މައްސަލަތަްއވެސް

ްމަޖިލީހަށްް ްފެނިވަަޑއިގަންަނވާކަެމއް ްކޮމިޓީއަށް ްއެ ގެންނަންޖެހޭނެކަމަށް

ް ްފްލޯރއަކަށެއްއަންނަނީ. ްމަޖިލީހުގެ ްްއެހެންވީމާ، އަމިއްލައަްށްމީހުންނަށް

ްއެހެންނަމަވެސް،ްމަޖިލީހުގެްމައްސަ ްމިއީކީ. ްވާހަުަކައެްއްނޫން ްހުށަހެޅޭ ލަ

ްމެުދންވެރިކޮްށގެންް ްމެންބަރުން ްމެދުވެިރކޮށްގެްނވެސް،  2105ކޮމިޓީތައް

ްހަމައަށްް ްމެދުވެިރކޮށްގެންްްވެސްކޮމިޓީއަާކއި ްއިދާރާ ްނުވަތަ ްވެސްްާދނީ.

ްމަޖިލީހު ްފުރަތަމަުަ ްކޮންމެހެން ްމައްސަަލއެއް. ްބަލާ ގަިއްކޮމިޓީއަކުން

ްގެނެޭވގޮތަޭށް ްމަޖިލީހަށް ްސީދާ ްކޮމިީޓތަކުން ްނުކުރިޔަސް ބަހުސް

ްމިއުޭޅކަމަ ްޙާސިލްކުރަން ްއަސްުލގަިއްއެއިން ކީ.ްދެން،ްއޮންނަންވާނީ.ްެއއީ

ް ްރައީްސ، ްމެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި ްޢިއްޒަތްތެިރ  2110ްންމިދަންނަވާލެވުނީ

ްސުވާލުތަކު ްހުރި ްފާހަގަކުރެވިަފއި ނޑަށް ްއަުޅގަ ްކުރަްއވާކަމަށް ދެންްަގއި

ް ްއޮތީ ްދެން، ްޖަވާބު. ްބެހޭގޮތުން.34ްްދެންނެވޭނެ ްމާއްާދާއއި ވަނަ

ްއަދި 34ްްްމަޢާފްކުރައްވާ. ްބެހޭގޮތުން ްޢިއްޒަތްތެިރްވަަންމާއްދާާއއި މާޭލެގ
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ވަނަްމާއްދ34ްްާމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޝީދުްކުރެްއވިްސުވާލުްއެަބއޮތް.ް

 2115ގެްމަޖިލީހުންްފާސްކޮށްގެންްއުނިކޮށްލައިީފވިްއޔާްެއއީްުވާޒރާތައްްރައްޔިތުންް

ްއުފަްއާދް ްވުޒާާރތައް ްދެން ްމާއްާދްއުވާަލއިފީިވއްޔާ ްއެ ްާމއްދާ. އުފެއްދުމުގެ

ްފަރާ ްެއއީވަކި ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި. ްނޯންނާނެ ނުކުތާއަކީ.ްްފުރަތަމަްތެއް

ް ްނުކުތާއަީކ، ްއޮވެއްެޖއްާޔްދެވަނަ ްއުަފއްދާގޮތަްށ ްވުޒާރާ ްފަރާތަކުން އެހެން

ްރައްޔިތުންެގްްޤާނޫނުއަސާސީއިން ްނުކުޭމ. ްއެބަ ްކޮންފްލިކްޓެއް ްޮބޑު ވަރަށް

ްސަރުކާރުންް ްފާސްކޮށްފީމު، ްއަޅުަގނޑުމެން ްތެރެއަށް ްބާރުގެ  2120މަޖިލީހުގެ

ްއެކަމަުކ،ް ްފާސްކުރައްވަިއގެްނނޭ. ްމަޖިލީހުން ްކުެރވޭނީ ްޚަރަެދއް އެްއވެސް

ްބާ ްއުފެއްދުމުގެ ްވުޒާރާތައް ްނުބެހި ްމަޖިލީހާއި ްޤާނޫނުއަސާސީއިން ރުްހަމަ

މަޖިލީހާއިްަސރުކާރުްހިންާގްްމެދުސަރުކާރަށްްދީފީިވއްޔާްއުފެދޭްވުޒާާރއަާކއި

ްެއް ްދެން ްއުފެދިއްޖެްއޔާ ްތަފާތުވުމެއް ްޚިޔާުލ ްދެމެދުގަިއ ފަރާތާއި

ްެއގްެޒކެޓިްވއިްން ްބުރަވާނީ. ްޮކންފަރާތަކަށްތޯއޭ ްކިހިނެއްޯތއޭ.  2125ޙައްލުކުރާނީ

ްއުފެއްދުމު ްވުޒާރާ ްޤާނޫނުއަސާީސއިްނ ްތިމަންނާއަށްްވިދާޅުވާނީ ްބާުރ ގެ

ްިތމަންނާމެން ްވިދާުޅވާނީ ްމަޖިލީހުން ނަށްްލިބިވަޑަިއގަންަނވައޭ.ްރައްޔިުތންގެ

ްނުފެ ްހިންގަން ްދުލެއްްއުފައްދަިއގެން ްބަޖެޓް ުަކަށް ްއެއްޗަުަ ންނަ

ްވޮއިެޑއްެގް ްލީަގލް ނޑައެިޅގެން ްކަ ްހަމަ ްމިއީ ްއެހެްނވީމާ، ނުކުރެވޭނެއޭ.

ްދާނެކަމެއް ްފައިބަިއގެން ްިމްތެރެއަށް ްައޅުަގނޑުމެން ްއެހެްނވީމާ، .2130 

ްފަރު ްސަރުކާރުންޤާނޫނުއަސާސީ ްމިއޮތީ ްުހރިހާކަމަކީވެްސްމާކޮށްފަިއ ކުރާ

ނޑައަޅާ ްކަ ްމަޖިލީހުން ްމަތީންކުރާްރައްޔިތުންގެ ްކުރުކޮްށްގޮތްަތކެްއގެ ކަމެކޭ

ްޤާނޫނުދަންނަވަންޏާ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްބަދަލު ްއެ ްމިގެނައީ.ް. އަސާީސައށް

ޔިތުްނެގްމަޖިލީހުގެްބާރުްނުހިންގާގޮަތށްްސަރުކާރުްންއެހެންވީމާ،ްދެންްަރއް

ްމައްސަލަް ްމިދެންނެވި ްާބްއވައިފިކަމަްށވަންޏާ ްެއްއވެސްކަމެއް  2135ކުރެވޭ

ްއެމާްއާދް ްއޮތީ. ްލިެޔވިފައި ްއެގޮތަށް ްެއމާއްދާ ްއެހެންވީމާ، ނުކުންނާނެ.

ްމައްސަ ްމިދެންނެވި ްފެންނާތީްއުނިކޮށްލައިީފވިްއޔާ ްނުކުމެދާނެަކމަށް ލަުަ

ްހަކަްދަންނަވާލީ.ްުޝކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއެވާ

 

ްޢިއްޒަތްތެރިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިހާހިސާބަށް ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަްތތެރި ްޝުކުރިްއޔާ  2140އާދެ،

ްސުވާލުތަކަްށް ްކުރެއްވި ްމެންބަރުން ްއެހެން ްޢިއްޒަތްތެރި ްތި، މެންބަރު
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ނޑުްވޯުޓގެްމަސައްކަާތއިގެްންޖަވާބުްދެވިއްޖެކަމަށްްހީކުރަުމންްދެންްއަޅުގަ

ްއާދެ،ް ްދަންަނވާލާނަން. ްެއވާހަކަ ްޤަސްުދކުރާތީ ްިދއުމަށް ކުރިއަށް

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްކާޑުޮކޅުތައްްޖައްަސވާލަދެްއވުންްއެެދުެން.ްއަދިްެއް

ްއެދެން.ް ްބައްލަވާލަެދްއވުން ްނަންފުޅުތޯވެސް ްމެންބަރެއްގެ  2145ޢިއްޒަތްތެރި

ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު ްދަންނަވާލަްންދެން، ްއެްއޗެްއ ނޑު ްއަުޅގަ ްއަދި ްާއދެ، )

ްޙަސަންް ްރަޝީދު ްޙުސައިން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަްތތެރި ްކޮޅުމަޑުލުގެ އެބަޖެހޭ.

ްިމް ްއެއީ ްގެންދަވާފައި. ްމިހާރުވަނީ ްމައްަސުަލައަށް ްއޮތް ހުށަހަޅުއްވާފައި

ް ްނަންބަރު ްކަރުދާސް ްިމ ްނަންބަރު، ްއޮތް.3ްްއިޞްލާޙު ަގއި

ްއި ްއަްއޑުއަތޮުޅެގްއެހެންނަމަވެސް،ްއެ ްހުށަހެޅުއްވުމާއެީކގަިއ،ްއަދި  2150ޞްލާުޙ

ްހުށަހެޅުއްިވް ްެއ ްއަސްލަމްވެސްވަީނ، ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްެދް ްހުށަހަޅުްއވާފަިއވަނީ. ްަބއިވެިރެވގެން ްދެބޭފުޅަކު ްތެރޭަގއި، ދެބޭފުޅުންގެ

ްދެން،ް ްހިމެނިފައި. ްމީގެތެޭރގައި ްމެންބަރުންވެްސވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި

ްއިޞްލާުޙް ްއެ ްބޭނުންފުޅޭ ްތިމަންނަ ްއެަބިވދާޅުވޭ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

 2155ްއެއޮްތގޮތަށްްބާްއވަންްއެހެންނޫންތޯ.ްއަސްލަމް،ްއެހެންތޯްވިާދޅުވަނީ.ް

ް

ްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް ްބޭނުން ްހަމަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްރަނގަޅު. ްމާއްދާއަްށ2ްްއާދެ، ްވަނަ

ްަކންދިމާކުރިގޮތުންްއަޅުްއަސްލަމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެން، ްބާއްވަން. ްިއޞްލާޙު ްހުށަހެޅި ަގނޑުމެން

ްއިޞްލާުޙް ްއެ ްުނކޮށް ްމަޝްވަރާ ނޑާ ްައޅުގަ ްރަޝީުދއާއި ޑރ.ޙުސައިން

ްދަންނަވާލަންް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއިތުރަށް ްދެން، ްނިންމެވީ. ްގެންަދވަން  2160އަނބުރާ

ްއަރިމަތީް ްބޭނުންަވނީ ްބާްއވަން ްއަޅުަގނުޑ ްއިޞްލާުޙ ްމި ބޭނުންވަނީ،

ްވިދާޅުީވްސު ްނަންަގަވމުން ްއިޞްލާޙު ްެއމަނިކުފާނު ްނޫން. ްއެކަންޏެްއ ރުޚީ

ްބޭއްވުމުްން ްސުުރޚީ ްއަރިމަތީ ްމިވާގޮތަށް ްއިޞްލާުޙގަިއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ް ްއިޞްާލޙުގެ ނޑުމެންގެ ްއެހެންނަމަވެސް،ްއަުޅގަ ްރަނގަޅޭ. ވަަނ2ްްއެންމެ

ް ްއެނގިަވޑަިއގަްނނ2ްަމާއްދާގެ ްހަމަ ްބައްލަވާެލްއވިޔަސް  2165އިދާރީްްވާނެއަށް

ދާއިރާތަކުގެްރަޖިސްޓްީރަގއިވާްއާބާދީކަމުަގއިްވަރަށްްސާުފކޮށްްބަޔާންވެެގްން

ނޑުމެންނަށްްމިހާރުވެސްްޤާނޫނުއަސާސީްއަިދް އެބަވޭ.ްއެހެންކަމުން،ްއަުޅގަ

ްއަރާރުންތަްއްވަމުންދާއިުރް ްތަފާތު ްމާނައިގައި ްމި ްއުޅޭއިުރވެސް ނުނިމިގެން
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ްީވހާވެސް ްެދކޭގޮުތގަިއ ްެއީއްްއަޅުަގނޑު ްއޮތުން ްމިކަްނ ސާފުކޮށް

ްއާބާދީކަމުަގިއް ްެއއިރެްއެގ ްނަގާއިުރވެސް ްސެންސަސް  2170މުހިންމުކަމެއް.

ްއެހެންކަމުން،ް ްމީހުންވެސް. ްދިރިއުޅޭ ްއެތަނެއްަގއި ްބަލާ ްއެބަ ބައެއްފަހަރު

ްަރޖިސްޓްރީގަިއާވް ްއެީއ ްލިޔެޭވއިރު ްމިމާއްާދ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްޮއތުމަ ްލިެޔވިފައި ްއަޅުަގނޑަްށްއާބާދީކަމުަގއި ްމުހިންމުކަމެއްކަމުގަިއ ކީ

ްދެޭކގޮތުަގިއް ްއަޅުަގނޑު ްބޭނުންވަީނ، ްައޅުަގނޑު ފެންނާތީއާއިވެްސއެުކ

ްއެހެންކަމުން،ް ްރަނގަޅު. ްއިޞްލާޙު ްމި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ  2175ޑްރާފްޓަށްވުރެ

ްއަޅުަގނޑުްބޭނުންވަނީްމިްިއޞްލާޙުްބާއްވަން.ްޝުކުިރއްޔާ.ް

ް

ްއިޞްލާޙުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމި ްޙުސްނުއްސުޢޫދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި އާދެ،ްައއްުޑއަތޮުޅގެ

ްބާއްވަންްތާއީުދކުރަްއވާތޯ.ް

ް2180 

ްއަޅުަގނޑުްއެްއިޞްލާޙުްާބއްަވންްތާއީދުކުރަން.ްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުް
ްޙުސްުންއސުޢޫދުްާވހަކަެދއްކެުވން:

ް

ްައޅުގަްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެހެްނވީމާ، ްމެންބަރުންގެްއާދެ، ްދެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްތިޔަ ނޑު

ްދަންނަވާލަން.ް ްވާހަކަ ްއަހައިދޭނެ ްވޯޓަށް ްޓޭބަްލ، ްއެ  2185ނަންފުޅުގައި

ްިމް ްނަންފުޅުގައި ްއަސްލަމްގެ ްމުޙަންމަދު ްމި ްމެންބަރުންނަށް، އިްއޒަތްތެރި

ްާއދެ،ްމުޙަންމަދުް ްބަހާލަދޭނީ. ްމި ްމިހާރު ނޑު ްއަުޅގަ ްއޮްތގޮތަށް އިޞްލާޙު

ްގެްޢިއްޒަތްެތރިްމެންބަރު.ްޠާރިޤް،ްނ.އަތޮޅުް

ް

ްމިހޯދީްްމިލަދުްނމަޑުލުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްފުުރޞަތެއް ްައޅުަގނޑު ްއާދެ، ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި  2190ްޝުކުރިއްޔާ

ްްމުޙަްނމަދުްާޠރިޤްްވާހަކަެދއްކެުވން: ްމިބާބުގެ ްއަނބުރ4ްްާއަޅުަގނޑު ްއިްޞލާޙު ްހުށަހަޅާފައިވާ ްމާއްދާއަށް ވަނަ

ޤީޤަުތގައިްއަޅުަގނޑުްމިްއިޞްލާޙުްގެންނަންްބޭނުންާވްގެނައުމަށްޓަަކއި.ްޙަ

ްިމް ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްފާހަގަކުެރވުނު ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްމިބަހުސްަގއި ސަބަބަކީ،

ްގުޅިފައިހުިރް ްބޮޑަްށ ްވަރަށް ްމަސްލަޙަތާއި ްަރއްޔިތުްނގެ ްމާލޭގެ އިޞްލާޙަކީ

ްތެރޭގަިއް ްހުސްވަގުތުކޮުޅގެ ްހަމައެހެންމެ ްގޮުތގައި.  2195އިޞްލާޙެްއގެ

ްމަސްލަޙަތާއިވެްސްއަޅުަގނ ްމެންބަރުންގެ ްމިމަޖިލީހުގެ ްފާހަަގކުރެވުނު ޑަށް
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ްޤައުމުގެް ްމުޅި ްހަމައެހެންމެ ްގުޅޭކަން. ްއިޞްލާޙާއި ްމި ްބޮޑަށް ވަރަށް

ްާގުތް ނުޑ ްއަުޅގަ ްމެންބަރުން ްބައެއް ްގުޭޅކަމަށް މަސްލަޙަތާއިވެސް

ްގުް ްމަްސލަޙަތާއި ްަޤއުމުގެ ްިވދާޅުވެފަިއވާތީ، ްތެރޭަގއި ޭޅްހުސްވަގުުތކޮުޅގެ

ްކަމެއްް ްއެަކހަލަ ްފަރާތުން ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްކަމެއްގައި  2200މިކަހަލަ

ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްމިގެންނަނީ. ްއިޞްލާޙު ްމި ްއަުޅަގނޑު ނުބޭއްވުމަށްޓަަކއި

ްއަޅުަގނުޑް ްރައްޔިުތން ްިދވެހި ްެގންނައިރުވެސް ްއިޞްލާޙު ްމި އަޅުަގނޑު

ްޢަމަލުކުރައްވާނެ ްއުސޫލުން ްމި ްއޮތްާތނގައި ްކުރިއަށް ކަމަށް.ްޤަބޫލުކުރަނީ

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް2205 

ްޢިއްޒަތްތެރި،ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހުރިހާ ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުރިްއޔާ އާދެ،

ްޖަްއސަވާލަދެްއވުްން ްކާޑުކޮޅުތައް ްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުން އުހުނ،ްއެންމެހާ

ް ްދަންނަވާލާނަން. ްއެއްފަހަުރ ްއަިދވެސް ްަނންފުޅުތޯވެސްްއެދެން. އަދި

ްނަންފުޅުތޯ.ް ްމެންބަރެއްެގ ްޢިއްޒަތްތެރި ްެއ ްއެދެން. ބައްލަވާެލއްވުން

ްއެދެްނ،ް ްއަރިހުގައި ްއަމީންޢާންމުގެ ނޑު ްައޅުގަ ްއާދެ،  2210)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(.

ްނެގުމަށްޓަކަިއް ްވޯުޓ ްއިޞްލާޙު ްއޮތް ްފުރަތަމަ ދަންނަވާލަން

ްއިޞްލާ ްއެްއވަނަ ްެއއީ، ްދަންނަވާލަދެއްވުމަށް. ްއާދެ، ްމިއީ. ްނޫން 1ްެޙއް

ްވަނަްމާއްދާގެް)ށ(ްއަށްްފުރަތަމަްއޮތްްއިޞްލާޙު.ް

ް

ް2215 

ްހައްދުންމަތީެގްްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޑްރާފްޓަށް، ްދެވަނަ ްިމބާބުގެ ްމަޖިލިސް، ރައްޔިތުންގެ

ްމާޅޮސްމަޑުލުް ްހުށަހަޅުއްވާ، ްނަޢީމް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިްއޒަތް ްތާއީުދކުރަްއވާފަިއވާްއުތުރުބުރީގެ ްވަޙީދު ްޢަލީ ްެމންބަރު ތެރި

ް 1ްްއިޞްލާޙު. ްގެ ް)ށ( ްމާއްދާގެ ައންނަނިވިގޮތަްށ3ްްވަނަ

ް ްބާރު. ްހެދުމުގެ ްޤާނޫނު 1ްްއިޞްލާޙުކުރުން. ްގެ ް)ށ( ްމާއްދާެގ  3ް.2220ވަނަ

ްހިނގާނުހިނގާް ްކަންތައްަތއް ްކުރާ ްފަރާތުން ްބާުރގެ ްހިންގުުމގެ ވެރިކަން

ްކުރު ްަޖވާބުދާރީ ްބަލައި ްކަމެއްަގިއްގޮތް ްމަސްޢޫލުވާންެޖހޭ ަވއި

ްފޮނުވަންޖެހޭް ްޝަރީޢަތަށް ްބެލުމަށްފަހު، ްެއކަން އިޙްމާލުވެފަިއވާނަމަ
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ޙާލަތެއްްކަމަށްްފެންނަނަމަްޝަރީޢަތަށްްފޮނުވައި،ްއަޅަްނޖެހޭްއެނޫންވެްސް

 2225ްފިޔަވަޅުަތއްްއެޅުން.ް

ް

ް

ްދެްއވުންްއެދެން.ްފެނިވަޑަުަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްވޯޓުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 2230ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްހައްދުންމަތީްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޢީމް.ްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްމާޅޮސްމަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ްްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް2235 

96ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

11ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

69ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް2240 

ް

ްއޮތްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެން ްއާދެ، ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިރު، ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

ްއިޞްލާޙުްދަންނަވާލަދެްއވުންްއެދެން.ް

ް

ް2245 

ް

ްމެްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޢިްއޒަތްތެުެިރ ްޢަބްދުފާދިއްޕޮޅުގެ ްންބަރު ްހުށަހަޅުއްވާ،ްهللا ޢަލީ

ްޢަބްދުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެުެރި ްދެކުނުބުރީގެ ްތިލަދުންމަތީ ނަޞީރުްهللا

ް ްއިޞްާލޙު. 1ްްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ްގެ ް)ށ( ްމާއްާދގެ 3ްވަނަ

 2250ވަނަްމާއްާދެގ1ްްއަންނަނިވިގޮތަށްްއިޞްލާޙުކުުރން.ްޤާނޫނުްހެދުމުގެްބާރު.ް
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ް ްގެ 3ް)ށ( ްހިންގުމުގެ ްވެރިކަން ްކަންތައްަތްއް. ްކުރާ ްފަރާތުން ބާރުގެ

ްމިކަންކަންް ްއަިދ ްކުރުވުން. ްޖަވާބުދާރީ ްބެލުމާިއ ްގޮތް ހިނގާނުހިނގާ

ްފިޔަވަޅުަތްއް ްގޮތުގެމަިތން ްޤާނޫުނގަިއވާ ްޤާނޫުނއަސާީސއާއި ކުރުމަށްޓަކައި

ްއެޅުން.ް

ް2255 

ް

ްްން.ފެނިވަޑަުަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްވޯޓުދެްއވުންްއެދެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް2260 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްޢަލީ.ްهللاްފާދިއްޕޮޅުްމެންބަރުްޢަބްދުްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްނަޞީރު.هللاްތިލަދުންމަތީްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްޢަބްދުްމެންބަރު:ތާއީދުކުރެްއވިް

ް

 96ް2265ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

58ްްވޯޓުްދެްއވީ:

94ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

31ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް2270 

ްދެަވަންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްފާސްވެއްޖެ. ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިރު، ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

ްފުރަތަމަ،ްފުރަތަމަް ްއެދެން. ްދަންނަވާލަދެއްވުން ްއިޞްލާޙު ްއޮތް މާއްދާއަށް

ްއޮތްްއިޞްލާޙު.

ް

ް2275 

ްހުށަހަޅުއްވާ،ްއައްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްއަސްލަމް ްމުޙަންމަދު ްެމންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ޑުއަތޮުޅގެ

ް ްތާިއދުކުރައްވާަފިއާވްއަްއޑުއަތޮުޅގެ ްޙުސްނުއްސުޢޫދު ްެމންބަރު ިޢއްޒަތްތެރި
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ްިއޞްލާއިޞް ްއަންނަނިވިގޮތަށް ްމާްއދާ ްދެވަނަ ޙުކުރުން.ްލާޙު.

ްރަުަ ނަޑއެުޅން. ްކަ ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ވަަނ2ްްއްޔިތުންގެ

ް)ހ( ްމާއްދާގެ ނަޑއަޅާީން. ްކަ ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ  2280ަރއްޔިތުންެގ

ް ްއުސޫލުންނެވެ. ްދާއިރާެއްއެގްް-1އަންނަނިވި ްއިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭެގްކޮންމެ

ްހަމަނުވާް ްމީހުން ްފަސްހާސް ްނުވަތަ ްމީހަކަށް ްފަސްހާސް ްފުރަތަމަ އާބާދީގެ

ް ްދާއިރާައކަށް 2ްްއިދާރީ ްއިދާރީްދިވެހިް-2މެންބަރުން. ރާްއޖޭގެ

ްފަސްހާހަށްވުރެް ްއަދަދު ްމީހުންގެ ްރަޖިސްޓްރީކުެރވިފަިއވާ ދާއިރާެއއްަގއި

 2285އިތުރުވާނަމަ،ްއާބާދީގެްފުރަތަަމްފަސްހާސްްމީހުންނަށްވުރެްއިތުރުވާްކޮންެމް

މިްމާއްދާގެްބޭނުމަށްޓަކައިްއިދާީރްް.ް)ށ(ފަސްހާސްްމީހުންނަށްްމެންބަރެއް

ްެއވަް ްބުނެފަިއ ްަތޞްދީޤުކުރާއިރު،ްދާއިރާކަމުަގއި ްޤާނޫނުއަސާީސ ްމި ނީ،

ްޖުމްލަް ްާމލެއާއެކު ްއަތޮޅާއި ްވިހި ްބަލާ ްޮގތުގައި ްއަޮތޅުތަުކގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްޤާނޫނުއަސާސީެގ21ްް ްމި ްތަފްސީލު ްދާއިރާތަުކގެ ްއިދާރީ ދާއިާރއަށެެވ.

 2290ްަގއިްެއވަނީެއވެ.2ްޖަދުވަލުް

ް

ް

ްތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 2295ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްއަްއޑުއަތޮޅުްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްއަސްލަމް.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްއަްއޑުއަތޮޅުްމެންބަރުްޙުސްނުްއސުޢޫދު.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް2300 

96ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

78ްްވޯޓުްދެްއވީ:

91ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

16ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
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ް2305 

ް

ްފާސްވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިރު، ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

ް ްެދން ްއާދެ، ްނެތް.3ްް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(. ްިއޞްލާޙެއް ްމާއްާދއަށް ވަނަ

ްދަންނަވާ ްއޮްތގޮތް ްޑްރާފްްޓގައި ްއެހެންވީމާ، ްއެެދން. ވަަނ3ްްލަދެްއވުން

ްމެންބަރުންގެް ްޢިއްޒަތްތެރި ްނެތީމަ ްިއޞްލާޙެއް ްއާދެ، ް)ހ(.  2310މާއްދާގެ

ް ްނެތްކަމަށްވަންޏާ ްިމދަންނަވާލަދެނ3ްްީމައްސަލަެއއް ްެއއްކޮށް ްމާއްދާ ވަނަ

ްއިޢުތިރާޟެއްްނުކުރާކަމަްށވަްނޏާ.ްއެކީަގއިްދަންނަވާލަދެްއވާ.

ް

ް

ްގޮތް.ްޔިތުންރައްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޑްރާފްޓްގަިއވާ ްމާއްދާ ްތިންވަނަ ްމިބާބުގެ ްމަޖިލިސް،  2315ގެ

ް ްއިންތިޚާބުކުރުން. ް)ހ(.3ްްމެންބަރުން ްމާްއދާގެ ވަނަ

ވަދަ މާއްޔާ( ސައި  3މިޤާދޫދުއަލާލީސެ ... ވަދަ މާއްޔާ )މި ޏްޒާޓްޓްސެ 

ބަޔާދްކޮފްޓައިވާ އުޞޫޑާ ޚިޑާޓުދުވާދޭހެދްކ ކޮދްމެ އިޔާޒީ ޔާއިޒާއަކުދް 

ގިޚާބީ ޔާއިޒާގަކެއް ކަދޏައަޅާދްވާދެއެވެ. މިއިދް ކޮދްމެ ވަކި އިދް

 2320)ފ( ކޮދްމެ ދްގިޚާބުކުޒާދީ އެއްމެދްބަޒެވެ. އިދްގިޚާބީ ޔާއިޒާއަކުދް އި

އިދްގިޚާބީ ޔާއިޒާއެއްސައި ވާޔަކުޒާ މީހުދްސެ ގެޒެއިދް އިދްގިޚާބުވާދީކ 

ވޯޓު އެޔާއިޒާއެއްސައި ވޯޓުޔޭ ޒައްޔިގުދްސެ ލިއްޒުވޯޓަކުދް އެދްމެ ސިދަ 

ްއިންތިޚާީބް)ދ(  ޑިބޭ މީހެކެވެ. ްހިމެނޭ ްދާއިާރއެްއަގއި ްއިދާރީ ކޮންމެ

ްގޮްތް ްަކނޑައަޅާނޭ ްސަރަޙައްދު ްދާއިރާތަކުގެ ްއިންތިޚާބީ ްއެ ދާއިރާތަކާިއ،

ްއިންތިޚާބީް ްއާާބދީ ްދާއިރާަތކުގެ ްއިދާރީ ްބަޔާންކުރާންވާނެެއވެ.  2325ޤާނޫނަކުން

ްދާއިރާއެއް ްއިދާރީ ްއެ ްބަހާންވާނީ ްއިންތިޚާބީްދާއިރާތަކަކަށް ްހިމެނޭ ަގއި

ްދާއިރާތަކުގެްއާބާދީްީވއެންމެްބޮޑަކަށްްހަމަހަމަކުރެވޭނޭްއުސޫަލކުންނެވެ.

 

ް

 2330ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް
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ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް2335 

96ްް:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު

94ްްވޯޓުްދެްއވީ:

99ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

91ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް2340 

ް

ްއަުލްން ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަޖިލިސް، ްރަްއޔިތުންގެ ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަްށ ްވޯޓުގެ މި

ް ްމާއްދާތަުކެގ ްޑްރާފްޓްގަިއވާގޮތަްށ3ްްޑްރާފްޓްކުރެވުނު ްމާއްދާ ވަނަ

ްދެން ްއާދެ، ްފުރަތަމ4ްްަްފާސްވެއްޖެ. ްއޮތް ްށް ް)ށ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

 2345ްއިޞްލާޙުްދަންނަވާލަދެްއވުންްއެދެން.ް

ް

ް

ްހުށަހަޅުއްވާ،ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްއަސްލަމް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި އަްއޑުއަތޮޅު

ްތާީއދުކުރައްވާަފިއާވް ްޙުސްނުއްސުޢޫދު ްެމންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި އަްއޑުއަތޮުޅގެ

ް ްމެންބަރަކަށްވުުމެގ4ްްއިޞްލާޙު؛ ްއުނިކުރުން. ް)ށ( ްާމއްދާގެ  2350ވަނަ

ތަުކްބޭުރގައުެމއްެގްރަްއޔިވަަންމާއްާދގެް)ށ(.ް)ށ(ްގަިއވަނ4ްްީޝަރުތު،ް

ްވެަފއި ްމަޖިލީހުެގްދިވެހިރައްޔިަތކަށް ްރަްއޔިތުންގެ ްއެމީހަކަށް ވާަނމަ،

ްފަސްއަހަ ްދިވެހިރައްޔިތަކަށްީވތާ ްއެމީހަކު ްކުރިމަތިލެވޭނީ، ރުްމެންބަރުކަމަށް

ްފުރުމަށްފަހުއެވެ.
ް2355 

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް
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 2360ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްއަްއޑުއަތޮޅުްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްއަސްލަމް.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްްއސުޢޫދު.ްއަްއޑުއަތޮޅުްމެންބަރުްޙުސްނުްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް2365 

95ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

24ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

56ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް2370 

ް

ްވާހަކަެދއްކެުވން: ްދެންއޮތްްްްރިޔާސަތުން ްއާދެ، ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިުރ ްނަތީޖާއަށް ްވޯޓުގެ މި

ްވާލަދެއްވުންްއެދެން.ްހުށަހެޅުންްދަންނަ

ް

ް2375 

ްހުށަހަޅުއްާވ،ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްނަޢީމް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ހައްދުންމަތީގެ

ްތާއީދުކުރައްވާަފިއާވް ްމަނިކު ްމޫސާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ހައްދުންމަތީގެ

ް ްިއޞްލާޙުކުރުން.4ްްއިޞްލާޙު؛ ްއަންނަނިިވގޮތަށް ް)ށ( ްމާއްާދެގ ވަނަ

ްމެން ްޝަރުތު، 4ްްބަރަކަށްވުމުގެ ް)ށ(. ްމާއްާދގެ ދިވެިހްވަނަ

 2380ރައްޔިތަކަްށވެފަިއވާްބޭރުްަޤުއމެއްގެްަރއްޔިތަކަްށްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުކަމަށްް

ްމީހަކަށްވުމާއެުކ،ް ްދިރިުއޅެމުންދާ ްދިެވހިރާއްޖޭގައި ްއެމީހަކީ ކުރިމަތިލެވޭނީ،

ްފަސްއަހަ ްަވކިވިާތ ްރައްޔިުތކަމުން ްަޤއުމުެގ ްބޭރު ުރްއެމީހަކު

ްފުރުމަށްފަހުއެވެ.

ް

ް2385 

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް
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ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 2390ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްހައްދުންމަތީްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޢީމް.ްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްކު.ްހައްދުންމަތީްމެންބަރުްމޫސާްމަނިްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

95ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 97ް2395ްވޯޓުްދެްއވީ:

18ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

62ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއޮތްްްްރިޔާސަތުން ްފާހެއްނުވި.ްއާެދ،ްދެން ްިމްހުށަހެޅުން ްބަލާއިރު ްވޯޓުެގްނަތީޖާއަށް  2400މި

ްދެއްވުންްއެދެން.ްހުށަހެޅުންްދަންނަވާލަ

ް

ް

ްހުށަހަޅުއްވާްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްރަޝީދު ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ކޮޅުމަޑުލުގެ

ްވަޙީދުް ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީެގ  2405މާޅޮސްމަޑުލު

ް ްިއޞްލާޙު؛ ްިއޞްލާޙުކުރުން.4ްްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ް)ށ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ް ްވުމުގެ ްމެންބަރަކަށް 4ްްޝަރުތު، ް)ށ(. ްމާއްާދގެ ްޤައުމެްއެގްވަނަ ޭބރު

ްރައްޔިތުންެގް ްއެމީހަކަްށ ްދިވެހިަރއްޔިތަކަްށވެފަިއވާނަމަ، ރައްޔިތަކު

މަޖިލީހުގެްމެންބަރުކަމަށްްކުރިމަތިލެވޭނީ،ްއެމީހަކުްިދވެހިްަރއްޔިތަކަްށވީތާ،ް

ްދިވެ ްެގންދަނީ ްދިރިއުޅެމުން ްއެމީހަުކ ްއަދި ްފުރުމަށްފަހުއެވެ.  2410ހިްދިހައަހަރު

ްއަހަރުވެފަިއާވް ްފަނަރަ ްިދރިއުޅެމުންގެންދާތާ ްކަމަށްވެަފއި، ރާއްޖޭަގއި

ްމީހަކުކަމުގަިއވާންވާެނެއވެ.

ްއާދެ،ްފެނިވަަޑިއގަންނަވާްގޮަތކަށްްވޯޓުދެްއވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް
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 2415ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދު.ކޮޅުމަޑުލުްމެންްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްމާޅޮސްމަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް2420 

95ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

18ްްވޯޓުްދެްއވީ:

27ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

41ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް2425 

ް

ެގްނަތީޖާއަށްްބަލާއިުރްމިހުށަހެޅުންްފާހެއްނުވި.ްއާެދ،ްޑްރާފްްޓަގިއްމިްވޯޓުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްވަނަްމާއްދާގެް)ށ(.4ްއޮތްގޮތްްދަންނަވާލަެދއްވުންްެއދެން.ް

ް

ް2430 

4ްްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމާއްާދގެ ްޝަރުތު،ްވަނަ ްވުުމގެ ްމެންބަރަކަށް ްޑްރާްފޓްގަިއާވގޮތް. )ށ(

ޒައްޔިގަކު ޔިވެހިޒައްޔިގަކަފް ވެޓައި  ބޭޒުސައުމެއްސެވަނަްމާއްާދގެް)ށ(.4ްް

ވާދަމަކ އެމީހަކަފް ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހުސެ މެދްބަޒުކަމަފް ކުޒިމަގިޑެވޭދީކ 

އަޔި އެމީހަކީ  އެމީހަކު ޔިވެހިޒައްޔިގަކަފްވީގާ ޓަލްއަހަޒު ޓުޒުމަފްޓަހުއެވެ.

 2435 ޔިވެހިޒާއްޖޭސައި ޔިޒިއުޅުމުދްޔާ މީހަކުކަމުސައި ވާދްވާދެއެވެ.

 

 

 ޓެދިވަޏައިސަދްދަވާ ސޮގަކަފް ވޯޓުޔެއްވުދް އެޔެދް.  ގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް:ޒިޔާލަ

ް

ް2440 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް
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ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

 95ް2445ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

77ްްވޯޓުްދެްއވީ:

96ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

19ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް2450 

ްއަުލްންްވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްކެް ްމިބާބުގެ ްމަޖިލިސް، ްރައްޔިތުްނގެ ްބަލާއިުރ ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުެގ

ް ްތެރެއިން ްމާއްދާތަުކެގ ް)ށ(4ްްޑްރާފްޓްކުރެވުނު ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްތ.އަތޮުޅގެް ްނުކުތާެއްއ ްނިޒާމާބެހޭ ްފާްސެވއްޖެ. ްގޮތް ޑްރާފްޓްަގއިވާ

ްއާ ްނޫންކަމަށް. ްއާދެ، ްރަޝީދު. ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ދެ،ްޢިއްޒަތްތެރި

 2455ވަނަްމާްއދާގެް)ށ(ްއަށްްައކުރެއްްއިުތރުކުރުން،ްެއއ4ްްީއެހެންވީމާ،ްދެންް

7ްް ްއެދެން. ްދަންނަވާލަދެްއވުން ްއިޞްލާޙު ްޮއްތ7ްްވަނަ ވަނައަށް

ްއިޞްލާޙު.

ް

ް

ްހުށަހަޅުއްވާްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްރަޝީދު ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި  2460ކޮޅުމަޑުލުގެ

ްއުތުރުބުރީގެް ްވަޙީދުްްމާޅޮސްމަޑުލު ްޢަލީ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއިޞްލާޙުް ްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ްއަކުެރްއ4ްް؛ ްއަށް ް)ށ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ވަނަްާމއްދާެގް)ށ(ްށްްއިތުރުކުަރްއވަންްހުށަހަޅާްއަކުަރީކ4ްްއިތުރުކުރުން.ް

ްނިސްބަތްާވްކޮ ްދާއިާރއަކަްށ ްއެ ްުކރިމަތިލެވޭނީ ްދާއިރާއަކަްށވެސް ންމެ

 2465ްްއަގއިްރަޖިސްޓްރީވެފަިއވާްމީހުންނަށެވެ.ނުވަތަްއެްދާއިާރއެ

ް

ްްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[
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ް2470 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްކޮޅުމަޑުލުްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދު.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްބުރީްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.މާޅޮސްމަޑުލުްއުތުރުްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

 95ް2475ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

12ްްވޯޓުްދެްއވީ:

33ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

42ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް2480 

ްއޮތްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެން ްާއދެ، ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްބަާލއިުރ ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

ްށަހެޅުންްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ހު

ް

ް

ްހުށަހަޅުއްވާްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްރަޝީދު ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި  2485ކޮޅުމަޑުލުގެ

ްވަޙީދުް ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީެގ މާޅޮސްމަޑުލު

ްއިޞްލާޙުްތާ 4ްްް؛އީދުކުރަްއވާފަިއވާ ް)ށ( ްމާއްދާގެ ްއަކުެރްއްއަވަނަ ށް

ވަނަްމާއްދާގެް)ށ(4ްް.ްއިތުރުކުރުމަށްްހުށަހަޅުއްވާްައކުރަކީ،ްކުރުންއިތުރު

ް ްލޯޔަރުންގެްށް ްުނަވތަ ްގޮުތގައި ްވަކީލުންގެ ްޤާޫނނީ ްކޯޓުތަކުަގއި ޝަރުޢީ

ްވިަޔފާރިްއުސޫލުންް  2490ގޮތުަގއިްހަރަކާތްތެރިްނުވުމާިއ،ްއެފަދަްމަސައްކަތްތައް

ްނުކުރުން.

ް

ް

ްގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ފެނިވަޑައިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް2495 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[
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ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްކޮޅުމަޑުލުްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދު.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

 2500ްމާޅޮސްމަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

96ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

27ްްޓުްދެްއވީ:ވޯ

24ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

 37ް2505ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްމިއޮްތްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ،ްދެން ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިރު ްނަތީާޖއަށް މިވޯޓުގެ

ް ްނަންބަރު ްކަރުދާސް ްނ.އަތޮުޅެގ9ްްހުށަހެޅުން، ްމިހާރު ްހުށަހެޅުން ގަިއވާ

ް ްއެހެންނޫންތޯްޢިއްޒަތްތެރި ްގެންދަވާފަިއ ްތާރިޤްވަނީ ްމުޙަންމަދު  2510މެންބަރު

ް ްއާދެ، ް)ަވގުތުކޮަޅަކށްފަހު( ްއާދެ، ްއޮްތ17ްްއަނބުރާ. ްމާއްދާއަށް ވަނަ

ްމާލޭގެް ްނުކުތާއެްއ، ްނިޒާމާބެހޭ ްއެދެން. ްދަންނަވާލަދެއްވުްނ އިޞްލާޙު

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޝީދު.

ް

 2515ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްމެންަބރުްުމޙަންަމދުްްމާލޭ ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ ްއަްށ17ްްއާދެ، ް)ހ( ްމާއްާދގެ ްވަނަ

ްކުރިންެވްސ19ްްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްއިޞްލާޙަީކ ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްކަރުދާހުގަިއ ވަނަ

ްއެހެންވީމާ،ް ްމައްސަލަެއއް. ްފާސްނުވެފަިއވާ ްވޯޓުނެގި މިމަޖިލީހުގައި

ްވޯ ްއޭތި ްއަޅުަގނުޑްއެގޮަތކަށް ްއެއްެސވިދާނެކަުަމަކަްށ  2520ޓަްށ

ްބަްއލަވާލަދެްއވާށޭ.ް ްއެކަންތައްަތއް ްއެހެންީވމާ، ޤަބޫލެއްނުކުރަން.

ްޝުކުރިއްާޔ.

ް
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ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޅ.އަތޮޅުެގ ްނުކުތާއެއް ްިނޒާމާބެހޭ ްއާދެ،  2525)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ްމެންބަރު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއެހެްނ17ްްްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންްފާދިއް ްމިޤާނޫނުއަާސސިގަިއ ްމިއޮންނަނީ ްޑްރާފްޓްަގއި ްާމއްދާގެ  2530ްވަނަ

ްމިލީްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްިމތަނަށް ް'ިމ' ްއެހެންވީމާ، ްުނާވނަމަ. ްބަޔާްނކޮށްފައި ގޮތަކަށް

ްކީްއވެގެންޯތއޭ.ްއެއީްކޮން،ްީމގެްައޅުަގނޑުމެންނަށްްވޯޓުެދޭވނީް'މި'ްމީަގއިް

ްޤާޫނނުއަސާސީަގިއް ްއޮންނަންވީ ްމީަގއި ްިމީއކީ. ްއެްއޗެއްނޫން ލިޔަންޖެހޭ

ް'ިމ'ް ްއެހެްނވީމާ، ްނުވާނަމަ. ްބަޔާންކޮށްަފިއ އެގޮަތކަށް

ްވާހަކައަީކ.ް ްތަފްޞީލުކޮށްލަދެއްާވށޭ  2535އަޅުަގނޑުމެންނަށްވެްސ

ްއެހެންނޫނިއްޔަކާްވޯޓެއްްނުެދޭވނެްމިއަކަށް.ް

ް

ް

ްމި)ވަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު، ްޢިްއޒަތްެތރި ްގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްމިހާރުް، އަުޅަގނޑު

ްބަލައިލައިފިން.ް ްުސވާުލ ްތިކުރެްއވި ްނަޝީދު ްމުޙަންމަދު  2540ދެންމެއަކު

ްއޭުރް ްއެހެންވީމަ، ްއިނގޭތޯ. ްތަފާތު ްމިހުށަހެޅުއްވުްނ ބަލައިލިއިރު

ްއެހެންވީމަ،ް ްދިމައެއްނުވޭ. ްމުޅިން ްޢިބާާރތްތައް ްދިޔަ ފާސްނުވެގެން

ނޑުްޒިންމާްބޮލުގައިްއަޅަްނޖެހޭްގޮތަކަށްްމިކަ ހަލަ،ްޤާނޫނީކަމެއްގައިްއަުޅގަ

ްތިް ްޒިންމާ ްއެ ްއެހެންވީމަ، ްނޯންނާނެ. ްނެގޭަކށެއް ނޑަކަށް ްއަުޅގަ އެކަން

ްނުދެއްވުމަީކް ްވޯޓުދެްއވުމާިއ ްގޮަތކަށް ްވޯޓުދެއްވާނެ ްމެންބަރުން  2545ޢިއްޒަތްތެރި

ްއޮތް ްއިޒުނަފުޅުަގއި ްމެންބަރުންގެ ްއެހެންވީމަ،ްޢިއްޒަތްތެރި ކަެމްއ.

ްނޫން.ް ްޢިބާރާތެއް ްއެއް ްހަމަ ްމިއުޅެނީ ްދަންނަވާަލން ްވޯޓަށް އަޅުަގނޑު

ްމިް ްއެއީ، ްދަންނަވާލަންޖެހޭނެ. ްވޯޓަށް ނޑަށް ްއަުޅގަ އެހެންވީމަ،

ް ްޑްރާފްްޓގަިއވެސް ްފޮނުްއވި ްކޮމިޓީން ްމާއްދާަގިއ17ްްޑްރާފްޓިންގ ަވނަ

ްއިނގޭތޯ ްއެަބއުޅޭ ްތަާފތެއް ްވަރެްއގެ ްއެހެންވީމަ،ްކޮންމެވެސް .2550 
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ްމެންބަރުް ުްޒަްތތެރި ްޢިއް ްމާލޭގެ ްއާދެ، ްބަލައިަލިއފިން. ްއެ އަޅުަގނުޑވެސް

ްމުޙަންމަދުްނަޝީދު.ް

ް

ްއެހެންނަމަވެސް،ްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްވާހަކަފުޅެްއ. ްރަނގަޅު ްތިވިާދޅުީވ ްަރއީސް ްއާދެ،

ްހަްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްތަފާތެްއނެތް. ްއެއްވެސް ްއޮބްޖެކްޓިްވެއްއްމަފްޙޫމްގެ ްެއއް ްއެއްކަމެއް  2555މަ

ްެއއްެވްސް ްމަފްޙޫމްގައި ްއޮތަސް ްއަކުރުތަްއްތަފާތުވެފައި ްއޮތް ޙާސިލްކުރަން

ްދަންނަވާލަން.ް ނުޑްރެޯކޑަށްޓަަކއި ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ،ްެއަކން ތަފާތެއްނެތް.

ްޝުކުރިއްާޔ.

ް

ްވާހަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްަރނގަޅު ްތިވިދާޅުވީ ްދެން ްނުތްވަސްްއާދެ،  2560ކަުަފުަޅކަށްިވޔަްސ

ްނެތީމު.ް ްަކނަޑއަޅާަކށެއް ްނިޔާެއއް ްއެައކަށް ްކޮންމެހެން އަޅުަގނޑު

ް ްދަންނަވާލާނަން. ްވޯަޓށް ްައޅުަގނޑު ްމާއްދ17ްްާއެހެންވީމަ، ވަނަ

ްފުރަތަމައަށްްއޮތްްއިޞްލާޙުްަދންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ް

ް

ް2565 

ް

ް

ް

ތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްނިޒާރުްއިބްރާހީމްްހުށަހަޅުއްވާ،ްފެލިދެއަތޮޅުގެްޢިްއޒަްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުީރގެ ްހުވަދުއަތޮޅު  2570ލަޠީްފްهللا

ްއިޞްލާޙު.ް ް)ހ(ްިއޞްލާޙުކުރުން.17ްްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ްމާއްާދގެ ވަނަ

ް 17ްްވޯޓުދިނުން. ް)ހ(، ްމާއްދާގެ ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއްވަނަ މި

ޔާންކޮށްަފއިްނުވާނަމަ،ްރައްޔިތުންްއެމަްއަޗށްްއަމަލުކުރަންްއެހެންގޮތަކަށްްބަ

ްމަޖިލީހުގެް ްނިންމޭނީ ްމަޖިލީހުން ްަރއްޔިތުންގެ ްއެްއވެްސކަމެއް، ލާޒިމުކުރާ

 2575ްޖުމްލަްމެންބަރުންގެްއަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.ް

ް

ް
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ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 2580ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް.މޫސާްނިޒާރުްއިބްރާހީމްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްފެލިދެއަތޮޅުްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ް.ލަޠީުީފްهللاްޢަބްދުމެންބަރުްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:ހުވަދުައތޮޅުްދެކުނުބުރީް

ް2585 

96ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

55ްްވޯޓުްދެްއވީ:

19ްްްްްްްނުދެްއވާ:ްވޯޓު

29ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް2590 

ް

ްއޮތްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެން ްއާދެ، ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިރު، ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

ް ްކަރުދާސް ްއެީއ ްގެްނދަވާފައި. ްއަނބުރާ ްވަނީ ްދެން،33ްއިޞްލާޙު .33ް

ްދަންނަވާ ްއިޞްާލޙު ްއޮތް ްކަރުދާސް ްވަނަ ްއެދެން. ވަނ34ްްަލަދެއްވުން

 2595ްމާއްދާގެް)ހ(.ް

ް

ް

ްއިބްރާހީމްްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޢައްބާސް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީގެ ހުވަދުއަތޮޅު

ްއިބްރާހީމްް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ހުށަހަޅުއްވާ،

ް ްއިޞްލާޙު. ްތާއީދުކުރައްވާފަިއާވ ްމ34ްާޝާފިޢު ް)ހ(ްވަނަ  2600އްދާގެ

ް ްވޯޓުދިނުން. ްމ34ްްިއިޞްލާޙުކުރުން. ް)ހ(. ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްރައްޔިތުްނެގް ްބަޔާންކޮށްފައިުނވާނަމަ ްޮގތަކަށް ްއެހެން ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްމެންބަރުންގެް ްޖުމްލަ ްމަޖިލީހުގެ ްނިންމޭނީ ްނިންމުމެއް މަޖިލީހުން

ްއަޣުލަބިއްޔަތުންނެެވ.ްް
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ް2605 

ް

ްޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްފެނިވަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް2610 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު: ްދެކުނުބުރީ ްހުވަދުއަތޮޅު ްއިބްރާހީމް.ްމެންބަރު ޢައްބާސް

ްއިބްރާހީމްްޝާފިޢު.މެންަބރުްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

 96ް2615ްވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްބެް

49ްްވޯޓުްދެްއވީ:

17ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

26ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް2620 

ްދެްންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުންވެސް ްބަލާއިުރ، ްނަތީާޖއަށް މިވޯޓުގެ

ވަނަްމާއްާދެގ34ްް،ްޑްރާފްޓްަގއިްއޮްތގޮތްްދަންނަާވލަދެއްވުންްއެދެން.ްއާދެ

ް)ހ(ްޑްރާފްޓްގައިްއޮތްގޮތްްަދންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.

ް

ް2625 

34ްްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޯވޓުދިނުން. ްގޮތް. ްްޑރާފްޓްގަިއވާ ް)ހ( ްމާއްާދގެ ވަަނ34ްްވަނަ

ް ް)ހ(. އެހެދްސޮގަކަފް ބަޔާދްކޮފްޓައި ޤާދޫދުއަލާލީސައި މި މާއްދާގެ

ޖަޑްލާއަކަފް ދިދްމޭދީ އެދް ދިދްމުމެއް ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހު ދުވާދަމަ

 ގުދްދެވެ. އަޣުޑަބިއްޔަ ވޯޓުޔިދް މެދްބަޒުދްސެ ޙާޟިޒުވެ

 2630 
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 ޓެދިވަޏައިސަދްދަވާ ސޮގަކަފް ވޯޓުޔެއްވުދް އެޔެދް.   ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް2635 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

96ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

51ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 92ް2640ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

33ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

 

މިވޯޓުސެ ދަގީޖާއަފް ބަޑާއިޒުކކޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑިލްކ މިބާބުސެ އަޑުދް   ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް:

 2645ވަދަ މާއްޔާސެ )ހ( ޏްޒާޓްޓްސައިވާސޮގް ޓާހެއްދުވި.  34ޏްޒާޓްޓްކުޒެވުދު 

ވަދަ މާއްޔާސެ )ފ( އަދްދަދިވިސޮގަފް އިޞްޑާޙުކުޒަދް  34ޒު އާޔެކ މިހާ

އަފް ވޯޓަކަފް ދޭހޭދެ. އެއީކ މީސެ  32މިއޮގް ކަޒުޔާލް ދަދްބަޒު 

ޏްޒާޓްޓްސެ )ހ( ވެލް ޓާލްދުވެސެދް ޔިޔައިމަ. ޔެދް އެެހެދްވީމަކ މީސައި 

ވިޔާޅުވެޓައި އޮގް އިޞްޑާޙުސައިވެލް މިއޮދްދަދީ މިމާއްޔާސެ )ހ( ސައި 

 2650އޮގުމަކުދް. އެހެދްވީމަކ )ހ( ޓާލްދުވާކަމަފްވަދްތަކާ މިއަކަފް  އެހެދް

ވޯޓަކަފް އަހާދެ ޖާސައެއްދެގްކަމަފް އަޔި ޏްޒާޓްޓްވެލް ޓާލްދުވީމަ. 

އެހެދްވީމަކ ޔެދް އޭސައި މިހުޒީ މަޖިޑީހުދް ދިދްމާ ދިދްމުދްގަކުސައި ޔެދް 

މި  މިއޮގީ )ފ(. )ފ( އަފް އަޅުސަދޏުމެދްދަފް ވޯޓަފް ދޭހޭދެކަމަފް

ޔެދްދެވުދީ )ހ( ޓާލްދުވެސެދް ޔިޔައިމަ. އެއީކ )ހ( އާއި ޙަވާޑާޔީޓައި 

 2655މިބައިގަަކަފްވެލް ވޯޓަފް ކ 3ކ 3އޮގީމަ. ޔެދްކ ހަމަ އޭސެ ޓަހަގުދް އައި 

އާޔެކ ދިޒާމާބެހޭ ދުކުގާއެއް. ޏްޒާޓްޓަފް ވޯޓަފް އެއިޞްޑާޙެއް ދެގް. 

އެއަފް ވޯޓަފް  އެބައުޅޭ. އެހެދްވީމަކ 3ކ 3އެެހެދްވީމަކ އޭސެ )ފ( ސެ 

 އަހަދްކަމަފް. އާޔެކ ޑ.އަގޮޅުސެ ޢިއްްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު މުޙަދްމަޔު ދަޢީމް. 
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 2660 )ދިޒާމާބެހޭ ދުކުގާ(

 

 ވަދަ މާއްޔާ ޓާލްވެސެދް ދުޔިއުމާއި ވިޔިސެދް ޏްޒާޓްޓްވެލް  34އާޔެކ މި  ހައްޔުދްމަގީ މެދްބަޒު މުޙަދްމަޔު 

ގައްވެލް ދުޔިޔައީ. އަޅުސަދޏު މިއީ ޔައްކާ ވާހަކައަކީ. ދުޔިޔައީ އިޞްޑާޙު  ދަޢީމް ވާހަކަޔެއްކެވުދް:

މި އިޚްޑާޞްގެޒިކަދް ކޮދްއިޒަކުދްގޯއޭ އަދްދާދީ. މިކަދް ކޮދްއިޒަކުދްގޯއޭ 

 2665 ކުޒާދީ. އެހެދްވީމަކ މިއަފް ޔެދްވާދީ ކިހިދެއްގޯއޭ. 

 

 

މެދްބަޒު އިބްޒާހީމް ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު އާޔެކ މާޑޭސެ ޢިއްޒަގްގެޒި   ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް:

 އިލްމާޢީޑް ދިޒާމާބެހޭ ދުކުގާއަފް.

 2670 

 )ދިޒާމާބެހޭ ދުކުގާ(

 

 ވަދަ މާއްޔާސެ )ހ( އެއީ އަލްޑުސައި  34ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލްކ  މާޑޭ މެދްބަޒު އިބްޒާހީމް 

މަޖިޑީހުސައި ވޯޓުޑުމުސެ މައިސަދޏު އުލޫޑު ބަޔާދްކުޒާ އަކުޒަކީ.   އިލްމާޢީޑް ވާހަކަޔެއްކެވުދް:

 2675ދްވީމަކ އެއުލޫޑު ދެގީލް ހަމައެކަދި މަޖިޑީހުސެ ޒައީލް ދުވަގަ އެހެ

މަޖިޑީހުސެ ޒިޔާލަގު ބަޑަހައްޓާ މީހާ ވޯޓުޑާދްވީ ސޮގުސެ ވާހަކަ 

އަޅުސަދޏުމެދް އަޔި ދުޑިޔެވޭދެހެދް ހީވަދީ. އަދެއްބައި އަަދްދަސޮގެއް 

 އެދސުދީމަ ދޫދިއްޔަކާ މިބައެއް ދުޑިޔެވޭދެ. އެެހެދްވީމަކ އަޅުސަދޏަކަފް

 ހިއެއްދުވޭ )ފ( އަފް ވޯޓަފް އެހޭދެހެދެއް.

 2680 

 

އާޔެކ ޝުުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު. އަޅުސަދޏު ގިޔެއްވި ޑަޓާޓުޅު   ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް:

އަޅުސަދޏަފް ހީވަދީ ޒަދސަޅު ޑަޓާޓުޅަކަފްވާދެހެދް. އެހެދްވީމަކ އަޅުސަދޏު 

ޅުވާދީ އަޅުސަދޏަފް ހީވަދީ އެއަފް ވޯޓަފް ޔެދް އިގުޒަކަފް އެހުދް ޒަދސަ

 2685އޭސެ މައިސަދޏު )ހ( އާއި )ފ( އާއި ދިމުދީމާހެދް. ޔެދް އެހެދްވީމަކ 
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ވަދަ މާއްޔާސެ ޓުޒަގަމަ ބައިކަމަފް  34މިހާޒު ޓާލްދުވެސެދް މިޔިޔައީ 

ބަޑާދީ. ޔެދް އެހެދްދަމަވެލްކ އެބައި ދުދިމެދީލް ޔެދް އަދެއް ޔެބައި 

ްބޫޑުކުޒެވޭ. ސެދްޔިއުމުސެ ބޭދުމެއްދެގްކަމަފް ޤަ
ް

 2690ްނިންމަވާލެއްވުން.ްޖަލްސާްް-3ް

ް

ޔެދްކ މިހާޒު މިއަޔުސެ ޖަޑްލާސެ ވަސުގުވެލް ހަމަވެޓައިވުމާއިއެކީސައި ޔެދް  ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް:

އަޅުސަދޏަފް ހީވަދީ މިއަޔުސެ ޖަޑްލާ މިއަޔަފް ދިދްމާޑުދްހެދް. އަޔި 

ގުޒުކުޒާކަފް ހުފަހެޅުމެއް އިގުޒު މެދްބަޒުދް ހުފަހަޅުއްވައިސެދް ވަސުގު އި

 2695ދެގް. އެހެދްވީމަކ އަޅުސަދޏު މިއަޔުސެ ޖަޑްލާ ދިދްމާޑާދަދް. ޔެދްކ 

މިހާޒު ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުދްދަފްވެލް އެދސިވަޏައިސަދްދަވާދޭ ޓަޔައިދް 

މާޔަމާސެ ހަމަ އެދްމެ ހެދޔުދުދް ޓެފިސެދް އަޅުސަދޏުމެދް ވޯޓު ދެސުމުސެ 

ވީމަކ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުދްކ ވީހާ ސިދަ މަލައްކަގް އޮދްދާދީ. އެހެދް

ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުދް ވަޏައިސެދްޔެއްވުމަކީ ވަޒަފް 

 2700އެޔެވިސެދްވާކަމެއްކަމަފް ޔަދްދަވަމުދްކ ޔެދް މަޖިޑީހުސެ ޖަޑްލާއެއް 

 ސައި. 00:00ވާ ބުޔަޔުވަހު ހެދޔުދު  3002ޖެދުއަޒީ  32އޮދްދާދީ 

ް

ް.ޖަލްސާްނިމުނީ.ްالعالوييްربްهلل والحود

ްް_____________ް


