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 ސާްފެށްޓެވުން.ޖަލްް .1

 

ްعلىްوالسالمްالةوالصްهللްالرحين، الحودްالرحونްهللاްبسنްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
ްްފެށުނީ.ްޖަލްސާް.واالهްوهنްوصحبهްآلهްوعلىްهللاްرسول

ް5 

ވަނަްމާއްދާގ25ްްެރައްޔިތުންގެްޚާއްޞަްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދުގެް .2

ޓްކުރާްކޮމިޓީންް)ހ(ްގައިވާްގޮތުގެމަތިން،ްދިރާސާކޮށްްޑްރާފް

މިްބާބަށްްމެންބަރުންްްވަޒީރުންގެްމަޖިލިސް،އެކުލަވާލައްވާފައިވާް

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާްއިޞްލާޙުތަކަށްްނުރަސްމީްބައްދަލުވުންތަކުގައިް

 10ވަނ25ްްަޚިޔާލުފާޅުކުރެއްވުމަށްފަހު،ްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދުގެް

 ން.ގައިވާްގޮތުގެމަތިންްކުރިއަށްްގެންދެވ1ްުމާއްދާގެް)ބ(ްގެް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަޖިލީހުގެ ްޙާއްަޞ ްޖަލްސާއަށ219ްްްރައްޔިތުންެގ ވަަނ

ްމަރުޙަބާ.ް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެްނމެހާ ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންދެްއވި

ް ްމިއަދުެގ57ްްމިހާތަނަށް ްވަޑަިއގެންދެްއަވއިފި. ްމެންބަރުން  15ޢިއްޒަތްތެރި

25ްޔިތުންގެްާޚއްޞަްމަޖިލީހުގެްަގވާއިުދގެްަގއިްިމއޮތީްރައ2ްްްއެޖެންޑާެގް

ވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ްގައިވާްޮގތުގެމަތިންްދިރާސާކޮށްްޑްރާފްޓްކުރާްކޮމިޓީްން

ްމެންބަރުންް ްމިބާބަށް ްމަޖިލިސް ްވަޒީުރންގެ އެކުަލވާލަްއވާފަިއވާ

ްބައްަދލުވުންތަކުަގިއް ްނުރަސްމީ ްއިޞްލާުޙތަކަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

 20ވަނަްމާއްދާގެް)ބ(ްެގ25ްްށްފަހުްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދުގެްޚިޔާލުފާޅުކުރެްއވުމަ

ްމިހާރ1ްްު ްމިގޮތުން ްއާދެ، ްގެންދެވުން. ްކުރިއަށް ްގޮުތގެމަތިން ގަިއވާ

ްއަިދް ްހުށަހެޅުންތަކާއި ްހުރި ްހުށަހެޅިފައި ްމިބާބަށް ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްހުޅުވާލެިވގެްންޢިއްޒަ ްފުރުޞަތު ްބަޙުްސކުުރމުގެ ްމިއާއެކު ތްތެރިްޑްރާފްޓަށް

ްމިގޮތުންް ްމިަވނީ. ްގެންެދވިފައި ްއަރުވަމުން ްފުރުޞަތު މެންބަރުންނަށް
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ްއަރިއަތޮުޅްއުތުރުބުރީެގް ްމިއޮތީ ްއަުރވަން ްފުރުޞަެތއް ްފުރަތަމަ  25އަޅުަގނޑު

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްމަޖުދީްއިބްރާހީމް.ް

ް

ްމިބާްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރުންް`. ްޢިއްޒަތްެތރި ްބަށް

ްހިންގާލުމުންްްމުޙަްނމަދުްމަުޖދީްއިްބރާީހމްް ްފިކުުރ ްރިޢާޔަތްކޮށް ްިއޞްލާޙުތަކަްށ ްހުށަހެޅުއްވި

ްހެާވިއްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރައްިޔތުންގެ ްޙާސިލްކުރުމަށްޓަކަިއ، ްމަޤްޞަދު  30އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްގެނެސް ްކަންތައްތަކެއް ްމަންފާހުރި ނޑުެވްސްލާބައަށްޓަކައި ްއަޅުގަ ދީފިކަމަށް

ްރައްޔިތުންނާިއް ްޤަބޫލުކުރެިވގެން ްމިކަންކަން ްމިގޮތަްށ ްއަދި ޤަބޫލުކުރަން.

ްލާބަް ްެހވާިއ ްރައްޔިތުންނަށް ްފޯރުކޮށްދެވިއްޖެަނމަ ހަމައަށް

ނުޑް ްއަޅުގަ ްނުވަން.ްމިގޮުތން ްދެބަހެއް ްއަޅުަގނުޑވެސް ޙާސިލްވާނެކަމާމެދު

 35ގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުގެްވަރަށްްބޮޑަށްްފާހަގަކުރަންްރ.އަތޮޅު

ްމެންބަރުންގެް ްމަޖިލީހުެގ ްވަޒީރުންގެ ްމިއާއެުކގަިއ ހުށަހެޅުމަކަށް.

ްދެއްކެިވް ްބެހޭޮގތުން ްއަދާކުރުމާ ްވާޖިބުތައް ްއެބޭފުޅުްނގެ ޒިންމާތަކާއި،

ްސުނާމީގަިއް ްމޭރުންކުރުވާގޮަތށް ްވާހަކަ ްސުނާމީެގ ވާހަކަތަުކގައި

ްމީހުންގެ ްވާހަކަތަުކަގިއްްޙާލުގައިޖެހުނު ްއެދެްއކެިވ ްބުަރވެ ަމއްޗަށް

ނޑުްހަމަް  40އެބޭފުޅުންގެްޒިންމާްއަދާނުކުަރއްާވކަމަށްްވާހަކަެދއްެކވިއިރުްައޅުގަ

ްމަހުގައިެވްސް ްމިދިޔަ ްއެންމެފަހުން ްބޭނުން. ްދަންނަވާލަން ރެކޯޑަށްޓަަކއި

ް ްޓެންޓަްށވެސް ްރަެށއްގެ ްއެއް ްހަމައެކަނި ްއުފުލާތީ 4ްްޒިންމާ 25ްލަްއކަ

ސްްރުފިޔާއަށްވުރެްގިނަްރުފިޔާްކަރަންޓުްބިލަކަށްވެސްްދައްކާފަިއވާކަްނ.ްހާ

ްމިހެންް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްހަނދާންކޮށްދެމޭ. ްއުފުލާތީކަން ްޒިންމާ އެއީ

ް ްގަާވއިދުގެ ްއެަބ4ްްމިދެންނެވީ ްަރނގަޅަށް ްވަރަށް ްމާއްދާަގއި  45ވަނަ

ްއަބުަރށް ްޢިްއޒަަަތާިއ، ްމެންަބރެއްގެ ްެއއްވެސް ހުތުރުވާނެްްބަޔާންކުރޭ

ކަމެއްްނުކުރުމަށް.ްއެހެންނަމަެވސް،ްމިމަޖިލީހުގެްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރުންގެް

ްއެބޭފުޅުންނަށްް ްތިއްބަވާހިނދު ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުެގ ްވަޒީރުްނގެ ގޮތުަގއި

ްމިމަޖިލީހުގެް ްވާހަކަދެްއކުމަީކ ްރައްދުާވގޮތަށް ކުޑައިމީސްބަެހއް

ް ްކަމެއް ްކުެރވޭެނ ްމިްގަާވއިދުަގިއވާގޮތުން ްމިވާހަކަ ްމިހިނދުގަިއ  50ނޫން.

ްލާބައަށްޓަކަިއ،ް ްހެާވިއ ްޖީލަށްޓަކައި، ްއަންނަނިިވ ފާހަގަކޮށްލަނީ
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ްެއއްކިާބވެގެްނާވް ްކަންތައްތަކުން ްމިފަދަ ްސުލްޙައަށްޓަަކިއ މަސްލަޙަތާއި

ްއެންމެް ްކޮްށދެވޭނެ ްރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ްހަދައިދިނުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީެއއް

ްއަ ްމިކަން ްކަންތައް. ްމިމޭރުމުން.ްހެޔޮ ްހަމަ ްފާހަގަކޮށްލަނީ ްމި ޅުަގނޑު

ްމިފަދަް ްޒިންމާދާރުުވމާއި ްއުފުލުމާއި، ްޒިްނމާ ްރައީްސ،  55ޢިއްޒަތްތެރި

ްމީހަކަށްް ްކުރުުމަގއި ްކަންތައްތައް ްރިޢާޔަތްކޮްށ ކަންތައްތަކަށް

ްކަމެއްކަުމގަިއް ްލިބޭނެ ްލާބަ ްހެޔޮ ްެއކަމަކަށް ްބުނުމަކީ ކުޑައިމީސްބަެހއް

ްޤަބޫލެ ްވަރަށްްއަޅުަގނެޑއް ްމިވާހަކަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުކުަރން. އް

ްވާަހަކް ްމީހުންގެ ްޙާލުަގއިޖެހުނު ްުސނާމީގައި ްމިދައްކަނީ. އަސަރާެއކު

ްރައްދުާވގޮތަްށް ްކުޑައިމީސްބަހެއް ްެއމީހުންނަށް ްހަދައިގެްނ  60އަްއޑަނައަަަކަްށ

ްއަްއޑަނައަކަ ްއެމީހުން ްރައްދުވާގޮތަށް ްބަހެއް ްއިހާނެތި ްއެމީހުންނަށް ްށްނޫނީ

ްމިއަުދް ްކުރަން ްވާހަކަދެްއކުމަކީ ްބަދުނާމްކޮށް ްސަރުކާުރ ހަދައިގެން

ްއަދިް ްތިމަންނަމެންނަށް ްބުނާކަހަލަ ްމީހުން ްަބެއއް ްނޫން. ހެޔޮވާވަުރްކަމެއް

ްބައިވަރުަތްއް ްލިބޭ ްއެމީހުންނަށް ްއެއީ ްދިމާވާނަމަޭއ. ްކަމެއް އެަެފަދަ

ްަހވާދުް ްކިއެއްތޯ ްއަދި ްފުށް ްހަކުުރ، ނޑޫ، ްހަ ްބާވަތްތަކަްށްގިނަކަމުން.  65ގެ

ްފުދިް ްއެމީހުންނަށް ްވިއްކަނީ ްއެމީހުން ްގެނެސް ްބާޒާރަށް ދަންދެން

ްކަންތައްތަކަށްް ްމިފަދަ ްއެހެންވީމަ، ްލިބިގެން. ްއިތުރަށް އިތުރުާވވަރަށްވުރެ

ްއެމީހުންެގް ްގޮެތްއަގއި ްގޯްސވާފަދަ ްިހތްތައް ްއެމީހުންގެ ރިޢާޔަތްކޮށް،

ްނަފްރަތު ްމީހުންނަށް އުފެދިގެންދާގޮތަްށްކަންތައްަތްއްްހިތްތަކުގަިއްއެަެހެން

 70ްކުރުމަކީްމިއަދުްކުރަންްރަނަގޅުްކަމެއްްނޫން.ްމިވާހަކަްހަމައެކަނި..ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްރަީއސް.ްރެކޯޑަށްޓަަކއިްދަންނަވާލީ.ްުޝކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް
 75ްމުޙަްނމަދުްމަުޖދީްއިްބރާީހމްް

ްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއެނގިފަިއްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްަނން ްކުރިން ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްމަޢާފްކުރަްއވާތި ްއާދެ،
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ްހުރެވުނީ.ްްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމަޑުކޮށްލަިއގެްނ ްއަޅުަގނޑަށްެވސް ްކަންނޭނގެ ނެތީމަ

ްމީހުްންޝުކު ްބައެއް ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި  80ރިއްާޔ

ްބުނީތީް ްމީހަކު ްޙާސިލްކުރުމަށްޓަކައި ްމަޤްޞަުދތައް ްބައެއް އެމީހުންގެ

ްދަްއާކް ްކުުރމަކަށް ްކަންތައްަތއް ްއައިްސ ްއުސޫލުން ްކުރާ ކަންތައްތައް

ްބުނާ ްއެއްެޗއް ްމާބޮޑު ްނެތިްންއެކަމަކަށް ނޑު ްއަުޅގަ ކަށް.ްއެީއްވާހަކަައކަށް

ދެންްއަބަދުވެސްްމިތާްތާއަބަދުވެސްްެއކަންްއޮންނަގޮތް.ްެއަކމެއްްއެމީހުންް

ނޑުމެްން ްއަޅުގަ ްޖެހޭނީ ްބަދަލުކުރަންޏާ ްއެ ްނުކުރެވޭނެ. ްބަދަލެއް  85އެެއއް

ނޑުްވަޒީރުްނެގް އެހެންްގޮތްގޮތަށްްވިސްނަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްއަުޅގަ

ްބެ ްމިމާއްދާއާއި ްމެންބަރުން ްހުށަހެޅިފައިވާްމަޖިލީހުގެ ހޭގޮތުްނ

ްުހށަހެޅުންތަކަށްް ްކޮމިޓީގެ ްޑްރާފްޓިންގ ްބަެއްއ ްއަދި އިޞްލާޙުތަކަށާ

ްޖުމްލަގޮތެއްަގިއް ްދަންނަވާނީ ްއަޅުަގނޑު ްބަލައިާލއިރު އަޅުަގނޑު

ްރަނގަޅުކަުމަގިއް ްމަސައްކަތްަތއް ްކޮށްފައިވާ ްކޮމިޓީން  90ޑްރާފްޓިންގ

ްބަ ްބައެއް ްއެއަށް ްދެން ްދަންނަވަމޭ. ްކުދިުކިދްއަޅުަގނޑު ދަލުތަކާއި

އިޞްލާޙުތައްްހުށަހަޅާފަިއވަނީްއެްފުރިހަމަކުރުމުގެްގޮތުންކަަމށްްއަޅުަގނުޑް

ްރައީސް،ް ްިޢއްޒަްތތެރި ްދަންނަވާފައޭ. ްވާނީ ްމިމަޖިލީހުގައި ތަކުރާރުކޮށް

ްހުށަހެޅިފައިވާް ްމިތަނަށް ްބޭނުންވޭ ްދަންނަވާލަްނ އަޅުަގނޑު

ްޔަޤީންކުރަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްމަޖިލީހުެގްހުށަހެޅުމެއްކަމަށް ްަވޒީރުންެގ  95ން

ްޤާނޫނެއްެގް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ނަޑައޅާނީ ްކަ ްއަދަދު މެންބަރުންގެ

ްބާރުް ްތިން ްިނޒާމެްއގަިއ ްރިޔާސީ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ދަށުންނޭ.

ްފަރާތުންް ްވެިރކަންުކރާ ްނިޒާމެއްަގއި ްރިާޔސީ ްއޮންަނއިރު ވަިކވެފައި

ްމަ ްރައްޔިތުންގެ ްސީދާ ްމަޖިލިސް ްއެކަންްވަޒީރުްނގެ ްޤާނޫނަކުން ޖިލީހުގެ

ްވާނެ.ް ްއެަެކަން ްމަރުޙަލާއަކަށް ްއުނދަގޫ ްވަރަްށ ްއެއީ  100ކުރާކަމަށްވާނަމަ

ްވަޒީރުކަންް ްވަޒީުރން ްނޫން ްއެހެނެއް ްދަތިވެެގންދާނެ. ްހިންގުމަށް ސަރުކާރު

ްޤާނޫނުެގް ްވުޒާާރތައް ަަޒީރުންގެ ްވަ ްއެންޯޑޒްުކރުމާއި، ްކުރިން ދެއްވުުމގެ

ްއެ ްހައްދަވަިއގެން ްތަފާތުްދަށުން ްމިއީ ްބޭްއުވމާ ްގޮތުަގއި ްޤާނޫނެއްގެ ކަްނ

ްއުނދަގޫަތްއް ްބޮޑެަެތި ްވަރަށް ްހަދައިފިކަމަށްވާނަމަ ްެއގޮތަށް ދެކަމެއް.

ްއެަެީއް ްއެހެންީވމަ، ްޤަބޫލުކުރަން. ނުޑ ްއަޅުގަ  105ހުންނާނެކަމަށް
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ްނިޒާމެއްެގް ްިރާޔސީ ްވަކިކުރުާމއެުކގައި ްބާރު ްތިން ްމިކިޔާ އަޅުަގނޑުމެން

ް ްކުަޑކޮށް ްމަނިކުފާނަށްްސިފައާއި ްއެވާހަަކްހަމަ ްފެންނާތީ ޚިލާފުކަމެްއކަމަށް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްރ.އަތޮޅުެގ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮށްލަން. އަރިސްެވސް

ްަވޒީރުްން ްއެަބއޮވޭ ްހުށަހެޅުްއވުމުަގއި ްހުށަހެޅުއްވި ްވަޙީދު ްޢަލީ މެންބަރު

ްޮއވެގެން ްަދއުރެްއ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްވަކިކުރަްނވާނީ  110ޭނ.ްމަޤާމުން

އަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރަންްއެމަނިކުފާނުްއެްހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެޅުއްވުންްޭއަގިއް

ނިޔަތްްވަރަށްްރަނގަޅުކަމަށް.ްއެހެންނަމަވެސް،ްދަންނަވަންތޯްޢަލީްވަޙީދު،ް

ްރައްޔިތުންެގް ްހުށަހަޅާ ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުންގެ ްއެ ްވާނެގޮތަކީ މިކަން

ްބުނެފިކަ ްވަކިުނުކރާށޭ ްއެކަން ްވާނެގޮަތކީ،ްމަޖިލީހުން ްދެން މަށްވާނަމަ

ްނެތްގޮތަްށް ްެއއްވެްސްމަސްޢޫލިއްޔަެތއް ްެއއްފަރާްތކޮށް ްޒިންމާއިން  115މަޤާމުގެ

ްބައްދަލުވުމަކަްށް ްއެއްވެސް ްނުކުމެފަަައި ްވަދެވަދެފައި ްއޮފީހަށް ހަމަ

ްއެގޮްތޯތް ްހުންނާނީ. ްބަހައްޓާފައިަި ްބައިވެރިުނވާގޮތަށް ްކަމަކަށް އެްއވެސް

ްނޫނިްއޔާމުން ްފަރާތަކުންްްރަނގަޅީ، ްއޮްތ ްވަކިކޮށްެލވެން ްއެ އަަވހަށް

ްނުކުތާެއްއް ްވިސްނާލަންޖެހޭ ްމިއީ ްއެހެންވީމަ، ްރަނގަޅީ. ވަކިކޮށްލުންތޯ

ްއަޅުަގނުޑް ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވަން. ނޑު ްއަުޅގަ  120ކަމުގައި

ްހިތްް ްދަންނަވާލާ ްމިހާރުވެސް ްއަޅުަގނޑު ްވާހަކަދައްކާއިރުެވސް މިމޭރުމުން

ް ްރޭަގއި ް)ށ(12ްްއޮތީ، ްހުށަހެޅި ްއަޅުަގނޑު ްުގޅިގެން ްމާްއދާއާއި ވަނަ

ްކުރީގަިއް ްހަމަ ްބަަަލައިފިމޭ ްއިތުރަށްވެްސ ނޑު ްއަުޅގަ އެމައްސަާލގައި

ްޑިސިޝަންެއއްްނަންަގވާފައިްޮއތްކަމަށްްއަޅުަގނޑަށްްމަޢުލޫމާތުްލިބިފައޭ.ް

ް125 

ްއްޖެ.ްއާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްޝުކުރިްއާޔްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްދަންނަވަން. ްވާހަކަ ްހުށަހަޅާނެ ނޑު ްއަުޅގަ ްކުރިންވެސް ްއޭގެ

ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް130 

ނޑުމެްންްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙަަސންް ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ
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ްމުހިންމުކަމެއް.ްްްހަކަެދއްކެވުްނ:ޢަފީފްްވާ ްއެއީ ްހާމަކުރުން ްޙަޤީޤަތް ްމިތަނުަގިއ ވާހަކަދަްއކާއިުރގައި

ްލިބޭް ްމީހުންނަށް ްތިބި ްޙާލުަގއިޖެހިފައި ްސުނާމީގައި ްއަޅުަގނޑުމެން މިއަދު

ްޤަބޫލުކުރާނެް ްބުނީމާ ްއެހެރީ ްގުދަންތަކުަގއި ްއެސް.ޓީ.އޯ ްސާމާނޭ ކާޑުެގ

ްއެހެންވީމަ ްނުހުންނާނެ. ްމީހަކު ްޙަޤީޤަތްް، ްދައްކަްނވާނީ ްވާހަކަތައް  135އެފަދަ

ްރައީްސ،ް ްބަަލއިގެން.ްިޢއްޒަްތތެރި ްހިނގާގޮތް ްއެަެކަންަތއްތައް ބަލާ،ްއަދި

ްަވޒީރުްނެގް ްމިވާ ްހުށަހެޅިފައި ްކުރިމައްޗަށް ްައޅުަގނޑުމެންެގ ްމިއަދު އާދެ،

މަޖިލީހުގެްބާބު،ްއާްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްހިމަނަންޖެހޭްވަޒީރުންގެްމަޖިލީހުގެް

ްކޮންމެއަކަްސް ްއެބަހުރި. ްހުށަހެޅިފަިއ ްއިޞްލާުޙތަކެއް ްގިނަ ްވަރަށް ބާބަށް

ްޙައްޤެްއ.ް ްލިބިގެންވާ ްމެންބަރަކަށް ްކޮންމެ ްހަމަ ްހުށަހެޅުމަކީ  140އިޞްލާޙު

ްކަމަީކް ްބައެއް ްފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ްތެރެއިން ްމީެގ ނޑު ްއަުޅގަ ނަމަވެސް،

ަގއިްިތއްބަވާްބޭފުޅުްންޑްރާފްޓްކުރާްކޮމިޓީންްމިްޑްާރފްޓްކުރާއިރުަގއިްއެތާނ

ްއެތާނަގިއް ްކަންތަްއތައް ްމިވާ ްިއޞްލާޙުތަކުަގއި ްމިވާ ްހުށަހަޅުއްވާފައި މި

ްވެދާެން ްފަހަރެއްަގއި ްހުށަހެޅުއްވީ. ްއިޞްލާޙު ްމިމަޖިލީހަށް ފާހަގަނުކުރަްއވާ

 145އެއީްއެބޭފުޅުްނގެްއިޞްލާޙުަތެކއްްނޫންކަމަށް.ްވަކިްފަރާތަކުްންޙަވާލުކުރީމާް

ްމި ްވުްންއެކަށީގެްނާވްސޮއިކޮށްލާފައި ްހަމަ ްހުށަހެޅީކަމަށް.ްއެވެސް ތަަަނަށް

ްއަނެއްް ްފާހަަގކޮށްަލންޖެހޭ ނޑު ްަރއީސް،ްއަުޅގަ ކަމެއް.ްއާެދ،ްޢިއްޒަތްތެރި

ނުކުތާއަކީްމިްއިޞްލާޙުތަކަްށްބަލާއިރުަގއިްމީަގއިްއެބަހުރިްަވރަށްްއެްއގޮްތް

ްެއްއގޮތްކު ްައއިސް ްބައްދަލުވުމަށް ްނުރަސްމީ ެރވިދާނެްއިޞްލާޙުތަކެްއ.

ްވަގުުތް ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްމިއީ ްެއހެންވީމަ، ްއެބަހުރި.  150އިޞްލާޙުތަކެްއ

ްއެްއގޮތްކޮްށް ްިމ ްައއިސް ްއެގޮތަށް ްކަންތައްތައް. ްހުރި ސަލާމަތްކުރެވެން

ްގާތްަގނޑަކަްށް ްމިއޮތީ ްމިހާރު 4ްްއަޅުަގނޑުމެން ުދވަްސ5ްްދުވަްސްޫނނީ

ްއޮ ްމިހެން ްނިންމަން. ްމަސައްކަްތ ްމިފަދަްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ންނައިރުަގއި

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމިކަންތައްތަކަށް ްނުބަލާ، ނޑުމެން ްއަުޅގަ ކަންތައްތަކަށް

ނޑުމެންެގް ްއަޅުގަ ްހަމަ ްހުށަހެޅުމުން ްއިޞްާލޙު ްމިގޮތަށް  155ނުވިސްނާ

ވަގުތުަތކެއްްއެބަދޭްބޭކާުރެވެގން.ްއާދެ،ްކޮންމެއަކަސްްރިާޔސީްނިޒާމެއްަގިއް

ްވާހަކަ ްއޮންނަ ްވަކިވެފައި ްބާރު ނޑުމެންނަްށްްތިން ްއަުޅގަ ދެކެވުމުންދާއިރު

ްއޮތްކަމުގަިއވިަޔްސްރައްޔިތުންެގް ްނިޒާމެއް ްކޮްނމެ ްއެއްޗަކީ ވިސްނާލަންޖެހޭ
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ްޑިމޮކްރަސީއަްށް ްއެއީ ްއޮންނާނީ. ްއޮންނަްނޖެހޭނީ، ްއެތަނެއްަގއި ބާރު

 160މަސައްކަތްކުރާްތަެނއްަގއިްކަމަށްވަންޏާ.ްޑިމޮކްރަސީްއެތަނެްއގައިްއޮިތއްާޔ.ް

ްއެހެންވީމަ ްބާރުތަކަށްވުެރް، ްހުރިހާ ްއެހެން ްބާރަކީ ްމަިޖލީހުގެ ރަްއޔިތުންގެ

ްލިބިގެްނާވް ްއިތުަރށް ްއިމްތިޔާޒްަތކާިއ ްއެހެން ްއަދި އިޚްތިޔާރުތަާކއި

ްއަިދް ްފަާރތުންވެސް ްބާރުގެ ްޤާއިމްކުރާ ްޢަދުލްއިންޞާފް ތަންތަން.

ްކުރަމުްން ްކަންތައްތަކެއް ްފަރާތުން ްހިންގާ ްވެިރކަން ޚާއްޞަކޮށް

ްއޮންަންގެންދަން ނޑައަޅާަފއި ްކަ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންެގ  165ޖެހޭނީ

ްމަްއޗަްށް ްޤާނޫނުތަކެއްގެ ްފާސްކުރާ ްަމޖިލީހުން ްރަްއޔިތުންގެ ގޮތްތަކަކަްށ،

ްޢައްޔަނުކުާރް ްކެބިނެޓަްށ ްނިޒާމެއްަގއި ްރިާޔީސ ްއެހެންވެ ބިނާކޮށް.

ްމެންބަރުންްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްރުހުންްހޯދަންްމިޖެަެހެނީ.ްއާދެ،ްއެއާް

ޚިލާފަށްްބަރުލަމާނީްނިޒާމެއްަގއިްޢާންމުގޮެތއްަގއިްކެބިނެޓްަގއިްމިތިއްަބވަީން

ްމަޖިލީހުެގް ްރައްޔިތުްނގެ ްއެހެންވީމަ، ްމެންބަރުން. ްމަޖިލީހުގެ  170ރައްޔިތުންގެ

ްވޯޓުެދްއާވް ްއަިމއްލައަށް ްކޮންމެއަަކސް ްމެންބަރުންނެއް ްއެ ްހޯދާކަށް ރުހުން

ްޢިއްޒަތްތެ ްއާެދ، ްނޯންނާނެ. ްއަޅުަގނޑުމެްންގޮތަކަށް ްަރއީސް، ރި

ްބަލައިލާއިުރގައިްމިްއިޞްލާޙުަތކާއިްއަދިްޑްރާފްޓްކުރާ...ް

ް

 175ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެަެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްމެންބަރުންްހުށަހަޅާފައިްހުރިްޑްރާފްޓްތަކާްމާބޮޑުްތަފާތެަެއްްނެތް.ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙަަސންް
ްވާހަކަެދއްކެވުްނ:ްޢަފީފް

ް

 180ްވަގުތުްހަމަެވއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްހުށަހަޅާްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙަަސންް ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްޮއތްތާނގަިއވެސް ްކުރިއަށް ްއެހެންވީމަ،

ްޑްރާފްޓްތަކެްއްްްޢަފީފްްވާހަކަެދއްކެވުްނ: ްއެއްގޮްތކުރެވޭ ްައޅުަގނޑުެމންނަށް ޑްރާފްޓްތަކަކީ

ްމުހިންމުްކަމަށްވަ ްެއއީ ްގެންދިއުން ްކުރިއަށް ްމަަސއްކަްތ ްއެ ންޏާ

ނޑުގެްވާހަކަްނިންމާލާނަން.ް  185ްކަމެއްކަމަށްްދަންނަވަމުން،ްައޅުގަ
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ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަްތތެރި ްފާދިއްޕޮޅުގެ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްމެންބަރުްވަ ްއިބްރާހީމް.ްޢިއްޒަްތތެރި ޑައިގެންްނެތް.ްހުވަދުއަތޮުޅްޙުސައިން

ްދެކުނުބުރީގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެްނބަރުްޢައްބާސްްއިބްރާހީމް.ް

ް

ްކުރިމައްަޗްށްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްައޅުަގނޑުމެންެގ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި  190ްޝުކުރިއްާޔ

ްމާއްްޢައްާބސްްިއބްރާީހމްް ްމިބާބުގެ ްމަޖިލިސް، ްވަޒީުރންގެ ްމިވާ ްދާތަކަށްްހުށަހެޅިފައި

ްދަންނަވާލަން.ްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްިޚޔާލު ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްބެހޭގޮތުން ްއިޞްލާޙުަތކާ ހުށަހެޅިފައިވާ

ްހުށަހަޅުއްވާަފިއާވް ްމި ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓް ްދެކޭގޮުތގަިއ ނޑު ްއަުޅގަ އާދެ،

ްވިސްނަވާަފިއް ްކަންތައްތަކަށް ްގިނަ ްވަރަށް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ޑްރާފްޓަކީެވސް

ް ްރަނގަޅަށް ްދަންނަވަން.ްވަރަށް ްޑްރާފްެޓއްކަުމގަިއ  195ެއކުލަވާަލއްވާަފއިވާ

ްއިޞްލާޙުކޮށްލަންް ްކަންތައް ްކުދިކުދި ްބައެްއަކހަލަ އެހެންކަމާއެުކވެްސ،

ްއެގޮތަްށް ްއިޞްލާޙުތައް. ްހުރި ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްމެންބަރުން ްބައެއް ފެންނާތީ

ްމަޖިލިސްް ްަވޒީރުްނގެ ްމިބާބުގަިއ ްޑްރާްފޓްގަިއ ްމި ބަލައިލާއިުރގައި

ްއެަބިއް ްމިބާބުގައި ްނެތީމަ ްބަޔާންކުރައްވާަފއި ްގޮތް އެކުެލވިފަިއވާނެ

ްމަޖިލިސްް ްއާދެ،ްަވޒީުރންގެ ްއަޅުަގނޑަށްވެްސްފެނޭ.  200އޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް

ްވާގޮުތގެމަތިންް އެކުެލވިގެްނވަނީްމިހާރުްހުށަހެޅިފައިްހުރިްއިޞްލާޙުތަުކަގއި

ްނާ ްބަްނޑާރަ ްއަދި ްނާއިާބއި ްވުޒާރާަތުކެގްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ އިުބއާިއ

ްމާއްދާެއްއް ްއޮްނނަ ްއެބަިއ ްގޮތަކަށް ްެއކަހަލަ ްހިމެނޭގޮތުންނޭ. ވެރިންނޭ،

މިހާރުްގދ.ގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްވަޙީދުްޢަލީްހުށަހަޅުއްވާ،ް

ްޢަބްދު ްެމންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްޅ.އަތޮުޅގެ ްތާއީދުކުރައްވާަފއިާވްهللا  205ޢަލީ

ްެއބަ ްމިގޮތަށް ނޑަށްެވްސްއިޞްލާޙުަގއި ްައޅުގަ ްވަރަށް ްެއއީ އޮތް.

ްރައްޔިތުްނެގް ްހަމައެހެންމެ ްއިޞްލާޙެއް. ްތާއީދުކުެރވޭ ޤަބޫލުކުރެވޭ

ްއެކުަލވާުލން،ްެއއީެވްސް ްމަޖިލިސް ްަވޒީރުންގެ ްލިބިގެން ްރުހުން މަޖިލީހުގެ

ްަވކިްން ްވަނީ ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓް ްމިހާރު ްމިވާހަަކ އޮންނަންޖެހޭނެކަމެއް.

ްަރއީސު ަްްލިޔުްއވާފައި ްއޮންނަން ްއެބަިއ ްބާބަށް  210ލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ

ްބޮޑަްށް ްއެހެންނަަަމަެވސް، ްހުށަހަޅުއްވާަފއި. ފެނިވަޑަިއގަންނަާވކަަަމަށް

ްއޮތުްން ްަބއިަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްަވޒީރުންގެ ްެއބައި ްޤަބޫލުކުެރވެނީ އަޅުަގނޑަށް
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ްތާއީދުކުާރް ްެއައށް ްއެގޮތަށް ްއެހެްނވީމަ، ްކަެމއްކަމުަގއި. ްރަނގަުޅވާނެ އެއީ

ްމެންބަރުންްވާހަ ްމަޖިލީހުެގ ްވަޒީރުންގެ ްދެން ްދަންނަވާލަން. ކަ

ްރަނގަީޅް ްޮބޑަށް ްލަފާކުރެވެނީ ްއަުޅަގނޑަށްެވސް ްއެއީ  215ހުވާކުރެްއވުން،

ްކުރިމަތީގަިއް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ވަޒީރުްނގެ

ްމަޖިލިސްް ްވަޒީރުްނގެ ްއެ ްސަބަބަކީ ްއޮުތން. ްގޮތަކަށް ހުވާކުރަންޖެހޭ

ްފަރާތަކީްއަ ްޒިންމާވާ ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްދެޭކގޮތުަގއި ޅުަގނޑު

ްރަނގަޅުކަމަްށް ްއޮތުްނ ްެއގޮތަށް ްއެ ްއެހެްނވީމަ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ.

ްދޭތެރޭގަިއް ްއެަކމާ ނޑިޔާރުން. ްފަ ްލައިދެއްވާނީ ްހުވާ ްދެން  220ފެންނަނީ.

ްވާކަހަަލް ްއެޮގތަށް ްއެކަން ްއެހެންވީމަ، ްނެތް. ްޝަްއކެްއވެސް އެްއވެސް

ްފެންނާތީްގޮތަަަ ްއަޅުަގނަޑށް ްފެންނަކަމަށް ްއޮތުން ްއެމާއްދާ ކަށް

ްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންގެްމަސްޢޫލިއްޔަތުތަުކގެް ދަންނަވާލީ.ްދެންްވަޒީރުްނގެ

ްނެއްޓިފަިއް ްއަތްޕުުޅން ްއަނެއްހެން ްހަމަ ްހީވަީނ ނޑަށް ްއަުޅގަ ތެރޭގައި

ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެކުަލވާެލއްވުުމގެްވާހަކަ.ްއެއީ  225ވެސްްހަަމްއޮތީހެންްއެްބަޖެޓް

ްއޮންނަންވާނެކަމަށް.ް ްއެބައި ްތެރޭަގއި ްމަސްޢޫލިއްަޔތުތަކުގެ ްވަޒީރުންގެ ފެނޭ

ްދެތިންް ްމަދު ްވަރަްށ ްކުޑަުކޑަ ްވަރަށް ްމިކަހަލަ ްމިހެންވީމަ، އާދެ،

ްފުރިހަމަކޮށްލެއްވިދާނެހެން.ް ްމިބާބު ްހީވަނީ ނޑަްށ ްއަުޅގަ އިޞްލާޙަކުން

ްތެ ްިއޞްލާޙުތަކުގެ ްހުށަހެޅިފަިއވާ ްިމަކންތައްތަްއވެސްްއެހެންވީމަ، ޭރގައި

ްފާްސެވގެންދާނެކަމަށްް ްއިޞްލާޙުތަާކއެީކގައި ްިމ ްހުރުމާއެކީަގއި  230ހުށަހެޅިފައި

ްވާހަކަިއަގިއް ްދަްއކަމުންދާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްޙަޤީޤަތުަގއި ްއާދެ، ފެނޭ.

ްއޮންނަނީް ްބާރު ްއެ ްއަދި ްއަންނަނީ ްފެށިގެން ްބާރެއް ްހުރިހާ މިދައްކަނީ

ްކަމަށްް ްއަތުަގއި ްއެބަްރައްޔިތުންގެ ްއަުޅަގނޑުމެން ްހިންގަން ްބާރު ްއެ ާވއިރު

ްޤާނޫނުަތއްް ްބާާރއި، ްހިންގުމުެގ ްދަޢުލަތް ްެއއީ ްފަރާތްތަަކކާ. ޙަވާލުކުރަން

 235ްހެދުމުގެްބާރާއި...

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއެްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްމިހެން. ްބާރަކަށްވުެރްއާދެ، ްއަެންއ ްބާެރއް ްއެްއވެސް ްހެންވީމަ،
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ްެއްްޢައްާބސްްިއބްރާީހމްް ްޒާތުގައި ްއޭެގ ްބާރުވެސް ްތިން ްއޮތުމަށްވުރެ ްއެހެން  240ްބާރުގަދަކޮށް

ްއަޅުަގނޑުމެްންްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެއީ ްހަމަޖެހުން ްޤާނޫނުތައް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ހިނގޭނެގޮތަށް

ްގޮތެްއގަ ްހަރުދަނާ ްބާރު ްއޮންނާނެްރައްޔިތުންގެ ްގެންދިއުަމށް ްކުރިއަށް އި

ްދަންނަވާލީ.ް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެވާހަކަ ްފެންނާތީ ްގޮްތކަމަށް ްރަނގަޅު އެންމެ

ްޝުަުކުރިްއޔާ.ް

ް245 

ްދެކުނުބުރީެގްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނިލަންދެއަތޮޅު ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެިރ ޝުކުރިއްޔާ

ް ްމިވަގުތު ްނާޝިދު. ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްނެތް.ްޢިއްޒަތްތެރި ވަަޑއިގެން

ްމަސީޙްްމުޙަންމަދު.ްهللاްފުވައްމުލަުކގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު

ް

ްބާބުގަިއްްهللاްފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްޢަްބދު ްމަޖިލީހުގެ ްވަޒީރުްނގެ ްއާދެ، ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި  250ްޝުކުރިއްޔާ

ްްމަީސޙްްމުަޙންަމދުް ްއެކުލެވެނީ 12ްްމި ްމި ްާއދެ، ްއަުޅގ12ްްަމާއްދާ. ްނޑުމެންނަށްްމާއްދާއަށް

ްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިވަނީ 69ްްހުށަހެޅިފައި ްމި ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި 12ްިއޞްލާޙު.

ްކޮމިޓީންް ްޑްރާފްިޓންގ ްއެބައިނގޭ ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްބަލާއިރު މާއްދާއަށް

ްދިރާސާކުރަްއވާ،2ްް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްދުވަސްމަިތން އަހަރެއްހާ

ްއު ްޑްާރފްޓަކީ ްމިއޮތް ނޑުމެންނަްށްއެކުަލވާލަްއވާފައި ްއަުޅގަ  255ސޫލެްއގެގޮތުން

ްިއޞްލާޙުތަކަށްް ްއެހެންނަމަވެސް، ްޑްރާފްޓެްއަކމަށް. ބަލައިގަެނވިދާނެ

ްކަންކަްން ްއިތުރަށް ްނޫނީ ްގޮތުން ްފުރިހަމަކޮށްލުމުގެ ްއިތުރަށް ބަލާއިރު

ްއިތުރަށްް ްއެަކއުންޓެބިލިޓީާއއި.ްޖަވާބުދާރީކުުރވުން ްނޫނީ ްގޮތުން ސާފުވުމުގެ

ްްފުރިހަމަކުރުމުގެ ްއިޞްލާޙުތައް ްބައެްއ ްއެންެމްގޮތުން ްއެަެއީ ބަލަިއގަތުން

ްރައީސް،ް ްޢިްއޒަތްެތރި ްދެކެން. ނޑު ްައޅުގަ ްކަމެްއކަމުަގއި  260ރަނގަޅު

ްިރޔާީސް ްަވކިވެަފއިވާ ްބާރު ްތިން ްވަންޏާ ްދަންނަވާކަމަށް ޙަޤީޤަތަށް

ްކޮންމެހެންް ްާބރު ްމަޖިލީހުގެ ްވަޒީރުން ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ނިޒާމެއްަގއި

ްިމްމާބޮޑުކުރާކަށް ްއަުޅަގނޑުމެން ްއެހެންނަމަވެސް، ްނުޖެހޭ. ެވސް

ްތަޖުރިބާް ްތެެރިއން ްމާީޒގެ ްއަދި ްމިވަގުާތއި ްިމގެންނަނީ އިޞްލާޙުތައް

ްބަެއްއް ްތަފްސީލުކޮށް ްއެބަޖެހޭ ްއަުޅަގނޑުމެން ްވާތީ  265ހޯދައިގެންކަމަށް

ކަންތައްތައްްލިޔަން.ްސަބަަބީކްއެްކަރަޕްޝަނާއިްކަރަޕްަޝންްނައްތާލުމާއިް
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ްަވޒީރު ްއެމީހުންްއަދި ްަރއްޔިތުންަނށް ްކުރުވުމާއި ްޖަވާބުދާރީ ން

ްރައްޔިތުްން ްައދި ްޖެހޭނެކަމާިއ ްއަދާކުރަން ްމަސްޢޫލިއްޔަުތ އަދާކުރަންޖެހޭ

ްފުރިހަމައަްށް ްކަންތައްތަްއ ްުއންމީދުކުރާ ްފަރާތުން އެމީހުންގެ

ްކުރަންޖެހޭތީ.ް ްމިކަންތައްތަްއ ްައޅުަގނޑުމެން  270ހާސިލުވުމަށްޓަކައި

ްރަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްބަލާލުމުން ްއެބަްއީސް،ްއާދެ،ްޑްރާފްޓް ނުޑމެންނަށް އަޅުގަ

ްމި ްކުރުވަނީީކ.ްއިނގޭ ްަޖވާބުދާރީ ްވަޒީރުން ްނޫންކަން ްއެކަނި ޑްރާފްޓުން

ްއެބަް ްއަުޅަގނޑުމެން ްބާބުގަިއވެސް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ އާދެ،

ްއިތުބާުރް ްއެީއ ްކުުރވުން ްޖަވާބުދާރީ ްެއއް ްމުހިންމު ްއެންމެ ފާސްކުރަން

ްއޭަނެގްނެތްކަ ްުގޅިގެން ްމަޤާމާއި ްއަދާކުރާ ްވަޒީަރކު ްއާެދ،ްެއއީ ްވޯޓު.  275މުގެ

ްވަޒީަރުކް ްއެ ްފާްސެވއްޖިއްާޔ ްއެ ްއަދި ްެނގި ްޯވޓު ްނެތްކަމަށް އިތުބާރު

ްހަމައެކަނިް ނޑުެމން ްއަަަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްޖެހުން. ްދޭންޖެހޭ އިސްތިޢުފާ

ްިވސްނައިގެން ްެއކަނި ްބާބަށް ްއެކަނި ްބާބު ްމި ްމަޖިލިސް ެންއްވަޒީރުްނގެ

ްގޮތަކަްށް ްރަނަގަަޅު ްއެންމެ ްކުރުވުން ްޖަވާުބދާރީ ްމި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް،ްިމް ްދެކެން. ނޑު ްައޅުގަ ްނުދާނެކަމުަގއި  280ފަޙުމްވެގެން

ްއެބަޮއޭވް ްމީގައި ްކަމަކީ ްފާހަގަކޮށްލާ ނުޑްޚާއްަޞޮގތެއްަގއި ްއަުޅގަ ބާބުގައި

ނޑުމެންްމިހާރުް،ްވަޒީރުންްކޮށްގެންްުނވާނެްކަްނތައްތައް.ްއާދެ އެީއްއަުޅގަ

ް ްއެއީ ްކަމެއް ްވިސްނަްނޖެހޭ ްވަރަށް ް)ރ(8ްްޚާއްޞަކޮށް ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްރަްއޔިތުްން ްއަބަދުެވސް ްއަޅުަގނޑުމެން ްެއއީ ްއާދެ، ޚާއްޞަގޮެތްއގައި.

ނުޑް  285ވާހަކަދަްއކަނީްކޮންފްލިކްޓްްޮއފްްއިންޓްރެސްޓްގެްވާހަކަ.ްާއދެ،ްއަުޅގަ

ްޤާނޫނުއަ ްމިހާރު ްމިއޮތީ.ްޤަބޫލުކުރަން ްިމހާރު ްއޮތްގޮތަށް ސާސީ

ްމިކަންތައްް ްމިެހން ްމުސްތަޤްބަލުަގއި ްއިރާދަކުެރްއވިްއޔާ އެހެންނަމަވެސް،

ްދިންކަމުގަިއް ްވަޒީާފ ްއަދި ްދޭފަރާތުން ްަވޒީފާ ްއެއީ ްނުދާނެ. ވެގެންެނއް

ްވަޒީާފް ްއެ ްޙަްއޤު ްއޮންނާނެ ްފަރާތަށްވެސް ްޤަބޫލުކުާރ ވީނަމަވެްސ،ްަވޒީފާ

ްމި ްނުކުރުން ްވިސްނަިއގެން.ްޤަބޫލު ްކަންތައްތަކަށް ްމިކަހަލަ  290ދެންނެވީ

ްއެހެންނަމަވެސް،ްެއކަމަކަށްްުފރުޞަތުްދީފައިްއޮތްކަމަށްްވަްނޏާ.....

ް

ްޢިއްޒަތްތެަެރިްމެންބަރުްވަގުުތްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
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ްމުސްްهللاފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްޢަްބދު ްއެހެންވީމާ، ްބޭނުންހިފާނެ. ްތަޤްބަލުގަިއްފުރުޞަތުގެ

ްސަލާމަތްވެގެްންްމަީސޙްްމުަޙންަމދުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ްކަމަކުން ްހުރިހާ ްމި  295އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްދާނެ.ްކުރިންވެސްްއަުޅަގނޑު.....

ް

ްވަގުތުްހަމަެވއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއުސޫްهللاފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްޢަްބދު ްފަދައިން ްރަނގަޅޭްދެންނެވި ްެއންމެ ްޑްރާފްޓް ްމި ްގޮތުން  300ްެލްއގެ

ްއަޅުަގނޑަށްްދެންނެވޭނީ.ްުޝކުރިއްޔާ.ްްމަީސޙްްމުަޙންަމދުްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ްނުކުތާެއްއްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނިޒާމާބެހޭ ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެިރ ޝުކުރިއްޔާ

ްސަލީމް.ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްިޢއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދު

ް305 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިނެީގްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ނޑު ްައުޅގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްމިހާރުވެސްްމުޙަްނމަދުްސަލީމްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްސަމީރު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ލެޕްޓޮްޕްްހއ.އަތޮުޅގެ

ނޑުގެްމައްސަަލއެްއްނެގެންދަަވނީ.ްބޭނުންކުރައްވަމުންްއެް  310ތްްލެޕްޓޮޕްްއަޅުގަ

ްމި ްދަންފަޅީގަިއްބޭނުންކުރުމަކުން ްތިން ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ްވެރިންާން ްކުންފުނިތަުކގެ ްވަޒީރުންނާ ްމިތާނގެ ްމަސަްއކަތްކުަރއްވާ. އެބަ

ްހުއްދައެްއް ްެއަކހަލަ ްއެހެންވީމާ، ްތިއްބެވި. ްއެަބ ްބޭފުޅުން ްގިނަ ވަރަށް

ްމިދެއްވައިްޢާންމުކޮށް ްަވގުތު ްގިނަ ްަވންޏާ ްހިނާގްިފކަމަށް ްބަޙުސް ތިބެނީ

ްެއް ްގެންދަވާއިރު ްތާށިކޮށް ްމިކަހަލަ ްއެހެންވީމާ، ްނެތި. ްކަެމއް  315ގަީޑގައި

ްއެންމެންނަށްް ްހަމަ ްއެހެންނޫނިއްާޔ ްކިިހނެއްތޯ. ްގެްނގުުޅއްވުްނ ވިސްނުން

ްއެްއކޮށްްއެްކސެސްްއޮންނަންޖެހޭނެްޝުކުރިއްޔާ.

ްް

ް

 320ްކަށްފަހު()ވަގުުތކޮޅަ
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ްއޮންނަނީްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމި ްަގވާއިުދަގިއ ްފާހަގަކުރެްއިވ ްމެންބަުރ ްިޢއްޒަތްތެރި އާދެ،

ްއެީއް ްބޭނުންކުރުން ްިކޔާ ްގެނެސް ްއެއްޗެތި ްފަދަ ްމަޖައްލާ މެގަޒިން

ްއޭެގް ްލެޕްޓޮޕަކީ ްދެން ްމެންބަރުން. ްޢިްއޒަްތތެރި ްގޮތަކަށް ނުކުރައްވާ

ްޒަރިއްޔާ ްވަސީލަތެއް.މަޢުލޫމާތުގެ ްބޭނުންކުރެވިދާެނ ްއެއްޗެހި ްތަފާތު ްއިން

ްމަޖިލީހާ ްއެބޭނުންކުރަްއވަނީ ްމިހާރު ްއެހެންނަމަވެސް،  325ބެހޭްދެން

ްެއއްެޗއް.ް ްދެންނެވޭނެ ްނެތް ްއަޅުަގނަޑކަށެއް ްކަމަށްވަންޏާ ކަންތައްތަެކއް

ްގޮތުްން ްވިދާޅުވި ްޢާންމު ްއަމީން ނޑަށް ްއަޅުގަ ްއެތެރެއަށް ްމިތާ އެކަމަުކ،

ންޏާްއިންޓަނެޓެއްްލިިބވަަޑއިްނުގަންނަވާެނކަމަށް.ްެއހެންވީމާ،ްދެންްކަމަށްވަ

ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަތި ްެއޮގތުން ްއެހެންވީމަ އަޅުަގނޑު

ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްދެން ްބޭނުންނުކުރެއްވޭެނއޭ. ްލެޕްޓޮޕް  330ދަންނަވަން

ްއަަަޅުަގނުޑް ްކަެމއްނޫނޭ ްއެދެިވގެންވާ ްރަނގަޅު އަނެއްހެން

ްއެްދަންނަވާލަ ްބޭނުންކުރައްަވއިގެން ްލެޕްޓޮޕް ްގެންދެވުމަީކްންޖެހޭ ގޮތަްށ

ްއޮތް ްތ.އަތޮުޅެގްްމިހެން ްނުކުތާއެއް ްީވނަމަވެސް.ްނިޒާމާބެހޭ ކަމެއްކަމުގައި

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙުސައިްންރަޝީދުްޙަސަން.ް

ް335 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޮއންްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްގަވާއިުދގައި ްމަޖިލީހުގެ ްކުރުްނ22ްްނަނީ ްމާއްދާގައި ްވަނަ

ްނަންވެްސްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްލެޕްޮޓޕްގެ ްޭއަގއި ްލިސްޓްަގއި ްކަންތައްތަުކެގ އެކަީށގެންނުވާ

ްދެންް ްނެތް. ްައއިސްފަިއ ްނަންެވސް ްކޮމްޕިއުަޓރެއްގެ ްނެތް،  340އައިސްަފއި

ްލިޔެް ްެއއީ ްޭއގެން ްިކޔަނީ ްއެްއޗެހި ްކިޔުަުްނ ްފަދަ ްމަޖައްލާ ވިފަިއްނޫސް

ްކަމެްއް ްއެކަށީގެްނނުވާ ްކުރުން ްއެހެންވީމާ، ްވާހަކަ. ްތަކެތީގެ ހުންނަ

ްއެހެންވީާމ،ް ްބަލައިުނގަނެވޭނެ. ްގޮތުަގއި ްމަނާކަމެްއގެ ްއެކަން ކޮށްފިނަމަ

ްދަތިް ްހިންގުމަށް ްމަޖިލިސް ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްވިދާޅުވަނީ ްތި މަނިކުފާނު

ްކުރުމަ ްކަެމއް ްކުރަްއވާ ްއެބޭފުޅަކު ްއެކަީށގެްނާވްނުވާގޮތަށް ްހަމަ  345ީކ

ްކަމެއްކަުމގެްވާހަކަ.ްއެހެންވީާމ،ްމަނާކަމެއްްނޫންްއެީއކީްއިނގޭތޯ.

ްް
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ްއާދެ،ްލ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 350ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއާދެ،ްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއިންޓަނެްޓްްޝުކުރިއްާޔ ްހީަވނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ

ްނޫންްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމައްސަަލއެއް ނޑުމެންެގްްބޭނުންކުރެއްިވޔަސް ަަޅުގަ ްއަ ކަންނޭނގެ.

ްއިންޓަނެްޓް ްހަމަ ްެއވެސް ްވާހަކަތަކާ ްުހރި ްަދއްކާފައި ޔައުމިްއޔާތަކާ

 355ްންމެދުވެރިކޮށްްލިބެންްހުންނަްެއއްެޗއްްމަަަޖިލީހުގެްމަސަްއކަަތށްޓަކައި.ްދެ

ްލެޕްޓޮޕްް ްޢާންމުކޮށް ްހަމަ ްއައިސް ްމިހާރަކަށް ްއެތެރޭގައި މިތަނުގެ

ްމިް ްމަޢުލޫމާތުތައް ްބައެއް ްހުންނަ ްދީފައި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ބޭނުންކުރެވޭ.

މަޖިލީހާއިްބެހޭްމަޢުލޫމާތުތައްެވސްްލެޕްޓޮޕުންްބަލަންޖެހޭ.ްދެންްއަޅުަގނުޑް

ްހުޅުވާފަް ްބޭފުޅަކު ްދެންނެީވ ްއެވާހަަކ ްލެޕްޓޮޕަކުންްއިްއޔެަގއި ްހުިރ އި

ްއަޅުަގނޑަްށް ްވީމާ، ްވާހަކަ. ްހުރި ްއަލިެއޅިފައި ްލޮލަށް ނުޑގެ  360އަަަުޅގަ

ްލެޕްޓޮްޕް ްފަހަރެްއގަިއވެސް ްދެންނެވީ. ްެއވާހަަކ އުނދަޫގވެގެން

ްނޫން ްމައްސަލައެްއ ްއެތެޭރގަިއ.ްްބޭނުންކުރުމަކީ ްމިތަނުގެ ކަންނޭނގެ

ްއިންޓަނެ ްވާހަަކއަކީ ްމިުއޅޭ ްދަންނަވަން ްބޭނުންކުރިޔަްސްއަޅުަގނުޑ ޓް

ްލިޔެވިަފއެްއްމައްސަލަެއއް ްގަާވއިދުަގިއ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްެއގޮތަކަެށްއ ނޫނޭ.

ްނުެވވޭެން ްވިާދޅެއް ްކަމަކަށް ްމަނާކަމެއް ްއެީއ ްއެހެންވީމާ،  365ނޯންނާނެ.

ްއެްއވެސްްބޭފުޅަކަށް.ްުޝކުރިްއޔާ.

ްް

ް

ްބޭފުޅަކުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެްއވެސް ްކަމަކޭ ްއެހެްނނޫންތޯ.ްއާދެ،ްްއާދެ،ްމަނާ ްުނވޭ ވިދާޅެއް

ްނިޒާމާބެހޭް ްސަމީރު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެިރ ްހއ.ގެ  370ދެން

ްނުކުތާއެއް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ްެނގީަމްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްނުުކތާއެއް ްނިޒާމީ ްއަަަޅުަގނޑު ްމަނިކުފާނު ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި
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ްޢިއްޒަތްތެިރްްެކވުން:އަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއް ްއިނގޭޯތ. ްހިތާމަކުރަން ްެގންދަވާތީ ްެއގޮތަށް ްެއކަން  375ނުދެއްވާ

ްރައީސް،ްެޓކްނޮލޮޖީއާއި.....

ް

ް

ްމިްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެއްފަހަަރާކްއަޅުަގނޑަށް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ

 380ްފުރުޞަތެއްްނޭރުވޭ.ް

ް

ްވުން()ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެ

ް

ްއިޙްތިރާމާއެުކްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްވަރަށް ްއިނގޭތޯ. ްިތާވހަކަވެސް ްޤަބޫލުކުރަން ްއަޅުަގނޑު

 385އަޅުަގނޑުްމިދެންނެވީ.ްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް،ްމިްޓެކްނޮލޮޖީއާއިްފަހަތަކަްށްްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން:

ނޑުމެ ންްބޭނުންކުރަންޖެހޭްއެއްޗެހިްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްްނުދެވޭނެ.ްއަަަޅުގަ

ނޑުމެންްބޭނުންކުރުންްމަނައެއްެވްސްނޫންްމިއެއް.ް މިއީްމިތާނގައި.ްއަުޅގަ

ްކުރެޭވ.ް ްމިކަން ްމިހާރު ްމަޖިލީހުގައިެވސް ްރަްއޔިތުންގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ އަދި

ްހުއްދަވެްސް ްަވނީ ްިމކަން ްރިޔާސަތުންވެސް ްމަޖިލީހުެގ ްރައްޔިތުްނގެ އަދި

ނޑު ްއަުޅގަ ްރިޔާސަތުްންްްދެއްވާފަިއ. ްމަޖިލީހުގެ ްއެ  390ނުދަންނަވަން

ްވާހަކަެއއް.ް ްިލބޭ ްހުއްދަ ްރިޔާސަތަަަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ހުއްދަދެއްވުމުން

ްދާންް ްުކރިއަށް ްޓެކްނޮލޮޖީއާއި ްމި ްމަނިކުފާނުެވސް އެހެންނަމަވެސް،

ްައޅުަގނުޑް ްކަުމަގއި ްބޭފުެޅއް ްފަސްޖެހިަވޑަިއގަންނަވާ ްނުވަތަ ފަހަނައަޅާ

ްއެހެން ްކަމެއްކަމަށްްނުދެކެން. ްކުރެްއވޭެނ ްމިތާނގައި ްމިަކމަކީ ވީމާ،

ްކުރަނީ.ް ްެއކަން ނޑު ްއަުޅގަ ްހުއްދަކުރާތީ ްގަާވއިދުްނ ްދެކެނީ.  395އަޅުަގނޑު

ްެއވާހަަކް ްެދކޭތީ ްއަޅުަގނޑު ްުހއްަދކަމެއްކަމަށް ްއެކަމަކީ އެހެންވީމާ،

ްނުުކރައްވާނެކަަމްށް ްމަނާ ްއެކަން ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ދަންނަވާލަން

ްއިޙްތިރާމާއެކުްދަްނނަވަން.ްްއަޅުަގނޑު

ް

ް400 
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ްއެހެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުދަންނަވަން ްމަނާކޮށްފީމެކޭ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއާދެ،ްއާދެ، ންޫނންތޯ.

ްމި ްޒަރިއްާޔއިންްއެހެންވީމާ، ްތަފާތު ްލެޕްޓޮޕަކީ ްބެހޭގޮތުން މަޖިލީހާ

ްޢިއްޒަތްތެަެިރް ްއެ ްވާީތ ްއެްއޗެްއކަމަށް ްބޭނުންކުެރވިދާެނ ވަސީލަތްތައް

ްައޅުަގނޑު ްަހއިސިްއޔަތަށް ްއަިމއްލަފުޅު ްދޫކޮށްލާފައިްމެންބަރެއްގެ މެްނ

ްއެ ްމަޖިލީހާޢިއްްބާއްވާނީ. ްމި ްމެންބަރަކު ްަބއްަލާވްޒަތްތެރި ްކަންތައްތައް  405ބެހޭ

ް ްގަވާއިދުގެ ްމި ްމަނާކުރ22ްްާމަޖިލީހުގެ ްފަދަ ްވިދާޅުވާ ްމާއްދާގައި ވަނަ

ްނުކުަރއްވާނެކަމަ ްކަންތައްތައް ްހުއްދަނޫން ްބަލައިގެްންނުވަތަ ްށ

ްމިހާރުް ްމިގޮތުން ްއެހެންވީމާ، ްއާދެ، ްެގންދާނީ. ްކުިރއަށް ނޑުމެން އަަަުޅގަ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްފެލިދެއަތޮުޅެގ ްމިއޮތީ ްއަރުވަން ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ދެން

 410ްމެންބަރުްމޫސާްނިޒާރުްއިބްރާހީމް.ް

ް

ްވަޒީްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޫމސާްނިާޒރުް ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްބާބުް`ްޝުކުރިއްޔާ ްމަޖިލީހުގެ ްރުންގެ

ްހުރިްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހުށަހެޅިފައި ްއަދި ްބެހޭގޮތުން ްއޮތްގޮތާ ްޑްރާފްޓްކުރެވިފައި މިހާރު

ްދަންނަވާލަންް ްެއއްެޗއް ްއަޅުަގނުޑވެްސ ްބެޭހގޮތުން އިޞްލާޙުތަކާ

ްމިް ްމިހާރު ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްގޮުތގަިއ ްަޤބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ  415ގަސްތުކުރަން.

ް ްމިްހަދާ ްއަަމލުކުރަމުން ްކުރީަގއި ްމީގެ ްައޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީއަީކ

ްހުރިް ްތަފާތުތަކެއް ްބޮޑު ްވަރަށް ްޤާނޫނުއަސާސީާއިއ އަންނަ

ްމިް ްއެްއގޮތަށް ްޚިޔާލުތަކާ ްމިހާރުގެ ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ޤާނޫނުއަސާސީެއއް.

ްބޮޑެތިް ްަވރަށް ްދާގޮތުން ްޑްާރފްޓްކުރެވެމުން ްމިހާރު ޤާނޫނުއަސާސީ

ްިގަންބަދަލުތަކެ ްވަރަށް ްގެނެަެސްދޭނެ. ްަރއްިޔތުންނަށް ްދިވެހި  420އް

ްމިިކާޔް ްމިޒަމާނުގައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަދި ްހޯަދއިދެވޭނެ. ޙައްޤުތަކެއް

ްކަންތައްަތްއް ްހިންގުމުގެ ްދައުލަތް ްވަކިކުެރވި ްބާރުތައް ްތިން ޑިމޮކްރަސީަގއި

ްނުފޯ ްުނފޫޒު ްބަޔަކަށް ްއަނެއް ްެއއްބަޔަކު ްގެންދިއުމަށް ރުވޭްއޮމާންކަމާއެކު

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްދާނެ.ްމިކަން ްަބްއޓަންކުރެިވގެން ްމިކަންކަން ްގޮތަކަށް ފަދަ

ްމިހާރުް ްޭބފުޅުން ްބައެއް ްއާދެ، ްޖެހޭނެ. ްޤަބޫލުކުރެެވން  425އެންމެންނަށްވެސް

ްނޫނީް ްހުރި ްހުށަހަޅާފައި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބެހޭގޮތުން ްމަޖިލީހާ ވަޒީރުްނގެ

ްހުށަހެ ްހުރި ްހުށަހަޅުްއވާފައި ްބޭފުޅުން ްވާހަކަފުުޅްބައެއް ްބެހޭގޮތުން ޅުންތަކާ
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ދައްކަވަމުންްމަޖިލީހުންްފާސްކޮށްފައިްހުރިްއުސޫލުަތކާްޚިާލފުކަމަށްްވާހަަކް

ްެއކަްން ްގޮތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެކަަމކު، ްހައްދަވާ. ްއެބަ ދައްކަވާ

ްކުދިކުދިް ްޑްރާްފޓަށް ްއޮތް ްކުރެވިފައި ްމިހާރު ްނޫން. ްއެހެންނެއް  430އޮތީ

ްއިޞްލާޙު ްމިއީްރަނގަޅު ްމިހުރީ. ްހުށަހަޅުއްވާަފިއ ްބޭފުޅުން ްިގނަ ތަެކއް

އެްއގޮތަކަްށވެސްްައޅުަގނޑުެމންްމަޖިލީހުންްބަޙުސްކޮށްފައިްވާހަކަދަްއކާފަިއް

ްކުރިންް ްމީގެ ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްނޫން. ްކަންތަކެއް ްޚިލާފު ްއުސޫލުތަކާ ހުރި

ްރައްޔި ްނިންމާފައި. ްފާސްކޮށް ްބާބު ްބެހޭ ްމަޖިލީހާ ްރައްޔިތުްނގެ ތުްނެގްވަނީ

ްއެތަނަށްް ްާބރެއް ްކިހާވަެރއްގެ ްތަނެއްކަން. ްކޮން ްއެއީ  435މަޖިލީހަކީ

ްނިންމާފައި.ް ްަވނީ ނޑުމެން ްއަަަުޅގަ ްބޭނުްނވާކަން ްދޭން އަޅުަގނޑުމެން

ް 15ްްއާދެ، ްފާސްކޮށްފަިއާވ2227ްްޮނވެމްބަރު ްމަޖިލީހުން ްމި ަގއި

ތައްަތްއްލިޔުމުގައިްބުާނގޮތުންްވިްއޔާްވެރިކަންްހިންގުުމގެްބާރަށްެވސްްކަން

ްކުރަންޖެހޭް ްއެގޮުތން ްލާފައި. ްތެރެއިން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ކުރެވޭނީ

ްއާދެ،ް ްފާހަަގކޮށްަލންޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްގޮުތަގއި ްކަންތައްތަކުެގ  440މުހިންމު

ްމަޖިލީހުެގް ްަރއްޔިުތންގެ ްމިކަންކަންވެސް ްިއޞްލާޙުކުުރމާ ޤާނޫނުއަސާސީ

ްއެގޮ ްހަމަ ްއަިދ ްކުރަންޖެހޭކަން. ްސަރުކާރުްތެރެއިން ްބޮަޑށް ްއެންމެ ތަށް

ްފަރާތައް.ްއާދެ،ްއެީއް ްކުރަންޖެހޭ ްކަންތައްަތކުަގއިްުމސްތަޤީއްލު ހިންގުމުގެ

ްކަންތައްަތއްް ްބެޭހ ްެއކަންކަމާ ްއުފެަެއްދުމާ ްކޮމިޝަންތަްއ މުސްތަޤީއްލު

ްވަީން ްއަަަޅުަގނޑުމެން ްމަޖިލީހުންކަމަށް ްރައްޔިތުންގެ  445ނިންމަންޖެހޭނީ

ްދައުލަތު ްމަޖިލީހަށްްފާސްކޮށްފައި. ްރައްޔިތުންެގ ްބަޖެޓް ެގ

ްޖެހޭނެކަންް ްފާސްކުރަން ްބަޖެޓް ްދައުލަތުގެ ްއެ ގެންނަންޖެހޭނެކަމާ

ްބެހޭގޮތުންް ްަވޒީރުްނނާ ްނިންމާފައި. ްފާްސކޮށް ްވަނީ އަޅުަގނޑުމެން

ްޖަވާބުދާރީް ްުގޅޭގޮުތން ްވަޒީރުންނާ ްވާހަކަަދއްާކިއރުގައި އަޅުަގނޑުމެން

ނުޑމެ ްއަަަުޅގަ ްވާހަކަ ނުޑްހިތަށްއަރަނީްކުރުވުމުގެ ްއަުޅގަ ްދައްކާއިރުަގއި  450ން

މިކަމާްގުޭޅގޮތުންވެސްްއަުޅަގނޑުމެންްވަނީްވަރަށްްމުހިންމުްލިޔުަުމެއްްމިް

ްވޯުޓް ްެނތްކަމުގެ ްއިތުބާރު ްފާސްކޮށްފައޭ.ްއާދެ،ްއެީއްަވޒީރެްއގެ މަޖިލީހުން

މަޖިލީހުންްނެގޭނެކަމާްއެކަންްއެގޮތަށްްކުރެވިދާނެކަންްއަުޅަގނޑުމެންްވަީން

ނޑުްދަންނަވަްންމިއުޅޭްވާހަަކއަީކްފާ ސްކޮށްްނިންމާފައި.ްއެހެްނީވމާ،ްއަުޅގަ
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ްކޮންެމް ްވިޔަްސވެސް ްއަިއކަމުަގއި ްހިާސބަކަށް ްކޮންމެ  455އަޅުަގނޑުމެން

ދުވަސްވަެރްއގަިއވެސްްއަުޅަގނޑުމެންގެްތެރޭގައިްއެކިްިވސްނުމާއިްޚިޔާލުެގް

ސްްއެކަންްއޮތްގޮްތ.ްތަފާތުކަންްހުންނާނެއޭ.ްއެއީްމިހާރަކުްނޫންްކުރީގަިއވެ

ްތިމާް ްތިމާއަށް ްގެންދަާވއިރުަގއި ްހުށަަހޅުއްވަމުން ްއިޞްލާޙު އެހެންވީމާ،

ްހުށަހަޅުއްވާަފިއް ްޚިޔާލެއް ްބޭފުޅަކު ްއެހެން ްޚިލާފުާވގޮތަށް ވިސްނާގޮާތއި

ްއަުޅަގނުޑް ްތެރޭަގއި ްއިޞްލާޙުތަުކގެ ްުހށަހެޅި ނޑުމެން ްއަުޅގަ  460އޮވެދާނެ.

ް....އޮންނާނެްޚިޔާލުްހުށަހަޅާފައި.

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 465ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޫމސާް

ްްނިޒާރުްިއބްާރހީމްްާވހަކަެދއްކެުވން:

ް

ްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެަެރި ްވެމްބަރަށްްނ32ްޮއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް

ްހަމަްްއަސްލަމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަަސއްކަތަށް ްކުަރއްާވ ްމަނިކުފާނު ްނިންމުމަށްޓަަކއި ޤާނޫނުއަސާސީ

ްބާބާއިް ްމި ްރައީްސ، ްޢިްއޒަތްތެރި ްދަންަނވާނީ. ްއަޅުަގނޑު  470ސާބަހޭ

ނޑުްެއއްެޗއްްދަންނަވާލުމުގައިްމިހެންްމިްދެންނެވީްމިް ގުޭޅގޮތުންްއަަަުޅގަ

ްހު ްގުިޅގެން ްނާްއސަވާނެކަމަްށްބާބާއި ްވޯޓަށް ްއިޞްލާޙެަެއް ްތިން ށަހެޅުނު

ްބަލައިގަންނަން.ް ްޖެހޭނީ ނޑުމެން ްއަަަޅުގަ ްނިންމެވުން ްނިންމެވި މަނިކުފާނު

ްނުޖެހޭކަންް ްހިތްހަމަ ްދޭތެރޭގައި ްއެކަމާއި ނުޑ ްއަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް،

ްޖެހުނީް ްދަންނަވަން ްމި ްއެހެން ްފާހަގަކޮށްލަން. ްފުރުޞަތުގައި ްމި  475ހަމަަު

ްމަނިކު ނޑުމެންަނށް ްއަަަުޅގަ ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ބާބަްށ5ްްފާނަށްވެސް

ް ްލިބުނީ ްހުށަހަޅަން ްއަޅުަގނޑުމެްނ4ްްއިޞްލާޙު ްއެއީ ްއަދި ދުަވސްކަން.

ްޖަލްސާއެްއގަިއް ްތިްނ ްއަޅުަގނޑުމެން ްދެދުވަހަީކ އޭގެތެެރއިން

ްއެކަީށގެންާވް ްއެހެންކަމުްނ ްދެދުވަސްެވސްމެ. ްޖެހުނު މަސައްކަތްކުރަން

ްޢިމްލާްްވަގުތު ްހުެރދާނެ ްއޭަގއި ްހުށަހެޅޭއިރު ްއިޞްލާޙުތަްއ  480ނުލިބި

ްއިޞްލާޙުތަކަްށް ްހުށަހަޅާ ްއެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަދި ކުށްތަކާއި

ރިފަރކުރަންޖެހޭްއަރިމަތީގައިްއެްލިޔެފަިއވާްސުރުޙީތަކާްއަިދްނަންބަރުތައްް
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ްނަންބަރުތަާކް ްެއ ްާވއިރު ްނަންބަރުތަކަކަށް ްތަރުތީބުކުެރވޭނެ ްފަހުން އެއީ

ްއިޞްލާޙުަތްއް ްމި ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްެތރި ދިމާނުވެވިގެްނ

ްށ.އަތޮޅުެގް ްހަމަ ްއެގޮތުން ްހިތާމަކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ  485ބަލައިނުގަތްކަންމުން

ްހުށަހެޅުއްިވް ްޙުސަިއން ްޒާހިރު ްމުޙަންމަދު ްލުބްނާ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްހުށަހެޅު ްއަޙްމަދުްސަމީރު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަްތތެރި ްހއ.ގެ އްވިްއިޞްލާޙަާކއި

ނުޑް ްއަުޅގަ ްދޫކޮށްެލއްިވކަމުން ްަބލައިނުގެން ްމަނިކުފާނު އިޞްލާޙެއް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްތާނގަިއެވސް ްއޮތް ްކުރިއަށް ްމިގޮތުން ްއަދި ހިތާމަކުރަން.

ްދޫކޮްށލައްާވކަމުަގިއް ްނާއްސަވާ ްވޯޓަށް ްއިޞްލާުޙތަކަށް  490ރައީސް،ްމިގޮތަަަށް

ް ްމި ްބޭނުންތެރި ްހުރި ްފައިދާ ްރައްޔިތުންނަށް ޤާނޫނުއަސާސީއަްށްވަނީނަމަ

ކޮންމެހެންްގެންނަންޖެހޭްމުހިންމުްއިޞްލާޙުތަކެްއްމަނިކުފާނުްއެްނިންަމާވް

ްމެންބަރުންނަށްް ްގެނައުމަށް ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްސަބަބުން ނިންމެވުމެއްގެ

ނުކުޅެދިއްޖެކަމުަގއިްވަނީނަމަްއޭެގްއިްލޒާމްްމަނިކުފާނުގެްިއސްތަށިފުޅުގަިއް

ްަދން ްވާހަަކވެސް ްޖުމްލަކޮށްްއެޅިގެންދާނެ ްގުޅޭގޮތުްނ ްބާބާއި  495ނަވަން.

ްހުށަހަޅުއްވާަފއިާވް ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓިންގ ްާބބު ްމި ްދަންަނވާނީ އަޅުަގނޑު

ްއިތުރުް ްއިޞްލާޙުަތކާއެކު ްއަދި ްުފރިހަމައޭ. ްވަރަށް ްހަމަ ގޮތްވެސް

ްޤަބޫލުކުރެޭވ.ް ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްދާނެކަމަށް ްލިބިގެން ްބާބަށް ްމި ފުރިހަމަކަމެއް

ްވަޒީރުންް ްދައުލަތާިއްއެގޮތުން ްކުީރަގއި ްމީގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްމަޖިލީހަކީ ގެ

ްވެރިކަްން ްާބރު، ްހިންގުމުގެ ްވެރިކަން ްބާބުގައި ްމި ްވެރިކަން  500އަމިއްލަ

ްވެިރަކންްހިންގުމުގެް ހިންގުމުގެްބާރުްއެްމާއްާދއަްށްހުށަހެޅިްއިޞްލާޙުގައި

ްަމޖިލީހަށްކަމަ ްަވޒީރުންގެ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަާށއި ްލިބިގެންވަނީ ށްްބާރު

ްނުދިޔަަކމުގަިއވިަޔްސް ްފާސްވެގެްނ ްއިްޞލާޙު ްހުށަހެޅި ބަޔާންކޮށް

ްއެއްސަެފއްަގިއް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއެކު ްޤަބޫލުކުެރވޭގޮތުްނ އަޅުަގނޑަށް

ްހިމެނިގެންދާް ްބްރާންޗްަގިއ ްއެގްެޒކެިޓވް ްއާދެ، ްބާރު ްހިންގުމުގެ  505ވެރިކަން

ްމިދެންް ްއެހެންކަމުން ްމަޖިލީހަކީ. ްަވޒީރުންގެ ްއެގްެޒކެިޓްވްބައެއް ނެވި

ްއެީއް ްުކރުވުމަކީ ްޖަވާބުދާރީ ްޖަވާބުދާރީވުމަކީ ްރައްޔިތުންނަށް ބްރާންޗް

ް ްބާބުގެ ްމި ްއެގޮތުން ްމުހިންމުކަމެއް. ްމާއްދާއިނ6ްްްބޭނުންތެރިވެފައި ަވނަ
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ނުޑް ްއަޅުގަ ްދާކަން ްހާސިލުވެގެން ްފުރިހަމައަށް ްވަރަށް ްމަޤްޞަދު މި

 510ްފާހަގަކުރަން.ްޭއގެްއިތުރަށް.....

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާ

ް

ްއަްއޑުއަތޮުޅގެްޢިްއޒަތެރިްމެންބަރުްޙުސްނުއްސުޢޫދު.....ްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް
 515ްްއަސްލަމްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްވަގުތުްހަމަެވއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްމަޖިލިސްްްުމޙަްނމަދުްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރު ްވަޒީރުްނެގ ްކޮންފޮމޭޝަނެއް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ

ްމުހިންމުްްއަސްލަމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިޞްލާޙަީކެވސް ްހުށަހެޅި ްހޯދުމަްށ  520ޢައްޔަނުކުރުމުަގއި

އިޞްލާޙެްއކަމުަގއިްދަންނަވަން.ްދެންްމިކަހަލަްކުޑަްވަގުުތކޮެޅއްގެްތެޭރގަިއް

ްބެހޭގޮތުން ްބާބާއި ްވާހަކަެވްސްްމުޅި ްނުެދއްޭކނެ ްވާހަކަ ދައްކަންހުރި

ްދަންނަވަމުންްކުރުކޮށްލާނަން.ްޝުކުރިއްާޔ.ް
ް

ްމަޖިލީހުގެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްަދއްަކވަުމން ްވާހަކަފުޅު ްމި ްމެންބަރު.  525ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި

ްވަރަްށް ްހަމަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްޚިޔާލުފުޅަށް ްފާޅުކުެރއްިވ ރައީސްއާމެދު

ްދަންނަވާނީ.ްޝުކުރުވެ ްއަޅުަގނުޑ ްދަންނަވަމޭ ްުޝކުުރ ިރކަމާއެކު

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްދިޔަގޮްތ ަެގެން ްވެ ްެއކަންތަްއތައް އެހެންނަމަވެސް،

ްއަިދވެްސް ނޑު ްއަަަުޅގަ ްދެން ްއެނގިވަަޑިއަގންނަވާނެ. މެންބަރުންނަށް

 530ދަންނަވާފައިްއޮންނާނީްހއ.ްސަމީރުގެްހުށަހެޅުމުގައިްއަުޅަގނޑުްއިތުރަްށް

ްވާހަ ްދައްަކވަމުންެވްސްބަލާނެ ްވާހަކަފުުޅ ްމިއަދު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ކަ.

ްދެްން ްވާހަކަ. ްއޮތް ްކޮށްފަިއ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެކަން ވިދާޅުެވއްޖެ

ނޑައެިޅެގންްމިއީްެއކޮމަޑޭޓްްކޮށްދެވެްންނެތްްެއއްެޗްއް އެހެންނަމަވެސް،ްކަ

ްދެންް ްގެންދެވެނީ. ްމި ްނުދެވި ްެއޮކމަޑޭޓްކޮށް ްައޅުަގނޑަށް ވެއްިޖއްޔާ

ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާެންއެ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެިރ  535ހެންނަމަވެސް،

ްއަތުް ްލިޔުަުްއވުމުަގިއްހުންނަ ްނޫނީ ްައކުރުެގްކުށެއް ްނުވަތަ ްކުށެއް ޢިމްލާ
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ްައޅުަގނުޑް ްއެްއޗެްއިވްއޔާ ްހުންނަ ްގޮސްފަިއ އޮޅުމަކުން

ްނެތްް ްރިފަެރންސެއް ްއެހެންނަމަވެސް، ްގެންދިަޔއީ. ބަލައިގަންނަމުންކަން

ްޢިއްޒަތްތެިރްގޮތެ ްއެހެން ްބަލައިގަތުމަކީ ްެއގޮތަށް ްެއއްޗެހި ްހުރި ްއގައި

ްހުރިް ްުއފުލާފައި ްަޝކުާވވެްސ ްފްލޯަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްމި  540މެންބަރުންވެސް

ްކަން ްއެގޮަތށް ްކަމަްށވާތީ ްދަންނަވާލަމުންްތައްތައް ގެންދިޔައީ.ްއާދެ،ްމިހެން

ްމާރިޔާ ްމެްނބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދީްމާލެއަތޮޅުގެ ނުޑްދީއަޙްމަދު ްއަުޅގަ ައށް

ްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް
ް

ްެއްއވެްސްްމާލެއަޮތޅުްމެްނބަރުްާމރިޔާް ްއަުތަގއި ްަރއްޔިތުްނގެ ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި  545ްޝުކުރިއްާޔ

ހުރިހާްހުރިހާްބާރެއްްލިބިގެްންމިއޮށްްްބާރެއްނެތިފައިްެއކަުކގެްއަތްަމއްޗަށްްއަްޙމަދުްދީދީްާވހަކަެދއްކެުވން:

ްމަސައްކަތްކު ްވާހަަކްދުވަހު ްވަކިުކރެވޭ ްބާރުތައް ްމިކަހަލަ ރުމަށްފަހު

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްއެބައި ްހަމައެކަނި ްައންނައިރު އަޅުަގނޑުމެންނާްހިސާބަށް

ްބާރުތަްއް ްއެހެންިވޔަސް ްއެކަީށގެންާވކަމެއް. ްވަރަްށ ްހުރުމަކީ ހަނދާނުގައި

ްވަިކެވގެންް ްއެކީަގއި ްމުޅި ްޒާުތަގއި ްއޭގެ ްބާރެއް ްެއްއވެސް  550ްވަިކވާއިުރވެސް

ްނޯންނާނެކަހަލަް ްބެލެންސެްއ ްުނވަތަ ްެޗކެއް ްެއްއވެސް ހިނގައްޖެްއޔާ

ްބާރެއްކަމަށްް ްޚުދުމުޚްތާރު ްެއވާނީ ްހިނަގްއޖެއްޔާ ްަވިކވެގެން ގޮތަކަށް

ްހަނދާނަށްް ްއެންމެންެގ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްއަެނއްާކވެްސ ްހަމަ އަޅުަގނޑު

ްދެ ްަވކިާވވާަހކަ ްމިބާރުތައް ްއެހެންަކމާއެކު، ްބޭނުންވޭ. އްޭކއިރުްގެންނަން

ްއައުމަީކް ްެއއާައީކގައި ްހަމަ ްވާހަަކވެސް ްބެލެންސަްސގެ ްއެންޑް  555ޗެކްސް

ްޑްރާފްޓިންގް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދަންނަވާލަން. ްމުހިންމުކަމެއްކަމަށް ވަރަށް

ްއެއްގޮަތކަްށް ްއެްއވަރަަކށް ްއެދެބައި ްކުރީ ްމަސައްކަތްކުރިއިުރ ކޮމިޓީން

ްއޭގެ ްރަްއިޔތުންނާހަމައަށް ްރަނގަަޅކަށް ްފައިދާކުރަނިިވްްވީހާވެްސ އެންމެ

ްއިޞްލާޙުތަކަްށް ްހުށަހެޅިފަިއވާ ްބެލުމަްށޓަަަކައި. ްގެނެވޭތޯ ގޮތަށް

ް ްހަމަ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްވަަރްށ6،7ްްބަލައިލާަާއިރު ްއިޞްާލޙުތައް  560ަގއިާވ

ްއޮންނަީން ްޭއގައި ްއެހެންވިޔަސް، ްނަންބަރު. ްއިޞްލާޙު އެްއގޮތްކަމަށްފެނޭ

ްއެމީް ްކޮމްޕޮޒިޝަން. ްމަޖިލީހުގެ ްއޮތުމަީކްވަޒީރުްނގެ ގައި

ކާއިްބަާލއިރ9ްްުާކއ8ްްިރަނގަޅުކަމެްއކަމަށްްދެކެން.ްިއޞްލާޙުްނަންބަރުް

ްރުހުންް ްމަޖިލީހުގެ ްއޮތީ ްޭއަގއި ްއެއްގޮތް. ްވަރަްށ ްދެއިޞްލާޙުވެސް އެ
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ްެއވާހަަކް ްވާަހކަ. ްޢައްޔަންކުެރވޭ ްަވޒީރުންނަށް  565އޮެވގެން

ްމީ ްއޮތްކަުމގަިއވިަޔސް ްބާުބަގއި ްއޮތުމަކީވެްސްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ަގިއ

ްބޭފުޅުންވެްސް ްހުރިހާ ްއަދި ްދަންނަވަން. ްބޭނުންތެރިކަމެއްކަމުަގިއ ވަރަށް

ްނިޒާމުެގް ްރިޔާސީ ްނަމޫނާ ނޑުމެްނގެ ްއަޅުގަ ްހުންނާނެ ހަނދުމަފުޅު

ްމަޖިލީހަށްް ްސީދާ ްހަމަ ްއެމެރިކާަގިއވެސް ްނިޒާމު ްރިޔާސީ އެފުރިހަމަ

ްޢައްޔަންކުެރއްވުުމގައިް ްބޭފުޅުްނ  570ސުވާލުކުރާތަްންްގެނެސްގެްނވެސް

ްއަޅުަގނުޑް ްއެންމެފަހުން ްޭއގެތެރޭަގއި ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ.

ްއެމެރިާކެގް ްރަީއސްވެްސ ްޮކންޑަލީޒާ ހަނދާންހުންނަގޮތުގައި

ްފެނުނު.ް ްުކރިތަން ްއެކަންަތއް ްގެނެސްގެން ްއެތަނަްށ އެކޮންފޮރމޭޝަނަށް

ް ްނަންބަރު ނޑަެއޅ12ިއިޞްލާޙު ްކަ ްއަދަުދ ްމަޖިލީހުގައި ްަވޒީރުންގެ ފަިއް.

ްމުހިންމުް ްވަަރށް ްއޮތުމަކީ ނޑަެއޅިފައި ްކަ ްއެޤާނޫނަކުން  575އޮންނަން.

ްތާއީދުކުރާް ްވަަރށް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއީެވސް ްއަިދ ްދެކެން. ކަމެއްކަުމގައި

ް ްމައްސަލަތަުކަގިއ52ްްއިޞްލާޙެއް. ްމަދަނީ ްބަލައިލާއިރު ްއިްޞލާޙު ވަނަ

ްއަުޅަގނޑު ްއެބޭުނންތެރިކަމެއްކަމުަގއި ދެކެން.ްްއެހަނިކޮށްލުމަކީވެްސ

ްއެކަންް ްއަންނަކަމަްށަވންޏާ ްއިންަޓވެންޝަނެއް ްނާއިބުގެ ބަންޑާރަ

ްއެކަންަތްއް ްބުނެ ްަސބަބުތަކަށްޓަކަިއކަމަށް ްެއއޮތް  580ކުރަންވާނީ

ނުޑްހަމަްދެކޭގޮތުަގއިްރަނގަޅުަކމެއް.ް ވަަނ53ްްހަނިކޮށްލުމަކީވެސްްއަުޅގަ

ްމި ްޢާންމު ްމަންފާއާިއ ްަރއްޔިތުންެގ ްބަލައިާލއިރު ނިވަންކަްންއިޞްލާޙަށް

ްވަރަްށް ްއަޅުަގނޑު ްދިފާޢުކުރުމަކީ ްމިނިވަންކަން ްޢާންމު ދިފާޢުކުރަން.

ް ްެއ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ، ްކޮންސެޕްެޓއް. ަވަނ53ްްތާއީދުކުރާ

ް ްއެހެންމެ ްހަމަ ްވާހަކަދަންނަވަން. ްާތއީދުކުެރވޭ  585ަވަނ58ްްއިޞްލާޙަށްވެސް

ްޕްރޮސެކިުއޓަ ްނާއިބު ްއެބަްނޑާރަ ްބަލާލާއިރު ްއެްއިޞްލާޙަށް ްޖެނެރަލަށް ރ

ްިސޔާސަތުތަކަީކްޝާއިޢުކުެރވިފަިއްޢާންމުންނަށްް ްޢާންމު ްއެދެްއވާ ހިންގަން

ްވަރަްށް ްވުމަީކެވސް ްއިޞްލާޙުތަކަކަށް ްއޮންނަ ލިބޭގޮތަކަށް

ް ްދަންނަވާލަން. ްއަޅުަގނޑު ްއިޞްލާޙަްށ72ްްބޭނުންތެރިކަމެއްކަމުަގއި ވަަނ

ްރައް ްމަޖިލީހުގައިހުރެ ްަވޒީރުންެގ ްމަޖިލީހަށްްބަލައިލާއިރު،  590ޔިތުްނެގ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމިހާރު ްއޮތުމަީކވެސް، ްގޮަތކަްށ ކުރިމަތިނުލެވޭކަހަލަ
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ްއެކަމަުކ،ް ްއެނގޭ. ްފާސްކޮށްފިކަންވެްސ ްބާބު ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންެގ

ްދަންނަވާލަންަްް ްއިޞްލާެޙއްކަމަށް ްރަނގަޅު ްވިސްނާލުން ްހަމަ އެީއވެސް

ްއެއީްވަރަށްްގިނަްފަހަރަށް...

ް595 

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްހަކަެދއްެކވުން:ްރިޔާސަތުންްވާ

ްް

ްވިސްނާލާފައި.ްމާލެއަޮތޅުްމެްނބަރުްާމރިޔާް ްވާހަަކއަްށ ްއެވިދާުޅވި ްހުށަހަޅުއްވަމުން ްއެމެންބަރު

ްޝުކުރިއްާޔ.ްްއަްޙމަދުްދީދީްާވހަކަެދއްކެުވން:

ް600 

ްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްޝުކުިރއްޔާ ްފުރަތަމަް`. ްއަުޅަގނޑު ްަރއީސް.

ްކޮމިޓީންްްއަްޙމަދުްޒާިހރުްވާހަަކެދއްަްކެވުްނ: ްޑްރާފްިޓންގ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭނުންވަނީ ދަންނަވާލަން

ްވަރަްށް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްބަލައިލާއިރު ްމިބާބަށް ްއޮތް އެކުަލވާލާފައި

ނޑުްގޮެތއްަގއި.ްއެެހންނަ މަވެސް،ްކަމުދާގޮތަކަށޭްެއކުލަވާެލވިފަިއަވނީްމައިގަ

ނޑުް ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙުަތަކކީ ްފޮނުއްވާފަިއވާ ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި  605ބައެއް

ްއިޞްލާޙުތަެކްއް ްރަނގަޅު ްބެހެއްޓުން ްިވސްނުން ްކޮންމެވެސްވަރަކަށް ހިތުން

ްމާއްާދް ްއެއް ްކޮމިީޓެގ ްޑްރާފްޓިްނގ ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ކަންނޭނގޭ.

ްޝަރީޢާ ްއިސްލާމީ ްއޮތްއިުރގައި ްބަެއްއްްއެކުަލވާލާފައި ނުހިމެނިގެން

ްބޭނުންޭވް ްދަންނަާވލަން ްއަޅުަގނޑު ްެއބަހުރި. ްއައިސްަފއި އިޞްލާޙުތައް

 610ޑްރާފްޓިންގްކޮމިީޓގެްމެންބަެރއްގެްަހއިިސއްޔަތުންެވސްްިއސްލާމީްޝަރީޢާް

ްމާއްދާތަްއް ްަބއެްއ ްއެއޮތީ ްނުހިމަނާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ އެބައި

ްެއކުލަވާ ްފުރަތަމަކޮޅުަގއި ްއޮްތގޮތުަގިއވިްއޔާްމިޤާނޫނުއަސާސީަގއި ލާފައި

ްޤާޫނނުއަސާސީާއިއް ްޝަރީޢާއަކީ. ްިއސްލާމީ ްބަެއއް ޤާނޫނުއަސާސީެގ

ްމިއޮންނަނީް ްވިސްނިަފއި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްގެަނއީަމ ްޝަރީޢާއި އިސްލާމީ

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްއެހެނެއްނޫން، ްހިމެނިފައޭ. ްޝަރީޢާ ްއިސްލާމީ  615އެއޮތީ

ްޤާނޫުނގެ ްއުިނކޮށްފިއްޔާ ްޤާނޫނު ްނާންނާނެ.ްްގެނެސްފައި ަބއެްއ

ްމިއޮީތް ްއެކުލަވާލިއިުރގައި ްމާއްދާ ނުޑމެން ްއަުޅގަ އެހެންވުމާެއކީަގއި

ްއެބަިއް ްޝަރީޢާ، ްިއސްލާމީ ްގެނެސްފައި ްޤާނޫނު ޤާނޫނުއަސާސީާއއި
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ްއަޅުަގނޑުމެްން ްކުރިން ްދެކޭގޮތުަގިއވިއްޔާ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްެއއީ ނުގެނެސް.

ްގޮތުަގއިިވއް ްނިންމާފައިވާ ްމާއްދާއިން ްޝަރީޢާވަީންފާސްކުރި ްއިސްލާމީ  620ޔާ

ްިމވާހަަކް ްއެހެންވުާމއެކީ ްހިމެނިފައި. ްގޮުތގައި ްަބއެްއ ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްޖަވާބުދާީރް ްރައީްސ، ްޢިްއޒަތްތެރި ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ދަންނަވާލީ

ްބައެއްފަހަރުް ްވާހަކަދައްާކއިުރ ްއަޅުަގނޑުމެން ކުރުމާބެހޭގޮތުން

ްކު ްޖަވާބުދާރީ ްމިހީވަީނ ްގޮަވއިގެްންއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްަވީޒރުން ރުމަކީ

ްމަޖިލީހުންް ްރައްޔިތުންެގ ްެއހެނެއްނޫން. ްދިއުމޭ.  625ޝަރީޢަތަށް

ްމިވާހަކަދައްާކއިުރް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބެހޭގޮތުން ޖަވާބުދާރީކުރުމާ

ްވާޖިބުތަްއް ްޤާނޫނީ ްއަދާކުރަްއވާ ްެއބޭފުޅުން ްވަޒީރުން މިވާހަކަދައްކަނީ

ްއަާދނުކުރައްާވކަމަ ްއޮްތގޮތަށް ނަޑއެޅިފަިއ ްރައްޔިތުްނެގްކަ ްކަމަށްވަންާޏ ށް

ްކުރުވަންް ްޖަވާބުދާރީ ްއެބޭފުޅުން ްތިއްަބާވްމަންދޫބުން ްހޮއްވަވާފައި ފަރާތުން

ްޝަރީޢަތަށްް ްގޮަވއިގެްނ ްއެބޭފުޅުން ްފަހަރެއްަގއިވެްސ  630އެބަޖެހެއޭ.

ްބައެއްފަހަރަްށް ްދިއުމެއްނޫން. ްޝަރީޢަތަށް ގެންދިއުމެއްނޫން.

ނީްމިއޭްމިކުރަންއުޅޭްަމސައްކަތްތަީކ.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްހީވެފަިއްމިއޮންނަ

ްފެންނަީން ްމިއޮތް ްއެކުލަވާލާަފއި ްމިބާބު ނޑުމެން ްއަުޅގަ އެހެނެއްނޫން.

ްގޮތެްއަގިއް ްހަރުދަނާ ްބޮޑަށް ްމިހާރަށްވުރެ ްޖަވާބުދާީރވާގޮތަށް ވަޒީރުން

ްދަންނަވަންާޏް ްއެހެންގޮަތކަށް ްގޮތަށް. ްަޖވާބުދާރީެވވަަޑއިަގންނަވާ  635ވަޒީރުން

ްމިހާރުްއެްގޒެަެކެިޓވް ްޖަވާބުދާރީާވގޮތަށް. ްމަޖިލީހަށް ްަރއްޔިތުްނގެ ސް

ްަވޒީރުން،ް ްބަަލއިލާއިުރގަިއެވސް ްހިނގާގޮތަށް ްމަޖިލިސް ރައްޔިތުންެގ

ްޤާޫނނުއަސާސީަގިއްް ްއެހެންނަމަވެސް، ްަޖވާބުދާރީެވވަަޑިއގަނޭ. އެްގޒެކެިޓވް

ނަޑއެިޅގެންްސަުރކާރުގެްކޮ ންެމްއަޅުަގނޑުމެންްބަޔާންކުރަންްޭބނުންވަނީްކަ

ްވާންޖެހޭނެއޭ.ް ްޖަވާބުދާރީ ްމަޖިލީހަށް ްރަްއިޔތުންގެ  640މުޢައްސަސާއަކުްނވެސް

ްނުވާގޮތަްށ.ް ްަޖވާބުދާރީ ްހުރެގެންނުވާނެއޭ ްމުޢައްާސއެއް އެްއވެސް

ްހުރެދާނެ،ް ްމުޢައްސަާސެއްއ ްވިްއޔާ ްދަންނަވާގޮުތގަިއ މިސާލަކަށް

ްކޮންމެވެސްް ްނޫނިއްާޔ ްމިނިސްޓަރަކުނެތި ްހުރެދާނެ ްމިނިސްޓްރީއެއް

ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްހުންނަަވއިގެން. ްެވރިޔަކު ްޮއވެދާނެ ޑިޕާޓްމަންޓެއް

ްނެތްތަނެއް.ް ްބޭފުަޅުކ ްޖަވާބުދާރީވެަވޑަިއގަންނަވާނެ ްމަޖިލީހަށް  645ރައްޔިތުންެގ
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ްއެކަހަަލް ްެވއްޖެއްޔާ ްއޮތްގޮތުން ްމިަކނޑައަޅާަފއި ްމިހާރު އަޅުަގނޑުމެން

ްބޭފުޅަކުވެސްް ްކޮންމެ ްނުހުންނާނެ. ރައްޔިތުންެގްްމުޢައްސަސާެއއްަް

ްރައީސް،ް ްިއއްޒަތްެތރި ްޖެހޭނެ. ްވެވަަޑިއގަންނަވަން ްޖަވާބުދާރީ މަޖިލީހަށް

ްފާަހގަކުަރއްވާަފއިް ްމެންބަރަކު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދެންމެައކު އަޅުަގނޑަށް

ް 12ްްވިދާޅުެވއްޖެ ްކަަމށް. ްއޮތް ްމައްސަަލެއއް ްމާއްާދގައި  650ވަަނ12ްްވަނަ

ްޤާނޫނު ްމިބުނަނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަބޔާންކޮށްފަިއާވްމާއްދާގަިއ އަސާސީަގއި

ްރައްޔިތުންެގް ްނުވަަތ ްސަުރކާރުން ްފިޔަވައި ްމުޢައްސަސާތަްއ މުސްތަޤިއްލު

ްމަޖިލީހަށްް ްރަްއޔިތުްނގެ ްއިދާރާއަކުން ްކޮންމެ ްޤާއިމްކުރާ މަޖިލީހުން

ްމިފާހަގަކުރެވެީން ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްބަެއއް ްާވގޮތަށް. ޖަވާބުދާރީ

ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމަޖިލީހުންްްމިމާއްދާ ްރައްޔިތުންގެ ްއޮްތގޮތުން  655އެކުލަވާލާފައި

ނަޑއަޅާްމުޢައްސަާސއަކުްނެވސްްވަޒީރުްން އަޅުަގނޑުމެންްހޮވާްނޫނިއްޔާްކަ

ްއަޅުަގނުޑް ްނެގޭކަމަށްވަންާޏ ްއެމާނަ ްޖަވާބުދާރީާވނީ. މެދުވެރިެވގެންނޭ

ްއެމާއްދާއަ ްއެހެންނަމަވެސް، ްގެންނަންޖެހޭ. ްބަދަލެއް ްއެމާއްދާއަށް ްށްހިތުން

ްރައީސްވަީން ްމިހާރު ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއިޞްލާެޙއް ްއޮތް ފޮނުއްަްވާފައި

ްޝުކުރިްއާޔް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްނިންމަވާފައިހެން.  660ބަލައިނުގަނެޭވކަމަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްެދއްވިްުފރުޞަތަށް.

ް

ްައއްޑުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްހަމަވެއްެޖ ްަވގުތު ްޢިއްޒަތްތެިރްއާދެ، އަޮތޅު

ްމިވަގުތަކު.ް ްވަޑަިއގެންެނތް ްޠާހިރު ްއިބްރާހީމް ްޠާހިރު. ްއިބްރާހީމް މެންބަރު

 665ްހައްދުންމަތީގެްޢިއްޒަތްތެރިްެމންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޢީމް.ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްމިބާބު. ްމަޖިލިސް ްވަޒީރުްނގެ ްއާެދ، ްއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.

ްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމިބާބަށް ްމަޖިލީހުގެ ްވަޒީރުްނގެ ްމިބާަބށް ްމިމަޖިލީހުގެ 87ްރައީސް،

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއެްއގޮަތކަށްވެސް ްއެއީ ްހުށަހެޅިފައިހުރިކަްނ އިޞްލާޙު

ނޑުްޤަބޫލުކުރާޮގތުގައިްއެާހގިަން  670ހިތާމަކޮށްްދެރަވާންޖެހޭނެކަމެއްނޫން.ްއަޅުގަ

ޖެހުނުްސަބަބުތަކެއްްމިޢިއްޒަތްތެިރްމަޖިލީހުގައިްއިޞްލާޙުތަކެއްްހުށަހަޅަންް

ްާވހަކަދައްަކވާއިުރް ްބޭފުޅުން ްގިނަ ްބޭފުޅުންވެސް، ްހުރިހާ އޮންނާނެ.
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ްެއހެންނަމަވެސް.ް ްރަނަގޅޭ. ްވަރަށް ްޑްރާފްޓް ްބާބުގެ ްޙަޤީޤަުތގެ ވިދާޅުވަނީ

ްނިޒާމެްއަގިއް ްރިާޔސީ ްދަންނަވާނީ ްއަޅުަގނުޑ ްމިއަންނަނީ. އިޞްލާޙުތަކެްއ

ްރައްޔިތުންނަްށްްމިހެން ްދަޢުލަތަށް ްވަޒީރުން ްއެދިމާވަނީ  675ދިމާވާން

ްއިޞްލާޙުތަކެްއް ްމިހާގިނަ ްއެހެންނޫންނަމަ ްސަބަބުންނޭ. ޚިޔާނާތްތެރިވުމުގެ

ްވިރާީސް ްއާދެ، ްނުދެކެން. ނޑު ްއަޅުގަ ްއަންނާނެކަމަށް ްމިބާބަށް ހަމައެކަނި

ްކަމުަގިއވިޔަސް ްނިޒާމެއްަގއި ްރިޔާސީ ްވިޔަސް މިފަދަްްރަސްކަމެްއގަިއކަމަށް

ްމިއިޞްލާޙުތަކަްށް ްވުމާެއކު ްއެހެންވެގެން. ްއަންނާނީ އިޞްލާޙުތަކެއް

ްކަންތައްަތްއް ްއަޅުަގނޑުމެންެގ ްވިސްނެވުމަްށފަހު  680ރަނގަޅަށް

ްވޯޓުދިނުމަީކް ްގޮތަކަްށ ްހިންގޭނެފަދަ ްރަނގަޅަްށ މުސްތަޤްބަލުގައި

ނޑުްމިކަހަލަްކުރުްފުރުޞަތެއްގައިްމުޅިްބާ ބަށްްކުރަންޖެހޭނެްކަމެއް.ްއަޅުގަ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމިމަޖިލީހުގެ ްކުެރވޭނެަކމަށްނުވުމާއި ވާހަކަދެްއކުމަކީ

ްވާހަކަަތކެްއް ްާމގިަނ ްބޭނުމުަގއި ްނަގާލުމުގެ ްަވގުތުކޮޅުަތއް މެންބަރުންގެ

ްފުރިހަމައަށްް ްއެހެންނަމަވެސް، ްޤަސްދެއްނުުކރަން.  685ދަންނަވާލަން

ްިއޞްލާޙު ްރަނގަޅު ްއެކަށީގެްނވާ ތަކަްށްވިސްނާަވޑަިއގަތުމަށްފަހު

ްކުރުކޮށްލާނަން.ް ްފުރުޞަުތ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްދަންނަވަމުން ވޯޓުދެްއވުމަށް

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

 690ް`.ްޝުކުިރއްާޔްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ،ްަވޒީުރންގެްމަޖިލީހުގެްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް

ްހުށަހެޅިފައިހުރިްޝާޙީންްަޙީމދުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމިހާރު ްބެހޭގޮތުން ނޑުްްބާބާއި ްއަުޅގަ އިޞްލާޙުތަކަްށެވސް

ނޑުް ްމައިގަ ްއެބަޖެހޭ. ްދަންނަވާލަން ްެއްއޗެއް ްކޮންމެވެސް ބަލާލާއިރު

ްޤަބޫލުނުކުރާް ނޑުެވްސ ްއަުޅގަ ްއެބަހުރި ްއިޞްލާޙުތަުކގައި ްގިނަ ގޮތެްއގައި

ްދަންނަވާލުމުގެް ނުޑ ްއަުޅގަ ްެއވާހަކަ ްއެހެްނވީމަ، ްކަންތައްތައް. ބައެއް

ްހުށަހެ ްމިހާރު ްމަޖިލީހުގެްބޭނުމުގައި. ްަވޒީރުްނގެ ްއާދެ، ްބާބު  695ޅިފައިމިވާ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްގިަނ ްވަރަށް ްއެއްކަެމއް ްމުހިންމު ްވަރަށް ބާބުގައި

ްމެންބަރުންް ްމަޖިލީހުގެ ްަވޒީރުންގެ ްފާހަގަކުރައްަވއިފި.ްއެއީ މެންބަރުންވެސް

ްޑްރާފްޓްކުރާް ްދިރާސާކޮްށ ްމީގައި ްޖަވާބުދާރީކުުރވުން. ޖަވާބުދާރީވުން

އްރިުރވެސްްވިދާުޅވިފަދައިންްަވޒީރުންގެްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންްކޮމިޓީގެްމުޤަ
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ްވަރަްށް ްއެއީ ްޖަވާބުދާރީކުުރވުން ްއެުކގަިއވެސް ްއަދި  700ވަިކވަކިން

ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްއެބަޮއވޭ. ްއެގޮތަށް ްެއމާއްދާ ްދެކޭތީ މުހިންމުކަމެއްގައި

ްއުިނކުރެވި ްއެކަން ްއެހެން ްއިޞްާލޙުތަކުަގއި ްބައެއް ފަިއވާީތްހުށަހެޅިފައިހުރި

ްފާހަގަކުރަްން ނުޑ ްއަުޅގަ ްޚާއްޞަކޮްށ ްފާހަގަކުަރން. ނުޑ ްއަުޅގަ އެކަން

ް ްނަންބަރު ްއަްއޑުއަތޮުޅެގ51ްްއިޞްލާޙު ްމިއޮތް ްމިހާރު ްގޮތުަގއި ެގ

ްމިފަަދް ްހުށަހެޅުމުގައި ްހުށަހެޅުއްވި ްޠާހިރު ްއިބްރާީހމް ްމެންބަރު  705ޢިއްޒަތްތެރި

ްއުނިކުަރއްވާ ްރެސްޕޮންސިބިލިީޓަގއި ްވަޒީރުންެގްކަލެކްޓިވް ްައދި ަފއިާވކަން.

ްރައްޔިތުްނެގް ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްވަޒީރުްނގެ ްނުވަތަ މަޖިލީހުން

ްއޮންނަންޖެހޭނެް ްއެއީ ްހަމަ ްބެހޭގޮތުންވެސް ްޖަވާބުދާރީވުމާ މަޖިލީހަށް

ނުޑވެްސްެދކޭތީްެއވާހަަކވެސްްފާަހގަކުރަްނ.ްމިއަށްެވސްް ކަމެއްކަމަށްްއަުޅގަ

ްއިްޞލާ ްދަންަނވާނީ ްއަޅުަގނޑު ްނަންބަރު ްވެއްެޖއްާޔ51ްްޙު  710ގަިއާވގޮުތން

ްމަޖިލީހަށްް ްރައްޔިތުންެގ ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްވަޒީރުންގެ މިހާރު

ވަނަްިއޞްލާޙުގަިއވެްސ52ްްޖަވާބުދާރީވުމުަގއިެވސްްވަނީްުއނިކުރައްވާަފއި.ް

ްއޮތުމަކީް ްއޮންނަ ްމިހެން ްުއނިކުރައްވާަފއި. ްއެަބއި ްއެގޮތަށް މިވަނީ

ްޤަބޫލުކު ްއަޅުަގނޑު ްހަމަެއއާކު ްރަނގަޅުގޮެތއްނޫން. ވަަނ54ްްާރގޮުތގަިއ

ްއަޅުަގނުޑް ްޮގސްފަިއވާަކން ްއުނިެވގެން ްެއކަްނ  715އިޞްލާޙުަގއިެވސް

ްމިހާރުް ްބޭުނންވަނީ ްފާހަގަކޮށްލަން ްއަުޅަގނޑު ްދެން ފާހަގަކުރަން.

ް ްހުށަހެޅުަގއި ްކޮމިޓީގެ ްޑްރާފްޓް ްމިއޮތް ް)ބ(2ްްހުށަހެޅިފައި ވަަންމާއްދާގެ

ްއި ްމިއޮތް ްމަޖިލީހުެގްގަިއ ްަރއްޔިތުްނގެ ްމީގެކުީރަގއި ްޙަޤީަޤތުގަިއ ބާރާތަކީ

ްއެީއް ްއިބާރާތެއްަކމަށްވާތީ ްތަފާތު ްއިބާރާތާ ްފާސްވެފަިއވާ ބާބުންވެސް

ްއަވަްސއަުރވާލަަަންއުޭޅއިުރް ްކަމެއް. ްިވސްނާލަންޖެހޭ  720އަޅުަގނޑުމެން

ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްޤަބޫލުކުރަން. ްދިމާާވނެކަން ްކަންތައް މިކަހަލަ

ްދުއްވާެލވިގެްންއެހެން ްއަޅާނުލާ ްއެއަށް ްއަޅުަގނޑުމެްނނަށް ކަމުން

ް ްމިހާރު ްބާބުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްމާއްާދެގ4ްްކަމަކުނުދާނެ. ވަނަ

ަގއިްފާސްކުަރއްވާަފއިްމިވަނީްއަދާކުރަންޖެހޭްދަރަންޏެއްްނުވަަތ1ްްް-)ނ(

ްހު ްޚަލާްސނުކޮށް ްއެދަރަނިތައް ްާސބިތުވެ ްހުރިކަމަށް  725ރިްދަރަނިތަކެއް

ް ްބާބުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްަވޒިރުންެގ ްަގިއ2ްްމީހަކުކަމުގަިއވުން. ް)ބ( ެގ
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ްސާބިތުވެފަިއާވް ްހުރިކަމަްށ ްދަރަނިތަކެއް ްއަދާކުރަންޖެޭހ މިއޮންނަނީ،

ްދަރަންޏެއްް ްއެްނމެ ްމީގައި ްޚަލާސްކޮށްފަިއވުން. ްއެދަރަނިތައް މީހަކުނަމަ

ްކަމަށްވަްނޏާ. ްއޮތް ްމިހެން ްސަލާމަްތވާނެ ްއަދި ްމީހަކު ްެދްްއޮތް އެއީ

ްއޮިތއްާޔް ްބަޔާންކޮށްަފއި ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްދެގޮަތކަށް  730ޗެޕްޓަރުަގއި

ްބަލަން.ް ްއަެނކަްއޗަްށވެސް ްއެކަތި ްމާނަކުރާއިރު ްއެބަޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން

ްއަިދް ްދަރަންޏެއް ްއެންމެ ްހުންނެވިދާނެ ްމަޖިލީހުގައި ްަވޒިރުންގެ ބަލާއިރު

ްހުރި ްދަރަނިތަކެއް ްވިަޔސް. ްހުރިކަމަށް ްއަިދްޚަލާސްނުކޮށް ކަމަށްވަންޏާ،

ްމިއިބާރާތްް ްއެހެންީވމަ، ްއޭގޭތެރޭަގިއވާނީ. ްދަރަނިކަމެްއ ްކިތައް ނޭނގެ

 735ްއެްއގޮތްްކުރަންޖެހޭނެ.ްނުކުރެޭވކަމަށްވަންޏާްކަމަކުނުދާނެ.

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް

ް

ްއާދެްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްތެރޭަގިއް، ްމީގެ ްބޭނުންޭވ ްއިޝާރާތްކޮށްލަން ްހަަމ ނޑު ްއަުޅގަ ްއަދި

ްްޝާޙީންްަޙީމދުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްހުށަހަޅުމަކީ، ްއެއް ްނިމިފައިހުރި،61ްްހިމެނޭ ްމިހާރު ްހުށަހެޅުމަކީ  740ވަނަ

ްނިންމުމަކާއިް ްއޮތް ްނިންމާފައި ްގުޅޭގޮތުން ްބާބާއި ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ްމަށް.ްޝުކުރިއްާޔ.ތަޢާރުޟުވާނެްއެްއޗެްއކަ

ް

ްމިބާބަށްްްފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް ްމަޖިިލސް، ްަވޒިރުންގެ ްއާދެ، ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްބޮޑަށްްްއިްބރާހީމްްދީދީްވާހަކަެދއްކެުވން: ްއެންމެ ްޑްރާފްޓްކުރިއިުރ ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓްކުާރ  745އަޅުަގނޑުމެން

ްނިޒާމެްއގަ ްިރޔާީސ ްއޮތީ ްމަޖިލިސްްވިސްނާފައި ްަވޒީރުންެގ ިއ

ްއެމަޖިލީހުގެް ްގޮާތިއ ްއެކުެލވެންވާނެ ްނުވަތަ ްގޮތާއި އެކެެލވިގެްނވާނެ

ްގޮތާިއް ްވާްނޖެހޭނެ ްޒިންމާދާރު ްއަދި ްއޮންނަންާވނެގޮތް މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް

ްކުެރވޭނެގޮތްތަާކއި.ް ްޖަވާބުދާރީ ްއަދި ްފަރާތްތަކާއި ްވާންޖެހޭނެ ޖަވާބުދާރީ

 750ޑުެމންްވިސްނައިގެންްމިގެްނގޮސްަފއިްއޮތީ.ްދެންްމިކަހަލަްގޮތަކަށްްއަޅުަގނ

ްމިހާރުް ްއެކަީށެގންވޭ ްފަހަރެއްގައި ްބޭފުޅުންނަށް ްބަެއއް މީގައި

ްއޮންނަގޮާތިއް ްމަޖިލިސް ްވަޒީރުންގެ ްތެރޭގަިއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްެފނިވަަޑއިގަތުން.ް ްމީގެތެރެއިން ްތަފާތެއް ކޮންމެވެްސވަރެްއގެ
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ްއެްއވެސް ްއެީއއަކީ ްަވިކްްއެހެންނަމަވެސް، ްއަުޅަގނޑުމެން ްވަިކ ހާލެްއގައި

ްގަދަކޮްށް ްބާރު ްވަކިފަރާެތއްގެ ްނުވަތަ ްުކޑަކޮްށ ްބާރު  755ފަރާތެއްގެ

ްވަޒީރުްނގެް ްގޮތެއްނޫްނ. ްއޮތް ްގެންގޮސްަފއި ްމަޤްޞަދުގައި އެހެންހެދުމުގެ

ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްނިޒާމެއްަގއި ްރިޔާސީ ްޙަޤީޤަތުގައި މަޖިލީހަކީ

ްއެހެ ްބަެއއް. ްއެހެރީްޢައްޔަންކުރާ ްައޅުަގނޑުމެން ްއެއަްށވެސް ންނަމަވެސް،

ްފުރަތަމަް ްބައެއްތޯ ްބަލައިގަންނަ ްއެމީހުންނަކީ ްމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ

ްއެއަންނަީން ްއެަބިއ ްއާެދ، ނޑަައޅާފައި. ްކަ  760ބަލަންޖެހޭނެކަމަށް

ްދަންނަވަްން ްއެހެންނަމަވެސް، ްބާބުގައި. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ކީްރިޔާސީްނިޒާމެްއގައިްޙަޤީޤަތުަގއިްރައްޔިުތްންބޭނުންވެގެންްމިއުޅޭްެއއްޗަް

ްމަޖިލީހުގެް ްަވޒީރުްނގެ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއޭ. ްފަރާތަކީ އިންތިޚާބުކުރާ

ްއެހެންވީާމ،ް ްަބއެއްނޫނޭ. ްއިންތިޚާބުކުރާ ްަރއްޔިުތން ްއެއީ މެންބަރުންނަކީ

ްރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާކަމަްށް ްއިސްފަރާތަކީ ްއެންމެ ނަޑއެިޅގެން  765ކަ

ްވަަަޒީރުްނގެްވާއިުރވެ ަައްޔަންކުަރްއާވ ްއެޢަ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސް

ްއަދާކުރަްއާވް ްމަޤާމުތަކެއް ްމުހިންމު ްކުރިމަތީގައި ްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ

ްތެރޭަގިއް ްޚުދޫދެްއގެ ްވަކި ްއެއީ ްއެމީުހންނަކީ ފަރާތްތަކެއްކަމުަގިއވާތީ

ްއެކަންތައް ްވަިކއުސޫލަކުން ްބޭނުންކޮށް ްބާރު ްލިބިދޭ ަތްއްއެމީހުންނަށް

ްހުށަހެޅިފައިހުރިް ްދެްނ ނަޑއެޅުން. ްކަ ްބައެއްކަމަްށ  770ކުރަންޖެހޭނެ

ްމަފްޙޫމުތައް.ް ްމުހިންމު ްމިދެންނެވީ ްބަލާލައިުރ އިޞްލާޙުތަކަށް

ްއަންނަްއިޞްލާޙުތަްއވެްސްއެބަހުރި.ްއަދިް ްތަފާތުެވެގން ކޮންމެވެްސވަރަކަށް

ްފާ ްެއ ްމެންބަރުން ްބައެއް ްިޢއްަޒތްތެރި ްއިޞްލާޙުތަކަކީ ހަގަކުރެްއިވްބައެއް

ްގޮތަކަްށް ްނުފެންނަަކހަލަ ްެއއިން ްިއޞްލާޙެއް ްމާބޮުޑ ްޭއގައި ފަދައިން

ްމީަގިއް ްއެހެންނަމަވެސް، ްއިޞްލާޙުތަކެަެއް. ްގިނަ  775ހުށަހެޅިފައިހުރި

ްއަ ްޑްރާފްޓްކުރިިއރު ްކަންަތއްަތްއްޅުަގނޑުމެން ްބަެއއް ްހުރި ވިސްނާނުލެިވ

ްއެް ްެއއީ ްުކރާކަމަކަށްވާތީ ްއިންސާނުން ްއެހެންްހުރިމަކީވެސް ކަށީގެްނވާކަމެއް

ްބައެްއް ްޢިްއޒަތްތެރި ްނުދަންނަވަން ނޑު ްައޅުގަ ްއެހެންވީމަ، ހުރުންވެސް.

ްބަެއްއް ްޑްާރފްޓްގެ ްމިހާރު ްއިޞްލާޙުތައް ްހުރި ްހުށަހަޅުއްވާފައި މެންބަރުން

ްމާފުރިހަމަކަށްވެްސް ްއެއަށްވުރެ ްނޫނެކޭ. ްފުރިހަމަ ްހުރިގޮތަށްވުރެ  780މާއްދާތައް
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ްއިޞްލާ ްބައެއް ްވިސްނުމުގަިއްފެންނަ ްމި ްއެހެންވީމަ، ްއެބަހުރި. ޙުތަްއ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްފާސްކުރަްއވާނެކަމަށް ްމިބާބު ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްއުއްމީދުކުރަން.ްޝުކުިރއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.

ް

 785`.ްޝުކުިރއްާޔްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ،ްަވޒީުރންގެްމަޖިލިސް،ްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫާސމަނިކުް

ްޤައުުމްްކަެދއްެކވުން:ވާހަ ްފައިސާ، ްލިބޭ ްދަޢުލަތަށް ްރަްއޔިތުން، ްމަޖިލިސް، ރައްޔިތުންގެ

ްމިއީް ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްަހމަގައިމުެވސް ްއެއްޗަކީ މިހުރިހާ

ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއް ްހަދަމުންގެންދާ ދިވެހިރައްޔިތުންނަށްޓަަކިއ

ްރައްޔިތު ްފައިދާކުރާނެގޮތަްށ،ްޙައްޤުތައް ްއެންމެ ްޭއގެ ންނަްށްރައްޔިތުންނަށް

ނޑުމެންްއެކުަލވާލަންްބޭނުންވާްއެްއޗެއް.ްޢިއްޒަތްެތިރް  790ލިބިދޭނެގޮތަށްްއަުޅގަ

ރައީސް،ްވަޒީރުްނގެްމަޖިލިސްްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހަށްްޖަާވބުދާރީކުރުވުމުެގް

ްމެދުގަިއ.ް ްބޭބޭފުުޅންގެ ްބައެއް ްއެބަދޭ ްޚިޔާލުތަފާތުވަުމން މައްސަލާަގއި

ްވިސްާނވަަޑއިގަންނަް ްމަޖިލީހެއްްއެހެންނަމަވެސް ްވަޒީރުްނެގ ވަންވީ

ްމަޖިލީހެއްް ްރައްޔިުތންގެ ްމި ްމުސްތަޤްބަލުގައި ޖަވާބުދާރީކުރުވުމަށްޓަަކއި

ްރައްޔިތުްން ްހަަމ ްމަޖިލިސްވެސް ްރައްޔިުތންގެ ްއޮންނަނީކީ.  795ނޫނޭ

ްއެބަެއޭކް ްއިންތިޚާބުކުރުމަށްފަހުގައި ްހޮވާ ްަނާގ ްރައްޔިތުން ބޭނުންބަޔަކު

ްއަުޅގަް ްއޮންނާނީ. ްމަޖިލިސްްމިތަނުގައި ްރައްޔިުތންގެ ްތެރޭަގއި ނޑުމެންގެ

ްރަނގަުޅް ްބޭފުުޅންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްކުރުވުާމއި ޖަވާބުދާރީ

ްމުހިންމުކަމެއް.ް ްވަރަްށ ްެއއީ ްހެދުމަކީ ްގެްނގުެޅވޭނެގޮތެއް ޑިސިޕްލިންގއެއް

ްބަެއއްކަްން ްތިއްަބވާ ްތަްއޔާރަށް ްަބލައިގަންނަން ްއެްއެޗއް ްެދއްވާިފއްޔާ  800އެއީ

ްދިވެހިރާއްޭޖެގްއަޅު ްދިޔަތާްނގަިއ ްމިވޭތުެވ ްއެނގޭ. ަގނޑުމެންނަށް

ްވަރަށްބޮުޑް ްދެން ްެއއީ ްވެިވއްޖިްއޔާ ްބޭފުޅަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ވަޒީރުްނގެ

ްލިބޭދުވަހުނޫންް ްހަަމ ްބޭފުޅެއްކަމަށްވިޔަސް ްރަށެއްެގ ްކޮންމެ ނަސީބެއް.

ްޢިނާޔަތްތަކާ ްގިަނ ްވަރަށް ްލިބޭނެ. ްބިމެއްވެސް ްމާލެއިން ިއްއަނެއްުދވަހު

ްދިޔައީަމް ްހިސާަބކަށް ްވަކި ްލިބޭނެ. ްކަންތައްތަެކްއ  805ވަރަށްގިނަ

ްހަމަް ްކުރެވޭ ްއެބޭފުޅުންނަްށ ްފިޔަވާ ްޙިމާޔަްތކުރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްއެކަްން ނޑުމެްނނަށް ްއަުޅގަ ްނުވޭ. ްއޮންނަކަމަަކށް އެްއވެސްކަެމއް
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ްކަންތަ ްސުނާމީގެ ްމިޖެހުނު ްެއންމެފަހުން ްދިަޔއީ ކުަގއި.ްތަޖުރިބާކުރެވިގެން

ްަވޒީރެްއް ްމިރާްއޖޭގެ ްރައްޔިތުްނ ްރާއްޖޭެގ ްގުިޅގެްނ ްހާލަތާއި ސުނާމީގެ

ްއެހެންނަމަވެސްް ްނުހިނގާ. ްއަރިހަށް ްއެޭބފުޅުންގެ ްއެކިކަންކަމާ  810ނުހުންނާނެ

ްބާއްވަންޖެހޭ.ް ްއެަބ ްދީފައި ްބާރުތަކެްއ ްެއކަށީގެްނވާ ވަޒީރުންނަށްެވސް

ރޯލްކުެރވޭނީްަވކިްޙުދޫދަކަށް.ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށވެސްްވަޒީރުންްކޮންޓް

ްޖަވާބުދާރީވެ،ް ްމަޖިލިސް ްަވޒީރުންގެ ްއަދި ްފިަޔވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއި

ްއޮންނަްން ްތަނެްއވެސް ްޝަުކވާކުެރވޭނެ ްއަިއސް ްއަމިއްަލއަށް ވަޒީރުން

ްވަރަށްް ްއޮތީ ްބައްޓަންކުރެވިަފިއ ްމިހާރު ްިމބާބު ްބަލާއިރު ްއެގޮތަްށ  815އެބަޖެހޭ.

ްއަުޅގަނ ްމިވާގޮތަީކްރަނގަޅާށޭ ްއެހެންނޫނިއްާޔ ްދަންނަވާނީ. ޑު

ްދޫކޮށްލާފައިް ްދަޢުލަތް ްދޫކޮށްލާފައި، ްަރއްޔިތުްނ ވަކިހިސާބަކުން

ްއެހިސާބަްށް ްެދން ްއެަކއްެޗއް. ްދެން ްވަީޒރުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއި

ްރައްޔިތުންެގް ްޙަޤީޤަުތގަިއ ްައޅާލާބަޔަކަށްނުވޭ. ްރައްޔިތުންނަކީ ދިޔައީމަ

ްވަޒީ ްވަަރްށްމަޖިލީހަށް ްފެށުނުފަހުންވެސް ްޖަވާބުދާރީވާން ްހާޒިރުކުރެވި  820ރުން

ްހިނގައްޖެ.ް ްރަނގަުޅވެގެްނ ްމިރާއްޖޭަގއި ްކަންތައްތަެކއް ގިނަ

ްބަޔަކަށްވާީތެވް ްދިރިއުޅޭ ްމިރާއްޖޭގައި ްހަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަީކވެސް

ްބެހޭގޮތުްން ްަވީޒރަކާ ްއެބަތިބި. ްަވޒީރުން ވޭތިވެިދޔަތާނަގއިވެްސްމިރާްއޖޭގެ

ްއެމީހާްމީހަ ްއެިހސާބުން ްއެނިމުނީ. ްދެން ްސުވާެލއްކުރިަޔްސ ކު

ްއެހެންވީމަ،ް ްއޮތްކަެމއް. ްއެގޮތަށް ްއެހެންވީމަ،  825ގެއްިލވެސްދާނެ.

ްބޭނުންަކމަށްވަނީވިްއާޔް ްގެންނަން ްޑިމޮްކރަސީއެއް ްމިިކޔާ އަޅުަގނޑުމެން

ްޢިއްޔެަގިއވެްސް ްގެންނަން. ްއެގޮތަށް ްއެަކން ްޖެހޭނީ އަޅުަގނޑުމެން

ް ްމިނިސްޓަރުްއަޅުަގނޑަްށ ްއިންފޮމޭޝަްނ ްމިރާއްޖޭަގއި ޚަބަރުލިބިގެންދިަޔ

ްހަދަމުންގެންދާް ްމަޖިލީހުން ްޚާއްޞަ ްރަްއޔިުތންގެ ްވިދާުޅވަނީ އަރާފައި

ްއެބޭފުޅުންނަށްް ްކުރަްނވާނެގޮްތ ްކަންަތއްތައް  830ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްމަޖިލީހުންް ްޚާްއޞަ ްރައްޔިތުްނގެ ްޙަީޤޤަތަކީ ްއެކަމަކު އެނގޭކަމަށް.

ްމަޖިލީހުންްހަދަމުންގެ ްޚާްއޞަ ްރައްަްޔިތުްނގެ ްޤާނޫނުއަސާސީއަާކއި ންދާ

ްމަޖިލީހަށް.ްއެީއް ްޚާއްޞަ ްރައްޔިތުްނގެ ްއެނގޭނީ ްކަންތައްތަކެއް ހަދައިދޭނެ

ްއެްއް ްބާރުގަދަ ްއެންމެ ްދަޢުލަތުގެ ްމަޖިލީހަކީ ްާޚއްޞަ ރައްޔިތުންގެ
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ްއަންނަނީް ްފެިށެގން ްބާރުތައް ްވެރިކަމުެގ ްދަޢުލަތުގެ  835މުޢައްސަސާ.

ްއޮތްްރައްޔި ްޢައްޔަްނޮކށްފައި ްރައްޔިތުން ްކިބައިންކަމަްށާވއިރު ތުންގެ

ްދަޢުލަތުގެް ްމިހާރު ްމަޖިލީހަށް ްލިޔާ ްޤާނޫނުއަސާީސ އެމީހުންގެ

މުޢައްސަސާތަކުންްފާޑުިކޔާްިހސާބުގަިއްތިބީ.ްެއއީްވަޒީރުްނގެްބާރުްގަދަވީ.ް

ްމިތިބެވެނީް ްއެބޭފުޅުންނަށް ްނުކުރެވެނީ ްއިޙްސާްސ އެބޭފުޅުންނަށް

ްފާސްކުރެވިަފއިްކިހާ ްދަޢުލަތުން ްރަްއިޔތަކާބެހޭގޮތުން  840ހިސާބެއްަގއިކަމެްއ.

ހުރިްބަޖެޓަކާބެހޭްވާހަކައެއްަދްއކާފައިްއެބޭފުޅުންްއަިމއްލަފުަޅށްްނިންމަވަނީް

ްގިނަުދވަުހް ްތަންކޮެޅއް ްއެހެން ްވެދާނެ ްއެއީ ްކިހިނެއްކަން. އެކަންކުރަނީ

ްތިބެވުނީ ްގިަނދުވަހު ްތެރޭަގއި ްވަރަށްްއެްއވެރިކަެމއްގެ ްއަދި ްމީގައި މަ.ްދެން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްވިސްނަންޖެހޭ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއެބަޮއވޭ. ހެއްވާކަެމއްެވސް

 845ވަޒީުރކަންްދީފައިްތިބޭްބަޔަކަށްްއަޅުަގނޑުމެންްއެބަޖެހޭްތާދުނިޔެްއުމުރަށްް

ްިއޙްތިރާމްކުރަން.ް ްއަޅުަގނޑުމެން ްކުރިމަސައްކަތަށް ްއެމީހުން އެމީހުންނަށް

ްިމއަދު ްދަޢުލަތުގެްއެކަމަކު ްރަނަގަޅށް ްވަރަށް ްހާލަތަކީ ްވަޒީރުްނެގ ގެ

ްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާާއިއް ްމަަސއްކަތްުކރުމަށްފަހުގައި ސަރުކާރުަގއި

ްނުބައިް ްއެމީހާއަށްވުރެ ްދެން ްނުކުތީމަ ްޚިޔާލުތަފާތުެވގެްނ ދޭތެރޭގައި

ްވާަހކަޮގވަމުންވެްސް ްއެމީާހގެްނުބައި ްމުޅިްރަށުގައި  850މީހަކުވެސްްނޯވޭ.ްދެން

ްނުބައިވެފަިއްދުވަ ްެއގޮތަށް ްއެބަުއޅޭ. ްަވޒީރުްނތަކެްއވެސް ްއެހެންއުޅޭ ނީ.

ނޑުމެން...ް ްތިބިްވަޒީރުން.ްއެހެްނވީމަ،ްައޅުގަ

ް

ްވަގުތުހަމަެވއްޖެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް855 

ްގެންނަންޖެހޭްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫާސމަނިކުް ްޑިސިޕްލިންވެްސ ްވަޒީރުންަނީކްވަޒީރުްނގެ ްއަނެއްކާ .ް

ްތިރިކޮށްފައިްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބަަޔކަްށ ްވަޒީާފއަދާކުރެވޭނެ ްމަޤާމުގައި އެބޭފުޅުންގެ

ްދެރަކަމަކަށްނޫންް ްއެބަޖެހޭ.ްފަހަރެއްގައިެވސް ްބައިތިއްބަންވެސް ހަމަބިމުގައި

ްއެވާހަކަްމިދަންނަވަނީ.ްއެހެންނަމަވެސްްމިތަނަށްްކޮޅަށް....

ް860 

ްވަގުތުހަމަެވއްޖެ.ްްްކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަ
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ް

ްމެންބަރެއްެގްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫާސމަނިކުް ްލ.އަތޮުޅެގ ްމިހުރީ ްައޅުަގނޑު ްމިހިރީ ްކޮޅަށްތެދުވެ

ްވާަހަކްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިދައްކާ ްފަރާތުން ްރައްޔިތުްނގެ ްލ.އަތޮުޅެގ ޙައިޞިްއޔަތުން.

ްބައިތިއްބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވަޒީރުން ނުޑްއަުޑއެހޭނެ ްއަޅުގަ ްބޭނުންވަނީ.  865ން

ްއުއްމީދުކުރަންްމިތަނުަގއިްތިްއބެވިްހުރިހާްވަޒީރުންްމިކަމާދޭތެރޭް.....

ް

ްމެންބަރު.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްއެދެން. އިށިނދެވަަޑިއގަތުން

ްއިބްރާހީމް.ް ްނަސީމް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ހައްދުންމަތީގެ

 870ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަަޑއިެގންްނެތް.ްމާލެއަތޮުޅގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުް

ްއިސްމާޢީލްްޢަބްދުލްްހަމީދު.

ް

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްވަޒީރުްނގެްމަޖިލީހުގެްބާބުއަށްްބަލާއިުރްްމާލެއަޮތޅުްމެްނބަރުްިއސްމާޢީލްް

ްޑްރާްޢަބްދުލްްހަީމދުްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްދެލިކޮޕީއަްށްދިރާސާކޮށް ްއެކުަލވާލަްއވާފަިއާވ ްކޮމިޓީން ފްޓްކުާރ

ްމިބާބަށްް ްނަމަެވސް ްތާއީދުކުރެވޭ. ނަޑށް ްއަުޅގަ  875ޖުމްލަގޮތެއްަގއި

ްއަޅުަގނަޑްށް ްބަލައިލާންޖެހޭނެކަމަށް ްއިޞްލާޙުތަަކށް ހުށަހެޅިފައިވާ

ްއަުޅަގނޑަށްްފެންނަް ޤަބޫލުކުރާތީްމިބާބަށްްހުށަހެޅިފައިާވްއިޞްލާޙުތަކާމެދު

ްޢިއްޒަތްތެިރްއެްއޗެ ްހިފާނަން. ްބޭނުން ްމިފުރުޞަތުގެ ްދަންނަވާލުމަށް އް

ްމާއްާދެގް ްދެވަނަ ްމިބާބުގެ ްބަލާއިރު ްއިްޞލާޙުތަކަށް ރައީސް،ްހުށަހެޅިފަިއވާ

ްމެންބަރުް ްިޢއްޒަްތތެރި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  880)ބ(ްދެލިކޮޕީފައިާވގޮތަށްވުރެ

ްރަ ްިއޞްލާޙު ްހުށަހަޅުއްާވފައިވާ ްސަލީމް ްއަޅުަގނުޑްމުޙަންމަދު ނގަޅުކަަމށް

ްަބޔާންކޮށްފަިއވާް ްެއއަކުުރގަިއ ްޖުމްލައަކުން ްކުުރ ްވަރަށް ްެއއީ ދެކެން.

ްއޮޅުންފިލާތީ.ްއަދިްިމމާއްދާއަށްްތ.އަޮތޅުގެްިޢއްޒަްތތެރިްމެންބަރުް އެްއޗެއް

މުޙަންމަދުްޝަރީފްްހުށަހަޅުއްވާފައިވާްބަެއއްްއިޞްލާޙަްށވެްސްއަޅުަގނޑަްށް

ްއަ ްއަދި ްއިބްރާހީމްްތާއީދުކުރެވޭ. ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ަްުޑއަތޮޅުގެ  885އް

ްއިތުރުކުރަްއވަްން ްޝަރުތުތަކަށް ްހުންނަންޖެހޭ ްވަޒީރުންަގއި ޠާހިރު

ްމިް ްމީހެއްަކމުގަިއވުން، ްރަނގަޅު ްސުލޫކު ްއަޙްލާާޤިއ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ްއަޅުަގނޑަްށް ްއިޞްލާޙަްށ ްމި ްތާއީދުކުރެވޭ. ނޑަްށ ްއަުޅގަ އިޞްލާޙަށްވެސް
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ނީްަވޒީރުންކަމަށްްޢައްޔަންކުެރވޭްމީހުންނަކީްއަޙްލާޤާއިްސުލޫުކްތާއީދުކުރެވެ

ްވާންޖެހޭނެކަމަށްް ްއެމީހުން ްނަމޫނާއަކަށް ްއެހެންމީހުންނަށް  890ރަނގަޅު،

ްޑްރާފްޓްކުާރް ްދިރާސާކޮްށ ްރައީްސ، ްޢިްއޒަތްތެރި ްޤަބޫުލކުރާތީ. އަޅުަގނޑު

ްޭބނުން ްސާފުކޮށްލަން ނޑު ްއަރިހުްންއަުޅގަ ްމުަޤއްރިރުގެ ްއަލަްށްކޮމިޓީގެ ވޭ

ްވަޒީރުްނެގް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްދަށުން ްޤާނޫނުއަސާީސެގ އެކުަލވާލެވޭ

ްަހވާުލނުކުރެޭވގޮތަށްް ްުވޒާރާެއއް ްެއއްވެްސ ްޢައްޔަންކުރަްއާވއިުރ މަޖިލިސް

ްމިކަންް ްއަުޅަގނޑު ްޢައްޔަންކުެރވިދާނެތޯ. ްބޭފުޅުން ްމަޤާމަށް  895ވަޒީރުްނގެ

ްވަކި ްމިހާރުވެސް ްބޭނުންވަނީ ްހަވާލުނުކުރަްއވާްްސާފުކޮށްލަން ުވޒާރާެއއް

ްމިހާރުް ްތިއްެބުވމަށްފަހު ްވަޒީުރކަމުަގއި ްުކރިން ްއަދި ްިތއްބެވުމާ ވަޒީރުން

ްބޭފުޅުންް ްބަދަލުކުރައްވާފަިއވާ ްޭބފުޅުންނަށް ްފެންވަރުގެ ވަޒީރުްނގެ

ްއެހެްން ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމިބާބަށް ްަރއީސް، ްިޢއްޒަތްތެރި ތިއްބަވާތީ.

ްއަޅު ްބަލާއިރު ްތާއީދުކުރެޭވްއިޞްލާޙުތަކަށް ްވަރަށްބޮޑަްށ  900ަގނޑަށް

ްޙުސްނުއްސުޢޫދު،ް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްެތރި އަްއޑުއަތޮުޅގެ

ްމަްއޗަްށް ްވަޒީެރއްގެ ްކޮންމެ ްޢައްަޔންކުރައްވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްހުަށހަޅުއްވާަފއިާވް ްޔަޤީންކުރުމަށް ްރުހުްންއޮތްކަން ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ްރަީއސް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއިޞްލާޙު. ްމެންބަރުް، ްޢިްއޒަތްތެރި ައއްުޑއަތޮުޅގެ

 905ޙުސްނުއްސުޢޫދުްހުށަހަޅުއްވާަފއިމިވާްއިޞްލާަޙކީްމިމަޖިލީހުންްބަލައިގަތުންް

ްއިޞްލާޙުް ްމި ްޤަބޫލުކުރާހިނދު ްއަޅުަގނޑު ްއިޞްލާޙެއްކަމަށް މުހިންމު

ްރައީސް،ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްޢިލްތިމާސްކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ބަލައިގަތުމަށް

ވަނަްމާއްދާެގ5ްްގެްއެހެންްމާއްދާތަކަށްބަލާއިރުްދެލިކޮޕީގެްމިބާބުގެްދެލިކޮޕީ

ްެއް ްއެއީ ްތާއީދުކުެރޭވ. ްވަރަށްބޮޑަށް ްއަްށ ް)ކ( ްއަދި )ޅ(

ްެއހެންފަރާތެއްެގް ްާނއިބު ްބަންޑާރަ ްދަޢުލަުތގެ  910ދެއަކުރުަގިއވާގޮތުން

ްޤާނޫނުތަކާިއ،ް ްޤާނޫނުައސާސީާއއި، ްމަަސއްކަތް ްއޭާނގެ ނުފޫޒެއްނެތި

ްއެް ްއަޅުަގނޑަްށްގަާވއިދުތަާކއި ްކުރެވިދާނެކަމަްށ އްގޮްތާވގޮުތގެމަތީން

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްވަރަށްގިަނ ްމިބާބަށް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ޤަބޫލުކުރެވޭތީ.

ްވާހަކަޮކުޅް ްައޅުަގނުޑެގ ްދައްކާފަިއވުމާެއކު ްވާހަކަފުޅު މެންބަރުން

 915ްމިހާހިސާބުންްނިންމާލަން.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް
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ް

ްމިހާުރްްލުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުްމިލަދުްނމަޑު ްމިބާބުގައި ްމަޖިލިސް ްވަޒީރުން ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްމިބާބުއަީކްްޢަލީްމުޙަންަމދުްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްޮއތީ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްައޅުގަ ވާހަކަދެެކވެމުންދާއިރުަގއި

އްޗަްށްާމްއދާގެްމ12ްަޑްރާފްޓިންގްކޮމިޓީންްޑްރާފްްޓކޮށްގެންްގެާނއިުރގައިް

ްލިބުނުް ްހުށަހެޅުމަށް ްއިޞްލާޙު ްއެހެންނަމަެވސް  920އެކުެލވިގެްނވާ،

ފުރުޞަތުގައިްވަރަްށގިނަްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުންްވަނީްމިބާބަށްްއިޞްލާޙުް

ް ްގާތްަގނޑަކަށް ްޭއގެތެޭރގައި ްހުށަހެޅިގެނ86ްްްހުށަހަޅުއްވާފައި. އިޞްލާުޙ

ްއެހުމަށް ްވޯޓަށް ްހަމައެެހންމެ ްއަދި ްތައްޔާުރވެގެްންގޮސްފަިއވަނީ. ޓަކައި

ްކުރިމައްޗަްށް ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙުަތކެްއވަނީ ްގިނަ ވަރަށް

ްމިީއް ްއާއިރުަގއި ްމިހާތަނަށް ްދަންނަވާނީ ްއަޅުަގނުޑ ްއާދެ،  925އައިސްަފއި.

ްމެންބަރުންެގް ްމިދަނީ ްތަރުހީބު ްނުލިބޭވަރަށް ްބާބަކަށް ްއެްއވެސް އެހެން

ްޚިޔާލުތަްއވަނީ ްމެންބަރުންެގ ްފޮނުވާފައޭ.ްްއިޞްލާޙުތަކާިއ މިބާބަށް

ްއެހެންނަމަވެސްް ްނުދައްާކ ްވާަހކަތަކެްއ ްާމގިނަ ނޑު ްއަުޅގަ އެހެންކަމާއެކު

ްއާދެ،ް ްދަންނަާވލާނަން. ްެއއްޕޮއިެޓއް ްފާހަގަކުެރޭވ އަޅުަގނޑަްށ

ްކޮމިޓީްން ްޑްރާފްިޓންގ ްގޮތަކަށް ްމާްއދާއެއްކަހަލަ ްހުރިހާ  930އަޅުަގނޑަްށވެސް

ްހުށަހެޅިފަ ްައއިްސ، ްޤަބޫލުކުރެވޭ.ްޑްރާފްޓްކޮށްގެން ނޑަްށ ްއަުޅގަ އިާވގޮތަށް

ްބައެއްް ްެއބަހުރި ްއިޞްލާޙު ްރަނގަޅު ްކުިދކުދި ްބައެއް އެހެންނަމަވެސް

ްެއބައިތަކަށްެވްސް ްއެހެްނވީމަ، ްހުށަހަޅުއްވާަފއި. ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްދަންނަވަން. ްވިސްނަމުންދާނެަކމުގައި އަޅުަގނުޑ

ްެއއް ްއޮތް ްޝަރުތުތަކެްއގެްދަންނަވާލަން ްގިނަ ްވަރަށް ްވަޒީރުންނަކީ  935ަޗކީ

ްްސކްރީންކުރެިވގެްން ްގޮތްގޮތަށް ްވަރަށްގިނަ ްފުރޭނިގެން ްހޮވޭ، ތެރެއިން

ްއަންނަ،ް ްކުރިަމްއޗަށް ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްގޮުތގައި ްރޯލްމޮޑެލްތަކެއްގެ އަންނަ

ްކުރުމަށްޓަަކއިް ްަވކިކަެމއް ްނޫނީ ްދާއިރާެއއްގެ ްވަކި ްހަވާުލކުރެވޭ ްއެމީހަކާއި

ްބާރުެގް ްެއްގޒެކެިޓވް ްމިއީ ްއާދެ، ްވެރިއެއް. ްއިސްކުާރ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްަމސައްކަތްތަާކިއް ްވަޒީރުްނގެ ްއެހެންކަމުން ްބާރު. ްދެވަނަ ްހިމެނޭ  940ތެރޭގައި

ްއަިދް ްބޭނުންތަކަށާއި ްހުރިހާ ްރައްޔިތުންގެ ްވާންވާނީ މަސްޢޫލިއްޔަތު

ްެއގޮ ްފައިދާހުރިގޮތުަގއި. ްއެްނމެ ްހިންގުުމގައި ްބަލާއިުރްސަރުކާރު ތުން
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ްވަޒީރުންަގއިް ްހުށަހެޅިފައިވާ، ްމާއްދާއަށް ްދެވަަނ ްމިބާބުގެ އަޅުަގނޑަށް

ްމިހާރުް ްައޅުަގނޑުމެން ްބަލައިލާއިުރގައި ްމިބަޔަށް ހުންނަންޖެހޭްޝަރުތުތައް

ް ްއުމުރު ްަވޒީރުންގެ ނޑުމެްނގެ ްއަޅުގަ ްމިހާރު 32ްްމިވަނީ  25ް945އަހަރުން

ޙުތަެކއްްހުށަހަޅާފައި.ްއަދިްހަަމްއަހަރަށްްދަށްކުރުމަށްްވަރަށްްގިނަްއިޞްލާ

ްއިޞްލާޙުގަިއް ްެއގޮތަްށ ްވަނީ ްކޮމިޓީންވެސް ްޑްރާފްޓިންގ އެހެންމެ

ްމިހާރުް ނޑުމެން ްެއއްޗަީކްއަުޅގަ ްމިއުޅޭ ްދަންަނވަން ހިމަނާފައި.ްއަޅުަގނޑު

ްވަރަށްބޮުޑް ްހަމަ ްއިތުުރ، ްވަރަށްގިނަ ްތެރޭގައި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ މިއުޅެނީ

ްއަ ްއިތުރުވަމުން ްއިތުރުވަމުންްއަދަދެއް ްތެރެއިްނ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ  950ންަނ

ްފުރުޞަތުދިނުމުގެގޮތުން.ް ްޒުވާނުންނަށް ްތައުލީމީ އަންނަ

ްމީހުންް ްމަޤާމަކަށް ްމިކަހަލަ ްައޅުަގނޑުމެން އެހެންކަމަށްވާއިުރަގއި

ްކަމެކޭ.ް ްބަލައިާލންޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެއީ ްތަޖުރިބާ ްތަޢުލީމާ ހޮވާއިުރގައި

ނޑުމެ ްއަުޅގަ ްެއީއްމިހާރުވެސް ްކޮމިަޝންތަކަށް، ްމުސްތަިޤއްލު ްެއކިއެކި ން

ްސަރވިްސް ްިސވިްލ ްކޮމިޝަްނކަމަށްވީނަމަވެްސ،  955ހިޔުމަންރައިޓްސް

ްަސމާލުކަމެއްދެނީް ްއެންމެބޮޑު ނޑުމެން ްައޅުގަ ކޮމިޝަންކަމަށްވީނަމަވެްސ

ްމިއޮންނަނީް ްސަމާލުކަމެއްދީފައި ްބޮޑު ްއެްނމެ ްހޮވުމުގައި މެންބަރުން

ްތަޖުރިބާ ްއެީއްތަޢުލީމަށާއި ްވިސްނާލުމަކީ ްމިދެބަޔަށް ްެއހެންކަމުން އަށް.

ްމަޤާމެއްް ްޮކންމެ ްއެއީ ްދަންނަވަން. ްދެކޭތީ ްމުހިންމުކަމެއްކަމުަގއި ވަރަށް

ްަމސްޢޫލިއްޔަތުތަްއް ްހިމެނިފައިވާ ްއެމަޤާމެްއގައި  960ހަވާލުކުރިޔަސް

ްއެހެންނަމަވެސްް ްހުންނަންޖެހޭ. ްާޤބިލިއްޔަތު ްލަާޔގަާތއި އަދާކުރެޭވވަރު

ްއެއަްށވުރެްއެވަަރކު ްފުދެއެޭކ. ްނުދަންނަވާނަން ްއަުޅަގނޑު ްމިހާރަކު ންނެއް

ްމިގޮތަށްް ްފެންނާތީ.ްދެންްހަމަްއެހެންމެ ްއޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް ތަފްސީލުކޮށް

ްއަޅުަގނޑުްފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭްއަނެއްސަބަބަީކ.....

ް965 

ްވަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވަުގތުހަމަވެއްޖެ. ްމެންބަރު ްއިނގޭތޯ.ްޢިއްޒަތްތެރި ގުތުހަމަެވއްެޖ

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަްތތެރި ްކޮޅުމަޑުލުގެ ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްޙުސައިންްރަޝީދުްޙަސަން.

ް
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ްކޮމިޓީންްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްޑްރާފްޓް ްމިބާބު ްމަޖިލިސް، ްަވޒީރުންެގ ްއާދެ، .`970 

ްފޮނުވާފައިް

ްޢާްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްެއހެންނަމަވެސްްއޮތްގޮތް ްރަނަގޅު. ްވަރަށް ނޑަށް ްައުޅގަ ންމުގޮެތއްަގއި

ްަވޒީރުްނެގް ްދެަރކަމަކީ ްމިބާުބގަިއްއޮްތްއެންމެބޮޑު އަޅުަގނުޑްފާހަގަކުރަން

ްއެހެންވީމަ،ް ްލިުޔއްވިަފއިނެތްކަްނ. ްމިބާބުގައި ްއެކުލެިވގެންާވގޮތް މަޖިލިސް

ް ްރަނގަުޅ ްވަރަށް ްތިންބޭފުޅަކު ްހުށަހެޅި  975ލާެޙްއްއިޞ3ްްއިޞްލާޙު

ްހުށަހެޅުއްިވް ްސަމީރު ްއަޙްމަދު ްއެގޮތުން ްއެަބއޮތް. ހުށަހަޅުއްވާފައި

ްއިޞްލާޙަށާިއ،ް ްހުށަހެޅުްއިވ ްއަސްލަމް ްމުޙަންމަދު އިޞްލާޙަށާއި،

ްއަޅުަގނުޑް ްމިގޮުތން ްއިޞްލާޙު ްހުށަހެޅުއްވި ްޢަލީ ްވަޙީދު މުޙަންމަދު

ްއެކުލެިވގެންާވގޮ ްމަޖިލިސް ްަވޒީުރންގެ ްމިބައި، ްމިބާބަށްްފާހަގަކޮށްލަން. ތް

 980ގެަެނެވުނީމަްމިބާބުްއިތުރަށްްރަނގަޅުެވގެންދާނެ.ްފުރިހަމަވެގެންދާނެ.ްދެންް

އަޅުަގނޑުްފާހަަގކުރާްއަެނއްަކމަކީްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅިްބޭފުޅުންގެްތެރެއިްން

ްފާސްކުރާް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ނަޑައޅާނީ ްކަ ްއަދަދު ވަޒީރުްނގެ

ްއަ ްމުަޙންމަދު ްދަށުންކަމަށް ްއިޞްލާޙުްޤާނޫނެއްގެ ްހުށަހެޅުްއވި ސްލަމް

ް ްތައްޔާުރވެފަިއވާ ްވޯޓުުލމަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަރުދާހުަގއ9ްްިމިހާރު ވަަނ

ް ްހަމައެގޮތަށ9ްްްއޮތް ްތާއީުދކުރަން. ްވަރަށް ނޑު ްައޅުގަ ްއިޞްލާޙު  985ވަނަ

ްއަމުރުތަކަްށް ްކޯުޓެގ ްޤާނޫނުތަކަށާިއ، ްޤާނޫުނއަސާސީއަާށިއ، ވަޒީރުން

ްއައްޑުް ްޙުސްނުއްސުޢޫުދްތަބާވާންޖެހޭނެކަމަށް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި އަޮތޅުގެ

ހުށަހެޅުއްވިްއިޞްލާޙަްށވެސްްއަޅުަގނޑުްވަރަށްްތާއީދުކުރަްނ.ްޙަޤީޤަތުގަިއް

ްހަމައެކަނިް ްކިޔަމަންވާންޖެހޭނެ. ްވަޒީރުން ްޙުކުމްތަަކށް ްއަމުރުތަާކއި ކޯޓުގެ

ްއެބޭފުޅުންް ްކަންތައްތަެކއްނޫްނ ްައންގާ  990ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްކުރަްއވަ ްއިޞްލާޙު ްއެހެންކަުމން ްވަރަްށ25ްްންޖެހޭނީކީ. ނުޑ ްއަުޅގަ އަށް

ްފައިދާް ްޢާންމު ްޙިމާޔަތްކުރުާމއި ްވެރިކަން ްޤާނޫނުަގއި ތާއީދުކުރަން.

ްއިޞްލާުޙް ްމަސައްކަތްކުަރއްވަންޖެހޭނެކަަމށް ްވަޒީރުން ދިފާޢުކުރުމަށް

ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ްއިޞްލާޙަށްވެްސ، ްސަލީމްގެ ްމުޙަންމަދު ެގްފޮނުއްވި

ނުޑްވަރަްށ32ްްމެންބަރުްއެްއިޞްލާޙަށްެވސް،ްއިޞްލާޙުް  995އަށްެވސްްައުޅގަ

ްވަޒީުރްން ްފާަހގަކުރަން، ްއަޅުަގނޑު ްއަދި ތާއީދުކުރަން.
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ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށްޖަވާުބދާރީވުމުގެްއިތުރުންްަރއްޔިތުްނގެްމަޖިލީހަށްް

ްގެއްުލމެއް ްއިޙްމާލުން ްވަޒީެރއްެގ ލިބިއްޖެނަމަްޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭނެކަމަށާއި

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއައްޑުއަތޮުޅެގ ްއުުފލަންޖެހޭނެކަމަށް ްމަސްޢޫލިްއޔަތު އެކަމުގެ

ް ްިއޞްލާޙު ްއިޞްލާުޙ، ްހުށަހެޅުއްވި ްޙުސްނުއްސުޢޫދު  52ް1000މެންބަރު

ްަވޒީރުންެގް ްޙަޤީޤަުތގަިއެވސް ްތާއީދުކުރަން. ްވަރަްށ ްއަުޅަގނޑު އަށްވެްސ

ްއިޙްމާލު ްއެބޭފުޅުން ްހުންނަގޮތުން ްދަޢުލަތަށްްޢަމަލުތައް ްސަބަބުން ވުމުގެ

ްޒިންާމް ްެއކަމުގެ ްޒާތީގޮތުން ްޕާރސަނަލީ، ްއެބޭފުޅުން ގެއްލުމެްއެވއްޖިއްޔާ

ްދުްއާވް ްެއްއޗެއް ްމަގުމަތީަގއި ްކުޑަެވގެން ްއެންމެ އުފުލަންޖެހޭނެ.

ްޒިންމާވާން.ް ްއޭނައަށްޖެޭހ ްެގްއލުމެއްދެވުނަސް ްމީހަކަށް  1005ޑްރަިއވަރަކަށް

ްއޭަނގެ ްކެޕްޓަަނކު ްެހދުނުނަމަވެސްްްދޯނިފުއްވާ ްގޯހެއް ްހުންނަގޮތުން ޢަމަލު

ްޭއަން ްވަޒީރަކު ްއެހެންކަމުން ްއެބަޖެހޭ. ްޒިންމާވާން ްޕާރސަނަލީ އޭނަ

ްއެކަުމެގް ްލިބިއްޖިްއޔާ ްގެއްލުމެއް ްބޮޑު ްދައުލަތަށް ޢަމަލުކުރައްާވގޮތުން

ްވަޒީރުކަްން ްޮއެވގެްނ ްހިތްޕުޅުގައި ްއުފުއްަލވަންޖެހޭނެކަން ްއޭނަ ޒިންމާ

ްއަޅުަގނުޑްްކުރަްއވާނަމަ ްެއކަންކުރެްއވޭނެކަަމށް ްރަނގަޅަށް  1010ހަމަގައިމުެވސް

ްޒިންމާވާންޖެހޭނެ.ް ްޢަމަލުތަކާމެދު ްއޭނާގެ ްމީހަކުވެސް ްކޮންމެ ޤަބޫލުކުރަން.

ްމަޖިލީހުގެް ްވަޒީރުންެނއް،ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެްއ،ްރައްޔިުތންގެ އޭެގއިން

ް ްދަޢުލަތުެގ ްސަރުކާރުގެ ްއެްއެވސް ްއަދި މުވައްޒަަފުކްމެންބަރުންނެއް

ނުޑް ްއަޅުގަ ްމިއުސޫލުތަކަށް ްއެެހންކަމުން އެްއކިބާެވގެންނުވާނެ.

ް ްއޮތްގޮތަްށވުެރ12ްްތާއީދުކުރަމުން ްމިހާރު ްމާއްދާ  1015ަވނަ

ްވަރަށްބޮޑަށްް ްމިހާރަށްވުރެ ްމިބާބު ރަނގަޅުކުެރވިއްިޖއްޔާ

ް ްފާހަަގކުރަން. ްއަުޅަގނޑު ްމިހާރ12ްްުފުރިހަމަވެގެންދާނެކަން ްމާއްދާ ވަަނ

ްމުޢައްސަސާެއއްްއެއޮްތގޮ ްއަުއ ްކަންބޮުޑވާންޖެހޭ. ްައޅުަގނޑުމެްނ ތުން

ްގޮތަކަްށް ްއެތަނަށްލާންޖެހޭކަހަލަ ްވަޒީަރކު ްއަެނއްާކވެްސ އުފައްދާފިްއޔާ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްދަންނަވާީނ ނުޑ ްއަުޅގަ ްކޮންމެއަަކްސ  1020އޮތްކަމާމެދު.

ްވަޒީުރންގެްމަޖިލީހަ ީކްޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއިްމިމަޖިލީހުންްމިއަދުްފާްސވެގެންދާ

ްމަޖިލިސްް ްަވޒީުރންގެ ްއޮތްގޮތަށްވުރެްރަނގަޅަށް ްމަޖިލިސް ްވަޒީރުން މިހާރު
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ްބާރަކަށްެވގެންދާނެކަމަށް.ްވަރަށްބޮަޑްށް ްޤާނޫނީ ްވަރަށްބޮޑު ްލިބޭ އުފެއްދުމަށް

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް1025 

ްއުތުރުބުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމާޅޮސްމަޑުލު ްމެންބަރު. ްމެންބަރި ްިޢއްޒަތްތެރި ރީެގްޝުކުރިއްޔާ

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްއާތިފް.ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަަޑިއގެްން

ްނެތް.ްމާލޭގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާތިފް.

ް

ްފުރުޞަތުްްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުްއާތިފްް ްައޅުަގނުޑ ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި  1030ްޝުކުރިއްޔާ

ްދޫކޮށްލާނަން.ްްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްބާބުގެްްވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްފަިއސަލްްފު ްމަިޖލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްއާދެ، ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ނުޑްްްނަސީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޅުގަ ްބަލާއިރު ްއިޞްލާޙުަތކަށް ްހުށަހެޅިފައިވާ ްއަދި ޑްރާފްޓަށާއި

 1035ރުތަްއްވަނަްމާއްާދގެް)ރ(.ްއާދެ،ްހުރިހާްމަޤާމެއްގެްއުމ2ްުފާހަގަކޮށްލަންް

ް ްދަންނަވާނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްހަުގކުރަންވީ. ްބޮޑަކަްށ އަހަަރީކ25ްްވީހާވެްސ

ްއުމުރުްން ްއުމުރެކޭ.ްމާބޮޑަށް ްވަރަށްްރަނގަޅު ްމަޤާމަކަށްްހަވާލުވާން މިފަދަ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްކުެރވިފައި. ްކަންތައްތައް ްވަރަށް ްހުންނާނީ ދޮށިވެއްޖިްއޔާ

ްމާއެ ްހުރުމުން ްތަޖުރިބާ ްބަެއއްފަހަރު ްޯގސްވާތަންެވްސްރައީސް، ނގިގެން

ް ްޑްރާފްޓްގެ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަްށ8ްްއާދޭ. ް)ހ( ްމާއްދާގެ  1040ވަނަ

ނޑުްދަންނަވާީންވަރަށްްރަނގަޅަށޭްމިމާއްދާްލިޔެވިފަިއވަނީ.ް ބަލާއިރުްއަުޅގަ

ްބައިވެރިވުަމީކް ްޢަމަލީގޮތުން ްވިޔަފާރީަގއި ްހިތަށްއަރާ ނޑު ްއަުޅގަ އާދެ،

ްވަ ްފެތޭ ްމިމާއްދާއަށް ްކޮބައިތޯ. ްމިހާރުްޒީރަކު ްހީވަނީ ނޑަށް އަުޅގަ

ްޝަރުތުތަކަީކް ްމިފަދަ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްނެތްހެން. ކެބިނެޓްަގއިވެސް

ްިވޔަފާރިް ްީދފައި ްަވޒީފާެއއް ްއާދެ، ްކަްނތައްތައް. ްބަލަންޖެހޭ ްޭދއިރު  1045ވަޒީފާ

ްކުާރީން ްއެކަންަތއްތައް ްދެން ްއެންގީމާ ްބަިއވެރިނުާވށޭ ްނުވަތަ ދޫކުރާށޭ

ް ްދެން ްފުރަގަހުަގިއްސިއްރުން. ްފަރުދާގެ ްނޭނގި ްއާދެ، ްޖެހޭނީ. ކޮންތާކުތޯ

ތިއްބަަވއިގެންްޢާންމުންނާއިްޮކންމެްވިޔަފާރިެއއްަގއިްވާދަކުަރމުންްގެންދާނީް

ްނުވަތަް ްވަީޒރުން ްފުރާ ްމަޤާމުތައް ްމަތީ ްލިބޭނީ ްކާމިޔާުބވެސް އަދި
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ްކަންތައްތަ ްމިފަދަ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަށަވަރު.  1050ްއްއެބޭފުޅުންނަށްކަން

ްބަޔަކާިއް ްޤާބިލް ްތިބި ްުނވެ ްކޮރަޕްޓް ްނުވަތަ ްސާފު ްތަންޮކޅެއް ހުއްޓުވޭނީ

ްޢިނާޔަތްތަްއް ްމުސާަރއާިއ ްއެކަީށގެންވާފަދަ ްހަވާލުކުރުމާއިެއކު މަޤާމު

ްރައްކާތެރިކުެރޭވް ްަހއިބަތު ްއަބުާރއި ްއެޭބފުޅުންގެ ްއާދެ، ނަޑއަަޅއިގެން. ކަ

ްރަނ ްއެކަީށގެންވާފަދަ ްމަސްޢޫލިއްޔަތުތަާކިއ ްމުސާރަެއްއްއަދި ަގޅު

ް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ނަޑއެިޅގެން. ްރ.އަތޮޅުެގ12ްްކަ ްމާއްދާައށް  1055ވަނަ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްއިޞްލާަޙށް ްހުށަހެޅުއްވި ްވަޙީދު ްޢަލީ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްނުވެވޭް ްޖަވާބުދާރީ ްޖެހިއްޖެ ްވިސްނަން ނުޑމެން ތާއީދުކުރަން.ްއާދެ،ްއަުޅގަ

ްއި ްނުވަތަ ްބާރުަގއި ްވަޒީރުްނގެ ްޖަވާބުދާރީވުުމެގްސަބަބު ްއޮވޭތޯ ޙްތިޔާުރގައި

ްބެހޭގޮުތްން ްކަމަކާއި ްޖަވާބެއް ްރަނގަޅު ްފަދަ ްބުއްދިޤަބޫލުކުރާ ފުރުޞަތު.

ްމައްސަލައަީކް ްހުރިހާވެސް ްއާދެ، ްވަނީ. ްކިހިނެްއތޯ ްދެން  1060ދެއްަވއިފިއްޔާ

ްވާންނެތުން.ް ްކަމެްއ ްއެްއވެސް ްނޫންގޮތަކަށް ްއަްނގާގޮަތކަށް ވަކިފަރާތަކުން

ނުޑްްޢިއްޒަތްތެރި ްއަޅުގަ ްމައްސަަލއެއްޫނން. ްވަޒީރުންގެ ްމިީއ ރައީސް،

ްބޭފުޅުންނޭ.ް ްރަނގަުޅ ްވަރަށް ްވަޒީރުންނަކީ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ދަންނަވާނީ

ްމިިނވަންކަްނ.ްރައްޔިތުްނެގް ްވަރެްއގެ ްޮކންމެސް ްބޭނުންވަނީ އެބޭފުޅުންނަށް

ްމަސައްކަތްކުރުުމގެް ްކުރިއެރުމަށް ްރަްއޔިތުންގެ ްނުވަތަ  1065ްމަސައްކަުތގައި

ނޑުްދަންނަވާަނން،ްތަންކޮޅެްއް އިޙްތިޔާރު.ްއާދެ،ްމިސާެލއްގެްގޮތުންްއަުޅގަ

ްއެދުވަްސވަުރް ްއާދެ، ްބޭފުެޅއް. ްކުރެއްވި ްމިނިސްޓަރުަކން ްެއޓޯލްސް ކުރީގެ

ްަޤއުމާިއް ްކުެރއްވި ްމަސައްކަތްޕުޅު ްގިނަ ްވަރަްށ ްވަޒީރު އެޢިއްޒަތްތެރި

ްމިނިވަން ްއާދެ، ްކުިރއެރުމަށްޓަކަިއ. ްައޅުަގނުޑްރައްޔިތުންެގ ްއޮތިްއޔާ ކަން

ްރަނގަުޅވަމުން.ް ްދާީނ ްކަންަތއްތައް ްގިނަ ްވަރަްށ ްގޮުތގައި  1070ޤަބޫލުކުރާ

ްމިއޮީތް ްދަންނަވާނީ، ނޑު ްއަުޅގަ ްަވޒީރުންނާއި ްމިހާރުގެ އެހެންނަމަވެސް،

ްބާރޭ.ް ްކުރުމުގެ ްކަމެއް ްއެންމެ ްއިޙްތިޔާރޭ. ްކުރުމުގެ ްކަމެއް ްއެންމެ ހަމަ

ތަްވެިރކަންްދެމެހެއްޓުން،ްހިމާޔާތްކުރުން.ްއެއީްމިޤައުުމގެްސަރުކާާރއިްނުވަ

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ްގޮތްްްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްކުރެިވފައިއޮތް ްޑްރާފްޓް ްމިބާބު ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި  1075ްޝުކުރިއްާޔ
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ްކަމަށް.ްއަްޙމަދުްުޒބަިއރުްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްވަަރށްްރަނގަޅު ވަރަްށްިގނަްމާއްދާތައް.ްްއަޅުަގނޑަްށްދެންނެވޭނީ

ްހުށަހެޅިފައި.ް ްއެބަހުިރ ްއިޞްލާޙުތައް ްިގނަ ްވަރަށް އެހެންނަމަވެސް،

ްއެގޮތުްން ްއެބަުހރި. ްއިޞްލާޙުތަްއވެސް ްރަނަގޅު ްވަރަށް އޭގެތެެރއިން

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްށް ް)ބ( ްމާއްދާގެ ްދެަވނަ ްފާހަގަކުރަން އަޅުަގނޑު

ްހުށަހެ ްސަލީމް ްމެންބަރު ްދެވަނަްޢިއްޒަތްތެރި ްދެން ްއިޞްލާޙު.  1080ޅުއްވި

ްހުށަހަޅުއްވާަފއިާވް ްތާޙިރު ްމެންބަރު ްައްއޑުއަތޮޅު ްއިތުރުކުރަން މާއްދާއަށް

ްއެންެމް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއިތުރަށް ްޭއގެ ްއާދެ، ްފާހަގަކޮށްލަން. އިޞްލާޙުވެްސ

ް ްިއޞްލާޙަކީ ްއެއް ްފާހަގަކޮށްލާ ްއ8ްްްބޮޑަށް ް)ށ( ްމާއްާދައށް ވަނަ

ްއަބްދު ްއިތުރުކުރުމަށް ްަޢލީهللا ްމެންބަރުް، ްޢިްއޒަތްެތރި ޅ.އަތޮުޅގެ

ް ްއާދެ، ްއިޞްލާޙު. ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްއެހެންްމިމާއްދާގެ ްގައި  1085)ހ(

އޮތުމަކުންްަވޒީރަކުްއޭނާެގްމިލްކުަގއިވާްމުދަލުން،ްވިޔަފާރިްހިންގުންކަމަްށް

ް ްނާޅައެވެ. ްހުރަހެއް ްމުޢާމަލާތުކުރުމަކަށް ްއަޅުަގނަޑްށްނުވާގޮތަށް މިީއ

ްތާއިުދކުރެ ްތެރޭަގިއްވަރަށް ްމީގެ ްއާދެ، ްދަންނަވަން. ްއިޞްލާެޙއްކަމަށް ޭވ

ްބަޔާންކުރުމަށްޓަަކިއް ްގޮތް ްއެކުލެިވގެންވާ ްމަޖިލިސް ވަޒީރުްނގެ

ްދަންނަވަން.ް ްރަނގަުޅކަމަްށ ްހަމަ ްިއޞްލާޙުތައްވެސް  1090ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ްެއްއް ްފާހަަގކޮށްލެވޭ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްކުރަން. ްތާއީދުވެްސ ނޑު ްއަުޅގަ އެޔަށް

ްއިޞްލާޙަ ްރަނގަޅުަު.7ްްކީ ްއޮްތގޮްތ ްއެޑްރާފްޓް ްމާއްދާ ވަނަ

ްއެަބއޮޭވ،ް ްއިޞްލާެޙއްަގއި ްހުށަހަޅާފައިވާ ްެއއަށް އެހެންނަމަވެސް،

ަގއިްަވކިްުމސާރަްޢިނާޔަތްތައްްަކނަޑއަަޅންވާނީްރާއްޖޭެގ77ްްއިޞްލާޙު؛ް

 1095ދިރިއުޅުމުގެްފެްނވަރަށްްރިޢާަޔތްްކުރުމަށްފަހުގައޭ.ްރިޢާޔަތްްކުރަންްވާެނޔޭ.ް

ނޑައަޅާނީްއަުޅަގނޑަށްްހީވަީން،ްއާދެ ޤާނޫނަކުންްމުސާރަެއއްްއުޖޫރައެއްްކަ

ްރިޢާޔަތްް ްއެކަންަކމާއި ްމަޖިލީހުންވެސް ްރަްއިޔތުން ްހަދާއިރުަގއި ޤާނޫނެއް

ްއަިދް ްޢިާނޔަތާއި ްމުސާރަާއއި ްއެންމެންނަށްވެސް ްއަދި ކުރަްއވާނެއޭ.

ްޙާލަތަް ްދިިރއުޅުމުގެ ްއެއިެރއްގެ ނޑަައޅާނީ ްކަ ްބަލާފައޭ.ްއުޖޫރުތައްެވސް ށް

ްިއޞްލާޙެއްކަމަކަްށް ްރަނގަޅު ްއެހާ ނޑަކަްށ ްއަުޅގަ  1100އެހެންވީމާ،

ްދަންނަވާނީް ްައޅުަގނުޑ ްގޮތެއްގައި ްޖުމްލަ ްއާދެ، ްނުދެކެން. އެއިޞްލާެޙއް
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ްދެއްިވް ްރަނގަުޅަކމަށް. ްޑްރާފްޓް ްއެކުަލވާލާފަިއވާ ްކޮމިޓިން މިޑްރާފްޓިންގ

ްފުރުޞަތަށްްޝުކުރިއްޔާ.

ް

ްއުތުރުބުރީގެްްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއް ްމިލަދުންމަޑުލު ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެިރ  1105ޝުކުރިއްޔާ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްޙުސައިން. ްޒާހިރު ްމުޙަންމަދު ްލުބްނާ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއުތުރުބުީރެގ ްނިލަންދެއަތޮޅު ްވަޑަިއގެންނެތް. މެންބަރު

ްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޙަމްޒާ.

ް

ްވަރަޙްމަތުްރީްެމންަބރުްނިލަންެދއަތޮޅުްުއތުުރބު ްައއްސަލާމްޢަލައިކުްމ ްަރއީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި  1110ްهللاް`

ްބަެއްއްްއަްޙމަދުްޙަމްޒާްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމިބާބަށް ްމަޖިލިސް، ްވަޒީރުްނެގ ްއާދެ، ވަބަރަކާތު.

ްވާހަކަް ްބައެއް ްފެންނަ ްއަޅުަގނޑަށް ްބެޭހގޮތުްނ އިޞްލާޙުތަކާއި

ްޢިއްޒަތް ްިމްދަންނަވާލާނަން. ްދެކޭގޮުތގައި ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް، ތެރި

ްއެްއކަމަީކް ްމުހިންމު ްއެންމެ ްުކރުވަންޖެހޭ ްމިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ްެއގޮތުްން ްއާދެ، ްކުރުވުން. ްޖަވާބުދާރީ ްަވީޒރުން ްެދކޭގޮުތގަިއ  1115އަޅުަގނޑު

ްބައެްއް ްހުށަހެިޅފައިހުރި ްމިމާއްދާއަށް ްމިބާބުގެ ްހުށަހެޅިފައިއޮްތ މިމާއްދާއަށް

ްަބއެްއްއިޞްލާޙުތަ ްައޅުަގނޑުވެސް ްގެއްލޭކަން ްިމބޭނުން ްބަލާއިރު ކަށް

ްބޭނުން.ް ްފާހަަގކޮށްލަން ްފަދައިން ްފާހަގަކުެރއްވި ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްަޖވާބުދާރިް ްިދވެހިރާއްޭޖގައި ްދަންނަވާނީ ްއަުޅަގނޑު ްރަީއސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްދިވެހިރާއްޖޭ ްމިހާތަނަށް ްމިންވަރަކީ ްނެތް ްމިންވަރު ްދިވެިހްކުރުވުމުގެ  1120ގެ

ްއެގޮތަށްް ްހަމަ ްއާދެ، ްކުރެވިފަކާަަެއއްނެތޭ. ްއޮޑިޓަރ ްފައިސާ ރައްޔިތުންގެ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްދަށުން ްމިމާއްދާގެ ްދަްނނަވާނީ ްައޅުަގނޑު ބަލާއިރުަގއި

ްަސއުުތް ްއާދެ، ްދެއްކީމު، ްވާހަކަދެްއކިއިުރ ްނިޒާމުެގ ްރިޔާސީ ބަރުލަމާނީ،

ް ްހާޒިުރކޮށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމަޖިލީހުގަިއްއެފްރިކާެގ ަރއްޔިތުްނ

ްމިދައްކަީން ްއަޅުަގނޑުެމން ްމިއަދު ްކޮބާތޯ. ްމިއަދު  1125ޖަވާބުދާރީކުރުަވއޭ.

ްަވޒީރުންވެްސް ްވާހަކަ. ްނުކުރުާވ ްޖަވާބުދާރީ ްގެނެްސގެންވެްސ ވަޒީރުން

ނޑުމެންެގް ޖަވާބުްދެއްވަްނވާނީްކޮންމެްސްކޮމިޓީއަށްްކަމަށް.ްކޮބާތޯ.ްައޅުގަ

ްފްލޯ ްމިމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންނާިއްރައްޔިތުން ްދިޔައީ ްދެިކގެން ރގައި
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ްރައްޔިުތްން ްމަންދޫބުންނާއި ްރައްޔިތުންެގ ްމަޖިލީހުގައި ރައްޔިތުންެގ

ްަވޒީރުންް ްޢައްޔަންކުަރއްވާ ްރަީއސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ްތިބޭ  1130ޢައްޔަންކޮށްފައި

ްއިބްރާހީމްެގް ްޤާސިްމ ްހިތުން ްއަޅުަގނޑު ްއާދެ، ްވާތަން. ޖަވާބުދާރީ

ްއަ ްދަށުގަިއ ްނަމުަގިއްމާލިމީކަމުގެ ްގެނަުއމުގެ ްއިޞްލާޙު ުޅަގނޑުމެން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްިވޔަސް ްކަުމގައި ްގެނަިއ ްބަދަލުތަެކްއ ޤާނުނުއަސާސީއަށް

ްއަޅުަގނުޑް ްނުހިމެނޭނަމަ ްއޭަގއި ްިއޞްލާޙުތަކެއް ްބޭނުންވާ ގެންނަން

ްއިޞްލާޙުް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްެއއީ ްނުެގނެވެޔޭ. ްއިޞްލާޙެއް  1135ދަންނަވާނީ

ްއެ ްނޫނޭ. ްމިބާބުަުގެްގެނެވެނީކީ ްދަންނަާވނީ ްައޅުަގނޑު ހެންކަމަާކއިެއކު،

ްކަމެކޭ.ް ްމުހިންމު ްވަރަށްވެސް ްއެއީ ްކުރުވުން، ްޖަވާބުދާރީ ްވަޒީރުން މިއޮތް

ްނުކުރެވޭނަމަް ްރައްޔިތުންނަްށ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޖަވާބާދާރީ ވަޒީރުން

ްއިޞްލާޙެްއް ްެއއްެވްސ ްިމރާއްޖޭަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ް ްއާދެ،ްމިޤާނޫނުއަސާސީއަކުން ްގެެނޭވނެ. ްނުވެސް  1140ނުެގނެވޭނެ،

ްރާއްޖޭެގް ްގެނެސްެގން ްނިޒާމެއް ްަބރުލަމާނީ ްބޭނުންވީ އަޅުަގނޑުމެން

ްޖަވާބުދާރީވާން.ް ްރަްއޔިތުންނަށް ްއިސްވެިރޔާ ްއެންމެ ްހުންނަ ވެރިކަމުަގއި

ްިމޤާނޫނުއަސާީސް ްުނވާގޮތަށް ްއެހެން ްާވކަށް. ްމިއަދުެވސްނެތް އެކަމެްއ

ްރައީް ްމިއޮތީ. ްފަހަތުގަިއްނިމިގެންދާން ްަވޒީރުންެގ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްނެތް.ް ްވާގޮެތއް ްޖަވާބުދާރީ ްމިރައްޔިތުންނަށް ްއެމަނިކުފާނު  1145އިންނަަވއިގެން

ްމިއޮތްް ްމިމާއްދާއަށް ްމިހާރު ްދަންނަވާނީ، ނޑު ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްގެނެސްފިނަމަ ްއިތުރަށް ްއުނިކަން ނޑު ްއަުޅގަ ކަންތައްތަްއ

ް ްނޫނޭ ްރައްޔިތުްނެގްއިޞްލާޙެއް ްފައިާސއާިއ ްރައްޔިތުންގެ ގެނެވުނީ،

ްއެްއވެްސް ްކުެރުވނު ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްެދން ްފިޔަވާ ްހޭދަކުރުން ފައިސާ

ްއިޞްލާޙުތަެކްއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދަޅަދައްކާ ްރަްއޔިތުންނަށް ްނެތޭ.  1150ކަމެއް

ްރައްޔިތުންނަށްް ްއެކަމު ްކުރީުމއޭ. ްކަންަތއްތަކެއް ްނަމުގައި ގެނައުުމގެ

ްނުގެނެވޭނެއޭ.ްްބޭނުންވާ ނޑުމެންނަްށ ްއަުޅގަ ްއިްޞލާޙެއް އެްއވެސް

ްއަދިް ްނެތޭ. ްޖަވާބުދާރީާވގޮތެްއ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޚުދު އެހެންވީމާ،

ްހުިރް ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްބައެއް މިހާރު

ްނިޒާެމްއގަިއްމަޖިލީހުގެް ްރިޔާސީ ްފުރިހަމަ ްމެންބަރުންެވސް  1155އިޞްލާޙުތަކުން
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ްދަްއކާލާފަިއްކޮންމެ ްވާހަަކެއއް ްތިެބގެން ްސިއްރުން ްފިާލ ްކޮމިޓީެއއްަގއި ސް

ްނިންމާލާގޮތަކަށްްމިކަންތައްްބޭއްވުން.ްުޝކުރިްއޔާ.ް

ް

ްމިދާްްމިލަދުްނމަޑުލުްއުުތރުުބރީް ްބަޙުސްުކރެވެމުން ްމިހާރު ްއާދެ، ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްމިްްމެންަބރުްޫމސާްރަީމޒް ްމަޖިލިސް، ްއަދިްވަޒީރުްނގެ ްބޭނުންވާ ްދަންނަވާލަން ްއަޅުަގނޑު  1160ްބާބުގައި

ްމިދައްާކްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްައޅުަގނޑުެމން ްއާދެ، ްވާހަކައަީކ، ްބޭނުންވާ ފާހަގަކުރަން

ްޤާނޫުނެގް ްޭއނާގެ ްވެިރޔަުކ، ްކޮށްފައިހުރި ްއިންތިޙާބު ްަރއްޔިތުން ވާހަކަައކީ

ްަބއެްއގެ ްޢަްއޔަންކުރާ ްއޭނާ ްއަދާކުރުމަށްޓަަކއި ްެއީއްްވާޖިބުތައް ވާހަކަ.

ްއެބަޔަުކް ްިވޔަސް ްކަމުގައި ްބަޔަކު ްއެހެން ްައދި ްވިަޔސް ްކަމުަގއި ވަޒީރުން

ްވާހަކަ.ް ްކުުރމުގެ ްޖަވާބުދާރީ ްއެބަޔަކު ްައދި ްވާހަކަ  1165ޒިންމާދާރުކުރުމުގެ

ްޢައްޔަންކުރާް ްޭއނަ ްމެންބަރުންވެސް ްަމޖިލިސްގެ ޝައްެކއްނެތް،ްަވޒީރުންގެ

ް ްޖަވާބުދާރީ ްޒިންމާދާރުވެ ްވާންޖެހޭްފަރާތަކަށް ްމިޖަވާބުދާރީ ވާންޖެހޭނެ.

ްކަމުގަިއް ްއޮންނަންޖެހޭނެ ްބަޔާންެވގެން ނަޑއެޅި ްކަ ްޤާނޫނުގައި މިންވަރު

ްަމސައްކަތަީކވެްސް ްމިކުރާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްދަންނަވަން. އަޅުަގނުޑ

ްދަންނަވާނަމަް ްކުުރކޮށް ްއާދެ، ްދެކެން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްކަުމގައި  1170އެއީ

ްިހތްވަ ްދަންނަވާ ްކޮމިޓީން،ްއަޅުަގނުޑވެސް ްޑްރާފްްޓކުރާ ްޑްރާފްޓްކޮށް ނީ

ްމިބާުބް ްއެކުލަވާާލފައިވާ ްފަރާތުން ްކޮމިޓީގެ ްދިރާސާކުާރ ްޑްރާފްޓްކޮށް އާދެ

ްގިނަް ްވަރަށް ްއެހެންނަމަވެސް، ްފުރިަހމައޭ. ްގޮތެއްގައި ޢާންމު

ްބަެއްއް ްޭއގެތެޭރގައި ްވުމާއިެއކުަގއި ްހުށަހެޅިފަިއ އިޞްލާޙުތަކެއް

ްކޮްނމެ ްހަމަ ްއިޞްލާޙުތަެކްއްއިޞްލާޙުތަކަކީ ްގެންނަންޖެހޭ  1175ހެންވެސް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްގޮތުްނ ްމިސާލެްއގެ ްފާހަަގކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ކަމުގަިއ

ް ްހުށަހެޅިފައިއޮްތ6ްްދަންނަވާނަން، ްގެނައުމަްށ ްށް ް)ހ( ްމާްއދާގެ ވަަނ

ްހަވާުލކުރެޭވް ްަވޒީރުންާނއި ްއާދެ،ްެއއިޞްާލޙުގަިއްމިއޮންނަނީ އިޞްލާޙެއް.

ްވާޖިބު ްަވކިަވިކްމަސްޢޫލިއްޔަތާއި ްއަދާކުރުުމގައި ްހެޔޮގޮުތގައި ތަްއ

ްރައިސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްމަޖިލިސް ްވަޒީުރންގެ ްމުޅި  1180ވަޒީރުންނާއި

ްގޮތަށްް ްަކނަޑއެޅިަފއިވާ ްާޤނޫނުއަސާސީަގއި ްއިތުރަށް ޖަވާބުދާރީވުމުގެ

ްއޮްތް ްޑްާރފްޓްގައި ްއާދެ، ްޖަވާބުދާރިވާންވާނެއޭ. ްމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންެގ
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ފްްޓގައިްއޮްތގޮތާއިްމިގެެނވޭްިއޞްލާޙާއިްމާބޮޑުްތަފާތެއްްއިޞްލާޙަށް،ްޑްރާ

ނަޑއެިޅގެްން ްކަ ްއެހެންނަމަވެސް، ްަދންނަވަން. ނޑު ްއަުޅގަ ނެތްކަމުގައި

ްރައްޔިތުްނެގް ްގޮަތށް ނޑަެއޅިފަިއވާ ްކަ ްޤާނޫނުއަާސސީއެްއ ްއެބަޮއވޭ،  1185މީގައި

ްޤާ ްދެކެނީ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެްނވީމާ، ްވާންވާެނއޭ. ްޖަވާބުދާރީ ނޫނުްމަޖިލީހަށް

ްއަިދް ްހެދި ްޤާނޫނުތަކެއް ްމިކަމަށް ްަމޖިލީހުން ްރަްއޔިތުންގެ ހަދާއިރުގަިއ

ްޖަވާބުދާރީވާނެކަމަށް.ް ްމަޖިލީހަށް ްަރއްޔިތުންެގ ްވަޒީރުން ްމަތިން އެގޮުތގެ

ް ްދެކޭގޮުތަގއި ްއަުޅަގނޑު ްއެގޮތަށް ްހަމަ ްމާއްދާއެްއ13ްްއާދެ، ަވނަ

ްއެބޮތް ްއިޞްލާޙެއް ްޮއތް ްހުށަހެޅިފައި ްެއިއޞްލާޙަކީވެްސްއިތުރުކުރުމަށް .1190 

ްމިޔާިއއެުކގަިއް ްހަަމ ްއިޞްލާޙެއް. ްަބލައިގަންނަ ްޮބޑަށް ްވަރަށް އަޅުަގނުޑ

ް ްބޭުނންވޭ ްދަންނަވާލަން ް)ޅ(ްށް،ް)ޅ(ްަގިއ2ްްއަޅުަގނޑު ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްތާއީދުކުާރް ްއަޅުަގނޑު ްބަދަލުކުރުމަކީ ްފަސްައހަރަށް ްއަހަރު ްތިން މިއޮންނަ

ްމިފަދަ ްތިންއަހަރަްށ ްެއއީ ްމީހަކުްްގޮތެއް. ްކޮށްފަިއހުރިަި ކުށެއް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްާފއިތުކުރުމަީކ ްމުއްދަތު ްފަްސއަހަރުގެ  1195ފާއިތުކުރުމަށްވުރެ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއާެދ، ްވާތީވެ. ްގޮތެްއކަމުަގއި ްމާފުރިހަމަ ްގޮުތގައި ޤަބޫލުކުރާ

ްހުރިާހް ްއިޞްލާުޙތަކެއް ްގިނަ ްޢާންމުގޮތެއްަގއި ްހަމަ ްހިތްވަނީ ދަންނަވާލާ

ްހުށަހަޅުއްް ްމަތިވެިރްބޭފުޅުންވެސް ްުކރުމުގެ ްރަނގަޅު ްމިކަން ްމިއޮތީ ވާފަިއ

ްމިހަދާް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްޤަބޫލުކުރަނީ ްައޅުަގނޑު މަޤްޞަދުގައިކަމަށް.

ްހުރިހާް ްރައްޔިުތންނަށް ްދިވެހި ްޔަޤީނުންވެސް ްހަމަ  1200ޤާނޫނުއަސާސީައކީ

ްސަރުކާުރް ްާއދެ، ްފަރާތްތަކެއް، ްހުރިހާ ްައދި ްފައިދާހުރި ގޮތަކުްނވެސް

ްޢުލަތްްހިންގުމުގައިްަބއިވެިރވާްހުރިހާްފަރާތްތަކެްއވެސް..ހިންގުމުގަިއ،ްދަ

ް

ްއާދެ،ްަވގުތުްހަމަެވއްޖެްޢިއްަޒތްތެރިްމެންބަރު.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1205 

ްެވގެްންްމިލަދުްނމަޑުލުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްޤާނޫނުއަސާީސއަކަށް ްޖަވާބުދާރީވާނެ ްޒިންމާދާރުވެ ްބޮޑަށް ްވަރަށް

ްދާނެކަމަށް.ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.ްކަެދއްކެުވން:މޫސާްަރމީޒްްާވހަ

ް
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ްަކނަޑއެިޅްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޅުަގނޑު ްމިހާހިސާބުން ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްމިޖަލްސާް ްއަޅުަގނޑުެމން ްަވގުާތއި ްެގއްލުނު ްއަދި ްހަމަވެއްޖެ.  1210ވަގުުތ

ްދިޔަވަް ްާފއިތުެވެގން ްނިޒާމާބެހޭްފަށަަައިގަތުމުަގއި ްހަމަކޮްށ، ގުތުެވސް

ނުޑްޤަޞްދުކުރަނީް ނުކުތާއަށްެވސްްބަލައިެލވިގެން.ްއެހެންނަމަވެސް،ްއަުޅގަ

ްތެޭރގަިއް ްހިނދުކޮޅުގެ ްމަދު ްިމއޮށް ްކުީރގައި ްދިޔުމުގެ ްވޯޓަށް ދެން

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްތިއްެބވި ްއެދިވަަޑިއގެން ްފުރުޞަތަށް ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްފުރުޞަ ްފަހުންްމެންބަރުންނަށް ްއިންޓަރަވލްގެ ްދެން ްއަރުވާަފއި  1215ތު

ނުޑް ްއަޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ްދިޔުމަށް. ްުކރިޔަށް ްވޯަޓއިގެން އަޅުަގނޑުމެން

މިގޮތުންްހުވަދުއަޮތޅުްދެކުނުުބރީގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްުމޙަންމަދުްވަޙީދުް

ނޑުްފުރުޞަުތްއަރުވަން. ްޢަލީއަށްްއަުޅގަ

ް

ްމަޖިލީހުގެްޝުްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްރަީއްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި  1220ްކުރިއްޔާ

ްމަސައްކަތަްށްްމުޙަްނމަދުްވަީޙދުްޢަލީް ްތިކުރާ ްގެންދިޔުމަށް ްކުރިއަްށ ްމަސައްކަތް

ްހެދުމުގަިއްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިޤާނޫނުއަސާސީ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއަދި ޝުކުރުވެިރވަމުން

ްދެ ްމިބަލާ ްމަސްދަރެއްކަމަްށ ނޑު ްޤާނޫނުއަސާީސްމައިގަ ްއެފްރިކާެގ ކުނު

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްހުރިހާ ްތައްޔާުރކުރި ްމިޤާނޫނުައސާީސ ކަމަށްވާ،

 1225ްމެންބަރުންނަށްވެސްްއަޅުަގނުޑްމިޝުކުރުްފާހަގަކުރަން.ްއާދެ..

ް

ްޙުސައިންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންަބރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްއއ.ގެ ްނުކުާތއެްއ، ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،

ްމުޙަންމަދު.

ް

 1230ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޙައްޤުތަާކިއްްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްއަސާީސ ްހިެއއްނުވޭ ްައޅުަގނޑަކަށް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއަިދްްޙުަސއިންްުމޙަްނމަދުް ްނިންމުމުގައިވެސް ްނިންމި ްބަޙުސްކޮށް ްގޮތުން ްއުސޫލުތަކާބެހޭ

ްދިވެހިރާއްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނިންމުމެއްގަިއވެްސ ްމިހަދާްއެހެން ްއަލަށް ްމިހާރު ޖޭަގއި

ްއެފްރިކާެގް ްދެކުނު ްވާންޖެހޭނީ ްމަސްދަރަކަށް ނޑު ްމަިއގަ  1235ޤަނޫނުއަސާސީގެ

ްވަރަްށް ްއެހެންވީމާ، ްއޮތްކަމަކަށް. ްނިންމާފައި ްެއގޮތަށް ޤާނޫނުއަސާސީޭއ،
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ްއެކަްން ްަރއީސް ްވިދާުޅވެ ްވާހަަކއެއް ްޚިލާުފ ްޙަޤީޤަތާއި ބޮޑަށް

ނޑުްހަނ ްދާނަށްްގެނައީ.ފާހަގަނުކުރެްއވީމަްއަުޅގަ

ް

ް1240 

ްިނންމަވާލެއްވީަމްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްގެންގޮސް ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރުގެ ްއެޢިްއޒަތްތެރި އާދެ،

ްތަންތާނގެް ްތަފާތު ްދެން ްއެހެންނޫންތޯ. ްއެނގޭނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއަުޑް ްގެންދަވާ ްވިާދޅުވުމުން ްވާހަކަ ްގެންދެވި ްބައްަލވަމުން ޤާނޫނުއަސާސީ

ްވާހަކަފުުޅްއަޅުަގނޑުމެ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެހެންވީމާ، ްއަހަމު. ން

 1245ްކުރިޔަށްްގެްނގޮސްްނިންމާލަދެއްވުންްއެދެން.

ް

ްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްއެކުެލޭވ12ްްޝުކުރިއްޔާ ްމަްއޗަށް ްމާއްދާގެ

ްއަުޅގަްމުޙަްނމަދުްވަީޙދުްޢަލީ ްމިބާަބށް ްމަޖިލިސް، ްިޚޔާލުހުށަހަޅާފައިވާނެ.ްވަޒީރުްނގެ ްނުޑވެސް

ްމަޖިލިސްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފާހަގަކޮށްލަން،ްަވޒީުރންގެ ްފުރަތަމަްމާއްދާގައި ނޑު ްއަޅުގަ ދެން

ްމަޖިލިްސް ްަވޒީރުންގެ ްނަޒަުރގައި ްައޅުަގނޑުެގ ްގޮތް.  1250އެކުެލވިގެްނވާ

ްނާއިުބގެް ްަބންޑާރަ ްއަދި ްނާއިުބްރަީއސްއާިއްަވޒީރުންނާއި ްއެކުެލވިގެްނވަނީ

ްނާއިބަީކް ްބަންާޑރަ ްަވޒީރުންނާއި ްފިޔަވާ ްރަީއސް ްނާއިބު މައްޗަށް.

ް ްދެން ްަބއެއް. ްޢަްއޔަންކުރެވޭ ްރުޙުމާއެކު ްމަޖިލީހުގެ ވަަނ2ްްރައްޔިތުންގެ

ްސިފަތައްް ްހުންނަންޖެހޭ ްަގިއގައި ްވަޒީރުން ްސަރީޙަކޮްށ ްވަރަށް މާއްދާގައި

ްރަްއޔި ްދިވެހި ްއެބައޮތް. ްައއިސްަފއި ްޝަރުތުތަކެއް ްބޭރުްނުވަތަ  1255ތަަކށްވުން.

ް ްޢުމުރުން ްނުުވން. ްރަްއޔިތަކަށް ްފުރިފައިވުން.25ްްޤައުމުގެ އަހަރު

ްމިް ްއިނގޭތޯ. ްޝަރުތަކެއް ްހުންނަންޖެހޭ ްމިއީ ްވުން. މުސްލިމެއްކަމުަގއި

ްޤަބޫލުކުރަން.ް ްައޅުަގނޑު ްނުވެވޭނެކަން ްވަޒީަރަކށް ްހަމަނުވެ ޝަރުތުތައް

ްނުކު ްލާޒިމް ްހުރުން ްކިަބއިަގއި ްަވޒީރެްއ ަެްސްއަދި ްިސފަތަކެއްވެ ރާ

ްހުިރް ްދަަރނިތަކެއް ްނުވަތަ ްދަރަންޏެއް ްއެމީހެއްގެ ްއޭގެތެޭރަގއި  1260އެބަހުރި.

ްކަމުގަިއވުްނ.ް ްމީހެއް ްހުރި ްހަލާސްނުކޮށް ްއެދަރަނިތައް ްސާބިތުވެ ކަމުގައި

2-ްް ްސާބިތުވެ ްކުރިކަްނ ްކުށެއް ްދިުގ12ްްޖިނާޢީ ްދުަވހަށްވުރެ މަސް

ްމީ ްކުރެވިަފއިވާ ްޙުކުމެއް ްތަންފީޒުކޮްށްދުވަހެއްެގ ްއެުޙކުަުމެްއ ހަކުނަމަ

ްމީހެްއް ްއަހަރުނުވާ ްތިން ްލިބުނުތާ ްމަޢާފް ްއެކުށަކަށް ްނުވަތަ ނިމުނުތާ
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ްމައްަޗްށް ްއެމީހެއްގެ ްޙާލަތެއް ްމިފަދަ ްހުރެ ްަވޒީރަކަްށ ްއަދި  1265ކަމުގަިއވުން.

ްގޮތަްށް ްތަންީފޒުވާ ްމިޙުކުމްތައް ްއެމީހަކަށް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަެވސް

ްއެް ްމިއޮތީ. ްތެރޭަގިއްމިއިޞްލާޙު ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ހެންވީމާ،

ނުޑް ްމައިގަ ްައއި ްއެ ްޑްރާފްްޓގައި ްމިއިޞްލާަޙކީވެސް ވާހަކަދެެކވިއްޖެ،

ްއުސޫލުތަކަާކިއް ްަމއިަގނޑު ްއައި ްޑްާރފްޓްގައި ްޚިލާފު.. އުސޫލުތަާކއި

 1270ްއެްއގޮތަކަްށވެސްްމިެއއްްޚިލާފެއްނުވޭްއިނގޭތޯ.ްއެއީްހަމަ..

ް

ްއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްަވގުތުހަމަވެއްޖެ.ޢިްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްހަމަްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްމިއޮތީ ްހަމަ ްގޮތެްއަގއި ނޑު ްމައިގަ ްހަމަ ްފާަހގަކުރާނީ. ނޑު ް..އަުޅގަ

ްއެކަންްްމުޙަްނމަދުްވަީޙދުްޢަލީް ްދެން ްމިބަހާލެވިފައި. ްފަސޭހަގޮތަކަށް ްބަލައިލަން  1275ްތަންކޮޅެއް

ްއަޅުަގނުޑްއަޅުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޤަބޫލުކުެރވޭނެކަަަމަްށ ްއިރާދަކުެރއްވީތީ ަގނޑުމެންނަށް

ްހީކުރަން.

ް

ްހުވަދުއަތޮުޅްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއާދެ،ްުޝކުރިއްޔާ ްހަމަެވއްޖެ. ވަގުތު

 1280ްލަޠީފް.ްهللاްދެކުނުބުރީގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެްނބަރުްއަބްދު

ް

ނޑުެވްސްްަބރުްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމން ްައޅުގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްއައްސަލާމަލަިއކުމް.

ްއިޞްލާހުތަކަްށްްލަޠީފްްވާހަކަެދއްެކވުން:هللاްއަްބދު ްގިނަ ްވަރަށް ނުޑވެސް ްއަޅުގަ ްމިއުޅެނީ ދަންނަވާލަން

ްޤާނޫނުއަސާސިައީކް ްމިހެދޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްދެން ްވާތީ. ތާއީދުކޮށްފައި

ްހެދޭ ނޑުމެންެގްްރައްޔިތުންނަށްޓަަކއި ްައޅުގަ ްާވއިރު  1285ޤާނޫނުއަސާސީައކަށް

ްހިމެނިގެންދާއިުރް ްބާރު ްވަޒީރުްނގެ ްތިބޭ ްބަލަހައްޓަން ކަންތައްތައް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްެދން ްމިއަށް. ްބަލައިލަން ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން

ްގެަނއީމައޭް ްޑްރާްފޓް ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓްކުރާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ދަންނަވާނީ

ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑުމެންނަ ްމިވަނީވެްސ. ްހުށަހެޅިފައި ްއިޞްލާުޙތައް ށް

 1290ވަރަށްްބޮޑަށްްޑްރާފްޓްްކޮމިީޓގެްމުޤައްރިރަށާއިްހުރިހާްބޭފުޅުންނަށްްވަރަށްް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްަރއީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެން ްދަންނަވަން. ްޝުކުރު ބޮޑަށް

ްހުށަހެޅިފަ ްމާއްދާއަްށ ްދެވަނަ ްތެރެއިން ްއިޞްލާޙުތަުކެގ އިވާްހުށަހެޅިފައިވާ
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ްޢިްއޒަތްތެިރް ްދެކުނުބުީރގެ ްމާޅޮސްމަޑުލު ްާތއީދުކުރީ ްއަުޅަގނޑު އިޞްލާޙަށް

ްމެ ްޒަކީ ްޝަހީދު ްއިބްރާހީމް ްސްޭޓްޓްންބަރު ްއެމާްއދާގެ ވިދާޅުިވ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްކަމަށް.ްއެހެންވެެގން ްހިމެނެންވާނެ ްނާއިބުން  1295މިނިސްޓަރުންނާއި

ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްއެއަށްްތާއީުދކުރީ.ްއާދެ،ްދެްންތިންވަނަްމާއްދާގައިް

ްހުށަހެޅުމުގަިއް ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްސަލީމް ްމުޙަންމަދު މެންބަރު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށްްވަީޒރުންްޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭނެްކަމަށްްހުށަހަޅާފައިް

ްރައްޔިތުންެގް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާިއ ްދަންނަާވނީ ނޑު ްއަުޅގަ އޮތްއިރު

ްޖަވާބުދާރީވާންޖެ ްހުވާކުރަންޖެހޭނީްމަޖިލީހަށް ްވަޒީރުން ްހިނދު.  1300ހޭ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްެއައށް ްއެހެްނވީމަ، ްކުރިފުޅުމަތީގައޭ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ް ްދެން ްމިހާުރ7ްްތާއީދުކުރިން. ްތާީއދުކުރީ ނޑު ްއަުޅގަ ްމާއްދާއަށް ވަނަ

ނަޑއެިޅގެންް ްކަ ްޤާނޫުނގަިއ ްަކނޑައެޅުުމގައި ްމުސާރަ ވަޒީރުްނގެ

ްއަުޅގަް ްކަމަށް ްއިޞްލާޙުތަކަްށްއޮންނަންވާނެ ްދެން ްފެންނާތީ. ނޑަށް

 1305ްއަޅުަގނޑުްވަރަށްްތާއީދުކުރާީތްއެވާހަކަްދަންނަވާލީ.ްުޝކުިރއްޔާ.

ް

ްބާބުެގްްމިލަދުްނމަޑުލުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްަމޖިލީހުގެ ްަވޒީރުންގެ ްއާެދ، ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްމިބާބުަގއިްބަޙުސްކުރެވެމުންދާްމުޙަްނމަދުްާޠރިޤްްވާހަކަެދއްކެުވން: ްބޭނުްނވާ ްފާހަގަކޮށްލަން ްއަުޅަގނޑު އިރު

ް ްއެންމެ ްހުށަހެޅިފައިާވ12ްްމިހިމެނެނީ ްމިބާބަށް ްނަމަވެސް ްއެހެން މާއްދާ.

ް ްބަލައިާލއިރު 86ްްއިޞްލާޙުތަކަށް ްއާދެ، ްހުށަހެޅިފައިވޭ.  86ް1310އިޞްލާޙު

ްބޭނުންވޭް ްފާހަގަކޮްށލަން ްައޅުަގނޑު ްދަްނނަވާއިރު ނޑު ްއަުޅގަ އިޞްލާޙަށް

ްވެަފިއްނުރަ ްައއިިއރުވެސް ްކުރެިވގެން ްބައްދަލުވުންތަކުަގިއްމިއެއްގޮތް ސްމީ

ްބައްދަލުވުންތަކަްށް ްނުރަސްމީ ްޤަބޫލުކުރަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްމިއީ. އޮތްވަރު

ް ްނަމަ ްކުެރުވނު ްމިކަންތައް ްހެޔޮގޮތުަގއި ްވަޑަިއގެން ްބޭފުޅުން 12ްހުރިހާ

ްމިފްލޯރއަ ްއިޞްލާޙެއް ްިއތުރަށް ްއިޞްލާޙަްށވުރެ ްނާންނާނެްވަރަކަށް  1315ށް

ްއަޅުަގނުޑް ްނުކުތާ.ްދެން ްފުރަތަމަ ްޤަބޫލުކުެރވޭ.ްމިއީ ްއަޅުަގނޑަށް ކަމަށް

ްއެބަހުިރް ްތެރޭަގއިެވސް ްއިޞްލާޙުތަުކގެ ްބޭނުންވޭ ފާހަގަކޮށްލަން

ްނަމަވެްސް ްއެހެން ްއިޞްލާޙު. ްތާއީދުކުރެވޭ ްހަމަ އަޅުަގނޑަްށވެސް

ްބަާލއި ްޑްރާފްޓަށް ްމުޅި ްބޭނުންވޭ ްދަންަނވާލަން ްޑްރާފްޓިންގްއަޅުަގނޑު ުރ
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ްޑްރާފްޓަކީވެްސް ްމުޅި ްބަލާއިރު ްޑްރާފްޓަށް ްމުިޅ ްއޮތް ްފޮނުވާފައި  1320ކޮމިޓީން

ްއެހެންް ްްޑރާފްޓެއް ްތާއީުދކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްއަިދ ްޤަބޫލުކުރާ އަޅުަގނޑު

ްރަނގަޅުކޮށްލަންޖެހޭް ްފުރިހަމަކޮށްލަންޖެހޭ ްޭއގަިއވެްސ ނަމަވެަެސް

ްކަ ްއެކަށީގެންވާ ްހަމަ ްހުރުމަކީ ްއެހެންވީމަ،ްކަންތައްތަެކއް ެމއް.

ްއަޅުަގނުޑް ްދެން ްތާއީދުކުެރވޭ. ނޑަށް ްއަުޅގަ އެއިޞްލާޙުތަކަށް

ްމަޖިލީހުެގް ްވަޒީރުންގެ ްމިފަހަރު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބޭނުންވަނީ  1325ފާހަގަކޮށްލަން

ްޖަވާބުދާީރް ްމިހިރީ ްވިސްނާަފއި ނުޑ ްއަުޅގަ ްވިސްނިއިުރ ްދޭތެރޭގައި ބާބާ

ްދޭތެރޭ ްއެބޭފުޅުންނާ ްރަްއޔިތުންނާ ްގުޅުްންކުރުވުމާއި ްމިއޮންނަ ގައިވެސް

ހަރުދަނާކުރެވޭނެްގޮަތކަށްްއެޭބފުޅުންނަކީވެސްްަރއްޔިތުްނގެްލޯބިްލިބިފައިާވް

ބަޔަކަށްވާނެްކަހަލަްގޮތަކަށްްިމބައްޓަންކުރެވޭޯތ.ްއާދެ،ްަޖވާުބދާރީވުންްއެީއް

ްމީހަާކް ްގެނެސް ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުންގެ ްމިމާނަކުރަނީކީއެއް  1330އަޅުަގނޑުމެން

ްޖަާވބުދާރީކުރުވުްންސުވާލުކޮށް ްޖަވާބަކަށްކޫން ްއެުސވާލަަކށްދޭ ލީމަ

ްދަންނަވާލަފާނަންް ްދަންނަވަންޏާ ނޑު ްއަޅުގަ ްމިސާލަކަށް ހަމައެކަނި.

ްބޭފުޅަކުވެްސް ްމަޖިލީހުގެ ްވަޒީރުްނގެ ްމިހާރުގެ ްމަޖިލީހުގައި ރައްޔިތުންގެ

ްރަށެއްެގް ްނ.އަޮތޅު ްހައްދަވަފާނެ. ްއިތުުރފުޅު ނޑައެިޅގެން ްކަ ހަމަ

ްއިތުރުުފުޅްކަންތައް ްަކނަޑއެިޅގެން ްހަމަ ްަވޒީރަކު ްބެޭހގޮތުންވެްސ  1335ތަކާ

ްކުޑަމިނުްން ްއެންމެ ްއެބޭފުޅަކު ްެއކަންތައްތަކުން ްނަމަވެސް ހެއްދެވީ.ްއެހެން

ްައޅުަގނުޑް ްއެހެންވީަމ، ްކަމެއްނެތް. ްހިސާބަށްވެސް ްއެދެންޖެހޭ މަޢާފަށް

ްސުާވލަކަށް ްަޖވާބުދާރީވުމަކީ ްވާހަަކއަކީ ްމިއުޅޭ ޖަވާުބްްދަންނަވާލަން

ްމާފުާޅދާއިރާެއއްަގޭއް ްެއއަށްވުރެ ްޖަވާބުދާރީުވމަކީ ދިނުމެއްނޫނޭ.

ނޑުް ްއަުޅގަ ްދެްނ ްުނކުތާއަީކ. ްއަޅުަގނުޑގެ ްމިީއ ްއޮީތ.  1340އެމާނަކުރެވިަފއި

ް ްޤާނޫުނައސާސީަގއި ްމިހާރުގެ ްއާދެ، ްވަޒީުރން ްބޭނުންވޭ 59ްފާހަގަކޮށްލަން

ްެއވަޒީެރްއގެ ްވަޒީރުން ްއެބައޮތް ްމާއްދާަގއިވެސް ްދަޢުލަތަށްްްވަނަ އިހުމާލުން

ްގޮތަކަށްް ްަކހަލަ ްއުފުލަންޖެހޭ ްޒިންމާ ްެއަކމުގެ ްލިިބއްޖެްއޔާ ގެއްލުމެއް

ްއެކަުމެގް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކޮބާތޯއޭ ްނަމަެވސް ްއެހެން އެމާއްދާެވސް.

ްމިޤާނޫނުއަސާީސް ްމިފަހަރު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ، ްވަކި.  1345ނަތީޖާއަކީ

ްރަނގަޅު ްކިތަންމެ ްހެދިކަމުގަިއިވއަްސްްމިޑްރާފްޓްކޮށް ޤާނޫނުއަސާީސެއއް
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ްނޫނީް ްުއސޫލުތަކާ ްސިފަތަކާއި ްއަސާސީ ްހިމެނޭ އެޤާނޫނުއަސާީސއެްއަގއި

ްތަބާވެގެްން ްއެްނމެން ްަމއްަޗއް ްަކންތައްތަކެްއގެ ްހިމެނޭ އެމާއްދާތަެކއްަގއި

ްޤަޫބލުކުރެިވގެންޭން ްއެމަްއޗައް ްއިޙްތިާރމްކޮށްގެން ްއެއަށް އެންމެން

ްދަންނަވާ ްމަންާފްއަޅުަގނޑު ްޤާނޫނުއަސާސީެއއްގެ ްބޭނުންވަނީ  1350ލަން

ނޑުްޤަބޫލުުކރަނީްކުރިއަްށް ރައްޔިތުންނަށްްހެޮޔގޮތުަގއިްިލބިގެންދާނީ.ްއަުޅގަ

ްލިބިފަިއާވް ްލޯބި ްރައްޔިތުންެގ ްމަޖިލީހަކީ ްވަޒީރުްނގެ ްތާނަގއި އޮތް

ްމަސައްކަތްކުާރް ްކުިރއެރުމަށް ްރައްޔިތުްނގެ ްލިބިފަިއާވ ްރުޙުން ރައްޔިތުންެގ

ްޢިއްޒަތްތެިރްވަޒީ ްޝުކުރިްއާޔ ްކަމަށް. ްެވެގންދާނެ ްމަޖިލީހަކަށް ރުްނގެ

 1355ްރައީސް.ް

ް

ްމިހާރުގެްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްބާބަށް ްމަޖިލީހުގެ ްވަޒީރުްނގެ ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްއެްއވެސްްޢަދުނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމަިޖލީހުގެ ްަވޒީރުންގެ ްއިޞްލާޙެްއްްޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަުކ

ްޑްރާފްޓްކުރަްއވާފަިއވަީން ްމިބާބު ްއެނގެނީ ްއެއިން ްނެތުމުން ފޮނުވާފައި

ްމިހެންް ްޒިންމާދާރުކުުރވުމާއި ްޖަވާުބދާރީކުރުވުމާއި ްރަނގަޅަްށކަން.  1360ވަރަށް

ްބަޔާންކުރެވިަފިއް ްފުރިހަމައަށް ްވަރަށް ްކަންތައްތަކެއްެވސް ްހުރިހާ ހުރި

ްޤަބޫލުފުް ްއެބޭފުޅުން ްއެނިގގެްންއޮތްކަން ްސާފުޮކށް ްވަރަށް ޅުކުރަްއވާކަން

ްރައްޔިތުންް ްދެރަވަން ްހިތާމަކޮށް ްބޮޑަށް ްަވރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، އެބަދޭ.

ްމެންބަރުންް ްިތއްބަާވ ްފޮނުްއވާފައި ްވޯޓުން ްރަްއޔިތުންގެ އިންތިޚާބުކޮށް

ްއެަކާމް ްުސވާލުކުެރވޭތީ ްމަްއޗައް ްނުކުުރވުމުގެ ްޖަވާބުދާރީ  1365ވަޒީރުން

.ްއެބޭފުޅުންްކުަރއްާވްމަސައްކަތްަތކާްދޭތެރޭަގިއްރައްޔިތުްނެގްކަންބޮޑުެވގެން

ްެއާއް ްކަންބޮޑުެވގެން ްއެކަމާ ްޖަވާުބދާރީވާންޖެހޭތީ ްކުރިމަތީގައި މަޖިލިސް

ްއަރާް ްހިތަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްޮފނުއްވާފައިހުރީ. ްއިޞްލާޙުތައް އިދިކޮޅަށް

ްލާބައަށްޓަ ްމަންފާއާިއ ްރައްޔިތުންގެ ްމަސައްކަަތީކ ކާްއެބޭފުޅުންގެ

ްނުވަަތް ްވާހަކަދެއްކުްނބާއޭ. ްިދފާޢުކުރުމަށްޓަކާ ްކަންތައްތައް  1370ރައްޔިތުންގެ

ްމިާތް ްޮފނުވާފައި ްވޯޓަކުން ްރައްޔިތުްނގެ ްހިމާޔަތްކުުރވުމަށްޓަކާ ސަރުކާރު

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްކަމެއް. ްަކންބޮޑުވާންޖެހޭ ްވަރަށް ްމިއީ ތިބެނީބާއޭ.

ްޢައްޔަ ްމަޖިލީހަށް ްަވޒީރުންެގ ްމެންބަރުންްޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި ންކުރެޭވ
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ްރިޔާީސް ްެއއީ ްއޮތުން ްފާސްކުރާގޮތަކަްށ ްމަޖިަިލީހުން ރައްޔިތުންެގ

ްއޮްތް ްހުށަހެޅިފައި ްއެއަށް ްއޮންނަގޮތް. ްއެކަްނ ްތެރޭަގއި  1375ނިޒާމެއްަގއި

ްއާދެ،ް ްޤަބޫުލކުރެވޭ. ްކަމުަގއި ްއިޞްލާޙެއް ްކަމުދާ ްވަރަށް އިޞްލާޙަކީ

ްމެން ްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާގެ ްއަޚް ްސަލީމްްއަޅުަގނުޑގެ ްމުޙަންމަދު ބަރު

ްއިބާރާތްް ްހިތާމަކުރަން ްވަރަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްއިޞްލާުޙގަިއ ފޮނުއްވާފަިއވާ

ްރަނގަުޅް ްެއކަން ްކަމަށް. ްއޮޅުެމއް ްއެއީ ްހީކުަރނީ ްައޅުަގނޑު އޮތްގޮތުން.

ްކިޔާލާނަްން ްައޅުަގނުޑ ްރަނގަޅު. ްކިތަންމެހާވެްސ  1380ވެއްެޖއްޔާ

ްޢަ ްަމޖިލީހަށް ްވަޒީރުްނގެ ްމަޤާްމްފަހުމްވުމަށްޓަކާ ްއޭނާގެ ްމީހަކު އްޔަންކުރާ

ްުއއްތަމަް ްކުރިމަީތަގއި ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްފަށަންވާނީ އަދާކުރަން

ްކޯުޓް ްސުޕްރީމް ްަކނަޑއަޅާ ނޑިޔާރު ްފަ ްުއއްތަމަ ްުނވަތަ ނޑިޔާރު ފަ

ް ްޖަދުަވލު ްމިޤާނޫނުއަސާސީގެ ްކުރިފުޅުމަީތަގއި ނޑިޔާެރއްގެ ގަިއ.1ްްފަ

ްކޮްނމެވެ ްއާދޭ ްއެބަ ްއޮތީމަ ްއަންނަކަހަަލްމިހެން ްމަުދވެގެްނ ްެއއްތަނެއް  1385ސް

ްކަމެްއް ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްެއއީ ްިވސްނާލެއްވުން ްދޭތެރޭގައި ވާހަކަެއއް.ްމިއާ

ް ްއާދެ، ްދެކެން. ްހުސްނުއްސުޢޫދ5ްްުކަމުގައި ްމާއްދާއަށް ވަނަ

ްޤަބޫލުކުރާގޮުތަގިއް ނޑު ްއަުޅގަ ްއިޞްާލޙަކީ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ްެގންނަންޖެހި ްެއއަށް ްއާެދ،ްކޮންމެހެންވެސް ްއިްޞލާޙެއް. ްއޮތް ފައި

ްބާބުގަިއް ްމަޖިލިސްގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްޤަބޫލެއްނުކުެރވޭ  1390އަޅުަގނަޑކަށް

ްކަމަށްް ްެމންބަރު ްމަޖިލިސްގެ ްރައްޔިތުންގެ ްހުރެގެން ވަޒީުރކަމުަގއި

އައުމަށާިއްަވޒީރުްކަުމގަިއްހުރެގެންްރަްއޔިތުންގެްރުޙުންްހޯުދމަށްްނާޖާއިުޒް

ްމަަސއްކަްތކުރު ްދީފަިއްގޮތެްއގައި ްހުއްދަ ްކަންތައްަތކައް ްމިކަހަލަ މަށާއި

ްހުށަހަޅައިގެްން ްއިޞްލާޙު ނޑު ްއަޅުގަ ްދީފައެއްެނތް. ްހުއްދަ އޮތްކަމެއް.

ނަޑަކށްްހިއެއްނުޭވް  1395މިއުޅެނީްަވޒީރަކުްކޮށްގެންުނާވނެްކަންތައްތަކަށް.ްއަުޅގަ

ްމިހާރުް ްއަދި ްވަޒީރުްނވެސް ްހޮިވަވޑަިއގަންނަވާ ްއޮތްތަނުަގއި ކުރިއަށް

ްވޭުތވެިދަޔްވަޒީ ްބޭފުޅުންެވސް ްމަސައްކަތްކުަރްއވާ ްމަޖިލީހުގަިއ ރުްނގެ

ްކަންކުރާކަްށް ްހިނގިގޮތަްށ ްކަންތައްަތްއ ތަނުގައި

ްބޭފުޅަުކް ްމިއިން ްޔަޤީނުންވެސް ްހަމަ ްަކމަކަށް. ޤަބޫލުފުޅުވެަވޑަިއގަންނަވާނެ

ްހަމަް ްއަުޅަގނޑަށް ްވަންޏާ ްކުރިމަތިލައްވާފައި ްމަޖިލީހަށް  1400ރައްޔިތުންގެ
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ްމަޖިލީހުންްްޔަޤީން ްަވޒީރުންެގ ްތެރޭަގއި ްމުއްަދތެއްގެ އެކަށީގެްނވާ

ްއެބޭފުޅުްން ްދެްއވާފަިއ ްއިސްތިޢުފާ ްއިސްތިޢުފާދެްއާވނެ. އެބޭފުޅުން

ނިޑއަްށް ްގޮ ްކުަރއްަވިއގެން ްމަސައްކަތް ްގޮތުަގއި އެބޭފުޅުންގެ

ްެއވަުރެގް ްއެބަހުރި. ްއެބޭފުޅުްނގެ ްފެންވަރު ްއެވަުރގެ ވަަޑއިގަންަނވާނެ.

ްސަރުކާރުެގްްލަޔާޤަތު ްކޮންމެހެން ްކީއްކުަރްއވަންތޯ ްއެބަހުރި.  1405އެބޭފުޅުންގެ

ްހިއްޕަވަިއގެްން ްބޭނުން ްަވޒީފާގެ ްގޮތުަގއި ްނާޖާއިޒު ްމުދާ ތަކެއްާޗއި

ްއެހެންވީމަ،ް ްއެބޭފުޅުން. ްވަަޑއިނުގަންަނވާނެ ްަވޑަިއގަންނަވަނީ. އެބޭފުޅުން

ްއަޅު ްީވގޮތަކީ ްރޭގަިއވެސް ްވޯޓުެދްއވާނެ. ްއެބޭފުޅުން ްައްޚްމިއަށް ަގނޑުގެ

ްފުރުޞަތުް ްއެބޭފުޅުންނަްށ ްމާއަަވސްކުރެްއވީމަ ްޝަފީޤް އަޙްމަދު

ްވަޒީރުްނެގް ްއާދެ، ްއޮްތގޮތަކީ. ްއެކަްނ ްއެއީ ްއެހެންވީމަ،  1410ލިބިވަޑައިުނގަތީ.

ނޑުމެްނެގް ްއަުޅގަ ްއޮްތއިރުެވސް ްވިސްނާފައި ްދަށްކުރުމަށް ްއުމުރު މަޤާމަށް

ްއަނެްއކާވެ ްއެއުމުރު ްބޭފުޅުްނ ްބަެއއް ްމަތިކުރުމަށްްތެރެއިން ްސ

ްވިްސނުންތެރިކަމެްއް ްުޒވާނުންގެ ްއުމުރުގެ ްދަށް އެމަސައްކަްތކުރަްއވާ

ްނުހުންނާނެްކަމަށް.ްޒުވާނުންެގްތަޢުލީމެއްްނުހުންނާނެްކަމަށް..

ް1415 

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއަޅުަގނުޑްޒުވާނުންްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްވާހަކަދައްކާީތ ްކަމަށް ްނުުހންނާނެ ްތަޖުރިބާއެއް ްގެ

ްވާހަކަޮކުޅްްޢަދުނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއަޅުަގނުޑގެ ްއާދެ، ްކުށްެވރިކުރަން. ްއެކަން ްބޮޑަށް ވަރަށް

ްހީކުރަމުންް ްކަަމށް ްވިސްނާަވޑަިއގަންނަވާނެ ްމިކަންތައްކަށް  1420ނިންމާލާނީ

ްޖެހޭތީވެ.ްޝުކުރިްއޔާ.އިންޓަވަްލގެްަވގުުތވެސްްައިއސް

ް

ްމެންބަރަކަށްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތިން ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަދި ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްެތރި ްއަްއޑުއަތޮުޅގެ ްއެރުވިފަެއއްނުޭވ. ފުރުޞަތު

 1425هللاްހުސްނުއްސުޢޫދުްތިލަދުންމަތީްދެކުނުބުރީގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު

ްވަޙީދު.ް ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ްމާޅޮސްމަޑުލު ނަސީރު

ްވިދާުޅިވް ްބޭފުޅަކު ްދެތިން ްވިދާޅުވި ްކަމަށް ްލިސްޓުނުކުރެވޭ އަދި
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ްސަލީމާިއް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްޢި ްޖެހުނުއިރު ްވަގުތު ްމިހާރު ްމެްނބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި އްޒަތްތެރިްޅ.އަތޮުޅގެ

ްއެހެންވީަމ،ް ްދެން ްދިޔަ. ްބޭފުޅަކު ްހަތަރު ްދެތިން ްވަޑަިއގެންނެތް  1430މެންބަރު

ްއެފުރުޞަުތް ްއިބްރާޙީމް ްޙުސައިން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ފާދިއްޕޮޅުގެ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެހެންީވމަ، ްއޮތީ. ްކުރީކޮުޅގަިއ ްވަރަްށ ްލިސްުޓގެ އެރުވުުނއިރު

ް ްއިތ12.32ްުދެން ްއަޅުަގނޑު ްެއކީަގއި ްނާރުވާނަން.ްވުމާ ްފުރުޞަތެްއ ރު

ްމެންބަރުންނަށް.ް ްިޢއްޒަތްތެިރ ްއަރުވަން ްހުްސަވގުތުކޮުޅ އަޅުަގނޑު

 1435އިންޓަވަްލގެްފަހުންްވޯޓުގެްަކންތައްްކުރިއަށްްދިޔުންްއޮންނާނީ.ްއެހެންވީމަް

ްއެިދ11ްް ްދެއްވުން ްވަޑަިއގެން ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެިރ ޖަހާއިރަށް

 އަރުވަން.ދަންނަވަމުންްހުސްވަގުތުޮކޅެއްް

ް

ްް]ށ11.22ްްނ12.32ްްްއިންޓަވަލްް[

ް1440 

ނޑިކޮޅުަތކުަގިއްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްގޮ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ .`

ް ްމިހާތަނަށް ްއެދެން. ްދެްއވުްނ މެންބަރުނ62ްްްއިށީނދެވަަޑިއގެން

ްއަޅުަގނުޑް ް)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ްދެްއވަިއފި. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން

ްއެއްފަހަރުްދަންނަވާލާ ްއަދިވެްސ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެިރ ނަން

ްއެދެްން ްއިށީނދެވަަޑިއގެންދެްއވާ. ނޑިކޮޅުަތކުަގއި ްގޮ  1445ދަންނަވާލާނަން

ްަވުގުތް ނޑަެއޅިފައިވާ ްފުރުޞަތުްއެރުވުމަށްްކަ ްވާހަކަފުޅުދައްަކވަން މިބާބުގެ

ރިުރްހަމަވުމާއިއެީކަގއިްވޯޓަށްްިދއުމުގެްކުރިންްޑްރާފްޓިްނގްކޮމިީޓގެްމުޤައް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއިސްމާޢީލަށް ްއިބްރާހީމް ްމެންަބރު ްޢިއްޒަތްތެރި މާލޭގެ

ްބެހޭގޮތުންް ްމިމާއްދާއާިއ ްކުރުކޮށް ްަވރަށް ްއަރުވާނަން. ފުރުޞަތު

 1450ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންގެްހިތްޕުޅުތަކުަގއިްއުފެދިފަިއވާްބައެްއްސުވާލުތަކަްށް

ނޑުްމިާއއިްެއއްކޮށް ދަްނނަވާލަންްއޮީތްްފުރުޞަތެއްްއަުރވަން.ްދެންްައޅުގަ

ްމިތަޢާރަޟުވާކަމަްށް ްވާހަކަފުޅުތަުކގަިއ ްމެންބަުރންގެ ްަބއެއް ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެހެންވީމަ،ް ްފާހަގަކުރެވޭ. ްހުރިކަމަށް ްމާްއދާތައް ްބައެއް ްހުރި ވިދާޅުވެަފއި

ްމުޤައްރިރުެގް ްގޮތަކަްށ ްފާހަގަކުެރވޭނެ ްެއކަން ްހުށަހެޅުންތަކުގައި ހުށަހެޅި
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ްނުކުތާއަްށްްވާހަކަފުޅުްގެްނގޮސްް ްނިާޒމާބެހޭ ްއާެދ، ްއެދެން.  1455ދެއްވުން

ްޅ.ްއަތޮުޅގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެްނބަރުްޙުސައިންްއިބްރާހީމް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްދެއްވާަފއި.ްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ްރޫލިންގެއއް ްވަނީ ްމަނިކުފާނު ްކުރިްނ ްހުސްަވގުތުޮކޅުގެ  1460ްއާދެ،

ްފުރުޞަތުްމިްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބޭފުޅުންަނށް ްިތއްބެވި ްނުދައްަކވާއި ްވާހަކަފުޅު ްމިއީ ހާރު

ްއެކަްން ްޮގތަކަށް ްއެހެން ްވިދާޅުވެަފއި ްއެހެން ްއެހެންވީމަ، ދެއްވާނެކަމަާށއި

ކުރެަެްއވުންްެއއީްރަނަގޅުކަެމއްްކަމަކަށްްނުފެނޭްެއްއގޮތަަކށްވެސް.ްަބއެްއް

ްއެ ްއިނގޭތޯ. ްދެްއވަިއވެސްފި ްއަނެއްކާ ްފަހުްންބޭފުޅުންނަށް ްިވދާޅުވި ހެން

ްގޮތެއްނޫްން ްއިންސާފުެވރި ްއެހެންވީމަ، ްދެްއަވިއފި. ްބޭފުޅުންނަށް  1465ބައެއް

ްތިއީކީްއިނގޭތޯ.ްައޅުަގނުޑެވސްްބޭނުންްމިްވަރަށްްއަވަހަްށްނިންމަން.ް

ް

ް

ްބައިވަންދެންްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދިހަގަިޑ ްދެންނެވީ ްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާދެ،

ްދައްކަވަން.ް ްވާހަކަފުުޅ ްއެބަިތއްބެިވއޭ ްމެންބަރުންވެސް ްޢިްއޒަތްތެރި  1470ބައެއް

ނޑުްފުރުޞަތުްއަުރވަމުންްގެންދާނަމޭ.ް ްައޅުގަ ދިހަގަޑިްބަިއވުމާއިްހަމައަށް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްެއގޮަތށް ްއެހެންވީމަ، ްއިނގޭތޯ. ްދެންނެވީ ނޑު ްއަުޅގަ އެހެން

ްދަން ްެއވާހަކަ ްއެަެެހންވީމަ، ްކުީރވެސް. ްމާލޭގެްކަންތައް ނަާވލަން.

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލް.ް

ް1475 

ްއެްއެޗްއްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ޙަމީދުްދަންނަވާލާނީްމާލެއަތޮޅުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިސްމާޢީލްްޢަބްދުލްްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްވުޒާާރއެްއް ްއެްއެވސް ްއޮތްގޮތުން ްމިްޑރާފްޓް ްުސވާެލއް. ކޮށްލެއްވި

ްޢައްޔަންކޮށްަފިއް ްމެންބަރަކު ްމަޖިލީހުގައި ްވަޒީރުްނގެ ހަވާލުކުރުމަކާއިނުަލއި

ްއެގޮތަކަްށް ްޖެހެނީ ްދަންނަވަން ނޑަށް ްއަޅުގަ ްޖަވާބުގަިއ ްއޭގެ  1480ބޭންދިދާނެތޯ.

ްއެކަން ްއެގޮތަށް ްއަދި ްނުކުެރވޭނޭ. ްޑްރާފްޓްްްއެކަމެއް ކުރުެމްއނޫނޭ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްިމވާގޮަތީކ ްއެކަން ްެއއީ ްމަޤްޞަދަކީ. ްއޮްތ އެކުަލވާލެވިފަިއ
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ްބާބުަގއިް ްމަޖިީލހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްހުންނާނެ ްހަނދުމަފުޅު މެންބަރުން

ޑްރާފްޓްކުރިއިުރގައިްއެކުެލވިަފއިްއޮންނާނެްމާއްދާެއއްްެއްއެވސްްވުޒާާރއެްއް

ްރައްޔިތުްނގެ ްއެވުޒާރާަތްއްްއުފެއްދޭނީ ްދެން ްފާސްކޮށްގެންނޭ.  1485މަޖިލީހުން

ްހަމައެާއއިެއކީަގިއް ްމިލަނީ. ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްވަޒީރުން ހިންގުމަށް

ްމެންބަރުންް ްޢައްޔަންކުާރ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމަޖިލީހަށް ވަޒީރުްނގެ

ްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްރުހުްންއެޢައްޔަންްކުެރްއވުމާއިމެދުްއޮތްތޯްބެލުމަށް

ްއެހެންވީމަ،ް ްފޮނުއްވަން. ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިުތންގެ ްއަނެްއކާ އެބަޖެހޭ

ްވުޒާާރއެއްެނިތް ްމިބަލަނީ ްނުލިބޭނެކަމަށް ްރުހުން ްމަޖިލީހުގެ  1490ރައްޔިތުންެގ

ްގައިުމވެްސް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްއެހެންީވމަ، ްހުރުމަކަށް. ވަޒީަރކު

ްަވކިވުް ްމިވާގޮތަށް ްމިހާރު ްރުިހގެންނޫނިއްޔަާކ ްނުަވަތްއެގޮތަށް ޒާރާެއއް

ްމަޖިލީހުގަިއް ްަވޒީރުންެގ ްހަާވލުނުކުރެވި ވަކިމަސްޢޫލިްއޔަތެއް

ްއުޭޅް ްޙާޞިްލކުރަން ްމިޑްަްރާފްޓް ްއެީއ ްނުތިއްބެވޭނެ. މެންބަރުންނަކަށް

ްއަޅުަގނޑަަކްށް ްދަންނަވާކަްށ ްހިނގާނެއެކޭ ްމިވެނިހެން ްކަމެއް ްދެން  1495ކަމަކީ.

ްފާހަގަް ނޑު ްއަުޅގަ ްކުރީގަިއެވސް ްދެން ްޢިއްޒަތްތެރިްނުކެރޭނެ. ކުރިެހން

ްމުޅިް ްެއކަްނޏެއްނޫން ްމިބާބު ްއެބަހުރި ްއިޞްލާޙުަތއް ްަބއެްއ ރައީސް،

ްމަޤްޞަދުތަކާިއް ްމިބޭނުންވާ ްޙާޞިލްކުރަން މިޤާނޫނުއަސާސީން

ްަވކިަވކިްން ްއިޞްލާުޙ. ްބައެްއ ްހުރަސްއެިޅދާނެކަހަލަ ނޑިތަކަްށ ލަޑުދަ

ްައޅުގަް ްމިވަގުުތގައި ްވާހަަކ ްއިޞްލާޙެްއގެ ްދަންނަވަަަެއްއްއެހުރިހާ  1500ނަޑކަށް

ްޖުމްލަގޮތެއްަގިއް ްއެކަމުަގއި ްަދންނަވާލާނީ ްއަޅުަގނޑު ނުލެވޭނެ.

ްއެއްކޮށްލީމަިއް ްބާބުތައް ްުހރިހާ މިޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްޙާޞިލްކުރެވޭެން ްމިތަންފީޒުކުރެވެމުންދާއިރު ޤާނޫނުއަސާސީެއއްެގގޮުތގައި

ްދައުލަތު ްމަޖިލީހަކީ ްރައްޔިތުންެގ ްމަޤްޞަދަކީ ްމިބެލޭ ްސުޕްރީްމްކަމަށް ގެ

ްރައްޔިތުްން ްއެީއ ްމުޢައްސަސާއޭ. ްއެންެމމަތީ ްަދއުލަތުގެ  1505ބޮޑީއޭ.

ްއެދޭގޮތްް ްރައްޔިތުން ްއެތަނުންނޭ ްމީހުންތިބޭތަނޭ. ތަމްސީލުކުރާ

ްހިންގުމަށްް ްކަންަތއްތަްއަް ނޑަައޅާގޮތަށް ްކަ ްއެތަނުން ްދެން ނަޑއަޅާނީ. ކަ

ްަވޒީުރން ްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާިއ ްހިންގާފަރާތް ްމަޖިލީހޭްވެރިކަން ގެ

ްރައްޔިތުްނެގް ްއަދި ްރައްޔިތުންނަށް ްޖެހޭނެއޭ ްއެމީހުން މިއޮންނަނީ.
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ްދައުލަުތެގް ްޖަވާބުދާީރވެ ްގޮތްތަަކކަށް ްބޭނުންވާ ްއެމަޖިލީހުން  1510މަޖިލީހަށް

ކަންތައްތައްްހިނގާްނުހިނގާޮގތްްއަންގައިްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްއަންާގް

ްިކޔަމަންވާންޖެ ްސަރުކާރުން ްމަފުޙޫމަކީ.ްއެންގުންތަކަށް ްޖުމްލަ ްއެއީ ހޭނޭ.

ްހުރަސްއެޅޭެން ްއެކަމަްށ ްއެހެންވީމަ، ްާދއިރާގެތެޭރގައި. ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ކޮންމެްއިޞްލާޙަކީްޙަޤީޤަތުަގިއްއަޅުަގނޑުމެންްކުރަންްމިއުޭޅްކަންަްތަކާިއް

ްަދިތް ްަތންކޮޅެއް ްކަންތަކާިއްައޅުަގނޑަށް ްެއކަހަލަ  1515ތަޢާރުޟުވާކަމެއް.ްދެން

އެއީްިއްޞލާޙަކީްކަމެއްްރަނގަުޅކުރުމަށްްއަންނަކަމެއް.ްއިޞްލާޙޭްކިޔަން.ް

ްނުބެލޭނެ.ް ްކަމުަގެއއް ްއިޞްލާޙު ްދާއެްއޗަކީ ަަގަށް ްމަ ްނުރަނގަޅު ކަމެއް

ްފާހަގަކޮށްލަންް ްއަޅުަގނުޑ ްކުރިން ްނިންމާލުމުގެ ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްޑްރާފްޓްގެ 12ްްބޭނުން ްމާއްދާ. ަަނަ ްހުށަހެޅުނ12ްްުވަ ްމާއްދާއަށް ވަނަ

ްަބެއްއްްބައެއް ްދެއްކެވި ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަަަދި  1520އިޞްލާޙާއި

ްކަމަށްް ްެއބައޮތް ްނުކުތާއެއް ްވިސްނާލަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ވާހަކަފުުޅގައި

ް ްމިބުނަނ12ްްީފާހަގަަަކުރެވޭ. ްމިއޮްތގޮތުން ްމިހާރު ްމާއްދާ ވަަަަނ

ްމުޢައްސަސާތަްއް ްމުސްތަޤިއްލު ްބަޔާްނކޮށްފައިާވ މިޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްއުފައްާދްފިޔަ ްމަޖިލީހުންވިަޔސް ްރައްޔިތުންގެ ްައދި ްސަރުކާރުން ްދެން ވައި

ްމީަގިއް ްހުންނަންޖެހޭނެއޭ. ްވަޒީަރކު ްމަސްޢޫލުވާނޭ ްއިދާރާއަކަށް  1525ކޮންމެ

އަޅުަގނޑުމެންްވިސްނާލަންޖެހޭްތަންކޮޅަކީްފަހަރުގައިްކުރިއަްށްއޮތްތަނުގަިއް

ްމުސްތަޤިްއލު ްމުޢައްސަސާެއއް ްމުސްތަޤިއްލު ގޮތެްއަގިއްްއުފެދިދާނެ

ްމަޖިލީހުންވެސްް ްރަްއޔިތުންގެ ްމުޢަްއސަސާެއއް ްބޭނުންވާ ހިންގަން

ްމަޖިލީހުެގް ްވަޒީރުްނގެ ްަމއްޗަށް ްއެމުޢައްސަސާގެ އުފައްދާފާނެ.ްއެޙާލަތުަގއި

 1530މެންބަރަކުްބަސްކިާޔގޮތަށްްއޮުތމަކީްއެންމެްރަނގަޅުްގޮތްކަުމގައިްުނވެދާނެ.ް

ްމީ ްދެން ްފާހަގަކޮށްލަން. ްހަމަ ްހެދޭީންއެނުކުތާ ްމަރުޙަލާގައި ްފަހުގެ ގައި

ްހަމަް ްމިއީ ްދަންނަވާކަށް. ްނޭނގެ ްައޅުަގނޑަކަްށވެސް ކިހިނެއްކަމެއް

ވިސްނާލާފައިްނޫނީްނިންމުންްރަނގަޅުނުވެދާނެކަެމއް.ްއެހެންވީމަ،ްއެނުުކާތް

ްމަޖިލީހުންް ްދަންަްނަވަން. ްސަމާލުކަމަށް ްމެންބަރުންެގ ޢިއްޒަތްތެރި

ްވަ ްމިއަޅުަގނޑުމެންނަްށްއެދިަވޑަިއގަންނަާވކަމަށް  1535ންޏާ

ްާޤނޫނުއަސާސީންް ްމުޢައްސަސާތަާކއި ްމުސްަތޤިއްލު ބަދަލުވެސްކޮށްލެވިދާނެ
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ބަޔާންކުރާްމުސްތަޤިއްލުްމުޢައްސަސާތަކާއިްއަދިްޤާނޫނުންްއުފައްދާްނުވަަތް

ްމުސްތަޤިއްުލް ްއެހެންވެްސ ްއުފައްދާ ްމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންެގ

ްިއސްތިސްނާ ްމިކަމުން ްކަމަްށްްމުޢައްސަސާތައް ްހުށަހެޅުމެއް ާވގޮތަށް.ްެއއީ

ްމަޖިލީހުންް ްހެދިދާނެ.ްދެންްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންެވސް ްކަމަްށވަންޏާ  1540ގެންދެވޭ

ްއިުތުރް ްހެދިއްޖިއްޔާ ްއެހެން ްއެހެންހަދާނީ. ްކިހިނެއްތޯ ނިންމަވާނީ

ްއޮންނާނެކަމަްށް ްމަްއޗަށް ްމުޢައްސަސާތަކުގެ ްމުސްތަޤިއްލު ރައްކާތެރިކަެމއް

ްއެހެން ްސަމާލުކަމަަަށްްވިސްނޭ. ްމެނބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްެއވާހަަކ ވީމަ،

ްދަންނަވާލަން.ްޝުކުރިއްޔާްިޢްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް1545 

ްމެންބަރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއަޒތްތެރި ްމާލޭގެ ްމުޤައްރިރު. ްޢިްއޒަތްތެރި އާދެ،ްުޝކުރިއްާޔ

ްަތއްް ްވޯޓަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދެން ްއިސްމާޢީލް. ޔާރުވުމަށްޓަަކިއްއިބްރާހީމް

ްއަިދް ްއެދެން. ްޖައްަސވާލަދެްއވުން ްކާޑުކޮޅުތައް ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެދެން.ްއަިދް ްބައްލަވާެލްއވުން ްނަންފުޅުތޯވެސް ްމެންބަރެްއގެ އެޢިއްޒަތްތެރި

ްމެންބަރަކުް ްޢިްއޒަތްެތރި ްވަގުެތއްަގއި ްވޯޓުަނގަމުންދާ  1550ހަމައެއާިއއެުކގައި

ްޖެ ްމެޝިނުންްނިކުމެަެވަަޑއިގަންަނވަން ްާކޑުކޮުޅ ހިވަޑަިއގެންފީިވއްޔާ

ްއެީއް ްއެބަޖެހޭ. ްދަންނަވާލަން ްއެަެދެމޭ ްަވޑަިއގަުތން ނައްޓަވާަލއްވާަފއި

ނޑުްދަންނަވާލާނަން.ް އެހެންވީމަ،ްެއގޮތަށްްކަންތައްަތއްްކޮށްދެްއވާތޯްއަުޅގަ

ްދައްކާއިުރް ްނަތީޖާ ްވޯުޓގެ ްމިޮކޅުން ްވިދާޅުވޭ ްކަމެއްކަމަށް ްމުހިންމު ވަރަށް

 1555ޒަތްތެރިްމެންބަރުންްނިކުމެވަަޑއިގަންަނވާއިރުްކާޑުޮކޅުތަްއްޖައްސަވާަފިއްޢިއް

ްއަދަދު.ް ްމެންބަުރންގެ ްތިބި ްހާޒިރުވެ ްއެބަދަްއާކ ްތަފާތު ހުރީވިއްާޔ

ްހަނދުމަފުޅުް ްދެނެގަތުމަށްޓަަކިއ ްއެކަން ްެއގޮތުން އެހެންވީމަ،

ްއަިދް ްބޭނުންވޭ. ްކޮންމެހެން ްކުރެްއވުން ްއެކަން ބަހައްޓަަވއިގެން

ްއިބްރާހީމްްއެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްދެންމެއަކު ާއއިެއކީަގއި

ްމުޤައްރިުރް ްކޮމިީޓގެ ްޑްރާފްޓިްނގ ްމުަޤއްރިރު ްއެދެްއެކވި  1560އިސްމާޢީލް

ް ްފޮނުއްާވ12ްްވިދާޅުވި ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓިންގ ްއިޞްލާޙު ްމާއްާދއަށް ވަނަ

ްއެމާއްާދްްއިޞްލާޙެްއގެގޮުތަގއިްނުވަތަްޮކމިޓީނ ްަ

ްފްލޯރަގިއްޑްރާފްޓްކުރެ ްމަޖިލީހުގެ ްއިޞްލާޙެްއގެގޮުތަގއި ްގެނަިއ ްއވުމުަގއި
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ްއެކަްން ްއެގޮތަށް ްކަމަްށވަންޏާ ްނުކުރަްއވާ ްއިޢުތިާރޟް ްމެންބަރުން ތިއްބެވި

ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްމައްސަަލއެއްނެތް. ނޑުގެ ްއަުޅގަ  1565ހަމަޖައްސާލުމުގައި

ްނުކުރަްއވާކަމަށް ްއިޢުތިރާޟް ްމެްނބަރަކު ްެއއްވެސް ވަންާޏްޢިއްޒަތްތެރި

ްއެހެންަކމަށްވެއްޖިްއޔާް ްއޭރުން ްގެންދެވޭނެ. ްއެކަންކުިރއަށް އަޅުަގނޑަށް

ްދެއްެކިވް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްދެންމެއަކު ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ބައެއް

ް ްމިއޮތްގޮތަށް ްމިހާރު ްއެނގުނީ ްމާއްާދ12ްްވާހަަަކަފުޅަކުން ވަނަ

ް ްދެންމެއަުކ ްއަދި ްހީފުޅުުކރެއްޭވކަމަށް. ްކަމަށް  1570މުޤައްރިރުެގްފާސްނުވެދާނެ

ްމިހާރުް ްހަރުަދނާކޮށް ްއެއަްށވުރެ ްހިނގައްޖެ ްއެނިގގެން ވާހަަަކުފުޅުންެވސް

ްއެކަހަަލް ްއެހެންވީމަ، ްގެންދެވިދާނެކަމަށް. ްރަނގަޅަްށ މިއޮތްވަރަްށވުރެ

ްގެންނަާވް ްކޮމިޓީްނ ްިމޑްރާފްޓިންގ އިޞްލާޙެްއގެގޮުތަގއި

ްމެން ްޢިްއޒަތްތެރި ްގެނައުން ްއެކަްނ ބަރުންްއިޞްލާހެްއގެގޮުތގައި

ްފޮނުއްވުމުެގް ްއެކަްނ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްނުކުރަްއވާކަމަްށވަންޏާ  1575އިޢުތިރާޟް

ްދަންނަވާލާނަންް ނޑު ްއަޅުގަ ްދަންނަވާލަން. ްއެވާހަކަ ްދެވިދާނެ. ފުރުޞަތު

ްމިދެންނެވިގޮތަްށް ްކުރަްއވާތޯ ްއިޢުތިރާޟް ްމެންބަރަކު ްއެްއވެސް ޢިއްޒަތްތެރި

ްިޢއްޒަތްތެރި ްެއއްވެސް ްއާދެ، ްކުރުމަށް. ްއެކަްންްއެކަން މެންބަރަކު

ްޑްރާފްޓްް ްެއގޮތަށް ްއެދެން ްއަރިހުން ްމުަޤއްރިރުގެ ްއަޅުަގނޑު ނުކުރައްވާތީ

ްއޭރުންް ްެއދެން. ްކޮށްެލއްވުން ްއެކަން ްެއޮގތަށް  1580ބަދަލުކޮށްލެވިދާނެކަމަށް.

ް ްކޮށްލާނަން ްސަރކިއުލޭޓް ްމެންބަރުންނަށް ްމާއްދ12ްްާއަޅުަގނޑު ވަނަ

ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއާދެ، ްމެންބަރުން.ްްއޮންނާނެގޮތް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްތިދެއްާވް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރު ްދަންނަވާލާީނ ްއަޅުަގނޑު ދެން

ް ްދެްއާވ32ްްއެުކވެރިކަމަީކ ްނިންެމވުމަށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ޮނވެމްބަރަށް

ްފުރަތަމަް ްއެންމެ ްފާހަގަކުރަމުން ްއަުޅަގނޑު  1585އެއްބާރުެލއްވުންކަމަށް

ްދެންނެް ްވޯޓަށް ްމެންބަރުންނަށްްއަޅުަގނޑު ްިޢއްޒަތްތެރި ވުމަށްޓަކައި

ް ްިއޞްލާޙު ްއޮތީ ްޢިްއޒަތްތެިރ1ްދަންނަވާލަން ްއުތުރުބުީރގެ ްތިލަދުންމަތީ .

ް ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްސަމީރު ްއަޙްމަދު ްމާއްދާއަްށ1ްްމެންބަރު ަވނަ

ްއަތޮޅުެގް ްލ. ްއާެދ، ްަދންނަވާލަދެއްވުމަށް. ްއިޞްލާޙު ފޮނުއްވާފަިއވާ
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ްމެންބަރު ްވިދާޅުވާްންްޢިއްޒަތްތެރި ްއެއްޗެްއ ްނަޢީމް  1590މުޙަންމަދު

ްބޭނުންފުޅުވާކަމަށްް

ް

ްހިނގަމުންގޮްސްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްޖަލްސާއެއް ްމިމަޖިލީސްގެ ްދެންނެީވ ްައޅުަގނޑު ްއާދެ،

ްްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމިމާއްދާ ްދެން ްދިަޔއީމަިއ ްހަމައަށް ްއަލުްނ12ްްވޯޓަާކއި ްމާއްދާ ވަަނ

ްެއީއްމިތަނު ްހަމަޖެއްސެވުމަކީ ްގޮތަކަްށ ްކުރައްވާ ްރީޑްރާފްޓް  1595ން

ްޤަބޫެލްއް ނޑެއް ްއަުޅގަ ްވާނެކަމެްއކަމަކަށް ްކުރަްއަވއިގެްނ ނަޑއެިޅގެން ކަ

ްކުރަން.ް ްއިޢުތިާރޟް ްއެކަމާ ނޑު ްއަޅުގަ ްޔަޤީނުންވެސް ްހަމަ ނުކުރަން.

ްއަޅުަގނޑުްދަންަނވާނީްމިހާރުްއޮތްގޮތަށްްދަންނަވާލުމުންްާފސްނުވެއްިޖއްޔާް

އަލުންްޑްރާފްޓިންގްކޮމިީޓއަްށްއެހެންްމާއްދާތައްވެސްްާދގޮަތށްްއެފޮނުވަންް

 1600ްޖެހޭނެކަމަށް.ްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް

އަޅުަގނޑުްދަންަނވާލިްަވގުތުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއެކަމަްށްއިޢުތިރާޟެްއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްދެންނެވު ްނިމުނީކަމަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްެއކަން ްއެހެންވީމަ،ްނުކުރައްވާަފއި މުން.

ްކުރިއަްށް ްާއދެ، ްބަލައިގަނެވޭކަެށއްނެތް. ްއެކަން ްމިފަހަރު އަޅުަގނޑު

ްނުޖައްސަަވިއް ްކާޑު ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެން ްއަދި  1605ގެންގޮސްެދއްވާ

ްއިންނެވިކަމަށް.

ް

ް

ްާބބު  ަމިޖީލުހގ   ަވީޒުރްނގ    އިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ރި ިޢްއޒަ  ުއުތުރުބީރގ   ިތަލުދްނަމތީ .  ްތތ 

ްނަބރު  ުޑުލގ   ުހަށަހުޅްއަވއި  ަސީމރު  ައްޙަމދު  މ  ރި  ޮކުޅަމ ްނަބރު  ިޢްއަޒްތތ   1610 މ 

ް. ިއްޞާލޙު  ާތީއުދުކަރްއާވަފިއވާ  ދު ަރޝީ  ިރާޔޟް  ްމަޖިލިސް 1ްވަޒީރުްނގެ

ް ްމާއްދާ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޙަވާލުކުރާ ކަދްތައްތަކާއި ވަނަ

ޖިލީހުގެ މެދްބަރުދްދާ މިޤާދޫދުއަސާސީދްދާއި ޤާދޫދުތަކުދް ވަޒީރުދްގެ މަ

ޙަވާލުކުރެވޭ ކަދްތައްތައް ކުރުމަފްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަދްކުރާ 

 1615 ވަޒީރުދްގެ މަޖިލީހެއް އޮދްދާދްވާދެއެވެ.
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ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 1620ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްތިލަދުންމަތީްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރު.ްްހެޅުއްވިްމެންބަރު:ހުށަ

ްކޮޅުމަޑުލުްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދު.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

 92ް1625ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

34ްްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

52ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަަަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަްށ  1630މިވޯޓުގެ

ް ްމިހާރު ްއެނގިވަަޑިއގަންނަވާނެ ހުށަހެޅުއްވުްނ69ްްމެންބަރުންނަށް

ް ްއެބައޮތް ްދަްނނަވަންޏާ ްއެހެންގޮތަކަށް ްއަދ1ްްިއިޞްލާޙު ްިއޞްލާޙު ވަނަ

ްއެަެ ްހަލުވިކޮްށްމިދަންނަވާލެވުނީ. ްތަންޮކޅެްއ ނޑު ްއަުޅގަ ހެންީވމަ،

ްސާފުކުރެްއޭވް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެން ްބަލާނަން. ގެންދެވޭތޯ

 1635ރަނގަޅުނޫންކަމެއްްއަންނަންޏާްވިދާުޅވެދެްއވުންްއަޅުަގނުޑްއެަެދެން.ްމީެގް

ްތިބޭފުޅުންެގް ްެދއްާވގޮތަްށ ްއެހީތެރިވެ ްޖަލްސާތަުކަގއިވެްސ ކުރީގެ

ްއެއްބާރުެލއްވު ްަދންނަވަމުން ްވާހަކަ ްބޭނުންވާ ްމިދެންނެިވޮގތަށްވެސް 2ްން

ްވަނަްއިޞްލާޙުްދަންނަވާލަދެްއވުންްއެދެން.ްް
ް

ް1640 

ް

ް
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ައއްުޑއަތޮުޅްމެންބަރުްފެލިދެއަތޮޅުްމެންބަރުްޔޫސުފްްނަޢީމްްހުށަހަޅުއްވާްްއިދާީރމޭޒުންްއިްއެވވުން:ް

ްޠާހިރު  -1ތާއީދުކުރައްވާފައިވާ އިޞްލާޙު.  އިބްރާހީމް

ްއެކުަލވާާލްޤާނޫނު ްގޮުތގެމަތިން ްއެއްގޮްތވާ ްޤާނޫނުތަކާ  1645އަސާސީާއއި

ްވަޒީރުްނގެްމަޖިލީހެއްްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާްޢައްޔަންކުރާްނވާނެއެވެ.

 

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1650 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްފެލިދެއަތޮޅުްމެންބަރުްޔޫސުފްްނަޢީމް.ްްރު:ހުށަހެޅުއްވިްމެންބަ

 1655ްއަްއޑުއަތޮޅުްމެންބަރުްއިބްރާީހމްްޠާހިރު.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

92ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

31ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

47ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް1660 

ް

ްއޮްތްްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއް ްދެން ްާއދެ، ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްދަްއކާގޮތުްނ ްނަތީޖާ މިވޯޓުގެ

ްއިޞްލާޙުްދަންނަވާލަްދެްއވުންްއެދެން.ް

ް

ް1665 

ް

ް

ް



 63 

ކޮޅުމަުޑލުްމެންބަރުްއަްއޑުއަތޮޅުްމެންބަރުްޙުސްނުއްސުޢޫދުްހުށަހަޅުއްވާްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:

ްތާއީދުކުރަްއވާފައިް ްޙަސަން ްރަޝީދު ްވަޒީރުްނެގްޙުސައިން ްއިޞްލާޙު.  1670ވާ

ް ްމިްް-1މަޖިލިސް ްކަންަތްއތަކާއި ްޙަވާލުކުރާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްކަންތައްަތްއް ްޙަވާލުކުެރވޭ ްޤާޫނނުތަކުން ޤާނޫނުއަސާސީންނާއި

ްވަޒީރުްނެގްމަޖިލީހެއްް ްޢަްއޔަންކުރާ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރުމަށްޓަކައި

ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއވެ.އޮންނަންވާނެެއވެ.ްއެމަޖިލީހުެގްރައީސަކީް

ް1675 

 

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް1680 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްއަްއޑުއަތޮޅުްމެންބަރުްޙުސްނުްއސުޢޫދު.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ަްްރަްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު: ްޝީދުްޙަސަން.ކޮޅުމަޑުލުްމެންބަރުްޙުސައިން

93ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 37ް1685ްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

51ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

ްދެްންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުންވެސް ްބަލާއިުރ ްނަތީޖާއަށް  1690މިވޯޓުގެ

ްދަން ްއިޞްލާޙު ްއިޞްލާޙުްއޮތް ްމިހާރު ްއާދެ، ްއެދެން. ްދެއްވުން ނަވާލަ

ގެންދަވާފައިްއޮްތކަމަށްްއަމީންްޢާންމުްއެވިދާޅުވޭ.ްޢަލީްފާޢިޒ4ްްްނަންބަރުް

ްދެްން ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުުކރިއްޔާ ްއާެދ، ްތެެދއްތޯ. އެއީ

ް ްއޮތީ ްފުރަތަމ1ްްައަޅުަގނޑުމެން ްައޅުަގނޑަށް ްއެހެންވީމަ، ް)ށ( ެގ
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ްދަންނަވާލަ ްއޮްތގޮތަށް ްޑްރާފްޓުގައި ްދަންނަވާލ1ްްަންޖެހެނީ ްމާްއދާ  1695ވަނަ

ްދިނުމަށް.ް

ް

ް

ްމަޖިލިސްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްވަޒީރުްނގެ ްޑްާރފްޓުގަިއވާގޮްތ.1ްް. ްމާއްދާ ވަނަ

ްމި ްކަންތައްތަކާއި ްޙަވާލުުކރާ  1700ޤާނޫނުއަސާސީންާނިއްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

އްްކުރުމަށްޓަަކއިްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާްޤާނޫނުތަކުންްޙަވާލުކުރެވޭްކަްނތައްތަ

ްހެއްްއޮންނާންވާނެެއވެ.ޢައްޔަނުކުރާްވަޒީރުްނގެްމަޖިލީ

ް

ް

 1705ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

 93ް1710ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

92ްްްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

21ްްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް1715 

ްެއއްވަަންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިބާބުގެ ްމަޖިލިސް ްވަޒީރުްނގެ ްބަާލއިުރ ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

ްއިޞްލާުޙް ްއޮތް ްދެން ްއާދެ، ްފާސްވެއްޖެ. ްގޮތަށް ްޑްރާފްޓުގަިއވާ މާއްދާ

ް.5ްންްއެދެން.ްިއޞްލާޙުްދަންނަވާލަްދެއްވު

ް

ް1720 

ް
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ް

ްކޮޅުަމޑުުލްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްހުށަހަޅުއްވާ ްއަޙްމަދުްސަމީރު ްމެންބަރު ްއުތުރުބުރީ ތިލަދުންމަތީ

ްވަޒީރުްނެގް ްއިޞްާލޙު. ްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ްރަޝީދުަު ްރިޔާޟް މެންބަރު

ް ްއެކުލެިވގެންވާީންް-1މަޖިލިސް ްމަޖިލިސް ްވަޒީރުްނގެ  1725)ށ(

ްޙަވާލުކުާރްރައީސުލްޖު ްހިންުގމާ ްވުޒާރާަތއް ްއެކި ްނާއިާބއި، މްހޫރިއްޔާެގ

ްވަޒީރުންނާިއ،ްދައުލަުތގެްބަންޑާރަްނާއިބުގެްަމއްޗަެށވެ.

ް

ް

 1730ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

 1735ްންމަތީްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރު.ތިލަދުްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްކޮޅުމަޑުލުްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދު.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

95ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

23ްްވޯޓުްދެްއވީ:

21ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

 61ް1740ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްދެްންްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވު ްއާދެ، ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުންވެސް ްބަލާއިުރ ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

ްދަންނަވާލަްދެއްވުންްއެދެން.6ްްއޮތްްއިޞްލާޙުް

ް1745 

ް

ް

ް

ް
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ްކޮޅުމަޑުުލްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްހުށަހަޅުއްވާ ްއަސްލަމް ްމުަޙންމަދު ްމެންބަރު  1750އަްއޑުއަތޮޅު

ްތާއީދުކުރަް ްޙަސަން ްރަޝީދު ްޙުސައިން ްމެންބަރު ްއިޞްލާޙަކީ 1ްއްވާަފއިވާ

ްކަމަށްް ް)ށ( ްމިމާއްދާެގ ްމިއަކުަރކީ ްއިުތރުކޮށް، ްައކުރެއް ްމާއްދާއަށް ވަނަ

ް ްް-1ހަމަޖެއްސުމަށް. ްއެުކލެވިގެްނވަނީ،ްް)ށ( ްމަޖިލިސް ވަޒީރުންގެ

ްހިންގުމާް ްުވޒާރާތަްއ ްެއކިެއކި ްާނިއބާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްަވޒީރު ްޙަވާުލކުރާ ްނާއިުބެގްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްބަންާޑރަ  1755ންނާއި،

ްމައްޗަށެެވ.

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1760 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްއަްއޑުއަތޮޅުްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްއަސްލަމްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

 1765ްބަރުްޙުސައިންްރަޝީދުްޙަސަންކޮޅުމަޑުލުްމެންްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

95ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

42ްްވޯޓުްދެްއވީ:

21ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

52ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް1770 

ް

7ްމިވޯޓުގެްނަތީޖާއަށްްބަލާއިރުްމިހުށަހެޅުންްފާހެއްނުވި.ްއާދެ،ްދެންްއޮތީްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްވިދާުޅވެފަިއް ްމިހުށަހެޅުްއިވއިރުަގިއ ްމިއިޞްާލޙުގައި ްއިޞްލާޙު. ވަނަ

ްކަމުަގިއް ް)ރ( ްމިމާއްދާެގ ްމިއަކުރަީކ ްއިތުރުޮކށް ްއަކުެރއް އޮންނަނީ

 1775ހަމަޖެއްސުން.ްމިމާއްދާްފާސްވެއްޖެއްޔާްމިބަދަލުެވގެންްއަންނާނީްމީގެް)ހ(ް

ްށްްކަމަށްްދަންނަވަމުންްއަޅުަގނޑުްވޯޓަށްްދަންަނވާލާނަން.
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ް

ް

ްމެންބަރުްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްައއްުޑައތޮޅު ްހުށަހަޅުއްވާ ްޙުސްނުއްސުޢޫދު ްމެންބަރު އަްއޑުއަތޮޅު

 1780)ރ(ްމިްމާއްދާގެްް-1މުޙަންމަދުްއަސްލަމްްތާއީދުކުރައްވާަފއިވާްިއޞްލާޙު.ް

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔް ްހިންގުމަށް ްވުޒާރާަތއް ްއެކިއެކި ްދަށުން ްގެ )ހ(

ް ްކޮންމެ ްރުހުންްޢައްޔަންކުރާ ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ްމައްޗަށް ަވޒީރެްއގެ

އޮތްކަންްޔަޤީންކުރަްނވާނެެއވެ.ްވަޒީެރްއގެްމައްޗަށްްަރއްޔިުތންގެްމަޖިލީހުެގް

ްއޮތްކަމަށް،ް ްރުހުން ްމައްޗަށް ްވަޒީރެްއގެ ްބެލެވޭނީ، ްއޮތްކަމަަަށް ރުހުން

ްހާ ްޖަލްާސއަށް ްހުށަހެޅިފަިއވާ ްއެަމއްސަލަ ްމަޖިލީހުގެ  1785ޒިުރެވްރައްޔިތުންެގ

ްވޯޓުދިންްމެންބަރުންގެްއަޣުލަބިއްޔަތުންްެއގޮތަށްްފާސްވުމުްނނެވެ.ް

ްް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1790 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ަްޑުއަތޮޅުްމެންބަރުްހުސްނުއްސުޢޫދު.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު: ްއައް

 1795ްއަްއޑުއަތޮޅުްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްއަސްލަމް.ްރެްއވިްމެންބަރު:ތާއީދުކު

96ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

39ްްވޯޓުްދެްއވީ:

29ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

43ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް1800 

ް

ްމިހުށަހެޅުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަށް ްނަންބަރުްމިވޯޓުގެ ްފާހެއްނުވި.ްއިްޞލާޙު ން

ްދަންނަވާލަްދެްއވުންްއެދެން.8ްް
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ް

ް1805 

ްހުށަހަޅުއްވާްްޒުންްއިްއެވވުން:ިއާދީރމ   ްޢަލީ ްވަޙީދު ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްދެކުނުބުރީ ހުވަދުއަތޮޅު

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްފާދިއްޕޮޅު ްިއޞްލާޙު.هللا ްތާއީދުކުރަްއވާފައި ވަަނ1ްްޢަލީ

ްއެ ްއޮތްބައި ްމިހާރު ްމާއްދާގައި ްގޮުތަގިއ1ްްއީ ްގެ ް)ހ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

)ށ(ްް-1އަކުރުްއިތުުރުކރަން.2ްްހަމަޖައްސައި،ްއެްމާއްދާއަށްްއަންނަނިވިް

ްނާއިާބއި،ް ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާގެ ްއެކުލެިވގެންވަނީ، ްމަޖިލިސް  1810ވަޒީރުްނގެ

ްޙަވާލުކުާރް ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ްހިްނގުމާ ްުވޒާރާތައް އެިކއެކި

ްބަންޑާ ް)ނ(ްވަޒީރުންނާިއ، ްމައްޗަެށަެވެ. ްނާއިބުގެ ަރ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްާނއިުބްފިޔަވަިއ،ްަވޒީރުންގެްމަޖިލީހަށްްމެންބަރުންް

ްޢައްަޔންކުރުމަށްޓަކަިއް ްމަޖިލީހަށް ްަވޒީުރންގެ ޢައްޔަނުކުރަްނވާނީ

ްރައްޔިތުންެގް ްނަންތަްއ ްމީހުންގެ ްޤަސްުދކުރާ  1815ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްމަޖިލީހުގެްރުހުންްލިބިގެންނެވެ.މަޖިލީހަށްްހުށަހަޅައި،ްއެް

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1820 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްހުވަދުއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްވަޙީދުްޢަލީ.ްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

 1825ްޢަލީ.هللاްޅުްމެންބަރުްޢަބްދުތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:ފާދިއްޕޮް

96ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

84ްްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

12ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް1830 
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ް

ްދެންްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްފާސްވެއްޖެ. ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

ްދަންނަވާ ްއިްޞލާޙު ްއޮތީ 9ްލަދެއްވަން ްއިޞްލާޙު ްމުޅިނ9ްްް. ްމިއޮތީ ަގއި

ތަފާތުްމަފްޙޫމެއްްކަމަށްވާތީްެއވޯޓަށްްދަންނަވާލާނަން.ްމިފާްސވެއްެޖއްޔާްިމް

ްއެއްެގް ް)ރ( ްއަންނަ ްދަށަށް ްމީގެ ްދެން ްއަންނާނީ ްބަދަލުވެގެން  1835)ނ(

ްގޮތުަގއިްކަމަށްްދަންނަވަން.

ް

ް

ްއައްޑުއަްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްހުށަހަޅުއްވާ ްމުޙަންަމުދްއަސްލަމް ްމެންބަރު ްމެންބަރުްތޮޅު ކޮޅުަމޑުލު

ް ްިއްޞލާޙު. ްތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ ްޙަސަން ްރަޝީދު  1840ވަނ1ްްަޙުސައިން

ްކަމަށްް ް)ނ( ްމިމާއްދާގެ ްމިއަކުރަކީ ްއިތުރުޮކށް، ްއަކުެރއް މާއްދާއަށް

ް ްމަޖިލިސް. ް.ވަޒީރުންގެ ްް-1ްހަމަޖެއްސުމަށް ްމަޖިލީ)ނ( ހުެގްވަޒީރުންގެ

ްފާސްކުރާް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ ނަޑއަޅާނީ ްކަ ްއަދަދު މެންބަރުންގެ

ްޤާނޫނަކުންނެވެ.ްްް

ް1845 

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް1850 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ަްޑުއަތޮޅުްމެންބަރުްމުޙަންމަްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު: ްދުްއަސްލަމް.އައް

ްކޮޅުމަޑުލުްމެންބަރުްޙުސައިންްރަޝީދުްޙަސަން.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

96ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 26ް1855ްވޯޓުްދެްއވީ:

29ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

36ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
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ް

  

ްނަތީޖާއަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިޞްލާުޙްމިވޯޓުގެ ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުންވެސް ްބަލާއިރު،  1860ށް

ްދަންނަވާލަދެްއުވންްއެދެން.12ްްނަންބަރުް
ް

ް

ްޒަކީްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޝަހީދު ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ މާޅޮސްމަޑުލު

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްެދކުނުބުރީގެ ްުހވަދުއަތޮޅު  1865هللاްހުށަހަޅުއްވާ،

ްސުރުޚީއާެއުކް ްއަރިމަތީ ްމިމާއްދާގެ ްިއޞްލާޙު. ްތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ ލަޠީފް

ް ްއިޞްލާޙުކުރުން. ްނާއިބުްނނާއި،ްސްޭޓްޓްމިމާއްދާ ވަީޒރުންނާ،ްވަޒީރުްނގެ

ް ްޝަރުޠު. ްހުންނާންޖެހޭ ްވަޒީރުންނާ،2ްްމިަިނިސްޓަރުންގެ ްމާއްދާ. ވަނަ

ްޢައް ްމިަިނިސްޓަރުން ްްސޓޭޓް ްނާއިބުންާނއި، ްކުރަންވާީންވަޒީރުްނގެ ަޔން

ްރައްޔިތުންެގް ްމޭންޑޭޓްާއއެުކ ްމިނިސްޓްރީއެްއގެ ްހަވާލުކުެރވޭ  1870އެމީހަކާއި

ްލިބިގެންނެވެ.ް ްއަޣްލަބިއްޔަުތ ްމަޖިލީހުގެ ްއެމީހަަކށް ްހުށަހަޅައި މަޖިލީހަށް

ްއަންނަިނިވް ްމީހަކީ ްކޮންމެ ްައއްޔަންކުެރވޭ ްމަޖިލީހަށް ްވަޒީރުްނގެ އަދި،

ްވާންވާެނއެވެ.ޝަރުތުތައްްފުރިހަމަވާްމީހަކަށް
ް

ް1875 

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 1880ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:މާޅޮސްމަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްޝަހީދުްޒަކީ.

ްލަޠީފް.هللاްބަރުްޢަބްދުތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:ހުވަދުައތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެން

96ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

29ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 28ް1885ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:
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54ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެން ްައދެ، ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިރު، ްނަތީޖާއަށް 11ްމިވޯޓުގެ

 1890ްލާޙު.ްވަނަްއިޞް

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ް

ްހުށަހަޅުއްާވ،ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޝަރީފް ްމުޙަންމަދު ްެމންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި  1895ކޮޅުމަޑުލުެގ

ްތާއީދުކުރައްވާަފިއާވް ްމަނިކު ްމޫސާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ހައްދުންމަތީގެ

ްގޮތުަގއި ްދެމާއްދާގެ ްއާ ްފަހަތަށް ް)ރ(ްގެ ްޑްރާފްޓްަގިއވާ )ބ(ްްއިޞްލާޙު.

ްގެގޮުތަގިއް ް)ވ( ް)ބ(، ްޑްރާފްޓްަގއިާވ ްއިތުރުކުރުން. ް)ޅ( އަދި

ް)އ(ް ްއަދި ް)ކ( ްގޮތުަގއި ްެދމާއްދާއެްއގެ ްއާ ްއަދި ހަމަޖައްސަން.

ްއަކަްށް ް)މ( ްއިޞްލާާޙއެުކ ް)ޅ( ްޑްރާފްޓްގެ ްއެއަށްފަހު  1900ހަމަޖެއްސުން.

ް ްހަމަޖެހުމުން ްމިގޮތަށް ްއިޞްލާޙާެއުކ2ްްބަދަލުކުރުން. ްމާއްދާ ވަނަ

ްއޮންނާނެ ްޝަރުޠު، ްހުންނަންޖެހޭ ްވަޒީރުްނގައި ްތިރީަގއިމިވަީނެއވެ. 2ްގޮތް

ް ްމާއްދާ. ްމީހަކީްވަނަ ްޮކންމެ ްޢައްޔަންކުރެވޭ ްމަޖިލީހަށް ަވޒީރުންގެ

ް)ހ(ް ްވާންވާެނއެވެ. ްމީހަކަށް ްުފރިހަމަވާ ްޝަރުޠުތައް އަންނަނިވި

 1905(ްމުސްލިމަކުްކަމުަގއިވުާމއި،ްުސންނަތްްޖަމާޢަތުގެްމީހަކުްކަމުގަިއވުން.ް)ށ

ްަރއްޔިަތުކް ްަޤއުމެްއގެ ްއެހެން ް)ނ( ްކަމުަގއިުވން. ްރަްއޔިތަކު ދިވެހި

ް ްއުމުުރން ް)ރ( ްބުއްދ25ްްިކަމުގައިުނވުން. ް)ބ( ްފުރިފަިއވުން. އަހަރު

ްހައްދެްއް ްއިސްލާމްދީނުަގއި ް)ޅ( ްކަމުގަިއވުން. ްމީހެއް ހަމައަށްހުރި

ްވޭތުވެ ްކުެށއްކުިރކަްނ ްޚިޔާނާތުގެ ްުނަވތަ ްކުށެއް ނަޑއެޅިފަިއވާ ިދޔަްކަ

ްގެއްލިފަިއާވް ްއަބުުރ ްސާބިތުވެ ްޝަރީޢަތަށް ްތެޭރގައި  1910ފަސްއަހަރުދުވަހުގެ

ްއަދާކުރުުމެގް ްމަސްޢޫލިްއޔަތު ްވަޒީުރކަމުގެ ް)ކ( މީހަކުކަމުގައިުނވުން.

ްުކޑަކުދިންނާމެދުް ް)އ( ްމީހަކުކަމުގަިއވުން. ްޤާބިލްކަންހުރި ލަޔާޤަތާއި

ތުވެފަިއާވްމީހަކުކަމުގަިއްބަދުއަޚްލާޤީްޢަމަލެއްްހިންގިަކންްޝަރީޢަތަށްްސާބި
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ްސާބިތުވެފަިއާވް ްހުރިކަމަށް ްދަރަނިތަކެއް ްއަދާކުރަންޖެހޭ ް)ވ( ނުވުން.

 1915މީހަކުނަމަ،ްއެދަރަނިތަކެއްްޚަލާޞްކޮށްފައިވުން.ް)މ(ްމިމާއްާދގެް)ޅ(ްއަިދް

ްކުށެްއް ްޖިނާއީ ްެއއްެވސް ްއިތުރުން ްކަްނތަކުގެ ްބުނެފައިވާ ްަގއި )އ(

ންްބާރަްމަސްދުވަހަށްވުރެްދިގުމުއްދަތެްއެގްކުރިކަންްޝަރީޢަތަށްްސާބިތުވެގެ

ޙުކުމެއްްކުެރވިފަިއވާްމީހަކުަނމަްއެޙުކުމެއްްތަންފީުޛކޮށްްިނމުނުތާ،ްނުވަތަް

ްއެކުށަކަށްްމަޢާފްްލިބުނުތާްތިންްއަހަރުްފާއިތުވެފަިއވުން.

ް1920 

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
ް

ް]ޓުދެްއވުންްވޯ[

ް1925 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްކޮޅުމަޑުލުްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްޝަރީފް.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްހައްދުންމަތީްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

95ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 48ް1930ްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

42ްްްްްްޓުނުދެްއވާ:ވަިކގޮތަކަށްްވޯ
ް

ް

 1935މިވޯޓުގެްނަތީޖާއަށްްބަާލއިރު،ްމިހުށަހެޅުންްފާހެއްނުވި.ްއިްޞލާޙުްނަންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްދަންނަވާލަެދއްވުންްއެދެން.12ް

ް

ްޢަލީްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްވަޙީދު ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީގެ ހުވަދުއަތޮޅު

ްޢިހުށަހަ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްމުޙަންމަދުްޅުއްވާ، ްމެންބަރު އްޒަތްތެރި

ްޢަ ްިއޞްލާޙު. ްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ްައންނަނިވިގޮތަްށ2ްްނިލް ްާމއްދާ  1940ވަނަ

ް ްޝަރުޠު، ްހުންނަންޖެހޭ ްަވޒީރުންަގިއ ްމާއްދާެގ2ްްއިޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ
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ް ް)ހ(. ްވެވޭނީ ްމެންބަރަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ްވަޒީރުންގެ ނިވިްއަންނަ)ހ(

ް ްވެގެްނނެވެ. ްފުރިހަމަ 1ްްޝަރުޠުތައް ްރައްޔިަތކަްށވުން. ބޭުރ2ްްިދވެހި

ްރަްއޔިތަކަށްުނވުްނ. ްއަހަރ3ްްުްޤައުމެްއގެ ްފަންަސީވސް އުމުރުން

ްމީހަުކ4ްްްފުރިފައިވުން. ްޖަމާޢަތުގެ ްކަމުގަިއވުމާިއ،ްސުންނަތް  1945މުސްލިމަކު

ްޙާލަތެއްްކަމުގަިއވުން. ްޙާލަތްތަކުންކުރެ ްއަންނަނިވި ްމީހަކަްށް)ށ( ަގއިވާ

ްވަޒީރުންެގް ްއަިދ ްނުވެވޭނެެއވެ. ްމެންބަރަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ވަޒީރުްނގެ

ްއެމީހަކުް ްމެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ްޙާލަތެއް ްއެފަދަ ްމެންބަރަކަށް މަޖިލީހުގެ

ް ްވަކިވާެނއެވެ. ްމެންބަރަކަމުން ްމަޖިލީހުގެ ް-1ވަޒީރުްނގެ އަދާކުރަންޖެހޭްް

ްހުރިކަ ްދަރަނިތަކެއް ްނުވަތަ ްއެދަރަނިތަްއްދަރަންޏެއް ްސާބިތުވެ،  1950މަށް

ް ްކަމުގަިއވުން. ްމީހަކު ްހުރި ްކުިރކަްންް-2ޚަލާޞްނުކޮށް ްުކށެއް ޖިނާއީ

ްޙުކުމެްއް ްމުއްދަތެްއގެ ްދިގު ްމަސްދުވަހަށްވުރެ ްބާރަ ސާބިތުވެގެން

ްނުވަަތް ްނިމުނުތާ، ްތަންފީޒުކޮށް ްެއޙުކުމެއް ްމީހަކުނަމަ ކުރެވިފަިއވާ

ްވާްމީހަކުްކަމުަގިއވުން.އަހަރުނ3ްުއެކުށަކަށްްމަޢާފްްލިބުނުތާް

ް1955 

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް1960 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްހުވަދުއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްވަޙީދުްޢަލީްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްއްޔާގެްމެންަބރުްމުޙަންމަދުްއަނިލް.ރައީސުލްޖުމްހޫރިްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

95ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 77ް1965ްވޯޓުްދެްއވީ:

21ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

15ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް
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 1970ކަށްފަހު(ްމިވޯޓުގެްނަތީޖާއަށްްބަާލއިރުްމިހުށަހެޅުންްފާސްވެއްޖެ.ް)ަވުގތުކޮޅަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް ްދަންނަވާލާނަން ްއަޅުަގނުޑ ްމިހާރު ްައކުރެްއ21ްްއާދެ، މާއްާދއަށް

ް ްއޮތް ްހުރިހ21ްްާއިތުރުކުރަން ްހުރި ްއެހެން ްދެން ްއިޞްލާޙު. ވަަނ

ނޑަ ްއަުޅގަ ްވ.އިޞްލާޙުތަކެއް ްއާދެ، ްނޭހޭނެ. ްވޯޓަކަށެއް އަޮތުޅެގްްށ

ްްބަރު.ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްނިޒާރު،ްޢިްއޒަތްތެރިްމެން

ް1975 

ްޒާމާބެހޭްނުކުތާ()ނި

ް

ްްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޫމސާް ްމި ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއިްޞލާޙެއްެގގޮތުަގިއ13ްްޝުކުރިއްާޔ ްވަނަ

ްދެންމެްްނިޒާރުްާވހަކަެދއްކެުވން: ްމިހާރު، ްއޮންނާނެ. ްއިޞްލާޙެއް ްޮއތް ްހުށަހަޅާފައި އަޅުަގނޑުމެން

ްހިމަނައި ްއޭަގއި ްނުކުތާތަކެއް ްބަިއވަުރ ްވަރަށް  1980ގެން.ްއެއްެސވީ

ްހުށަހަޅާފައިް ްއަޅުަގނޑުެމން ްޚިޔާލެއް ްތަފާތު ްއަށް ް)ރ( އެހެންނަމަވެސް

ނޑަްށްހީވަނީްއެއަށްްވޯޓަށްްެއއްެސވިދާނެހެން.ް ްއޮތީ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ
ް

ް

 3ް1985އާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްމިހާރުްދެންމެއަކުްފާސްވެގެްންދިޔަްމީގެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްިމއޮން ްގައި ްއުމުރުން ްއެހެންވީާމ،25ްްނަނީ ްފުރިފަިއވުން. އަހަރު

ްމިހާރުް ްނޭހޭނެ. ްވޯަޓކަށް ްއެައކަށް ްައޅުަގނޑަަކށެއް ތިވިދާޅުިވގޮތަށް

ް ްއެިދޔަީއ،ްއުމުުރން ްއެހެންވީމާ،25ްްފާސްވެގެން ްމީހަކަށްވެެގން. އަހަުރގެ

ްހަމަްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްތިވިދާޅުާވްއިޞްލާުޙގައިްިމއޮްނނަނީ،ްއުމުރުން

ްޭނހޭނެްވޯޓަކަށް.32ްް ްއެހެންނޫންތޯ.ްއެހެންވީމާ،ްެއއަކަށް  1990އަހަރުވެަފއިވުން

ް ްހީކުރަްނ21ްްމިހާރު ްއަުޅަގނޑު ްއެހޭނީ. ްވޯޓަށް ނަޑށް ްއަުޅގަ ށް

ްނުކުތާއެއް،ްލ.ްއަތޮޅުގެް ްމިގެންދެވެނީ.ްއާދެ،ްނިޒާމާބެހޭ ރަނގަޅަށްކަމަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.

ް

 1995ްތާ()ނިޒާމާބެހޭްނުކު

ް

ްދިވެހިްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ
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ްއަޅުަގނޑުމެްންްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްފާސްކުރިއިުރަގއި، ްސިަފތައް ްވުމުގެ ރައްޔިތަކަށް

ްމިހާރުް ްއެހެންަނމަވެސް ްފާސްކޮށްފައި. ްއިްނނާނެ މުސްލިމަކުކަމުގަިއވުން،

ްޖަމާޢަތުގެްްވަޒީަރކަށް ްސުްނނަތް ްމުސްލިމަކުކަމުަގއިވުާމއި ްމީހުން  2000ވާ

މީހަކުކަމުގަިއވުމަށްްމިފާސްކުީރމަްމިްކޮބައިތޯ،ްކޮންމެހެންްަވޒީރަކަށްްވީމަް

ނުޑް ްއަޅުގަ ްއުޭޅތީ ްމައްސަލައެއް ްވާންޖެހޭ. ްމީހަކަށް ްޖަމާޢަތުގެ ސުންނަތް

ްއެްއްއުސޫލުަތކެއްް ްމިއެހީ.ްއިސްލާމްދީނުގަިއްހަމަ އަސްލުތަެކްއް،ްމިވާހަކަ

ްދީނީް ްފާސްވީ. ްކުީރަގއިވެްސ ްވާހަކަދެެކވި ްމިތަނުގަިއ ގެންގުޭޅކަމަށް

 2005ްމައްސަލަެއއްވީމަްައޅުަގނޑުްިމސުވާލުްމިކޮށްލަނީ.ްް

ް

ް

ްިތްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ. ްމިހާރު ްމެންބަރު، ްޢިްއޒަތްތެރި އާދެ،

ްހީވަ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްދެން ްވަރަށްްސުވާލު ްެމންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ނީ،

ް ްގެްނދަވާ ްކުރިއަްށ ްއާދެ، ްއެނގިަވޑަިއގަންނަާވނެހެން.  2010ވަަނ21ްްސާފުކޮށް

ްދަންނަވާލަދެ ްޅ.އިޞްލާޙު. ްނުކުތާއެްއ، ްނިޒާމާބެހޭ އަތޮުޅެގްްއވާ.

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙުސައިްންއިބްރާހީމް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް2015 

ނޑަށްްހީވަނީ،ްްންްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއި ްއާދެ،ްަރއްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންގެްބައިަގއިްއަުޅގަ

ްވެއްޖެހެްންްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފާްސވެފަިއ ްމީހެއްކަމުގަިއވުން ްހުރި ްސަލާމަތުން ބުއްދި

ްހުންނާކަށްނުޖެހޭތޯއޭް ްމިސިފަ ްކިަބިއގަިއ ްވަޒީެރްއގެ ްއެހެންވީމާ، އިނގޭތޯ.

ްއެހެްންްއެހެންވެއްެޖއްޔާ ްހުންނައިރު. ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ަރއްޔިތުންގެ

 2020ްމޮޔަޔަކުްގެނެސްްމިތަނަށްްލެވިދާނެތޯއޭ.ްއެހެންްދަންނަވާލަންވެގެން.ްް

ް

ް

ްތިކުރެްއިވްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްއެސުވާލު، މިހާރު

ްނިޒާމާބެ ްކޮންމެހެން ްއެހެންނަމަވެސްްސުވާލަކީ ްދެން ްނޫން. ްނުކުތާއެއް ހޭ
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ް ްއަޅުަގނުޑ ްސުވާލުކޮށްލެްއވީ. ްމެންބަރު  2025ވަަނ21ްްޢިއްޒަތްތެރި

ްއިޞްލާޙާގެންްކުިރއަށްދާންްދަންނަވާލާނަން.ް

ް

ް

ްހުށަހަޅުއްާވ،ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޠާހިރު ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި އަްއޑުއަތޮުޅގެ

ްޢިއްް ްއިބްރާހީމްްްފެލިދެއަތޮޅުގެ ްނިޒާރު ްމޫސާ ްމެންބަރު  2030ޒަތްތެިރ

ް ްއިޞްލާުޙ. ްއަކުެރްއ2ްްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ްފަހަތަށް ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްއަޚްާލގާއިްސުޫލކުްރަނގަޅުްމީހަކުްކަުމގަިއުވން.އިތުރުކުރަން.ް

ް

ް

 2035ްއާދެ،ްފެނިވަަޑިއގަންނަާވގޮތަަކށްްވޯޓުދެްއވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ޓުދެްއވުންްވޯ[

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްއަްއޑުއަތޮޅުްމެންބަރުްއިބްރާީހމްްޠާހިރު.ްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

 2040ްފެލިދެއަތޮޅުްމެންބަރުްމޫސާްނިޒާރުްއިބްރާހީމް.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

95ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

52ްްވޯޓުްދެްއވީ:

12ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

29ްްްްްްިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ވަ
ް2045 

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެން ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިުރ، ްނަތީޖާއަށް ވަަނ3ްްމިވޯޓުގެ

ް ްއިޞްލާޙު، ްފޮނުއްވާފަިއާވ ްއިޞްލާޙ22ްްުމާއްދާއަށް ަވނަ

ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.

ް2050 

ް

ް
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ްއުތުރުްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްސަމީރުްތިލަދުންމަތީ ްއަްޙމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ބުރީގެ

ްރަޝީުދްްް ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮޅުމަޑުުލގެ ހުށަހަޅުއްވާ،

ް ްމިމާއްދާއަކީ ްއިޞްލާުޙ. ްމާއްދާކަމުަގިއ3ްްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ  2055ވަނަ

ްހަމަޖައްސައިް ް)ށ( ްއަދި ް)ހ( ްފަހަތަށް ްއެާމއްދާގެ ހަމަޖައްސައި،

ކޮދްމެ ވަޒީރަކުމެ އޭދާއާ ހަވާލުކުރާ ށްްތަރުތީުބކުރުން.ްޑްރާފްޓުަގއިާވްގޮތަ

 3ވުޒާރާއެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުއަދާކުރުމުގައި ޒިދްމާދާރުވުދް. 

ްއައްޔަްނކުާރްވަދަ މާއްދާ.  ްމަޖިލީހަށް ްަވޒީރުންގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްމަސްއޫލިއްަޔތުް ްސީދާ ްހިންގުުމގެ ްުވޒާރާެއއް ްވަިކ ްމެންބަރަކީ  2060ްކޮންމެ

ް)ހ(ް ްހަމަޖައްސަްނާވނެއެވެ. ްކަމުަގއި ްވަޒީެރއް ްގެންދާ އަދާކުރަމުން

ްއަިދް ްނުކުރާގޮތަކަށް ްއަދާ ްމަސްއޫލިއްޔަތު ްސީާދ ްހިންގުމުގެ ވުޒާާރއެއް

ވުޒާާރއަކަށްްނިސްބަތްްުނވާގޮަތކަށްްެއއްވެްސްމީހަކުްަވޒީރުްނގެްމަޖިލީހަށްް

ްމަޖިލީ ް)ށ(ްވަޒީރުްނގެ ްކޮށްގެންުނވާނެެއވެ. ްއައްޔަންކުރުމަްށްއަްއޔަން ހަށް

ްމަޖިލީހުގެް ްރައްޔިުތންގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްނަންތައް ްމީހުންގެ  2065ބޭނުންވާ

ްވުޒާރާަތްއް ްއުފައްދާފަިއވާ ްއެވަގުަތކަށް ްހުށަހަޅަންވާނީ ްހޯދުމަށް ރުހުން

ްގޮތެްއެގް ްނުވާނޭ ްއިތުުރ ްވަޒީަރކަށްވުެރ ްުވޒާރާައަކށް ްކޮންމެ ހިންގުމަށް

ްމަތީންނެވެ.

ް

ް2070 

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްވާހަކަެދއްެކވުން:ްރިޔާސަތުން
ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 2075ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްތިލަދުންމަތީްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރު.ްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްކޮޅުމަޑުލުްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދު.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

95ްްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއް

22ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 25ް2080ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:
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64ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްއޮްތްމިްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ،ްދެން ްފާހެއްނުވި. ްހުށަހެޅުން ްމި ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަށް ވޯޓުގެ

 2085ް.23ްރުްހުށަހެޅުންްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެންްއިޞްލާޙުްނަންބަ

ް

ް

ްސަލީމްްްމޭުޒންްިއއްެވވުން:އިާދރީ ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެަެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްމުޙަންމަދުް ްމެންަބރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްުއތުރުބުރީގެ ްމާޮޅސްމަޑުލު ހުށަހަޅުއްވައި

 2090އާޠިފްްތާއީދުކުަރއްވާަފއިވާްިއޞްލާޙު،ްަވޒީރުންގެްމަޖިލިސްްޖަވާބުދާރީވުްން

ަވޒީރުންެގްމަޖިލީހަށްްޢައްޔަނުކުރާްމީހަކުްއޭނާެގްމަގާުމްދާ.ްްވަނަްމާއ3ްް

ްުއއްތަމަް ްކުރިމަީތަގއި ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްފަށާންވާނީ އަދާކުރަން

ްކޯޓުެގް ްސުޕްރިމް ްަކނަޑއަޅާ ނޑިޔާރު ްފަ ްއުއްތަަމ ްނުވަތަ ނޑިޔާރު ފަ

ނޑިޔާރަުކ،ްމިޤާނޫނުއަސާީސގެްޖަދުވަލްް ހުގެްަގިއވާްަވޒީރުްނގެްމަޖިލީ 1ފަ

ްއިގުރާުރަގިއް ްއެުހވާެގ ްހުވާކޮްށ، ްހުވާލައިދިނުުމން،  2095މެންބަރުކަމުގެ

ްސޮއިކުރުމަށްްފަހުގަެއވެ.

ް

ް

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްވ.އަތޮުޅގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްނިޒާރު.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް2100 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޢިްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޫމސާް ްޝުކުރިއްޔާ ްރައީސް. ްއަޅުަގނޑުމެްނ3ްްްއޒަތްތެރި ްމާއްދާއަށް ްވަނަ

ްއޮްތގޮާތިއްްނިޒާރުްާވހަކަެދއްކެުވން: ްލިޔެވިަފއި ްމިހާރު ްއިޞްލާޙުގައި ްވަންޏާ ްއަހާކަމަށް މިހާރު

ްއޮންނަނީް ްމި ްސުރުޙީގަިއ ްއަރިމަތީ ްއެއީ ްތަފާތު. ްއޮތްގޮތް  2105ޑްރާފްޓްަގއި

ްއެހެންނަމަ ްޖަވާބުދާރީވުން. ްމަޖިލިސް ްމާއްދާެގްވަޒީރުން ްތިންވަނަ ވެސް،
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ްހީވަީން ްއަޅުަގނޑަށް ްމިއީ ްއެހެންވީމާ، ްހުވާކުރުން. ްމިއޮތީ ޑްރާފްޓްަގއި

ްއޮޅުމެއްހެން.ްމިްސާފުކޮށްދެްއވާފައިްވޯޓަށްްައއްަސވާ.ް

ް

ް2110 

ްޢިއްޒަތްތެރިްްރިޔާސަަަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއުތުރުބުީރެގ ްހުވަދުއަތޮޅު ްނުކުތާެއްއ ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،

ްދުނާންްޙަލީމް.ްމެންބަރުްޢަ

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް2115 

ްދަންނަވާލަންްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ނުޑ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަްތތެރި ްުޝކުރިްއޔާ ްއާދެ،

ނޑުމެންނަްށްްޢަދުނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއަުޅގަ ްނޫން. ްވާހަަކއެއް ްސުރުޙީގެ ްހަމައެކަނި ބޭނުންވަނީ

ް ްއަޅުަގނޑުމެން ްލިޔުެމްއްހުށަހެޅި ްއޮތް ްވާަހކަދެއްިކއިރު ްބެހޭގޮތުން މިާއިއ

ްގޮތަކަށްް ްެއހެން ްގޮތަކަށް ްތަފާތު ްމުޅިން ްމިއޮތީ. ްމިހާރު ނޫން

ްއެޭހެން ްވޯޓަށް ްމިއަށް ްމިއީ. ްލިޔުމެއް ްޮއތް ްގެނެސްަފއި  2120ލިޔުްއވަިއގެން

ްއެވާހަަކް ްއެހެްނީވމާ، ްނުއެއްކުެރވޭ. ްޤަބޫލެއް ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ކަމަކަށް

ްމާލުކަމަށްޓަކަިއްދަންނަވާލަން.ްމަނިކުފާނުގެްސަ

ް

ް

ްރަޝީދުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޙުސައިން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްތ.އަޮތޅުެގ ްއާދެ،  2125ޝުކުރިއްާޔ.

ްޙަސަން.ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ނޑުްިނޒާމީްނުކުތާްނެގުމުގެްބޭނުމެއްްމިަވގުތުްނެތް.ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްއަަަުޅގަ
 2130ްްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން:ރަޝީދުް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް
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ްވިދާޅުވިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތި ްކުރައްވާީތ ްއިޢުތިރާޟް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި އާދެ،

ްއޮްތް ްރަނގަޅަށް ްހަމަ ްވަރަށް ްފާހަގަކުެރއްުވމަކީ ފާހަގަކުރެްއވި

ްވާ ްނޭހޭނެ ްވޯޓަށް ްވާީތްމިއަށް  2135ހަަކްދަންނަވަމުންްފާހަގަކުރެަެްއވުމެްއކަމަށް

ްދާނަން.ްއާދެ،ްނިޒާމާބެހޭް ްކުރިއަށް ނޑު ްައޅުގަ ްއިޞްލާޙައިގެން ްއޮތް ދެން

ްމުޙަންމަދުް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ނުކުތާއެްއ

ްސަލީމް.ް

ް

 2140ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއަަަްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްރެޯކޑަްށޓަކައި ްރައީސް، ްމައްސަލަެއއްްޢިއްޒަތްތެރި ްމާބޮޑު ނުޑގެ ްުޅގަ

ްވޯޓުދޭްންްމުޙަްނމަދުްސަލީމްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްޑްރާފްޓަށްެވސް ްމިހުރީ ްދާންވެސް.ްއަޅުަގނޑު ްމިޑްރާފްޓަށް ނެތް

ްމަޖިލީހުެގް ްއޮތްތާނގައި ްކުރިއަށް ްމީގައި ްއެހެންނަމަވެސް، ތައްޔާރަށް.

ްއި ްއެބައޮތް. ްކަމެއް ްޖެހޭ ްވިސްާނވަަޑއިގަންަނަވން  2145ޞްލާޙެއްްރައީސް

ނގަޅަްށ.ްއަޅުަގނޑުްގެަނއީްމިްެއއްގޮްތކުރުމުގެްމަރުޙަލާއަށްްގެންދިަޔއީްރަ

ްމަރުހަ ްއަިދްއެްއގޮތްކުރުުމގެ ްޙަމީދު ްޝާީހން ްމެންބަރު ްރ.އަތޮޅު ލާގަިއ

އެހެންްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްމިްއިޞްލާޙުްއެއީްަބއިވަރުްގާތްަގނޑަަކްށް

ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙެއް ްފަސް ްެއއްގޮްތކޮށްފަިއްްހަތަރު ެއްއގޮތްކުރިން.

ްމަޖިލީހުގެް ްައޅުަގނޑުމެްނ ްރަނގަޅުކުރަން ްގޮތަށް ްއެއްގޮްތކުރި  2150ދެން

ްދެފަހަރުް ްކުރިމަީތަގއި ްކުރިމަތީގައި ްަހވާލުކުރީަމ ސެކްރެޓޭރިއޭޓާ

ްހަމައަށްް ްއަަަުޅަގނޑުެމންނާ ްޮއެވގެން ްރިޕީޓެއް ްވާހަަކއަީކ ފަށްކޮށްގެން

ްއަނެްއކާް ނޑު ްއަަަުޅގަ ްމިތަންްްގެނައީމަ ްރިޕީޓެކޭ ްމިއޮތީ ްފޮނުވީ ްމޭޒަށް އެ

ްއެީއް ްކޮށްލުން ްރިޕީޓްްރަނގަޅުކޮށްލި ްއެ ްހަމައެަކނި ރަނގަޅުކޮށްލާށޭ.ްއޭނަ

ްރައީްސް ްމަޖިލީހުގެ ްއުނިއިތުެރއްކަމަށް ްެގނައި ްއަޅުަގނޑު ްއިޞްލާޙަށް  2155މި

ްބޮުޑް ްވަރަށް ްެއއީ ަައިފިްއޔާ ްދޫކޮށްލައްވަ ްމިގޮތަށް ނިންމަވާފައި

ް ްމިހުީރްބޭއިންސާފެއް. ނުޑ ްއަުޅގަ ްނެތް ްމައްސަލަެއއް ނޑުެގ އަުޅގަ

ްތިހެްން ްއޮތްތާނގަިއ ްކުިރއަށް ްއެކަމަުކ، ްވޯޓުލާން. ޑްރާފްޓަށްވެސް

ްެއއްކޮށްލާއިުރަގިއް ްއެްއޗެހި ްބޭފުޅެއްގެ ްފަސް ްހަތަރު ނަހައްދަވާތި.
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ްޖެހިފައި.ް ްމިސްޓޭެކއް ްޮއވެދާނެ ްސެކްރެޓޭރިއޭޓަްށވެސް  2160މަޖިލީހުގެ

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ް

އަޅުަގނޑުްމިސާފުކޮށްލަންޖެހޭްއިނގޭތޯ.ްދެންްއެހެންނަމަވެސް،ްއަޅުަގނުޑްްސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާ

ްއެހެންވީމާ،ް ްދެން ްއެހެންނޫންތޯ. ްވާހަކަ ްއޮތް ްތަފާތެއް  2165މިދެންނެވީ

ްކުިރއަްށް ްެއކަން ްައޅުަގނޑު ްވަންޏާ ްކުރަްއވާކަމަށް ްއިޢުތިރާޟް މެންބަރުން

ްމަޞްލަ ްރަނަގޅު ްއެއީ ްއެހެންވީމާ،ްގެންދިއުން ްނުވާެނ. ްއޮތްގޮތަކަށް ޙަތު

ްވާހަަކް ްބައްދަުލވުމުަގއި ްނުރަސްމީ ްިތވިދާޅުިވގޮތަށް ްބަލާލާނަން އަޅުަގނޑު

ްއޮްތް ްުކރެވިފައި ްެއއްގޮތް ްއަދި ްއެނގޭ. ްއެބަ ްެއއްެޗއްކަން ްއޮތް ދެކެވިފައި

ްނަމަވެސްް ްހިސާބުން ްތިވިދާޅުވި ްދެން ްއިނގޭ. ްއެބަ  2170އެްއޗެްއކަންވެސް

ްއޮ ްމެންބަރުްމިސްޓޭކެއް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެބަޖެހޭ ްބަލާލަން ނުޑ ްއަުޅގަ ތީތޯ

ްސޮއެކުެރއްވިންތޯ.ްއެހެންތޯްާއދެ،ްއެއީްޢާންމުކޮށް....

ް

ްއަތްޕުޅަުކްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްމަނިކުފާނު ްެއްއޗެއް ްއެއްވެސް ްއޮްތ ްސޮެއކޮށްފައި ްއަޅުަގނޑު

 2175ްްނޯންނާނެ.ްމުޙަްނމަދުްސަލީމްްވާހަަކެދއްކެވުްނ:

ް

ްނުރަސްީމްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްގޮތެްއަގއި ްޢާންމު ްއެއީ ްބަލާލަންޖެހޭ. ްައޅުަގނޑު އާދެ،

ްސޮއެކޮށްލަމުްން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނިންމުންތައް ްނިންމެވި ބައްދަލުވުމުން

ްގެންދަނީ.

ް2180 

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްމިދިމާވިގޮްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކޮންމެައކަސް ނޑު ްނުކުރަްއވަްއަަަުޅގަ ްސޮއެ ްވިދާޅުވީަމްތުން މޭ

ްމިސޮއި ްރެކޯޑްސް. ްއެބަޖެހޭ ްބަލައިލަްނ ކުަރއްވާަފއިްއަޅުަގނޑުމެން

ނޑަްށްކުރެވޭނެކަމެއްްނޯންނާނެ.ްސޮއެްނުކުރެްއިވް  2185އޮތްކަމަށްްވަންޏާްއަުޅގަ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމާލޭެގ ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ްވަންޏާ އޮތްކަމަށް

ްފް.ްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާޠި
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ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް2190 

ްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއާދެ،ްސޮއެުނކުރަްއވާްޮއތްްހުށަހެޅުމެއްްްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުް

ްމިތަނަށްްހުށަހަޅައިގެންްނުވާނެކަމަށްްއަޅުަގނޑުްދެކެނީ.ްއާޠިފްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ްް

ް

ްމިއުޅެނީްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކަންަތއްކުެރވުނުގޮުތެގްްދަންނަވާލަން ްބައްދަލުވުމުަގއި  2195ނުރަސްމީ

ްމިް ްެޗކްކޮށްލަން ްބަލާލަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެެއްއ ްދެން ްއިނގޭތޯ. ވާހަކަ

ްފޮނުވާލަނީ.ްއާދެ،ްމ.އަތޮުޅގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަފީޤް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް2200 

ްނުކުތާެއއްގެްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްމިހުށަހެޅިއިރުަގިއްްނިޒާމީ ްބޭނުންވަނީ ްފާހަގަކޮށްލަން ްގޮުތަގއި

ްިމްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްދިޔައިރުަގއި ްތަކުރާުރެވގެން ްެއގޮތަށް ްކުރިމަތީަގިއ ްދެފަހަރު އޮތީ

ްނޫނީް ްއޮޅުމެްއކަމަކަށް ްނުކުރަްއވާ.ްެއއީ ްހާމައެއް ްއެކަން ްމެންބަރު ހުށަހެޅި

ެއއްވެްސްކަމެްއްފާހަަގނުކޮށްްވޯޓަްށްްކުށެއްކަމަށްްިލޔުމަކުންެވސްްިމކަހަލަ

ްރޭވުެމްއް ްަވރުގަދަ ްހަމަ ްމިއީ ްައއުން ްއަިއ ްބަދަލުެވގެން ްމި  2205އަހަންވީއިުރ

ްމިއަށްްވޯޓަށްްއެިހގެންނެއްްުނވާނެްއިނގޭތޯ.

ްް

ް

ްޙަމީދުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޝާހީން ްދެން ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަްތތެރި ްޝުކުރިްއޔާ އާދެ،

 2210ްޒަތްތެރިްމެންަބރު.ްރ.އަތޮޅުގެްިޢއް

ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް
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ނުޑވެސްްފާހަގަކޮށްލަންްއުޅުނުްތަންކޮޅުްދެންމެްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް  2215ްޝުކުރިއްާޔ.ްއާދެ،ްއަުޅގަ

އެފާހަގަކުެރއްވީ.ްނުރަސްމީްަބއްދަލުވުމުަގއިްހުށަހަޅާފައިްުނވަތަްނިންމިފައިްްޝާހީންްަޙމީދުްާވހަކަެދއްކެުވން:

ްއެހެންނަމަވެސް،ްއޮ ްހުށަހެޅުއްވީ. ްމިތާނަގިއ ތްގޮތަށް

ްއަޅުަގނޑަްށް ްވިދާޅުީވ ްއެ ްމެންބަރު ްިޢއްަޒތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްނިމިގެންް ްކަންތަްއތައް ްސޮއެކުރެްއވުމުގެ ްލިޔުމަކުން ްފަހުން ްއޭގެ ހީވަނީ

 2220ެންދިޔައިރުްއަިއސްފައިްއޮތްްބަަދލެއްކަމަށްްމިހާރު.ްދެންްކުިރައށްްގެންދަވާ

ްގޮތެއްްއެނިގވަަޑިއގަންނަވާނީްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސއަށް.ްޝުުކރިއްޔާ.ް

ް

ް

ްކަންތައްތަްއްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބައްދަވުންތަކުެގ ްނުރަސްމީ ްވަންޏާ ްއެހެންކަމަށް އާދެ،

ްވިދާޅުވީަމް ްއެހެން ްރައީސް ްނާއިބު ްމަޖިލީހުގެ  2225ބަލަހައްޓަވައިެދްއވި

ްއެބަލައިް ްދެން ްހިތާމައާެއުކްއަޅުަގނޑަްށ ްވަރަްށ ްނެތް. ގަނެޭވކަށެއް

ްއިޞްލާޙުް ްޮއތް ްކުރިއަށް ްއެހެންވީމާ، ްދެން ްއިނގޭތޯ. ދަންނަވަން

ް ްމިގެންަދނީ ްކުިރއަށް ްަދންނަވާލަދެއްވުްނ24ްްއަޅުަގނުޑ ްއިޞްލާޙު. ވަނަ

ްޢަދުނާންް ްމެންަބރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްގއ.ގެ ްނުކުތާެއްއ ްނިޒާމާބެހޭ އެދެން.

 2230ްޙަލީމް.ް

ް

ްކުތާ()ނިޒާމާބެހޭްނު

ް

ނޑުްދަންަނވާލަންްބޭނުންވަނީްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެްޢިްއޒަތްތެިރްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްއަަަުޅގަ

ްދެްްޢަދުނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއެހެން ްއިުތރު ްހުށަހަަަޅުއްވައި ްމިތަނަށް ްސަލީމް ްމުޙަންމަދު  2235މެންބަރު

ކީަގއިްއަދިްއިތުރުްދެްމެންބަރުންްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންގެްެއްއބާރުލުމާްއެ

ްއައްސަވަްން ްވޯޓަްށ ްހުށަހަޅުްއވުމަށް ްހުށަހެޅުއްވި ްމިތަނަށް ތާއީދުކުރަްއވާ

ްދިއުމާިއް ްފޭލްވެގެން ްއެ ްޖެހޭނެ. ްއަްއސަވަން ްވޯޓަށް ްއެއަށް ޖެހޭނެ.

ފޭލްނުވުންްއަދިްޭއގެްޢިބާރާތުގައިްަމއްސަލަެއއްްއޮތުންްއެީއްއެހެންކަމެްއ.ް

ްވޯޓަށް ްހައްދަވަިއގެްންްއެއަށް ްޖެހޭނެ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްފަހުން  2240އަްއސަވަން

ްގެންނެވިްއެްއޗަށްްވޯޓަށްްނޭްއސެވޭނެ.ްޝުކުިރއްޔާ.ް
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ް

ް

ްަޤބޫލުކުރަންޖެހޭ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިނގޭތޯ. ްތިއީ ްވާހަކަފުެޅއް ްރަނގަޅު އާދެ،

ްއަ ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަތީގަިއް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްއާދެ،ްމި  2245ްތޕުޅު

އޮންނާނެ.ްެއއީްއެންމެްފުރަަތމަްއަޅުަގނޑުްއިޞްލާޙަށްްައހަމުންްގެންދިޔަް

ް ްނަންބަރު 32ްކަރުދާސް ނޑ32ްްު. ްއަުޅގަ ްއޮްތގޮްތ ްއިޞްލާޙު ވަނަ

ްސޮއެކުަރއްވާަފއިް ްބައްދަލުވުމުަގއި ްުނރަސްމީ ްއެއީ ދަންނަވާލަދޭނަން.

ްބޭުފޅު ްަބިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެވި ްޭއގައި ްއާދެ،ްއެބަޮއވޭ ން

 2250ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްިޢއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްސަލީމް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިތިބީްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަޖިލީހުގައި ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީްސ،ްމި ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއިޞްލާްމުޙަްނމަދުްސަލީމްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްޤާނޫނުއަސާސީްޤާނޫނުއަސާސީ ްމަސައްކަުތަގއި  2255ުޙުކރުމުގެ

ްވާންޖެހޭނެް ްއެްއެޗއް ްފާސްކުރާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ފާސްކުރަން.

ްއޮެވގެްން ްފަށްފަށްކޮށް ްކުރިމަީތގައި ްކުރިމަތީގައި ްޢިބާރާތަކަށް. ޤާނޫނީ

ްއަހާކަްށް ްވޯޓަކަށް ްމަޖިލީހަށް ްިމޢިއްޒަތްތެރި ްިއޞްލާޙެއް އަޅުަގނުޑގެ

ްނުބާ ްއެއީްއަޅުަގނޑު ްެގންނަން. ްއެބަ ނޑު ްއަޅުގަ ްައނބުރާ ްއވާނަން.

 2260ްޤާނޫނުއަސާސީްމިްފާސްކުރަނީ.ްޖޯކަކަށްްެވގެންްނުވާނެްމިަކމެއް.ް

ް

ް

ްމައްސަލަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެިރ ޝުކުރިއްޔާ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްކުރިއަށް ްއާދެ، ްދެކެން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްހައްލުވީކަމަށް

ްގެންގޮސްދެްއވުްން ްކުރިއަށް ްއަރިހުން ްޢާންމު ްއަމީން  2265ދަންނަވާލާނަން

ް ްބޮޑަްށ24ްްއެދެން. ްވަރަށް ްއެދެން. ްދަންނަވާލަދެއްވުން ްއިޞްލާުޙ ވަނަ

ްމުޙަންމަދުް ްމެންބަުރ ްޢިއްޒަތްތެރި ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޝުކުރިއްޔާ

ްސަލީމް.ް
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ް

ް2270 

ްިޢއްޒަތްތެްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްހުށަހަޅުއްވާްކޮޅުމަޑުލުގެ ްރަޝީދު ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ރި

ްވަޙީދުް ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީެގ މާޅޮސްމަޑުލު

ް ްއިޞްލާުޙ، 3ްްތާއިދުކުރަްއވާފަިއވާ ްމާއްދާ ްމަޖިލީހަށްްވަނަ ވަޒީރުްނގެ

ްުއއްތަމަް ްފަށަންވާނީ ްއަދާކުރަން ްމަޤާމް ްއޭާނެގ ްމީހަކު ޢައްޔަންކުރާ

ްުއއްތަމަް ްނުވަތަ ނޑިޔާރު ނޑިޔާެރއްެގްްފަ ްފަ ނޑައަޅާ ްކަ ނޑިޔާރު  2275ފަ

ް ްޖަދުވަލު ްމިޤާނޫނުއަސާީސގެ ްއެހުާވެގ1ްްކުރިމަތީގައި ްހުާވކޮށް، ގަިއވާ

ްއިޤްރާރުަގއިްސޮިއކުރުމަށްފަހުަގއެވެ.ް

ް

ް

 2280ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

 2285ްކޮޅުމަޑުލުްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދު.ްްށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:ހު

ްމާޅޮސްމަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

95ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

29ްްވޯޓުްދެްއވީ:

26ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

 52ް2290ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްމިްޔާސަތުންްވާހަކަެދއްަްެކވުން:ރި ްވާގޮތުްނ ްނަތީޖާަގއި ްދެްންމިވޯޓުގެ ްއާދެ، ްފާހެއްނުވި. ހުށަހެޅުން

ްޑްރާފްޓްަގއިްއޮްތގޮތްްދަންނަާވލަދެއްވުންްއެދެންްތިންވަނަްާމއްދާ.ް

ް2295 
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ް

ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްވާގޮތް. ްޑްރާފްޓްގައި ްމާއްާދ ްތިންވަނަ ްމަޖިހުވާކުރުން، ްހަށްްލީވަޒީުރންގެ

ްއަދާކުރާ ްމަޤާމް ްއޭނާގެ ްމީހަކު ްކުރާ ްުއއްތަމަްފަށާްްންޢައްޔަނު ންވާނީ

ްކުރިމަތީަގއި،ް ްމީހެއްގެ ނޑަައޅާ ްކަ ނޑިޔާރު ްފަ ްުއއްތަމަ ްނުވަތަ ނޑިޔާރު ފަ

ްްމި ްޖަުދވަލު ްުހވާކޮްށ،1ްްޤާނޫނުއަސާސީގެ  2300ރާރުަގއިްއިޤުްާވގެްހުެއްަގއިވާ

ްސޮއިކުރުމަށްފަހުަގއެވެ.

ްް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްކެް

ް2305 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

95ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 73ް2310ްވޯޓުްދެްއވީ:

24ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

13ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްނަތީްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތިންވަަންމިވޯޓުގެ ްމިާބބުގެ ްމަޖިލިސް ްވަޒީރުްނގެ ްބަލާއިުރ  2315ާޖއަށް

ް ްފާސްވެއްޖެ.ްއާދެ،ްދެން ްާވގޮތަށް ްޑްރާފްޓްަގއި ްމާއްދާއަށ4ްްްމާއްދާ ަވނަ

ްވަނަްއިޞްލާޙުްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.25ްއޮތްް

ްް

ް

ްހުްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޙުސްނުއްސުޢޫދު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެިރ  2320ށަހަޅުއްަވިއްއަްއޑުއަތޮުޅގެ

ްއަސްލަމްް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެިރ އަްއޑުއަތޮުޅގެ
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ް ްމިބާބުގެ ްިއޞްލާޙު، ްޢިބާރާތ4ްްްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ްފެށޭ ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްމަޖިލީހުގެް ްވަޒީރުްނެގ ްިއޞްލާޙުކުރުން. ްާވގޮތަަަށް ތިރީގައި

ްމެންބަރަކުމެްކޮންމެްމަޖިލީހުގެްވަޒީރުންގެވަނަްމާްއދ4ްްާމަސްޢޫލިއްޔަތު،ް

ްޙުކުމްތަކަްށްްޤާނޫނުއަސާސީާއއި ްއަމުރުތަާކިއ ްކޯޓުަތކުެގ  2325ޤާނޫނުތަާކއި

ްއެންމެހާް ްޙަަަަަވާލުުކރާ ްއެމީހަކާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ތަބާވެ،

ްެތދުވެރިކަމާެއުކް ްއިޚްަްލާޞްތެރިކަމާއި މަސްއޫަޫަޫލިއްޔަތުަތއް

ްމަސްޫއަޫލިއްޔަތުތަ ްމަޖިލީހުގެ ްަވޒީުރންގެ ުކެގްއަދާކުރާންވާެނއެވެ.

ްތެރޭަޭގައިްއަންނަނިވިްކަންކަްންހިމެނެއެވެ.

ް2330 

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް2335 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ަްޑުއަތޮޅުްމެންބަރުްޙުސްުނއްސުޢޫދު.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު: ްއައް

ަްޑުއަްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު: ްތޮޅުްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްއަސްލަމް.އައް

95ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 43ް2340ްވޯޓުްދެްއވީ:

21ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

43ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

 2345ޞްލާުޙްދެންްއޮތްްއިްމިވޯޓުގެްނަތީޖާަގއިްާވގޮތުންްމިހުށަހެޅުންްފާހެއްނުވިްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ް

ް

ް
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ްޢަބްދުްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުީރގެ ްހުވަދުއަތޮޅު ލަޠީްފްهللا

ްމުޙަންމަދުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްެދކުނުބުރީގެ ްހުވަުދއަތޮޅު  2350ހުށަހަޅުއްވާ،

ް ްިއޞްލާޙު، ްތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ ްފައ4ްްޢަލީ ްމާއްާދގެ ްޢިބާރާތްްވަނަ ޓާ

ް ްއިޞްލާުޙުކރުން. ްމުޅިްް-4އަންނަނިވިގޮތަށް ްވަޒީުރންނާއި ވަކިަވކި

ްތަބާވެ،ް ްޤާނޫނުތަކަށް ްޤާނޫނުއަސާސީާއއި ްޖުމްލަކޮށް ްމަޖިލިސް ވަޒީރުްނގެ

ްމަސްޢޫލިއްޔަތުަތްއް ްއެންމެހާ ްޙަާވލުކުރާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްއަދާކުރަންވާެނއެ ްތެުދވެރިަކމާއެކު ްތެރޭަގިއްއަމާނާތްތެރިކަމާއި، ްމީގެ  2355ވެ.

ްއަންނަނިވިްކަންތައްަތއްްހިމެނެއެވެ.ް

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް2360 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްލަޠީފް.هللاްހުވަދުއަތޮޅުްދެކުަުނުބުރީްމެންބަރުްޢަބްދުްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްވަޙީދުްތާއީދުކުރެއްް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްދެކުަުނުބުރީ ްހުވަދުއަތޮޅު ް ް ް ްމެންބަރު:  2365ވި

ްޢަލީ.

ް

94ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

52ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 11ް2370ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

32ްްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ްނަތީޖާަގިއވާގޮތުމިްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިވޯޓުގެ ްއޮްތްން ްދެން ްއާދެ، ްފާހެއްނުވި. ހުށަހެޅުން

ް ްނަންބަރު ްކަރުދާސް ްއާދެ،27ްްއިޞްލާޙު. ްއެދެން. ދަންނަވާލަދެްއވުން
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ް ްަދންނަވާލަންޖެހެނީ ްައޅުަގނޑު ްފެށ4ްްޭމަޢާފްކުރައްވާ. ްމާއްދާގެ  2375ވަނަ

ްޢިބާރާތްްޑްރާފްޓްގަިއވާގޮތަށްްވޯޓަކަށް.ްއާދެ،ްދަންނަވާލަދެްއވުންްއެދެން.ް

ް

ް

ްްމޭުޒންްިއއްެވވުން:އިާދރީ ްމަަަސްޢޫލިއްޔަތު. ްމަޖިލީހުގެ ްވަޒީރުްނގެ ްމަސްޢޫލިއްޔަތު. 4ްވަޒީރުްނގެ

ް ްޢިބާރާތް. ްފެށޭ ްމާއްދާެގ ްމެންބަރަކުމެްވަނަ ްކޮންެމ ްމަޖިލިހުގެ  2380ވަޒީރުްނގެ

ްތަބާވެްޤާނޫނުްއަސާސީ ްޤާނޫނުތަކަށް ްއެމީަހާކްް،އާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްމަސްއޫ ްއެންމެހަިއ އިޚްލާޞްތެރިކަާމިއްްަތއްލިއްޔަތުޙަވާލުކުރާ

ްއަދާކުރާ ްކަންތައްތަްއްތެދުވެރިކަމާެއކު ްއަންނަނިިވ ްމީގެތެޭރގައި ންވާެނއެވެ.

ް.ްހިމެނެއެވެ

ް2385 

ް

ަެއްެކވުން: ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް2390 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

95ްްއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތި

93ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 22ް2395ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

22ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިބާބުގެ ްމަޖިލިސް، ްވަޒީރުންގެ ްގޮުތން ްނަތީޖާގަިއވާ ްވޯޓުގެ ަވަނ4ްްމި

ްފާްސެވއް ްގޮތަށް ްްޑރާފްޓްގަިއވާ ްޢިބާރާތް ްފެށޭ ްއާދެ،ްމާއްދާގެ  2400ޖެ.

ވަނަްއިޞްލާޙުްަދންނަވާލަދެއްވުްނ27ްްޖުނޭނިމަސްްވޯޓަކަށް.ްއާދެ،ްދެންް

ްއެދެން.ްް
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ް

ް

ުވން  ިއާދީރމ ުޒން  ްހުށަހަޅުއްާވ،ް :ިއްއވ  ްޠާހިރު ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި  2405އަްއޑުއަތޮުޅގެ

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުީރގެ ްހުވަދުއަތޮޅު ލަޠީްފްهللا

ްއިޞްލާުޙ،ްތާއީދުކު ްމަސްޢޫލިއްޔަތުްް-4ރަްއވާފަިއވާ ްމަޖިލީހުގެ ވަޒީރުްނގެ

ްދައުލަތްް ް)ހ( ްތަރުތީބުކުރުން. ްއަކުރުތައް ްއިޞްލާޙުކޮްށ އަންނިިވގޮތަށް

ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާް ނޑަެއޅުމުަގއި ްކަ ްސިާޔސަުތތައް ްއާންމު ހިންގުމުގެ

ް ްޤާނޫނުަތކާ ް)ށ(ްޤާނޫނުއަސާީސއާއި ްއެހީތެިރވުން.  2410ެއްއގޮތްާވްމަޝްވަރާދީ

ްއެސިޔާސަތުަތްއް ްުވޒާރާެއްއގަިއ ްހަވާލުކުރެޭވ ްެއަވޒީރަކާ ްމަތިން، ގޮތުެގ

ްމަޖިލީހަށްް ްބެލުން.ް)ނ(ްރައްޔިތުްނގެ ްގޮތް ްނުހިނގާ ްހިނގާ ތަންފީޒުކޮށް

ްބަޖެޓްް ްައހަރީ ްތައްޔާރުކުރުާމއި ްބިލް ްސަރުކާރުން ހުށަހެޅުމަށް

ްލަފަ ްަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ްދީްތައްޔާރުކުރުުމގައި ްމަޝްވަރާ އާއި

ްހިންގުމާިއް ްމަަސއްކަތްަތްއ ްސަރުކާރުގެ ް)ރ(  2415އެހީތެރިވުން.

ްސަރުކާާރިއް ް)ބ( ްވިލަރެްސކުރުން. ްުކރުމާއި ްމުރާޖަޢާ އެމަސައްކަތްަތއް

ްއެކަްން ްާބއްަވއި ްގުޅުންަތއް ްބާްއވަންޖެހޭ ްބާރުތަާކއެުކ ްއެހެން ދައުލަތުގެ

ްމި ްފައިސާ، ްމުދަލާއި ްދައުލަތުެގ ް)ޅ( ޤާނޫނުއަސާސީާއިއްދެމެހެއްޓުން.

ްނެޭރް ްޯކޓުތަކުން ް)ކ( ްބެލެހެއްޓުން. ްމަތިން ްގޮތުގެ ްެއއްގޮްތވާ ޤާނޫނާއި

 2420ްއަމުރުތައްްތަންފީޒުްކުރުން.

ް

ް

ްއާދެ،ްފެނިވަަޑިއގަންނަވާްގޮަތކަށްްވޯޓުދެްއވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް2425 

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ަްޑުއަތޮޅުްމެންބަރުްއިބްާރހީމްްޠާހިރު.ްްް:ހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު ްއައް

 2430ްލަޠީފް.هللاްހުވަދުއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްޢަބްދުްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:
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94ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

28ްްވޯޓުްދެްއވީ:

23ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

56ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް2435 

ް

ްދެްންމިްްވާހަކަެދއްެކވުން:ްރިޔާސަތުން ްއާދެ، ްފާހެއްނުވި. ްހުށަހެޅުން ްމި ްބަލާއިުރ ްނަތީާޖއަށް ވޯޓުގެ

ްއެދެން.ް ްދަންނަާވލަދެއްވުން ްއޮްތގޮތް ް)ހ(.4ްްޑްރާފްޓްަގއި ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްދަންނަވާލާނަންް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާދެ، )ވަގުުތކޮޅަަަކަށްފަހު(.

ްމިއިންނަ ްމިހާރު ްޙަޤީޤަތުަގިއްޑްރާފްޓްަގއި ްއަސްުލ ްމިއިންނަނީ ް)ހ(  2440ނީ

ްކަންނޭނގެް ްތަރުތީުބާވން ްފަހަތަށް ްޭއގެ ްެވފައި ްައކަށް ް)ށ( ް)ނ( މިހާރު

ްނިޒާމާބެޭހް ްއާެދ، ްމިސްޓޭެކއްހެން. ްމިއީ ްހީވަީނ ނޑަށް ްއަޅުގަ ޖެހޭނީ.

ްނުކުތާއެއް.ްއަޙްމަދުްއާޠިފްްމާލޭގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ް

 2445ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްބައިގަިއްްމެންަބރުްައޙްަމދުްމާލޭް ްނިމޭ ްއިޞްލާޙުަގއި ްމި ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްއެބައޮތްް

ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަްށްްްއާޠިފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްތައްޔާރުކުރުަުމުަގއި ްބަޖެޓް ދަޢުލަތުގެ

ްމިނިސްޓަރުކަމަށްް ްފިނޭންސް ްތައްޔާރުކުރަްއވާނީ ްބަޖެޓް  2450އެހީތެރިވެދިނުން.

ްނޑަށްްމިހާރުްވިސްނޭތީްހުށަހެޅިދާނެބާއޭްހިތަށްއަރަނީްމިްއިޞްލާޙު.އަޅުގަް

ް

ް

ްއެކަންްމިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެަެހެްނނޫންތޯ ްގޮތަކަށް ްނިންމެވި ްމަޖިލީހުން ޢިއްޒަތްތެރި

 2455ްއޮންނާނީ.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(
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ް

ްހިސާބެއްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްއެހެން ްރަީއސް، ްއޮންނާެންޢިއްޒަތްތެރި ްޤާނޫނުއަސާީސގައި ްަގއި

ްމަޖިލީހަށްްްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތައްޔާުރޮކށް ްބަޖެޓް ްމަސްޢޫލިއްޔަތެކޭ ްމިނިސްޓަރުގެ  2460ފިނޭންސް

ްހުށަހެޅުމަކީ.ްއެހެންވީމަ،ްެއާވނީްތަޢާރަޟަކަށް.ް

ް

ް

ްފާސްކުރަްއވާަފއިްއޮތްްެއއްެޗއްތޯ.ްއެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް2465 

ްމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން()ނިޒާ

ް

ްފާސްވެފައިްނޫންތޯްމިހާރުްއޮންނާނީްބަޖެޓްްމާއްދާ.ްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް
ްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް2470 

ް

ްމެންބަރުންނަށްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުކުތާ ްމި ްފާހަަގކޮްށލީ ނޑު ްއަޅުގަ މިހާރު

ްަވޑައިް ްޑްރާފްޓްގަިއްފާހަގަވެ ްގެންދާނަން. ްކުރިއަށް ނޑު ްއަުޅގަ ގެންފިއްޔާ

ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެހެންވީމަ، ް)ނ(. ްއިނދެފައި ް)ހ( އޮތީ

ް)ށ(ްއަންާނނީ.ްއެހެންވީމަ،ް ްދެން ް)ހ(ްއިނދެފައި  2475އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ްއެކަްން ްއެހެންވީމަ، ްދަންނަވާލަންޖެހެނީ. ްއެރަރެއޭކ ްޓައިޕިންގ ހަމަ

ނޑުް)ހ(ްއެގޮތަ ށްްބައްަލަވއިގެންްގެްނޮގސްދެއްވަިނކޮށް.ްއެހެންވީމަ،ްައޅުގަ

އާިއް)ށ(ްއަށްްމިްދެްއަކުުރްއެްއކޮށްްވޯޓަށްްއަހާލާނަން.ްދެންް)ނ(ްއަްށް

ްނޫީން ްރަނގަޅުތޯ. ްއެންމެ ްއެގޮތް ްއޮތީ. ްއިޞްލާެޙއް އަޅުަގނޑުމެންނަަަށް

ްމަޖި ްއާދެ، ްވަިކވަކިން. ްގެްނދަން. ްއަޅުަގނޑު ްނާއިުބްވަިކވަކިންތޯ  2480ލީހުގެ

ްެއގޮްތް ްއަުޅަގނޑު ްަވިކވަކިންކަމަށް. ްވިދާުޅވެދެްއވާ ްއެބަ ރައީސް

ްއޮތްގޮްތް ް)ހ( ްއާެދ، ްގެންދަވާ. ްުކރިއަށް ްއާދެ، ބަލައިގަންނާނަން.

ްދަންނަވާލަދެއްވަން.ް

ް

ް2485 
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ުވން  ިއާދީރމ ުޒން  ް :ިއްއވ  ްމަސްޫޢލިއްޔަތު. ްމަޖިލީހުގެ 4ްްވަޒީރުްނގެ ް)ހ(. ްމާއްާދގެ ދައުލަތްްވަނަ

ނޑަެއޅުމުަގއިްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަްށްހި ންގުމުގެްޢާންމުްސިޔާސަތުަތއްްކަ

ްއެހީތެރިވެދިް ްޤާނޫނުތަާކްްނުމާއި،މަޝްވަރާދިނުމާއި ްާއއި ްއަސާސީ ޤާނޫނު

ްހުރިހައި ްހިންގުމުެގ ްަސރުކާރު ްމަތީން، ްދާއިރާތަކެްއަގއިްްއެްއގޮތްާވގޮުތގެ

 2490ްގޮތްްެބލުން.ވެސްްްއެިސޔާސަތުތައްްތަންީފޛުކޮށް،ްހިނގާނުހިނގާް

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 2495ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

95ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

92ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 22ް2500ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

22ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްމިްްޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރި ްމިބާބުގެ ްމަޖިލިސް، ްވަޒީރުްނގެ ްބަލާއިުރ ްނަތީޖާއަށް ވަަނ4ްްވޯޓުގެ

 2505މާއްދާގެް)ހ(ްޑްރާފްްޓގަިއާވޮގތަށްްފާސްވެއްޖެ.ްއާެދ،ްޖުނޭނިމަސްްވޯޓެއް.ް

އާދެ،ްދެންްމިހާރުް)ނ(ްއެއްގެްގޮތަށްްެއއޮތީް)ށ(ްައކަށްްވާނީްއިނގޭޯތ.ް

ްދަންނަވާލަދެ ްއާދެ،ްއެހެންވީމަ، ްޮއތްގޮތް. ްޑްރާފްޓްގައި ްއެދެން. ްއުވން

ްމެންބަރުް ްިޢއްޒަތްެތރި ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްނުކުތާއެއް. ނިޒާމާބެހޭ

ްމުޙަންމަދުްސަލީމް.ް

ް2510 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް
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ްއަންނަިއރުް)ށ(ްއެްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްްއްމަނިކުފާނަށްްފެނިވަޑަިއގެންފިްއޔާްޑްރާފްޓްްމިކޮޅަށް

ްއެހެންްްމުޙަްނމަދުްސަލީމްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްފްޯލރގައި. ްމިތާ ްލެވޭ ްއަކަްށވެސް ް)ށ( ްގެންގޮސް ް)ނ( ނެތަސް

ްބުންޏަސްް ްބަދަލުުކރަން ްއަކުެރއް ްިއޞްލާޙެއްގެ ްމެންބަރަކު  2515ޢިއްޒަތްތެރި

ވަނަްމާއްާދެގ4ްްއެކަމެްއވެސްްުނވޭ.ްއެންމެފަހުންްގޮސްްމިހާރުްމިވާގޮަތކީް

ްއަޅުް ްއަށް ް)ނ( ްމިހާރު ްމަނިކުފާނު ްއިޞްލާޙު. ްހުށަހެޅި ނުޑ ވަަނ4ްްގަ

ްއަކުުރް ްއިްޞލާޙުގެ ްައޅުަގނުޑގެ ްހަދައިފިއްޔާ ް)ނ(ް)ށ(ްއަކަށް މާއްދާގެ

ްކަންކަމަްށް ްމިކަަހލަ ްއެހެންވީަމ، ްގޮސްފައި. ްއެްއޗަކަށް ްނުބައި އިންނާނީ

 2520ްބައްލަވާަލއްަވއްޗޭްއިނގޭތޯ.ް

ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްއާދެ،ްތިވިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެން ްއަންނާނެ. ްބަދަލުވެގެން ްއިޞްލާޙުަތްއ ދާުޅވި

ްކުރީަގއިެވްސް ްމީގައި ްމިހާރު ްއެނގިވަަޑއިަގންނަވާނެ މެންބަރުންނަށް

ް)ށ(ް ްިއނދެފައި ް)ހ( ްޙާލަތެއްަގއި ްދިމާވާ ްެއގޮތަްށ ްއައީ  2525ދަންނަވާލަމުން

ްވާީން ްައަކށްކަން ް)ށ( ްދެން ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ްނެތުނީމާ، އެއް

ްމަޖިލީހުގެްއެ ްދުވަހުވެސް ްއިހަށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެހެންވީމަ، ހެންނޫންތޯ.

ްމިކަހަލަް ްތަރުތީބުކުރުމާއި ްއަކުރުތައް ްމި ްބާްއވަިއގެން ޖަލްސާއެއް

ްބަދަލެއްް ްއިޞްާލޙަށް ްަގާވއިދަށް ްކޮމިޓީގެ ްދިމާވެދާނެތީ ކަންތައްތައް

 2530ވަަނ99ްްްގެންނަންްނިންމީ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްއެްފާސްނުވީމާްދެންްމިހާރު

ްެއް ްއަޅުަގނުޑ ްއެހެންވީމަ، ްގެންދަންޖެހޭނީ. ނުޑ ްއަުޅގަ ްދަށުން މާއްދާގެ

ްކުރާނަންް ްެއކަްނ ްމިއިނީ. ްއަޅަިއގެން ްބޮލުގައި މަސްޢޫލިއްޔަތު

ނުޑް ްދަންނަވާލަމުން،ްއަުޅގަ ްއެހެން އިރާދަކުރެަެްއިވއްޔާ.ްއާދެ،ްެއހެންވީމާ

ްދެ ްމިދެންނެވިހެން ްދެން ްމިހާރު ްގެންދާނަން. ްޢިއްޒަތްތެިރްކުރިއަށް ން

ްބަދަލުވެގެންް ްއެއަކުރުތަްއ ްހުށަހެޅުމުން ްޮއތް ްހުށަހަޅުއްވާފައި  2535މެންބަރު

ް)ނ(ް ް)ނ(، ްމިއޮތްގޮތަށް ްމިހާރު ްއެހެންވީމަ، ްއަންނާނެ. މިދެންނެވިގޮތަށް

ްފާސްެވް ްއެހެންނަމަވެްސ،ްމިދެންނެވީ ްއަޅުަގނޑު. ްގެންދާނީ ްއަހަމުން އަށް

ްގެން ްބަދަލުތައް ްމިދެންނެވި ްތިވިދާޅުާވްނިމުނީމަ ްވާހަކަ.ްއޭރުން ނަންޖެހޭނެ
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ްނިޒާމާބެޭހް ްއާެދ، ްޤަބޫލުކުރަނީ. ްއަޅުަގނުޑ ްނާންނާނެކަމަށް އުނދަގުލެްއ

 2540ްނުކުތާއެއް.ްނ.އަތޮުޅގެްޢިއްަޒތްތެރިްމެންބަރުްޠާރިޤް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްމިލަދުްނމަޑުލުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްމި ްރައީްސ، ްމެންބަރުްޢިއްޒަތްތެރި ްިޢއްޒަްތތެރި ްއްޔާގެ

ަެއްކެުވން: ްމަޖިލީހުެގްްމުޙަްނމަދުްާޠރިޤްްވާހަކަދެ ްއިޞްލާޙު ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްސަލީމް  2545މުޙަންމަދު

ްައްށް ް)ށ( ްތި ްމިހާރު ްކަމަްށވަންޏާ ްހުށަހަޅުއްާވ ްމަނިކުފާނު ފްލޯރއަށް

ް)ނ ްމި ްހަމަ ްޤަބޫލުކުރަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްކުރިންަކމަށް ްއެްއސެވުުމގެ (ްވޯޓަށް

ްިއޞްލާޙަށްކަމަށްް ްމި ްއެހެންވީމާ، ްއަކަށް. ް)ށ( ްބަދަލުެވގެންދާނީ ވެސް

ްައއްަސވާކަމަށްވަންޏާ.ް ްޖެހިވަޑަިއގަންނަވާނީ، ްައއްަސވަން ްވޯޓަށް ފުރަތަމަ

 2550ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް

ް

ްޕޮއިންެޓއްކަމަށްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރަނަގޅު ްވަރަށް ްހަމަ ްިތވިދާޅުީވ ހަަމްްއާދެ،

އަޅުަގނުޑވެސްްޤަ....ްއާެދ،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުް

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްއެވިދާޅުިވގޮތުން ްފާހަގަކުެރއްވުްންމިހާރު  2555ފާހަގަކުރެްއވި

ްއަމީންޢާންމުވެްސްވިދާޅުެވއްޖެް ްއަނެއްކާ ްނަގައިގަނެިވްއޖެ. ްފަސޭހައިން މާ

ްއަޅުގަް ްގޮތަްށކަމަށް. ްރަނގަޅު ްއަޅުަގނޑަްށްއެއީ ްއެހެންވީމަ، ނޑު

ްޚިޔާލަްށް ނޑަށް ްއަޅުގަ ްހަމަ ްއެތަންކޮޅު ްކުީރގަިއ ްއޮތީ ވިސްނިފައި

ް ްއިޞްލާޙު ްމި ްފުރަތަމަ ްއެހެންވީަމ، ްއާދެ، ްއޮްތ28ްްނުގެނެވުނީ. ގައި

ްދެންް ްަބލާފައި. ްކަމަށް ް)ނ( ްެއއީ ްއެދެން. ްދަންނަވާލަދެްއވުން  2560އިޞްލާޙު

ްތަރުތީބުކުރަްނޖެހޭ ް)ހ(،ްމިދެންނެވިގޮތަށް ްައންނާނީ ްބަދަލުވެގެން ްމި އިރު

ްތ.އަތޮޅުެގް ްޢަފީފް ްއާދެ، ްދަންނަވާލަން. ްއުސޫލުންކަމަށް ްގެ )ށ(

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ް

 2565ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(
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ް

ްސަލީމްްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙަަސންް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ްއާދެ،

ްބިލުްްްކެވުްނ:ޢަފީފްްވާހަކަެދއް ްަސރުކާރުން ްއެބަޮއވޭ، ްިއޞްލާޙުގައި ްމިއޮތް ހުށަހަޅުއްވާފައި

ްތައްޔާރުކުރުމަްށް ްބަޖެޓް ްދަޢުލަތުގެ ތައްޔާރުކުރުާމއި،

ްރައްޔިތުންެގް ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްދެން ްއެީހތެރިވުން.  2570ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

ް ްއެބާބުގެ ްބާބުގައި ްފާސްކޮށ28ްްމަޖިލީހުގެ ްމިއޮތީ ްމާއްދާ ްއަހަީރްވަނަ ފައި

ް ްކުރިްނ74ްްބަޖެޓް ްެފށުމުގެ ްއަހަރެއް ްމާލީ ްކޮންމެ ްފާސްކުީރ. ވޯޓުން

ްދަޢުލަތަށްް ްޚަރަދާއި، ްލަފާކުރާ ްހިނގާނެކަަަމަށް ްދަޢުލަތުން އެއަހަރަކަށް

ްވޭތުވެދިަޔް ްއަދި ްބަޖެޓެއް ްހިމެނޭ ްހިސާބު ްއާމްދަނީގެ ްލަފާކުރާ ލިބޭނެކަމަށް

ް ްޚަރަދާއި، ްހިނގި ްދަޢުލަތުން ްއަހަރު ްއާމްދަނީެގްމާލީ ްލިބުނު  2575ދަޢުލަތަށް

ްމަޖިލީހަށްް ްރައްޔިތުންެގ ްފިނޭންސް ްއޮފް ްމިނިސްޓަރ ހިސާބު

ްފިނޭންސްެގް ްއޮފް ްމިނިސްޓަރ ްއެހެންީވމަ، ހުށަހަޅަންވާނެަެއޭ.

ްމަސްޢޫލިއްޔަތެއްްބަޖެޓްގެްކަްނތައްތަކަކީ.ް

ް

ް2580 

ްރައީސުލްޖުމްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުކުތާެއއް ްމެންބަރުްއާދެ،ްނިޒާމާބެހޭ ހޫރިއްޔާެގްޢިއްޒަްތތެރި

ްފާޠިންްޙަމީދު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް2585 

ްނިޒާމާބެހޭްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްމި ްައޅުަގނުޑވެސް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްމެްްފާޠިންްޙަީމދުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްެތރި ްދެއްެކވި ްާވހަކަފުޅު ްދެންމެ ްނެގީ ންބަރުްނުކުތާއެްއ

ްދަންނަވަންވެގެްނ.ް ްއެްއެޗއް ްގުޭޅގޮތުން ްމާއްދާާއިއ ފާހަގަކުރެްއވި

ް ްބާބުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންެގ ްއޮތް ްފާސްކޮށްފައި ވަަނ28ްްމިމަޖިލީހުން

ްފިނޭންސްް ްއޮފް ްމިނިސްޓަރ ްމިއޮންނަނީ ްަގއި ް)ށ( ްއަދި ް)ހ(  2590މާއްދާގެ

ްހުށަހަޅުއްވަް ްބަޖެޓް ްދަޢުލަތުގެ ްމަޖިލީހަށް ްވާަހކަ.ްރައްޔިތުންެގ ންވާ

ްމަޖިލީހުންް ްވަޒީރުްނގެ ްމުޅި ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ތައްޔާރުކުރުުމގައި
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ްޢިބާރާތެއްް ްެއއްެވސް ްތަޢާރަޟްވާ ްއެއާ ްެއއެހެތެރީަކން އެހީތެރިވެދެްއވުން

ް ްއެވިދާުޅވީ ްދެންމެ ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ ްކިޔުއްވާލެްއވީމަ ްހަމަ 28ްނެތް.

ް ް)ހ(. ްމާއްާދގެ ްމާއ28ްްވަނަ ްފާސްިވގޮތުްންވަނަ ްގަިއ ް)ށ(  2595ާދގަިއ

ްހުށަހަޅާް ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްފިނޭންސް ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ މިއޮންނަނީ

ްގެނެވިދާނެް ްއުނިއިތުރު ްފެންނަ ްގެންނަން ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ބަޖެޓަށް

ްއެް ްމިއޮތީ ްމާއްާދގަިއެވސް ްކުރީ ްަހމައެގޮތަށް ްމިއޮންނަނީ. ްމިހެން ވާހަކަ

ްޖުމްލަަައި ްފިނޭންސްްނިންމާލި ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ްހިސާބު ްމިޮއންނަނީ ގައި

 2600ްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހަށްްހުށަހަޅަންވާނެްވާހަކަްއިނގޭތޯ.ްއެެހންވީމަ...ް

ް

ް

ްއާދެ،ްވަރަށްްޮބޑަށްްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 2605ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްިޢއްޒަްތތެރިްމެންަްބަރުްސަލީމްްހުށަހެޅުއްިވ..ްްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުްރަީއސުލްޖު
ްފާޠިންްޙަީމދުްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ް2610 

ްއާދެ،ްއާެދ،ްސާފުެވއްޖެްއިނޭގތޯ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްްަބރުްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެން
 2615ްފާޠިންްޙަީމދުްވާހަަކދެއްެކވުން:

ްުނގެްނގޮސްދެްއިވއްާޔްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްިދގުކޮށް ްއެހާ ްވަގުެތއް، ްބަޙުސްކުރުުމގެ މިއީ

ްރަނގަޅުވާނެ.ްއާދެ،ްއަދުނާންްޙަލީމް.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް2620 
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ްްޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުްހުވަުދއަ ްއަޅުަގނޑު ްސާުފކޮށްލަން ްއެްއޗެަެއް ްކުޑަުކޑަ ްމިފުރިހަމަްހަމަ ްބޭނުންަވނީ

ްތައްޔާރުކޮށްަފިއްްއަދުާނންްޙަލީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބަޖެޓް ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއޮންނަގޮަތކީ ރިޒާމެއް

ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުންގެ ްދީފައި ްައތްޕުޅަށް ްމިނިސްޓަރ ްފިނޭންސް

ްފޮނުވުންތޯ.ްއެއީތޯްމިޕްރޮސީަޖރްއޮންނަގޮތަކީ.ްއެކަންްސާުފކޮށްލަންވެގެން.ް

ް2625 

ް

ްލ.އަތޮުޅްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދަންނަވާަލމުން ްވަގުެތއްނޫންކަމަށް ްބަޙުސްކުރުުމގެ ްމިީއ އާދެ،

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކަށް.

ް

 2630ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްވަޒީރުްނެގްްމޫސާްްހައްުދންމަތީްެމންަބރު ްމިވާހަކަދައްކާ ްމިހާރު ްހަމަ ްފާސްކޮށްފިން ްއަޅުަގނޑުމެން

ްކޮންެމ4ްްމަޖިލިސްގެ.ްްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްަމޖިލީހުގެ ްވަޒީރުްނގެ ްމިއޮންނަނީ ވަަންމާއްދާަގއި

ްަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްތަބާވެ ްޤާނޫނަށް ްޤާނޫނުއަސާސީާއއި މެންބަރަކުމެ

ްއެ ްޙަވާުލކުރާ ްއިޚްާލސްތެރިކަމާއެުކްއެމީހަކާ ްމަސްޢޫލިއްޔަތުތަްއ  2635ންމެާހ

ްަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަށްް ްއެހެންވީމަ، ްއަދާކުރަްނާވނެއޭ. ތެދުވެރިކަމާެއކު

ްސަރުކާރަްށް ްބަޖެޓް ްއެވިދާުޅވިގޮތަްށ ްައފީފް ްކުީރގައި ްލާޒިމްކުރޭ އެބަ

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ، ްތެރެއިން. ްމަޖިީލހުގެ ްވަޒީރުންގެ ހުށަހެޅުން

ްހީ ްމި ްނޭހިއަަަސް ްޯވޓަށް ްމިއަށް ްއިތުރަށް ްމާއްާދ4ްްވަނީ ވަނަ

ްދުވަހަުކް ްކޮންމެ ްވިދާުޅވާ ްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްދެން  2640ފާސްވެއްެޖއްޔާ

ްަވގުތުްން ްަވޒީރަކު ްނުކޮށްދޭ ްކަންތައް ްބެޖެޓަށް ްނުވަަތ ްވޯޓުނުދީ ބަޖެޓަށް

ްއޮ ްހިތުގައި ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެތަންކޮޅު ްފެންނާތީވެ ތީމަ.ްވަކިކުރާެނކަމަށް

ްކޮންމެހެންްނުޖެހޭްމިއަށްްވޯަޓށްްއަހާކަށް.ްެއވާހަކަްދަންނަާވލީ.ް

  

ް2645 

ްއާދެ،ްމާލޭގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލް.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް

ް
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ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމަރުޙަލާއެއްނޫން.ްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްބަޙުސްގެ ްރައީްސ،  2650ްެއހެންނަމަވެސް،ްޢިއްޒަތްތެރި

މިމާއްދާްމިހާރުްމިއޮތްްއިޞްާލޙުްފާސްވެއްެޖއްޔާްމިްމާނަކުުރމުގައިްބެލޭެންްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްަމސްޢޫލިއްޔަތެކޭ.ް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްތައްޔާރުކުރުމަކީ ބަޖެޓް

ްޙާޒިރުެވް ްމަޖިލީހަށް ްެއއީީކ ްވާހަކަ، ްހުށަހަޅާ ްމިނިސްޓަރު ފިނޭންސް

ްމިނިސްޓަރުްއަނގަބަހު ްފިނޭންސް ްވާހަކަެއއްނޫން. ްއެދަްއކާ ން

 2655ތައްޔާރުކޮށްަފއިްމަޖިލީހަށްްހުށަހަޅާނީ.ްއެއީްހުރިހާްތަނެއްަގއިވެސްްހުރިހާް

ްތައްޔާރުކުރުުމގެް ްބަޖެްޓ ްހިނގާގޮތް. ްމިކަްނ ނިޒާމެއްަގިއވެސް

ްމަސްޢޫލިއްޔަތެްއ.ް ްއުފުލަންޖެހޭ ްމިނިސްޓަރު ްފިނޭންސް މަސްޢޫލިއްޔަތަކީ

ްމަސްޢޫލިއްޔަތެްއކަމަްށްއެހެންވީ ްސީދާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ މަ،

ްދޭހަވާގޮތަށްްޤާނޫނުއަސާީސަގިއްބާއްވާކަށްްުނވާނެ.ް

ް2660 

ް

ްޢިްއޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވ.އަތޮުޅގެ ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްެތރި އާދެ،ްޝުކުިރއްޔާ

ްމެންބަރު.ް

ް

 2665ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްނބަރުްޔޫސުފްްފެލިދެއަޮތޅުްމެ ްބާބުތަްއ ްފާސްވެފައިހުރި ްމިާހރު ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

މެންބަރުންގެްމޭޒުކޮޅުމަތިންްފެންނަންްނެތްކަންްއެއީްނިޒާމީްނުކުތާގެދަށުްންްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ްނުކުތާް ްނިޒާމީ ްމައްސަލަައކީ ްދެވަނަ ްމައްަސލަ. ްފުރަތަމަ ފާހަގަކުރާ

ްވަރަ ްބަާޔންކުރައްވާަފިއްނެނގޭގޮތް ްަގވާއިުދގަިއ ްއެބަޮއވޭ ްރަނގަޅަްށ  2670ށް

ްމެންބަރުންް ްހަމަ ްބުނަން. ްނުކުތާއެކޭ ްނިޒާމީ ްބާރަށް އަތްހިއްލާފައި

ްނުކުތާއެކޭ.ް ްނިާޒމީ ްތިވިދާުޅވަނީ ްރައީސް ްޢިްއޒަތްތެިރ އަތްހިއްލާއިރަށް

ް.އެހެންވީމަ،ްެއގޮތަށްްެއކަންްނުކުރަްއވާށޭްދަންނަވަންެވގެން.ްޝުކުރިއްޔާް

ް
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ް2675 

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްމެްނބަރު.ްސ.އަތޮުޅގެްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރު.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއެްއޗެްއްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްއަޅުަގނޑު ްކަންތައްތައްދާތީ ްގޮތަަކށް ްނުބައި ްވަރަށް  2680ްއާދެ،

ްމުޤައްރިުރްދަންނަވާްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްކޮމިޓީގެ ްޑްރާފްޓިންގ ްޚާއްޞަކޮށް ްމިޖެހެނީ. ލަން

ްކޮމިޓީއަށްެވސްް ްޑްރާފްޓިްނގ ްވާަހކަެއއްދެއްކީމަ ްކަހަލަ ްއެހެން ވަރަށް

ނަޑއެޅުމަކީްއަިދް އެކަންްރިފްލެކްްޓކުރާނެ.ްދަޢުލަތެއްެގްމާލީްސިޔާސަުތްކަ

ްއެްއގޮތަށްް ްސިޔާސަތާިއ ްމާލީ ްއަދި ްއެކުަލވާލުމަކީ ްސިޔާސަތު ްމާލީ

ްައދިްސަރުކާރުެގް ްދަޢުލަތާއި ްއެއީ ްހިނގާނުހިނާގގޮްތްބެލުމަކީ  2685ކަންތައްތައް

ްކަލެކްިޓްވް ްެއީއ ްމަސްޢޫލިއްޔަތެްއ. ްވެިރއެްއެގ ްއިްސ އެންމެ

ްރަނގަޅު.ް ްގޮތް ްމިއޮތް ްމިހާރު ްއެހެްނކަމުން، ރެސްޕޮންސިބިލިޓީއެއް.

ނޑުް ްއަޅުގަ ނޑައެިޅގެްނ ްކަ ްހަމަ ްނިޒާެމއްަގއި ްރިޔާސީ ޚާއްޞަކޮށް

ްއެއޮީތްމި ްގޮތް ްއޮްތ ްއެމެރިކާަގއި ްއޮފް ްސްޭޓޓްސް ްޔުނައިޓެްޑ ދަންނަވަނީ

ްއެންެމް ްސަރުކާރުގެ ްއަދި ްދަޢުލަތުގެ ްއެތާނެގ ްއެއީ  2690ފެންނަން

ް)ރ(ް ްއެހެްނކަމުން، ްދަންނަވަން. ްޙައްެޤއްކަމުަގއި ްއޮންނަ އިސްވެިރޔަކަށް

ްއަށްްވޯޓަްށވެސްްއެހޭނެ.ްމިަކންްމިއޮތީްރިޔާސީްނިޒާމާއިްެއއްގޮތަށް.

ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމ.އަތޮޅުގެ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ  2695އާދެ،

ްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަފީޤް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއެމެރިާކގަިއްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްވާަހކަދެެކވޭއިުރަގއި ްނިޒާމެަެްއގައި ްރިޔާސީ ްފުރިހަމަ  2700ްބައްލަވާ
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ްބަޖެޓަށްްްްވާހަަކެދއްކެވުްނ:ްޝަފީޤް ްހުންނަމީހަކީ ްވެރިޔަކަށް ްދަޢުލަތުގެ ްމިރާއްޖޭަގއި ްއޮތަސް އެހެން

ްއެހެންވީަމ،ް ްފޯރުާވ. ްއަތެްއ ްވަރުގަދަ ްވަރަށް ްމާލިްއޔާއަށް ްދަޢުލަތުގެ އަދި

ްމިއީްހަމަްވިސްނާލަންޖެހޭްކަމެއްްއިނގޭތޯ.ް

ް

ް2705 

ްނުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރުްއާދެ،ްނިޒާމާބެހޭ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްޢިއްޒަްތތެރި ކުތާެއއް

ްމިއެރުވުީން ްފަހަރަށް ްތިންވަނަ ްފަހަރަށް މުޙަންމަދުްސަލީމް.ްމިހާރުްދެވަނަ

ްމިމައްސަލާގައި.ްދެންްއަޅުަގނޑުްއިތުރަކަށްްނާުރވާނަން.ް

ް

ްދަްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްފަހަރަށް ްހަތަރުވަނަ ްރައީްސ ްނިޒާމީްޢިއްޒަތްތެރި  2710ްންނަވަންޖެހުނަސް

ްމިއުޅެނީްްމުޙަްނމަދުްސަލީމްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްދަންނަވަން ްމަނިކުފާނަށް ްއެއީ ްދަންނަވަންޖެހޭނެ. ނުކުތާއަށް

ްގެންގޮސްދެްއވާށޭ.ް ްކުރިއަށް ްމަޖިލިސް ްމިވާގޮތުެގމަތީން ްމިހާރު ގަާވއިދުަގއި

ް ްވޯޓު ްމިދަނީ. ްއަހަމުން ްވޯަޓކަށް ްމިއޮތީ. ްއަހަން ބްރޭކްކޮށްަފިއްވޯޓަކަށް

ްނިޒާމީްްނުކުތާއަށްްމިއަދުގެްަވގުތުްނަންަގވާނުލަްއވާށޭ.ް

ް2715 

ްއާދެ،ްތ.އަޮތޅުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދު.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

 2720ްހަމަްރަނގަޅަށް.ްމިްްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްމިއަދުްމަޖިލިސްްތިގެންދަވަނީްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް

ްޑްރާފްޓިންގްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިބުނަނީ ްޑްރާފްްޓގައި ްެއބައުޅޭ. ްތަފާތެއް ްމިާއއި ޑްރާފްޓާއި

ްމައްސަލަެއްއް ްމިކަހަލަ ްމިހާތަނަށްވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ކޮމިޓީން..

ްމިގޮތަްށް ްތަޢާުރޟުވޭ ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ދިމާވެއްޖެްއކަމަށްވަންޏާ.

ްއެހެ ްޙައްލުކޮށްފައިނޫީންއޮތީމަ. ްރަނގަޅަށް ްމިކަން ންވީމަ،

ްގެންނަންއުޅޭއިުރް ްނިޒާމެއް ްފުރިހަމަ ްއަޅުަގނޑު  2725ވަަޑއިގެންފިކަމަްށވަންޏާ

މައްސަލަތައްްމީގައިްނުކުންާނނެ.ްއެހެންވީމަ،ްވޯޓުގެްމަރުަޙލާގައިްމިކަހަލަް

ްމައްސަލަތަކުގެްަހއްލުްހޯދަންވެސްޖެހޭނީ.ް
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ް

ް

ނަޑީކްްް:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން ްއަުޅގަ ްކަންދިމާކުިރގޮތުން ްޝުކުިރްއޔާ.ްމިއަދު ްބޮޑަށް  2730އާދެ،ްވަރަށް

ްއިްން ްމަޤާމުގަިއވެސް ްޓްރެޜަރީގެ ްއެންޑް ްފިނޭންސް ްއޮފް މިނިސްޓަރ

ްކޮންމެހެންް ްެދން ްއެހެންވެގެނެްއވެސްނޫން. ްއަދި ްމިއަދު މީހާކަމަށްވެފައި

ްއަނެް ްދަންނަވާލެވިދާނެ. ްޙަޤީޤަެތއް ްެއއީ ްމިްއެވާހަަކވެސް އްކޮޅުން

ނޑުްވޯޓަްށްނަހާދާއިރުްކުރީގައިްރައްޔިުތންގެްމަޖިލީހުގެް އިޞްލާޙަށްްއަުޅގަ

ްތަޢާރަޟެއްް ްމީެގ ްއޮތްނަމަެވސް ްފާްސކުަރއްވާަފއި ްއެގޮތަށް  2735ބާބުގައި

ނޑުްވޯޓަށްްދަންަނވާނަން.ްއާދެ،ްއެހެންވީަމ،ް އުޅޭކަމަށްްނުފެންނާތީްއަުޅގަ

ްަޑއިގެންްދަންނަވާލަެދްއވާ.ްމިދެންނެވިްގޮތަށްްވޯޓަށްްތަްއޔާރުެވވަ

ް

ް

ްސަލީމްްްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި  2740ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްފާދިއްޕޮުޅގެ ްހުށަހަޅުއްވާ ޢަލީްهللا

ް ްއިޞްލާޙު؛ ްައންނަނިގޮތަްށ4ްްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ް)ނ( ްާމއްދާގެ ވަނަ

ްމަޖިލީ)ނ(،ްް-4ން.ްއަބަދަކުރު ްހަރައްޔިތުންގެ ްހުށަހެޅުމަށް ސަރުކާރުންްށް

ްތައްޔާރުކުރުމުަގއިްބިލު ްބަޖެޓް ްދަޢުލަތުގެ ްތައްޔާރުކުރުމާއި

 2745ްްއެހީތެރިވެދިނުން.ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށްް

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 2750ް]ވުންްވޯޓުދެއްް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްމެންަބރުްމުޙަންމަދުްސަލީމް.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްޢަލީ.ްهللاްފާދިއްޕޮޅުގެްމެންބަރުްޢަބްދުްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:
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53ްްވޯޓުްދެްއވީ:

17ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

23ްްްްްްތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ވަިކގޮ

ް

ް2760 

ްޑްރާފްޓްގަިއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

ްއޮތްް)ނ(ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ް

ް

ް

4ްްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޑްރާފްޓްަގއިާވގޮތް. ް)ނ(. ްމާއްދާގެ ްމަޖިވަނަ  2765ހުންްލީރައްޔިތުްނގެ

ްހުށަހަޅާ ްސަރުކާރުްނ ްބިލުފާސްކުރުމަށް ްއެނޫންވެްސްންވީ ތަކާިއ

ް ްލަފަޔާިއްްތައްޔާރުކުރުުމގައިހުށަހެޅުންތައް ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައށް

ްމަޝްވަރާދިނުން.

ް

ް2770 

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ްތީޖާ:ވޯޓުގެްނަ

 95ް2775ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

91ްްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

21ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް2780 

ް
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ް

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިބާބުގެ ްމަޖިލިސް ްވަޒީރުންގެ ްބަލާއިުރ ްނަތީޖާއަށް  2785ވަަނ4ްްމިވޯޓުގެ

ގެ،ްމިހާރުް)ނ(ްއޮީތ.ްއެކަމަުކ،ްފަހުންް)ށ(ްކަށްްަބދަލުވެގެންދާނީ.ްމާއްދާ

ްދަންނަވާލަންް ނުޑ ްއަުޅގަ ްފާސްެވއްޖެ. ްޑްރާފްޓްަގިއާވގޮތަށް އެހެންވީމަ،ްމި

ްދެންނެވިް ްައޅުަގނޑު ްދެންމެއަކު ްއެނިގަވޑަިއގަންަނވާނެ މިއުޅުނީ

ްެއހެންނަމަވެސް ްކޭ. ް)ނ( ްއިނދެފައި ްއެްއ ް)ހ( ްއޮތީ ،ްޑްރާފްޓްަގއި

ްއެްއގޮތަްށް ްމިާއއި ްފޮނުއްވާފައިހުރީ ްއިޞްލާޙުތައް ްމެންބަރުން  2790ޢިއްޒަތްތެރި

ްެއއްެޗްއް ްާފސްވާ ްގެންދަނީ. ްގޮތަށް ްމިއޮތް ްއެހެންވީމަ، ބައްލަަވއިގެން.

ްއަންނާނެ.ް ްބަދަލުވެގެްނ ްއަކުރުތައް ްމިދެންނެވިހެން ތަރުތީބުކުރާއިރު

ްޢިްއޒަތް ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްމުޙަންމަދުްއެހެންނޫނީވިއްާޔ ްމެންބަރު ތެރި

ްދިމާވާނެތީް ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްއުނދަގޫ ްއެފާހަގަކުރެްއވި ސަލީމް

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްހުރިހާ ްއެކަން ްއާދެ، ްމިގެްނދަނީ. ްމިގޮތަށް  2795އަޅުަގނޑު

މެންބަރުންވެސްްވިސްނުންފުޅުގައިްބަހައްަޓވާލަދެްއވުންްއެދެން.ްއާދެ،ްދެންް

ްޑ4ްް ްމިހާރު ްއަްށ ް)ރ( ްމާއްާދގެ ްވޯަޓކަށްްވަނަ ްގޮތަށް ްއޮތް ރާފްޓްގައި

ްިއޞްލާޙެްއްފޮނުއްވާަފއި.ް ްއިތުރު ްމިޖެހެނީ.ް)ރ(ްއަކަށްނެތް ދަންނަވާލަން

ްދެްން ްއެހެންވީމަ، ްޖެހުނީ. ްެއއޮތް ްަގޑިވެސް ްބަލާއިރު ްަގޑި އަޅުަގނޑު

 2800އިތުރަށްްވޯަޓކަށްްނުގެްނގޮސްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްވަރަްށްބަރުކޮށްްިތް

ްޖަލްސާްމަސައްކަތްކޮށްދެް ްމިއަދުގެ ްދެން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެްނވީމަ، އްވަނީ.

ް ްމެންދުރުފަހުގެ ްމިއަދު ްއޮންނާެނ2:22ްްނިންމާލާނީ ްޖަލްސާއެއް ޖަހާއިުރ

ްވާހަކަްދަންނަވަމުން.
ް

 2805ްޖަލްސާްނިމުނީ.ް.العالوينްربްهلل والحود

ް

ްް______________ް


