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 ސާްފެށްޓެވުން.ޖަލްް .1

ްްް

ްعلىްوالسالمްوالصالةްهللްالرحين، الحودްالرحونްهللاްبسنްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
ްްޖަލްސާްފެށުނީ.ް.واالهްوهنްوصحبهްآلهްوعلىްهللاްرسول

ް5 

ގޮތުންްމެންބަރުންްހުށަހަޅުއްވާފައިވާްއިންތިޤާލީްކަންތައްތަކާބެހޭ -2

 ްވޯޓަށްްއެއްސެވުންކަށްްންތަްހުށަހެޅުް

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްޞަ ްަވޑަިއގެންދެްއިވ266ްްރައްޔިތުންެގ ްޖަލްސާއަށް ވަނަ

ްމަރު ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްޙަަައެންމެހާ ްމިހާތަނަށް  66ް10ބާ.

ް ްއެޖެްނޑާގެ ްމިއަދުގެ ްއާދެ، ްވަޑައިގެންެދއްަވިއފި. ވަނ2ްްަމެންބަރުން

ްއިްނތިޤާ ްިމއޮތީ ްކަންތައްތަކާއައިޓަމަކަށް ްމެންބަރުންްލީ ބެހޭގޮތުްނ

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްހުށަހެޅުންތަަކށްްވޯޓަށްއެހުންްކުރިއަށްްގެްނދިއުން.ްއާދެ،ް

ްއަިދް ްޖައްަސާވލަދެަެއްވާ ްކާޑުކޮޅުަތއް ްމެންބަރުން އެހެންވީމާ،ްޢިްއޒަތްތެރި

ްބައްލަވާލަ ްަނންފުޅުތޯ ްމެންބަރެްއގެ ްއަިދްދެޢިއްޒަތްތެރި ްއެދެން.  15ްއވުން

ްއަދަުދްއަ ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްަބލާލާނަން ްކުޑަހިނދުކޮެޅއް ޅުަގނޑު

ްނުކުތާއެްއް ްމިހާރަށްވުރެ.ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްނިޒާމާެބހޭ ރަނގަޅުވުމަށްަޓކާ

ްލ.ްއަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.

ް

 20ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްރަްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ްހަނުއިންނެވީމަްޢިއްޒަތްތެރި ްފައްޓަވާފައި ްޖަލްސާ ްމަނިުކފާނު ްއީސް،

ްބޭނުންވަނީ،ްްްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްދަންނަވާލަްނ ްނަާގ ްމިވަގުުތ ްނުކުާތއެްއ ްނިޒާމީ އަޅުަގނުޑ

ް ްޤަސްދުކުަރއްވަނީ ްތިޔަ ްވޯޓަކަްށ24ްްމަނިކުފާނު ްހުށަހެުޅމަށް ވަނަ

ްދަ ނޑު ްއަޅގަ ްއެހެންކަމަށްވާނަމަ،  25ންނަވާލަންއޮީތ،ްއައްަސވަންތޯއޭ.

ްމި ްދެންނެވިގޮތަްށ ްކުރީަގިއެވސް ްހަމަ ްިމާވްްއަޅުަގނުޑ ހުށަހެޅުމުގައި

ިދވެހިރާއްޭޖގަިއްިއންތިޚާބުނުކޮށްްމިްމަޖިލީހުންްފެންނަގޮތަކަްށްވާހަކަައކީ،ް
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ްވާހަކަޭއ.ް ްބާްއވާ ްމަޖިލީހެއް ްރައްޔިތުންެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކާިއ،

ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއެަބއޮްތ35ްްްޢަމަލުކުރަމުންދާ ްާމއްދާަގއި ވަނަ

ްލިޔެފަިއ.ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްގޮތެއް ްއެކަްންްއިންތިާޚބުކުރާނެ  30ެއގޮތަށް

ްޤާނޫނުއަސާސީް ްުނވަތަ ްމަޖިލީހެއްގައި ްހަދާ ްޤާނޫުނ ްއަޅުަގނޑުމެން އޮްއވާ

ްކުރަް ްތިބެ ްމަޖިލީހެއްގައި ްއެްއޗަކަްށްންަްހަދާ ްިމފަދަ ްނޫނޭ ްކަމެއް ވާވަުރގެ

ްއެއީް ްއަބަދުވެސްްވޯޓަށްއެހުން ްހުންނަންޖެހޭނީ ްމިރާއްޖޭގައި ްެއީއ ކީ.

ް ްއިންތިޚާބުކޮށްފަިއ ްއިންތިޤާީލްހުރައްޔިތުން ްެއއީ، ްވެރިެއކޭ. ންނަ

ްކަމެްއް ްމީހުންނާއި ްބަޔަކު ނޑަައޅާފައި ްކަ ްަވކިމުއްދަތެްއ  35މަރުޙަލާއެއްަގއި

ްިމއޮތީ،ްްވާލުކުރުމާ،ޙަ ްމިހުށަހެޅުމުގައި ްބޭްއވޭނެްމިހާރު ްއިންތިާޚބެއް ްދެން

ްކިތަ ްެއީއ ްވަންދެކަށް ްކަމުގަިއވިަޔްސްންަްދުވަހެއް ްޒަމާނެއް މެ

ްޮއންނާނެކަމަށޭ.ް ްމަޖިލިސް ްަރއްޔިތުންެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއި

ްމަްއޗަްށް ްރަްއޔިތުންގެ ްމަރުޙަލާއަކަށްނުެވ ްއިންތިޤާީލ ްއެީއ އެަެހެންވީމާ،

ްނިންމު ްނިންމާ ްމަޖިލީހުން ްމި ްައޅުަގނޑުމެން ްބަަޔކު  40މަކީްވެރިކަންކުރާނެ

ްެއއްގޮަތކަށްެވްސް ްއެއީ ްކަމެކޭ. ްކުރެވޭ ްރުހުންނެތި ދިވެހިރައްޔިތުްނގެ

ްމިދަންނަވާލީ.ް ްެއވާހަަކ ްނޫނޭ. ްއެްއެޗއް ަެއްސެިވގެްނވާނެ ްއެ ވޯޓަކަށް

ްޝުކުރިއްާޔ.ް
ް

ް45 

ްނުކުތާަގިއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތިފާހަގަކުރެއްވި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ނޑު ްއަުޅގަ އާދެ،

ްްއަޅުަގނޑު ްނުވަތަްދަންނަވާލަންއޮީތ، ްވާހަކަ ްބާބެއްގެ އިންތިޤާލީ

ްވާަހަކް ްމަަސއްކަްތކުރާނެގޮތުގެ ްތެރޭގައި ްޕީަިރިއަެޑއްެގ ޓްރާންސިޝަން

ްވާހަކަފުުޅް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ް ްދައްކަވަމުން، ްމަޖިލީދެން ްބަދަލުކުރުމާއިްމި ްޤާނޫނުއަސާސީ  50ހަކީ

މުގެްބާރުލިބިގެްނވާްމަޖިލިސްކަން.ްއެހެންވީމާ،ްމިްމަޖިލީހުންްއިޞްލާޙުކުރު

ްވާހަކަފުުޅް ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްކުެރއްވުމަށް ްކަންަތއްތައް ނަޑއަޅާ ކަ

ްލިބިގަނެ ްޢިބްރަތް ްހުރިގޮތުްނ ނޑުްދައްކަވާަފއި ްއަޅުގަ ެގން

ް ްިމްދަންނަވާލަންއޮތީ، ްއެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ްމެންބަރަށް ިޢއްޒަތްެތރި

ްއެީއްމަ ްނިންމިގޮތް ްމަޖިލީހުން ްމި ްކަންތައްތަކަކީ ްނިންމަވާ  55ޖިލީހުން
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ްހަމައަށްދާން ްކުރެްއވުމާ ްތަޞްދީޤު ްހަމައަށްގޮސް ދެންްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ނޑަެއިޅް ްކަ ްޤާނޫނުއަސާީސގަިއ ްކަމެްއކަން ްކުރެވޭނެ އެކަން

ްއިުތރުް ނުޑ ްއަުޅގަ ްދެން ްބެހޭގޮތުން ްމިކަމާ ްއެހެންވީމާ، ަެގެންވޭ. ްބަޔާންވެ

ްިމް ްދަންނަާވލާނަން، ްައޅުަގނޑު ްއެަކމަކު، ްނުދަންނަވާ ވާހަކަެއއް

ްފާހަގަކުރެްއިވް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްޢިބާރާތުން ްމިވާ  60ހުށަހެޅުމުގައި

ްފާހަގަކު ްިވސްނާލާއިރު، ްދަށުން ްބަޔާންކޮށްފަިއާވްރެްއވުމުގެ ްބާުބގައި މި

ްއެަބކުރަން ްަބޔާން ްބާބުގައި ްިމ ްއެހެންވީމާ، ްގޮތްތަކެްއ.ްގޮތުގެމަތީން، ޖެހޭ

ްގޮތްތަެކްއް ްހޮވާނެ ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއި

ްއަުޅަގނޑު ްފަހުަގއި ނަޑއެޅުމަށް ްްކަ ްމި ްވަަނ،ްކަރުދާހަކަށ24ްްްއޭގެފަހުން

ް ްއެހެންްވޯޓަާކއިގެްނ ްދާނި. ްެއބަޖެހޭ، ނޑުމެން ްއަުޅގަ  65ދަތިްނޫނިއްޔާ

ށްްރައްޔިތުްނެގްރިްހުށަހެޅުންތަކަްގޮތްތަެކއްްދިމާވޭ.ްއެހެންވީމާ،ްމިގޮތަށްްހު

ް ްހޮވުމާއި ްގޮތްތަެކްއްމަޖިލިސް ްހޮވުމަްށ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި

ްޭއގެފަހުްން ްއަހާފައި ްވޯޓަށް ްހުށަހެޅުންތަކަށް ްހުރި ްގޮތަކަށް ނަޑއެޅޭނެ ކަ

ްމިހާރުް ްެއގޮތުން ްއާދެ، ްދަންނަވާލަން. ްވާަހކަ ްކުރިއަށްދާނެ އަޅުަގނޑު

ްމެންބަރުން ްަބލާޢިއްޒަތްތެރި ްއެބަ ނޑު ްއަަަޅުގަ ްައދަދު ްއާދެ،ްލަގެ  70ން.

ް ްދިއުމަްށ84ްްމިހާރު ްވޯާޓިއގެން ނޑު ްއަުޅގަ ްތިްއބެވުމާއެީކ މެންބަރުން

ނުޑް ްއަޅުގަ ްފުރަތަމަ ްމިގޮތުން ްދަންނަވާލާނަން. ްއަޅުަގނޑު ޤަސްދުކުރާތީ

ް ްހުށަހެޅުން ްއެއީ.25ދަންނަވާލާނީ ްހުށަހެޅުއްވާ،ްް. ްޙަމީދު ޝާހީން

ްއެބަބުޭންޢިއްޒަތްރ.އަތޮޅުެގް ްހުށަހެޅުމެއް.ްއޭގަ ްހުށަހަޅުއްވާ ްމެންަބރު ތެރި

 75މިްޤާނޫނުއަސާސީއަށްްޢަމަލުކުރަންްފަށާްތާރީޚުންްފެށިގެންްހަމަސްދުވަހުެގް

ްރައްޔިތުްނެގް ްދެްނއޮންނަ ްއިންތިޚާބަކާ ްރިާޔސީ ްދެްނއޮންނަ ތެރޭގައި

ްއެގޮތަށްހުިރް ްއޭގެފަހުގަިއ ްދެން ްވާހަކަ. ްހޮވަންޖެހޭނެ މަޖިލީހެއް

ްވާހަަކްހުށަ ްއަންނާނެ ްދެން ްމިހިސާބަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްނިންމާފައި ހެޅުންތަކަށް

ްދަންނަވާލަން.ް

ް80 

ް

ްޙަމީދުްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޝާހީން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ މާޅޮސްމަޑުލު

ްއަޙުމަުދް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްުއތުރުބުރީގެ ްތިލަދުންމަތީ ހުށަހަޅުއްވާ،
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ކުަރއްވާަފއިވާްުހށަހެޅުން.ްރިޔާސީްއިންތިޚާބާިއްރައްޔިތުންެގްތާއީދުްމުޢިއްޒު

ްތާރީޚުންް ްފަށާ ްޢަމަލުކުރާން ްމިޤާނޫނުއަސާސީއަްށ ްއިންތިޚާބު.  85މަޖިލީހުގެ

ް 6ްްފެށިގެން ްއޮންނ8ްްަމަސްދުވަހާއި ްދެން ްތެރޭަގއި ްދުވަހުގެ މަސް

ްއިންތިޚާބު ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްއޮންނަ ްދެން ްއިންތިޚާބާއި ްރިޔާސީ

ްއެުކއެީކގައިްާބއްވަންްވާނެެއވެ.
ް

ް90 

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 95ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްމާޅޮސްމަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްޝާހީންްޙަމީދު.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމުޢިއްޒުަު.ްތިލަދުންމަތީްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

85ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 26ް100ްވޯޓުްދެްއވީ:

62ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

57ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

ްއާދެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިުރ ްނަތީޖާއަށް ްމިވޯޓުެގ  105ދެްން،

ދަންނަވާލަދެްއވުންްއެދެން.ްެއއީ،ްތިލަދުންމަތީްއުތުރުބުރީެގ26ްްހުށަހެޅުންް

ްއަ ްހުށަހަޅުއްވާމެންބަރު ްސަމީރު ްނިޒާމާބެޭހްްޙުމަދު ްއާދެ، ހުށަހެޅުްއވުން.

ްލީމް.ްްޙަނުކުތާއެއްްގއ.ގެްިޢއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްޢަދްނާންް

ް

 110ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް
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ްްމެްނބަރުްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީް ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްސަާމލުކަމަށް ްމަނިކުފާނުގެ ްވަަނ24ްްއަޅުަގނޑު

ްްީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން:ޙަަަޢަދްނާންް ްބާއްާވކަމަށްވަްނޏާ ްފަސްކޮށްފައި ްނޭހި ްވޯޓަށް ވަަނ26ްްހުށަހެޅުމަށް

ްއެްއވައްތަެރްއގެް ްހަމަ ްބާއްވަންޖެހޭނެ. ްެއގޮަތށް ްހަމަ ހުށަހެޅުންވެސް

ްވޯޓަށްނާއެްއވާހަކަް ްއެަކއްަޗކަްށ ްއެހެންވީމަ، ްީމގަ. ްމިދަްއކަނީ  115ހާްއެއް

ްވޯޓަްށއެހި ްެއވާހަަކްްއަނެއްަކއްަޗކަށް ްނުކުެރވޭެނތީވެ ްކަމެއް އެކަހަލަ

ްދަންނަވާލި.ް
ް

ް

 120ްއާދެ،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްފާޠިންްޙަމީދު.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް()ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ

ް

ްަދންނަވަންއުޅުީންްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްައޅުަގނުޑވެސް ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްްްފާޠިންްޙަީމދުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއެއީ، 24ްްއެްއވާހަަކއެއް. ްނޭއްސެވެންޏާ ްހުށަހެޅުމަށް  125ވަަނ26ްްަވނަ

ްށް.ްފަސްކުރަްއވަންޖެހޭނެކަމަްށަހެޅުމަށްވެސްްނޭއްސެވޭެނަކމަށް،ހު
ް

ް

ްއިންތިޚާބުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރިާޔސީ ްބާއްވާ ްހޮވުމަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމީގަ އާދެ،

ްރައްޔިތުންެގް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާިއ ްހުރި ްމިހާރު  130ބޭއްވެންދެން

ްތިދެއްވިް ްމެްނބަރުން ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްބޮޑަށް ްވަރަށް މަޖިލީހުގެ،

(ް ްއެއްބާރުެލއްވުމަށް. ްހުަށހެޅުން ްއާެދ، 28ްަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްެގ ްހއ. ްނުކުތާއެއް ްިނޒާމާބެހޭ ްއެދެން. ދަންނަވާލަދެއްވުން

ްމެންބަރުްއަޙުމަދުްސަމީރު.ް

ް135 

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްނާއްަސވ27ްްާމި ްޯވޓަށް ްހުށަހެޅުމަށް ްްނަންބަރު
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 140ްކުރިއަށްްަވޑަިއގަންނަވާީތެވ،ްެއއީްކިހިނެއްތޯްސާފުކޮށްލަން.ްްއަުޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ް

ްކީކޭތޯ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 145ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްގެްނދެވުން(

ް

ްވަޑ27ްްަްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްނާއްސަވާ ްޯވޓަށް ްހުށަހެޅުމަށް ްކިހިނެއްޯތްނަންބަރު ްިއގަންނަާވތީވެ

ްއެކަންއޮތީްދަންނަވާލަްނެވގެންނޭ.ްްއަުޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން:
ް

ް150 

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްް

ް

ްމީގަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްްއާދެ، ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ްމަޖިލިސްްމިބުނަނީ ަރއްޔިުތންގެ

ް...ހެންވީމާ،ގެްވާހަކަެއއްްނޫން.ްއެއިންތިޚާބުކުރުމު

ް155 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްގެްނދެވުން(

ް

ްކަުއންސިލްތަކާއި،ްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްއަތޮުޅްކައުންސިލްތަކާިއ،ްރަށު ްއޮންނަނީ ްހުށަހެޅުމުގައި

ްސިޓީްކައުންސިލްތަކަށްްމެންަބރުންްއިންތިޚާބުކުރުން.ްްއަުޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން:
ް160 

ް

ްްންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތު ނޑު، ްއަުޅގަ ްމިހާރު ްޢިްއޒަތްތެިރ24ްްއާދެ ްހުށަހެޅުމުަގއި ވަނަ

ްޚި ްމެންބަރުންގެ ްިމއުޅުނީ، ްތަފާތުވެގެން ްއިންތިޚާބާިއްޔާލުފުޅު ްިރޔާީސ މި

ްމިބާބުގަިއް ްއަންާނތީ ްވާހަކަ ްއިންތިޚާބުގެ ްމަޖިލީހުެގ ްރަްއޔިތުންގެ އަދި

ްއެކަ ްގޮުތގެމަތީްނނޭ. ްނުނިިމްބަޔާންކޮށްފަިއވާ ްވަިކގޮތެއް ްބެހޭގޮތުން  165މާ

ްއެހެންވީާމ،ް ްއިނގޭތޯ. ްދިމާވެގެންުއޅެނީ ްމަްއސަލަ ްވޯޓަށްއެހޭތީ މިއަށް

ްމަޖިލީ ްރައްޔިުތންގެ ްމިދަނީ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއްއަޅުަގނޑު ހާއި،
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ްދަންނަވަމުންް ްވޯޓަްށ ްއަޅުަގނޑު ްކަންތައްތަކަށް ްހުރި ބެހޭގޮތުން

ްގޮެތއް ްއޭގެތެރެއިން ްްމިގެންދަނީ. ނޑަށް ްއަުޅގަ ނަޑއެޅުނީމައޭ ވޯޓަްށްމިކަ

ްއެހެންވީމާ،ް ްމިގެންދަނީ. ްދަންނަވާލައިގެން ްއެހެން ްއެނގޭނި.  170ދަންނަވަން

ްކައުންސިލްތަާކިއް ްއަތޮޅު ްއެއަށްފަހުަގއި ްއާދެ، ްިމވާގޮަތކީ. އެއީ

ްއާދެ،ް ްައންނާނި. ްފަުހގައި ްއެއަށް ްއިނގޭތޯ. ްއަންނާނެ އެްއޗެއްސަްށވެސް

ްސަމީރު،ްހއ.ްގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް

ް

 175ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްރަށުްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްަކއުންސިްލތަކާއި، ްއަޮތޅު ްަރީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްއާދެ،

ްއެްއޗެްއކަްއަުޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއަންނަންޖެހޭނެ ްކުރިން ްެއންމެ ްވާހަަކއަކީ މަްށްކައުންސިލްތަުކގެ

ްހިމެނޭް ްެތރޭގައި ްދާއިރާ ްއިންތިޚާބީ ްަފހުގައި ްއޭގެ ްދެކެނީ. އަޅުަގނޑު

ްވާހަަކް ްއިންތިޚާބުުކރުމުގެ ްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމަޖިލީހާއި،  180ރައްޔިތުންގެ

ްއައްަސވަންޖެހޭނެކަމަށްް ްކުރިން ްވޯޓަށް އަންނަންޖެހޭނި.ްއެހެންވީމާ،ްމިއަށް

ްއަޅުަގނޑުްދެކެނީ.
ް

ް

ނޑުްތިޔަށްްކުރިްނވެސްްއަހާފާނަްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއް  185ން.ްއެކަމަުކ،ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަުޅގަ

ް ްމައްސަލަައކީ، ްމީގަ ްމިއަންނަނީ ްގުިޅގެނ26ްްްމިހާރު ްހުށަހެޅުމާ ވަނަ

ްއަ ްތެރެއަށް، ްީމގެ ްސިލްސިލާެއއް ްންނަ ްގުިޅގެްނ24ްްމި ްހުށަހެޅުމާ ވަނަ

ްިމްފޮލޯކުރަނީ.ްެއގޮ ްއަޅުަގނޑު ްކަމެއް ްވޯުޓވެްސްމިއަންނަ ްދެންމެއަކު ތަށް

ްގެންދަނީ.ް ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ ްެއގޮތަށް ްއެެހންވީމާ، ްިތގެންދެވީ. ދެއްަވއިގެން

ްވޯަޓށް ނޑު ްއަުޅގަ ްްމިގޮތަށްވެސް ްމީގެ ްއޭަގ ްއެކަަމކު،  190ތަފާތަީކްއަހާނަން.

ްހިތްޕުޅުހަމަޖެހިވަޑައިނުގަންނަވަންާޏް ްތިބޭފުޅުން ްދެން ްީމގަ ކޮބައިތޯއޭ.

ްމިހެން ްވޯްއަޅުަގނޑު ްއަނެއްހެްންވެސް ްއޭގަ ްދަންނަވާލަފާނަން. ޓަށް

ްހިފަހައްޓަވާް ްއެގޮތަށް ްސަމީރު ްދެން ްއާދެ، ްނޫން. މައްސަލައޮތީކީ

ްދަންނަވާލަދެްއާވް ްއާދެ، ްދަންނަވާލާނަން. ްވޯަޓށް ްައޅުަގނޑު ކަމަށްވަންޏާ

 195ް.27ްހުށަހެޅުންް
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ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްގެްނދެވުން(

ް

ްކުިރއަށްގެންދިއުމަްށްްރުްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންބަް ްދެއްިވގޮތަށް ްޫރލިންގ ްތިވިދާޅުވިގޮތަށް ދެން

ނޑުް  200ްއަަަުޅގަ

ްއެދެނީްއިނގޭތޯ.ްުޝކުރިްއޔާ.ްްއަުޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން:
ް

ް

ްދަންނަވާލަދެްއވުންްއެދެން.28ްްއާދެްއެހެންވީމަ،ްުޝކުރިްއޔާ.ްހުށަހެޅުންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް205 

ް

ްސަމީރުްްންްިއއްެވވުން:އިާދރީމޭޒުް ްއަުޙމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ތިލަދުންމަތީ

ްޢަލީް ްެމންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ްމާޮޅސްމަޑުލު ހުށަހަޅުއްވާ،

ްމާލޭެގް ްރަޝީދު، ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަްތތެރި ްކޮޅުމަޑުުލގެ ވަޙީދު،

ްޝި ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު  210އީދުކުރައްވާަފިއާވްތާ، ބުހާަާޢިއްޒަތްތެރި

ްދުވަހުްން ްތަޞްދީޤުކުރާ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއިންތިޚާބު. ްރިޔާސީ ހުށަހެޅުން.

ްމީހެއްގެް ްހުރި ްމިހާރު ްމަޤާމުގައި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔކަމުގެ ފެށިގެން

ްދެމެދުގަިއް ްދުވަހާއި ްތިރީސް ްދުވަހާއި ްސަތޭކަިވހި ްހަމަވުމުގެ ދައުރު

ްށްްމީހަކުްއިންތިޚާބުކުރާންވާނެެއވެ.ލަސްވެގެންްއިންތިޚާބުްބާްއވާްއެްމަޤާމަ
ް215 

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް220 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްތިލަދުންމަތީްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރު.ްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:
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ްވަޙީދު،ްމާޅޮސްްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:ް ްޢަލީ ްމެންބަރު ްއުތުރުބުރީ މަޑުލު

ްމެންބަރުް ްމާލޭ ްރަޝީދު، ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ކޮޅުމަޑުލު

 225ް.ހާބުމުޙަންމަދުްޝި

ް

91ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

22ްްވޯޓުްދެްއވީ:

63ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

 55ް230ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްދެްންްްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއް ްއާދެ، ްފާހެއްނުިވ. ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަްށ ްމިވޯުޓގެ އާދެ،

ްވަނަްހުށަހެޅުންްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.29ް

ް235 

ް

ްސަމީރުްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީ ތިލަދުންމަތީ

ންބަރުްޢަލީްވަޙީދު،ްޢިއްޒަތްތެރިްމެހުށަހަޅުއްވާްމާޅޮސްމަޑުލުްއުުތރުބުރީގެް

ް ްޢިްއޒަތްތެކޮޅުމަޑުލުގެ ްރަޝީދު،ްމާލޭގެ ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެިރްރި

ް ްމުޙަންމަދު ްހުށަހެޅުން.ްރައްޔިތުންެގްްޝިހާބުމެންބަރު  240ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ

ްިސޓީް ްބަޔާންކޮްށފައިވާ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްމަސްޢޫލިއްޔަތު. ްމަޖިލީހުގެ

ްއަތޮޅުކައުންސިލްތަ ްރަށުްާކއި، ކައުންސިލްތަުކެގްްކައުންސިލްތަާކއި،

ްއިންތިޚާަާއިންތި ްރިޔާީސ ްމަޖިލީހުގެްޚާަާބާއި، ްރަްއޔިތުންެގ ބާއި،

ްޤާނޫނުއަސާސީއަްށް ްޤާނޫނުތައް، ްހަދާންޖެހޭ ްބޭްއވުމަށްޓަކަިއ އިންތިޚާަާބު

 245)ފަސްޮދޅަސް(ްދުވަހުެގ66ްްޢަމަލުކުރަންްފަށާދުވަހުންްފެށިގެންްގިަނވެގެންް

ްވަހުގެްތެރޭަގއިްހަދާންވާނެެއވެ.ދު
ް

ް

ްފެނިަވޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެްއވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް250 
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ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްތިލަދުންމަތީްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރު.ްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްވަޙީދު،ްމާޅޮސްމަޑުްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:ް ްޢަލީ ްމެންބަރު ްއުތުރުބުރީ  255ލު

ްމެންބަރުް ްމާލޭ ްރަޝީދު، ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ކޮޅުމަޑުލު

ްމުޙަންމަދުްޝިހާބު.

ް

93ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 35ް260ްވޯޓުްދެްއވީ:

66ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

52ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 265މިވޯޓުގެްނަތީޖާއަށްްބަލާއިރުްމިހުށަހެޅުންްފާހެއްނުވި.ް)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(.ްްްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވު

ް ްދެން ްނިޒާމާބެހ35ްްޭއާދެ، ްއެދެން. ްދަންނަވާލަދެއްވުން ްހުށަހެޅުން ވަނަ

ްނުކުތާއެއްްތ.އަތޮުޅގެްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް270 

ްިއޞްލާުޙްްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟް ްިތއުޅުްއވާ ްކުރިއަްށގެންދަވަން ްތި ްރަީއސް،ްމިހާރު ްޢިއްޒަތްތެރި

ްތިްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހީވަނީ ްައޅުަގނޑަްށ ްނުވޭތޯ. ްތަޢާރުޟުވޭތޯ ްމާއްާދއަާކއި އެްއވެސް

ްއޮތްާވް ްުބނެފައި ްވަިކގޮތަަަކަށް ްޤާނޫނެއްަގއި ްއެއީ ބައްލަވާލަންޖެހޭހެން.

ބާރަށްވުަުރެްބޮޑުްއިޚްިތޔާރުތަެކއްްނޫނީްބާރުތަކެްއްްޤާނޫނަކަށްްދީފައިްއޮތް

ްހީވަީން ްއަޅުަގނޑަށް ްހުށަހަޅާއިރުގައި ްއަޅުަގނޑުމެން ްހުށަހެޅުމެއް  275ދޭގޮތަށް

ްއަދިެއއްފަހަރަ ްުނވޭތޯ ްތަޢާރުޟުވޭތޯ ްމި ްވިސްނަންޖެހޭކަމެއްހެން. ްށްމިއީ

ނޑަްށްހީވަ ްނީ.ްބައްލަވާަލއްވާަފއިްެއއްސެިވއްާޔްރަނގަޅުވާނެހެންްއަުޅގަ
ް
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ް

ްވޯޓަްށްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަުޅަގނޑު ްއެހެންވީމަ، ްއިނގޭތޯ. ްތަޢާރަޟެއްުނވޭ ްމި  280އާދެ،

ްނިޒާމާބެޭހް ްއާދެ، ްއަމީންޢާންމު. ްކުރިއަްށގެންޮގސްދެއްވާ ދަންނަވާނަން.

ްމުޙަންމަދުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްވަޒީރުްނގެ ނުކުތާއެއް

ްނަޝީދު.

ް

 285ްކުތާ()ނިޒާމާބެހޭްނު

ް

ްވޯޓަްށްްވަީޒރުންގެްމަޖިލީުހގެްމެްނބަރުް ްމިހާރު ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެިރ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްމިހާރުްމިްޢަމަލުކުރަމުންދާްންްތިޔަްގެންދަވަީންޤާނޫނުއަސާސީ،ްއައްަސވަމުްމުޙަްނމަދުްަނޝީދުް

ްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއުވޭެނކަމަށް ްހުށަހެޅ26ްުޤާނޫނުއަސާސީ ްފާސްވުމާިއގުިޅގެންްވަނަ މުން

ްމަޤާމަށްް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްމަޤާމާއި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ  290ދެން

ްހުށަހެޅުންތަ ްބަޔާންކޮށްދީފައިހުިރ ްގޮތެްއ ކަށްްވެގެންދާނެ

ް ްއަނީާސްއެތަރުަުތީބުންކަމަށްާވއިރު، ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި މ.އަތޮުޅގެ

ްރަީއސުލްޖުމްހޫރި ްހުށަހަޅުއްވާ ްމެންބަރުްއަޙްމަދު ްޢިްއޒަތްތެރި އްޔާގެ

ް ްހުށަހެޅުން ްދެހުށަހެޅުްއވުން، ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްޢަަަނިލް 32ްމުޙަންމަދު

ް ްހުށަހެޅުން ްނުކުތާއަްށ33ްއަދި ްތިވިދާޅުާވ ްސާފުކޮށް ްހަމަ ްއެީއ .295 

ްދެހުށަހެޅުްޞީަީތަފް ްބަޔާންކޮށްފައިވާ ްކަންހިނގާނެޮގތް ްލުކޮށް ވަނ32ްްަން.

ް ްމަޖިލިސްްރަީއުސލްހުށަހެޅުމުގައިވަީނ، ްަވޒިރުްނގެ ޖުމްހޫރިއްޔާއާިއ

ްހޮވެންދެކަށް.ް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއްއ ްއަންނަ ްދެން ދެމިގެންދާނެކަމަށް

ް ްޤާނޫނުގެ ްރައްޔިތުްނެގ33ްްއަދި ްއޮތް ްމިހާރު ްމާއްދާގަިއވަނީ ވަނަ

ްާޤނޫނުއަސާީސެގް ްއާ ްމަޖިލީހެއް ްރައްޔިތުންގެ ްދެމިގެންދާނެކަމަށް  300މަޖިލިސް

ަވނަްހުށަހެޅުމަކ25ް،35ްްީ.ްދެންމެްވޯޓަށްްތިއެއްެސވިްދަށުންްހޮވެންދެން

ްމުއްދަތްްމިދެންނެވި ްދެމިގެންދާންވާ ްކަޓްޮއްފްްގޮތަށް ްހިސާބަކުން ަވކި

ްތާރީްޚ.ް ްއެ ްވާހަަކ ްއަލްޓިމޭޓަމްެއއްެގ ްއޮްތ ްދީފަިއ ކޮށްލުމަށްޓަކައި

ް 32ްއެހެންވީމަ، ،33ް ،35ްް ްވަކިނުކުެރވޭނެ ުހށަހެޅުންކަމުގަިއ3ްްމިއީ

 305ްވަން.ްޝުކުރިްއޔާ.ްދަންނަ

ް
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ް

ްދަންނަވާލަންްް:ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން ްނުކުތާއަްށ ްތިފާހަގަކުރެއްވި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި އާދެ،

ްމިް ްމިއޮތީ ްބުނެފައި ްއުިވގެންދާވާހަކަ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމިހާރު އޮތީ،

ްމެންބަރުންް ްިޢއްޒަތްތެިރ ްޢަމަލުކުަރންފެށުމާގުޅިގެން.  310ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްވަިކގޮތަކަްށްކަންބޮ ްޤާނޫނުއަސާީސގަިއ ްެތރެއަށް ްވެިކއުމެްއގެ ޑުވެ

ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުެގްބާރު،ް ްމި ްމުއްދަެތއްެގްެތރެއަށް ބަޔާންނުަުރެވޭ

ްއެކަމާް ްހިނގައިާދނެތީ ްދެމިގެން ްބާރު، ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ދެވީ.ްކޮންސަރންެވގެންްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުންްވާހަކަފުޅުދައްަކަވމުންްގެން

ް ްފ24ްެއެއީ ްއިޢުތިރާޟުކުރައްަވން ްމެންބަރުން ްހުށަހެޅުމަށް  315ޓެިވްއްަްވަނަ

ްމިގޮތަށްް ްފުރަަތމަ ްބޭނުންވަނީ ނޑު ްައޅުގަ ްއެަެހެްނވީމަ، ސަބަބަކީ.

ްހަމަްއެޑެފިނީޝަން ްބަޔާްނވެގެްނވާ ްމުއްދަތު ނޑަެއޅި ްކަ ްވަިކގޮތަަކށް ްއގައި

ވޯޓަށްްއަހާފައިްތިވިދާުޅިވްްއެްމެންބަރުްހުށަހަޅުއްވާަފއިްޮއތްްދެހުށަހެޅުމަށް

ްއާެދ،ް ްމިދަންނަވާލީ. ްމިވާހަކަ ްއެހެންވީމަ، ްދިމާއަށްދާން. އެްއޗިއްާސއި

 320ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ް

ް

ް

ްހުށަހަޅުއްާވްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްއަޙްމަދު ްއަނީސާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި މުލަކަތޮޅު

ްމުޙަންމަދުް ްމެންަބރު ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާްޢަނިލް

 325ް...ރިޔާސީްއިންތިޚާުބ،ް)ހ(.ހުށަހެޅުން،ް

ް

ް

މަޑުކޮށްަލއްާވ.ްއާދެ،ްިނޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްތ.އަތޮުޅެގްޢިއްޒަތްތެިރްއާދެ،ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް

ްމެންބަރުްޙަސަންްއަފީފް.

ް330 

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ()

ް

ްއަްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙަަސންް ްވޯޓަށް ްހުށަހެޅުން ްތިުއޅުްއވާ 35ްއްސަވަން ްއުސޫލީގޮތުްން، ްެއީއ
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ްްފީފްްވާހަކަެދއްކެވުްނ:ްޢަ ްރޫތަޢާރުޟުވާ، ްތަޢާރުޟުވާްޙާަާޤާނޫނުއަާސސީގެ ްޚިލާފަްށ އި

ްެދްއވާފަިއް ްލަާފއެއް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްފެންނަނީ ްމިއޮތް  335ހުށަހެޅުމެއްކަމަށް

ްމީގެކުީރަގއި ްއޮތްވާ ްމިހެން ްއެހެންވީމަ، ްެއްއޗެިހްޕެނަލުން. ްބައެއް ެވސް

ްނައައްަސވާްހިނަގއްޖެ.ްއެހެންވީމަ،ްމިއަށްްީކްއވެތޯއޭްތިައްއސަވަނީ.ް
ް

ް

 340ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްްް

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްެފނިއްޖެ. ނޑަްށވެސް ްއަުޅގަ ްުނކުތާ ްތިފާހަގަކުެރއްވި އާދެ،ްއާދެ،

ްުކޑަކޮށް ްއަޅުަގނޑު ްއަދި ްމީގައި... ވިސްނާލާނަން.ްްއެަެހެންނަމަވެސް

ފަހު(.ްއާދެ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެްއްރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްށްަް)ވަގުުތކޮޅަކަ

 345ްޠިންްޙަމީދު.ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްފާ

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްިޢއްޒަތްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްއިންތިޚާބާޝުކުރިއްޔާ ްރިޔާީސ ްރައީސް. ްބެހޭްތެިރ

ްްްދެއްެކވުން:ފާޠިންްޙަީމދުްވާހަކަް ްެއއީ ްއައްަސަވއިފި. ްވޯޓަށް ްމިހާރު ްހުށަހެޅުމާއ25ްްިދެހުށަހެޅުމަކަށް  350ަވނަ

28ްް ްއެހެްނވީމަ، ްހުށަހެޅުމާއި. ްހުށަހެޅުމުގައ35ްްިވަނަ ްމިއޮީތްވަނަ ވެސް

ްއިންތިޚާބާ ްނުފެނޭްރިޔާސީ ްައޅުަގނަޑަކށް ްއެހެންވީމަ، ބެހޭގޮތުން.

ްހު ްދެުހށަހަޅުމަކަށް ްއެއް ްޭއެގްކީްއވެގެްނކަމެއް ްދެން ށަހަޅުއްވާފަިއ

އޯލްޓަނޭޓިްވއެއްްހަމަްތިންވަނަްއޯލްޓަނޭޓިވްއަށްްނެެއއްެސެވންވީްސަބަބެއް.ް

 355ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް

ް

ްއާދެ،ްަވޒީރުންގެްމަޖިލިްސގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޝީދު.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 360ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް
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ްހަމަްްރުންގެްމަޖިލީުހގެްމެްނބަރުްވަޒީް ނޑުވެްސ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްުޝކުރިްއޔާ ްއާދެ،

ްމެންބަރުްްމުޙަްނމަދުްަނޝީދުް ްިޢއްޒަްތތެރި ްތ.އަތޮޅުގެ ްއަދި ްެއވާހަކަ. ްބޭނުންވީ ްދަންނަވާލަން

ްތަޢާރަްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއުސޫީލގޮތުްނ ްުނކުތާަގއި ްއެނެންގެވި ްދެންމެ ްއަފީފް ޟުވާްޙަސަން

ްރޫ ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްޚިލާފުޙާނުވަތަ ްމިއޮތް،ްއި ްލިޔުްއާވފައި ްމި  365ވާކަމަށް

ްމި ްދެއްވާފައި ްނަންބަރެއް ްމާއްދާ ްކިހިނެއްކަމެްއް، އޮތީ"ހ" ތަޢާރުުޟވަީނ

ްއޮތް ްއެދުވަހު ްޕެނަލުންްްނެތް. ްބައްދަލުވުެމއްަގއި ްކޮމިޓީގެ ޑްރާފްޓިންގ

ްހަމަ ްކިޔާދެްއވިއިުރ ްެއވާހަކަތައް ްޙުސައިން ްިރާޔީސްއެކަދީނާ ްވިދާޅުވީ، ނި

ް ްބާބެއް، ްމަޖިލީހާއިންތިޚާބާބެހޭ ްރައްޔިތުްނގެ ްއޮތީމަްއަިދ ްބާބެއް ބެހޭ

 370އެބާބުަގއިްއޮތްްެއއްަޗކާއިްމިުހށަހެޅުމާއިްތަޢާރުޟުވާހެންްތިމަންނަމެންނަށްް

ްޙުސައިންް ްދީނާ ްމިނޫންގޮތަކަށްނޫން ްއޮތީއޭ. ްބުނެފައި ްއެހެން ހީވާތީ

ްޕެނަލް ްއެއަްވިދާޅުީވކީ ްމިކު. ނޑުމެން ްމިދަންނަވާްހެްނީވމަ،ްއަުޅގަ އަދުެވސް

ް ްއިންތިވާހަކަައކީ، ްރާއްޖެ، ްއަންނަންޏާ ްބާބެަެއް ްއޮތްްޤާލީ މިހާރު

ްހުިރް ްފާސްޮކށްފައި ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްއޮތް އިޞްލާޙުކޮށްފައި

 375ބާބުތަކުގައިހުރިްއުސޫލުތަާކއިްޚިލާފުްއުސޫލުތަކެްއްނުނިންމައެއްްއިންތިޤާީލް

ްނެހެދޭނެއޭ ްއެއްެވްސްބާބެއް ްހަމަ ްޤާނޫނީގޮތުން ްމިއީ ްއެހެންވީމަ، .

ްއިންތިޤާީލް ްައއްަސވައިިފއޭ ްމިހާރުވެސް ްމިވާހަކަައކުްނެތޭ.ްމިއީ ބުރަދަނެއް

ްފާްސކޮށް ްމާއްދާތަކަކަށް ްހުިރ ްތެޭރގައި ްބާބުތަކާިއްއުސޫލުތަުކގެ ފަިއހުރި

ް ްދިމާ ްއިންތިޤާީލްހަމަ ްއެހެންނަމަވެްސ، ްތަޢާރުޟުވާ. އުސޫލީގޮތުން

ްއެހެންނޫނީްބާބެއް ްއެއުސޫލުަތްއ. ްއަންނަންޖެހޭނެއޭ ްއެބާބުތައް ްހަމަ  380ަގއި

ްއިންތިޤާލީްބާބެއްްފުރިހަމައެއްްނުވާނެއޭ.ްޝުކުިރއްޔާ.
ް

ް

ްއާދެ،ްލ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް385 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްތްތެރިްރައީްސ،ްައޅުަގނޑުްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީްއަޅުަގނޑުމެްންޢިއްޒަްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް
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16ްްްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން:ް ްއޮކްޓޯަބރު 16ްއޮކްޓޯބަުރގަިއ، ްއިންތިޚާބެްއ2668ްް، ްކުރިްނ ގެ

ްަތޞްދީޤުކުރާނެް ްޤާނޫނުއަާސސީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނިންމާއިުރގައި  390ބާއްވަން

ްއެކަ ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާތޯއޭ. ްކިހިނެއްތޯޭއްދުވަހެއް ްުނކޮްށ ން

ނޑުމެންް މިކަންކުރަނީ.ްއެީއވެސްްމަްއސަލައެއްްައޅުަގނޑަށްްފެންނަ.ްއަޅުގަ

ް ްތިބެ ްދަށުްނ16ްްމިަިތަނުގައި ްމިޤާނޫނުައސާސީގެ ްކުރިން އޮްކޓޯބަރުގެ

ްނުނިންމަވައޭ.ް ްތަޞްދީޤުކޮށް ްއަދި ްޤާނޫނުއަސާސީ ްނިންމާއިރު ކަމެއްކުރަން

ްމަނިކުާފނަށް ްއެަބއޮތޭ. ްއެދުވަެހއް.ްްއެސުވާުލ  395އެނިގވަަޑއިގަންަނވާތޯޭއ

ނޑުމެންނަށް.ް ްއެތާރީޚްްލިބިއްޖެއްޔާްވަރަށްްަފސޭހަވާނެްއަުޅގަ
ް

ް

96ްމިޤާނޫނުއަސާސީަގއިްއޮްނނަްގޮތުންްއާދެ،ްއޭަގއިްދަންނަވާލަންްޮއތީ،ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްޖެޭހް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޢިްއޒަތްތެރި ްތެރޭަގއި  400ދުވަހުގެ

ްމިްތަ ްއެހެންވީމަ، ްފޮނުވާލަން. ްއަނބުރާ ްުނކޮށް ްނުވަތަ ޞްދީޤުކުރައްވަން

ދުަވސްްޢިއްޒަތްތެިރ96ްްއަޅުަގނޑުމެންްފާސްކޮށްްނިްނމާދުވަހެއްގެްފަހުންް

ް ްިލބިވަަޑއިގަންަނވާނެ ްކުރެއްވުމާިއްމިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ކަން

ް ްއޭގެފަހުން ްއެހެންވީމަ، ްނުކުރެއްވުާމއި. ންދާނެކަމަްށްކުެރވިގެއެކަން

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަްތތެރި ްތ.އަތޮުޅގެ ްއާދެ، ްޤަބޫލުކުރަނީ.  405އަޅުަގނޑު

ްޙުސައިންްރަޝީދުްޙަސަން.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްވޯޓަށްްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްމިހާރު ްމިނަގަނީ، ްައޅުަގނޑު ްނުކުާތއެއް ްނިޒާމާބެހޭ  410ްއަޅުަގނޑު

ްއައްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްހުށަހެޅުން ްތާރީޚުތަކެްއ35ްްަސވާ ްވަިކ ްކަލަންޑަރުން ްމިއޮތީ ަގއި

ްއިޞްލާޙުކުރުމުެގް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމިތިބީ ްއަޅުަގނޑުމެން ދީފައި.

ްވަިކް ްމަޖުބޫރުވެެގންނުވޭ ްމައްޗަށް ްމިމަޖިލިސްެގ މަރުޙަލާގައި.

ްހަދަ ްޤާނޫނުއަާސސީ ްޤާނޫނުއަސާީސްްއިތާރީޚެއްެގކުރިން ނިންމާކަށް.

ްމަސަ ްއެހެންވީމަ،ްހެދުމުގެ ްމިދަނީ. ްހިނގަމުން ްމިހާރުވެސް  415އްކަތް

ްކުރިްން ްތާރީޚުގެ ްމިބުނާ ްއޮތީ ްޔަޤީންކަމެއްތޯއޭ ްކޮން އަޅުަގނޑުމެންނަށް
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ްޤާނޫ ްހަދައި ްުކޑަެވގެން ްއެންމެ ްދެންްނުއަސާސީ ނިމޭނެކަމަށް.

ްރައީސުްލޖުމްހޫރި ްއަދި ްއޭގެފަހުންތާއޭ ްފޮނުަވއިގެްނ ުދވަްސ،36ްްއްޔާއަށް

ްއަވަހަށް ްއަދިްއެންމެ ް ްތަޞްދީޤުކުެރއްޭވނީ. ްއެ ްއޭގެެތރޭގައި ވެސް

ްނެޝަނަލްް ްވިދާުޅވެފަިއވަީނ ްއަމިްއލަަައަށް  420ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްނަގާނެކަ ްމީަގިއ ްވޯޓެއްވެސް ްނުފެންނަ ްފެންނަ މަށް.ްރިފަރަމްޑަމެއްވެސް

ްޤާނޫނުައސާސީ ްަވިކްްއެހެންވީމަ، ްކަލަންޑަރުން ްއޮތްކަމެއްަގއި މިހެން

ްދީފައި ނޑުމެންނަށްްްތާރީޚެއް ްައޅުގަ ްއިޚްތިޔާރު ްފާސްކުރުމުގެ މި

ް ްމައްޗަށް ްމިމަޖިލިސްގެ ްއޭރުން ްއެބައޮތްޯތއޭ. ނޭނގިތިބެްއަނެއްާކވެްސ

ްކަ ްމަޖުބޫރޭވަިކގޮތަކަށް ްުކރަން ްމިކުރަނީ.ްްންަތއްތައް ނޑުެމން  425އަޅުގަ

ްކަލަންޑަރު ްމިގޮތަށް ްހީއެއްނުވޭ ނޑަކަްށ ްއަުޅގަ ްވަިކްއެހެންވީމަ، ން

ްޤާނޫނުއަސާސީައްށްއެހޭނެހެންނެއްްތާރީޚެއްދީފައި ްޚިލާފަށް ްއެއާއި .

ޢަމަލުކުރަންްފަށާތާްމިވެނިްމަހެއްގެްތެޭރގަިއްމިހާދުވަހުގެްެތރޭގައިްިމވެިން

ްމިހާުރް ްމިވާގޮތަކީ ްމިހާރު ްތަފާތު. ްވަރަށް ްބުނުން ްކުރަންޖެހޭނެއޭ ކަމެއް

ްއިންތިޚާބު ްޭއގެދަުށން ްދަށުން ްޤާނޫނުއަސާސީެގ ްމި  430ްޢަމަލުކުަުރަމުންދާ

ްވާހަަކްބުނަންވެގެްން ްބާްއވަންޖެހޭ ްއިންތިޚާބު ްކުރިން ްދުވަުހގެ ބާއްވަންޖެހޭ

ްއުސޫީލް ްމިދެްނނެވީ ްައޅުަގނޑު ްއެހެންވީމަ، ްމިއުޅެނީ. ްހަދައިގެން މިހެން

ްމަސައްކަާތިއް ްމިކުރާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނެހެދޭނެއޭ.ްސަބަބަކީ ްމިހެން ގޮތުން

ްމެން ްމިމަޖިލިސްގެ ްތަޢާރުޟުވެއޭ. ނަޑއެިޅގެން ްވަިކްކަ ްނެތޭ ޑޭޓެއް

 435ްނިންމާކަށެއް.ްޝުކުރިްއޔާ.ްްއިތާރީޚެއްކުރިންްޤާނޫނުއަސާސީްހާދަ

ް

ް

އާދެ،ްމިމަޖިލީހުގެްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުންްމިމަޖިލީހަށްްހުރިހާްމެންޑޭޓެްއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްދޭތެރޭގަިއް ްެއާއިއ ްއަޅުަގނޑު ްދެން ްދަްއކަވަނީ. އޮތްާވވަހަަކވެސް

ްނެތީމު.ްންކޮންމެހެ ްދަންނަވާކަށެއް ްނުކުތާއެްއްްއެއްެޗއް ްނިޒާާމބެހޭ  440އާދެ،

ްނެންގެވިންތޯ.ްމަޢާފްކުރައްވާ.ްމާޭލެގް ްަރޝީދު ްރަޝީދު.ްރިޔާޟް ރިޔާޟް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(
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ް445 

ްވާހަްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްމިެދކެވޭ ްރަީއސް، ނުޑްޢިއްޒަތްތެރި ްއަުޅގަ ްދެނުކުތާެއްއ ްަކއަށް

ްއަޅުަގނުޑްްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްގޮުތން ްއުސޫެލއްގެ ްކަމަކަށް ްބޭނުންވޭ.ްފުަރތަމަ ފާހަގަކޮށްލަން

ްއިޢު ްޔަޤީނުންވެސް ްހަމަ ްމި 35ްްތިާރޟުކުރަން ހުށަހެޅުމުގަިއްނަންބަރު

ްތާރީޚެއް ްސަބަބަކީ ްއޮތުމަށް. ްމިޮއންނަ ްިލޔެފައި ްތާރީޚެއް ލިެޔްްވަކި

 450ާޅްއެކަެމއްްނުެވްއަްއަޅުަގނޑުމެންްފާްސކުރުމަށްފަހުްދެންްއެތާރީޚެއްްފަހަނަ

ްއުފުލާ ްޒިްނމާ ްއެކަމެްއގެ ްނުހުންނާނެހިނގައްޖެނަމަ ްފަރާތެއް ްއެއްެވސް ްނެ

ްޒި ްކަމެއްގެ ްމިވެިނ ްބައެޭކްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްމިވެނި ންާމވަނީ

ްއިްނުބުނާކަމަށް. ްއެނޭގ ްއެބަ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ންތިޚާެބްއްއަދި

ް ްކޮމިޝަން ްއިލެކްޝަން ްމަސައްކަތްތަްއްއިގާަާބޭއްވުމަށްޓަަކއި ްޭއގެ މުކޮށް

 455އިޢުލާންކޮްށްޚަބާބެހޭްޤާނޫނުތައްްހަދައިްއިލެކްޝަންްާބްއވާނެްއިންތިރާވައިް

ްމިހުރިހާް ްކަެމއްކޮށް ްއަނެއް ްއިޢުލާންކޮށް ްއެމީހުން ްހޯދާ ނިޑޑޭޓުން ކެ

ްނަ ްމުއްދަތު ްއެކަށީގެންވާ ްހަމަ ްޑްރާފްޓްކުާރްކަމަކަށް ްދިރާސާކޮށް ގާނެ.

ކޮމިޓީގަިއްމިބާބުެގްމަސައްކަްތްކުރެވޭޯތްުއޅުނުއިުރގަިއްކުިރްދިރާސާތަކުްން

ފެނުނުްއަދަދުތަކާއިްެއއްޗެހިްކުރީަގއިވެްސްދަންނަވާފަިއްޮއންނާނެ.ްމިހާރުް

ް ްކޮމިަޝން ްއިލެކްޝަންސް ްޭނނގޭ ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ  460އިމުވާީންގާަާއަދި

ްކޮންއިރަުކކަމެއް ްއަޅުަގނޑުމެްންއެ. ްލިޔެފައި ްތާރީޚެއް ްއޮްނނައިރުަގއި ހެން

ްނުއުފުލުމަށްް ްމަސްޢޫލިއްޔަުތ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްއެއީ ްފާސްކޮށްލުން މި

ްހިނގައިދާނެ.ް ްބެލިގެްނ ްކަމެއްކަުމގަިއވެސް ްކުރެވޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްޒާުތަގިއް ްއޭގެ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްބާބު ްއިންތިޤާލީ ްކަމަކީ ދެވަނަ

ްމެންބަރުްއަޅު ްޢިއްޒަްތތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްވަޒީރުްނގެ ްޤަބޫލުކުރަން  465ަގނުޑވެސް

ްބޭނުމަީކް ްބާެބއްގެ ްއިންތިޤާލީ ްވިދާޅުވުން. ްއެވިދާޅުާވ ްނަޝީދު މުޙަންމަދު

ްހޯދުން.ް ްގޮތްތަެކއް ްގުޅުވާލާނެ ްއަޅުަގނޑުެމން މިދެޕޮއިންޓް

ްފަށަ ްޢަމަލުކުރަން ްޤާނޫނުައސާސީއަށް ްށްނެކަމަންވާއެހެންނަމަވެސް،

ް ްބުނަމުންދާިއރު، ްކަމެްއވެްސްއަޅުަގނޑުމެން ްއެންެމ ްއޮތް ޭއަގއި

 470އަޅުަގނޑުމެންްޢަމަލުނުކޮށްްދޫކޮށްލާްގޮތަކަށްްބަލަންޖެހޭނީްއެކަމެއްަްްހަމަް

ްބާބުް ްއިންތިޤާލީ ްނުވިއްޔާ. ްނަހަދާ ްއެގޮތަްށ ކޮންމެހެންވެސް

ސީަގިއްުނކުރެވޭނެްއެްއގޮތަކަްށވެސްްޤާޫނނުއަސާއަޅުަގނޑުމެންނަށްްބޭނުމެއް
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ްނަފީުކރުމަށްޓަކައެްއ.ް ްއުސޫލުތަެކއް ްފާްސކުރާ ްލިޔެ އަޅުަގނޑުމެން

ްމިސާ ްއެީއކީެއއް. ްކުރެިވގެްނވާނެކަމެއްނޫން ލަކަށްްއެްއގޮތަކަްށވެސް

ް ްދަންނަވާލާން، ްފަސްކުރަްއވާަފިއްއަޅުަގނޑު ްއެއްެސވުން ްވޯޓަށް  475މިވަގުތު

ްމެ ްމަޖިލީހުގެ ްވަޒީރުްނގެ ްތެޭރގައި ްކަންތައްތަކުގެ ްވާހަަކއާްހުރި ްންބަރުންގެ

ްއަޙްމަދުް ްއަީނސާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމުލަކަތޮޅު ގުޭޅގޮތުން

ްހު ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްބަލާލާއިރުވެސް، ްހުށަހެޅުމަށް ާޤނޫނުއަސާސީެގްރި

ްހިފަހައްޓާނޭ،ް ްކަންތައް ްިމވެނި ްއެވެނި ްމާއްދާގެ މަލުނުކުރާނޭ.ްޢައެކަމާބެހޭ

ްެއކަންކުރުމަ ްބާބުަގއި ްއިންތިޤާލީ ްކޮންއެއީ ްއޮެވގެންޯތއޭ.ްދަްށް  480ްއެޗްއ

ް ްކިތަންެމްކޮބައިތޯ ްއެބަުހއްޓޭ ްމިހެން ްއެހެންވީމަ، ްމައްސަލަައކީ. އޭެގ

ްކަމަކަްށް ްކުރެވޭނެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިހާރަކު ްގޮތުން ކަމެއް.ްއުސޫެލއްގެ

ްމަނިކުފާނުް ްއެނގޭ ނޑަށްެވސް ްއަޅުގަ ްދެން ްޤަބޫލެއްުނކުރަމޭ. އަޅުަގނޑު

ްމިމަޖި ްަކންތައްކުރަން.ްތިވިދާޅުވިހެން ްގިނަ ްވަރަށް ްއެބައޮތް ްބާރު ލީހަށް

ްނިންމާފައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަންނައިރު ްމިހާހިސާބަށް  485ހުރިްްއެހެންނަމަވެސް

ްފަހަތަ ްދެން ްކަންތައްތަކެްއވެްސްކަންތައްތަެކއް ްނުޖެއްސޭނެ ށް

ްއެހެންވީމަ،ް ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ. ނޑުެމންވެސް ްއަޅުގަ ހުންނާނެކަމަށް

ްދަންނަ ްރައީސް،ްއަޅުަގނޑު ްޢިއްޒަްތތެރި ްވާހަކަައކީ ްބޭނުންވާ ވަން

ްމިއުޭޅް ްހާސިްލކުރަން ްރޫާޙއި ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްހުށަހެޅުންތައް އެހެންހުރި

ްބާބުެގް ްއިްނތިޤާލީ ްކަެމއްވެްސ ްއެންމެ ްހުރަްސއެޅޭެނ  490ކަންތައްތަކަށް

ްނުވާެން ްނުބާއްވާ ްއެހެން ްެއކަމެއް ްބޭއްވޭނީ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ނަމުގައި

ނޑުމެންނަްށްޙާލަތްތަކެ ްއަުޅގަ ްބާބު ްއިންތިޤާލީ ްހޯދާފައޭ. ްއަުޅަގނޑުމެން އް

ްފާސްކޮށްފައިް ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއ ްައޅުަގނޑުމެން ބޭނުމެއްނުކުރެވޭނެ

ްނަފީކުރުމަށްޓަކަިއް ްއުސޫލުތަކެއް ްހުރި ްނިންމާފައި އަޅުަގނޑުމެން

ް ްއެްއޗެްއކަމުަގިއްއެބޭނުމަށް ްބޭނުންކުރަންއޮތް  495ބޭނުންކުރުމަށް

ންނަކަށްްނުބެލޭނެްއިންތިޤާލީްބާބަކީ.ްޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްއަޅުަގނޑުމެ

ްރައީސް.ް
ް

ް
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ްއިބްރާހީމްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި  500އާދެ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްސ.އަތޮުޅގެ

ްޝަރީފް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޢިއްޒަްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްތިންއަހަުރްްޝުކުރިއްާޔ ްވޭުތވެދިޔަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަރީއސް.  505ްތްތެރި

ްހަތަރުއަްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްވާހަކައަީކ، ްއަިއ ްދައްކަމުން ްޕާޓީތައްްހަރު ްހުރިހާ މިއަހަރު

ް ްބާއްަވއިގެން ްއިންތިޚާބެއް ްރިޔާސީ ވަަނ2668ްްޮނވެމްަބރ11ްްުބައިވެިރވާ

ދެންނެިވގޮތަށްްއިންތިޚާބުކުާރްދުވަހުންްފެށިގެންްހުންނަންވާނީްރައްޔިތުންްމި

ްވާހަކަައީކް ްމިދެެކވޭ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިައދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއކޭ.

ްނެ ްދެން ްރަްއޔިތުްންއެހެނެއް ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްނުފެނޭ ނަޑކަށް  510ހެދޭނޭ.ްއަުޅގަ

ްބާް ްމިއޮތް ްމިހާރު ްއަދި ްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަކު އިންތިޚާބުނުކުރާ

ްހޮވާްްޤާނޫނުއަސާސީގެދަށުންް ްަމޖިލީހުން ބާއްަވވާ

ް ްވެރިކަުމގަިއ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޮވެމްބަުރ11ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކުެވސް

ނޑުމެންނަށ2668ްްް ްައުޅގަ ްެއްއގޮތަކަްށވެސް ްހުންނަވާކަްށ.ްއެއީ ްފަހުން ގެ

ްމެންް ްޢިއްޒަތްތެރި ްިމމަޖިލީހުގެ ްވާހަަކއެއް. ްމިއަދާްޤަބޫލުނުކުރެވޭ  515ބަރުން

ްދައްކަ ްޤަބޫލެއްނުކުރާނަމޭ.ްްމުންހަމައަށް ްތިމަންމެން ްއެއީ. ްވާަހކައަކީ އައި

ްވަގުެތއްެވސްް ްނޫނެކޭ، ްމިދައްކަނީ ްމިހާރު ްދެން ްއައީމަ ްމިހިސާބަށް މިއަދު

ް ްމަޖިލީހުން ްމި ްފެންނަނީ ްތިހެނެއް.ްއަޅުަގނޑަށް ްނުހެދޭނޭ ްދެން 16ްނެތޭ

ްންބެއްްބާްއވަގެްކުރިންްިރޔާސީްއިންތިޚ2668ްާއޮކްޓޯބަރުްމަހުެގްކުރިންް

ް ްޕާޓީތައް ްކެންޑިޑޭޓުްންހުރިހާ ްނެރޭ ްޕާޓީތަކުން ްހުރިހާ  520ބައިވެިރވާ،

ްރައްޔިތުްން ްއިންތިޚާބުކުރާ. ްދިވެިހރައްޔިތުން ްއަދި ބައިވެިރވާ،

ް ްރައްޔިތަަކށް ްބޭފުޅަކުްއިންތިޚާބުނުކުރާ ްއެްއެވސް ވޯޓަކަށްނުދާ

ް ްމަތީމަޤާމުގައި ްވެިރކަމުގެ ްފަހުްނ16ްްދިވެހިރާއްޖޭގެ ޮނވެމްބަރުގެ

ްރައީސް،ްހުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާދެ، ްނުފެނޭ. ނޑަކަްށ ްއަޅުގަ ނާކަށް

 525ދަނީ.ްރިޔާީސްާބްއވަމުންްމިސްްސިޔާީސްޕާޓީތަުކެގްޕްރައިމަރީތައްްމިހާރުވެ

ް ްހޮވުމަށް. ނިޑޑޭޓް ްހުރިހާކަމެްއްކެ ްތަްއޔާރުެވ ްމިކުރަނީ. ކޮންަކމެއްތޯ

ް ްކުރެވޭނެ.16ްްނިމިފައި. ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމަހުގައި އޮކްޓޯބަުރ
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ްއިޞްލާޙުކޮްށްމި ްމަރުޙަލާގައި ްއެންމެފަހު ްމިހާރު ޤާނޫނުއަސާސީ

ް ްނުޖެހޭ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަްށ ްސަބަބެއްނެތް. 96ްނުނިންމެންވީ

ްުދވަހުންް ްެދއްވާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ްހުންނަާވކަށް.  530ދުވަހުގައި

ްކުރުމުއް ްވަރަށް ްދަންނަވާނީ،ްފެށިގެން ްއަުޅަގނުޑ ދަތެްއގައި

ށްވެސްްމިޤާނޫނުައސާސީްއިޞްލާޙުކޮށްްިމކުރަންްހުރިްކަންތަްއްއެމަނިކުފާނަ

ްބޭއްވެންޖެހޭނެ،ް ްބޭއްވެްނވާނެ. ްއިްނތިޚާބެއް ްރިޔާސީ ކުރެވޭނެ.

ްދައްާކް ްއެކަންނުކުރުމަށް ްކުރެވެންޖެހޭނެ. ްއެކަްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނޑުްޤަބޫކުާރްވާހަކަެއއްނޫން.ްޝުކުިރއްޔާ.ް  535ްހުއްޖަތަކީްއަުޅގަ

ް

ް

އާދެ،ްވަރަށްދެރަ.ްދެންްއަނެްއކާވެސްްބޮޑުްޮއެއވަރެްއގެްތެރެއަށްްމިދިޔައީ.ްްްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންް

ްއާދެ،ްތ.އަޮތޅުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްޝަރީފް.

ް540 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ނޑުމެން ްައުޅގަ ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެިރ ްްޝުކުރިއްާޔ

ްރަށުްްްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްބާއްވަންޖެހޭނީ ްއިންތިޚާބު ކަުއންސިލްތަކާިއ،ް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްބޭްއވުމަށްފަހުގައި.ް އަތޮޅުް ްއިންތިޚާބުތަކެއް ްމިހުރިހާ  545ކައުންސިލްތަާކއި

އެައކަށްްވޯޓެއްްނާހާ.ްއޭތިްމިހާރުްއެއޮތީްޕާކުކޮށްލާފައިްބާްއވާފައި.ްމިހާރުް

ްއެހެންވީ.ްފަހަށްްއޭގެ ްޯވޓަށް ްމިއަށް ްކީްއވެތޯ ްކުރިން ްޭއެގ ްރައީްސ، ތޯ

ްޯވޓުންް ްިމއުޅެނީ ްައޅުަގނޑުމެން ްކަންތައް. ްކުރަންވާ ްފުރަތަމަ ފުރަތަމަ

ްއެކަްން ްނިންމާފައި، ްފުރަތަމަ ްއެކަން ްަވއްކަްނުކރާތީ. ްވޯޓުން ވަގުހަދާތީ.

ްހޮވޭނީ ްރަީއސަުކ ްރަނަގޅު ްބޭއްވީމަޭއ ްޭއގެފަހުން  550ެވްސްއިޞްލާޙުކޮށްފަިއ

ްއެކަންތަްއް ްފުރަތަމަ ްރައީސް،ްއެހެްނވީމަ ްޢިއްޒަތްެތރި އަޅުަގނޑުމެންނަށް.

ްރަށުް ްއަތޮޅުް ނިންމާ. ްހޮާވ،ް ކައުންސިލްތަާކއި ްެއއްޗިހި ކައުންސިލްތަކާ

ްރައް ްއޭގެފަހުން ްނިންމާފައި ްމަޖިލިސް،ްމިބާބު ޔިތުްނެގ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްމިކަންަތއްކުރަންޖެހޭނީ.ް
ް555 
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ް

ްއާދެ،ްތ.އަޮތޅުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙަސަންްޢަފީފް.ްްހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާ

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް560 

ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙަަސންް ްމި ްއާެދ، ްރައީްސ، ްއަޅުަގނޑުމެްނ35ްްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހުށަހެޅުން

ްމިހާްވާހަކަެދއްކެވުްނ:ޢަފީފްް ްގޮުތގައި ްތަޢާރުޟްވާކަމެްއގެ ްރޫޙާްޤާނޫނުއަސާސީާއއި ްމިއޮތީ، ރު

ް ްގޮުތގައި ްޚިލާފުކަމެއްގެ ްމިބުނަނީ،ްފާހަގަިމ ްމީގަިއ ްއާދެ، ކޮށްފައި.

ް ްއިންތިޚާބު ްރިޔާސީ ްުފރަތަމަ ްބާއްވާ އޮްކޓޯބަރ16ްްުމިޤާނޫނުއަސާސީން

ްބާއްވ2668ްްަ ްކުރިްނ ްުދވަހުގެ ްިމޤާނޫނުއަސާސީްްއިވަނަ  565ނިންމަންވާނޭ.

ް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއިޞްލާޙުކޮށް ްމިައުކްދީޤްޞްތަމި ްވާހަކައެއް ކުރާ

ްމިތާރީޚެއްް ްއިނގޭީނ ްކިހިނެއްތޯ ްައޅުަގނޑުެމންނަށް ްއިނގޭތޯ. ނެތް

ްމިް ްިއޞްލާޙުކޮށް ްމިޤާނޫނުއަސާސީ ްއަދި އަންނަންވާއިރަށް

ްމިބުނާޞްަްތަ ްމީަގއި ްއެހެންވީމަ، ވާހަކަައީކ،ްްދީޤްކުރެވޭނެކަމެްއ.

ްމިޤާނޫނުއަސާސީް ްއިންތިޚާބު ްބާއްވާ ްދަށުން  570ްމިޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްިމް ްގޮަތކަށްވެސް ްެއކަހަލަ ްބާއްވަްނވާނޭ. ްކުރިން ތަސްދީޤްކުރުމުގެ

ްއިންތިޚާބުް ްމާދަމާ ްމައްސަލަެއއްނެތް ނޑުެމން ްއަުޅގަ މާނަކުރެވިދާނެ.

ްތަ ްމިޤާނޫނުއަސާސީ ްއިނގޭތޯ، ްބާއްވަންޞްަްބޭއްިވޔަސް ީވ.ްދީޤްކޮށްފަިއ

ްތަޞްަް ްމި ްނެިތްއެކަމަކު ްމީގައި ްެއވާހަކަ ީދޤްނުކުރެވި،

ްއިންތިޚާުބްދީޤްޞްަްތަ ްމީަގއި ްއިނގޭތޯ ްކުރިން ްތާރީެޚްއގެ  575ނުކުރެވޭ

ްކިހިނެއްތޯޭއް ްދެން ްއެހެންވެއްޖިއްޔާ ްެވދާނެ. ްގޮތެްއވެސް ބޭއްޭވކަހަލަ

ްިމޤާނޫނުއަސާސީް ްކިހިނެއްތޯއޭ ްމިޤާނޫނުއަސާސީެގދަށުން ހަދާނީ.

ްދީޤްނުކުރަނީސްްބާއްާވނީ.ްޞްަްތަ
ް

ް580 

ނޑަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަުޅގަ ްޢިއްޒަތްތެިރްއާދެ، ްމާލޭެގ ްދެން ްއޮްތގޮތުން ްނޯޓްކުެރިވފައި ްށ

ްއާ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރުްޠިަިމެންބަރު ްމަޖިލީހުގެ ްަވޒީރުންގެ ްއޭގެފަހުން ފް.
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ްއާދެ،ް ްޝަފީޤް. ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމ.އަތޮުޅގެ ްޭއގެފަހުން ނަޝީދު،

ްއޭގެފަހުން.

 585ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޢިއްްްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުް ްދަންނަވާލަންްއާދެ، ްހަމައެކަިނ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްރަީއސް. ްޒަތްތެރި

ްްވާހަަކދެއްެކވުން:އާޠިަިފްް ްއަޅުަގނޑުމެްންބޭނުންވަނީ، ްމިވާހަކަަދއްކަީނ ްމިވަގުތު ނޑުމެން އަުޅގަ

ްބާއްާވހިތްވޭްނުވަތަް ްކުރިން ްއިންތިޚާބެއް ހިތްއެދޭނީްމިވެނިގޮތަކަށޭ.ްމިެވނި

ްެއވާހަކަެއއްނޫން ްހިތްވާ ްޓެކްނިކަީލްލަސްކުރާ ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ .590 

ްނު ްނިޒާީމ ްވާހަކަ ްއެކަމުގެ ްނުކުެރވިދާނެ ކުތާއެްއެގްމިކަންކުރެވިދާނެ،

ް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްޝުކުރިއްާޔްގޮތުަގއި ްމިވަގުތު. މިތާދެއްކޭނީ

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.
ް

ް595 

ްއެްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތާއީދުކުރަން ްަވރަށްބޮޑަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއީ ްމާލޭގެްއާދެ، ބަޖެހޭ

ްދެްން ްެއްއޗަކަށް. ްެއވިދާުޅވި ްއާޠިފް ްއަޙްަމދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެންމެބޮޑަށްް ްވާހަަކެއއްނޫންކަންނޭނެގ ްޮގތުގެ ްހިތްއެދޭ އަޅުަގނޑުމެން

މިދެއްކެނީ.ްއެކަމަކުްގިނަްމެންބަރުންތަކެއްގެްރުހުންްއޮްތގޮަތކަށްްނޫނިއްާޔް

ްތިބޭފުޅުން ނުޑ ްއަުޅގަ ްޝުނުގެންދެވޭނެތީ ްހާމަކޮށްލަންްޢޫަޫގެ  600ރުތައް

ްަވޒީރުްނެގް ްއާދެ، ްއަުރވަނީ. ްދަށުން ްނުކުތާއެއްގެ ްނިޒާމީ މިފުރުޞަތު

ްމަޖިލީހުގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޝީދު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް605 

ްމެންބަްވަީޒރުންގެްމަޖިލީުހގެްމެްނބަރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަޙްމަުދްޝުކުރިއްާޔ ްރު

ްއެވިދާުޅވީ،ްްމުޙަްނމަދުްަނޝީދުް ްވާހަކަ.ްޤާނޫނީގޮތުންްއާޠިފް ްއޮތް ްދަންނަވަން ނުޑވެސް ްއަުޅގަ

ްހުރަހެއްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްްއެްއވެސް ްނެތޭ ނުޑމެންނަކަށް 16ްްއަުޅގަ ެގ2668ްްއޮކްޓޯބަރު

ްދަށުންް ްޤާނޫނުައސާސީގެ ްއިޞްލާޙުކުރެވޭ ްމި ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކުރިން

ްްސީރިޔާ ްާބއްވަްނޖެހޭނެއޭ ްމިާޤނޫނުއަސާސީ،ްއިންތިޚާބެއް ްއަދި  610ބުނުމަށް.
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ްމިގޮތަށްް ްމިައދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްލިޔުުމގައި ްއިޞްލާޙުކުރެވޭ މި

ްނޫނޭް ްމިހިނދަކަށް ްމިހިނދުން ްސިފަ ްޤާނޫނީ ްމިއަށް ފާސްކުރިކަމަށްިވޔަސް

ްގޮތަ ްފޮތެއްެގ ްމި ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްކަމިއަންނަނީ. ްގޮސް ށް

ްމިަކންނުވާނެކަމަށް.ްދީޤްޞްަްތަ ްއޮތީ ްދެން ްމިއަންނަނީ. ްހިސާބުންނޭ ކުރާ

ްވާނެކަން.ް ަަރު ްމިއަހަ ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްމިކަްނ ްޔަޤީން  615އަޅުަގނޑަށް

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް
ް

ް

ްޤާނޫނުއަސާީސްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފާސްކޮށްފީމެއްނޫންތޯ ްއަޅުަގނޑުެމން ްމިހާރު އާދެ،

ްޝާހީންްފާސްކުރާ ްމެްނބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްރ.އަތޮޅުެގ ްފެށިގެން،  620ދުވަހުން

ްހުށަހަ ްޙަމީދު ްދެން ްމިހާރު ްނިންމުމެއް. ްިނންމި ެގ98ްްޅުއްވައިގެން

ްޢަމަލުކުރެވެްންޞްަްތަ ްއެއަްށ ްއެހިސާބުން ްޤާނޫނުައސާސީ ދީޤްކުރެއްވި

ްއަ ްއެހެންވީމަ، ްބާޠިލްވީކަަމށް. ްއެ ްޔަޤީންކުރަންްފެށުމާއެކީަގއި ޅުަގނުޑ

ްވޮިއޑެްއެގްނުންވަނީ،ްބޭ ްޕީިރއެެޑްއނެތް ްވަކި ްދެއްެކވީ ްވާހަަކފުޅު ތިބޭފުޅުން

ް ްހުށަހެޅުއްިވ ްެވއްޓިދާނެތީ ްވޯަޓްށ24ްްތެރެއަށް ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ  625އަށް

ްކަށަވަރުކުަރްން ްމިއުޅެނީ ނޑު ްއެހެންވީމަ،ްއަުޅގަ ްމިގެންދިޔައީ. ނުދަންނަވާ

ް ްރައްޔިތުްނގެ ްއިންިތޚާބާއި ްއިންތިޚާބުްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޖިލީހުގެ

ްދެންހުރިް ްޭއގެފަހުން ްކަަށވަރުކޮށްފައި ްމިކަންތަްއތައް ްުދވަހާއި ބޭއްވޭނެ

ްއެކަަމުކް ްދެން ްމިވިސްިނގޮތަކީ. ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެީއ ްދާން. ކަންތައްތަަކއިގެން

ްރަނގަޅުް ްއެގޮތް ްޢިއްޒަތްތެިރް މިހާރު ްބައެްއ  630ެވވަަޑއިނުގަންަނވާކަމަށް

ްއަް ްހާމަކުރައްވާތީ ްމެންބަރުން ްވަރަށް ނޑު ްމިއިނީ.ްޙަަަޅުގަ އިރާްނެވފައި

ްހއ.ެގް ްަސމީރު، ްިމއޮތީ ްުފރުޞަތުއަރުވަން ްއަޅުަގނޑު ްދެން އާދެ،

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަްތތެރި ްމ.އަތޮުޅގެ ްމަޢާފްކުރަްއވާ، ްމެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި

ްޝަފީޤް،ްއެއަށްފަހުްސަމީރު.

ް635 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޢިއްޒަތްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްވަަރށް ްރަީއސް، ްނިޒާމީޙާަާތެރި ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްބެހޭްލުގައި
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ްވާްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްާމއްދާގެ ްޫދކޮށްލި ްކުރީަގއި ްމިލިބެނީ. ހަަކްނުކުތާއެްއވެްސ

 640ނުކުތާއަކަށްްއެދުނިން.ްއެކަމަކުްެއއްގޮަތކަށްެވްސްްދެކެވުނުއިުރވެސްްނިޒާމީ

ްފެނިވަޑައިގަންަނވާކަމަކަށްުނވި. ްދަންނަވާލަންްއަްމަނިކުފާނަށް ނޑު ުޅގަ

ނޑުމެންނަްށްބޭނުންވަނީ،ް ްއަުޅގަ ްލިޔަން ްބާެބްއގަިއްމިވާހަކަަތއް އިންތިޤާލީ

ްއިންތިޚާބެއްް ްމުސްތަޤިއްުލ ްމިނިވަން ްމިރާްއޖޭގައި ްމިއުޅެނީ ބޭނުންވެގެން

ްމިނިވަްން ްރާއްޖޭަގއި ްއެހެންނަމަވެސް ްހެދުމަށްޓަކައޭ. ބޭއްވޭެނގޮތް

 645ށްްހުރަސްއެޭޅގޮތަށްްމިހެންްކަބޭްއވޭނެްހުރިހާގޮތަމުސްތަޤިއްލުްއިންތިޚާބެއްް

ްޤާނޫނުއަސާސީް ްޖަހައިގެން ްތާރީޚެއް ްަވކި ްލިޔެލައިގެން ޢިބާރާތެއް

ްފާސްކޮށްލެޭވް ްމި ްނޭނގެނީސް ްދުވަހެްއވެސް ްތަސްދީޤްވާނެ ފާސްވާނެ،

ްބޭއްވެްން ްއިންތިޚާބެއް ްމުސްތަޤިއްލު ްިމނިވަން ްމިރާއްޖޭގައި ފާސްކޮށްލުމަކީ

ްހުރި ްްކުރެވެން ްމަސައްކަތަކަށް ްކަމަކަށްވާތީ،ްހުރިހާ ހުރަސްެއޅިގެންދާެނ

ްއުސޫލީގޮތުްން ްިމީއ ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓްކުރާ ްދިރާސާކޮްށ ްޚާއްަޞކޮށް  650އަދި

ްހަމަް ްއޮއްަވވެސް ްމިހެން ްމިހުރިހާކަމެއް ްމައްސަލަައކަށް، ތަޢާރުޟްވާ

ްގެންދެވުްން ްތިގެންަދވާ ްތިގޮތަށް ްއައްަސވަން ްވޯޓަށް ްމިއަށް ރިޔާސަތުން

ްބޭނުންވާގޮތަށްް ްބަެއއް ްވަިކ ްމަަސއްކަތް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްވަިކގޮތަކަށް ް،ތިއީ

ދެންްވަޒީރުންގެްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޝީދުްނޫނިއްޔަކާްނެްތް

ްއެްއގޮތްވާް ްރޫޙާ ްޤާނޫނީ ްމިތާްގޮތުންޤާނޫނީގޮތުން،  655ގަިއްނެއްއޗެްއ

ްމަނި ްމިކަމަްށ ްބޭފުަޅކު ްއެްއވެސް ްހަމަ ްއެނގޭ ކުފާނުްވިދާޅުވަން

ްހަމަް ްވާހަކަ ްއެދައްަކާވ ްއެމަނިކުފާނު ްއެކަަމކު ޤަބޫލުފުޅެއްނުކުރަްއވާ.

ް ްނުފުދޭކަން ްަތސައްރަފެއް ްއެްއވެސް ްހުރިހާްމިޤާނޫނީގޮތުން މަޖިލީހުގެ

ްއެހުންނެިވް ްމިއަުދ ްއެމަނިކުފާނު ްއެނގިލަްއވާނެ. ބޭފުޅުންނަށްވެސް

ްދިފާޢުކުރަންށާއިްމަޤާމެއްގެ ްަމޤާމު  660ފާނަށްްއެމަނިކުްސަބަބުން

ްގެއްލިދާނެީތެވް ްަރއީސްކަން ްރައީސެްއގެ ްދެއްވި މިނިސްޓަރުކަން

ްވާހަކަެއއްްޤާނޫނީްރޫޙޭ،ްޤާނޫނީ....ްހިތަށްްއެރިހާއެމަނިކުފާނުްހަމަ،ް
ް

ް

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު،ް،ްޢިއްޒަތްތެރި ްޢިއްޒަތްތެރި ްޢިއްޒަތްތެރިްމިހާރު  665މިހާރު

ްވާހަކަ ްދިމާއަފުޅުމެންބަރުން ްވަކިބޭފުަޅކާ ްދާގޮތަށްްދައްކަާވިއރު، ްެއހެން ށް
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ދިޔާމަްމިވާގޮަތކީްމަޖިލީހުގެްފްލޯރްހޫނުވާގޮތްްވަނީ.ްއެހެންްނުހައްދަވާށޭ.ް

ްއެހެންނެ ްދެއްެކވޭނެ. ްާވހަކަފުޅު ްމެންބަރުްތިހެއްދެވިޔަްސްހަމަ ިޢއްޒަްތތެރި

ްއެކަމަކުް ްދެން ްތިވިދާޅުެވވެނީ. ްވާހަކަެއއް ވަކިބޭފުޅަުކްްބޭނުންފުޅުވާ

ްއެއްޗިިހް ްއެަކހަލަ ްއެހެންެވގެންނޭ ްމިހެންވެގެންނޭ، ްޚިޔާލަކީ  670ފާޅުކުރަްއވާ

ްމިހި ްވިސްުނމުގައި ްައޅުަގނުޑގެ ްވަނީ. ްހޫުނވާގޮތް ްމި ީރްވިދާޅުވީމަ

ްމަސްޢޫލިއްޔަެތްއކަ ްއަޅުަގނުޑގެ ްވިދާޅުވަީނ، ްތިބޭފުޅުން މަޖިލީހުގެްމަށް

ްރައީ ްބެލެހެއްޓުމަކީ ްޢިއްޒަތް ްއެހެންވީމަ،ްކަރާމާތާއި ްކަމެކޭ. ްސގެ

ްހީކުރަންް ްމަޢާފްކުރައްވާެނކަމަށް ްމިޖެހުނީ. ްެއވާހަކަދަންނަވާަލން އަޅުަގނޑު

ްހުރިހާް ްނުކުތާއަށް ްނިޒާމާބެހޭ ްމިހާރު ްއެަކމަކު ްދެން ްއާދެ،  675އިނގޭތޯ.

ްމެން ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަކަފުޅުދައްަކވާއިުރ، ްއިންތިޤާލީްބަރުން އަުޅަގނުޑ

ްއަ ްމިހާރު ްދެން ްޢިއްޒަތްތެިރްބާބާބެހޭ، ްއެބައޮްތ ްދަންނަވާލަން ނޑު ޅުގަ

ްމެ ްދައްަކާވއިރު، ްވާހަކަފުޅު ްފާސްކުރެިވގެންްންބަރު ްދެންމެއަކު މިހާރު

.ްިތވިދާޅުވާްތަޢާރުްޟވާްނުވަތަްހުށަނޭޅޭނެކަމަށ26ްްހިނގައްޖެްހުށަހެޅުންް

ްއޮްތް ްެދއްވާަފއި ްއަޅުަގނޑަށް ްޕެނަލުން ްނޭހޭނެކަމަކަެށއް ްވޯޓަށް  680ނުވަތަ

ްއައްަސވާފަްލަފާގައި ްކުރެން ނޑު ްކަްއަުޅގަ 26ްްއެއްނެތް ހުށަހެޅުން،ްަވނަ

26ްް ްއޮންނާނެ.ްވަނަ ްއަތްޕުޅުމަތީގައި ްތިބޭފުޅުންގެ ްނެތް. ހުށަހެޅުމެއް

އަޅުަގނޑުްއަމިއްަލއަށްްހެދިެއއްެޗއްނޫން.ްއެހެންވީމަ،ްޭއގެްންނޭހޭނެކަމަށްް

ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެން ްއެހީ. ްވޯޓަށް ނޑު ްއަޅުގަ އިހަށްްްނެތީމަ

ް ްއެދެން. ްމިއުޅެނީ،ްއިށީނދެވަަޑިއގަތުން ްދަންަނވާލަން ނޑު  685އަުޅގަ

ްފާސްެވގެްން ްދެންނެވީަމ، ްދެންނެވީ. ްވޯޓަށް ްައޅުަގނޑު މިހެންވެގެންނޭ

ްޢަމަލުކުރަންް ްމިޤާނޫނުއަސާސީއަްށ ްމިބުނަނީ ްދިޔައީމަ ްމިހާރު އެދިޔައީ.

ް ްފެށިގެން 1ްްފަށާދުވަހުން ްފ98ްަޖެނުއަރީ ްޢަމަލުކުރަން ށާފައިާވްަގއި

ްއުވުީނއޭ.ް ްޤާނޫނުައސާީސ ްޖުމްހޫރިްއޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްވަިކް ްފާޅުކުރެްއވީ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެން  690އެހެންކަމަށްވެއްިޖއްޔާ

ް ްްވޮިއޑަކަށްްޕީރިއެޑެއްނެްތ، ްހުށަހެޅުމަށ24ްްްއަތުވެދާނެތީ ަވނަ

ް ްއަޅުަގނޑުމެން ްޚިޔާލުތަފާތުމި ްމެންބަރުން ްއުޅުނީމަ ްައހަން ވެގެްންވޯޓަށް

ްދާއިރާތަްއް ްހުރި ްއެކަމާބެހޭގޮތުން ްމިހާރު ްމިއުޅެީނ ްައޅުަގނޑު ދިޔައީމަ،
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ްއަ ްވޯޓަްށ ްެއއަށް ްޭއަގްކަވަރުކޮށްަފއި ްއެްއޗެްއ، ްލިބުނު ްޭއގެން ހާފައި،

ްއެަބިއް ްއެހެންވީމަ، ްގޮތުންނޭ. ްބަޔާންވެގެްނވާ ްމިބާބުގައި  695މިބުނަނީ

ްއެހެންނަމަވެސް ްދެން ްމިއުޅެނީ. ްގެންނަން ްތިވިދާޅުވަީންްއަޅުަގނޑު މިހާރު

ްރޫާޙް ްނޫީނވިްއޔާ ްރޫޙާ ްާޤނޫނުއަސާސީގެ ްމީގެ ްއަނެއްކާ މިހާރު

ްއުވިެގްން ްމިގޮތަށް ްމިހާރު ްެއކަމަކު ްވިދާުޅވެފައި. ްެއގޮތަށް ޚިލާފުވަނިއްޔޭ

ްއައުމެްއވީމަް ްައިއ ްއެގޮތަށް ްޚިޔާލުަގއި ްތިބޭފުޅުންގެ ްކުރީަގއި ދިޔައީމަ

ްމީގަ ްދެން ްމިހަދަނީ. ްމިހެން ްމެންބަރުންނައަޅުަގނޑު ްޢިއްޒަތްތެރި  700ށްްއި

ްއޮތީ،ް ްދަންނަވާލަން ްއަޅުަގނޑު ްއަޅުަގނޑުއެއިްއޔޭ ވިސްނިގޮަތކީ.ްްމިކަން

ްއެބަޖެހޭ.ް ްނިންަމން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިަކން ްކޮންމެގޮތަކަްސ ދެން

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ.ްއެހެންީވމަ،ްމުލަކަތޮުޅް

ްއަޅެްނިންމާލަބަލަ.ްވާހަކަުފޅުްއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢި

ް705 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްގެްނދެވުން(

ް

ްތިފެއްޓެިވްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ނޑާލާަފއި ްމެދުކަ ްވަގުތު ްިނޒާމީ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްމަނިކުފާނު

ްބޭނުންްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްަދންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްވަރަވާހަކަފުޅަކުން، ްހަމަ ްމިއަުދ ށްްވޭ

ް ްރައްިޔތުންނަށް، ްމިރާއްޖޭގެ ްވަޒީުރްސާފުކޮށް ްރިޔާސަތުން  710މަޖިލީހުގެ

ްވާހަކަފުޅުދައްް ްނުކުތާއަކުްނވެއްެޖއްާޔެވސްބޭފުޅަކު ްނިޒާމީ އެބޭފުޅަުކްްަކވަން

ްވާހަކައެއްދައްް ްދައްކާނެހާ ްހަމަ ްދޫކޮށްލައްވަީނ.ްކަވަން ްހުޅުވާލަްއވާ ފްލޯރ

ްމެންބަރުން ްއެހެން ްފެނިވަަޑއިގަންަނާވްތިބޭފުޅާއަްވެސްއަދިވެސް ށް

ް ްބޭފުޅެއްެވއްޖިްއޔާ ްހުޅުވާލަނީ.ހަމަ ްވާހަަކއެއްަދއްކަްނ ްދައްކާނެ

ްނުުކތާއެަެްއގައި ްނިޒާމީ ްލަފްޒެްއްްދެުތވެްއަޅުަގނޑުމެން ްެއންމެ  715ހަމަ

ްފުުރޞަތުދޫކޮށްލާް ްައޅުަގނޑުމެން ްމައްސަލަޖެހިފައި ބުނެލާއިރަށް

ތްގޮތަކަްށްެފއްނެޞާަާށްްއިންއަޅުަގނޑުމެންްއިށީންނަްނވީ.ްއެހެންވީމަ،ްވަރަ

ްވައްސަލާުމއަލައިކުމް.ްތިކަންތައްކުަރއްވަނީްއިނގޭތޯ.
ް

ް720 



 27 

ްމެންބަރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްެތރި ްތަފާތުކޮށްގެނެއްނޫން ްެއްއގޮތަކަށްެވސް އަޅުަގނޑު

ްމަޖި ްަވކިގޮަތަކށް ްވަކިހިސާބަކަްށ، ްއެކަަމކު ްވިދާޅުވިޔަސް. ލީހުގެްތިހެން

ްހޫނުވެގެންދާގޮތަފްލޯ ްެއއްެޗްއްރ ްައޅުަގނޑު ްގެންެދވީމާ ްާވހަކަފުޅު ްށ

ްމިހެްން ްެއކަމަކު ްދެން ްީވގޮތަީކ. ްއެީއ ްއެހެންނޫންތޯ. ދަންނަވާލަންޖެހުނީ

ް ްއެހެންވީމަ،ްމިހެން ްިމއީ. ްދެއްތޯ ްުފރުޞަތެއްނޫން  725ވާހަކަދެއްކުުމގެ

މިހާރުވެްސްއަޅުަގނޑަށްްީހވަނީްވަރަްށގިނަްބޭފުޅުންްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއަށްް

ްމަޖިލީހުެގް ްވަޒީރުްނގެ ްއެިދވަަޑއިގަންަނވާ.ް)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ްމިހާރު އެބަ

ްނަ ްވަިކގޮތެއް ނޑު ްއަުޅގަ ްކިޔާފައި އާދެ،ްްހަދަން.މެންބަރެކޭ

ްލަބަްއލަވާްއަޅެ.ކުރިއަްށގެންގޮސްްނިންމާ

ް730 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްގެްނދެވުން(

ް

ްވޯޓަްށްއެްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްމަިނކުފާނު ްދުވަހު ްއޮތް ްއައްަސވަން ްވޯޓަށް ްމިބާބަށް ްންމެފަހުން

ްއިދާރީކޮމިީޓެގްނަްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ:ް ްޑްރާފްޓްކުރާ، ްދިރާސާކޮށް ްދޫކޮށްލެްއވީ. އައްަސވާ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްޭއގެފަހުން ްއަދި ްިވދާޅުވެފައި ްވާހަކަ  735ލަފައެއްހޯއްަދވާނެ

ްޑްރާފްޓްް ްދިރާސާކޮށް ްލަފާދޭގޮތުގެްއެބައޮތް ްމިކަމާމެދުގައި ްކޮމިޓީން ކުރާ

ްއެބައޮތް ްއުސޫލީގޮުތްންްލިޔުމެއްވެސް ްއެަބއޮތް ްމީަގއި ދެްއވާފައި.

ްލިޔެފަިއް ްިމާވހަކަ ްޚިލާފުވާ. ްރޫާޙ ްޤާނޫނުައސާސީގެ ްނުވަަތ ތަޢާރުޟްވާ

ްވާަހަކް ްައއްސަާވ ްވޯޓަަަށް ްމިމާއްދާއަށް ްހަމަ ްޮއއްާވ މާއްދާތަކެްއގަިއ

 740މަޖިލީހުގެްމެންބަރު،ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްްދެއްކީމަްވަޒީރުްނގެ

ްޤާނޫނަށްް ްޚިލާފުކަމެއްނޫނޭ. ްރޫޙާ ްޤާނޫނީ ްއެއީ ްވިދާޅުވަނީ ނަޝީދު

ްވިދާުޅާވގޮތަށްނޫންގޮތަކަްށް ްއެމަނިކުފާނު ްދެްނ ފުށުއަރާކަމެއްނޫނޭ.

ްާވކަށެއް.ްމިމަޖިލީހުގެ ްނެތް ްގޮްސގެންވެްސ މަނިކުފާނަށްްްފްލޯރ

ްކު ްވަރަށްބޮޑަްށްކަމެއްެވސް ްމިހިރީ ްއެހެންވީމަ، ރެްއވޭކަށްނެްތ.

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްއަެނއްކަަމކީ ްދެން ްއިނގޭތޯ. ްކަންތައްތަްއ  745ފާހަގަކުރަންޖެހޭ

ދީްޤވާނެްތާރީޚެްއްކޮށްްއެބަްެއނގޭްޤާނޫނުއަސާސީްތަޞްހަމަްވަރަށްްސާފު

ނޑަ ްކަ ްތާރީޚެްއ ްަވކި ްއެބަބުނޭ،ްނޭނގޭއިުރގައި ްއަުޅަގނޑުެމން ައޅާފައި

ޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންަބރުްޙަސަންްޢަފީފްްއެވިދާޅުިވޮގތަށްްމިގޮތަށްްތ.އަތޮ
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ނޑުމެ ްއަުޅގަ ްކިހިެނއްޯތ ްަކންތައްތައްކުރާީންފާސްވެއްިޖއްޔާ ްނގެ

ް ްއެބަޖެހޭްޞްަްތަޤާނޫނުއަސާސީ ްައޅުަގނޑުެމން  750ީދޤްނުވަނީސް.

ްމުސްތަޤިއްލުް ްމިނިވަން ްމިރާއްޖޭގައި ްއެކަމަުކ އިންތިޚާބަކަށްދާން.

ްމަސްރަޙުއިންތިޚާބެ ްމިާރއްޖޭަގއި ްބޭްއވޭގޮތަށް ްއަޅުަގނޑުމެްންްއް އެގޮތަށް

ްކައުންސިލްތަާކިއް ްހަދަންޖެހޭ ްދަށުން ްމިޤާނޫނުއަސާީސގެ ނަޑއަޅާ ކަ

ްނިންމައިގެންް ްއިންތިޚާބުކޮށް ްއެްއޗިހި ްކޮމިޝަންތަކާ އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ

ްރައީުސލްޖުމްހޫ ނަޑއަޅާަފއި ްކަ ްވަކިތާރީޚެއް ްހަމަ ްކިހިނެއްތޯ  755ރިއްޔާްނޫނީ

ްއިނގޭޯތ.ް ްއެކަެމއްނުކުރެޭވނެ ްއެހެނެއް ްވާހަކަދެްއކީމަ އިންތިޚާބުކުރާ

ްނެގިދާނެތީވެް ްވޯޓެްއ ްމުސްތަޤިއްލު ްމިނިވަން ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިއުޅެނީ

ްއެތިބި ްއެންމެން ްމިހުރިހާ ްއަތޮޅުވެރިންނާ ްބައިތިއްބާފަިއްކަތީބުންނާ ގޮތަށް

ްވޯުޓއޮޅުވާލާް ްެއއްކަަލ ްފުރުޞަތުްްނުފޫޒުބޭނުންކޮށްގެން ެއކަންކުރާެނ

 760ްހޯދަންވެގެންްކުރާނެްކަންތައްަތއްްމިއީ.ްޝުކުިރއްޔާ.ް

ް

ް

ްއާެދ،ްރ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 765ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްައޅުަގނޑުްވަކި....،ްއައްސަލާުމއަލައިކުމްްޢިްއޒަތްެތރިްރައީސްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް
ްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް770 

ނޑަށްްދަންަނވާލެވުނީ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަޢާފްކުރައްވާ.ްސަމީރަށްފަހުްއިނގޭތޯ.ްއަުޅގަ

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްރ.އަްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްހީކުރަން ްއަޅުަގނޑު ްޢިއްޒަތްތެިރްއާދެ،ްމަޢާފްކުރައްވާެނކަމަށް  775ްތޮުޅގެ
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ްނެީގްްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްުނކުތާއެްއ ްނިޒާމީ ްއަޅުަގނުޑ ްަރީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

ްދަން ްދެވާހަކަެއއް ްކަމަކީ، ްފުރަތަމަ ޕެނަލުންްނަވާލަންެވގެން.

26ްތައްޔާރުކުެރްއވިްކަރުދާހުގައިްނެތްްމައްސަލައެއްގެްގޮުތަގއިްމަނިކުފާނުް

ްމަނިކުފާނުްްވަނަ ްއެހެންނަމަެވސް ްއެއްެސވި. ްވޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްޔަޤީންކުރަްނ، ްއަޅުަގނޑު ްހުންނާނެކަމަށް  780ހަނދުމަފުޅު

ްުނވަަތް ްވާހަކަެދއްިކިއރުގައި ްކޮމިޓީަގއި ްއިދާީރ ޝައްެކއްނުކުރަން

ްއެކޮމިޓީެގް ްއިންނެވި. ްމަނިކުފާނުވެސް މަޝްވަރާކުރަމުންދިޔައިރު

ްފާހަ ްޖަލްސާގައި ްހަމަގައިމުވެސް ްމާއްދާއަީކ26ްްގަކުރިން ވަނަ

ް ްމާއްދާއެއްނޫންކަމަާށއި ްއެހޭނެ ްވޯޓަށް ްއެގޮތަްށްއުސޫލީގޮތުން އެހެންީވމާ،

ްދަން ްއަޅުަގނުޑ ްދެން ްެއދިފައިވާނެ. ްނުކުރެްއވުމަށްެވސް  785ނަވާލަންްއެކަން

ްބޭނުންވަނީ ްކޮމި، ްމިހާތަނަށްްއިދާރީ ްމަނިކުފާނު ްލަފާ ްޓީެގ ނުޑް، އަުޅގަ

ްޤާސިްމްމިދަންނަ ްރައީސް ްމިމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަްތތެރި ްއދ.ގެ ވަނީ

ްއެހެންނަމަ ްނޫން. ްވާހަކަެއއް ްކުރެއްވި ްއެކަން ްކުރީަގިއްއިބްރާހީމް ވެސް،

ްތި ްޢައްބާސްްްއިންނެވި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްގދ.ގެ ްއިންެނވި މަޤާމުގައި

 790ށްްދާންްއޮތްްވަނަްޖަލްސާގައިްޕަބްލިކްްރިފަރެންޑަމަކ93ްްައިބްރާހީމްްވަނީް

ްމިނެޓަށްް ްފަސް ްުގޅިގެން ްމައްސަލަތަާކއި ްދިމާވި ްނެގުމަށް ްވޯޓު ވޯޓުަގއި

ްސަސް ްމަޖިލިސް ްކުރައްވާްޕެަެމުޅި ްންޑް ްތިއިންނަާވް، ްމަނިކުފާނު މިހާރު

ްއެބައްދަލުުވްން ްާބއްވާ ްބައްދަުލވުމެއް ްކޮމިީޓގެ ްއިދާރީ ކޮޓަރިކޮުޅގައި

ްއެބައްދަލުވު ްފަހުން ްއޭގެ ްފަހުން ްނިންމެވުމުގެްފަސްމިނެޓް ްނިންމެވި މުން

ްދަންނަވަންް ްގެްނގޮސްަފއި. ްކުިރއަށް ްެއކަން ްައއްަސވާ ްވޯޓަށް  795މަތިން

ްގޮތުްން ްއުސޫެލަެއްގެ ްކުރަންާވގޮތް ްކަމެއް ްމަޖިލީހުގައި ްމިއޮތީ މިއުޅެނީ

ްކަމެއްް ްދެން ްޚިލާފަށް ްއުސޫާލއި ްއެހެންވީމާ،ްއެ ްފާސްކުރަްއވާފައޭ. އެކަން

ްއަުޅގަ ްއިދާީރްގެންދެވޭނެކަމަަަކަށް ްއެެހންވީމާ، ްނުކުރެޭވ. ްޤަބޫލެއް ނޑަށް

ް ްލަފާދީފަިއވާނެ ްއެހިގެްނ26ްްކޮމިޓީންވެސް ްޯވޓަށް ްމާއްާދއަށް ވަނަ

ްކަރުދާހުގަިއް ްތައްޔާރުކުރެްއިވ ްޕެނަލުން ްއެހެންނަމަވެްސ،  800ނުވާނެކަމަށް.

ްދެްން ްެއކަމަކާއި ްއެއޮތީ. ްކުަރއްވާަފއި ްެއކަން ްމަނިކުފާނު ްނެތީމަ އެކަން

ްއި ނުޑްއަޅުަގނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްނެތިން. ްދަންނަވާކަށް ްެއއްެޗްއ ތުރަށް
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ްނުކުތާއަކީްފާހަގަކޮށް ްއަނެއް ްބޭނުންވާ ްލަން ްމުސްތަޤިއްުލް، މިނިވަން

ްމިނިވަްންއިންތިޚާަާއިންތި ްނުވަތަ ްވާނަމަްޚާަާބެއް ްއުޭޅކަމަށް ްބާްއވަން ބެއް

ްރައް ްއަންަނނީ ްފެށިގެން ްވަންޏާވެރިކަން ްކިބައިްނަކމަށް  805،ްޔިތުންެގ

ްރަށުރައް ްކަތީުބންނާއި ްފުރަތަމަވެސް ްއެންމެ ްމަގުދަްއކަން  ޔިތުންނަށް

ްއިންތި ްހަމައެކަނިްޚާކައުންސިލްތަާކއި ްޙާލަތެއްަގިއ ްނުކުރެވޭ ުބ

ްއިންތިް ްމަޖިލީހަށްްޚާަާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްރައްޔިތުްނެގ ބުކުރުމާއި

ްއިންތި ްވަންޏާްޚާަާމެންބަރުން ްގެންދަާވކަމަށް ްލަިއގެން ްކުރިއަްށ ްބުކުރުން

ނޑެއްްނުދެކެން.ްްއިންތިޚާބެއްކަމުަގއިމިއީްމިނިވަންކަމާއެކީްބޭްއވޭެން  810އަުޅގަ

އެހެންވީމާ،ްެއކަމާމެދުްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްވެސްްވިސްނާަވަޑއިގެންްމިކަްން

ްކުރިއަށްްގެްނގޮސްެދއްވާެނކަމަށްްއުންމީދުކުރަން،ްޝުކުރިްއާޔ.ް
ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަުޅަގނޑަށް ްއަޅުަގނއާދެ، ްކައުންސިްލގެހީވަނީ ްރަށު ްިތވިދާުޅވި  815،ްޑު

ްވޯޓަްށް ްމާއްާދއަށް ްފާހަަގކުރެްއވި ްކުީރގައި ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްކޮމިީޓއާިއ ްއިދާރީ ްެއކަމަުކ ްދެން ްެއއްެޗްއްޙައަހަންވީހެން. ވާލާެދއްާވ

ްދަްނނަވާލަންޖެހޭވިދާޅު ނޑު ްއަުޅގަ ްވީމަ ްއަތްޕުޅުމަތީަގިއް، ތިބޭފުޅުންގެ

ްއިދާރީްްއޮންނާނެ ްއެ ްނިންމުން. ްނިންމުނު ްއެދުވަހު ްކޮމިޓީން އިދާރީ

ްވަ ްކުރަްއވާފައިކޮމިޓީން ްައއިޑެންޓިފައި ްދެްނނެ،ްކި ނޑު ްމިވެނިްއަުޅގަ  820ވިން

ްާމއްދާތަކާ ްމެންބަރުންްއެވެނި ްޢިްއޒަތްެތރި ްފްލޯގައި ްމަޖިލީހުގެ ބެހޭގޮތުންނޭ

ްދެއްވާށޭ ްލަފައެއް ްބެހޭގޮތުން ްެއއާއި ްދެއްެކވީ. ްއިތުރުްވާހަކަފުޅު ްއަދި .

ްެއއްގޮަތކަށްވެްސް ްދެންނެވީ ްާފހަގަކޮށްދެްއވާށޭ. ްއޮިތއްާޔވެސް މައްސަލަެއއް

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްޖެނެރަލްކޮށް ްވިދާޅުނުެވ ްެއއްެޗއް ްއެްއވެސް ސްޕެސިފިކްކޮށް

ްެދން ްެދއްވީ. ްދެްއވުމެއް ްފާހަަގކުރަްއވާފަިއަވނީްދެއްވި ްއޭގައި  825ކޮމިޓީއަްށް،

ްޮކމި ްޑްރާފްޓްކުރާ ްއެދެވިގެްނާވްދިރާސާކޮށް ްހޯއްދެވުމަީކ ްލަފައެއް ޓީގެ

ްެއް ްލަފައެއް ްކޮމިޓީެގ ްޑްރާފްޓްކުރާ ްދިރާާސކޮށް ްޙަޤީޤަތުަގއި ކަމެކޭ.

ްލަފަެއއް.ް ްޕެނަްލގެ ްލިބުނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްނޫން ްލަފަެއއް ކޮމިޓީގެ

ްމިހާރު ްބަލާއިރުްްއެހެންވީމާ، ްާފސްވަމުންދާގޮތަށް ްމި ްެއް، އެބޭފުޅުން

ްފާހަަގކުރެ ްނުދަންނަވަންްފާހަގަކުރަްއވާ ްައޅުަގނުޑ ްނެތެޭކ ްމީަގއި  830ްއވުެމއް
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ް ްވާަހކަ. ްމިއުޅެނީތިވިދާޅުވި ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ކޮންމެހެންް،

ނަޑކީ.ް ްއަުޅގަ ްނޫނޭ ްމީހެއް ްއިން ްމިތާ ްޗެލެންޖްކުރަްނ ތިބޭފުޅުންނާއި

ްމާތްް ްިނންމުމުގެ ްމި ްރޫުޙގައި ްއެއް ްހަމަ ްމިުއޅެނީ އަޅުަގނުޑވެސް

ްތި ްހަމަ ްއެކަމަުކްމަޤްޞަދުގައި ްުކރަން. ްމިކަން ްއެީކގައި ބޭފުޅުންނާއި

ްދެްން ްކުރެވޭނީ. ްައޅުަގނޑަށް ްދައްކަަވިއގެން ްތިބޭފުޅުން ްގޮތެްއ  835ކުރެވޭނެ

ްއެކަމާމެދުް ްެނތް. ްކުރާނެކަމެއް ްއަޅުަގނޑު ްގޮތަކާމެުދ ްފާސްވާ ްލީމަ ވޯޓު

ްއަޅުަގނުޑް ްހަމަ ްެއކަން ްއެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ ތިބޭފުޅުންނަށްވެސް

ްވަރަށްްްކުރަންޖެހޭ ްހަމަ ްއަާދކުރަންޖެހޭނެ ްއަުޅަގނޑު ވާޖިބު

ލާޞްތެރިްކަމާެއކީަގއި.ްވޯޓަށްްއެހެންްހުރިްެއއްިޗއްަސށްްއަޅުަގނުޑްޚްަްއި

ްއަޅުަގނަޑކަްށް ްއެއްިޗއްސަށް ްހުރި ްނޭހެން ްވޯޓަށް ްއަހަންޖެހޭނީ.  840ވޯޓަށް

ްއޮްތްއެއްޗަީކ.ްއެީއް ްދަންނަވާލަން ްއަޅުަގނޑު ްއެއީ ްނޭހޭނެ.ްދެން ވޯޓަކަށް

ްކަ ްއެްއޗެްއ ްހުރި ްތަޢާުރޟެއް ްހުރި ްމިބާބުގަިއްނަޑއެިޅގެން ނުަވތަ

ްުނކުރެވޭނެކަެމއް.ްްށްހިމެނޭނެކަމަ ްެއއީ ްއަޅުަގނަޑކަށް ްއެއްޗެްއ.ްދެން ނެތް

ްފާހަގަކުރަންޖެހޭް ްމަރުޙަލާއެއްގައި ްިއންތިޤާލީ ްއެހެންނަމަވެސް، ދެން

ްކުަރން ްެއކަންތައްަތއް ްފާހަގަކޮްށގެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ  845ޖެހޭނެކަމަށްްއެްއޗެްއ

ްއެންމެންވެ ްކަންނޭނގެއަޅުަގނޑުމެން ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ްްސ އެވާަހަކް.

ްވަޙީދު.ް ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްރ.އަތޮޅުގެ ްދެން ްދަންނަވާލަން.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް850 

ްިއރާދަކުރެްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްދެން ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްމިހާރު ްހީކުރަން ްއްިވއްާޔްއަޅުަގނޑު

ވާހަކަާއިއގެންްކުރިއަށްްދެޭވަވރުްވާނެކަމަށް.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ްއެންމެްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ނ ްއަޅުގަ ްމިނެގީފުރަތަމަ ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްޑު ،ް ވަަނ22ްްަގވާއިުދގެ

ްމިާތް ްކަންތައްތަކެއް ްޚިލާފަށް ްޤާނޫނުައސާސީާއއި ްދަށުން މާއްދާގެ

ްދެންނެވުންތަްއްހިނގަމުންދާތީ ްމި ްހުށަހެޅުންތައް ްއަުޅަގނޑުެގްމި  855ވެ.ްދެން

ނާޑިއް ްއަަަުޅގަ ްވަރަކަްށ ްކޮންމެވެސް ްރިޔާސަތުން ްނިމެންދެން ދަންނަވާ

ްއޭރުްން ްއެދެން. ްއަުޑއެއްެސވުން ްައޑުެއްއސެވުމަކުން ްރަޙުުމގެ ދޭތެރޭގައި

ްމަނިކުފާނަށްް ްފަހުަގިއ ްއޭގެ ްދަންނަވާެލޭވނީ. އަޅުަގނޑަށް
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ްނޫންތޯްއެނިގވަަޑއި ްތަޢާރުޟުޭވތޯ ްޤާނޫނުއަސާސީާއއި ގަންަނވާނީ

ްތެދެ ްބުނީ ްފުރަތަމައަޅުަގނޑު ްއެންމެ ްދޮގެއްތޯ. ްއްތޯ ނުޑްއަކަމަކަށް  860ޅުގަ

ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްކޮމިޓީންް، ްއިދާރީ ްމަޖިލީހުގެ ޚާއްޞަ

ްއެައކަްށް ްބޭފުޅަަކަަށް ްއެްއވެސް ްހަމަ ްގުޭޅޮގތުން ްިލއުމާއި ފޮނުއްވާފަިއވާ

ނުދެވޭެނއޭ.ްއެްިލއުމާއިްބެހޭގޮތުންްއެްއވެސްްަކމެއްްކުރާކަްށްްވާލާއެއްހަަަ

ްބޭފުޅަކަްށް ްއެްއެވސް ްެއވާހަކަ ްއެހެންވީމާ، ްނޫނޭ. ްއޮްތކަމެއް ނުކުރާކަށް

ްަރއީސްއަްށވެސްނުދެއްކޭނެ ްިޢއްޒަތްތެރި ްއޭ. ްމަތިްން. ްދެފަަހރެއްގެ  865ަރއީސް

ްމިާބއް ްައޅުަގނޑު ްއޭތި ްއެހެްނވީމާ، ްދައްަކަވއިފި ްދެްންއެވާހަަކ ވަނީ.

ްރަްއޔިތުް ްމިނަގަނީ ްަގވާއިދުްއަޅުަގނޑު ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްޞަ ްންގެ މިއީް،

ްގޮތުން.ް ްހާމަކޮށްިދނުމުގެ ްދާކަމަކަށްވާތީވެ ްޚިލާފަށް ޤާނޫނުއަސާސީާއއި

ް ްކިޔައިޭދ2ްްގަާވއިދުގެ ްމިތާ ނޑު ްއަޅުގަ ްކޮންމެހެން ްމިއީ ްމާއްދާ ވަނަ

ްމިތަނުގަ ްކުރީަގއި ްތަންކޮޅެއް ްމިއީ ްނޫން. ްއދ.ެގްއެްއޗެއް ްއިްނނަވާނެ  870އި

ނޑުމެްނެގް ްައޅުގަ ްއެކަމަކު ްއިބްރާހީމް ްޤާސިމް ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ރައީސްްރިޔާސަތުންްހޮވުމުންްމިހާރުްވަޑަިއގެންްއިންނަވަނީްރިޔާސަތުަގއި.ް

ްކޮބައިކަެމްއް ްވިދާޅުިވ ްއަމިއްފުޅަށް ްއެމަނިކުފާނު ްދުވަހެްއަގއި އިންނެވި

ްމިކުރާ ްމަސައްކަތާމަސައްކަތަކީްއަހަރުމެން ްއެ ްއެމަނިކުފާނުް. ބެހޭގޮތުްނ

ްއެޖެންޑާައކީވި ްމަޖިލީހުގެ ްދާޅުވި ް)ހ(2ްް، ްއެޖެންޑާއަކީ ްމަޖިލީހުގެ  875)ހ(

2664ްް ްއެއްކޮްށ19ްްޖުލައި ްމަޖިލިސް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްދުަވހު ވަނަ

ްޤާނޫނުއަސާސީް ްވާފަދައިްނ ްލިއުމުގައި ްފޮނުވި ްމަޖިލީހަށް އެ

ްމަސަްއކަތޭ ްޤާނޫނުއަސާސީްއިޞްލާޙުކުރުމުެގ ްމިކުރެވެީނ ްއެހެންވީމާ، .

ްއެހެންވީމާ،ް ްނުލެވޭެނއޭ. ްުއވަެއއް ްޤާނޫނުއަާސސީ އިޞްލާޙުކުރުމޭ

ްޖެހިލާނަންް ްއަޅުަގނުޑ ްއެހެންވީމާ، ްބާްއާވލަނީ. ްމިފޮތްވެސް  880އަޅުަގނޑު

ްދެންމެް ްަރއީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްޤާޫނނުއަސާސީ. ްއެއީ ްފޮތަށް ތިންވަނަ

ްވިދާޅުެވއްޖެ ްހަމަ ްމިްްމަނިކުފާނު ްބަހުން ްިދެވހި ްފަށުވި ްރީިތ ވަރަށް

ްކޮންމެހެންް ްއެއީ ްދާކަން. ްއިޞްލާޙުވަމުން ްމާއްދާަތްއ ޤާނޫނުއަސާސާސީގެ

ްމިއޮތީް ްނޫން. ްއޮޅުންއަރާެނކަމެްއ ްއެއީ ްވިދާޅުނުވިޔަްސ މަނިކުފާނު

ް ްމަްއޗަށް ްއޭގެ ްއަދިެވސް  885މަލުކުރަމުންދާްޢައަޅުަގނޑުމެންނަށް
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މަލުކުރެވޭްޤާޫނނުއަސާސީައކަށްްޢަަަކީްޤާނޫނުއަސާސީ.ްމިްޤާނޫނުއަސާސީއަ

ްދައްާކކަށް.ް ްމިވާހަކަ ްނުތިބޭނެ ްމިތާކު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިތަނުގައި ނުވިނަމަ

ްގޮުތަގިއް ްެއްއޗެްއގެ ްދިރޭ ްމިއީ ްއޮތީތީވެ ްދިރިދެމި ްއަދި ްޤާނޫނުއަސާސީ މި

ްމިތިބީ.ްޢަަަ ްމިތާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއޮތީީތވެ ްގޮުތގައި ްއެްއޗެްއގެ މަލުކުރެވޭ

ްނިކަމެ ްމިހުރީްއަދި ްވާހަކަދަްއކަން ްމިތާ ްކޮޅަށްތެދުވެ ނޑު ްއަޅުގަ  890ތި

ްފަސޭހަް ްަޞރީޙަ ްވަރަށް ްމީަގއި ްމަޢާފްކުރަްއވާ. ްރަީއސް ޢިއްޒަތްތެަެރި

ް ްއެބަބުނޭޢިަިދިވެހި ްބާރާތުން ްމަޖިލީހުންް، ްޚާއްަޞ ރައްޔިތުްނގެ

ްފޮނުވާކަމެްއް ްތަޞްދީޤްކުރުމަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ފާސްވެގެން

ްނުފޮނުވާްތަޞްދީޤްނުކޮ ްއަނބުރާ ްިވސްނުމަށް ްއެމަްއޗަށް ްއަލުްނ ްއަދި ށް

ްބެލެވޭނެއޭ.96ްް ްކުރެވުނީކަަމށް ްތަޞްދީޤް ްއެކަމެއް ްހަމަެވއްޖެނަމަ  895ދުވަސް

ްމިހާރުް ްނަގާނަން ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްބާްއާވލާނަން. ްމިފޮތްވެސް އަޅުަގނޑު

ްކުރިއަްށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދަށުން ްމިޤާނޫނުއަާސސީގެ އަޅުަގނޑުމެން

ނުޑްގެން ްއަުޅގަ ްމިއީ ްބާބު. ްމަޖިލީހުގެ ްަވޒީރުންގެ ްމިއީ ްދެން ްއެތި. ދިޔަ

ްމިއުޅެީން ްައޅުަގނޑު ްމަޑުކޮށްލަްއވާށޭ ްދަންަނވާލިން ްަވޒީރަކަށް ކޮންމެވެސް

ްނިކުމެވަަޑއިގަންަނވަން ްިމތަނުން ްނުކުންަނވާފައި ްވާހަަަަކްއެަވޒީރު  900ޖެހޭ

ްިމއޮންނަނީ ްމީގައި ްދަންނަވާލާށޭ. ްަވޒީރުް، ްެއއީ ްމަޖިލިސްްމިބާބުގެ ން

ްސުރު ްއަރިމަތީ ްވަްޚީަީއެބާބުގެ ް)ހ(އަީކވެސް ްއެކެްއގެ ްމަޖިލިސް ް،ޒީރުންގެ

ް)ށ( ްމެންބަރުންް، ްމަޖިލީހަށް ްވަޒީރުންގެ ްމިބުނަނީ ްަގއި ް)ނ( )ނ(.

ްޢައްަޔނުކުރުމަށްޓަކަިއް ްމަޖިލީހަށް ްަވޒީުރންގެ ޢައްޔަނުކުރަްނވާނީ

ް ްރަޤަސްދުްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްނަންތަްއ ްމީހުންގެ  905އްޔިތުންެގްކުރާ

ްރު ްއެމަޖިލީހުގެ ްހުށަހަޅާ ްޢިއްޒަތްތެިރްހުަުމަޖިލީހަށް ްދެން ްލިބިގެންނޭ. ން

ްބަލާއިރުަގިއް ްދުވަަހށް ްފާސްކުރި ްމިތަނުން ްމާްއދާ ްމި ނޑު ރައީސް،ްއަުޅގަ

2668ްް ްއަހަުރގެ 3ްްވަނަ ްމަހުގެ ްމިއޮންނަންވާީނ2ްްަވނަ ްދުވަހު ވަނަ

ްއަް ްމާނައަކީ ްއޭގެ ްތަޞްދީޤްކުެރވިފަ. ްމަނިކުފާނަށްްއޮޓޯއިން ޅުަގނުޑ

ް ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާްތަޞްދީޤްކުރަނ7ްްްފޮނުވުމަށް  910ދުވަސް.96ްްދުވަސް

ް ްެކނޑީމ97ްައެހެންވީމާ، ްހެންވީމައެް،ދުވަސް ްފެށިގެންްމިވަް، ގުުތން

މިދެންނެވީްއަތޮޅުތަކުންްހޮިވވަަޑިއގެންފަިއްނެތްްބޭފުޅުންް،ްހުރިހާްވަޒީރުން
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ް ްމިވާހަކަ ްފަހުން ްއަޅުަގނޑު ްއެދެންްއަދި ނޑު ްއަުޅގަ އަންނާނަން.ްމިވަގުތު

ްޚިލާފުވާެން ްޤާނޫނުއަސާސީާއއި ްނިކުމެވަޑަިއގަތުން ްވަޒީރުން ހުރިހާ

ްމިީއް ްނަންގަވަްނވީ ްބޭފުޅުން ްހުރިހާ ްމީގައި ްއެހެންވީމާ،  915ތިއްބަަވއިފިއްާޔ.

ްތިއްބަާވް ްމިހާރު ްއެހެްނވީމާ، ްދާކަމެއް. ްޚިލާފަށް ޤާނޫނުއަސާސީާއއި

ާސސީާއިއްޚިލާފަށްްކުރެވޭކަމެއް.ްެއްއެވސްްވަޒީަރކަށްްތިއްބެވުމަކީްޤާނޫނުއަ

ްއެވާަހަކް ްއެހެންވީމާ، ްނީނދެވޭނެ. ްނުެގން ްހޮިވވަަޑއި އަތޮޅަކުން

ންްމިއުޭޅްދަންނަވާލަން.ްދެންްއިްއޒަތްެތރިްރައީސް،ްައޅުަގނޑުްދަްނނަވާލަ

ްވާހަކަައކީ ްިމވާަހަކް، ްއެތެރޭގައި ްމިތާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވަރަކަްށ  920ކިތަންމެ

ްޤާނޫނުއަސާސީްދެއް ްވަނީ ްއެއްފަހަރު ްމިއަދު ްވީނަމަވެްސ ކިކަުމގައި

ްއެވޯޓަީކެވްސް ްވެއްޖިއްާޔ ްއެހެންކަމަށް ްވޯޓުަނގާފައޭ. އުވާެލވުނުކަމަށް

ްކޮންމެވެް ްއޮންނަންވާނެ ްއޭަގއިވެސް ްއެއްޗެއް. ްނެގި ްވަރެްއެގްމިތަނުން ސް

ްއެއާް ްހަމަ ްމީގެއަެގއް. ްކުރީދުވަހެްއަގއި ްމީގެ ްއަުޅަގނޑުމެން އެންެމްްއެކު

ްމާއްދާް ްއެ ްކިޔާަފއި ްއިޞްލާޙުކުރަނީއޭ ްޤާނޫނުއަާސސީ ްކޮޅުގައި  925ފުރަތަމަ

ްލިބިގެން.ް ްއަޣްލަބިްއޔަތު ްއަހަިއގެން ްވޯޓަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ލިއުނީވެސް

ްހުރިހާް ްމި ްަހމަ ްއެާއއެކު ްއަދި ްދެން ްައގެއް. ްއޮންނަންވާނެ އޭަގއިެވސް

ްއެް ްެއ ނޑު ްއަުޅގަ ްޮބޑަްށ ްއެންމެ ްބާރުއަާޅްއެްއޗަކަްށވުރެން ްޮބޑަށް އްަޗކަށް

ްެއް،ްމާއްދާ ްމާއްދާއެއް. ްއިންނަ ނޑަެއޅިފައި ްކަ ްއަުޅަގނޑަށް ްޚާއްޞަ ެއއީ

 930ްމާއްދާއަކީްއެއީްޢިްއޒަތްތެރިްަރއީސް.....

ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެަެރިްމެންބަރުްތަންކޮޅެއްްދިުގވެއްެޖކަމަށްްޤަބޫލުކުރެވޭ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 935ްށްްެގންދެވުން()ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަ

ް

ްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްނޫން ނުޑްްނޫން، ްއަުޅގަ ްއޮްތވަުރ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްމިވާހަކަ

ްމިއީްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޕޮއިންޓް.ްމިްހާމަކޮށްލާނަން ްފަހު ްމިއީ ްމަޢާފްކޮށްދެއްވާ ްޕޮއިންޓޭ ފަހު

ޖެހޭނެްމިޤާނޫނުއަސާސީްްެއވޯޓު،ްޑުމެންްފާސްކޮށްފައިްއޮތްްވޯޓެއްްއަޅުަގނ

ް ްއޭަގއި ްއެްއޮގތަކަށް ްކޮންމެވެސް ނުޑްޢަަަނިމޭއިރު ްއަޅުގަ  940މަލުކުރެވެން.
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ް ްނަގ65ްަމިދަންނަވަނީ ްވޯޓު 19ްްިއގެން ،ްގައ2667ްްިނޮވެމްބަރު

ް ްއެީއ ްރާއްޭޖެގ215ްްއަޅުަގނޑުމެން ްދެަދއުރު ްެނގީމު ްޖަލްސާގައި ަވނަ

ްކުރިމައްޗެް ްމީހަކަށް ްހުރި ްކޮށްފައި ްއަދިްރައީސްކަން ްުނލެވޭނެއޭ އްެވސް

ްނު ްވޯޓުރައީސްކަމެްއވެސް ްދެ ްމި ްކުެރވޭެނއޭ. ްނެގިްމިކަމާ، ބެހޭގޮތުން

ްއެހެންނޫނީް ްވިދާޅުަވން. ްމިއަދު ްޖެހޭނެ ްރަީއްސ ްވާނެގޮެތއް  945ވޯޓަށް

ްމޭޒުކޮުޅް ްރައީސްގެ ްޖެހިދާނެހެން ްއަަަުޅަގނޑަށް ްހީވަނީ އަޅުަގނޑަށް

ްހިފައި ްބަޑި ްމަޑުކޮށްަލން. ްޮގސް ްފިސްޯތލަމައްޗަށްެވސް ހިފައިގެްންްގެން

ްކަންތައްތަްއް ްކުރާ ްފަހަރު ްބައެއް ްމިސަރުކާރުން ްމިހާރު ްޢާންމުން ނޫނިއްޔާ

ްއަިދް ްކުެރވިދާނެ. ްއެކަން ްކެރިވަަޑއިގެންިފއްޔާ ްމަނިކުފާނަށް ކުރަްއވާގޮތަށް

ްމީހަކުވެސްއަޅުގަް ްކިތަންމެ ްނޫނަސް ްނޑު ްކުރީް، ްނޫން ްރޭ  950މިހާރު

ްމަގުމަްއޗަށްް ްބަަޔކު ްމަރާލާ....ްރެއަުކވެސް ްުކއްަޖކު ްކުޑަކުޑަ ްހަމަ ްނުކުމެ
ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު....ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް955 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްއެުކއްޖާްކޯމާއެްއަގއިްބާްއވާފަިއްމިހާރުްވަޅުލައިފި.....ްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް
ްްން:ޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވު

ް960 

ް

ނުޑްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަުޅގަ ްެދން ްއެހެންވީމާ، ްެއހެންނޫންތޯ. ްދިުގވެއްޖެ ްވަރަށް މިހާރު

ްއެދެން.ް ްއިށީނދެވަަޑއިގެންެދްއވުން ްެއދެން، އިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްވުން

ް ްމިހުށަހެޅުން ްދެން ނޑު ްއަުޅގަ ްވޯޓަްށ27ްްއާދެ،ްއެހެްނވީމާ،ްމިހާރު އަށް

 965ންސިލްެގްގެންދާނީ.ްދެންްތިވިދާޅުާވްކައުދެންްކުރިއަށްްދަންނަވާފައިްދެންް

ނޑުްދަންނަވާލަންް،ްކަންތައްތައްަްްކުިރއަށް ވަަންހުށަހެޅުމަށ27ްްްއަަަުޅގަ

ްވޯޓަށްްދަންނަވާލަދެްއވުމަށް.ް

ް
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ް

ްމެންބަރުްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ްސަމީރުްްތިލަދުންމަތީ  970އަްޙމަދު

މާޅޮސްމަޑުލުްއުުތރުބުރީގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު،ްްހުށަހަޅުއްވާ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްރަޝީދު،ްމާލޭގެ ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ކޮޅުމަޑުލުގެ

ްޝި ްމުޙަންމަދު ްއަޮތުޅްްހާބުްމެންބަރު ްހުށަހެޅުން. ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ

ްަކއުންސިލްތަކަ ްސިޓީ ްަކއުންސިލްތަކާިއ ްރަށު ށްްކައުންސިލްތަާކއި

ްދުވަހުްން ްތަޞްދީޤުކުރާ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއިންތިޚާބުކުރުން.  975މެންބަރުން

ފެށިގެންްލަސްވެގެންްތިންްމަސްދުވަހުްތެރޭގައިްޤާނޫނުއަާސސީގެްއަްށވަަން

ްހިންގުމަށްް ްކައުންސިލްަތއް ްހިންގުން"ްގަިއވާ ްއުސޫލުން ބާބު،ް"ލާމަރުކަޒީ

ްމެ ްގޮުތގެމަތިން ްޤާނޫނުގަިއވާ ްމަޤާމުތަކަށް ންބަރުންްބޭނުންވާ

ްއިންތިޚާބުކުރާންވާެނއެވެ.
ް980 

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް985 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްތިލަދުންމަތީްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރު.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްވަޙީދު،ްމާޅޮސްމަޑުްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު: ްޢަލީ ްމެންބަރު ްއުތުރުބުރީ ލު

ްމެންބަރުް ްމާލޭ ްރަޝީދު، ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ކޮޅުމަޑުލު

 990ްހާބު.މުޙަންމަދުްޝި

ް

94ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

36ްްވޯޓުްދެްއވީ:

62ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

 48ް995ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް
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ް

ް)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ްްވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްކެް ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

ްދަންނަވާލަދެްއވުންްއެދެން.34ްްހުށަހެޅުންް،34ްއާދެ،ްދެންް

ް1000 

ް

ްމެންބަރުްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހަޅުއްވާްްމުލަކަތޮޅުގެ ްއަޙްމަދު ްއަނީސާ

ްިޢއްް ްއަނިލްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ޒަތްތެރި

ްމުއައްަސސާތަްއް ްމަޤާމުތަކާއި ްއެހެނިހެން ްހުށަހެޅުން، ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ

ްދެމިއޮތުން ްކަންަތއްތަްއް، ނަޑއަޅާަފިއވާ ްކަ ްވަިކގޮތަކަށް ްމިބާބުގައި  1005)ހ(

2ްމިްޤާނޫނުއަސާސީައށްްޢަމަލުކުރަންްފަށާތާްއެންމެްގިނަެވގެންްްފިޔަވަިއ،

ހަރުްދުވަހުގެްތެރޭަގއިްމިްޤާނޫނުއަސާސީގަިއވާގޮަތށްްމަޤާމުތަކަށްް)ދޭއް(ްއަ

ްމިް ްއަދި ްނިންމައި، ްއިންތިޚާބުކޮށް ްނުވަަތ ްޢައްޔަންކޮށް މީހުން

ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއް ްމި ްމުއައްސަސާތައް ްބުނެފައިާވ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ް ްުނވަތަ ްއުފައްދައި ަާްބުނެފައިވާގޮތަށް ް)ށގާ ްނިންމަންޖެހޭނެއެވެ.  1010(ްއިމުކޮށް

ްމިް ްމަާޤމުތަކަށް ްއެންމެހައި ްުބނެފައިވާ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި މި

ްމީހުންް ްގޮތަށް ްބުނެފައިވާ ްމިބާބުގައި ްނުވަަތ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްޤާނޫނުއަސާސީައްށް ްމި ްނިމެންދެން ްއިންތިާޚބުކޮށް ްުނވަތަ ޢައްޔަންކޮށް

ހުންްޢަމަލުކުރަންްފަށާއިރުްޢައްޔަންކޮށްފައިވާްުނވަތަްއިންތިޚާބުޮކށްފައިވާްމީ

ްމިބާބުް ް)ނ( ްދެމިތިބެވިދާނެެއވެ. ްމަޤާމުަގއި ްވަިކގޮތަަކްށްއެމީހުންގެ  1015ގަިއ

ނަޑއަޅާފައި ްތެރެއިންްކަ ްކަންތަކުެގ ް،ނުާވ

ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއް ްމި ްމުައއްސަސާތަްއ ްބުނެފަިއވާ މިޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ް ްނުވަަތ ްއުަފއްދައި ްބުނެފައިވާގޮތަށް ްމިބާބުގައި އިމުކޮްށްގާަާނުވަތަ

ްނިމެންދެން ްއުފައްދާފައިާވް، ްފަށާއިރު ްޢަމަލުކުރަން ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް މި

 1020ްއިމުކޮށްފަިއވާްމުއަްއސަސާތައްްދެމިއޮންނާނެެއވެ.ގާްނުވަތަް

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް
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 1025ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްކަތޮޅުްމެންބަރުްއަނީސާްައޙްމަދު.މުލަްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްމެންަބރުްމުޙަންމަދުްއަނިލް.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް1030 

94ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

64ްްވޯޓުްދެްއވީ:

19ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

67ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް1035 

ް

ްދެންްްއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެް ްއާދެ، ްފާސްވެއްޖެ. ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

ްދަންނަވާލަދެްއުވންްއެދެން.37ްްހުށަހެޅުންް

ް

ް1040 

ްމެންބަރުްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހަޅުއްވާްްމުލަކަތޮޅުގެ ްއަޙްމަދު ްއަނީސާ

ްމު ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި ްއަނިލްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޙަންމަދު

ްހިންގުން ްއުސޫލުން ްލާމަރުކަޒީ ްހުށަހެުޅން. .ްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ

ްހިންގުމަށްޓަކަިއ،ްް ްުއސޫލުން ްލާމަރުކަީޒ ްާދއިރާަތއް ްއިދާރީ ްދިވެހިރާއްޖޭެގ

ްކައުންސި ްއަތޮޅު ްގޮުތގެމަތިން ްޤާނޫނުއަސާސީަގއިާވ ްްލތަކާއިމި  1045ރަުށް،

ްކައުންސިލްތަާކއި ްއި، ްކައުންސިލްތަްއ ްބާއްާވްސިޓީ ންތިޚާބުުކރުމަށް

ް 2669ްްއިންތިޚާބު ްބާއްާވ1ްްޖުލަިއ ްކުރިން ްދުވަހުގެ ވަނަ

ްނިންމަންވާނެއެވެ.
ް

ް1050 

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް
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ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 1055ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްނީސާްައޙްމަދު.ްމުލަކަތޮޅުްމެންބަރުްއަްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްމެންަބރުްމުޙަންމަދުްއަނިލް.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

94ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 61ް1060ްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

15ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 1065ނަތީޖާއަށްްބަާލއިރުްމިހުށަހެޅުންްފާސްވެއްޖެ.ް)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ްްމިވޯޓުގެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއާދެ.،26ްަދންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.26ްްއާދެ،ްދެންްހުށަހެޅުންް

ް

ް

ްސަމީރުްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްއަްޙމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ތިލަދުންމަތީ

 1070ގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު،ްހުށަހަޅުއްވާްމާޅޮސްމަޑުލުްއުުތރުބުރީ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްރަޝީދު،ްމާލޭގެ ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ކޮޅުމަޑުލުގެ

ްހުށަހެޅުން؛ް ްތާއީދުކުރަްއވާފަިއާވ ްޝިހާބު ްމުޙަންމަދު މެންބަރު

ްމަޤާމުގަިއް ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއި

ް)ހ( ްގޮުތގެމަތިން،ްް-ދެމިތިބުން، ްބަޔާންކޮށްފަިއާވ މިބާބުގަިއ

ްގޮތުގެމަތިްން ްމިޤާނޫނުއަސާސީގަިއާވ ްހޮުވމަށް  1075ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކު

ްހުރިް ްމިހާރު ްބޭއްވެންދެން ްއިންިތޚާބު ްރިާޔސީ ބާއްވާ

ްގޮުތގަިއް ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއި

ްމިހާ ްތެރެއިންްއިންތިޚާބުކޮށްފައި، ްމެންބަރުންގެ ްތިބި ުރ

ްމި ްމައްދާ ް...ްވަނަ ްމަޖިލިސް"ްމިބާބުގެް)ްޤާނޫނުއަސާސީގެ "ރައްޔިތުންގެ

ްއަދާކުރަމުންނުދާ،4ްް ްމަޤާމެއް ްބަޔާންކޮށްފަިއވާ ްގައި ް)ރ( ްމާއްދާެގ  1080ވަނަ
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ްމަޤާމުގަިއް ްއެބައިމީހުންގެ ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުެގ ރައްޔިތުންގެ

އްދާގެް)ހ(ްގަިއވާްގޮުތގެމަތިންްރައްޔިތުންެގްމިްމާްް-ދެމިތިބެވޭނެއެވެ.ް)ށ(

.ްވަަންދެމިތިބޭއިރު،ްޤާނޫނުއަާސސީގެް..މަޖިލީހުގެްމެންބަރުންްމަޤާމުގައިް

ް ްމަޖިލިސް"ްމިބާބުގެ ް)ް"ަރއްޔިތުްނގެ ް)ރ(ްަގިއ4ްްމާއްދާ ްާމއްާދގެ ވަނަ

ްމަޖިލީހުގެް ްސަބަބުްނ ްގެންދިއުމުގެ ްއަދާކުަރމުން ްމަޤާމެއް  1085ބަޔާންކުރާ

ްމެންބަރަކުްމެންބަރު ްޮގނިޑައށް ްއެ ްހުސްވެއްޖެނަމަ، ނޑި ްގޮ ކަމުގެ

)ެއއް(ްމަސްދުވަުހގެްތެޭރގަިއްަބއިއިލެްކޝަނެްއ1ްްއިންތިޚާބުކުރުމަށްޓަކަިއް

ްބާއްަވއި،ްއެްޮގނިޑއަށްްމެންބަރަކުްއިންތިޚާބުކުރާންވާެނެއވެ.
ް

ް1090 

ްއެދެން.ްްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 1095ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްތިލަދުންމަތީްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރު.ްްްްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްވަޙީދު،ްްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު: ްޢަލީ ްމެންބަރު ްއުތުރުބުރީ މާޅޮސްމަޑުލު

ްމެންބަރުް ްމާލޭ ްރަޝީދު، ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ކޮޅުމަޑުލު

ްބު.މުޙަންމަދުްޝިހާ

ް1100 

99ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

22ްްވޯޓުްދެްއވީ:

13ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

58ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް1105 

ް

ްހުށަހެޅުންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްާއދެ، ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިުރ ްނަތީޖާއަްށ މިވޯޓުގެ

ްދެން.ްދަންނަވާލަެދއްވުންްއ31ްެ



 41 

ް

ް1110 

ްމުލަކަތޮޅުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު...ްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:
ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަޑުކުރަްއވާ. ް)ަވގުތުކޮަޅކަްށފަހު( ްހުށަހެޅުން 33ްއާދެ، ،33ް

 1115ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ް

ް

ް

ްއަނީްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހަޅުއްާވްމުލަކަތޮޅުގެ ްއަޙްމަދު ސާ

ްއަނިލްް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްދެމިއޮތުން،ް ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުްނގެ ްހުށަހެުޅން؛  1120ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ

ްއޮންނަްް ްދަށުން ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމި ްހޮުވމަށް ްމަޖިލީހެއް ްރައްޔިތުންގެ

ްމިޤާނޫ ްބާއްަވއި ްއިންތިޚާބު ްގޮތުގެމަތިްންފުރަތަމަ ނުއަސާީސގަިއާވ

ްމެންބަރުކަމާް ްއެމީހުން ްއިންތިޚާބުކޮށް ްމެންބަރުން އެމަޖިލީހަށް

ްޮއްތް ްޢަމަލުކުރަންފަށާއިރު ްމިޤާނޫނުައސާސީއަށް ޙަވާލުވަންދެން،

 1125ްރައްޔިތުންގެްމަޖިލިސްްދެމިޮއންނާނެއެވެ.

ް

ް

ްއްވުންްއެދެން.ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 1130ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްމުލަކަތޮޅުްމެންބަރުްއަނީސާްައޙްމަދު.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްމެންަބރުްމުޙަންމަދުްއަނިލް.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް1135 

99ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:
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65ްްވޯޓުްދެްއވީ:

18ްްްްްްްޓުްނުދެްއވާ:ވޯ

16ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް1140 

ް

ްފާސްވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

ދްނާންްޙަލީމް،ްގއ.ްޢަ)ވަގުުތކޮޅަކަށްަްފަހު(ްއާެދ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްް

ްގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ް1145 

ް()ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ

ް

ްއެދޭާތްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްނިޒާމީނުކުތާއަކަށް ްރައީސް. ްޢިއްޒަްތތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްއާދެ،

ްއާދެ،ްްއަދްާނންްޙަލީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހިތާމަކުރަން. ްވަރަްށ ްއެހެންކަމުން، ްމިލިބުނީ. ްއިެރއްފަހުން އެތަށް

 1150،ްމަރުޙަލާގައިްދާއިރުްްއަޅުަގނޑުމެންްކަންތައްަތއްްާފސްކުރަމުންްއިންތިޤާލީ

އަޅުަގނޑުމެންްމަޖިލިސްްތެޭރގަިއްމިތާްމިތިއްބެިވްބޭފުޅުންްއަޅުަގނޑުމެްން

ނޑުމެންނަށްްރަނގަޅުްވާާހް ނޑުމެންްޯވޓުްމިދެނީްއަޅުގަ އަމިއްލައަށްްއަުޅގަ

ްނެްތް ަްލޯރގައި ްފް ްމިތާނގައި ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް، ގޮތަކަށް.

ްމުވަް ްއެހެނިހެން ްތިއްެބިވްސަރުކާރުގެ ްމުައއްސަސާތަުކގައި އްޒިފުންނާއި

ްމިކަހަަލް ްމުއްދަތާއި ްަވިކވާނެ ްަވޒީފާއިން ްދޭތެރޭގައި  1155ބޭފުޅުންނާއި

ްމިއީް ްފާސްކުރަން. ްއެބަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހަރުކަށިޮކށް ްވަރަށް ކަންތައްތައް

ްރައްޔިތުްނެގް ްުއވާލީމާ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްގޮތެއް. ްހިތާމަހުރި ްދެރަ ވަރަށް

ްދިރިއެ ްރައްޔިތުްނެގްމަޖިލީހެއް ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްކިހިނެއްތޯ އްނޯންނާނެ.

ްއިންތިޚާބުކުރި،ް ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުންގެ ްއެ ްބާއްވާނީ. ްދެން މަޖިލިސް

ނޑިއަީކް ްމިދަ ްމިޖަހަނީ. ނޑިެއއް ްދަ ްދަންނަވާނަން ނޑު ްއަޅުގަ  1160މިސާލަކަށް

ްމިއޮންނަީން ްއެްއގޮފީަގއި ްއެުލވާފަިއ، ްެދޮގތްޕެއް ްޭއގައި ޤާނޫނުއަސާސީ،

ްމޭ ްއެއްމޭާވއަީކްއެއް ްމޭވާ. ްއަެނއް ްގޮފީަގއި ްއަެނއް ާވ،

ްމިް ްމަޖިލިސް. ްރަްއޔިތުންެގ ްއެީއ ްމޭވާައކީ ްއަެންއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ،

ްވިސްނުމެްއް ްމިވަރުެގ ްވެއްޓޭނެނޫންތޯ. ްމިދޭތި ްަވއްޓާލީމާ ގަސްަކނޑާ
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ްއިންތިޚާބީްނެތީ ްގޮތަްށ، ްމޮޅުހާ ނޑުމެންނަށް ްައުޅގަ ނޑުމެންގެ. ްއަޅުގަ  1165ތޯ

ނޑުމެން..ދާއިރާއަ ްކަށްްޮހވޭއިރުްކޮންެމެވސްްމަޤާމެއްްއޮތަސްެވސްްއަުޅގަ
ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު..ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1170 

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްދެނީްެއގޮތްްރަނގަޅޭ.ވޯޓުްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް
 1175ްއަދްާނންްޙަލީމްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު..ްސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާ

ް

 1180ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްއެހެންނެއްްކަމަކުނުދާނެްމިކަމެއް.ްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް
ްއަދްާނންްޙަލީމްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް1185 

ްންބަރުްމޫސާްމަނިކު.އާދެ،ްލ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްކޮންގޮތަކަްށްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުް ްމި ްމިހާރު ްމަނިކުފާނު ްނެގީ ްނުކުތާެއްއ ްިނޒާމީ  1190ްއަޅުގަނދު

ްކުރައްވަްމޫާސމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްގެންަދވައިްތަރުތީބު ްއެކަްންމުން ްއައްަސަަވަނީ. ްތިވޯޓަކަށް ގެންތޯ

ްއެ ްގޮްތެވގެން، ްކުރިންްއޮޅުންއަާރ ްަނަގމުން، ްެއއްޗެހި ްއެކި ްހިސާބުން ިކ

ްކުިރއަްށް ްބަލަިއގެން ްމާއްދާތަެކއް ްވަިކ ްބޭނުންަވނީ ްތިމަންނަ ވިދާޅުީވ
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ްކަމަށް.ް ްއެްއޗެހި ްހުރި ނަޑއެޅިަފއި ްކަ ްތަެކއް ްމުއްދަތު ްއެއީ ގެންދާށޭ.

ްތިބޭީތެވް ްނޭނިގފައި ްގޮތަކުން ްމިދާ ްނެތި ްމިއެްއ ްއެއެްއ  1195މިހާރު

ްމަނިކު ްކުރިްންމިދަންނަވާލީ، ްއެއްެސވުމުގެ ްވޯޓަށް ްމާއްދާއެްއ ްކޮްނމެ ފާނު

ވިދާޅުވާްނވީނޫންތޯއޭްމިއީްމިެވނިްމާއްދާއަކާއިްތަޢާރުޟުވާްނުވާްއެްއޗެޭކ،ް

ްގެންދިޔައި ްމިހިސާބަށް ްއެްއޗެޭކ. ްއޮޅުވާަލިއގެންްވާ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ މާ

ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުވާެނ ްރަނގަެޅއް ްމުޅިއަކުން ްއަދި ްކުރެއްވީމާ ްމިކަން

 1200ްރައީސް.ް

ް

ް

ނޑުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޅުގަ ްމިހާރު ނުޑް، ްއަޅުގަ ްނާހާ ްވޯޓަށް ްކައުންސިލްތަުކގެ ފުރަތަމަ

ގެންދަންްފެށީމާްމެންބަރުންްއެއަށްްއިޢުތިރާޟްްކުރަންްއުސޫލުންްގެންދިޔަް

 1205ފެށީމާްއެއަށްްއަޅުަގނޑުްވޯަޓށްްދެންނެވީ.ްދެންްއެއެއްޗެިހްމިހާރުްމިހާރުް

ްއޮތްކަމެއްނެތް.ްްނިމިފައި ްތަޢާރަޟެއް ްމިހާރު ްއެއަކާ ްދެން އެހެރީ.

ްމަޑުމަޑުންް ނުޑްމިގެންަދނީ ްއަުޅގަ ްބަލައިގެން ްހުިރގޮތަށް އެހެންވީމާ،ްދެން

ް ނުޑ ްއަުޅގަ ްވިދާުޅވާންދެން ްެއއްެޗއް ްއަނެްއކާވެްސ ހަަމްތިބޭފުޅުން

ް ް)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހުމަޑުމަޑުން ްމިވާގޮަތކީ. ްއެއީ ްއިނގޭތޯ. (ްމިގެންދަނީ

ްހުށަހެޅު ްދެން ްއާދެ، 42ްްން ްހުށަހެއ42ްްދަންނަވާލަ..  1210ްނޭހޭނެ.ްނޭހޭނެ.،

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްެތރި ްމާލޭގެ ްއާދެ، ްނުކުތާއެްއ، ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،

ްމުޙަންމަދުްނަޝީދު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1215 

ްހުށަހެޅުްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްހުށަހެޅިފަިއވާ ްރައީސް ްމިހާރު ްރަީއސް، ްންތަކަްށްޢިއްޒަތްތެރި

ްތިްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްއަްއސަވަމުން ްނޭނގެ.ްޔަވޯޓަށް ްއެއްގޮތަކަްށެވސް ްހަމަ ްގޮތެއް ގެްނދާ

ްއަނެްއކާެވސްް ްފަހަތުްނ ްދެން ްވިދާުޅވެފައި ްކުރީަގިއ ްތަންކޮެޅއް އެއްފަހަރު

ްެއހެންވީމާ،ްކުީރް ްިތގެންދަވަނީ. ްވިދާޅުވަމުން ްަލްއވާފައި ްޯހއްދަވާ އެްއޗެއް

ް ްއައްަސވާެންބައިަގއި ްވޯޓަްށ ްދެއްވަްނވީނޫންތޯ  1220އަުޅަގނޑުމެންނަށް

ްަވަޑއިގަންަނވަންޏާް ްކުިރއަށް ްދެން ްދެްއވާފައި ްތަރުތީބެއް ތަރުތީބެއް.
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ްއެހެންނަމައަޅުގަް ްއެނގޭނެ. ްނޑުމެންނަށް ްޔަޤީންވަނީް، ްހަމަ އަޅުަގނޑަށް

ްހާޞިލްކުރަންް ްމިޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްެތރެއިން ްއޮޅުވާލުެމއްގެ ްބޮޑު މިއީ

ްިމްބޭނު ްއެެހންވީމާ، ްދާކަން. ްާހޞިލްކުރަމުން ްކަންތައްަތކެއް ންވާ

 1225އޮޅުވާލުުމގެްތެރެއަށްްމިކަންްމަނިކުފާނުގެްއިސްތަށިފުުޅގައިްއެޅެންްބޭނުްން

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްތަރުތީބެއް ްއައްަސވާނެ ްމިވޯޓަށް ްމިހާރު ނޫނިއްޔާ

ްއޮުޅވާލުމެއްގެް ްމިތާ ްކޮންމެހެން ްލަްއާވ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ތެރޭަގިއްްދެއްވާ.

ްމު ްސާފުކޮްށ ްބަދަލުގައި ްބޭތިއްުބމުގެ ްކުރައްވަން ލަޤަށްްޠުަަމިކަން

ްވިދާޅުވެެދްއވާްކިހިނެއްތޯްޯވަޓށްްއައްަސވާނީ.ްއޭރުން..
ް1230 

ް

ނޑު..ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިހާރުްއަޅުގަ

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް1235 

ްނަށްްވަރަށްްަފސޭހަވާނެްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.އަޅުަގނޑުމެންްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް
ްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން:

ް

ް

ްއަުޑއިޭވ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްެއބަ ްރަނގަޅަްށ ްހަމަ ްވިާދޅުނުިވޔަސް ްރިޕީްޓކޮށް  1240އާދެ،

ްކުރީަގިއް ްމިގެންިދޔައީ ނޑު ްއަުޅގަ ްމިއުޅެނީ ްދަންނަވާލަން އަޅުަގނޑު

ްބާބާ ްމަޖިލިސްގެ ްއިންތިޤާލީ،ްރައްޔިތުންގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ އި

މަޢާފްކުރައްވާ،ްރަްއޔިތުންްމަޖިލިސްގެްއިންތިޚާބާއިްަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްބަޔާންޭވތޯ ނަޑއެިޅ ްކަ ްަވިކގޮތަކަށް ްކަންތައްަތއް އިންތިޚާބުގެ

ް ްއެއީ ްކުރެްއވީާމ24ްްމިބެލީ. ްއިޢުތިރާޟް ްތިބޭފުޅުން ްހުށަހެޅުމަށް  1245ވަނަ

ްހުރިްްއެބައި ްއެހެން ްފުރަތަމަ ނޑު، ްއަުޅގަ ްހަމަޖެއްސޭޯތ މިހަމަ

ްދެންް ްިމގެްނދިޔައީ. ނޑު ްއަުޅގަ ްއެގޮތަށް ްއަހަްނ. ްވޯޓަށް ހުށަހެޅުންތަކަށް

ްމެންބަރުންް ްޢިްއޒަތްެތރި ްވާހަކަ ްކައުްނސިލްތަކުގެ ްއެހިސާބުން އެކަމަކު

ްދެ ްެއނިމުނީ. ްއެބައި ްއަހައި ްވޯޓަށް ްެއައށް ްފާހަގަކުރެއްވީމަ ންްމާބޮޑަށް
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ްމިބަލަނީ،ްހަމައެގޮތަށްް ނޑު ްއަުޅގަ ްއަނެއްާކވެސް ްމިހާރު  1250އެހެންވީމާ،ްދެން

ްއިންތިޚާބުް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްއިންިތޚާބާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްއުޫސީލް ްތަޢާރުޟުވާ ްމީގެތެރެއިން ްދެން ްނިންމޭތޯ. ވަިކގޮތަކަށް

ފާހަގަކުަރއްވާަފިއްްޤާނޫނުއަސާސީގެްރޫޙާއިްޚިލާުފވާކަމަށްްބަެއއް،ްޕެނަލުން

ްއެީއް ްމިެގންދަނީ. ނޑު ްއަުޅގަ ްބަހައްޓާފައި ްއިހަށް ްއެއްޗެހިތައް ހުރި

 1255މިހަދާގޮތަކީ.ްހަމަްއެްއގޮތަކަްށވެސްްެއްއވެސްކަމެއްްއޮުޅވާަލއިގެންެނއްނޫން.ް

ްބަލާލާއިރު،ް ްމިދެންނެިވގޮަތށް ްއޮތީ ނޑު ްައޅުގަ ްމިހާރު ްއެހެންވީމާ، ދެން

ް ްދަންނަާވ ްއެްއޗެއް ްދެއްޯތްއަޅުަގނޑު ްވިދާޅުވެވިދާނެ ްހަމަ ނިމުނީމާވެސް

ްމިއުޅުނީ،ް ްދަންނަވާަލން ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްއާދެ، ްނުކުތާ. ނިޒާމީ

ްއެހެންވީމާ،ް ްމިއުޅެީނ. ްގެންނަންކަމަށް ްމި ްައޅުަގނުޑ ްއަހާލާފައޭ މިބައި

ްނާޝިދުް ްައޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީ ްނިލަންދެއަތޮޅު  1260ދެން

ްިމްހުށަހަޅުއްވާފަ ްއަޅުަގނޑު ްހުށަހެޅުންތަކަށް ްހުށަހެޅި ްމިގޮަތށް ްހުރި، އި

ވޯޓަށްްއަހަންްމިއުޅެނީ.ްއޭގެެތރެއިންްމިހާރުްފާސްވެފައިްހުރިްއެްއޗެްއާސް

ްތިބޭފުޅުންް ްެދން ްެއއްޗެހި. ްޤަބޫލުކުރެވޭ ނަޑށް ްއަުޅގަ ތަޢާރުޟުނުވާކަމަށް

މިގެންދަނީ.ްްއަޅުަގނޑަްށްދެްއވާްކޯރޕަޭރޝަންއަށްްއުާފކުރަމުންްމިކުިރއަށް

ްއެގޮތުްން ްއެހެްނީވމާ، ްވިދާުޅވެދެްއވާ. ްއެބަ ްވަންޏާ ްތަޢާރަޟެއް  1265އެއީ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްތ.އަތޮުޅެގ ްއާެދ، ްދެއްވާ. ްެއބަ ްއެހީތެރިކަެމއް ވަރަށްބޮޑު

ްމެންބަރުްޙުސައިންްރަޝީދުްޙަސަން.ް
ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1270 

ްއެއްެސވުމަްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްވޯޓަށް ްމިހާރު ްހުށަހެޅުމަށް، ްމަސައްކަތްކުރަްއވާ ްތި ް.42ްށް

ްޤާނޫނުއަސާސީެގްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްނުވަތަ ްތަޢާރުޟުވާ ްއުސޫލީގޮތުން ްޕެނަލުން ްޤާނޫނީ އެއީ

ްމިނުކުތާަގިއް ްއަުޅަގނުޑ ްހުށަހެޅުމެއް. ްފެންނަ ްޚިލާފުވާކަމަށް ރޫޙާ

ްއިރު...ްފާހަގަކުރަން،ްޤާނޫނުއަސާީސައށްްޢަމަލުކުރަންްފަށާ
ް1275 

ް
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ްރަޝީދުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޙުަސއިން ްއިނގޭތޯ ްދަންނަވާލެވިއްޖެ ްމިހާރު ނޑު ްއަުޅގަ އާދެ،

ްޭއިތް ްަލސްވީމަ ްތަންކޮެޅއް ްބަލާލެވުނުއިރު ްއޭތި ްައޅުަގނޑު އެއަށް،

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްލ.އަތޮުޅެގ ްދެން ްއާދެ، ްދަންނަވާަލއިފިން. ބާއްވާާލވާހަކަ

 1280ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ.މެންބަރުްމޫސާްމަނިކުް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްމަނިކުފާނުްކުރީދުވަހުްވިދާުޅވެފަިއވޭްމިތަނުގައިްބެިހްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް

ްމަޖުބޫރުކުރުަވއިގެްންްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްހުށަހެޅުންތަކަކީ ްއަީނސާގެ ްއޮތް ްކަރުދާހުގައި  1285ނޫ

ްބަހައި ްއަހަން ނޑުްވޯޓަށް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީާމ، ްއެްއޗެއްނޫންކަން. ގެްނވާެނ

ވިސްނަިއގެންްމިއިންނަނީްއެޭބފުޅާގެްެއްއވެސްްހުށަހެޅުމަކަށްްވޯޓުްނުދޭން.ް

ްމީހުންނަށްް ްެއއްބަިއ ްތެރެއިން ނުޑމެންގެ ްއަޅުގަ ްމިހާރު އިންދާ

އޮޅިގެްނވެސްްއެއަްށވެސްްއެަބދެވޭ.ްމަނިކުފާނުވެސްްމިހާރުްއެއަށްްިތވޯޓަްށް

ްއޮޅުވާލުމެްއެގްއައް ްއެްއޗެްއސަކަށް. ްހުރި ްކަރުދާހުގައި ްނޫ ްފެށީ.  1290ަސވަން

ތެރޭގައި.ްއެހެންވީމާ،ްައޅުަގނޑުްވަރަްށްއަދަުބވެރިކަމާެއކީަގއިްދަންނަވަްން

ްނާހާޭށް ްވޯޓަށް ްއެހުށަހެޅުންތަކަށް ްޮކންމެހެން ްބޭނުމެއްނެތް އަޅުަގނުޑ

ްމަނިކުފާ ްއެކަމަކު ްުބނާކަށް. ްކައިރީ ްބޭފުޅެއް ްދުވަހުްއެްއވެސް ްކުރީ ުނ

ްބާރުކޮށްގެްން ްއެޅުމަްށ ްވޯޓު ްވަިކގޮތަކަށް ްމީހަކު ްަވކި ްމިތަނުަގއި ވިދާޅުވީ

ްއަހަންް ްވޯޓަށް ްހުށަހެޅުމަކަށް ްއެބޭފުޅާގެ ްމިއިންަނނީ ްައޅުަގނޑު  1295ނުވާނެއޭ.

ްމިހާުރް ްނުެވސްދޭގޮތަށް ްވޯޓު ްެއއްސެިވޔަސް ްވޯޓަށް ްއެކަމާހެދި. ބިރުން

ްއެ ްދެން ްނިންމައިގެން. ްތެރެއިްންމިއިންނަނީ ްައޅުަގނޑުެމންގެ ހެންވީމާ،

ބައެއްްބޭފުޅުންނަށްްޮއޅިގެންްއެއަށްްވޯޓުދޭންްފެށީމަްމަނިކުފާނުގެްއެންުގާމް

ްއޮޅުވާލުެމްއެގް ްމިނެގީ. ްނުކުތާެއއް ްނިޒާމީ ްައޅުަގނުޑ ްއުޅޭތީ ޚިލާފުވެގެން

ްތިގެނެސްދެއްވަނީޯތޭއް ްމަނިކުފާނު ްއެހުށަހެޅުންތަްއ  1300ތެރޭގައި

ް.ްއެހެންނޫނިއްޔާްމިތަރުތީބުެވގެންްދާގޮތަްށްވިދާޅުވާށޭ.އަޅުަގނޑުމެންނަށް
 

ް
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ްދަްނނަވާލައިފިން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކުީރގަިއވެސް ްއަޅުަގނުޑ ްމިހާރު ްދަންނަވަންތޯ. މިހާރު

ް ްުހށަހެޅުން ްމިހާރު ްދެން ްދަންނަވާލަނ43ްްްއެހެންވީމާ، ްވޯޓަްށ  1305އަށް

ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ްބޭނުންވަނީ. ްމެންބަރުްްއަޅުަގނޑު ްރ.ައތޮޅު ނުކުތާއެއް،

ްޢަލީްވަޙީދު.ްޅ.އަތޮުޅގެްޢިްއަޒތްތެރިްމެންބަރުްޙުސައިންްއިބްރާހީމް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1310 

ްރައީސް،ްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްޢިްއޒަްތތެރި ްމިެނގީ، ްނުކުތާއެއް ްިނޒާމާބެހޭ ނޑު ްއަުޅގަ ްމިއަދު

ްނުގެންދެިވގެން.ްއެންމެް:ޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން ްަވިކގޮތަކަށް ްހުއްޓާލެްއވީެވސް ްޖަލްސާ ފަހުންދުވަހު

ްއަޅުަގނުޑް ްއެހެންވީމާ، ްނުލިބޭ. ްއެލަފާއެއް ްހޯދާލަން. ލަފާއެއް

ްަރއީްސް ްމަޖިލިސްގެ ްއޮްތގޮތަށް ްާތއީދުލިބިފައި ްހުށަހެޅި ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި

ްމަޑުމަޑުންނޭް ްދަންނަވަނީނަމަ ްތެދުތެދަށް  1315ގެންދަވަންޖެހޭނީ.

ްތެޭރަގިއް ްއޮޅުމެއްގެ ްދުޅަޔަށް. ްތޮށަލި ްހަމަ ްމިގެންެދވެނީ ވިދާޅުވީނަަމވެސް

ްައންގަަވއިގެްނ،ް ްބުެނގެން ްވަިކގޮަަތަކަށް ްމީހެއް ްވަކި އޮޅުވާަލްއވަަވިއގެން

ްތިކަްން ްަރއީސް ްދައްކާލެްއވީމަ ްބިރު ްގެންދަާވ ްއޮފީހަށް ރައީސް

ްކުރަްއވަނީ...
ް1320 

ް

ްވަރަށްްޢިއްޒަތްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިއީ ްދެއްކެވީަމ ްވާހަކަ ްތިކަހަލަ ްމިހާރު ްމެންބަރު. ތެރި

ްއެހެްން ްއެްއގޮތަަކށްވެސް ްނަހައްދަވާ. ްއެހެން ްމިހާރު ްއިނގޭތޯ. ދެރަކަމެއް

ްނަހައްދަވާ.ް ްއެހެން ްނޫން. ްނޫން ްއުހުނ، ްެއއްގޮަތކަށްވެސް... ނަހައްދަވާ.

ްެއއްގޮަތަކށްވެ ްއިނގޭތޯ. ްޯގސްވަނީ ްތަންކޮޅެއް ްތިދަނީ ްތިހެންްމިހާރު  1325ސް

ްހަމަކަށަވަރުް ްއިނގޭޯތ. ްނުގެންދަވާ ްއެހެން ްއެްއގޮތަކަްށވެްސ ނަހައްދަވާ.

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްޅ.އަޮތޅުެގ ްއާދެ، ްިމދަންނަވަނީ. ނޑު ްއަުޅގަ ޔަޤީންކަމާއެކު

ްމެންބަރުްޙުސައިންްއިބްރާހީމް.ް

ް

 1330ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް
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ްޢިްއޒަތްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ްޝުކުިރއްޔާ ްޢިއްޒަތްތެރިްއާދެ، ްައދި ްރައީސް، ްމިމަޖިލީހުގެ ްެތރި

ްނުކުތާއަކަްށްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނިޒާީމ ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްއާދެ، ްޒަޢީމް. ްނާއިބު ޑީ.އާރް.ީޕގެ

ދަންނަވާލީ،ްއިންފޮމޭޝަންްިމނިސްޓަރްއޮނަރަބަލްްއަލްާފޟިލްްމުޙަންމަދުް

ްކުރިން ްތަންކޮޅެއް ްީމެގ ްއެމަނިކުފާނުގެ ްއެިނޒާމީްްނަޝީދު،  1335ައޅުަގނޑު

ްއެއަނބުާރް ްައދި ްއިނގޭތޯ. ްއެދެފިން ްމިހާރުވެސް ްދެން ްއެދުނީ. ނުކުތާއަށް

ްތިމަންނައަށްް ްވިދާޅުެވއްޖެ ްއެމަނިުކފާނު ގެނައީކީނޫން.

ްއިންފޮމޭޝަންް ްނިމޭނެކަން. ްޤާޫނނުއަސާސީ އެނިގވަަޑއިގަންަނވައޭ

ްނާންނާނެ ްޔަޤީނުންވެސް ްހަމަ ްއަންނަނީތޯއޭ. ްނާންނާނެ.ްމިނިސްޓަރުވީމަ .

ްމިހުށަހެޅުއްިވް ްއަޙްމަުދގެ ްއަނީސާ ްވާހަކައަީކ، ްމިއުޅޭ ްދަންނަވަން  1340ދެން

ްއެމަނިކުފާނަށްް ްފާސްވަމުން. ްމިއަްނނަނީ ހުށަހެޅުއްވުންތައް

ްފާސްވާނެކަން.ް ްއެއްޗެހި ްހުރިހާ ްމިއެއްޗެހި ްއޮންނާނީ އެނިގވަަޑއިގެންަފއި

ްބޭކާރުކޮށްނު ްވަގުތުަތކެއް ްއިތުރު ްދެން ްމިއެއްެޗިހްއެހެންވީމާ، ަލއްަވއި

ްބޭފުޅަުކް ްއެްއވެސް ްއެހެން ްެއއީ ްބައްަލވާލަްއވަްނވީނޫންތޯއޭ. ފާސްވީމަކަށް

 1345މިތަނަށްްކިތަންމެްރަނގަޅުްހުށަހެޅުމެއްްހުށަހަޅާފައިްއޮތަކަސްްފާހެއްނުވޭ.ް

ްއެީއް ްެއއްޗެހިތައް ްހުރި ްކަރުދާހުަގއި ްއެްއަޗކީ،ްނޫ ްއޮތް ްދަންނަވަން ދެން

ްޤާނޫ ްޔަޤީނުންވެސް ްވަިކްހަމަ ްޚިލާފަށް ްަގާވއިދާއި ްޚިލާފަށް ާނއި

ްފޭލްޮކށްލުމަށްޓަކައިް ްެއއްޗެހިތަެކއް ްަވކި ްފާްސކުރުމަށްޓަަކއި އެްއޗެހިތަކެއް

ްމަނިކުފާނުް ްއެއްޗެހިތަެކްއ. ްހުރި ްބަހާފައި ްމިތަނުގައި ނަޑއެިޅގެން ކަ

 1350ްވިދާޅުވެަފއިްއޮތީްއެައކަށްްނާްއސަވާނަމޭ.ް

ް

ް

ްކުރިއަްށްޢިއްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހީވަނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްވާހަކަފުޅު ްމިހާރު ްމެންބަރު، ޒަތްތެރި

ް ްހުށަހެޅުން ްއާދެ، ްމި، ްމިހާރު ްއަޅުަގނުޑ ،44ްގެންދެިވއްޖެހެން.

 45ް1355އަކަށް.45ްް.ްހުށަހެޅުނ45ްްމަޢާފްކުރައްވާ.ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްަފހު(ްއާދެ،ް

ނޑުްދަންނަވާލަްނ.ްއާދެ،ްމިވޯޓަށްްަނގަިއްނިންމާ ލަން.ްއާދެ،ްއަކަށްްއަުޅގަ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްޅ.އަތޮުޅެގ ްއިބްރާހީމް، ްޙުެސއިން ްއާދެ، ދަންނަވާލަދެއްވާ.

ްމެންބަރު.

ް
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 1360ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްތެރޭަގިއްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ްވާހަަކއިެގ ްދަންނަވާލެވުނު ްައޅުަގނޑަްށ ްދެންމެއަކު

ްޢިްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު،ްމ.އަތޮޅު،ްަމޢާފްކުރެއްވުްންރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އްޒަްތތެރި

ްވަރަށްބޮޑަްށް ްެދން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ްހައްތަހާވެްސ ްދެން އެދެން.

 1365އެހެންވީމަްވާގޮެތއްްދަންނަވަްނތޯ.ްއާދެ،ްދެންްމ.އަތޮޅުްމެްނބަރުްއަނީާސް

ްދެންނެވުނީ،ް ްއެމަނިކުފާޭނ ްއަޅުަގނޑަްށ ްމުޚާޠަބުކޮށް އަޙްމަދާއި

ްކުޅަދާަންއެމަނިކުފާނު ްއެހާ ްފިރިހެންވަންތަ ްހަމަ ްޝަޚްިސއްޔަުތ ގެ

ްއެދެންް ްމަޢާފަށް ްއެހެންވީމާ، ްދެންނެވުނީ. ްއަޅުަގނޑަްށ ްވާތީ ބޭފުޅަކަށް

ްއިނގޭތޯ.ްއެއީްއެކަމަނާ.ްއާދެ،ްޝުކުރިއްޔާ.
ް1370 

ް

ްތ.އަތޮޅުެގްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޙަސަން. ްރަޝީދު ްޙުސައިން ްނުކުާތއެްއ، ްނިޒާމީ އާދެ،

ްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ޢިއް

ް

 1375ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްާވހަކަފުޅުދެއްެކވިްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްދެންމެ ްމިނަގަނީ، ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ްފުރަތަމަ ްއަޅުަގނުޑ

ްއެްއޗެްއްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްެގއްލުންާވފަދަ ްކަރާމަތަށް ްމެންަބރެއްގެ ްމަޖިލިސްގެ ބޭފުޅަކު

ްެއކަ ނުޑްވިދާޅުވީމަ. ްއަޅުގަ ްކުރެްއވިކަެމއްަކން ްއެމާނައިގަ ްއެގޮތަްށ ން

ްއެކަހަލަް ްމީގެަފހުން ްއުންމީދުކުރަނީ ްައޅުަގނޑު ްއެކަމަކު  1380ނުދެކެން.

ްއަސްުލް ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ްއަޅުަގނޑު ްުނވާނެކަމަށް. ްތަކުރާރު ކަންތައްތައް

ް ްއުުޅއްާވ ްިތއަްއސަވަން ްވޯޓަށް ްމިހާރު ްމައްސަލަކީ، ވަަނ45ްްނަގަންޖެހޭ

ްމަޖިލިްސްހުށަހެ ްހިންގާ ްަދއުލަތް ްބުނާ ްމިބާބުގައި ްއެބަބުނޭ، ޅުމުގައި

ްވޯޓުތަެކްއެގް ްއެނަާގ ްމަރުޙަލާގައި ްިއންތިޤާލީ ްވޯުޓގަާއއި ްނަގާ ހޮވުމަށް

ް ްމިހާރު ްނައިސް ްވާހަކަ ްއެމަޖިލިސްގެ ްމިހާރު ްޯވޓަށ45ްްްވާހަކަ.  1385އަކަށް

ްއްާޔ.ްއައްަސވާތީްއެަމއްސަލަްކުރިަމތިވާތީްެއވާހަކަްދަންނަވާލީ.ްޝުކުރި
ް
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ް

ްހީވަނީްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޅުަގނޑަށް ްތިބޭފުޅުންނަށް ްއަޅުަގނޑު ްދެން ްމިހާރު އާދެ،

ް ްމި ްއެހެންވީމާ، ްމިހާރު. ްއަރުވަންޖެހިްއޖެހެން  1390އަްށ4336ްްހުސްވަގުުތކޮޅު

ްވަަޑއިގެންެދއްވުންްއެދިްއަުޅަގނޑުްހުސްަވގުތުޮކޅުްއަުރވަން.

ް

ް]ށ16:31ްްނ16:66ްްްއިންޓަވަލްް[

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާެދ، ްއެދެން. ްޖަްއސަވާލަދެްއވުން ްކާޑުކޮޅުތައް  1395މެންބަރުން

މެންބަރުންގެްނަންފުޅުތޯވެސްްބައްލަވާެލއްވުންްއެދެން.ް)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(.ް

ް ްމިހާރު ްއެދެން. ްޖައްސަވާލަދެްއވުން ްކާޑުކޮޅުތަްއ ްމެންބަރުން 86ްއާދެ،

ްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރު ްެއ ްއަދި ްއެހެންވީމަ، ްވަޑަިއގެންދެްއވަިއފި. ން

ްއެދެން.ް ްބައްަލވާލަދެްއވުްނ ްނަންފުޅުތޯވެސް މެންބަރެއްގެ

ްމިދަންނަވާލަންް ްމިފަހަރު ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ،  1400)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(.

ްއަޙްމަދުް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީގެ ްނިލަންދެއަތޮޅު ބޭނުންވަނީ،

ްހުށަ ްނިންމާލިއްާޔްނާޝިދު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުންތަކަށް ހަޅުއްވާފައިހުރި

ްއެހެންވީމަ،ް ްކުރިއަށްގެންދަން ްދެން ްފަސޭހަާވނެހެން ްހީވަނީ އަޅުަގނޑަށް

ް 46ްހުށަހެޅުން ،41ް،ް 44ްޭއގެފަހުން ،ް ް،45ްޭއގެފަހުން .46ްޭއގެފަހުން

ްއަުޅަގނޑަ ްދިއައްޔާ ްނިންމާލާފައި ްމިހުށަހެޅުންތަކެއް ްހީވަީންމިގަާވއިދުން  1405ށް

ްޤަސްދުކުރާީތް ްގެންދަން ްއަޅުަގނޑު ްއެގޮތަށް ްއެހެންވީމަ، ފަސޭހަވާނެހެން.

ް ްނުކުތާއެްއ46ްްހުށަހެޅުން ްިނޒާމާބެހޭ ްއެދެން. ދަންނަވާަލދެއްވުން

ްމުޙަންމަދުްނަޝީދު،ްމާލޭގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.

ް

 1410ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޢިްއޒަްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްނުކުތާއަްށްޝުކުރިއްާޔ ްނިޒާީމ ނުޑ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްތްތެރި

ނޑުމެންނަްށްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްއަުޅގަ ްއޯޑަރ ްތިވިދާޅުވި ްދެންމެ ްރައީސް މިދަންނަވާލީ،

ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިްއޒަތްތެރި ްޯވޓުދިނުމުގައި ްލިބިއްޖެއްާޔ ލިޔުމަކުން
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ް ްިމހާރު ްޤަބޫލުކުރެވެނީ. ްއަުޅަގނޑަށް  1415ރައީސްްފަސޭހަފުޅުވާނެކަމަށް

ްކޯް ްއަްއސަވާނީ ްވޯޓަށް ްދެްނ ްއުސޫލުން އްެޗކަށްކަމެްއwްތިގެންދަވާ

އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްްނޭނގޭ.ްއެހެންވީމަ،ްމީތިްފްލޯރްދާނީްކިހިނެއްކަމެްއް

ނުޑްފާހަގަކޮށްލަންް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްްނޭނގޭ.ްދެންްހަމައެއާއެުކ،ްއަުޅގަ

ްޢިއް ްަބއެްއ ްިނމުނުއިރުގައި ްސެޝަން ްކުރީ ްމެންބަރުންްބޭނުންވޭ، ޒަތްެތރި

ްމެންބަރުންގެް ްމަޖިލީހުެގ ްވަޒީރުްނގެ ްިތއްބަާވިއރު  1420ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން

ްގެންދެވި.ް ްކުަރއްަވމުން ްކަންތައްތައްަތއް ްއުދަޫގވާކަަހލަ ްވަރަށް ފަރާތުން

ްވިދާެޅްއް ްއެްއޗެއް ްއެކަމަުކ، ްކުރެްއވުނު. ްފާހަގަުފޅު ްެއކަން ރައީސަށްެވސް

ްނަހައް ްއެހެންވީމަ، ްވާީންނުވޭ. ްނުގޮސް ްހޫނުކޮށް ްމަޖިލިސް ަދވާށޭ.

ްހަމައިންވެްސް ްމެންބަރުންނާ ްމަޖިލީހުގެ ްަވޒީރުންެގ އެކަންތައްަތއް

 1425ްރަނގަޅުެވގެންނޭ.ްޝުކުިރއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ް

ްހުިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފާސްކުރެވިފައި ްމިހާރު ްއަދި ްގޮތުން ްމިދަންނަވާިލ ްައޅުަގނޑު އާދެ،

ނޑަްށްއެްއޗަ ްއަޅުގަ ްނެތްކަމަށް ްދިމާނުވާތީ ްއެްއޗަކަށް ްތަޢާރުޟުވާ ާކއި

 1430ޤަބޫލުކުރެވޭތީްެއގޮތަށްްައޅުަގނޑުްކުިރއަށްްމިގެންދަނީ.ްާއދެ،ްރ.އަތޮުޅެގް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޝާޙީންްޙަމީދު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްރަީއސްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްިޢއްޒަތްތެރި ްާސފުކޮށްދެއްިވއްާޔްޝުކުރިއްޔާ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއާދެ، .ް1435 

ްހުށަހެޅުން،ްހުށަހެޅުންްނަންބަރުްްޝާޙީންްަޙީމދުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްފުރަތަމަ ެގ1ްްވަރަށްްރަނގަުޅ،ްއެންމެ

ްހުަށހެޅުމެއްކަމަށްް ްއޮތް ްފާސްވެަފއި ްުދަވހެއްަގއި ްީމގެކުރީ ްމިއޮތީ ގޮތުަގއި

ްެއހެންކަމަށްވަން ްލަފާކުރެވެނީ. ްއަޅުަގނޑަށް ްހުށަހެޅުން ްހަަމ46ްްޏާ އެއީ

ް ްއަުލން ްއެހެންވީމާ، ްނެއެއްެސވޭނެހެްނ46ްްއެަކއްެޗއް. ްވޯޓަށް ހަކަށް

 1440ްއަޅުަގނޑަށްްީހވަނީ.ްޝުކުރިްއޔާ.

ް

ް
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އާދެ،ްރަނގަޅުްވާހަކަފުެޅއް.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުިރއްޔާްިއނގޭތޯ.ްފުރަތަމަްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް 1ްްހުށަހެޅުން ްތ46ްަާއއި ްމިހާުރްއާިއ ްއެެހންވީމަ، ޢާރުޟުވޭ.

ްދެންް ްނުދެްނނެވޭނެ. ްޯވޓަކަށް ނޑަށް ްައޅުގަ ްއެއަށް  1445ފާސްކުރެވިފަިއވާތީ

ް ްޖެހެނީ ްދަންނަވާލަން ްދެން ނޑު ްއަުޅގަ ްެއހެންނަމަވެސް،41ްއެހެންވީމަ، .

މިއާވެސްްހަމަްސީރީްޒކޮށްްުގޅިފައިްކަންނޭނގޭްިމއޮންނަނީ.ްދެންްމީގަިއ،ް

ްޮތުޅގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްލ.އަ

ް

 1450ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްވޯޓަކަށްްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ްމިއަށްެވސް ްފެންނަނީ ނޑަށް ްައުޅގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއަޅުަގނޑުމެްންްްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްފުރަތަމަ ްއިނގޭތޯ. ްެއބަހުރި ްތަފާތު ްެއއީ އައްަސވަން.

ްރައްޔިތުްނެގްްފާސްކުރި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމިއޮންނަނީ، އެތީަގއި

ްމީގައިް ްޙަވާލުވަްނދެނޭ. ްމަޤާމާއި ްއެމީހުން ްއިންތިޚާބުކޮށް  1455މަޖިލިސް

މިއޮންނަނީްމަޤާމާއިްޙަވާުލވާްދުވަހާއިްހަމައަށޭ.ްެއއީްމީމުަގއިްއިބިިފއްެޔްއް

ްއައްަސވާފައި.ްކީއްް ްވޯޓަށް ްއެބަހުރިްމަނިކުފާނު ްިމްޖަހައިގެންވެސް ވެގެންތޯ

ްނިކަމެތިވީތޯް ްއެބޭފުާޅ ްހުށަހެޅުއްވީމަ ްާނޝިދު ްދޫކޮށްލައްވަނީ. އެްއޗެހި

ްހަމަ.ް ްނުފެނޭ ނޑަކަްށ ްއަުޅގަ ްތިހައްދަވަނީ. ްއެހެން ްބޮޑަށް ތަންކޮޅެއް

ްހަމަް ްރައީސް ްނާއިބު ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްޞަ ްހަމަ ްތިވާގޮތަކީ  1460މަނިކުފާނަށް

ްޕޮއިންޓަކަށް ްޤާނޫނީ ްެއީއ ްވިާދޅުވީމަ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެްއެްއޗެއް ވީ.

ްޤާނޫީން ްވިދާޅުވީމަ ްބޭފުަޅކު ްކޮންމެވެސް ްތެެރިއން ްމަޖިލިސްގެ ވަޒީރުްނގެ

ްއެހެންް ްދެަރަވރުގައި. ްތަންކޮޅެއް ްމިތިބެނީ ްައޅުަގނޑުމެްނ ޕޮއިންޓަކަށްީވ.

ްއިމްތިޔާުޒްން ްނަސްލީ ްފުރަތަމަ ްމަނިކުފާނު ނަހައްދަވާށޭ.

 1465ރެވޭނީ.ްޯވޓަށްްައއްސަަވއިދެްއާވްސަލާމަތްވެގެންނޫންތޯްމިތަނުގައިްކަމެއްްކު

ްމަނިކުފާނު.
ް

ް

ްމެންބަރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްތެރި ްރ.އަޮތޅުގެ ްއެގޮަތކަްށވެސް، ނޑު ްއަުޅގަ އާދެ،

ްފާހަގަކުރެްއވިކަމަްށް ްެއގޮތުން ްއެއްގޮްތވާތީ ްމަފްހޫަޫމު ްމީގެ  1470އެވިދާުޅވީ
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ްެއްއގޮތަ ްކުރީަގއި ްެދން ްޤަބޫުލކުރަނީ. ްމިއޮންނަނީ،ްއަޅުަގނޑު ކަށްކަަމށް

ްއެމީހުންް ްއިންތިޚާބުކޮށް ްމަޖިލިސް ްރައްޔިުތންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްމިއޮތީް ްހުށަހެޅުން ްއެއްވަނަ ްފުރަތަމަ ްމިހާރު ްޙަވާލުވަންދެނޭ. މަޤާމާއި

ްހަމައަށޭ.ް ްދުަވހާއި ްއިންތިޚާބުވާ ްމިއޮންނަނީ ްމީގައި ްދެން ފާސްކޮށްފައި.

ްޙަވާލުވަްނދެ ްހަމަ ްތަފާަތީކްއެހެންވީމަ، ްއޭގެ ްހަމައަށޭ، ްދުވަހާއި  1475ނޭ

ްއިންް ްހަމަ ްއެހެންވީމަ، ްބަލާލާއިރު. ްއަނެްއހެން ނޑު ްއަުޅގަ ކޮބައިތޯއޭ

ްރ.އަތޮޅުެގް ްނުކުތާއެްއ ްނިޒާމާބެހޭ ްދެން ްއާދެ، ްދާދި. ޕެރެލަލްކޮށް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ް

ް

 1480ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޤާނޫނުއަސާސީާއިއްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްމި ްބޭނުންވަނީ ްސާފުކޮށްލަްނ ްއަޅުަގނޑު

ްހަމަްްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްިތވިދާޅުިވ ްދެންމެ ްވިދާުޅވެދެްއވަން. ްތަފާތުެވްސ ޤާނޫނުއަސާސީާއއި

ނޑުްމިދެންނެީވ. ްރޫޙުގައިްއަުޅގަ
ް1485 

ް

ްއަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވޯޓަށް ްއެހެންވީަމ، ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީމަ،ްއާދެ، ްއާދެ. ހާލާނަން

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަްތތެރި ްރ.އަތޮޅުގެ ްއާދެ، ްނެތެއްނޫންތޯ. މައެަްސަލަެއއް

ްޝާހީަީންްޙަމީދު.

ް1490 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްހުށަހެޅުންްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްބޭނުްނވޭ ްސާފުކޮށްލަން ނުޑ ްައުޅގަ ްއެހެންކަމަށްވަންޏާ ްއާދެ،

ގައިްއެބައޮތްްހުަށހަޅުއްވާްފަރާުތގެްލިސްޓްަގއިްނިލަންދެއަތޮޅ1ްްުނަންބަރުްްއްެކވުން:ޝާޙީންްަޙީމދުްވާހަަކދެ

ްއެހެންވީމަ،ް ްނާޝިދު. ްއަޙްމަދު ްެމންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި  1495ދެކުނުބުރީ

ް ްއަނެއްކާ ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްއެބޭފުޅާ ްމިއޮތ46ްްްއެހުށަހެޅުންވެސް ނަންބަރު

ްހުށަހަޅުއް ްއެބޭފުާޅ ްހަމަ ްާސފުކޮށްލަދެއްވުްންހުށަހެޅުންވެސް ްއޮތީ ވާފައިތޯ

ްއެދެން.ްޝުކުރިްއޔާ.
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ް

ް1500 

ްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުން ްއެޢިްއޒަތްތެރި ްދެއެްއޗެއްކަމަށް ްމިވާގޮަތކީ ްމިހާރު ްއެ އާދެ،

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއެހެންވީމަ، ްެއޤަބޫލުކުރެވެނީ. ދެކެވަަޑިއގަންނަވާތީކަމަށް

ްދެއްތޯ ްއެނިމުނީތާ ްއަހާލީމާ ްއެންމެްވޯޓަށް ްމީގައި ްކަންނޭނގޭ ްއެއީ ްދެން .

ްދަްނނަވާލަދެއްވުްން ްވޯޓަށް ނޑު ްދާނެގޮތަކީ.ްއެހެްނވީމަ،ްއަުޅގަ ފަސޭހައިން

ް ްމިވަގުުތ46ްއެދެން ްދެން ްނުކުތާެއއް ްނިޒާމާބެހޭ ްއަޅުަގނޑު ްދެން .1505 

ނުޑް ްއަޅުގަ ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްރަނަގޅުވާނެ. ނޭރުވިއްޔާ

ްނިޒާމާބެހޭ ނުޑްްކުރީަގއިވެްސ ްއަުޅގަ ްމިާހރު ްމިކަމާ. ްއަުރވައިފިން ނުުކތާ

ްވޯޓަްށް ނޑު ްއަުޅގަ ްދަންނަވައިފިން ނޑު ްައޅުގަ ްދެއްތޯ. ްއަުރވައިފިން ޖަވާބު

ް ްގެންދާނީ 46ްއަހަމުން ްހުށަހެޅުްއިވ41ް، ްނާޝިދު ްއަޙްމަދު .

ްދެންނެވޭނެކަމަްށް ްވޯޓަްށ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްތެޭރގަިއ  1510ހުށަހެޅުއްވުންތަުކގެ

ްބައިތަް ްއެެއއްިޗއްސަްށްޤަބޫލުކުރެވޭ ްދެން ްދަންނަވާލައިފިން. ްައޅުަގނޑު އް

ްއެހެންް ްދާނީ. ނޑު ްއަޅުގަ ްދިމާއަކަށް ްއެހެން ްދެން ްއަހާފައި ވޯޓަށް

ްއަޅުަގނޑަށްްދަންނަވާެލވިއްޖެ.ްއާދެ،ްވިދާުޅވެދެްއވުންްއެދެްނ.ް

ް

ް1515 

ްއަްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީގެ ްނާޝިދުްނިލަންދެއަތޮޅު ޙްމަދު

ްނަޢީމްް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހައްަްދުންމަތީެގ ހުށަހަޅުއްވާ

ްމިބާބުގަިއް ްފެށުން. ްޢަމަލުކުރަން ްހުށަހެޅުން. ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ

ްމިބާބުގަިއް ްބަޔާންކޮށްފައިުނވާނަމަ، ނޑައެިޅެގން ްކަ އެހެންގޮތަކަށް

ްޢަމަލުކުރެވޭ ްކަންތައްަތކަށް ްާޤނޫނުއަސާސީއަްށްބަޔާންކޮށްފަިއވާ  1520ނީ

ްރައްޔިތުންެގް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއިއ ްފެށުނީއްސުރެ ޢަމަލުކުރަން

ްމަޖިލިސްްއިންތިޚާބުކޮށްްއެމީހުންްމަޤާމާއިްޙަވާލުވާްދުވަާހއިްހަމައަށެވެ.
ް

ް

 1525ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްެއދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް
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ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްޓުގެްނަތީޖާ:ވޯ

 1530ްނިލަންދެއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނާޝިދު.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްހައްދުންމަތީްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޢީމް.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

97ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

26ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 11ް1535ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

56ްްްްްްކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ވަިކގޮތަ
ް

ް

މިވޯޓުގެްނަތީާޖއަށްްބަލާއިރުްމިހުށަހެޅުންްފާހެއްނުވި.ްނިޒާާމބެހޭްނުކުތާއެްއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

 1540ްލ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއެނގިވަަޑިއގަްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ްމިހާރު.ްމަނިކުފާނަށް ްތަފާތުކަން ްމިދެހުށަހެޅުން ްންނަވާތޯ

ްނަންްްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްައޙްމަދުގެ ްއަނީސާ ްބޭނުންވަނީ. ްދަންނަަވލަން ްއެގޮތަށް  1545އަޅުަގނޑު

ްވޯުޓް ްެއއްވަަރކަށް ްހަމަ ްެއކަްއޗެއްނަމަ ްފާސްނުވީ. ްފަހުން ްމިހާރު ނެތީމަ

ްއެއީއޭްމިވާްއެްއޗަކީ.ްްއަންނާނެނޫންތޯ.ްއެތަންކޮޅުްދަންނަވާލީްމަނިކުފާނަށް.
ް

ް

ްޅ.އަޮތޅުެގްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާެދ، ްބަލައިނުގަެނވޭ. ްނުކުތާެއްއކަމަށް ްނިޒާމާބެހޭ  1550އާދެ،

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙުސައިްންއިބްރާހީމްްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް
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ްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްހަމަ ްއޮތީ ްހަމ1ްްަދަންނަވަްނ ްމިއާއި ްހުށަހެޅުމާ  1555ްވަނަ

ްލ.އަތޮޅުގެްްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެންމެ ްއެކަމަުކ،ްހަމަ ްނެތޭ. ްތަފާެތއް ްއެއްވެސް ްހަމަ މަފްހޫމު

ްހަމަް ްމިއުޅެނީ. ްދަންނަވާލަން ްވާހަކަ ްިވދާޅުވި ްމެންބަރުވެސް ޢިއްޒަތްތެރި

ްއި.ްއެވާހަކަްދަންނަވާލަްނ.އެްއވެސްްތަފާތެއްްނެތްްމަފްހޫަޫމުގަ
ް

ް1560 

ްޤާނޫނުއަސާސީްންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމި ްތަފާތުަގއި ްައކުރު ްހުށަހެޅުމުގެ ްމި ްމިހާރު އާދެ،ްދެން

ްއަޅުަގނޑުް ްފާހަގަކުެރްއީވމަ ްެއވާހަކަ ްއަިއްސފައި ްޤާނޫނުއަސާސީ ނޫނީ

ްއެހެންނޫންތޯ ްއޮންނާެނ ްރިކޯޑްަގއި ްެއެވސް ްއެހެންވީމަ، .ްދެންނެވީ.

ްއެކަންް ްއެކައްޗެްއކަަމށްވާތީ ްފުރަތަމަ ްއަުޅަގނޑުމެްނ އެހެންވީމަ،

ްމިދަންނަވާލީ.ް ނުޑ ްއަުޅގަ ްގެަނއީމަ ްއެމައްސަލަ ްމެންބަރުން  1565ޢިއްޒަތްތެރި

ްދަންނަވާލަެދްއވުންްއެދެންްހުށަހެޅުން.41ްއެހެންވީމަ،ް

ް

ް

ްމެންްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީ ްނާޝިދުްނިލަންދެއަތޮޅު ްއަޙްމަދު ބަރު

ްނަޢީމްް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހައްދުންމަތީެގ  1570ހުށަހަޅުއްވާ

ްރައްޔިތުންެގް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާިއ ްހުށަހެޅުން. ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ

ް ްދެމިތިބުން. ްމަޤާމުގައި ްމެންބަރުން ްހ)މަޖިލީހުގެ ްހިނގަމުންދާްްމިހާރު(

ްހުރިްމަޤާމުގައިްއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެރަްނިމެންދެންްްދައުރުްރިޔާސީ

ްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްް-(ށ)ް.ދެމިހުންނާނެއެވެްއެމަޤާމުގައިްފަރާތް

 1575ްއަލުންްމަިޖލިސްްރައްޔިތުްނގެްގޮތުގެމަީތންަްްބަޔާންކޮށްފަިއވާ

27ްްޙަވާލުވަންދެންްމަޤާމާްމެންބަރުންްއެމަޖިލީހުގެްްއިންތިޚާބުކޮށް

ްމަޖިލިސްްރައްޔިުތންގެްވުނުއެކުލަވާލެްްގައ2665ްްިްފެބްރުއަރީ

ް.ދެމިއޮންނާނެއެވެ
ް

ް1580 

ް.ްންފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް
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ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 1585ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްނިލަންދެއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނާޝިދު.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްހައްދުންމަތީްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޢީމް.ްރު:ތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަ

ް

97ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 24ް1590ްވޯޓުްދެްއވީ:

69ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

51ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފާހެއްނުވި. ްިމހުށަހެޅުން ްނަތީާޖގަިއވާގޮތުން ްހުށަހެޅުނ44ްްްމިވޯޓުގެ  1595ަވނަ

ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.

ް

ް

ްނާޝިދުްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީގެ ނިލަންދެއަތޮޅު

ްނަޢީމްް ްމުަޙންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްަހއްދުންމަތީ  1600ހުށަހެޅުއްވާ

ްބޭ ްއިންތިޚާބުތައް ްހުށަހެޅުން. ްދަތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ލަތްްއުަުްއވެންެދން

ް)ހ( ްއިންތިޚާބުްް-ހިންގުން. ްރިޔާސީ ްބާއްވާ ްދެން ްދަށުން ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްއެމަޤާމާއިް ްމީހަކު ްއިންތިޚާބުވާ ްމަޤާމަށް ްަކމުގެ ބާއްވާްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްޙަ 11ްްވާލުވާންދެން، ްހިންގާނ2668ްްީޮނވެމްބަރ ްަދުއލަތް ްފެށިގެން ްނ

ްސިްއރު ްމަޖިލީހުގެ ްްރައްޔިތުންެގ ްެމންބަރުންގެ ްއެމަޖިލީހުގެ  3/2ް1605ވޯޓަކުްނ

ްއަ ްެއކުލެޭވްޣުަުގެ ްމައްޗަށް ްފަސްމެންބަރުންގެ ްއިންިތޚާބުކުރާ ލަބިއްޔަތުން

ް)ށ(އުދަ ްމަޖިލީހަކުންނެވެ. ްހިންގާ ްމަޖިލީހުެގްއުދަް-ލަތް ްހިންގާ ލަތް

(ްގައިްބުނާްރިޔާސީްއިންތިޚާބުަގއި،hްއެްއވެސްްމެންބަރަކަށް،ްމިމާއްދާގެް)

ްނާއިބުކަމުެގްރައީސުލް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްމަޤާމަށާއި، ޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ

 1610ްމަޤާމަށްްކުރިމައްޗެއްްނުލެވޭެނއެވެ.
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ް

ް

ްްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް

ް

 1615ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނާޝިދު.ްނިލަންދެއަތޮޅުްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްހައްދުންމަތީްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޢީމް.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް1620 

97ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

37ްްވޯޓުްދެްއވީ:

24ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

27ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް1625 

ް

ްދެންްްްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވު ްއާދެ، ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިުރ ްނަތީޖާއަށް ްމިވޯޓުެގ

ް ްއޮތް ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްނާޝިދު ްހުށަހެޅުނ45ްްްއެހެންވީމާ، ވަަނ

ހުށައެއްނޭޅޭ،ްވޯޓަކަށްްނޭހޭނެ.ްހަމަްއެހެންމެ،ް)ވަގުތުކޮަޅަކށްފަހު(ްމިހާރުް

ްީކއްެވގެން ްހީިވ ްވިާދޅުވިހެން ްމެންބަރަކު ްމިހާރުްޢިއްޒަތްތެރި ްނޭހޭނީ.  1630ހޭ

ްމިބުނަނީ،ް ްމީގައި ްދެން ްފެއިލްވީމާ ްހުށަހެޅުން ްހިނާގގޮތަށް ކޮމިޓީއަކުން

ްއިންތިޤާީލް ްޯވޓުަގއާިއ ްނަގާ ްހޮވުމަށް ްމަޖިލީސް ްހިންގާ ދައުަުލަތް

ްއަންނާީތް ްއެަބއި ްއެހެންވިާމ، ްމަާޤމުތަކަށް، ްއެިކއެކި މަރުޙަލާގައި

ް)ވަގުތުޮކޅަކަށްަްފަ ްނޭހެނީ. ްމި ްނާޝިދުްއަޅުަގނޑަަަށް ްާއދެ، ހު(

ް ްއޮތް ްޯވޓަކަްށ46ްްހުށަހަޅުއްވާފަިއ ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުމަށް  1635ވަނަ

ްއަންނަހިނދުް ްބާބެއް ްމާނަ،ްމާނަކުރުމުގެ ްލަފްޒުތަުކގެ ްބައެއް ނޭހޭނެ.ްއެއީ

ްހުށަހެޅުންް ްދެން ްދަންނަވަން. ްވާހަކަ ްނޭހޭނެ ްއިތުރަށް ްައޅުަގނޑަކަށް އެ

ްދަންނަވާލަެދއްވުންްއެދެން.47ްް
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ް

ް1640 

ފާދިއްޕޮޅުގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙުސައިންްއިބްރާހީމްްހުށަހަޅުއްވާްމާލޭެގްްާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:އި

ްހުށަހެޅުން.ް ްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ްޝިހާބު ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަދާކުރުން.ް ްދަުއރު ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންެގ ްބޭްއވެންދެން އިންތިޚާބުތައް

ްރައްޔިތުންެގްމިޤާނޫނުއަސާސީ ް"ޤާނޫނުއަސާީސެގ ްމާއްދާ، ްވަަނ ...ް ގެ

ް ްމިބާބު"ގެ ްމަތިްނ3ްްމަޖިލިސް ްގޮތުގެ ްބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ްމާއްދާގައި  1645ވަަނ

ްމަޖިލިސްް ްރައްޔިތުްނެގ ްބާއްވާ، ްއިންތިޚާބު ްޢާންމު ބާއްވާ

ްއޮންނާނީް ްގޮތުގަިއ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިުތންގެ އެކުަލވާލެވެންދެން

ްއިޞްލާޙު ްމިޤާނޫނުއަސާސީ ްތިބި،ްކުިރ ްމަޖިލީހުގައި ްޚާއްޞަ ރައްޔިތުންގެ

މެންބަރުންެގްތެރެއިންްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހަށްްމާލެއާއ113ްްިއެމަޖިލީހުގެް

ް 26ްްރާއްޖޭގެ ްތިބި ްކޮށްފައި ްއިްނތިޚާބު  1650މެންބަރުންނާއި،42ްްއަތޮޅުން

އަޮތޅުންްއިންތިޚާުބ26ްްރައްޔިތުންގެްާޚއްޞަްމަޖިލީހަށްްމާލެއާއިްރާއްޭޖގެް

ްކޮ ްތިބި 42ްްށްފައި ްޖުމުލަ ްމައްޗަްށ84ްްމެންބަރުންނާ، މެންބަރުންގެ

ްއެކުެލވޭްމަޖިލީހެކެވެ.
ް

ް1655 

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 1660ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްހިމް.ފާދިއްޕޮޅުްމެންބަރުްޙުސައިންްއިބްރާްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްމާލޭްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްޝިހާބު.ްްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

98ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 26ް1665ްވޯޓުްދެްއވީ:

21ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:
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39ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

ްމިހުށަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްަބލާއިރު ްނަތީޖާއަށް ްފާހެއްނުވި.ްމިވޯޓުގެ  1670ހެޅުންވެްސ

ް ްެދން ްއާދެ، ްދަންނަވާލަދެއްވުްނ49ްް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްހުށަހެޅުން ވަނަ

ްމ.އަތޮަޮޅުެގް ްނުކުތާއެްއ، ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އެދެން.

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަނީސާްއަޙްމަދު.

ް

 1675ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްހީވަނީ.ްޝުކުްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަީނސާް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއޮޅުމެއްހެން ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްރިއްާޔ

ްްއަްޙމަދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްއެވިދާުޅވެދެްއވީ ްސެކެރެޓޭިރއޭުޓން ކަމަށް.47ްްދެންމެގައި

ް ްހުށަހެޅުން،49ްްއެހެންނަމަވެސް، ްޮއތް ްއަތުަގއި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ކަމަްށ

ް ްހަމަގައިމުވެސް ްއޮތީ ްއަުތގައި ްއެހުށަހެޅުންްކ49ްައަޅުަގނޑު  1680މަށް.

ްފާހަގަކުރެވުީން ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްއެރިއިރުެވސް ްވޯުޓ ްއެކަމަކު ވިދާޅުވެެދްއވީ.

ްއެރިކަމަށް.ްއެހެްނވިމާ،ްޮއޅުމެއްހެންްހީވާތީްހަމަްދަންނަވާލީ.47ްް
ް

ް

ްްވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްކެް ްރަނގަޅަްށ47ްްނޫން، ްހަަމ ްިތވިދާޅުީވ، ްަރނގަޅަށް  1685އިނގޭތޯ.

ގޭތޯ.ް)ަވުގތުކޮޅަކަށްަްފަހު(ްމިހާރުްދެންްއަޅުަގނޑުމެްންދެންނެވީވެސްްއިނ

ް ްއޮތީ ްދަންނަވަން ްއެަބ49ްވޯޓަށް ނޑު ްއަުޅގަ ް)ވަގުތުޮކޅަކަށްަްފަހު( .

ްއޮޅިފަިއް ްނަްނބަރު ްއާދެ، ް)ވަުގތުކޮޅަކަށްަްފަހު( ްއިނގޭތޯ. ސާފުކޮށްލަން

ްމިއީް ްނަންބަރު ްއެހެންވީމާ، ްއިނގޭތޯ. ްެއކަްއޗެއް ްޓެކްސްޓް ްޭއގެ އޮތަސް

47ްް ްކީކޭތޯ.49ްްޭކ، ްމިދެންނެވީ.. ްތިބޭފުޅުންނަށް،  1690ެއޭކ

ްލޯކަްލް ްއޮތީ ްިމއަހަން ްއަޅުަގނޑު ްދެން ްމިހާުރ )ވަގުުތކޮޅަކަށްަްފަހު(

ްލޯކަްލް ްހުށަހަޅުއްވާފައިއޮތް، ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ އިންތިޚާބަށް

އިންތިޚާބުތައް.ްދެންމެއަުކްއެިނމުނީްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްއިންތިޚާބުތަްއް

ްދެންމެއަުކްބޭއް ްއަދާކުރުްނ. ްދައުރު ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ވެންދެން
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ްވޯޓަްށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެއަށް ްދެއްތޯ. ްެއއަށް ްއެހީ ްވޯޓަށް  1695އަޅުަގނޑުމެން

ްލޯކަްލް ްއޮތީ ްއަހަްނ ްވޯޓަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދެން ްއިނގޭތޯ. އެހީ

ްތަފާތުވީ ްނަންބަރު ްއޮތް ްއަތްޕުޅުަގއި ްތިބޭފުޅުން ކަމަށްްއިންތިޚާބުތަކަށް.

ްއެްއގޮތަްށ،ް ްނަންބަރާިއ ްއޮތް ްއަތުަގއި ނުޑ ްއަުޅގަ ްެއކަމަކު ވެދާނެ.

އަޅުަގނޑުމެްނގެްއަތުަގއިްމިޮއތްްގޮތަށްްއަޅުަގނޑުމެންްމިެގންދަނީ.ްއާދެ،ް

 1700ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްސ.އަޮތޅުގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްޝަރީފް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއެީއްލޯކަލ48ްްްެއއީްިއސްލާމީްަޝރީޢަތާއިްގުޭޅްޤާނޫނުތައް،47ްްއާދެ،ްްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމް

ްްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއަދި ްރައްޔިތުނ49ްްްއިންތިޚާބު، ްބޭްއވެންދެްނ ްއިންތިޚާބުތައް  1705ެއީއ

ްމަޖިލީހުގެްދައުރުްއަދާކުރުންްއިނގޭތޯ.ްއެްތަރުތީބުންްއޮތީ.
ް

ް

ްޢިްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޅުަގނޑުމެްންމިހާރު ްދަންނަވާލަން، ްމެންބަރުންނަށް އްޒަތްތެރި

ްރައްޔިތުްނެގް ްބޭްއވެންދެން ްއިންތިޚާބުތައް ްނެގުނީ ްވޯޓު  1710ދެންމެއަކު

ްއެއަްށް ްއެހެންނޫންތޯ. ްއަދާކުރުން ްދައުރު މަޖިލީހުގެ

ްއަތުަގިއް ްއަުޅަގނޑު ްެއއީ ްއެހެްނވީމާ، ްދެއްތޯ. އެއްބަްސެވވަަޑއިގަންަނވަން

ްނަންބަރުންކަ ްއޮތް 47ްމަށްވަންޏާ ްއޮތީ ްއަތްޕުުޅގައި ްތިބޭފުޅުން .49ް

ްއެކަްން ްމިހާރު ްދެން ްދެއްތޯ. ްމަްއސަލައެއްނެތްތާ ްއޭަގއި ްދެން އެހެންތޯ.

ނުޑްމިހާރުްދަންނަވާލަންްމިއޮތީ،ް  1715އެޓެކްސްްޓްެއއޮތީްނިމިފައި.ްދެންްއަުޅގަ

ްހުށަހެޅުންތައް ްހުށަހެޅުނު ްކުީރގައި ްއޭގެ ްމިބަިއ ްއިންތިޚާބުތައް، ްލޯކަލް

ްމިއުޅެީން ްެވގެން ްދަންނަވާލަން ްއަޅުަގނޑު ްމިބައި ްވާތީ ފެއިލްވެފައި

ނޑުްއަުތގައިްއޮްތގޮތުންްެވއްޖެްއޔާް 47ް.ްއެކަމަުކ49ްމިހުށަހެޅުން..ްއަޅުގަ

ްތިވިދާުޅވަނީ.ް ްއޮީތް،48ްކަމަށް ްއަތުަގއި އާެދ،ްމަޢާފްކުރަްއވާ.ްައޅުަގނޑު

49ްް ްދަންނަވާލެވުނީ، ްއެހެންވީާމ، ްއެހ48ެއިނގޭތޯ.  1720ންވީމާ،ް.

ް.48ްދަންނަވާލައްވާް

ް
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ް

ފާދިއްޕޮޅުގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙުސައިންްއިބްރާހީމްްހުށަހަޅުއްވާްމާލޭެގްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:

ްހު ްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ްޝިހާބު ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު  1725ށަހެޅުން.ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއިންތިޚާބުތައް؛ ްްލޯކަލް ްގެނެވުނު ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާޙުތަކަްށް)ހ(

ްދުވަހުގެ ްމަސް ްދެ ްފަށާތާ ްކުރާން ް...ްްޢަމަލު ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ތެރޭަގއި

ް ްމިބާބުގެ ްހިންގުން'' ްުއސޫލުން ް)''ލާމަރުކަޒީ ްމާއްދާ ްމާއްދާ(1ްްވަނަ ވަނަ

ް ްް-----އާއި ްމިބާބުގެ ްހިންގުން'' ްއުސޫލުން ް)''ލާމަރުކަޒީ ްމާއްދާ 2ްވަނަ

ްޤާ ްބަޔާންކޮްށފައިވާ ްގައި ްމާއްދާ( ްމަޖިލީހުންްވަނަ ްރައްޔިތުްނގެ  1730ނޫނުތައް

ްިއޞްލާޙުތަކަށްް ްގެނެވުނު ްާޤނޫނުއަސާސީއަށް ް)ށ( ފާސްކުރާންވާނެެއވެ.

ްަގިއް ް)ހ( ްމިމާްއދާގެ ްތެރޭަގއި ްދުވަހުެގ ްމަސް ްހަ ްފަށާތާ ްކުރާން ޢަމަލު

ްއިންތި ްބާއްވަންޖެހޭ ްދަށުން ްޤާނޫނުތަުކގެ ޚާބުތަްއްބަޔާންކޮށްފައިެއވާ

ް ް)ނ(. ްަބާޔންކޮށްފައިެއާވްމިބާއްވާްނވާނެެއވެ. ްަގއި ް)ށ( މާއްދާގެ

ްމީހުންް ްއިންިތޚާބުވީ ްމަޤާމުތަކަށް ްއެިކއެކި ްބޭްއވުމާެއކު  1735އިންތިޚާބުތައް

ްޙަވާުލެވްމަޤާމުތަކުެގް ްމަޤާމުތަކާ ްމަތީން ްަބޔާންެވގެންާވްގޮުތގެ ޤާނޫނުގައި

ްތުްއަދާކުރާންްފަާށންވާނެެއވެ.ލިއްޔަޢޫމަސް
ް

ް

 1740ްނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްފެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

 1745ްފާދިއްޕޮޅުްމެންބަރުްޙުސައިންްއިބްރާހީމް.ްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްމާލޭްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްޝިހާބު.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

97ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

32ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 11ް1750ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:
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45ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

ް)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

ްނޫންް ްއޯޑަުރ ްގެންދިަޔ ްއަހަމުން ްއަޅުަގނުޑ ްތިބޭފުޅުން ްމިވާގޮތަީކ  1755މިހާރު

ް ނޑަށްެވްސްއެހެން ްައޅުގަ ްދެން ްދިަޔއީމާ ްކަްއސާލަިއގެން ގޮތަށް

24ްއާެދ،ްއަޅުަގނޑުް.ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްއުނދަޫގވެގެންްމިުއޅެނީްމިހާރު

ްއެހެންހުރިް ނޑުމެންަނށް ްއަޅުގަ ްދެން ްމިހާރު ްއިނގޭތޯ. ްދަންނަވާނަން އަށް

ް ްމިހާރު ްއެހެންވީމާ،ްދެން ްއެިހއްޖެ.ްދެން ްއެއްޗިްއސަކަށް ިއްއ24ްްާހުރިހާ

ްޅ.އަތޮުޅެގް ްނުކުތާެއއް ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ްމިދަނީ. ނޑު ްއަުޅގަ  1760ދިމާއަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙުސައިްންއިބްރާހީމް.ް
ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

 1765ްވަކިންްހުށަހަޅާފައިްއޮތްްދެްުހށަހެޅުމަކަށްްހަމަްވޯޓަށްްައްއސަވާފައިްދެްންްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް

ްކީްއެވގެންތޯޭއްްްެދއްެކވުން:އިްބރާހީމްްވާހަކަ ްިމއަްށ ްޤާނޫނުތައް، ްުގޅޭ ްޝަރީޢަތާއި އިސްލާމީ

ްެއްއވެްސް ްީމގެ ްކޮބައިޯތއޭ ްފަސްކުރުމުގައި ްމި ްުނވަތަ ނާއްސަވަްނވީ.

ްނުވަަތް ްކޮަބއިތޯއޭ ްޕޮއިންޓަކީ ްޤާނޫނީ ްތިނަންގަވާ ްމަނިކުފާނު ޕޮއިންޓެއް

ްގަަަާވއިދީްޕޮއިންަޓކީ.ް
ް1770 

ް

ްއެހެންހުރި،ްްްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވު ްމިހާރު ްއިނގޭތޯ. ްަދންނަވާނަން ްެއއަށް ނުޑ ްއަުޅގަ އާދެ،

ްބޮޑަްށް ްއިންތިޚާބާއި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްމިހާރު ްމިދަނީ އަޅުަގނޑު

ްއަހަމުންް ްވޯަޓށް ްއެއްިޗއްސަށް ްސީދާޮކށްހުރި ްނުވަތަ ގުޅުންހުރި

ްރައްޔި ްއިންތިޚާބާިއ ްރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްއަދި  1775ތުންެގްމިގެންދިޔައީ.

ްކައުންސިްލެގް ްއަިދ ްގުޅުންހުރި ްިމދޭއްާޗއި ްއިންތިޚާބާއި މަޖިލީހުގެ

ްސީާދް ްގުޅުން ްއެާއއި ްއެްއޗިްއސާއި ްގުޅުންހުިރ އިންތިޚާބުތަކާއި

ނުޑް ްއަުޅގަ ްެއައށް ްދެން ްމިގެންދިޔައީ. ްހަމަ ްއެްއޗިތި ްހުރި އެްއޗިއްާސއި
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ް ްއެްއޗިތި ްއެހެންނޫންވެސް ްއަދި ްދެން ްއިނގޭތޯ. އެބަހުިރްދަންނަވާނަން

ްއެހެންވީަމ،ް ްއާެދ، ްމިދަންނަވާލީ. ްެއހެންވީމަ، ްޫދކޮށްލެވިަފއި.  1780އަޅުަގނޑު

ް ްހުށަހެޅުން ްތ.އަތޮުޅެގ24ްްދެން ްނުކުާތެއއް، ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ، އަށް.

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙުސައިްންރަޝީދުްޙަސަން.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1785 

ްނިޒާްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްއަދިްއަޅުަގނޑު ްމިހާތަނަކަށް ްމިބާބުގައި ްމިނަގަނީ ްނުކުާތ ްމީ

ްބަޔާންކޮށްފަިއާވްްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމިބާބުަގއި ްމިއޮތީ، ްހުށަހެޅުން ްމިބާބުގަިއ ފާހެއްނުކުރޭ

ްރިޔާީސް ްޮއންނަ ްދެން ްޮހވުމަށް ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގޮތުގެމަތީން

ްހޮވު ްމަޖިލިސްއެއް ްރަްއޔިތުން ްއިންތިޚާބުްއިންތިޚާބާއި ްއޮްނނަ ްދެން މަށް

ްތިބިް ްމިހާރު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއިއ ްހުރި ްމިހާރު  1790ބޭއްވެންދެން

ްދެމިތިބޭނޭ.ް ްމަޤާމުގައި ްއެބައިމީހުން ްމެންބަރުން ްމަޖިލިސްގެ ރައްޔިތުންގެ

ްވާނެގޮތެްއ.ް ްމަޖިލިސްއަްށ ްރައްޔިތުންގެ ްފާސްކޮށްފިން އަޅުަގނޑުމެން

ްމިހާތަނަށް ްމިބާބުގައި ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާްްއެކަމަކު ބަޔާންކޮށްފައެއްނެތް

ްއެހެންވީމަ،ް ްގޮެތއް. ްބާއްވާނެ ްއިންތިޚާބު ްރިޔާސީ ްއޮންނަ ްދެން ހޮވުމަށް

ްއެހެނީ.ްއެހެންވީާމ،ް ްމިވޯޓަށް ްގޮތަކަށް ްހަދާނެ ްކުރިން  1795ނެތްކަމަކާބެހޭގޮތުން

ްއެހޭނީ.ް ްޯވޓަށް ްމިމާއްދާއަށް ްަކންނޭނގެ ްފާސްކޮށްފަިއ އެކަމެްއ

ްޝުކުރިއްާޔ.
ް

ް

ްވޯޓަްށްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމާއްާދތަކަށް ްހުރި ްުގޅިގެން ްެއކަމާއި ްައޅުަގނޑު ްމީަގއި  1800އާދެ،

ްކުރައްވަްން ްއިޢުތިރާޟް ްއެކަމާއި ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުޅުނީމަ އަހަން

ްޕެނަލުގެް ްހުރިކަމަށް ްތަޢާރުޟެއް ްއުސޫަޫީލގޮތުން ްއަދި ފެއްޓެވީމައި

ް ްޤާނޫނީ ްނުވަތަ ްވިދާޅުވީަމިއްބޭފުޅުން ްޚިލާފުާވކަމަށް ްރޫޙާއި އަސާސީގެ

ްއާެދ،ް ްނުކުތާއަށް ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ްމިގެންިދޔައީ. ްއެކަން އަޅުަގނޑު

 1805ްޝަފީޤު.ްމ.އަތޮޅުގެްއަޙްމަދުްޝަފީޤު.ް

ް
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ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްނުޑްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްމިމާއްާދއަށްްވޯޓަށްްއަްއސަވާލުުމގެކުިރންްއަޅުގަްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުް

ްމިމާއްާދެގްްްއަްޙމަދުްޝަީފޤުްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްފާސްވުމަށްފަހު ްމިމާއްދާ ްބޭނުންވޭ،  1810ސާފުކޮށްލަން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްކުރިން ްމާއްދާގެ ްތަސްދީޤު، ްޤާނޫނުއަސާސީ ސަބަބުން

ްޤާނޫނުއަސާސީް ްޢަމަލުކުރާ ްމި ްމިހާރު ްއާޤާނޫނުއަސާީސައކަށްވެ ފާސްކުރިން

ްމިމާއްދާ ްދެން ްމިރާއްޖޭެގްއުވިިދޔައިމަިއ ްޢަމަލުކުރެޭވއިުރގަިއ އަށް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްމަޤާމުަގއިްހުންނާނީްރައްޔިތުންްއިންިތޚާބުކޮށްގެން،ް

ްނޫނިއްާޔް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއެްއތޯ ްއިންތިޚާބުކުިރ  1815ރައްޔިތުން

ްޙަވާލުކުާރް ްމަސްޢޫިލއްަޔތު ްމަރުޙަަަލާއެްއގައި ްވަގުތީ މިމަޖިލީހުން

ނޑަްށްރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ޔާެއއްތޯ.ްިމސުވާލަށްްޖަވާުބްދެިވގެންްނޫނީްއަުޅގަ

ްމިރާއްޖޭގަިއް ްހަމަގައިމުވެްސ ްދެކޭގޮތުަގއި ނުޑ ްއަުޅގަ ްއުނދަގޫ. ވަރަށް

ްެއް ްއިންިތޚާބުކުރި ްަރއްޔިތުން ްޢަމަލުކުރެވެމުންދާއިރުގައި މިގޮތަށް

ްހުންނަް ްލިިބގެން ްއެބަސް ްއިންތިޚާބުކުރި ްރަްއޔިތުން  1820ޙައްޤުލިބިގެން

ްވަގުީތްރައީސު ްހުންނާނީ ްނުހުންނާނެ. ލްޖުމްހޫރިއްޔާެއްއ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއއް.ްއެެހންވީމަ،ްމިކަންްސާފުކޮށްދެްއުވންްއެދެން.ް
ް

ް

ްހުށަހެޅިްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޅުަގނުޑމެން ްދެންމެއަކު ްމެންބަރު، ްޢިްއޒަތްތެރި  1825އާދެ،

ްމެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީގެ ްނާޝިދުްނިލަންދެއަތޮޅު ްއަޙްމަދު ންބަރު

ްކޮމިޓީއަކުްން ްހިގައްެޖ ްައއިްސގެން ްހުށަހެޅުމެއްގެތެޭރގަިއވެސް ހުށަހެޅުއްވި

ްޕީރިއަްޑެގް ްމަރުޙަލާގެ ްއިންތިޤާލީ ްމިދެންނެވީ ްވާހަކަ. ްހިންގާ މިޤާނޫނު

ްނަަގިއގެންް ްވޯެޓއް ްމަޖިލީހުން ްމެންބަރުްންރައްޔިތުްނގެ ްއެ ތެރޭގައި.ްދެން

ްޢިއްް ްއެއަްށްއެކަންކުާރގޮތަށް ްއޮތީ.ްދެން ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްމެންބަރު  1830ޒަތްތެރި

ްފާހަގަެއްއް ްތިވާހަަކެއއް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްއެހިއިރު ްވޯޓަށް އަޅުަގނޑު

ްދިުގް ްއަނެއްހެން ްއިތުރަށް ްކޮންމެހެން ނުޑ ްއަުޅގަ ްދެން ނުކުރައްާވ.

ްއަޅުަގނޑަްށް ްދަންނަވާީލ ްއަޅުަގނޑު ްދަންނަވާކަެށއްޫނން. ވާހަކަތަެކއް

ްައޅުަގނޑަށް،ްއާދެ،ްާއދެ،ްމާބޮޑަށްްމި ްނޫީނވިްއޔާ ްރަނގަޅަށްތޯ ވިސްނެނީ
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ްހަމަް ނޑު ްައުޅގަ ްއެދިވަަޑއިނުގަތަސް ްބޭފުޅުން ްހުރިހާ  1835އެއްފަހަރާ

ްމާލޭެގް ްއާދެ، ްގެންދާނީ. ްއަރުވަމުން ްމެންބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1840 

ްވަރަށްޮބުޑްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްމިމަފްހޫމްގެ ްެއއްެޗއްަގއި ްިވދާޅުވި ްތިޔަ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެބައޮތް ްޤާނޫނުައސާސީަގއި ްއެަބއޮތް. ތަފާތެއް

ްމީހު ްއެމަޤާމަށް ްބުނަނީ، ްޤާނޫނުއަސާސީ ނޑައަޅާަފއި. ްކަ ްހޮވާނީްމަޤާމު ން

ްވޯޓުންނޭ.ް ްރައްޔިުތންގެ ްމަޢާފްކުރައްވާ. ްމަޖިލީހުންނޭ ރައްޔިތުންގެ

ްނަގާނެގޮތް.ްމަޤާމުގަިއް ްމީހުން ނަޑއަޅަީންމަޤާމަަަކަށް ްމިކަ  1845ޤާނޫނުއަސާސީ

ްބަހައްޓާކަށްނޫން.ް ްވަކިމަޤާމެއްަގއި ްވަިކފަރުދަކު ްމީހާއެއްނޫން. ހުންނާނެ

ްކު ްއިންތިޚާބު ްުއޞޫލަުކން ްޢާންމު ްަވިކްޚާއްޞަކޮށް ްމަޤާމެއްަގއި ރަންޖެހޭ

ނޑައެޅޭެން ްކަ ްމިމަޖިލީހަކުން ްއަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ްބަހައްޓާކަށެއް ފަރުދަކު

ްމަޖިލިސްތަކުްން ްމިކަހަލަ ްޤަބޫލެއްްނުކުރަމޭ.ްެއއީ ނޑު ްއަުޅގަ ކަމަކަށްވެސް

ްދ.އަތޮުޅގެް ްޚިލާފުކަެމްއ. ްމުޅިން ްއުޞޫލާއި ްޢާންމު ްމަސައްކަުތގެ  1850ކުރާ

ްމެންބަރު ްއޮީތްްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހެޅުްއވުމުަގއި ްނާޝިދުގެ އަްޙމަދު

ްމެންބަރުންް ްއެކޮމިީޓއަްށ ްއެކަަމކު ްވާަހކަ. ްއޮންނާނެ ކޮމިޓީއެއް

ނޑުމެންނަްށް ްައުޅގަ ްމީަގިއވެސް ނަޑއަޅާ. ްކަ ްއެބަ ްގޮެތއް އިންތިޚާބުކުރާ

ްމީހަުކް ްހިންގާނެ ްވަގުީތގޮތުން ްމަޤާމު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގކަމުެގ

ްރަ ްއެމީހާ ްއަޣުލަބިއްޔަތެްއެގްހުންނާނޭ. ްމިވެނި ްމަޖިލީހުގެ  1855އްޔިތުންގެ

ްވަކިފަރުދަުކް ްމީަގިއ ްނުނިކުންނާނެ. ްމިމައްަސލައެއް ްއޮތްނަމަ ވޯޓަކުންނޭ

ްމީގަިއް ްމިއުޅެނީ. ްބަހައްޓަން ްމަޤާމެއްގައި ްއިންތިޚާީބ ްއޭނާ ފާހަގަކޮށްފައި

ްކުރީގަިއެވްސް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަނެއްމައްސަަލއަީކ ނުކުންނަ

ްއެއްެސވުމަށްްއަޅުގަް ްވޯޓަްށ ްމިމާއްދާއަށް ްފަދައިން ްދެންނެވި ނޑު

ްމިޢިއްޒަތްތެިރް ްުއވާލަނީ. ްޤާނޫނުއަސާސީ ްގުިޅގެން  1860ތައްޔާރުކުެރްއވުމާއި

ނޑުެވްސް ްއަުޅގަ ްއެީއ ްުއވާލެވިދާނެ. ްޤާނޫނުއަސާސީ މަޖިލީހަށް

ްވަކިފަރުދަުކް ްމަޤާމަކަށް ްއިންތިޚާބީ ްއެހެންނަމަެވސް، ޤަބޫލުކުރާކަމެއް.
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ްއެީއްޢައްޔަ ްލިބިގަްނނާނެތޯއޭ. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިމަޖިލީހުން ްބާރު ންކުރުމުގެ

ްމިބާބުގެް ްހަމަ ްމިތާނަގއި ްނުކުެރވޭ. ްަޤބޫލެއް ނޑަކަށް ްއަުޅގަ މިސުވާލަކީ.

ްމަޖިލީހުގެް ްާޚްއޞަ ްދެއްެކިވއިރުަގއި، ްވާަހކަ ްމަރުހަލާގައި  1865ބަހުސްގެ

ްބައެ ްނުތިބެވޭނެ ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުންގެ ްވަކާލާުތްމެންބަރުންނަކީ ްއކަމަށް

ްނެގިް ްހަދަން ްޤާނޫނުައސާސީ ްއެއީ ްއަޑަކީ ްދިޔަ ްއިިވގެން ކުރިއިުރގައި

ބައެއްކަމަްށވާތީްޤާނޫނުްހަދާްމަޖިލީހަކުްނުތިބެވޭނޭ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ް

ްބުއްދީެގް ނޑުމެންަނކަށް ްއަުޅގަ ްވާހަކަައކީ، ްިމއުޭޅ ްދަންނަވަން އަޅުަގނޑު

ްމަސައް ްއެއްކިބާެވގެން ްއެްއްހަމަތަކުން ްކޮްނމެވެސް ްނުކުރެވޭނޭ.  1870ކަެތއް

ްތިބެންޖެހޭނީ.ް ްއެއުޞޫުލގެތެރޭަގޭއ ްދެން ނޑައެޅުމަށްފަުހ ްކަ އުޞޫލެއް

ްުއޞޫލަށްވެފަިއް ްމިއީ ްހަދަންކަމަށްވާތީ ްމިހެން ްބޭނުންވަނީ މިފަހަރު

އަނެއްފަހަރުްބޭނުންވަނީްމިހެންްހަދަންކަމަށްވާތީްމިފަހަރުްއެހެންއުޞޫލެއް.ް

ްައޅުަގނޑު ްގޮތެއްނޫނޭ.ްއެީއކީެއއް ްމަސައްކަްތކުރެވޭެނ މެންަނކަަަށް

ްމިޤައުމުެގް ްހިންގަާވށޭ ނޑައަޅަމާ ްކަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ  1875އެހެންނޫނިއްޔާ

ްބޭނުންވާގޮތަާކިއް ްކަންކުރަން ްއެމީހުން ްބަޔަކާއި ްގެންދާނެ ކަންތައްތައް

ްކޮންމެހެންް ްަހމަ ްއެހެންވެއްިޖއްޔާ ްއާ ްމިއުެޅނީ. ްލިޔާށޭ އަޅުަގނޑުމެން

ްރަ ްހުރި ްމައުަުމޫންްމިހާރު ްހަމަ ްޖަހާނެކަމެއްނެތް. އީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއެކޭ

ްމީހެކޭް ްއެހެން ްލިޔުނަސް ްއިބްރާހީމޭ ްޤާސިމް ްލިޔުނަސް ްޤައްޔޫމޭ ޢަބްދުލް

ްދަންނަވަްން ްައޅުަގނޑު ްއެހެންވީާމ، ްަމއްސަލަެއއްނޫން. ްެއއީކީ  1880ލިޔުނަސް

ްބިތްދޮށުގައިތި ްފަރުދާއެްއގެ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެިރ ްވާހަަކއަކީ ެބގެްންމިއުޅޭ

ނޑުމެްން ްއަަަޅުގަ ްޙާޞިލްކުރަން ްކަންކަން ްތެރެިއން ްޚިލާފުތަކެއްގެ އުޞޫލީ

ްކުރިމަތީގަިއް ްރައްޔިތުްނެގ ްދިވެހި ްާސފުކޮށް ްވަރަށް އުޅޭނެކަމެއްނެތޭ.

ްކިޔަްސް ްއެއްެޗކޭ ްކޮންމެ ްކަލޭމެން ްހިނގާށޭ ްބުނަމާ ްމިއަދު އަޅުަގނޑުމެން

ްައހަރުމެންނޭ.ްހަދާނެ ްމިތިބީ ނީޑގަިއްމިއަދު ްހަދާނީ.ްއެހެންްްމިގޮ  1885އެއްޗެކޭ

ްބުނެފައިްނިންމާލީމަްނިމުނީ.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް
ް

ް

އާދެ،ްމިހާރުްއަޅުަގނޑުްދަންނަވާލަންްބޭނުން،ްމިހާރުްމީގައިްޢިއްޒަތްެތިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްހުރި ްއެހެންހުރި ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެނގިވަޑަިއަގންނަވާނެ  1890ހާްމެންބަރުންނަށް
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ްދެންމެއަކުް ްމިގެންދިޔައީ. ްއަހަމުން ްއަަހމުން ްވޯޓަށް ހުށަހެޅުންތަކެއް

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްތިްވާހަކަފުޅުދެއްެކވިއިރުްފާހަަގކުރެްއވިްނުކުތާތަާކިއް

ްރައްކާެތރިކުރުމުގެގޮތުްން ްޙިަިމާޔަތްކޮށް ްއެކަްނ ްހަމަ ގުިޅގެން

ްއަޅުް ްދިމާއަށް ްހުށަހެޅުންތަކަކާއި ްވޯޓަްށްހުށަހެޅިފައިހުރި ނޑު ގަ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްއެކަާމ ްކޮންމެއަކަސް ްދެން ްއުޅުނީމާ  1895ދަންނަވާލަން

ްމިހާރުް ްިމވިާދޅުވަނީ ްޭއގައި ްދެން ްތަާފތުވެއްޖެ. ްޚިޔާލުފުޅު މެންބަރުންގެ

ްބުނާް ްބާއްވަންޖެހޭނެކަމަށް ްއިންތިޚާބު ްތެރޭަގިއ ްމުއްދަތެްއގެ ވަކި

ްޢިއްޒަތްތެރި ްުހށަހެޅުމަކަށް ްރަނގަޅު ްެއ ެމންބަރުންނަކަށްްްބުނުންވެސް

ްމިމަޤާމުގަިއް ްކުރަންޖެހޭނެކަމަީކ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްދެން ވެަވޑަެއއްނުގަތް.

ްކަންތައްަތްއް ްމަރުޙަލާއެްއަގއި ްއިންތިޤާލީ ްކުރަންޖެހޭ، ްއަޅުަގނޑު  1900އިދެގެން

ްެއީއް ްެދންނެވުން. ްވޯޓަށް ްހުށަހެޅުންތަކަށް ްމަގުފަހިާވގޮތަށްހުރި ކުރުމަށް

ްކަމެއް ްކުރަންޖެހޭނެ ްމެންބަރުންްއަޅުަގނުޑ ްިޢއްޒަތްެތރި ކަމަށް

ްމިއުޅުނީ،ް ްމިދަންނަވާލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވަންޖެހޭނެ.

ްއިންތިޚާުބް ްރިޔާސީ ްހަމަ ްމިހާރު ްެއބަބުނޭ ްހަމަ ްމީަގއި އެހެންވީމަ،

ްޭއގެކުރިްން ްވެރިޔަުކްހަމަ ްަރއްޔިތުްންހޮވާފަިއހުރި  1905މިހާުރް،16ްކުރަްއވައި

ް ްއެބައޮތް 2668ްްހުށަހެޅުމެއް ްއޮްކޓޯބަރުމަހުގެ ްއަހަރުގެ ވަަނ16ްްވަނަ

ދުވަހުގެްކުރިންްއިންތިޚާބެއްްބާއްވަްނވާނެކަމަށް.ްއަދިްހަމަްއެއީްތިބޭފުޅުްން

ް ްނަންބަރު ްހުށަހެޅުން ްއޮތް ްއެހެންނަމަވެސް،35ްއަތްޕުޅުަގިއވެސް ްދެން .

ްެއީއް ްވިދާޅުވޭ ްއެބަ ްލަފާގައި ްދެއްވާފަިއއޮތް ްޕެނަލުން ްއަޅުަގނޑަށް މިއީ

ްތަޢާރުޟުާވްއު ްެއ ްއުޞޫީލގޮތުން ްަމއްސަލަެއއް. ްތަޢާރުޟުވާ  1910ޞޫލީގޮތުން

ނޑުމެންނަްށް ްައުޅގަ ްނެންެގވުން ްނަންަގވާފަިއއޮތް ްއެބޭފުޅުންނަށް ވުން

ްމިކަންް ްޮގތަކަށް ްކޮންމެވެސް ްއެހެންނަމަވެސް، ްޖެހިއްޖެ. ވިސްނާލަން

އެހެންވީަމ،ްނިންމަންްއެބަޖެހޭ.ްއިންތިޚާބުްކޮށްފައިހުރިްވެރިެއއްގެްވާހަކަ،ް

ްއެކަމަްށް ްއިނެދެގން ްމިމަޤާމުގައި ްާލޒިމްެވގެންަވނީ އަޅުަގނޑަށް

ްނުވަަތް ްޙަްއޤުތަކަށް ްއަސާީސ ްމާއްާދެއއްކަމަށްވަންޏާ ްއޮންނަ  1915ފިޓުވާގޮތަށް

ްކަންތައްތަކަްށް ްއަންނަ ްނާރާގޮތަށް ްުބރުލެއް ްޙައްޤުަތކަށް ރައްޔިތުންެގ

ްތިބޭފުޅުންވެ ްއެއީ ްދެންނެވުން. ްޯވޓަށް ްޤަބޫލުފުޅުްއަޅުަގނޑު ްސ
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ކުރަްއވަންޖެހޭނެ.ްއެހެންވީމަ،ްއަޅުަގނޑުްމިމަސަްއކަތްކުރަީންހަމަްއެގޮތަށްް

ްވޯޓަްށް ްހުށަހެޅުްނތަކަށް ްކުރީގައިހުރި ްމިހާރު ްދެން ްނިންމޭތޯ. މިގެންގޮސް

ްމިހާހިސާބަށްް ްއަިއްސ ްކުޑަވަމުން ްމިކޮށި ްދެން ްއައިސް ްއަހަމުން  1920އަހަމުން

ްއެ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްދެން ްކޮޅެްއަގއިްމިއާދެވުނީ. ްކޮންމެެވސް ްމިގޮތަށް ބަޖެހޭ

ްލަފާދެއްވާފަިއް ްޕެނަލުން ްހުށަހެޅުމަކީވެސް ްިތވިދާުޅވި ޖައްސަން.ްދެންމެއަކު

ްވިދާޅުވެަފއެއްނެްތް ްނޭހޭނެކަމަކަށް ްއެއަށް ްއެްއގޮތަކަްށވެްސ އޮތްއިރު،

ްއުޅުނީމަް ްައހަން ްވޯޓަށް ްެއއަށް ްލަފާގައި.ްއެހެްނވީމަ،ްއަޅުަގނޑު ޕެނަލުގެ

ްއެީއްޢިއްޒަ ްެއކަން ްއެއްގޮަތކަށްވެސް ްމެންބަރުންނަކަށް  1925ތްތެރި

ނުޑް ޤަބޫލުފުޅުކުރެއްޭވކަމަކަށެއްްމާޮބޑަށްނުވި.ްދެންްއެހެންނަމަވެްސ،ްއަުޅގަ

ްނުކުތާއަަކްށް ްނިޒާމާބެހޭ ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްބަެއއް އަދި

ްއެަބް ްމިފުރުޞަތު ނޑު ްއަުޅގަ ްނިޒާރު ްމޫސާ ްއާދެ، އެދިަވޑަިއގަންނަވާތީ،

ްއިރުެވއްޖެްއަ ްވަރަްށިގނަ ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި ްވ.އަތޮުޅގެ ރުވަން،

 1930ްއެދިަވޑަިއގަންނަވާތާ.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްވާހަަކްްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޫމސާް ްމާގިނަ ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްއެހެންނަމަވެސްްްނިޒާރުްާވހަކަެދއްކެުވން: ްދަންނަވާކަށްނޫން. ްދެންމެް، ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި  1935މާލޭގެ

ްނުކުތާއަްށް ްއެވިާދުޅވި ްއަޅުަގނޑުމެން ްނުކުާތއާުގޅޭޮގތުން، އެފާހަގަކުެރއްވި

ްެއީއް ްިއނގޭތޯ. ްމިމަޖިލީހުގައި ްއަހައިފިން ްެއއްފަހަރު ްވޯޓަށް މިހާރު

.ްހަމަްނިލަންދެއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނާޝިދ41ްުހުށަހެޅުންް

ްހުށަހަޅުއް ްަގިއ ް)ހ( ްއެބަޮއވޭ، ްހުށަހެޅުމެއްަގއި ވަަނ41ްްވާފަިއއޮތް

ްހިނގަމުންދާް ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ.ްމިހާރު  1940ހުށަހެޅުން.ްބައްލަވާލެްއވީމައި

ްމަޤާމުގަިއް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ ްނިމެންދެން ްދައުރު ރިޔާސީ

ްހަމަ ްހުށަހެޅުއްވި ްއެބޭފުޅާ ްދެމިހުންނާނޭ. ްއެމަޤާމުގައި ްހުރިފަރާތް،

ްއެހެންވީަމ،ް ްއަހާފައި. ްވޯޓަްށވެސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއޮތީ ޢިބާރާތަށް

ްއަޅުަގނޑުްހިތުންްމިއީްއިޫޝއެއްނޫންްއިނގޭތޯ.ްމިއީްހަމަް..
ް1945 
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ް

އާދެ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުާތއަށްްތ.ްއަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙުސައިްންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްރަޝީދުްޙަސަން.ް

ް

 1950ްނުކުތާ()ނިޒާމާބެހޭް

ް

ްވޯޓަްށްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްމިހުށަހެޅުމަށް ްފަދައިން ްފާހަގަކުރި ްކުރިންެވްސ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއާދެ،

ްމިބާބުގަިއްްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްކަމަކީ، ްފުރަތަމަ ްދަންނަވާނަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްސަބަބު ްދެ ނޭހޭ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ްގޮތުގެމަތީްނ ްމިހާރުްބަޔާންކޮށްފަިއވާ ްޮހުވމަށް. ޔާ

ްމިހާތަނަށްް ްއަހާއިުރގަިއ ްވޯޓަށް ްމިއަށް ްމިދަންނަވަނީ  1955އަޅުަގނޑު

ްދަށުންް ްިމބާބުގެ ްނުކުރަމޭ ްފާހެއް ްމިބާބުަގިއ އަޅުަގނޑުމެން

ްއިންތިޚާބުކުރާނެް ްނޫނީ ްޢަްއަޔންކުރާނެގޮތެްއވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްވޯޓަށްްނޭ ްފުރަތަަމްގޮތެްއވެސް.ްއެހެންވީމަ،ްހުްސްއެްއޗަކަށް ހޭނެއޭ.ްއެއީ

ްރަީއްސް ްމަޖިލިސްގެ ްދަލީލަކީ، ްދެވަނަ ްދަލީލަކީ. ްަދއްކާ އަޅުަގނޑު

ްއެކަްން ްޕެނަލުން ްޤާނޫނީ ްލަފާދިން ްތިމަންނައަްށ  1960ތިވިދާޅުވަނީ

ނޑުމެްން ްައޅުގަ ްމިއަދު ްފަހުގައި ްތާރީޚަށް ްއެ ފާހަގަކުރަްއވާފަެއއްނެތޭ.

ދަލުވެއްޖެ.ްއެއީްމިއަުދްފާސްކުރިްފާސްކުރުމެއްގެްސަަބބުންްއޮތްްޙާލަތުްބަ

ްމިޤާނޫނުއަސާސީއަްށް ްމިފާސްކުރީ ްމަޖިލިސްއިން ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ްޤާނޫނުއަސާސީް ްޢަމަލުކުރަމުންމިދާ ްމިހާރު ްފެށުމާއެއްކޮށް ޢަމަލުކުރަން

 1965އުވޭނެކަމަށް.ްމިހާރުްމީގެްަސބަބުންްމިހުށަހެޅުމަށްްއެބަްައސަރުކުރޭ.ްެއީއް

ްއޮތްގޮތަ ްކުރިްނ ްމިހާރު ްއިޞްލާުޙްސަބަބަކީ، ްޤާނޫނުއަަަާސސީ ްށ

ްނޫނީް ްޮއންނަނަމަ ްކޮންޓިނިޓީ ްދުސްތޫރުގެ ްއެޤާނޫީނ ްއައިްސ ކުރެިވގެން

ްުބނަންޖެހިދާނެް ްދެން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއޮންނަނަމަ ްކޮންޓިނިޓީ ޙުކޫމަތުގެ

ްހުރެވިދާނޭ.ް ްއެކަމުަގއި ްއަދިވެސް ްހުރިމީހާ ްހޮވިފައި ްޤާނޫނީގޮތުން ކުރިން

ްމިބުނަނީ ްމިހާރު ްއެކަމަކު ްއަސާްސވެްސް، ްެއ ްއުޞޫުލވެސް ްހޮވި  1970އޭނަ

ްބިންގަލެްއެގް ްޤާނޫނުައސާީސ ްކިހިނެއްތޯއޭ ްމިހާރު ްއެހެްނވީމަ، އުވުީނއޭ.

ްކަމަށްް ްެއބިންގާ ްމަްއޗަށް، ްބިންގަލެްއގެ ްެއއީ ްއެޤާނޫނުއަސާސީ މައްޗަށް،

ްއިންތިޚާބުކުިރް ްއެކަމަްށ ްއޭނަ ްހުންނާނީ ްމީހަކު ްހޮވާަފއިހުރި ބަލައިގެން



 72 

ް ްއެހެންވީާމ،ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއިނގޭޯތ. ްތަފާުތވެއްޖެ ްވަރަށް ުއވާލުމަށްފަހު.

ްހުންނާނީް ްމީހަކު ްޮހވިފައިހުރި ްމައްޗަށް ްނެތްކަމެްއެގ  1975މިބިންގަލެއް

ްއޭަނެގް ްހިސާބަުކންނެއް. ްއެ ްދެން ްނުހުންނާނެ ްއޭަނއެްއ ވައިތެޭރގައި.

ްކަންތައްތަކަްށް ްައސާީސ ްދެްނއޮތީ ްުސާވލުކުރެވޭ. ްއެބަ ލެޖިޓިމަސީއާމެދު

ްޙަޤީޤަތުގައިހޭ.ްބުރޫ ްއެހިދާނޭ. ްވޯޓަށް ްއެހެންީވމަ، ްނާރައޭ. އެއް

ްޑިމޮކްރަސީެއްއް ްޕާރޓީގެ ްމަލްޓި ްދަށުްނ މިޤާނޫނުއަސާސީގެ

 1980ގާއިމުކުރުމަށްަޓކައިްރަްއޔިތުްނނަށްްއެބަލިބޭްއެތައްްމީހަކުްުކރިމަތިލައިގެންް

ްޙާލަތުް ްއެހެންވީމަ، ްފުރުޞަތު. ްވޯޓުލުމުގެ ްއެމީހުންނަށް އެއްފަހަރާ

ްއެފުރުޞަތުްބަދަ ްއެހެންވީމަ، ްބަދަލުވެއްޖެ. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ލުވެއްޖެ.

ްއެފުރުޞަުތް ްޮއްއވަިއ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްލިބެން ރައްޔިތުންނަށް

ނުލިބޭނެގޮތަކަށްްމިމަޖިލިސްިއންްއެކަންްނިންމުމަކީްައޅުަގނޑުްދަންނަވާނީް

ްމީހުންގެް ްތިބި ްކުރިމަތިލާން ްއެ ްއަދި ްޙައްޤުަތކަށްވެްސ  1985ްރައްޔިތުންެގ

ްމިހިރަް ްމިހިރަ ްއެހެންވީަމ، ްކަމެކޭ. ްހުރަސްއެޭޅނެ ޙައްޤުތަކަށްެވސް

ކަންކަމަށްަްްރިޢާޔަތްކުރާއިުރްމިހުށަހެޅުމަަަށްްވޯޓަކަށްްނޭހޭނެ.ްފުރަތަަަމަް

ްއެްއވެްސް ްނޭހޭނެކަން. ްވޯޓަަަކަށް ްމިތާނގައި ްހުށަހެޅުމަކަށް ްހުސް ކަމަކީ

ްމިހާ ްމިމަޖިލީހުން ްސަަބބަކީ ްމިއަކުނެތް. ްފާހެއްްކޮންޓެންޓެއް ްއަދި ތަނަކަށް

ްބަޔާންކޮށްފަިއާވް ްމިބާބުގައި ްނޫނީ ްމިޤާނޫނުއަސާސީގެަދށުން  1990ނުކުރޭ

ްެއް ްއެކަމެއް ްއިންތިޚާބުކުރާެނގޮތެްއ. ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަކު ގޮތުގެމަތީން

ްއޭރުްން ްދައްކަވާ. ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްފުރަތަމަ އިންތިޚާބުކުރާނެގޮެތއް

ްއެހިދާނެ.ްޝުކުރިއްޔާ.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްމިއަށްްވޯަޓށް
ްް

ް1995 

ްއާދެ،ްނ.ްއަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްތާރިޤު.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްހިތްހަމަޖެހޭްްމިލަދުްނމަޑުލުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްއެންެމ ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި  2000ްޝުކުރިއްޔާ

ްއެހެންނަމަވެސް،ްފާސްވުްންްޤުްވާހަަކދެއްެކވުން:މުަޙއްަމދުްތާރިް ްފާސްވަމުންދަނީ. ްމިއިޞްލާޙުތައް ްގޮތަކަށްނޫން
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ނުޑްް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ، ްކަމެއް. ްޤަބޫލުުކރަންޖެހޭނެ ްއަޅުަގނުޑވެސް އެއީ

ްކުރިމަތިވެފަިއާވް ްމި ްއެހުމަށް ްވޯޓަށް ްމިހާރު ްބޭނުންވަނީ، ފާހަގަކޮށްލަން

ނުޑްހުށަހެޅުން.ްއެްހުށަހެޅުމާް މެދުްއަޅުަގނޑުްެއއްެޗއްްދަންނަވާިއރުްއަޅުގަ

ް ްފާސްކޮްށފައިވާނެ ްމިހާރު ނޑުމެން ްައުޅގަ ްބޭނުންވޭ،  33ް2005ދަންނަވާލަން

ނަްނބަރުްހުށަހެޅުމުގައިްމިއޮންނަީންރައްޔިތުްނެގ33ްްނަންބަރުްހުށަހެޅުން.ް

ްދަށުްން ްމިޤާނޫނުއަާސސީގެ ްހޮވުމަށް ްމަޖިލީހެއް ްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން

ްގޮތުގެމަތީްންްއޮންނަ ްމިޤާނޫނުއަސާީސގަިއާވ ްބާއްަވއި ްއިންތިޚާބު ފުރަތަމަ

ްޙަވާލުް ްމެންބަރުކަމާ ްއެމީހުން ްއިންތިޚާބުކޮށް ްމެންބަރުން އެމަޖިލީހަށް

ްރައްޔިތުްނެގް ްއޮްތ ްފަށާއިރު ްޢަމަލުކުރަން ްމިޤާނޫނުއަސާސީއަްށ  2010ވަންދެން

ްއައްސަަވން ްވޯޓަށް ްމިހާރު ްމިއީ ްދެމިއޮންނާނެއެވެ. ތިއުޅުްއާވްްމަޖިލިސް

ް ްވޯޓަށްްނޭއްސެޭވނެްއެއްްސަބަބު.ްދެވަނަްަސބަބަކީ ވަަނ34ްްހުށަހެޅުމަށް

ް ްހުށަހެޅުމެއ34ްްްހުށަހެޅުން. ްއޮްތ ްފާސްކޮށްފައި ްހުށަހެޅުމުގައި ވަނަ

ްމިވެސް.ްމީަގއިްއެބަބުނޭްޢައްަޔންކޮށްފައިވާްުނވަތަްއިންތިޚާުބކޮށްފައިވާް...

ް2015 

ް

ްައތޮޅުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްކޮންްހުށަހެޅުމެކޭތޯ.ްފާސްކޮށްފައިވާ.ނ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް2020 

ްމުޙަންމަދ33ްްުްމިލަދުްނމަޑުލުްދެކުުނބުރީް ްހުށަހަޅުއްވާ ްއަޙްމަދު ްއަނީސާ ްއެއީ ްހުށަހެޅުން. ްނަންބަރު

ްތާއިދުކުރަްއވާްމެންަބރުްުމޙަްއމަދުްާތރިޤުް ްއަނިލް ްލިބިފައިަވނީ ްއެއަށް ްހުށަހެޅުން. ްޯވޓު.65ްްފަިއވާ

ްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްަޢްއޔަންކޮށްފަިއވ34ްްާދެން ްއެބަޮއވޭ ްޭއގައި ްހުށަެހޅުން. ނަންބަރު

ްދެމިތިބޭނެް ްމަޤާމުގައި ްއެމީހުންގެ ްމީހުން ްއިންތިޚާބުކޮށްފައިާވ މީހުންނާއި

ްދެހުށަހެ ްއޮތް ްފާސްކޮށްފައި ްދެ ްމި ްއެހެންވީމަ، ްބަލާއިރު،ްކަމަށް.  2025ޅުމަށް

ްތިއުޅުްއާވް ްއަްއސަަވން ްވޯޓަށް ްތި ްމިހާރު ްނުކުރަްނ ްޤަބޫެލއް އަޅުަގނޑު

ްހުށަހެޅުމަށްްވޯޓަށްްއެއްެސވިާދނެކަމަށް.ްޝުކުރިއްޔާ.
ް

ް
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 2030ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްް

ް

ް.މުޙަންމަދުްނަސީމް އާދެ،ްލ.ްއަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްމާބެހޭްނުކުތާ()ނިޒާ

ް2035 

ްޤަސްދުކުރަންްްަޙންަމދުްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމު ްދަންނަވާލަްނ ްއެްއޗެއް ްައޅުަގނޑު ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްަދހިވެތިކަންވެްސްްނަސީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިންސާނުންގެ ްއަޅުަގނޑުމެން މިހުށަހެޅުމާބެހޭގޮތުން.

ނޑަށް ްއަޅުގަ ްމިންވަރަކަށްހެން ްވަކި ްއަޅުަގނޑުމެްންްހުންނަންވާނީ ހީވަނީ.

ްއޮްތް ްެއކުަލވާލާފައި ްކުީރގައި ްީމގެ ްޤާނޫނުއަާސސީއެއް. ްއޮތީ ކުރިމަތީގައި

ްމީިތް ްޤާނޫނުއަާސސީ. ްމިއޮްތ ްހަންަގނޑު ްބޭރު  2040ރަތްކުލައިެގ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްދެން ްއެކުލަވާލެވުނީ. ްމަޖިލިސް ްމި އިޞްލާޙުކުރުމަށްޓަަކއި

ްޤާނޫ ްމަސައްކަްތ، ްއެ ްމިގެންދަނީ ްިއޞްލާޙުކުރުމުެގްކުރަމުން ނުއަސާސީ

ނޑުމެންް ްައޅުގަ ްހިސާބަކުން ްަވކި ްއައިސް ްކުރަމުން ްކުރަމުން މަސައްކަތް.

ްއިޞްލާޙުކުާރް ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިނިންމަނީ ްިމއަދު އަމިއްލައަށް

ްާއް ްމިތާކު ްބާޠިލްީވއޭ. ްިހސާބަކުން ްވަކި  2045ޤާނޫނުއަސާސީ

ްިވދާ ްރައީްސވެސް ްޚުަުދު ްވާހަަކެއއް ްނާދެއޭ.ްޤާނޫނުއަސާސީެއއްގެ ޅުވީ

ްއަނެްއް ްެއްއބަޔަކު ްދެން ްމިކުރަނީ. ްކަންތައްތައް ްމިކަހަލަ އެހެންވީމާ،

ްމަކަރުް ްއޮުޅާވލުމާއި ްރައްޔިތުންނަށް ްިތބެގެން ްދަިހވެތިކަމުަގއި ބަޔަކުގެ

ްެއއްޗެހިަތްއްފާސްކުރަމުންް ްފާޑުފާޑުގެ ްނުޖެހޭ ްާތކުންތާކު ްތެރޭގައި ހެދުމުގެ

ްކުރާ ްކަންތައްތައް ްމިކަހަލަ ްޢިއްޒަތްތެިރްމިދަނީ. ްުނވާެނ  2050ކަށް

ްރައީސްައކީެވސްްތިއީްމަސްޢޫލިއްޔަތުްއަާދކުރަންޖެހޭްބޭފުޅެއް.ް
ް

ް

ްމިގެންދަނީްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަދާކުރަުމން ްައޅުަގނޑު ްމަސްޢޫލިއްޔަތު ްައޅުަގނުޑގެ އާދެ،

ްގޮތަށާއިްމިްަގވާއިުދގައިްއޮތްގޮތަ  2055ްށްހަމަްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްވިދާޅުވާ

ްއާދެ،ް ްމިެގންދަނީ. ނޑު ްއަުޅގަ ްރަނގަޅަކަށް ްއެންމެ ްިވސްނޭ އަޅުަގނޑަށް

ްިމް ްއަޅުަގނޑު ްއެްއގޮތަށް ްއެއާއި ްހަމަ ްޤަބޫލުކުާރގޮުތގަިއ އަޅުަގނޑު
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ްވާަހަކް ްއަދާކުރުމުގެ ްމަސްޢޫލިއްޔަތު ްއެ ްއެހެންީވމާ، ްކުރަނީ. މަސައްކަތް

ްމެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްވަޒީރުްނގެ ްއާދެ، ްމުޙަންމަދުްވިދާޅުވީމަ ންބަރު

 2060ްނަޝީދު.ް

ް

ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް2065 

ްމެންބަރުްްވަީޒރުންްމަޖިލީުހގެްެމންަބރުް ްޢިްއޒަތްެތރި ްނ.އަތޮުޅގެ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްެއވާހަކަްްމުޙަްނމަދުްަނޝީދުް ްތާއީުދޮކށް ނޑުވެްސ ްއަުޅގަ ްވާަހކަފުަޅށް ްއެދެްއކެިވ ްޠާރިޤް

ނުޑވެސްްދަންނަވާލަންްބޭނުންވީ.ްމިހާރުްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުންްއަޅުގަްްވާހަކަެދއްެކވުން:

33ްނަންބަރުްހުށަހެޅުން.34ްްނަންބަރުްހުށަހެޅުމާއ33ްްިފާސްކުރަްއވައިފިް

ްދަށުންް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްމިއޮންނަނީ، ްހުށަހެޅުމުގައި  2070ނަންބަރު

ްމަޖިލީހެްއް ްަރއްޔިުތންގެ ްއާ ްދަށުން ްޤާނޫނުއަާސސީގެ އިޞްލާޙުކުެރވޭ

ްދެމިގެންް ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުންގެ ްއޮތް ްމިހާރު އިންތިޚާބުކުރެވެންދެން

ްއިސްމާޢީލްް ްއިބްރާީހމް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްއެއީ ދާނެކަމަށް.

ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް،ް ްކުރެވޭނެ. ްެއކަން ްނުކުެރވޭެނއޭ، ްެއކަމެއް އެވިދާުޅވީ

 2075ންދާްާވހަކައަކީްެއއީްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްތަކުރާުރކޮްށްމިތާްމިއަދުްމިްއިވެމު

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްއިޞްލާޙުކުރެވޭ ްގޮސް ްއިޞްލާޙުކުަރމުން ޤާނޫނުއަސާސީ

ްިއޞްލާޙުކުރެވުުން ްއެ ްފެށިގެން ްހަމައިން ްގެނައުމާއި ވުޖޫދަށް

ްުއވެންޖެހެއޭ.ް ްޤާނޫނުއަސާީސ ްަޢމަލުކުރެވުނު ްކުރިން ޤާނޫނުއަސާސީެގ

ްދެ ްއޮންނާނެއޭ. ްދެމި ްޤާނޫނުއަސާސީއެއް ްދެ ްކުރީެގްއެހެންނޫނީ ން

 2080ޤާނޫނުއަސާސީްއުވިްފަހުންްިއޞްލާޙުކުރެވޭްޤާނޫނުއަސާސީްތަންފީޒްކުރަންް

ްޤާނޫނީގޮތުންް ްހިނގާގޮްތވުމަީކ ްއެއްފަހަރާ ްދެނިޒާމެއް ފަށާއިރުަގއި،

ްއަންނަް ްފަހުން ްއެހެންވީމާ، ްކަމެކޭ. ްނިކުންނާެނ މައްސަލަތައް

ްޖެހޭނެއޭ ްއުވާެލވެން ްޤާނޫނުއަސާސީ ްކުރީގެ ްއެީއްޤާަާނޫނުއަސާސީން .

ްއިޞްލާޙުކުެރޭވް ްވީނަމަވެސް ްޤާނޫނުއަާސސީއެްއކަމުަގއި އިޞްލާޙުކުެރވޭ

ްވާންޖެހޭނެއޭ.ް ްއެހެން ްފެށިގެން ްހިސާބުން ްތަންފީޒްކުާރ  2085ޤާނޫނުއަސާސީ
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ްއިސްތިސްނާއެްއް ްތިން ްބުނީ ްވާަހކަ ްއުވޭ ްޤާނޫނުއަާސީސ ްއެ އެހެންވީމާ،

ްޢިއްޒަްތތެ ްމ.އަތޮޅުގެ ްމިއޮތީ ްއިސްތިސްާނ ްއެތިން ްމެންބަރުްލާފައި. ރި

ް ްހުށަހެޅުއްިވ ްއަޙްމަދު ްއިސްތިސްނާައީކ32ް،33ް،34ްއަނީސާ ްފުރަތަމަ .

ްދަށުންް ްޤާނޫނުއަާސސީގެ ްއެ ްމަާޤމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްޤާނޫނުއަސާީސެގް ްދާނެއޭ ްދެމިގެން ްމަޤާމު ްމީހާގެ ްހުރި  2090އިންތިޚާަާބުކޮށްފައި

ްރައީ ްދަށުން ްޤާޫނނުއަސާސީގެ ްހޮވެންދެން.ްދަށުން،ްއިޞްލާޙުކުރެވޭ ްސައކު

ްދަށުްނ33ްް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއެ ްމިބުނަނީ، ްމާއްދާަގއި ވަނަ

ްމަޖިލިސްް ްރަްއޔިުތންގެ ްއެކުލަވާލާފަިއވާ ްނުވަަތ އިންތިޚާބުކޮށްފަިއވާ

ްއިޞްލާޙުކުެރވޭް ްނުވަތަ ްދަށުން ްޤާނޫުނއަސާީސގެ ްއާ ްދާނެއޭ ދެމިގެން

ްހޮވެންދެް ްމަޖިލީހެއް ްަރްއޔިތުންގެ ްދަށުން ްޤާނޫނުއަސާސީގެ  2095ވަަނ34ްްން.

ްމަޖިލީހާއިް ްރައްޔިތުންެގ ްމިއޮންނަނީ، ްބުނެފައި މާއްދާގައި

ްއިންތިޚާަާބުކުރެވިފަިއާވް ްދެންވެސް ްފިަޔަވއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްދެއަހަުރް ްތިޭބނެއޭ ްމަޤާމުތަކުަގއި ްއެމީހުންގެ ްމީހުން ޢައްޔަންކުެރވިފަިއވާ

ްިއޞް ްނުވަތަ ްދަށުން ްޤާނޫުނއަސާީސގެ ްއާ ްވަންދެން ލާޙުކުރެޭވްދުވަސް

ްނިމެންދެން.ް ްޢައްޔަންވެ ްއަލުން ްއެމީސްމީހުން ްދަށުން  2100ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ނޑުމެންްމިހާރުްފާސްކޮށްފިް އާއި.ްމާޅޮސްމަޑުުލ34ްްާއއ33ްްިމިއީްއަުޅގަ

އުތުރުބުރީްމެންބަރުްޝާހީންްޙަމީދުްއަދިްތިލަދުންމަތީްއުުތރުބުރީްމެންބަރުް

ްހުށަހެޅުއް ވުމަކީްޭއގެްޒާުތަގއިްމުސްތަޤިއްުލްއަޙްމަދުްމުޢިއްޒުްހުށަހެޅުއްވި

ްދެކަމަކަްށް ްމިއޮންނަނީ ްހުށަހެޅުމަކުން ްއެްއ ްއޭަގއި ހުށަހެޅުމެއް.

ްއޮްތް ްމިހާރު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއާިއ ްހުރި ްމިހާރު  2105ވިދާޅުވެަފއި.

ްާޤނޫނުއަސާސީްން ްއިޞްލާޙުކުެރވޭ ްދާނެއޭ ްދެމިގެން ރައްޔިތުންެގްމަޖިލިސް

ްމަް ްަރއްޔިތުްނގެ ްެއއަކަްށްރައީސްައކާއި ްއެހެންީވމާ، ްހޮވެންދެން. ޖިލީހެއް

ްބައިް ްމަޖިލީހާބެހޭ ްަރއްޔިތުްނގެ ްއެއްބައި ްއެުބނާ ްއޭގައި ްނޭހޭނެއޭ މިހާރަކު

ް 33ްްމިއޮތީ ްނިމިފައޭ. ްފާސްވެ ްހުށަހެޅުމުން ްިމއޮީތ34ްްވަނަ ވެސް

ް ްޖެހޭނީ ްއައްަސވަން ްބާރުލިބޭގޮތަށޭ.ްމިހާރު  2110އަްށ32ްްައށް.32ްްއެަެއަަަށް

ްމަޤާމަށްްހުށަހަޅުއްވަިއގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްޖެހޭނީ ްބައްަލވަން ން

ް ްޙަޤީޤަތަކީ 32ްްހަދާނެގޮތެއް. ްނަޔަސްވެސް ްމިހާރ34ްްުމިހާރު އިން
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ައޅުަގނޑުމެންްމިހުށަހަޅާފައިްއޮތ32ްްްއެކަންެވސްްފުދޭ.ްއެހެންނަމަވެސް،ް

ްހުށަހެޅުމަށްްވޯޓަށްްއަހަންްބޭނުންވަނީ.ް
ް2115 

ް

ްއާދެ،ްމާލޭގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލް.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް2120 

ްމިހިރަްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްޖެހިފައި ްކުރިމަތިލާން ްމިއަދު ނޑުމެން ްރައީްސ،ްއަުޅގަ ްޢިއްޒަތްތެރި

ްގެންދިއުުމގެްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަޖިލިސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްތެރެިއްންްމައްސަލަތަކަީކ ނިާޒމުގެ

ްމިހެންް ްމިކަން ްމައްސަލަ. ްދިމާވާ ްދޫކޮށްލެވުނީމާ ްނިޒާމް ްއެ މިހާރު

ްގެންދިަޔއިމު.ް ްދަންނަވަމުްނ ްއަޅުަގނޑުމެން ްތަކުރާރުކޮށް ހިނގާނެކަމަށް

ްމުޙަންމަދުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްވަޒީރުްނގެ  2125ދެންމެގައި

އަޅުަގނޑަށްްަހމަްދަންނަވަންްްނަޝީދުްއެވިދާުޅވިްވާހަކަފުޅުްއަނެއްާކވެސް

ްހަތަރުް ްތަފާތު ްއެކަމަކު ްރަނގަޅޭ. ްއެާވހަކަފުޅު ްޒާތުަގއި ްއޭގެ ޖެހެނީ،

ް ްގޮތަށް 4ްްބާބެަެއްގެ ްނުވަތަ ްބާބެއްެގ5ްްމެންބަރަކު ްފަސް މެންބަރަކު

ގޮތަށްްހުށަހެޅުއްވިއިުރަގއިްއެިއންްކޮންމެްބާބެއްގައިްއެބަޮއވޭްއެްބާބެއްަގިއް

ްމަފްހޫަޫ ްއަސާސީ ްމޫސާްއޮންނަ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްވ.އަތޮުޅގެ  2130މެއް.

ްނާޝިދުގެް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދ.އަތޮުޅގެ ްމި ްފާހަގަކުރެްއވި، ނިޒާރު

ހުށަހެޅުމަކަށްވެސްްވޯޓަށްްއަަހއިފިއްޔާްހަމަްއެގޮތަށޭްމީތިްމިއޮތީ.ްއެއީްިމް

ްއެެހންނަމަވެސް ްއޮތީ. ްެއގޮތަށް ްބަލާލައިފިއްޔާ ްަނގަިއ ްވަކިން ްމާއްދާ ،ްދެ

ްބާެބއް،ް ްހުށަހެޅުއްވި ްނާޝިދު ްއަޙްމަދު ްމެްނބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ދ.އަތޮޅުގެ

ްފެށޭނީް ްޢަަަމަލުކުރަން ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްމަފްހޫމަކީ  2135އެބާބުަގއިްމައިަގނޑު

ްއެކަންް ްއެހިާސބުންނޭ ްނިމުނީމައޭ. ްދައުރު ްރިޔާސީ ްހިނގަމުންދާ މިހާރު

ްއެގޮތަ ްހަމަ ްދައުރު ްއޮތް ްމިހާރު ްއެހެންވީމާ، ްދެންްފެށެނީ. ްގެންދާނީއޭ. ށް

ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްފަށާނީއޭ. ްމަރުޙަލާއެއް ްއިންތިޤާލީ ްފަހުން އޭގެ

ްމަފްހޫަޫމެއްެގް ްއެހެްނ ްމުޅިްނ ްެއއްޗަާކއި ްއަިއ ްތެރެއިން އެމަފްހޫަޫމްގެ

ްައިއކަމުގަިއވިަޔްސް ްގޮތަށް ްމާއްދާއެްއގެ ްެއއް ްެއއްަޗކާއި ްއައި  2140ތެރެއިން
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ްއަނެއް ްެދން ްނުިކޔޭނެ. ްއަަޅެއއް ްރައީސް،ްްއެދޭތި ްޢިްއޒަްތތެރި ުނކުތާައކީ

ްަވިކް ްމި ްމިހާހިސާބުން ްހުރިއިރުގަިއވެްސ ްހުށަހެޅުންތައް ްތަފާތު މި

ްދެންް ްފާސްވީމަ ްމާއްދާ ްބައެއް ްމިޖެހެނީ، ްޖެހެން ްމައްސަލަ މާއްދާތަކެްއގެ

ްަވޒީރުންެގް ްދެންމެަގއި ްގޮަތކުން. ްކުރާ ްމާއްދާަތކަށް ްއެހެން ްނަތީޖާ އޭގެ

ްޢިއްޒަތްތެރި ްްމަޖިލީހުގެ ްއެވިާދޅުވިހެން ްނަޝީދު ްމުޙަންމަދު  33ް2145މެންބަރު

ް ްހުށަހެޅުމާއި ނޑުމެންނަށ34ްްްވަނަ ްައޅުގަ ްފާސްވެއްޖެ. ްހުށަހެޅުން ވަަނ

ްކިޔާަފއިެވްސް ްނޫނޭ ްދިވެހިރާއްެޖއެްއ ްމިއީ ްފާސްކުެރވިދާނެ މިތާނގައި

ްއޮންނާނީް ްއެްއެޗއް ްއެގޮތަށް ްދީފިއްޔާ ްވޯޓު ްމެންބަރުން އަޣްލަބިއްޔަތު

ްގޮތްތޯއޭ.ްފާސްވެފައި ްހިނާގނެ ްއެކަން ްއެއީ ްއެހެންނަމަވެްސ، .

ްެއްޤާނޫނުއަސާސީެގް ްދެން ްގުިޅގެން ްާފސްވުމާއި ްުއވޭކަމަށް  2150ޤާނޫނުއަސާސީ

ްާފސްކުރިޔަަކްސް ްއަޅުަގނޑުމެން ްއަދި ްދަމަހައްޓަން ްއެްއޗެހި ްހުރި ދަށުން

ް ްުއސޫލަކަށެއް. 33ްްއެނުވާނެ ްފާސްކުރުމާއި ްފާސްކުރުްނ34ްްވަނަ ވަނަ

ްބާޠިލު ނުޑްްއެއީ ްއަުޅގަ ްނުކުރެވޭނެ.ްެއއީ ްޢަމަލެއް ފާސްކުރުމެއް.ްެއއަކަށް

ްއެހެންވީމާ،ް ްރަީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްވާހަަކައކީ. ްމިއުޅޭ ދަންނަވަން

ްަވިކް ްމިތާކު ްައޅުަގނޑުމެްނ ްމިއަދު ްއެނޭގ  2155އަޅުަގނޑަްށވެސް

ްކޮމިޓީްން ްޑްރާފްިޓންގ ްދާނަމަ ްަގވާއިދަކުްނ ްނޫން. ގަާވއިދަކުްނވެސް

ް ްނޭޅޭނެ.ްތައްޔާރުކުރި ްހުށައެްއވެސް ްމަޖިލީހަކަށް ްމި ްނޫިންއޔަކާ ޑްރާފްޓެއް

ްބަދަލުވެގެންެނއްވެްސް ްގޮތަށް ްއެކި ްތަުރތީބުތައް ްއޮތް ްއެހުމުގައި ވޯޓަށް

ްމިހާރަކުް ްދެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާަހކަ ްގަާވއިދެއްގެ ްއެހެންވީމާ، ނުދާނެ.

ްއަޣް ްމިތާނގަިއ ްނެތް. ްދައްކާނެކަެމއް ްކޮންމެހެން  2160ލަބިއްޔަުތްމިހާހިސާބަކުން

ްދޫކޮށްލައިގެްން ްނިންމަން ްމިކަން ްގޮތަކަށް ްބޭނުން ްމީހުން އޮތް

ްއެީއް ްނިމުނީއޭ. ްދިޔައީމަ ްނިންމާލާފައި ްމިކަން ްތިބެފައި އަޅުަގނޑުމެން

ްކުރެވޭެން ްދެން ްތެރެއަކު ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްމީހުންނަކަށް ްނެތް އަޣްލަބިއްޔަތު

ްޙައްޤުވެ ްޙަޤީޤީ ްމީގެ ްއެއީ ްނެތް. ްދެކޭގޮތެްއްއެހެންކަމެްއވެސް ްމިަކން ރިން

ްމިއަުދް ްއޮްތޮގތަކަށް. ްފާޅުކުރެވެން ްއެމީހުންނަށް ްފާޅުކުރާނެ  2165އެމީހުން

މިތާނގައިްައޅުަގނޑުމެންނަށްްޤާނޫނޭ،ްއުސޫލޭ،ްޤާނޫނީްބިާނތަކޭ،ްމިހެންް

ކިޔަިކޔަިއގެންްވަރަށްްގިނަްާވހަކަްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްދެއްިކދާނެ.ްއެކަމަުކް
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ޭއެގްއަސްލަކީްކޮބައިޯތ،ްއެއަށްްޮގތެއްްނިންމާނީްްއޭގެްޙަޤީޤަތަކީްކޮަބއިތޯ،

ނޑުމެންނަކަްށް ްއަޅުގަ ްމީހުން. ްއެހެން ްނިންމާނީ ްގޮތެއް ްއެއަށް ދުރުތިބީން.

ްހިތާމައާއެީކް ްނެތް ްއެްއވެސްކަެމއް ްއިތުރު ްކުރެވޭނެ ްމިތާކު  2170މިއަދަކު

ްުހށަހަޅައިފީިވއްާޔް ްޑީ.އާރު.ޕީން ްމިތާނގައި ްމިއަދު މިދަންނަވަނީ.

ނެްކޮންމެފަދަްއެއްޗެއްވެްސ.ްއެކަންްއޮތީްއެހެން.ްއެކަންްވަމުްންފާސްކޮށްފާ

ްކޮންް ްއިތުރު ްދެން ްއެހެން. ްމިދަނީ ްފެނިގެން ްލޯމަތިން ްމިހެން. މިދަނީ

ްވާހަކަެއއްތޯ...ް
ް2175 

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު....ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން()ނިޒާމާބެހޭް

ް2180 

ްގަޑިންްހައެއްޖަހަންްކައިިރވަނީ.ްއަވަހަށްްމިކަންްނިންމާފައިްގެއަށްްދެޭވޯތްްިއބްރާީހމްްްމާލޭްމެންަބރު

ްބަލަންވީ.ްޝުކުރިްއޔާްޢިްއޒަްތތެރިްރައީސް.ްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން:
ް

ް

ްއިބްރާްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި  2185ހީމްްއާދެ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްސ.އަތޮުޅގެ

ްޝަރީފް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްފަހަރުްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްގިނަ ްވަރަްށ ނޑުވެސް ްއަުޅގަ ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި  2190ްޝުކުރިއްާޔ

ްްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއެއީ ްއެދިއްޖައިން. ްއޮތ24ްްީފުރުޞަތަކަށް ްމިހާރު ްހުށަހެޅުމަށް ވަނަ

ްއެހެްނވީމާ ްެއއްބައި. ްފާސްވެފައި ްއެހުމަކީް، ްނާހައި ްއެއަށް ކޮންމެހެން

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްދަންނަވަން. ްނޫންކަމަށް ރަނގަޅުކަމެއް

ްއެމަނިކުފާނުް ްނުކުރެވޭ. ްޤަބޫލެއް ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ްވާހަކަފުަޅކަށް އެދައްަކވާ

ްކަމެއްވެްސް ްކޮންމެ ްމަޖިލީހުން ްމި ްބާުރލާފައި ްވަރަށް ްކުރީަގއި  2195މީގެ
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ްމިް ްބާރުގަދަްފާސްކުރެވިދާނެއޭ ްެއންމެ ްބޮޑު ްއެންމެ ްއޮތް ްރާއްޭޖގައި އީ

ްއަހަން.ް ްއަުޑވެސް ްވިދާުޅވާ ްތަކުރާރުކޮށް ްވިދާޅުވެ ްމަޖިލީހޭ ޤާނޫނުހަދާ

ްމިއީް ްނެތޭ ްބާރެއްެވސް ްމަޖިލީހަކަށް ްމި ްވިދާޅުަވނީ ްއެމަނިކުފާނު މިއަދު

ްމަޖިލީހަކުންް ްމި ްނޫނޭ. ްމަޖިލީހެއްވެސް ްޤާނޫނުހަދާ ްއޮތް ރާއްޖޭަގއި

 2200އްްުނވެސްްނިންމޭނެއޭ.ްއެހެންވީމާ،ްމިކަހަލަްވާހަކަުފޅުްދެއްެކވީމަްކަންކަމެ

ނޑަކަށްްނޭނގޭްަދންނަވާނެްއެްއޗެއް.ްުޝކުރިްއާޔ. ްދެންްއަޅުގަ

ްް

ް

ނޑުްެދންްނިޒާމާބެހޭްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑަށްްީހވަނީްއަުޅގަ އާދެ،ްމިހާރުްއާދެ،ްދެންްއަުޅގަ

ްރ.އަތޮޅު ްއަެނއްާކވެސް ްވަޙީުދްނުކުތާއެްއ ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި  2205ެގ

ނުޑްކުޑަްހިނދުކޮޅެއްްއަލީްވަޙީަދށްްއަރުވާފަިއް އައްަސަވއިފި.ްދެންްއަޅުގަ

ނޑު.ް ްއަޅުަގނޑުްދެންްނިންމާލާނީްއަޅުގަ

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް2210 

ްމަޖިލީްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްމި ްމިެނގީ، ްނުކުތާއެއް ްިނޒާމާބެހޭ ްައޅުަގނޑު ްހަކީްރައީސް

ްމަޖިލިސްްްލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:ޢަަަ ްމި ްވެފައި ްމަޖިލިސްކަމަށް ްއިޞްލާުޙކުާރ ޤާނޫނުއަސާސީ

ްލިބިފައިާވް ްާބރު ްޤާނޫނީ ްބޮޑު ްއެންމެ ްއޮތް ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވާންޖެހެނީ

ްބޮޑަްށް ްއެންމެ ްބުނާނަމަ ްގޮތަކަށް ްއެހެން މަޖިލިސްކަމަށް.

ްމަޖި ްމި ްބަޔަކީ ްރައީސް،ްމިހާުރްޢަަަދުލުވެރިވާންޖެހޭނެ  2215ލިސް.ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއިޞްލާޙުތަްއް ްބައެްއ ްމިގެންނަ ްފާސްުކރަމުން ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ްމިހާރުް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްނަތީޖާއަކީ ްފާސްވުމުން އެއޮންަނގޮތަށް

ްާވގޮތުގެމަތީްން ްޤާނޫނުއަސާީސގަިއ ްެއ ްޤާނޫނުއަސާސީ، ޢަމަލުކުރަމުންދާ

ްހުން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް ްއެއްެވްސްމިހާރު ްބޭފުޅަކު ނަވާ

ްރިޔާީސް ްމި ްޮއތް ްމިހާރު ްމަތިން ްހަމަތަކުގެ ްޤާނޫނީ ްނެތި  2220އުނިއިތުރުކަެމއް

ް ނޑުމެްނ5ްްދައުރުގެ ްއަޅުގަ ްފުރުޞަތު ްއަދާކުރުމުގެ ްފުރިހަމައަށް އަހަރު

ްއިްނތިޚާބުވެފަިއާވް ްދަށުން ްޤާނޫނުއަސާސީެގ ްމި ްހަމަ ްއެކަމަކު، ދީފިން.

ްމެންބަ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްފެބ2616ްުރުން ްއަހަުރގެ ރުއަީރްވަނަ
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އެބޭފުޅުންނަށްްތިބެވޭނެކަެމއްްނޫންކަމެްއްްނިޔަލަށްްތިބެންޖެހޭއިރު،ްއެކަމަކު

ްކުރީަގިއް ްެއްއއަށްުވރެން ްއަޅުަގނޑު ްޔަޤީެނއްނެތް.  2225އެްއވެސް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމިއުޅެނީ. ްނިންމައިގެން ްިއސްތިޢުފާދޭން އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ

ްމިވާހަަކއާއެް ްރައީސް. ްައޅުކު ްވާަހކައަަަީކ، ްމިދަންނަވާލާ ނޑު ިމްގަ

ްޮކންމެކަމެއްވެްސް ްސަރުކާރުން ްމިއޮތް ްިމހާރު ްކީއްކުރަންތޯއޭ މަޖިލީހުން

ް ްސީދާ ްމިއީ ްއަޑުއަްއސަާވ ްޤްރުއާންަގއިްهللاނިންމަފާނެއޭ. ްކީރިތި ްގެ

 2230ްވަޙީކުަރއްވާަފއިވާްކަމެއް....

ް

ް

ްމިހާރުްވަރަށްްދިުގވެއްޖެްވާަހކަފުޅުްއިނގޭތޯ.ްްޢިއްޒަތްތްތެރިްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 2235ް(ކުރިއަށްގެްނދެވުންް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ

ް

ްގޮތެްއވެްސްްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރު ްކޮންމެަފދަ ްހެދުމުގައި ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމި ްނިންމާލަނީއޭ. ްމި

ްްްޢަލީްވަޙިދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކޮށްފާނެކަމަށް، ްަކނަޑއެޅިގެން ްަރސޫލުސީދާ ޢަަަލައިިހްްهللاސަަައްލަްهللا

ްބުކުރަޠަަަމުޚާްވައްސަލަަމއަަަށް ްްއވާ ްއަންަގވަީނ،ްهللا ވަޙީކުރަްއާވ

ްޫނޙު ްއަދި  2240ްއިބްރާހީމްްިއ،ސަލާމާއްލައިހިޢަަަްކަލޭގެފާނާއި

ްސާޢީްއްސަލާމާިއ،ލައިހިޢަްޫމސާްއްސަލާމާއި،ލައިހިޢަަަ

ްޢުލުލްލައިހިޢަަަ ްބޭފުއްސަލާމަކީ ްހިމެނިވަޑަިއގަންނަާވ ޅުންނޭ.ްޢަޒުމުަގއި

ް ްގްރޭްޑ ްނެރޭ ްސަުރކާރުން ްިދވެހިރާއްޭޖގެ ްމިއަދު 9ްްެައެކަމަުކ، ްއެްއގެ

ްސައްަލއް ްމުޙަންމަުދ ްަކއުއިތުރު ްމިއޮންަނނީ، ްފޮތުަގއި هللاްއިސްލާމް

 2245ްއެކަލޭނެގފާނަކީްޢުލުލްޢަޒުމުގެ...ޢަލައިހިވައްސަލަމަ،ް

ް

ް

ްނިޒާމީްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިހާރު ްމެންބަރު ްމުޅިންްްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރު ްދަށުން ނުކުތާގެ

ްތިްވަޑަިއަގންނަވަނީްއިނގޭތޯ.ްއާދެ،ްއިީށނދެވަޑަ ްދިމާލަކަށް ިއގެްންއެހެން

 2250ްދެއްވުންްއެދެން.ް

ް
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ް(ކުރިއަށްގެްނދެވުންް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ

ް

ްރޭގައި..ބަޔަކުްކުރާްކަންތައްަތކުގެްތެމިކަހަލަްލާްދީނީްޣައިރުްއިސްލާމީްްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރު
 2255ްްްްޢަލީްވަޙިދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު، ްެދއްާވްޢިއްޒަތްތެރި ްއިށީނދެވަަޑއިގެން ްމެންބަރު ޢިްއަޒތްތެރި

ްދެ ްއާދެ، ްއާދެ،ްއިނގޭތޯ. ްނުކުތާއެްއ، ްނިޒާމާބެހޭ ްމިހާރު ން

 2260ް.ްރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެްމެންަބރުްއިބްރާހީަިމްްޝާފިޢު

ް

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ()

ް

ްފާހަގަކޮށްލަްންްރަީއސުލްޖުްމހުިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްހަމައެކަނި ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްަވޙީދުްްވާހަކަެދއްެކވުން:އިްބރާހީަިމްްޝާފިޢުް ްޢަލީ ްމެންބަރު ްރ.އަތޮޅު ްހީވަީނ ްައޅުަގނޑަށް  2265ބޭނުންވީ،

ްހެޑްމާސްޓަ ްީމ ްކަންނޭނގެ ްކޮންފަރެްނސެއްނޫންކަން.ްއޮޅިަވޑަިއގަތީ ރުންގެ

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް
ް

ް

ްނުކުތާއެއް،ްޅ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޙުސައިންްއާދެ،ްނިޒާމާބެހޭ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި  2270އަތޮުޅގެ

ްއިބްރާހީމް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޢިއްޒަްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ްޝުކުިރއްާޔ ްއާދެ، ްހަަމް`. ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް.  2275ތްތެރި

ްނިޒާމީް

ްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދަންނަވާލީ، ްއެދި ނުޑްނުކުތާއަކަށް ްއަޅުގަ މީގެކުރިްނވެްސ

ޢަމަލުކުރަންް،ްއާދ26ްެދަންނަވާފައިވާނެްފަދައިންްމިްހުށަހެޅުންްނަންބަރުް

ގެންްިމްޤާނޫނުއަސާސީްޢަމަލުކުރަންްފަށާުދަވހުންްފެށިފެށުން.ްއޭެގް)ށ(،ް

1ްް ްދިވެހިރާއްޭޖެގ1998ްްޖެނުއަރީ ްފަށާފައި ްޢަމަލުކުރަން  2280ގަިއ
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ްއުވުނީއޭ.ް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމި ްއާދެ، ްޤާނޫނުއަސާީސ. ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްޤާނޫނުއަސާސީންް ްމި ްދަށުން ްޤާނޫނުައސާސީގެ ްމި އެހެންވީމާ،

ްޝަރު ްާޤނޫނުއަސާސިަގިއވާ ްމި ްމަތިން،ްޠުަުއިންތިޚާަާބުކޮށްފައިހުރި ަތކުގެ

ްޤާނޫނު ްއިްނޚާބުކޮށްފައިހުރިްމި ްގޮުތގެމަތިން އަސާސީަގިއާވ

ްނޯންނާނޭ.ް ްހައިސިްއޔަެތއް ްޤާނޫނީ ްއެްއވެސް ްއޭާނގެ  2285ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިހާރު ްްއެއީ ްޤާނޫނުއަސާސީ، ްހުރި ެއްފާސްކޮށްފައި

ްަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަުކް ްތަފާތުގޮތަކަށް ްމުޅިްނ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްރައްޔިތުންެގްއިންތިޚާބުކު ްމިއޮންނަނީ ްމިހާރު ްއެެހންވީމާ، ްއޮތީ. ރުން

ްވޯޓަކުންނެޭގް ްިސއްުރ ްޭއގެތެރެއިން ްހުށަހަޅައިގެން ްއެބަޔަކު މަޖިލީހަށް

ްހުށަހަޅައިގެންް ްއެގޮތަްށ ްހުށަހެޅޭގޮތަށް. ްރައްޔިތުންނަށް  2290މީހަކު

ްފާސްކޮށްފައި...
ް

ް

ކުރީގަިއވެސްްހަމަްތިްވާހަކަތައްްދައްކާފަިއްމިހާރުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްނިޒާމާބެހޭް ްީހަވނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްމިހާރު ްދެން ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއިނގޭތޯ.  2295އޮތީ

ނޑަށްްީހވަނީްދެންްނޭރުވޭނެހެން... ްނުކުތާްއަުޅގަ

ް

ް(ކުރިއަށްގެްނދެވުންް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ

ް

 2300ްރާންވެްއަންތަރީްސާވވަރުގެ...ހައިްއީމިދަްއކަނީ.ް....ްއެްއވާހަަކއެކޭްމިްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް

ްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން:
ް

ް

ްހީވަނީ،ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޅުަގނޑަށް ްވޯޓަްށްދަންނަވާލާނީ.ްދެން ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން މިހާރު

ްމިހާ ްއާދެ، ްވޯޓަށް، ްމާއްދާއަށް ްެއ ނުޑ24ްްރު ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުމަށް  2305ވަނަ

ނޑުްވޯޓަށްްއަހާް ވާހަަކއެއްނޫނޭްިމދެންނެވީ.ްދެންހުރިްކަންތައްަތކަށްްއަުޅގަ

ް ްައދި ްބާްއވާލާނީ. ްއެވެސް ްއަދި ްދެން. ްދާނަމޭ ަވަނ17ްްކުރިއަށް

ް ްެއހެންވީމާ، ްމިވަނީ. ްދޫކޮށްލާފައި ްަފހަށް ނޑު ްއަުޅގަ 17ްހުށަހެޅުންވެސް
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ްއާދެ،ް ްއެބަ. ްދަންނަވާލަންޖެހޭ ްވޯޓަށް ްއަޅުަގނޑު ްހުށަހެޅުމަށްވެސް ވަނަ

ް ްބޭފުޅުން ްހުރިހާ ްމިހާރު ްދެން ްނުކުތާްމިހާރު ްނިާޒމާބެހޭ  2310އަނެއްކާެވސް

ްނި ްތަކުރާރުކޮްށ ްަފށައިފި. ްއިތުުރވާން ްނުކުތާްއަނެއްާކވެްސ ޒާާމބެހޭ

ްނަންގަވަނީ.ްއާެދ،ްމ.ްއަތޮުޅެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަޙްމަދުްޝަފީޤް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް2315 

ްބޭނުންވަނީ،ޢިްމުލަކުއަޮތޅުްމެްނބަރުްމެްނަބރުް ްފާހަގަކޮށްލަން ްހަމަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްރަީއސް، ްއްޒަތްތެރި

ްްދިވެހިރާއްޖޭގެްޢަޙްަމދުްޝަފީޤްްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްއިންތިޚާބުކޮށްފަިއވާ، ްޤާނޫނުއަސާސީންްރައްޔިތުން މި

ލަނީއޭްމިްދޫކޮށްއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާްއަޅުަގނޑުމެންްއިންތިޚާަާބުކޮށްފަިއވާްރަ

ްފާސްކޮށްފިއް ްމާއްދާ ްމި ްމާއްާދްާޔ، ްއުިވގެންދާ ްޤާނޫނުއަސާސީ މި

ްދަށުންް ްމާްއދާގެ ްމި ްރާއްޖޭގައި ްމި ްދެން ްފާސްކޮށްފިމެ  2320އަޅުަގނޑުމެން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްހުންނަކަމަށްވަންޏާްހުންނާނީްއަދިްވެރިއަކުްހުއްަޓްސް

ްމައްސަލަތަްއް ްއެ ްމަޖިލީހުން ްމި ްއެއީ ްރައީެސކޭ. ްވަގުތީ ްއެ ހުންނާނީ

ް ްޙަަަވާލުްއޭނަާއއި ްމަ، ްޢަބްުދލްޤައްޔޫމާކިނިބަގސްދޮށުގޭ ެއްްއުަުމޫނު

ްއޭނާއާިއްްމަސްޢޫލިއްޔަތު ްމަޖިލީހުން ްމި ްަވގުތީގޮތުން ޙަވާލުކުރިަޔްސްއެއީ

ްހުންނަްރައީސެކޭ.ްްމަސްޢޫލިއްޔަތު  2325ދިވެހިރާއްޭޖގެްރައްޔިތުްންޙަވާލުކޮށްފައި

ްއުވާަލއިފިއްާޔ.ް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްުނހުންނާނެ ްރަީއސެއް އިންތިޚާބުކުރި

ްރަ ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްމި ްއެހެންވީމާ، ްއޮޅިގެންެންއނުވާނެ. ވަރަްށްއްޔިތުންނަށް

ްމިކަްން ްވޯޓުދޭިއރުގައި ްމިއަށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމަނިކުފާނުަި ސާފުކޮށް

ްބޮޑަްށް ްވަރަށް ްއިނގޭތޯ. ްހާމަކޮށްދެއްވަްނވެސް ްއެބަޖެހޭ އޮންނާނެގޮތްެވސް

 2330ްޝުކުރިއްާޔ.

ް

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމުޙަންމަދުްއާދެ، ްމެންަބރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްއަތޮޅުގެ ްލ. ްއެހެންވީމާ، މިހާރު

ްނަސީމްްއިބްރާހީމްް

ް2335 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(
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ް

ްސަމާލުކަމަށްޓަކައިްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްމަނިކުފާނުގެ ްހަމަ ްއަުޅަގނޑު ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްމަނިކުްނަސީމްްއިްބރާހީމްް ްބޭނުންވަނީ ްއިންނަަވއިގެްންދަންނަވާލަން ނޑީަގއި ްގޮ ްތި ްފާނު

ްޤާނޫނުއަސާސީްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމި ްމަްއޗަްށްޞްލާޙުކުރަނީއޭއިްވިދާޅުވީ ްލިޔުެމއްގެ .2340 

ްސުވާލަީކްްއިލްތިމާތް ްއަޅުަގނުޑެގ ްދެން ްވިދާޅުވީ. ކޮށްގެން

ްއިޞްލާޙުކުެރޭވް ްއިްޞލާޙުކުރެވެމުންދާއިުރގައި ޤާނޫނުއަސާސީެއއް

ްއެއަ ްއަދި ްއެބަހުއްޓޭ.ްމާއްދާތަކަކާއި ްމާއްދާތަެކއް ްގެެނވޭ ްއުނިއިތުރު ށް

ްެއް ްެއމަނިކުފާނު ްފޮނުަވއިގެން ްއަރިހަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެމާއްދާތަްއ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއަެނއްކާ ްހިސާބަކުން ްަވކި ްދެން  2345ތަސްދީޤްކުރެްއވީމާ

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްުއވާލީއޭ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެޤާނޫނުއަސާީސ މިބުނަނީ

ގޮތަކަްށވެސްްަހމަްނޭނގިގެންްމިއުޅެނީ.ްއޮިޅގެންްމިއުޅެނީ.ްމިތަންކޮޅުްއެއްް

ްިއޞްލާޙުކުރުމުެގް ްޤާނޫނުއަސާސީއެއް. ްއިޞްލާުޙކުރަނީ އަޅުަގނޑުމެން

ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްއެމާއްދާތަެކއް ްއެަބއާދޭ. ްމާއްދާތަެކއް މަގުމަތީގައި

ްކުރެްއވީ ްތަސްދީޤްކުަރއްވަނީ. ްއެ ްއެމަނިކުާފނު ްފޮނުވީމާ ްދެންްއަރިހަށް  2350މަ

ްއޮތީް ްދެން ްުއވާީލއޭ. ްއެޤާނޫނުއަސާސީ ްމިުބނަނީ ްއަނެްއކާ ވަކިހިސާބަކުން

ނޑަްށްނޭނިގގެންްިމއުޅެނީ.ްމިއަްށް އެހެންްޤާނޫނުއަސާިސއެކޭ.ްީމތިްއަުޅގަ

ްޖަވާބެއްދެްއވަަބއްލަވާ.
ް

ް2355 

ްއެނގިަވޑަިއގަންނަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރު ްއަޅުަގނުޑްއާދެ، ާވނެ

ްޖަވާުބް ްސުވާލުތަކަށް ްކުރައްވާ ްބޭފުޅުން ްހުރިހާ ްތިބޭފުޅުން، ކޮންމެހެން

ްިމއޮތީ.ް ްދަންނަވާފައި ްއެހިއިުރވެްސ ްވޯޓަށް ްކުރީަގިއ ްމިހާރު އަޅުަގނޑަްށ

ްިމް ްދަންަނވާކަށްނެތް. ްއެ ްއަޅުަގނޑު ްކޮްނމެހެން ްދެން ްމިއޮތީ. އަރުވާަފއި

ް ްޑްާރފްޓްކުރާ ްދިރާސާކޮށް ނޑަްށްމަޖިލީހުގެ ްއަުޅގަ ްޕެނަލުްނ  2360ކޮމިޓީގެ

ްވޯޓަްށް ްއެއަށް ްމިދެންނެވީ ްއަޅުަގނޑު ްނެތޭ ްލަފާަގއި ްއޮތް ދެއްވާފައި

ްވިދާުޅވީް ްލަާފގައި ްދެއްވި ްއިދާރީކޮމިޓީން ނޑަްށ ްއަުޅގަ ނޭހޭނެކަމަކަށެއް.

ްކޮމިޓީެގް ްޑްރާްފޓިންގ ްހޯދާށޭ. ްލަފައެއް ްއަުޅަގނޑު ްކޮމިޓީން ޑްރާފްޓިންގ

ްެއހެ ްނުލިބުނު. ްތައްޔާރުކުިރްލަފައެއް ްޕެނަލުން ންނަމަވެސް
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 2365ޑްރާފްޓްަގއިވެސްްނެތޭްެއއަށްްވޯޓަށްްނޭހޭނެކަމަކަށެއް.ްއެހެްނވީމަ،ްމިހާރުް

ްއަޅުަގނުޑް ްސުވާުލކުރެްއވިަޔކަްސ ްއިތުރަށް ްއަޅުަގނާޑއި ްއެވާހަކަ ދެން

ްއޮްތް ްފާްސކުަރއްވާަފއި ްއެއޮތީ ްމެންބަރުން ްޖަވާެބއްނެތް. ްދޭނެ އިތުރަކަށް

ްދެްންފާސްކުރެްއވުމެ ނޑު ްައޅުގަ ްއެވާަހކަ ްއެހެންވީމާ، ްއެބައޮތް. އް

ްޢިއްޒަތްެތިރް ްލ.އަތޮުޅގެ ްއާެދ، ްއަރުވާނީ. ްތިބޭފުޅުންނަށް ކޮންޖަވާބެއްތޯ

 2370ްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްކޮންމެފަހަރަކުްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުް ްފާްސވާ ްއެްއޗެއް ްމިތަނުގައި ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއަޅުަގނޑުމެްންްްވާހަަކދެއްެކވުން:ްނިކުމޫާސމަ ްލިސްޓް. ްމީހުންގެ ްވޯޓުދިން ްބައްލަންޖެހޭނެ  2375މަނިކުފާނު

ްއެންމެންގެްބޮލުަގއިްފާސްވިްެއއްެޗއްްއަުޅވާކަށްްޖެހިަވޑަެއްއނުގަންނަވާނެ.

ް

ް

ްހުރިހާްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްލިބިވަަޑއިގަންަނވާނެ ްލިސްޓް ްމެންބަރުންގެ ްވޯޓުދިން ްއާދެ،

 2380ްމެންބަރުންނަށްވެސް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްގެްނދެވުން(

ް

ްދިމާލަށްްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުް ނޑުެމންނާ ްއަުޅގަ ްފާސްކުރިއްާޔ ްތިބޭފުޅުްނ ްއެހެންވެއްިޖއްޔާ

ްސުވާލުކޮށްލަްންްވާހަަކދެއްެކވުން:ްމޫާސމަނިކު ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްމަނިުކފާނާ  2385ވިދާޅުެވގެެނއްނުވާނެ.

ްމަ ްައސާީސްބޭނުންވީ، ްރައްޔިުތންގެ ްފެިނވަަޑއިގަންަނވާގޮތުްނ ނިކުފާނަށް

ްމިހާރުް ްދެމެހެއްޓޭނީ ްހަމައެކަނި ްމިހުރިހާކަމެއް ްމިނިވަްނކަމާއި ޙައްޤުތަކާއި

މިހުންނެވިްމައުަުމޫންްހުންނަވައިގެންޯތއޭ،ްމަނިކުފާނުްދެެކަވޑަިއގަންނަވަީން

ްއެގޮތަށްޯތއޭ.ްއެހެންެވއްޖިްއޔާްކޮބައިތޯއޭ....
ް2390 

ް

ްމިހާރުްއެހެންދިމާލަކަށްްވާހަކަފުޅުްއަމާޒުކުެރވިގެންްތިދަނީ.ްްސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާ
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ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްގެްނދެވުން(

ް2395 

ްެއގޮތަށްްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުް ްބޭނުަމކީ. ްއުފެއްދުމުގެ ްާޕޓީތަށް ްސިޔާސީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްމިހާރުްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެްފަހަތުގައިްިތއުުޅއްވަނީ.ސިފަވާތީތޯއޭްްްވާހަަކެދއްކެވުްނ:ްމޫާސމަނިކު
ް

ް

ްމިހާުރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ްައުޅގަ ްއާދެ، ްމިހާރު ްއިނގޭތޯ ްއެހެންދިމާލަކަށް  2400މުޅިން

ްއިނގޭތޯ.ް ްތިދަނީ ްދިމާލަކަށް ްއެހެން ްމުޅިން ްއެރުވީމަ ްނުކުތާ ނިޒާމާބެހޭ

ްެއއްގޮަތކަށްވެސް ްދެން ްެއއީކީ ްއާދެ،ްްއެހެންވީމަ، ރަނގަުޅގޮތެްއނޫން.

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްިޢއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްފާޠިންްޙަމީދު.

ް

 2405ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްފުރަތަމަކަމަކަށްްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްއެންމެ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްާޔ .`ް

ްޢިްްފާޠިންްޙަީމދުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްދަންނަވާނީ ްިވސްނުންފުޅާއެީކްއަޅުަގނޑު ްވަރަށް ްރައީސް، ްއަޒތްތެރި

ްގެންދެވޭޯތް ްކަންތައް ްމަޖިލީހުގެ ްިމ ްރަނގަޅަށް ވަރަށް

ްއެކަމަށްޓަަކއިް ްއަިދ ްފާހަގަކުރަމޭ.  2410މަސައްކަތްކުަރއްާވކަން

ްއަޅުަގނުޑވެްސް ްދެްއވޭތޯ ްެއއްބާރުލުން ްެއަކމުގައި ޝުކުރުދަންނަވަން.ްއަދި

ް ްއެހެންވީމަ، ްއެބަ. ްނުކުތާެއްއްމަސައްކަތްކުރަން ްިނޒާމާބެހޭ ައޅުަގނޑު

ްމިދިމާވެފަިއް ްމިހާރު ްފާހަގަކޮށްލަން ްުނކުތާއެްއ ްދެތިން ްމިކަމާގުޅޭ މިނެގީ

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަްތތެރި ްވ.އަތޮުޅގެ ްދަންނަވާނީ، ްފުރަތަމަކަމަކަށް އޮތް.

ްމިހާރުް ްހުށަހެޅުމަކަށްވެސް ްއެހެން ްމިފަދަ ްވިދާޅުވިފަދައިްނ ްނިޒާރު  2415މޫސާ

ްއެއްެސިވއް ްވޯޓަށް 33ްްޖެ. ްއޮްއވާ ްފާސްކުރެވިފަިއ ްހުށަހެޅުން 41ްަވނަ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެހެްނވީމާ، ްއައްަސަވއިފި. ްވޯަޓށް ްހުށަހެޅުމަށްވެސް ވަނަ

ް ްއެއުސޫލުން ްއެއްެސވޭނެ.24ްްދެކޭގޮުތގައި ްވޯޓަްށ ްހުށަހެޅުމަށްވެސް ވަނަ

ްގެންދަވަނީ.ް ްހަމަްރަނގަޅަށް ްދެކޭގޮުތގައި ނޑު ްއަުޅގަ އެހެންވީމަ،ްެއގޮތުން

ްވަޒީރުންެގްްހަމަ ްދަންނަވާީނ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް  2420އެއާއެީކަގއި
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ްފާހަގަކުެރއްވިހެްން ްނަޝީދު ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ

މިގޮތަށްްއެްއކަމަކަށްްފާސްކުެރވިފައިްހުރިްފާސްކުރުމެއްްއެހެންްހުންނައިރުް

ް ްެއއްެސވީމަ ްހުށަހެޅުމެއް ްއެހެން ްތަފާތުނޫން ްވަރަްށްއެގޮތަށް ެއއްެސވުމަކީ

ްޭނއްސެވޭެނކަމަށްް ްއެގޮތަށް ްއެހެންވީމަ، ްކަެމއް. އޮޅުންއަރާފަދަ

ްެއގޮތަްށް ްއެކަން ްކުރިން ްއެހެންނަމަވެސް ްފެންނަނީ.  2425އަޅުަގނޑަްށވެސް

ކުރަްއވައިފި.ްމިމަޖިލީހުންްބަލައިގެންފި،ްވޯުޓވެްސކޮށްފި.ްއެެހންވީމަ،ްދެްން

ްފެންނ24ްަ ނޑަށް ްއަުޅގަ ނުޑްއެްއސެވޭެނކަމަށް ްއަުޅގަ ްދެން ނީ.

ްނިޒާމާބެހޭް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްމިކަމާގުޅޭގޮތުން ްނުކުތާއަކީ ްއޮތް ދަންނަވާލަން

ްރަޝީދުް ްުޙސައިން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްތ.އަތޮުޅގެ ްނެްނގެވީ ނުކުތާއެއް

ްކަންތައްތަެކްއް ްހުރި ްނިންމަން ްފުރަތަމަ ްމީަގއި ްވިދާޅުވިފަދައިން  2430ޙަސަން

ްމަ ްމީގައި ްދިޔައީމަ ްއަޅުަގނުޑްނުނިމި ްއެހެންވީމަ، ްމިޖެހެނީ. އްސަލައެއް

ްއައްަސވަްން ްވޯޓަްށ ްއިންތިޚާބުތަކާބެހޭގޮތުން ްމިގޮތުން ދަންނަވާނީ

ް ްއެަބއޮތް ްދެން 35ްްޙަޤީޤަތުގައި ްހުށަހެޅުމާއި ްހުށަހެޅުން.42ްްވަނަ ަވނަ

ް ްއެާއއެްއގޮްތވާ ްއެއާއި 25ްްހަމަ ްހުށަހެޅުމާ ްހުށަހެޅުމަށ28ްްްވަނަ ވަަނ

ްއަްއސަވާ ްނާއްސަާވްވޯޓަށް ްވޯޓަށް ްދެހުށަހެޅުމަށް ްމިދެންނެވި  2435ަފއި،

ްޤާނޫނީް ްިވދާޅުވީ ްސަބަބެްއކަމަށް ްގެންދެިވ ްާނއްަސާވ ްއެ ކުރިއަްށގެންދެވީ.

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްލަފައެްއގެމަތީންކަމުަގއި. ްއޮތް ްދެއްވާފައި ްކޮމިޓީން ލަފާދޭ

ނުޑްދަންނަާވނީްއެލަފާްއެބޭފުޅުންްހަމަްރަނގަޅުްރޫޙްަގއިް ްރައީސް،ްއަުޅގަ

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްޙަޤީޤަތުަގއި ްއޮތްކަުމގަިއވީަނމަވެސް ދެއްވާފައި

ްެފންނަގޮތުންވެްސް ްސިޓީން ްކޮމިޓީގެ ްޑްރާފްިޓންގ ްމިއޮތް  2440މޭޒުމައްޗަށް

ްއެްއގޮތަްށް ްމިއާއި ްބަލައިގަންަފއި ްލަފައެއް ްކޮމިޓީންވެސް ޑްރާފްޓިންގ

ްދެއްވި ްއެކޮމިީޓގަިއވެސް ްެއހެންވީމަ، ްނިންމަވާ. ްުނއެއް ލަފަާއިއްްގޮތެއް

ްއެހެންވީމަ،ް ްއެަބއޮތް. ްވިދާޅުވެފައި ްތަފާތުކަމަށް ްޚިޔާލުފުޅު ގުޭޅގޮތުން

ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްނަަމވެސް ްބައްލަވާފައި ްމިލަފާ ްފެންނަނީ އަޅުަގނޑަށް

ްފެންނަގޮތަކީ.ް ްއަޅުަގނޑަށް ްކުރިއަށްގެންަދވަން ްނިންމަން ްގޮތެއް  2445މަޖިލީހުން

ްމިބަ ްކޮމިޓީން ްހަމަ ްއެކޮމިޓީްނވެސް ްމިއޮތީްއެއީ ްިމޮކމިޓީން އްލަވާފައި

ްބަލައިނުގެންްމިއޮތީްޮގސްފައިްއިނގޭތޯ.ް
ް
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ް

 2450ްއާދެ،ްނިންމަވާލަދެްއވުންްއެެދން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްގެްނދެވުން(

ް

ްުއސޫލުްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްޑިމޮކްރަސީގެ ްމިއޮތީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ބަލައިގަންނަްންްއެހެންވީމަ،

ްމިފާސްވެގެްންްފާޠިންްޙަީމދުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްހުށަހެޅުންތަކަކަށް ްލިބޭ ްމެޯޖރިޓީން ްެއއީ ްތައްޔާރަށް.  2455މިތިބީ

މިދަނީ.ްއެހެންވީމަ،ްއެފަދަްހުށަހެޅުންތަކެއްްނިމިގެންދާނެ.ްއެއީްއެންމެިގަން

ްއެހެން ްމިދަނީ. ްފާްސެވގެން ްހުށަހެޅުްނތަކެއް ްާތއީދުކުރާ ވީމަ،ްބަޔަކު

ްނުނިންމަވަންވެެގްން ްގޮެތއް ްރައީސް ްިޢއްޒަްތތެރި ްވަިކގޮތެއް އެގޮތުން

ްލަފާތަކެއްް ްއިތުުރ ްވިދާުޅވީ ްސެޝަންގަިއވެސް ްމިދިޔަ ކުރިން

ްމަޖިލީހަށްް ްދެން ްއެހެންވީމަ، ްހޯއްދަވާަފއި. ްލަފާ ްއެއޮީތ  2460ހޯއްދަވާނެކަމަށް.

ްފެ ްގޮތްަކމަށް ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްގެންނެވުަމކީ ްނިންމަން ންނާތީްގޮތެއް

ްއެވާހަކަްދަންނަވާލީ.ްުޝކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް
ް

ް

 2465ްއާދެ،ްމާލޭގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލް.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްައޅުަގނުޑްްނުކުތާެއއ3ްްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ްވަރަށްްކުރުކޮށްްނަމަވެްސްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް

ްމަޖިލީހުންްްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިޢިްއޒަތްެތރި ްނުކުތާއަކީ ްފުރަތަމަ ްބޭނުންވޭ.  2470ދަންނަވާލަން

ނަޑކީ.ް ްއަުޅގަ ްމީހެްއ ްވަކާލާތުކުރި ްނިންމިދާނެކަމަށް ކޮންމެކަމެއްެވސް

ްބަޔާންކުރަމުންް ްއުސޫލުތައް ްޤާޫނނުއަސާސީގެ ްއެއީ އެހެންނަމަވެސް

ްއަޅުް ްހިސާބަކަްށްދިޔައިރުަގއި ްަވކި ްވަކާލާތުކުރަމުންދިަޔގޮތެއް. ނޑުމެން ގަ

ްހިސާބުންް ްއެއާދެވުނު ްދެން ްނިމުނީމާ ްފާސްކޮށް އެްއޗިހިތައް

ްެއީއް ްކަންތައްަތކެއްނުުކރެވޭނެ. ްމިމަޖިލީހަކުންވެސް  2475އެހެންދިމާލަކަށްދާކަށް

ބުއްދީގެްހަމަްޤަބޫލުކުާރގޮތެްއނޫން.ްދެންްއަޅުަގނޑުްވަރަްށްހައިރާންވެއްެޖް
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ްއިބްރާހީްމް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްައއްުޑއަތޮޅުެގ ްަރއީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްދެއްކިް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއެއްފަހަރު ްިމތާގައި ްތެދުވެވަަޑއިގެން ޝަރީފް

ްވާހަކަދެްއކީމާް ްއެހެންގޮތަކަށް ްހެދިނަމަވެސް ްސަބަބުަތކާ ްއަދި ވާހަކަެއއް

ްޮއން ްދައްކާަފއި ްކުރީަގއި ްކޮމެންޓްކުެރއްވީީތ ްވާހަކަެއްއްއެކަމަށް  2480ނަ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްެއ ްޔަޤީނުންވެސް ްހަމަ ްއަނބުރާލުމުަގއި އެހެންގޮތަކަށް

ްމިޢިއްޒަތްތެިރް ްހިެއއްނުޭވ ނޑަކަށް ްއަުޅގަ ްމެންބަރަކު ްކުޅަދާނަ މެންބަރުގެ

ްރައީސް،ް ްޢިއްޒަްތތެރި ްނުކުތާއަކީ ްތިންވަނަ ްއިންނެވިހެނެއް. މަޖިލީހުގައި

ްނުރަސް ްދެކެފީމު ްމިއަދު ްބައްދަލުވުންތަކެްއަގިއްއަޅުަގނޑުމެން މީ

ްއެްއޗިހިތަކެއް.ް ްއައި ްހުށަހަޅައިގެން ްމިތަނަށް ްސޮއިކޮްށގެން  2485އެއްބަްސެވގެން

އެްއެއްބަްސެވވަަޑއިގެންެނވިްމެންބަރުންްމިތާްކަންކުރެއްވީ.ްއަޅުަގނޑުމެްން

ްއަުޑއަހަންް ްބުާނތީ ްއަޅުަގނޑު ްމިތިބެނީ. ްގޮތުަގިއ ްމުސްލިމުންގެ މިތާ

ްއަހުދެ ްއަހުާދްމުސްލިމުންނަކީ ްޚިލާުފވާބަެއއްނޫނޭ. ްއެާއއި ްވެްއޖައީިވއްޔާ އް

ްކޮންކަމެއްތޯ.ް ްދެންކުރެވޭީނ ްެއމަޖިލީހެއްގައި ްމެދުަގއި ޚިލާފުވާބައެްއގެ

ްއެހެންވީމަ،ް ްކިހިނެއްތޯ. ްދެންހަދާނީވެސް ްއެއްބަސްިވަޔސް ްމިހެން  2490މިއަދު

ްެއއްމަޖިލީހެއް ްބަަޔކާެއކު ްައހުދުއުވާލައިފި ްމިދަންނަވަނީ ަގިއްއަޅުަގނޑު

ްދެންްމުސްލިމުންނަށްްކުރެވޭނީްކޮންކަމެއްތޯއޭ.ް
ް

ް

ްދަްނނަވާލަންޖެހެނީ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވޯޓަށް ްދެން ނޑު ްައޅުގަ ްމިހާރު، ްދެން  2495އަޅުަގނުޑ

ްނުކުތާގަިއް ްނިޒާމާެބހޭ ްހަމަ ްއިތުރަށް ްިމހާރު ްދެން ްހީވަނީ އަޅުަގނޑަްށ

ްކަންތަ ްމިގޮތަށް ްއަނެއްބޭފުަޅކު ްމިހާރުްއެއްބޭފުަޅކު ްދިޔައީމަ. އްތަްއކުރަމުން

36ް ްއިހަށްް، ްމެންަބރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު، ޢިްއޒަތްތެރި

ް ްހުށަހެޅުން ްއެދެްނ. ްހުށަހެޅުމުގަިއ34ްްއަުޑއައްަސވާލަދެްއވުން ވަނަ

ްފިަޔާވް ްކަްނތައްތައް ނޑައަޅާަފިއވާ ްކަ ްވަިކޮގތަކަށް ްމިބާބުގައި  2500މިއޮންނަނީ

ްފަށާ ްޢަމަލުކުރަން ްޢަމަލުކުރަންްމިއަސާސީއަށް ްމިޤާނޫނުއަސާސީއަްށ ތާ،

ް ްގިނަވެެގން ްއެންމެ ްތެރޭގަިއ2ްްފަށާތާ ްދުވަހުގެ އަހަރު

ްނުވަތަް ްޢައްޔަންކޮށް ްމީހުން ްމަޤާމުތަކަށް މިޤާނޫނުއަސާސީަގއިާވގޮތަށް

ްބުނެފައިވާް ްމިޤާނޫނުއަސާސީަގިއ ްއަދި ްނިންމާ އިންތިޚާބުކޮށް
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ްމިޤާނޫނުއަާސސީގައިބުނެަފއިވާ ްނުވަތަްްމުޢައްސަސާތައް ްއުަފއްދާ  2505ގޮތަށް

ްަކނަޑއަާޅް ްމުއްދަެތއް ްމިހާރު ްއެހެންވީމަ، ްނިންމަންޖެހޭނޭ. ޤާއިމްކޮށް

މިއޮތީްފާސްކުރެވިަފއި.ްއެހެްނވީމަ،ްދެންްމީގެދަށުންްައޅުަގނޑަށްްކުެރވޭެން

ނޑުްބޭނުްނވަީނ.ްއެހެންވީމަ،ް ނޑުްވޯޓަްށްއަހަންްއަުޅގަ ކަންތައްތައްްއަުޅގަ

ް ްހުށަހެޅުން ްދަންނަވަން.32ްްއަޅުަގނޑު ްއަހަން ްވޯޓަށް ްއަޅުަގނޑު ައށް

 2510ްނަންބަރުްހުށަހެޅުންްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.32ްއާދެ،ް

ް

ް

ްހުށަހަޅުއްާވްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްއަޙްމަދު ްއަނީސާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި މުލަކަތޮޅުގެ

ްއަނިލްް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްަވޒީރުންެގްތާއީ ްރައީސުލްޖުމުހޫރިއްާއިއ ްހުށަހެުޅން.  2515ދުކުރަްއވާފަިއވާ

ްދެމިއޮތުން.ް)ހ( ްފުރަތަމަްް-މަޖިލިސް ްއޮންނަ ްދަށުން ްޤާނޫނުއަސާސީގެ މި

ްެއް ްގޮތުގެމަތިން ްޤާނޫނުއަސާސީގަިއވާ ްމި ްބާއްވަިއ ްއިންތިޚާބު ރިޔާސީ

ްޙަވާލުވަން ްއެމަޤާމާއި ްއެމީހަކު ްއިންތިޚާބުކޮށް ްމީހަކު ްމިްމަޤާމަށް ދެން

ްކަުމެގް ްރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ ްފަށާއިރު ްޢަމަލުކުަރން ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

 2520ްމަޤާމުގައިްހުރި....

ް

ް

ްއެދެްންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހިތްތެވުން ްޙުރުމަތްތެރިކޮށް ްގަާވއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ދަންނަވަންތޯ،

ނުޑްމިދެންނެވީ ްއަުޅގަ ްްއިނގޭތޯ.ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ްއާދެ،ްމި 2ްމިހާރު

ނަޑއަާޅް ްކަ ްނިންމުމަށް ްމިކަންަތއްތައް ްމުއްދަތެްއގެެތރޭގައި ްދުވަހުގެ  2525އަހަރު

ްމައްސަލައެއްނޫން.ް ްމީކީ ްބަލާއިރު ްދަށުން ްފާސްކުރުމުެގ ފާސްކުރެވިފަިއވާ

އިންތިޤާލީްމަރުޙަލާއެްއގެްވާަހކަްމިދައްކަނީ.ްމިހާރުްމީގެކުީރގައިްކޮމިޓީެއްއް

ްވޯަޓްށްމިކަންަތއްތައްކުްހަދައިގެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާހަަކވެސް ާރ

ްވަނީް ްާވޖިބަކަށް ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްެއހެންވީމަ، ްފާހެއްނުވި. އަހައިފިން،

ްވާޖިބަކަށްވަީން ްައޅުަގނުޑގެ ްވާ، ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްމެންބަރުން،  2530ޢިއްޒަތްތެރި

ްޮކންމެސްގޮތަކަްށް ްއަހައި ްވޯޓަށް ްަކންތައްތަކަށް ްއެހެންހުރި ްވޯޓަށް މިކަމަށް

ްނިންމުން ްބާބު ްހުރިހާްްމި ްމިހާރު ް)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އެހެންނޫންތޯ.
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ްިމް ްފެއްޓެވީމަ ްވާހަކަފުޅުދައްަކވަން ްއެްއފަހަރާ ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްނުހައްދަވާ.ް ްއެެހން ްއިނގޭތޯ، ްނުގެންދެވޭނެ ްކުިރއަކަށް އެްއގޮތަކަްށވެސް

ްިނޒާީމް ނޑު ްއަުޅގަ ްވިދާޅުވީމަ ްއެްއޗެއް ްވިދާޅުާވ ްބޭފުޅަކު  2535ފަހަރަކު

ްއަޅުަގނޑުމެްންނުކު ްއެކަަމކު، ްމިގެންދިޔައީ. ްދެމުން ތާވެސް

ްހިސާބެއްަގިއް ްކޮންމެސް ްކޮޅުަގއި ްގޮސް ްމިކަންަތްއ ކޮންމެސްގޮތަކަށް

ްއާެދ،ް ްއެހެންވީމަ، ްއެބައެނގޭ. ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެބަޖެހޭކަން ޖައްސަން

ްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙުސެއިންްރަޝީދުްޙަސަން.ްތ.އަތޮޅުގެ

ް2540 

ްނުކުތާ()ނިޒާމާބެހޭް

ް

ްއޮްތްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުެސއިންް ްދީފައި ްޕެނަލުން ްޤާނޫނީ ްބޭނުންވޭ ްއޮޅުންފިލުވަން ްއަޅުަގނޑު

ްޤާނޫނުއަސާީސެގްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްނޫނީ ްތަޢާރުޟުވާ ްއުސޫީލގޮތުން ްމިއޮންނަނީ ލަފާގައި

ްވޯޓަ ްމިހާރު ްހުށަހެޅުމެއްކަމަށް. ްފެންނަ ްޚިލާފުވާކަމަކަށް  2545ްށްރޫޙާ

ްނޫނިއްާޔް ްއޮޅުންފިލައިގެންތޯ ްމިކަން ްޤާނޫނީގޮތުން މިއައްަސވަނީ

ްތަޢާރުޟުވާތީތޯްނުވަތަްނޫންތޯ،ްއޮޅުންްފިލުަވއިލަންްބޭނުންވޭ.
ް

ް

ްމިހާރު،ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބޭނުންަވނީ ްދަންނަވާލަން ްއަުޅަގނޑު ްމިހާރު ްދެން،  2550އާދެ،

ްދެންމެ ްމިހާރު ްދަންނަވާލައިފިން ްއަޅުަގނޑު ްހުށަހެޅުން ްމި 34ްއަކުވެސް

ް ްގުޅިގެން ްކަންތައްތަްއ2ްްފާސްވުމާ ްމުއްދަތެްއގެތެރޭަގިއ އަހަރުދުވަހުގެ

ްކުރީަގއި،ް ްތިބޭފުުޅން ްކްރިއޭްޓކުރަން ްމަރުޙަލާއެއް ްއިންތިޤާލީ ނިންމުމަށް

ް ްއޮތް ްހުށަހަޅުްއާވފައި ްބޭފުޅަކު 6ްްއެހެން ްމުއްދަތު 2ްމަސްުދވަހުެގ

ްސެ ްތެޭރަގއި ްދެން،ްއަހަރުދުވަހުގެ ްިނމިފައޭ. ްފާސްކޮށް ްމިއޮތީ  2555ްޓކުރުމަށް

ްމެންބަރުން،ް ްމިޢިއްޒަތްތެރި ްމިދެންނެވީ ްއަޅުަގނޑުމެްނނޭ އެާއގުޭޅގޮތުން،

ްޭއެގް ްއަުޅަގނޑުގެ ްމެންބަރެއްވިޔަސް ްކޮންމެ ްަވކި އަޅުަގނޑަށް

ްދެންް ްއަުޅަގނޑުމެން ްބަލާއިރު ްމިގޮތުން ްއެހެންވީަމ، މައްސަލަެއއްނެތް.

ްދެންދާ ްޢިއްޒަތްތެިރްއެބަޖެހެއޭ ްމާލޭެގ ްމަރުޙަލާތައްވެްސްފޫބައްދަން. ންހުރި

ްއެަބް ްކޮންޓިނިއުޓީެއއް ްއެވިދާޅުވިހެން،ްމި ްއިސްމާޢީލް ްއިބްރާހީމް  2560މެންބަރު



 93 

ްނުނިންމާް ްމިކަން ްއެބަޖެހޭ. ްނިންމަން ްމިކޮންމެސްގޮތަކަށް އޮންނަންޖެހޭ،

ްާވހަކަދެއްކިޔަް ްައޅުަގނޑުމެން ްވަރަކަށް ްކިތަންމެ ްސްއަޅުަގނޑުމެން

ނުޑމެންްކުރާނީ،ްެއއީްައޅުަގނުޑްދަންނަވާލަންް ކިހިނެއްތޯއޭްމިކަންްއަުޅގަ

ްތިބޭފުޅުންނަށްް ްއެްއގޮަތކަށްވެސް ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީމަ، ްެއއްަޗކީ. އުޅުނު

ްހުރިހާއެއްޗެްސް ްވިދާޅުވާ ްތިބޭފުޅުން ްނާރުވާކަެށްއނޫން. ްނުކުތާ  2565ނިޒާމީ

ނޑުްމިެގންދަނީ.ްއެކަމަކު ޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުންެގް،ްއަުޑއަހަިއގެންްއަުޅގަ

ްއެބަޖެހޭް ްައޅުަގނުޑމެން ްއެބަދޭ، ްގެްއލިގެން ްއެބަ ވަގުތުަތކެްއވެސް

ްކޮންމެސްް ްއެހެންނޫންތޯ. ްނިންމަން ްިމަކން ްއެްއގޮތަކަށް ކޮންމެސް

ްއެހެންވެސްް ްހަމަ ްހަމަތަކުގެމަތިން ްޤާޫނނީ ްމިދެންނެވީ ްއެްއގޮތެކޭ

ްއުސޫލުން ްދިން ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްފާސްވެެގްން، ްކަމެްއ  2570ދެން

ްދެއްތޯ.ް ްކަމެއްނޫނެއްޫނންތޯ ްކުރާނެ ނޑު ްައުޅގަ ްެއއީ ްނުދިއުމަކީ ދިއުމާއި

ްމޫސާމަނިކު،ް ްއާދެ، ްއާދެ، ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ްލ.އަތޮުޅގެ އާދެ،

ްކޯރަމްްްލ.އަތޮޅުގެ ްމިހާރު ްމޫސާމަނިކު. ްމެންބަރު ްމެްނބަރު ިޢއްޒަތްތެރި

ްބޭނު ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްއެއީ،ްނަގާލުމަކީ ްއެހެންނޫންތޯ. ންތެރިކަމެއްނޫން

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރު ްވާެނކަމެއްނޫން. ްކޮްށގެން  2575އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެނަކަްށް ްއަޅުގަ ްމި ްވާހަކަދެއްެކވީމަކާ ްބޭފުޅަުކ ްއެތައް އެއްފަހަރާ

އަެޑއްވެސްްީނވޭނެްދެއްތޯ.ްޯކރަމްްނަގާލިްއެހެންްދުވަސްުދވަްސވެސްްއާޭދް

ްދައްކާނެަކމެއްނެތެއްނޫންތޯްއެހެންނޫންތޯ ްއެވާހަކަ ްޮކންމެހެން ނޑު ްއަޅުގަ .

ްއެހެންވީމަ،ް ްނެތެންނޫންތޯ. ްިކޔާނެކަމެއް ްެއވާަހކަ ްައޅުަގނޑުމެން ދެއްތޯ.

ްއާދެ،ް ްމުޙަންމަދު، ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްލ.އަތޮުޅގެ ްއާދެ،  2580ކޯރަމް،

ހއ.ްގެްްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޢީމް.ްއޭގެްފަހުންްލ.އަތޮޅުގެ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމުޢިއްޒުްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް2585 

ްމިމަޖިލިސްްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްމިނެީގ ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމީ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ،

ްމަނިކުްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްދަންނަވަން. ްގެްނގޮސްދެްއވާށޭ ްތަކުރާރުކޮްށްނިޒާމެއްގެދަށުން ފާނު

ްއެބަޖެހެއޭ.ް ްނިންމަން ްމިކަން ްެއއްގޮަތކަށް ްކޮންމެސް ވިދާޅުެވއްޖެ
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ްނިންމާކަށްް ްކޮންމެްސގޮތަކަްށ ްކަންތައްތައް ްމަޖިލީހުން އަޅުަގނޑުމެން

ްރަނގަުޅް ްވަަރށް ްައޅުަގނޑަށް ްޢިަިބާރާތަކުން، ްއެހެން  2590ނުޖެހޭނެ.

ްފުރުޞަތެއްްދެއްިވއްޔާްިޢއްޒަްތތެރިްރައީސް.ް
ް

ް

ްިމްްސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާ ްއެއްގޮަތކަށްވެސް ްމިދަންނަވަނީ ްެއއްޮގތެކޭ ްކޮންމެސް އަޅުަގނޑު

ްކަމެއްކުާރް ްޚިލާފަށް ްގަާވއިދާ ްހެދިފައިއޮތް ްޤާނޫނުއަސާީސާއއި  2595އުސޫލުތަާކއި

ްވާހަކަެއއްނޫން.ްެއއީްމިދަންނަވާްެއއްަޗކީ.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްފާހަގަކޮށްލަން.ްްެމންަބރުްމުަޙންަމދުްްހައްުދންމަތީ ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ނޑު ްއަޅުގަ ްރަނގަުޅ ްދެއްވުން  2600ްފުރުޞަތެއް

ްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްކޮމިޓީެގ ްއިދާރީ ްދަންނަާވލަންއުޅުނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ވަަނ66ްްއާދެ،

ް ްސިޓީގެ ްފޮނުިވ ްޮސއިކޮށްފަިއ ނޑު ްައޅުގަ ްމަނިކުފާނަށް 3ްބައްދަލުވުމުެގ

ްމާއްާދގައި ްއޮންނާނީ.ްްވަނަ ްފާހަގަކޮށްަފއި ްމާއްދާއެްއެގގޮތުން ނޑު އަުޅގަ

ްލަފަެއްއް ްކޮިމޓީގެ ްޑްރާފްޓްކުރާ ްދިރާސާކޮށް ްމަޖިލީހުގެ މިމައްސަލައާމެދު

ްޑްރާފްޓްކުރާް ްކަެމއްކަމަްށ. ްއެދެިވގެންވާނެ ްހޯއްދެވުަމކީ ްރައީސް  2605މަޖިލީހުގެ

ްމަނިކުފާނަށްް ްލަފައެްއ ްކޮމިޓީެގ ްދިރާާސކުރާ ްުނވަތަ ކޮމިޓީގެ

ްވަޒީރުްނގެް ްދެްނމެ ްދާދި ްޕެނަލުން ްއެހެންނަަމވެސް، ލިބިވަޑަެއއްުނގަތް.

ްވިދާުޅވެއްެޖް ްނަޝީދު ްމުޙަންމަދު ްެމންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ

ްލިސްޓެްއެގް ްކޮންމެސް ްލަފާއެުރވި ްބޭފުޅަކު ްޙުސެއިްންކިާޔ ްދީނާ އެތަނުން

ްަބއްލަވާ ްރިޕޯޓްަތއް ްކުރީގައި ްދަންނަާވނީ ްައޅުަގނޑު  2610ެލއްވީަމްވާހަކަ.

ްމަޖިލީހުގަިއް ްމި ްކުރިން ްމަނިުކފާނަށްވުރެ ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ

ރިޔާސަތުަގއިްއިންނެވިްޢައްާބސްްއިބްރާހީމްގެްދައުރުަގއިްިއދާރީްކޮމިޓީއަްށް

ްއައިމަް ްމައްސަލަ ްހޮވުމުގެ ްބޭފުޅުން ްޕެނަލަށް ްމިމައްސަލަ އަސްލު

ްމީހު ްޕެނަލަށް ްރާއްޖޭގަިއްއިޢުލާުނކޮށްގެން ްހޮަވންޖެހޭނެކަމަށްްޢާންމުކޮށް ން

ްއެހެންނަމަވެސް،ް ްބުނިން. ްއޭުރވެސް ްސާބިތުކަމާއެކީ ްވަރަށް  2615އަޅުަގނޑު

އަމިއްލަްމަސްލަޙަތަށްޓަަކއިްޭއރުްހުންނެވިްރައީސްްއޭނާގެްގެއަށްްވަދެުއޭޅް
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އާޢިލީްގާްތކުއްޖަުކްއެތަނަށްްެގނެސްްލައިގެްންހަދާފައިްއޮތީ.ްއަދި،ްމިހާުރް

ްއެ ްފަރާތާ ްގާތްކަންެވްސްވެރިކަންހިންގާ ްއޮތް ބޭފުޅުންނާ

ްބަެއއް.ް ްވެެދވަަޑއިަގންނަވާ ްެއެގއަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ.ްކޮންެމދުވަހަކު

ްމަޖިލީހުގެް ްމި ްއެްއޗަކީ ްމިއުޅޭ ްދަންނަވަން ނޑު ްއަުޅގަ  2620އެހެންވާއިުރަގއި

ްފްލޯއިންނޭްނިންމަންޖެހޭނީ.
ް

ް

ްމެންބަރު،ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކެތްތެރިކަމާއެީކގަިއްޢިއްްްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު،ްމިހާރު ަޒތްތެރި

ްތިހިސާބަށްް ްމި ްއެއްގޮތަކަްށވެސް ްމިހާރު ްދަްއކަވަންޖެހޭނީ.  2625ވާހަކަފުޅު

ްތިް ްމި، ްމެދުގައިެވސް ްމެންބަރުންގެ ްއެެހން ްމިާވގޮތަކީ ގެންދެވީމަ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްބޭފުޅެއްާބވަޭއ ްކޮން ްއެއީ ްމެންބަރުގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ްނެތީ ްއެވާހަަކްދަންނަވާލާކަށެއް ްކޮންމެހެން ްދެން، ްއެހެންނަމަވެސް، މު.

ްމިއުޅެީން ްދަންނަވަން ްައޅުަގނޑު ްގެންދަވާ. ްކުރިއަށް ދަންނަވާކަށެއްނޫން.

ްޕެ ްބޭފުޅުންާނ، ްތިއްބެވި ްޕެނަލުގައި ްބޭފުުޅންނާއި، ްތިއްބެވި  2630އަދިްނަލުގައި

ްމަޖިލީހުގެްްއަުޑއައްަސވާ. ްއަިދ ްބޭފުޅުންާނއި ްތިއްބެވި ޕެނަްލގަިއ

ްވާހަކަފުޅުްމެންބަ ްވާކަަހލަ ްެގއްލުން ްއަަަބުރަށް ްޢިއްޒަތުއްނަފުާސއި ރުންގެ

ްހަނދާންކޮށްއެރުވުަމކީް ްތިޔަބޭފުޅުންނަށް ނުޑ ްއަުޅގަ ނުދެއްކެވުމަީކ،

ްމިދަންނަވާލީް ްމިހެން ްކަމަކަށްވާތީ ްލާޒިމްކުރާ ްައޅުަގނޑަށް މިގަާވއިދުގެ

 2635ްއިނގޭތޯ.

ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްކުރަންޖެހޭނެްްންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުްހައްދުް ްހިތުމަކީވެްސ ްޙުރުމަތްތެރިކޮށް ްކަރާމާތަށް ްމަޖިލީހުގެ  2640ްއާދެ،

ްމިމަޖިލިސްްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމަތީން ްގޮތެްއގެ ްއޮންނަ ްމެޖޯރިޓީ ްމިމަޖިލިސްގެ ކަމެއް.

ްވޯޓަްށް ްމިހުށަހެޅުންތަކަށް، ްދަންނަވަނީ، ނުޑ ްއަޅުގަ ްޖެހޭނީ. ހިންގަން

ްފުއްަގނެޑއްހެންްނޭ ްހިލި ްމީތި ްއައްަސވައި ްވޯޓަށް ްހުށަހެޅުންތަކަށް ހޭނެ

ްހެދިް ްއަުޅަގނޑުމެން ްގޮސް ްބާބު ްއިންތިޤާލީ ްމޮޑެިވ، ނޑެއްހެން ސަޓަނިގަ
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ްވެފަ.ް ްއެްއޗެއް ްވާނެ ްމިއޮތީ ްލިބިދޭންވާއިރު ްރަްއޔިތުންނަށް  2645ޤާނޫނުއަސާސީ

ްދެން ނަޑއަުޅއްަވިއގެން ްކަ ްގޮތެއް ްމަޖިލީހުން ްމާއްދާތަކަށްްްއެހެންވީމަ ހުރި

ްެއއްެސވުންްއެދޭްވާހަަކްދަންނަވަމުންްއިށީންނާނަން.ްޝުކުރިއްާޔ.ްވޯޓަށް
ް

ް

ްވާހަަކދެއްެކވުްނ: ްރިޔާސަތުްނ ްހެދުމުގައިްް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމިހާރު ްދަންނަވާަލންތޯ. ްމެންބަރު،  2650ިޢްއޒަތްތެރި

ްކަންތައްތައްް ްގޮަތކަްށ ްވިދާޅުވާ ްބޭފުޅަކު ްވަިކ ްނުވަތަ ްމެންބަރަކު ްވަކި

ކުރުމެއްްލާޒިެމއްްނުކުރޭ.ްިޢްއޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ،ް

ްވަނީް ްލާޒިމް ްކުރުމުގެ ްކަންތައްތައް ްމަތިން ްމަޝްވަރާގެ ްކޮމިޓީގެ އިދާރީ

ްއަޅުަގނުޑް ްނޫންތޯ. ްނުވަތަ ްވަރަކަށްތޯ ްކިާހ ްރައީސްއަށް މަޖިލީހުގެ

ްތިބޭފުޅު ްއިނގޭތޯ. ްނެތިން ްދަންނަވާކަށެއް ްލަފާއަށް.ްކޮންމެހެން ްދެއްވާ  2655ން

ްހޫނުވެގެްން ްމިގޮަތށް ްއަިއސް ްމިހިސާބަށް ްމަޖިލިްސ ްއެހެންނޫނަސް އަދި

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްިތޔަ ްމިގަާވއިދުަގއި ްކުަރންޖެހޭގޮތް ްކަންތައްތައް ދާހިނދު،

ްއެބައޮްތ.ް ްފާސްކުރުންަތކުަގއިެވސް ްފާސްކުރައްވާފައިވާ މެންބަރުން

ްއަދާ ްޒިަިންމާ ްމި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްަވިކްއަޅުަގނުޑ ނުުކރެވިގެން

ްިވދާޅުވުންތަެކްއް ްވިދާޅުވާ ްމެންބަރަކު ްަވކި ްނުވަތަ  2660މެންބަރުންކޮޅެއް

ްމިކަންް ްގޮުތގެަމތީން ްއެްއގޮްތވާ ްުއސޫލާ ްމިަގާވއިދާއި އަުޑއަހައި

ްއަޅުަގނުޑގެް ްއެީއ ްކުރުމަކީ ްކުަރންޖެހުމަކީ ްމެދުވެރި ކުރެވޭެނގޮތް

ްއަޅުަގނޑު ްއެކަން ްއެހެްނީވމާ، ކުރަންޖެހޭނެ.ްްމަސްޢޫަޫލިއްޔަތެއް.

ްކޮންމެްސް ްެއްއގޮތަަކށް، ްކޮންމެސް ްމިދަންނަވަނީ ނުޑ ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،

ްމިކަންް ްއުޫސލަކުން ްހިމެނިގެންދާ ްަގާވއިދުަގއި ްމިދެންނެވީ  2665އެްއގޮތަކަށޭ

އެބަޖެހޭްނިންމަން.ްމިްއިންތިޤާލީްބާބުގެްކަންތަްއވެސްްއެަބޖެހޭްނިންމަން.ް

ްއެބަޖެ ްބާބުެވސް ްމާނަކުރުމުގެ ްނިންމަން.ްއަދި ްއެބަޖެހޭ ްކަންތަްއވެސް ހޭ،

ްމިކަންކަންް ްއެބަޖެހޭ. ްނިންމަން ްބަލައި ްއުޅޭތޯވެްސ ްތަޢާރުޟެއް އަދި

ްބޭފުޅުންް ްުހރިހާ ްދޭންވާނީ. ްވަގުތު ްކުރެވޭނެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ކުރެވޭނީ

ްެއއީް ްަޙްއލުކުރާނީ. ްިމކަމެއް ްކިހިނެއްތޯއޭ ްދެްއެކީވމަ ްވާހަކަފުޅު  2670އެއްފަހަރާ

ްވާހަކަ ްމިތާނގަިއްމިދަންނަވާ ްބޭފުަޅުކ، ްއިންނެވި ްކޮމިޓީގެ ްދެްނ ައކީ.

ްގާތްތިމާެގް ްގިނަވާނެ ްވަރަށް ްނޫން، ްމީހުން ްގާތްތިމާގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ
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ްތިިބް ްާޙލަތެއްަގއި ްތިބި ްއެހެން ްބޭފުޅަކަށް. ްއަެންއ ްއެއްބޭފުަޅކު ބޭފުޅުން

ްވަރަްށް ްަމއްސަލަ ްނިކުންނަ ްމި ްވިދާޅުވީމަ ްެއއްޗެިހ ްތިކަހަލަ ތަނެއްަގއި

ްދެއްކުުންބޮ ްވާަހކަ ްމިތާ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކުީރަގއި ްމީގެ ްދެން  2675ޑޭ.

ްިތއްެބވިް ްޕެަނލްގައި ްހޮަވިއގެން ްގޭަކއިރީެގްބޭފުޅުންތަކެއް ްގާތް ކޮންމެވެސް

ްވާހަކައަްށް ްލަާފގެ ްދެއްވާފަިއއޮތް ްެއބޭފުޅުން ްދެެކވުނު. ވާހަކަެއްއވެސް

ްއެް ްބަލައިގަނެގެން. ްމި ްމިއުެޅނީ ްމިހާރު ްމިއަދުްއަޅުަގނޑުމެން ަކމަކު

ްކައިީރގަިއް ްަވިކްގޭ ްނޫންކަން. ްވާހަކަެއއް ްރަނަގޅު ްއެީއީކވެސް އެބައިނގޭ

ްލަފައެްއް ްދެްއވާފައޮތް ްއަިއސްގެން ްހޮވަިއގެން ްބޭފުޅުންކޮެޅއް ްބަޔަކު  2680އުޅޭ

ްަބޔަުކް ްވަކި ްނޫނިްއޔާ ްމިއަދު ްނޫންކަން ްބޭނުންފުޅުާވގޮަތކަށް ްއެބޭފުޅާ އޭތި

ްލަފަ ްދީފައޮްތ ްގޮތަކަށް ްއެބައިނޭގ.ްބޭނުންވާ ްމިައދު ްނޫންކަން އެއް

ްމިހާުރް ްއެހެންނަމަވެސް ްލަފައެއް. ްޕްރޮފެަޝނަލް ްމިއީ އެހެންވީމަ،

ްައޅުަގނުޑް ްއެަބްޖެހެއޭ ނޑު ްއަުޅގަ ްިހސާބުން ްއޮތް ްޮގއްސަ މިކަންތައްތައް

ްތަޢާރުޟުވުމެއްް ްހުރި ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްމީގެ ްމިއުޅެނީ،  2685ދަންނަވާލަން

ް ްވޯޓަްށ ްއެއަށް ްވަިކްނެތްކަމަށްވަންޏާ ްއެއީ ްނިންމަން. ްމި އަހައިގެްނވެސް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްވާހަަކއޭ ްކަންތައްތަކެްއގެ ްކުަރންޖެހޭ ްތެޭރގައި މަރުޙަަަލާއެއްގެ

ނޑުވާލާފައިްކަމެއްކުރާްއަިދް މިދައްކަނީ.ްމުޅިްޤާނޫނުއަާސސީްއޭގެްބާރުްކަ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްދެން ްނޫނޭ. ްކުރުމެއް ްކަމެއް ްގޮތަކަށް ތަޢާރުޟުވެގެންދާ

 2690ވޯޓުްދެއްަވއިގެންްކަމެއްްފާސްކުަރއްވާްގޮތެއްްިނންމަވާްގޮެތްއްްމެންބަރުން

އަޅުަގނޑުމެންްޤަބޫލުކަރަންޖެޭހނެ.ްއެއީްޑިމޮކްރަީސއަކީްެއީއްމެޖޯރިޓީއަކީ.ް

ްވާންޖެހޭް ްކެތްތެިރ ްމިއަްށ ްމިއުޅެނީ، ްދަންނަވާލަން އަޅުަގނުޑ

ްމިއުޅެނީ ްދަންނަވާަލން ްއަޅުަގނޑު ްމިކަމަށް ްއިނގޭތޯ. ،ްއަޅުަގނޑުމެން

ްއެއްަޗކަްށް ްނޭހެންއޮތް ްވޯޓަށް ްބޭނުމެއްނެތް ނޑު ްއަުޅގަ އެްއގޮތަކަްށވެސް

ްއާދެ،ް ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްއިނގޭތޯ. ްގެންދާކަެށއް ްއަހަިއގެން  2695ވޯޓަށް

އަޅުަގނޑުްމާޭލގެްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރަށްްއެބައަރުވަންްއަްޙމަދުްމުޢިއްޒަްށް

ްއާދެް ްމުޢިއްޒު. ްއަޙްމަދު ްއަރުވާފައި. ނިޒާމް،ްްފުރުޞަތު

ްއިށީނދެވަަޑިއގެންފާނަންތޯ.

ް
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 2700ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްވަނަްހުށަހެޅުމުގައިްިމވާްއުސޫލަކީްާރއްޖޭގެްދުސްޫތރީްޙަޔާތަށްްއ32ްްާމިްްމެންަބރުްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީ

ްްއަްޙމަދުްމުިޢއްޒުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނޫން. ްފާސްެވ1997ްްއުސޫލެއް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއަހަރު ވަނަ

ްއެޤާނޫ ްުއުވނީއޭ. ްޤާނޫނުއަސާީސ ްކުރީ ްބުނެފަޮއތް ގެ،68ްްނުއަސާީސގަިއ

ް ްމަޤާމުގައި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްުއވުނީއޭ.  98ް2705ޤާނޫނުއަސާސީ

ް ްމަހުގެ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ11ްްާނޮވެމްބަރު ްހަމައަށް ްދުވަހާ ަވނަ

ްދެމިހުންނެވީ...
ް

ް

 2710ރުްނ،ްޢިްއޒަތްތެރިްބަެއއްްމެންބަރުންްވާހަކަފުުޅްޢިއްޒަތްތެރިްބަެއއްްމެންބަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްާޤބިލްކަންވެްސް ްތިބުމުގެ ްއަޑުއަހަން ްައޅުަގނޑުެމންނަށް ްފެށީމާ ދައްކަވަން

ްއެހެްން ްެއއްގޮަތަކށްވެސް ްއިނގޭތޯ. ްހުންނަންޖެހޭނެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްީތް ްހެއްދެވީމަ ްތިހެން ްނަހައްދަވާ. ްއެްއގޮތަަކށްވެސް ްއެހެން ނަހައްދަވާ.

ްނގަޅެއްްނޫންްއިނގޭތޯ.ރަ

ް2715 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްގެްނދެވުން(

ް

ްކަމެކޭްްމެންަބރުްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީ ްއޮތް ްޕްރެސިޑެންޓެްއ ްކޮންސްޓިޓިއުޝަނަލް ްމިދަންނަވަނީ ...ް

98ްކަމެކޭ.ްްދުސްތޫރީްޙަޔާތުަގއިްާއކަމެއްްނޫނޭ.ްތަޖުރިބާްކުރެވިފައިްއޮތްްްއަްޙމަދުްމުިޢއްޒުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް ްއަހަުރގެ ްތަާޢރަފްކުރެވިގެްނ1ްްވަނަ ްޤާނޫނުައސާސީެއއް ްއާ  2720ޖެނުއަީރަގިއ

އޭެގްކުރީްޤާނޫނުައސާީސގެްަދށުންްއިންތިޚާބުކުރެވިަފއޮތްްަރއީސްްމަޤާމްެގް

ް ްހަމަކުރެއްިވއޭ 11ްްމުއްދަތު ްވަޒީރުްނެގ98ްްނޮވެމްބަރު އަށް.

ް ްހަމަކުރެއްިވއޭ. ްމުއްދަތު ްމަޤާމުގެ ނޑުމެންެގްމަޖިލިސްވެސް ައޅުގަ

ްބަހުންް ްޞަރީހަ ްމިފަހަރު ްހަމަ ްނޫނޭ. ްަކމެއް ްއާ ްޙަަަޔާތުަގއި ދުސްތޫރީ

 2725ލިޔުނީްއޭ.ްކުރީފަހަރުްލިޔެފަްނެތީއޭ.ްކުރީފަހަރުްލިޔެފައިްެނތީއޭ.ްމިފަހަރުް

ލިޔަނީއޭ.ްހަމަްެއއްްއުސޫލެޭކްމީ.ްއެހެންވީމާ،ްމީްޤާނޫީނޮގތުންްއެްއވެްސް

ްރެވިަފއިވާްކަެމކޭ.މައްސަލަެއއްްނޫނޭ.ްމިއީްޓެްސޓްކު
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ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް2730 

ްނުކުތާއެްއްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްެދ ްިމކަމުގަިއވެސް ނޑު ްައުޅގަ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ނުޑްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަުޅގަ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމަކީ ްފުރަތަމަ ްބޭނުން. ދަންނަވާލަން

ްމު ްކޮމިޓީެގ ްޑްރާފްޓިންގ ްއިންނައިރު،ްހިތުން ނުޑ ްއަުޅގަ ޤައްރިރަކަށް

ްތަފާތުް ްޕެނަލާބެހޭގޮތުން ްއެހީތެރިވެެދއްާވ ްއެކޮމިީޓއަްށ މިމަޖިލީހުގައި

ްމީެގް ްދަންނަވަން. ްެއއްެޗއް ްއެބަޖެހޭ ނޑު ްައުޅގަ ްެދއްޭކއިރުަގއި  2735ވާހަކަތައް

ނޑުްއޭުރް ކުރީަގއިވެްސްމިކަހަލަްމައްަސލަތަކެއްްހިލިގެންްދިަޔއިރު،ްައޅުގަ

ްނު ްދައްަކވަމުްންއެްއޗެްއ ްނިސްބަތްކުރަްއާވ ްއަޅުަގނާޑ ްސީދާ ދެންނެވީ

ްޕެނަލްަގިއް ްޑްރާފްޓިންގ ްހަޤީޤަތުގައި ްވާހަކަފުޅުތަަކކަްށވާތީ. ގެންދެވި

ް 5ްްހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްފަންނީ ްމިއަދ5ްްާބޭފުޅުންނަކީވެސް ޭބފުޅުން.

ްވަރަްށް ްކުރައްާވފައިހުރީ ްމަސައްކަތްޕުޅު ްއެބޭފުޅުންެގ  2740ހަމައަށްވެސް

ްޕްރޮފެޝަނަލްކޮށްްސާ ްވަރަށް ްދަންނަވާނަން، ނުޑ ްއަުޅގަ ބިތުކަމާއެީކގައި

ްއަލީަގއިް ްޢިލްމުގެ ްފަންނީ ްއެބޭފުޅުންގެ ްބުރަވެމެއްެނތި ްފަރާތަކަށް ވަކި

ްރަނގަުޅް ްއެންމެ ްދެއްވެންއޮތް ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ އެބޭފުޅުންނަށް

ްޢިއްޒަްތތެ ްމަޖިލީހުގެ ްވަޒީރުްނގެ ްދެްއވަިއގެން. ްމެންބަރުްއެހީތެރިކަމެއް ރި

ްދީާން ްހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ ްޕެނަްލގައި ްވާހަކަފުޅުގައި ްނަޝީދުގެ  2745މުޙަންމަދު

ްއެންެމް ްއެއީ ްވިދާޅުެވވުްނ ްވިދާުޅވެވުނު ްވިދާުޅީވ، ްވާހަކަ ޙުަުސެއިންގެ

ްއެހެންނަމަވެްސް ްނުދަންނަވަން. ްއަޅުަގނޑު ްކަމެކޭ ްހިނގި ރަނގަޅަށް

ހިނގަމުންދާިއރު،ްއަބަދުވެްސްްޑްރާފްޓިންގްކޮމިޓީަގއިްކޮމިީޓގެްޖަލްސާތައް

ް ްހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ްނުވަަތ5ްްޕެނަލްގައި ްބޭފުޅަކު ްެއއް ބޭފުޅުންކުރެ

ނޑުމެންނަްށް ްއަޅުގަ ްމަޢުލޫމާތެއް ްެއބޭނުންވާ ްތިއްބަވާނެ،  2750ދެބޭފުޅަކު

ްއެގޮތުްން ްދެްއވުމަށާ، ްޖަވާެބއް ްއޮިތއްޔާ ްސުވާލެއް ދިނުމަށާއި

ޕެނަލްެގްިޑއުޓީްއޮތްޮގތުންްއިންނެީވްްއިއްތިފާޤުީވގޮތުންްއެޭރގެްޖަްލސާގައިް

ް ްޕެނަލްގެ ްނިންމެވުމަީކ ްއެނިންމެވި ްއެހެންނަމަެވސް ްޙުސެއިން. 5ްދީނާ

ްނިންމަވާފަހުރިް ްއިއްތިފާޤުްނ ްއެބޭފުޅުންގެ ްތިއްބަަވއިގެން ބޭފުޅުން

ްބޭފުޅެއްް ްއެހެން ްޙުަުސެއިންއެއް ްދީނާ ްމީގަިއްވަކި  2755ނިންމެވުން.ްއެހެންވީމަ
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ްޕާރޓީެއއްް ްަވކި ްސިާޔީސްއަދި ްެއއްެވސް ްބޭފުޅެއްެގ ްހުންނެވި ގައި

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްހަމަޔަޤީނުންެވސް ްޔަޤީން. ނޑަށް ްއަުޅގަ ްނެތްކަން ކުލަވަެރއް

ްކުރަްއވާފައިހުިރް ްހިސާބެްއގައި ްއެްއވެސް ްޕެނަލުން ްކެރޭ ދަންނަވަން

ްއޮތްް ްަދންނަވަން ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްނެތްކަން. ްއެހެނެއް މަސައްކަތެްއަގއި

ްނުކުތާއަް ްއަނެއް ްކުރީގަިއވެްސ32ްްކީ، ްގުޅިގެން، ްހުށަހެޅުމާ  2760ވަނަ

ްމަރުޙަލާގައިް ްއިންތިޤާީލ ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްދެންނެވިން އަޅުަގނޑު

ްިމް ްޓެކްސްޓުަގއި ްމެއިން ްމި ްޤާނޫނުައސާސީަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްކަމެއްް ްއުަފއްދަންޖެހޭ ްޚިލާފެއް ްއެްއޗަކުން ްއެއޮތް ްބަިއގައި ނޑު މައިގަ

ްކުރަ ްއެނޫްންކޮންމެހެން ްކުރިކަުމގަިއވިޔަސް ްއަޅުަގނޑުމެން ންޖެހިއްޖިއްޔާ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްެއއުސޫލު ްެއއީ ްނުކުރެވޭނެ. ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ  2765ކަމެއް

ވަަންހުށަހެޅުމުގެް)ށ(ްަގއިްިމއޮންނަްވަޒީރުްނެގ32ްްވާނެްޤަބޫލުކުރަން.ް

ް ްބާބުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރުންނަށް،ްރައްޔިުތގެ އްާދެގްވަނަްމ4ްާމަޖިލީހުގެ

ް ްބާބުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްަވޒީރުންެގ ްއާިއ ް)ނ(1ްް)ރ( ްާމއްދާގެ ވަނަ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްެއއްގޮަތކަށްެވްސ ްއެއީ ްމިމުއްދަތުގައި. އިސްތިސްނާކުރުން

ްވޯޓަކަށްް ްމި ްއަބަާޔއެުކަގިއ ްކަމަކަށް. ްކަމެއް ްއެއްެސވޭނެ ްވޯޓަށް  2770ނުދެކެން

ްޢަމަލު ްއަުޅަގނޑުމެްނ ްާޤނޫނުއަސާސީ ްސަބަަބކީ ކުރަންްނޭއްސެވޭނެ.

ފަށައިފިކަމަށްވަންޏާ،ްޭއގެތެެރއިންްތަންފީޒުކުރެވެންްހުރިްޮކންމެްއުސޫލެއްް

ްތަންފީޒުކުރަން.ް ްމަރުޙަަާލާގައިވެސް ްއިންތިޤާލީ ްޖެހޭނީ އަޅުަގނޑުމެން

ްގޮތެްއް ްއެހެން ްނެތީިވއްާޔ ްގޮެތއް ްެއއްވެްސ ްކުރެވޭނެ ތަންފީޒުކުރުމަށް

ްމި ްއަޅުަގނޑު ްމިޖެހެނީ. ްހޯދަން ްދަންނަވާލަންްއަޅުަގނޑުމެން  2775އަުދ

ްމިތިއްބެިވް ްމަޖިލީހުަގއި ްަވޒީރުންގެ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ބޭނުންވަނީ،

ްމިއަްށް ްކެތްާވނެތޯއޭ ްޒަމީރަށް ްއަިމއްލަ ްތިއްބަަވިއގެން ްމިތާ ްހަމަ ބޭފުޅުން

ްއޮތްް ްަމޖިލީހަށް ްވަޒީރުްނގެ ްމިއޮތީ ްެދއްވާނީ. ްކިހިނެތްތޯއޭ ވޯޓުދެްއވަން.

ްފުރަ ްބެލެންސްގެ ްއެންޑް ްއޮތްްޗެކް ްނިގުޅައިގަްނނަގޮތަށް ްއެތި ތަމަ

ްޤައުމަށްް ްމަސްލަޙަަަތޭ،ްނޫނީ ްޤައުމީ ްތިބޭފުޅުން ްހަމަ ްމިެވސް  2780މާއްދާއެކެ.

ްމިތާް ްަނފްސަށް ްއަމިއްލަ ްހަމަ ްވިާދޅުވެފަިއ ްގޮތޭ ްރަނގަޅު އެންމެ
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ތިއްބަަވއިގެންްކުރަްއވާނެްކަްނތައްްތޯއޭ.ްމިހިސާބުންްމިުސާވލުްދަންނަވަންް

ް.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ޖެހުނީމަްމިދެންނެވީ
ް

ް2785 

ްވާހަަކދެއްެކވުން: ްަކނޑަެއޅިގެްންްރިޔާސަތުްނ ްމުއްދަތަކަށް ްވަިކ ްމި ްމިހާރު ްދަންނަވާލާނީ ނުޑ ައުޅގަ

ްވިދާުޅެވް ްބޭފުޅުންނޭ ްމަޖިލީހުންގެ ްވަީޒރުންގެ ްކޮންމެހެން އަޅުަގނޑު

ްކޮންމެހެން ްނޫްނ ްވާތީކީ ްވަޒީރަކަށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްވާހަކަ .ްތިދެއްކެވި

ްރައީްސެގް ްމަޖިލިސްގެ ްޚާއްޞަ ްޖެހެނީ، ްދަންނަވާލަން އެހެންނަމަވެސް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްވާހަަކއަކީ ްމިގެންދާ ްދަންނަވަމުން ްައޅުަގނޑު  2790ހައިސިއްޔަތުްނ،

ްއެްއޗަކަްށވިްއާޔް ްތަޢާރުޟުނުވާ ނަޑއެޅީ ްކަ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްއެް ްޖެހޭނޭ. ްދަންނަވަން ްވޯޓަށް ނަޑށް ްއަުޅގަ މިމަރުޙަަަލާގައި

ްޢިއްޒަތްތެރިްޤަބޫލުކު ްފާސްކުަރްއާވނީ ްދެއްަވއިގެން ްވޯުޓ ްދެން ރައްވާށޭ.

ްއެކަާމް ްިއނގޭތޯ. ްއެއްޗަކީ ްމިދަންނަވާލާ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެއީ މެންބަރުންނޭ.

ްފެއްޓެވީާމް ްވާހަކަފުޅުދަްއކަވަްނ ްމެްނބަރުން ްިޢއްޒަތްތެރި  2795ބައެއް

ްެއއްެޗްއް ްއެވިާދޅުވާ ްއެއްގޮަތކަށްވެސް ްއަުޑިއވޭ، އެްއގޮތަކަްށވެސް

ްވާހަކަފުުޅް ްބޭުފޅުން ްަބއި ްއަނެއް ްނުވޭ. ްވަެރްއ ްއަުޑިއވޭ އަުޑއަހަން

ްމިސާލުް ްރީތި ްއެ ްއެބަދޭ. ްހަމަހިމޭންކޮށް ްވަރަށް ްފެށީމަ ދައްކަވަން

ްަދއްަކވާއިުރވެްސް ްވާހަކަ ްބޭފުޅުން ްުހރިހާ ްމިދެންނެވީ އަޅުަގނުޑ

ްތާކުންތާކު ްހެއްދެވީަމކާ ްއެހެން ްނުހައްދަވާށޭ. ްއެހެން  2800ްގެންގުުޅްއވާށޭ.

ްކޮންމެއަކަްސް ްދެން ްއެްއޗަކީ. ްމިދަންނަވާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެީއ ނުޖެހެއޭ.

ްނުވަަތް ްމައްސަލައަކީ، ްމަރުޙަލާގެ ްމިއިންތިޤާީލ މިމައްސަލައަކީ

ްމިއޮީތް ްމިަމއްސަލަ ްބާުބގެ ްއިންތިޤާލީ ްިމގެންނަ ްނިމިގެން މިޤާނޫނުއަސާސީ

ްދެ ްނުނިްނމިގެން ްކޮމިޓީންވެސް ްޑްރާްފޓިންގ ްއެއްގޮތަކަްށވެސް މަހާއިްހަމަ

ްމިއަިއ15ްް ްމިހާރު ްނުނިމިގެން ްއެގޮތުން ްދެން ްިދޔައީ.  2805ުދވަްސވެގެން

ްމިއަިއް ްބޭނުމެއްނެތް. ްތަކުރާރުކުރުުމގެ ްއަޅުަގނޑު ްކޮންމެހެން މަރުޙަލާތައް

ްދަްނނަވަންޖެހުނީ،ް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެްނމެފަހުން ްއިނގޭ. ްއެބަ ގޮތް

އްދާގެްދަށުްންވަނަްމ99ްާގަާވއިދުަގިއވެސްްނެތްްުއސޫުލތަކެްއގެްމަްއޗަށްް

ްމިމައްސަލަތަްއް ްދަށުން ްބާރުގެ ްލިބިދޭ ްރައީސަްށ ްމަޖިލީހުގެ ޚާއްޞަ
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ްމަސައްކަްތް ްގެންދެވޭޯތ ްނިންމުމަކަށް ްކަންަތއް ްމިބާުބގެ  2810ގެނެސްގެން

ްމިއުޅެނީ،ް ްދަންަނވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްޙަޤީަޤތުގައި ްއެހެންވިމާ، މިކުރަނީ.

ްގެް ްއެބަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްހަމައަށް ްނިންމުމަކާ ންދަންޖެހެއޭ.ްމިކަން

ްޮގްސް ްމަްއސަލައެްއގައި ްކުަޑކުޑަ ްމި ްމިދިޔައީ ްމިއަުދވެސް އެހެންވީމާ،

ްހިރިނުލެޭވް ްއެްއކޮަޅކަށްެވސް ްހަމަ ްތާިށވެފައި. ްމިތިބީ އަޅުަގނޑުަުމެން

 2815ހިސާބަށްްމިއޮތްްދަނީ.ްމެންބަރުންްހަމަްތިވިދާޅުވަނީްމިހާރުްމީގައިްމިއޮްތް

ް ްވާަހކަފުޅެއް. ްރަނގަޅު ްތަޢާރުޟުވާްޤާނޫނުއަސާސީ، ްއުސޫލީގޮތުްނ މިހާރު

ްކިތަންމެް ްޚިލާފުވާ ްރޫޙާއި ްޚިލާފުވާ، ްޫރޙާއި ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ނުވަތަ

ްފާސްކޮށްގެްން ްކުރީަގއިވެްސ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްމިބާބުގެ ކަންތައްތަެކއް

ްއެާޤނޫނުއަސާސީެގް ްފާސްކޮށްގެން. ްހަމަ ްމިހާރު ްކަންނޭނެގ ހިނގައްޖެ

 2820ތިޤާލީްމަރުޙަލާއެއްގައިްބަދަލުވެގެންްދާްހުރިހާްބެނެފިޓެއްްނުލިބޭގޮތަށްްއިން

ްެވްސް ްމިއީ ްއެހެންވީމާ، ްޤަބޫލުކޮށްގެން. ްމިތިީބ ްމިކަން ނޑިަވޅު، ދަ

ްތިބޭފުޅުންް ްދެން ްއެހުނީމާ ްވޯޓަށް ްދެއްވާށޭ. ްއެހިަޔ ްވޯޓަށް އަޅުަގނޑުމެން

ްެއީއް ްނުވީ. ްނުވިްއޔާ ްވީ ްފާސްިވއްޔާ ްވޯޓުދެްއަވއިގެން ްގޮަތކަށް ވޯޓުދެްއވާ

ްމި ްއެގޮތަށް..ްއަޅުަގނޑު ްނުދެއްވާ ްއެފުރުޞަތު ްއެްއޗަީކ.ްއެކަމަކު ދަންނަވާ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްދަށުން ްނުކުތާއެއްގެ ްނިޒާމީ ްިތ ްއިނގޭ ނޑަށް ްއަުޅގަ  2825އާދެ،

ްމުޙަންމަދުް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްފުަވއްމުލަކުގެ ްއާދެ، މެންބަރުން..

ްއިބްރާހީމްްދިދީ.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް2830 

ނޑުްވަރަށްްކެްތޮކށްފިންްއިނގޭތޯްްަހންަމދުްފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްމު ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއަުޅގަ

ްމަޑުކުރެވޭޯތ.ްްއިްބރާހިމްްދީދީްވާހަކަެދއްކެުވން: ްނުދަންނަާވ ްމިއަދު ްއެްއޗެއް ްދަށުން ްނުކުތާއެްއގެ ނިޒާމާބެހޭ

ްހުރިހާް ްމިދަނީ ްހުރިހާކަމެއް ްހީވަނީ ްައޅުަގނަޑށް އެހެންނަމަވެސް،

ްދަންނަވާލަންްދިމާލަކު ްެއއްެޗްއ ްއެހެންވެގެްނ، ްބޮއްސުންލައިގެންެހން. ން

ްނިޒާމުް ްއަޅުަގނުޑމެންގެ ްގޮތުން. ްިނޒާމާބެހޭ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ  2835ޖެހެނީ

ްދިުގް ްވަރަށް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްޮއތީމާ. ްޮގއްސަ ބޮއްސުންލަިއގެން

ްރައްޔިތުންނަށްް ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނަގަިއގެން ްމުއްދަތެއް
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ްޤާނޫނުއަސާީސް ްޢަމަލުކުރަމުންދާ ްމިހާރު ްއާދެ، ޤާނޫނުއަސާސީެއއް،

ްބަލައިފީމު.ް ްނިންމާލެވޭތޯ ްކޮށް ްމަސަްއަކތް އިޞްލާޙުކުރުމުގެ

 2840އެހެންނަމަވެސް،ްމިހާރުްޤާނޫނުއަސާސީްއިޞްލާޙުކޮށްްއެަމސައްކަތްްނިމި،ް

ނޑަައޅަ ްމިކަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްގޮތެއް ްގެންނާނެ ްމަރުޙަލާ ްންއެބަލަިއގަތުމުގެ

ްފެންނަކަހަލަް ްޢިަިރާޤުން ްމިފެނިގެންދަނީ ްމަސައްކަތުަގއި ކުރާ

ްކަހަލަް ްފެންނަ ްއަފްޤާނިސްތާނުން ްނޫން. މަންޒަރެއްެވސް

ްކަހަލަް ްފެންނަ ްޤައުމުތަކުން ްއެހެން ްއަިދ މަންޒަރެއްެވސްނަަޫން.

ްއެތަންތަނުންް ްމިޖެހެނީ، ްމިދަންނަވަން ްމިހެން  2845މަންޒަރެއްެވސްނޫން.

ްޙަޤީ ްއެދަނީ ްަމްއސަލައެއްނޫން.ްފެނިގެން ްނިޒާމުގެ ްމުޅިން ޤަތުގަިއވެސް

ްދިމާވާް ްސަބަބުން ްތަފާތުތަކުގެ ްނަސްލީ ްެއދަނީ ްފެނިގެން އެހެންނަމަވެސް،

ޚިޔާލުްތަފާތުވުންތަާކއިްމަޒްަހަަބީްތަފާތުތަކުގެްސަބަބުންްުކރިމަތިވާްޚިޔާުލް

ް ްމަޖިލީހަކީ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްމައްސަލަތައް. ްމިކަހަލަ ހަމަްތަފާތުވުންތަކާއި

ްމިދަނީް ްފެނިގެން ްމިއަދު ްއެހެންނަމަވެސް، ްމަޖިލީހެއް. ްތިބި  2850އެއްބަަޔކު

ނޑުމެންގެްތެރޭގައިްއޮްތް ަުގަ މަޤާމާއިްފައިސަާއއިްބާރުގެްަދހިވެތިކަންްއަޅު

ްފާހަގަކުރަްން ްަރއްޔިތުްނ ްދިވެހި ްމިީއ ްރަީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި މިންވަރު.

ްފެށިއި ްމިމަސައްކަތް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިވާހަކަދެްއކީުމްޖެހޭނެކަމެއް. ުރވެސް

ްހަމައެކަނި،ް ްމެންބަރުން ްތިބޭ ްއިންިތޚާބުކޮށްފައި ްރަްއޔިތުން އިނގޭތޯ.

ްނޫނީް ްމަޖިލީހަކުން ްތިއްބަވާ ްެމންބަރުން ްތިބޭ  2855އިންތިޚާބުކޮށްފައި

ްނަތީޖާެއްއް ްރަނަގޅު ްޙާލެްއގަިއ ްެއއްވެްސ ްކުރުމަީކ މިމަސައްކަތް

ްމިފެނި ްމިއަދު ްކަމެއްނޫންކަމަށް. ްޙަޤީޤަތަކަްށްނެރެވިދާނެ ްމި ގެންދަނީ

ްވެގެންދާތަން.ްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް..
ް

ް2860 

ްއާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު..ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން()ނިޒާމާބެހޭްނު

ް

 2865ްއަޅުަގނޑުމެންްމިއަދުްޤަބޫލުުކރަންޖެހޭ..ްފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްމުަހންަމދުް
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ްްހަކަެދއްކެުވން:އިްބރާހިމްްދީދީްވާ

ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރު،ްސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާ

ް2870 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްދިވެިހްްފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްމުަހންަމދުް ްއެހެންކަމުން ްވާޖިބެއް. ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްނިންމުމަކީ ްމިމަސައްކަތް

ްތިއްބެވުމަީކްްވާހަކަެދއްކެުވން:އިްބރާހިމްްދީދީް ްދެނެވަޑައިގެްނ ްކަމަށް ްމިގޮތަށް ްއޮތީ ްމިފުރުޞަތު ރައްޔިތުން

ްޮއްތް ްހަމައެކަނި ްައޅުަގނޑުމެންެގ ްބޭނުންކަމެއް. ްކޮންމެހެންވެސް  2875އެއީ

ްއޮީތް ްމެޖޯރިޓީ ްޤަބޫލުކުރުން. ްނިންމަނީ ްމި ްމިކަްނ ްމެޖޯރިޓީންކަން ގޮތަކީ

ްިވަޔސް ްކޮންެމގޮތަކަށްކަމަށް ްއެއީ ްނުފޫޒުެގް، ްާބރާއި ްދަހިވެތިކަމާއި ެއއީ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްނިިމގެންދާނެ. ްއެގޮތަްށވެސް ްވިޔަސް ދަހިވެތިކަންކަމަށް

ްމިކަންް ްއޮތީ ްރަްއޔިތުންނަށް ްއިނގޭތޯ.ްދިވެހި ްކަމެއްނެތް ްއެްއވެސް ކުރާނެ

ްޝުކުރިއްާޔް ްފުަުރުޞަތު. ްނިންމުމުގެ ްއިންޞާފުވެރިގޮތަކަްށ  2880ދެން

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.
ް

ް

ްޖަލްސާްނިންމުން. -3

ް2885 

ްއާދެ،ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޖެހެނީ، ްދަންނަވާލަން ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެިރ ނޑު ްއަުޅގަ އާދެ،

ްޖެހެނީ.ް ްނިންމާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްޖަލްސާ ނޑު،ްިމއަދުގެ ްއަޅުގަ މިހިސާބުން

ްނިންމާލަންޖެހިއްޖެ،ްަވގުތުް ްއަޅުަގނޑު ްަޖލްސާ ްއެހެންވީމާ،ްމިއަދުގެ ދެން

ްދެްއިވްހަމަ ްކެތްތެރިކަމާއިެއކު ްމެންބަރުން ްޢިްއަޒތްތެރި ްއެހެްނވީމާ، ވެއްޖެ.

ްމަޖިލީހުގެް ްެދން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަދންނަވަމުން ްުޝކުރު  2890އެއްބާރުެލއްވުމަށް

ް ްބާްއވާނީ 14ްްޖަލްސާއެއް ްމެންދުރ2668ްްުއޭްޕރީމް ްދުަވހުގެ ްއާދިއްތަ ވާ

ް ްދުވަހުގެ،ްއާދެ،ްމަޢާފްކުރ2336ްަފަހުގެ ްދުވަހުގެްާވއިރު.ްހޯމަ އްާވ،ްހޯމަ

ްާވއިރު.2336ްވާއިރު.ްމާދަމ2336ްްާ
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