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 ސާްފެށްޓެވުން.ޖަލްް .1

 

ްعلىްوالسالمްالةوالصްهللްالرحين، الحودްالرحونްهللاްبسنްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
ްްފެށުނީ.ްޖަލްސާް.واالهްوهنްوصحبهްآلهްوعلىްهللاްرسول

ް5 

ވަނަްމާއްދާގ25ްްެރައްޔިތުންގެްޚާއްޞަްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދުގެް .2

ޓްކުރާްކޮމިޓީންް)ހ(ްގައިވާްގޮތުގެމަތިން،ްދިރާސާކޮށްްޑްރާފް

އެކުލަވާލައްވާފައިވާްދައުލާތާއި،ްއަމިއްލަްވެރިކަމާއި،ްރައްޔިތުން،ް

މިްބާބަށްްމެންބަރުންްހުށަހަޅުއްވާފައިވާްއިޞްލާޙުތަކަށްްނުރަސްމީް

 10ބައްދަލުވުންތަކުގައިްޚިޔާލުފާޅުކުރެއްވުމަށްފަހު،ްމަޖިލީހުގެް

މަތިންްގައިވާްގޮތުގ1ްްެވަނަްމާއްދާގެް)ބ(ްގ25ްްެގަވާއިދުގެް

 ކުރިއަށްްގެންދެވުން.

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްޞަ ްަވޑަިއގެންދެްއިވ213ްްރައްޔިތުންެގ ްޖަލްސާއަށް ވަނަ

ް ްމިހާތަނަށް ްމަރުޙަބާ. ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި  64ް15އެންމެހާ

2ްގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްަވޑަިއގެންދެްއވައިފި.ްއާދެ،ްިމއަދުެގްއެޖެންޑާް

ް ްގަާވއިދުެގ ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްޞަ ްަރއްޔިތުްނގެ ްމިވަނީ، ަވަނ25ްްގަިއ

ްކޮމިޓީންް ްޑްރާފްޓްކުރާ ްދިރާސާކޮށް ްގޮތުެގމަތިން، ްގަިއވާ ް)ހ( މާއްދާގެ

ްިމް ްަރއްޔިތުން، ްވެރިކަާމއި، ްއަމިއްލަ ްދައުލާާތިއ، އެކުަލވާލަްއވާފަިއވާ

ްއިޞްލާޙުތަކަށްް ްހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ްމެންބަރުން  20ނުރަސްމީްްބާބަށް

ް ްގަާވއިދުެގ ްމަޖިލީހުގެ ްިޚޔާލުފާުޅކުރެްއވުމަށްފަހު، 25ްބައްދަލުވުންތަުކގައި

ަގިއވާްގޮތުގެމަތިންްކުިރއަށްްގެްނދެވުން.ްއާެދ،1ްްވަނަްމާއްާދގެް)ބ(ްގެް

ްވޯޓަްށް ްމިވަނީ ްމިހާރު ްނިމި ްމިބަހުސް ްމިހާރު ނޑުމެން ްއަުޅގަ މިގޮތުން
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ްކަ ްއެހުމުގެ ްވޯޓަށް ްއަދި ްފަށްޓާ ްއެހުން ްމިބާބުގެ ްނިމިފައި ވަަނ3ްްންތައް

 25މާއްދާގެްނިޔަލަށް.ްއާދެ،ްއެެހންވީމާ،ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުންްކާޑުކޮޅުަތްއް

ްއަިދް ްއެދެން. ްތައްޔާުރވެަވޑަިއގެންދެްއވުން ްއަދި ޖައްސަވާލަދެްއވާ

ްމެންބަރުންް ްިޢއްޒަތްެތރި ްބަލާލާނަން، ްހިނދުކޮޅެއް ްކުަޑކުަޑ އަޅުަގނުޑ

ް ްހިނދުކޮޅަކަށްފަުހްވަަޑއިގަންަނވަމުން ްުކޑަ ްއެހެްނވީމާ، އެަބގެންދަވާ.

ް)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ް ްދާނަން. ްކުރިއަށް ްމަސަްއކަާތގެން ްޯވޓުގެ އަޅުަގނޑު

ްއިބްރާހީމްް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްނުކުތާއެއް، ްނިޒާމާބެހޭ  30އާދެ،

ްއިސްމާޢީލް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްސާފުކޮށްލަންްޢިއްޒަތްްމާލޭްްމެންަބރުްއިްބރާީހމްް ްއަރިހުން ްމަނިކުފާނު ްއަުޅަގނޑު ްރައީްސ،  35ްތެރި

ްދުރަށްްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޖަލްސާތައް ްމަޖިލީހުގެ ްބުނޭ ްގަާވިއދުގައި ްމަޖިލީހުގެ ބޭނުންވަނީ،

ްވާހަކަ.ް ްގެންނަްނޖެހޭ ްނެތި ްުއނިއިތުރެއް ްެއއްެވސް ދެއްކުމުަގއި

ްފަހަ ްއެކި ްފާހަގަކުެރޭވ ްއެބަ ްޖަލްސާތައްްއަޅުަގނޑަށް ްމަޖިލީހުގެ ރުމަތިން

ނޑާަފިއް ްކަ ްއަޑު ްތަންތަންކޮޅުން ްދައްކާއިުރ، ްދުރަށް ްމޯލްޑިވްްސއިން ޓިވީ

ްމަނިކުފާނަށްް ްބޭނުންވަނީ، ްބަލައިލަން ނޑު ްއަޅުގަ  40ހުންނާތީ.

ްއެހުރިހާކަމެްއް ްދަށުންތޯއޭ ްއިރުޝާދުގެ ްމަނިކުފާނުެގ އެނިގވަަޑއިގެން

ްމަނި ްއެހެންކަމަށްވަންާޏ ްވިދާޅުވެެދްއވުންްއެކުރަނީ. ްމިމަޖިލީހަށް ކުފާނު

ްރައީސަްށް ްމަޖިލީހުގެ ްއުނިކުރަްއަވއިފީމޭ. ްމިވެނިކަެމއް ރަނގަޅުވާނެ

ްއެހެްން ްއުނިކުުރން. ްކަްނކަން ްަޔއުމިްއޔާއިން ްބާެރއް ލިބިގެންވާ

ްއެނގިަވޑައިުނގެްން ްމަނިކުފާނަށް ްވާނެ. ްއަންަގވަން ްެއކަން  45ހައްދަވައިިފއްޔާ

ްއެް ްމޯލްިޑވްްސއިން ްމަނިކުފާނުްޓީވީ ްހިންަގވާކަމަްށވަންޏާ ްއެހެން ކަްނ

ްައޅުްއވަްން ްފިަޔވަެޅއް ްއެކަމާ ްދަންނަވައި ްމިނިސްޓަރަށް އިންފޮމޭޝަން

ނުޑް ްއަުޅގަ ްީޓވީއިްނ ްރޭަގއިވެްސ ްެފނޭ. ޖެހިވަޑަިއގަންނަވާނެކަމަށް

ްވާހަކަފުޅުްން ްދެއްކެިވ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަތޮުޅގެ ްދ. ބަލާލިއިރުަގއި،
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ްކަ ްމަނިކުފާނުްތަންތަން ްމިހިނގާގޮެތއް ްމިކަން ްެއހެންވީމާ، ްހުރީ.  50ނޑާފައި

ްކުރީރެައުކް ްެވއްޖެ. ްސާުފކޮށްދެްއވަން ްބައްަލވައި ްރަނަގޅަށް ތަންކޮޅެއް

ނޑާލާފަިއް ްކަ ްައުޑ ްތަނެއް ްބޮޑު ްވާހަަކއިަގއިވެސް ްދެްއކި އަޅުަގނޑު

ްމިތާ ްއޮޅޭ ްއެބަ ްވަރަށްބޮޑަށް ނގަިއްފޮނުވައިފި.ްއެހެންވީމާ،ްރަްއިޔތުންނަށް

ްސާފުކުރެްއވުްން ްރަނގަޅަށް ްމިކަން ްވާހަަކފުޅު. ްދައްކަވާ މެންބަރުން

 55ްމުހިންމުކަމަށްްފެންނާތީްދަންނަވާލީ.ްް

ް

ް

ްއަޅުަގނުޑްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިނގޭތޯ. ްބަލައިލަން ްޖެހޭނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްތިކަން އާދެ،

ނ ްކަ ްއެްއޗެްއ ްޚިލާފަށް ްގަާވއިދާ ްމިމަޖިލީހުގެ ޑަްންވަިކގޮތަކަށް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއިހަށްދުަވހު ްއެހެންނަމަވެސް ްނޯންނާނެ.  60ދަންނަވާފަކަެއއް

ްޔައުމިްއޔާއިްން ްައޅުަގނޑު ްއެނގިވަަޑިއގަންނަވާނެ މެންބަރުންނަށް

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްެތރި ްތަންކޮެޅއް ްއޮތް ްދަންނަވާަފއި ްވާހަކަ އުނިކުރާނެ

ްއެްއޗެް ްއެއްވެސް ްއެހެން ްއެނޫން ްހުންނާނެ. ްއަޅުަގނުޑްހަނދުމަފުޅު އް

ނޑަްން ްކަ ްއެްއެޗއް ްއެއްވެސް ްޚިލާފަށް ްގަާވިއދާ ްމަޖިލީހުގެ އިތުރަކަށް،

 65ދަންނަވާފަކަްނޯންނާނެ.ްދެންްއެހެންނަމަވެސްްތިްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްތިް

ްޢިއްޒަތްެތިރް ްއަޅުަގނުޑްބަލައިލާނަން.ްއާދެ،ްގއ.ްގެ ނެންގެވިްމައްސަލަ

ްމެންބަރުްއަދުނާންްޙަލީމް.ް

ް

ްހޭްނުކުތާ()ނިޒާމާބެ

ް70 

ްމިއަދުްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްމަނިުކފާނަށް ނޑުވެސް ްއަުޅގަ ްރަީއސް، ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްފެތުރުމުގެްްއަދުާނންްޙަލީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަޢުލޫމާތު ްބޭނުންވަނީ، ްއަރިސްޮކށްލަން ްނުކުތާއަކުން ނިޒާމީ

ްޢިއްޒަތް ްމާލޭގެ ްވާހަަކެއއް. ްގުޅޭ ްއެނިޒާީމްވާހަކައާ ްމެންބަރު، ތެރި

ްއައީް ްމިއަދު ނުޑ ްއަުޅގަ ްކުރިންވެސް ްވިދާުޅުވމުގެ ްެއވާހަކަ ނުކުތާގައި

ްއެިކއެިކް ްއަތޮޅުަތކުން ްއެިކއެކި ްރާއްޖޭގެ ްެއއީ ްޤަޞްދުކޮށްގެން.  75އެކަމަށް
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ްއެކިެއިކް ްރަށްރަށުން ްއަތޮުޅގެ ްގއ. ްޚާއްޞަޮގތެއްަގއި ްވަކިން ރަށްރަށުން،

ްއެ ްގުޅުއްވަމުން ްމަޖިލީހުގެްބޭބޭފުޅުން ްމޯލްިޑވްްސިއން ްޓީވީ ަބގެންދަވާ.

ްދައްކާީތެވް ްނިދާފަހުން ްދަންވަުރްމީހުން ްރެޯކޑިންގްރޭަގނޑު ޖަލްސާތަކުގެ

ްޝައުޤުވެިރވޭ.ް ްމީހުން ްބަލަން ްޖަލްސާތައް ްއެއީ ްއުނަދގޫެވގެން. އެކަމާ

ްއެަބް ްއަންނަން ްދުވާލުްމަސަްއކަތަށް ްހޭދަުކރުމުން ްވަގުތުަތއް  80އެކަމަށްޓަަކއި

ްއެމީހުްންދަތިވޭ ްުކޅިވަުރތަކާ، ްބައިބަލާކަހަލަ ްއެދިވަަޑއިގަްނނަވާ، ްމީހުން .

ބުނިގޮތްްމިއީްއިނގޭތޯ.ްހެނދުނުްހެނދުނާއާއިްފަތިހުްފަތިހާއާއިްމެންދުުރް

މެންދުރާްމިއެއްޗެހިްފޮނުވުމުގެްބަދަލުގައިްހެނދުނުގެްވަގުަތކާއިްއިާރކޮުޅެގް

ްރަނގަޅުް ްކޮންމެވެސް ްގާތްކޮށްަލއިގެްނ ްޚަބަރު ްމީހުންނަށްްދެ ގޮތަަކށް

 85މަޢުލޫމާތުްލިބޭނެގޮތަކަށްްމިކަންްކޮށްލަދޭށޭ.ްއަޅުަގނޑަށްްަދންނަވަންޖެހުނީް

ްޖަވާބުގަިއ،ް ްއޭެގ ްއެްއޗެްއ އެންމެ

ްހިނގާގޮްތް ްަކން ްމަޖިލިސް ްްްބޭނުންފުޅުެވަވޑަިއގަންނަވަނީ ސަރުކާރުން

ްނިދީމަް ްމީހުން ްދަންވަރު ްއެހެންވެގެންނޭ ްނޭންގުމަށޭ. މީހުންނަށް

ްއެހެންވީާމ،ްއެ ްދާގޮތަށޭ. ްފަރަށް ްބުނީތީ ްއަމާ ްއެކުރަނީ ްއެކަން ފޮނުވަނީ.

ްހެނދުނުް ްމިބާއްަޖބެރި ްބޭނުން ނުޑްދަންނަވަން ްއަުޅގަ ްމިއަދު  90މަނިކުފާނަށް

މިކަންްރަނގަޅުކޮށްްމިްިދވެހިރާއްޖޭގެްަރއްޔިތުންނަށްްމަޖިލީހުގެްމަޢުލޫމާތުް

ްކޮށް ްމިކަން ްމޯލްޑިވްސްއިްނ ްީޓވީ ދެްއވުމަްށްއެނގޭެނގޮތަކަށް

ްދަންނަވާލަދެއްވުމަށް.ްޝުކުިރްއޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްް
ް

ް95 

ްޢަލީްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަތޮޅުގެ ްރ. ްނުކުތާއެއް، ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،

ްވަޙީދު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް100 

ްދަންނަްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްމިވާހަކަ ްބަެއްއްއަޅުަގނޑު ްއަތޮޅުގެ ނުޑގެ ްއަޅުގަ ްމިޖެހުނީ ްާވލަން
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ްިޤޔާމަތްދުވަހުންްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްުސވާލުކުރަްއވާ، ްއެބަ ނޑާ ްއަޅުގަ މެންބަރުން

ްއަދިް ްޒިންމާވެވަޑަިއަގންނަވަން ްޖެހޭނެއޭ ްމެންބަރު ްނިންޖަށް ތިމަންނަމެންގެ

ްވާހަަކއެއްނޫ ްބުނި ްމިއަަދކު ްމިދެން ްވާހަަކްޖަވާބުދާރީވާން. ްއެހެނަސް ން.

 105ހުށަހެޅޭްދުވަހުްހުށަހެޅޭނީ.ްމިކަމަކީްައޅުަގނުޑގެްޚިޔާުލގަިއްއުޅޭކަެމއްކަްން

ްުކީރް ްވާީނ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. ްަރއީސަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްދަންނަވަންް ްައޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްދަންނަވާފައި. ްއެވާހަކަ ދުވަހަކުެވސް

ްޤާ ްމިހާުރ ްވާަހކަައކީ، ްނިޔަލަށްްމިއުޅޭ ްމިމަހުެގ ނޫނުއަސާސީ

ްދެންް ްމިގެންދަނީ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަންތައް ްނިންމުމުެގ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ

ްއޮީތް ްކޮންކަމެއްތޯއޭ ްދެން ްމަޖިލީހުން ްޚާއްޞަ ްނިމުނީމަ  110ޤާނޫނުއަސާސީ

ްދައްކަންވެސް.ް ްކައިިރއަްށ ްއަދި ްދައްކަންވެސް ްދުރަށް އަޅުަގނޑުމެން

ްރަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްގަާވއިދާިއްއެހެންވީމާ، ްވަނީ ްމަޖިލީހުން އީސް،

ްރައްޔިތުްނެގް ްއެދުވަްސވަރަީކ، ްފާސްކުރެވިަފއި. ނަޑއެޅި ްކަ އުސޫލުތަެކއް

މަޖިލީހުގައިވެސްްއެވާަހކަްދެެކވުނުްދުވަްސވަރަކަްށވާތީ،ްވަީންދެްމަޖިލިސްް

ްއަޅުަގނުޑް ްވަނީ. ްހަމަޖެހިފައި ްމިކަން ްގޮތުަގއި ްކުރާކަެމއްގެ  115އެްއކޮށް

ްދެނަހުރިން ްއެކަްންއައިސްގެްނ.ްްއެކަން ްކޮމިޓީއެއްަގއި ްއޮންނަ މަޖިލީހުގައި

ްބާކީް ްއޮތީ ްދެން ްބައްަލވަ ްނުގުޅުވަ ްމިަކމާ ްއެކަމާ އެހެންނަމަވެސް

ް ްޤާނޫނުއަސާީސ11ްްއިރާދަކުރެްއވިާޔ ްއަޅުަގނޑުމެން ވަރަަކށްދުވަސް.

ްއެހެްން ްއެއީ ްއޮތަްސވެސް. ްނުބައިކޮށް ްރޯ ްމި ްއަދި ނިންމާލާނަން

ްއެ ްކީއްކުރަންތޯ.ްމައްސަލަެއއް. ްއަލަކުްނ ްދެން  120ހެންކަމަށްެވއްޖެއްޔާ

ްމީހުންނަށްވެސްް ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނަހައްަދވާ ްއެހެން އެހެންވީމާ،

ްކުރެވޭެނގޮްތ،ް ްމިކަން ްގަޑިެއްއގައި ްބަލާލެވޭފަދަ ްފަސޭހަކަމާއެކީ ޢާންމުކޮށް

ްފަރާތެްއް ްއެެހން ްނެތީވިްއޔާ ްޤާބިލުކަން ްމޯލްިޑވްސްެގ ޓީވީ

ްއަމިއްަލްމެދުވެރިކުރަ ްއެވިދާުޅވިޮގތަށް ްމަނިކުފާނު ްނަމަެވސް ްއވަިއގެން

ްމިއޮްތް ްމިބާކީ ްނަމަވެްސ ްއުސޫަލކުން ްވިްއކާ ްސީޑީ ްަވއްދަިއގެން  125ފަރާތެއް

11ް ްރ.11ްް، ްނުލިބޭކަމަށްވެއްެޖއްޔާ ްެއއްބާރުލުން ްމަނިކުފާނުގެ ުދވަހު

ްމިކަމެއްގަް ްމަނިކުފާނަށް ްެއއްބާރުލުން ްވަޙީދުގެ ްޢަލީ ްމެންބަރު އެްއްއަތޮޅު

ްނުލިބޭނެ.ްއަމިއްލަްކަންތަކުަގިއްލިބޭނެ.ްޝުކުރިއްޔާ.
ް
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ް130 

ްނިޒާމާބެހޭްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިބްރާހީމްްޝަރީފް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްެތރި އާދެ،ްސ.ްއަތޮޅުގެ

ްނުކުތާއެއް.

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްޓިީވިއން ްަރއީސް، ްމާއްދާެއއްޯތްޢިއްޒަތްތެރި ްދެްއކުމާބެހޭ  135ްރޭޑިޯއއިން

ްމިއުޅެީންްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްހުށަހެޅިގެން ްމަޖިލީހަށް ްކޮްނކަމެއްތޯ ްކުރެވެނީ. މިޑިސްކަސް

ްކޮންމެވެްސް ްމިހިރީ ްހީކޮްށގެން ްއަޅުަގނޑު ްެއީއ ސާފުކޮށްދެއްވަފާނަންތޯ.

ްއެޖެ ްކުިރމަތިވެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމައްސަލަެއއްކަމަްށ ންާޑްއެހެން

ކުރެވިފަިއއޮތީ.ްމިހާރުްކިހިނެްއތޯްވެގެންްމިއުޅެނީ.ްއެހެންެވްއޖެއްޔާްެއކަންް

 140 ސާފުކޮށްލަދެއްވާ.ް

ް

ް

ްސާފުކޮްށްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރު، ްޢިއްޒަތްތެިރ އާދެ،

ްމެންބަރަށްވެސްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރު އަރުާވކަށްނުޖެހޭނެކަންނޭނގެ

ްމިއޮީތްދައުަލތާއި،ްއަމިއްަލްއެނިގވަަޑއިގަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިހާރު  145ންަނވާނެ

ްކުރިއަށްް ްމަސަްއަކތްކަން ްނެގުމުގެ ްވޯޓަށް ްމިބާަބށް ވެރިކަމާިއ،ްރައްޔިތުން

ްނުކުާތް ްނިޒާމީ ްމެންބަރުން ްބަެއއް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެނަސް ްދެން މިދަނީ.

ްއަުރވާ،ްއާދެ،ްރައީސުްލޖުމްހޫ ްފުރުަޞތެއް ނޑު ްއަުޅގަ ރިއްޔާެގްނަންގަވާތީ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްސަލީމްްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.

ް150 

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްެއފާޅުކުރަްއވަމުންްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްބަެއްއ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއިޙްތިރާްމުޙަްނމަދުްސަލީމްް ނޑު ްއަުޅގަ ްޝުޢޫރަށް ްނުކުރަނީކީއެއްނޫން.ގެންދަވާ  155ްމް
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ްޚާްއަޞްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްަރއްޔިުތންގެ ްުދވާލަކު ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި އެްެހެންނަމަވެސް

ް ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްަޞ ްދަންނަވާނަމަ، ްޢިބާާރތުން ްޕަބްލިކްގެ 3ްމަޖިލީހުގެ،

ފިލްމްްކޮންމެދުަވހަކުްއެބަްިނކުމޭ.ްުސވާލަކީ،ްޤައުމީްޓީީވެގ3ްްޖަލްސާގެް

ްއ3ްަ ްހާދަްފިލްމް ްދައްކަން ްސެޝަން ްތިން ްއެ ްކިހާަވުގތެއް، ޅުވަން

ްމިތާް ްޤަބޫލެްއނުކުރެވޭ ްއަޅުަގނަޑކަށް ްއެހެންީވމާ، ްހޭދަވާނެއޭ.  160ވަގުެތއް

ް ްދުވާލެއްެގ ްނިންމިދާނެކަމަކަށް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ދަންފަޅީެގ3ްްތިބެގެން

ްލިމިޓްކުރުން ްދަްއކަްނ ްަގޑިައކުން ްމިވެނި ްގަިޑއަކުްނ ްމިވެނި ްޖަލްސާތައް

ްރައީސް.ް ްިޢއްޒަްތތެރި ްމަޤްޞަދަކީ ްަމއިަގނޑު ްނުންކަންނޭނގެ އެީއކީެއއް

ްފަސޭހަވާނެކަހަލަް ްރައްޔިތުންނަށް ްީވހާވެސް ްމަޤްޞަދަކީ، ނޑު މައިގަ

ްރައީސް،ް ްިޢއްޒަްތތެރި ްކަންނޭނގެ. ްފޮނުވުން ްއެފޮުނވާގޮަތކަށް  165ގަިޑއެްއގަިއ

ްމިހާރު ްބޭނުންވަނީ، ްަދންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ވަރަށްގިަންްކޮންމެއަކަސް

ްއެހެންވީާމ،ް ްތިއްެބވިއޭ. ްއެބަ ްހާޒިރުވެަވޑަިއގެން ްމެންބަރުން ޢަދަދެއްގެ

ްަވަޑއިގެންެދއްވުްން ްކުރިއަށް ްވޯޓާިއގެން ްއޮެވއްޖެްއޔާ ްދެވެން ކިރިޔާެވސް

ްމަނިކުފާނުް ނޑަކަށްނޭނެގ ްއަުޅގަ ްިމއަދުވެސް ްއެއީ ްއެދެމޭ. ވަރަށްބޮޑަށް

 170ްގެންދާނީކީ.ްޝުކުރިްއޔާ.ްްްކިތައްްދަންފަޅިއަށްކަެމއްްމިމަޖިލިސް

ް

ް

ްކަންތައްަތްއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފާހަގަކުރެއްިވ ްތި ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ނޑު ްއަުޅގަ އާދެ،

ްކުރުމަށްޓަކަިއް ްރަނގަޅަށް ްއޮތް ްުކރެވެން ނޑަށް ްއަުޅގަ އޮތްގޮެތއް،

ްކުރިއަ ްެއކަން ްދަންނަަވިއގެން ްއަޅުަގނޑު ްމިނިސްޓަރަށް  175ްށްއިންފޮމޭޝަން

ްބޭނުމެއްނޫންް ނުޑ ްއަޅުގަ ްދެން ްަދންނަވާލަން. ްއަޅުަގނޑު ގެންދާނެކަމަށް

ްކަމެއްް ްިޚލާފަށް ްއޮތްގޮތާ ްގަާވއިދުގެ ްމިމަޖިލީހުގެ ްއެއްގޮތަކަްށވެސް ހަމަ

ްެއހެންނަމަވެސްް ްދެން ްދަންނަވާކަށެއް. ްބޭފުޅަަކށް ްެއއްެވސް ގެންދާކަށް

ްޢިްއޒަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްދަންނަވާލަންޖެހޭ، ްމެންބަރުންްއަޅުަގނޑު ތްެތރި

 180ވާހަކަފުޅުްަދއްަކވާއިުރ،ްއަޅުަގނޑުމެންްބަހުގެްގޮތުންްބަހަްއޓަންވީްއެންެމް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއެެވސް ްެގންދެވުންވެސް. ްވާަހކަފުޅު އެދެޭވގޮތަށް

ްދަރިންނަށާއިް ްޅަ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއަސަރު ްއޭގެ ވިސްނަންޖެހޭނެކަމެއް.

ްކުރާނެ ްމީހުންނަށް ްބަލަމުންދާ ްޓީވީ ްހަނދުމަފުޅުްއަދި ކަމަށް
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ްވާހަކަފުުޅވެސްް ްއޮްތގޮތަށް ްގަވާއިުދގައި ނޑުެމން ްއަުޅގަ ބަހައްޓަަވއިގެން

ްއަޅުަގނުޑް ްނުކުރަްއަވއެޭކ ްއެހެން ްގެންދެވުން.  185ބައްޓަންކުރަްއަވއިގެން

ްގެންދެވުްން ްއެގޮތަްށ ްއެހެންނަމަވެސް ްމިުއޅެނީ. ދަންނަވާކަށެއްނޫން

ްވިސްާނވަަޑއި ްބޮޑަްށ ްޭބނުންފުޅުވާނެކަމަްށްމިހާރަށްވުރެވެސް ގަތުން

ްމެންބަރު.ް ްޢިްއޒަތްެތރި ްޝުކުރިއްޔާ ްޤަބޫލުކުރަން. އަޅުަގނޑު

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްެގ ްހއ. ްނުކުތާއެއް، ްނިޒާމާބެހޭ ްއާެދ، )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 190ްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްރައީސްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްސުވާލެްއް، ްއަރިހުން ްމަނިކުފާނު ނޑު ްއަުޅގަ

ްއިބްރާހީމްްްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްބޭނުންވަނީ،  195ދަންނަވާލަން

ނޑުް ްއަޅުގަ ްހުރިގޮުތން ްގުޅުން ްއެއާ ްުސވާުލގަިއ، ްކުރެއްވި އިސްމާޢީލް

ްސެްނސަރުކު ްީޓވީން ްޤައުމީ ްބޭނުންވަނީ، ްބަިއްދަންނަވާލަން ރާ

ކީްއވެގެންޯތއޭްމިތަނުގެްވެބްަސއިޓްަގއިްިދވެހިްރައްޔިތުންނަްށްފެންނަގޮތަށްް

ްސެންސަރުކުާރް ްީޓވީން ްަޤއުމީ ްއޭެގްއިތުރަށް ްއަދި ްބަހައްޓާފައި. ހުންނަނީ

ްކީއްެވގެންތޯ.ް ްނުކުރައްވަީނ ްއުނި ްޔައުމިއްާޔއިން ްމަނިކުފާނު  200ބައި

ްނުވެއޭް ްދެކޮޅުޖެހޭކަމަކަށް ްމިއީ ްއެހެންވީމާ، ްއެކަންކަްން، މިމަޖިލީހުން

ްޓީވީްން ްޤައުމީ ްހަމަޖައްސާފައި ްެފންނަގޮތަށް ްރައްޔިތުންނަށް ބާއްވާަފއި

ްވިސްނާަވޑަިއގަންނަވަްން ްމިކަމާމެދު ްއެެހންވީމާ، ްއުނިކުރީމަަކެއއް. އެއްަބއި

ނޑުްދެކެނީ.ްޝުކުރިއްޔާ. ްޖެހޭނެކަމަށްްއަޅުގަ
ް205 

ްޢިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިހާރު ްޤައުީމްއާދެ، ްއެނގިވަަޑިއގަންނަވާނެ ްމެންބަރަށް އްޒަތްތެރި

ްަވިކް ްަކނަޑައޅުއްަވއި ްުއސޫލުތަކެއް ްވަކި ްދެއްކުުމގެ ްއެްއޗެހި ޓީވީން

ްމިމަޖިލީހުގަިއް ްއެހެންވީމާ، ްޮއވޭ. ްއެޭބފުޅުންގެ ނޑުތަެކއް ްމިންގަ ސުލޫކީ

ްވާހަކަެއްއް ްކޮންމެ ްނޫން ްވާހަކަެއއް ްޚިލާފު ްއަސްލުަތކާ އިސްލާމްދީނުގެ

ްަޤއުީމްޢިއް ްކަމުަގިއވިޔަްސވެސް، ްދެއްެކވުނު ްމެންބަރުންނަށް  210ޒަތްތެރި

ްއޮޭވ.ް ނަޑއަުޅއްވާަފއި ްކަ ްއުސޫލުތަެކއް ްބްރޯްޑކާސްޓްުކރެވޭ ްއެްއޗެއް ޓީވީން
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ނުޑް ްވާހަަކްހަނދުމަފުޅުްބަހައްޓަވާނެކަމަށްްއަޅުގަ އެހެންވީމާ،ްެއކަންތަކުގެ

ްރައީސުލްޖުމްހޫ ްމެންބަރުން. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޢިއްޒަތްތެިރްހީކުރަނީ ރިއްޔާެގ

ްމިކަމުގަިއް ްއިތުަރށް ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްޞާލިޙް. ްޢިމާދު މެންބަރު

 215ްފުރުޞަތެއްްނޭރުވުންްކަންނޭނގެްރަނގަުޅވާނީ.ްޢިމާދުްޞާލިޙް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްދެއްވީތީ.ްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްފުރުޞަތު ްއިނގޭތޯ ްުޝކުރިއްޔާ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްބޭނުންވަނީ،ްމާދުްޞާލިޙްްވާހަަކދެއްެކވުން:ޢި ްދަންނަވާލަްނ ްިއޙްތިރާމާއެކީަގއި ްވަރަށް ްހަމަ  220ްއަޅުަގނޑު

ްދެންް ްވާހަަކފުޅުތައް ްދައްކަވާ ްމެންބަރުން ްދެްއކުމުަގިއ ްޖަލްސާ ޓީވީއިން

ް ްގެންނަާވކަމަށްަވންޏާ ްއަޅުަގނުޑވެްސްއުނިއިތުރު ްދޭތެރޭަގއި އެކަމާ

ްއެހެންނަ ްއެބައޮތް. ނޑުމެންވެްސްކޮންސަރން ްއަޅުގަ މަވެސް

ްއޮންަނކަމަށްވަނީނަމަް ްއުސޫލުތަެކއް ްވަކި ްޓީވީގެ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ

ްއެހެންނަމަވެސްް ްދެއްކޭނީ. ްއެޖަލްސާތައް ްފެތިގެން  225އެއުސޫލުަތކަށް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްއެރީ،ްދެންމެ ްހިތަށް ްހަމަ އަޅުަގނޑު

ްތަ ްނުުކތާ ްފާހަގަކުރެްއވި ްސްްޓރެސްކޮށްލަްންމެންބަރު ްބޮޑަށް ންކޮޅެްއ

ްމިތަނުގައިް ނޑުމެންެވސް ްއަުޅގަ ްއެދުނީ.ްއެއީ ްފުރުޞަތަކަށް ްމި އަޅުަގނޑު

ްއަުޅަގނޑުމެންވެްސް ްަދއްާކއިރު، ނޑުމެން ްައުޅގަ ްވާހަަކއެްއ ްހަމަ ތިބެގެން

ްދައްކަްން ްައޅުަގނުޑމެން ްާވހަކައެްއކަންނޭނގެ ްލޮޖިކަލް  230ކޮންމެވެސްކަހަލަ

ްދުވާލަކު 3ްްްޖެހެނީ. 3ްްދަންފަޅިއަށް ްވަުގުތ9ްްޖަލްސާ، ގަިޑއިރުގެ

ްގޮތެއް،ް ްހޯދާނެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޕްރައިްމްޓައިމްއިން ްޓިީވގެ އަޅުަގނޑުމެން

ްހޯދާނެގޮތެްއް ްަޓއިމް ްއެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްދެއްކުމަށްަޓކަިއ އެޖަލްސާ

ްއަޅުަގނަޑކަްށް ްއެއްގޮތަކަށްެވސް ްހަމަ ްނޭނގެ. އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ްޓިީވއަީކްޤަބޫލެއްނުކުރެ ްއެހެްނވީމާ، ްކުރެވިދާނެކަމަށް. ްެއޮގތަށް ްއެކަން  235ވޭ

ްދެއްކުމާް ްއިޝްިތހާރު ްހަމަ ްއަނެއްކާ ްޤަބޫލުކުރަންެޖހޭ އަޅުަގނޑުމެން

ްހިންގާް ްލިބިގެން ްއާމްދަނީ ްޕްރޮގްރާމްތަުކން އެމީހުންގެ

ްޓައިމްަގިއް ްޕްރައިމް ްއެއޮންނަ ްއެީމހުންނަށް މުއައްސަާސއަކަްށވާއިުރ،
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ްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްދައްކަން ްހަމަ ަގޑިއިުރ9ްްމިޖަލްސާތައް

ްއެވާހަަކް ްހަމަ ްނުވިސްނޭތީ ނޑަށް ްއަުޅގަ  240ހޭދަކުރެވޭނެގޮެތއް

ްޙިއްސާކޮށްލަންެވގެންްމިވާހަކަްމިދަންނަވާލީ.ްޝުކުރިއްޔާ.ްް
ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަތޮޅުގެ ްދ. ްމެންބަރަކު، ްޢިއްޒަތްެތރި ްއަނެްއކާެވސް އާދެ،

 245ްންބަރުްމުޙަންމަދުްރިޔާޟް.ްމެ

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޓީީވްހިންގަންޏާ،ްްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީް ްހޯދައިގެން ްރަީއސް،ްއާމްދަނީ ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްއެކަްންްމެންަބރުްުމޙަންަމދުްރިޔާޟްް ްީދެގންވެސް ްއެތަނަށް ްފައިސާ ްސަރުާކރުން ްދިވެހި  250ްނުހިންގެންޏާ

ްްެގންނައިރުވެްސްް:ވާހަކަެދއްެކވުން ްޖަލްސާ ްެއއް ްމުހިންމު.ްމިގަޑީަގވެްސްކުރެވޭނެ. ކުރުން

ް 12.15ްްގެންނަނީ ްެއވާހަަކ12.31ްްަގއި ްރަީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ގައި.

ްޢިްއޒަތްތެިރް ްމިމަޖިލީހުގެ ްުއސޫލު ްވިދާުޅވާ ްިތަޔ ްމިތެދުވީ. ދައްކާކަށްނޫން

ްއެއުް ްއޭރުން ްބޭނުންވޭ، ނޑު ްއަޅުގަ ްޚުދު ްއެއްގޮތަްށްމެންބަރުންނަށް ޫސލާ

ް ްބަލާނަން.ްމީގެކުރިން ްވާހަކަދެްއކޭތޯ ްނިޒާމ3ްްީއަޅުަގނޑު ްމަތިން  255ދުވަސް

ްދެއްީކް ްއަޅުަގނޑު ްފްލޯގައި ްމިމަޖިލީހުގެ ްނެގީ، ްއަޅުަގނޑު ނުކުތާ

ް ްވާހަކަ. ްޤުނޫތުެގ ްވާހަަކއާިއ ްސޯސްގެ ްޗިލީ ްވާހަކަާއއި ޭރ3ްްތުނބުޅީގެ

ްިޢއްޒަތް ްއެވާހަކަ ނޑާލީ.ްއަުޅަގނޑު ްކަ ްަރއީސަްށްދެންނެވިން.ްމަތިން ތެރި

ްިތް ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްނަިއ. ްޙައްލެއް ްެއކަމަށް އެހެންނަމަވެސް

 260ްއުސޫލުްބޭނުންްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްޝުކުިރއްޔާ.ްް

ް

ް

އާދެ،ްއަޅުަގނޑުްދަންަނވާލަިއފިންްއަޅުަގނޑުްއެކަމާބެހޭގޮުތންްމަސައްކަްތްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް ްވޯޓާގެްންކުރާނެވާހަކަ. ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއިހަށް ްމިވަގުތު ްއެހެންވީާމ، ދެން

ްކާޑުކޮޅުަތްއް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދިއުމަށްޓަކަިއ  265ކުރިއަށް

ްބަްއލަވާލަދެްއވުްން ްސްކްރީނުން ްމައިކުގެ ްައދި ްއެދެން ޖައްސަވާލަދެްއވުން
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ް)ަވގުތުޮކޅަަކށްފަހު(ްއާދެ ްނަންފުޅުތޯ. ްމެންބަރެއްގެ ްއެޢިްއޒަތްތެރި ،ްއެދެން

ްޢާންމުް ްައމީން ްތައްޔާުރވެަވޑަިއގެންފިކަމަށް ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްއިޞްލާުޙް ްދަންަނވާލާނަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެްނވީމާ، ވިދާޅުވެެދްއވައިފި.

ް 11ްނަންބަރު ްެއއީ ްތައްޔާރުވާން. ްއެހުމަށް ްމިވޯޓަށް ްމާއްަދެގ3ްް.  270ވަނަ

ް ްއިތ4ްްުފަހަތަށް ްާމއްދާެއއް ްގޮުތގައި ްމާއްދާެއްއގެ ްއެބާބުެގްވަނަ ރުކޮށް

އެހެންްމާއްދާތައްްއަލުންްތަުރތީބުކުރުމަށްްމިއޮތްްބައިްއަުޅަގނޑުްކުިރއަށްް

ނޑުްދަންނަވާާލނަން.ްއިދާރީް ދަންނަވާލަންޖެހޭ.ްއެހެންވީމާ،ްވޯޓަކަށްްއަުޅގަ

ްމޭޒުންްވިދާޅުވެެދްއވުންްއެދެން.

ް275 

ް

ްްއިާދރީްމޭޒުންްއިްއެވވުންްް:ް ްވެިރކަމާއި، ްއަމިއްަލ ްޢިއްޒަތްެތިރްދައުލަތާއި، ްައއްުޑއަތޮޅުެގ ަރއްޔިތުން.

މެންބަރުްހުސްނުއްސުޢޫދުްހުށަހަޅުއްާވ،ްކޮޅުމަޑުލުގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުް

ް ްއިްޞލާޙު. ްތާއީދުކުަރއްވާަފއިާވ ްހަސަްނ ްރަޝީދު ވަަނ4ްްޙުސައިން

ް ްއިތުރުޮކށް، ްމާއްާދއެއް ްމިވާގޮތަށް ްތިރީަގއި  280އެބާުބެގްމާއްދާއެްއެގގޮތުަގއި

ްްމާއްދާތައް ްތަރުތީބުކުރުން؛ ްދިވެހިރާއްޖޭެގ4ްްއަލުން ްމާއްދާ، ވަނަ

ްތަޞްދީޤުކުރާއިުރް ްމިޤާނޫނުއަސާސީ ްބެހިފައިވަނީ، ސަރަޙައްދު

އަތޮާޅއިްމާލެއާއެުކްޖުމްލ21ްްަދިވެހިރާއްޖޭަގއިްއަޮތޅުތަުކގެްގޮތުަގއިްބަލާް

ްމ21ްްި ްތަފްސީލު ްދާއިރާަތކުގެ ްއިދާރީ ްދާއިާރއަެށވެ. އިދާރީ

ްްޤާނޫނުއަސާސީގެ 2ްްޖަުދވަލު ްމި ްެއވަނީެއވެ. ްދާއިާރ21ްްގައި  285އިދާރީ

ްތެޭރގަިއް ްދާއިރާއެއްގެ ްކޮންމެ ްމިއިން ްޮގތުން ްފަސޭހަކުރުމުގެ ހިންގުމަށް

ނޑައަޅާްއިތުރުްދާއިރާތައްްއުފެއްދިދާނެެއވެ. ްޤާނޫނުންްކަ

ް

ް

 290ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް
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ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

 295ްއަްއޑުއަތޮޅުްމެންބަރުްޙުސްނުްއސުޢޫދު.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްކޮޅުމަޑުލުްމެންބަރުްޙުސައިންްރަޝީދުްޙަސަން.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

83ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

23ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 16ް300ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

46ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ވަކިް

ް

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިުރ ްނަތީޖާއަށް ވަނ4ްްަމިވޯޓުގެ

ްއެދެން.ް ްދަންނަވާލަދެްއުވން ްއޮތްގޮތް ްޑްރާފްޓްގައި  305މާއްދާ

ްނުކުތާއެްއް ްިނޒާމާބެހޭ ްއިނގޭތޯ. ްނެތް ްއިޞްލާޙެއް މިހެންމިދަންނަވާލީ

ްތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންަބރުްއިބްރާހީމްްޝަހީދުްޒަކީ.ރ.އަ

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް310 

ްއަޅުަގނޑުްދޫކޮށްލީްއިނގޭތޯ.ްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް
ްއިްބރާހީމްްަޝހީދުްޒަކީްާވހަކަެދއްކެުވްނ:

ްބްރާހީމްްއިސްމާޢީލް.ޝުކުރިއްާޔ.ްއާދެ،ްމާޭލގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 315ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްއެއްެސވީ ްވޯޓަށް ްދެންމެގައި ްރަީއސް، ްމާއްާދެގ4ްްޢިއްޒަތްތެރި ްވަނަ

ްްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެން ްލަްއވަން. ްމާްއދާއެއް ްައއު ްއެހެން ްމާއްދ4ްްާކުރިއަށް ވަނަ

ްވޯޓަްށްއެ ްއޮތްގޮތަށް ްހީވަީންޑްރާފްޓްަގއި ްއަުޅަގނޑަށް ްކުރީަގއި އްެސވުމުގެ

ްމެންބަރ13ްްު ްިޢއްޒަްތތެރި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްއިޞްލާުޙ،  320ނަންބަރު

ް ްއެބަޮއތް ްއިޞްލާޙެއް ްއޮތް ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްޙަމީދު ވަަނ4ްްފާޠިން
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ް ްނިންމަވާަފިއހެން ްއިޞްލާޙުތައް ްެއ ްއެހެްނވީމަ، ވަަނ4ްްމާއްދާއަށް.

ްއްަސވަްނވާނީ.ްމާއްދާގެްޑްރާފްޓަށްްއަް

ް

ް325 

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްމެންބަރަށްްކުޑަކޮްށްއޮޅިވަަޑިއގަތީްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްތެރި ްހީވަނީ ނޑަށް އާދެ،ްއަުޅގަ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްފެންނާކަށް. ްނެތް ްހަމަގައިމުެވސް ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ކަންނޭނގެ.

ް ްއިޞްލާޙެއް ްއަޅ4ްުއިތުރު ްނެތީމަ ްމާއްދާއަށް ްދަންނަވަނީ.ްވަަނ ނޑު  330ގަ

ްއަެޅް ްރަނގަޅަށްހެން.ްއަދި ްމިދެންނެވެނީ ނަޑށް ްއަުޅގަ ްީހވަނީ އަޅުަގނޑަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޗެކްކޮްށލަދެއްވަފާނަންތޯ.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް335 

ްދެްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްމީެގ ްމޭޒުމަތީަގއި ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްސެޓެއްްޢިއްޒަތްތެރި

ްއަެންއްްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްައނެއްބައި ްގިނަވެަފއި ްއެއްބައި ްެއއްސެްޓގަިއ އުޅޭއިުރަގއި،

ނޑަްށް ްއަޅުގަ ްމަޢާފުކުރައްވާތި. ްވަރަށްބޮޑަށް ްއޮތީ. ްމަދުވެފައި ސެޓްަގއި

ްހީވަނީްމިހާރުްތިވިދާޅުވަނީްަރނގަޅަށްހެން.ް

 340އްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްއާދެ،ްކުރިއަށްްެގންގޮސްދެްއވާ.ްއާދެ،ްޝުކުރިްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއަމީންްޢާންމުްމިްދަންނަވާލަދެއްވާ.ް

ް

ް

ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްބާރު؛ ްދިވެހިދައުލަުތެގ4ްްރައްޔިތުންގެ ްޑްރާފްޓްގައިާވގޮތް. ްމާއްދާ ވަަނ

ްކިަބއިންނެވެ. ްރައްޔިތުންގެ ްައންނަނީ ްފެށިގެން ްބާރުތައް ްިމްްއެންމެހާ  345އަދި

ްބާރުތައްްދެމިއޮންނާނީްރައްޔިުތންގެްކިބަިއަގއެވެ.ް

ް

ް
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ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް350 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

83ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 82ް355ްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްރައްޔިުތްންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަމިއްަލވެރިކަމާިއ، ްދައުލަތާއި، ްނަތީޖާަގިއވާގޮތުން  360މިވޯޓުގެ

ް ްދެްނ4ްްމިބާބުގެ ްއާދެ، ްފާސްެވއްޖެ. ްްޑރާފްޓްގަިއވާގޮތަްށ ްާމއްދާ ވަނަ

ވަނަްމާއްދާއަކަށްްމިހާރ5ްްުއަޅުަގނޑުމެންްވޯޓަށްްދަންނަަވންްއޮތީ،ްއެއީް

1ްވަނަްމާއްދާއަކީްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލިސްްމިބާބުގ5ްްެއިޞްލާޙެއްނެތް.ްމިް

ްެއއްެޗްއ.ް ްއޮތް ްފާްސކުރަްއވާފައި ްވޯޓަކުން ްޔުނޭނިމަސް ްމާއްދާއަށް ވަނަ

ްޯވޓަްށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްމިއަްށ ްހިއެއްުނވޭ ނޑަކަްށ ްއަުޅގަ  365އެހެންވީމަ،

ްވޯޓަށް ްއެހެނެއް. ްއެހެންވީމަ،ްްދަންނަވަންޖެހޭނެ ދަންނަވަންޖެހޭނެތޯ.ްއާދެ،

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްިތ ްވޯޓެއް ްޔުނޭނިމަސް ްދަންަނާވލީ ްއެވާހަކަ އަޅުަގނޑު

ްހަަމް ްއެއީ ްއެހެންވީމަ،ްެދން ްމާއްދާއަކަްށވާތީ. ްއޮތް ްދެއްވާފައި މެންބަރުން

ްއޮންނަނީ.ް ްމާއްާދގަިއ ްއަނެްއ ްބާރު ްހެދުމުގެ ްޤާނޫނު ްބާރު، ރައްޔިތުންެގ

ްސުރު ްތަފާތެއްނެތް.ްއަރިމަތީ ްއެްއވެްސ ްއެހެން ްއޮތުންނޫން ްއޮތް  370ޚީަގއި

ް ްަދންނަވާލާނަން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްއޮްތގޮތ5ްްްއެހެންވީމަ، ްާމއްދާ ވަނަ

ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެންްޑްާރފްޓްގައިްއޮތްގޮތް.ްް

ް

ް

 375ރާއްޖޭަގިއްވަަންމާއްދާްޑްރާފްޓްަގއިާވގޮތް.ްިދވެހ5ްިޤާނޫނުްހެދުމުގެްބާރު؛ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:

ްޤާނޫނުހެދުމުގެްއެންމެހާްބާރުތައްްލިބިގެންވަނީްަރއްޔިތުްނގެްމަޖިލީހަށެވެ.ް
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ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް380 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

83ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 82ް385ްްއވީ:ވޯޓުްދެ

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްރައްޔިުތްންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަމިއްަލވެރިކަމާިއ، ްދައުލަތާއި، ްނަތީޖާަގިއވާގޮތުން  390މިވޯޓުގެ

ް ްޔުނޭނިމަސ5ްްްމިބާބުގެ ްފާްސވެއްޖެ. ްްޑރާފްޓްގަިއވާގޮތަށް ްމާއްދާ ވަނަ

ް ްދެން ްއާެދ، ްއިޞްލާޙު،6ްްވޯޓެއް. ްފޮނުްއވާފަިއާވ ްމާއްދާއަށް ަވނަ

ްދަންނަވާލަދެްއވުންްއެދެން.11ްްކަރުދާސްްނަންބަރުް

ް

ް395 

ްބާރު؛ްް :ިއްއެވުވން  ިއާދިރމޭުޒން  ްހިންގުުމގެ ްޢިއްޒަތްތެިރ6ްްވެރިކަން ްމާއްދާ.ްއަްއޑުއަތޮުޅގެ ވަނަ

ް ްހުށަހަޅުއްވާ، ްއަސްލަމް ްމުހަންމަދު ްއުތުރުބުީރގެްމެންބަރު ްހުވަުދއަތޮޅު

ްއިޞްލާޙު.ް ްތާއީދުކުރައްވާަފއިާވ ްޙަލީމް ްޢަދުނާން ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްހިންގުމުެގް ްވެރިކަްނ ްގޮތުގެމަތިން ްބަޔާންެވގެންވާ މިޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްވަޒީރުްނެގް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަާށއި، ްލިބިގެންވަީނ،  400ބާރުތައް

ްމަޖިލީހަށެވެ.

ް
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ް

ްގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްފެނިވަޑައިްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް405 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްްޑުއަތޮޅުްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްއަސްލަމް.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު: ްއައް

 410ްހުވަދުއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެންަބރުްޢަދުނާންްޙަލީމް.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

83ްްދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަ

51ްްވޯޓުްދެްއވީ:

15ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

25ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް415 

ް

ްއިޞްލާުޙްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދއްެކވުން: ްއޮތް ްފާހެއްނުވި.ްދެން ްމިހުށަހެޅުން ްނަތީޖާަގއިާވގޮތުން މިވޯޓުގެ

12ް ްއެދެްނ.6ްް، ްދަންނަވާލަދެއްވުން ްއިޞްލާޙު ްއޮތް ްމާއްާދއަށް ވަނަ

ް)ވަގުތުް ްއާދެ، ްޑްރާފްޓްގަިއ12ްްކޮޅަކަށްފަހު( ްދެން ްނަންގަވާފަިއ. ވަނީ

ް ްއޮތީ. ްދަންނަވާލަން ްއިޞްލާެޙްއ6ްްއޮތްގޮތް ްއިުތރު ްމާއްާދއަކަށް  420ވަނަ

ްނެތް.ް

ް

ް

ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްބާރު؛ ްހިންގުމުގެ ްޑްާރފްޓްގަިއވާގޮްތ.6ްްވެރިކަން ްމާއްދާ ވަނަ

 425ުތގެމަތިންްވެރިކަންްހިންގުމުގެްބާުރްމިޤާނޫނުއަސާސީަގއިްބަޔާންެވެގންވާްގޮ

ްލިބިގެންވަނީްރައީސުލްޖުމްހޫިރއްާޔއަށެވެ.

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްިޢްއޒަތްތެރިްމެންބަރުންްވޯޓުދެއްުވންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
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ް430 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

83ްްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެް

 75ް435ްވޯޓުްދެްއވީ:

13ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

14ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްރަްއޔިތުްންް :ާވަހަކެދްއެކުވން  ިރާޔަސުތން  ްއަމިއްަލވެރިކަާމއި، ްދައުލަތާއި، ްބަާލއިރު ްނަތީޖާއަށް  440މިވޯޓުގެ

ް 6ްްމިބާބުގެ ްއާދެ،ްދެން ްޑްާރފްޓްގަިއވާގޮތަްށްފާސްެވއްޖެ. ްމާއްދާ 7ްވަނަ

ްއިޞްލާޙުް ްއެެދން ްދަންނަވާލަދެއްވުން ްއިްޞލާޙު ްއޮތް ްމާއްދާއަށް ވަނަ

ް.13ްނަންބަރުް

ް

ް445 

ް

ް

ްޙަލީމްްް :ިއްއެވުވން  ިއާދީރމޭުޒން  ްޢަދުނާން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ހުވަދުއަތޮޅު

ް ްއަސްލަމްްހުށަހަޅުއްވާ، ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ައއްުޑއަތޮުޅގެ

ްތާއީދުކުރައްް ްއިޞްލާޙު. ްވާފަިއވާ ްބާރު؛ ްޤާއިމްކުރުުމގެ  7ް450ޢަދުލްއިންސާފު

ްބާރުް ްޤާއިުމުކރުމުގެ ްޢަދުލްއިންޞާފު ްދިވެހިރާއްޭޖަގއި ްމާއްދާ، ވަނަ

ްމަޖިލީހުންް ްަރއްޔިުތންގެ ްހައިކޯޓަާށއި، ްކޯަޓށާއި، ްސުޕްރީމް ލިބިގެންވަނީ،

ްއުފައްދާްދަށުްކޯޓުތަކަެށވެ.

ް

ް455 

ްނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްިޢްއޒަތްތެރިްމެންބަރުންްވޯޓުދެއްުވންްއެދެން.ްފެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
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ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 460ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްހުވަދުއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެންަބރުްޢަދުނާންްޙަލީމް.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްްޑުއަތޮޅުްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްއަސްލަމް.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު: ްއައް

83ްްަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަ

26ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 14ް465ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

49ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ވަަނ15ްްމިވޯޓުެގްނަތީޖާގަިއާވގޮތުންްިމހުށަހެޅުންްފާހެއްނުވި.ްއާެދ،ްދެންްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

 470ްވާލަދެްއވުންްއެދެްނ.ވަނަްމާއްދާއަށްްއޮތްްދަންނ7ްައިޞްލާޙުް

ް

ް

ް

ް

ްޢަބްދުްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީްީގެ ްތިލަދުންމަތީ  475ނަސީުރްهللا

ްހުށަހަޅުއް....

ް

ް

ްޙުސައިންްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެްނބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްތ.އަތޮޅުގެ ްނުކުތާެއއް ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،

 480ްރަޝީދުްޙަސަން.

ް

ްބެހޭްނުކުތާ()ނިޒާމަ

ް
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ްބެހޭގޮތުންްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްބާބުާއިއ ްޤާއިމްކުރުމުގެ ްޢަދުލްއިންސާފު ްމަޖިލީހުން

ްޯކޓަށްދެއްވާފަިއ.ްްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްބާރުަތއް ްވަނީ ްފާްސކުރުމުގަިއ ްއޮތް  485ފާސްކުރަްއވާފައި

ްދެއްވާކަމަ ްމިބާރު ނިޑާޔރަށް ްފަ ްުއއްތަމަ ްފާސްކުރަްއވާފަިއްއެހެންވީމަ، ށް

ނޑުްއަހާލަންްބޭނުން.ް ްނެތީމަ،ްމިއަށްްވޯޓަށްްެއއްެސވިދާނެތޯްއަުޅގަ

ް

ް

ްއާދެ،ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ް)ަވގުތުޮކޅަަކށްފަހު( ްއިނގޭތޯ. ްބަލަިއލަން ްއެަބ ނުޑ ްއަުޅގަ  490އާދެ،

ްނޭހޭނެ.ްިތިވދާޅުވިގޮތަްށްއަުޅަގނޑަްށވެްސްޤަބޫލުކުރެވޭ ްވޯޓަކަށް .ްމިއަކަށް

ްިދވެހިރާއްޖޭަގިއް ްއެަބއޮޭވ، ްނިންމުމުގައި ްކުީރެގ ނޑައެިޅގެން ްކަ މިއަށް

ްކޯޓެވެ.ް ްސުޕްރީމް ްއިސްފަރާތަކީ ްއެންމެ ްޤާއިމްކުރުމުގެ ޢަދުލްއިންސާފު

ްީމގަިއް ނިޑޔާރެވެ. ްފަ ްއުއްތަމަ ްިއސްފަރާތަކީ ްއެންމެ ްކޯޓުގެ ސުޕްރީމް

ްކޯޓުތަކަެށވެް ްޝަރުީޢ ނިޑޔާރަށާއި ްފަ ްުއއްތަމަ ްއެހެންވީަމ،ްމިއޮންނަނީ، .495 

ންވީމަ،ްމިހާރުްދެންްއޮތްްމިމައްސަލަްއުޅޭކަމަށްްޤަބޫލުުކރެވެނީ.ްއާދެ،ްއެހެ

ް ްވަނ16ްްީއިޞްލާޙު. ްމިހާރު ްައޅުަގނޑަކަްށ، ްއެޔަކަށް ްިއޞްލާހު. ވަނަ

ްއެހެންވީމާ،ް ްދެން ްގެންދަވާފައި. ްއަނބުރާ ްމެންބަްަރު ޢިއްޒަތްތެރި

(ް ްއެބަ.. ްބަލަިއލާއިރު ްއޮްތގޮތް ްއާދެ،ްޑްރާފްޓްަގއި ަވގުތުޮކޅަކަްށފަހު(

 500ްޢަލީ.هللاްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްޅ.އަތޮުޅގެްިއއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަްބދު

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއަްބދު ްމެންަބރު ްފާދިއްޮޕޅު ްޑްރާފްޓްަގިއްهللا ްެވއްޖެއްޔާ ްދެކޭގޮތުަގއި ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްވޯްޢަލީްވާހަކަދެއްެކވުން:ް ްފާސްކޮށްފައިްއޮތްގޮަތކަށްވެސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެއީ ްޭނހޭނެ. ޓަކަށް

 505ްއޮންނާނީ،ްސުޕްރީމްްކޯޓުގެްާވހަކަވެސްްއޮންނާނެ،ްއެހެންވީާމ.

ް

ް

ްއަރިހުންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމުޤަްއރިރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަުޅަގނޑު ްއެހެންވީާމ، އާދެ،

ނ ްއަުޅގަ ްެއކަްަމަކު ްތަފްޞީލެއް. ްމިކަމުގެ ްމިހާރު ޑުމެންނަްށްދަންނަވާލަން

ްކޯޓުެގް ްުސޕްރީމް ްހަނދާންވޭ ްދުށް ނުޑ ްައުޅގަ ްބާބުތަކުން  510ފޮނުވިފައިހުރި

ްމުޤައްރިރުް ްިޢއްޒަތްެތރި ްއެހެންވީމާ، ްހަނާދން. ްގެނެއްަސވާ ވާހަކަ
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ްއަޅުަގނުޑް ްނުުކތާ ްނިޒާމާބެހޭ ްއިނގޭތޯ. ްމަޑުކޮށްަލްއވާ ވިދާޅުވަފާނަންތޯ.

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްއެހެން ނޑު ްއަުޅގަ ްފުރުޞަުތްްއެރުވޭނީ،ްމިހާރު މެންބަރަކަށް

ްވިދާޅުވާްން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ނޑު ްއަުޅގަ ްނިންމާލެއްވީމާ އެރުވީމާ

ނޑަށްްފުރުޞަތުްއެރުވިދާނެ.  515ްބޭނުންފުޅުވާްއެްއޗެއްްފާަހގަޮކށްލަންްއަޅުގަ

ް

ްމިީއްްމާލެްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްމިޮއތްގޮތް ްޑްރާފްްޓގައި ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްޭއގަިއްްލްްވާހަކަެދއްެކވުން:އިްސމާޢީ ްފާްސކުރިއިރު ްއެއުސޫލު ްގޮެތއްޫނން.ްސަބަބަކީ ްޚިލާފުވާ އެއުސޫާލއި

ްއިސްފަރާތަީކް ްއެންެމ ްޤާއިމްކުރުމުގެ ްޢަދުލުއިންޞާފު ބަޔާންކުރަނީ

ްމިބާބުް ްނާޅާ. ްހުރެހެްއ ްމިކަމަކުން ްއެޔަކަށް ްމިހާރުވެސް ްކޯޓޭ.  520ސުޕްރީމް

ްދެ ނުޑ ްއަުޅގަ ްކުރުމުންވެސް ްމިމާއްދާަގިއްތަޢާރަފް ްފަަދއިން ންނެވި

ްކުރުމުގެް ްޢަދުލުއިންޞާފު ްކޯޓުތަކަށޭ ްހުރިހާ ްޖުމްލަކޮށް ްމިވަނީ ބުނެފައި

ްމިތާުކް ްެއކަްނޏޭވެސް ްކޯަޓކަށް ްަވކި ްއޭގެތެެރއިން ްލިބިގެންވަނީ. ބާރު

އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްްނުބުނެޭވނެ.ްހުރިހާްކޯޓުތައްްޝާމިލްވެގެންްމުޅިްކޯްޓް

ް ްރާއްޭޖގައި ްެއވާހަަކްސިސްޓަމް ްޤާއިމްކުާރނީ.  525ޢަދުލުއިންޞާފު

ްޭއެގް ްައންނާނެ ްބާުބގަިއ ްޤާއިމްކުރުމުގެ ްއިންޞާފު ްޢަދުލު މިދަންނަވަނީ.

ްއެހުރިާހް ްކޮަބއިަކން، ްހައިާރކީައކީ ްޭއގެ ްކޮބާކަްނ، ްއިސްފަރާތަކި އެންމެ

ްބަޔާންކުރަނީް ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއެބާބުަގއި. ްއަންނާނީ ތަފްޞީލެއް

ްކޯ ްބުނާނީ.ްހަމައެކަނި ްބަހެއް ްޤާއިމްކުރުމުގައި ްޢަދުލުއިންޞާފު ޓްތަކޭ

ްުމޞްތަޤިއްލުކަންް ްއޭެގ ްނޫނޭ. ްބެހޭކަމެއް ްފަރާތަާކިއ ްެއއްެވސް  530އެހެން

ްބަޔާންްމިކުރަނީ.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ްތތެރިްމެންބަރުްއާދެ،ްއެހެންވީމާ،ްިނޒާމާބެހޭްނުކުތާއެްއްތ.އަތޮުޅގެްިޢއްޒަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްޙަސަންްއަފީފް.

ް535 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްބޭފުޅުްންްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙަަސންް ްބައެއް ްމިތަނުން ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ،
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ްއެހެންވީމާ،ްްއަފީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްނޭހޭނެޔޭ. ްވޯޓަކަށް ްޮއތްގޮތަކަށް ްޑްރާފްްޓގައި ވިދާޅުެވއްޖެ

 540ކޮށްލަންްބޭުނންވަނީްއެބޭފުޅާްއަރިހުންްުސޕްރީމްްކޯޓުއެީއްއަޅުަގނުޑްސާފު

ްކޯޓެއްްނޫންތޯއޭ.ް

ް

ް

އާދެ،ްދެންްެއޔަށްްމާބޮޑުްބަުޙސަކަށްްަވޑައިުނގަތިްއޔާްރަނގަުޅވާނެ.ްދެންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ނުޑް ްއަޅުގަ ްއެހުމަށްޓަކަިއ ްވޯޓަށް ްއޮތްގޮތަށް ްޑްރާފްްޓގައި  545އަޅުަގނޑު

ް.ްދަންނަވާލަދެއްވާްޑްރާފްްޓގައިްއޮތްގޮތް.ދަންނަވާލާނަން
ް

ް

ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޢަދުލުއިންޞާފު ްބާރު، ްޑްރާފްޓްަގިއާވ7ްްޤާއިމްކުރުމުެގ ްާމއްދާ، ވަނަ

ްދިވެހިރާއްޖޭެގް ްލިބިގެންވަީނ ްބާރު ްޤާއިްމކުރުމުގެ ްޢަދުލުއިންސާފު  550ގޮތް.

ްކޯޓުތަކަށެެވ.

ް

ް

ްިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ފެނިވަޑަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް555 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

83ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 76ް560ްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

15ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްދައްކާްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނަތީޖާަގއި ްވެރިކަމާިއްމިވޯޓުގެ ްއަމިއްަލ ްދަޢުލަތާއި  565ގޮތުން

ް ްމިބާބުްުގެ ްފާސްވެއްޖެ.7ްްރައްޔިތުން، ްޑްރާފްޓްގަިއާވގޮތަްށ ްމާއްދާ ަވނަ
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ް ްދެން ްދަންނަވާލަދެއްވުްނ.8ްްއާދެ، ްއިޞްލާޙު ްއޮތް ްމާްއދާއަށް ވަނަ

ް.18އިޞްލާޙު؛ް

ް

ް570 

ްމެންބަްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޢިްއޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީގެ ްޢަލީްހުވަދުއަތޮޅު ްވަޙީދު ްމުޙަންމަދު ރު

ްއިބްރާހީްމް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއުުތރުބުރީގެ ްުހވަދުއަތޮުޅ ހުށަހަޅުއްވާ

ްޢަބްދު ްޚަލީލް ްهللا ްއިޞްލާުޙ؛ ްޤާނޫނުއަސާސީގެްތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ

ްބާރުަތްއްް-8ސިޔާދަތު،ް ްބަޔާންެވގެންވާ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ދިވެހިރާއްޖޭެގ

 575ްިއވާްގޮތުގެމަތީންނެވެ.ހިންގަންވާނީްމިޤާނޫނީއަސާީސގަ

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 580ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްހުވަދުއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްވަޙީދުްޢަލީ.ްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްهللا.ރުބުރީްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްޚަލީލްްޢަބްދުހުވަދުައތޮޅުްއުތުތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

83ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 23ް585ްވޯޓުްދެްއވީ:

21ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

37ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްފާހެއްނުވި.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިހުށަހެޅުންވެސް ްގޮތުްނ ްނަތީޖާަގއިވާ ްދެންްްމިވޯޓުގެ  590އާދެ،

ްވަނަްމާއްދާ.8ްޑްރާފްޓްަގއިްއޮްތގޮތްްދަންނަާވލަދެއްވުންްއެދެން،ް

ް

ް
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ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްިސޔާދަތު؛ ްދ8ްްިޤާނޫނުއަސާސީގެ ްޑްރާފްޓްަގިއވާގޮތް. ްމާއްދާ، ވެހިްވަނަ

ްގޮުތެގް ްއެންމެހައިްބާރުތަްއްހިންގާންވާނީްމިޤާނޫނުއަާސސީގަިއވާ  595ދައުލަތުގެ

ްމަތީންނެވެ.

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް600 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

84ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 82ް605ްވޯޓުްދެްއވީ:

ް-ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ްވެރިކަމާިއ،ްރައްޔިތުން،ްްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއް ްއަމިއްލަ ްދަޢުލަތާއި ްގޮތުން ްނަތީާޖގަިއވާ މިވޯޓުގެ

 9ް610ވަނަްމާއްދާްޑްރާްފޓްގަިއވާްގޮތަށްްފާސްެވއްޖެ.ްއާދެ،ްދެނ8ްްްމިބާބުގެް

ްވަަންއިޞްލާޙުްދަންނަވާލަދެްއވުންްއެދެން.19ްވަނަްމާއްދާއަށްްއޮތްް

ް

ް

ްހުށަހަޅުއްާވްްއަްއޑުއަތޮުޅގެްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޙުސްނުއްސުޫޢދު ްމެންބަރު ިޢއްޒަތްތެިރ

ްޙަސަްން ްރަޝީދު ްޙުސައިން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި  615ކޮޅުމަޑުލުެގ

ް ްމިހާރު ްއިޞްލާޙު؛ ްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ްޑްރާްފޓުގެ ވަަނ9ްްއެކުލެވިފަިއވާ

ްދިވެހި ްއިޞްލާޙުކުރުން. ްމިވާގޮތަށް ްތިރީގައި ްްމާއްދާ ވަނ9ްްަރަްއޔިތް،

ްްމާއްދާގެ ްރައްޔިތުންނެވެ. ްދިވެހި ްމީހުންނީ ްމިާވ މިްްް-1)ހ(،ްތިރީަގއި

ްކޮންމެް ްކަުމގަިއވާ ްރައްޔިތެއް ްދިވެހި ްހިންގަންފަށާިއރު ޤާނޫނުއަސާސީ

 620ޤާނޫނުގަިއާވްް-3ދިވެހިްރަްއޔިތަކަްށްއުފަންްކޮންމެްދަރިެއއް.ްް-2މީހެއް.ް
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ް)ށ ްބިދޭސީއެއް. ްކޮންމެ ްރައްޔިަތަކށްވެއްޖެ ްދިވެހި ްގޮތުގެމަތީން ދިވެހިް(،

ރައްޔިތެްއގެްކިަބއިންްދިވެހިްރައްޔިތުކަންްނިުގޅައިްނުގަެނޭވނެއެވެ.ް)ނ(،ް

ްޤާނޫނުގަިއާވް ްމީހަކަށް ްކޮންމެ ްއެދޭ ްދޫކޮށްލަން ްރައްޔިތުކަން ދިވެހި

ްގޮތުގެމަތީންްދިވެހިްރަްއޔިތުަކންްދޫކޮށްލެވިދާނެއެެވ.

ް625 

ް

ްށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް630 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްއަްއޑުއަތޮޅުްމެންބަރުްޙުސްނުްއސުޢޫދު.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްކޮޅުމަޑުލުްމެންބަރުްޙުސައިންްރަޝީދުްޙަސަން.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

 84ް635ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

72ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް640 

މިވޯޓުގެްނަތީޖާއަށްްބަާލއިރުްމިހުށަހެޅުންްފާސްވެއްޖެ.ް)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ްްރިޔާސަތުންްވާޖަަކދެއްެކވުން:

ް ްއިްޞލާޙު؛ ްއޮތް ްދެން ް)ރ(.21ްްއާދެ، ްއިްޞލާޙުގެ ވަނަ

ްނުކުތާ ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ްޢިއްޒަތްތެިރް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްއއ.ެގ އެްއ

ްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޒުބައިރު.

ް645 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްއިޞްލާުޙ؛ ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްެތރި ްުޝކުރިްއޔާ 21ްއާދެ، ްޭއގަިއް،
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ްފާސްވިްްއަްޙމަދުްުޒބަިއރުް ްދެންމެ ްހީވަނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްއިޞްލާޙަްށ ްއަޅުަގނުޑގެ

ނޑުެގްްއްެކވުން:ވާހަކަދެް ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުގަ ްކަވަުރވޭހެން. ްއެބަ ްއިޞްލާޙު  650ޙުސްނުއްސުޢޫދުގެ

ްއިޞްލާޙުްއަނބުރާްގެަނއި.ްޝުކުރިއްާޔ.

ް

ް

ްއިނގޭތޯ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނޫޭޅން ްއަހާކަށް ްވޯޓަށް ްއެަޔށް ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑު ްއަުޅގަ ްހީނުކުރައްާވ. ްއެހެން ްމިހާރުްްއެްއގޮތަކަްށވެސް  655މިބަލާލަނީ

ނޑުްމިހާރުްވިސްނާަލނީްއޭަގއިްއޮްތ21ްްއިޞްލާޙު؛ް ަގއިްއެަބޮއވޭ،ްއަުޅގަ

ްމިބުނަީން ްޭއގައި ްއެހެންވީމާ ްއެބޮތް. ް)ރ(ްއް ްއެބޮތް. )ހ(،ް)ށ(،ް)ނ(

ްމުސްލިމަކަށްް ްނަމަވެސް ްއޮތް ްއެހެން ްގައި ް)ށ(،ް)ނ( ް)ހ(، މިމާއްދާގެ

(ްއްްއިތުުރކުަރއްވާަފއިްއޮތީާމްމެނުވީްދިވެހިްރަްއޔިތަކަށްްުނވެވޭެނޔޭ.ް)ރ

ްއަބްދުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީގެ ްތިލަދުންމަތީ  660ނަޞީުރްهللا

ްޤާނޫނީގޮތުންް ްވިސްނާލަނީ. ނޑު ްއަުޅގަ ްމައްސަަލއެއް ްއެްެ އަޅުަގނޑަށް..

ނުޑްކިހިނެއްތޯްވިސްނަންޖެހޭނީ.ްއެެޔއްްބަލާލަނީްއަޅުަގނުޑ.ް މީގައިްއަުޅގަ

ްނުކުތާއެް ްނިޒާމާބެހޭ ްޢިއްޒަތްތެިރްއާދެ، ްވ.އަޮތޅުެގ ްނިޒާރު، ްމޫސާ އް،

ްމެންބަރު.

ް665 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއަބްދުްްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޫމސާް ްރަީއސް. ްވޯޓަްށްهللاްޢިއްޒަތްތެރި ްށް ް)ރ( ްއިޞްލާުޙގެ ްނަޞީރުެގ

ނޑުްްްނިޒާރުްާވހަކަެދއްކެުވން: ްއަުޅގަ ްއެހެންވީާމ ްއިނގޭތޯ. ްޖެހިަވޑަިއގަންަނވާނެ އައްަސވަން

 670ްނަވާލި.ްޝުކުރިްއޔާ.ދަން

ް

ް

ްއާދެ،ްރ.އަޮތޅުގެްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރުްޝާހީންްޙަމީދު.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 675ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް
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ްެދކޭޮގތުގަިއވެއްެޖްއާޔްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްއަޅުަގނޑު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްއިްން:ޝާހީންްަޙމީދުްާވހަކަެދއްކެވުް ްއެވިދާުޅވި ްނޭއްސެވޭނެ ްޯވޓަކަށް އަުޅަގނޑުމެންނަކަްށްޞްލާޙަކަށް

ްހަމައެއާއެުކް ްނޭއްްްެސވޭނެ.ްައދި ްހަދާފައެއްްވޯޓަކަށް ްބައިބައި އިޞްލާޙުން

ްޢަބްދު ްގައި ް)ރ( ްފަދައިން ްއިޝާރާތްކުރެއްވި ްދެންމެ  680ނަޞީުރްهللا

ްގަ ް)ހ،ށ،ނ( ްމިއޮންނަނީ ްގައި ް)ރ( ްހުށަހެޅުއްވުުމގެ ިއްހުށަހެޅުއްވި

ްއޮތްނަމަވެސް.ް ްހުށަހެޅުއްިވގޮތަށް ްއެފަރާތުން ްއެީއ ްއޮތްނަމަވެްސ. އެހެން

ްގޮތަކަށް.ް ްއެެހން ް)ނ( ް)ށ(، ް)ހ(، ްފާްސީވ ްމި އެހެންނަމަވެސް،

ްއެހެންވީމަ،ްެއއިޞްލާޙަކަށްްެއގޮތަކަށްްވޯޓަކަށްްނޭއްެސވޭނެ.ްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް685 

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޙަޤީޤަތެއްްޢިްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްޤަބޫލުކުރަންެޖހޭ ްއަުޅަގނޑުމެންވެސް ްރައީްސ، ްއްޒަތްތެރި

ްވަިކކަމަކަްށްްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމުސްލިމުން. ނޑުމެންނަކީ ްއަުޅގަ  690އެބަވޭ.

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްދީާނއި، ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ޝަރުތުކުރާއިުރގަިއ

ްއިސްކުރަން ްައޅުަގނުޑމެން ްދެން،ްމިކަންތައްތަކަކީ ްކަމެއް. ޖެހޭ

ްހުރިގޮތުްން ްއިޞްލާޙުަތއް ްަބއެއް ްކުީރދުވަހުގައި ްއިްއޔެގެ އިްއޔެަގއިެވސް

ްއެައކަށްް ްނުެގނެވޭ. ްބަދަލެއް ްއެއަކަށް ްބަދަލުވިޔަްސވެްސ އަކުެރއް

ްއިއްެޔެގް ްއެބަހުރިްނޫނީ ްަވގުތެްެްއގައި  695ވޯޓަކަްށވެސްްނޭހޭ.ްއެކަމަުކ،ްރޭގެ

ްމި ްއެބަހުރި ްަވގުތެްއަގއި ްނޫންްހަވީރުގެ ްހުށަހެޅިގޮތް ްއިޞްލާޙު ތަނުގެ

އެހެންްގޮތްގޮތަށްްބަދަލުކޮްށެގންްހުށަހަޅާފައިްއެއަށްްވޯޓަށްްއަހާފައިްެއގޮތްް

ްނެތް.ް ްސަބަބެއް ްނޭހެންވީ ްވޯޓަށް ްމިއަށް ްއެހެންވީމަ، ފާސްކޮށްފައި.

ްވެއްޖިްއާޔް ްނޫންކަމަށް ްއެހެން ްއަހަންޖެހޭނެ. ްވޯޓަށް ްމިއަށް އެހެންވީމަ،

 700ްހުށަހެޅުމުގެްފުރުޞަތުްދެއްވަންޖެހޭނެ.ްމިގޮތަށްްމިް

ް

ް
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ްޕޮއިންްޓްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބޭނުންފުޅުވާ ްވިދާޅުވަން ްހަްަމަ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމާލޭެގ ްއާދެ، ްއިނގޭތޯ. ްރަނގަުޅާވނެ ފާހަގަކޮށްލެްއވީމަ

 705ްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޙަމީދުްްމެންަބރުްިއބްރާީހމްްްމާލޭ ްޝާހީން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްރ.އަޮތޅުގެ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްނުކުތާއެްއްްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމުހިންމު ްވަރަށް ްއެއީ ްނުކުާތ ްފާހަގަކުރެްއވި  710އެ

ްާއިއް ް)ހ،ށ،ނ( ްއޮންނަ ްއިޞްލާޙެްއގައި ްެއއް ވިސްނާަވޑަިއގަތުމަށް.

ްބޭފުޅަކު ްމުޅިންްްއެހެން ްއެއީ ްއާިއ ް)ހ،ށ،ނ( ްއޮންނަ ހުށަހަޅުއްވާފައި

ް)ހ،ށ،ނ(ްއަްށް ްއެހެންވީމަ،ްއެަކްއޗެްއގެ ްއިނގޭތޯ. ްއެއްޗެހިތަެކއް ތަފާތު

ްނުެއްއް ްއެެއއް ްދެން ްފާްސވީމަ ްއަނެކަްއޗެއް ްޙަވާލާއަކުން ްއޮންނަ ދީފައި

ްވާކަހަލަްަް ނޑަަކށް ްމައްސަލަގަ ްބޮޑު ނޑަެއޅިގެން ްކަ ްހަމަ ްމިއީ  715ގުޅޭނެ.

ްއެދިަޔްކަމެ ްފާްސވެގެން ްމިހާރު ްރައީސް، ްޢިްއޒަްތތެރި ްއަނެއްކަަމކީ އް.

ްއެް ްޙުސްނުއްސުޢޫދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްައއްުޑއަތޮުޅގެ އިޞްލާޙު،

9ްހުށަހެޅުއްވިްއިޞްލާުޙގައިްމިޮއންނަނީ،ްމިހާރުްއެކުލެވިފަިއާވްޑްރާފްޓްގެް

ްއެހެންވީ ްއިޞްލާޙުކުރުން. ްމިާވޮގތަށް ްތިީރގަިއ ްމާއްދާ ްވަނަ ވަަނ9ްްމަ،

ް ްނިމުނީ. ްފާސްވެ ްހުރިހ9ްްާމާއްދާ ްހުރި ްފަހަތަްށ ްމީގެ ްމާއްދާގެ  720ވަނަ

ް ްނޫން. ްޮއވެގެންެނއް ްެއއްެޗއް ްވަކި ްެއއީ، ްބާޠިލްވީ. ވަނ9ްްައިޞްލާޙެއް

މާއްދާްއެކުަގއިްއޮންނަންވީްޮގތްްމިހާރުްފާސްކޮށްްނިމިފައިްމިއޮތީ.ްދެން،ް

އެއްްނުގެެނވޭނެ.ްދެން،ްއެހެންްވަނަްމާއްދާއަށްްއިތުރުްބަިއބައިްމިހާރަކ9ްު

ްހުޅުއްަވއިދެްއވީަމް ްމަނިކުފާނު ްމަގެއް ްހުަށހެޅޭނެ ްއިޞްލާޙު ގޮތަކަްށވެސް

 725ްހުށަހަޅައިގެންްބަޙުސްކޮށްފައިްގެންނާނީ.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަްތތެރިްރައީސް.ް

ް

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރަކަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެން ްދެން ްމި ްވިދާުޅވަްންއަޅުަގނޑު އެްއެޗއް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްހިތަށްއަރާ ްއަުޅަގނޑު ްކުީރަގއި ްއެރުވުުމގެ ފުރުޞަތު
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ްަރއްިޔތުން،ްމިބާބުގެް ްވެރިކަމާއި ްއަމިއްލަ ްދަޢުަލތާ ްމިބާބުގެ  730ބަލައިލަންވީއޭ

ްމާއްާދ11ްް ްއޮތް ްފާސްކުރަން ްއަޅުަގނޑުމެން ްދެން، ްމާއްދާ. ވަނަ

ްއިސް ްދީނަކީ ްދަޢުލަތުގެ ްދިވެހި ްއެހެންކަމަށްވަންާޏްމިއޮންނަނީ ލާމްދީނޭ.

ްއަުޑއައްަސވާ،ް ްނޫެޅވޭނެ. ްދަޢުލަތުގައި ްިދވެހި ްމި ްނުެވއެއް އިސްލާމަކަށް

އިހަށްްމަޑުކުރަްއވަްބައްލަވާ.ްމިހާރުްއެްެއްޗެއްްދަންނަވާްިނމުނީމާ،ްއެއަށްް

ްއެބައޮތޭ.ް ްިމހެން ްމީގަިއވެސް ްމިދެންނެވީ، ްައޅުަގނުޑ  735ވިސްނާަވޑަިއގަތީމާ

ްކޮންމެހެން ްފުރުޞަތެްއްްދެން، ްމެންބަރުންނަްަކަށް ްޢިއްޒަތްތެރި އެ

ްދެންެނީވް ްައޅުަގނޑު ްނޫންތޯ. ްުނދަންނަވަމެއް ްނާރުވާނަމެކޭ އަޅުަގނުޑ

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރު ްެދން، ްއެބައޮތޭ. މިހެންވެސް

ްއެހެންނޫންނަމަް ްމަޑުކޮށްލީ. ްމި ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންެވގެންތާ ފާހަގަކުރެްއވީ،

ް ްހަމަ ްގެްނދަންވީނޫންތޯ.ްއަޅުަގނޑު ްދާގޮތަށް ނޑު ްުގަ ްއަޅު ްނޭހޭނެއޭ  740ވޯޓަށް

ްވިސްނުްން ްމިއާމެދުަގއި ްމަޑުކޮށްލާފައި ްނުހަދާ ްއެްެހެން އެހެންނޫންތޯ.

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމީަގއި ްނޫނިއްޔާ ްވިސްނާލާަފއި އަޅުަގނޑުމެން

ްކަމަށްވަންާޏް ްޙާސިލްވެގެންދާ ްމިއިން ްމަޤްޞަދު ްބޭނުންވާ ޙާސިލްކުރަން

ނޑުްމިްހިތަށްއަރަނީ.ްދެން،ްކޮންމެއަކަްސްްކޮންމެހެންްއެ ލާޒިމްތޯއޭްއަޅުގަ

ްފައިސަލްް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމުލަކުގެ ްއާެދ، ްދަންނަވާލާަފއި،  745އެވާހަކަ

ްނަޞީމް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއަޅުަގނުޑްްފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްފަިއސަލްް ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި  750ްޝުކުރިއްޔާ

ްްްނަޞީމްްާވހަކަެދއްކެުވން: ްމި ްމިހާރު ްނުކުރަން ްދެކުނުބުރ9ްްީޤަބޫލެއް ްތިލަދުންމަތީ ްމާއްާދއަށް ވަނަ

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްވޯޓަްށްهللا ްއިޞްާލޙަށް ްހުށަހެޅުްއވި ްއެ ނަޞީރު

ްަސއްތައިންަސއްަތް ްއަޅުަގނޑުމެންނަކީ ްއެހެންނަމަވެސް. އެހޭނެކަްަމަށް.

ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޤައުމަކަށްވީީތ ްސައްތައިންަސއްަތްމުސްލިމް ނަކީ

ްކަމެްެއް.ް ްިވސްނާލަންޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއީ  755މުސްލިމުންނަށްވީތީ

ްނުވަަތް ްނުެދވޭނެ ްޙުއްަދއެއް ްގޮތަކަށް ްެއއްވެްސ އަޅުަގނޑުމެންނަށް
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ްދިވެހިް ްމީހަކު ްބިދޭސީ ްނުކުރެވޭނެ ްޤަބޫލެްއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްނޫންް ްގޮުތގައި ްމުސްިލމެއްގެ ްހުންނާކަށް.ްރައްޔިތަކަްށވާއިުރަގއި ގޮތުަގިއ

ނޑުމެްނެގް ްއަޅުގަ ްވިސްނާ ްފުންކޮށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިކަމަށް އެހެންވީމަ،

ްހަމައެކަނިް ްމިީއ ްކަމަްށވަންޏާ ް ްނިންމައިފި ްގޮތެއް  760މިމަޖިލީހުން

ްމިް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްބަލާފަިއވެސް ްޮގތުގައި ްެއްގެ ްަވގުތެ އިސްތިސްނާ

ނޑު ްއަުޅގަ ްއިތުރުކޮށްެލވިދާނެކަަމށް ްއެހެންވީމަ،ްްއަކުރު ޤަބޫލުކުރަނީ.

ްއެވާހަކަްދަންނަވާލީ.ް

ް

ް765 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްީދނަކީްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްެްނބަރުް ްދަޢުލަތުގެ ްދިވެހި ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްއިސްލާމްދީނޭް

 770ކީްމުސްލިމުންްކަމުގަިއވުންްމިހެންްއޮތުމަކުންްދިވެހިްދަޢުލަތުގެްއެންމެންނަްަނޞީރުްވާހަކަެދއްކެުވން:هللاްޢަބްދު

ްދަޢުލަތެއް.ް ްިއސްލާމީ ްޕާކިސްތާނަކީެވސް ްއާދެ، ްނޫން. ލާޒިމެއް

ްކަންަތްއް ްއެތަންތާނގައި ްދަޢުލަތެއް. ްިއްސލާމީ ބަނގުލަދޭޝްއަީކވެސް

ްޚާއްޞަކަެމްއް ްވަރަްށ ްމިއީ ްއިނގޭ. ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ހުރިގޮތް

ްދި ްއާދެ، ްދިވެހިރާްއޖެއަކަށް. ްތަނަްަކަށްްއަޅުަގނޑުމެންފަދަ ވެހިރާއްޖެަފދަ

ްކުރީަގިއް ނުޑްދެޭކޮގތުގައި ްއެހެންވީމަ،ްއަުޅގަ ްމިއީ. ްމުހިންމުކަމެއް  775ވަރަށް

ްމިް ްއިސްކުަރންޖެހޭނީ ްކުރިން ްއިޞްާލޙަށްވުރެ ްފާސްެވގެންދިޔަ އެ

ްއިޞްލާޙު.ްޝުކުިރއްޔާ.ް

ް

ް

 780ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްދެންނެވެންް،ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ނަޑށް ްއަުޅގަ ްމިމައްސަލާަގއި ނޑު ްއަުޅގަ

ްއެހެންވީމަ،ްްޢައްާބސްްިއބްރާީހމްް ްދެން ްފާސްކޮށްފީމުއޭ. ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިމާއްދާ ްމިހާރު ްއޮތީ
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ްފާސްވެގެން.ްްްވާހަްަކަެދއްެކވުން: ްއިޞްލާެޙްއ ްއޮތް ްހުށަހެޅިފައި ްމާއްާދއަށް ްފާސްވީ މާއްދާ

ްއިޞްލާޙަ ްހުރި ްދެން ްވޯޓަކަްށްއެހެންވީމަ، ްއުސޫލެްއެގގޮުތން  785ކަށް

ނުޑްޤަބޫލުކުރަން.ްމީގައިްމިްހުަށހަޅުއްވާަފއިާވް ނޭއްސެވޭނެ.ްއެކަންްއަުޅގަ

ްނޫން.ް ްފުުރޞަތެއް ްވާހަކަދެްއކުމުގެ ްމައްސަލާގަިއ ްމި މިހާރު

ްހުށަހަޅުއްވާަފއިާވް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހދ.ެގ އެހެންނަމަވެސް،

ްމަޤް ްމަތިވެިރ ްވަރަށް ްެއހެންނަމަވެސް،ްއިޞްލާޙުަގއި ްެއއޮތީ. ޞަދެއްގައި

ްއެީއް ްުނުކރުއްވޭނެ. ްފާހެއް ްއައްަސަވއިގެން ްވޯޓަްށ ްިމވަގުތު ްއިޞްލާޙު  790އެ

ްޢަމަލުކުރަމުންދާް ްމިހާރު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޙަޤީޤަުތގައި ްެދކޭގޮތް. އަޅުަގނޑު

ްވާހަކަދެްއކީމު،ް ނޑު ްއަުޅގަ ްޖަލްސާގަިއވެސް ްއެ ްހެދިއިރު ޤާނޫނުއަސާސީ

ކަށްްއުފަންްޮކންމެްމީހަކީްދިވެއްސެކޭްއެހެންްއޮެވއްޖީިވްއާޔްދިވެހިްރައްޔިތަް

ްމިހާރުް ްއެހެންީވމަ، ްހިނގައިދާނެއޭ. ްރަނގަޅުނުެވ ްނަތީޖާ އޭގެ

ްރައްޔިތުންެގް ްދިވެހި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ  795އަޅުަގނޑުމެން

ްޙައްޤުް ްޤާނޫނީ ްމި ްގޮތް ްރައްޔިތުންެގ ްިދވެިހ ްތިބި ޕާސްޕޯޓްގައި

ްއެބަތިބިކަން.ްްލިބިގެންތިބި، ްމީހުން ްނޫން ްއިސްލާމުން އެހެންނަމަވެސް،

ްާފސްކޮށްފީިވއްާޔް ްމިގޮތަށް ްމިތާނގަިއ ްިމއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ އެހެންވީމަ،

ްއަުޅަގނޑުމެންނަށްް ްެއް ްބައެ ްއެތައް ްތެރެއިން ްރައްޔިތުންގެ ްދިވެހި މިހާރު

ނޑާެލވޭނީ.ްއެހެންވީަމ،ްއެކަ  800ންެވްސްއެމީހުންގެްރައްޔިތުންގެްޙައްުޤވެސްްކަ

ްހަދާް ްފަހުން ްައޅުަގނޑުމެްނ ްވިސްނާފައި ްވަރަްށ ނޑުމެން ްއަުޅގަ އެއީ

ްކަމެއް.ް ްގެންނަންޖެހޭނެ ްގޮތަކުން ްއެހެން ްކޮންމެވެްސ ްދަށުން ޤާނޫނެއްގެ

ބޭރުގެްބިދޭްޭސީެއއްްމިހާރުެވސްްޤާނޫނުގައިްއޮންނާނެްބިދޭސީއަކަށްްިދވެިހް

ންނާނެްމުސްލިމަކަށްްރައްޔިތަކަްށްެވވޭނީްއެްސިިޓަޒންޝިޕްްޤާނޫނުގަިއްއޮ

ްސަބަބުން،ް ްއުފަންވުުމގެ ްނޫްންމައްސަލައަކީ.ްމި ްެއއެއް ްވެވޭނީ.  805ވެގެންނޭ

ްއިސްލާމްދީންް ްއެބަތިިބ ްބަްަޔަުކ ްތިބި ްިލބިފައި ްޙައްުޤ ްރައްޔިެތްއގެ ދިވެހި

ްދިވެިހް ްެއމީހުންގެ ްކުއްިލއަކަށް ްއެމީހުން ްއެހެންވީމަ، ްމީހުން. ނޫން

ްެކނޭޑޮގތަށް ްަޙއްޤު ްމާއްދާއެްއްްރައްޔިތެްއގެ ްމިތަުނން ނޑުމެން އަުޅގަ

ްމިީއް ްއަޅުަގނޑު ްނޫން. ްފެންނަކަމެއް ްއަުޅަގނޑަށް ްެއއީ ފާސްކުރުންވެސް

 810ްހަމަގައިމުވެސްްއިސްލާމްދީނުެގްމައްސަލާަގއި...ް
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ް

ް

ނޑަށްްއިނގޭތޯ.ްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ،ްމިހާރުްސާފުވެއްޖެްައުޅގަ

ް

 815ްެގންދެވުން(ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށް

ް

ްވާަހަކްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްޤަޫބލުކުރާ ްމިގޮތް ނޑު ްއަުޅގަ ްމިކަުމގަިއ ްއެހެންނަމަވެސް،

ްދަންނަވަން.ްްޢައްާބސްްިއބްރާީހމްް
ްވާހަްަކަެދއްެކވުން:

ް820 

ް

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްތެރި ްބ.އަތޮޅުގެ ްއާދެ، ޢަލީްްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ.

ްފާއިޒް.ް

ް

ް825 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްިމްްމާޮޅސްމަޑުލުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރެޭވ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްޏ.އަތޮޅުެގްްްޢަލީްފާއިޒްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމައްސަްަލައެއް. ްމުހިންމު ްވަރަްށ ްއުޅެނީ ދިމާވެގެން

 830ފައިސަްލްނަޞީމްްއެްހުށަހެޅުްއވިހެންްމިއީްޚާއްަޞްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުް

ްމިއުޭޅް ްނުގެނެވިގެން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމި ްބައްލަާވ، ޙާލަތެއްކަމުަގއި

ްެއީއް ްހޯއްދެވުން ްގޮތެްއ ްކޮންެމވެސް ްގެެނވޭނެ ްީމގެތެްެރެްެއަްށ އަކުރު

ނޑަށްެވސްްފެނޭ.ްޝުކުިރއްޔާ.ް ްކުރަްއވަންވާނެްކަެމއްކަމަށްްައޅުގަ

ް

ް835 

ްނުކުތާ(ް)ނިޒާމާބެހޭ

ް
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ްިމމަޖިލީހަކުންނެއްްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްގޮުތގައި ްޤަބޫލުކުރާ ްއަުޅަގނޑު ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއެހެންްްްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްނޭހޭނެ. ްވޯޓަކަށް ްއިޞްލާޙަކަށް ްހުށަހެޅުއްިވ ޙުސްނުއްސުޢޫދު

ްރަ ްބަްއލަވާލަްއވާ ްމިދަންނަވަނީ ްބާބުެގްއަޅުަގނޑު ްމަޖިލީހުގެ  840އްޔިތުްނގެ

ްވަނަްމާއްދާ.21ްްއިޞްލާޙުގެް

ް

ް

ްކަމެއްނެްތްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދައްކަވާނެ ްދެން ްވާހަކަ ްއޮތް ްނިމިފައި ްމިހާރު އާދެ،

 845ްއެހެންނޫން...ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްއަޅުގަްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްނޫން ްމިީއްނޫން ްއިނގޭތޯ. ްައޑުައއްަސވާ ްެއއްެޗއް ްމިދަންނަވާ ްނޑު

 850ްަވރަށްްމުހިންމުްވާހަކައެއް...ްްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ް

ްއަޅުަގނުޑްްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދަްއކަާވކަްށ ްެއވާހަކަ ްއެހެންވީމަ، ްދެން ްނޫން، ނޫން

ް.ްފުރުޞަތެއްްނާރުވާނަން.ްއިީށނދެވަޑަިއގަންނަވާ

ް855 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ް.......21ބައްލަވާްަރއްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްބާބުގެްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް
ްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް860 

ް

ްއެއްޗެްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޮއތް ްފާސްވެފައި ްރަނގަޅަށް ްމިހާރު ްއްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ.

ްދިވެހިް ްނުވެވެްނޏަކާ ްމުސްލިމަކަށް ްއެްެހެންވީމަ، ކަްަމަށްވަންޏާ

ްމެންބަުރް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްނޫންތޯ. ްުނވެވޭެނއެްއ ރައްޔިތަކަްށވެސް

 865ްމުޙަންމަދުްސަލީމް.
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ްް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިމަްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާްމެްނބަރުް ްއަދި ްމަނިކުފާނަށްވެސް ްމިީއ ްރައީސް، ްޖިލީހަށްވެސްްޢިއްޒަތްތެރި

ްވަގުތުކޮެޅއްކަްންްމުޙަްނމަދުްސަލީމްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްޙުތޫރަތްތެރި ްވަރަށް ްމުހިންމު ްވަރަށް ްއޮތް  870އައިސްަފއި

އަޅުަގނުޑވެްސްޤަބޫލުކުރަން.ްއަޅުަގނުޑްއުންމީދުކުރަނީްމަިނކުފާނުްވަރަްށް

ްއޮްތް ްގޮސްފަިއ ްމި ްމިހާރު ްއަތްދަށުން ްވިސްނާަވޑަިއގެްނ ރަނގަޅަށް

ްޢަމަލީއެއްްކަން ްޙިކްަމތު ްކޮންމެވެސް ްއިއާަދވާނެ ްއަނބުރާ ްއަލުން ތައް

ްފަދައިްން ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ްމަނިކުފާނަށްވެސް ހޯއްދަވައިެދއްވުން.

ްރައްޔިތަކީް ްކޮންމެ ްދިވެހި ްއޮތުމަކުން ްއިސްލާމްދީނޭ ްދީނަކީ  875ދަޢުލަތުގެ

ްއެކަ ްެއޮގތަށް ްއަދި ްނުގެނެވޭނެ. ްމާނައެއް ްބުނުމުގެ ންްމުސްލިމެކޭ

ްމިދިޔަް ްއަތްދަށުން ްމި ްއެހެންކަމާއެކު، ްނުލެވޭނެ. ނިންމައެްެއްވެސް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްރަްއޔިތުން ްދިވެހި ްެގނެސް، ްއަނބުރާ ްއަލުން ކަންތައް

ްމިކަންް ްގޮަތކަށް ްނުކުރާނެ ްޝަކުވާ ްމަްއޗަށް އެންމެްެންގެ

 880ްނިންމާލަދެއްވުމަށްްއެދިްދަންނަވަން.ްޝުކުިރއްޔާ.ްް

ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްހަމަްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާްމެްނބަރުް ނޑު ްައޅުގަ ްދެްއވީތީ. ްފުރުޞަތެއް ްޝުކުިރއްޔާ ްރައީސް  885ްޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްއިާމދުްޞާލިޙްްާވހަކަެދއްކެުވން: ްިމ ްައޅުަގނޑު ްއާދޭހާއެީކގަިއ ްވަރަްށ ްއިޙްތިރާމާ ވަރަށް

ްފުވައްމު ްހަަމ ނޑު ްއަުޅގަ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ލަުކގެްމަޖިލީހަށް

ްއަޅުަގނޑަްށް ްފަދައިން ްވިދާޅުވި ްނަޞީމް ްފައިސަލް ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްމަރުޙަލާއަށްް ްތިބި ްއާދެވިފައި ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއެބަފެނޭ ހަމަ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއަނަދވަޅަކަްށ ްނުބައި ްވަަރށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ  890ބަލާއިރު

ްއެީއ، ްމިތިބީ. ްޙަޤީޤަތުގައި ްވެއްޓިފައި އަޅުަގނޑުމެްންްމިހާރު

ްދިވެހިް ްފާސްޮކށްފިން ްއަޅުަގނޑުމެން ްިއޞްލާޙުން ޙުސްނުއްސުޢޫދުގެ
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ްނުގެނެވޭނެެއވެ.ް ްނިގުޅަެއއް ްރައްޔިތުކަން ްދިވެހި ްކިަބއިން ރައްޔިތެްއގެ

ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަްށް ްިވޔަކަސް ްކްރިސްޓިއަނަކަށް ްމާދަމާ އެހެންވީމަ،ްއޭނަ

ްެއހެންވީމަ،ްއަ ްުނގެނެވޭނެ. ްނިގުަޅއެއް ްގޮތެްއްއެ ްކޮންމެ ނޑުމެންނަށް  895ުޅގަ

ްލިބޭނީް ްރަްއޔިުތކަން ްދިވެހި ްއެބަޖެހޭ ްލިަޔން ްމިތަނުަގއި ހަދާފައިވެސް

ްއެކަމުެގް ްމިއޮތީ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެެހންވީމަ، މުސްލިމަްަކަށްވެގެންނޭ.

ްބާްއވާފަިއް ްރިޒަރވޭަޝނެއް ްޚާްއޞަ ްއެެހންވީމަ، ްމިއޮތީ. ްފެނިފައި ޙައްލު

ްައއްަސވާ ްވޯޓަްށ ްދިވެިހްމިއަށް ނުޑްހަމަ ްއަުޅގަ ްފާސްކުރަން ްިމމާއްދާ ފައި

ނޑުްބޭނުންވޭ.ްޢިއްޒަްތތެރިްރައީސް،ް  900ހުރިހާްރައްޔިތުންގެްޙައްޤުަގިއްއަޅުގަ

ްއެކަންްކޮށްދެްއވާށޭްވަރަށްްއާޭދހާއެކުްމިދަންނަވަނީ.ް

ް

ް

ްޢިއްޒަްްސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާ ްއިނގޭތޯ ްފާހަގަކުަރއްވާ ްޕޮއިންޓް ްކުރުކޮށް ްމެންބަރު.ްއާދެ، ތްެތރި

 905ްއާދެ،ްމުޢިއްޒުްހއ.ގެްިޢއްޒަްތތެރިްމެންބަރު.

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްނަންބަރު ްއިޞްާލޙު ްަރއީސް، 19ްްޢިއްޒަތްތެރި ްވޯޓުދެއްީވ ްަވަނ9ްްއަށް

ްއިޞްްއަްޙމަދުްމުިޢއްޒުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެެހން ްހުށަހެޅިފައިާވ ްެއގޮތަްށްމާއްދާއަށް ްޤަބޫލުނުކުެރވޭތީ. ލާޙުތައް

ް ްއެހެންވީމަ، ްދެނ9ްްްމާނަކުރަންޖެހޭނީ. ްފާސްވުމުން ްމާއްދާ  910ވަނަ

ްދެން،ްައިދް ްކަމަަކށް. ްެއއްެސވިދާނެ ްވޯޓަށް ްުނކުރަން އަޅުަގނުޑްޤަބޫލެއް

21ްް ްފާސްެވއްޖިްއޔާ، ްއައްަސވަިއގެން ްވޯޓަްށ ްއިޞްލާޙަށް ަވަނ21ްްވަނަ

ްއަ ްވޯޓަްށ ްއަށް ް)ރ( ްކުރީަގިއްމާއްދާގެ ްފާްސެވއްޖިއްޔާ އްަސަވއިގެން

ް ްތަޢާރަޟްވާނ9ްްެފާސްވެފަިއވާ ްއާއި ް)ހ،ށ،ނ( ްާމއްދާގެ ވަނަ

ނަޑއެިޅގެން.ްޝުކުިރއްޔާ.ް  915ްކަ

ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް



 35 

ްޚިޔާލުފުޅުަގިއްްފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް ްގެންދަވާ ްއެފާޅުކުރަްއވަމުން ްމެންބަރުން  920ްޢިއްޒަތްތެރި

ްރަނގަޅަށްްްްދީދީްވާހަކަެދއްކެުވން:ްއިްބރާހީމް ްވަަރށް ްޙާސިލްކުރަްއވަންކަން ްމަޤްޞަދެއް ްކޮން ބޭނުންފުޅުވަނީ

ނޑަށްްިވސްނުނުްއެްއެޗްއް ނުޑްހަމަްއަުޅގަ އިނގޭ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްއަުޅގަ

ްރައީސް،ް ްޢިއްޒަްތތެރި ްމިކުރީ. ްބޭނުން ްމިފުރުަޞތު ދަންނަވާލަންވެގެން

ްބާބު ްމަޖިލީހުގެ ްއަޅުަގނޑުމެްންްރައްޔިތުންގެ ްފާސްކުިރއިރު އަޅުަގނޑުމެން

ްހުންނަންވާނެް ްގަިއަގއި ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިީލހުގެ ްރައްޔިތުންގެ  925އޮންނާނެ

ސިފަތައްްަކނަޑއަޅާފައި.ްޭއެގްތެރޭގަިއްއެބަބުނޭްިދވެހިްަރއްޔިތަކަްށވުން،ް

ްލިޔެފައިް ްެއހެން ްއެއްެޗއް ްއެހުރިހާ ްނުވުން. ްރަްއޔިތަކަށް ްޤައުމެއްގެ ބޭރު

ްމިިއްންްއަދި ްއެހެންވީމަ، ްމުސްލިމަކަށްވުން. ްލިޔެފީމު ނޑުމެން އަުޅގަ

ްކަމެއްް ްިވސްާނލަންޖެހޭ ްިމއީ ްދޭހަވަނީ. ްއެ ްއެއިްނ ްމާނައެއްތޯ ކޮންކަހަލަ

ްލިޔާކަމަށްވަންާޏް ްމިހެން ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިހާރު ްއެހެންވީމަ،  930އިނގޭތޯ.

ްއެއަށްްވިސްނާލަން..

ް

ްރައްޔިތުްނެގްޢިއްޒަތްްްސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާ ްިމއުެޅނީ ްހުށަހެޅިގެން ްމިއަށް ްމިހާރު ްމެންބަރު ތެރި

ްިދެވއްސަކަްށވުމުެގް ްމިއީ ްއިނގޭތޯ. ްނޫން ްވާހަކަެއއް ްކުރިމަތިލާ މަޖިލީހަށް

ްއާދެ،ް ްމިއަްނނަނީ. ްޝަރުތުތައް ްރައްޔިތަަކށްވުމުގެ ްދިވެހި  935ޝަރުތު.

ްކޮން ްފުރުޞަތަކަްށ ްއިތުރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްދެން ްމިހާރު މެހެން،ްއެހެންވީމަ،

ްމިް ްހަމަ ްއަނެއްކާ ްދެން ްފުރުޞަތެއް ްއިުތރު ްމި ނޑު ްއަޅުގަ މިދެން

ްފަސޭހަވާީން ްއެންެމ ްހޯދަން ްއޮޕީނިއަން ްމެންބަރުންގެ ްހުރިހާ މަޖިލީހުގެ

ްރ.އަތޮޅުެގް ްއެހެންނޫންތޯ. ްނޭހުން ްނުވަތަ ްއަހަން ްވޯޓަށް އަޅުަގނޑު

 940ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމީެގްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްއެދުނީ ްނުކުާތއަކަްށ ްނިޒާމާބެހޭ ްއަުޅަގނޑު ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްތިލަދުންމަތީްްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބޭނުންވޭ ްދަންނަވާލަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްކުރިން.  945ވަރަށް

ްދެކުނުްުބުރީްމެންބަރު...ް
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ް

ް

ްއެއްފަހަަރާކްޢިއްޒަްްސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާ ްމެންބަރުންނަކަށް ްހުރިހާ ްމެންބަރު، ތްތެރި

 950ްއަޅުަގނަޑކަށްްފުރުޞަތެއްްޭނރުވޭނެްއެހެންނޫންތޯ.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްނިޒާމާބެހޭްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްެނތޭ ްަމއްސަލަެއއް ނޑުގެ ްައޅުގަ ްދަންަނވާލަން، ްއަޅުަގނޑު

 955ނަޞީުރްهللاްނުކުތާްމިދަންނަވަނީ.ްތިލަދުންމަތީްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްޢަބްދުްްވާހަކަެދއްެކވުން:ްޢަލީްވަޙީދު

ް)ރ(ް ްއެީއްޑްރާފްޓްަގއިް)ހ،ށ،ނ(ްއޮތީަމްއިތުރު ް)ރ(ްައކީ ހުށަހެޅުއްވީ

ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވަީނ،ް ްޙުސްނުއްސުޢޫދު ްޚިލާފަށް ްއެއާ ްގޮތުން. އެްއގެ

(ް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންކަމުގަިއވާނަަމްސ.އަތޮުޅގެ ްއަށް. ހ،ށ،ނ(

ވާނެގޮަތކީްއަދިްއެްއިޞްލާުޙްފާސްވިޔަސްް)ރ(ްހުށަނޭޅޭެންގޮތެއްްނެތް.ް

ްހުށަހަޅާފައިް ްއިތުރުކުރަްނ ްޑްރާފްޓަށްވުރެ ްޙާލެްއަގއި ްެއްއވެސް  960އެ

ްއޮތީިވއްޔާްއިތުރު..

ް

ް

ްއިށީނދެވަަޑއިގެންެދއްްސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ްރިޔާ ްސާފުެވއްޖެ. ްއިށީނދެވަަޑއިގެންެދއްާވ.ްއާދެ، ވާ.

ްނާރުވާން.ް ްފުރުޞަތެއް ްމެންބަރަކަށް ްއިތުރު ްފަހަރަކަށް ްެދވަނަ  965އަޅުަގނޑު

ްއާދެ،ް ްމި. ްސިލްސިލާާދނީ ްމިއަދު ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވެއްޖިްއޔާ ދެން،

ްއަޙްމަދުްސުލައިމާންްމ.އަތޮުޅގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް970 

ްމިްްއަްޙމަދުްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރު ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެިރ ްރައީސް. ްޢިްއޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްއާދެ،

ްމުރުތައްދުވުުމެގްްްސުލައިާމންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއޭނަ ްރަްއޔިތަކަްށވެ ްިދވެހި ްމިާވގޮތަކީ މައްސަލާަގއި

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމިޖެހެނީ. ްގެންނަން ްމިމާއްދާ ްނުދިނުމަށް ފުރުޞަތު
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ްގެންނަންޖެހޭ ްއިޞްލާުޙްްމިމާއްދާ ްކުރީުދވަހެްއގައި ްސަބަބަކީ، މައިަގނޑު

ްއިސްލާީމް ްވިދާުޅވި ްބަންޑާރަނާއިބު ްދަޢުލަތުގެ  975ހުށަހަޅުއްވަމުން

ނޑާކަްށް ްއަތްކަ ްމީހާ ްަވއްކަންކުާރ ްތަންފީުޒކުރުމުގަިއ ްުޙކުމް ޝަރީޢަތުގައި

ްނަންބަރުް ްމި ްނުނިމެނީސް ްވަިކގޮތަކަށް ްއެމާއްދާ ްނުޖެހެއޭ. އަދި

ް ްދެން،ްދޫކޮށްލައިފިއްޔާ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްވިހައެއް ްބޮޑު ްވަރަށް އެއީ

ްއަޙްމަުދް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްްްތެރި ްހއ.ގެ ްދެންމެ ްނުކުާތއަކީ އަނެއް

ްއެހޭނެ.ް ްވޯޓަށް ްމިއަށް ްނޭހޭނެއޭ. ްވޯޓަްަކަށް ްމިއަްަކަށް ްވިދާޅުިވ  980މުޢިއްޒު

ްއަކަށް.ް ް)ރ( ްއޮްތ ްއިޞްލާޙު ްމި ްމިގޮތަށް. ްއަްއސަވާަފއި ްއެބަހުރި އެއީ

ްންވީމަ،ް)ރ(ްައކަށްްެއްއސެވީ.ްޝުކުިރއްޔާ.ްއެހެ

ް

ް

 985ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއެކަންްއަޅުަގނޑުްނިންމާނަންްއިނޭގތޯްކޮންމެވެްސްްްސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްފުރުޞަތު ްއެ ނޑު ްއަޅުގަ ްދެވަނަފަހަަރށް ްއާދެ، ގޮތަކަށް.

ްދަންނަވާލެވިް ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްނާރުވާނަމޭ ްެއހެންނަމަވެސް،ްމެންބަރަކަށް އްޖެ.

ްެއް ްހަމަ ްއެހެންވީމަ،ްައޅުަގނޑު ްވިދާޅުވޭ. ްއެބަ ްމެންބަރު ްހުށަހެޅުއްވި މި

ްވަރަށްް ްއަުރާވނަން ްގޮތުން ްފުރުޞަތެއްގެ ްދެވަނަ ްމެންބަރަށް ޢިއްޒަތްތެރި

 990ްނަޞީރު.ްهللاްކުރުކޮށްްވިދާުޅވެދެްއވާތި.ްޢަްބދު

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްރައީސް.ްްބަރުްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްެންް ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްބޮޑަށް ްވަރަށް އާދެ،

 995ްރައްޔިތުންގެް

ްކުރިމަތިލުމުގަިއްްަނޞީރުްވާހަކަެދއްކެުވން:هللاްޢަބްދު ްމެންބަރަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްބާބުގައި މަޖިލީހުގެ

ްަރއްޔިތަކަްށވުމުންް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއޮތުމަުކން މުސްލިމަކަށްވުން

ްކޮ ްެީއްމުސްލިމަކަށް ްއެ ްެއއްގޮަތކަށްވެސް ްނުޖެހޭ. ްވާކަށް ންމެްެހެން

ްޭއެގް ްއަދި ްދަންނަވަން. ްއަޅުަގނޑު ްނޫންަކމަށް ްވާަހކަފުޅެއް ރަނގަޅު

ްޢައްބާސްް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްގދ.ގެ ްދަންނަވަނީ ްއަުޅގަނު  1000އިތުރުން



 38 

ްގޮތުަގިއް ްޤަބޫލުކުރާ ްައޅުަގނޑު ްވާހަްަަކފުޅަކީވެސް ްއެވިދާޅުވި އިބްރާހީމް

ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއްްރަނގަޅު ްއަޅުަގނޑުމެން ްއާދެ، ްނޫން. ވާހަކަފުެޅއް

ްޤާނޫނެއްް ްެއއްެވސް ްމާއްދާެއއް ްއެްއވެސް ްޚިލާފަށް ޤާނޫނުއަސާސީާއއި

ްއެހެންް ްނޫން ްސިޓިޒަންޝިޕެްއ ްނިންމާފައި ްބަޔާންކޮށް ނުހެދޭނެކަމަށް

 1005ްޤާނޫނެއްގަިއވެސްްަބޔާނެއްްުނކުރެވޭނެ.ްޝުކުިރއްޔާ.ް

ް

ް

ް()ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ

ް

ްގޮްތްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްދިމާވެފަިއވާ ްމިމައްސަލަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުރިްއޔާ  1010ްއާދެ،

އަޅުަގނޑުމެންްވިސްނާލީމާްިއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެްމިްމައްސަލައަށްްވޯޓަްށްްޢަދްނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ްިޢއް ްހދ.އަޮތޅުގެ ްއެއީ ްރަނގަޅުކަން. ްއެންމެ ްމެންބަރުްއެހުން ޒަްތތެރި

ްލިޔެަފިއް ްއޮްތއިރު ްލިބިވަޑަިއގެންފައި ްްޑރާފްޓް ްއޮތީ މަސައްކަތްކުަރއްވާަފއި

ްެދްން ްއިތުުރކުރައްވަން. ްައކުރެްއ ްއިތުރަށް ްބަދަުލގަިއ ްގެ ް)ހ،ށ،ނ( އޮތް

ްއަރާފަިއވާް ްލިޔުްއވުުމަގއި ްއިޞްލާުޙ ްފޮނުވި ްމިޑްރާފްޓަށް  1015އެމަނިކުފާނަށް

ްލި ްތަޖުރިބާ ްނުވަތަ ްސަބަބުްންދިމާވިކަމެއް،ްއޮޅުމެއް ްނެތުމުގެ ބިވަަޑއިގެން

ްއެމަނިކުފާުން ްހަމައެކަިނ ްއޮތީ. ްިލޔެވިފަިއ ްއަކުރު ްތިން ފުރަތަމަ

ްމީަގިއް ްއެހެްނވީމާ، ްެއކަނި. ްއެްއ ް)ރ( ްމިއޮތީ އިތުރުކުރަްއވާފަިއ

ް)ރ(ް ްވަނިކޮށް ްއިތުރުކުރަްއވާފައި ްއެމަނިކުފާނު ްމިފެންނަނީ އަޅުަގނޑަށް

 1020އެހެންވީާމ،ްއަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރާްގޮތުަގއިްމިޙާލަތުގަިއްްއެއްްއިތުރުކުރަން.

ް)ރ(ްއަށްްވޯޓަށްްއެއްެސވޭނެ.ްޝުކުރިއްޔާ.

ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1025 

ްބޭނުންވަނީްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްދަންނަަވން ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްމިއަުދ ނޑު ްއަުޅގަ .`ް
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ްފާސްނުކޮށްފިކަމަްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްމިރާއްޖޭގަްމިމާއްދާ ްވެއްިޖއްޔާ ްދީންތަކަށްްށް ްތަފާތު އި

ްަރއްިޔތުންްްއުޅުމުގެް ްއަތޮުޅގެ ނޑުެގ ްައޅުގަ ްލިބިގެންދާނެ. ފުރުޞަތު

ްއެދޭގޮެތއްނޫންް ްރަްއޔިތެއް ްއެްއވެސް ްމިރާްއޖޭގެ ްއެީއކީ. އެދޭގޮެތއްނޫން

ނޑަށްްއެފުުރޞަތުދެއްވާޭށ.ް ނުޑްމިބުނަނީްއަޅުގަ  1030އެީއކީ.ްއެހެންވީމަ،ްއަުޅގަ

ްނޫޅެވޭނެގޮަތްށްއަޅުގަް ްދީނަކަށް ްއެހެން ްމިރާއްޖެ ްބޭނުންވޭ ނޑު

ްމިތިބަް ްމިމަޖިލީހުގައި ްމިއަދު ްމިކަންނުކޮށްފިަކމަށްވެއްޖިްއޔާ މިކަންކުރަން.

ްމިކަން...

ް

ް1035 

ްއިނގޭޯތ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބަޙުސެއްނޫން ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްވި ްެއއްެޗްއ ްބަޙުސަކަށްްފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްމި ްނިމުނީ. ދާުޅވެލެްއވީމަ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއއ.ެގ ްރަނގަޅެއްުނވާނެ. ްގެންދިަޔއީމަ ގެންދަާވގޮތަށް

ްވިދާޅުވަްނވާީން ްކުރުކޮށް ްވަރަށް ްއިބްރާހީމް. ްމަޖުދީ ްމުޙަންމަދު މެންބަރު

 1040ްއިނގޭތޯ.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްރަީއސް،ްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްކުރުކޮށްްް`. ްަވރަށް ްއުޅުނީ ނޑު ްއަުޅގަ

ްމިކަްންްމުޙަްނމަދުްމަުޖދީްއިްބރާީހމްް ްއެފާަހގަކުރީ ްވަޙީދު ްޢަލީ ްެމންބަރު ްރ.އަތޮުޅގެ  1045ްދަންނަވަން.

މަނިކުފާނުްކުރައްވަންޖެހޭނެގޮްތ.ްއެއީް)ރ(ްެއއްްއިތުރުކުރަްންއެއޮތީްހަަމްްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްހުށަހަޅު ްބުނުްއވާފައި. ނަޑއެިޅގެން ްމިމަޖިލީހުންްކަ ްއޮީތ ްެއކަން އްވާފައި.

ްބަލައިގެންފައި.ްއެހެންކަމުން....

ް

ް1050 

ްމިހާރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިނގޭތޯ. ްނިމުނީ ްމިހާރު ްއިށީނެދވަަޑއިގެންެދްއވާ. އާދެ،

ްވިދާުޅވާންް ްޮޕއިންްޓ ްބޭނުންވާ ްުކރުކޮށް، ްދެންެނވިން އަޅުަގނޑު

ްއާދެ ްކީްއވެ. ްއެނިގވަަޑއިނުގަންަނވަނީ ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާެގް،

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްއަނިލް.ް
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ް1055 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުރިްއޔާ ްއަޅުަގނޑުމެްނ9ްްއާދެ، ްމާއްދާ ްވަނަ

ްދެންްމުޙަްނމަދުްއަނިލްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްފާސްކޮށްފައި. ްމިއޮތީ ްޢިއްޒަތްތެރިްްމިހާރު ްވަރަށްގިަނ ްމަޖިލީހުގެ މި

ްތެރޭަގިއް ްމިމާއްދާެގ ްއެދިވަަޑއިގަންަނވާ ްއެބަ  1060މެންބަރުން

ްވަނީނަމަް ްއެހެންކަމަށް ްޮއންނަންޖެހޭނެކަމަށް. "މުސްލިމަކުކަމުަގއިވުން"

ްކޮންމެް ް"ދިވެހި ްމިދެންނެވިގޮތަށް ްއެމާއްދާ ްހުށަހަޅަން ްއެބަ އަޅުަގނޑު

ްމުސްލިމެއްކަމުް ްމިބާބުގަިއްރައްޔިތަކީ ްމާއްދާެއއް ްއޮންނަ ގަިއުވން"ްއެގޮތަށް

ްނުވަަތް ްފޮނުއްވާެދްއވުމަށް. ްކޮމިޓީއަްށ ްޑްރާފްިޓންގ އިތުރުކޮށްދެްއވުމަށް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްޝުކުިރއްާޔ ްެނގުމަށް. ްޯވޓެއް ްމިހާރުވެސް  1065މިމަޖިލީހުގައި

ްރައީސް.ް

ް

ް

ްިޢއްޒަތްެތރިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޅުަގނުޑްްއާދެ،ްޝުކުިރއްޔާ ްމިހާރު ްއާދެ،ްދެން މެންބަރު.

ްމިކަންް ްވަުގތުނުދީ ްސަމީރުގެ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި  1070ހއ.ގެ

ްމިހާރުް ްެއކަމަކު ްމިއަުރވަނީ. ްފުރުޞަތެއް ްއިތުުރ ނޑު ްއަުޅގަ ހުއްޓާލީމަ

ްވިދާޅުވާންްބޭނުންފުުޅވާްެއއްެޗއްްހަމަްވަރަށްްކުރުކޮށްްވިދާުޅވެދެްއވާތީ.

ް

ްކުތާ()ނިޒާމާބެހޭްނު

ް1075 

ްވަރަށްކުރުޮކްށްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްވަރަށް ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްަރއީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްއާދެ،

ދަންނަވާނީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރީއސް،ްފުރަތަމަްކަމަކީްދިވެހިާރއްޖޭަގއިްޤާނޫނުްްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން:

ްޤާނޫ ްއެއްވެސް ްޚިލާފު ްއިސްލާމްދީނާ ްަފހެއްނުކުރެވޭނެ.ްބުނާގޮތުން ނެއް

ްޝަރުތުތަކުެގް ްމީހެއްގެ ްކުރިމަތިލާ ްަމޖިލީހަށް ްަރއްޔިތުންގެ އެާއއެުކގައި

ްމިއާއެކުަގިއް ްހަމަ ްދެން ްއެބައޮތް. ް"މުސްލިމަކުކަުމގަިއވުން"  1080ތެރޭގައި

ްކަމަކުްން ްނިންމާފައިވާ ްކުރިން ްއެބަބުނޭ ްަގާވއިދުަގއި ްއޮތީ ދަންނަވާލަން

ްތަޢާ ްކަމަކަށް ްނިންމާ ްމައްސަލަެއްއްފަހުން ްއައިްސގެްނ ރުޟްތަކެއް
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ްއެޙައްުޤް ްރުޖޫޢަުކރެވިދާނޭ.ްއެހެންވީަމ،ްމަނިކުާފނަށް ްއަލުން ދިމާވެއްޖިްއޔާ

ްލިބިގެންވޭްއަލުންްމިކަންކަންްގެންގޮސްްރަނގަޅުކުރުުމގެްާބރު.ް

ް1085 

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވަރަށްބޮޑަްށ ްވިސްނާދެްއވީތީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްެއކަން ޝުކުރިއްާޔ.ްއާދެ،

ްއާދެ،ްލ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޢީމް.

ް

 1090ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ނުޑްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްއަުޅގަ ްމިހާރު ްދެން ްޤަބޫލުކުރެވެނީ ްހަަމ ްައޅުަގނޑަްށވެސް ްއާދެ،

ްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްވަރަށް ްއެދުނީ ްއަްސލު ްނުކުތާއަކަށް ްއެކަމަުކްނިޒާމީ ކުރިން.

ްބަޔަށްް ްއިތުރުުކރުމުގެ ްއެއް ް)ރ( ްޙަޤީޤަތުގަިއވެސް ްހަމަ މިމައްސަލާގައި

ްރައްޔިތުްން ްމެޖޯރިޓީގެ ްމިޤައުމުގެ ްައއްަސވާދެްއވަންޖެހޭނެ.  1095ވޯޓަށް

ްރައްޔިތުންނަްށް ްމިޤައުމުގައި ްދީނެއް ްނޫން ްއިސްލާމްދީން ބޭނުމެއްނުވޭ

ްމީހުންގެ ްބައެއް ްއެހެންނަމަވެްސ ްއެކަހަަލްްތިބޭކަށެއް. ތެޭރގައި

ްރޭވުމެއްެގް ްއެހެންވީމަ، ްެއކަށީގެްނވާކަމެއް. ްހުރުމަކީ ޝުޢޫރުތަކެއް

ްމަޤްޞަދެއްް ްބޭނުްނާވ ްބަޔަކު ްކަެމއްކޮްށގެން ްމިކަހަލަ ތެރޭގަިއވެސް

ްއަމާންކަްން ްއަމަން ްމިޤައުމުގެ ްނުދިނުމަށްޓަކައި  1100ހާސިލްވިޔަ

ްމުިހން ްވަރަށް ްމިއީ ްމަޤްޞަުދގަިއ މުކަމެއްކަމަށްްރައްކާތެރުކުރުުމގެ

ްބާުރް ްއިްޚތިޔާރާއި ްލިބިވަޑަިއގަންނަވާ ްމަނިކުފާނަށް ދަންނަވަމުން

ްމިކަންވާެނގޮްތް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ބޭނުންކުރައްަވއިގެްނ

ްހައްދަވައިެދއްވުން...

ް1105 

ް

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު. ްޢިއްަޒތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ އާދެ،

ްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަރީފް.ޢިއްޒަތް

ް
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 1110ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްެއީއްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްދަންނަާވލުމެއް. ްހަމަެއކަނި ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްމިމާއްދާެގްްއަްޙމަދުްަޝރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމިބަިއ ްނުެވވޭނޭ" ްދިވެހިަރއްޔިތަކަްށ "މުސްލިމަކަށްމެނުވީ

ްއަށްްހިމެނޭނެގޮތެއްްހައްަދވައިެދއްވުންްއެދި.ްޝުކުިރއްޔާ.ތެރެ

ް1115 

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްހަމަ ްައޅުަގނޑު ްކުުރކޮށް ްމާްއާދ99ްްވަރަށް ްވަނަ

 1120ްންްހަމަްދަންނަވާލަންވެގެން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސަށްްމިަވގުތުްބޭނުންކޮށްލަމުޙަްނމަދުްރިޔާޟްްވާހަަކެދއްކެވުްނ:

ް

ް

ްޢިްއޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރ.އަތޮޅުގެ ްޙަމީދު ްޝާހީން ްދަންނަވާާލނީ ްައޅުަގނޑު އާދެ،

ްފައިނަލްކަމަްށް ްއެންމެފަހުގެ ްމިއީ ްއަރުވާނަން ްއެއްފުރުޞަތު މެންބަރަށް

 1125ްއަޅުަގނޑުްނިންމާލަން.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްދަންނަވާނީްްތުުރބުރީްެމންަބރުްމާޮޅސްމަޑުލުްއުް ްައޅުަގނުޑ ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްއަޅުަގނުޑްްްޝާހީންްަޙމީދުްާވހަކަެދއްކެުވން: ްވޯޓުަލއްާވށޭ. ްވިސްނަވާަފއި ްަވރަށް ްވޯޓުލައްާވއިރު  1130މެންބަރުން

ްޙުސްނުއްސުޢޫދުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްައއްުޑއަތޮުޅެގ ްކުރީަގއި މީގެ

ްއެހެްނވީމަ،ްހުށަހެޅުމަ ްއެނގޭ. ްދިމާވާނެކަން ްމިހެން ްނުލަން. ްވޯޓެއް ށް

ނޑުެވްސް ްައޅުގަ ްވޯޓުަލއްވާ. ްިވސްނަވާފައި ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެީއް ް"މުސްލިމަުކކަމުަގިއވުން" ްއެހުށަހެޅުްއވުމުަގއި އެްއވެްސގޮތަކަށް

ްޭއގަިއް ްއެހެންނަމަެވސް ްރަނގަޅުކަެމއްހެން. ްީހވަނީ  1135އަޅުަގނޑަށް

ްގޮތްތަކަކަްށްމެރިޓަކަ ްތަފާތު ްމިހާރު. ްމިވާހަކަދަްއކަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ށްނޫން



 43 

ްއަޅުަގނުޑް ްއެވާަހަކ ްއެހެންވީމަ، ްކަމަކުނުދާނެހެން. ހައްދަވަިއގެން

ްދަންނަވާލީ.ް

ް

ް1140 

ްތަކުރާރުކޮްށްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްމެންބަރުްނ ްބަެއއް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަެނއްާކވެސް ްމިހާރު އާދެ،

ްނިންމާނީްއެދިަވޑަިއގަން ނޑު ްއަޅުގަ ްމިކަން ްކިހިނެއްތޯ ްދެން ނަވަނީ.

ްމިހާރުް ްދެން ްމޫސާމަނިކު. ްމެންބަރު ްިޢއްޒަްތތެރި ްލ.އަތޮުޅގެ އިނގޭތޯ.

ްކުރީގަިއް ްހަމަ ްރަޝީދު ްރިޔާޟް ްެމންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ތ.އަތޮޅުގެ

ނޑުް ްއަުޅގަ ްއެހެްނވެ ްދައްކަަވއިފި. ްާވހަކަފުޅު ްމިކަމާބެހޭގޮތުން  1145އެއްފަހަރު

ްވަރަށްްކުރުކޮށްްއެްއޗެއްްވިދާޅުވެެދްއވާފައިްނިންމަވާލަދެްއވާށޭ.ްދެންނެވީ

ް

ް

ް

 1150ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމާއްދާއަށްްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫާސމަނިކުް ނުޑ ްއަުޅގަ ްކުރީގައި ްބޭނުމީ ްދަންނަވާލަން ްއަޅުަގނޑު

ްއެހެންނަމަވެސްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހަނދާނެއްނެތް. ްނަންބަރުތައް މާއްދާެއްއްްއަކުރުތަާކއި

ނުޑް ްއަުޅގަ ްައއްސަަވިއގެންވެްސ ްވޯޓަށް ްައކުރަކަްށ ްޮއއްާވ އޮތްގޮތަށް

ްނިންމެވީް ްމަނިކުފާނު ްއެހެންނަމަވެސް ްޖައްާސފައި. ްއެމައްސަލަ  1155އޮންނާނީ

ްއެހުްން ްވޯޓަށް ްއަކުރަކަްށ ްމި ްމިއަދުވެސް ްއެހެންވީމަ، މައްސަލަެއއްނޫނޭ.

ްބޭފުޅުން ްބައެއް ްދެން ްމައްސަަލެއއްނޫން. ްތިބެގެންްއެއީ ްދަރިން ްކާފަރު ގެ

ނޑުް ްއަުޅގަ ްތަންފީޒުކުރުަމީކ ްެއގޮތަށް ްކޮންމެހެން އެކަން

ްދިވެިހް ްމީހަކަށް ްކޮންމެ ްއުފަން ްަރއްޔިތަކަށް ްދިވެހި ބޭނުންވާކަމެއްނޫން.

ްހަމަް ްތިބެންޖެހޭނީ ްދަރިންވެސް ްއުފަންވާ ްއަިދ ްވެވޭީނވެސް  1160ރައްޔިތަކަށް

ްދަންނަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްގޮުތގައޭ ްމައިންބަފައިންެގްއިސްލާމުންގެ ްއެީއ ވާނީ.

ްވާޖިބެއް...

ް

ް
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ްއިށިނދެވަޑަިއގެންދެްއވާ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެން ްމިހާރު ްއިށިނެދވަަޑއިގެންެދއްާވ.  1165އާދެ،

ްޏ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްމަޞީޙް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ނޑުެގ...هللاްއާދެ،ްޢަބްދުްهللاފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްޢަްބދު  1170ްމަސީޙްްމުޙަންމަދުްއަޅުގަ

ްމަީސޙްްމުަޙންަމދުްވާހަަކދއްެކވުން:

ް

ް

ްމަސީޙް.ްއާެދ،ްމަޢާފްކުރައްވާ.هللاްއާދެ،ްޢަބްދުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1175 

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ނޑުމެންްމިތެދުވީްއެްއޗެއްްދަންނަވަން.ްޢިއްޒަތްްهللاފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްޢަްބދު ްތެރިްރައީްސ،ްއާދެ،ްައޅުގަ

ްބައެއްފަހަުރްްމަީސޙްްމުަޙންަމދުްވާހަަކދއްެކވުން: ްމިއީ. ްނުކުތާއެއް ްވިސްނާަލންޖެހޭ ްފުންކޮށް  1180ވަރަށް

ނޑުމެންްއަތްދަށުންްކަންތަްއތައްްދާގޮތް... ްއަވަްސއެރީމާެވސްްޭއގައިްއަުޅގަ

ް

ް

ްމެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިނގޭޯތްމިއުޅެނީ ްއަވަްސއަރަިއގަެނގެންނެްއނޫން ންބަރު

ްިމް ްމިގޮތަކަށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއުޅޭނަމަ ްައވަސްއަަރއިގެން  1185އެްއގޮތަކަްށވެސް.

ްަްށް ްއަޅުަގނޑަ ްޚިޔާލު، ްމެންބަރުންގެ ްތިޢިއްޒަތްތެރި ބަޙުސް

ނޑުްފުރަތަމަވެސްްދެންނެވީް ނުޑްމިއިނީ.ްއަޅުގަ ނޭނގިގެންނެއްނޫންްއަުޅގަ

ްއަހަންް ްވޯޓަށް ްމެންބަރުންނަށްްމިއަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ޖެހޭނޭ.

ްއަަހންޖެހޭނެކަމަށްް ްއެހެން ްައުޑއެއްެސވިންތޯ. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާތޯ.

ްމެންބަރުންގެް ްޢިްއޒަތްތެިރ ްއެހެންނަމަވެސް ްދަންނަވާފަިއ،  1190އަޅުަގނުޑ

ްގޮތުްން ްދިނުމުގެ ްއިޙްތިރާމް ްރެސްޕެކްޓާއި ްބޭފުޅުންެގ ްިތޔަ އޮޕީނިއަން،
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ްމިގެންދަނީ ްއެހެންްއަޅުަގނުޑ ްައވަސްއަަރިއގަނެެގންނޭ ްެއްއޮގތަކަށްވެސް .

ނޑުްހިތްހަމައެއްނުޖެހޭްއިނގޭތޯ.ް ްވިދާޅުވީމަްއަުޅގަ

ް

 1195ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްއަަވސްއަރަިއގެން،ްްهللاފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްޢަްބދު ްނަން ްއަޅުަގނުޑގެ ްދެންނެީވ ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ،

ްވިދާޅުެވވުނީ.ްްދއްެކވުން:މަީސޙްްމުަޙންަމދުްވާހަކަް ްރައީސަްށ ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުބައިޮކށޭ ްނަން އަޅުަގނުޑގެ

ްއެހެންވީމަ،ްެއވާހަކަްދަންނަާވލީ.

ް1200 

ް

ްއެދެންްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަޢާފަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްރަނގަޅަށް. ްތިވިދާުޅީވ އެހެންކަމަށްވަންޏާ

ްއިނގޭތޯ.

ް

 1205ް()ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން

ް

ްުއޅުނީްްهللاފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްޢަްބދު ްދަންަނވާލަން ްއާދެ،ްއަުޅަގނޑު ްަރީއސް. ްއެހެންވީމަ،ްިޢއްޒަތްތެރި

ވަނަްާމއްދާގެްދަށުންްމަޖިީލހުގެްރައީސަްށ،99ްްމިހާރުްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްްމަީސޙްްމުަޙންަމދުްވާހަަކދއްެކވުން:

ްބާރުަތކެއްް ްވަރަށްބޮޑެތި ްަރއީަސށް ްމަޖިލީހުގެ ދެއްވާަފއި.ްްޚާއްޞަ

ްމިހާރުް ްމަޖިލީހުން ްމި ްމިހާރު ނުޑމެން ްއަުޅގަ  1210ޓެކްނިކަލިޓީައކުން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްެއީއ ްއެއްލާލުމަކީ ްމައްސަލަ ްއުޅޭ މިހުށަހެޅިގެން

ްއެހެންް ްނުކުތާއެއް. ްމުހިންމު ްވަރަށް ްމިީއ ކޮށްގެްނވާނެކަމެއްނޫން.

ް ްޙިމާޔަތްކުރާނެ ްިއސްލާމްދީން ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްމުހިންމުްމިދެންނެވީ އެންމެ

ް ްއެެހންވީމަ، ްމިދައްކަނީ. ްއިސްލާމްދީންްވާހަކަ ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ

ނޑުމެން...ހި  1215ްމާޔަތްކުރާނެްއެންމެްމުހިންމުްވާހަކަްއަުޅގަ

ް

ް

ްޕޮއިންޓްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްުހރި ްފާހަގަކުރައްވަން ްމިހާރު ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ްފާހަގަކުރެިވއްޖެްއިނގޭތޯ.
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ް1220 

ްމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން()ނިޒާ

ް

ްއެބައޮޭތްްهللاފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްޢަްބދު ްަރީއސަށް ްިޢއްޒަތްތެރި ްއެހެންވީމަ، ްއާެދ، ްރަީއސް ްޢިއްޒަތްތެރި

ްކުރެއްވުުމެގްްމަީސޙްްމުަޙންަމދުްވާހަަކދއްެކވުން: ްމިކަންތައް ްދަށުން ްގަާވއިދުގެ ްޤާނޫނާ ްހަމަ އެފުރުޞަތު

ްއެހެންވީމަ ްކޮށްލަންވެގެްން،ްފުރުޞަތު. ްއަންޑަަލއިން ްޮބޑަށް ްއެވާހަކަ  1225ހަމަ

ްޝުކުރިްއާޔް ްދަންނަވާީލ. ްއެދި ްފުުރޞަތަކަށް ްމި އަޅުަގނުޑވެސް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ނުޑްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޅުގަ ްަހމަ ްއާދެ، ްއިނގޭތޯ. ްބައްލަވާ ްނުގެންދަަވ ްއެހާދިުގކޮށް އާދެ،

ްޢިއްޒަތްތެރި ްފުރުޞަތެއްްްމާލެއަތޮޅުގެ ްދީދީއަށް ްއަޙްމަދު ްމާރިޔާ  1230މެންބަރު

ްއިބްރާހީމްް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްޏ.އަތޮުޅގެ އަރުވާަފއި،

ނޑުްއަރުވާނަްނ.ް ްދީދީއަށްްއަުޅގަ

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1235 

ްއަޅުަގނޑުްމާލެއަޮތޅުްމެްނބަރުްާމރިޔާް ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެްންޝުކުރިއްާޔ

ްއެްއޗިިހްްްއަްޙމަދުްދީދީްާވހަކަެދއްކެުވން: ނޑުމެންްނަންބަރުތަކުގެްތަރުތީބުއާއި ކުރީަގއިްނިންމައިފީމުްއަުޅގަ

ްޙަޤީޤަތުގަިއް ްއިޞްލާޙަކީ ްއެހޭ ްމި ްމިހާރު ްފަހުންކަމަށް. ނިންމާނީ

ްލިޔެފަިއް ް)ނ( ް)ށ(، ް)ހ(، ްއޭގައި ްދެން ްއިތުރުކުރުން. ނަންބަރެއް

ްއޭް ްރަނގަޅަށްްއޮތްކަމުަގިއވިޔަސް ްވަަރށް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްރޫޙް ްެއ  1240ގެ

ްމާއްދާތަްއް ްބަެއއް ްއެހެން ްކުރީގަިއވެސް ްމީެގ ްައޅުަގނޑުމެން އެނގޭ.

ްދިމާނުވާނެ.ް ްކޮންމެހެން ްހުންނައިރު ްރެފަފެންސް ްއެހެން އަހައިފީމު

ްެއް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޭއގެފަހުން ްއެއްބަްސވީމު ނޑުމެން ްއަުޅގަ އެހެންވީމަ،

ްނިން ްމިމާއްދާއަށްްވަިކގޮތަކަށް ްދަުށން ްއެއުސޫުލގެ ްއެހެންވީމަ، މާނީކަމަށް.

ނޑުްއެވާަހކަްދަންނަވާލީ.ް  1245އެއްެސވިދާނެކަމަށްްައޅުަގނަޑށްްފެންނާތީްއަޅުގަ

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސްްދެއްވިްފުރުޞަތަށް.ް

ް
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ް

ްޢިއްޒަތްތެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމާލޭގެ ްދެން ްމިހާރު ްއެހެންވީމަ، ްމުޙަންމަދުްއާދެ، ްމެންބަރު ރި

 1250ްޝިހާބުްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަުތއަރުވާނަން.ް

ް

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް...ްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް
ްްޝިހާބުްާވހަކަެދއްކެުވން:

ްމުޙަންމަދުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންަބރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްޏ.ައތޮޅުގެ ްމަޢާފްކުރައްވާ. ނޫން

ްދީ ްޢިއްޒަތްތެިރްއިބްރާހީމް ްމާލޭގެ ްއޭގެފަހުން ްދެންނެވީ. ނުޑ ްއަޅުގަ  1255ދީއޭ

ްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްޝިހާބު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ް1260 

ްޢިއްޒަތްެތިރްްފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް ްދެޭކގޮުތގަިއ ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްއެްއިްބރާހީމްްދީދީްވާހަކަެދއްކެުވން: ްއަޅުަގނޑުމެްންމެންބަރުން ްކޮންމެހެންވެސް ްމިއީ ްފަދަިއން ވިދާޅުވާ

ްހަމައެކަނިް ްބޭނުންވަނީ ްމީގައި ްބައެއް. ްހިމަނަންޖެހޭ މިޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްބަޔާންކުރުން.ް ްނުެވވޭނެކަްނ ްދިވެިހރައްޔިތަކަްށ ްމެނުވީ މުސްލިމަކު

ނުޑމެންްމީގައިްބަޔާންކުރަްނވާނެަކމަށްްމިތަނުންް  1265ްއެހެންވީމަ،ްއެހެންްއަުޅގަ

ްފާސްކުރީމަްއެނިމުނީ.ްޝުކުރިއްޔާ.

ް

ް

ްމެންބަރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަްތތެރި ްމާލޭގެ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްާޔ އާދެ،

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަްތތެރި ްވ.އަތޮުޅގެ ްއޭގެފަހުން ްދެން ްޝިހާބު.  1270މުޙަންމަދު

ްައޅު ްދެން ްފުރުޞަތުއަރުވާފައި. ނޑު ްއަުޅގަ ްނިޒާރަށް ްދެްންމޫސާ ނޑު ގަ

ްމިޖެހެނީް ްފުރުޞަތުއަުރަވން ްއެހެންވީމަ ްމެންބަރުންނަށް ހުރިހާ

ްއެހެންނޫންތޯ.ް

ް

 1275ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(
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ް

ްއަޅުަގނުޑވެްސްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުްޝިާހބުް ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްވާހަްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބޭނުންވި ްދަންނަވާލަން ްމެންބަރުްހަމަ ްޢިްއޒަތްތެރި ްފުަވއްމުލަުކގެ ކަ

ްމިތަނުގަިއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެވިދާުޅވީ. ްދީދީ ްއިބްރާހީމް މުޙަންމަދު

ްިމް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިވިދާުޅވަނީ ްބޭފުޅުންވެސް ްހުރިހާ ްހަމަ  1280ވާހަކަދެްއކެިވ

ްމިހެންް ްނުެވޭވނޭ" ްިދވެހިރައްޔިަތކަށް ް"މުސްލިމަކަށްމެނުވީ ބޭނުންވަނީ

ްއަޅުަގނޑުމެްންމިޤާނޫނުއަސާސީ ަގއިްއޮންނާށޭ.ްއެހެންކަމަށްވަންޏާްެއގޮތަށް

ްއަދިް ްމިހާރު. ްމިހާރުވެއްިޖއްާޔ ްފާސްކުރެވިދާނެ. ްަވގުތެްއަގއި ކޮންމެވެސް

ްއެްއވެްސް ްމިިއން ްފަހުން. ްފަހުންވެއްޖިްއޔާ ދިރާސާކުރެްއވުމަށްފަހު،

ްނިންމިކަމުގަިއވިަޔސް ްކޮންމެގޮްަަތކަށް ނުޑގެ ްއަުޅގަ  1285.ްމައްސަލަެއއްނެތް

ްިމް ްމިއަދަށް ްިމއަދުން ްޤާނޫނުއަސާސީ ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ އެހެންވީމަ،

ްއިތުރަށް،ް ްދިމާލަަކށް ްރަނގަުޅވާ ްއެންމެ ްއެހެންވީމަ، ނިމެނީކީނޫން.

ްއަޅުަގނަޑްށް ްކުރެވިދާެނކަމަށް ްމިކަންތައް ްއިތުރުކޮްށގެންވެްސ މާއްދާއެއް

ްފެންނަްވާހަކަްދަންނަވަން.ް

ް1290 

ް

ނޑުްދެންްނާރުވާނަން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: އާދެ،ްމިހާރުްނިޒާމީްނުކުތާއަށްްފުރުޞަތެއްްއަޅުގަ

ްމިހާުރް ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްނިމުނީ. ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހިސާބުން ްމިހާރު ދެން

ްދެންނެވިގޮތަްށް ްކުީރގަިއވެސް ްނިްނމައިފިން.ްއެއީ ްއަހާގޮތަށް ްވޯޓަށް މިއަށް

ްދަންނަވާް ްއާދެ، ްއަހާނަން. ްވޯޓަްށ ްއަޅުަގނޑު ްވޯޓަށްްމިމާއްދާ  1295ލަދެއްވާ

ް ްމި ްހަމައެކަނި.19ްްއެހުމަށްޓަކައި ްވަކިން ް)ރ( ްމާއްދާގެ ަވނަ

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްއާެދ،ްމާލޭގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަްޙމަދުްއާތިފް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1300 

ް

ްޑްރާްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުްއާތިފްް ްއެެހން ްމިމާއްާދގަިއ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްފްޓެްއްޝުކުރިއްާޔ
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ްފެންނަނީ.ްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ނަޑށް ްއަޅުގަ ްއަހަންޖެހޭނެކަމަށް ްވޯޓަށް ްދެން ހަދައިގެން

ްހަމައެކަނިް)ރ(ްއަށް..

ް1305 

ް

ްވޯޓަްށްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ްއަުޅގަ ްއިށިނދެވަަޑިއގެންދެއްާވ. ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި އާދެ،

ްދެން ްއެހެންވީމަ، ްނިންމައިފިން. ްބަދަލެއްްްދަންނަވަން ްއުސޫލު މި

ްވޯޓުދެއްވާެނގޮތަަކްށް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުކުރާނަން. އަޅުަގނޑު

ްއެބަް ްމިހާރު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއާދެ، ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(  1310ވޯޓުދެްއވާ.

ް ްޤާނޫނުައާސސީގެ ްަވކިން، ް)ރ( ްެއ ްއިނގޭތޯ. ވަަނ99ްްތައްޔާރުކޮށްލަން

ނޑަށްްލަފާދެއްވިެހންްއަޅުަގނުޑްމާއްދާގެްދަށުންްތިޔަްބޭފުޅުންްހަމަްއަޅުގަ

ް)ރ(ް ްެއ ްއަަހއިގެންކަމަްށވާތީ ްމިގޮތަށް ްކުރިއަށްގެންެދޭވނީ ްމަޖިލިސް މި

ވަކިކޮށްލާަފއިްައޅުަގނޑުމެންްއެބަްސަރިކޔުލޭޓްކޮށްލަން.ްޯވޓަށްްއަހާނެގޮްތް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްދެން ްމިހާރު ްއަހާނަން. ްޯވޓަށް ްައޅުަގނޑު  1315ދަންނަވާލާފައި

ނޑުްކުރިއަށްްމިދަނީ.ްމާއްދ9ްްާއެހެންވީމަ،ް ވަނަްމާއްާދޭއ9ްްއިގެންްައޅުގަ

ްއުތުރުބުރީެގް ްއަރިއަޮތުޅ ްއެބައޮތް ްއިްޞލާޙެއް ްއަދި މިދެންނެވުނީ،

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޒުބެއިރުްވިދާުޅވަނީްއެްިއޞްލާޙުްއަނބުރާް

ްގެންދަވާްވާހަކަތޯ.ްއެހެންތޯ،ްގެންދަވާްވާހަކަ.ް

ް1320 

ްއިނގޭތޯ.ްްންަބރުްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެ ްބުނެފިން ްގެނަިއވާހަކަ ްއަނބުރާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއާދެ،ްޝުކުިރއްޔާ.
ްިއރުްވާހަަކެދއްކެވުްނ:އަްޙމަދުްުޒބަ

ް

ްއާދެ،ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ް)ަވގުތުކޮޅަަކށްފަހު( ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަްތތެރި ްުޝކުރިްއޔާ އާދެ،

 1325ހުށަހެޅުމުގެް)ރ(ްއެކަިންއަޅުަގނޑުމެންްމިހާރުްއެްސަރކިޔުލޭޓްކޮށްލަނީްއެ

އިންގޮތް.ްެއއީްމިހާރުްމިްހަމަްކޮންމެގޮތަކަްށވިަޔސްްމިއަށްްއެބަޖެހޭް)ރ(ް

އެއްްއިތުރުކުރަންްހުށަހަޅުްއާވފައިްއޮތީ.ްކުރީަގއިް)ހ(،ް)ށ(،ް)ނ(ްހަމަް

ްފާސްވުން.ް ްފާސްވެގެންިދޔަ ްދެންމެއަކު ްއޮތީ ްމައްޗަށް ްއަކުރުގެ ްތިން މި

ނޑުްމިއަށްްވޯޓަްށްއެހެންވީމަ،ްމީަގއިް)ރ(ްއެ އްްއިތުރަށްްއޮންނާތީްއަުޅގަ

 1330އަހާލަންޖެހެނީ.ްދެންްއެހެންީވމަ،ްެއއްގޮަތކަށްވެްސްއިތުރަްށްނިޒާމީްނުކުާތް
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ްމެންބަރުންް ްިޢއްޒަތްތެިރ ްމިމައްސަލާގައި ްފެންނަނީ އަޅުަގނޑަށް

ނުޑް ްއަޅުގަ ްކުިރއަށްމިދަނީ. ްވޯޓައިގެން ްމިހާރު ނޑު ްއަުޅގަ ނުންނެގެވުން.

ްދަންނަވާލަ ްދެން ްނިޒާމ11ްްީން ްއާދެ، ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދެން ްމާއްދާ ވަނަ

ްނުކުތާއެއްްލ.އަތޮުޅގެްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޢީމް.

ް1335 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިެނީގްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްނުުކތާއެއް ްނިޒާމީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ްއާދެ،

ްމޫވްމަންޓްްްވުން:ނަޢީމްްވާހަަކދެއްކެް ްމިއޮްތ ްމިަވގުތު ްތެރޭގައި ްމަޖިލީހުގެ ްމި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްނަގަިއގެންެވްސް ްަވގުތުކޮެޅއް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ  1340ގެއްުލވާނުލަްއވާށޭ.

ްމެނުީވް ްވޯޓުެނގުމަށްފަހުގައި ްމައްސަލާގައި ްއިތުރުކުރުމުެގ ް)ރ( މިމާއްދާގެ

ްދަންނަ ްއަޅުަގނުޑ ްނުގެންެދުވމަށް ްކުިރއަށް ްބޭނުންވަނީ.ްއިތުރަށް ވާލަްނ

ްދީނާއިް ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްމައްސަލައެއް. ްބޮޑު ްޤައުމީ ްވަރަށް މިއީ

ނޑުމެންްއަންނަންްއޮތްްީޖލާއިްގުޅުންހުިރް ގުޅުންހުރިްމައްސަލަެއއް.ްއަުޅގަ

 1345ްމައްސަލަެއއް...

ް

ް

ްަދްއކަވާފަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކުރީގަިއވެސް ްމިހާރު ްއިށިނދެވަަޑއިގަންަނވާ. ްހުރިްއާދެ، ިއ

ްދަންނަވައިފިން.ް ްއެވާހަަކ ނޑު ްއަުޅގަ ްނުކުާތެއއްނޫން. ްނިޒާމީ ްއެީއ ވާހަކަ.

ްތިވިދާޅުީވ.ް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެއިންެޓއިންކުރަނިޮކށް  1350އެގޮތަށް

ްތަކުރާރުކޮށްެވްސް ްހަމަ ްދެން ްޝުކުިރއްޔާ. ވަރަށްބޮޑަށް

ްމާ ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމީ ްމިހާރު ްދެން ްއާދެ، ލޭެގްހަނދާންކޮށްދެއްވީތީ.

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާޠިފް.

ް

 1355ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްހަމަޖެހޭނީްްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުްއާޠިފްް ްމިަކން ްހީވަނީ ނޑަށް ްރަީއސް.ްއަުޅގަ ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ
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ްޢަބްދުްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަނބުާރްهللاްދެން ްތިންްްއަކުރު ްއަނެއް ޢަލީ

ްޢަބްދުގެން ްމަޢާފްކުރައްވާ. ްހުށަހަޅުއްަވިއގެންހެން. ް)ރ( ްމި هللاްދަވާފައި

 1360ްވަނަްމާްއދާގައި....9ްނަސީރު.ްއެހެންްހައްދަވަނިކޮްށ،ްއެހެންނޫނީްމިް

ް

ް

ްެއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިނގޭތޯ. ްނުޖެހޭނެ ްގެންަދވާކަށް ްއެތިްނއަކުރު ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ތީްފާްސކުރެވިފައި.ްއެހެްނވީމަ،ްފާްސުކރެވިފައިްއޮްތްތިންއަކުރުްމިހާރުްއެއޮ

ްނޫން.3ްް ްނޫން، ްއަކުރެއް، ްއެންމެ ްނުޖެހޭނެ. ްގެންދަާވކަށް  1365އަކުެރއް

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްއިނގޭތޯ. ްނުޖެހޭނެ ްދަްނނަވަކަށް ްގެންދަވަން އަޅުަގނޑު

ްއޮީތް ްއިޞްލާޙު ްމި ްމިހާރު ްއެއީ ްނުޖެހޭނެ. ްގެންދަާވކަށް މެންބަރުވެސް

ްއާދެ،ްްހުށަހެޅިފައި ްއޮތީ. ްއެކަިނ ްއަށް ް)ރ( ްއެހެންވީމަ، އެހެންނޫންތޯ.

ްޙުސައިންްމުޙަންމަދު،ްއއ.ގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.

ް1370 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޙުސްނުއްސުޢޫދުްްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްރައީސް.ްސ.އަޮތޅުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި

ްނހުށަހަޅުްޙުަސއިންްުމޙަްނމަދުް ްމިއޮީތ ްފާްސވެފައި ްއެހެންވީމަ،ްް-އްވާ ް)ށ(،ް)ނ(. ް)ހ(، ްގެ

ްދެކުނުބުރީގެްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތިލަދުންމަތީ ްދެން ްނިމިފައި. ްމިއޮތީ ް)ނ( ް)ށ(،  1375)ހ(،

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިޞްލާޙުެގްهللا ްހުށަހެޅުްއިވ ނަސީރު

ްނޭއްސެވޭނީ ްވޯޓަްށ ްއަށް ް)ނ( ް)ށ(، ް)ހ(، ްއެހެންވީމަ، .ްތެރެއިން.

ްމިކަްން ްއިތުުރ،ް)ރ(ްއަށް ްހަމަ ް)ރ(ްއަށް ްރޫލިްނގްދެްއވާފަިއ އެގޮތަށް

ްއެއްެސވީމަްނިމޭނެ.ް

ް1380 

 

ްމިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެހެންނަމަވެސް ްދަންނަވާލައިފިން. ްއެހެްނ ނޑު ްއަުޅގަ އާދެ،

ްައޅުަގނުޑް ްއެނގިަވޑަިއގަތުމަށްޓަަކއި ްބޮޑަށް ްމެންބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްފޮނު ްދަންނަވާލަްންމި ނުޑ ްއަޅުގަ ްމެންބަރުންނަށް. ްޢިއްޒަތްތެރި ވާލަނީ

 1385އަމީންްޢާންމުްއަރިހުަގއިް)ރ(ްއޮތްގޮްތްދަންނަވާލަދެްއވުމަށް.ްތިލަދުންމަތީް
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ްޢަބްދު ްެމންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީގެ ްމިހާރުްهللا ްއިޞްލާޙު ނަސީރު

ްމިކަރުދާސްްއަޅު ްއަުތަގއި ްމެންބަރުންގެ ްިޢްއޒަތްތެރި ްހީވަނީ ަގނޑަްށވެސް

ްބާއްވާަލްން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރެކޯޑަށްަޓކައި ްއެހެންނަމަވެްސ އެބައޮތްހެން.

ްއޒަތްތެރިް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްލ.އަޮތުޅގެްބޭނުންވާތީްމިގޮތަށްްމިހަދާލަނީ.ް

ްޝަހީ ްއިބްރާހީމް ްދެން ްނަސީމް، ްމުޙަންމަދު ްޭއގެފަހުން.ްމެންބަރު ްޒަކީ  1390ދު

ްވެސްްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރަކުްއެއްެޗއް..މިހާރުްއެއް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއެްއެޗްއްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްުކޑަުކޑަ ްއަޅުަގނޑު ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެްެރި  1395އާދެ،

ްދަންނަވާލާނަން.

ްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއިްބރާހީމް ްއެދެނަސީމް ްވަރަށް ނޑު ްއެދެީންައޅުގަ ްއަުޅަގނޑު ްއަުޑއެއްެސވުން. ްމަނިކުފާނު ން

ްނިންމެވުމަކީް ްނިންމަވާ ްއިންނަވަިއގެން ްގޮޑީގަިއ ްތިޔަ މަނިކުފާނު

ްގޮތަށްް ްބޭނުންވާެވސް ްއަޅުަގނޑުމެން ްއަދި ްސައްޚަ ޤާނޫނީގޮތުންވެސް

ް ްއިނގޭތޯ. ްހެއްދެވުން ްނިންމެވުމަކަށް ްދަންނަާވްް-1ނިންމަވާ  1400އަުޅަގނޑު

ްތަފްސީލުކޮ ްއެްއޗެްއ ްދަންނަވާނަން. ްކުރުކޮްށ ްއެހެންނަމަވެސް ް-1ށް

ްރޫލިންގެއްއް ްއެވިދާޅުާވގޮަތށް ްމެންބަރުން ްިގނަ ްތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްހުށަހެޅިފައިތޯް ްކިހިނެއް ްއޮތީ ްއިޞްލާޙު ްމި ްނެރުއްވާއިރުަގއި މަނިކުފާނު

ްމިް ްމަނިކުފާނު ްބަާލއިރުަގއި ްއެގޮތަށް ްަވކިންތޯ ްއަކުުރއަކުރު ްކޮންގޮތަކަށްތޯ

ްއަޅުަގނަޑކަށްް ްވިދާުޅވެއްޖެްއޔާމު ްއެްއެސވޭނެއޭ ްވޯޓަށް  1405އިޞްލާޙަށް

ް ްމިހާރު ްއެކަމަުކ، ްާވހަކައެއްހެނެއް. ްރަނގަޅު ްއެއީ ވަނ9ްްަހީއެއްނުވޭ

ްަގިއް ް)ށ( ްމާއްދާެގ ްއެ ްޚާއްޞަކޮށް ްފާސްވެގެންިދޔަގޮތުްނ މާއްދާ

ްރައްޔިތަކަށްް ްިދވެހި ްއެއީ ްދަރިއެއް ްޮކންމެ ްއުފަން ވާީތްދިވެހިރައްޔިަތކަށް

ްވެވިދާނެީތް ްދިވެހިަރއްޔިތަކަްށ ްމީހުންނަށްވެސް ްނޫން މުސްލިމުން

ް ްމަނިކުފާނަށް ްފެންނާތީ ްތަޢާރުޟުވާކަމަށް  1410ވަަނ99ްްޤާނޫނުއަސާސީާއއި

މާއްދާގެްދަށުންްލިބިދޭްއިޚްތިޔާރެްއގެްދަށުންްއެގޮތަށްްބަދަލުކުރަްއވަިއގެްން

ްވިދާޅުވެެދއްިވއްޔާް ްމަނިކުފާނު ްައއްަސވާކަމަށް އަޅުަގނަޑްށްްވޯޓަށް

ްމާްއދާތަކުގަިއވެްސް ްއަންނަ ްދެން ްވާނެގޮަތކީ ްދެން ްއެހެންނޫނީ ރަނގަޅީ.
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ް)ނ(ް ް)ށ(، ް)ހ(، ްބޭނުންފުޅުވެަވޑަިއގަންނަވާނެ ްމެންބަރުން ްހަމަ މިތާ

ްެއް ްެއހެންވީމަ، ްއަްއސަވަން. ްވޯޓަށް ްައަކށް ް)ރ( ްޮއވެފައި  1415އެހެން

ްިވދާ ްމަނިކުފާނު ްކްރިއޭޓްނުުކރައްވާށޭ. ޅުވެދެްއވާޭށްޕްރެސީޑެންސް

ްވޯަޓކަްށް ްގޮަތކަށް ްމިއޮތް ްމިހާރު ްމާއްާދއަްަކަށް ްމި ްގޮތުން އުސޫލެްއގެ

ނަޑއެިޅގެންް ްކަ ްޤާނޫނުއަސާސީާއިއ ް ްއެހެންނަމަވެސް، ނޭހޭނެއޭ.

ްމުސްލިމުންކަމަށްވާންޖެހޭތީް ްދިވެހިރައްޔިތުންނަކީ ްއަދި ތަޢާރުޟުވާތީ

ްއިޚްތިޔާރުް ްލިބިވަަޑއިގެންފަިއވާ ްމަނިކުފާނަށް ްމަނިކުފާނުްއެގޮތުން ްދަށުން  1420ގެ

ްމިކަންްކުރަްއވަނީއޭ.ްއެހެންޫނނީްއަޅުަގނޑުމެންނަށް....

ް

ް

ްއިށީނދެަވޑަިއގެންދެްއވާ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިށީނދެވަަޑއިގެންދެްއވާ. ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި

ްދަންނަވައިެގްންް ްެއވާހަކަ ނޑު ްއަޅުގަ ްއިނގޭތޯ. ްސާފުވެއްޖެ  1425މިހާރު

ްމިގެ ްމިްމިކުރިއަށް ްމިހާރު ނުޑ ްއަޅުގަ ްެއހެންނޫންނަމަ ންދަނީ.

ގެންދާނީނޫންތޯ.ްއަޅުަގނޑަށްްނޭނގިގެނެއްނޫންްއިނގޭތޯްިމއުޅެނީކީ.ްދެްން

ނޑަށްް ްއަޅުގަ ްތިގޮތަށް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންނަމަވެސް އެކަމަުކ،

ްއިޚްާލސްތެރިކަމާއެުކް ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑު އެލަފާދެއްވާތީ

ް ްއެްއޗެްއްޝުކުރުދަންނަވަމުން، ްކުރުކޮށް ްވަރަށް ްޒަކީ ްޝަޙީދު  1430އިބްރާީހމް

ްވިދާޅުވެެދްއވާ.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ނޑުެވސްްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްައޅުގަ ްދަންނަވާލާނަން. ްކުރުކޮށް ްވަރަްށ ްހަމަ ްއަުޅަގނޑު  1435ްއާދެ،

ްފިކުރުބޮުޑވެއްޖެްއިްބރާހީމްްަޝހީދުްޒަކީް ް ްބޮަޑށް ްވަރަށް ްހިތުގައި ްމިހާރުްްހަމަ ްިމަކމުގައި.

ްރައީްސެގްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެދެނީ ނޑު ްައޅުގަ ްާބވަތުން މިމައްސަލައިގެ

ވަނަްމާއްދާގެްދަށުްނ99ްްވަނަްާމއްދާގެ،ްޤާނޫނުއަސާސީގ99ްްެގަާވއިދުގެް

ްބާވަތުްން ްމީގެ ްދެްއވާކަމަްށވަނީިވއްޔާ ްރޫލިްނގެއއް ްރައީްސގެ ޢިއްޒަތްތެރި

 1440ެއއަކުރަކަްށްވޯޓެްއްެއއްެސވުމުގެްބަދަުލގަިއްޑްރާފްޓިންގްއެްިއޞްލާޙަްަށްް
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ްއަނިލްް ްމެްނބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ކޮމިޓީއަށް

ްމިއޮތީް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްބާވަތުން ްމައްސަލައިގެ ްމީގެ ހުށަހެޅުއްވިހެން

ްޑްރާފްޓިންގް ްއެަބއޮްތ ްއޭަގއި ްވެއްޓިަފއި. ނޑިަވޅަކަްށ ްދަ ްނުބައި ވަރަށް

ްއޭެގް ްައއްަސވަިއގެން ްވޯޓަކަްށ ްެގންދިއުމަށް ްމަްއސަލަ ްމި ކޮމިޓީއަށް

 1445ްމެޖޯރިޓީްލިބިގެން...

ް

ް

ްމިހާރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިށީނދެވަޑަިއގެންދެްއވާ. ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަޅުަގނުޑް ްމިހާރު ްިއށީނދެވަޑަިއގެންދެްއވާ. އިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްާވ.

ްމިހާ ްލިބިވަަޑއިގެންފަިއްދަންނަވައިފިން ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި  1450ރު

ްމިހާރުް ްމިދެންނެވީ. ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްމެންބަރު، ްޢިއްޒަތްތެރި އޮންނާނީ.

ްޤަބޫލުކުރާގޮތުަގިއް ްއަުޅަގނޑު ްގަާވއިދުަގއި ްމިދަންނަވަނީ އަޅުަގނޑު

ްއިޞްލާުޙް ްމި ްއަިދ ްތަންދޭތީއާިއ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްަގާވއިދުވެްސ މަޖިލިސްގެ

ްކުީރގައިްާފސްެވގެންދިަޔްހުށަހެ ްއޮތުމާއި ްއޮތްއިރުްމީގެް)ރ(ްއެހެން ޅިފައި

ނޑުްމިގޮތަްށްޤާނޫނީގޮތުންް  1455ފާސްވުމުަގއިްއެް)ރ(ްނެތުމާއިްއެކީަގއިްއަުޅގަ

ްމިަކންކުރެވޭނެކަމަްށް ްެއގޮތަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްވިސްާނވިސްނުމުަގއި އަޅުަގނޑު

ްވޯަޓށްއަ ްައޅުަގނޑު ްިމމާއްދާއަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްތިްފެންނާތީވެ ހަން

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންގެ،ްިގނަްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްދެއްވިްލަފާފުޅުެގް

ްމިހާރުް ްއެހެންވީމަ، ްނިންމީ. ނޑައަޅާ ްކަ ްމިގޮަތށް ްއެކީަގއި މަތިންނާވެސް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއިންނަންވީގޮތް ް)ރ( ްމި ްދަންނަވާލާނީ  1460އަޅުަގނޑު

ނޑު. ްއަުޅގަ ްވާނެކަމަށް ްފޮނުވިފައި ްެއްްމެންބަރުންނަށް މިހާރު

ނޑުްދަންނަވަީން ްއަުޅގަ ބައްސަވާެދއްވަނީ.ްއެހެންވީމަ،ްމިދަންނަވާލަދެއްވާށޭ

ްއާދެ،ް ްއެހެންނޫންތޯ. ްޖެހުނީ ްއިންަޓވަލްަގޑިެވސް ްއަހަން. ްވޯޓަށް މިހާރު

ވޯޓުނެގުމަށްފަހު.ްއާދެ،ްވޯޓުަނގާްނިންމާފައި.ްއާދެ،ްމިހާރުްމިދަންނަވާލަނީް

ްބަދަ ްއެ ްމިހާރު ްއިންނާނެގޮތް. ްމިވަނީ.ް)ރ( ްމިހާރު  1465ލުކޮށްލެވިފައި

ްމިނޫންް ްމިކަންކުރިަނމަވެސް ނުޑ ްއަުޅގަ ްިމޮގތަށް ްމިޙާލަތުަގއި އެހެންވީމަ،

އެހެންކަމެްއގައިްިމގޮތަށްްދިމާވާކަމެްއަގއިްއެޙާލަެތއްްދިމާީވމާްއަޅުަގނަޑްށް



 55 

ކަމެއްްނިންމަންްއެނގޭނީ.ްެއހެންނަމަވެސް،ްމިފަހަރުްއަުޅަގނޑުްިމގޮތަށްް

ްމިނިންމީ.ް
ް1470 

ް

ްޢަބްދުްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީ ްތިލަދުންމަތީ ނަޞީުރްهللا

ްއިބްރާހީމްް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްުއތުރުބުރީ ްހުވަދުއަތޮޅު ހުށަހަޅުއްވާ

ްޢަބްދު ްއިޞްލާޙު.ްهللاްޚަލީލު ް)ރ(9ްްތާއީދުކުަރްއާވފައިވާ ްާމއްދާއަށް ވަނަ

ްަރއްޔި ްދިވެހި ްއިތުރުކުރަން. ްއެއް ްމިމާއްދާެގ9ްް، ް)ރ(. ްމާއްދާގެ  1475ވަނަ

ްރައްޔިތަކަްށް ްދިވެހި ްމެނުވީ ްމުސްލިމަކަށް ްއޮތްނަމަވެސް ްއެހެން )ހ(

ްނުވެވޭެނއެވެ.

ް

ް

ްވޯޓުދެްއވުްންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮަތކަށް ްފެނިަވޑަިއގަންނަވާ  1480އާދެ،

ްއެދެން.

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 1485ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްނަޞީރު.هللاްތިލަދުންމަތީްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްޢަބްދުްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްهللا.ތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:ްހުވަުދއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްިއބްރާހީމްްޚަލީލުްޢަބްދު

83ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

78ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 1490ް-ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

2ްްްްްްކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ވަިކގޮތަ

ް

ް 
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ްއިންަޓވަލްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާެދ، ްފާސްވެއްޖެ. ްމިހުށަހެޅުން ްބަާލއިރު ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

ްއަރުވަން.ް ްވަަޑއިގެންެދއްވުްނ11ްްވަގުތު ްމެންބަރުން  1495ޖަހާއިުރްޢިއްޒަތްތެރި

ްއެދެން.
ް

ްް]ށ11.11ްްނ11.31ްްްއިންޓަވަލްް[
ް

ްއިީށނދެވަޑަިއގެްންްހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާ ނޑިކޮޅުަތކުަގއި ްގޮ ްމެންބަރުން  1500`ްޢިްއޒަތްތެރި

ް ްމިހާރު ްއެދެން. ްހާޒިރުެވވަަޑިއގެްނ61ްްދެއްވުން ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ދެއްަވއިފި.ްއާދެ،ްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުންްކާޑުކޮޅުތަްއްޖަްއސަވާލަދެްއވުްން

ްމެންބަ ްއެޢިްއޒަތްތެރި ްއަިދ ްަބއްލަވާެލއްވުްންއެދެން. ރެއްގެނަންފުޅުތޯވެްސ

ް ްދަންނަވާލާނަން ްމިހާރ23ްްުއެދެން. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙަށް ވަނަ

ް ްއަހަންޖެހެނީ. ްޢިއްޒަތްތެރ11ްްިވޯޓަށް ްއަތޮުޅެގ ްސ. ްމާއްދާއަށް  1505ަވނަ

ްޢާންމުގެް ްައމީން ްއެދެން ްއަޅުަގނޑު ްޮއތް، ްހުށަހަޅުއްވާފައި މެންބަރު

ްދަންނަވާލަދެ ްމީތި ްމެންބަރުންްއަރިހުން ްޢިއްޒަތްެތރި އްުވމަށް.ްއާދެ،ްބައެއް

ްއެބަް ްޢާންމު ްއަމީްނ ްހުރިކަމަށް ްނުޖެްއސެވި ްކާުޑކޮުޅ އަދިވެްސ

ްވިދާޅުވެެދްއވާ.ްބައްަލވާލަްއވާ.ް

ް1510 

ް

ްޢިްއޒަތްތެިރްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްައއްުޑއަތޮުޅގެ ްރަްއޔިތުން. ްވެރިކަާމއި ްއަމިއްލަ ދައުލަތާއި

ްޙުސްނުއް ްމެންބަރުްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި ްކޮޅުމަޑުުލގެ ްހުށަހަޅުއްަވއި ސުޢޫދު

ް ްިއޞްލާޙު. ްތާއީދުކުަރއްވާަފއިވާ ްޙަސަްނ ްރަޝީދު މިހާރުްޙުސައިން

ް ްޑްރާފްުޓގެ ްއިޞްާލުޙ11ްްއެކުެލވިފަިއވާ ްމިާވގޮތަށް ްތިީރގަިއ ްމާއްދާ  1515ވަނަ

ީކްވަނަްމާއްާދގެް)ހ(.ްދިވެހިްަދއުލަތުގެްދީނ11ްްަކުރުން.ްދައުލަތުެގްދީންް

ްޤާނޫނުތަކުެގް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްދީނަކީ ްއިްސލާމް ްއަދި އިސްލާމްދީނެވެ.

ްއިސްލާމްދީނުެގް ްދިވެހިރާއްޖޭަގިއ ް)ށ( ްމަޞްދަރެކެވެ. ނޑު މައިގަ

ްއަސްލަާކއިްޚިލާފުްއެްއވެސްްާޤނޫނެއްްނެހެދޭނެއެވެ.

ް1520 

ް
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ް.ްްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް1525 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްްޑުއަތޮޅުްމެންބަރުްޙުސްުނއްްސުޢޫދު.ްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު: ްއައް

ްކޮޅުމަޑުލުްމެންބަރުްޙުސައިންްރަޝީދުްޙަސަން.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

82ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 73ް1530ްވޯޓުްދެްއވީ:

1ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

3ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެން ްާއދެ، ްފާސްވެއްޖެ. ްމިހުށަހެޅުން ްނަތީޖާަގިއވާގޮތުން  11ް1535މިވޯޓުގެ

ްވަނަްމާއްދާއަށްްއޮތްްއިޞްލާުޙްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ް

ް

ް

ްޢިްއޒަތްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްދެކުނުބުީރގެ ްޢަީލްހުވަދުއަތޮޅު ްވަޙީދު ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ތެރި

ްއިބްރާހީމްް ްމެްނބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްުއތުރުބުރީގެ ްުހވަދުއަތޮޅު  1540ހުށަހަޅުއްވައި

ްޢަބްދު ްهللاްޚަލީލް ްަބސް. ްޤައުމީ ްއިޞްލާޙު. ވަަނ11ްްތާއީދުކުރަްއާވފައިވާ

ްބަހަކީްދިވެހިބަހެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެްަޤއުމީްއަދިްރަސްމީމާއްދާ.ް

ް

ް

 1545ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާ

ް

ް

ް
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ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް1550 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްހުވަދުއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްވަޙީދުްޢަލީ.ްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްهللا.ބްދުތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:ހުވަދުައތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްޚަލީލްްޢަ

83ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 39ް1555ްވޯޓުްދެްއވީ:

5ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

35ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްއޮްތްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެން ްއާދެ، ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްނަތީޖާަގިއވާގޮތުން  1560މިވޯޓުގެ

ްއަްށްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ްވަނަްމާއްދ11ްްާއިޞްލާޙުް

ް

ް

ްޙަލީމްްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޢަދުނާން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުީރގެ ހުވަދުއަތޮޅު

 1565هللاްހުށަހަޅުއްވައިްހުވަުދއަތޮޅުްއުުތރުބުރީގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު

އްދާ.ްަވނަްމ11ްާޖާބިރުްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާްިއޞްލާޙު.ްޤައުމީްބަސް.ް

ްއެންމެހަިއް ްރާއްޖޭގެ ްފަހެ، ްދިވެހިބަހެވެ. ްބަހަކީ ްަޤއުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްބަހަކީް ްާމދަރީ ްދަްއކާ ްވާަހކަ ްދިވެހިން ްދިރިއުޅެމުންާދ އަތޮޅުތަުކގަިއ

ްދިވެހިްބަހެވެ.

ް1570 

ް

ްއާދެ،ްފެނިވަަޑިއގަންނަވާްގޮަތކަށްްވޯޓުްދެްއވުންއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް

 1575ް]ވުންްވޯޓުދެއްް[
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ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްހުވަދުއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެންަބރުްޢަދުނާންްޙަލީމް.ްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްޖާބިރު.ްهللاްހުވަދުއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެންަބރުްޢަބްދުްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް1580 

83ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

49ްްވޯޓުްދެްއވީ:

6ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

23ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް1585 

ް

ްޑްރާފްްޓގަިއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާެދ، ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްނަތީޖާގަިއާވގޮތުން މިވޯޓުެގ

ްވަނަްާމއްދާ.11ްއޮތްގޮތްްދަންނަވާލަެދއްވުންްެއްެދެންް

ް

ް1590 

ްބަސް.ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޑ11ްްޤައުމީ ްާމްއދާ ްަޤއުމީްވަނަ ރާފްޓްަގއިާވްގޮތް.ްދިވެިހރާއްޖޭގެ
ްބަހަކީްދިވެހިބަހެވެ.

ް
ްް

 1595ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

 83ް1600ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

75ްްވޯޓުްދެްއވީ:

3ްްްްްްްވާ:ވޯޓުްނުދެއްް

1ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް
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ް1605 

ްރައްޔިތުްންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަމިއްަލވެރިކަާމއި ްދައުލަތާއި ްބަލާއިުރ ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

ް ްއާދެ،ްދެްނ11ްްމިބާބުގެ ްފާސްެވއްެޖ. ްގޮތަށް ްްޑރާފްޓްގަިއވާ ްމާއްދާ ވަނަ

27ްް ްއިޞްލާޙު ްމާއްދާއަށްއޮތް.12ްވަނަ ްއިޞްލާޙުްްވަނަ ފުރަަތމަ

ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.
ް1610 

ް

ްހުށަހަޅުއްވަިއްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްއަސްލަމް ްމުހަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި އަްއޑުއަތޮުޅގެ

ްތާއީދުކުރައްވާަފއިާވް ްޙުސްނުއްސުޢޫދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި އަްއޑުއަތޮުޅގެ

.ްދިވެހިްރާއްޭޖގެްޤައުމީްދިދައަކީްވަނަްމާއްދ12ްާއިޞްލާޙު.ްދިވެހިްދިދަ.ް

ްބަާޔންކުރެވިފަިއވާް ްގައި ް)ނަންބަރު( ްޖަދުަވލު ްޤާނޫނުއަސާސީގެ  1615މި

ްކުރެހުމުގަިއވާްދިދަެއވެ.

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަްަށްްވޯޓުދެްއވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1620 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްްޑުއަތޮޅުްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްއަސްލަމް.ްްްް:ހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު ްއައް

 1625ްއަްއޑުއަތޮޅުްމެންބަރުްޙުސްނުްއްސުޢޫދު.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

83ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

11ްްވޯޓުްދެްއވީ:

38ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

31ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް1630 
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ް

ްއޮތްްްްކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަ ްދެން ްާއދެ، ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްބަާލއިުރ ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

ް ްއިޞްލާޙ12ްްުއިޞްލާޙު ްއެެދން. ްދަންނަވާލަދެއްވުން ްމާއްާދއަށް ވަނަ

ް 28ްނަންބަރު ްމިއޮންނަނީ ްއާދެ،ްމީަގއި ްމިއޮތ12ްްް. ްމިހާރު ްމާއްދާ ވަނަ

ްއެހެން ްއާދެ، ްއެްއގެގޮުތގަިއ. ް)ހ( ްޢިބާރާތް ްމާއްދ12ްްާވީމަ،  1635ވަނަ

ްއާެދ،ް ްއެދެން. ްދަންނަާވލަދެއްވުން ްއޮްތގޮތް ްމާްއާދ12ްްޑްރާފްޓްަގއި ވަނަ

ް ްމިހާރު ްއެއީ ްމިދަންނަވާލަނީ. ްއަުޅަގނޑުމެން ްއޮްތގޮތް 12ްޑްރާފްޓްަގއި

ްގޮުތަގިއް ްެއއްގެ ް)ހ( ްބާއްވާފައި ްމިޢިބާރާތް ްއޮތްގޮތް ްމިހާރު ްމާއްދާ ވަނަ

ްމިހުށަހެޅުންއޮތީ ްއޮްތގޮްތްހަމަޖައްސަން ްޑްރާފްޓްގައި ްއެހެންވީމަ، .

 1640ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.

ް

ް

ްވާގޮތް.ްިދވެހިާރއްޖޭގެްަޤއުމ12ްްީދިވެހިްދިދަ.ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:ް ވަނަްމާއްދާ.ްޑްރާފްޓްަގއި

ްހުދުް ްހުންނަ ްމެދުަގިއ ްައކަެއްއގެ ްިދގު ްފެހިކުަލއިގެ ްއެކުލެިވގެންވަނީ ދިދަ

ްމިފެ ްރަތްކުލަިއެގްހަނދުފަޅިއަކާއި، ްހުންނަ ްބޭރުން ްއަަކއިެގ ްދިގު  1645ހި

ްބޯޑަރެްއގެްމައްޗަެށވެ.

ްް

ް

ްފެނިަވޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯޓުްދެްއވުންއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1650 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

83ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 77ް1655ްވޯޓުްދެްއވީ:

2ްްްްްްްދެްއވާ:ވޯޓުްނު

2ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
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ް

ް

ްރައްޔިތުްންްްރިޔާސަތުްނވާހަަކދެއްެކވުން: ްއަމިއްަލވެރިކަާމިއ ްދައުލަތާިއ ްބަލާއިުރ ްނަތީޖާއަށް  1660މިވޯޓުެގ

ވަނަްމާއްދާްޑްާރފްޓްގަިއވާްގޮތަށްްފާްސވެއްޖެ.ްއާދެ،ްދެްނ12ްްމިބާބުގެް

ްމ12ްާ ްޢިބާރާތް ްއޮތް ްމިހާރު ްމާއްދާ ްގޮތުަގިއްވަނަ ްއެއްގެ ް)ހ( އްދާގެ

ްއިޞްލާޙުް ްޮއތް ްއިތުރުކުރުން ްމިވާފަދައިން ްތިރީަގއި ހަމަޖައްސަވައި

ްދަންނަވާލަްދެއްވުންްއެދެން.

ް1665 

ް

ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްހުށަހަޅުއްވާ ްޒުބައިރު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްއުތުރުބުރީ މުލަކަތޮޅުްއަރިއަތޮޅު

ްތާއީދުކުރައްް ްއަޙްމަދު ްއަނީސާ ްމެންބަރު ްއިޞްލާުޙ. ވަަނ12ްްވާފަިއވާ

މާއްދާްމިހާރުްއޮތްްޢިބާރާތްްމާއްދާގެް)ހ(ްެއްއގެްގޮތުަގިއްހަމަޖައްސައި،ް

 1670)ހ(ްޤައުމީްދިދަިއެގްް-12ތިރީގަިއވާްފަދައިންްއިތުރުކުުރން.ްދިވަހިްދިދަ.ް

ްމިް ްހުންނަންވާނީ، ްހަނދުފަޅި ްއަދި ްކޯޑު ްކުަލ ްއަދި، ޑައިމެޝަންސްާއއި

ްގައިްބުނެފަިއވާްގޮތަށެވެ.2ްލުްޤާނޫނުއަސާސީގެްޖަދުވަ

ް

ް

ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެދެން. ްވޯޓުދެްއވުން ްގޮތަކަްށ  1675ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ

ްއާދެ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާެއއްްިއބްރާހީމްްޝަރީފް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްހީވަްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްމިފާސްވުމަށްފަހުްއާދެ، ްކުށެއްހެން. ްލިޔުމުގެ  1680ްނީ

ްއެއެއްނޫްންްްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްހީަވނީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ބަދަލުނުވާތީ.ް"ޑައިމެޝަންސް"ްއޮންނަނީ

ްވަރަްށް ްއިޞްލާޙުކޮށްދެއްަވއިިފއްޔާ ްމެންބަރު ްއެހުށަހެޅުްއވި ކަންނޭނގެ

ްކިޔާނީް ްީހވަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ް"ަޑއިމެންޝަން"ހެން އިނގިޭރިސްްރަނގަޅު

ްބަހުން.ް
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ް1685 

ް

ްމިދަންނަވާލަނީްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދަންނަވާލާނަން. ްނަތީޖާ ްވޯުޓެގ ނުޑ ްއަުޅގަ އާދެ،

ްދެންމެޔަކުްނެގުނުްވޯުޓގެްނަީތޖާ.

ް

 1690ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްއަރިއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޒުބައިރު.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްމުލަކަތޮޅުްމެންބަރުްއަނީސާްައޙްމަދު.ްދުކުރެްއވިްމެންބަރު:ތާއީ

ް1695 

82ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

72ްްވޯޓުްދެްއވީ:

13ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

14ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް1700 

ް

ްމިހުށަހެޅުންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބަލާއިރު ްނަތީާޖއަށް ފާސްވެއްޖެ.ްއާެދ،ްޢިއްޒަތްތެިރްްމިވޯޓުގެ

ްނާންނަް ްބަދަލެއް ްމިމާނައަށް ްއިބާރާތުގެ ްބަހުގެ ްތިފާހަގަކުރެއްވި މެންބަރު

ްކަންތައްތަްއް ްހުންނަ ްނުލިބޭގޮތަށް ްއުނިކަމެްއ ްކަމަކަށް އަދި

ްމެންބަރުންނަށްް ްތިޢިއްޒަތްތެރި ްފުރުަޞތު  1705އިޞްލާޙުކުރުމުގެ

ް ނޑު ްައޅުގަ ްކަމަށް ްލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެ ްދެން ްއާެދ، 13ްއުންމީދުކުރަނީ.

ްމެންބަރަކުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެްއވެސް ްއިޞްލާެޙއް ްމާއްދާއަށް ވަނަ

ްފެންނާކަށް.ްއެހެންވީަމ،ްޑްރާފްޓުަގިއް ްއަުޅަގނޑަށް ްނެތް ހުށަހަޅުއްވާފަެއއް

ްއޮތްގޮތްްދަންނަވާލަްދެްއވުންްއެދެން.ް

ް1710 

ް
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ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްފައިސާ. 13ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްރުފިާޔް. ްުޔނިޓަކީ، ްފައިސާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްއެވެ.ްމިރުފިޔާްއެކުެލވިގެްނވަީންސަތޭކަްލާރީގެްމަްއޗަށެވެ.

ް

ް1715 

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 1720ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

83ްްދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަ

81ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް1725 

ް

ްރައްޔިތުްންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަމިއްަލވެރިކަާމއި ްދައުލަތާއި ްނަތީޖާަގއިާވގޮތުްނ މިވޯޓުގެ

ް ްދެްނ13ްްމިބާބުގެ ްއާދެ، ްފާސްެވއްޖެ. ްްޑރާފްޓުގަިއވާގޮތަްށ ްމާއްާދ ވަނަ

ްއެދެން.ްްވަނ14ްަ ްެދއްވުން ްދަންނަވާލަ ްއިޞްލާޙު ްއޮްތ ާމއްދާއަށް

 1730ް.29ކަރުދާސްްނަންބަރުް

ް

ް

ްޢަބްދުް :ިއްއެވުވން  ިއާދީރމޭުޒން  ްމެންބަރު ްއުތުރުބުރީ ްހުވަދުއަތޮޅު ްހުށަހަޅުއްވާهللا ްޖާބިރު

ްސަޢީދުް ްދިޔާނާ ްފާތިމަތު ްެމންބަރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްއިޞްާލޙު. ްއުނިކުރުމަށްވ14ްަްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ްމާއްދާ  1735.ްނަ

ްދިވެހިރާއްޖޭގެްވެރިކަންކުރާްރަށަކީްމާލެއެވެ.ް-14ވެރިކަންކުރާްރަށް.

ް

ް
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ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްވޯޓުދެްއވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1740 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްޖާބިރު.هللاްއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެންަބރުްޢަބްދުހުވަދުްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

 1745ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްމެންބަރުްފާޠިމަތުްދިޔާނާްސަޢީދު.

85ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

16ްްވޯޓުްދެްއވީ:

46ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

18ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް1750 

ް

ްްތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަ ްދެން ްާއދެ، ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިުރ ްނަތީޖާއަށް 14ްމިވޯޓުެގ

ްވަނަްމާއްދާްޑްރާފްޓުަގއިްއޮްތގޮތްްދަންނަވާލަްދެްއވުންްއެެދން.ް

ް

ް1755 

ްގެްވެރިކަންކުރާްރަށަކީްމާލެއެވެ.ދިވެިހރާއްޖޭް-14ވެރިކަންކުރާްރަށް.ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަ

ް1760 

ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 1765ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:
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85ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

66ްްވޯޓުްދެްއވީ:

15ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް1770 

ް

ްރައްޔިތުްންްވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްކެް ްވެރިަކމާއި ްއަމިއްލަ ްދައުލަތާއި ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

ް ްދެްނ14ްްމިބާބުގެ ްއާދެ، ްފާސްެވއްޖެ. ްްޑރާފްޓުގަިއވާގޮތަްށ ްމާއްާދ ވަނަ

31ްް ްއިޞްލާޙު ްހުށަހަޅާފައ15ްްިވަނަ ްއިތުރުކުރަން ްމިބާބަށް ްމާއްދާ ވަަނ

ްއެދެން.ްއާ ްދެއްވުން ްދަންނަވާލަ ްއިޞްލާޙު ްނުކުތާއެއްްއޮތް  1775ދެ،ްނިޒާމާެބހޭ

ްހއ.ގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ނުޑްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްމަނިކުފާނުްޤަބޫލުފުޅުކުރައްވަީނތޯްއަުޅގަ  1780ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ްމިހާރު

މިއަރިމަތީްސުރުޙީއެއްނެތިްމިެއއްެޗއްސަށްްވޯަޓްށްްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން:

ްއެހިދާނެތޯ.ްމިހާރު..

ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކަމަްށ ްބައެއްނޫން ްމިޤާނޫނުއަސާީސގެ ްސުރުޙީއަކީ  1785އަރިމަތީ

ްނެތްކަްށް ްމައްސަަލެއއް ްއެހެންވީމަ، ްފާސްކުރައްވާަފއިަވނީ. މެންބަރުން

ްނީ.އަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރަ

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް1790 

ް..މިގޮތަށްްއަރިމަތީްސުރުޙީްލިޔެވިފަކާ..ްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް
ްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން:
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ް

ް

 1795ްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ.ްދަންނަވާލަްދެްއވާ.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް
ްމުލަކަތޮޅުްއަް:ިއްއެވުވން  ިއާދީރމޭުޒން  ްހުށަހަޅުއްވާ ްޒުބައިރު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްއުތުރުބުރީ ރިއަތޮޅު

ް ްއިޞްލާުޙ. ްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ްއަޙްމަދު ްއަނީސާ ވަަނ15ްްމެންބަރު
ްަޤއުީމް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ "ް ްއިތުރުކުރަން. ްމާއްދާެއްއ ްގޮުތގައި  1800މާއްދާގެ

ް ްމަހުގެ ްރަބީޢުލްއަްއވަްލ ްދުވަހެވެ."1ްދުވަހަކީ ްވަނަ
ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްްޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރި

ް1805 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްއަރިއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޒުބައިރު.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

 1810ްމުލަކަތޮޅުްމެންބަރުްއަނީސާްައޙްމަދު.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

85ްްަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަ

71ްްވޯޓުްދެްއވީ:

13ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

19ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް1815 

ް

ްދެންވެްސްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްާއދެ، ްފާސްވެއްޖެ. ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިުރ ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

ް ްމިބާބަށް ްހަމަ 16ްްއޮތީ ްމާއްދާެއއްގެ ްއިތުރުކުރަްންވަނަ ގޮުތގަިއ

ްދަންނަވާލަްދެްއުވންްއެދެން.31ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްއިޞްލާޙުްަނންބަރުް

ް1820 

ް
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ްމުލަކަތޮޅުްް އިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްހުށަހަޅުއްވާ ްޒުބައިރު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްއުތުރުބުރީ އަރިއަތޮޅު

ް ްއިޞްލާުޙ. ްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ްއަޙްމަދު ްއަނީސާ ވަަނ16ްްްމެންބަރު

ްަޤއުީމް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ "ް ްއިތުރުކުރަން. ްމާއްދާެއްއ ްގޮުތގައި މާއްދާގެ

 1825ްަގިއވާްޅެމާއި،ްައދިްރާގެވެ".3ްސަލާމަކީްމިްޤާނޫނުއަސާސީގެްޖަދުވަލްް

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 1830ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްއަރިއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޒުބައިރު.ްްވިްމެންބަރު:ހުށަހެޅުއް

ްމުލަކަތޮޅުްމެންބަރުްއަނީސާްައޙްމަދު.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް1835 

85ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

46ްްވޯޓުްދެްއވީ:

14ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

25ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް1840 

ް

މިވޯޓުގެްނަތީޖާގަިއވާްގޮތުންްމިހުށަހެޅުންްފާހެއްނުވި.ްއާދެ،ްމިއާްއެކީަގއިްްޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރި

ްމުޙަންމަދުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްނުކުތާެއއް ްނިޒާމާބެހޭ އަޅުަގނޑު

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމ.އަތޮުޅެގ ްއަޙްމަދު ްައނީސާ ްފަހުން ްއޭެގ ނަޝީދު

 1845ްވަން.މެންްްބަރަށްްފުރުޞަތުްއަރު

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް
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ްޅެމެއްކަމާިއްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްކޮން ްއެއީ ްބޭނުންވީ ްދަންނަާވލަން ނޑު ްއަުޅގަ އާދެ،

 1850ްރާގެްއކަންް

ްއެއްެސވެްނވާނެްްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްމަނިކުފާނަށް ްވޯަޓކަށް ްައޅުަގނޑުމެންނަކަްށ ނޭނގި

ް ްޤަބޫެލއްނުކުރެޭވ. ނޑަށް ްއަުޅގަ ްޖަދުވަލުގަިއްކަމަކަށް ްއައިސް ފަހުން

ްޝުކުރިްއާޔް ްނޭނގޭތީވެ. ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްޯކޗެްއކަމެއް އެޓޭްޗވަނީ

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް1855 

ް

ްވޯޓުދެްއވާެންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްއޭަގއި ްއޮތަސް ްއެހެން އަޅުަގނޑަށް

ް ްއެއޮތީ ްއިްޚތިޔާރު ްވޯޓުދެްއވުމުގެ ްމެންބަރުންނަށްްގޮތަކަށް ިޢއްޒަތްތެރި

ްކިޔުްއވާފަާކް ްޮއތޭ ްއަދި ްނެތޭ ްެއއީ ްއެހެންވީމަ، ްކަމެއް. ލިބިވަޑަިއގެްނވާ

ްއާެދ،ް ްއެހެންވެގެން. ްދޫކޮށެއްނުލެވުނީ ްނާހަކާ ްވޯޓަށް ްއެއަްށ  1860އަޅުަގނޑަށް

ްމ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަނީސާްއަޙްމަދު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްފާހަގަކޮށްލަްންްރުްއަީނސާްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަ ްޙަޤީޤަތުގަިއ ްހަމަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްރަީއސް،  1865ޢިއްޒަތްތެރި

ްބޭނުންވީް

ްނަޝީދުްްްއަްޙމަދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްދެންމެގައި އެނުކުތާ.

ްއަުޅަގނޑުމެންނަށްް ްާމއްދާއަކަށް ްއެްއވެސް ްމިބާުބގެ ފާހަގަކުރެްއވިކަން.

ްޅެާމިއްހުށަހެ ްސަލާމުގެ ްަޤއުމީ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްމިހާރު ޅިފައެއްނެތް

ްއިޞްލާޙަްށް ްހުށަހެޅުްއިވ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންވީަމ،  1870އެރާޤުކަމެއް.

ްއެވާަހަކް ްއެހެންވީމަ، ްޤަބޫލުކުރަން. ްަކމަށް ްދަތިފުޅުވާނެ ވޯޓުދެްއވަން

ްދަންނަވާލަންްވެގެން.

ްއެހެންވީްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޑިޒިޝަަނީކްއާދެ، ްނެންގެވި ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރު މަ،

ްދެެކވަަޑއިގަންަނާވް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމަްށ ްިޑޒިޝަނެްއ ރަނގަޅު

ްމެންބަރުް ްިޢއްޒަްތތެރި ްހއ.ގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްމިދިަޔއީ. ްއެފޭލްވެގެން  1875މިހާރު

ނަޑށްްތަންކޮ ޅެްއްއަޙްމަދުްސަމީރުގެްއަރިހުންްމަޢާފަށްްއެދެންްއެއީްއަުޅގަ
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ްދެންް ްއެީކގަިއ ްމިާއ ްއާދެ، ްދެންނެވުނީމަ. ްއިށީނދެަވޑަިއގަންނަވާޭށ ބާރަށް

ްތިފާސްކޮށްްްދެްއިވް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެން މިހާހިސާބުން

ްމިބާބަށްް ްަރއްިޔތުން ްވެިރކަމާއި ްއަމިއްަލ ްދައުލަުތެގ ފާސްކޮށްދެއްވުަމކީ

ްޑްރާފްޓު ްއަދި ްއެީކގައި ްއިޞްލާޙުތަކާ ްއެީކަގިއްހުށަހެޅިފައިވާ ްގޮތާ  1880ަގއިވާ

ްއެީއް ްަމރުޚަބާއޭ. ްދަންނަވާލާނީ ްއަޅުަގނޑު ްނިންމެވީމަ ފާސްކޮށްދެއްވާ

ްކޮމިޓީްން ްޑްރާފްިޓންގ ްމިމާއްދާ ްއަދި ްއިޞްލާޙެްއވެްސ އެްއވެސް

ްއެކީަގިއް ްއިޞްލާޙުތަކާ ްއަދި ްދެއްވުމަށް ްނިންމާލަ ނިންމާފައިވާގޮތަށް

ްތިދެއް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްެތރި ްތިޔަ ްއެކުވެިރކަމާިއްނަމަވެސް ވި

ްދެންް ްދަންނަވަމުން ްޝުކުުރ ްބޮޑަށް ްވަރަށްެވްސ  1885އެއްބާރުެލއްވުމަށް

ނުޑްކުރިއަށްދާްން އަޅުަގނޑުްދެންްއެޖެންާޑގައިްއޮތްްއަިއޓަމާިއގެންްއަުޅގަ

ްކުރައްވަްނީވް ްޤަބޫލުފުޅު ްމެންބަރުން ްޢިއްަޒތްތެރި ްއާދެ، ޤަސްތުކުރަން.

ްއިް ްޤާނޫނުއަސާސީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގެންާދްއެްއޗަކީ ްުކރަމުން ޞްލާޙު

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއެކަމާހެދި ްދިމާވާނެ ްތަފާތުވުން ްޚިލާތު މަރުހަލާގައި

ްމަޑުމައިތިރިކަމާިއް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހޫނުނުެވ  1890އެްއގޮތަކަްށވެސް

ނޑުމެންެގް ްއަޅުގަ ްހައްލުކުރުމަކީ ްމިމައްސަލަ ްއެީކގައި ވިސްނުންތެރިކަމާ

އެންމެްބޮޑުްޚިދުަމތްްއަދިްއެންެމްރާއްޖޭގެްަރއްޔިތުންނަށްްކޮށްެދވެންްއޮތްް

ްކެތްތެރިވެަވޑަިއގެްން ްމިކަމުަގއި ްއެހެްނވީމަ، ްމަސައްކަތް ބޮޑު

ްެއީއް ްމަަސއްކަތްކުުރން ްއިޚްާލސްތެރިކަމާއެކު އަޅުަގނޑުމެން

ްވާޖިބަކީ.ްއާެދ،ް ްަހވާލުކުރަްއވާފަިއވާ ްަރއްޔިތުން ްމިއަދު  1895އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްޢިއްޒަތްތެިރްމެން ނޑު ްއަުޅގަ ްޤަބޫލުކުރަްއވާކަްންއެކަން ްފުރިހަމައަށް ބަރުން

ްއަޅުަގނޑުްހަމަްބަލަިއގަންނަން.ް

ް
ް

 1900ވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ްގައިވ25ްްާރައްޔިތުންގެްޚާއްޞަްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދުގެް .3

ގޮތުގެމަތިން،ްދިރާސާކޮށްްޑްރާފްޓްކުރާްކޮމިޓީންް

މިް،ްޤާނޫނުއަސާސީްއިޞްލާޙުކުރުންއެކުލަވާލައްވާފައިވާް

ރުންްހުށަހަޅުއްވާފައިވާްއިޞްލާޙުތަކަށްްބާބަށްްމެންބަް
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ނުރަސްމީްބައްދަލުވުންތަކުގައިްޚިޔާލުފާޅުކުރެއްވުމަށްފަހު،ް

 1905ގައިވ1ްްާވަނަްމާއްދާގެް)ބ(ްގ25ްްެމަޖިލީހުގެްގަވާއިދުގެް

 ގޮތުގެމަތިންްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅުން.

ް

ްދަންނަވާްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްައޅުަގނޑު ްެއކީަގއި ްމިއާ ްތިންަވަންއާދެ، ްމިއަދުގެ ްއޮތީ ލަން

ް ްަގވާިއދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްޞަ ްރަްއޔިތުންގެ ްިމއޮތީ ވަަނ25ްްއައިޓަމަކަށް

ްކޮމިޓީންް ްޑްރާފްޓްކުރާ ްދިރާސާކޮށް ްގޮތުެގމަތިން، ްގަިއވާ ް)ހ(  1910މާއްދާގެ

މިްބާބަށްްމެންބަރުންް،ްޤާނޫނުއަާސސީްއިޞްލާޙުކުރުންއެކުަލވާލަްއވާފަިއވާް

ް ްބައްަދލުވުންތަކުަގިއްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްނުރަސްމީ އިޞްލާުޙތަކަށް

ް ްަގވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ް)ބ(25ްްޚިޔާލުފާޅުކުރެްއވުމަށްފަހު، ްމާއްދާގެ ވަނަ

ް 1ްްގެ ްހުށަހެޅުން. ްމަޖިލީހަށް ްގޮުތގެމަތިްނ ނޑުްަގިއވާ ްއަުޅގަ އާދެ،

ްއަަވސްެވގަންނަން.ް ްދިއުމަށް ްކުިރއަށް  1915މިމަސައްކަތާިއގެން

ްނުކުމެވަޑައިގަންަނވާިއުރްް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(. ްމެންބަރުން ޢިއްޒަްތތެރި

ްކޯރަމްް ްވަަޑިއގަންނަާވތި. ްޮކށްލައްވާފައި ްއިޝާރާތެއް މިކޮޅަށް

ްދެއްތޯ.ް ްމުހިންމު ްވަރަށް ްގެންދިއުން ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ނުގެއްޭލގޮތަށް

ްޑްރާފްޓްް ްއިޞްލާޙުުކރުން ްޤާނޫނުއަސާސީ ްިމ ްއާދެ، )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(.

ްއެކުލަ ްއަރިހުގަިއްކޮމިޓީން ްއަމީންޢާންމު ނޑު ްއަޅުގަ  1920ވާލާފަިއާވގޮްތ

ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންަނވަން އަބަދުވެރިކަާމއެކު

ްދަންނަވާލެދެއްވުމަށް.

ް

ް

ް1925 

ް

ްއިްޞލާޙުކުރުމާބެހޭްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޤާނޫނުއަސާސީ ްޮކމިޓީން ްޑްރާފްޓްކުރާ )ދިރާސާކޮށް

ްއިްއވެިވެއވެ(ްބާބުްޑްރާފްޓްކުރަްއވާފަިއވާްގޮތްް

ް

ް1930 
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ްއަމީންޢާންމުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްއަމީންޢާންމު. ްޢިްއޒަތްެތރި ްުޝކުރިްއޔާ އާދެ،

ދަންނަވާލަދެއްވީްމިްޤާނޫނުައސާސީްއިޞްލާޙުކުރުްނ،ްމިްމާއްދާްްޑްރާްފްޓް

ްގޮތް.ްއެހެްނވީމަ،ްދެންްމިހާރުްމިހާހިސާބު ންްކޮމިޓީންްއެކުަލވާލަްއވާފަިއވާ

ްއިޞްލާޙުް ްމިމާއްާދައށް ްފޮނުއްވާފަިއވާ ްއިޞްލާުޙ ްމި އަޅުަގނޑު

ްއެރުވުމަްށް ްފުރުޞަތު ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެިރ  1935ފޮނުއްވާފަިއވާ

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްެތރި ްއދ.ެގ ްއާދެ، ްައވަްސވެގަންނަން. އަޅުަގނޑު

ްވަަޑއިގެންެނއް.ް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިބްރާހީމް. ްޙުސައިން ޢިލްޔާސް

ްވަޙީދުްއާ ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުީރގެ ްހުވަދުއަތޮޅު ދެ،

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީގެ ްތިލަދުންމަތީ ްއަދި هللاްޢަލީ

ްފުރުޞަތުް ނޑު ްއަުޅގަ ްޢަލީއަށް ްވަޙީދު ްމުޙަންމަދު ްއާދެ،  1940ނަޞީރު.

ްއަރުވަން.

ް

ްވަނ1ްްަޒަތްތެރިްަރީއސް.ްޤާނޫނުއަސާސީްއިޞްލާުޙކުރުންްޝުކުރިއްޔާްިޢއްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް

ްޤާނޫނުއަސާސީައްށްްމުޙަްނމަދުްވަީޙދުްޢަލީ ްއިޞްލާޙަީކ، ްހުށަހަޅާފައިވާ ނޑު ްއަުޅގަ ްމާއްދާއަށް

ްމެންބަރުންގެްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޖުމްލަ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްގެނެވޭނީ  1945އިޞްލާޙެއް

ްއަޣްލަ ްތިންބަިއެގ ްޤާނޫނުއަސާސީްހަތަރުބައިކުޅަ ބިއްޔަތުން

ނުޑް ްއަުޅގަ ްމިހުށަހެޅުމުގައި ްދެން ްފާސްކުުރމުންނޭ. ް އިޞްލާޙުކުރުމަށް

ްިއޞްލާޙުކުރުމަށްް ްހަމައެކަނި ްޖުމްލައިގެ ްފަުހ ްމިއޮތީ އިތުރުކޮށްލާފައި

ފާސްވުމުންނޭ.ްދެންްމާކަށްބޮޑުްފަރަޤެއްނެތް.ްދެންްމިްފަހުވަގުތެްއގައިްިމް

 1950ާޔެވސްްގެންނަންޖެހިދާނެ.ްއެހެންވީމަ،ްެއގޮތަްށްއަނބުރާްގެންނަންޖެހިއްޖެއް

ްއަޅުަގނޑުްއިޞްލާޙުްހުށަހަޅާފައިްމިއޮތީ.ް

ް

ްމެންބަރަށްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެްނބަރު.ްތާއީދުކުަރއްާވްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި

ްޢިއްޒަތްތެ ްއުތުރުބުރީެގ ްހުވަދުއަތޮޅު ްއަުރަވން. ްފުރުޞަތު ިރްއަޅުަގނޑު

 1955ްهللا.ްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްޚަލީލުްޢަބްދު

ް

ްޢަީލްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްވަޙީދު ްމެންބަުރ ްޢިއްޒަތްތެރި ްެދކުނުބުރީ ްުހވަދުއަތޮޅު ްއާދެ،
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ނުޑްްهللاއިްބރާހީމްްޚަލީލުްޢަބްދު ްއަުޅގަ ްތެރޭަގިއވާތީ ްވަހުމެއްގެ ްޝައްާކއި ްއިޞްލާުޙގައި ްހުށަހަޅުއްވާ

ްތާއީދުްއަނބުރާްގެންނަން.ްޝުކުރިއްާޔ.އެްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1960 

ނޑުްތާއީދުކުރަްއާވްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ތާއީދުްއަނބުރާްގެންދެވީއޭތޯ.ްއާދެ،ްއެހެންވީމަ،ްއަުޅގަ

ްގޮތުަގިއް ްހުށަހެޅުމެއްގެ ްތާއީދެއްނެތް ްގެންދެވީމަ ްއަނބުރާ މެންބަރު

ްޢިއްޒަތް ްއެހެން ްއެހެންތޯ. ްމިޖެހެނީ. ްމެންބަރަކުްބަލައިގަންނަން ތެިރ

ްނިންމާނީް ްއަޅުަގނޑު ްއެގޮތަށް ްދެން ތާއީދުނުކުރަްއވާކަމަްށވަންޏާ

ްމެންބަރުް ްިޢއްޒަތްެތރި ްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްއާދެ،  1965ތާއީދުނުކުރަްއވާ.

ް ްނަންބަރު ްކަރުދާސް ްިއޞްލާޙު. ްފޮނުއްވާފައިވާ ްސަލީމް .3ްމުޙަންމަދު

ްން.އަވަހަށްްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅުމަްށްފުރުޞަތުްއަރުވަ

ް

ްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްނަންބަރު ްަޞފްޙާ ްަރއީސް، ނުޑ3ްްޢިއްޒަތްތެރި ްއަުޅގަ ްގަިއ

ްދަންނަވަން.ްްމުޙަްނމަދުްސަލީމްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްގެންނަންވާހަަކ ްއަނބުރާ ްއިޞްލާުޙ  1970ހުށަހަޅާފައިއޮތް

ްޝުކުރިއްާޔ.

ް

ްޢިްއޒަތްތެރިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްްޝުކުރިއްޔާ ްދެން މެންބަރު.

ގަިއްއޮްތ4ްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްސަލީމްްކަރުދާސްްނަންބަުރް

 1975ްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅުމަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް

ްިއޞްލާޙުކުރުމަށްްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމިހާރު ްއާދެ، ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްްމަދުްސަލީމްްވާހަަކެދއްކެވުްނ:މުޙަންް ނުޑ1ްްމިބާބުގެ ްއަޅުގަ ްެވގެންދިއުަމށް ްގޮތުގައި ް)ށ(ްޏެއް ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްނުވަަތް ްމާއްާދއަކަށް ްބާބުގެ ްޙައްޤުތަކާބެހޭ ްައސާީސ ްއިޞްލާޙަކީ، ހުށަހަޅާ

ްދެަބިއް ްތިންބަިއކުޅަ ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ  1980މާއްދާތަކަްަކަށް

ްއި ްފާްސކުާރ ްއިޞްލާޙުތަެކްއްއަޣްލަބިއްޔަތުން ްނުވަަތ ޞްލާެޙއް

ްއިޞްލާޙަކަްށް ްެއ ްަރއްޔިތުން ްތަޞްީދޤުކުރަންވާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްއިޞްލާެޙްއް ްެއ ްވޯަޓކުން ްހޯދުމުގެ ްޚިޔާލު ްޢާންމު ްބެލުމަށްނަގާ ރުހޭތޯ

ނުވަތަްއިޞްލާޙުތަެކއްްޤާނޫުނއަސާީސއަށްްގެންނަންްފެންނަކަމަށްްވޯޓުދިްން
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ްއަޣްލަބިއްޔަ ްއަސާީސްމީހުންގެ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްލިބިްއޖެނަމައޭ.  1985ތު

ްގުޅިފަިއާވް ްަޙއްޤުަތކާއި ްއަސާސީ ްަރއްޔިތުންގެ ްބާބަކީ ްބެހޭ ޙައްޤުތަކާއި

ްިދވެހިރައްޔިތުންނަްށް ްމާއްދާތަުކގައި ްމިބާބުގެ ްބާބެއް. ްމުހިންމު ވަރަށް

ްމަްއޗަްށް ްއޭގެ ްއަދި ްމުހިންމު ްވަރަށް ްޙައްޤުަތކަކީ ްއަާސސީ ލިބިގެންވާ

ްއޮންަންއަޅުގަް ްޤައުމު ްދިވެހި ްބަރޯސާކޮށްގެން ްބޮޑަްށ ްވަރަށް ނޑުމެން

 1990ޙައްޤުތަކެއް.ްއެހެންކަމަށްާވއިުރްދިވެހިރާއްޖޭގެްކުރިމަުގަގއިްމަޖިލިސްތަކަށްް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްވަަޑއިގަންަނވާނެކަމީެވސް ްމެންބަރުން ްޕާޓީތަކުން ތަފާތު

ްޙާލަތެއްގަް ްއެފަދަ ްޙަޤީޤަތެއް. ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްސިޔާސީްމިއަދު ްޮކންމެ އި

ްނަމަވެސްް ްބޭނުމަކަށްޓަކަިއ ްކޮންމެ ްނަމަވެްސ، ބޭނުމަކަށްޓަްަކައި

ްއަސާީސް ްލިބިދޭ ްދަށުން ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއާ ްމިހާރު ރައްޔިތުންނަށް

ްފާސްެވގެންދާއިުރް ްހުށަހެޅުމެއް ްއަުތެވދާނެފަދަ ްއުނިކަން  1995ޙައްޤަކަށް

ްދާންނުގޮ ްއެ ްވިސްނުމަކަށް ްދެވަަނ ްއެކަްންދިވެރިރައްޔިތުންނަށް ސް

ްހަމައެކަނިް ްއެހެންވީަމ، ްނުކުރަން. ްތާއީދެއް ްއަޅުަގނެޑއް ނިމިގެންދާކަށް

ްސަލާމަތާއިް ްަރއްޔިތުްނެގ ްީރޒަނަްަކަްށޓަކައި ސެކިއުރިޓީ

ްނުފެންނަް ްފެްނނަ ްރަްއޔިތުންގެ ްއިޞްލާޙު ްމި ރަށްކާތެރިކަމަށްޓަްަކައި

ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްއޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް ްފޮނުވަން ްމިްވޯޓަކަށް  2000ތީ

ްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅީ.ްޝުކުރިްއޔާްވަރަށްްބޮޑަށް.ް

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާްާހަކަެދއްެކވުން: ްހުށަހަޅުއްވާފައިވޭ ްއެބަ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ވަަނ1ްްއާދެ،ްމީގެފަހަތަށް

ް ްއިްޞލާޙުްގެނައުމުންްޑްރާފްްޓގެ ވަނަްމާއްާދގ2ްްެމާއްދާއަށްްމަތީަގއިެއވާ

 2005ްޅުވެދެްއވާފައިްުނވާތީ.)ށ(ްއުވާލުން.ްމިބައިްއަދިްިވދާ

ް

ްއާދެ،ްެއއީްލިޔުމުގެްކުށެއްްިއނގޭތޯ.ްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް
ްމުޙަްނމަދުްސަލީމްްވާހަަކެދއްކެވުްނ:

ް

ްފުރުޞަތުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރަށް ްޢިްއަޒތްތެރި ްތާއީދުކުަރއްވާ  2010އާދެ،

ްޢިްއަޒތް ްފެލިދެއަޮތޅު ްއިބްރާހީމްްއަރުވަން. ްނިޒާރު ްމޫސާ ްމެންބަރު ތެރި

ްމުޙަންމަދުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއއ.ގެ ްއާދެ، ްަވޑަިއގެންނެތް. މިވަގުތު
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ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަްތތެރި ްމަޖްދީ، ްއަރުވަން. ްފުރުޞަތު ްއިބްރާހީމަށް މަޖްދީ

ްއއ.ެގް ްމަޖްދީ، ްހީވޭ. ްނެންގެވިހެން ްއަތްޕުުޅ އެދިަވޑަިއގަތިންތޯ.

 2015ރު.ްއާދެ،ްސ.އަތޮުޅގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަ

ްމުޙަންމަދުް ްމެންަބރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްއާދެ، ޠާހިރު.

ްސަލީމް.

ް

ްދެވަނަފަހަރަށްްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްޝުކުރިްއާޔ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްރަީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްއާދެ،

ްއަޅުަގނޑުމެްންްަކެދއްކެވުްނ:މުޙަްނމަދުްސަލީމްްވާހަ ްމިހާރު ްމިހުށަހެޅުމުގައި ްދެއްވީތީ.  2020ފުރުޞަތެއް

ްޑްރާފްޓްަގިއް ްމިއޮްތ ްމިހާރު ްއަދި ްފާސްުކރުމަކާ ްއޮްތ މިފާސްކޮށްފައި

ްއޮތްް ްމިހާރު ްހީވަީނ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއުޅޭތީ. ްތަޢާރަޟެއް ްހަމަ އޮތްގޮަތކާއި

ްއަޅުް ްރަނގަޅުކަމާެއީކގައި ްވަރަްށ ްހަމަ ްިމްޑްރާފްޓަށްވެސް ނުޑގެ ގަ

ްބޮޑަްށް ްވަރަށް ްފުރުޞަތުދެއްވައިިފއްޔާ. ްގެްނނަން އިޞްލާޙުވެްސްއަނބުރާ

 2025ްޝުކުރިއްާޔ.

ް

ްދެކުނުބުރީްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހުވަުދައތޮޅު ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްެތރި ްުޝކުރިްއޔާ އާދެ،

ްއޮ ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްޢަލީ ްވަޙީދު ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ތްްޢިއްޒަތްތެރި

ް ްނަންބަރު ނުޑ5ްްކަރުދާސް ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުމަށް ްއިޞްލާޙު ްއޮތް ެގ

 2030ްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް

ްއެހުށަހެޅުންްއަނބުރާްގެންނަން.ްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް
ްމުޙަްނމަދުްވަީޙދުްޢަލީް

ްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްތިލަދުންމަތީްޝުކުރިއްޔާ ްއެހެންވީމަ،  2035އާދެ،

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީ ްބޭނުންފުޅުތޯްهللا ނަޞީރުވެްސ

ްގެންދަވަން.ް

ް

ްއާދެ،ްައޅުަގނުޑވެސްްހަމަްައނބުރާްގެންދަންްބޭނުންވަނީ.ްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް
 2040ްަނޞީރުްވާހަކަެދއްކެުވން:هللاްޢަބްދު
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ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވު ްރައީސުލްޖުހޫރިއްާޔެގ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ް ްނަންބަރު ްކަރުދާސް ްޙަމީދު ްފާޠިން ްިމއޮތ6ްްްމެންބަރު ގައި

ްހުށަހހުށަހަޅުންްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް2045 

ްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްމިހުށަހަޅާ`، ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ

ްްްޠިންްޙަީމދުްވާހަަކދެއްެކވުން:ފާ ްބާުބގެ ްއިޞްލާޙުކުރުމުގެ ްޤާނޫނުއަާސސީ ްމާއްދާެގ2ްްއިޞްލާޙަކީ ވަނަ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއިތުުރކުރުމަށް. ްއަކުެރއް ްއަކުުރތަކަށް ްދަށުންހުރި ްގެ )ށ(

ވަނަްމާއްދާގެް)ށ(2ްްއިޞްލާޙުްލިޔެަފއިާވްގޮްތްދަންނަވާލާނަން.ްމިބާބުގެް

ް ްއަންނަނ1ްިގެ ްގޮތުަގއި ްއަިދްގެ ްއިުތރުކޮށްފައި ްއަކުެރއް ްއިބާރާތުން  2050ވި

ްއަކުރަީކް ްއިތުުރުކރާ ްތަރުތީބުކުރަން. ްއަކުރުަތއް ްއަންނަ އެއަށްފަހު

ް ްމިބާބުގެ ްރައްޔިތުން ްވެރިކަާމއި ްއަމިއްލަ ްމާއްދާ.3ްްދަޢުލަތާއި ވަނަ

ްސަބަބަީކް ްމިހުށަހެޅި ްއިޞްލާޙު ްމި ްއަުޅަގނޑު ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ްދިވެހި ްއޮތްަންމިމާއްދާއަކީ ނޑަައޅާފައި ްކަ ްމިހެން ްސަރަޙައްދު ރާއްޭޖގެ

ްމީގަިއް ްިމމާއްދާ. ްމިފާސްކުރީ ްދާދިއިހަކަށްދުވަހު ނޑުމެން ްއަުޅގަ  2055މާއްދާ.

2ްްއަޅުަގނުޑް ްާމއްދާެގް)ށ(ްަގއި،ްމިބާުބގެ ް)ށ(2ްްވަނަ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްމާއްދާތަކަީކް ްމި ްހުންނަ ްލިސްޓްކުރެވިަފއި ްދަށުން ްއޭެގ ްމިބުނަނީ ގަިއ

ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްްއެްއވެސް ްގެނައުމަްށ އިޞްލާެޙްއ

ްރުހޭތޯބެލުމަށްް ްރައްޔިތުން ްގެނައުމަށް ްއިްޞލާޙެއް ްއެ ތަޞްދީޤުކުރަންވާނީ

ްނަާގް ްެގނައުމަށް ްއިޞްލާެޙއް ްއެ ްވޯޓެްއަގއި ްޚިޔާލުހޯދުމުގެ ްޢާންމު  2060ނަގާ

ްިމް ނޑުެގ ްައޅުގަ ްލިިބއްޖެނަމައޭ. ްއަޣްަލބިއްޔަތު ްމީހުންެގ ވޯޓެއްދިން

ްލިސްޓްުކރެްެވިފަިއއޮތްްއިޞްލާޙު ްމިހާރު ްވާހަކަައކީ ްމިދަންނަވާ ަގއި

ްބަދަލެްއް ްެއްއވެސް ްސަރަަޙއްދަށް ްިދެވހިރާއްޖޭގެ ްެއއްފަދައިން އެކުރުތަެކކޭ

ްގޮތަކަްށް ްެފންނަ ްރައްޔިތުންނަށް ްހަމަ ްއެގޮތަްށ ގެންނަންވާނީެވސް

ްއިޞްލާ ްމިހުށަހަޅާ ްއަޅުަގނޑު ްެއހެންވީމަ، ްެއއްގޮތަށޭ.  2065ޙުްނިންމާގޮތަކާއި

ނުޑް ްއަުޅގަ ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްހަމައެއާއެީކަގއި މިހުށަހަޅަނީ.

ް ްޑްާރފްޓް ްމިބާބުގެ ްޑްރާފްޓްގައި ްމިހާރު ްބޭނުން ވަނ2ްްަދަންނަވާލަން



 77 

ް ް)ށ(ްގެ 2ްްމާއްދާގެ ްމިބާބުގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްިމބުނާ ވަަނ2ްްގައި

ް ްރައީސުްލޖުމްހ3ްޫމާއްދާއާިއ ްއަދި ްއަޅުަގނޑުމެން ްމާއްދާ. ރިއްޔާެގްވަނަ

ްވޯޓަްށް ްމިމާއްދާ ްފާސްނުކުރާތީ ްބަޙުސްކޮށ ްމާއްދާެއއް ްެއއްެވސް  2070ބާބުގެ

ް ްމި ްމިބާބުގައި 2ްްހުށަހެޅުމުގެކުރިން ްމާއްދާާއއި ްމ3ްްިވަނަ ްމާއްދާ ަވނަ

ްނަމަވެސްް ްބްރެކެޓްގަިއ ްކޮންަކމަކަށްތޯ އިޝާރާތްކުރަނީ

ްސާފުވާނީ ްމުޅިން ްކަންނޭނގެ ްހުށަހެޅުއްވީމަ .ްއިޝާރާތްކުަރއްވާަފއި

ްކޮންމެް ްއެއީ ްކަންނޭނގޭ. ްއަރާނެ ްއޮޅުންތަކެއް ްބޮޑު ްވަރަށް އެހެންނޫނަމަ

ްއިތުރުުކރުމަށާއިްނުވަަތް ްއެބަާއދޭްއިތުރުްމާއްދާއެއް  2075ބާބެއްްއަންނައިުރވެސް

މިކަހަލަްއިްިޞްލާޙުތަކެްއވެސް.ްއެގޮތަށްްފާްސެވގެންްއަންަނނަމަްމިއަންނަް

ްއިދާރީްކުޑަކަމެއް ްދިމާނުވެދާނެތީ ކޮށްަލއްވަންެޖހޭނެކަންނޭނގޭްްރިފަރެންސް

ްވާހަކަެއްއް ްދަންނަވާލި ްއިތުރަށް ްހަމަ ްއެއީ ްކުރިން. ްހުށަހެޅުމުގެ ޑްރާފްޓް

ްއިނގޭތޯ.ްުޝކުރިްއޔާްޢިއްޒަްތތެރިްރައީސް.ް
ް2080 

ްގއ.ގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަދްނާންްޙަލީމް،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްކުތާ()ނިޒާމާބެހޭްނު

ް

 2085ްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްމިހާރުްމިދިވާގޮތަީކ،ްދަޢުލަތާއިްއަމިްއަލްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް

ްްޢަދްނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން:ް ްމިާބބުގެ ްަރއްޔިތުން، ްދިވެހިރާއްޖޭެގ3ްްވެރިކަމާއި ްމާއްާދގައި ވަނަ

ްރަ ްގެނައުމަށް ްަބދަލު ްަބޔަކަށް ްމަޖިލީހުންްސަރަޙައްދުގެ އްޔިުތން

ްތިންބައިކުަޅް ްެއީއ ްދީފައި. ްއެބޮތް ްައޅުަގނޑުމެން ްމިންވަރު ފާސްކުރެވޭނޭ

ްބައިަގިއް ްއިޞްލާޙުކުރުމުގެ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއެހެންނަމަވެސް، ދެބައިކަމަށް.

ްއެހެންވީމާ،ް ްވާހަަކއޭ. ްތިންބަިއގެ ްހަތަރުބައިކުޅަ ްމިދެކެވެނީ  2090މިތާ

ްރައީސުލް ްކުރިން ްހީވަނީ ްމެންބަރުްއަޅުަގނޑަށް ްިޢއްަޒތްތެރި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްމާއްދާއާިއް ްތިްނަވނަ ްޭއގެ ްުއުޅއްިވްއިޞްލާާޙއި ްގެންނަވަން ްޙަމީދު ފާޠިން

ްއުޅޭީތް ްފުށުއެރުމެއް ްމިހާރު ްއެހެންވީމާ، ްމިއޮތީ. ްގޮތަކަށް ްދިމާވާ މީތި

ްއެވާހަކަްސަމާލުކަމަށްްދަންނަާވލީ.

ް2095 
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ް

ްޖުމްހޫރިްއޔާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްފާޠިންްޙަމީދު.އާދެ،ްރައީސުލްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްމީގެްއެްއވެސްްފުށުއެރުެމއްްނެތް.ްއެީއްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް

ްމިބުނަީންްްފާޠިންްޙަީމދުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްގައި ް)ށ( ްމާއްދާގެ ްދެވަނަ ް)ށ(. ްއަދި ް)ހ( ްމާއްދާގެ  2100ދެވަނަ

ްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަްށްއެ ްފާސްވިނަމަ ްމަޖިލީހުން ްއިޞްލާެޙއް ފަދަ

ްދަޢުލަތާއިް ްިމހާރު ްއިނގޭތޯ. ްނެގުމަށްފަހުއޭ ްވޯެޓްއ ްކުރަންވާނީ ތަޞްދީޤު

އަމިއްލަްވެިރކަމުގެްބާުބގައިްިދވެހިރާއްޖެގެްސަރަަޙއްުދގައިްިމްފާސްވެގެްން

ްތަް ްބެހޭގޮތުން، ްފާސްކުރުމާއި ްމިއޮންނަނީ ްގޮުތގަިއ ޞްދީޤުކުރުމާއިްދިޔަ

 2105ބެހޭގޮތުންނެއްްނޫން.ްއެހެންީވމާ،ްޙަޤީޤަތުަގއިްއެްއވެސްްަތޢާރަޟެއްްނެްތް

ްޝުކުރިްއާޔް ްފާސްވުމަކާ. ްފާސްވި ްކުރިން ްހުށަހެޅުމާއި އަޅުަގނުޑގެ

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ް.އާދެ،ްމާލޭގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް2110 

ްއަމިއްަލްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްދަޢުލަތާއި ްގޮތުން ްހަނދާންވާ ްއަުޅަގނޑު ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްމާްއާދްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެކުަރއްވާ ްއިޝާރާތް ްމިބާބުގެ ްަރއްޔިތުން، ވެރިކަމާއި

ްމަޖިލީހުންް ްރައްޔިތުންެގ ްއޮންނާނެ ްފާސްކުިރއިުރގައި އަޅުަގނޑުމެން

ްޤާނޫނަކުްންސަރަޙައްދަށްްތިންބައި ްފާސްކުރާ ްއަޣްލަިބއްޔަތުން ްދެބަިއގެ ކުޅަ

ްގެނައުމަްށް ްބަދަލެއް ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްއިްޞލާޙު ްމި  2115ބަދަލުގެނެވިދާނެޔޭ.

ްއެދޭް ްބަދަލުކުރުމަށް ްޤާނޫނަކުން ްަރއްޔިތުްންމަޖިލީހުގެ ްއެމާއްދާއިން އޮތީމާ

ްއަުޅގަ ްމިކަމާ ްއެެހންވީމާ، ްފުށޫއަރާނެ. ްތަންކޮޅެްއްއިޙްތިޔާރަށް ނޑުެމން

ްޤާނޫނަކަްށް ްމަޖިލީހުގައި ްެއއްތަނުން ްހީވަނީ. ްވިސްނާލަންޖެހޭހެން ފުންކޮށް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއަނެއްާކވެސް ްައނެއްކޮޅުން ްފާސްކޮށްފީމު. ބާރުދީ

ްގޮތަކަށް.ް ްނުގެެނވޭަކހަލަ ްނޫނީ ްގެނެސްގެްނ ްބަދަެލއް  2120ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްވިސްނާ ްފުންޮކށް ްތަންކޮޅެއް ްފާސްކޮށްފިއްާޔްއެހެންވީމާ، ްމި ްނޫނީ ލާފައި

ްވަރަށްްބޮޑުްމައްސަަލއެއްްނިުކމެދާނެހެންްހީވާތީްދަންނަވާލަން.
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ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް2125 

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްަޒތްތެރި ްހުށަހަޅުއްވާ ްމިޔަށް ްތާީއދު ނޑު ްއަޅުގަ އާދެ،ްމިހާރު

ްޢިއްޒަތްތެ ްތާއީދުކުަރއްާވ ްއަޅުަގނުޑްހުށަހެޅުއްވީމާ ްމެންބަރަށް ރި

ނުޑް ްއަުޅގަ ްެދން ްއަރުވާަފއި ްފުރުޞަތު ްެދން ްއަުރވާނަން. ފުރުޞަތެއް

ކުރިޔަށްްގެންދާނީ.ްއާދެ،ްއއ.ގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަްޙމަދުްޒުބައިރު.ް

ްއެހެްން ްއެހެްނވީމާ، ްވަަޑއިގެންނެތް. ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި  2130އާދެ،

ްތާީއދުކުރަ ްމެންބަރަކު ްއަރުވަްންޢިއްޒަތްތެރި ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަުޅގަ އްާވ.

ްޙުސައިްން ްއާދެ، ްމެންބަރަކަށް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެހެން ތާއީދުކުރަްއވާ

ްމުޙަންމަދު،ްއއ.ގެްިޢއްޒަތްެތރިްމެންބަރު.
ް

ްަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގްްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްމިތެދުވީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްަރއީސް،  2135ްޢިއްޒަތްތެރި

ްހުށަހެޅުއްވުމަްށްްޙުަސއިންްުމޙަްނމަދުްުް ްހުށަހެޅުއްވި ްޙަމީދު ްފާޠިން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި

ްމެންބަރުްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްެތރި ްމާލޭގެ ްަދންނަވާލަން ްއެާޔިއއެކު، ތާއީދުކުރަން.

ްމީގަިއް ްައޅުަގނުޑމެން ްފަދައިން ްފާހަގަކުރެްއވި ްއިސްމާޢީލް އިބްރާހީމް

ްއަޅުގަ ްއެބޮތް. ްކަމެއް ްފާސްކުރަމޭްވިސްނާލަންޖެހޭ ްމިހާރު ނޑުމެން

ްވެރިކަާމިއް ްއަމިްއލަ ްދަޢުލަތާއި ްއެީއ ްސަރަޙައްދު.  2140ދިވެހިރާއްޖޭެގ

ް ްއެބާބުގެ ްރައްޔިތުނ3ްްްރައްޔިތުން، ްފާސްކުިރގޮުތން ްއަޅުަގނޑުމެން ަގިއ

ްބަދަލުކުރަންް ްބަެއްއ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްކަމެްއ ްއަސްލުގައި މަޖިލީހުން

ްދެބައިގެ ްތިންބައިކުޅަ ްއިނގޭޯތްޙަޤީޤަތުގަިއްްމިއޮންނަނީ އަޣްލަބިއްޔަތުންނޭ

ްމާއްދާގަިއް ްެއްއަވނަ ްޑްރާފްޓްގެ ްއޮތް ްމިހުށަހެޅިފައި ނިންމެވިފައި.

ްފާސްކުރެވޭނީ.ް ްއަޣްލަބިްއޔަތުންނޭ ްތިންބައިގެ ްހަތަރުބައިކުޅަ  2145މިއޮންނަނީ

ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްވިސްނާލަންޖެހޭނެ. ްއެކަމާދޭތެރޭަގިއ އެހެންވީމާ،

ްޤަބޫ ްމެންބަރުްއަޅުަގނޑުމެން ްޢިްއޒަތްތެރި ްަރއީސުލްޖުމްހުރިއްޔާެގ ލުކުާރ،

ްއެަބއިަގިއް ްހުށަހެޅުއްވުމެއް. ްރަނގަޅު ްހަމަ ްހުށަހެޅުްއވުމަކީ ހުށަހެޅުއްވި

ްތާއީދުކުރަން.ް ނުޑ ްއަޅުގަ ްހިމަނަން ްމިބައި ްއިތުރުކޮްށގެން އަކުެރއް

 2150ްޝުކުރިއްާޔ.
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ް

ްޢިްއޒަތްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޝުކުިރއްޔާ ްއަޅުަގނުޑްއާދެ، ްތާއީދުކުރުމަށް ްމެންބަރު. ތެރި

ްއެހެންނަމަވެސް،ް ްދަންނަވާލަން. ްތާީއދުކުރުމަށޭ ްހަމައެކަނި މިއަރުވަނި

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއަލީަގިއ ްމަޢުލޫމާތުގެ ްދެއްވި ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްބަޔެްއނޫން.ްމިހާރުް ްފާސްކުރެވިަފއިހުރި ްއަދި ްމިއީ  2155ދަންނަވާލާނަން،ްމިހާރު

ްމެން ްޤާނޫނުއަސާީސްޢިއްޒަތްތެރި ްއެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ، ބަރުންނަށް

ްއެހެންވިމާ،ްމިހުށަހެޅުންތައްް ްމިދަނީ. ްހުށަހެޅެމުން ްމިހާރު އިޞްލާޙުކުރުން

ްައއީާމް ްފާސްވެގެން ްމާއްދާ ްދެވަނަ ްމާއްދާ، ްއެއްވަނަ ްމި ދާއިރު

ްއެހޭނެތޯް ްޯވޓަށް ްމިޔަށް ްއެނގޭނީ ްައޅުަގނޑަށް ްގޮތަކުން ފާސްކުރެްއވި

ްނޫންތޯ ްދިޔައީާމްްނުވަތަ ްއެހިާސބަށް ްއެހެންވީމާ، ްއިނގޭތޯ.  2160ބަލަން

ނަޑއަޅާނީ.ް ްކަ ނުޑ ްއަޅުގަ ްނޫންތޯ ްނުވަތަ ްއެހޭނެތޯ ްއެވޯޓަށް އަޅުަގނޑު

ްހީކުރަމުންް ނޑު ްއަުޅގަ ްސާފުވެަވޑަިއގެންފިކަމަށް ްދެން ްއެހެންވީާމ، އާދެ،

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްެތރި ްދެކުނުބުރީގެ ްހުވަދުއަޮތޅު ނޑު ްއަޅުގަ ދެން

ްކަރުދާްސްްމުޙަންމަދު ްހުށަހެޅުމަްށ، ްއިޞްލާޙު ްފޮނުވާ ްޢަލީ ވަޙީދު

 2165ް.7ްނަންބަރު؛ް

ް

ްއެދިަވޑަިއގެންފިނަމަްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްމަނިކުފާނު ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްވިދިގެްމުޙަްނމަދުްވަީޙދުްޢަލީް ްެއޔާއި ްެއއީ ްވާހަކަަދއްކާނަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްހަތަރަކާއި ްްންތިނަކާއި

ްކާ.8ްްކާއ7ްްިއަންނަނީވެސްްައޅުަގނުޑގެްިއޞްލާޙުކަމަށްވާތީ.ްްވާހަކަެދއްެކވުން:

 2170ްއާދެް،ްެއއްކޮށްްގެންދެްއވިަޔސްްރަނގަުޅވާނެ.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ނުޑްްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްއަުޅގަ ްމިއިޞްލާުޙ ްސަލާމަތްވާނެ. ްވަގުުތކޮޅުެވސް ްއާދެ،

ްބަދަލުކުރުން.ްްވަީޙދުްޢަލީްްމުޙަްނމަދު ްޞުރުޙީ ްއަރިމަތީ ްމިއޮތީ ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްހުށަހަޅާލަން،

ްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްސުރުޙީ؛ ްއަިރމަތީ ްެއއީ ްމާއްދާ، ެގޒެުޓަގިއްްސަރުކާރުގެްބިލުތިންވަނަ

ްީމަގިއް ްހާމަކުރަންވާނެޔޭ. ްވަސީލަތްތަކަްށ ްފަތުާރ ްޚަބަރު  2175ޝާއިޢުކޮށް

ްމިއޮ ްބަލާލާފައި ްކަމެްއްއަޅުަގނޑު ްމުހިންމު ްފަދަ ްޤާނޫނުއަސާސީ ީތ

ްއެް ްއަދި ްާޝއިޢުކުރުމަކުްނ ްގެޒެުޓަގއި ްއެސަެރކާރުެގ ފާސްކޮށް
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ްއެހެންވީމާ،ް ްނުދާނެ. ްހާމަވެގެނެއް ްއެ ްއަވަހަކަށް ްއެހާ ޢާންމުންނަކަށް

ް ްމަގާާމިއ4ްްމިހާރުގެ ްޭއގެ ްމިެއއްެޗއްސަްށ ްމީޑިާއ، ްބާރުކަމުަގއިާވ ވަަނ

ްަރއްޔިތުންނަ ްއަދި ްވާހަަކއަީކްހައިބަތު ްޚަބަރުަތއް، ްފަސޭހައިން ްއެންމެ  2180ްށ

ްއެންމެް ްޚަަބރުތައް ްއެ ްމީޤާނޫނުއަސާސީގެ ްޚަަބރު ްއެ ގެނެސްދިނުމަށްޓަކައި

ްވާހަަކް ްދިނުމުގެ ްމަޢުލޫމާތު ްވާޞިލްވުމަށްަޓކަިއްއެެއއްެޗއްސަށް ފަސޭހަކޮށް

ްއަޅުަގނޑުްފާހަަގކޮށްފައިްމިޮއތީ.ްއެހެންވެގެްނ،ްޭއގެްމަގާުމްއޭގެްޙައިބަތުް

ްމާއްދާގަިއް ްއޮތީ. ްހުށަހަޅާފައި ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންވެެގން ްދިނުމަށް، ގެނެސް

ްރައްޔިތުްނެގް ްގެނައުަމށް ްިއޞްލާޙެއް ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްހުށަހަޅަނީ،  2185މި

ްއެޤާނޫނެްއް ްފަށާނީ ްޢަމަލުކުރަން ްޤާނޫނަށް ްފާސްކުރާ މަޖިލީހުން

ްއެޤާނޫނެއްް ްއަިދ ްަތޞްދީޤުކުރުމުންނެވެ. ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްސަުރކާރު ްއެކި ްފަތުރާްްތަޞްދީޤުކުރުމާއި ްޚަބަރު ްޝާއިޢުކޮށް ގެޒެުޓަގއި

ްވަސީލަތްތަުކގެް ްޚަބަރުފަތުރާ ްއެހެންވީމާ، ްހާމަކުރަްނވާނެ. ވަސީލަތްތަކަށް

ްޤަބޫލުް ްދެން ްިމއޮތީ. ްުކޮށްލާފައި ްއިތުރު ްމިބައި ްގެަނއުމަށްޓަކަިއ  2190މަގާމު

ްއެދެ ްތާއީދުކޮށްދެްއވުން ްވަނީނަމަ ްޝުކުރިްއާޔްއެްއޗެްއކަމަށް ން.

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކަރުދާސް، ްތިންވަރަ ްމިހާރު 7ްއާދެ، ްހުށަހެޅުއްީވ8ްް، ްއެްއކޮްށ މިދޭތި

ްއަޅުަގނުޑް ްމެންބަރަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްތާއީދުުކރައްވާ ްއާދެ،  2195އެހެންނޫންތޯ.

ްއަބްދު ްޚަލީލް ްއިްބރާހީމް ްއަރުވަން، ްފުރުޞަތު ވެްސްމިދޭއްޗަށްهللا

ްތާއީދުކުރަްއވާފައިިމވަނީ.
ް

ްުރުުބރީްމެްނބަރުްހުްު ްތާއީދުްއިނގޭތޯ.ްވަުދއަޮތޅުްއުތު
 2200ްهللاްއިްބރާހީމްްޚަލީލްްޢަބްދު

ްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްޢިްއޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތ.އަތޮުޅގެ ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްުޝކުރިްއޔާ އާދެ،

ްފޮނު ްރަޝީދު ްރިޔާޟް ްފުރުޞަތުްމެންބަރު ްހުށަހެޅުމަށް ްއިޞްލާޙު ވާ

ް ްނަންބަރު ްކަރުދާން ްނެތް.9ްއަރުވަން. ްަވޑަިއގެން ްރަޝީދު ްރިޔާޟް .2205 
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ްފޮނުވާް ްޙަލީމް ްޢަދްނާން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއުތުރުބުީރގެ ހުވަދުއަތޮޅު

ް.11އިޞްލާޙުްހުށަހެޅުމަށް.ްކަރުދާސްްނަންބަރުް

ް

ްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްމިއަދުްޤާނޫނުއަސާސީްިއޞްލާޙުކުރުމުގެްްޝުކުރިއްޔާްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް

ްމިއަުދްްޢަދްނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްދައްކާއިރު ްވާހަކަ ްފޮނުވާލަން ްއަޅުަގނުޑމެން ްމަރުޙަލާއަކަށް  2210އައު

ްބޭފުޅުންް ްަބއެްއ ްދޭތެރޭގައި ްވާަހކަާއއި ްމިދަްއކާ އަޅުަގނޑު

ްއެކަީށެގންވާކަމެ ްހުށަހަޅާްސުވާލުކުެރއްވުަމކީ ްއަޅުަގނޑު ްއާެދ، އް.

ް ްމާއްދާ 3ްއިޞްލާޙަކީ؛ ްގެެޒޓުަގިއްބި، ްސަރުކާރުގެ ްތަޞްދީޤުކުރުމާއި ލު

ް ްގެނައުމަްށްް-3ޝާއިޢުކުރުންްް. ްއިޞްލާެޙްއ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްތަޞްދީޤުކުރުމަށްް ްބިލު ްފާސްކުރާ ްމަޖިލީހުން  2215ރައްޔިތުންގެ

ްދުވަހުގެ ްފަނަރަ ްފޮނުވާތާ ތެރޭގަިއްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

ްއަިދް ްތަޞްދީޤުކުރަންވާނެއެވެ. ްއެިބލު ރައީސުލުޖުމްހޫރިއްޔާ

ްސަރުކާރުެގް ްއެބިެލްއ ްދުވަހު ްތަޞްދީޤުކުރާ ްއެބިލު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްއަޅުަގނުޑް ްއިޞްލާުޙ ްމި ްއާދެ، ްޝާއިޢުކުރަްނވާެނއެވެ. ގެޒެްޓަގއި

ްފަދަ ްޤަބޫލުކުރެޭވނެ ނޑުމެންނަށް ްައުޅގަ ްބޭނުމަކީ  2220އިންްފޮނުއްވުމުގެ

ްމަޖިލީހުގެް ްރައްޔިތުން ްމަޖިލީހުން، ްރަްއިޔތުން ްތަުނގައި ކުރިޔަށްއޮތް

ްމާއްދާއަކަްށް ްޤާނޫނުއަސާީސެގ ްއަްޣލަބިއްޔަތުން ްތިންބަިއގެ ހަތަރުބައިކުޅަ

ބަދަލުްގެނައުމަކީްމާްފަސޭހަކަމަކަށްްނުވާނެ.ްކުރިޔަްށއޮތްްތަނުގައިްމިހާުރް

ްމަޖި ްޚާއްޞަ ްަރއްޔިުތން ްފަދައިން ްމަޖިލީހެއްްމިދެކެވޭ ްިކޔާ ލީހޭ

ްދާނީ.ްމިޔަށްވުރެް ްއިޞްލާޙުކުެރވެމުން ްޤާނޫނުައސާސީ  2225އެކުެލވިގެންނެއްނޫން

ްހުޅުވާލެވިަފިއް ްފުރުޞަތު ްއިޞްލާޙުކުރުމުެގ ްފަސޭހަގޮަތކަށް ޚަރަދުކުޑަ

ްޑްރާފްޓްގެް ްއަުޑެއހި ްމި ްމިއަދު ނޑުމެން ްައުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް، މިއޮތީ.

ްގޮތު ްމިބުނާ ްމާއްާދގައި ްޕާީޓގެްއެްއވަނަ ްާރްއޖޭގައި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ން

ްތިންބައިެގް ްހަތަރުބައިުކަޅ ނޑިަވޅެްއަގއި ްދަ ްހިނގަމުންދާ ނިޒާމު

ްބަދަލެްއް ްމާއްދާއަކަށް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްހޯދައިގެްނ  2230އަޣްލަބިއްޔަެތއް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްނުވާނެ. ްފަސޭހަަކމަކަށް ްމާ ގެނައުމަކީ

މިބިލު،ްކޮންމެްބޭފުޅަކުްދަޢުވަތަކީްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށްްއަރުަވންްއޮތް
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ް ްލިބިވަަޑއިގަންަނވާ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ްވިޔަސް 15ްހުންނެވިކަމަށް

ދުވަހުގެްތެރޭަގއިްމީަގއިްކުަރއްވަންޖެހޭްސޮިއއެއްްކޮށްލާްނިންމަވާލައްވާޭށ.ް

ްތަޞްދީޤުް ްބުނާގޮުތން ްޑްރާފްޓްަގއި ްލިބިފަިއއޮތް ްއަޅުަގނޑަށް  2235އެއީ

ްއެ ްމީެގްކުރުމަށްފަހު ްދެން ްޝާޢިޢު.. ްގެޒެްޓގަިއ ްފަށާނީ ްޢަމަލުކުަރން ޔަށް

ްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްދިޔުމާއި ްަކނަޑއެިޅގެން މުއްދަތުތަކެއް

ްވިސްނުމާިއް ްކަހަލަ ްއޮންނަ ްދީފައި ްބާރު ްނުކުރުމުެގ ތަޞްދީޤުކުރުމާއި

ްމިއެރީ.ް ްމިކަން ްހިތަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްކަންތައްަތކެްއްއުޅޭތީވެ ްއެތައް މިކަހަލަ

ްޤާނޫނުއަސާީސެގްްއާދެ، ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނޑަީކ ްއަުޅގަ  2240ކުރިން

ްީމހެއްކަމަށްވާީތެވް ްވާހަކަަދއްކާފަިއވާ ްދެކޮޅަށް ްތަޞްދީޤުކުރުމާއި މާއްދާތައް

ްައުޑް ްއަދި ްހިތްޕުޅަށް ްބޭފުޅުންގެ ްތިޔަ ްފަށްޓަމުން ްވާހަކަ އަޅުަގނުޑގެ

ްދަންނަވާ ްސުވާލުއުފެދޭކަމަްށ ްހިތްޕުޅަށް ްބޭފުޅުންގެ ލީ.ްއައްާސވާ

ްނުްުއެއްދެްން ްެއްއގޮތަކަްށެވސް ނޑު ްއަުޅގަ ްީމގެއިްނ އެްެހެންނަމަވެސް،

ްއިޞްލާޙެްއް ްފޮނުވޭ ްއެތަޞްދީޤުކުރުމަށް ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ  2245އަނބުރާ

ްލިބިވަޑަިއގަތުމާް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ ްފުރުޞަތެއް. ފޮނުވާލުމުގެ

ްއު ްދަތިގޮތަކަްށ ްމިދަންނަވާލިހެން ނޑު ްއަުޅގަ ދަޫގގޮތަކަްށްއެީކގައި

ްއިޞްލާޙަްށް ްފާސްކުރައްވާަފއިާވ ްމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ

ްއެަކްން ްސޮިއކޮށްލެްއވީމާ ްތަްޞދީޤުކުރެއްވުުމގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްޤަބޫލެއްް ްއަުޅަގނޑަކަށް ްއާދެ، ްަޤބޫލުކުރެވެނީ. ނޑަށް ްއަޅުގަ  2250ނިމުނީކަމަށް

ްެއެވނި ްޖަހަންވާނެޭއ ްޫނހެއްަގއި ްމިވެނި ްކުރެވޭ. ނޫހެއްަގިއްްނުއެއް

ްިމް ްބައެއް ްމިކަަހލަ ްިކޔަންވާެނއޭ. ްރެިޑޯއއަކުން ްމިވެނި ޖަހަންވާނެއޭ

ްމާހަމަޖެހޭް ްއެއީ ްއޮތުން ްތެރޭަގއި ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްތެރޭަގއި މާއްދާގެ

ްގެޒެޓްަގިއް ްސަރުާކރުން ްޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި ނޑު ްއަުޅގަ ކަމަކަށްވާނެކަަމކަށް.

ްޢާންމުކޮށްލުން ްސަުރކާރުން ްއިންފޮރމޭޝަންްޝާއިޢުކުރުމަކީ ްއެއީ .2255 

ްމިހާރުވެސް.ްއެހެްނވީމަ،ްއެހިސާބުްން ްކަމެއް ްކުރަމުންގެންދާ މިނިސްޓްރީން

ްމީޑިއާިއްން ްއެހިސާބުން ްއެނގޭވަުރވެފައި. ްޢާންމުންނަށް އެއޮތީ

ްމީގައިް ްއަޅުަގނުޑމެން ްދާނެ ްއެކަން ްގޮތުަގއި ޚަބަރުތަކެއްގެ

ްއީސް.ްނުލިޔުނުކަމަށްވިޔަސް.ްުޝކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަ
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ް2260 

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތާއީދުކުރައްާވ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއާދެ،ްޮކޅުމަޑުލު ްއަރުަވން. ްފުރުޞަތު މެންބަރަކަށް

ްޙުސައިންްރަޝީދުްޙަސަން.ް

ް

ްއުތުރުބުރީްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްދެންމެްްހުވަދުއަތޮޅު ްޙަލީމް ްޢަދްނާން ްމެންބަރު  2265ްޢިްއަޒތްތެރި

ނޑުްާތއީދުކުރަން.ްްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއެހުށަހެޅުއްވިްއިޞްލާޙަށްްައުޅގަ

ް

ްއަޙްމަދުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު.ްމާލޭގެ ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްފޮނުއްވާްއިޞްލާ ްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ްކަރުދާްސްއާޠިފް ްހުށަހެޅުއްވުމަށް ޙު

 2270ް.11ްނަންބަރުް

ް

ްއިޞްލާޙުްްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުް ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްެއހެންނަމަވެސް،ްްްއާޠިފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްދެކޮޅަށް. ްމިޚިޔާލާއި ްތަޞްދީޤުކުުރމުގެ ހުށަހަޅާފައިވަނީ

ްރިޔާ ްތެރޭގަިއވެްސްމިހާރު ްވޯޓުގެ ްނިޒާމަށްްނެގުނު ްނިޒާމު،ްބަރުލަމާނީ ސީ

ްއެްއް ްއޭގެތެރެއިން ްއަދި ްހިމެނިފައިއޮތް. ްކަންތަްއ  2275މިތަޞްދީޤުކުރުމުގެ

ްާފސްކުރަްއވާފަިއ.ް ްވަނީ ްމިހާރު ްރައްޔިތުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ނިޒާމަށް

ް ްމިައންނަ ްފަހަތުން ްމީގެ ްއަދި ްއިޞްލާޙަްށ ްމި ވަަނ4ްްއެހެންވީމާ،

ްމިހާުރްމާއްދާ ްއިޞްލާޙަްށވެސް ްމުއޮތް ްހުށަހަޅާފައި ްއުނިކުރުމަށް އަށް

ްދަންނަވާލަން.ް ްެއވާހަަކ ްއެހެންވީމަ، ްޤަސްދެއްނުކުރަން. ހުށަހަޅާކަށް

 2280ްޝުކުރިއްާޔ.

ް

ްއުތުރުބުީރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހުވަދުއަތޮޅު ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްޢަ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްނަންަބރު ްކަރުދާސް ްޙަލީމް، ފޮުނާވ13ްްދްނާން

ްއިޞްލާހުްހުށަހެޅުމަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް2285 

ްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްނަންބަރު ްކަރުދާން ްއޮތ13ްްްއާދެ، ްހުަށހަޅާފައި ްއަޅުަގނޑު ްގައި
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ްވާހަަކދެއްެކވުން: ްޙަލީމް ްްޢަދްނާން ްއޮތް ްމިހާރު ްވ4ްަިއޞްލާޙަކީ،ްޑްރާފްޓްަގއި ްމާއްާދްުއވާާލްއަލުން 4ްނަ

ނުޑްއެކުަލވާލާްއިޞްލާޙުްފޮނުވާފައިްޮއްތް ވަނަްމާއްދާްެއކުލަވާލުން.ްއަުޅގަ

ްމިހާރުް ްޢަމަލުކުރުން.ްއެއީ ްއިޞްލާޙަށް ްެގނެވޭ ގޮތަކީ،ްޤާނޫނުައސާސީއަށް

ނޑުމެންްދެންމެްމިވާހަކަދައްކާްއަޅުަގނޑުްިމް  2290މިކުރެވޭްކަމަކީ.ްެއއީްއަުޅގަ

ވަަނ4ްްތަޞްދީޤުކުރުމާއިްގެޒެްޓކުރުމުގެްވާހަކަ.ްއާދެ،ްްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅީ

ްއިޞްލާޙުތަކަްށް ްގެެނވޭ ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްބޭނުންވަނީ ްބުނަން މާއްދާގަިއ

ްރައްޔިތުންެގް ްޢަމަލުކުރުމަްަށް ްއިޞްލާޙަކަށް ްއެ ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ

ްވަރަށްް ްފެށިގެންނޭ.ްވަރަށްްސާދާކޮށް ްތާރީޚުން ނޑައަޅާފަިއވާ ްކަ ްމަޖިލީހުން

ްމުލަކަތޮޅުް ްމިއޮތީ ްފޮނުވާފައި ްއިޞްލާޙު ްމި ނޑު ްއަުޅގަ  2295ކުރުކޮށް

ްއެއްާބރުލުމާއެކީަގއި.ް ްޝަފީޤްގެ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެްެރި

ް ްގޮުތން ްއޮތް ްކުރިން 3ްްއަޅުަގނޑަށް ްމާއްާދއާއި ްމާއްދާަގިއ4ްްވަނަ ަވނަ

ތެޭރަގިއްްމިދައްކާްވާހަަކްދާދިްއެްއވާހަަކއަކަްށވެފައިްއޮޅުންބޮޅުންަގނެޑއްގެ

ްއިޞްލާުޙް ްމި ްގެނެއުމަށްޓަަކއި ްމިކަން ްސާފުކޮްށ ްސާދާކޮށް ވަރަށް

 2300ްއަޅުަގނޑުްހުށަހަޅާފައިްމިއޮތީ.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތާއީދުކުރައްާވ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްފު ްއަޅުަގނޑު ްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރަށް ްމުލަކަތޮުޅ ްއަުރވަން. ުރޞަތު

ްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަފީޤް.

 2305ްތާއީދުކުރަން.ްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް

ްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ:

ް

ޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްމާޅޮސްމަޑުލުްއުތުރުބުރީގެްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއިބްރާހީ ްމެންބަރު ްނަންބަރު ްއިޞްލާޙު ްޒަކީ، ްޝަހީދު ފޮުނާވ14ްްމް

 2310ްއިޞްލާހުްފޮނުވުމަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.

ް

ްބެހޭްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްއިޞްލާުޙކުރުމާއި ްޤާނޫނުއަސާސި ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްްއިްބރާހީމްްަޝހީދުްޒަކީް ްޤާނޫނުއަާސސީއ4ްަބާބުގެ ްަގއި ް)ށ( ްމާއްާދގެ ްއިޞްލާެޙްއްވަނަ ްްށ
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ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބިލެއް ްފާސްކުރާ ްމަޖިލީހުން ގެނައުމަށް

ްރައްޔިތުންެގް ްއޮތްތޯ ްރުހުން ްރައްޔިތުންގެ ްއެބިލަކަށް  2315ތަޞްދީޤުނުކޮށްފިނަމަ

ްނުފެނޭ.ް ްއަުޅަގނޑަކަށް ްއޮންނާކަށް ްގެްނދިޔުމަށް ްވޯޓަކަށް ްސިއްރު ޢާންމު

ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްޖެހިއްޖެްްސަބަބަކީ ްއިޞްލާުޙުކރަން ްމާއްދާ ވަިކވަކި

ްަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާްތަޞްދީޤުނުކޮށްްރައްޔިތުްނެގް ްއެްއިޞްލާެޙއް ހިނދު

ްއަނބުރާލުމުގެް ްޚިޔާލު ްޢާންމު ްއެބިލާއިމެދު ްސަުރކާރުްނ ްވޯޓެްއގައި ޢާންމު

ްޤާޫނނުއަސާސީއަްށް ްދެޭކގޮތުަގއި ނުޑ ްައުޅގަ ްލިބިދެވޭތީ  2320ފުރުޞަތު

ްގެަނއު ްއޮންނަންޖެހޭނީްއިޞްލާޙެއް ްދައުރު ްވާޖިާބއި ްމަްސޢޫލިއްޔަތާއި މުގެ

ްއަޅުަގނުޑގެް ްއެހެންކަާމއިެއުކ ްއަްތމަތީގައި. ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުން

ްތަޞްދީޤްް ްބިލެއް ްތަޞްދީޤުނުކުރާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހެޅުމަކީ

ްނަގާވޯޓަކުްން ްބަހުސްކޮށް ްމަޖިލީހުގައި ްރައްިޔތުންގެ ްސަބަބަކާއިމެދު ނުކުރި

ްލިބިއްޖެނަމަ،ް ްއަލުން ްއަޣްލަބިްއޔަތެއް ްިތންބައި ްހަތަރުބައިކުޅަ  2325އެމަޖިލީހުގެ

ްނުހަދައިފިނަމަް ްމިހެން ްބެލުން. ްކަމުގަިއ ްތަޞްދީޤްކުެރވުނީ އެބިލެއް

ްބާރުފޯރުވުމުެގް ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްސަުރކާރުން ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްޚަރަދާއި ްވޯުޓގެ ްސިއްރު ްޢާންމު ްރައްޔިތުްނގެ ަތކުލީފުތައްެވްސްއިތުރަށް

ްވޯޓަްށް ްސިއްރު ްޢާންމު ްރައްޔިތުްނގެ ްއެކަށީގެްނވާަކމެއް. އުފުލަންޖެހުމަކީ

ްހަނދާނުންްސަރުކާ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްމިންވަރެއް ްފޯރުވޭ ްނުފޫޒު  2330ރުން

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްހީކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްނުދާނެކަމަށްވެސް ްއަދި ފޮހެވިގެން

ްއަ ްއިޞްލާޙު ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްެއގޮތުން ްމިދަންނަވާލަނީ.ްރައީސް، ނޑު ުޅގަ

ްިއޞްލާޙުކުރުން.ް ްގޮތަށް ްތިރީގިމިާވ ް)ށ( ްމާއްދާެގ ހަތަރުވަނަ

ްމަޖިލީހުންް ްރައްޔިތުްނެގ ްގެަނއުމަށް ްއިޞްާލޙެއް ް ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްރައްޔިތުްނެގް ްތަޞްދީޤުނުކޮށް ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ްބިލެއް  2335ފާސްކުރާ

ްތަޞްދީޤުނުކު ްއަންގައިިފނަމަ، ްއެކަން ްއަލުންްމަޖިލީހަށް ްސަބަބާމެދު ރި

ްމަޖިލީހުގެް ްަނގާވޯަޓުކން ްބަޙުސްކޮށް ްމަޖިލީހުގަިއ ރައްޔިތުންެގ
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ްއެބިލެްއް ްލިިބއްޖެނަމަ، ްއަލުން ްއަްޣލަބިއްޔަތު ްތިންބައި ހަތަރުބައިކުޅަ

ްތަޞްދީޤްކުރެވުނީކަުމގައިްބެެލވުނީެއވެ.ްޝުކުިރއްޔާ.

ް2340 

ްޢިްއޒަތްތެރިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރުްްޝުކުރިއްާޔ ްޢިްއޒަްތތެރި ްތާއީދުކުަރއްާވ މެްނބަރު.

ޝާހީންްޙަމީދަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ްިޢއްޒަތްތެރިްމެންަބރުންްވަަޑއިގެްން

ްނެތް.ްވ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްނިޒާރުްއިބްރާހީމް.

ް

ނޑުްތާއީދުކުރަންްއިނގޭޯތ.ްޝުކުރިއްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޫމސާްނިާޒރުް  2345ްާޔ.ައޅުގަ

ްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއަޙްމަުދްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމ.އަތޮޅުެގ ްނުކުތާެއއް ްިނޒާމާބެހޭ އާދެ،

ްޝަފީޤް.

 2350ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ނޑުމެންްމިމަޖިލީހުގައިްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްމިނެގީްއަުޅގަ ްމިތިީބްްއަޅުަގނުޑްނިޒާމީްނުކުާތއެއް

ްނެތް.ްްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްނުކުމެވޭކަށް ްބޭރަށްވެސް ްހިތްދަތިޮގތަކަށް ްވަރަށް މިވަގުތު

ްެއކަމަްށް ްއެހެންވީމަ، ްމެންބަރުން. ްގިނަ ްވަަރށް ްއެބަިތއްެބވި ކުޑަދަށުަގއި

 2355ްއިޞްލާޙެއްްގެނެސްދެްއވާ.

ް

ް

ްޢިއްޒަްތތެރިްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްޝުކުިރއްޔާ ްނުކުތާެއްއްްއާދެ، ްނިޒާމާބެހޭ މެންބަރު.

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްިޢއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްޝާފިޢު.

ް2360 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(
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ް

ްއަޅުަގނުޑްހަމަްރެކޯޑަށްަޓކާްފާހަގަކޮށްލަންްބޭނުންްކުރީްަބރީގެްހާޒިީރއަްށްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް

ްތޯްފަހަތާއިްކުިރއާ.ްުޝކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.އިނގޭްއިްބރާހީމްްޝާފިޢުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް2365 

ް

ްއިނގޭތޯ.ްދެން،ްހާޒިރީްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނެތް ްބަލައިގަެނވޭކަށް ްނުކުތާއެއްކަމަށް ނިޒާމާބެހޭ

ްފުރުޞަުތް ނޑު ްއަުޅގަ ްދެން، ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ފާހަގަކުރެްއވުމަށް

ްޢިއްޒަ ްތ.އަތޮުޅގެ ްމިއޮތީ ްރަޝީދަށް.ްއަރުވަން ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ތްތެރި

ްހުވަދުއަޮތުޅް ްދެން، ްނެތް. ްވަަޑިއގެން ްމެންބަރު ްއެޢިްއޒަތްތެރި  2370އާދެ،

ްފުރުޞަުތް ްޢަލީއަށް ްވަޙީދު ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ދެކުނުބުރީގެ

ް.16އަރުވަން.ްކަރުދާސްްނަންބަރުް

ް

ްޢިްއޒަތްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްއިޞްލާޙަށްްޝުކުރިއްޔާ ްމި ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްތެރި

ްމެންބަރުްްމުޙަްނމަދުްވަީޙދުްޢަލީް ްއަނެއް ްހުށަހަޅާ ްއަދި ްމެންބަރާއި ްޢިްއޒަތްތެރި  2375ްތާއީދުކުރެްއވި

ނޑުްއަނބުރާްގެންނަން.ްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްރުހޭނަމަްއަޅުގަ

ްމެންބަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްަޒތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްމިލަދުންމަޑުލުްއާދެ، ްދެން، ރު.

ްމިް ްމިހާރުވަނީ ްޙުސައިން ްމުޙަންމަދު ްެމންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި އުތުރުބުރީގެ

ްފޮނުއްވާފަިއް ްމިހާހިސާބުން ްއެހެންވީމަ، ްގެންދަވާަފއި. ްއަނބުރާ އިޞްލާޙު

ްނިމުނީ.ް ްތާއީދުކުަރއްވާ ްހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާ ްއިޞްލާޙުތައް ްހުރިހާ  2380ހުރި

ްމަްއސަ ްމާބޮޑު ނަޑކަްށްއެހެންވީމަ، ްއަުޅގަ ްއޮްތކަމަކަްށ ްދިމާވެަފއި ލައެއް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްމުޤައްިރރަށް ްކޮމިީޓގެ ްްޑރާފްޓިންގ ްއެހެންނަމަވެސް، ނުފެނޭ.

ްގެންގުުޅްއިވް ްޑްރާފްޓްކުރެއްވުުމގަިއ ްމި ްއަރުވާނަން ފުރުޞަތެއް

ކަންތައްތަްއްކުަޑކޮްަށްްއޮޅުްނފިލުވާލަދެއްވަން.ްއާދެ،ްނިޒާާމބެހޭްނުކުތާއެްއް

 2385ްޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙުސައިންްރަޝީދުްޙަސަން.ތ.އަތޮ

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(
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ް

22ްްއަޅުަގނޑުްމިނިޒާމީްނުކުތާްިމނަގަނީްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލިސްގެްބާބުގެްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް

ނޑުމެންްފާސްކޮށްފައިްއޮްތގޮތުން.ްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން:  2390ް.ވަނަްމާއްދާްއަުޅގަ

ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 2395ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްއަޅުަގނޑުްމިނިޒާމީްމައްސަލަްމިދަންނަވާލަނީްއިނގޭތޯ...ްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް

ްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ް2400 

ްކޯރަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަޑުކޮށްލަދެއްާވ.މިހާރު ްކުޑަކުަޑކޮށް ްްމް. އާދެ،ް)ަވގުތުޮކޅަަކށްފަހު(

ްކުރިއަށްްގެންަދވާ.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް2405 

ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްމަޖިލިސްގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްމާޅޮސްމަޑުުލ22ްްއާދެ، ްމާއްދާ ްވަނަ

ްއަޅުަގނުޑްްއުތުރުބުރީގެްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްައދި ްހުށަހަޅުއްވާ ްއާޠިފް ްމުޙަންމަދު މެންބަރު

ްތާއީދުކޮށްގެންްއޮތީްފާސްކުެރިވފައި.ްއެމާއްދާ..

ް

ް2410 

ްގެންދަާވްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަޑުކޮށްލަދެއްވާ.ްއާދެ،ްުކރިއަށް ްއަދިެވސް ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްމިހާރު.
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ް

ް()ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން

ް2415 

ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްބާބުގެ ްމަޖިލިްސގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްއޮތ22ްްީއާދެ، ްމިހާރު ްމާއްާދ ްވަނަ

ްމިހާރުްްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްައޅުަގނުޑމެން ްއޮތްގޮާތއި ްއެފާސްކުެރިވފައި ފާސްކުރެވިފައި.

އްދާާއިއްމިބަޙުސްކުރާްޤާނޫނުއަސާސީްއިޞްލާޙުކުރުމުގެްބާުބގެްތިންވަނަްމާ

ްއޮންނަނީ،ް ްއެމާއްާދަގއި ްއެއީ ްއެބައުޅޭ. ްތަޢާރަޟްވުމެްއ ކުޑަވަެރްއގެ

ްފާސްކުރާް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްޮއންނަނީ ްމާއްދާަގއި  2420ފާސްކުރެވުނު

ްޤާނޫނަކަށްވާީންއެބިެލްއްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔްތަޞްދީޤުކުރުމުންނޭ.ް ބިލެއް

ްޤާނޫނު ްމިތަނުގައިވެސް ްފާހަަގކުރަން އަސާީސްއަޅުަގނޑު

ްދެްން ްިއނގޭތޯ. ްބިލެއްކަން ްޤާނޫނީ ްފާސްުކރަނީ އިޞްލާޙުކުރުމަށްވެްސ

ްއެބިެލއްް ްިބލެއް ްކޮންމެ ްތަޞްދީޤުކުރާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ އޮންނަނީ

ްޝާިއޢުކުރަންވާނެޭއ.ް ްެގޒެްޓގަިއ ްަސރުކާރު ްދުވަހު  2425ތަޞްދީޤުކުރާ

ްރައީުސލްޖު ްމިއޮންނަނީ ްމާއްދާގައި ްމިބަޙުސްކުރާ މްހޫރިއްޔާްއަޅުަގނޑުމެން

ްޤާނޫނުް ްފަށާނީ ްޢަމަލުކުރަން ްއެޤާނޫނަކަށް ތަޞްދީޤުކުރުމަށްފަހު

ްމަޖިލީހުންް ްރައްޔިތުންެގ ްާޝއިޢުކުރުމަށްފަހު ްެގޒެްޓގައި ސަރުކާރުގެ

ް ްމި ްާވގޮތަކީ ްމީަގއި ްތާރީޚަކުންނޭ. ނަޑއަޅާ ްނުބުޭނ3ްްކަ ްމާްއދާގައި ވަނަ

 2430ޅުަގނުޑމެންްފާސްކުރިްކޮންްދުވަހަުކކަންްޝާއިުޢކުަރންވާނީކީ.ްއެކަމަުކ،ްއަް

ްގެޒެްޓަގިއް ްދުވަހު ްތަޞްދީޤްކުރާ ްެއ ްއެބަޮއވޭ މާއްދާގައި

ނޑުެމންްފާސްކުރިް ްއަުޅގަ ްހަމަްއެޤާނޫނުގައި ޝާއިޢުކުރަންވާެނކަމަށް.ްއަދި

ްއެޤާނޫނަކަްށް ްއެަބއޮޭވ ްބާބުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ މާއްދާގައި

ްގެޒެްޓކުރުމަށް ްއެޤާނޫނެއް ްފަށާނީ ްޤާނޫނުގައިާވްޢަމަލުކުރަން ފަހު

ް ްމިމާއްދާަގއި، ްެއކަމަކު، 3ްްގޮތުގެމަތިންނޭ. ްމިބާބުގެ ްމާއްާދގަިއ،  3ް2435ވަނަ

ްާޝއިޢުކުރުމަށްފަހުް ްެގޒެްޓގައި ްސަރުކާރުެގ ްމިބުނަނީ ްމާއްާދގަިއ ވަނަ

ނަޑއަޅާފަިއވާްތާރީޚުންްފެށިގެންނޭ.ްމިއިންްއެބަް ރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްކަ

ްމަޖިލީ ްރަްއޔިތުންގެ ްފިަޔާވްމާނަކުރެވޭ ްގޮތް ްއެޤާނޫނުގައިާވ ހަށް

ްފާސްކުރާް ްިއޞްލާޙުކުރުަމށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމަޖިލީހުންވެސް ރައްޔިތުންެގ
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ްަކނަޑއެޅިދާނެކަމަށް.ް ްތާރީޚެއް ްޢަަމލުކުރާނެ ްއިޞްލާޙަކަށް  2440މާއްދާ

ްބިލެއް.ް ްފާސްކުރާ ްމަޖިލީހުން ްޤާނޫނެއް ްޭދއްަޗކީެވްސ ްމި އެހެންވީމަ،

ްކޮންމެެވސް ްީމގަިއ ްއެަކްންްއެހެންވީމަ، ްއުޅޭތީ ްތަޢާރަޟްކަމެްއ ވަެރއްެގ

ްވޯޓަްށް ްއަުޅަގނޑުމެން ްމިއަށް ްބޭނުން، ްބޮަޑށް ްވަރަށް ސާފުކޮށްދެއްވުން

ްދިއުމުގެްކުރިން.ްވަރަށްްބޮޑަްށްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް2445 

ް

ްޑްރާފްޓިންގްްްރިޔާސަތުންްވާހަްަކަެދއްެކވުން: ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްެތރި ްުޝކުރިްއޔާ އާދެ،

ްމެންބަރުންްްކޮމިޓީގެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަރުވަން ްފުރުޞަތު މުޤައްރިރަށް

ްޚާއްޞަކޮްށް ްދެންމެއަުކ ްއެބޭފުޅުން، ްުނވަތަ ްސުވާލުތަކަށް ކުރެްެްއވި

ްއަދިް ްވާހަަކފުޅަށާ ްއެދެއްެކވި ްަރޝީދު ްުޙސައިން  2450ތ.އަތޮޅުގެ

ްހުށަހެޅުއްވުމާް ްހުށަހެޅުއްވި ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްމެންބަރުންްބެހޭގޮ ްޢިއްޒަތްތެިރ ްހެއްދެވުމުަގއި ްޑްރާފްޓް ްމި ްއަދި ތުންނާ

ްގެންގުުޅްއވިްޚިޔާލުފުޅާްިވސްުނންފުޅުްދަންނަވާލަްދެއްވުންްެއދެން.ް

ް

ްފުރަތަމަްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްއެންމެ ްައޅުަގނޑު ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި  2455ްޝުކުރިއްޔާ

ްރަޝީދުްދަންނަވާލާނަްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޙުސައިން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްތ.އަތޮޅުގެ ން،

ްވިސްނޭގޮތް.ް ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްގުޭޅގޮތުން ްވާހަކަުފޅާ ްއެވިދާުޅވި ޙަސަން

ްޢާންމުް ްބާުބގަިއ ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުންެގ ްަރއީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެހެްން ްފިޔަވާ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްެއއޮތީ ްބަޔާންކޮށްަފއި އުސޫލެްއެގގޮތުން

ްބާބެްއްްޤާނޫނުތަކުގެ ްވަކިން ްދެން، ްޢާންމުކަމެއް. ްއެއީ ްދެން،  2460ވާަހކަ.

ްގެަނއުމުެގް ްއިޞްލާެޙއް ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްހިމަނާ، ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްސީދާް ްހަމަ ްބާބެއްަގިއ ްވަކި ްހަމަ ްވަިކޮގތެްެއް ްގެންދާނެ ކަންތައްތައް

ްއެްއެޗއްް ްމިއޮތީ.ްއެހެްނވީމަ،ްމިބާބުަގިއްއޮތް ްލިެޔވިފައި ްަޙވާލާދީ ްއެކަމަށް

ްިމް ނޑުމެން ްއެްއޗަކަްށވުެރްސްޕެސިފިކްވާނެ.ްދެން،ްއަުޅގަ ްއޮތް އެބާބުަގއި

ްހަމައެކަނިް ްވިސްނަންޖެހޭނީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމާނަކުރުމުގަިއ  2465ޤާނޫނުއަސާސީ

ްޤާނޫނެްއް ްފަށައިފިއްޔަކާ ްމާނަކުރަން ްއެހެން ްނޫން. ްމާނައަްަކަށް ލަފްޒީ
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ްޙާލަތް ްމިކަހަލަ ްމާނަކުރުމުގައި ްޤާނޫނު ްމުޅިްނުހިންގޭނެ. ތަކުަގއި

ްޤަބޫލުކުރާް ނޑިޔާުރން ްފަ ްލޯޔަރުންނާއި ްހުިރހާ ްޤަބޫުލކުރާ ދުނިޔެވެސް

ްއޭގެްފަހުންްޚާްއޞަްއުސޫެލްއް ްއޮޭވ.ްޢާންމުްއުސޫލެއްްޮއވެފައި އުސޫލެއް

ްއުސޫލަކަށޭ.ް ްޚާއްަޞ ްޢަމަލުކުރާނީ ްޙާލަުތަގއި ްއެ  2470އަތުެވއްޖިއްާޔ

ްއިނގިރޭސިބަ ްވަކީލުން ްޤާނޫނީ ްމި ްހީވަނީ ްއެއަްށްއަޅުަގނޑަށް ހުން

ްހަަމް ްއެއީ ްޖެނެރަލްހެން. ްދަ ްޯއވަރރައިޓްސް ްސްޕެސިފިކް ްދަ ކިޔުްއވަނީ

ްޤާޫނނުއަސާސީއަްށް ްމިބާބުަގއި ްއެހެންވީމަ، ްއުސޫލެއް. ްޤާނޫނީ ޢާންމު

ްގޮތްތަކެްއްް ްއޮްތ ނަޑއަޅާަފއި ްކަ ްގޮތްަތއްކަމަށް ްއޮތް ބަދަލުގެނައުމަށް

ްއެހެންތާކު ްޢަމަލުކުރެވޭނީ ްއެގޮަތކަށް ްއުސޫލެްއްްއޮތިްއޔާ ްއެހެން  2475ޢާންމު

ްއަޅުަގނަޑކަްށް ްމައްސަލަެއއްކަުމގައި ްެއއީ ްއެހެންވީަމ، އޮތްކަމުަގިއވިޔަސް.

ްއެކުެލވުމުަގިއްގެންގުެޅވިފަިއް ްރައީސް،ްމިބާބު ނުފެނޭ.ްދެން،ްޢިއްޒަތްތެރި

ްމިބާބުް ްކޮިމޓީގައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަލައިލާއިރު ްވިސްނުމަށް ހުރި

ްންކޮށްްވިސްާނވަަޑއިގެންފައިްއޮީތ.ްއެކުަލވާލެވުުމގައިްވަރަށްްފު

ް2480 

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްގއ.ެގ ްމަޑުކޮށްލަދެްއވާ. ްއިހަށް ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްޚާއްޞަކޮްށް ްައދި ްދެްއކެވުުމގައި ްވާހަކަފުޅު ްޙަލީމް ްއަދުނާން މެންބަރު

ްވަ ްއިންނަަވއިގެން ްއެހެން ނޑި ްގޮ ްފުރަގަސްދީގެްނ ރަްށްރިޔާސަތަށް

ްުއނދަގޫާވގޮތަްށް ްތަންކޮޅެއް ްމެންބަރަށް ްގެްނދާ ްދަްއަކވަމުން ވާހަކަފުޅު

ްއެްެހެންް ްަބއެއްފަހަަރށް. ްއަުޑގަދަވޭ ްއެބަ ްފްލޯރގައި  2485އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްތިޔަް ްއަދި ްދަންނަވާާލނީ. ްއެދެމޭ ްބޮޑަށް ްވަަރށް ނޑު ްއަުޅގަ ނުހެއްދެވުން

ްޢިއްޒަތް ްއެހެންވެސް ްނޫން ްމެންބަރެއް ްމިހާްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރުން ތެރި

ްއެކަްން ްދެން، ްވެދާނެ. ްވާގޮްތކަމަށްވެސް ްތިއްަބވަންީވމަ ްމިހެން ގިނައިރު

ްއިޙްސާސްކުަރމޭ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްވާހަކަުފޅުްދައްަކވަމުްން އަޅުަގނުޑވެސް

ްެގއްލޭވަރަްށް ްކޮންސެންޓްރޭޝަްނ ްަދނިކޮށް ްމެންބަރަކު  2490ޢިއްޒަތްތެރި

ްައރައިގެ ްައޑުފުޅު ްކަމަކަްށްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްމާރަނގަޅު ްއެީއ ްިދއުން ން

ްނިޒާމާބެހޭް ްގެންަދވާ. ްކުރިއަށް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެިރ ްއާދެ، ނުވާނެ.

ނޑުްނާރުވާަނން.ް ްނުކުތާއެއްްއަުޅގަ
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ް

ްޤާނޫނުއަސާސީައްށްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްފަދައިން ްގެންދިޔަ ްދަންނަވަމުން ނޑު ްއަުޅގަ  2495ްއާދެ،

 ޮބަޑށް  ަވަރށް  ޮކިމީޓން  ަކނަޑެއުޅުމަގއި  ޮގެތއް  ެގެނވޭނެ  ިއްޞާލެޙއް   :ާވަހަކެދްއެކުވން  ިއްސާމީޢލް 

ިއެގން  ަަ ަޑ  ަކަހލަ  ިމޮއްނނަ  ިމާހރު  ާޙަލްތަތެކްއަގއި  ެގްނަންނެޖިހްއޖެ  ިވްސާނަވ

 ެހުދްނެވސް  ެގެނވެޭނޮގެތއް  ަފޭސަހޮކށް  ަތްނޮކެޅއް  ުނވެ  ޮގަތަކށް  ުއނަދގޫ  ަދތި 

 ުފްނޮކށް  ަވަރށް  ޮކިމީޓން  ްއޮކުޅން ައނެ  ަހމަ  ެއާއެއުކަގއި . ޮބޑޭ  ުމިހްނުމަކން 

 2500 ަހމަ  ަކަމްށާވތީ  ާޤޫނުނައާސސީ  ިމއީ ، ެއެހްނަނަމެވސް . ިރާޢަޔްތުކެރްއވި 

 ަބަދުލަތެކއް  ޮބެޑތި  ާޤޫނުނައާސީސައށް  ާރްސާލަފއި  ިވްސުނެމްއަގއި  ިސާޔސީ 

 ިމދެޭތޭރގެ ، ެއެހްނވީމަ . ުމިހްނުމަކެމކޭ  ަހމަ  ެއީއެވސް  ޮއުތން  ޮގަތަކށް  ުނެގެނވޭނެ 

. ޮއތީ  ުކަރްއާވަފއި  ަމަސްއަކްތުޕޅު  ޮކިމީޓން  ޮބަޑށް  ަވަރށް  ެގެނވޭތޯ  ްނެސއް ެބލެ 

 ެއަކަމށް  ާމިހުރެވސް  ަފްނނީ  ަލފެާދްއވި  ޮކިމީޓައށް  ައުޅަގނުޑެމްނަނށް  ައދި 

 2505 ުމޅި  ިމުބަނނީ  ާމްއދާ  ުފަރަތމަ ، ެއެހްނވީމަ . ާބުރައުޅްއާވަފިއވޭ  ަވަރށް 

 ަބަދެލއް  ާމްއާދައަކށް  ްއެވސް އެ  ާމްއާދައަކްށެވސް  ުހިރހާ  ާޤޫނުނައާސީސގެ 

 ުޖްމލަ  ަމިޖީލުހގެ  ަރްއިޔުތްނގެ  ިމޮއތީ  ަކަމަކްށެވސް  ުފަރަޔމަ  ެގަނުއަމށް 

. ޫނން  ެމްނަބުރްނެނއް  ވުޯޓިދން  ާހިޒުރވެ  މި  ިމާތނަގއި . ެމްނަބުރްނގެ 

 ޫނިންއޔާ  ިލިބެގން  4/3 ެމްނަބުރްނގެ  ުޖްމލަ  ިހެމނޭ  ަމިޖީލުހަގއި 

 2510 މި . ުނުކެރވެޭނއޭ  ފެާހއް  ެގްނާނަކށް  ަދެލއް ބަ  ެއްއެވސް  ާޤޫނުނައާސީސައށް 

 ެއްއެޗްއެހން  ަދްނަނާވަލްނެޖހޭ  ަހމަ  ހަީވނީ  ައުޅަގނަޑށް  ިމއީ  ައްޣަލިބްއަޔތު  4/3

 ޮކިމީޓައްށެވސް  މި  ުއޫސެލްއެގޮގުތން  ާޢްނމު . ީކްއެވެގްނަކން 

ަޑިއެގްނަފއި   ާވނީ  ާނިދުރަކަމަކށޭ  ަވަރށް  ަމިޖީލުހަގއި  ަރްއިޔުތްނގެ  ޮއތީ  ިވްސިނަވ

ީޓައަކށް  ެއްނމެ   4/3 ަމިޖީލުހގެ  ުމޅި  ިފުކަރަކށް  ެއްނމެ  ިސާޔސީ  ުނަވތަ  ޕާ

ިޒަޝްނެއްއެވސް  ޮގެތްއަގއި  ާޢްނމު . ިލުބން  ައްޣަލިބްއަޔތު  ޕޮ ޮަ  2515. ޮއްނާނެނއޭ  ޮއ

 ިސާޔސީ  ުމޅި  ުނޯހދެޭނއޭ  ަމިޖީލަހުކން  ައްޣަލިބްއަޔެތއް  ެއަވުރގެ ، ެއެހްނވީމަ 

، ެއެހްނަނަމެވސް  ެދން . ޫނީނިވްއޔާ  ން ެއްއޮގްތެވގެ  ިފުކރު  އެ  ަމިއާދުނަގިއެވސް 

ީޓައަކށް  ެއްނމެ  ައުތެވާދނެ  ާޙަލެތއް  ާނިދރު  . ިލުބން  ައްޣަލިބްއަޔތު  4/3 ޕާ

 ޮކިމީޓގެ ، ެއެހްނަނަމެވސް . ަކެމއް  ަމްޝަވާރުކެރުވނު  ޮކިމީޓަގއި  ަހމަ  ެއީއެވސް 

 2520 ައުޅަގނޑު  ެދްއެކިވިއުރަގއި  ާވަހަކުފޅު  ިޚާޔުލުފުޅުކަރްއވާ  ެމްނަބުރން 

 ެއއް  ަރްއިޔުތން  ެދން  ިވާދުޅވީ  ެމްނަބުރްނެވސް  ެއްނމެ  ްނާވޮގުތން ަހނދާ 

ީޓައަކށް   ިންނަމަވިއިފްއޔާ  ަރްއިޔުތން  ެދްއަވން  ައްޣަލިބްއަޔެތއް  ޮބޑު  ެއަވުރގެ  ޕާ
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ކޭ  ޮބޑު  ަވަރށް  ެދން  ެަ ީޓައަކށް  ާބެރ ެދެވނީ  ެއޕާ ެަ  ެއުހިރހާ  ެދން ، ެއެހްނވީމަ . ެއ

 ަރްއިޔުތްނގެ . ުނާވނެ  ޮގެތްއެވސް  ނެ ަސާލަމްތވާ  ިމިއން  ައުޅަގނުޑެމން  ަކެމއް 

 2525 ޮގެތްއަގއި  ާޢްނމު  4/3، ެއެހްނވީމަ . ާވނީ  ިންނުމަމަކށް  ެއްނެމަފުހގެ  ިންނުމން 

 ަބަދުލުކުރަމށް  ެއްއެޗއް  ަކަހލަ  ާޤޫނުނައާސސީ  ުނިލޭބެނއޭ  ަމިޖީލަހުކން 

 ެއަކަމކާ  ިވްސުނން  ިދާމެއްއަގިއެވސް  ުހިރހާ  ަމްޝަރްޙގެ  ިސާޔސީ  ައްމުދްނެވސް 

 ިބލު ، ެދން . ައާސަސކީ  ަމިއަގނޑު  ީމަގއި  ިމއީ . ޫނީނިވްއޔާ  ެއްއޮގްތެވެގން  ާދދި 

 ަތްޞީދްޤުކުރަމށް  ިބލު  ަރީއުސްލުޖްމޫހިރްއާޔައށް . ަތްޞީދްޤުކުރން 

 2530 ޮއްތޮގތް  ުކަރްއާވަފއި  ފްާސެވސް  ިމާހރު  ވުޯޓްނެވސް  ާޢްނމު  ިމއީ . ުހަށެހުޅން 

 ަރީއުސްލުޖްމޫހިރްއާޔައކީ  ިވްސުނަމކީ  ީމަގިއެވސް . ެތޭރަގއި  ިސަފަތުކގެ  ިނާޒުމގެ 

ޑް . ީމެހކޭ  ުހްނނަ  ިއްނިތާޚުބޮކްށަފއި  ަރްއިޔުތްނެވެގން  ުހިރހާ  ާރްއޖޭގެ   ޮއފް  ެހ

 ިވްސަނވާ  ަމްސަލަޙަތށް  ަދުޢަލުތގެ ، ެއެހްނވީމަ . ިއްސެވިރާޔއޭ  ަދުޢަލުތގެ  ްސޭޓޓް 

 ހާ ަމިޖލީ  ަރްއިޔުތްނގެ ، ެދން . ުމިހްނުމަކެމކޭ  ެއއީ  ިވާދުޅުވން  ެއްއެޗއް  ޭއާނެވސް 

 2535 ޮގްތަކުމަގއި  ަހާދނެ  ެދން  ަތފުާތެވްއިޖްއޔާ  ިޚާޔލު  ެދެމދު  ަރީއުސްލުޖްމޫހިރްއާޔާއއި 

 ާބުރގެ  ިތން  ަމިއަގނޑު  ިތްނާބރު  ަދުޢަލުތގެ  ެއއީ   ިމޮއތީ  ަކނަޑައާޅަފއި 

ެރިއން  ެަ  ޮބޑު  ެއހާ  ަމިޖީލުހގެ ، ެއއީ . ުއެފުދީނއޭ  ިޚާލެފއް  ެމުދަގއި  ެދާބުރގެ  ެތ

 ަތްޞީދޤް  ަރީއުސްލުޖްމޫހިރްއޔާ  ެއްއެޗއް  ޮއްނނަ  އި ފްާސެވފަ  ައްޣަލިބްއަޔަތުކން 

ަރްއާވނީ  ުަ  ައެންއކާ . ުހީރަމއޭ  ަސަބުބަތެކއް  ޮކްނެމެވސް  ޭއަގިއެވސް  ުނ

 2540، ެއެހްނވީމަ . ަރީއުސްލުޖްމޫހިރްއާޔައކީ  ޭބުފެޅއް  ުހްނަނވާ  ަމިއާދުނަގއި  ިސާޔސީ 

 ޭއނާ  ަގއި ިވާދުޅާވިއރު  ެއްއެޗއް  ޭއނާ  ެދޮކަޅށް  ައްޣަލިބްއަޔތާ  4/3 ަމިޖީލުހގެ 

. ޮއތީ  ިވްސާނަފއި  ެދްއެކިވިއުރެވސް  ާވަހަކުފޅު  ޮކިމީޓން  ަކަށަވުރުކަރްއާވެނަކަމށް 

 ޕިޮލިޓަކލް  ިރްސެކއް  ެއަވުރގެ  ޮއެވެގްނަކން  ެއައށް  ުރުހން  ާޢްނމު  ަރްއިޔުތްނގެ 

 ަދުޢަލުތގެ  ުއެފިދްއިޖްއޔާ  ިޚާލފު  އެ  ެދން ، ެއެހްނވީމަ . ަންނަގާވނީ  ިރްސެކއް 

 2545 ޮކން  ީމަގއި  ާދނީ  ެދން  ަހަމައށޭ  ަރްއިޔުތްނނާ  ިރްނަކުމަގިއވާ ާބުރވެ  ޮބޑު  ެއްނމެ 

 ޮގެތްއަގއި  ަމިއަގނޑު  ެތޭރަގއި  ަމްފޫޙްމގެ  އެ ، ެއެހްނވީމަ . ަބަލން  ިންނާމނީ  ޮގެތްއތޯ 

 ާމްއާދަގއި  ަވނަ  3، ެދން . ިމޮއތީ  ްޑާރްފްޓުކެރިވަފއި  ިމާބބު  ަމާޢްފުކަރްއވާ ، ިބލު  މި 

 ެގެޒްޓަގއި . ަރީއސް  ިޢްއަޒްތެތރި  ވޭ ޭބުނން  ިއާޝާރްތޮކްށަލން  ައުޅަގނޑު 

 ަހނުދަމުފޅު ، ާތީރަޚުކްނެނއް  ަކނަޑައާޅަފިއވާ  ަމިޖީލުހން  ާޝިއުޢުކުރަމްށަފހު 

 2550 ިއްޞާލެޙއް  ާޤޫނުނައާސީސައށް  ެއަބުބނޭ  ާމްއާދެއްއަގއި  ެއެހން  ުހްނާނނެ 

 ެއެހން  ޫނން  ާވަހކަ  ެއަކާމެބހޭ  ިބުލަގއި  ފްާސުކރާ  ަމިޖީލުހން  ެގަނުއަމށް 
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، ާޒުތން  ަބަދެލްއގެ  ެއެގެނވޭ ، ެއެހްނވީމަ . ުނާވެނެއވެ  ިހަމަނިއެގން  ެކއް ާވަހަކތަ 

 ަބަދެލްއެވސް  ަކަހލަ  ދްޭނެޖހޭ  ެއަކަމށް  ުމްއަދެތއް  ޮކްނެމެވސް  ުހެރާދނެ  ާބަވުތން 

ިޒަޝަނށް  ަމިޖީލުހގެ  ަރްއިޔުތްނގެ ، ިމާސަލަކށް . ެގެނިވާދނެ   ަބަދެލއް  ޮކްމޕޮ

 2555 ެއެހްނެވްއިޖްއޔާ . ެގްނަނނީ މި  ަބަދެލއް  ާޤޫނުނައާސީސައށް  ެގްނަނން 

 ަރްއިޔުތްނގެ  ެއޮއތް  ެއަވުގެތްއަގއި  ަފާށނީ  ަޢަމުލުކަރން  ެއައށް  ަކނަޑެއިޅާދނެ 

 ެއެހްނޮގސް . ެފިށެގްނނޭ  ިއްނިތާޚަބުކން  ައްނނަ  ެދން  ަހަމވީމަ  ުއުމރު  ަމިޖީލުހގެ 

 ީރެޚއް ތާ  ަފުހގެ ، ާތީރެޚއް  ަވކި ، ުމްއަދެތއް  ަވކި  ިރާޢަޔްތޮކށް  ާޙަލަތށް  އެ  ެއަކަހލަ 

 ިހެމުނަމށް  ިބުލަގއި  އެ  ާވަހަކެވސް  ަކަހލަ  ަކނަޑައަޅްނެޖިހާދނެ 

 2560( ށ) ާމްއާދގެ  ެދަވނަ ، ެދން . ިމޮއތީ  ަކނަޑައާޅަފއި  ެއޮގަތށް  ުފުރަޞުތިދުނަމށް 

 ފްާސޮކްށެގްނެވސް  ަމިޖީލުހން  ަރްއިޔުތްނގެ . ިއްސިތްސާނަތއް  ިމޮއްނނަ  ަގއި 

 ައުޅަގނުޑެމން . ެގްނެވސް ަތްޞީދްޤުކަރްއަވއި  ަރީއުސްލުޖްމޫހިރްއޔާ  ައދި 

 ިވްސުނނު  ިއުތަރށް  ިޙާމަޔްތޮކްށަލްނެޖޭހެނަކަމށް  ައިދެވސް  ޮކްނެމެހްނެވސް 

 ައުޅަގނޑު  ުކީރަގއި ، ިމާސަލަކށް . ިމުހރީ  ިހަމުންއާވަފއި  ޮކިމީޓން  ަކްނަތްއަތެކއް 

 2565 ެއަވުގަތކު  ަމާޤުމަގއި  ަރީއުސްލުޖްމޫހިރްއާޔގެ  ާޙަލުތަގއި  ާނިދރު  ެދްނެނވި 

ީޓގެ  ާތީއުދުކަރްއވާ  ުފަޅަކށް ބޭ  ުހްނަނވާ   ަމިޖީލުހަގއި  ައްޣަލިބްއަޔތު  4/3 ޕާ

ަޑިއެގްނެވސް  ެއޭބުފުޅްނަނށް  ޮއެވެގން   ެއްއެޗއް  ަޙްއުޤަތެކްއގެ  ައާސސީ  ުގިޅަވ

ާސސީ  ެއއީ . ެނިތެއއް  ަބެހއް  ަރްއިޔުތްނގެ  ުނުކެރވެޭނއޭ  ަބަދެލއް  ަަ  ައ

 ަބަދެލއް  ެއައށް  ަކަމްށާވތީ  ަޙްއުޤަތއް  ޮބޑު  ެއްނމެ  ަރްއިޔުތްނގެ  ެއއީ  ަޙްއުޤަތަކކީ 

 2570 ެއަކެމއް  ޮގަތަކށް  ެއޫނން . ޮއެވެގްނނޭ  ަބެހއް  ަރްއިޔުތްނގެ  ަހމަ  ެގެނވޭނީ 

 ަގއި  2 ގެ ( ށ)، ެދން . ާވަހަކައކީ  ެއުބނާ  ަގއި  1 ަގއި ( ށ)، ެއއީ . ުނުކެރވެޭނއޭ 

 ިމާހރު . ާމްއދާ  ަވނަ  3، ާމްއާދާއއި  ަވނަ  2 ިމާބުބގެ  ަރީއުސްލުޖްމޫހިރްއޔާ 

 ަދްނަނާވަލން  ައުޅަގނޑު  ުފަރަތމަ ، ޮއަތސް  ިލެޔާލަފއި  ިމެހން  ެރަފެރްނަސށް 

 ާޤޫނުނައާސީސަގއި  ާދިއުރަގއި ިނިމެގން  ިންނުމން  ަފުހގެ  ެއްނމެ ، ޭބުނން 

ްމާއްާދް ަންނަބރު  ެއާމްއދާ  ްމިތައްވަނަ ްބާބުގެ ްއޮންނާނީ. ްޖެހިފައި  2575މީަގއި

ްމި ްތަރުތީބުކުރާއިރު ްޖަހައި ްނަންބަރު ްއޮންނާނީކީ. ތަނަށްްއެހެނެއްނޫން

ވަނަްމާއްދާްއެގޮތަްށ123ްްަވނަްމާއްދާްނުވަތ113ްްަމިސާލަކަށްްމިތަނަށްް

ްދެމާއްދާއަީކް ްމިއިޝާރާތްކުރާ ްމިހާރު ްދެން ްއޮންނާނީ. ލިޔެފައި

ނަޑއެޅިަފއިްއޮްނނަްމާއްދާއާިއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްމަޤާމުެގްދައުރުގެްކަ

ްމާ ްމާއްދާ. ްއޮންނަ ނޑައެިޅފައި ްކަ ްމުއްދަތު ްސިޔާީސްދައުރުގެ  2580ނައަކީ



 96 

އަޣުލަބިއްޔަތުްބޮުޑކޮށްްޮއވެެގންވެސްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔައކަށްްއެަވގުަތުކް

ދަުއުރ2ްްހުންނަވާްބޭފުޅަކަށްްރައްޔިތުްނގެްބަހެއްނެތިްމުއްދަތުްމިސާލަކަށްް

ް 5ްްއެއޮތްތަން ްދައުެރްއގައި ްނުލެްެވޭނެ. ްބަަދލުކޮށެއް އަހަރ5ްްުދައުަރކަށް

ް ްރައްޔިތުންެގްްއަހަރަަކށ15ްްއެއޮތްތަން ބަދަލުކޮށެއްނުލެވޭޭނ

ް ްމިއޮތީ. ްހިމަނާފައި ްމީގައި ްސެިކއުިރޓީ ްއެ  2585ވަަނ3ްްބަހެއްނެތިއެއް.

ް ްަމޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ްެއީއ9ްްނަންބަރުގައި ް)ހ(. ްާމއްދާެގ ވަނަ

ްރައްޔިތުްނެގް ްމަޖިލީހަށްވެސް ްއުމުރު.ްރައްޔިތުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ްއެމަޖިލީ ްމިހާރުްބަހެއްނެތިއެްއ ްިދގެއްނުކުެރވޭެނއެވެ. ްއުމުރު ހުެގ

ް ްއޮތީ ނަޑއެޅިފަިއ ްަްށ5ްްކަ ްއަމިއްލައަކަ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ އަހަރު.

ްމިހާރުންް ްާއނ ްނޫނެޭކ ްފާސްކޮށްލަންވީ ްތިންބަިއކުަޅއިން  2590ހަތަރުބައިކުޅަ

ްބަހެއްނެތިއެްއ.ް ްރައްޔިތުްނެގ ްނެހެދޭނޭ ްއެހެނެއް ްއަހަރޭ. ްދިހަ ފެށިގެން

ްމިއޮތީްއެޕްރޮޓެކް ްހޯދައިީދފައި ްރައްޔިތުންނަށް ްއެޙިމާޔަްތތައް ޝަންތައް

ް ްދެން ްކުރުމުގެތެރޭގައި. 5ްްމިފަރުމާ ްމާއްދާއާއި 6ްްވަނަ ްމާއްދާ. 5ްަވނަ

ްމިޤާނޫނުއަސާީސް ްދެންެނވިހެން ްއަޅުަގނޑު ްކުީރގަިއވެސް ްމާއްދާ ވަނަ

 2595ތަެކއްްބަދަލުކުރުމުގެްނަމުގައިްރަްއިޔތުންގެްމަޖިލީހަށްވެސްްއެހެންްކަންތައް

ްކުރިްން ްމީގެ ްހަދާނީއޭ. ްމިހެން ްފަހުން ްމީގެ ްދެން ްބަދަލުކޮށްފައި މިހެން

ްލިޔުމަްށް ްޤާނޫނުއަާސީސގައި ްކިޔައި ްހަދާނީއޭ ްމިހެން ްކަންތައް ހިނގި

ްގުޅޭް ްސީދާ ްބަދަލަކާއިބެޭހ ްއެގެންނަންވީ ްނުދިނުމަށް ފުރުޞަތު

ް ްބަދަެލއް ްޤާނޫނުއަސާީސއަށް ްކަންތައްތަެކއް ގެންނަްންކަންތައްތައްނޫން

ް ްދެން ްނުހިމެނޭނެއެވެ. ްބިލެއްަގއެއް 6ްްފާސްކުރާ ްމާއްދާ.  2600ަވަނ6ްްވަނަ

ްކޮށްފަިއާވް ްއިޢުާލން ްޙާލަތު ްނުރައްކަލުެގ ްކުއްލި ްމިބުނަނީ މާއްދާ

ްގެނަސްެގްން ްއިޞްލާޙެްއ ްއެްއވެސް ްޤާނޫނުައސާސީައށް ވަގުެތްއގައި

ްއެންމެް ްނުދެންނެވިައސް ްމާތަފްޞީލުކޮށް ްދެން ނުވާނެެއވެ.

ްހާލަތުެގްމެން ްނުރަްއަކލުގެ ްުކއްލި ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ބަރުންނަށްވެސް

ްމާފްް ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުންެގ ްހާލަތެއްގަިއ ްއެފަދަ ްއޮންނާނެ  2605ބާބުގައި

ްމަޖިލީހުންް ްރަްއޔިތުންެގ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރަްއވާ

ްބައެއްަޙއްޤުތަްއް ްޙައްޤުތަުކގެ ްައސާސީ ތަސްދީޤުކުރަްއވަިއގެން
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ްމަޖިލީހުގަިއްހިފެހެއްޓު ްރަްއޔިތުންެގ ްއެހެންވީމަ، ްއެބަާއދޭ. ްހާލަތެއް މުގެ

ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާްސަުރކާާރއިްއިދިޮކޅުްހަދާފާނެހެންްހީވާްމީހުންްކުއްލިް

ްރައީސް،ް ްޢިްއޒަތްެތރި ްަހއްޔަރުކުަރްއވާފައި ްހާލަުތގައި  2610ނުރައްކަލުގެ

ްހި ްލައްވާފަިއ ްޖަލަށް ްެދމީހުން ނޑާިއ ްއަުޅގަ ްކަހަްަަލްމަނިކުފާނާއި ނގި

ްގެަނއުމުެގް ްބަދަެލއް ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްހިނގަިއގެްނ ކަންތައްތަެކއް

ްގެެނވެންޏާް ްބަދަެލއް ްމީގެބޭނުމަކީ.ްޤާނޫނުއަސާީސއަށް ްނުދިނުން ފުރުޞަތު

ްބަދަލެްއް ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްބަދަލެއް ްނުެގނެވޭނޭ ްޙާލަތްތަކުގައި އެކަހަލަްަ

ް ްތެޭރގައި ްހަމަޖެހުމެއްގެ ްޤައުމު ްކުއްލިްގެނެވޭނީ ްެއަކންޏޭ  2615އޮްއވާ

ްާޤނޫނުއަސާީސް ނިޑވަެޅްއގައި ްދަ ްނާޒުކު ްއެކަހަލަ ނުރައްކަލުގެ

ްއެހެންވީމަ،ް ްނުކުރެވޭނޭ. ްބަދަލެއް ްގޮްތގޮަތކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއެހެންމެް ްހަމަ ްއަިދ ްރައްކާތެިރކުރުމަށާއި ްޤާނޫނުއަާސސީ މިދަންނަވާލެވުނީ

ްފަް ްހިންގުމަށް ްކަންތައްތަްއ ްގެންނަންޖެހޭްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ހިކުރުމަށް

ްޑްރާފްްޓް ްމިބާބު ްބެލެންސްކޮްށގެން ްމިދެބައި ްގެަނއުމަށް  2620ބަދަލުތައް

ްކުރެވިފައިްއޮތްގޮްތ.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް

ްިމްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިހާރު ނޑު ްއަުޅގަ ްމުޤައްރިރު. ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްަބއިވެރިް ްޢިއްޒަތްތެރިްބަޙުސްގައި ްބޭނުންފުޅުާވ ެވވަަޑިއގަންނަވަން

ވުމުގެްކުީރަގިއްޢިއްޒަތްތެރ31ް12ްްިމެންބަރުންނަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ްމިއަްށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެދިވަަޑއިގަންަނާވ  2625މެންބަރުން

،ްއިޞްލާޙު.ްމިހާރުްއެހެންވީމ6ްައޮތީްމުޅިއެކުްމިޑްރާފްޓަށްްއޮީތްމުޅިއެކުް

ް ްަކނަޑއަަޅއި ްމާގިަނ5ްްވަގުތު ްއަުޅަގނޑު ްއެހެންވީމަ، ްއޮތީ އިްޞލާޙު

ްޤަސްތެްއް ްއަރުާވކަށް ްމިވަގުތުްި ނޑައަާޅކަށް ްކަ ްމިބަޙުސްަގއި ވަގުެތއް

ނަޑއަޅަނީ.31ްްނުކުރަން.ް ނޑުްކަ މިނިޓްއިުރގެްަވގުތެއްްމިބަޙުސަްށްއަުޅގަ

ްނަންތަ ްއަތަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްދަންނަވާލާނަން ްލިބިފައިްއަޅުަގނޑު  2630އް

ްމިލިސްޓްް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަިއސްފައި ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ މިހުރީ

ްކުރަްއވަީން ްރިކްއެްސޓް ްމެންބަރުން ްޢިއްަޒތްތެރި ްމިހާރު ބަހައިލާނަން.

ްބޮޑަްށް ްވަރަށް ްހަަމ ްއަޅުަގނޑު ްދެއްވުމަށް. ްހައްދަަވިއ ްލިބޭގޮތަށް ލިސްޓް

ްއަޅު ްިމހާރު ްއެހެްނވީމަ، ްފުރަތަމަްތާއީދުކުރަން. ްިމއޮތީ ްއަުތގައި ަގނޑު
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ްދަންނަވާލާނަން.ް ްނަންފުޅުތައް ްމެންބަރުންގެ ްޢިްއޒަތްތެރި  2635އަޅުަގނޑު

ްއަނިލް،ް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްމަޖުދީް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ އަރިއަތޮޅު

ްޢިއްޒަތް ްކޮޅުމަޑުލުގެ ްރަޝީދު،ްއިބްރާހީމް، ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ތެރި

ްނިލަންދެއަތޮޅުް ްޢަފީފް، ްޙަސަން ްެމންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ކޮޅުމަޑުލުގެ

ްއަްއޑުއަތޮުޅެގް ްރިޔާޒް، ްމުޙަންމަދު ްެމންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި  2640ދެކުނުބުރީގެ

ްދެކުނުބުރީގެް ްނިލަންދެއަތޮޅު ްސުޢޫދު، ްޙުސްނުއް ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢަބް ްމެންބަރު ްއުތުރުބުރީެގްޢިއްޒަތްތެރި ްއަރިއަތޮޅު ްމުޙަންމަދު، ދުއްލަތީފް

ްދެކުނުބުރީގެް ްނިލަންދެއަތޮޅު ްމުޙަންމަދު، ްޙުސައިން ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްކޮޅުމަޑުލުގެ ްނާޝިދު، ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްދެކުނުބުރީގެް ްމިލަދުންމަޑުލު ްޙަސަން، ްރަޝީދު ްޙުސައިން  2645މެންބަރު

މެންބަރުްޢަލީްމުޙަންމަދު،ްމާލެއަތޮޅުގެްިޢއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްްޢިއްޒަތްތެރި

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަްތތެރި ްހައްދުންމަތީގެ ްޢަބްދުލްޙަމީދު، އިސްމާޢީލް

ްފައިޞަްލް ްމެންަބރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްފުވައްމުލަކުގެ ްނަޢީމް، މުޙަންމަދު

ްވަޙީ ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއުތުުރބުރީގެ ްމާޅޮސްމަޑުލު ދު،ްނަސީމް،

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްފުވައްމުލަުކގެ ްމުޙަންމަދު،ްهللا  2650މަސީޙު

ްސަމީރު،ް ްއަްޙމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ތިލަދުންމަތީ

ްމުޢިއްޒު،ް ްއަްޙމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ތިލަދުންމަތީ

ްޝަފީޤު،ްމާލޭ ްއަޙްމަދު ްމެްނބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްޢިއްޒަތްތެރިްމުލަކަތޮޅުގެ ގެ

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްެތރި ްފުަވއްމުލަކުެގ ްއިސްމާޢީލް، ްއިބްރާހީމް މެންބަރު

ްމުޙަންމަދުް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްއިބްރާހީމް، ްވަޖީޙު  2655މުޙަންމަދު

ްާފއިްޒް ްއަލީ ްމެންބަުރ ްޢިްއޒަތްތެރި ްދެކުުނބުރީގެ ްމާޅޮސްމަޑުލު ޝިހާބު،

ްމިނަން ްއަތަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްައޅުަގނުޑްމިގޮތަށް ްއެހެންވީަމ، ްލިބުނީ. ތައް

މިހާރުްލިސްޓެއްްހަމަްމިދެއްިވްތަރުތީބުންްހަދައިލައިގެންްިމދެންނެވީ.ްއަދިް

ްޠާޙިރު،ް ްއިްބރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްައއްުޑއަތޮުޅެގ ްއިތުރަށް އޭގެ

ްހުވަދުއަތޮުޅް ްއަސްލަމް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި  2660އަްއޑުއަތޮުޅގެ

ްމާޅޮސްމަޑުލުްދެކުނުބު ްއިބްރާހީމް، ްއައްބާސް ްެމންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ރީގެ
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ްއާތިފްް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ އުތުރުބުރީގެ

ްދެންް ްސަލީމް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްއާދެ،ް ްއިބްރާހީމް. ްނިޒާރު ްމޫސާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ފެލިދެއަތޮޅުގެ

ްމީދެންްމިހާހިސާ ްޖަލްސާ ްމިއަދުގެ ްމިޖެހެނީ ްދަްނނަވާލަން ނޑު ްއަޅުގަ  2665ބުން

ްލިބިފައިް ްނަންފުޅުތައް ްމިހާރު ްހަްަމައަށް ނާޑއި ްއަުޅގަ އަޅުަގނޑަށް

ްމެންބަރުް ްިޢއްޒަތްެތރި ްދެކުނުބުރީގެ ްމިލަދުންމަޑުލު ްމިހާރު ހުރިގޮތް.

ނޑަށްްހަމަވެއްޖެ.ް ްމުޙަންމަދުްޠާރިޤުްމިނަންފުޅުތައްްއަުޅގަ

ްނިންމެވުން.ޖަލްސާް .4

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިހާހިސާބުން ްމިހާހިސާބުނ12.31ްްްއާދެ، ްޖަލްާސ ްމިއަދުގެ  2670ވީމައި

2117ްނޮވެމްބަރ29ްްުނިންމާލަނީ.ްދެންްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާއެއްްއޮންނާނީް

ްަގއި.21.31ްްވާްހޯމަްދުވަހުގެރޭްމިރޭް

ްޖަލްސާްނިމުނީ.ް.العالوينްربްهلل والحود

ް

ްް______________ް2675 


