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 ސާްފެށްޓެވުން.ޖަލްް .1

ްްް

ްعلىްوالسالمްوالصالةްهللްالرحين، الحودްالرحونްهللاްبسنްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
ްްޖަލްސާްފެށުނީ.ް.واالهްوهنްوصحبهްآلهްوعلىްهللاްرسول

ް5 

ގޮތުންްމެންބަރުންްހުށަހަޅުއްވާފައިވާްއިންތިޤާލީްކަންތައްތަކާބެހޭ -2

 ކުރިއަށްްގެންދެވުންްްވޯޓަށްްއެއްސެވުންކަށްްންތަްހުށަހެޅުް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްޞަ ްަވޑަިއގެންދެްއިވ267ްްރައްޔިތުންެގ ްޖަލްސާއަށް ވަނަ

ް ްމިހާތަނަށް ްއާދެ، ްމަރުޙަބާ. ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި  62ް10އެންމެހާ

ަވަންޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްަވޑަިއގެންދެްއވައިފި.ްިމއަދުގެްއެޖެންޑާަގއިްދެ

ްމިް ްކަންތައްތަކާއައިޓަމަކަށް ްއިްނތިޤާލީ ްމެންބަރުންްއޮތީ ބެހޭގޮތުްނ

ްގެންދިއުން.ް ްކުރިއަްށ ްއެހުން ްވޯޓަށް ްހުށަހެޅުންތަކަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

އާދެ،ްމިކަންްިޢއްޒަތްތެރިްެމންބަރުންނަށްްހަނދުމަފުޅުްހުންނާނެްފަދައިންް

ްކުރިް ނޑުމެން ްައޅުގަ ްޖަލްސާތަކުަގިއވެސް ްކޮންމެވެްސްއެހެން ްގެންދަނީ  15އަށް

ްބަލާލާފައި.ް ްހިނދުކޮޅެއް ްބަލާލަން ްއިތުރުވޭތޯ ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ވަރަކަށް

ްއަ ްއެގޮތުން ްބަލާލާނަން. ްހިނދުކޮޅެއް ނޑު ްތިއްބެވިްުޅގަ ްމިހާރު ހަމަ

ްއެް ްއަދި ްއެެދން. ްޖައްސަވާލަދެްއވުން ްކާޑުކޮޅުަތްއ މެންބަރުންވެސް

ޅުތޯވެސްްބައްލަވާެލއްވުންްެއދެންްމައިކްެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރެއްގެްނަންފު

ްމާޭލެގް ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ް)ަވގުތުޮކޅަކަްށފަހު(  20ސްކްރީނުން.

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއަުޅަގނޑުމެްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްނިމުނުއިރު ްޖަލްސާ ްިއއްެޔގެ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި  32ްް25ން

އަދިްވޯޓަށްްނާއްސަވާްއޮީތ.ްއެްނަންބަރުްހުށަހެޅުމާއިްހަމައަށްްއައިސްފައިްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް ްިމއޮތީ ްަފއްޓަވަން ްމިއަދު ްީހވަނީ ްުހށަހެޅުމުންހެން.32ްްއަޅުަގނޑަށް ވަނަ
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ްމަނިކުފާނުް ްނުކުާތައށް ްދެންނެވި ްިއއްެޔ ނޑު ްއަުޅގަ ްވަންޏާ އެހެންކަމަށް

ްރޫލި ްއަޅުްއަދި ްނެތް. ްެދއްވާަފެއއް ްއޮްތްންގއެއް ްދަންނަވަން ނޑު ގަ

ް ްމަފ32ްްއެްއޗަކީ، ްމިހިރަ ްގައި ް)ށ( ްމާއްދާގެ  30މްތަކަށްްހޫޫޫވަނަ

ްޤަބޫލުނުކުރެވޭީތް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެޭހނެކަމަށްވެސް ްވޯޓަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ް ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްސަބަަބކީ ްދެންނެވީ. ްއަރިހުގަިއ ނަންބަުރ22ްްމަނިކުފާނު

ްދެންްހުށަހެ ްުއވުީނކަމަށް. ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމިފާސްކުީރ ޅުމުގައި

ްދެ ްބޭފުޅަުކ ްހުންނެިވ ްމަޤާމުގައި ްއޭާންރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ން

ްހުންނަވަނީ. ނޑުމެންނަްށްްއެމަޤާމުގައި ްއަޅުގަ ްދެން ްއެހިސާބަށްވެސް  35ދެން

ްއެާޤނޫނުއަސާސީެގް ްދެން ްއެކަަމކު ްޫދކޮްށލެވިދާނެ. ްނެިތއްޔާ އެހެންގޮތެއް

ްހަމަްޢައްޔަންްދަށުން ްވަޒީރުންވެސް ްހުރިހާ ްތިބި ކުރަްއވާފަިއ

ޤާނޫނުއަސާސީަގއިްލިޔެފައިްިމހާރުްތިއްބެވިްވަޒީރުންްއެިތްއބަވާނެއޭ.ްދެންް

ްކުރިއަްށް ްމަސައްކަތް ްމި ްދޫކޮށްލަފާނަން ްައޅުަގނޑުމެްނ އެތަންކޮުޅވެސް

 40އުްއވާފަިއްގެންދިއުމަށްޓަަކއި.ްދެންްއެކަަމކުްެއއާެއކީަގއިްއަނެްއކާްމީަގިއްލި

މިއޮންނަނީްއެވަޒީރުްނގެްމަްއަޗޫަކަށްްމިޤާނޫނުއަސާސީަގއިްމިބަޔާންކޮށްފަިއް

ހިނގާނެއޭ.ްދެންްއެހިސާބަށްީވމަްތަންކޮޅެްއްމިހިރަްހުރިހާްއުސޫލުތަކެއްްނި

ްއެގޮތަކަެށްއް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްހީވަނީ ްއަޅުަގނޑަށް ބޮޑުވަެރއްހެން

ްދަށުން ްޤާނޫނުއަސާީސެގ ްޢަްއޔަންްނުގެންދެވޭނެ ުކރައްވަްނވާނީ.ްވަޒީރުން

ްޢައްޔަންް ްބޭފުޅުންވެސް ްތިއްބެވި ްމިހާރު ްއެްހަމަ ްހަމަ  45ކުރަްއވަްނވީ.

ްފާ ްމިއޮތްގޮތަށް ްހުންނަާވނީ ްއެކަމަުކްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސްވެއްިޖްއޔާ.

މިހާރުްރުންްނަންްނުލިއުނަސްްމިލިޔެވެނީ،ްމިހާރުްތިއްބެވިްަވޒީްވަޒީރުން،ް

ްބު ްވަޒީރުންނޭ ްބޭފުޅުންނާއިްތިބި ްމިފެނިވަޑައިގަންނަާވ ްކުރިމަތިން ނީމަ

ްނަންވެްސް ްއެބޭފުޅުންގެ ްބޭފުޅުން. ްމިފެންނަ ްދިމާލުން ްއެކި މަޖިލީހުގެ

ޫްޒަފެްއެގް ްމުވައް ްކޮން ްސަރުކާުރގެ ްއެެހންވީމާ، ްދެން  50ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްައޅުަގނޑުމެންނަކަްށް ްއެހެންނެއް ްނުލިަޔންވީ. ްމީގައި ނަމެއްތޯ

ްކޮންމެވެްސްޤާނޫނުއަސާސީއެް ްަރއީްސ ްޢިއްޒަތްތެރި ްނެހެދޭނެއޭ އް

ްދެންް ްެތރޭގައޭ. ްމިންަގނޑުަތކެްއގެ ްކޮންެމވެސް ްތެޭރގަިއ އުސޫލެްއގެ

ްމިތިއްބެިވް ްމިމަޖިލީހުގަިއ ްައއްސަާވއިުރގައި ްވޯޓަށް ްިމއަށް އަނެއްކާ
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ް ްވޯުޓްވަޒީރުން، ްދެން ްއެބޭފުޅުންަނށް ްތިއްެބވި. ްއެބަ ްވަޒީރުންހެން  55ހުރިހާ

ނަފްސަށްްފަސޭހަކަމާއެީކގަިއްއަުޅަގނޑުމެންްައހަންވެސްވާެނ.ްްދެއްވޭނެތޯއޭް

ްއަހަން.ް ްޯވޓަށް ްވާނެތޯއޭ ްެގންދަންވެސް ްއެހިސާބަށް އެބޭފުޅުން

ްތިަމންނާ ްރަނަގޅަށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމަޤާމު މެންނަށްްތިމަންނާމެންގެ

ްއެބޭފުޅުްން ްއެއަްށެވސް ްލިޔަންީވއޭ ްމީަގިއ ނުހިނގާގޮތަށް

ްއަ ްއަިމއްަލްވޯޓުދެްއވަންވީޯތއޭ. ްނޯވޭ ްަގވާއިަދކު ްމަޖިލީހުގެ ނުޑމެންގެ  60ުޅގަ

ްލިޔެފައެްއ.ް ްތިބެންވާނެޭއ ްނުދީ ްވޯޓު ްޙާލަތްތަކުގައި ްއޮންނަ މަސްލަޙަތު

ްނޯޭވ.ް ްގަާވއިދަކު ްމިމަޖިލީހުގެ ްޮއވޭ ްަގވާިއދުގައި ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ްނުާވނެް ްއައްަސަވއިގެން ްވޯޓަށް ްމިއަށް ްމިއޮވެެގން ްމިހެން ްއެހެންވީމާ،

ްތިއްބަަވއިގެްން ްމިތާނގަިއ ްއަމިއްލަފުޅަށް ްަވޒީުރން ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްތިމަންނާ ްނުހިނގާގޮތަޭށްވޯޓުދެްއވަންވީ ްޙުކުމް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ  65މެންނަށް

ްސީާދް ްމިއާއި ްއަނެްއކާ ްތިބެންވާނީ. ްތިމަްނނަމެން ްމަރުޙަލާގައި އިންތިޤާލީ

ްކޮމްޕޮސި ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ްމިއޮތީ ްއެބަުގޅޭ.ްގުިޅގައި ޝަންއާިއެވސް

ްރައްޔިތުްނެގް ްވަޒީރުންަނކީ ްފާސްމިކުރިގޮުތގައި ްމިހާރު ޤާނޫނުއަސާސީ

ްނިޒާމަކަްށް ްރިާޔސީ ްރައްޔިތުން ްނޫން.ްދިވެހި ްބަެއއް ްތިބެވޭނެ މަޖިލީހުގައި

ްއެމީހު ްއަޅުަގނޑުމެން ްސާފުކޮށް ނޑަެއޅި ްކަ ްގާތުަގިއްވޯޓުދިންއިުރގައި  70ންގެ

ް ްއޮންނާނީ، ްބުނެފައި ްމަޖިލީހަކުްރިާޔސީ ްަވޒީރުްނ ނިޒާމެއްަގއި

ްވަރަްށް ްެތރެއިން ްރަްއޔިތުންެގ ްކަަށވަރު ނޑަށް ްއަުޅގަ ްެއއީ ނުތިއްބަވާނެއޭ.

ްމުހިންމުކަންދީގެްން ްވަރަށް ްތާއީދުކުރުމުަގއި ްނިޒާމަށް ްރިޔާސީ ްމީހުން ގިނަ

ްއަނެްއާކް ްިނގުޅަިއގަންަނގޮތަށް ްއަނެއްކާ ްއެކަްނ ްކަމެއްކަން. ބެލި

ްއެމީ ްފާސްކުރަންވީޯތޭއްއަޅުަގނޑުމެން ްނިމުނުފަހުން ްވޯޓުލާ  75ހުން

ްމަިނކުފާނަކަށްވެްސް ްފާސްކުރަން. ްެއގޮތަށް ްއެހޭނެތޯޭއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްކުރިއަށްް ްކަންކަން ްއަމިއްލަ ްދެން ްފާްސކުރާކަށް. ްއެގޮތަށް ނޭއްސެވޭެނއޭ

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްއެބަޖެހޭ ނެޑއް ްމިންގަ ްކޮންެމވެްސ ނެރުމުގައިެވސް

ްިޢއްޒަ ްރައްޔިތުްނެގްގެންގުޅެން ްމަޖިލީހޭ ްރައްޔިތުްނގެ ްރަީއސް.ްމިއީ ތްތެރި

ްކޮންމެވެްސް ްމަނިކުފާނު ްމިކަމަށް ްެއހެންވީމާ، ްމިއުޅެނީ. ްކުރަން  80ކަމެކޭ

ނޑުްޤަބޫލެްއްނުކުރަމޭްމިް ވަނަްމާއްާދެގ32ްްރޫލިންގެއއްްެދއްވާށޭ.ްއަުޅގަ
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ްޝުކުރިއްް ްކަމަކަށެއް. ްެއއްެސވޭނެ ްވޯޓަށް ްޮއްއވައި ްމިއޮތްގޮތަށް ާޔް)ށ(

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް
ް

ް85 

ްނިޒާމާބެހޭްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްނުކުތާއެއް. ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،

ނުކުތާއެްއގެްދަށުންްތިފާހަގަުކރެއްވިްފާަހގަކުރެްއވުންތަުކަގިއްޙަޤީޤަތްތަކެްއް

ްމިއުޅެނީްހުރިކަމުގަިއވިޔަްސ، ްދަންނަވަން ްއަްައޅުަގނުޑ ްވޯޓަްށްކީ ނޑު ުޅގަ

ްދަންނަވާލަންް ްއެހެންނަމަވެސް، ްނޫން. ްނާހާނަމެކޭ ްނުވަތަ ްއަދި އަހާނަމެކޭ

 90މިއޮތީްއިންތިޤާލީްމަރުޙަލާއެްއގައިްވޯޓަށްްއެހުންްއެއީްކުެރވެންއޮތްކަެމއްތޯް

ްމިހާރުް ްދެން ްޖެހެނީ. ްމިބަލާލަން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނޫންކަމެއްތޯ ނުވަތަ

ނަްހުށަހެޅުމުގައި،ްވ32ްަްއވާފައިްމިއޮތްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްފާސްކުރަ

33ްް ްމިާވގޮތުން، ްހުށަހެޅުމުގައި ްމިާވގޮތުްނ34ްްވަނަ ްހުށަހެޅުމުގައި ވަނަ

ދެއަހަރުްދުވަހެއްގެްމުއްދަެތްއގެްތެރޭގައިްމިހުރިހާކަމެއްްނިންމަންޖެހޭކަމަށްް

ްދެންް ްމިވަނީ. ްކުރަްއވާަފއި ްފާސްވެްސ ްއެ ްދެން ްމިވަނީ.  95ހުށަހެޅިފައި

ްދެއަހަުރްއެހެން ްައއިކަުމގަިއވިަޔސް ްކަންތައްތަެކއް ްިތވިދާޅުާވގޮތަށް ވީމާ،

ދުވަހެޫެްއގެްތެރެއަށްްކަންނޭނގެްމިކަންްހިމެނިގެންދާނީ.ްދެންްއެހެންވީމާ،ް

ް ްކަންނޭނގެ ްމިއީ ްދެންްމި ްއެްއޗަކީ. ްއޮތް ްވިސްނާލަން އަުޅަގނޑުމެން

ްނުކުް ްނިޒާމާބެހޭ ްމެންބަރުން ްބަެއްއ ްޢިއްޒަތްތެރި ްެއއްެޗްއްއެކަމަުކ، ތާގައި

ނޑުްފުރުޞަތުްއަރުވާނަން.ްމޫސާްނިޒާރުް  100ވިދާޅުވަންްބޭނުންފުޅުވާތީްއަުޅގަ

ްވ.އަޮތޅުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއަޅުްްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޫމސާްނިާޒރުް ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ ނޑުެވސް ްހުށަހެޅުމ32ްާގަ  105ްަވނަ

ްދެއްވީަމްްކަެދއްެކވުން:އިްބރާހީމްްވާހަ ްމިފުރުޞަތު ްދަންަނވާލާނަން. ްެއްއޗެއް ްފާހަގަކުެރވޭ ބެހޭގޮތުން

ްގޮތުަގިއް ްޤަބޫލުުކރެވޭ ްއަޅުަގނޑަށް ްދަންނަވަން. ްޝުކުރު ްބޮޑަށް ވަރަށް

ްވަގުީތގޮތުންް ްމިއުޅެީނ ްކުރިމަތިވެގެން ނޑުމެންނަްށ ްއަޅުގަ މިހާރު

ްއާދެވި ްމަރުޙަލާއަކަށް ްކުރުމުގެ ްއިންތިޤާލީްކަންތައްތަެކއް ްމިތިބީ. ަފއި
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ްއިޞްލާޙުކުރެުވުން ްމިގެންދަނީ ްމިފާސްކުރަމުން ްައޅުަގނޑުމެން  110މަރުޙަލާގައި

ް ްވާސިލުވުުމގައި ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްއެކަްންއެ ްބޭުނންވާތީ މުއްދަތުތަކެއް

ްމި ްމިަކނަޑައޅަނީ. ްގޮތްަތކެއް ްާޚއްޞަ ްއަޅުަގނޑުމެން ހާރުްކުރުމަށް

ޝަރީއާބެހޭްބައިްއިނގޭތޯ.ްއެއީްމިހާރުެގްޖުޑިއަޅުަގނޑުމެންްފާސްކޮށްފީމުް

ްދަށުްން ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއޮތް ްމިހާރު ްމިދެންނެވީ ޤާނޫނުއަސާސީ،

 115ކޮށްފައިްތިއްެބިވްޤާޟީންތަކެއްްއުފެދިފައިްތިއްބެވިްބޭފުޅުންްނޫނީްޢައްޔަން

ްހަ ްފާސްކޮށްފިން. ނޑުމެން ްައޅުގަ ްިތއްބަވާެނކަމަށް ްއެގޮތަްށްއެގޮތަށް މަ

ްމަޖިލި ްރައްޔިތުން ްމަރުޙަލާގަިއްސް، ްމި ްމަޖިލިސް ްމިއޮތް މިާހރު

ްމިް ްެއހެންވީމާ، ްފާސްކޮށްފިން. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކިޔާފައި ދެމިއޮންނާނެއޭ

ކުރުުމެގްގާއިމުޫްދައުލަތްްހިންގުމުގެްތިންްބާރުގެްތެރެއިންްޢަދުލުއިންޞާފުް

ްބާރާ ްމިބާރާއި ްބާރާއި ްޤާނޫނުހެދުމުގެ ްސަރުާކުރްއި ްދައުލަްތ،  120އަދި

ް ްތެރެހިންގުމުގެ ްމިތިންބާރުގެ ްދެބާރާބާރު ްއަޅުަގނޑުމެްންއިން ބެހޭގޮތުން

ްނިންމާ ްޤާނޫނުއަސާސީން ްެއގޮތަްށްމިހާރުގެ ްނިންމުންތައް ްއޮތް ފައި

ްމިއުޅެނީް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްފާސްކޮށްފިން. ްޤަބޫލުކޮށް އަޅުަގނޑުމެން

ްރައީސުލްޖުމްހޫ ްމަޖިލިސް، ްަވޒީރުންގެ ސަރުކާރުެގްްއެއީްރިއްޔާާއއި

ްބާރާހިންގު ްމާބެހޭ ްމިއުޅެނީ. ްނިންމަން ްގޮތެއް  125ވަަނ32ްްބެހޭގޮތުން

ްެއއްގޮަތކަށްވެްސް ްނުބުނޭ ްއެައކުން ްެއވާހަކަ. ްމިއޮންނަނީ ހުށަހެޅުމުގައި

މިހާރުްމިތިއްބެވިްވަޒީރުްނގެްމަޖިލީހުގައިްތިއްބެވިްަބެއއްްބޭބޭފުޅުންްނަންް

ްނޫނީްޝަ ޫްްވިދާޅުވެަފއި ްިތއްަބާވނީީޞޫީޚް ްއެބޭފުޅުންނޭ އެހެންނެއްްްގޮތުން

ްމު ްޤާނޫނީ ްއެީއ ްބުނޭ. ްނުވެސް ްއެހެން ްއސަާސްދެމިއޮންނާނެްއަޫަނުބުނޭ.

ްއިންެނީވް ނީޑގައި ްގޮ ްމާލެއަތޮޅުގެ ްމިހާރު ްކޮންމެހެން ްމިބުނަނީ.  130ވާހަކަ

ް ްއިބްރާހީމް ްއެބޭފުޅާ، ްއިންނެީވްއިސްމާޢީލްކަމަށްާވތީވެ ނީޑގައި ްގޮ މާލޭގެ

ްނޫ ްއެމަޤާމުގައި ްއެބޭފުޅާ ްއަބަދުްއެބޭފުޅާކަމަށްވާތީ ނީޑގައި ްެއގޮ ނީ

އްސަާސްއައިންނަވާނެެއކޭްނޫންްއެބުނަނީ.ްޤާނޫނީގޮތުންްއުފެދިފައިްއޮްތްމު

އެގޮުތގަިއްދެމިއޮންނާނެއޭްއިނގޭތޯ.ްއެހެްނވީމާ،ްެއްއގޮތަކަްށވެސްްޙަޤީޤަްތް

ްރައްޔިތުންނަްށް ްނޫން. ްރަނގަޅުކަމެއް ްދެްއކެުވމަކީ ްވާހަކަފުޅު  135އޮޅޭގޮތަށް

ްގި ްވަރަށް ނުޑްއޮޅޭގޮތަށް ްއަުޅގަ ްވާަހކަދައްަކވާކަްނ ްއެބޭފުޅާ ނަފަހަރު
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ްވާހަކަފުުޅް ްެއގޮތަްށ ްއެހެންވީާމ، ްމިފުރުޞަތުގައި. ފާހަގަކޮށްލަން

ްނުދެއްކެވުމަށްްައޅުަގނޑުްއިްލތިމާޞްކުރަން.ްޝުކުރިއްާޔ.ް
ް

ް140 

ްފެނިވަޑަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބޭފުޅަކަްށ ްވަކި ްދަންނަވާަލންޖެހެނީ ނުޑ ްއަުޅގަ އިގަންަނާވްއާދެ،

ްހާަމނުކުރެއްވުމަްށް ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތް ްމެންބަރަކަްށ ްިޢއްޒަތްތެރި ވަކި

ްކޮންމެހެންް ްހީަވނީ ނޑަށް ްއަޫަުޅގަ ްއެއީ ްވިދާޅުުވމަކީ ްމެންބަރަކު އެްއވެސް

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަްތތެރި ްނޫންކަންނޭނގެ.ްއާެދ،ްލ.އަތޮުޅގެ ބޭނުންތެރިކަމެއް

 145ްމޫސާްމަނިކު.ް

ް

ް()ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ

ް

ްކޮންެމްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ްވެއްޖިއްޔާ ްމާނަކުރަން ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމާނަޫަކުރެވިދާނެ.ްއެކަމަކު 32ްްމީހަކަށްވެސް ްއެބަޮއޭވްވަނަ  150ހުށަހެޅުމުގައި

ް ްއިނގޭތޯ، ްފަށާއިރު،ްމިޤާނޫނުއަާސސީއަށް ޢަޫަމަލުކުރަން

ްއޭަނެގްރައީސުލްޖުމްހޫރި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްހުރި ްމަޤާމުގައި އްޔާކަުމގެ

ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމެގް ްާކކުތޯއޭ. ްއެއީ ްދެމިހުންނާނެއޭ މަޤާމުގައި

ްބާރު.ް ްިހންގުމުގެ ްސަރުކާރު ްެއއީ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްހުރި މަޤާމުގައި

ްއެީއްކޮންބަ ްދެން ްވަނީވިްއޔާ ްތިބޭކަމަށް ްވަޒީރުން ްމިހާރުްތިބި  155އެއްތޯ.ްދެން

ްބޭފުޅަުކް ްއެއިން ްފަހަރެއްަގއި ްބޭތިއްބިދާނެތޯއޭ ްއެމީހުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއެކަހަލަް ްހަދާނީ. ްދެން ްކިހިެނއްބާއޭ ްއެހެންވިޔަސް ްވެދާނެ، އަވަހާަރވެސް

ްޤާނޫނުއަސާީސް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދެން ްއެބަާއދޭ. ްމީަގއި މައްސަލަތަކެއް

ްފާ ްއިްއޔެަގއި ްމިތަނުގައި ްވާހަކަ ްއެބައޮްތްބަދަލުކުރާ ސްކޮށްަފއި

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްދެން ްއެހެންެވއްޖިއްާޔ ްުއވާެލވޭނެއޭ.  160ޤާނޫނުއަސާސީ

ްއެޤާޫނނުއަސާސީންް ްއަމަލުކުރަންާވއިުރގައި ްޤާނޫނުައސާސީްނ އިޞްލާޙުކުރި

ްދެވޭނެގޮެތްއް ްިއސްތިސްނާެއްއ ްއަދި ްމުޢައްސަސާތަކަށް އަމަލުކުރަންޖެހޭ

ކުރަންްފައިށައިފިަކމަށްްވަނީވިްއާޔްއެބައޮތްޯތއޭ.ްއެޤާނޫނުއަސާީސއަށްްއަމަލު

ްހަމައަށްް ްރައްޔިތުންާނއި ްއެބަ ްކަންކަން ްބުނާ އެޤާނޫނުއަސާީސގައި
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ްމަރުޙަލާއެްއގަިއްގެނެ ްއިންތިޤާލީ ްއޭގެތެޭރގައި  165ސްދޭންޖެހޭ.

ްހަމަގައިމުވެްސް ްގެންނަންޫްޖެހޭނީ ގެނައިކަުމގަިއިވޔަްސ

ނޑު ްއަުޅގަ ްެއއްގޮަތކަށްނޫންތޯއޭ. މެންނަްށްއެޤާނޫނުއަސާީސއާއި

ްދިވެހިް ްމިޤާނޫނުއަސާީސެގދަށުން ްއެޤާނޫނުއަާސސީގަިއ، ބުނެވިދާނެތޯއޭ

ްޤަ ްއެެހން ްައވަށްޓެރި ްނުވަތަ ްސަުރކާަރށް ްއިންިޑޔާ އުމަކަށްްދައުލަތް

ް ްވަންދެަކއް ްމަރުޙަޫަލާގަިއްދުވަސްކޮެޅއް ްއިންތިޤާލީ  170ވިްއކާލަިއގެން

ްބޭރު ްގެންދާނީ ްނަގަމުން ްމިތަނުަގއި ްދެން ދައުލަތެްއެގްްބޭއްވިދާނެޭއ.

ްއެކަމެްއް ްެއޮގތަށް ްެނގިދާނެ. ްމަރުޙަޫަލާގައި ްއިންތިޤާޫާލީ ްެއވެސް ދިދައޭ.

ްބުނެގެްން ްޤާނޫނުައސާީސގަިއ ްއިޞްލާޙުކުރި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ނުކުރެވޭނެ.

ްދެވެނީ.ް ްއެފުރުޞަތު ނޑިޔާރުންނަްށވެސް ްބުނެފަިއްއޮތީަމިއްފަ ވަިކގޮތަކަށް

ްމިހާރު ްމަޖިލީހަކީ ްަރއްޔިތުްނގެ ްއަިދްއަނެއްކާ ްއެނިގވަަޑއިަގންނަވާނެ  175ވެސް

ް ްމަޖިލީހަކީ ްއޮްތ2212ްްރައްޔިތުންެގ ްހޮވިފައި ްހަމައަށް ްއަހަާރއި ވަނަ

ްހަމަް ްހަިއސިއްޔަަތކީ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްއެހެންނަމަވެްސ، އެްއޗެއް.

ްމިއަހަރުެގް ްހުންނެވޭީނ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ްހުންނެވި މިހާރު

ް ްދުަވހ11ްާނޮވެމްބަރު ް ްވަޒީރުްނވެްސްވަނަ ްއެހިސާބުން ްހަމައަށް. އި

ް  180އެހެންވީމަ،ްފުރަަތމަްސަރުކާރުންްްބައެއް.އޭގެތެެރއިންްއިސްތިޢުފާދޭންޖެހޭ

ްހިންގުމުެގް ްދައުަލތް ްމިދެންނެވީ ްއެބޭފުޅުން. ްތިއްެބވީެވސް ނިކުންނަވަން

ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްއެބޭފުޅުން. ްތިއްބެީވވެސް ްަވކިވާން ބާރުތަކުގެތެރެއިން

ްއަޅުަގނޑުމެްންއަޅުަގނޑު ްމިހާރު ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްމިބުނަނީ މެން

ްބާރަްށް ްހިންގުމުގެ ްސަރުކާރު ްޚިލާފަށް ްއެްއޗަާކިއ ފާސްކޮށްފައިހުރި

ްއަދުލުއިންް ްދޭށޭ. ްޞާޫާފުރުޞަތެއް ްރައްޔިތުންެގްގާއިމުފު ްބާރާިއ  185ކުރުުމގެ

ްދެމުއައްސަާސއެްއެގގޮތުގަް ްތަފާތު ްއަޅުަގނޑުމެްންމަޖިލިސްއަކީ އި

ްވަކިކޮށްލާް ްޤާނޫނުއަސާސީާއިއްއިރު، ްހިނގަންމިޖެހެނީ އެޫެދެބަިއ

އެްއގޮތްާވގޮުތގެމަތިން.ްއަދިްމިހާރުްޤާނޫނުއަސާސީންްބާރުްލިބިދޭ.ްއެކަމަކުް

ްމިހާުރް ްހުންނަންވީެވސް ްހަމަ ްހުންނަންވެއްޖިްއޔާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ނޑުމެންް ްައޫަޅުގަ ްއެަބއޮތްތޯއޭ ްއެބޭފުޅާއަށް ްބޭފުޅާ.  190ހުންނެވި

ްއަލުްންސުވާލުކުރަ ްައނެއްކާ ްަވޒީރުން ްވަކިކުރުާމއި ްވަޒީރުްނ ންޖެހެނީ
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ްޙަޤީޤަތުަގިއް ްކުެރވޭނެތޯއޭ. ްކަންކަމެއް ްމިހުރިހާ ްއެކުަލވާލުމާއި މިކެބިނެޓް

ްކުރެވޭނޭ.ް ްއެކަްނެވސް ްއާނ، ްވިދާުޅވާނެ ްތެދުވެ ްބުނާއިރަށް ްހަމަ އެހެން

ްޤާނޫނުައސާސީގެ ްކުެރވުނު ްއިޞްލާޙު ްކޮބައިޯތއޭ ދަށުްންއެހެންވެއްިޖއްޔާ

ްދުވަ ްދެއަހަރު ްސްވަންދެކަށް ްއެޮއންނަ ްމަރުޙަޫަލާއަކީ.  195ނޫންޯތްއިންތިޤާލީ

ްމާް ްފަތުވާދެްއވުމުަގއި ްއަދި ްއެއީ ްއެހެންވީމާ، ްމިއުޅުނީ. ނުގެންނަން

ްއަދިް ްއެީއއަކީ ްދެއްިވޔަސް ްލަފާ ްނުވަތަ ްފަތުވާ ރަނގަޅުގޮެތއްނޫން.ްޤާނޫނީ

ްބޭ ްއެޤާނޫނުއަޫަސާސީ ްގޮތެއްޫނން. ްރަނގަޅު ނުންކުރާކަމަށްްއެންމެ

ްޙައްޤުތަްއް ްލިބިދޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްއެޤާނޫނުއަސާީސން ވަނީިވއްޔާ

ްހިންގަންޖެހޭް ްސަރުކާުރ ްދައުލަާތއި ްފޯރުކޮށްދޭއިުރގައި  200ރައްޔިތުންނަށް

ްއުޫޞލެއްގެތެެރއިން.ް ްއޮންނަ ްޭއގައި ްއެހިންގަންޖެހެނީވެސް ފަރާތްތަކުން

ްމިގެންނަންޖެ ްައނެއްކާ ްމަރުޙަޫަލާއެއް ްއަހަރަށް.ްއިންތިޤާލީ ްފަސް ހެނީ

ްތިރީްސް ްމަރުޙަޫަލާއަކީ ްއިންތިޤާލީ ްލިަޔންވީ ްމީަގއި އަޅުަގނޑުމެން

އަހަރުދުވަހޭ.ްއެްތިރީްސއަހަރުްދުވަހުގެތެޭރގަިއވެްސްހަމަްހުންނާނީްމިހާރުް

ްނުލިޔެވޭނެ.ް ްއެހެނެްއ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއޭ، ްވަޒީރުންނާއި  205މިތިބަ

ްމިގޮ ްނުކުރެޭވނެ. ްޤަބޫލެއް ްނޭހޭނެ.ްއެގޮަތކަށް ްޯވޓަކަށް ްބާއްވަިއގެން ތަށް

ްމިހާރުވެސްް ްތަންކޮުޅ. ްދެންނެވި ްފަަށމުންވެސް ްއަޅުަގނޑު މިދެންނެވީ

ްމަޤާމުގައިހުރިް ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުެގ މިއޮންނަނީ

ްމަޤާމުަގިއް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ްމިހާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއޭ.

ްހުން ްނުެވސް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމެގްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއއް  210ނާނެ.

ްމަް ްކިނބިގަސްދޮށުގޭ ްހުންނަނީ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމް.ްއުޫުމަޤާމުގައި މޫން

ްެއީއް ްުހރެއްޖިއްޔާ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމަޤާމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްވޯަޓކަްށް ްއޮޅުންފިލުާވފައި ްފުރަތަމަ ްއެކަްނ އަރަތެއްނޫންތޯ.

ްއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްއައްަސވަންޖެހޭނީވެސް.ްުޝުކރި
 215 

ް

ްއާދެ،ްރ.އަޮތޅުގެްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(
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ް220 

ްނިޒާްެމންަބރުްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީް ްއަުޅަގނޑު ްރަީއސް، ްައޅުަގނޑުްޢިއްޒަތްތެރި ްނުކުާތއެއްެނގީ ްްމާބެހޭ

ްމަޖިލިސްެގްްެކވުން:ވާހަކަެދއްޢަލީްވަޙީދުް ްރައްޔިތުްނގެ ްމަނިކުފާނުގެ ްބަލިނޫންކަމަށްވެއްޖެނަމަ ްހަނދާން

ްހަމައަްށްއެއްްޖަލްސާް ްކަްއޗާއި ްބިންގަެލއް ްއެޅި ްެކްއޗަށް ްވިދާޅުވި ގައި

ނުޑްދިޔަޔަސްްހުންނާނީްކައްޗަށޭ.ްއެހެންވީމަ،ްމިއަުދގެްމިފެށުމުގައިްއަުޅގަ

ް ްހައިރާންވެފައި، ްހަމަ ްމޫސާްވ.އަތޮޅުްމިއިނީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި  225ގެ

ްދެމިއިރުވެްސް ްދިގުލަިއ ްމަހެއްހެން ްރޯދަ ްގޮސްފަިއ ްވާހަކަފުޅު ނިޒާރުގެ

ްއެހެންް ްފަހަރުފަހަރު ްަބއެްއ ްެއކަމަކު ްބައްލަަވިއގެން. ްިތއިންނަނީ ރައީސް

ްތަންކޮެޅްއް ްއޭ ްތެދުެވވަަޑއިގަތީަމއި ްވާހަކަދަްއކަން ްމިހެން ބޭފުޅުން

ްތަންކޮޅެް ްގޮތަކުރުކޮށްލަްއވާ، ްމިކަހަޫަލަ ްުކރުކޮށްލައްވާ ްގެންދަވާތީ،ްއް ަކށް

ް ްހައިރާންާވވަރަްށްއަޅުަގނޑަްށވެސް ްއަަޖއިބުެވ ްހަމަ ްރައީސް  230އެބަހުރި

ްއެއްަޗކީް ްކޮންމެ ްހަމަ ްމިއިން ްސާމާނު. ްއެބަހުރި އަޅުަގނުޑެގވެސް

ްއަޅުަގނަޑކަށްް ްމިއީ ްއެކަަމކު ްއެްއޗިތި. ްކިޔާލަންހުިރ ްހަމަ އަޅުަގނޑު

ްމިކަ ްއަިދްހިއެއްނުވޭ ްކަންތައްހެންނެއް. ްކުރެވިދާނެ ްއެހެްނ ން

ްއެބަހުރިް ްއެބަހުރިްވަރަްށްބައިވަރު.ްއެހެންވީމަ،ްއަުޅަގނޑު ދަބަހުގައިެވސް

ްއެވާަހަކް ްއެހެންވީމަ، ްދަންނަވާލަންޖެހޭ. ްެއއްޗިިތ ްބަިއވަރު  235ވަރަށް

ްނެގީ.ް ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްއަުޅަގނޑު ދަންނަވާލުމުގެގޮތުން

ްއެބަހުރިްއެެހންްކަންތައްތައް.އަޅުަގނުޑެގވެސްް
ް

ް

 240ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްް

ް

ްމުޙައްމަުދްއާދެ،ްއަޅުަގނުޑ،ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ަވޒީރުންެގްމަޖިލީހުގެ

ްނަޝީދުްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއަށް.ް

ް

 245ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްިޢއްޒަތްތެރިްވަީޒރުންގެްމަޖިލީުހގެް ްދަންނަވާލަންްްޝުކުރިއްޔާ ްހަމަ ްައޅުަގނުޑވެސް ްަރއީސް.
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ްްމެންަބރުްުމޙަްއމަދުްަނޝީދުް ްރައްޔިތުންެގްބޭނުންވަނީ، ްކިަޔްސ ްޤާނޫނުއަސާސީއޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ

ްޤާނޫނީްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޤާޫނނެއް. ްހަމަ ްދޭްއޗަީކވެސް ްޤާނޫނޭކިޔަސް ްފާސްކުރާ މަޖިލީހުން

 250ހިރާއްޭޖގަިއްއަިދ،ްޤާނޫނުއަސާީސްއުސޫޫޫލުްމިދޭްއޗަށްވެްސްހިނގައޭ.ްދިވެ

ްހެދުން ްޤާނޫނުތައް ްއޮވެަފއި ްމަޖިލީހެއް ްވަކި ރައްޔިތުންެގްްހެދުމަށް

ް ްއޮތުނަސް ްނުވެއޭ.ްމަޖިލީހަށް ްތަފާތެއް ްހައިސިއްޔަެތއް ްޤާނޫނީ މިދޭތީގެ

ޤާނޫނުގެްމާނައިަގއިްޤާނޫނުައސާސީާއއިްޤާނޫނުްހިމެނޭ.ްޤާނޫނުއަސާސީައީކް

ްވީ ްހަމަްއަސާސީޤާނޫނުކަމުަގއި ްޤައުމުަތކުަގއި ްއެހެން ަނމަވެސް

ްތަފާތަކީް ްމިހަދަނީ. ްޤާނޫނުވެސް ްޤާނޫނުއަސާސީާއއި  255ޕާލިމެންޓްތަކުންނޭ

ްހުންނަކަމޭ.ް ްލާފައި ްމަރުޙަޫަލާތައް ްބައެއް ްއިތުުރ ޤާނޫނުއަސާސީއަށްަޓކައި

ްއަޅުަގނޑު ްއުސޫޫޫލެއް ްނުކުރިޔަސް،ްޤާނޫނީ ްޤަބޫލުކުރިޔަްސ މެން

ްނޭ ްއެނގުނަސް ްޤާނޫނުްހަށަނަރަބަޅަ ްޤައުމުަތކުަގއި ްދުނިޔޭގެ ނގުނަސް

ްހަދާފައިް ްކޯސްތައް ްއަހަރުގެ ްފަސް ްއަހަރުގެ ްހަތަރު ކިަޔވައިދޭ

ްޗަލުާވް ްއެަވރަކުން ްހަޫަށަނަރަބަޅައަކުން ްސަބަބަކާހުރެ.  260ހުންނަނީވެސް

ް ްނުލެވޭނެއޭ. ްބޭނުންވަނީ، ްދަްނނަވަން ްއުސޫޫޫލެޭކްއަޅުަގނޑު ޤާނޫީނ

ްޤާ ްއަންނަ ްޤާފަހުން ްުކރީގެ ްއުވޭެނކަން.ނޫނުން ްބަދަލެްއްްނޫނު ެއއެްއ

ްޤާނޫނުއަސާސީައްށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންވީމަ، ނުކުރެވޭނެ.

ްއިޞްލާޙުކޮްށްޢަޫަ ްއެޤާނޫނުއަސާީސ ްވަިކހިސާބަކުން ްއައިސް މަލުކުރަމުން

ްއެހާް ްހަމައިން ްހިންގަންފެށުމާއި ްތަޞްޫްދީުޤކުރެވި  265އެޤާނޫނުއަސާސީ

ް ްޤާނޫނުއަސާޢަހިސާބަށް ްއެުކގަިއްްސީމަލުކުރެވެމުންދިޔަ ުއވެންޖެހޭ.ްމުޅިން

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްބާބެއްަގިއ ްއިންތިޤާލީ ްހިނަގއިދާނެތީެވ އުިވގެން

ްމިް ްދެިމތިބޭގޮތަށް ނިޑޔާރުންވެސް ްފަ ްލާއިރުގައި އިސްތިސްނާތަެކއްލަނީ.

ްނިންމަނީ.ް ްދެމިއޮންނަގޮތަްށ ްަމޖިލިސްވެސް ްރައްޔިތުންގެ ނިންމަނީ.

ްމަޤާމުގައިް ްެދމިހުންނަގޮތަށްްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްމީހަކުވެސް  270ހުންނަ

ްކުފުރެއްނުވޭ.ް ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްކިޔާފައި ްލިޔުނެކޭ ްއެހެން ނިންމަނީ.

ް ްއެމީހުން ްބުނެގެން ްދެމިތިބޭނޭ ްމަރުވެްސްފަރުދުންނަށް މަރުވެދާެނތޯ،

ް ްނުވާނީތޯ. ްޤާނޫނީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވާހަކައަކީ ްއޔަތުްންސިޫިއިހަޫަްމިހުރިހާ

ްނި ްނިންމުންތަކެއް ްދައްކަންޖެހޭްޤާނޫނީ ްމިތާަގިއ ންމާއިރުގައި
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ނޑުް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ، ްބިނާއެއްނޫން. ްޤާނޫނީ ްމިީއ  275ްވާހަކަެއއްނޫން.

ް ްވާހަކައަީކ، ްބޭނުންވާ ްިއސްތިސްނާތަކެްއްދަންނަވަން އިންތިޤާލީ

ްގެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްސުވާލަކީ، ްދެން ްެއބަޖެހޭ. ްމިއޮތްްންނަން މިހާރު

ްދެމިް ްެއޮގތުގައި ްމަޖިލިސް ނޑުމެންެގްވަޒީރުްނގެ ްައޅުގަ ގެންދަނީތޯ.

ް 32ްްހުށަހެޅުން ްބަލާިއރުގައި ްއެބަބުނޭ،ްއަށް ްޭއގައި ްސާފުކޮށް ވަރަށް

ްހުރި ްމަޤާމުގައި  280ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ

ްއެހެންވީމާ ްމަޖިލީހެކޭ. ްވަޒީރުްނގެ ްޢައްޔަންކުރާ ްސާފު.ް، ްވަރަށް ޭއގެން

ްަމޖުބޫރެ ްއެނގޭ ްމަޖިލިސް،ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްރައްޔިުތންގެ ްމި އްނޫންކަން

ްދެމި ްއެގޮތުަގއި ްަމޖިލިސް ްވަޒީރުންގެ ްމިއޮތް ްއެްމިހާރު އޮންާނކަށްވެސް.

ްބަދަލުކުރުމުގެްއިންސްޓިޓިއު ްމީހުން ްތިބޭ ްއޭަގއި ްދެމިގެންަދނީ. ޝަްނ

ްެއއޮތީް ްއިޚްތިާޔރެއް. ްލިބިދޭ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް  285އިޚްތިޔާރަކީ

ްވަޒީރު ްމަޖިލީހެކޭ.ްވަރަށްޢައްޔަންކުރާ ްބުެނުވނީސް،ްްްނގެ މިހާރުްސާފުކޮށް

ްނަމަް ްއެެހންވެއްޖެ ްދެިމއޮންނާނޭ. ްއެގޮުތގައި ްމަޖިލިސް ްަވޒީރުންގެ އޮތް

ްދެމިތިބޭ ްއެގޮުތަގއި ްމީހުން ްހިމެނޭ ްމަޖިލީހުގައި ްވަޒީރުްނގެ ނެ.ްމިހާރުގެ

ް ްއެހެންވީާމ، ްބުނެވޭްބަދަލެއްނުކުރެވޭނެ. ްޔަީޤންކޮށް ްީމގަިއ ްހަމައެކަނި

ްއެގޮުތަގއިް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްހުރި ްމަޤާމުގަިއ ްމިހާރު  290އެްއޗަކީ

ްއޭނާް ްޮއންނާނޭ ްމަޖިލީހެއް ްަވޒީރުންގެ ްއޭނައާެއުކގައި ްއަދި ދެމިހުންނާނޭ.

ް ހުށަހެޅުންްހުށަނޭޅޭކަމަށްވަންޏާ،ްގެްުޚލާސާއަކީ.ްމ32ްިޢައްޔަންކުރާ.ްއެއީ

ްޢި ްފާދިއްޕޮޅުގެ ްބޭނުން ްއިޝާރާްތކޮށްލަން ްމެންބަރުްއަޅުަގނޑު އްަޒތްތެރި

ޙުސައިންްއިބްރާހީމްްހުށަހަޅުްއވާ،ްމާލޭެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންަބރުްމުޙަންމަދުް

 295ަވނަްހުށަހެޅުނ49ްްްޝިހާބުްތާއީދުކުރައްވާަފއިްއޮްތްހުށަހެޅުމެއްްއެބައޮތް.ް

ްޚާއްޞަް ްމިޮއންނަނީ ްއޭަގއި ްދައްކާގޮުތގައި. ްރެކޯޑްތަކުްނ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ް ްމޮޑެލް ްމިބުނަނީމަޖިލީހުގެ ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ރައްޔިތުންެގްް،ނަގާފައި

ވަނަްމާއްދާަގއިްބަޔާންކޮށްފަިއވާްގޮުތގެމަތީންްބާއްާވ3ްްމަޖިލިސްްމިބާބުގެް

ްއެުކލަވާލެވެންދެްން ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުންގެ ްބާއްވާ ްއިންތިޚާބު ޢާންމު

 300ްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްގޮތުަގއިްއޮންނާނީްމިޤާނޫނުއަސާސީްއިޞްލާޙުކުރިް

ް ްތިބި ްމަޖިީލހުގައި ްާޚއްޞަ ްތެރެއިްނ113ްްރައްޔިތުންގެ މެންބަރުންގެ
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ް ްރާއްޭޖގެ ްމާލެއާއި ްމަޖިލީހުގެ އަތޮޅުތަކުްނ22ްްރައްޔިތުންގެ

މެންބަރުންނާއިްރައްޔިތުޫުންގެްާޚްއޞަްމަޖިލީހަށ42ްްްއިންތިޚާބުކޮށްފަިއވާް

ް ްއިންތިޚާބުކޮށްފަިއވާ ްއަތޮޅުަތކުެގ ްާރއްޖޭގެ ންނާއިްެމންބަރ42ްުމާލެއާއި

ް ްފޯމިއުލަރމެނ84ްްޖުމްލަ ްމި ްކީއްެވގެންޯތްްބަރުންނޭ.  305ހިންގޭކަމަށްވަންޏާ

ރައްޔިތުންގެްމަޖިލިސްްމިހާރުްއޮތްގޮތަށްްނުބޭްއވެންވީ.ްހަމަެއކަނިްތަފާތަކީް

ްއެގޮުތގަިއް ްމަޖިލިސް ްޚާްއޞަ ްރައްޔިތުންގެ ްބޭނުންފުޅުވަީނ ބައެއްބޭފުޅުން

ް ްވަކިކޮށ29ްްދެމިއޮންނަން ްބޭފުޅުންްމެންބަރުން ްެއހެން ްަބއެއް ފައި.

ްއޮތްގޮތަށް.ް ްއެ ްބާއްވަން ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުންެގ މިބޭނުންފުޅުވަނީ

ްއެހެންވީމަ،ް ްސަބަބެއްނެތް. ްއެއްވެސް ްއެޑްމިޓްނުކުރެޭވނެ  310ޤާނޫނީގޮތުން

ްބޭނުްނވަނީ ްދަންނަވަން ްއެހޭނޭ.32ްްް،އަޅުަގނުޑ ްވޯޓަށް ްމާއްާދއަށް ވަނަ

ް ްވޯޓަށ33ްްްއާއ34ްްިމިހާރު ްްއަަކށް ނޑުމެންެގްއެހިފަިއވާތީ، ައޅުގަ

ްދަންމާލާނީތޯ،ް ްދެއަހަރަށް ްމަޤާމުތައް ްއިންތިޚާބުުކރާ ްއޮތީ އަތުަގއި

ް ްމިހުށަހެޅުނ11ްްްނޮވެމްބަރު ްމިހާރު ްދަންމާލާނީތޯ. ްހަމައަށް ާއއި

ްފާސްނުވެއްޖެ ްނަތީޖާއަކީ، ްާއޚިރު ްއަޅުަގނޑުމެްންކަމަްށވަންޏާ  315ިއއްޔެ

ްހުށަހެޅުންތަކެއް ްހުރިހާ ްމިއޮތްްްފާސްކުރި ްމިހާރު ްބަލާލާއިުރގަިއ ޖުމްލަކޮށް

ާއއިްހަމައަށް.ްއެއެއްނޫްނ2212ްްލަތުްދެއަހަރުްދުވަހަށްްދެމިގެންދާނެްޙާޫާ

ްބޭނުންވެގެްން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއުޅޭގޮަތކީ. ްމިބޭނުންވެގެްނ އަޅުަގނޑުމެން

ްހުރިހާް ްރާއްޖޭގެ ްނިމެންވާއިރަށް ްމިދައުރު ްއިރާދަކުެރއްިވްއޔާ ްގޮތަކީ މިއުޅޭ

ްއިންޕާޓީ ްމިނިވަްނ ްވާދަކުެރވޭ ްބާއްވަން.ްޞާޫާތަކާއި ްއިލެކްޝަެނއް  320ފުވެރި

ްފާސްކޮށްގެްނ.ް ްމިހުށަހެޅުން ްއަޅުަގނޑުމެން ްހެދޭނީ އެކަންކުެރވޭނެގޮްތ

ްވީހާވެސްްއަވަަހކަށްްމިކަންްުކރިއަށްގެްނގޮސްްނިންމައިގެން.ްޝުކުރިއްާޔ.
ް

ް

ްލިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުކުާތގެ ްނިޒާމީ ްއާެދ،ްއާދެ، ްފަށައިފި. ްދިުގވާން ްވަރަށް  325ސްޓް

ްފުރުޞަތެ ްކުަޑކޮށް ްއަދި ްއަޅުަގނޑު ްދެން އަުރވާނަން.ްއްއެހެންނަމަވެސް

ްއާދެ،ްޢަދްނާންްޙަލީމްްގއ.ެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(
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ް330 

ްޤާްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާބޮުޑްޝުކުރިއްާޔ ްިކޔަވާނެ ްނޫނު

ްްްޢަދްނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއަޅުަގނޑު ްއޮތީމަ ްނުލިބިފަ ްފުރުޞަތެއް ްތަންކޮޅެްއްމި ދަންނަވަންޖެެހނީ

ްވަރަށްް ްިމނަގަނީ ްމިސާލު ްމިދައްކަނީ، ްއަުޅަގނޑު ްވިސްނޭގޮތަށް. ތިލަކޮށް

ްއަުރާވފައިްރެ ްވަކިަބޔަކު ްކުޅެން ފްރީކަންްގިނައިންްފުޓްބޯަޅްމެޗަކުން.ްއެއީ

ްބޭނުމަކީް ްމަރުޙަލާެގެވސް ްއިންތިޤާލީ ްައޅުަގނޑުމެން ްކުރާގޮތަށް.  335ވަކިމީހަކު

ް ްަޒމާންވީ ްވަރަށް ްދިވެހިރާއްޖެ ްޒަމާނުެގްްޚުދުމުޚުތާރުމިއީ. ވެރިކަމަކުން

ްޑިމޮ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްބަދަލުެވެގންދާއިރު، ްފަރާތުންްކްރަސީައކަށް ެގ

ް ްތިއްެބިވ ްތެރެއ3ްްިކުރިމަތިލައްވަން ްކޮންމެވެސްްބޭފުޅުންގެ ން

ްއެސް.އެ ްއާިއ ްމޯލްޑިވްސްާއއި، ްނިވް ްއާިއ، ްައއި.ޑީ.ޕީ ލް.ީޕްއެއްބޭފުަޅކާއި

ނޑިޭޑޓުންްކުރިމަތިލައްަވއިެގްންއާއިްއަދިްޑީ.އާރު.ޕީްާއއި،ް  340މިތަންތަނުގެްކަ

ްވާދަކުރެްއޭވެން ްއެބޭފުޅުންނަށް ްގޮތެްއގައި ްހަމަހަމަ ވާދަކުރަްއާވއިރު

ްނުބެ ްމިކަންކަމާ ްބެލެހެއްޓުމަށްްފުރުޞަތުދީފައި ްމިކަންތައްތައް ްބަޔަކު ހޭ

ްމަޤްޞަދަކީ،ް ްމުިޅ ްދެްއކުމުގެ ްއިންތިޤާލީގައި ްއަޅުަގނޑުމެން ްވާހަކަ ތިބޭ

ްމިއީ.ް ްާވހަކައަކީ ްއައި ްމިގެންގުޅެމުން ްއަޅުަގނުޑމެން ްވިސްނުމަކީ. މުޅި

 345ރުްޑީ.އާރު.ޕީްއިްންމިވިދާުޅވަނީ،ްމިހާރުްމިކަންްބަދަލުވެގެންްިމއުޅެނީ.ްމިހާ

ނުޑވެސްްޖަހާފައި،ްމެޗުްތިމަން ނާމެންްކުޅެމުންްމޮޅުމީހާވެސްްބަލާފައި،ްލަ

ނޑަައޅަ ްކަ ްނަތީޖާ ްނިންމާފައި ްއަޅުަގނޑުމެްންއިރަނގަޅަށް ދީފާނަމޭ.

ްމިއުޅެނީ.ް ްމިމައްސަލަ ްމިހެނެއްނޫން. ްމިައއީ ްކިޔަމުން އެންމެންވެސް

ޔަނީ.ްިމްއަޅުަގނޑަށްްއެހެންގޮަތކަށްބުނީމަްއޮޅޭހެންްހީެވގެންްމިގޮތަްށްމިކި

ްމަރުޙަލާގަިއް ްއިންތިޤާީލ ްއެހެންވީަމ، ްމައްސަަލައކީ. ްއުޅޭ  350ދިމާވަގެން

ްމަ ްޑީ.އާރު.ީޕގެ ްޕާޓީތަކަށް ްމިދެންނެވި ްކަަމކީ މޫންްއުކުރަްއވަންވީ

ްއިސްމާޢީލްއާިއ،ް ްއިބްރާހީމް ްެއސް.އެލް.ޕީގެ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާއި،

ް ްައއި.ޑީ.ީޕގެ ްސަޢީދާއި، ްޙަސަން ޫުްނިވްމޯލްޑިވްްސގެ ްޢު ނަސީރާއި،ްމަރު

ްމުނައްވަރު ްޑރ.މުޙަންމަދު ްފަރާތުން ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްއަދި ްމޫސަ،ް، ރީކޯ

ް ްނަޝީދު، ްއެއްބޭފުަޅކާއި،ްމުޙަންމަދު ްކޮންމެވެސް ްތިންބޭފުޅުންކުރެ  355މި

ްއެއްބޭފުަޅުކް ްވާަދކުވެިރ، ްހަމަހަމަގޮތެްއގަިއ މިބޭބޭފުޅުންނަށް

ްދަތުް ްއަރުމާުޒަގއި ްހިްއޕަވަިއގެން ްުމގުރު ރުކުރަްއވާފައި،ްހަތިޔާރާއެީކގައި
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ްކިބަޅިފަރާތަށްް ްރަށެްއެގ ްބޮއްކުރާެއއްަގއި ްކުޑަ ްއިސްމާޢީލް އިބްރާހީމް

ްއިން ްމިއީ ްމިވަނީ. ްކޯއްަޗކަށްތޯ ްވާދަކުެރްއވީމަ ފުތޯ.ްޞާޫާގާތްކުަރއްވާަފއި

ްހުރީމަް ްނުކިަޔވާ ްޤާނޫނު ްވާަހކަައީކްމިއީ،ްއަުޅަގނޑު ްމިދަްއކާ  360އަޅުަގނޑު

ްދަންނަވަން ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއަޅުަގނަޑކަްށްްމިގޮތަށް ްިމއުޅެނީ. އެނގިގެން

ްއަޅުަގނަޑކަށް.ް ްނޭނގެ ްޮއޅުވާލާކަށް ްދަންނަވާކަށް. ްއެހެންގޮތަކަށް ނޭނގެ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްނިންމިއިރުަގއި ްދޭތެރޭގައި ްޤާޟީންނާ އަޅުަގނޑުމެން

ްމިވެނިް ްޤާޟީން ްޝަރުތުހަމަނުވާ ްބުނާ ްމިޤާނޫނުއަސާސީގަިއ ބުނެފިން

ނޑާ  365ްެލވޭނެ.މުއްދަތެއްގެްތެޭރގައިްކަ

ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު....ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 370ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްގެްނދެވުން(

ް

ްއަޅުަގނޑުމެްންްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްއެހެނެއްނޫން ްދޭކަށްނުޖެހޭ. ްެއއްެޗްއވެސް ްއެްއވެސް

ްވާހަކަްްޢަދްނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމެންބަރުންގެްވަޒީރުްނގެ ްމަޖިލީހުެގ ްރައްޔިތުްނގެ ދަްއކާއިުރ،

ްރައްޔިތުްނެގް ްރޫޙެްއގައި. ްއެހެން ްމުޅިން ްމިަދއްކަނީ ވާހަކަދަްއކާއިރު

ްވަޒީރަުކވެްސް ްބޭރުކުރެވޭގޮެތއްނެތް. ްމެންބަރަކުވެސް  375މަޖިލީހުގެ

ްބޭރުކުރެޭވގޮތެއްނެތް.ްޤާޟީންްވަކިްީކްއވެގެތޯްބޭރުކުެރވެްނވީްއެްއޗެއްނުދީ.
ް

ް

ނޑަށްްމިހާރުްޯވޓަށްްއެހޭނެ،ްނޭހޭނެްްްސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާ ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމިހާރު،ްއަުޅގަ

ްބަ ްނުކުތާއެްއެގްހުކަމުގެ ްނިޒާމީ ްކަންނޭނގެ ްވާހަކަފުޅު ްނޫނީ  380ސްކަންނޭނގެ

ނޑަށްްީހވަނީްމިހާރުްއެކަމަކުްއިންތިޤާީލް ދަށުންްތިފާހަގަކުރައްވަނީ.ްއަުޅގަ

ްބަ ްހިހުޫުބާބުގެ ްވަނީްސް ްައޅުަގނޑުމެން ްތިވާހަކަަތއް ނގާދިަޔއިރު

ްއެހެްނވީ ްދައްކާފައި. ްބޭނުންވަނީ، ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ތިމެންބަރުްމަ،

ްއިންތި ްމީގައި ްމިފާހަގަކޮށްދެްއވުމުަގއި ްމިހާރު ްމަރުޙަލާގައި ހުށަހެޅުންްޤާލީ

 385ދެންްމިހެންގޮސްްފާހަގަކުރެވިފައިްހުިރ35ް،36ްްނޫނީިވއްޔާްދެންހުރ32ްްި
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ތަކާބެހޭގޮތުންްނޭހެންވީްސަބަބުގެްމައްޗަށްްއެްއޗެއްްިވދާޅުވެދެްއވުން.ްމާއްދާ

ްއަޅުަގނުޑ،އެ ްވާހަކަެއއް ްެއއްވެސް ްއެހެން ްްނޫން އަޅުަގނުޑްމިހާރު

ްމިއުޅެނީ،ް ްައހަންޖެހޭގޮތަށްްދަންނަވާލަން ްވޯޓަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްމީގައި މިހާރު

ނޑުް ްއަުޅގަ ްކަންަތކަށް ްހުރި ްނިމިަފއި ްބާބަކަށް ވޯޓަށްްްއިންތިޤާލީ

ް ްކަމަށް ްއަހަންޖެހޭނެ ްވޯޓަށް ްއަޅުަގނޑު ްކަންތައްތައް  390މިްދަންނަވަންޖެހޭ

ްތިބޭފުޅުންް ްކަމެކޭ. ްކުރަންޖެހޭނެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެއީ ދަންނަވަންޖެހެނީ.

ްގޮތަކަ ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްދެން ްދެކެަވޑަިއގަންނަާވގޮްތ ްށްއަދި

ް ްއަޅުަގނެޑއްނޫން. ްނިންމަވާނީ. ްމެންބަރުންްވޯޓުދެްއވަިއގެން ނިންމަާވ

ްވީމާް ްނިންމަވާނީ. ްގޮތަކަށް ްިވދާޅުވެދެްއވުމަށްްއެއާ، ްއެްއޗެއް ބެހޭގޮތުން

ްަވގުުތް ްވަަރށްގިނަ ްހެއްދެވީމަ ްތިހެން ްދެން ްރަނގަޅީ. ްބޮޑަށް  395އަޅުަގނޑަްށ

ްކުރިއަށްގެްނގޮްސް ްއާދެ، ްބޭފުޅަކުވެސް ްކޮންމެ ްދެން ްއެބަދޭ. ގެއްިލގެން

ްނިންމަވާލަދެއްވާ.

ް

ްނުކުތާްކުރިއަށްގެްނދެވުން(ް)ނިޒާމާބެހޭ

ް400 

ނޑަްށްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްއަޅުގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްއާދެ،

ްތިއިންނެީވްްޢަދްނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްތާނގައި ްތިޔަ ްމަނިކުފާނު ްހީކުަރން. މަޢާފްކުރައްވާނެކަުމގައި

ްމަނިކުފާ ްަރއްޔިތުން ްލޮބުވެތި ްއިންތިޚާބުކުރެއްވީަމްއދ.އަތޮުޅގެ ނު

ްދޭށޭ،ްއިްއެކަމާ ްމަނިުކފާނު ްވޯޓު ްއެްއޗަކަށް ްަވކި ްައޅުަގނޑު ގެން.

ްމިދަންނަވަނީް ނުޑ ްއަުޅގަ ްނުދަންނަވާނަން. ްނާްއސަވާޭށ ްުނވަތަ  405އައްަސވާށޭ

ް ްހަމަތަކުގެމަތީން ްޤާނޫނީ ްވަތަهللا ްމިންވަރުންްޢާޫާސުބްޙާނަހޫ ާލގެ

ްބޭނުންކޮށް ްބުްއދީގެ ްލިބިފަިއވާ ްފެންނަްއަޅުަގނޑަށް ްއަުޅަގނޑަށް ގެން

ްތަނަކުންް ްވަކިތަަނކަށްޮގސް ްެއްއގޮތަކަްށވެސް ްައޅުަގނޑު އެްއޗެއް.

ްވިސްޭން ްހަމަ ްއަޅުަގނޑަްށ ްބުނަނީކީނޫން. ްއެްއޗެްއ ްައއިސް ކިަޔވަިއގެން

ްއައްަސވަްން ްދެންމެވެސް ްމަނިކުފާނު ްމިބުަނނީ. ނޑު ްއަުޅގަ  410އެްއޗެއް

ނޑުްާވހަކަދައްކަންވީަމްއިންނެވިްހުރިހާްވާހަކަެއއްްަދއްކާނިމުނު އިރު.ްއަުޅގަ

ނޑިައކަށްްތަންކޮޅެއް ްގޮ ްގއ.ައީކްފަހަތުގެ ްދެން ްކަންނޭނގެ. ވީމަެވސް

ްމިހެންް ްކަްނނޭނގެ ްއެހެްނވީމަވެސް ްއަތޮޅެއް. ްއޮންނަ ްދުރުަގއި ތަންކޮޅެއް
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ްމަނިކުފާނުް ްނިންމާލެވެންދެން ްވާހަކަދަްއކާ ްއަޅުަގނުޑވެްސ ްދިމާވަނީ. މި

 415ްޗެއްްވިްސނިވަަޑއިގަންަނވާނީ.ފިއްޔާްއެއްްއިއިންނަވަް

ް

ް

ްދަންނަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޅުަގނޑު ްމިހާރު ްމިދެންނެވީ،ނޫން، ްއެްއޗެްއ ްއުޅުނު ްވަން

ްމުޙަންމަދުް ްމެންބަރު ްމަޖިލީހުގެ ްވަޒީރުްނގެ ްވާހަކަފުޅުެދއްެކވި ދެންމެއަކު

 420ދު.ްމާލޭގެްނަޝީދުްވާހަކަފުޅުްދެއްެކވީްމިއަށްްވޯޓަށްްއެހޭނެްހުއްޖަތްަތކާމެ

ްނޭހޭނެް ްެދއްެކވީ ްވާހަކަފުޅު ްއިސްމާޢީލް ްއިބްރާީހމް ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްދެއްެކީވް ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްލ.އަތޮުޅގެ ކަންތައްތަކާމެދު.

ް ްމައްޗަށް ްމީގެ ްއެެހންވީމަ، ްކީއްވެގެްނކަން. ިނސްބަތްކުރަްއވާށޭ.ްނޭހޭނީ

ްށޭ.ްެއއީްމިދެންނެވިްެއއްަޗީކްއިނގޭތޯ.ކަށްްަވޑައިުނގަންނަވާއެހެންދިމާއަ

ް425 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްގެްނދެވުން(

ް

ްމިދެްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްއަުޅަގނޑު ްރައީްސ، ްވާހަކައެއް.ޢިއްޒަތްތެރި ްތިހުރިހާ ްހަމަ ްންނެވީ

ނޑުްދަންނަވަންްއޮތްްްްޢަދްނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްވާހަަކ.ްވޯަޓކަށްްނޭހޭނެ.ްތިއެންމެފަހުންްއަޅުގަ
ް430 

ް

ްނޫނޭ،ްމިހާރުްއެހެންްވާހަކަދަްއކަވާކަށްްދެން...ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްގެްނދެވުން(

ް435 

ްޢިއްޒަތްތެރިްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްޝުކުރިްއާޔ ްވޯޓަކަށް.... ްޭނހޭނެ. ްވޯޓަކަށް ްނޭހޭނެ. ްވޯޓަކަށް

ްރައީސް.ްްންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން:ޢަދްނާ
ް

ް

 440ސްގެްަވގުތުްނިމިއްޖެްިއނގޭތޯ.ްއާދެ،ްހުއެހެންވީމަ،ްއިންތިޤާލީްމަރުޙަލާްބަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއަޙްމަދުްޝަފީޤްްމ.އަތޮޅުގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.
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ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

 445ްއީްސ،ްއާެދ،ްމިހާރުްވޯޓަށްްއަހަންްއޮތްްހުށަހެޅުމަށްްވޯޓަްށްޢިއްޒަތްތެރިްރަްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް

ްަސބަބުތަކެއްެވްސްްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްއެއީ ްޤަބޫލުކުރަން. ނޑުވެްސ ްއަޅުގަ ނޭހޭނެކަމަށް

ްމާތްް ްމިތިބީ ްމެންބަރުންވެސް ްހުރިހާ ްމިމަޖިލީހުގެ ނޑުމެން އެބަހުރި.ްއަުޅގަ

ް ްއިهللا ްޤަުއމަށް ްިދވެހި ްދިވެހިްލާޞްތެޚްގަންދީ، ްއަދި ރިވުމަށާިއ

ް ްމިހުވާގެ ްހުވާކޮްށގެން. ްރަްއކާތެރިވުމަށް ްަޙއްޤުތަކަށް މަތީަގިއްރައްޔިތުންގެ

ް ްތިބެފައި، ްވަޒީރުްނެގްއަޅުަގނޑުމެން ނޑަޫަަޅނީ ްމިކަ  450އަޅުަގނޑުމެން

ްއުވާލަް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއެބުނަނީ ްތިބެ ްމިތާ ްވަޒީރުްނެގްއިމަޖިލިސް ީފމޭ.

ްަރީއސުލް ްެގއްލިއްޖޭ. ްގެއްިލއްޖޭ.ްޞައްޙަކަން ްަޞއްޙަަކން ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްެއް ްއެހެންނަމަވެސް ްެގއްިލއްޖޭ. ްަޞއްޙަކަން ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ްތިމަންނަމެންނޭް ްމަރުޙަލާގަިއވެސް ްއުފެދޭ ްދެްނ ްގެއްލިފައި ޞައްޙަކަން

ްރީިތް ްޑިމޮްކރަސީގެ ްއެބަބުނޭ ްނޫން. ްޤަބޫލުކުރެވޭެނޮގތެއް ްމިއީ  455ތިބޭނީ.

ްނި ްމެޖޯރިޓީ ްރައްޔިތުންނަްށްމިސާލެއް ްމިރާއްޖޭގެ ްމިހާރު ްނިންމުން. ންމާ

ްޤާނޫނުއަސާސީް ްމި ްއޮތްގޮތާއި ްމެޖޯރިޓީ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ްމަޖިލީހުގެް ްބޭނުންވީމާ ްނިންމަން ްއެ ްކިހިނެްއެވެގންކަން. ލަސްވެގެންިދޔައީ

ްވަރަށްް ްރައްޔިތުްނނަށް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްވަމުންދާގޮްތވެްސ ހާޒިރީއަށް

ްއެހެ ްއަޅުވަފެންނާނެ. ްބަދުނާމް ްއެ ްބޮލުގައި ްއަުޅަގނޑުމެން  460މުްންންވީމާ،

ްމަްއސަލަެއއްނެތް ްމިއޮީތްގެންދިޔަ. ްަޙޤީޤަތް ްއެ ްމިއަދު ްއެކަމަުކ، .

ްވާހަކަައކީ،ްފެންނަން.ްއަޅުަގނ ްމިއުޅޭ ްދަންަނަވން ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާްޑު

ްއިންތިޤާީލް ްތިމަންނަމެން ްތިބެގެން ްމިތާ ްމެންބަރުން ޢައްޔަންކުރާތީ

ްވަޒީރުްނގެްމަ ްބުނުން. ްތިބޭނަމޭ ްަމޖިލީހުގައި ްރަްއޔިތުންގެ ރުޙަލާގައި

ްމަރުޙަލާަގިއް ްއިންތިޤާލީ ްތިމަންނަމެން ްތިބެޫެގެން ްމަޖިލީހުގައި  465މަޖިލިސް

ްޢައްޔަްނކުިރް ްރައީސުލުޖުމްހޫރިއްޔާ ްޯވޓުދިނުން. ްކިޔައިގެން ްތިބޭނަމޭ މިތާ

ްޢައްޔަންކޮށ16ްް ްަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްަވޒީރުްނެގްމެންބަރުންނާއި، ފަިއވާ

ްތިމަންނަމެންް ްޢައްޔަންކުރި ްތިމަންނަމެން ްތިއްބަވަިއގެން، ްމިތާ މަޖިލީހެއް

ް ްތިމަންނަމެންނާ ްއެީކގަޭއްޙަޫަވަޒީުރކަން ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާާއއި ވާލުކުރި
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ްމިއީކީް ްބުނީމަ ްމިހެން ްތިބޭނީ. ްތިމަންނަމެން ްމަރުޙަލާ  470އިންތިޤާލީ

ްޑިމޮކްރަ ްއުސޫލެއްނޫން. ްތަޢާރުޟުވެގެްންޑިމޮކްރަސީ ްއުސޫާލއި ސީ

ްއިޚްލާޞްތެރިވުމަްށް ްދިވެހިރަްއޔިތުންނަށް ްޤައުމަާށއި ްދިވެހި އަޅުަގނޑުމެން

ްޚިލާފު ްހުވަޔާ ްތަޢާރުޟުވެ،ްމި ްހުވަޔާ ްމިއީ.ްކުރި ްބޮުޑްކަމެއް ެވގެންދާވަރު

ރިޔާަސތުގައިްއިންަނވަިއގެންޫްްތިވިާދޅުވާްއުސޫލުްންޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ް

ްއެ ްވޯޓަށް ްކަންަތއްތަެކއްްނިންމަހިދާނެ.ްއަހަްމިއަށް ްިއއްެޔވެސް  475ފި.ްއިިއގެން

ްމިރާއްޖޭގެް ްހަމަޔަޤީނުންވެްސ ްއެކަމަުކ، ްނިންމިދާނެ. މިއަދުވެސް

ްަމރުޙަލާގަިއވެްސް ްއިންތިޤާލީ ްެދންއަންނަ ްނޭދޭ ރައްޔިތުންނެއް

ްމަޖިލީހެއްގަިއެވްސް ްރައްޔިތުްނގެ ްއުފެދޭ ްދަށުން ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްމެން ްއެކަމަުކވެްސްޢައްޔަންކުރި ްނޭދޭ. ްހަމަަގއިމުެވސް ްތިޭބކަށެއް. ބަރުން

ްހުރިގޮތަކީ.ް ްމިަކން ްމިއީ ްއެހެންވީމާ، ްއެގޮތަށް. ްމިދަނީ  480ނިމިގެން

ްޝުކުރިއްާޔ.ް
ް

ް

ްއާދެ،ްއިބްރާހީމްްޠާހިރުްސ.ައތޮޅުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް485 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ނުޑްްބަރުްއިްބރާހީމްްއައްުޑއަޮތޅުްމެންް ްއަުޅގަ ްދެތިންފަހަރު ްއިްއޔެވެްސ ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްމަނިކުފާނަށްްްޠާހިރުްވާހަަކދެއްެކވުން:ް ްއެހެންނަމަވެސް، ްދެންނެވިން. ްއެދި ްނުކުތާއަކަށް ނިޒާމީ

ްއެހެންނަމަވެސް،ް ްހިތާމަކުރަން. ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑު  490ފާހަގަނުކުރެްއވުނީތީ

ްދެއްމިއަ ްދު ްދަންަނވާނީ، ނޑު ްއަުޅގަ ްުޝކުރުދަންނަވަމުން މިހާުރްވީތީ

ް ްހުށަހެޅިފައިމިވާ ްކުރިމަްއޗަށް ްހުށަހެޅުމަށ32ްްްއަޅުަގނޑުމެން ަވނަ

ްނޭހެންޖެ ްވޯޓަށް ްނެތްކަމުގައި.އަޅުަގނޑުމެންނަށް ްސަބަބެްއ ްއެއްވެސް ްހޭ

ް ްފުރަތ32ްައާދެ، ްހުށަހެޅުމުގެ ްމިވަނީ.ްވަނަ ްބަޔާްނކޮްށފައި މަބައިގަ

ްޒަޢާމަތުގަިއްއަޅުގަް ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްމަރުޙަލާގައި ްއިންތިާޤލީ ްމިކިޔާ  495ނޑުމެން

ްަގިއް ް)ށ( ްޭއގެ ްއަދި ްހަމަޖައްސަވާނެގޮތް. ްކަންތައް ްމީހެއްގެ ހުންނާނެ

ްމިވާހަަކް ްާއދެ، ްއޮންނަންޖެހޭގޮތް. ްކެިބނެޓް ްއެމަނިކުފާނުެގ މިވަނީ
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ނޑަ ްައޅުގަ ްދާކަށްނުޖެހޭ. ްމާދުރަކަށް ްކޮންމެހެން ީކވެްސްއަޅުަގނޑުމެން

ްމާހިރެއްް ްޤާނޫނީ ްވިދާުޅވިފަދައިން ްމެންބަރުންވެސް ްއެހެން ޢިއްޒަތްތެރި

ްކަންތައްް ްނިންމާ ްއެއްފަހަރު ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް،  500ނޫން.

އަޅުަގނޑުމެންްއަނެއްފަހަރުްެއއާްދޭތެރޭްއިންކާރުކުރާކަމަށްްވާނަމަ،ްބައެްއް

ްތަފް ްެއއަްށވުރެ ްދަންނަވާޞީޫީޙާލަތުގައި ްބަެއްއްލުކޮށް ްވާނަމަ، ކަމަށް

ްއިޚްތިޔާުރް ްނިންމުމުގެ ްކަމެއް ްހުރިހާ ްމިއީ ްމަޖިލީހަކީ ްމި ޙާލަތްތަކުގައި

ނޑުމެންނަްށް ްައުޅގަ ްޙާލަތުގައި ްއަނެއްަބއި ްމަޖިލީހަކަށްވެފައި ބާރުލިބިގެންވާ

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްވާހަކަެދއްކުމަކުްނ ްގޮަތކަށް ްނުނިމޭފަދަ  505އެކަންތަްއ

ް ްއެްއވެްސ ްއެނގޭ ނޑުމެންނަށްްއެއިން ްައޅުގަ ްނެތް. އެްއޗެްއވެސް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްިއއްޔެ ްއާދެ، ްއެނގޭނެ. ްުނވެްސ ވާހަކަދަްއކާކަްށވެސް

ް ްތަފ34ްްނިންމި ްވަރަށް ްމާއްދާގައި ް)ށ(ްޞީޫީވަނަ ްއޭގަ ްމިވާހަކަ ލުކޮށް

ްބުނެަފއިާވް ްޤާނޫނުައސާީސގައި ްމި ްއާދެ، ްއެަބވޭ. ްަބޔާންކޮށްފަިއ ގައި

ްމިް ްމަޤާމުތަކަށް، ްމިބާބުގަިއްްއެންމެހާ ްނުަވތަ  510ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ބުނެފައިވާގޮތަްށްމީހުންްޢައްަޔންކޮށްްނުވަތަްއިންތިޚާބުކޮށްްނިމެންދެން.ްމިް

ްވަރަްށް ްޢައްޔަންކޮށްފައިާވ، ްފަށާއިރު ްޢަމަލުކުަރން ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްމިހެންްޞީތަފް ްއިންތިޚާުބކޮްށފައިވާ ްުނވަތަ ްޢައްޔަންކޮށްަފއިވާ ލުކޮށް

ްމަ ްތަފްއެމީހުންގެ ްވަރަށް ްދެމިތިބެވިދާނެއޭ. ްމީގަްީޞޫީޤާމުގައި ލުކޮށް

ްައިދް ްތިބެވިދާނެކަމުގަ. ްމީހުންވެސް ްޢައްޔަންކޮށްފައިާވ  515މިބުނަނީ.

ްރައީސް،ް ްޢިްއަޒތްތެރި ްތިބެވިދާނެކަމުަގ. ްމީހުންެވސް އިންތިޚާބުކޮށްފަިއވާ

ްމާހިރެއްް ްާޤނޫނީ ނަޑކީ ްއަުޅގަ ްދެްނނެވިގޮުތގައި ްައޅުަގނޑު ކުރިންވެސް

ނޑުމެްންނޫން ްއަުޅގަ ްމިހާރު ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްއެހެންނަމަވެސް، .

ްވާހަަކް ްއިންތިާޚބެއްގެ ްތިން ްޤާނޫނުއަސާީސގައި ްމިދާ ޢަމަލުކުރަމުން

ްޚާއްަޞް ްރަްއިޔތުންގެ ްއިންތިޚާބަކީ ްއެއް ްބަޔާްނވެފަިއވަނީ. ނަޑއެޅި  520ކަ

ްމަޖިލިސް.ް ްރަްއޔިތުންގެ ްއިންތިޚާބަީކ ްއަެނއް ްއިންތިޚާބު. މަޖިލީހުގެ

ްމިްދެންއޮ ްއިންތިޚާބު ްއެހެންވީމާ، ްއިންތިޚާބު. ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ތީ

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްއެކުލަވާލާ ްމި ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑުެމން ޤާނޫނުއަސާސީ،

ްމަޖިލިސްތަކަކީް ްއިންތިޚާބުކޮށްފައިާވ ްަމޖިލީހަކީ ްއޮންނަ ތަޞްދީޤުކުރާއިރު
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ްރަ ްމަޖިލީހާއި، ްދެ ްއިންތިޚާުބވީމިދެންނެވި  525ދާއިާރއިންްްއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްނުދެކެންް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްބޭފުޅަީކ. ވަަޑއިގަންަނވާފަިއވާ

ް ްމިދެންނެިވ ނޑުމެންނަށ32ްްްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްައޅުގަ ްމާއްާދއަށް ވަނަ

ްމިއިންް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްމި ްސަބަބެއް. ްއެއްެވްސ ްނޭހެންޖެހޭ ވޯޓަށް

ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިވަނީ ްމިއަދު ްމަްޤޞަދު ްމިއުޅޭ ނަްށްހާސިލުކުރަން

ްފުރުޞަތަކަށްް ނުޑ ްއަޅުގަ ްދަންނަވާލަން ްއެާވހަކަ ްއާެދ،  530ހާސިލުކުރެވިފައި.

ްއެދިްދަންނަވާލީ.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެޫެރިްރައީސް.ް
ް

ް

ްމާލޭގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙުމަދުްއާޠިފް.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް535 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްދަންނަވާލަންްްމާލޭްމެންަބރުްައޙުަމދުްއާޠިފްް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްބޭނުންވީ

ްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމެގ32ްްމި ްމިބުނާ ް)ހ(ގައި ްހުށަހެޅުމުގެ  540ވަނަ

ްދެމިހުންނާނެއޭ.ް ްމަޤާމުަގއި ްއޭާނގެ ްރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާ ްހުރި މަޤާމުގައި

ްޤާނޫނީގޮ ްޢިބާރާތް.ްދެން ްކިޔެވީާމްމިބުނާ ްވަްނދެން ްއަހަރު ްތިންހަތަރު ތުން

ްއެއްެޗއްް ްމިބުނާ ްބަހުން ްދިވެހި ްއެނގުނުަނމަވެސް، ްއެްއޗެއް އެހެން

އަޅުަގނޑަށްްިހއެއްުނވޭްމިްގެރެންީޓްވެހިންނަށްްއެނގެންްބޭނުްނވާއިުރ،ްދި

ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްހުރި ްައޅުަގނޑުމެްނނަށް.ްމަޤާމުގައި  545ދެވިދާނެކަމަކަށް

ްމަ ްެއީއްއޭނާގެ ްބުނެވިދާނެކަމަކަށް. ްދެިމހުންނާނެއޭ ޤާމުަގއި

އިސްތިޢުފާދިނުމުގެްފުރުޞަތުެވސްްއެބައޮތް.ްައވަހާރަވުމުގެްފުރުޞަތުވެްސް

ްމިވެނިް ްމީހަކު ްޮއްއވާ ްއެގޮތަށް ްެދފުރުޞަތު ްއެ ްއެހެންވީމާ، އެބައޮތް.

ްދޭކަހަލަް ްއަުޅަގނޑުެމން ްގެރެންޓީއެއް ްދެމިހުންނާނެކަމުގެ ކަމެއްަގއި

ްެއވާހަކަްމާއްދާ ްޤަބޫލުނުކުެރވޭތީ ްއަޅުަގނޑަށް ްލިެޔވިދާނެކަމަްށ  550އެއް

ްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީ.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް
ް
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ް

ްދަންނަވާލަންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުރިްއޔާ އާދެ،

 555ްށްގިނަްިޢއްޒަތްެތރިްމެންބަރުންްބޭނުންވަނީްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުން،ްވަރަ

ްިމީއް ނޑު ްައޅުގަ ްިތއްބެވީ. ްމި ްއެދިަވޑަިއގެންފައި ްނުކުތާއަށް ނިޒާމާބެހޭ

ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްނޫން. ްނާރުވާކަށެއް ްނުކުތާ ްނިޒާމާބެހޭ ކޮންމެހެން

ްއެހެންނަމަވެސް،ްމިހާރުް ްދިއުން. ްގެއްިލގެން ްަވގުތުތަްއ އަރުަވއިގެްންހަމަ

ްމެންބަރު ްާފސްކުރެްއވުްންޢިއްޒަތްތެރި ްފާްސކުރަްއވާފަިއވާ ްިއއްޔެ ން

 560ރަްއޔިތުންގެްމަޖިލިްސްހޮއްެވވުމަށްްަގއިްމިވަނީ،33ްްނަންބަރުްްހުށަހެޅުން

ްމިް ްބާއްވާ ްއިންތިޚާބު ްފުރަތަމަ ްއޮންނަ ްދަށުން ްޤާނޫނުއަސާސީގެ މި

ްމެންބަރުންް ްމަޖިލީހަށް ްއެ ްވާގޮުތެގމަތީން ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްއެމީހު ްއިންތިޚާބުކޮށް، ްމެންބަރުކަމާ ްމިްޙަން ވާުލވަންދެން

ްމަޖިލިްސް ްަރއްޔިުތންގެ ްއޮތް ްފަށާއިރު ްޢަމަލުކުަރން ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްތިއްެބިވް ްމަޖިލީހުގައި ްވަޒީރުންގެ ްމިހާރު ްއެހެންވީމާ،  565ދެމިއޮންނާނެއޭ.

ްްމެންބަރުން ްއަނެއްކާ ްދެން، ްނިމިފައި. ްމިއޮތީ ްމިހާރު 33ްތިއްބަސް ،34ް

ްހުށަހެޅުމުގައިވެް ްއެބަބުޭންވަނަ ްފާސްކުރުުމގައި ްފާސްކުރަްއވާފަިއވާ ސް

ްކަންތައްތަްއް ްމަރުޙަލާގެ ްއިންތިޤާލީ ްމި ްމުއްދަތަަކށް ްދުވަހުގެ ދެއަހަރު

ްމިގޮތަށް ްއެހެންވީމަ، ްވާހަކަ. ްހުށަހެޅުނީމާ،ްްގެންދެވޭނެ ްހުށަހެޅުން ްދެ މި

 570ްށްމިހާރުްކުރީގައިްޑްރާފްޓިންގްކޮމިޓީގެްޕެނަލުންްދެއްވާފަިއާވްބައެއްްވޯޓަ

ްަތޢާރަޟްވާކަމަށް ްއުސޫީލގޮތުން ްތަޢާރަޟްާވކަމަށް، ްނުވަތަ ްނޭހޭ

ްވިދާުޅވުންތަކާ ްއިތުރަްށްވިދާޅުވެަފއިާވ ްއަޅުަގނޑު ްޢަމަލުކުރުމުގައި ެމދު

ހެދި.ްމިްދެްނާލަންޖެހެނީްމިދެންނެވިްސަބަބާވިސްނާލަންްއެބަޖެހޭ.ްއެްވިސްް

ް ްމިދެންނެވިގޮތަށް ްފާސްވެގެންދިޔައިަމ ހުށަހެޅުމަށްްްވަނ32ްްަހުށަހެޅުން

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްތެޫެިރ ްނޭހޭނެކަމަށް ްވޯޓަްށ  575އަޅުަގނޑަްށ

ް ްއޮތް ްދެން، ްމިދަންނަވާލީ. ްމިވާހަކަ ވަަނ35ްްވަކާލާތުކުަރްއވާތީ

ް ްއަދި ްވޯޓަްށ36ްްހުށަހެޅުމަށްވެސް ްއަޅުަގނޑަށް ްހުށަހެޅުމަށްވެސް ވަނަ

ްއެހެ ްދެން ްނުކުރެވޭ. ްޤަބޫލެއް ނަޑށް ްއަޅުގަ ންވީމަ،ްނޭހިދާނެކަމަޫަކަށް

ްމެންބަރުންނަށްް ްއެހެންނަމަވެްސ، ނޑު ްައޅުގަ ްދަންނަވާލާަފއި އެވާހަކަ
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ްފާސްކުރެ ްހުށަހެޅުއްވުން ްދެ ްމި ޫެއީ ްއެ ްއަރުވާނަން.  580މާިއްވުފުރުޞަތު

ްމިދަންނަވާލެވުނީ.ް ްއެވާަހކަ ްހުރީމަ ްކަންަތއްތަކެއް ްގުޅޭ ްއެާއއި ގުިޅގެން

ންްއެދިަވަޑއިގަންަނވަނީ.ްއާދެ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއަށްްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރު

ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްދެން ްގެންެދވޭނީ. ްއަުޅަގނޑަށް ްވަިކވަަރކަށް އެކަމަުކ،

ްކުރިއަްށް ްއަޅުަގނޑު ްހުއްޓާލާފައި ްސިލްސިލާ ްމި ްޖެހޭނީ އަޅުަގނޑު

 585ްގެންދަން.ްއާދެ،ްޅ.އަތޮުޅގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙުސައިންްއިބްރާހީމް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޝުކުރިްއޔާ.ްްމެްނބަރުްޙުަސއިންްްފާދިއްޮޕޅު ްޮބޑަށް ްވަރަށް ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްެތރި ްުޝކުރިްއޔާ ްއާދެ،

ްއެދުްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްނުަނގާ ްމުއްދަތެއް ްދިގު ްމާ  590ައޅުަގނޑަްށްނުތަާނ

ދެއްވިކަމަށްަޓކައި.ްއާދެ،ްައޅުަގނޑުްދަންނަވާނީ،ްއެންމެްފުަރތަމައިންވެްސް

ްއަޅު ްމި ްމިދަންނަވަނީ ްވޯަޓކަށ32ްްްަގނުޑ ްހުށަހެޅުަމކަށް ވަނަ

ްއެހެްންްއޭނޭއްސެވޭނެް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްފެށުން. ްމިއީ ްދެްނ، އިނގޭތޯ.

ްދެންމެއަކުް ްއެބަހުރި. ްސަބަބުތަކެއް ްިގނަ ްވަރަށް ދަންނަވަންޖެހޭ

ްވިދާުޅެވއްޖައިމު ްރައީސް ްއަޅުަގނޑުމެްނ33ްްް،ޢިއްޒަތްތެރި ްމާއްދާ  595ވަނަ

ްފާސް ްމިވަނީ ްނެތް ްަޝއްެކއްވެސް ްެއ65ްްކޮށްފައޭ. ްމިއޮތީ ްވޯުޓން ވޯުޓގެ

ްދަންނަވަންތޯް ްނުފެޭނ ނޑަކަށް ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެްސ، ފާސްކޮށްފައި.

ްމިއޮތީް ްއެހެންނަމަެވސް، ްކަމަކަށްވެސް. ްއެއްެސވޭެނ ްވޯޓަޫަށް މިވެސް

ފާސްވެފައި.ްއާެދ،ްދަންނަވަްނތޯްވޯޓަށްްނޭއްެސވޭނެްސަބަބުތަކުގެްތެރޭަގިއް

ްވަ ްއެަބއޮތް، ްސަބަބުތަެކއް ްގިަނ ްމާއްދާ.ްވ32ްްަރަށް  600ނަ

ް ްދެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއި ްމަޖިލިސް މިއޮތުން.ްވަޒީރުްނގެ

ް ނުޑްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ްއަޅުގަ ްއޮންާނނެ ްފާސްކޮށްފައި ައޅުަގނޑުމެން

ްދެދައުރުޫު.ް ްރިޔާސަތުގެ ްދައުރު، ްރިޔާސީ މިދަންނަވަނީ

ްދައުރަ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ ްއަިދ5ްްކީ ްދުވަހޭ. އަހަރު

ްމަޤާމަށްް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްދަށުން  605މިޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްއެނޫންވެްސް ްނުވަަތ ްވިދިވިިދގެން ްމީހަކަށް ްެއއްވެްސ އިންތިޚާބުކުރެވޭ

ްގިނަދުވަުހް ްދެަދއުރަށްވުެރ ްގޮަތކަށްވެސް ްއެނޫން ގޮތަކަށް،
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ތޯ.ްއެއްްސަބަބަީކްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެްމަާޤމެއްްނުފުރޭނެޫެއޭްއިނގޭ

ްދައުުރް ްިރާޔސަތުގެ ްމި ްމިއޮތީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްސަބަބަކީ ްއަނެްއ މިއީ.

ނޑުމެންްމިވަނީްމިހާރުް  610ފާސްކޮށްފައި.ްޤާނޫނުއަސާސީްފާސްކޮށްފައި.ްއަުޅގަ

ްހުންނެވިް ްިމހާރު ްމަޤާމުަގއި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ އެމަނިކުފާނު

މައުމޫންްޢަބްދުލްްްލަތުލްްއުސްތާޛުޢިއްޒަތްތެރިްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާްފަޟީ

ްިއްއެޔް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއިންތިޚާބުކޮށްފަިއވާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެ ޤައްޔޫމް،

ްނުވަަތް ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްހެދުނު ްއަލަށް ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްމި މިވަނީ

ްފެށު ްޢަމަލުކުރަން ްޤާނޫނުއަސާީސއަށް  615އެކުްމާއިޞްލާޙުކުެރވުނު

ްައޅުަގނޑުމެންްބާޠިލްވާނެ ްްކަމަށް ނޑައަަޅއި ްެއްކަ ްެއހެންވީމަ، އަންގާަފއި.

ޤާނޫނުއަސާސީގެްދަށުންްއިންިތޚާބުކުރެވިފަިއވާްއެްއވެސްްބޭުފޅެއްެގްޤާނޫނީް

ް ްދެން ްާއދެ، ްމިދަންނަވަނީ. ްއަޅުަގނޑު ްނޯންނާނެއޭ އަދިްހައިސިއްޔަެތއް

މިްރައްޔިތުންގެްމަޖިލިސްްދެމިއޮންނާނެކަމަށްްއަޅުަގނޑުމެންްމިދަންނަވަނީް

ްދަން ްއިންމި ްކަހަލަ ްެއްއވެސް ްމިކަމުަގިއްޞާޫާނަވާއިރުަގއި  620ެފއް

ނަޑކަށްްުނފެނޭ.ްއަޅުަގނޑުމެންްމިތަނުންްފާސްކޮށްފީމުް އޮތްކަމަކަށްްއަުޅގަ

ވަރަަކށްްއަހަރުްމިތ12ްްާޤާޟީން.ްއާދެ،ްައޅުަގނޑަީކެވސްްޤާޟީކަމުަގއިް

ްމީހަކަްށުވމާ ްހުރި ްކޮންމެވެްސްއަދާކޮށްފައި ްަޙއްޤުަގިއ ްޤާޟީްނގެ އެކު

ްމައްޗަްށް ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްއެއީ ްދަންނަވާލުމަކީ ްައޅުަގނޑަށް އެްއޗެއް

ްމަޖުބޫރުކުރޭ.ް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްޟަމީރު ްއަޅުަގނޑުގެ  625ލާޒިމްކުރާކަމެްއކަމަށް

ް ްކިޔާފައި ްޤާީޟންނޭ ްހަމަނުވާ ްތެރޭަގިއ2ްްއާދެ،ްޝަރުތު ްދުަވހުގެ އަހަރު

ްދޫކޮށްާލގޮތަ ްޢިނާޔަެތއްނެތި ްެއްއވެސް ްމަޤާމުތަކުން ްމިއޮީތްއެބޭފުޅުން ށް

ްޝަރު ްއެކަމަުކ، ްމިދެންނެވީްްޠުޫުފާސްކޮށްފައި. ްމިހާރު ހަމަނުވާ

ްނުވަަތް ްާޤނޫނު ްހެދުނު ްއަލަށް ްޤާނޫނުއަާސސީ، އަޅުަގނޑުމެން

ްމަޖިލީހުެގް ްރަްއޔިތުންގެ ްބުނާ ްޤާނޫނުައސާސީަގއި  630އިޞްލާޙުކުެރވުނު

ްމިް ްއެކަމަކު، ްމިތާނގައި. ްއެބަތިއްބެިވއޭ ްބޭފުޅުން ްހަމަނުވާ ޝަރުތު

ްބޮޑުހެްންވިދާ ްގޮތް ްތަންފުެކއް ްއަޅެ ްއަމިްއލައަށް، ްތިމާމެން ޅުވަީނ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއެކަަމކު، ްދަހިވެތިކަްނވެސް. ްހީވަނީ އަޅުަގނޑަށް

ްދެމިތިބޭނަމޭ.މިދަންނަވަނީ ްއަޅުަގނޑުެމން ްނުވެވޭެންްއޭ އެހެނެއް
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ްއިން ްއެްޞާޫާއެހެންނޫންތޯ. ްހަމަ ްޤާޟީން ްއެ ްއޮންނަންޖެހޭނެ.  635ފެްއ

ްއަޅުަގނޑުމެންެވްސްބޭރުކޮށްލިގޮތަ ްއާދޭހޭ ްއަމިއްލައަށް ްތިމާމެންވެސް ށް

ްއެހެންވީމަ،ް ްޤާނޫނުއަޫަސާސީައުކން. ްއޮތް ްމިހާރު ްހަމަނުވެއޭ ޝަރުތު

ްނެޭތް ްމައްަސލައެއް ްދެން، ްބޭރުކޮށްލާށޭ. ްޖެހޭނީ އަޅުަގނޑުމެްނވެސް

ްތިއްަބވަން.ް ްބާބުގައި ްއިންތިޤާލީ ްމި ްޭބފުޅުން ްތިއްެބވި އިންތިޚާބުކޮށްފައި

ްއިންމިހެ ްވަަރށް ްވިދާޅުވެވުނުނަމަ ްހަމަްޞާޫާން ނޑުވެސް ްއަުޅގަ  640ފުވެރި.

ްޙައްޤު،ް ްޙައްޤުކުާރނަން. ްތަޢުރީފް ްސާބަސް ްއައްސަރިބަހާިއ ތިބޭފުޅުންނަށް

ްވާހަކައަީކ،ް ްމިއުޅޭ ްދަންނަވަން ްއާދެ، ްރައްދުޫުކުރާނަން. ތަޢުރީފް

ް..ޅުންނަށްްވެަވޑައިުނގަންނަވާށޭ..ތިޔަބޭފުޅުންްއެހާްދަހިވެތިްބޭފު
ް

ް645 

ްއެދެްންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކުރުކޮށްލަެދއްވުން ްވާހަކަ ްތަންކޮޅެއް ްމިހާރު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއިނގޭތޯ.ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ނުޑ..ްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް  650ްއާދެ،ްމިއީްވަރަށްްދިގުކޮށްްެދއްކޭނެްމަޢުޟޫޢުއަކަްށވާތީްއަުޅގަ

ްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް

ްއެހެންވީމަ،ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްއިނގޭތޯ. ްނޫން ްބަހުސްކުރަނީކީ ްމަޢުޟޫޢުގައި ްމިހާރު ނޫން،

 655ްބަހުސަކަށްްދާގޮތަށްްދިމާވަންޏާްއަޅުަގނޑަށް..

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްކޮންމެްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ްހަމަްއާދެ، ްބޭުފޅުންނަށް ްއެހެން ނޑު ްއަުޅގަ ްދެން ްއަކަްސ

 660ްދޫކޮށްލާފައިްއިށީންނާނަންްއިނގޭތޯ.ްްްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްިޢއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްޝާފިޢު.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
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ް

 665ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ނޑުްމެންަބރުްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެް ްއަުޅގަ ްދެްނ ްރަީއސް، ނޑުމެްނވެްސްްޢިއްޒަތްތެރި ްއަުޅގަ ްދެންމެ،

ްއެދޭކަހަލަްްއިްބރާހީމްްޝާފިޢުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރައްޔިުތން ްހަމަ ްކެތްތެރިކަމާއިެއކީ ްވަރަށް މިބަލަނީ

ްދެން،ް ްމިއުޅެނީ. ްމަރުޙަލާގައި ްފަހު ްއެންމެ ްދެވޭތޯ. ޤާނޫނުއަސާސީައކަށް

ްވާހަކަދެ ްވާަހކަ.ްކެއްމިހާރު ްމަރުޙަލާގެ ްއިންތިޤާލީ ްިމގެންދަނީ  670މުން

ނޑުމެންނަށްްއެްއިންތިޤާލީްމަރުޙަލާއަށްްއަންނަންޖެހޭް ދެއްކޭއިުރަގއިްއަުޅގަ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއޮޭޅ.ްެއއީ ްއެބަ ްބޭފުޅުންެގްވާހަކައިން ްބަެއއް ސަބަބުވެސް

ްިއޞްލާޙުކު ްމިހާރު ްމަރުޙަލާއަކީ ްއިންިތޤާލީ ްެވއްޖިއްާޔ ރެވުުންދެކޭގޮުތގައި

ްހިނގަމުންދާް ްމިހާރު ްދަށުން ްާޤނޫނުއަސާސީގެ ްއާ ްތަޞްދީޤްކުރެވޭ ނުވަތަ

ްޤާނޫނުއަސާސީއަްށް ްއާ ްމި ްއުިވ، ްޤާނޫނުއަާސސީ ްކުރީގެ  675ޤާނޫނު،

ްތަޢާރަޟްތަކެްއް ްތެރެއިން ްކަންތައްތަކެްއގެ ްކުރަންޖެހޭ ވާސިލްވުމަށްަޓކައި

ްވެްއޓި ްވޮިއޑަކަށް ްއެ ްހުރީމާ، ްކަންަތއްތަކެްއ ދާނެތީކަމަށްްއުފެދޭވަުރގެ

ްއިނގެނީ.ް ްމި ްފަރާތުން ްބޭފުޅުންގެ ްޢިލްމީ ްމި ްވާަހކަައކީ، އަޅުަގނޑަށް

ްތިބެގެންެވްސް ްމިތާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދަްއކަާވއިރުަގއި އެކަމަުކ،ްެއވާހަކަަތއް

ނޑުމެްނެގް ްއަުޅގަ ްއެއްެޗްއގައި ްނިމޭ ްޝާމިލްެވގެްނ  680އަޅުަގނޑުމެން

ްވާހަކަތަ ްމިަކހަލަ ްވާހަަކއާއި ްއިޫިލްޒާްމްދަހިވެތިކަމުގެ ްދަްއކަިއގެްންމި ެކއް

ްވަރަށްް ްހަމަ ްއަޅުަގނޑުމެންވެސް ްވާަހކަނުދައްަކާވށޭ. އަޅުާވގޮތަށް

ްމިް ްކެތްތެރިޫިކަމާެއކީަގއޭ ްަވރަށް ްމިތާނަގއި ްދެން،ްސުލްޙައަިއގެން ތިބެނީ.

ް ްޙަދީޘެއްގަިއ، ްެއްއްހަމަ ްޮކންމެވެސް ްތެރެއިން ްޤާޟީންގެ ްިތން ޮއވޭ

ްނަރަަކއަށް ްކަންނޭނގެ ްދެްނ،ްްޤާޟީއަކު ްޤާީޟއަކު. ްދެ ްވާހަކަ.  685ދާ

ްނަރަކައަޭށް ްއެއުުޅްއވާގޮުތން ްއެމަނިކުފާނު ްދަންނަވަންވީޯތ، އަޅުަގނޑުމެން

ްދާނީ.ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް.ް
ް

ް

 690ްޖާބިރު.هللاްޢަބްދުިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްްޖާބިރު.ްގއ.ްގެهللاްޢަބްދުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް
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ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްބޭނުންވަނީ،ްްވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުްހު ްސާފުކޮށްލަްނ ނޑު ްއަުޅގަ ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްއެވެިންްްޖާިބރުްވާހަަކދެއްެކވުން:هللاްޢަބްދު ްމިވެނި ްވިދާޅުާވކަން ްއެބަ ްމަނިކުފާނު ްދެން ްއިނގޭ  695އަޅުަގނޑަށް

ކުފާނުްނާއްސަާވްއެްއޗެއްސަށްްވޯޓަށްްއެހޭނެކަްނ.ްދެން،ްކީްއެވގެންތޯްމަނި

ްވޯޓަްށް ްނަތީޖާއަކީ ްއާޚިރު ްތިދެއްވަނީ. ްފުރުޞަތު ފްލޯރއަށް

ްމަޖިލީހުގަިއް ްހަމަ ްނުޫުކުަރްއވާ ްއެކަން އެއްެސވުންކަމަްށވާއިުރގަިއ

ްފުރުޞަތުް ްބޭފުޅަކަށް ްކޮންމެ ްހަމަ ްމިހެން ްތިބެންވީތޯޭއ، އަޅުަގނޑުމެން

ްވޯޓަށް ްހަމަ ްީމގައި. ްބަުހސްކުރާގޮތަށް ްހަމަ  700ްދެއްަވއިގެން

ްރޫލިންގއަްށް ްމަނިކުފާނުގެ ްމަނިކުފާނު. އައްަސވަްނވީނޫންތޯ

ްެއް ްިޚލާފުގޮތަކަށް ްއެާއއި ްއެންމެންވެސް. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ތަބާވާނެނޫންތޯއޭ

ްމަނިކުފާނުް ްމަސައްކަތްކުެރވޭޮގތަށް ްމި ްމިތާނގައި ްހުޅުއްވާލަްއވާ ފުރުޞަތު

ްައޅުަގނޑަކަށެް ްީކއްެވގެްނކަމެއް ްްއްފުރުޞަތުދެއްވަނީ އިނގޭ.ްުނއެއް

ްމިވެނިް ްއެްއެސވޭނީ ްވޯޓަށް ްވިދާުޅވެދެްއވަްނވީނޫންތޯ  705އެހެންވީމަ،

ނަންބަރާއި،ްެއވެނިްނަންބަރާިއޫި،ްެއވެނިްނަންބަރާްއެއްެސޭވނެކަމާއިްއަިދް

ްއޮތްގޮތަކީ.ް ްމިަކން ްގެންދަވާނެކަމާއި،ްމިީއކަމާއި ްކުރިއަށް ްތިމަންނާ މިކަން

ރުންްވާނެގޮަތީކްރައްޔިތުންެގްލަފާފުޅުވެސްްލިބިފައިްއޮތީްމިގޮތަށްކަމާއި.ްއޭ

ްމިކަްން ްމިއީކަން ްއިނގޭނެ ްމެންބަރުންނަށްވެސް ްމަޖިލީހުގެ ޚާއްޞަ

ްހުޅުވާ ްމަނިކުފާނު ްއެުފރުޞަތު ްއެހެންވީަމ،  710ލަންވީނޫންތޯއޭ.ްއޮތްގޮަތކީ.

ްއެހެްނވީމާ، ްގެންަދވަންވީނޫންތޯއޭ.ްްވޯޓަށް ްކުރިއަށް ައްއސަވަމުން

ްޝުކުރިއްާޔ.ް
ް

ް

ްްއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެް ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމެންބަރުްޝުކުރިއްޔާ ްޢިއްޒަްތތެރި ްގެ  715ހއ.

ްއަޙްމަދުްސަމީރު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް
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ްޢިްއޒަތްްމެންަބރުްއުތުުރބުރީްތިލަދުންމަތީް ްމިކަމާޝުކުރިއްޔާ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް.  720ްގުޅޭގޮތުްންްތެރި

ްދަންނައަްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްޅުަގނޑު ްޭބނުންވަނީ، ްފަރާތްތަކުންްވާލަން ްހުށަހެޅުއްިވ މި

ްމިހާތަނަްށް ްއެއީ ްނުކުތާެއއް. ްދެ ްބަެއއް ްބޭނުންވާ ްސާފުކޮށްލަދޭން އިތުރަށް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްނުކުތާެއއް ްދެ ްފާހަގަނުކުރަްއވާ ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެކަމާދަ ްބޭނުންވަނީ. ްވިސްނާވަަޑއިގަތުމުްންންނަވާލަން މެދު

ްނުވަތަްއަޅުަގނޑުމެންނަ ްެއހޭނެތޯ ްވޯޓަށް ްއަދި ްޯވޓުދިނުމަށާއި ްމިއަށް  725ށް

ްއެގޮތުްން ްދެެކން. ްއަޅުަގނޑު ްފަސޭހަވެގެންދާނެކަމަށް ްނިންމުމަށް ނޭހޭނެތޯ

ްވަޒީރުންެގް ްއުންމީދުކުަރން ްއަޅުަގނޑު ްފާހަަގކޮށްލަން، އަޅުަގނޑު

ްމެން ްޢިއްޒަތްތެޫެރި ްމިކަމާމަޖިލީހުގެ ްނަޝީދު ްމުޙަންމަދު ބެހޭގޮތުންްބަރު

ްބޮޑަށްްއެ ްެއޫެންމެ ްމީތި ްއެމަނިކުފާނު ްރަނގަޅު. ްވިދާުޅވެދެްއވިްއޔާ ްއޗެއް

ްއަޅުަގނުޑެގް ްގެންދަވާީތވެ. ްދައްކަވަމުން ްވާހަކަފުުޅ ްއެ  730ދިފާޢުކުރައްވާ

ްމަރުޙަ ްއިންތިާޤލީ ްނުކުތާއަކީ، ްމަޖިލީހެއްްފުރަތަމަ ްވަޒީރުްނގެ ްލާގަިއވެސް

ްމެންބަރު ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންެގ ްިތއްަބާވްޢައްޔަނުކުާރއިރު ްޮގތުގައި ންގެ

ްިރޔާީސް ްއެއީ ްޢައްޔަނުކުރާނެތޯ. ްމަޖިލީހަށް ްވަޒީރުްނގެ ބޭފުޅުން

ްއެީއް ްސިަފއެއް ްައސާސީ ްޚާއްޞަ ްވަރަޫަށް ނިޒާމެއްަގއި

ްރައްޔިތުްނެގް ްބޭފުޅުްނ ްިތއްަބވާ ްގޮުތގައި ްަވޒީރުންެގ  735ޢައްޔަނުނުކުެރވުން.

ްއޮންނާނީް ްޤާނޫނުއަސާީސ ްނުތިބުން. މަޖިލީހުގައި

ްއެހެންވީމަ،ްތަޞްދީޤް ްއަންނަނީ. ްމަރުޙަލާ ްއިންތިޤާލީ ކުރުޫުމަށްފަހުގަޫައި

ްމުހިންމުކަމެއް.ްއެހެންވީމަ،ް ްވަރަށް ްޢަމަލުކުރުމަކީ ްރޫޙަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްއަ ްބޭނުންވަނީ، ްދަންނަވާލަްނ ްމަޖިލީހަށްްޅުަގނުޑ ވަޒީރުްނގެ

ްގޮތުަގއިް ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ޫިތުންގެ ްރައްޔި  740ްޢައްޔަނުކުރާނެތޯޭއ،

ްދެވަަން ްުސވާލު. ްފުރަތަމަ ްއަޅުަގނުޑގެ ްއެއީ ްބޭފުޅުން. ތިއްބެވި

ްިމް ްބޭނުންވަނީ، ްފާހަަގކޮށްލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮތުަގއި ނުކުތާއެްއގެ

ްނުލިބެއޭ.ްމިސާލެްއެގް ްފަރުާވެއއް ްގޮތަކަށް ްެއއްެވސް ހުށަހެޅުންތަކަކުންނެއް

ްޢަބްދު ްއަޙްމަދު ްއަޚް ްއަުޅަގނޑުެގ ްދަންނަވަންޏާ ްގޮތުން ުތްމިަވގުهللا

ްގޮތު ްމެންބަރުގެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްހދ.އަތޮުޅގެ  745ަގއި.ްއެެހންނަމަވެސް،ްއިންނެވީ

ްގޮތުަގިއްހަމައެއާ ްމެންބަރެއްގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްަމޖިލީހުގެ ްަވޒީރުންގެ ެއކުަގއި
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ނޑިައކުންް ްމަޖިލީހުެގްގޮ ްއިންނެވީ.ްއެމަިނކުފާނުްރައްޔިތުްނގެ އެމަނިކުފާނު

ްކަމަްށވާނަމަ، ްދެއްަވއިފި ްމަރުޙަލާގައިްްއިސްތިޢުފާ ްއިންތިާޤލީ މިދެންނެވީ

ްމަޖިލީހުގެް ްރަްއޔިތުންގެ ްވަނިކޮށް ްެދއްވާަފއި ްވަޒީރުކަން އެމަނިކުފާނަށް

ްދާނެތޯ.ް ްއިލެކްަޝނަށް ްބައި ްކަމަށްވާނަމަ ްއިސްތިޢުފާދެއްަވއިިފ ނޑިން  750ގޮ

ްއަޅުަގނުޑް ްޖެހޭނެކަމަށް ްާސފުކޮށްލަދެއްވަން ްމިކަންކަން އެހެންވީމަ،

ްއެހެންނޫން ްމަރުޙަލާގެްްދެކެން. ްއިންތިާޤލީ ްމި ްމިކަންކަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ

ްކަންތައްތަާކިއް ްސަލާމަތްނުވާނެވަުރގެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ތެރޭގައި

ްކުރިމަތިވާނެކަމަށްްފެންނާތީްމިވާހަކަްދަންނަވާލަން.ްޝުކުިރްއޔާ.ް
ް755 

ް

ްންްޢަފީފް.ޙަސައާދެ،ްތ.އަޮތޅުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް760 

ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙަަސންް ްކޮންމެއަަކްސްމި ްއާދެ، ްއެހޭނެތ32ްްޯރައީސް، ްވޯޓަށް ްވަަންހުށަހެޅުމަށް

ޫެއްކެވުްނ: ްބަހުސްގަްްޢަފީފްްވާހަކަދެ ްމިކުރެވޭ ްއޮތީ،ްނޭހޭނެތޯ ްދަންނަާވލަން ްއަޅުަގނޑު އި

ްިމގެ ްމަރުޙަލާއެއް ްއިންތިޤާލީ ްިއޞްލާޙުކުރެޭވްއަޅުަގނޑުމެން ންނަނީ

ްކަންތައްތަަކްށް ްބައެއް ްހުންނަ ްއޭގަިއ ްއިޞްލާުޙކުރުމަށްފަހު ޤާނޫނުއަސާސީ

ްއަުޅަގނޑުމެންނަކަްށް ްޢަމަލުނުކުރެވޭތީވެ. ްައޅުަގނޑުމެންނަށް  765ވަގުތުން

ްނޫނިއްާޔް ްޖުޑީަޝރީ ްވަކިކޮށްފައި ްމަޤާމުން ްޤާޟީންނަށް ވަގުތުން

ްޢަދުލު ްމުޅިންގާއިމުއިންޞާފް ްާބރު ްނުލެވޭނެ.ްްކުރާ ްހުސްޮކށެއް ވޮއިްޑކޮށް

ްމިް ްއެމީހުން ްަވގުތު ްދޭންޖެހޭ ްއެބަ ްއެމީހުންނަށް އެހެންވީމަ،

ްޤާޫނނުއަސާސީަގިއް ްއިޞްލާޙުކުރެވޭ ްބުނާގޮުތން. ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްކުރަންޖެހޭް ްޢައްޔަނުކުރުމަށްޓަކަިއ ްއެަމޤާމަށް ްއެމީހުން  770ބުނާގޮތުން

ްކުރަ ްއެކަްނތައްތައް ްއާދެ، ްޖުޑީޝަްލްކަންތައްތައް. ްބަާލއިރުަގއި ން

ްއަދިް ްނެތް ނޑުމެންނަކަށް ްއަޅުގަ ްކޮމިޝަނެްއ ސަރވިސަސް

ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއްަކއެއުފެއްދިފަ ްއުެފއްދުމަށްފަހު ްއެ ްއެހެންވީމަ، އް.

ްމަޤާމަށްް ްއެމީހުންގެ ނޑިޔާރުން ްފަ ްޤާޟީންނާއި، ބުނާގޮތުން
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 775ރައްޔިތުްނެގްްޢައްޔަނުކުެރވޭނެ.ްދެން،ްއަުޅަގނޑުމެންްބަލާއިރުްިމއޮންނަނީ،

ްނުބޭއްވޭ.ް ްވަގުތަުކން ްއިންތިޚާބު ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް.

ްދެން،ް ްދޭން. ްވަގުެތްއ ްއެބަޖެހޭ ްެއއަްށވެްސ އެހެންވީމަ،

ްނުގެނެޭވ.ް ްމީހަކު ްަވގުތަކުން ްމަާޤމަށްވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްމަޤާމުވެްސ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ އެބަޖެހޭްްއެހެންވީމަ،

ް ްފަރާތްްއެއީ ްުހންނެވި ްމަޤާމުގައި ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްހުންނެވި  780މިހާރު

ްމިވެސްް ްގެންނާނީތޯ ްމީހަކު ްއެހެން ްނުވަތަ ްދެމިހުންނާނީތޯ، އެމަޤާމުގެ

ްއެހެންވީމާ ްނިންމަން. ްޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްކުރުމަށްޓަކަިއް، ިމކަންތައްތަްއ

ް ްމަރުޙަލާއެއް ްއިންތިޤާީލ ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑުމެން މިގެންނަނީ.

ްމަޖިލިސްް ްމިއޮތް ްމިހާރު ްމަޖިލިސް، ްރައްޔިތުންގެ ްމިހާރު އަޅުަގނޑުމެން

ްފަރާްތް ްހުންނެވި ްމިހާރު ްމަޤާމުަގއި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ  785ދެމިގެންދާނެ.

ްދެމި ްއަޅުަގނޑަށްއެމަޤާމުގައި ބުނެވިދާނެ.ްެއހެންނަމަވެސް،ްްހުންނާނެކަމަށް

ްއެބަ ްހުށަހެޅުމުގައި ްމަޤާމުަގިއްމި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްމިހާރު ބުނޭ

ްމަޤާމުގަިއް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްދެން، ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ. ހުންނެވި

ްއެކަހަަލް ްހުންނާނީ. ްކޮންތާކުތޯ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނެތް

ްއެއްެޗްއް ްހަަމޖެހޭ ްއެހެްނވީމަ،ްމި ްތިބޭތޯއޭ.  790ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއިްނވެސް

ްހު ްބަހުެގްމިތަނަށް ްގޮތުންނާއި، ްޢިބާރާތުގެ ްއެޅެންޖެހޭނެ. ށަވެސް

ްދެްން ްއާދެ، ްހުޫުށަހެޅެންޖެހޭނީ. ްއެއްޗެއް ްހަމަޖެހޭ ގޮތުންވެސް

ްަޢމަލުކުރެވެންހުރިް ްާމއްދާތަކަށް ްމިޤާނޫނުައސާސީގެ އަޅުަގނޑުމެން

ްތާރީޚުންް ްފަށާ ްޢަމަލުކުރަން ްއެއަށް ްޖެހޭނެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ މާއްދާތަކަށް

ްކުރަން ްހުންަނާވްފެށިގެން ްމަޤާމުގައި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްއެގޮތުން .795 

ްއިނގޭތޯ.ް ްެނތް ްމައްސަަލއެއް ްނަންގަވާނެ. ްކެބިނެޓް ްއޭަނގެ ބޭފުޅަކު،

ްޢައްޔަނުކުރަންް ްމީހުން ްކެބިނެޓަށް ްއެ ްނަންަގވާފައި ްކެބިނެޓް އެކަމަުކ،ްއެ

ްހުއްޓަެއއްް ްއެަކމެއް ްކުރިއަށް. ްެގންދަންޖެހޭނެ ްެއގޮތް ްއުސޫލު، ްއޮންނަ

ްވަޒީރުްނެގް ްބާްއވަިއގެްނތޯ ްއިންތިޚާބެއް ްކޮން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ނުލެވޭނެ.

ްގުިޅގެންނެްއް ްއިންތިޚާބަކާިއ ްއެްއވެސް ްޢައްޔަނުކުރަންޖެހެނީ.  800މަޖިލިސް

ްއޭނާގެނޫން.ްއެ ކެބިނެޓުަގިއްހިމަނުއްވަންްްހެންވީމަ،ްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ
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ްއޮންނަ ްެގންދަންޖެހޭނެ.ްބޭނުންފުޅުވާްބޭފުޅުންްމިްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ގޮތަށް

ްނުހޯދާް ްމަޝްވަރާ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްއެބޭފުޅުންނަށް އެހެންވީމަ،

ް ްމިދަންނަވާްޙަޫައެމަޤާމެއް ްައޅުަގނޑުެމން ްއެއީ ްނުުކރެވޭނެ. ވާލެއް

 805ވަނަްމާއްދާއަށްްވޯޓަށްްނޭހޭނެްވާހަކަައކީ.ްދެން،ްމީގަިއ32ްްވާހަކަައކީްމިް

ްމަޖިލީހު ްހުންނަންޖެހޭްސިފަތަކެއް.ްއެބަބުނޭްރައްޔިތުންގެ ްމެންބަރުންގައި ގެ

ޭއެގްްވަޒީރުްނގެ،ްޭއގެްތެރޭަގއިްއެބަބުނޭްވަޒީރުްނގެްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުން

ްނުހިމެނޭނެޫެއޭ. ްކުރެވޭނެްްތެރޭގައި ްައޅުަގނޑުމެްނނަށް ެއކަންތައްެވސް

ްކޮންމެޫެހެންް ްޢަމަލުކުރެވޭނެ. ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ޫެއަށްވެްސ ްއެ އިނގޭތޯ.

ްއި ްޢަމަލުނުކުރެވޭެންއެއީ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމަރުޙަލާއެްއގައި  810ންތިޤާލީ

ްެއް ްެކބިނެޓުގަިއ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނޫން. ކަމެއް

ްޖެހޭނީް ްއެބޭފުޅުން ޫަވަންޏާ ްތިއްބަ ްއެތާނަގއި ްބޭފުޅުން ްބޭނުްނވާ ތިއްބަވަން

ާޔްރައްޔިތުންެގްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުކަންްދޫކޮށްލައްވަންްނޫނިއްް

ްމަޖިލީހުގެް ްވަޒީރުންގެ ްޖެހޭނީ ްތިއްބަވަންޏާ ްމެންބަރުކަމުގައި މަޖިލީހުގެ

ްމިް ްމިޖެހެނީ ްބަލަން ްައޅުަގނޑުމެން ްއެހެންވީމަ، ްދޫކޮށްލަން.  815މެންބަރުކަން

ްވަގުތުްން ްައޅުަގނޑުެމންނަށް ްފަށާއިރުަގއި ްޢަމަލުކުަރން ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްކަންތައްތަް ްއިންތިޤާީލްމަރުޙަލާއަށްްޢަމަލުކުރެވެންްނެތް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ކަށް

ްބާއްވަންޖެޭހް ްއިންތިޚާބެްއ ްއެއީ ްމިކުރަނީ. ްމިކަންތައްަތއް ގެނެސްގެން

ްޢައްޔަން ްމަޖިލިސް ްަވޒީރުންގެ ްއިންތިޚާެބްއްކަންތައްތަުކގައި. ްެއއީ ކުރުމަކީ

ްމަޝްވަާރ،ްރައްޔިތުްނެގް ްމަޖިލީހުގެ ްނޫން.ްަވޒީރުންގެ ްކަމެއް  820ބާއްވަންޖެހޭ

ްކަމެްއްމަ ްާބއްަވންޖެހޭ ްއިންތިޚާބެއް ްއެީއވެސް ްހޯދުން ްމަޝްވަރާ ޖިލީހުގެ

ްޢަމަލުކުރާއިރުަގިއް ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްމި ްމިހިރީ ްއެހެންވީމަ، ނޫން.

ްފޮ ްއެކަންތައްަތްއްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންވީމަ، ްކަންތަކޭ. ލޯކުރަންޖެހޭ

ްދަންނަާވނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުމަޫަކަށް ްހުށަހެޅޭ ވޯޓަޫަކަްށްްނުކުރާގޮތަކަށް

ްދެންމެް ނުޑމެން، ްއަުޅގަ ްރައީްސ، ްިޢްއޒަތްތެރި ްދެން ްއާދެ،  825ނޭހޭނެއެވެ.

ްޤާނޫުން ްއެ ްއިޞްލާުޙވެއްިޖއްާޔ ްޤާނޫނެއް ްައޑުއަހައިފިން އަޅުަގނުޑ

ްރައްޔިތުްނެގް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއޮންނާނީ. ްޤާނޫނެކޭ ްއެހެން ްދެން، އުވޭީނއޭ.

ްއިޞްލާޙުކޮށް ްޤާނޫނުތައް ްގިނަ ްވަރަށް ްއެކަމަުކ،ްމަޖިލީހުން ފިްނ.



 31 

ްމިް ްެއހެންވީމަ، ްއުވޭ. ްނުއެއް ްާޤނޫނެއް ްއެއިން އެއްފަހަރުވެސް

ނޑަށްްހީވަނީްމާބޮޑަށްްޤާނޫނީް  830އަޅުަގނަޑކަށްްނޭނގެ.ްކޮންމެއަކަސްްއަުޅގަ

ްއަންނަނީ.ް ްވިސްނުން ްމިކަހަލަ ްކަްނނޭނގެ ްދަްސވީމާ ވަކީލުކަން

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް
ް

ް

ްއިނގޭތޯ.ްްްއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެް ްދިގު ްވަރަށް ްލިސްޓް ްހަމަ ްނުކުތާގެ ްނިޒާމާބެހޭ ްމި  835އާދެ،

ްއާެދ،ް ްނުުކތާއެއް. ްނިޒާމާބެހޭ ްއަނެއްކާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްދެން އެހެންވީމަ،

ްމުޢިއްޒު.ްހއ.ގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް840 

ްޢިްއޒަްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްުޝކުރިްއޔާ ްއާދެ، ްނަްނބަރު ްހުށަހެޅުން ްރައީސް. ްއަްށ32ްްތްެތރި

ްއޮތްކަމަކަްށްްއަްޙމަދުްމުިޢއްޒުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމައްސަލަެއްއ ްއެއްެވސް ްޤާނޫނީ ްެއއްެސވުމުަގއި ވޯޓަށް

ްދަ ްނުދެކެން. ޫުްއަޅުަގނުޑ ްއެއްބާުރ،ްްލަތުގެއު ްތެޫެެރިއން ތިންބާރުގެ

ްގާއިމުޢަދު ްޢަމަލުކުރާކުރުުމެގްބާރާލްއިންޞާފް ްއަޅުަގނޑުމެްންމެދު ްގޮތް ނެ

 845ވަނީްފާސްކޮށްފައި.ްއުއްތަމަަފނޑިޔާރުްފިޔަަވއިްރާއްޖޭަގއިްތިއްބެވިްއެހެްން

ނޑިޔާރުންް އަހަުރްދުވަހުގެްމުއްދަތަކަށްްތިއްަބާވނެކަމަށްްވަނ2ްްީހުރިހާްފަ

އިންްމިވަނީްރައްޔިުތންގެްމަޖިލީހެއ33ްްްނިންމިފައި.ްހުށަހެޅުންްނަންބަރުް

އަސާސީގެްދަށުންްއޮންނަްފުރަތަމަްއިންތިޚާބުްބާއްވަިއ،ްހޮވުމަށްްމިްޤާނޫނު

ްމެންބަރުންް ްއެމަޖިލީހަށް ްގޮތުގެމަތިން ްޤާނޫނުއަސާސީގަިއާވ މި

ް ްމެންބަރުކަމާއި ްއެމީހުން ްމިްޙައިންތިޚާބުކޮށް،  850ވާުލވަންދެން

ްމަޖިލިްސް ްަރއްޔިުތންގެ ްއޮތް ްފަށާއިރު ްޢަމަލުކުަރން ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްފާ ްބާރުެގްވާަހަކ.ްއެހެންވީމަ،ްދެމިއޮންނާނެކަމަށް ްެދވަނަ ސްކޮށްފައި.ްެއއީ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރި ްފަރާުތެގ ްހިންގާ ްވަޒީރުްނެގްވެރިކަން އްޔާއަްށ

ްކަމެއް.ްމަޖިލީހާ ްކުރަންޖެހޭނެ ްކޮންމެހެން ނޑައެޅުމަކީ ްކަ ްގޮތެއް ބެހޭގޮތުން

ްޚިލާފުނުވަނީކީެވސްް ްއުސޫލުތަކާއި ްހުރި ްޤާނޫނުއަސާސީާއިއ  855ހަމައެކަނި

ް ްެއކަމާނޫން. ްބާބުަގިއްއެގޮތަްށ ްއިންތިޤާލީ ްބުނަންޖެހޭނެ. ްބަހެއްވެްސ މެދު
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ްއެހެންް އަޅުަގނޑުމެންްަބއެއްފަހަރުްިމްބުނަންޖެހެނީްއެހެންްމާއްދާެއއްަގއި

ްމުއްދަތުގަިއް ްމި ްއޮތްނަމަވެސް ްބުނެފައި ްގޮތަކަްށ ްކޮންމެ ބާބެއްަގއި

ްާބބެއް ްަބޔާންކުރާ ްއުސޫލުތައް ްމި ްމިހެންނޭ. މިބާބަކީ.ްްޢަމަލުކުރާނީ

ްެއއީ ްައޅުަގނޑަކަށް ްކަމަކަްށްްއެހެންވީމަ، ްމައްސަަލއެއް ްއުސޫލީ  860މާބޮޑު

ނޫނީްޤާނޫނީްމައްސަލައެއްްަކމަކަށްްނުދެކެން.ްދެން،ްބަެއްއްބޭފުޅުންްއެބަް

ނުޑް ނިޑޔާރުންނަށްްވަަރށްްއިހާނާތްތެރިކޮށްްހެދޭްވާހަަކ.ްއަުޅގަ ވިދާޅުޭވްފަ

ނޑިްްއޔާްޤަބޫލުކުރާްގޮތުަގއިްެވއްޖި ވަނަްމާއްދާަގއ12ްްިގެްޔާރުންގެްބާބުްފަ

ް ްއެކަީށގެްނވާްއެބަބުނޭ، ްމަޤާމާއި ނިޑޔާރުކަުމެގ މުސާރައަާކއިްްފަ

ްދޭންވާނެއޭ.ް ނޑިޔާރުންނަށް ްފަ ްމަތިން ްގޮތުގެ ްޤާނޫނުގަިއވާ  865ޢިނާޔަތްތަކެއް

ްމިފަދަް ްބެހޭގޮތުން ްބަާޔކާ ްއެއްވެސް ްެއހެން ްހިޔެއްނުވޭ އަޅުަގނަޑކަށް

ްޤާނޫނުއަާސސީ ްއެހެންވީމާ،ްމާއްދާއެއް ްހިމެނިގެންވާހެންނެއް. ަގއި

ްފަނޑިޔާރުންނަްށް ްމަޖިލީހުން ްޚާއްޞަ ްރަްއޔިތުންެގ އަޅުަގނޑުމެން،

ްމިބާބުް ްމިވަނީ ްވިސްނުމުަގއި ނަޑއެޅުމުގެ ްކަ ްގޮތްތަެކއް ޚާއްޞަ

ްވަިކް ްއެބޭފުޅުން ްކޮންމެހެން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީާމ،  870އެކުަލވާލެވިފަިއ.

ްިޢނާ ްވަކިކުރާއިުރގައި ްގެެނވިފަިއްމަޤާމުން ްއެބާުބަގއި ްވާހަކަ ޔަތްތަކުގެ

ްހަމަް ްއަުޅަގނޑެއް ްމައްސަޫަލަެއއްކަމަކަށް ްެއއީ ނެތްކަމުގަިއވިޔަސް

ްރައީސްެގް ްޢިްއޒަތްެތރި ްއަޅުަގނޑު ްދެން ްނުދެކެން. އެްއގޮތަކަްށވެސް

ްރައީސްކަުމަގިއް ްިމވަގުތު ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްބޭނުން، ްދަންނަވާލަން ސަމާލުކަމަށް

ްބޭފުޅާއަ ނާޑްހުންނެވި ްއަުޅގަ ްބޭފުޅެއް. ްގާތް ްއާއިީލގޮތުން ްއަޅުަގނޑާ  875ކީ

ްެއކަމަުކް ްބޭފުޅެއް. ްދުރު ްދަރިޮކޅު ްއެއް ްދެދަރިއަްށވުރެ ދެބެއިންގެ

ނޑުެގް ްއަުޅގަ ްފަހިާވގޮތަކަށްނޫން. ްެއމް.ޑީ.ޕީއަށް ްވާހަކަަދއްކަނީ އަޅުަގނުޑ

ނަޑށްްޤަބޫލުކުރެވޭްގޮތްަތކަށް.ްޝުކުރިއްާޔ. ްޒަމީރުްޤަބޫލުކުރާ،ްއަުޅގަ
ް

ް880 

ްދެްންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމާބޮޑުވަނީ. ްސިލްސިލާ ްނުކުތާގެ ްނިޒާމާބެހޭ ްމިހާރު އާދެ،

ްރަނގަޅުާވީން ްމީގަިއ ްދިޔުންހެން ްވޯަޓކަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްީހވަނީ އަޅުަގނޑަށް

ްނުކުތާް ްބާއްވަން،ްނިާޒމާބެހޭ ްޖަލްސާ ްނުކުތާގެ އިނގޭތޯ.ްއާެދ،ްނިޒާމާބެހޭ

ްއަުޅަގނ ްކޮންމެހެން ްމާބޮުޑްނަގާކަށެްއ ްގެްނދިޔުމުގެ ްކުރިއަށް ްޖަލްސާ ޑު
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ްއަހަްން ްވޯޓަށް ްފުރަތަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންވީމާ،  885ބޭނުމެއްނެތް.

ް ްހުށަހެޅުމަށް.35ްްދަންނަވާލާނަން ނުޑ35ްްވަނަ ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުމަށް ވަނަ

ްމިހާރުް ްދެން ނޑު، ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްއާދެ، ްދަންނަވާލާނަންޫް. ވޯޓަށް

ްއެނ ްމެންބަރުންނަށް ްހަމަްޢިއްޒަތްތެރި ްވޯޓަށް ިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ނުޑެގް ްއަުޅގަ ްމިހާރު ްވަިކވަެރއް.. ްއެކަމަކު ްދެން ްގެންދިަޔއީ. އަހަމުންކަން

ްމެދަށް،ް ްއިންޓަަވލް، ްމިއަދު ްމިހާރު ްައއިްސ ްގިނަެވގެން  890ލިސްޓް

ްކަމެްއް ްެއްއވެސް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއަުރވަންޖެހޭިއރުވެސް ހުސްވަގުުތކޮޅު

ޑުްކޮންމެއަކަސްްައޅުަގނުޑްދަންނަވާލާނީްނުކުރެވޭނެ.ްއެހެންވިމާ،ްައޅުަގނ

ނޑުްދަންަނވާލާނީ.ްއާދެ،ްއާދެ.ްއުހޫނ،ްމިހާރުްހުރިހާް ދެންްވޯޓަށްްއަުޅގަ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްވަގުުތގަިއ ްއެހުމުގެ ްޯވޓަށް ނޑު ްއަޅުގަ ބޭފުޅުންނަށް

ްއޮންނަގޮތުްން ްަގވާއިުދގަިއ ްއެނގިވަޑަިއގަންނަވާނެ  895މެންބަރުންނަށް

ްވޯޓަޫަށް ްހަމަ ްނުކުތާއަްށްްގެންދެވޭނީ ްިނޒާމާބެހޭ ްއަޅުަގނޑު.. ެއހުން.

ްނުކުތާ..ް ްނިާޒމާބެހޭ ނޑަކަެށއް ްއަުޅގަ ްއެދިވަަޑިއަގތަސް ްބޭފުޅުން ހުރިހާ

ްމެންބަރުންް ްޢިްއޒަތްެތރި ްދަންނަވާލަން، ްޯވޓަށް ނުޑ ްއަުޅގަ އާދެ،

ްއާދެ،ް ް)ަވގުތުކޮަޅަކށްފަހު( ްއެދެން. ްޖަްއސާލަދެްއުވން ކާޑުކޮޅުަތއް

ްިނޒާމާބެ ްވޯޓަްށްއަޅުަގނޑު ނޑު ްައުޅގަ ްނާރުވާނަން. ްދެން ްނުކުތާއެއް  900ހޭ

ްއެޖެންާޑް ްލިސްޓެްއ، ްނުކުތާގެ ްިނޒާމާބެހޭ ްއަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ.

ްއެހެންވީމާ،ް ްއަރުާވކަށެއްނޫން. ްނުކުތާ ްނިޒާމާބެހޭ ްމިދަނީ ކުރެިވގެން

ްނުކުތާއެއް..ް ްނިޒާމާބެހޭ ްދެން ްއަޅުަގނޑު ްދަންނަވާނީ. ްވޯޓަށް އަޅުަގނޑު

ްނިޒާމާ ްމެންބަރުންނަށްްނޫން، ްގިނަ ްވަރަށް ްިމއަދު ނޑު ްއަޅުގަ ްނުކުތާ ބެހޭ

ނޑުްޯވަޓށްްދަންނަވާނީ.ް  905މިހާރުވެސްްއަުރވައިފިން.ްއެެހންވީމާ،ްދެންްއަުޅގަ

އާދެ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާަގއިްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްވާހަކަުފޅުްދައްަކވަންް

ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް، ްބޭނުންުފޅުކަން. ްއެނގޭ ްއަޅުަގނޑަށް 35ްނުޑ،

ްވަނަްހުށަހެޅުންްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެންްވޯޓަށް.

ް

ް910 

ްހުށަހަޅުއްާވްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްއަޙްމަދު ްއަނީސާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި މުލަކަތޮޅުގެ

ްއަނިލްް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
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ްއިން ްރިޔާީސ ްހުށަެހޅުން. )ހ(ްް-ިތޚާބުތާއިދުކުރަްއވާފަިއވާ

ްމިޤާނޫނުއަސާސީގެްދަށުންްބާްއވާްފުރަތަމަްރިޔާސީްއިންތިޚާުބ....
ް915 

ް

ްއެނގިަވޑަިއގެންިފްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްަޒތްތެރި ްމިހާރު އަޅުަގނުޑ،

ްއަޅުަގނޑު ްނުކުތާ..ްއެހެންނޫންތޯ އިށީނދެަވޑަިއގެންދެްއވާ.ްްިނޒާމާބެހޭ

ްަގވާއިދަ ްމިހާރުްމަޖިލީހުގެ ްއިބްާރހީމް، ްޙުސައިްނ ްޙުރުަމތްތެރިކޮށް.. ށް

ްވާހަކަުފޅުދައްަކވައިިފް ްއެއްފަހަރު ްމިހާރު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި  920ޅ.އަތޮުޅގެ

ްއިށީނދެަވޑައިެދއްވަފާނަންތޯ.ް ްއިށީނދެވަޑައިެދއްވަފާނަންތޯ. އެހެންނޫންތޯ.

ނޑިައްށް ްގޮ ނޑު، ްއަުޅގަ ްއިނގޭތޯ. ްވަަޑިއގެންދެއްާވ ނިޑއަށް ގޮ

ްޢިއްޒަތްތެރިްވަ ްރ.އަތޮުޅެގ ްއިށީނދެަވޑަިއގެންދެްއވާ. ަޑއިގެންެދއްވާ.

ްުހރުމަތްތެރިކޮށްް ްގަާވއިދަސް ްމަޖިލީހުގެ ްވަޙީދު. ްޢަލީ މެންބަރު

ނުޑް ްއަުޅގަ ްމިހާރު ްއިނގޭތޯ. ްއިށީނދެވަަޑިއގެންދެްއވާ  925ހިއްތަވާދެްއވާ.

ްބަެއއްް ްިދޔައީމަ ްމިއަރުވަމުން ްނުކުތާ ްނިޒާމާެބހޭ ްނުކުތާ، ްނިޒާމާބެހޭ

ްކީއްެވގެންޯތް ްވިދާޅުެވއްެޖ ްވާހަކަފުޅުދައްަކވަމުން ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެހެންވިމާ، ްމިއެރުވެނީ. ްނުުކތާ ްނިޒާމާބެހޭ އަޅުަގނުޑ

ްހެޔޮހިތުންް ްަހމަ ްމިކުރީ ްމަސަްއކަތް ނޑު ްއަުޅގަ ްެދވޭތޯ ވޯޓާިއގެން

ްނުގެންދެވޭެނކަް ްމިހާރު ްެއކަމަކު ްޢިއްޒަތްތެިރްއިޙްލާސްތެރިކަމާިއއެީކގަިއ.  930ން

ނުޑް ްއަޅުގަ ްއެހެންވިމާ، ްއެހެންނޫންތޯ. ްއެނގިވަޑަިއެގންފި މެންބަރުންނަށް

ްކީްއވެގެްނކަްން ްމިއެރުވެނީ ްނުކުތާ ްނިާޒމާބެހޭ ްއަޅުަގނޑު މިދެންނެވީ

ްވޯޓަށްް ްހަމަ ްމިކުރަނީ ްމަަސއްކަތް ނޑު ްއަުޅގަ ްދަންނަވާލަން އަޅުަގނޑު

ްވިދާޅު ްއަީމންޢާންމު ްއެކަމަކު ްައޑުފުޅުްގެންދެވޭތޯ. ްެއްއެޗއް ވާ

ްގޮތެްއް ްދެވޭނެ ްވޯޓަށް ްކަމަށްވަންޏާ ްއިވިވަަޑއިުނަގންނަވާ  935ތިބޭފުޅުންނަށް

ްއަޅުަގނަޑކަށް،ް ްއެހެްނވިމާ، ްދަންނަވާކަށެއް. ްނޭނގެ އަޅުަގނަޑކަށް

ްއެހެންވީމާ،ް ްއާެދ، ްއެްއޗަކީ. ްދަންނަވާލެވުނު ްމި ްެއއީ އެހެންވިމާ،

ްނުކުތާއެއް.ްމުޙަންމަދުްމަޖުދީްއިބްރާހީމް،ްނިޒާމާބެހޭ

ް

 940ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(
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ް

ްްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްهللا ްނެތްކަމާމެދުް`. ްއިލާހަުކ ްއެްއވެސް ްއެހެން ްމެނުވީ ްޖަލާލު

ްނެގޭނެ.ްްމުޙަްނމަދުްމަުޖދީްއިްބރާީހމްް ްވޯޓު ްއެްއސެވޭެނ، ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްހެކިވަނީ.

ްިއޞްލާޙުކުަރންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްްޤާނޫނުއަސާސީ ްހުށަހެޅުން ްމިމަޖިލީހަށް. ްއޮީތ 65ްޖާގަ

ްމިމަޖިލީހުންް ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްފާސްކޮށްފައި. ްމިމަޖިލީހުން  945ވަނީ

ްރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްއެކުަލވާލާ ްގޮތްތަެކއް ްަކނަޑއަޅައި ތާރީޚުޫުތަކެއް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސް ްކަންކަން ްމިމަޖިލީހުންްނިންމާ ތަސްދީޤްކޮށްދެއްވުމަށް

ްފޮނުވަންޖެހޭނެ.ްމިމަޖިލީހު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ްގޮތް ްނިންމެވި ން

ްރަނގަޅަްށް ްވަރަށް ްމިކަން ްކަމެއް. ްކުރެވޭނެ ްމިމަޖިލީހުން މިކަންކަމަކީ

ްޢަމަލުކުރަމުންދާް ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަގވާއިދުންާނއި  950އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ް ްއެބޮތ99ްްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްެފންނަން ްވަރަށްްސާފުކޮށް ްާމއްދާއިން .ްވަނަ

ޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ްެއގޮތަށްްޢަޫަމަލުކޮށްދެއްވަންްޖެހޭނެ.ްއެއީްަރއީްސެގް

ްމިދެންނެވީް ްމިހެން ްޖެހޭނެ. ްފުރިހަމަކޮށްދެއްވަން ްެއކަން ވާޖިބެއް.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްތަޞްދީޤްްކޮށްދެއްވުމަށްޫްްމިމަޖިލީހުންްނިންމާްގޮތްް

ްމީހަކަށެ ްއޮިރ ްމީހަކަށެއް، ްހުރި ްތަަލއެްއ ްމީހަކަށެްއްބޮލުގައި ްޮކރު  955އް،

ްމިގޮތަށްވެްސް ްވާންޖެހޭނީ، ްމީހަކަށް ްކުިރމަތިލާ ްރައީްސކަމަށް ރާއްޖޭގެ

މިމަޖިލީހުންްނިންމައިފިއްޔާްއެގޮތަށްްތަޞްޫްދީޤްްކޮށްދެއްަވންްޢިއްޒަތްތެިރް

ްމިކަންް ްމިއީ ްއެހެންވީމާ، ްފޮނުވަން. ްލާިޒމްވާނެ ްމަޖުބޫރުވާނެ، ރައީސްއަށް

ްމިމަ ްއެހެންވިމާ، ްަކނޑަައޅަިއގެްންއޮތްގޮތް. ްިމގޮތްތައް ރުޙަލާގައި

ްފޮނުވަދޭނެކަްން ްކުރަްއވަން ްތަޞްޫްދީޤް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  960ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެހެންވިމާ،ް ްއެބޮްތ. ްސާބިތުވާން ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް މިޤާނޫނުއަސާސީން

ްމިވާހަކަ..
ް

ް

ްތިދަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްއަޅުަގނޑަްށްއަޅުަގނޑަށް... ްވާހަކަފުުޅ  965އްކަވާ

ްގަާވއިދަށްް ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރުން ްޢިްއަޒތްތެރި ްއިނގޭތޯ. ސާފެއްނުވޭ

ހުރުމަތްތެރިކޮށްްހިއްތަވަިއގެްންވާހަކަފުޅުްަދއްަކވާްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރަށްް

ްއެއްެވްސް ްހަމަ ްނުތިއްބަވާކަމަށްވަންޏާ ްެދން ްދެއްވަިއގެން، ފުރުޞަތު
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ް ްދަްއކަާވ ޫިވަަޑެއްއްބޭފުޅަކު ްއިވި ްބޭފުޅަކަށް ްއެހެން ވާހަކަުފޅެއް

ްއެހެްން ްއިނގޭތޯ ްނިންމާލަން ްޖަލްސާ ްެޖހޭނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ  970ނުގަންނަވާނެ.

ްމިދަންނަވަނީ.ް ްައޅުަގނުޑ ްނަހައްދަވާށޭ ްެއހެން ްއެހެްނވީމާ، ހައްދަވަންޏާ.

ްއިބްރާހީމް،ް ްމަޖުދީ ްމުޙަންމަދުޫު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއއ.ގެ ދެން

ް ްވަރަްށްމަޖިލީހުގެ ްކޮށްެދއްވާީތ ްހަނދާން ްކަންތައްަތއް ްކުރަންޖެހޭ ރައީސް

ްއެެހންނަމަވެސް،ް ްޝުކުރުދަންނަވާލަން. އިޙްލާޞްޫްތެރިކަމާިއއެކު

 975އަޅުަގނޑުްދަންނަވާނީްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރަށްްއިނގިވަަޑިއަގންނަވާްގޮތަށްް

ްއެނގޭގޮތަށްް ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްކުރަްއވާށޭ. ްކަންތައް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި

ްނިންމާލެއްވުްން ްވާހަކަފުޅު ްވާހަކަ. ްގެންދާނެ ްކުރަމުން ްކަންަތއް އަޅުަގނޑު

ްއެދެން.ް

ް

 980ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްހަނދާންްްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްުކރިން ްނިންމާލުމުގެ ްވާހަކަ ްއަުޅަގނޑު ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްބުނުއްވިްކޮށްްމުޙަްނމަދުްމަުޖދީްއިްބރާީހމްް ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެޮބތް.ްދެންމެ ްއެއްކަމެއް ްލަދޭންޖެހޭ

ްމިހާރުްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަރުޙަލާގައި ްޢަމަލުކުރާ ްމި ްދަށުން މިޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްމަޖިލީހުގެް ްރައްޔިތުން ްހިނގަމުންދާ ްމިހާރު ްނޫނީ  985މިޢަމަލުކުރަމުންދާ،

ްސާ ްގޮތެއް ްވެދާނެ ްވާނެގޮތަކާިއ ްވޯޓަްށްމެންބަރުންނަށް ފުނުވާތީވެ

ްމިހާރުް ްއެަބބުނޭ ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ްޖަވާބުގަިއ ްމީގެ އެހިދާނެތޯ.

ްމަޖިލިސްް ްރަްއޔިުތންގެ ްއޮްތ ްފެށޭއިރު ްމަރުޙަލާ މިޢަމަލުކުރަމުންދާ

ްނުކުރެވޭެން ްއިތުރެްއވެްސ ްއެހެންވީމާ، ްމިމަރުޙަލާގައި. ދެމިއޮންނާނީ

ްއޮންނާ ްމަދުވެފައި ްއެްއެޗއް ްމަދުވި ްމިއޮތްްމަދުވެއްޖެްއޔާ ްމިހާރު  990ނީ.

ްތެޭރަގިއް ްދުވަހުގެ ްެދއަހަރު ްމިމަރުޙަލާގައި ްހަމަ ްމަޖިލިސް ރައްޔިތުންެގ

އޮންނާނީ.ްއެއީްޢަމަލުކުރަންްފަށާއިރުްއޮންނަްމަޖިލިސް.ްއެކަންްސާފުކޮށްް

ްނޭއްސެވޭެނ.ް ްވޯޓަްށ ްއެހެންވީަމ، ްއެބަިއނގޭ. ްފާސްކުރުންތަކުން މި

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.
ް995 

ް
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އާދެ،ްމާލޭގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްޝިހާބު.ްއާދެ،ްސިސްޓަްމްްސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާ

ްވިދާޅުެވއްޖެ.ް ްއަމީންޢާންމު ްދިމާވެއްޖެކަމަށް ްމައްސަލަެއއް ކޮންމެވެސް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްއާެދ،ްމިހާރުްރަނގަޅުްެވއްޖެކަމަށް.ް

ް1000 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްުމޙަންަމދުްމާލޭްމެންަބރުް ްމި ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާދެ، ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި 32ްްޝުކުރިއްޔާ

ނޑުެވސްްްޝިހާބުްާވހަކަެދއްކެުވން: ްައޅުގަ ްކުރިން ްއެއްެސވުުމގެ ްޯވަޓށް ްމާއްދާއާބެޭހގޮތުން ވަނަ

ްރައީސް،ް ްޢިްއޒަތްެތރި ްބޭނުންވޭ. ްދަންނަާވލަން ްއެްއޗެްއ  1005ދެތިން

ްރައްޔިތު ްއާދެ، ްޚާއްަޞްމިމަޖިލީހުގައި، ްމަޖިލީހުގަިއެވސް ންގެ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއެއްގޮތަކަށް. ްދާދި ްއޮންނަންެޖހޭނީ މަޖިލީހުގައިވެސް

ްފާސްކޮށްފައި.ް ްމިއޮތީ ްމިހާރު ްމާއްދާތައް ްމުހިންމު ޤާނޫނުއަސާސީެގ

ްމަޖިލީހުގައިް ްރައްޔިތުންެގ ްބުނަމު ްއެބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ފާސްކުރިއިރު

ްރި ްނުތިއްަބާވނޭ. ްދެން ްކަންތަްއްވަޒީރުންނެއް ްމިއީ ްނިޒާމެްއގައި  1010ޔާސީ

ްއެގޮތަްށް ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްއެހެންވިމާ، ްއާދެ، ްގޮތެއްނޫން. އޮންނަ

ްމިހާރުް ްއެހެންނަމަވެސް، ްމިއޮތީ. ްނިންމާފައި ްވަިކގޮތަކަށް އެއްބަްސެވގެން

ްއެަބް ްަވޒީރުން ްމަރުޙަލާގައި ްއިންތިޤާލީ ްމިބުނަނީ އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެންނަ ްއަުޅގަ ްމަރުޙަލާގަިއްތިއްބަވަންޖެހެޔޭ. ްއިންތިޤާލީ ށް

ްިމް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކޮންމެހެން ްކަންތައްތަކަކީ ްކުރަންޖެހޭ  1015އަޅުަގނޑުމެން

ްާބް ްމިއޮތް ްކުރިން ްނުވަތަ ްޤާނޫނުައާސސީން އިޞްލާޙުކުރާ

ްކުިރއަްށް ްކަންތައްތަެކއް ްކުރަންޖެހޭ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ޤާނޫނުއަސާސީއިން

ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއިޞްލާޙުކުރެވޭ ްކަންތައްތަްއްގެންދަންޖެހޭނޭ. ްހުރި ަގއި

ްއެކަންަތއްތަްއް ްވަންާޏ ްގެންދެވޭެނކަމަށް ްކުިރއަްށ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްބޭުރް ްމިތަނުގައި ްވަޒީރުން  1020ބަދަލުކުރަންވީ،ްއިޞްލާޙުކުަރންވީ.ްީކއްެވގެންތޯ

ނުކުރެވެންވީ.ްުނވަތަްހަމައެަކނިްރައްޔިތުންްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންްގޮތުަގިއް

ްއިހަށްދު ްޤާނޫނެއްްނުތިބޭންވީ. ްސަރިވސް ްިސވިލް ނޑުމެން ްައުޅގަ ވަހު

ްދެރަް ްތަންކޮޅެއް ްމިތިއްބެވި ްމިތާ ްޢަމަލުުކރަންވީމާ ްއެއަށް ފާސްކޮށްގެން

ްއެބަޖެހޭ.ް ްބޭރުވާން ްއެބޭފުޅުން ްދަންނަވަނީނަމަ، ްބަހަކުން ްއެހެން ސޮޑާ،
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ްއެހެންވީާމ،ް ްނުޖެހޭ. ްބޭރުވާކަްށ ްަވޒީރުން  1025އެހެންނަމަވެސް،

ްހަ ްވަރަށްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްުކރަން ްކަންތައް ްއެއްގޮތަށް މަހަމައިން

މުހިންމުްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ،ްދެންްއިންތިޤާލީްމަުރޙަލާގައިްވަރަށްް

ްފާސްކުރަންޖެހޭ ްއެަބ ްޤާނޫނުތަކެއް ްފުލްޓައިމްބައިވަރު ރައްޔިތުންެގްް.

ްޕްރެކްޓިކަްލް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްއޮންނަންޖެހޭ. މަޖިލީހެއް

ްވާންޖެހޭ ްދެން ްމާއްދާތަކުަގިއ35ްްނެ. ްމިހިރަ ްމާއްދާާއއި  1030ވަނަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްްއެބަްޑޭޓްަތކެއްްަކނަޑއަޅާ.ްއެހެްނވީމާ،ްއަޅުަގނޑުމެްން

ްބޭފުޅުންް ްމިތަނަށް ްނުބޭއްވުން ްފަހުން ްއިންޯޓލުގެ ްމަޖިލިސް މިއަދުވެސް

ްމިތާ ްވަަޑއެއްުނަގންނަވާ ްަވޒީރުން ްވަަރށްގިނަ ކަށްްހަމަވެވަަޑއިނުގަންަނވާތީ.

ްގޮތަށްް ްނުިތއްބަވާ ްމިތަނުގައި ްވަޒީރުން ްއެހެްނިވމާ، ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަޅުަގނަޑކަްށް ްނޫނީ ްގެންދެިވގެން ްކުރިއަށް ްމަޖިލިސް  1035ރައްޔިތުން

ްމަސައްކަތްަތްއް ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްމަރުޙަލާގައި ްއިންތިޤާލީ ހިޔެއްނުވޭ

ްބޭ ްިގނަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންވެގެން، ފުޅުންްނިންމޭނެހެންނެއް.

ްޢަމަލުކުރެވޭނެް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިއީ ްއެްއގޮތަކަްށވެްސ މިވިދާޅުވަނީ

ްައޅުަގނޑުމެންނަްށް ްއެބޮތް ްާޤނޫނުއަސާސީަގއި ްއިޞްލާުޙކުރެވޭ މާއްދާއެއް.

ްޢަމަލުކުަރހަރޭ.ްވޯޓަްށް ްކުރިއަްށްދެވެން.ްއެހެންވީމާ،ްެއގޮތަށް  1040މިކަމާއިގެން

ްއަދި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްވަޒީރުން،ްްއެއްެސވިދާނެ ްޢިއްޒަތްެތރި ގިނަ

މިތާްތިއްބެވިްހުރިހާްަވޒީރުްންބޭނުންފުޅުވާނެްތާްއުމުރަށްެވސްްރައްޔިތުްން

ްނިންމާފައިއޮތްް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެޔެއްނޫން ްތިއްަބވަން. މަޖިލީހުގައިވެސް

ގޮތަކީްިޢއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްއަޅުަގނޑުްއުންމީދުކުރަންްެއްއވެސްްވަޒީަރުކް

ްަބއި ްޢިއްޒަތްެތިރްމިވޯޓުަގއި ްޝުކުިރއްާޔ  1045ވެިރވަަޑއިނުަގންނަވާނެކަމަށް.

ްރައީސް.ް
ް

ް

ްއާދެ،ްނ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރުްތާރިޤް.ްމުޙަންމަދުްތާރިޤް.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1050 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް
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ްއަޅުަގނޑުްދަންނަވާނީްމިހާތަނަށްްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއާދެ،ްްމިލަދުްނމަޑުލުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް

ްހުށަހެޅިފައިާވްްމުޙަްނމަދުްާތރިޤްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިހާުރ ްބަލާއިުރ، ްގޮތަށް ްހުރި ްއައްަސވާފަިއ ވޯޓަށް

ްވޯޓަްށް ްހުށަހެުޅންތަކަށް ްެއއްބައި ްެއްއސެވިދާނެއޭ. ްވޯޓަށް  1055ހުށަހެޅުމަށްވެސް

ްޕްރެޝަުރކޮ ްތެރެއިން ްމެންބަރުްނގެ ްވަނީ ްއަެނއްބަިއްއައްަސވާފަިއ ށްގެްނ،

ް ްރިޔާސަތުން. ްހުށަހެޅުންތަކަށް ްވާހަަކއަީކ،ްއާދެ، ްިމއުޭޅ ދަންނަވަން

ްމިވީތަނަށް.ް ްއެބަހުއްޭޓ ްައއްސަވާަފއި ްޯވޓަށް ްމާއްދާތަކަްށ ތަޢާރުޟްވާ

ްމިީއް ްބޭނުންވަނީ، ްދަންނަވާލަން ްއަުޅަގނުޑ އެހެންވީމަ،

ްޑް ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓިންގ ްހަމައެަކނި  1060ރާފްެޓްއްމިޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްބާބޭ،ް ްހަމައެކަނި ްނިމިގެންދާ ްފްލޯރގައި ްިމ ްނޫންގޮތަކަށް ގެނެސްގެން

ނޑުމެންނަށްްއެނގިަފިއް ްބާބަކީ.ްއެހެންވީމާ،ްމީގެކުީރގަިއްއަުޅގަ އިންތިޤާލީ

ްމިކަންތައްތަްއް ްކަންތައްތަކާއި ްތަޢާރުޟްވާ ްހުރި ްބާބުތަކުގައި ްއެހެން އޮތީ

ްގެ ްމިމަޖިލީހަށް ްމަރުޙަލާއެއްަގއި ްއެއްގޮްތކުރެވޭނެކަމަށް.ްފަހުގެ ނެސް

ްހުރިް ްބާބުގައި ްއިންތިޤާލީ ްސުވާލަކީ ްައޅުަގނުޑްއުފެދޭ  1065އެހެންވީމަ،ްމީގައި

ްެއއްގޮްތކުރުމުެގް ްގެނެްސގެން ްމިފްލޯރއަށް ްމައްސަލަތައް ތަޢާރުޟް

ްއެއާެއއްކޮްށް ްަހމަ ްދެން ްސުވާލެއް. ްއުފެދޭ ްމިީއ ްއަންނާނެތޯ މަރުޙަލާއެއް

ްބޭ ްފާހަަގކޮށްލަން ްއަޅުަގނޑު ްވޯޓަްށ32ްްނުންވަނީ ްހުށަހެޅުމަށްވެސް ވަނަ

ްިވސްނާލަންޖެހޭް ްއަޅުަގނޑުމެން ްމީގައި ްއެހެންނަމަވެްސ އެއްެސވިދާނެ.

ްިމް ްހިފެހެއްޓޭއިރު ްމާއްދާަތކެއް ްވަކި ްޤާނޫނުައސާީސެގ  1070ތަންކޮޅަކީ،

ްމިކަންތައްތަާކް ްކިހިނެްއވެގެްނކަމާ ްމާއްދާތަކެއް، ްކޮންކަހަލަ ހިފެހެއްޓެނީ

ނޑުމެްންްދެތެރޭގަިއވެސް ްއަޅުގަ ްއެބަޖެހޭ. ްވިސްނާލަން ނޑުމެން އަުޅގަ

ްވާހަކަާއިއް ްއަވަސްުކރާ ްމިޤާނޫނުއަސާސީ ްމިކިޔަނީ ްމިހާރު އަބަދުވެސް

ްދިޔުމުންް ްހިސާބަށް ްރައްޔިތުންނާ ްއިޞްލާުޙެވެގން ޤާނޫނުއަސާސީ

ްވާހަަކް ްމަންފާތަކެްއގެ ްފައިދާތަކަކާއި ްވާނެ ްމީގެސަބަބުން  1075ރައްޔިތުންނަށް

ްމަންޒަރު ްއެހެންވީމަ،ްްއޭގެ ްމިދައްކަނީ. ްރައްޔިތުންނަށް ައޅުަގނޑުމެްނ

މިޤާނޫނުއަސާސީްރަނގަޅުގޮުތަގއިްތަންފީޒުްނުކުރެވޭނެކަމުގެްހެކިްފުރަތަމަް

ްއުފެދޭް ްއެބަޖެހޭތޯޭއ.ްމިއީ ްދައްކަން ްއަުޅަގނޑުމެން ްމަރުޙަލާގައި އިންތިޤާލީ

ްރަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދަންނަވާނީ ްައޅުަގނޑު ްއެހެންވީމަ، އްޔިތުްންސުވާލެކޭ.
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ްޤާނޫނުއަސާީސް ްއިޞްލާޙުކުެރވޭ ްމި ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްމި  1080އެބަޖެހެއޭ

ްތަންފީުޒކުރެވޭެނގޮތަކަްށް ްހަމަހަމަގޮތެއްގައި ްަމއްޗަށް ރައްޔިތުންގެ

ްޝުކުރިްއާޔް ްބަލަން. ްކުެރވޭތޯ ްމިކަން ްބާރުދައްަކިއގެންެވސް ރައްޔިތުންެގ

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް
ް

ް1085 

ްއާދެ،ްރިޔާޟްްރަޝީދުްތ.އަޮތޅުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވު

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިނެީގްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްނުުކތާއެއް ްނިޒާމީ ނޑު ްއަުޅގަ ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި  1090ްޝުކުރިއްޔާ

ްވ32ްޯްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް ްހުށަހެޅުމަށް ްމާއްާދއަށް ޓަްށްއައްަސވަްންވަނަ

ްޖުމްލަް ްމިއަދާ، ްއިއްެޔާއއި ްެއއަށް ްދެގަޑިއިރު ްކަހަލަގޮަތކަށް އުޅުްއވާ

ްނުކުތާތަކެްއް ްިނޒާމީ ޫުސްކުރުމަށްފަހުގައި، ްބަހު ްއެއާމެދު ދެގަިޑއިރު

ް ްއަެނއްާކ ްނައައްސަވާ ްޯވޓަށް ްއެއަށް ވަަނ35ްްދިނުމަށްފަހުގައި،

ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްވަޑައިގެންނެީވ. ްހުށަހެޅުމަށް ްޢިއްޒަތްތެރިް،  1095ބަެއްއ

ްަވޒީރުްން ްނޯވެޭއ ްިނޒާމެްއގަިއ ްރިޔާސީ ްފާހަގަކުރައްަވއިިފ މެންބަރުން

ްނޯެވއޭ.ް ްޢަްއޔަންކުާރގޮތަަކށެއް ްެއެވނިގޮތަކަށް ްުނވަތަ މިވެނިގޮތަކަށް

ްއިްއޔެަގިއް ްބާބުގައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއޮންނަގޮތަށްތޯ ްނިޒާމެްއގައި ރިޔާސީ

ްތެރޭގަ ްކަންތައްަތކުެގ ްއޮޭވޯތްފާސްކުރި ްނިޒާެމއްަގއި ްިރޔާސީ ްއޮތީ. އި

ްބަޔަުކް ްަޢއްަޔންކުރާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމަޖިލީހުގަިއ  1100ރައްޔިތުންެގ

ްނޯވެފަިއް ްެއޮގތަށް ްއެކަމަކު ްނޯވޭ. ްެއގޮތަކަެށއް ްއޮވޭޯތއޭ. ްއެގޮތަށް ތިބެން.

ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްާޔް ްތެރޭަގއި ްކަންތަްއތަކުގެ ްބައެއް އެހެން

ްއެ ްކަންތައްތަުކެގްޢައްޔަންކުާރގޮތަށް، ްއަެނއްބަިއ ްދޫކޮށްލައްވާަފއި ތަންކޮުޅ

ްލާްން ްއެއަށް ްކަންތައްަތްއ ްހުންނަ ްނިޒާމެްއގައި ްިރޔާސީ ތެރޭގައި

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްމުސްތަޤްބަލުގައި ްއެހެްނވީމަ،  1105ވާހަކަދަްއކަާވއިުރގައި.

އެބަްއެނގޭްިރޔާސީނިޒާމެްއެގްތެރޭގަިއްނޫންނަމަްދެންްޮއންނަްއިންތިޤާލީް

ްވަޒީރުންނަކީ.ްސަ ްަބއެްއކަން ްއޮންނަ ނަޑއެޅިގެްނ ްކަ ްތެޭރގަިއ ރުކާރެްއގެ



 41 

ްބިރުގަންނަންީވް ްކޮންކަމަކާތޯ ނޑުމެން ްއަުޅގަ އެހެންވެއްެޖކަމަށްވަންޏާ

ް ްމިއޮތް ްޭއގަިއްތިބެންޖެހޭނޭ ްއަޅުަގނޑުމެްނ32ްްވަޒީރުން ްމާއްާދއަށް ވަނަ

ްބިރުގަންނަންވީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްކޮންކަމަކާތޯ ްއަހަން ްތިބޭނެްވޯޓަށް ްމިއީ .1110 

ްވޯޓަްށް ްމިއަށް ްއެހެންވީމަ، ްއެނގޭ. ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ބައެއްކަްނ

ް ްވޯޓަްށްއެއްެސވުުމެގ35ްްނައައްަސވާ ްއެއަށް ްވަޑިއގެން ްހުށަހެޅުމަށް ވަނަ

ްޤަބޫލުނުކުރައްވަނީޯތ.ް ްކަމެއްކަމަށް ްކުަރއްވަންޖެހޭ ްމިއީ ްކޮބައިތޯ. މާނައެއް

ް ްެއއްގޮަތކަށްެވސް ްެއކަންތައްތަެކއް.ްއަޅުަގނަޑކަށް ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއެްއޗެއްޯތވެސް ްތަޢާރުޟްވާ ްޯކއްޗަކާ ްމިއީ  1115އެހެންވީމަ،

ްތަޢާރުޟްާވް ްމި ްނުފެނޭ ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްއަޅުަގނޑަަކށް ްއެބަ. ބަލަންޖެހޭ

ދެންްލ.އަތޮޅުްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކުްވިދާުޅވެދާެންްއެްއޗެއް.

ްެއއް ްއެހެނެއްނޫން،ްކޮންމެވެސް ްތިހެނޭ. ްހުންނާނީ ްވާހަކަ ްލިބުނީމަ ެޗއް

އެްއޗެއްްލިބުނީމަްވާހަކަްދަްއކާްގޮތެއްނޫން.ްއަސްލުްބަދަލެއްްނުކުރެވޭެނ،ް

ްބޭނުންވިޔަްސް ްތިމާ ްެއއީ ްއޮތްގޮތް ްކަން ްނުކުރެވޭނެ. ްބަދަލެއް  1120ޙަޤީޤަތް

ްޙަޤީޤަ ްނުކުެރޭވނެ. ްބަދަލެއް ްޮގތެއްކަމަކަށް ްއެހެން ްެއއީ ްނޫން ތްްއެގޮތް

ނޑުްމިދަންނަވާް ވާނީްޙަޤީޤަތަށް.ްއެހެންވީމަ،ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ްއަުޅގަ

ްަރއީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަުކް ްަސރުކާރެްއގަިއވެސް ްއިންތިޤާލީ ވާހަކަައކީ،

ްއަދިް ްިތްއބަވާނެއޭ ްވަޒީރުން ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހުންނަކަމަޫަށްވަންޏާ

ް ްެއކަމަށް ްއެެހންވީމަ، ްއޮންނާނެއޭ. ްވޯޓަކަްށްކެބިނެޓެއް ނުޑމެން  1125އަުޅގަ

ްއޮތީަމް ްިމގޮތަށް ްމިކަން ްކޯްއޗަކާޯތ ްމި ްއެހެންވީމަ، ްމިއުޅެނީ. އަހަން

ްއެހެންވީމަ،ް ްނުފެނޭ. ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ނޑަަކށް ްއަުޅގަ ތަޢާރަޟުރުވަނީ.

ްފުރިހަމަކުރުމަށްޓަަކިއް ްނިޒާެމއްަގއި ްިރޔާސީ ްނިޒާެމއްަގއި، ރިޫިޔާސީ

ންމެްވަޞީޫީލަތްތަެކއްްބޭނުންނުކޮށްްއަޅުަގނޑުމެންްބޭނުންްކުރަްނޖެހޭްކިތަ

ނޑުމެން.ް ްައޅުގަ ްގޮތަކަޫަށް ްއޮތްކަހަލަ ްކުރިްނެވސް ްހަމަ ްދޫކޮށްލާ  1130އޭތި

ްބައްަލާވް ްތިބޭފުޅުން ްބަލާލަބަލަ. ްމިޤާނޫނުއަސާސީ ްނިންމާ އަޅުަގނޑުމެން

ްމިހާރުް ްބާރުތޯ ްލިބިގެންވާ ްމަޖިލީހަށް ްަރއްޔިުތންގެ ްނިޒާމެްއގައި ރިޔާސީ

ްފާސް ްމިއޮީތްއަޅުަގނޑުމެން ްބާރުތަކެއް ްހުރިހާ ްމުޅި ްއޮތީ. ްމީގައި ކޮށްފައި

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްނިންމަިއގެން ްެއގޮތަށް ްދީފައި. ްމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންެގ
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 1135މިތިބީ.ްރިޔާސީްނިޒާމުްއޮންނަްގޮތަށްތޯްމިއޮތީ.ްއެހެންވީމަ،ްމިއަދުްމިއީޭއް

ްުކރައްވަން ްމިއީ ްނެތް. ްއޮތްކަމެއް ްާމނަ ްވާހަކަދެްއކުމުގެ ޖެހޭނެްކިޔަިއގެން

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްނުޖެހޭނެ. ްަވޑަިއގަންނަވާކަެށއް ްަރއީސް ްމިައކާ ކަމެއް.

ްމިއާމެދުް ްމަނިުކފާނު ްދެގަިޑއިރުވަންދެން ްެއްއގޮތަކަްށވެްސ ނުވިސްނޭ

ްއެްއޗަކަްށް ްއެހެން ްމީގެ ްއަނެްއކާ ްދޫކޮްށލާފައި ްމި ވާހަކަދަްއކަވާަފއި

ް ްމިއީ ްއެހެންވީމާ، ްނާންނާނެ. ްނިމުމަކަށް ްމި ްއެއްެސވޭެންދާކަށެއް.  1140ވޯަޓށް

ް ްވޯޓަށްްނައައްސަވާ ްއެއަްށ35ްްމައްސަލަެއއް.ްމި ްކޮންމެހެން އަކަށްްގޮސް

ނުޑް ްއަޅުގަ ްއޮތްކަމަކަްށ ްމާނައެއް ްައވަްސުކރުމުގެ ްއަްއސަވަން ވޯޓަށް

ްޤަބޫލެްއް ްމެންބަރުންެވސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްިމ ްއަދި ޤަބޫލެއްނުކުރަން.

ްއެދެނީ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީމަ، ްރައީސަްށްްނުކުރައްވާނެ. ޢިއްޒަތްެތރި

ްއައްަސވާަފިއް ްވާހަކަ ްމިދައްކާ ްމެންބަރުން ްއަަވސްކުރުމަށްޓަަކއި  1145މިކަން

ްނިންމަވާަނމޭ.ްއެހެންވީމަ،ް ްގޮތެއް ްވިދާުޅިވްތިމަންނަ ްރަީއސް ޢިއްޒަތްތެރި

ްވަރަްށް ްގެްނދިޔައީ ްއިއްެޔަގއިެވސް ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ްކަންތައް ްމަޖިލީހުގެ ްދަންނަވާނީްވިސްނުންތެރިކަމާެއކު ްއަޅުަގނުޑ ތައް.

ްޤާބިލުް ްމިަކޫަމަށް ްފިޔަވައި ްމަނިކުފާނު ްނުނިކުންނާނެއޭ މިޤައުމަކުން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމަނިކުފާނަށް ްއެހެންވީމަ، ްމީހަުކ. ްއިތުރު  1150މިކަންކުރެޫެވޭނެ

ްެއްތާއީުދް ްރަްއޔިުތންގެ ްއެބާުރ،ްއަދި ްއިޙްތިރާމާިއްއެޯލތްބާއި ްއޮތް ދީފައި

ްރަ ްގޮތުގަިއްދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ްފުރިހަމަ ްއެންމެ ްޙައްޤުތައް އްޔިތުްނގެ

ްެއީއް ްއެްއސެވުން ްވޯޓަށް ްއެއަށް ްުހށަހެޅި ްއިޞްލާޙުތައް ލިބޭގޮތަށް

ްއެާއިއް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްކަމެކޭ. ްކުރައްވަންޖެހޭނެ މަނިކުފާނު

ްއެއީް ްނުދޭނަމޭ. ްވޯެޓއް ްއެައކަށް ްއަުޅަގނޑުމެން  1155ޤަބޫލުނުވާކަމަށްވަންޏާ

ްތިބޭނީ ްދޭނީއޭ.ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެއްަޗކަށް ްރުހޭ ނޑުމެން ްއަޅުގަ .

ްއެހެންވީމަ،ް ްނުދޭނީއޭ. ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެއްަޗކަށް ްނުރުހޭ އަޅުަގނޑުމެން

ްއެީއް ްގެްނގޮްސދެއްވާށޭ. ްކުރިއަށް ްމަޖިލިސް ްނުހުއްޓޭގޮތަށް މަޖިލިސް

ްއަޅުަގނުޑގެްވާހަކަައކީްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް.ް
ް1160 

ް

ްފުަވއްމުލަކުގެްިޢއްޒަތްެތރިްމެންބަރުްފައިޞަލްްނަސީމް.އާދެ،ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
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ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1165 

ްވަރަްށްްފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްފަިއޞަލް ްިއއްެޔއްސުރެންފެށިގެން ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްއަނެްނަސީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެްއވިކަމަށްޓަަކިއ ްފުރުޞަތު ްނުކުާތެގ ްިނޒާމީ ްއކާެވސްްދަތިޙާލުގައި

ްިމއުޭޅް ްދިމާވެގެން ްމިހާރު ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ޝުކުރުދަންނަވަން.

ްސަބަބުންހެންް ްއުޅުމުގެ ްހޯދަން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމޮޅެއް ްމިހުރިހާ ސަބަބަކީ،

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްޙަޤީޤަުތަގިއ ްމިއުޅެނީ. ްދިމާވެގެްނ ްކަންތައްތަކެްއ  1170މިހުރިހާ

ްޤާ ްއިޞްލާޙުކުރެވޭ ްެވްއޖެ ްައޅުަގނޑުމެން ްދަށުންްރައީސް، ނޫނުައސާސީގެ

ްއޮތުުމެގް ްިމގޮތަށް ްމައްަސއަލަައކީ. ްމިއީ ްަކނަޑއަޅާފައި. ދެދައުރުކަން

ްފަރާތަށްް ްވެރިކަްނކުރާ ްމިހާރު ްމައްސަލައަީކ ްމިދިމާވާ ްމިހާރު ސަބަބުން

ްޖެހިއްޖެް ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްހެދުމަށްޓަކައި ްލެވޭގޮްތ ްކުރިމަތި އިތުރަށް

ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްުއވާލަން. ްކިތަންމެްޤާނޫނުއަސާސީ ްައޅުަގނުޑމެން  1175ރައީްސ،

ްހެއްކެތް،ް ްޤަބޫލުކުރަްނޖެހޭ ްައޅުަގނޑު ްވިދާުޅިވޔަސް ްމީހަކު ފުންނާބުއުސް

ްޤާނޫނުއަސާީސެގް ްއެއްެޗއްނޫން. ްއުވާާލ ޤާނޫނުއަސާސީައކީ

ްބައިަތްއް ްކުރީގެ ްވަނުމުން ްތެރެއަށް ްމިފޮތުގެ ްައއިސް އިޞްލާޙުކުެރވޭބައި

ްދި ނުޑމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްމައްސަލައަީކްދާނެ. މާވެގެންމިއުޅޭ

 1180ޙަޤީޤަތުގައިްމިއީ.ްދެންްއަޅުަގނޑުްދަންނަވާލަންްއޮތީްމިހާރުްޙަޤީޤަތުގަިއް

ނުޑް ްއަޅުގަ ްކަމަކަްށ ްއޮތް ްއެއްޗެއް ޫްޖެހޭ ްގެއްލެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނޑަކަށްްހުރިހާްއެްއެޗއްްގެއްލިަފއި.ް ޤަބޫލެއްނުކުރަން.ްމިހާރުްމިއޮތީްގާތްގަ

ްއަުޅގަ ްއަވަހަކަްށްއެހެންވީމަ، ްވީާހެވސް ްމިކަންތައްތައް ްދަންނަވަން ނޑު

ްކުރީަގއިެވްސް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިތިބީ ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްދެން ނިންމުމަށް.

 1185ތިބިގޮތަށް.ްެއގޮތަށްްައޅުަގނުޑމެންްވޯޓުދޭނަން.ްއާދެ،ްމެޖޯިރޓީއަށްްފެންނަް

ްރައްޔިތުންް ްބަލަން ްވާނެގޮތެއް ްދެން ްނިންމާނީ. ްކަންތައްަތއް ގޮތަކަށް

ްބޭނެ.ްޝުކުރިއްޔާ.ްތި
ް

ް

 1190ްދ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްރިޔާޟް.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
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ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ް ްެމންަބރު ްދެކުުނބުރީ ްހުށަހެޅުންްނިލަންެދއަތޮޅު ނުޑެވސް ްރައީސް.ްއަުޅގަ ްިޢއްަޒތްތެރި `.ްޝުކުިރއްޔާ

32ްް1195 

ްފުރަތަްމުޙަްނމަދުްރިޔާޟްް ނުޑްއެންމެ ްއަުޅގަ ްބޭނުންވަނީ، ްދަންނަވާލަން ްމަވެސް

ނުޑްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަުޅގަ ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްޭނހޭނެއޭ. ްވޯޓަކަށް ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި

ްމިޤާޫނނުއަސާސީއަްށް ްެއއްކަމަކީ ްއެބައޮތް. ްުނކުތާެއްއ ްދެތިން ކަންބޮޑުވާ

ްމަޤާމުގަ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމެގ އިހުރިްޢަމަލުކުރަންފަށާއިރު،

ްއެހެްން ްދެމިހުންނާނެއޭ، ްމަޤާމުގައި ްއޭާނ  1200ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔް ްސުވާަލކީ ްވާހަކަ. ްވިދާުޅިވ ްއެބަ ބޭފުޅުންވެސް

ް ްހުއްޓ11ްްާނޮވެމްބަރު ްއިންތިޚާބުޮކށްފައި ްރަްއޔިތުން ްދިވެހިާރއްޖޭގެ އަށް

ްދުވަސްތަ ްނުބޭއްވިދާ ްއިންތިޚާބުތަކެއް ެކއްަގިއްއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއިންތިޤާީލް ްއެހުންނަވަނީ ްަމޤާމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްއިންތިޚާބުކުިރް ްަރއްޔިތުން ްނުވަތަ ްގޮުތަގއިތޯ  1205ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ް ްނޮވެމްބަރު ްހަމަަގިއމުންވެސް ްގޮތުަގއިތޯ. ްއެމެންޑޭްޓ11ްްބޭފުޅެއްގެ ައށް

ްމަޖިލީހު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްނުކުާތއަީކ، ްއަނެއް ްއަޅުަގނޑުމެްންދިޔައީ. ން

ްބާބުތަކެްއް ްިގނަ ްވަރަށް ްބާބާއި ްޙަްއޤުތަކާބެހޭ ްއަސާސީ ފާސްކޮށްފިން

ްޤަބޫލުކުރަނީް ްައޅުަގނުޑ ްއޮތްގޮތުން ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއ ފާސްކޮށް

ްވާީން ްަމނިކުފާނު ްހަޫައިސިއްޔަތުން ްރައީސެއްެގ  1210މިމަޖިލީހުގެ

ްސު ްފޮނުވާފަކަމަށް. ްަތޞްދީޤުކުރަން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް 92ްވާލަކީ

ދުވަސްެވގެންްއެތައްމަހެއްްފަަހނަޅައިްދިަޔއިރުަގއިްއެންމެްބާބެއްވެސްްއަިދް

ްއެހެންވީމަ،ް ްނުކުރެޭވ. ްޤަބޫެލއް ްައޅުަގނޑަކަށް ތަޞްޫްދީޤުކުރިކަމަކަށް

ޤާނޫނާއިްޚިލާފުވެފައިްއެހުންނެވީްމިހާރުވެސްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ.ްމިކަްން

ް ްދިމާވާނެތީ ްމާއ122ްްމިގޮތަށް ްވަނަ ްމާއްާދ121ްްްދާ  1215ވަނަ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްިމ ްހުށަހެޅީ. ނޑު ްއަުޅގަ ްމިމަޖިލީހަށް އިޞްލާޙުކުރަން

ްބަެއްއް ްސުވާލަކީ، ްއަނެއް ްދެން ްވޯޓެއްނުދެއްވާ. ްމެންބަރުން މަޖިލީހުގެ

ްއުވާލުމަށްފަުހް ްޤާނޫނުއަސާީސ ްކުރީެގ ްވިާދޅުޭވ ްއެބަ ބޭފުޅުން
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ްކުރީ ްބަދަުލވެގެންދިަޔއިރު ްދަށުން ްބަްނޑާަރްނާއިބުވެްސްޤާނޫނުއަސާސީގެ ގެ

ްއެބަބުޭން ްޤާނޫނުއަާސސީގައި ްއެްއކޮށްފައި ްމިމަޖިލިސް ނޑު ްއަުޅގަ  1220ހުއްޓޭ.

ްއެއްކޮށޭ.ް ްމަޖިލީހާއި ްަވޒީރުންގެ ްއެކުލެިވގެންވަނީ ްމަޖިލިސް ޚާއްޞަ

ްމުޙަންމަދުްް ްހަޫައިިސއްޔަުތން ްމިނިސްޓަރެއްގެ ްސްޓޭޓް އެހެންނަމަވެސް،

ްއެ ްފިނޭންސް ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ްޙަވާލުެވގެްންޖަލީލް، ްޓްރެޜަރީއާިއ ންޑް

ްމަޖިލީހުގެް ްޚާްއޞަ ްބެއިންދެއްވީ ްމިތާ ްގެނެްސ ްއެަވޒީރު ހުއްޓާ

ްބެއިންދީ.ް ްމިތާ ްހުވާކޮށްގެން ްކުރިން. ްތިްނައހަރު ްމީގެ  1225ހުވަެއއްކޮށްފައި

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއާެދ، ްކުރަްނވީތޯ. ްއެގޮތަށް ްއެކަްނ ްހަމަ އަޅުަގނޑުމެން

ްރައީސު ްމިހުންނެވި ްމިހާރު ްޚިލާފަށްްްްރައީސް ްޤާޫނނާއި ލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްއަންނަް ްެދން ްހުވާވެސްކުރި. ްފިސްތޯލުޖަހަން އަށްބަޑި

ްކުރެވޭެނކަމަްށް ްެއގޮތަށް ްއެކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްނުދެންނެވޭނެ. ްއެހެނެއް ްބުނެވިދާެނތޯ.  1230އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ޑިމޮކްރަީސައކީްމެޖޯރިޓީއަށްްކަންކުރަންްމިއުޅެނީ،ްމަނިކުފާނުްވިދާޅުވެދާނެް

%ް ްމަޖިލީހުެގ ްޚައްޞަ ްރައްޔިތުންގެ ްމިތިބީ ްމިތާ ީކ32ްްތަބާވުމޭ.

ްމެންބަރުން.ް ްޢައްޔަންކުާރ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަޒީރުންނާއި

ްމަަޑގަްސަކރައިެގްބައެޭކ.ް ްދިވެހިރާއްޖެައކީ ްލިެޔވިދާެނތޯ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްފާސް ްމިޮގތަށް ްެއގޮތަށް ްއެވާީންއަޅުަގނޑުމެން ްފާސްކުރީމަ  1235ކުރެވިދާނެތޯ.

ްވާހަަކއަީކް ްދަންނަވަންމިއުޅޭ ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްއެއްަޗކަށްނޫންތޯ ބާޠިލު

ްިމް ްއަލަށް ްައޅުަގނޑުމެން ްވިސްނަމާހިނގާށޭ އަޅުަގނޑުމެން

ްބައިވެިރވުްން ްރަްއޔިތުންެގ ްޤާނޫނުައސާސީަގއި އިޞްލާޙުކުެރވޭ

ްއަޅުަގނޑު ްމިކުަރނީ. ްމިކަން ްފޮޓޯްއޮންނަގޮތަޫަށޭ ްރަްއިޔތުންނަށް މެންނަށް

ްމިތާ.ް ްނުތިބޭނެއޭ ްވަޒީރުންެނއް ްބުނެފީމޭ  1240ދައްކަިއގެން

ްއެބޭފުޅުންް ްމަޖިލީހުންނޭ ްރައްޔިތުްނގެ ްނަންުފޅުވީމަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ް ްޢަޫައްޔަންކުރާ މެންބަރުންނެއ16ްްްއެޕޮއިންޓްކުރާނީ.ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ް ްފޮޓޯތަކެއް ްމިކަހަލަ ްމަންޒަރުތަކެްއްނުތިބޭނެ. ްމިޫިކަހަލަ ދަްއކާފައި

ްކޮންް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއޮޅުވާލަން ްމިއަދު ްރަްއޔިތުންނަށް ދައްކާފައި

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމިކުރަނީ. ްރައީސް ްޢިްއޒަތްެތރި  1245މަސައްކަތެއްޯތއޭ
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ްހިނގާށޭ.ް ްނިންމާލަމާ ްކޮށް ްމިމަސައްކަތް އިޚްލާޞްޫްތެރިކަމާެއކު

ްމިއަ ްދަށުން ްކޮމިޝަްނެގ ްސިވިލްސަރވިސް ްމިތ2ްްާންނަމަހު ްފެށިގެން ން

ްތިއްބެވިްބޭފުޅުން..
ް

ް1250 

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްތަންކޮޅެއްްކުރުކޮށް...ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ް ްމެންަބރު ްދެކުުނބުރީ ްޢިްއޒަނިލަންެދއަތޮޅު ްތިބެެވއޭ ްއެބަ ްމިތާ ްބޭފުޅުންނަށް ްރައީސް.ްެއއީވެްސްަވޒީރު  1255ްތްެތރި

ނޑުމެންްވިސްނާލަްނޖެހޭްކަމެއްްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްމުޙަްނމަދުްރިޔާޟްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްމިއީްއަުޅގަ
ް

ް

ްއާދެ،ްސ.އަތޮޅުގެްމެންބަރުްުޙސްނުއްސުޢޫދު.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1260 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުް ްދަންނަވާލަްންބޭނުންވީ ނޑު 32ްްރަީއސް.ްއަުޅގަ

ްނެތް.ްްޙުސްުންއސުޢޫދުްާވހަކަެދއްކެުވން: ްހުރަހެއް ްޤާނޫނީ ްއެްއވެސް ްހަމަ ްއެހުމުގައި ްވޯޓަށް ްމާއްދާއަށް ވަނަ

ްމައްސަލައެްއ.ް ްލަދުޙަޔާތުެގ ްކުޑަކުޑަ ްުއޅެނީ ްޭއގައި  1265އެހެންނަމަވެސް،

ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމައްސަަލއަީކ ްަވިކްްމައްސަލައަކީތޯ. ޤާނޫނުއަސާސީގައި

ްގެެނޭވް ްޤާނޫނުއަާސސީއަށް ްަކނޑަައޅައިފިން. ްމިންތަކެއް އިންތަކަާކއި

ްބެހޭނެކަމަށްް ްތިންބަޔަްށ ްބާރުތައް ްވެިރކަމުެގ އިޞްލާޙުތަުކގެ

ްމަޖިލީހުެގް ްރަްއޔިތުންގެ ްަޢއްޔަންކުެރވެންވާީނ ްަވޒީރުން ނަޑއަަޅއިފިން. ކަ

ނޑަ ްކަ ްރުހުޫުމާއެުކކަަމށް ްމިްއެޕްރޫވަްލއާއި ްއެހެްނނަމަވެސް،  1270ައޅައިފިން.

ްވަޒީރުްނެގް ްޢައްޔަންުކރާ ްަރީއސުލްޖުޫުމްހުރިއްޔާ ްމަރުޙަލާގައި އިންތިޤާލީ

ްމަޖިލިސްެގް ްރައްޔިތުންެގ ްނުޖެހޭނެކަމަށް ްއެޕްރޫވްކުާރކަށް މަޖިލިސް

ްއިންތިޤާލީް ނޑުެމން ްއަޅުގަ ްނުޖެހޭނެކަމަށް ްހުށަހަޅަން އެޕްރޫވަްލއަށް
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ްބުނާބުނުމަކީ ްެއއީ.ްްމަރުޙަލާގައި ްމައްަސލައެއް ްލަދުޙަޔާުތގެ ުކޑަކުޑަ

ްމެންބަރުންގެް ްމަޖިލިްސެގ ްަވޒީރުންގެ ްހަމަެއގޮތަށް ްރަީއސް،  1275ޢިއްޒަތްތެރި

ްމީހުންނަށްް ްއިންތިޚާބުކުރެވިފަިއވާ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްމިހާރު ތެރެއިން

ްބުނުމަ ްތިބެޭވނެއޭ ްމަރުޙަލާގައި ްއިންތިޤާލީ ްމި ްމަޖިލީހުަގއި ކީްރައްޔިތުންގެ

ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔް ޫެއްކޮށް ްހަމައެއާއެ ްމައްސަަލއެއް. ލަދުޙަޔާތުގެ

ް ްއިންތިޤާީލ8ްްޢައްޔަންކުރާ ްމި ްމަޖިލީހުގަިއ ްރައްޔިތުްނގެ މެންބަރުން

ްމިޤާނޫނުއަސާީސް ްކުރިން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބުނުމަކީ ްތިބެވޭެނއޭ  1280މަރުޙަލާގައި

ް ްއަދި ްގޮމެއް. ްޖެހޭ ްއިޞްލާުޙކުރުންތަކަށް ްލަދުޙަޔާުތެގްއިޞްލާޙުކުރި އެއި

ްމައްސަލަެއއް.ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް
ް

ް

 1285ްއާދެ،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްސަލީމް.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމަނިކުފާނަށްްދަންނަވާލަންްބޭނުންވާްްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްއަުޅަގނޑުްހަމަްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް

ްފެށިގެންްްމުޙަްނމަދުްސަލީމްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްއިްއޔޭްނސުރެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާހަކަައކީ، ްއެއް ްމުހިންމު  1290އެންމެ

ް ނޑަކަށް ްގާްތގަ 4ްްމިއަދުގެ ްހަަމ15ްްޖަހަން ްހަމައަށްވެސް އާއި

ްޢިްއޒަތް ްގިނަ ްވަރަށް ްމިމަޖިލީހުގައި ްމެންބަރުންްކެތްތެރިކަމާއެީކަގއި ެތރި

ްމަނިކުފާނުް ްނުނަންަގވާ ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމީ ްެއއްެވސް ްތިއްބެިވއޭ. އެބަ

ްކަންަތްއް ްމިމަޖިލީހުގެ ްވަަޑިއގެން ްމިމަޖިލީހަށް ވިދާޅުވީާމ

ްއައިސްފަިއް ްނިންމުމަށް ްކަމެއް ްމިމަޖިލީހުން  1295ކުރިއަްށގެންދިއުމަށްޓަަކއި

ްމިމަޖިލީހުގަިއްއެބަތިއްެބވިއޭް ްމިހާރުްއެބަތިއްބޭ.ްއަދި ްފިކުރުަތކުަގއި ތަފާތު

ްނަންގަަވއިގެްން ްުނކުތާ ްނިޒާމީ ްމައްސަާލަގއި މިދިމާވެގެންއުޭޅ

ްއެނޭގް ްއެންމެނަްށވެސް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްބޭފުޅުން. ވާހަކަފުޅުދަްއކަާވ

އެއްްޙަޤީޤަތަީކްކޮންމެކަމެްއެވސްްނިމިގެންދާނީްއެތަނެްއގަިއްއޭރަކުްއޮންަން

ް ްވޯޓަކުންްނުވަތަ ްރޫިލންގައކަށް.ްމިްމަޖިލީހުގެ ްއެްނެރެދެްއވާ  1300ިރޔާސަތުން

ްކިޫިތަންމެް ްއާެދވިގެންޫނނީ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްތެރެއަށް ދެމަރުޙަލާގެ
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ްމިކަމެްއް ްިތްއބަސް ްނުކުތާަގއި ްނިޒާމީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ދުވަހެއްވަންދެން

ްއެންމެންގެް ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެިރ ްނިމޭނެ. ނުއެއް

ްވަރަށް ްބޮޑަްށްްވަގުަތކީެވސް ްއަުޅަގނޑަށް ްއެހެންވީމާ، ްެއއްެޗއް. ައގުޮބުޑ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްގިނަ ްނުކުތާގައި ްނިޒާމީ ްމިކަން، ްމަނިކުފާނު  1305ފެންނަނީ

ްބައްލަވަްން ްމަނިކުފާނު ްހުރިގޮތް ްފިކުރުފުޅުތަްއ މެންބަރުންގެ

ްހިނގާ.ް ްހަމަޖައްަސވަން ްގަިޑއެއް ްކޮންމެވެސް ބޭނުންކަމަށްވަންޏާ

ްދެ ްމިއަދު ްނިޒާީމްމިސާލަކަށް ްގެންދަވާނީ ްތިމަންނާ ސެޝަންވެސް

ްވޯަޓްށް ްޖަލްސާގަިއ ްބާއްވާ ްހެނދުނު ްމާަދމާ ްބަްއސަވާށޭ. ނުކުތާއަށް

ްއަޅުަގނުޑެގް ްސެޓްވާންޖެހޭ. ްއެބަ ްގޮތަކަށް ްކޮންމެވެސް  1310އައްަސވާނީޭއ.

މައްސަލަެއއްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްކިތަންމެވަރަކަށްްއެބޭފުޅުންގެްފިކުރުް

ޔަސް.ްހާމަުކރައްވަންޖެހޭނެ.ްއެހެންނަމަވެްސ،ްޑިމޮކްަރީސްމިތާްހާމަކުރެއްވިް

ްހިތާމަޔާއެުކް ްައޅުަގނޑަްށ ްފާހަގަކުަރއްާވއިރު، ްައއިސްގެން ކުރިއަށް

ދަންނަވަންޖެހެނީްޑިމޮކްރަސީްކޮންމެްބޭފުޅަކުވެސްްއެްނަންްއެްގެންނަވަީން

ްާޙސިލުޮކށްލުމަށްޓަކަ ްއެމަޤްޞަދެއް ްަކމެއް ްބޭނުންވާ ްއެބޭފުޅަކު  1315ިއްހަމަ

ްލޮނުކޮެޅްއް ްލަްއވާލުމަށްޓަކައި ްލޮނުރަހަ ްރިހަިއގައި ްޑިމޮކްަރސީ. ކުރިއަށް

ްމިޫިގެންނަނީ.ް ްޑިމޮކްރަީސ ްރަހަމީރުކޮށްލުމަށްޓަކައި ްއެ ލާގޮތަށް

ްިމް ްާވހަކަތަކެއް ްޑިމޮކްެރޓިކް ްއަން ްވަރަށް ްނިމިގެންާދއިރު ޙަޤީޤަތުގައި

ްއަ ްމަޖިލީހުަގިއ ްޢިއްޒަތްތެރި ްިމ ްމިސާލަކަްށ، ނޑުމެންްދެކެވެނީ. ުޅގަ

ްމަޖިލީހާއިް ްޚާްއޞަ ްރައްޔިތުންގެ ްވޯޓުދީފިން ނޑުމެން ްއަުޅގަ  1320ވޯޓުދީފިން،

ްއިންތިޤާލީް ްބާއްަވން ްމަޖިލީހެއް ްެއއްޮކށްލައިގެން ްމަޖިލިސް ރައްޔިތުންގެ

ްކޮންެމް ްރައްިޔތުންގެ ްިދވެހި ްއެއްކުރީ ްމަޖިލިސް ްޚާއްޞަ މަރުޙަލާގައި.

ްއިޞް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްވޯޓުދިނީ ްނިކުމެ ްރައްޔިތުްނެގްމީހަކު ލާުޙކުރަން.

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއެކަމަުކ، ްމެންޑޭޓެއް. ްވަކި ްމުޅިން ްއަދި މަޖިލިސް

ްދެމަޖިލިސްް ްތިެބެގން ްއެރޫުޙގައި ްކިޔާފައި ްޑިމޮކްރަީސޭއ ްހަމަ  1325މިތާނގައި

ް ްއޭގެތެެރއިން ްއެީއ29ްްއެްއކޮށްފައި ްެއމަޖިލިސް ްވަކިކޮށްަފއި މެންބަރުން

ްއޮންަން ްމަރުޙަލާގައި ްވޯުޓވެްސްޢިއްޒަތްތެިރްއިންތިޤާލީ މަޖިލިސްއެއްކަމަށް

ްވަރަްށް ްެއކަމަކު، ްހުށަހަޅައިފި. ްހުށަހެޅުންވެސް ްދެއްވައިފި. މެންބަރުން
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ްމެންބަރުންް ްމަޖިލީހުގެ ްަވޒީރުންެގ ްެވއްޖެ. ްމިކަްނ ްގޮތަކަްށ ޑިމޮކްރެޓިކް

ްތިއްބަވަިއގެްން ްމިތާ ްހަމަތަކުގެމަތީން ްބުނާ ްމިހާރު  1330ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްޑިމޮކްރެޓިކް.ްވޯޓުދެްއވަ ްއަްނ ްވަރަށް ްޑިޮމްކރަސީއެއްނޫން. ްެއއީ އިިފއްާޔ

ްރަހަެއްއް ްބޭނުންވާ ްއެމީހަކު ްިޑމޮކްރަސީއަކީ ްމިދަންނަވަނީ އެހެންވީމަ،

ްޙަޤީޤީް ްމިއީ ްެދއްކުމުަގއި ްާވހަކައެއް ްބޭނުންވާ ލެއްވުމޭ،

ްމެޖޯރިޓީން.ް ްއޮްތ ްއޭރަކު ްނިމިގެންދާންޖެހޭނީ ޑިމޮކްރަސީެއއްކަމަްށވަންޏާ

ނޑަކަްށްނޭނގޭްރާއްޖޭގެްަރއްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގަިއްއޮންނާީންމާދަ  1335މާްއަޅުގަ

ސިޔާސީްއެހެންްޕާޓީެއއްގެްެމޖޯރިޓީްކަންނޭނގޭ.ްއަޅުަގނުޑްއިޙްތިރާމާއެުކް

ްެއް ްދުވަހެއް، ްއޮންނަ ްމިމަޖިލީހުގައި ްެމޖޯރިޓީ ްއެޕާޓީގެ ބަލައިގަންނާނަން.

ްޑިމޮކްރަސީް ްއެއީ ްޯނންނާނެ. ްކަމެއް ްކުރާނެ ްއެބޭފުޅުްންމެޖޯރިޓީ. ގަިއ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެހެންީވމަ، ްތާއީދުކުރަންޖެހޭ. ްއަޅުަގނޑުމެްނ ނިންމާގޮތަށް

ްރައީްސ،ް ްޢިއްޒަްތތެރި ްއެބަޖެހެއޭ. ްނިންމަން ްއެބަ ްމިކަން  1340މިދަންނަވަނީ

ނަޑއަުޅްއާވް ްކަ ްގަިޑއެއް ްކޮންމެވެސް ްމަނިުކފާނު ްނިންމަވާއިރު މިކަން

ްނުކުތާގަް ްިނޒާމީ ްމިތެްއގަިޑއިރު ްވޯޓަކަްށްދެއްވާށޭ. ްއެހެންނޫނިއްޔާ އި

ްތިބޭނީ.ް ްދުަވސްތޯ ްކިަތއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނުކުާތގަިއ ްނިޒާމީ ނައައްަސވާ

ްނިންމަންްއެބަޖެހޭ.ްއެހެންވީމަ،ްމިވާހަކަްދަންނަވާލުމަށްޓަކަިއްޝުކުރިއްޔާ.
ް1345 

ް

ްޢިއްޒަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރ.އަތޮުޅެގ ްއާދެ، ްނުކުތާގެ... ްިނޒާމީ ްައޅުަގނޑު ތްތެިރްއާދެ،

ްފެށްޓެވުމުެގކުރީަގިއް ްވާހަކަފުޫު ްވަޙީދު ްޢަލީ ްވަޙީދު. ްޢަލީ މެންބަރު

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަްތތެރި ްމިހާރު ްމަޖިލީހުގައި ްދަންނަވާލާނަން. އަޅުަގނުޑ

ްއެދިވަަޑއިގަންަނވާ.ް ްމެންބަރުން ްދެފަހަރަށް ްެއއްފަހަރު ްނުކުތާ  1350ނިޒާމީ

މިހާރު.ްގައިމުްނވެްސްްތިންވަނަފަހަރުވެސްްއެިދވަަޑިއގަންނަވަންްކަންނޭނގޭ

ދެވަނަފަހަރަށްްމިހާރުްއެދިވަޑައިގަންަނވަމުންްމިދަނީ.ްމިޖަލްސާގައިްމިދަީން

ްއަދިް ްޤާނޫނީ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްދެންމެއަކު ްދެން ްމިވާހަކަ. މުޅިންވެސް

ްބޭބޭފުޅުންެގް ްއެހެން ްއެނޫންެވސް ްއަދި ްބޭފުޅުންނާއި ްދެއްެކވި ވާހަކަފުޅު

ްއަޅުަގނޑުމެ ްފުރުޞަތުްފަރާތްޕުޅުން ްއެުހމުގެ ްމިޯވޓަށް ްއިނގޭ ްއެބަ  1355ންަނށް

ްމަސްޢޫލިއްޔަތެްއް ްކުރަންޖެހޭ ްއަޅުަގނޑު ްޤާނޫނީގޮތުްނ އަޅުަގނޑަށް
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ްައޅުަގނުޑް ްޒިންމާެއއް ްައޅުަގނުޑގެ ްއެީއ ްއަދާކުރަންޖެހޭކަން. އަޅުަގނުޑ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމެންބަރުންނަށް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރު އުފުލަންޖެހޭ.

ްއެ ްމެންބަރަކުްމެންބަރުންނަށް، ް ްއަިދ ްއެހެންވީމަ، ނގިވަަޑިއަގންނަވާނެ.

ްއެއްެޗްއް ްބާރަށް ްއަދި ްދައްކަމުންގެންދާއިރު ނޑު ްއަުޅގަ ްމިވާހަކަ  1360އަދި

ނުޑް ްއަުޅގަ ްކަމެްއ ްކުރަންޖެހޭ ނުޑެވސް ްއަުޅގަ ވިދާޅުިވޔަކަްސ

ްދަންނަވަންެވްސް ްޫ ްއެްއޗެއް ްދަންނަވަންޖެހޭ ްއަޅުަގނުޑ ކުރަންޖެހޭނެ.

ް ނޑު ްއަޅުގަ ްވާޖިުބްޖެހޭނެ. ްއަޅުަގނޑުގެ ްބޭނުންވަނީ، ދަންނަވާލަން

ްމެންބަރުންް ްވާޖިުބ ްމެންބަރުންގެ ްއަދާކުރަންޖެހޭެނއޭ. އަޅުަގނުޑ

ްއޮތްް ްވިދާޅުވާން ްއެްއެޗއް ްދިމާއަށް ްއަުޅަގނޑާއި ްއެއީ  1365އަދާކުރަްއވާށޭ.

ްއެހެންވީމަ،ްއެހެްން ްނުކުރަމޭ. ްޤަބޫލެއް ްއަުޅަގނޑު ްއޮތްކަަމކަށެއް ޖާގަެއއް

ްޢަީލްނަހައްދަވާށޭ ްއާދެ، ްެއއްަޗކީ. ްއޮތް ްދަންނަވާލަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްެއއީ .

ްވަޙީދު،ްރ.އަޮތޅުގެްިޢއްޒަތްެތރިްމެންބަރުްވާހަކަފުޅުްކުރިައށްްގެންދަވާ.ް

ް

 1370ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް،ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް
ްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް1375 

ްވާހަކަެދއްެކވުން: ްގަާވއިދަްށްްރިޔާސަތުން ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަްތތެރި ްމެންބަރު، ޢިްއޒަތްތެރި

ްމަޖިލީހުެގް ް)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްއެދެން. ްހިތްތެވުން ޙުރުމަތްތެރިކޮށް

ްމަޖިލީހުގެް ްއާދެ، ްއެދެން. ްހިތްތެވުން ްޙުޫުރުމަތްތެރިކޮށް ގަާވއިދަށް

ކޮށްްހިތްތެވުންްއެދެންްއިނގޭތޯ.ްާއދެ،ްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދަށްްޙުޫުރުމަތްތެރި

ްއެއްފަަހރުްދަންނަވަންް  1380ގަާވއިދަށްްޙުޫުރުމަތްތެރިކޮށްްހިތްތެވުމަށްްއަދިވެސް

ްުކރިއަށްގެންަދާވް ްއާދެ، ްމަނިކު. ްމޫސާ ްމެްނބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ލ.އަތޮޅުގެ

ްޢަލީްވަޙީދުގެްވާހަކަފުުޅ.

ް

ް()ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން
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ް1385 

ްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްމައްސަލަޖެހިގެންމިއުޅޭ ްމިހާރު ްވޯޓަށ32ްްް`. ްހުށަެހޅުމަށް ްވަނަ

ްތިޔަބޭފުޅުންނަށްްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޙުއްޖަތަީކ ްމިދައްކާ ނުޑ ްއަޅުގަ ނޭހޭނެކަމަށް

ްއަދިްނުކުެރވުނަސްްމިީއްކަންްއޮތްގޮތް.ްމިހުށަހެޅުމަ ކަށްްޤަބޫލުކުރެވުނަސް

ްއިޤްތިޞާީދްސަރަޙައްުދެގް ވޯޓަކަށްްެނއެްއސެވޭނެ.ްއަމުދުންްދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްަދންނަވާލަދޭނަންް ްސަބަބުތައް ްތެޭރގައި. ްސަރަޙައްުދގެ ްސިޔާސީ  1390ތެރޭގައި

ްދަންނަވާލަނީ،ް ްފުރަތަމަ ްރަީއސް.ްއެންމެ 1998ްްޢިއްޒަތްތެރި 1ްޖަނަވަރީ

ްދުވަސްވި ްމިޤާނޫނުއަސާސީ ްތަޞްދީޤުކޮށްފަިއވާ ްގިނަކަމުންްގައި ެލްއ

ްބަދަލުތަކުެގް ްއަންނަމުންދާ ްދުނިެޔއަށް ްައއިސް ްބަދަލުތައް ްހެޔޮ ރާއްޖެއަށް

ްރާއްޖޭެގް ްކަމަށް. ްއިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ްޤާނޫނުއަސާސީ ސަބަބުން

ްއަލްއުސްާތޛުް ްރައީސުލްޖުޫުމްހޫރިްއާޔ ްލޮުބވެތި ްތިވިދާުޅވާ  1395ތިޔަބޭފުޅުން

ްވިދާޅުވެަފއިވާތީް ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ްޙަޤީޤީްމައުޫުމޫން ްެއއީ ވެ،

ްއެހެންވީމާ،ް ްހެދޭކަށެއް. ްއެހެން ްނެތް ްދެނެއް ވިދާޅުވުެމއްކަުމގަިއވާނަމަ

ޖޫންގައިްއިސްލާީމ9ްްއެވާހަކަްއެންމެްފުރަތަމަކަށްްކަމަށް.ްއެބައިްދިޔައީ.ް

ްދެް ްިމވިދާޅުވަީނ، ްމަރުކަޒުަގއި ްފެންނަނީ، ްއަޅުަގނޑަްށ އެަކކަްށްވަނަކަމަށް

ްވަިކްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެް ްގިނަެވގެން ްފުރޭނީ  1400މަޤާމު

ްއޮްމުއްދަތަކަޫަށްކަމަށް ްބަޔާންކޮށްަފއި ްމިސާލަކަށްްޤާނޫނުައސާސީަގއި ުތން

ް ްބަެއއް ްދައުރަށް.ްދުނިޔޭގެ ްދެ ްއަހަރު ްފަސް ްއޮންނާނެހެން ތަންތާނަގިއ

ްއަހަރުވެސް.ް ްހަތް ްއޮޭވކަންނޭނގެ ްހައަަހރު. ްތަންތާނަގއި ބައެއް

ްއެކަހަ ްދެދައުަރށް ްއެކަޫަަކްށްކޮންމެއަކަސް ލަގޮތަކަްށ

ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއް ްމުއްދަތު ްފުރޭނެ ްމަޤާމު  1405ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގކަމުގެ

ްދިމުޤްރާތީް ްމިހާރުގެ ްެއއީ ްހީވަނީ ްައޅުަގނޑަށް ްއޮތުން ބަޔާންކޮށްފައި

ްމިއަންނަނީ.ް ްސަބަބު ްނޭއްސެވޭނެ ްވޯޓަށް ްއެތަންކޮޅު. ްމިއަންނަނީ ނިޒާމު

ްއެއާް ްނިޒާމު. ްދިމުޤްރާތީ ްނުގަނެޭވެންމިހާރުގެ ްަވޑަެއއް ްއިދިކޮަޅކަށް އި

ްނިކަމެތިް ްރައީސަްށވެްސ ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭފުޅަކަށް. އެްއވެސް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްޚާއްަޞ ްއެހެނިހެން ްމިިތއްބެވި ްއަދި  1410އަޅުަގނޑަްށވެސް

ްމުއްދަތުް ްުފރޭނެ ްމަޤާމު ްަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ބޭފުޅުންނަކަށްވެސް.

ނޑަްށްހީވަނީްއެއީްމިހާުރެގްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްބަޔާްނކޮށްފައި އޮތުންްއަުޅގަ
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ްއެކަހަލަް ްމީެގުކރިން ްގުޭޅކަމެއްހެން. ްވަރަށްޮބޑަށް ްނިޒާމާއި ދިމުޤްރާތީ

ްމީާހް ްމިހިރަ ްމަޤާމުަގއި ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ްމިހާރު ްނެތީމަ ގޮތަކަށް

ްމިފިޔަވަޅުމަތީަގއިް ްކޮންމެހެން ްމިދެންނެވީ ނުޑ ްއަުޅގަ  1415މިތާނގައިހުރެ،

ްއެކަމަކުްކޮންމެހެ ްހުރިވާހަކަެއްއނޫން. ްއަރާ ްއިްސޓާކީނަށް ްބޫޓްތެރޭގައި ން

ް ްހުންނަތާ ްއޮތްތާނގަިއ25ްްމިމަޤާމުގައި ްކުރިައށް ްއަހަރުެވއްޖެ އަށް

މިކަހަލަްގޮތަކަށްްމިކަންްއޮތުމަކީްއަޅުަގނުޑގެްހިތުންްމިހާރުގެްދިމުޤްރާތީް

ްަރީއސް ްިޢއްޒަތްތެރި ްއެއީ ްކަމެއްޫނން. ްުގޅުންހުރި ނޭއްެސވޭނެްްނިޒާމާއި

ްދަންނަވާލަންް ްއަޅުަގނުޑ ްދެން ްނޭްއސެވޭނެ. ްއެހެްނވީމަކާ،  1420ގޮތަކީ.

ްސަަބބު.ް ްއެކަތި.ްނޭއްެސވޭނެ ްމުހިންމު ްއެންމެ ޖުލަިއ15ްްމިއުޅެނީ،ްމިއީ

2224ް ްމިއީ ްމިހާރު ްދުވަސްވަެރއްޯތއެއީ. ްކޮން ްބައްލަވާ.2228ްް. އޭ

ްތި ްއިޞްލާޙުކުރަްނ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ މަންނައަށްްމިބުނަނީ

ްވެސްޓަްން ްޑިމޮކްަރސީ. ްތިކިޔާ ްމިކިޔަނީ ްއިޞްާލޙު ފެނިވަޑަިއގަންނަަވއޭ،

ްއަްޚްތ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެްނބަރުްރިޔާޟްް ނުޑގެ  1425އުޞޫލުތައް.ްއަުޅގަ

ްޕްރެކްޓިސް،ް ްބެސްޓް ްިއންޓަރނޭޝަނަލް ްވިދާޅުވާހެން، ރަޝީދު

ޖާޑިްއުޞޫލެއްނޫން.ްްކޮމަންބެލިތް،ް)ކޮމަންވެލްތު(.ްއެތެރެފެންނަހެން.ްމިއީ

ްމަސްް ްމިކިޔާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްރީތިކޮށް ްބުނާަނމަ ްވަުރގަދަކޮށް ބިއްލޫރި.

ްކަންތަްއްއޮންނަންވާީނ.ް ްމިއުސޫޫޫލުންނޭ ްއަޑިފެންނަހެން. ްެއގޮތަށް ޓޭންކް.

ް  1430ޖުލައިްހިސާބަށް.15ްްއެހެންވެްއިޞްލާޙުްކުރަންްިމހުށަހަޅުއްވަނީއޭ.ްެއއީ

ްމި ްދެން ްަރއީސް، ްދަންނަވާލަނީއޭ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްސަބަބު ްނޭހޭނެ ްމި އޮތީ

ް ްހުންނަނީއޭ. ްޖަނަވ2228ްްަތަޢާރުޟުތައް ްއަހަރު ްވަނަ ގަިއ4ްްރީ

ް ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްަޞ 238ްްރައްޔިތުންެގ ްޖަލްާސގައި ނޫްނ2222ްްވަނަ

ްމެންބަރަށ238ްްް ްޢިްއޒަތްތެިރ ްއަޅުަގނޑު ްޖަލްސާަގއި. ވަނަ

ްދިވެހިރާއް ްފޮތަކީ ްމިޤަވާއިދު ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްދަންނަވާލަންއޮތީ  1435ޖޭަގއި

ްރަނގަޅަްށް ްވަރަްށ ްއެއްކުެރއްިވގޮތް ްމަޖިލިސް ްޚާްއޞަ ރައްޔިތުންގެ

ްަމއްޗަްށް ްފާސްކުރުެމއްގެ ްފާސްކުރަްއވާފަިއވާ ްމިމަޖިލީހުން ބަޔާންކޮށްދީ

ނޑުްދެންް ނިންމަވާފައިްއޮތްްނިންމުމެއް.ްއެހެންވީމަ،ްމިއާބެހޭގޮތުންްއަޅުގަ

ޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްދައްކާކަށްްނުޖެހޭނެ.ްމިއީްއިތުރަށްްވާހަކަެއއްްޢިއްް
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ްއެހެންވީމަ،ް ްއޮތްކަމެްއ. ްއެނގެން ްބޮުޑގޮެތއްަގއި ްފާޅުކަން ނަޑއެޅި  1440ކަ

ް 1ްްމިގަާވއިދުގެ ްމާއްދާ ްބުނާގޮތުްނ2ްްވަނަ ްމާއްާދގަިއ ވަނަ

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްމިހާރު ްއިޞްާލޙުކުރެވެނީ. މިޤާނޫނުއަސާސީ

ްތަކުރާރުކޮށް ްޤާނޫނުއަސާީސްްއިޞްލާޙުކުެރވެނީ. ދެންނެވިޔަސް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމަޖިލިސްެގ ްޚާްއޞަ ްރަްއޔިތުންގެ ްމިއީ އިޞްލާޙުކުެރވެނީ.

ްރިޔާސަތުަގިއް ްއިބްރާހީމް ްޤާސިމް ްިޢއްޒަތްތެިރްމެންބަރު ްއދ.ްގެ  1445ރައީސް

ްމިާއިއް ްބަލާއިރު ްއެހެންވީމަ،ްމިލިޔުމުެގްމަްއޗަށް ްވިދާުޅވި. އިންނަަވއިގެން

ްމިހާރު ްނޫނީްތަޢާރުޟުވާގޮތަށް ްުއުވނީއޭ. ްޤާނޫނުއަސާސީ ަވނީ.

ްޢިއްޒަތްެތިރް ްފާސްކުީރ ްިކޔަިއގެން ްުއވާލެވޭނޭ ްނުވަތަ އުވާެލވުނީއޭ.

ރައީސް.ްމިއީްކުީރގެްނިންމުން.ްކިހިނެއްތޯްމިއާއިްތަޢާރުުޟގޮތަކަށްްކަްން

ް ްތިއީ. ްކޮންކަމެއް ްމަޑުކުރައްާވ. .ުޫް ްދެން. ްނުހިނގާނެ.  2225ް1450ހިނގާނީ.

ް..ވަނަްއަހަރުްފެބްރުއަރީ
ް

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިހާރު ްމެންބަރު 4ްްޢިއްޒަތްތެރި ްހިނގައްޖ5ްްެމިނިޓް ްެވެގން މިނިޓް

 1455ްއިނގޭތޯ.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްއަޅުަގނޑުްޖެހޭްޕްރޫފްްދައްަކން.ްއަޅުަގނޑު...ްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް
 1460ްްްނ:ވާހަަކެދއްކެވުްޢަލީްވަހީދު

ް

ް

ްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރު...ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 1465ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްއަޅުަގނޑުްނިންމާލަނީއޭ.ްމާަލހެއްްނުކުރާނަން.ްްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް
ްްޢަލީްވަހީދުްވާހަަކެދއްކެވުްނ:
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ް

ް1470 

ްނިޓްްއިރުވެގެންްިހނގައްޖެްއިނގޭތޯ.ްނިންމާލަްއވާ.ްމ5ްިމިހާރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްެއމައްސަލަްޖެއްސީ.ްައޅުަގނުޑްމިއަދުްނިޒާމީްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް  1475ްނާދޭްއިނގޭތޯ.ްައޅުަގނޑު

ްއަޅުްްޢަލީްވަހީދުްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްފުރަތަމައިނުން ްނެގީ، ްމިކަމާބެހޭގޮތުްންނުކުތާ ްއެބަޖެހޭ ނޑު ގަ

ްހުރިހުރިހާްޤަރީނާއަކާއިްހެއްެކޫެއްްދައްކާްސާބިުތކޮށްދީ...
ް

ް

 1480ްނޫނޭްމިހާރުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު....ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްވިސްނޭަވރަށްއެހެންްބޭފުޅުންނަށްްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް
 1485ްޢަލީްވަހީދުްވާހަަކެދއްކެވުްނ:

ް

ް

ްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރު...ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް1490 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ްއަޚް ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ،

ނޑުޖެހޭ...ްްަކެދއްކެވުްނ:ޢަލީްވަހީދުްވާހަ ްމެންބަރުްޝާފިޢު،ްއިބްރާހީމްޝާފިޢުއަށްްވިސްނޭވަރަށްްއަުޅގަ
ް1495 

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރު...ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
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ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް1500 

ްަރއީސުލްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްއެކަކަށް ްގިނަވެގެްނ ްފުރޭނީ ްމަޤާމު ްއަހަުރެގ5ްްޖުމްހޫރިއްާޔގެ

ްބޮޑަްށްްްޢަލީްވަހީދުްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްހަމަތަކާއި ްދިމުޤްރާތީ ްސަބަބު ްއޮުތން. ްދެދައުރުކަމަށް ރިޔާސީ

ްރަނގަުޅވާނެކަމަްށް ްގެނައުން ްމިބަދަލު ްފެންނާތީ ްމިގޮތަްށކަމަށް ގުޅެނީ

ްއޮތްއި ްމިހެން ްއެއްޗެްއ ްމިހުރިހާ ްމިމަޖިލިސްްފެނުން. ްމިީއ ރު،

ްލޮބުވެިތް ްތިވިދާުޅވާ ްތިބޭފުޅުން ްރާއްޭޖެގ  1505އެްއކުރަްއވަިއ

ްރަސްީމް ްއެމަނިކުާފނުގެ ްފޮނުްއވެިވ ްމިމަޖިލިސްއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްއެހެންވީމަ،ް ްނެތް. ްމައްސަލައެްއވެސް ްހަމަތަކުގެމަތީން. ްޤާނޫނީ ލިޔުން

ްޤާ ްމިއަންނަނީ ްތަޢާުރޟުވުން ްއެއްޗަާކއި ްއުވާާލްމިހުރިހާ ނޫނުއަސާސީ

ްދެއްކީމަ.ްރައީްސް ްހުންނަްވާހަކަ ްއެމީހާ ްގިަނކޮށް ވާހަކަ.ްދެދައުރަްށވުރެން

ްއުޭޅް ްމިދަްނނަވަން ްައޅުަގނޑު ްޮއތްއިރުަގއި ްމިހެން ްއެއްެޗއް  1510މިހުރިހާ

ްމީގެް ްދެން ްމިސަބަބުތަކާހުރެ. ްނޭއްސެވޭެނއޭ ްމިއިޞްލާަޙކަށް ވާހަކަައކީ،

ްއަމިއްލަގޮ ްައޅުަގނުޑގެ ްނުަލިއްއިތުރުން ްލިއުަމކާއި ްއެްއވެްސ ތުން

ްހަމަް ްނުލައި ްިލއުމަާކިއ ްފަސޭހަވަނީވެސް ްޙަޤީޤަތުަގއި އަޅުަގނޑަްށ

ްދަންނަވަން......
ް1515 

ް

ްދެންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިށީނދެވަަޑިއަގންނަވާ. ްއިތުރުޫުެވއްޖެ ްހަމިނެޓްއިރަށްވުރެން މިހާރު

ްއިށީނދެވަް ްނޭރުވޭނެ ްނޫން ްނޫން ްއާދެ. ޑަިއގަންނަާވ،ްނޭރުވޭނެ

ްއާެދ،ް ްއިށީނދެވަަޑއިގަްނނަވާ. އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ،

ްނާފިޒް.ް ްޢަބްދުރަޝީދު ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި  1520ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްކަންބޮޑުވެއްޖެ.ްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްބޮޑަްށ ްވަރަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސް. ްޝުކުރިްއޔާ ްއާދެ،

ްްުދރަީޝދުްނާފިޒްްޢަބް ްރަީއްސ ްޢިްއޒަތްތެރި 32ްްސަބަބަކީ ްމާއްާދ، ްމާއްދާއަްށ35ްްވަނަ  1525ްަވނަ
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ްއެަކްންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްމަސައްކަތްޕުޅުކުަރްއވާ ްައއްަސވަން ވޯޓަކަށް

ްމަޖިލީހުގައިް ްއަުޑގަދަކުރެްއވުާމއި ްމަޖިލީހުގައި ްގެންދެޭވގޮެތއްނުވި. ކުރިއަށް

ްނުކުތާ ްކުރިއަްށްނިޒާމީ ްމިކަންަތއް ްގުިޅގެން ްނެންގެވުމާއި ތައް

ްބަހުސެއްް ްއެއްެވސް ްމިހާރު ްޔަޤީނުންވެސް ްހަމަ ްމިއުޅެނީ. ނުގެންދެިވގެން

ްރައީްސް ްިޢއްޒަްތތެރި ނޑަށް ްއަުޅގަ ްޔަޤީން ްނެތީމަކަން ްބަހުސެއް  1530ނެތް.

ްމަސައްކަތްކުެރްއވީ.ް ްައއްަސވަން ްވޯޓަށް ްމިމާއްދާއަށް ްތިނިންމެވީ މިހާރު

ްކަމެއްކަމަްށްއެހެން ްޖާަގއެްއއޮްތ ްކުރަން ްބަހުސެއް ްމިހާރު ްމިއީ ވީމާ،

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއެހެންވީމާ، ްެއްއގޮތަކަްށވެސް. ްނުފެނޭ އަޅުަގނަޑކަށް

ްޤާނޫނީް ްއަތޮުޅތަކުން ްއެކިެއކި ްރާއްޖޭގެ ްމިތިބީ، ްއައިސް މިތަނަށް

ްހައިސިއްޔަުތް ްޤާނޫނީ ްމެންބަރުންނެކޭ ްައއި ްޮހވިގެން  1535ހައިސިއްޔަތުން

ްއެްއވެްސްލިބިގެ ްމެންބަރުންނެކޭ ްޢައްޔަންކުރާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ން

ްޮހވުނީމަް ްޤާނޫުނއަސާީސއެއް ްއާ ްނޯންނާނެ.ްއެހެން ްމަޖިލީހަކު ްމި ތަފާތެއް

ްމިތާް ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްޙަޤީޤަތުގަިއ ްކުރާނީ. އެކުރަންާވކަމެއް

ްމިތާ ްމީހުންނަކަށްވެސް ްައއި ްއިންތިޚާބުވެގެން ްވަންޏާ ުކްނުތިބެވޭކަމަށް

ްމާބޮޑަްށް ްެއއްގޮަތކަށްެވސް ްމިކަމަީކ ްއެހެްނވީމާ، ްއިނގޭތޯ.  1540ނުތިބެވޭނެ

ްތިބޭފުޅުންވެްސް ްޖެހޭނެ. ްކަންބޮޑުވެަވޑަިއގަންނަވަން ތިބޭފުޅުން

ްވަންޏާް ްބޭނުންވާކަމަްށ ްަތބާޫާވާން މިޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްއެޤާނޫނުއަސާީސގައިްހުރިްކަްނތައް.......
ް

ް1545 

ްގަާވއިދަށްްޢިްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރުން ްިޢްއޒަތްތެރި ްމެންބަރުން، އްޒަތްތެރި

ްޙުޫުރުމަތްތެރިކޮށްްހިއްތަވަިއެގން.......ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް1550 

ްފުންކޮްށްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްދޭެތރޭގައި ްމާއްދާތަކާއި ްހުރި ްޤާނޫނުއަސާީސގަިއ ްވަންޏާ

ްމިތިބީްްދުްނާފިޒްްޢަބްުދރަޝީް ްވަދެވިފައި ްމިތަނަށް ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްވިސްނާަވޑަިއގަންނަވާ.
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ްޤާޫާނޫުނއަސާީސއަކުްންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއޮތް ްފާސްކޮށްފައި ްރަްއޔިތުން އަމިއްލައަށްޯތްނޫނީ

ލިބިދޭްބާރުންްވަދެފައިތިބިްަބއެއްތޯ.ްހަމަހަމަްެއގޮތުންްބަާލއިރުްވަެދވިފަިއް

ްއި ްބައެއް ްވެއްިޖއްާޔްތިބި ްހަޔާތްކުަޑވާން ްއެހެންވީމާ،  1555ނގޭތޯ.

ްޭބނުންވެއްޖިްއޔާް ްވާހަކަަދއްކަން ްހަޔާްތކުޑަވާެނ، ނޑުމެްނވެސް އަޫަުޅގަ

ްވާަހަކް ްފާޑުފާޑުގެ ނޑުމެންނަށް. ްއަޅުގަ ްދަްއކާލެޭވނެ ްވާހަކަވެސް މޮޅަށް

ް ްމިހާރު ްރައީސް، ްޢިއްަޒތްތެރި ްނެތް. ްމާއްދާ،32ްްދައްކަވާެނކަމެއް ވަނަ

ްވަނަްމާއްދާ....35ްްއްދާްވަނަްމ32ްާ
ް1560 

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރުން، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރުން، ޢިއްޒަތްތެރި

ްކުރިއަްށް ްވާހަަކފުޅު ްއެއުސޫލުން ްމެންބަރުން، ްޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން،

ްމުޙަންމަދުް ްމެންަބރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްއާދެ، ްއެދެން. ނުގެންދެވުން

 1565ްޝީދު.ްނަ

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއަޅުަގނޑުމެްންްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްމިހާރު ްރައީސް. ްިޢއްޒަްތތެރިޫި ްޝުކުިރއްޔާ ްއާދެ،

ްއެހެންވީމާ،ްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްމިކަުމގައި. ްދިޔައީ ްމިވޭތުެވގެން ްދެދުަވސް  1570ގާތްަގނޑަކަށް

ްއަޅުް ްރައީސް ްޢިްއޒަތްތެރި ްދެދުވަހުވެސް ްއެދެޭވްވޭތުވެިދޔަ ނޑުމެންނަށް ގަ

ްނުފެނޭް ްައޅުަގނޑަކަށް ްއެހެންވީމާ، ްނާދެވުނު. ްހަމައަކަށް ނަތީޖާއަކާއި

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްމިގެންދާގޮތުން ްޖަލްސާތައް ނޑުމެްނގެ ްއަޅުގަ މިހާރު

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއެހެންވީމާ، ްކަމަކަށްވެސް. ްއާދެވިާދނެ ްހަމައަށް ނަތީޖާއަކާއި

ްނެތްކަންނޭނގެ ްމާަނއެްއ ްފަުހެގްްރައީސް، ްއިްނޓަވަލް ްޖަލްާސގެ  1575މިއަުދގެ

ްއަޅުަގނުޑް ްއެހެން ްކުރާކަށް. ްޖަލްސާ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ވަގުތުަތކުަގިއވެސް

ްމިާތް ްއައިސް ްއާދެވިދާނެ. ްޖަލްސާއަށް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ މިދަންނަވަނީ

ނޑުމެންްކޮމްޕްރޮމައިޒިންގްސިުޗޭއޝަނަކަށްްދާންް ވާހަކަދަްއކާްއަދިްއަުޅގަ

ްމަގުތަށްވެ ނޑަްށްހުރި ްއަުޅގަ ްދާނީކަމަްށ ްބަންދުވެގެން ްއިތުރަްށ ސް

 1580ފެންނަނީ.ްއެއްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަކާއިްއަނެއްްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރަކާިއް
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ްހަނިވެގެންދާން.ް ްމަޑުަމޑުން ްގުޅުްނވެސް ްުކޑަުކަޑ ްއޮތް ދެމެދުގައި

ްމިހާރުް ްދަންނަާވނީ، ނޑު ްއަުޅގަ ްބަލާއިރުަގިއ ޤާނޫނީގޮތުން

ްނުރަސްމީްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްާވނީ ްގޮަތކަށް ްރަނގަޅު އެންެމ

ނޑުމެންަނށްްކޮންމެވެްސް ބައްދަލުވުންތަެކއްގެްތެެރއިންްއަނެއްާކވެސްްއަުޅގަ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްދެވޭތޯ ްހަމައަށް ްކޮންކްލޫޝަނަކާިއ  1585ކަހަލަ

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި މަސައްކަތްކޮށްިފއްޔާހެން.

ްމި ްއުނދަގޫ ްވަރަށް ްއެހެންވީމާ،ްވާހަކަދަްއކަން ްމިމަޖިލީހުގެ، ހާރުވެސް

ނޑަށްްޤަބޫލުކުެރވެނީްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް،.... ްމިހާރުްއަޅުގަ
ް

ް1590 

ްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރުން، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރުން، ޢިއްޒަތްތެޫެރި

ްައޑުައްއސަވަޫަންެވސްް ްވިދާުޅވާއިރު ްއެއްެޗއް ްމެންބަރުން މެންބަރުން،

ްނިންމާލަންޖެހޭނީްނު ްޖަލްާސ ނޑު ްއަުޅގަ ްވަންާޏ ތިއްބެވޭކަމަށް

ްނެތްް ްެނގޭކަެށއް ްވޯެޓއް ްނެތް، ްމާނައެއް ްއެްއވެްސ ްދެން އެހެންނޫންތޯ.

ްމިގޮތަްށް ްދެން ްނުދެްއވާ. ްފުރުޞަތެއް ްދައްަކާވކަށް ްވާހަކަފުޅު  1595މެންބަރުން

ްމިޖަ ްދަންނަވަންޖެހޭނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްކޮންމެހެން ްވަންޏާ ލްސާްގެންދެވޭކަމަށް

ްމިއީކީ،ް ްެދން ްނެތޭ. ްބޭނުމެއް ްގެންިދުއމުގެ ްކުިރއަށް މިގޮތަށް

ްމިތިީބް ްއައިސް ްމަޖިލީހަށް ްޚާއްޞަ ްރައްޔިތުންގެ ްމިތަނަށް އަޅުަގނޑުމެން

ްއަރާރުންވުމުެގް ްވާހަކަދައްާކ ްހިތްހަމަނުޖެހޭ ްބޭފުޅަުކ ްއަނެއް އެއްބޭފުަޅކު

ްނިން ްޤާނޫނުއަސާީސ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނޫން.  1600މުމުގެްނިޔަތެއްަގެއއް

ްއެދެްން ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްމިތިބީ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ މަސައްކަުތގައި

ްައޅުަގނުޑް ްނަހައްދަވާށޭ ްއެހެން ްހަމަ ްައރިހުން ްމެންބަރުންގެ ޢިއްޒަތްތެރި

އެްއގޮތަކަްށވެސްްވާހަކަފުުޅްދެއްެކވުމަށްްފުރުޞަތުްދެްއވާފަިއްެއވިދާޅުަވްން

ްއަެނއް ްވިދާުޅވީމަ ްެއއްެޗއް ްވިާދޅުވީަމްްބޭނުންފުޅުވާ ްެއއްެޗއް ބޭފުޅަކު

ްއެބަޖެހޭ.ް ްނިންމަން ްމިމަސަްއކަތް ނޑުމެން ްައުޅގަ ްނިންމާފަިއވެސް  1605އެގޮތަށް

ްމިދެންްވަރަްށްދެރަކަމެއް،ް ްވަންޏާ އެހެންވީމާ،ްމަަސއްކަތްްނުނިޭމނެކަމަށް

ްގަާވއިދާިއް ްެއްއގޮތްާވގޮތުގެމަީތން ްއުޫސލުތަކާއި ްކޮންމެހެންވެސް ހަމަ

ް ްއެބަޖެހޭ.ްއެްއގޮތްާވގޮުތގެ ްނިްނމަން ްމަަސއްކަތް ނޑުމެން ްއަުޅގަ މަތިން
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ްޤާނޫނުއަސާސީް ްރައްޔިތުންނަށްޓަކަިއ ްވިދާޅުވަީނ ތިބޭފުޅުން

ްމިއަުދް ްބޭނުންތެރިކަމެކޭ. ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް  1610ނިންމައިދިނުމަކީ

ްއަިދް ްއޮންނަންޖެހޭކަން. ްބާބެއް ްއިންތިޤާލީ ްނިންމައިފީމު އަޅުަގނޑުމެން

ްޕީރިއަް ްއެްއޗެްއކަން.ްޓްރާންސިޝަނަލް ްއޮންނަންޖެހޭ ޑަކީ

ްެއީއް ްމިއިޞްލާޙުތަކާއެީކަގއި ްޤާނޫނުއަސާސީން ްދިޔަ އިޞްލާޙުކުެރވެމުން

ްއިޞްލާޙުެވް ްޤާނޫނުއަސާސީކަމަށްިވޔަްސ ްމުޅި ްއަދި ބާބަކުންކަމަށްވިޔަސް

ްއެީއް ްޢަމަލުކުރުން ްގޮތްތަކަކަށް ްޢަޫަމަލުކުރަންޖެހޭ ްމި ްދެން  1615ނިމުމުން

ނޑައަޅަންޖެހޭްަކނަޑއެޅުންތަެކްއްއެބައޮްތކަންްްއަޅުަގނޑުމެންްކުރަންޖެހޭ ކަ

ްދަންނަވާލަންް ްައޅުަގނުޑ ްއެހެްނވީމާ، ްޤަބޫލުކުެރވޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ް ްއޮތް ްއިންތިޚާޫާބުކުރުމަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްފުރަތަމަ 12ްމިއުޅެނީ،

ްފަހުންް ްއޭގެ ްވާހަކަ. ްއިންތިޚާބުގެ ްބާއްވަްނޖެހޭ ްކުރިން އޮކްޓޯބަުރގެ

ްދުވަެހއްެގްރައްޔިތު ްވަކި ްަކނަޑއެޅި ްވާހަކަ ްއިްނތިޚާބުގެ ްމަޖިލީހުގެ  1620ންގެ

ނޑައެޅުމަީކްހަމަްރައްޔިތުންްބޭނުންވާނެްކަމެއްކަަމށްްހީކުރަމުންް ކުރިންްކަ

ނޑަްށް ްވޯުޓްއަޅުގަ ްއެކަމަްށވެސް ްއެކަމަކު ްދަންނަވާީލ. ްެއވާހަކަ އަޅުަގނޑު

ްދަންނަވާް ނުޑ ްއަުޅގަ ްދެން ްނުވި. ްދިމައެްއ ްމިހާރުްނެގޭގޮަތކަށް ލާނީ،

ނޑުް ްއަޅުގަ ްޖެހުނީމަ ްއަުރވަން ްހުސްަވގުތުކޮޅު ްމެންބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްފުރުޞަތެއްް ްކޮންމެެވްސ ްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެޫެރި  1625މާލޭގެ

ްދެންް ްމިހާރު ްނަޝީދަށް. ްމުޙަންމަދު ްއެހެންނަމަެވސް، ްދެން އަރުވާނަން

ޖެހުނީމަްއަޅުަގނޑުްމިވަގުުތްއަޅުަގނޑުްމިަވގުތުްހުސްަވގުުތކޮޅުްއަރުވަންް

ް ނޑާލާނަން. ްމެންބަރުނ4:32ްްްމެދުކަ ްިޢއްޒަތްތެިރ ވާއިރު

ްހުސްވަގުުތކޮުޅް ނޑު ްއަޅުގަ ްދަންނަވަމުން ްއެދި ވަަޑއިގެންެދއްވުން

 1630ްއަރުަވއިފިން....

ް

ް]ށ16:33ްްނ16:22ްްްއިންޓަވަލްް[

ް

ްއިށީނދެަވޑަިއގެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނިޑކޮޅުތަުކަގއި ްމިހާތަނަށްްގޮ ްާއދެ، ްއެދެން. ންދެްއވުން

ްމެންބަރުންނަށ62ްްް ްިޢއްޒަތްތެރި ްއާދެ، ްވަަޑއިގެންެދްއވައިފި.  1635މެންބަރުން



 60 

ްކަންތަްއް ްއެުހމުގެ ްޯވޓަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިހާރު އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ްހުިރް ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްމެންބަރުން ްބާބާބެހޭގޮތުން ްއިންތިޤާލީ މިއޮތީ

.ްއެހެންނަމަވެސް،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާތައްްފާހަގަކުރަްއވަމުްންހުށަހެޅުންތަކަށް

ނޑަށްްފުރުޞަތެއްްދެވޭތޯ،ްދެމުންްމިގެންދަނީ.ް ގެންދަވާތީ،ްއެކަމަށްްއަުޅގަ

ްކިާހހިސާބަކުންބާޭއް ްއަންނާނީ ްމެެދއް ްކޮޅެއް ްދެން ްމީގަ ްއެކަމަކު،  1640ދެން

ްޢިއްޒަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްދެން ްއެހެންނަމަވެސް، ްހިތަށްއަރާ. ތްެތިރްއަޅުަގނުޑ

ްޢިްއޒަތްތެިރް ްގެ ްގދ. ްއާދެ، ްބަލާނަން. ްފުރުޞަތުދެވޭތޯ މެންބަރުންނަށް

ްމެންބަރުްޢައްބާސްްއިބްރާހީމް.ް

ް

 1645ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްދަންނަވާީލްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްނުކުތާއަކަްށ ްިނޒާމާބެހޭ ްއަުޅަގނޑު ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއޭރުަގއިްމަޖިލިސްގައިްިނޒާމާބެހޭްކަންތައްތަކެްއ،ްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދާއިްްޢައްާބސްްިއބްރާީހމްް

ްއެހެންނަމަވެސް،ްް:ވާހަކަެދއްެކވުން ްހީކޮށް. ްދަންނަވާލާނަމޭ ްެއވާހަަކ ްތަފާތުެވގެންދާތީ އެއާ

 1650މިހާރުްއެފުރުޞަތުްހިނގައްޖެ.ްއެއީްއަޅުަގނޑުްދެޭކގޮުތގައިްމިްމާއްދާތަްއް

ް ްމާއްދާތަކަށް ްމި ްފުރުޞަތުގަިއްހުށަހެޅި ްދެއްިވ ވާހަކަދެއްެކވުމަށް

ް ްދެްއވި ްމީހަކަށް ްކޮންމެ ްވާހަކަެވްސ12ްްއަޅުަގނޑުމެން މިނެޓްަގއި

ްނެގުމުެގް ްވޯޓު ްދައްަކވާފައި.ްމިހާރު ްމީހަކުވެސް ްކޮންމެ އަޅުަގނޑުމެްނވަނީ

ްއެްއޗެއްޯތް ްހުށަހެޅިާދނެ ްމި ްަވކާލާތުކޮށް ްިމއާދޭތެރޭަގއި ްދެން ހިސާބުގައި

ްނޫންތޯ ްހީވަނީްނުވަތަ ްއަުޅަގނޑަށް ްއެއީ ްކުރުން ްއެކަންތަްއ .1655 

ްކަމެކޭ.ް ްގެންދެވޭ ްޚިލާފަޫަށް ްގަާވއިދާއި ްމިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްބައެއްބޭފުޅުްން ްދެއްވީަމ ްފުރުޞަތު ްއެ ްމަނިކުފާނު އެހެންނަމަވެސް،

ްއެަބއޮްތ.ް ްެއއްެޗއް ްދަންނަވާލާނެ ނޑުވެްސ ްއަުޅގަ ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަނީ.

ހޭްނުކުތާްޙަޤީޤަތުގައިްނެގީ،ްހަމަްމިތާނގައިްބަޫަެއްއްއަޅުަގނޑުްނިޒާމާބެ

ްމާއްދާް ްެއއްެސވުމަށް ްވޯޓަށް ްރިޔާސަތުން ްއަޑުގަަދކުރަްއވާ  1660ބޭފުޅުން

ްުއޅުއްިވގެންދިަޔް ްއެހެން ްވިޔަނުދީ ްެއކަންވެސް ްއުުޅއްވީާމވެސް ވިދާޅުވާން

ްދަންނަވާލަން. ްއެވާހަކަ ްނުކުތާއެްއގޮތުން ްނިޒާމާބެހޭ ްއެހަމަ ްވަގުެތްއގައި

ްވާހަކަާއެއީކް ްދައްކަާވ ްބޭފުޅުންވެސް ްެއހެން ްއެހެންނަމަވެްސ، އާދެ،
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ނޑުްޤަބޫލުުކރާގޮތުަގއިް ނޑަށްްއަުޅގަ 32ްއަޅުަގނޑުްދަންނަވާލާނަން.ްައޅުގަ

ްެއއްެސވޭނެ.ްސަބަބަކީް ްވޯޓަށް ްމިހާރު ްހުށަހެޅުއްވުމަްށވެސް  1665ަވަނ32ްްވަނަ

ްައޅު ްކަންތައްތަޫަަކކީ ްބަޔާްނކުރާ ްމި ްމީެގްހުށަހެޅުއްވުމުަގއި ަގނޑުމެން

ް ްޖުޑީޝަލ33ްްްކުރިން ްކުިރން ްއޭގެ ްއަދި ްފާސްކޮށް ްހުށަހެޅުްނ ވަނަ

ްފާސްކުރުންތަކަްށް ްފާސްކުރި ނޑިޔާރުންނާބެހޭގޮތުންވެސް ްފަ ކޮމިޝަނަށް

ްގާޫާއިމުކުރުމުގެބަިއް ްޢަދްލުއިންސާފް ްއަދި ްބަޔާއި ްޤާނޫނުހަދާ ބަލާއިރުަގއި

ްފެށި ްޢަމަލުކުރަން ްޤާނޫނުއަސާީސއަށް ްމި ްއެކަންކަްންއަލުން  1670ގެްނ

ްބުނުން.ް ްބުނާ ްތިބޭނޭ ްމީހުން ްތިބި ްމިހާރު އިންތިޒާމްކުެރވެންދެން

ްތިއްބެވޭޭން ްބޭފުޅުންަނށް ްިތއްބެވި ްބައި ްހިންގުުމގެ ްދައުލަތް ހަމައެގޮތަށް

ްތެރޭަގިއް ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ްދެން ްމިއުޅެނީ. ްބުނަން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ބުނަން

ުއވާލާހިސާބުންްއެބޭފުޅުްންްގެްޤާނޫނުއަސާސ1998ްީނުކުންނަްސުވާލަީކ،ް

ްއެބޭފުޅުންނެްއް ްއެހެންވީމާ، ްގެއްލުީނއޭ. ްބިންގާ ްހެދިފައިވާ  1675ތިއްބެވުމަށް

ނުތިއްބަވާނޭ.ްއެހިސާބަކުްނެވސްްނުތިއްަބވާނޭ.ްައޅުަގނޑަްށްހީވަނީްއެހެންް

ނުޑމެންގެްބިންާގް އަޅުަގނޑުމެންްއެްޤާނޫުނއަާސސީްއުވާލާހިސާބުންްއަުޅގަ

ްހަަމްގެއްިލއްޖެކަމަށްވަން ްޤާނޫނުއަާސސީވެސް ްއަލަށްހަދާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ޏާ

ްޤާނޫނުއަސާސީންް ްއޮތް ްމިހާރު ްއެސަބަބަކީ ްނުވާނެ. ޤާނޫނުއަސާސީައކަށް

ްއެް ްމަޖިލީހަކުން ްހޮވިފަިއއޮތް ްއިްޚތިޔާރަކުން ްދޭ  1680އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްހެދޭް ްހަމަތަކުގެމަތީން ްޤާނޫނުއަސާސީގަިއވާ ްއޮތް ްމިހާރު ްހަމަ މަޖިލީހުން

ްމަތީްންޤާނޫނު ްހަމަތަކުގެ ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްއޮތް ްމިހާރު އަސާސީަގއިެވސް

ތަޞްދީޤުކުރެިވގެންްޤާނޫނުއަސާސީއަކަްށވާްޤާނޫނުއަސާސީ.ްއެހެންވީމާ،ްެއް

ްެގއްިލެގންދާކަމަށްވަންޏާް ްހުރިހާކަމެއް ްއެާއގުޅޭ ްެއއްެޗއްގެ އުިވގެންދާ

ްމައްސަލައަކަްށވަނީ.ްއެެހން ްބޮޑު ްވަރަށް ްދެންހަމަ  1685ވީމާ،ްއެހެންްއެހިސާބުން

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްޤަބޫލުކުރޭ. ްއެންމެންވެސް ްއަޅުަގނޑުމެްނ ނުވާނެކަމަށް

ްހަމައެހެންމެް ްކުރަން. ްއެހެން ްއެކަންތައްަތއް ްފާސްކޮށްގެން ްމިހާރު މިތިބީ

މިހާރުްއޮތްްރައްޔިތުންގެްމަޖިލިސްްދެމިއޮންނާނެކަމަށްވެސްްއަޅުަގނޑުމެްން

ށްވަންޏާްެއްމަޖިލިސްގެ،ްމިހާރުްއޮްތްހަމަްނިންމައިގެންްމިތިބީ.ްއެެހންކަމަ

 63ް1690މަޖިލިސްްއޮންނާނީްއެްމަޖިލިސްްއޮތްގޮތަށްްމިހާރުގެްޤާނޫުނއަސާީސގެް
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ވަނަްމާއްދާްއެްއޮްތގޮތަށްްެއުކލެވިގެްނވާްމަޖިލިސްްއޮންނާނި.ްއެހެންވީމާ،ް

ްވިސްނާއިުރަގިއް ްހަމަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަޫަންތައްތަކަށް މިހިރަ

ްކުރިމަތީް ްހުށަހެޅުމަކީްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއޮްތ ްހުށަހެޅިފައި ްއޮތް، ގަިއ

ްއެއްެޗއްކަމަްށް ްއެހެންޖެހޭނެ ްވޯޓަށް ްހަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނުޑް ްއަޅުގަ ްައދި ްދަންނަވާލި. ްއެވާހަކަ ްފެންނާތީ  1695އަޅުަގނޑަްށވެސް

ްވޯޓަްށް ްނޫނޭ. ްެއއްެޗްއވެސް ްއެހޭނެ ްވޯަޓށް ްހަމައެކަނި ދަންނަވާނީ

ްެއހެންނޫނީވިއްާޔްއައްަސވަންޖެހިވަަޑިއގަންނަވާެނވެ ްސަބަަބކީ ްެއްއޗެކޭ. ސް

ް ްމި ްެއއްކަޫަަލ ނަޑނާޅާކަމަށްވަންޏާ ްކަ ްވަިކގޮތަކަްށ ވަަނ34ްްމިބާބުގައި

ް ްއެއޮތް ްފާސްކުރިއިުރގައި ްމިކަނ2ްްްފާސްކުރުން ްުމްއދަތަށް އަހަރުދުވަހުގެ

ްމިކަންތަކަްށް ްއެބަޖެހޭ ްއަުޅަގނޑުމެން ްއެހެންވީމާ، ްހިނގައިދާނެ.  1700ދެމިގެން

ްހަމަޖައްސަންްްގޮތްތަެކއް ްމިކަން ްއެޫެޫެހެންވީމާ، ނޑައަޅަްނ. ްކަ އެބަ

ްކަމެކޭ.ް ްޖެހިވަަޑއިގަްނނަވާނެ ްކުރައްވަން ްމިކަންތައްތަކަީކ އެބަޖެހެއޭ.

މިކަމުގައިްފެިނވަަޑއިގަންަނވާްބޭފުޅުންްވޯޓުދެްއވާފަިއްފެނިަވޑައިުނގަންނަާވް

ނޑުމެންނަ ްއަުޅގަ ްހީވަނީ ނޑަްށ ްައުޅގަ ްވޯޓުނުދެްއވުމުން ްމިކަންްބޭފުޅުން ށް

ްއެީއް ްނިންމެވުން ްމިކަން ްެއނޫންގޮތަކަށް ްގޮެތއްހެން.  1705ކުރެވިދާނެ

ްނޫންހެން.ް ްކުރެވޭނެަކމެއް ްމިހާރު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްހީވަނީ އަޅުަގނޑަްށ

ްއެހެންވީމާ،ްެއވާހަކަްދަންނަަވންްއަޅުަގނޑު.ްުޝކުރިއްާޔ.ް
ް

ް

 1710ްިރްމެންބަރުްޙުސައިންްރަޝީދުްޙަސަން.ްއާދެ،ްތ.ްއަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ް`.ްއާދެ،ްައޅުަގނޑުެމންްމިހާރުްސުވާލުކުރަމުންްމިދަނީްހުށަހެޅުންްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް

ްރައްޔިތުްނެގ32ްްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމައްސަލަިއަގިއ ްމި ްނޫންތޯ. ްއެހިދާނެތޯ ްވޯޓަްށ  1715އަށް

ްކޮމިީޓެގްްޚާއްޞަ ްޑްރާފްްޓކުރާ ްދިރާސާކޮްށ ްކޮމިޓީ، ްޤާނޫނީ މަޖިލީހުގެ

ްރައީސްއަްށް ްމަޖިލީހުގެ ްފޮނުވި، ނުޑމެންނަށް ްއަޅުގަ ްޕެނަލުން ޤާނޫނީ

ްނުވަަތް ްތަޢާރުޟުވާ ްއުސޫލީގޮތުން ްމިއޮްނނަނީ ްހުށަހެޅުމުގައި ފޮނުވި
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ްވަނ32ްްަޤާނޫނުއަޫަސާސީގެްރޫޙާްޚިލާްފވާކަމަށްްފެންނަްހުށަހެޅުމެއްޮގތުގަް

ްމިހާރުް ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްމިބުނަނީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދެން  1720ހުށަހެޅުމަކީ.

ވަނަްހުށަެހޅުން.ްޭއގަިއްއެަބއޮތޭްމިބާބުަގއިްވަިކގޮތަކަްށ34ްްފާސްކޮށްފީމޭް

ްޢަމަލުކުރަންް ްޤާނޫނުއަސާސީްނ ްމި ްފިޔަަވއި ްކަްނކަން ނަޑއަޅާފަިއވާ ކަ

ޤާޫނނުއަސާސީަގިއްްައހަރުދުވަހުގެްތެރޭަގއިްމ2ްިފަށާތާްއެންމެްގިނަެވގެންް

ްނިންމާް ްއިންތިޚާުބކޮށް ްނުވަތަ ްޢައްޔަންކޮށް ްމީހުން ްމަޤާމުތަކަށް ވާގޮތަށް

ްިމް ޫައްަސސާތައް ްމުއަ ްބުނެފަިއވާ ްޤާނޫނުއަސާީސަގއި ްމި  1725އަދި

ްޤާނޫނުތަްއް ްނުވަަތ ްއުފައްާދ ްބުނެފަިއވާގޮތަްށ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ް ްއެހެންވީމަ، ްުދވަހުގ2ްްެނިންމަންޖެހޭނެކަމަށް. މުއްދަތެްއްްއަހަރު

ް ްއެހެންވީމާ،ްމިހާރު ްއޮތަތީ ްފާސްކޮށްފައި ްމާއްދ32ްްާއަޅުަގނޑުމެން ވަނަ

ްޙައްލުވެގެންދާނެކަމަށް.ް ްމައްސަލަތައް ްމި ްފާސްނުކުރިޔަސް ްމަޖިލީހުން މި

ްމިގޮތަްށް ްަކމެއް ްމިހުރިހާ ްކެބިނެާޓ ްރައީސުލްޖުމްހޫޫޫރިއްާޔއާ  1730އެީއ

ް ްމިހާރު ްއެހެންވީމާ، ްމާއްާދ34ްްހަމަޖެހިގެންދާނެކަމަށް. ވަނަ

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްބިރުވެރިކަން ްނޫނިއްޔާ ްިބރު ްމިދައްކަނީ އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުް ްއަުޅގަ ްެއކަމަުކ، ްކާެޑއްެގގޮުތގަ. ްބޭނުންކުރާ ްއުެފއްދުމަށް ހިތުގައި

ްވާހަކަދެއްެކިވް ްމިތަނުގަިއ ްދަންނަވަން ްހިތްހަމަޖެހުމާއެކު ވަރަށް

ްމިނި ްރިފޯރމް ްލީގަލް ްމިނިސްޓަރ، ްމުޙަންމަދުްއިންފޮމޭޝަން  1735ސްޓަރ

ްކަންތަްއް ްއެޮގތަށް ްބޭނުންފުޅެއްނުވެއޭ ްއެބޭފުުޅން ްވިދާޅުިވ، ނަޝީދު

ް ްހުށަހެޅުން ްބޭނުންފުޅުކަމެކޭ ްިމ ްއެހެްނވީމާ، 35ްކުރާކަށް. ،36ް

ނޑުމެންްވާހަކަްމިހާުރް ފާސްވެގެންްިދއުމަކީެވސް.ްނަމަވެސް،ްިމއަދުްއަުޅގަ

ް ްއަޅުަގނ32ްމިދައްކަނީ ްމާއްާދއަށްކަމުން ްމިްވަނަ ްދަންނަވާނަން، ޑު

ްމައްސަލައަީކ،ް ްދެވާހަކައެއް.ްފުރަތަމަ ްފެންނަ ނޑަށް ްއަުޅގަ  1740މައްސަލައާމެދު

ނުޑް ްއަުޅގަ ްމިހާރު ްީކއްެވގެންތޯ. ްޚިލާފްވަނީ ާޫ ްރޫޙާ ްޤާނޫނުއަސާީސގެ މީގަ

ް ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ32ްްާފާހަގަކުރަން ްހަމައެކަނި ްހުށަހެޅުމުގަިއވަނީ ވަނަ

ް ްމަޤާމުގައި ްވަޒީރުން ްހިމެނޭްނޫނީ ްއޭަގއި ްނޫން. ްވާހަކަެއއް ދެމިތިބުމުގެ

މިހާރުްފާސްކޮށްފައިްއޮތްްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލިސްގެްބާބުަގއިްއަދިްވަޒީރުްން

ްހުށަހަޅާފަ.ް ްހޯދަން ްއިސްިތސްނާ ްދެކަމަކަށް ްމުހިންމު ްހިމެނޭ  1745ބާބުގައި
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އެހެންވީމާ،ްިމއީްައޅުަގނޑުެމންްމިްމަރުޙަލާގައި،ްއިންތިާޤލީްމަރުޙަލާގަިއް

ްއިންތިޤާލީްޢަ ްޤާނޫނުއަާސސީ ްއަދި ްއުސޫލާވެސް ްމިދާ މަލުކުރަމުން

ްފާސްކުރުންތަކާެވްސް ްފާސްކޮށްފައިވާ ްޢަމަލުކުރުމަށް ްމިހާތަނަށް މަރުޙަލާގައި

ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއް ްމިއީއޭ ްމިދަންނަވަނީ ްައޅުަގނޑު ްކަމަކަށްވާތީ ޚިލާފުވާ

ްޚި ްރޫޙާ ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްއާ ްފާްސކުރަމުންމިދާ  1750ލާފްާވްއަޅުަގނޑުމެން

ް ްނޫނޭ ްއެހެނެއް ްމިބުނަނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްފުރަތަމަ އަހަރުދުވަްސ2ްްސަބަބަކީ.

ނޑިޔާރުންް ްފަ ްމަރުޙަލާގަިއ ްގާއިމުކުރާ ްޢަދްލުއިންޞާޫާފް ދީފީމޭ

ްާއް ްދިންއިުރގަިއވެސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެއކަން ްނަމަވެސް، ބައިތިއްބުމަށް.

ްއުފައްަދއިފީމޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްގޮތްތަެކްއ ްއާ ްމިްްކްރީޗަރތަެކއް، އިނގޭތޯ

ްވަގުީތގޮތުްން ްކޯޓެއް ްސްޕްރިމް ްސަބަބަކީ ްދަށުން.  1755ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްގޮތްެވްސް ްއަދާުކރާނެ ްމަސްޢޫލިއްޔަތު ނޑިާޔރެއްެގ ްއުއްތަމަފަ އުފައްދަންށާ،

ްމިހާތަނަކަށްް ްދުލެއްނުކުރަުމ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއުފައްދާފިން. އަޅުަގނޑުމެން

ްއަ ްބާބުަގއި ްގާއިމްކުރުުމގެ ްދުލެއްނުކުރަްންޢަދްލުއިންޞާޫާފް ނޑުމެން ުޅގަ

ްޤާނޫނުއަސާީސެގް ްމި ްބަދަލުތަކެްއ ްބާްއވާކަެށއް. ްއޮްތގޮތަށް ްމިހާރު އެކަން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްދެން ްބަދަލުކުރީ. ްއަުޅަގނޑުމެން ްގެނެވޭނެގޮތަށް  1760ދަށުން

ް ްފާސްކުރި ްއޮތ33ްްްއިްއޔެ ްމިހާރު ްއޮްތގޮތުން، ްހުށަހެޅުމުގައި ވަަނ

ގޮތަށްްބޭްއވުމަށްްމިްއަޣްލަބިއްޔަތުްއޮެވގެްންރައްޔިތުންގެްމަޖިލިސްްހަމަްއެް

ްއެކަމާމެދުް ްދަންނަވާީނ ްައޅުަގނޑު ްފާސްކުރެވިަފއި. ްމިއޮތީ މިހާރު

ްއެއީ،ް ްހިތްހަމަނުޖެހޭ. ްަވރަށް ްހަމަގައިުމވެސް ާޤނޫނުއަސާސީެގްއަޅުަގނުޑ

ްރައްޔިތުންެގްރޫޙެއް ްއިންތިޚާޫާބުކުރާ ްރޫޙަކީ ްޤާނޫނުއަސާސީެގ  1765ނޫން.

ްއޮތުން ްމިއަުދްމަޖިލީހެއް ްވާހަކައަކީ، ްމުހިންމު ްމީގެ ްއެކަމަކު .

ް ްޙައްލުކުރެެވްނ32ްްއަޅުަގނޑުމެން ްއެކަން ްފާސްކުރާގޮތަކުން ްމަްއދާ ވަނަ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްދެްއިސްތިސްނާ ްިމއޮތް ްފަހުގައި ްއެމާއްާދގެ އެބައޮތޭ.ްއެއީ

ްނުތިބޭގޮތަށްް ްވަޒީރުްނ ްމަޖިލީހުގައި ްރަްއިޔތުންގެ ްއެއީ ދޫކޮށްލައިފިއްޔާ

ްވަރަްށްހަމަ ްކުރި ްުގޑްވިްލގަިއ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެވެސް  1770ޖެހިގެންދާނެ.

ްބަދަލުތަކެްއް ްކޮންމެވެްސ ްއަދި ްރަްއިޔތުންވެސް، ރަނގަޅުކަމެްއކަމުަގއި

ްފާހަގަކުެރޭވް ްމީހުންނަށްވެސް ްބަލަންތިބި ްއަންނަކަން ްއެބަ ޤައުމަށް
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ްމީހު ްތިބި ްގެންނަން ްބަދަލު ްމުހިންމުކަމަކީ ްމީގެ ންްކަމަކަށްެވގެންދާނެ.

ްަމސައްކަތްކުރަޭމް ްގެންނަން ްބަދަލުގެންނަމޭ، ްއެބަ ތިމަންނަމެން

ްއެކަންްްބުނުމެއްނޫން. ްރައްޔިތުންނަށް ްފެނުން. ްއެތަން  1775ރައްޔިތުންނަށް

ް ްއެހެންވީމަ،ްްޕަރސެޕްަޝންޤަބޫލުކުރެވުން. ްމުހިންމުކަމަކީ. މީގެ

ް ްަދއްކަްނޖެހޭ ްއެބަ ްާފސްކުރާއިުރގައ32ްްިއަޅުަގނޑުމެން ްމި ްާމއްދާ ްވަނަ

ްއަދަބުވެރިކަމާެއުކް ްވަރަށް ްބޭފުޅުންނަށް ްލިބިގެންވާ ްއަޣުލަބިއްޔަތު މިތާތިބި

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްދައްކާެދްއވަވާށޭ ްަރއްޔިތުންނަށް ްމިދަންނަވަީނ، އަޅުަގނޑު

ްގުޑްިވްލް ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްމަސައްކަތްކުާރކަން. ްގެންނަން ްއެބަ  1780މިބަދަލު

ްދޫ ްެދްއިސްތިސްނާ ްމިއޮތް ްއެގޮތުން ްއެީއްއެްއކަން. ްއޭރުން ކޮށްލަދެއްވާޭށ.

ްކަމަކަށް،ްހަމަަގއިމުވެްސްއަޅުަގނަޑްށް ްަވރުގެ ްބަލައިގަެނވޭ ރައްޔިތުންނަށް

ބަލައިގަެނވޭވަުރގެްކަމަކަްށވާނޭ.ްއާދެ،ްއޭރުންް)ހ(ްއޮންނާނެ.ް)ށ(ްވެސްް

ްފަހަތުގައިް ްއެްނމެ ްޮއވެފައި ްއޮްތގޮތަށް ްޢިބާރާތުަގއި ްފުރަތަމަ އޮންނާނެ.

 1785ަގނޑުމެންްދޫކޮށްލަންވީ.ްެއވަރުްވާހަކަްިމދައްކަނީ.ްެއީއްއޮތްްޢިބާރާތްްއަޅު

ނޑިޔާރުންް ްފަ ްއުފައްދައިފީމު. ްއަޅުަގނޑުމެން ްކޯޓަށް ސުޕްރީމް

ްޢަދުލްއިންޞާފުެގް ްދައްކައިފީމު. ްވާހަކަ ްޢައްޔަންކުރަްނޖެހޭ ސުޕްރީމްކޯޓަށް

ްބާބުގައި...
ް

ް1790 

ްާރރުކޮށްްރިޕީޓްކުރަްއވަމުންްގެްނދަވާތީ....ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްތަކުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްގެްނދެވުން(

ް

ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްވާހަކައަށް ްމިދަްއކާ ނޑު ްއަުޅގަ ްމިދަންނަވަނީ  1795ްލިބޭްްތައުކީދުއަޅުަގނޑު

ްމިދަްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ނޑު ްއަޅުގަ ްވާހަކަތައް. ްބާރުލިބޭ ްމޮޑްލްްއިތުރު ްމި ންނަވަނީ

ްއަޅުަގނޑުމެންްމިގެންނަނީްކިިހނެއްކަން.
ް

ް
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ްދައްަކވަންްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްެއވާހަކަުފޅު ްތަކުރާރުކޮށް ްއެހެންނަމަެވސް  1800ދަންނަވަންތޯ،

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްަވރަށްގިނަ ްއެހެން ފެއްޓެވީމަ

ްއެހެންވީމަ، ްތިއްެބީވމަ. ްއެޢިއްޒަތްތެިރްްބޭނުންފުޅުވެވަަޑިއގެން މިހާރުެވސް

ްއެހެންވީމަ،ް ްއެބައޮތް. ްލިސްޓް ްމެންބަރުންގެ ްއެތިއްބެވީ. މެންބަރުން

ްތަކުރާރުނުކޮށްްނިންމާލަދެއްވުްންއެދެން.

ް1805 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްގެްނދެވުން(

ް

ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްނުދަްއކާނަން. ްދެނެއް ްދެއްިކވާަހކަެއއް ނުޑ ްއަުޅގަ ނުޑްއާދެ، ްއަުޅގަ

ްަބދަލުގެންނަކަންްްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއަޅުަގނޑުމެން ްެއްއޗަކީ ްމިއުޅޭ ދަންނަވަން

ްމީހުންނަށްް ްބަދަލުގެންނަކަން ްދަްއކަންޖެހެއޭ. ްއެބަ  1810އަޅުަގނޑުމެން

ްމިވަުގުތް ްމިކަންކުރެޭވނީ ްބުނަންޖެހެއޭ. ްެއވާހަަކއެްއ ޤަބޫލުކުރެވޭވަރަްށ

ންވާްމީުހންްއެމީހުންނަށްްލިބިގެންވާްާބރުްހެޔޮގޮުތގަިއްއަޣުލަބިއްޔަތުްލިިބގެ

ްޤަޫބލުކުރެޭވގޮތަށްް ްނަާގކަމަށް ްަފއިދާ ްނާާޖއިޒު ްޭއގެ ބޭނުންކޮށްގެންނޭ.

ްޢަމަލުކޮށްގެނެއްނޫނޭ.ްވަރަށްޮބޑަށްްޝުކުރިްއޔާ.ް
ް1815 

ް

ދެ،ްޢިއްޒަތްެތިރްސ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްޝަރީފް.ްއާްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއިޫިލްޔާްސް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއދ.ގެ ްނެތް. ްވަޑައިގެން މެންބަރު

ްޙުސައިންްއިބްރާހީމް.

ް1820 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއެްއވެްސްްއަިރއަތޮޅުްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްމިާހރު. ްކައިފާނެ ްފިހެގެން ްޅަބަަކރި ނުޑވަުރގަިއ ްގަ ްއާދެ،

ނޑިބަްތްއިންތިްޢިލްޔާސްްޙުަސއިންްިއބްާރހީމްް ްބޮ ްއޮފީހުަގއި ްޑީ.އާުރ.ޕީ ްތިބި ްވެިރކަމަށްައރާ ްޚާބަކާނުލާ

 1825ވަަންހުށަހެޅުމަށ32ްްްކައްަކިއގެންްކައިފި.ްައޅުަގނުޑްދެކޭގޮތުަގއިްމިހާރުްްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްސަރުކާެރްއް ްއިންތިޤާލީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަާހކަށްނުޖެހޭ. ްވޯޓަށް ކޮންމެހެން

ްމަސައްކަްތުކރިން ްވަރަށް ްހުންނެިވްގެންނަން ްގިއާދަުތގައި .ްއެހެންނަމަވެސް
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ް ްއެންމެ ްސަބަބުން ްހިންގުންތެރިކަމުގެ ްއެކަމެްއ37ްްބޭފުޅާގެ ްލިބުނީ. ވޯޓު

ްފާޅުކޮށްފި.ް ްުއފާ ްބަޔަކު ްފާޅުކުރި ްއުފާ ްެއކަމާ ްނުވި. އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ްމިމަސްރަޙްް ްމިހެން ްކޮންމެއަކަސް ްދެން ްހިތާމަކުރިން.  1830އަޅުަގނޑުމެން

ްމިޖަލްސާތައްްމިގެންދަނީްރައްޔިތުންނަްށްމިއޮތީ.ްމިހެ ްއިތުަރށް ްއޮތްއިރު ން

ްމާނަކުރެވޭީތް ްހަމަ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްދަްއކަންކަމަށް ްޗަރުކޭސްަތކެއް އިތުރަށް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްިމވާހަކަދަްއަކން ްިއއްެޔވެސް ްމިދެްއކީ. ްމިވާހަަކ ނީނދެވިގެން

ްނިންމަ ްގެންނަން ްމަރުޙަލާއެއް ްއިންތިޤާލީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ އިފިން.ްހުރީ.

ްމިތަނުްން ްދަންމަންްނިންމައިފިން.ްހުރިހާްމަޤާމުތަކެއް ްމި  1835ދެއަހަރުވަންދެން

ްހުރިް ްކޮން ްކޮބައިތޯ، ްދެން ްފާސްކޮށްފިން. ކުރިއަްށގެންދަން

ްމާއްދާއެްއް ްކޮންމެހެން ްދަންމަން ްއަނެްއކާވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ް ްއަހާކަށްނުޖެހޭ. ްވޯޓަށް ްގެނެސްިފއްޔާ ްމިތަނަށް ރިޔާސަތުންްލިޔެގެން

31ްވަނަްމާއްދާއަކަްށވެސްްވޯޓަށްްއަހާކަްށްނުޖެހޭ.32ްްވިދާޅުވީމަްނިމުނީް

ް ްފެށެނީ ްމިޤާނޫނުައސާސީ ްމާއްާދގައި ްއެްއކުރެްއިވ،2224ްްވަނަ  1840ގަިއ

ްޤާނޫނުއަސާސީް ްއެހެދި ްއެމީހުން ްޤާނޫނުއަާސީސގެދަށުން އެކަށަެއޅުްއވި

ްލި ްޤާނޫނުއަސާސީ ްހެދޭ ްކޮންމެހެން ްއެހެންވެސް ޔާކަށްނުޖެހޭ.ްއަށޭ.

ަވނަްމާއްދާގަިއ38ްްރިޔާސަތުންްެއއަށްްވޯޓަްށްައްއސަވާކަްށވެސްްނުޖެހޭ.ް

ްއޭގަިއް ްކޮްނމެހެން ްވާހަކަ ްގުނާ ްދައުރު ްގެނެސްފަިއ. ްވާހަކަަތއް އެހެރީ

ްމިހާރުް ްއޮތީ. ްމިހާރު ްނިމިފައި ްރީއްޗަށް ްހަމަ ްހުރިހާކަމެއް  1845ލިޔާކަށްނުޖެހޭ.

ްއެމީހުންްހޭލާްމިހިނގާްމަންޒަރުތަކަކީްރައްިޔތުންނަ ށްްއޮޅުވާލައިްރޭަގނޑު

ްއެްއވެސްް ްެއހެން ްއެހެންނޫން ްކުޅުން. ްޗަުރޭކސް ްހަމަ ބައިތިއްަބއިގެން

ްމިއޮތީ.ް ްނިމިފައި ްހުރިހާކަމެއް ްރީއްޗަށް ްހަމަ ްމިއަކުނެތް. ކަމެއް

ްމިތާގަިއް ްދިގުކޮށް ްމިބަހުސް ްއިތުރަށް ްނުފެނޭ އަޅުަގނަޑކަށް

ްޗަރުކޭ ްހިންގާކަށް ްހުރިްމިކަންތައްަގނޑު ްއެހެން ްވޯޓަށް ްކުޭޅކަށް.  1850ސް

ްމިއަްށް ްެއއްިޗއްސަށް ްހުރި ްނޭހެން ްއަްއަސވަންވީ. ްވޯޓަށް އެްއޗިއްސަށް

ްޮކންމެވެސްގޮތަކަްށް ްމިހާރު ްނިންމައިދެއްވާ. ްމިކަްނ ްކިޔާަފއި އެހޭކަށްނެތޭ

މިއޮތީްމިކަންްނިމިފައި.ްއަުޅަގނޑުމެންްބޭނުންވިގޮެތއްްނުވި.ްކޮންމެއަކަްސް

ްތި ނުޑްވެރިކަމުަގއި ްއަުޅގަ ްމިޮއތީ. ްވެފައި ްމިހާރު ްބޭނުންގޮތް ްމީހުން ބި



 68 

ްވޯޓުދިނިން.ް ްގެންނަން ްސަރުކާރެއް ްއިންތިޤާީލ  1855ހަމަގައިމުވެސް

ް ްއަޅުަގނޑަީކ37ްްއެހެންނަމަވެސް ްދެްނ ްފެއިލްވީ. ްއެ ްލިބިގެން ވޯޓު

ްއަިއް ްބުނަމުން ްއޭިތކަމަށް ްއެްއޗަކީ ްއޮންނަ ްފަހުގައި ްއެންމެ އަބަދުވެސް

ްއެހެންވީ ްއަސާީސއަީކްމީހެއް. ްއޮްނނަ ްފަހުަގއި ްއެންމެ ްޤާނޫނުައސާސީ މަ،

ނުޑް އަޅުަގނޑުްބުނާގޮުތގައިްހަމަްއެްއަސާީސއަކަްށވާނީ.ްއެގޮުތަގއިްއަުޅގަ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްއަނެއްކާެވސް ްފުއްދާލަން. ްމިވަރުން ްއެހެންވީމަ،  1860ދެމިހުންނާނީ.

ްއެރުވިްމެސެޖެްއކަމުަގއިްބަލަިއގަތުންްއެދެންްއިނގޭތޯ.
ް

ް

ްއާދެ،ްލ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޢީމް.ްވާހަކަެދއްެކވުން:ްރިޔާސަތުން

ް1865 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްދެއްވީީތްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްފުރުޞަތެއް ްނަމަވެސް ްލަހުން ްއާެދ، ްއައްސަލާުމއަލައިކުމް.

ހާރުްމިްދިމާވެގެންްއުޭޅްމައްސަލާަގިއްޝުކުރުދަންނަވަން.ްޤާނޫނީގޮުތންްމިްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ްމިފުރުޞަތުެގް ނޑު ްއަޅުގަ ްދަންނަވާލުމަށް ްއެްއޗެްއ ްފެންނަ  1870އަޅުަގނޑަށް

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްމިވެގެްނއުޅޭގޮެތއްކަމަްށ ްއާދެ، ބޭނުންކުރާނަން.

ް ްފާސްވުމުގެ ްފާސްވި ްިއއްެޔގައި ްނަންބަރުގ34ްްެޤަބޫލުމިކުރެވެނީ، ަވނަ

ްބުނެ ްމިޤާނޫނުއަސާސީަގިއ ްމާއްދާތަކަށްް)ށ(، ްއެންމެހާ ފައިވާ

ްމީހުންް ްބުނެފައިާވޮގތަށް ްމިބާބުގަިއ ްނުވަަތ މިޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްމިޤާނޫނުއަސާސީއަްށް ްނިމެންދެން ްއިންިތޚާބުކޮށް ްނުވަތަ  1875ޢައްޔަންކޮށް

ްއިްނތިޚާބުކޮށްފައިާވް ްނުވަަތ ްޢަްއޔަންކޮށްފަިއވާ ްފަށާއިރު ޢަމަލުކުރަން

ްދެ ްމަޤާމުގަިއ ްއެމީހުންގެ ްފާސްކުރަްއވާފަިއްމީހުން، ްމިހެން މިތިބެންވާނެއޭ.

ްއެބޭފުޅާއަްށް ްބޭުފޅާ ްހުންނަވާ ްރައީސަކަށް ްމިހާރު ްމިފާސްކުރަނީ، ދެން

ްޢައްަޔންކުރައްވާަފިއް ްތެރެއިން ްބާރުގެ ްލިބިވަޑަިއގަންަނވާ ޤާނޫނީގޮތުން

ްދެއަހަރުދުވަހުެގް ްމަރުޙަލާގައި ްއިންތިޚާޫާބީ ްމަޖިލީހެްއ ްވަޒީރުްނގެ  1880އޮންނަ

ނަޑއެިޅގެްންމުއްދަތަށް ްކަ ްއެްއޗެއް. ްއޮތް ްކަހަލަގޮތަކަށް ްދަންމަވާލެވޭ ވެސް

ްއެްނމ32ްެ ްހުށަހެޅުމުގައި ްއެްްވަނަ ްމެންބަރު ްތ.އަތޮޅުގެ ްދެންމެ ފަހަތަށް
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ނަޑއެިޅގެްން ްކަ ްފާހަގަކޮށްލާނަން. ްއަުޅަގނޑުެވސް ްނުކުާތ ފާހަގަކުރެްއވި

ްޚި ްރޫޙާ ްޤާނޫނުއަސާސީެގ ްހެދި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަލަށް ލާފަށްްއެބަބުނޭ

ް ްބާުބެގ ްމަޖިލީހުގެ ްވަޒީރުްނގ4ްްެރައްޔިތުންެގ ްާއއި ް)ރ( ްާމއްދާެގ  1885ވަނަ

ވަނަްމާއްާދގެް)ނ(ްއާްޚިލާފަށްްއެއަށްްޢަމަލުނުކުރާްވާހަކަ.1ްްމަޖިލީހުގެް

ްިމް ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްހެދުމަށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމި އެހެންކަމަށްވެއްިޖއްޔާ

ްތަޢާ ްެއއްުކރެއްވުާމއި ްއެއްކުރެްއވި ްރައްޔިތުންނަްށްމަޖިލިސް ްއެބަވޭ. ރުޟު

ްއިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭް ްޤާނޫނުއަސާސީގައި އިޚްލާޞްޫްތެރިކަމާެއކީަގިއ

ްރައީސުްލޖުމުހޫރިއްޔާއަްށް ްހުންނެވި ްމިހާރު ްހުރިކަމަށް  1890ބައިތަކެްއ

ފެނިވަޑަިއގެންކަމަށްްިމވަނީްިމްމަޖިލިސްްއެްއކުރެްއވީ.ްދެްނ،ްއަނެްއކޮޅުންް

ްދަ ްފާހަަގކޮށްލާފައި ްމައްސަލައަީކްއަޅުަގނޑަށް ްމިޖެހިގެންއުޅޭ ންނަވަންޖެހޭ.

ް ްަމޤާމުގައި ްަވޒީރުންގެ ްތިއްބެވި ްއެބޭފުޅުނ2ްްްމިހާރު ްވަންދެކަަމށް އަހަރު

ްރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާް ްހުންނެވި ްމިހާރު ބައިތިއްަބވަިއގެން

ްގޮތެޭކ.ް ްވެެގންއުޅޭ ްއޮތީތި ްރަްއޔިތުންގެތެރޭަގއި ްބިރު  1895ހުންނަވާފާނެކަމުގެ

ްމަޖިލީ ްމި ްއަޅުަގނުޑވެްސްއާދެ، ްމެންބަރުންނަކީ، ްހުރިހާ ހުގެ

ްވިދާޅުވިހެްން ްދެންމެ ްމިނިސްޓަރު ްއިންފޮމޭޝަން ޤަޫަބޫލުކުރަން

ްބައެްއް ްތިބި ްއެނގިގެްނ ްހ،ށ،ނ،ރ،ބ ްކިަޔވަިއގެްނ ޤާނޫނުއަސާސީ

އަހަރުުދވަްސވަންދެކަށްްމެލޭޝިއާަގއިްނުކިޔަާވކަމަށ4ްްްނޫންކަމަށްްވެދާނެ.ް

ްޤާ ްއެހެންނަމަވެސް، ްމެންޑޭޓްްވެދާނެ. ްއިޞްލާޙުކުުރމުގެ  1900ނޫނުއަސާސީ

ްމިއީ.ް ްމަޖިލީހެއް ްތިބި ްމެންބަރުންތަކެއް ްގިަނ ްތިބި ްދީފައި ރައްޔިތުން

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްބޭފުޅަކަްށ ްކޮންމެ ްމިމަޖިލީހުެގ އެހެންވީމަ،

ްރައްޔިތުްނެގް ްތިހުންނެވީ ްމަނިކުފާނު ްދެން، އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ.

ްޤާ ްިމ ްރަްއޔިތުންގެ ްމަސްޢޫޫޫލިއްޔަުތްޚާދިމެއްގޮތަށް ްބަނުމުގެ ްނައު ނޫނީ

ްމިކަހަލަް ްއެޭރޮގތަށް ްފައިން ްކަރަށް ްމާަވޑިައކަށް.ްރަްއޔިތުންގެ  1905އުފުލައިގެން

ްއެޅޭެން ްއިސްތަށިފުޅުގައި ްމަނިކުފާނުގެ ްޮގސްފިނަމަ ްފާްސވެގެން މާއްދާއެއް

ްމާވަޑިކަްން ްމި ްވިސްނާލެްއވުމަށްފަހު ްމެދުގައިެވސް ްބަދުނާމާ ހުތުރާއި

ްކޮށްދެްއވުމަށްްއިްލތިމާސްކުރަމުންްއިށީދެލާނަން.ްޝުކުރިއްާޔ.ރަނގަޅަށްް
ް

ް1910 
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ްމުޙަންމަދުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްލުބުނާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ މިލަދުންމަޑުލު

ްޒާހިރުްޙުސެއިން.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1915 

ްޢިްއޒަތްތެރިްްމިލަދުްނމަޑުލުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްެއއްގޮަތކަށްވެްސްްޝުކުރިއްާޔ ނުޑ ްއަުޅގަ ްރައީސް.

ްވަގުަތީކްްޙުެސއިންްްލުބުނާްމުަޙންަމދުްޒާހިރު ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްޞަ ްނަގާކަށް. ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ްބޭނުމެއްނުވޭ

ްއެހެންނަމަވެސް،ްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެނގޭ. ްއަޅުަގނޑަށް ްއެއްެޗއްކަްނ ްމުހިންމު ްވަރަށް

ގިނަްބޭފުޅުންނަށްްނިޒާމީްނުކުތާްްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްމިްމަޖިލީހުގެްހަމަ

 1920ްދެއްވަމުންްގެންަދވާތީްައޅުަގނޑަށްވެސްްމަޖުބޫރުވީްިނޒާމީްނުކުތާްނަގަން.

ްމިއަދުެގް ްބޭނުންވަނީ، ްދަންނަވާލަން ްައޅުަގނޑު ްރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްމިައީއްޢިއްޒަތްތެިރް ްމިއަދު ނުޑްމިތަނަށް ްއަުޅގަ ްބަާލއިރުަގއި އެޖެންޑާއަށް

ްއެޖެންޑާ ްއަހާދުވަހޭ.ްރައީސް ްޯވަޓށް ްމިއީ ްިމއަދު ްއޮތްގޮތަށް ްފޮުނއްވާަފިއ

ް ްއިްއެޔވެސް ްރަީއސް، ްނިމުމުގ2ްްެޢިއްޒަތްތެރި ްޖަްލސާ ަގޑިެއއްހާއިރު

ްއަޅުަގނުޑް ްމިހެން. ްމިދަނީ ްނުކުތާަގއި،ްމިއަުދވެސް ްނިޒާމީ ްދިޔައީ  1925ކުރިން

ްވަގު ްބޭކާރުކުރާ ްމި ްައޅުަގނޑުމެން ްމިތަނުގައި ްބޭނުންވަނީ ަތީކްދަންނަވަން

ްބޭކާރުކުރަނީް ްިމ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަވގުތޭ، ްރައްޔިތުންެގވެސް ހަމަ

ްހަދާފަިއް ްަވިކގޮތެއް ްވަކިަބޔަކަށް ނޑުމެން ްފަިއސާ.ްައޅުގަ ރައްޔިތުންެގވެސް

ްވާަހކަެއއްދެއްކުުމެގް ްނޫނީ ްދެއްކުމުގެ ްބަަޔކަށް ްަވކި ްވާހަކަެއއް ވަކި

ްމިމަޖިލީހަކީ ްނުވާނެ. ްލިބިގެނެއް ްމިމަޖިލީހުން ްބައެއްްްފުރުޞަތު  1930މިހާރު

ބޭފުޅުންްއެބަްވިދާޅުޭވްޗަުރޭކސްކުޅޭްތަނެޭކްނޫނީްއެހެންަކމެއްކުރާްތަނެކޭ.ް

ްޮއތްތަނެއްވެްސް ްކުޅެން ްފިލްމު ްމިއީ ްބޭނުންވަނީ ްދަންަނވަން އަޅުަގނޑު

ްއޮތްތަނެއްނޫނޭ.ް ްދަްއކަންވެްސ ްޓެލެޑްރާމާ ްރަްއޔިތުންނަށް ްމިއީ ނޫނޭ.

ްހާމަކުރައްވާ ްއެމެންބަރަކު ްޙަޤީޤީްްމިތަނުގައި ްތެދު މަޢުލޫމާތަކީ

ް ްދެން، ްވާންޖެހޭ. ްވޯޓެއްަނގަްނ32ްްމަޢުލޫމާތުކަމަށް ްާމއްދާއަްށ  1935ވަނަ

ްކޮމިޓީން،ްްމިއުޅެނީ. ްޑްރާފްޓިންގ ްއެބައޮތް ްރަީއސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސަްށް ްމަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ްމުޤައްިރރު ޑްރާފްޓިންގްކޮމިޓީގެ

ްނި ްޕެނަލުން ްއޮތް ްމަޖިލީހަށްްފޮނުއްވާފައި ްމި ްނިންމެވުމެއް ްއޮތް ންމާފައި
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ްަގވާއިުދް ްމަޖިލީހުގެ ްބޭނުންވަނީ، ްަދންނަވަން ނޑު ްއަުޅގަ ފޮނުއްވާފައި.

ްރައީަސްށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްނިންމެވުމެއް ްނިންމާ ްޕެނަލުން  1940އޮންނަގޮތުން

ްމަޖިލީހަކަށްް ްމި ްއޮްއވަާކ ްފޮނުއްވާަފއި ްމުޤައްރިުރ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި

ްއެް ްއެްއޗެއްނޫން.ްނުފޮނުއްވޭނޭ. ްއޮްތ ްލިބިފައި ްޙައިޞިްއޔަތު ްޤާނޫނީ އީ

ްޑްރާފްޓިންގްކޮމިޓީންްނިންމަވާްނިންމެވުމަކީ ްއެ ޢިއްޒަތްތެިރްްމަޖިލީހުގައި

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ، ްެއއްެޗއް. ްފޮނުވިދާނެ ްމަޖިލީހަށް ްމި ރައީސަށް

ްނިންމެވުންް ްޕެނަލުެގ ްަރއީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްލިބުނު ްހައިރާންކަން  1945ްވަރަށް

ްމިތަނަށްް ްނިންމެވުން ްޕެނަލުގެ ްޙަޤީޤަތުގައި ްއެއީ، ްފޮނުވީމަ. މިތަނަށް

ްދައްކަވަމުްން ްދައްަކވަމުްނ ްވާހަކަ ްއެާއބެހޭގޮތުން ްބޭފުޅުން ްއެކި ފޮނުއްވީމަ

ްއެހެންވީމަ،ް ްއަންނަންޖެހުނީ. ްމި ްމިއަދު ްހަމަްށ ްިމވާހަކައާ ގޮސްފައި

ްއަޅުަގނުޑގެް ްއެނޭގ ްއަޅުަގނޑަށް ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްމާމުހިންމުް ްަވގުަތކީ ްރައީްސގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަދި  1950ވަގުަތްއވުރެންވެސް

ްއެތަްއްްވަގުެތއްކަން. ްއުޅުްއވާ ްމަޤާމެްއގައި ްއެތައް ްަރއީސަކީ ޢިްއޒަތްތެރި

ްބޭފުެޅއް.ް ްހޭދަކުރަްއވާ ްަވގުތުތަެކއް ްރަނގަޅު ްހެޔޮގޮުތަގއި ބައިވަުރ

ދިވެހިްރައްޔިތުންނަްށްްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްމިްމަޖިލީހުގައިްަވކިްބަޔަކަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިް ނުޑ ްއަޅުގަ ްވަގުތުނުދިނުމަށް ްދެއްކުަމށް ްޓެލެޑްރާމާތަެކއް ވަކި

ްމަޖިލީހުގައިް ްމި ްދަންނަވަން ްއަޅުަގނޑު ްއިލްތިމާސްކުރަމުްނ  1955ރައީސަށް

ްއެޖެންޑާއަށްް ްމިއޮތް ްމަޖިލިސްްްމިހާރު ްައލުން ްަރއީސް ޢިއްޒަތްތެރި

ްކުރިއްާޔ.އަނބުރާްގެންދަަވއިދެްއވުމަށް.ްޝު
ް

ް

ްއުތުރުބުރީެގްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިލަދުންމަޑުލު ްދަންނަވާލަންޖެހޭ، ްއަޅުަގނޑު ްމި  1960އާދެ،

ްތިދެއްކެިވް ްޙުސެއިން ްޒާހިރު ްމުޙަންމަދު ްލުބުނާ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުްއެްއެޗއްްދަންނަވާލަންޖެހޭ.ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްެގް ވާހަކަފުޅަށްްއަުޅގަ

ްއަ ްމެންބަރަށްްދަށުން ްޢިްއޒަތްތެިރ ްމި ްަވގުުތއެރުވީ. ނޑު ޅުގަ

ްމައްސަަލް ްބާބުގެ ްމި ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްމި އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ްއެބޭފުޅުންެގް ްއަދި، ްޑްާރފްޓްނުކުރެއްވުުނކަން. ްކޮމިޓީން  1965ޑްރާފްޓިންގ

މެދުގައިްވަރަށްްބުރަްމަސައްަކތްތަކެއްްކުެރއްވުމަށްފަހުެވސްްއެބޭފުޅުންނަށްް
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ްދަތިެވގެންއެކުލަް ްޕެނަލުންްްވާލަން ްއެ ްމެންބަރުންނަށް ިޢއްޒަތްތެރި

ްެގް ްޕްރޮފެސަރްޝްމެއިޒާއަށް ްއަދި ނޑު ްައުޅގަ ްލިޔުމެއް ތައްޔާރުކުެރްއވި

ްހުންނަންް ްއެބާބުަގއި ްުގޅޭގޮތުން ްެއއާ ްފޮނުވާ ްތިބޭފުޅުންނަށް ލިޔުމެއް

ްޢިއްޒަތް ްިތ ްައޅުަގނޑު ްއެުކލަވާލެްއވުމަށް ްެއއްޗިހިތަެކއް  1970ެތިރްބޭނުންވާ

ްމަޢުލޫމާތުގެގޮތުްން ްއެ ްދެން، ްދެންނެވީ. މެންބަރުންނަށް

ްފޮނުވީ. ްއެ ްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރުންްްރެފަރެންސެއްެގގޮތުން ޢިއްޒަތްެތރި

ްގެންގޮްސް ްބައްދަލުވުމަށް ްނުރަސްމީ ްހުށަހެޅުވުންތަެކއް ހުށަހެޅުއްވި

މިތަނަށްްވާހަކަދެެކވިގެްންއެްެއއްގޮްތުކރެވުނުްެއއްޗިހިަތއްްއެްއގޮތްޮކށްގެންް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްވާހަކަފުެޅއް ްމިދިޔައީ.ްދެން،ްރަނަގަޅު ްމިހިސާބަށް ްމި  1975އައިސް

ްއަންނާނަމޭ،ް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެީކަގއި ްލަފައަކާ ްކޮމިޓީގެ ްއިދާރީ ދެންނެވިން

ްލަފާދެއްވަިއް ްއަުޅަގނޑަްށ ްއެބޭފުޅުން ްލަފާަގިއ ްކޮމިޓީެގ އިދާރީ

ްލަފައެ ްކޮމިޓީގެ ްޑްރާފްޓިންގ ްއޮތީ ްހޯދުްންއިރުޝާދުދެްއވާފައި އް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީަމ، ްފެނިަވޑަިއަގންނަވާކަމަށް. ރަނގަޅުކަމަށް

ްއެކަންަތްއް ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓިންގ ްދެންނެވީމަ ްކޮމިީޓއަށް  1980ޑްރާފްޓިންގ

ްލިޔުެމްއް ްތައްޔާރުކުެރްއވި ްޕެނަލުން ްއެހެންނަމަވެްސ ނުކުރެިވގެން

ްމެން ްޢިްއޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްމުޤައްިރ، ްކޮމިީޓގެ ްއިބްރާހީްމްޑްރާފްޓިންގ ބަރު

ނޑަށްްފޮުނވައިެދއްީވ،ްރަނގަޅުްވާހަކަފުެޅއްްތިވިާދޅުވީ.ް އިސްމާޢީލްްއަުޅގަ

ްމެންބަރުންތަކަކަށްް ްަވކި ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްއަޅުަގނޑު ްލިޔުން އެ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްބަެއްއ ްހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްކޮމިީޓގައި  1985ޑްރާފްޓިންގ

ްފަނަރަވަރަ ްނޫނިއްޔާ ްބާރަވަރަކަށް ްމެންބަރުންނަށްްމެންބަރުން ކަށް

ްއެހެްން ްދެން، ްލިބިވަޑަިއގެންފައި، ްއެބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑަިއގެންފައި

ްނުދައްކާް ްނޫނީ ްފޮރުަވިއގެން ްއެ ްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްނުދެކޭީތް ްައޅުަގނޑު ްކަެމއްކަމަށް ްޮކށްގެންވާނެ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއީ ހުރުމަކީ

ް ްމާއްދާގ99ްެޤާނޫނުއަސާސީގެ ްބޭނުންކުރީ.ްްވަނަ ްއެ ްައޅުަގނޑު  1990ދަށުން

އެހެންވީމަ،ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޅުަގނޑާްދިމާއަށްްތިހެންްވިދާޅުެވވެްން

ްމިފުރުޞަތުގެް ްއަޅުަގނުޑ ްަދންނަވާލަންވެގެން ްއަޅުަގނޑު ްވާހަކަ ނެތް

ްއުސޫލާް ްހަމަ ްމިކުރަީނ ްމަަސއްކަތް ނޑު ްައުޅގަ ްއެހެންވީމަ، ބޭނުންކުރީ.
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ްގެންދިއުމަ ްމަސައްަކތްތަކެއްކުރަން.އެްއގޮތަށް ްހުރިހާ ްކުރެވެންއޮތް ްށްޓަަކއި

ްމީަގިއް ްމައްސަަލތަކެއް ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާ ްމެންބަރުންނަށް  1995ޢިއްޒަތްތެރި

ްގެންދަވަީނ.ް ްމައްސަލަޖައްަސވަމުން ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެ ހުރީތީ

ްބަ ްފުރުޞަތުްއޮތްކަމަށް ްދެންނެވޭނެ ްވޯަޓށް ނޑަށް ްއަޅުގަ އެްއްޤާނޫނީގޮތުން

ްކުރެވޭީން ްެއކަން ްއަޅުަގނޑަށް ްވިދާޅުވިޔަސް ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްގޮސްފައިާވް ްކުރަމުން ްކަންތައްަތއް ްމިމަޖިލީހުގައި ްހަމަތަކުގެމަތިން ޤާނޫނީ

ްމިް ނޑު ްައޅުގަ ްލިބިގެން ްފުރުޞަތު ްައޅުަގނަޑށް ްެއްއގޮތަށް  2000ްގޮތާ

ްއަޅުް ްޖާގަ ްދެންނެވޭނެ ްވޯޓަށް ްމެންބަރުންނަށް ނުޑްޢިއްޒަތްތެރި ގަ

ނޑަްށް ްއަޅުގަ ްފުރުަޞތު ްއެ ްދެއްވަިއގެން ްމެންބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެހެންގޮތަަކްށް ްއެނޫން ްއެކަންކުެރވޭނީ، ނޑަށް ްއަުޅގަ ްެއގޮތަށް ލިބުނިއްޔާ.

ްދިމާލަށްް ްައޅުަގނޑާ ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްއެހެްނީވމަ، ްނުކުެރވޭނެ. އެކަމެއް

ނޑުްއެ  2005ްއޗެްއްދަންނަވާލަންޖެހުނީ،ްދެންމެއަކުްތިވިދާުޅިވްބަސްފުަޅށްްއަުޅގަ

ްގެންދަްން ްވަިކގޮަތކަށް ްމިކަން ްއަޅުަގނޑު ްނުކުތާއެްއގެދަށުން ނިޒާމާބެހޭ

ްފެނިވަަޑިއގަންނަާވގޮތަށްް ްއުޅެނީކަމަށް ްދީެގން ްފުރުޞަތު ވަކިބަަޔކަށް

ްމިދަންނަވާލީ.ްއެއަްށްއަޅުަގނަޑްށް ނުޑްއެވާހަކަ ްއަުޅގަ ވަހަކަފުޅުދެްއކެވީމަ

ނުޑްޖަވާބެއްދޭންްމަޖުބޫރު ވީމަ.ްއާދެ،ްއެވާހަކަްދަންނަވާލަމުންްދެންްއަޅުގަ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއަސްލަމަށް ްމުޙަންމަދު ްެމންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި  2010އަްއޑުއަތޮުޅގެ

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްހުށަހެޅުްއްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުްއަ ްކަންބޮޑުާވ ްވަރަށް ނޑުވެސް ްއަުޅގަ  2015ްންތަކެއްްޢައްސަލާމްޢަލައިކުމް،

ްމިބާބާްްއަސްލަމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހިސާބަށް ްމިީވ ްވޯޓަށް ްއަދި، ްިމަވނީ. ްހުށަހެޅިފައި މިބާބުގައި

ްދޭތެރޭގަިއވެްސް ްގޮތާ ްތިޔަގެންދަވާ ްައއްަސަވމުން ްވޯޓަްށ ގުޭޅގޮތުން

ްއަދިް ްޑްރާފްޓްކުރެވިގެން ްމިބާބު ްއެހެންމެ ްހަަމ ްކަންބޮޑުވޭ. އަޅުަގނޑު

ްގޮތުގަް ްދޭތެރޭގަިއވެްސްއިޞްލާޙުތަކެްއގެ ްގޮތާ ްއައި ްހުށަހެޅިގެން އި

ްމިކަންކަންް ްއެހެންެވގެްނ ްކަންބޮޑުވޭ. ްއިންތިހާއަށް ްހަމަ  2020އަޅުަގނޑު

ނޑުްުފރުޞަތަކަށްްމިއެދުނީ.ްޢިއްޒަްތތެރިްރައީސަްށް ފާހަގަކޮށްލުމަށްްއަުޅގަ
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ް 7ްްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ްއިދާީރ2228ްްއެޕްރިލް ްމަނިކުފާނު ަގއި

ްލަފަައކަށް ްހިމެނޭްްކޮމިޓީގެ ްެއކޮމިޓީެއއްަގއި ނޑުެވސް ްއަުޅގަ ެއއްެސީވ،

ނުކުތ2ްްާކޮމިޓީއަކުންްމަނިކުފާނަށްްދެްއވިްލަފާ.ްއެލަފާގެްއެންމެްފުރަތަމަް

 2025ަވނަްނުކުތާގެްވާހަކަްދެންމެގައިވެސްްދެއްެކވީ.3ްްމަނިކުފާނުްދޫކޮށްލައްވާް

ް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްޚާއްޞ2ްްައާދެ، ްރައްޔިުތންގެ ްއެވަީނ، ްނުކުތާގައި

ްފާސްކުރުމަާކް ްއެްއވެސް ްފާސްކުރަްއވާފަިއވާ ްމިހާތަށް މަޖިލީހުން

ްނޭއްސެވުމަށް.ް ްވޯޓު ްހުށަހެޅުމަކަށް ްެއއްވެްސ ްތަޢާރުުޟވާ އުސޫލީގޮތުން

ްއިންތިޤާީލް ްހުށަހެޅުމަީކ ްއެ ްބަލާއިރު، ްޒާތަށް ްއެހުށަހެޅުމެްއގެ އަދި،

ްނޭއްެސުވމަށް ްވޯޓަށް ްހުށަހެޅުމަކަށް ްނެތް ްގުޅުމެއް ްމަރުޙަލާއާ  2030އެލަފާް،

ްދެންނެވީް ްައޅުަގނުޑމެން ްއިތުރަށް ްޭއގެ ްދެއްވާަފއި. ްއެވަނީ މަނިކުފާނަށް

ްއެްއސެވުމަށް.ް ްމިކަމުަގިއ ްލަފާވެްސ ްޮކމިޓީގެ ްޑްރާފްޓްކުާރ ދިރާސާކޮށް

ނުކުާތެގ2ްްނުުކތާއަށްްމަނިކުފާނުްބައްަލވައިްމ2ްްިދެން،ްއެހެންކަމުންްމިް

ްފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ްމަނިކުފާނަށް ްެއްްއަލީަގއި ްމިދެންނެވީ އިޞްލާޙުަތކަކަށް

ް ްމަނިކުފާނ2ްްުމި ްއިޞްލާޙުތަކަަކށް ްތަޢާރުޟުނުވާ ްބައްލަވައި  2035ނުކުތާއަށް

ްއަޅުަގނުޑވެްސް ްރަނގަުޅގޮތަކީ. ްއެންމެ ްޭއގެ ްއެީއ ްއެއްެސވުން ވޯޓަށް

ް ްޤާނޫނޫއަސާީސެގ ްމަނިކުފާނ99ްްުގަބޫލުކުރަން ްދަށުން ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްމިދެ ްއަދި ްކޮންމެހެންްބޭނުންފުޅުވާގޮތަކަށް ްލަފައެއް ްކޮމިޓީގެ ްއިދާރީ ންނެވީ

ްދަންނަވަން.ް ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްކަންވެސް ްނުޖެހޭ ޤަޫަބޫލުފުޅުކުރައްވަން

ްފުރިހަމަގޮތަކީ،ްއަިދް ްއެންމެ ްއެންެމްރަނގަޅުގޮތަކީ  2040އެހެންނަމަވެސް،ްމީގެ

ްމިކަންް ްމަނިކުފާނަށް ްދެންނެވިން ްމިވާހަކަ ްއަޅުަގނޑު ކޮމިޓީގަިއވެސް

ްއެ ްކޮމިޓީއަްށްކުރެްއވެން ްިއދާރީ ްކީްއވެތޯއޭ ްއެހެންވީމަ، ބައޮތްނޫންތޯއޭ.

ްައއްަސާވް ްލަފައެއް ްކޮމިޓީގެ ްއިދާރީ ްއެހެްނވީމަ، ްތިގެންނެވީ. މައްސަލަ

ްއެކަްން ްމަނިކުފާނު ްއެއީ ްކުރެްއވުމަކީ ްކަންތަްއތައް ްއެްއގޮތަށް އެލަފާއާ

ނޑުްދަންނަވަން.ްއޭގެްިއތުރަށް  2045މިތަނުންްްކުރަްއވަންޖެހޭްގޮތްކަމުަގއިްައޅުގަ

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްބަެއއް ްގުޅިގެން ްފާސްވުމަާކ ްމިދިޔަ ފާސްވެގެން

ްމިހާރުް ްޤާނޫނުއަސާސީ، ްޢަމަލުކުރަމުންދާ ްގެންަދވަނީ، ވިދާޅުވަމުން

ްަތސްދީޤުވުމަށްފަހުް ްއެއީ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއިޞްލާޙުތަކާއެުކ މިދެންނެވީ
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ްނު ްުއވިގެެނއް ްޤާނޫނުައސާސީެއއް ްވާހަކަ. ނުޑްއުިވގެންދާ ްއަުޅގަ ދާނެއޭ

ްއަހަރާްދެމެދ1942ްްުވަނަްއަހަރ1942ްްާދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީ.ް  2050ވަނަ

ްނެތިދިޔަ.ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްާޤނޫނުއަސާސީެއއް ްމަޢުލޫމާތުގައި އަޅުަގނުޑގެ

ްމިދަނީ.ް ްއިޞްލާޙުވަމުން ްހުށަހެޅެމުން ްއިޞްލާޙުަތކެއް ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ނޑުމެންްމުޅިްިމޤާނޫނު އަސާސީްެއއްކޮށްްމިްިއޞްލާޙުކުރަނީ.ްމިހާރުްއަޅުގަ

ްޤާނޫނުއަސަސީަގިއް ްމި ްއިޞްލާޙުތަށް ްއެ ްއިޞްލާޙުކުރުމަށްފަުހ އެްއކޮށް

ްއުވާލުމަށްފަހު.ްް،ގެންދަނީހިމެނި ްާމއްދަތައް ްވާއެންމެހައި ްމިހާރު  2055މީގައި

ްެއއްެޗއްނޫން.ް ްުއވިާދ ްއެީއ ްޤާނޫުނއަސާީސއަކީ ްމުޅި އެހެންކަމުން

ްެއއްެޗއްް ްއެކަްންއުިވގެންދާނެވެްސ ނަޑށް ްއަުޅގަ ްއެީއ ނޫން.

ްދަންނަވާލަންް ްއިތުރަށް ްދަންނަވަން. ޤަބޫލުކުރެވޭގޮތްނޫްނކަމުަގިއ

ްިއޞްލާޙުކުރުމުެގް ްޤާނޫނުއަސާސީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ބޭނުންވަނީ،

ްޢަަމލުކުރެވެމުންމިދާް ްފެށީވެސް ްކުރަން ްއެަކން ްދުވަހު  2060އެންމެފުރަތަމަ

ް ްޚިލާފ133ްަޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމާއްދާއާއި ްއަޫަދަދެްއެގްވަނަ ްގިަނ ށްކަމަށް

ްޚިލާފަށް.ް ްއެމާއްދާއާިއެވސް ްބުަނމުންދަނިކޮށް ްވާހަކަަދއްކައި ބަޔަކު

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމިހާރު ްމިދަނީވެސް ްނިްނމަމުން ްމިކަން އަޅުަގނޑުމެން

ްރައްޔިތުންް ްޚިލާފަށް.ްއެހެންކަމުން ްމުޅިން ްރޫާޙއި ްއިޞްލާޙުތަުކގެ މިގެނައި

ްރަ ްޤާނޫނުއަސާސީެއްއ ްގެންގޮސްެދވޭީންއެދޭފަދަ ްހަމައަށް  2065އްޔިތުންނާިއ

ްއުފެދުމާއެުކ،ް ްމިގޮތަށް ްސުވާލު ްމިއުފެދޭ ްހަމަ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ކިހިނަކުންތޯއޭ

ްމަނިކުފާނުް ްރަނގަަޅށް ްިމކަން ްއަދިވެސް ްހުށަހެޅުމަކީ އަޅުަގނުޑގެ

ްކޮމިޓީއަްށް ްޑްރާފްޓްކުރާ ްދިރާސާކޮށް ްބޭނުންފުޅުކަމުގަިއަވނީނަމަ ކުރަްއވަން

ްފޮ ްދިރާސާުކރެއްވުމަށްފަހު،ްމިމައްސަލަ ްރަނގަޅަށް ްއެޭބފުޅުން ނުއްަވއި

ްއިންތިޤާީލް ްނިންމާލުމުގައި ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްމިހިމަނާ  2070އަޅުަގނޑުމެން

ްއެައްށް ްއެއީ ްމާއްދާތަކަކީވެްސ ްެއހެނިހެން ްއަދި މަރުހަލާގައިވެްސ،

ްމިކަންް ްބެއްެލވުމަށްފަހު ްރަނގަޅަށް ްމާއްދާތަކެއްޯތ ޢަމަލުކުރެވޭނެ

ްޤާނޫނުއަސާސީައީކްނިންމަވާ ްގޮތަކީ. ްފުރިހަމަ ްެއންމެ ްއެއޭ ލެއްވުމަކީ

ްއެާހް ްެއއްެޗއްނޫނޭ. ްއިޞްލާޙުކުެރވޭނެ ްއިރުއިުރކޮޅުްނ އަޅުަގނޑުމެން

ްމިކަންް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްުކރެވޭނެގޮަތކަށްނޫނޭ ްއިޞްލާޙު  2075ފަސޭހައިން
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ްމެންބަރަކުް ްކޮންމެވެްސ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިގެންދަނީވެސް، މިނިންމަމުން

ްވިދާޅުވިް ްމަޖިލީހުގެް، ްަވޒީރުްނގެ ްެއއީ ްހަނދާނުގައި އަުޅަގނުޑގެ

ްޤާނޫނެޭކް ްވިދާޅުވި ްނަޝީދު ްމުޙަންޫްމަދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްޤާނޫނުތަކެކޭ. ްދެްނހުރީވެސް ޤާނޫނުއަސާސީައކީވެސް.

ްއަުޅަގނޑުމެންނަކަށްް ްއުޞޫލުން ްއިްޞލާޙުކުރާ ްޤާނޫނުތައް  2080ޢާންމު

ްއިް ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއްޤާނޫނުއަސާސީެއއް ްނުކުެރވޭނެ. ޞްލާޙެއް

ްފަސޭހައިންް ްއެހާ ްނިންމުމަށްފަހު ްަކނޑަައޅައި ްަވކިކަެމއް އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެންޖެޭހް ްއަުޅގަ ްޙާލަތުގައި ްއޮންނަ ްނުކުެރެވން ްއިޞްލާޙު އެކަން

ްޕްރެކްޓިކަްލް ްމިއީ ްބައްލަވައި ްރަނގަޅަށް ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓްކުރާ ދިރާސާކޮށް

ް ނޑުމެންނަށްްކިހާވަރަކަށްތޯ ްައޅުގަ ްކަންަތއްތައް  2085މިޤާނޫނުއަާސސީގައިިމވާ

ްހިންގެނީ.ްމިކަން...
ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު...ްތަކުާރރުކޮށް...ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް2090 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްމިކަންްއްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުްއަ ްއެހެންކަމުން ްއަދިވެްސްބައްލަވަންޖެހޭ. ްބެއްލެވުމަށްަފހު ްކަން

ްގެންނަންޖެހޭްްއަސްލަމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމާއްދާތަެކްއ ްއިތުރު ްމާއްދާތައް، ްމިހިމެނޭ މިބާބުގައި

ްކަމެކޭ.ް ްމުހިންމު ްވަރަށް ްނިންމުމަކީ ްިމކަން ްގެނަސް  2095ކަމުގަިއވަނީނަމަ

ް ްމިސާލަކަށް ްމިދެންނެވީ ްގުޅޭގޮތުްނ32ްްއެހެން ްމާއްދާާއިއ ވަނަ

ްހުންނަވާީންރައީސު ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާޭއ ްމިހާރުގެ ލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްހުންނެިވް ްމިހާުރގެ ްއެހެންނަމަވެސް، ްމިނިންމަނީ. އަޅުަގނޑުމެން

ް ްވަކިގޮަތކަށ32ްްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކީ ްރާއްޖޭަގިއ ްއަހަރު އަކަށް

ްެއމަނިކުފާނަށް،ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޭބފުޅެއް. ްކުަރއްވާަފއިވާ  2100ވެރިކަން

ްދައްކައިނުީދްމިސާލަކަ ްމަސްޢޫލިއްޔަެތްއ ްަވކި ްބޭުފޅަކަށް ްއެހުންނަވާ ށް

ްމިމަޤާމުް ްބޭފުޅަކަށް ްއެހުންނެވި ނުޑމެން ްއަުޅގަ ނަޑއަަޅއިނުދީ ކަ

ްުއފެދޭްސުވާލެއް.ް ްހަމަްމިއީ ްކިހިނެއްތޯ ްކުރަްއވާނީ ޙަވާލުކުރާއިުރ،ްެއކަން



 77 

ްމިހާރު ްދަންނަވާނީ ްތަކުރާރުކޮށްެވސް ްއަދިެވސް ްދަންނަވާނީ ްއަޅުަގނޑު

ްވަޒީރުްނެގް ްތަޢާރުޟުެވއޭ ނޑަެއޅިގެން ްކަ ްމާއްދާތަާކިއ  2105ފާސްކުރެވިފަިއވާ

ްހަަމް ްހިމެނިވަޑައިގަތުން. ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުންގެ ްބޭފުޅުން މަޖިލީހުގެ

ްމަޖިލީހުގައިް ްރަްއޔިތުން ްބަަޔކު ްެއއްވެސް ްޢައްޔަންކުރެވޭ އެހެންމެ

ްމަރުޙަލާއެއް ްއެހެން ްއަދި ްމަރުޙަލާގައިެވސް ްތިބުމަީކްއިންތިޤާލީ ަގިއވެސް

ްޯވޓަްށް ްއެއީ ްއެމާއްދާތަކަކީ ްެއހެންކަމުން ްތަޢާރުޟުާވކަމެކޭ. އެއީ

 2110ްއެއްެސިވގެންވާނެްމާއްދާތަެކްއެވސްްނޫނޭ.ްދެންްއަޣުލަބިއްޔަތު...

ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމިހާރުްތަކުރާރުކޮށް....ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 2115ްދެވުން()ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގން

ް

ްއަދިްމަނިކުފާނުްބޭނުންފުޅުވާްކޮންމެްއެްއޗަާކއިްްއްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުްއަ
ްްއަސްލަމްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް2120 

ްމިހާރުްތަކުރާރުކޮށްްގެންދަވާީތްދަންނަވާލަންޖެހެނީ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްކުރިއަްށްްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުްްއްުޑއަޮތޅުއަ ްމިަކން ްއުޞޫލަކުން ްކޮންެމެވސް  2125ްއުޞޫލެއްނޫނޭ.

ްމިކަްންްްއަސްލަމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފައިދާވާގޮތަކަްށ ްރައްިޔތުންނަށް ގެންގޮސްެދއްވާށޭ.

ްނިންމަވައިދެްއވާށޭ.ްޝުކުިރއްާޔ.ް
ް

ް

 2130ންބަރުްއަޙްމަދުްސުލައިމާން.ްޢިއްޒަތްތެރިްއާދެ،ްމ.އަތޮޅުގެްޢިްއޒަތްތެިރްމެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްމެންބަރުްވަޑަިއގެންނެތް.ްބ.ްއަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްފާއިޒު.
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ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްސްމަޑުލުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުްމާޅޮް ްރައީްސ. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްާޔ ްހުށަހެޅުނ32ްްް`  2135ްަވނަ

ްޭއެގްބައްްލީްފާއިޒްްވާހަކަެދއްެކވުން:ޢަ ްިއޞްލާޙުތަކާއި ްގެަނއި ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއެއޮތީ ޓަންކުރެވިަފއި

ްކޮންމެއަކަްސް ްއެނގެން. ްމިއޮތީ ްޚިލާފަށްކަން ނޑައެިޅގެން ްކަ ްހަމަ ރޫޙާއި

ްބަހުސަކަށްް ްއެ ނޑު ްއަޅުގަ ްނޫންތޯ ްއެއްެސވިދާނެތޯ ްވޯޓަށް ްހުށަހެޅުމަށް މި

ްޯވޓަށް ްއިއްެޔވެސް ްހުށަހެޅުން ްބައެއް ްމިފަދަ އެއްެސިވްްދާކަށްނެތީން.

ްޤަޫަބޫލުކުރަން.ް ނޑު ްއަޅުގަ ްެއބަހުރިކަމަށް ްގޮސްަފއި  2140ފާސްވެގެން

ްހިތްޕުޅަށްް ްވިދާުޅވެ، ްއަވަްސކުރަްއވާށޭ ްރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްފެނިވަޑަިއގެންނެިވގޮތަކަްށް ްމަނިކުފާނަށް ްގޮތަކަްށ އަރާަވޑަިއގެންނެވި

ްފަހަރެއްަގއިެވސް ނޑު ްއަޅުގަ ްކުަރއްވަފާނެކަަމަކށް ޤަބޫލުކުރާްްކަންތައްތައް

ްއެބަހުރި.ް ްޒިންމާތަެކއް ްމަސްޢޫލިއްޔަތުތަެކއް ްމަނިކުފާނުގެ ހިތެއްނުވޭ.

ްއެކަމެްއް ްވިސްނުަމކުން ްގޯސްކުރި ްަކމެއް ްރައީްސ،  2145ޢިއްޒަތްތެރި

ްވިސްނުްން ްައޅުަގނުޑގެ ްކަމެއްކަމަކަށް ްކުެރވިާދނެ ްެއއީ ރަނގަޅުކުރުން

ްރަ ްކަމެއް ްމިއުޅެނީ ްސުާވލަކީ ްއުފެދޭ ނގަޅުކުރަންޯތ.ްޤަބޫލެއްނުކުރޭ.

ްވިދާުޅެވް ްބާްއވާށޭ ްއިންތިޚާބުތަކެއް ްމިިނވަން ްރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްދައްަކވަމުްން ްވާހަކަުފޅު ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްނިސްބަތްާވ ސަރުކާރަށް

ްއެޫނންގޮތަކަށްކަްން ްއޮތީ ްރީއްޗަށް ްވަރަށް ްޙަޤީޤަްތ ްކަމުގެ  2150ގެންދަާވއިރު،

ްރައީ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިދަނީ. ްމަރުޙަލާގަިއްފެންނަމުން ްއިންތިޤާީލ ސް،

ްމަރުޙަލާގަިއް ްއިންތިޤާލީ ްދައްަކއި، ްވާހަކަ ްވާނެގޮެތއްގެ ކަންތައްތައް

ްމިމަޖިލީހުގަިއް ްމަޖިލީހެއްގައި ްރައްޔިތުންގެ ްފެންނަ ބާއްވަން

ްފިޔަވަިއް ްބޭފުޅުން ްޢަޫައްޔަންކުެރވުނު ްބޭފުޅުްނ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ

 2155ބޮލާލާްޖެއްސެވުމުންްފެނިގެންްއެދަނީްްތިއްބަާވގޮތަށްްހުށަހެޅުނުްހުށަހެޅުން

ްކަންތައްތަްއް ްރަނގަަޅކަށްނޫންަކން ްމިއޮތީ ްގެންަދން ްމަރުޙަލާ މިއިންތިޤާލީ

ްިދވެިހް ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްެފނިގެންދާން. ްމިއޮތީ ްެއކަން ރާވާފައި،

ރައްޔިތުންްތިބީކީްމިއަދުްމިްމަޖިލީހުގެްކަންތައްތައްްހިނާގގޮތްްމުޅިައކުްން

ނޫން.ްވަރަށްްގިނަްބަޔަކަށްްވަރަށްްރަނގަޅަށްްެއނގިގެންްތިބީ.ްނޭނގިެއއް
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ްައިއްއެްއވާހަކަ،ް ްދައްކަމުން ްއަބަދުެވސް ްރައީްސ،ްައޅުަގނޑު  2160ޢިއްޒަތްތެރި

ްރައްޔިުތްން ްތިއްބަވައިގެެނއް ްމެންބަރުން ްތިބި ްކުރެވިަފއި އިންތިޚާބު

ްނުކުރެޭވނޭ ްޤާނޫނުައސާސީެއްއްނުހެދޭނޭ،ްއެކަމެއް .ްއަދިވެްސްއެދޭގޮތަކަށް

ްމިދަނީް ްފެންނަމުންވެސް ްއެކަން ްިމއަދުވެސް ްއެހެން، ްއޮތީ ދަންނަވަން

ްމިއަުދް ްހިތާމަުކރަން ްހަމަ ްައޅުަގނޑު ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެިރ އެހެން.

ނޑުމެންްއުެޅންްޖެހުނީތީ.ްއެހެންމަވެސް،ްކަމުގެްޙަޤީަޤްތް  2165މިޙާލުގައިްއަުޅގަ

ްމިއޮތީްމިހެން.ްޝުކުރިއްޔާ.
ް

ް

ްވާހަކަް ްމިމައްސަލަްްދެއްެކވުން:ރިޔާސަތުްނ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރު ނުޑްދެން ްއަުޅގަ ްމި އާެދ،ްދެން

ްމިހާރު ްޖެހެނީ ،ް 31ްްމީގައި ްހުށަހެޅުން 32ްްވަނަ ްހުށަހެޅުން  35ް،2170ވަނަ

.ްިމްބައިބަޔަްށްމިްމައްސަލަްޖެިހގެންްމިއުޅެނީ.36ް،38ް،39ް،42ް،43ް

ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ްމާލޭގެ އިސްމާޢީލްްްދެން

ް ްހުށަހެޅުމުގެ ްއެހެންމ12ްްެހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްހަމަ ްއަދި ް)ށ(ްއާއި 21ްގެ

ް ްދޭްއ، ްއެެކއް ްމާލޭެގ21ްްގެ ްތެރޭގަިއ ްމީެގ ްދެން ްމާއްދާތަކަށް. މި

ްހުށަހަޅުއްވާަފއިާވް ްއިސްމާޢީލް ްިއބްރާހީމް ްމެންބަރު  2175ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްރައްޔިތުްނގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްތެރެއިން މަޖިލީހާއިްހުށަހެޅުންތަކުގެ

ްހުށަހެޅުންތަކަށްް ްމިހުށަހަޅުްއވާ ްަޢއްޔަްނކުރުމާމެދުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްހިއެއްުނޭވް ނޑަަކށް ްއަޫަުޅގަ ްދިއުމާމެދު ްދިމާއަށް ްވޯޓަާކއި ްއަޅުަގނޑު ދެން

ްއެދިމާއަްށް ނޑު ްއަޅުގަ ްޮއންނާނެހެންނެއް.ްދެން ްއިޢުތިރާޟެއް މެންބަރުންގެ

ްކަންނޭނގެ ްބަލާލުން ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑަްށްްދެން ްރަނގަޅުވާނީ.  2180މިހާރު

ްތިއްބެިވް ްއެބަ ްއަދިވެސް ްމެންބަރުން ްޢިއްަޒތްތެރި ްވަގުުތ، ްގިނަ ވަރަށް

ްއެނޭގް ްއެކަން ްބޭބޭފުޅުން. ްގިނަ ްވަރަށް ްކިުއަގިއ ްނުކުތާގެ ނިޒާމާބެހޭ

އެހެންނަމަވެސް،ްދެންްމާލޭގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލްް

ް ްހުށަހަޅުއްވާަފިއްހުށަހަޅުއްވާފައި ްމިއާއެއްކޮށް ްހަމަ ްހުށަހެޅުންތަކަކީ ހުރި

 2185ހުރިްކަންތައްތަެކއް.ްއެހެންވީާމ،ްައޅުަގނޑުްއެއަްށވެސްްބަާލލަންްއެބަޖެހޭ.ް

ނޑަްށް ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުންތަކަށް ްހުށަހެޅުއްވި ްމެންބަރުން ްހުރިހާ ްއެހެން ދެން

ްމި ްދެން ްބަލާލާނީ. ްއެދިމާއަށް ްއެހެްނވީމާ، ހާރުްބަލާލެވިއްޖެ.
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ްއެްއޗިްއސާިއް ްހުރި ްފާސްކުރެވިފަިއ ްމިހާުރ ތަޢާރުޟުޫުވާގޮތަށް

ްރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްއެހެން، ްނޫން ްބަިއތައް ްހުރި ތަޢާރުޟުވާގޮތަށް

ްމައްސަލަް ްމިހާުރްމި ްބައި ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއިޔތުންގެ ްއަދި  2190އިންތިޚާބުކުރުމާއި

ް ްައޅުަގނޑު ްއެަބއިބަޔަށް ްއެހެްނވީމާ، ްމިއުޅެނީ. ބަލާލާފައިްއައިްސގެން

ްމިހާރުް ްއަޅުަގނޑަށް ްދެން ްކަންނޭނގެ ްބަލާލުން ްވޯޓަށް އެކަންތައްަތކުގެ

ްވިސްނާލާީތް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެދިމާއަށް ްދެން ްއެހެންވީމާ، ްދެން އޮތްގޮަތކީ.

އަޅުަގނޑުްއަމީންޢާންމުއަށްްދަންނަވާލައިގެންްއެބަްބަލާލަންްއެކަންތައްަތްއް

ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ްސާފުކޮށްލަން. ްމިހާރުްްކުޑަކޮށް  2195ނުކުާތއެްއ،

އެކަމާބެހޭގޮތުންްމިހާރުްއަުޅަގނޑުްމާލޭގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެްނބަރުްއިބްރާހީމްް

ްއިސްމާޢީލްއަށްްފުރުޞަތެއްްައރުވާނަންްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ.ް
ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް2200 

ްއަޅުްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްެދން ްނުކުތާއެއްކަމެއް، ްނިާޒމާބެހޭ ްރައީސް، ނުޑްޢިއްޒަތްތެރި ްގަ

ްމިހިރަްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހުށަހަޅާފައި ނޑު ްއަުޅގަ ްބޭނުންވަނީ، ްދަންނަވާލަން މަނިކުފާނަށް

ްފާޅުކުރެްއވުާމިއް ްމަނިކުފާނު ްޚިޔާލު ްއެއްސެވުމުގެ ްވޯޓަށް ހުށަހެޅުންތަކަށް

ގުިޅގެން،ްމިހާރުްފާސްވެފައިހުރިްބައެއްްމާއްދާތަކަށްްރިޢާަޔތްކުރާއިުރގަިއ،ް

ްހުށަހެޅިްރިޢާޔަ ްއަޅުަގނޑު ްމިހާރު ްބަލާލައިފިން ނުޑ ްއަޅުގަ  2205ތްކުރުމަށްފަހު

ްގެންދެވިދާނެކަމަްށް ްހަމައަށް ްވޯޓާއި ްދެން ްތެރެއިން މާއްދާތަކުގެ

ްކުރިް ްަވކިކޮްށލަން. ްކޮބައިތޯ ްމާއްދާތަކަކީ ްިވސްނޭ އަޅުަގނޑަށް

ްއިންތިޤާލީް ްމީގައި ްބޭނުންވަނީ، ްަދންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ މަސައްކަތުން

ްމޭޒުްންމަރު ްއިދާރީ ްާމއްދާާއއި، ްެއއްވަނަ ްއޮްތ ްގޮުތަގއި ޙަލާގެ

ްކޮމިޝަންް ްއިެލކްަޝން ްއުންމީދުކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ  2210ނޯޓްކޮށްލައްވާެނކަމަށް

4ްް ްމެންބަރުން ްކޮމިޝަންގެ ްއިެލކްޝަްނ ްމާއްދާ، ްމާއްދާ،5ްްވަނަ ވަނަ

ް ްޝަރުޠު ްމެންބަރުންގެ ްކޮމިޝަްނގެ ްމާއްދާ،6ްްއިލެކްޝަން ަވނަ

ްްއިލެކްޝަން ްއުވުން ްަމޤާމު ްއިންތިޤާލ7ްްީކޮމިޝަނަުރގެ ްާމއްާދ، ވަނަ

ް ްކޯޓު 12ްްސުޕްރީމް ްބަދަލުކުުރން ްއިޙްތިޞާޞް ްމާއްދާ، ަވަނ15ްްވަނަ

ް ްނުގެނައުން ްބަދަލު ްޤާނޫނުއަސާީސއަށް ްމ27ްްިމާއްދާ، ްމާއްދާ.  2215ވަަނ
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ްދެްން ްއޮތްެހންނެއް. ްިހއެއްުނވޭ ްބޭނުމެއް ްެއއްެސވުމުގެ ްވޯޓަްށ މާއްދާތަކަށް

ްމިހާުރްމަނިކު ނޑު ްއަޅުގަ ްގޮތުން ްފަސޭހަކޮށްލުމުގެ ްމަސައްކަތްޕުޅު ފާނުގެ

ްދަންނަވަން.ްއޭުރްން ްވާަހކަ ްގެަނއި ްމާއްދާތައްްއަނބުރާ ްމިދެންނެވި ދެންމެ

ްޖެހިވަޑަިއގަްނނަވާނެހެންނެއްް ްއައްަސވަން ްވޯަޓށް ްއިތުރަށް ްއެއަކަށް ދެން

ްގޮ ްވަކި ްއަދިވެސް ްމާްއދާތަކަކީ ްއެހުރި ްދެން ްހުރިްހިއެއްނުވޭ.  2220ެތްއްނުނިމި

ްއެހެްން ްވަންޏާ ްގެންދެޭވކަމަށް ްކުރިއަށް ްވޯާޓއިެގން ްވާތީ ކަންތައްކަމަށް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްޝުކުރިއްާޔ ްފެންނަނީ. ްރަނގަުޅަކމަށް ްއެންމެ ގެންދެވުން

ްރައީސް.ް
ް

ް2225 

އްދާތަްއްއާދެ،ްެއއީްމިހާރުްކުރިއަށްްެގންދެވޭނެކަމަށްްފެނިވަޑަިއގަންަނވާްމާްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްނަންބަރުތައްް ްތިވިދާޅުވިހެްނ ްދެންމެއަކު ވިދާޅުވެެދްއވަފާނަންތޯ.

ްވިދާޅުވެެދްއވަނިކޮށް.ް

ް

 2230ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްމާއްދާ،ްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްދެވަނަ ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުންގެ ްރައީސުލްޖުމްހުރިއްޫްާޔާއއި ްއާދެ،

ްމާއްދާ.ްްވުން:އިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްކެް ްތިންވަނަ ްއިންތިޚާބު ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްއިންތިޚާބާއި ރިޔާސީ

ް ްަމސްޢޫލިއްޔަތު ްކޮމިޝަުނގެ ްއިލެކްޝަްނ8ްްއިލެކްޝަން ްމާއްާދ. ވަނަ

ް ްއުމުރު ްމަޖިލީހުގ9ްްެކޮމިޝަނުގެ ްަރއްޔިތުްނެގ ްމާއްދާ،  2235ވަނަ

ް ްހުށ12ްަމަސްޢޫލިއްޔަތު ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުްނގެ ްމާއްދާ، ހެޅުފައިްވަނަ

ނޑިޔާރުްނ11ްްހުރިްބިލުތައްް ވަނަްާމއްާދ،ްއިންތިޤާލީްސުޕްރީމްްކޯޓަްށްފަ

ްކުރިއަށްދާކަްށް ްެއއާިއގެްނ ްެއއަކަށް ްމަޢާފްކުރަްއވާ ޢައްޔަނުކުރުން.

ވަނަްމާއްދ13ްްާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްްދެންްހިެއއްނުވޭްޖެހޭހެންނެއް.ްދެންް

ް ްއެއޮތީ. ްނިމިފައި ްއ14ްިމިހާރު ްމާއްދާ ްކޯޓުންްވަނަ ްސުޕްރީމް  2240ންތިޤާލީ

ް ްއުމުރު ްކޯޓުގެ ްސުޕްރީމް ްއިންތިޤާލީ ްދެން ްނިންމުން. ަވަނ16ްްކަމެއް

ް ްހިންގުން ްކޯޓުތައް ްއެހެނިހެން ނޑިޔާރުްނ17ްްމާއްދާ، ްފަ ްމާއްދާ، ވަނަ

ް ްދެމިތިބުން 18ްްމަޤާމުގައި ްމަްސޢޫލިއްޔަތު ްމާއްދާ،ްސަރުކާުރގެ 19ްަވނަ



 82 

ްރަށްރަށާއި ްއަތޮޅުަތކާިއ ްމާއްދާ، ްްވަނަ ްހިންުގން ވަަނ22ްްައވަށްތަްއ

ް ްތަބާވުން ްޤާނޫނުތަްއ21ްްމާއްދާ،ްޤާނޫނުއަސާީސއަށް ްމާއްާދ،ްކުީރގެ  2245ވަނަ

ް ްމައްސަލަތަްއ22ްްހިންގުން ްތަޢާރުޟުާވ ްޤާނޫނުއަސާސީއާ ްމާއްދާ. ވަނަ

ވަނަްާމއްދާ.ްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅިފައިާވ23ްްބެލުންްހުއްޓާލުންް

25ްއްދާ.ްޤާނޫނުއަސާސީއާްތަޢާރުުޟވާްޙުކުމްތައްްވަނަްމ24ްާޤާނޫނުތައްް

ް ްމާނަކުރުން ްމާއްދާ. ްރައީސް،26ްްވަނަ ްޢިްއޒަތްެތރި ްމާއްދާ. ވަނަ

ްނިންމެވުމުގަިއް ްވަިކގޮތަކަްށ ްތެރެއިން ްމާއްދާތަކުެގ  2250މިދަންނަވާލި

ްހީވަނީ،ް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްނުކުތާއެއްހެން ްމުހިންމު ވިސްނާަވޑަިއގަތުން

ްފާސްކު ްއޮްތްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިހާރު ްޤާނޫނުައސާސީ، ެރވިއްޖެ

ްޤާނޫނުަތްއް ްކުީރގެ ްއެހެންކަމަށްވަންޏާ ްބާޠިލްވާެނކަމަށް. ޤާނޫނުއަސާސީ

ްބާރުް ްދެން ނޑަނާޅައިީފިވްއޔާ ްކަ ްމިބާބުގައި ްއަުޅަގނޑުމެްނ ހިންގާނެގޮތެއް

ްމިކަހަލަް ްއެހެންީވމާ، ްމިރާއްޖޭގައި. ްނެތިދާނެ ްޤާނޫނެއްވެސް  2255ހިނގާ

ްއެބަ ްދެންްމައްސަލަތަކެއް ްުގޅިގެން. ްމާއްދާތަާކއި ްފާސްވާ ކުރިމަިތޭވ

ްކަންތައްަތްއް ްފާހަގަކުރެވުނު ްބަލާލުމުން ްބަާލލި ނޑަށް ްއަޅުގަ މިހާތަނަށް

ްމިދަންނަވާލީ.ްޝުކުރިއްޔާްިޢްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް
ް

ް2260 

ްއެހިދާނެކަމަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވޯޓަށް ްތިވިދާޅުވި ްދަންނަވާލާނަން ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ށް،ްއާދެ،

ްއިބްރާހީމްް ްފާސްކުރުންތަކާއި ްހުރި ްފާސްކުރެވިފައި ްމިހާރު ނޫނިއްޔާ

ްނެތްކަމަްށް ްތަޢާރަޟެއް ްހުށަހެޅުއްވުންތަާކއި ްހުށަހެޅުއްވި އިސްމާޢީލް

ް ްާމްއދާ، ްދެވަނަ ްާމއްދާ، 3ްްވިދާޅުވާ ްމާއްދާ، 8ްްވަނަ ްމާއްދާ، 9ްަވނަ

 14ް2265ދާ،ްވަަންމާއ13ްްވަނަްމާއްދާ،11ްްވަނަްާމއްާދ،12ްްވަނަްމާއްދާ،ް

ވަަންމާއްދާ،ްއަިދ18ްްވަނަްމާއްދާ،17ްްވަނަްމާއްދާ،16ްްވަނަްމާއްދާ،ް

ވަނަްމާއްދާ،22ްްވަނަްމާއްދާ،21ްްވަނަްމާއްދާ،22ްްވަނަްމާއްާދ،19ްް

ވަނަްމާއްާދ.26ްްވަނަްމާއްާދ،25ްްވަނަްމާއްދާ،24ްްވަނަްާމއްދާ،23ްް

ްޗެކްކޮށްލާް ްމިކޮޅުން ްއަުޅަގނޑުެވސް ްދެން ްރަނގަޅަށްތޯ. ބަލާލާނަން.ްްމި

 2270ވަނަްމާއްާދްއެއީްރަނގަުޅ13ްްވަނަްމާއްދާ.13ްްދެންްބަލާލުމަށްފަހުގައި،ް

ްނޫންކަމަށް،ް
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ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

 2275ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްސްޕްރީމްކޯޓަށ13ްްްމިދަންނަވާލިހެން ްއިންތިޤާލީ ްއެއީ ްމާއްދާ ްވަނަ

ްނޫންތޯ.ްްލްްވާހަކަެދއްެކވުން:އިްސމާޢީ ްފާސްވެއްޖެ ްމިހާރު ްމާއްދާެއއް ްގުޅޭ ްޢައްޔަންކުރުމާ ނޑިޔާރުން ފަ

ް ްއެހެންނަމަވެސް ްނާންނާނެ. ްއެބަެއއް ްމާއްާދެގ14ްްއެހެންވީމާ، ވަނަ

ނޑާ،ް ްމިންގަ ްނިންމުމުގެ ްމައްސަލަތައް ްޯކޓުން ްމަޢާފްކުރައްވާ،  2280ޝަރުޠު،

ްއެބައިްބާްއވަންޖެހޭކަމަށްްފެންނަނީ.ް
ް

ްް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވަރަށްގިަނ ްނުކުތާ ްިމނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ްޝުކުިރއްޔާ. އާދެ،

 2285މެންބަރުންްއެދިވަޑަިއގެންފައިްއޮތީ.ްއެހެންވީމާ،ްިކުއގައިްެއބައިްބާއްވާަފިއް

ްއިބްރާހީމްް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްމިހާރު ްމިގެންދަނީ. އަޅުަގނޑު

ްހު ްތެރެއިންްއިސްމާޢީލް ްހުށަހެޅުއްވުންތަކުެގ ށަހެޅުއްިވ

ްއިބްރާހީމްް ްައދި ްމަޖިލިސް، ްަރއްޔިތުންެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއި

ްފާސްކުރެވިަފިއް ްމިހާރު ްތެރެއިން ްހުށަހެޅުންތަކުގެ ްހުށަހެޅުއްވި އިސްމާޢީލް

ްއަޅުަގނުޑް ްެއއްެޗއްސާިއގެްނ ްތަާޢރުޟުނުވާ ްއެއްެޗއްސާއި  2290ހުރި

ްމަސައްކަ ްމެންބަރުންްކުރިއަށްދާން ްޢިއްޒަތްެތރި ްއެހެން ްއެއީ ްިމުކރަނީ. ތް

ްކުރިއަށްދެވޭެން ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްދެން ްހުށަހެޅުންތަކުގައި ްހުރި ހުށަހަޅުއްވާފައި

ްބާކީް ްމިހާރު ްދެން ްދެހުށަހެޅުމެއް. ްހަމައެކަނި ްނެތީ ްފެނިފައި މަގު

ްހުރިހާް ްދެްންއެނޫން ްމިއޮތީ. ްހުށަހެޅުމެއް ްިތން ްނޭހި ްވޯޓަްށ އަޅުަގނޑަްށ

ްމިއުޅެީނ.ްއެ ްދިމާެވގެން ްމި ްހިފެހެއްޓިފައި ްމައްސަލަޖެހިެގން ްހުރީ  2295ްއޗެްއ

ްއެއްެޗްއް ްއިުތރު ްައޅުަގނޑު ްނޫނިއްޔަކާ ްެއއާބެހޭގޮތުން އެހެންވީމާ،

ްމާލޭެގް ްއާދެ، ްނާރުވާނަން. ްފުރުޞަތެއް ނޑު ްއަުޅގަ ދަންނަވާކަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާޠިފް.

ް
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ް2300 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމަެގްއްްައޙްަމދުްލޭްމެންަބރުްމާ ްދެވޭނެ ްކުިރއަށް ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްއާދެ،

ްއެއްެޗްއްްވާހަަކދެއްެކވުން:ްއާޠިފް ްމި ްކޮންމެހެން ްއަޅުަގނޑު ްވިދާުޅާވތީ ްއޮތްކަމަށް ނެތިފައި

ްމިހާރު،ް ްތެެރއިން ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްފެނޭ ނޑަްށ ްއަޅުގަ ްމި.  2305ދަންނަވާލަނީ

ތަކުގެްތެރެއިންްަބއެއްްހުށަހެޅުންްމިހާރުްފާސްނުވެްދިަޔއީވެްސްމިހުށަހެޅުން

ްއެހެންކަމާއެުކ،ް ްއެބަފެނޭ. ްއަންނަންޖެހޭނެކަމަށް ްއެކަންތައްަތކެއް އަލުން

ްބާބުެގް ްކަންތައްަތކާބެހޭ ްމިއިންތިޤާލީ ްހުށަހެޅުމަކީ، ްމިހުށަހަޅާ އަޅުަގނޑު

ް ްތަޢާރުފެއްގެ ްނުވަތަ ްގޮތުަގިއ ްމާއްދާއެއްގެ ނޑުްފުރަތަމަ ްއަުޅގަ ގޮުތަގއި

 2310މިދަންނަވާގޮތަށްްބަެއއްްިލޔަން.ްއިންތިޤާލީްކަންަތއްތަކާބެހޭްާބބުގެްބޭނުން.ް

ްބަދަލެއްް ްމިޢިބާާރތަށް ްއޮްތގޮތަީކ، ްޢިބާރާްތކޮށްފައި ްމި ްއަޅުަގނޑު ދެން

ްގެންނަވަންްބޭނުންފުޅިއްޔާްގެްނނަވަން...
ްް

ްް

 2315މީްއެްއޗެއްްމައްސަަލއެއްްހުށަހެޅުމުެގްވަގުެތއްނޫންް،ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްނެްތ.ް ްއެރުވޭކަށް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެުފރުޞަތު ްއެހެންވީމާ، އިނގޭތޯ.

ނޑުް ްއަުޅގަ ްމިހާރު، ްނޫން ްނޫން، ްެއދެން. އިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްވުން

ް ްތިވިދާޅުވަނީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރު ްމާއްދާެގ1ްްމިދެންނެވީ، ވަނަ

ްފެިނަވޑަިއގަންނަަވއޭ.ްްކުރިއަށް ްތިމަންނައަށް ްއިތުރުކުަރއްވަން އެްއޗެްއ

ްއަރުަވއިގެްން ްފުރުޞަތު ްހުށަހެޅުމަށް ްމަްއސަލައެއް ނޑު ްއަުޅގަ ްމި  2320އެގޮތަށް

ްވަގުތެްއް ނަޑށް ްއަުޅގަ ްއެއާބެހޭގޮތުން ްއެހެންވީމާ، ްނޫނޭ. އުޅެނީކީ

ްއަތުވެް ްފުރުޞަތެއް ްެއކަހަލަ ްއެހެްނވީމާ، ްމިަވގުތަކު. އްޖެއްާޔްނޭރުވޭނެއޭ

ްއާދެ،ް ް)ވަގުުތކޮޅަަކށްފަހު( ްދެން، ްއެހެްނނަމަވެސް ްއަުރވާނަން. އަޅުަގނޑު

ްޖަްއސަވާލަދެްއވުްން ްކާޑުކޮޅުތައް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި އަޅުަގނުޑ،

ްއިބްރާހީމްް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްިމވޯޓަށް، ނޑު ްއަުޅގަ  2325އެދެން.

ްއެ ްވޯޓަށް ްހުށަހެޅުންތަކަްށ ްނިޒާމާބެހޭްއިސްމާޢީލްގެ ްއާދެ، ހުމަށް،



 85 

ްމުޙަންމަދުް ްމެންަބރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ނުކުތާއެްއ،

ްއަނިލް.

ް

 2330ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމެންބަރުްްމެންަބރުްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެް ްޢިއްޒަްތތެރި ްމާލޭގެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުރިްއޔާ ްއާދެ،

ްދެންމެްް:ވާހަަކދެއްެކވުންްމުޙަްނމަދުްއަނިލް ްތެރޭ ްހުށަހެުޅއްވުންތަުކެގ ްހުށަހެޅުއްވި ްއިސްމާޢީލް އިބްރާހީމް

ްހުށަހެޅުންތަކާް ްބަެއްއ ްފާހަގަކުރެްއވި ްއެމެްނބަރު ހުށަހެޅުއްވިދާނެކަމަށް

ްއުޅޭީތް ްތަޢާރުޟެއް ްމާއްދާތަާކ ްހުރި ްފާސްކުެރިވފައި ްމިހާރު  2335ގުޭޅގޮތުން

ްފުރަތަ ްބޭނުންވީ. ްދަންނަާވލަން ްެއވާހަކަ ްއަޅުަގނުޑ 8ްމަކަމެްއގެގޮުތަގއި

ކާްގުޅުންހުރ4ްްިވަނަްމާއްދާ،ްއެއީްމިހާރުްފާސްކޮށްފައިްއޮތްްހުށަހެޅުންް

ް ްހަމަެއޮގތަށް ްމާއްދާއެއް. ްުގޅުންހުރި ްސީދާ ްހަމަ ްއެއާ ވަަނ9ްްނުވަތަ

ް ްހުށަހެޅުން ްއޮތް ްފާސްކުެރވިފައި ްމިހާރު ްުގޅޭގޮތުްނ5ްްމާއްދާ.ްއެއީ ައާކއި

 2340ވަނަްމާއްދާައކީްހުށަހެޅުނ12ްްްހަމައެގޮތަށްްްފާސްކޮށްފައިްއޮތްްމާއްދާެއއް.

6ްް ްއިތުރުން ްމީގެ ްދެން ްއޮތީ. ްފާސްކޮްށފައި ްގުޭޅގޮތުން ވަަނ16ްްައކާއި

17ްައކާްުގޅޭގޮތުންްފާްސކޮށްފައި،ްހުށަހެޅުނ12ްްްމާއްދާްއެީއްހުށަހެޅުންް

ް ްހުށަހެޅުން ްއެޫިއީ ްހުށަހެޅުން ްމިއޮތް ްމާއްދާަގއި އިްނ12ްްވަނަ

ްއޮތް ްފާސްކޮށްފައި ްހަމައެގޮތަށް ްިމއޮްތ18ްްކަމެއް. ްމާްއދާގައި ވަަނ

ް ްހުށަހެޅުން ްއަޅުަގނޑުމެްނެގ ްއޮްތ11ްްހުށަހެޅުމަކީ، ްފާސްކޮށްފައި  2345އިން

ކަންތައްތައް.ްއެހެންވީމާ،ްމިެދންނެވިްމާއްދާތައްްމިހާރުްވޯަޓށްްއައްަސވަިއް

ްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ލްްފާސްކުރަްއވާފަިއވާތީ،ްމާލޭގެ

ްވޯޓަްށް ްހިެއއްނުޭވ ނޑަކަށް ްައޅުގަ އެހުށަހެޅުއްވުންަތކަށް

ްއެއްެސވިދާނެކަމަކަށް.ްުޝކުިރއްޔާ.
ްް2350 

ްް

ްޗެކްކުރަމުްންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބަލައި ްތި ްކުރިން ްދަންނަވާލުމުގެ ްވޯޓަށް ނޑު ްއަުޅގަ އާދެ،

ް.ގެންދާނީ.ްއާދެ،ްއަޙްމަދުްމުޢިއްުޒ،ްހއ.ްގެްޢިއްޒަތްތެރިްެމންބަރު

ް
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 2355ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްމެންަބރުްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީް ްހުށަހެޅުން ްހުށަހަޅަިއ32ްްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްެއވަނީ، ްގޮތުަގއި ގެ

ްމާޅޮސްމަޑުލުް

ްއޮްތްްވާހަކަެދއްެކވުން:ްއަްޙމަދުްމުިޢއްޒު ްތާއީދުކުރައްވާަފއި ްޙަމީދު ްޝާހީން ްމެންބަރު އުތުރުބުރީގެ

 2360ްހުށަހެޅުމެއް....ް

ްް

ްް

ްކީކޭތޯްސާފެއްުނވޭްއިނގޭތޯ.ްންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތު

ް

 2365ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ނޑުްހުށަހަޅާފައިާވްހުށަހެޅުމެއް.32ްްްހުށަހެޅުންްްމެންަބރުްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީް ްގެްގޮތުަގއިްެއވަނީ،ްއަުޅގަ

ްއައެހުށަހެޅުމަށްްްވާހަކަެދއްެކވުން:ްއަްޙމަދުްމުިޢއްޒު ްާނއްސަަވނީތޯ.ްދެން ްވޯޓަށް ،17ްނެއްްުސވާލަީކ،ްމިހާރު

ް 17ްްހުށަހެޅުން ްއަނެްއާކ ްފަސްކުރެވިަފއި. މިވަީނ32ްްވެްސވަީނ

 2370ފަސްކުރެވިފައި.ްހަމަްބަެއއްްމެންބަރުންްއަޑުގަދަކުެރއްވީމަްއެްަވކިވަަރކަްށް

ްއާރޯކަމަާކއެީކް ްއެހެންވީމާ، ްފަސްކުރަްއވަނީ. ްއަެނއްކާ ވާހަކަދެެކވިފައި

ަހކަދައްކަންްފެށުނީމަްައޅުަގނަޑށްްހީވަނީްހަމަްއަނެއްާކްއެމާއްދާަތކާމެދުްވާ

ްހިސާބަކުންް ްެއްއ ްކޮންމެވެްސ ްެއހެންވީމާ، ްކުަރއްވާނެހެން. އަުޑގަދަ

ްެއއްެވސްް ްއެހެންވީާމ، ްޤަބޫލުކުރަނީ. ްއަޅުަގނޑު މިނިމެންޖެހޭނެކަމަށް

ނޑަށްްޤަބޫލުކުރެވެނީ.ް  2375ްނިޒާމެއްނެތިްދާކަމަށްްއަުޅގަ

ްް

ްް

ްވާހަަކްްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވު ްހުށަހެޅުްއވުމުގެ ްހުށަހެޅުއްިވ ްމެންަބރު ްިޢއްޒަތްތެރި އާދެ،

ްމެންބަރުް ްިޢއްޒަްތތެރި ްމީގެތެރެއިން ނުޑ ްއަުޅގަ ްދަންަނވާލިން. އަޅުަގނޑު

ްއަޅުަގނުޑެވްސް ްއެހުމަށް، ްވޯޓަށް ްހުށަހެޅުމަށް  2380ތިހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ްދެން ްއަހާެނވާހަކަ. ްވޯޓަށް ްެއއަްށ ްއޮންނާނީ އެހެންނަމަވެސްްްދަންނަވާފައި

ް ނުޑ32ްްތިވިދާޅުީވ ްއަުޅގަ ްމިާހރު ްެއކަމަކު، ްދެން ްަމއްސަލަ. ްއޮތް ގައި
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ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާެން ްމެންބަރުންނަށް ްިޢއްޒަތްެތރި ްމިކުރީ މަސައްކަތް

ްެއހެންނަމަވެސްް ްދަށުން. ްނިޒާމެއްގެ ްގެެނވޭޯތ ްހުރިގޮތަށް މީގައި

ް ްތަފާތުވެގެން ްޚިޔާލު ްމެންބަރުން ްކުރިއަްށްޢިއްޒަތްތެރި  2385ިމގޮަތށް

ްއިބްރާހީމްް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްެދން ްނެތުނީމަ، ގެންދެވޭެނގޮތް

ްހުށަހެޅުންތަކެއް.ް ްހަމަ ްުހށަހެޅުންތަކަކީވެސް ްހުށަހަޅުއްވާ އިސްމާޢީލް

ްމެންބަރުންގެް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްއެހެން ްެއއަށް ްައޅުަގނޑު އެހެންވީމާ،

ްއަުޅގަ ްއެހޭފަދައިން ްވޯޓަށް ްަމސައްކަތްކުރަްންހުށަހެޅުމަށް ނޑަށްޖެހޭ

ްބައިބަޔަްށ.ް ްހުރި ްއެހެން ްވޯޓަށް ްޭއގެތެރެއިން ްއެހޭތޯ ްވޯޓަށް  2390އެއަްށވެސް

ްނެތިގެްން ްނިޒާމެއް ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރަށް ްޢިްއޒަތްތެރި އެހެންވީމާ،

ްނުފެންނާތީް ްެއގޮތަްށ ްއަޅުަގނޑަށް ްފެނިވަޑަިއގަަތސް ގެންދާކަމަށް

ް)ވަ ްމިކުރަނީ. ްމަސަްއކަތް ްނިޒާމާބެހޭްއަޅުަގނޑު ްއާދެ، ގުތުކޮަޅކަށްފަހު(

ްނުކުތާއެްއ،ްމާލޭގެްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާޠިފް.

ް2395 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްތިވިދާޅުީވްްައޙްަމދުްމާލޭްމެންަބރުް ްމަނިކުާފނު ްއަެނއްާކވެސް ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްނުގެްވާހަަކދެއްެކވުން:ްއާޠިފް ްކުރިއަށް ްއެކަމަށްޓަަކިއްމަސައްކަތް ްވާަހކަ. ްހުއްޓާެލއްވި ންެދވިގެން

ްވާހަކަް ްހުށަހަޅާ ްމިހުށަހެޅުމެއް ްއަޅުަގނޑު ްދައްަކއިދޭންެވގެން  2400މަގެއް

ްޤަބޫލުކުރަްއވާނެހެންް ްބޭފުޅުން ްގިނަ ްހީަވނީ ްއަޅުަގނޑަށް ދެންނެވީ.

ްމިބާބަކީް ްއެްއަޗކީ، ްމިދަންނަވާ ނޑު ްައުޅގަ ްއެއްެޗއް. މިދަންނަވާ

ނޑަްށްްމިޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްއޮނިގަ ްޤާނޫނީ ްފެށްޓުމަށްޓަކައި ޢަމަލުކުުރމަށް

ގެންނަންޖެހޭްބަދަލުތައްްގެނަުއމަށްްއެބަދަލުތައްްގެނެވެންދެްންޢަމަލުކުރާނެް

ްމިބާބުގަިއް ްބާބެކޭ. ްެއކުލެވިަފއިާވ ނޑަެއޅުމަށްޓަަކއި ްކަ  2405ގޮތްތަެކއް

ްޚިލާފުް ްރޫޙާ ްމިޤާނޫނުއަާސސީެގ ްމާއްދާއަީކ، ްއެްއވެްސ ްއެކުެލވިގެްނވާ

ްމާއްދާތަކަީކް ްއެންމެހާ ްމިބާބުގެ ްއަދި ްެވގެނެއްުނާވނެއޭ. މާއްދާއެްއކަމުަގއި

ްިނންމުމަށްޓަކައިް ްގޮެތއް ްނިޒާމާމެދު ްެވރިކަމުގެ ްއޮންނަންފެންނަ ރާއްޖޭަގއި

ްނިޒާމެއްގަިއް ްރިޔާީސ ްނެގުނުއިރު، ްވޯުޓ ްޢާންމު ރައްޔިތުންގެ

ްތަޢާރުޟުނު ްސިފަތަާކިއ ްޝަރުޠުކޮށްފައިވާ  2410ވާްހުންނާނެކަމަށް



 88 

ްފެށީމަް ްދެން ްބުނެފައި ްވާހަކައެއް ްމިކަހަލަ ްވާންވާެނއޭ. މާއްދާތަކެއްކަުމގައި

ްުކަޑވެގެންދާނެކަމަްށް ްތަންކޮެޅއް ްުޒވާބު ްމިކުާރ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްޝުކުރިއްާޔ ްހުށަހެޅީ. ްމިހުށަހެޅުމެއް ްފެންނާތީ އަޅުަގނޑަށް

ްރައީސް.
ްް2415 

ްް

ްމީީކްޢިއްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިހާރު ްއެހެންނޫންތޯ ްއެނގިަވޑަިއގަންނަާވ ްމެންބަރަށް ޒަތްތެރި

ް ްމިބާބުގެ ްހުށަހެޅުމަށް ްނޫނ1ްްީމައްސަލަެއއް ްުކރިއަށް ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްވާހަކަދައްކަމުންާދް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއިތުރުކުުރމަށް ްބައެއް ފަހަތަށް

ްއެްއެޗްއް ްމިކަާމގުޅޭގޮތުްނ ްއެހެންވީމާ،  2420ވަގުެތއްނޫންކަން.

ްއަދިްވިދާޅު ްއެދެން. ނޑުެވްސ ްއަޅުގަ ްލިބުން ްލުއިފަޭސހައެއް ވެެދްއވަިއގެން

ްބޭނުން.ް ްދޭންވެސް ްއޮންނަމަ ްދެވެން ްއެފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު

ްދޭއިރު،ް ްއެފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރަށް ްޢިްއޒަތްތެރި އެހެންނަމަވެސް

ްހަމަޖައްސަންް ްދީ ްފުރުޞަތު ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންބޭފުޅުންނަށްވެސް ޢާންމުކޮށް

ްޚިލާފުވާކަމަށްްއެ ްއުސޫލުަތކާިއ ްވިދާުޅވުމުގެ ްތިވިދާުޅވި ްއެހެންވީމާ،  2425ބަޖެހޭ.

ްނުހިނގައިގެން.ް ްމިއުޅެނީ ްމިހާރުވެސް ްވިދާުޅވާީތ ްއެްއޗެހި ބައެއް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެީއ ްގެންދާނީ. ްއަޅުަގނުޑ ްމިކިހިނެއްޯތއޭ އެހެންވީމާ،

ްމިހާރު ްމިބަލަނީ ްގެންދެވޭތޯ ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކައަީކ. ހުރިްްމިދަންނަވާ

ްއިބްރާހީމްް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްތެރެއިން ހުށަހެޅުންތަކުގެ

ްިމް ްތެރެއިން ްހުށަހެޅުންތަކުގެ ްހުށަހަޅުއްވާފަިއހުރި  2430އިސްމާޢީލް

ްއިންތިޚާބާް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްއިންިތޚާބާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ް ްހުރި ްއިތުރަށް ްއަދި ްދެން ްއެއްޗެއްާސ، ްހުރި ކަންތައްތަކުެގްގުޭޅގޮތުން

ްރ.އަތޮުޅެގް ްމުޢިއްޒުާއއި ްއަޙްމަދު ްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރު ތެރެއިން،ްހއ.ގެ

ްއަޅުަގނުޑް ްހުށަހެޅުމެއް ްއޮތް ްމިހުށަހަޅުއްވާަފއި ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެބައޮްތ.ް ްހުށަހެޅުމެއް ްއޮތް ްތާއީދުކުރަްއވާފައި ްޙަމީދު ްޝާހީން  2435އަތުަގއި،

ްވާަހކައެް ްއެހެން ްމުޅިން ްމި ްއެއާހަމައަްށްއޭގަ ްއެހެންވީާމ، ްމިއަންނަނީ. އް

ްދަންނަވާފަިއް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއަހާނެވާހަކަ ްޯވޓަށް ްެއއަށް ނޑު ްއަުޅގަ ދާއިރު

ްއެންމެފުރަތަމަް ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހިސާބުން ްއެހެންނަމަވެސް ްދެން އޮތީ.
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ްހިސާބުްކަވަރކުެރވޭޯތް ްކުރަމުންްމިގެންދާ ްމަސައްކަތް ްދީގެން މުހިންމުކަން

ްމިބަލަނީ ްއާދެ،ްއަޅުަގނޑު ްެދންނެވީ. ްެއވާހަކަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެްނެވގެން .2440 

ނުޑް ްއަޅުގަ ްދެން ްވެގެންދަންޏާ ްނުކުތާއަކަށް ްނިޒާމާބެހޭ ްމިވެސް މިހާރު

ްކުރިއަްށް ްމަޖިލިސް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްކުރިއަްށގެންދާނީ. ްމަޖިލިސް ކިހިނެއްތޯ

ނޑަްށްދެންްްގެންދެވޭެނގޮތެއްްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުން ްނުދައްކަވަންޏާްއަުޅގަ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރު ްގެންދާނީ. ކިހިނެއްތޯ

ްއިސްމާޢީްލް ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި ްމާލޭގެ  2445މިދަންނަވަނީ،

ްގުޅޭގޮތުްން ްމިކަާމއި ޫެއިން ްތެރެ ްހުށަެހޅުންތަކުގެ ްހުރި ހުށަހަޅުއްވާފައި

ްދަންނަ ްވޯޓަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެއްެޗއްަސށް ްއެހެންހުރި ްއެބަޖެހެއޭ.ްވޯޓަށް ަވން

ްކުރުމަށްވެސްް ްެއކަންތަްއ ްފުރުޞަތުދެއްވާށޭ. ްކުރުމަށް އެކަން

ްމަޖިލިްސް ްކިހިނެއްތޯ ްއަޅުަގނޑު ްދެން ްކަމަްށވަންޏާ ފުރުޞަތުނުދެއްވާ

ނޑުްއެކަްން  2450ކުރިއަށްްގެންދާނީ.ްައޅުަގނުޑްގެންދާނެްގޮތްްއިނެގއޭ.ްައުޅގަ

ްމަސައްކަ ްމި ނުޑވެސް ްއަުޅގަ ްގެންދެވޭތޯ ްމިކުރަނީ.ްއެހިސާބަށް ްތ

ނޑުްުޙރުމަތްތެރިކޮށްްހިތަންޖެހޭްހުށަހެޅުންތަކެއްްެއް އެހެންވީމަ،ްއެްއަުޅގަ

ްވޯޓަްށް ްއަުޅަގނޑު ްއެއަށް ްހުށަހަޅުއްވާަފިއވާތީ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްކުރިއަްށް ްއެަކން ނޑަށް ްއަޅުގަ ްދެން ްލިބުނީމަ ްނަތީޖާ ްދެން ދެންނެވީމަ

ްނުކުތާެއއް ްިނޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ްގެންދެވޭނީ. ްމެންބަރުް، ްިޢއްޒަްތތެރި  2455އއ.ގެ

ްމުޙަންމަދުްމަޖުދީްއިބްރާހީމް.ް
ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްނުކުތާއެްއްްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްނިޒާމާެބހޭ ްައޅުަގނޑު ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެޫެރި .`2460 

ްމިް ްމިނެގީ

ްމެންްމުޙަްނމަދުްމަުޖދީްއިްބރާީހމްް ްިޢއްޒަތްތެރި ްމާޭލގެ ްއިސްމާޢީލްްހުށަހެޅުންތަކުގައި ްއިބްރާީހމް ްބަރު

ްބޭފުޅުން،ްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެެހން ްއަދި ްހުށަހެޅުއްވުންތަާކއި ްހުރި ހުށަހަޅުއްވާފައި

ްހުިރް ްހުށަހަުޅއްވާަފއި ްއެްއގޮތްކޮްށގެން ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެޫެރި

ްއެވާހަަކް ްުހރީމަ ްތަފާތެއް ްހުރި ްހުށަހެުޅންތަކުގަިއ  2465ހުށަހެޅުންތަކާއިވެސް

ްމެންބަރުންްއަރިސްކޮށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެހެން ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ލަން.
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ްހުިރް ްސޮިއކޮށްފައި ްމެންބަރުން ްތާއީދުކުރާ ްހުށަހެޅުންތަކުގައި ހުށަހެޅި

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމާލޭގެ ްހުރީ. ްމޭޒުމަތީަގއި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ކަރުދާސްތަކެއް

ްއެްއވެްސ،ްތާއީދުުކރެ ްހުށަހެޅުންތަކުގައި ްހުށަހެޅުއްވި ްެއއްެވްސްމެންބަރު ވޭ

ްއިށީންނަން.ް ްފާހަގަކޮށްލާަފއި ނޑު ްއަުޅގަ  2470މެންބަރަކުްސޮއިކޮށްފައިްނެްތކަން

ްމިއީްވަރަށްްބޮޑުްނިޒާެމއް.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް
ް

ްއާދެ،ްތ.އަޮތޅުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދު.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
ް

 2475ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްކުރިއަްށްްޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްްކޮޅުމަ ްމަސައްކަތް ްމި ްމިހާރު ްމިއަދު ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެޫެރި

ްއިންަޓވަލަށްފަހުގަިއްްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޖަލްސާގެ ްފަހު ްިއްއޔެގެ ްމިއުޅެނީ ނުގެންދެިވގެން

ްނިޒާމީް ްހަމަ ްނުފެނިގެން. ްކޮެޅއް ްއެްއވެސް ްމިއަްށ ްމިދަނީ އަޅުަގނޑުމެން

ްނިޒާ ްއަހަންޖެހިފައިްނުކުތާ، ްމި ްމިހާރު ްމަނިކުފާނަށް ްފަހުަގއި، ްނުކުތާ  2480މީ

ްއިޞްލާޙުތަްއް ްގެންދިޔަ ްއަހަމުން ްމިހާރު ްމިއޮތް، ްފެށިފައި ްމިހާރު ހުރި،

ކުރިއަށްްނުގެންެދވިގެްނ،ްމިައށްްވަިކގޮތެއްްނުނިންމަވާްއަެނއްކާްތިވިާދޅުީވް

ްހުށަ ްއިސްމާޢީްލ ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ހެޅުއްިވްމާލޭގެ

ްޢިއްޒަތްެތިރް ްއެހެންވީމަ، ޫައިގަންަނވަނީއޭ. ްވަޑަ ްތި ހުށަހެޅުންތަކަށް

ްނިންމަވާފަިއް ްގޮެތްއ ްދޭތެޭރގަިއ ްމިއާއި ްހީވަީނ ނޑަށް ްއަުޅގަ  2485ރައީސް،

ްމަސައްކަުތެގް ްމިކުރަމުންދާ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެއީހެން ވަަޑއިގަތުން

ްދަތިތަ ކެއްްމެންބަރުންްނިޒާމީްނަތީޖާއަކީ.ްއެހެންވީމަ،ްމަނިކުފާނަށްްމީގައި

ޫްވާތީ،ްއޮތީީތވެް ނުކުތާްނަގައިގެންްމިކަންްކުިރއަށްްގެންދިއުމަށްްދަތިތަކެއް

ްބަލާފައިް ްކޮްނއިރަުކންތޯ ްގެންދަވާނީ ްކުރިއަށް ްމަނިކުފާނު ްދެން މިކަން

ްނިންމާފައިް ޫެއް ްގޮތެ ްޢަމަލުކުރައްވާނެ ްޭދތެރެ ްމިއާއި ްދެން  2490މަނިޫިކުފާނު

ްއަް ޫައިގަތުންހެން ްވަޑަ ްޙައްލަކަށްވާީނ.ްއެއަށް ްމީަގއި ްހީވަނީ ނޑަށް ޅުގަ

ްއެއޮތްގޮަތްށް ްދައްޗެްއ ްކޮންމެ ޫައިގަންަނވާ ްކުރިމަތިވެވަޑަ މަނިކުފާނަށް

ްމީގައިް ްދެން ްަވޑަޫަިއގަންނަވާަފއި، ްއެްއޗަކަށް ްއެހެން ްދެން ބާއްވާަފއި

ްބަހުސްކުރަންް ްއިތުުރ ްމިއަށް ްކޮްނިއރަކުންތޯ، ްއަންނާނީ ޙައްލެއް
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ްނޫ ްއަލުްންވަގުތުެދއްވާނީޯތ، ްވާހަކަދައްކައިގެން ްދޭތެރެ ްޕާޓީ ްދެ  2495ނިއްޔާ

ްއެގޮތަްށް ްއަންނާނީތޯ. ްއަލުން ްމި ްހުށަހެޅިގެން ްއިޞްލާޙުތަެކއް މިއަށް

ްމަނިކުފާނުް ްޕާކުކޮށްފަިއ ްނޫނީ ްބާއްވާާލފައި ްމީތި މަނިކުފާނު

ްވަރަްށް ްސާފުކޮށްލަެދއްިވއްޔާ ްއެއެއް ްބާބަކަށް. ްއެހެން ޫައިގަންަނވަނީތޯ ވަޑަ

ްރަނގަޅު.ް
ް2500 

ް

ްދަންނަވާލެވިއްެޖ،ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިހާރު ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢަލީް ްެމންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްރ.އަތޮޅުގެ ްނުކުތާއެއް، ްނިޒާމާބެހޭ މިހާރު

ްވަޙީދު.ް

ް2505 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއަޅުގަްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްރައީސް، ްމަުޑމައިތިރިކަމާއެީކްޢިއްޒަތްތެރި ްވަރަށް ްނޑު

ޫެއްެކވުން: ްގެންދެވެީންްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަދެ ްކުރިައށް ްޖަލްސާ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިހާރު ދަންނަވާލާނަން.

ްމިް ްމަސައްކަތަކީ ްކުރެވެމުންދާ ްމި ްޖަލްސާގައި ްޔަޤީނުންވެސް ްހަމަ  2510އަދި

ްހަމަޖައްސާ ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްައޅުަގނޑުމެން ްކުރިން ފަިއާވްގަާވއިދުަގއި

ްައޅުަގނުޑް ްއެހެންނަމަވެްސ، ްނޫން. ްދާަކމެއް ްއެްއގޮތަށް އުސޫލަާކއި

ްމަޖުބޫރުވީ.ް ްރައީްސއަްށ ްމަޖިލީހުގެ ްތަންދިންގޮތުން ްޙާލަތު ޤަބޫލުކުރަން

ްމެދުވެރިެވއްޖެނަމަް ްޙާލަތެއް ްއެފަދަ ްދަްނނަވާލީމު ްިއއްެޔވެސް އަޅުަގނޑު

ް ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްކުރަންވީގޮތް 62ްްކަން ްއެބައޮޫޮތޭ.ްވަނަ  2515މާއްާދަގއި

ްގެންދެވީމަް ްމިގޮޫަަތށް ްނުބައްލަވާ ްރައީސް ްެއވެސް އެހެންނަމަވެސް،

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްހަމަ. ްޤަޫބލުކުރަން ްހިތުެގއަޑިން ވަަނ99ްްއަޅުަގނޑު

ްބުނެފަިއް ްވަިކޮގތެއް ްަގވާއިުދގައި ްއެކަމަުކ، ްގެންދަވަން. ްދަށުން މާއްދާގެ

ްހައްދަވާފައި ްފުރަތަމަ ްެއގޮތް ްނުދެވިއްޖިްއާޔްްއޮތިްއޔާ ްކުރިއަްށ ެއގޮތަށް

ްއެހެންނުވެއްޖިްއާޔް ްވަަޑއިގަންަނވަންޖެހޭނީ. ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް  2520ދެން

ްބަލަނީ.ް ްޤުުރޢާނަށް ްކީރިތި ްސީާދ ްނުވެއްިޖއްޔާ ްދެން، ްދާނީ. ސުންނަތަށް

ްސާފުކޮްށް ްެއކަމަކު، ްއިނގޭތޯ. ްވެއްޖިްއޔާ ްސާފުނުާވކަމަްށ ްއެވަރަށް އެއީ
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ްވެް ްއެނގޭކަމަށް ްމިއުޭޅްއަލިން ްދަންނަވަން ްނުޖެހޭނެ. ްދާކަށް އްޖިްއޔާ

ވާހަކަައކީ،ްޢިއްޒަތްތެިރްރަީއސް،ްދެންމެއަުކްއަުޅަގނޑުމެްނގެްއަޚްްމާލޭެގް

ްބޭފުޅެްއް ްާބބާގެ ްހުށަހެުޅއްިވ، ްއެ ްއާޠިފް ްއަޙްމަުދ ްމެންބަރު  2525ޢިއްޒަތްތެރި

ްަމއްސަލަ.ް ްބާެބއްގެ ްއިތުރު ްހުށަހެޅުއްވީ ްެއ ްއަނެްއކާ ބޭފުޅަކީވެސް.

ްޢިއްޒަތްތެޫެިރްއެހެ ްހުށަހެޅުއްވުަމކީ ްެއހުށަހެޅުއްވި ްއެމަނިކުފާނު ންވީމަ،

ްނޫން.ް ްއޮްތކަމެއް ްސަބަބެއް ްއެއްވެސް ްބަލައިުނގަނެވެްނީވ ރައީސްއަށް

ްމުޅިް ްފަސޭހަކޮށް ްމިއަށްވުރެ ްނިމުނީ. ްމިަކން ްކޮށްަލއިދެްއވީމަ އެކަން

ްއަ ްއަބަދުެވސް ްނެތް. ްގޮެތއް ްެއްއވެސް ްޙައްލުކުރެވޭނެ  2530ޙްމަދުްމަޖިލިސް

ް ްވޭތުވެިދޔަ ްމި ްމަޖިލީހުގައި ްކަމެއްަގއި، ްކޮންމެ ްމިކަހަލަ 17ްއާޠިފަކީ

ްމިހާރުގެް ްއަދި ްޤާނޫނުއަސާސީއާއި ްމަޝްހޫރު ްއުފެއްދި ްދުވަހުން އަހަރު

ްއެއްެޗްއް ްިމހުރިހާ ްކޮމްިޕއުޓަރާއި ްިސސްޓަމާއި، ްއިެލކްޓްރޯނިކް ނިޒާމުގެ

ް ްތެރެއިނ4ްްހުރެގެންވެސް ްދުވަހުގެ ްައހަރު ްމިްްވަަރކަށް ނިިމގެންނުދާ

ްކަމެއްަގިއވެްސް ްމިހުރިހާ ްެއމަނިކުފާނަކީ  2535ޤާނޫނުއަސާސީަގއިެވސް،

ްއެދެްން ނޑު ްއަުޅގަ ްމަނިކުފާނު. ްދައްކަަވއިދޭ ްލުިއގޮތް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްލިބިފައިވާ ްރައީްސއަށް ްމާއްދާެގ99ްްޢިއްޒަތްތެރި ވަނަ

ްދަށުން..ް
ް

ް2540 

ްތަންކޮޅެއްްކުުރކޮށްްވިދާުޅވެެދއްވަްަބއްލަވާ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

 2545ްމިްނިންމާލަނީ.ްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް

ޫެއްެކވުން: ްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަދެ

ް

ް

ްމާްދިގުކޮށްްވާހަކަަދއްަކވާތީްމައްސަލަައކީ...ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް2550 
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ްހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން()ނިޒާމާބެ

ް

ްހުށަހެޅުނ99ްްްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްހުށަހެޅި ްއެ ްއާޠިފްގެ ްއަޙްމަދު ްދަށުން ްމާއްާދގެ ްވަނަ

ޫެއްެކވުން: ްދަންނަވަން.ްްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަދެ ްވާހަަކ ްާތއީދުކުރާ ްއެއަށް ނުޑ ްއަުޅގަ ޤަބޫލުކުރައްވަން.

 2555ްއީދުކުރާްވާހަކަްދަންނަވަން.ްޝުކުރިއްާޔ.ްހުށަހެޅުމަށްްތާ

ް

ް

ްހުޅުވާލަިއގެްންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފުރުޞަތު ްހުށަހަޅަން ްހުށަހެޅުން ްމި ްިމވަގުތު އަޅުަގނޑު

ްއެުރވޭކަްށް ްފުރުަޞތު ްެއ ްއެހެންވީމަ، ްނޫން. ްަވގުތެްއ ކުރިއަްށގެންދާ

ްމެންބަރަ ްިޢއްޒަތްތެިރ ްއެ ްދަންނަވަން. ްހިތާމައާއެކު  2560ށްްނޯންނާނެކަން

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްއެހެްނ ްއަރުާވކަމަށްވަންޏާ ްފުރުޫުޞަތު އަޅުަގނޑު

ްއުސޫެލްއް ްއެހެންީވމަ، ްއަުރވަންޖެހޭނެ. ނޑު ްއަުޅގަ މެންބަރުންނަށްވެސް

ްމިހާރުް ްދެން ނުޑ ްއަުޅގަ ްނުކުތާއެއް، ްނިޒާމާބެހޭ ްއާެދ، ހިފަހައްޓައިގެން...

ްއިސްމާޢީ ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ްމާލޭގެ ލްެގްއަނެއްކާ

ްއަނެއްާކވެްސް ްދެންނެވީމާ ްވާހަކަ ްފަށާ ްއަަހން ްވޯޓަށް  2565ހުށަހެޅުންތަކަށް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމި ްކިހިނެއްތޯ ްދެން، ްނުކުާތއެކޭ. ްނިޒާމާބެހޭ ތިވިދާޅުވަނީ

ނޑުްނާުރވާނަން.ްމާލޭެގް މިކަންްކުރާނީ.ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްދެންްއަުޅގަ

ްއިސްމާޢީލަ ްއިބްާރހީމް ްމެންބަރު ްފުރުޞަުތްޢިއްޒަތްތެރި ނޑު ްއަުޅގަ ށް

ްދެނެއް.ް ްނާުރާވނަން ްއަހާނީ. ްވޯޓަށް ްއެްއޗެހިތަްއ ްއެ އަރުވާަފއި

ްހިއްތެވުްން ްޙުރުމަތްތެރިކޮށް ްަގާވއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ  2570)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(.

ްނުކުތާއެއްް ްނިޒާމާބެހޭ ްދެން ްމިހާރު ްދަންނަަވއިފިން ްއަޅުަގނޑު އެދެން.

ްމެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްމިްނާރުވާނަމޭ. ްއިސްމާޢީލްގެ ްއިބްރާހީމް ންބަރު

ްއަޅުަގނުޑް ްއެހުމަޭށ ްވޯޓަށް ްއަޅުަގނޑު ްހުށަހެޅުންތަކަށް ތަޢާރަޟްނުވާ

ތައްޔާުރވެގެންްމިގެންދަނީ.ްެއހެންވީމަ،ްއެމަސައްކަތްްއަުޅަގނޑުްމިކުރަނީ.ް

ްކާޑުކޮޅުތަްއް ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަުޅަގނޑު، ްެއގޮތަށް  2575އެހެންވީމަ،

ްމެންބަރުންގެްޖައްސަވާލަދެއްް ްޢިްއޒަތްތެިރ ްއަދި ްއެދެން. ވުން

ްބ.އަތޮޅުެގް ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހ( ްއެދެން. ްބައްލަވާެލްއުވން ނަންފުޅުތޯވެސް

ްނިޒާމާބެހޭް ްއިރުއިރުޮކުޅން ްހަމަ ްފާއިޒް ްޢަލީ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި
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ނުޑް ްއަުޅގަ ްތިގެންަދަވނީ. ްއުފުއްަލވަމުން ްއަތްުޕޅު ްވިދާުޅވެފައި ނުކުތާއެކޭ

ްއިސްމާޢީލްެގްދަން ްއިބްރާހީމް ްމިއުޅެނީ ްމީގަިއ ްމިާހރު ްނޫންތޯ  2580ނަވައިފީމެއް

ްމެންބަރުް ްިޢއްޒަތްެތރި ްއެ ްއެހުމަށޭ. ްވޯޓަށް ހުށަހެޅުންތަކަށް

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްެތރި ްތ.އަޮތޅުެގ ްހުށަހެޅުންަތކަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ްތާއީ ްއެކަމަކު، ްނެތޭ. ްލިބިފަކަ ްތާއީދު ްވިދާޅުވަީނ ްރަޝީދު ދުްރިޔާޟް

ްމިތާނގަިއް ްލިޔުްނވެްސ ްޮސއިކުަރއްވާަފއިވާ ްއެ ްއޮތީ. ލިބިފައި

ްތާއީުދް ްހުަށހަޅުއްވާ ްކުރީއްސުރެ ްއެބައޮތް ްެއ ްމިއޮތީ.  2585ޕްލޭޗްކުރެވިަފއި

ްލިބިފައި.ްދެން،ްއާދެ،ްވިދާޅުެވްބައްލަވާ.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްރައީްމާޮޅސްމަޑުލުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްހުށަހެޅުމެއްްޝުކުރިއްޔާ ްދެންނެވީ، ނޑު ްއަުޅގަ  2590ްސް.

ްފެއިލްކޮށްލުމެްއްްްޢަލީްފާއިޒްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކޮންމެހެން ްއަޅާ ްހުށަހެޅުމެއް ްއެްއޗެއް ްއޮތް ހުށަހެޅިޫިފައި

ްހޯދޭނެގޮތަްށް ްަޙއްލެްއ ްއެކަމަށް ްބޭނުމަކީ. ްމީގެ ްކަންނޭނގެޭއ ނޫން

ްޢިއް ްމާލޭގެ ްއެހެންކަމަށްވާތީ ްކަމަށޭ. ްމެންބަރުްކުރިއަށްދިއުން ޒަްތތެރި

ްގޮެތްއް ްޤަބޫލުކުރެއްވޭނެ ްހުށަހެޅުްއވުން ްހުށަހެޅުއްވި ްއެ ްއާޠިފް އަޙްމަދު

ްދަންނަވަންް ްފެންނަކަެމކޭ ްވަރަށް ނޑަށް ްައޅުގަ ްކުެރއްވުަމކީ  2595ހޯއްދަވަިއގެން

ްއަޅުަގނޑުްބޭނުންީވ.ްޝުކުިރްއޔާ.ް
ް

ް

ނޑުްދަންނަވައިފިން.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްމިއީކީްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: އެަވގުތެއްްނޫނޭްއަުޅގަ

ްމިް ްއިތުރަށް ްނަންގަަވިއގެން ްނުކުތާ ްނިޒާީމ ްއެކަމަށް  2600ދެންނެވީމާ

ްލ.އަތޮޅުެގް ްއާދެ، ްކަންނޭނގެ. ްނެތް ްފުރުޞަތެޫެއް ވާހަކަދެްއކެވުުމގެ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޢީމް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް2605 

ްިމްްންަމދުްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުޙަް ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމީ ްމިަވގުތު ްޙަޤީޤަތުގަިއވެސް ްހަމަ ްައޅުަގނޑު ްއާދެ،
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ްވޯޓަްށްްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްހުށަހެޅުއްވުްނތަކަށް ްއިސްމާޢީލްގެ ްއިބްރާހީމް ނަގަންޖެހުނީ

ްގާތްަގނޑަކަްށް ްަތއްޔާުރވެަވޑަިއގަންނަާވއިރު، ްމަނިކުފާނު އެއްެސވުމަށް

ްވާހަ ްއަްއސަވާ ްމާލަމްްވޯޓަށް ްމިމަޖިލީހުގެ ްވިދާޅުވިއިުރގައި ްދެންމެ ްހަމަ ކަ

ްނުގެންނަވަިއ،ްވޯޓަްށް ްބޭފުޅުން ްތިއްެބވި ްތަންތާނގައި  2610ތެރޭގަާއއި،ްެއކިެއކި

ްފެއިލްެވގެްން ްމާއްދާތަކެއް ްމުހިންމު ްވަަރށް ްމިހާރު އެއްެސވުމަީކ،

ންްހިނގައިދާނެްކަމެއް.ްމީގެްކުިރންވެސްްހައްދަާވގޮތަށްްމިމަޖިލީހުގެްބޭފުޅު

ްެއއީް ްދަްނނަވަން. ްގެްނގޮސްދެްއވާށޭ ްެއކަން ްވައްަދވަިއގެން އެތެރެއަށް

ްޙަޤީޤަތުގަިއވެސްްނިޒާމީްމަްއސަލައެއް.ްުޝކުރިްއޔާ.ް
ް2615 

ް

ްނިޒާމާބެހޭްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންަބރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްގއ.ގެ ްޙަލީމް، ްޢަދުނާން އާދެ،

ްނުކުތާއެއް.ް

ް

 2620ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމާލޭެގްްއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުްހުވަދުް ްނަމަވެސް ްފަހުން ްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް.ްވަރަށް ްއާދެ،ްޝުކުިރއްޔާ

ްމުޤައްރިރުްްްޢަދުނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްެތރި ްްޑރާފްޓިންގްކޮމިީޓގެ ްއަދި ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ޅުްއުވންތަކަށްްވޯޓަްށްއައްަޝއިޚްްއިބްރާހީމްްިއސްމާޢީލްްހުށަހަޅުއްވާްހުށަހެ

ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްއުފާކުރަން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްއިޢުލާނުކުެރއްީވތީ  2625އައްަސވާކަްނ

ްއަރާފާނެހެން.ް ްޮއޅުންތަކެއް ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްތިޔަގެންދަވާގޮތުން މިހާރު

ްއަހަމުންްގެންދިަޔއީ،ްިރޔާސަތުްން އަޅުަގނޑުމެންްމީެގްކުރިންެވސްްވޯޓަށް

ްގެ ްައއްަސވަމުން ްވަގުެތްއގައި.ްވޯޓަށް ްެއްއ ްކަންތައްަތއް ްއެްއކަހަލަ ންެދީވ

ހަމަްއެއާއިްގުޅިފައިްހުންނަްއެއްްވައްތަެރްއގެްެއއްޗެހިތަްއްއެއްްވަގުަތކު.ް

ްފާސްނުވެއްޖިްއާޔް ްެއ ްއަނެކަްއޗަކަށް، ްފާސްނުެވއްޖިއްާޔ  2630އެކަތި

ްޭއެގް ްދެން ްފާްސވެއްޖިްއާޔ ްވައްތަެރއް ްޭއގެ ްެއއްެވސް އަނެކަްއޗަކަށް.

ްއާްއެްއވެ ްމުޅިން ްމިވާގޮތަކީ ްމިހާރު ްނާއްސަވާނެ. ްވޯޓަކަްށ ްެއއްަޗކަށް ސް

ްކަރުދާސްތަްއް ްގެންެދވިހެން ްއިްއޔެ ްަމނިކުފާނު ްފައްޓަންޖެހޭއިރު، ބާބަކުން

ްތިރިންް ްނޭނގި ްގޮތެއް ްގެންދެވި ްދެން ްނޭނގި ްތަނެއް ްނުހުރި ްހުރި އެ
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ްގެންދެވިފަ ްނަންގަވަމުން ްމިހެން ްނަންބަރެއް ްމަތިން  2635ިއްނަންބަރެޫެއް

ްގޮތަކަށްް ްއޮުޅވާލެިވެގންދާ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއެހެންވީަމ، ްއޮތީ. އިްއޔެވެސް

ްދިާރސާކުރެިވގެންް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްިވްސނައިގެން ްޮބޑަށް ްވަރަށް ދާއިރު،

ނޑުް ްއަުޅގަ ްނުކުމެދާެނތީ ްމައްސަލަތަެކއް ްއަިދވެްސ ނުގެންދަވައިިފއްާޔ

ްބާބުް ްއިސްމާޢީލްގެ ްިއބްރާހީމް ްއަރަނީ. ްއެވާހަަކ ްބާބެްއެގްްހިތަށް ވަިކ

ްމިއިންް ްދެން، ްެއއޮތީވެސް. ްދެއްވާފައި ްއަތަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ  2640ގޮތުަގއި

މަނިކުފާނުްއެކިްތަންތަންކޮޅުްނަންގަަވއިގެންްވޯޓަށްްައއްަސވާއިރުްކުީރަގިއް

ްެއްއވެްސް ްމިއާއި ްއެއްޗެހިތަާކއި ްހުރިހާ ްހުރި ްފާސްކޮށްފައި އަޅުަގނޑުމެން

ްއެހެންވީމަ، ްމިދަނީ. ްގުޅިގެްންްގުޅުމެއްނެތި ްބޮޑަށް ްވަރަށް މިތަކެތި

ްމިއުޅެީން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކުރިމަތިވާނެ. ްމަްއސަލަތަކަާކއި ނުގޮސްފީިވއްޔާ

 2645އަޅުަގނޑުްކުރިންްދަންނަވާލިެހން،ްއިންތިޤާލީްމަރުޙަލާގެްެތރޭގައިްިރޔާީސް

ްމިކަންް ްނުފޯރުވޭޮގތަކަށް ްނުފޫޒު ްމީހުންނަށް ްވާަދކުރާ އިންތިޚާބުތަކުަގއި

ްގެން ްރައީސްކަމަްށްކުރިއަށް ްއިސްމާޢީލަކީވެސް ްިއބްރާހީމް ދަްނވެގެން.

ްރައީްސް ްމިއޮތީ ްމިއޮތީ. ްއިޢުލާނުކުރަްއވާފައި ްބޭފުޅެްއކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާ

ްރައީްސ،ް ްައނެއް ްކޮަބއިތޯ ްދެން، ްހުށަހެޅުމެއް. ްއޮތް ހުށަހަޅުއްވާފައި

 2650ހިތަްއްއަޅުަގނޑުމެްނގެްރައީްސްހުށަހަޅާްހުށަހެޅުން.ްއެހެންވީމަ،ްމިްއެްއޗެ

ްބެލިގެން،ް ްބޮޑަްށ ްވަރަށް ްގެންދާއިރު ްކުރިއަށް މިހުށަހެޅިގެން

ްތެރެއަށްް ްވަރަށްްރަނގަޅަށްްމީގެ ްހަމަ ްމަނިކުފާނަށްވެސް ދިރާސާކުރެިވގެން

ްމިބޭފުޅުންް ްެއއީ ްކުރަްއވަންޖެހޭނީ. ްޮގތަކަށް ްއިންެނވޭ ވަދެަވޑަިއގެން

ްއޮޅިވަ ްއެބަ ްމަނިކުފާނަށް ްކުަރްއވާގޮތުްނ ަޑއިގަންަނވާ.ްކަންތައްތައް

ްއެވާަހަކް ްއެހެންީވމަ، ްހައްދަވަނީ. ްެއގޮތް ްޤަސްދުގައި  2655މިބޭފުޅުން

މަނިކުފާނުގެްސަމާލުކަމަށްޓަކަިއްއަޅުަގނޑުްދަންނަވާލީްވަރަްށްއިޙްތިރާމާިއް

ްޢަދަބުވެރިކަމާއިެއީކގައި.ްުޝުކރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް
ް

ް

ްނިޒާމާބެހޭްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރުްްއާދެ، ްޢިއްޒަތްެތރި ްނ.އަތޮޅުގެ ްމިހާރު،  2660ނުކުތާ

ްމުޙަންމަދުްޠާރިޤް.ް

ް
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ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްނިޒާމީްްމިލަދުްނމަޑުލުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްމި ްަހމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި  2665ްޝުކުރިއްޔާ

ްްނުކުތާއެއްްމުޙަްނމަދުްާޠރިޤްްވާހަކަެދއްކެުވން: ްދާން ްޯވަޓށް މަސަޫައްކަތްުކރަމުންދާއިރު،ްމިެނގީ

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ނޑުމެންނަށް، ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްގޮތުން. ފަސޭހަކޮށްލަދިނުމުގެ

ްރިޔާސަތުްން ްމިހާރު ްލިސްާޓއި ްިއޞްލާޙުތަކުގެ ްހުރި ްލިބިފައި ގައިުމވެސް

ނޑަށްް ްއަޅުގަ ްތަފާތުވީމަ. ްވިދާޅުިވގޮތާއި ްނަންބަރު ްއިޞްލާޙުތަކުގެ ދެންމެ

ްތަރުތީް ްއިޞްލާޙުތައް ްދެގޮތަކަްށްހީވަނީ ްތަާފތު ްހުިރއިރު،  2670ބުކުރެވިފައި

ްއަޅުަގނޑަްށް ްއެބަުއޅޭހެން. ްމިތާ ްލިްސޓުތަކެއް ްހުރި ތަރުތީބުކުރެވިފައި

ްއިސްމާޢީލްް ްއިބްރާީހމް ްދެންމެ ްހަމަގައިުމވެސް ްލިސްޓާ ލިބިފަޫައިހުރި

ްފާހަގަކުރެްއވިްއިޞްލާޙުަތކާއިްތަފާތު.ްޝުކުރިއްޔާ.
ް

ް2675 

ްއާދެ،ްދ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރިޔާޟް،ްމުޙަންމަދު.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިއިނީ.ްްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީް ްނުަނގާވޭތޯ ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމީ ްޙަޤީޤަުތގަިއވެްސ  2680ްއަޅުަގނޑު

ްވިްުމޙަންަމދުްރިޔާޟްްްމެންަބރު ްވިދާޅުާވ ްރައީްސ، ްިޢއްޒަތްތެިރ ްވާގޮަތީކްއެހެންނަމަވެސް، ްދާުޅުވމުން

ްއަުޑއަހާްބަޔަކަށްްނުވަތަްމަޖިލީހުގައިްތިއްަބވާްބަެއއްްމެންބަރުންނަށް..ްވާހަކަެދއްެކވުން:
ް

ް

 2685ްމުޙަންމަދުްރިޔާޟްްއިނގޭތޯ،ްމަޢާފްކުރައްވާ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްައސާީސްްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީް ްމިމަޖިލީހުގެ ްރައީސް، ްިޢއްަޒތްތެރި ްއޮޅެނީ. ްކަންތައްތައް

ްޢިއްޒަތްތެޫެރިްްމެންަބރުްުމޙަންަމދުްރިޔާޟްް ްތ.އަތޮުޅގެ ްދިޔައިރުަގއި ްވޯޓުލަުމން ްބާބުގައި  2690ްޙައްޤުތަުކގެ
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ް)ޅ(ްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތާީއދުކޮށް، ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްރ.އަތޮުޅގެ ްހުށަހަޅައި، މެންބަރު

ންްދިރިއުޅޭްކޮންމެްރަށެއްގަިއވެސްްއެރަަށކާއިްއެކަީށގެްނވާްމިންވަރުެގްމީހު

ްހުށަހަޅައިގެްން ްމިތަނަށް ްއަލުން ްޤާއިމްކުަރންޖެހޭނެ. ްނިޒާމެއް ނަރުދަމާ

ފާސްކުރީ.ްއެހެންވީމާ،ްރަްއިޔތުންނާއިްގުޅުންހުރިްކަމެއްެވްއޖިއްޔާްއަޙްމަދުް

ްހުށަހެޅިގެން ްހުަށހެޅުން ްހުށަހަޅުޫުއްވާ ނޑުމެންނަްށްްއާޠިފް  2695އަޅުގަ

ްއެހެންވީމަ،ް ްރައީްސ. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކުެރެވންޖެހޭނެ ްއެކަން މިމަޖިލީހުގައި

ްއޮޅޭގޮތަށްްވާހަކަނުދަްއކަވާ.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޫްޒަތްތެރިްަރއީސް.ް
ް

ް

ްމެންބަރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްތެރި ްދ.އަތޮުޅގެ ްދަންނަވާލާަނން، ްއަޅުަގނޑު  2700މި

ްމިތާްްމުޙަންމަދު ްހުަށހެޅުމަކީ ްއެ ްވާހަކަފުޅުަގއި، ްތިދެއްެކވި ރިޔާޟް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްމެންބަރަށް ްެއްޢިްއޒަތްތެރި ްހުށަހެުޅމެއް. ހުށަހަޅުއްވާފަިއްއޮތް

ްއާޠިފްް ްައޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްދިނިން. އެފުރުޞަތު

ް ްޢިްއޒަތްެތރި ްއެ ްހުށަހެޅުއްވުމެއް. ްމިތާކު ްނެތް މެންބަރުްހުށަހަޅުއްވާފަކަ

ްހަދަން،ް ްއެމެންޑްމަންެޓއް ްއަޅުަގނޑު ްހުށަހެޅުްއވުމަކަްށ  2705ހުށަހެޅުއްވި

ނޑުމެްނވެްސް ްއަުޅގަ ްއެރުވީ. ްފުރުޞަތު ްއަުޅަގނޑު ްގެންނަން އިޞްލާޙެއް

މިތިބީްހަމަްމިތަނުގައިްއެހެންްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންވެސްްތިއްބަަވއިގެްނ.ް

ްވިދާުޅނުވޭ.ްއެހެންވީ ްއަޅުަގނުޑްއެޫެހެންވީމަ،ްއެޫެހެން ްނޫން މަ،ްެއގޮތަށް

ްަވިކް ްެއއްވެްސ ްައޅުަގނޑު ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްހަމަ ްކުީރކީ. ކަންތައް

 2710މެންބަރަކަށްްވަކިގޮތަކަށްްކަްނތައްތައްްނުކުރާކަުމގެްހިތްހަމަޖެހުންްއޮވެގެްން

އަޅުަގނޑުްކަންކަންްމަސަްއަކތްކުރަމުންްމިދަނީ.ްއާދެ،ްމާލޭގެްޢިްއޒަތްތެރިް

ްދުްނަޝީދު.މެންބަރުްމުޙަންމަ

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް2715 

ްއަަރއިގެްންްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްއޮޅުެމއް ްކުޑަ ނޑު ްއަުޅގަ ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްއިބްރާހީްމްްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްބޭނުންަވނީ. ްދަންނަވާލަން އުޅޭތީ

ްހުށަހެޅު ްހުށަހެޅުއްިވ ްޭއގެްއިސްމާޢީލް ނޑު ްައޅުގަ އްވުންތަކަށް
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ނޑުތަްއް ްއެހެންނަމަވެސް،ްގަ ްދެން ްއޮންނާނީ. ްސޮިއކޮށްފައި އޮރިޖިނަލްގައި

ްެއވާހަަކް ްފަހަރުގައި ޫައިގެންެނވިއިުރަގއި ްލިބިވަޑަ ްހަމައަށް  2720ތިބޭފުޅުންނާއި

ްސޮއިކޮށްފަިއް ްއޮރިޖިނަލްަގިއ ްޭއގެ ްއެހެންނަމަވެސް، ްނެތިދާނެ. ޖެހިފައި

ްއެހެންވީ ްެއްއވެްސްއޮންނާނީ. ްެއއީ ްހިެއއްުނވޭ ނޑަކަށް ްައޅުގަ މަ،

ްއާޠިފްގެް ްައޙްމަދު ްގޮުތގައި ްދެވަނަކަމެްއގެ ްދެން، މައްސަލަެއއްހެންނެއް.

ްހުށަހެޅުމެއްވެްސް ްއިސްލާމްދީނާއިބެހޭ ްމި ްބަލައިލާއިރުގަިއ، ހުށަހެޅުމަށް

ްފާސްކުރިން.ް ްއޭިތ ްހުށަހަޅައިގެން ްއަޅުަގނޑުމެން ްހަމަ ްކުއްލިއަކަށް  2725ހަމަ

ްއަނެއްާކވެްސްްްއެއީ ްހަމަ ްދިމާވީމަ.ްމިހާރު ްެއވަގުތު ްމައްޫްސަލަެއއް ބޮޑު

ހަމަްއެކަހަލަްމައްސަލައެއްްިދމާވެގެންްމިއުޅެނީ.ްއެހެންވީމަ،ްއަޅުަގނޑަްށް

ްއެހެންވީމަ،ް ްނެތް. ްއުފެދިފަެއއް ްމިމައްސަޫަލައެއް ްކުރީަގއި ޤަބޫލުކުރެވެނީ

ްޑެޑްލޮކުން ްމި ްމިހާރު ްއުފެދުނީމާ ްމިހާރު ނޑުމެންނަްށްްމިމައްސަލަ އަުޅގަ

ްއެަބް ްބަހުސްތަކެއް ްމިހާރުެވސް ްގޮތުން ްހޯދުުމގެ ްގޮތެއް  2730ސަލާމަތްވެވޭނޭ

ްޙައްެލްއް ްއެ ްއެހެންނަމަވެްސ، ްކަނާތްަފރާތުގަިއވެސް. ނުޑގެ ްއަުޅގަ ހިނގާ

ގެނެވިދާނެްކަހަލަްހުށަހެޅުމެއްްއާޠިފްްހުށަހަޅުއްވާފައިްއެހެީރ.ްއެހެންވީމަ،ް

ްލު ްކަހަލަ ްކޮންެމވެސް ްރަނގަޅަްށްރައީސް ްަވރަށް ްހަމަ، ްމިހާރުވެސް ޔެއް

ްދެއްަވއިފިްއާޔް ްތެރެއިްނ ްގެންެދވުމުެގ ްއެ ްއެހެންވީމަ، ތިގެންދަވަނީ.

 2735ްއަޅުަގނޑުމެންްހަމަްމަނިކުފާނަށްްވަރަށްްޝުކުރުވެިރވާނަމޭ.ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ް

ްމެންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއޮތް ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްހުށަހެޅުމަށް ްއެވާަހކަފުުޅްއާދެ،ްއެ ްނޫން ބަެރއް

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހއ.ެގ ްިތވިދާުޅވާ ނަޞީުރްهللاްދައްކަވަނީ.

 2740އަޅުަގނޑަށްްއެްފުރުޫުޞަތުްއެރުވީ.ްއެުދވަހުްވަރަށްްރަނަގޅަށްްހަނދާންް

ްހުަށހެޅުއްވުެމއްެގް ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެ އެބަހުރި.

ް ްދިނީ. ނޑު ްއަުޅގަ ްއާޠިފްްމައްޗަށް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި މާލޭގެ

ްވާހަޫަަކް ްނެތް ްބާބާބެހޭގޮތުން ްއިންތިޤާލީ ްމި ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ހުށަހެޅުމެއް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްކީއްެވގެންތޯ ްދެން، ްމިދަންނަވަނީ. ްތަކުރާރުކޮށް އަޅުަގނޑު

ްއަސާސެްއގެް ްކޮންމެެވްސ ްއިނގޭތޯ. ްތިވިދާޅުވަނީ ްތިހެން  2745މެންބަރުން

ްޢިްއޒަތްތެިރްްމައްޗަށް ްމާލޭގެ ްއެހެންނޫން ްވިދާުޅވޭ. ްތިހެން ބިނާކޮށްަފއި
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ްއަޅުަގނުޑް ްދެއްެކވިަނމަ ްއެވާހަކަ ްއިސްމާޢީލް ްއިބްރާހީމް މެންބަރު

އެކަމާބެހޭގޮތުންްއެބައޮތްްއެްއެޗއްްދަންނަވާނެްޖާގަ.ްއެކަމަކު،ްއޭރުންްއެްއް

ްކަންަތއް ްކުީރގައި ްއެބައޮތް، ްއުސޫެލއްެވސް ްއެއް ކުރެވިަފިއްްހަމައެއްވެސް

ނޑަްށް ްއަޅުގަ ްނަހައްދަވާށޭ ްއެހެން ްއެކަމަުކ، ްބަލާއިރު. ްއުސޫލުތަކަށް  2750އޮތް

ްއާޠިފްެގް ްއަްޙމަދު ްެއއްަޗކީ. ްމިދަންނަވާ ްެއއީ ްއިނގޭތޯ. މިދަންނަވާލެވެނީ

ހުށަހެޅުންްއެއީްކިތަންމެްރަނގަޅުްހުށަހެޅުމެއްްކަމަށްވިޔަްސ،ްއެކަންްމީެގް

ްއޮތް ްކޮށްފަިއ ްކަންތައް ޫައީކީ.ްކުރީަގއި ްއަ ްއެ ްނޫނޭ ގޮަތކަށެއް

ްއެހެްން ްދޭކަމަްށވަންޏާ ްފުރުޞަތު ްއެ ްާއޠިފަށް ްއަޙްމަދު އެހެންކަމަށްވަންޏާ

ްެއީއް ްހުޅުވާަލންޖެހެއޭ. ްއެބަ ނޑު ްއަުޅގަ ްމެންބަރުންނަށްވެސް  2755ޢިއްޒަތްތެރި

ްވަރަްށް ްއިނގޭތޯ ްމަޢާފްކުރައްވާ ްއިނގޭތޯ. ްއެއްަޗީކ ްއޮތް ދަންނަވާލަން

ްމި ްދެން ްއާދެ، ްމެންބަރުންްބޮޑަށް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްތި ްއަޅުަގނޑު ހާރު

އަޅުަގނޑުްިނޒާމީްނުކުތާްނުަނންގަާވ،ްނިޒާމީްނުކުތާްނެްނެގވުމުންްމިހާރުް

ްނުކުާތް ްނިޒާމީ ްދެން ްތަްއޔާރުވީމަ ްވޯޓަށް ްދަންނަަވއިޫިފިން އަޅުަގނޑު

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ، ްދެން ްަނންގަވަނީ. ްއެކަމަުކ،  2760ނުނަންގަވާށޭ.

ށްްނުގެންދެުވނީތޯ.ްނޫންްނޫންްދެންްއަޅުަގނޑުްނިޒާމާބެޭހްމަޖިލިސްްކުރިއަ

ްމެންބަރުް ްިޢއްޒަްތތެރި ްއާދެ،ްޅ.އަތޮުޅގެ ްއިނޭގތޯ. ްނާރުވާނަން ނުކުތާއެްއ

ްޙުސައިންްއިބްރާހީމް.ް

ް

 2765ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްނުްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ްިނާޒމީ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްެތރި ްުޝކުރިްއޔާ ްކުތާއެްއްއާދެ،

ްއިސްްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއޮްނނާނެ ނޑު ްއަުޅގަ ްމިނެގީ ްހަމަ ްޤާނޫނުތައް،ްލާމީ ޝަރީޢަތާިއުގޅޭ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްތަޢާރުޟެއް ްކަހަލަ ްއެްއވެސް ްމިކަމަކީ ްޔަޤީނުންވެސް ހަމަ

ްޤާނޫނުއަސާސީާއިއް ްއޮންނަ ްއިްޞލާޙުކޮށްފައި  2770ޤާނޫނުއަސާސީާއއި،

ްމަތި ްގޮތުގެ ްމިއީ.ްއެްއގޮތްވާ ްއިޞްލާޙެއް ްހުށަހެޅި ނޑު ްއަޅުގަ ން

ްއެހެންވީމާ،ްީކްއވެގެންޯތއޭ...ް
ް

ް
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 2775ްއަޅުަގނޑު...ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްމިއަށްްއައްަސވާނަންތޯއޭްމަިނކުފާނު.ްކިހިނެއްތޯއޭްހެއްެދވީ.ްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް
 2780ްވާހަކަެދއްެކވުން:ްއިްބރާހީމް

ް

ް

ްއޮީތްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދަންނަވާފައި ްއަހާނަމޭ ްވޯޓަށް ްެއއަށް ނޑު ްއަުޅގަ ދަންނަވަންތޯ.

ްވޯޓަށްް ްމިުއޅެނީ ްމަޖިލީހުގައި ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެކަމަކު އެހެންނޫންތޯ.

ްކަންތައްތަުކެގް ްައއި ްއިސްކަންދީގެްނ ްކުީރަގއި ްމިހާރު  2785އެހޭނެގޮތެްއ،

ްއެކަ ްއޭގެތެރެިއްންތެރެއިން ްއެހެންވީމާ، ްމިއުޅެނީ. ްނުގެންދެިވގެން ން

ްތެރެއިންް ްބައިތަކުެގ ްހުށަހަޅުއްވާަފއިހުރި ްއިސްމާޢީލް އިބްރާހީމް

ްފާސްކުރުންތަާކް ްފާސްކުރެވިފައިހުރި ްމިހާރު ތަޢާރުޟުނުވާގޮތަށް،

ްއަހާށޭް ްޯވޓަށް ްއަޅުަގނޑު ްހުށަހެޅުންތަކަށް ްހުރި ތަޢާރުޟުނުވާގޮތަށް

ްމިއުް ްހުށަހެޅުންތަކަށް،ްއަޅުަގނޑު ްހުށަހަޅުއްވާފައިހުރި ްތިބޭފުޅުން  2790ޅެނީ.

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްތި ްހުށަހެޅުމާއި ްހުށަހަޫަޅުއްވާަފއިހުރި ްމުޢިއްޒު އަޙްމަދު

ްނާހާނަމޭް ްޯވޓަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުންތަކަށް ްހުށަހަޅުއްވާފައިހުރި މެންބަރު

ް ްނޭހި ްބާކީ ްމިހާރު ްދެހުށަހެޅުމެއް ްހަމައެކަނި އޮތީ.ްނުދަންނަވަމޭ.

ްބޭނުންފުޅުވަންޏާް ްތިބޭފުޅުން ްމިއުޅެނީ. ްއަުޅަގނޑު ްނުދެވިގެން އެހިސާބަށް

ްމިހާރުް ްއެެއްއނޫން، ްއެކަމަކު ްއަހާލަފާނަން. ްވޯޓަށް ްެއއަށް  2795އަޅުަގނޑު

ްކަންަތާކް ްއިންތިޚާބުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުން ކުރީަގއި

ްައިއސްގެ ްހަމައިން ްކަންތަކާ ްއިންިތޚާބުގެ ްކުީރގެްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ން

ްހުރ17ްްި ްވާަހަކ،ްދެން ްތަޢާރަޟެްއްުއޅޭ ްކޮންމެވެސް ްހުށަހެޅުމުަގއި ވަނަ

ްޖެިހގެންް ްއެކަންަތއްތަުކގައި ްއަިއސްގެން ްވާަހަކ ްހުރި ތަޢާރުޟުތަކެއް

ްއިބްރާހީމްް ްދެން ްއެހެންވިމާ، ްމިއުޅެނީ. ްނޭހިެގން ްވޯޓަށް  2800އެެއއްެޗއްސަށް

ްހުށަހަޅުއްވާފައިހުިރްހުށަހެޅުން ްއެހުިރްއިސްމާޢިލް ްެއއްެޗއް ްތެރެއިން ތަކުގެ

ްނުވަތަް ްއެމާއްދާަތަކށް ްއެބަޖެހޭ ްއަޅުަގނޑު ކަންތައްތަކަްށވެސް
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ްއިނގޭޯތ.ް ްދަންނަވާލީ ްމި ްއެހެންވެގެން ްބަލާލަން. އެހުށަހެޅުންތަކަށް

ްހުަށހެޅުންތަކަކަްށް ްދިޔަ ްހުށަހެޅިގެން ްމިތަނަށް ްހަމަ އެހެންނޫނިއްޔާ

ްނިންމާލީކަމަ ްނާހާ ްޯވޓަށް ްއެހެންވިމާ،ްއެހެންްއަޅުަގނޑު ްވާނީ. ްނޫންތޯ  2805ށް

ްއެވާހަަކް ްހަމަ ްއަޅުަގނުޑ ްއާދެ، ްކުރަނީ. ްމިމަސައްކަްތ ނަހަދަންވެގެން

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.ްއއ.ގެ ްހުއްޓާލާއިރަށް ްހަމަ ދައްކާފައި

ްމިހާުރް ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްއިބްރާހީމް، ްމަޖުދީ ްމުޙަންމަދު މެންބަރު

ްއެުރވީމާްމިމައްސަލައިގަް ްއެއްފަަހރު ްއަުރވައިފިން. ނުޑ ްއަުޅގަ އި

ްވިދާުޅވެބަލަ.ް ްއާދެ، ްނަންަގވަނީ. ްތި ްީކއްެވގެންތޯ ްރިޕީޓްކޮްށ  2810ްތަކުރާރުކޮށް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްަގވާިއދުގެ ްމިނެގީ ްނުކުތާއެއް ްނިޒާާމބެހޭ ނޑު ްއަުޅގަ ްވަަނ4ްް`.

ްލިޔުމުެގްްރާީހމްްމުޙަްނމަދުްމަުޖދީްއިބްް ްމިމަިޖލީހުގެ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަށުން. ްގެ ް)ނ(  2815ްމާއްދާގެ

ްބޮލުަގިއްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަނިކުާފނުގެ ްއިލްޒާމް ްއޮުޅާވލިކަމުގެ ްމަނިކުފާނު އަސްލެްއ

ްކުަޅދާނައެއްނޫން.ް ްއަުޑއަހާކަށް ްއެކަން ްއަުޅާވއިރު ްމެންބަރަކު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެް ްަރއީސް، ްޢިްއޒަތްތެިރްޢިއްޒަތްތެރި ްމާޭލގެ ްމިދެންނެވީ، ްމިހެން ވާހަކަ

ްމާލޭގެް ްިތމަންނަ ްހާމަކުރައްވައިފި ްދެންމެ ްނަޝީދު ްމުޙަންމަދު މެންބަރު

ްހުށަހެޅުމުެގް ްހުށަހެޅި ްއިސްމާޢިލް ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު  2820ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްއެކަމަކު ްޮއންނާނެކަމަށް. ްޮސއިކޮށްފަިއ އަސްލުަގއި

ްލި ްސޮިއކޮށްފައެއްނެތް.ްފޮނުވި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ޔުންތަކުަގއި

އެހެންވިމާ،ްއަސްލުްއޮުޅވާލަިއގެންްައޅުަގނޑުމެންނާްހަމައަްށްލިޔުންތަކެްއް

22ްފޮނުއްެވވިްކަމުގެްއިލްޒާމުްމަނިކުފާނުގެްބޮލުގައިްއެުޅްއވީމާްގަވާއިުދގެް

ްއަ ްއަދާކޮށްފަިއ ްވާޖިބު ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްދަށުން ްމާއްދާގެ  2825ޅުަގނުޑްވަނަ

ްއިށީންނާނަން.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް
ް

ް

ްއިްލޒާމެްއްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަަރކު ްިޢއްޒަތްތެރި ްެއްއވެސް ްބޮުލގަިއ އަޅުަގނުޑގެ

ްއިނގޭޯތ.ް ްނޫެޅން ްބޮުޑެވގެންނެއް ްައޅުަގނޑު ްެއކަން  2830އަޅުަވިއގެން
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ް ްމާ ްއެކަމާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ކަންބޮޑުެވވަަޑއިގެްންއެހެންވިމާ،

ްދެްން ްއާދެ، ްޝުކުުރވެރިވަން. ްބޮޑަށް ްވަަރށް ހަމްދަރުދީވެވަޑަިއގަތީތީ

ްތ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދު.

ް

 2835ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ނޑުްއަދިވެސްްހަމަްސާފުކޮށްލަންްބޭނުންވަނީްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްއަުޅގަ

ްްދުްވާހަކަެދއްެކވުން:ރަޝީ ްމިއުޭޅ ްމިހުށަހެޅިގެން 32ްްމިހާރު ްހުށަހެޅުމާއި ްމާއްދާ ވަަނ35ްްވަނަ

ްއަނުބާރް ްހުށަހެޅުންތައް ްހުރި ްފަހަތުގައި ްއޭެގ ްދެން ްއަދި ހުށަހެޅުމާއި،

 2840ްގެންދެވީތޯްއެބޭފުޅުން.ްގެންދަަވއިގެންތޯްއަލުންްއެނބުރި...

ް

ް

ްޢިްއޒަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިށީނދެވަޑަިއގަންނަާވ.ްއާދެ، ްމެންބަރު ތްތެރި

ްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ.ްމަލޭގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޝީދު.

ް2845 

ް)ނިޒާމަބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއެްއވެްސްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްއިސްތަށިފުުޅގައި ްރައީްސގެ ްއަުޅަގނޑު ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްއަސްުލގަިއްކަހަލަ ްއެލިޔުުމގެ ްދެންނެވީ ްއަޅުަގނޑު ްނާުޅވަން. އިލްޒާމެއް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއއ.ެގ ްއެކަމަުކ ްޮއންނާނެއޭ. ްސޮިއކޮށްފައި  2850އަޅުަގނޑު

ްހަމަް ްދުވަހަކު ްކޮންމެ ްދަންނަވާއިރަށް ްެއއްެޗއް ނޑު ްއަޅުގަ ްހަމަ މެންބަރު

ްވަަޑއި ްއެނބުރި ްމިތާ ްބުމަރެއްހެން ްތެދުެވވަަޑއިގެން ގަަތކަްސްކުއްލިައކަށް

ްނުަގންނަވާނެހެން.ް ްހާސިޫިލްވެަވޑަެއއް ްމަޤްަޞދު ްީހވަނީ އަޅުަގނޑަށް

ްފޮނުއްވުުމެގް ްއިދާީރގޮތުން ްެއ ްެދންނެވީ، ްމިތާނގައި އަޅުަގނޑު

ްއޮންނާނެ.ް ްސޮިއކޮށްފައި ްއަސްުލގަިއ ްައޅުަގނޑު  2855ފަސޭހައަކަށްޓަަކއި

ްފުންމައިގެންް ްއިރުއިުރކޮާޅ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްެތރި ްއެ ްއެހެންވީމާ،

ްއޮންނާނީް ްައޅުަގނޑު ްނުގަންނަވާނެ. ްޖެހިވަަޑއެއް ތެދުވަޑަިއގަންނަވަން

ްވަރަށްްސާފުކޮށް..
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ް

ް2860 

ްއާދެ،ްއިށީނެދވަަޑއިގެންެދއްވާ..ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

 2865ްވާނެ..ޔައުމިްއޔާްބެއްެލވީމާްއެނިގަވޑަިއގަންނަްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް

ްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން:
ް

ް

ްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް2870 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްރައީސްގެްއިސްތަށިފުުޅގައި...ްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް
ްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން:

ް2875 

ް

ްއިށީންރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްމަޤާމެއްގަިއްއާދެ، ްމިކަހަލަ ްައޅުަގނުޑ، ދެަވޑަިއެގންދެއްވާ.

ްއަދިް ްައންނާނެ. ްއެިޅގެން ްއިްލޒާމުވެސް ްބޮުލަގއި ްއެމީހެްއގެ އިންނައިރު

ްަމްއސަލައެއްނޫން.ް ްމާބޮޑު ްއެއީކީ ްައންނާނެ. ްކަންތައްތަްއވެސް ތަފާތު

ްމަސައްކަްތް ްައޅުަގނުޑ ްކުެރވޭތޯ ްކަންަތއްތައް  2880އިންޞާފުވެރިކަާމއެކީ

ްއަންނާނެްމިކުރަ ްހީކުރުންތަްއެވސް ްބައެއް ްޝައްކުަތކާއި ްބައެއް ނީ.

ްމަްއސަލައެްއކަމަކަްށް ްމާބޮޑު ްދެން ްެއއީކީ ްއެކަމަކު އެިކގޮތްގޮތަށް.

ްއެަކާމް ްބޭނުންވަނީ، ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްނުދެކެން. އަޅުަގނޑު

ްކުރި ްމަޖިލިސް ނޑު ްއަުޅގަ ްކަންބޮޑުވެވަަޑއިނުގަންނަވާ ްތިބޭފުޅުން އަްށްދެން

ްމައްސަަލް ްާބބުގެ ްއިންތިޤާލީ ްމި ްއެނގޭ ްައޅުަގނަޑށް ްދެްއވާށޭ.  2885ގެންދިޔަ

ްކޮމިޓީާއއިް ްޑްރާފްޓިންގ ްދެންނެވުނު، ްފުރަތަމައިނުންެވސް އަންނަގޮތުން

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްާރއްޖޭެގ، ްދާގޮްތވެސް ްމިކަންތައް ްމިހާރު ހިސާބުން
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ްކިހިނެއްެވގެންް ްމިއީ ްއެނގިވަަޑއިަގންނަވާނެ ްމިކަންތަްއްމެންބަރުންނަށް ކަން

ްވާެން ްމިދަނީ.ްމިކަން ްވެއްިޓގެންކަން ްޕޮލިޓިްކސްއަށް ްއަސްލު މިދަނީ.ްމިއީ

ްހަމަް ްއަުޅަގނޑުމެން ްކެތްތެރިކަޫަމާެއކު ްމީގެ ްއެކަމަކު ްދެން ްމިއީ.  2890ގޮތް

ްރައްިޔތުންނަށްޓަކައިް ްދިވެހި ްއިނގޭތޯ. ްމިމައްސަލަ ޙައްލުކުރަންޖެހޭނީ

ްހުވަޔާއި ްިތބި ްކޮށްގެން ްމަތިން.ްްއަޅުަގނޑުމެން ްޮގތުގެ ެއއްގޮްތވާ

ްޤާނޫނުއަސާސީް ްހަމަ ްޙައްލުކޮށްދޭން ްމިަކން ްޖެހޭނެ އަޅުަގނޑުމެން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމަސައްކަތް ްގެންދާ ްއިޞްލާޙުކުަރމުން އަޅުަގނޑުމެން

ްއިނގޭތޯ.ް ްމަސްޢޫލިއްޔަުތ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްއެއީ  2895ނިންމަންޖެހޭނެ.

ްބަހަ ްހަނދާން ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްެއކަން ްލ.އަތޮޅުެގްއެހެންވީމާ، އްޓައިގެން.

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމަލޭެގ ނޑު ްއަުޅގަ ްދެން ްމޫސާމަނިކު. ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްމޫސާމަނިކުް ްދެން ްއަރުވާނަން ްއިސްމާޢީލަށް ްއިބްރާހީމް މެންބަރު

ްނިންމާލެއްވީމާ.

ް2900 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއަޅުްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުް ްބޭނުންވީ، ްދަންނަވާަލން ްައޅުަގނޑު ްމިތަނުގަިއްއާދެ، ނޑުމެން ްގަ

ްެއއްކޮްށްްމޫާސމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްފަިތހާއި ްދުވާާލއި ްރޭަގނާޑއި ްދީގެން ްެއއްބާރުލުން މަނިކުފާނާއެކީ

ްގެނަީއ.ް ްމިހިސާބަށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްޮކށް ްމަސަްއކަތް  2905މިތަނުގައި

ްނުކުތާް ްނިޒާމީ ްމިތަނުަގއި ްނެތިއްޔާ ްމައްސަލަަތެކއް އަޅުަގނޑުމެން

ް ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ.ްނަގާފައެްއ ްރަނގަޅަށް ްމަނިކުފާނަށް ނޯންނާނެކަން

ްހަަމް ްވަޑަިއގަތީވެސް ްބޭރުވެ ްމިތަނުން ްަރއީްސ ްއިންނެވި ކުރީަގއި

ްމަޅީގަިއް ްނުކުތާގެ ްނިޒާމީ ްއަމިއްލަފުޅަށް ްހެދި މައްސަލަތަކަކާ

ްމިއަުދް ްޤާނޫނުއަާސސީ ްެއހެންނަމަވެސް،  2910ޖެހިވަޑަިއގެންނަަވއިގެން.

ށްްފާސްކުެރިވފައިްއޮްތްެއއްެޗއް.ްފާްސކޮްށފައިްމިއޮތީްިމްއަޅުަގނޑުމެންނަ

ނޑުމެންނަްށް ޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުގެްއެއްާބރުލުންްލިބިގެންނޭ.ްމިއަދުްއަޅުގަ

ްޤާނޫނުއަސާސީް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްކަމަކީ ްިމއުޅޭ ްދިމާެވގެން މައްސަލައަކަށް

އެހެންްބަޔަކަްށްއަށްފަހ11ްްުއިޞްލާޙުކޮށްްނިންމުމަށްފަހިގައި،ްޮނވެމްބަރުް

ްބަޔަކުްމަސައްކަތްކުރާީތ.ްއެހެންވީމާ،ް ްޙަޫަވާުލުކރުމަށް ްވެރިކަން  2915މިރާއްޖޭގެ
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ްއެިކް ްމިހާރު ްމިނެީގ، ްުނކުތާ ްނިޒާމީ ނޑު ްއަުޅގަ ްނޫން، އެެޔއްވެްސ

ްއައްަސާވއިރު،ް ްވޯޓަްށ ްހުށަހެޅުންތަކަށް ްބޭފުޅުންެގ ްއެކި ހިސާބުން

ަގއިްފާސްކުެރވުނުްއެްއެޗއްެގްމަނިކުފާނަށްވެސްްއޮިޅގެންްެއބަދާކަން.ްއިއްޔެް

ްއެހެްން ްއެހެންވީމާ، ްމިއޮތީ. ްމިހާރު ްހަލާކުވެފައި ްއެތި ްމުޅި ސަބަބުން

ްވަޑަިއގެްން ްބޭބޭފުުޅން ްއެކި ްވިދާޅުވޭ ްހަމަ ްމަނިކުފާނު  2920ފަހަރުފަހަރުވެސް

ްަބއްދަލުކުރަްއވަިއގެްން ްތަންތަނުަގއި ްކޮމިޓީ ްއިދާީރ ްތެޭރގައޭ ްކޮޓަރި ސައި

ްރަނގަުޅކު ްހަމަްމިކަންކަން ްއަިދވެސް ްއެހެންވިމާ، ްވާހަކަ. ރާ

ްގެނެސްގެްން ްފުރުޞަތަށް ްހަމަ ްބޭފުޅުން ްހުށަހެޅުްއިވ އެބައޮެތއްނޫންތޯއޭ

ނޑުމެންްތަޢާރުޟްުނވާގޮތަށްްކަމެްއް މީތިްއެްއގޮތްކޮށްލަިއގެންްމިހާރުްއަުޅގަ

ްދެްން ްނިންމާލާފައި ްހަދާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްޤާނޫނުއަސާީސއެއް  2925ކުރަން.

ްޭއގެފަހަ ްމުިޅްއަނެއްކާ ްތެރޭގައި ްބާބެއްގެ ްއިންތިޤާލީ ތުން

ްކަމެްއް ްޚިލާފަށް ްރޫޙާއި ްއެއްެޗްއގެ ްހުރިހާ ްފާސްކުިރ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްނޫީން ްއެކޮށްދެވުނީތޯއޭ. ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްކަމެއް ްރައްޔިތުންނަށް ކުރީމާ

ްނޫީން ްއެުޅވީތޯއޭ ްބަދުނާމެއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބޮުލގައި ރައްޔިތުންގެ

ނޑަ ްބަ ްމިކުރަނީ.ްރައްޔިތުން ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްކޮންކަމެއްތޯ ްޖެއްސީޯތއޭ.  2930ށް

އަޅުަގނަޑކަށްްމިތަނުގައިްއިނދެގެންްހަމަގައިމުވެސްްނިޒާމީްނުކުތާްނަގާ،ް

ްދިވެހިރާއްޭޖެގް ްނަގަިއގެންވެްސ ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ްނުދޭނަން ފުރުޞަތެއް

ޫަކަށެއް.ްއަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ްގޮތަ ްދޭ ްއަތްަމއްޗަށް ްބަެއްއގެ ްަވކި ްވެރިކަން

ްއެްއވެްސް ްޤާނޫނީ ްއަެނއްކާ ްތިބޭނެކަމެއް. ްއެބޭފުޅުން ނޭނގެ

ްމީހަކާ.ް ްވަިކ ްަޙވާލުކޮށްލަންީވ ްވެިރކަން ްޤަުއމުގެ ްނެިތ  2935ހައިސިއްޔަުތކަމެއް

ްއަނެްއް ްހުށަަހޅަނީ. ްއިޞްލާޙު ްއެއްބޭފުަޅކު ްގެންދިޔުމަށްޓަަކއި އެސޫލުން

ްއެހެންިވމާ ްހުށަހަޅުއްވަނީ. ްިއްޞލާޙު ްގޮަތކަށް ްއަނެްއ ްބޭފުޅު މަނިކުފާނުް،

ްވާހަކަފުޅުްދައްަކާވލައްވާށޭ.ްވާހަަކް މިހުށަހެޅުއްވިްބޭފުޅުންްއެްއޮކށްލައިގެން

ްދައްކަވާަލިއގެންްއަލުންްއަެންއކާވެސް...
ް2940 

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު..ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް
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ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް2945 

ްއްގޮަތކަށްްގެެނވޭތޯްބަލާށޭ.ްމީތިްއެްހައްުދންމަތީްެމންަބރުް
ްެކވުން:މޫާސމަނިކުްވާހަަކދެއް

ް

ް

ްމިއުޅެީންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދަންނަވާލަިއގެން ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްމެންބަރު.  2950ޢިއްޒަތްތެރި

ްއިބްރާހީމްް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމަލޭގެ ްއާެދ، ްއާދެ، ްކޮންމެ.. މިހާރު

ްއިސްމާޢީލް.ް

ް

ް

ް2955 

ްތާ()ނިޒާމާބެހޭްނުކު

ް

ްިގަންްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްމިޖަލްސާގައި ްމިއަުދ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްްއިްސމާޢިލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްގާތްަގނަޑކަށް ްނިމެން ްޖަލްާސ ްހޭދަކުރީ. ްމި 22ްްވަގުުތ 15ްމިނެޓް

ްމިއަދަުކްމާއްާދްފާސްކުރުމުެގް ްމިނިޓަްށވަނީ.ްއަުޅަގނޑުމެންނަކަށް  2960ވަރަކަށް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެްސ، ްނުލިބުނު. ްކުިރއެރުމެއް ްމާބޮޑު ރޮނގަކުން

ްދެކޭގޮތުަގިއް ްައޅުަގނުޑ ްަވގުތެކޭ. ްބޭކާރު ްމިއީކީ ނުދަންނަވާނަން

ްމިއިްން ްމައްސަލަތަކާއި ްތަފާތު ްމިހިރަ ްބާބުގައި ްމިއުޅޭ މިފާސްކުރަން

ްޙައްލުތަކާބެހޭގޮތުްން ްހޯދިދާނެ ްމިއިން ްދަތިތަކާއި ނުކުމެދާނެ

ްެއކިގޮތަްށްއަޅު ްާރުގަގއި ްއެކި ްއަދި ްވާަހކަދެްއކިއްޖެ.  2965ަގނޑުމެންނަށް

ނޑަށްްހީވަީންމިދެއްކުނުްވާހަކަތަކާއިްމިިއުވނުްއަޑުތަކަްށް ނަމަވެސް.ްއަުޅގަ

ްހޯދަންް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފުރުޞަތެއް ްނެރުމުގެ ްނަތީޖާއެއް ްތެެރއިން އޭގެ

ްކުރީަގއިވެް ްމަޖިލީހުގައިްމީގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްޢަމަލުކޮށްފައިްވެއްޖެހެން.ްމި ސް

ްކަެމއްް ްަވިކގޮތަކަށް ްނުެވިވގެން ްއެއްބަސް ނޑުމެންަނށް ްގޮތެއް،ްއަުޅގަ ހުރި

ނޑާލާފަިއް ްެމދުކަ ްޖަލްސާ ްއެބަހުރި ްއަޅުަގނޑުމެން ްދަތިވެގެން  2970ނިންމަން

ނުރަސްމީްގޮތަކަށްްމަޝްވަާރްކޮށްލައިގެންްަޙއްލުތަެކއްްހޯދަންްމަސައްކަްތް
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ްކުީރގަިއެވސް ްީމގެ ްނެރެވިފައިހުިރްްކުރެވިފަިއ، ްނަތީާޖވެސް ކޮށްފައި

ްެއކަމުެގް ްަރީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްހީވަނީ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްއެހެރީ. ކަންތައް

ްވަގުތުްޖެހިއްޖެހެން.ްދަންނަަވންމިއުޅޭްވާހަަކއަކީ،ްމިސާަލަކށް..
ް2975 

ް

ްވާްއިނގޭތޯ.ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްކުރުކޮްށްދަންނަވާްނިންމާލަދެއްވާލަދެއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް2980 

ްލަނީ.ްމިސާލަކަށްްއަޅުަގނޑުްހުށަހަޅާފައިްމިއޮްތްއާދެ،ްކުރުކޮށްްމިދަންނަވާްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް

ްމިބާބުގަިއްްއިްސމާޢިލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިއޮތީ ްލިޔެފައި ްހުށަހެޅުން.ްމީގައިެވސް ހުށަހެޅުންތަކުގެްދެވަނަ

ްމީހަކުް ްމަޤާމަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމަިތން ްގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

ްއެީކަގއި.ް ްބާބެއް ްމިއޮންނަނީ ްހުށަހަޅާފައި ްެއީއ ްކުރެވެންދެން. އިންތިޚާބު

ްއިންތިޚާބުކުރަންް ްމީހަކު ްމަޤާމަށް ްރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާގެ  2985އެހެންނަމަވެސް،

ްމިއޮ ްމިހަރު ްގޮތް ްހުށަހެޅި ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮތަކަށްްމިބާބުގައި ްއެހެން ތީ

ްއޮންނާނީް ްެދން ްވެލިޑިޓީ ްމިމާއްދާގެ ްއެހެްނވެއްެޖއްޔާ ބަދަލުވާންވެފައި.

ްފާސްކުރުމަށްް ްއެއްޗެިހ ްއެކި ްތަނުން ްއެކި ްއެހެންވިމާ، ްގޮތަކަށް. އެހެން

އަޅުަގނޑުމެންްއަދިްފޫަގޅާފަިއްތިބެގެންްވޯޓުދިނަކަސްްިމއަުކންްނަތީޖާއެްއް

ްއަ ްޖެހޭނީ ްދެން ްމައްސަލަތަކުްންނުނިކުންނާނެ. ްދިމާ ްއެއިން  2990ނެްއކާ

ް ްހޯދަްނވެެގން.ްމިސާލަކަށް ނަންބަުރްހުށަހެޅުމުގަިއ35ްްސަލާމަތްވާނެގޮތެއް

ްމިތާރީޚަށް،ް ްގޮތަށް ްއިންތިޚާުބ12ްްމިއޮތް ްރިާޔސީ ްދުވަހު ްވަނަ އޮކްޓޯބަރު

ނަޑއިްބާކ21ްްީބާއްާވކަމަށްވަންޏާް ޯއގަސްަޓށް،ްރޯދަމަހަށ12ްްްުދވަްސްކަ

ް ނޑާަފއި، ްވޯޓުލުްނ12ްްކަ ްއިންތިޚާަބށް ްިރޔާސީ އޯގަްސޓްގައި

ް ްނަގާާލފައިވެސް ްއެންމެ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްެތރި  12ް2995ބާއްާވކަމަށްވަންޏާ

ްކުރަން.ް ްއިޢުލާން ްއިންތިޚާބު ްރިޔާސީ ްއެަބޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ މެއިަގއި

ްހެދިގެން.ް ްކޮމިަޝނެއް ްއިލެކްޝަން ްކުރެވޭނީ ްއިޢުލާން ްއިންތިޚާބު ރިޔާސީ

ްކޮ ްތަސްދީޤްކުރެިވގެން.ްއިލެކްޝަން ްޤާނޫނުއަސާސީ ްހެދޭނީ މިޝަން

ްމުއްދަތުް ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްނުބަލާ ްއެއަށް ްހެދިގެން. ްޤާނޫނު އެއާބެހޭ
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ްމިއުޭޅް ްދަންނަވަން ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު، ްމިިހރީ ްކިހިނެއްތޯ. ނަޑއަޅަނީ  3000ކަ

ްގެއްިލް ްކޯރަމް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިހެން ްރަީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ވާހަކަައކީ،

ްއިުރްްމަސައްކަތް ްތިއްބާ ްތިއްަބ ްމިހެން ްހުއްޓުންއަރާ ްުނގޮްސ ކުރިއަށް

އަރައިްއިރުްއޮއްިސ،ްރޭދުވާްދައުރުވަމުންްޮގސްްތާރީޚުްުގނަމުންްއަިއްސް

ްވަރަްށް ްއަުޅަގނޑު ްއެހެންވިމާ، ްމިހާރު. ްއާދެވިއްޭޖ މިހިސާބަށް

ްއެންމެް ްމަޖިލީހުގެ ްމިޢިއްޒަތްތެރި ްމަނިކުފާނަށާއި  3005އަދަބުވެރިކަާމއިެއކީ

ްއަޅުަގނޑުމެްންމެން ްދަންނަވަން، ްއިލްތިމާސް ްމިއަދު ބަރުންނަށް

ްނަތީޖާއެްއް ްހެޮޔ ްމަސައްކަތުގެ ްމިފެށި ްކޮށްދޭން ރައްޔިތުންނަށް

ް ްމިއޮތް ްކޮންމެހެން ްދެން ްމިތ15ްްާހޯދުމަށްޓަކައި ްައނެއްކާ މިނެޓް

ްވާހަކަަދއްާކް ްގޮތްގޮތަްށ ްހިތްހަމަނުޖެހޭނެހާ ްއަެނކަާކ ްއެަކކު އަޅުަގނޑުމެން

ްމިހާހިސާބުންްްހަދައި ްނުދީ ްފުރުޞަތު ްތަޣަޫައްޔަރުކުރުމުގެ  3010އިތުރަށް

ްގޮަތކަްށް ްކޮންެމވެސް ްހޯދެވޭނެ ްޙައްެލއް ްގެންނަވާ ްނިމުމަކަށް މިޖަލްސާ

ްޝުކުރިއްާޔް ްފެނޭ. ނޑަށް ްއަުޅގަ ްދެއްވަންޫް ްވަގުތު ްހޯދުމަށް ފުރުޞަތެއް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް
ް

ް3015 

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވަރަށް ްއިނގޭތޯ.ްއާދެ، ްތިވާހަކަޮކުޅތައް ްހިތްވޭ ްއަުޑއަހާ ައޅުަގނޑު

އެހެންނަމަވެސް،ްމީަގއިްމިާވޮގތަކީ،ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްހުށަހަޅުއްވާަފިއް

ްހުށަހަޅުއްވާަފއިހުިރް ްމެންބަރުން ްއެހެން ްހުށަހެޅުންތަކަށް ހުރި

ނޑުް ްއަުޅގަ ްއުސޫލަުކން ްެއއް ްެއއްހަމައެްއގަިއ ްެއއްގޮތަްށ ްހުށަހެޅުންތަކެކޭ

ްނުދިންކަމަށްވަންޏާް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެފުރުޞަތު ްނުކުރިކަމަްށވަންޏާ،  3020އެކަން

ްޖާަގ،ް ްިދއްކުރާނެ ްއިނގިލި ްދިމާއަށް ްއަުޅަގނޑާިއ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްޤާނޫނީް ްދިމާލަށް ނޑާ ްއަުޅގަ ްެމންބަރުންވެސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެން އަދި

ްއަޅު ްއެހެންވިމާ، ްއޮންނާނެ. ްމައްަސލަ ްވިދާުޅވާނެ ަގނުޑްގޮތުން

ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެފުރުޞަޫަތު ްބޭނުމެއްނުޭވ އެްއގޮތަކަްށވެސް

ްއެހެންވިމާ،ް ްދޭކަށެއް. ްމެންބަރަކަށް ްއެްއެވސް ްއެހެން ްނުވަތަ  3025އަދި

ްއެހެންނޫނިއްާޔް ްމިޖެހެނީ. ްހިފަން ްބޭނުން ްއެފުރުޞަތުގެ އަޅުަގނޑު

ެގންދަވައިފިްއާޔްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަނބުާރ،ްމިހުށަހެޅުންތައްްއަނބުރާ



 110 

ނުޑް ްއަުޅގަ ްވިދާެޅއްުނވޭ. ްއެހެން ްއެކަމަކު ްނިމުނީ. ްމައްސަލަ އަޅުަގނުޑގެ

ނޑަްށް ްހިސާބަްށްއަުޅގަ ްތިވިދާުޅވާ ްދެން ްކަޑައްތުކޮްށފައި ްމިމަރުޙަޫަލާ ޖެހޭ

ްމަޖިލީހުންް ްމިތަނުން ްކުރީަގއި ްއޭގެ ްދާނަން. ްއަޅުަގނޑު ްވެއްޖެްއޔާ  3030ދާން

ްނި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްފުރުޞަުތްގޮތެްއ ނޑު ްއަުޅގަ ންމައިދެއްވުމަށް

ްދެވޭީން ްމަރުޙަލާއަކަށްވެސް ްއޮތް ްދާން ްދެން ްައޅުަގނޑު ނުދެއްަވއިފިއްޔާ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމާލޭެގ ްޢިއްޒަތްތެިރ، ްމިުއޅެނީ. ްދަންނަވާލަން އޭރުންނޭ

ްއަޅުަގނުޑް ްކަމަށް ްޤަބޫލުކުރެއްވޭނެ ްއިސްމާޢީލަށް ްއިބްރާހީމް މެންބަރު

ްމިވާހަކަ ްކަމަްށްއަުޑއަހަން ްމިބާއްވާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންިވމާ، .3035 

ްމިހާރުް ްާޚއްޞަޮކށް ްމީގެތެރެއިން، ްޖެހޭނީ ނޑު ްއަުޅގަ ވަންޏާ

ްއެްއޗެޫެްއަގިއް ްހުރިހާ ްތަޢާރުޟުނުވާ ްފާސްކުރުްނތަކާއި ފާސްކުރެވިފައިހުރި

ްއެހެންވިމާ،ް ްއާދެ، ްއިނގޭތޯ. ްބަލަން ްއެހޭތޯ ްޯވޓަށް އަޅުަގނޑަށް

ްޢި ްޖަްއސަވާލަދެްއވުްންއެކަމަށްޓަަކއި ްކާޑުކޮޅުތައް ްމެންބަރު އްޒަތްތެރި

ްއަޅުަގނުޑް ްއަނެއްކާެވސް ްމެންބަރުންނަށް  3040އެދެން.ްއެހެންވިމާ،ްޢިއްޒަތްެތރި

ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ް ްއެކަންކުެރވޭތޯ. ްހަމަ ްމިފަށަިއގަންނަނީ މަސައްކަތް

ްވޯޓަްށް ްޯކރަމް، ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑު ްެދން ްއެބޮތް. ްކޯރަމް އާދެ،

ްފަށާިއުރްއަހަމު ްޖަލްާސއެއް ނޑު ްނެތީމަކާ،ްއަުޅގަ ްމިވަގުތު ްމިހާރު ންދާއިރު

ްތިއްބެވިޯތް ްބޭފުުޅން ްއެފަރާތުގައި ްބަލާލަނީ. ްެއގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެން

ްވާހަަކް ްތަްއޔާރުެވެގންދާ ްއެހުމުގައި ްޯވޓަށް ްއެދެން  3045ބައްލަވާލަދެްއވުން

ްޢި ްރ.އަތޮުޅެގ ްއާދެ، ްނުކުތާއެްއ، ްނިޒާމާބެހޭ އްޒަތްތެރިްދަންނަވާލަން.

ްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް3050 

ްއަޅުަގނުޑްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްއެއްބާރުަލއިެގން ްނިންމެވުމަށް ްަރއީސްެގ ްހަމަ އަޅުަގނޑު

ްމިހިރީް

ްތިވިދާްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެންމެ ްއެހެންނަމަވެސް، ްދާން. ްކުރިއަށް ްހަމަ ޅުިވްތިވިދާޅުިވގޮތަށް

ްެއވާހަަކް ްރިކޯޑަށްޓަކައި ްމަޖިލީހަށް ްއެަބޖެހޭ ނުޑ ްއަުޅގަ އެްއޗަކުން

ްކުީރގަިއް ްމީގެ ްވަގުުތަގއިވެްސ ްމިކަހަލަ ްިމއީ ނޑު ްއަުޅގަ  3055ދަންނަވާލަން.
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ްމެދުތެރެއިންވެްސ،ް ްޖަލްސާގެ ްވިާދޅުެވގެން ްރައީސް ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެބަ ްއެހަނދާން ްމީހެއް. ްދުވާ ްވައްދަން ްމީހުން ހުރި.ްދޭތެރެދޭތެރެއިން

ްދެންް ްކުށަކަށް. ްވާނީ ްެއކުށެއް ްވިދާުޅވެވުނަސް ްރައީސް އެހެންވީމަ،

ްނޫްނ.ް ްސަބަބެއްނެތިެއއްެވސްވެސް ްމިދިނީ ްެއއްބާރުލުން ްމި އަޅުަގނުޑ

ްއެއްބާރުލުްން ްވަރަކަްށ ްކިތަންމެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެަބއިނގޭ  3060އަޅުަގނޑަށް

އަޅުަގނޑުމެްންްނުދީްމިތަނުގައިްމިތިއްބަސްްމިކަމެއްްނުނިމޭނެކަން.ްމިކަން

ކިތަންމެްމޮޅުްގޮތަކަްށްނިންމިކަމުގަިއްވީނަަމވެސްްއެއިެރއްަގއިްރާއްޭޖަގިއް

ރައީސްކަުމގައިްހުންނަްމީހަކުްއެހެންްގޮތެއްނެތިްއޔާްވަންްޯފްފޯްހިންގައިް

ްނަމަވެސްްބޭނުންގޮތަކަށްްގެްނދާނެކަން.ްމިހާތަނަށްްއޮތީްއެޮގތަށް..
ް3065 

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްއިށީނދެވަަޑއިގެންދެްއވުންްއެދެން..ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް3070 

ްގެްނގޮއްަސ.ްެއވާހަކަްައޅުަގނޑު...މާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް
ްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް

ްއެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްވުން ްމިހާރު ްއާދެ، ްއެބ81ްްަދެން.  3075މެންބަރުން

ްބަލާނީ.ް ްރަނގަޅުކަމަށް ްކޯރަމް ްއަުޅަގނޑުމެން ްއެހެންވިާމ، ތިއްބެވި.

ް ްވިދާޅުވެދެްއަވއިފި ނޑަްށ ްއަޅުގަ މެންބަރުނ81ްްްއަމީންޢާންމު

ް ްމިބާބުގެ ްއެހެންވިާމ، ްއިބްރާހީމ2ްްްއެބަތިއްެބވިކަމަށް. ްމާއްާދ، ވަނަ

ްަންމާއްދާްދަންނަވާލަދެއްވުންްެއދެން.ްއިސްމާޢީލްްހުށަހެޅުއްވިްދެވަ

ް3080 

ް

ްއިންތިޤާލީްކަންތަކާބެހޭްބާބު...ްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:
ް

ް
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ްޢައްބާސްްްސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްގދ.ގެ ްނުކުތާއެްއ ްނިޒާމާބެހޭ  3085އާދެ،

ްއިބްރާހީމް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމާއްާދއާްްަބރުްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމން ްމިއުޅޭ ްައއްަސވަން ްވޯޓަށް ްހަމަެއަކނި ްއަޅުަގނޑު  3090ްއާދެ،

ްމިހާރުްްޢައްާބސްްިއބްރާީހމްް ްިޢބާރާތް ްއޮތް ްއެންމެފަހުން ްއެމާއްދާގެ ްދަންނަވާލާނީ، ްބެހޭގޮތުން

ނޑުމެންގެްހުށަހެޅުންްްވާހަކަެދއްެކވުން: ފާްސވީމާ،ްފާސްވެަފިއ.ްއެހެންވިމާ،33ްްވަނީްއަުޅގަ

ްއްަސވަންޖެހޭނެހެންްހީނުވާތީ.ްއެވާަހކަްދަންނަވާލަން.ްއެބަޔަށްްއަް
ް

ް3095 

ްޝުކުރިއްޔާ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބޮޑަްށ ްވަރަށް ްއިނގޭތޯ. ްބަލާލާނަން އާދެ،

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމާލޭެގ ްނުކުތާއެްއ ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ، )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ްމްްއިސްމާޢީލް.ްއާދެ،ްމާލޭގެްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީްމެންބަރު
ް

 3100ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްޙަޤީޤަތުަގއި ްތަޢާރަޟެއްނޫން. ްެއީއ ްަރއީސް، ްވަަނ33ްްޢިއްޒަތްތެރި

ްމަޖިލިސްްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރަްއޔިުތންގެ ްދެން ްއުވާލާަފއި ްމިޤާނޫނުއަސާސީ ހުށަހެޅުމުން

ނ ްއަުޅގަ ްވާހަކަކަމަށް ްހުށަހެޅިްދަމަހައްޫްޓާ ްައޅުަގނޑު ްމާނަކުރެވެނީ. ޑަށް

ްމަޤާމުގަިއް ްއެމީުހންގެ ްމެންބަރުން ްތިބި ްމަޖިލީހުގައި ްެއއޮތީ  3105ހުށަހެޅުމުގައި

ދެމިތިބުން.ްމަޖިލިސްްދެމިއޮތުމާއިްމަޖިލީހުގައިްތިބިްމެންބަރުންްއެމީހުންގެް

ްމަޤާމުގައިްދެމިތިބުމާއިްއެއީްަތފާތުްދެކަމެއް.ް
ް

ް

 3110ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް
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ްވިދާޅުިވްްްރިޫިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިބްރާހީމް ްޢައްބާސް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެިރ ްގދ.ގެ އާދެ،

ްވޯޓަްށް ްއެގޮތުން ްކޮންމެހެން ްއެއީ ްެއބަޖެހޭ. ްބަލަިއގަންނަން ވިދާޅުވުން

ްދެމިއޮންނާނެކަމަށްް ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުންގެ ްއެއީ ްނުޖެހޭނެކަމަށް. އަހަން

ްބޮޑަ ްމީގައިވެސް ްއާދެ،ްބުނާބުނުން ްމިބާބު، ްމިއޮންނަނީ. ްހާމަކޮށްދީފައި  3115ްށ

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްބ.އަޮތުޅގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްފާއިޒު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

 3120ްވަނަްހުަށހެޅުމަށްްވޯޓަްށ41ްްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްިއއްެޔގަިއްްމާޮޅސްމަޑުލުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް

ްަބއްލަާވލައްަވއިފިްއާޔްްްކަެދއްެކވުން:ޢަލީްފާއިޒުްވާހަ ްކިހިނެއްތޯ ްއޮތީ ްޭއގައި ްެއކަން ްއޮތީ. އެއްެސވިފައި

ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެްތިވިދާުޅވަނީްރަނގަޅަށްނޫންކަން.ް
ް

ް

ްރ.އަތޮުޅ،ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވަޙީދު. ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްއަތޮުޅގެ ްބ.ގެ  3125އާދެ،

ްތްތެރިްމެންަބރުރ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަ

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްހަޤީޤަތުގަިއވެްސްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްމިނެގީ ްނުކުތާއެއް ްނިޒާާމބެހޭ ްރައީސް،  3130ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއިޚްާލޞްތެރިކަމާއެީކްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވަރަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްމައްސަލައަކަށްވާީތވެ. ނިޒާމީ

ްދަންނަވާފަް ްނިޒާމާބެހޭްރައީސަށް ްކުީރަގއި ްއަޅުަގނުޑ ްޮއންނާނެ އި

ްެއްއޗަކާިއް ްއޮތް ްފާސްކޮށްަފއި ްކުރިން ްމިީއްއަުޅަގނޑުމެން ނުކުތާއެްއަގއި.

ްމަޖިލިސްް ްަހމަ ްއެހެންނަމަވެސް، ނޑަެއޅިގެން. ްކަ ްހަމަ ތަޢާރުޟުވޭ

ނޑުެވްސް  3135ކުރިއަްށގެންދިއުމަށްްައޅުަގނުޑވެސްްއެއްބާރުލުުމގެްގޮތުންްައޅުގަ

ްއެހެންްކެތްތެރިކަ ްއެހެންނަމަވެސް، ްމިއިދީ. ްމަޫަުޑކޮށްަލއިގެން މާއެކު

ްނަންަގާވކަމުގަިއވާނަމަ،ް ްެއގޮތަށް ްއެތަާޢރުޟު ްހަމަ ބޭފުޅުންވެސް

ްމާއްދާް ްއެންމެފަހު ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމި ްނަމަވެސް ކޮންމެގޮތެްއގައި

ްނެތްތޯް ްހުރިތޯ ްތަޢާރުޟުތައް ްއެހެންހުރި ްއިށީނދެފައި ްޖެހޭނީ ނިންމާފައި
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ް ްމިކުރަނީްބަލަން. ްެއގޮތަށް ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްއަުޅަގނޑުމެން  3140ގަވާއިުދގައި

ްނިންމާފައި.ް ްއަހާ ްވޯޓަށް ްނިންމާފައި ްއެޮގތަށް ްލިޔެފައި އިޞްލާޙުކަމަށް

ްފަހަކުންނެއްްޤާނޫނުއަސާސީްުއވާލާފައޭ،ްއެހެނެއްްނުލިެޔވޭނެ.ް
ް

ް

ްއިށީނދެވަަޑިއގެންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްދެްންޢިއްޒަތްތެރި ްއާދެ،  3145ދެއްާވ.

ްނިޒާމާބެހޭް ްޙަމީދު ްފާޠިން ްއާދެ، ްެއދެން. އިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްވުން

ްނުކުތާއެްއ،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް3150 

ްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްައއްަސަވން ްވޯޓަށް ްމިހާރު ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްތިއުޅުްއާވްޝުކުރިއްާޔ

ްްފާޠިންްޙަީމދުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްހުށަހެޅުން ްއަޅުަގނަޑކަްށ24ްްހުށަހެޅުމާއި ްތަފާތެއް ްމާބޮޑު ްއޮތް އާއި

ްމާޅޮސްމަޑުުލް ްއެީއ ްނައްަސވާ. ްވޯޓަކަްށ ްެއއެްއ ްއެކަމަކު، ނުފެނޭ.

ްއުތުރުބުރީް ްތިލަދުންމަތީ ްހުށަހަޅުއްވާ ްޙަމީދު ްޝާހީން ްމެންބަރު އުތުރުބުރީ

ްއަޙް ްއޭތިްމެންބަރު ްހުށަހެޅުން. ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްމުޢިއްޒު  3155މަދު

ްބަްއލަވާލަްއވާފަިއް ްތަފާތެއް ްެއއޮންނަ ްއެހެންވީމަ، ްއޮތީ. ފަސްކުރަްއވާފައި

ްބޮޑަްށް ްވަރަށް ްއެދެން ްވިދާުޅވެދެްއވުން އަޅުަގނޑަށް

ްއިޚްލާޞްޫްތެރިކަމާެއކީ.ްޝުުކރިއްޔާ.ް
ް

ް3160 

ްރަނގަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހަމަ ްސޭމް،ްއާދެ، ްހަމަ ްއިނގޭތޯ. ްތިވިދާުޅީވވެސް ްވާަހކަފުޅެއް ޅު

ްއެވެްސް ްެއަކމަކު ްއެހެންވީމަ، ްއަމާޒުކުެރވެނީ. ްމި ްއެއްދިމާއަކަށް ހަމަ

ްމިއޮީތް ްފަސްކުރެވިފައި ްނޭހި ްވޯޓަށް ްއެައށް ްމިއޮީތ، ފަސްކުރެވިފައި

ްއެހެންނަމަވެސް،ްޭއަގިއް ްއުޅޭީތކީނޫން. ްތަޢާރަޟެއް ްއަނެއްހެން ކޮންމެހެން

ްިއންތިޚާބުކުރާނެްރައީ ްމަޖިލިސް ްަރއްޔިތުންގެ  3165ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއި

ްއެަބިއް ްމަސައްކަތްތަެކއްަގއި، ްކުރެވުނު ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްހޯދުމަށް ގޮތްތަެކއް

ނިންމާފައޭްއަޅުަގނޑުްދަންަނވަިއގެންްމަސަްއކަތްްމިކުރެެވނީ.ްއެހެންވީމަ،ް
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ްބާއްވާ ްއިހަށް ްކޮންމެއަކަސް ްއެަބިއ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ލަންޖެހޭނީ.ްދެން

ްއޮްތް ްފާސްކުރެވިފައި ްމިހާރު ްދިމާވޭ. ްެއބަ ްދެގޮތުްނވެސް އެހެންވީމަ،

 3170ބަޔަކާިއްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީުހގެްބަާޔއިްީމގަިއްުގޅުމެއްްއެަބހުރި.ްއަނެްއކާް

ްއެހެންވީމަ،ް ްއެބަހުރި. ްގުޅުމެއް ްމިއާއި ްވިދާުޅވުާމެވސް ްތިވިދާޅުވި ދެންމެ

ްމަުޑކޮށްލަ ްމިމާއްދާ ްނުކުތާއެްއްއަޅުަގނޑުމެން ްނިޒާާމބެހޭ ްއާދެ، ންޖެހޭނީ.

ްއަދްނާންްޙަލީމް،ްގއ.ގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ް

 3175ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްދަންނަވާލިހެންްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްހަމަ ްކުރިންެވސް ނުޑ ްއަުޅގަ ްރަީއސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްމިޫިތަކެތިް

ްނުކުންނާނެ.ްރަނގަޅަްޢަޫަދްނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމަޫައްސަލަތައް ްގިނަ ްވަރަށް ްނުބައްލަަވއިފީިވއްާޔ ށް

 3180ވަނަްމާއްާދގަިއްތަޢާރުޟުތަކެއްްުނވަަތ24ްްއަޅުަގނޑުމެންްިތވިދާޅުވިހެންް

ްއަނެއްޮކޅުްން ްމިދަނީ. ްފަސްކުރެވިގެން ްނޭހި ްވޯޓަށް ްއުޅޭތީ ކަންތައްތަެކއް

ް ްއިސްމާޢީލްގެ ްމައ2ްްއިބްރާހީމް ްމިކަހަލަ ްމާއްދާވެސް ސަލައެްއްވަނަ

ް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެބަހީވޭ ްއަޅުަގނޑަށް ަގިއ33ްްމިދިމާވަނީ.

ްއެހެްން ްމިކަހަލަ ްނޫނިްއޔާ ްާފސްކޮށްގެންހެން. ްމިއުޅެނީ އޮތްެއއްެޗއްެވސް

ްމަޖިލިސްް ްރައްޔިތުްނެގ ްފާސްކޮށްފިހެން.  3185އެްއޗެހިތަކެްއވެްސ

ްހަމަ ްފާސްކުާރއިރު ްއެއްޗެހިތަެކއް. ްމިކަހަލަ އޭގައިުހިރްްދެމިއޮންނާނެކަމާއި

ްނޭނިގް ްމިވާނުާވނެއެއްޫް ްދެން ްއެބައާދެ. ްމީގެތެރެއަށްެވސް ޢިޫިބާރާތްތައް

ަގއިްމިއޮީތްރައްޔިތުންެގ33ްްގައި.33ްްއަދި،ްައޅުަގނޑުމެންްމިސާލަަކށްް

ްއިންތިޚާބުް ްފުރަތަމަ ްއޮންނަ ްދަށުން ްހޮވުމަށްްމިޤާނޫނުއަސާސީގެ މަޖިލީހެއް

ްގޮތުގެމަތީ ްމިޤާނޫނުއަސާީސަގއިާވ ްމެންބަރުންްބާއްވާ ްއެމަޖިލީހަށް  3190ން

އިންތިޚާބުކޮށްްއެމީހުންްމެންބަރުކަމާއިްަޙވާލުވަންދެންްމިޤާނޫނުއަސާސީައްށް

ްމިް ްދެމިއޮންނާނެއޭ.ްހަމަ ްމަޖިލިސް ްރަްއޔިތުންގެ ްއޮތް ޢަމަލުކުރަންފަށާއިރު

ްމާއްދާަގިއް ްއެހެން ްއަެނއްކާ ްވާހަކަ. ްދެމިއޮންނަ ްމަޖިލީހެއް ރައްޔިތުންެގ

އޮެވގެންްމިއުެޅނީްވޯޓަށްްނޭހިގެން.ްކޮބައިތޯްވޯޓަށްްއެހުުމެގްްއެހެންގޮތަކަށް

ްއެީކަގިއް ްެއއްފާޑުކުުރމާއި ްއެްއގޮތްކުރުމާިއ ނޑުމެން ްއަުޅގަ  3195ބޭނުމަކީ.
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އެއްތަނެްއަގއިްތިެބގެންްއަލުްންރީޑްރާފްޓްކުރުމުެގްމަސައްކަަތކީްތަންކޮެޅްއް

ްފޭރާންްހެޔޮކޮށްްމިތަކެތިްމިތަނަށްްގެނައުން....
ް

ް

ްކުރުކޮްށްްއާދެ،ްސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާ ްތަންކޮެޅއް ްވާހަކަފުޅު ްމެްނބަރު  3200ޢިއްޒަތްތެރި

ްމަސައްކަތްް ްމަޖިލީހުގެ ްދިގުނުކުރަްއވާ.ްމިހާރު ވިދާޅުވެެދްއވަފާނަންތޯ.ްއެހާ

ްެއއްެޗްއް ްއެރޫުޙގައި ްގެންދެޭވގޮތަށް ްކުިރއަްށ އަޅުަގނޑުމެން

ް ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑު ްމިދެންނެވީްވިދާޅުވެެދްއވައިފިްއޔާ ްމިހެން އުފާކުރާނަން.

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްަވގުތު ްމިާވގޮތަީކްހަމަ ްިދގުކޮްށްދިަޔއީމާ ްތަންކޮޅެއް ދެން

ްއެަބް ްެއާވހަކަވެސް ްއެބަކުޭރ. ްކައުންްޓވެސް ްއެބަ ްބޭފުޅަކުވެސް  3205ކޮންމެ

ްއެހެންް ްެއނޫން ްހަމަ ްމިދަނީ ްކަންތައް ްެއކަމަކު، ްއަެނއްާކ ދައްކަާވ.

ްތި ްއެހެންވީަމ، ްކުރުކޮށްްގޮތަކަށް. ްހަމަ ްބޭނުންފުޅުވާ ިވދާޅުވާން

ނޑުމެންނަށްްއެނގޭނެހެންްހީވަނީ.ް ްވިދާޅުވެެދްއވީމަވެސްްހަމަްއަުޅގަ

ް

 3210ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެޫެވުން(

ް

ްއެދެްނ.ްއަޅުަގނޑަްށްްހުވަުދއަޮތޅުްްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްމަޢާފްކުރެއްވުން ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި

ްދިގުކޮށްްްދްނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން:ޢަ ްހަމަ ްެއގެނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްނޭނގެނީ. ްބުނަން ްކުރުކޮށް ހަމަ

ްތަންކޮެޅްއް ްބުނީމަކަމަށް ްއެހެން ނޑަްށްިވސްނެނީވެސް ްއަުޅގަ ބުނަން.ްދެން

ްކުރުކޮްށް ްއަުޅަގނޑަށް ްދެން ްވަަޑިއގަންނަވާނީވެސް. ްއޮޅުންފިލާ  3215ބޮޑަށް

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްބުނަންްނޭނގޭތީވެްނިންމާލީ.
ް

ް

ްޙުސައިންްރަޝީދުްޙަސަން،ްތ.އަތޮުޅގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަުރ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް3220 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްެއީއްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްޮއވޭ. ްއުސޫެލއް ްގެންގުޅޭ ްއެހުމަށް ްވޯޓަްށ ްމަޖިލިސްަގއި ްއާދެ،
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ްއަނެއްްްހަަކދެއްެކވުން:ރަޝީދުްޙަސަންްވާ ްދެން ްއެހުން. ްވޯޓަށް ްފުރަތަމަ ްހުށަހެޅުންތަކަށް ްހުށަހަޅާ ފުރަތަމަ

ްއެާއގުޭޅް ްދެން ްއޮިތއްާޔ ްފާސްވެަފއި ްމާއްާދއެްއ ްއެކަަމކާގުޭޅ  3225އުސޫލަކީ

ްމިހާރުް ްުއސޫލު. ްނާހާ ްވޯޓަށް ްހުށަހެޅުންތަކަށް ްދެންހުރި ގޮތުން

ްބަލާއިރު ްހުށަހެޅުންތަކަށް ްއިސްކަންްހުށަހެޅިފައިއޮތް ްއެންެމ ަގއި

ްޙަމީދުް ްޝާހީޫީން ްމެންބަރު ްއުތުރުބުރީ ްމާޅޮސްމަޑުލު ދެއްވަންޖެހޭނީ،

ްއެތައްބަަޔކުް ްހިމެނޭގޮތަށް ްއެމަނިކުފާނު ްދެން ްހުށަހެޅުންތަކަށް. ހުށަހެޅުއްވި

ްދެްން ްއޮްތވެސްމެ. ްއުސޫުލ ްއިްސކަންދޭ ްެއއެޫެްއޗަކަްށ  3230ހުށަހަޅައިފިއްޔާ

ްމިޖެހެނީ ްއިްސކަންދޭ ްހުށަހެޅުއްވިްްއޭގެފަހުން ްދެން ްއެއާޖެހިގެން ހަމަ

ްދެންް ްހުށަހެުޅންތަކަށް. ްސަމީރުގެ ްއަޙްމަދު ްމެންބަުރ ްިޢއްޒަތްތެރި ހއ.ގެ

ްނާޝިދުގެް ްއަޙްަމދު ްހަމަ ްހުށަހެޅުންތަކަށް. ްއަޙްމަުދެގ ްއަީނސާ އޭގެފަހުން

ްއެންމެފަހުންް ްއިބްރާހީމް. ްޙުސައިން ްމިގޮތަށް ްދެން ހުށަހެޅުންތަކަށް.

ްއިސް ްބާބުތައްްއިބްރާހީމް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްުހށަހެޅުންތައް  3235މާޢީލްގެ

ްފޮނުވިއިުރގައިްލިބިފައިްއޮތީ.ްދަންނަންވަންމިއުޅޭްއެްއޗަކީ..
ް

ް

ްމެންބަރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަްތތެރި ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ްއިނގޭތޯ ްއެގޮތަށޭ މިހާރު

ްމިގެން ްއެގޮތަށް ްމިހާރު ްެއގޮތަށްްއިށީނދެވަަޑިއގަން... ްއިނގޭތޯ.  3240ދަނީ

ްމިހާުރް ްިއނގޭތޯ. ްމިގެންދަނީ ްބަލައިގެްނ ްެއގޮަތށް ްބަލަިއގެން އަޅުަގނުޑ

ްމައްސަލަޖެހިގެންް ްމިހާރު ްތެރޭަގއި ްހުށަހެުޅންތަކުގެ ްބޭފުޅުންގެ ތިވިދާޅުވާ

ްއަިދް ްއިންތިާޚބާއި ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންެގ މިދެންނެވި،

ްއިްނތިޚާބާބެހޭގޮ ްދިމާއަކަށްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްހުރިހާ ްހުރި ތުން

ްބައިތަކަްށް ްއެހެން ްއެނޫން ްމިދަނީ.ްދެން ްވޯޓަްށއެހިެގން  3245އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްމެންބަރުންގެް ްިޢއްޒަތްތެިރ ްދިމާވެގެން ްމަްއސަލަ ްހުށަހެޅުންތަކަށް އެހެން

ްއިބްރާހީމްް ްއެހެންވީމާ، ްމިއުޅެނީ. ްތަފާތުެވެގން ްޚިޔާލު މެދުގައި

ްހުށަހެޅުންތަ ްވަކިކޮށްަފިއްއިސްމާޢީލްގެ ްައޅުަގނުޑ ްއެަބއި ްތެރޭގައި ކުެގ

ްއެހެންވީމަ،ް ްމިބަލަނީ. ނޑު ްއަޅުގަ ްހޯދޭތޯ ްއެއަްށ ްކޮށްފައި އަިއޑެންޓިފައި

ްދެއްކުމުގެް ނޑުެމން ްއަޅުގަ ްތަކުރާރުކޮށް ްއިތުރަށް ްކޮންމެހެން ްއެވާހަކަ  3250ދެން

ްިމދަންނަވާލަންް ްެއވާހަކަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެްނވީމަ، ްނެތެއްނޫންތޯ. ބޭނުމެއް
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ްވިދާޅުވެަފިއްމި ްއެްއޗެްއ ްބޭނުންފުޅުވާ ްތިވިދާޅުވާން ްދެން ބޭނުންވަނީ.

ްނިންމާލަދެއްވަބައްލަާވ.

ް

 3255ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްއެންމެންވެްސްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްހުރިހާ ްއެނގޭ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްދަންނަވަން، ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ،

ނޑުްދަންނަވަންްމިއުޅޭްެއއްަޗީކްްން:ރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވު ކެތްމަދުވެފައިކަންްމިތިބީ.ްއެަކމަކު،ްއަުޅގަ

ްދެންް ްއޮތްހާހިނދެއްަގއި ްފާސްވެފައި ްެއއްެޗއް ްެއކަމަކާބެހޭ އުސޫލީގޮތުން

ްމިހާރުް ްނޭހޭނެއޭ. ްވޯަޓކަށް ްއެްއޗަކަށް ްއެޫެހެން  3260އެއާބެހޭ

ްއަހަިއގެން ްވޯޓަށް ްެއއްެޗއް ްއޮތީ ފާސްވެފައޭ.ްދެްންްމިމައްސަލައާބެހޭގޮތުން

ްއުސޫލަކީް ްއަެންއ ްގެންގުޅުނު ްމަޖިލިސްަގއި އަޅުަގނޑުމެން

ްމިހުށަހެޅުންް ްމިހާރު ްނުކުރުމޭ. ްބައިބައި ްމިހުށަހެޅުންތައް ބައިބައިކޮްށގެން،

ްފާސްކުރެވިަފއޭ.ް ްއެއޮީތ ްެއއްބައި ްއެހުަށހެޅުމުގެ ްނުކުެރވޭނެޭއ. ބައިބައި

ްއެްއސެވޭނެކަމަް ްވޯޓަްށ ްއެއަްށ ްނުފެނެއޭ.ްއެހެންވީމަ، ްމިހާރު  3265ކަށް

ްޝުކުރިއްާޔ.
ް

ް

ްަމއްަޗްށްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތަންކޮޅެއް ްައޑުފުޅު ްމާބޮޑަށް ްމެންބަރުން، ްޢިްއޒަތްތެރި އާދެ،

ްއެދެން.ް ްރިިޑއުސްކޮށްލަެދއްވުން ްތަންކޮޅެްއ ްވޮލިއުްމ ްއިނގޭތޯ.  3270ހިނގައްޖެ

ް.ްއާދެ،ްތ.އަޮތޅުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދު

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

 3275ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްއަުޅަގނޑަށްްޤަބޫލުކުރެޭވގޮތުަގއިްމަޖިލީހުގެްރައީސްްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް

ްބައްދަލުވުންތަކަްށްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުރަސްމީ ްކުރައްވަނީ ްކަންތަްއ މީގެކުރީަގިއވެސް

ްުހށަހެޅުންތަކާއި ްމެންބަރުންގެ ްއެްއޗެހިްްހާޫާޒިރުވާ ެއްއގޮތްކުެރުވނު

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމާލޭގެ ްހުށަހަޅުްއވަނީ. ްގޮތުގައި ްއިޞްލާޙެއް އެންމެފުރަތަމަ

ްވަަޑެއްއް ްބައްދަލުވުންތަަކށް ްއެ ްއިސްމާޢީލް ްއިބްރާހީމް މެންބަރު
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ްއެނބުިރް ްވަަޑިއގެންފައި ްއެތަނަށް ްދުވަހަކު ްކޮންމެެވްސ ްދެން  3280ނުގަންނަވާ.

ްއެތިކޮް ްވަަޑއިގެންެނވީ ްއެކަްންގެއަށް ނޑުެމންނަކީ ްއަުޅގަ ްހިފައިގެން. ޅު

ްބައެްއ.ް ްޙަޫަރަކާްތތެވި ްއެތާނގައި ްއެގޮތަށް ްވަދެނުކުމެ ނިމެންދެން

ްބާއްވާަފިއް ްއެެވސް ްއެބައޮތް. ްމީގައި ްހުށަހެޅުން ނޑުގެ ްއަުޅގަ އެހެންވީމަ،

ްޑްރާފްޓިންގް ްބާބު ްއިންތިޤާލީ ްއެގޮތަށް ްތިވަަޑިއގަންނަވަނީ ްެއއަށް އަނެއްކާ

ްއިސްކަމެްއްްކޮމިޓީއިން ްއިސްމާޢީލަށް ްއިބްރާހީމް ްނުކުެރުވނީމާ  3285އެކަން

ްދިނުމުގެްގޮތުންްއެކަންްކުަރްއވަނީތޯްނޫނިއްޔާްއެކަންްގެންަދވާްގޮެތއް...
ް

ް

ްއާެދ،ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެދެން. ްއިށީނދެވަަޑިއގެންދެްއވުން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި އާދެ،

ްއެހެންނޫންކަް ްމިހާރު.ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްދަންނަަވިއފިން ނޑު ްއަޅުގަ  3290މަށް

މާލޭގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލްގެްހުށަހެޅުއްވުުމގައިްއެް

ްަބއްދަލުވުމުަގިއް ްނުރަސްމީ ްބޭފުޅުންގެ، ްއެހެްނ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްބޭނުންފުޅުެވވަަޑއިނުގަންނަަވއިެގްން ްއެްއގޮތްުކރައްވަން ްއަދި ވަަޑއިގެންަފއި

ްދަންނަވައިފިްންވަ ނޑު ްމައްސަަލއެއް.ްއަުޅގަ ްެއއީީކްަވކި ަޑއިގެންނެތްކަަމކު

ްއިންތިޚާުބެގް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްމިެގންދަނީ ްމިހާރު  3295އަޅުަގނޑުމެން

ކަންތަކާއިްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްއިންތިޚާބުގެްކަންތަކަށްްވޯޓަށްްއެހުމުެގް

ްހުށަ ްހުރިހާ ްއެހެން ްމިހާރު ްއެބައި. ްހުށަހެޅުއްިވްކަންތަކޭ. ހެޅުއްވުން

ްއިތުރަކަްށް ްެދން ްއެބައި ްނިމިއްެޖއޭ. ްެއބައިބައި ްހުށަހެޅުންތަކުގެ ބޭފުޅުންގެ

ްދެންް ްހުށަހެޅުންތަކެއް. ްހުރި ްެގންދެވޭނެކަމަށް ްކުރިއަށް ނޑަށް ްއަޅުގަ ނެތޭ

ްުނދެއްވަްނވެގެްން ްއަޅުަގނޑަށް ްފުރުޞަތު ްއެހުމުގެ ްވޯޓަށް  3300އެއަށް

ްތި ްމެންބަރުން ނުޑްޢިއްޒަތްތެރި ްއަުޅގަ ްދެްއކެިވޔަްސ ްވާހަކަފުޅު ޮގތަށް

ްކުރަންޖެހޭް ްހަތްތާެވސް ްމިއީ ްހަމަ ްިއނގޭތޯ. ްކުރަން ްއެކަން އެބަޖެހޭ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްނެތް. ްގޮތެއް ްކުރެވޭނެ ްހަމަ ްއެކަމަުކ، ކަންތައްތައް.

ްނޫނީވިއްާޔް ްބޭނުންނުވަނީތޯ، ްނިންމަން ްބާބު ްއިންތިޤާލީ ްމި މެންބަރުން

 3305ހެނެއްޫނންްކަންނޭނގޭްދެއްތޯްމިއިކީ.ްއަޅުަގނޑުމެްންކިހިނެއްތޯްމިވަނީ.ްއެ

ްނިންމޭނެް ްމި ްއެހެންވީމަ، ްމިކުރަނީ. ްމަސައްކަތް ްބޭނުންވެގެން ނިންމަން

ްދެންް ްޮއންނާނެ. ްމި ްއެހެންވީމާ،ްނޫން،ްނޫން،ްމިހާރު އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ.
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ްއަޅުަގނުޑް ްމިމަސައްކަްތ ްކޮންމެއަކަސް ްދެްނ ްައޅުަގނޑު އެހެންވީމާ،

ްމާތްްކުރިއަށް ްގެންދާނަްނ ްކުރިއަށް ްއަުޅަގނޑު ްގެންދެވޭޯތ، ގެްهللا

ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއިރާދަކުެރއްިވއްޔާ  3310ވާގިފުާޅއެީކަގއި.

ްއަޅުަގނުޑ.ް ްދެން ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްހުރިހާ.. ްހުރި މިކަމާބެހޭގޮތުން

ްއަރުވަްން ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ްއިނގޭތޯ ްއެބައޮތޭ ްބޭފުޫުޅުނެއް ްހާދަ ދެން

ްަވގުތު،ްއަޅުަގނ ްަގޑީގެ ްދެން ްއިނގޭތޯ. ްހަމަވެއްޖެ ްގަޑި ްމިހާރު ޑު.

މިއަދުގެްަވގުތުްމިޖަލްސާގައިްއަޅުަގނޑުްހަމަވުމާެއކީަގއިްމިއަދުގެްޖަލްާސް

ްއަޅުަގނުޑް ްނިންމާލަމުން ނޑު ްއަުޅގަ ްާއދެ، ްނިންމާލަން.  3315އަޅުަގނޑު

ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެިރ ްމިހުށަހެޅުއްވުންަތކުަގއި، ްމިހާރު ންގެްދަންނަވާލަން.

ް ްމީގެ ްމިހިރަ 32ްްހުށަހެޅުއްވުންތަުކގައި ްހުށަހެޅުން 35ްވަނަ އަިދ36ްް،

39ް ،42ް ްބޭފުޅުނ43ްް، ްހުށަހެޅުްއިވ ްމިހުށަހެޅުންތަކުގައި .

ްުއސޫީލް ްބުނެފައި، ްއިޞްލާެޙއް ްއެއްވެްސވަރެްއގެ މިހުށަހެޅުންތަކާމެދު

ްރޫޙާޫާިއް ްޤާނޫނުއަާސީސގެ ްނުވަތަ ްތަޢާރުުޟވާ ްއަދި  3320ގޮތުންނާއި

ްމިހުށަހެޅުންތަކަށް،ްޚިލާފު ްވިދާޅުވެަފއިހުރި ްފެނިވަަޑިއގަންނަވާކަމަށް ވާކަމަށް

32ް ،35ްް 36ްއަދި ،39ްް 42ްއަދި ްމެންބަރުނ43ްްް، ޢިއްޒަތްެތރި

ްައިދް ްނޯންނާގޮތަށް ްތަޢާރަޟެއް ްއެަކހަލަ ބޭނުންފުޅުކަމަށްވަންޏާ

ް ްދެވިދާނެ. ްއަޅުަގނޑަށް ްފުރުޞަތު ްެއވާހަަކްއިޞްލާޙުކުރުމުގެ އެހެްނވީމަ،

ްމި،ްއަނެްއ،ް ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްހުށަހެޅުއްވުާމިއ31ްްދަންނަވާލަމުން.  3325ވަނަ

ް ްތެރޭގަިއ38ްްއަދި ްމާނަކުރުމުގެ ްމިޤާނޫނުއަސާސީ ްހުށަހެޅުމަީކ ވަނަ

ްގެންދިއުމަށްް ްތެރެއަްށ ްމާނަކުރުމުގެ ްެއބައި ްކަމަކަށްނުވާތީ މިބާބާގުޅޭ

ނޑުްމިައދުގެްޖަލްސާްނިންމާލާނީ. ްދަންނަވާލަމުންްއަޅުގަ

ް

 3330ްސާްނިންމުން.ޖަލްް -3

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއޮންނާނީ ްޖަލްސާއެއް ްމަޖިލީހުގެ 22ްްދެން ާވ2228ްްއެޕްރިްލ

ްޖަހާއިރު.9:22ްއާދީއްތަދުވަުހގެްހެނދުނުް
ް
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 3335ްޖަލްސާްނިމުނީ..ްالعالوينްربްهلل والحود

ް
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