
 1 

 ސާްފެށްޓެވުން.ޖަލްް .1

   

ްعلىްوالسالمްوالصالةްهللްالرحين، الحودްالرحونްهللاްبسنްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
ްްޖަލްސާްފެށުނީ.ް.واالهްوهنްوصحبهްآلهްوعلىްهللاްرسول

ް5 

ދިރާސާކޮށްްޑްރާފްޓްކުރާްކޮމިޓީއިންްއަލުންްޑްރާފްޓްކުރައްވާްް-2

ވަނ17ްްަމިބާބުގެް،ްރައްޔިތުންގެްމަޖިލިސްފޮނުއްވާފައިވާް

ްމާއްދާއަށްްވޯޓަށްްއެއްސެވުން.

ް

 10ްވަނަްޖަލްސާއަށްްަވޑަިއގެންްދެްއވ251ްްިރައްޔިތުންގެްާޚއްޞަްމަޖިލީހުގެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް ްމިހާތަނަށް ްމަރުޙަބާ. ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި 61ްއެންމެހާ

ްމެންބަރަޢިއްޒަތްތެރިް ްޖަލްސާެގްްދެ،ްމިއަުދގެްވަޑަިއގެންދެްއވައިފި.ްއާކު މި

ދިރާސާކޮށްްޑްރާްފޓްކުރާްކޮމިޓީންްަމަކށްްމިއޮތީ،ްވަނަްއައިޓ2ްައެޖެންޑާގެް

ް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްފޮނުއްވާަފއިވާ ްޑްރާފްޓްކުރަްއވާ މިބާބުެގްއަލުން

ނޑަްށ17ްް  15ވަނަްމާއްާދއަށްްވޯޓަށްްެއހުން.ްމިހެންްދަންނަވާއިރުވެްސްއަުޅގަ

ްއެ ްވޯޓަށް ްމި ްނގޭ ްއެހުން ްއޮތީ، ްއަހައިގެްންމިހާރު ްވޯަޓށް އެއްކޮށް

ްއިޢުތިރާޟްް ްއެކަމަްށ ްމެންބަރުން ްޢިްއަޒތްތެރި ްަބއެްއ ފާސްނުވެގެން

ްދެއްވުމަށްް ްފުރުޞަތު ްއެހުމުގެ ްޯވޓަށް ްވަިކވަކިން ކުރަްއވާތީ

ްކަމާ ްމި ްއެހެންީވމާ، ްއަޅުަގނޑުމެްންއެދިަވޑަިއގެންފައި. އިގެން

ްކުރިއަށް ްދާއިުރ، ްހަނދާންްްވަނ3ްްަމިއީ ނޑުެމން ްއަުޅގަ  20ފަހަރުކަންވެސް

ްއެބަ ްމީިިްޖެހޭ.ބަހައްޓަން ް ްމާއްދާ ްމި ްބާބުެގ ްމަޖިލީސް 3ްރަްއޔިތުންގެ

ްމި ްދެން ްމިދިޔައީ. ްފޭއިލްެވގެން ްހުށަހެޅި ްފަހަރަށް ީކގަިއްއެއާްވަނަ

ް ްމެންބަރުން، ްމެންބަރުންްޢިއްޒަތްތެރި ްޢިްއޒަތްތެރި ބައެްއ

ްަގވާއިުދގަ ްފާހަގަކުރަްއވާފަިއވޭ ްމައްސަލައި ްނެތްްްމި ވަިކގޮތަކަށް

ްހިނދު،ް ްޤަބޫލުކުރާ ްވާހަކަފުޅެއްކަމަށް ްރަނގަުޅ ްއެއީ  25ވާހަކަެވސް.

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމަޖިލީހުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްިމ ްިޚޔާލުކުރަން އަޅުަގނޑު

ްއެއްވެްސކަ ްމެންބަރުން ްޚިޔާލުފުޅެއް، ްހުށަހަޅުއްވަްންހަލަ އިޞްލާޙެއް
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ޏާްއެްފުރުޞަތެއްްއަރުާވފައި،ްެއގޮތުްންފުރުޞަތެއްްބޭނުންފުޅުވާކަމަށްވަން

ްއޮތްް ްފުރުޞަތު ްއެ ްޤަސްދުކުރާތީ ްކުރިއަްށްގެންދަން ްއެީކަގއި އިޞްލާޙަކާ

 30ވާހަކަްދަންނަވާލަންްވޯޓަށްްިދއުމުގެްކުރިން.ްއާދެ،ްަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއާއިަޝތުްޢާޒިމާްޝަކޫރު.ް

ް

ްފުރުޞަތަކަށްްްރުްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންބަް ްހަމަ ނޑުވެސް ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްއެދިް

ްއަލީަގިއްްއާިއޝަތުްޢާޒިމާްޝަޫކރުް ްިޚޔާލުތަކުގެ ްފާޅުކުރެވުނު ްމިތަނުގަިއ  35ްދަންނަވާލީ،

ްފުރުޞަތެްއްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްެއކަހަލަ ްގެްނގުޅޭތީ ްއިޞްާލޙެއް ކޮންމެވެްސވަރެްއގެ

ްއަދި ނުޑްްދެއްވާނަންތޯ. ްއަޅުގަ ްވަގުުތަގއިވެްސ. ްޑިބޭޓުގެ ްނޫނަސް މިހާރު

ްފުރުޞަތުް ްހުށަހަޅާނެ ްމިތަނަށް ްިއޞްލާޙު ްޤަސްދުކުރާ ހުށަހަޅަން

ްދެއްވަންޏާްމިހާރުްހުށަހަޅާލަންްތައްޔާރަށްްއޮތީ.ްކުރިއަށްްެގންދަންވީތޯ.

ް40 

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދަްނނަވާލެިވއްޖެ ްައޅުަގނޑަށް ނޑުއާދެ، ްއަުޅގަ އިޞްލާޙެްއް،

ނުޑް އޮތްކަމަށްވަންޏާްފްލޯރގައިްިއޞްލާޙެއްްހުށަހެޅުމުގެްފުރުަޞތުްއަުޅގަ

ްކޮންމެް ްވަކިަވކިން ްއޭގެފަހުން ްދެން ްވާަހކަ. ްޤަސްދުކުރާ އަރުވާލަން

ްމާއްދާއަކަށްްދާްވާަހކަ.

ް45 

ްިޢއްޒަތްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްއިޞްލާުޙ،ޝުކުރިއްޔާ ްއަުޅަގނޑު ްަރއީސް. ްމާއްދާގެްްތެރި ްމި

ްވޯޓަށްްްއާިއޝަތުްޢާޒިމާްޝަޫކރުް ްހަމަ ްހުށަހަޅަނީ ްމި ްއިޞްލާޙުގޮތަށް ްވަިކވަކި ްައކުރުތައް ްއެިކއެކި

ްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޅުަގނުޑ ްފަސޭަހއަކަްށެވދާނެކަމަށްޓަކައި. ވަަނ17ްްއެއްެސވުމުގެ

ް ްއަށް ް)ހ( ްމާއްދާގެ ްއިޞްލާޙަކީ، ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއްހުށަހަޅާ މި

ްނުވާއެހެން ްބަޔާންކޮށްފަިއ ްގޮތަކަށް ްމަޖިލީހުންްހާހިނދަކު،  50ރައްޔިތުންގެ

ް ްޖަލްސާަގއި ްވަގުތު ްވޯޓުނަގާ ްނިންމޭނީ ްތިބިްހާނިންމުމެއް ޒިރުވެ

ްބަދަލަީކް ްމިއުޅޭ ްގެނެްސގެން ނުޑ ްއަުޅގަ ްއަޣްލަބިއްޔަތުްނނޭ. މެންބަރުންގެ

ް ްބަދަހާޖަލްސާއަށް ްއަޣްލަބިއްޔަުތގެ ްމެންބަރުންގެ ްވޯޓުދިްނ ލުަގިއްޒިރުވެ

ެއގޮަތށްްމިްހުށަހަޅާްޖަލްސާގައިްިތއްބެިވްމެންބަރުންގެްއަޣްލަބިްއޔަތުންނޭ.ް
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ް ްމާއްާދެގްއިޞްލާޙަކީ. ްމި ްބޭނުންާވގޮތަކީ، ްބަދަލުކުރަން ްައޅުަގނުޑ  55)ށ(

ްކަމެއްް ްމަޖިލީހުން ްރަްއޔިތުންގެ ްއޮތްކަމުަގިއވީނަމަވެސް ްއެހެން ްގައި )ހ(

ްމަޖި ްރަްއިޔތުންގެ ްމަދުވެގެން ްމެންބަރުންގެްނިންމޭނީ ްޖުމްލަ ލީހުގެ

ްމިް ްަހމައެއާެއކު، ްލިިބއްޖެނަމައޭ. ްއެކަމަކަށް ްޯވޓު ްއެއްަބިއގެ ތިންބައިކުޅަ

ްހުށަހަޅާގޮތަކީ ް)ނ(ްއަޅުަގނޑު ްރައީސް،ްްމާއްދާގެ ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުްނގެ

ްހުށަހަޅާގޮތަކީ ނުޑ ްއަުޅގަ ް)ނ( ްމާއްދާގެ ްމަޖިލީހުގަިއް،  60ރައްޔިތުްނގެ

ްއަހަން ްވޯޓަށް ްހަމަާވްކަމަކަށް ްއަޣްލަބިއްޔަތު ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުންގެ ވާނީ

ް ްބޭނުންވާ ްގެންނަން ްމި ްައޅުަގނުޑ ްއެއްަގއޭ. ހޫިޫމަކީްމަފ3ްްޖަލްސާ

ް ްބޭނުންވިޔަްސްޙަޤީޤަތުގައި، ްބަދަލުކުރަން ްނޫންގޮތަކަށް ްމި ްއަދި މި

ް ްތައްޔާރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްނިންމޭތޯ.ްްމިހިރީބަދަލުކުރަންވެސް ްޖަލްސާގައި މި

ްޙަޤީޤަތުގަ ްެދކެވުުނިއރު،އި ްްވާހަކަ ްދެެކވުނީ ްވާހަކަ  65ޒިުރެވްހާވަރަްށްބޮޑަށް

ްއަޣްލަބިއްޔަުތް ްމެންބަރުންެގ ްވޯޓުދެއްވާ ްތެރެިއން ްމެންބަރުންގެ ތިއްބެވި

ްްވީމަ ްހުށަހަޅާ ްއެހެްނވީމާ، ްކަމަކުނުދެއޭ. ްމަފ3ްްއެ ރައްޔިތުްނގެްހޫމަކީ،

ްމަޖިލީހު ްރަްއޔިތުންެގ ްވާނީ ްއަހަން ްވޯޓަްށ ްމެންބަރުންެގްމަޖިލީހުގައި ގެ

ްއަޣްލަބިއްޔަތުަގިއް ްފާސްވާނީ ްކަމެއް ްތިއްަބވަިއގެްނނޭ. އަޣްލަބިއްޔަތު

ްމެންބަރުންގެް ްވޯޓުދެްއާވ ްއަޣްލަބިއްޔަތުންނޭ، ްމެންބަރުންގެ  70ތިއްބަވާ

ނުޑްވަނަްކަަމކ3ްަނޫނޭ.ްދެންްހަމައެއާެއކުްްނެއްްއަޣްލަބިއްޔަތުން ށްްއަުޅގަ

ްށްވޯޓިންގްކޯރަމްއަކަމިމިދެންނެވިހެންްމިްފާސްވުމުގެްމިްހުށަހަޅާްކަމަކީ،ް

ްލިބެންވާނޭ.ް ްމަދުެވގެންވެްސ ްއެންމެ ްވޯޓު ްެއއްބައި ްތިންބައިކުޅަ މި

ް ްމި ްއިތުރަްށްހޫމަފ3ްްއެހެންވީމާ، ްމިތަނުގެ ްހުށަހަޅަނީ ްމި ްއަޅުަގނޑު މް

ްއޮތިްއާޔް ްިޚޔާލުފުޅެއް ްބޭފުޅެއް ްއެްއވެސް ްމަޝްވަރާކުރަްއވަން  75މިކަމާ

ްބައިތައްް ްމި ްވާހަކަްއަޅުަގނޑު ްހުރި ްތައްޔާރަށް ް ްހަމަ ްބަދަލުކުރަން ވެސް

ްދަންނަވަންްޝުކުރިއްޔާްިޢއްަޒތްތެރިްރައީސް.

ް

ްއެދުނީްވަީޒރުންގެްމަޖިލީުހގެްމެްނބަރުް ްފުރުަޞތަކަށް ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ނޑަްށްދެންމެްމެންބަރުްޢާޒިމާްޝަކޫރުްއެްހުށަހެޅުއްވިްހުްމުޙަްނމަދުްަޝުއޤީް  80ްށަހެޅުމަށްްއަޅުގަ
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ްވިސްނެީންްވާހަކަެދއްެކވުން: ިަޑަށް ްބޮ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްދަންނަވާލަން. ްއެވާަހކަ ތާއީދުކުރެވޭތީ

އެންމެބޮޑުްްއަޅުަގނޑުމެްނގެްތެރޭގައިްމިހާރުްޑްރާފްޓްްފާސްނުވެގެންްމިއުޅޭ

ް ްގިަންމައްސަލައަީކ، ްވަރަށް ްތެރޭަގއި ްމެންބަރުންގެ އަޅުަގނޑުމެްނ

ްކަ ްލަފާކުރެވެީންމެންބަރުން ނޑަްށ ްއަުޅގަ ންބޮޑުެވވަަޑއިަގންނަވަނީކަމަށް

ް ްއޮތްގޮތުން ްމި ްމިހާރު ްނެތީމަ. ްމިނެއް ްވަިކ ްމަދުވެގެން  13ް85އެންމެ

ްޑްރާފްްޓް ްކަންޭނނގެ ްފާްސވެދާނެ ްދެްއވަިއެގންވެސް ްވޯޓު މެންބަރުން

ްއެންެމް ްއޮވުމަށްަޓކައި ްއިތުރަށް ްަޔޤީންކަން ްއެހެންވީމާ، މިއޮތްގޮތަށް.

ްވަރަްށްމަދުވެގެ ްއަުޅަގނޑަށް ްެއއީ ްއޮތުން ްއެއްަބއި ްތިންބަިއކޮށްފައި ން

ްތާ ްމަފްއީިީބޮޑަށް ނުޑްހޫިޫދުކުެރވޭ ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުމަށް ްއެ ްވާތީ މަކަށް

ްގެނެސްފިނަމަް ްހުށަހެޅުން ްއެ ްެއގޮތަށް ްދަންނަވާލާަފއި. ްވާހަކަ  90ތާއީދުކުރާ

ްވިސްނޭ ްއޮތްަކމަށް ްހަމަ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްފުރުޞަުތ ީތްފާސްވެދާނެކަމުގެ

ްއެވާހަކަްދަންނަވާލަންްުޝކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ްހުށަހެްމާލޭގެްމެްނަބރުްމުަޙންަމދުް ްއިޞްާލޙެއް ްމި ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްުޝކުރިއްާޔ ްނެްޅޭއާދެ،

ްއަުޅގަންްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްެދއްވީާމ ްރައީސް ްދަންނަވާލީ.ްފުރުޞަތެއް ްެއދި ްފުރުޞަަތކަށް  95ޑު

ނޑުގެްޑްރާފްޓްްމުޅިންްތަްއޔާުރކޮށްލާްނުނިމޭ.ްއެހެންނަމަވެ ސް،ްއަދިްއަުޅގަ

ދެންމެހަމަްރައީސްްފުރުޞަތެއްްއެްދެއްވީ.ްއެހެންވީމާ،ްކުަޑްވަިަގުތުކޮެޅްއް

ްތައްޔާރުކޮށްލާފަިއް ނޑު ްއަުޅގަ ްޑްރާފްޓް ްައޅުަގނުޑެގ އަރުަވއިފިްއޔާ

ނޑުްގެްނނަން ބޭނުންވާްްރައީސަށްްއަުރވާނަން.ްމައިަގނޑުްގޮތެްއަގއިްއަުޅގަ

ްބޭފުޅަުކްހާް،މަކީހޫމަފް ްެއއްވެްސ ްތެރޭަގއި ްބޭފުޅުންެގ  100ޒިރުެވވަަޑއިގަްނނަވާ

ްމަފް ްއެކަހަލަ ްުނާވނެ. ްތިއްަބވަިއގެން ްގެންނަންްހޫވޯޓުނުލާ ނުޑ ްައުޅގަ މެއް

ްއެހެންނަމަވެސް ްބޭނުންވަނީ. ،ް ްމިވާގޮތާ، ްހުށަހެޅިފައި ދެންމެްމިހާރު

ްމެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްެއްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްޝަކޫރު ްޢާޒިމާ ންބަރު

ްޕްރެކްިޓކަްހެޅުއްިވގޮތާހުށަ ްދިމާާވއިުރގަިއ، ްކުރަން ްމިކަން ދިމާވާެންލީ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްފާަހގަކުެރޭވ ނޑަށްިް ްއަުޅގަ ްއެބަހުރިކަމަްށ  105މައްސަލަތަކެއް

ްމަޖިލީހުގެް ްއޮންނަކަެމއްަގއި ްިއންޓްރަސްޓެއްިް ްޕާރސަނަލް ްމި ރައީސް.

ްއެިެ ްވޯޓުނުދެވޭ. ްރައްތުންެގްމެންބަރުންނަށް ްރާއްޖޭގެ ްމިހާރު ހެންވީމާ،
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ނޑަކަްށް ްގާތްގަ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްބަލާލިކަމުގައިވީނަަމވެސް ްއެކަނި މަޖިލީހަށް

ްޙިިިއް ިާްރިޒޯޓްތަުކގެ ްބޭފުޅުްނެގްސާ ްގެންގުުޅއްވާ ްރިޒޯޓްތައް ްނުވަތަ ްައދި ވާ

ް 22ްްއަދަދަކީ ްރިޒޯޓްތަުކގ22ްްެމެންބަރުން.ްއެެހންވީމާ،ްމި  110މެންބަރުންނަށް

ްކުްޓެކް ްމުއްދަތަކަްށ ްދިުގ ްިރޯޒޓްތައް ްނުވަތަ ްެނގުމާ ްދިނުމާިއްސް އްޔަށް

ް ްފާސްކުރާކަމެްއަގއިްނުދިނުމާ، ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްކަމެއްގަިއ މިކަހަލަ

ނެވޭނެ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްދެންްވޯުޓްންވޯޓުްެދއްވުުމގައިްަބިއވެރިެވަވޑައިުނގެ

ްަބއިވެިރވަަޑއިް ްމެންދެއްވުުމގައި ްމަދު ްކޮޅުގެްގެންނެވޭ ްްބަރުން 26ްތެރެއިން

ްދިމާވަނީ.ް ްމި ްކަހަލަގޮަތކަްށ ްޖެހިވަޑަިއގަންނަވާ ްހަމަކުރަްއވަން  115ވޯޓު

ްކުރާް ްކަންތައްަތއް ްިމކަހަލަ ްޕްެރކްޓިކަލީ ްއެހެންވީމާ، މިަވގުުތްއިުރގަިއ،

ް ްއެ ްދިމާވީލަޙާިާހަމައެކަނި ްމި ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްއެހެންނަިަމަވެސް،ްުތ .

ް ްމިނޫން ްމުސްތަޤުބަލުގައި ްދިމާވާނެ.ްޙާިާއެތައް ލަތްތަކެްއެވސް

ްއެ ްނޫން ްމި ްމުސްތަޤުަބލުގައި ްހާލަތްތަކެއްވެްސްއެހެންނަމަވެސް، ަތއް

ް ްމަޖިލީހުގެްދިމާވާނެ. ްރަްއޔިުތން ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއޮތްތާނަގއި  120ކުރިއަށް

ްވަދެގެންދާނެ.ް ްިވޔަފާރިވެރިްނވެްސ ްއަދަދެްއގެ ްގިނަ ްވަރަށް ްހަމަ ތެރެއަށް

ްދުނިޭޔގެ ްހަމަ ްއެކަންތައްަތއްްްއެއީ ްޤައުމުތަކުަގއިވެްސ ެއހެން

ްފާރިވެރިންނާއިހިނގަމުންދާގޮތަށްްމަޖިލީސްްކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެްތެރޭަގއިްިވޔަް

ްއިންޓްރަސް ްދިަޔއިްޕާރސަނަލް ްވަދެގެންދާނެ. ްޤްރޫޕްތައް ްމިދެންނެވިްޓް މަ

ްނިކުންނާނެކަ ްޤަބުލުކުރަނީ.މައްސަލަތައް ްއަޅުަގނޑަށް ްމިްްމަްށ  125އެހެންވީމާ،

ްްދޯޒް ްވޯިޓންގ، ްއެންޑް ްބާރުއަާޅްޕްރެޒެންޓް ްމި ނޑުެމން ްއަުޅގަ އެކަމަށް

ްޑިމޮކްރަސީެއއްަގިއް ްހުރިހާ ްދުިނޔޭގެ ްއެއީ ްދަްއކަނީ. ްވާހަކަ އެކަމަށް

ްކަންތައްަތއްް ްއެވިާދޅުާވގޮތަްށ ްއެހެްނނަމަވެސް، ްގޮތް. އެކަންކުާރ

ްއިޞްލާުޙގައިް ްެއ ްހުށަހަޅަން. ްިއޞްލާޙެއް ްއެބަޖެހޭ ްކުރަްއވަންޏާ

ްހުރިހާް ްމަޖިލީހުގެ ްއެ ްއެްއސެވޭނީ ްޯވޓަކަށް ްމަޖިލީހުގެ  130ރައްޔިތުންގެ

ް ްއިޞްލާޙުގަިއްހާމެންބަރުން ްއެ ްވަގުެތްއގަިއކަމަށް ްތިއްަބވާ ޒިރުވެ

ް ްވަިކކޮަޅކަށްްްޖެހޭ.ބަޔާންކުރަން ްމެންބަރުންނަކީވެްސ ްހުރިހާ ްެއ އަިދ

ްޖެހިވަޑަިއގަ ްވޯޓުދެއްވަން ްނުފެންނަކަމަށް ްނުވަތަ ްނވަނާްފެންނަކަމަށް

ްމިދެންނެވިް ްއެހެންީވމާ، ްފާހަގަކުރަން. ްެއބަޖެހޭ ްގޮތުަގިއވެސް މެންބަރުންގެ
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ްބޭނުންވޭ.ް ްޑްރާފްޓްކޮށްލަްނ ްިއޞްލާޙެއް ްައޅުަގނޑު  135ރޫޙުގައި

ްވަރަްށް ްދެއްަވއިފިއްޔާ ްފަހުން ްެއވަގުތު ްައޅުަގނޑަށް ްއަދި އެހެންނަމަވެސް،

ްރަނގަޅުްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަްތތެރިްރައީސް.ް

ް

ްޢާޒިާމްްްންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތު ްއާއިޝަތު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްމި އާދެ،

ްއެް ްހުންނެވީ ްމި ްތިމަންނާ ްވިދާޅުވި ްހުށަހަޅަމުން ްދެންމެއަކު  140ޝަކޫރު

ނުޑް ކޮމްޕްރޮމައިޒްކޮްށްވާހަކަފުުޅްދައްކަވަްންތަްއޔާރަށޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްއަްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު ްދަންނަވާލަނީ، ްޢިއްޒަތްތެރިްރިހުން އެ

ްވާހަކަ ްއޮތް ްފުރުޞަތު ްދަްއކަވާލަން ްވާހަކަފުޅު ޢިއްޒަތްތެރިްްމެންބަރުވެސް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއެހެން ްދެން ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. މެންބަރަށްވެސް

ްހުށަހެޅުއްވުމެްއް ްމި ްއެދިަވޑަިއގެންފިއްޔާ ްފުރުޞަތަކަްށ  145މެންބަރަކުވެސް

ްއަރުވާާލގޮތަށް.ްހުށަހަޅުއްވަންކަ ްފުރުޞަތެްއ ްއަޅުަގނުޑ މަށްވަންޏާ

ްވާހަކަް ްއެްއކޮށް ްފްލޯރގައި ްހަމަ ްއެހެންނޫނީވިްއާޔ އެހެންވީމާ،

ްއިބްރާހީމްް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްދެން ދެކެވެމުންދާނެ.

ްއިސްމާޢީލަށްްފުރުޞަތުްއަރުަވން.ް

ް150 

ްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްމިހާރުްދެންމެގައިްޝުކުރިއްޔާްޢިއްްްމާލޭގެްމެްނަބރުްއިްބރާީހމްް

ްޝަކޫރުްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްޢާޒިމާ ްއާއިޝަތު ްމެންބަރު ްިޢއްަޒތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްމަފް ްއުުޅއްާވ ްއެ ްގެންނަވަން ްއެ ްއިޞްލާޙު ްހުށަހެޅުއްވި މްގަިއްހޫިޫއެ

ްމަ ްމުޅި ްަމއްސަލަެއއްނެްތ ްނުވަތަްއަޅުަގނޑަށް ްއަޣްލަބިްއޔަތު ޖިލީހުގެ

ްމީގެް ްހަމަ ްއެހެންނަމަވެސް، ްހޯދުން. ްއަޣްލަބިއްޔަތު  155ޖަލްސާގެ

ްޓެް ްމީގެ ްމެކޭނިކްސްާއއި ްބަލާލާިއރު، ްބައިތަކަށް ދިމާާވްްކނިކަލް

ްހަދައިގެްން ްދަްއަކން ްިމވާހަކަ ްކުރުކޮށް ްމި ްއެަބއޮޭވ. މައްސަލަެއއް

ްނަތީޖާ ްމީގެ ްަރީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިއުޅެނީ.ްްކަންނޭނގެ ނުނެރެވިެގން

ްއަ ްމިހާރު ްދެޭވ، ްވޯޓު ްއިްޞލާޙަށް ްއެ ނޑަށް ްޅުގަ ްމީ ނުޑ ޒިުރެވްހާއަުޅގަ

ްބާރުއަާޅް ްެއންމެ ްފާސްކުރުމަށް ްއަޣްލަބިއްޔަތުން ްމީހުންގެ  160ވޯޓުދިން

ްއެީއ.ް ްޕޮިޒޝަނަކީ ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްއަދިވެސް ްމީހެއް. ވާހަކަދެްއކި
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ްއެހެންނަމަވެސް،ްއަޅުަގނުޑ،ް ްހުށަހެޅުމަށް ްާތއީދުކޮށްފާނަންްއެ އަޅުަގނޑު

ް ްކަންތައް ްެއއް ްދަންނަވާ ްއަޅުަގނޑު ްހިމެނެނިކޮށް. ސަބަބާއެީކްޭއގައި

ްއެހެންވެއްޖީް ްއަޅުަގނޑުމެްންވިްދަންނަވާނަން. ްގެންދަންޏާ ްއެގޮތަށް އްޔާ

ްެނޭގޓްކުރަންޖެހޭނެް ްޕްރޮޕޯސަްލއަކީ ްޯފަވރޑް ްހިނގާށޭ ނަޑއަޅާމާ  165ކަ

ްމާނައަކީ،ްްއެްއޗެްއކަމަށް. ްމީހުންްހުށަހެޅޭ ްބޭނުްންނޫން ްފާސްކުރަން އެތި

ްމި ްހޯދާށޭ. ްއަޣްލަބިްއޔަތު ްތަފާތަކީ.ްވާނީ ްއަންނަ ްމަފްހޫިޫމުން ްދެ ްމި އީ

ްއެކަްން ްހިނގަމުންދާކަމެއް ްމިހާރު ްމިސާލަކަްށ އެހެންނޫނީވިއްޔާ

ްމަޖިލީހުގެް ްުމޅި ނޑުމެން. ްއަުޅގަ ްފާސްކުރަނީ ްޤާނޫނު ބަދަލުކުރަން

ްބަދަލުކުރަ ްެއކަން ްއޮތްގޮތެްއްއަޣްލަބިއްޔަތު ްަކން ްފާސްނުވެއްޖިްއޔާ  170ން

ނޑުމެންްބަލަމާްހިނގާށޭް އޮންނަންވީްއަނެްއކާވެްސ.ްއެހެންވެއްޖިްއޔާްއަުޅގަ

ހުށަހެޅޭްއެތިްެއއޮތީްފާސްވެަފއޭ،ްއެްފާސްކުރަންްބޭނުންްޫނންމީހުންްވޯޓުް

ދީގެންްޖަލްސާެގްއަޣްލަބިްއޔަުތްހޯދައިގެންްއޭތިްެފއިލްކުރާށޭ.ްކީްއެވގެންތޯް

ްމާލޭެގްމިހެ ްދެންމެގައި ްސަބަބަކީ، ްހަދަންޖެހޭ ްމިހެން ްހަދަންޖެހެނީ، ން

ްމަފްހޫިޫމްގެް ްެއ ްއެވިދާޅުވީ ްނަޝީދު ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު  175ޢިއްޒަތްތެރި

ްަވިކް ްހުށަހެޅިފައިާވްމަްއސަލައަށް ްމަޖިލީސްތަކެއްަގއިެވސް އެއްަބއި.ްހުރިހާ

ްބާއްވަން ްއެބަޖެހޭ ްފުރުޞަތު ްތިބުމުގެ ްނުދީ ްވޯޓު ްތިިބްކޮޅަކަށް ްހާޒިރުވެ .

ްމިް ނޑަައަޅއިފީިވއްޔާ ްކަ ްފާސްވާކަމަށް ްަކމެއް ްއަޣްލަބިއްޔަތުން މީހުންގެ

ްމީހުންް ްނުދޭ ްޯވުޓ ްކޮޅަކަށް ްވަކި ްމީހުން، ިްސްޓެއިންކުރާ ްއެކް ވާގޮަތކީ

 180ގުނޭނީްއެްފާސްކުރަންްޯވޓުްނުދިންްމީހެއްގެްގޮތުަގއި.ްމިަކމުންްނިކުންނަް

ްޢިއްޒަ ްމާލޭގެ ްކޮަބއިތޯ. ްއެްމައްސަލައަކީ ްދެންމެ ްމެންބަރު ތްތެރި

ްއޮްތް ްއިްނޓަރެސްޓް ްއިންަޑސްޓްރީެއްއގެ ްަވކި ްމިސާލަކަށް ވިދާޅުވިހެން،

ްޓެކްސްް ްއެއިންަޑސްްޓރީން ްތިބޭއިރު، ްއަދަދަކަށް ްގިނަ ްމަޖިލީހުގައި މީހުން

ްއެމީހުންް ްޓެކްސްކުރާކަށް. ްއެ ްނުދޭނެ ްއެމީހުން ްބިލް ްހުށަހެޅޭ ކުރަން

ްކުރަނީ.ްނަތީް ްމި ްފާހެއްނުވި.ްއެބްސްޓެއިން ްވޯޓުދިނީ. ްދެޮކޅަށް ްެއއާ  185ޖާއަކީ

ްބަލަާމް ްއަނެއްކޮޅަށް ްވާހަަކ، ްޓެކްސްކުރާ ްހަމަެއަކނި ްއަޅުަގނޑުމެން ދެން

ްެއވިދާުޅިވް ްދެންމެަގއި ްމިހާރުވެސް ްމަިޖލީހުގައި ްަރއްޔިތުންގެ ހިންގަވާ.

ްއެބަތިބި.ް ްމީހުން ްހުރި ްއިންޓަރެސްޓް ްޝެއާރ ްރިސޯޓުތަކުަގއި އަދަދަށް
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ްވިސްނާފަިއްރިސޯރޓުތަ ްފައިދާއަކަްށ ްޤައުމަށް ްއިުތރުކުރަން ްމުއްދަތު ކުގެ

ްއެައކަށްވެސް.ް ްނުެދވޭނެ ްވޯޓެއް ްއެީމހުންނަކަށް ްހުށަހެޅީ،  190އަޅުަގނޑުމެން

ްޤައުުމް ްެއވެްސްފެއިލްވީ. ްއެހެންެވއްޖިއްާޔ ްއޮންނާތީ. ްމަސްލަޙަތު އަމިއްލަ

ްސަބަބަ ްބޭނުންކުރާ ްިމްކޮންސެޕްޓް ްއަމިއްަލްހުއްޓެނީ.ްއެބްސްޓެންޝަން ކީ

ްފާްސނުކުރަންވެްސް ްއެ ްފާސްކުރަންެވސް ްއެ ްމީހުންނަށް ްހުރި މަސްލަޙަތު

ްއައުްޓް ްފެކްިްޓަރ ްއޭތި ްނުދޭން ްލިޔަ ްއިންފުލުއެންެސއް ްތެރެއަށް އޭގެ

ްފެކްޓަރް ްއެ ްދަންނަވަނީ. ްމި ްލޭންގުއޭޖުން ްހިސާބު ްމިހާރު  195ކުރަނީ.

ްނިންމާނީ ްގޮތެއް ްއެއަށް ްމީހުން ްތިބި ްދެން ްމިއީްއައުްޓކޮށްފައި .

ޢަދުލުއިންސާފުގެްއަސާސީްުއސޫލު.ްކަމެއްަގއިްޝާމިލްވާްމީހަކުްއެމީހެްއެގް

ްހުރެފައިް ްެއމީހާ ްދުރުަގއި ްެއކަމުން ްނުނެރެވޭނެ. ްޖަޖްމަންޓެއް ކަމަކަށް

ްެއް ްއޭނާއަށް ްއެކަމު ްނެރެންޖެހޭނީ. ްޖަޖްމަންޓް ްއެއަށް ްމީހުން އެހެން

ްކަމަށްވަން ްއަސަރުފޯރުވޭ ްނަތީޖާއަށް ްކިހިނެއްތޯްޖަިަޖްމަންޓް  200ާޏ

އިންޞާިާފުވެރިްނިންމުމެއްްނިންމާނީ.ްމިއީްމިހާްއަސާސީްކަމެއްގެްވާަހަކް

ްޯވުޓް ިައެއްނެތް، ްމައްސަލަ ނޑުެގ ްއަުޅގަ ްދައްކަނީ. ްމި އަޅުަގނުޑ

ްމެންބަރަކުް ްެއންމެ ްފާްސވެދާނެތީ، ްއެްއޗެއް ްމަދުވެގެްނ ްއަދަދު ދޭމީހުންގެ

ްކަްނބޮޑުެވވަަޑއިގަންނަް ްއެކަމާ ްީދގެންފައި ްމިހުީރްވޯޓު ނުޑ ްއަުޅގަ ވަންޏާ

 205ކުރީަގއިވެސްްދެންނެވިހެންްަތއްޔާރަށް،ްވޯޓުދޭންްތިބޭްމެންބަރުންގެްއަދަދުް

ްހިންަގާވް ްދެބައިުކޅަެއއްބަިއން ްހިންގަާވ ްއަނެްއކާވެްސ އަޅުަގނޑުމެން

ްހަދަމާް ްހަތަރުަބޔަށް ްފަސްބައިކުޅަ ްަހދަމާ. ްތިންބަޔަށް ހަތަރުބައިކުޅަ

ްތިބެގެންނެއް ްމީހުން ްއިނދެފަިއް،ްއެވަރަށް ްޖަލްސާަގއި ްއެތާނަގއި އެކަމަކު

ހުށަހެޅޭްމައްސަލައެްއްތިމަންނާއަށްްމިކަމުަގއިްިމގޮތްވެްސްެއންމެްރަނގަޭޅް

ްެއާއް ްއެއީ ްމީހާ ްބުނާ ްނުފެނެއޭ ްގޮެތއް ްވަކި ްރަނގަޅޭ ްއެންމެ  210މިގޮތްވެސް

ްައޅުަގނޑުމެްންބަލާނީ.ްއެއީް ްކިހިނެއްތޯއޭ ްމީހެއްކަަމށް ްދިން ްވޯޓު ދެކޮޅަށް

ނުޑްބެ ލޭނެގޮތެއްނޫނޭ.ްމިހާްސިމްޕަލްްލޮޖިކެއްްއޮތްްކަމެްއގެްވާަހކަްއަުޅގަ

ްމިް ްއަޅުަގނޑު ްދެްއވާށޭ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްބޭފުޅަކު ްދަންނަވަނީ.ްކޮންމެވެސް މި

ްހާޒިރުނުާވް ްޖަލްސާއަށް ްމީހުންނާއި ްނުދޭ ްވޯުޓ ްވަިކކޮޅަކަށް ދަންނަވަނީ،

ްއެް ްނުފޯުރވޭނެ ްއަސަރު ްނަތީޖާައށް ްވޯޓުގެ ްކޮންމެްމީހުންނަށް  215ހެން
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ްނުވާނެޭއް ްއެމީހުންނަަކށް ްބަލައިގަންނާނަން. ނޑު ްއަުޅގަ ފޯމިއުލާއެްއވެސް

ްވަކިކޮަޅކަްށް ްތިެބ ްޖަލްސާގައި ްފޯރުވިގެންެނއް. ްައސަރު ްނަތީޖާއަށް ވޯޓުގެ

ްމީހުންނާއި.ް ްިތބޭ ްގޭަގއި ްހާޒިރުުނވެ ްޖަްލސާއަށް ްމީހުންނާއި ްނުދޭ ވޯޓު

ްނަތީޖާއަ ްވޯޓުގެ ްކީއްެވގެންތޯޭއ ްއަސަރުފޯރުވަނީ.ްއެމީހުން ްށ

ނޑުްމިދެންނެިވގޮތަށްްހަދަމާްހިންގަވާޭށ.ް  220އެހެންކަމަށްވަންޏާްކުީރގަިއްައޅުގަ

ްފާސްކުރަންް ްެއ ްއެހެންެވއްޖިްއޔާ ްާފސްވެފައޭ. ްެއއޮތީ ްމައްސަލަ ހުށަހެޅޭ

ްއެގޮތަކަްށް ްފާސްކޮށްލާށޭ ްއަޣުލަބިއްޔަތުން ްޖަލްސާގެ ްމީހުން ބޭނުންނޫން

ްއެެދގޮ ްގޮެތއްނޫންްފާހެއްނުވާނެކަމަށް. ްރަނަގޅު ްެއއްގޮަތކީވެްސ ތުްނކުރެ

ްހަދާފަިއް ްމީހުންވެސް ްހުރިހާ ްދުނިޭޔގެ ްއެހެންވެ ްރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްނިންމިް ްމީހުން ްބައިވެިރވާ ްހުށަހެޅުނީމައި ްމައްސަަލ ްގޮތަީކ،  225މިއޮންނަ

ްމަޖިލިސްތަކުގެް ްދެްނ ްއެއްކައިރި. ްމީހުން ްއެހެން ްނިމޭގޮތަށް. ގޮތަކަށް

ްލާ ްރައްޔިތުްންގަިަާވއިދުން ްއަޅުަގނޑުމެންެގ ްމިހާރުވެސް ޒިމްކުރަނީ

ްއަިމއްލަް ްމެންބަރެއްގެ ްއެ ްއޮންނާނެ، ްޤަވާއިދުަގއިެވްސ މަޖިލީހުގެ

ްއެމެންބަރަުކްވޯޓުްދީގެންް މަސްލަޙަތެއްްހިމެނޭްއެއްވެްސްމައްސަލައެްއގައި

ްއިންތިޚާބުވެަފިއް ްނުވާނޭ. ްީދގެން ްވޯޓު ްރައީްސ ްމަޖިލީހުގެ  230ނުވާނޭ.

ްވޯޓެްއްއިންމީހެއް ްމަނިކުފާނަކަށް ްމިއަދު ްމިހާރު ްރިާޔސަތުން، ވެސް

ްއެހެންނޫންތޯ.ް ްއެހެން، ްބުނޭ ްޤަވާއިދު ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ނުދެއްވޭނެ

ްއެއީް ްވޯޓުްނުދޭްމީހުން ްމީހުންނާއި ްކުރާ ްއެބްސްޓެިއން އެހެންވީމަ،ްެއކަމު

ްމަޖިލީހުގެް ްމި ްބެލެނީ. ްމި ްމިހާރު ްމީހުންކަމަށް ްދެކޮޅު ފާސްކުރުމާ

ްމީހެއް.ްރަ ްދެކޮޅު ްކަމަކާ ްއޮންނަ ްހުށަހެޅިފައި ްއަބަުދވެްސ ްެއއީ  235އީސްެވސް

ްނުދެއްވޭެނ.ް ްވޯޓެްއ ްއެފާސްކުާރކަށް ްރައީސަްށ ްމަޖިލީހުގެ އެީއ

ްއަދަދަކާިއް ްއޮންނަ ްޖަހާއިރުގަިއ،ްމަތީގައި ްއަދަެދއް އަޅުަގނޑުމެންްކަސްރު

އޮންނަްއަދަުދްތިރީގައިްއޮންނަްއަދަދަކުންްައޣުލަބިއްޔަތުްބަލަނީ.ްތިރީގައިް

ބޮޑުވެްއެކަމުްތިީރގައިްއޮންަންއަދަދުަގއިްހިމެނޭްކޮންމެްމީހަކަށްްމަތީގަިއް

ްއުސޫލާވެްސް ްހިސާބުގެ ްނުކުެރވޭ.ްމި ްކޮންޓްިްރިބިއުޓެއް ްއަދަދަކަށް  240އޮންނަ

ްހުރިހާް ްދުނިޔޭގެ ްއެހެންވީމާ، ްމިއީ. ްއެއްެޗްއނޫންތޯ ްޚިލާފު ނަޑއެިޅގެން ކަ

ްރަ ްޢިއްޒަތްތެިރ ްމިއޮތްްތަނެއްަގއިވެްސ، ްޮކމިޓީން ްޑްރާފްޓިްނގ އީްސ،
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ްދުނިޔޭެގް ްތަފާުތކޮށް ްައއިއިރު ްތަކުރާރުެވގެން ްމައްސަލަ ްމި ްބެލި، ވަރަށް

ްއެްއެޗްއް ްމިނޫންގޮތަކަށެއް ްނެތޭ ްބެލިއިރުވެސް ްތަނެއް ހުރިހާ

ްވޯުޓް ްކަމުގެ ްނެްތ ްއިތުބާރު ްރައީްސގެ ްއެމެރިާކަގއިެވސް  245ފާސްކުރާކަށެއް.

ްތާރ ްޓޫ ްއޮންނަނީވެްސ ްއެންްޑްނަގަން ްޕްެރޒެންޓް ްދޯސް ްއޮފް ޑްސް

ްވޯޓިންގ.ްުޝކުރިްއޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްވާހަކަދެްއކުމަްށްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްފުރަތަމަ ްމައުޫޟގެ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްވާްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެއްކި ްފުރަތަމަ ްރައީސް ްޢިއްަޒތްތެރި ްގުޅިގެން  250ަހަކްހުޅުވާލުމާ

ްބޭރުަގިއް ްައޅުަގނޑު ްއޭރު ްސާފެއްނުވޭ. ްރަނގަަޅަކށް ްމާ އަޅުަގނަޑކަށް

ނުޑ... ްއިނީ.ްއެހެންވީމަ،ްީމގައިްއަުޅގަ

ް

ްހުށަހަޅުއްވަްންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހުށަހެޅުމެްއ ްދަންނަވާީލ، ްައޅުަގނޑު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

 255ރުޞަތުްއަުރވާފައިްެއގޮތަޭށްނުވަތަްތާއީދުކުަރްއވަންްެއއްެޗއްްވިދާޅުވާންްފު

ްަވކިަވކިްން ްމީަގއި ްއިޞްލާޙުތަކަށް، ްމިހުރި ްމީަގއި ްއޭރުން އަޅުަގނޑު.

ްބަެއްއް ްުކރީގައި ްއަހާލެވުނީމައި ްވޯޓަށް ްއެއްޮކށް ްއަހާލަންެވގެން ވޯޓަށް

ްއެހެންވެގެްން ްތަފާތުވެފައިވާތީ. ްޚިޔާލު ްއެކަމަށް ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުްއިޞްލާެޙއްްހުށަހެޅުމުގެްމިހާރުްދެންްއެއަށްްދިއު މުގެްކުރީަގއިްއަުޅގަ

ްެއގޮތަށްް ްއެހެްނީވމަ، ްދިނީ. ނޑު ްއަުޅގަ ްފްލޯރައށް ްމަޖިލީހުގެ  260ފުރުޞަތު

ްވިސްނުންފުޅުްބަހައްޓަަވިއގެންްކުރިއަށްްގެްނގޮސްެދއްވުންްއެދެން.

ް

ްއަުޅގަންކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްވިސްނުންފުޅަކީ ްިތ ްރަީއސްގެ ްދަންނަވާީންޢިއްޒަތްތެރި ްޑު

ްމިއަްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމުހިންމުކަމެކޭ. ްވަރަްށ ްމަޖިލީހުގައިްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމި ދު

 265ކަންތައްަތއްްހުިރގޮތަށްްބަލާއިރުްއަދިްރޫޙަށްްބަލައިލާއިުރގަިއްމެޖޯރިޓީއާއިް

ްމިނެޓުެގް ްދިހަވަރަަކށް ްހީވަނީ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްރަީއސް، ޢިއްޒަތްތެރި

އްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްދެއްވަންވީހެންްމިތަނުންްބޭރުގަިއްވަގުުތކޮެޅއްްޢި

ްއަދިް ްޖެނެރަލް ްއެޓަރނީ ްއެބަފެނޭ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްމަޝްވަރާކޮށްލަން. މިކަން

ްމާލޭގެް ްއަދި ްމެންބަރުން ްއެހެން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ވަޒީރުްނގެ
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ްކުރަމުންދާތަން ްމަްޝވަރާތަކެއް ްމިކަމުގައި ްމެންބަރުން ްމިތާްޢިއްޒަތްތެރި .270 

ްއުނދަގޫވެްސވޭ.ް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްކުީރމާ ްެއގޮތަށް އެތެރޭަގއި

ްދާއިރުަގއި.ް ްވާހަކަދައްކަުމން ްފަހަރު ްަބއެްއ އެހެންނަމަވެސް،

ްކުަޑް ްއެގޮތަށް ްއެހެންވީމާ، ްމުހިންމުކަމެއް. ްއެކުރަނީ އެހެންނަމަވެސް،

ްދެއްާވއިރުަގއި،ްްވަގުުތކޮެޅއް ނުޑމެންގެއެބޭފުޅުންނަށް ްއަުޅގަ ްިމްއަދި ވެސް

ްއިޞްލާޙުތަކެްއް ްމިއަށް ްއެއީ ްކަންތައްތައް. ްބައެްއ ްއެބަހުރި  275ވިސްނުމުަގއި

ްމިއަްށް ްއިްޞލާޙުތައް ްގިނަ ްބައެއް ްކަމުދާވެސް ނޑަށް ްއަޅުގަ ހުށަނޭޅި،

ްގުިޅގެްން ްހުށަހެޅުމާއި ްހަމަ ްިމއަދު ްއެހެންނަމަވެސް، ްހުރީ. ހުށަހެޅިފައި

ްއެއޮ ްފަރާތްތަކުން ްހުށަހެޅުއްވި ްގެންދަވާފަިއްއިޞްލާޙުތައް ްއަނބުރާ ތީ

ްބޮޑަށްް ްަވރަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއީ ްއެހެންވީާމ، އެެއއްޗެހި.

ްމެން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްނަޝީދުްވިސްނަންޖެހޭކަމެއް. ްމުޙަންމަދު  280ބަރު

ް ްކަހަަލްވިދާޅުވިފަަދއިން، ްއެިވދާޅުވި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާޭލެގ އަދި

ްމުސްތަޤްބަ ްމައްސަލަތަެކއް، ްގިނަ ްތިބޭީންވަރަށް ްމަޖިލީހުގައި ްމި ލުގައި

ްފައިސާވެިެރިްނ،ް ްނޫން. ްމީހުންނެއް ްނިކަމެތި ްކަހަލަ އަޅުަގނޑުމެން

ްގޮތްގޮތަްށް ްބޭނުންވާ ްއެބޭބޭޅުން ްތިބޭނީ. ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްމީހުން ތަނަވަސް

ްއަސާސީް ްމި ްއެީއ ްއެހެންވީމާ، ްގެންދާނީ. ްނިންމަމުން  285ކަންތައްތައް

ްމަރުޙަލާގަ ްދެއްކި ްައޅުަގނޑު ްމިއީ.ްއެހެންވީމާ،ްމިކަމަްށްވެސް ވާހަކަަތކެއް

އަޅުަގނޑުމެންްވަރަށްްބޮޑަށްްތައްޔާުރވާންޖެހޭނެ.ްމިކަންްމިގޮތަށްްކޮށްަފިއް

ްމިއީް ްއަުޅވައިފިކަމަްށވަންޏާ ްމިކަން ްބޮލުގައި ްރައީްސގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެް ނޑު ްއަުޅގަ ްމިކަމަށް،ްހަަޔޤީނުންވެސް ްހިތާމަކުރަން.ްއަޅުަގނޑުމެން ކަމާ

ްަގވާއިދުްން،ްެއއްކޮށްހަމައެއާ ްރަީއސް ްޢިްއޒަތްތެރި ްބައެއްފަހަރު  290މިހާރުވެސް

ްބޭރުކުރުވަންެވސްް ްގަވާއިދުން ްމަނިކުފާނު ްކުރަްއވާއިުރވެްސ، ކަންތައް

ްމަސައްކަްތުކރައްވާތަބަޔަ ްމިތަނުން ްއެބަދޭ.ްކު ްފެނިގެން ނޑަްށ ްއަުޅގަ ން

ްޖެހިވަޑައިނުގަ ްމަނިކުފާނު ްމަޅިެއއްަގއި ްއެކަހަލަ ންނަވާޭށްއެކަމަުކ،

ްމިއަދުެވްސް ްއެކަހަލަކަމެްއ ްަދންނަވާނަން. ްިމއަދުވެސް އަޅުަގނޑު

ްއުުޅއްަވއިފި. ްްކުރަްއވަން ްހަމަ، ނޑުމެން ްއަުޅގަ  295ތ.އަތޮުޅްެއހެންވީމާ،

ްވާހަކަފުުޅް ްދަންފަޅީގެ ްމީގެކުރީގެ ްރަޝީދު ްޙުސައިން ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި
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ްޕްރެކްޓިސްކުރަންޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްއަޅުަގނޑުމެްންދެއްކެވިހެން، ނީ

ރަނގަޅުްކަންަތއްތަްއްރަނގަުޅގޮތުަގއިްކުރަން.ްނުބައިކަެމއްްނޫންނަމަްވަިކް

ްއެކަހަލަކަެމްއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކުރާކަށް ްވަކިކަެމއް ްބޭނުންވާގޮތަށް މީހަކު

ްައޅުަގނުޑް ްެއވާހަކަ ްއެހެންވީމާ، ްނުވާނެ. ްޕްެރކްޓިސްކޮްށގެނެްއ  300އެގޮތަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްްހަމަްދަންނަވާލީ.ްޝުކުރިއްޔާ

ް

ްދެންެމްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްހުށަހެޅުއްިވްްވާހަކަެދއްެކވުން:ްއިްބރާހީމްްޝާފިޢު ްޝަޫކރު ްޢާޒިމާ ްމެންބަރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްިއްއަޒތްތެރި

ްއަޅުގަ ްހަމަ ްައދި ްތާއީދުކުރަން. ްޢިއްޒަތްތެރިްހުށަހެޅުމަށް ްިމ  305ނޑުމެންގެ

ްޑރ. ްމެންބަރު ްމަޖިީލހުގެ ްވަޒީރުންގެ ްއެވިދާުޅީވްްމެންބަރު، ޝައުޤީ

ްހިތްް ްއަުޅަގނޑުމެން ްއޮްތ، ްހިތުގައި ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ އަސްލު

ްހަމަް ްައޅުަގނޑުމެން ްޙަޤީޤަތުގައިވެސް ްީކއްެވގެންަކން. ނުތަނަވަސްވަނީ

ްދެފަހަރު ްކަންބޮޑުވޭ ްދެން ނޑު ްއަުޅގަ ްމިތަނަށްްްމިއަށް، ތިންފަހަރު

ް ްާފސްނުވީތީވެ. ްއޭތި ްގެނެސްގެްނވެސް ްހަަމްދެން  310ެއކަމަކުވެސް

ް ްވިއަޅުަގނޑުމެްނގެ، ްހަމަ ިުްައޅުަގނުޑގެ ްބޮެޑިތްއު ްޭއގައި އަކީ

ްގެނެްސގެންް ްމަޖިލީހަށް ްއެްއވެސްކަެމއް ްނުވަަތ ކަންތައްތަެކއް

ްގޮުތގައި ްވަކީލުންެގ ްވީހާވެްސްރައްޔިތުްނގެ ްހަމަ ބޭފުުޅްންްނިންމޭއިރުގައި

ްދެން،ް ްލިބެންޖެހޭނެ. ްޝާމިލުވުމެއް ްރަނގަުޅ ތިއްބަަވއިގެން

ްވާހަކަފުޅެއްެވްސްދައްކަަވއިފި.ް ްޢިލްމީ ްވަރަށް ްދެންމެގައި  315އަޅުަގނުޑވެްސ،

ްވާހަަކެވްސް ްފޯމިއުލާތަކުގެ ްމެތަމެޓިކަލް ްމުޤައްރިރު އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްޢިއް ްމާލޭގެ ްހަމައެގޮތަށް، ްއަނެއްކާ ްދެން، ްމެންބަރުްދައްކަަވއިފި. ޒަްތތެރި

ްވަޑަިއގަންނަވާެން ްމިތަނަށް ްވާހަކަފުޅުަގއިެވސް ްނަޝީދުގެ މުޙަންމަދު

ް ްއެއީްހަިަބޭފުޅުންގެ ްދެން، ްދައްަކވައިފި. ްވާހަކަފުުޅވެސް އިސިއްޔަުތގެ

ްޙާލަތުް ްޤައުމުގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެއީ ްހިނގާގޮްތކަމަށްވަންާޏ  320އެކަން

ްވަަޑިއގަންނަ ްވާހަކަައކީ، ްމިތަނަށް ްވިޔަފާއިނގޭތޯ. ްނުވަަތްވާނީ ރިެވރިންތޯ

ްޤައުުމގެ ްއޮންނަްްއެއީ ްލިބިފައި ްއެމީހުންނަށް ްއޮންނަ ްަމއްޗަށް ރައްޔިތުންގެ

ްމިތަނަށްް ްެއކްސަަސއިޒްކުީރމާ ްޙައްޤެއް ްއެމީހުން ްތެރެއިން ޙައްޤެްއގެ



 13 

ްހީވަީން ްއަުޅަގނޑަށް ްިމއީކީ ްވަކީލުންތޯ، ްވިޔަފާިރވެރިންތޯ، އަންނަނީ

ްކޮންސަރންް ްއަޅުަގނޑުމެްންއަޅުަގނޑުމެން ްނޫންހެން.  325ާވންޖެހޭނެކަމެއް

ް ްތިބެގެން ްމިތާ ްނިންމާއިރު،ްބަލަންޖެހޭނީ ްކަމެްއ ނޑުމެން އަުޅގަ

ްގިނަް ްެތރެއިން ްރައްޔިތުްނގެ ްތެރޭަގއި ްނިންމާކަމުގެ ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ްެނޭގް ްޝާމިލުވާގޮތަށް ްރައްޔިތުން ްގިނަ ްއަދި ްއުފުލި ްމިތާ ްއަޑު ބައެްއގެ

ްއެހެ ްއަދިެވްސްވޯޓަކަްށވުންހެން. ނޑު ްއަުޅގަ ްހަމަ ްއެގޮތުން ންވީމާ،

ްޝަކޫރުް ްޢާޒިމާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާގެ  330އެއްފަހަރު

ނުޑް ްއަުޅގަ ްދަންނަވަުމން ްވާހަކަ ްތާއީދުކުރާ ްހުށަހެޅުްއވުމަށް ހުށަހެޅުއްވި

ްނަން.ްޝުކުރިއްޔާ.ްނާއިށީން

ް

ްއިްމާޮޅސްމަޑުލުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް ްްއޒަތްތެޝުކުރިއްޔާ ްހަމައެކަނި، ްއަޅުަގނޑު ްރަީއސް. ނޑަްށްރި ްއަޅުގަ

ނޑަްށްެއއްެޗއްްދަންަނވާލަންްބެނުންވަނީ.ްްޢަލީްފާއިޒުްވާހަކަެދއްެކވުން:  335ސާފުކޮށްލުމުގެްބޭނުމުަގއިްއަުޅގަ

ްނި ްމައްސަލަ ްމި ްރައީްސ، ްއެޭދްންޢިއްޒަތްތެރި ްއަުޅަގނޑުެވސް މުމުގައި

ްރަނގަޅުގޮެތްއގަ ްއެންެމ ްއެެދވެނީ ނޑަްށްވޯޓު ްއަުޅގަ ިއކަމުަގިއ

ްމިހާތަނަށްް ްބޭނުންވޭ. ނޑަށް ްއަޅުގަ ްދޭން ްވޯުޓ ްއެ ޤަބޫލުކުރެވޭގޮތަށް

ްއަޅު ްމިއިނީ، ްޤަބޫލުކުެރިވގެން ްގެންދެވުމުަގިއްަގނޑަށް ްކުރިއަްށ މަޖިލިސް

ްމަޖިލީހުގެް ްޮއތީ ްދެވެން ްކުިރއަށް ްރަނގަުޅޮގތުގައި ްއެންމެ  340އެކަމުަގއި

ްހާޒިުރވެަވޑަިއެގން ްައޣްލަބިއްޔަތުްންްޖަލްސާއަކަށް ްބޭފުޅުްނގެ ތިއްބެވި

ްދައްކާކަެށްއް ްމިހާރު ްކޮންމެހެން ްއެވާހަަކއަށް ްއޮތުމޭ. ްފާސްާވގޮތަށް ކަމެއް

ްދިވެހިް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިުއޅެނީ ްޤަބޫލުުކރެވިގެން ްއަޅުަގނޑަށް ނެތް.

ްމިތަނުަގިއް ްނިޒާމެކޭ ްރިޔާސީ ްފުރިހަމަ ްމިތިބީ ްނިންމަިއގެން ރައްޔިތުން

ްއަޅު ްވާހަކަފުޅުންްއޮންނަނީ. ްބޭބޭފުޅުންެގ ްމިތަނުގައި  345ަގނޑުމެންނަްށ

ްމިހެންނޭ،ް ްމިއޮްނނަނީ ްވޯޓު ްނިޒާުމގެ ްރިޔާސީ ްފުރިހަމަ ްއެބަދޭ އިިވގެން

ްއޮންނަ..ް ްއިނގިރޭިސވިލާތުގައި ްއެހެންނޭ، ްއޮީތ ްއެމެރިކާަގއި އެހެންނޭ،

ްމިއުެޅނީ.ްއަޅުަގނޑަްށް ްހުށަހަޅައިގެން ްމި ނޑުމެންެވސް ްއަުޅގަ ހަމައެގޮތަށޭ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމިއުޅެނީ ްނުފިލައިގެން ްއޮުޅން ްއެއްގޮަތކަށްވެސް ހަމަ

ްފުރިހަމަް ްއެ ްމަސައްކަތްކުރާއިުރ، ްދާން ްނިޒާމަކަށް ްރިޔާސީ  350ފުރިހަމަ
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ްއަޅުަގނޑުމެްން ްކަންަތއްތައް ްބައެއް ްއޮްނނަގޮތަށް ްކަން ްނިޒާމުގެ ރިޔާސީ

ްސުވާލަ ްމި ްއެހެންވީމާ، ްކީއްެވގެންތޯ. ްމިއުޅެނީ ްނުކުރަން ށްްޤަބޫލު

ްފަސޭހަވާނެތީް ްދިނުން ްޯވޓު ނޑަށް ްއަުޅގަ ްލިބިއްޖެްއޔާ ްޖަވާބު އަޅުަގނޑަށް

ނޑުްދަންަނާވލަންްބޭނުންވީްއެވާހަކަ.ްުޝުކރިއްޔާ.ް ްހަމައެކަނިްއަުޅގަ

ް355 

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޮއތް ްކުރިއަށް ްމިހާރު ްތެރޭގަިއ11ްްއާދެ، ްމިނެޓުއިރު ވަިަަރކަށް

ަށހެޅުމެއްްއޮްތކަމަށްވަންޏާްއިުތރުްހުށަހެޅުމެްއްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންގެްހު

ްހުށަހެޅުންް ްއެ ްދޭނަން.ްދެން،ްއޭގެފަހުން ްފުރުަޞތު ނޑު ްއަޅުގަ ހުށަހަޅަން

ްވޯޓާިއގެްން ނޑު ްއަުޅގަ ްސަރކިއުލޭްޓކޮށްފައި ްމެންބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްމެންބަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްއާދެ، ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(  360ރުްކުރިއަށްދާނަން.

ްމުޙަންމަދުްނަޝީދު.ް

ް

ްމިހާރުްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްވިދާުޅިވގޮތަށް ްަރއީސް ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްެތރި ްުޝކުރިްއޔާ ްއާދެ،

ްމަޝްވަރާއަްށްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްބޭފުޅުންެގ ްތަފާތުވާ ްޚިޔާލު ްތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްހުށަހެ ްަވކި ްދީފައިވާތީ ްޚިޔާލުަތއްެވްސ ްގޮުތގަިއްއަޅުަގނުޑގެ  365ޅުމެއް

ްހުށަހެޅުމެއްްހުށަނާޅާނެްވާހަކަްދެންނެވީ.ްޝުކުރިްއޔާ.ް

ް

ް)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެިރ ޝުކުރިއްޔާ

ްސަލީމް.ް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްރައީުސލްޖުމްހޫރި ްމެންބަރުް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްޢިއްޒަތްެތރި  370އްޔާގެ

ްއާއިޝަތުްޢާޒިމާްަޝކޫރު.ް

ް

ނޑުްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްހުށަހެޅިްހުށަހެޅުމަށްްދެންމެްޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއަުޅގަ

ްހަމައަށްްމިއައީ.ްްއާިއޝަތުްޢާޒިމާްޝަޫކރުް ްައޅުަގނޑާ ްކަންބޮޑުވުމެއް ްދެ ްދެްކޮންސަރނެއްްނޫނިއްޔާ

ްރައްޔިތުްނެގްްކަެދއްެކވުން:ވާހަ ްހުށަހެޅުމަކީ، ްމިހުށަހަޅާ ނޑުެމން ްއަުޅގަ  375ފުރަތަމަކަމަކަށް

ްޕްރޮސީޖަރްކަހަލަް ްއޮފް ްރޫލްސް ްނުވަތަ ްކަންތައްަތއް ްއެތެރޭގެ މަޖިލީހުގެ

ްފުރަތަމަކަމަކަށް.ް ްހެދުން ްކަމަކަށް ްނުވާނެ ްއެޕްލައި ކަންތައްތަުކގައި
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ބަރުންގެްއަޣްލަބިއްޔަތުންްހަމަޖެހޭނެްދެވަނަކަމަކަށް،ްހާޒިުރވެްވޯޓުިދންްމެން

ްމިް ނޑު ްައޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ްބަދަލުކުރުން. ްމަްއސަލަ ްގޮތަކަށް ކަހަލަ

ްމަފް ްހުށަހެޅުމުގެ ްއިރުކޮަޅކުންްހޫިޫްހުށަހަޅާ ްހަމަ ްދަންނަވާލާނަން.  380މްތައް

ްމަފް ްހުށަހަޅާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްހުށަަހޅާނަން. ްޑްރާފްޓެއް މަކީ،ްހޫއަޅުަގނޑު

ްމަޖިލީ ްަބޔާންކޮށްފަިއާވްރައްޔިތުންގެ ްވަިކގޮތަކަށް ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ހުން،

ްމަޖިލީހުގެް ްރަްއޔިތުންެގ ްހަމައެއާއެކު ްއަިދ ްފިަޔވައި ކަންތައްތައް

ްކަންތައްތަުކގަިއް ްނޫން ްޕްރޮސީޖަރސް ްއޮފް ްރޫލްްސ ްނުވަތަ އިންޓަރނަލް

ްވޯޓުދިްން ްހާޒިރުވެ ްމަޖިލީހަށް ްނިންމޭނީ ްކަމެއް ްމަޖިލީހުން  385ރައްޔިތުންގެ

ްރައްޔިތުންެގްމެން ްހަމައެއާެއކު، ްއަދި ްއަިަޣްލަބިއްޔަުތންކަމުގައި. ބަރުންގެ

ްމަޖިލީހުގެް ްަރއްޔިތުްނގެ ްމުޅި ްފާސްކުރެވޭނީ ްމިފަދަކަމެއް މަޖިލީހުން

ްއެކަމަްށް ްއަޣްލަބިއްަޔތު ްއެއްަބއިގެ ްތިންބައިކުަޅ މެންބަރުންގެ

ްދެން ްމަޖިލީހުގެ... ްރައްޔިތުްނގެ ްދެން، ،ްލިބިފައިވާކަމަްށވާނަމަ.

ްމަޖިލީހުގެް ްރަްއޔިތުްނގެ ްކޯރަމްއަކީ ްވޯިޓންގ ްމަޖިލީހުގެ  390ރައްޔިތުންގެ

ް ްެއއްަބއި ްއެހެންވީމާ،ްިމްްނޫނީދެބައިކުޅަ ްނިންމުމަށް. އަޣްލަބިއްޔަތުކަމަށް

ްމަފް ްހުށަހަޅަން.ްހޫިޫތިން ްހުށަހެޅުމެއް ްއަލުން ްއަޅުަގނޑު ްމައްޗަށް މްގެ

ްހުށަހަޅުންތަކާއަޅު ްހުށަހެޅި ްވާހަކަފުަގނޑު ްމިއަށްްބެހޭ ްޭބފުޅުން ްދެއްކެވި ޅު

ްތެރޭގަިއް ްމިނެޓް ްދެތިން ްޤަބޫލުކުރެވޭތީ ްމިހާރު އެއްބަްސވާކަމަށް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްޝުކުރިއްާޔ ްދަންނަވަން. ްވާހަކަ ްހުށަހަޅާނެ  395ހުށަހެޅުމެއް

ްރައީސް.ް

ް

ްދޫކޮށްލީ.ްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް
ްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން:

 400އާދެ،ްމިހާރުްއަޅުަގނޑަށްްުފރުޞަތު،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްުހށަހަ ްހުށަހެޅުމެއް ްއެަބ ްޝަކޫރު ްާޢޒިމާ ްއާއިޝަތު ޅުއްާވކަމަށްްމެންބަރު

ް ްެއ ްދެން، ްބޭފުިުންެގްވިދާޅުީވ. ްއުޅުުނ ްތަފާތުެވގެން ްޚިޔާލު ކުީރގަިއ

ްމިވަނީ.ްހދ.ގެ ްދެެކިވފައި ްވާހަކަފުޅުަތކެއް ްމެންބަރުްްމެދުގައި ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަޙްމަދުްޢާދިލް.ް

ް405 
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ްހަމަްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްހުށަހެޅުމެއް ްފެންނަ ްއަޅުަގނޑަށް ްމިދަންނަވާީލ ްއަޅުަގނުޑވެސް

ހުޅާލުމުގެްބޭނުމުގަިއ.ްައޅުަގނޑުްދަންނަވާލާނަންްމިްހުށަހެުޅންްއިނގޭތޯ.ްްއަްޙމަދުްާޢދިލްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްމާއ17ްް ްބޭނުންވަވަނަ ްހުށަހަޅަން ްއަޅުަގނޑު ްައށް ް)ށ( ްިމްާދގެ ނީ،

ްާމއްދާ، ްްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއެހެނ16ްްްމިބާބުގެ ްމާއްދާ ވަަނ

ްފިޔަވަިއް ްކަންަކން ްގުޅޭ ްމަޖިލީހާއި ްރަްއޔިތުްނގެ  410އޮތްކަމުަގިއވިޔަސް

ްވޯޓަްށް ްފާސްކުރުމަށްޓަކައި ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނެގ އެްއވެސްކަެމއް

ްމަޖިލީހުގެ ްެއއްބަޔަިަްށވުރެްްއަހަންވާނީ ްދެބަިއކުޅަ ްމެންބަރުންގެ ޖުމްަލ

ްހާިޒރުވެަވޑަިއގަްތް ްޖަލްސާަގއި ްނަާގ ްވޯެޓއް ްއެ ްމެންބަރުން ގިނަ

ްވަގުެތްއގައޭ.ް

ް415 

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ް

ް

ްއާދެ،ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަރުވާަލންޖެހޭ. ްފުރުޞަތު ނޑު ްައޅުގަ ްބޭފުަޅކަށް ތާއީދުކުރަްއވާ

ްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢާޠިފް.ްމާލޭގެްޢިއް

ް420 

ްޢިއްޒަތްތެްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުް ްބަލާޝުކުރިއްާޔ ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްަރީއސް. ްބޭނުންވަނީްރި ްލަން

ްޚިޔާުލކުރަްއވާގޮެތއް.ްްޢާޠިފްްވާހަކަެދއްކެވުްނ: ްިތޔަ ްގެންދަވަން ްކުރިއަށް ްމިކަން ްމިހާރު މަނިކުފާނު

ްހުށަހެޅުނީމާ ްއިޞްލާޙު ްމި ްއަހާނީތޯ،ްްމިހާރު ްވޯަޓށް ްއިޞްލާޙަށް މި

ނޑުެމންްފާސްކޮށްފިއްޔާްފާސްކޮށްްނިމުނީްނުވަތަް އައްަސވާފައިްެއއީްއަުޅގަ

ްޑްރާފްޓު ްބައިތަކެއް ްހުރި ްއިތުރަށް ްއަދި ްލަިއގެްންއޭގެތެެރއިން  425ންގވެސް

ްގެންދާގޮތަށްތޯ.ްެއކަހަލަްގޮތަަކށް..

ް

ނޑުްުކރިއަށްގެންދާީންއާދެ،ްައޅުަގނުޑ،ްރަންރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ގަޅުްާވހަކަފުޅެއްްތިއީ.ްއަުޅގަ

ްހިސާބަްށް ްމާއްާދއާއި ްހުށަހަޅުްއވާ ްއިޞްލާޙު ްއެ ްހުށަހެޅުްއވީމާ އިޞްލާޙު

ްފުރަތަމަް ްއަށް ް)ހ( ްއަށްކަމަށްވަންޏާ ް)ހ( ްފުރަތަމަ ްެއއީ  430އައިމާ.

ްއަހާނީ،ް ްވޯޓަށް ްޑްރާފްޓަށް ްއޭގެފަހުން ްދެން ްއަހާފައި ްވޯޓަށް އިޞްލާޙަށް

ްށް.ްއެގޮތަ
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ް

ްވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު()

ް435 

ްބޭނުްންްމެްނބަރުްްމާޮޅސްމަޑުލުްދެުކނުުބރީ ްފުރުޞަތުގެ ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްހުށަހެޅުއްވުމަށްްްލީްފާއިޒްްވާހަކަެދއްެކވުން:ޢަ ްޢާދިލްގެ ްއަޙްމަދު ްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރު ްހދ.ގެ މިކުރަނީ

ްތާއީދުކުރަމުން.

ްްް

 440ްކޮޅަކަށްފަހު(ވަގުތުް)ްްް

ް

ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްމި ްހުށަހަޅަންކަމަށް ްއެްއޗެްއ ްައޅުަގނޑު ްމާއްދާަގިއ17ްް`. ްަވނަ

ްއަޅުްްސަންްވާހަަކދެއްެކވުން:ރަޝީދުްޙަ ްަބހުސްކޮށްފިމައްސަލަިއގަިއ ްިދގުކޮށް ްވަރަށް ނޑުެމން ން.ްގަ

ްމިކަމާ ްވައެހެންވީމާ، ނޑުމެންނަްށ ްއަުޅގަ ްބަުހސްކޮށްފައި ްގިނަްމެދު ރަށް

ްކޮންމެހެން ްމީގައި ްފާހަގަކުެރްއވިްއޖެ  445ހުންނަންޖެހޭނެްްކަންތައްތައް

ް ްކަންތައްތަާކއި، ްއަދި ްއަޅުަގނޑުމެްންމިީއ ްފަހަރު ްހަތަރުވަނަ ތިން

ނޑުްމިމަޖިލީހަށްްމިމައްސަލަްގެންނަ.ްއެހެންކަމުން،ް ްޅުމެއްިްްހުށަހެްއަޅުގަ

ް ްދިނުން.17ްހުށަހަޅަންކަމަށް. ްވޯޓު ްމާއްދާ، ްމިްް-17ްވަަނ )ހ(

ްރައްޔިތުްނގެް ްުނވާނަަމ ްބަޔާންކޮށްފައި ްއެހެންގޮަތކަށް ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ް ްއެޖަލްސާއަކަށް ްނިންމޭނީ ްނިންމުމެއް ްވޯޓުދިްންހާޒިިިމަޖިލީހުން  450ރުވެ

ްއަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ. ްދެްންްމެންބަރުންގެ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ، ްމި )ށ(

ް ްދޫކޮށްަފއި، ް)މިބާުބގެހުސްތަންކޮޅެއް ްމާއްދާ ްމާއްާދ(61ްްްވަނަ ވަނަ

ް ްއޮތްކަުމގަިއްިވޔަސް ްަމއްޗަްށްއުިުދަްއެހެން ްަރއްޔިތުްންއެ ްބަޖެާޓއި ލަތުގެ

ްއެްއވެސް ްލާޒިމްކުރާ ްމަޖިލީހުންްޢަމަލުކުރުން ްރައްޔިތުްނެގ ކަެމއް

 455ފާސްކުރުމަށްޓަކައިްވޯޓަށްްއަާހންވާނީިީްއެްމަޖިލީހުގެްޖުމުލަްމެންބަރުންގެް

ްމެ ްގިަނ ްޖަލްސާަގިއްދެބައިކުަޅއެއްބަޔަްށވުރެ ްވޯޓެއްނަގާ ްއެ ންބަރުން

ްހާޒިިި ްަވގުތެްއަގއެެވ. ްރައީްސްނ)ރުވެތިބޭ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ )

ްމީހަކު: ްބަލަަހއްާޓ ްރިޔާސަތު ްޖަލްސާެއއްެގ ްމަޖިލީހުގެ ް-6ްނުވަތަ

ްމަޖިލީހު ްނިންމުންތަކުގައި ްނިންމާ ްނުވާނެއެވެްްވޯޓުން .ްދީގެެންއ

ް ްނަގާ ްކަމަކާމެދު ްވޯއެހެންނަމަވެސް، ްއަދަުދްުޓގެ ްނުފެންނަ  460ފެންނަ
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ްބަލަހައްާޓް ްރިޔާަސތު ްުނވަތަ ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ ްޙާލަތެްއގައި ހަމަވެއްޖެ

ް ްމީހަކު ްވޯޓުްފެންނައޭނާއަށް މަޖިލީހުގެްް-2ްދޭންވާެނއެެވ.ްޮކޅަކަށް

ްވޯުޓްން ްތިންބައިގެ ްހަތަރުބައިކުޅަ ްނުވަތަ ްޯވޓުން ްދެބައިގެ ތިންބައިކުޅަ

ް ްނިންމުނިންމަންޖެހޭ ްރިޔާސަުތްކަމެއް ްުނވަތަ ްރައީސަށް މުގަިއ،ްމަޖިލީހުގެ

ް ްމިހުށަހެޅުންްްދެވިދާނެއެވެ.ްވޯޓުްމީހަކަށްބަލަހައްޓާ  465އާދެ،

ްިމް ްީކއްެވގެންކަން ްބޭނުންވޭ ްދަންނަވާލަން ނުޑ ްއަޅުގަ ހުށަހެޅުިުމަށްފަހު

ނޑުމެންްމިބޭނުންވާްސަބަބަކީ.ްއާދެ،ް ކުޑަުކޑަްއިޞްލާޙެއްްގެންނަންްއަޅުގަ

ްއެ ްތިންހަތަރުްއަޅުަގނޑުމެން ްމިމައްސަލަިއަގިއ ްއެނގޭ ންމެންނަށްެވސް

ްހުށަހެޅުންތައްް ްތަފާތު ްބަހުސްކޮށްފިން. ްމަޖިލީހުގައި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ފަހަރު

ްކަންތައްަތްއް ްކަންބޮޑުާވ ްއަޅުަގނޑުމެން ްހުށަހަޅައިފިން.  470އަޅުަގނޑުމެން

ކަމަީކްކަންބޮުޑވިްއެއްްްއަޅުަގނޑުމެންްފާހަގަކޮށްފިން.ްއަޅުަގނޑުމެންްއެންމެ

ް ްމެންބަރުންްކުރީަގއި، ްމަދު ްވަރަށް ްމަޖިލީހުގެ ްހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާ

ްރައްޔިތުްން ްހިނގައިދާނެކަމަށް. ްނިމިގެން ްޖަލްސާއެްއަގއި ހާޒިރުވާ

ްމީހަކުް ްމަދު ްވަރަްށ ްމަޖިލީހުގައި ްލާޒިމްވާކަމެއް ްޢަމަލުކުރުން އެގޮަތކަށް

 475މަށްފަހުްއަޅުަގނޑުމެްންއިނދެގެންްހިނގައިދާނެކަމަށް.ްއެގޮތަށްްވާހަކަދެްއކު

ްމިހާރުް ްއެގޮތުން ްހަމަޖެއްސުން. ްކޯރަމް ްމަޖިލީހުގެ ްއެްއކަމަކީ ކުރި

ްެއއްބަިއް ްހަތަރުބައިކުޅަ ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ހަމަޖެހިފައިވަނީ

ްމިދެންނެިވް ްެއއީ ްނުހިންގޭނެގޮތަށް. ްޖަލްސާ ްނޫނީ ްތިބެގެން މެންބަރުން

ނޑުމެން ްައޅުގަ ްކަންބޮުޑވުން ްނިންިމްްކޮންސަރން، އެޑްރެްސކުރުމަށްޓަކައި

ްޑްރާފްޓްކުރާް ްހުށަހެޅުނު ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިއަދު ްދެން،  480ނިންމުމެއް.

ްޢަމަލުކުރުންް ްެއގޮތަކަްށ ްރައްޔިތުން ްމިއޮްނނަނީ، ްޑްރާފްްޓގައި ކޮމިޓީގެ

ްއެ ްލާޒިމްވާކަެމއް، ްދަންނަވާނަމަ، ްޢިބާރާތަކުން ޤާނޫނެްއްހެން

ްމަ ްްޖިލީހުގައިފާސްކުރުމަށްޓަކައި ްއަހާއިުރގަިއ، މަޖިލިސްްވޯޓަށް

ްމެންބަރުންް ްއަދަދަަކށް ްގިނަ ްެއއްބަޔަްށވުރެ ްދެބައިކުޅަ މެންބަރުންގެ

ްެއް ްަކންބޮޑުވުން ްކޮންސަރން، ްމިދެންނެވި ްެއީއ ްޖެހޭނެކަމަށް.  485ތިއްބަވަން

ްކޮމިޓީްން ްޑްރާފްޓްކުރާ ްދިރާސާކޮށް ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ޙައްލުކުރުމަށްޓަަކއި

ްކަންބޮޑުިވްގެނެސްދެްއވާފަިއއޮ ްއަބަުދެވސް ނޑު ްއަުޅގަ ްޙައްެލއް. ތް
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ްޢަމަލުކުރުންް ްމައްޗަށް ްއެ ްރައްޔިތުން ްމިއޮންނަ ްމީަގއި އަނެއްކަެމއް،

ނޑުމެންނަށްްމިް ލާޒިމްވާްެއްއވެސްްކަމެކޭްބުީނމާްއޭގެންްހަމައެކަނިްއަުޅގަ

ްގިނަް ްވަރަށް ްފިަޔާވ ްޤާނޫނު ްވާހަކަ. ްޤާނޫނުގެ ްމިދަނީ  490ފާހަގަެވގެން

ްމަޖިލީހުންްްކަންތައްތައް ްކަންަތއް ްައސަރުކުރާ ްއޭގެ ްމަްއޗަށް ރަްއޔިތުންގެ

ްފާސް ްދަވާނެ. ްއެއްަކމަކީ ްބަެއްއްއުިުމިކަހަލަ ްއެއީ ްބަޖެޓް. ލަތުގެ

ްނަމަވެްސްމިރާއްޖޭގަިއް ްފާސްކުރި ްބިލެއްެގްގޮތުަގއި ްޤާނޫނީ ޤައުމުތަކުަގއި

ްފާސްކޮ ްހުށަހަޅައިގެްނވެްސ ްގޮތުަގއި ްމައްސަލަެއއްެގ ށްފަިއްބައެއްފަހަރަށް

ްއެމައްޗަްށް ްމިއަކުންްރައްޔިތުން ްމިދެންނެވީ ްއެހެންނަމަވެސް  495އެބަހުރި.ްއަދި

ްދަ ްކަމެއްޫނން ްލާޒިމްވާ ްސަރުކާރުްންއުޢަމަލުކުރުން ްއެީއ ްބަޖެޓަކީ. ލަތުގެ

ްއެގޮތަަކްށް ްފާސްކުރުމަށްފަހު ްއެ ްފަރާތުން ްހިންގާ ްވެރިކަން ނޫނީ

ްދަ ްއެހެންވީމަ، ްކަމެއް. ްމުހިންމުްލައުޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ްފަދަ ްބަޖެޓް ތުގެ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްމިދެންނެވީ ްހަމަގައިުމވެްސ ކަންތައްތަކަީކ

ްއަޣުލަބިއްޔަުތް ްމީހުންގެ ްތަމްސީލުކުރާ ްރައްިޔތުން ްބޭނުންވޭ  500ޔަޤީންކުރަން

ްނިންމާް ްވޯޓުލަިއގެން ްތިބެގެން ްހާޒިރުވެ ްއެމީހުްނ ްޖަލްސާއެްއގައި އޮތް

ްވާންޖެހޭ ްޑްރާފްޓްކުާރްނިންމުމެއްކަމަށް ްދިރާސާކޮްށ ްއެހެންވީމާ، ނެކަމަށް.

ްކުރިްން ްއަުޅަގނޑު ްޙަޤީޤަތުގަިއވެސް ްއިޞްާލޙަކީ ްމިގެންނެވި ކޮމިޓީން

ް ްދެންނެވި ްއިޞްލާޙެއް. ްރަނގަޅު ްއިޞްލާޙަށްްފަދައިން، ްމި ނަމަވެސް

ްހަ ްއަޅުަގނޑު ްބޭނުންވޭ، ްހިމަނަން ްފަދަްއުދަމަަގއިމުވެސް ްބަޖެޓް  505ލަތުގެ

ްފާ ްއެްޕލައިކުރަންޖެހޭނެްކަންތައްތައް ްކޮންޑިޝަން ްއިުރަގއިވެްސްމި ްސކުރާ

ްޙަޤީޤަތުގަިއް ްހުށަހެޅީ. ްމި ްމިގޮތަށް ްިއޞްލާޙު ްމި ްއެހެންވީމަ، ކަމަށް.

ް)ށ(ް ްލަފްެޒއް.ްއެއީ ްއެންމެ އަޅުަގނުޑްމިހުށަހަޅާްއިޞްާލޙުގަިއްހިމެނެނީ

ްޖުމްލަ ްފުރަތަމަ ްބަުހގެ ްއެއޮތް ްދައިގައި ްއިތުުރކުާރ ްލަތުގެްއުިުގެއަށް

ްކަމެއް.ް ްއެްއވެސް ްލާޒިމްވާ ްޢަމަލުކުރުން ްއެމަްއޗަްށ ްރައްޔިތުން  510ބަޖެޓާއި

ްފުޅާކުީރ.ް ްތަންޮކޅެއް ްކޮންޑިޝަން ްމި ްގުުޅވަިއގެން ްމިދެބައި އެހެންވީމަ،

ިްްއެހެންވީމަ،ްައޅުަގނޑުްއު މީދުކުރަނީްއަޅުަގނޑުމެންްމިްމަސައްކަތްކުާރްން

ްވެގެންދާނެކަމަށް.ްޙަ ްމިކަން ްހައްލަކަށް ނުޑްމެދުމިން ްއަުޅގަ ޤީޤަތުގަިއެވސް

ްއެއްބަްސވަން....



 20 

ް515 

ްއާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމިހާރުްވަގުތުހަމަެވއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްޤަބޫލުކުރަންްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ނުޑ ްއަޅުގަ ްމިނިންމާލަނީ. ްމިޖުމްލަ ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު

ްޤާނޫނުްރައްޔިްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމި ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ނޭޑގޮތަކަށް ްބާރުކެ ްމަޖިލީހުން ތުންގެ

ްރުހުްން ްރަްއޔިތުންގެ ްއެގޮތަށް ްހަމަ ްނުވާެނކަމަށް.  520ފާސްކޮށްގެން

ްގޮތަކަްށވެްސް ްއޮންަނ ްފުރުޞަތު ްފާސްކުރުުމގެ ނޯންނަގޮތަކަށް

ްނުވާނެކަމަށް.ް ްގޮްސގެްނ ްހަމަޖެހިގެން ްމިބަިއ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްިރއްޔާ.ވަރަށްބޮޑަށްްޝުކު

ް

ްތ.އަތޮުޅެގްްުމޙަްނމަދުްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުް ްމިއެދުނީ ްފުރުޞަތަކަށް ްައޅުަގނޑު  525ްއައްސަލާުމއަލައިކުމް.

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙުސައިންްރަޝީދުްޙަސަންްހުށަހެޅުއްވިްއިޞްލާޙަްށްްއަސްލަމްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްތާއީދުކުރަން.ްޝުކުިރއްޔާ.

ް

ްމެންބަރުްްްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވު ްޢިްއޒަތްެތރިިި ްކޮޅުމަޑުލުގެ ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްިމ ނޑު ްއަުޅގަ ްޝުކުރިއްާޔ. ްއާދެ، ްޝަރީފް.  530މުޙަންމަދު

ްނިމިއްޖެ.ް ްފުރުަޞތު ްއެރުވި ްހުށަހަޅަން ްއިޞްލާޙު މެންބަރުންނަށް

ްމެންބަ ްޢިްއޒަްތތެރި ްތ.އަތޮުޅގެ ްަރޝީދު ްޙުަސއިން ރުްއެހެންވީމަ،

ް ްހުށަހެޅުއްވި 17ްްދެންމެއަކު ް)ށ(، ްމާއްދާގެ ްހުށަހެޅުއްވިްވަނަ ތިިެ

ް ްހަމައެކަނި ްލިުޔއްވާަލއްވާަފއިްއިޞްލާޙު، ްއެަބއި ްއެތަންކޮޅު، )ށ(

ްއެހެންް ްމެންބަރާއެީކގައި. ްތާއީދުކުރަްއވާ ްއިނޭގތޯ ްއެދެން  535ގެނެސްދެްއވުން

ްއެ ްދާީނ ްއަހަމުން ްބައިަބޔަށް ްަވކި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ހެންވީމަ.ްމިދެންނެވީ

ް ްޢިއްޒަތްެތރި)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( މެންބަރުްްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްއާއިޝަތުްއާޒިމާްޝުކޫރު.

ް

ްހުށަހެޅުމެއްްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްއަެނއްާކވެްސ ްއަޅުަގނޑު ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި  540ްޝުކުރިއްޔާ

ްއިނގޭތޯްއާިއޝަތުްއާިޒމާްޝުކޫރުް ްބަލާނަން ްހުށަހަޅާލެވޭތޯ ްމިހުށަހަޅަނީ، ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑު ްް-)ހ(.
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ްއެހެންގޮތަްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުވާހާހިނދު،ްމިޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްބަޔާންކޮށްަފއި ކަށް

ްލާޒިމްކުާރްއުިުދަ ްޢަމަލުކުރުން ްއެމައްޗަށް ްަރއްިޔތުން ްބަޖެޓާއި ލަތުގެ

ްމަޖިލީހުންް ްަރއްޔިތުްނގެ ްކަމެއް ްއެްއވެސް ްއެހެން ްފިޔަާވ ޤާނޫނުތައް

ްމެންބަރުންގެްނިން ްވޯޓުދިން ްހާޒިރުވެ ްޖަލްސާއަށް ްއެ  545މާނީ

ް)ށ( ްއެމަްއޗަްށްއުިުދަް-އަޣުލަބިއްޔަތުންނެެވ. ްަރއްޔިުތން ްބަޖެާޓއި ލަތުގެ

ްފާސްކުރެވޭީން ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ ްޤާނޫނުތައް ްލާޒިމްކުރާ ޢަމަލުކުރުން

ްލިބުމާއެ ްއަޣުލަބިއްޔަތު ްމެންބަރުންގެ ްވޯޓުިދން ްހާޒިުރވެ ކުްޖަލްސާގައި

ް ްމެންބަރުންގެ ްޖުމްލަ ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ޯވުޓ3/1ްްއެކަމަކަށް

ް)ނ( ްވޯޓަްށްް-ލިބިފައިވާނަމަެއވެ. ްއޮތްަނމަވެސް ްއެހެން ް)ށ(  550މިމާއްދާގެ

ްއޮްތް ްަގވާިއދުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުންެގ ްާބވަތުން ްބިލެއްގެ އެހޭ

ްމެްނބަ ްމަނާކުރާ ްބައިވެިރވުން ްވޯޓުަގިއ ްސަބަބުން ްނުވަަތްހުރަހެއްގެ ރެއް

މިމާއްދާގެް)ށ(ްގެްބޭނުމަށްްރައްޔިުތންގެްމަޖިލީހުގެް،ްމެންބަރުންްތިބިނަމަ

ްއަދަދުް ްމެންބަރުންގެ ްވޯޓުނުދޭ ްއެގޮތަށް ްބަލަންާވނީ ްއަދަދުކަމުގައި ޖުމްލަ

ްވަރަށްގިަން ްމިހުށަހެޅީ ްމިހުށަހެޅުން ްއަޅުަގނޑު ްދެން  555ނުހިމަނައެވެ.

ްއަޅުގަް ްވާހަކަދަްއކާފަިއ ްދަފަރާތްތަކާއި ްކޮންސާރނެްއ ންނަވާލަންްނުޑގެ

ްކަންބޮޑުވުމެްއ، ްްނޫނީ ްމިިތއްބެވީ ްޖަލްސާގައި މެންބަރުން.57ްްމިހާރު

ްހިއެއްުނޭވް ނޑަކަްށ ްއަުޅގަ ްއައްަސަވއިގެން ްވޯޓަށް ްމިހާރު އެހެންވީމަ،

ްދަންނަވާލަންް ނުޑވެްސ ްއަުޅގަ ްެއވާހަކަ ްމިފާސްވެދާނެހެނެއް. މިއަދުވެސް

ްބޭ ްދަންނަވާލަން ްއެހެން ްއަޅުަގނަޑކަްށްހަމަ، ްއެހެންވީމަ،  560ނުންވޭ.

ް ްބުރައެއްުނވެވޭ ްއައްަސވާކަްށ.ްްމިއަދުމާބޮޑަކަށް ްވޯޓަށް މިކަމަށް

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް

ްހުށަހެޅުއްިވްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްުޝޫކރު ްއާޒިމާ ްމެންބަރު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްޢިްއަޒތްތެރި

 565ްހުށަހެޅުމަށްްތާއީދުކުރަން.ްޝުކުރިއްޔާ.ްވާހަކަެދއްެކވުން:ްނަޝީދު

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތ.އަތޮޅުެގ ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްއަޅުަގނުޑް ްހުށަހެުޅން ްހުށަހަޅުއްވާ ްޙަސަން ްރަޝީދު ްޙުސައިން މެންބަރު
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ް ްބޭނުންވޭ. ްއެބަ ްލިބިގަންނަން ްޝު)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްކުރިއްޔާްއާެދ،

ްލިބިފަް ްމެންބަރު، ްދަންނަވާލަންްްޢިއްޒަތްތެރި ނުޑ ްއަޅުގަ ްމިހާރު  570މިވަނީ.

ްޙަ ްރަޝީދު ްޙުސައިން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ސަްންތ.އަތޮޅުެގ

ް ްހުށަހެޅުން، ްޢިްއޒަތްތެިރްތިހުށަހެޅުއްވި ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ެދންމެއަކު

ްހުށަ ްހުށަހެޅުއްވި ްއާޒިމާްޝުކޫރު ްހިމެނިގެްންމެންބަރުްއާއިޝަތު ހެޅުމުގައި

ްމިދަންނަވާީލް ްާބއްވަން. ްއެގޮތަށް ްއިޞްލާޙު ްެއ ްބޭނުންފުޅުތޯ ގޮސްފަިއވާތީ

ްކަންތައްަތއްް ްހުށަހެޅުުމގަިއާވ ްުހށަހެޅުއްވި ްމެންބަރު  575ޢިއްޒަތްތެރި

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްެތރި ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްއެބަދޭ ހާސިލްވެގެން

ްހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެޅުމުން.ް

ް

ްހިމެޭންްމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންްކޮޅު ްއޭގެެތރޭގައި ްމިދެންނެވީ ްއެގޮތަްށ، ްޤަބޫލެއްނުކުެރޭވ ްއަޅުަގނަޑކަށް

ްދިރާސާކޮށްލާފަިއްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއަޅުަގނޑުމެން ްދެހުށަހެޅުން ްއެކަަމކު  580ކަމަކަށް.

ނޑުމެންްނަގާނަން.ް ްއެގޮތަްށވަންޏާްއަުޅގަ

ް

ްސަރްްވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްކެް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ ްޢިއްޒަތްތެިރްިކއުއާދެ، ލޭޓްކޮށްލާނަްނ

ްމިވަނީ.ް ްމިހާރު ްދެހުށަހެޅުމެއް ްމި ްއަތްޕުޅަށް ްދެހުށަހެޅުންްމެންބަރުންގެ އެ

 585އީްހދ.ެގްއަޅުަގނޑުްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށް،ްތިންހުށަހެޅުންްއާދެ.ްއެ

ފާިއޒުްބ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެިރްްާތއީދުކުރަްއވާްޢަލީޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ް

ްނިޒާމާބެހޭް ް)ވަގުތުކޮޅަކަށްަފހު( ްހުށަހެޅުން. ްތާއީދުކުރައްވާފަިއާވ މެންބަރު

ްނުކުތާއެްއ،ްއދ.ގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢިލްޔާސްްޙުސައިންްއިބްރާހީމް.

ް

 590ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްދަންނަްނިޒާމާބެހޭްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުްއަިރއަތޮޅުް ްނުކުތާއެއް ްޖެހުނީ، ްހިނގަމުންްވާލަން ްޖަލްސާ ްމިހާރު

ްނޭނިގެގން.ްްޢިލްޔާސްްޙުަސއިންްިއބްާރހީމްް ްއަޅުަގނޑަށް ްދަށުންކަމެއް ްގަވާއިދެްއގެ ްކޮން ްެގ144ްްމިދަނީ

ްނުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދަށުންތޯ 99ްްވަތަ ްދަށުންތޯ، ްމާއްދާގެ ްއޮޅުންްވަަނ ްހަމަ ިމީއ

ްއެް ްއިނދެ ްއިނދެ ްއަޅުަގނޑު ްމިތާ  595އްގޮަތކަށްވެްސްއަރަިއގެން

އޮޅުންނުފިލީމަ.ްއެހެންވީމާ،ްިރޔާސަތުންްމިކަންްއަންގާލަދެްއވުންްއެިެދެން.ް
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ް ްމިނިމިިިޤާނޫނުއަސާސީ ްވަގުުތ ްްކަންކަންގެންދާ ްހިނަގއިދަނީ ްމި ާއްމި

ްނިންމާލާް ްބާބުެވސް ްއިންތިޤާލީ ްބޭނުންފުޅުވަނީ ްނުވަތަ ވައްތަަރކަށްތޯ

ްތޯ.ްމާނަކުރާްބާބުވެސްްމިއަދުްނިންމާލައްވަން

ް600 

ްމެންަބރުންނަށްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްތެރި ްމިހާރުްްއާދެ، އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ްމެންބަރުން ްިއޞްލާޙުޢިއްޒަތްތެރި ނުޑްފުރުޞަތެއްްްނަށް ްއަޅުގަ ހުށަހަޅަން

ްމިހާރުް ްއިޞްލާޙުތައް ްހުށަހެޅުއްވި ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރު އަރުވާ

ޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފޮނުވާލެއްވުމަށްފަހުްތިްހުރިހާްކޮށްލާފައިްޓައިޕް

ްދެްން ްމިަނގަނީ. ްާވގުތުކޮޅު ްދާ ްފޮނުާވލުމަށް ްއަތްުޕޅަށް  605ބޭފުޅުންގެ

ްްމިވަގުތުޮކޅުގެް ްއަޅުަގނޑު، ްކޮންެމހެން ްޢިއްޒަތްތެިރްތެރޭަގއި ކޮންމެހެން

ްނުދަން ްތިއްަބާވށޭ ްއިށީނދެވަަޑިއގެން ނޑިޮކޅުތަުކގަިއ ްގޮ ނަވާްމެންބަރުން

ްހުސްކޮށްދާތީ.ްްަގނޑުްިމގެންދަނީްއެްަވުގތުކޮޅެއްއަޅު

ް

ްވަރަްށްްއަިރއަތޮޅުްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްމިކަމަށް ްހަމަ ްމިދުވަސްޮކޅަކީ ްއަދި ްމިއަަދކީ ްޚާްއޞަކޮށް  610ްއާދެ،

ްޢިއްޒަތްތެިރްްއިލްޔާސްްުޙސަިއންްއިްބރާީހމްް ްެއީއ ްދެކެން. ނޑު ްއަުޅގަ ްުދވަސްކޮެޅއްކަމަްށ ްރަނގަޅު

ްފަސޭހަވާނެްްެދއްެކވުން:ވާހަކަ ްވަރަްށ ްއެހެންވީމާ، ްމިަވގުތަކުނެތް. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެވސް

ްމިައުދް ްއެހެންވީމާ، ްނިންމާލަން. ްގޮތަކަށް ްބޭނުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއެދެން.... ްކޮންމެހެންވެސް ނޑު ްއަޅުގަ ްނިންމާލަން ްޤާނޫނުއަސާސީ

ް615 

ްމެންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިޢިއްޒަތްތެރި ްއެދެން.ްބަުރ ށީނދެަވޑަިއގެންދެްއުވން

ް ްމެ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްޢިއްޒަތްތެރި ންބަރަށްްމިހާރު

ް ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާެންއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، ްމެންބަރުންނަށް މިާހރު

ކަމެއްގެްފެށުމާއިްނިމުމަކީްއަަބދުވެސްްއެންމެްއުނަދގޫކޮށްްާދްދުވަސްކޮޅު.ް

ްޤާނޫނުއަް ްމިހާރު ްދެްންއެހެންވީމާ، ްމިއުޅެނީ. ްމަގުމަީތގައި ްނިމުމުގެ  620ސާސީ

ް ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ްމިއޮތީ ްއަތްަމތީގައި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ 17ްމިހާރު

ް ނޑުމެްނނަށް ްއަުޅގަ ްބާބުން ްރައީސުލްޖުމްހޫިރއްާޔގެ ްބާބާއި ވަނ11ްްަވަނަ

ް ް)ދ(ްއާއި 16ްްމާއްދާގެ ްްވަނ17ްަވަަންމާއްދާއާއި ްދެން 18ްާމއްާދއާއި
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ްމާއްދާ ްހުިރްް.ވަނަ ްާފސްނުވެ ްއޮތް ްއަުތަގއި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ މިއީ

 625ޤާނޫނުއަސާސީްނިމުނީ.ްދެންްއޮންނާނީްްއެްއޗަކީ.ްއެހެންވީމާ،ްމިްނިުމނީމަ

ްވަންޏާް ްދަންނަާވަކމަށް ްގޮތަކަށް ްއެހެން ްކަންތައްަތްއ. ްބާބުގެ އިންތިޤާލީ

ްނިމުނީ.ް ްގެެނސް ްއިޞްލާޙުތައް ްގެންަނންވީ ޤާނޫނުއަިަސާސީއަށް

ްއަޅުަގނޑުމެްންޤާނޫނުއަސާ ްދެން ްގޮތް ްފަށާނެ ްއަމަލުކުަރން ސީއަށް

ްމިް ްދަތިކަމެއް ްއާދެ، ްއުނދަގޫވަނީ ްމި ްއެހެންވީމާ، ްއޮތީ. ނިންމަން

 630ްއަންނަނީ.ްއާދެ،ްމާލެއަތޮުޅގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމާރިޔާްއަޙްމަދުްދީދީ.ް

ް

ްެއއްަޗކާްމާލެއަޮތޅުްމެްނބަރުްާމރިޔާް ްއެްވިދާޅުިވ ނޑު ްައޅުގަ ްބެހޭގޮތުން ްދަންނަވާަލން ްބޭނުންވަނީ.އްެޗއް

ްއެއީްަރއީސްްވިދާުޅެވއްޖެ...ްއަްޙމަދުްދީދީްާވހަކަެދއްކެުވން:

ް

ްމަޑުކޮށްލަްއވަްންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެބަޖެހޭ ްހިނދުކޮެޅއް ްކުޑަ ްމިހާރު ްމެންބަރު  635ޢިއްޒަތްތެރި

ްިނކުމެވަަޑއިގެ ްމިވަގުތު ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްއެހެން ންިފ،ްއިނގޭތޯ.

ްމިހާރުްް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްދެބޭފުޅަކު. ްދަންނަވާލާނަން. މެންބަރުންނަށް

ްވަިކގޮެތްއް ްދިމާީވމާ ްިމގޮތަށް ްގަާވއިދުަގއި ްމަޖިލީހުގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްކުރީަގއިް ްއެހެންނަމަވެސް، ްބުނެފަނެތް. ްވަިކގޮތަކަށް ހަދާކަށެއް

ް ްގަވާއިުދގައި ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްޞަ ްމި  640މިގޮތަްށްއަޅުަގނޑުމެން

ނަޑްށް ްއަުޅގަ ްއޮންނަކަްނ ްކަންތައްކުާރގޮތަށް ްމިގޮތަށް ފެއިލްެވގެންދިޔައީމަ

ްނަޝީދަށްް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްަވޒީރުންގެ ހީވަނީ

ްފެއިލްވެގެްން ްޑްރާފްޓް ްފްލޯރގައި ްމިދެންނެވީ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެހެން.

ް ްިމގޮތަށް ްފްލޯރގައި ްދެވޭކަން.ްމިހެންދިޔައީމަ ްފުރުޞަތު ހުށަހެޅުމަށް

ްނެތްނަމަވެސްް ްަގާވއިދުަގިއ ްމިހާރުގެ ނޑުވެސް ްއަުޅގަ ްެއގޮތަށް  645އެހެންވީމަ،

ްވިސްނީް ްމި ްޢަމަލުކުރަން ނޑު ްއަޅުގަ ްއެގޮތަށް ްދިމާވީމާ މިގޮތަށް

ްމ.އަތޮުޅެގް ްއާެދ، ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަިަހު( ްދަންނަވާލަން. އެހެންވެގެންނޭ

ްމާބެހޭްނުކުތާއެއްްއެބަްފާހަަގކުރަްއވާ.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްނިޒާ

ް

 650ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް
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ްއަޅުަގނޑުްިނޒާމާބެހޭްނުކުތާެއއްެގގޮުތގައިްފާހަަގކޮށްލަންްބޭނުންވަނީ،ްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް
ްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ:

ް

ް655 

ްނެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކޯރަމެއް ްމިަވގުުތ ްއެބައޮތްތޯ. ްނިޒާމާބެހޭްކޯރަމް ްކޮންމެހެން ތުނީމަ

ްދަންނަވާލަންް ްއެަބ ނޑު ްއަުޅގަ ްބޭުނމެއްނެތް. ްދިއުުމގެ ނުކުތާތަކަށް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްވަަޑއިގެންެދއްވުމަށް. ްމެންބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްއިޞްލާޙު ްހުށަހެޅުނު ްމިގެންދަނީ މަޑުކޮށްލަިއގެން

ް)ވަގުތުް ްބަހާލެވެންދެން. ްއެންމެްމެންބަރުންނަށް ްމިހާރު  660ކޮޅަކަށްފަހު(

ްއަޅުަގނަޑކަށްް ްއެހެންނަމަވެްސ، ްަމދުވަނީ. ްމެންބަރަކު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެހެންވީމާ،ް ްގެންެދވިދާނެހެން. ްކުރިއަްށ ްޖަްލސާ ްމިއަދު ްދެން ހީއެއްނުޭވ

ް 57ްްމިހާރު ްއާދެ، ްއެހެންތޯ. ްހަމަީވ، ްދެްނ57ްްއެ ހަަމވެއްޖެ.

ްމެން ްޢިއްަޒތްތެރި ްމިހާރު ްފާހަަގްއެހެންނަމަވެސް ްުނކުތާތައް ްބައެއް ބަރުން

ްއިބްރާހީމްް ްޢައްބާސް ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި ްގދ.ގެ  665އެބަކުރަްއވާ.

ްވަދެގެންނުދާެން ްޔައުިމއްާޔއަކަށް ްވާަހކަފުޅެއް ްދެްއކެިވ ދެންމެއަކު

ްނެތުމުގެް ް)ޯކރަމް ްަވގުތެއް. ްއޮތް ްެގއްލިފައި ްކޯރަމް ްެއއީ ކަންނޭނގޭ.

ްމެ ްޢިއްޒަތްެތރި ްގެ ްގދ. ްދެއްކެވިްސަބަބުން ްއިބްރާހީމް ްއައްބާސް ންބަރު

ްއެފުރުޞަތުް ްއެހެންވީާމ، ްއުނިކުރެވިަފއި(. ްޔައުިމއްާޔއިން ވާހަކަފުޅު

ްމެންބަރުް ްޢިްއަޒތްތެރި ްމާލޭގެ ްއޭގެފަހުން ްދެްނ ްއަރުވަން.  670އަޅުަގނޑު

ްޢަލީް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްރ.އަތޮުޅގެ ްއަިދ ްއިސްމާޢީލް އިބްރާހީމް

ްއެ ްަވގުތަކަށް ްފުރުޞަތެްއްވަހީދުވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްއޮތީމަ ިދަވޑަިއގެންފައި

ްއަޙްމަުދް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމ.ައތޮޅުގެ ްއަދި އަރުވާލާނަން.

ްއިބްރާހީމްް ްޢައްބާސް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްގދ.ގެ ްއާދެ، ޝަފީޤުވެސް.

 675ްއެްއޗެއްްވިދާުޅވާންްބޭނުންފުޅުތޯ.ް

ް

ް)ނިޒަމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްކުރިމަތީގައިްްްނބަރުްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދެންނެވީ ްއަުޅަގނޑު ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި
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ްމަްޝވަރާކުެރވިގެންްްޢައްާބސްްިއބްރާީހމްް ްމެދުަގއި ނޑުމެްނގެ ްައުޅގަ ްހަމަ ްމިމައްސަލަ  680ްއޮތް

ވީހާވެސްްއެުކވެރިގޮެތްއގައިްމިްނިންމޭތޯްްމަސައްކަތްކުރުންމަތީްކުރަްއާވްްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްތާއީދުކޮްށްމަސައް ނޑު ްއަުޅގަ ްހިތުގެއަޑިން ްހަމަ ްފުރުޞަަތށް ކަތާިއްދެްއވާ

ވަަންމާއްދާްަބާޔންކުރާގޮތުން،28ްްއަދިްޝުކުރުދަންނަވަމޭ.ްެއްަގވާއިުދގެް

ްމިް ްގެނެސް ްއިޞްލާެޙްއ ްއަޅުަގނޑުމެން ްލިބިގެންވޭ ްމަޖިލީހަށް މި

ް ްއެ ްއޮތީމަ ްއެކަން ްއެހެން ްބާރު. ްމާއްދާއިނ28ްްްފާސްކުރުމުގެ  685ްވަަނ

ްދެއްވާފަިއް ްމިފުރުަޞތު ްހުޅުވާލައްވާ ްފުރުޞަތު ްމި ްމިގޮތަށް ލިބޭބާރުގައި

ްހިތުގެައޑިްން ްހަމަ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްގެންދަވަީނކަމަށް ްކުިރއަށް އެކަން

ް ްއެްއސެވުމުަގއި، ްވޯޓަށް ްމިކަމަށް ްއެހެންނަމަެވސް، 26ްޤަބޫލުކުރެވެއޭ.

ްހުށަހެ ްމިޮގތަށް ްރިޢާޔަތްކުރަްއވާފައި ްށް ް)ކ( ްމާއްދާގެ ޅޭްވަނަ

ްތިންދުވަހުެގް ްއެޖެންޑާކުެރިވ ްޖަލްސާއެްއގެ ްއެހެން  690އިޞްލާޙުވެސް

ްވޯޓަށްްެއއްސެުވމަކީްއަޅުަގނުޑް މުއްދަތުލިބިްއެހެންްހައްދަވާފައިްނޫނިއްޔާ

ްއެކަމާދޭތެރޭަގިއް ްއެހެންގޮތަކަށް ްފަހުން ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްއެއިން ހިތުން

ްޚިޔާލުވެްސް ްއަިދ ްވާހަކަދެއްކިދާނެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއަޅުަގނޑުމެްންކު ްމިމާއްދާައކީ ްސަބަބަކީ ްވެދާެނއޭ. ރަންޖެހިދާނެގޮތަކަށް

ްމިް ްއެބަބުނޭ ނޑަެއޅިެގން ްކަ ްމި ްމާއްދާއެއް. ްި ްއަހާފަިއވެސް ްބޮޑަށް  695ވަރަށް

ް ްމި ްއެބަބުނޭ،28ްްއިޞްލާޙެްއ، ްަކނަޑއެޅިެގން ްހަމަ ްމާއްދާގައި ވަނަ

ްަތފާތުނު ްއުސޫލުތަާކއި ްއޮތް ްފާސްކޮށްފައި ްމަޖިލީހުން ވާގޮތަްށްކުރިން

ްެއް ްއަުޅަގނޑުމެން ްެއހެންކަމަށްވަންޏާވެސް ްއެްއޗެކޭ. ގެންނަންޖެހޭ

ްބޭނުންވޭ.ް ްފުރުަޞތު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަލަްނެވސް ްތަފާތުވޭތޯ އުސޫލަކާ

ްެއީއް ްމިކަންކުރަންވީމަ ްޚިޔާލަކަށް ްއަންނަ ްމިހެން ްުކއްލިައކަށް  700އެހެންވީމަ،

ްކުރެވިދާ ްބަހުސްވެސް ްއެއާދޭތެޭރގަިއވެސް ްތަފާތުވާްއަނެއްކާ ްުއޫސލަކަށް ނެ

ްއަނެއްބަިއް ްވިދާޅުވާެނ. ްމެންބަރުން ްއެއްަބއި ްއެަބއޮތޭ ްމިވެނިތަނެއް ތަނެއް

ްކަންތައްެވްސް ްމިކަހަަލ ްތަފާތެއްނުވޭ. ްއުޫސލަކާ ްވިދާޅުވާނެ މެންބަރުން

ް ްމި ްއެހެންީވމަ، ްދިމާވާނެ. ްަގއ26ްްިއެބަހުރި ް)ކ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްއެޖެންޑާކުރެވިް ްކުީރގައި ްމިކަމަށްްއެާވގޮތަށް ްމެންބަރުންނަށް  705ގެން

ްއެްއސެވުްންއެީއްއެންެމް ްވޯޓަށް ްމުއްދަތެްއްލިބިފަިއްނޫނިއްޔާ ވިސްނުމަށް
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ްއެހެްން ްާއދެ، ްދަންނަވާލަން. ްއަޅުަގނޑު ްއެހެން ްގޮތެއްނޫނޭ އެދެވޭ

ްބޭނުމެއްގަެއއްނޫން.ް ްލަސްކުރުމުގެ ްމި ްއެއްގޮތަކަްށެވސް މިދަންނަވަނީ

ްރަ ްމިކަން ްމިދަންނަވަނީ ްއެހެންވީމަ،ްއެހެން ްބޭނުމުގަިއ. ްކުރުމުގެ ނގަޅަށް

ނޑުްހަމަްދަންނަވާލަން.ްޝުކުރިްއޔާ.ް  710ްއެވާހަކަްއަުޅގަ

ް

ް

ްއަޙްމަުދްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްާމރިޔާ ްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްާޔ އާދެ،

ްފުރުޞަތެްއް ނުޑ ްއަުޅގަ ްމެންބަރަށް ްޢިްއޒަްތތެރި ްމާލެއަތޮުޅގެ ދީދީ،

ްއަޅުަގނޑަްށްއަ ްއެީއ ްއެދެން. ްމަޢާފަށް ްއަުޅަގނޑު ްއޮތީ.  715ރުވަންޖެހިފައި

ހަނދާންނެތިގެންްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުްނާރުވާްދެވުނީ.ްއާދެ،ް

ްމާރިޔާްއަޙްމަދުްދީދީްމާލެއަތޮޅުގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް720 

ްޢިއްްްމާލެއަޮތޅުްމެްނބަރުްާމރިޔާް ްހަަމްޝުކުރިއްާޔ ްއޭރު ްހަމަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޒަތްތެރި

ްރައީސް،ްްއަްޙމަދުްދީދީްާވހަކަެދއްކެުވން: ްޢިްއޒަްތތެރި ްއެްއކަމަކީ ްެދކަމެއް. ްބޭނުންވީ ފާހަގަކޮށްލަން

ްއާފެށުމަކުންް ްއައިްސގެްނ ްނިންމުމަކަށް ްޤާނޫނުއަާސސީ ްމިހާރު ވިދާޅުިވ،

ބޭނުންީވްފާހަގަކޮށްލަްންްފަށާްވާހަކަ.ްއެހެންްވިާދޅުިވިއރު،ްައޅުަގނޑުްހަމަ

ްއަޣްލަބިއްަޔުތް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމެދުތެރޭގަިއވެސް ްނުކުތާެއއްެގ  725ނިޒާމީ

ްހަމަް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްތިބެންޖެހުނުކަން. ްމަޑުކޮށްލައިގެްނ ނުލިބިގެން

ނޑުމެންްހަމަްއެހެްން އޭގެތެޭރގަިއްތިބެގެްންާއްފެށުމަކުންްފަށާއިރު،ްއަުޅގަ

ްމަޑު ްއާދޭތޯ ްމީހުން ްމަރުޙަލާއަކަށްްވޯޓުލާން ްތިބުމުގެ ކޮށްލަިއގެން

ް ްދާންުއޅޭތީ، ްދަންނަވާލުމުގެްއަޅުަގނޑުމެން ްމިސާލު ްެއ ްހަމަ ނޑު ައޅުގަ

ްހަަމް ްތެރޭގައި ްނުކުތާގެ ްނިޒާމީ ްފަށާލިތަނާ ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ  730ގޮތުން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްގޮްސގެްނ ްގެއްިލގެން ްއަޣްލަބިއްޔަތު މިތަނުން

ްވަޑައިް ްބޭފުޅުން ްއަނެއްާކވެްސްމަިަޑުކުރަންޖެހުނީ ްދެން ގަންނަަވިއގެން

ްބޭނުންވީ،ް ްފާހަގަކޮްށލަން ްހަމަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްދެވަނަކަމަކަްށ ްދެން ފަށަން.

ް ްރައީސް ްވިދާޅުވީާމ2ްްމިއަދު ްއެހެން ްފެށޭނޭކަން، ްމަޖިލިސް ޖަހާއިރަށް
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ްކަެމްއް ްކޮންަބޔަކަށް ްނޭނގެ ނޑަކަށް ްައޅުގަ ްޤަބޫލުކުުރވިގެްނ،  735އެބަސް

ް ްޖަހ2ްާއޮޅުނީ.ްއޮިޅގެން ްނުވަތަ ްމީހުންތޯ ްއާދެވުނު ްައިއ2331ްްއިރަށް ށް

މީހުންގެްގަިޑއަށްްބައްަލވަިއެގންތޯްޖަލްސާްހިނގަމުންދާތާްއިންޓަވަލްްގަިޑް

ް ްއެއީ ްބަިއ2ްްލިބެނީ. ްއެއްަގޑިއިާރއި ްމިހާރު ްމީހުންނަށް ްައއި ޖަހާއިރު

ް ްކުރިއަށްއޮީތ.2331ްްހަމަވެއްޖެ. ްދެން ްހަމަވާން ްމީހުންގެ ްއަިއ ށް

ްއެހެންވީމާ ްރަީއްސެގް، ްބޭނުންވީ ްބަލާލަން ްދަށުން ްނުކުތާެގ  740ިނޒާމީ

ް ްއެހެންނޫނިއްޔާ ްމީހުންތޯ ްއައި ްބަސްއަހަިއގެން ްށ2331ްްބަސްފުޅަށް،

ްޝުކުރިްއާޔް ްރައީސް. ްބޭނުންފުޅުވަނީ ްދެއްވަން ްބެނެފިޓް ްއެ މީހުންގެތޯ

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ް745 

ްނުކުާތއެއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނިޒާމީ ްއެްއޗަްށްއާދެ، ްފާހަގަކުެރއްވި ްތި ްނަމަވެސް ްަދށުން ގެ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްހީވަީނ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްދަންނަވާލަންޖެހޭ. ްއެްއެޗއް ކޮންމެވެސް

ްއަާރް ްއޮޅުން ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްަބއެްއ ްެއއްެޗއް ދެންނެވި

ްދިމަދިމާލަށްވެސްް ްއެހެން ްނިންމާލިއިރު ްެއވަގުުތކޮޅު ވަަޑއިގަތީ.

ްހުން ްބޭބޭފުޅުންގެްއެޓެންޝަން ްތަފާތު ްފްލޯރގައި ްމަޖިލީހުގެ  750ނަގޮތަކަށް

ްމަޖިލިސްް ނޑު ްއަުޅގަ ްދިމާވެ ްވަގުަތކާ ްދިަޔ ްއުފުިލގެން އަޑުފުޅުަތއް

ްައތުވެދާނެކަމަށްް ްމިސްޓޭކެއް ްޓެކްނިކަލް ްއެކަަހލަ ްއެހެންވީމާ، ނިންމާލީ.

ްޖަލްސާް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް، ްދެްނ ްޤަބޫުލކުރީ. އަޅުަގނޑު

ްފަށައި ްވަގުތުކޮެޅްއ2331ްްގަތީ ްފަހުން ްއިނގޭތޯ. ްަޙޤީޤަތުގައި ގައި

ްބޭފުޅުންވެްސް ްނުކުމެވަޑަިއގެންނެިވ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި  755އަރުވާަފއި

ްއޮޅުެމްއް ްަކހަލަ ްމިދެންނެވި ްއެދިމާވީ ްެއހެން ްދެން ނުކުމެވަަޑއިގެންެނވީ.

ްވަޑައިުނގެންނެިވނަމަ ްހަމަ ްމެންބަުރންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ކޯރަމްްްއޮތީމާ.

ނުޑް ްއަުޅގަ ްނުގެންދެވުނީާމ ްޖަލްސާ ްައޅުަގނޑުމެންނަަކށް ހަމަވެގެން

ްއެވާހަަކް ްއެހެންވީާމ، ްއިނގޭތޯ. ްދިމާވީ ްހަމަޖައްސަން އެގޮތަށް

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަްތތެރި ްމާޭލގެ ްއާދެ، ްީހކުަރން.  760ދަންނަވާލެވިއްޖެކަމަށް

ްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލް.
ް
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ްެއއަަކްށްޢިއްޒަތްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްއަދި ްމަނިކުފާނު ްއުފެދޭ ްއެަބ ްސުވާެލއް ްަރއީސް، ްތެރި

ްމިކުރެޭވްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިާހރު ްއެބައުފެދޭ ްސުވާެލއް ްނުޭވ. ްވިދާޅެްއ ްެއއްެޗއް ވަކި

ްެއސުވާުލް ްމެންބަަރކު ްިޢއްޒަތްތެރި ްަސއްޙަކަމާއިމެުދވެސް.  765މަސައްކަުތގެ

ްރަ ްޢިއްޒަްތތެރި ްދެން ްހަނދުމަފުޅުްކުރަްއވައިފި. ްމަނިކުފާނު އީސް،

ނުޑް ްއަޅުގަ ްހަމަޔަޤީނުންވެސް ްމަތިން ްގިނަފަހަރު ްވަރަށް ހުންނާނެ

ްތަކުރާރުކޮްށް ްމެންބަރުންވެސް ްއެހެން ްޢިްއޒަތްެތރި ްއަދި އެކަނިެވސް

ްމިހުންނަް ްަގވާއިުދގެ ްމިއީ. ްވާހަަކއެއް ްައއި ްދައްކަމުން އަޅުަގނޑުމެން

ްަމސްލަޙަތަ ްެއވަގުެތއްގެ ްދެްންކަންތައްތައް ްކޮށްލަިއފިއްޔާ ްއެއްކިބާ  770ށް

ްމެންބަރުް ްިޢއްޒަތްެތރި ްގދ.ގެ ްމިއަދު ްވާަހކަ. ްމައްސަލަތަކުެގ ނިކުންނަ

ްއެކަަމުކް ްެއްއބައި. ްޭއގެ ްެއއީ ްވާހަކަފުޅު ްއެވިދާުޅވި ްއިބްރާހީމް އައްބާސް

ްމިމަޖިލީހުގަިއް ްހުންނާނެ ްހަނދުމަފުޅު ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެގޮތަށް ހަމަ

ްފްލޯް ްމިހެން ްކޮށްފަިއްހަމަ ްކޮށް، ްކޮށް، ްކޮށް، ްިއޞްލާޙުތަކެއް ރގައި

ްރައްޔިތުންެގް ްދިވެހި ްއެއްަޗކުން ްފާސްކޮށްިލ  775އަޅުަގނޑުމެން

ްމިތާް ްހަމަ ްމިއީވެްސ ްއެބަތިބި. ްނިގުޅުފައި ްމިހާރު ރައްޔިތުކަްނވެސް

ްރަނގަޅުކޮށްަފިއް ްފިލި ްމި ްމިތާނގައި ްމިހެން ްހަމަ ްއެްއޗެްއ. ފާސްކުރި

މިހެންްހަދަމުންްހަދަމުންްއައިސްްދިވެހިްޕާސްޕޯްޓްްއެފިލިްރަނގަޅުކޮށްފައި

ްމިޤާނޫނުއަސާސީއަްށް ްމިހާރު ްމިޤާނޫނު، ްބަަޔކު ްއެތައް ްއެތިބި ހިފައިގެން

ްދިވެހިް ްެއމީހުން ްފެށިގެން ްދުވަހުން ްތަޞްީދޤުކުރާ ްއިޞްލާޙުަތއް  780ގެންނަ

ްދެންް ްމިތިބީ. ްފާްސކޮށްގެން ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެެވސް ރައްޔިތުންނެއްނޫން.

ްއަނެއް ްަގވާއިުދގެ ްއެހެްނ26ްްކަަމކީ، ްދެންހުރި ްއަިދ ްާމއްދާާއއި ވަނަ

ްމިއޮތީް ްހުށަހެޅުން ްޑްރާފްޓެއް ްމަޖިލީހަށް ްއެނޭގ މާއްދާތަކުންވެސް

ްގެނައުްން ްއިޞްލާޙު ްޑްރާފްޓަކަށް ްއެހުށަހެޅޭ ޑްރާފްޓިންގްކޮމިޓީއަށް.ްދެން

ނޑުމެންްމިތާނގައިްޑްރާފްޓްަގއިްނެތްްއެްއެޗހިްމާއް  785ދާއެްއެގްމިއޮތީ.ްއަުޅގަ

ްހަމަް ްހުށަހަޅުއްވަިއެގންވެސް ްމެންބަރުން ްެއކިެއިކ ްޑްރާފްޓްަތއް ގޮތުަގއި

ް ްއެއީ ްމިދަނީ. ްމިއޮތް ްކުރަމުން ްމާއްދ25ްްާފާސްކުރަމުން ވަނަ

ްމިައުދް ްއަެނއްކަމަކީ ްދެން ްވީގޮތް. ްބަދަލުކުރީމާ ްތެިޅގެންފަ އަޅުަގނޑުމެން

ް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމައްސަަލ. ްމިއޮތް ްފަހަރަށްްހުށަހެޅިފައި ތިންަވނަ
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 790ހުށަހަޅައިގެންްފާސްނުވިްމަްއސަލަ.ްމީގަިއވެސްްނިޒާމީްމަްއސަލަްއެބައުޭޅ.ް

ްޚިލާފަކަްށް ްއުސޫަލކާިއ ްއަސާީސ ްމިދިމާވެފައި. ފާސްނުވާން

ްއުސޫުލް ްައާސސީ ްނުގެެނވޭނެ. ްެއއްެޗއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްވާހަކަ ްހުރި ްދެއްކިަފއި ްބަހުސްގައި ްމިތާނަގިއ ތަްއްފާސްކުރިއިުރގައި

ް ްބައްލަވާ. 111ްްތިބޭފުޅުން ްމާއްދާއާއި 112ްްަވނަ ްާމއްދާާއއި 64ްވަނަ

ް ްމަޢާފްކުރަްއވާ، ްމާއްދާާއއި، ްމާއްދާތަްއ63ްްވަނަ ްއެެހން ްމާއްދާ  795ވަނަ

ްމެންބަރުްން ްމިތާނގައި ްހުށަހެޅުނުއިރު ްވަިކވަކިްނ ބަދަލުކުރަން

ް ްމެންބަރުންވެސް ްހުރިހާ ްއޭރު ްބައްަލވާ. ްވާހަކަ މިތާނގަިއްދައްކަވާަފއިހުރި

ްމާއްާދް ްވަިކވަކި ްމިވަގުތު ްދެން ްމިހާރު ްދައްަކވާަފއިހުރީ ވާހަކަފުޅު

ނޑުމެންް ްައޅުގަ ްދެން ްއެހެންނަމަވެސް، ްނެތޭ. ބަދަލުކުރާނެކަމެއް

ްޕްރެސެންިްޓްް ްދޯސް ްމި ްާޤނޫނުއަސާސީަގއި ްގެންނަ  800އިޞްލާޙުކޮްށގެން

ްއެް ްަބްއލަވާ. ްަޔއުމިްއޔާތައް ްބާއްވާނީ. ްުއސޫލޭ ްޯވޓިންގގެ އަްށްއެންޑް

ްމިތާނގަިއް ްމިއަުދ ްއެކަަމކު ްހުރިގޮތް. ްެއއްބަްސވެފަިއ އަޅުަގނޑުމެން

ްެއއުސޫލުް ްވަކާލާުތކުަރނީ، ްމި ްއަުޅަގނޑުމެން ްހަމަ އަނެއްާކވެސް

ްއެްއޗެިހް ްނޫނިއްޔާ ްއަޣްލަބިްއޔަތުތަަކކުން ްަވކި ްއަެނއްާކވެސް ދޫކޮށްލާފައި

ްަގވާއިެދއްް ްއެހެންވީމާ، ނޑަައަޅން. ްކަ ްނެތޭްްފާސްނުވާނެގޮތަކަްށ  805މިތާކު

ްއެހިނދަުކް ްއެަވގުތަުކ ްމިއޮތީ ްމިތާ ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްފަހިވާގޮތަކަްށް ްނުވަތަ ްހީވާ ްކޮށްލެވިދާނެހެން ްއެކަމެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްޤާނޫނާއިް ްމިބެެލނީ. ްއަބަދުވެސް ްަމސްލަޙަތު ްމިއޮތީ. ްކޮށްލުން އެކަމެއް

ް ްވަކި ްކުރުން ްކަންތައް ްމަސްލަޙަތަށް ްހަދަނީ ަބެއއްެގްއަތްމައްަޗްށްގަާވއިދު

ްއެއްބަްސވެޭވް ްއެންމެންނަށް ްނުކުންނާތީ ްމައްސަލަޙަތުތަެކއް ްވަކި  810ދިނީމާ

ްއެހެންވީމާ،ް ްކުރަންވެގެން. ްކަން ްދަށުން ްއޭގެ ްދެން ްހަދަނީ ގަާވއިދު

ްކުރަންވީް ްބަހުިުސްެވސް ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިހާރަކު ްދެޭކގޮތުަގއި އަޅުަގނޑު

ްދިން ްވޯޓު ްހާޒިރުެވ ްއަޣްލަބިއްޔަތުްންްމައްސަލަެއއްނޫން މީހުންގެ

ްާޚއްަޞް ްވަކި ްފާސްކުރެވިދާނެތޯިޯ ްެއްއޗެްސ ނޫންގޮތަކަށް

ްބަހުިުސްކޮްށް ްފާސްކުރައްާވ ްމިމަޖިލީހުން  815ޙާލަތްތަކެއްަގއިނޫނީ.
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ްޢިއްޒަތްެތިރް ްޝުކުރިްއޔާ ްއެއީ. ްވާހަކައޭ ްިލޔެވިަފއިހުރި ޔައުމިްއޔާތަުކގައި

ްރައީސް.
ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއޭގެފަހުްންއާދެ، ްވަޙީދު. ްޢަލީ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަްތތެރި ރ.އަތޮޅުގެ

ްރ.އަތޮުޅެގް ްައޅުަގނޑު ްމިހާރު ްއާދެ، ްމެްނބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި  820މ.އަތޮޅުގެ

ް ްއަުރާވއިރު ްަވގުތު ްމެންބަރަިަށް ނުޑ4ްްޢިއްޒަތްތެރި ްއަުޅގަ ޖަހައިިފ.

ް ްއަރުވަންޖެހުނީ. ްހުސްވަގުުތކޮޅު ްމެންބަރުންނަށް ްށ4331ްްްޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްވަަޑިއގެންދެްއވުންްއެދިްހުސްަވގުތުޮކޅުްއަރުވަން.

ް

 825ް]ށ16:45ްްނ16:11ްްްއިންޓަވަލްް[

ް

ޖަލްސާގެްޤާނޫނީްއަދަދުްހަމަނުވުމުގެްސަބަބުންްް-3ް

 ރިޔާސަތުންްޖަލްސާްނިންމަވާލެއްވުން.

ް

ްް_____________ް830 


