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 ސާްފެށްޓެވުން.ޖަލްް .1

 

ްعلىްوالسالمްالةوالصްهللްالرحين، الحودްالرحونްهللاްبسنްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
ްްފެށުނީ.ްޖަލްސާް.واالهްوهنްوصحبوްآلوްوعلىްهللاްرسول

ް5 

ދިރާސާކޮށްްޑްރާފްޓްކުރާްކޮމިޓީންްފޮނުއްވާފައިވާްކުއްލިް .2

ރާފްޓްގައިވާްވަނަްމާއްދާްޑ1ްްްނުރައްކަލުގެްޙާލަތު،ްމިބާބުގެް

25ްގޮތަށްވެސްްފާސްވެފައިނުވާތީ،ްޚާއްޞަްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދުގެް

ވަނަްމާއްދާގެް)ތ(ްގައިވާްގޮތުގެމަތިން،ްއެްމާއްދާގެްބަހުސްް

 10 ހުޅުވާލުން.

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްަޞ ްޖަލްސާއަށ216ްްްރައްޔިތުންެގ ވަަނ

ްހުިރހާ ްމަރުޙަބާ.ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންދެްއވި ްމެންބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްމިހާތަނަށް ްމަޖިލިސްކުރާެގއަށ58ްްްއާދެ، ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

 15ވެދެަވޑަިއގެންްދެއްަވއިފި.ްއާދެ،ްމިއަދުގެްއެޖެންޑާަގއިްދެވަަންއައިޓަމަކަްށް

ްކުއްިލް ްފޮނުްއވާަފއިވާ ްކޮމިޓީން ްޑްރާްފޓްކުރާ ްދިރާސާކޮށް މިއޮތީ

ްޙާލަ ްނުރައްކަލުގެ ްމިބާބުގެ ްވާގޮތަްށވެްސ1ްްތު ްޑްރާފްޓްަގިއ ްމާއްދާ ވަނަ

ް ްަގވާއިުދގެ ްމަިޖލީހުގެ ްޚާއްޞަ ް)ހ(25ްްފާސްނުވެފަިއވާތީ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްމިގޮތުންް ްާއދެ، ްހުޅުވާލުން. ްބަޙުސް ްމިމާއްދާގެ ްގޮުތގެމަތީން ގަިއވާ

 20މިނެޓްއިުރގެްަވގުތެއްްމިހާުރ33ްްމިކަމަށްްއަޅުަގނޑުްަކނަޑއަާޅްވަގުަތކީް

ްބަިއވެިރވެަވޑަިއގަންނަވަްންމި ްމިބަޙުސްގައި ްއެހެްނީވމާ، ްފެށިގެން. ވަގުތުން

ްއެދިަވޑަިއގަތުްން ްވަގުތަށް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްެތރި އެދިަވޑަިއގަންނަވާ

ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާެން ްއާެދ، ްެމދުވެރިކޮށް. ްމައިކްސިސްޓަމް އެދެން

ްމިބާބު ްޙާލަތު ްކުއްލިްނުަރއްކަުލގެ ްމިބާބުގެ ްފަދައިން ްހަމަެއކަނި ވަަނ1ްްގެ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްެއއްެޗްއަވނީ ްހުރިހާ ްއެހެން ްފާސްނުވެފައިވަނީ.  25ނަންބަރު
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ްކޮންމެހެންް ްވަގުެތއް ްމާދިގު ްއެހެންވީމާ، ްފާސްކުރައްވާފައި. މެންބަރުން

ނުޑް ްއަުޅގަ ްވަގުެތއް ްބައިގަޑިއިުރގެ ްބޭނުންްނުވާނެކަމަށްްފެންނާތީ މިކަމަށް

ްއެ ްމިގޮތުްނ ްއާދެ، ްދައްަކވަންްހަމަޖެއްސީ. ްވާހަކަފުޅު ްފުރަތަމަ ންމެ

ްމެންބަރުް ްިޢއްޒަްތތެރި ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްމިއޮތީ އެދިަވޑަިއގެންފައި

 30ްމުޙަންމަދުްއަނިލް.ް

ް

ްއަޅުަގނޑަްށްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްބަލައިލާއިުރ ްމިމާއްދާއަށް ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްހުރިްްދެއްެކވުން:މުޙަްނމަދުްއަނިލްްވާހަކަް ްހުށަހެޅިފައި ްއަދި ްބަލައިލާއިރު ްވާހަކަަތކަށް ްދެެކވުނު ބަޙުސްގައި

ްމިް ްކަމެއްކަމަށް ްފާހަގަކުރެވޭ ްއެންމެ ްބަލާލާއިުރ އިޞްލާޙުތަކަށް

ްޙާލަުތް ްނުަރްއކަލުގެ ްކުއްލި ްހިމެނިފައިވާ ްއެމާއްދާަގއި ްޖެހެނީ  35ދަންނަވާލަން

ްތެރޭަގއި ްޙާލަތްތަކުގެ ްކުރެވިދާނެ ްސަލާމަތަށްްްއިޢުލާން ޤައުީމ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްގިަނ ްވަރަށް ްނެތްކަން. ްޙާލަތްތަްއ ނުރައްކާތެރިވެދާނެ

ްފުޅާް ްވަރަށް ްނުވަަތ ްއެންޑެޑްކޮށް ްއޯޕަން ްއެފަދަ ްފާހަގަކުރި މެންބަރުން

ްއެޢިބާރާތެްއް ްުނވަަތ ްއެލަްފޒެއް ްގޮތަކަށް ްނެގިދާނެ ްމާނަ ދާއިރާެއއްަގއި

ްނުވަތަ ްދިމާވާންޖެހޭ ްއޭަގއި ްމައްސަލަތަެކްއްްކުރުމުން  40ދިމާވެދާނެ

ްއެމާއްާދް ްއަުލން ްކޮމިޓީން ްމިޑްރާފްޓިންގ ްއެހެންވީމާ، ހުރެދާނެކަމަށް.

ްމުހިންމުވާނެކަމަށްް ްހަވާލާދެްއވުން ްނަމަވެސް ްޤާނޫނަށް އެކުަލވާލަްއވާއިރު

ްފާހަގަކުރެްއިވް ްމެންބަރުން ްގިނަ ްވަރަށް ްއިތުރުްނ ްއޭގެ ްދެން ފެނޭ.

ްޤާނޫނު ްމިހާރު ްމިްވާހަކަފުުޅގައި ްމިހާރު ްއަިދ ްއޮންަނގޮތުން އަސާސީ

ްނުރައްކަލުެގް ްކުއްިލ ްއޮންނަގޮތުން ްޤާނޫނުއަސާސީގައި  45އަމަލުކުރަމުންދާ

ްޙާލަތެއްަގިއް ްއިޢުލާންކޮށްިފ ްނުވަތަ ްޙާލަތެއްަގއި ްމެދުވެރިވެއްޖެ ޙާލަތު

ްފަރާތަށްް ްހިންގާ ްޤާނޫނު ްުނވަތަ ްެއްގޒެކެިޓވްއަށް ްޕަަވރެއއް ްވައިޑް މިފަދަ

ްދިމާ ްފާހަގަކޮށްލަްންދީފިނަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްމައްސަލަތައް. ވެދާނެ

ްވަރަްށް ްމުޤަްއރިރު ްހުށަހަޅުއްވައިެދްއވަމުން ްމިބާބު ްނުކުތާައކީ ބޭނުންވާ

ްުކއްލިް ްއެީއ ްގުޭޅގޮތުން. ްމިބާބާއި ްފާހަަގުކރެއްިވ ްނުކުތާއެއް  50މުހިންމު

ްދަށު ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމިއަމަލުކުރެވޭ ްމީގެފަހުން ްޙާލަތު ްންނުރައްކަލުގެ

ްދެބަޔަުކް ްަބއެއްޫނނޭ، ްހިންގާ ްވެރިކަން ްބައެއްނޫޭނ، ްއެންމެ ހިންގާނީ
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ްފަރާތާއިް ްހިިިންގާ ްވެރިކަން ްމަޖިލީހާ ްޤާނޫނުހަދާ ްއާދެ، ގުިޅގެންނޭ.

ްމިކަްން ްބަލައިލާއިރު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮެތއްަގއި ްޚާއްޞަ ގުިޅގެންކަމަށް.

ްމިބާބު ްއޮތް ްމިފާސްކޮށްފައި ނޑުެމން ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްފަސްވަަންދޭހަވާނެ  55ގެ

ްޙާލަުތެގް ްނުރަްއކަލުގެ ްުކއްލި ްނުވަަތ ްމިޤަރާރުގެ ްހަމައެހެންމެ މާއްދާއިން.

ްމިހާރުް ްމާްއދާއިން ްތިންވަނަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޙުދޫދުތަކެއް ޤަރާރުގެ

ްނެޓެްއެގް ްޭސފްޓީ ްހަމަ ްޙާލަތްތަކުގަިއވެސް ްމިފަދަ ްދެން ފާސްކޮށްފިން.

ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއިތުރަްށ ްާމއްދ6ްާގޮތުން ްކޯަޓްށްވަނަ ގަިއ

ްއެންްޑް ްޗެކް ްމިފަދަ ްއެހެންވީމާ، ްދީފިން. ްމިކަމުގަިއ  60އިޙްތިޞާސްތަެކއް

ްގޮތަކަްށް ްގެންދެވޭނެ ްކުިރއަށް ްމިކަންތަްއ ްއެީކަގއި ްސިސްޓަމަކާ ބެލެންސް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްމިއޮތީ. ްއެކުލަވާަލއްވާަފއި ްބާބު ްމި މިހާރު

ްދަންނަވާލާނަ ްއެއްފަހަރު ްހަމަ ްމިމާއްދާއަށްްނިންމާލަމުންވެސް ން

ްސަލާމަތަށްް ްޤައުމީ ްހަމަ ްމުހިންމޭ ްއަދިވެްސ އިތުރުކޮށްލުން

ްޙާލަތްތަކުަގިއް ްމިފަދަ ްއިންސަރޖެންސީ ްޓެރަރިްސޓް  65ނުރައްކާތެރިވެދާނެ

ްެއް ްއެހެންވީމާ، ްއިޢުލާންކުރަންޖެހޭނެ. ްހަމަ ްޙާލަތު ްނުަރއްކަުލގެ ކުއްލި

ްނަވަން.ްޝުކުރިއްާޔ.ްއިތުރުކޮށްލެްއވުންްވަރަށްްމުިހންމުވާނެކަމަށްްދަން

ް

ްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްމިބާބުގެ ނޑަށްވެްސ ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްވަަނ1ްްޝުކުރިއްާޔ

ްފާހަގަކުރެޭވ.ްްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްނެތިގެންކަން ްބައި ްަސލާމަތާބެހޭ ްޤައުމީ ްފާސްނުވީ  70މާއްދާ

ްއޮްތގޮ ްޤާނޫނުައސާސީަގއި ްކުީރަގއި ްމީގެ ްއަޅުަގނޑުމެްންއަދި ްމިހާރު ތާިއ

ްޢިއްޒަތްތެިެިރް ްތަފާތުކަމަށްވެސް ްވަރަށް ްއޮްތގޮތާއި މިގެނެސްފައި

ްރޯލުް ްަމޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްދަންވަން. ްމަޢުލޫމާތަށްޓަކައި މެންބަރުންގެ

ްމެއިންޓެއިންް ްނުރައްކާތެރިކަްނ ްކުއްލި ްބަހެްއނެތި ްރައްޔިތުްނގެ އޮެވގެން

ްމިއޮ ްގޮތަކަެށއްނޫން ްއަޅުަގނޑުމެްންކުރެވޭނެ ްއެހެންވީމާ،  75ތީކީެއއް.

ްސަބަެބްއް ްއެްއވެސް ްޖެހިލުންވާނެ ްކަމެއް ްެއއްެވސް ްމިއުޅޭ ޖެހިލުންވެގެން

ްއިސްް ްއެންމެ ްސަރުކާެރއްގެ ްނުވަތަ ްދައުލަތެއްގެ ްނުފެނޭ. އޮތްކަމަކަށް

ްދެމެހެއްޓުން،ް ްގޮުތަގއި ްޤައުމެއްގެ ްސަލާމަތުން ްއެަޤއުމެއް ްވާނީ ވާޖިބަކަށް

ްާވއިރުްްރައްޔިތުންގެް ްއެހެްނކަމަށް ްދެމެހެއްޓުން. ްޙިމާޔަތް ރަްއކާތެރިކަމާ
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ްއެޅޭނެގޮެތއްް ްފިޔަަވުޅ ްމައްސަލަތަކުަގއި ްބޮޑެިތ ްދިމަވާ  80ރައްޔިތުންނަށް

ްހިތިް ްބަެއއް ްމާީޒގެ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްކަމެއް. ްމުހިންމު ްހަމަ އޮތުމަކީެވސް

ްއަ ްވެގެން ްބަޔަކަށް ްމާްސިމްޕަލް ްބަލާ ްމައްޗަށް ޅުަގނޑުމެްންތަޖުރިބާތަކުގެ

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްގޮތަކަްށ ްދެމެހެއްޓޭނެ ްރައްކާތެިރކަމާއެުކ ދައުލަތް

ްމުސްތަޤުބަލުގަިއް ްހިތާމަ ްތަޖުރިބާއާއި ްހިތި ްއެކަމުގެ ބައްޓަންކޮށްފިނަމަ

ްއޮތްް ނޑަްށވެްސްމިހާރު ްއަުޅގަ ްއެހެންކަމުން ްކުރަންޖެހޭނެ.  85އަޅުަގނޑުމެން

ްމަޖިލީ ްަރއްޔިތުންގެ ްބެލެންސްާއއި ްއަދި ްޮއވެގެްންޗެކް ްދައުެރއް ހުގެ

ްއަިދް ްާވގޮުތގެމަތީން ްޤަރާރެްއގަިއ ްފާސްކުރާ ްމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންެގ

ްނުރައްކަުލގެް ްުކއްިލ ްހިނދެްއގަިއ ްބޭނުންވެއްޖެ ްމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންެގ

ްމިއަްށް ް"ަޤއުމީްސަލާމަތް"ްއެބަސް ްބާރުވެްސްޮއތުމާއެކު ްއުވާލުުމގެ ޙާލަތު

ްވާހަކަދަ ްފެންނަ ްކުރަންޖެހޭނެްއިތުރުކުރަން ްކޮންމެހެން ްއެއީ  90ންނަވަން.

ްކޮމިޓީެގް ްޑްރާފްޓިންގ ްދަންނަވަން. ްއަުޅަގނޑު ކަމެއްކަުމގަިއވެސް

ްކޮމިޓީގަިއެވްސް ނޑު ްއަުޅގަ ނޑުްހުރެގެންވެސް ްއަުޅގަ މެންބަރެއްގެްގޮުތގައި

ްއަިދް ްހަމަނުޖެހުމާއި ްދާޚިލީ ްވަކާލާތުކުރިން ްބޮޑަށް ްވަރަށް އަޅުަގނޑު

ް ްއަދި ްމުޅި ްރައްޔިތުންެގްޤައުމުގެ ްއަިދ ްތަކެތި ްމުދަލާއި ރަްއޔިުތންގެ

ްމެދުވެރިެވއްޖެނަަމް ްޙާލަތެއް ްއެފަދަ ްޙާލަތެއްަގއި ްނުރައްކާތެރިވާ  95ފުރާނައަށް

ކުއްލިްނުރަްއކަލުގެްޙާލަތުްަސރުކާރުްހިންގަންްެއވަގުތުްއޮްތްސަރުކާރަާކިއް

ްރޭވިފަިއވާް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމިހާރު ްުގޅިގެން ްމަޖިލީހާއި ްރައްޔިތުންގެ

ްތާއީދެއްނުކުެރވޭ،ް ްއަޅުަގނޑަްށވެސް ްެއގޮތަކަްށ ގޮތަކަށްނޫން

ްއިސްވެިރއަަކްށް ްއެންމެ ްދައުލަތުގެ ްއަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް

ްޮއވެެގްން ްއިޚްތިޔާރު ްއެކަނި ްގޮތަށް ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްބޭފުޅަކަށް  100ހުންނަވާ

ް ްހުއްދަ ްއެކަމަށް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިުތންގެ ްކުރާކަެށއް. ލިބިގެްންއެކަން

ްފެންނާތީް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްކަމެއްކަމުގައި ްމުހިންމު ްއޮތުމަކީ ްކުރާގޮތަށް އެކަން

ްރައްޔިތުންދެެކް ްއަިދ ްޙައްުޤގަިއވެސް ްރަްއިޔތުންގެ ްދަންނަވަން. އެވާހަަކ

ްއަދިް ްދާއިރު ްދަޢުވާލުކުރަމުން ްބަެއއްކަމަށް ްލޯބިވާ އަޅުަގނޑުމެން

ިަކަދަ ްވާހަ ްަޙއްޤުަގއި ްޙިާމޔަތާއި ްާވއިރު،ްރައްޔިތުންގެ ްަބަޔކަށް  105އްކާ

ްމުހިންމުް ްަވރަށް ްމިީއވެސް ްޙިމާޔަތްކުރުމުަގއި ްަޙއްޤުތަްއ ރައްޔިތުންގެ
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ްއެްއވެްސް ްދަންނަަވން. ްއެވާހަކަ ްފެންނާތީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ކަމެއްކަުމގައި

ްފުރާނައަށާިއް ްަރއްޔިތުންެގ ްައއިސް ްގޮތަކަށް ްހިތަށްއެރި ްއެަބޔަކު ބަޔަކަށް

ްމިލްކިްއޔާް ްމުދަލަށް، ްމަގުފަހިެވގެންްޖާނަށް، ްގޮތަކަްށ ްގެއްލުްނވާފަދަ ތަށް

ްނުވާނެ.ް ްގޮްސގެންނެއް ްބައްޓަންެވގެން ްޤާނޫނުައާސސީ ްގޮތަކަށެއް  110ދާފަދަ

ްޙައްޤުތަެކްއް ްބައެއްގެ ްމަދު ްއޮންނަނީ ްމި ްޙިމާޔަތްކުރަްނ އަޅުަގނޑުމެން

ްނޫން.ްއަޅުަގނޑުމެންްޙިމާޔަތްކުރަންްޖެހޭނީ.....

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް115 

ްމުޅިްޤައުމުެގްޙައްުޤ،ްމުޅިްަރއްޔިތުންެގްޙައްުޤ،ްމުޅިްަޤއުުމގެްސަލާމަތް.ްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް

ްއެވާހަކަްދަންނަވާލީ.ްްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ްުކއްލިްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްޙާލަތުްް` ނުރައްަކލުގެ

 120ްއިޢުލާންކުރުމުގެް

ނޑުްްމުޙަްނމަދުްމަުޖދީްއިްބރާީހމްް ްއަުޅގަ ްއޮންނަންޖެހޭނެކަން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ްބާރު

ްކުއްލިައކަްށްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރަްއޔިތުންނަށް ްޤައުމާއި ްނުރަްއަކލަކީ ްކުއްލި ފާހަގަކުރަން.

ްކުރަންޖެހޭ ްގުިޅެގން ްޙާލަތްތަކާއި ްޢިއްޒަތްތެރިްދިމާވާ ްކަމެއްކަން ނެ

މެންބަރުންގެްއަގުހުރިްމަޝްަވރާތަކުންްހާމަވެގެންްދިޔަކަންްފާހަގަކޮށްލަން.ް

ްމިވީާހް ްސުންނާފަތިކޮށްލާ ްލޫޓްވާލާ ްތަޅާލާ ްތަންަތން ްަރއީސް،  125ޢިއްޒަތްތެރި

ްތެރެއިްން ްަރއްޔިުތންގެ ްރައްޔިތުންނެއްނޫން، ްހިންގާފަިއވަނީ ތަނަށްވެސް

ްނޭއް ްބައެއް. ިަްށްމަދު ްވަރަ ްރިޢާޔަްތކޮށް ްގެއްލުންތަކަށް ްޢަމަލުތަކާއި ޤާނީ

ްގޮތްތަާކއިް ްގޮތެްއގައި ްވާނޭފަދަ ްޢިބްރަތަކަށް ްޖީލަްށ ްއަންނަނިވި ހުށިޔާރުވެ

ްދަންނަވަުރް ްގޮތެްއަގއި ްބޮޑު ްހާމަކަން ްފާހަަގކޮށްލެވޭފަަދ އަމަލުތައް

 130.ްމިހެންްކޮށްލަންޖެހޭނެ.ްމިއީްމިއިމުންްޖާގަދޭންްޖެހޭނެކަމުގައިވެސްްެދކެން

ްގޮތަކަްށް ްހިތަށްއެރިހާ ްރައްކާތެރިކަމަށް ްއަމާންކަމާއި ްޤައުމުގެ މިދެންނެވީ

ްރައްޔިތުންެގް ްހާމަކޮށްދިނުމަށްޓަކައި. ްެނތްކަން ްޖާގަ ްބަޔަކަށް މީހަކަށް

ްއިމެްއް ްމިފަދަ ްހޯދައިދިނުމަށް ްއިންސާފު ްޢަދުލުވެރިކަމާއި ނަސީބާއި
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ލުކުރާތީ.ްޢިްއޒަތްެތިެރިްރައީސް،ްފާހަގަކުރަންްޖެހިފައިްއޮންނާެނކަމަށްްޤަބޫ

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްެތރި ްއައްުޑއަތޮުޅގެ ްމިމޭރުމުން ްހަިަމަ  135އަޅުަގނޑު

ނުޑް ްއަުޅގަ ްފަށްކޮށްުނލާ ްެއއިތުރަށް ްރިޢާަޔތްކޮށް ްވާހަަކއަށް އެދެއްެކވި

ްއިށީންނާނަން.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް

ް

ްކުއްލިްްޝުކުރިއްޔާްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްއަިަޅުަގނޑުެމންނަށް ްރައީސް. ޢިްއޒަތްތެިރ

 140ްނުރައްކަލުގެް

ިްްްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްފާސްނުވެގެން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްޢިބާރާތް ްފެށޭ ްއެބާބުަގއި ޙާލަތުގެ

ްކުށްތަްއް ްަބއެއް ްއެޢިބާރާތުަގއި ްގޮުތގައި ްޤަބޫލުކުާރ ނުޑ ްއަުޅގަ ދިޔައީ

ްބައެއްް ްނުވަތަ ްއަޅުަގނޑަްށްްހުރީމަކަމަށް ްމަދުވެގެްނކަމަށް ބައިތައް

ްއެކަންަކްން ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްއޮތީ ްދަންނަވާހިތް ްައޅުަގނޑު ލަފާކުރެވޭ.

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްތަޖުރިބާތަްއ ްހިތި ްކުރެިވފައިވާ ްމިހާތަނަށް  145ކުރުމުގަިއ

ްކުރުމަްށް ްއިޢުލާން ްޙާލަތު ްނުރައްކަުލގެ ްކުްއލި ްޙިއްޞާކުރަން. އެބަޖެހޭ

ްއަޅުް ްފުޓްބޯަޅްފަހުގައި ްބައެއް ްފެނިފައި ްއެބަހުރި ނޑުމެންނަށް ގަ

ްސްޓޭޑިއަްމގަިއް ްބަރާބަރަށް ްއެކަންކަން ްއެބަ ްބާްއަވއިގެްނ މުބާރާތްތައްވެސް

ްކުިރް ްއެކަންަތއްތައް ްގޮސްތިބެގެން ްައޅުަގނުޑމެން ްބަލަންވެްސ ކުޅި

ްޤައުމުަގިއް ްޙާަލތު ްނުރައްކަުލގެ ްކުއްިލ ްއެހެްނވީމާ،  150މަންޒަރުތައްވެްސ.

ްސަރަހައްދެްއގަިއްއިޢުލާ ްއެއިޢުލާންކުރާ ްފަހުގަިއ ންކުރުމަށް

ްގޮތްތަކެްއް ްއުެޅވޭެނ ްތެރޭގައި ްޙުދޫދުގެ ްޭއގެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއް ްމިހާރު ްއެާއއެުކަގއި ްހަަމ ްއަދި އޮންނަންވާނީ.

ްއެންެމް ްހަމައެކަނި ްބަލާއިރުެވސް ްމާއްދާތަކަށް ްފާސްކުރި އަޅުަގނޑުމެން

ްނުވަ ްކުރެޭވްފަރާތަކުން ްއެކަން ްއެކަނި ްފަރާތުން ްވެރިކަންކުރާ  155ތަ

ްއުންމީދުކުރަނީް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްމިއޮތީކީ. ގޮތަކަެށއްނޫން

ޑްރާފްޓިންގްކޮމިޓީންްމިމާއްާދްއެކުެލވިގެންްއަންނައިރުްއަްނނަންވާނެކަމަށްް

ްޭއގެންް ްބާރަްށވެސް ްލިބިގެންވާ ްމަޖިލީހަށްވެސް ްރަްއޔިތުންގެ އެއީ

ްނާ ްއެކަްންއުނިކަމެއް ްފަާރތުން ްވެިރކަންކުރާ ްއަދި ްގޮތުގެަމތިން ންނާނެ

ްއެންމެް ްއޭގެ ްއެުކަގިއ ްއިންސާފުވެރިކަމާ ްއެންެމ ްގޮތެްއވެސް  160ކުރަްއވާނެ
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ްއަންނާނެް ްލިބިެގން ްއެބާރުތައް ްގޮތަކަށް ްކުރެޭވނެ ްއެކަންކަން ފުރިހަމައަށް

ްނިން ްފާްސކޮްށ ްމިބައި ްގެނެިވއްޖިއްޔާމުން ްއެޢިބާރާތްތައް މާލުމަށްްގޮތަކަށް

ްވާނެކަމަށްް ްފުރުޞަތަކަިަށް ްބޮޑު ްވަރަށް ްލިބިގެންދާނެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭް ނޑުމެން ްރައީސް،ްއަުޅގަ ްެދކެން.ްޢިއްޒަތްެތރި އަޅުަގނޑު

ްިއޢުލާންކުރާނީކީް ްހަމައެކަނި ްއައީމަ ްޙާލަތު ްނުރައްކަުލެގ ްުކއްލި  165އެްއކަމަކީ

ްނޫން ްެއަކނި ްމާލޭަގއި ްޙާލަުތްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްނުރަްއކަލުގެ ްކުއްލި ކަމާ،

ްއެހެންވީމާ،ް ްރަެށްއގަިއވެސް. ްއަތޮެޅއްގެ ްޖެހިދާނެކަމަށް އިޢުލާންކުރަން

ްވިސްާނވަަޑއިަގންނަވާނެކަމަްށް ްއެކަްނކަމާމެދުވެސް ްކޮމިޓީން ޑްރާފްޓިންގ

ްއަތޮޅުތަުކގަިއް ްުނވަތަ ްރަށްރަުށގައި ްއެއީ ްއުންމީދުކުރަން. އަޅުަގނޑު

ްދި ްކަމެއް ްވިސްނާެންއެކަހަލަ ްކުރުުމގައި ްއެކަން ްވާނަމަ  170ާމވެއްޖެަކމަށް

ްތެޭރގަިއް ްމިބައިގެ ްއަދި ްއުސޫލުތަކެއް ްގެްނގުޅޭެނ ްނުވަތަ ގޮތަކަށް

އެކުެލވިފަިައެއްްމާޮބޑަކަށްްެނތް.ްއެހެންވީމާ،ްމިބަިއގެްތެެރއަށްްއެަބއިވެްސް

ްދަންނަވަމުން ްވާހަކަ ްއުންމީދުކުރާ ނޑު ްައޅުގަ ްއަންނާނެކަމަށް ްއެކުެލވިގެން

ްޝުކުރިްއާޔް ްދަންނަަވން. ްޝުކުރު ްފުުރޞަތަށް ްދެްއވި އަޅުަގނޑަްށ

 175ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްޙާލަތުެގްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙަަސންް ްނުރައްަކލުގެ ިުއްލި ްކު ްއާދެ، ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްމިމާއްދާއަްްޢަފީފްްވާހަކަެދއްކެވުްނ: ްދިޔައީ ްފާސްނުވެ ްމާއްދާ ްފުރަތަމަ ްހުށަހެޅުނުްމިބާބުގެ ށް

ްފާސްނުވެދިޔައީ.ް ްއިޞްލާޙެްއ ްތެިެރެިެއިްނވެސް އިޞްލާޙުެގ

ްމަްއޗަްށް ްތަޖުރިބާތަކެއްގެ ްހުރި ްކުރެވިފައި ްކުރިން  180އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްޚާއްޞަކޮްށް ްއާެދ، ްޤަބޫލުނުކުރެވިގެން. ްއެގޮތް ްމެންބަރުންނަށް ބިނާވެގެން

ްމާއްދާތަް ްހުރި ްދެން ްމާއްދާއަްށީވތީވެ ްފުރަތަމަ ްފާސްނުވާތީެވްމިބާބުގެ އް

ްއާެދ،ް ްވެދާެނގޮތުެގ، ްކަންތައްތަްއ ްފާްސކޮށްފިއްޔާ ްއެގޮތަށް މިކަންތައްތައް

ްދިމާވެަފިއް ްކަންތައްަތއް ްމާޒީގައި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްތިެބގެން އެފިކުރުަގއި

ްމާއްދާތައްް ްއެހެން ްމިބާބުގެ ްބަލަިއގެން.ްއެހެންނަމަވެސް،ްމިހާރު  185އޮތްގޮތަށް

ްއަ ްމިބާބުގެްފާސްވެފަިއވުމާއެކު ްމައްސަަލެއްއނޫން ްމާބޮޑު ނަޑކަށްވެސް ުޅގަ

ްއިޞްލާޙުަތްއް ްހުށަހެޅުއްިވ ްއެމެންބަރުން ްކުރިްނ ްމާއްދާއަށް ފުރަތަިަމަ
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ްބޭނުންވަނީ،ް ްދަންނަވާލަްނ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންނަމަވެްސ، ގެނައުން.

ްކޮންމެވެްސް ްއެބަޖެހެޭއ ްއަޅުަގނޑުމެން ްގެންނަންވެްސ އެއިޞްލާޙުަތއް

 190ޯތްއެޙާލަތްތަަކީކްބަޔާންކުރަން.ްއާދެ،ްިމގޮތުްންމިނަންބަރަށްްވަރަކަށްްކޮބައި

ްުނވަަތް ްހިނގައިގެން ްހަމަނުޖެހުމެއް ްތެރޭަގިއްދާޚިލީ ްއިޞްލާުޙގެ ގެންނެވި

ްުކއްިލް ްދެޙާލަތުަގއިވެސް ްއެ ްވެއްޖިްއޔާ ްނުރައްކާ ްސަލާމަތަށް ޤައުމީ

ްއިޞް ްމެންބަރުން ްއެ ްއިޢުލާުނކުރެވޭނެކަމަށް ްޙާލަތު ލާުޙްނުރައްކަލުެގ

ްޙާލަތުް ްނުަރއްކަުލގެ ްުކއްލި ްއާެދ،ްިމްދެޙާލަތަކީވެސް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވަނީ.

ްޙާލަތުް ްދެ ްެއ ްއެިެހެންނަމަވެސް، ްޙާލަތު. ްދެ  195އިޢުލާނުކުރަންޖެހިދާނެ

ްސަލާމަތަށްް ްޤައުމީ ްކޮބައިތޯ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެބަޖެހޭ ބަޔާންކުރަން

ްހަމަނުޖެ ްދާޚިލީ ްޮކބައިތޯ ނިޑވަަޅކީ. ްދަ ްހިނގަިއގެްންނުރައްކާާވ ހުމެއް

ްއިޢުލާނުކުރަންޖެހޭނެް ްޙާލަތު ްނުރައްކަލުގެ ްކުްއލި ްގޯސްެވގެން ކަންތައްތައް

ްއެނބުރިް ްައލުން ްމިމާއްދާ ްޔަޤީންކުރަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްއާެދ، ވަގުަތކީ.

ްމިކަމާމެދުް ްކޮމިީޓން ްޑްރާފްްޓކުރާ ްިދޔައީމަ ްކޮމިީޓއަށް  200ޑްރާފްޓްކުރާ

ްމިތަނަށް ްޑްރާްފޓެއް ްރަނގަުޅ ްދެންްްވިސްނަާވ ފޮނުްއވާނެަކިަމަށް.

ްއއ.ެގް ްބޭނުންވަނީ ްފާހަަގކޮށްލަން ްއަުޅަގނޑު ްަރއީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްތަންތަންް ްވިދާޅުވިހެން ްއިބްރާހީމް ްމަޖުދީ ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްމަދުް ްތެރެިެއިން ްނޫން،ްރައްޔިތުންގެ ްރައްޔިތުންނެއް ްމުޅި ްހެދީއަކީ ލޫޓުވާ

ް ްއެހެންނަމަވެސް، ްެއްއްބައެއް. ްިވދާޅުނުވާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި  205ެއ

ްތިބިް ްމަދަދުްލިބިގެން ްފަރާތުން ްކުީރްވެރިކަމުގެ ޙަޤީޤަތަކީ،ްއެކަންތައްަތއް

ްފުލުހުންނާއިް ްނެރުުނ ްކްލޯތުަގއި ްިސވިލިއަން ްޒުވާނުންނާިއ ސުލްޙަވެރި

ްސިފައިންނޭ.ްޝުކުރިްއޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްމިކަމަްށްްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރު ްައޅުަގނޑު ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްޝުކުިރއްާޔ .`210 

ްއެދިް

ނޑުމެންްމިހާރުްމިއޮީތްމިބާބުގައިްއެހެްންްމުޙަްނމަދުްސަލީމްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ފުރުޞަތަކަށްްދަންނަވާލީ،ްއަުޅގަ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމާއްދާ ްމުހިންމު ްއެންމެ ްފާސްކޮށްފައި. ްމާއްދާތަކެއް ހުރިހާ

ް ްވިސްނުމަކަްށްމިއުޅެނީ ްދެވަަނ ްސަބަބުތަކަކާހެދި ކޮންމެެވސް
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ްޤައުީމް ްަޤއުމެްއގެ ްގޮުތގައި ްޤަބޫލުކުރެވޭ ނޑަްށ ްއަުޅގަ  215ދޫކޮށްލައިގެން.

ސަލާމަތަށްްނުރައްކާތެރިވުންްނޫންކަމެއްްމުހިންމުކަމެއްްކުްއލިްނުރައްކަުލެގް

ްސަލާމަތަށްް ްަޤއުީމ ްއެޤައުމެްއގެ ްނެތް. ްއިޢުލާނުކުރާކަށެއް ޙާލަތު

ނުޑްނުރަ ްއަުޅގަ ްކަމަށްވަންާޏ ްއަުތެވއްޖެ ްމުހިންމުކަމެއް އްކާވުންފަދަ

ްހަމަް ްޙާލަތު ްނުރައްކަުލގެ ްކުއްލި ްއެއޮތީ ްއެހިސާުބން ްގޮތުގައި ޤަބޫލުކުރާ

ްރައްޔިތުންެގް ްޤައުމެްއެގ ްއެއްޗަީކވެސް ްއެހުރިހާ  220އިޢުލާނުކުރަންޖެހިފައި.

ްހަމަހިމޭންކަމާ ްއެަޤއުމެްއގެ ްއެބަޔަކު ްސަލާމަތް. އިްޤައުމީ

ނޑުެވގެންދާންޖެހޭް ނޑުފު ްފު ްވެށި ްއޮތް ްދިރިއުެޅން އުފާވެރިކަާމއެްއކޮށް

ވަގުެތއްްއަުތެވއްޖެްކަމަށްވަްނޏާްއެޙާލަތުގައިްކުއްިްލިްނުަރއްކަުލގެްޙާލަތުް

ްނުރައްކާވާފަަދް ްސަލާމަތަށް ްަޤއުމީ ްއެހެްނވީމަ، އިޢުލާނުކުރެވެންޖެހޭނެ.

ްރަީއސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްލިުޔނީ. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމެކޭ  225މިއަުދް،

ްއެހެްން ްމިބާބުގެ ްހުރި ްމިފާސްކުރެވިފައި ްމިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްކުރީގަިއް ްޤަބޫލުކުަރން ްއެބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަލާއިރު މާއްދާތަކަށް

ްނުޖެހޭކަން.ް ްދާކަެށްއ ްއަލުން ްތެެރއިން ްތަޖުރިބާތަކުގެ ްކުިރ އަޅުަގނޑުމެން

ްޤާނޫނު ްމިޢަމަލުކުރާ ްމިހާރު ްައޅުަގނޑުމެން ަވަނ145ްްއަސާސީެގްކުރީަގއި

ްހުރިހާް ްޙާަލތުގަިއ ްނުރަްއކަލުެގ ްުކއްލި ްެވއްޖިްއޔާ ްބުނާގޮުތގަިއ  230މާއްދާ

ކަމެއްްހިފެހެއްޓިދާނެ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްައޅުަގނޑުމެންްމިހާރުްމިއަލަށްްމިް

ްއޭގެްތެެރއިްން ްއަޅުަގނޑުމެންްފާސްކޮށްފިން އުންމީދީްއާޤާނޫނުއަސާީސަގއި

ްަކނޑަ ްއެބަ ްޙުދޫދުތަކެއް ްނުހިފެހެއްޓޭނެްވަކި ްހިފެހެއްޓޭނެ ައޅަން.

ްއެަވގުތެްއގަިއެވްސް ްރައްޔިތުންނަށް ނަޑއަޅަން. ްކަ ްއެބަ ކަންތައްތަެކއް

ނަޑއަޅަން.ްއެކަންކަމަްށް  235ދެމިގެންިްްއޮންނާނެްއަސާީސްޙައްޤުތަކެްއްއެބަްކަ

ްއަނެްއކޮޅުްން ްއެހެންކަމާެއކު، ްޤަބޫލުވެގެން. ްރުހި ްމިތިބީ އަޅުަގނޑުމެން

ްކުް ްދާންޖެހޭއިރުްމިޤައުމުގައ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޙާލަތަށް ްނުރައްަކލުގެ އްލި

ްއޮްތް ްައއިސްފައި ްހަމައަށް ްއަޅުަގނޑުމެންނާ ްއިޞްލާޙު ްފުރަތަމަ މިހާރު

ްނުރައްކާތެރިް ްކާރިޘާއެއް، ްމިޤުދުރަތީ ްހަމައެކަިނ ޑްރާފްޓްަގއި

ްތިންް ްނޫން ްހަނގުރާމަކުރުން ްރާއްޖެއަށް ްބަޔަުކ ްބޭރުގެ  240ބަލިމަޑުކަމެއް،

ް ްނެތް.ްޙާލަތެއް ްއިޢުލާުނކުރާކަށް ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްނުރައްާކ ކުއްލި
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ްމިޤައުމުެގް ްމާހިތި. ްެއއަްށވުރެ ްތާރީޚު ްމިަޤުއމުގެ ްަރއީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްކަންތައްތަަކީކް ްހުރި ްދިމާވެަފއި ްމިޤައުމުގައި ްފުން. ްމާ ްއެއަށްވުރެ ތާރޚު

ްޙާލަތް ްވަިކެވގެންދާފަދަ ްދިވެިހރާއްޖެއިން ްބަެއއް ތައްވެްސްދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްކުރިމަުގގަިއް ްިދވެހިރާއްޖޭެގ ްެއހެންކަމާއެކުަގއި ްކުރިމަތިވި.  245ދިވެހިރާއްޖެއަށް

ްދާޚިލީްމިފަދަްދާޚިލީްހަިަމަނުޖެހުމެއް..ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްސަލާމަތަްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްޤަިައުމީ ްމިޙާލަުތްނުވަތަ ްއަުތވެްއޖިއްޔާ ްކަެމއް ްނުރައްކާވާފަދަ  250ްށް

ނޑުްޤަބޫލުކުރަން.ްޝުކުރިްއޔާ.ްްމުޙަްނމަދުްސަލީމްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްއޮންނަންޖެހޭނެކަމަށްްއަޅުގަ

ް

ްމިއަދުްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްައޅުަގނުޑމެން ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްްްހަކަެދއްެކވުން:އަދުާނންްޙަލީމްްވާ ްާބބުގެ ްޙާލަތުގެ ްނުރައްކަލުގެ ްކުއްލި ްމިގެންދަނީ ވަަނ1ްްވާހަކަދަްއކަމުން

ްރީް ްއޮތުމާެއކީަގއި ްފާސްނުވެ ްކުިރްން-މާއްދާ ްފޮނުވުމުގެ  255ޑްރާފްޓަށް

ްގޮތުންްނުވަަތް ޑްރާފްޓިންގްކޮމިީޓގެްމެންބަރުންނަށްްމަޢުލޫމާތުްއެރުވުމުގެ

ްއެްއޗެއް ްފެންނަ ްދައްކަމުންދާްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްގޮތުްނ ދެންނެވުުމގެ

ނޑުވެ ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްވާހަކަ. ްގޮުތަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ްުކއްިލްްސ ޑްރާްފޓްގަިއ

ް ްކުރުމަށް ްއިޢުލާން ްޙާލަތު ްމިވަނީ.4ްްނުރައްކަލުގެ ްފާހަގަކޮށްފައި ކަމެއް

 260އެއީްޤުދުރަތީްކާރިޘާެއއްްކުިރމަތިވުން،ްއެއީްދެންްވަރަށްްފަހަކަށްްއައިްސް

ްކުރިންްއަޅުަގނޑުމެ ްކާރިޘާއަްށުވރެ ްސުނާމީ ްކަެމއް. ްދުށް ން

ްމިވާހަަކްނުލިޔުނީސް.ް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނަމަ ްލިޔަންޖެހުން މިޤާނޫނުއަސާސީ

ްބޭުރެގް ްޮއވެފައި ްވާހަކަ ްހަނގުރާމައިގެ ްދެން ްވާަހކަ، ހަނގުރާމައިގެ

ްއެނޭގ.ް ްއަޅުަގނޑަށް ްަވއްތަެރއްކަން ްދެ ްމިއީ ްދެން ްއެަބއޮޭވ. ހަމަލާއެއް

ްނުރައް ްއާެދ،ްދެން ްކަމެއް. ްމިކަަހކަލަ ްކުރިމަތިވުން. ްބަލިމަޑުކަެމއް  265ކާތެރި

ޤައުމުގެްތެޭރގައިްހިނގާްހަމަނުޖެހުންތައްްއެކިފަހަރުްއެިކޮގތަށްްހިނގާފަިއް

ްބައެްއް ްއެހެން ްޢިްއޒަތްތެރި ްދެންމެއަކު ްދާިދ ްހިތާމައަކީ، އެބަހުރޭ.

ްކޮ ްހަމަނުޖެހުމަކީ ްވިދާޅުވިފަަދިއން،ްދާޚިލީ ްނުވަަތްމެންބަރުންވެސް ބައިކަން
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ްމީގެް ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކޮބަިއކަން ްނުރައްކާތެރިވުމަކީ ްސަލާމަތަށް ޤައުމީ

ްކަންތައްތަެކްއް ްގިނަ ްވަރަށް ްއެބަހުރި ްމީގެ ްނެތްކަން. ްދަސްވެފަިއ  270ކުރިން

ްބޮޑެިތް ްވަރަށް ްރާވައިގެްނވެސް ްފަރާތުން ްވެިރކަންކުރާ ހިނގާފައި.

ްަރއް ްހިނގުމަށްފަހުގައި ްއެޅިފަިއްހަމަނުޖެހުންތައް ްބޮުލަގއި ޔިތުްނގެ

ްއޭެގކުީރް ްއަދި ްދާއިރުވެސް. ްތާރީޙުތަކަށް ްކުރީެގ ްމީގެ ްއެއީ އެބަހުރި.

ްސަލާމަތްވުމަްށް ްމިކަންތައްތަކުން ްެއހެންވީމާ، ްދާއިރުވެސް. ތާޜީހުތަކަށް

ްސަލާމަތަށްް ްަޤއުީމ ްައއިކަމަށްިވޔަސް ްމިކަން ްސިފަެއްއގަިއ ްކޮންމެ  275އަދި

ް ްގޮތެއް ްޙާލަުތްނުރައްކާތެރިވާފަދަ ްނުަރްއކަލުގެ ްކުއްލި ިދމާވެއްޖީިވއްޔާ

ްސަލާމަތަށްް ްަޤުއމީ ްދެނެގަންނަންވީ ްއަުޅަގނޑުމެން ްއާދެ، ހިންގެންޖެހޭނީ.

ްއެހެންް ްވާހަަކދެއްކި ްދެންމެއަކު ްދާދި ްާއދެ، ްކޮބައިކަން. ނުރައްކާވުަމކީ

ްތަންތަްން ްަބއެއް ްވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން، ްމެންބަރަކުވެްސ ޢިއްޒަތްތެރި

ްވާހަކަތަެކްއްލޫޓުވު ްމިކަހަަލ ްތަޅާލުމާއި، ްހުޅުޖެހުމާއި ްއެންދުމާއި  280މާއި

ްމަުދް ްފާހަގަކުރި.ްވަރަށް ްކުިރކަމަށް ްބަޔަުކްއެކަން ްމަދު ްވަރަށް ދެއްކިއިރު

ްސަލާމަތަށްް ްަޤއުީމ ްނުރައްކާތެރި، ްޤައުމަށް ްއެީއ ްނުކުމެގެން ބަޔަކު

ްވެ ްހަމަނުޖެހުމަކަށް ްދާޚިލީ ްވެދާެނތޯ. ްކަމަކަށް ްމިއީްނުރައްކާތެރި ދާނެތޯ.

ްކުާރް ްނުކުމެ ްމީހުން ްކަމެއް.ްހައެްއކަ ްމިނަިއގަންނަންޖެހޭނެ އަޅުަގނޑުމެން

ްރައްޔިތުްން ްބޭނުމެއްނޫން،ްޤައުުމގެ ްއެކަމެއް ްރަްއޔިތުން ްޤައުމުގެ  285ކަމަކުން

ްހަމަނުޖެހުމަކީ.ް ްދާޚިލީ ްކޮބާތޯ ްދެން ްބޭނުމެއްނޫން. ްހިންާގކަށް އެކަންކަން

ްސަލާމަތަށްހުރި ްޤައުމީ ްއެބަޖެހޭްްކޮބާތޯ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ނުރައްކަލަކީ.

ްއަޅުަގނުޑް ްމާނަކުރަން. ްރަނގަޅަށް ްެއބަޖެހޭ ނޑު ްއަޅުގަ ދެނެގަންނަން.

ްމިތިބަް ްފާސްޮކށްގެން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްހިިިތްހަމަޖެހޭ ްބޮޑަށް ވަރަށް

 290ްބާބު..

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްަވގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްުޝކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުްހައް
 295ްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް
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ްއެްއވަަންްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް ްޙާަލތު، ްނުރައްކަުލގެ ްކުއްލި ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްއަޅުްްމުޙަްނމަދުްރިޔާޟްް ްދިޔުމުން ްފާްސނުވެ ްހަމަގައިުމވެސް ްަކންބޮޑެއްނުވޭ.ްމާއްދާ، ނޑު ްގަ

ވަނަްމާއްދާާއއިްޭއގެް)ށ(5ްްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ްމިމާއްާދްމިޑްރާފްޓްގެްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްުކއްިލް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޙާލަތުެގ، ްނުަރއްކަުލގެ ްކުއްލި ްމުޅި  300އަދި

ްދައުެރްއް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންެގ ްއިޢުލާންކުރުމުން ްޙާލަތު ނުރައްކަލުގެ

ް ްަރއީސް،ްމީގަިއްވަރަށް ްބުނާގޮތުްނ4ްްބޮުޑ،ްޢިްއޒަތްތެރި ވަަންނަންބަރު

ްލިބިގެންވޭ.ް ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުންގެ ްބާުރވެސް ްބާޠިލްކުރުމުގެ އެޤަރާރު

ްކުއްިލް ްަފދައިން ްއެވިދާުޅވި ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްެތރި ްދެންމެ އެހެންވީމާ،

ް ްަޤުއމީ ްއާދެ، ްމާއްދާއަށް، ްއެްއަވނަ ްޙާލަުތގެ  305ސަލާމަތަށްްނުރައްކަލުގެ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްަމއްސަލަެއއްނެްތ ްއަުޅަގނޑުެގވެސް ްގެނައުމަކުން އެބައި

ްއިޢުލާންކުރަނީް ްޙާލަތު ްނުރައްކަުލގެ ްކުއްލި ްއެހެންނަމަވެސް، ރައީސް.

ްމީެގް ްެއނގެން. ްއެބަޖެހޭ ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްޙާލަތެއްަގއިކަން ކޮންކަހަލަ

ްިދވެހި ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުުކރާ ްައޅުަގނޑު ްމެދުވެިރިވްކުރީަގއި ރާއްޖެއަްށ

ްކުއްިލް ްކަންތަކުގަިއވެސް ްމިބޮޑު ްުސނާމީގެ ްކާރިޘާއެއް،  310ޤުދުރަތީ

ނޑުްޤަބޫލުކުރާްގޮތުަގިއް ނުރައްކަލުގެްޙާލަތުްއިޢުލާެންއްނުކުރައްވާ.ްއަުޅގަ

ްބޮޑުްން ްމިއޮތީ ްއިޢުލާންކޮށްފައި ްމިރާއްޖޭގައި ްޙާލަތު ްނުރައްކަުލގެ ކުއްލި

ްމި ްކުރުމަށް. ްހައްޔަރު ްހާލުަގިއްބޮޑުން ްކާރިޘާގައި ްއެނުރަްއކާތެރި ހާރުވެސް

ްހާލުގައިް ްވަރަށް ްނެތި ްހިޔާވަހިކަމެއް ްތިބީ ްރައްޔިތުން ްގިނަ ޖެހުނު

ްމިލޯކަނުް ްއަދި ްސަރުކާރަށް ްދިވެހި ްރަށްރަށުަގިއ.ްމިކަން ްގިނަ  315އަތޮޅުތެރޭގެ

ސަރުކާރަށްްނޭނގޭތީްއަޅުަގނޑުްވަރަށްްކަންބޮޑުވޭ.ްޢިްއޒަްތތެރިްރައީސް،ް

ްްމިޙާލަިަތު ްެއްއސަބަބަކީ ްބޮޑު ްއެންމެ ްއެނގެްންބޭނުންވާ ،12ްއަޅުަގނޑު

ްމިމަޖިލީހުގެ،13ްް ްކޮންަބއެްއކަން ްެއއީ ްީމހުންނާއި ްބޯަޅއުކި ްއަލިފާން ަގއި

ްސިފައިންް ްއެނޭގނެ. ްމެންބަރުންނަށް ްގިނަ ްވަރަްށ ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުން

ްމިރައްޔިތު ްޓެގް ްއެޔުނީފޯމު ްެއުޔނީފޯމާއި ްޔުނީފޯމުގައި،  320ންެގްނިކުމެ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްއެބަހުރި. ްމިހާރުވެސް ްއަތްޕުޅުގައި ްމެންބަރުންގެ މަޖިލީހުގެ

ްލިެޔވިް ްޤާނޫނުައާސސީގަިއ ްމިޙާލަތްތައް ްމިސަބަބުަތކަށްޓަަކިއ، ރައީސް،
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ްކޮންބަޔަކުތޯް ްކާކަށްޯތ، ްއެނގެން. ްއޮްނނަން، ްއެަބއޮވޭ ބަޔާންކޮށްފައި

ްބޮލުފޮތިކޮޅުްއަޅާފައިްކޮންްތަނަކުންތޯްނެރުނީ..

ް325 

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްަވގުތުހަމަވެއްޖެ.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްމަޖިލީހުގެްްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް ްމަޖިލީހުގެ،ްރައްޔިުތންގެ ްދިނީ،ްމިޢިްއޒަތްތެރި ްލާރިއެއްތޯ ްކިހާ

ްއެޙާލަްމުޙަްނމަދުްރިޔާޟްް ްއެހެްނވީމާ، ްއެނގޭނެ. ްެއކަން ްމެންބަރުން ްގިނަ ްތްތަްއްވަރަށް

 330ްތަފްޞީލުކޮށްްއޮތުމަކީ..ްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްވަގުތުހަމަެވއްޖެ.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްކޮންމެހެންްއެނގެންޖެހޭނެްކަމެއް.ްޝުކުިރއްޔާ.ްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް
 335ްމުޙަްނމަދުްރިޔާޟްް

ްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްމެންބަރުްްޝުކުރިއްޔާްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަްތތެރި ްއައްުޑއަތޮުޅގެ ްމެންބަރު. ޢިްއޒަތްތެރި

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަްތތެރި ްހައްދުންމަތީގެ ްވަަޑިއގެންނެތް. ްތާޙިރު، އިބްރާހީމް

ްމޫސާްމަނިކު.

ް340 

ްއަޅުަގނޑުމެްންްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫާސމަނިކުް ްޙަޤީޤަތަީކ، ްރައީސް. ްިޢއްަޒތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ .`ް

ްއިތުބާުރްްން:ވާހަކަެދއްެކވު ްއިޢުލާންކުރުުމގަިއ ްޙާލަތު ްނުރަްއކަލުގެ ްުކއްލި މިވާހަކަދައްާކ

ްހީފުޅުކުރައްވަީން ްބޭފުޅުން ްތާއީދުކުރާ ްސަުރކާރަްށ ގެއްލިފަިއވާތީ.

ްކިޔާފަިއް ްހަމަނުޖެހުމޭ ްދާޚިލީ ްމީހުން ްކަންކަމާިއްނިުކމެއުޅޭ ސިޔާސީގޮތުން

ްތަފާ ްޚިޔާލުތަކަށް ްސަރުކާރުެގ ްކުރާނަމޭ. ްމީހުންނަށްްހައްޔަރު ްތިބި  345ތުވެފައި

ްހައްޔަުރް ްޖެހިލާިއރަށް ްއެއްަކއިިރއަކަށް ްހަމަ ްތިމަންނަމެން ހިތަށްއަރަނީ

ްބަލާއިރު.ް ްއޮތްޮގތަށް ްކަންހިނގާފައި ްދިަޔތަނުން ްމާޒީވެ ްެއއީ ކޮށްފާނެއޭ.

ްމިހިަރް ްިދވެހިރާްއޖޭގެ ްމިއުޅެނީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްދަންނަވާނީ އަޅުަގނުޑ

ްޤާނޫުނއަ ްޕާޓީތަކަށް ްދިވެހިްސިޔާސީ ްނޫނޭ. ްހަދާދޭކަށެއް ސާީސއެއް

ްއެންމެް ްސަލާމަތް ްރަްއޔިތުން ްހެޔޮގޮތުަގއި ްއެހެންވީމާ،  350ރައްޔިތުންނަށޭ.



 14 

ްނެތް.ް ްމައްަސލައެއް ްއެއްވެސް ްހަމަ ްކުރީމާ ްއެކަން ްލިބޭނެގޮތަކަށް ބޮޑަށް

ްދުވަުހް ްކުރީ ްހަމަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްލިޔުނަސް ްއެްއެޗއް ްކޮންމެ އަޅުަގނޑުމެން

ްމަ ްހައްޔަރުކުރަްންދެންނެވިގޮތަށް ްއައިސް ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ނިކުފާނު

ނުޑް ްއަުޅގަ ްކުރާނޭ، ްހައްޔަރު ްފަރާތުން ްއޮްތ ްބާރު ހިތަށްއަރައިފިއްޔާ

ްނަމޫނާް ްދުނިޔޭގެ ްއެހެންނަމަވެސް، ްދެން ްވާހަކަެއއް. ްދަްއކާ  355އަބަދުވެސް

ްދާޚިލީް ްއެްއެޗއްަގއި ްހަދާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްގޮތަށް ޤާނޫނުއަސާސީެއއް

ްލި ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްާޔްހަމަނުޖެހުމޭ ްރަނގަޅު. ްއެންމެ ޔުނަސް

ްއެހެްން ްފިޔަވާ ްަބއިވެރިން ްުނވަތަ ްފިޔަވާ ްސަރުކާުރ ބޭނުންފުޅުވެއްޖެްއޔާ

ްަމއްސަލަެއއްނެތް.ް ްލިޔުނަސް ްހައްޔަރުކުރާނެއޭ ްމީހުން ހުރިހާ

ްމިތައްޔާުރވާްނީވް ްމިއަދުެވސް ްދުނީޔޭގަިއ ްމިތަރައްޤީ  360އަޅުަގނޑުމެން

ްހަ ްދާޚިލީ ްހަޔެއްަކްތަޅާފޮޅުމާއި ްެއންމެ ްދާންތޯއޭ. ްމިތަން މަނުޖެހުމަކަށް

ްސަރުކާުރް ްގޮތަކަށް ްނުޖެހޭނެ ްކުރަން ްކަންކަން ްނިކުމެ ްމަގުމައްޗަށް މީހުން

ްކޮންމެް ްިނމިފައި. ްއެކަން ްެއއޮތީ ްއޮތީމަ ްމިތަުނގައި ްސިސްޓަމެއް ހިންގޭނެ

ްމަްއސަލައެއްނެތް.ް ްެއއްވެސް ްއަޅުަގނުޑގެ ްއޮތަސް ްލިޔެފައި އެްއޗެކޭ

ްފެންްއެހެ ްހޫނު ްމީހުންނަކީ ްހުރިހާ ްމިތިބެނީ ނޑުެމން ްއަުޅގަ  365ންނަމަވެސް،

ްދީފަިއްތިބެނީ.ް ނޑު ްލަ ްމީހުން.ްހައްތަހާވެސް ްތިބޭ ްަވގަްށވެފައި ،33ްއެޅި

ްއެވާހަަކ43ްް ްއަންނަނީކީނޫން.ްހަމަ ްަބދަލުވާތަނެއް ްވެރިކަމެއް އަހަރުވާއިރު

ްޢުމުުރވެސްް ްކިަޔއިގެން ްއެްއޗެކޭ ްކޮންމެސް ދަންމައިގެްންްދައްކާއިރަްށ

ްޙާލަށްް ްތިބި ްަރއްޔިތުްނ ްމައްސަަލއަކީ. ްއެއީ ްބަލަނީ. ްތިބެވޭތޯ އެކަމުަގއި

ްެއއްަޗކާިއް ްލިބެންވާ ްރަްއޔިތުންނަށް ްޢާމްދަނީއާއި ްލިބޭ ްޤައުމަށް  370ބަލާއިރު

ްެއއްެޗްއް ްއެކަމާ ްދެން ްމިއުޅެނީ. ްއެމަްއސަލައިަގއި ްބޮޑު. ްވަރަށް ތަފާތު

ްޙާލަތު ްނުރައްކަުލގެ ްކުއްލި ްތަންުޑްްބުނީމާ ްދޮރު ްގޭޭގ ްކޮށްފައި އިޢުލާން

ްހައްޔަުރް ްމީހުން ްތިބި ްކުރަން ްކަންކަން ްގޮުތން ްިސޔާސީ ްދެން އަޅާފައި

ްހަަމް ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްމައްސަލައަކަްށވަނީ. ްއަންނާތީ ްމިރާއްޖޭގައި ކުރާތަން

 375އެްއވެސްްމައްސަަލއެއްނެތް.ްާދޚިލީްހަމަނުޖެހުންްރައްކާތެރިްކުރުމަށްޓަކަިއް

ްކުރަންވީ ްމިރާއްޖޭެގްއެކަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް، .

ްއެހެންް ްމިރާްއޖޭގެ ްއަދި ްމިޓުއަރިޒަމްާއއި ްއަންނަ ތަރައްޤީވަމުން
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ްނުދައްކަމު.ް ްވާހަަކއެްއ ްެއއްެވސް ްސަލާމަތްކުރުމަްށޓަކައި ވިޔަފާރިތައް

ކިތަންމެބޮޑުްވިޔަފާުރވެރިެއއްްވިޔަްސ،ްކިތަންމެްބޮޑުްޤައުަމށްްޚިދުމަތްކުރާް

 380ޔަްސ،ްސަރުކާރުްުނޤަބޫލުްވެއްޖެްއޔާްުކއްލިްނުރައްކަުލގެްޙާލަުތްމީހެއްްވި

ތެރޭގައިްަހއްޔަރުްކުރާތީްަމްއސަލައަކީ.ްމިހާރުެވސްްމީަގއިްއެބޮތްްއިނގޭތޯް

ްނޭނގެ.ް ްހަނގުރާމަެއއްަކމެއް ްކޮންކަހަލަ ްިމީއ ްވާހަކަ. ހަނގުރާމައެްއގެ

ްކަމެއް، ްހަނގުރާމައެއް ްބަޑި ްކަމެްއ، ްހަނގުރާމަެއއް ނޑި ައވަށްޓެިރްްކަ

ްއުފެދިއްޖެއްާޔް ްހަނގުރާމަެއއް ްޤައުމުގެ ްހަނގުރާމަެއއްކަެމްއ. ޤައުމުތަކާ

ްއެންމެް ްޙަީޤޤަތަކީ ްވިސްނަންވީ ްދެން ްޖެހޭނެއޭ. ްކުރެވެން  385ކޮންޓްރޯލް

ްހަޔެއްކަްމީހުން..

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްަވގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްނުބާއްވަން.ްްރުްމޫާސމަނިކުްހައްުދންމަތީްެމންބަް ްމިތަނުަގިއ ްސަރުކާެރއް ްވަރުެގ ްކޮންޓްރޯލްނުކުރެޭވ  390ްއެމީހުން

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްދަންނަވާނީްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްއަޅުަގނުޑ ްރައީސް. ްޢިއްޒަްތތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްއާދެ،

ްބަހުގެްްއަޅުަގނޑުމެްނަސީމްްއިްބރާހީމްް ްމިބުނާ ްޙާލަތު، ްނުރައްކަުލގެ ްކުއްލި ްމިއުޅެނީީކ ްންނަށް

ްޯގސްެވގެނެްއވެްސްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއޮްތގޮތް ްޑްރާފްޓްގަިއ ްޫނނޭ. ްނޭނގިގެންނެްއވެސް  395މާނަ

ްބޭނުންވާގޮތަްށް ްވެރިްނ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްމިުއެޅނީ ްއަޅުަގނޑުމެން ނޫން.

ްއިނގޭ ްާފސްނުވެގެން ްނުލިޔެވިގެން، ްތާރީޚުގައިްމިމާއްދާ ްދިެވހި ތޯ.

ްސަލާމެތޭް ްަޤުއމީ ްއިޢުލާންކުރިއިރު ްޙާލަތު ްނުރައްކަުލެގ ްކުއްލި މިހާތަނަށް

ްވެރިްން ްެވގެނެްއނޫން. ްނުރަްއކަލެއް ްޭއގެން ްރައްޔިތުންަނކަށް ކީވެްސ

ްލިޔަންީވ،ް ްމީަގއި ްއެހެންވީމާ، ްޙަޤީޤަތަކީ. ްެއީއ ްތަޅާފޮަޅިއގެން.  400ވެރިކަމާއި

ްސަުރކާ ްކުރީމައި ްސުންނާފަތިްބަޢާވާތް ްތަޅާ ްތަންތަން ްއިދިކޮުޅވީމަ ރާިއ

ްޮގވީމާ،ް ްވަގަށް ްދިމާލަށް ްމީހުންނާއި ްވަށްކަންކުރާ ްދަޢުލަތުން ކުރީމާ

ވެރިންގެްއަބުރާްބެހުނީމާ،ްއެީއްކުއްލިްނުރައްކަލޭްލިޔަންވީްއިނގޭތޯ.ްމިީއް

ޙަޤީޤަތަކީ.ްމިއުޅެނީކީްއެްއގޮަތކަށްވެސްްިދވެހިްރައްޔިތުންނަްށްނުރައްކަލެްއް
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ްއެްއެވްސް ްވީ ްރައްޔިތުންނަށް ްވެފައި، ްމާޒީގަިއވެްސ  405ކުރިމަތިވެދާނެތީ

ްދެްން ްހިންގާފަޔެްއ. ްޙާލަތެްއ ްނުރައްކަުލގެ ްުކއްިލ ްނެތް ނުރައްކަލެްއގަިއ

ްސިފައިންނާިއް ްޤައުމުތަކެްއގަިއވެްސ ްހުރިހާ ްދުނިޭޔގެ އަނެއްާކ،

ްނުރަ ްެއކިއެިކ ްއިންްސޓިޓިއުޝަންތަްއޮއވޭ. ްއެކިެއކި އްކާަތްއްފުލުހުންނާއި

ްމިއުޅެނީް ްއެކަމު ްކުރިމަތިލާން. ްފަރާތުން ްޤައުުމގެ ްއެނުރަްއކާތަާކއި އައީމަ

ްކިތަންެމް ްދިމާވާ ްއެމީހުންނަށް ްމީހުން، ްތިބޭ ްވެރިންނަށް  410ސީދާ

ްކަރަށްް ްރައްިޔތުންގެ ްފައްތާފައި ްބޮލަށް ްރަްއޔިތުްނގެ ކުޑަުކޑަކަމެްއވެސް

ްމިމަޖި ްދަންދެން ްމިމާއްދާ ްއެހިސާބަށް ްމިމާއްދާްފައިންއަރަން ލީހުން

ްއަނބުރާނެްއަނބުރާނެްއަނބުރާފައިްެއގޮތަށްިްްފާސްކުރަން.ްޝުކުރިއްާޔ.

ް

ްެއްއވަަންްފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް ްޙާަލތުގެ ްނުރައްކަުލގެ ްކުއްިލ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި  415ްޝުކުރިއްާޔ

ްމާއްދާއަްއިްބރާހީމްްދީދީްވާހަކަެދއްކެުވން: ްއެްއވަަނ ްމިބާބުގެ ްއެއްބަްސްމާއްދާ، ްއަޅުަގނޑުމެްނނަށް ށް

ްމަގުފަހިވެަފިއް ްީމގަިއ ްކުރަން ްވަކިަކންތައްތަކެްއ ްމިުއޅެނީ ނުވެިވގެން

ްވަރަްށް ްވާހަކަފުޅުްނވެސް ްއެދައްކަވާ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ނެތީމަކަމަށް

ްކުްއިލް ްރާއްޖޭގައި ްދިވެހި ްރައީސް، ްޢިއްޒަްތތެރި ްއެނޭގ، ރަނގަޅަށް

ްމާނަ ްޙާލަތު ްދެންމެއަކުްނުރައްކަލުެގ ްަހމަ ްދާދި ްއޮތީ ްއަިއއްސަ  420ކުެރެވމުން

ނޑުމެންެގް ލ.އަތޮޅުެގްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއެވިާދޅުިވްގޮތަށްްހަމަ.ްައޅުގަ

ް ްއޯގަސްޓް ްމަޝްހޫރު ްދިޔަ ްމިފެނިގެން ްފަހުން 12ްއެންމެ ެގ13ްް،

ްސަރުކާާރިއް ްއެގޮތަށް. ްދިޔައީ ްއެފެނިގެން ްބަލައިލާއިރުެވސް ހާދިޘާއަށް

ްބައެްއްްނުރުހިގެން، ްނުުރހިގެން ްގޮާތއި ްކުާރ ްަކންތައްތައް ސަރުކާރުން

ްބަަޔުކް ްކަންތަްއތަކެއް ްމިކަހަލަ ްގޮާވ ްއިސްތިޢުފާއަްށ  425މީސްމީހުންގެ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްޙާލަތަކަށް. ްނުރައްކަލުގެ ްުކއްލި ްެއވީ ްކުރީމަ އެްއވެގެން

ްއެއްެވްސް ްތެރެއިން ްރައްޔިތުންގެ ްދިވެހި ްމީހެއްގެ، ްެއއްެވސް ރައީސް،

ްނެތް.ްބައެ ްލިބިަފކަެއއް ްެގއްލުމެއް ްއެޔަކުން ްމާލަށް ްޖާނަށް ްއގެ

ްފާޅުކުރީމާް ްނުރުުހން ްއެްއވެ ްބަޔަކު ްގިނަ ްަރއްޔިތުންެގ އެހެންނަމަވެސް،

ްވެރިންނަްށް ްގޮްތ. ްއައި ްއެމާނަކުރެވެމުން ްއެީއ ްއިޢުލާން. ްޙާލަތު  430ކުއްލި

ްކަންތައްތަްއް ްހިސާބަށް ްދަތިވާ ްިތބުމަށް ްމަޤާމުގައި އެމީހުންގެ
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ްޭއގެތެރޭަގިއްހި ްޙާލަތަްށ. ްނުަރއްކަުލގެ ްކުއްލި ްއެވަީނ ނގައްޖެކަމަށްވަންޏާ

ްއެހެްން ްއެދަނީ ްޮގވަމުން ްއެހެން ްމީހުން ްބަެއއް ްއިންސާފަކުންތޯ ހަމައިން

ްއަޅުަގނުޑް ްއެހެންވީާމ، ްއެިޮތީ. ްޮގސްފައި ްއެކަން ބަލައިލުމެއްނެތި

ްއަް ްމިީއކީެއއްނޫނޭ ްބޭނުންވަނީ، ްދަންނަވާލަްނ ނޑުމެްނެގްކުރުކޮށްލާފައި  435ުޅގަ

ްއަިދް ްގޮތަކީ. ްއޮންނަންވާެނ ްޙާލަތު ްނުަރއްަކލުގެ ްުކއްލި ރާއްޖޭަގއި

ްޖާާނިއް ްރަްއޔިތުންގެ ްއެހެންކަމުން، ްސަބަަބކީެވސް. އިޢުލާންކުރަންވާނެ

ްގެއްލުްން ްމާލަށް ްޖާނަށް ްބަެއއްެގ ްއަދަދެްއގެ ްގިނަ ނޑަެއޅިގެން ްކަ މާލަށް

ްހައްލުކުރުމަށްޓަ ްއެކަން ްވަންޏާ ްކަމަށް ްހިނގަމުންދާްލިބޭ ްއެކަްނ ކައި

ްއިޢުލާންކުރުމަީކް ްމަސްލަހަތާއެކު ްޙާލަތު ްނުރައްަކލުގެ ްުކއްލި  440ހިސާބެއްަގއި

ްޤަބޫލުކުރަން.ް ްައޅުަގނުޑވެްސ ްރަނގަޅުކަެމއްކަމަށް ްއެންމެ ހަމަ

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް

ްދެްއވިްމިލަދުްނމަޑުލުްއުުތރުުބރީް ްޝުުކރިއްޔާ ްރައީސް. ްއަޅުަގނުޑްްޢިއްޒަތްތެރި ްފުރުޞަތަށް.

ްޑްރާފްޓްގަިއްްމެންަބރުްލުބްނާްުމޙަްނމަދުް ްޙާލަުތ ްނުރަްއކަލުގެ ްކުއްލި ްބޭނުންވަނީ  445ްދަންނަވާލަން

ްއެއްވަަންްޒާހިރުްުޙސަިއންް ްހަމައެކަނި ްމިއޮންނަނީ ްފާސްނުވެަފިއ ްއޮތްގޮތަށް

ްޤާްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢަމަލުކުރަމުންދާ ްމިހާުރ ްމާއްދާގަިއާވއިރުަގއި، 144ްނޫނުއަސާސީގެ

ްޑްރާފްޓްެގް ްބަޔާންކޮށްފަިއާވގޮާތއި ްޙާލަތު ްނުަރއްކަުލގެ ްކުއްލި މާއްދާގައި

ްއަޅުަގނުޑވެްސް ްއެބަހުރި. ްތަފާތުތަކެއް ްއޮްތގޮާތއި ްމާއްދާަގއި އެްއވަނަ

 450ފާހަގަކުރާްގޮތުަގއިްރާއްޭޖގެްދާޚިލީްކަންތަކުގައިޖެހޭްހަމަނުޖެހުމަށްްއެންމެް

ްނުރަ ްކުއްލި ްއިޢުލާންކުރެވެންޖެހޭނީ.ްފުރަތަމަވެސް ްޙާލަތު އްކަުލގެ

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްއެހެްނވީމަ، ްއެބަެއއްނެތް. ްޑްރާފްޓްަގިއ އެހެންނަމަވެސް،

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްމިމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރުންގެވެސް ްހުރިހާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ހީވަނީ

ްޢިއްޒަތްެތިރް ިައޮތްހެން. ްއެބަ ްބޮޑަށް ްަވރަށް ްކަންބޮުޑވުން މެންބަރުންގެ

ްއަ ްރައީސް، ްމިޑްރާފްޓްގެ ްބޭނުންވަނީ ްފާހަގަޮކށްލަން ނޑު  455ަވަނ5ްްުޅގަ

ް ް)ށ(. ްޤަރާރ5ްްުމާއްދާގެ ްިމއޮްނނަނީ ްގައި ް)ށ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްކޮންެމް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއާދެ، ްހުށަހެޅުން. ްމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ

ްާވގޮތަްށް ްޤާނޫުނއަސާީސގައި ްޙާލަތެއް ްނުރަްއކަލުގެ ްކުއްލި އިރެްއގަިއވެސް
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ްއިޢުލާ ްާވނަމަ ްްށ5ްްންކުރަްއވައިފިކަމަށް ް)ށ( ްާމއްދާެގ ވަނަ

ް ްކޮންމ5ްްެޢަމަލުކުރަންއެބަޖެހޭ. ްމިޮއންނަނީ ްަގއި ް)ށ( ްމާއްދާގެ  460ވަަނ

ްއިޢުލާންކުރަްއާވް ްމަޖިލީހުންްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްަރއްޔިތުްނގެ އިރަުކވެސް

ްބަދަލުވެްސް ްއެޔަްށ ްކުެރވިދާނެ. ްއެބާޠިްލވެސް ްގުިޅގެން ޤަރާރާއި

ްމުއްދަތުވެްސްގެނެވި ްއަިދ ްގެެނވިދާނެއޭ. ްއުނިއިތުުރވެްސ ދާނެ.

ކުރުިުކުރެވިދާެނއޭ.ްނުވަތަްމުިޅްޤަރާރުްއެކުަގއިްފާސްކުރުުރންވެސްްއެބޮްތް

ްމަޖިލީހަށްް ްރައްޔިތުންެގ ްޙައްޤެއް ްިމހުރިހާ ްބާޠިލްކުރުންވެސް.  465ނުވަތަ

ްއަޅުަގނޑުމެ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްައޅުަގނުޑ ްންލިބިގެންާވއިރުަގއި

ްޙާލަތުް ްނުރައްކަުލގެ ްކުއްލި ްމިހާރު ކަންބޮޑުާވކަށްނުޖެހެއޭ

ްވިަޔސްް ްކަުމގައި ްއިޢުލާންކުެރވި ްމިފާސްާވގޮތަށް ްދެން މިޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްމަޖިލީހަށްް ްރަްއޔިތުންގެ ްމިހާރު ްކަމެއް ްއެަތށް ްނުކުެރވޭ ްކުރީަގއި އެއީ

ްއަޅު ްވީމާ، ްފާސްވެފައޭ. ްލިބިގެން ްއެބާރު ްމިއޮތީ  470ަގނޑުމެްންކުރެޭވގޮތަށް

ްއެަބް ްޚިޔާުލފުޅުގަިއ ްފާޅުކުރެްއވި ްެމންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ މިޢިއްޒަތްތެރި

ވިދާޅުޭވްުކއްލިްނުރަްއކަލުެގްޙާލަތުްއިޢުލާންކުރަްއވާފައިްަވނީްރަނގަޅަކަްށް

ްނޫނޭ.ްނުވަތަްވަކިްޙާލަތްތަެކްއގައިްއިޢުލާންްކުރަްއވަންްނުޖެހޭނެއޭ.ް

ް

 475ްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ޢިއްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްޝުކުރިއްާޔ.ްމިލަދުްނމަޑުލުްއުުތރުުބރީް
ްމެންަބރުްލުބްނާްުމޙަްނމަދުްޒާިހރުް

ްޙުަސއިންްާވހަކަެދއްކެވުްނ:

ް480 

ްުކއްިލްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްސަލަމާތަްށޓަކައި ްޤައުމީ ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްހަމައެޔާިއއެީކަގއިްްހަކަެދއްެކވުން:އަްޙމަދުްމުިޢއްޒުްވާ ްޖެހިދާނެއޭ. ްއިޢުާލންކުރެވެން ްޙާލަތު ނުރައްކަލުގެ

ްވިސްނާލަންް ްހިނގާފަިއވގޮތަްށެވސް ްކަްނތައްތައް ްމާޒީގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ް 2334ްްއެބަޖެހޭ. ްއޯަގސްޓްމަހުގެ ްއަހަުރގެ ްކުއްލ13ްްިވަނަ ްދުވަހު ވަަނ

ްކުރެވުނު ްއިޢުލާްނ ްޙާލަތު ްމަރުކަޒުްނުރައްކަލުގެ ްމައި ްފުލުހުންގެ  485އިރު

ްސަލާމަތަށްވުެރް ްޤައުމީ ްކުރެވުނީ ްއެކަން ްނެތް. ްގިނަބަެއއް ްއެހާ ދަށުގައި
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ްނުރައްކަލަކުްނވެްސް ްކުރިމަތިވެދާނެ ްވެރިާޔައށް ްޤައުމުގެ ބޮޑަށް

ްކުރިަމުގް ްސިަޔސީ ްކުރިމަުގ ްވެރިާޔގެ ްއިތުރަށް ސަލާމަތްވުމުެގވެސް

ނޑު ްއަުޅގަ ްކުރުމަށްކަމަށް ްޭއެގްްބާއްޖަވެރި ްމިދެންނެވީ، ްމިހެން ދެކެން.

ްސަރުކާރުންް ްޖަލްސާއަށްަފހު ްކެބިނެޓްެގ ްބޭްއިވ ްފަހުން  490ދެދުވަސް

ްރަނގަޅުެވއްޖެކަމަްށް ްޙާލަތު ްމާލޭގެ ްބަޔާުނގަިއ ނެރުއްވާފަިއވާ

ްއޮފީހުންް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ްިމއީ ބަޔާންކުރަްއވާފަިއވާނެ.

ފަހުންްރާއްޭޖގެްއެާތރީޚުގެްފަހުންްނެރުއްވާފަިއވާްޚަބަެރއް.ްއެހެންވީމާ،ްއޭގެ

ްހަމައެއްނެިތް ްއެއްވެްސ ްޤާނޫނީ ްދެމެހެއްޓޭނެ ްޙާލަތު ްނުރަްއކަލުގެ ކުއްލި

ްކުރެއްީވވެްސް ްބަޔާްނ ްއެކަން ްގެންެދވީ. ްކުރިޔަށް  495އެކަން

ްދަންނަވާލަންް ނޑު ްޚަބަރަކުން.ްދެން،ްއަޅުގަ ްއޮފީހުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ް ްމާއްދާއާއ5ްްިބޭނުންވަނީ، ްބޭފުޅުްންްވަނަ ްަބެއއް ގުިޅގެން

ްއެކަމަކުް ްލިބިދޭަކމަށް ްރައްކާތެރިކަން ްބޮޑު ްވަރަށް ވާހަކަދަްއކަަވއިފި

ްރައްޔިތުްނެގް ްފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ، ނޑުމެން ްއަުޅގަ ހަމައެޔާިއއެީކގައި

ްިހނގަމުންްނުދާް ްދައުެރއް ްމަޖިލީހުގެ ްޖަލްސާއެއް،ްރަްއިޔތުންގެ  500މަޖިލީހުގެ

ްމަޖިލީހަ ްވަގުެތްއގަިއވެސް ްހުށަހެޅުމަށް ްޤަރާރު ްމުއްދަތެްއ14ްްށް ދުވަހުގެ

ްކުއްިލް ްތެރޭަގިއެވސް ްމުއްދަތެއްެގ ްއެަފދަ ްއެހެންވީމާ، އެބަނަގާ.

ްއެތަްށް ްހިންަގއިގެން ްނަމުގައި ްސަލާމަތުގެ ްޤައުމީ ްޙާލަތު ނުރައްކަލުގެ

ްތެރެއަްށް ްބިުރވެރިަކމުގެ ްރައްޔިތުންނެއް ްއެަތށް ްހިްނގާ، ްކަމެއް އެތަށް

ްއެ ްލިބޭކަމަކަށްްގެނެވިދާނެ. ްރައްކާތެރިކަެމއް ްމާބޮޑު  505ހެްނވީމާ،

ްޤަބޫލެއްުނކުރެޭވ.ްދެންް ްެއބަބުނޭްކުއްިލ6ްްއަޅުަގނޑަިަށް ްމާއްދާަގއި ވަނަ

ްބައެއްެގް ްއެޤަރާރުން ްނުވަތަ ްޤަރާރު ްއިޢުލާންކުރާ ްޙާލަތު ނުރައްކަލުގެ

ްޞައްޙަކަމާމެދުްނުވަތަ..

ް

 510ްބަރު،ްަވގުތުްހަމަވެއްޖެ.ޢިއްޒަތްތެރިްމެންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްޝުކުރިއްާޔ.ްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް
ްއަްޙމަދުްމުިޢއްޒުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް
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 515ްއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.ްއާދެ،ްުކއްލިްނުރައްކަުލގެްޙާލަތު،ްމިބާބުގެްއެްއވަަންްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް

ނޑުމެންްމިހާރުްމިވަނީްމާއްދާ،ްޑްރާފްޓްްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ގަިއވާްގޮތަށްްފާސްނުވުމުންްއަުޅގަ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްމިފުރުޞަތުގަިއ ްހުޅުވާލެވިަފއި. ްބަޙުސަށް އަޅުަގނޑުމެން

ްލ.އަތޮޅުެގް ްމެންަބރު ްިޢއްޒަތްތެރި ނޑުގެ ްައޅުގަ ްބޭނުންވަނީ، ދަންނަވާލަން

ްވިދާޅު ްދައްކަަވމުން ްވާހަކަފުޅު ްދެންމެ ްނަސީމް ްމެންބަރު ިވްޢިއްޒަތްތެރި

ްއަޅުަގނުޑް ްއޮތީ. ްބައެއް ްއެބަޖެހޭ ނޑު ްއަުޅގަ ްއިތުުރކޮށްލަިއގެން  520ބައެއް

ްއަނެްއް ްއަުޅަގނޑުގެ ްއެަބއި ްވާހަކަިއގެ ްގިަނ ްވަރަށް ދައްކަންހުރި

ްދަންނަވާލަންް ނުޑ ްއަުޅގަ ްދައްަކވައިފި. ްމޫސަެވސް ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްހަދަން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޙާލަތު ްނުރައްކަލުގެ ްކުއްލި މިއުޅެނީްޖެހެނީ

ްވިއްާދް ްދާއިރު ްވެއްޓެމުން ްއެބައިމީހުން ްޖައްބާރުވެރިން، އަނިާޔވެރި

ްއަނެއްް ްދަންނަވާލަންޖެހޭ ްދެން ްބޭނުންކުރަންތޯ. ްގޮތުަގއި  525އަސަެއްއގެ

ްަޤބޫލެއްނުކުރާނެޭއް ްރަްއޔިތުންނެއް ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްއެގޮަތކަށް ވާހަކަައކީ،

ްވިޔަސް ްކަމުަގއި ްިލޔުނު ްމިބާބު ްގޮތަކަށް ނޑުމެންެގްކޮންމެ ްައޅުގަ .

ްއަުޅަގނުޑް ްނިކުންނާނެއޭ. ްހޯދަން ްޙައްޤުތައް ްމީހުންގެ ްއެަބއި ރައްޔިތުން

ްޑްރާފްޓިންގް ްބައްލަވައިގެްނ ްވާނެކަމަށް ްެއހެން ްއެކަންތައްތައް ދަންނަވާނީ

 530ްކޮމިޓީންްމިކަންތައްްކޮށްދެްއުވންްއެދެމޭ.ްޝުކުރިއްޔާ.

ް

ްޢިއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްަވގުުތްޝުކުރިއްޔާ ްކަނޑަެއޅި ްހިސާބުން ްމިހާ ްމެންބަރު، ޒަތްތެރި

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަްތތެރި ްމާޭލގެ ްމުޤައްރިރު، ްކޮމިީޓެގ ްޑްރާފްޓިންގ ހަމަވީ.

ްމިޑްރާފްްޓް ްއަރުަވން ްފުރުޞަތު ނޑު ްައޅުގަ ްއިސްމާޢީލަށް އިބްރާހީމް

ްދަންނަވާލަދެްއވުމަށް،ް ްވިސްނުންފުޅު ްގެްނގުުޅއްިވ  535ކުރެްއވުމުަގއި

ްރިްމެންބަރު.ޢިއްޒަތްތެ

ް

ްހަމަްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްމާއްދާަގިއެވސް ްމި ްަރއީސް، ްްޢިއްޒަތްތެރި

ނުޑްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަުޅގަ ްކުީރަގއިެވސް ްއޮތީ ްިވސްނާފައި ްކޮމިީޓގައި ޑްރާފްޓިންގ

ްއަދަޔާޚިލާފުް ްނެްތ ނަޑއެޅިފަިއ ްކަ ްަކންތައްތައް ްޤާނޫނުތަކުން  540ދެންނެވިހެން

ް ްހެދޭނެގޮތެއްްޤައުމަށް ްޙާއްލަތްތަކެްއަގިއ ްނުރައްާކވެދާނެ ރައްޔިތުންނަށް
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ްފުރުޞަތުް ްކުާރނެ ްމަޝްވަރާތަކެއް ްދިގު ްފިޔަޅު ްއަޅަންޖެހޭ ކުއްލިައކަށް

ްހައްލުކުރުމަށްް ްކަންތައްަތްއ ްަހއްލުިުކުރަންޖެހޭ ްވަގުތަށް ްވަގުތުން ނުލިބި

ްބާްއވަންޖެހޭނެކަ ްމަެގއް ްއެޅުުމގެ ްފިޔަވަޅުަތއް ްކޮމިޓީއަްށްއަޅަންޖެހޭ މަށް

 545ްފެނިވަޑަިއގެންްެއގޮތަށްްެއކަްންކުރަްއވާފައިްއޮތީ.ް

ް

ްކުރިއަށްްގެންަދވާ.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް

ް

ްކުއްިލްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްޭބނުން. ްއެބާބުގެ ްމިދެންނެވީ ްރައީްސ، ްޢިްއޒަތްތެރި ްއާދެ،

ްގޮތުަގއިްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނޫނީްްނުރައްކަލުގެ ްހަމަނުޖެހުމެއް ްދާޚިލީ ްކޮމިޓީން  550ކޮންެމހެން

ްނެްތް ްބަޔާންުކރެވިފައި ްކަންތައްތަްއ ްމިކަހަލަ ްވާހަކަ، ްސަލާމަތުގެ ޤައުމީ

ްހިންގުމަްށް ްމުޢައްސަސާަތއް ްއެހެން ްދަޢުލަތުގެ ްއެކަންަތއްތަަކކީ ސަބަބަކީ

ްހުންނާނެް ްހަމަޖެހިފައި ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ްތެރެއިްނ ްޤާނޫނުތަކުގެ ހެދޭ

ނަޑްށްކަ ންތައްތަްއކަމަށްްބައްލަވާފަިއްއޮތުން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްއަުޅގަ

 555ތަންކޮޅެއްްއުނަދގޫވަނީ.ްދެްންހަމަްހިފިފައިްހުންނަްއާދައަކީްޢިއްޒަތްތެިރް

ްއަޅުަގނުޑް ްދެން ްވިާދޅުެވއްޖެްއޔާ ްނުކުތާއެކޭ ްނިޒާމާބެހޭ މެންބަރަކު

ްޖެހޭނެކަމަށްް ްެމންބަރު ްވާހަކަދައްކާ ްއިށީންނަން.ްްޤަބޫލުކުރަނީ ވަގުތުްނ

ްމިއެކުލެވުުން ްމިބާބުަގިއ ްމިއީ ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ކޮންމެއަކަސް

ްއެފާހަގަކުރަްއާވް ްމިހާރު ްމެންބަރުން ްޢިއްިްޒަތްތެރި ްދެން ވިސްނުމަކީ.

 560ްޚިޔާލުފުޅުތަކަށްްބަލާއިރުްމީަގިއ..

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ްއަުޅގަ ްނުކުތާެއއް. ްނިޒާމާބެހޭ ްގެންާދްްއާދެ، ވާހަކަފުޅުަދއްަކވަމުން

ްމަްއސަލައެއްނޫން.ް ްމާދިގު ްއޮށްާވ، ްއަރުވާފައި ްފުރުޞަތު މެންބަރަށް

ްިތް ްނިންމަާވލެއްވީމަ ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި އެހެންވީމަ،

ްއަރުވަންކަމަށްް ްފުރުޞަތު ްފާހަގަކުރަން ނޑު ްއަޅުގަ ްނުކުތާ  565ނިޒާމާބެހޭ

ްޢިއްޒަ ްމ.އަތޮޅު ްއާދެ، ްޝަފީޤްްއަޅުަގނޑު. ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ތްތެރި

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.

ް
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ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް570 

ްމުޙަްނމަދުް ްމެންަބރު ްްމުލަކަތޮޅު ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ްރައީސަްށ ްމިކަނ33ްްޢިްއޒަތްތެރި ްޮނވެމްބަަރށް

ްމަސަްއކަތްކުރަމުްޝަފީޤްްވާހަަކދެއްެކވުން:ް ްރެއާދުވާލު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިހާުރްނިންމުމަށް ންދާއިރުަގއި

ްދެންް ްއެްއޗެއް ްއޮތް ްބަޙުސްކުރެވިފައި ްެއއަށް ްފާސްނުވެޮގސް މިވޯޓަށްއަހާ

ްއަންަން ްޑްރާފްޓްކުރެިވގެން ްއަލުން ްގެންނަންޖެހޭނީ ްމިތަނަށް އަލުން

ްމުނާސަބުް ްމިއިީކ ްވާހަކަދަްއކަވަންޖެހޭނީ. ްމުޤައްރިރު  575ޑްރާފްޓަކާމެދު

ްަވގުތެއްް ްއަިދްބޭނުންތެރި ްފުރުޞަތުްވަގުެތއްނޫން ްމުަޤއްިރރަށް ްނޫން ވެސް

ްދެއްަވއިގެންްވާހަކަދަްއކާކަެށއް.ްޝުކުރިއްޔާ.

ް

ް

ނޑަްށްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްއަުޅގަ ްފެނިވަަޑިއގަތަްސ ްތިގޮތަށް ްމެންބަަރށް ްއެޢިއްޒަތްތެރި  580އާދެ،

ްދ.އަތޮޅުެގް ްއާެދ، ްއެރުީވ. ްއެފުރުޞަތު ްއަޅުަގނޑު ްނުފެންނާތީ އެގޮތަށް

ްޙަންމަދުްރިޔާޟްްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.މެންބަރުްމު

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް585 

ްމަނިކުފާނަށްްްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް ްީމގެކުީރގަިއ ްނުކުތާއަކީ ްިނޒާމީ ްއަޅުަގނުޑގެ

ްފުރުޞަތުްްމުޙަްނމަދުްރިޔާޟްް ްވާހަކަފުޅުަދއްަކވަްނ ްމުޤައްރިރަށް ްފެނިވަޑަިއގަންނަަވިއގެން

ްފޮނުވާލާފައި.ްް:ވާހަކަެދއްެކވުން ްއެބައޮްތ ްނިމުނީމާ ްަބޙުސްކޮށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ނުދެއްވާ

ްއެވާހަަކް ްކޮށްފަިއއޮތީމަ ްެއކަން ްފެނިވަަޑއިގެން ްމަނިކުފާނަށް އެހެންވީމަ،

 590ްދަންނަވާލީ.

ް

ް

ްއަޅުަގނުޑްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެކަްނ ްދަންނަވާލެވިއްޖެ ނަޑށް ްއަުޅގަ ްދެންމެއަކު އާދެ،

ްއެދެން.ްްކުރިގޮތް. ްނިންމަވާލަެދްއވުން ްވާހަކަފުޅު ްމުޤައްިރރުގެ އެހެންވީމަ،

ނޑުމެންްވާހަކަދެެކވެމުންދިޔައީ.ް  595ްހަމަްއެންމެްމާއްދާއެއްގެްަމްއޗަށްްއަުޅގަ
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ްެއކުލަވާލެްއިވގޮްތްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްކޮމިޓީން ްއެކުލެވިަފއި ްއެާމްއދާ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްމަޖިލީހުގެްްްެކވުން:އިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއް ްމިޢިއްޒަތްތެިރ ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްދެން މިދެންނެވީ.

ްވާހަކައެްއް ްކޮންމެ ްކޮމިޓީގެ ްދެން ްމިފުރުޞަތުގަިއ މެންބަރުން

ްތިއްބެވީ.ްއެހެންވީމަ،ްމިހިސާބުންް ްނޫންހެން ްރޫެޙއްިްަގއި އަުޑއެއްެސވުމުގެ

 600ްކުރުކޮށްލާނަން.ްޝުކުރިްއޔާ.ް

ް

ވަނަްމާއްދ8ްްާގެްޚާއްޞަްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދު .3

އިޞްލާޙުކުރުމަށްްމަޖިލީހުގެްރައީސްްހުށަހަޅުއްވާްމައްސަލަް

ވަނަްމާއްދާގެް)ށ(ްގ61ްްެޚާއްޞަްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދުގެް

 605 ދަށުންްހުށަހެޅުއްވުން.

ް

ްމިްބަޙުސްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރު.ްއާދެ،ްމިހާހިސާބުން އާދެ،ްޝުކުރިްއޔާ

ްްނިންމާ ްމިބާބުގެ ްޙާލަތު، ްނުރައްކަލުގެ ްކުއްލި ްކޮމިޓީއަށް 1ްޑްރާފްޓިންގ

ްއެޖެންޑާެގް ްނިންމާ،ްދެން ްފޮނުވުމަށް ްޑްރާފްޓިންގްކޮމިޓީއަށް ްމާއްދާ ވަނަ

ްދިއުމަްށް ްކުރިައށް ނޑު ްއަުޅގަ ްއަިއޓަމާިއގެން  610ދެންއޮތް

ިެގަންނާނަން.ްއެއީްާޚއްޞަްމަޖިލީހުގެްަގވާއިުދގެް ވަނަްމާއްާދ8ްްއަވަްސވެ

ްޚާްއަޞްއި ްމައްސަލައެއް. ްހުށަހަޅާ ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ ޞްލާޙުކުރުމަށް

ް ްގަާވއިދުގެ ްހުށަހަޅ61ްްާމަޖިލީހުގެ ްދަށުން ް)ށ(ެގ ްމާއްދާެގ ވަނަ

ް ްހުށަހަޅަނީ. ްިމމައްސަލަ ްގޮުތގަިއ ނޮވެމްބަރަށ33ްްްމައްސަލަެއއްެގ

ްގޮތުަގއި.ް ްކަެމްއގެ ްމިކުރަންޖެހޭ ްނިންމުމަށްޓަކައި  615ޤާނޫނުއަސާސީ

ްއަމީންްޢާންމުްމިދަންނަވާލަދެއްވުމަށްްފުަރތަމަްއޮތްބަިއްއަޅުަގނ ުޑްއެދެން

ްވަނަްއައިޓަްމގަިއްއޮތްްގޮތަށްްކުިރއަށްްގެންދިުއމަށްޓަކައި.3ްއެޖެންޑާގެް

ް

ް

ްބަދަުލ33ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްބައެއް ްފެންނަ ްނިންމުމަށްޓަކާ ްޤާނޫނުއަާސސީ  620ޮނވެމްބަރަށް

ް ްއ8ްްަގަާވއިދުެގ ްާމއްދާ ްވަނަ ްއިޞްލާޙުކުުރން. ްގޮތަށް ވަަނ8ްްންނަނިވި
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ްމެންބަރުންގެް ްމަޖިލީހުެގ ްކުރެވޭނީ ްޖަލްސާއެއް ްމަޖިލީހުގެ ް)ހ( މާއްދާގެ

ް ްމަދުވެގެން ް)ށ(25ްްތެރެއިން ްތިބެެގންނެވެ. ްހާޒިރުވެގެން ެމންބަރުން

ްކަމަކަްށް ްެއްއވެސް ްމަޖިލީހުގައި ްނަމަވެސް ްއޮްތ ްއެހެން ް)ހ( މިމާއްދާގެ

ްއަހަންވާނީ ްއެއްބަޔަްށވުެރްްވޯޓަށް ްދެބައިކުޅަ ްމެންބަރުންގެ  625މަޖިލީހުެގ

ްއިތުރަށްްމަިަދުވެގެންްއެއްްެމންބަރަކުްހާޒިރުވެތިބިްަވގުެތްއގަެއވެ.

ް

ް

އާދެ،ްމިއިޞްލާޙުްގެންނަންްފެންނަްސަބަބަކީްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްޑްރާފް ްފަދައިން ްމިމަޖިލީހުެގްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ްކޮމިޓީންވެސް  630ޓިންގ

ްކަންތައްތަްއް ްފާސްކުރުމުެގ ްއެއްޗެހި ްފާސްނުވެގެންާދ ފްލޯރއިން

އަޅުަގނޑުމެންްކުިރއަށްްއެބަްގެންދަންްއެބަޖެހޭ.ްއެހެންވީަމ،ްއިޞްލާޙުތަްއް

ްގެންދަވާިއުރް ްވާހަކަފުޅުދައްަކވަމުން ްމެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވަިއގެން

ްކޯރަމެ ްއެހާބޮޑު ްއެކަންކަްންކޮންމެހެން ްއަޅުަގނޑުމެްނނަށް އްނެތްނަމަވެސް

 635ކުރިއަށްްގެންެދވިދާނެްމިދެންނެވިްގޮތަށްްޑްރާފްޓިންގްކޮމިޓީގެްމަސައްަކްތް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްފަހަރަށް ްބަެއއް ްއެހެންވީމަ، ހިންގަމުންދާއިރުވެސް.

މެންބަރުންނަށްްފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެްހަމަްވާހަކަފުޅުދައްކަަވމުންްގެންދާއިުރް

ްކިރިޔަކިިރާޔްއި ްހަމަ ްމަްއސަލަ ްކޯރަމްގެ ްހުށަހެޅެމުންދާިއރު ޞްލާޙުތައް

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްހުރިހާ ްވޯޓުދެްއވަން ްއެހެންނަމަވެސް، ހިފެހެއްޓިގެންދަނީ.

ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ.ް ްައޅުަގނޑުމެން ްވަަޑއިގަންަނވާކަން  640މެންބަރުންވެސް

ްއަޅުަގނޑުމެންްމިގޮތަށްްިމއިް ޞްލާޙުްގެނައީ.ްއެހެންވީމަ،ްމިސަބަބަށްޓަަކއި

ްވަގުތުްން ްެއއްޗެިހެވސް ްފާސްނުވެގެންދާ ްމިތަނުން ްމިދެންނެވިހެން އޭރުން

ްމިތާނގެް ްމަަސއްކަްތެވސް ްކޮމިޓީގެ ްޑްރާފްޓިްނގ ޑްރާފްޓްކުރެިވގެން

ްފެންނާތީ.ް ްގެންދެވޭެނކަމަށް ްއެކުއެީކަގއި ްހަމަ ްއެމަަސއްކަްތވެސް މަތީގައި

ްމިމާއްދާއަށް ްމިގޮތުން ްއެހެންވީމަ، ްކުރުމަްށްްދެން ްބަޙުްސއެއް ނޑު  645އަުޅގަ

ްއަުރވާފަިއް ްފުރުޞަެތއް ްއަޅުަގނޑު ްބަޙުސްކުރުމަށް ްހުށަހެޅުމަށް މިހުށަހެޅި

ްަވގުެތްއް ްބައިަގއިޑިެއއްހާިއރުގެ ްމިގޮތަށް ްހަމަ ްނިންމާލާނަން. އޭގެފަހުން

ްއަރުވާނީ.ް ްފުރުޞަތު ްއަޅުަގނޑު ްބަޙުސްކުރަން ްމިކަމަށް އަޅުަގނޑު
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ްއަހާ ްވޯޓަށް ްއޮްތގޮތަކީ.ްްއޭގެފަހުން ްވިިިސްނާަފއި ްމިކަން ްމިއީ ނިންމާ.

ް ްކޮންމ33ްްެއެހެންވީމަ، ްއަުރާވނަން ްައޅުަގނޑު ްވަގުތެއް  650މިނެޓްއިރުެގ

ްދެމިނެޓްއިރުެގް ްބޭފުޅަކަށް ްއެދިވަަޑއިގަންަނވާ ްމެންބަރަކަށް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްމެންބަރުް ްިޢއްޒަތްެތރި ްޅ.އަތޮުޅގެ ްނުކުާތއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ވަގުެތއް.

ްއިބްރާހީމް.ޙުސައިންް

ް

 655ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއެބަހުރި.ްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ްމާއްދާތަްއެވސް ްއެނޫން ްއަދި ްމީަގިއ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްބައިގަިޑއިރުްްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ިްާކ ްއަނެއް ްވިދާޅުވެަފއި ްމާއްދާެއއް ްއެންމެ އެހެންވީމަ،

ްހިއެއް ނޑަކަްށ ްއަުޅގަ ްއަވަްސެވގެްންދެއްވީމަކާ ްިމކަން ނުވޭ

ްެއއްިްކޮްށް ްުމޅި ްކިހިނެއްތޯޭއވާނީ ްއެހެްނވީމަ،  660ހިނގައިދާނެހެންނެއް.

ްގަިޑއެއްާހއިރުްވާހަކަަދއްކަން...

ް

ް

ްަގވާއިދަށް.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާެދ، ްފުރަތަމަ ްމިއޮތީ ްއެޖެންާޑކުރެިވފައި ްމިހާރު އާދެ،

ްއެ ްމިގޮތަށްްއިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްވަފާނަންޯތ. ްހަމަ ްމިއޮތީ  665ޖެންޑާކުެރވިފައި

ްދެނ8ްްް ްއަުޅަގނޑުމެން ްފަހުން ްއޭގެ ްެގނެސްފައި ްމިބައި ްމާއްާދގެ ވަނަ

ް ްަގވާއިުދގެ ްދެން ްމިއީ ްއެހެންވީމަ، ްގެންދާގޮތަްށ. ްކުިރއަށް 57ްއޮތްބައި

ްއިތުރުކުރުމަށްް ްމާއްދާެއްއ ްގޮތަށް ްައންނަނިވި ްފަހަތަށް ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްއި ްމިއޮތީ ނުޑްއޮތްބައި ްއަުޅގަ ްނިންމާލާފައި ްމިބައި ްެއހެންވީމަ، ނގޭތޯ.

ްއެހެންެވް ްއޮތީ. ްވިސްނާފައި ނޑު ްއަޅުގަ ްދާންކަމަށް ްބަޔަށް  670އަނެއް

ްިމއަދުް ްެއކަަމކު، ްމިދެބައިކޮށްލެވިފައި. ްއޮތީ އެޖެންޑާަގއިެވސް

ްދެންް ްިވސްނޭތީ ނޑުމެންނަިަށް ްއަުޅގަ ްމިނިންމޭނެކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނޑު ްއަުޅގަ ްމިކަންތަްއްއެގޮތަށް ްއެއީ ްދެން ްގެންދިޔައީ. ްމިކުރިއަށް މެން

ްމެންބަރަށްް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއޮްތޮގތަކީ. ހަމަޖައްސާފައި

ްމިބަޙުސްގަިއް ްމިގޮތުން ްއާދެ، ްހީކުރަން.  675އެނިގވަަޑއިގެންފާނެކަމަށް
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ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްެތރި ްފާދިއްޕޮޅުގެ ްފުރަތަމަ ބައިވެިރވަަޑއިގަންަނވަން

ްނޑުްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ޢަލީއަށްްއަުޅގަهللاްޢަބްދު

ް

ްޤާނޫނުއަސާީސްްهللاްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޢަްބދު ްހިތަށްއަރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްކޯރަްމްްްޢަލީްވާހަކަދެއްެކވުން: ްމަޖިީލހުގެ ްވެފަިއވަނިކޮށް ްދުވަސްޮކޅަކަށް ްމިހާކުޑަ  680ނިމުމަށް

ްމިކަ ްމިހާރު ްމިތަޅުމުގައި ްބެހޭގޮތުން ްބަޙުސްކުރަންޖެހޭނެްދަށްކުރުމާ މަކީ

ްމަސައްކަްތް ްމަޖިލީހުެގ ްރައީސް، ްިޢއްޒަތްެތރި މައްސަލަެއއްބާއޭ.

ްކަންކަމަްށް ްމަޖިލީހުެގ ްމިންވަރާއި ްއެދޭ ްރަްއޔިތުން އަވަްސކުރަން

ޚަރަދުކުރެވޭްމިންވަރާއިްމަޖިލީހުންްނެރެވޭްނަތީޖާއާއިްމިއީްއަޅުަގނޑުމެްން

ް ްޔަޤީނުން ްހަމަ ްކަމެއް ްމަޖިލީހުގެްވިސްނާލަންޖެހޭ ްޢިްއޒަްތތެރި  685އެނގޭ.ްމި

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްތިބިއިރު ްރައްޔިތުން ްއެިދއެދި ްައވަސްވުން މަސައްކަތް

ްަވގުުތް ްމިާތނގައި ްަމއްސަލާަގއި ްޯކރަމެއްގެ ްކޮންެމވެސް އިރުއިރުޮކޅާ

ްބޮުޑް ްވަރަށް ްލިބޭެނ ްރައްޔިތުންނަށް ްއެީއ ހޭދަކުރަންވެއްޖެްއޔާ

ްދެކެ ްައޅުަގނޑު ްރައީސް،ްމާޔޫސްކަމެއްކަމަށް ްޢިއްޒަތްތެިރ ން.

ްކޯރަްމް ްމަިޖލީހުގެ ްމިމަރުހަލާގައި ްދެކޭގޮުތގަިއ ްައޅުަގނުޑ  690އެހެންކަމުން،

ްމިވާހަަކް ްނުފެންނާތީވެ ްބަޙުސްކުރަންޖެހޭނެކަމަކަށް ްބެހޭގޮތުން ދަށްކުރުމާ

ްދަންނަވާލަން.ްޝުކުރިއްޔާްިޢްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްޢިްއޒަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފެިެނިވަޑައިނުގަންނަވާކަަމްށްއާދެ، ްހަމަ ްމެންބަރުންނަށް ތްތެރި

ްތިއީް ްގެްނދެވިދާނެ. ްކުރިއަށް ްހަމަ ްމިޮގތަށްވެސް ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު  695ވަންޏާ

ހަމަްއެއްވެސްްމައްސަަލއެއްްއޮތްކަމެއްނޫން.ްއެހެންނަމަވެްސ،ްކޮންމެވެްސް

ތަަކްށްވަރެްއގެްފުރުޞަތެއްްދިނުމަކީްއަޅުަގނޑަށްްހީވަނީްެއއީްރަނގަޅުްގޮ

ވެދާނެްކަމަށްްއަދިްަގވާއިުދަގއިވެްސްއޮންނަނީްެއގޮތަށްްަކމަށްްފެންނާތީވެް

ްިމދެންނެވިހެންް ްއެހެންނަމަވެސް، ްނިންމީވެސް. ނޑު ްއަުޅގަ އެގޮތަށް

ްދެކޮޅުހައްދަވާެން ްމިއާއި ްޔުނޭނިމަސް، ްމެންބަރުންެގ  700ޢިއްޒަތްތެިެރި

ްބަޙުސްކު ްކޮންމެހެން ްނެތިއްޔާ ްމެންބަރަކު ނޑުްޢިއްޒަތްތެރި ްއަޅުގަ ރާަކށް

ްދެންް ްދަންނަވާފައިްނިންމާލާނީ.ްމީގައި ްވޯޓަކުން ބޭނުމެއްނޫން.ްހަމަްސީދާ
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ްއިޚްލާސްތެރިކަމާއެުކް ްވަރަށް ްހަމަ ްތިފާޅުކުރެްއިވްޚިޔާލަށް ދަންނަވާލަންއޮތީ

ްއިސްމާޢީލަށްް ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ޝުކުރުދަންވަމުން

 705ްން.ްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުްއަުރވަ

ް

ްނުކުތާއެްއްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްދެތިން ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްމިމަްއސަލާގައި ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްވިްސނާވަަޑއިގަތުމަްށްްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކުީރގައި ްޯވޓުދެއްވުުމގެ ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްއަޅުަގނޑުމެން ްޤާނޫނުއަާސސ33ްީދަންނަވާނީ. ނިންމުމަށްްްނޮވެމްބަރަށް

ްމަހެއްް ްފާއިތުވި ްމި ްމަސައްކަތްތަކެއް ްބުރަ ްވަރަްށ ނަޑއަަޅއިގެން  710ޢަޒުމުކަ

ްމިދަނީވެސް.ް ްކުރަމުން ްއަދި ްމިކުރީ ްތެޭރގަިއ ދޮޅުމަހެއްހާދުވަހުގެ

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްވާސިުލވުމަށްޓަކަިއ ނޑުަދނިޑައށް ްއެލަ އެހެންވީމަ،

ް ްކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ްކޮންމެކަމެއް ްޤަބޫލުކުރާތީްކުރެވެންއޮތް ނުޑ އަޅުގަ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްސަބަބު ްތާއީދުކުރެވޭ. ނޑަްށ ްއަޅުގަ މިހުށަހެޅުމަށް

ްއެކަްން ްއޭެގާޒތުގައި ްކަންތައްތަކަކީ ްަކހަލަ ްބައެއް  715ދަންނަވާލާނަން.

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްފުރުޞަތެއް ްއެްއވެސް ްގެނަުއމުގެ ްބަދަލެއް ހިނގާގޮތަށް

ްޭއގެތެރެއި ްކަންަތއްތައް. ްނެތް ްވަގުަތކީ.ްއިންސާނުންނަށް ްއެްއކަެމއް ން

ްއަޅުަގނޑުމެންް ްނިޔަލަށް ްމިހަފްތާގެ ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ްޤަސްދުކޮށްގެްން ނޑައަޅާ ްޢަޒުމުކަ ްނިންމަން ްމަސަްއކަްތ މިޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްމިއޮްތް ްމިދަނީ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްުކރިއަށް ްއަބަދުވެްސްބުނަމުން  720ތިބިކަމަށް

ް ްބަޙުސްކުރެޭވ ްތެރޭގައި 5ްްހަފްތާ ްއަލުންްބާބެއް ްެއހެންމެ ްހަމަ އެބައޮތް.

ްއަޅުަގނޑަްށް ްއެބަހުރި. ްބައިތަކެއްިް ްގެންނަންޖެހޭ ޑްރާފްޓްކޮށްގެން

ްވިސްނޭް ްއެބަ ްމިހާރުވެސް ްބަލައިލާއިރު ްއިޞްލާޙުތަކަށް ހުށަހެޅިފައިހުރި

ް ްއަލުްނ5ްްކުރިއަށްއޮތް ްމާއްދާތަކެއް ްކޮންމެެވސް ްތެރެއިންވެސް ބާބުގެ

ްފޮ ްކޮމިޓީއަށް ްޢިއްޒަތްތެރިްޑްރާފްޓްކުރަން ްޙަޤީޤަތަީކ  725ނުއްވާނެކަމަށް.

ްެއއްެޗިހް ްއިޞްލާޙުަތކާއި ްަވގުތު ްބަޙުސްގެ ްމިތާނަގއި ރައީސް،

ހުށަހަޅައިގެންްބަޙުސްހިނގަމުންދާްވަގުތުްދެންމެްމަނިކުފާނުްތިވިދާޅުވިހެްން

ްކުރިއަށްދޭ.ް ްޖަލްސާ ްގޮތަކަްށވެސް ްނުވާ ްކޯރަމްހަމަވާ ކިރިޔަކިިރޔާ

ްގިނަ ްވަރަށް ްޙާިޒީރްްދާއިރުަގއި ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ފަހަރަށް
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 730ބައްލަވާެލއްވީމަްމަނިކުފާނަށްެވސްްއެހެންްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްވެސްް

ް ްއެ ްޙަޤީޤަތެއް. ްމިއީ ްއެނިގވަޑަިއގަންަނވާނެ ްމިތ57ްްާހަމަ ހަމަކޮށްލަން

ްކޮމިީޓެގް ްޑްރާފްޓްކުރާ ްދިރާސާކޮށް ްތެޭރަގއިވެްސ ްމެންބަރުންގެ ތިއްބަވާ

ްގި ްދަންނަވަންްވަރަށް ްއަޅުަގނޑު ްހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ. ްމެންބަރުން ނަ

ް ްުދވާލަކު ްތެރޭގައި ްމިހަފްތާ ްވާހަަކއަީކ ްއަނެއްާކވެްސ3ްްމިއުޅޭ ޖަލްސާ

ްމިނިންމުމަށްޓަކައި.ް ްޖެހިވަޑަިއގަންނަވާެނއޭ ްބާއްވަވަން  735މަނިކުފާނަށް

ްމާއްދާތައްް ްކޮމިޓީއަްށދާ ްޑްރާފްޓިންގ ްއަނބުރާ އެހެންކަމަށްވަންޏާ

ނޮވެމްބަރުެގ33ްްރާފްޓްކުރުމަށްްކޮމިޓީްއިށީްނނާނީްކޮންްވަގުތުތަކުޯތއޭްްޑް

ްްި ނޑަކަްށްހިއެްއނުވޭްެއްއޗެްއ ކުރީަގއި.ްއެކަންްކޮށްގެންްޫނނިއްޔަާކްއަުޅގަ

ް ްމިއަދު ްއެހެންވީމަ، ްފާސްކުރެވޭނެހެންނެއް. ްމ33ްްިމިތާކު ނޮވެމްބަރަށް

ްބޭނުމީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްފާސްކުރުމަށް ްމިްޤާނޫނުއަސާސީ ްމިގޮތަށް  740ވިއްާޔ

ްއޮތްކަމަކަްށް ްގޮެތއް ްއެއްވެސް ްއެހެން ްހަމަ ްނޫން ބަދަލުކުރުން

ްއަޅުަގނޑުމެންނަްށް ްގެންނަން ްމިބަދަލު ްނުފެނެއޭ. އަޅުަގނަޑކަށް

ނޑަެއޅުނީއޭް ނޑުމެންަނށްްމިއަދުްއެކަ ނޮވެމްބަރަށ33ްްްނުފެންނަންޏާްއަޅުގަ

ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްނުނިމުނަސް މިގެންދާގޮތަށޭްްޤާނޫނުއަސާސީ

ް ްއެހެންނަމަވެސް، ިެކޭނޫން. ްގޯސްގޮތެ ްއެއީވެްސ ްބޭނުމީ.  33ް745ގެންދަން

ްޖެހޭނީް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްިމއަށް ްއޮިތއްޔާ ްރޫޙެއް ްނިންމުމުގެ ނޮވެމްބަރަށް

ްމިބަދަލުްގެންނަން.

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްަވގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް750 

ްކުރެވޭނެހެން.ްްރާީހމްްމާލޭްމެންަބރުްިއބް ްމިކަްނ ްހިއެއްނުވޭ ނޑަަކށް ްއަުޅގަ އެހެންނޫނިއްޔާ

ްޝުކުރިއްޔާް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި  755ްޮނވެމްބަރަށްވެްސ33ްްޝުކުރިއްޔާ
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ްކުރަްންް:ްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން ްހުރިހާކަމެއް ްކުރެވެންއޮތް ްައވަހަށްވެްސްނިންމަން ްއެއަްށވުރެ އަދި

ްއިޞްލާުޙް ްަގވާއިަދށް ްމިއީ ްމިހާރު ްއެކަަމކު، ްާތއީދު. އަޅުަގނޑަށް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްޤަބޫލެއްނުކުރަން. ްއަޅުަގނުޑ ްަވގުތުކަަމކަށް ގެނައުުމގެ

ް ްިނންމަން ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއަޅުގ7ްްަރައީސް، ނޑުމެްންދުވަހަށްވީމަތޯ

ްރައްޔިތުްން ްމިޖެހެނީ. ްމިނިންމަން ްކުރުގަުޅވައިލަން ްބަދަލުކޮށް  760ގަާވއިދު

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްނުނިންމޭނެ ްޤާނޫނުއަސާސީެއއް ްހަރުދަނާ ބޭނުންވާގޮތަކަށް

ދުަވހަށްވީމާްހޯލްސޭކޮށްްޤާނޫނުއަސާސީްހަދާކަށ7ްްްކުރުގަުޅވާލަިއގެންނެތް.ް

ްއެ ްރައްޔިތުން ްއެއްބަެހއްނޫން. ްވެރިަކްންއަޅުަގނޑު ްދިވެހިރާްއޖޭގެ ދޭފަދަ

ްޤާނޫނުއަސާސީެއްއް ްހިމާޔަތްކުރެވޭފަދަ ްޙައްުޤިުތައް ްރައްޔިތުންގެ ހިންގޭފަދަ

ް ްއެއީ ްބޭނުންވަނީ. ނޑުމެން ްއަޅުގަ  765ނޮވެމްބަރަށ33ްްްހަދަން

ްޖަލްސާތަްއް ްފުލުފުލުަގއި ްހަމަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ނުނިމުނުކަމުގައިިވޔަސް

ްީކްއވެގެ ްގެންދަންީވ. ްނުކުރެިވްބާއްަވއިގެްނ ްެއކަން ްހަމައަށް ްިމއަދާ ންތޯ

ްއަޅުަގނަޑކަށްް ްދެން ްމިވަގުތު ްެއހެންވީމާ، ްއޮތީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްބަޙުސްކޮށްގެްން ްދެކެނީ. ނުޑ ްއަުޅގަ ްނަގާލުެމއްކަމަށް ްވަގުުތ ނުފެނޭ،ްމިއީ

ް ްމީެގކުރީަގިއވެސް 7ްްއަނެއްކާ ްބަޙުސްކޮށްގެްނ8ްްދުވަސް  770ދުވަސްވަންދެން

ް ްއެއްވެސްާތކު ްޤާނޫނުއަސާީސްހަމަ ްއިޞްލާުޙކުރަން. ްގަާވއިދު ނުޖެހި

ް ްތާރީޚް ްިއޞްލާޙުކުރަން.7ްްނިންމާދުވަހާއި ްަގާވއިދު ްވީމަ ުދވަހަށްވީމަ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްަދއްކާކަްށ ްެއވާހަކަ ްެއްއޮގތަކަށްވެސް ްނުފެނޭ އަޅުަގނަޑކަށް

ްމެންބަރެއްެގް ްކޮމިޓީެގ ްޑްރާފްޓިންގ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ރައީސް.

ްކޮމިޓީންްްހައިސިއްޔަތުން ްޑްރާފްޓިންގ ްނުދެނެހުރިން  775ައޅުަގނުޑ

ްެއްއވެްސް ްައޅުަގނޑުގެ ްީމގައި ްއައީކީ. ްމީތި ސްޕޮންސަރކޮށްގެންކަެމއް

ްއެހެންކަމުން،ް ްދަންނަވަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްނޯންނާނެކަމަްށ ދައުރެއް

ްޤާނޫނުއަސާސީް ްިމއީ ްކެރިހުރެގެން. ްމިަދންނަވަނީ ްނުފެނެއޭ އަޅުަގނަޑކަށް

ްއެޅޭ ްމާނަކޮށްފާނެ.ްްލަސްކުރުވަން ްބަޔަކު ްހަމަ ފިަޔަވޅެކޭެވސް

ްޤާނޫނުއަސާސީެއްއްް ްރަނގަޅު ްހަރުދަނާ ްނުފެނޭ.  780ކުރުގަުޅވާކަްށވެސް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްލިބިދިނުން ްޤާނޫނުއަސާސީެއއް ްއެދޭފަދަ ރައްޔިތުން

ްުމސާރަނަގަިއގެްން ްރައްޔިތުންގެ ްތިންހަތަރުއަހަރު ބޭނުންވަނީ.
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ްފަންސަީވހާސް ްވިހި ްތިބިއިރުްްއަޅުަގނޑުމެން ްހޯދައިގެން ްމިތަނުން ރުފިޔާ

ްޤާނޫނުއަސާސީް ްއެކަމަކު، ްހާހެއްނުވޭ. ްީމހަކު ްއެްއވެސް އަޅުަގނޑުމެން

 785ދުވަްސްތެރޭަގއިްހޯލްސޭކޮްށްވިސްނާނުާލ7ްްބާބުްކުރިއަްށއޮތްވ5ްްާނަހަދާް

ްއަޅުަގނަޑކަްށް ްހެދޭނީ. ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްކޯއްޗެއްޯތ ްހެދީމަ ތެޅިފޮޅިގެން

ްއެއްގޮތަް ްއެްއވެްސްނުފެނޭ ްގެންނާަކށް. ްއިޞްލާޙެއް ްަގާވއިދަށް ކަށްވެސް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްގޮތަށް ްއޮތް ްގަާވއިދު ްގެންާނަކށް. ްބަދަލެއް ގަާވއިދަށް

ްވިސްނުންތަކެްއް ްކަހަލަ ްކޮންމެވެސް ްހެދީ ްަގވާއިދު ދޮޅުއަހަރުވަންދެން

ްމިހެދިް ްއޮށްވާ ްމިހެން ްމިކަން ްފެންނަނީ. ްައޅުަގނޑަްށ  790ވިސްނާފައިކަމަށް

ްމަނިކުފާނުްހުރި ްބާރެއްދިނީމަ ްހުރިހާ ްމަިނކުފާނަށް ްހަދާ ްއެއްެޗއް ހާ

ބޭނުފުޅުހާގޮތަކަށްްމިޤާނޫނުައސާސީްކުުރގަުޅވާލުގެްފުރުަޞތުްދިނުން.ްމިއީް

ްމީގެކުރީަގިއް ްކަމެއްނޫން. ްޤަބޫލުކުރާ ްައޅުަގނޑުެމން އެްއގޮތަަކވެސް

ނޑުމެންްދައްަކއިފީމު .ްރިޔާސަތަކަްށްޚުދުމުޚުތާރުމީހުންގެްވާހަކަވެްސްއަުޅގަ

ނޑުމެންްބުނެފިން.ްެއކަމަކު،ްިމއަުދް  795ހިތުހުރިގޮތަކަށްްނެހެދޭނެއޭވެްސްއަުޅގަ

ްމިކަްން ްގޮތަކަށް ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްރިޔާސަތުން ްބުނަނީ އަޅުަގނޑުމެން

ްއަޅުަގނަޑކަށްް ްރިޔާސަތަށް ްދޭނަމޭ. ްފުުރޞަތު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ގެންދަން

ްދޭ ްމިފުރުޞަތު ްއެއްގޮތަކަްށވެސް ްރައީސް.ްނުފެނޭ ްޢިއްޒަތްތެރި ކަށް

ްމަނިކުފާނުްމިހާރުވެސް...

ް800 

ްއާދެ،ްްަވގުތުްހަމަެވއްޖެ.ްއިީށނދެވަޑަިއގެންދެްއވާ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއެދޭފަދަްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްރައްޔިުތން ްކަންތައްކުރާކަށް ްބޭނުންކުރައްވަިއެގން ްބާރު ްގިނަ

ްްވުން:ޝަރީފްްވާހަަކދެއްކެް ްހެދުމަށްޓަކައި ނޮވެމްބަރަށ33ްްްޤާނޫނުއަސާސީެއއް

ނޑުމެންްމިްތިބީް..  805ްނުނިމުނުކަމުގައިިވޔަިަސްްައުޅގަ

ް

ްމެންބަރު.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްިޢއްޒަތްެތރި ްއާދެ،ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،ްއިށީނެދވަަޑއިގެންެދއްވާ.

ްފެލިދެއަތޮޅުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޔޫސުފްްނަޢީމް.

ް
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ްއަޅުަގނުޑްްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޔޫސުފްް ްއާދެ، ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ `810 

ްޙަޤީޤަތުގައިް

ނޑަްށްއެނގޭްމިއީްްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ބޭނުމެއްނުވޭްމިްބަޙުސްގައިްބައިވެިރވާކަށް.ްެއއީްއަުޅގަ

ްއެހެންކަމެއްް ްކަންނޭނޭގ ްމާރަނގަޅުީވސް ްމިއަްށވުެރ ްަވގުތުކަން. ،ްގެއްލޭ

ްއާދެ،ް ްކުރިނަމަ. ްކަމެއް ްއެހެން ނުޑމެން ްއަުޅގަ މިވަގުުތގަިއވެސް

ނޑުްފުރުޞަތެްއް  815ބަޙުސްގައިްބަިއވެިރވާންްބޭނުންނުވާހިނދުގަިއވެސްްއަުޅގަ

ްެއީއް ްކޮށްލުމަްށޓަކައި. ްދެސުވާެލއް ްރަީއސާ ްޢިއްޒަތްތެރި މިހޯދާލީ

ް ްމިއޮންނަނީ ްހުށަހެޅިއިރު ްޤާނޫނުއަސ33ްާމިމައްސަލަ ސީްނޮވެމްބަރަށް

ްބަދަުލް ްބައެއް ްފެންނަ ްގެންނަން ްގަާވއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ނިންމުމަށްޓަކައި

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްސުވާލަީކ ނުޑގެ ްއަޅުގަ ްއެހެންިވމަ، ނިންމުމަިަށްޓަކައި.

ްބަދަލުގެެނސްފިކަމަށްވަންޏާް ްމިގޮތަށް ްއޮތީ ްޔަޤީންކަމެއްޯތއޭ ްކިހާ  820ރައީސަށް

ރަތަމަްސުވާލު.ްދެވަަންޮނވެމްބަރަށްްޤާނޫނުއަާސސީްނިމޭނޭއޭ.ްއެއީްފ33ްު

ްރައީސަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްފެންނަނީ ްމި ްބަދަލު. ްބައެއް ްފެންނަ ސުވާލަީކ،

ްދެސުވާލު.ް ްމި ްމިއީ. ްޚިޔާލުތޯ ްބައެއްގެ ްއެހެން ްނޫނީ ފެނިވަޑަިއގެންތޯ

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް825 

ްއަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކޮންމެހެން ްޖަވާބު ްކޮންމެހެން ނުޑ ްއަުޅގަ ްތިސުވާލަށް ރުވާަކްށްއާދެ،

ްތިޢިއްޒަތްތެިރް ްމަޖިލީހުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްކަންނޭނގޭ. ބޭނުމެއްނުވާނެ

ް ްނިންމަވާފައިވަނީ ްވޯޓުދެއްަވިއގެން ްިމ33ްްމެންބަރުން ނޮވެމްބަރަށް

ްަގވާއިުދގަިއް ްވޯޓުދިނުމުެގ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްވާަހަކ. ްނިންމާ ޤާނޫނުއަސާސީ

 830ވޯެޓއްދެޭވކަށެއްްނުެވްސްތަނެއްނުދޭ.ްއެހެންވީމަ،ްއަުޅަގނޑަކަެށއްްެއއަކަށްް

ްކުރެްއިވއްާޔް ްއަމިއްލަފުޅަްށ ްެއސުވާލު ްއެހެންވީމަ، ނެތް.

ްމާޅޮސްމަޑުލުް ްއާދެ، ްފެންނަނީ. ްއަުޅަގނޑަށް މާރަނގަޅުވާނެކަމަށް

ްދެކުނުިުބުރީގެްޢިއްޒަތްތެރިްެމންބަރުްޢަލީްފާއިޒު.

ް

 835ޮނވެމްަބރަށ33ްްްސް.ްްޝުކުިރއްާޔްޢިއްަޒތްތެރިްރައީ`،ްްމާޮޅސްމަޑުލުްދެުކނުިުުބރީްމެްނބަރުް

ްނިންމުމަށްް
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ްހަަމްްޢަލީްފާއިޒުްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްވަރަށް ްއަިދ ްބަިއވެިރވިން. ްައޅުަގނޑުެވސް ްނިންމުމުގައި އެނިންމި

ްމިހެންް ްމަސައްކަތްކުރަމުންމިައއީ.ްއެއީ ްބަިއެވރިވެ އިޚުލާސްތެރިކަމާެއއްކޮށް

ނ ްއަުޅގަ ްޭއގެފަހުން ްޖަލްސާެއއްވެސް ްއެންމެ ްޙާޒިރުނުެވްމިދެންނެވީ ޑު

ްރައީސް،ް ްޢިްއޒަްތތެރި ްއެހެންނަމަވެސް ްނޯންނާނެިެ. ްބޭްއވިފަިއ  840މިތާނގައި

ްއަންނ33ްަ ްޭއގެފަހުން ްމަސައްކަތުަގއި ްނިންމަންކުރާ ދުވަހުްްނޮވެމްބަރަށް

ްމެންބަރުންގެް ްލިޔެޭވގޮތަްށ ްއެއްޗެހިތަެކއް ްއިނދެޖެހޭނެގޮތަަކށް ރައްޔިތުން

ްހި ްިމކަން ްކޮށިކޮށްލަިއގެން ނޑި ްއަޅުަގނަޑކަށްްސިކު ްއެީއކީ ނގާގޮތަްށވުން

ްދެންނެ ްެނތް ްތާއީދުކުރެޭވކަމެކޭ ްއެދޭެންމިހާރު ްއެަރއްިޔތުން ވޭކަށެްއ.

ްކުރުވެއްޖެ.ް ްމިމުއްދަތު ްނިންމުމަށް ްވިސްނުާމއެކު  845ޤާނޫނުއަސާސީެއއް

ްސަރުކާރުންް ްހިނގާފައިމިއޮތީ ްމިހެން ްމިަކން ްރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

3ްަކންްވަރަށްްރަނގަޅަށްްއެނގޭ.ްއެހެންވީމާ،ްމިކަންކުރަންްބޭނުންނުވެގެން

ްތިބެފައި ްދެމިދެމި ްމިހެން ްމިތާގައި ްތެޭރގަިއްްއަހަރުދުވަހު ތިރީހަކަށްދުވަހުގެ

ްޙިއްޞާކޮްށގެްންމި ނުޑވެސް ްއަޅުގަ ްނިންމުން ްނިންމި ްހިފި ނިންމަން

ްހުށަހެޅިގެންދިަޔް ްއެކަމަކު ްނިންމިދާނެކަން. ްެއކަން  850މަސައްކަތްކުރީ

ްއެނިގގެްންްއިޞްލާޙުތަކަށް ްއެަކން ްބެލީމަ ްބަދަލުތަކަށް އަންނަންޖެހޭ

ްހުރަސްތަކެްއް ްހުރި ްއަދިވެސް މިދިޔައީ.ްރަްއޔިތުންްއެދޭގޮތަްށްމިކަންވުމަށް

ްމިއޮތީް ްމިއަދު ްރައީސް،ްސިުކނޑި ްއެހެންވީމަ،ްޢިްއޒަތްތެރި އެބަހުރިކަން.

ނަޑކަށްް މިއަކަްށްވަރަށްްކޮށިވެަފއޭްމިދަންނަވަނީްގައިމުެވސްްމިއަދުްއަުޅގަ

ްބައިވެިރވުމެްއެގް ްބަިއވެިރވާ ނޑު ްއަޅުގަ ްނުހެދޭ. ްވިސްނަެއއް  855ހެޔޮގޮތުަގެއއް

ްނިކަމެތިކަމެްއް ްރައްޔިތުންނަށް ްބަިއެވރިވެގެްނ ްެއކަމެްއގަިއ ގޮތުން

ްމާއްދާއެްއވެްސް ްއެންމެ ްމިޤާޫނނުއަސާސީަގއި ލިބިގެންދާނެގޮތަކަށް

ްނޭދެ ްއަޅުަގނެޑއް ްހަމަގައިމުެވސް ްތިޔަްހިމެނިގެންދާކަށް ނޑު ްއަޅުގަ ން.

ްއެކަަމުކް ްމިދަންނަވަނީ. ްނުރުހުމެކޭނޫން ނޑު ްއަުޅގަ ްއަދިވެސް ބަދަލަށް

ްބޭނުންާވް ްސަރުާކރު ްމެދުވެރިކޮށް ްމަނިކުފާނު ްރައީސް،  860ޢިއްޒަތްތެރި

ްހިންގަްން ްާބރެއް ްމަތީގައި ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްކުުރވުމުަގއި ކަންތައްތަެކއް

ްކުރެ ްއެތިފަހަރަކުންޖަހަން ްބޮލުގައި ްގޮތަްށްނޫނީ ްމައްސަލައެއް ވޭކަހަލަ
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ްޝުކުރިްއާޔް ްފަށައިފި. ްފެންނަން ްމިކަން ްމިހާުރ ނޑަށް ްއަުޅގަ މިއަދު

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް865 

ްއަޅުަގނުޑްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްފުރަްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމައްސަލާަގިއްއެންމެ ްބަދަލުގެަނއުމުެގ ްގަާވއިދަށް ްމި ތަމަވެސް

ފުރަތަމަވެސްްދަންނަވާލަންްޮއތީްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސްްއަރިހުންްސުވާލެްއ.ް

33ްް ްރޫޙ2337ްްާނޮވެމްބަރު ްނިންމުމުގެ ްޤާނޫނުއަސާސީ ށް

ް ްގޮުތގެމަތީން ްޤާނޫނުއަސާީސގަިއވާ ްކުެރވޭކަމެއްޯތއޭ  57ް870އެްއގޮތްާވގޮތުން

ްވަިކގޮތަކަްށްްމެންބަރުންގެ ްމިަގވާއިުދގަިއ ްއަދި ްއޮްނނައިރު ކޯރަމެއް

ްހުށަހަޅައިގެްން ްދެފަހަރެއްގެމަތީން ްމީެގކުރިން ްއެކަން ކޯރަމްއޮވެަފއި

ްނާޒުުކް ްމި ނިޑވަުޅަގއި، ްމިދަ ްހާަލތުގަިއ، ްއޮތް އެކަންނުކުެރވި

ްމުނާސަުބް ްރަނަގޅު ްއެންމެ ްމިއީ ްގެްނނަވަން ްމިކަްނ ނޑިަވޅުަގއި ދަ

ްއަޅުް ްދަންނަވަނީްވަގުތުާބއޭ ްއަރިހުގަިއ ްމަނިިިކުފާނު ްމިސުވާލު ނޑު  875ގަ

ްމިް ްމިދެންނެވީ ްއެހެން ްހިތްދަތިކަމާއެުކގައި. ްހިތާމައާއި ވަރަށް

ް ްިހތްވަރާެއކުަގިއ33ްްޤާނޫނުއަސާސީ ްވަރަށް ްނިންމުމަށްޓަކައި ޮނވެމްބަރަށް

ްއެކަްން ްައޅުަގނޑު ްަޙއިޞިްއޔަތުން ްެއއްމެންބަރެްއގެ މަސައްކަތްކުާރ

ްމީެގްްފާހަގަކުރާތީ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްަދންނަވަން. އެވާހަކަ

ްވަރަށްބޮޑަްށް ނޑުމެންަނށް ްއަުޅގަ ްދެކޭގޮުތގައި ްއަޅުަގނޑު  880ނަތީޖާއަކަށްވާނީ

ްރައީސަްށް ްޢިްއޒަތްތެިރ ްއަުޅަގނޑު ްއެްއކަމެއް ފާހަގަކުރެިވގެންދިޔަ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއަރިހުގައި ްރައީސް ްޢިއްޒަތްެތރި ޙިއްޞާކޮށްލާނަން.

ްަތއްޔާރުކޮށްަފއިާވްްސިޓީއަކުން ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓިންގ ްިމ ދެންނެވިން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްދެއްވާށޭ ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްސޮފްޓްކޮީޕއެއް ޑްރާފްޓްގެ

ްއަވަްސކުރުމާިއް ްގެނައުމަށްޓަަކއި ްއިޞްލާުޙ  885މިމާއްދާތަކަށް

ްވިދާޅުޭވް ްކޮިމޓީން ްޑްރާފްޓިންގ ްވިދާޅުވީ ްމަނިކުާފނު ފަސޭހަކުރުމަށްޓަކައި.

ްވަ ްކާކުތޯ.ްއެއީ ްފަހަތަށްދަނީ ްޓެކްނޮލޮޖީާއއި ްނުރަްއކާތެރިަކމެކޭ. ރަށް

ްއެއްގޮްތާވގޮުތެގް ްހާޑުކޮޕީއަކާ ްއޮތް ްދީފައި ްެއ ްނުރަްއކާވަނީ. ކޮންގޮތެއްތޯ

ްސޮފްޓްްކޮޕީއެއްދިނުމަކީްއެްއެވސްްނުރައްކަލެއްްއަންނާނެކަމެއްނޫންްއެީއކީ.
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ް890 

ްމެންބަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވާހަކަފުުޅްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޢުޟޫޢުގައި ްއޮތް ްހުށަހެޅިފައި ްމިހާރު ރު،

ްކުރިއަްށގެންދަވާ.

ް

ްދެންްއަނެއްކާްައޅުަގނޑުްދަްނނަވާލަންްބޭނުންވަނީްމިކަމާ،...ްކީކޭތޯ.ްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް
 895ްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ްކުރިއަްށގެންދަވާ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްަގވާއިުދްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްއަެނއްނުކުާތއަކީ ްބޭނުންވާ ްފާހަގަކޮްށލަން ްއަޅުަގނުޑ ްދެން

ްއަންނައިރުްްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ނޑުމެްނ ްއަޅުގަ ްހަމައަށް ްވާހަކަާއިއ  900އިޞްލާޙުކުރުމުގެ

ްއޮންނަން ްހަމައެކަނި ްމިހާރު ްމަސަްއކަތަށް ްކޮމިީޓގެ ވާނެކަމަްށްޑްރާފްޓިންގ

ްހުރިް ްޮގސްފައި ްފާސްނުވެ ްމަޖިލީހުން ްމި ްޤަބޫލުކުރެވެީނ އަޅުަގނޑަްށ

ްމީޑިޔާއިްން ްއެތަށްފަހަރަކު ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއެއީ މަސައްކަތްތައް.

ްކޮމިޓީެގް ްޑްރާފްޓިންގ ްކުރިން ްމަހެއްގެ ްއެތަށް ްމީގެ އަުޑއަހައިފީމު

ްނޫސްތަކެް ްއެތަްށ ްތަކުރާރުކޮށް ްނިމިފައޭ ްލިޔެަފިއްމަސައްކަތްތަްއވަނީ  905އްަގއި

ްއޮންނަންވާނީް ްމިހާރު ްޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި ްައޅުަގނޑު ްއެހެންވީމަ، ހުއްޓާ.

ޑްރާފްޓިންގްކޮމިޓީަގއިްހަމައެކަނިްރީޑްރާފްޓަށްްގޮސްފައިވާްމަސައްކަތްަތްއް

ްމިކަްން ްމިހާަލތުގައި ްމިވަގުތު ްނިންމާލުމަށްޓަކައި ްއެކަްނކަން ކަމަށްވަންޏާ

ނޑު ްއަޅުގަ ްމަނިކުފާނުްްބަދަލުކުރުމާމެދު ްެއއްފަހަރު ްއަދިވެސް ދަންނަވަން

 910ްވިސްނާަވޑަިއގަތުމަށްްއިނގޭތޯ.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް

ް

ްމެންބަރުްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްޢިްއޒަްތތެރި ްއަްއޑުއަތޮުޅ ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްޝަްއަްޙމަދުްމުިޢއްޒުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތާއީދުކުރަން.ްއިބްރާހީމް ްައޅުަގނޑު ްވާހަކަފުޅަށް ްދެއްކެިވ ރީފް

ް ްނުފެނޭ ްވަރަްށ5ްްއަޅުަގނަޑކަށް ްޤާނޫުނައސާސީގެ ްތެޭރގައި ދުވަހުގެ

ް ްކޯރަމްދަށްކޮށ5ްްްމުހިންމު ްމަޤްޞަދުގައި ްނިންމުމުގެ  915ބާބެއް

ނޑުްސުވާލުްއުފެދޭް ކުރުގަުޅވާލަިއގެންްމަސައްކަތްްނިންމާކަށް.ްއަދިްއަޅުގަ

ްއިޞްލާޙުތަކަްށްނޮވެމްބަރ33ްަ ްމިގެނެވޭ ްނުނިމިއްޖިއްޔާ ްޤާނޫނުއަާސސީ ށް
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ްިއޞްލާޙުތަކުަގއިް ްހުށަހެޅުއްވި ްަމނިކުފާނު ްެއއީ ޢަމަލުކުރެވޭނެތޯ.

ް ްމަޖިލީހުެގ33ްްމިއޮންނަނީ ްނިންމުމަށްޓަކައި ްޤާނޫނުއަސާސީ ނޮވެމްބަރަށް

ްނުނިމިއްޖިއް ްއެތާރީޚަށް ްބަދަލުތައް. ްބައެއް ްފެންނަ ްގެންނަން  920ާޔްގަާވއިދަށް

ްމިް ްމިދެންނެވީ ްމިހެން ްމަތިވާނީތޯ. ްއަނެްއާކ ްއަދަދު ކޯރަމްގެ

ްެއއްގޮަތކަށްވެްސް ްމި ްނުފެނޭ ްއަޅުަގނަޑކަށް ފާސްވެއްޖެކަުމގަިއެވއްޖިއްޔާ.

ްވަރަށްް ްފާުޅކުަރންޖެހޭ ްހިތާމައާެއކު ްވަރަށް ްހަމަ ްބާއްވާކަެށއް. މިހެން

ްރައީސުލްޖުމްހޫރި ްމަޖިލިސް، ްވަޒީރުްނެގ ްބާބުތައް، ްބާބު.ްމުހިންމު އްާޔގެ

ްމިީއް ްދެއްވީ. ްމުއްދަެތްއ ްކުރު ްވަރަށް ްހުށަހަޅަން ްއިޞްލާޙު  925މިބާބުތަކަށް

ްޤަބޫލެއްނުކުރެޭވ.ް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްދިޔަަކމެއްކަމަކަށް ްނިޔަތެްއގައި ރަނގަޅު

ޮނވެމްބަރަށްްކޮންމެގޮތަކަްށވެސްްޤާނޫނުއަސާސީްނިންމުުމގެްނިޔަުތގަިއ33ްް

ްަކންތައް ްރާވަިއގެން ްގުިޅގެން ްއެކަމާމެދުްބަޔަކު ްމިވަީނ. ްހިންގާފައި ތަކެއް

ްމަޖިލީހަށްް ްޚާްއޞަ ްރައްޔިތުްނގެ ްމިއުޅެނީ ްހިތާމަކުރަންޖެހޭ.ްމިއަދު ވަރަށް

ްކަންތައްތަްއް ްގޮތަކަްށ ްމެދުވެރިެވގެންފަދަ ްހާލަތު  930ކުއްލިނުރަްއކަލުގެ

ްލިޔުމެއްް ްމުހިންމު ްޤާނޫނުއަސާސީފަދަ ްއަޅުަގނުޑމެން ްމިއީ މިގެންދަނީ.

ްނިންމުމަށްޓަކަިއްނިންމުމަށްޓަކަ ްކަންތައްތައް ްއަދާކުރަންޖެހޭނެ، އި

ްަޤބޫލެއްނުކުރެޭވް ނޑެްއ ްއަުޅގަ ްގޮްތކަމަކަށް މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެ

ްއަދިެވްސް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކަމެއްުކރާކަށެއް. އަވަްސއަާރގަނެގެން

ްގެންެނިވް ްރާއްެޖއަށް ްގޮތުަގއި ްެއކްސްޕާޓެްއގެ ްއިސްލާމީ  935އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ސަރްހާޝިމްްކަމާލީްދެއްވިްއޮޕީނިއަްނގެްކޮޕީެއްއވެްސްނުލިބޭ.ްއަދިްޕްރޮފެ

ްކޮޕީއެްއވެްސް ްނޯޓެްއެގ ްއެްއވެސް ްތައްާޔރުކުރެްއވި ްޝްމައިޒާ ޕްރޮފެސަރ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްބަލާފައި ްއެއްަޗކަށްވެސް ްމިހުރިހާ ްއެހެންވީމަ، ނުލިބޭ.

ްހިތާމަކުރަ ްވަރަށް ްއެހެންވީމަ، ްނިންމަންޖެހޭނީ. ްކަމެއް ްވަރަށްްހުރިހާ ން.

ްމުހިންމުް ްބާބުގެ ްމި ްހުރިހާ ްމެންބަރުންނަށް  940ކުރުގަުޅވާލަިއގެން

ް ްނުދެއްވާ ްފުރުޞަެތއް ްއެކަީށގެންވާ ްވިސްނުމަށް 33ްމާއްދާތަކާމެދު

ްރިޔާސަތުްން ްނިޔަތުަގިއ ްނިންމުމުގެ ްމިސައްކަްތ ނޮވެމްބަރަށް

ްމަސައްކަތްކުަރއްވާތީ.ްޝުކުިރއްޔާ.

ް
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ްމެންބަރުންްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެތިން ްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރު.  945އާދެ،ްޝުކުރިްއޔާ

ްގެންދާވާހަަކް ްކުރުަގޅުވާަލއިގެްނ ނޑު ްައޅުގަ ވާހަކަފުޅުދަްއކެިވއިުރވެސް

ް ްނިންމަވާފައިވަނީ ްމަޖިލީހުން ްިމ33ްްވިދާޅުވާތީ.ްިޢއްޒަތްތެރި ނޮވެމްބަރަށް

ްކޯ ްމިދަނީ ްހުށަހެޅިގެން ްމި ްމިހާރު ރަމްދަށްކުރުމުެގްނިންމުމަށް.

ްއަންނަް ްކުރުގަޅުވާުލމަށް ްމަޖިލީހުގެ ްދަށްކުުރމަކުން ްކޯރަމް މައްސަލަެއއް.

ްރުންކުރުޮކށްލެވޭމަކަެށްއް ްނުވަތަ ްއޮތްަކމަކަށް ްބަދަލެއް  950އެްއވެސް

ްޢިއްޒަތްެތިރް ްއެީއ ްއެްއގޮތަކަްށވެސް. ްހަމަ ްނުިވސްނޭ އަޅުަގނަޑކަށް

ްދައްކަް ްވާހަަކފުޅު ްމެންބަރުން ްވާަހކަފުުޅްމަޖިލީހުގައި ްގެންަދވާއިުރ، ވަމުން

ް ްވޯޓަށްއަހާއިރު ްިނމުނީމަ ްގެންަދވާފައި 93ްްދައްކަވަމުން 85ްމެންބަރުން،

ްވޯަޓށްްނަގަނީ.ްއެކަމަކުް މެންބަރުންްކިރިޔ57ްްާމެންބަރުންްތިއްބަވައިގެން

ްފާޚާނާއަށްް ްމިތަނުން ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެިރ  955ހަމަނުވެގެން

ްއައިސްފަިއްނުކުމެވަަޑއިނުގެންެނވިގެ ްމަދެއްކޮެށއްޫނން ްތިއްބަވާތަން ްނވެްސ

ްއަޅުަގނަޑްށްް ްއޮްތކަމަށް ްމައްސަލައެއް ްމީގަިއ ްއެހެންވީމަ، ހުރީކީ.

ްގެަނއީ.ް ްހަމައަށް ްމެންބަރުންނާ ްޢިްއޒަތްތެރި ނޑު ްއަޅުގަ ނުފެންނާތީ

ނޑެއްނޫން.ް އެކަމަކުްތިްިޢއްޒަތްތެރިްމެްނބަރުންްގޮތެއްްނިންމަވާނީ.ްައޅުގަ

ްދެންްޢިއްޒަތް ްނިމުނީ. ްނިންމެވީމަ ްގޮތެއް ްހަމަ ްމެންބަރުން  960ތެރި

ް ްމިހާރު 3ްްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ްއެތަްށދުވަހެއް، 6ްއަހަރާއި

ްއެްއކުރެިވގެންދާތާ.ް ްދިޔައީްާޚއްޞަްމަޖިލިސް ްގިނަެވގެން މަސްދުވަހަށްވުރެ

ްކަމެއްކަންް ްވިސްނާލަންޖެހޭނެ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްމިކަމަކީެވސް އެހެންވީމަ،

ްދަންނަވާލަމުންްއަޅުަގނޑު ްމިވާހަކަ ްދެން ްހަންދާންކުރަންޖެހޭނެ. މެން

ްރިޔާޟްް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީގެ  965ނިލަންދެއަތޮޅު

ްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތު.

ް

ްމެންބަރުންްްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް ްވަރަށްގިަނ ްމިމަޖިލީހުގައި ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްވާހަަކދެއްެކވުން:މުޙަންް ްރިޔާޟް 8ްާވހަކަދައްާކގޮތުންްއަުޅަގނޑުްިމހުރީްވަރަށްްކަންބޮުޑވެފައި.ްަގވާއިުދގެްމަދު

ްއޮްތް ްހުށަހަޅާފައި ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްގެންނަން ްމާއްދާއަށް  970ވަނަ

ްެއއްސަބަބަށްވުެރް ްާތއީދުކުެރވޭ. ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްގެންނަން އިޞްލާޙު
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ް ްސަބަބުތަކެއްހުރީމަ. ްދޮޅުމަހެއްހާްގިނަ ްމިީވ ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްިއޞްލާޙުކުރުމަށ33ްްްދުވަސްތެރޭަގއި ްޤާނޫނުއަސާސީ ނޮވެްމބަރަށް

އަޅުަގނޑުމެންްކުރިްބުރަްަމސައްކަުތގަިއްމިމަޖިލިސްްގިަންދުވަސްތަުކަގއިް

ް ްގަޑިޖެހިގެން ްއޮންނަނީ 15ްްފެށިފައި ްއަދ23ްްިނުވަތަ ްފަހުން.  975މިނެްޓ

ްފެށިފަ ްެއދުވަސްތަުކގަިއްއިންޓަވަލްފަހުން ްކިހާއިރަކުތޯ. ްއޮންނަނީ އި

ްކޯރަމްް ްމަޖިލީހުގެ ްމިވާހަކަދަްއކަނީ ްަގޑީަގއި ްއިންަޓވަލް އަޅުަގނޑުމެން

ްބަޙުސްކުރެޭވއިުރް ްފްލޯރގައި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްިމއަދު ކުޑަކުރަްނވީއޭ.

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްކުުރގަުޅވަިއގެން ްކީްއވެތޯ. ްމިވާަހކަދައްކަީނ އަޅުަގނޑުމެން

ްއަޅުަގނޑުމެްންހަދާނެކަ ްހަދަން ްޤާނޫނުއަސާސީ ްކުރުގަުޅވަިއގެން  980މެއްނެތޭ.

ޮނވެމްބަރަށްްޤާނޫނުއަސާސ33ްްީޮނވެމްބަރަށްްވާަހަކދައްކާފައި.33ްްމިއޮތީް

ްހުރިް ްދެން ްޯވޓުދީފަިއ ްމިތާގައި ްައޅުަގނޑުެމން އިޞްލާޙުކުރަން

ްޤާނޫ ްއެީއ ްކޯރަމްކަމަްށވެއްިޖއްޔާމުްނ ްމިމަޖިލީހުގެ ްެއއީ ނީްހުރަސްތަކަކީ

ްެގނެސްގެންެވްސް ްއިޞްލާޙު ްއެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ އަދަދުކަމަށްެވއްޖިއްޔާމުން

ްއެްއހަފްތާތެރޭގަިއް ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއަދު ްއެބަޖެހޭ.  985މިކަންކުރަން

ް ްއަދި ްނިންމަން 5ްްޤާނޫނުއަސާސީ ބާބަށްވިަޔްސ13ްްބާބަށްވިަޔސް،

ްއެކަ ްބާބު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްބާބަކީ. ްމުހިންމުނޫން ނިޯތްކޮބައިތޯ

ްއެނގިފަިއވަީން ްމުހިންމުކަން ްބާބު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މުހިންމީ.

ްބާބެްއް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްައޅުަގނޑުެމންނަށް ވަކިބަަޔކަށް.

ްއަސާސީް ްމާމުހިންމު ްއެއަށްވުރެ ނޑުެމންނަށް ްއަޅުގަ  990މުހިންމެއްނޫން.

ޅާފައިްތިބިްޙައްޤުތަުކގެްބާބު.ްއަސާސީްަޙއްޤުތަުކގެްބާބަށްްއިޞްލާޙުްހުށަހަ

ްތިބިް ްހުށަހަޅާފައި ްއިޞްލާޙު ްބާބަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ މީހުންނާއި،

ްމެންބަރުންނަށްް ްމަޖިލީހުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްބަލައިލީމަ ްމިތަފާތު މީހުންނާ

ްމިވާހަަކްތަކުރާރުކޮށްް ްބާބަކީ.ްއެހެންނަމަވެސް ްމުހިންމު އެނގޭނެ.ްކޮަބއިތޯ

ްރަ ްޢިއްަޒތްތެރި ްނެތިން ްމިމާއްާދްއަޅުަގނޑު ނޑު ްއަުޅގަ  995އީސް.

ްރ.އަތޮުޅް ްހުށަހެޅިން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްފެނޭ. ނޑަށް ްއަުޅގަ އިޞްލާޙުކުރަން

ްގަވާއިުދެގް ްތާއީދުކުިރން ްހުށަހަޅައިގެން ްވަޙީދު ްޢަލީ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްރޭަގިއް ނުޑ ްއަުޅގަ ނޑާލަން. ްކަ ްމެންބަރު"ވެސް ް"ޢިްއޒަތްތެރި މާއްދާއަކަށް
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ްކަްލކިޔުލޭޝަނެ ްކުޑަުކޑަ ނޑަކަށް ްގާްތގަ ްހަދާލިއިރުަގއި ޖަލްާސެގ17ްްްއ

ްކަމަީކް ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަޑާލަން. ްމެންބަރު" ް"ޢިްއޒަތްތެިރ ްދިަޔއޭ  1000ވަގުތު

ްކޮްން ްވޯޓެއް. ްއެްއކޮޅަށްޭދ ްރައްޔިތުންނާ ްއަޅުަގނޑުމެްނ މިމަޖިލީހުގައި

ް"ިޢްއޒަތްތެރި"ވެްސް ްއެހެންވީމަ، ްމިތާއޮްނނާނީ. ޢިއްޒަތްތެރިކަމެއްޯތ

ނޑާލަން ްހުށަހެޅިްްކަ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެދެން. ނޑު އަުޅގަ

ްމިދެންނެވީް ްއެހެންވީަމ، ްީކއްވެތޯ. ްފާސްނުވީ. ްއެކަަމކު ތާއީދުވެްސކުރި.

ްއެއްޮކޅަްށް ްރަްއޔިތުިުންނާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިމަޖިލީހުގައި  1005ތަކުރާރުކޮށް

ް"ޢިއްޒަތްެތިރް ްވޯޓެޭކ ްއެްއކޮޅަށްދޭ ްރަްއޔިތުންނާ ްމިތަޅުމުގަިއ ވަކާލާތުކޮްށ

ްމެން ްމަނިކުފާނ33ްްުބަރަކީ".ްޤާނޫނުއަސާސީ ނޮވެމްބަރަށްްއިޞްލާޙުކުަރން

ް ްމި ނޑާާލށޭ. ްކަ ްމީގެކުރިނ8ްްް"ޢިއްޒަތްތެރި"ވެސް ްމާއްދާ ވަނަ

ްމިހާލަތުް ްއާެދ، ްވޯޓުނުެދއްވީ. ްކީްއވެތޯ ްހުށަހެޅުނީ. ކިތައްފަހަރުތޯ

ް ްމިތާަގއި ނޑުމެން ްައޅުގަ ްޖެހުނީވެސް  1010ނޮވެމްބަރަްށ33ްްމިގެންނަން

ްޢިއްޒަތްތެރިްޤާނޫނުއަ ްމިއީީކ ްވޯޓުދިނީމަ. ްމިތާ ްއިޞްލާުޙކުުރމަށް ސާސީ

ްރައީސްްއަިމއްލަފުޅަށްްފެނިވަަޑއިގެންްކުަރްއވާކަމެއްނޫން.ް

ް

ްފާދިއްޕޮޅުެގްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވަގުތުހަަމވެއްޖެ. ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްެތރި ްުޝކުރިްއޔާ އާދެ،

ްއިބްރާ ްޙުސައިން ްމެންބަރު ްއިބްރާހީމަށްްޢިއްޒަތްތެރި ްޙުސައިން  1015ހީމް.

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްދަންަނވާލާނަން ނޑު ްއަުޅގަ ްކުރިްނ ފުރުޞަތުއެރުވުމުެގ

ްހުށަހަޅުއްާވް ްމެންބަރުން ްިޢއްޒަތްތެރި ްފްލޯރގައި ްމަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް

ްދައްކަވަމުްން ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރުން ްޢިއްަޒތްތެރި ްއަދި އިޞްލާޙުތަކަށާއި

ްގެންދެވުމަށް ްއަޅުަގނުޑްްގެންދަވާ ްފުރުޞަތަށް ައރުވަމުންގެންދާ

ްެއހެންމިދެންނެވީް ްދަންނަވާލަން. ްވާހަކަ ްކުރުަގޅުވާުނލާނެ  1020އެްއގޮތަކަްށވެސް

ްވާހަކަ.ް ްގެްނދާނެ ްގެންދިޔަގޮތަށް ްޢަމަލުކުަރމުން މީގެކުރީަގިއވެސް

ްއަދަުދް ްބޭއްވުުމގެ ްޖަލްސާތައް ްމަޖިލީހުގެ އެހެންނަމަވެސް

ްއަ ްމެންބަރަށްްގިނަކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ްޢިްއޒަްތތެރި ްދަންނަވާލަމުން ުޅަގނޑު

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްވާހަކަފުޅަިއގެންްކުރިއަށްްވަަޑިއގެންދެއްާވ.

ް1025 
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ްހުށަހެޅުމަށްްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ްހުށަހެޅުްއވި ްމަނިކުފާނު ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްހިތުްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހަމަ ްބަެއްއްއަޅުަގނޑު ްއެހެންަނމަވެސް ްތާއީދުކުރަން. ެގއަިޑން

ނުޑެގް ްއަުޅގަ ްުސވާލެްއ ްއުފެދޭ ްިހތްޕުޅުގައި ްމެންބަރުންގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ްމުނާސަބު.ް ްއެންމެ ްމިވަގުތުތޯއޭ ްމިއީ ްއާދެ، ްއުފެދުނު. ހިތުގަިއވެސް

ްއިޞްލާަޙީކް ްިމ ްަވގުތުނޫންނަމަވެސް ްމުނާސަބު ްއެންމެ  1030އެހެންނަމަވެސް،

ްގެންނަންޖެ ްއާދެ،ްހަމަ ްެދކެން. ނޑު ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙެއްކަމަށް ހޭނެ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްޚިޔާެލްއވެްސ ްއަޅުަގނުޑގެ ްެދކޭގޮުތަގއި އަޅުަގނޑު

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްދެޭކގޮުތގަިއ ްައޅުަގނޑު ްމިފުރުޞަތުގައި. ދަންނަވާލާނަން

ްެއް ްގެއަށް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްމާކުރިން ްވަނީ ްމަނިކުފާނު މެންބަރުންނާ

 1035ފޮނުއްވާދެއްވާފަިއ.ްއަޅުަގނޑުމެންްއެްއިޞްލާޙުަތްއްްހުށަހެޅޭްއިޞްލާޙުތައް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ، ްލިބިފައި. ްވަނީ ްފުރުޞަތުެވސް ކިޔާލާނެ

ްއިޞްލާެޙްއް ްއެ ްމަޖިލީހަށް ްމި ްމިތަނަށް، ްފުރަތަމަ ދަންނަވާނީ

ްބޭފުޅަކަްށް ްހުަށހަޅާ ްއެ ްމީހަކާއި،ްމިދެންނެވީ ްާތއީދުކުރާ ްއެ ހުށަހެޅުމާއެކު

އަދިްތާއީދުކުާރްބޭފުޅަކަށްްފުރުޞަތުްދެއްވުމަށްފަހުްވޯޓަށްްްފުރުޞަތުދެއްވާ

ްއެއީް ްއެއްސެުވމަށްފަހު. ްވޯޓަށް ްޑްރާފްޓަށް ްއޭގެފަހުަގިއ ްދެން  1040އެއްެސވުމޭ.

ްދެންް ްމިއީ. ްދެންނެވުެމްއ ްދަންނަވާ ްއަުޅަގނޑު ްވިސްނާފައި މިހާލަތަށް

ްފޮުނވާލަްއވަންވީ ްބަޙުސަށް ްއެްއޗެއް ްފާސްނުވާ ްދެން ނޫންތޯޭއ.ްއޭގެފަހުަގއި

ް ްމިކަން ްހަަމ33ްްއޭރަށޭ ްއެހެންނޫނިއްޔާ ްއެއީ ްނިންމޭނީ. ޮނވެމްބަރަށް

ްބައިަވުރް ްއެަތށް ްއެތަށް ްމިއަށް ްހުޅުވާލާފައި ްބަޙުސަށް ހުށަހަޅާއިރަށް

ްވާހަަކފުޅުދައްަކވަްން ްބައިވެރިެވަވޑަިއގެން ްބަޙުސްގަިއ ްއެބަ  1045ބޭފުޅުންނެއް

ްމިހެ ްމިކަން ްއެހެްނީވމަ، ންގެންދަވާކަމަށްވަންާޏްއެދިަވޑަިއގަންނަވާ.

ް ްމިކަން ްހިއެއްުނވޭ ްނިންމެވޭނެހެން.33ްްއަޅުަގނަޑކަށް ނޮވެމްބަރަށް

ްފުރަތަމަވެސްް ްމިދަންނަވާހެން ްހުށަހަޅަން ްައޅުަގނޑު އެހެންވީމަ،

ްވާހަކަފުުޅް ްއެބޭފުަޅކު ްދިފާޢުގައި ްހުށަހެޅުއްވުުމގެ ްއެ ހުށަހެޅުމަށްފަހު

ްދެއްް ްއެބަ ްފުރުޞަެތއް ްއެއަްށްދެއްކެވުމަށްަޓކައި ްދެން  1050ވަމު.

ްެއް ްދެން ްައއްސަވަްނީވއޭ. ްވޯޓަށް ްދެން ތާއީދުކުރެްއވުމަށްފަހު

ްއެވެްސް ްައއްަސވާ، ްވޯޓަށް ްޑްރާފްަޓށް ފާސްނުވެއްޖެނަމަ
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ްމިކަމެއްނުވާެން ްއެނޫންގޮތަކަްށ ްދާންވީ. ްބަޙުސަްށ ފާސްނުވެއްޖެނަމައޭ

ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްޝުކުރިއްާޔ. ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއިނގޭތޯ

 1055ދ.އަތޮޅުްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟްްއެެދއްެކވިްވާަހކަފުަޅށްްއަޅުަގނުޑް

هللاްތާއީދުކުރަން.ްއާދެ،ް"ޢިްއޒަތް"ްވަނީްހަމައެކަނި،ްކީރިތިްޤުރުއާނުަގއިް

"ިޢއްޒަތް"ްވަީންްو هللا ا لعزة و لر سو لو و للوو هنين ވަޙީކުަރއްވަނީ

ް ްމުޢުމިނުންނަهللاހަމައެކަނި ްރަސޫާލއަށާއި، ްއެހެންވީމަ،ްއަާށއި، ްއާދެ، ށޭ.

ްކޮންމެހެންްމިތާނގައިްމިއީެވސް...

ް1060 

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްަވގުތުހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްކިޔާލަްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ްމިހެން ްޢިއްޒަތްތެރި ްޢިއްޒަތްތެރި، ްޢިއްޒަތްތެރި، ްވަގުެތކޭ ްދިގުވާ

ްކިޔާލާތިބުންވެސް.ްއާދެ،ްުޝުކރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްް:އިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން

ް1065 

ްިއޞްލާޙުތަކެްއްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްމި ްަގވާއިދަށް ްމިއަދު ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްއެބައޮތް.ްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެޖެންޑާކުރަްއާވފައި ްމިއަދު ްރަީއސް ްޢިއްޒަތްތެރި ގެންނަން

ްހުށަހެޅިްއަޅުަގނ ްގެންނަން ްއިޞްލާޙު ްމި ްމިގަާވއިދަށް ްމީެގކުރިންވެސް ޑު

ނޑުްިމއަްށް ފަހަރުތަކުގަިއވެސްްައޅުަގނޑުްމިއަށްްތާއީދުކުރިން.ްއަދިްއަުޅގަ

ްއެަބް ްަވރަށްބޮޑަށް ްރަީއސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްުނކުރިޔަްސެވސް ްމިވަގުތު  1070ތާއީދު

ް ްމި ްއ33ްަމަސައްކަތްކުަރއްވާ ްއެއީ ްނިންމަން. ޅުަގނޑުމެްންނޮވެމްބަރަށް

ްމިއަދުް ްދެން ްގުޅިގެން. ްފާސްކުރުމަކާ ްއޮތް ްފާސްކޮށްފައި މަޖިލީހުން

ްވިދާުޅވިހެންް ްވާހަކަފުޅުގައި ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެިރ ދ.އަތޮޅުގެ

ްމިއަދަށްް ްމިައދުން ްމިކަން ްއަަވސްކުރުމަށްޓަކައި ްމިކަން އަޅުަގނޑުމެން

ްމި ނުޑވެސް ްއަުޅގަ ްބޭނުންވެއްޖެކަމަށްވަްނޏާވެސް ްތާއީދުްކުރަން ްހަމަ  1075ައށް

ްރައީސްެގް ްިޢއްޒަތްެތރި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަެވސް މިކަންކުރަން.

ްހިފަހައްޓަދޭންވީް ްކޯރަމް ްމި ްއަނެއްާކވެސް ްބޭނުންަވނީ ްއަހާލަން އަރިއަހުން

ްމިތަނަށްް ްކޮންމެދުވަހަކު ްމިދަންނަވަނީ ްއަޅުަގނޑުެމންނޭ އަޅުަގނޑުމެންތޯ.

ް ނޑުމެނ57ްްއައިސް ްއަުޅގަ ްމިތިބެނީ.ްްހަމަކޮްށގެން ްނުނިކުމެިވގެން ބޭރަށް
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ްއަނެއްކާެވްސް ްވަޑައިނުގަންނަވާ. ްމެންބަރުން ްވަޑައިނުގަންނަވާ  1080މިތަނަށް

ްތިއުޅުްއވަނީ.ް ްދެއްވަންތޯޭއ ްފުރުޞަތެއް ްއިތުރު އެބޭފުޅުންނަށް

ްއަޅުަގނޑުމެންނަްށް ްބުރަެއއް ްއިތުރު ްލައްވާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ އަނެއްާކވެސް

ްމި ްއެހެންވީމަ، ްވަރަށްބޮޑަްށްޖައްސަންތޯއޭ. ްދޭތެޭރ ްކަންތައްތަކާ ހިރަ

ނޑުމެންްގަާވއިދުްއިޞްލާުޙް ވިސްނަވަންޖެހޭނެްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް.ްއަުޅގަ

 1085ނުކުރާކަށެއްނޫޅެން.ްމިަގވާއިދުްމިއޮތްގޮތަށްްބާްއވާފައިްޢިްއޒަްތތެރިްރައީސްް

ްމިތިބީް ްމިހާރު ްައޅުަގނޑުމެން ްެގންދެވިޔަސް ްމަޖިލިސް ކޮންމެގޮތަކަށް

ްއަނަގއި ްއެީއ ްނުބުނެ. ްނިންމަނ33ްްްން ްމިަކން ނޮވެމްބަރަށް

ްތިއުޅުްއވަނީް ްމާބުރަކޮްށ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށްވުރެ މަސައްކަތްކުަރއްވާީތވެ.

ްމިތަނަށްް ްމަސައްކަތްކުަރއްވަމުްނެވސް ްދިމާއެްއަގިއ ްއެތަށް އެތަށް

ް ްއަުޅަގނޑުމެން ްއެހެންވީމަ، ްއެަބދެއްވާ. ްަވގުތުތަކެްއ  33ް1090ވަރަށްގިނަ

ްއިޞްލާޙަާކއިްނޮވެމްބަރަ ްިމގެންނަ ްަގވާއިދަށް ްނިންމަންވެގެން ްމިކަން ށް

ނޑުމެްންވިސްނަންޖެހޭް ްއަުޅގަ ްެއއީ ްމަްއސަލަތައް ްނުކުންނަ ްދެން ގުިޅގެން

ްމިީއް ްވާނީ. ްލަސްޯތ ްއަވަސްތޯވާީނ، ްމިަކންމުން ްސަބަބުިުން ްމީގެ ކަމެއް.

ްގެންނަވާ ްމިތަނަްށ ްމިމައްސަލަ ްމައްސަަލތަކެއް، ްމިކަހަލަ ފަިއްކުރިންވެސް

ްއަނބުރާް ްމިކަން ްފޮނުވީމަ ްރައީސަށް ްޢިއްޒަތްެތރި ްއަނބުރާ  1095އަލުން

ގެންގޮސްަފއިވަނީ.ްެއއީްމެންބަރުންގެްރޫޙްްހުރިގޮތުން.ްއެހެންވީމަ،ްމިއަދުް

ްއަިައްަސވާނެ.ް ްމިއަދު ްމަނިކުފާނު ްޯވޓަކަށް ްމިމައްސަާލގައި އަނެއްކާ

ްއެ ްހެދިގެން ްމިކަމާ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިއަދު ްއގަިޑއިުރްފާސްނުވީމަ

ްބަޙުސެއްް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްއެހެންޫނނިއްޔާ ްމިދިޔައީ. ގެއްިލގެން

ްހުިރް ްފޮނުވާފައި ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓިންގ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ  1100މިތަނަށް

ްބާބެްއް ްއެއް ްކޮންމެވެްސ ްއެއްމަްއސަލައަށް، ްކޮންމެވެސް މައްސަލަތަކުން

ްވާހަކަދެކެވު ްއަޅުަގނުޑމެން ްއެއަށް ްޔަޤީނުންވެްސްގެނެސްގެން ްހަމަ ނުނަމަ

ްއަޅުަގނަޑކަްށް ްއެހެންވީމަ، ްދިޔައިސް. ްއެކަންކުެރިވެގން އެްއގަިޑއިރުތެރޭ

ނުފެނޭްމިކަންްއަވަްސކުރުމަށްޓަކައިްޤާނޫނުައސާސީްއިޞްާލޙުކުރުމަށްޓަކަިއް

ްދެންް ްގެންނާކަްށވެސް. ްުނގެންނާކަށްެވސް، ްއިޞްލާޙު  1105ގަާވއިދަށް

ްވޯޓުދޭ ްައޅުަގނޑުމެން ްެއވަުގުތްއެނގިދާނެތާ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެދެން ގޮެތއް.
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ްފާސްކުރަންޏާް ްބޭފުޅުންވެސް ްއެހެން ނޑު ްއަޅުގަ ްދޭނަން. ފެނުނުގޮތަކަށް

ްއަޅުަގނުޑވެސްްވޯޓުދޭނަން.

ް

ްމާލެއަތޮުޅެގްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްާޔ  1110ވަގުތުހަމަެވއްޖެ.

ްޙްމަދުްދީދީ.ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމާރިޔާްއަ

ް

ްއަޅުަގނުޑްްމާލެއަޮތޅުްމެްނބަރުްާމރިޔާް ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްއަޅުަގނޑުމެްންްއަްޙމަދުްދީދީްާވހަކަެދއްކެުވން: ްބޭނުންވަނީ ްފާހަގަކޮށްލަން ްފުރަތަމަވެސް އެންމެ

 1115މާްބެހޭގޮތުންްވަނަްމާއްދާއަށްކަން.ްެއއީްކޯރަމްްތިރިކުރ8ްުމިވާހަކަދައްކަނީް

ްމީހެއް.ް ްތާއީދުކުރާ ްތިރިކުރުމަށް ްކޯރަމް ނޑަކީ ްއަުޅގަ ްމާއްދާއެްއކަން. އޮތް

ްާވހަކަދެކެިވގެްން ްބާބުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްިޔތުންގެ ްމަޖިލީހުގައި ްމި އަދި

ްކޯރަމްް ްމަޖިލީހުގަިއވެސް ްރައްޔިތުންގެ ްާވނީ ނޑު ްއަުޅގަ ދިޔައިރުެވސް

ްވޯޓު ްއެޮގތަށް ްއެއްބަްސވެ ްދެކެީންތިރިކުރަން ްައޅުަގނޑު ވެސްދީފައި.

ްއަބަދުވެްސް ްއެަވގުތަީކ ްެގންނަންވެއްޖެނަމަ ްއިޞްލާެޙއް  1120ރަނގަޅު

ްރަނގަުޅްއިޞްލާޙެއް.ް ްމިއީ ްދެކޭގޮުތގައި ްއަޅުަގނޑު މުނާސަބުވަގުތުކަމަށް.

ް ނަޑއަޅަިއގެން ްކަ ްމިތިބީ ްޤާނޫނުއަސާސ33ްްީއަޅުަގނޑުމެން ނޮވެމްބަރަށް

ް ްއެއްަކންތައް ްކުރެވޭނެ ްއަޅުަގނުޑްނިންމަން ްހަމަގައިމުެވސް ކަން

ްކުރީަގިއވެްސް ްމިމަޖިލީހުގަިއ ްެއއީ ްތިރިުކރުމަކީ. ްކޯރަމް ފާހަގަކުރަން

ްފާޚާނާއަށްވެްސް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްފަދައިން ްފާހަގަކުރައްވާަފއިާވ  1125މެންބަރަކު

ްގެންދަނީ.ް ްމަސައްކަތްކުރަުމން ްމިހާރުވެސް ްތިބެގެން ްމިތާ ނުދެވިފައި

ްމިތަނަށް ްދެކެނީ ްމިތަނަށްްްއަޅުަގނޑު ްއަދި ްނޭދި ްވަންނަން އަމިއްލައަށް

ްމަަސއްކަތްކުާރވެްސް ްވަރަށް ްއަޅުަގނަޑކީ ްބޭރުކުރުމަށް ްމީހުން ނާންނަ

ްއެމީހުންް ްއެހެްނީވމަ، ްއެގޮތަށް. ްތާއީުދެވސްކުރަން ްއަޅުަގނޑު މީހެއް.

ްިމކަ ްބަހައްޓައިގެން ްކޮންމެހެން ްކުެރވިދާނެކަމަށްެވްސ ނުޑްންތައް  1130އަުޅގަ

ނޑަށްްފެންނަނީްއެކަހަލަްގޮތަކަށްްކިރިޔާެވްސްޤަބޫލުނުކުރާްހާ ލުގައިްއަުޅގަ

ްއަޅުަގނޑަީކް ްއޮތްނަަމ ްވާން ްތެރޭގަިއވެސް ްގަާވއިުދެގ ްގޮތެއް ްއޮތް ވެވެން

ްޤަބޫލުވެްސް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެކަމަށް ްމީހެއް. ްހުންނާނެ ްތާއީދުކޮްށގެން އެގޮތަށް
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ްތިރި ްކޯރަމް ްބޭނުންވަނީ ްަދންނަވާލަން ްއަޅުަގނޑު ްދެން ކުރިޭއްކުރަން.

ްވަަޑއިގެްން ްބޭފުުޅން ްބޭނުންވާ ްވަަޑިއަގންނަވަން ްމިތަނަށް  1135ކިޔާފައި

ްހަމަް ްައބަދުވެސް ްހުރަހެއްނާަޅއޭ. ްއެކަމެއް ްަބިއވެރިވުމަކަްށ ބަޙުސްގަިައި

ހުރިހާްމެންބަރުންނަށްވެސްްމިތާްމެންބަރުންގެްގޮތުގައިްތިްއބަވާކަމަށްވާނަަމް

ްބައިވެިރވަަޑއިގެ ްބަޙުްސގަިއވެްސ ްވޯުޓވެްސްވަަޑއިގެން ންެނވޭނެޭއ،

ނޑުް ްއަުޅގަ ްދިގުުނޮކށް ްވާހަަކ ްއަޅުަގނުޑ ްއެހެންކަމާއެުކ ދެއްވޭެނއޭ.

ްއިށީންނާނަން.ް ނުޑ ްއަުޅގަ ްދަންނަވަމުން، ްވާަހކަ ްތާއީދުކުާރ  1140މިއިޞްލާޙަށް

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް،ްދެްއވިްފުރުޞަތަށް.ް

ް

ްޢިްއޒަްވަީޒރުންްމަޖިލީުހގެްެމންަބރުް ްޝުިުކުރިްއޔާ ްސުވާލަީކ ްރައީސް. ނޮވެމްބަރަްށ33ްްތްތެރި

ްނިންމޭނެތޯް

ްބާއްަވްންްމުޙަްނމަދުްަނޝީދުް ްޖަލްސާތައް ްތިރިކޮށްގެން ްކޯރަމް ްތިރިކޮށްގެން.  1145ްކޯރަމް

ްހިސާބުްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްައޅުަގނޑުމެްނ ްއެހެންނަމަވެސް، ފަސޭހަވެދާނެ.

އަަތށްްއަދިްނުލިބިްްހަދާލާިާކަމަށްވަންޏާމުްބައެއްްބާބުތައްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ

އެބަހުރި.ްއެބާބުތަްއްފޮނުްއވާފައިވެްސްދެްއވާނެްކަންނޭނގެްދެތިންްދުވަްސް

ްއަިދް ްހުށަހަަޅންވެސް. ްއިޞްލާޙު ްބާބަކަށް ްއެއިްނ ްމަދުވެގެްނވެސް އެންމެ

ްމަޖިލީހަށްް ްހިނގާފައި ްނުރަސްމީތަކެއް ްހުށަހެޅުމަށްފަހު  1150އިޞްލާޙު

ް ްއެބައ5ްޮމިއަންނަނީ. ްއަދި ްނާންނަ.ްބާބެއްވަރު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ތް

ް ްމިއޮތީ ްބާކީ ްއިޞްލާޙުަތްއ5ްްމިހާރު ްމިދެންނެިވ ްއެިެހެންވީމަ، ދުަވސް.

ްއެބަހުރިް ްއަންނަން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްާބބު ްބައެއް ްއަދި ފޮނުވާފައި

ްމިރައީސްެގް ްައދި ްކަންނޭނގެ ްއިްއޔެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބާބުތަކެއް. މުހިންމު

 1155ސްމީްބައިްނިމުނީ.ްއެހެންވީަމ،ްައޅުަގނުޑގެްބާބާއިްަވޒީރުންެގްބާބުެގްނުރަް

ސުވާލަކީްައޅުަގނޑުމެންްހިސާބުްހަދާލާކަމަށްވަންޏާްއަންނަންހުރިްބާބުތައްް

ް ްލިބިފައި ްލިޭބނެތޯއޭ. ްއަތަށް ްފުރުޞަުތ3ްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ިަސް ދުވަ

ްހުރިހާކަމެއްް ްއައިސް ްމަޖިލީހަށް ްއަދި ްލިބިިިފަިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްރީ ްފެިެއިލްާވްޑްރާ-ނިމިގެން ްނިމިގެން ްމަސައްކަތެއް ްހުރިހާ ފްޓިންގާއިއ

ް ްކަމެއް ްމިހުރިހާ ްއަިއސް ްގޮސްަފިއ ްއަނބުރާ  1160ނޮވެމްބަރަށ33ްްްމާއްދާތައް
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ް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކޮންމެހެން ްނުނިމޭކަމަށްވަންޏާ 33ްނިމޭނެތޯއޭ.

ްކިޔާނެް ްކޮންެމހެން ްބަދަލެޭކ ްގެންނަ ްނިންމުމަށްޓަކައި ނޮވެމްބަިަރަށް

ްއަ ްއެކަމަުކ،ްކަމެއްނެތް. ްލަސްކުރާކަށް. ްނުވޭ ްބޭނުމެއް ނުޑވެްސ ުޅގަ

ް ްގެންާދކަށްވެސް. ްކުރުގަުޅވާލާފައި ްނުިުކުރަން ްތާއީެދއް 3ްއަޅުަގނުޑވެސް

ް ްޕްރެޝަރ ްދުވަހުެގ 3ްްއަހަރު ްތެޭރގަިއ، ްތެރޭަގިއ5ްްދުވަސް  1165ދުަވސް

ްހަމަް ްހީވަނީ ްއަޅުަގނޑަްށ ްނުކުރެވޭނެ. ްހަޖަމެްއ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ްޤާނޫ ްމާމުހިންމުހެންްރަނގަޅު ނޑިވަުޅަގިއ ްމިދަ ްހެދުން ނުއަާސސީެއްއ

ްުދވާުލް ްރެޔާއި ްހަމަ ްއެހެންނަމަވެސް، ްބަޙުސްކުެރިވގެން. ރަނގަޅަށް

ްމިީއް ްއަުޅަގނޑުެވސް ްތާއީދު. ނޑުެވސް ްައޅުގަ ްހަމަ މަސައްކަތްކުރަްނވެސް

ްމީެހްއ.ް ްމަސައްކަތްކުރާ ްކުރިނ5ްްްމިކަމަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ  1170މަސްުދވަިަސް

ް ްެއހެންނަމަވެސް،33ްްނިންމީ ްނިންމަން. ްޤާނޫނުއަސާސީ ނޮވެމްބަރަށް

ްދޮޅުމަހުކަންް ްމިވޭުތވެދިަޔ ްއެއްބަްސެވވޭ ްއެަބ އެންމެންނަށްވެސް

ްމިކުރަނީ.ް ްޖަހައިެގން ްމެކުހަށް ްިގއަރުަގިއްމަސައްކަތް ްފުލް އަޅުަގނޑުމެން

ް ްޮދޅުމަސްދުވަްސ3ްްއެހެންވީމަ، ްމިދިަޔ ްިކޔާފަކާ އަހަރުދުވަްސވިެއކޭ

ްގިއަރގަިއްޙަޤީޤަ ްފުލް ްނަގަިއގެން ްޕްރެޝަރ ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ  1175ތުގައި

ްގޮުތގަިއް ްދަންަނވާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ، ްމިކުރަނީ. މަސައްކަތް

ްނެރެވޭކަމެްއް ްނަތީޖާއެއް ްކަމަކަށްވަންޏާ ްޕްރެކްޓިަކލް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ް.ކަމަށްވަންޏާްމިކަންްކުރަންވީ.ްއެހެންނޫނީްކޮންމެހެންްބޭނުންްކަމެއްނޫން

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޝުކުިރއްާޔ ްހަމަެވއްޖެ. ްވަގުތު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި  1180އާދެ،

ްމިހާުރް ްތިވިދާޅުވި، ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވާލަން ްމިހާރު މެންބަރު.

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްބާބެއްނެްތ ްެއްއވެސް ްނުފޮނުއްވާ ްކޮމިޓީން ޑްރާފްޓިންގ

ްފޮ ްނުރަސްމީްމެންބަރުންނަށް ްއަިދ ްހުށަހަޅުއްވާ، ްިއޞްލާޙު ނުއްވާ

ްއިތުރަކަްށް ްމިހާރު ްނިމިފައި. ްވަނީ ްހުރިހާކަމެއް ްނިމި ބައްދަލުވުންތަްއވެސް

 1185ނުރަސްމީްބައްދަލުވުންތައްްާބއްާވކަށްްެއއްެވސްްޤާނޫނުއަާސސީގެްބާބެއް...ް

ްބާބުތައް ްުހރިހާ ްވާހަކަދެއްކިފަިއވާ ްމިހާރު ްއެޤާނޫނުއަސާީސެގ ްމިއީ ްއާދެ،

ްޤާނޫނުއަސާސީންް ްމި ްހަމައެކަނި ްދެން ްނިމިފައި. މިދެންނެވިހެންވަނީ
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ްއަލަށްހެދޭް ްމި ްޤާނޫނުއަސާސީން ްމިއޮތް ްމިހާރު ްހަދާ، މިއަލަށް

ްޓްރާންސިޝަނަލްް ްއެބަދަލުެވގެންދާ ްބަދަލުެވެގންދާއިރު ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްނޫނީވި ްތިފާހަަގކުރަްއަވނީ. ްވަޒީރު ްތިޢިއްޒަްތތެރި ްކަންނޭނގެ  1190އްާޔްމިބާބު

ްދެއްކެވުަމްށް ްވާހަކަތަެކއް ްއިތުރަށް ްއަދި ްފްލޯރގައި ްމިމަޖިލީހުގެ ްއެއީ ދެން

ްވިސްނާފައިް ްވެދާނެކަމަްށ ްކަމަކަށްވެސް ްުކރާ ްކުރުމަށްފަހުގައި ބަޙުސެއް

ްިނމި،ްނުރަސްމީް ްވަނީ ްބާބުތަކެއް ްހުރިހާ ްއެެހން އަޅުަގނުޑްއަދި.ްއެނޫން

ްނިމިފައި.ްޢިއްޒަތްތެރި ްެއއްބާރުލެްއވުްންްބައްދަލުވުންތަްއވެސް މެންބަރުންގެ

ް ްމައްސަލައެއްނޫން.33ްްލިބިއްޖިއްޔާ ްއެއްވެސް ްނިންމުމަކީ  1195ނޮވެމްބަރަްށ

ްގަާވއިދަްށް ްމިބަދަލު ްދެން ްމިއޮތީ. ްކައިީރގައި ްވަރަށް ްހަމަ މީގައި

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްބައެއް ްމިޤާނޫނުައސާސީ ގެނައުމަކުންނެއް

ްއަވަްސޮކށްލާ ްެއވިދާޅުިވްފާހަގަކުރެްއވިހެން ްކުރުގަންނަވާެލވެީނއޭ ފައި

ްނުހިނގާކަމަށްް ްކަމެއް ްގޮތަކަށް ްވިދާޅުވި ްކުުރގަޅުވާެލވެނީއޭ ގޮތަކަށް

ްމިދަނީކީ.ް ްޫނނޭ ްއެރޫެޙއްަގއެްއ ްއެްއޮގތަކަށްވެްސ ްދަންނަވާނީ.  1200އަޅުަގނުޑ

ްަމސައްކަތްތަެކްއް ްކުރެވެންހުރި ްބޮޑަށް ްއެްނމެ ްއެހެންނަމަވެސް، ދެން

ް ްފުރުޞަތު ްގިަންކުރުމުގެ ްދެން ްކުަރނީ. ްމަސައްކަތްަތކެއް ްގޮތުން ހޯދުމުގެ

ްމިބައެއްް ްދިމާެވދާނެ ްފަހަރެއްގައި ްބޭުފޅުންނަށް ްއުުޅއްވާ ކަންތައްތަުކގައި

ްައޅުަގނުޑް ްދެްނ، ްކަންނޭނގެ. ްހުރެދާނެ ްފެނިވަޑައިުނގެންވެްސ ފަހަރަށް

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ްހުވަުދއަތޮޅު ްއަރުވަން  1205ްފުރުޞަތެއް

ްޢަދުނާންްޙަލީމަށް.ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްހއ.ގެްިޢއްޒަތްތެިރްމެންބަރު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްބާުބްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްމާނަކުރުމުގެ ްޤާނޫނުއަާސސީ ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި  1210ްޝުކުރިއްާޔ

ާމނަްއެްއަދިްޑްރާފްޓްކުރާްކޮމިޓީންްނިމިފައެއްްލަފްޒުތަކާއިްޢިބާރާތްތަކުގެްްއަްޙމަދުްމުިޢއްޒުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއެއަށްް ްޗެޕްޓަރ ްޓްރާންސިޝަނަލް ްޗެޕްޓަރ ްއިންތިޤާދީ ނެތް.

ްވާހަކަދެްއކިފަެއއްްނެތް.ްމިއީްމުހިންމުްދެބާބުކަމަށްްދެކެން.ް

ް

ް1215 
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ްދެން،ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކުީރގައި. ްދަންނަވާލެިވއްޖެ ްައޅުަގނަޑށް ްއެވާަހކަ އާދެ،

ްދެްންތި ްއެ ްނުަވތަ ްބާެބއްކަމަްށވިޔަްސ ްއެއީ ްމާނަކުރުުމގެ ވިދާޅުވިހެން

ްއާދެ،ް ްކުަރްއވަންވީ. ްގޮަތކަށް ްކުރަްއވާނެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ޢިބާރާތް

ްއަދުނާންްޙަލީމްްކުރިއަށްްގެްނދަވާްވާހަކަފުޅު.ް

ް1220 

ްޮނވެމްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްަރއީސް. ްިއއްޒަތްތެރި ްހަފްތާއަކަްށވެެގްންޝުކުރިއްާޔ ްބަރުމަހަށް

ްއެހެްންޢިއްޒަތްތެރިްްްއަދުާނންްޙަލީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިތުރު ްައޅުަގނޑު ްތެޭރގައި ްއޮކްޓޯބަރުމަހުގެ އަިއއިރު

ދެްމެންބަރުންނާއެކުްއެްދެްމެންބަރުންގެްތާއީދާެއކުްފޮނުވިްމައްސަލަިައަްށް

ްރިޢާޔަތްކުރަްއވާފައިނުވާތީ ްރިޔާސަތުން ައޅުަގނުޑްހިތާމަކުރަން.ްްމަޖިލީހުގެ

ް ްޮނވެްމބަރު ްދަންނަވާފައިވާނީ ނުޑ ްއަުޅގަ  1225އަށ1ްްްއެހުށަހެޅުމުގައި

ްމެންބަރުންް ްއަިދ ްލިބުން. ްޑްރާފްޓެއް ްހުރިހާ ްއަތަްށ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

އަށްްހުރިހާްއިޞްލާޙުތަކެއްްރިޔާސަތަށްްފޮނުވާްނިންމުން.13ްްނޮވެމްބަރުް

ްހިންގުމަ ްވުޒާރާަތްއ ްސަރުކާރުގެ ްހިންގުމަށްްއަދި ްއޮފީސްތަްއ ށާއި،

ްހަމަޖައްސަަވއިެގްންް ްއެކަން ްސަރުކާރު ްގޮތަކުން ްއެހެން ދަތިވާނަމަ

ްބޭފުޅުންނަށާއި،ް ްމަތީ ްުވޒާރާތަުކގެ ްަސރުކާރުގެ ްގެންދެވުމަާށއި،  1230ކުރިއަށް

ްކުިރއަްށް ްމަަސްއކަތް ްދޫދެއްަވއިގެން ްބޭފުޅުންނަށް އެހެނިހެން

ްވުޒާރާތަް ްސަރުކާރުގެ ްއަމިއްލަްގެންދެވުމަށާިއ، ްައދި ްއޮފީސްތަާކއި ކުގެ

ްމިތަނުގަިއް ްގެންދެވުމަށްޓަަކއި ްކުރިއަށް ްމަސައްކަތްަތްއ އޮފީސްތަުކގެ

ްމިބޭފުޅުންނަށްް ްރޫުމގައި ްމިއޮފީސް ްއަދި ްހަމަޖައްސަން. ްރޫމެއް އޮފީސް

ްހަމަޖައްސަިއގެްން ްމިގޮތުން ްހަމަޖައްސަން. ްކަންތައްތަކެއް ްހުރިހާ  1235ބޭނުންވާ

ް ްމަސައްކަތް ނުޑްނޫނިއްޔާ ްއަުޅގަ ްނުފެންނާތީވެ ްގެންދެވޭނެކަމަށް ކުރިއަްށ

ްހުށަހެޅުމަށްް ނޑުެގ ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް، ްހުށަހެޅީ. އެހުށަހެޅުން

ްގެންދެވުމުންް ްިމގެންދެިވ ްރިޢާޔަްތނުކުރައްވާ އެްއގޮތަކަްށވެސް

ްބޮޑަްށް ްވަރަށް ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްކުރިމަތިވަނީ. ްމިދަތިތަކާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ް ްކީއްކ25ްުފެނޭ 23ްްރަންތޯ ްތިރިކުރަްނވެސް،  1240އަްށ15ްްއަށް

ް ްހޭދަކުރެްއވޭނެވަުރގެ ްަވގުތު ްއެބަތިއްެބވި ްމިތާނަގއި 32ްތިރިކުރަންވެސް.

ް ްނުވަތަ ްޑްރާފްޓިންގ35ްްއަށް ްބޭނުމަީކ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްބޭފުުޅން. ށް
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ް ްަވގުތެްއގަިއ13ްްކޮމިޓީގެ ްެއްއ ްހަމަ ްމިއީ މެންބަރަަކށް

ް ްފުރުަޞތު ްމިވަގުތަްށްމަސައްކަިަތްކުެރވޭނެ ްކޮންމެހެން ހޯދައިދިނުން.ްމިއީ

ްމާގިަން ްޖަލްާސގަިއ ްމިއަދު ްއަޅުަގނުޑ ްއޮތްކަެމއް.  1245ކުރަންޖެހިފައި

ްއެންެމް ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްމަނިުކފާނަށް ްނުދަްއކާ ވާހަކަތަެކއް

ްސަރުކާުރެގް ްމަަސއްކަތްކޮށްެދއްާވށޭ ްފެށިެގންވެސް ްިމއަދުން ވާހަކަެއއް.

ްަވޒީރު ްވެރިންނަށްްވުޒާރާަތކުގެ ްއޮފީސްތަުކގެ ްނާއިބުންނާއި، ންނާިއ،

ްގޮތެްއް ްހުސްކުރެވޭނެ ްއެމީހުން ްމިމަިަސައްކަތަށް ްދޫކުރެވި ސަރުކާރުން

ްއެހެްން ްކޮންމެވެސް ްހިންގަވާނެ ްއޮފީސް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ  1250ހަދަން.

ްއެހެންނޫނިއްާޔް ްމިތާނގައި ްސެކްރެޓަރީ ްެއގްެޒެކޓިވް ްހޯއްަދވަްނވީ. ގޮތެއް

ްތަނެއްގައި.ްއެތާނަގއި ްއެްއ ްކޮންމެވެސް ްދެތަނުންކުރެ .

ްއެތަނުަގއި.ް ްނޫނިްއޔާ ްމިތާނގައި ްމިިނސްޓަރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ކޮންމެވެސްްެއއްްތަނެްއގަިއ.ްއެހެންވީމަ،ްމިތަނަށްްދޫކުރަްއވާފައިްއެތަނަށްް

ްރާވާ،ް ްގޮތެއް ްހިނގާެނ ްއެއޮފީސްތަްއވެސް ްހޯއްދަވައިގެންެވްސ  1255މެންބަރުން

ްކުިރއަްށްމިތަ ްމިކަންތައްަތއް ްރާަވިއގެން ްގޮެތއް ްހިނގާނެ ންވެސް

ްރެއެއްް ްގެްނދަން ްކުރިއަށް ްހުއްޓާނުލާ ްމަސަްއކަްތ ްއަދި ގެންދިއުމާ،

ްދުވާލެއްނެތި.ްނިޒާމީްނުކުތާެއްއތޯ.ްނިޒާމީްނުކުތާއެއްްނޫން.ް

ް

 1260ްއަޅުަގނޑުްދެންނެވީްކުރިއަށްްގެންދަވާށޭ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްނުނިމޭނެ.ްްވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުްހު ްނޫނިްއޔާ ްގެންގޮްސގެން ްމިގޮތަށް ްމިގެންދަނީ. ްކުރިއަށް ްއާދެ،

ނޑުމެންގެްއަުތަގިއްްއަދުާނންްޙަލީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: އަޅުަގނޑުމެްނގެްއަުތގައިްމިހާރުްވަގުެތއްްނެތް.ްއަުޅގަ

ްމަްއސަ ްކުޑަ ްމުހިންމުކަން ްވަިކ ްމައްސަލަތަކަކީ ްނޫްނ.ްހުރި ލައެއް

ްއަތޮުޅެގް ްާރްއޖޭގެ ްކީއްކުރަންތޯ ްބޭރަށް ްރާއްެޖއިން  1265އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއެތެރެއަކަށްްނުެދވިގެންްމިުއެޅނީވެސްްމިކަންތައްތަކާހެދި.ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް
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 1270ް.ްޝުކުރިއްޔާްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް

ްއަދުާނންްޙަލީމްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

އާދެ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުާތއެްއ،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްމުޙަންމަދުްސަލީމް.ް

ް1275 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއޮްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްޙައްޤެއްތޯ ްކޮްނ ްރައީްސ، ްމިރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްޢިއްޒަތްތެރި ްތީ

ްާވހަކަދައްަކވަން.ްްމުޙަްނމަދުްސަލީމްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްބޭފުޅުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްވަޒީރުްނގެ ްއަދި މެންބަރުންނާއި

ްކޮްން ްއަުޅއްވާަލބައްލަވާ ްކެމެރާ ްަބްއލަވާލަްއވާ ްަރއީސް،  1280ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑިަތކެއްތޯްިމވަގުުތވެސްްުހސްކޮށްްހުރީ.ް ްގޮ

ް

ް

ްްއޒަތްތެރިްމެންބަރު...ްއާދެ،ްޢިްްންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތު

ް1285 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

 

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްކޮންމެެވސްްއިންސާފެއްްއޮންނަންޖެހޭނެ..ްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް
ްމުޙަްނމަދުްސަލީމްްވާހަަކެދއްކެވުްނ:

ް1290 

ް

ްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް1295 

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއއްްިކޔަިއގެންްވާހަކަަދއްާކއިރު.ްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް
ްމުޙަްނމަދުްސަލީމްްވާހަަކެދއްކެވުްނ:
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ްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 1300ްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(ް)ނިޒާމާބެހޭ

ް

ްެއގޮތަށްްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްރަީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްމަޑެއްކޮެށއް ްނުތިބޭނަން ްއަޅުަގނޑުމެން

ްކަންތައްްދާކަިަމަށްވަންޏާ.ްްމުޙަްނމަދުްސަލީމްްވާހަަކެދއްކެވުްނ:

ް

ް1305 

ްއާްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެްއވާ. ްޢިއްޒަތްތެިރްއިށީނދެވަަޑިއގެން ްއުތުރުބުރީެގ ްއަިރއަތޮޅު ދެ،

ްކުރިއަްށް ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމުޙަންމަދު. ްޙުސައިން މެންބަރު

ްގެންދަވާ.ްް

ް

 1310ްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުްދޫކޮށްަލއިފިން.ްއަަވސްވޭތޯްބެލުމުގެްޮގތުން.ްްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް

ްޙުަސއިންްުމޙަްނމަދުް

ްން:ވާހަކަެދއްެކވު

ް

ްަވޑައިުނގަންނަާވްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ްމިތަނަށް ްދެންނެވީ ްއަުޅަގނޑު ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގްްްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމިދައްކަނީ. ްއަޅުަގނޑުމެން ްވާހަަކއޭ  1315ބޭފުޅުންގެ

ް ްގަޔަށް. ްއަންނަނީތޯއޭ ްކަރަންޓު ްތްރީފޭސް ނާންނަންޏާްވާހަކަދަްއކައިިފއްޔާ

ްތިބެންް ްމިތާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދެްއކޭެނއެންނު. ްވާހަކަ ނާންނަ

ނޑަްށްހީވަނީ.ްހަމަް ހަމަގައިމުވެސް.ްދެންްެއވަރުްވާކަށްްނުޖެހޭހެންްއަުޅގަ

ްއުސޫލުްން ްހަޅޭއްަލވަިއގަންަނ ްތެދުވެ ްބުނާއިރަށް އެްއޗެްއ

ްގޮ ްކުރާނެ ްއެކަން ްއެއީ ްދެއްކިދާނެ. ްއެވާަހކަ  1320ތެްއްއަޅުަގނޑުމެންނަށްވެސް

ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްމިތަނުގައި ްހަމަ ްއެބަފެނޭ ނޑަށް ްއަޅުގަ ނޫން.

ްވާހަކަެއްއް ްއެބޭފުުޅންގެ ްތިއްބަވާތަންވެސް. ްމެންބަރުންވެސް ޢިއްޒަތްތެރި

ްމުސާރަް ްސަރުާކރުން ްނުވަަޑއިގަންަނވަންޏާ، ްމިތަނަށް ްއެބުނަނީ. ނޫން

ނާންނަންޏާްއެވާަހަކްނަންގަަވއިގެްންމިތަނުންވެސްްމުސާރަްނަންގަަވިއގެންް

ނޑުމެންނާް ްައޅުގަ ްެއްއޗަކީ. ްއުޅޭ ްމިވެގެން ްއެއެންނު  1325ދައްކާނެިެއެންނު.
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ްވިދާުޅވެއްެޖް ްރައީްސެވސް ްދެންމެވެސް ްމިުއޅެނީ. ްނުވެގެން ްމިކަން ހެދިތަ

ްއެހެްން ްރައީސްއަކަްށވެސް ްހުންނަގޮތުންނޭ. ްމަަސއްކަތްަތއް އެމީހެއްގެ

ްމިތި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްުނވެވޭނެ. ްހަމައެކަިންވިދާޅެއް ްނެތިފައި ްކަމެއް ބީ

މިތަނަށްްފޮނުއްވާފައިްތިބިްބައެއްތަ.ްއެގޮތަށްްއެވާހަކަްނުަދއްަކވަްބައްަލާވް

ްބޭނުންވަނީް ްބަަލން ްއަިދވެސް ނުޑ ްއަުޅގަ ްބުނީމަ. ްއެްއޗެއް  1330ކޮންމެވެސް

ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެް ްދަންނަވާށޭ ްމެންަބރުންވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްކަމަކުްތަންކޮެޅއްްމައިތިރިކޮށްްއުޅުްއވާށޭ.ްްމެންބަރުންނެއް

ް

ްއަޅުަގނުޑްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެްއކެވުަމށް ްވާހަކަފުޅު ްމިބަޙުސްގައި ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަުޅަގނުޑް ްނިމިއްޖިްއޔާ ްެއވާހަކަފުޅު ްއެހެންީވމަ، ްއެރުވީ.  1335ފުރުޞަތު

ްނިންމާލާނަން.ްވިސްނީްަވގުތުްހަމަވީ.ްއެހެްނވީމަ،ްއެހިސާބުންް

ް

ްއަޅުަގނުޑްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ްއެހެންވެެގން ްވާހަކަކަމަށް. ްނުކުތާގެ ްިނޒާމީ ްހީކުރީ ްއަޅުަގނޑު

ްދަންނަވާލަންްްްމަނިކުްވަހަަކދެއްެކވުން: ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް، ްތެުދވީ. ްނުކުތާއަށް ނިޒާމީ

ްހުވާކޮްށގެން ްމަޖިލީހުގައި ްމިޢިްއޒަތްތެރި ްރައްޔިތުންެގްްއަޅުަގނޑު  1340މިހުރީ

ްހުވާަގިއް ްމެންބަރެއްގެގޮތުން. ްމަޖިލީހުގެ ްޚާްއޞަ ްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ،

ްދިވެހިރާއްޖޭެގް ްހިތުމަށާއި، ްޙުރުމަތްތެރިކޮށް ްއިސްލާމްދީނަށް މިއިންނަނީ

ްިދވެހިް ްހިތުމަށާއި، ްޙުރުމަތްތެރިކޮށް ްޤާނޫނުއަާސީސއަށް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްއިޚްލާސްތެރިވުމަ ްޙައްޤުތަކަްށްޤައުމަށް ްރައްޔިތުްނެގ ްިދވެހި ާށއި،

ްގޮތުންް ްމެންބަރެއްގެ ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްޞަ ްރަްއޔިތުްނގެ  1345ރައްކާތެިރވުމަށާއި،

ްއަމާާނތްތެރިކަމާއެުކް ްތެދުވެިރކަމާއި، ްވާިޖބުތައް ްއަދާކުރަންޖެހޭ އަހުރެން

ގަންދީްހުވާކުރަމެވެ.ްދެންްމިތަނުގަިއްهللاްއަދާކުރުންމަތީްދެމިހުރުމަށްްމާތްް

ްމައްސަލައަާކްކޯ ްއެހެްނ ްމައްސަލައަކާ ްއެެހން ްމައްސަލަާއއި ރަމްގެ

ްެއއްަޗީކް ްިއނގޭ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްބޭނުންަކމެއްނޫން. ްބަލަން އަޅުަގނުޑ

ްނީންނާނެް ްމީގައި ްކުރަންޖެހޭނީ. ްމިކަން ްއެްއގޮަތށް ްހުަވއާއި  1350ކޮށްގެންހުރި

ް ްނޮެވމްބަރު ްހުާވކޮށްފަކާ ްނިންމުމަށ33ްްްއަޅުަގނޑު ްޤާނޫނުއަާސސީ ށް

ްެއކިގޮަތްށް ްއެިކްދުވަހު ިެހެންވީމަ،ްމަނިކުފާނު ްއެ ްުހވާކުރަމެކޭ. އަޅުަގނޑު
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ްހުވައާިއް ްހުރި ްކޮށްފައި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބަދަލުގެނެސްގެްނ ގަާވއިދަށް

ްބޭނުންވަނީ.ް ނުޑ ްއަުޅގަ ްދަންނަވާލަން ްނުކުަރއްަވްއޭޗ ޚިލާފުވެޭވވަރު

 1355ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ނުޑްއާދެ،ްޝުކުރިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޅުގަ ްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރު.ްއާދެ،ްމިހާހިސާބުން ްއޔާ

ްވޯޓަިަކަްށް ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްދެން ްެއހެންވީމަ، ްހަަމވީ. ްވަގުތު ނަޑއެޅި ކަ

ްކާޑުކޮޅުަތްއް ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްއާދެ، ްތައްޔާރުވާނީ. ދަންނަވާލަން

ްނަ ްމެންބަރެއްގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެ ްއެދެން.ްައދި  1360ންފުޅުތޯްޖައްސަވާލަދެްއވުން

ްއާދެ،ް ް)ަވގުތުޮކޅަކަްށފަހު(. ްއެދެން. ްަބއްަލވާލަދެއްވުްނވެސް ްމައިކްގެ މި

ްއެދެން.ް ްަޖއްަސވާލަދެްއުވން ްކާޑުކޮޅުަތއް ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެިެރި

ްއާދެ،ް ް)ވަގުުތކޮޅަކަްށފަހު(. ްދަންނަވާލަން. ްއެއްފަހަރު އަދިވެސް

ްތައްޔާ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ރުެވއްޖެކަމަްށްއަޅުަގނޑަށް

ްމިް ްނެގުމަށްޓަކައި ްއެހެންވީމަ،ްވޯޓު ްވިދާޅުވެދެްއވައިފި.ްދެން  1365އަމީންޢާންމު

ްގޮތްް ްގެންނަންވީ ްއިޞްލާޙު ްގެންނަ ްބަިއ ްމިއޮތް ގަާވއިދުަގއި

ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ް

ް

ް

ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްއިޞްލާޙުކުުރނ8ްްގަާވއިދުެގ ްއަންނަނިވިގޮތަށް ްމާއްދާ ްވަނަ  1370ަވަނ8ްް.

ްމެންބަރުންގެް ްމަޖިލީހުގެ ްކުެރވޭނީ ްޖަލްސާއެއް ްމަޖިލީހުގެ ް)ހ(. މާއްދާގެ

ް ްމަދުވެގެން ް)ށ(25ްްތެރެއިން ްތިބެެގންނެވެ. ްހާޒިރުވެ މެންބަރުން

ްކަމަކަްށް ްއެްއެވސް ްމަޖިލީހުގައި ްއޮްތނަމަވެސް ްއެހެން ް)ހ( މިމާއްދާގެ

ްދެބައިކުޅަ ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުެގ ްއަހަންވާނީ އެއްބަޔަްށވުެރްްވޯޓަށް

 1375ްއިތުރަށްްމަދުވެގެންްއެއްްމެްނބަރަކުްހާޒިރުވެތިބިްވަގުެތއްަގެއވެ.ް

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
ް

ް1380 
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ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

76ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 22ް1385ްވީ:ވޯޓުްދެއްް

15ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

34ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

 

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްގަވާިއދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްޞަ ްބަލާއިުރ ްނަތީޖާއަށް  1390ވަނ8ްްަމިވޯޓުގެ

ްއާދެ،ް ްފާހެއްނުވި. ްގެންާނކަށް ްއިޞްލާޙު ްހުށަހެޅި ްމިގެންނަން މާއްދާއަށް

ްއޮތ4ްްްދެންްއެޖެންޑާެގް ްކުރިއަްށްގެންދިޔުމަށް.ްްަގއި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ބައި

ަގއިްމިޮއތީްޚާއްޞަްމަޖިލީހުގެްަގވާއިަދށްްމާއްދާެއްއ4ްްއާދެ،ްއެޖެންާޑގެް

ްމަޖިލީހުެގް ްމަްއސަލައެއް ްހުށަހަޅުއްވާ ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ އިތުރުކުރުމަށް

ް ްހުށަހެޅުމެއްގ61ްްެގަާވއިދުގެ ްހުށަހަޅާ ްދަށުން ްގެ ް)ށ( ްމާއްާދެގ  1395ވަނަ

ްއިްމިގެންނަނީ.ްމިްބައިްއޮތްގޮތްްދަންނަވާލަްދެްއވުންްއެދެން.ްގޮތުގަް

ް

ް

ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމާއްދާެއްއ57ްްގަާވއިދުގެ ްގޮަތށް ްއަންނަނިވި ްފަހަތަށް ްމާއްާދގެ ވަނަ

ް ްތަރުތީބުކުރުން. ްނަންބަރު ްމާއްދާތަކުގެ ްހުރި ްފަހަތަށް  58ް1400އިތުރުކުރުކޮށް

ްޑްރާ ްފުރަަތމަ ްއެޑްރާފްޓަްށް)ހ(ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްހުށަހެޅި ްމަޖިލީހަށް ފްޓް

ްފާސްނުވުމުެގް ްޑްރާފްޓުަގއިާވގޮތަްށވެްސ ްއަދި ްއިޞްލާޙެއްވެސް ހުށަހެޅުނު

ްކޮމިޓީއަްށް ްޑްރާފްޓްުކރާ ްދިރާސާކޮށް ްޑްރާފްްޓުކރުމަށް ްއަލުން ސަބަބުން

ްޢަމަލުކުރާނޭް ްޑްރާފްޓާމެދު ްހުށަހަޅާ ްަފހަރަށް ްެދވަނަ ްއެކޮމިޓީން ފޮނުވާ

ް ްޢަމަލުކުރާނީްވަިކގޮތެއް ްެއކަމުަގިއ ްުނވުމާއެުކ ނަޑއެޅިފައި ްކަ  1405ަގވާއިުދގައި

ް ްގޮތަށެވެ. ްފޮނުވުމުންްް-1އަންނަނިވި ްމަޖިލީހަށް ްޑްރާފްޓް ކޮމިޓީން

ްުދވަހުެގް ްއެއް ްހުށަހެޅުމަށް ްއިޞްލާޙެއް ްބޭނުން ްމެންބަރުން އެޑްރާފްޓަށް

ްއެެޖންޑާ ްައވަހަކަށް ްއެންމެ ްޖަލްސާއަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ކުެރވެންްްފުރުޞަތުދީ
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ްމަޖިލީހަށްް ްޑްރާްފޓް ްއިޞްލާޙުތަކާއި ްހުށަހަޅާ ްމެންބަރުން އޮތްގޮަތކަށް

ް ްލިބިެގންވެެއވެ. ްރައީސަށް ްަމޖިލީހުގެ ްއިޚްތިޔާރު  1410ް-2ހުށަހެޅުމުގެ

ްހިންގާނީްމަޖިލީހުގެްގަވާއިުދގެް ްހުށަހަޅާްބަޙުސް ްޑްރާފްޓް 25ްއިޞްލާޙާއި

ް ްގޮތުގެމަތިްނނެވެ. ްމާއްދާަގއިވާ ްހަމަްބަޙުސްް-3ވަނަ ްނިމުމުން ްވަގުތު ގެ

ްޯވޓަްށް ްވަުގތެއްަގއި ްއެހެން ްަކނަޑއަޅާ ްަރއީސް ްމަޖިލީހުގެ އެަވގުތުްނުވަތަ

ް ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްއަހާނީ ްވޯޓަށް ްމާއްދާގަިއާވ25ްްއެހިދާނެއެވެ. ަވނަ

ްމާއްދާތަެކްއް ްހުރިހާ ްހިމަނާ ްާޤނޫނުއަސާސީަގއި ް)ށ( ްމަތިންނެވެ.  1415ގޮތުެގ

ްގެނެވު ްނިމުމުން ްއޮތްތޯްފާސްކޮށް ްތަާޢރުޒެއް ްެއްއވެސް ްއިޞްލާޙުތަކުން ނު

ްލިޔުމުގެް ްނުަވތަ ްއިބާރާތަކަށް ްތަރުތީބުކުރުމަށާއި ްނަންބަރު ބެލުމަށާއި

ްދިރާސާކޮްށް ްބެލުަމށް ްއޮތްތޯ ްބަދަލެއް ްގެންނަންޖެހޭ ްސަބަބުން ކުށެްއގެ

ްގަިއވާް ް)ނ( ްމިމާއްދާގެ ް)ނ( ްފޮުނވާނީެއވެ. ްކޮމިޓީއަށް ޑްރާފްޓްކުރާ

ް ްފާހަގަކުރާްމަސައްކަތް ްކޮމިީޓން ްޑްރާފްޓްކުރާ ްދިރާސާކޮށް  1420ނިންމުމަށްފަހު

ްރައީްސް ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލީހުގެ ްއެކަމެއް ްއޮތްނަމަ ކަމެއް

ްހުރިނަމަް ްމެންބަރަކު ްއިޢުތިރާޒްކުރާ ްބަދަލަކަށް ްހުށަހަޅާ ްކޮމިޓީން އަންގާ

ްދުވަ ްތިން ްއެންގުމަށް ްލިޔުމަކުން ްރައީސަްށ ްމަޖިލީހުގެ ހުގެްއެކަން

ްމަތިްން ްގޮތުގެ ްަގއިާވ ް)ރ( ްމިމާއްދާގެ ް)ރ( ްދޭނީެއވެ. މުއްދަތެއް

ްމެންބަރަކުް ްބަދަލަކަށް ްފެންނަ ްގެންނަން ްކޮިމޓީން ްޑްރާފްޓްކުރާ  1425ދިރާސާކޮށް

ްމަޖިލީހުެގް ްއަންަގއިފިނަމަ ްރައީސަށް ްމަޖިލީހުގެ އިޢުތިރާޒްކުާރކަން

ްޮގތެއްގެ ްަކނަޑއަޅާ ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ ްބާްއވާ މަތިންްްޖަލްސާއެއް

ްއެްއވެްސް ްއަހާނީެއވެ. ްވޯޓަށް ްހުށަހެޅުމަށް ްހުށަހެިޅ ްކޮމިޓީން ބަޙުސްކޮށް

ްމަޖިލީހުގެް ްއިޢުތިރާޒްނުކުރާނަަމ ްމެންބަރަކު ްއެއްެވސް ބަދަލަކަށް

ްައހާނީއެވެ.ް)ބ(ް  1430ޖަލްސާއެއްްބާްއވާްމިމާއްދާގެް)ކ(ްގަިއާވގޮތަށްްވޯޓަކަށް

ްއެ ްވޯޓަްށ ްގޮުތގެމަތިން ްަގއިާވ ް)ރ( ްހުށަހެޅިްމިމާއްދާގެ ްޮކމިޓީން ހުމުން

ްކުރީގަިއް ްފާސްނުވެްއޖެނަމަ ްގެންނާނީއެެވ. ްއެބަދަލެއް ްފާސްވެއްޖެނަމަ ގޮތް

ްހުށަހަޅާް ްޮކމިޓީން ް)ޅ( ްބާއްވާީނެއވެ. ްފާސްކުރިގޮތަށް މަޖިލީހުން

ްހުރިހާް ްއިޢުތިރާްޒކޮށްފަިއްނެތް ްެއްއވެްސްމެންބަރަކު ްތެެރއިން ބަދަލުތަކުގެ

ްވޯ ްފާސްކުރުމަށް ް)ޅ(ްބަދަލެއް ްިމމާއްދާގެ ް)ކ( ްއެުކގަެއވެ. ްއަހާނީ  1435ޓަްށ
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ްނިމުނީއެވެ.ް ްފާސްކޮށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްނިމުމުން ްއަހާ ްވޯޓަށް ގަިއާވގޮތަށް

ްއިތުރެއްނެިތް ްއުިނ ްއެްއވެްސ ްފާސްކުރުމަށް ްފާސްކުރި މަޖިލީހުން

ްދިރާސާކޮށްް ްތައްޔާުރކުރާީނ ްޗާޕަށް ްޤާނޫނުައސާސީ ްއެކުލަވާ ފިހުރިސްތު

ންނެވެ.ް)އ(ްމިމާއްދާގަިއވާްެއްއވެސްްަކމަކާްމަޖިލީހުގެްޑްރާފްޓްކުރާްކޮމިޓީ

 1440ގަާވއިދުެގްއެހެންްމާއްާދއަކާްަތޢާރުޒުެވއްޖެނަމަްޢަމަލުކުރާނީްމިމާއްދާގަިއާވް

ްގޮތުގެްމަތިންނެވެ.ް

ް

ް

ް)ނ(ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިމާއްދާގެ ްމިއޮންނަނީ ްގައި ް)ރ( ްދެންނެވިއިުރ ްދެންމެޔަކު އާދެ،

ްއެ ްއިންނާީންއިނގޭތޯ ްއެތާނގައި ްއިންނާނީކީެއއް ްެއއްނޫން ް)ރ(  1445ތާނަގއި

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްެތރި ްމަތިންނޭ.ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްގޮތުގެ )ނ(ްގަިއވާ

ްއާދެ،ް ްކަމަށްމިވަނީ. ްރަނގަޅަށް ްނޫން ްނޫން ްއެިެދެން. ވޯޓުދެްއވުން

ްމަޢާފްކުރައްާވް ްއެދެން. ްވޯޓުދެްއވުން ްމެންބަރުން ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ

ްހުޅުވާލަންޖެހެނީ.ްއަ ްބަޙުސަށް ްއިނެދވުނީމަ ްޚިޔާެލއްަގއި ްއެހެން ޅުަގނޑަށް

ްދެއްތޯ.ް ްގަޑިޖެހެނީކީނޫން ްނަންގަވާ ްއެބަ ްނުކުތާއެްއެވސް  1450އާދެ،ްނިޒާމާބެހޭ

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްއިނދެވުނީަމ ްިޚޔާލެްއގައި ްއެހެން އަޅުަގނޑަށް

ްޢި ްމާޭލެގ ްއާދެ، ްއެއްފަހަރު. ްއަިދެވސް ްއެދެން އްޒަތްތެރިްމަޢާފްކުރެއްވުން

ްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލް.

ް

 1455ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމުހިންމުްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްއެަބއޮތް ްދެކުށެއް ްކުެށއް ްލިޔުމުގެ ްހުށަހެޅުމުގައި ްމިހުށަހެޅުއްވި

ްމިމާއްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްގަިއެވސް ް)ނ( ްހީވަނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްފާހަގަކޮށްލީ. ދާެގްކަމެއްވީމަ

ްަގިއާވް ް)ށ( ްމިާމއްދާެގ ްއޮންނަންވީ ްއެާތނގައި ްމަސައްކަޭތ ްަގއިާވ )ނ(

ްމަތިންނޭް ްޮގތުގެ ްަގއިވާ ް)ރ( ްމިމާއްދާގެ ްަގިއ ް)ރ( ްދެން  1460މަސައްކަތޭ.

ްއެކަންް ްަމތިންނޭ ްގޮތުގެ ްގަިއވާ ް)ނ( ްމިާމއްދާގެ ްއޮންނަންވީ އޮތްތާނަގއި
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ްފާހަ ްކުރީަގއި ްފެއްޓެވުމުގެ ްބަޙުސްކުރައްވަްނ ގަކޮށްލެްއވުްންމެންބަރުން

ްއެދެން.ްޝުކުރިްއޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ް1465 

ް)ނ(ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކުށަކުން ްމިލިޔުމުގެ ްދަންނަވާލަން ްައޅުަގނުޑެވސް ްެއވާހަކަ އާދެ،

ްއެކަްން ް)ނ(. ްމިއޮންނަނީ ްގައި ް)ރ( ްއަދި ް)ށ( ްއެއޮތީ ގަިއވާއޭ

ްބަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްެދން ްބަހައްޓަވާ. ްފުރުޞަތެްއްހަނދުމަފުޅުކޮށް ޙުސްކުރުމުެގ

ހުޅުވާލާނަން.ްދެންްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެްއްތ.އަތޮުޅގެްިޢއްޒަްތތެރިްމެންބަރުް

 1470ްރިޔާޟްްރަޝީދު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްރައީސްެގްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްޢިއްޒަތްެތރި ްހަމަ ނޑު ްައޅުގަ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްޑްރާފްޓިންގްސަމާލުކަްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަދި ްރައީސްާއއި ްދަންނަވާލަން ްވާހަަކއެްއ  1475މަށްޓަކާ

ްމިހާުރް ްީމގައި ްއެއީ ްސަމާލުކަމަށް. ްމުޤައްރިުރގެ ކޮމިޓީގެ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްްދެންމެްހުށަހެޅުއްވިްއިޞްލާޙުްގަާވއިދުްިއޞްލާޙުކުރަންް

ނުވާްދެންމެްހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެޅުމުގައިްޑްރާފްޓިންގްކޮމިޓީންްމަޖިލީހަށްްފޮ

ްއިންތަންް ްދޭން ްފުރުޞަތެއް ްުދވަހުެގ ްއެއް ްމެންބަރުންނަށް ޑްރާފްޓްތަކަށް

ްބަދަލުކޮށްލާފަިއް ްދުވަހަށް ްތިން ްނޫނީ ްދެދުވަްސ ްފެނޭ  1480އަޅުަގނޑަށް

ްމައްސަލަެއްއް ްީމގަިއ ްކަމަށްވެއްެޖއްޔާ ްނޫން ްއެހެން ބަޙުސަށްދާން.

ންމެް)ރ(ްއާއިްދިމާވުމަކީްއެކަީށގެންވާްކަެމއް.ްއެއީްއެހެންްމިދެންނެވީްދެ

ްބަަދލުކޮށްލައިގެްން ްމީތިކޮޅު ްގެންނައިރު ްަބދަލު ްމިެއއްެޗއްސަށް ްއާއި )ނ(

ްވޯޓުނުދޭް ްމިއަށް ްހެދިގެން ްމިކަމާ ްނޫނިއްޔާ ްއެހެން ްފަސޭހަވާނެ. އައީމަ

ްވެދާނެ.ް ްއަުޅަގނޑު ްމީހަކަށް ްޭއގެ ްމިސާލަކަށް ްތިބޭނެކަމަށް  1485މީހުން

ްބޭނު ްވޯޓުދޭން ްިމައށް ނޑު ްއަުޅގަ ްއަަވސްކުރަްންއެހެންވީމަ، ްމިކަން ން

ްމިކަްން ްކުރިން ްދިޔުުމގެ ްބަޙުސަށް ްއެހެންވީމަ، ްމީހަކަށްވާީތވެ. ބޭނުންވާ

ްމިކަްން ްއެީއ ްރަނގަޅު. ްވަރަށް ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްދިނިްއޔާ ރަނގަޅުކޮށްލަ
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ްނެތިއެއްނޫން.ް ްސަބަެބްއ ްމިދަންނަވަނީ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެިރ އަޅުަގނުޑ

ްބޭ ްބައްދަލުވުން ްނުރަސްމީ ްބާބުގެ.ްއިްއޔެަގއި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ  1490އްވީ

ްއޭިތް ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްދިަޔއިރު ްއޮފީހަށް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްމެންދުރުފަހު އިްއޔެ

ްފެށިފަިއ.ްއެހެންވީމަ،ް ްބަޙުސް ްމިއޮތީ ްކުރިން ްޭއގެ ްއޮތީ.ްއެކަމަކު ލިބިފައި

ްއެހެންވީމަ،ް ްއެބަދިމާވޭ. ްމައްސަލަެއއްވެސް ްފޮނުވުުމގަިއވެސް މިއެއްޗެހި

ނުޑމެންނަށް.ްވަގުުތކޮެޅއް ްދެްއވާްއަުޅގަ

ް1495 

ް

ްނިޒާމާބެހޭްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޙަމީދު ްޝާހީން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްެތރި ްރ.އަތޮުޅގެ އާދެ،

ްމިހާރުް ްއެެހންވީމަ، ްއާދެ، ްދެއްތޯ. ްއެހެންނެއްނޫން ްވިާދޅުވީ. ނުކުތާއެކޭތޯ

ްދީ.މި..އާދެ،ްމާލެއަތޮުޅގެްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްމާރިޔާްއަޙްމަދުްދީ

ް1500 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއެބައޮްތްްމާލެއަޮތޅުްމެްނބަރުްާމރިޔާް ްެއއްހެން ް)ކ( ްގައި ް)ރ( ްމާއްދާެގ ްހުށަހެޅުއްވި ްދެންމެ

ްވޯޓުަނގާްްްއަްޙމަދުްދީދީްާވހަކަެދއްކެުވން: ްއޮީތީކއެއް ްަގއި ް)ކ( ްއެކަމަުކ ްވާަހަކ. ްވޯޓުަނގާ ހަވާލާދެވިފައި

ް ްެއއީވެްސ ްއެހެންވީމަ، ްފެންނާތީްވާހަކަެއއްނޫން. ްަކމަށް ްަހވާލާެއއް  1505ނުބައި

ްއަޅުަގނޑުްހަމަްދަންނަވާލީ.ް

ް

ް

ްއާދެ،ްލ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޢީމް.ްްރިޔާސަތުންްވާހަިަކަެދއްެކވުން:

ް1510 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްދެްހައްުދންމަތީްެމންަބރުް ްމިދަންނަވާލީ ްގޮތުން ްނުކުތާއެްއގެ ްިނޒާމީ ްއަޅުަގނޑު ްންމެްއާދެ،

ްއަދިްްމުޙަްނމަދުްނަީޢމްް ްހުރުމާއި ްކުށްތައް ްތަފާތު ްވަރަށް ްހުށަހެޅުމުގައި ްހުށަހެޅުނު
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ްއިންސާނުންނަށްްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެކަށީގެްނވާވަރަށް ްއަވަސްކޮްށެގން  1515މިޖަލްސާތައް

ްދެންމެް ްމަނިކުފާނަށް ްތެރޭަގއި ްެގންދިޔުމުގެ ްވަރަށް ބަރުދާސްނުކުރެވޭ

ދިމާވެފައިވާްމައްސަލަްއެހެންްޚިޔާލެއްަގއިްއިންނެވުްންމިހުށަހަޅާްނިމުމުންް

ްރިޢާޔަތްކުރަްއާވް ްމިކަންކަމަށް ްަވޑަިއގަންނަވާ ްއިޢުތިރާްޒވެ އަމިއްލަފުޅަށް

ްމިފްލޯރއިންް ްމިަވގުުތ ްނަހައްަދވާ ްކުރުގަުޅާވލައްވާ ްއެއްޗެހި މިކަހަލަ

ްމިޙަޤީ ިަމަ ްބޭނުންފުޅުވާނަ ްއިޞްާލޙުކުރަްއވަން ްއަލުން  1520ޤަތާްބޭރުކުރަްއވާ

ްގަާވއިުދެގް ްީމގެ ްމިއޮތް ްީމގަިއ ްާޚއްޞަކޮށް ްއެހެން ްުނވަތަ އެްއގޮތަށް

ްބައްލަވާފަިއް ްތަޢާރުޒުވޭޯތެވސް ްއޮތްތަން ްތަޢާރުުޒވާަނމައޭ ްމާއްދާއަކާ އެހެން

ނޑުްއިށީނދެލާނަން.ްޝުކުރިއްޔާ. ްގެންނެވުމަށްްއަުޅގަ

ް

ް1525 

ްއަޅުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެން ްހިސާބުން ްމިހާ ްއަުރވަންްއާދެ، ްހުސްަވގުުތކޮޅު ނޑު ގަ

ްފަހުްން ްއިންަޓވަލްގެ ްއަޅުަގނޑު ްދެން ްމެންބަރުންނަށް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްެއނބުރިވަޑަިއގެްން ްހުސްަވގުތުކޮޅުން ްކުރިއަށްާދނީ. މަސައްކަތާިއގެން

ް ްަވޑަިއގަތީމަ. ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްެތިރ11ްްޢިއްޒަތްތެރި ޖަހާއިުރ

 1530ްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުްއަުރވަން.ްމެންބަރުންްވަޑަިއގެންްދެއްވުަމށްް

ް

ްް]ށ11.33ްްނ13.33ްްްއިންޓަވަލްް[

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްިއށީނދެވަޑަިއގެްން`. ނޑިކޮޅުަތކުަގއި ްގޮ ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްިމހާތަނަިަށް ްއާދެ، ްއެދެން. ްމެންބަރުނ59ްްްދެއްވުން  1535ޢިްއޒަތްތެިރ

ްމާއްދާއަ ްމި ްއާެދ، ްހުޅުވާލާއިުރްވަަޑއިގެންެދއްަވއިފި. ްމިބަޙުސް ށް

ްބަޙުސަށްް ްމާއްދާގެ ްމި ްގަޑިެއއްހާއިރު ްދަންނަވާލާނަްނ އަޅުަގނޑު

ް ްމާއްދާގެ ްމި ްޤަސްތުކުރަނީ. ނޑަައޅަން ްކަ ްމާއްދާެގ57ްްއަޅުަގނޑު ވަނަ

ްހުރިް ްފަހަތަށް ްއިތުރުކުރުން ްމާއްދާެއއް ްގޮތަށް ްއަންނަނިވި ފަހަތަށް

ްަތރުތީބުކުރުން ްނަންބަރުތައް ްމިއަުދެގްމާއްދާތަކުގެ ްއެޖެންޑާގެ ްމިބައި .1540 

ްގެންދަނީ.ް ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއައިޓަމް ްހަތަރުވަނަ ްމިއޮތް މިހާރު

ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވާލާނަން ނޑު ްއަޅުގަ ްމި އެހެންވީމަ،
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ްއިޞްލާުޙް ްބަޔަށް ްމިއޮތް ްއެއްކޮށް ްމި ްމެންބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްފުރުޞަުތވެްސްއަރު ްެގންދާނީ.ްއެހެންްހުށަހެޅުއްވުމުގެ ްއަުޅަގނޑު ަވިއގެން

ްމިް ްކުށެއް، ްލިޔުުމގެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްފުރަތަމަ  1545މިދެންނެވީ

ްމާއްދާެގް ްމިއޮތް ްގައި ް)ނ( ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ފޮނުވާލެވުނީމަ

ް)ރ(ް ް)ށ(ްދެން ްެއއީ ްދަންނަވާަފިއވަނީވެްސްއޮޅުމަކުން. ް)ނ(ްަގއޭ އެތާ

(ް ްމާއްދާެގ ްމި ްިމއޮންނަނީ ްދެްންގައި ްވާހަކަ. ްެގ ް)ނ( ްަގއިާވ،ްެއއީ ރ(

ް)ކ(ް ްއެތާ ް)ޅ( ްމާއްދާގެ ްމި ްބާއްވަން ްޖަލްސާެއއް ްމަޖިލީހުގެ އަނެއްކާ

 1550އެއިީނވެސްް)ޅ(.ްެއއީްހަމަްޓައިޕިންގްމިސްޭޓކްތަެކއްގެްަދށުންްގޮސްަފިއް

ްއެެކްއް ްޭދންވާނޭ ްއެއްދުވަސް ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެން ްއަދި ހުރީ.

ްވިދާުޅވެފަ ްއެހެންވީަމ،ްދުވަހޭ ްވިދާުޅެވއްޖެ. ްދެދުވަހަށްވެްސ ްއިންތަްނ ިއ

ްކުރިައްށް ްއަުޅަގނޑު ްއަުރވާފައި ްފުރުޞަތުވެސް ްހުށަހެޅުމުގެ އިޞްލާޙު

ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެން ްދަންނަވާލަމުން ްވާހަކަ ގެންދާނެ

ްމިއަުދެގް ްއެއީ ްމިނިންމަނީ. ްއަުރވަން ްއަުޅަގނޑު ްވަގުތު  1555ގަިޑއެއްާހއިރުގެ

ްނިމުމަކަށްްމެންދު ްމިކަންތައް ްނިމިގެންދާއިރު ްޖަލްސާ ްމި ްކުރީގައި ރު

ްބާއްާވް ްއަޅުަގނޑުމެން ްމެންދުރުފަހުގައި ްދެން ްބޭނުންވާތީ. ގެންނަން

ނޑުމެްންއިޞްލާޙުތަްއް ްއަޅުގަ ްމިއީ ްބާބު ްމަޖިލީހުގެ ްަވޒީރުންގެ ޖަލްސާގައި

ްދަ ްއެހެންވެ ްވާތީ ްގަތްތުކޮށްފައި ްއަރުވަން ްފުރުޞަތު ންނަވާލީ.ްހުށަހެޅުމަށް

ްބޭއްިވާތް ްބައްދަލުވުން ްނުރަސްމީ ްއަިަޅުަގނޑުމެން ްނުރަސްމީ  1560އެހާއިރަށް

ްމެންދުރުކުރީަގިއް ްމިއަދު ްއެހެންެވގެން ްހަމަވާނީ. ްަވގުތު ްބުނާ ޤަވާއިުދގައި

ްމިގޮތަށްް ްނެތީމައި ްގެނެވެން ްއެބާބު ްނެތީ ްގެނެވެްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއަ ްއެހެންވީމާ، ްެދން ްއާދެ، ްގެނައީ. ްމި ްޢިއްޒަތްތެިރްމިބައި ްއޑުއަތޮުޅެގ

ނުޑް ނޑުްފުރުޞަތުްއަރުަވން.ްއަުޅގަ މެންބަރުްއިބްރާހީމްްޝަރީފަށްްއަުޅގަ

 1565ްތިންްމިނިޓްގެްފުރުޞަތެއްްައރުވާނީްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށް.ް

ް

ްމިތިބީްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްއަުޅަގނުޑމެން ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްޢަޒުމްްްްވާހަަކދެއްެކވުން:ްޝަރީފް ްނިންމަން ްައވަހަކަށް ްވިހާވެސް ްއަވަހަްށ ްހަމަ ޤާނޫނުއަސާސީ

ްފެށިފަހުންް ްވޯޓުލާން ްމެންބަރުން ްިޢއްޒަތްެތރި ނަޑއަަޅއިގެން. ކަ
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ްއެބަދޭ.ް ްސާބިުތވެގެން ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ްެއަކން ްދާގޮތުން  1570އަމަލުކުރެވެމުން

ްމަނި ްޖަލްސާއެއް ްރައީސް،ްތިން ްކިއުްއިވކަމުގަިއވިަޔްސްޢިއްޒަތްތެރި ކުފާނު

ްއެގޮތަްށް ްމިތިބީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކިއުްއވިކަުމގަިއވިަޔސް ްޖަލްސާއަށް ހަތަރު

ްކުރަންް ްިމކަން ްކުުރގަުޅވާލަިއގެން ްއޮތްއިރު ްމިހެން ްކަން އަިަމަލުކުރަން.

ްޤަވާއިުދް ްމި ްހަމަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްދަްނނަވާނީ ްއަޅުަގނޑު ފަށައިފިނަމަ

ްއުޅޭ ްދިމާވެގެން ްެއހެންވީމާ،ްމިީއްްމި ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި. ްމި  1575މައްސަަލއޭ

ްނޫން.ް ްއެދޭަކމެއް ްއެަކކުވެްސ ްގޮތަކަށް ްއެްއވެސް އަޅުަގނޑުމެން

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްރަނަގޅަށް ްއެނގޭ ްއެންމެންނަށްވެސް އަޅުަގނޑުމެން

ްތެރޭަގިއް ްދުވަހުގެ ްފަސް ް ްމަސައްކަތް ްކުރި ްއަހަރުން ްތިން ހަދާނަމަ

ްެވވޭނެ ްއަޅުަގނޑުމެްންްކުރުގަުޅވާލުމަކީ ްއޮުޅވާލަންތޯ ްކާކަށް ްނޫން. ކަމެްއ

ްއޮުޅވާލަންތޯ.ް ްނަފްސަށް ްއަިމއްލަ ްއަުޅަގނޑުމެން ްމިކުރަނީ.  1580މަސައްކަތް

ްނޫން.ް ްގޮތެއް ްކޮށްގެްނވާެނ ްއަޅުަގނޑުމެން ްެއކަްނ ްއެްއގޮތަކަްށވެސް އެއީ

ްނިންމުމަކީް ްައވަހަކަްށ ްވީާހވެސް ްޤާނޫނުައސާސީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ް ްއަވަހަަކްށްމުހިންމު ްވީހާވެސް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްހަމަ ްވާއިރު، ކަމަކަށް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްކުރުމަށް ްމަސައްކަތެއް ްހުރިހާ ްހުރި ްކުރެވެން ނިންމުމަށް

ްރައްޔިތުންނަށްް ްއަޅުަގނޑުމެން ްޖެހިފައިާވއިރު، ނަޑއަޅަން ްކަ  1585ޢަޒުމް

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްނެތް. ްކަމެްއ ްދަްއކާނެ ްެއވާހަކަ ްކޮންމެހެން އޮޅުވާލަްނ

ްވަރަްށް ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްޤަބޫލުކުރާގޮތާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަމަލާއި ބަހާއި

ްޖެހޭނެ.ްޤާނޫނުއަސާީސް ްހާމަުކރަންޖެހޭނެ،ްކެރެން ްކެރިގެން ސާބިތުކަމާއެކީ

ް ްވަރަްށ33ްްއަޅުަގނޑުމެން ނޑައެީޅވެސް ްކަ ްނިންމަން ނޮވެްމބަރަށް

 1590ސްްއަވަހަކަްށްމަތިވެރިްމަޤްޞަދެއްގައި.ްހަމައެާއއެކުްޤާނޫނުއަސާސީްވީާހވެް

ްއެެހންނަމަިަވެސް،ް ްކަމެއް. ްމުހިންމު ްއެާހމެ ްހަމަ ނިންމުމަކީވެސް

ް ްއިތުރު ްެހދެން ްރަނގަޅަށް ްބޭނުންކޮށްގެްނ15ްްޤާނޫނުއަސާސީ ދުވަސް

ް ްއެ ްމަޖިލީހުނ15ްްްކަމަށްވަންޏާ ްމި ްކުރަންވެއްޖެކަމަށް ްބޭނުން ދުަވްސ

ްމިހާރުް ްޔަޤީން ްއަޅުަގނޑަށް ްކީްއވެތޯ. ގަާވއިދަށްްްޤަބޫލުނުކުރަންވީ

ްިމް ްާބރުމިނުގައި ްމަސައްކަތްކުރާ ްމި ްނުޮކށް ްއިޞްލާޙެއް  1595އެްއވެސް

ް ްކޮށްިފއްޔާ ްމަސައްކަތް 15ްްސްޕީޑްަގއި ްދުވަހާިއ2337ްްޑިސެމްބަރު ވަނަ



 60 

ްމިހެންް ްކަން ްނިންމިދާނެ. ްޤާނޫނުއަސާސީ ްިމ ްއިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ހަމައަށް

ްހެދުމަށްޓަކައިް ްޤާނޫނުައސާސީެއއް ްއިުރްރަނަގޅު ުދވަްސ15ްްއިުތރުްްއޮތް

ްއިތުރުކުރަްން ްމުއްދަުތ ްެއ ްއިޢުިތރާފްވެ ނަގަންޖެހިއްޖެކަމަށް

 1600އަޅުަގނޑުމެންނަށްްބުނަންްަރއްޔިތުންެގްކުރިމަތީަގއިްނުކެެރންވީްެއްއވެްސް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއެއްގޮަތކަށްެވްސ ްނުފެނޭ ްައޅުަގނޑަަކށް ްނެތް. ސަބަބެއް

ްހަ ްއޮތް ްކުރިއަށް ްކުުރގަުޅވާަލއިގެްނ ްތެރޭަގިއްްރައީސް، ދުަވހުގެ

ްޤަވާއިދަށްް ްހެދި ްމި ްައޅުަގނޑުމެން ްދެްނމެގައި ްއަރައިގެން ނީސްތަށްޓަށް

ްވާންޖެހޭ.ް ްބަަޔކަށް ްއިޚްލާޞްިްތެރި ނުޑމެންނަކީ ްއަުޅގަ ްވާކަެށއް. ވީގޮތަށް

ްނަގަންޖެހޭް ްވާންިްޖެހޭ. ްބަޔަކަްށވެސް ްެކރޭ ްޤާބިލު  1605އަޅުަގނޑުމެންނަކީ

ްއެހެ ްނިންމަންޖެހޭ ްަނގާ ްވާންޖެހޭ.ްޑިސިޝަނެއް ްބަޔަަކށް ްކެރޭ ންވީމަ

ްކުރުަގޅުވައިަލިއގެްން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހަމައެކަނި ްޙައްުޤގަިއ ރައްޔިތުންެގ

ރައްޔިތުންެގްޙައްޤޭްކިަޔއިގެްންއެީއްރަްއޔިތުންގެްަޙއްޤުްޙިާމޔަތްވާެނގޮތެްއް

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްމިވީގޮތަށް ްޤަވާއިދަށް ްމި ްނޭދެން ނޑެއް ްއަޅުގަ ނޫން.

ްމިއީ ްހިިތްްވެގެންދާކަށް. ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްނަތީޖާ  1610ކުރުގަުޅާވލުމުގެ

ްޤާނޫނުއަސާީސް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ނަތީޖާ.

ް 15ްއިރާދަިަކުރެްއިވއްޔާ ްވެއްޖިްއާޔް، ްދާކަމަށް ްސްޕީޑްގައި މިދާ

ޑިސެމްބަރާއިްހަމައަށްްނިންމޭނެްއެްއވެސްްކަހަލަްމައްސަަލއެއްްނެތި.ްހަމަް

ްވާހަކަ ްމެންބަރުން ްބަލައިގެްންހުރިހާ ްރަނގަަޅށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ދައްކާ

 1615ވިސްނުންތެރިކަމާެއކީްޤާނޫނުއަސާސީއަކީްރަނަގޅުްބޭނުންތެރިްރައްޔިތުންެގް

ްހުީރް ްކުރިއަށް ްެވގެންދާނެ. ްެއއްޗަކަްށ ްދިފާޢުކޮށްދޭ ްޙިމާޔަްތކޮށް ޙައްޤުތައް

ްބާބާއި ްމަޖިލީހުގެ ްވަޒީރުްނގެ ްތެރޭަގއި ްއޭގެ ްބާބުތަކެއް. ްމުހިންމު ްވަރަށް

ްމިބާބުތަްއް ްއެބައޮތް. ްބާބުެވސް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ އަދި

ްތަކުރާރުކުރަްން ްއަލުން ްތަޖުރިބާ ްހިތި ްމާީޒެގ ވިސްނުންތެރިކަމާެއކީ

ްޤައުމުެގް ްޙައްޤުަތްއެވސް، ްޤައުމުގެ ްވެރިކަންެވސް، ްގޮތަކަށް  1620ނުޖެހޭނެ

ްދިވެހިރާއްޭޖެގް ްއަދި ްޙައްޤުަތްއވެސް ްަރއްޔިތުްނގެ މަސްލަޙަތުވެސް،

ްއުންިްމީދުތައްްމުސް ްަރއްޔިތުންެގ ްގޮތަކަށް ްއުޖާލާާވނެ ްއަލިވެ ތަޤްބަލް

ްމުހިންމުކަންް ްނިންމުމުެގ ްަބއްޓަންކުެރވިގެން ްގޮަތކަށް ހާސިލުކުރެވޭނެ
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ްޤާނޫނުއަސާސީް ްތެރޭަގއި ްދުވަހުގެ ްފަސް މާބޮޑު،

 1625ްކުރުގަުޅވާލުމަށްވުރެން......

ް

ްވަގުތުަހމަވެއްޖެ.ްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްވާހަކަައީކްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްައޅުަގނުޑގެ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްނިންމާލަނީ ްމި ްއާދެ،

 1630އަޅުަގނަޑކަށްްނުފެނެއޭްތަކުާރރުކޮށްްމިްދަންނަވަނީްއެްއެވސްްއިޞްލާޙެްއްްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް ނޑ15ްަގެންނާކަށް. ްއަުޅގަ ްނަގަިއގެން ްކެރިހުރެެގްންދުވަްސ ށް

ނޑުގެްރަްއޔިތުންނަށްްޒިންމާވާނަން.ް ނުޑގެްރަްށްއަޅުގަ މިދަންނަވަނީްއަޅުގަ

15ްް ްޑިެސމްބަރު ްނަގަިއގެން ްނިންމަނ15ްްްދުަވސް ްޤާނޫނުއަާސސީ އަށް

ްއަޅުަގނޑަށްްފެންނަނީ.

ް1635 

ްވާހަްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްރަީއސް ްޢިްއޒަތްތެރި ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްކަފުުޅްޝުކުރިއްޔާ

ްގެެނޭވްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްިއޞްލާޙުވެސް ްމިއަށް ްވިދާޅުވި ްފަަށމުން ްބަޙުސް ދައްކަވަމުން،ްމި

ނޑުްަހމަްހުށަހެޅުމެއްް ގޮތަށޭްމިްހުށަހަޅާފައިްމިއޮތީ.ްދެންްއެާއއެކުްއަުޅގަ

ް ްއެއީ ްޤަސްދުކުރަން. ްއެަބ ނޑު ްއަޅުގަ 58ްްހުށަހަޅާލަން ްގެ 1ް)ހ( ،1ް

ްއަޅު ްނަންބަރަށް ްދެދުވަސްްވަނަ ްމަދުވެގެން ްހުށަހެޅުމަކީ ްހުށަހަޅާ ނޑު  1640ގަ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްާތއީދުުކރާ ްެއއަށް ްއެހެން އަޅުަގނޑަްށްރަނގަީޅްތިނެއް.ްދެން

ްތިނަކަްށް ްއެ ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެރި ްތާއީދުކުރާ ްހުށަހެޅުމަށް ްހުށަހެޅި މި

ްއަޅުަގނުޑް ްކަމަށް ްދޭއް ްބާއްވާނީ. ްތިނަކަްށ ބަދަލުކޮށްލައިފިއްޔާ

ްދޭްނާވނެކަމަށް.ްއެީއްހުށަހަ ްފުރުޞަތެއް ްދެދުވަހުގެ ޅާނަން.ްދެދުވަސްކަމަށް

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްމިހާރުވެސް ްދަންނަވަނީ ްމި ްއަޅުަގނޑު  1645އެހެން

ްމަިަސައްކަުތގަިއް ްމިއުޅޭ ްފަށައިގެން ްއަުޅަގނޑުމެން އިޞްލާޙުކުރުމަށްޓަަކއި

ްހަޤީޤަތުގައިް ްސަމާލުކަން ްދޭންޖެހޭ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްވަރަްށް ްފުރުޞަތުތައް ްހުރި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެއީ ްމިދަނީ. ކުޑަވަމުން

ްބާާބިއް ްަޙްއޤުތަކުގެ ްއަސާސީ ްެއގޮތުން ްެއކަން ްހަނިވަމުން. ްމިދަނީ ބޮޑަށް

ްބާބާިއް ްމަޖިލީހުގެ ްަވޒީރުންެގ ްއަިދ ްބާިާބާއި ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ  1650އަދި
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ްހަމައަށް ނޑުމެންނާ ްއަޅުގަ ްބާބުތައް ްބައެއް އައިއިުރގަިއްްމިކަހަލަ

ްމިގޮތަްށް ްއެހެންވީމަ، ްދޮޅުދުވަސް. ްއިނީ ްލިބިފައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްމެންބަރުް ްިޢއްޒަްތތެރި ްއަްއޑުއަތޮުޅގެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ އަނެއްާކވެސް

ްއަރުވާަލއިގެްން ްައވަްސ ްއަޅުަގނޑުމެން ްވިދާޅުވިހެން ޝަރީފް

ްއަޅުަގނ ްނިންމަން ްމިކަން ްނުާވވަުރން  1655ޑުމެްންއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްކުރިމަތިވާނެ.ް ްއަޅުަގނޑުމެންނަްށ ްނަތީޖާ ްހިތި ްީމގެ މަސައްކަތްކުރީމަ

ްއެހެންް ްައޅުަގނުޑމެން ްޤާނޫނުއަސާސީައކީ ްމި ްަރއީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ނޑުމެންނަށާއި ްއަޅުގަ ްއެްއޗެއްޫނން. ްހަދައިދޭ ބަޔަކަށް

ްެއްއޗެ ްހަދައިދޭ ނޑުމެން ްައުޅގަ ްރައްޔިތުންނަށް ްއެހެންވީމަ،ްލޮބުވެތި އް.

ްމީގެްން ްކަންތަްއތަކެއް ްރަނގަޅު ްހުރި ްއޮށްިްޓަުރ ްރަނަގޅު  1660މީގައި

ނޑުމެންނަށް.ް ްއަޅުގަ ްފައިދާކުރާނީ ްމީގެން ްވަންޏާ ގެނެިވއްޖެކަމަށް

ްކުރިންްް ްމާ ްއަުޅަގނޑުެމން ްކިޔާފައި ްައވަްސުކރުމަށޭ ްމިކަން އެހެންވީމަ،

ްމަަސއް ްއެޖެސްޓްަގއި ްޮއތް ްނިންމާފައި ްނުކުރެިވގެްންްނިންމުންތަކެއް ކަްތ

ްއެއްމަްސް ްައިއސް ްކުަޑެވގެން ްވަގުތު ްމިކަމުަގިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއަުޅަގނޑުމެންްދުވާލަކުްތިންްޖަްލސާްބާއްަވިއގެންް  1665ދުވަހާއިްހަމައަށްްވީމަ

ްތިްން ްއޮްތ ްާބކީ ްދެން ްއަެނއްކާ ްނުވީމަިއ ްމިކަްނ ްއުޅެ ްކުރަން މިކަން

ްޤާ ްމުޅި ްއަޅުަގނޑުމެން ްތެރޭަގއި ްއެއްފަހަާރްދުވަހުގެ ނޫނުއަސާސީ

އެްއގޮތަކަށްްޑްރާފްޓިްނގްކޮިމޓީންްފޮނުވިގޮތްްެއއީްރަނގަުޅްގޮތޭްކިޔާފަިއް

ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާެން ްަރއީސް، ްިޢއްޒަތްތެރި ްނިންމާލަނީ. އަޅުަގނޑުމެން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްހުރީކީ ްޑްރާފްޓްތަްއ ްބައެްއ ްފޮނުިވ ްކޮމިޓީން  1670ޑްރާފްޓިންގ

ްގޮތަކަށެއް ްއިތުރުްންހިތްހަމަޖެހޭ ްައޅުަގނޑުމެންެގ ްއަދި ނޫން.

ްޮގތަކަށެއްނޫން.ް ްހިތްހަމަޖެހޭ ްރަްއޔިތުންވެސް ްިދވެހި އަޅުަގނޑުމެން

ްމެންބަރުންް ްތިްނ ްމަޑުކޮށްލާނަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްަރއީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެހެންވީމަ.ް ްއުނަދގޫޭވ ްވަރަށް ްއަުޅަގނޑަށް ްތިބީމައި އެތާނަގއި

ްހަ ްއެހެންީވމަ، ްރަީއސް ްދަންނަވާލަްންޢިއްޒަތްތެރި ނުޑ ްއަުޅގަ  1675މަމިއާއެކު

ްހަމަް ްއަނެއްކާ ްލިޔުމުގައި ްމި ްހަމަ ްމީގައި ްއަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވަނީ

ްކަންތައްަތްއް ްކުދިކުދި ްހުންނަ ްމިހެން ްެއބަބުނޭ ްގަިއ ް)ށ( ްމީގެ އެބަބުނޭ
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ްކުރީެގް ްމީގެ ްދައްކަނީ ްމި ނޑުމެން ްއަިަުޅގަ ރަނގަޅުކޮށްލާށޭ.

ްރަނގަޅުކޮށްލާ ްމިހެން ްޢިއްޒަތްތެިރްޤާނޫނުއަސާސީ ްަބއެްއ ްކިޔާފައި ށޭ

ްވިދާޅުިވް ްމެންބަރުން ްތިއްބެވި ްޚާއްަޞްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުްނގެ  1680އޭރުަގއި

ްމިް ްތިމަންނަމެންނަށް ްނޫނޭ ްއެްއޗެްއ ްޑްރާފްޓްކުރެއްިވ ތިމަންނަމެން

ްކުރިމަތިް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއަނެއްކާ ްމިމައްަސލަ ްއަީއކީ. ޗާޕްެވގެން

ހަމަްމީގައިްއެަބއޮތްްބުނެވެސްަފއިްފަހުންްއެއާިއްްނުވެދާނެްބާއޭ.ްއަެނއްކާ

ްއޮތްް ްފުުރޞަތު ްއިޢުތިރާޟްކުރުމުގެ ްމީހަކަްށ ްކުރާ އިއުތިރާޟް

ްއަޅުަގނުޑް ްހަމަެއއާެއއްޮކށް ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި  1685ވާހަކަެވސް.

ްބާބަށްް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ނޑު ްައޅުގަ ްބޭނުންވޭ ފާހަގަކޮށްލަން

ްއިޞް ްހުށަހެޅި ްހަަމްއަޅުަގނޑު ްއެއް ް)ނ( ްެއއްގެ ް)ނ( ްއިން ލާެޙއްަގއި

ްއެކަަމުކް ްއިނދެގެން. ް)ނ( ްއެ ްނުވާކަން ްފުރިހަމަވެސް ްއެ ްއިނގޭ އެބަ

ްފަހުންް ްއެންމެ ްބަލައިނުގަނެ ްއޭތި ް)ނ(ްއޭަގިއްއިނީތީވެ ކިހިނެއްތޯީވ،ްއެ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްކީއްެވތޯ ްބާބެއް.ްއެ ްމުހިންމު ްއެއީ ްމިތަނުން ްފެއިލްކޮށްލީ  1690އޭތި

ްކުރީ. ްއިނގޭޯތްްއެކަން ްހިތާމަުކރާނެ ްއެކަމުގައި ްމުހިންމު ްވަރަށް ެއއީ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއެއީ ްމުހިންމު ްރަްއިޔތުން.ްވަރަށް ްދިވެހި ނޑުމެން އަިަުޅގަ

ްރައްޔިތުންެގް ނޑުމެްނ ްއަޅުގަ ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުްނ މުސްތަޤްބަލުގައި

ރަީންމަޖިލީހުގެްމުސްތަޤްބަލުގައިްިމްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުންްމިްޢައްޔަނުކު

ްމިް ްމަޖިލީހުން ްަރއްޔިތުްނގެ ްޢައްޔަނުކޮށްފައި ނިޑޔާރުން ްފަ ނޑިޔާރުން.  1695ފަ

ްެއް ނޑު ްައޅުގަ ްނުދޭންވެގެން ްެއފުރުޞަތު ްކޯޓަށް. ވަަޑއިގަންަނވަނީ

ްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅީ.....ް

ް

ްން.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމިްމަޢުޟޫޢުގައިްވާހަކަފުޅުްދެްއކެވުްންއެދެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

  1700 

ްމުހިންމުްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްަވރަށް ްމިއީ ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްވާހަކަދައްާކއިރު...ްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިކަހަލަ ްއިނގޭ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްވާހަކަެއއްހެން.

ް
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ްމިނެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތިން ްއަެންއކާ ނޑު ްއަރުވަމުްންއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ިެއް ްވަގުތެ ޓްއިރުގެ

ްމެންބަރު.ް ްޢިްއޒަތްެތރި ްޝުކުރިްއޔާ ްހަމަެވއްޖެ. ްަވގުތުެވސް  1705ގެންދިޔައީ

ްއާދެ،ްހުވަުދއަތޮޅުްއުތުރުބުީރެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަދުނާންްޙަލީމް.ް

ް

ްސާްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ނުޑ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަްތތެރި ްުޝކުރިްއޔާ ްފުކޮށްލަންްއާދެ،

ްްޢަދުނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއެއްަބޔަކީ ްބައެއް. ްދެ ްޑްރާފްޓްގެ ްބަދަލު ްމާއްދާެގ58ްްބޭނުންވޭ ވަނަ

ްެގް ް)ހ( ްމާއްދާގެ ްމިއޮތް ްފެންނަިަން ްމިހާރު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ  1710ގޮތުަގއި

ްމާއްާދގަިއް)ހ(ްެގ3ްް ްަވގުތ3ްްުވަނަ ްަބޙުސްގެ ްމިބުނަނީ ްބަިއަގއި ވަނަ

ްހަ ްއެިެހެންްނިމުމުން ނަޑއަޅާ ްކަ ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ ްުނަވތަ ްއެވަގުތު މަ

ް ްަގވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްއަހާނީ ްވޯޓަށް ްއެހިދާނެއޭ. ްވޯޓަށް 25ްވަގުެތްއގައި

ްވާގޮތަީކް ްމި ްއެހީމައި ްވޯޓަށް ްމި ްދެން ްވާގޮުތގެމަތިންނޭ. ްމާއްދާގައި ވަނަ

ް ްެވއްޖިއްާޔ ްމިހެން ްދެން ްފާސްނުވާނީ. ްނުވަތަ ްފާސްވާީނ  1715ދެްންއެކަމެްއ

ނޑަށްް ދިމާވާނީްކިހިނެއްހޭ.ްދެންްާވނީްކިހިނެއްހޭ.ްއެހެންވީމާ،ްެއއީްއަުޅގަ

ްކޮންެމވެްސް ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްދެން ްތަންކޮޅެއް. ްއުޭޅ ްނުފެނިގެން ްއަދި މީގެން

ްއެހެންމެް ްހަމަ ްކަމަކީ ްއަނެއް ްދެން ްެވދާނެ. ްމައްސަލައަކަްށވެސް އެހެން

ްކޮމިޓީ ްމިބުނަނީ ްަގއި ް)ޅ( ްއެމާއްދާގެ ްބަދަލުތަކުގެް)ޅ(ްގައި ްހުށަހަޅާ ން

ްހުރިހާް ްނެތް ްކޮށްފަިއ ްއިޢުިުތިރާްޟ ްމެންބަަރކު ްެއްއވެސް  1720ތެރެއިން

ްމެންބަރުންް ްހުރިހާ ްމާނައަކީ ްޭއގެ ްއަހާނީއޭ. ްވޯޓަށް ްފާސްކުރުމަށް ބަދަލެއް

ނުޑް ްއަޅުގަ ްކަމަކަށް ްދަންނަވަނީ ްރިޔާސަތުން ްއެހެން ްވިދާޅުވާށޭ އާނެއކޭ

ްިމއަހަ ްވޯޓަށް ްނުކުރަން. ްފާސްނުކުރާކަްށްޤަބޫލެއް ްފާސްކުރަން. ްކަމެއް ނީ

ްިމްއަހަނީ.ްދެންް ްވޯޓަށް ްުނއެްއއަހާނެ.ްއެހެްނވީމާ،ްފާސްކުރުމަށް ވޯޓަކަށް

 1725ފާސްްނުވެއްިޖއްާޔްމިްސްޓޭްޖގަިއވެސްްދެްންވާނީްކިހިނެއްޭހ.ްއެހެންވީމާ،ް

ްގަާވއިުދް ްުކރިން ްތަންކޮޅެއް ްއޮޅުންނުފިލާ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ މީގެން

ްގަާވއިުދްއެކުަލވާލެވި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްނޫން. ްރަނގަޅަކަށް ްއެންމެ ްއޮތީ ފައި

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްއޮތީ ްއެކުަލވާލެވިަފއި ްަގވާއިދު ްގެންުގޅޭ ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ްކުރިންް ްއެނގިަވޑަިއގަްނނަވާނެ ްއެއީ ްމަްއަޗށް. ްނުވުމުގެ އިޞްލާޙު

 1730މިހެންްއިޞްލާޙަކަށްްފަހުގައިްޑްރާފްަޓކަށްްފަހުގައިްއިޞްލާޙަކަށްްަފހުގައިް
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ްއެއޮީތް ްވަުގތެއްތޯ ްކިހާ ްހުންނަން ްއެނބުރި ްއެނބުރި ވާހަކަދެްއކި

ްހިތާމަހުރިް ްތަންޮކެޅއް ްކުރުކޮށްެލވުނުއިރު ްއެބަިއ ްމިހާރު ނަޑއެޅިފައި. ކަ

ްމެންބަރުންނަށްް ްކުރުކޮށް ްބޮޑަށް ްމާ ްކުރުކޮށްލެވުނީ. ްމި ގޮތަކަށް

ތީ.ްއެހެންވީމާ،ްވާހަކަދެްއކެވުުމގެްފުރުޞަތުްދެމިނެޓްްތިންްމިނެޓްގައިްމިއޮ

ްަޤބޫލުކުރާގޮތުަގިއް ްބޭނުން.ްއަޅުަގނޑު ނޑުްސާފުޮކށްލަން ްއަުޅގަ ްދެބައި  1735މި

ްމަސައްކަްތް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއަންނަންޖެހޭ. ްއެބަ ްބަދަލުތަކެއް މިކަހަލަ

ޑްރާފްޓްްކޮށްްކޮްށްކޮށްްކޮށްްނުތިބެްނިމޭނީްކިހާހިސާބަކުންކަންްއެނގެންް

ްއި ްމި ްގަވާއިދުންވެސް ްއެކަމެްއްއެބަޖެހޭ.ްމި ްއަުޅަގނޑަށް ޞްލާޙަކުންވެސް

ްހުއްޓެނީް ްމި ްމާއްދާވެސް ްދެ ްމިދެންނެވި ނޑު ްއަުޅގަ ްފެނޭ. ނުއެއް

ްގޮސްް ްފަހަތަށް. ްއެނބުރި ްދާންޖެހެނީ ްމި ްއަނެއްކާެވސް ްދެން  1740އެހިސާބަށް.

ްނިމޭނީް ްައއީމަ ްއަންނަނީ. ްމި ްމާއްދާއަށް ްމި ްހަމަ އަނެއްާކވެސް

ްއަ ްކިހާހިސާބަކުން ްފޮނުވުްންކިހާހިސާބަކުން. ްޑްރާފްޓް ނޑުމެން ޅުގަ

ްޑްރާފްޓަށްް ްނިންމާލާނީ. ްމަށަިައިގެން ްކޮށާ ްތިެބގެްނ ްފްލޯގައި ހުއްޓާލާފައި

ްނިންމާނީ.ް ްެއކަްނ ްއަޅުަގނޑުމެން ްކިހާހިސާބަކުްނތޯ ފޮނުވޭވަރަށް

ްކަންބޮުޑޭވް ްެއބަ ްވަރަށް ްނޭނގޭީތވެ ްައޅުަގނޑަށް ްދެކަން ްއެ  1745އެހެންވީމާ،

ްވަރަށްް ްއޮޅުންފިުލވުން ްޤަބޫލުކުރާގޮުތގަިއްްއެބައި ނޑު ްއަޅުގަ މުހިންމު.

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްވާހަކަފުޅެއް. ްރަނގަޅު ްވަރަްށ ްދެއްކެވީ ްއެ ޝަރީފް

ްދައްޗަީކް ްބޮޑު ްއެންމެ ްއޮތް ްދިމާވެފައި ްމި ްކުރިމަތިލެްއވުަމށް ކަންތައްތަކަށް

ްހާމަކުރުމުގެް ްކަންތައްތަްއ ްއުނި ްހުރި ްފަރާތުގަިއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއަ ްސަބަބަާކްމައްސަލަ. ްިމވެނި ްދަނީ ްނުެވގެން ްކަމެއް ނޑުމެންނަށް  1750ުޅގަ

ްހެދިކަންް ްސަބަބަކާ ްމިވެނި ްދަނީ ްަލސްެވގެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ހެދިކަން،

ްހޯއްދަވަިއގެންް ްވަގުުތ ްއިޢުތިރާފްވެ ްބުނެ ްކުރިމަީތގައި ރައްޔިތުންގެ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްގޮަތކީ. ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްކަންޭނނގެ ިެއީ ްއެ އެކަންކުރުން

ްބޮޑަ ްވަރަށް ްވަރަކުން ްެވވުނު ްއަޅުަގނޑަށް ްމަަސއްކަްތކުާރނަން 33ްށް

 1755ނޮވެމްބަރުގެްނިޔަލަށްްނިންމަން.ްއެހެންނަމަވެސް،ްއާެދ،ްެއހެންނަމަވެސް،ް

ްމާއްދާތަކެްއ.ް ްމުހިންމު ްވަރަްށ ްހުރީ ްކުރިަމތީގަިއ ްަރއީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުް ްއަުޅގަ ްމިނެޓްެވސް ްތިން ްނޫން ްބޭުނމެއް ނޑު ްއަުޅގަ ދެމިނެޓެއް
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ްހުރިްބޭ ްޗެޕްޓަރުތަކުަގއި ްއެ ްބޭނުންވަނީ ނުޑ ްއަޅުގަ ްނޫން. ނުމެއް

ނުޑ.ް ްއަުޅގަ ްަވގުތެްއ ްވަރުގެ ްާވހަކަދެއްކޭނެ ްމައްޗަށް މައްސަލަތަކުެގ

ްކުރިއަްށް ްަޖލްސާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާހަކަަދއްަކއިގެން ްއެވަރަށް  1760އެހެންވީމާ،

ްހިނގާ ނޑުެމން ްއަޅުގަ ްދަންނަވާލިހެން ްކުރިްނ ްއަުޅަގނޑު ށޭްގެންދާއިރު

ްމިހާރުއްސުރެންްނުހުއްޓި....

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްޢިްއޒަތްތެިެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަެވއްޖެްއިނގޭޯތ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1765 

ްރައީްސ،ްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްިޢއްޒަތްެތރި ްގެންދަން. ްުކރިއަށް ްޖަލްސާތަެކއް ްކުރިއަށްދާ

ްމައްސަލައިެގްްދެއްެކވުން:ޢަދުނާންްޙަީލމްްވާހަކަް ްދެ ްދަންނަވާލި ްމި ނޑު ްައޅުގަ ްއުންމީދުކުރަން އަޅުަގނޑު

ްކަހަލަްފުރުޞަތެްއް ނޑަށްްމިްވޯޓުަގއިްބަިއވެިރވެވޭނެ ޖަވާބެއްްލިބިްއަުޅގަ

ްހޯއްދަވައިެދއްވަން.ް

ް1770 

ްހުށަހެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމި ްމިހާރު ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ް)ބ(ްއާދެ، ޅުމުގެ

ްއެހުމުންް ްޯވޓަށް ްގޮތުގެމަތިން ްގަިއވާ ް)ރ( ްމާއްދާގެ ްމި ްމިއޮތީ ގައި

ްގެންނާނީއޭ.ް ްބަދަެލްއ ްއެ ްފާސްވެއްޖެނަމަ ްހުށަހެޅިގޮތް ކޮމިޓީން

ްބާއްވާނީޭއ.ް ްފާސްކުރިގޮްތ ްމަޖިލީހުން ްކުރީަގިއ ފާސްނުވެއްޖެނަމަ

ްސުާވލުކުރެްއވި ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދެންމެއަކު  1775ދެްްއެހެންވީމާ،

ިްވީަމް ްބަްއލަވާލެއް ްރަނގަޅަށް ްއަދި ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ސުވާލަށްެވސް

ްއެހެންނޫނިއްާޔް ްއެަބގެނޭ. ްހައްެލއް ްވަެރްއގެ ްކޮންމެވެްސ މީގެން

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްއިޞްލާެޙއްްމިައށްްހުށަހެޅުމަށްް

ްއެހެން ްގެންދަނީ. ްމި ްއަޅުަގނުޑ ްއަރުަވިއގެން ވީމާ،ްފުރުޞަތު

ްދެންް ްއާދެ، ްއެދެން. ްފޮނުްއވުން ްލިއުްއވާލަްއވާފައި  1780އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ްދެކުނުބުރީެގް ްނިލަންދެއަތޮުޅ ްއޮީތ ްއަުރވަން ްފުރުޞަތު އަޅުަގނުޑ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްރިޔާޟް.ް

ް

ްގޮތަްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް ްރަީއސް.ްކުރު ްޢިްއޒަތްތެރި ނުޑްދަންނަވާލަންްޝުކުރިއްޔާ ްއަުޅގަ ްކަށް
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ްްމުޙަްނމަދުްރިޔާޟްް ްގަާވއިުދގެ ްމ8ްްިއޮތީ ްހުށަހަޅާ ްގެންނަްނ ްއިޞްލާޙު ްމާއްދާއަށް  1785ްވަނަ

ްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފާސްނުވީ ްޖަލްސާގ22ްްެމަޖިލީހުން ްފުަރތަމަ ްމިއަދުގެ ްލިބުނީ ވޯޓު

ް ްފެށުނީ ްޖަލްސާ ްފަހުންވެސް ނޑ7ްްުއިންޓަވަލް ްއަިަޅުގަ ްފަހުން. ްމިނެޓް

ްރައީސް،ް ްޢިްއޒަތްެތރި ްދަންނަވާލާފައި ްެއވާހަަކ ޔައުމިްއޔާއަށްަޓކަިއ

ްޑްރާފްޓްކުާރް ްދިރާސާކޮށް ްފާސްކޮށް ްކަންކަން ްމަޖިލީހުން ްމި ގަާވއިދުަގއި

ްކަންަތއްކުރާނެގޮެތްއް ްދެން ްމަރުޙަލާގައި ްދެަވނަ ްފޮނުވުމަށްފަހު  1790ކޮމިޓީއަށް

ްއަުޅގަ ްގޮތަކުން ްކޮންެމެވސް ްނެތިއްޔާ ްއެްގަާވއިދުަގއި ްގަާވއިދަށް ނޑުމެން

ް ްގައިުމވެސް ްހަމަ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެބަޖެހޭ. ްއިތުރުކުރަން 3ްމާއްދާ

ްމާއްދާތަކެްއް ްހުރިހާ ްހިމަނާ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްަގއި ް)ށ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ފާސްކޮށްްނިމުމުންްގެނެވުނުްއިޞްލާޙުތަކުންްެއްއވެސްްތަޢާރުޟެއްްއޮްތޯތް

ްތަރުތީބުް ްނަންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިެިރްބެލުމަށާއި ްމިވެސް ްޢިބާރާތުން.  1795ކުރާނީ

ްކޮމިޓީއަަކްށް ްއެ ްތެރޭގައި ްތަރަހައިގެ ްޤާނޫނީ ްައޅުަގނޑުމެން ރައީސް،

ްހީވަީން ްއަުޅަގނޑަށް ްކުރުމަކީ ްއެކަން ްީދގެން ްބަޔަކަށް ްއެކަްނކުރާ ނުވަތަ

ްހަަމް ްއަޅުަގނޑު ްވާހަކަދަްއކަވާ ްބޭފުޅުން ްގޮތްހެން.ްބައެއް އެންމެްރަނގަޅު

ްކަން ްވާހަކަްވަރަށް ްހަދާ ްކުރުގަުޅވާލަިއގެން ްޤާނޫނުައސާސީ ބޮޑުވޭ

ްއެއްއަހަުރް ްހެދީެވސް ްގަވާއިދު ްމި ްއަުޅަގނޑުމެން ްރައީސް.  1800ޢިއްޒަތްތެރި

ްވާހަކަ.ް ްެއއްނުވާ ްެދއުޅި ްަގވާއިުދެގވެސް ްެދއްެކީވްމި ްއެ ދުވަހުން.ްދެންމެ

ް ްހެދީވެސް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްނަމޫނާ ްމިއޮތް ްހުރިހ17ްްާމިހާރު އަހަުރން.ްމި

ވަހުްމަޖިލީހުގައިްތިންއަހަރުްވީމަްމިްދައްކަނީްމިްޤާނޫނުއަސާސީްދެުއިޅްދު

ްއިޞްލާޙެްއް ްަގވާއިދަްށވެްސ ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްެތރި ްވާަހކަ. އެއްުނވާ

ްައިދް ްނަމަވެސް ްއިތުުރކޮށްގެްނ ްަވގުތު ްއަިދ ްނަމަވެސް،  1805ގެނެސްގެްނ

ް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްނަމަވެސް ްބަނދެގެން ްމިތާ ްމެންބަރުން އެބަޖެހޭްމަޖިލީހުގެ

ްމަޖިލިސްް ްމި ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްިއޞްލާޙުކުަރން. ޤާނޫނުއަސާސީ

ް ްަމޖިލީހުގައި ްމި ްމެންބަރުންނަކީ ްހާޒިރުވާ ްމަޖިލީހަށް ްމި 57ްހިންގުމުގަިއ

ްިމް ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްނަހައްަދވާ ްަބޔަކަށް ްތިބެވޭނެ ްމިތާ ހަމަކޮށްގެން

ްބޭރަ ްމިތަނުން ްމެންބަރުންތޯ ްކިތައް ްބޭނުމަށްްމަޖިލީހުގެ ްއެކި ްޒަރޫރީ  1810ށް

ް ްަގވާިއދުގެ ްރިޢާޔަތްކޮށް ްމިކަްނތައްތަކަށް ްއެތިބީ. ވަަނ8ްްނުނިކުމެވިފައި
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8ްމާއްދާއަށްްއޮތްްއިޞްލާޙުްމިައދުގެްފުރަތަމަްފެށުނުއިރުގައިްމިދެންނެވީް

ްފަހުގެް ްމެންދުރު ްކޮބައިތޯ ްފެށުނީ. ްޖަލްސާ ްމިއަދުގެ ްފަހުންނޭ މިނެޓް

ްޙާ ްމިރޭގެ ްކޮބައިތޯ ްއެހާްޙާލަތް، ްއެވާހަކަ ްއެހެންނަމަވެސް، ލަތަކީ.

ްރައީސް،ް ްޢިއްޒަްތތެރި ްނެތިން. ްދަންނަވާކަށް ނޑު ްއަުޅގަ  1815ތަކުރާރުކޮށް

ްސަބަބުތަކާހުރެް ްއެކިެއކި ްމަޖިލީހަށް ްމި ްވާހަަކއަކީ ްއޮތްހާވެސް ދަންނަވަން

ްނުަވަތް ްބޭނުމެއްަގއި ްޒުރޫރީ ްމަޖިލީހަށް ްމި ްވާހަަކއަކީ ްެއކިެއކި ނުވަތަ

ްއެއްވެް ްބޭފުޅުންެގްއެހެން ްހާޒިރުނުވާ ްނާންގާ ްމަޖިލީހަށް ްމި ްގޮތަކުން ސް

ްއެންގިްން ނޑުމެންނަްށ ްއަުޅގަ ްކުރިން ްމަނިކުފާނު ނަންތައް

 1820ވަނ8ްްައެސް.އެމް.އެްސއަކުންްނަންތަްއްއިޢުލާންކުރައްވާނެްވާހަކަ.ްިމއަދުް

ްމިދިޔައީ ްފާސްނުވެ ްދަްމާއްދާ ްކޯރަމް ނޑުމެން ށްކުރަން.ްއެހެންވީމާ،ްައޅުގަ

ްރައީސް،ްމީޑިއާ ްޢިްއޒަތްެތރި ްނަންތައް ްބޭފުޅުންގެ ްއެހާޒިރުުނވާ އަށް

ނޑަީކްމިމަޖިލީހުގެް އަހަރުވެގެންްދިޔައިރުެވްސ3ްްއިޢުލާންކޮށްދެްއވާ.ްއަުޅގަ

57ްއެންމެްކުޑަމިނުންްޗުއްީޓއެްއެވސްްނުނަގާްބަރާބަރަށްްހާޒިރުވާްމީހެއް.ް

ްމި ްހަމަކޮށްގެން ްކޯރަމް ްމިމަޖިލީހުގެ ްމިތާ ްމީހަކަށްްހަމަކޮށްގެން ްއިންނަ  1825ތާ

ްއަޅުަގނޑުމެންްނަހައްދަވާްިޢްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްދެކުނުބުރީެގްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހުވަދުއަތޮޅު ްދެން ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްެތރި އާދެ،ްޝުކުިރއްޔާ

ްފުރުޞަުތް ނޑު ްއަުޅގަ ްއިބްރާހީމަށް ްޢަްއބާސް ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްހު ްހުށަހެުޅއްވުން ްފޮނުްއވާކަމަށްވަންާޏްއަރުވަން  1830ށަެހޅުއްވުމަށް.ްއިޞްލާެޙއް

ްހުށަހަޅުއްވާް ްމެންބަރަާކ ްތާއީދުކުރަްއވާ ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްފޮނުއްިވއަްސް ްވިދާޅުވެަލްއވާފަިއ ްހަމަ ްޮސޔާެއއްކޮްށ މެންބަރެއްގެ

ްއާދެ،ް ްުކރާނަން. ްމަަސއްކަތް ނޑު ްއަުޅގަ ްބަލަިއގަނެވޭޯތ ރަނގަޅުކަމަށް

ް.ްކުރިއަށްްގެންަދވާ

ް1835 

ނޑަްށްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްއަޅުގަ ްޝުކުރިއްޔާ. ްަވރަށްބޮޑަށް ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއިތުރުކުރުމަށްްްޢައްާބސްްިއބްރާީހމްް ްަގވާއިދަށް ްމިހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ، ްދަންނަވާލަންޖެހެނީ
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ްދަންނަވާލަްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހަމަ ނުޑވެސް ްއަުޅގަ ްމާއްދާަގއި ްބައެއްްހުށަހަޅާފައިވާ ންހުރި

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްޮކޅުމަޑުލުެގ ްއެއްކަމަކީ، ްދަންނަވާލަމޭ. ްހުރީމަ ކަންތައް

ްކޮމިޓީއިްން ްޑްރާްފޓް ްފާހަގަކުރެްއވިފަދައިން، ްރަޝީދު ްރިޔާޟް  1840މެންބަރު

ްއިޞްލާޙެްއް ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްއެ ްއިޞްާލޙަކަށް، ްފޮނުއްވާ މަޖިލީހަށް

ް ްފުރުޞަތ1ްްުފޮނުއްވުމަށްްމިއޮންނަ ްފެންނަކަމަށް.ްދުަވސް،ްއެ ކުަޑކަމަށް

ް ްއެދެނީ ްއެހެންމ3ްްެއަޅުަގނޑު ްހަމަ ްދެން ްބާްއަވއިދެްއވުން. ްއެ ދުވަހަްށ

ްެއް ްކޮމިޓީއިން ްޑްރާފްްޓ ްއެ ްމިބަޔާންކުރާ، ްަގިއ ް)ނ( ްއަދި ް)ށ( މީގެ

ްފާހަގަކުރާކަެމްއް ްކޮމިޓީއިން ްޑްރާފްޓްކުރާ ްދިރާސާކޮްށ  1845ރަނގަޅުކުރުން،

ްމެން ްމަޖިލީހުގެ ްއެކަމެއް ްއަްނާގ،ްއޮތްނަމަ ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ ބަރުންނަށް

ްހުރިނަމަ،ް ްމެންބަރަކު ްއިޢުތިރާޟްކުރާ ްމުއްދަތަކަށް ްހުށަހަޅާ ކޮމިޓީއިން

ްމުޅިް ްމިއުޅެނީ ްމިގެނެްސގެން ްހިތަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްދާއިރު ްމިހިސާބަށް ދެން

ްނިމިް ްލިބޭނީ،ްމިއިޞްލާޙުތައް ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްއެުކަގއޭ ޤާނޫނުއަސާސީ

 1850ހަލަްކަންތައްަތއްްރަނގަުޅކޮށްލަންްއިމްލާްުކށްތަކާްމިކަހަލަްފަހުންްބައެއްކަ

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްެއވެްސ ްއެހެންވީމާ، ްދޭ. ްރަނގަޅުކޮށްލަން ކަންތައް

ް ްކުޑަމިނުން ްއެންމެ ްއެދެނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްމިންަވުރ7ްްމިފެންނަނީ، ުދވަހުގެ

،ްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންނަށްްއެބަލާލަންްލިބުން.ްމިހެންްދަންނަވަންްމިޖެހެނީ

ް ްފަހަރުގެ ްކުރީ ްއެންެމ17ްްމީގެ ްޤާނޫނުއަސާސީވެސް ްމިހެދުނު އަހަރުން

ްކުއްިލއަކަްށް ްކޮށްަފ ްއެކަންތަްއ ްގެނެސް ްއެއިޞްލާޙުަތއް  1855ފަހުދުވަހު

ޖަލްސާގައިްވޯޓަކަށްްެއއްެސވީ.ްއެއްެސވީމަްއޭުރގެްބަެއއްްޢިއްޒަތްތެރިްެދް

ްއެބަތިއް ްމެންބަރުންވެސް ްެއދެ ްނުދެއްވި. ްވޯޓު ްއެނުދެްއިވްމެންބަރުން ެބވި.

ްއެހެްން ްއެޖަލްސާގައި ްއެދުވަހު ްހަމަ ްިމއީ ނުޑވެސް ްއަުޅގަ ސަބަބު،

ްބަލާލަްން ްއޮންނާނެގޮތް ްއެތި ްމުޅި ްަބލާލަން ްއަޅުަގނޑުމެން ނުހައްދަވާ

ނޑުމެްން ްއަޅުގަ ްއެފުރުޞަތު ްއެހެންވީމާ، ްދެންނެވިން. ްދެއްވާށޭ  1860ފުރުޞަތު

ްއަ ްއަަޅއިގަންނަ ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްބޭނުން. ްތަންކޮޅަކީ،ްލިބެން ެންއ

މިކޮމިޓީއިންްހުށަހަޅާްބަދަލުތަކުގެްތެެރއިންްމެންބަރަކުްއިުޢތިރާޟްކޮށްފަިއް

ްމިީއް ްއެުކގައޭ. ްހުށަހަޅާނީ ްވޯޓަށް ްފާސްކުރުމަށް ްބަދަލެއް ްހުރިހާ ނެތް

ްިމޤާނޫނުއަސާސީް ްެއއީ ްސަބަެބއް. ްޤަބޫލުުނކުރެވޭ ްވަރަށް އަޅުަގނޑު
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ްއިޞް ްުހރިހާ ްއެހެންވީމާ، ްއައްަސވާފަިއްމިފާސްކުރަނީ. ްވޯޓަްށ  1865ލާޙުތަކަކަށް

ްބާބަށްް ްއެކި ްހުންނާނެ. ްއިޞްލާޙުތައް ްހުންނަ ްައއިސް ްމާއްދާއަށް އެކި

ްިއޢުތިރާޟްނުކޮށްް ްހުންނާނެ. ްއިްޞލާޙުތައް ްހުންނަ އައިްސ

ްއިޢުރާޟްކުރަްއާވް ްބޭފުޅުންނަނކީ ްހުރިހާ ްތެރޭގައި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ް ްތިއްެބވި ްވިދާުޅެވފައި ްއެކަްނ ްއެކަަމުކްސިޓީއަކުން ބޭފުޅުންނެއްޫނން.

ްކޮންމެް ްއެހެންީވމާ، ްތިއްބަވަފާނެ. ްބޭފުުޅން  1870ފެނިވަޑައިުނގަންނަވާ

ްހަމަް ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްފާްސކުރެްއވުން ްއައްަސވާ ްވަިކަވކިން އިޞްލާޙެްއވެސް

ނުޑްއެންމެބޮޑަްށްކަންބޮުޑަވނީ،ްމިމާއްދާެގް ފެނެއޭްދަންނަވަން.ްދެންްއަުޅގަ

.ްއާދެ،ްމިމާއްާދގެްއެްއވެްސަކމަކާްމަޖިލީހުގެް)އ(ްގަިއްމިއޮތްްޢިބާރާތަކުން

ްޢަމަލުކުރާނީް ްތަޢާރުުޟވެއްޖެނަމަ ްމާއްާދއަކާ ްއެހެން ގަާވއިދުގެ

ްމަޖިލީހުގެް ްިމއީ ްއޮތީމަ. ްލިޔެފައި ްމިހެން ްމަތިންނޭ.  1875މިމާއްދާގަިއވާގޮުތގެ

ްއެއްެޗއްކަްން ްއޮްތ ްލިޔެވިަފއި ްނުބައްލަވާ ްމާއްދާތަކަްށ ްއެހެން ގަާވއިދުގެ

ްމިހާްވަރަށްބޮ ްއަުޅަގނޑުމެން ްމިހާރު ްއަނެއްކާ ްވިސްނޭ. ްއެބަ ޑަށް

ްް ްއެްއކަަލްމިބުނާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްފާސްޮކށްލީމަ ްމިމާއްދާ 1ްކުއްިލގޮތަކަށް

އަހަރުވަންދެންްައޅުަގނުޑވެްސްރިޔާސަުތގައިްއިނދެގެްންަވުގތުްހޯދައިގެްން

ނޑު ްެއއާްތަޢާރުޟުވަނީ.ްމިހާރުްއަޅުގަ  1880މެންްމިްނެގިްގަާވއިުދގެްމާއްދާއެއް

ްެއގޮްތް ްއެހެްނވީމަ، ްއެްއޗަކަްށވަނީ. ްއެއްެޗއް ްމިހަދާ ތެޅިފޮޅިގެން

ްހަމަް ްދަްނނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްދަތި. ްޤަބޫލުކުރަން ްހަމަ އަޅުަގނޑަށް

ްއަާހް ްވޯޓަށް ްެއީއ ްމައްސަލަެއއް، ްެއބައޮތޭ ްަގިއވެސް ް)ކ( އެގޮތަށް

ްއެހިސާބުންް ްދެްނ ްނިމުނީއޭ. ްފާސްކޮށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްނިމުމުން

ްއެކުލަވާަލިއް ްފިހުރިސްތު ްނުގެނެސް ްއުނިކަމެްއ  1885ފާސްކުރުމަށް

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްކޮމިޓީއިންނޭ. ްދިރާސާ ްޗާްޕކުރާނީ ޤާނޫނުއަސާސީ

ްދިރާސާކޮްށް ްދެކޭގޮުތަގއި ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްނިމުނީމަ ްފާސްކޮށް މަޖިލީހުން

ްޑްރާފްޓްކުރާްކޮމިޓީގެްަމއްސަަލއެއްްނޯންނާނެ.ްދެންްމަޖިލީހުގެްއިދާރާއިންް

ްހުރުމާއެކީަގިއް ްސަބަބުތަކެއް ްމިކަހަލަ ްއެހެންީވމާ، ްކުރާނެ. މަސައްކަތް

ްމިމާއްދާް ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ްގެނެސްގެްނވެސް ްިއޞްލާޙެްއ ްީމގެ  1890އަޅުަގނޑަށް
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ްހީނުކުރެވޭީތްމިގޮ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްބަދަލުކުރެވޭނެކަމަކަްށ ްއޮންނާކަށް، ތަށް

ްިރއްޔާ.ްްއެވާހަކަްދަންނަވާލަންްމިފުުރޞަތުގެްބޭނުންކޮށްލީ.ްޝުކު

ް

ްމަރުޙަާބްްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ނޑުވެސް ްއަޅުގަ ްމިހުށަހެޅުމަށް ްަރީއސް، `ްޢިއްޒަތްތެރި

 1895ްކިޔާް

ްމެންބަރުްްމުޙަްނމަދުްމަްޖދީްއިްބރާީހމްް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަތޮުޅގެ ްތ. ްހުރުމާއެުކަގއި، ްކަންކަން ްބައެއް

ްވާހަކަދަްއަކވަމުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރަޝީދު 58ްްްރިޔާޟް ްެގ ް)ހ( ްދެދުވަްސ1ްްގެ އަށް

ްދެް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްފުރިހަމަކޮށްލުމަށް ްވިާދޅުވުން ްވިދާުޅވި އިތުރުކުރަްއވަން

ދުވަުހގެްފުރުޞަތުްޭދންވާނެއޭ.ްއެީއ23ްްމެންބަރުންްމަޝްވަރާކޮށްލިއިުރ،ް

ް ްހުށަހެޅުމަށް ްއިޞްލާޙެއް ްމުރާޖަޢާކޮށް ްޤާނޫނުއަސާސީ  1900ދުވަުހެގ23ްްމުޅި

އޭ.ްމިހެންްމިދެންނެވީ،ްބ.ްއަތޮޅުްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްމުހުލަތުްދޭންވާނެ

ްވަރަްށް ްބޮުޑގޮެތއްަގއި ްފާޅުކަން ްވަރަށް ްވާހަކަފުުޅގަިއެވސް ްފާއިޒުގެ ޢަލީ

ްނުގަނެގެްން ްަލއި ްކުރުގަުޅވާލަިއގެން ްވާހަކަ ްހާމަކޮށްފި، ފުރިހަމަގޮތެއްަގއި

ްއިނދަޖަ ްޖަހާ ނޑަކުން ްއެިތގަ ްބޮުލަގއި ްހިންގުމަކީ، އްސާލުންްޢަމަލުތައް

ްރިޢާޔަތްކޮށްް ްމިކަމަށް ްއެހެންވީާމ، ްޮގތެއްަގއި. ްމޭރުންވާފަދަ  1905ކަހަލަކަމެއް

ް ްކުރާއިރު، ްޤާނޫނުއަސާސ17ްްީމިފަދަކަމެއް ްމީގެކުރީގެ ްދުވަހުން އަހަރު

ްފާހަގަކުރަމުްން ްނެްތކަން ްއުރަތްޕެއް ްހުރި ްޭއގަިއެވސް ްދިޔައިރު، ހެދިގެން

ްއަ ްމިފަދަކަމެއްކޮްށގެން ްހާސިލްްގެންދާއިުރގައި ްމަޤްޞަދު ނޑުމެންގެ ުޅގަ

ނުވެދާނެތީ،ްރައްޔިތުްނގެްއުާފލާްއުންމީދުތައްްހާސިލުނުވެދާނެތީްބިރުވެރިާވް

ްގެނެވުނުް ްމިހުށަހެޅުމަށް ްރަޝީދުގެ ްިރޔާޟް ްައޅުަގނުޑވެސް  1910ޙާލުގައި

ްހަމަް ނޑު ްައޅުގަ ްފާޅުކުރަމުން، ްތާިއދުކުރާވާހަކަ ނޑު ްއަުޅގަ އިޞްލާޙާެއކު

ްސަމާލުކަ ްމިކަްންމެންބަރުންގެ ްޔައުމިްއޔާއަށްަޓކަިއވެސް ްއަދި މަށްޓަކައި

ްރަނގަޅުް ްހާސިލުކުުރމަށް ްއިންޞާފުވެރިކަން ްޢަދްލުވެރިކަމާއި ފާހަގަކޮށްލާ

ްެއް ްޝުޢޫރުތަކުަގއި ްމެންބަރުންގެ ްހަދައިދިނުމަށްޓަކައި ޤާނޫނުއަސާސީެއއް

ްބަލައިގަންނަްން ްޤަބޫލުކުރުމަކީ ްމަޝްވަރާ ްއެިެދެްއިވ ްކުރުން  1915ފާޅުކުރި

ްޝުކުރިްއާޔްޖެހޭ ްއިށީންނާނަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްދެކެުމން ްކަމުަގއި ނެކަމެއް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް



 72 

ް

ޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްމާޅޮސްމަޑުލުްއުތުރުބުރީގެްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

 1920.ްމެންބަރުްޝާހީންްޙަމީދު.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަޑަިއގެންްމިވަގުތުްނެތް

ްދެންްފާދިއްޕޮޅުގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙުސައިންްއިބްރާހީމް.ް

ް

ްޙާލަތަށްޓަކަިއްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ްަވގުތުެގ ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްާވސިލްވުމަށްޓަަކއި، ްޓާގެޓަށް ނޮވެމްބަރަށ33ްްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްދަށްކޮށްގެްންޑްރާފްޓިންގްމި ްކޯރަމް ްއިޞްލާޙުކުުރމަށްޓަކައި  1925ޤާނޫނުއަސާސީ

ްމަސައްކަްތް ްމިމަޖިލީހުގެ ްުކރެވޭފަދަގޮތެްއަގއި ްމަސަްއކަތްވެސް ކޮމިޓީގެ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއާެދ، ްހިތާމަކުރަން. ްއަޅުަގނޑު ްނުިވކަމާމެދު ހިނގާނެގޮތެއް

އޮތްްހުށަހެޅުއްވުްންްހަމަްމަނިކުފާނު،ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްހުށަހަޅުްއވާފައި

ްދެްން ްއޮތީ. ްދަންނަވާލަްނ ްެއވާހަކަ ްހަމަ ްއާެދ، ްޤަބޫލުކުރަން. އަޅުަގނުޑ

ްދޭނަޭމް ްވޯުޓވެސް ްމިއަށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްާތއިދުކުަރމޭ ނޑު ްއަުޅގަ  1930މިއަށް

ްއިނގޭތޯ.ްުޝކުރިްއޔާ.ް

ް

ްއިޞްލާޙުކުރުްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްމިޤާނޫނުއަސާސީ ްަރއީސް، ްމަަސއްކަްތްޢިއްޒަތްތެރި ްުމގެ

ްހެޔޮހިތުންްްމުޙަްނމަދުްސަލީމްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްމަސަްއކަތްޕުަޅށް ްކުރައްވާ ްމަނިކުފާނު އަވަްސކުރުމަށްޓަަކއި

ްމިއަދުް ްމިގޮތުން ްދެން ްއެއްބާރުލަިއގެން. ްމިހިރީ  1935އަޅުަގނުޑވެސް

ްބަލާއިރު،ްމީގަިއްއެަބއުޭޅްއަޅުަގނޑުމެްން ްހުށަހެޅުމަށް ްމިއޮތް ހުށަހެޅިފައި

ްއެްއޗަުކްންވަ ްފާސްުކރާ ްައޅުަގނޑުމެން ްވިސްނާލަންޖެހޭކަމެއް. ރަށްބޮޑަށް

ްމިމަޖިލީހުގެް ްނުވާނެ. ްތަޅުލެވިގެން ްނުވާނެ ްއެޅުިވގެްނ ްމަކުޑި މިމަޖިލިސް

ްނުެގންދެވޭނެކަމަްށް ްކުރިައކަށް ްއިުތރަކަށް ްދެން މަސައްކަތް

ްފާސްކޮށްގެން ްމިމަޖިލީހުން ްއެްއޗެއް ްމާނަކުރެވޭ  1940ނުވާނެ.ްްއެްއވެްސގޮތަކަށް

ްމަޖިލީހުންް ްޚާއްަޞ ްރަްއޔިތުންގެ ްޤަބޫލުކުރާޮގތުގައި ނޑު ްއަުޅގަ އެއީ

ްއިޞްލާޙުތަުކެގް ްމިގެންނަ ްއެކުަލވާލަިއ،ްމިޤާނޫނުއަސާސީއަށް މިމަސައްކަތް

މަސައްކަތްްެއކުލަވާަލއިްނިމިެގންްތަޞްދީޤުކުރުމަށްްފޮނުވުމަށްފަހުގައިެވްސް

ސްްމިމަޖިލީހުގެްތަޅަމުގައިްއެކަެމްއްއިތުރުކަމެއްްޮއެވގެންްމިމަޖިލީހަށްްއައި
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 1945ރަނގަޅުކުރުުމގެްފުރުޞަތުްއޮންނަންޖެހޭނެ.ްއެްފުރުޞަތުްބަންދުވޭްމިހާރުް

ްަގިއް ް)ޅ( ްމިމާއްާދގެ ްމިބުނަނީ، ްަގއި ް)ކ( ްކިޔާލީމަ. ްއޮްތގޮތަށް )ކ(

ްނިމުނީއޭ.ް ްފާސްކޮށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްނިުމމުން ްއަހައި ްވޯޓަށް ވާގޮތަށް

ނިމިގެންްނުވާނެްއެހާްހިސާބަކުންނެއް.ްމަޖިލީހުންްްމިމަޖިލީހުގެްމަސައްކަތް

ްފިހުރިސްތުް ްނެިތ ްއުނިއިތުރެއް ްއެއްވެސް ްފާސްކުރުމަށް ފާސްކުރި

 1950އެކުަލވާލައިްޤާނޫނުައސާސީްާޗޕަށްްތައްޔާރުކުރާނީްދިރާާސކޮްށްޑްރާފްޓްކުާރް

ްވިސްނާލަންޖެހޭް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމި ްއެހެްނވީމާ، ކޮމިޓީއިންނޭ.

ްއޮންނަންވާނެގޮތަީކ،ްމިމާއްދާއާމެދު،ް ްމިމާއްދާ ްފެންނަނީ ްހިތަށް އަޅުަގނޑު

ްފާސްކުރިް ްމަޖިލީހުން ްނިމުމުން ްއަހައި ްޯވޓަށް ްވާ ްަގއި ް)ޅ( މިމާއްދާގެ

ްއެކުލަވާަލިއް ްފިހުރިސްތު ްނެތި ްުއނިއިތުރެއް ްއެްއވެސް ފާސްކުރުމަށް

ްޭއެގް ްފޮނުވާނީއޭ. ްތަޞްދީޤުކުރަން ްޤާނޫނުައސާސީ  1955ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްއަޅުަގނޑުމެްންމާނައަ ްއޮްތގޮތުަގިއވެއްޖެްއޔާ، ްއެނިގފައި ނޑަށް ްއަުޅގަ ކީ،

ްރައްޔިތުްނގެް ްއޮްތގޮތުންެވއްޖެްއާޔ ްއެނގިަފއި އެންމެންނަށްވެސް

ްވިސްނުންފުުޅް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ްފޮުނވަން ްއެބަ ޚިޔާލަކަށްވެްސ

ްއެބައެނގޭ.ް ނޑުމެންނަށްވެްސ ްައޅުގަ ގެންގުުޅްއވާކަމަށް

ްޤާނޫނުއަސާީސްއެހެންވެއްެޖކަމަ ްއަތަށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއަދި  1960ށްވަންޏާ

ްމިއަށް،ް ްިއތުރަށް ްއަލުން ްނިމުމަށްފަހުގައި، ްމަސަްއކަްތ އިޞްލާޙުކުރުމުގެ

މިއިންްމާއްދާައކަށްްނަމަވެްސްމިއިންްައކުރަކަށްްނަމަެވސް،ްއަޅުަގނަޑކަްށް

ްކަމެ ްނާންނާނެކަމަށް.ްއެހެންނަމަވެސް ްއުންމީދުުކރަނީ ްއަޅުަގނޑު ްއްނޭނގެ

ްއޮންނަންވާނެއޭ.ް ްމިމަޖިލީހުގައި ްފުރުޞަތު ްއެއަްށވެްސ އޮތްކަމަށްވަންޏާ

ްމިގޮތަށްް ްމިމާްއދާ ްއެހެންވީމާ، ްއަންނަްނވާނެއޭ. ްއެނބުރި  1965ތަޅަމަށް

ްމާބޮޑުް ްދެން ްކަންތަކާމެުދ ްއެހެން ްފެނޭ. ްއަޅުަގނޑަްށ އިޞްލާޙުކުރަން

ްއެހެންް ްިއތުރު ްނެތް ްފިކުެރއް ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްނެތް. ޚިޔާލެއް

ްއްސަލަތަކާމެދު.ްޝުކުރިްއޔާ.ްމަ

ް

ްެއވަނީީކ،ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްލިޔެަފއި ްއެގޮތަށް ްއެމާއްދާ ްމެްނބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި  1970ޝުކުރިއްާޔ

ްެއއްގޮަތކަށްވެްސް ްމަސައްަލއެއް. ްހުށަހެޅުއްވި ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ މިއީ
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ްނެގެ ްގޮްތގޮތަްށ ްވަރަށްގިަނ ްމާނައަކީ ްދެން ްނޫން. ްއޮްތްއެމާނާގަެއއް ން

ްއިތުރަކަްށް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްދެން ްވެދާނެ. އެްއޗަކަށް

ނުޑް އެބަހުސްަގއިްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނާއެކީްވާހަކަްދެްއކުމަަކށްްއަޅުގަ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެގޮަތަކށް ްއެހެންވީމާ، ްނުދޭ. ްޖާަގެއއް  1975ބައިވެިރެވވޭކަށް

ްޢީލް.ްމްްއިސްމާނުގެންދާނަން.ްމާލޭގެްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީ

ް

ްމިހުށަހެޅުއްވަށްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްޖުމްލަގޮެތްއގަިއ ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްއޮތްގޮތުްންްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްަގވާއިުދ ްމިހާރު ްއެއީ ްފެނޭ. ނޑަްށ ްއަުޅގަ ރަނގަޅުކަމަށް

ްޑްރާފްޓްކުރުް ްއަލުން ްޮކމިޓީއަށް ްޑްރާފްޓްކުރާ ްފޮނުއްާވްދިރާސާކޮށް  1980މަށް

ްއެހެންވީމާ،ް ްނެތް. ނޑައަޅާަފއެއް ްކަ ްވަކިޮގތެއް ްހަދާނެ މާއްދާތަކާމެދު

ްއެމަރުޙަލާެގް ްދެްނ ނޑަައޅަިއގެން ްކަ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ކޮންމެވެްސގޮތެއް

ނޑުްުކޑަކޮށްްަކންބޮޑުވޭްމީަގް މަސައްކަތްްކުރިއަށްްގެންދެވޭީނ.ްދެންްއަޅުގަ

ްބަ ްއެްއޗެހި ްބައެއް ްމިހިރަ ްމެންބަރުންްވިދާޅުވެަފއި ެއްއ

ްމެންބަރަކުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްެދންމެގަިއވެސް  1985ތަރުޖަމާކުރައްާވގޮތުން،

ްއަނެއްާކވެްސް ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްވިދާުޅެވްއޖެ، ވާހަކަދަްއކަވަމުން

ްހުޅުވާލާކަހަލަގޮތަކަްށ،ް ްފުރުޞަތު ްމެންބަރުންނަށް ްހުށަހަޅަން އިޞްލާޙު

ްމަރުޙަ ްމިބަޔާންކުރައްވާ ްމީަގ ްހީވަނީ ްއެީއްއަޅުަގނޑަށް ލާއަށްފަހު،

ްދެނެްއް ްފާސްކުެރްއވުމަށްފަހު، ްމާއްދާތަކެއް ްހުރިހާ މަޖިލީހުން

ްއަުލްން ްައނެއްކާ ްހުށަހަޅާ ްއިޞްލާޙެއް ްާމއްދާތަކަަކށް  1990ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްނެހެދޭނެ.ްއެހެންވީމާ،ްމީގެް ްއެހެނެއް ްވޯޓުނަަގއި،ްއެބަަދލުކޮށް ބަހުސްކޮށް

ްމިވިސްނެނީ، ްއަޅުަގނޑަްށ ްމިހެންްްމަފްހޫމެއްކަމަށް ްމާްއދާތައް އެިކ

ް ްފާސްކުރެވޭ ްބާބަކުން ްދެ ްަފހަރެއްަގއި ްދާއިރުގައި 2ްފާސްކުރަމުން

ްލިޔުމުެގްކުށެްއްއޮތްތޯ،ްުނވަތަް ްނުވަތަ ްޮއތްތޯ ްތަޢާރުޟެއް މާއްދާއެްއަގއި

ްގެންނަަވއިެގްން ްޢިބާރާތްކުރައްަވިއގެން ްއަމިއްަލފުޅަށް ްމެންބަރުން  1995އެިކއެކި

ްޢިބާރާ ްއިޞްލާޙުަތއް ްއެެހްންފާސްވި ްޤާނޫނުއަާސސީގެ ްގޮތުން ތުގެ

ްދެންް ްވާހަކަ. ްކަންތައްަތކެްއެގ ްއެކަހަލަ ްކޮށްލަންެޖހޭ، ްއެްއގޮތް މާއްދާތަކާ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްވިސްނޭގޮުތަގިއ ްއަޅުަގނޑަށް ްކުރުމަށްޓަަކއި، މަސައްކަތް
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ްލިސްޓެްއް ްބޮޑު ްހަދާއިރު ްމިހެން ްކުށްތަކާ ްޢިމްލާ ްހަމަ ރައީސް،

ްއަޅުަގނޑަ ްހުިރްއަންނާނެކަމަށް ްފާސްވެފައި ްމިހާރުވެސް ްވިސްނެނީ  2000ްށ

ްކޮންެމް ްއެއިން ްއަނެްއކާ ްއެހެންވީމާ، ްހިންގާާލއިރު. ްނަޒަރު އެްއޗެހިތަކަށް

ްމާއްދާެއްއެގް ްބަހެއްެގ3ްްއެްއޗެްއ،ްމިވެނި ްމިވެނި ްއޮތް ްފޮުޅވަތުަގއި ވަނަ

ްވޯެޓްއް ްއެއަށް ްއަނެއްކާ ްބަދަލުކުރާނީތޯ ްސުކުނަަކށް ްށ. ްސުކުން، އ.

ްއެހެ ްޖަނަވަރީއަށްްއަހައި، ްހުސްވެ ްޑިސެމްބަރު ްމި ްހަދަންވެއްެޖްއޔާ ން

ްހިއެއްުނޭވް ނަޑކަްށ ްއަުޅގަ ްއެކަނިެވސް ްއެމަަސއްކަތް  2005ދާއިރު

ްމެންބަރުންނަށްް ްދެން ްރަނގަޅު. ްމަފްހޫމް ްމި ްއެހެންވީމާ، ނިމޭނެހެންނެއް.

ދިރާސާކޮށްްޑްރާފްޓްކުާރްކޮމިީޓއިންްެއްލިސްޓްްަހއްދަވާަފއިްމިވެނިްމިވެިން

ްއެލިްސްޓްބަދަ ްފެނިަވޑަިއގަންނަާވކަމަށް، ްއެކޮމިީޓއަށް ްގެންނަން ލު

ްއޮންނާެންޢިއްޒަތްތެިރް ްމެންބަރުންގެެވސްްމަސްޢޫލިއްޔަތެއް ލިބިވަޑަިއގަތީމާ

ްއޮިތއްާޔް ްަކމެއް ްއިޢުތިރާޟްކުަރއްާވވަރު ްއޭަގިއ ްއެަބއްލަަވއި  2010ރައީސް،

ްނާ ްއެހެންވެްސ ްދެން ްއަންަގވަން. ްރައީސަށް ްމަޖިލީހުގެ ންގަވަިއ،ްއެކަން

ްއޮންނަކަމަށްް ްއޭަގިއ ްޙައްޤެއް ްއެމެންބަރުންގެ ްއެކަމަކު ްއަނެއްކާެވސް ދެން

ްއަޅުަގނަޑކަްށް ިައި، ްނަގަ ްވޯޓު ްއެއްެޗއްސަށް ްހުރިހާ ްއަެނއްކާ ބަލައިގެން

ްީމަގް ްއަްސލުގައި ްނޫން. ްާތއީދުކުރެޭވގޮެތއް ްެއއީކީ އެިެްއގޮތަކަްށވެސް

ްމެންބަރަކު ްއިޢުރާެޟއް ްއެފާްސވީއޭ.ްްލިޔުްއވަންީވގޮތަީކ،  2015ނުކުރަްއވާކަެމއް

ްވޯޓެއްްނުަނާގް އެއީްއަސްލުްގޮަތކީ.ްއެހެންނަމަވެސްްމިމަޖިލީހުގެްރޫޙްގައި

ްބުއްދީެގް ްނުވާތީ ްއޮތްކަަމކަށް ްއެއީ ްފާސްކުރުން ްެއއްެޗއް ްއެއްވެސް ހަމަ

ްމިއޮތްގޮްތް ްގެންނަވާަފއި ްމަނިކުފާނު ްރަނގަޅުކަމަކަްށވިޔަސް ްއެއީ ހަމައިން

ްއަޅުަގނޑުމެްންރަނގަޅު.ްއެހެން ްކޮމްޕްރޮމައިޒް ްދެން ްއެިހސާބުން ނަމަވެސް

ްެއއޮްތގޮްތް ްމާނަައކީ، ްޭއގެ ްނުުކރައްާވކަމަށްވަންޏާ ްއިޢުރާެޟއް  2020ކުރަންވާނީ

ނޑުެގް ްއަޅުގަ ްލިބިވަޑައިގަތީމަ. ްފުރުޞަތު ްޤަބޫލުކުރެވުީނޭއ ރަނގަޅުކަމަށް

ް ްައދި ްކުރެްއވުމަށް ްއެދިރާސާ ްއެމެންބަރުން ްނެތް ވަްސ،ްދ2ްްުމައްސަލަެއއް

3ްް ްނޫން.5ްްދުވަސް، ްމައްަސލައެއް ްއެީއކީ ްހެއްދެވިައސް ދުަވސް

ްކޮންމެް ްދެން ްދެްއވުމަށްފަހު، ްމުއްދަތެއް ްއެެދްއވާ އެހެންނަމަވެސް

ްމައްސަލަެއްއް ްއުފުއްަލަވއި ްއެމައްޢޫލިއްޔަުތ ްވާނެ  2025މެންބަރަކުވެސް
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ްނުުކރައްާވކަމަށްވަންާޏް ްފާހަގަކުރަްއވަން. ްއެކަްނ އޮތްކަމަށްވަންޏާ

ްބަލަންވާނީްއެއީްއެމެންބަރަކުްއެކަމަށްްތާއީދުކުަރްއވަނީއޭ.ް

ް

ްއާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް2030 

ްދަންނަވާލަންްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްމީަގިއ ްައޅުަގނޑު ްއެއީ ްއެހެްނވީމާ، ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްތާއީދުކުރެވޭ.ްްން:އިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވު ްމިމަފްހޫމަށް ްޖުމްލަގޮތެއްގައި ްައޅުަގނޑަްށ ްވާހަަކއަކީ. އޮތް

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.

ް

ްކުރީަގިއްްމިލަދުްނމަޑުލުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްމީގެ ްައޅުަގނޑަކީ ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި  2035ްޝުކުރިއްޔާ

ްްމުޙަްނމަދުްާޠރިޤްްވާހަކަެދއްކެުވން: ްކުަޑވާގޮތަްށ،ްާވހަކަދެއްކުމުެގްމިކަހަލަ ްފުރުޞަތު ްޫނނީ ްދަށްކުރުން ކޯރަމް

ްގެނައުމަްށް ްބަދަލެްއ ްއެްއވެްސ ްކުުރވެގެންާދޮގތަށް ފުރުޞަތުތައް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއެހެންނަމަވެސް ްމެންބަރެއް. ްހެދި ްއިދިކޮޅު ވަރަށްބޮޑަށް

ް ްގުޅިގެން،33ްްޤާނޫނުއަސާސީ ްވަޢުދުވުމާ ްނިންމުމަށް ނޮވެްމބަރަށް

ްބަދަލެއްކަމުަގއިްމިބަ ްގެންނަންޖެހޭ ްކޮްނމެހެންވެސް ްމިވަގުތަށް  2040ދަލަކީ

ް ްއެބަޮއވޭ، ްަގވާއިުދގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއާެދ، ްޤަބޫލުކުރަން. 25ްއަޅުަގނޑު

ްނޯޓިސްް ްބޭނުންާވކަމުގެ ްއެަބއޮޭވ،ްވާހަކަަދއްކަން ް)މ(ްގައި ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްހު ްބާބުެގ ްހުށަހެޅިފައިވާ، ްމެންބަރަކަށް ްކޮންމެ ށަހެޅިފައިާވްދީފައިވާ

ް ްމާއްދާައކަށް ްކޮންމެ ްދޭންޖެހޭނެކަމަށް.3ްްމާއްދާއަކަށް، ްވަގުތު މިނިޓްގެ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްމިކުރަީނ. ްކަންތައް ްއެގޮތަށްތޯ ނޑުމެން ްއަުޅގަ  2045އެހެންނަމަވެސް

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްމިތިބީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާހަކަައކީ، ްބޭނުންވާ ދަންނަވަން

ްވަރަށ33ްް ްނިންމުމަށްޓަކައި ްވުމަށްްޮނވެމްބަރަށް ްޤުރުބާީނތަކެއް ބޮޑެތި

ް ްނަތީޖާެއއްެގގޮތުން ްއެހެްނވީމާ،ްއޭގެ ްމާއްދާެގ25ްްތައްޔާުރވެގެންނޭ. ވަނަ

ްވިަޔސް،ް ްއޮތްކަުމގައި ްއެހެން ްބަޔާންެވގެން ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްގައި )މ(

 2050މިނިޓްގ3ްްެއަޅުަގނޑުމެންްހަމަްއެކަންތައްްދޫކޮށްލައިގެންްކޮންމެްބާބަކަށްް

ްދިނީމަވެސް ްމިތިބީ.ްްވަގުެތއް ްހަދައިގެން ްނެތްކަމަށް ްމައްސަލަެއއް ހަމަ

ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިީއ ްޤާނޫނުއަސާީސ33ްްއެހެންވީމާ، ނޮވެމްބަރަށް
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ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްވެއްޖެކަެމއްކަމަްށ ްކުރަން ްކޮންމެހެން ނިންމުމަށްޓަކައި

ްހުށަހެޅިފައިާވް ްދެން ްމިވަނީ. ްމިހެން ްޤަބޫލުކުރެިވގެންނޭ އެންމެންނަށްވެސް

ްގެންަންއިޞްލާޙަ ްޑްރާފްޓްކޮްށގެން ްފަހަރަށް ްެދވަނަ ްބަލާއިރު،  2055ށް

ް ނޑަކަްށ1ްްމާއްދާތަކަށް ްއަޅުގަ ްލިބޭގޮތަށް. ްމިއޮންނަނީ ްަވގުތު ދުވަހުގެ

ްވިސްނާލަންީވް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމީަގއި ްެއއީކީ. ްނޫން ްމައްސަލަެއއް މާބޮޑު

ްީމަގް ްދަްއކާއިރު، ްވާހަކަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްބޭނުންެވގެން އަވަްސކުރަން

ްކަންތައްތަކެްއވެްސްއަވަ ްކުރަންޖެހޭނެ ްއަުޅަގނުޑމެން ްސކުރުމަށް

ްރަނގަޅުް ްމާ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުއްވިއިުރ ްމއިޞްލާޙުަތްއ  2060އެބަހުރިކަން.

އިޞްލާޙެްއގެްގޮތުަގއިްހުށަހެުޅއްވިނަމަ،ްމަޖިލީހުެގްފްލޯއަށްްއިޞްލާޙުތަްއް

ްފު ްވާހަކަދެއްކުމުގެ ްމެންބަރަށް ްއެހުށަހަޅާ ރުޞަތުްހުށަހެޅުމަށްފަހު،

ދެއްވުމާެއކު،ްއިތުރުްމެންބަރުންނަށްްވާހަކަދެއްެކވުމުގެްފުުރޞަތުްނުދެއްާވް

ްފުރުޞަތުް ްބަހުސްކުރުމުެގ ްމާއްދާތަކަށް ްފެއިްލާވ ްައއްަސވާފައި ވޯޓަށް

ްބަހުސްކުރުމަކުންް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިދެންނެވީ، ްމިހެން  2065ހުޅުވާލަން.

ް ްއިޞްލާޙެއް ްއެްއވެސް ްގެެނވޭ ްފްލޯގައި ްބަދަލެއްްމަޖިލީހުގެ އެްއެވސް

ނޑުމެންނަށްްދުރާލާްކުރިންްހުށަހަޅާފަިއް އޮތީކީްނޫން.ްއެއިޞްލާެޙއްްައޅުގަ

ްއެހެންވީމާ،ް ްމިޖެހެނީ. ްވާހަކަދައްކަން ްމައްަޗށް ްއިޞްލާޙުތަކުގެ ހުރި

ްއެއަްށް ްބަހުސެްއޮކށްގެން ްމާބޮޑު ްިމތާނގައި ްނުވިސްނޭ އަޅުަގނަޑކަށް

ްއެހެންވީމާ، ްބަދަލެއް. ްއެްއވެސް ްފާސްނުާވްްއަންނަ ްއަާހފައި  2070ޯވޓަށް

ްދެންް ްފެންނަނީ. ްރަނގަޅުވާނެކަމަށް ްހުޅުާވލުމުން ްބަހުސަށް މާއްދާތަކަށް

ް ްމިީއ3ްްމިއޮތީ، ްަބލާއިރު، ްއިޞްލާޙަށް ްމިއޮތް ްހުށަހަޅާފައި ގައި

ްއަންނަކަމެއް.ް ްކުރަމުން ްޕްރެކްޓިސް ްމިހާރުވެްސ އަޅުަގނޑުމެން

ްމަދު ްބޭފުޅުން ްޗެމްބަރަގއި ްމި ްވޯޓަްށްއަޅުަގނޑުމެން ްހަމަ ކަމަށްވަންޏާ

ްމިހާުރް ްޮގތުގައި ްިއޞްލާޙެްއގެ ްމިއިތުރު ްއޮީތ. ްލަސްކުރަްއވާފަިއ  2075އެހުން

ްނުފެނޭ.ް ނަޑކަށް ްއަޅުގަ ްކަމަކަށް ްމުހިންމު ްމާ ްގެންނެވުން ކޮންމެހެން

ްއިދިކޮެޅއްް ްމިކަަމާކ ްބޭފުޅަކު ްއެްއވެސް ްތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނޑު މެންްެއގޮތަށްްކޮށްފަްޮއތްކަމެއްްމިއީ.ްނަހައްދަވާ.ްއަދިްއަމުދުންްއަުޅގަ

ނޑުްހިތްހަމަޖެހޭ.ްއަޅުަގނުޑް އެހެންވީމާ،ްމިއިޞްލާޙުަތކާްދޭތެރޭގައިްއަުޅގަ
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ްއޮތީމަ.ް ްުމްއދަތެއް ްވަކި ްއޮތް ނަޑއަޅާފައި ްކަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ  2080ހިތްހަމަޖެހެނީ

ްއެވަޢުުދް ްިތބީމަ ްވަޢުުދވެފައި ނޑުމެން ްައޅުގަ ްނިންމަން ްތާރީަޚކަށް ވަކި

ްކުރަން.ްފުއްދު ްއެަބޖެހޭ ްިމވަގުތަށް ްކޮންމެކަމެއް ްއޮްތ ްކުރެވެން މަށްޓަކައި

ްދަންނަވަން.ް ްވާހަަކ ްތާއީދުކުެރވޭ ްއަޅުަގނޑަށް ްމަތިން އެއުސޫުލގެ

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް2085 

ްމިހުށަހެޅިފައިާވްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްކަންބޮުޑވޭ ްކުަޑކޮށް ްޙަޤީަޤތުގައި ްައޅުަގނޑު `ް

ްެއީއްްޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން:ރަ ްތައްާޔރުވާއިރު. ްއެހުމަށް ްއަހަުމންދާއިރު، ްވޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް

ް ް)ހ(ްަގއި،ްދިރާސާކޮްށްޑްރާފްޓްކުާރ58ްްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ވަނަްާމއްދާގެ

ްވަިކގޮތެްއް ްޢަމަލުކުރާނެ ްޑްރާފްޓާމެދު ްުހށަހަޅާ ްފަހަރަށް ްދެވަނަ ކޮމިޓީއިން

ްަކނޑަް ްގެންނަވާހަަކްގަާވއިދުަގއި ްބަދަލު ްމިގަވާއިދަށް ްނެތީމަ  2090އެޅިފައި

ްދުވަހަކުވެްސް ްކުރިން ްމީގެ ްގަވާއިަދކުން ްެއ ްލިޔުްއާވއިރު، ގަާވއިދުަގއި

ްކަންބޮޑުޭވ.ް ްުކޑަކޮްށ ްނޫންކަމަށްވާތީ ްޢިބާރާތެއް ްފެންނަ އަޅުަގނޑަށް

ްޙަޤީޤީް ްޢިބާރާތަކީ، ްއެބުނާ ްއެޖުމްލައިގައި ްކަންބޮުޑވަީނ ްބޮޑަށް އެއަްށވުރެ

ވަނަްމާއްދާގެް)ރ(24ްްވާހަކަައކަށްނުވާތީ.ްސަބަަބކީްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދުެގް

ް 24ްްއާއި ް)ބ(، ްާމއްދާގެ 24ްްވަނަ ް)ޅ(، ްމާއްާދގެ  2095ވަަނ24ްްވަނަ

މާއްދާގެް)ކ(ްަގއިްވަރަށްްަރނގަޅަށްްދިރާސާކޮށްްޑްރާފްޓްުކރާްކޮމިޓީއިންް

ްދެް ްނަމަވެސް ްފަހަރަށް ްެއއްވަނަ ްޑްރާފްޓެއް،ްެއއީ ްފަހަރަށްްއެކުަލވާލާ ވަނަ

ނަޑއަޅާަފިއް ްކަ ްގޮތް ްޢަމަލުކުރަންވާ ްނިމުނީމަ ްޑްރާފްޓްކޮްށ ނަމަވެސް

ވަނަްމާއްދާަގއިްހުށަހަޅާްމައްސަލައާމެދުްޢަމަލުކުރާނެގޮްތ25ްްއޮތީތީ.ްއަދިް

ނަޑއަޅާފައިްއޮތީތީ.ްއެހެންީވމާ،ްއެއީްޢަމަލުކުރާނެްަވކިގޮެތއްްމަޖިލީހުެގް  2100ކަ

ްމަ ްހުށަަހޅާ ްނެތަތީ ްގޮތުްގަާވއިދުަގއި ްޤަބޫލުކުރަންްއްސަލަެއއް ގަިއ

ް ްބަޙުސެްއްއަޅުަގނޑަްށ ްއިުތރު ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެކަމާމެދު ްއެހެްނވީމާ، ދަތި

ް ްކަންބޮުޑވަީނ ްއަޅުަގނޑު ްބޮޑަށް ްއެއަށްވުރެން ވަަނ58ްްނުކުރާނަން.

ްތިނެއްގަިއާވް ްެގ ް)ހ( ްޭއގެ ްއޮތް ްހުށަހަޅުއްވާަފިއ މާއްދާއަށް

ްަވގުތު ްބަޙުްސގެ ްއެއީ ްނުަވަތްްމައްސަލައާމެދު. ްއެވަގުތު ްހަމަ  2105ނިމުމުން

ނޑަައާޅްވަގުެތްއގައިްވޯޓަށްްއެހިދާނެކަމަށްްއޮންނާތީް މަޖިލީހުގެްރައީސްްކަ
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ް ް)ށ(ްަގއި ްއެަބއޮވޭ ް)އ(ްގައި ްއެގޮތަށް ްއެބަޮއޭވ58ްްހަމަ ް)އ(ްގައި ގެ

ްތަޢާރުޟުވާނަމަް ްަގވާއިުދަގއި ްމާއްދާއަކާ ްއެހެްނ ްެއްއވެސް މިމާއްދާއާއި

ްމާއް ްމި ްއަދިްޢަމަލުކުރާނީ ްކޯރަމް ްމަޖިލީހުގެ ްާވގޮތަށޭ.ްއެހެންކަމުން ދާގައި

ްރައީސްއަްށް ްމަޖިލީހުގެ ްފުރުޞަތު ްއެހުމުގެ ްވޯޓަށް ްނަމަވެސް  2110ހަމަނުވި

ްމައްސަލަެއްއް ްޤާނޫނީ ްއޭރުން ްއަހައިފިނަމަ ްވޯޓަށް ްއެގޮތަށް އޮންނާނެ.

ްކުރިމަތިވާެން ްމައްސަަލއެްއވެްސ ްކޮންސްިޓޓިއުޝަނަލް ްއިތުރަށް ދިމާވުމުގެ

ްތަޢާރުޟެްއްވާ ްބޮުޑ ްވަރަްށ ްއެހެންވީމާ، ްދަންނަވަން. ހަކަ

ނުޑްެއއްެޗްއް ޤާނޫނުއަސާސީާއއިްއޮންނާނެްވާހަކަްދަންނަވަން.ްދެންްއަުޅގަ

ް ްަގިއ58ްްދަންނަވާލާނީ ް)ޅ( ްމިމާއްާދގެ ްގައި ް)ކ( ްމާއްދާގެ  2115ވަނަ

ްނިމުނީއޭް ްފާސްކޮށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްނިމުމުން ްއަހާ ްވޯޓަށް ވާގޮުތގެމަތިން

ް ްބެލެވޭނީްއެގޮތަށް ްނިމުނުކަމަށް ްފާސްކޮށް ްޤާނޫނުައސާސީ އޮންނާތީ.

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްވާގޮުތގެމަިތން ްމާއްދާގަިއ131ްްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ަވނަ

ްއަޣްލަބިއްޔަތުްން ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްަޞ ްރައްޔިތުްނގެ ވަނީ

ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއް ްއެފާސްކުެރވުނީ ްފާްސކުެރވުނީމަ ްވޯޓަކުން  2120ފާސްކުރާ

ްތަޞްދީޤުކުރަްއވ131ްްާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއެުބނާ ްމާއްދާަގއި ވަނަ

ނޑުމެންނަށްްމިމަޖިލީހުންްމިފާސްކުރެވެީން ޤާނޫނީްބިލު.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ް ްޤާޫނނުއަސާސީގެ ްމާއްދާގަިއ131ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަަނ

ްކޮންޓެންޓްސް.ް ްބިލެްއގެ ްފާސްކުރަްއވާ ްގޮުތގެމަތިން ނަޑއަޅާފަިއވާ ކަ

ްކޮންޓެންޓްްސްމިއަ ްބިލުެގ ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްމިކުރަީނ  2125ޅުަގނޑުމެން

ްދެންް ްމިާފސްކުރަނީ. ްވޯޓުލާ ްއެއަށް ްނިންމަނީ މިޑިސައިްޑކޮށް

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔް ްފޮނުވީމަ އެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަްށ

ްޤާނޫނުއަސާސީް ްއެހެންވީމާ، ްއުފެދެނީ. ްޤާނޫނުައސާސީ ތަޞްދީޤްކުރެއްވީމަ

ްއެހެންވީމާ،ްްއުފެއްދުމަށްޓަަކއި ްމިކުރަނީ. ްކޮންޓެންޓްސް ޭއގެ

ްއެހެންވީމާ،ް ްނުބެލެވޭނެ. ްކަމަކަށް ްފާސްކުރެުވނު  2130ޤާނޫނުއަސާސީ

ްވަރަްށް ްވާހަކަ ްުނވާ ްއެޢިބާރާތް ްޢިބާރާތަކަށް ްދެކޮޅުޖެހޭ ޤާނޫނީގޮތުން

ްމިް ްަދންނަވަން. ްއަރިހުަގއި ްރައީސް ްިޢއްޒަތްެތރި އަދަބުވެރިކަާމއެކު

ްމަޢުޟޫޢުގައި......
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ްއާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަ

ް2135 

ްވާހަަކްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ނޑު ްއަޅުގަ ްބޭނުންނުވާތީ ްދަންނަވަން ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަެއއް ްއިތުރު

ްހުއްޓާލަން.ްވަރަށްްބޮޑަށްްުޝކުރިއްޔާ.ްްރަޝީދުްޙަސަންް
ްްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ނަޑއެިޅގެްންްންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތު ްކަ ްހަމަ  2140އާދެ،ްޝުކުިރއްާޔްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރު.ްދެންމެއަކު

ވަނަްމާއްާދގައިްނޯންނާެނ26ްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްދެއްެކިވްވާހަކަފުުޅގެް

ްވާހަކަ.ް ްފޮނުވުމެއްގެ ްފޮނުވާ ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓިންގ ްފަހަރަށް ދެވަނަ

ްވާހަ ްމެންބަރުން ްރަނގަޅަްށްޢިއްޒަތްތެރި ްހަމަ ްމި ްދައްަކާވއިރު ކަފުޅު

ްފާޑުް ްެބހޭގޮތުން ްމިއާއި ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަްތތެރި ްމީގެ، ބައްލަވާފަިއ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްކިޔަން. ްމަރުޚަބާ ްމައްސަަލއެްއނެތް  2145ވިދާޅުިވޔަކަްސ

ްހުށަހެޅުއްވުމަށް.ް ްފޮނުއްވުމަށް ްއިޞްލާޙު ްފޮނުއްވުމަށް އިޞްލާޙު

ްމިހި ްމިދެންނެިވްއެހެންނަމަވެސް،ްމިއަދު ްޤާނޫނުއަާސސީގެ ްއައިއިރު ސާބަށް

ްގެންނައިުރް ްނިނުމަކަްށ ްަބއިތަްއ ްމިއެކުެލިވފައިވާ ްީމގަިއ ބައިތައް

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންގެްިވސްނުންފުޅުްހުރިގޮތުންްމިއާއިްއެކުަލވާލެިވގެްން

ްބޭނުންތެރިް ްއެއީ ްދިއުން ްހަމަޖެހިގެން ްގޮތުަގިއ ްބަެއްއގެ  2150ގަާވއިދުގެ

ްމެންބަރުންގެްްކަމެއްކަމަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހެޅުނީ ްމިގޮތަށް ފެންނާތީ

ްއޮތްކަމަްށް ްތަންކޮެޅއް ްތަޢާރުޟުވާ ްމީގައި ްދެން ްއެހެންވީމާ، އަރިހަށް.

ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްރަނަގުޅކުރަްއވާ ްއެކަން ވަންޏާ

ްދެންް ްރަނގަުޅކަމެއް. ްފޮނުއްވުަމކީ ްއިޞްލާުޙތަކެއް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ

ްގަިއްދެންމެއަ ް)އ( ްމި ްޚިލާފުވާ ްާޤނޫނުއަސާސީާއއި ްތިވިދާޅުވިހެން  2155ކު

ްތަޢާރުޟުާވް ްިމާއއި ްމީކީ ްކޮްށފީވިއްާޔްމިމާއްދާގެ ްކަެމއް ްުނވަތަ ވާގޮތަިަށް

ްމައްސަލަެއްއް ްބުނުމަކީ ްޢަމަލުކުރާނީ ްޮއތްގޮތަށޭ ްީމގައި ްޮއެވއްޖިއްޔާ ކަމެއް

ްކަމަކަށްވެސްް ްއޮީތ ްކޮށްފައި ްމިކަން ްނުބަާލ ްއަދި ްއެއީ ްނޫން.

ްމިނިންިމް ްއެއީ ްއެހެންނަމަވެސް، ްނޯންނާނެ. ްޖާަގއެއް ހީފުޅުކުރައްާވކަށް

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްެތރި ްނިންމުމެއްކަން ްރަނގަޅު ްހަމަ  2160ނިންމުމަކީ

ްގެންދެވޭނީ.ް ްމިަކން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކުރަްއވައިިފއްާޔ ޤަބޫލުފުޅު
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ްއެްއެވސް ްމީގެ ްގެންދާކަށް ްއެހެންނޫނިްއޔަކާ ވިސްނުމެްއްްއެްއގޮތަކަްށވެސް

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހައްދުންމަތީގެ ްދަންނަާވލަމުން ނެތް.ްއާދެ،ްމިވާހަކަ

ްމޫސާްމަނިކަށްްއަޅުަގނޑުްފުުރޞަތުްއަރުވަން.ް

ް2165 

ްފުރުޞަތުްދޫކޮށްލީްއަޅުަގނޑު.ްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް
ްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ްއަވަހަކަްށްްޝުކުރިއްޔާްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްީވހާ ްޤާނޫނުއަާސސީ ްއާދެ، ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި

ްައިދްްތާހިރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއެދޭގޮތް. ްއެންމެންވެސް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނިންމުމަކީ  2170އިޞްލާޙުކޮށް

ްގޮްތ.ް ްއެދޭނެވެސް ްއަދި ްއެޭދގޮތް ްަރއްޔިތުްނވެސް ްލޮބުވެތި ރާއްޖޭގެ

ްޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި ްއަިަުޅަގނޑު ްވަރަށްްްއެކަމަށްޓަަކއި ައޅުަގނޑުެމންނަށް

ނޑަްށް ްއަޅުގަ ްއެކަން ްކުރެވެމުން. ްދަނީ ްމިހާރުވެސް ްމަސައްކަތްތަކެއް ބުރަ

ްއާދެ،ް ްބަަލއިގަްނނާނެ. ްރައްޔިތުންވެސް ްލޮބުެވތި ްާރއްޖޭގެ ވިސްނޭގޮތުން

ްދަނީް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަސަްއކަތް ްދަންފަޅިއަށް ްތިން ްުދވާލު  2175ރެއާއި

ނޑުެމންްމަސައްކަްތްނ33ްޮކުރަމުން.ްއެހެންނަމަވެސް،ް ްއަިަުޅގަ ވެމްބަރަށް

ްހާސިލުކުރުމަށްޓަަކިއް ނޑުަދނޑި ްއެލަ ްާވއިރު ނޑައަޅާފައި ްކަ ނިންމުމަށް

ނޑުމެންްކުަރންޖެހޭނެކަމަށްް ކުރެވެންްހުރިްހުރިހާްމަސައްކަތެއްވެސްްއަުޅގަ

ނޑުމެންނަށްވެްސް ްއަުޅގަ ްމިގޮތުން ްއާދެ، ްޤަބޫލުކުރަން. އަޅުަގނުޑވެސް

ްކު ްވިސްާނ،ްއަޅުަގނޑުމެން ްދޭތެޭރގައި ްކަންަތއްތަކާ ްކަހަލަ ްބަެއއް  2180ރަންޖެހޭ

ްގޮތަކަްށް ްެއކަށީގެްނވާ ްއެންމެ ްމަސަްއކަްތވެސް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްވިސްނަންޖެހޭ.ްޢިއްޒަތްތެިރް ްދޭތެރޭަގިއވެްސްއަޅުަގނޑުމެން ހިނގާނެގޮތަކާ

ް ްޤާނޫނުައސާސީ ްވަރަށ33ްްްރައީސް، ްނިންމުމަީކވެސް ނޮވެމްބަރަށް

ްކަމެ ްލޮބުވެިތްމުހިންމު ްރާއްޖޭގެ ްނިންމުމަކީ ްއެނިންމާ ްހަމައެއާއެުކ އް.

ްނިންމާް ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްގޮތަކަށް ްފައިދާހުރި  2185ރައްޔިތުންނަށް

ްވިސްޭނގޮތުންް ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްެއބަޖެހޭ. ްހަދަން ނިންމުމަކަށްވެސް

ްމަސައްކަްތް ްބަަޔކު ްއެްއވެސް ްމަސައްކަތްކުރާ ްމާހައުލެއްަގއި ސިޔާސީ

ނެއްގައިްއަުޅަގނޑުމެންްމިހާރުްދަނީްމަސައްކަތްްކުރަމުން.ްނުކުރާހާްބުރަމި

ްހަމަް ްއަޅުަގނޑުމެން ްކުރާނަން. ްައޅުަގނޑުމެން ްކުރިއަްށވެސް އަދި
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ްމަތިން.ް ްއުސޫލުގެ ްމިދެންނެވި ްމިދަނީ ްކުރަމުްނވެސް  2190މަސައްކަތް

ްިމް ްކުިރމައްޗަށް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްމަނިކުާފނު އެހެންނަިަމަވެސް،

ްމި ްްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްއެެކްއގަިއ58ްްހުށަހެުޅމުގެ ްާމއްދާެގް)ހ(ްގެ ވަނަ

ްއެޑްރާފްޓަްށް ްފޮނުވުމުން ްމަޖިލީހަށް ްޑްާރފްޓް ްކޮމިޓީން މިބުނާގޮތަށް

ްއެއްުދވަހުެގްފުރުޞަތެްއް ްހުށަހެޅުއްވުމަށް ްބޭއްވޭްއިޞްލާޙު މެންބަރުންނަށް

ްެއީއް ްަކންބޮޑުވޭ. ްދޭތެރޭަގއި ްއެާއއި ނޑު ްައުޅގަ ްއޮތީމަ ްވާހަކަ  2195ދިނުމުގެ

ްއަިދް ްދަންފަޅިއަށް ްތިން ްދުވާލު ްރެއާއި ނޑުެމން ްއަުޅގަ މިދެންނެވިގޮތަށް

ްދަންފަޅިއަްށް ްހަަތރު ްދުވާލު ްރެއާިއ ްމިހާރު ިިޭވގޮތުން ްައޑުއި އަޅުަގނޑަްށ

ްރޭވެމުން.ްއެހެންވީމާ،ްހަތަުރްދަންފަޅިއަްށް ްމިދަނީ މަސައްކަތްކުރުމަްށވެސް

ްއަިަޅުގަ ްދާއިރު ްމަސައްކަްތކުަރމުން ްއެއާިއްއަޅުަގނޑުމެން ނޑުެމންނަށް

ްކަމަކަްށް ްލިބިދާނެ ްފުރުޞަތު ްމާރަނގަޅު ްވިސްނާނެ  2200ދޭތެިެރޭގައި

ްރައީސްއަްށް ްޢިްއޒަތްތެިރ ްހަމައެއާއެކު ްައދި ްނުދެކެން. އަޅުަގނެޑއް

ްވާހަަކް ްދަނީ ްއަޅުަގނުޑ ްުފރުޞަތެއްަގިއވެސް ްކޮންމެ ްލިޭބ އަޅުަގނޑަށް

ްިއޞްލާޙުކު ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއަޅުަގނޑުެމން ރުމުެގްދަންނަވަމުން.

ނޑުމެންނަްށް ްއަޅުގަ ްމަރުހަލާއެކޭ ްމުހިންމު ްވަރަށް ްމިއީ މިމަރުހަލާގައި

ްެއީއް ްއޮތުމަކީ ްލިމިޓްވެފަިއ ްވަރަކަްށ ްވަކި ްފުރުޞަތު  2205ވާހަކަދެްއކުމުގެ

ްއަޅުަގނުޑް ްކަމުގަިއެވސް ްދެރަކަމެއް ްަވރަށް ްލިބޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްމިމުހި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެހެންމެ ްހަމަ ްމަރުހަލާގަިއްދަންނަވަން. ންމު

ްައިދް ްބާބާއި ްމަޖިލީހުގެ ްަވޒީރުންގެ ްބާބާިއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްކަމަކާބެހޭގޮތުްނ ްމިހުރިހާ ްކޮމިޝަންތަާކ މުސްތަޤިއްލު

ްއެކަީށގެންާވް ްލިބެނީ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުމަށްެވްސ  2210އިޞްލާޙުތައް

ް ްރެއާއި ްމިދެންނެވިގޮތަށް ްދަންފަޅިއަށްްފުރުޞަތެއްނޫން. ްތިން ދުވާލު

ނުޑް ްހުށަހަޅަމުން.ްއަޅުގަ ްއިޞްލާޙުތައް ްމަސައްކަްތކުަރމުން އަޅުަގނޑުމެން

ްތެރެއިްން ްމީހުންގެ ްހުށަހެޅި ްއިޞްލާޙުތަްއ ްިމ ނަޑކީ ްއަުޅގަ މިދަންނަވަނީ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްމީހަކަށްވާތީ. ްހުށަހެޅި ްއިޞްލާޙު ްގިނަ އެންމެ

ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުދެކެން ނޑުމެންނަްށް، ްއަިަުޅގަ  2215މިދެންނެވިގޮތަށް

ްއެކަީށގެންާވް ްއެންެމ ްއެއީ ްއޮތުމަކީ ްފުރުޞަތެްއ ްުދވަހުެގ އެއް
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ްރައްޔިތުންނަްށް ްލޮބުވެތި ްރާއްޖޭގެ ްއެހެންނަމަެވސް، ކަމެއްކަުމގައި.

ްހަމަް ްުކރަންޖެހޭ ްއިޞްލާުޙކުރުމަށްޓަކައި ްޤާނޫނުައސާސީެއއް އެކަީށގެންވާ

ްމަސައްކަތެއްް ްބުރަ ްކުރަްންތަްއޔާރަށް.ްއާެދ،ްހުރިހާ ްހުރީ ނޑު ވެްސްއަުޅގަ

ްހުށަހަޅުއްވާަފިއާވް ްކުރިމައްޗަށް ނޑުމެން ްައޅުގަ ްފޮނުއްވާފައިވާ  2220މަނިކުފާނު

ްހިސާބަކަށްް ްަވކި ްޤާނޫުނއަސާީސގެ،ްޤާނޫނުައސާސީ ްއެަބއޮތް ހުށަހެޅުމުގައި

ްމިާއިއް ްވާހަކަފުޅު ްބަޔާންކުަރްއވާފަިއވާ ްކަުމަގއި ްނިމުނީ އިޞްލާޙުކޮށް

ްހޭގޮތުންވެސްްައޅުަގނޑުްއެްއޗެއްްދަންނަވާލަންްައޅުަގނޑުްބޭނުން.....ބެ

ް

ްތިލަދުންމަތީްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްހަމަވެއްޖެ. ްވަގުތު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި  2225އާދެ،

ްއުތުރުބުރީގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމުޢިއްޒު.

ް

ްފުރަތަމަވެސްްޝުކުރިްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްއެންމެ ނުޑ ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއްާޔ

ްްއަްޙމަދުްމުިޢއްޒުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިބްރާހީމް ްޢައްބާސް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ވަަނ58ްްގދ.އަތޮުޅގެ

ްދުވަހަށްް ްބަދަލުގަިއްތިން ްއެއްުދވަހުގެ ްއެބުނާ ްއެެކއްަގއި ް)ހ(ްގެ  2230މާއްދާގެ

ް ްހުށަހެޅުްއވި ްއިތުރުކުރުމަށް ްައދި ްތާއީދުކުރަން. ވަަނ58ްްއިޞްލާޙަށް

ދުވަހަށްްބަދަލުކުރުމަށ7ްްްުދވަހުގެްބަދަލުަގއ3ްްިމާއްދާގެް)ނ(ްގައިްެއވާް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއިތުުރން ްދެން ްތާއީދުކުރަން. ްއިޞްލާޙަށްެވްސ ހުށަހެޅުއްވި

ް ްއޮތީ، ްދިރާސާކޮށ58ްްްދަންނަވާލަން ްާވގޮުތން ްގައި ް)ނ( ްމާއްދާގެ ވަަނ

ްކޮމި ްނޫނީްޑްރާފްޓްކުރާ ްތަާޢރަޟެއް ްމާއްދާތަުކަގއި ްފާްސުކރެވިފަިއވާ  2235ޓީން

ްހުރިޯތް ްިލޔުމުެގްކުށް ްޢިބާރާތްތަކުގައި ްނޫނީ ްތަރުތީބުކުރަންޖެހޭތޯ ނަންބަރު

ްލިބިދެނީް ްމެންބަރުންނަށް ްފުރުޞަތު ްއިޢުތިރާޟްކުރުމުގެ މިބަލާބެލުމަށް

ް ްގެންނަވާފައި ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓްކުރާ ްދިރާސާކުރާ، ހުރިްމެންބަރުންނަށް

ްފުރުޞަތެއްް ްހުށަހެޅުމުެގ ްއިޞްލާޙު ްއިތުުރ ްގުިޅގެން ބަދަލުތަކާ

ްއަހަީން ްވޯޓަްށވެސް ްހަމަެއކަނި ްއެބައެނގޭ ްކިޔާލުމުްނ ް)ރ(  2240ލިބިއެއްނުދޭ.

ްހުށަހެޅުމަށްް ްއިޞްލާުޙ ްއެހެންވީމަ، ްހުށަހެޅުމަށްކަން. ްހުށަހެޅި ކޮމިޓީން

ް ްައންގާފައި ްއިޢުތިރާޟްކުރާކަން ްދީފަިއ ްމުއްދަތެއް ެއްވަކި

ް)ރ(ް ްފުރުޞަތެއްނެތް ްހުށަހެޅުމަކަށް ްިއޞްލާޙު ްމެދުަގއި އިޢުތިރާޟްތަކަކާ
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ްކަމެްއ.ް ްކަންޮބޑުވާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއީ ްގޮތުން. ޑްރާފްޓްކުރެވިަފއިވާ

ް 3ްްއެހެންވީމަ،ްއަދި ްނަމަވެސް ްމުއްދަތަށް ްމުއްދަތަްށ7ްްދުވަުހގެ  2245ދުވަހުގެ

ްއިޞް ްއަންާގއިުރ ްއިުޢތިރާޟްކުރާކަން ްލިބިގެން ލާޙުްނަމަވެސް

ް ްއަހަންޖެހޭނެ. ްޯވަޓށްވެސް ްއެއަށް ްމާއްދ8ްްާފޮނުވަންޖެހޭނެ، ވަނަ

ްހުށަހެިޅްހުށަހެޅުމަށްް ްކޮމިޓީން ްބަޙުިުސްކޮށް ްމިއަހަނީ ްިމވޯޓަށް އޮތްގޮތުން

ްގޮތަީކ،ް ްޢަމަލުކުރެިވފައިވާ ްމަޖިލީހުގައި ްމިހާތަނަށް ްއަހަނީ. ވޯޓަށް

ް ްއިޞްލާޙަށް ްފުރަތަމަ ްހުށަހެޅިފައިވާނަަމ ްއަހާފައިްއިޞްލާޙެއް  2250ވޯޓަށް

ް ްއަހަނީ. ްވޯޓަށް ްހުށަހެޅިގޮތަށް ްކޮމިޓީން ްފާސްނުވެއްިޖއްޔާ 8ްއިޞްލާޙު

ްލިބިދީފައެްއް ްފުރުަޞތު ްހުށަހެޅުމުގެ ްިއޞްލާޙު ްމާއްާދގަިއާވގޮތުން ވަނަ

ްއަހާް ްވޯޓަށް ްގުިޅެގން ްެއކަމާ ްއެންގިޔަސް ްއިޢުތިރާޟްކުރާަކން ްއަދި ނެތް.

ްއަުޅގަ ްއެީއ ްނެތް. ްލިެޔވިފަެއއް ްއަިދްވާހަކަ ްދެން ްކަމެްއ. ްކަންބޮުޑވާ ނުޑ

ް ްމިވަީނ58ްްއަޅުަގނޑު ްޮގތުގައި ްޑްރާފްޓްކުރެވިފައިވާ ް)ށ( ްމާއްދާެގ  2255ވަނަ

ްނިމުމުންް ްފާސްޮކށް ްމާއްދާތަކެއް ްހުރިހާ ްހިމަނާ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްއެް ްބެލުމަށް. ްތަޢާރަޟެްއވޭތޯ ްއެްއވެސް ްިއޞްލާޙުތަކުން ގެނެވުނު

ްއިްޞލާޙުތަކު ްގެނެވުނު ްނޫްންކޮންމެހެން ްޭވތޯއެއް ްތަޢާރަޟެއް ން

ްބަާލް ްވޭތޯ ްތަޢާރަެޟއް ްމާއްދާތަކުަގއިެވސް ްފާސްވެފައިވާ ބަލަންޖެހޭނީ.

ްހީވަނީ.ްކޮންމެހެންް ނޑަށް ްއަޅުގަ ްމިއުޅެނީ ްބުނަން ްމި ްކަންނޭނގެ  2260ވާހަިަކަ

މިްފުރަތަމަްދެވަނަްބުރުގައިްގެނެވޭްއިޞްލާޙުަތކުންްތަޢާރަޟެއްވޭތޯްބަލާް

ްއެ ްނޫންހެން. ްފާހަގަކުރަން.ްވާހަކަެއއް ްައޅުަގނޑު ްއެކަންވެސް ހެންވީމަ،

ް ްފުރަތަމަ ނުޑ ްއަޅުގަ ްދަންނަވާލައިފިން ްކުރިްނވެްސ ނޑު ްއަޅުގަ 3ްދެން

ްދިރާސާކޮށްް ްފެނެއޭ. ްއަރުވަން ްމެންަބރުންނަށް ްފުރުޞަތެއް ދުވަހުގެ

ްމެދުގަިއް ްއިޞްލާޙުތަކާ ްމިގެނެވޭ ްދެވަަނފަހަރަށް ްކޮމިޓީން  2265ޑްރާފްޓްކުރާ

ްހުށަ ްމަޖިލީހަށް ްމިހާރުވެސް ްމިދެންނެވީ ްމިހެން ދުވަުހެގ3ްްހަޅަން.

ްތާރީުޚެގް ްއެސިީޓަގއިވާ ްނަމަވެސް، ްމިއޮްނނަނީ. ްދޭގޮތަށް ފުރުޞަތެއް

ް ްއެހެންވީމަ، ްލިބޭގޮްތވޭ. ްުފރިހަމައަިަކަްށ3ްްފަހުދުވަހުވެސް ުދވަހެއް

ް ްއެންމެފަހުން ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްއަިދ ްނުވޭ. ވަނ25ްްަލިބޭގޮތެްއވެސް

ް ްޑްރާފްޓްަގިއްްވަނ25ްަމާއްދާ، ްއިޞްލާޙުކުެރވުނުއިުރގަިއ  2270މާއްާދ
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ް ްިއޞްލާޙަކަށް ްކޮންމެ ްފުރުޞަތެްއ3ްްމިއޮންނަނީ، މިނެޓްެގ

ްކޮންމެް ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ ްމިހާރު ްނަމަވެްސ، ލިބެންޖެހޭނެިެއެވެ.

ް ްބާބަކަށް ްކޮންމެ ްނޫން ްފުރުިުޞަތެްއ3ްްއިޞްލާޙަކަށް މިނެޓްގެ

ް ްގެންދަވަނީ. ްދެއްވަމުން ްއަޅުަގނުޑްމެންބަރުންނަށް ްެއެވސް އެހެންވީމަ،

 2275ްވަރަށްްކަންބޮުޑވާްކަމެއް.ްއެެހންވީމަ،...ް

ް

ްއާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްޝުކުރިއްާޔ.ްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް
 2280ްއަްޙމަދުްމުިޢއްިްޒުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްްްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއް ްތިވިާދޅުވީ ްދެންމެއަކު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމާއްާދެގ25ްްއާދެ، ވަނަ

ްފޮނުއްވާފަިއް ްއިޞްލާޙުތަކެްއ ްއަހަނީ. ްވޯަޓށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ދަށުން

ްވޯޓަށްް ްަފދައިން ްތިފާހަގަކުރެްއވި ްމެންބަރުވެސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހަމަ ހުރިއްޔާ

ްފަހު ްއޭގެ ްފުރަތަމަްއިޞްލާޙަށް.ްދެން ްޑްރާފްޓަށް.ްއެގޮތަްށކަމަްށްއަހަނީ  2285ން

ްދެްން ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްނޫން ްލަފާކޮށްގެނެްއ ްައޅުަގނޑުމެން، ލަފާކޮށްގެން

އެގޮތަށްްވިސްނޭ.ްދެންްެއކަަމކު،ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްެއކަންްމިހުރިހާް

ް ްބަލައިލީމަ ްއަހަީނ25ްްމާއްދާތަކަށް ްވޯޓަށް ްގޮތުންކަމަށް ްމާއްދާގަިއވާ ަވނަ

ްއަޅުަގނޑުމެ ނުޑްއެހެން ްއަޅުގަ ްޤަބޫލުކޮށްެގން ްއޮތްކަމަށް ްބުނެފައި ން

ްއަޙްމަދުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ްތިލަދުންމަތީ  2290މިގެންދަނީ.

ްސަމީރު.ް

ް

ްއަވަްސވެގަންނާީންްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްފުރަތަމަވެސް ްއެންމެ ްއަުޅަގޑު ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްދެއްެކިވްްެކވުން:އަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއް ްމުޢިއްޒު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްހއ.ގެ ދެންމެގައި

ްމިމާއްދާގަިއާވްް ްގައި ް)އ( ްމިހުށަހެޅުމުގައި ްފާހަަގކުރެްއވި  2295ވާހަކަފުުޅގައި

ްމާއްދާައާކް ްއެހެން ްަގވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްކަމަކާ އެްއވެސް

ްގޮތުގެމަ ްމިމާއްދާގަިއވާ ްޢަމަލުކުރާނީ ްބުނީމާްތަޢާރަޟްވެއްޖެނަމަ ިތންނޭ

ްިމް ްއެއީ ްއެހެންީވމަ، ްއިނގޭތޯ. ްާބރުގަދަވާނެ ްމީީތގެ ްގަާވއިދަށްވުރެ މުޅި
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ް ްއެހެްނވީމަ، ްލިބިގެންވާނީ. ްއެާބރު ްމިތަންކޮޅަށް ަވަނ25ްްގަާވއިދަށް

ނިޑގެންދާނެ.ްއެހެންވީަމ،ް ްކެ ްބާރު ްއެްއޗެްއގެ ްބުނެފަިއްއޮތް  2300މާއްދާގަިއްއެ

ް ްފާހަގަކޮށްލަން ްައޅުަގނޑު ްމިއާއެުކަގިއްއެތަންކޮޅު ްދެން ބޭނުން.

ްިމއޮތްް ްހުށަހަޅުްއވާފައި ްއުސޫެލްއގެގޮތުްންމަނިކުފާނު އަޅުަގނުޑވެްސްހަމަ

ނޑުެވސްް ްައޅުގަ ްހައިިސއްޔަތުން ްމީހެއްގެ ްތާއީދުކުރާ ހުށަހެޅުމަށް

ްމެންބަރުންް ްީމގަިއ ްއެހެންނަމަވެސް، ްބޭނުންވަނީ. ވާހަކަދަްއކާލަން

ްނުކުތާަތކުގެ ްބައެއް ްްފާހަގަކުރެްއވި 3ްްތެރޭަގއި ްއިތުރަށް ްއަދި  7ް2305ދުވަހާ

ނޑަްށް ްއަޅުގަ ްނުކުތާތަުކގަިއ ްފާހަގަކުރެިެްއވި ްބޭނުންވާކަމަށް ދުވަިަސް

ް ްިދނުމަކުންވެްސ1ްްކުރީަގއި ްދެުދވަސް ްބަދަލުގައި ްތަނުގެ ްއިން ުދވަސް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެުމއްދަތު ްއިރާދަކުެރއްިވއްާޔ ްަމއްސަލަެއއްނެތް. އަޅުަގނުޑގެ

ްމުއްދަތެއ3ްްްމަވެސް،ްގެންދާނަން.ްއެހެންނަ ްިގނަ ްއެއަްށވުރެ ްއަދި ދުވަސް

ްފަސޭހަކަމާއެުކގަިއް ްހިތްހަމަޖެހިގެން ްހަމަގައިމުވެްސ  2310ލިބުމަކީ

ްއެހެންނަމަވެސް،ް ްދެކެން. ްއަޅުަގނުޑވެސް ްގޮެތއްކަމަްށ މަސައްކަތްކުެރވޭނެ

ްއަތްމައްޗަުކް ނޑުމެންެގ ްއަޅުގަ ްބަލާއިރު ްކަންތައްަތކަށް ްޙާލަތާއި މިވަގުުތގެ

ްމަނިކުފާނުްއެވަ ްޤަބޫލުކުރަްނ. ްއަޅުަގނޑު ްނެތްަކން ްަވގުތެއް ަރކަށް

ްހަމައަށްް ްރައްިްޔިުތންނާ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމަސަްއކަތްތަކުްނ މިކުރައްވާ

ްަޤބޫލެއްނުކުރަްން ނެޑއް ްއަުޅގަ ްމަސައްކަުތގައި ްކުރާ  2315ގެނެސްދިނުމަށް

ްހެދޭނެކަމަކަށް.ް ްގޯސްތަކެއް ްމާބޮޑެތި ްކިޔާފަާކއެްއ އަވަްސެވގަތުމޭ

ްހޭާލްއަޅު ނޑު ްރޭގަ ްމިދެންނެވީ ްތިބެގެން، ްހަމަގައިުމވެްސްހޭލާ ަގނޑުމެން

ްބަލަމުންް ްމިކަންކަން ްތިބެގެން ްހޭލާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާހަކައެއްނޫން. ތިބޭ

ްދެންް ްުކރަން. ްެއކަންކަން ްއޮތިއްާޔ ްކުެށއް ްމީގަިއ ްގެންދަން އެބަ

ްއަޅުަގނ ްޒިންމާެއއްކަމަްށ ްމެންބަރެއްެގވެސް ްކޮންމެ  2320ުޑްއަޅުަގނޑުމެން

ްއެކަެމްއް ްއަދި ްކުށެްއވާނަމަ ްޤާނޫުނއަސާީސގައި ްމީގައި ޤަބޫލުކުރަން

ްގެނެސްް ްހަމައަށް ްމަޖިލީހާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެކަެމްއ ފާހަގަކުރެިވގެންވާނަމަ

ްރަނަގޅުކޮށްދިނުން.ް ްއެކަންކަން ްގެނެސް ްހަމަައށް ްކޮމިޓީާއއި ޑްރާފްޓިންގ

ްހުށަހަޅުއްވާފަ ްމި ްއަުޅަގނޑު ްއެރޫުޙަގއި ްއިޞްލާޙަށްްއެހެންވީމަ، ްޮއތް އި

ްވާހަކަެވްސް ްވޯޓުދޭނެ ްއިޞްލާޙަށް ްމި ްދަންނަވަމުން، ްވާހަކަ  2325ތާއީދުކުރާ
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ްދަންނަވާލަންް ްމިއާއެުކގަިއ ްހަމަ ްދެން ްއަުރަވން. ްޔަޤީންކަން އަޅުަގނޑު

ްނިންމާލަދެއްާވް ްއަވަހަށް ްމިކަންކަން ްުނކުތާައކީ ްއިތުރު ބޭނުންވާ

ްމާ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްހަމައަށް ްހޯދަމާްދަތުރުއްާދއަކާ ްފުރުޞަތު ކުރުމުގެ

ްހިންގަމާތޯއޭ.ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް2330 

ްދަންނަވާލަންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނުޑ ްއަޅުގަ ްދެން ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުރިްއޔާ އާދެ،

ްގަާވިއދުގަިއވާގޮތުްން ްހަމައަށް ްވަގުާތއި ްުކރީގެ ްމިއަދުެގްމެންދުރު ބޭނުންވީ

ްނިމިފައިްްއަޅުަގނަޑކަށް ްބައްދަލުުވން ްނުރަސްމީ ްބާބެއް ްއެްއވެްސ ނެތް

ްމެންދުުރް ްމިއަދުގެ ްއޮތީ ްގެެނވެން ނޑަށް ްައޅުގަ ްގެެނވޭކަެށއް. އޮިޮތްގޮތުން

ްއެހެންވީމާ،ް ްދެން، ްދަންނަވާލީން. ްކުީރގަިއވެސް ްެއވާހަކަ  2335ފަހުގައި.

ްމިަބިއް ްގަވާއިދުގައި ްދަންނަވާލިހެން ްކުރީަގއިވެްސ ދަންނަވާލާފައި

ްދެވަނަްއިތުރު ްކޮިމޓީން ްޑްރާފްޓިންގ ްއަންނައިރު ްނިންމާލުމަށް ކޮށްގެން

ްގަވާއިުދަގިއް ްހަދާނެގޮތެްއ ްއެްއޗަކަށް ްފޮނުވާ ްޑްރާފްޓްކޮށްގެން ފަހަރަށް

ްލަފާފުލެްއް ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްވިސްުނނީ ްއަޅުަގނޑު ނެތީމާ

ްރަނގަޅުވާީނ.ް ްގެންދިޔުން ްކުރިޔަށް ްއެަކން ނޑު ްއަުޅގަ  2340ލިބިގެންނޭ

ްއަޅުަގނުޑްއެ ްާވހަކަ ްކޯރަމްގެ ްގެނެވިަފއި.ްދެން ްމިއޮތީ ހެންވެގެްނ،ްމިބައި

ގެނަީއ،ްައޅުަގނޑަށްްލަފާކުެރވިފައިްއޮތީްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުންގެްވަަރްށް

ްވިސްނުނުް ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްއެހަންނަމަވެސް، ްއޮތްކަމަށް. ްތާއީދެއް ބޮޑު

ް ްފާހަގަކުރެވިއްޖެ. ްމިހާރު ްރަނގަޅުނޫންކަްނ ްއެީއްވިސްނުން ދެން

ްނުދެކެން.ް ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަކަށް ްަމއްސަލަެއއް ްއެއީކީ ްދެން  2345ވެދާނެކަމެއް.

ްމަތީް ްވަރަށް ްނިންމަވާފައިއޮތީ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ދެން

ް ްނިންމެވުމަށ33ްްްއަޣްލަބިއްޔަަތކުން ްނިންމެވުމަށް. ނޮވެމްބަރަށް

ްއަޅުގަ ްއޮށްވާ ްނިންމުމެއް ްއޮތް ްފާސްކުރައްވާފަިއ ނޑަްށްމިމަޖިލީހުން

ނުޑް ްއަުޅގަ ްކުަރން ްމިކަުމގައި ްަމސައްކަެތއް ްހުރިހާ ްއޮތް ކުރެވެން

ް ްހަމަަގއިމުވެސް ނެޑއް ްއަުޅގަ ްޤަބޫލުކުރާތީ، ނޑު ްއަޅުގަ  33ް2350ޖެހޭނެކަމަށް

ްހައިސިްއޔަތަކުްން ްރައީސްގެ ްމިމަޖިލީހުގެ ްފަސްކުރާކަްށ ނޮވެމްބަރަށްވުރެ

ްހުށަހެޅު ްމެންބަރުން ްތިޢިއްޒަތްެތރި ްހުށަހެޅުމެއްެގްހުށައެއްނާޅާނަން. އްވި
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ްއަޣްލަބިއްޔަތުްން ްމަތީ ްވަރަށް ްމަޖިލީހުން ްމިޢިއްޒަތްތެރި ދަށުން

ްއެްއވެްސް ްއެހެްނ ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެހެްނވީމާ، ފާސްކުރަްއވާފަިއވަނީ.

ްހުށަހެޅުމެއްް ްހުށަހެޅުމެއް. ްއެކަހަލަ ްނާދޭ ްފަރާތްޕުޅަކުންނެްއ  2355މެންބަރެއްގެ

ްހުށަހެ ްަފސްކުރަން ްލަސްކުރަްނ، ްެއްއައިނަމަ ްއަޅުަގނޑު ޅުއްވިނަމަ

އެޖެންޑާކޮްށގެންްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނާއިްހަމައަށްްނުގެނެސްދެވުންނަަމް

ްދެކެްނ.ް ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް ްމަްއސަލައެްއ ނޑުެގ ްއަުޅގަ އެއީ

ނެޑްއް ްއަުޅގަ ްހައިިސއްޔަތުްނ ްރައީްސގެ ްމަޖިލީހުެގ އެހެންނަމަވެސް،

ްކުރާކަށެ ްިއޞްލާޙު ްއެކަން ްެއވާހަަކްހުށައެއްނާޅާނަން ްއެހެްނވީމާ،  2360އް.

ްަދންނަވާލަމުން،ް ްއަދަުބވެރިކަމާިއއެކީ ްވަރަށް ްމެންބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްއުތުރުބުރީެގް ްމާޅޮސްމަޑުުލ ްދައްަކވަން ްވާހަކަުފޅު ްމިބަޙުސްގައި ދެން

ނޑުްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޝާހީންްޙަމީދަށްްއަޅުގަ

ް

ްއަޅުަގނުޑެވްސްްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީ ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ `ް2365 

ްްމެންަބރުްޝާހީންްޙަީމދުް ްމިހުށަހެޅުއްވިފައިހުރި ްމިހާރު ްއެބަހުރި ްވާހަކަތަެކްއ 58ްްދަންނަވާލަންހުރި

ްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިއިތުރުކުރެވޭ ްއަލަށް ްމާއްދާ، ްބެހޭގޮތުން.58ްްވަނަ ްމާއްދާާއއި ވަނަ

ްއަ ްފުރަތަމަ ްކުރީަގިއްއެންމެ ްމީގެ ްބޭނުންވަނީ، ްފާހަގަކޮށްލަން ނޑު ޅުގަ

ް ްގަވާއިުދގެ ްދިޔަ ްޢަމަލުކުރަމުން ްމާއްދާގަިއ25ްްއަޅުަގނޑުމެން ަވނަ

ް ްޑްރާފްޓްކުރ25ްްާކުރީަގއި، ްދިރާސާކޮްށ ްއޮވޭ ްގައި ް)ބ( ްމާއްދާެގ  2370ވަނަ

ްއެހެންނަމަވެސް،ް ްވާހަކަ. ްޑްރާފްޓްގެ ްއެުކލަވާލާ ްފަހަރަށް ްދެވަނަ ކޮމިޓީން

ްކަންނޭނގެ،ްތަންކޮ ްއަރުވާަލއިގެްނ ްައވަސް ްދުވަްސވަެރްއގައި ްކުރީ ޅެއް

ް ްނިަޔތުގައި ްއަަވސްކުރުމުގެ ްއިރުަގިއ25ްްނުވަތަ ްބަދަލުކުރި ވަނަ

ްހިނގާަފިއް ްކަންތައްަތއް ްގޮތަކަށް ްމިކަހަލަ ްއެހެްނވީމާ، އެބަެއއްނާދެ.

ްހަަމް ނޑު ްއަުޅގަ ްދެން، ްދަންނަވާލަން. ްެއކަންވެސް  2375ގޮސްފަިއވާތީ

ްދަންނަވާލަންްހުށަހަޅާފަ ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްބެހޭގޮތުން ްހުށަހެޅުންތަކާއި އިހުރި

ްފަދަިއްން ްފާހަގަކުރެއްވި ްމެންބަރުންވެސް ްޢިއްޒަތްެތރި ްއެހެން ބޭނުންވަނީ،

ަގއިްމިއޮތްްއެއްުދވަސް،ްެއންމެްދުވަހެްއ1ްްް-ވަނަްމާއްާދގައިް)ހ(58ްް

ް ްގޮެތއްނޫން. ްރަނގަޅު ްއެްއގޮތަކަްށެވސް ްހަމަ ނޑުެވްސްދެއްވުމަީކ ައޅުގަ
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 2380ދުވަެހއްެގްފުރުޞަތުްދެއްވުމަށް.ްމިހެންްދަްނނަވާއިުރވެްސ3ްްތާއީދުކުރަންް

ް ްއެަބ ްއެނގޭ ްމިާތ3ްްއަޅުަގނޑަށް ްެރާޔއިދުވާލު ްެދއްިވޔަސް ދުވަސް

ތިބެފައިްއެލިބޭްތިންދުވަހަކީްތިންްދުވަސްބާއޭްައޅުަގނޑުްަހމަްހިތަށްއަރާ.ް

ްމަސައްކަތް ްމިތާނގަިއ ްދަންފަޅިއެއް ްދަންފަޅިއެއްްްތިން ްކޮންެމ ކޮށްފައި

ްޢާއިާލެގް ްހާއިރު ްބައިަގޑިެއއް ްނުވަތަ ްހާިއރު ްދޮުޅގަިޑއެއް ދޭތެރޭގައި

ްވަގުތުަގިއް ްިލބޭ ްބެލުމަށްޓަކައިވެސް ްކަންތައްތަކަށް ްހުރިހާ  2385ކަންތައްތަކާ

ްއެހެންވީމާ،ް ްތިބެން. ްހުށަހަޅަން ްއިޞްލާޙު ނޑުމެންީވ ްއަުޅގަ އަނެއްާކވެސް

ވަނަްާމްއދާގެް)ހ(ްެގ58ްްރަނގަުޅޮގތެއްނޫން.ްދެންްއެހެންްގެންދެވުމަީކް

ްއޮތ1ްްް ްމިއޮންނަނީ،ްއެޖެންާޑްކުރެވެން ްމިނިންމާލައްާވިއރުވެސް ަގިއވެސް

ްމަޖިލީހަށްް ްޑްރާފްަޓށް ްއިޞްލާޙުތަކާއި ްހުށަހަޅާ ްމެންބަރުން ގޮތަކަށް

ްއެއިޚްތިޔާުރެގް ްލިބިގެންވޭ. ްރައީސަށް ްމަޖިލީހުގެ ްއިޚްތިޔާރު  2390ހުށަހެޅުމުގެ

ްހަދަނީ،ްެއއީްުސވާުލްއުފެދޭކަމެއް.ްދަ ްހުށަނާޅުއްވައިިފއްާޔްިކހިނެއްތޯ ށުން

ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްހުށަހަޅުއްވާނެކަމަށް. ްލަފާކުަރނީ ނޑު ްއަުޅގަ ދެން،

ްހަމަް ްދެން ްމާރަނގަުޅ. ްލިުޔއްވުްނވެސް ްހުށަހަޅަްނވާނެއޭ އެހެންވެއްެޖއްޔާ

ްމި ްނަންބަރުގައީ ްދެވަނަ ްމާއްދާެގ، ްދެވަނަ ްއިޞްލާޙަށްްއެާޔއިެއކު ޮއތީ

ް ްގަާވއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްހިންގާނީ ްބަޙުސް ްހުށަހަޅާިާ  2395ވަަނ25ްްޑްރާފްޓް

ަވނަްމާއްދާގަިއ25ްްމާއްދާގަިއވާްގޮތުގެްމަތިންނޭ.ްމިހާރުްޢަމަލުކުރަމުންދާް

ްބައްދަލުވުމަކަްށް ްނުރަސްމީ ްއެކަންޏެއްނޫން. ްވާހަަކ ްބަޙުސްކުރުމުގެ މިއޮތީ

ްއެބަ ްއެބަޮއވޭ. ްވާހަަކވެސް ްދާންްގެންދާ ްެއހިސާބަށް ްދޫކޮށްަލްއވަނީތޯ، އި

ނުޖެހޭނީތޯްސުވާލުްއުފެދޭްެދވަނަްޑްރާފްެޓއްްއަންނަކަމަށްްވަންޏާ.ްއެހެްން

ްގުޭޅް ްއެކަމާއި ްވަންޏާ، ްގެންނަކަމަށް ްވާހަކަ ްހިންގާ ްމިބަޙުސް  2400ވެއްެޖއްޔާ،

ްއަިދް ްދެކެން. ްައޅުަގނުޑ ްވާެނކަމަށް ްެދވެން ްަހވާލާ ްސީދާ މާއްދާތައް

ްބައް ްެއީއްނުރަސްމީ ްނަމެއްަގއި. ްހަމަ ްމިގެންދެވެނީ ދަލުވުންތައްެވސް

ްވަގުުތޮކުޅް ްިލބޭ ްހަމައެޔާިއއެކު، ްމަދު. ްބޭފުޅުންވެްސ ވަަޑއިގަންަނވާ

ްބަޙުސެއްެވސްް ްއެްއވެސްކަހަލަ ްބައްދަލުވުމުަގއި ްނުރަސްމީ މަދުވެފައި

 2405ހިނގެނީކީނޫން.ްއެހެންވީމާ،ްހަމަްމިްމާއްދާއަކަށްްއެއިޞްލާުޙްހުށަހެޅުްއިވް

ްދެންްބޭ ްބަޙުސެއްނެތި ްމާބޮޑު ްވިޔަސް ްވަޑަިއގެންނެވިކަމަްށ ފުޅުން
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ްދޫކޮށްލެވެނީ.ް ްދަްއކާފަިއ ްެއވާހަކަ ްދޫކޮށްާލނީތޯއޭ، ްނުވަތަ ބާއްވާނީޯތއޭ

ްފާހަަގކޮށްލަނީ،ްެދންމެގައިްހއ.ެގް ްއަުޅަގނޑުެވސް ްެދވެނީ.ްދެން ކުރިއަށް

ްފަދަ ްވިދާުޅވި ްމުޢިއްުޒވެސް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ވަަނ58ްްިއން

ް ްއިތުރުކުރި 58ްްމާއްދާ، ްހަމަ ްށް ް)ނ( ްމާއްދާގެ  2410ދުވަހުެގ7ްްަވނަ

ްކުރުމުެގް ްއިޢުތިރާޟް ްޖެހޭނެކަމަށާއި، ްލިެބން ްއެއަްށވެސް ފުރުޞަތެއް

ްެއހިސާބުންވެްސް ްހަމަ ްފުރުޞަތުވެްސ ްހުށަހަޅުމުގެ ްހުށަހެޅުމެއް އިތުރުން

ްކޮމި ްދެން ްކަމަށް. ްކަމެއް ްމުހިންމު ްހަމަ ްއެއީ ްހުށަހަޅާްލިބުން ޓީން

ްހަަމް ްބަދަލުަތކަށްވެސް ްހުށަހަޅުއްވާ ްއެމެންބަރުން ްއިތުރުން ހުށަހަޅުމުގެ

ްހއ.ެގް ްދެންެމގައި ްއެކަންތައްތަކަށް. ްައއްަސވަންޖެހޭނެކަމަށް  2415ވޯޓަށް

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްފާހަގަުކރެއްވިްފަދައިންްހަމަްއިތުރުުކރެވޭްމާއްދާަގިއް

ްމާއްދާތަ ްއެހެން ްމިއޮންނަ ްަގއި ްމިއަްށް)އ( ްތަޢާރުޟުވާނަމަ ކާއި

ްބޭްއވުުމެގް ްމާއްދާތަެކއް ްއިތުރު ްދެން ްދާއިުރ ްއެހެން އިސްކަންދީ،

ްވަންޏާ.ް ްއެހެންަކމަށް ްހީވަީނ ނޑަށް ްައޅުގަ ްނެތްހެން ބޭނުމެއްވެސް

ްފުރުޞަތުގެް ްައޅުަގނުޑވެްސ ްދަންނަވާލުމަށްޓަކައި ްމިވާހަކަ  2420އެހެންވީމާ،

ްއީސް.ބޭނުންކުރީ.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްަޒތްތެރިްރަ

ް

ްއަޅުަގނުޑވެސްްފުިުރުޞަތަަކށްްމިއެދުނީްއިޞްލާޙެއްްހުށަހަޅާލުމަށްޓަކައި.ްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުް

ްްޙުސްުންއސުޢޫދުްާވހަކަެދއްކެުވން: ްހުށަހެޅިފަިއއޮތް ްމިހާރު ްގޮތަްށ58ްްއެއީ ް)ކ(،ްތިރީގަިއވާ ްާމއްދާގެ ވަނަ

ްމަ ްގޮުތގެ ް)ޅ(ްގަިއވާ ްމިމާއްދާގެ ްއަހާްއިޞްލާޙުކުރަން،ްެއއީ ްވޯޓަށް  2425ތިން

ްރައްޔިތުްނެގް ްމިޑްރާފްޓް ްފާސްވީޔޭ. ްްޑރާފްޓް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ނިމުމުން

ް ްޤާނޫނުއަާސސީެގ ްެއއްކޮށް ްފާސްވުމާއި ްމަޖިލީހުން ވަަނ132ްްޚާއްޞަ

ްތަޞްދީޤުކުރުމަށްޓަކަިއް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމަތިން ްގޮުތގެ މާއްދާގަިއވާ

ްމިގޮތަ ްފޮނުވަންވާނެއޭ. ްއިޞްލާޙުްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ްށ

 2430ްކުރުމަށްޓަކައި.ްުޝކުރިްއޔާ.

ްިމްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙަަސންް ްފުުރޞަތަކަށް ްައޅުަގނޑު ްއާދެ، ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްްޢަފީފްްވާހަކަެދއްކެވުްނ:ް ްގަވާއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ ްމާއްާދެގ57ްްދަންނަވާލީ ވަނަ

ް ްއިްޞލ58ްާފަހަތަށް ްހުށަހަޅުމާއިްއިތުރުކޮށް ްހުށަހެޅިފަިއާވ ްގެންނަން ޙެއް
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ްއާެދ،ް ްދަންނަވާލަން. ްއެއްެޗއް ްފެންނަ ނޑަްށވެްސ ްއަުޅގަ ބެހޭގޮތުން

ްދައްކަަވއިފިް ްވާަހކަފުުޅ ްދެއްެކވިއިރު ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރުން  2435ޢިއްޒަތްތެރި

ްއާދެ،ް ްވާހަކަ. ްއިޞްލާޙުތަކެއްގެ ްހުށަހަޅާ ްޑްރާފްޓަްށ މިޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްމ58ްި ް)ހ( ްބަެއްއްެގ ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއޮްތގޮތުން ްލިެޔވިފައި ހާރު

ްއެހެންކަމުން،ް ްއާދެ، ްއަާރވަަޑއިގަންަނވަނީހެން. ްއޮޅުމެއް މެންބަރުންނަށް

ްނޫނީް ްއަންނަންޖެހޭނީ، ްއެލިެޔިވގެން ްގޮުތަގއި ްފެންނަ އަޅުަގނޑަށް

 2440އަޅުަގނޑުްއިޞްލާޙެއްްގޮުތަގއިްހުށަހަޅަން،ްޤާނޫނުއަސާސީގެްމާއްދާެއްއެގް

ްއެމާއްާދަގިއް ްއާެދ، ްއަކުރެްއެގ، ްުނވަތަ ްނަންބަރެއްގެ ްމާއްދާެއްއގެ ނުވަތަ

ްވަިކް ްއެނަންބަރުތަުކަގއިވެސް ްއަދި ްނަންބަރުތަކެްއވެސް ްވަކި އެބަހުރޭ

އަކުރުތަެކއްްއެބަހުރި.ްއަދިްާމއްދާެއއްަގއިެވސްްަވކިްއަކުރުަތކެއްްއެބަހުރި.ް

މެންނަށްްިއޞްލާހުްހުށަހަޅާްއެހެންވީމާ،ްމިއިންްކޮންމެްބަޔަކަށްްައޅުަގނޑު

ްއިޞްލާޙުވެްސް ްއަދި ްފާސްނުވެ ްގޮތަށް ްއޮންނަ ްޑްރާފްޓްގައި  2445ނޫނީ

ްފަސްނުވުންތަްއް ްފާސްނުވާ ްެއގޮތުން ްއެހެންވީމާ، ްއެބަދޭ. ފާސްނުވެގެން

ްފޮނުވާް ްޮކމިޓީން ްޑްރާފްޓްކުރާ ްއަލުން ްފޮނުަވއިގެން ްކޮމިޓީއަށް ޑްރާފްޓްކުރާ

ްފޮ ްމެންބަރުންނަށް ްހުށަހަޅުއްާވްޑްރާފްޓްތަކަށް ްއެމެންބަރުްނ ނުވަިއގެން

ްވިދާުޅވެަފިއް ްީހާވގޮތުން ްއަޅުިުަގނޑަށް ްބުނަން ްީމގަިއ ްވާހަކަ ޑްރާފްޓްގެ

ް)ހ(ް ްމިމާއްދާގެ ްގޮުތގަިއ ްައޅުަގނޑުވެްސްފާހަގަކުރާ ްދެން ްއާދެ،  2450މިއޮތީ.

ށ3ްްްަގއިްމިއޮތްްއެއްުދވަްސްއެއީްކުރުްމުއްދަތެއް،ްއެހެްނކަމުން،1ްްގެް

ްއަޅުަގނުޑވެްސްްބަދަލުކުރުން ްވާހަަކއަްށ ްއެދައްަކވާ މެންބަރުން

ް ްމި ްހަމައެޔާިއެއކު ްމިއޮންނަ،ްޑްރާފްޓ1ްްްތާއީދުކުރަން.ްއަދި ނިންމާލަމުން

މަޖިލީހަށްްހުށަހެޅުމުގެްއިޚްތިޔާރުްމަޖިލީހުގެްރައީސަށްްލިބިގެންވެއޭ.ްއާެދ،ް

ްކު ނޑުމެްނނަށް ްއަުޅގަ ްހުށަނާޅުްއވައިިފއްާޔވެސް ްރައީސް  2455ރެވޭެންމަޖިލީހުގެ

ނޑަްށް ްއަޅުގަ ްކޮށްލަން ްބަދަލު ްެއތަންވެސް ްއެހެންވީމާ، ކަމެއްނެތް.

ްމަޖިލީހަށްް ްރައީްސ ްމަޖިލީހުގެ ްޑްރާފްޓް ްއިޞްލާޙުތަކާއި ފެންނަނީ،

ްނުކުތާައީކް ްއަނެްއ ްފާހަގަކޮށްލާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްދެން ހުށަހަޅަންވާނެއޭ.

ްރައީސްް ްިމއޮތީ، ްފޮޅުވަތުގައި ްތިންވަނަ ްގެ ް)ރ( ް)ރ(. ްމިމާއްދާގެ

ްހުށަހެޅުމަށްް ްހުށަހެޅި ްކޮމިޓީއަށް ްބަޙުސްކޮށް ްމަތިން ްގޮތެްއގެ ނަޑއަޅާ  2460ކަ
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ްރައީސްވެްސް ްމަޖިލީހުެގ ްބަދަލުަގއި ްއޭގެ ްއާދެ، ްއަހާނީއޭ. ވޯޓަށް

ްމަޖިލީހުގެް ްގެންދާނީ ްކުރިޔަށް ްކަންތައް ްއެހުމުެގ ްވޯޓަށް ތިވިދާޅުވަނީ

ް ްއެހ25ްެގަާވއިދުެގ ްމަތިންނޭ. ްގޮުތގެ ްބުާނ ްމާއްާދގައި ންވީާމ،ްވަނަ

ްރަނގަޅުވާެނ.ް ްއިތުރުކޮށްލީމަ ްއެބައި ްއެަތނަށް ްހީާވގޮތުން އަޅުަގނޑަށް

ް ްގަާވއިދުެގ ްމަޖިލީހުގެ ްބަޙުސްކޮށް ްަމތިން ްގޮެތއްެގ ނަޑއަާޅ ްކަ  25ް2465އާދެ،

ްކޮމިޓީންް ްއެހެންވީމާ، ްއަހާނީއޭ. ްވޯޓަށް ްމަތިން ްގޮުތގެ ްމާއްދާގަިއވާ ވަނަ

އުނިެވގެންްދާނީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްްހުށަހެޅިްހުށަހެޅުންްވޯޓަށްްއަހާނީއޭ،ްއެބައި

ްއިޞްލާޙުެގް ްނުކުާތއަީކ، ްއަެނއް ްާފހަގަކޮށްލާ ނޑު ްއަުޅގަ ްދެން ރައީސް،

ްނިމުމުންް ްވޯޓަްށއަހާ ްަގއިާވ ް)ޅ( ްމިމާއްދާގެ ްމިއޮތްަބއި ްަގއި )ކ(

ްޤަނޫނުއަސާީސް ްައޅުަގނޑުމެން ްއާދެ، ްނިމުނީއޭ. ްފާސްކޮށް  2470ޤާނޫނުއަސާސީ

ްބުނުމަކީ ްމިބުނާ ްނިމުނީއޭ ްޑްރާފްޓަްށްްފާސްކޮށް ްހުށަހެޅޭ މިމަޖިލީހަށް

ްމިް ްއަުޅަގނޑަށްފެނޭ ްއެގޮތަށް ްއެހެންވީމަ، ްވާަހކަ. ްނިމުނު ވޯޓަށްއަހާ

ްނިމުމުންް ްވޯޓަށްައހާ ްަގިއވާ ް)ޅ( ްމިމާްއދާގެ ްއާދެ، ބަދަލުކޮށްލަށް.

ްޤާނޫނުއަސާސީގެްޑްރާފްޓްްފާސްކޮށްްނިމުނީއޭ.

ް2475 

ްބަރު،ްޙުސްނުއްސުޢޫދުްހުށަހެޅުއްިވގޮތްްރަނގަޅުތޯ.ޢިއްޒަތްތެރިްމެންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއާދެ،ްެއއަށްްައޅުަގނޑުްތާއީުދކުރަން.ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙަަސންް
ްއަފީފްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް2480 

ިެއްެކވުން: ްޙަމީދުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެ ްޝާހީން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްރ.އަތޮުޅ ްއެހެންވީމަ، އާދެ،

ް ްގޮާތއި ްކުރީަގިއްހުށަހެޅުއްވި ްތާއީދުކުރެއްވުމަިަށް ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްެތރި

ްނިމޭނެކަމަށްް ްއެަބިއ ްލިބިގެންައއީމަ ްެއގޮތަށް ްތާއީދު ްދެބޭފުޅުންގެ އޮތް

ްފެންނަނީ.

ް2485 

ްމިްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙަަސންް ްބަޔަީކ، ްއަނެއް ްބޭނުން ްފާހަގަކޮށްލަން ްމީަގިއ ނޑު ްއަުޅގަ ްދެން ްއާދެ،
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ނޫނުއަސާސީްޗާޕަށްްތަްއޔާުރކުރަނީްދިސާރާކޮށްްޑްރާފްޓްުކރާްކޮމިޓީންނޭ.ްޤާްްްޢަފީފްްވާހަކަެދއްކެވުްނ:

ްއަދިް ްހީވަނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްދެން ްަކންތައް ްޗާޕްކުރުމުގެ ްދެން އާދެ،

ްގެންދެވޭނީްމިޤާނޫނުއަސާސީްަތޞްދީޤުކޮށްްނިމުނީމަ.ް

ް2490 

ިެއްެކވުން: ްއްޖެ.ްޝުކުިރއްޔާ.އާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްވަގުތުްހަމަވެްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެ

ް

ްބަދަލުަގިއްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙަަސންް ްޭއގެ ްދަންނަވާލާނަން. ްިއބާރާތެއް ްއެންމެ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއާދެ،

ްޑްރާފްޓްްްްޢަފީފްްވާހަކަެދއްކެވުްނ: ްމި ްއަޅުަގނޑުމެްނެގ ްއާދެ، ްމިޑްރާފްޓް، ްފެންނަނީ އަޅުަގނޑަށް

ްގޮ ްޮޑކިއުމަންޓް ްއެއް ްޑްރާފްޓް ްއެ ްތައްޔާރުކުރާީންފާސްކޮށްނިމުނީމަ  2495ތުަގއި

ްއެބުނަްން ްއޭަގއި ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްއޮތުންހެން ްކޮމިޓީންނޭ ޑްރާފްޓްކުރާ

ްބޭނުންވާްއެްއޗަކީ.ްުޝކުރިްއާޔްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ްމެންބަރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްިޢއްޒަްތތެރި ްމާލޭގެ ްއާދެ، ްމެްނބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

 2500ްޝީދަށްްއެންމެފަހުގެްމެންބަރެއްްގޮތުން.ްމުޙަންމަދުްނަ

ް

ނޑުމެންެގްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްައޅުގަ ްދަންނަވާނީ ްައޅުަގނޑުެވސް ްޝުކުިރއްޔާ. ްއާދެ،

ްމަސައްކަްތްްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ްޮގތަކަށް ްވާކަހަލަ މަސައްކަތް

ްބައްަޓން ްގަވާއިދުަތއް ްއެީއ ވެގެންދިއުަމީކްބައްޓަންެވގެންދިއުން

ްމިފުރުޞަތުގަިއް ްވީމާ، ްއެދުމެކޭ. ްއެދޭ ްބޮޑަްށ ްވަރަށް  2505އަޅުަގނޑުމެން

ްއެހުށަހެޅުްއވިް ްޢަފީފް ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި ްތ.އަތޮުޅގެ އަޅުަގނުޑ

ްގޮތަކަްށް ްކޮންމެވެސް ްެއއީ ްބޭނުންވޭ. ްތާއީދުކޮށްަލން ހުށަހެޅުންތަކަށް

ނޑުމެ ްއަުޅގަ ްގެނެިވގެންަނމަވެސް ްމިމަސައްކަތްްއިޞްލާޙުތަކެއް ންެގ

ްއަޅުަގނަޑްށް ްއޮންނަންވާނެކަމަށް ްނިމިފައި ްގޮތަކަްށ ްކަހަލަ ކުރިއަށްދާނެ

ްުހށަހެޅުންތަކަށްް ްމެންބަރުގެ ްއެޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެްނވީމަ،  2510ޤަބޫލުކުރެވެނީ.

ްތާއީދުކޮށްލަން.ްޝުކުރިްއޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް

ް
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ްޢިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްުޝކުރިްއޔާ ްއެހެންވީަމ،ްއާދެ، ްއާދެ، ްމެންބަރު. ިްޒަތްތެރި އް

ްބައިވެިރވަިަަޑއިގަންަނވަްން ްމިބަޙުސްގައި ނޑުމެންެގ ްއަޅުގަ މިހާހިސާބުން

 2515އެދިަވޑަިއގެންފައިްިތއްބެވިްުހރިހާްބޭފުޅުންނަށްްވަގުތުްއަުރވާެވސްްނިމުނީ.ް

ްވޯޓަކަްށް ްހަމަވުާމއެކު ްަވގުުތވެސް ނޑަެއޅި ްކަ ްމިހާރު ްދެން އެހެންވީމަ،

ްއަޅުަގނޑުމެްންޢިއްޒަ ްއިޞްލާޙުތަާކއެްއކޮށް ްފޮނުއްވި ްމެންބަރުން ތްތެރި

ްމިމާއްދާގެް ްދަންނަވާާލނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްވޯޓަށް ްމިފަހަރު ްދެން ކުރިމަތިލާނީ.

ްފޮުނއްވާަފއިވާީތވެްސް ްއެއިޞްލާޙުތަްއވެސް ްައކުރަކުްނކަމަށް އަކުރަކުން

 2520ްއެީކގައި.

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(
ް

ްއާދެ،ްލ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޢީމް. ން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވު

ް2525 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްދިމާވެގެްންތިބިހެންްވަރަށްްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްކުއްލިނުރަްއކަލުެގްޙާލަތެއް

ްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްވޯޓަށް ްައދި ްތިބީތިއްޔާ ްވިދާުޅވިއިުރްހަމަހިމޭންކޮށް ްވާހަަކ ައއްަސވާ

ްިމް ްނާްނނާތީއާއި ްމޭޒުތަކަށް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙުތައް  2530ހުށަހެޅުނު

ވެގެްނއުޅޭްގޮެތއްްސާފުކޮށްްމަނިކުފާނަށްްއަންނަގަވާލަދެްއވުުމގެްބޭނުމުގަިއް

މިތާނގައިްވަގުތުަތއްްގެއްިލެގންދާތީްއަޅުަގނުޑްނިޒާމީްނުުކތާއެއްްމިެނގީ.ް

ްޝުކުރިއްާޔ.

ް

ް2535 

ްމިްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްަހމަހިމޭނުން ްިތވިދާޅުީވ. ްކަންނޭނގެ ްވާހަކަފުޅެްއ ްރަނގަޅު އާދެ،

ްއިޞްލާުޙް ްމިއަްށ ްދެންނެވިން ނޑު ްައޅުގަ ްިމއިޞްލާޙުތައް ތިއްބެވީ

ފޮނުވުމުގެްފުރުޞަތުްހުރިހާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްވެސްްދޫކޮށްލާފަޭއް

ްމެ ްީމގަިއ ްއެހެންވީމަ، ްއިޞްލާޙުތަކަްށްމިއޮތީ. ްފޮނުއްވި ންބަރުން

ްމިދަީން ްެއވަގުތު ްފުރުޞަތު، ްފޮނުވުމުގެ ްަތއްޔާުރކޮށްލާފަިއ  2540އަޅުަގނޑު
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ްމިފްލޯރގަިއް ްއޭގެތެޭރގަިއ ްދެން ްގޮތަކީ. ްމިެވގެންއުޭޅ ްެއއީ އިނގޭތޯ.

ްނުލިބިދިޔަް ްފުރުޞަތު ްދެއްކެވުުމގެ ްއަދި ްބޭފުޅުންނާިއ ވާހަކަފުޅުދެްއކެވި

ްއެަބއޮތް ްވޯޓަްށްްބޭފުޅަކުވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއިޞްލާޙުަތކަށް ފޮނުާވފައި.

ްހަމައަށްް ްތިބޭފުޅުންނާ ްއެއިޞްލާޙުަތއް ްއެހެންީވމަ، ދަންނަވާލަންވެގެން.

ްމިއަދުގެް ް)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްމިނަގަނީ. ްވަގުުތ ްނަގާ  2545ފޮނުވާލުމަށް

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްމިޖަލްސާގައި ްމެންދުރުކުީރގެ ޖަލްސާގައި،

ްބާ ްވާހަަކްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްގެެނވެންނެތް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ބެއް

ްަވގުުތްހަމައެއްނުޭވް ްާވގޮތުން ްއެީއްގަާވއިދުަގއި ްދެންނެވިން. ކުރީަގއިވެސް

ްަގވާއިުދެގް ނޑަށް ްކުރިއަުކންނެއް.ްއެހެންވީމަ،ްއަުޅގަ ްމެންދުރުފަހުގެ މިއަދު

 2550ްންމިބައިްމިަވގުތަށްްއަޅުަގނުޑްމިޚާއްޞަކުރީ.ްއެހެންނޫނިއްޔާްއަޅުަގނޑުމެ

ްެއވާހަަކް ްއެހެންވެ، ްނޯންނާނެ. ްޖަލްސާއެއް ްމެންދުރުކުރީގެ މިއަދުގެ

ްދަންނަވާލަން.ް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޢުލޫމާތަށްޓަކައި އަދިވެސް

ްވަޒީރުންެގް ްއޮންނާނެ ްމެންދުރުފަހުގައި ްގޮަތކީ. ްމިވެގެންމިއުޅޭ މިއީ

ްލ.އަތޮޅުގެް ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ްބާބު. ޢިއްޒަތްތެިރްްމަޖިލީހުގެ

 2555ްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްދަތިހާލެއްގަިއްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ްވަރަްށ ްައޅުަގނޑު ްކުޑަކޮްށ ްިމއަުދ ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްކޮންމެވެްސްްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމިތަނުން ްދަންނަވާލަންވެގެން. ްއެވާހަކަ ްއުޅޭތީ  2560މިތަނުގައި

ްއަޅުަގނުޑެގްބޭފުޅަ ނެޑއްހެން ްލޯގަ ްމޫނުބަލާ ްބެއިންދީަމއި ްލެޕްޓޮޕެއް ކު

ްގޮތެްއވޭތޯ.ް ްނަންަގވާދެްއވާެނ ްއޭތި ްއިންަނނީ. ްއަލިއެޅިަފއި ލޮލަށް

ނޑިބަިރް ްގޮ ްމިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްއަންނަނީ. ްއެއެއްޗެއް މިދިމާލުން

ްހީަވީން ްމިކޮޅު، ްއެއްގޮތަކަށް ްހަމަ ްލެޕްޓޮޕަކުން. ތެރޭގަިއއިން

ްދަތިޭވްސްޓޭ ްވަރަށް ްއެދިމާލުން. ްހުންނަހެން ްިދއްލާފައި  2565ޑިއަްމއެއް

ްއަދަބާއިޚިލާފުް ްމަޖިލީހުެގ ްއެއީ ްއެެހންވީމަ، ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްކަމަކަށްވާތީްއެނަންަގވާްދެްއާވށޭްދަންނަވަން.
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ްމެންބަރަކުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްެއއްވެްސ ްހިެއއްނުޭވ ލެޕްޓޮެޕްއްްއަޅުަގނަޑކަށް

ްގެންގުުޅްއވާހެނެއް.ްއާެދ،ްމާލޭގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަްޙމަދުްއާޠިފް.

ް2570 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްމަނިކުފާނުްވިދާޅުެވއްޖެްވާހަކަދަްއކަވަންްްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުްއާޠިފްް

ްލިބިވަޑައިނުގެްނނެްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިޞްލާުޙްފުރުޞަތު ްބޭފުޅުންެވސް ްބައެއް ވި

ްޖަލްސާއެްއގަިއް ްމަޖިލީހުގެ ްއެހެންވީމާ، ްވާހަކަ.  2575ފޮނުއްވާފައިހުރި

ްމައްސަލައަކަްށް ްފަހުން ްއަެނއްކާ ްއަުތވެއްެޖއްޔާ ްނޫންގޮތަކަށް ހުށަހެޅިފައި

ނޑުްމިވާހަކަްފާހަގަކޮށްލީ. ްވެދާނެކަމަށްޓަަކއިްއަުޅގަ

ް

ް

 2580ނޑުްވޯޓަްށއަހާލުމުގެްުކރީގައިްއެޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްއެފުރުޞަުތްއަޅުގަްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

އަރުާވވާލަން.ްެއއީްވަރަށްްކުަޑކުޑަްއިޞްލާެޙއް.ްދެންްއެހެްނނަމަވެސް،ްެއް

ްމެންބަރުންް ްމިިޢއްޒަތްތެިރ ްރަނގަޅުވާނީ. ްކަންނޭނގެ ބަލައިގަތުން

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެން ްނުދެްއވުން، ްވޯޓުދެްއވުމާއި

ްކުރީަގިއް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވެ، ްދެން ްނިންމަވާީނ. ނިންމަވާނެގޮތަކަށް

ްމިަކްން ްމެންދުރުކުރީގައި ނަޑއަޅާފަިއ ްކަ ްއެަގޑިެއްއގެއިުރ  2585ދަންނަވާލިން

ްއިނގޭތޯ.ް ްމިީވގޮަތކީ ްެއއީ ްމަސައްކަތްކުރީ. ނޑު ްއަުޅގަ ނިންމަވާލެއްވޭތޯ

ްަރއީސުްލޖު ްރިކޯޑަށްޓަަކއި ްއާދެ، މްހޫރިއްޔާެގް)ވަގުުތކޮޅަކަިަށްފަހު(.

ްއެހުށަހެޅުްއިވް ްޤުބާދު ްިވދާޅުވެދެްއވަންޖެހޭ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްސަލީްމް ްއެީއ، ްތާއީުދކުރެްއވީ ްދެިެއްތޯ. ްަތއީދުކުރެްއީވ ހުށަހެޅުއްވުން.

 2590ްހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެޅުމަކަށް،ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްިޢއްޒަތްެތރިްމެންބަރު.

ް

ްެއްޝުްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްސަލީމް ްމުޙަންމަދު ނުޑ ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްކުރިއްާޔ

ްހުށަހެޅުއްވިްއިޞްލާޙަށްްާތއީުދކުރަން.ްްމުޙަްނމަދުްޤުާބދުްައބޫބަުކރުް
ްވާހަކަެދއްެކވުން:

 2595ްއާދެ،ްޝުކުިރއްޔާ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
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ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

 ޖަލްސާްނިންމެވުން. .4

ް2600 

ްއަހަމުންްްކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަ ްޯވޓަށް ްދަންނަވަމުން ްއިޞްލާޙެއް ްފަހަރަކު ްައޅުަގނޑު އާދެ،

ްބަހާލުމުގެް ްޕްރިންޓްކޮށްގެްނ ްކަރުދާސްތައް ްމިދެންނެވީ ގެންދަންތޯ.

ކުޑަަވގުުތކޮޅެއްްަނގާތީވެްމިެހންްމިދަންނަވާލެވުނީ.ްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުންް

ްއައިޢުތިރާޟްނުކުރަްއވާކަމަްށވަންޏާ،ްރަނގަ ުޑއަްއސަވަްންތިއްބެިވްއާޔްޅަށް

 2605އެއްެޗއްްދަންނަވާލާަފއިްވޯޓަށްްއަހަމުންްގެންދިަޔީއމަްއަތްޕުޅުގަިއްްފަހަރަކު

ްފްލޯރއިންް ްސަލާމަތްކުރެވޭނެކަމަށް، ްަވުގތު ްއޭރުން ނެތަސްވެސް

ްކުިރައށްގެންދާނަން.ް ްއެގޮތަށް ްއަޅުަގނޑު ްނެތްކަމަށްވަންާޏ އިޢުތިރާޟެއް

ްއަޅުަގނޑުމެްން)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު ްއިޞްލާޙުތައް ްހުރިހާ ްމިހާރު ްއާދެ، )

ނުޑް ްއަޅުގަ ްެދން ްމިފޮނުވާލެވުނީ. ްމޭުޒކޮޅުތައްަމއްޗަށް ތާއްޔާރުކޮށްލާ

 12:33ް2610މިހާހިސާބުންްއެކަމަކުްމިއަދުެގްވަގުތުހަމަވީަމ،ްމިޖަލްސާގެްވަގުތުް

ްޖަލްސާއެްއް ްދެން ްޤަސްތުކުރަނީ. ްނިންމާލަން ްޖަލްސާ ްގުިޅގެން ވުމާއި

ްޖަހާއިރު.2ްނީްމިއަދުގެްމެންދުރުފަހުގެްއޮންނާ
ް

ްޖަލްސާްނިމުނީ.ް.العالوينްربްهلل والحود

ް2615 

ްް______________ް


