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 ސާްފެށްޓެވުން.ޖަލްް .1

 

ްعلىްوالسالمްالةوالصްهللްالرحين، الحودްالرحونްهللاްبسنްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް
ްްފެށުނީ.ްޖަލްސާް.واالهްوهنްوصحبهްآلهްوعلىްهللاްرسول

ް5 

ވަނަްމާއްދާގ25ްްެރައްޔިތުންގެްޚާއްޞަްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދުގެް .2

ޓްކުރާްކޮމިޓީންް)ހ(ްގައިވާްގޮތުގެމަތިން،ްދިރާސާކޮށްްޑްރާފް

މިްބާބަށްްމެންބަރުންްްވަޒީރުންގެްމަޖިލިސް،އެކުލަވާލައްވާފައިވާް

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާްއިޞްލާޙުތަކަށްްނުރަސްމީްބައްދަލުވުންތަކުގައިް

 10ވަނ25ްްަޚިޔާލުފާޅުކުރެއްވުމަށްފަހު،ްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދުގެް

 ން.ގައިވާްގޮތުގެމަތިންްކުރިއަށްްގެންދެވ1ްުމާއްދާގެް)ބ(ްގެް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްަޞ ްޖަލްސާއަށ218ްްްރައްޔިތުންެގ ވަަނ

ްމަރުޙަބާ.ް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެންެމހާ ހާޒިރުެވވަަޑއިެގއްދެްއވި

ް ްމިހާތަނަށް ްވަަޑއިެގންްްދެއްަވއިފި.58ްްއާދެ، ްމެންބަރުން  15ޢިްއޒަތްތެރި

ްއެޖެން ްމިޖަލްސާަގިއ ްމިރޭެގ ްމިއޮތީްއާދެ، ްައިއޓަމަކަށް ްދެވަްަނަ ާޑގެ

ވަނަްމާއްާދގެް)ހ(ްގަިއާވ25ްްރައްޔިތުންގެްާޚއްޞަްމަޖިލީހުގެްަގވާއިުދގެް

ްެއުކލަވާލަްއވާފަިއާވް ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓްކުރާ ްދިރާސާކޮށް ގޮތުގެމަތީން

ްހުށަހަޅުއްވާަފއިާވް ްމެންބަރުން ްމިބާބަށް ްމަޖިލިސް ވަޒީރުްނގެ

ްބަ ްނުރަސްމީ ްިޚޔާލުފާޅުުކރެއްވުމަށްފަުހްއިޞްލާޙުތަކަށް  20އްދަވުންތަުކގައި

ް ްގަާވއިދުެގ ްާވގޮތުެގ25ްްމަޖިލީހުގެ ްއެެކްއގައި ްގެ ް)ބ( ްމާއްދާގެ ަވނަ

ްމެންބަރުންް ްޢިްއޒަތްތެރި ްމިގޮތުން ްއާދެ، ްގެންދެވުން. ްކުރިއަށް މަތިން

ްދެވެމުންް ްފުރުޞަތު ްހުށަހެޅުްއވުމަށް ްއިޞްލާޙުަތއް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ްއަރުވަްންްގެންދެވިފައި ްފުުރޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއެހެންީވމާ، ިމވަނީ.

ްއެް ްޝަރީފް. ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަްތތެރި ްކޮޅުމަޑުުލގެ  25މިއޮތީ
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ނުޑް ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްފޮނުއްވާފައިވާްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅުއްވުަމށްްއަޅުގަ

ްލ.އަތޮޅުް ްނުކުތާެއއް ްނިޒާމާބެހޭ ްކުރީަގއި ްޭއގެ ްއަރުވަން. ެގްފުރުޞަތު

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކަށްްއަރުވަން.ް

ް

 30ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްބެހޭގޮތުންެވްސްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ްޙާލަތާއި ްނުރައްކަުލގެ ްކުްއލި ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްމިނެްްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުނ9ް ްމަްއސަލައެއް ްނިޒާމީ ްއަޅުަގނޑު ްގެންގޮސްިފން. ީގްވާހަްަކަދަްއކަމުން

ްާއދެ،ްސަރުާކުރް ްމެުދވެރިެވގެން.ްސަރުކާުރްމީޑިާޔއިން ްކަމެއް ްބޮޑު ވަރަށް

ްއިްސް ްަދއުލަތުގެ ްގެންދޭ ްއެބަ ްގޮވަމުން ްރެިޑއޯތަުކން ްޢާންމު  35ޓީވީންނާއި

ްރާއްޭޖެގް ްމި ްައޅުަގނޑުމެންެގ ްމިދެންނެވީ ްހުންނެިވ ްގޮތުަގއި ވެރިެއއްެގ

ްޤާނޫނު ްމި ްބޭފުޅަކު ްހުންނެިވ ްގޮުތގައި ްނިމުނީމަްވަޒީެރއްގެ އަސާސީ

ްރައްޔިތުންނަށްް ްބައިބަޔަޯށ ްއެިކ ްމީގެ ްރަްއޔިުތންނަށް ްބައިަބޔަށޯ ބައިބަޔަށް

ނުޑެގް ްއަުޅގަ ްގުޅިގެްނ ްމައްސަލަާއއި ްމި ްލިބޭނީ. ްމީރުކަން ްފޮނި މީގެ

ްނިމުނީތޯް ްޤާނޫނުައސާސީ ްސުވާުލކުރޭ ްއެބަ ްމީހުން ްގިނަ ްވަރަށް  40އަތޮޅުެގ

ް ްކަންތައް ްކިހިނެއްޯތ ްއަޅުަގނުޑްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްއާދެ، ކުރަނީ.

ް ްޤާނޫނުއަާސސީގެ ްމި ްިމ103ްްބަލާގޮތުަގއި ްމިއޮންނަނީ ްމާއްާދގަިއ ވަނަ

ްޚާއްަޞް ްރައްޔިުތންގެ ްގޮުތގެމަތީން ްޚިލާފުނުވާ ޤާނޫނުއަސާސީާއއި

ްގެައކުްން ނޑިޔާރު މަޖިލީހުންްނިންމާްކަމެއްގެްސައްޙަކަމާމެދުްެއްއވެސްްފަ

ްއެހެން ްލިބިފައިވާ ްބާރު ްޤާނޫނީ ްސުްަވާލެްއްްނުވަތަ  45ފަރާތަކުންވިަޔސް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްވާހަަކއަީކ ްމިއުޅޭ ްދަންނަވަްނ ނުކުރެވޭނެއޭ.

ްގެންދާް ްުކރަމުން ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޮއއްަވއި ްމިހެން ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްރައްޔިތުންނަްށް ްނުވަތަ ްހުރަސްއަޅާ ްސަރުާކރުން ްދިވެހި މަސައްކަތަށް

ނުޑމެންްމިތަނުންްއޮޅޭގޮތަްށްފާޑުފާޑުްވާހަކަަދއްަކނީްކީްއވެް ގެންތޯއޭ.ްއަުޅގަ

ްާޤނޫނުއަސާީސެގް ްއެ ްފާސްކޮށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްގޮތަކަށް  50ނިންމާ

ްޙައްޤުތަކެްއް ްލިބިދޭންޖެހޭ ްއެ ްަރްއޔިތުންނަށް ްެއީކގައި ޞަްައްޙަކަމާ

ްމިކަމަށްް ްީކްއެވގެންތޯ ްސަރުކާރު ްކަމެކޭ. ްމަޖިލީހުގެ ްމި ލިބިދިނުމަކީ
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ްސަރުކާރުން ްޕާޓީތަކާިއ ްސިާޔސީ ްމިްްވަދެގެން ްތެރެއަށް ތަޅާފޮޅުމެއްެގ

ްހުރަސްއަޅަނީ.ް ްމަސައްކަތަްށ ްކުރާ ްމަޖިލީހުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްކޮށްދޭންް ްކަންަތއްަތކެއް ްރައްޔިތުންނަށް ްުހވާކޮްށެގން  55އަޅުަގނޑުމެންނަކީ

މިތަނަށްްއައިސްތިބިްަބއެއް.ްމަނިކުފާނުްމިކަމަށްްއެްއޗެްއްވިދާޅުވެެދްއވުންް

ްބޭނުމަީކ، ްކޮބައިތޯއޭ ްމިްްއެދެން ްގޮތަކަށްތޯ ްބޭނުންވާ ސަރުކާރު

ްޮބުޑް ްވަރަށް ްނިޒާމީ ްމިއީ ްހަދަންޖެހޭނީ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ޤާނޫނުއަސާސީ

ްިއންތިޙާބުކޮށްފަިއް ްރަްއޔިތުން ްއަުޅަގނޑުމެންނަކީ މައްސަލައަކަްށެވއްޖެ.

ްޓީވީްން ްސަރުކާރު ްއެހެންވީމާ، ްމީހުން. ްތިބި ްފޮނުވާފައި  60މިތަނަށް

ް ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްމިވެިންމެދުވެރިކޮށް ްމައްސަކަތުަގއި ްގެންދާ ކުރަމުން

ްމީހަކަށްްވެރިކަމަށްްއާދެވޭެނއޭްމިވެނިްމީހަކަށްްވެރިކަމަށްްނާދެވޭނެއޭ......

ް

ް

 65ްއާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު...ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްވާހަްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ްޢިއްޒަތްތެިރްއެގޮތަށް ްނޯންނާނެ ްސަރުކާރަކަށް ްޙަްއޤެއް ްކަދެއްކުުމގެ

 70ްރައީސް....ްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުނ9ް

ް

ް

ްގަވާއިުދަގިއްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްމިމަޖިލީހުގެ ްއޮތީ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު އާދެ،

ްނަންގަ ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ވަްނީވްބުނާގޮތުން

ްރަނގަޅަްށް ްވަރަށް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެިރ  75އުސޫލު

ްބެހޭގޮތުްން ްެއއާިއ ްކޮންމެހެން ނޑު ްއަުޅގަ ްދެްނ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ.

ްއޮތްކަމަްށް ްމައްަސލަ ްތި ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ްނުދެންނެިވޔަސް އެްއޗެއް

ްނޫނަްސް ްޖަލްސާަގއި ްމި ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްަވކިން ވާނަމަ

ްފަރާތުންްވިދާޅުވެެދއްް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްމައްސަލަ ްއެ ނޑު ްއަުޅގަ ވައިފިްއޔާ
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ްޢިއްޒަތްތެިރް ނޑު ްއަުޅގަ ްދަންނަވަމުން ްބެލިދާނެކަމުގައި ްބެލުމެއް  80ބަލަންޖެހޭ

ްގެންދިއުމަށްް ްކުރިއަްށ ްމަޖިލީހައިގެން ްމި ްއެދެނީ ްއަރިހުން މެންބަރުންގެ

ްިޢއްޒަތްެތްެރި ްކޮޅުމަޑުުލގެ ްއެީއ ްއާދެ، ްދެއްވުމަށް. މެންބަރުްްފުރުޞަތު

ްއޮތްް ްހުށަހަޅުއްވަން ްމަޖިލީހަށް ްމި ްމިދެންނެވިގޮތުން ްޝަރީފަށް މުޙަންމަދު

ނޑުްފުރުޞަތުްއަރުވާނަން.ް ްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅުއްވުމަށްްައުޅގަ

ް85 

ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްމަޖިލީހުގެ ްަވޒީރުންގެ ްއާދެ، ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްވަަނ4ްްޝުކުރިއްޔާ

ނޑުްހުށަހަޅާަފއިްއޮންނާނީ.ްްެކވުނ9ްޝަރީފްްވާހަަކދެއް މާއްދާގެްފަހަތަށްްައކުރެްއްއިުތރުކުރަންްއަުޅގަ

ް)ވ(ް ްއިުތރުކުރަން ްމާއްާދއަށް ްއެ ްއަކުރަކީ ްހުށަހަޅާ ްައޅުަގނޑު އެގޮތުން

ްދުވަހުންް ްދަންނަވާަލނީ. ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްއޮންނަންީވގޮތަްށ ް)ވ( އާދެ،

ްގުޅިް ްމަސަްއކަތާިއ ްކުރަްއވާ ްަވޒީރުން  90ގެްންދުވަހަށް

ްއަންނަނިިވް ްވީނަމަެވްސ ްކަުމގަިއ ްޖަާވބުދާރީވި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ

ް ްކުރުވޭނެއޭ. ްޖަވާބުދާރީ ްމަޖިލީހަށް ްަރއްޔިތުްނެގ .1ްކަންތައްތަުކގައި

ްދާއިާރއިްން ްއެބޭފުެޅްއގެ ްގުިޅގެން ްބޮުޑްމައްސަލަައކާ ްދިމާވެފަިއވާ ޤައުމަށް

ް ނޑަނޭޅުާމއި ްކަ ްސިޔާސަެތްއ ނަޑއަޅަންޖެހޭ ްނޭޅުމާިއްކަ ްފިަޔވަޅެްއ ުނވަތަ

ްގެއްލުްނވާފަދަް ްޤައުމަށް ްސިޔާސަތަކީ ނޑަައޅާފަިއާވ ްކަ ްއެ  95ނުވަތަ

ް ްވާނަމަ. ްއ2ްެސިޔާސަތަކަށް ްބޮޑަށް ްވަޒީާފއަށްވުެރން ްސަރުކާރުގެ .

ްވަސީލަތްަތއްް ްތަެކއްާޗިއ ްސަރުކާރުެގ ްފައިާދައށް ްއަިމއްލަ ވަޒީެރއްެގ

ްވަޒީެރއްެގްދާއިާރއ3ަބޭނުންކުރާނަމަ.ް ްއެ ްޚިދުމަެތއްެގްފެންވަުރް. ްދޭ ކުން

ްރައްޔިތުންނަްށް ްޢާންމު ްސަބަބުން ްފަރުވާުކޑަުކރުމުގެ ްނުވަތަ ދަށްވެ

ް ްިއޞްލާޙު ްހުށަހަޅާ ްއަޅުަގނޑު ްފެންނަނަމަ.ްމިއީ  100ވަނ4ްްަގެއްލުްނވާކަމަށް

ްއާދެ،ް ްގޮތުަގއި. ްގެ ް)ވ( ްއިތުރުކުރަން ްއަކުރެްއ ްފަހަތަށް މާއްދާގެ

ްޖެ ްހުށަހަޅަން ްމިހެން ްަދންނަވާލާނަން.ްއަޅުަގނޑު ނޑު ްއަޅުގަ ްސަބަބު ހުނު

ް ްވަޒީުރްނ4ްްއާދެ، ްޙަޤީޤަތުަގއި ްއޮތްގޮުތގައި ްމާއްދާަގއި ވަނަ

ްރައްޔިތުންނަްށް ްތިބެނީ ްޢައްަޔނުކުރައްވާަފއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްހަާވލުކުރެވިފަިއާވް ްވަޒީރަކާ ްއެ ްއެހެންީވމާ،  105ޖަވާބުދާރީވުމަްަށް.

ކުަޑކަމުންްނުވަތަްއެްަވޒީރަކުްެއކަމަށްްްމަސައްކަތެއްްއެްަވޒީރެްއގެްަފރުވާ
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ްޚިދުމަތެްއް ްލިބެންވާ ްރައްޔިތުންނަށް ްއެ ްސަބަބުން އިހުމާލުވުމުގެ

ްވާންޖެހޭނެ.ް ްޖަވާބުާދރީ ްވަޒީރަކު ްއެ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ނުލިބިދާނަމަ

ްވަޒީރުްން ްކަންަތއްތަުކގައި ްއެކިއެކި ްމިހާރު ްައޅުަގނޑުމެންނަށް އެގޮތުން

ްކައް ްސުވާލުކުރުުމެގްކުރަްއވާ ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުންގެ ްބެހޭގޮުތން  110ަތއްތަކާ

ްމިއޮތީް ްތަނަވަްސެވފައި ްފުރުޞަތު ްުސވާލުކުރުުމގެ ްަވޒީރަކާ އެ

ްމިް ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްއެހެންވީމާ، މިގޮތުމަތީން.

ްވީނަަމވެސް.ް ްއޮތްކަމުަގއި ްސަރުކާރެއް ްކޮންމެ ްއޮންނަންޖެހޭނެ ބަޔާންވެފައި

ްސަރުކާރުެގްދެ ްބޭނުންަވނީ ްފާހަގަކޮށްލަން ްއަްަުޅަގނޑު ްކަމަކަށް ްދެވަނަ ން

ްސަރުކާރުެގް ްަފއިދާއަްށ ްއަމިއްލަ ްވަޒީެރއްގެ ްއެ ްބޮޑަށް  115ވަޒީާފއަށްވުރެން

ތަކެއްާޗއިްވަސީލަތްތައްްބޭނުްނކުރާނަމައޭ.ްއާދެ،ްއެފަދަްޙާަލތްތަކުަގއިވެްސް

ްޖަވާބުދާރީވާ ްއެޭބފުޅަކު ްމަޖިލީހަށް ްއަޅުަގނުޑެގްރައްޔިތުންގެ ންޖެހޭނެ.

ްފައިދާއެްއް ްނާޖާއިޒް ްބޭފުޅުން ްތިއްބަވާ ްމަޤާމުަގއި ްަވޒީރުންގެ ސުވާލަކީ

ްރައްޔިތުންނަށްް ްއޭނައަކީ ްއޮޅުވާލާ ްަމޤާމް ްވަޒީެރއްގެ ްއެ ނަގާ

ްފައިދާއަްށް ްއަމިއްަލ ްއޭނަގެ ްބަދަލުގައި ްޖެހުމުގެ  120ޒިންމާދާރުވާން

ނަމަްއެކަންކަންްއެްވަޒީަރުކްމަސައްކަތްކުރަންްހުރިްމީހެއްކަމަށްްއޭނަްދެކޭ

ްއެހެންވީމާ،ް ްޙާލަތްތަކުގައި. ްއެފަދަ ްާވންޖެހޭނެ ްޖަވާބުދާރީ ރައްޔިތުންނަށް

ްކޮންމެވެްސް ްޤަބޫލުކުރަްނ ނޑު ްއަުޅގަ ްހުަށހެޅީ. ްއިޞްލާޙު ްމި އަޅުަގނުޑ

ްބޭފުޅަކުްމިއަށްްތާއީދުކުަރއްާވނެކަމަށް.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުުކރިއްޔާ.ް

ް125 

ްދެކުނުބުރީެގްްެކވުނ9ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއް ްނިލަންދެއަތޮޅު ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެިރ ޝުކުރިއްޔާ

ްމިވަނީ.ް ްތާއީދުކުރައްާވފައި ްމުޙަންމަދު ްޢަބްދުލަތީފް ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްނިލަންދެއަތޮުޅްދެކުނުބުރީެގް ްތެރޭގައި ްމެންބަރުންގެ ްހުށަހެޅުއްވި ްއަދި ދެން

ް ްރިޔާޟް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްއެްެހެންވީމާ،ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިންެނވި. އެބަ

ްމުޙަންމަދުް ްޢަބްދުލަތީފް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީގެ  130ނިލަންދެއަތޮޅު

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއެހެން ްއަުރވަން ްފުރުޞަތު ްއަޅުަގނޑު ްނެތުނީމަ ވަަޑއިގެން

ްތ.އަތޮޅުެގް ްރަޝީދު ްރިޔާޟް ްއާދެ، ްތާއީދުކުރައްވަން. މެންބަރަކަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް
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ް

ްހުށަހެޅުމަށްްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްޝަރީފްގެ ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި  135ްތ.އަތޮޅު

ްތާއީދުކުރަން.ްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް

ް

ޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްރ.އަތޮޅުގެްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރުްޢަލީްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް

ްފޮނުއްވާަފއިވާް ްްވަޙީދު ްއަްށ5ްްިއޞްލާޙު ް)ހ( ްާމއްާދގެ ވަނަ

 140ްހުށަހެޅުއްވުމަށްްފުރުޞަތުްއަުރވަން.ް

ް

ްވަޒީރުންގެްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްާއދެ ްމިބާބުގެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަްތތެރި ްއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް

ްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްބާބުގެ ްހުށަހަޅ5ްާމަޖިލީހުގެ ްއަޅުަގނޑު ްމާއްދާއަށް ފައިވަީންވަނަ

ްބޮޑުް ްމާ ްައޅާބަލާއިުރަގއި ްފޮނުވާފަިއވާގޮާތއި ްކޮމިޓީން ޑްރާފްޓްކުރާ

ްސަމާލުކަމަށްް ްތިބޭފުޅުންެގ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންކަމުން ްނޫން.  145އިޞްލާޙެއް

ދަންނަވާލާނަން.ްވަރަށްްކުޑަުކޑަްޢިބާރާތެއް.ްއެހެންނަމަވެްސ،ްއެއީްވަރަްށް

ް ްމުޖުތަމަޢުއެއްަގއި ްއިސްލާމީ ްއަދި ްނުގެނެްސްމުހިންމު ްކޮންމެހެން ހަމަ

ްިތް ްމަޖިލީހުެގްރައީސް ްޢިބާރާތެއް. ްޤަޫބލުކުރެވޭ ްައޅުަގނޑަށް ނުވާނެކަމަށް

ްއަިދް ްމިދެންނެވީ. ްއަވަްސކުރުމަށްޓަަކއި ްމަސައްކަތަށް ކުރަްއވާ

ްބޮޑުކަމާެއުކް ްވާލެްއ ްބޭނުންވެފައި ްމިކަމަށް ްަރއްޔިތުން  150ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްވީހާވެސް ްބޭނުންވަީނ ްއަޅުަގނުޑެގްްއަޅުަގނުޑވެސް ްގޮތަކަްށ ކުރު

ްކުރިއަށްް ްމިކަމަިއެގން ްއަމަލީގޮތުން ްބުނެާލފައި ްކުރުކޮށް ވާހަކަެވސް

ްމާއްދާެގް ްވަނަ ްފަސް ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަސައްކަތްކުރުން. ދިއުމަށް

ްނާއިުބް ްބަްނޑާރަ ްއިޞްލާޙަކީ ްމިގެންނަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއަށް )ހ(

ްމިވާގޮތު ްޑްރާފްްޓަގއި ްބުނެދެނީްސިފަކޮށްދޭއިރުަގއި ްމި ްނާއިުބ ްބަންޑާރަ  155ން

ްުހންނަންވާނެއޭ،ް ްނާއިަބކު ްބަންޑާރަ ްއިސްުކރާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްމީހަކީް ްިއސްކުރާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމަޤާމަްށ ްނާއިބުގެ ބަންޑާރަ

ްވާހަަކް ްއަޅުަގނޑު ްމިހިސާބުން ްފާހަަގކޮށްލެވޭ. ްދާއިރާއިން ޤާނޫނުގެ

މުޅިްމިްބައިގައިްމިްއަންނަނީްޤާނޫނީްްހުއްޓާލާނަންްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ނުޑެގް ްއަޅުގަ ްޕޮއިންޓް. ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްމިއީ ްފާހަގަކުެރވޭ،  160ދާއިރާއިން
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ްއިޞްލާޙުަގިއް ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްދަްނނަވާލާނަން. ްއަުޅަގނޑު އިޞްލާޙު

ް ްނާއިބަުކ5ްްއިންނާނީ ްބަންޑާރަ ްއިސްކުރާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ )ހ(

ް ްނާިއބު ްއިސްުކާރްހުންނަންވާނެއޭ.ްބަންޑާރަ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޤާމަށް

މީހަކީްދެންްމިްއިންނަނީްއިސްލާމީްޝަރީއަތާއިްދެންްހަަމްއޭެގްފަހަތަށްް

ްތަފާތެއްކޮށްފަިއް ްިފއްަޔކަށްވެސް ްއަކުރެއް ްއަކުރެްއ، ްހުރިހާ ްހުރި  165އެ

ްމިއުޭޅް ްދަްނނަވަން ްއެހެންވީާމ، ްއިނގޭތޯ. ްކޮމާއަކަްށވެްސ ްއަދި ނީންނާނެ

ްބަން ްޝަރީއަތްްވާހަކަައކީ ްއިސްލާމީ ްމީހަކަށް ްހުންނަ ްނާއިަބަކށް ޑާރަ

ްކުރާނީް ްނާއިބުކަން ްބަންޑާރަ ްދެން ްއޭަނއަށް ްވާނަމަ ނޭނގޭކަމުަގއި

ްވާހަަކ.ް ްދަންނަވާލާ ނޑު ްއަުޅގަ ްމިއީ ްއެހެންވީމާ، ކޮންގޮތަކަށްތޯ.

ނުޑް ްއަުޅގަ ްސަމާލުކަމަށްޓަަކިއ ްބޭފުޅުންގެ ްއެންމެހާ  170އެހެންވީމާ،

ް ްހުރިހާ ްއެދެްނ.ްދަންނަވާލަން. ްައޅުަގނޑު ްވޯޓުދެްއވުމަށް ބޭފުޅުން

ްމާަނއަީކް ްައޅުަގނޑުގެ ްމިކަމުގައި. ްލަްއާވނެކަމަށް ްެއއްބާރު އަޅުަގނޑަްށ

ްވޯޓުް ްހުށަހެޅީތީ ްއަޅުަގނުޑގެ ްނޫނޭ. ްނުލާނެއެއް ްެއއްބާރު އަޅުަގނޑާ

ްދެް ްމި ްޔަޤީނުންެވސް ްހަމަ ްބުނާނީ ްައޅުަގނުޑ ްނޫނޭ ނުލާނެއެކޭ

ްތިބޭފުޅު ްރައީްސ،ްކަލިމައަށްޓަަކއި ްޢިއްޒަްތތެރި ްވޯޓުލަްއވާނެއޭ.  175ން

އަޅުަގނުޑގެްމިްހުށަހެޅުމުގަިއްމިހާްބޮޑަށްްމިކަމާްދޭތެރޭގައިްއަްަޅުަގނުޑް

ްގިަންމާއްދާތަކެްއް ނޑުމެންްކުީރގެްވަރަށް ކަންބޮޑުވާްއެއްްސަބަަބކީްއަުޅގަ

ް ްވެއްޖެ ްިއިުރްهللا ްގެނައި ްކޮމިޓީްނ ްޑްރާފްޓްކުރާ ްމި ްާވގިފުާޅއެުކ ގެ

ް ްބާބުތައް.ްއޮތްގޮާތއި ްމި ްގެނެސްަފިއ ްތަފާތެއް ްވަެރއްގެ ކޮންމެެވސް

ްއިސްލާމީް ްޝަީރއަާތއި ްއިސްލާމީ ްއުޫސލުތަކާއި ްއިސްލާމީ  180ޚާއްޞަކޮށް

ހަމަތަކާއިްމިބައިބައިަތއް.ްއޭަގއިްައޅުަގނޑުްވަރަށްްއުފަލާެއކުްޑީ.އާރު.ީޕެގް

ްނުޖެހިވަޑައިް ްފަރާތަކަށް ްވަކި ްެމންބަރުންނާ ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ގެްންމެންބަރުންނާ

ްައޅުަގނުޑް ްކޮށްދެްއވިކަމަްަށްަޓަކއި ްޝާމިުލވެަވޑަިއގެން ްބޭފުޅުން ތިއްބެވި

ްބޭނުންވަނީް ްދަންނަވާަލން ްއަޅުަގނޑު ްދަންނަވަމުން އެބޭފުޅުންނަށްްޝުކުރު

ްދިނުމެކޭް ްާނއިުބކަން ްބަންޑާރަ ްބޭފުޅަކަށް ްނުދަންނަ ްޝަރީއަްތ  185އިސްލާމީ

ްެއއްވެ ްދިނުމެކޭ ްަކނިޑއެްއ ްއަތަށް ްނޯންނާެންމޮޔައެްއގެ ްތަފާތެއް ްސ

ްމިކަމަށްް ްވާިއރު ްއެހެންކަމަށް ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި
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ވިސްނާަވޑަިއގަންނަަވިއގެންްހުރިހާްބޭފުޅުންްއަްަޅުަގނުޑގެްމިްއިޞްލާޙަްށް

ްފަްސް ނޑު ްަުޅގަ ްރައީްސ،ްއަ ްއެދެން.ްޢިއްޒަތްތެރި ތާއީދުކޮށްދެްއވާނެކަމަށް

 190ވާލަންްމިއުޅޭްވާހަކައަކީްިމްމިނެޓްްކޮންމެހެންްހަމަކުރާކަށްްނެތިން.ްދަންނަ

ްމަރުޙަލާއެްއް ްހުރިހާ ްދިމާާވ ްދިިރއުޅުމުަގއި ްމި ްދުނިޔޭެގ ދިމާވާ

ްޤާނޫނުތަކުގަިއް ްއެިކ ްއެނގޭނެ. ްޝަރީއަތުން ްއިސްލާމީ ހައްލުކުރެވޭެނގޮތް

ްއޮފްް ްރޫލް ްމިކިޔާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދުަވސްވަުރގައި ްެއކި ްޤައުމުތަުކގައި އެކި

ް ްބުނާނަމަ ްގޮތަކަށް ްއެހެން ްެއްލޯ ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްްޓކުރާ ޚާއްޞަގޮެތްއގައި

ްގޮތަށްް ްއެކި ްމީުހން ްެއކި ްޒަމާނުަގއި ްއެކި ްިމީއ ްލޯ ްއޮފް ްރޫލް  195ވިދާޅުާވ

ްއިސްލާީމް ްޚިލާަފށް ްއެާއއި ްެއއްެޗއް. ްބޭނުންކުާރ ްއެހެން އެިކއިރު

ް ްޝަރީއަތަކީ ްރަސްކަލާނެގްهللا ްކުޅަދުންވަންަތ ހުސްތާހިރުވަންތަ

ްުއޑުެގްމަތި ްހަތް ްމީހަކަްށްއެސުވާމީްނގެ ްެއްއވެސް ްއެްއޗެއް. ްބާވާލެްއވި ން

ްކޮންެމް ްިފޓްވާނެ. ްޒަމާނަކަށްވެސް ްކޮންމެ ްނޫން. ްެއއްެޗއް ބަދަލުކުރެވޭ

ްޤިޔާމަތަށްް ްޞަްައްަޙވޭ ްޙުކުމްތައް ްއޭގެ ްފުދޭނެ.  200މުޖުތަމަޢުއަކަށްވެސް

ްއެާއިއް ްކިހިނެއްތޯ ްވާނަމަ ްއެހެންކަމުގައި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ދާންދެން

ްއޗެއްްހަދާނީ.ްއެީއްހަމަްވަރަށްްކުރުކުުރްޢިބާރާތެއް.ްިއސްލާީމްއެއްފަދަްއެ

ްހީކުރަްން ްއަުޅަގނޑު ްވީމާ، ްނޫން. ްއެްއެޗއްވެްސ ްބޮޑު ްމާ ޝަރީއަތަށް

ްއަިދް ްތިބޭފުޅުން ްނުބައްަލވާ ްމައްސަލައަކަށް ްމިއީ ްބޭފުޅުން ހުރިހާ

ްަހަމް ްާމއްދާތަކުަގއިވެސް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްކުރީގެ ްމީގެ  205ބައްލަވަންތޯ

ނުޑްމިބަ ްއަުޅގަ ްކަުމަގއި ްއަިއސްފައި ްމިގޮތަށް ްހަމަ ްހުރީ އިބައިތައް

ހީކުރަން.ްއެއްެވސްްދެކޮޅުވެިރކަމެއްްނެތިްވަރަށްްހިނުތުންވުމަކާއިްއެީކަގިއް

ްއިޞްލާޙަށްް ްމި ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްބޭފުޅުންވެސް ހުރިހާ

ނޑަް ްކަ ްތެރޭަގިއ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްއަިދ ްދެްއވާނެކަމަށް. އެިޅގެްންތާއީދު

ްއުޭޅް ްކޯޓުަގއި ްމައްސަަލ ްމިހާރު ްއެހެންނަމަވެސް، ްނުކުރެވޭ  210ރަޖިސްޓްރީ

ްހަމަް ްއެނގޭ ްަޅުަގނޑަްށ ްއަ ްމިކަމުގައި ްބޭފުޅުންެވސް ްޕާީޓގެ ްއެ ޕާޓީވެސް

ްމިއަށްް ްވޯުޓެވސް ްއެބޭފުޅުންވެސް ްނެތްކަން ްތަފާތެއް އެްއވެސް

ްޝުކު ްއިށީނދެލާނަން. ްއަޅުަގނޑު ްހީކުރަމުން ްރިްއޔާ.ްދެއްވާނެކަމަށް

ް
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ްޢިްއޒަތްތެރިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްތާއީދުކުަރްއވާ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެިރ  215ޝުކުރިއްާޔ

މެންބަްަރަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ްށ.އަތޮޅުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްލުބްނާް

ްމުޙަންމަދުްޒާހިރުްޙުސައިން.ް

ް

ްއިްސލާމީްޝަރީއަްތްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްްމިލަދުްނމަޑުލުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްވަކީަލކަށް ްރަީއސް.ްޤާނޫނީ ްތެރި

ްނުވާނެ.ްްލުބްނާްމުަޙންަމދުްޒާހިރުް ްކަަމކަށް ްއުނދަގޫ ްމާ ްިކޔަަވއިދިނުމަކީ ްލޯ ްއިސްލާމިކް  220ްނުވަތަ

ްރ.އަތޮުޅެގްްޙުަސއިންްާވހަކަެދއްކެވުްނ9 ްތާއީދުކުރަން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްއިޞްލާަޙށް ްމި އެހެންވެގެްނ

ވަނަްާމއްދާގެް)ހ(ްައށްްހުށަހަޅުއްާވ5ްްލީްަވޙީދުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަ

ނޑުްތާއީުދކުރަން.ްޝުކުރިްއޔާ.ް ްއިޞްލާޙަށްްއަުޅގަ

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްސ.އަތޮުޅެގ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަްތތެރި ްުޝކުރިްއޔާ  225އާދެ،

ް ްއަރުވަން ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްޠާހިރަށް ްއިބްރާހީމް ވަަނ44ްްމެންބަރު

ްއި ްހުށަހެޅުއްވުމަށް.5ްްޞްލާޙު ްއިޞްލާޙު ްފޮނުއްވާފަިއވާ ްމާއްާދއަްށ ްވަނަ

ްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްއަޅުަގނޑ5ްްުޝުކުރިއްޔާ ްމާއްދާއަްށ ްވަނަ

ްއަޅުަގނުޑްްޠާހިރުްވާހަަކދެއްެކވުނ9ް ްފުރުޞަތުގަިއ ްމި ްތެރެއިން ްއިޞްލާުޙގެ ހުށަހަޅާފައިވާ

ްހުށަހަޅަ ްނަންބަރު ްކަރުދާސް ްމިޖެހެނީ ްފަދައިްނ44ްްން ްވިދާުޅވި  230ަގއި

ްބޮޑުް ްމާ ްއިްޞލާޙަކީ ްމި ނޑުގެ ްހުށަހެޅުން.ްއާދެ،ްއަުޅގަ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ނޑުްހަމައެކަނިްޕޮލިޝްކޮށްލަނީ.ްިމްޑްރާފްޓްކުާރް އިޞްލާޙެއްްނޫން.ްއަުޅގަ

ދާހުގައިްއޮތްްކޮމިޓީންްހަމަްއަޅުަގނޑުމެްނެގްކުރިމައްޗަްށްމިްހުށަހެޅިްކަރުް

ްގޮތަކަްށް ްޭދވަހާފަދަ ްތަފްސީްީލުކޮށް ްތަްނކޮޅެްއ ްމިްެއަްށވުރެން އެްއޗެްއ

ްމީގައިވެްސް ްހަމަ ްމަފްޙޫމް. ްއޮތް ްއޭގައި ްަހމަ ްޢިބާރާތްކުރިން.  235އަޅުަގނޑު

ްޑްރާފްޓްކުާރް ްއާދެ، ްވާަހކަެއއް. ްެއއް ްއެކަްއޗެއް ްހަމަ ްބުނަނީ ްމި ހަމަ

ްކުރިމައްޗަށް ނޑުމެްނެގ ްއަްަުޅގަ ްމިްްކޮމިޓީން ްއޮންނަ ްމި ފޮުނވާފައި

ް ްއޮންނަނީ ްމި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ5ްްާކަރުދާހުގައި ް)ހ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްހުންނަންވާނެއޭ.ް ްުނވަތަ ްބަންޑާަރްނާއިބަުކްހުންނަންވާނެކަމުގައި އިސްކުރާ

ްޤާނޫނީް ްމީހަކީ ްމަޤާމަށްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްިއސްކުރާ ްނާއިބުގެ  240ބަންޑާރަ

ްފާހަގަކޮށްލެ ްމަޖިލީހަށްްދާއިރާއިން ްވަޒީރުންެގ ްތަޖުރިބާހުރި ވޭފަަދ
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ްބަންޑާަރް ްވާްނވާެނއޭ. ްމީހެއްކަމުަގއި ްފުރިހަމަވާ ްޝަރުތު ޢައްޔަނުކުރުމުގެ

ްއަޅުަގނުޑް ްމީހާޭއ. ްމަްަޝްވަރާދޭ ްލަފައާއި ްޤާނޫނީ ްސަރުކާރަށް ނާއިބަކީ

ްމުހިންމުް ްމިަކހަލަ ްޚާއްޞަކޮށް ްއަދި ްޤާނޫީނ ްއެއްވެސް ހިތުން

ނޑިަވޅެްއގައިްޤާނޫ ނޑުމެންްއިޞްލާޙުުކރާއިރުްލަފައާިއްދަ  245ނުއަާސސީްއަޅުގަ

ްޢިބާރާތްކުރުމަީކް ްައޅުަގނޑުމެން ްކިޔާފައި ްއެހެން ްމީހާއެވެ، މަޝްވަރާދޭ

ް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިއީ ްނޫން. ްކަމެްއ ްރަނގަްަޅު ްމާ އަހަރުްނ17ްްއެައކީ

ހެދިްމިްޤާނޫނުއަސާސީގެްމާްއދާތަކަށްްބަލާލާއިރުްމިއަށްވުެރންްމާްރީތިކޮށްް

ްޑްރާފްޓްްއަޅު ްަވނީ ްމާއްދާަތއް ްޤާޫނނުއަސާސީެގ ްއެ ަގނޑުމެންނަށް

ްހަމަް ްބަދަލަކީ ްގެނައި ްހަމަެއކަނި ނޑަށް ްައުޅގަ ްއެހެންވީމާ،  250ކުރެވިފައި.

ނޑުްހުށަހަޅާްހުށަހެޅުމަކީް ގެް)ހ(ްސަރުކާރަްށ5ްްކުޑަުކޑަްބަދަލެއް.ްއަުޅގަ

ްމެ ްމަޖިލީހުެގ ްަވޒީރުންގެ ްދިނުމަށްޓަކައި ްލަފާ ްޤާނޫނީ ންބަރުންގެްބޭނުންވާ

ްޢަްއޔަނުކުރަންވާނެޭއ.ް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްާނއިބަކު ްބަންޑާރަ ތެރޭގައި

ްކަމަީކް ްމިުކރާ ްޙަޤީޤަތުގަްަިއ ްޢިބާރާތުން ްމި އަޅުަގނުޑ

ނުޑް ްޙަޤީޤަުތގަިއްއަްަުޅގަ ްކުރުވަނީ.ްެއއީ ްޒިންމާދާރު  255ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްތަޢުލީް ްދާއިރާއިން ްޤާނޫނީ ްއޭނައަީކ ްއަދި ްކަމަކީ. ްތަޖުރިބާްމިކުރާ މާއި

ލިބިފައިވާްަވޒީރުްނގެްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންގެްޝަރުތުްފުރިހަމަވާްމީހަކަށްް

ްކޮންމެހެންް ނޑު ްއަުޅގަ ްއާެދ، ްއިޞްލާޙަކީ. ނުޑެގ ްއަުޅގަ ްެއއީ ވާންވާެނއޭ.

ްފުރުޞަތަށްްޝުކުުރްދަންނަވަމުންް ްދިގުކުރާކަށްްނެތިން.ްދެއްވި ްމާ ވާހަކަ

 260ްޔާ.ްއަޅުަގނޑުްއިށީނދެލާނަންްޝުކުރިއް

ް

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްޢިްއޒަްތތެރި ްގދ.ގެ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްޢަބްދު ްތާއީދުކުރަްއާވްهللا ްއަރުވަން ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަުޅގަ ލަޠީފަށް

ްމެންބަރެއްގެްގޮތުން.ް

ް265 

ްސ.އަތޮުޅގެްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ނޑު ްަުޅގަ ްއަ ްރައީްސ، ްއިބްރާހީމްްްޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ްޠާހިރުް

ްހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެޅުްއވުމަށްްތާއީދުކުރަން.ްޝުކުިރއްޔާ.ްްލަތީފްްާވހަކަެދއްކެވުްނ9هللاްޢަބްދު
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ް

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްޢިްއޒަްތތެރި ްމ.އަތޮޅުެގ ްެމންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި  270ޝުކުރިއްާޔ

ްއަރު ްފުރުޞަތު ނުޑ ްއަުޅގަ ްޝަފީޤަށް ްއަޙްމަދު ްއިޞްލާޙ45ްްުވަން. ަވނަ

ްވަނަްމާއްާދއަށްްފޮނުއްވާަފިއވާްހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވުމަށް.5ްް

ް

ްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްއިޞްލާޙަކީ ްހުށަހަޅާ ް)ހ(5ްް`ްއާދެ،ްައޅުަގނޑު ްވަަންމާއްދާގެ

ްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ9 ްއިޞްލާޙުކުުރން. ްއަޅުގ5ްްަތިރީގަިއާވގޮތަށް ް)ހ( ްާމއްދާގެ ްިމްވަނަ  275ނޑު

ްނާއިބަުކް ްބަންޑާަރ ްިއސްކުރާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅަނީ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްމަޤާމަށް ްނާއިބުގެ ްބަންޑާރަ ހުންނަންވާނެއޭ.

ްފާހަގަކޮށް ްދާއިރާއިން ްޤާނޫނުގެ ްމީހަކީ ްހުރިްއިސްކުރާ ްތަޖުރިބާ ެލވޭފަދަ

ްމީހެްވަޒީރުްނގެ ްހަމަާވ ްޝަރުތު ްޢައްޔަންކުރުމުގެ އްކަމުަގިއްމަޖިލީހަށް

ްމަޝްވަރާޭދްްވާންވާެނއޭ. ްލަފަޔާިއ ްޤާނޫނީ ްސަރުކާރަށް ްާނއިބަީކ  280ބަންޑާރަ

ްއާދެ،ް ްމެންބަރެއްނޫނޭ. ްމަޖިލީހުގެ ްަވޒީރުންގެ ްނާއިބަކީ ްބަންޑާރަ މީހާއޭ.

އަޅުަގނޑުްބުނަންްބޭނުންވިްވާހަކައަީކ،ްޑްރާފްޓްަގއިްމިއޮންނަނީްބަންޑާރަް

ްމެން ްމަޖިލީހުެގ ްވަޒީރުްނގެ ްމަޖިލީހުެގްނާއިބަކީ ްވަޒީރުްނގެ ްކަމަށް. ބަރެއް

ްހަމަް ްއެބަބުނޭ ްހަމަ ްއަނެއްކާ ްވެފައި ްނާއިބު ްބަންޑާރަ މެންބަރުކަމަށް

ނުޑް ްމައިގަ ްޢަމަލުކުރާނޭ ްމައްސަލަތަުކގަިއ ްޖިނާީޢ ްަގއި ް)ކ(  285މިމާއްދާގެ

ްބާުރް ްެއންގުމުގެ ްޖެނެރަލްއަށް ްްޕރޮސެކިއުޓަރ ނަޑއަޅާ ްކަ ސިޔާސަތުތައް

ްލި ްނާއިބަށް ްމަސްހުނިްބަންޑާރަ ްމިއުެޅނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ބިގެްނވެޔޭ.

ްނިޒާމަކަްށް ްރިާޔސީ ްފުރިހަމަ ްދެވޭތޯ. ްދުރަްށ ްނިޒާމަކުން ސަޓަނި

ްަވޒީރެޭކް ްމަޖިލީހުގެ ްވަޒީރުްނގެ ްއެހެންވީމާ، ްގެންދެވޭތޯ. މިޤާނޫނުއަސާސީ

ްއޭނަެގް ްމިގޮތަށް ްޖެނެރަލް ްއެޓާރނީ ްއިންނަާވ ްއުސޫަލކުން  290އެއް

ްހަމަޖެހިގެން ްމުޢައްސަސާެއްއްްމަސްޢޫލުތައް ްމުސްތަޙީލް ްމިނިވަން ދިޔައީމާ

ްމިވަނީް ްޖެނެރަލް ްޕްރޮސެކިއުޓަރ ނޑަައޅާ ްކަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ގޮތުަގއި

ްއެްއގޮތަކަްށވެްސްއަޅުަގނޑަްށް ްއެހީތެރިާޔއަށް.ްމިއީކީ ްޖެނެރަލްގެ އެޓަރނީ

ްވިސްނުންް ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްކަަމކަށެއްުނވޭ. ޤަބޫލުކުރެވޭ

ްއިޞް ްމުސްތަޤިއްުލްއަޅުަގނުޑ ްމިނިވަން ްހަމަ ްމިގެަނއީ ްގޮތުަގއި  295ލާެޙއް
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ްއެަބއޮޭވް ްމަސްޢޫލުތަުކގަިއ ްޖެނެރަލްގެ ްޕްރޮސެިކުއޓަރ މުޢައްސަސާތަކުެގ

ްއުސޫލުތަާކިއް ނޑައަާޅ ްކަ ްނާއިބު ްބަންޑާރަ ްގެންދާީނ ްޢަމަލުކުރަމުން އޭނަ

ްަވޒީރުންް ްެއއީ ްނާއިބު ްމަތިންނޭ.ްެއހެންވީމާ،ްބަންޑާރަ ެގްއެްއގޮތްާވްގޮުތގެ

ްމީހަކަށްް ްޢައްަޔންކުރާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްވެފައި ްމެންބަރަކަށް މަޖިލީހުގެ

ްމުސްތަޤިއްުލް ްމިނިވަްނ ްދާވަރަށް ްހައްުދފަހަނައަޅާ ްނުފޫޒު ްމީަނގެ  300ވެފައި

ްދެންް ްފޯރަންޏާ ްމައްޗަށް ްމީހާގެ ްހުންނަ ްވެިރޔަކަްށ މުޢައްސަސާެއއްަގއި

ރިޔާސީއެއްްަކމެއްްނޫނިއްާޔްްއަޅުަގނަޑކަށްްނޭނގެްމިއަށްްކިޔާނީްފުރިހަމަ

ްމިރާއްޖޭެގް ްކޮންމެގޮތެްއިވަޔސް ްމަސްހުންޏެއްކަމެއް. ސަޓަންޏެއްކަމެްއ،

ްއުްނމީދުކުރަމުންދާް ްނުވަތަ ްމިހުރި ްކޮްށގެން ްއިންތިޒާރު ރައްޔިތުން

ްއެހެންވީމާ،ް ްވެއްޖެްއޔާ. ްމިހެން ްަކންނޭނގެ ްުނވާނެ ްމިއެއް  305ނިޒާމަކަށް

ްހުށަހަޅަން ްިމއިޞްލާޙު ްތާއީދުކުރެްއިވްއަޅުަގނޑު ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން .

ްފަރާތުންްތާއީދުކޮށްދެއްވާނެްަކމަށްްއުންމީދުކުރަމުންްވައްސަާލމްޢަލައިކުމް.
ް

ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްބ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް

ްާތއީދުކުރަް ްއަރުވަން ްފުރުަޞތު ނުޑ ްއަުޅގަ ްމެންބަރެއްެގްފާޢިޒަށް  310އްާވ

ްގޮތުން.

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްމާޮޅސްމަޑުލުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް ްމުލަކަތޮޅުެގ ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ `ް

ްްޢަލީްފާޢިޒުްވާހަކަދެއްެކވުނ9ް ްޝަފީޤް ްއަޙްމަދު ްއެހުށަހަޅުއްިވ5ްްމެންބަރު ްށް ް)ހ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ނޑުްތާއީުދކުރަން.ް  315ްއިޞްލާޙަށްްއަުޅގަ

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ްރިޔާސަ ްއުތުރުބުރީގެ ްމެްނބަރު.ްތިލަދުންމަތީ ޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރި

ް ްސަމީރު ްއަޙްމަދު ްިއޞްލާުޙ5ްްމެންބަރު ްފޮނުްއވާ ްާމއްދާއަށް ވަނަ

ނޑުްފުުރޞަތުްއަރުވަން.ް ްއިޞްާލޙުްނަންބަރު.،46ްހުށަހެޅުމަށްްއަޅުގަ

ް320 

ްުހށަހެޅުންތައް،ްްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރު ްކުރިން ނޑުެގ ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްމެންބަރުންްްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުނ9ް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްބައެްއ ްހުަށހެޅުންތައް ްހުށަހެޅުއްވި މިމާއްދާއަށް

ްރ.އަތޮުޅެގް ްޭއގެތެރެިއން ްފާހަގަކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ހުށަހަޅުއްވައިިފކަން
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ްމިމާއްާދްްޢިއްޒަތްތެރި ްޖަޒުބާތާއިެއކުަގއި ްވަރަށް މެންބަރު

ްއެމަނިކުފާނުް ްފަހުމްވާނެގޮތަކަށް  325އަޅުަގނޑުމެންނަްށ

ނުޑް ްޤަބޫލުކުރަން.ްއެހެންީވމާ،ްއަޅުގަ ނޑު ްއަުޅގަ ހުށަހަޅުއްވާދެްއަވއިފިކަން

ްއިޞްލާޙަށްޓަކަިއް ްއެމަނިކުފާނުގެ ްއަވަްސެވްގަންނާނީ ްފުރަތަމަވެސް އެންމެ

ްއިޞްލާ ނުޑެގްއަޅުަގނުޑގެ ްއަުޅގަ ްދަންނަވަމުން ްވާހަަކ ްޤުރުާބންކޮށްދޭ ޙު

ްއިޞްލާޙުްދޫކޮށްލާްވާހަކަްދަްނނަވަން.ްޝުކުރިްއޔާ.
ް330 

ްދެންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްއާދެ، ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްެމންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ް ްރިޔާޟް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމ5ްާދ.އަތޮޅުގެ އްދާއަށްްަވނަ

ްފޮނުވާްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅުމަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.

ް

ނޑުެވސްްރ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެިރްްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް  335ްޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއަުޅގަ

ްތާއީދުކޮށްްްމުޙަްނމަދުްރިޔާޟްްވާހަަކެދއްކެވުންް ްހުށަހެޅުމަށް ްހުށަހެޅުއްވި ްވަޙީދު ްޢަލީ އެހުށަހެޅުންްްމެންބަރު

ްއިޞްލާޙުް ްޮއތް ްހުށަހަޅާފައި ްއަޅުަގނޑު ްފެންނާތީ ްފުރިހަމަކަމަށް މާބޮޑަށް

ްއަނބުރާްގެންނަން.

ް

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްޢިއްޒަްތތެރި ްސ.އަތޮުޅގެ ްެމންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި  340ޝުކުރިއްާޔ

ް ްތާޙިރު، ްއިޞްލ5ްްާއިބްރާހީމް ްހުށަހަޅުްއވާ ް)ށ( ްމާއްދާގެ ުޙްވަނަ

ްހުށަހެޅުމަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.
ް

ްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ނުޑ5ްްޝުކުރިއްާޔ ްއަުޅގަ ް)ށ( ްާމއްދާގެ ްވަނަ

ްއަޅުަގނޑުމެްންްތާޙިރުްވާހަކަެދއްކެުވނ9ް ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓްކުރާ ްއިޞްލާޙު،  345ހުށަހަޅާފައިވާ

ގެްމިވާްމަފްޙޫމަށްްކޮންމެސްްވަރެްއެގްކުރިމައްޗަށްްމިްހުށަހަޅާފައިވާްލިޔުމު

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްކޮމިޓީްނ ްޑްރާފްޓްކުރާ ްއާދެ، ްއެބަހުރި. ތަފާތެއް

ްދައުލަތާްގުުޅންހުރިްޤާނޫނީްކުރިމައްޗަށްްހުށަހަޅާފަިއވާްިލޔުމުގައިްިމވަނީ؛ް

ްކަންކަުމގައިް ްބަްނޑާރަްއެންމެހައި ްލަފާދިނުމާއި، އިުބގެްނާްަސރުކާރަށް

ް ްއޮފީހުން ްވާޖިބުތަާކިއްކުއަދާ ްއެންމެހައި ްޤާނޫނީ ްހަމަޖެހިފައިވާ  350ރުމަށް

ްޤާނޫނުއަސާ ްއަާދކުރުމަށް ްއޭނާ ްޤާނޫނުްނ ްސީންނާއި ނޑަައޅާ އެންމެހަިއްކަ
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ްބަންޑާރަްއްމަސްއޫލިއްޔަތުތަް ްތެރޭަގިއްނާްއަދާކުރުަމކީ ްވާޖިބުތަކުގެ އިބުގެ

ްކަން ްހިމެނޭ ްވަރަށް ްއެާއއި ނުޑްފަށަިއގަންނަނީ ތަފާުތްކަމެވެ.ްއާެދ،ްއަުޅގަ

ނޑުްމީގައިްިމލިޔަނީްދަޢުލަތުގެްބަންޑާރަްނާއިބުގެްވާހަަކ.ް ގޮތަކަށް.ްއަުޅގަ

ްމެންބަރުންގެް ްބައެްއ ްޢިްއޒަތްތެރި ްނާއިބުއަކީ ްބަންޑާރާ ްދަޢުލަތުގެ  355އާދެ،

ްެއީއް ްަބންޑާރަ، ްއެހެންނަމަވެސް، ްމައްސަލައެއް. ްތަފާތު ްވަރަށް ޚިޔާލުަގއި

ނުޑމެންްދިވެ ހިްބަހުގެްތެރޭގައިްެގންގުޅޭްބަހެއް.ްވަރަށްްކުރީއްސުރެްއަުޅގަ

ްއެީއް ްތަނަކީ ްކޮންމެ ްބޭނުންކުރާ ްމިހެން ްގޯތި، ްބަންޑާރަ ްބިން، ބަންޑާރަ

ްފަށަިއގަންނަނީވެްސް ްއަޅުަގނޑު ްއެއްޗަކަްށވާތީ ްނިސްބަތްވާ ދަޢުލަތަށް

ްހުށަހެޅުމަކީް ނުޑެގ ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްވާހަކައިން. ްނާއިބުގެ ްބަންޑާރަ  360ދަޢުލަތުގެ

ޢުލަތުގެްަބންޑާރަްނާއިބުެގް)ށ(،ްބަްނޑާރަްނާއިބު،ްދަްަްވަނަްމާއްާދގ4ްެ

ް)ހ(ް ްހިމެނެއެވެ. ްކަންތައްަތއް ްއަންނަނިވި ްތެރޭަގއި މަސްއޫލިއްޔަުތގެ

ދައުލަތުގެްއެންމެހާްކަންތައްަތކުަގއިްސަރުކާރަށްްޤާނޫނީްލަފާދިނުން.ް)ށ(ް

ްއަދާކުރުމަްށް ްނާއިބު ްބަންޑާރަ ްތަކުން ްޤާނޫނު ޤާނޫނީއަސާސީާއއި

ނަޑއެ ްކުރުމަށްްކަ ްއިޞްާލޙު ްމިގޮތަށް ްަކންތައްތައް. ްއެންމެހާ  365ޅިފަިއވާ

ްއަޅުަގނޑުްހުށަހަޅަނީ.ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައިސް.

ް

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްޢިްއޒަްތތެރި ްގދ.ގެ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްއަބްދު ްތާއީދުކުهللا ްއަުރވަްނ ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަުޅގަ ަރއްާވްލަޠީފް

 370ްމެންބަރެއްގެްގޮުތގަިއ.

ް

ްހުށަހެޅުމަށްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްހުށަހެޅުއްވި ްތާޙިރު ްއިްބރާހީމް ްމެންބަރު ްސ.އަތޮުޅގެ

ްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.ްުޝކުރިއްޔާ.ްްލަޠީފްްވާހަކަެދއްެކވުނ9ްهللاްއަްބދު

ް

ްމެންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްޢިއްޒަތްތެިރްޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ  375ބަރު.ްތިލަދުންމަތީ

ްއަރުވަން،ް ްފުރުޞަތު ްއަޙްމަދުްސަމީރަށް ް)ށ(5ްްމެންބަރު ވަަންމާއްދާގެ

ްށްްއޮތްްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅުްއުވމަށް.

ް

ްވަނަްމާްއދާގެް)ށ(ްށ5ްްްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްައޅުަގނޑުްމިމާއްދާއަށް،ްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް



 15 

 380ްހުށަހަޅާްއިޞްލާހަކީ،ްޑްރާފްިޓންގްކޮމިޓިންްގެންނަވާަފއިވާްއިޞްލާޙު..ްދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުނ9ްއަްޙމަ

ް

ްމެންބަރު،ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްވެސ5ްްްޢިއްޒަތްތެރި ް)ނ(ްށް ްއަދި ް)ށ(ްށާއި ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްއެހެންވީ ްއެބޮްތ. ްއިޞްލާެޙއް ްފޮނުްއވާފަިއއޮތް ްމެންބަރު މާ،ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއެްއކޮށްްގެންދެިވޔަސްްހަމަްެއންމެްރަނގަޅުކަމަށްްދަންނަވާލަން.

ްެއއްޮކްށްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްއަޅުަގނޑު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްބޮޑަށް  385ްވަރަށް

ްވަްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުނ9ް ްއިްޞލާހަކީ ްހުށަހަޅާފައިާވ ނުޑ ްައުޅގަ ްށް ް)ށ( ރަްށްގެންދާނަން.

ްހުށަހަޅުއްވާަފއިާވް ްކޮމިޓީގެ ްޑްރާފްޓިންގ ްއެުކަގިއ ްބަދަލަކާއި ކުޑަުކޑަ

ްމިދަންނަވާލަނީް ނޑު ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙެއް. ްގެަނިއ ްއަޅުަގނޑު ޑްރާފްޓަށް

ް ްދަޢ5ްުްުއިޞްލާޙު. ް)ށ(، ްއެންމެހަިއްެގ ްޤާނޫނީ ްގުޅުންހުރި ލަތާ

ްއޮ ްނާއިުބގެ ްބަންޑާރަ ްލަާފދިނުމާއި، ްސަރުކާރަށް ްއަާދްކަންކަމުަގއި  390ފީހުން

ްވާޖިބުތަކާިއް ްއެންމެހައި ްޤާނޫނީ ްހަމަޖެހިފައިާވ ކުރުމަށް

ނޑަައާޅް ްކަ ްއަދާކުރުމަށް ްނާއިބު ްބަންޑާރަ ްޤާނޫނުން ޤާނޫނުއަސާސީންނާއި

އެންމެހައިްމަސްއޫލިއްޔަތުަތކާިއ،ްވާޖިބުތައްްއަދާކުރުމަކީްބަްނޑާރަްނާއިބުެގް

ްއަުޅގަ ްކަންކަމެވެ. ްހިމެނޭ ްތެރޭަގއި ްދަންނަވާލަން،ްވާޖިބުތަކުގެ ނޑު

ް'ނ'ް ްކުށެްއގައި ްޢިމްލާ ްހުށަހެޅުމުަގއި ްައޅުަގނޑުގެ ްރައީސް،  395ޢިއްޒަތްތެރި

ްއިންނަންާވްތަނެްއ.ްއެހެންވީާމ،ް ްއިނީ.ްެއއީްުސކުން ގަިއްއަބަފިލިޖެހިފައި

އެކަންްމިހާރުްކުރިއަްށްގެންަދވާްުއސޫލުންްރަނގަޅުްކޮށްލަދެއްވާނެކަުމަގިއް

ްއުންމީދުކުރަން ްއަވަްސެވްއަޅުަގނޑު ނޑު ްއަުޅގަ ްއެޔާއިެއކުަގއި ްދެން .

ް ްހުށަހެޅުން، ނޑުެގ ްއަުޅގަ 5ްގަންނާނީ ްއެީއ ްްށ5ްް. ް)ނ( ްމާްއދާގެ ވަނަ

ް ްދަންނަވާލުމަށް. ްހުށަހެޅުން ްިދްިވެހިރާއްޭޖެގ5ްްހުށަހަޅާފައިވާ ް)ނ(،  400ެގ

ްނާއިބަށްް ްަބންޑާރަ ްޙައްޤު ްކޯޓުތަކަށްްހާޟިރުވެްވާހަކަދެްއކުމުގެ އެންމެހައި

ްޖެނެރަލްގެްލިބިގެންވެް ްޕްރޮސެިކއުަޓރ ްމިޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްއަދި އެވެ.

ްފިޔަަވިއް ްކަްނކަން ނަޑއަަޅއިފަިއވާ ްކަ ްކަމުގައި ްވާޖިބު މަސްޢޫލިއްޔަތާއި

އެހެންްކަންކަމުަގއިްކޯޓުތަުކަގއިްދައުލަތްްތަމްޘީލުކުރާނީްބަންޑާރަްނާއިބު،ް

ްރައީ ްޢިްއޒަތްެތރި ްވަކީލެެކވެ. ްާޤނޫނީ ްަކނަޑއަޅާ ްއޭނާ  405ސް،ްނުވަތަ

ނޑަްށް ްއަޅުގަ ްބަދަލުކޮށްލަން ްނުވަތަ ްގެނައީ ްބަދަލު ްމިގޮތަށް އަޅުަގނޑު
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ްވާޖިބުތަެކްއް ްއޭަނގެ ްޖެނެރަލްގެވެސް ްޕްރޮސެިކއުޓަރ ްމީގައި މަޖުބޫރުވީ،

ްބަންޑާާރް ްއެޔާއިއެުކގައި ްއަދި ްޙާލު ްަޤބޫލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ހުންނާނެކަމަށް

ގެްފަރާުތންވެސްްއޭނަެގްނާއިބުގެްފަރާތުންްުނވަތަްޕްޮރސެކިއުޓަރްޖެނެރަލް

ްވާންޖެހޭނެކަމަށްް ްވަކީލަކަށް ްޤާނޫނީ ްވާްނޖެހޭނީ ްމީހަކުވެސް  410ފަރާތުންދާ

ްވާނަމަ.ް ްކަމަށް ްވަަޑިއގަންނަވަންޖެހޭ ްޯކޓަކުން ްެއއީ ްެދކެނީ. އަޅުަގނޑު

ްނުވަަތް ްަވދެވޭނީ ްތެރެއަށް ްދަޢުވާެއއްގެ ްކޯުޓގަިއވެސް ްރާއްޖޭގެ ްދިވެހި އެއީ

ްއާދެވޭނެކަ ްދަޢުާވއަކަށް ްވަކީލުންނަށް.ްއެ ްޤާނޫނީ ްއެއޮންނަނީ ްމިހާރު މަްށ

ްއެހެންވީމާ،ް ްއޮީތ. ްއެކަން ްކަންނޭނގެ ްއެގޮަތކަށް ްއަދި އެހެންނޫނިއްޔާ،

ްގެނައުމުންް ްބަދަލު ްެއގޮތަށް ްއެތަންކޮޅު ްޤަބޫލުކުރަނީ  415އަޅުަގނޑު

ްއިތުުރް ްޑްރާްފޓަށް ްކުރަްއވާފަިއވާ ްތަްއޔާރު ްކޮމިޓީން ޑްރާފްޓިންގ

ްލިބޭނެ ްމިހުށަހެޅުންްފުރިހަމަކަމެއް ްައޅުަގނުޑެގ ްއެހެންނަމަވެސް، ކަމަށް.

ްފާސްނުވެއްެޖް ްހުށަހެޅުން ްައޅުަގނުޑގެ ްިވޔަސް ްކަމުަގއި ްއޮތް ހުށަހަޅާފައި

ްވާހަަކް ްޯވޓުދޭނެ ްއަޅުަގނުޑގެ ްޮކމިޓީއަށްވެސް ްޑްރާފްޓިންގ ޙާލަތެއްަގއި

ްތާއީދުކޮށްދެްއިވް ްއިޞްލާޙަށް ްއަޅުަގނުޑގެ ްއަޅުަގނޑަށް،  420ދަންނަވަމުން

ނުޑެގްތ. ްއަޅުގަ ްރަޝީދު ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި އަތޮޅުގެ

ްއުންމީދުކުރަން.ް ްތާއީދުކޮށްދެްއވާނެކަމަށް ްމިމަޖިލީހުގައިެވސް މިއިޞްލާޙަށް

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސްްދެއްވިްފުރުޞަތަށް.

ް

ްކޮޅުމަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްއާދެ، ްެމންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޢިއްޒަތްތެިރްޝުކުރިއްާޔ  425ޑުލުެގ

ްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދަށްްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުްއަުރވަން.

ް

ްއަޙްމަދުްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްރަީއސް.ްހއ.ގެ ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް 5ްްސަމީރު ްހުަށހަޅާފައިއޮތް ްށް ް)ނ( ްއަދި ްށް ް)ށ( ްާމއްދާގެ ެދްވަނަ

ނޑުްތާއީުދކުރަން.  430ްއިޞްލާޙަށްްއަުޅގަ

ް
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ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްޢިްއޒަްތތެރި ްދ.އަތޮޅުެގ ްެމންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްއަރުވަން.ް ްފުރުޞަތު ްހުށަހެޅުމަށް ްއިޞްލާޙު ްފޮނުއްވާ ްރިޔާޟް މުޙަންމަދު

ްވަނަްމާއްދާގެް)ނ(.5ް

ް435 

ްމެްނބަ ްދެކުުނބުރީ ްނިލަންެދއަތޮޅު ްރަީއސް.ްރު ްޢިްއޒަތްތެރި ނުޑ5ްްޝުކުރިއްޔާ ްއަޅުގަ ްވަނަްމާއްދާގެް)ނ(ްށް

ްއެންމެާހްްމުޙަްނމަދުްރިޔާޒްްާވހަކަެދއްކެވުްނ9 ްދިވެހިރާްއޖޭގެ ްފަރާތުން ްދަުޢލަތުގެ ްއިޞްލާޙަކީ، ހުށަހަޅާ

ްނާއިބަށްް ްބަންާޑރަ ްަޙއްޤު ްވާަހަކދެއްކުމުގެ ްހާޒިުރވެ ކޯޓުތަކަށް

ްޤާ ްއަދި ްޖެނެރަލްގެްލިބިގެންެވއެވެ. ްޕްރޮެސކިއުަޓރ ޫނނުއަސާސީަގއި

ްއެހެްން ްިފޔަވާ ްކަންކަން ްަކނޑަައޅާފަިއވާ ްކަމުަގއި  440މަސްޢޫލިއްޔަތު

ކަންކަމުަގއިްކޯޓުަތކުަގއިްދަުޢލަތްްތަމްޞީލްކުރާނީްބަންޑާރަްނާއިބުްނުވަަތް

ްއަޅުަގނުޑް ްމިގޮަތށް ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމީހެކެވެ. ނޑައަާޅ ްކަ އޭނާ

ްހުށަހަ ްހަމަްއިޞްލާޙު ްގޮތުން ްކުރުކޮށްލުމުގެ ްވަގުތު ްހަމަ ޅާލާފައި

ްއިށީްީންނާނަން.ްޝުކުރިއްޔާ.
ް445 

ްތާއިދުކުރައްާވްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްމިހުށަހެޅުމަށް ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްވަަޑއިެގްން ްމިވަގުތު ްމުޙަންމަދު، ްއަްބދުލަޠީފް ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ްނެތުނީމާްއެހެ ންްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަކަށްްއަޅުގަ

ްތ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްޝަރީފް.

ް450 

ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ، ްރިޔާޟް ްމުހަންމަދު ްމެންބަރު ްވަަނ5ްްދ.އަތޮޅުގެ

ފައިވާްއިޞްލާޙަށްްއަުޅަގނޑުްާތއީދުކުރާްވާހަަކްމާއްދާގެް)ނ(ްށްްހުށަހަޅާްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުނ9ް

ްދަންނަވަން.
ް

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްޢިއްޒަްތތެރި ްއައްުޑއަތޮުޅގެ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި  455ޝުކުރިއްޔާ

ް ްހުށަހެޅުމަށ5ްްްޙުސްނުއްސުޢޫދު ްއިޞްލާުޙ ްފޮނުާވ ްމާއްދާއަށް ވަނަ

ްފުރުޞަތުްއަރުވަން.

ް

ްްްނބަރުްއައްުޑއަޮތޅުްމެ ނޑު ްރަީއސް.ްއަުޅގަ ްިޢއްޒަތްތެރި ް)ރ(ްށ5ްްްޝުކުރިއްޔާ ްމާްއދާގެ ްވަނަ
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ްްޙުސްުންއސުޢޫދުްާވހަކަެދއްކެުވނ9ް ްމިދަންނަވާލަނީ، ްއިޞްލާޙު ްތެެރއިްންް-ރހުށަހަޅާ  460މައްސަލަަތކުގެ

ްމައްސަލަތަުކގަ ްޝާމިލުނުާވ ްއެމައްސަަލއަީކްސަރުކާރު ިއވެްސ

ްމާނަކުޤާނޫނުއަ ްޤާނޫނު ްނުވަަތ ްނުވަަތްސާސީ ްމައްސަލައެްއނަމަ ރަންޖެހޭ

ްބަންޑާރަް ްމައްސަލަެއއްަކމަށް ްއަސަރުކޮށްފާނެ ްމަސްލަޙަތަށް ދަޢުލަތުގެ

ްހިނގާއިުރް ްއެަމއްސަލަެއްއ ްހުއްދައާެއކު ްކޯޓުެގ ްފެނިއްޖެނަމަ ނާއިބަށް

ނުޑްމިއިޞްލާޙުް ްއާދެ،ްއަުޅގަ ްޙާޒިރުވެވިދާެނއޭ. ްކޯޓަށް ްނާއިބަށް  465ބަންޑާރަ

ްމިހާރު ް)ރ(ްްމިހުށަހަޅަނީ ްފޮނުއްާވފައިވާ ްކޮމިޓީން ޑްރާފްޓިންގ

އޮންނަގޮތުންްދޭދޭފަރުންގެްމެދުގައިްހިނގާްކޮންމެްމައްސަލަެއއްގެްތެެރއަްށް

ްމިއޮންނަނީް ްމީަގިއ ްދޭހަކުރެވޭތީ. ްވަދެވިދާެނކަްަމަށް ްނާއިބަށް ބަންޑާރަ

ްކޯަޓްށް ްހިނގާއިރު ްއެމަްއސަލަެއއް ްހިނގާއިރު ްމައްސަލައެއް ްކޮންމެ މަދަނީ

ްލިބިގެންެވއޭ.ްޙާޒިރު ްނާއިބަްށ ްބަންޑާރަ ްބާރު ްުނވަަތ ްޙައްޤު  470ވުުމގެ

ްއަުޑއައްަސވަްން ްތެރެއަށް ްމައްސަލައެްއގެ ްކޮްނމެ ްެދކޭގޮުތގައި އަޅުަގނޑު

ްދަޢުލަތުެގް ްބައިވެިރވަަޑއިގަތުމަށްޓަްަަކއި ްގޮތަކަްށ ްއެނޫންވެސް ނުވަތަ

ްތަރިަކއި ްހިނގާ ްމެދުގައި ްފަރުދުންގެ ްދޭޭދ ްއާދެ، ްނާއިބު ެގްބަންޑާރަ

ްމަދަނީް ްމިކަހަލަ ްފަދަ ްމައްސަލަތައް ްދަރަނީގެ ްފަދަ މައްސަލަ

ްރަނަގުޅްގޮތެއްނޫން.ް ްއެއީ ްވެދެަވޑަިއގަންނަވާކަށް ްތެެރއަށް  475މައްސަލަތަކުގެ

ްހަމައެކަިން ްހަިނކުރީ ްކޮލިފައިކޮށްފައި ްމީތި،ްމިބާރު ނޑު އެހެންވީމަ،ްއަުޅގަ

ްމައްސަލައެ ްމާނަކުރަންޖެހޭ ްޤާނޫން ްނުވަަތ ްނުވަަތްޤާނޫނުއަސާސީ ްއނަމަ

ްބަންޑާރަް ްމައްސަލައެއްަނމަ ްއަސަރުކޮށްފާނެ ްމަސްލަޙަތަށް ދަޢުލަތުގެ

ްއޭަނއަްށް ްއެަޙއްޤު ްނުވަތަ ްލިބިދޭކަހަލަ ްބާރު ްާޙޒިުރވުމުގެ ްކޯޓަށް ނާއިބަށް

ްހުށަހެޅުމުގެް ްިމއިޞްލާުޙ ްެއއީ ްެއހެންވީމަ، ްގޮތަްަކަށް.  480ލިބިދޭކަހަލަ

ް.ބޭނުމަކީ.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަްތތެރިްރައީސް

ްމެންބަރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްޢިއްޒަްތތެރި ްއައްުޑއަތޮުޅގެ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްތާއީދުކުރަްއާވް ްއަުރވަން ްފުރުޞަތު ނުޑ ްއަޅުގަ ްއަސްލަމަށް މުޙަންމަދު

ްމެންބަރެއްގެްހައިިސއްޔަތުން.ް

ް485 

ްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް ްމެންބަރު ްއަްއޑުއަތޮުޅ ްށ5ްްްޙުސްނުއްސުޢޫދު ް)ރ( ްމާއްާދގެ ްވަނަ
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ްހުށަހެޅުއްވިްއިޞްލާޙަށްްއަުޅަގނޑުްތާއީދުކުރަން.ްްއަސްލަމްްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް

ް

ވަަނ5ްްތިލަދުންމަތީްއުތުރުބުރީގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް

 490ްޅުމަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ްމާއްދާގެް)ބ(ްއަށްްފޮނުވާްިއޞްލާޙުްހުށަހެ

ް

ނޑުްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްވަނަްމާްއދާގެް)ބ(ްއަްށ5ްްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއަުޅގަ

ްބައްދަލުވުމުަގިއްްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުނ9ް ްނުރަސްމީ ްހުށަހެޅުން ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުމަކީ ހުށަހަޅާ

އީސްްއަލްއުސްތާޛުްޝާޙީންްޙަމީދުގެްހުށަހެޅުމަކާިއްމިމަޖިލީހުގެްނާއިބުްރަ

 495އަޅުަގނުޑގެްހުށަހެޅުމަކާއިްެއއްކޮށްލާފައިްމިއޮތީ.ްއެހެްނވީމަ،ްއެމަނިކުފާުން

ްޝުުކރުދަންނަވަމުންް ްމިފުރުޞަތުަގއި ނޑު ްއަުޅގަ ްެއއްބާރުލެްއވުމަށް ދެއްވި

ް ްމަޖިލިސް ްވަޒީރުްނގެ ްދަންނަވާލާނަން. ްހުށަހެޅުން ވަނ5ްްައަޅުަގނުޑގެ

ްކުރިއެުރވުމާިއް ްހިމާޔަތްކޮށް ްނަގަހައްޓާ ްވެރިކަން ްޤާނޫނުގެ ް)ބ(. މާއްދާގެ

ްމިނިވަންކަްން ްޢާންމު ްމަންފާއާިއ ްަރއްޔިތުންެގ ްސަލާމަތާއި ރައްޔިތުންެގ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމަސައްކަތްކުރަންވާެނއެވެ. ްބަންޑާރަނާއިބު  500ދިފާޢުކުރުމަށް

ނޑުމެ ްއަުޅގަ ްގޮތުން ްއޮތް ްޑްރާފްޓްފައި ްބަދަލުަތްއްރައީސް، ްބައެއް ންނަށް

ްޢާންމުްފައިދާގެްވާހަކަ.ްފައިދާެއއްކަމަށްް ްޮއތީ ްޑްރާފްޓްގައި ގެންނަންޖެހުނީ

ްލިޭބް ްމަސައްކަތަކުން ްއެއީ ްވިސްނުނީ ްބޮޑަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްފުިރހަމަވާނެކަމަށްް ްއެއަްށވުރެ ްނުވަތަ ްއެހެްނވީމަ، ފައިދާއެްއކަމަށް.

ްދަ ްކުރިންވެްސ ްކޮމިޓީެގްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްޑްރާފްޓިންގ  505ންނަވާލިފަދައިން

ްއިޞްލާުޙެގް ްމިގެނައި ްބަލާފައި ްމަފްޙޫމުކަމަށް ނޑު ްމަިއގަ ްއެއީ ޑްރާފްޓަށް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްލިބޭނެކަމަށް ްޑްރާފްޓަށް ްފުރިހަމަކަމެއް ްއިތުރު ސަބަބުން

ްއެމަނިކުފާނުެގް ްޙަމީދާއި ްޝާޙީން ްއަލްއުސްތާޛު ްމި ްޙާލުގައި އުންމީދުކުރާ

ްމިވަނީ.ްއެއްބާރުލު ްހުށަހަޅާފައި ްމިހުށަހެޅުން ނޑުވެސް ްއަުޅގަ މާެއކުަގއި

ްމިއަށްް ްމަނިކުފާނު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުްނމީދުކުރަން ނޑު ްއަުޅގަ  510އެހެންވީމަ،

ްމިް ްއުންމީދުކުރަން ނޑު ްއަުޅގަ ްެއާއއެުކގައި ތާއީދުކޮށްދެްއވާނެކަމަށް.

ވާނެކަމަްށ.ްމަޖިލީހުންްމިކަމާމެދުގައިްވިސްނާވަަޑއިގެންްމިކަންްނިންމާލަދެއް

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް
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ް

 515ޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްމާޅޮސްމަޑުލުްއުތުރުބުރީގެްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް

ްނިޒާމާބެހޭް ްއަރުަވން. ްފުރުޞަތު ްއަޅުަގނޑު ްޙަމީދަށް ްޝާޙީން މެންބަރު

ްޙަންމަދުްމަޖުދީްއިބްރާހީމް.ްނުކުތާއެއްްއއ.ގެްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރުްމު

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް520 

ްމިނެީގްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްނުުކތާއެއް ްނިޒާމީ ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި .`ް

ްމިއިޞްލާުޙެގްްމުޙަްނމަދުްމަުޖދީްއިްބރާީހމްް ްސަމީރު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްއުތުރުބުރީ ްތިލަދުންމަތީ ްދެންމެ

ްކުރެްއވެވީީތ53ްްްވުނ9ްވާހަކަެދއްކެް ްކެމްޕޭނެްއ ްުހށަހަޅުއްްްވަމުން ްކަރުދާސް ވަނަ

ްރައީސްް ްނާއިބު ްމިމަޖިލީހުގެ ްކެމްޕޭނުކުރައްވާ މިގަާވއިދާޚިލާފަށް

ްހަިއސިއްޔަަތކުްން ްަރއީްސގެ ްނާއިބު ްއެއީ ްވިދާޅުވީތީ.  525ތާއީދުކުރެްއވިކަމަށް

ްކަރުދާ ްމިއޮތީ. ްތާއީދުކޮށްފައި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ހުގަިއްނޫން

ްޙަމީދޭ.ް ްޝާޙީން ްމެންބަރު ްއުތުރުބުރީ ްމާޅޮސްމަޑުލު ްމިއޮތީ ލިޔެފައިެވސް

ނުޑް ްއަޅުގަ ްދަންނަވާ ްއިޞްާލޙުކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ްމިކަން އެހެންވީމަ،

ްއިށީންނާނަން.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.

ް530 

ް

ްއާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު..ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް

ް

ްރައީސް،ްްމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުްތިލަދުން ްޢިއްޒަްތތެރި ްއެދެން. ްމަޢާފަށް ްވަްަރަްށ ްކިބައިން ްމަޖިލީހުގެ

ްޢިއްޒަތްތެިރްްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުނ9ް ްިތއްބެިވ ްމިތާނަގއި ްެއްއޗެއް ްއެބުނެިވ  535އަޅުަގނޑު

ްއަޅުަގނުޑް ްނުގަްނކަމަށްވަންާޏ ްފަޙުމްވެވަްަޑައި މެންބަރުންނަށް

ްމެންބަރުްދަންނަވާ ްޢިްއޒަތްެތރި ްއުތުރުބުރީގެ ްމާޅޮސްމަޑުލު ްއޮތީ ލަން

ްނެތް.ް ްއަލްއުްސތާޛެއް ްމިލިޔުމުގައި ްޙަމީދޭ. ްޝާޙީން އަލްއުސްާތޛު

ްބަދަލެއްކަމަށްް ްއެީއ ްދެންނެވީތީ ްއަލްއުސްާތޛު އެހެންނަމަވެސް،ްއަުޅަގނޑު
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 540ޅުަގނުޑްޤަބޫލުފުޅުނުކުރައްވާްބޭފުޅަކުްއިންނެވިކަމަްށވާނަމަްއެކަމަށްެވސްްއަ

ްމަޢާފަށްްއެދެމުންްދަންނަވާލަން.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ް

ް

ްއޮންނަނީްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްމުޚާޠަބުކުރަން ްމެންބަރުންނަށް ްިޢއްޒަތްެތރި އާދެ،ްމިމަޖިލީހުގައި

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްނޫންކަްނ ްިކޔަިއގެން ްޑޮކްޓަރު ްއަލްފާޟިލް، އަލްއުސްާތޛު،

ްދެންްމެންބަރުންނަ ްީހކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްއެނގިވަަޑއިަގންނަވާނެކަމަށް  545ށް

އެހެންނަމަވެސް،ްއަޅުަގނޑުްެއކަހަލަްކަންތައްތަކާްއަޅާނުލަނީ.ްދެންްބައެްއް

ްއެވާހަަކް ްފާހަގަކުރެްއވީމަ ްކަންތައްތައް ްއެކަހަލަ ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަ ްއާދެ، ްބަލަިއގަންނަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، ޅުަގނުޑްދަންނަވާލެވުނީ.

ްޙަމީދަށްް ްޝާީޙން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީެގ މާޅޮސްމަޑުލު

 550ްފުރުޞަތުްއަރުވަންްތާއީދުކުަރއްވާްމެންބަރެއްްގޮތުން.

ް

ްޝުކުރިއްާޔ.ްއާދެ،ްތިލަދުންމަތީްއުތުރުބުރީްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް

ްމިިނކަމެތިކަމާއެުކްްއްެކވުނ9ްޝާޙީންްަޙީމދުްވާހަަކދެ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްހުަށހެޅުމަށް ްއެހުށަހެޅުްއވި ސަމީރު

ްތާއީދުކުރަން.ްޝުކުިރއްޔާ.ް

ް555 

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްއުތުރުބުރީގެ ްމެްނބަރު.ްތިލަދުންމަތީ ޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރި

ް ްސަމީރު ް ްއަޙްމަދު ްށ5ްްމެންބަރު ް)ޅ( ްމާއްދާގެ ފޮނުއްވާފަިއާވްްވަނަ

ްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅުމަށްްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ްއަޅުަގނުޑްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި  560ްޝުކުރިއްޔާ

ްްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުނ9ް ްާބބުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްވަޒީރުްނގެ ްމިބާުބގެ، ްނާއިބުގެ ބަންޑާަރްބަންޑާރަ

ް ްއަރިމަީތ5ްްނާއިބު، ްމިދަންނަވާ، ނޑު ްއަުޅގަ ްއަށް ް)ޅ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

ް ްއިނގޭތޯ. ްނާއިބު ްބަންޑާރަ ްއަށ5ްްްސުރުޙީ، ް)ޅ( ްމާއްދާެގ ވަނަ

ްނާއިުބެގް ްބަންޑާރަ ްދަންނަވާލާނަން. ްއިްޞލާޙު ްހުށަހަޅާ އަޅުަގނޑު

ްހަމައެ ްތަބާވާނީ ްއޭނާ ްއަދާކުރުމުަގއި ްވާޖިބުތައް  565ކަނިްމަސްޢޫލިއްޔަތާއި

ްއެއިްން ްޤާނޫނުތަަކށެވެ. ްޤާނޫނުއަސާސީއަާށއި، ްޝަރީޢަތާއި، އިސްލާމީ
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ްނުވަަތް ްބާރެއް ްއިދާާރއެްއގެ ްނުވަތަ ްމީހެއްގެ ްއެްއވެސް ްއިތުރު ކަމެއްަގއި

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްނުހިންގޭނެއެވެ. ްމައްޗަށް ްނާއިބުެގ ްބަންޑާރަ ނުފޫޒެއް

ްއިޞް ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްކުރިން ްމީގައި ްއަޅުަގނޑުމެން ލާުޙްރައީސް،

ްޝަރީޢަތާބެހޭް ްމީގެކުރިްނވެސް ްބޭނުމަކީ ްއެންމެބޮުޑ  570ގެނައުުމގެ

ްވާހަކަަތްއް ްޝަރީޢަތުގެ ްއިސްލާމީ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ކަންތައްތަުކގައި

ްއަޅުަގނޑުމެްންމިމަޖިލީހުންް ްގެނެސް ްބަދަލު ްއޭގެ ްއެބާބުތަކަށް ގެނެސްފައި

ްއެހެންީވމަ، ްއެބަދަލުތަކާެއކުަގއި. ްފާސްކޮށްަފއި ބަންޑާރަްްޑްރާފްޓްވަނީ

ްތެރެައްށް ްއެަކމުގެ ްއަންނައިުރވެސް ްާވޖިބުތައް ްމަސްޢޫލިްއޔަތާިއ ނާއިބުގެ

ްޝަރީޢަތާއިް ްއިސްލާީމ ްޤަބޫލުކުރެވޭތީ ނޑަށް ްއަޅުގަ  575އަންނަންޖެހޭނެކަމަށް

ްއެވާަހަކް ްއިތުުރކޮށްފަިއވާތީ ްއަޅުަގނޑު ްޤާނޫނުތަކަށޭ ޤާނޫނުއަސާސީއަާށއި،

ްއުއްމީދުކުރަ ނޑު ްއަުޅގަ ްތާއީދުކޮށްދެްއިވްދަންނަވާލަމުން، ނޑަށް ްއަުޅގަ ން

ްމިފުރުޞަތުގަިއވެްސް ްރަޝީދު ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ތ.އަތޮޅުގެ

ްތާއީދުކޮށްދެްއވާނެކަމަށް.ްޝުުކރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް580 

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްކޮޅުމަޑުލުެގ ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދަށްްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަުތއަރުވަން.މެ

ް

ްމެންބަރުްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްިޢއްޒަްތތެރި ްހއ.ގެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްާޔ ްއާދެ،

ްްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްސަމީރު ްއިޞްލާޙަްށ5ްްއަޙްމަދު ްއެހުށަެހޅި ްއަްށ ް)ޅ( ްމާއްދާގެ  585ވަނަ

ްން.ްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަ

ްް

ްޢަބްދުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްޙަލީލް ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ ގއ.ެގްهللا

5ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްފޮނުވާްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅުމަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

 590ްވަނަްމާއްދާގެް)ޅ(.

ް

ްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްިއބްރާީހމްް ްއާދެ، ްޝުކުރިްއޔާ. ްައންނަނިވިގޮތަްށްްވަނ5ްަ`. ް)ޅ( ްމާއްދާގެ
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ްިމްހުށަހަޅާްއިޞްލާޙަކީ،ްްވާހަކަެދއްެކވުނ9ްهللاްޙަލީލްްޢަބްދު ްައޅުަގނޑު )ޅ(،ްބަންޑާަރްް-5އިޞްލާޙުކުރަން

ްތަބާވާީން ްއޭާނއަށް ްއަދާކުރުުމގަިއ ްާވޖިބުތައް ްމަސްޢޫިލއްޔަތާިއ ނާއިބުގެ

ްޤާނޫނުތަކަށެ ްޤާނޫނުއަސާސީއަށާިއ، ްޝަރީއަތަށާިއ،  595ވެ.ްއިސްލާމީ

ްބާރެްއް ްއިާދރާއެްއގެ ްނުވަތަ ްމީހެއްގެ ްއެްއވެސް ްއިތުރު އެއިންކަެމއްަގއި

ނުޑް ްއަުޅގަ ްިމގޮަތށް ްނުހިންގޭނެެއވެ. ްމަްއޗަކަށް ްއޭނާެގ ްނުފޫޒެއް ނުވަތަ

ްހުށަހަޅާްވާހަކަްދަންނަވަން.ްޝުކުރިއްާޔ.

 

ްތާއީދުކުރަްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްމެްނބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމެންބަރުްޝުކުރިއްާޔ ްޢިްއޒަްތތެރި  600އްާވ

ްޢަލީއަށްް ްވަޙީދު ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ގދ.ގެ

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ްތާއީދުްއިނގޭތޯ.ްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް
 605ްމުޙަްނމަދުްވަީޙދުްޢަލީް

ްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް

ް

ރު.ްރ.އަތޮޅުގެްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރުްޢަލީްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް

ް ްފުރުަޞތުއަރުވަން ްހުށަހެޅުއްވުމަށް ްއިްޞލާޙު ްފޮނުްއވާފަިއވާ 5ްވަޙީދު

 610ްވަނަްމާއްދާގެް)ޅ(.

ް

ނޑުްހުށަހަޅާފައިްޮއްތ5ްްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްވަނަްމާއްދާގެް)ށ(ްއަުޅގަ

ްހުށަހެޅުމަށްވުރެ...ްވުނ9ްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްކެް

ް

 615ްވަނަްމާއްާދގެް)ޅ(..5ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް

ް

ްއިނގޭތޯ.ްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްެއއީ ްހުންނަގޮތް ްވާހަަކދެއްކުމުަގއި ނުޑގެ ްއަުޅގަ ް)ޅ(،

ްހުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްސަމީރު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްއުތުރުބުރީ ަށހަޅުއްވާަފއިާވްތިލަދުންމަތީ

ްމިވަގުުތް ްހުށަެހޅުން ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްފެންނާތީވެ ްމާފުރިހަމަކަމަށް ހުށަހެޅުން

ްހުށަހެޅުންް ްސަމީުރގެ ްއަޙްމަދު ްއެކަމަކު ްބާްއވަނީ.  620ކުރިއަށްނުގެންާދގޮތަށް
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ްހުށަހެޅުްން ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްބޭނުންވޭ ނުޑ ްއަުޅގަ ފާސްނުވެއްޖެކަމަްށވާނަމަ

ްކުރިއަްށގެންދަންް ްފަސްހަގޮތަށް،ްއަނެއްާކވެސް ްމި ްއަުޅަގނޑުމެން ްއެީއ .

ްއުސޫލަީކ.ް ްއޮތް ްހަމަޖެހިފައި ްމިކަންކުރިއަށްގެންދަން ްލައްވާ ފަސްހަމީހުން

ްޝުކުރިއްާޔ.

ް625 

ްއިނގޭތޯ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްޤަބޫލެއްނުކުެރޭވނެ ްއެގޮތަކަށް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި އާދެ،

ްއެާފސްނުވެއްޖިް ްއެްއގޮތެްއ. ްއަނެްއާކްކޮންމެވެސް ްއެަވުގތު ްހަމަ އްޔާ

އަޅުަގނަޑކަށްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްސާކިޔުލޭޓްކޮށްްއެކަންްކުރުމަީކް

ްމެންބަރު.ްތާއީދުކުރަްއާވް ްޢިއްޒަތްތެރި ދަތިކަމަކަށްވާނެ.ްއާދެ،ްޝުުކރިއްޔާ

ްށ.އަތޮޅުެގް ްފުރުޞަތުއަރުވަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރަށް  630ޢިއްޒަތްތެރި

ްރުްލުބްނާްމުޙަންމަދުްޒާހިރުްޙުސައިން.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަ

ް

ްޢިއްޒަތްެތިރްްމިލަދުްނމަޑުލުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްރ.އަތޮުޅގެ ްވިދާުޅވޭ ްއެބަ ްމެންބަރުން ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްއަދިްމައްސަލަްހުށަނާޅުއްވާކަމަށް.ްްލުބްނާްމުަޙންަމދުްޒާހިރުްޙުަސއިންް
 635ްްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް

ް

ްއާދެ،ްޢަލީްވަޙީދު.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް

ް

ްާނއިބު؛ްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްމަްސޢޫލިއްޔަތުތަާކިއ5ްްއާދެ،ްބަންޑާރަ ްާނއިބުގެ ް)ޅ(،ްބަންޑާރަ

ްޝަރީޢަތާއިްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްއިސްާލމީ ްހަމައެކަނި ްއޭާންތަބާވާނީ ްއަާދކުރުމުަގއި  640ވާޖިބުތައް

ްއެްއވެްސްޤާ ްިއތުރު ްކަމެްއަގއި ްެއއިން ްޤާނޫނުތަކަށެވެ. ނޫނުއަސާސީއަާށއި

ްމައްަޗްށް ްޭއނާގެ ްނުފޫެޒއް ްނުވަތަ ްބާރެއް ްއިދާރާެއއްެގ ްނުވަތަ މީހެއްގެ

ްބެހޭގޮތުްން ްމިއަުކރާ ްމިމާއްދާެގ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެިރ ނުްުހިންގޭނެއެވެ.

ް ްގެންނަވާފަިއ ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓްުކރާ އޮތްއިުރަގިއްއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްމިއިންނަނީް ްދެްނ ް"އޮންލީ". ްއިނގިރޭސިބަުހން  645މިއިންނަނީ

ްބުނެފައި،ްދެންް ްއެހެން ްވާހަކަ.ްއެހެންވީމަ،ްއޮންީލއޭ ޤާނޫނުއަސާސީެއއްގެ

ްދެންް ްއެނގޭ ްއެބަ ްބުނީމަ ްޤާނޫނޭ ްޤާނޫނުއަސާީސއޭ، ްފަހަތަށް އޭގެ

ްޢާން ްމިއީެދން ްނުެވއްދޭނެކަން. ްމީގެތެެރއަށް ްއެްއޗެްއ މުކޮށްްއެްއވެސް
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ްޢިބާރާތެއްް ްބޭނުންކޮށްުއޭޅ ްަބހުރުވާަގއިވެސް ްވިޔަފާރި އަޅުަގނޑުމެން

ްެއީއް ްބިރުެވރިވަން. ްވަރަްށ ނޑު ްއަުޅގަ ްިމީއ ްއެހެންވީމަ،  650"އޮންލީ".

ްޤާނޫނީް ްމިހާރު ްެއކަމަކު ްއެއްަޗކީ. ްެއ ްޓާމްސްއެއް ވިޔަފާީރގެ

ްއެއްެޗްއް ނުޑ ްއަުޅގަ ްވެފައި. ްމިއޮީތ ބަހުރުވައަކަްށވެސް

ްމިތަނުން،ްއަގުހެޮޔކޮ ްހަމައެކަނި ްބުނެލާނެ ްފަސޭހައިން ްވަރަށް ށްދޭއިުރގައި

ްހަަމް ނޑު ްައޅުގަ ްަރއީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުލިބޭނޭ. ްއެހެންތާކުން މިނޫން

ްމިހެންދިމާވެފައިް ްމިގޮތަށް ްައންތަރީސްވަން ްއަަޖއިބުވެ  655ހައިރާންވެ

ްައޅު ްމިވާަހކަ ްވާނީ ްުކރީފަހަރުތަކެއްަގއި ްއެހެންނަމަވެސް ަގނުޑްމިއޮތީތީވެ.

ްކުރިއަްށވެްސް ްއެބަހުރި، ްއަދި ްފަހަތަށް ްެދކެވިަފިއ. ްޞަރީޙަކޮށް ވަރަށް

ްކުދިކުިދް ްވަރަށް ްމިކަހަލަ ްހަމަ ްބައެއް ްގުޅުްނހުރި ްމިއާއި ްހަމަ އެބަހުރި

ްއަންނަް ްއެހެންވީމަ، ްހުށަހެޅިފައި. ްއިްޞލާޙު ްހުރެގެންވެސް ތަފާތު

ްއެއިޞް ްއެޭދގޮތަކަްށ ްއަޅުަގނޑު ްބަލާފައި  660ލާެޙްއްތަރުތީބަކުން

ްއަޅުަގނުޑް ްއެހިސާބުްނ ްއިޞްލާޙު ްައޅުަގނުޑެގ ފާސްވެއްިޖއްޔާ

ްމިބާއްވަނީް ްއިޞްާލޙު ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއެހެންނަމަވެސް ދޫކޮށްލާނަން.

ްއަޅުަގނުޑް ްސަަބބު ްާބއްވާ ްއިޞްލާޙު ްއަުޅަގނޑު ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްިމދަންނަވާލަ ްހަމަ ްއަެނއްާކވެސް ްއިޙްލާޞްތެިރކަމާއެީކަގއި ން.ްވަރަށް

ްނާއިަބްށް ްބަންޑާރަ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްކިހިނެއްތޯ ްަރއީސް،  665ޢިއްޒަތްތެރި

ްހަވާލުކުރެވޭީން ްއަމާނާތެއް ްނާއިބަށް ްބަންާޑރަ ްނޫނީ ލާޒިމްކުރުވޭނީ

ްެދނަތިބިގޮތަކަްށް ްހެދުނުގޮތަކަށް، ްއެނގުނުގޮަތކަށް، އަހަރެމެންނަށް

ްޤާޫނނު ްނުވަތަ ްއެޤާނޫނާ ްޤާނޫނެއްގެަދށުން، ްހަދާ އަސާސީާއިއްވީވަަރކުން

ްކިތަްއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިހާރު ްމިތަނުގައި އެްއގޮތްާވގޮުތގެމަތީންނޭ.

ްމިދަނީް ްފަހަރުތޯ ްކިތައް ްކިތަްއގޮތަށް، ްކިތައްުދވަހު  670މައްސަލަ،

ްއިާރދަކުރެއްިވްއާޔް ްކުިރއަށްއޮތީ ްއަދި ްއެްއގޮތްނުެވވި އެއްބަސްުނވެިވ،

ް ްއެއީ ްމައްސަލަތައް. ްކަންތައްތަާކއި ްކައިރިްންއެއްބަސްުނވެވޭނެ ވަަރށް

ްނަސްޙުންް ްޤުުރއާުނގެ ްވާހަަކއެއް. ްދަންނަވަންތޯ ްއެކަމަކު ފެންނާނެ.

ްސަނަދުންް ްަޞްއޙަ ްަރސޫލާގެ ްއޮތްކަމެއް. ްައއިސްފައި ނަޑއެިޅގެން ކަ

ްބައެްއް ްނޫޅޭނެ. ްމީހަކު ްދެކޮޅުހެދޭނެ ްމިަކމަކާ ްއޮތްކަމެއް.  675ސާބިތުވެފައި
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ްއެބޭފު ްމިބުނަނީ ްޚިލާފުެވއުޅެޭއ ްދީނުގައި ްފެންވަުރްމީހުން ްތަޢުލީމީ ޅެްއގެ

ްއެހިސާބަށްް ްއެބޭފުޅުްނ ްއެއްހަމައަކަށް. ްބޭފުޅުން ްބައެއް އެހިސާބަށްނުދާ

ްހަމަް ްއެބޭފުޅުންނަށްވެްސްެދންނެވޭނީ ްވާެނގޮތަކީ ްވިދާޅުިވގޮތުންނަމަ ކިަޔވާ

ް ްއުފެދިއްެޖކަމަށްވެއްިޖއްޔާ ްޚިލާެފއް ްއެްއވެސްކަެމްއގައި ްމިއިން هللاްއާެއކޭ.

ްއެ ްބާވާެލްއިވްވަޙީކުަރއްވަނީ ްތިމަންުސވާމީންގެ ްއަނެއްާކވެސް  680ނބުރިދާށޭ

ްީމަގިއް ނޑު ްއަުޅގަ ްމައްސަލަައކީ. ްކޮބައިތޯ ްއޭަގއި ްޤުރުއާނަށް. ކީރިތި

ްއިންސާނާއަްށް ްމި ްޝަރީޢަތޭ. ްއިސްލާމީ ްމިއޮންަނނީ ްބުނެފައި ކުރުގޮތަކަށް

ްފޮނުްއވިް ްމިދުިނޔެއަށް ްއިންސާނަކަށްެވސް، ްކޮންެމ ްއޮތްގޮްތ. ހަމައެކަނި

ްއިސްލާމްދީންްކޮން ްއަމިއްލައަްށ ްއޭނަ ްދެން ްމިއީ. ްއޮތްގޮތް ްމަޙްލޫޤަކަށް މެ

ްހުރިހާް ްކޮބައިތޯ، ްއުޅެނީ. ްޤަބޫލުކޮށް ްދީންތައް ްއެހެން  685ދޫކޮށްފައި

ްއޮތީ.ް ްމިހާރު ްއިސްލާމްދީްނ ްހަމައެކަނި ްމަންސޫޙްވެަފއި. ދީންތައްވަނީ

ްމި ްނޫން. ްއިސްލާމްދީްނ ްދީންތަކެއް ްހުރިހާ އީްމަންސޫޙްކުރައްަވއިފި

ްވާހަކައަީކް ްައޅުަގނުޑެގ ްއެހެްނކަމަށްވެއްިޖއްޔާ ްދީނަކީ. އޮތްހާވެސް

ްއެއީް ްމީހަކީ ްުއޭޅ ްބަލައިގެން ްއޮތްކަމަށް ްދީނެއް ްނޫން އިސްލާމްދީން

ްބަލަންޖެހޭނީް ްދޭތެރޭަގިއ ްއޭނަާއއި ްދުނިޭޔގަިއވެސް ްދެންނެވޭނީ  690އަސްލުަގއި

ްއކަުއވަންތަކަްންގެްއެްهللاްއޭނައަީކްއެންމެްރަނަގޅުްމީހެއްނޫންކަމަށް.ްެއއީް

ްރަސޫލު ްމުޙަންމަދު ްޤަބޫލުނުކުރާ، ްަޞއްލަهللا ްވަަސއްލަމްްهللا އަލައިިހ

ްެއއީ.ްދުނިޔޭގަިއވެްސް އެކަޭލގެފާނުްރަސޫލުކަންްޤަޫބލުނުކުރާްމީހަކީްކާކުތޯ

ްއޭނަައީކް ްބުެނވޭނީ.ްއާޚިރަުތގަިއވެސް ްކުރިަގނޑެކޭ ްއެީއްޖީފަތުން އޭނަޔަކީ

 695ް.ްހަމަްއެގޮތަށްްބުނެވޭނީ.ްޝުުކރިއްޔާ

ް

ްމާލޭެގްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލް.

ް

 700ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއިޞްލާޙާމެދުްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްއެްއޗަާކއި ްއޮތް ްޑްާރފްޓްގައި ްރައީްސ، ްްޢިއްޒަތްތެރި
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ްދެންމެގަިއްްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްރ.އަތޮުޅގެ ވާހަކަދަްއކަވަމުން

ްއަެނއްާކް ްއެއީ ްވިދާުޅވީމަ، ްވާހަކަ ްމީހެއްގެ ްޤަބޫލުނުކުރާ އިސްލާމްދީން

ްވަރަށްބޮޑަްށް ްއެހެންނޫނީްި ްއެބަޖެހޭ. ްސާފުކޮށްލަްނ  705ކޮންބޭފުޅެއްތޯ

ްއޮ ްލިޔެފައި ްއެއީްއޮޅުންއަާރކަމެއް. ްމީހުން ްލިޔުުނ ްއަެނއްކާ ތްގޮތުން

ްެއް ްމާނަކުރައްވަނީތޯ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެ ްނޫންކަމަށް އިސްލާމުން

ްސާފުކޮށްލައްވާްެރކޯޑްްރަނގަުޅކޮށްލައްވަްނވާނެހެންްހީވަނީ.ް

ް

ް710 

ްފާހަގަކުރެވުުނގޮތުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްވާހަކަުފޅުގައި ްއެެދއްެކވި ްންއާދެ،

ްމީހަކަްށް ްއެހެްނވެސް ްއަދި ްނުވަތަ ްމެންބަރަކަށް ްޢިއްޒަތްތެރި މިމަޖިލީހުގެ

ްދަތިވާީތް ްޤަބޫލުުކރަން ްވިދާުޅވިކަމަށް ްެއއްެޗްއ ނިސްބަތްވާގޮތަްށ

ްުސާވލެއްކޮށްލުމުެގް ްމެންބަރާ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެ ްއިތުރަށް އަޅުަގނޑަްށ

ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްށ.އަތޮޅުގެ ްނެތްކަމަށްބަލައި، ްލުބްނާްފުރުޞަތެއް  715މެންބަރު

މުޙަންމަދުްޒާހިރުްޙުސައިނަށްްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަުތއަރުވަންްތާއީދުކުރަްއާވް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރެއްގެްގޮުތން.

ް

ްޢަލީްްމިލަދުްނމަޑުލުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްރަީއސް.ްރ.އަތޮުޅގެ ްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި

ްްއިންްލުބްނާްމުަޙންަމދުްޒާހިރުްޙުސަް ނުޑ5ްްވަޙީދު ްއަުޅގަ ްއިޞްލާަޙށް ްހުށަހަޅުްއވާ ްއަށް ް)ޅ( ްމާއްާދގެ  720ްވަނަ

ްތާއީދުކުރަން.ްްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް

ްް

ްމެންބަރު.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްޢިްއޒަްތތެރި ްތ.އަތޮުޅގެ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ް ްޝަރީފް، ްފޮުނއ5ްްްމުޙަންމަދު ްއަށް ް)ކ( ްމާއްދާެގ ްއިޞްލާޙުްވަަނ ވާ

 725ްހުށަހެޅުމަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް 5ްްއާދެ، ްިއޞްލާޙަކީ، ްހުށަހަޅާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއަށް ް)ކ( ްމާއްދާގެ 5ްްވަނަ

ނުޑްްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުނ9ް ްމައިގަ ްޢަމަލުކުާރނޭ ްމައްސަލަތަުކގައި ްޖިނާޢީ ް)ކ(، ްމާއްދާެގ ވަނަ

ްއިސްލާމްދީ ްއެްއގޮްތވާގޮުތގެމަތީންްސިޔާސަތުތަްއ ްއުސޫލުތަާކއި ުނގެ
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ްނާއިބަްށް ްބަންޑާރަ ްބާރު ްއެންގުމުގެ ްޖެެނރަލަށް ްޕްރޮސިކިޔުޓަރ  730ކަޑަައޅާ

ްޑްރާފްޓްގަިއް ްހުށަހެޅީ ްއިޞްލާޙު ްމި ްއަުޅަގނޑު ްއާެދ، ލިބިގެންެވއެވެ.

ްސިޔާސަތުތަްއް ނޑު ްމައިގަ ްޢަމަލުކުރާނެ ްމައްސަލަތަކުގައި ޖިނާޢީ

ްއިސް ނަޑއަޅަންޖެހޭނީ ްެއއްގޮްތާވގޮތުގެމަތީން.ްކަ ްއުސޫލުތަާކއި ލާމްދީނުގެ

ް)ކ(ް ްޑްރާފްޓްގެ ްއެންމެބޮޑުްސަބަބަކީ ްފެންނަ ނޑަށް ްއަުޅގަ އާދެ،ްމިގޮތަށް

ްސިޔާސަތުަތްއް ްމައިަގނޑު ްޢަމަލުކުރާނެ ްމައްސަލަތަުކގަިއ ްޖިނާޢީ  735ގަިއ

ްމާއްދާއެްއް ްބިުރގަްނނަ ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑު ނަޑއަަޅއި،ްަކނަޑއަޅާލެވިާދނެ ކަ

ްމިހާ ްއުޤޫބާތުގެ ްޤާނޫނުލް ް)ހ(ްެގ88ްްރުގެ ް)ހ(ްއަީކ.ްއެ ްާމއްދާގެ ވަނަ

ް ނަޑއަާޅ88ްްދަށުން، ްކަ ްެއ ްދަށުން ްގެ ް)ހ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްއޭެގއިްން ްރައްޔިތުންނަަކށް ްކޮންމެކަެމއްކުރިަޔސް ްައި ސިޔާސަތުގަ

ްއިޞްލާޙުް ްމި ްމިގޮތަށް ްއެހެންވީމަ، ްނެތް. ްެއްއވެްސގޮތެްއ  740ސަލާމަތްވެވޭނެ

ނުޑއަިޑޔަށ88ްްްބަބުންްއެްއޮތުމުގެްސަ ަވނަްމާއްދާގެް)ހ(ްވެސްްދާނީްކަ

ްފެތިގެން.ްވަރަށްބޮޑަށްްުޝކުރިއްޔާ.ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްތާއީދުކުރައްާވ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްޢަބްދުއްލަތީފްް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދ.އަޮތޅުގެ ްގޮތުން  745ްމެންބަރެއްގެ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްމެންބަރަކަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެން ްވަޑައިގެންްނެތީމަ މުޙަންމަދު

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްތ.އަޮތޅުގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާްޟްރަޝީދު.

ްމިމާއްދާގެް)ޅ(ްއަށްްތ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްޝަރީފްްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް

ްހުށަހެޅުއްވިްއިޞްލާޙަށްްއަުޅަގނޑުްތާއީދުކުރަން.ްްްެކވުނ9ްރަޝީދުްވާހަކަެދއް

ް750 

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުް)ކ(ްިއނގޭތޯ.ްވިދާުޅވެދެްއވުންްއެދެްނ،ްރެކޯޑަށް.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް

ް

ް)ކ(.ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް
ްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް

ް755 
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ްމެންބަރުްޝުކުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްޢިއްޒަްތތެރި ްއައްުޑއަތޮުޅގެ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ރިއްޔާ

ް ްއިޞްލާުޙ5ްްޙުސްނުއްސުޢޫދު ްފޮނުްއވާަފއިާވ ްއަށް ް)ކ( ްާމއްދާގެ ވަނަ

ްހުށަހެޅުއްވުމަށްްފުރުޞަތުްއަުރވަން.ް

ް

ނ5ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުް  760ްޑުްވަނަްާމއްދާގެް)ކ(ްއަށްްއަުޅގަ

ްގުޅޭގޮުތްންްްޙުސްުންއސުޢޫދުްާވހަކަެދއްކެުވނ9ް ްދަޢުާވކުރުމާ ްމައްސަލަތަކުަގއި ްޖިނާޢީ ްހުށަހަޅަން. އިޞްލާޙު

ް ނޑު ްމައިގަ ސިޔާސަތުތައް ކަދޑައެޅުމުގެ ބާރު ބަދްޑާރަ ޢަމަލުކުރާނެ

ދާއިބަފް ލިބިގެދްވެއެވެ. ޖިދާއީ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާކުރުމާގުޅޭ ގޮތުދް 

ދަފުދް ބަދްޑާރަ ދާއިބު އެކަފައަޅާ ސިޔާސަތުތައް އާދްމުކޮފް މި މާއްދާގެ 

 765ޝާއިޢުކުރަދްވާދެއެވެ. އާދެކ އަޅުގަދޑު މި އިޞްލާޙު ހުފަހަޅާފައިވަދީ 

ވަދަ މާއްދާގެ )ކ( އޮތްގޮތުދް ޕްރޮސެކިއުޓަރ  5މިހާރު ޑްރާފްޓްގެ 

ޖެދެރަލްގެ މިދިވަދްކަމާއިކ މުސްތަޤިއްލުކަމަފް ކޮދްމެވެސް ވަރެއްގެ 

ދިކަމެއް ލިބޭދެކަމަފް އަޅުގަދޑު ޤަބޫލުކުރާތީ. ދެދްމެއަކު އިޞްލާޙު އު

ހުފަހަޅުއްވަމުދް މ.އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެދްބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤް 

 770އެވިދާޅުވި ފަދައިދް އޭރު ހަަމައެކަދި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ވާދީ އަޅުގަދޑުވެސް 

ގެ އެހީތެރިއަކަފް. ދެކޭގޮތުގައި މިހާރު މިއޮތްގޮތުދް ހަމަ އެޓަރދީ ޖެދެރަލް

އެހެދްވީމަކ އެމަޤާމުގެ މުސްތަޤިއްލުކަދް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެދެރަލްގެ 

މަޤާމުގެ މުސްތަޤިއްލުކަދް ދެމެހެއްޓުމަފްޓަކައި ބަދްޑާރަ ދާއިބު ދުވަހުދް 

ދުވަހަފް ސިޔާސަތުތައް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެދެރަލް އަދްގާގޮތަފް 

 775ދީ އެކަމަފް ވަރަފް އޭދަގެ އޮވެއްޖެކަމަފް ވެއްޖިއްޔާ އަޅުގަދޑަފް ހީވަ

މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކަފް ބަދްޑާރަ ދާއިބު ބެހުމުގެ ފުރުޞަތު އޮދްދާދެ. 

އެހެދްވީމާކ ބަދްޑާރަ ދާއިބު ޖިދާޢީ މައްސަލަތަކުގައި ޢަމަލުކުރުމާ 

ބެހޭގޮތުދް ކަދޑައަޅާ ސިޔާސަތުތައް އަޅުގަދޑު ދެކޭގޮތުގައި 

ފައެޅިފައި. އެހެދްވީމަކ އެ އޮދްދަދްޖެހޭދީ ޝާއިޢުކުރެވިފައި ކުރިދް އެކަ

 780 ބޭދުމަފްޓަކައި މި އިޞްލާޙު ހުފަހެޅީ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 
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ްމެންބަރު،ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ްް ްޢިްއޒަތްެތރި ްތާއީދުކުރައްވާ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ް.ްއަްއޑުއަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން

ް

ްމެންބަރ5ްްުްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްައއްުޑއަތޮުޅގެ ްއަށް ް)ކ( ްާމއްދާގެ  785ްވަނަ

ޙުސްނުއްސުޢޫދުްއަދިްތިލަދުންމަތީްއުތުރުބުރީގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރުްްްއަސްލަމްްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް

ްދުކުރަން.ްދެބޭފުޅުންވެގެންްމިްހުށަހަޅުްއވާްއިޞްލާޙަށްްއަޅުަގނޑުްާތއީް

ް

ްދެންމެއަކުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ނޑަްށ ްއަޅުގަ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްއަޙްމަދުް ްމެްނބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ްތިލަދުންމަތީ  790ދެންނެވުނީ

ްޙުސްނުއްސުޢޫދާއެއްޮކްށް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ސަމީރުވެސް

ްނުދެންނެ ްއާދެ،ްހުށަހެޅުއްވިކަމަށް ްދަންނަވާލަން. ްއެވާހަކަ ްއޮތީމަ ވި

ްށ.އަތޮުޅެގް ްއާދެ، ްރިޔާޟް. ްމުޙަންމަދު ްމެްނބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ދ.އަތޮޅުގެ

ްފޮނުއްވާފަިއާވް ްޙުސައިން ްޒާހިރު ްމުޙަންމަދު ްލުބްނާ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްއަރުވަން. ްފުރުޞަތު ްހުށަހެޅުްއވުމަށް ްއަތުްނ59ްއިޞްލާޙު ްމި .795 

ްރުްދްެއއްހެންްހީވަނީްއިނގޭތޯ.ްލިޔުްއވިފައިްއޮްތއި

ް

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްމިލަދުްނމަޑުލުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް
ްލުބްނާްމުަޙންަމދުްޒާހިރުް

 800ްޙުަސއިންްާވހަކަެދއްކެވުްނ9

ް

ްވަނަްއިޞްލާޙުްއިނގޭތޯ.59ްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް

ް

ްްވަނ6ްަމިލަދުްނމަޑުލުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްިއޞްާލޙަކީ، ްހުށަހަޅާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއަްށ ް)ހ( ްވަަނ6ްްމާއްާދގެ

ްްލުބްނާްމުަޙންަމދުްޒާހިރުް ް)ހ(. ްވާޖިބުތަްއްމާއްދާގެ ްމަސްއޫިލއްަޔތާއި ްޙަވާލުކުެރވޭ  805ްަވޒީރުންާނ

ްވަޒީރުްނެގްްޙުަސއިންްާވހަކަެދއްކެވުްނ9 ްމުިޅ ްވަޒީރުންނާއި ްވަިކވަކި ްއަާދކުރުމުަގއި ހެޔޮގޮތުަގއި

ްރައީ ްއިތުރަށް،ްސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަމަޖިލިސް ްޖަވާބުދާީރވުމުެގ ށް

ްގޮތަށް ނޑަެއޅިފައިވާ ްކަ ްމަޖިލީްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ހަށްްރަްއޔިތުްނގެ

ްހުށަހަޅަންޖެހުނުްޖަވާބުދާރީވާންވާެނއެވެް ްއިޞްލާޙު ްމި ނޑު ްއަުޅގަ .
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ް ްމިއޮންނަނީ، ްމަސްޢޫލިއްޔަތު ްމަޖިލީހުގެ ްަވޒީރުންގެ  810ވަނ3ްްަސަބަބަކީ،

ްނކުރެވިަފއި.ްޮއންނައިރުގައިްސީދާްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަްށްމާއްދާގައިްބަޔާ

ވަޒީރުންްޖަވާބުދާީރވާންޖެހޭްޮގތްތަކެއްްަކނަޑއެޅިފައިްއެބަޭވ،ްނުވަތަްވަިކް

ްއަޅުަގނުޑް ްއޮންނައިރުަގިއ ްއެބަހުރޭ. ނޑައެޅިަފިއ ްކަ ކަންތައްތަެކއް

ްމި ްމިހާރު ްނިޒާމަށް ްރިޔާސީ ްވާހަކައަީކ، ްބޭނުންވާ އޮތީްދަންނަވާލަން

ްނިންމާފައި.ް ްވޯޓުލަިއގެްނ ްރައްޔިތުން ްދިވެހި  815އަޅުަގނޑުމެން

ްަވޒީރުްން ްނިާޒމުގައި ްބަރުލަމާނީ ްނިޒާމަކާއި، ްރިޔާސީ އެހެންކަމަށްވާނަމަ

ްޖަާވބުދާރީވާންޖެހޭް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްައދި ްގޮތާިއ، ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ

ްަތފާ ްއޮންނަގޮތް ނޑަެއޅިފައި ްކަ ްކަންތައްތައް ްމި ތުކަމަށްވާތީ،ްގޮތާިއ،

ްިމް ްަވޒީރުންގެ ްނުކުރެވޭ ްޤަބޫލެއް ްޙާލެއްަގއި ްއެްއވެސް އަޅުަގނަޑކަށް

ް ްމަސްޢޫލިްއޔަތު، ްބަޔާންކުރެވިަފިއާވ3ްްބަޔާންކުރެވިަފއިވާ ްމާއްދާަގއި  820ވަނަ

ްމަޖިލީހަށްް ްަރއްޔިތުންެގ ްވަޒީރުން ްބެހޭގޮުތން މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާ

ްއެހެންނަމަވެސް ްޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭނެކަމަށް. ްޤަބޫލުކުރަންް، ނުޑ އަުޅގަ

ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއް ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭނީ ވަޒީރުން

ނަޑއެޅިފަިއާވގޮތަށްކަމަށް.ްެއއީްމިސާލަކަށްްވަޒީރުންާނއިްސުވާލުކުރުުމެގް ކަ

ްރައްޔިތުންެގް ްނޫީނ ްދީފިއްޔާ ްވަޒީރުންނަށް ްޤާނޫނުއަސާސީން ްމި  825ބާރު

ތަނަށްްހާޒިރުކުރުމުގެްބާރުްދީފިކަމަށްވަންޏާްނުވަތަްމަޖިލީހަށްްއެްވަޒީރުްމި

ްއެް ްދީފިކަމަށްވަންޏާ ްބާރު ްގެނައުުމގެ ްކޮމިޓީއަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ްނުވަތަް ްޤަބޫުލކުރަން ްއަޅުަގނޑު ްޖަވާބުދާރީވާންޖެޭހނެކަމަށް ކޮމިޓީއަށް

ްގޮތުގަް ްޤަބޫލުކުާރ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެެހންވީމާ، ްމަޖިލީހުން. ްމިްރައްޔިތުންގެ އި

ްހުންނަް ްަކނޑަެއޅިފައި ްކަންތައްތައް ްނިޒާމުަގއި ްރިޔާސީ ްސީދާ  830އިޞްލާޙަކީ

ް ްހުށަހެޅީ ްއިޞްލާޙު ްމި ނޑު ްައޅުގަ ްއަދި ްގުޅޭގޮތުންާނއި ަވަނ3ްްގޮތާ

ްމަސްޢޫލި ްވަޒީރުްނގެ ްބަޔާންކުެރވިފަިއވާ ްމާއްދާގަިއ ބެލުމަށްފަހުްއްޔަތުަތްއ

ްމެން ްމިއިޞްލާޙަށް ްހީކުރަން ނުޑ ްއަުޅގަ ބަރުންްކަމަށްވާތީ

ތާއީދުކުރަްއވާނެކަމަށް.ްައޅުަގނޑުްބަޔާންކޮށްފައިްއެއޮތީްާޤނޫނުއަސާސީަގިއް

ްވީމާ،ް ްޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭނެކަމަށް. ްމަޖިލީހަށް ްަރއްޔިތުްނގެ  835ވާގޮތަށް

ްރައީސް،ް ްޢިއްޒަތްެތރި ްދަންނަވާލާ ްމިވާހަަކ މިފުރުޞަތުގައި
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ްމު ްއިޞްލާޙުތައް ްހުށަހަޅާ ްއަޅުަގނޑުެމން އްސަނދިްޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްކުރުމަށްްދެއްވާްފުރުޞަތަށްްޝުކުރުްއަދާކުރަމުންްއިށީންާނނަން.ް

ް

ްމެންބަރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަތޮުޅގެ ްށ. ްމެްނބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި  840ޝުކުރިއްާޔ

ްމޫސާްރަމީޒަށްްއަޅުަގނޑުްފުުރޞަތުްއަރުވަން.ްާތއީދުކުރަްއާވްމެންބަރު.

ް

ްޝުކުރިއްާޔ.ްށ.ްއަތޮޅުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްލުބްނާްމުޙަންމަދުްޒާހިރުްުތރުުބރީްމެްނބަރުްމިލަދުްނމަޑުލުްއު

ްެއްކެުވނ9ް ްްްމޫސާްަރމީޒުްާވހަކަްަދެ ްމިބާބުގެ ްހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ6ްްޙުސައިން ްށް ް)ހ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ނޑުްތާއީުދކުރަން.ް  845ްއިޞްލާޙަށްްއަުޅގަ

ް

ްމެންބަރުްޝުކުރިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްޢިއްޒަްތތެރި ްއައްުޑއަތޮުޅގެ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި އްޔާ

ް ްހުށަހެޅުއްވުމަށް ްިއޞްލާޙު ްފޮނުއްވާ ްމާއްާދެގ6ްްޙުސްނުއްސުޢޫދު ވަްަނަ

ް)ހ(.ް

ް850 

ްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުް ްހުށަހަޅާގޮތ6ްްްއަޅުަގނުޑ ްއިޞްލާުޙ ްށް ް)ހ( ްާމްއދާގެ ވަނަ

ްމިދަންނަވަނީ.ް

ްކަންތައްތަްއްްްކެުވނ9ްޙުސްުންއސުޢޫދުްާވހަކަެދއް ްވުޒާާރެގ ްހަވާލުކުެރވޭ ްއެމީހަާކއި ްވަޒީރަކުމެ ކޮންމެ

ްމަތީް ްއެންމެ ްލިބިގެންވީ ްކުޅަދާނަކަން ްއެމީހަކަށް ތެދުވެރިކަމާއި

ްކަންކަމުެގް ްކުރަންޖެހޭ ްެއަވޒީރަކު ްއަދި ްކުރަްނވާނޭ.  855މިންވަރަްަކަށް

ްރައީސުލްޖުްމހޫރިއް ްއެކަންކަމާމެދު ްއުފުލައި ޔާއަާށިއްމަސްޢޫލިއްޔަތު

ްއެަވޒީރެްއެގް ްއަދި ްވާްނވާނެެއވެ. ްޖަވާބުދާރީ ްމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންެގ

ްމަސްޢޫލިއްޔަުތް ްއެކަުމގެ ްލިބިއްޖެނަމަ ްެގއްލުމެއް ްދައުލަތަްަށް އިހްމާލުން

ްހުށަހަޅާފައިވަނީް ްމިއިޞްލާޙު ނޑު ްާއދެ،ްއަުޅގަ ްޖެހޭނެއެވެ. ްއުފުލަން އޭނާ

ް ް)ހ(ްއޮތްގޮތުނ6ްްްމިހާރު ްޖުމްލަކޮށްްވަނަްމާއްދާގެ ްމަޖިލިސް  860ަވޒީރުންގެ

ްމިހާރުް ްގޮތަކަށް ްކަހަލަ ްޒިންމާވާންޖެހޭ ްަވިކން ްވަޒީަރކު ްކޮންމެ އަދި

ްމިއިޞްލާޙުް ްއަޅުަގނުޑ ްއެހެންނަމަވެސް، ްމިއޮތީ. ްކުރައްވާފައި ޢިބާރާތް

ްއިންިޑވިޖުއަލްކޮށްްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަާށިއް މިހުށަހަޅަނީްކޮންމެްވަޒީރަކު
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ްރަްއޔިތުންގެ ްއަިދްްއަދި ްގޮތަކަށް. ްވާންޖެހޭކަހަލަ ްޖަވާބުދާރީ މަޖިލީހަށް

ްދައުލަތަްަށްް ްއިހްމާލުން ްއެވަޒީެރްއގެ ްއިުތރަށް ްއޭގެ ްއެއްކޮށް  865ހަމައެއާއި

ްއުފުލަންް ްޭއނާ ްމަސްޢޫލިއްޔަތު ްެއކަމުގެ ްލިބިއްޖެނަމަ ގެއްލުމެއް

ްމިހާރުް ްމިއޮތީ. ްހިމަނާލާފައި ްއަޅުަގނޑު ްއެއިޞްލާޙުގަިއ ޖެހޭނެކަމަްަށް

ްބަޔާންުކރެވިފަެއއްނެތް.ްޑްރާ ްެއއްެޗއް ްއެފަދަ ްއޮްތގޮތުން ފްޓްަގއި

ްމިާއއިބެޭހް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްަޢމަލުކުރަމުންދާ ްމިހާރު އެހެންނަމަވެސް،

ްހަމަް ްމިޢިބާރާތް ްހަމަ ްއެބަޮއވޭ ްކަރަސްޕޮްނޑިންގްމާއްާދގައި ްނުވަތަ  870މާއްދާ

ްލިބިއްެޖނަްަމަ ްގެއްލުމެއް ްދަުއލަތަްަށް ްއިހްމާލުން އެކަމުގެްްއެަވޒީރެްއގެ

ްއަޅުަގނުޑް ްއެހެންވީމަ، ްޖެހޭނެކަމަށް. ްއުފުލަން ްއޭނާ މަސްޢޫލިއްޔަތު

ްމާއްދާައީކް ްިމއޮތް ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްޢަމަލުކުރަމުންދާ ްމިހާރު ދެކޭގޮުތގައި

ްމިޑްރާފްޓްް ްއެހެންވީމަ، ްމާއްދާެއއް. ްރަނގަޅު ވަރަށް

ްއަޅުަގނުޑް ްއައުމަީކ ްމިކޮންސެޕްޓް ްހަމަ  875ޤާނޫނުއަސާސީއަްށވެސް

ްމިއިޞްލާުޙް ްއެހެންެވގެން ްކަމެއް. ްމުހިންމު ްވަރަށް ދެކޭގޮުތގައި

ްހުށަހަޅާފައިވަނީ.ްޝުކުިރއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްމެންބަރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްޢިއްޒަްތތެރި ްކޮޅުމަޑުލުގެ ްމެންބަރު. ްިޢއްްްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްއަުރވަން. ްފުރުޞަތު ްޙަސަަނށް ްރަޝީދު  880ތާއީދުކުރަްއާވްްޙުސައިން

ްމެންބަރު.ް

ް

ްއެހުށަހެޅުްއިވްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްޙުސްނުއްސުޢޫދު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެިރ ްއަްއޑުއަތޮުޅގެ

ްްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުނ9ް ްމިބާބުގެ ްއިޞްލާޙަްށ6ްްމާއްދާއަށް ްއެހުށަހެޅުއްވި ް)ހ(ްށް ްމާއްދާގެ ވަނަ

 885ްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.ް

ްެއްެކވުނ9ްރިޔާ ްމެންބަރުްްްސަތުންްވާހަކަދެ ްޢިްއޒަްތތެރި ްއަތޮޅުގެ ްސ. ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ް ްއަރުވަން ްފުރުޞަތު ްޠާޙިރަށް 61ްްއިބްރާހީމް ްއިްޞލާޙު ވަނ6ްްަވަނަ

ްމާއްދާގެް)ށ(ް

ް

ްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ް)6ްޝުކުރިއްޔާ ްމާއްާދގެ ްށްްވަނަ  890ްހ(
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ްހުށަހަޅާފައިވާްްްޠާޙިރުްާވހަކަެދއްކެުވނ9ް ްއަޅުަގނުޑ ްހުށަހަޅާފައި. ްއިޞްލާެޙއް އަޅުަގނުޑވެްސވަނީ

ް ްިތރީގަިއާވގޮތަށ6ްްްއިޞްލާޙަކީ ްއެމާއްދާ ްއުނިކޮށް ް)ށ( ްމާއްާދެގ ވަނަ

ް)ހ(ް ްޖަވާބުާދރީވުން. ްމަޖިލިސް ްަވޒީރުންގެ ްއާދެ، އިޞްލާޙުކުރުން.

ްމެންބަް ްމަޖިލީހުގެ ްހަވާލުކުާރްވަޒީރުްނގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ރުންނާއި

ްމެންބަރަކުް ްކޮްނމެ ްއެއިން ްއަދާކުރުމުަގއި ްވާޖިބުތަްއ  895މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާިއ

ްކޮންެމް ްއެއިން ްއަދި ްެވެ. ްވާންވާނެއެ ްޖަާވބުދާރީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

ްކަންަތއްތަކާިއގުިޅގެްން ްއިޚްިތޞާސްަގއިވާ މެންބަރަކުގެ

ްއާދެ،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްދޭންވާނެއެވެ. ްމަޢުލޫމާތު ްޞައްޙަ އަށް

ްއުނިކުާރް ް)ށ( ްއެާމއްދާގެ ްބުނިން ނޑު ްއަުޅގަ ްކުރީކޮުޅަގއި މިމާއްދާއަށް

ް ްތެރޭގައި ްމިމާއްދާގެ ްމީެގކުރީަގއި ްއެއީ ްމާއްދާެގ6ްްވާހަކަ.  900ަވނަ

ްއާދެ،ް ްގެނަސްފައިވާތީ. ްައޅުަގނޑު ްބައިތައް ްގަިއވާ ް)ށ( ޑްރާފްޓްަގއިވާ

ްމަޖި ްބޭނުންވާްރައްޔިތުންެގ ްއެމަޖިީލހަށް ްހިނދެްއގަިއ ްބޭނުންވެއްޖެ ލީހަށް

ް)ހ(ް ްމިމާއްދާގެ ްދިނުމަކުން ްމެންބަރަކު ްމަޖިީލހުގެ ްވަޒީރުންގެ މަޢުލޫމާތެއް

ްގަިއް ް)ށ( ްއިޞްލާޙުެގ ްމިހުށަހަޅާ ނޑު ްއަުޅގަ ްމިއީ ްނާޅައެވެ. ހުރަހެއް

 905ްއަޅުަގނޑުްމިލިޔަނީ.ްއާދެ،ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް

ްމެންބަރުްްްސަތުންްވާހަްަކަެދއްެކވުނ9ްރިޔާ ްޢިްއޒަތްެތރި ްއަތޮުޅގެ ްވ. ްމެްނބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްމެންބަރު.ް ްތާއީދުކުަރއްވާ ްއަރުވަން. ްފުރުޞަތު ްއިބްރާހީމަށް ްނިޒާރު މޫސާ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްގެ ްގދ. ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަތޮޅުގެ ްދ. މަޢާފްކުރައްވާ.

ްޢަބްދުއްލަތީފް ްއަރުވަން.ްްމެންބަރު ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ  910މުޙަންމަދަށް

ްލަތީފް.هللاްޢަބްދު

ް

ްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްޠާޙިރު ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްއަތޮޅު ްސ. ްރައީސް، ްވަަނ6ްްޢިއްޒަތްތެރި

ްތާއީދުކުްްލަތީފްްާވހަކަެދއްކެވުްނ9هللاްޢަބްދު ްހުށަހެޅުމަށް ްހުށަހެޅުއްވި ްށް ް)ށ( ްއަށާއި ް)ހ( ްރަން.ްމާއްދާގެ

ް915 
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ްމެންބަރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަްަކަެދއްެކވުނ9ް ްޢިއްޒަްތތެރި ްފާދިއްޕޮޅުގެ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްޢަބްދު ްهللا ްއަރުވަން. ްފުރުޞަތު ްައޅުަގނުޑ ްމާއްދާއަްށ6ްްޢަލީއަށް ަވނަ

ްފޮނުވާްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅުމަށް.ް

ް

ްޢިްއަޒތްތެްهللاްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޢަްބދު ްޝުކުރިްއޔާ `ް ްރައީސް. ްނަްނ6ްްރި ްމާއްދާގެ  920ވަނަ

ްއެގޮތަށްް

ްްްއަލީްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްޖަވާބުދާރީވުން. ްމަޖިލިސް ްަވޒީރުންެގ )ހ(6ްްއިޞްލާޙުކުރުން.

ްއަދާކުރުމުަގިއް ްވާޖިބުތަްއ ްަމސްޢޫލިއްޔަތުތަާކއި ްޙަވާުލކުރެވޭ ވަޒީރުންނާިއ

ްޖުމްލަކޮށްް ްމަޖިލިސް ްވަޒީރުންގެ ްމުޅި ްަވޒިރުންނާއި ވަިކވަކި

ްރައްޔިތުްނެގްރަ ް)ށ( ްވާންވާެނއެވެ. ްޖަާވބުދާރީ  925އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ

ްުވޒާރާައާކިއް ްހުންނަ ްަހވާލުވެަފއި ްަވޒީރަކު ްކޮމިޓީއަކަްށ މަޖިލީހުގެ

ްެއެެވ.ް ްިލބިގެންވެ ްއިޚްތިޔާރު ްުސވާލުކުރުމުގެ ްެއވަޒީަރކާއި ގުޭޅގޮތުން

ނޑުމެންވާނެ ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅީ. ްމިއިްޞލާޙު ްިމގޮތަށް ކުރީަގިއްްއަޅުަގނޑު

ްޢާންމުް ްމަޢުލޫމާތުތަކެއް ްނިޒާމަށް ްބަރުލަމާނީ ްނިޒާމާއި ރިޔާސީ

ްމިގޮތަްށް ްޤަޫބލުކޮށް ްރައްޔިތުން ްޢާންމު ްމިޮގތަށް ްދިންއިުރ  930ރައްޔިތުންނަށް

ްހުށަހެޅީ.ް ްއިޞްާލޙު ްއަޅުަގނޑު ްމިގޮތަށް ްއެހެްނވެ ފާސްކޮށްފައިވާތީ

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ްމެންބަރަށްްޝުކުރިއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްމެްނބަރު.ްތާއީދުކުަރއްާވްޢިްއޒަތްތެރި ާޔްޢިްއޒަތްތެރި

ްއަުރވަްނ.ްޢަބްދު ްފުރުޞަތު ްޢިއްޒަތްތެިރްهللاްއަޅުަގނޑު  935ނަސީރު.ްހދ.ްގެ

ްމެންބަރު.ް

ް

ްމެންބަރުްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްޢިްއޒަްތތެރި ްފާދިއްޕޮުޅގެ ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްޢަބްދުްރުްަނސީهللاްޢަބްދު ްތާއީދުކުރަން.ްهللا ނުޑ ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުއްވުމަށް ްއެހުށަހެޅުްއިވ ްއަލީ

 940ްޝުކުރިއްާޔ.ްްްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް
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ްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްއުތުރުބުރީގެ ްމެްނބަރު.ްތިލަދުންމަތީ ޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރި

ްފޮނުވާްއިޞްލާުޙް ްއަްަޙްމަދުްސަމީރު ވަަނ63ްް)ށ(ްށް.ްްގ6ްެމެންބަރު

ްއިޞްލާޙު.

ް

ްރަީއސް.ްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ނުޑ6ްްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި ްއަުޅގަ ްާމއްދާެގް)ށ(ްށް  945ްވަނަ

ްާވހަކަްަެދއްކެުވނ9ް ލަނީ.ްވަޒީރުންގެްމަޖިލިސްްޖަާވބުދާރީވުން.ްހުށަހަޅާްއިޞްލާޙުްމިދަންނަވާްއަްޙމަދުްަސމީރު

ް ްވަްަޒީރަކުމެ ްކޮންމެ ްއެންމެހަިއް)ށ( ްއިޚްތިާޞސްަގިއވާ އެަވޒީރެްއގެ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށް ްމަޢުލޫމާތު ްޞައްޙަ ްގުޭޅގޮތުން ކަންތައްތަާކއި

ްއިްޚތިޞާސްގަިއާވް ްެއަވޒީރެްއގެ ްއަދި ްގެންދާންވާނެއެެވ. ހުށަހަޅަމުން

ްބޭނުންވެއްޖެް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ ްގުޭޅގޮތުން ްކަންތައްތަާކއި  950އެންމެހައި

ްރައީސް،ްްކޮންމެ ްޢިއްޒަްތތެރި ްދޭންވާނެއެވެ. ްއެްެމަޖިލީހަށް މަޢުލޫމާތެއް

ްއިތުުރް ްގެންގޮސް ްމިހުށަހަޅުމުން ްމިހުށަހެޅުންތައް ްހަމަ އަޅުަގނުޑ

ްބަޙުސްެގް ްނިންމާލަނީ ްގޮތުން ްއަވަްސކުރުމުގެ ްަވގުތު ްނުދައްަކއި ވާހަކަެއއް

ްލިބޭނެ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްފުރުޞަތު ްަކަދެއްކުމަށް ްވާހަ ކަމަށްްތެރޭގައި

ްއަޅުަގނޑަްށް ްއުންމީދުކުރަީނ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީމަ،  955އުންމީދުކުރަމުން.

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމެންބަރަކު.ްޝުކުރިްއޔާ ްޢިްއަޒތްތެރި ތާއީދުކޮށްދެްއވާނެކަމަށް

ްރައީސް.ް

ް

ްމެންބަްްރިޔާސަތުންްވާހަްަކަެދއްެކވުނ9ް ްޢިއްޒަްތތެރި ްކޮޅުމަޑުލުގެ ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ރުްޝުކުރިއްޔާ

 960ްރިޔާޟްްރަޝީދު.

ް

ްމެންބަރުްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްޢިއްޒަތްެތރި ްހއ.ގެ ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްސަމީރު ްއިޞްލާޙަްށ6ްްއަޙްމަދު ްއެހުށަހެޅި ްށް ް)ށ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.ް

ް965 
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ްމެންބަރުްޝުކުރިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަތޮުޅގެ ްށ. ްމެްނބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި އްާޔ

ް ްޙުސައިން ްޒާހިރު ްމުޙަންމަދު ްފޮނުވ6ްްާލުބްނާ ްށް ް)ށ( ްާމއްދާގެ ވަނަ

ްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅުމަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް

 6ްް970ޖަވާބުދާރީވުން.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްވަޒީރުްނގެްމަޖިލިސްްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް

ްހުށަހަޅަންޖެހުނީްްލުބްނާްމުަޙންަމދުްޒާހިރުް ްއިޞްލާޙެްއ ނޑު ްއަުޅގަ ްްށ ް)ށ( ްމާއްާދގެ ްވަނަ

ްހިންާގްްްޙުަސއިންްާވހަކަްަެދއްކެވުްނ9 ްަސރުކާރު ްމަޖިލީހަކީ ްަވޒީރުންގެ ްޤަބުލުކުެރޭވގޮތުަގއި އަޅުަގނޑަށް

ްދައުލަ ްއަނެއްބާރު. ްމަޖިލީހަކީ ްރަްއޔިތުންގެ ްހިމެޭންއެއްބާރު. ތުގައި

ްމިދައްކަނީ.ް ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްވާހަކަ ްދެބާރެއްގެ ްތެެރއިން ތިންބާރެއްގެ

ްއަބަދުް ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްސީދާ ްމަޖިލިސް ްަވޒީރުންގެ  975ދައްކާއިުރަގއި

ްޤަބޫލުކުރެޭވގޮތުަގިއް ްއަޅުަގނޑަށް ްވެއްޖެކަަމށްވާނަމަ ްކުރަން ޖަވާބުދާރީ

ްއަނެއްބާ ްއެއްބާރު ްދެބާރު ްގޮަތކަްށްދައުލަތުގެ ްފުުށއަރާ ްއަބަދުހެން ރާިއ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްޤަބޫލުކުރެޭވތީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްދާނެކަމަށް ްކުރަމުން މަސައްކަތް

ނޑުް ވަނަްާމްއދާގެް)ށ(ްްށ6ްްހުށަހަޅާްއިޞްލާޙެއްްމިއިޞްާލޙަކީ.ްއަުޅގަ

 980ހުށަހަޅާްއިޞްލާޙަކީް)ށ(ްކޮންމެްވަޒީރަކުމެްއެމީހެްއގެްއިޚްިތޞާސްަގިއާވް

ްކަންތަ ްމަޢުލޫމާތުްއެންމެހައި ްޞައްަޙ ްގުޭޅގޮތުން އްތަާކިއ

ްައިދް ްގެންދަންވާނެެއވެ. ްހުށަހަޅަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްްްޔާއަްށ

ްުގޅޭގޮތުްން ްކަންތައްަތާކއި ްއެންމެހައި ްއިޚްތިޞާްސގަިއވާ އެަވޒީރެްއގެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށްްުނަވތަްވަޒީރުންގެްމަޖިލީހަށްްބޭނުންވެއްޖެްކޮންމެް

ްދޭ ްމިހާުރްމަޢުލޫމާތެއް ްޤަބޫލުކުާރޮގތުގައި ްއަޅުަގނޑު  985ންވާނެއެވެ.

ްވަޒީރުްން ްގޮތްގޮތަށް ްއެހެނިހެން ްއަދި ްބާބުންނާއި ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ްއެގޮްތގޮްތް ނޑައެޅިަފއި. ްކަ ްއޮތީ ްގޮތް ްޖަވާބުދާރީކުރެޭވ މަޖިލީހަށް

ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށް ްވަޒީރުން ްިއތުރަށް ްއެހެންވީމަ، ނިންމިފައި.

ްމަޖިލީހަށްވެސްްޖަވާބު ްރައްޔިތުްނގެ ްޙާލަތްތަކުަގއި ދާރީވާންޖެހޭ

ްރިޔާސީް ްކަމެއްނޫން ްޤަބޫލުކުރެވޭ ނަޑށް ްއަުޅގަ  990ޖަވާބުދާރީވުމަކީ

ްއަްޮންނަްން ްވަިކވަކިކޮްށ ްވީހާެވސް ްމިދެބާރު ްވީމާ، ނިޒާމެއްަގއި.

ްތިންބާރުް ްބޭނުންަވނީ ްރައްޔިތުންެވސް ްދިވެހި ްބޭނުންވަނީ އަޅުަގނޑުމެން
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ްވާހަަކްްވަިކވަިކކޮށް ްދެާބރެއްެގ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއޮންަނއިރުަގއި އޮންނަން.

ްބާްއވަިއގެްން ްވަިކކޮށްފަިއ ްފުރިހަމައަށް ްެއންމެ ްމިދެބާރު ްވީމާ، މިދައްކަނީ.

ްގެންދަްން ްކުިރއަށް ްއިންތިޒާމްކޮްށގެން ްހަމަޖެހިގެން ްކަންަތއްތައް  995ދައުލަތުގެ

ްއަުޅގަް ްއިޞްލާޙެއް. ްހުށަހަޅާ ްއަޅުަގނޑު ްހީކުރަްންޤަބޫލުކުރާތީ ނޑު

ްތާއީދުކުރައްވާނެކަމަށް.ް ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްމިޢިއްޒަތްތެރި މިއިޞްލާޙަށް

ްޝުކުރިއްާޔ.

ް

ްމެންބަރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަތޮުޅގެ ްށ. ްމެްނބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި  1000ޝުކުރިއްާޔ

ްމޫސާްރަމީޒަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް

ްމެންބަރުްްރީްމިލަދުްނމަޑުލުްއުުތރުބުް ްޢިްއޒަްތތެރި ްއަތޮޅުގެ ްށ. ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްމިބާބުގެްްމެންަބރުްޫމސާްރަީމޒުް ްޒާހިރުްޙުސައިން ްމުޙަންމަދު ް)ށ(ްށ6ްްްލުބްނާ ްމާްއްްދާގެ ްވަނަ

 1005ްދެންމެްހުށަހެޅުއްވިްއިޞްލާޙަްށްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.ްްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްެކވުނ9ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއް ްއަތޮުޅެގ ްށ. ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްުޝކުރިއްާޔ އާދެ،

މެންބަރުްލުބްނާްމުޙަންމަދުްޒާހިރުްޙުސައިން.ްއާދެ،ްނިޒާާމބެހޭްނުކުތާއަށްް

ްމާލޭގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލް.ް

ް1010 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމަނިކުފާނަށްްޢިއްޒަތްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްކަންބޮޑުވުާމއިެއކު ްވަރަށް ްައޅުަގނޑު ްރައީސް، ްތެރި

ްބައެއްްްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްމިދާ ްހުށަހެޅެމުން ްމިހާރު ްިމއަރިްސކުރަނީ. ްނުކުތާއެއް ނިޒާމީ

ްފާސްކުރެއްިވް ްމިމަޖިލީހުން ްއެއީ ްނަޒަރުަގއި ްއަުޅަގނުޑގެ  1015އިޞްލާޙުތައް

ްއުސޫލުތަކުގެތެރޭް ްއަސާސީ ްއިޞްލާޙުތަެކްއްޖުމްލަ ްގެެނވޭނެ ގައި

ްގެންނަވާަފިއް ްމިއިޞްލާޙުތަްއ ްމަނިކުފާނު ްއެހެންވީމަ، ނޫންމިއީކީެއއް.

ނުޑް ްއަްަުޅގަ ްގޮެތްއ ްގެންނެިވ ްހަމައަށް ްފްލޯރއާއި ްގޮތެއް މިހިރަ

ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްހިންގުން ްސަރުކާރު ްބޭނުންވޭ. ސާފުކޮށްލަން
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 1020ަވޒީރުންެގްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންްްވަޒީރުްނގެްމަޖިލީހުގަިއްބަޔާްނކޮށްްދެން

ްކަމަށްް ްލިބެންޖެހޭނެ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްމަޢުލޫމާތު ްކަންކަމުގެ ކުރާ

ްމަޖިލިސްް ްަރއްޔިތުންެގ ްމާއްދާތަކުން ްހުިރ ްލިޔެަފއި ޑްރާފްޓްަގއި

ްޖަވާބުދާރީވުމުަގިއް ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންެގ ްަނގަމުން ހައްތަހާވެސް

ްއި ްމިހިރަ ްމިތަނުގަިއްކުޑަކުާރގޮތަށް ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްމިއީ ޞްލާޙުތައް

ްހުިރް ްއުސޫލުތަކުެގތެރޭގައި ްޖުމްލަ ްާފސްކުރި ްވާހަކަދައްަކއި  1025ޖުމްލަކޮށް

ްކަމަކަްށް ްާމއްދާެއްއގައި ްޑްރާފްޓްގެ ްމުޅި ްއެހެންވީަމ ކަންތައްތަެކއްނޫން.

ްމިހިނގާް ްމިހާރު ްކަމަކީ. ްމިހިނގާ ްމިހާރު ްގެނައުެމއްނޫން އިޞްލާޙެއް

ްވަކިް ްިލޔެިވގެންމިދަނީްކަމަކީ ްއަލުން ްބާބުތައް ްނަމުގައި ްއިޞްލާޙުގެ ވަކި

ްއިޞްލާޙުތަްއް ްހުންނަ ްމިހެން ްއެހެންވީމަ، ްގެއްލޭގޮތަށް. ްމަފުޙޫމް މުޅި

ްއަލުންް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްކޮންގޮތަކަށްތޯ. ްގެންނަވަނީ ްތިޔަ  1030މަނިކުފާނު

ްއެއީް ްމަޖިލީހަކީ ްރައްޔިތުްނގެ ްބަޙުްސކުރަންވީތޯ ްއުސޫުލގައި އަސާސީ

ްަކނޑަައޅުްއވަިއްދައު ްއެހެން ްތަނެއްގެގޮތަށް. ްބާރެއްެނތް ްހިންގުމުގައި ލަތް

ްޑްރާފްޓްް ްެއޮގތަށް ްމިޑްރާފްޓިންގްކޮމިޓީަގއި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ދެއްވީމައި

ްމިހިރީް ްޑްރާފްޓްޮކށްފައި ްމިހެން ްނެިތގެނެއްނޫނޭ ްމީހެއް ްއެނގޭ ކުރަން

ނޑައަޅުްއވާފަ ްކަ ްމިމަޖިލީހުން ްރައީސް. ްވިދާޅުވާްނީވްޢިއްޒަތްތެރި  1035ިއ

ްވަޒީރުންނާިއް ްެއީއ ްތަެނއްނޫނޭ. ްެއއްވެސް ްމަޖިލީހަކީ ރައްޔިތުންގެ

ްއެގޮތަްށވެްސް ްއޮންނަތަނެކޭ. ްފޮއްސަވަން ްފައިންުޕޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްުޝކުރިްއާޔ ނޑުމެންނަށް. ްއަުޅގަ ްއެނގޭނެ ޑްރްފާޓްކުރަން

ްރައީސް.

ްް1040 

ް

ްިތފާހަގަކުރެްއިވްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްދަށުން ްނުކުތާއެްއގެ ްނިޒާާމބެހޭ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްދާއިރުް ްހިސާބަށް ްއަހަމުންދާ ްމިވޯޓަށް ްއޮތީ ްދަންނަވަން މައްސަލަިއގައި

ްނާހަންވީް ްެއއްިޗްއސާއި ްއަހަންވީ ްއެވޯޓަށް ްައއިޑެންޓިަފއިކޮްށ އަޅުަގނޑު

ްވާހަކަ ްގެންދާނެ ްވަިކކުރަމުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ  1045ދަންނަވާލަމުންްްއެްއޗެހި

ްހުށަހެޅުއްވުމަްށް ްހުށަހެޅުއްވުންތައް ްމިހާރު ްގެންދާނަން ްކުިރއަށް އަޅުަގނޑު
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ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްފުރުޞަތުްދެއްވާނެކަމަށް.ްދެންްއެގޮތަށްްއަާސީސް

މިހާރުްއުޞޫލުތަކާއިްކަންަތްއތައްްނިމިފައިްހުރިްކަންތައްަތކާއިްބެހޭގޮތުްން

ްހުށަހެޅުމެއް ްތާއީުދްްތަޢާރަޟުވާ ްހުށަހަޅުއްަވއި ްމެންބަރުން ޢިްއޒަތްތެރި

ްއެްެހިސާބުްން ްއެހުމުަގިއ ްވޯޓަްށ ްއެއަްށ ްނަމަވެްސ ްއޮތް  1050ކުރަްއވާފައި

ްއަތޮުޅެގް ްށ. ްއަނެއްާކވެްސ ްއާދެ، ްވާހަކަ. ްގެންދާނެ ްބަލަމުން އަޅުަގނޑު

ްފޮނުއްވާފަިއާވް ްޙުސައިން ްޒާހިރު ްމުޙަންމަދު ްލުބްނާ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

6ްް ްހުށަހެޅުމުެގްވަނަ ްއިޞްލާުޙ ްފޮނުއްވާަފއިާވ ްށް ް)ނ( މާއްާދގެ

ްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް1055 

ްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްހުށަހަަޅނީ ްއަޅުަގނޑު ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްަވަނ6ްްޝުކުރިއްާޔ

ްއަުޅގަްލުބްނާްމުަޙންަމދުްޒާހިރުް ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިތުުރކުރަން. ްެއއް ް)ނ( ްނުޑްމާއްދާއަށް

ްބަޙުސާިއްްްޙުަސއިންްާވހަކަްަެދއްކެވުްނ9 ްއޮތް ްވާހަކަެދކެވިަފއި ްިމމަޖިލީހުގައި ްއިޞްލާޙުތަކަކީ މިހުށަހަޅާ

ްހުށަހެޅޭް ްޚިލާފަށް ްސިފަތަްަާކއި ްއަސާސީ ްނޫނީ ްހުށަހެޅޭ ޚިލާފަށް

ްއެވާހަަކް ްީވމަ، ްޤަބޫލެއްުނކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަަމކަށް  1060އިޞްލާޙުތަކެއް

ް ްާމއ6ްްދަންނަވާލީ. ްއިޞްލާޙަީކްވަނަ ްހުށަަހޅާ ްއަޅުަގނޑު ްށް ް)ނ( ދާެގ

ް ްއަޅުަގނޑު ްހުށަހަޅަނީ. ްއިުތރުކުރަން ްެއއް ް)ނ( ވަަނ6ްްއަޅުަގނޑު

ްދައުލަތަްަށްް ްއިޙްމާލުން ްއޭނާގެ ްވަޒީރެއް ް)ނ( ްއިތުރުކުރާ މާއްދާއަށް

ްއުުފލަންޖެހޭނެއެވެ.ް ްއޭާނ ްމަސްޢޫލިްއޔަތު ްެއކަުމގެ ްލިބިއްޖެނަމަ ގެއްލުމެްއ

ްމިކަްންޞަރީޙަކޮްށްްމިބަޔާންކޮށްފައި ނޑަްށްޤަބޫލުކުެރވެނީ ްއަުޅގަ  1065ނެތީމައި

ްތާއީދުުކރައްަވއިދެްއވާޯތް ްމިއިޞްލާޙަށް ްވީމާ، ބަޔާންކުރަންޖެހޭނެކަމަށް.

ްމެންބަރުންނަށްްދެންނެވީން.ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަތޮުޅގެ ްށ. ްމެްނބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުްޝުކުރިއްާޔ

 1070ްމޫސާްރަމީޒަށްްއަޅުަގނޑުްފުުރޞަތުްއަރުވަން.ް

ް

ްމެންބަރުްްމިލަދުްނމަޑުލުްއުުތރުުބރީް ްޢިްއޒަްތތެރި ްއަތޮޅުގެ ްށ. ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްވަނަްމާްއްްދާގެް)ނ(ްށ6ްްްލުބްނާްމުޙަންމަދުްޒާހިރުްޙުސައިންްމިބާބުގެްްމެންަބރުްޫމސާްރަީމޒުް
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ނޑުްތާއީުދކުރަން.ްްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްއިތުރުކޮށްްދެންމެްހުށަހެޅުއްވިްއިޞްލާޙަށްްއަުޅގަ

ް1075 

ްެވުނ9ް ްމެންބަރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްކެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަތޮުޅގެ ްތ. ްމެްނބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްރިޔާޟްްރަޝީދުްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1080 

ްލުބްނާްޢިްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަތޮޅުގެ ްށ. ްދެންމެ ްރައީްސ، ްއްޒަތްތެރި

ްއެއިޞްލާުޙގަިއްްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްއިޞްލާޙު. ްއެހުށަހެޅުއްވި ްޙުސައިން ްޒާހިރު މުޙަންމަދު

ް ްމިބާބުގެ ްތިރީގައިިމވާގޮތަްށ6ްްމިބުނަނީ ް)ނ( ްމާއްދާގެ ަވނަ

ްއެް ްއެއްނެތް. ް)ނ( ްޭއަގއި ްމިއަުދްއިޞްލާޙުކުރުން. ްކުރިން ްމީގެ ކަމަކު

ްހުށަހެޅިގެްން ްމިއިޞްލާޙުތަްއ ްމިމަޖިލީހުގައި ްމެންދުރުފަހުގައި  1085ހަވީރު

ްމިއަށްވުރެމާް ްކަންތައްތައް ްހުރި ްފެންނަން ްސާފުކޮްށ ްވަރަށް ދިޔައިރުަގއި

ްެއް ްޖަހައިގެން ްއަނެއްފުށަށް ްއޮތްފުށްނޫން ްނޭޅިޔަްސވެްސ ްއަދި އައިެނއް

ްއެތެރެ ްބެލިޔަސްވެސް ްރިޔާސަތުްންްބޭރުން ްކަންތައްތަްއ ްހުރި އެނޭގގޮތަށް

ްހުންނަް ްފެންނަން ްފާޅުގައި ްމިހެން ްބަދަލުކޮށްލަްއާވފައި ވަިކގޮތަކަްަށް

ނޑަކަްށްހިއެއްނުވޭ.  1090ްއެްއޗިހިްމިހެންްގެނައީމަކަްަރނގަޅުވާނެހެނެއްްއަުޅގަ

ް

ް

ްތިފާހަގަކުރެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްހަމަ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްފާހަގަކުރެްއވުްންއާދެ، ްއވި

ްނިންމާނަން.ް ްގޮތަކަްށ ްއެކަން ްބަލާފައި ްއިތުަރށް ްއަދި އަޅުަގނުޑވެސް

ްލުބްނާް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްނުކުތާއަްށްށ.ްއަތޮޅުގެ  1095އާްާދެ،ްނިޒާމާބެހޭ

ްމުޙަންމަދުްޒާހިރުްޙުސައިން.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްއަުކުރްޢިއްޒަތްތެރި ްއިްޞލާޙުގައި ްބަެއއް ްއެނގޭ ްައޅުަގނޑަށް  1100ްރައީްސ،



 42 

ްހީވަީންްލުބްނާްމުަޙންަމދުްޒާހިރުް ްއަުޅަގނޑަށް ްއެހެންވެގެން ްހުރެދާނެކަމަށް. ްކުށް ްފިލީގެ ްނުވަްަތަ

ްައޑުައއްސަވަްންްްޙުަސއިންްާވހަކަްަެދއްކެވުްނ9 ްވާހަކަެދއްިކއިރުަގއި ްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްފަ ްނީނީމައި ްހުށަހެޅީ ނޑު ްއަުޅގަ ްިއިވވަަޑއިނުގެންފާނެ. ވަަނ6ްްހަރެއްގައި

ްދެންނެވިން.ް ނުޑ ްއަޅުގަ ްމިހެން ްއިުތރުކުރަން. ްއެއް ް)ނ( މާއްދާއަށް

 1105ްޝުކުރިއްާޔ.

ް

ް

ްމޫސާްްްހަކަެދއްެކވުނ9ްރިޔާސަތުންްވާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަތޮޅުގެ ްލ. ްނުކުތާއަށް ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،

ްމަނިކު.ް

ް1110 

ްފަހަރުްްެމންަބރުްމޫސާްމަނިކުްްހައްުދންމަތީ ްގިނަ ްވަރަްށ ްިމއަދު ްއާދެ، ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްލުބްާންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްދެްއކެވި ްއެވާހަކަފުުޅ ްދެންމެ ްއާެދ، ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްމިގޮތަށޭ.ްއެކަަމުކް ްހުށަހަޅަނީ ްތިމަންނަ ްފަހަރަށް ްގިނަ ްވަރަށް ވިދާޅުެވއްޖެ

ްއު ްއަތަްށްއަޅުަގނޑުމެން ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްމިބަލަނީ ްގޮތުން ސޫލެްއގެ

ްމިގޮތަްށް ްމިމަްއސަލަ ްކުީރގަިއވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްލިޔުން. ްއޮންނަ  1115ލިބިފައި

ނަގައިފިން.ްދެންްކުރީަގއިްަބެއއްްބޭބޭފުޅުންނަށްްމިގޮތަށްްިމތަނަށްްލިޔުންް

ްހަމައެކަނިް ްޮއތީ ްޤަބޫލުކުރަްއވާފައި ްަރއީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ފޮނުވީމައި

ްލިޔުމުގަިއްލި ްމިހާރު ްއެހެންނަމަވެސް، ްްެޗއްްް. ްއެއް ްއޮންނަ ޔުމުގައި

ވަިކގޮތަކަށްްލިުޔްއވަިއގެންްެގންނަވާފައިްއަެނއްކާްމިތަނުަގިއްހުށަހެޅުއްވުްން

ްނަހައްދަވާށޭ.ް ްއެބަބަލައިގަނޭ.ްއެހެން ްބަދަލުކުރައްވާ.ްމަނިކުފާުންއޭތި  1120އެބަ

ްެވއްޖިއްޔާ ްއެއްެޗއް ްހުރި ްޚިލާފަށް ްދެންްްޤަވާއިާދއި ްބޭރުކުރާށޭ. ޖެހޭނީ

ްުކޑަިވކަމުަގއިިވޔަްސވެްސް ްކިތަންމެ ްކުަޑވެގެންޭނ.ްވަގުތު ްވަގުތު ވިދާޅުވަނީ

ްމާފްް ްއުޅޭްނޖެހޭނީ. ްމީހުންކަންނޭނގެ ްވަުރގެ ްއިނގޭ )ށ(،)ނ(،)ރ(

ްއެހެންނޫނީް ްެއވަރުކޮށްެލވެންޖެހޭނެ. ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ކުރަްއވާތި

ްގެއް ްަވގުތު ްމަނިކުފާނުްއަޅުަގނޑުމެްނގެވެސް ްވަގުުތ ްފަހު ްއެންމެ  1125ލޭނީ.

ްަމސައްކަްތވެްސް ްކުރެްއވި ްއެބޭފުޅުން ްބޭުރކޮށްލެްއީވމައި ްއެއްެޗއް ހުރިހާ
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ްރަނގަޅަށް.ް ްޖެހޭނެ ްދެނެގަންނަން ް)ހ(،)ށ(،)ނ(،)ރ(،)ބ( ގެއްްްލޭނެ.

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ް1130 

ްނިޒާމާބެހޭްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްދަންަނާވލާނަން. ްއަޅުަގނޑު ްެގްްއާދެ، ްއއ. ނުކުތާއަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްމަޖުދީްއިބްރާހީމް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1135 

ްމެންބަރުްްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްޢިްއޒަތްެތރި ްއަތޮޅުގެ ްށ. ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި

ްްްމަުޖދީްއިްބރާީހމްްމުޙަްނމަދުް ްލުބްނާ ްޙުސައިން ްޒާހިރު ްމާއްދ6ްްާމުޙަންމަދު ްއެއް،ްވަނަ ް)ނ( ްއަްށ

ްްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްއޮތީ ްޑްރާފްްޓގައި ްހުށަހަުޅއްވާަފއި. ްއެބައޮތް ްމާއްާދގ6ްްެމިއިޞްލާޙު ވަނަ

ްއިތުރުކުެރވޭނެޭއ.ްެއހެންވީމާ،ްެއީއް ް)ނ(ްއެއް ްހަމައަށް.ްމާނަައކީ )ށ(ްއާ

ްއެހޭނެ.ްއެހެންނަމަވެްސް ްވޯޓަށްވެސް ްއޮތްަކމެއްނޫން ްމައްސަަލއެއް  1140އެްއވެސް

ްބައެްއްްވަޒީެރއް ްއެބަހުރި ްކަންތައްަތއް ްމިކަހަލަ ްިމގޮތަށް ްަވޒީރަކު، ނުވަތަ

ްވިދާޅުެވއްޖެ.ް ްއަިމއްލަފުޅަށްވެްސ ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްބަލާލަންޖެހޭ. ކަންކަން

ްރަނގަޅުކޮށްް ްކޮމިޓީއިން ްޑްރާފްޓިންގ ްބަލާ ްކަންކަން ްހުރި އެހެން

ްޝުކު ްދެކެން. ނޑު ްއަުޅގަ ްރަނަގޅުކަެމއްކަމަށް ރިއްާޔްއިޞްލާޙުކުރުމަކީ

 1145ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްމެންބަރުންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްތި ްމިހާރު ްދެން ްމިހުށަހެޅުއްވުމުަގއި އާދެ،

ް ްބާބުގެ ްމި ްދެން ްދަންަނވާލާނަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްގެންދެވީމަ 6ްތިހާހިސާބަށް

ްިތރީގަިއާވގޮތަްށް ް)ނ( ްތިރީގަިއާވގޮތަށް، ްެއްއ ް)ނ( ްމާއްދާއަްށ ވަނަ

ްވޯޓަްށް ްާވހަކަ، ްނުގެންދެވޭނެ ްމިހުށަހެޅުމެއް ްއެހެްނވީމާ،  1150އިޞްލާޙުކުރުން.

ްއަތޮުޅެގް ްސ. ްއާދެ، ްގެންދާނަން. ްުކރިއަށް ްދަންނަވަމުން ނޭހޭނެވާހަކަ

ްއަރުވަްން ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްޠާހިރަށް ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްހުށަހަޅައިދެްއވުމަށ66ްް ްހުށަހެުޅްއވުން ްމާއްދާ، ްއިބްރާހީމްްވަނަ ްާއދެ، .
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ް 7ްްޠާހިރު ްމާއްދާ، ްމާލޭެގ7ްވަނަ ްނުކުތާއެއް ްިނޒާމާބެހޭ ްއާދެ، .

 1155ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޝީދު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއިންނަަވއިެގްންމިްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްެޗއަރަގއި ްރައީސް ްއިންނަވައިގެްނ، ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ

ްކަންްްުވނ9ްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެ ްެމންބަރުން ްިޢއްޒަތްތެރި ްބައެއް ްނެރުްއީވމަ ްރޫލިންތަްއ  1160ރައީސް

ްނިޒާމީް ްތަކުާރރުކޮށް ްހަމަ ްިކަޔއިދެްއވުމަށްޓަކައި ްރައީސަށް ްގޮތް ކުރާނެ

ްފާހަގަކޮށްލެވޭ.ް ނޑަށް ްއަޅުގަ ްމެންބަރުން ްބައެއް ްނަންގަވާ ނުކުތާ

ކޮށްދެއްވާށޭ.ްހަމަްއެހެންވީމާ،ްއެހެންްވިޔަްނުދިނުމަށްްރައީސްްމަސައްކަތްް

ްހުންގާނަކަްށވެަވޑަިއގަންނަވަްން ްރައީސްގެ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި އެ

ްއަޅުަގނޑުމެްނެގް ްރައީސެްއ ްއެހެން ްގޮތަކަށް،  1165ބޭނުންފުޅުވާ

ްރައީެސއް.ް ްުކަޑކުޑަ ްއިންނެވި ްއެބަ ްއަދި ްތެރޭަގއިެވސް މެންބަރުންތަކެއްގެ

ް ްގެންޮގސްދެްއވާ. ްމިކަްނ ްނުވާނެގޮަތކަށް ްޢިއްޒަތްތެިރްއެހެން ޝުކުިރއްާޔ

ްރައީސް.
ް

ް1170 

ްމިގެންދަނީްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްދަންަނވަމުން ނޑު ްއަުޅގަ ްމެންބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްހުިރް ްފޮނުއްވާަފއި ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ނޑު ްއަޅުގަ އެހެންނޫންތޯ.

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއަޮތޅުެގ ްސ. ްއާެދ، ްގެްނދާއިރު، ްބަލަމުން އިޞްލާޙުތައް

ްއިޞްލާުޙް ްއަުރވަން ްފުރުޞަތު ްއަޅުަގނޑު ްޠާހިރަށް ްއިބްރާހީމް މެންބަރު

 1175ްހުށަހަޅަން.ްނިޒާމީްނުކުތާއެއްްނާރުވާނަން.ް

ް

ްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްދައުލަުތެގ ްއާެދ، ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްބާުރ3ްްޝުކުރިއްާޔ

ްެތރެްޠާހިރުްވާހަަކދެއްެކވުނ9ް ްއޭެގއިން ްެއއްބާރު.ްވަިކވެފަިއވާއިުރ، ްމަޖިލީހަީކެވސް ްަވޒީރުންގެ އިން

ްލޮބުވެިތް ްރާއްޖޭގެ ްމިދަނީ ްމަސައްކަްތކުރަމުން އަޅުަގނޑުމެން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއަދި ްއިންޞާފާ ްޢަދްލު ްހަމަހަމަގޮތެއްަގއި  1180ރައްޔިތުންނަށް

ްއަިދް ްމެންބަރުންވެސް ްހުރިހާ ްދިނުމަށްޓަކައި. ްޚިދުމަތްތައް ްއެހެނިހެން ދޭ
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ް ްލޮބުވެތި ްއުސޫުލެގްރާއްޖޭގެ ްމިދެންނެވި ްއެދެމުންދަނީ ަރއްޔިތުްނވެސް

ްމުސާރައަީކ،ް ްދެޭވ ްމެންބަރުންނަށް ްަވޒީުރންގެ ްއެހެންކަމުން މަތިން.

ްމުހިންމުކަމެއް.ް ްވަރަށް ްހެދުމަކީ ްމުސާރަެއއްކަުމގައި އެކަީށގެންވާ

ްހާިސލުކުރުމަށްޓަކަިއް ނޑި ނޑުދަ ްލަ ްމިދެންނެިވ  1185އަޅުަގނޑުމެން

ްވިޔަފާރި ްހޯދުންްއެބޭފުޅުންނަށް ްފައިދާތައް ްއެހެނިހެން ްއަދި ކުރުާމ

ްއާދެ،ް ްމަނާޮކށްފައި. ްތެޭރަގއި ްދާއިރާެއއްގެ ްަވކި ްވަނީ އަޅުަގނޑުމެން

ް ްމިހުށަހަޅަނީ، ނޑު ްއަުޅގަ ްއަށް،7ްްއެހެންވީމާ ް)ހ( ްާމއްދާެގ ވަނަ

ްޢިނާޔަތްތަްއް ްއެހެނިހެން ްމުސާރަާއއި ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ވަޒީރުްނގެ

ްމަޖިލީ ްއަިދްރައްޔިތުންްެގ ނޑައަަޅންވާނެއޭ. ްކަ ްޤާނޫނަކުން ްފާސްކުރާ  1190ހުން

ްމެންބަރުންނަށްް ްމަޖިލީހުގެ ްވަޒީރުންގެ ްމަތިން ްއެއްގޮްތވާގޮުތގެ ްޤާނޫނާ އެ

ްގަިއް ް)ހ( ްމިމާއްާދެގ ް)ށ(. ްޭދންވާނެއޭ. ްޢިނާޔަތްތައް މުސާރައާއި

ނޑައެޅުުމގަިއްރާއްޭޖެގް ބަޔާންކުރެވިަފއިާވގޮތަށްްމުސާަރއާިއްޢިނާޔަތްތައްްކަ

ނުޑެގް ްއަޅުގަ ްެއީއ ްއާދެ، ްރިޢާޔަތްކުރަންވާެނއޭ. ްފެންވަރަށް ދިރިއުޅުމުގެ

 1195ްހުށަހެޅުމަކީ.ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ް

ްޢަބްދުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްމެްނބަރު ްމެްނބަރު.ްގދ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްިޢއްޒަތްތެރި هللاްޝުކުރިއްޔާ

ްުދކުރަްއވާްމެންބަރު.ލަޠީފް،ްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުްއަރުވަންްތާއީ

ް

ްއިބްރާހީމްްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްއަތޮޅުގެ ްސ. ްރައީްސ،  1200ްޢިއްޒަތްތެރި

ްޠާހިރުގެްއިޞްލާޙަށްްއަުޅަގނޑުްތާއީދުކުރަން.ްޝުކުިރއްޔާ.ްލަޠީފްްވާހަަކދެއްެކވުނ9ްهللاްޢަބްދު

ް

ްޝުކުިރއްޔާްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްޢިއްޒަތްތެރިްްއާދެ، ްއަތޮޅުެގ ްސ. ްމެންބަރު. ޢިްއޒަތްެތރި

ް ްޠާހިރު ްއިބްރާހީމް ްއިޞްލާޙ8ްްުމެންބަރު ްފޮުނއްވާ ްމާއްދާއަށް ވަނަ

 1205ްހުށަހެޅުމަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.

ް

ްދަންނަވާލިންްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ނުޑ ްއަުޅގަ ްދެންމެވެސް ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ
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ްހާސިލްކުރުމަށްޓަކަިއްްަކދެއްެކވުނ9ްޠާހިރުްވާހަ ނިޑެއއް ނޑުދަ ްލަ ނޑައެިޅގެްނވާ ްކަ އަޅުަގނޑުމެން

ްަމސްޢޫލިއްޔަތުތަްއް ނޑަެއޅިފަިއވާ ްކަ ްމެންބަރުންނާ ްމަޖިލީހުގެ ވަޒީރުްނގެ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްކަންތައްަތކެއް ްވަިކވަކި ްއެބޭފުޅުންަނށް  1210ޙަވާލުކުރުމުަގއި،

ވަަނ8ްްހަކަަތއްްޑްރާފްޓްކުރާްޮކމިޓީގެްކުރުންްމަނާކުރާކަމުގައި.ްއާދެ،ްއެވާ

ް ްއެ ްމިަވނީ. ްހުށަހެޅިފައި ނުޑ8ްްމާއްދާގަިއ ްއަުޅގަ ްމާއްާދައށް ވަނަ

ް ްބަހާފައި ްެއއަށްވުެރ8ްްއަކުރުތަަކކަށް ްއެްއެޗއް ްއެބުނާ ްމާއްދާގައި ަވނަ

ްތައްޔާރުކުީރް ްމިލިއުްނ ްއަޅުަގނޑު ްއެނގޭނެގޮަތަކށް ސާފުގޮތަކަށް

ްއަޅުް ްއާެދ، ްމަޖިލީހުގެްއިޞްލާޙުކުރީ. ްަވޒީުރންގެ ްއިޞްލާޙަީކ،  1215ަގނޑުގެ

ްކޮށްގެންނެްއް ްކަެމްއ ްތެރެއިން ްކަްނތައްތަުކގެ ްއަންނަނިވި މެންބަރަކު

ނުވާނެއޭ.ް)ހ(.ްއެމީހަކާްަޙާވލުކުރެވޭްވުޒާާރއެްއގެްއިތުރުްއެހެންްމަޤާމެއްް

ްބައިވެިރވުން.ް ްޢަމަލީގޮތުްނ ްހިންގުމުަގއި ްވިޔަފާރިެއއް ް)ށ(. އަދާކުރުން.

ް ްމަސައްކަތެްއަގިއް)ނ(. ްފަންނީ ްމަޤްސަދުގައި ްހޯދުމުގެ އާމްދަނީ

ް)ބ(.ް ްހިފުން. ްކުްއޔަށް ްބިންގަނެ ްަދއުލަތުެގްމުދަލާއި  1220ޝާމިލުވުން.ް)ރ(.

ްއަިމއްލަް ްމުޢާމަލާތެްއަގއި ްކުރެވޭ ްއެހެންފަރާތަކާދެމެދު ދައުލަތާއި

ަތްމަސްލަހަތުްބޭއްވުން.ް)ޅ(.ްިތމާއަށްްމަންފާއެއްްލިބޭފަްަދަްޮގތަކަށްްނުވަ

ްމިހަކަށްް ްމަޤްސަުދގަިއ ްހޯދައިދިނުމުގެ ްމަންާފއެްއ ްއެފަދަ ްމީހަކަށް އެހެން

ްނާޖާިއްޒް ްަވޒީފާއެއް ްއަދާކުރާ ްމީހަކު ްނުަވތަ ްމަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ

ްވިޔަފާރިައކަްށް ްބޭނުމަށް ް ްއަމިއްލަ ްތިމާގެ ް)ކ(. ްބޭނުންކުރުން.  1225ގޮތުަގއި

ްއެނޫން ްނުވަތަ ްބިން ްބަންޑާރަ ްމަތިން ްގަތުމަކަށްްްނުވާގޮުތގެ ބިމެއް

ނޑުްވަނީްމީގަްލިޔެފައި.ް މިމާއްދާގެް)ރ(ްހުރަހެއްްނާާޅކަމުގަިއވެސްްއަުޅގަ

ްބަލާއިރު،ް ްޙާލަތަށް ްމާލޭގެ ްއާެދ، ްޤަބޫލުކުާރގޮތުަގއި ްއަުޅަގނޑު އާދެ،

ްގަންނަްން ްޯގއްެޗއް ްބަންޑާރަ ްދިރިުއޅެމުންދާ ްމީހަކު މިސާލަކަށް

ްވިޔަފާިރއަ ްއެއީ ްހިނދެއްަގއި ްމަތިްންބޭނުންވެއްޖެ ްުނވާޮގތެއްގެ  1230ކަށް

ްހަމަޖެހިފައިވާނަމަް ްއެިވއްާކގޮތަކަްށ ްސަުރާކރުން ްނުވަތަ ދައުލަތުން

ްނުބެލެވޭނެ.ް ްކަމުަގިއ ްިވޔަފާރިއެްއ ްކުރާ ްއެބޭފުުޅން ްކޮންމެހެން އެގަތުމަކީ

ްވާންޖެހޭނެކަމަށްވެްސް ްއޮންނަކަމެްއކަމުަގއި ްހުުޅވުފަިއ ްއެބޭފުޅުންނަށް އަދި
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ްއާ ްދެކެން. ްފުރުޞަުތްއަޅުަގނޑު ްރަީއސް، ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ެދ،

 1235ްދެއްވީތީ.

ް

ްޢަބްދުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްމެްނބަރު ްމެްނބަރު.ްގދ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްިޢއްޒަތްތެރި هللاްޝުކުރިއްޔާ

ނޑުްފުރުޞަތުްއަރުވަންްތާއީުދކުރަްއވާްމެންބަރު. ްލަޠީފަށްްއަޅުގަ

ް

ްއިބްރާހީމްްޢިއްޒަތްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަތޮޅު ްސ. ްރައީްސ،  1240ްތެރި

ްޠާހިރުގެްއިޞްލާޙަށްްއަުޅަގނޑުްތާއީދުކުރަން.ްޝުކުިރއްޔާ.ްލަޠީފްްވާހަަކދެއްެކވުނ9ްهللاްޢަބްދު

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްމި ްއަޅުަގނުޑްް)ޅ(އާދެ، ްެއއްކަމަްށ ް)ކ( ްއެއީ ްފަހަތަށް ގެ

ްއިނގޭތޯ ްޢަބްދުބަލައިގަންނާނަން ްއާދެ، .ް ްއަތޮޅުެގްهللا ްޅ. ޢަލީ،

ް ްއަުރވަން، ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަުޅގަ ްމެންބަރު ްމާއްާދެގ8ްްޢިއްޒަތްތެރި  1245ވަނަ

ްވަަންކަރުދާސް.68ްް)ހ(ްއަށްްފޮނުއްވާފަިއވާްއިްޞލާޙުްހުށަހަޅުއްވުމަށްް

ް

ްްهللاފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޢަްބދު ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ް)ހ(8ްް` ްމާއްދާގެ ްވަނަ

ްްލީްވާހަކަދެއްެކވުނ9ްޢަ ްހުށަހަޅަްނ. ްއަޅުަގނޑު ްއިޞްލާޙުުކރުމަށް )ހ(.ްް-8އަންނަނިވިގޮތަށް

ްމަޤާމެއް ްއެހެން ްަދއުލަތުެގ ްވަޒީރަކު ްލިބޭފަަދް، އެްއވެސް ްފަިއދާއެއް  1250އަދި

ްވިޔަފާިރެއްއް ްއަިދ ްނުވާެނެއވެ. ްފުރައިގެެނއް ްމަޤާމެްއ އެނޫންވެސް

ް ްބައިވެިރވެ ްޢަމަލީގޮތުން ްފަންނީްހިންގުމުގައި ްހޯދުމަށް އާމްދަނީެއއް

ްއެްއެވްސް ްއެހެން ްލިބޭފަދަ ްއާމްދާނީެއއް ްޝާމިލުެވ، މަސައްކަތްތަެކއްަގއި

ްއަދާކޮށްގެެންއް ްވަޒީާފއެއް ްފަރާތެްއގެ ްެއްއވެސް ްއެހެން މަސައްކަތެްއކޮށް،

ްހިފައިގެެންއް ްކުްއޔަށް ްނުވަތަ ްގަނެ ްބިން ްމުދަލާިއ ްަދއުލަތުގެ  1255ނުވާނެއޭ.

ްަދއު ްއަދި ްކުރެވޭްނުވާނެއޭ. ްދެމެދު ްފަރާތަކާ ްއެްއވެސް ްއެހެން ލަތާއި

ްމަޞްލަޙަތެްއް ްއެްއވެްސ ްމާލީ ްވަޒީެރއްެގ ްއެްއވެސް މުޢާމަލާތެއްގައި

ްހުށަހެޅީ،ް ނޑު ްއަުޅގަ ްމިއިޞްލާޙު ްނުވާެނއޭ. ބާއްަވއިގެެނއް

ްމަޤާމެއް ްެއހެން ްސަރުކާުރގެ ްވަޒީަރކު ްއެްއެވސް ް،ޑްރާފްޓްކޮށްފަިއވާގޮތުން

ނުޑްބަދަލުކޮށްލީ،ްެއއްވެސްްަވީޒރަކުްދައުލަތުެގްްއޮތްތަންްހަމައެކަނި  1260އަުޅގަ
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ްއެްއޗެްއކަމަށްވާތީ.ް ްދެ ްއެއީ ްދައުލަތާ ްސަރުކާރާއި ްއެއީ ްމަޤާމެއް. އެހެން

ްަވޒީާފ،ް ްސަރުކާރުގެ ްމީގައި ްހަމައެކަނި ްޖަހައިފިކަމަށްވަނީނަމަ، ސަރުކާރު

ް ްއެމީހާ،ްެއަވޒީަރކަށް ްޖެހުމުން ްީމަގއި ްދައުލަތް ދައުލަުތގެްއެހެންނަމަވެސް

ްއަޅުަގނުޑް ްމިއިޞްލާުޙ ްނުކުރެވޭނެތީއޭ ްއަަދއެްއ ްވަޒީފާެއއް އެްއވެސް

 1265ްމިގޮތަށްްގެނައީ.ްުޝކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްޢަބްދުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްގެްهللا ްހދ. ނަޞީރު،

ްުރވަން.ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްއަުޅަގނޑުްފުރުޞަތުްއަ

ް

ްޢަބްދުްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްައތޮޅު ްޅ. ްރައީސް،  1270ްޢަލީ،ްهللاްޢިއްޒަތްތެރި

ްއެހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެުޅއްވުމަށްްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.ްޝުުކރިއްޔާ.ްަނޞީރުްވާހަކަެދއްކެުވނ9ްهللاްޢަބްދު

ްޢިއްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްމެންބަރުްޝުކުރިއްާޔ ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަތޮުޅގެ ްތ. ްމެްނބަރު. ޒަތްތެރި

ް ްއަރުވަން، ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްޝަރީފް، ްމާއްދާހ8ްްެމުޙަންމަދު ވަނަ

ްވަނަްކަރުދާސް.69ްް)ހ(ްއަށްްފޮނުއްވާފަިއވާްއިްޞލާޙު،ް

ް1275 

ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްައޅުަގނޑު ްއިޞްލާޙެްއ8ްްއާދެ، ްއަްށ ް)ހ( ްމާއްދާގެ ްަވނަ

ނޑުްުހށަހަޅާފައިވާްއިޞްލާޙަީކ،ްަވީޒރަކުްކޮށްގެންްްރީފްްވާހަަކދެއްެކވުނ9ްޝަ ހުށަހަޅާފައިވާނެ.ްއަުޅގަ

ް ްއާދެ، ްކަންތައްތައް. ްަވޒީރަުކ8ްްނުވާނެ ްެއްއވެސް ް)ހ(. ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްމަޤާމެއް ްއެހެން ްއެނޫންވެްސް، ސަރުކާރުގެ ްލިބޭފަދަ ްފައިދާެއއް އަދި

ްުނާވނެއެ ްފުރައިގެނެއް ްހިންގުމުގަިއްމަޤާމެއް ްިވޔަފާރިެއްއ ްއަދި  1280ވެ.

ްފަންނީްމަސައްކަތްތަެކްއގަިއް ްހޯދުމަށް ްއާމްދަނީއެއް ްބައިވެރިވެ ޢަމަލީގޮތުން

ްމަސައްކަެތއްކޮށް،ް ްއެއްވެސް ްއެހެން ްލިޭބފަދަ ްއާމްދާނީއެއް ޝާމިލުވެ،

ްނުވާނެއެެވ.ް ްއަދާކޮްށގެނެްއ ްވަޒީފާެއއް ްފަރާތެއްެގ ްއެްއވެސް އެހެން

ްމުދަ ްނުވާނެއެވެ.ްދައުލަތުގެ ްހިފައިގެނެްއ ްކުއްޔަށް ްނުވަތަ ްގަނެ ްބިން ލާއި

ްމުޢާމަލާތެއްގަިއް ްކުރެވޭ ްދެމެދު ްފަރާތަކާ ްެއްއެވސް ްދައުލަތާިއްއެހެން  1285އަދި

ްބާއްވަިއގެެނއްް ްމަޞްލަޙަތެްއ ްއެްއވެސް ްމާީލ ްަވޒީރެްއގެ އެްއވެސް

ްނުވަތަް ްިތމާގެ ްއޭާނގެ ްމުޢާމަލާތެއްގައި ްއެފަދަ ްއަދި ނުވާނެެއވެ.
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ްފައިދާއަށްޓަަކިއްގާތް ްއެފަރާތްތަުކގެ ްނުވަތަ ްމަސްލަޙަތަށްޓަަކއި، މީހެއްގެ

ްމެދުވެރިއަކަްށް ްމީހެްއ ްއެފަދަ ްަފއިދާއަށްޓަަކއި ްއެމިނިސްޓަރެްއގެ ނުވަތަ

ްޚިލާފަށްް ްަޤވާއިދުަތކާިއ، ްުއޞޫލުތަކާއި ްހަމަޖެހިފައިވާ  1290ހަދާ،

ްއަޅު ްއިޞްާލޙު. ްހުށަހަޅާ ްއަޅުަގނޑު ްމި ަގނުޑްޢަމަލުކޮށްގެންނުވާނެއޭ.

ްޤަބޫލުކުރަންްކޮންމެވެސްްޢިއްަޒތްތެރިްމެންބަރަކުްތާއީދުކޮށްދެއްވާނެކަމަށް.ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްތާއީދުކުރައްާވ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަްތތެރި ްއަތޮޅުގެ ްދ. ްމުޙަންމަދު، ްޢަބްދުލަޠީފް  1295މެންބަރު،

ނުޑްވަަޑއިގެ ންްނެތް.ްއެހެންވީމާ،ްއެހެންްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަަކށްްއަުޅގަ

ްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ްތ.ްއަތޮުޅގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިާޔޟްްރަޝީދު.

ް

ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްތ.8ްްޝުކުރިއްޔާ ްއަށް ް)ހ( ްމާއްދާގެ ްވަނަ

ްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ނުޑްއަތޮޅުގެ ްއަޅުގަ ްއިޞްލާޙަށް ްހުށަހެޅުއްވި ްމެންބަރު  1300ޢިްއޒަތްތެރި

ްތާއީދުކުރަން.ް

ް

ްޢަބްދުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްެތރި ްުޝކުރިްއޔާ ްއަތޮޅުެގްهللاްއާދެ، ްޅ. ޢަލީ،

ް ްމެންބަރު ްިއޞްލާުޙ8ްްޢިއްޒަތްތެރި ްފޮނުއްވި ްއަށް ް)ހ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

 1305ްއަުރވަން.ްހުށަހެޅުއްވުމަށްްފުރުޞަތު

ް

ްްهللاފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޢަްބދު ްއަުޅަގނޑު ްަރީއސް. ް)ހ(ްގ8ްްެޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި ްާމްއދާގެ ްވަނަ

ްއަކުރުަތްއްްޢަލީްވާހަކަދެއްެކވުނ9ް ްއެާމްއދާގެ ްއިތުރުކޮށް ްއަކުރެއް ްިމވާގޮތަްށ ްތިރީގައި ތިރިއަށް

ް ްއޮތުް-8ތަރުތީބުކުރުން. ްއެެހން ްގައި ް)ހ( ްމިމާއްދާގެ މަކުންް)ށ(.

 1310ވަޒީަރކުްއޭާނގެްމިލްުކގަިއވާްމުދަލުން،ްވިޔަފާރިްހިންގުންަކމަށްްނުވާގޮތަްށް

ްއިތުުރް ނޑު ްއަުޅގަ ްޝުކުރިްއޔާ ްނާޅައޭ. ްހުރަހެއް މުޢާމަލާތުކުރުމަކަށް

ްވާހަކަެއއްްދަްއކާކަށްްނެތިން.ް

ް
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ްތާއީދުކުރައްވާްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމެންބަރު،ްްޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްެތރި

 1315ްނަޞީރު،ްހދ.ްގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ްهللاްޢަބްދު

ް

ްމެންބަރުްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްޢިްއޒަްތތެރި ްފާދިއްޕޮުޅގެ ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްޢަބްދުްަނޞީރުްވާހަކަެދއްކެުވނ9ްهللاްޢަބްދު ްހުهللا ްއެހުށަހެޅުްއިވ ްތާއީދުކުރަން.ްޢަލީ، ްައޅުަގނުޑ ށަހެޅުއްވުމަށް

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް1320 

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަތޮުޅގެ ްތ. ްމެްނބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ް ްރަޝީދު ްއިޞްލާުޙ8ްްރިޔާޟް ްފޮނުއްވާ ްއަށް ް)ނ( ްމާއްދާގެ ވަަނ

ް.71ބަރުްހުށަހެޅުއްވުމަށްްފުރުޞަތުްއަުރވަން.ްކަރުދާސްްނަން

ް

ނޑުްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް  1325ްވަނަްމާްއދާގެް)ނ(ްއަްށ8ްްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަުޅގަ

ް)ނ(.ްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްމިހުަށހަޅަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްމިހުށަހަޅަނީ، ނޑު ްއަުޅގަ އިތުރުކުރަން

ްނުފޫޒްް ްބާރާއި ްމަޤާމުގެ ްލިބިފައިވާ ްއޭނާައށް ްަވޒީރަކު ްއެްއވެސް

ްނުސީދާް ްސީާދގޮތުންނާއި ްރައްޔިތަކަށް ްިދވެހި ްއެްއވެސް ބޭނުންކޮށްގެން

ްފަރާތަކާއެުކް ްއެއްވެްސ ްމުޢާމަލާތެއް ްިލބިދާނެ ްެގއްލުމެއް ގޮތުަގިއވިއަސް

ްމިގޮތަށްް ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިްއަޒތްތެރި  1330ހިންގައިގެންުނވާނެއޭ.

ްވަޒީރުން ްތަންތަނުގައިްބަެއއް ކޮށްފައިްހުިރްްމިހުށަމިއަޅަނީ،ްފާއިތުވެްިދޔަ

ބައެއްްކަންތައްތަކުންްަބއެްއ،ްއެތައްްަބއިވަރުްަބެއއްގެްދިިރުއޅުންްއެބަހުރިް

ްމީގެް ްއެބަހުރި. ްނިކަމެތިވެފައި ނޑަށްޖެހި ްބަ ްމީހުން ްބަެއއް ގެއްލިފަިއ.

ްމިއާ ްހަމަ ްބޭނުމެއްނޫން. ްދާކަށް ނޑު ްއަޅުގަ އެކުަގިއްތަފްޞީލަކަށް

ނުޑްްއަޅުަގނުޑްމިހުށަހަޅާއިރުަގއިްމިއަށް  1335ވަރަްށގިނަްިއޞްލާޙުތަކެއްްއަުޅގަ

ނޑުްއިްޞލާޙުތައްްނެިގް ނުޑްނަގައިފިން.ްއަުޅގަ ހުށަހެޅިން.ްއެކަމަކުްއަުޅގަ

ްމިާޤނޫނުއަސާސީެގް ްޤަބޫލުކުާރގޮތުން ްއަުޅަގނޑު ްސަބަަބކީ، ނޑު މައިގަ

ްމަދުވާނެ.ްއެީއް ްވަރަށް ްރާއްޖޭގައި ްމީހުން ްކުާރނެ ްވަޒީރުކަން ްދެން ދަށުން

ްއަ ްމިީއްއެމީހުންނަށް ްކަންތަްއތަކަކީ ްމިކުރިމަތިކުރާ ޅުަގނޑުމެްނ

 1340އެމީހުންނަށްްކެތްްކުރެވޭނެްކަންތައްތަކެްއވެސްްނޫންްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް.ް
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ނޑުް ްއަުޅގަ ްިމެވސް ނުޑްނެގީ.ްދެން ްއެްއޗެްެިހްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،ްއެގިނަ

ްއެޢިއްޒަތްެތިރް ްނަމަވެްސ ްގަީޑގައި ްސައި ްނޫނީ ްގަޑީ ްއިންޓޯލް ފަހުން

ްމީިތްވަޒީރު ނޑު ްއަުޅގަ ްނަގަންޖެހިއްޖިއްޔާ ްވާހަކަަދއްކާލާފަިއ ންނާ

ނޑުްކުރާްޝަރުޠެއްްއެބައޮްތ،ްއެަވޒީރުންނަށް.ް ނަގާފާނަން.ްއެކަމަކުްއަުޅގަ

ްވަަޑއިގަންަނާވް ްދަށުން ްާޤނޫނުއަސާސީެގ ްމިާއ  1345މުސްތަޤްބަލުގައި

ްބޭފުޅުންނަށްް ްތިއްބެިވ ްމިހާރު ްއެބޭފުޅުން ވަޒީރުންނަށް

ްމިކަންްނުވިކަމުަގިއވި ްބޭފުޅުންނަށްެވސް ްތިބި ްއަްނނަން ނަމަވެސް

ްހަނދާންކޮށްދީް ްމިކަން ްއެބޭފުޅުންނަށް ްގެނެސްދީ ްހަނދާނަށް އެބޭފުޅުންގެ

ްއެމީހުންް ްދެްއވާއިުރަގއި، ްވަޒީުރކަން ްގޮުތގައި ްއިލްތިމާސެްއގެ ްމި އަދި

ްހަނދާނަށްް ްމިަކން ްނަމަވެސް ްބާއްވަން ްލިޔެަފއި ްެއއްެޗްއގައި  1350ސޮއިކުރާ

ްމިއީ.ްގެންނަން ްމައްސަލައެއް ްމުހިންމު ްވަރަށް ްޙަޤީޤަުތގައި ްމިއީ ވާނެ.

ްއެބަހުރި.ް ްހިނގާަފއި ްކަންތައްތައް ްވަރަށްބޮޑެތި ްސަބަބުން މިކަމުގެ

ްއެަބހުރި،ްވަޒީރުްން ްހެދިފައި ްކުންފުނިތައް ްއެބަުހރި ްާރއްޖޭަގއި ޚާއްޞަކޮށް

ްޙައް ްރަްއޔިުތންގެ ްޙިއްާޞވާގޮތަށް، ްއެމީހުންނަްށ ޤުަތއްްނުސީދާގޮތުަގއި

ްއެބަހުރި.ް ްކޮްށފައި ްއެެހންކަންތައްވެްސްއެމީހުން ްއެނޫން  1355ގެއްޭލގޮތަށް.ްއަދި

ްމިއިޞްލާޙުް ްއެނޭގ ްައޅުަގނޑަށް ްމުސްތަޤްަބލުގަިއ، ްިމއީ އެހެންވީމާ،

ފާސްނުވިއަްސވެސްްއެޢިްއޒަްތތެރިްވަޒީރުންްއެކަްންދެންްނުކުރަްއވާނެކަން.ް

ްޕޭރެންސީކޮށް ްޓްރާންސް ްމާ ްެއއަްށވުރެ ްޖަވާބުދާރީެވގެންްްއެއީ މާބޮޑަށް

ްގެންދާނީ.ްއެހެންވީާމ،ް ްއަދާކުރަމުން ްވަޒީރުްންަވޒީރުކަން މުސްތަޤްބަލުގައި

ްއަތޮުޅް ްރ. ްައޅުަގނާޑިއ ްިމހުށަހެޅީވެސް ްމިއިޞްލާޙު  1360އަޅުަގނުޑ

ްމަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުގައި.ް ްވަރަށްބޮޑަށް ްވަޙީދާ ްޢަލީ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްވަރަ ްދެމީހުން ްޚާއްޞަކޮްށްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއީ ްފިކުރުބޮޑުވާކަެމއް ށްބޮޑަށް

ްރ.ް ނޑު ްައޅުގަ ްއެހެްނވީމާ، ްކޮށްފާނެތީވެ. ްކަންަތއް ްމިކަހަލަ ވަޒީރުން

އަތޮޅުްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރަްށްދަންނަވަންްމިއަށްްާތއީދުކޮްށދެއްވާށޭ.ްދެްން

ްބަދަލެއްް ްިއތުރު ްމިއަށް ްވާހަކަދަްއކާލާފައި ްފަހުން ްއަދި  1365އަޅުަގނޑަށް

 ންވެއްެޖއްޔާްގެންނާނީ.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ގެންނަ
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ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްިޢއްޒަތްެތރި ްއަތޮޅުގެ ްރ. ްމެްނބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްޢަލީްވަޙީދަށްްއަޅުަގނޑުްފުުރޞަތުްއަރުވަން.ް

ް

 1370ްއެއިޞްލާޙަށްްތާއީދު.ްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް

ްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުނ9ްްޢަލީ

ް

ްއުތުރުބުރީެގްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްހުވަދުއަތޮޅު ްމެްނބަރު. ޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރި

ް ްޙަލީމް، ްއަދުނާން ްފޮނުއްވާފަިއާވ8ްްމެންބަރު ްއަށް ް)ނ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

 1375ްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅުއްވުމަށްްފުުރޞަތުްއަރުވަން.ް

ް

ްްުތރުުބރީްމެްނބަރުްހުވަުދއަޮތޅުްއު ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ ްމާއްދާ،8ްްއާދެ، ްވަނަ

ވަޒީަރކުްކޮްށގެންްނުވާނޭްކަންތައްތައް،ްމިމާއްދާއަށްްއަކުެރްއްއިތުރުކުރަްންްއަދުާނންްޙަލީމްްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް

(.ްވަަންމާއްދާް)ނ8ްބޭނުންވަނީ.ްއަޅުަގނޑުްހުށަހަޅާފައިވާްިއޞްލާޙަކީ،ް

ްމަޖިލީހުެގް ްރައްޔިތުްނގެ ްއެމަޤާމުަގއިހުރެ ްމެންބަރަކު ްމަޖިލީހުގެ  1380ވަޒީރުްނގެ

ްނުވާނެއޭ ްކުރިމަތިލައިގެން ްެއްް.މެންބަރުކަމަށް ްހަމައެާއއެުކ، އަދި

ްތާީއުދް ްރައްޔިުތންގެ ްއައުމަށް ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުންގެ މަޤާމުގައިހުރެ

ްކޮްށގެންނު ްމަސައްކަތެްއ ްެއްއވެސް ްގޮތުން ނުޑްހޯދުމުގެ ްއަުޅގަ ވާނެޭއ.

ްވަޒީުރް ްޢިއްަޒތްތެރި ްޔަޤީންކުރަނީ ްވަރަށްބޮޑަށް ްއަދި އުންމީދުކުރަނީ

ްދިވެހިް ްވެގެްނދާނީ ްެއކަން ްތާއީދުކޮށްދެއްވާނެކަމަށް. ްމިއަށް  1385ބޭފުޅަކު

ްކަމަކަށް.ް ްަފާވލެވޭ ްރަްނއަކުރުން ްކުަލަގދަގޮތެްއގައި ްވަރަށް ތާރީޚުގަިއވެސް

ްގޮްއަދި ްމިސާލެއްގެ ްއެކަން ނޑަށްްދުނިޔެ ްއަޅުގަ ްބަލައިގަންނާނެ. ުތަގއި

ްހި ްތާއީުދުކރައްވާ ްމިއަށް ްވަރަށްްޤަބޫލުކުރެވޭ ްމިތާ ްބޭފުޅުން ތްޕުުޅވާ

ްކޮންމެވެްސް ްމިފުރުަޞތު ްހީކުރަނީ ނޑު ްައޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް ގިނަވާނެ.

ްއާް ްހޯއްދަވާނެކަމަށް. ްހުށަހަޅަންްވަޒީަރކު ނޑު ްއަޅުގަ ްމިފަދަގޮތަކަށް  1390ދެ،

ްދިވެހިރާ ްކުރިމަތިްމިޖެހުނީ، ްޕްރެކްޓިސްުކރާން ްއަޅުަގނޑުމެން އްޖޭގައި

ްނިޒާމެްއެގް ްރިޔާީސ ްފުރިހަމަ ްނިޒާމަކަށް. ްރިޔާސީ ްފުރިހަމަ މިލަނީ،

ްމިރޭ ްވާހަްަކަ ްވަޒީަރކަްށްެވސް ްދެެކވޭ. ްއެބަ ްމިތާ ވަރަްށިގނައިން

ްަކމަކާބެހޭގޮތުން،ް ްަދއުލަތުގެ ްއައިސް ްކުރިމައްޗަށް ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ
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ްޖަވާުބްރައްޔިތުން ްސުވާލެއްޮކށްގެން ްޚިދުމަތަކާބެހޭގޮތުން ްދެމުންދާ  1395ނަށް

ްވާަހަކް ްއޭނާ ްފުރިހަމަވެގެންޮގސް. ްނިޒާމު ްރިާޔސީ ްނެތް ލިބޭނެގޮތެްއވެސް

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްހަމައެކަނި ްމިޖެހެނީ އަރިހުަގިއްްގެްދައްކަން

ްއަޅު ްދެން ްއާދެ، ްަޤބޫލުކުރެވިފަިއ،ްގަްއެކަނިކަމަްށވަނީ. ނޑުމެންނަށް

ްއާދިވި ްމިތިބީ، ްްސްނިފައި ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެންމެންެގްމިހާރު ރާއްޭޖެގ

ްްއުމުރު ްަދށުން ްއަޅުަގނޑުމެްނ35ްްމިޤާނޫނުއަސާސީގެ ްބަދަލުވެ  1400އަހަރަށް

ްއެްނމެންނަކީވެްސް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނިމި ްމައްސަލަަތއް އެންމެންގެ

ްސާފުތާހިރު ްވާނެކަމަށްގޮތެއްަގއި ްބަޔަކަްށ ްފަށަިއގަންނަ ްއަލުން .ްމުޅިްނ

ނޑުމެްނނަށްްއެބަފެނޭް އެކަހަލަްވިސްނުންތަެކއްްހުރިްއިޞްލާޙުތަކެއްްއަުޅގަ

ްއެހެންް ްމިކަން ްއާެދ، ްއެބަފެނޭ. ްަޚބަރުތައް ްއެކަހަލަ ނޫސްތަކުންވެސް

ްަވޑައިުނގެންނެޭވް ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްަވޒީރުންނަީކ  1405އޮތްކަމަށްިވޔަސް

ގެްތެޭރގަިއްއަޅުަގނޑުމެްންއަދިްފުރިހަމަްރިޔާސީްިނޒާމެއްްްބޭފުޅުންނަށްވުމާ

ަކމުގައިްހުރެގެްންމަސައްކަތްކުރަންްކުރިމަތިލާިއރު،ްއެްއގޮތަކަްށވެސްްވަޒީރުް

ްމަޖިލީހަށްްްރައްޔިތުންގެް ްަރއްޔިތުްނގެ ްަވޒީރުން ްއަދި ްކުރިމަތިލާ މަޖިލީހަށް

ްމިކަމުެގް ނޑުމެންނަކީ ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްމަސަްއކަތްކޮްށގެންނުވާނެ. އައުމަށްޓަކާ

ްވަޒީރަކުނޫްންތަޖުރިބާކޮށް ްއަިދ ްއެނގުނު ނޑަށް ްއަޅުގަ ްބައެއް. ްތިބި  1410ފައި

ްއެހެންް ްފެންަވރުދަށް ްވަޒީރުންނަްށވުރެ ްކުރިމަިތީވ އަޅުަގނޑުމެންނާ

ްަވޒީރެްއެގް ްެއާވގޮަތކީ ްބޭފުޅުން. ްފެންވަްަރުެގ ްަވޒީރުންެގ ނަމަވެސް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްކުރިމަތިވީ ްކަމަކު ްމިކަހަލަ ްއަޅުަގނޑުމެންާނ އަނބިކަމަނާ

ތޮޅުްހުވަދުއަތޮޅުްއުތުރުބުީރަގއިްވަރަށްެވސްްނުފޫޒުގަދަްއިނގޭތޯ.ްނޭނގެްއަ

ްކޮންެމް ްއާޢިލާތައް ްއެމުވަްއޒަފުންގެ ްމުވަްއޒަފުން ްހުރިހާ ްވާގޮތެއް  1415ދެން

ްއޭަނެގް ްދެމިހުރުމަށްޓަކާ ްވަޒީާފގައި ްއެމުަވއްޒަެފއްގެ މުވަްއޒަްަފަކުޖެހޭ

ް 20ްްއާޢިލާގެ ްވޯޓު ްއ20ްެށް ްމައިތިރިކުރަން. ްއެއްެވްސްމީހުން ހެންވީމަ،

ްވަޒީރުްން ްކުރިމަތިެލއްީވމަ ްވަޒީރުން ްޯނވެ ްމިނިވަންކަމެއް މީހަކަށް

މަސައްކަތްްކުަރއްވަންްެފއްޓެީވމަްދަޢުލަތުގެްބަޖެޓުގެްތެރެިއންްމަސައްކަްތް

ްއަޅުަގނުޑް ްއެހެްނވީމަ، ްާކމިޔާބުވެގެންދަނީ. ްއެކަން  1420ކުރެިވގެންގޮސް

ްައޅުގަނ ްކުީރގައި ްތެޭރގަިއްޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި ްނިޒާމެއްގެ ްސަޓަނި ޑުމެން
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ްއަޅުަގނޑުމެްން ްނިޒާމަކަށް ްފުރިހަމަ ްކަމަކު ްިވއެްއ ްމިހެން އުޅުނުއިރު

ްވަރަްށް ނޑުމެން ްނޯންނާނެ.ްއަުޅގަ ްމަްއސަލައެއް ްއެްއވެސް ްމިކަހަލަ ދާއިރު

ްމިގެނަިއް ްައޅުަގނުޑމެން ްދަޢުލަތުގެ ްދިވެިހ ސާފުގޮތެްއގަިއ

ްތަ ްައއި ްހަމައަށް ްޅަދަރިންނަށްްއަޅުަގނޑުމެންނާ ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ  1425ރިކަ

ްޢުމުރުވެްސް ްއަުޅަގނޑުމެްނގެ ްަމސައްކަތްކުރަީނ ްމިއަދު ވާސިލްކުރުމަށްޓަާކ

އަހަރުންްމަތީެގ35ްްއަހަރަށްްބަދަލުކޮްށގެން.ްމިހާރުްދެންްނުހުންނާނ35ްްެ

ްމީހަުކް ްއެްއވެސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިރާއްެޖއަކު. ްމީހަކު އެްެްއވެސް

ްއަދާކޮ ްހިންގާފައެއްނެްތްވަޒީާފއެްއވެސް ްމުޢާމަލާތެއްވެސް ށްފަެއްއނެތް

ްމިއިޞްލާޙަށްް ްއަޅުަގނުޑ ްައކަސް ްކޮންމެ ްއާދެ، ްމިތިބީ. ްއާމީހުން  1430މުޅިން

ްހިތްވެޭއް ްއަޑުއަހާ ްހާދަހާ ްބޭނުން ްދަންނަވާލަން ްހަމަ ްެއއްފަހަރު އަދިވެސް

ްތާީއދުް ްއެއްޭބފުޅެއްގެ ްކޮންމެެވސް ްއަޑު ްތާއީދުކޮށްދެްއވާނެ ްމިއަށް ްވަޒީަރކު

ްމިއާް ްފަހުން ްއަދި ްވަިކވެލާނަން ްިމވަގުތު ްއުންމީދުަގއި ލިބޭނެކަމުގެ

ްބެހޭގޮތުންްއިތުރަށްްވާހަކަަދއްަކން.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް1435 

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްމުލަކަތޮޅުެގ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަްތތެރި ްުޝކުރިްއޔާ އާދެ،

ްށްްފުރުޞަތުްއަރުވަންްތާއީުދކުރަްއވާްމެންބަރު.ްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަފީޤަ

ް

ްއެހުށަހެޅުްއިވްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްޢަދުނާން ްނުކުރެްއވިއަްސ ްާތީއދު ްބޭފުޅަކު ްވަޒީުރ ްއާދެ،

ނޑުްާތއީުދކުރަންްއިނގޭތޯ.ްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ9  1440ްހުށަހެޅުމަށްްއަޅުގަ

ް

ްޢިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްިމހުށަހެޅުއްވިިއުރްނޫން ްކަރުދާހުގައި ްމެންބަރު އްޒަތްތެރި

ތާއީދުކުރަްއވާފައިްއޮތީމަްެއގޮަތށްްމިގެންދެވެނީ.ްއެހެްނވީމަ،ްއަދިްަވޒީރަުކް

ްއެނގިަވަޑއިނުގަންނަވާެން ްމެންބަރަށް ްޢިްއަޒތްތެރި ްކަެމއް ތާއީދުނުކުރަްއވާ

ްޙުސައި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮޅުމަޑުުލެގ ްއާދެ، ްރަޝީދުްކަންނޭނގެ.  1445ން

ް ްއަރުވަން ްފުރުޞަތު ްހުށަހެޅުމަށް ްއިްޞލާޙު ްފޮނުއްވާފަިއވާ 73ްޙަސަން

ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްފަހުން ްއެަކރުދާސް ްމިހާރު ްކަރުދާސް. ވަނަ

ްކަރުދާހުގަިއް ްއޮްތ ްފޮނުއްވާަފއި ްއޭރު ްއޮންނާނީ ފޮނުވާލާފައި



 55 

ްޓައިޕްކު ްއޮތީމަ ްކުެށއް ްއޭގެ ްއެކަްންސޮއިކުަރއްވާަފއެްއވެސްނެތް. ުރމުގައި

ްއޮންނާނެް ްލިބިވަަޑއިގެންަފއި ްކަރުދާސް ްރަނަގޅު  1450އިޞްލާޙުކޮށްލަްއވާފައި

ްކަމަށްްހީކުރަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަންްހުށަހެޅުމަށް.

ް

ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްމާއްދާއަކީ ްމިހުށަހަޅާ ްައޅުަގނުޑ ްއާެދ، ްމާއްާދެގ8ްް`. ވަނަ

ްފަހަތަށްް

ްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުނ9ް ްމިއީ ްއިތުރުކުރުން. ްހުށަހަޅ8ްްާއާމާއްދާެއއް ްމާއްދާއަށް  1455ވަނަ

ް ްމިއީ ްމާއްދާއެއް.8ްްއިޞްލާޙެއްނޫން. ްއިތުރުުކރާ ްފަހަތަށް ްމާއްދާގެ ަވނަ

އާދެ،ްއަޅުަގނުޑގެްއިޞްލާޙުްދަންނަވާލާނަން.ްވަޒީރުްނގެްަމއްޗަށްްޖިނާޢީް

ް ްޙާލަތުގަިއ، ްއުފެލޭ ްއެކަހެރިކުރުްނ.ްދަޢުވާ ްމަސްޢޫލިްއޔަތުން ަވޒީރުކަމުގެ

ްދުރުކުރުން.ް ްއޮީތ ްލިެޔވިފައި ްލިޔުނުއިރުގަިއވެސް ްފަހުން މިއިޞްލާޙު

ްފަހަރަށްް ްދެވަނަ ްމިއިޞްލާޙު ްއެކެހެރިކުރުން. ްއޮންނަްނވާނީ  1460ޙަޤީޤަްަތުގައި

ްއޮތްގޮތުްނ.ް ްބޭނުންކުރެވިފައި ްމިބަސް ްމިކަހަލަ ްސަބަބަކީވެސް ލިޔަންޖެހުނު

އަޅުަގނޑުްދަންަނވާނަން.ް)ހ(ްވަޒީެރްއގެްމަްއޗަށްްޖިނާއީްކުށެްއެގް،ްއާދެ

ްތުހުމަތުކުރެވިފަިއާވް ްއަދި ްބަލައިގެންފިނަމަ، ްއެދަޢުާވކޯޓުްނ ްއުފުލި، ދަޢުވާ

ް ްމަްއޗަށް ްއެަވޒީރެްއގެ ްކުްށސާބިތުެވއްޖެނަމަ ްގިަނ2ްްކަމަކީ، އަަހރަށްވުރެ

ްކަމެ ްިއްއވިދާނެ ްޙުކުމެއް ްޖަލަށްލުމުގެ  1465ްއކަމުގަިއވާނަަމ،ްދުވަހަށް

ނަޑއެޅުމަްށް ްނިާޔކަ ްމައްސަލަބަލައި ްއުފުިލފައިވާ ްމައްޗަށް އެަވޒީރެްއގެ

ްަހާވލުކުރެވިފަިއާވް ްެއވަޒިަރކާއި ްގޮތުން، ފުރުޞަތުދިނުމުގެ

ްވަޒީރެްއެގް ް)ށ( ްއެކަހެރިކުރަންވާނެެއވެ. ްގޮުތން ްަވގުތީ މަސްޢޫލިއްޔަތުން،

ްއުފުލި،ްއެ ްދަޢުވާ ްކުށެއްގެ ްޖިނާއީ ްބަލައިގެންފިނަމަ،ްމައްޗަށް ދަޢުވާޯކޓުން

 1470އަދިްތުޙުމަތުކުރެވިފަިއާވކަމަކީ،ްކުށްސާބިތުެވއްޖެނަމަްއެަވޒީެރއްގެްަމއްޗަްށް

ް ްމުއްދަތަކަށ2ްްްގިނަެވގެން ްކުުރ ްއެއަްށވުރެ ްނުވަތަ ްދުވަުހގެ އަހަރު

ްއެަވޒީރެްއެގް ްކަުމގަިއވާނަމަ، ްއިްއވިދާނެކަމެއް ްޙުކުމެއް ޖަލަށްލުމުގެ

ްއުފުލި ނަޑއެޅުމަށްްމައްޗަށް ްކަ ްނިާޔ ްމައްސަލަބަލައި ފައިާވ

ްހަވާލުކުެރވިފަިއާވް ްއެަވޒީރަާކ ްގޮުތން ފުރުޞަތުދިނުމުގެ

ްނުވަތަް ްެއކަހެރިކުާރނެކަން ްއެވަޒީރަކު ްވަގުީތޮގތުން  1475މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކުން
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ްއަޅުަގނުޑް ްއާދެ، ްމަޖިލީހުންނެވެ. ްރަްއޔިތުންގެ ނޑަައޅާނީ ްކަ ނޫންކަން

ްމިހުށަހެޅު ނޑުމެންްދަންނަވާލާނަން ްއަޅުގަ ްސަބަބު. ްހުށަހަޅަންޖެހުނު ން

ްަމސައްކަތްކުރަީން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވަކިކުރަން. ްތިންބާރު މިމަސައްކަތްކުރަނީ

ޢަދުލުއިންސާފުްމިރާއްޖޭގަިއްޤާއިމްކުރަން.ްމިކަމަށްްމަަސްއކަތްކުރާއިުރަގއިް

ްަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްގޮތުަގއި ްއެއްބާުރގެ ްމިފެންނަނީ  1480ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްހިމެޭން ްއެކެިބނެޓުގައި ްކެބިނެެޓއް. ްޢައްޔަންކުރާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި

ްޚާއްޞަކޮްށް ްއެބޭފުޅުންނަީކ ްގޮތަކުން ްޢަމަލުކުރަްއވާ ްބޭފުޅުްނ ވަޒީރު

ރިޔާސީްނިޒާުމގަިއްކެބިނެޓްްމެންބަރުންނަކީްއަދިްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާައީކް

ްއަތްޕުޅުް ްއެބޭުފޅުންގެ ްބާރުތަކެއް ްގިނަ ްބޭފުޅުން.ްއަދިްވަރަށް ްއޮންނާނެ ގައި

ްއެބޭފުޅުްން ްަޝއްުކކުރޭ ްއެބަ ްބޭފުޅުން ްބައެއް ްތެރެްެއިން  1485އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއަިދް ްކަމާމެދުވެސް. ްޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭނެ ްމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ

ްބެލެވޭ.ް ްަކމަށް ްޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ ްކޮމިޓީައކަށް ޖަވާބުދާރީވާއިުރވެސް

ް ްައޅުަގނޑަށް ްހުށަހެޅީްމިޙާލަތުގައި ްމިމަފްޙޫމް ްައޅުަގނޑު ޤަޫބލުކުރެވެނީ

ްހައިސިްއޔަުތް ްމަޤާމުެގ ްއެބޭފުޅުްނގެ ްޤާއިމްކުރުމަށްޓަކާ ޢަދުލުއިންސާފް

ްކުށެއްެގް ްިޖނާޢީ ްެއއީ ްކަމަށް. ްބޭނުންކުރެިވެގންނުވާނެ  1490ހުރަސްއެޅުމަށް

ްކޯުޓަގިއް ްއުފުލޭއިުރގައި ްއުފުލެނީ. ްޯކޓުގައި ްމައްަޗއް ްއޭނަގެ ދަޢުވާ

ްހުށަހެޅުއްިވްމިތިއްބަވަ ްއެބައްލަާވ ްއެބޭފުޅުން ްޤާޟީން ްމުސްތަޤިއްލު ނީ

ްއެކަށީގެްނާވް ްއެދަޢުާވއަީކ ްދަޢުވާެއއްކަން. ްކޮންކަހަލަ ދަޢުވާއަކީ

ްކަމަށްް ްބަލަިއަގންނާނެ ްއެޤާޟީ ްދަޢުވާައކަށްވާނަ ްފަދަ ބަލައިގަންނަ

 1495ށްްއަޅުަގނޑުމެންްމިބަލަނީްތާކުްނތާކުނުޖެހޭްގަާވއިދުްބަލައިުނަގންނާނެްކަމަ

ްމަސައްކަތްކުަރީން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްސަބަބަކީ ްމިޤަބޫލުކުރަނީ. އަޅުަގނޑު

ްުމސްތަޤިއްލުކޮްށް ްދާއިރާ ްޤާއިމްކުރުމުގެ ްޢަދުލުއިންސާފު އެދާއިރާ

ްަވޒީރުންެގް ްޙާލަތުގައި ްމިފަދަ ްކަމުން ްއެހެން ްކުރިއެރުވުމަށް. ހަރުދަނާކޮށް

ް ްއަދި ްބަލައިގެންަފއި ްދަޢުާވ ްހުށަހެޅިފައިާވ ްނަޒަުރަގިއްމައްޗަްއ ޤާީޟގެ

ްެވއްޖެނަމަް ްމަްއަޗއް ްއޭަނގެ ްސާބިތު ްެއކުށް ްަނޒަރުަގއި ނިޑޔާރުގެ  1500އެފަ

ްމަޤާމުެގް ްަވޒީރު ްވަގުތީގޮތުން ްނަމަ ްައންނާނެ ްއޭަނއަށް ްޙުކުމެއް ދެއަހަރު

ްއިސްތިޢުފާދޭންް ްމަޤާމުން ްއޭނަ ްއެކަހެރިުކރަން މަސްޢޫލިއްޔަތުން
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ްދުރުކުރަނީކީވެސް ްގޮތުންްމަޖުބޫރުކުރަނީކީވެސްނޫން ްަވުގތީ ނޫން.

ްޢަދުލުއިންސާފްް ްބޭނުމަކީ ްމީގެ ްއެކަހެިރުކރަނީ. މަސްޢޫލިއްޔަތުން

ްަވޑަިއަގންނަވަންޖެހޭނީް ްވަޒީރު ްއޭރުން ްފުރުޞަތުދިނުން.  1505ޤާއިމްކުރުމަށް

ްނުހިންގޭެން ްބާެރއް ްއޭނަގެ ްނޯންނާނެ ްނުފޫޒެއް ްއޭނަގެ ްޝަރީޢަތަށް ހަމަ

ްނުނެރުއް ްޢަމުރެއް ްއިްނވަިއގެން ްދެއަހަުރްއޮފީހުގައި ްއެއީ ްދެން ވޭނެ.

ްމަުދް ްއެއަށްވުރެ ްނޫނީ ްދެއަހަރު ްދެން ްނަމަ. ްއަންނަ ްޙުކުމެއް ދުވަހުގެ

ްކޯޓަްށް ްއެގޮތަށް ްޙާލަތުގައި ްމިދެންނެވި ްއެވަީޒރަކު ްނަމަ ްއަންނަ ޙުކުމެއް

ްމަޖިލީހުން.ް ްރައްޔިތުްނެގ ނަޑއަޅާނީ ްކަ ްނޫންކަން  1510ހާޒިރުކުރުވާެނކަން

ްހުށަހެޅު ްމިމަފްޙޫމް ްޙަޤީޤަތުގަިއވެްސްއަޅުަގނޑު ްބޭނުމަކީ މުގެ

ްރައްޔިތުންނަށްް ްހެދިގެންދާއިރުަގިއ ްއާޤާނޫނުައސާސީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ްޙަީޤޤަތުގަިއވެްސް ްވެރިންނަކީ ްޤާއިމްކުުރން. ޢަދުލުއިންސާފް

ްއެީއް ްހެދުން. ްބަޔަކަްށ ްނުތިބޭ ްމަތީގައި ްޤާނޫނަށްވުރެ މިނިސްޓަރުންނަކީ

ްދުވަ ްބޭުނންވާ ްދެކެން ްަވޒީރަުކްއަޅުަގނޑުމެން ްުކށެއް ްޖިނާޢީ  1515ހެއް.

ްޤާިއމްކުރެވޭނެކަްން ްޢަދުލުއިންސާފް ްމައްޗައް ްއޭނަގެ ްކޮށްފިނަމަ ނަމަވެސް

ްދަންނަވަްން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ، ްކަށަވަުރކުރުން. ްއެކަން މިރާއްޖެއަށް

ްޤައުމުތަކުަގިއް ްބައެއް ްލިބުނު ްމިނިވަންކަން ްފަހުން ްފަދަ އީސްޓިމޯރު

ްޤާ ްއެމީހުންގެ ްލަދުވެތިކަމެއްެނިތްމިމަފްޙޫމް ްެއއްވެްސ ނޫނުއަސާސީަގއިވަނީ

ްރާއްޖޭަގިއް ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ، ްހިމަނާފައި.  1520ހުށަހަޅާފައި

ްބަޔަކުް ްތިބި ްނުކުމެ ްބަނދެގެން ްކަމަރު ްޤާއިމްކުރުމަށް ޢަދުލުއިންސާފް

މިފަދަްމަފްޙޫމެއްްޤާނޫނުއަސާސީގައިްިލޔުމަކީްަވޒީރުްބޭފުުޅންގެްޢިއްޒަތަްށް

ްއަޅުަގނޑުމެްނެގްއަރަިއގަ ްދެޭކގޮތުަގއި ނޑު ްއަުޅގަ ްދެްއކުމަީކ ތުންކަމަށް

ްއެކަށީގެްނާވް ްމައްަޗްއ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްކަމެއްޫނން. ްއެކަީށގެންވާ މައްޗައް

ްޢަދުލުއިންސާފްް ްބެލުމެއްނެތި ްލޮލަކަށް ްކަނދުރާއަކަށް  1525ކަމަކީ

ްއެހެންވީމަ، ްދިނުން. ްހަދާ ްމިރާއްޖޭަގިއ މިރާއްޖޭގަިއްްޤާއިމްކުރެވޭެނގޮތް

ްއޮތުމަްށް ްަވިކވެފައި ްރަނގަޅަށް ްތިންބާރު ްޤާއިމްކުރުމަށާއި ޢަދުލުއިންސާފް

ް ްމާތް ްހުށަހެޅީ. ްއިޞްލާޙު ްައޅުަގނޑު ްގޮތުން هللاްބާރުއެޅުމުގެ

ްމަސައްކަުތގަިއް ްމިކުރާ ްއަުޅަގނޑުމެން އިރާދުކުރެްއިވއްޔާ
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ްއަޅުަގނ ްރާއްޖޭަގއި ްއަދި ްދެއްވާނެ. ްތަޢުފީޤް  1530ޑުމެްންއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްޤާއިމްކުރެވިަފިއް ްރައްޔިތުންނަށް ްޢަދުލުއިންސާފް ްގޮތަށް މިމަސައްކަތްކުރާ

ްއޮންނަްސަރުކާރެއްްދަޢުލަތެއް...

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް

ް1535 

ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުިރއްޔާ.ްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް
ްަކދެއްެކވުނ9ްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަ

ް

ްމެންބަރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްޢިްއޒަްތތެރި ްއައްުޑއަތޮުޅގެ ްެމންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ތާއީދުކުރަްއވާ

 1540ްމުޙަންމަދުްއަސްލަމަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.

ް

ްތ.އަތޮްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް ްއިތުރުކުރުމަްށ ްމާއްދާއެއް ްމިބާބަށް ްމަޖިލިސް ްޅުެގްވަޒީރުްނގެ

ްއިޞްލާޙަށްްްްއަސްލަމްްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްއެހުށަހެޅުއްިވ ްރަޝީދު ްޙުސައިން ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.

ް1545 

ނުޑްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްއަޅުގަ ްހިސާބުން ްމިހާ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުރިްއޔާ އާދެ،

ްހުސްވަގުުތކޮ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަުރވަން. ާވއިުރ22.30ްްޅެްއ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްދަންނަވަމުން ްއެދި ްވަޑަިއގެންދެްއވުން ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްހުސްވަގުުތކޮޅުްއަުރަވއިފިން.

ް1550 

ްް]ށ22.30ްްނ22.00ްްްއިންޓަވަލްް[

ް

ްދެއްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްއިށީނދެވަަޑިއެގން ނޑިކޮޅުތަުކަގއި ްގޮ ްމެންބަރުން ވުންްޢިއްޒަތްތެރި

ް ްމިހާރު ްދެއްވައިިފ.62ްްއެދެން. ްވަދެވަޑަިއގެން މެންބަރުން

ްޖަލްސާަގިއް ްމެންދުރުފަހުގެ ްމިއަދު ނޑު ްައޅުގަ ްއާެދ،  1555)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(.

ްޑްރާފްޓިންގް ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެފަދައިްނ ްމެންބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްދެ ްފުރުޞަތު ްމެންބަރުންނަށް ްމަސައްކަްތކުރުމަށް ްގެންދިޔައީ.ްކޮމިޓީގެ މުން
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ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްތިއްބެވި 75ްއޭރު ްުއޅުނީމަ.80ްް، ްަކއިީރގައި އާއި

ްއަރުވަން.ް ްއެފުރުަޞތު ްއުޅުނީ ްއަޅުަގނޑު ްމިރޭވެސް ްފަހުން އެކަމަުކ،

ް ްޢާންމުގޮތެްއގައި ނޑަކަށް ްގާތްގަ  70ް1560އެހެންނަމަވެސް،ްމެންބަރުންެގްއަދަދު

ްޑްރާފްޓި ްތިއްެބވީ. ްމެންބަރުން ްވަރަކަށް ްކޮމިީޓެގ ވަރަކަްށ18ްްްނގ

ް ްއެ ްއެހެންވީމަ، ްތިއްބެވީ. މެންބަރުނ18ްްްމެންބަރުން

ްނޭރުވުނީ.ް ްއެފުރުަޞތު ްއަޅުަގނޑަށް ްކޯރަމްެގއްލޭތީ ނުކުމެވަަޑއިގެންިފއްޔާ

ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންނަމަވެސް، ދެން

ްކޮ ްޑްރާފްިޓންގ ްހީކުރަން ްއަޅުަގނޑު  1565މިޓީެގްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެކަމަށް

ނޑަްށް ްއަޅުގަ ްމިހެންކަމާއެކުަގިއ ްދެން ްއެބަޖެހޭ. ްގެންދަން މަސައްކަްތވެސް

ްހުރިް ްހުށަހަޅުއްވަން ްމިހާރު ްދެން ްކުެރވުީނ. ްކަންތައް އެގޮތަށް

ްއަޅުަގނޑަްށް ްމިހާރު ްދެން ްއެފުރުޞަތު ްބަލާއިރު އިޞްލާޙުތަކަށް

ނ ްގާްތގަ ްމިހާރުވެްސ ްނުފެނޭ. ނަޑްަކަށް ްއަުޅގަ ަޑކަށްްއެރުވޭނެކަަމކަށެއް

ްއޮތީމ70ްްަ ްމިކަން ްމިހެްނ ްނުވޭ. ްހަމައެއް ްމެންބަރުންވެްސްއަދި  1570ވަރަކަށް

ްހުށަހަޅުއްވަްން ނުޑ ްއަޅުގަ ްދެން ްަދންނަވާލަމުން ްވާހަކަ ްނުކުެރވުނު އެކަން

ްފުރުޞަުތް ްމެންބަރަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްފޮނުްއވާފައިާވ ްިއޞްލާޙު އޮތް

ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުުތރުބުރީގެ ްމާޅޮސްަމޑުލު ްއިބްރާހީމްްއަރުވަން. މެންަބރު

ް.74ޝަހީދުްޒަކީއަށް.ްއެއީްކަރުާދސްްނަންބަރުް

ް1575 

ްޤާނޫނުއަސާސީގެްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްމިފުރުޞަތުގައި ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްްއިްބރާހީމްްަޝީޙދުްޒަކީް ްބާބުގެ ްަމޖިލީހާބެހޭ ްަވޒީރުންގެ ްމާއްދާއަްށ9ްްޑްރާފްޓްަގއި ްވަަނ

އިތުކޮށްލަންޖެހޭނެކަމަށްްއަޅުަގނޑަށްްފެންނަްޖުމްލަްދަންނަވާލާނަން.ްއާދެ،ްްއްެކވުނ9ްވާހަކަދެް

ް ްދަންނަާވލާނީ ނޑު ްއަޅުގަ 9ްްފުރަތަމަ ްގޮތް. ްއޮތް ްމާއްދާ ވަަނ9ްްވަނަ

ްވަިކކުރަންް ްމަޤާމުްނ ްަވޒީރަކު ްމިއޮންނަީނ  1580މާއްދާގަިއ

ްބަޔާން ްއެކަްނ ްެފނިއްޖެހިނދެއްގައި ކޮށްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

އެަވޒީރަކަށްްަރއީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާްފޮނުާވްލިޔުމަކުންްވަޒީރުްނގެްމަޖިލީހުެގް

ްއިތުރުކޮށްާލް ްއާެދ، ްވަކިކުެރވިދާނެއޭ. ްމަާޤމުން ްމެންބަރަކުވެސް ކޮންމެ

ްވަޒީަރކާމެުދް ްނާިއބު ްނުވަތަ ްމިނިސްޓަރަކާ ްސްޭޓޓް ްުނވަތަ ްވަޒީރަކާ ބަޔަކީ
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ްއިތުާބރުނެތްކަމު ްމަޖިލީހުގެ ްތިންދުވަހުގެްރައްޔިތުންގެ ްވޯޓެއްްފާސްކުާރތާ  1585ގެ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށް ްއިސްތިޢުފާ ްމަޤާމުގެ ްއެމީހަުކގެ ތެރޭގައި

ްހުށަހަޅަންޖެހޭނެއޭ.ްޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްމިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްިއނގޭތޯ. ްއެބައަރާ ްކުޑަޮއޅުމެއް ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ްމެންބަރުްސާފުކޮށްލަދެއްވު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރު ްއެދެން.  1590ން

ް ްމިއޮީތ ްވިދާޅުވެފަިއ9ްްހުށަހަޅުއްވާދެްއވާފައި ްމިހެން ްމާއްދާ، ވަނަ

ްމިހުށަހަޅާފައިްއޮތީ.ް

ް

ްނުރަސްމީްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްހަނދާންވާގޮުތގަިއ ނޑު ްައޅުގަ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްބައްދަލުވުމުްއިްބރާހީމްްަޝީޙދުްޒަކީ ްމަޤްޞަދަީކ ނޑު ްމައިގަ ްއަޅުަގނުޑެގ  1595ްވަނ9ްްަަގއި

ްްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްއެ ްއިބާރާތ9ްްްމާއްދާއެއްނޫން. ްމި ްއިޞްލާޙު. ްމާއްދާއަށް ަވނަ

ްރައްޔިތުންެގް ްވަޒީރަކާމެދު ްމިއޮންނަނީ ްމި ްއެނގޭނެ. ބައްލަވާެލއްވީަމވެސް

މުިޅްންްމަޖިލީހުންްއިތުބާރުނެތްކަމުގެްވޯޓެއްްފާްސކުރާތާްތިންދުވަސް.ްއެއީ

9ްވަނަްމާއްާދގަިއްބުނާްެއްއޗާއިްމުޅިންްތަފާތުްމާނަެއއް.ްއެހެންވީމަ،9ްް

ްވަކިކުަރްން ްމަޤާމުން ްވަޒީރަކު ްމިބުނަނީ ްމާއްދާަގއި  1600ވަނަ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްވާހަކަ. ްއޮތް ްފެނިއްޖެހިނދެއްަގއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

ް ްއެހެންީވމަ، ްވާހަކަ. ްިއތުރުކޮށްލާ ްއެތަނަށް ނުރަސްީމްމިދަްަންނަވަނީ

ްމިް ްދެން ްއޮންނާނެ. ްބުެނވިފައި ްއެގޮތަށް ނުޑ ްއަުޅގަ ބައްދަލުވުމުަގއި

ްލިޔެލިޔުންތައްްައިއއިރުްމިއޮްނނަނީްކުޑަކުޑަްގޮތަކަށްްވެފައި.

ް1605 

ްތިވިދާޅުވަނީްީމގެްކުރިއަށްތޯްިމބައިްއިތުރުކުރަްނވީްނޫނީްފަހަތަށްތޯ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް

ް

ްފަހަތަށް،ްފަހަތަށް.ްރީްެމންަބރުްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބު
ްއިްބރާހީމްްަޝހީދުްޒަކީް

 1610ްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް

ްވަނަްމާއްދާްއޮތްްގޮތަށް...9ްމިހާރުްމިްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް

ް
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ްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްމިދަންނަވާލީ. ްއެހެންެވެގން ްދެންމެ ްެއއްކޮްށ9ްްއަޅުަގނުޑ ްމާއްދާ ްވަނަ

ްކިޔާލާފައިްއޭގެްއިތުރުކޮށްލާްޖުމްލަްއިނގޭތޯ.ްްަޝހީދުްޒަކީްްއިްބރާހީމް
 1615ްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް

ް

އަޅުަގނުޑްމިެއއްްސާފުކޮށްލާަނންްއިނގޭތޯ.ްސާފުކޮށްލާފަިއްއެބަްބަލާލަން.ްްްރިްިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް

ްލުބްނާް ްެމންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްށ.އަތޮުޅގެ ްނުކުާތއެްއ ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،

ްދުްޒާހިރުްޙުސައިން.ްމުޙަންމަ

ް1620 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްދަންނަވަންްމިލަދުްނމަޑުލުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްއަދަބުވެިރކަމާެއކު ްވަރަށް ްއަުޅަގނޑު ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްބޭނުންވަނީ،ްއެފުރުޞަތުްއެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްދެއްަވިއފިކަމަށްވަންޏާްްލުބްނާްމުަޙންަމދުްޒާހިރުްޙުަސއިންް

ްމިތަނުންްްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްމިހާރު ްވަނީ ްރައީސް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއިޞްލާޙު  1625އަޅުަގނުޑގެ

ްގެންނަާވް ްއިްޞލާޙު ްއެ ްއަނބުރާ ްމިތަނަށް ްއެހެްނވީމަ، އެއްލާލަްއވާަފއި.

ްއެއަށްްވޯޓަށްެވސްްައއްސަވާެދއްވުމަށް.ްޝުކުިރއްޔާ.

ް

ް

ްބައްދަްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްނުރަސްމީ ްމިީއ ްާވހަކަދެކެވިފަިއްއާދެ، ްއެްއގޮތްކުެރވުމަށް  1630ލުމުގައި

ްއެބަޖެހޭް ްބަާލލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްހިނގާދިޔަގޮތް ްއެކަން ްެއއްެޗކަށްވަންޏާ އޮތް

ްއެހެންނަމަވެސް،ްތިޔަް ްކުރިން.ްދެން ްނިންމާލުމުގެ ނޑު ްއަުޅގަ ވަިކގޮތަކަށް

ްގެންދިަޔް ްއަނބުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެ ްހުށަހެޅުއްިވ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއޮްތްއިޞްލާ ްވާހަކަެދްެވިފައި ްބައްދަލުވުމުަގއި ްނުރަްސމީ ްެއގޮތަށް ޙަކީ

ްއެބަހުރިކަމަްށް ްތަފާތެއް ްބޮުޑ ްވަރަށް ްމިއާއި ްެއއާ ްުނވާތީެވ  1635އިޞްލާޙަކަށް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްތާއީދުކުރައްާވ ްހުށަހެޅުމަށް ްމި ްދެން ދަންނަވާލަންޖެހޭ.

ްހުވަދުއަ ްއެބަޖެހޭ. ްއަރުވަން ްފުުރޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ތޮުޅްމެންބަރަށް

ްލަޠީފަށް.هللاްދެކުނުބުރީގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެްނބަރުްޢަބްދު

ް

ްއިބްރާހީމްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްމެންބަރު ްއުތުރުބުރީ ްމާޮޅސްމަޑުލު ްރައީސް،  1640ްޢިއްޒަތްތެރި
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ްތާއީދުކުރަން.ްލަޠީފްްވާހަަކދެއްެކވުނ9ްهللاްޢަބްދު ނުޑ ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުމަށް ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްޒަކީ ްޝަހީދު

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ްް ްޢިއްޒަތްެތރި ްތ.އަތޮުޅގެ ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ޝުކުރިއްާޔ.

 1645ްޙަސަންްއަފީފް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙަަސންް ްބާބުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްވަނ33ްްައާދެ،

ްިއތުބާރުނެތްކަމަށްްްަކދެއްެކވުނ9ްއަފީފްްވާހަ ްވަޒީރެްއގެ ްމަޖިލީހުން ްަރއްޔިތުްނެގ ް)ރ(.  1650މާއްދާގެ

ްދެންް ްއެހެންވީމާ، ްވަކިވީއޭ. ްމަޤާމުން ްޭއނާގެ ްއެވަޒީރަކު ފާސްކޮށްފިނަމަ

ްއެއްުދަވސްވިޔަސް ްއަދި ްތިންދުވަްސވިްިޔަސް ްނުފެނޭ ދެްންްއަޅުަގނަޑކަށް

ްނީ ްދެން ްއިސްތިޢުފާދޭކަށް ްގޮތެއް. ްއެހިސާބުންްންނާނެ ްބުީނމަ ަވކިީވއޭ

ްތިއީް ްނުފެނޭ ނޑަްަކަްށ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ، ްނިމިފައި. ްއެަމއްސަލަ އެއޮތީ

 1655ްހުށަހެޅިދާނެްއިޞްލާޙެއްކަމަށް.ް

ް

ް

ްއިބްރާހީމްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ްް ްމެްނބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްރ.އަތޮޅުގެ ްނުކުތާެއއް އާދެ،ްނިޒާމާބެހޭ

ްޝަހީދުްޒަކީ.

ް1660 

ްނުކުތާ()ނިޒާމާބެހޭް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްތ.އަތޮުޅެގ ްހީވަނީ ނޑަށް ްައުޅގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްިނޒާމީްްއިްބރާހީމްްަޝހީދުްޒަކީް ްވާހަަކއެދަްއކަވަނީ ްދަްއކަވަްނވީ ްބަޙުސެްއަގއި ްއަފީފް ްމެންބަރު

ްއަޅުަގނޑަށްްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްނަްނގަްަަވއިގެްނ. ްއިޞްލާޙަްށްްނުކުތާއެއް  1665މިއޮީތ

ްއޮތްް ްދެން ްހީަވނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްދެން ްއެހެންވީަމ، ތާއީދުލިބިފައި.

ްރައީސް.ް ްިޢއްޒަްތތެރި ްގެންދަވަންވާނީ ްކުރިއަްށ މަރުޙަލާގައިހެން

ްޝުކުރިއްާޔ.
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ް

ް1670 

ްދަންނަވާލިްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްައޅުަގނޑު ްމިއާދެ، ްކުރީގަިއެވސް ްއެހެންނޫންތޯ އިޞްލާުޙްން

ނުޑވެސްްސާފުކޮށްލާފަޭއްނު ރަސްމީްބައްދަލުމުގައިްކަންހިނގާދިޔަގޮްތްއަުޅގަ

ްއަޅުަގނުޑް ްއެހެްނވީމަ، ްަދންނަވާލެވޭނީ. ްއެްއޗެއް އަޅުަގނޑަށް

ްއއ.ެގް ްނުުކތާއެއް ސާފުކޮށްލާނަން.ް)ވަގުުތކޮޅަކަްށފަހު(.ްއާދެ،ްނިޒާމާބެހޭ

 1675ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙުސައިްންމުޙަންމަދު.ް

ް

ްނުކުތާ(ް)ނިޒާމާބެހޭ

ް

ްދަންނަވާލަންްްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްދެވާހަަކއެްއ ްއަޅުަގނޑު ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްތ.އަޮތޅުްޙުަސއިންްުމޙަްނމަދުް ްއެްއވާހަަކއަކީ ްޢަްބޭނުން. ްޙަސަން ްމެންބަރު  1680ްފީފްޢިއްޒަތްތެިރ

ްއޮތްްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްފާސްކޮށްފައި ްމިމަޖިލީހުން ްއަިދްްވިދާޅުވީ ްވާހަކަ މާއްދާެއއްެގ

ްެއާއިއް ްއެހެްނވީމަ، ްއޮތްނަަމވެސް. ްހިސާބެއްަގއި ްކޮންމެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްބަޙުސްކޮްށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހުށަހަޅައިގެން ްެއއްެޗްއ ްތަޢާރުޟުވާ ޚިލާފު

ް ްނަންބަރ ްނުދެކެން. ްއަޅުަގނޑު ްފާސްކުެރވޭކަށް ްަނގާލާ .2ްވަގުތުަތކެއް

ްޤަބޫލުކުާރގޮތުަގއި، ްއަޅުަގނޑުމެްންްއަޅުަގނޑު ްބައްލަވާ  1685މިހާރު

ްދެޖަލްާސް ްމިތާތިބޭއިރު ްދުވާލުހަތަރުދަމު ްނުނިދާ އަވަްސކުރަންެވގެން

ްއެހެންވީމަ،ް ްއޮީތ. ްބަޙުސްކުރަން ްހުށަހަޅަން. ްއިޞްލާޙުަތއް ްއަދި މިދިޔައީ

މިްއިޞްލާޙުްޤަބޫލުކުރައްވާްމިްބަޙުސްގެްބަޔަށްްލައްވާއިރުްމިއަށްްގޮތެްއް

ްއަ ްނިންމަވަންޖެހޭނެ. ްމިއުޅެނީ ނުޑމެން ްމިގޮތަށ9ްްްޅުގަ ްމާއްދާ ވަނަ

ްމިގޮތަްށް ްަބެއއްތޯ. ްއިތުރުވާ ްނޫނީ ްއިޞްލާޙުކުަރންތޯ  1690ބަދަލުކުރަންތޯ

ނޑަްށް ްއަޅުގަ ްވަޑަިއގަންނަވަންޖެހޭނެކަމަށް ްކުރިއަްށ ނަޑއަުޅއްވާަފއި ކަ

ްފެންނަނީ.ް

ް

ް
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ްމެންބަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްާޔ ްނުކުތާެއްއްއާދެ، ްނިޒާމާބެހޭ ްމިހާރު  1695ރު.

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއެހެން ްއަދި ްމެންބަރާއި ްހުށަހެޅުއްވި އެްއކޮޅުން

ްރަނގަޅުގޮަތކަްށް ްމާ ްގެންދެވުމަކީ ްުކރިއަށް ްއެގޮތަށް މެންބަރުންނާއި،

ް ްބާުބގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންެގ ްމިހާރު ްހީވަނީ. ވަަނ33ްްނުވާނެހެން

ްރަ ްމިއޮްނނަނީ ްގައި ް)ރ( ްވަޒީރެްއެގްމާއްދާގެ ްމަޖިލީހުން އްޔިތުންގެ

ްވަކިީވއޭ.ް ްމަާޤމުން ްއޭނާގެ ްއެވަޒީަރކު ްފާސްކޮށްފިނަމަ  1700އިތުބާރުނެތްކަމަށް

ްއާދެ،ްް ްދަންނަވާލަން. ްނިމުނީކަމަށް ްއެ ްއެހެްނވީމަ ްއެހިސާބުން އެހެންވީމަ،

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްވ.އަތޮޅުެގ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްނަ ްޔޫސުފް ްއަޅުަގނުޑްމެންބަރު ްހުށަހެޅުމަށް ްއިޞްލާޙު ްފޮނުއްވާ ޢީމް

ްކަުރދާސްްނަންބަރު.57ްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް1705 

ްވަަންމާއްދާއަށ9ްްްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްަވޒީރުްނގެްމަޖިލިސް،ްމިބާބުގެްްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޔޫސުފްް

ްކުްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުނ9ް ްހުށަހެޅުމުގެ ްއިްޞލާޙު ްހުށަހަޅާ ްއިޞްލާޙަްށްއަޅުަގނޑު ރިން

ް ްއާދެ، ްދަންނަވާލަން. ްސަމާލުކަމަށް ްމެންބަރުންގެ ވަނ9ްްަތާއީދުކުރަްއވާ

ްމިް ްހުރުން ްކިބަިއަގިއ ްވަޒީރެްއގެ ްވަކިކުރުްނ. ްމަޤާމުން މާއްދާ

ްމަޤާމުންް ްއޭނާ ްއުނިެވއްޖެނަމަ ްސިފައެއް ްލާޒިމުކުާރ  1710ޤާނޫނުއަސާސީން

ްއެ ްބަޔާންކޮށް ްއެކަން ްމިގޮތުްނ ވަޒީަރކަްށްވަކިކުރާްނވާނެއޭ.

ްވަކިީވއޭ.ްސަބަބުް ްމަޤާމުން ްއޭނާ ްސިޓީއަކުން ްފޮނުވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްއަޅުަގނޑުްފަހުންްދަންނަވާލާނަން.ްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް

ްެއްެކވުނ9ް ްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެ ްތާއީދުކުރައްާވ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ  1715އާދެ،

ްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްއާޠިފް.މެންބަރު،ްރ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްް

ް

ްތާއީދު.ްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް
ްމުޙަްނމަދުްއާޠިފްް

 1720ްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް

ް
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ޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްރ.އަތޮޅުގެްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރުްޢަލީްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް

ް ްއިޞްލ9ްާވަޙީދު ްފޮނުއްވި ްާމއްދާއަށް ްފުރުޞަތުްވަނަ ްހުށަހެޅުމަށް ޙު

ްއަރުވަން.ް

ް1725 

ނޑ9ްްުއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.ްޢިއްޒަްތތެރިްރައީސް،ްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްވަނަްމާއްދާއަށްްއަުޅގަ

ްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްދަންނަވާލާނަން. ްއިޞްލާޙު ނުޑ9ްްހުށަހަޅާ ްއަޅުގަ ްމާއްދާއަށް ވަނަ

ްވަ ްއިޞްލާޙަކީ ްވަކިކުރަްންހުށަހަޅާ ްމަޤާމުން ޒީރަކު

ްމަޖިލީހުެގް ްަރއްޔިތުްނގެ ްެފނިއްޖެހިނދެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

ްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަްށް ްވަޒީަރކަށް ްއެ ްަބޔާންކޮްށ ްއެކަން  1730ލަފަޔާއެކު

ފޮނުއްވާްލިޔުމަކުންްވަޒީރުްނެގްމަޖިލީހުގެްކޮންމެްމެންބަރަކުވެސްްމަޤާމުންް

ައޅުަގނުޑގެްއިޞްލާޙަކީްމިއީ.ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް،ްމިްވަކިކުެރވިދާނެއޭ.ް

ްހުރެގެން.ް ްސަބަބުތަކެއް ްގިނަ ްވަރަށް ްމިހުށަހެޅީ ނޑު ްއަުޅގަ އިޞްލާޙު

ްވަރަށްް ްއަދި ްއަސަރުކުރަިނިވ ްވަރަށް ްފެނިފައިވާ ނޑަށް ްއަުޅގަ މާޒީަގއި

ނޑުެގް ްއަުޅގަ ްޚުުދ ްކަންތައްތަެކއް ްިހތްދަތި ްވަރަށް  1735ހިންހަމަނުޖެހެވޭ

ްމެދުެވރިވެފަިއވާތީެވ.ްލޯމަތިން ްމާީޒގައި ްޤައުމަށްވެސް ްއަދި ްފެނިގެން ވެސް

ްމިގޮތަށްް ްޖެހެނީ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްައޅުގަ ްހިތާމަޔާއެކު އެންމެބޮޑަށް

ްމުއްދަތުގެް ްކުރު ްމި ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްިވޔަނުދިނުމަށްޓަކައި މުސްތަޤްބަލުގައި

ްކުރުމަށްޓަކަ ްކޮންމެކަމެއް ްކުެރވެންހުރި ްައޅުަގނޑަށް ނުޑްތެރޭގައި ްއަުޅގަ އި

ނުޑް  1740މިްއިޞްލާޙުްހުށަހަޅާލަނީ.ްމާލަސްތަކެއްުނވެްއިރާދަކުެރއްިވްއޔާްއަުޅގަ

ްބަެއްއް ްޚަބަރެއް ްއުފާވެިރ ްއިސްތިޢުފާދޭނެކަމުގެ ްމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންެގ

ްދަންނަވަނީކީނޫން.ް ްަވކިދުވަހެްއ ްއިިވވަަޑއިގަްނނަވާނެ. ބޭފުޅުންނަށް

ްއަ ްބަލަނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްނުކުތުމުެގްއެހެންނަމަވެސް ްމިތަނުން ނޑު ޅުގަ

ްތާރީްޚގަިއް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންެގ ްދިގު ނޑުެގ ްއަުޅގަ ކުރިންވެސް

ްިތަޔް ްކަންތައްތަކެއް ްހިތްދަތި ްގުޅުންހުރި ްމިމާއްދާއާއި ްާޚއްޞަ  1745ދިމާވެފައިވާ

ްމުސްތަޤްބަލުގަިއް ްއެއީ ްހާމަކޮށްދިނުމަށް. ްކޮންމެވެސްވަަރަކށް ބޭފުޅުންނަށް

ނޑުްދޭްފިލާވަޅެއް.ްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހު ގައިްތިްއބާނެްބޭފުޅުންނަށްްއަޅުގަ

ްޖެހެނީް ްދަންނަވަން ްހިތާމަާޔއެުކ ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެިރ މެސެޖެއް.
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ްޢަބްދު ްމއ.ެއވަރލާްސޓް ްބަލާލާއިރު ްއެންމެކުރިމަތިްނ هللاްއަޅުަގނުޑގެ

ްކޮންމެެވްސް ްގުޅުްއވާފަިއ ްއެމަނިކުފާނަށް ްބޭފުޅަކު. ްކިާޔ  1750ކަމާލުއްދީން

ދާުޅވަނީްމަނިކުފާުންވޯޓުދެްއެވވީްކޮންމެވެސްްއެެހންްބޭފުޅަކަށޭ.ްބޭފުޅަކުްވި

ްއެފަހަރުެގް ްވަކިވެަފއޭ. ްމިނިސްޓަރުކަމުން ްދެން ްތިހިރީ ްމިހާރު އެހެންވީމަ،

ކެބިނެޓްަގއިްއެމަނިކުފާނަށްްބައިވެިރއެއްްުނކުރަްއވާ.ްޢިްއޒަްތތެރިްރައީސް،ް

ްރައްޔިތުްނގެް ްޮކންމެގޮތަކަށް ްއެމަނިކުފާނު މަޖިްިލީހުގެްްކޮބައިތޯ

 1755މެންބަރެއްގެްހައިިސއްޔަތުންްވޯޓުދެްއވިޭއްއެމަނިކުފާނަށްްެއފަދަްއަނިޔާެއްއް

ްބައްލަވާ.ް ްޫނނޭ ްވަކިކުެރްއވީކީެއއް ްކެބިނެުޓން ްސަބަބަކީ. ދޭންވީ

ްއެމަނިކުފާުން ްއަހަރަށް، ްދިހަބާރަ ްފަޅުރަށެއް ްއެފަކީުރގެ ްއޮތް ރ.އަތޮޅުަގއި

ްފަޅުަރށެއް ްުއޅުްއވާ ްއެހެންގޮތެްއްއަރުްއވަިއގެން ްނަާގ ްފަޅުރަށްެވސް ްއެ .

ްކަމާބެޭހް ްެއކަމާގުިޅގެން ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ހަދާލީ

ްދަންނަވާލީަމް ްދަންނަވާލިން. ްަޒކީއަްށ ްޙުްުސައިން ްއިބްރާހީމް  1760މިނިސްޓަރު

ްފަޅުރަށެއް.ް ްއޮންނަ ްއެހެން ްނެގޭނެހޭ ްވަޙީދު،ްތިމަންނައަށް ްޢަލީ ވިދާޅުިވ.

ްޖަވާބަކީ ްދެއްވި ްމިވާހަކަދަްއކާަކްށްމިއީ ްރައީސް،ްއަޅުަގނޑު .ްޢިްއޒަތްތެރި

މާބޮޑަށްްބޭނުމެއްނުވޭ.ްއަުޅަގނޑުްބޭނުންވަނީްމީގެްހަމަްތަޖުރިބާްމާޒީގަިއް

ްމުސްތަޤްބަލުަގިއް ްބޭފުޅުްނ ްތިޔަ ްއަްއސަވާފަިއ ްކަންތައްަތއް ދިމާވެފައިާވ

ްކަންތަ ްބޭފުޅުން ްތިއްބަވާ ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުްނގެ  1765ްއްރަނގަޅަްަށް

ްއެމަނިކުފާނަށްް ްއިބްރާހީމް، ްއިލްޔާސް ްއެންދެރިމާޭގ ކޮށްދިނުން.

ްިކޔާފަިއް ްކުރިމަތިލާންުއޅޭތީއޭ ްވެރިކަމަށް ްބައްަލާވ މަޖުބޫރުކުރެއްިވއޭ

ރާއްޖެއިންްބޭރަށްްފުރައިގެންްދާން.ްކޮންްޙައްޤެއްތޯ.ްބައްލަވާލަްއވާްފަހަތުް

ްނެތް ްބައްަލވާ ްމަޢާފްކުރަްއވާ. ްއަހަ! ނޑިބަިރއަށް. ްމޫާސްގޮ ްލ.އަތޮޅު .

ްކައިރި.ް ްަވރަށް ްވަޒީަރކަށްވުން ްކުިރއަށްޮއތްތާގައި ްއިންނެވީ.  1770މަނިކު

ްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްވާހަަކއަކީ ްދަްނވަންމިއުޅޭ ްރަީއސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްމަޝްަވރާއެުކގައިނަަމް ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުންގެ ްހުންނަާވއިރުަގއި ކަމުގައި

ްމިހެނެއްނުާވނެއޭ ްޢިލްޔާްސްއިބްރާހީމްގެ،ްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ްއެންދެރިމާގޭ .

ްޤާބިލެއްނޫނޭް ްމިހާރުވެސް ްޤާބިލުކަން. ްއެުދވަސްވަުރެގ ޚާއްޞަކޮށް

ްމިނިސްޓަރުް ްއެޓޯލްްސ ްއޭރުހުރިގޮތަށް ްޔަޤީން  1775ދަންނަވަނީކީނޫން.
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ްކުރާެން ްާރއްޖެެތރެއަށް ްތަރައްީޤވެ ްއަލުން ްރާއްޖެ ްމިހާރު ހުރިކަމަށްވީނަމަ

ްނޯންނާނެ ްކަެމއް ްދިަޔއީ.ްއެްއވެސް ްސްީޕޑެްއގައި ްހަރުދުވެއްެޔއް، ްއެހާ .

ްށ.އަތޮޅުް ްިނންމީ. ްއަޅަން ްެއއަރޕޯޓް ްދުވާަފރުގައި ްރ.އަތޮޅު ކޮންކަމެއްތޯ

ްމިގޮތަްށް ނޑަށް ްއަޅުގަ ްނިންމީ. ްބާލަން ްމީހުން ްފުނަދޫ ފަރުކޮޅުފުނަދޫއަށް

 1780މިނެޓްގެްކޯއްޗެއްތޯްބާކީްޮއންނާނީ.ްނެތ7ްްްކިޔަންެވއްޖެްއޔާްމަނިކުފާނުގެް

ްއެންދެރިމާގޭްބާ ްއަްޚ ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްމިއުޅެނީ ްދަންވާލަން ްއެްއެޗއް. ކީ

ޢައްބާސްްއިބްރާހީމް،ްއެަފކީުރްމިތަނުގައިްއިންދާްގަދަކަމުންްނެރުނީ.ްއެީއް

ްއަެންއް ްއިންނެވި ްވޯޓުލާން ްއަޅުަގނާޑއެކު ްހަފްތާއަކަށްެވއްޖެ. ވޯޓުލާން

ްވާހަކައަް ްމިދަންނަވަންއުޅޭ ްޅިޔަނު. ްކާކުޯތ ްއެއީ. ްތަންކޮެޅްއްބޭފުޅާ ްިމއީ ކީ

ްަމޝްވަރާާއއެުކަގިއް ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުންގެ ްއެހެންވީމަ،  1785ބޮޑުވަރެކޭ.

ްބޭފުޅުްން ްތިްއބަވާ ްއެ ްއިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ވަކިކުެރވޭނަމަ

ވިސްނާނެއޭްއެބޭފުޅުްނގެްޚިދުމަތާއިްއެބޭފުޅުންގެްމަސައްކަާތިއްއެބޭފުޅުންގެް

ްއެަކހަ ްވިސްނާ ްނުދިމުމަށްޓަކައި.ްބޭނުންތެރިކަމާ ްކުރެިވޔަ ްކަންތައް ލަ

ނުޑްއެދެޭމްހުރިހާްބޭފުޅުންވެސްްެއއްެވސްްއެަކއްަޗކަްށް އެހެންވީމަ،ްއަުޅގަ

ްިމް ނޑުގެ ްައޅުގަ ްވަޒީރުން ްހުރިހާ ްާޚްއޞަކޮށް ްނަމަވެސް  1790ވޯޓުނުދެްއވި

ްރައްޔިތުްނެގް ްވަިކކުރެވޭީނ ްވަޒީުރކަމުން ްވޯޓުދެއްވުމަށް. ހުށަހެޅުމަށް

ްމަ ްމިީއްމަޖިލީހުގެ ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެިރ ްއެްއކޮށްނޭ ޝްވަރާާއއި

އަޅުަގނުޑގެްމައްސަަލއަކީ.ްިމގޮތުންްދެންްއަޅުަގނޑުްބޭނުެމއްނޫންްމާގިނަް

ްވެރިކަުމެގް ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ްމަޢުމޫން ްދުށީމު ނޑު ްއަުޅގަ ވާހަކަދަްއކަށް.

ްމިކަހަލަް ްހަމަ ްޝިޙާބްވެސް ްއިބްރާހީމް ްބައްަލވާ ްވެރިކަން.  1795ްކުރީަގއިވެސް

ގޮތަކަްަށްްކަންަތއްްހިނގާދިޔަ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްއެމަނިކުފާނަކީްެއއަށްުވެރް

ްެއއްެޗްއް ްުކރުކުރު ްވަރަށް ްބޭފުޅެއްކަމުން ްމޮޅު ްޢަމަލީ ްޙިކްމަތަށް މާ

ވިދާޅުީވ.ްއަހަރެންްކޮންްބިރެއްހޭްގަންނަންވީްއެމެރިކާްމީހުންނާްބެހޭގޮތުންް

ްސަރުކާ ްމިއީ ްއަހަރެްނނަކީްީ ްބުނާކަށް. ްމަޤާމެއްގަިއްއެްއޗެއް ްމަތީ ރު

ްދައްކަވަމުްން ްވާހަކަފުުޅ ްފަލަސްތީނުގެދުވަހު ްނޫނޭ. ްމީހެއްވެސް  1800ހުންނަވާ

ްރައީސް،ް ްޢިްއޒަްތތެރި ްވަޒީެރއް. ްއެހެރީ ްޖެހިގެންައއިދުވަުހ ވިދާޅުީވ.

ްހުށަހަޅާލާް ްމިހެން ްައޅުަގނޑުމެން ްވާހަކައަކީ ްމިދަންނަވާ އެހެންވީމަ،
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ްކޮށްފަ ްޖޯކަކަށް ްމިއީ ްބައްލަވާްހުށަހެޅުމަކީ ްނޫނޭ. ްކަންތަކެއް އިހުރި

ްޢަބްދު ްއެބަހުރިތޯ.ްهللاްއޮނަރަބަލް ްޚިދުމަތްތެރިއަކު ްަވކި ްއެއަްށވުރެ ޙަމީދު.

ްބޭބޭފުުޅް ްއެަކމަކު، ްބަހައްޓާފައި. ްގޭަގއި ްެއހެރީ ްމިހާރު  1805މުސްކުޅިފުޅުެވގެން

ްޖޯކެއްޯތް ްމަޤާމުަގއި.ްމިއީ ްަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ްއަިދވެސް އެހުންނެވީ

ްފަތުޙުއަރަ ްވިދާުޅވެބައްަލވާ. ްޙުސައިނާއެުކްهللاތެއްތޯ ްޒާހިުރ އާއި

ްސަބަުބް ްމެދުވެރިވި ްފުރަތަމަ ްއެބޭފުޅުްނނަކީ ކިަޔވާވިދާުޅވީ.

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަށްްައންނަންްމެދުވެރިްސަބަބަކީ.

ް1810 

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް

ް

ްއެކަމަކު،ްްުއތުުރބުރީްެމންަބރުްމާޮޅސްމަޑުލުް ްނުވާ. ްމިބޭފުޅާ ްމުސްކުިޅއެއްޯތވާނީ ްކޮން ްއެބޭފުޅުން

ްެއކަމަުކ،ްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްބޭފުޅެއް. ްޅަދޮޅު ްބޭފުޅެއް. ްސާއްބަ ްޒުވާެނއް މިބޭފުޅާއަކީެވސް

ްގެއަްށްهللاފަތުޙު ްމުސްކުިޅަވޑަިއެގންފައި ްއެއީ، ްޙުސަިއން ްޒާހިރު  1815ާއއި

ްއިްތިއްެބވިްބޭފުޅުން.ވަަޑއިގެންފަް

ް

ޝުކުރިއްޔާްްްވަގުތުްހަމަެވއްޖެ.ްއިށީނދެަވަޑއިގެންެދއްވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް

ްށ.އަތޮުޅެގް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްތާއީދުކުރަްއވާ ްމެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަޅުަގނޑުް ްޙުސައިނަށް ްޒާހިރު ްމުޙަންމަދު ްލުބްނާ ްމެންބަރު  1820ްޢިއްޒަތްތެރި

ްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް

ްުރުުބރީްމެްނބަރުް ްދަންނަާވލަންްްމިލަދުްނމަޑުލުްއުތު ނޑު ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްބޭނުންވަނީ،ް

ްތާއީދުކުރަން.ްްލުބްނާްމުަޙންަމދުްޒާހިރުް ްވާހަކަފުޅަްށ ްއެދެއްެކވި ްމެންބަރު  1825ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއެހެންނަމަވެސްްްޙުަސއިންްާވހަކަެދއްކެވުްނ9 ްމަޤާމުންް، ްވަީޒރަކު ްުއސޫލަކީ ްއޮތް ްލިުޔްއވާފައި މި

ްނުަވަތް ްހިނދެއްގައި ްފެނިއްޖެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ވަކިކުރަން

ްއޮންނާނީް ްިމހާރު ނޑު ްއަޅުގަ ްހޯދަންޖެހޭތީ ްލަފާ ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންެގ

ްވާަހކަދައްކާލާފަިއ.ް ްރަޝީދާ ްރިޔާޟް ްމެްނބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ތ.އަތޮޅުގެ
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ްއެ ްއަިދްްއެީއ، ްތާއީދުުކރައްވާނެ ްމިއިޞްލާޙަށް ްމެްނބަރު  1830ިޢއްޒަތްތެރި

ްޤަބޫލުފުޅުް ްައދި ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ، ްމިކަން ްމެންބަރަށް ރ.އަތޮޅުގެ

ްކުރަްއވާނެ.ްޝުކުިރއްޔާ.ް

ް

އާދެ،ްތ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދުވެްސްއޮތީްމިައްށްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް

ްމެންބަރަށްްތާއީ  1835ދުކުރަްއވާކަމަށްްޮސއިކުަރްއވާފައި.ްއެހެންވީމަ،ްޢިްއޒަތްެތރި

ްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްށ.އަޮތޅުެގ ްއޮތީ ްތާއީދުކޮށްފައި ްރައީްސ،ްމިއަށް ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއަޅުަގނޑަށްްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްރަމީޒްވެސް. ްމޫސާ ްެދްްމެންބަރު ްށ.އަތޮޅުގެ ހީވަނީ

ްތާއީދުކުރަްއވަން.ް ްމިއަށް ްވަޑަިއގަންނަވަނީހެން ްޖެހިލުންވެ  1840މެންބަރުންވެސް

ްކެރިހުރެްމިއަށްްތާއީދުކުރަން.ްއަދިްއެްަވޒީރު...ްއެވަރުންްުފދޭނެ.ް

ް

ްއަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު.ްމާލޭގެ ްިޢއްޒަތްތެރި ޙްމަދުްޝުކުރިއްޔާ

ްއާޠިފްްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.ް

ް1845 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްަރުްައޙްަމދުް ްިއތުރުްވާހަކައެްއްްމާލޭްމެންބަ ްރަީއސް.ްްތާއީދުކުރެއްވުުމގައި ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްބޭފުޅުންްްްއާޠިފްްވާހަަކދެއްެކވުނ9ް ްއެކި ްފަހަރުމަތިން ްގަާވއިދުަގިއްއެބަބުނޭ.ްއެކި ްނުދެއްކެވޭެނކަމަށް

ްއެބަދޭ.ް ްފެނިގެން ްހަމަ ްނޫނަސް ްމިފަހަރު ްއަދި  1850ވާހަކަދަްއކަވާތަން

ްމިދަންނަވާލީ.ް ްސަމާލުކަމަށްޓަަކިއ ްމަިނކުފާނުގެ ްެއވާހަކަ އެހެންވެގެްނ

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ްއެހެންނަމަވެސް،ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްބަލައިގަންނަންޖެހޭ. ްނުކުތާއެްއަކމަށް ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،

ްޢިއްް ްވާހަކަފުޅުތަެކްއްމީގައި ްހުރިހާ ްވިދާޅުވާންޖެހޭ ްމެންބަރުން ޒަތްތެރި

ްއެހެންް ްޢިއްަޒތްތެރި ްހަމަ ްިހފަހައްޓާލެއްވުމުން ްއެހާވަރަށް ްހަމަ  1855އަޅުަގނޑު

ްތަންކޮެޅއްް ްވިސްނާލާަފއި ްގޮތަކަށް ްިދމާވެދާނެ ްއޭަގއި މެންބަރުންނަށްވެސް

ްއި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާދެ،ްސ.އަތޮުޅގެ ްޠާހިރުްދޫކޮށްލެވެނީ. ބްރާހީމް
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ް ްއިޞްލާޙު 9ްްފޮނުއްވާފަިއވާ ްނަންބަރު ްކަރުދާްސ ްމާއްާދއަށް. 77ްވަނަ

ްހުށަހަޅުއްވައިްެދއްވުމަށްްފުުރޞަތުްއަރުވަން.ް

ް1860 

ްބާުރްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްތިން ްދަޢުލަތުެގ ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްމަޖިލީހުގެްވަކިކުެރވިްްޠާހިރުްވާހަަކދެއްެކވުނ9ް ްވަޒީރުންެގ ްތެރެްެއިން ްޭއެގ ފަިއާވއިރު،

ްމެންބަރުކަންް ްމަޖިލީހުެގ ްަވޒީރުންގެ ްއާދެ، ްބާރު. ްއެއް މެންބަރުންނަކީ

ްމިހާުރް ްޤާނޫނުއަާސސީގައި ްއެކުލަވާލާ ްމި ްމިހާރު އަޅުަގނޑުމެން

ްފާސްކުރެވިަފިއާވް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްނުވަތަ ްގޮތުަގއި  1865ބަޔާންކުރެވިަފއިވާ

ްވަ ްރައްޔިތުްނެގްގޮތުަގއި ްމިލިބެނީ ްމެންބަރުކަން ްމަޖިލީހުގެ ޒީރުްނގެ

ްއަިދް ްއެޕްރޫވަްލއާިއއެކު. ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްހުށަހަޅައިގެން މަޖިލީހަށް

ްވަޒީރުްނެގް ްހުށަހެޅުއްިވ ްމިއަދު ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެރި ހަމައެހެންމެ

ްއަދަދަކަ ްަވކި ްވުޒާރާތައް ްނުވަތަ ްމިނިސްޓްރީތައް ށްްމަޖިލީހުގެ

ްހުށަހެޅުއްވި.ް ްމެންބަރަުކ ްޢިއްޒަތްތެރި ްިމައދު  1870ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށްވެސް

ްމަޖިލީހުގެް ްަވޒީރުންެގ ްވާހަަކއަކީ ްމިއުޅޭ ްދަންނަވަން އެހެންވީމަ،

ްއޮެވގެންނޭ.ް ްދައުެރްއ ްބޮޑު ްވަރަށް ްރައްޔިތުންގެ ްމިލިބެނީ މެންބަރުކަން

ްކޮން ްވަކިކުރުމުަގއި ްއެމަޤާމުން ްވަޒީރަުކ މެހެްންއެހެންނަމަވެސް،

ްނޫން.ް ްފެންނަކަމެއް ނަޑކަށް ްުގަ ްއަޅު ްހުށަހެޅުމަކީ ްމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ

ްސަބަބުތަކެްއް ްމުހިންމު ްވަރަށް ްއޭަގއި ްނުފެންނަނީ ްއެހެން  1875އަޅުަގނޑަށް

ްވަޒީރުންެގް ްނޫނިއްަޔާކ ްޙާލަތެްެއްގައި ްމަދު ްވަރަށް ްއާދެ، އޮެވގެން.

ަގނޑުްހިުތންްކުރިމައްެޗްއްމަޖިލީހުގެްމެންބަރަކުްވަކިކުުރމުގެްޙާލަތެއްްއަޅު

ްނަމަވެސްް ްސަބަބަކާުހރެ ްކޮންމެ ްެއ ްޙާލަެތއްަގއި ްކޮންމެ ްއެފަދަ ނުވާނެ.

ްހިންގަވަްން ްސަރުާކރު ްބެހެއްޓުމަްަށްވުރެ ްބޭފުޅަކު ްއެފަދަ އެމަޤާމުގައި

ްޭއެގް ްަވކިކުަރއްަވއިފިއްޔާ. ްއެބޭފުޅަކު ްުވާނީ ްރަނގަޅު ްވެރިއަކަށް  1880ހުންނަ

ްހަ ްފައިދާވާީނވެްސ ްއެހެންވީމަ،ްސަބަބުން ްަރއްޔިތުންަނށް. މަގައިމު

ްކޮންމެހެންް ްވަކިކުރަްނވީާމ ްނުކުރޭ ްޤަބޫލެއް ްޟަމީރު އަޅުަގނުޑގެ

ްއެހެންވީަމ،ް ްހުށަހަޅަންޖެހޭނެކަމަށް. ްކޮންމެހެން ްމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންެގ

ްކުރިމައްަޗްށް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓްކުރާ ްވިސްނާަފއި އެގޮތަށް
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ްލިޔުމުގަ ްކުަޑުކަޑްހުށަހެޅި ްއަުޅަގނޑު ްއެއްގޮތަށް ްމަފްޙޫމާ ްެއ  1885އިާވގޮތަށް

ްެއްއގޮތަށް.ް ްެއއާ ްހަމަ ްހުށަހަޅަނީ ްގެނެސްފަިއްައޅުަގނޑުެވސް އިޞްލާޙެއް

ްހުށަހަޅަނީ،ް ްމަޤާމުންްއަޅުަގނޑު ްޭއނާގެ ްމެންބަރަކު ްމަޖިލީހުގެ ވަޒީުރންގެ

ް ްއެވަކިކުރުމަށް ްހިނދެއްގަިއ، ްފެނިއްޖެ ަކްންރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް

ް ްބަޔާންކޮށް ްެއަވޒީރަކަށް ްލިއުމަކުން،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުާވ

ް ްްމަޖިލީހުގެވަޒީރުްނގެ ްމެންބަރަކުވެސް  1890ްވަިކކުރެވިދާނެެއވެ.ްމަޤާމުންކޮންމެ

ްދިރާސާކޮްށް ްެއް ްއެއްޗެ ްމިބުނާ ްމީގައި ްހަމަ ނޑަކަށް ްގާތްގަ ްމި ްހަމަ އެ

ްކުރިމަްއަޗށް ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްކޮމިޓީން ހުށަހެޅިްްޑްރާފްޓްކުރާ

ްމިހާުރް ްޤާނޫނުއަސާސީ، ްހަމައެހެންމެ ްއަިދ ްވަނީ. ލިޔުމުގަިއވެްސ

ްދާދިް ްއޮތީ ްަހމަ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއިވެސް ްޢަމަލުކުރާ ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުްދެކޭގޮުތަގިއްމިކަންްހަމަް  1895މިކަްަހަލަްގޮތަކަށް.ްއެހެންވީަމ،ްމިއީްއަުޅގަ

ް ްިވސްނެނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްގޮތެއްކަމަށް ްރަނގަޅު ްއެހެންވީމަ،ްއެންމެ އެގޮތް.

ްއަޅުަގނޑުްއެގޮތަށްްހުށަހަޅަން.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް

ްލ.އަތޮުޅެގްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްނުކުތާއެއް. ްނިޒާމާބެހޭ ްެމންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ް

ް1900 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްފޮނުވާފަިއްްަބރުްމޫސާްހައްުދންމަތީްެމން ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓިންގ ްމި ްއިޞްލާޙުތަކަކީ ްމިއަންނަ ްމިފަހަކަށް

ްބަދަލުކޮށްލާފައި،ްްްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުނ9ް ްގޮތްގޮތަށް ްއެކި ްއެއްޗެހި ްހުރި ްހަމަ ްޑްރާފްޓްަގއި އޮތް

ްހިނގާް ްރޭވުމަކުން ްކަހަލަ ްކޮންމެވެސް ްހީވަީނ ްއަޅުަގނޑަށް  1905މިއީ

ްމަނިކު ްވިސްނާވަަޑއިގަންަނވަންީވްކަމެއްހެން. ް ްދޭތެރޭގައި ްމިކަމާ ފާނު

ްމަފްޙޫމަށްް ްމިހާރުްއޮތް ްބެލޭނީ ނޫންތޯއޭ.ްއަޅުަގނޑުމެންްިއޞްލާޙެއްކަމަށް

ްހުށަްަހަޅާް ްބުނެޭވގޮަތށް ްމީގައި ްއެއްެޗއް ްއެްެެހން ްގެްެނެޭވގޮތަށް ބަދަލެއް

ްކޮން ްެއްއޮްތްއޮިތްމިހާރު ްހަމަ ްދެއްތޯ ްުނވާނެ މެްއެްއޗެހި.ްިއޞްލާޙަކަށް

ްއަިދް ްއެީއ ްލީމަާކ ްަވޒީރަކު ްކޮންމެ ްފަހަތަްށ ްއިންތަން  1910ވަޒީަރކު

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްފެޭނ ްއަުޅަގނޑަށް ްއެެހންވީމަ، ްނުވާނެ. އިޞްލާޙަކަށް
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ްއެބައާދޭ.ް ްތަކުރާރުވަުމން ްމިހެން ްބައްަލވާަލއްވަން. ްިމކަން ރައީސް،

ްއަނެއްކާްއެއްްފޯމެެޓއްަގއިްޮއންނަްއެއްޗެހިތަެކއްްމިއަންނަީނ.ް

ް

ް1915 

ްއާދެ،ްއިށީނެދވަަޑއިގެންްދެްއުވންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

 1920ްމިްރުފިޔާްޗާޕްކުރުންްކަހަލަްކަމަކަށްްވާންްފަށައިފިްިޢއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްްހަްައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް

ްްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުނ9ް

ް

ް

ްއިނގޭތޯ.ްްްހަކަެދއްެކވުނ9ްރިޔާސަތުންްވާ ްނެތް ްބަލައިގަެނވޭކަށް ްނުކުތާއެއްކަމަށް ްމިނިޒާމާބެހޭ އާދެ،

ްގިަން ްވަރަށް ްމިއަީއ ްބަލައިގަންނަމުން ްމިގޮަތށް ްމެންބަރު  1925ޢިއްޒަތްތެރި

ްމިދެންނެިވް ްއިޞްލާޙުތަުކގަިއ ްފޮނުއްވާފަިއވާ ްމެންބަރުްުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްމެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްހަމަ ްހުރިކަން ންބަރަށްވެްސްއުސޫލު

ްމެންބަރަށްް ްޢިްއޒަތްތެިރ ްތާއީދުކުރަްއވާ ްއާެދ، އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ.

ްޢަބްދު ްޚަލީލް ްއިބްރާހީމް ްއަުރަވން. ްފުރުޞަތު ްއަޅުަގނޑު ގއ.ެގްهللا

 1930ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ް

ްއިބްރާްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްައއްުޑއަތޮުޅގެ ްމިްޝުކުރިއްާޔ. ްޠާހިރު ްހީމް

ްވަނަްާމއްދާއަށްްހުށަހަުޅއްާވްއިޞްލާޙަްށ8ްްވަޒީރުްނގެްމަޖިލިސްްމިބާބުެގްްهللاްއިްބރާހީމްްޚަލީލްްޢަބްދު

ްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރާްވާަހކަްދަންނަވާލަން.ްޝުކުރިއްޔާ.ްްްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް

ް1935 

ްށ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ްމެންބަރުްޝުކުރިއްޔާ ްޢިްއޒަތްތެރި އަތޮޅުގެ

ް ްޙުސަްައިން، ްޒާހިރު ްމުޙަންމަދު ް)ނ(8ްްލުބްނާ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްތިރީގަިއާވގޮތަށްް ްމިމާއްދާ ްގޮތުގައި ްއިޞްލާޙުކޮްށް)ށ(ްގެ ތިރީގަިއާވގޮތަށް

ްިއޞްލާޙުްހުށަހެޅުއްވުމަށްްފުރުޞަތުްއަުރވަން.67ްްއިތުރުކުރުން.ް
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ް1940 

ްުރުުބރީްމެްނބަ ްރަީއސް،ްްރުްމިލަދުްނމަޑުލުްއުތު ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްއަޅުަގނޑުް

ްައޅުަގނުޑްްލުބްނާްމުަޙންަމދުްޒާހިރުް ްނޯޓިސްއަށް ްމިމަޖިލީހުގެ ްބޭނުމީ ްދަންނަވާލަން ްފުރަތަމަ ްއެންމެ

ްޓައިޕިްނގްްްޙުަސއިންްާވހަކަެދއްކެވުްނ9 ްއެްއެވސް ްެއއޮތީ ްމިމާއްދާ ްސުުރޚީ ްބޭނުންވަނީ ގެންނަން

ްމިމާއްދާއަްށްހަދަންވީްގޮތްްއެ  1945ރަރެއއްްނެތި.ްއެހެންނަމަވެސް،ްސުރުޚީގައި

ްނޫނީް ްގޮތަކީ ްބޭނުންާވ ްލިޔަން ްއަސްލު ްއޮޅުަމކުން. ްއޮތީ ލިޔެވިފައި

ް ްމިބާބުގެ ްގޮތަކީ، ްބޭނުންވާ ްތިރީގަިއާވގޮތަށ9ްްްއޮންނަން ްމާއްދާ ވަނަ

ް 9ްްއިޞްލާޙުކުރުން. ްަވޒީރަކު ް)ހ(. ްމާއްދާގެ ްވަކިވަނަ ކުރަްންމަޤާުމން

ްބަޔާންކޮށްް ްެއަކން ްހިނދެއްގައި، ްފެނިއްޖެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

ްވަޒީރުްނެގް ްލިޔުމަކުން، ްފޮނުވާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  1950އެަވޒީރަކަށް

ް)ށ(،ް ްވަކިކުެރވިާދނެއެވެ. ްމަޤާމުން ްމެންބަރަކުވެސް ްކޮންމެ މަޖިލީހުގެ

ތްކަމުގެްވޯެޓއްނަަގިއްވަޒީަރކުގެްމަްއޗަށްްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގެްއިތުބާރުނެ

ްޙާލެއްަގއި،ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާްެއވަޒީަރކުް އިތުބާރުނެތްކަމަށްްފާސްެވއްޖެ

ްައންގަންވާނެެއވެ.ް ްވަޒީަރކަށް ްއެ ްއެކަން ްވަިކކޮށް ްމަޤާމުން އޭނާ

ނޑުްހުށަހަޅާްއިޞްލާޙަކީ.ްޝުކުރިއްާޔ.ް  1955ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްމިއީްައޅުގަ

ް

ްއޮްތގޮތުްނ9ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްއިޞްލާޙު ްމި ްމިހާރު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްމިއަުކ8ްްމިބާބުގެ ްއެއް ް)ނ( ްގޮތަށް، ްތިރީގައިވާ ް)ނ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްއާެދ،ް ްނުަގނެވޭނެ. ްބަލަެއއް ްިއޞްލާޙުވެސް ްމި ްއެހެންވީމަ، ނެތް.

ްރ.އަތޮ ްއަރުވަންޖެހޭނީ ްފުރުޞަތެއް ނުޑ ްއަުޅގަ ްދެން  1960ުޅެގްއެހެންވީމަ،

ް ްވަޙީދު ްޢަލީ ްމެންބަރު ްފޮނުއްވާަފއިާވ01ްްޢިއްޒަތްތެރި ްާމއްދާއަްށ ވަނަ

ްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅުއްވުމަށްްފުުރޞަތުްއަރުވަން.ް

ް

ނުޑެގްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްމިހާރުްމަޖިލީހުގައިްރޫޙުްފެންނަގޮތުންްއަޅުގަ

ްެއްްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންނަމަވެސް ްފަހުން ްދޫކޮްށލީ. ނޑު ްއަުޅގަ  1965އިޞްލާޙު

ްދޫކޮށްލިްސަބަބުްއެހެންްފަހަރަކުންްދަންނަވާނަން.ްޝުކުރިްއޔާ.ް
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ް

ްމިމާއްާދްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްއެކަމަުކ، ްމެންބަރު. ްޢިްއަޒތްތެރި ްުޝކުރިްއޔާ އާދެ،

ގެްއިތުރަށްްށ.އަތޮުޅެގްޢިއްޒަތްތެިރްހުށަހެޅުއްވުމުަގއިްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު

ްޢިްއޒަތްތެިރް ްިތޔަ ްއެަބއޮތް ްޙުސައިްނ ްޒާހިރު ްމުޙަންމަދު ްލުބްނާ  1970މެންބަރު

ްއެހެންވީމަ،ް ްގޮުތގަިއ. ްމެންބަރެްއގެ ްތާއީދުުކރައްވާ ްެއއީ މެންބަރާއެކު،

ްއިބްރާހީމްް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްސ.އަތޮުޅގެ ްދެން ްދޫކޮށްލީ. އަޅުަގނޑު

ްފޮނު ްޠާހިރު ްހުށަހެޅުއްވުމަށް ްއިޞްާލޙު ްމާއްދާއަށް.01ްްއްވާފަިއވާ ވަަނ

ް ްނަންބަރު ްރަޝީުދ71ްކަރުދާސް ްރިާޔޟް ްނުކުތާއެއް. ްނިޒާމާބެހޭ .

 1975ްތ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ް

ްމިއަްށްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްރަނަގޅަށް. ްހަމަ ްތިވިދާޅުީވ ްދެްނމެ ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްތިވިދާުޅީވްްްެދއްެކވުނ9ްރަޝީދުްވާހަކަ ްަރީއސް ްއެހެންވީމަ، ްައޅުަގނޑުެވސް. ްއިނިން ތާއީދުކޮށްފައި

ްވަޙީދާިއ،ް ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްރ.އަތޮުޅެގ ްރަނގަޅަށް. ހަމަ

 1980ށ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްލުބްނާްމުޙަންމަދުްޒާހިރުްޙުސައިން،ްިމް

ހުށަހަޅުއްވާފައިްއޮތްްެއއްެޗއް.ްްދެބޭފުޅުން،ްމިްޢިއްޒަތްތެރިްދެްމެންބަރުން

ނާޑއި،ްމޫސާްރަމީޒްާއއި.ްއެހެންވީމަ،ްިމް މިއަށްްތާއީދުކޮށްފައިްއޮތީްއަުޅގަ

ްިމް ްތާއީދުކުރީ ްައޅުަގނޑު ްއަެނއްކާ ްނުބެލެވޭނެ. ްދޫކޮށްލިކަމަކަށް އަދި

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަްތތެރި ްރ.އަތޮޅުެގ ްއެެހންވީމަ، ްނުގެންނަގޮތަށް. އަނބުރާ

ްއިޢު ްއެހެެންއްއަޅުަގނުޑގެ ްއެހެންީވމަ، ްިމކަމަށް. ްއެބައޮތް  1985ތިރާޟް

ްނުހެދޭނެ.ްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްއޮްތްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްެއްއގޮތްުކރެވިފައި ްބައްދަލުވުމުަގއި ްނުރަްސމީ ްކޮމިީޓގައި ްމި  1990އާދެ،

ްޢަލީ ްމެންބަރު ްރ.އަތޮޅުެގ ްމެންބަރު ްހުށަހެޅުްއވި ވަޙީދު.ްްއެްއޗަކަށްުނވާތީ

ްޒާހިރުް ްމުޙަންމަދު ްލުބްނާ ްމެންބަރު ްށ.ައތޮޅުގެ ްމެންބަރު، ތާއީދުކުރެްއވި

ްތ.އަތޮުޅގެް ްރަމީޒް، ްމޫސާ ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްށ.އަތޮުޅގެ ޙުސައިން،
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ްހުށަހެޅުއްިވް ްއެހެންވީަމ، ްރަޝީދު. ްރިާޔޟް ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިް ްތާއީދުކުަރއްވާ ްނެތިފައި ްމެންބަރު ްމެންބަރުންްޢިއްޒަތްތެރި  1995އްޒަތްެތރި

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްސ.އަތޮޅުެގ ްއާދެ،ްދެން ްބަލައިނުގަނެވޭނެ. ްމި ތިބުމާއެކީަގއި

ްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްޠާހިރަށްްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުްއަުރވަން.ް

ް

ްސިހުރު،ްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްކަހަލަ ްއެްއވެސް ްމިއީ ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ނޑުްލިޔެފައިްއޮތްްެއއްެޗއްްނޫން.ްއަިދްްްވާހަަކދެއްެކވުނ9ްްޠާހިރު  2000ފަންޑިތަ،ްހާހޫރެއްްހަދާފައިްއަޅުގަ

ްކުރިމަްއޗަްށް ްައޅުަގނޑުމެންެގ ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓްުކރާ ްދިރާސާކޮށް މީގެ

ްތަޢާރަޟެއްާވް ްކަހަަލ ްެއއްވެްސ ްމަްފޙޫމަކާ ްލިޔުމުގަިއވާ ހުށަހެޅި

ްހުށަ ްމި ްައޅުަގނޑު ްނޫން ްހަމައެކަނިްއެްއޗެްއވެސް ްއަޅުަގނޑު ހަޅަނީ.

ްޢިބާރާްތް ްއެ ްބަދަލުަގިއ ްއޮތުމުގެ ްއެހެން ްކޮންމެ ްކޮންމެ ްކޮންމެ ކުރިކަމަކީ

ްއެީއް ްޢިބާާރތްކުރީ. ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮތަކަށް ްކިޭޔކަހަލަ ްރީތިކޮށް  2005ތަންކޮޅެއް

ްސިހުރުް ްފަންޑިަތއެްއ، ްކަހަލަ ްއެްއވެސް ްމަސައްކަަތީކ. ްކުރި އަޅުަގނޑު

ްއޮތް ްހަދާފައި ނޑުމެންެގްްހާހޫރެއް ްައޅުގަ ްއާެދ، ްމިައކީ. ްނޫން ެއްއޗެއް

ްހު ްކޮންެމްކުރިމައްޗަށް ްވަޒީަރކު ްކޮންމެ ްިމއޮންނަނީ ްިލޔުމުގައި ށަހެޅިފަިއވާ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްބަދަލުަގއި ްއޭގެ ްއަހަރަކު. ްޮކންމެ ްއަހަރަކު ްކޮންމެ އަހަރަކު

ް ްއެމީހެްއެގްމިލިޔަނީ، ްމެންބަރަކު ްކޮންމެ ްމަޖިލީހުގެ  2010ވަޒީރުްނގެ

ްދަރަިންމިލްކިއް ްއަރަންޏާއި ްހިސާބުތަކާިއ، ްަފއިސާެގ ްމުދަލާއި ޔާުތގަިއވާ

ްއޮޑިޓަރ ްެއއްފަހަރު ްއަހަރަކު ްކޮންމެ ްބަޔާެނއް ްތައްޔާރުކުރާ ްހާމަކޮށް

ްިމްް.ހުށަހަޅާންވާނެއެވެްްޖެނެރަލަށް ނޑު ްައޅުގަ ްހީވަީނ ނޑަށް އަުޅގަ

ްކޮން ްކޮންމެ ްފަސޭހަވާނެހެން. ްއަުޑއަހަން ްތަންކޮޅެއް ްގޮތް މެްޢިބާރާތްކުރި

 2015ްކޮންމެްއެހެންްއޮތުމުގެްބަދަލުގައި.ްުޝކުރިްއޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްމެންބަރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްޢިއްޒަްތތެރި ްގދ.ގެ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްލަޠީފް.ްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ްهللاްޢަބްދު

ް

 2020ްއީސް،ްސ.އަޮތޅުގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްޠާހިރުްހުށަހެޅުއްވިްޢިއްޒަތްތެރިްރަްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް
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ނޑުްާތއީދުކުރަން.ްްްލަޠީފްްވާހަަކދެއްެކވުނ9ްهللاްޢަބްދު ްހުށަހެޅުއްވުމަށްްއަުޅގަ

ް

ްމެންބަރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްޢިއްޒަްތތެރި ްއައްުޑއަތޮުޅގެ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްއާދެ ްޙުސްނުއްސުޢޫދު. ްއަނބުރާް، ްހުށަހެޅުން ްމި ްމެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި

ްއއ.ެގް ްނުކުތާއެއް. ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ްވިދާުޅވަނީ.  2025ގެންދަަވއިފިކަމަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްމަޖުދީްއިބްރާހީމް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

 2030ްޒާމާބެހޭްނުކުތާއެްއްމިނެީގް`.ްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް،ްައޅުަގނޑުްނިްްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް

ްވަަރްށްްމުޙަްނމަދުްމަުޖދީްއިްބރާީހމްް ްމިމަޖިލީހުގެ ްމަޤްްްޞަދެއްަގއި ްމަތިެވރި ްވަރަށް އަޅުަގނޑުމެން

ްގިނަް

ްކޮމިޓީއަށްްްވާހަކަެދއްެކވުނ9ްް ްޑްރާފްޓްުކރާ ްދިރާސާކޮށް ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްކު ްމަސައްކަތެއް ްމަތިވެރި ްވަރަށް ްމިގެންދިޔައީްޢައްޔަނުކޮްށގެން ރަމުްނ

ްމެދުވެރިކޮށްދިނުމަށްް ްގޮތްތަކެއް ްހެޔޮ ްނަސީބަްށ  2035ރައްޔިތުންގެ

ް ްދެކިގެން. ްފާލެއްކަމުގައި ްހެޔޮ ްމަސައްކަުތގެ ްމިކުރާ 01ްއުންމީދުކޮށްގެން

ްދެފަހަރު.ް ްއޮތީ ްކޮންމެ ްކޮންމެ ްއޮތްގޮތަށް ްޑްރާފްޓްަގއި ްމާއްދާ ވަނަ

ްހުށަ ްމެންބަރުގެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްކޮންމެްއަްއޑުއަތޮުޅގެ ްއޮތީ ހެޅުމުގައިެވްސ

ްކަެމްއް ްކޮްނމެއެއް ްކޮން ްރަނަގޅު ްއެކަން ްއެހެންވީމަ، ްދެފަހަރަކު. ކޮންމެ

 2040ްނޭނގޭތީްއެވާަހކަްއަރިްސކޮށްލީ.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ް

ް

ދެްން،ްއާދެ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުާތއެއްްޫނންްއެީއކީްއިނގޭތޯ.ްދެންްއެެހންވީމަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް

ްފުރުޞަތުްهللاްޢަބްދު ްައޅުަގނޑު ްމެންބަރަށް ްިޢއްޒަތްތެރި ްހދ.ގެ ނަޞީރު

ްވަނަްމާއްދާއަށްްފޮނުއްވާފަިއވާްއިޞްލާޙުްހުށަެހޅުއްވުމަށް.01ްްއަރުވަންް

ް2045 

ްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުްުުބރީްމެްނބަރުް ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްއަޅުަގނުޑ01ްްޝުކުރިއްޔާ ްމާއްދާައށް ްވަނަ
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ްްްހަކަެދއްކެުވނ9ްަނޞީރުްވާهللاްޢަބްދު ްމިދަންނަވާލަނީ. ްއިޞްލާޙު ްާމއްާދ01ްްހުށަހަޅާ ވަނަ

ްިއދާރާތަކާއިމެުދް ްސަރުކާުރގެ ްއިޞްލާުޙކުރުން. އަންނަނިވިގޮތަްށ

ް ްހުރުން. ްވަޒީަރކު ްޤާނޫނުަގއިްް-01މަސްޢޫލުވާނޭ ްމިޤާނޫނުއަސާސީާއއި

 2050ްސަރުކާރުންް،ފިަޔވައިްްމުއައްސަސާތައްްމުސްތަޤިއްލުްބަޔާންކޮށްފަިއވާ

ްޤާނޫނަކުންްރައްޔިތުްނގެްނުވަތަްަ ްފާސްކުރާ ްކޮންމެްޤާިއމްކުރާްމަޖިލީހުން

ްމަޖިލީހުގެްަވޒީުރންގެްމަސްއޫުލވާނޭްމުއައްަސސާއަކާްކޮންމެްއިދާރާއަާކއި

ްހުންނަންވާނެެއވެްމެންބަރަކުްވަކި ްއެމީހަކާްްވަޒީރަުކމެްކޮންމެ.

ްއެކަންކަމަށްްްއުފުލައިްްޒިންމާްހިންގުމަށްްއިދާރާތަުކގެްޙަވާލުކުެރވުނު

ްއިޞްލާޙުްް.ވާންވާނެެއވެްޖަވާބުދާރީ ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ ްރައީސް،  2055ޢިްއޒަތްތެރި

ްގެަނއީ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްމިއަށްްވަރަްށް ްބަަދލެއް ްކުަޑްދެ ްވަރަށް ހުށަހެޅި

ްބަދަލުް ްދެ ްއެ ްދެކެން. ްއަޅުަގނޑު ްއަތުެވއްޖެކަމަށް ްފުރިހަމަކަމެއް ބޮޑު

ްގެނައިްުފރަތަމަ ބަދަލަކީ،ްފުރަތަމަްފޮޅުވަތުަގއިްމިާވްްގެނައިމަްައޅުަގނޑު

ްއޮތީ.ް ްޑްރާފްޓްގައި ްއެގޮތަށް ްަބާޔންކޮށްފައިވާ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި މި

ްބަޔާންކޮށްފަިއވާް ްޤާނޫނުގައި ް"ާޤނޫނުއަސާސީާއއި ްއިތުުރކޮށްލީ،  2060އަޅުަގނޑު

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމުޢައްސަާސތައް". މުސްތަޤިއްލު

ްމުސްތަް ްދެން ްޖެހިއްޖިއްޔާްފާސްވުމަށްފަހު ްހަދަން ްމުޢައްސަސާެއއް ޤިއްލު

ްޤާނޫނުގެް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްމިހާރުވެސް ްހަދަންޖެހޭނީ. ްދަށުން ޤާނޫނުގެ

ްހިއުމަންް ްއެބަހުރި. ްމުޢައްސަސާތައް ްމުސްތަޤިއްލު ްހުރި ްހަދާފައި ދަށުން

ްއެަތްއް ްމިކަހަލަ ްޖެނެރަލްާއއި ްއޮޑިޓަރ ްކޮމިޝަނަރ،  2065ރައިޓްސް

ނޑުމެ ްއަުޅގަ ްމިހާރުްމުޢައްސަސާެއއް ްދަށުން. ްޤާނޫނުގެ ްމިހުރީ ްހަދާފައި ން

ްމިދަނީ.ް ްގެންނަމުން ްއެބައި ނޑުމެން ްައޅުގަ ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ދެން

ްއެް ްދެކެނީ ނުޑ ްއަޅުގަ ްޮއންނަންޖެހޭނެކަމަށް ްޤާނޫނުގައި އެހެންވީމަ،

ްޤާނޫނަކުންވެސްް ްދީފައި. ްޤާނޫނަށްވެސް ްާބރު ްހެދުމުެގ މުޢައްސަސާތައް

ްމުޢައްސަ ްއޮތުމަށްޓަކަިއްމުސްތަޤިއްލު ްމަގުފަހިވެފަިއ ްޤާއިމްކުރުމަށް  2070ސާތަްއ

ްއަުޅަގނުޑް ްބޮޑުކަމަށްޓަކައި ްމުހިންމުކަން ްއޮތުމުެގ ްޙަވާލާދީ ޤާނޫނަކަށް

ްރައްޔިތުްނގެް ްނުވަަތ ްސަރުކާރުން ްދެން ްމިގެަނއީ. ްމިބައި މިގޮތަށް

ްވަޒީރުްނެގް ްމަސްޢޫލުާވނޭ ްމުޢައްސަސާއަކަށް ްކޮންމެ ްޤާއިމްކުރާ މަޖިލީހުން
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ްާވއިުރްްްލީހުގެްމެންބަރަކުްހުންނަންވާނޭކަމަށްްޑްރާފްޓްަގއިމަޖި ބަޔާންވެފައި

ްހަވާލުވާންް ްަވޒީުރން ްމުޢައްސަސާތަަކކީ ްބަެއއް ްމުސްތަޤިއްލު  2075މިނިވަން

ްަބެއްއް ްއެއީ ްދެކެނީ. ނުޑ ްއަުޅގަ ްމުޢައްސަސާތައްކަމަށް ނުޖެހޭނެ

ް ްމުޢައްސަާސތަކާ ްބައެއް ްހެދޭ ްަދށުން ްޤާނޫނުގެ ވަޒީރުްންމުޢައްސަސާތައް

ްގެއްލިދާނެކަމަްށް ްމުސްތަިޤއްލުކަން ްއެމުޢައްަސސާތަކުގެ ހަވާލުެވއްޖެނަމަ

ފެންނާތީ.ްމިސާލަކަށްްމިހާރުްމަނިޓަރީްއޮތޯރިޓީއަކީްމިިނވަންްމުސްތަޤީއްުލް

ްހުރިް ްހެދިފައި ްދަށުން ްޤާނޫނެއްގެ ްއޮތޯރިޓީ ްއެމަނިޓަރީ  2080މުޢައްސަސާެއއް.

ް ްނޫނިއްޔާ ްަވޒީރަުކެގ ްއެތަނަށް ްއެތަންްތަނެއް. ްދަށަށް ް ޤާނޫނުގެ

ްއެހެންވީމާ،ް ްދިަޔީއ. ްެގއްލިގެން ްމުްސތަޤީއްލުކަން ްއެތަނުގެ ހިނގައްޖެނަމަ

އަޅުަގނޑުްއެތަނަށްްއެަބއިްިއތުރުކޮށްލީ.ްމިްޤާނޫނުއަސާސީއާއިްޤާނޫނުަގއިް

ްދެވަނަް ްދެން ްއިތުރުކޮށްލީ. ްއަޅުަގނޑު ްެއގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

 2085ތަންކޮޅެއްްއަޅުަގނޑުްދެންްއިުތރުކޮށްލީ.ްެއީއްްފޮޅުވަތުަގއިްމިއޮތްްުކޑަުކޑަ

ްރައްޔިތުްނެގް ްނުވަތަ ްފަށުމުން. ްފޮޅުވަތުގެ ްދެވަނަ ްފަށްޓަނީ ްމި އަޅުަގނޑު

ްއޮންނަީން ްޑްރާފްޓްަގއި ްކުރީގައި ްޤާނޫނަކުން ްފާސްކުރާ މަޖިލީހުން

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެގޮތަށް. ްއިދާރާއަކާ ްކޮންމެ ްޤާއިމްކުރާ މަޖިލީހުން

އޮތީްމަޖިލީހުންްފާސްކުރާްޤާނޫނަކުންްޤާއިމްކުރާްކޮންެމްއިތުރުކޮށްލާފައިްމިް

ްމަޖިލީހުންް ްުނކުރާނެ. ްޤާއިމެއް ްއިދާރާތައް ްމަޖިލީހުން  2090އިދާރާއަކަށް.

ްއެހެންވީމާ،ް ްފާސްކުރާނީ. ްޤާނޫނުތައް ްޤާއިމްކުރުމަށްޓަަކއި އިދާރާތައް

ްމިް ްމިގޮތަށް ނުޑ ްއަޅުގަ ްފެންނާތީ ްފުރިހަމަވާނެކަމަށް ްއޮތީމަ އެގޮތަށް

ްމިހާރުްހު ްސަބަބު ްހުށަހެޅި ްމި ނޑަށް ްއަޅުގަ ްއާދެ، ށަހަޅީ.

ްބަޔާންކޮށްދެިވއްޖެކަމަށްްހީކުރަން.ްޝުކުރިއްޔާ.ް

ްތ.އަތޮުޅެގްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި  2095ޝުކުރިއްޔާ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙުސައިްންރަޝީދުްޙަސަން.ް

ް

ްނުކުތާ()ނިޒާމާބެހޭް

ް

ްޢަބްދުްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހދ.ގެ ްހުށަހެޅުއްިވްهللا ްދެންމެ  2100ްނަޞީްީރު
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ްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުނ9ް 15ްްހުށަހެޅުމަކީ ްފާސްކުރ2007ްްިޮނވެމްބަރު ްމަޖިލީހުން ްމި ަގއި

ްހުށަހެޅު ްތަޢާރުުޟވާ ްމާއްދާ ްއެ ްބާރު ްހެދުމުގެ ްޤާނޫނު މެއް.ްފާސްކުރުން

ްހެދުމުގެް ްދިވެހިރާއްޖޭގަިއ،ްޤާނޫނު ްބާރު ްހެދުމުގެ ްޤާނޫނު ްއޮންނަނީ އޭަގއި

ްހެދުމުގެް ްމަޖިލީހަށޭ،ްާޤނޫނު ްލިިބގެންވަީންރައްޔިތުްނގެ ްބާރުތައް އެންމެހާ

 2105އެންމެހާްބާރުތައްްލިބިގެންވަނީްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހަށޭ.ްމިހާރުްމިްދެންމެް

ްހުށަހެޅުއްވި ްމެންބަރު ްމިްްޢިއްޒަތްތެރި ްއޮންނަނީ ްމި އިޞްލާޙުަގއި

ްމުސްތަޤީއްުލް ްަބޔާންކޮށްފަިއާވ ްޤާނޫނުގައި ޤާނޫނުއަސާސީާއއި

ްމަޖިލީހުންް ްރައްޔިތުންެގ ްނުވަތަ ްަސރުކާރުން ްފިޔަަވއި މުޢައްސަސާތައް

ފާސްކުރާްޤާނޫނަކުން.ްމިހެންްއޮތީމަްއެބަްބުނެވޭްސަުރކާރުްނވެސްްޤާނޫނުް

 2110ހެދުމުގެްބާރުްލިބިގެންވަނީްހަމައެކަިންްފާސްކުރާކަމަށް.ްއެހެންވީމާ،ްާޤނޫނު

ްދެް ްއެ ްޮއތުމުން ްނުވަތަ ްއެތަނުަގއި ްވާތީ ްމަޖިލީހަށްކަމަށް ރައްޔިތުންގެ

ބަހުގަިއވެސްްސަރުކާުރގެްމިްޤާނޫނުްހެދުމުގެްބާރުްއޮތްކަމަށްްމާނަކުރެވޭީތް

ްބޮޑަށްް ްވަރަށް ްދަންނަވަން. ްވާހަކަ ްނުކުރެވޭނެ ްއެޑްމިޓް ްހުށަހެޅުން މި

ް.ްޝުކުރިއްޔާް

ް2115 

ް

ްރަނގަުޅްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްފާހަގަކުރެްއވީ ްއެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި އާދެ،

ްތަޢާރުޟުވާތީ.ް ްނުގަަނވޭނެ ްބަލަެއއް ްޤަބޫލުކުރެވޭތީ ފާހަގަކުރެްއވުމެްއކަމަށް

ް ްޢަލީްވަޙީދު ްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރު ްމާއްދާއަްށ12ްްއާދެ،ްރ.އަތޮުޅގެ ަވނަ

 2120ްމުގެްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ްފޮނުވާްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅު

ް

ްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްރައީސް. ްޢިއްޒަްތތެރި ްމާއްދާއަށ12ްްްއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް ްވަަނ

ްނުވެްސްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްއިޞްލާޙެްއވެސް ްބޮޑު ްމާ ްއެއީ ްއިޞްލާަޙކީ ްހުށަހަޅާ އަޅުަގނޑު

ްނޫން.ްވަރަށްްކުޑަުކޑަްެއއްެޗްއ.....

ް2125 

ްއާދެ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާެއއް....ްސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ްރިޔާ

ް
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ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްެއީއްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްބަދަެލއްެވސްނޫން. ްގެނައި ްއަޅުަގނޑު ްެއއީކީ ްރައީްސ،  2130ްޢިއްޒަތްތެރި

ްނުްަނސީރުްވާހަކަެދއްެކވުނ9ްهللاްޢަބްދު ްސަރުކާރުން ްއޮތްގޮތް. ްޑްރާފްޓްގައި ްމަޖިލީހުންްހަމަ ްރައްޔިތުްނގެ ވަތަ

ްއޮްތގޮތްކަމަށްވާީތް ްޑްރާފްޓްަގއި ްއެއީ ްއެހެންވީާމ، ްމިއޮތީ. އެގޮތަށް

ްއަޅުަގނޑުްއެގޮތަށްްޭބއްވީްުޝކުރިއްޔާ.ް

ް

ް2135 

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްެއގޮތަްށްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްއެހެންވީމާ، ްއިނގޭތޯ. ްތަފާތު ްމި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެްެރި އާދެ،

ބަލައެއްްުނގަނެވޭެނކަމަށްްދަންނަވާލަންޖެހެނީ.ްއާދެ،ްިނޒާމާބެހޭްނުކުތާެއްއް

 2140ްމާލޭގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޝީދު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޮއީތްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްޑްާރފްޓްގަިއ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްއަޅުަގނުޑ ްޝުކުރިއްާޔ.

ްމުޢައްސަސާެއްއްްނ9ްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެވުް ްޤާއިމްކުރާ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ ްނުވަތަ  2145ސަރުކާރު

ްމެންބަރަށްް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްއެހެންވީމާ، ްވާހަކަ. ްއިދާރާެއއްގެ ނުވަތަ

ްދަންނަވާލީ.ް ްގޮތުްނ ްސާފުކޮށްލުމުގެ ްފެންނާތީވެ ްއޮޅިަވޑަިއގަީތކަމަށް

ް

ްދަންނަވާލެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްއެވާހަކަ ްޢިއްޒަތްތެިރްމިހާރު ްއެހެން ްއާދެ، ްދެއްތޯ. ިވއްޖެ

ްދެކެން.ް ްއަުޅަގނޑު ްކުރައްަވއިފިކަމަށް ްޤަބޫލުފުޅު ްއެކަން  2150މެންބަރުންވެސް

ް ްޢަލީްވަޙީދު ްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރު ްމާއްދާއަްށ12ްްއާދެ،ްރ.އަތޮުޅގެ ަވނަ

ްފޮނުވާްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅުްއވުމުގެްފުރުޞަތުްއަުރވަން.ް

ް

ނޑުްއިޞްލާޙުްހުށަހަޅާގޮތްްއަކުރުްނ12ްްމިްބާބުގެްްރީްެމންަބރުްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބު ްވަނަްމާއްދާއަށްްއަޅުގަ
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ްމަސްޢޫލުވާެންްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްއިދާރާތަކާމެުދގަިއ ްސަރުކާރުެގ ްދަންނަވާލާނަން.  2155އަކުރަށް

ިމްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްަބޔާންކޮށްފަިއާވްމުސްތަޤީއްުލ12ްްވަޒީަރކުްހުރުން.ް

ްމަޖިލީހުންްމުޢަ ްރައްޔިތުންެގ ްނުވަތަ ްަސރުކާރުން ްފިޔަަވއި އްސަސާތައް

ްމަސްޢޫލުވާނެް ްމުއައްސަސާައކާިއ ްކޮންމެ ްއިދާރާއަާކއި ްކޮންމެ ޤާއިމްކުރާ

ވަޒީރުްނގެްމަޖިލީހުގެްަވކިްމެންބަރަކުްހުންނަވަންވާނެއޭ.ްޮކންމެްވަޒީރަކުެމް

ްޒިންމާ ްހިންގުމަށް ްއިދާރާަތކުގެ ްހަވާލުކުެރވޭ ްއެކަންކަމަްށްްއެމީހަކާ  2160އުފުާލ

ްރައީސް،ް ްޢިްއޒަްތތެރި ްވާންވާނެޭއ. ްޖަވާބުދާރީ ްމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންެގ

ްތަފާތަކީް ްއޮތް ްހުށަހެޅުމާ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްހުށަހެުޅމާ ްކޮމިޓީގެ ޑްރާފްޓްކުރާ

ްތިންް ްބެލިޔަސް ްލަފްޒުކަމުގައި ްދެ ްމިއީ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުްނގެ ހަމައެކަނި

އެްއްލަފްޒުްކަުމގަިއްބެލިޔަސްްެއންމެްރަނގަޅު.ްލަފްޒުްކަމުަގއިްބެިލޔަސްް

ްވަޒީުރްން ްޙަޤީޤަތުގައި ްަމއްސަލަައކީ ްައޅުަގނޑުގެ ްރައީްސ،  2165ޢިއްޒަތްތެްެރި

ްބުނާނަމަް ްގޮތަކަށް ްއެހެން ްކުރުވުން. ްޒިންމާދާރު ްމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ

ްޖަވާބުދާރީ ްއެބޭފުޅުން ްތިބެ ްވާޭންބޭފުޅުންތަކެއް ްޖަވާބުދާރީ ްރައްޔިތުންނަށް

ްމިދުވަސްޮކުޅް ްީމގަިއ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިހާރު ްހެދުން. ކުރުވޭެނގޮތެއް

ްއަޅުަގނުޑް ްރަނގަުޅާވނީ. ްއެންމެ ްަކންނޭނގެ ްދަންނަވާލިއްޔާ މިސާލެއް

ްހުރިގޮތަށްް ްމިާސލު ްރަނގަޅުވާނީ ްމީހަކަށް ްކޮށި ްވާހަކަދެްއކުން  2170ކަހަލަ

ްއަޅުަގނޑުމެ ްމިހާރު ްގޮތަީކވެސް. ްަފސޭހަ ްއެއީ ްންބުނެލައިދިނިއްޔާ.

ްތެރޭަގިއް ްހަފްތާގެ ްމިދިޔަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްޓަރމްގައި ްމިދާ ހިނގަމުން

ްމީހުންް ްރިނބުދީ ްދ.އަޮތޅު ްވަޒީަރކާ ްުސވާލުކުރީުމ އަޅުަގނޑުމެން

ްކިހިނެއްހޭ.ް ްގޮތަކަްށހޭ ްކޮން ްމިވަނީ ްގެނެސްފައި ްތުލުސްދޫއަށް މާލެއަތޮޅު

ްމަޖިލީ ްރައްޔިތުްނގެ ްމިދެންނެވީ ްމަޖިލީހުގެ ްމި  2175ހުގެްއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްވަީނޭއް ްދުވަސް ްދެއަހަރެއްހާ ްއެމަނިކުފާނު ްވިދާޅުީވ ްަރއީސް ޢިއްޒަތްތެރި

ްޖަވާބުދާީރް ްބެހޭގޮުތން ްއެކަމާ ްަވޒީރަކު ްކުރަްއވާތާ ްބުރަމަސަްއކަތް އެކަމާ

ްކޮންމެވެްސް ްމަަސއްކަތްޕުޅުްނ ްބުރަ ްއެމަްަނިކުާފނުގެ ްދެން ކުރުވަން.

ްވަޑަިއގަންނަ ްދެން. ްވަަޑިއގެންނެިވ ްޖަވާބުވެްސްވަޒީަރކުވެސް ވާަފިއ

ްކޮންމެވެްސް ްއޮީތ ްއިރާދަކުެރއްިވއްާޔ ްއަދި ްއެހެންނަމަވެްސ،  2180ދެއްެވވި.

ްޖަވާބުދެއްވާނެކަމަްށް ްސުވާލަށް ްއެ ްހަމަ ްހޯއްދަވާަފިއ ްއަލުން ވަޒީަރކު
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ްމަޖިލީހުގެް ްރައްޔިުތންގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ މަސައްކަތްކޮށްެދއްވާެނކަމަށް

ްއެ ްުއފާކުރަން ްވިދާުޅވެފައި. ްއޮތީ ްކުރަްއާވްރައީސް ްއެ ްއެމަނިކުފާނު ހެންވެ

ްދުވަސްތަުކެގް ްއެހެްނ ްދެން ްރައީސް، ްިޢއްޒަތްެތރި މަސައްކަތަށްޓަަކއި.

ނަޑކަށްްއަންނަނީްމިއަދުގެްރިޔާސަތުަގިއް  2185އަުޑއަހާލާނަމަްދެންނެވޭނީްމައިގަ

ްޤާސިމްް ްއޮަނރަބަލް ްމިނިސްޓަރ ްިޢއްޒަތްތެރި ްއިންނެވި ްތި ވަަޑއިގެން

ްއެ ްވާހަކަ ްމިނިސްޓަުރްއިބްރާހީމްގެ ްފިނޭންސް ްބުނާނަމަ ްގޮތަކަށް ހެން

ްހީވާކަހަަލް ްމިނިސްޓަރު ްފިނޭންސް ްމިނިްސޓަރު ްފިނޭންސް އިނގޭތޯ

ނުޑެގް ްއަުޅގަ ްކުރަންވީ. ްސުވާލެއް ްހުރިހާ ްމިނިސްޓަރަށޭ ފިނޭންސް

 2190ތަޖުރިބާއިންްމިްދަންނަވާލަނީްހަމަްޔަޤީނުންްމިހާރުްވިއްސަަކށްްތިރީހަކަށްް

ނޑު ްއަުޅގަ ްފިނޭންސްްދުވަހަކުނޫން ްވިދާުޅާވނެ ްސުވާެލއް ްކުރާ މެން

ްއެހެންވީާމ،ް ްމިނިސްޓަރު. ްފިނޭންސް ްމިނިސްޓަރު ްފިނޭންސް މިނިސްޓަރު

ްބޭފުޅަުކް ްކޮންމެވެްސްއެ ްމަޤްޞަދަކީ ްޙަޤީޤީ ްހުށަހެޅުމުގެ ްމި އަޅުަގނުޑގެ

ްދެންް ްމަަސއްކަތްުކރުން. ނުޑއަަޅއިގެން ްކޮ ްމީހަކީ ްތިމަންނައޭ އާނއޭ

ްބުރަކަމު ްމައްސަލައަީކ.ްއެބޭފުޅާއަށް ްމި ްއެއީ ްނުހިއްލުން ްހިއްލުމާ  2195ން

ްރައީސް،ް ްޢިއްޒަްތތެރި ްއެނގުން. ްފެނުން ްމީހަުކ ްކުރުވުން ޒިންމާދާރު

ްސޯަސލްސެކިއުރިީޓ،ް ްހަޔަރއެިޑއުކޭޝަްނ، ްބައްލަވާަލއްވާ މިސާލަކަށް

ްމިނިްސޓްރީއެްއވެްސް ްއޮތް ްފައްތާފައި ްގަދަަކމުން ްއެއްތަނަކަށް ވެލްފެއަރ

ްއޮންނަނީް ްބައްލަވާ.ްްމިހާރު ްނެތޭ ްމީހެއް ްސުވާލުކުރާނެ ނޑުމެން އަޅުގަ

ްމިއޮްތް ްސްކޮލަިޝޕްތައް. ްހުރިހާ ްވިސްނަވާ ްބުނީމަ  2200ހަޔަރއެިޑއުކޭޝަނޭ

ްރާއްޖެތެރެއިްން ްމާލެއާއި ްމިދެންނެވީ ްރާއްޖެތެރެއިން ްރާއްޖެއިންނާ ހުރިހާ

ްޒިންާމް ްޙައްޤު.ްކާކުތޯ ްކުދިންގެ ްހުރިހާ ްނުކުންނަ ްހާސިލުކޮށްގެން ތަޢުލީމް

ްޓްރިވެންޑްރަމަްށްއު ްެއއްބަަޔކަށް ްކުރުމުގައި ްބޭސްފަރުާވ ްބައްލަވާ ފުލަނީ.

ްޒިންާމް ްކާކުތޯ ްޓިެކޓް ްފޯޅަަވއްސަށް ްކޮްނތާކުން ްބަަޔކަށް ްއަެނއް ޓިކެޓް

ްއޮތީ.ް ްކޮންބައެްެއްތޯ ްދެން ްބައި ްއޮތް ްދެން ްބައްލަވާ ްދެން  2205އުފުލަނީ.

ްަކންތައް ްބޮޑެތި ްއެންމެ ްމިއީ. ްުކޑަކަމެއްޯތ ްބައި މިހާރުްްލޭބަރުގެ

ްވަޒީފާް ްމީހުން ްބޭރު ްކޮންބަެއއްތޯ ްވަނީ ްމީހުންނަށް ްހާސް ފަސްދޮޅަހަކަށް

ްބިރުވެިރވޭ.ް ްައޅުަގނޑު ްވާނަމަ ްދާކަމުގައި ްއެދާގޮތަްށ ްމީހުން. އަދާކުރާ
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އަހަރުންްމަތީގެްކޮންމެްފިރިހެނަކަށްްއޭގެްފިރިހެނަުކ18ްްރާއްޖޭަގއިްތިބިް

ްނަތީޖާ ްހަމަހަމަކޮށްލާނެ. ް ްމިތަން ްދެފަރާތުގެްއެބައޮތް ްޖެހޭނީ ްދެން  2210އަކަށް

ްގަަދވާީން ްބަެއއްަކމެއް ްކޮން ްހުރީ ްހަމަނުޖެހުމުގައި ްކަހަލަ ކޮންމެވެސް

ްހިސާބަށްް ްބިުރެވރިވާ ްއެހިސާބަށް ްކާިމާޔބުކުރާނީ. ްބަަޔކު ްގަަދވި ނޭނގޭ

ްކޮށްކޯފުުޅވީަމް ްކީްއެވގެންތޯ. ްމީހަކު ްނެތޭ ްއެާތކު ްބަލަ ދާއިރުވެްސ

ްމީހަކު ްއެހެން ްިމްްކޯފާވެދާނެތީވެ ްރައީސް. ް ްޢިއްޒަތްތެރި ލާންނުކެރިފައި

ްޒިންމާދާރުާވް ްމި ްޙަޤީޤަތުގަިއވެސް ްބޭނުންވީ ްއަުޅަގނޑު  2215ސަބަބަށްޓަކައި

ްހުންނަންޖެހޭނެް ްނިމުނީ.ްމީހަކު ްިޒންމާދާރުވީމަ ްވާހަކަ ނޑުގެ ްއަޅުގަ މިބުނީ

ްލައްވާެވސް.ް ްޕިއޯނަުކ ްކީްއކުރަންތޯ ްނާއިބެއް ްެއއީ ްވަރިހަމަ އަޅުަގނޑަށް

ްއިއްެޔްްބައްލަވާ ްހަމަ ްދަންނަވަނީ ްމި ްހިނގިކަމެއް ްދުވަހަކު ްފަހުން ދާދި

ނުޑް ްއަޅުގަ ްވެިރއަަކށް ްބޯޑުގެ ްއެންޓިކަރަޕްޝަން ްނޫން. ްފަހަކުން ްމާ އެއީ

ްމިހާުރްބޭރަށްވެސްްކަންނޭނގެ.ްއެްނޓިކަރަޕްޝަންް ްތަންކޮޅެއް ްކުޑަ  2220މިދަނީ

ްއުޅެންެފށީމަ ްޒިންމާދާރުކުރަން ްކަންަތކާ ްކުރާ ްއެބޯޑުން މިބުނަނީްްބޯޑުން

ްވިދާުޅވިޭއް ްއަޙްަމދު ްއަނީސާ ްމިނިސްޓަރު ްއޮފީހުެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްނުދިނުމަށްޓަކަިއް ްވިޔަ ްމިހެން ްއެހެންވީމާ، ްނޫނޭ. ްެއއްެޗއް ްޖަވާބުދޭ އެއީ

ްހުރިާހް ްވާަހކައަކީ ްދަންނަވާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްޮއތީ. ްަޖއްސާފައި ްމި އަޅުަގނޑު

ްރައްޔި ްއިޙްލާޞްތެރިަކމާއެކީ ްޖަވާބުދާރީްބޭފުޅުންވެސް ްމަޖިލީހަށް  2225ތުްނގެ

ްއެހެްން ްދެން ްެއއްަޗކީ. ްހުރިހާ ްޤައުުމގެ ްމިއީ ްމަޖިލީހޭ ްަރއްޔިތުްނގެ ވާށޭ.

ްމަޖިލީހަށްް ްރައްޔިތުްނގެ ްފަހަތުގައޭ. ްއޭގެ ްއަންނާީނ ްއެއްޗެހިވެސް ހުރިހާ

ްވެރިައކީ.ް ްަޤީޤީ ްޙަ ްެއއީއޭ ްރައްޔިތުން ްނެތޭ. ްއުޅޭނެކަމެއް ްފިލަން ބިރުން

ްތަންކޮޅެް ްކަންނޭނެގްއަޅުަގނުޑ ްބުނިްނ ްުކރީދުވަހެއްަގިއވެސް އް

ްމިް ްއެއްެޗކޭ ްއުޅޭ ްއުފެދިގެން ްދިވެހިބަހުން ްވީްގ ްމިއީ ްމިހާރު  2230ޙަޤީޤަތުގައި

ްަބޔަީކް ްއަނެއް ްަރއްޔިތުްނ ްބަހަކީ ްއެއް ްައސްލުަގިއ ޑިމޮކްރަސީައކީ.

ްދުރެއްް ްރައްޔިތުންނާ ްވެިރކަމާ ްޙާލެއްގައި ްެއްއެވސް ްއެހެންވީމާ، ވެރިކަން.

ްރައްޔިތުްންނުކުރެވޭ ްހުރެވޭީނ. ްވެރިކަމުަގއި ްމީހަކަށް ްދިން ްރަްއޔިތުން ނެ.

ްއުސޫލުތަކާް ްއިސްާލމީ ްއެކަމަކު، ްޖެހޭނީ. ްވެރިކަންކުރަްނ ްގޮތަކަށް ބުނި

ްނުގެނެވޭނެ.ް ްބަދަެލްއ ްއެއަކަށް ްމަތިން ްއެްއގޮތްާވގޮުތގެ  2235ހަމަތަކާ
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ނޑުް ްއަޅުގަ ްދިގުނުކޮށް ްމާ ްވާހަކަ ްައޅުަގނޑުގެ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްހުރިހާް ްެއދެން ްއުފަލާއެީކ ްވަރަށް ނުޑ ްއަުޅގަ އިށީނދެލާނަން.

ްއެހެްން ްެއްއވެސް ްިއޞްލާޙަށް ްމި ނޑުގެ ްއަްަުޅގަ ބޭފުޅުންނަށްވެސް

ްފިކުރެއްް ްކޮްނމެ ްކުރުމުގައި ްިފކުރުފުޅު ްދޭތެރޭގައި އިޞްލާޙަކާ

 2240ގެންގުޅުުނކަމުަގއިްވީނަމަވެްސްމިްއިޞްލާޙާއިްދޭތެޭރގަިއްެއއްވެްސްކަހަަލް

ްސުވާލުްތަފާތުފު ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުްނގެ ްއެއީ ްނުގެންގުޅުން. ޅުކަމެއް

ްއެްއވެްސް ްހުންނެވުމަކީ ްގޮތަކަށް ްކަހަލަ ްނުދެވޭ ްޖަވާބު އުފެދިއްޖެނަމަ

ްއަިދް ްަވޒީރަަކށްވިޔަސް ްއަދި ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަްށވިަޔސް ޙާލެއްަގއި

ްއަމީރަކަްަށްިވޔަސްްއަދި....

ް2245 

ްއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްޢިްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް

ް

ްކުރެިވގެންވާނެްކަެމއްނޫން.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް
ްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް

ް2250 

ްމެްނބަރު.ްތާއީދުކުަރއްާވްޢިްއޒަތްތެރިްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް މެންބަރަށްްްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި

ްލުބްނާް ްެމންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްއަުރވަްނ.ްށ.އަތޮޅުގެ ްފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު

ްވާހަކަފުޅެޭކް ްރަނަގުޅ ްމިއީ ްއާދެ، ްޙުސައިން. ްޒާހިރު މުޙަންމަދު

ހުށަހަޅުއްވަންްމިްޢިބާރާތްްިވދާޅުވެްނޫންްނޫންްވިދާޅުވެެދްއވިންްއިނގޭތޯ.ް

ްވިދާުޅވެދެ ްވިދާޅުވިން. ްނޫން ްނޫން ްލުބްނާްވިދާޅުވިން ްިއނގޭތޯ.  2255ްއވިން

ްމުޙަންމަދުްޒާހިރުްޙުސައިންއަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ްއަްަޑުައއްސަަވްންްމިލަންމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްމެންބަރުން ްބައެއް ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްއަުޅގަންލުބްނާްމުަޙންަމދުްޒާހިރުް ްޔަޤީންވެފައި. ްހަމަ ްމިއޮީތ ްމިހާރު ްތާއީދުކުރަންްނުތިއްބަވާކަން ްުޑ

ްްޙުަސއިންްާވހަކަެދއްކެވުްނ9 ްހުށަހަުޅއްާވ ްއެ ްވަޙީދު ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ވަަނ12ްްރ.އަތޮޅުެގ

 2260ްމާއްދާއަށްްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާްިއޞްލާޙަށް.ްޝުކުރިއްޔާ.

ްް

ްޢިއްޒަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްގދ.ެގ ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ ތްތެރިްއާދެ،

ްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްވަޙީދުްޢަލީ.ްް
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ް

 2265ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްވަނަްާމއްދާަގއިްެދންމެްމަނިކުފާނ12ްްުޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްަރީއސް.ްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް

ްއެއީްްމުޙަްނމަދުްވަީޙދުްޢަލީް ްނޫން. ްރޫޙެްއ ްޤަބޫލުކުެރވޭ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްރޫޙަކީ ްގެންގުޅުްނވި ްްތި

ްމަޖިލީހުންްްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްަރއްޔިތުްނގެ ްނުވަތަ ްސަުރކާރުން ްމިއޮތީ ޑްރާފްޓްަގއި

ްހަަމް ްބިާނއެއްތޯ. ްތަެނއްތޯ، ްކޯްއޗެއްތޯ، ްާޤއިމްކުރަނީ  2270ޤާއިމްކުރާ،

ްުމޢައްސަސާެއްއް ްމުޢައްސަާސއެއް. ްގޮތެއްިވޔަސް ްކޮންމެ ްހަމަ ޤާއިމްކުރާނީ

ްޤާނޫނަ ްއެއީ ްވަީނވިްއޔާ ްއެހެންވީމާ،ްޤާއިމްކުރެޭވކަމަށް ްވާނީ. ްއެކަން ކުން

ްއެހެންވީމާ،ް ްއެވާަހަކ. ްއޮތީ ްއިޞްލާޙުގަިއވެސް ްއޮތް ްހުށަހެޅިފައި ްމި ހަމަ

ްބަދަލެއްް ްޤަބޫލުކުެރޭވނެ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްބަދަަލކީ ްގެންނެވި ްތި ދެންމެ

 2275ްނޫންކަންްއަޅުަގނޑުްފާހަަގކުަރން.

ްް

ް

ްކަންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްދިމާވެދާނެ ްއެހެން ްއެހެންނަމަވެސް،ްނގނޭއާދެ، ްދެން ްއިނގޭތޯ. ެް

ްއާދެ،ް ްނެތް. ްބަލައިގަެނވޭކަެށއް ްނުކުތާެއްއކަމަށް ްނިޒާމާބެހޭ ތިއީ

ް ްސަމީރު ްއަޙްމަުދ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ  12ް2280ތިލަދުންމަތީ

ްފުރުޞަތުް ްހުށަހެޅުއްުވމަށް ްިއޞްލާޙު ްޮފނުއްވާ ްއަށް ް)ށ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްއަރުވަން.ް

ް

ްިމްްތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުްތިލަދުންމަ ްއަޅުަގނޑު ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްދަންނަވާލަްންްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުނ9ް ނޑު ްއަުޅގަ ްކުރިން ްދަންނަވާލުމުގެ ްއިޞްލާޙު ްހުށަހެޅި  2285ބާބަށް

ނޑ12ްްުބޭނުންވަނީް އަްށްވަނަްާމްއދާގެް)ށ(12ްްވަނަްމާއްާދައށްްއަުޅގަ

ވަނަްމާއްާދގެްމިހާރުގެްއެްއޮތްްބައިްެއީއ12ްްމިްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅުމުންް

ްއެކަންް ްއަދި ްއުންމީދުކުރަމޭ. ނޑު ްއަުޅގަ ްެވގެންދާނެކަުމަގއި ްކަމުގައި )ހ(

ނުޑް ްއަްަުޅގަ ްކޮށްދެްއވާފައިކަުމގަިއ ްމަިނކުފާނު ްކުރިންވެސް ްމީގެ ވަނީ

ް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާއ12ްްފާހަގަކުރަން. ްއަްށްވަނަ ް)ށ(  2290ދާގެ
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ްމިް ްަމޤްޞަދަކީ ްެއއް ްބޮުޑ ްއެންމެ ްހުަށހެޅުމުގެ ްއިޞްލާޙު ްމި އަޅުަގނުޑ

ްބޭފުޅުންް ްިޢއްޒަތްެތރި ްތިއްެބވި ްމި ްގޮުތަގއި ްވަޒީރުްނގެ ރާއްޖޭގެ

ްއަމިއްލަފުޅަށްް ްއެބޭފުޅުްނ ްޒިންމާ ްމަސްޫޢލިއްޔަތާއި ްމަޤާމުގެ އެބޭފުޅުންގެ

ްއެއްކި ްެއބޭފުޅުން ްޒިންާމއާއި ްއެ ްވާނަމަްނަންގަވާ ާބވެަވޑަިއގެންިފކަމަށް

ްއެބޭފުޅުންް ްވާނަަމ ްއިޙްމާލުވެއްެޖކަމަށް ްެއކަމުަގިއ ްއެބޭފުޅުން  2295ނުވަތަ

ްއަޅުަގނުޑް ްޖެހޭނެކަމަށް ްދެއްވަން ްިއސްތިޢުފާ ްރީިތގޮތުަގއި އަމިއްލައަށް

ހުށަހަޅަނީ.ްއެއީްއެބޭފުޅުންނަކީްމިްމުޖުތަމަޢުގައިްވަޒީުރކަމުގެްފަހުންވެްސް

ްމުޖުތަްަމަޢުގަ ްދެކެން.ްމި ްއަުޅަގނޑު ްބައެއްކަން ްޖެހޭނެ ްއުުޅއްަވން އި

ްއުޅުްއވަްން ްއެބޭފުުޅން ްޝަރަފާއެުކަގއި ްޢިްއޒަާތއި ްއަބުރާއި އެހެންވީމާ،

ްޝަރަްފް ްއަުބރާއި ްިޢއްޒަާތއި ްއެ ްއެބޭފުޅުންނަށް  2300ޖެހޭނެތީ

ްއެބޭފުޅަކަްށް ްގޮުތގެމަތީން ްމިދެންނެވި ްލިބޭނީ ްނުވަަތ ލިބިވަޑަިއގަންަނވާނީ

ްކު ްމަޢާފަށްްކުރެްއވޭ ްކިަބއިން ްރަްއޔިތުންގެ ްޤަޫބލުކުރަްއވާ ްއެބޭފުޅަކު ށް

ްދޫޮކށްލެއްވީމަކަމަްށް ްގޮތުަގއި ްރީތި ްެއބޭފުޅުން ްެއކަންކަން އެދިަވޑަިއގެން

ްފުރަތަމަވެސްް ްއެންމެ ްމި ްނުކުތާ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްދެކެން. އަޅުަގނޑު

ްހިތަމައާއެ ްވަަރށް ްހުށަހެޅުމުގައި ްމި ްބޭނުންވަނީ،  2305ކުްފާހަގަކޮށްލަން

ް ްޖެހެނީ ްސުނާމީެގ2004ްްދަންނަވަން ްކުރިމަތިވި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ަގއި

ްބޭފުޅުންނާް ްތަފާތު ްވަޒީރުްނ ްތަފާތު ްައޅުަގނޑުމެން ްގުިޅގެން ހާދިސާއާއި

ްދައުލަްތް ްގޮސް ްފައިނަލީ ްފަހުން ްއެންމެ ްވަޒީަރަކށް ްއަނެއް ްވަޒީރު އެއް

ް ްނުވަތަ ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ްހުންނެވި ްމިވެނިްހިންގަވަން ެއކަން

 2310ފަރާތަކުންްހުއްދަްނުދެއްވައިެގންްނުވަތަްފިނޭންސްްމިނިސްޓްރީންްފައިސާް

ްނެތް.ް ްނުވެސް ްމީހަކު ްއެއްެވސް ްޒިންމާދާރުވާނެ ްމި ްދެން ނުދެއްަވއިގެން

ްދަންވަުރް ްއެރޭ ްމަސައްކަތް ްހުށަހެޅުމުގެ ްއިޞްާލޙު ްމިއަްަށް އަޅުަގނޑު

ްޖަހާކަށްހާއި ްހަތަރެއް ްތިެނއް ްކުރިއިުރްގާތްަގނޑަކަށް ްމަސަްއކަތް ރު

ްިދަޔް ްުކރިއަށް ްޖަލްސާއެއް ްމުހިންމު ްވަރަށް ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންެގ

ްމެންބަރުް ްިޢއްޒަްތތެރި ްރ.އަތޮުޅގެ ްދެންމެއަކު ްދާދި ްދެންމެ ްއެއީ  2315ވަގުެތއް

ްމުޢައްސަސާއަާކް ްދައުލަުތގެ ްޖަލްސާ. ްފާހަގަކުެރއްވި ްއެ ްވަޙީދު ޢަލީ

ްމުޢަްއސަސާއި ްެއ ްުނވަތަ ްހަވާުލވާނެްހަވާލުވާނެ ްމަސަްއކަަތކާ ްކުިރ ން
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ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްއަޅުަގނުޑމެންގެ ްނެތިގެން ވަޒީަރކު

ްއެކަންކަުމގަިއް ްކަންބޮޑުެވވަަޑިއގެން ްއެަކންކަމާ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ރައީސް

ްއެކަމާް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްކުރައްވާ ްމަސައްކަތްޕުުޅ ްބޮޑަށް  2320ވަރަށް

ްިސފަކޮށްދެއްވަމުްންކަންބޮޑުެވވަަޑއިް ްއެކަްނކަން ްރައްޔިތުންނަށް ްމުޅި ގެން

ްައޅުަގނުޑް ްެއވަގުުތަގއި. ްއިނިން ްބަލަން ްއަްަޅުަގނޑު ްމަންޒަރު ގެންދިޔަ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްކަމުގަިއވެްސ ްެއަވގުތު ްަވގުަތކީވެސް ްތައްޔާރުކުރި އިޞްލާޙު

ްހާދިސާއާް ްމިދެންނެވި ްރައީސް،ްސުނާީމގައި ްޢިއްޒަތްތެރި ިއްފާހަގަކޮށްލަން.

ްޙާލަތުް ްތިބި ްމީހުން ްޖެހިފަިއވާ ްޙާުލގައި ްމިއަދުވެސް  2325ގުިޅގެން

ނުޑްނެތިންްވަިކް އަޅުަގނޑުމެންނަށްްއެބަްއެނޭގ.ްހަމަްގައިމުވެްސްއަުޅގަ

ްޖުމްލަް ނޑު ްައޅުގަ ްދަންނަވާކަށް. ްރަށެއް ްވަިކ ްދަންނަވާކަށް. ތަނެއް

ްހަމް ްޙާލާއިމެދު ްމީހުންގެ ްޖެހުނު ްޙާލުަގއި ްސުނާމީގަިއ ދަރުދީވާްގޮތެްއގައި

ްގިަން ްަމޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްއަދި ްހައިިސއްޔަތުްނ މެންބަރެއްގެ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްޙާލުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ްެއދޭނެކަމަށް ްއެކަމަށް  2330މެންބަރުންވެސް

ްޖެހުނުް ްާޙލުގައި ްސުނާމީގައި ްރަށްރަށުގެ ްބައެްއ ްމިހާރުވެސް ދަންނަވާނީ

ް ްނުލިބެއޭ. ްފޮއްޗެްއވެްސ ްފައިސާ ްއެންމެ ްއެމީހުންނަށްްމީހުންނަށް އަިދ

ްގޮތެްއް ްސަރުާކރުން ްހަމަނުޖެހިގެން ްގޮތެްއެވސް ްދޭްނވާ ބަދަލުގައި

ނުޑް ްއަުޅގަ ްފާަހގަކުރަޭމ. ްހިތާމައާއެކު ްައޅުަގނޑު ްވާކަން ނުންމިފައި

ްމީހެްއެގް ްވަކި ްހުރެ ްސަބަބުތަކާ ްއެތަްއ ްމިކަހަަލ ްމިއުޅެނީ  2335ދަންނަވަން

ްސަބަބު ްިމްދަންނަވަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްނޫން ތަކާހުރެްރައްޔިތުންނަްށްވާހަކަެއއް

ްއުފެޭދް ްސުވާލު ްޒިންމާއާމެދު ްވަޒީރުންގެ ްރައްޔިތުންނަށް ނިކަމެތިކަމާ

ްސަރުކާރުް ްމަސައްކަތްަތކާ ްދައުލަތުގެ ނޑުމެންެގ ްއަޅުގަ ދަރަޖައަށް

ްހިތާމައާއެުކް ނުޑ ްއަުޅގަ ްގޮސްަފއިކަން ްމިއޮތީ ްމަސައްކަތްަތއް ހިންގުމުގެ

ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްބިްފާހަގަކުރަމޭ. ްނުކުތާަތަކށް  2340ނާކޮށްްމިދެންނެވި

ް ްހުށަހެޅީ. ްިއޞްލާޙު ްމި ނޑު ްަމްއސަލައެއްނޫްންއަްަުޅގަ އަޅުަގނޑަކަށް

ްވަގުެތްއަގިއް ްއޮްތ ްމިމަޖިލީހުގައި ްނުފޫޒު ްބާާރއި ްއެބޭފުޅުންގެ މިއިޞްލާޙު

ްއެކަހެިރެވް ްޒިންާމއަށް ްއެބޭފުޅުންގެ ްއެީއ ފާސްނުވުމަކުން

ްއެބޭުފޅުން ްއެިނންމެވީކަމުަގއިްްވަަޑއިގެންެނވީކަމަށް، އަމިއްލަފުޅަށް
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ްއުންމީދުކުރަނީް ްރައީސް،ްައޅުަގނޑު ްޤަބޫލުކުރާނީ.ްޢިްއޒަތްތެރި  2345އަޅުަގނޑު

އެބޭފުޅުންްއެބޭފުޅުންގެްއަމިްއލަފުޅުްޒިންމާްމިްދިވެހިްރައްޔިތުންނަށްޓަކަިއް

ްނަފްސާިއް ްއަމިްއލަ ްއެބޭފުޅުންގެ ްވާނަމަ ްބޭނުންފުޅުާވކަމަށް ނަންގަވަން

ްމުޖުތަމަޢުގައިްއެބޭފުޅު ްމި ްއުޅެމުންދާ، ްމުޖުތަމަޢުގައި ްމި ން

ްރަނަގުޅް ްހެޔޮގޮތުަގއި، ްވާނަމަ ްކަމަށް ްއުޅުންވަންެޖހޭ ނިކުމެވަަޑއިގެން

ްމިކަްން ްވާނަމަ ްބޭނުންފުޅުކަމަށް ްއުުޅއްވަން ްިޢއްޒަުތގަިއ ްއަބުރާއި  2350ގޮތުަގއި

ްމަތިންް ްިމގޮތުގެ ްމިކަން ްކުރައްވާ ްޤަބޫލުފުުޅ އެބޭފުޅުންވެސް

ްއެކަންކަްންކުރައްް ްވޯޓްެދްއވަިއެގން ްމިޔަްށ ްއެބޭފުޅުްނވެސް ވާްާނެގޮތަށް

ްިނންމަވާނެކަމަށްް ްދަންނަވަން. ްކަމުގައި ްނިންމާނެ ްގޮުތަގއި ރަނގަޅު

ނުޑް ްއަުޅގަ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުންމިްީދުކުރަން. އަޅުަގނޑު

ނުޑް ްއަުޅގަ ްާވހަކައެްއްނުދައްާކްދަންނަވާލާނަން ްއިތުރު ްދެން  2355މިހާހިސާބުން

ްވަޒީަރުކްހު ްމަސްޢޫލުވާނޭ ްއިދާރާތަާކއިމެދު ްސަރުކާރުގެ ްއިޞްލާޙު. ށަހަޅާ

ް ްމެންބަރެްއެގ01ްްހުރުން، ްމަޖިލީހެއްެގ ްަވޒީރުން ް)ށ(. ްމާއްދާެގ ވަނަ

މަސްއޫލިއްޔަާތއިްޒިންމާްއަދާުކރުމުގައިްއިޙްމާލުވުމުެގްސަބަުބންްޤައުމަށާިއް

ްއެން ްފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ްެއވުޒާާރއަކުްނ ްޚިްިދުމަތްތަްއްރައްޔިތުންނަށް މެހާ

ްއެވަޒީަރުކް ްެގއްލުމެްއްލިބިއްޖެކަމަށްްސާބިތުވެއްޖެނަމަ ްނުދެވިގެން  2360ފޯރުކޮށް

ްރައީސް.ް ްިޢއްޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްދޭންާވނެޔޭ. ްއިސްތިޢުފާ މަގާމުން

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްހުށަހެޅުމަށް ނުޑގެ ްއަޅުގަ ްއުންމީދުކުރަްނ އަޅުަގނޑު

ް.ްޝުކުރިއްޔާ.މެންބަރަކުްތާއީދުކޮށްދެްއވާނެަކމަށް

ް

ްހުށަހަޅާފައިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްމިއިޞްލާހު ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަްތތެރި ްުޝކުރިްއޔާ  2365އާދެ،

ްމެންބަުރް ްައއްުޑއަތޮޅުގެ ްއޮތީ ްުނގަނެވޭެނ.ްއާދެ،ްދެން ްބަލަެއއް އޮތްގޮތުން

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަްތތެރި ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްނޫން، ޙުސްނުއްސުޢޫދު.

ްނަންގަވާކަ ްެއއްވެްސްޖާގަެއއްނެތް. ްއެހެްނ01ްްށް ްށް، ް)ށ( ްމާއްދާ ވަނަ

ްތަރުތީބުް ްއެޮގތަށް ްނެތް ްލިުޔއްވާަފކަެއއް ްމަީތަގއި ްޭއގެ ލިޔުްއވާފަިއވަނީ.

ްބަލަެއްއް ްއެހެްނވީމާ، ްވާހަކަ. ްބަދަލުވާނެ ްއަކަްށ ް)ހ( ްމި  2370ކޮށްގެން
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ްއަްއޑުއަތޮ ްނުކުތާއެއް. ްނިޒާމާބެހޭ ްނާރުާވނަން ނޑު ްއަުޅގަ ުޅެގްނުގަނެވޭނެ.

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙުސްނުްއސުޢޫދު.

ް

ްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުް ްމިބާބުގެ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްފަހަތަށ01ްްްޝުކުރިއްޔާ ްމާއްދާގެ ްވަނަ

ްއަރިމަީތްްޙުސްުންއސުޢޫދުްާވހަކަެދއްކެުވނ9ް ްއެމާއްދާގެ ްމިހުށަހަޅަނީ. ނޑު ްައޅުގަ ްއިތުތުކުރުމަށް  2375އާމާއްދާެއއް

ްގޮތުގަް ްމަޖިލިސްްސުރުޙީއެއް ްވަޒީރުްނގެ ްމިހުށަހަޅަނީ، ްއަުޅަގނޑު އި

ްއަދާނުކުރެޭވް ްފުރިހަމައަްށ ްވާޖިބުތައް ްމަޖިލީހުގެ ްވަޒީރުްނގެ ރޫޅާލުން،

ްއޭނާައްށް ްހިނދެއްގައި، ްފެނިއްޖެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ކަމަށް

ްއެމަޖިލިސްް ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ްލެވިދާނެއެވެ. ްރޫޅާ އެމަޖިލިސް

ް ްމަޖިލީހަށްްރޫޅާލުމާއެކު، ްަރއްޔިތުްނގެ ްއެކަން ްބަާޔންކޮށް،  2380ސަބަބު

ްތެރޭަގއި،ް ްފުރުޞަތެްއގެ ްއަވަސް ްީވއެންމެ ްއަދި، އަންގަްނވާނެެއވެ.

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްޝުކުރިްއާޔ ްޢައްަޔންކުރަންވާނެެއވެ. ްމަޖިލީހެއް އާަވޒީރުންގެ

ްރައީސް.

ް

ްމެްނބަރު.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްމެންބަރަށްްްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި  2385ތާއީދުކުަރއްާވްޢިްއޒަތްތެރި

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްެތރި ްއައްުޑއަތޮުޅގެ ްއަުރަވން. ްފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު

ްމުޙަންމަދުްއަސްލަމް.

ް

ްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް ްޙުސްނުއްސުޢޫދު ްެމންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްމާއްާދެގ01ްްއަްއޑުއަތޮުޅގެ ްވަނަ

ްއަޅުަގނުޑ9ްްއަސްލަމްްވާހަކަެދއްެކވުން ްހުށަހެޅުމަށް ްއެހުށަހެޅުއްވި ްއިތުރުކުުރމަށް ްމާއްދާއެއް  2390ފަހަތަށް

ްތާއީދުކުރަން.

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްށ.އަތޮޅުގެ ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްމިާވގޮތަްށް ްތިީރަގއި ްމިބާބަށް ްޙުސައިން، ްޒާހިރު ްމުޙަންމަދު ލުބްނާ

ްއްްއިތުރުކުރުން،ްހުށަަހޅުއްވާްެދއްވުމަށްްފުރުޞަތުްައރުވަން.މާއްދާއެ

ް2395 

ްއޮްނަންްމިލަދުްނމަޑުލުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްފަހަތުގައި ްއެންމެ ްމިބާބުގެ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްދުނިޔޭގެްލުބްނާްމުަޙންަމދުްޒާހިރުް ްމިަވނީ ްހުށަހަޅާފައި ްއިޞްލާޙެއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްްމާއްދާއަކަށް
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ބައެއްްޤާނޫުނއަސާސީތަްއްދިާރސާކުރުމަށްފަހުްހަމަްމާއްދާއެްއްއިތުރުކުރަްންްޙުަސއިންްާވހަކަެދއްކެވުްނ9

ނޑުމެންްބަލައިލިްެއއްްޤާޫނނުއަސާސީައކީް ހުށަހެޅީކީނޫން.ްއެގޮތުން،ްައުޅގަ

ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއް ްއެފްރިާކގެ ްޤާނޫނުއަާސސީ.ްސައުތު ްއެފްރިާކގެ  2400ސައުތު

ްމާ ްގޮތަކަށް ްމާއްދާއެްއްމިފަދަ ްމިގޮަތށް ްއަދި ްޮއވޭ. ްޑްރާފްޓްކުރެވިަފއި އްދާ

ްޤަބޫލުކުރާތީ،ް ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްކަމެއްކަމަށް ްމުހިންމު ްވަރަށް އޮތުމަކީ

ްއަިދް ްރަމީޒް ްމޫާސ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްށ.އަތޮޅުެގ އަޅުަގނާޑއި

ްހުށަހެޅުމަކީ،ް ްހުށަހަޅާ ްވަޙީދު ްޢަލީ ްމެްނބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ރ.އަތޮޅުެގ

ްވަގު ްސުރުޙީައށް. ްއަރިމަތީ ްހަާވލުކުރުން، ްހިްނގުން ްގޮތުން  2405ވަަނ02ްްީތ

ްއޮންަން ްފަހަތުގައި ްއެންމެ ްގޮތުން ްއޮންނަ ްމިބާބު ްުނވަތަ މާއްދާއެއް

ްއޭނާެގް ްހުށަހެޅުމަކީ،ްަވޒީރަކު ްހުށަހަޅާ ްުކރަން ްޑްރާފްޓް ްގޮތަށް މާއްދާއެއް

ްޙާލެއްގަ ްއުޒުރުވެިރވެއްެޖ ްއަދާކުރުމަށް ްވާޖިބުތައް ިއ،ްމަޤާމުގެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށްްެއުވާޒރާއެއްްހިންގުމާއިްަވގުތީްގޮުތންްވަޒީރުންެގް

ްއިޙްތިޔާުރް ްޙަވާލުކުރުުމގެ ްހިންގުން ްއެުވޒާރާ ްމެންބަރަކާ ްއެހެން  2410މަޖިލީހުގެ

ްލިބިގެންެވއެވެ.ްިމއީްހުށަހަޅާްހުށަހެޅުމަކީ.ްޝުކުރިއްޔާ.

ް

ްޢިްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްޝުކުިރއްޔާ ްޢިއްޒަތްތެިރްއާދެ، ްތާއީދުކުރައްާވ ްމެންބަރު. ްއޒަތްތެރި

ނުޑް ްއަޅުގަ ްރަމީޒަށް ްމޫސާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަްތތެރި ްށ.އަތޮޅުގެ މެންބަރު

 2415ްފުރުޞަތުްއަރުވަން.

ް

ްޢިްއޒަްތތެރިްްލަދުްނމަޑުލުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުްމިްި ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް.ްށ.އަތޮޅުގެ އާދެ،ްޝުކުރިްއޔާ

ްމެންބަރުް

ްއިތުރުކުރަްންްާވހަކަެދއްކެުވނ9ްމޫސާްަރމީޒްް ްމާއްދާއެްއ ްމިބާބަށް ްޙުސައިން ްޒާހިރު ްމުޙަންމަދު ލުބްނާ

 2420ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްހުށަހެޅުމަށްްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.

ް

ްހިސާބުންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްިމހާ ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަްތތެރި ްުޝކުރިްއޔާ އާދެ،

ްފޮ ްމެންބަރުން ްިމްޢިއްޒަތްތެރި ްުހށަހެޅުއްވާ ްއިޞްލާހުތައް ްހުރިހާ ނުއްވާ

ްމިބަޙުސްަގިއް ްދެން ނުޑ ްއަުޅގަ ްހިސާބުންްް ްމިހާ ްއެހެންވީމާ، ނިމުނީ.
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 2425ބައިވެިރވެްަވޑަިއގަންނަވަންްެއދިވަަޑއިގަންަނވާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްް

ނަޑއަާޅް ްކަ ްއަުޅަގނޑު ްއަރުވަން. ްފުރުޞަތު ްމަތިން ްގޮުތގެ ގަާވއިދުަގިއވާ

ކީްދޮޅުްގަިޑއިރު.ްއެހެްނވީމާ،ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުންްކުރިއަށްްއޮްތްވަގުތަް

ްެއދިވަަޑއިގަތުމަްށް ްަވގުތަށް ްއެދެން. ްއެދިވަަޑއިގަތުން ްތެރޭގައި ފަސްމިނެޓް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްރ.އަތޮުޅެގ ްވަޙީދު. ްޢަލީ ްނުކުާތއެްއ ްނިޒާމާބެހޭ ދަންނަވަން.

 2430ްމެންބަރު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިރޭްމިނިމިގެންްދިޔަްބާބާިއްބެހޭގޮތުންްރައީސްްނެްނެގވީްޑިޒިޝަންައކާިއްްުއތުުރބުރީްެމންަބރުްްމާޮޅސްމަޑުލު

ްރައީސަީކްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްމިއަދު ްދަންނަވާލަން،  2435ބެހޭގޮތުން

ްދެް ްހުށަހެޅުނު ްމިތަނަށް ްމިރޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަވޒީރެްެއް. ކެބިނެޓްގެ

ްޖަވާބުދާރީްއިޞްލާ ްކަމަކާެމދު ްއިޙްމާލުންކުރާ ްަވީޒރަކު ްވަނީ ޙުަގއިެވސް

ްއެމީހަުކް ްނުވަތަ ްކަމަށް ްކުށްވެިރވާނޭ ްއެބޭފުަޅކު ްއަދި ކުރުމަށްޓަކައި

ްއެހެންވީމާ،ް ްކަމަށް. ްިޒންމާދާރުކުރުވަންޖެހޭނެ ްއެބޭފުޅަކު އިޙްމާލުވަންޏާ

ްއެގޮތަ ްއެކަން ްމަނިކުފާނު ްވާީތެވ ްވަޒީރަކަށް ްކުރެއްވުމަްށްމަނިކުފާނަކީ  2440ށް

ްއަނބުރާް ްއެ ްވާތީެވ ްއޮންނަކަމަށް ްއިންޓްރަސްޓް ްއޮފް ކޮންފްލިކްޓް

ްއަޅުަގނުޑް ްދަންނަވާލަމުން ްވާހަކަ ްއެދޭ ްގެނެސްދިނުމަށް އިޔާދަކޮށް

ްއިށީނދެލާނަން.ްޝުކުރިއްޔާ.

ް

ް2445 

ްމިހާރުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެްއގޮތަށް ްއުސޫލުތަކާއި ްމިގެންދިޔަ މީނީކީއެްއްްމިހާރު

ްިމް ނޑި ްައޅުގަ ްމިޮގނީޑގަިއ. ްނޫން ްޙަިއސިްއޔަތަކުންެނއް ވަޒީެރއްެގ

ްއަނބުާރް ްައޅުަގނޑު ްިޚލާފުވާކަމަށްވާނަމަ ްުއސޫލުތަކާއި ގެންދިޔަ

ްނުދެކެން.ް ނޑު ްއަުޅގަ ްޚިލާފުވާކަމަކަށް ްއެހެނެއްނޫން، ގެނެސްދޭނަން.

ްއަ ްއަނބުރާ ްއެއިޞްލާޙުަތއް ްއެްއގޮތަކަްށވެްސ ްމިހާުރްއެހެންވީމާ،  2450ދި
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ްހއ.ެގް ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްދަންނަވަން. ްނުގެެނވޭނެކަމަށް އޮތްގޮތުން

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް2455 

ްއެހެންނަމަވެސް،ްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްކުރަން. ްއިޙްތިރާމުވެސް ްނުހަނު ްނިންމެވުމަށް ްނިންމެވި

އަޅުަގނުޑްދަންނަވާލަންްބޭނުންވޭ،ްީމގެްކުީރގެްޖަލްސާތަުކގައިްމަނިކުާފުންްވާހަަކދެްެއްެކވުނ9ްްއަްޙމަދުްަސމީރު

ްެއކަްން ްބަލައިގަނެ ްހުށަހެޅުންތައް ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމިގޮތަށް ްހަމަ ވަނީ

ްާފސްކުރަްއވާފަޔޭ.ް ްއެކަން ްވޯުޓއައްަސވާ ްއެކަމަްށ ްކޮށްދެްއވާ އެގޮތަށް

ްުހށަހެޅު ްއަޅުަގނުޑގެ ްމަނިކުފާނުްއެހެންވީމާ، ްނިންމީމަ ްމިގޮތަށް  2460މާމެދު

ްތަފްޞީލްް ްއިުތރު ްނުވާތީ ްރިޒަްނއަކަށް ްޤަބޫލުކުެރވޭ ްރީޒަްނއަކީ ވެދެްއވި

ްދެއްވާްފާނަންތޯްދަންނަވާލަން.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.

ް

ް

ްބަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ނޑު ްއަުޅގަ ްހިނގާފަިއއޮތްތޯ ްކަމެއް ްިތވިދާުޅވިގޮތަށް  2465ލާނަން.ްއާދެ،

ްވިދާުޅވުމާިއް ްތިވިާދޅުިވ ްއެގޮތަްށ، ްޤަބޫލެއްުނކުެރވޭ އަޅުަގނަޑކަށް

ްހުށަހަުޅއްާވ،ްެއގޮތަްށް ނަޑއެޅިގެން ްކަ ް)ށ(ްކަްށްމިގޮތަްށްހަމަ އެްއގޮތަށް

ދިމާވެފައިްއޮންނާނެ.ްއެހެނެްއނޫން،ްކުރީއްސުރެްފަށަިއގެންްއަިއއްސަްހުިރް

ްއެގޮތަ ްުހރިގޮތުން ްއަިއއްސަ ްޖެހިގެންްތަރުތީބުތަކެއް ްބަދަލުކޮްށދޭން ށް

ްއެގޮތަަކްށް ްހެޑްލައިންއެއްަގއިެވސް ްމަތީ ްެއއްެވސް ްމީގައި  2470ބަދަލު..ްއެކަމަކު

ްވާހަަކް ްޤަބޫލުނުުކރެވޭނެ ްއަޅުަގނޑަށް ްއެގޮަތަކށް ްނެތީމަ ވިދާޅުވެަފއި

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަްތތެރި ްރ.އަތޮޅުގެ ްމިހާރު ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހ( މިދެންނެވީ.

ނޑުްދަްނނަވާލާނަން،ްޢިއްޒަތްތެރިްމެްނބަރުްތިވިދާޅުިވްޢަލީްވަޙީދަށްްއަ ުޅގަ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްބެހޭގޮތުން ްމެންބަރުންނާއި ްމަޖިލީހުެގ ްަވޒީރުންގެ ގޮތަށް

ްހަމަް ްއެިއބާރާތުން ްހަމަ ްއިޞްލާޙުތަކުަގއި ްހުށަހަޅުއްވާފައިހުިރ  2475މެންބަރުން

ްައދިް ްކުރުވަިނވި ްޒިންމާ ްގިނަ ްވަަރށް ްއެޖުމްލަްނޫނަސް ޒިންމާދާރުްމުޅިން

ނުޑް ްއެހެންވީާމ،ްއަުޅގަ ްމިވަނީ. ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްހުށަހެޅުންތައް ކުރުވަިނވި
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ްމެންބަރެއްެގް ްމަޖިލީހުެގ ްވަޒީރުްނގެ ްއޮތީ ްދަންނަވާލަން ތަކުރާރުކޮށް

ްއިނެދގެްން ނޑީަގއި ްިމގޮ ްމިމަޤާމުގައި، ނުޑ ްއަުޅގަ ހައިސިއްޔަތުްނ

ް ްއަޅުަގނޑު ްއެްއެވސްކަމެއް. ްުނކުރަމޭ ްކަމެއްްއަޅުަގނޑު ްހުރިހާ  2480ކުާރ

ްހުވާެގް ްކުރަންޖެހޭ ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ ްޚާްއޞަ ްރައްޔިތުންގެ މިކުރަނީ

ްމިދެންނެވިް ްބަހަްއޓަިއގެން. ްހަނދާނުގައި ްުހާވ ްއިން ްއެކޮްށގެން ދަށުން

ްދަންނަވަން.ް ްވާހަކަ ްގެންދާ ްކުރަމުން ްމަސަްއަކތް ނޑު ްއަުޅގަ ގޮތަށް

ްދެހުށަހެ ްހުށަހެޅުއްވި ްމެންބަރު ްމިދެންނެވިްޢިއްޒަތްތެރި ޅުްއވުމަކުންެވސް

ްހާލު،ް ްޤަޫބލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްދާނެކަން ްފާަހގަކުެރވިގެްނ  2485ކަންތައްތައް

ްބަޙުސްގަިއް ްއަރުވާނަްނ ްފުރުޞަތު ނޑު ްައުޅގަ ްދަންނަވާލަމުން އެވާހަކަ

ްމުޙަންމަދުް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްާމލޭގެ ްްަަދއްަކވަން، ވާހަކަފުޅު

ްނަޝީދަށް.

ް

ނުޑ..ްދުްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންމަް  2490ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއަުޅގަ

ްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވނ9ް

ް

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް..ްމަުޑޮކށްލައްވާ.ްރިާޔޟްްރަޝީދުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް

ް

 2495ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްަރއީްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަުޅަގނޑު ްރައީްސ، ްނިންމުންތަކަށްްޢިއްޒަތްތެރި ްްސގެ

ްރައީސަްށްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުނ9ްް ްޢިްއޒަތްތެރި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް، އިޙްތިރާމްކުރަން.

ްދަންނަވާލަން..

ް2500 

ްިވދާޅުވާންކަމަްށްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްެއއްެޗއް ްއެބަޙުސްަގއި ްމެންބަރު، ްޢިއްޒަތްތެރި އާދެ،

ނޑުްއިތުރަކަށްްފު ްރުޞަތެއްްނާރުވާނަން.ވަންޏާްއަުޅގަ

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް2505 
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ްވަނަްމާއްދާ..14ްއަޅުަގނޑުްމިްަގާވއިދުގެްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް
ްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް

ް

ް

ްނާރުވާނަމޭ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްފުރުޞަެތއް ްއަޅުަގނޑު ްމިދަންނަވާީލ  2510އަޅުަގނޑު

ްލުބްނާްއިށީނދެވަަޑއިް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްށ.އަތޮޅުގެ ްއާދެ، ގެން.

ްމުޙަންމަދުްޒާހިރުްޙުސައިން.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް2515 

ްްމިލަދުްނމަޑުލުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްތިދެއްވީ ްދެްނމެ ްރައީސް ްފުރުޞަތެއް.4ްްޢިއްޒަތްތެރި ްމިނެޓްެގ

ްނަގާްެއއްގޮަތކަށްވެްސްެސކްރެޓޭރިއަޓުްންއަޅުަގނޑުމެންްމިފަޅިންްއަތްަނގާްްލުބްނާްމުަޙންަމދުްޒާހިރުް

ްނަންްްޙުަސއިންްާވހަކަެދއްކެވުްނ9 ްއަުޅަގނޑުމެން ްނުލެއްިވ، ްއަޅުްއވާ ްހަނައެްއ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ްރައީސްެގް ްޢިއްޒަތްެތރި ްއެހެންވީމާ، ްނުކުރެޭވތޯ. ްކުރެވިއްޖެތޯ، ނޯޓު

 2520އްވުންްއެދެން.ްމަޢުލޫމާތަށްޓަކައިްމިވާހަކަްދެންނެވީްމިކަންްރަނގަޅުްކޮށްދެ

ްޝުކުރިއްާޔ.

ް

ް

ްރިކުއެސްްޓްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްއެނގިވަަޑިއގަންނަވާެނ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި އާދެ،

ްވިދާޅުވަނީ.ް ްމެންބަރުން ްއެޢިއްޒަތްތެރި ްގެންދާކަމަށް ްބަލަމުން  2525ބަޓަން

ްއެ ްއެހެްނވީމާ، ްއިނގޭތޯ. ްވިދާުޅވަނީ ްެސކެޓްރޭޓިައޓުން ވާަހަކްއެހެންވީމާ،

ްޙަސަން،ް ްރަޝީދު ްޙުސައިން ްނުކުތާއެްއ، ްނިޒާމާބެހޭ ދަންނަވާލަން.

ްތ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.

ް

 2530ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްނޫންކަންްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްނޯޓުކުރެވުުނކަން ްނަން ްއަުޅަގނޑުގެ ްބޭނުން ްއަޅުަގނޑު
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ްގޮުތަގިއްވިދާޅުވާންްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުނ9ް ްލިބިފައިއޮތް ްމަޢުލޫމާތު ްކުރިން ްމީެގ ނޑަށް ްއަުޅގަ .

ްދެނީް ްފުރުޞަތު ްނިޞްބަތުން ްމީހުންނަށް ްތިބޭ ްފަޅީގައި ްމި މަޖިލީހުގެ

ްނަމަވެސްް ްނޫންތޯ ްތެދެއްތޯ ްއެއީ ްކޮމިޓީން ްއިދާރީ ްއެހެންވީމާ،  2535މަދުން.

ްކިތަންމެް ްހީަވނީ. ނޑަށް ްއަޅުގަ ްެއބަޖެހޭހެން ްބައްަލވަން ރިސަރޗްކޮށް

ްދިމާވޭ.ްފަ ްމިމައްސަލަ ްމީހުންނަށް ްތިބޭ ްަކނުގައި ްމި ްތަކުރާރުކޮށް ހަރަކު

ްދެވިދާނެތޯް ްފަޅިއަކަށް ްއެހެން ްމަޖިލިސްގެ ނޑަށް ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،

ްދަންނަވާލާްހިތްވޭްވަރަށްްބޮަޑށް.

ް2540 

ް

ްވާހަްަކަފުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްތިގޮތަްށ ްވާހަކަފުޅު، ްތިކަހަލަ ްމެންބަރު، ުޅްޢިއްޒަތްތެރި

ްމެންބަރުންް ްޢިްއޒަތްތެިރ ްހީވަނީ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ދެއްކެވީަމ

ްތިއައްސަވަީން ްވާހަކައެއްޯތ ްކޮންކަހަލަ ްވާެނހެން ވިސްނާަވޑަިއގަންނަވަން

ްގިނައިްން ްަވރަށް ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަށުްނ. ްނުކުތާއެްއގެ  2545ނިޒާމާބެހޭ

ްމެންބަރު ްތިއްބެވި ްތިފަޅީ ްއަދި ްލިބިވަޑަިއގަންނަވާ. ންނެކޭްފުރުޞަތު

ްނެތްކަމަށްް ްތަފާތެއް ްެއްއވެސް ްިވސްނުމުގައި ްވިސްނޭ އަޅުަގނަޑކަށް

ްމުޙަންމަދުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްއާެދ، ްދަންނަވާލާނީ. އަޅުަގނޑު

ްނަޝީދުްވާހަކަފުޅުްކުރިޔަށްްެގންދަވާދެއްާވ.

ް2550 

ނޑުްމިބާްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްބާއިްބެޭހގޮތުންްއެްއެޗްއްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަުޅގަ

ްށ.އަތޮޅުެގްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވނ9ް ްބޭނުންވަނީ، ްދަންނަވާލަން ނުޑ ްއަުޅގަ ދަންނަވާލާއިރުަގއި

ް ްޙުސައިން ްޒާހިރު ްމުޙަންމަދު ްލުބްނާ ްމެންބަރު ވަނ02ްްަޢިއްޒަތްތެރި

ނޑަށްެވސްް ްއަޅުގަ ްމަފްޙޫމް ްހުށަހެޅުމުގެ ްހުށަހަޅުްއވާފަިއާވ މާއްދާއަށް

ް ނޑަްށްވިސްނޭ. ްއެއަުޅގަ ްއޮްތގޮތުން ްއިބާރާތް ްއޭގެ  2555އެހެންނަމަވެސް،

މިވަގުތުްރަނަގޅީްއެކަމަނާްެއހުށަހެޅުއްވުންްއަނބުރާްގެންެދވިްއޔާއޭ.ްދެްން

ްޑްރާފްޓްް ްައލުން ްއެމަފްޙޫމް ްއަލުން ްމާއްދާތަާކިއއެކު ްފާސްނުާވ މީގެ

ްޤަބޫލު ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްަރނގަޅުވާެނކަމަށް ްގެނެިވއްޖެއްޔާ ކުރެވޭ.ްކޮށްލައިގެން

ް ްބޭނުންވޭ ްފާހަގަކޮށްލަން ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްއިތުރުން ްމީގެ ވަަނ02ްްދެން
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ްޢަލީް ްވަޙީދު ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްގދ.ގެ ްިއޞްލާޙުަގއި ްއޮތް  2560ކަރުދާހުގައި

ްމިހިރަް ްވުމަށްަޓކައި ްވަޒީރަކަށް ްމިހާރު ްގޮތުން، ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ްގޮުތގަް ްުކއަލިފިކޭޝަންއެްއގެ ްތެރޭަގއި ްމިއޮީތްޝަރުތުތަކުގެ ްއޮްތކަމެއް އި

ްމިހާރުް ްޤަބޫުލކުެރވެނީ. ްއަޅުަގނޑަށް ްބަދަލުވެފައިަކމަށް ްމަފްޙޫމް މުޅި

ްމީހަކަށްވެްސް ްކޮށްފަިއާވ ްކުށެއް ްބޮޑު ްޖިނާޢީ ްުނވަތަ ދަރަނިވެރިއެއް

ްކުރިމަތި،ް ްއޭނަ ްއެކަމަކު ްމިއޮންނަނީ. ްގޮތަކަްށ ްކަހަލަ  2565ކުރިމަތިލެވޭ

ވަކިކުރަންޖެހޭނޭްމިހާރުްއޮތްގޮތުން.ްްވަޒީުރކަމަށްްހޮވޭްފަހުންްއެްމަގާމުން

ްނުކުެރވޭ.ް ްޤަޫބލެއް ްައޅުަގނޑަށް ްގެންެނވޭނެކަމަށް ްއެގޮތަްށ އެހެންވީމާ،

ްހުށަހަޅުމަށްް ްވަޙީދުެގ ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްެތރި ްރ.އަތޮުޅގެ ދެން

ް ްދެންނެވޭނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްޖިނާޢ01ްްީބަލާލާއިރުަގއި ްދުަވހުގެ މަސް

ްމިއޮންނަ ްވާަހކަ ްކުށްތައްްކުށެްއގެ ްޖިނާޢީ ްޤަބޫުލކުރަން  2570ނީ.ްއަޅުަގނުޑވެސް

ްމިސާލަކަށްް ްއޭގެތެެރއިްނ ްހުންނަ. ްބެހިފައި ްކެަޓގަީރއަށް ްއެިކ އެބަހުރި

ްވުމަށްް ްަވީޒރަކަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަމަކީ ްކަަހލަ ްވައިލޭޝަްނއެއް ޓްރެފިކް

ްވާނެކަމަްށް ްޤަބޫލުކުރެިވގެްނ ްކަމަކަށް ްކަމެްއ ްވަުރގެ ކޮލިފައިނުވާ

ްއަޅުގަް ްކަންނޭނގެ، ްއެހެންވީމާ ްނުުކރެވޭ. ްޤަބޫލެްއ މަްސ01ްްނަޑކަށް

 2575ދުވަސްްމިތާނގައިްޖަހާފައިްމިއޮތީ.ްދެންްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްމެންބަރުް

ްއިޞްލާހުަގިއް ްހުށަހަޅުްއވާފަިއާވ ްމާއްދާއަށް ްތިންވަނަ ްސަލީމް މުޙަންމަދު

ްކު ްހުާވ ްކުރިފުޅުމަތީަގޔޭ ްރައީސުލްޖުމްޫހރިއްޔާ ރަންޖެހޭނީ.ްއެބަވިދާުޅވޭ،

ްއުއްތަަމް ްހަމަ ްބަދަުލގައި ްއޭގެ ްނުކުރެވޭ. ްޤަބޫލެްއ ްއެގޮެތއް އަޅުަގނޑަށް

ްއޮްނނަންޖެހޭނެކަމަށްް ްހުވާކުެރވޭގޮތަށް ްކުރިމަީތގަިއ ނޑިޔާުރގެ ފަ

ްއެތަނަްށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްދެން ްޤަބޫލުކުެރވޭ.  2580އަޅުަގނޑަށް

ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްބޭނުންފުޅިއްޔާ އަށްވެްސްވަަޑއިގަންނަން

ވަަޑއިގެންެނވިދާނެ.ްއަދިްަރީއސްްއޮފީހުގެްއެހެންްބޭފުޅެްއެވސްްވަަޑިއގެންް

ްކަންތައްތަްއވެްސް ްއެހެން ްގޮތުން ްބަިއވެރިަވޑަިއަގތުމުގެ އަތްޖައްަސވާ

ްދެްން ްުނކުރެވޭ. ްޤަބޫެލއް ްެއކަމެއް ްައޅުަގނޑަށް ްެއކަމަކު ކުރެްއވިދާނެ.

ް ްދަންނަވާލާނީ، ްމާއްދާއ3ްައަޅުަގނޑު ްއައްުޑއަތޮޅުެގްވަނަ ްސުޢޫދު،  2585ށް

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުްނ ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި
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ްއަެންއް ްައއްުޑައތޮޅުގެ ްއެހެންނަމަވެސް، ްފާހަގަކުެރވޭ. ރަނގަޅުކަމަށް

ްޑްރާފްޭޓް ްހުށަހެޅުމަށްވުރެ ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްތާޙިރު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްރަނގަުޅކަމަށް ްށްްއަޅުަގނޑަށް ް)ނ( ްއެމާއްދާގެ ްދެން ފެންނަނީ.

ްހުށަހަޅުއްވާަފިއާވް ްސަލީމް ްމެންބަރު ްިޢއްަޒތްތެރި  2590ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްހަަމް ްއަދި ްބޭނުންޭވ. ްދަންނަވާލަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްރަނގަޅުކަމަށް ހުށަހެޅުން

ް ްސުޢޫދ4ްްުއެހެން، ްށް ް)ރ( ްބަލާލާއިރުަގއި ްމާއްދާއަށް ވަނަ

ްއިޞްލާޙާއިް ްހުށަހަޅުއްވާަފިއާވްްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްސަމީރު ްށް )ބ(

ްއިޞްލާުޙް ްހުށަހަޅުއްވާފައިާވ ްސުޢޫދު ްްށ ް)ކ( ްއަދި އިޞްލާޙު

ނޑުްދެްނނެވިްނަމަވެސްް  2595ވަނަްާމއްާދގެްޑްރާފްޓަްށ5ްްރަނގަޅުކަމަށްްއަުޅގަ

ްައބްދު ްބެޭހގޮތުން ްޖަވާބުދާރީުކރެވުމާއި ްބަލާލާއިރުަގއި ޢަީލްهللا

ްޅ.އަތޮް ްހުށަހެޅުމަކީ ްމެންބަރުްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްިޢއްޒަތްެތރި ޅުގެ

ހުށަހަޅުއްވާްހުށަހެޅުމަކީްެއްއެވސްްޙާލެއްަގއިްރަނގަޅުްހުށަހެޅުމެއްކަމަކަްށް

ް ްދެން ްނުކުެރވޭ. ްޤަބޫލެއް ްބަލާލާއިރ7ްްުއަޅުަގނޑަށް ްމާއްދާައށް ވަނަ

ްމެންބަރުްން ްމަޖިލީހުގެ ްވަޒީރުްނގެ ްނުކުރެވޭ ްޤަބޫލެއް  2600އަޅުަގނަޑކަށްވެްސ

ްމަޖިލީ ްކަމަކަށް.ްރައްޔިތުންެގ ްއޮންނަންޖެހޭނެ ްިއންތިޙާބުވެފައި ހަށް

ްހުށަހެޅުމަށްް ްހުށަހަޅުއްވާފައިާވ ްޢަދްނާން ް)ނ( ްއޭެގ އެހެންވީމާ،

ނޑުްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީ.ްދެންް އަޅުަގނޑަށްްތާއިުދކުރެޭވކަމަށްްއަޅުގަ

ް ްޑްރާފްްޓގެ 01ްްޖުމްލަގޮތެއްަގއި ،00ްް ،ް ރަނގަޅުކަމަްށ01ްްއަދި

ްދަންނަ ްއަޅުަގނޑު ްސުވާެލްއވެސް ްުކޑަ ްއަޅުަގނުޑގެ  2605އެަބއުޅޭ.ްވާލަމުން

މިހާރު،ްއައްުޑއަތޮުޅގެްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްޙުސްނުއްސުޢޫދުްވިދާޅުވެަފިއް

ްމާއްދާެއްއް ްަކހަލަ ްއުވާެލވޭނެ ްއެްއކޮށް ްމަޖިލިސް ްަވޒީރުންެގ ްމުޅި މިވަނީ

ްކުރު ްޕްެރކްިޓސް ްވެއްޖެއްޔާ ްމިހެން ްމިއޮންނަނީ. މުަގއިްހުށަހައްޅުއްވާަފއި

ްސުވާލުް ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްމިއީ ްދިމާވާނީ. ްކަންތައްތަެކއްތޯ ކޮންކަހަލަ

ްވިދާުޅޭވް ްއެބަ ްހުށަހެޅުމުގައި ްސަމީރުގެ ްދެން ްކަމެއް. ްބޭނުންވާ  2610ކޮށްލަން

ްޤާނޫނީް ްދާްނޖެހޭނީ ްކުރަން ްރެޕްރެސެންޓް ްފަރާތުން ްނާއިބުެގ ބަންޑާރަ

ނޑަށްްހީަވނީްމިކަހަލަްކަންތައްތަ ްއްްނުލިޔުނަސް..ވަކީލުންނޭ.ްއަުޅގަ

ް
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ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްަވގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް

ް2615 

ްޖުމްލަކޮށްްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްއެހެްނވީމާ، ްއާދެ، ްޤަބޫލުކުެރވޭހެން. ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ޅުަގނޑަކަށްްޤަބޫލެްއްއަޅުަގނުޑގެްވާހަކަޮކޅުްނިންމާލަމުންްދަންނަވާލާނީްއަްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވނ9ް

ްދެްން ްކަންތައްތައް، ްބައެއް ްހުރި ްމީގައި ްއެހެންނަމަވެްސ، ނުކުރެވެޭޔ،

ްމިވާހަކަްެއއްކޮށްްމިަވގުުތގައިްއަޅުަގނޑަށްްދަންނަެއއްްނުލެޭވނެ.ްދެން..

ް2620 

ްއިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްާވ.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް

ް

ްއާދެ،ްޝުކުިރއްޔާ.ްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް
ްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވނ9ް

ް2625 

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލް.

ް

ްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީްސ،ްަވރަށްްޖުމްލަކޮށްްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް

ނުޑްްެދއްެކވުނ9ްއިްސމާޢީލްްވާހަކަ ްއަުޅގަ ްއެްއޗެްއ ްބެހޭގޮތުން ްއިޞްލާޙުތަާކއި  2630ހުށަހެޅިފައިވާ

ްބަެއްއް ްކަންބޮޑުވޭ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ދަންނަވާލާނީ.

ްބޮޑަްށް ްވަރަށް ްމަފްޙޫމުތައް ްހުރި ްމިާބބުްުގަިއ ްބަލާލީމާ އިޞްލާޙުތައް

ް ްއަދި ްއެބަހުރި. ްއިްޞލާޙުތައްވެްސ ްކަހަލަ ނޑަްށްބަދަލުވެގެންދާ އަުޅގަ

ްގޮތުްން ްކުޑާމީްސުކރުމުގެ ްމެންބަރަކަށް ްިޢއްޒަތްެތރި ްމިއީ ދެންނެވޭނީ،

ްބާބުތަކެްއް ްުހރިހާ ްޑްރާފްޓްަގއި ްއެހެންނަމަވެސް، ްެއއްެޗއްނޫން.  2635ދަންނަވާ

ްހާޞިލްކުރަންޖެހޭް ްގުިޅގެން ްއަނެއްބާބުން ްެއއްބާބު އެކުަލވާލެވިފައިހުިރއިރު

ްވި ްފުްނކޮށް ްދޭތެރޭގައި ްރިޢާޔަތްްކަންކަމާއިްި ްނުވަތަ ްނުލަްއވާ ސްނަވާ

ްމިސާލަކަްށް ްއެބަހުރިކަން. ްއިޞްލާޙުެވސް ްހުށަހެޅުއްވިަފއިހުރި ނުކުރައްާވ

ނަންބަރ72ްްުަވނަްމާއްދާއަށްްހުށަހެޅިފަިއއޮްތ01ްްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ް

ްވަޒީރުްން ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުްނގެ ްިއްޞލާޙު، ްިމއޮތް  2640ކަރުދާހުގައި

ް ްބަެއއް ްޖަވާބުދާރީވުން ްއެ ްކަންކަމުަގއި. ްގާއިމްކޮށްަފއިްކަހަަލ އިދާރާ،
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ް ްމަޤްޞަދެއްގަިއްއޮންނަ ްރަނގަޅު ްވަރަށް ްމިއީ ްބެޭހގޮުތން. އިދާރާައކާއި

ްސާފުކޮށްް ްވަރަްށ ްމިއޮތީ. ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްމަޖިލީހޭް ްރަްއޔިުތންގެ ްމިތަނުަގއި ްއެހެންނަމަވެސް ްދެްއވި. ވިދާޅުެވވެްސ

ނަޑއެިޅގެ ްދެންްކަ ްެބލިދާނެ، ްމާނަކުރުމުގައި ްއެ ްލިޔެފީިވއްާޔ  2645ން

ްނުޖެހޭ.ް ްޖަވާބުދާީރވާކަށް ްވަޒީރު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް އެކަންކަުމގައި

ް ްވަޒީރުްނެގ6ްްއެހެންކަމަށްވަންޏާ ްޖުމްލަކޮްށ ްމާއްދާގައި ަވނަ

ްއެބަް ްުއސޫލަށް ްއޮތް ނަޑއަޅާފައި ްކަ ްަޖވާބުދާރީވުަމށް ހުރިހާކަމެއްގައި

ވޭ.ްއަެނއްްއިޞްލާެޙއްަގއިްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްޤާއިމްކުރުން.ްތަޢާރުޟް

ްބާބުތަކުަގއިެވްސް ްެއކަންޏެއްނޫން.ްއެހެން ްރައީްސ،ްމިބާބުަގއި  2650ޢިއްޒަތްތެރި

ްވިސްނޭ،ް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެބަ ްވާހަކަފުޅުން ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ބައެއް

ްަރއްޔިތުްނގެ ްއެަބއުޅޭ ްވިސްނުެމއް ްކަހަލަ ްކުރާްްކޮންމެވެސް ަމޖިލީހުން

ްކަންތަކޭ.ް ްކުރާ ްއެކަނި ްޤާނޫނުން ްހަދައިގެން ްޤާނޫނެއް ކޮންމެކަމަކީ

ްމިކިޔާް ްއިނގިރޭސިަބހުން ްމަޖިލީހުން، ްރަްއޔިތުންެގ އެހެންނަމަވެސް

ްހުރޭ.ް ްކަންަތްއވެސް ްޤާއިމްކުރާ ްޕާލިމެންޓުން ްއޮފް  2655އެކްޓްސް

ެވސްްއެކަންަކްންމުޢައްސަސާތަްއވެސްްހުރޭ.ްެއއީްދުނިޔޭެގްހުރިހާތަނެއްަގއި

ްަތސްދީޤްކޮށްގެްން ްކިޔާފައި ްޤާނޫނެކޭ ްކޮންމެހެން ްއެހެންވީމަ، ކުރާގޮތް.

ްެއްއިދާރާއަކުންް ްއުފައްދާފައި ްއިދާރާއެއް ްމަޖިލީހުންްސީދާްމިވެނި ނޫނަސް

މިވެނިްކަމެކޭްކުރާނީ.ްދެންްއެްއިދާރާްބަލަހައްޓަންްކޮންމެވެސްްވަޒީަރާކިއް

ްފާސްކުާރ82ްްހަވާލުވާންޖެހޭ.ްއެހެްނވީމަ،ް ްިމއޮތް ްއިޞްލާޙުަގއި  2660ނަންބަރު

ްހަމަް ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓިންގ ްއެމަފްޙޫމަކީ. ްއެެއއްނޫން ޤާނޫނަކުންނޭ،

ްކުެރޭވް ްތެރެއިން ްއެޕާލިމެންޓްގެ ްޕާލިމެންޓް. ްއޮފް ްެއކްޓް ނަޑއެިޅގެން ކަ

ްއަޅުަގނުޑް ްއެހެންވީމަ، ްގެންނަންޖެހޭތީ. ްވާހަަކވެްސ ކަންތައްތަެކއްގެ

ްމިއުޅޭ ްކިތަންމެްްދަންނަވަން ްކިަތންމެ ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ވާހަަކއަީކ

ްއެމުނިް ްމިޮގތަށް ްހިނގައްެޖއޭ ްާފހަގަެވގެން ނޑަށް ްއަުޅގަ  2665އިޞްލާޙެއް

ްނުކުންނަް ްތެެރއިްނ ްއުސޫލުތަުކގެ ްުހރި ްބަލާފައި އެކުެލވުމުަގއި

ްނާއިުބް ްބަންޑާރަ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިސާލަކަށް ކަންތައްތަެކއް.

ްޖެނެ ްއެީއއެއްނޫްންޕްރޮސެކިޔުޓަރ ްދޭހަވިޔަސް، ްައމުރުކުރަންކަމަށް ރަލަށް
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ްއޮްތް ްގެނެސްފައި ްޑްރާފްޓްގައި ްމަފްޙޫމަކީ. ްއޮްތ ްގެނެސްފައި ޑްރާފްޓްަގއި

ްއޮންނަންޖެހޭނެް ްބަަޔކަށް ްތިބޭ ްހިންގަން ްެއަވގުތަކު ްސަރުކާރު  2670މަފްޙޫމަކީ

ްެއް ްަކނޑައެޅުން. ްިސޔާސަތު ްމިަކންކަމުގެ ްކޮންޓްރޯާލއި ކްރައިމް

ތުގެްދަށުންްދެންްދަޢުވާކުރުމުގެްކަންތައްްޕްރޮސެކިުޔޓަރްޖެނެރަލްްސިޔާސަ

ްބަލަހައްޓާނީ.

 

 2675ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުަހމަވެއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް

ް

ްފުންކޮށްްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްވަަރށް ްފާހަގަކުެރވޭތީ ްކަންަތއްތަކެްއ ްމިކަހަލަ ްއެހެންވީމަ،

ްތެރެއިްންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ްއިްސމާޢީލްް ްމީގެ ްރަީއސްެވސް ްިޢއްޒަތްތެރި ްވިސްނާ، އަޅުަގނޑުމެން

ރަނގަޅަށްްމަފްޙޫމުގެްތެރެއިްންނުފެތޭްއިޞްލާޙުްހުރިތޯްބައްލަވާފައިްނޫީން

ްބޭނުން.ް ްދަންނަާވލަން ްއެވާހަކަ ްރަނގަުޅނޫންކަމަށް ްެއއްސެވުން  2680ވޯޓަށް

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް

ްމިމަޢުޟޫޢުއަށްްްލުްެމންަބރުްރިޔާޟްްކޮޅުމަޑު ނޑު ްއަުޅގަ ްަޙޤީޤަތުގައި ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްބޭނުންނުވަނީްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ނޑު ްއަުޅގަ ްެއއީ ްބޭނުމެއްވެސްނޫން. ްމިރޭ ވާހަކަދަްއކާކަށް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްވާަހކަެއްއ ނުޑ ްއަުޅގަ ްުނކުތާެއއްަގއި ްނިޒާމީ  2685ދެންމެގައި

ްއަރިްސކު ްަވގުތުންްރައީސަށް ްދެްނނެވި ްވާހަކަެއއް ްޭބނުންވެގެން ރަން

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއެންެގވި. ނޑަށް ްއަޅުގަ ްއިށިްނނަން ްރައީސް ޢިއްޒަތްތެރި

ްދަްއކަްން ްކޮންވާހަަކއެއް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެނިގވަަޑއެއްުނަގންނަވާ ރައީސަކަށް

ްބުރަކޮށްް ްވަރަށް ްހަމަ ްޢިއްަޒތްތެރިވެސް ްމިއުޅެނީ. ކަން

ްޤާނޫނުއަސާސީްތިމަސައްކަތްކުަރއްވަ ްމިތަނުގައި ނޑުމެްނވެސް ްައުޅގަ  2690ނީ.

ްފެށިގެްން ްހެނދުނުން ްމަަސއްކަތްތަެކއްކުރަނީ. އިޞްލާޙުކުރުމައްަޓކައި

ްމެންބަރުންް ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ، ްިމއުޅެީނ. ްމިާތގައި އަޅުަގނޑު

ްކަމެްއް ްރަީއސަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްަނގައި ްނުކުާތއެއް ްނިޒާމީ ކަމަކާބެހޭގޮތުން

ްދަންނަވަންްހަނދުމަ ްެއއްެޗްއ ްއުސޫލާބެހޭގޮތުން ްއެދާ ްނޫނީ ފުޅުކޮށްދޭން

ްދެއްވަންޖެހޭެން ްއެފުރުޞަތު ްއެދުނީމަ ްފުރުޞަަތށް ްނުކުތާއަށް  2695ނިޒާމީ

ްއަިއްސް ްމިތަނަށް ްބޭނުމެއް ްކޮބައިތޯ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި
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ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްެތރި ްއެހެްނވީމަ، ްހޭދަކުުރމުގެ. ްަވގުތު ްގިނަ ްމިހާ

ްވިސްާނވަަޑއިގަންަނވާ.ް ްދޭތެރޭގައި ްމެންބަރުންނާ އަޅުަގނޑުމެން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްދޭތެރޭ، ނޑުމެންނާ ްއަުޅގަ ްއެނގޭ އަޅުަގނޑަށް

ްއެހެންނަމަވެްސް ްވިސްނަވާކަން. ްމަނިކުފާނު ްދޭތެރޭގަިއވެްސ  2700ރައްޔިތުންނާ

ްމަނިކުފާނަކަށްް ްއެްއޗެްއ ްއޮތް ްހިތުަގިއ އަޅުަގނުޑގެ

ްނުަދންނަވަނީހެއް.ްއެނިގވަަޑއެއްުނގަންނަ ްެއވާހަކަ ްއަޅުަގނޑު ވާނެ

ްރައީްސެގް ްިޢއްޒަްތތެރި ްެއކަނުުކރެއްވުމަީކްައޅުަގނޑު އެހެންވީމަ،ްެއގޮތަށް

ްއުޅުނުް ްދަްނނަވަން ްޙަޤީޤަތުގަިއވެސް ްއަުޅަގނޑު ްއެދޭކަމެއް. ފަރާތުން

ނޑިއިުރ.ް ްދޮޅުގަ ނޑައެުޅްއވީ ްތިކަ ްމަނިކުފާނު ްމިރޭ ްމިއަދު،  2705ވާހަކަައކީ

ްއެބަް ްމެންބަރުންްމީގައި ްއެބަޮއތް ްއިޞްލާޙެއް ްޮކންމެވެސް ްސަތޭކަ އޮތް

ް ްތ.އަތޮޅު ްާޚއްޞަކޮްށ ނޑު ްއަުޅގަ ްމީގެކުރިްނެވސް 4ްހުށަހަޅުއްވާފައި.

ްގަޑިޖެހޭފަހުންް ްއިންނަނީ ްގިނަފަހަރު ްލިބުމުގައި ްފުރުޞަތު މެންބަރުންނަށް

ްފުރުޞަތު ްމެންބަރުންނަށް ްޖެހިފައި ްއިންނަނީ ްގަިޑ ްއިންނަ ނަޑއަޅާފަިއ ްކަ

ނުޑްޢިއްޒަތްތެރިް ްއަޅުގަ ްދާތީވެ ްމިކަން  2710ލިބުމުގެކުރިން.ްއެހެންވީމަ،ްިމހެން

ްމިޭރް ްއެހެންނަމަވެސް ްއަުރވަން. ްހަނދުމަފުޅުކޮށް ްެއކަން ރައީސަށް

ްރައީސް،ް ްޢިްއޒަތްެތރި ްއެހެްނވީމަ، ްއެހެްނގޮަތކަށް. ްދިަޔއީ އެކަންތަްއ

ްކުޑަ ްފުރުޞަތު ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްމިއެދެީނ ްމިރޭ ޮކްށްއަޅުަގނޑު

ްލަސްކޮށްލަދޭން.ްއެގޮތަްށވެއްިޖއްޔާްައޅުަގނޑުްމިހާރު...

ް2715 

ްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްނިންެމވުން ްަދއްަކވާ ްވާހަކަފުޅު ްމިހާރު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުްއިތުރުްފުުރޞަތެއްްނާރުވާނަން.ް ްމިހާރުްއަޅުގަ

ް

ްރައީސް،ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްވަޒީރުންެގްޢިއްޒަތްތެރި ްމިއޮތް ްމިހުށަހެޅިފައި ްމިހާރު ްައޅުަގނޑު

ްބޭނުންާވްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްދަންަނވާލަން ްއަޅުަގނޑު ްބެހޭޮގތުން ްމިބާބުއާއި  2720މަޖިލީހުގެ

ްހުށަހަޅައި،ް ްމިައށް ްއިޞްލާޙުތަެކއް ްަވރަށްގިނަ ްައޅުަގނޑުމެން ވާހަކަައކީ

ްއިޞްލާޙުތަެކއްަގއި ްގިނަ ްހުށަހެޅި ްމިހާރުްްއަޅުަގނޑުމެން ނޑުމެން އަުޅގަ

ްނިންމާފައި.ް ްކަންތައްަތެކއް ްވަކިގޮަތކަށް ްއެބަުހރި ްމާއްދާތަެކްއގައި ވަކި
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ްމީެގްން ްލެވި، ްމިއަށް ްބާރުތަކެއް ްނުލިބޭ ްއެމާއްދާަތކުން އެހެންނަމަވެސް

ްމެންބަރަކުް ްކުރެވިފައި.ްިޢއްޒަތްެތރި ްއެބަހުރި ްކަންތައްތަކެއް ްމިކަހަލަ  2725ނެގި

ްޢިްއޒަ ްލ.އަތޮޅު ްވިދާޅުިވްމިރޭ، ްވާހަކަފުޅުދައްަކަވމުން ްމެންބަރު ތްތެރި

ްހުރިް ްނިންމާފައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮުތގައި ްސިފަެއްއގެ އަސާސީ

ްބައެްއް ްެއބަހުރި ްތަޢާރުޟްވާގޮތަށް ްނިންމުންތައް ްއެ ނިންމުންތަކެއް.

ްއެހެންވެގެްން ްހުށަހަޅާފައި. ްހުށަހެޅުން ްމިއަށް ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެ ްިމހެންނިންމާއިރުްއަޅުަގނޑުމެން ްކަންތައްތަކެއް ްމިވަރު  2730ބަޖެހޭ

ްވާހަކަދަްއކަން.ް ްމިއާދޭތެރޭ ްއެބަޖެހޭ ްފުރުޞަތުދެއްވަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްމިއޮންނަގޮތުންް ނޑައެޅިަފއި ްކަ ްވަގުތު ްައޅުަގނޑުމެްނނަށް އެހެންނަމަވެސް

ްާމގިނަް ްވާަހކަަތކެއް، ްމާރަނގަޅު ްެބހޭގޮތުން ްމިާއއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްޢިއްޒަތްތެިރްވާހަ ްއެހެންވީމަ، ްނުލިބޭ. ްފުރުޞަތެއް ްދެއްކުުމގެ ކަތަެކއް

ްމިރޭް ްބޭުނމެއްނުވޭ ްައޅުަގނޑު ްފުރުޞަތުނުދެއްވިޔަްސވެސް ްމިރޭ  2735ރައީސް

ނޑުްަގއިގާްއެބަހުިރް މިހާލަތުގައިްމިވާހަކަްކުރިއަްށެގންދާކަށެއް.ްއަދިްއަުޅގަ

ްއެބަހު ްކަންތައްތަކެއް ްމިހުރިހާ ްހާސްވުމާ ްއެކުލެވިފަިއ.ްވަރުބަލިކަމާ ިރ

ްއެހެންވީމަ،ް ްމިމަސައްކަތްކުރަމުންދާތީވެ. ްފެށިގެން ްހެނދުނުން މިއަދު

ނުޑް ްއަޅުގަ ްބަލައިލާއިުރ ްދިޔަގޮތަށް ްކަންތަްއތައް ްކުރިން މަޖިލީހުގައި

ްވާހަކަދައްކާނަން.ް ްދެއްވާފިއްޔާ ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްފަހުން  2740މިފުރުޞަތު

ްމިފު ްނުދެއްވާފިްިކަމަށްވެއްިޖއްޔާ ނުޑްދެން ްއަޅުގަ ްމިހިސާބުން ރުޞަތު

ްދޫކޮށްލާނަން.

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްމިހާރު 2ްްއާދެ، ްމެންބަރ43ްްުމިނެޓް ްޢިްއޒަތްެތރި ިސކުންތުަގއި

ނޑުްދޫކޮށްލެްއީވޭއްވިދާޅުވިޔަްސް  2745ދޫކޮށްލެއްީވކަމަށްްތިވިދާޅުވީ.ްދެންްއަޅުގަ

ްބޭފު ްތިއްެބިވ ްއެިދވަަޑއިގެންަފއި ްއިތުރަކަށް ޅުންނަށްްދެން

ްއަރުވަފާނަން.ް ްައޅުަގނުޑ ްަވގުުތއޮެވއްޖިްއޔާ ފުރުޞަތުއަރުވާފަިއ

ްމާޅޮސްމަޑުލުް ްއެުރވޭކަެށއްނެތް. ްވަގުތު ނޑަްށ ްއަުޅގަ އެހެންނޫނިއްޔާ

ްދެކުނުބުރީގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެްނބަރުްޢަލީްފާއިޒް.

ް2750 
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ްދެއްކޭްވާހަކަތަކުންނާއިްމިް`.ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.ްމިްމާޮޅސްމަޑުލުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް

ްއެަބްްްޢަލީްފާއިޒްްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ނުޑ ްއަުޅގަ ްވިސްނާލާއިރު ްިއްޞލާޙުތަކަށް ްބައެއް ހުށަހެޅިފައިހުރި

ްނިޒާމެްއގެް ްރިާޔސީ ްފުރިހަމަ ްވާހަކަ، ްޑިމޮކްަރީސއެްއގެ ްޒަމާނީ ހިތަށްއަރާ

ްގެންދަްން ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއެދިމާލަށް ްދައްާކ ްެއއްބަަޔކު ވާހަކަ

ްމަސައްކަްތްމަ ްކޮށްޕަން ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއަނެއްަބޔަކު  2755ސައްކަތްކުާރއިރު،

ްއިްންރަސްކަމަކަްށް މިކުރަނީްޒަމާނީްސިފަްކޮންެމވެްސވަރަކަށްްެޖއްސިފައި

ްޢަްއަޔންކުރެއްވުުމގަިއް ްަވޒީރުން ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެިރ ދިމާލަށްނޫންބާއޭ.

ްކުރިއަްށއޮތްތާ ްއެކަން ްހިނާގޮގތަށް ްކަންތައްތައް ްމިްމިއަދު ްމިހާރު ަގއި

ްއަޅުަގނޑަްށެވްސް ްއެީއކީ ްގޮތުން ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ނިންމާ

 2760ޤަބޫލުކުރެވޭކަެމއްނޫން.ްޢިއްޒަްތތެރިްރައީސް،ްމިއަދުްޤައުމުަގއިްވަޒީރުްނެގް

ްހިެމނިވަަޑއިގަންަނާވް ްއަދަދުަގއި ްަވޒީރުންގެ ްނޫނީ ްތިއްެބވި، ފެންވަރުަގއި

ް ްޗައިނާ ްިއންޑާޔާ، ްބަލައިލާއިރު ްޤައުމުަގއިވެްސްބޭފުޅުންނަށް ްބޮޑެތި ފަދަ

ްއަޅުަގނޑަްށް ްއިތުރުކަމަްށ ްއަދަދު ްއެ ނޑުމެންެގ ްއަޅުގަ ނިސްބަތުން

ްޚިދުމަތްތަކުގެް ްދެވޭ ްރަްއޔިތުންނަށް ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ޤަބޫލުކުރެވޭ.

ްކަމެްއެގް ްރަނގަޅެްއނުވޭ. ްހާލަތު ްޢާންމު ްރާއްޖޭގެ ްދަށަށް. ްދަނީ  2765ފަންވަރު

ްައޅުގަް ްމީހަކު ްމިީއްޒިންމާދާރުވާނެ ްނުހޯދޭ. ްމިޤައުމަކުން ނޑުމެންނަކަށް

ްރައީސް،ް ްޢިއްޒަްތތެރި ްފެންވަރަކީ. ްމިއޮތް ްމިއަދު ްހާލު އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްކުދިްން ްެގއަށް ްކުޅެން ްއޭނަ ްކުަޑދަރިއަކު ްހުރި ފުދުންތެރިއެއްގެ

ްގެނެސްގެްން ްކުދިން ްއެދުވަހު ްއަދަދަކަށް ްހިތަށްއެރި ްއޭނަ ގެންނަގޮތަށް

 2770ވަޒީރުްނެގްމަޖިލީހަށްްވަޒީރުންްލެވޭގޮަތށްްއޮތުންްއެީއްކުޅެލަންްއުޭޅގޮތަށްް

ްޤަޫބލުކުރާކަމެއްނޫން.ް ްހަމަގައިމުވެސް ްިވސްނުން އަޅުަގނުޑގެ

ްހުންނަާވް ްމަޤާމުަގއި ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްއެދެން. މަޢާފްކުރެއްވުން

ބޭފުޅަކަށްވެސްްއެފުރުޞަތުްެއގޮތަށްްއޮތުންްއެީއކީްައޅުަގނޑުގެްވިސްނުްން

ްވަޒީުރްންޤަބޫލު ްދަންނަވާަނން ްއަޅުަގނޑު ްެއހެންމެ ްހަމަ ކުރާކަމެއްނޫން.

ްއޮތުްން ްޮގތަކަށް ްޖަވާބުދާރީެވވަަޑއިނުގަންަނވާ ްމަޖިލީހަށް  2775ރައްޔިތުންގެ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްޤަބޫލުކުރާކަމެއްނޫނޭ. ްިވސްނުން ނޑުގެ ްއަުޅގަ އެީއވެސް

އްަކވާަފިއްރައީސް،ްމިހާރުްމިފެންނަނީްފުރިހަމަްރިޔާސީްނިޒާމެއްގެްވާހަކަދަ
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ްކަމެއްެގް ްޚުދުމުހްތާރު ްބަރާބަރު ްފަހަތުން ްދެއްކިފައި ްމީހުންނަށް ްނިޒާމު އެ

ްެއކަްން ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްބައްޓަންވަުމންދާތަން. ްމީތި ތެރެއަށް

ނަޑކަށްްަޤބޫލެއްނުކުރެވޭ.ް  2780އެހެންވެގެންދާންްއެދޭްމީހުންްގިނަކަމަކަށްްއަުޅގަ

ްއެގޮެތއް ނެޑްއ ްއަުޅގަ ްރައީސް،ްހަމަގައިމުވެސް ްޢިއްޒަތްެތރި ނޭދެން.

ް ްމިބާބުގެ ްދަންަނވަންޖެހެނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްނިންމާލަމުން 1ްވާހަކަދިގުްުުނކޮށް

ްމ.އަތޮޅުެގް ްއިޞްލާޙު ްއޮތް ްހުށަހަޅާފައި ނުޑ ްއަުޅގަ ްމާއްދާއަށް ވަނަ

ްއިޞްލާުޙް ްހުށަެހޅި ްއަުޅަގނޑު ްތާީއދާއެއްކޮްށ ްމެންބަރުެގ ޢިއްޒަތްތެރި

ްގެންަނން ްއަނބުރާ ްއެބާބަށްްްއަޅުަގނޑު ްހަމަ ްސަބަބަކީ  2785ޤަސްތުކުރަމޭ.

އަްއޑުއަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙުސްނުއްސުޢޫދުްހުށަހަޅުއްވާަފއިްޮއްތް

ްފުދިގެންދާތީ،ް ްބޭނުން ްހުށަހެޅި ްއިޞްލާޙު ްެއ ނޑު ްއަުޅގަ އިޞްލާޙަކުން

ްއެމަޤްޞަދުްހާސިލްވާތީްއެްައނބުރާްގެންނަނީ.ްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް

 2790ްއެއީްކަރުދާސްްނަންބަރުްކިަތެކއްތޯ.ްްވުނ9ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްކެް

ް

ް.5ްއަޅުަގނުޑގެްިއޞްލާޙަކީްކަުރދާސްްނަންބަރުްްމާޮޅސްމަޑުލުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް
ްޢަލީްފާއިޒްްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް

ް

ްމިްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ނޑު ްައޅުގަ ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ .`ް2795 

ްއަިދްްهللاލްްޢަބްދުއިްބރާހީމްްޙަލީ ްާތއީދުކޮށް ްއިޞްލާޙުތަކަށް ްބައެއް ްމިބާބަށް ްމަޖިލިސް، ްވަޒީރުްނގެ

ްހުށަހެޅިްްްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްތާީއދުކޮށް ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްވާނެ. ްހުށަހަޅާފައިވެސް އިޞްލާޙު

ްކޮބައިކަްން ްފަހުމްތަކަީކ ްފަހުމްވާ ްއޭަގއި ްައޅުަގނޑަށް އިޞްލާޙުަގއި

ންނަވާލަންްއަޅުަގނޑުްމިފުރުޞަތުގެްބޭނުންހިފީްއަޅުަގނޑުްުކޑަގޮަތކަށްްދަ

ްނަޢީމްް ްޔޫސުފް ްމާއްދާއަށް ްފުރުޞަތުގައި.ްއާދެ،ްއެްއވަނަ ްކުޑަ ްލިބުނު  2800މި

ނުޑްބޮަޑށްްމީތިްބުނަންް ހުށަހަޅުއްވާ،ްތާއީދުކޮށްަފއިާވްއިޞްލާޙުަގއިްއަުޅގަ

ްއޮންނަް ްބުނުއްވާފައި ްނަޢީމް ްޔޫސުފް ްވާހަަކ، ްމިއޮތް ބޭނުންވެފައި

ްގޮތަކަްށްއިޞްލާ ްކަހަލަ ްފަހުމްވާ ްވަރަށް ްތަފްީސލުކޮށް ްވަރަށް ޙުަގއި

ނޑަށްް ްއަޅުގަ ްފުދޭވަަރކަްށ ްއެއީ ްވިދާުޅވުމަށް، ްއެއޮތް ވިދާޅުވެަފއި

ްޤާނޫނުތަކާިއް ްޤާނޫނުއަސާީސއާިއ ްއާދެ، ްޤަބޫލުކުރުެމއް.  2805ޤަބޫލުކުރެވޭ
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ްމަޖިލީހަށްް ްަވޒީރުންެގ ްެއކުލަވާލަިއ އެްއގޮތްާވގޮުތގެމަތީން

ްފަސޭހައިންްޢައްޔަންކު ްވަރަްށ ްސިމްޕަލް ްވަރަށް ްިމއީ ްއާދެ، ރަްނވާނޭ.

ްވިާދޅުވެފަިއވާލެްއް ްެއްއޗެއް ްއުޅޭ ްވިދާޅުވަން ްީމގެއިން ްވަރަށް އަުޑއަހާލެވޭ

ްމިއަްށް ްއަުޅަގނޑު ްއެހެންކަމުން ްދޭހަވޭ. ްވަރަށްބޮޑަށް ފުރިހަމަކަން

ްވަރަށްބޮ ނުޑ ްއަުޅގަ ްފާސްވާނެކަމަށްވެްސ ްިމގޮތަށް ްއަދި  2810ޑަްށްތާއީދުކުރަން.

ްޚިޔާުލުކރައްވާނެކަމަްށް ްެއގޮތަށް ްބޭފުޅުންވެސް ްހުރިހާ އުއްމީދުކުރަން.

ްތާއީދުކޮށްފަިއް ްައޅުަގނުޑ ްމާއްދާގައި ްދެވަނަ ްއާދެ، ް ްދެކެން. އަޅުަގނޑު

ް 25ްްމިވަނީ ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލީހުގެ ްަވޒީރުްނގެ އަހަރަށ25ްްްއަހަރަށް

ކަށްްއެހެންްޮއންނަްއޮތުމަށް.ްކުރިމަތިލެވޭކަހަލަގޮަތކަށް،ްޢަްއޔަންކުރެވޭްގޮތަ

ް ްއުމުރުން ްވަނީނަަމ25ްްއާދެ، ްވެއްޖެކަަމށް ްމީހަކު  2815އަހަރުވެފަިއވާ

ްެއކަްން ްއަުޅަގނޑު ްއެހެންނަމަވެސް ްއާދެިވދާނެ. ްމަޖިލީހަށް ވަޒީރުްނގެ

ްަހުގް ްތަންކޮޅެއް ްެއއީ ްޤަބޫލުކުރާގޮުތަގއި ްއެހެންގޮތަކަށް.ްައޅުަގނޑު ދެކެނީ

ނޑަށްްޤަބޫ އަހަރޭ.ްއެއ30ްްީލުުކރެވެނީްއެްއޮންނަންޖެހޭނީްއުމުރެއް.ްއަުޅގަ

ް ްއެއީ. ްއުމުރެއް ްމެދުމިނުގެ 25ްްގާތްަގނޑަކަްށ ްދެން 35ްއަހަރު،

ް ްއަދި ްައއިސްފަިއ. ްއިޞްލާުޙތަކުަގއި ްއެބައޮތް  2820އަހަރުވެްސ40ްްއަހަރުވެސް

ްމެދުމިނުގެް ްއެންމެ ްމީގައި ްއިޞްލާޙުަތކުަގއި.ްެއހެންކަމަށްވަނީނަމަ އެބައޮތް

ްްއުމުރަކަށް ްބުރަެވވެނީ ްބޮޑަށް ްހަަމ ްެއީއ30ްްައޅުަގނޑަށް އަހަރު.

ްހުންނަންވެސްް ްކިބާަގިއ ްވަޒީެރއްގެ ްތަޖުރިބާއެްއވެސް ްވަެރްއގެ ކޮންމެވެސް

ްއަިއސްފަިއް ްފައިބާގޮަތށް ްހަމަ ނޑިްނ ްގޮ ްަހމަ ްކިޔަވަިއގެން ްހަމަ ޖެހޭނެ.

ްކަމަ ްހުންނަންޖެހޭނެ ްތަޖުރިބާއެއް ްއެހާ ްފުރުމަކީ ްމަޤާމު  2825ކަށްްވަޒީުރކަމުގެ

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްުނވާނެކަމަްށ ްރަނގަޅުކަމަކަށް ްއެާހ ްފެންނާތީވެ އަޅުަގނޑަށް

ނުޑް ްއަޅުގަ ްޙައްލަކަްށ ްމެދުމިނުގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވެގެން ފެންނަނީ.

ނުޑ30ްްތާއީދުކުރާތީެވް ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުމަށް ްއެހުށަހަޅާ ނޑު ްައޅުގަ އަހަރަށް

ްމިތާ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންަކމުން ްއާދެ، ްތާއީދުކުރުންްތާއީދުކުރަނީ. އީުދކުިރ

ްހީކުރަމުންް ނޑު ްއަުޅގަ ްހުށަހަޅައިދެްއވިއްެޖކަމަށް ްފްލޯރއަށް  2830މަޖިލީހުގެ

ްޝުކުރިްއާޔް ްނިންމާލަން. ްމިހިސާބުން ްމިފުރުޞަތު އަޅުަގނުޑގެ

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް
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ް

ްެދކޭޮގތުްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްއަޅުަގނޑު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްގަިއވެއްިޖްއާޔްޝުކުރިއްާޔ

ްއެއްމާއްާދއަީކްަވޒީރަުކްކޮށްގެންނުވާެންްއަްޙމަދުްމުިޢއްޒުްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްމުހިންމު ްއެންމެ ްބާުބގެ  2835ވަޒީރުްނގެ

ްސަރުކާރުގެް ްބުނާގޮތުން ްމިމާއްދާ ްމާއްދާ. ްބަޔާްނކޮށްފަިއާވ ކަންތައްތައް

ރައިގެްންއެހެންްމަޤާމެއްްއަދިްފައިދާއެއްްލިބޭފަދަްއެނޫންވެސްްމަޤާމެއްްފު

ްއާމްދަނީް ްބައިެވރިވެ ްޢަމަލީގޮތުން ްހިންގުމުަގއި ްވިޔަފާރިެއއް ްއަދި ނުވާނެ.

ްލިބޭފަދަް ްއާމްދަީނއެއް ްޝާމިްލވެ ްމަސައްކަތްތަކެްއގައި ްފަންނީ ހޯދުމަށް

ްަވޒީފާެއްއް ްފަރާތެްއގެ ްއެްއވެސް ްއެހެން ްމަސަްއކަތެްއކޮށް ްއެްއވެސް  2840އެހެން

ްމު ްވަރަށް ްމިއީ ްުނވާނެ. ނުޑްއަދާކޮށްގެން ްއަުޅގަ ްކަމެއްކަމުަގއި ހިންމު

ްބޮެޑިތް ްރާއްޖޭގެ ްދިމާވާނެ. ްފުށުއެރުން ްމަސްލަޙަތު ްއެހެންނޫނިއްޔާ ދެކެން.

ްތިއްބަވާނަމަް ްގޮުތަގިއ ްވަޒީރުންގެ ްމީހުން ްހިންގާ ްރިސޯޓް ވިޔަފާިރވެރިން،

އެބޭފުޅުންގެްނިންމުންތައްްނިންމުމުގައިްއެބޭފުޅުންގެްއަމިއްލަްމަސްލަޙަތަށްް

ްއަޅުަގނޑުމެްންރިޢާޔަތްކު ްެއއީ ްއެހެންވީމަ، ްނުވެނުދާެނކަމެއް.  2845ރެވުމަކީ

ްމުހިންމުް ްަވރަށް ްމިމާއްދާައކީ ްއެހެންވީމަ، ްޙަޤީޤަތެއް. ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ

ްދަންނަވާލަްން ްއަޅުަގނުޑ ްދެން ްދެކެން. ނުޑ ްއަުޅގަ މާއްދާއެްއކަމުަގއި

ްޙުސްނުއްސުޢޫދުް ްމެންބަުރ ްޢިއްޒަތްތެރި ްައއްުޑއަތޮޅުެގ ްބޭނުންވަނީ

ް ްބެހޭގޮތުން.ްއެއީ ްއިޞްލާޙަާކއި ްމާއްާދެގް)ކ(ްއަށް.5ްްހުށަހެޅުއްވި ވަނަ

ްނާއިުބް ްބަންޑާރަ ްބެހޭގޮތުން ްދަޢުވާކުރުމާ ްމައްސަލަތަުކގަިއ ްޖިނާޢީ  2850އެއީ

ނޑުމެންނަްށް އެކަށަައޅުްއވާްސިޔާސަތުަތއްްޢާންމުކޮށްްޝާއިޢުކުރުން.ްއަުޅގަ

ް 2004ްްއެނގުނު ްައހަރު 12ްވަނަ ްހާދިޘާގަިއވ13ްެ، ްެއްގެ ސް

ްމީހުންް ްަތޙްޤީޤަށް ްނުގެްނގުޅުްއވޭ. ްމިންަގނޑުތަެކއް ްަވކި ދަޢުވާކުރުމުަގއި

ްދަޢުލަތުެގް ްުނގެންުގޅެވޭ.ްޭއރުގެ ނޑުަތކެއް ްމިންގަ ްަވކި ގެންދިޔުމުަގއިެވސް

ްަބއެްއެގް ްވަކި ްނޫނިްއޔާ ްތަޙްޤީޤަށް ްފެނުުނބަޔަކު ްމަތީވެރިާޔއަށް  2855އެންމެ

ް ްނިންމެވީ. ްދަޢުވާކުަރްއވަން ްމީހުންނެއްްމައްޗަށް ްއެތަނަށްދިޔަ ކޮންމެހެން

ްމީހުންނެއްނޫން.ްއޭަގިއވެްސްހުނިޖަހާފައިް ްޤަބޫލުކުެރވޭ ްކުށްކުރިކަމަށް ނޫނީ

ވަކިްބަަޔކުްފާހަގަކުެރވިގެންްިދޔައީ.ްެއކަންްމާލޭގެްޢިއްޒަތްެތރިްމުޙަންމަދުް

ްނާއިބަކަްށް ްބަންާޑރަ ްދަޢުލަތުގެ ްއެހެންވީމަ، ްފާހަގަކުެރއްވި. ޝިހާބުވެސް
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ްދަޢުާވކުރެްއވުމުަގިއްހުން ްމައްސަލަތަުކގަިއ ްޖިނާޢީ ްބޭފުޅަކު  2860ނަވާ

ްމުހިންމުް ްވަރަށް ްހާމަކުރެްއވުމަކީ ްސިޔާސަތު ްޢާންމު ގެންގުުޅްއވަންޖެހޭ

ްބޭނުންވަީން ްބަލައިާލން ނޑު ްއަުޅގަ ްދެެކން.ްދެން ނޑު ްއަުޅގަ ކަމެއްކަުމގައި

ް 7ްްޑްރާފްޓްގެ ްމާއްާދއަްށ. ްވ7ްަވަނަ ްމިބުނަނީ ްމާއްާދަގއި ޒީރުްނެގްވަނަ

ްޢިނާޔަތްތައްދޭނީް ްއެހެނިހެން ްމުސާރައާއި ްމެންބަރުންނަށް މަޖިލީހުގެ

ްެއއްގޮްތވާގޮުތގެމަތީންނޭ.ް ްޤާނޫނަކާއި ްފާސްކުރާ ްމަޖިލީހުން  2865ރައްޔިތުންެގ

ްވަޒީރުންނަްށް ްމިހާރު ްއެނގިފަިއވާޮގތުގަިއވެއްިޖއްޔާ އަޅުަގނޑަށް

ްެއއްެޗއް ްގަާވއިދެއް ްބުނާ ްލިބޭނެކަމަށް ްއެންޓައިޓްްލްްޢިނާޔަތްތައް ނެތް

ްނޫނަސްް ްވެލްފެއަރްމިނިސްޓްރީއަށް ްދެން ްއެބޭފުޅުްނވެްސ ވާކަމަކަށްުނވެ.

ްެއބޭފުޅުންނަކަށްް ްލިބެނީ. ްަދންނަވަިއގެން ްސިީޓއަކުން އާދޭހުގެ

ްޢިނާޔަތްތަކަީކް ްލިބެންޖެހޭ ްެއބޭފުޅުންނަށް  2870އެނިގވަަޑއެއްުނގަންނަވާ

ްއެ ްދަންނަވާފިއްޔާ ްއެހެން ްދެން ްފަރާތެއްގަިއްކޮބައިކަެމއް. ދަންނަާވ

ްަބއެްއް ްާގތުގައި ްައޅުަގނުޑގެ ްލިޭބކަމަށްވަނީ. ްޢިނާޔަތްތައް ދެންނެވީމަ

ބޭފުޅުންްވިދާޅުވެފަިއވޭްތިމަންނަގެްހުރިހާްލާރިކޮޅުްހުސްވެއްޖެއޭ.ްތިމަންނަް

ްބޭހަށްގޮސްް ްމިކަްނ ްޚަރަދުގައި ްއަމިއްލަ ްނުދަންނަވަންވެގެން އެހެން

ްއެ ްޚަރަދުކޮށްގެން. ްލިޭބްއާއިާލއަށް ްއެ ްއެބޭފުޅުންނަށްެވސް ްހަމަ  2875އީ

ޢިނާޔަތްތައްްކޮންމެވެސްްގަާވިއދެއްަގއިްނަމަވެސް،ްޤާނޫނެްއަގއިްނަމަވެްސް

ބަޔާންވެފައިްއޮތުންްވަރަށްްމުހިންމު.ްއެހެންނޫނިއްޔާްއަދިްދިދަޖެހިްކާރެއްް

ްކަންތައްތަުކަގިއް ްމިކަހަލަ ްނިކަމެތިކޮށް ްވަރަްށ ދުއްވިކަުމގަިއިވޔަސް

ްނޑަށްްއެނގިފައިްމިވަނީ.ްެދން...ބަެއއްކަމަށްްއަުޅގަްްކުރިމަތިވާ
ް2880 

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް

ް

ްޝުކުރިއްާޔ.ްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް
ްއަްޙމަދުްމުިޢއްޒުްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް

ް2885 

ްޢިއްޒަްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްހުށަހެޅުމަށްްޝުކުރިއްާޔ ްއިޞްލާުޙ ްއާެދ، ްރައީސް. ތްތެރި

ްއަޅުަގނޑުް
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ްއިޢުތިރާޟެއްްނުކުރަން.ްއަުޅަގނޑުްޙަޤީޤަތިަގއިްާތއީދުވެސްްކުރަން.ްެއީއްްޙުަސއިންްުމޙަްނމަދުް

ްއަޅުަގނޑުމެްންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްދަންނަވާލިފަދައިން ްފަހަރެްއަގއިވެްސ ްކުރީ އަޅުަގނުޑ

ްމިތާ ްތައްޔާރުކޮށް ްއަިދްއަނެއްާކވެްސްްމިޑްރާފްޓް  2890ބަހުސްކޮށްްއިޞްލާޙުކޮށް

ްޤާނޫނުއަސާސީް ްމިރަނގަުޅގޮތެްއަގއި ްހަދަިއގެން ްމިހެން އިޞްލާޙުކޮށް

ްމިޮއީތް ްރައީސް،ްމިމާްއދާގައި އެކުަލވާލެވޭނީ.ްއެހެންނަމަވެްސްޢިއްޒަތްތެރި

12ްް ްއަޅުަގނޑަްށ12ްްމާއްދާ. ްބައްދަލުވުންތަކުަގިއ ްނުރަސްމީ މާއްާދއަށް

ްމަދުކޮށްގެންްްއެނގިފައި ްހަދައިގެްނ ްވާހަކަދަްއކާ ްެއްއޮގތްކޮށް އޮތްގޮތުން

ްގެނަިއއިރުެވްސް ްމަދުކޮށްގެން ްއެހެންަކމަށްވެއްޖެްއޔާ ްމިއޮތީ.  2895ގެނެވިަފއި

ް 86ްއެބައޮތް ްގާތްަގޑަކަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދެން ްއަިދ2ްް. ޖަްލސާއިން

ްއެހެން ްހުށަހަޅާލަިއގެން. ްއިޞްލާޙު ްކިޔާލާަފިއ ްމިނިމުނީ. ވީމާ،ްމިކިޔާ

ނޑުމެްންއެންމެންވެސްްމިްއަވަސްކުަރންވެގެންްމިތާް މަނިކުފާނުްއަދިްއަޅުގަ

ްކަމެްއް ްިވސްނާލަންޖެހޭ ްކުރަްނ،ްދެން ްމަސައްކަތް ްތިބެގެން ްހިތްލާފައި ދާ

ްރައީސް.ް ްިޢއްޒަްތތެރި ްއެަބއުޅޭ  2900އެބައޮތް.ްީމގަިއްކޮންމެވެްސްމައްސަލަެއއް

ްފާޑުިކޔަނީ ްފަރާަތކަށް ްެއއްެވސް ްފާުޑކިޔުްންއަޅުަގނުޑ ްީމގަ ްނޫން. ކީ

ްެއއީް ްހީކުރެވޭ. ްނަފްސަށްކަމަށް ްއަމިއްލަ ްއަޅުަގނޑު ްއަމާޒުވަނީ ފުރަތަމަ

ްމިތާނގައިް ްއަދި ްމެންބަރެއް. ްކޮމިޓީގެ ްޑްރާފްޓިންގ އަޅުަގނަޑކީެވސް

23ްއަޅުަގނޑުމެްނގެްެއުކވެރިންެވސްްއެބަތިބި.ްީމގަްޑްރާފްޓިންގްކޮމިީޓގެް

ްނާޤާބި ްކޮންމެވެސް ްއަޅުަގނޑުމެްންމެންބަރުން ްއެ ްއެބަުއޅޭ.  2905ލްކަމެއް

ްަރއިޓްކުރަންޖެހުނުް ްރީ ްހޭދަކުރިން، ްާމއްދާެއއްަގިއ މިއަދުވެސް

ްމަސައްކަތްކޮްށެގްން ްިމގޮތަށް ްދޮޅުގަިޑއިރު. ްހޭދަކުރިން މާއްދާއެްއަގއިވެްސ

މިގެންނަނީ.ްގެންނައިރުަގއިްމިހާވަރަށްްހުށަހަޅަންޖެހޭކަމަށްވެއްޖެއްޔާްމީަގިއް

ްނާ ްކޮމިޓީއަކުްންްކޮންމެވެސް ްޑްރާފްޓިންގ ްއެހެންވީމާ، ޤާބިލްކަމެްއ،

ްއެބަޖެހޭ.ްދެން،ްނުވަަތް ްވިސްނަން ްގަނައުާމމެދުވެސް ްބަދަލެއް  2910ކޮންމެވެސް

ނަޑްށް މިްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅުމުގައިްިވސްނާލަންޖެހޭްބައެއްްކަންކަން،ްއަުޅގަ

ްހީކުރާނަން،ް ްއަޅުަގނުޑ ްދަންނަވާލާނަން. ްކަންކަން ްބައެއް ފެންނަ

ްާޤނޫނުއަސާސީެގްއަ ްމިދަންނަވަނީ، ްެއއްެޗއް ްމިދަންނަވާ ޅުަގނޑު

ްއަވަހަްށް ްއަދި ްރަނގަޅަކަށް ްއެންމެ ްވީ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ މަސައްކަތް
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 2915ގެންދެވޭނެކަމަށްްައޅުަގނޑުމެްންމަސައްކަތްްކުރުމުގެްއަޒުްމަގއިްއެރޫްޙގަިއް

ްޤަބޫލުކުރައްވާނެކަމަ ްބޭފުޅުންވެސް ްހުރިހާ ްއެްއޗެްއކަން ށް.ްދަންނަވާ

ްރީތިކުރަންޖެހޭނެް ްބަސްވެސް ްޤަބޫލުކުރަން ނޑުެވްސ ްއަުޅގަ މިސާލަކަށް،

ްއެއްެޗއްް ްމިމަފްހޫމަކަށް ްއަދި ްރަނގަުޅކުަރންޖެހޭނެ. ޢިބާރާތްތައްވެސް

ްެއހެންނަމަވެސްް ްބުނަންޖެހޭނެ. ްެއްއޗެއް ބުނަންވެއްޖެނަމަވެސް

ް ްވަަރށްބޮޑަށް ްައޅުަގނޑު ްމިސާލަކަށް، ްބަލާލަމާތޯ  2920ހަމަްއަޅުަގނޑުމެން

ްއެްއވެްސް ްމިހުށަހެޅި ްއެދެން ްއިޒުނަ ްމި ްއަދަބުވެިރކަމާއެުކ، ވަރަށް

ްބޭފުޅަކަށްް ްއެްއެވސް ްހަމަ ްހީނުުކރައްވާނެކަމަށް. ްއެއްެޗއް މެންބަރަކު

ްނޫން.ް ްއެއްެޗއް ްދަންނަވާ ްގޮތުން ްބުނުމުގެ ކުޑައިމީސްބަެހއް

ްއެންމެންެގް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދެންނެވިއަސް ްޑްރާފްޭޓ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ް ްމި ްހުށަހެޅުނީމަ. ްމިހާރު ްދެން ްމިއޮންނަނީ،9ްްޑްރާފްޓް ްމާއްދާގަިއ  2925ވަނަ

ްފެނިއްޖެް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައށް ްވަކިުކރަން ްމަޤާމުން ވަޒީަރކު

ްފޮނުްއާވް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްވަޒީރަކަށް ްބަޔާންކޮށް ްެއކަން ހިނދެއްގައި

ްމެންބަރަކުެވސް ްކޮންމެ ްމަިޖލީހުގެ ްަވޒީރުންގެ މަޤާމުންްްލިޔުމަކުން

ްއެދެމުންް ްމަޢާފު ްވަރަށްބޮޑަށް ްއިޞްލާެޙއް، ވަކިކުެރވިދާނެއޭ.

ްމަޤާމުންް ްޭއނާގެ ްމެންބަރަކު ްމަޖިލީހުގެ ްވަޒީރުްނެގ  2930ދަންނަވާލާނަން.

ްެއކަްން ްހިނދެްއގަިއ ްފެނިއްޖެ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ވަކިކުރުމަށް

ްލި ްފޮނުްއާވ ްއެަވޒީރަކަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޔުމަކުްންބަޔާންކޮށް

ްަވކިކުރެވިދާެނއޭ.ް ްމަޤާމުން ްމެންބަރަކުވެސް ްކޮންމެ ްމަޖިލީހުގެ ވަޒީރުްނގެ

ްޢިބާރާތްް ްނޫން. ްނެތެކޭ ްބޭނުން ްެދން ްއަނެއްހެން، މިދެންނެވީ

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްމިގޮތަްށ ްއެހެންނަމަވެސް ްޖެހޭނެ.  2935ރަނގަޅުކުރަްނވެސް

ްވަރަ ްކޮންމެެވސް ްއަޅުަގނޑުމެން ްހުށަހެޅުމުގަިއ ކަްށްމިއިޞްލާޙު

ްިވސްނާލަމާތޯއޭ.ް ްނަަމވެސް ްމަރުޙަލާަގއި ްކުރުުމގެ ްެއއްގޮްތ ވިސްނާލަމާތޯ

ްކުރަންވެްސް ްއަަވސްވެްސ ްހަމަ ްައޅުަގނޑުވެސް ނޑު، ްއަޅުގަ ދެން

ްދަންނަވާލާނަން،ް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްއެބަކުރަން. މަސައްކަތް

ްއެހެންވީ ްމިގެންނަީނ. ްހުށަހަޅައިގެން ްމިއިޞްލާޙުަތއް  2940މާ،ްއަޅުަގނޑުމެން

ްގޮެތްއް ްަބހުސްގައި ްމިްއަސާސީްސިފަތަކާއިްއުސޫލުތަކާބެހޭ އަޅުަގނޑުމެން
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ްނިންމުމަކާް ްއޮތް ްނިންމާފައި ްއެ ްއަދި ްއޮތްކަމަށްވެއްޖެްއޔާ ނިންމާފައި

ްބަހުސަށްް ްމި ްޤަބޫލުކުާރގޮތުަގއި ނޑު ްައޅުގަ ތަޢާރުޟުވާކަމަށްެވއްޖެްއޔާ

ްފާް ްއެކަން ްގޮތަކުން ްކޮންމެވެސް ްކުީރގައި ހަގަކުރަްއަވިއްގެނައުުމގެ

ްސަާލމަތްވާނެކަމަށްް ްވަގުތު ްނިންމެވުމުން ްނިންމެވުމެއް  2945މަނިކުފާނު

ްއަޅުަގނޑަށްްޤަބޫލުކުެރވޭ.ްއެެހންވީމާްއެވާަހކަވެސްް

ް

ްއާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް

ް

ްސަމާލުްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްޢިްއޒަތްތެރިްމަނިކުފާނުގެ ްޝުކުިރްއޔާ ްދަންނަވާލަން.  2950ްކަމަްށ

ްރައީސް.ްޙުަސއިންްުމޙަްނމަދުް
ްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް

ް

ްމިބާބުްްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީް ްމަޖިލީހުގެ، ްަވޒީރުންގެ ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްނުކުތާއެްމެންަބރުްުމޙަންަމދުްރިޔާޟްް ްދެތިން ްެއދުނީ ްފުރުޞަަތކަށް ްާފހަގަކޮށްލަން.ްއަޅުަގނޑު  2955ްއް

ްއިޞްލާޙުތަކަްށްްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް ްވަރަްށގިނަ ްހުރި ްހުަށހަޅާފައި ްަރއީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްނަޝީދުް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަްތތެރި ްމާލޭގެ ބަލާއިރު،

ްރަނގަޅު.ް ްއެބަުހރި ްއިޞްލާޙުތަެކއް ްވަރަްށިގނަ އެވިދާުޅވިފަދައިން،

ްތަކު ްއިޞްލާޙުަތްއ ްދަންނަވާކަށްްއެހެންނަމަވެސް ނުޑ ްއަުޅގަ ރާރުކޮށް

ްމާއްދާތަްއް ްވަރަށްިގނަ ްޑްރާފްްޓގެ ނުޑޮގތެއްަގއި ްމަިއގަ ްއާދެ،  2960ނެތިން.

ްާޚއްޞަގޮެތްއގަިއް ްޤަބޫލުކުެރވޭ. ނޑަށް ްއަުޅގަ ްހުރިކަމަށް ރަނގަޅަށް

ްފާސްެވގެންް ްމިާބބު ްމިބާުބގެ، ްމިޑްރާފްޓްގެ ްޤަބޫލުކުރާގޮުތަގިއ އަޅުަގނުޑ

ްޤާނޫނުއަާސސީ ްހެދޭ ްވަޒީރުްނެގްއަލަށް ްޤާނޫނުައސާސީައުކން ގަިއ،

ްޮއެވގެންް ްަދއުެރއް ްމަޖިލީހުގެ ްަރްއޔިތުންގެ ްއެކުލެިވގެން މަޖިލިސް

ްވަޒީރުްނެގް ްބޭފުުޅން ްއެކަީށގެންވާ ްއަްނނައިރު، ްފުރޭިނގެން  2965އަންނައިރު،

ްރައީސް،ް ްޢިްއޒަްތތެރި ްޤަބޫލުކުރަނީ. ނުޑ ްއަުޅގަ ްތިބޭނެކަމަށް މަޖިލީހުގައި

ްމިދަންނަވާ ްގެނެވުުންމިހެން ްމަޖިލީހަށް ްވަޒީރުްނގެ ްފަހަކުން ްވަރަށް ލީ

ްގާުތަގިއް ްބޮޑުންގެ ްމުއްސަނދިންނާ ްތިބި ްިދވެހިރާއްޭޖގަިއ ބަދަލުތަކުގައި

ްވަޒީރުކާާމް ްއާދޭސްކުރި ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ްމައުމޫްނ ކިނބިގަސްދޮށުގެ
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ްއެކަާމް ްއަރާ ްހިތަށް ްައޅުަގނޑު ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި  2970ހަވާލުވާން.

ނޑަްށްްޙަވާލުނުވި ްއަުޅގަ ްޙަވާލުުނވިކަން. ްެއކަމާ ްަރނގަޅޭ ްހާދަ ބޭފުޅުން

ވަރަށްްސާފުކޮށްްއެނގެްންއޮްތކަމެއްްމިއީ.ްއާދެ،ްރ.ްއަތޮުޅްޢިއްޒަތްތެިރް

ނުޑްތާއީދުކުރަން.ް ްއަުޅގަ ްއެހުށަހެޅުއްިވްއިޞްލާޙަށް ްވަޙީދު ްޢަލީ މެންބަރު

ްނުދަން ްނަމަވެސް ްއެނގިހުރެ ްއެމަނިުކފާނު ްއެއިޞްލާުޙގައި ްއެްއްއަދި ނަވާ

ްޢަބްދު ްާއދެ، ްދަންނަވާލާނަން. ްއެމަނިކުފާނުެގްهللاްވާހަކަެއއް  2975ކަމާލުއްދީން،

ްރައީސް.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން ްނިމުނީކީ ްއެހިާސބުން ްއަދި ވަޒީުރކަމުަގއި،

ްބަެއްއް ްައޅުވާފައި ްފުޅި ްގޮތުންްޑައިވިން ްހުރިްމަޤާމުގެ ްއެޙަވާުލވެފައި އޭރު

ްކޮ ްއޭރު ްދީފައި، ްފީތާ ްފޮނުވިއޭ ްމިނިސްޓްރީަގިއްމީހުން ންސްޓްރަކްޝަން

ްެދވޭނެ.ް ްލަޤާއެއް ްއެމަނިކުފާނަށް ްއެކަުމންވެސް ްހީވަނީ. އަޅުަގނޑަށް

ްެއކިެއިކް ްއެއީ ްމަޤާމަކުން، ްހުރިހާ ްޙަވާުލެވހުރި ްޢައްބާސް  2980އަލުާވގެ

ްވަގުތުްން ްަވގުުތން ްވަގުތުން، ްމަޤާމުން ްނަމަވެސް ކުންފުނިތަކުން

ްޢަބް ްމައުމޫން ްނެރެ ްބޮުޑްގަްއޑަނުތަކާެއކު ްމިވަރު ދުލްޤައްޔޫމް.

ްމިދައްކަނީ.ްިކނބިގަސްދޮށުެގް ްމިތާ ްއަުޅަގނޑުމެން ްވާހަކަ އަނިާޔވެރިެއއްގެ

ްދިނީ،ް ްއަނިޔާ ްއިބްރާހީމަށް ްޢައްބާސް ްވާހަކަ. ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައުމޫން

ްޢަބްދު ްދިނީ، ްއަނިާޔ ްއިބްރާހީމަށް ްއިލްޔާސް ްއަނިޔާްهللا  2985ކަމާލުއްީދނަށް

ތުްންކަރުއަޅަމުންްއެދަނީ.ްިޢއްޒަްތތެރިްރައީސް،ްދިނީ،ްމިރާއްޖޭގެްރަްަްއޔި

ްވިޔަފާރިެއްއް ްމެންބަރުންނަކީ ްމަޖިލީހުގެ ްވަޒީރުންެގ މިސަބަބުތަކާހެދި

ްއަދިްމާލީްއެހެނިހެންްކަންތައްތަކުން،ްމިކަންތައްަތކަށްްވިސްނާާލް ނުކުރެވޭ

ްއެކުެލވޭގޮތަްށް ްމިޤާނޫނުއަސާސީ ްމިބާބުން ްއިޞްލާޙުތަކުން މިހުށަހެޅި

 2990ަގނޑަށްްހީވަނީްޤާބިލްްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހެއް،ްޢިއްޒަްތތެރިްރައީސް،ްއަޅު

ްދިޔައިރުަގއި،ް ްައޑުއަހަުމން ްއަޅުަގނޑު ްޖަލްސާއެއް ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ްސުނާމީް ްޖަވާބުދާރީވީ ްމަޖިލީހަށް ްަރއްޔިތުންެގ ްޝަފީޢު ްއިސްމާޢީލް އޭރު

ްއެމަނިކު ްޚިާޔނާތްތެރިވިކަން ްފައިސާއަށް ްޤަބޫލުކުރައްާވ.ްކާރިޘާަގއި ފާނު

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،

ް2995 

ްވަގުތުްހަމަެވއްޖެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް
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ް

ްމަޖިލީހަށްްްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީް ްރައްޔިތުންގެ ްމި ްމިވަނީ ްމިައދު ްބެލީ. ްއެކަން ްކާކުތޯ

ްނުވެިވގެން.ްކޮމިޝަންތަކަށްްޖަވާބުދާރީްްމެންަބރުްުމޙަންަމދުްރިޔާޟްް
 3000ްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް

ް

ްސީާދްްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީް ްފުރުވާލީ ްއެރޭ ްފާރޫޤް، ްބޯޑުގެ ްއެންޓިކަރަޕްޝަްަން ްފާރޫޤް.

 3005ްޒަތްތެރިްރައީސް.ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްސިންގަޫޕރަށް.ްޢިއްްމެންަބރުްުމޙަންަމދުްރިޔާޟްް

ްްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް

ް

ްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް

ް

ްމައްސަލައަާކްްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީް ްހިނގާިދޔަ ްއެދުވަހު ްިމތަނުން ްނުވެ ްޖަވާބުދާރީ  3010ްމިތަނަށް

ްގުޭޅގޮތުން.ްްމެންަބރުްުމޙަންަމދުްރިޔާޟްް
ްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް

ް

ްކޮޅުމަޑުުލެގްްހަކަެދއްެކވުނ9ްރިޔާސަތުންްވާ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްުޝކުރިއްާޔ އިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްާވ.

 3015ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްޝަރީފް.

ް

ްހުރިްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްހުށަހެޅިފައި ްމިބާބަށް ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ލާޙުތައްްވަރަށްގިނަ.ްއާެދ،ްމިއިޞްލާޙުތަކަށްްވިސްނާާލއިރުަގއި،ްީމެގްއިޞްްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުނ9ް

ްއަޅުަގނޑަްށް ްހުރިނަމަވެސް ްލިބިފައި ްތާއީުދ ްހުށަހެޅި ތެރޭގައި

ްއާދެ،ް ްެއބަހުރި. ްތެރޭގައި ްމީގެ ްއިްޞލާޙުތައް ްބައެއް  3020ޤަބޫލުނުކުރެވޭ

ްްޑރާފްޓްކޮށްގެ ްމިބާބު ްމިބާބަށް، ްކޮމިޓީއިން ްޑްރާފްޓްކުރާ ްންދިރާސާކޮށް

ްއަޅުަގނޑަްށް ްޙަޤީޤަތުަގިއވެްސ ްވިސްާނލާއިރުަގއި، ްހުރިގޮތަށް ގެނެއްސަ

ްމިބާބުް ްމިއީ. ްޑްރާފްޓެކޭ ްއޮތް ްކޮށްފައި ްރަނަގޅަްށ ްވަރަށް ދެންނެވޭނީ

ްިވސްނަންޖެހެނީް ްައޅުަގނޑުމެން ްރަނގަޅަށޭ. ްވަރަށް ްވަނީ ޑްރާފްޓްކޮށްފައި
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ްއަ ްގެންަނއިރު ްއިޞްލާހެއް ްމިޑްރާފްޓަްށ  3025ޅުަގނޑުމެްންއަޅުަގނޑުމެން

ްކުަޑް ްމިހާ ްމިތާނގައި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެބަ. ްވިސްނަންޖެހޭ ވަރަށްބޮޑަށް

ްހުށަހަޅާލީމަ،ް ްިއޞްލާޙެްއ ްކުޑަކުޑަ ްމިގޮތަށް ްތެޅިގެންފައި ވަގުުތކޮެޅއްަގއި

ްސަބަބުން.ް ްއެއިޞްލާޙުގެ ްހިނގައިދާނެ ްބަދަލުވެގެން ްއެމާއްދާ މުޅި

ްޙަޤީޤަތުގަ ްކޮމިީޓިއން ްޑްރާފްޓް ްެއވަނީްއެހެންވީމާ، ްކުަރްއވާފައި ްެއކަން ިއ

ްއަިދް ްމަޤްޞަދެްއގައިހެން. ްރަނގަޅު ްވަރަށް ްހަމަ ްހީވަނީ  3030އަޅުަގނޑަށް

ްއެގޮތަްށް ްބަލައި ްޤާނޫނުއަސާސީ ްތަންތަނުގެ ްވަރަްށގިނަ ދުނިޔޭގެ

ްމިގެންނަް ްހަމަެއކަނި ނޑުމެން ްމިވަނީ.ްއަުޅގަ ްގެެނވިފައި ޑްރާފްޓްކުރެިވގެން

ްމަ ްމުޅި ްސަބަބުން ްިހނގައިދާނެކަމަްށްއެއިޞްލާެޙއްެގ ްބަދަލުވެގެން ފްހޫމް

ްދެންް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްހީވޭ. ްބިރު ްއަުޅަގނޑަށް ވަރަށްބޮޑަށް

ްމިހާރުް ްައޅުަގނޑުމެން ްޢައްޔަންކުރުުމގަިއ ްަވޒީރުން ްވާހަކަ.  3035ވަޒީރުްނގެ

ްގެންނާށޭ.ް ްޑިމޮކްރަީސއެއް ްޒަމާނީ ްވިދާޅުޭވްމިއުޅެނީ ްއެބަ މިހުރިހާބޭފުޅުން

ްމި ްއަޅުަގނޑުމެްންއަޅުަގނޑުމެން ްނިޒާމެއްކަމަށް ްރިޔާސީ ްފުރިހަމަ ބަލަނީ

ްލިބިގެންނޭް ްރުހުްނ ްކޮންގްެރސްގެ ްއެމެރިާކގަެވސް ްއެމެރިކާއޭ. މިބަލަނީ

ްރައީސެްއް ްއެތަުނގެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޢައްޔަްނކުރެވެނީ ވަޒީރުން

ްކޮންގްރެްސެގް ްއެބޭފުޅުންވެްސ ްުނކުރެއޭ. ްޢަްއޔަނެއް  3040ވަޒީރުން

ްކޮންގްރެްސއަްށްްތާއީދުލިބިގެން ްޖެހޭ ްރައީސަށް ްޢަްއޔަންކުރަނީ. ަވޒީރުން

ްެއް ްކޮންގްރެސްއިން ްފޮނުވާ ްމަޢުލޫމާތެއް. ްހުރިހާ ްއެބޭފުޅުންގެ ފޮނުވަން

ްމިފަހަރުް ްއަޅުަގނުޑމެން ްއެހެްނވީމާ، ްެދވެނީ. ްވަޒީުރކަން ފާސްވެގެންނޭ

ްވަަރްށް ްއެއީ ްވާހަކަތަކެއް. ްއެހުރިހާ ްލިޔަންޖެހޭނެ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ް ްމިބާބުގެ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްލިޔަން. ނޑުމެން ްއަޅުގަ  6ް3045މުހިންމުކަމެއް

ްހުސްނުއްސުޢޫުދް ްމެންބަރު ްއައްުޑއަތޮޅު ްއަްށ ް)ހ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްވަރަށްްާތއީދުކުާރްއިޞްލާޙެްއ،ް ނޑު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްއިޞްލާޙަކީ،ްއަުޅގަ

ްއަޅު ްދެން ްުގޅުަވިއގެން. ްވާހަކައާ ްމިދެންނެވި ނޑު ްއަުޅގަ ނުޑްއެ ގަ

ްއިޞްލާޙުތަުކެގް ްމިހުށަހެޅުނު ްވާހަަކއަކީ، ްއަނެްއ ްބޭނުން ފާހަގަކޮށްލަން

 3050ތެރޭގަިއްއެބަހުރިްއިނގޭޯތްަވރަށްބޮޑަށްްަވޒީރުންނަށްްިސިވލްްސަރވިްސެގް

ްބޭނުންވަނީ،ް ނޑުމެްނ ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްެއްއގޮތަަކށްވެސް ްވަދެވިފައި. ތެރެއަށް
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ްތަނެއްް ްވަިކ ްމުޅިން ްސަރވެންޓުންނަކީ ްހިންގަްންސިވިލް ްގޮުތގަިއ ގެ

ްއަޅުަގނޑުމެންްމިއުޅެނީ.ް

ް

 3055ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް

ް

ނޑުމެންްބަްއަޓންކުރަމުންްދާއިރު،ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްމިގޮތަށްްއަުޅގަ
ްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުނ9ް

ް

 3060ްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ް

ް

ްއެބަހުރިްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްވަީޒރުން ްތެރެއަްށވެސް ްަމސައްކަުތގެ ްކުރާ ްޑޭ ްޓު ްޑޭ ްވަޒީރުން

ްއެހެންވީމާ،ްްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުނ9ް ްވެއްޖެއްޔާ. ްބުނާގޮތުން ްއިޞްލާހުތަކުަގިއ ވަދެވިަފއި

ްއެްއގޮތަކަްށވެސްްެއގޮތަށްްވެެގނެއްްނުވާނެ.ް

ް3065 

ްވަގުތުްހަމަެވއްޖެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުނ9ްރި

ް

ނަޑައޅައި،ްދިރާސާކޮްށ،ްއެބޭފުޅުންްވިލަރެސްކުާރްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްވަޒީރުންނަީކ،ްޕޮލިސީްކަ

ްބައެއް.ްއެްއގޮތަކަްށވެސް،ްްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުނ9ް

ް3070 

 ޖަލްސާްނިންމެވުން. .3

ް

ްޝުކުރިްއާޔްްވާހަކަެދއްެކވުނ9ްރިޔާސަތުންް ްދެްއާވ. ްއިށީނދެަވޑަިއގެން ްހަމަވެއްެޖ ްވަގުުތ އާދެ،

ްޖަލްާސް ްމިރޭގެ ްހިސާބުން ްމިހާ ްއާދެ، ްމެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި

ްޖަލްސާެއްއް ްމަޖިލީހުގެ ްދެން ްމިޖެހުނީ. ްނިންމާލަން  3075އަޅުަގނޑުމެން

ްހ2007ްެނޮވެމްބަރ26ްްއޮންނާނީް ްދުވަހު،ްއާދެ،ްާމދަމާ ނދުނުްާވްހޯމަ

ްޖަހާއިރު.9ްް

ްޖަލްސާްނިމުނީ.ް.العالوينްربްهلل والحود
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ް

ްް______________ް3080 


