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 ސާްފެށްޓެވުން.ޖަލްް .1

   

ްعلىްوالسالمްوالصالةްهللްالرحين، الحودްالرحونްهللاްبسنްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
ްްޖަލްސާްފެށުނީ.ް.واالهްوهنްوصحبهްآلهްوعلىްهللاްرسول

ް5 

ވަނ14ްްަރައްޔިތުންގެްޚާއްޞަްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދުގެްް-2

ކުރިއަށްްމާއްދާގެްދަށުންްމެންބަރުންްހުށަހަޅާްމައްސަލަް

ްގެންދަވައިްގޮތެއްްނިންމެވުން.
ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްޞަ ްރައްޔިތުންގެ ްފެށުނީ. ްޖަލްސާއަށ245ްްްޖަލްސާ  10ވަަނ

ްއާެދ،ް ްމަރުޙަބާ. ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެންމެހާ ވަަޑއިގެންެދއްިވ

ް ްވަޑަިއގެންދ66ްެެެމިހާތަނަށް ްމެންބަރުން ްއާދެ،ްޢިްއޒަތްތެިރ ްއވައިފި.

، މިއަދުްއެޖެންާޑގަިއ،ްމިްޖަލްސާގެްއެޖެންޑާެގްދެވަނަްއަިއޓަމަކަށްްމިއޮތީް

ް ްގަާވއިދުެގ ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްަޞ ްދަށުްނ14ްްރައްޔިތުންެގ ްާމއްދާގެ ވަނަ

ްނިންމެވުން.ް ްގޮެތއް ްގެންަދވާ ްކުރިއަށް ްމައްސަލަ ްހުށަހަޅުއްވާ  15މެންބަރުން

ްމަ ްހުށަހެޅުއްވި ްމެންބަރުން ްވާހަކަފުޅުްއާދެ، ްމިާހރު ްއސަލަިއގައި

ްއަރުވަުމްން ްފުރުޞަތު ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްގެންދަާވ ދައްކަވަމުން

ްފުރުޞަުތް ނޑު ްއަުޅގަ ްމިހާރު ްމިގޮތުން، ްއެހެްނވީމާ، މިގެންދެވެނީ.

ްމުޙަންމަދުް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްައއްުޑއަތޮޅުގެ ްއޮތީ ްދެން އަރުވަން

ްޢިއްޒަތްތެ ްއެ ްދެން،ްއަސްލަމަށް. ްނެތް. ްވަަޑއިގެްނ ްމިވަގުތު ްމެންބަރު  20ރި

ްޞާލިޙަށްް ްމުޙަންމަދު ްއިބްރާހީމް ްެމންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ފާދިއްޕޮޅުގެ

ްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުްއަުރވަން.ް

ް

ްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްޤާނޫުނއަެަސާީސގެ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްެތރި ްުޝކުރިްއޔާ ްވަަނ94ްްއާދެ،

ްމާއްްމުޙަްނމަދުްޞާިލޙްް ްދަށުން، 2664ްްދާގެ ްމަހު ްޖުލައި ްއަހަރު ްމ19ްްިވަަނ ްދުވަހު  25ްވަނަ

ްގާތްަގނޑަަކްށްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކަންތައް ްހަވާލުކުރި ްމަޖިލީހާ ްމި ްއެއްކޮށް މަޖިލިސް

ްކުރިމަތީަގިއް ްައޅުަގނޑުމެންެގ ްގޮސްފައި. ްހިސާބަށް ްނިމުމަކާއި މިއަދުވަނީ
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ްައޅު ްބަހުސަކީ ްއެްއ ްބޮޑު ްއެންމެ ްއޮތް ްާއްމިއަދު ްިމކުރާކަމަކީ ަގނޑުމެން

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްއޮްތ ްމިހާރު ްނޫނިއްޔާ ްލިޔަނީޯތ ޤާނޫނުއަސާސީެއއް

ްދާކަްށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްބަހުސަށް ްމި ްބަހުސް. ްމިކުެރވޭ  30އިޞްލާޙުކުރަނީތޯ

ްވަަރްށް ްއަުޅަގނޑަށް ްކަންތަްއ ްހަވާލުކުރި ްއަޅުަގނޑުމެންނާ ނެތިން.

ްފާހަ ްހަމައެކަނި ްއަުޅަގނޑު ްއެބައިނޭގ. ްބޭނުންވަނީްސާފުކޮށް ގަކޮށްަލން

ް ްމަހު ްޖުލައި ްއަހަރު ްފުރަަތމަކަމަކަށް،ްހުސްވި ްނުކުތާގެ. ްމި 18ްދެކަމެއް

ްދިވެހިް ްނިންމުން. ްނިންމި ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ްރައްޔިތުްނ، ްދުވަހު ވަނަ

ްމިތިބީް ްައޅުަގނުޑމެން ްވޯޓުދިންކަމަށް ްނިޒާމަަކށް ްރިާޔސީ  35ރައްޔިތުން

ްވޯ ްނިޒާމަށް ްރިޔާސީ ްެދްޤަބޫލުކޮށްގެން. ްވޯޓުދީފައިވަނީ ްރައްޔިތުން ޓުދިން

ްފުރަތަމަކަމަކީ،ް ްޤަބޫލުކޮށްގެން. ްދެކަމެއް ްބިނާކޮށް ްމަްއޗަށް އަސާެސއްގެ

ްހުންނަް ްވެރިކަުމގައި ްނުވަތަ ްބޭފުޅަކު ްހުންނަވާ ްވެރިކަުމގައި ރައްޖޭގެ

ްއޮންަނންޖެހޭނެކަމަށް.ް ްަކނަޑއެޅިފައި ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްދައުރު މީހެއްގެ

ްއިންތިޚާބްކުރާ،ްްދެވަނަކަމަކީ، ްރައްޔިތުން ްއެއީ ްމަޖިލިސް  40ަރއްޔިތުންގެ

ްއޮންނަންޖެހޭނެކަމަށްް ްގޮުތގައި ްމަޖިލީހެއްގެ ްތަމްސީލުކުރާ ރައްޔިތުން

ްމިް ްނިންމަންޖެހޭނީ ްލިޔެ ްޤާނޫނުއަސާސީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ޤަބޫލުކޮށްގެން.

ްމިް ނޑުެމންނަކަށް ްއަުޅގަ ްމިީއ ްތަޢާރުޟުނުާވގޮތަށް. އުސޫލުތަާކއި

ްއުސޫލެްއްމަޖިލީހު ްދެ ެެ ްކުރެވޭނެ ްއެްއވެސްކަމެއް ްއިދިކޮޅަކަްށ ްމިއާ ން

ްމިވަީން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއުސޫލު. ްދެ ްޤަޫބލުކުރި ްރައްޔިތުން ްމިއީ  45ނޫން.

ްރަެައްޔިތުްން ްބާބު، ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިުތންގެ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްމިވަީން ްބާބުވެސް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްނިންމާފައި. ްލިޔެ އެދުނުގޮތަށް

ްހަމަ ްދައުރަކީ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ްނިންމާފައި. ްލިޔެ 5ްއެގޮތަށް

ނޑަައޅާްވެިރަކމުގައިްހުެރވޭނީްދެްދައުރުކަަމށްްނިންމާފައި.ް އަހަރުކަމަށްްކަ

ްބައެއްކަމަްށް ްހަމަހަމަވެގެްނާވ ްރައްޔިތުންނަކީ ްދިވެހި  50ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ް ްދިވެހީންނަށް ްހުރިހާ ްއުޫސލުވެސް ްމި ނަޑއަޅާފަިއާވއިރު ްހަމައަކުްންކަ އެއް

ްއެއްެވްސް ްޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްހިނގަންޖެހޭނެކަމަށް ްއުސޫލު އެއް

ްކޮންމެއަކަްސ،ް ްއާދެ، ްނުވާނެ. ްލިބިގެން ްފުރުޞަތެއް ްނަހަމަެަ މީހަކަށް

ް ްިމވޭތުވެިދޔަ މަސްދުވަހުެގްެތރޭގަިއްމިކުރ6ްްިއަހަރާިއ3ްްއަޅުަގނޑުމެން
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ްޢަމަލުކު ްއަުޅަގނޑުމެން ްމިވަނީ ްއުސޫލުތަާކިއްމަސައްކަތުން ްއައި  55ރަމުން

ންްގެންނަ، ގޮތްތަާކއިްހަމަތަެަކަެަށްްވަަރށްްބޮޑެތިްބަދަލުތަކެއްްގެނެްސފައި

އާްއުސޫލުތަެކއްްމިވަނީްހިމަނާފައި.ްމިއަދުްްނިންމާފައި.ްޤާނޫނުއަސާސީއަށްް

ްބަދަލުތަްއް ްރަނަގޅު ްިމގެނެވުނު ްމިއޮތީ ްވާޖިބަކަްށވެަފއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްމިްއަމާނާތްތެރިކަމާއެ ްއާދެ، ްވާސިލުކޮށްދިނުން. ްހަމައަށް ްރަްއޔިތުންނާ ކު

ްވާސިލުކޮށްދިނުމުގަިއް ްހިސާބަށް ްރައްޔިތުްނނާ  60ޤާނޫނުއަސާސީ

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްިމއަުދ ްބޭނުންވާކަމީ ްއެރޭންޖްމަންޓެއް ޓްރާންސިޝަނަލް

ްހުރިހާް ްތިއްބެވި ްމަޖިލީހުގައި ްނޫން. ްދެކޮޅުހަދާަކމެއް ްމީހަކު އެްއވެސް

މެންބަރުންްމިކަމަށްްއިއްތިފާޤުވޭ.ްުސވާލުްއުފެިދގެންްމިއުޅެީންޢިއްޒަތްތެރިް

ްދޭތެރޭގަިއ.ް ްހިސާބާ ްފަށަިއގަންނާނެ ްމަސަްއކަތް ްމި އަޅުަގނޑުމެން

 65ފުވައްމުލަުކގެްޢިއްޒަތްތެރިްެމންބަރުްމުޙަންމަދުްމަސީޙްްވިދާޅުވިްފަދައިން،ް

ފުރަތަމަް،ްއަޅުަގނޑުމެްނގެްކުރިމަތީގައިްމިއީްވަރަށްްބޮޑުްސުވާލެއް.ްއާދެ

ްމިނިވަންް ްނޫނިއްޔާ ްބާއްވާނީތޯ ްިއންތިޚާބެއް ްއިންޞާފުވެރި މިނިވަން

އިންޞާފުވެރިްއިންތިޚާބަކަށްްދިއުމަށްޓަކައިްކުރަންޖެހޭްކަންތައްތައްްމިހާރުް

ްކުރިމަތިވާް ްިމީއްމި ްކުރާނީތޯ. ްމަޖިލިްސްމެދުވެރިކޮށް ްރައްޔިތުްނގެ މިއޮތް

 70ލާއިރުްއެްބާުބގަިއްހިމަނަންޖެހޭްގިނަްސުވާލަކީ.ްއިންތިޤާލީްބާބެްއްއެކުަލވާ

ްހުށަހެޅިގެކަންތައް ްމަޖިލީހަށް ްމި ްއެންމެްތަެކއް ނޑު ްައުޅގަ ްހިނގައްޖެ. ން

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްތ.އަތޮުޅެގ ްހުށަހެޅުްއވީ ްކަންތައްަތކެއް ްތާއީދުކުރާ ބޮޑަށް

ްއެއުސޫލުަތކަްށް ނޑު ްއަޅުގަ ްޙަސަން. ްރަޝީދު ްޙުސައިން މެންބަރު

އާެއކު،ްުކރީްދެްޮގނޑިބަރިންެވސްވަީންއިޞްލާޙުތަކެްއްތާއީދުކުރަން.ްހަމައެް

ނޑުްިމދެންނެވީްއިޞްލާޙުތަެކއްްނޫން.ްމިްބާބުގަިއް  75ހުށަހަޅުއްވާފައި.ްއަުޅގަ

ްއެބަހުރިް ްޭއގެތެރޭަގިއެވސް ްހުށަހަޅުއްވާފައި. ްކަންތައްތަކެއްވަީނ ހިމެންޖެހޭ

ްމިބާބުްޑްރާފްޓްކު ްކޮމިޓީން ްކަންތައްަތކެއް.ްޑްރާްފޓް ރައްާވއިރުަގިއްރަނގަޅު

ްއުންމީދުކުރަން.ްއާދެް ްައޅުަގނޑު ްރިޢާޔަތްކުރަްއވާނެކަމަށް ، މިހުރިހާކަމަކަށް

ްބާއްވާީން ްފުަރތަމަ ްދާއިރުގައި ްިއންތިޚާބަކަށް ްމިދައްކަނީ އަޅުަގނޑުމެން

ްއިންތިޚާބްތޯ،ް ްމަޖިލީހުގެ ްަރެައްޔިތުންެގ ްއިންތިޚާބެއްތޯ.  80ކޮން

ްނޫ ްއިންިތޚާބްތޯ ްއިންތިޚާބްތޯ.ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްއަތޮޅުތަުކެގ ނިއްޔާ
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ްދިޔަމިއި ްއިންތިޚާބަކަްށ ްކޮންމެ ްއެބަވާންޖެހޭްން ްއިންތިޚާެބްއ ްއެ ސް

ްފެއަރް ްއެންޑް ްފްރީ ްއިންތިޚާބަކަށް. ްއިންޞާފުވެރި މިނިވަން

ްމިހާތަނަށްް ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްޙާިސލުކުރުމަށްޓަކައި ްމިކަން އިލެކްޝަނަކަށް.

ްމިގެންދިަޔީއ. ްއެބަހުރިްްމިވާހަކަދައްކަމުން ްހުށަހެޅުންތަުކގައި ްބައެއް  85އާދެ،

ްއިލެކްޝަްން ްމެދުވެރިކޮށް ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުންެގ ްމިއޮތް މިހާރު

ްޢައްޔަންެްކުރުން.ްވަުގީތް ްމީހުން ްމިކޮމިޝަނަށް ްއެ ްާގއިމްކޮށް ކޮމިޝަނެއް

ްޕެނަލެްއް ނޑިޔާުރންގެ ްފަ ނޑިޔާާރއި ްުއއްތަމަފަ ްގާއިމްކޮށް ްކޯޓެއް ސުޕްރީމް

ްއިމްޕްލިމެންޓްކުރުން.ްްޢައްޔަންކުރުން. ްއަލުން ްކޮމިޝަން ޕޮލިސް

ްމިއަންނަނީް ްކުރެވެން ްމިހުރިހާކަމެއް ްހެދުން. ްޤާނޫނު  90އިންތިޚާބާބެހޭ

ްމިއޮތްް ްއޮެވގެން.ްުސވާލަީކ،ްމިހާރު ްބަެހްއްމީގައި ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ްއިންާޞފުވެރިގޮތަަކްށް ްމިދެކޭކަހަލަ ްއަޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުން

ްރައްޔިތުންެގްމި ްމިއޮތް ްމިހާރު ްކޮންމެގޮތެްއވިޔަްސ، ްނިންމިދާނެތޯ. ކަން

ްމީހުންް ްކޮމިޝަންތަކަށް ްމިދަންނަވާ ނޑުމެްނ ްއަޅުގަ މަޖިލީހުން

ްއާދެ،ް ްުނނިމޭ. ްއަދި ްއެހާހިސާބަކުން ްނަމަެވސް ްނިންމި  95ޢައްޔަންކުރަން

ްމައްޗަ ްކޮމިޝަންތަކުގެ ްހިނގަމުންދާގޮތުން،ްމި ްކަންތައްތައް ްށްމިހާރުވެސް

ްއާދެ،ް ްފޯރުާވއެބަ. ްނުފޫޒުތަެކއް ްބްާރންޗުން ްެއގްެޒކެޓިްވ ދަޢުލަތުގެ

ްއިދާީރް ނޑެްއ.ްމި ްއޮިނގަ ްއިދާރީ ްވަރަްށްބާރުގަދަ ްމިއޮތީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްމިް ނޑުމެން ްައުޅގަ ްދަންނަވާނީ ްނުގެނެްސްއަޅުަގނޑު ްބަދަލު ނޑަށް އޮނިގަ

ްއަ ްއިލެްކަޝންއެއް ްފެއަރ ްއެންޑް ްފްރީ ްބޭނުންވާ  100ިދްދެކެން

ްއެިކއެިކް ްމިހާތަނަށް ްމިދެންނެވީ، ްމިހެން ނުބޭއްވޭނެކަުމގައި.

ްމިހާރުވެްސް ްއަދި ްހިނގާފަިއާވގޮތާ ްކަންތައްަތއް އިންތިޚާބްތަކުަގއި

ްހުރިް ްދޭންޖެހިފައި ްރައްޔިތުންނަށް ްހިނގަމުންދާގޮުތން. ކަންތައްތައް

ްމަޝްރޫޢުތަ ްބޮޑެތި ްހުރި ްކުރަންޖެހިފައި ްޚިދުމަތްތަކާިއ ްބަެއއް އްްއަސާސީ

ްފައިާސް ްނުޖެހިގެން. ްވަގުެތއް ްވަކި ްމިހުރީ ްހުއްޓިފައި ްހިސާބަކުން  105ވަކި

ްަވގުތެްއް ްވަކި ްނޫން. ްނެތިގެނެއްެވސް ްީމހުން ްކުރާނެ ްނޫން. ނެތިގެނެއް

ްބޭފުޅުންް ްތިބި ްކަންކުރަްނ ްއޮނިަގނޑުން ްއިދާރީ ްދަޢުލަތުގެ ނުޖެހޭތީ

ް ނުޑ ްއަޅުގަ ްމިއީ ްތިބީ. ްމަޑުޖައްސަަލިއގެން މިދަންނަވާްމިކަންތައްތައް
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ްފްީރް ްނުގެނެސް ްބަދަލު ނޑަށް ްއޮނިގަ ްިއދާރީ ްމިއޮތް ްމިހާރު ވާހަކަައކީ.

ްމީގެއިތުރުްނ،ް ްއާދެ، ްވާަހކަ. ްނުބޭއްވޭނެ ްއިލެކްޝަނެްއ ްފެއަރ  110އެންޑް

ްސަރވިސްް ްިސިވލް ްައޅުަގނޑުމެން ްމެދުވެރިކޮށް ްމަޖިލިސް ްމިއޮތް މިހާރު

މިވަީންއުފައްދާފަިއ.ްކޮމިޝަނަކާއިްިހޔުމަެަންރައިްޓސްްކޮމިޝަނެްއްމިހާރުް

ްބޭފުޅުންނަށް،ް ްގިނަ ްވަރަށް ްހިތުން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެކަންކުރިގޮތް މަޖިލީހުން

ހަެަމަގައިމުވެސްްހުރިހާްރަްއިޔތުންނަށްްނޭނގުނުްނަމަވެސް،ްވަރަށްްގިަން

ްސަރވިްސް ްސިވިްލ ްއެނގޭނެ. ްހިނގާދިޔަގޮތް ްއެކަން  115ބޭފުޅުންނަށް

ްިމވަނީ ްނުުކރެވިފައި ްފަންކްޝަން ްބާރުތައްްްކޮމިޝަނަށް ްލިބެްނޖެހޭ ެއއަށް

ްހިންާގް ްއެހެން،ްސަރުކާރުގެ ްދަޢުލަތުގެ ްމަްއޗަށް ްނޫން.ްއޭގެ ނުލިބިގެނެއް

ނޑުންްނުފޫޒުްފޯރުވާތީ،ްމަޖުބޫރުކުރުވާތީ.ްގަދަކަމުންްކަންތައްތަެކްއް އޮނިގަ

ްވެފަިއް ްކޮމިޝަަނށްވެސް ްހަމަެއގޮތަށް،ްހިޔުމަންރައިޓްސް ްއުޅޭތީ. ކުރުވަން

ްމިހެން. ްކަންަތްއްްމިއޮތީ ްތެރޭގައި ްބަޖެޓްގެ ްކޮމިޝަންގެ  120ހިޔުމަންރައިޓްސް

ްއޭގެް ްއެބަހުރި. ްހަނދާން ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއަދުެވސް ވެގެންދިަޔގޮތް

ޝަކުވާްހިޔުމަންަރއިޓްސްްކޮިމޝަނުންްމަޖިލީހަށްްފޮނުވި.ްމިއީްދަޢުލަތުެގް

ްއެހެންވީމާ، ްމިހުރިގޮތް. ްމިހާރު ްކަްނތައްތައް ްބްރާންްޗގެ ްއެްގޒެކެިޓވް

ްކޮމިޝަންތަކެްއް ްމުސްތަޤިއްލު ްމިނިވަން ްހަމައެަކނި ްމިދެންނެވީ އަޅުަގނޑު

ނުޑމެންްމިދެކެންްބޭނުންވާްފްރީްއެންޑްްފެއަރް  125އުފެއްދުމަކުންްއަދިްއަުޅގަ

ްނެތޭ.ް ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ްޔަޤީންކަމެއް ްދެވޭެނކަމުެގ އިލެކްޝަނަކަށް

ނޑުމެްނގެްއިންތިޒާްމ،ްނި ާޒމްްހަމަޖެހިފައިްފަހަރެއްގައިްވެދާނެްމިއީްއަުޅގަ

ްވަގުީތްބަދަލުތަކެއްް ްކަެަހަލަ ްކޮންމެވެސް އޮތްކަމަށް.ްއެހެންވީމާ،ްމިނިާޒމް

ްދާއިރުަގިއް ްއިލެކްޝަނަކަްށ ްއާދެ، ްއެބަޖެހޭ. ްގެންނަން ނަމަވެސް

ްމިާތް ްވާހަކަ ްސިސްޓަެމއްެގ ްިއލެކްޓްރޯނިކް ްގެްނގުޅޭނެ  130ވޯޓުލުމުަގއި

ްކަންނޭ ްނިޒާމެއް ްރަނގަުޅ، ްވަރަށް ްސަބަބުންްދެެެކެވުނު. ްއޭގެ ްއެއީ. ނގެ

ްހިނގައިދާނެ.ް ްއިންޞާފުނުެވ ްއެކަމަުކ، ްމިނިވަންވެދާނެ. ލާވޯޓު

ްބާއްވަްން ްއިންތިޚާެބެެއް ްއިންޞާފުވެރި ްބޭނުންވާ ްމިދެކެން އަޅުަގނޑުމެން

ްދޭންޖެހޭް ްފަރާތްތަކަށްވެސް ްކުރިމަތިލާ ްއިންތިާޚބަށް ބޭނުންވާކަމަށްވަންޏާ،

ް ްައޅުަގނޑު ްއެބައޮތް. ްކޮމިޓީްންޙައްޤުތަކެއް ްޑްރާފްޓިންގ  135އުންމީދުކުރަނީ
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ްއާދެ،ް ްރިޢާޔަތްކުރައްވާެނކަމަށް. ްމިހުރިހާކަމަކަށް ްއެކުލަވާލާއިރު މިބާބު

ްޤަބޫލުކުރާގޮްތް ްއެމީހަކު ްމީހަކަށް ްކޮންމެ ްދާއިރުަގއި އިންތިޚާބަކަށް

ްނެތިް ްބިރެއް ްއެްއވެސް ްނެތި، ްމަޖުބޫރެްއ މިނިވަންކަމާއެކު

ް ްފުރުޞަުތ ްކޮްނމެކަމެއްަގއިެވސްްއިޚްތިޔާރުކުރުުމގެ ްއާދެ، ލިބިދޭންޖެހޭ.

ްރައްޔިތުންނަށްް ްފިކުރުކުރުމުގެ ްޮއެވދާނެކަމަށް ްދެވަނަގޮެތއް  140ރަނގަޅު

ދޭންޖެހޭްއެބަ.ްޝަރުތުްހަމަވާްހުރިހާްމީހުންނަށްްސިޔާސީްޕާޓީތަކަށްެވްސް

ްފުރުޞަުތް ްވާދަކުރުމުގެ ްކުރިމަތިލާ ްއިންތިޚާބަށް ހިމެނޭގޮތަށް

ްބެންޖެހޭްއެބަ.ްހުރިހާްޕާޓީތަކާއިްކެންިޑޑޭޓުންނާ...ްތަފާތުކުރުމެއްނެތިްލި

ް

 145ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއާދެ،ްޝުކުިރއްޔާ.ްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް
ްމުޙަްނމަދުްޞާިލޙްް

ްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް150 

ްޢިްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްއަލަްށްޝުކުރިއްާޔ ްނުވަތަ ްއިޞްލާޙުކުެރވޭ ްއާދެ، ްަރީއސް. ްއްޒަތްތެރި

ްހަމަެައަެަށްްްްމުޙަްނމަދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނިމުމަކާ ްމިވަނީ ްމިހާރު ްޤާނޫުނއަސާީސ ބައްޓަންކުރެވޭ

ްމިހާރު ްޤާނޫނުއަސާސީައކީ ްމި ޢަމަލުކުރެޭވްްއައިސްަފއި.

ނުއަސާސީެއޭކްއެަތއްޮގތަކަށްްބަލާއިރުްފުރިހަމަްޤާނޫްޤާނޫނުއަސާސިއަްށވުރެ

ްޙައްޤުތަްއ،ް ްަރއްޔިތުްނެގ ްާޤނޫނުއަސާސީަގއި ްމި ްއާދެ،  155ދެންނެވޭނީ.

ްދުރުމިންް ްހުރިެި ްދެމެދު ްރައްޔިތުންނާ ްފަރާތާ، ްހިންގާ ވެރިކަން

ްމަސައްކަތްކުރެިވފައިޭވ.ްް ްބޮޑަށް ްވަރަްށ ކައިރިކުރުމަށްަޓކައި

ރާްފަރާތަށްްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްވެިރކަންކުްމިހާރުްޢަމަލުކުރަމުންދާ، މިގޮތުން

ްބޮޑަށްް ްވަރަށް ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްމި ްުކޑަކުރުަމށް ްބާރުތައް ދީފައިވާ

ްބާރުތަްއް ްލިބިދީފައިވާ ްމިހާރު ްރަީއސަކަށް  160މަސައްކަތްކުެރވިފަިއވޭ.

ްބާާރިއ،ް ްހިންގުމުގެ ްއާދެ،ްވެިރކަން ްބާރުަކމަެަށްވާ ްތިން ކުޑަކުރުމަށްޓަަކއި

ރު.ްމިްތިންްބާރުްމިހާރުވަނީްޤާނޫނުހަދާްބާރާްއަދިްޢަދުލުއިންޞާފާބެހޭްބާ

ްބާރުް ްތިން ްމި ްމިއޮންނަނީ ްޤާޫނނުއަސާސީަގއި ްކުރީަގއި ވަކިކުެރވިފަިއ.

ްއެ ްދޫކޮށްލެވިފަިއ.ްކެްއެްއކުރެވި ްބާރުތަކެއް ްމިހުރިހާ ްމައްަޗށް ްއގެ
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ްނުަވަތް ްއިޞްލާޙުކުރެވޭ ްމި ްއަލަށް ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު  165އެހެންވީމާ،

ްާޤނޫނުއަސާސީ ްބައްޓަްނކުރެވޭ ްމިވަީންއަލަށް ްމިހުރިހާަކމެއް ަގއި

ްއުފައްާދް ްޭއެގން ްކޮމިޝަންތަާކއި ްމުސްތަޤިއްލު ފުރިހަމަކޮށްދީފައި.

ްތެޭރަގިއް ްކޮމިޝަންަތކަގެ ްމި ްދެވިފަިއވޭ. ްކޮމިޝަންތަކަްށ ްއެ ބާރުތަކެއް

ްކޮމިޝަން،ް ްކޮރަޕްޝަްނ ްއެންޓި ްކޮމިޝަްނ، އިލެކްޝަންސްެް

ްސަރވިަސސް ްޖުޑިޝަލް ްކޮމިޝަން، ްއަިދްްހިއުމަންރައިޓްސް  170ޮކމިޝަން

ްމިނޫނަސްވެްސް ްއަދި ްކޮމިޝަން ްސަރވިސް ްސިވިލް ްޖެނަރަލް، އޮޑިޓަރ

ްބާރުދެވިފައިޭވ.ް ްކޮމިޝަންތަކަށް ްއެ ްއުފެއްދެވި ްކޮމިޝަން ްގިނަ ވަރަށް

މިހާރުްހިޔުމަންރައިޓްސްްކޮމިޝަންްއުފެދިފައިްއަދިްޖުިޑޝަލްްސަރިވްސް

ްއުފެ ްކޮމިޝަްނ ްސަރވިސް ްސިވިލް ްއުފެދިފައި، ދިފައިްކޮމިޝަން

ްކޮމިޝަންތަުކެގް ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްައދި ްވީނަމަެވސް  175ހުރިކަމުގައި

ްކޮމިޝަންތަކެްއް ްއާދެ، ްހިފޭކަމަކަށްނުވޭ. ްގޮެތއްަގިއ ްއެދެވޭ ބޭނުން

ްެއކަީށގެންާވގޮ ްބޭނުން ްެއކޮމިޝަންތަކުގެ ްވީނަމަވެސް ތަކަްށްއުފެއްދިކަުމގައި

ްވަނިއްޔަ ްްނުކުރެވޭކަުމގައި ްއެކަީށގެންވާ ްނުހިފޭކަމުގަިއްުނވަތަ ގޮތެްއގަިއ

ްބޭނުންތެރިކަމެްއް ްއެްއވެސް ްއުފެއްދުމުގެ ްކޮމިޝަންތަކެްއ ވަނީިވއްޔާ

ްއައިސްަފއިިވޔަްސް ްހަމަެައަށް ްނިމުމަކާ ްޤާނޫނުއަސާސީ  180ނޯންނާނެ.

ްބޮޑުް ްވަރަށް ްމިވަނީ ްއާދެވިފައި ްހަމައަށް ނޑުމެންާނ ްއަޅުގަ މިހިސާބުން

ް ނަޑކަށް ްގާްތގަ ްވެގެން. ްމުއްދަުތްއ4ްަޤުރުބާނީތަކެއް ްދިގު ހަރެއްހާ

ްދިގުް ްމިހާ ްމިވަނީ ްމިކަން ްމިވަނީ. ްގޮްސފައި ްފާއިތުވެ މިކަމަށްޓަކައި

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްދަންނަވާނީ، ނުޑ ްއަުޅގަ ްދިޔުުމގަިއ ްފާއިުތވެ މުއްދަތެއް

ްެއީއް ްއެބައޮތޭ. ްބޮޑަށް ްވަރަްށ ްމިކަމުގަިއ ްއިހުމާލުވެްސ ްމަޖިލީހުގެ  185މި

ްއި ްތެދުވެރިކަާމިއ ްޤާނޫނުއަސާސީްއަޅުަގނޑުމެން ްމި ޚްލާސްތެރިކަމާއެކު

ްޤާނޫނުއަސާސީް ްމި ްމާައވަހަށް ްމިއަށްވުރެން ްމަސައްކަތްކުރިނަމަ ނިންމަން

ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްކަށަވަުރކަމެއް. ްއެއީ ްދިޔައިްސކަން ނިމިގެން

ްތަފާތުވުމާއި ްޚިާޔލު ްތެރޭގައި ްބައެްއެގްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްައނެއް އެއްބަަޔކު

ްއިޙްތިރާމު ްސަބަބުންްޝުޢޫރުތަކަށް ްކަންތައްތަކެްއގެ ްމިކަހަލަ  190ކުރުމާއި

ްމިހާދިގުމުއްދަތަކަްށް ްއިޞްލާޙުކުރުން ނޑުމެްނނަށް ްއަުޅގަ ޤާނޫނުއަސާސީ

ްގޮސްފައިްިމވަނީ.ް

ް



 8 

ްމުޙަންމަދުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްލ.އަތޮޅުެގްޢިްއޒަތްތެރި ްނުކުތާެއއް އާދެ،ްިނޒާމާބެހޭ

 195ްނަޢީމް.

ް

ްކުތާ()ނިޒާމާބެހޭްނު

ް

ްޢިއްޒަތްެތިރްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްގެންަދވާ ްވާހަކަދަްއކަވަމުން ްދެންމެ ްައޅުަގނޑު ްއާދެ،

ްދެންމެްްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއެބޭފުޅާ ްބޭނުންވަނީ، ްދަންނަވާލަން ްއިޙްތިރާމުކުރަމުން  200މެންބަރަށް

ްލަސްވެގެން ްމިހާހިސާބަށް ްޤާނޫނުައސާސީ ްމި ެެއްޖެ ދިއުމުަގިއްްވިދާޅުވެ

ްމެންބަރުންް ްމިމަޖިލީހުގެ ްއޮްތކަމަށް. ްޒިންމާއެއް ްމެންބަރުންގެ މިމަޖިލީހުގެ

ްވިދާުޅވުްން ްބަނދުނާމުވާގޮަތށް ްވިދާުޅވެ، ްއެގޮަތށް ްދަންނަވާނީ އަޅުަގނުޑ

ްއިންނެިވް ްއޭރު ްހުއްޓޭ. ްމައްސަލަތަެކއް ްމިތާނގައި ްކުީރަގއި ްގޯހެކޭ. އެއީ

ްކަން ްމިތާނގެ ްއިޙުމާލުންނޭ ްދިަޔއީ.ްރައީސްގެ ްނުހިނަގއިގެން  205ތައްތަެކއް

ނުޑް އެހެންވީމަ،ްއެތަންްިއޞްލާޙުޮކށްލަދެއްވުމަށްްއެިދްދަންނަވަުމންްއަުޅގަ

ްއިށީންނާނަން.
ް

ް

ނުޑްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަުޅގަ ްނުކުާތަގއި ްނިޒާމީ ްތިނެންގެވި ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި  210އާދެ،

ްމެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެ ްއޮތީ، ްފެނިވަަޑއިގަންަނވާގޮތަްށްދަންނަވާލަން ންބަރަށް

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްެތރި ްއެ ްދެން، ްިވދާޅުވީ. ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި އެ

ްދެން،ް ްކަންޭނނގޭ. ްޝާމިލުކުރައްވަމުން ްއޭަގިއ ްނަފްސުވެސް އަމިއްލަ

ްނިސްބަތްވާގޮަތްށް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެން އެހެންނަމަވެސް،

 215ނަޑށްވެސްްފާހަގަކުެރވޭްއެއީްމުިޅންްރަނގަޅަށްްވިދާޅުވިްވިދާޅުވުންްައޅުގަް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްެއީއ ްއެތަންޮކޅަށް. ްެއހެންވީމަ، ްއެވިދާުޅެވވުނީ. ނޫންކަމަށް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއެހެން ްވިޔަސް ްވިސްނިވަަޑއިގަްނނަވާގޮްތކަމަށް މެންބަރަށް

ްމަސައްކަތްކުެރއްިވް ްރަނަގޅަށް ްއެީއ ްމެދުގަިއ، މެންބަރުންގެ

ްޚިޔާލުަތފާތުވެގެންދިަޔްމެންބަރުންތަކެ ްއަދި ްތިއްެބިވކަމަށްވެދާނެ. އްވެސް

ްިޚޔާލުތަފާތުވުމުެގް ްމެންބަރުންގެ ްއެހެން ްސަބަބުން،  220މެންބަރުންތަކުގެ

ސަބަބުންްދިމާވިްމައްސަލައެްއްއޮތްކަމަށްވެސްްވެދާނެ.ްއެހެންވީމަ،ްއެިނާޔް
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ްކަންނޭ ްއޮްތކަމެްއ ްދަތިގޮތަކަށް ްތަންކޮެޅއް ނަޑއެުޅއްވުުމގައި ނގޭ.ްކަ

ްއާދެ،ް ްއެެނންގެވީ. ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ްއެ ްެއޮގތަށް ްކަންނޭނގޭ އެހެންވީމަ،

ްވާހަކަފުޅުްކުިރއަށްގެްނގޮސްދެްއވުންްއެދެން.

ް225 

ްއެކަހެިރވާކަްށްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްޒިންމާއިްނ ްބޭފުަޅކު ްެއްއވެސް ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްޚިޔާުލްއުޅުްއވާނެކަމެްްްމުޙަްނމަދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަުޅަގނޑުެގ ްމިދަންނަވަނީ ްައޅުަގނޑު އްނެތް.

ްދޭތެރޭަގިއް ްޚިޔާލަކާ ްބޭފުޅެެެއްގެ ްއެހެން ްކޮންމެހެން ްައޅުަގނޑު އޮތްގޮތް.

ްއެވާަހކަ ްނުދައްކަން. ްޤުރުއާވާހަކަ ްމިާވގޮތަކީ، ެގްންދައްާކއިރުަގއި

ްބުިނކަމުގަިއވިަޔސްް ްރަނަގޅަށް ްތެުދވެރިކަމާެއކު ްކިތަންމެ  230ޢާޔަތެއްެވސް

ްހިތުަގިއްއަނެ ްއެބޭފުެޅއްގެ ްވަނީިވއްޔާ ްޤަބޫލުނުުކރާކަމުގައި ްއެ ްބޭފުޅަކު އް

ްވާހަކަެއްއް ްރަނގަޅު ްކިތަންމެ ްޤަބޫލުކުރާގޮެތއް ްއެބޭފުޅަކު އޮންނާނީ

ްއަޅުަގނުޑް ްޔަޤީން، ްހަމަ ނޑަށް ްައޅުގަ ބުނިކަމުގަިއވީނަމަވެސް.

ްއިހުމާލު ްމަޖިލީހުގެ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްދަންނަވާނަން، ން،ްތަކުރާރުކޮށް

ނޑަީކް ްއަޅުގަ ްއެކަމަުކ، ްހިމެނޭގޮތަށް. ްޭއގެެތރޭގައި ްއަޅުަގނުޑވެސް  235އަެަދި

ޢާންމުކޮށްްއުނދަގޫކުރުމުެގްޮގތުންްނިޒާމީްނުކުތާްނަގާްމިަކހަލަކަމެއްްކުާރް

ްއަޅުަގނުޑވެްސް ްއިހުމާލު ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް، މީހެއްނޫން.

ްމި ްމުއްދަތަކަށް ްމިހާދިގު ޤާނޫނުއަސާީސްްޝާމިލުވާގޮތަްށވެޭއ،

ްނެގުމުެގް ްނުކުތާ ްިނޒާމީ ްއާދެ، ްފަސްެވގެންިދއުން. އިޞްލާޙުކުރުން

ްައޅުަގނުޑް ްެއއީ ްޮއޅޭގޮްތވޭ. ްވާހަކަތަްއ ްފަހަރަށް ްގިނަ ްވަރަށް  240ސަބަބުން

ނުލާހިކުްބޮޑަށްްރާވައިގެންްމިވާހަކަތައްްމިގެންދަނީ.ްގެންދާިއރުގައިްނިޒާީމް

ް ްބޮޑެތި ްވަރަްށ ްމިކަހަލަ ްނެގީމާ ނޑަްށްނުކުތާ ްއަުޅގަ ްއެބަދޭ. ގެއްލުންަތއް

ްެއގޮަތްށް ްކަންނޭނގޭ. ްެއއީ ްބޭނުމަީކވެސް ްެނގުމުގެ ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ހީވަނީ

ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްކަންނޭނގޭ. ްބަދަލުކޮށްލުން ްވާހަކަަތއް،ްމިސްރާބު މީހާގެ

ްއާދެ،ް ްަބލާނަން. ްކުިރއަށްދެވޭތޯ ްއިތުރަށް ްއަނެްއާކވެސް  245އަޅުަގނުޑ

ނޑު ްއަުޅގަ ްއިްޞލާޙުކުރާއިރުަގިއްކޮންމެއަކަްސ، ްޤާނޫނުއަސާސީ މެން

ްމީހުންވެސްް ްޚިޔާލުދޭ ްއެހެންގޮތަކަށް ްޤަބޫލުކުރާގޮްތނޫން އަޅުަގނޑުމެން

ްުޝޢޫރުތަކަށްވެްސް ްއެބޭފުޅުްނގެ ްއެހެންނަމަވެސް، ތިބެދާނެ.
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ްރަނަގޅުް ްެއއީ ްވާހަކަ ްތިާމގެ ްހަމައެކަނި އިޙްތިރާމުކުރަންޖެހޭނެ.

ްކަ ްބަލަިއގެން ްތެރޭަގިއްވާހަކަެއއްކަމަށް ނުޑމެންގެ ްއަޅުގަ  250މަކުނުދާނެ.

ްމީހަ ްނެތިްއޔާއެްއވެސް ްއިޚްލާސްެތރިކަމެއް ްދެންނެވޭީންްުކ ނަޑށް އަުޅގަ

ްއި ްިއތުބާރުނުކުރުމާއި، ްއަެނއްބަޔަކަށް ްނުކުރުމާއި،ްޙްެްއެއްބަަޔކު ތިރާްމ

ްހިމެނިގެންް ްމީގެތެރޭަގއި ްމިހުރިހާކަމެއް ްނެތުމާއި، އިޚްލާސްތެރިކަން

ްިއޞްލާޙުކުރަްންްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްޤާނޫނުއަސާސީ މިގެންދެވެނީ.

ްމުޅިންް ްވާހަކަދެއްކެނީ ްގިނަފަހަރަށް ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ  255ވާހަކަދަްއކާއިރު

ްބެހޭގޮތުްން ްާމއްދާައާކއި ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްވާހަކަ. ްބޭރުގެ މަޢުޟޫޢުއިން

ްބޭރުް ްމަޢުޟޫއިން ްބޭރުވެގެން، ްފަހަރަށް ްިގނަ ްހުށަހަޅާއިރުަގއި އިޞްލާޙު

ްމަޢުޟޫޢުއިންްްވާހަކަ ްއެހެންވީމަ،ްިމގޮތަށް ްދެއްކެުމންދަނީ. ްފަހަރަށް ގިނަ

ްމިހާް ްމުއްދަތު ްއިޞްލާޙުކުރުުމގެ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމިގޮތަށް ބޭރުވެގެްނގޮސް

ްޙަމްޒާް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި  260ދިގުެވގެންދިަޔއީ.ްއާދެ،ްފ.އަޮތޅުގެ

ްއިޞްލާުޙކު ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމި ްފަދައިން ރެޭވއިރުަގިއްފާހަގަކުރެްއވި

ްއެހެނިހެންް ްމުސްތަޤިްއލު ްޙައްޤުތަކާއި ްކޮމިަޝންގެ ްޙައްޤުތަާކއި އަސާސީ

ްއެހުށަހެޅުއްިވް ްބެހޭގޮތުން ްލިބިދިނުމާ ްޙައްުޤތަކެއް ްހުރިހާ ކޮމިޝަންތަކުގެ

ްއާދެ،ް ްތާއީދުކުރަން. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ނުޑ ްއަުޅގަ ހުށަހެޅުއްވުމަށް

ްވާހަ ްހަމައަށް ްައޅުަގނޑުމެންނާ  265ަކއަހާއިުރްކޮންމެއަކަްސ،

ްބެހޭގޮތުންް ްބާބާ ްއިންތިޤާލީ ްމި ްލިބުނުއިރުަގއި ްވޯޓު އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްހުށަހެޅުންތަކެްއް ްގިނަ ްވަރަށް ްވާހަކަދައްަކވާ ްބޭފުޅުން ްގިނަ ވަރަށް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްޭއގެތެރޭަގއި ހުށަހަޅުއްވާފަިއވޭ.

ހުށަހެޅުންތަކެއްްހުށަހެޅުްއވި.ްްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްޢަނިލްވެސްްވަރަށްްގިނަ

ްޮބޑަްށްއިޚްތިރާމްކޮށްް ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުންތަކަްށެވސް  270އެބޭފުޅުންގެ

ްތާއީދުކުރަން.ް ްބޮޑަްށ ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑު ްހުށަހެޅުންތަކަށް އެބޭފުޅުންގެ

ްއިންތިޤާލީް ްމި ްޤާނޫނުއަސާީސގަިއ ްމި ްއެނބުރިާލނީ، ނޑު ްއަުޅގަ ދެން،

ްހު ްހިމަނަން ްއިންތިޤާީލްބާބުގައި ްއެީއ، ްއެއްަބއެއް. ށަހަޅުއްވާަފއިވާ

ްއަޅުަގނުޑް ްދޭތެރޭަގިއ ްމިއާއި ްދެން، ްއުފެއްދުން. ސަރުކާރެއް

 275ދަންނަވާލާނަން،ްމިްއިންތިޤާލީްސަރުކާރުްއުފެއްދުމާްބެހޭގޮުތންްތ.އަތޮޅުެގް
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ްހުށަހަޅުއްވާަފިއާވް ްރަޝީދު ްޙުސައިން ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަޅުގަް ްަބެއްއްހުށަހެޅުއްވުމުަގއި ްފާހަގަކުރެވޭ ްއެބަހުރި، ނުޑމެންނަށް

ްހުށަހަޅުއްވާފަިއް ްމިހުށަހެޅުްއވުން ްޭއެގތެރޭގައި ްއެބަހުރި. ކަންތައްތައް

މިއޮންނަނީްއިންތިޤާލީްސަރުކާރެއްގެްއެންމެްއިްސވެރިަޔކަށްްބަހަށްޓަންޖެހޭް

ްހުށަހަޅާގޮތަކަށް ްކެންޑިޑޭޓުން ްޕާޓީތަކުން ްހޮވުމުގެގޮުތން ްފުރަތަމަ  280ްމީހަކު

މިއޮންނަނީ.ްކެންޑިޑޭޓުންްހުށަހަޅައިގެންްއިންތިޤާލީްމަޖިލީހުގެްތިންބައިކުަޅް

ްއެންެމް ްސަުރކާރުގެ ްއިންތިޤާލީ ްއެ ްހޯދައިގެން ްއަޣްލަބިްއޔަތެއް ދެބައިގެ

ްހިތަށްއަރަނީް ްއަޅުަގނުޑ ްހޮވާއިރު، ްމިޖެހެނީ. ްހޮވަން ްމި އިސްވެިރޔަކު

ް ްމަޖިލީހުގެ ްިމއުޅެނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެއްަބއިެގވެްސްމިހާރުވެސް ދެބައިކުޅަ

ްމިއުޅެނީ.ްއެހެންކަުމގަިއވަނީިވއްާޔ،ް ްހޯދަންްއުނދަޫގވެގެންނޭ  285އަޣްލަބިއްޔަތު

ްފަސޭހަކަމަކަްށް ްއެހާ ްެއއީ ްހޯދުމަކީ ްއަޣްލަބިއްޔަތު ްދެބަިއގެ ތިންބައިކުޅަ

ްހޯދައިގެންް ްއަޣްލަބިްއަޔތު ްދެބަިއގެ ްތިްނބައިކުޅަ ްއެހެންވީމަ، ވެދާނެބާަވއޭ.

ްއި ްއަނެްއކާެވްސްވެރިޔަުކ ްމަސައްކަްތކޮށްގެްނ ްައޅުަގނޑުމެން ްސކުރަން

ްނުދާނެބާއޭް ްދިުގެވެގން ްހިނގައިދާނެ، ްދިުގވެ ްވަގުތުތައް މަޖިލީހުގެ

 290އަޅުަގނުޑްހިތަށްްއެބައަރާ.ްެއއީްތިންބައިުކޅަްދެބައިްހޯދުމަްށޓަކައިްވަރަްށް

ްމަޞް ްމަޖިލީހުގެ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްކުރަންޖެޭހނެ. ްމަސައްކަެތއް ރަުޙްބުރަ

ްދެަބއިެގް ްތިންަބއިކުޅަ ްފަރާތަކަށް ްއެްއވެސް ްބަާލއިރުަގިއ ްއޮތްގޮތަށް މިވަގު

ްެވގެންދާނީ.ް ްއުނދަގޫކަމެއްކަމުަގއި ްދަތި ްވަެަރަށް ްހޯދުމަކީ އަޣްލަބިއްޔަެތއް

ްއަނެްއކާވެްސް ްއިޞްލާޙުކުރުްނ ްޤާޫނނުއަސާސީ އެހެންކަމުަގއިވަީނވިްއޔާ

ްމަ ްދެމިގެންގޮސް ްދިގުމުއްދަތަކަށް ްމަޖިލިސްްއިތުރު ްމެންބަރުން  295ޖިލީހުގެ

ްގޮތެއްެނިތް ްެއއްެވސް ްކުރިއަށްދާނެ ްމީގެތެޭރގަިއ އުވާނުެލވި

ްވަރަްށް ްެއއީ ްއެހެންކަމުަގއިވަީނވިްއޔާ، ްތިބެންޖެހިދާނެ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްމިް ްޖެހޭނީ ްިތޔަބޭފުޅުން ްގޮތެއް ްަޙއްލުކުރާނެ ްއެކަން ްމައްސަލަެއއް. ބޮޑު

މުގަިއވަނީިވއްޔާްމިހާރުންސުެރންްފަށައިގެްންއިންތިޤާލީްރައީަސކުްއުަފއްދާކަް

 300ހޯދަން.ްދެންްއަނެއްކާްމިއޮންނަނީ،ްކޮންމެްސިޔާސީްޕާޓީައކުންްމެންބަރަކުް

ްހުށަހަޅާޮގތަށް ްކެންޑިޑޭަޓކު ްމަޖިލީހަށްްނުވަތަ ްއަނެއްކާ،ްއިންތިާޤލީ ްދެން .

ްޕާޓީއެްއކަމުަގިއް ކޮންމެްސިޔާސީްޕާޓީއަކުން،ްއެއީްކިތަންމެްބޮޑުްސިޔާސީ
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ްމިމަޖިލީހަށްް ްިވަޔސް ްޕާޓީއެްއކަމުަގއި ްިސޔާސީ ްކުޑަ ްކިތަންމެ ވިޔަްސ،

ްއެއީވެްސް ްއެހެންވީމަ، ްމެންބަރަކު. ްއިތުރު ްގެންނަންޖެހޭ އެބަ

ްދަންނަވަްން ނޑު ްއަުޅގަ ްދެން، ްހިތަށްއަރާ. ްައޅުަގނުޑ  305ހަމަޖެހޭކަމެއްބާވައޭ

ް ްހޮވާފައި ްރައްޔިތުްނ ނޑުމެންނަކީ ްައޅުގަ ްވާަހކަައކީ، ްއަނެއް ތިބިްއޮތް

ބައެއް.ްަރއްޔިތުންްހޮވާަފއިްިތބިްބަޔަކު،ްަރއްޔިތުްނގެްޚާްއޞަްމަޖިލީހުންް

ްއޭގެތެރެައްށް ްބަޔަުކ ްއެހެން ްއަނެްއކާ ްދޫކޮށް، ްއިސްތިސްނާކޮށް އެމީހުން

ނޑުެގްހިތުގައިްސުާވުލް ގެނައުމަކީްެއއީވެްސްކުެރވިދާނެކަމެއްްާބވައޭްއަުޅގަ

 310ބާބެއްްއޮތުމަށްްހުށަހެޅުމަކީްއެީއްއުފެދޭ.ްއާދެ،ްކޮންމެއަަކސް،ްއިންތިޤާލީް

ްހިމެނޭކަމެއްކަމުަގިއް ްތެރޭގައި ްމެންޑޭޓްގެ ްމިމަޖިލީހުގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްއާދެ، ްޤަބޫލުކުރަން. ްެއކަން ްައޅުަގނުޑވެސް ވަނީިވއްޔާ

ްޤާނޫނުއަސާސީް ްމިއޮންނަނީ ްއެއްކުރެވިަފިއ މަޖިލިސް

ްާޤނޫނުއަސާސީ ްެއްްއިޞްލާޙުކުރުމަށްޓަަކއި. ްއަދި އިޞްލާޙުކޮްށ

ްމެންޑޭޓެްއް ނޑައެޅުުމގެ ްކަ ްގޮތްތަކެއް ްހިންގާެނ  315ޤާނޫނުއަސާސީ

ްބާެބްއްބާއްަވިއގެންް ްއޮްތކަމުަގިއްވަނީިވއްާޔްއިންތިޤާލީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްބޮޑަްށް ްަވރަށް ނޑަށްވެްސ ްއަުޅގަ ްގެންދިުއމަކީ ްކުރިއަށް އެގޮތަށް

ްތާއީދުކުރެޭވކަމެއް.ްއާދެ،ްކޮްނމެއަކަސް...

ް

 320ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްަވގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްަވގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް
ްމުޙަްނމަދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްމެންބަރު.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްޢިއްޒަތްތެރިްްއާދެ،  325ލ.އަތޮޅުެގ

ްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކުްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

 330ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްއަުޅަގނޑުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުގެްާވހަކަފުޅަށްްހަމަްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް
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ްމަޑުކޮށްލަިއގެންްްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއެޅިދާނެތީެވ ްެއހެންނަމަވެސް،ްްހުރަހެއް އިނީ.

މިމަޖިލީހުގައިްވިސްާނވަަޑއިެގންްވާހަކަފުޅުްދަްއކަވާްކޮންމެްބޭފުޅަކަށްެވްސް

ްރޯލެއްް ްއެްއވެްސަކހަލަ ްޕާޓީތަކުަގއި ްސިާޔސީ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ،

ްދިވެހިރާއްޖޭެގް ްގޯހެއް. ްވިދާުޅވުމަކީ ްވިާދޅުވާ ްނެތްކަމަށް މިކަމުގައި

ްފާ ްމަޖިލީހުން ްއަްޣލަބިއްޔަތަކުްންރައްޔިތުންެގ ްމަތީ ްވަރަށް  335ސްކޮށް

ނިމިފައިވާްެއއްެޗއްްިސޔާސީްޕާޓީތަކަކީ.ްޢަމަލުކުރަމުންދާްޤާނޫނުއަސާީސެގް

ްުހށަހަޅުއްވާަފއިާވ27ްް ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްހަވާލާެދއްވާ ްމާއްާދއާިއ ވަނަ

ްމަޖިލީހުންް ްަރއްޔިތުްނެގ ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ްގުޅިގެން ހުށަހެޅުމަކާ

ހުގައިްސިޔާސީްޕާޓީެީތައްްރާއްޖޭަގއިްހިންގުުމގެްހުއްދަދިނީ.ްފާސްކުރުމަށްފަ

ްދީފައިާވއިރުަގއި،ް ްފައިސާ ްބަޖެޓުން ްދަޢުލަތުގެ ްކޮންމެއަހަރު ްމިހާރު  340އަދި

ސިޔާސީްޕާޓީްކިާޔއިރުަގއި،ްަރއްޔިތުންގެްމަޖިލިސް،ްރަްއޔިުތންގެްޚާއްަޞް

ޕާޓީތަކަށްްމަޖިލިސް،ްސިޔާސީްޕާޓީތަކާްގުޅުންނެތްކަމަށްްވިދާުޅވެްިސާޔސީް

ްުކށްވެރިކުރަން.ް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑު ްބުނާބުނުން ކުޑައިމީސްބަސް

ްމަޖި ްހުރިހާްމިފަދަ ްޤާނޫނީ ްނުދެއްކޭނެ. ްެއގޮތަކަްށ ްއެވާަހކަ ލީހެއްގައި

ްއޮންނާނެ.ްއެހެންނޫންަކމަށްވަނީވިްއޔާ،ް ްޕާީޓތަކަށް ްިސޔާސީ  345ހައިސިއްޔަެތއް

ްވެ ްައމިއްލަެައަށް ްިކޔަިއގެން ްޕާޓީއޭ ްމީހުންްސިޔާސީ ްހަވާލުާވންއުޅޭ ިރކަމާ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްދުރަށްދާން ްއެތަނުން ްދީފައި ްއިސްތިޢުފާ ްމިހާރަށް މިހާރުން

ްގޮވާލަން.ް

ް

ް350 

ްިމްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްުގޅިގެން، ްވާހަެަކަފުޅާ ްދެއްކެވި ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި އާދެ،

ްމިވާހަަކފުޅު ްމަރުޙަލާގަިއ، ްއިޞްލާޙުކުުރމުގެ ދައްަކާވްްޤާނޫނުއަސާސީ

ްިމް ްފާހަަގކުރެްއވި، ްދުވަހުެވސް ްއިހަށް ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްމަޖިލީހުގ84ްްެޤާނޫނުއަސާސީގެ ްރަްއޔިތުްނގެ ްއެއީ ްމާއްދާއާިއ، ވަނަ

ްމަޖިލީހުގެް ްޚާއްަޞ ްއަނެއްކާ ްއޭގެފަހުން ްދެން،  355މެންބަރުންނަށް.

ް ްއެބަޮއވޭ ްމާއްދާ ްއެ ްހަމަ ްމިވާގޮުތންވެސް ްމީގައި ވަަނ84ްްމެންބަރުންނަށް

ްވަަން ްކޮްނމެވެސް ްސަތޭަކ ްެއއީ ްއޮްނނަގޮތަށް. ްވިދާުޅވެފައި މާއްދާގަިއ
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ް ްއާދެ، ްޚާްއަޞ164ްްމާއްދާއެްއަގއި. ްއެަބއޮވޭ ްމާއްދާގަިއވެސް ވަނަ

ްއެބޭފުޅުްނެގް ްބާރާިއ ްއިޚްތިޔާރާިއ ްލިބިދޭ ްމެންބަރުންނަށް މަޖިލީހުގެ

ްޢި ްހީވަީނ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްވާހަަކ.  360އްޒަތްތެިރްއިމްތިޔާުޒގެ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއިޚްތިރާމުކުރަމުން ްިޚޔާލުފުޅުތަކަށް ްފާޅުކުރައްވާ މެންބަރުން

ްއަނެއްާކް ްދަންނަވާލަމުން. ްެއވާހަކަ ްއެހެންވީމާ، ގެންދަވަންޖެހޭނެހެން.

ްނުކުތާއެްއް ްނިޒާމާެބހޭ ްއަެނއްކާ ްމެންބަރުވެސް ްޢިްއޒަތްތެރި ޅ.އަތޮުޅގެ

ްއެދެން ނޑު ްއަުޅގަ ްދެން، ްފްލޯރްބަހުސަކަށްްްނަންގަަވއިފި. ްޖަލްސާގެ މި

 365ްނުވާނެގޮތަކަށްްތިްނިޒާމީްނުުކތާްފާހަގަކޮށްލަްދެއްވާނެކަމަށްްހީކުރަން.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ނޑަްށްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްއަޅުގަ ްނެީގ ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމީ ނޑު ްއަުޅގަ ްޝުކުރިްއޔާ. އާދެ،

 370ްހީވަނީް

ްމެންބަރަށްްއަްްމުޙަްނމަދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްެތރި ްލ.އަތޮޅުެގ ްެއއްެޗއް ްދެންެނވި ްައޅުަގނޑު ދި

ްރޯލެްއް ްޕާޓީތަކުގެ ްސިޔާސީ ްނުދަންނަވަން ނުޑ ްއަުޅގަ އޮޅިަވޑަިއގަތީހެން.

ްކުދި ްދެންނެވީ ްއަުޅަގނޑު ްނުވާނެެއކޭ. ްބޮޑެިތްއޮެވގެން ްޕާޓީތަކާއި ކުދި

ްއުފައްަދން ްމަޖިލިސް ްހިމަނައިގެންހޭ ްެއއްވަަރކަށް ްއެއީްޕާޓީތައް ޖެހޭނީ.

ްއެޕާޓީތަްއް ްެއއްގޮަތކަށްެވސް ްއަޅުަގނޑު ްވާހަަކައކީ. ްދެންނެވި  375އަޅުަގނޑު

ްނުހިމަނާގޮތަކަށްްވާހަކަެއއްްުނދައްކަން.ްޝުކުިރއްޔާ.
ް

ް

ްއެހެންވީާމ،ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެން، ްއެރުިވއްޖެ. ްޖަވާބު ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްދެން އާދެ،

ްނިޒާމާބެ ްމެންބަރު ްނެންެގވި،ްއާެދ،ްމުލަކަތޮޅުގެްޢިއްޒަތްތެރި ްނުކުތާއެއް  380ހޭ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަފީޤް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްނުކުާތއެްއްމިނެގީ،ްމިމަޖިލީހަށްްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްނިޒާމީ ނޑު ްަރއީސް،ްއަުޅގަ  385ްޢިއްޒަތްތެރި
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ްހުށަހެްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްއޮތް ްިތއްބެިވްހުށަހެޅިފައި ްމަޖިލީހުގައި ްއޮޅުންއަާރގޮތަކަށް ޅުމެއް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްކޮޅުމަޑުުލެގ ްާވހަކަދައްަކވައިފި. ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްހުށަހެޅުއްވުުމގަިއ،ް ްހުށަހެޅުއްވި ްޙަސަން ްރަޝީދުގެ ްޙުސައިން މެންބަރު

ސިޔާސީްޕާޓީތަކުންްމިހުށަހަޅަނީ.ްސިޔާސީްޕާޓީތަކުގެްމެންބަރުންނެއްނޫން.ް

ްސިޔާސީްވަ ްމިހުށަހަޅަނީ ްހުންނަންވެސް ްވެިރަޔކަށް ްސަރުކާެރްއގައި  390ގުތީ

ްއޮޅުންއަާރގޮތަްށް ްއެމާނަ ްއެހެންވީމަ، ްމީހުން. ްނުހިމެނޭ ޕާޓީތަކުަގއި

އެސާފުނުާވގޮތަށްްއެަމއްސަލަަދންޏާްއެއީްވަރަށްްބޮޑު..ްިސާޔސީްޕާޓީތަކުންް

ްޕާ ްެއްއވެްސ ްނުހިމެނޭ، ްޕާޓީތަކުަގއި ްސިޔާސީ ޓީއެްއަގިއްމިހުށަހަޅަނީ

ްމިއުޅެނީ.ް ްހަވާުލުކރަން ްކަންަތއްތައް ްބަޔަކަށް ްނިސްބަތްނުވާ ނުހިމެނޭ،

ްެއް ްަކނޑައެޅިަފއި. ްގޮެތއް ްއޮންނާނެ ްއޭރު ްމަޖިލިްސވެސް  395ރައްޔިތުންގެ

ްލިބޭނެގޮތަކަްށް ްދެބަިއ ްތިންބައިުކޅަ ްއޭެގ ްއޮެވގެްނ ްއެގޮތަށް މަޖިލިސް

ްއޮްތގޮތްް ްެއ ްެއހެންވީމަ، ްއިނގޭތޯ. ނޫންގޮތަކަްށްްއެކަންކުރަން

ްއިނގޭތޯ.ް ްއެއީ ްގޯެހއް ްބޮޑު ްވިސްނިގެންދާކަމަށްވަންޏާ މެންބަރުންނަށް

ްއެހެންވީމަ،ްެއވާހަކަްފާހަަގކޮްށލީ.ް
ް400 

ް

ްހުށަހެޅުއްިވްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްެއ ްސާފުކޮށްދެްއވީތީ ްތިވާހަކަ ްދެން ނުޑ، ްއަުޅގަ ްދެން އާދެ،

ްޢިްއޒަތްތެ ްއަނެްއކާ ްދެން ްވާހަކަދެްއެކިވްހުށަހެޅުއްވުން، ްމެންބަރު ރި

ްދެންް ްއިވިަވޑަިއގެްނފައިވާތީ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ވާހަކަފުުޅވެސް

ްދެްން ްއާދެ، ްނުދަންނަވާނަން. ްެއއްެޗއް ނޑު ްއަޅުގަ  405ކޮންމެހެން

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްިޢއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްސަލީމް.ް

ް

ްމިހާހިސާބަށްް`ްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްބަހުސް ްމިމަޢުޟޫޢުގެ ްަރީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި .ް

ްވަރަށްްބޮޑަށްްިޢއްަޒތްތެރިްމެންބަރުންގެްބަހުސްައކަށްްެވގެންދިަޔްްމުޙަްނމަދުްސަލީމްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: އަިއއިރު

ްހަމައަްށް ްާބބަކާ ްއިންތިޤާލީ ްނިމެމުންގޮސް ްިއޞްލާޙުކުރެިވ  410ޤާނޫނުއަސާސީ

ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްމިދަންނަވަނީ،ް'އަުއ'،ް،ްއަިއއިރު ނޑު ްއަުޅގަ ޮކމާކޯޅީަގއި

ްބޮޑުް ްއެންމެ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްެތރި ްކަމާމެދުގައި. 'ބަުއ'
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ނޑުެމންްމިހާރުްމިްއިޞްލާޙުކުރެވޭްޤާނޫނުއަސާީސް އެއްްޙަޤީޤަަތކީ،ްއަުޅގަ

ްއިޞްލާޙުކުެރވެމުންްމިދަނީްވަރަށްްބޮޑު...

ް415 

ްމުޙަންމަދުްް:ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްނުކުތާއެްއ ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،

ްނަޝީދު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް420 

ްސަލީމްްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްރައްްްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްއެދިވަަޑއިގެންަފއިވަނީ ްމަޖިލީހަށްްފުރުޞަތަކަށް ްޚާއްަޞ ޔިތުންގެ

ްަހއިސިްއޔަތުން.ް ްމެންބަރެއްގެ ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢައްޔަންކުެރވިފަިއވާ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔް ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްމިހާރު ްއޭނާ ދެން،

ްއެފުރުޞަުތް ްގުިޅގެްނ ްބަދަލުވުމާއި ްމެންބަރަކަްށ  425ޢައްޔަންކުރާ

ްޤަ ނޑު ްއަުޅގަ ްޢިއްޒަތްތެިރްގެއްލިފަިއވާނެކަމަށް ްުޝކުރިްއާޔ ބޫލުކުރަނީ.

ްރައީސް.
ް

ް

 430އާދެ،ްއެފުރުޞަތުްެގއްލިފަިއާވކަމަށްްރިޔާސަތުންްޤަބޫލުނުކުރާތީްފުރުޞަތުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއަރުވާަފއިްމިވަނީ.ްކުިރއަށްްެގންދަވާ.

ް

ްައޅުގަްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްައއިއިުރަގއި ްމިހާހިސާބަށް ްއަނެއްްއާދެ، ްޤަބޫުލކުރެވޭ ްނޑުމެންނަށް

ްާޤނޫނުއަސާސީއަްށްްމުޙަްނމަދުްސަލީމްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްމިއާ،ްއިޞްލާޙުކުރެވޭ ްމިހާރު ޙަޤީޤަތަކީ،ްދިވެހިރާއްޖެ

ްއޮްތް ްމުއައްސަާސތަކެއް ްމިނިވަން ްސިސްޓަަމކުން ްމިކްސް  435ފަހުގައި

ްބަދަލުވެގެންާދނެކަން ްދިވެހިރާއްޖެ ްަދއުލަތަކަށް ްއެީއްނިޒާމެއްގެ .

ްރައްޔިތުްނެގް ްދެކޭނެ. ްމިޤައުމު ްބަދަލެއް ްޮބުޑ ްވަރަށް ހަމަގައިމުންވެސް

ްދިވެހިރާއްޭޖގެް ްބަދަލަކީެވްސ ްމިއަންނަ ްކޮމްޕޮޒިޝަނަްށ މަޖިލީހުގެ

ްެއް ްއަދި ްބަަދލެއް. ްބޮޑު ްވަރަށް ްއާ، ްމުޅިން ްއަންނަ ތާރީޚުގައި

ްރައްޔިތު ްރާއްޖޭެގ ްމިދަނީ ްަބދަލުވެގެން ްއަންނަ  440ްނެގްކޮމްޕޮޒިޝަނަށް
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ްއޮތްް ްގުިޅލާމެހިފައި ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްިނސްބަތާއި ްތަމްސީލުކުރެވޭ އާބާދީގެ

ްމިނިވަންެވް ްމުޅިން ްނިޒާމް ްގާއިމްކުރުުމގެ ްޢަދުލުއިންޞާފު ބަދަލަކަށް.

ްދެޭކް ްއަލަށް ްޙަޔާުތގަިއ ްާރއްޖޭެގ ްބަދަލަކީވެސް މުސްތަޤިއްލުެވގެންމިދާ

ްކޯ ްސުޕްރީމް ްއޭެގތެރޭގަިއ، ްބަދަލެއް. ްބޮޑު ްއަދިްވަރަށް ްއުފެދި ޓެއް

ްރާއްޭޖެގް ްގާއިމްެވގެންދާކަމީެވސް ްމަޖިލީހެއް ނިޑޔާރާެއކީަގއި  445އުއްތަމަފަ

ްޤައުމަށްް ްމުޅި ްނިޒާެމއް ްއުސޫުލގެ ްލާަމރުކަޒީ ްބަދަލެއް. ްއާ ޙަޔާތުަގއި

ްއަންނަް ްބަދަުލތަކެއް ްބޮޑެތި ނޑަށް ްއޮިނގަ ްހިންގުުމގެ ްއިދާރީ ތަޢާރަފްވެގެން

ްޙަާޔތުގަ ްމިޤައުުމގެ ްާއްއައުމަީކވެސް ްދެކިފަިއނުވާފަދަ ްުދވަހަކުެވސް އި

ެާއިމުެވްޑިމޮކްރެީސެގް ބަދަލެއް.ްއެހެންވީމަ،ްމިިނވަންްމުއައްސަސާަތކެއްްގާ

ްާއް ްމި ްޤާނޫނުއަސާސީއަކަށް ްތަޢާރަފްކޮށްދޭ ްމިޤައުމަށް ްނިޒާމެއް  450ފުރިހަމަ

ްއިޞްލާޙުކުެރޭވް ްމި ްވެގެންާދއިރު ްޤާޫނނުއަސާސީ ޤާނޫނު،ްއިޞްލާޙުކުެރވޭ

ްއާްޤާނޫނުއަސާސީ ްމެންބަރުން ްިޢއްޒަތްތެރި ްބައެއް ްނަޒަުރކޮްށގެން އަށް

ްތަާޢރަފްވަނީކަމަށްް ްއުސޫލުތަެކއް ްއާ ްތަޢާރަފްވަނީކަަމށް، ނިޒާމްތަކެއް

ްވާހަކަފުެުުޅަގިއް ްމެންބަރުންގެ ްއިްއޒަތްތެރި ްބައެއް ްބުނުމަކީ މިބުނެވޭ

ްޤާނޫުނއަާސސީގެ ްޔޫ.އެސްގެ ެަކަްށ، ްމިސާލަ  455ފިފްތްްްއެފާހަގަކުެރއްވި

ްވަރަށްްއެމެން ްބޮޑު ްވަރަްށ ްމިއީ ްބަދަލެއްނޫން. ްކުޑަުކޑަ ްކަހަލަ ޑްމަންޓް

ްޤާނޫނުއަސާީސއަކަްށް ްއާ ްމިއީ ްއެހެންކަމާއެީކގަިއ، ްޗޭންޖެއް. މޭޖަރ

ްގެންުގޅުްއވާ.ް ްމެންބަރުްނ ްިޢއްޒަތްތެރި ްަބއެއް ްވިސްނުން ބަދަލުވަނީކަމުގެ

ްަނޒަުރގަ ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްެދއްެކވުން ްވާހަކަފުޅުދެްއކެވި ްހަަމްއެގޮތަށް ްއެއީ އި

ްޤަބުލުކުރެވޭ.ް ްއަޅުަގނޑަްށ ްވިސްނުެމއްކަމަށް  460ގެންގުެޅވިދާނެ

ްއެހެންވީާމ،ް ްބަދަލުތަކަށްޓަކައި. ްބޮޑު ްމިައންނަ ްެއއީ މިމަރުޙަލާގައިވެްސ

ްއެގޮތަްށް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްަކންނޭނގެ ްވިސްަނވާފައި ކުރިމަގަށް

ްވާަހކަފު ްއެގޮތަށް ްއޮތީ. ްދައްަކވާފައި ްމެންބަރުންނަށްްވާހަކަފުޅު ްދެއްެކވި ޅު

ްމިް ްއާދެ، ްދަންނަަވން. ްވާހަަކވެސް ްތާއީދުކުރާ ްމިފުރުޞަތުަގއި އަޅުަގނޑު

ްމިޤާނޫނުއަސާސީައްށް ްހަޤީޤަތުގަިއވެސް ްބަދަލުތަކުަގއި ްއިޞްލާޙީ  465ބޮޑު

ވަރަށްްބޮޑުްބަދަލުތަކެއްްއަްނނަމުންދާއިރުްއިންތިޤާލީްމަރުހަލާްމިއަހަރުްމިް

ްބެހޭގޮތު ްއެކަާމއި ްފާޅުކުރެވެމުން.ްފެށި، ްމިދަނީ ްޚިޔާލުތައް ްެމންބަރުން ން
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ްއިޞްލާޙުކުރެވެމުންާދް ްމި ްމިހާރު ްބޭނުންވަނީ މިމަރުޙަލާގައި

ްބޮެޑިތް ްހާމަކޮށްފައިވާ ނޑައަާޅ، ްމިކަ ްައޅުަގނުޑމެން ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްމަރުޙަލާތަކެއް،ް ނޑައަޅާ ްކަ ްއިންމިންތަކެއް ްވާސިލުެވވޭނެ  470ބަދަލުތަކަށް

ްމަ ނަޑއްތުކުރާނެ ރުޙަލާތަކެްއ.ްއެއަށްްވާސިުލެވވޭނެްނުވަަތްނަކުލްވެވޭެންކަ

ްމިގޮތުން،ް ްއާދެ، ްބުނެދިނުން. ްމިމަޖިލީހުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ މަރުޙަލާތަކެއް

ގިނަްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުންެގްވާހަކަފުުޅގަިއްއެބޭފުޅުްނގެްިވންދުގައިްހުިރް

ްފާހަަގކުރެް ްައޅުަގނޑު ްގޮތުަގއި ްއެއްކަމެއް ްމުހިންމު ްދިަޔީއްއެންމެ ވިގެން

ްރާއްޭޖގެް ްޤާއިްމުކރެވި ްކޮމިޝަނެއް ްއިެލްކޝަން ްމުސްތަޤިއްލު  475މިނިވަން

ްވަރަްށް ްއިންތިޚާބަކީ ްދެކޭ ނޑުމެން ްައުޅގަ ްތެރޭގައި މިއަެަހަރު

ްނިމިގެންދާނެް ްާގއިމްެވގެން، ްއިންޞާުފެވރިކަމާއިެއކު މިނިވަންކަމާއި

ްމިހާ ްއިންތިޚާބަށްޓަކައި ްެއ ްއާދެ، ްހުށަހެޅިފައިހުރިްއިންތިޚާބަެަކަށްވުން. ރު

ްފާހަގަކުރަްއަވއިފިް ްމެންބަރުން ްބޮޑަށް ްަވރަށް ްތެރޭަގއި އިޞްލާޙުތަުކގެ

ްއަިއސްގެްން ްމަޖިލީހަށް ްނަންތަެކއް ްަކނޑަެއޅޭ ްޕާޓީތަކުން ްސިޔާސީ  480ހުރިހާ

ްކޮމިޝަނެއްް ްަވގުީތ ްކޮމިޝަންއެއް، ްހިމެނޭ ްބޭފުޅުން ްފާސްވާ މަޖިލީހުން

ްކަ ްއިންތިާޚބުގެ ްއެކޮމިޝަނުން ްގެންދާއިުރްބާއްވާ ްހިންގަެަުމން ންތައްަތއް

ްބޮޑުގޮުތަގިއް ްހާމަކަން ްވަރަްށ ްއޮބްަޒރވަރުންނަށް ްބޭުރގެ ހަމައެއާެއކީަގއި

ްއިލެކްޓްރޯނިްކް ްއަދި ްބާއްވާަފއި ްތަނަވަސްކޮށްދީފައި ފުރުޞަތު

ްސުވާލުް ްޞައްަޙކަމާިއމެދު ްވޯުޓގެ ްގާއިމްކުެރިވގެން  485ސިސްޓަމްތަކެއް

ްހިނގައް ްނިޒާމަކަށް ްއިންތިޚާބެްއްނުއުފެދޭނެ ްމިނިވަން ޖެކަމަްށވަންޏާ

ްއަޅުަގނުޑް ްހުށަހެޅުނީތީ ްެއހުށަހެޅުންތަކެއް ްގޮތަށް ބޭއްވިދާނެކަުމގެ

ްތާއީދުކުާރް ްއަުޅަގނޑު ްއެއަށް ްކިޔާ، ްމަރުޙަބާ ްބޮޑަށް ްވަރަށް އެކަމަށްެވސް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްބަދަލުތައް ްމިބޮޑު ްއާެދ، ްދަންނަވަން. ވާހަކަ

ްޤަބޫ ްހަމަ ްމިވަގުުތްދެކެމުންދާއިރު، ްއަޅުަގނޑުމެންަނށް  490ލުކުރެވޭ

ްޮކމިޝަންތަކާއިް ްގާއިމްކުރަންޖެހޭ ްމިމަރުޙަލާގައި ްހުރިހާ، ގާއިމްކުރަންޖެހޭ

ްފުރިހަމަް ްމަޖިލީހަށް ްވަގުީތގޮުތން،ްއާދެ،ްރައްޔިތުްނގެ ްމަޤާމަމުތަކަކީ އަދި

ްައއިްސް ްއަންނަންެދން، ްމަޖިލީހެއް ްަރއްޔިުތންގެ ްއޮތް ފޭރާމެއްގަިއ

ްފުރިހަމަްްއެމަޖިލީހުގެ ްމަޤާމުތަކަްށ ްެއކޮމިޝަންތަކާއި ތެރެއިން
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ްމަޤާމުތަކަކާިއް ްަވގުތީ ްއޮންނަ ްލިބެންދެން  495ހައިސިއްޔަެތއް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމަޖިލީހުެގ ްވަޒީރުން ްެއޮގތަށް ކޮމިޝަންތަކަކަށްވުމަްށ،

ްއަިދް ްވާހަކަުފޅަށާއި ްދެއްކެވި ްނަޝީދު ްމުޙަންމަދު މެންބަރު

ްޢިްއަޒތް ްފާދިއްޕޮޅުެގްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްއަިދ ްއަނިލް ްމެންބަރު ތެރި

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހެޅުއްވުމަްށ،ްهللا ްހުށަހެޅުއްވި ޢަލީ

ްދަންނަވަން.ް ްވާަހކަ ްާތއީދުކުރާ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ނޑަށް ްއަުޅގަ  500އިޞްލާޙުތަކަށް

އަޅުަގނުޑވެސްްޤަބޫލުކުާރގޮުތގައިްވަރަށްްފުރިހަމަްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހެްއް

ްޤާޫނނުއަސާސީަގިއްއަޅުގަް ްއިޞްލާޙުކުެރވޭ ްއާ ްމިހާރު ނޑުމެން

ްމިހުރިހާް ްނޫނިއްޔާ ްއޮވެގެން ްމަޖިލީހެއް ްމިބުނެދޭކަހަލަ އަޅުަގނޑުމެން

ްފެނިގެންދާނެް ްފޭރާމުގައި ްފުރިހަމަ ްއެއީ ްމަޤާމުތައް ކޮމިޝަންތަކާއި

 505ކޮމިޝަންތަކަކާިއްމަޤާމުތަކަކަްށވުންްައޅުަގނަޑކަށްވެްސްތާއިެދއްްނުކުެރވޭ.ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްއެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ްމިފުރުަޞތުގަިއ ހެންކަމާއެުކގަިއ،

ްއޭަން ްދަްއކަވަމުން ްވާހަކަފުޅު ްއިއްޔެ ްޒާހިރު ްއަޙްމަދު މެންބަރު

އެގެްނގުުޅއްިވްރޫޙަށްްއަުޅަގނޑުްވަރަށްްޮބޑަށްްާތއީދުކުރަން.ްރައްޔިތުްނގެް

ވޭްއިްނތިޚާބަކަށް.ްއެްމަޖިލީހުގެްއިންތިޚާބުްވާންވާެނއޭްވަރަށްްައވަހަށްްބޭއްް

ްމިދެޭކް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފުރިހަމަގޮތުގަިއ ްއެކުލަވާެލިވގެންނޭ  510މަޖިލިސް

ްތާއީދުކުރަީން ނުޑވެްސ ްއަުޅގަ ްހިނގަިއގަނެވޭނީ. ްވާސިުލވާން ބަދަލުތަކަށް

ްދެކޭނެް ްައޅުަގނޑުމެން ްގާތުން ްވަރަށް ްއަވަަހށް، ްވަރަށް ްއިންތިޚާބަކީ އެ

ްވަރަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްޒާހިުރެގްއިންތިޚާބަކަށްވާން ްއަދި ްތާއީދުކުރަމޭ. ްބޮޑަށް ށް

ްމިދަނީ،ް ްާއދެ، ްތާއީުދކުރަމޭ. ްބޮޑަށް ްވަަރށް ނުޑ ްއަުޅގަ ވާހަކަފުޅަށް

ްއަޅުަގނުޑެވްސް ްއެކީަގއި ްބަދަލުތަކާއި ްމިދެންނެވި  515ޙަޤީޤަތުގަިއވެސް

ްޤާޫނނުއަސާސީައކާިއް ްއާ ްވާސިލުވަނީ ްމި ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ޤަބޫލުކުރަނީ

ްމީގެކު ްއާދެ، ްއިޞްލާޙުކުެރިވްދިމާއަށްކަން. ރިންެވްސ

ްމިހާރުް ްޤާނޫނުއަާސސީ ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ތަޞްދީޤުކުރެވުމަށްފަހުގައި

ްމި ްބަލާއިރުވެސް ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްމިޢަމަލުކުރަމުންދާ ްއަޅުަގނޑުމެން

ް 55ްްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމާއްދާ، ްމ155ްްިވަނަ ްއެބަބުނޭ ްމާއްދާަގިއ  520ްވަނަ

ްދުވަ ްޢަމަލުކުރަންފަށާ ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްފެށިގެން ނޮވެމްބަުރ11ްްހުން
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ްޖުމްހޫރިއްޔާެގ1968ްް ްިދވެހިރާއްޭޖެގ ްފެށިފައިވާ ްޢަމަލުކުރަްނ ގައި

ްރައްޔިތުންެގް ްމިީއ ްޤަބޫލުކުާރގޮތުަގއި ނޑު ްއަުޅގަ ްއުވުީނއޭ. ޤާނޫނުއަސާސީ

ްއެމަޖިލީހުގަިއް ްބަޙުްސކުރެިވގެން ްމަޖިލީހުގައި ްޚާްއޞަ ކުރީގެ

ްމިޤާ ްވާހަކަެދކެިވެގން ްހިމެނިފައިއޮތްްހަމަގައިމުވެސް  525ނޫނުއަސާސީއެްއަގިއ

ްމީގެކުރިންް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންކަމާއެުކ، ބައެއް.

ްބޮޑަށްް ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑު ްޝުޢޫރުތަކަށް ްއޮތް ފާޅުކުރަްއވާފަިއވާ

ްމިހާރުް ްމިއީ ްމިދަންނަވަނީ. ްވާހަކަ ްއިޙްތިރާމުުކރާ މިފުރުޞަތުގައި

އްދާއިންްބާރުްލިބިގެން.ްއާދެ،ްވަނަްމ155ްާމިޢަމަލުކުރާްޤާނޫނުއަސާސީގެް

 530މިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުަގއިްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަކުްވާހަަކފުޅުްދައްކަމުްން

ްވަރަްށް ނޑު ްއަުޅގަ ްހިތޭ. ްޑިމޮކްރެސީގެ ްމަޖިލީހަކީ ްރަްއޔިތުންގެ ވިދާޅުިވ،

ްޙަޤީޤަތެއް.ް ްބޮޑު ްވަރަށް ްއެވިދާުޅވީ ްެއބޭފުޅަކު ްވާހަކަފުެޅއް. އިހްތިރާމްކުރާ

ްހިތުެގްހަމައެ ްއެ ްވާންޖެހޭނޭ ްލޯ ްއޮފް ްރޫލް ްޤަބޫލުކުރަްނޖެހޭނެ އާެއކީަގއި،

ވިންދަށް.ްއަުޅަގނޑުމެންްއެްނމެންނަކީވެސްްގަާވއިދާިއްޤާނޫނާއިްެއއްގޮަތްށް

ްޑިމޮކްރެސީެއްއް ްފުރިހަމަ ްބަޔަކަށޭ ްގެންދާ ްކަންަތއް  535އިޙްތިރާމްކޮށްގެން

ްއަް ްއިޞްލާޙުކުެރވޭ، ްމި ްމިގޮުތގެމަތީން ްިމްގެނެސްދެވޭނީ. ނޑުމެން ުޅގަ

ްބޮުޑް ްމިގެނައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޤާނޫނުއަާސސީއިން އިޞްލާޙުކުރާ

ްުފރުޞަތުތަކެއް.ް ްވާސިުލވެވޭނެ ްޤައުމަށް ްދިވެހި ބަދަލުތަކަށް

ްއިންމިންތަކެްއް ްއާދެ، ްފުރުޞަތުތަކެއް. ްއިންތިޤާީލ އެފުރުޞަތުތަކަކީ

ްމިބާބު ްޮގތަކަށް ްވާސިލުެވވޭނެ ްއިންިމންތަކަށް ްއެ ނަޑއެިޅގެން  540ްކަ

ްއުންމީދެއް.ް ްޮބޑު ްވަރަށް ްައޅުަގނުޑގެ ްިދޔުމަކީ ބައްޓަންކުރެިވްފާސްެވގެން

ްބޮޑަށްް ްއެންމެ ްތާއީދުކުރަނީ، ްބޮޑަށް ްވަަރށް ނޑު ްއަުޅގަ އެގޮތުން،

ްއޮންަން ނޑައެިޅގެން ްކަ ްއުސޫލުތަކެއް ްމިކަހަލަ ްތާއީުދކުރަނީ އަޅުަގނޑު

ްބަ ްަކނަޑއެޅި ްއުސޫލުތަކެއް ްމިކަހަލަ ްއަދި ްއޮތުމަށް. ޔާންކުރުމަށް.ްބާބެއް

ްެއއްެވްސް ނޑު ްއަުޅގަ ްސަރުކާރަކަށް ްއިންތިޤާލީ  545ފަހަރެއްގަިއވެސް

ްޙާލަތެއްަގއިްތާއީދެއްުނކުރަން.ްޝުކުރިއްާޔ.

ް

ްއިޞްލާޙުކުެރޭވްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެިރ ްޝުކުރިއްާޔ
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ްޤާނޫނުއަސާސީއަކީްޙުަސއިންްޙިްލމީްވާހަަކދެއްެކވުން: ްފާހަގަކުރެްއިވްްމި ްމެންބަރުންވެސް އެހެްންޢިއްޒަތްތެރި

ްގޮުތަގިއް ްއެއްާބރުގެ ްބާރުތަކެއް ްހުރިހާ ްހިންގުމުގެ ްދަޢުލަތުގެ  550ފަދައިން

ލާމެހިފައިްއޮވެފައިްތިންބާރުްވަިކވެފަިއވާްނިޒާމަކަށްްބަްއަޓންކުރުމަށްތަކައިް

ްމިއާއިެއކީް ްހަމަ ްއަދި ްޤާނޫނުއަސާިސއެއް. ގަިއ،ްއިޞްލާޙުކުެރވިގެންދާ

ްއުފެދިް ްކޮމިޝަްނތަކެއް ްެއކިެއކި ްމުްސތަޤިއްލު ްތަފާތު ްގިނަ ވަރަށް

ްބޮެޑިތް ްވަަރށްވެސް ްިނޒާމަށް ްހިންގުމުގެ ްވެިރކަމުެގ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

 555ބަދަލުތަކެއްްައއިްސގެންްރާއްެޖއަށްްވަރަްށވެސްްއެދެވޭްގޮތެްއގައިްލިބަރަްލް

ްމިދެކޭ ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްއަންނާެނކަމަށް ގޮތަށްްޑިމޮކްރެސީެއއް

ްއަިއއިުރް ްމިހާތަނަށް ްއާެދ، ްޤާނޫނުައސާސީެއއް. ފަރުމާކުރެވިފަިއވާ

ްމިވަނީް ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްަޒތްތެރި ްމި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއެއްަބިއް ްދެބަިއކުޅަ ްގާތްަގނަޑކަށް ްެއއްބައި، ްދެބަިއކުޅަ މިމަސައްކަތުގެ

ްވިން ްރައްޔިތުންގެ ްދިވެހި ްެއއީ ްއާދެ، ްގުޅޭގޮަތކަށްްއަދާކުރެވިަފއި.  560ދާިއ

ްބާބުަތްއް ްއެިކއެކި ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްމިވަީނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްިމވާހަކަދަްއކަީން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިހާރު ްލިެޔވިފައި. އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްަކނޑަެއޅިފަިއާވް ްމިޤާނޫނުއަސާސީގައި ްމިފަރުމާކުރާޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން

ްޯފރުކޮށްދިނުމަށް ްަރއްޔިތުންނަށް ްކުރަންޖެޭހްކަންތައްތަާކްކަންތައްތައް ޓަކައި

ްއާދެ،ް ްެބހޭގޮތުން. ްއެކުަލވާލުމާއި ްބާބެއް ްޤާނޫނުއަސާީސެގ  565ބެހޭގޮތުން

ްބަލައިލާއިުރަގިއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިގޮތުން ްބާބަކީ ްއިންތިޤާލީ އެހެންކަމުން،

ްތިބެެގްން ްމިތަނުގައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްބާބެއް. ްމުހިންމު ވަރަށްވެސް

ްބައެް ްމެންބަރުއަުޑއަހާލިއިރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމީގެކުީރްްންއް ވިދާޅުވި

ްގިަން ްވަރަށް ްޙައްޤުތަާކއި ްގިނަ ްވަަރށް ޤާނޫނުއަސާސިަގއިެވސް

ްހަމައަށްް ްރައްޔިތުްނނާއި ްއެހެންނަމަވެސް، ްލިޔެވިފައި  570ކަންތައްތަެކއް

ްބަލަންޖެހޭނެް ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްމިފަހަރު ްއެހެްނވީމާ، ްނެތޭ. ފޯރުކޮށްދެވިފައި

ް ްފޯރިކޮށްދެވޭތޯ.ްމިކަންތައްތައް ްހަމައަށް ްރައްޔިތުންނާއި ނޑުމެންނަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަްށް ްއަޅުގަ ްނެތީމާ ްފޯރުކޮށްދެވިފައި ްކަންަތއްތަެކްއ ްކުީރގައި އާދެ،

ްެއީއް ްއެޅުވުނު. ްބޮުލގައި ްސަރުކާރުގެ ްައޅުަގނޑުމެްނނަށް ްބަދުނާމު އޭގެ

ްސަބަބު ްއޮުތމުގެ ްމަސްހުނިވެފައި ްނުވަތަ ްމިކްސްވެފައި ްބާރު  575ންްތިން
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ްއޮތީމާ.ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްފަރާތެއް ްދިއްކުރާނެ އަޅުަގނޑުމެންނަށްްއިނގިލި

ްއޮންނާނެގޮތަކަްށް ްބެލެންސް ްއެންޑް ްޗެްކސް ްވަކިާވގޮތަށް ތިންބާރު

ްލިޔެފައިް ްކޮށް ްމިކަންތައްތައް ްރާވާ، ްއަޅުަގނޑުމެްނ ސިސްޓަމް

ްހަ ްރައްޔިތުްނނާއި ްފުރިހަމަވެ ްމިކަންތައްަތއްެވ، މައަްށްދޫކޮށްލާއިރުަގއި

ްކުރުމަީކް ްމިކަންަތއްަތއް ްގޮތަކަށް ްފޯރުކޮށްެދޭވނެ  580އެކަންތައްަތއް

ްއެންެމް ްޒިްނމާއެއް. ްބޮޑު ްވަރަށް ްެއޅިފައިއޮތް ްބޮލުގައި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއިންތިޤާލީް ްެވއްޖެްއާޔ ްދެޭކގޮުތގަިއ ްއަުޅަގނޑު ްއާދެ، ްޒިންމާ. ބޮޑު

ްއެ ްކުރަންޖެހޭ ްކަޑައްތު ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަންަތއް.ްމަރުޙަލާގައި ިކއެކި

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމަރުޙަލާގައި ްއިންތިޤާލީ ްދައްކަްނ ްއެބަ އަޅުަގނޑުމެން

 585ވަގުީތގޮތުންްސިާޔސީްޕާޓީތަުކންްނޮމިނޭޓްކޮށްގެންްރައްޔިުތންގެްމަޖިލީހުންް

ްއެކޮމިޝަންެގް ްބާްއވަިއގެްނ ްކޮމިޝަނެއް ްއިލެކްޝަްނސް އެންޑޯްޒކޮށްގެން

ްރިޔާ ނޑުެމން ްއަޅުގަ ްދަށުން ްއަިދްބެލުމުގެ ްވާހަކަ. ްބާއްވާ ްއިންތިޚާބު ސީ

ްިއލެކްޝަންސްް ްއޮންނަ ްމަރުޙަލާއެއްަގއި ްއިންތިޤާލީ ްމިފަދަ ހަމަ

ްރައްޔިތުްނެގް ްއިންތިޚާބެްއ ްއިންޞާފުވެރި ްދަށުން ްބެލުުމގެ ކޮމިޝަނެއްގެ

ްވާހަެަކަ.ް ްބާްއާވ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއުފެއްދުމަށްޓަކަިއ  590މަޖިލިސް

ްއެ ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްއަޅުަގނޑުމެްންއެހެންނަމަވެސް، ްޙަޤީޤަތަީކ، ނގޭ

ްއެހެންް ްޙަޤީަޤތުގައި ްއެއީ ްއާދެ، ްއުފެއްުދމަށްޓަކައި ްމަޖިލިސް ރައްޔިތުން

ްއަލަްށް ްފަަދއިން، ްފާހަގަކުެރއްވި ްމެންބަރުންވެސް ްޢިްއޒަތްތެރި ބައެއް

ްރައްޔިތުްނެގް ްދިވެހި ްއެއްބައި. ްމުހިންމު ްއެންމެ ްނިޒާުމގައި މިއެކުލެވޭ

ްއެ ްނިސްބަތުން ްކުރިއަށްްއާބާދީގެ ްމަޖިލީހަކުން ްރަްއޔިތުން  595ކުަލވާލެވޭ

ނަޑއެޅުމަީކް ްކަ ްމީހުންތަްއ ްމުއައްސަސާަތކާއި ްއުފެދިގެންދާނެ އޮތްތަނުަގއި

ްމިދަންނަވަނީ.ް ނުޑ ްއަުޅގަ ްގޮެތއްަގއި ްދާއިމީ ްމުހިންމުކަމެއް. ވަރަށްވެްސ

ްޢުމުރުް ްމުޅި ްއެީއ ްބެންޗް. ްކޯޓް ްސުޕްރީމް ްމިސާލަކަށް އެހެންކަމުން،

ްމީހުންްްދުވަހަށް ްބެންޗަށް ްއެ ްބެންޗެއް. ްއެުކލަވާލާނެ އަޅުަގނޑުމެން

ްރައްޔިތުްނެގް ްާއ ްއެކުަލވާލާ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްޖެހޭނީ  600އެންޑޯްޒކުރެވެން

ްހިތަްށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްމިހާރު ނުޑ ްއަުޅގަ ްހަމައެާއއެީކގަިއ، ްއާދެ، މަޖިލީހުން.

ނޑުމެންްމިގޮަތށްްބާބެއްްލިޔެފައިްދޫކޮށްލާފަިއްއެލި ާޔގޮތަްށްމިއަރަނީްއަުޅގަ
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ްިމީއް ްާކކުތޯއޭ. ްއުފުލާނީ ްއޭެގޒިންމާ ްެދން ްނުިދޔަިއއްޔާ ކަންތައްތައް

ނޑުްދެޭކގޮތުަގިއވިްއާޔް އަޅުަގނޑުމެންްވިސްނާލަންޖެހޭްކަންތައްތައް.ްއަުޅގަ

ްއެީއް ްއެންޝުއަރކުރުމަކީ ްވެގެންދާނެކަން ްފުރިހަމަ ްކަންތައްަތއް  605އެގޮތަށް

ްއެހެންކަމުން ްޒިންމާއެްއ. ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްމިކަންތައްތައްް، މިބާބުގަިއ

ްވިސްނުންތެިރކަމާއިެއކީަގިއް ްވަރަށްވެސް ްލިާޔއިރުަގިއ ނޑުމެން ެުގަ އަޅު

ްމިސާލެްއް ްއެބަޖެހޭ. ްކުރަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެކަންަތއްތައް ވިސްނާ

ްދާއިރާތަްއް ްއިންތިޚާބީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިސާލަކަށް، ދަންނަވާލާނަން.

ްތައްޔާ ްައޅުަގނުޑ ނަޑއެޅުމަށްޓަަކއި ްޑްާރފްޓްކުރެވިަފިއްކަ ްޤާނޫނު  610ރުކުެރވޭ

ްމިކަންތައްތަްއް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ ްދިޔައީ. ްމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ

ނޑުމެްން ްއަޅުގަ ްމިސާލަކަށް، ްއެބައޮވޭ ްޑެޑްލައިނެއްވެްސ ނިންމަން

ްފުރިހަމަް ްެއކަންތަްއތައް ްަކނަޑއަޅާފައި.ްއެތާރީޚަށް ްމަރުޙަލާގައި އިންތިޤާލީ

ްނު ްއެީއްނުކުރެވުނީ. ްަމޖިލީހުން، ްރަްއޔިތުންގެ ްނުވެިވގެން ްއެއްބަްސ ވަތަ

 615އަދިްމިހާރުްމިއޮތްގޮތަށް،ްމިހާރުގެްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލިސްްއޮތްގޮތަށްްއޮތްް

ްރަިއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔް ްމަޖިލީހެއްކަމަށްިވޔަސް ރައްޔިތުންގެ

ްއޮތްް ްވަކިކޮްށފައި ްބޭފުޅުން ްތިއްެބވި ޢައްޔަންކުަރއްވާަފއި

ްއެކުލަާވިލްމަޖިލީހެއްކަމަ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްއެހެންގޮތަކަށް ްުނވަތަ ށްވިޔަސް

ްނުވަަތް ްއެއްބަސްނުވެިވގެން ްއެމަޖިލީހުން ްވިޔަސް މަޖިލީހެއްކަމަށް

ްދާއިރާތައްް ްއިންތިޚާީބ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްސަބަބަކާހުރެ  620އެހެންވެސް

ްނުބޭއްިވް ްއިންތިާޚބު ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ނޑަނޭިޅގެން ކަ

ްކޮްނފަރާތަކުންތޯއޭ.ްލަސްވެގެންާދކަމަ ްއުފުލާނީ ްޒިންމާ ްއޭގެ ްދެން ށްވަންޏާ

ްިވސްނާލާއިރުަގިއް ްދޭތެރޭަގއި ްމިކަންތަކާއި ްއަުޅަގނޑުމެން އެހެންވީމާ،

ްއެީއް ްހަމައަށް، ްރަްއޔިތުންނާ ްމިކަންތައްތައް ްއެބަޖެހެއޭ އަޅުަގނޑުމެން

ް ްކަުމަގއިިވޔަސް ްޙައްޤުތައް ްއަސާސީ ްކަމުަގިއވިޔަްސ،ްެއއީ  625އަދިްޙައްޤުތައް

ްމިް ްމިހާރު ްައޅުަގނޑުމެްނ ްދަންނަާވކަަމށްވަންޏާ، އެހެންގޮތަކަށް

ްވަިކވެފަިއާވް ްތިންބާުރ ްެއއީ ްއާދެ، ްހުަވފެން. ްމިދެކޭ އަޅުަގނޑުމެން

ްނިޒާުމް ްހިންގުމުގެ ްވެރިކަން ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ނިޒާމަކަށް

ްއެމުއައްަސސާތަްއް ްމުއައްސަސާތައް ްއުަފްއދަންޖެހޭ ބައްޓަންކުރުމަށްޓަެަަކއި
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ްޒިންމާއެްއ.ްހި ްމިމަޖިލީހުގެ ްެއންޝުއަރކުރުމަކީ ްގޮެތއް  630ނގައިގަންނާނެ

ްމަސައްކަތަކީ.ް ްމިކުރާ ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑުމެން ްެއއީ ްކުރުން އެކަންތައްަތއް

ްއެކަންތައްތަްއް ްވާހަކައަކީ، ްބޭނުން ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،

ްނުވެް ްކަމެއް ްނުވަތަ ްފާސްނުވެގެން ްމަޖިލީހުން ްނުވަަތްރައްޔިތުންގެ ގެން

ްހުށަނޭޅިގެންް ްއެއްެޗްއ ްހުށަހަޅަންޖެހޭ ްފަާރތުން ްސަރުކާރުގެ ްއަދި އެއީ

ްކުރިައްށް ްކަންތަްއތައް ްޑެޑްލޮކްެވގެން ްމި ްެވގެން،  635އެހެންކަމެއް

ްއެއްެވްސް ްޭދތެރޭ ްމިކަންތައްތަކާއި ްރޭވިެގންނުވާނެ. ްމިކަން ނުދާނެގޮތަކަށް

ްނެ ްދައްކާފައި ްވާހަެަކަ ްމެންބަރަކު ނޑުްޢިއްޒަތްތެރި ްއަޅުގަ ތީީތ

ްއަލުަގނޑުމެންް ްއެހެންކަމުން، ްއާދެ، ްމިވާހަކަދައްކާލީ. ްއެދި ފުރުޞަތަކަށް

ްމުހިންމު.ް ްވަރަްށެވސް ްވިސްެނވުން ްފުންކޮށް ްވަރަށް ްދޭތެރޭ މިނުކުތާއާއި

ްކޮމިޝަންތަކެްއް ްމުސްތަޤިއްލު ްމިނިވަން ްމިވާހަކަެދއްީކ  640އަޅުަގނޑުމެން

ްއިންޞާުފވެރި،ްޢަ ްވާހަަކއާއި ްއިންތިޚާބެްއްބާއްވަންޖެހޭނެްއުފައްދާ ދުލުވެރި

ްމިހާުރް ްއެހެންނަމަވެސް، ްވާހަކައެއް. ްުމހިންމު ްވަރަްށވެސް ްއާެދ، ވާހަކަ.

ްމިއުޅެނީ،ް ްދަތިެވގެްނ ްމާބޮޑަށް ްމިކަންތައްތައް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނޑުމެންެގް ްއަޅުގަ ްމިދެކެވެނީ ްމިހާބޮޑަށް ްވާހަަކ ްމަރުޙަލާގެ އިންތިޤާލީ

ް ްވަރަށް ްއިންތިޚާބު.ްކުރިމަތީގައި ްރިޔާސީ ްއެބޮތް ްޖެހިގެން  645އަވަހަްށ

ްއިންތިޚާބަކީް ްބާއްވަންޖެހޭ ްފުރަތަމަ ްއަޅުަގނޑުމެންނަްށްއެންމެ ޙަޤީޤަތުގައި

ްރައްޔިތުްން ްއެީއ ްއިންތިޚާބު. ްުއފެއްދުމުގެ ްމަޖިލިސް ރައްޔިތުންގެ

ްބޭނުންާވްއިންތިޚާބެއް.ް ްއުފެއްދުމަށް ްަމޖިލިސް ްަރއްޔިތުްނގެ ބޭނުންވާގޮތަށް

ްއޭރުްންްއެއީ ްއިންތިޚާބަކީ. ްގެންނަންޖެހޭނެ ްޙަޤީޤަތުގައި ްފުރަތަމަ އެންމެ

ްމިހާުރް ްއެހެންނަަމވެސް، ްފާސޭހަވެގެންދާނެ. ްކަންތައްަތކެއް ްގިަނ  650ވަރަށް

ްއެކަްން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްސަބަބުތަކާއިހެދި ްޕްރެކްިޓކަލް ްއެކިއެކި ތަފާތު

ްެއހެންނަ ްމިދައްކަނީ. ނޑު ްައޅުގަ ްވާަހކަ މަވެސް،ްނުކުރެވިދާނެ

ްއިްޞލާޙުކުރެވިފަިއާވް ްމިހާރު ްކަންތައްތަކަކީ ްއަނެއް ބަލައިލަންޖެހޭ

ްތިބެވޭެން ްމަޖިލީހުަގއި ްރައްޔިތުްނގެ ްއެބަބުނޭ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްރައްޔިތުްނެގް ްމިހާރުގެ ްމީސްމީހުންނާއި. ްނުތިބެވޭނެ  655މީސްމީހުންނާއި

ްމިނިސްޓަރުން ްގިނަ ްވަރަށް ްތިއްބެވި ްއެބަ ްތެރޭގައި .ްމަޖިލީހުގެ
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ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްެއއީ ްއަދި ްއެކަކު. ްޭއގެ ްމިއީ އަޅުަގނުޑވެސް

ްހަމަް ްއެބަިތއްބެިވ، ްމެންބަރުން ްބައެއް ްއަދި ްހައިިސއްޔަތުން. މެންބަރެއްގެ

ްތިއްެބިވ.ް ްއެބަ ްމެންބަރުންވެސް ްތިއްބެިވ ްވަޑަިއގެންފަިއ އިންތިޚާބުެވގެން

ްހިންގުމުގެް ްދަޢުލަތް ްެއއީ ްމިސާލަކަށް، ްތެރެައްށްްއެބޭފުޅުން  660ބާރުގެ

ްބައިް ްމިހާރު ްދެން ްވެއްޖެކަމަްށވަންޏާ ްބޭނުންފުޅު ވަަޑއިގަންަނވަން

ްކަންތައްތަެކްއް ްގިނަ ްވަރަްށ ްއެހެންވީމާ، ްއެައއީ. ްވާހަކަ އިލެކްޝަްނގެ

ްއިންތިޤާީލް ްމި ްައޅުަގނޑުމެން ްެއހެންވީމާ، ްވަންނާނެ. މީގެތެރެއަށް

ްއަދާކުރާ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ ްއަދާކުރުމުެގްްމަރުޙަލާގައި ދައުރު

ްގިަން ްވަރަށް ްދިމާވާނެ ްކުރުމުަގއި ްމިކަންަތއްަތއް  665ބަލައިލާއިުރގައި

ްވާހަަކއަީކ،ް ްބޭނުްނ ްދަންނަވަން ނޑު ްައޅުގަ ްއެބަހުރި. ކަންތައްތަެކއް

ްމިތަނުންް ްއެްއޗަކީ ްބޭނުންވާ ްހަިއލައިޓްކުރަން ްހަމައެކަނި އަޅުަގނޑު

ްމަ ްޚާއްޞަ ްރައްިޔތުންގެ ްމަރުޙަލާ ްނިންމަވާފަިއްއިންތިޤާލީ ޖިލީހުން

ްކުރަންވާް ްއެފުިރހަމަ ްިއންސްޓިޓިއުޝަންައކުން ްެއްއވެސް ދޫކޮށްލާއިރުަގއި

ްރައްޔިތުންެގް ްޑެޑްޮލކްެވގެްނ ްސަބަބުން ްނުވުުމގެ ްފުރިހަމަ  670ކަންތައްތައް

ްގޮްސގެނެްއް ްުނކުެރވި ްތެރޭގައި ްަޓއިމްފްރޭމްގެ ްމި ްކަންތައްތައް ބޭނުންވާ

ް ްައޅުަގނޑުމެްނ ްއެއީ ްލިޔެލާފަިއްނުވާނެ. ްަކނަޑއަޅާ ްއެްއޗެއް މިތަނުގައި

ްވެއްޖެްއާޔް ްމިރޭވޭގޮުތން ްމިހާރު ްނުވާނެ. ްއެކަމެއް ްނިންމާލާއިރަކަށެއް ހަމަ

ްއެިކއެިކްފަރާތްތަކުްން ްސިސްޓަމެއް. ްއެންްޑްބެލެންސް ްޗެކްސް މިއޮންނަނީ

ްއަެންއާކް ްއެއީ ްއެހެންވީމާ، ްމިއޮންނަނީ. ްކުރުމަށް ްކަންތައްަތއް  675އެިކއެކި

ްވަިކްއަޅުގަް ްޭބނުންވާނެ ްޙާސިލުކުރުމަެަށްވެސް ްެއކަންތައްަތްއ ނޑުމެން

ް ްތެޭރގައި. ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަްށ11ްްތާރީޚެއްގެ ްގައި ނޮވެމްބަރު

ްބޭނުންފުޅުވާެން ްއެމަނިކުފާނު ްގުޅިގެން ްއިންތިޚާބުވުމާއި ްބޭފުޅަކު އަލުން

ްމިދައް ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްެއކުލަވާލުމަށް. ްކެބިނެޓް ކަީންއެމަނިކުފާނުގެ

ްމަރުޙަލާގަިއް ްއިންތިޤާލީ ްކުރަންވާނީ، ްއެންޯޑޒް ްފުރަތަމަ  680އެކެބިނެޓް

ްމަޖިލިސްް ްރަްއޔިުތންގެ ްހަމައެއާއިެއކީަގއި، ްމަޖިލީހޭ. ްރައްޔިތުން އޮންނާނެ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމިސާލަކަށް ްެއކްްސޕެކްޓްކުރަނީ ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ްއިންތިޚާބަށްވު ްރިޔާސީ ްަމޖިލިސް ްރައްޔިތުންގެ ްފަހުންްބޭނުންވަނީ ރެ
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އިންތިޚާބުކުރެވެްނކަމަށްވަންޏާްއަލުންްއެންޑޯޒްމަންޓަކަށްްދާްނށޭ.ްއެކަމަކު،ް

ްއިންތިޚާުބް ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުްނ ްސަބަަބކާހުރެ ްކަހަެަލަ  685ދެންނެވި

ްމިކަންކަްން ްކިހިނެއްހޭ ްދާކަމަެަށްވަންޏާ ްލަސްވެގެްނ ނުކުރެިވގެން

ްއިންޕްލިމެ ްމިކަންކަންތައް ްޑިފޯލްޓުން ްކުރެވޭެނގޮތަކަްށްޙައްލުވާނީ. ންޓް

ްމިކަންތައްތަްއް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޖެހޭނެއޭ، އަޅުަގނޑުމެން

ްމިހާތަނަށްް ްޒިންމާެއކޭ. ްބޮޑު ްވަރަށް ްއެއީ ފަރުމާކުރަންޖެހޭނެ.

ްމިޑްރާފްޓްކުރަމުންް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއަދާުކރެވުނީ  690އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްފާސްކުރެުވނު ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްމަސައްކަުތގައި ހިސާބަށްްްގެންދިޔަ

ްއެއްަބޭއް ްމިމަސައްކަތުގެ ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްމިއޮތީ އާދެވުުނއިރުަގއި

ްމިހާރުް ްއަޅުަގނުޑމެން ްޖެހޭނެއޭ ްައޅުަގނޑުެމން އަދާކުރެވިަފއި.

ްރާއްޖޭެގް ްބޭނުްނވާޮގތަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިދެޭކގޮތަްށ އަޅުަގނޑުމެން

ްއަޅު ްބައްޓަެަންކުރުމަށްޓަަކއި ްނިޒާުމ ްހިންގުުމގެ  695ަގނޑުމެްންވެރިކަން

ްހަމައަށްް ްރައްޔިުތންނާއި ްކަންތައްތައް ްބޭނުންވާ މިފަރުމާކުރަން

ްބާބުް ްިމިއންތިޤާލީ ްބޭނުންވާނެއޭ، ްއަުޅަގނޑުމެން ްގޮތަކަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ

ްޙާލެްއަގިއް ްެއއްެވސް ްކުރަންޖެހޭނެއޭ. ްފުރިހަމަ ްލިެޔ އަޅުަގނޑުމެން

ްދެކޭގޮ ްއަޅުަގނޑު ްައޅުަގނޑުމެން، ްއާދެ، ްވެއްެޖއްާޔްމިޒިންމާއަކީ، ުތަގއި

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްފްރޭމަރސް. ްމިކޮންސްިޓޓިއުޝަންގެ  700އަޅުަގނޑުމެންނަކީ

ްއިްނސްޓިޓިއުޝަނެްއް ްއެްއވެސް ްިމކަންތައްތައް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ޒިންމާއެއް

އިންތިޤާލީްމަރުޙަލާއެްއަގއިްޮއންނަްއެިކއެކިްއިންސްޓިިޓއުަޝންގެްފަރާތުންް

ްނުކޮށްގެ ްފުރިހަމަ ްނުވަަތްމިކަންތައްތައް ްފުރިހަމަނުވެފައި ްމިކަންތައްތައް ން

ްއާދެ،ް ްކޮށްގެންނެއްުނވާނެ. ްކަންތައް ްދާނެގޮަތކަްށ ޑެޑްލޮްކވެގެން

ްމެންބަރުންގެް ްޢިއްޒަތްތެިރ ނޑު ްއަޅުގަ ްހަމައެކަނި ްމިނުކުތާ  705އެހެންވީމާ،

ްއެދިް ްފުރުޞަތަކަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްގެނައުމަށްަޓކައި ވިސްނުންފުޅަށް

ް ްމިހިސާބުން ްކުރުކޮށްލާނަން.ްދަންނަވާލީ. ްވާހަކަޮކޅު އަޅުަގނުޑގެ

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް

ްކަންނޭނެގްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ނޑު ްއަުޅގަ ްދެން ްއާދެ، ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި  710ްޝުކުރިއްޔާ
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ްމިއޮތީްޖާިބރުްވާހަަކދެއްެކވުން:هللاްދުބްޢަ ްމިއަދު ްމެންބަރަކަށް ްވާހަކަދައްކާ ްފަހުން ްގިަންއެންމެ ްވަރަށް .

ްާވހަކަދައްަކވަިއިފް ްޓޮޕިކަްށ ްޓޮިޕކް ްގިނަ ްވަަރށް ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްވަަރްށް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްިޢއްޒަްތތެރި މިމައްސަލައިަގއި.

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްެތރި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްދެންމެ ކަމުހިނގައްޖެ

ްޙަޤީޤަތުގަ ްާވހަކަފުޅު. ްދެއްކެވި ްޙިލްމީ ްދިވެހިރާއްޖޭަގިއްޙުސައިން  715ިއވެސް

ްމިދާް ްމަސައްކަްތކުރަމުން ްަތއްޔާރުކުރަމުންމިދާ، ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމި މިހާރު

ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިޤާނޫނުއަާސސީގައި އެްއބަސްވެފައިހުިރްމިޤާނޫނުއަސާސީ.

ްރައްޔިތުންނަްށް ްގެންގޮސް ްހަމައަށް ްރަްއޔިތުންނާިއ ކަންތައްތައް

ްފު ްލިބެންވާ ްދަށުން ްދިޔުމަކީްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްލިބިގެން ްޚިދުމަތްތައް ރިހަމަ

ްމިހިސާބަްށް ްމަރުޙަލާެއއް ްާވންވާނެ.ްއިންތިޤާލީ ްމަސައްކަތަކަށް  720މިމަޖިލީހުގެ

ްހުރިް ްޤާނޫުނއަާސސީގަިއ ްމިވާހަކަދައްކަނީ ނޑު ްއަުޅގަ އައިރިުރގައި

ްބޭނުމުގައި.ް ްހުޅުވާލުމުގެ ްފުރުޞަތުތައް ްވާސިުލވުމަްށ ކަންތައްތަކަށް

ްދެޭކގޮތު ްރައްޔިތުްނެގްއަޅުަގނުޑ ްއަުޅަގނޑަީކ ްެވއްޖެއްޔާމުން، ަގއި

ްމިމަޖިލީހުގައިް ްއެއުސޫލުން ްމެންބަރެއް. ްއިންތިޚާބުވެފައިހުރި މަޖިލީހަށް

ްދެންެމް ްވެއްެޖއްޔާ. ްއޮންނަގޮތުން ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމިހާރު  725އަޅުަގނުޑވަނީ

ްޙިލްމީެގް ްޙުސަިއން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްފުރަތަމަްވާހަކަފުޅުް ްއެންމެ ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުންގެ ްވިދާުޅިވގޮތަްށ ގައި

ްރާއްޖޭެގް ްއުޫސލުން، ްވިދާޅުވި ްއެމަނިކުފާނު ްހަމަ ްއެއީ ްމިޖެހެނީ. ބާއްވަން

ްއަަލްށް ްއޮންނަންވާނީ ްފަރާތްވެސް ްޤާނޫނުހަދާ ްދާއިރު ްވަިކެވގެން ްބާރު ތިން

ްދެ ްކަމަށްވާީތވެ. ްމައްޗަށް ްމިއޮްތގޮުތގެ ްކުރެވިފައި ްއޭގެފަހުންްޑިަޒއިން  730ން،

ްޓެކްނިކަީލް ްއެހެންނަމަވެސް، ްއޮްނނަންވާނީ. ްއިންތިޚާބު ރިޔާސީ

ްވަރަްށް ްއެބޮތްތޯ.ްޓައިަމކީވެސް ްވަގުތު ްުކރެވޭނޭ ްއެކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްަކނޑަައޅަިއގެްން ްވަގުެތއް ްވަކި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެއްޗެއް. މުހިންމު

ްިއޞް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމަިޖލީހުން ްާޚއްޞަ ލާޙުކުރުމުގެްރައްޔިތުންގެ

ްޓައިމްފްރޭމަށްް ްއެ ްއެހެންނަމަވެސް، ްައއިން. ްކުރަމުން  735މަސައްކަްތވެސް

ްޒިންމާް ްެއަކމަކަށް ްމީހަކު ްއެްއވެސް ްނުނިމިފައި. ްއެމަސަްއކަތް ވަނީ

ްިމް ްއިޚްލާސްތެރިަކމާއެއްކޮށް ްވަރަށް ްއެންމެންވެސް ްނުޖެހޭނެ. އުފުލާކަށް



 28 

ްައޅުގަް ްއައީ. ްމަސައްކަްތކުަރމުން ްރައްޔިތުންްމަޖިލީހުގައި ނަޑީކ

ނޑަްށްއުޅެފައިްްމަޖިލީހުގައިްވަރަށްްކުރުްމުއްދަތެއްަގއި ހުރިްމީހެއް.ްއަޅުގަ

ްއަިއއަފަހުންނޭް ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއޮތީ  740ވިސްނިފައި

ްމިއޮތީ ްހަދަން ްޤާނޫނެއްވެްސ ްއަދި ްނެތޭްްރާއްޖޭަގއި ްކުރީގައި ޖެހިފައި.

ްކުރެ ްމަސައްކަތެްއ ްކަހަލަ ްކުރީަގިއްއެްއވެސް ްއަުޅަގނޑު ްެއއީ ވިފަކަެއއް.

ްވާހަކަެއއްނޫން.ް ްދަންނަވާ ްުކޑައިމީސްކޮށް ްބޭފުޅުންނަށް ތިއްބެވި

ްއޮތްް ްއެހެންވީަމ،ްމިހާރު ްއަލީަގއި. ްޭއގެ ްމަދުވީމައި ްތަޖުރިބާ އަޅުަގނުޑގެ

ްޒިންމާދާރުް ްވަރަްށެވސް ްމަޖިލީހެއްނޫން. ްުކޑަ ްޒިންމާދާރުކަން  745މަޖިލީހަކީ

ްމަޖިލީ ްބަދަލުތަްއްރައްޔިތުންގެ ްހެޔޮ ްއޮތީ.ްވަރަްށގިނަްރަނގަޅު ްމިހާރު ހެއް

ްޤަބޫލުކުރޭ.ް ްމިަކން ްހަދާފައިވަނީ.ްރައްޔިތުން ްޤާނޫނުތަކެއް ގެނައުމަށްޓަަކއި

ް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްދެން ްަޤބޫލުކުރޭ. ްަރއްޔިތުން ްގިނަ 8ްވަރަށް

ްއެބޭފު ްމިނިސްޓަރުން ްތަފާތު ްެއހެނިހެން ްއަދި ްތިއްބެވުމާ ޅުންެގްމެންބަރުން

ްމަޖިލީހަށްް ްރައްޔިތުްނެގ ްތިއްަބވަިއގެން  750މިނިސްޓަރުކަމުގައި

ްތިއްބެިވޔަސް،ް ްޢައްޔަންކޮްށގެްނ ްއަިދ އިންތިޚާބުެވގެންނާ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްއެްއކޮށްަކން ްއިޚްލާސްތެރިކަމާއި ްވަރަްށ މަސައްކަތްކޮށްަފއިވަނީ

ްމަޖިލީހުންް ްރައްޔިތުްނެގ ްމިއޮތް ްމިހާރު ްއެހެންވިމަ، ްޤަބޫލުކުރަން.

ްމުއައްސަސާތަާކިއް ްހަދަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަރުޙަލާގައި އިންތިޤާލީ

ްކުރެވިދާެން ްބޭބޭފުުޅން ްހުރިހާ ްއެ ނޑިާޔރުންނާ، ްފަ  755އެޕޮއިންޓްކުރަންޖެހޭ

ްރައްޔިތުންެގް ްފަސޭހަވާނީ ްއެންމެ ްެފންނަންޏާ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ކަމަށް

ްނި ްމަސައްކަްތ ްއިންތިޚާބުެގ ްރިާޔސީ ްއޮެވގެންގޮްސ ންމާލުން.ްމަޖިލިސް

ްކުރަން.ް ްއިންތިޚާބު ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުންގެ ްޖެހޭނީ އެހެންނޫނިއްޔާ

އަޅުަގނޑުްމިއަދުްމިްވާހަކަްދައްކާއިުރަގއި،ްމިހާރުްއަޅުަގނޑުމެންްމިތިބީް

ްމިހުރީ.ް ްތެދުވެ ނޑު ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްދައްކަން. ްވާހަކަ ްމަރުހަލާގެ  760އިންތިޤާލީ

ްދުވަސްތެރޭގައި ްކިތައް ްފެށިގެން ްމުޅިންްމިހިސާބުން ްޤާނޫނުައސާސީ ތޯ

ްފްރޭމެއްް ްޓައިމް ްއެ ްނިމިގެންދާނީ. ްމުޅިން ްނިންމައި މަސައްކަތް

ނޑުމެްން އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްްނުެއއްެއނގޭްއަދިވެސް.ްއެއީްަވގުތަީކްއަޅުގަ

ްއެހެންވީމަ،ް ްމިހުރީ. ްމައްސަލަތަކެއް ްކުަރންޖެހޭ ްމަސައްކަތެއް ކިތަންމެ
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ްމުހިންމު.ްމިސާލެއްގެް ްވަރަށް ްނިޔަލަށްްވަގުތު ްމަހުގެ ްފެބްރުއަރީ ްމި  765ގޮތުން

ްކުރެވިދާނޭ.ް ްތަސްދީޤު ްނިންމައި ްމުޅިން ްއިޞްލާޙުކޮްށ ޤާނޫނުއަސާސީ

ްޓޭބަލެްއް ްޓައިމް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްދެން ްކަމަށްވަންޏާ އެހެންވެއްޖެ

ްފަހުންް ްކޮްނކަމެއްތޯ ްކުރަންވީ ްކުރިން ްކޮންަކމެއްތޯ ްދެން ނަޑއަަޅއިގެން ކަ

ްޙަޤީޤަް ްެއއެއް ްބެލިދާނެ.ްކުރަންވީ ްއަޅުަގނޑުމެންނަްށ ތުގައި

ްއަުޅަގނޑުމެންނަށްް ްގަރަންޓީދެނީ. ްގަިޑއަށް ްއެ ްކާކުތޯ  770އެހެންނަމަވެސް،

ްފަހަުރް ްެއއްބައި ްމަޖިލީހުގައި، ްޚާއްޞަ ްކުރެވޭނީ. ްނޫންތޯ މަސައްކަތް

ްވަުގުތް ްގިނަ ްވަރަްށ ްދެން ްރައީްސ ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްަޞ ރައްޔިތުންެގ

ްވަރަ ްބާއްވަިއގެން ްކުރަްއވާ.ްދެންްމަޖިލިސް ްއެބަ ްމަސައްކަތްތަކެއް ްށްބުރަ

ްކަމެއްް ްހުރިހާ ްގިނަކަމާެއކު، ްކަންަތއް ްކުަރއްވާ ްާވގޮތަކީ އެހެންނަމަވެސް،

ްނުެވް ްޓަިއމަށްވެސް ެެއްބަްސވާ ްއެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަދި ްޓައިމަށް  775އެވިދާުޅވާ

ްރާއްޭޖެގް ްޤަުއމެއް. ްނާޒުުކ ްވަރަށް ްމިރާްއޖެއަކީ ްއެހެންވީމަ، މިދަނީ.

ްދިރިއުޅުމުެގްއިޤްތި ްދިވެހިންެގ ްެއއްެޗއް. ްނާޒުކު ްވަރަށް ޞާެާދަީކވެސް

ްެއހެންވާއިރެްއަގިއް ްކަމެއް. ްވިސްނަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ޙާލަތަކީ

ްގެންދާކަްށް ްރާްއޖެ ްސިޓުއޭޝަނަކަށް ްހަލަބޮލި ްވަރަށް އަޅުަގނޑުމެން

ްއަޅުަގނަޑކަށްް ްމަޖިލީހަކުން ްޚާއްޞަ ްމަޖިލީހަކުން،  780މިރައްޔިތުންގެ

ްއަޅުަގނޑުމެްންހިއެއް ްމެންބަރަކު. ްެއއްެވސް ްއެއްަބސްވާނެހެެނއް ނުވޭ

ބޭނުންވާނީްހަމަޖެހުމާއިްރައްިޔތުންނަށްްއުފާްފާގަތިކަމާއިްޭއގެތެރޭަގއި،ްއެް

ްއެް ްކުަރންޖެހޭނީ. ްއޮޕަރޭޓް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްތެރޭަގއި ބައުންޑްރީ

ްއެހެންވީމަ،ް ްބޭރުވެގެެނއްނުވާނެ. ނުޑމެން ްއަުޅގަ ބައުންޑްރީއިން

ްއޮންނަންޖެހޭނެކަމަށާއިްއަ ްބާބެއް ްއިންތިޤާލީ ްތާއީުދކުރެވެނީ،  785ޅުަގނޑަށް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްޝެިޑއުލްެއއް، ްާވރކް ްޑީެޓއިލްކޮށް ވަރަށް

ޝެޑިއުލްކުރަްނވީްކަންަތއްތަްއްވަރަށްްޑީެޓއިލްކޮށްްިމވެނިްަކމެއްްއެހެންޭން

ްކަަޑއްތުކު ްމިހެންނޭ ްމަރުޙަލާެއއް ްެއވެނި ްއެހެންނޭ ްކަމެއް ރާީންއެވެނި

ްތިިބް ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުންގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއަދު ކިޔާފައި.

ްއެިކްއަތޮޅުތަކުްން ްއެކިތަންތަނުން ްބަލާލާއިރުގައި،ްރާއްޖޭގެ  790މެންބަރުންނަށް

ްމެންބަރުންް ްެދ ްއަތޮުޅވިޔަސް ްވ. ްެއީއ ްއަތޮޅަކުން، ކޮންމެ
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ްމެންބަރު ްދެ ްއަތޮުޅވިޔަސް ްގއ. ްމެންބަރުެުން ްދެ ން.ްއަްއޑުއަތޮުޅވިަޔސް

ްތަމްސީލުް ްރަްއިޔތުން ްރާއްޭޖގެ ްމިހާރު ްެއއީ ްމިއޮތީ. ްިމއަދު އެގޮތަށް

ްރައްޔިތުން.ް ްތަމްސީލުކުރެޭވނެ ްަމޖިލީހުންވެސް ްއެ ްއެހެްނވީމަ، ކުރާގޮތް.

ްެއް ްނެތް.ްމުޅިން ްބަލަިއގެން ްނުކުރެވޭނެކަމަށް ްއެއްކަމެްއވެސް  795އެމަޖިލީހުން

ްގެންދަންޖެހޭވަރު ްކުރިައށް ްއުވާަލއިފައި ްހުިރްމަޖިލިސް ްސަަބބުތަކެއް ެގ

ްއަޅުަގނަޑްށް ްނުކުރެވޭ. ްޤަބޫލެއް ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ްމުޅިން ކަމަކަށް

ްކަމަށްވަންޏާމުް ްއޮެވއްޖެ ްވަގުތު ްޙަޤީޤަތުަގއިެވސް ޤަބޫލުކުރެވެނީ

ްޓައިމްް ްއެކުަލވާަލން.ްއެ ްމަޖިލިސް ްއާ ްުއވާަލއިފައި ްމަޖިލިސް ރައްޔިތުންގެ

ްއުވާަލއިގެން ްމަޖިލިްސ ްަރއްޔިތުންގެ ްފްރޭމްތެރޭގަިއްްއެއީ ްަޓއިމް  800އެ

ްމުއްދަތްް ްއިންތިޚާބު ްރިޔާސީ ްބާއްވާއި ްއިންިތޚާބު ްރިޔާސީ އަޅުަގނޑުމެން

ްކުރިންް ްއެ ްައދި. ްއެބައޮތް ްމުއްދަތް ްަމޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްހަމަވޭ، އެބަ

ްއެއުސޫެޫލުްން ްހަމަޖައްސަންޖެހޭނީ. ްކުރިން ްެއއްެޗއްތާ ްހަމަވާ މުއްދަތް

ްޤަބޫ ްމި ްެއކަން ްމެންބަރެއް.ްއަޅުަގނޑަށް ނޑަީކ ްއަުޅގަ ލުކުރެވެނީ.

ްދެއަހަުރް ްއަުޅަގނޑު ްމިވީ. ްއަހަރު ްއަިދްދެތިން ްފަހުން  805އަޅުަގނުޑްހޮވުނު

ްނޫްން ްމަްއސަލައެއް ްއަޅުަގނޑު ްދޫކޮށްލާކަށް ްމެންބަރުކަން ްއޮތަސް ބާކީ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްރައްޔިުތން ްކުރިމަތިލައިގެން ނުޑ ްއަުޅގަ ްއަދި އެީއކީެއއް.

ްއެ ްދަހިވެތިކަމެްއްނުހޮވައިފިްއޔާމުން ްެއކަމުެގ ްމައްސަލައެއްނޫން. އީީކވެްސ

ްުކރިމަތިލާންވެްސް ނޑު ްއަުޅގަ ްއަދި ްޙަޤީޤަތުގައިވެްސ. ްނެތް އަޅުަގނުޑގެ

ްެއހެންކަންނޭނގެް ްއެހެންވީމަ، ްހިނގައިދާނެ. ްބޭނުންވެސްނުވެ  810ކޮންމެހެން

ްވަކިް ްޮކންމެހެން ްމެންބަރަކު ްއެްއވެސް ްމިތިބީ. ްމެންބަރުންވެސް ހުރިހާ

ްކަމަށްްމުއް ްހުންނަންޖެހޭނެ ްމުއްދަތަކަށް ްއެ ްހޮވުނީމަިއ ްއޭނާ ދަތަކަށް

ްމަޖިލީހުގެް ްާޚްއޞަ ްއަދި ްމިތާކުެއއް. ްކަންނޭނގެ ްނެތް ބަލައިގެްނވެސް

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންގެވެްސްމިހާރުްއޮތްްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގައިްތިބިް

ް ްބައެއް ްތެރެއިން ްއެބޭފުޅުންގެ ްއުވާލަިއ، ްއަޅާ  815ބޭފުޅުްންމެންބަރުން

ނޑަކަެށްއް އޭގެތެެރއަށްްވަންނަންެވގެންްެއްޚިޔާލެއްެވސްްހުރިްހެނެއްްައޅުގަ

ްކުރަން.ް ްއިްޞލާޙު ްރަނގަުޅކުރަން. ްާރއްޖެ ްބޭނުންވަނީ ހިއެއްނުވޭ.

ްވިސްނަންީވް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެކަމަށް. ްވާހަކަަދއްކަްނވީ އަޅުަގނޑުމެން
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ްޙާލަތާ ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްޤައުމާއި ނޑުމެންެގްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްައޅުގަ އި.

ްއަނަގއާިއް ްނިމޭއިރުަގިއ، ްގެނެސް ްޑިމޮކްރަސީއެއް ްފުރިހަމަ  820ޑިމޮކްރަސީ

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްކަމެްއ ްެއވަރު ްދެރަވާނެ. ްާމ ްދިމާނުެވއްޖިްއޔާ އަތާއި

ްޕާރޓީތަްއް ްސިާޔސީ ްތެރޭަގއި ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްުނވާނެ. ކޮށްގެނެއް

ްވާހަކަ ްވަރަށް ްައޅުަގނޑު ްއެދުވަހުވެްސްްއުފެއްދިއިުރަގއިވެސް ދެއްކިން.

ނުޑް ްއަުޅގަ ްކޮށިޮކށް ްވަރަްށ ްއެދުވަުހ ްޮބޑަށް، ްއެންމެ އަޅުަގނުޑ

ްފުރަތަމަް ްެއންމެ ްމަޖިލީހުގަިއ ްަރއްޔިތުންެގ ްއެއީ  825ވާހަކަދެްއކީވެްސ.

ްނެީގް ްމިސާލު ްއެުދވަހު ނޑު ްއަުޅގަ ްދުަވސް. ްވާހަކަދެްއކި އަޅުަގނޑު

ްފްރެން ްވަރަށް ްދެން ްމިކަހަލަ ްމޮރިޝަޝް ްޤައުމުތަކުެގްސީޝެލްސް، ޑްލީ

ްއުފެދުމުންް ްޕާރޓީތަްއ ްސިޔާސީ ްރާއްޭޖގަިއ ސިޓްއޭޝަން.

އަޅުަގނޑުމެންނަށްްލިބޭނީްފަިއދާކަން.ްޙަޤީޤަތުގަިއވެސްްަފިއދާްއެބަްލިބޭ.ް

ްތަންކޮެޅްއް ްއެހެންީވމަ، ްޮޕޒިިޓވް. ްނެގެެެޓިވް ްއޮންނާނެ ްއޭގައި  830ދެން

ްމޯމެންޓްގައި ްމި ްމިއުޅެނީ. ްމިހާރު ްމަީތގަިއ ްހިނާގްނެގެޓިވް .

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްހިނގާ ްވެލަމާ. ްިރލެކްސް ްކުަޑކޮށް އަޅުަގނޑުމެން

ްޤައުމުގެް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްޙާލަތާއި ްއަމިއްލަ ނޑުމެްނެގ ްއަުޅގަ ވިސްނާލަމާ.

ްކުރިމަުގް ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ްއަޅުަގނުޑމެންގެ، ރައްޔިތުންނާއި

ްރަނގަޅަށް ްރަނގަަޅށް ްމިއޮތީ ްުކރަންވީގޮތް. ްބައްޓަން  835ްއަޅުަގނޑުމެން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމިހުރީ ްޙަޤީޤަތުގަިއވެސް ްމިޤާނޫނުއަސާީސަގއި ލިޔެވިފައި.

ްރާއްޖޭގެް ްމިހާރު. ްލިޔެވިފައި ްރަނގަޅަށް ްވަަރށް ްުއޅެންީވގޮތް ދުނިޔޭގައި

ްއެފަސޭހަތަކަށްް ރައްޔިތުންނަށްްލިބެންވާްހުރިާހްފަސޭހަތައްްލިޔެފައި.ްދެން

ްބޭނުން ްަވގުތުކޮެޅއް ްކުޑަ ްކަމެއްްވާސިެިލްވުމަށްަޓކައި ްހުރިހާ ްއެ ވާނެ.

ްަކމަށްވަންޏާމުންް ްކުރަންެވއްޖެ ނޑިއަކަށް ްބޮ ްެއއް  840އެއްދޮނެްއަގއި

ްޢިއްޒަތްެތިރް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްދެންމެ ްއެަކއްެޗއް، ކޮންމެވެސް

ްއަތްދަށުންް ްއޮންނާނީ ްފަދައިން ްވިދާޅުވި ްޙިލްމީ ްޙުސައިން މެންބަރު

.ްއެއަށްވުރެްމާްބުއްދިވެރިްމާްކައްސާލާފައި.ްއެހެންވާންްކޮްނމެހެންްނުޖެހޭ

ްޚާއްަޞްމަޖިލީހުގައިް ްރައްޔިތުންގެ ްމެންބަރުން ްހުރި ްކެޕޭސިޓީ ްމާ ވިސްނޭ

ްމަޖިލީހުގެް ްވަޒީރުްނގެ ްއެބަތިބި. ްމެންބަރުން ްވައްތަރެްއގެ ްހުރިހާ  845މިތިބީ.
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ްހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ.ް ްމިމަޖިލީހުގައި މެންބަރުންވެސް

ްއިތު ްއޭގެ ްއަިދ ްކުރަްއާވްރައީސުލްޖުެުމްހޫރިއްޔާ ްއެޕޮއިްނޓް ރަށް

ްއަތޮޅުތަުކްން ްހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ. ްއެަބ މެންބަރުންކޮޅެއްވެްސ

ވަަޑއިގެންތިބިްމެންބަރުންްއެބަްތިއްބަވާ.ްއޭގެްތެރޭަގއިްއިްނޖިނިއަރުންނާއިް

ްހުރިހާް ްނޭނގެ ްއަޅުަގނަޑކަށް ްޓެކްނީަޝނުންނާއި،  850ވިޔަފާިރވެރިންނާއި

ްހުރިހާ ްލޯޔަރުންނާ، ްއެބަތިބި.ްްވައްތަެރއްގެ ްބޭފުުޅން ވައްތަރެއްގެ

އެހެންވީމަ،ްެއކަހަލަްފުރުޞަތެއްްނޯންނާނެްރައްޔިތުންނަށްްދެރަވާްގޮަތކަްށް

ްއަޅުަގނުޑެގް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުުކރާނެ. ްމިކަމެއް އަޅުަގނޑުމެން

ްރައްޔިުތްން ްތާއީދުކުަރން ްދަތި ްއަޅުަގނޑަްށ ްޙަޤީޤަުތގަިއވެސް ވާހަކަައކީ

 855ވެިރޔަކުްއެްނމެްމިނެޓަކުވެސްްރާއްޭޖގައިްުހންނަން.ްއެީއްްއިންތިޚާބުނުކުރާ

ްތާއީުދް ްީމހަކަށް ްވަކި ްާތއީދުކޮށް ނޑު ްައޅުގަ ްމީހަކަށް ްވަކި ކޮންމެހެން

ްނުކުރާ،ް ްއިންިތޚާބު ްރަްއޔިތުން ްޭބނުމެއްނުވޭ ނޑު ްއަުޅގަ ނުކުރާތީކީނޫން.

ްއެް ްާރއްޖޭަގއި. ްހުންނަންވާނީ ްވެރިަޔކު ްހޮާވ ްީދގެން ްވޯޓު ީއްރައްޔިތުން

ްޤައުމުތަކުަގިއް ްަބއެްއ ްދުނިޔޭގެ ްއެެހންނޫނިއްޔާ ްމިނެޓަކަށްވެސް. އެންމެ

ްެއއްެޗޭކް ްޙީލަތުންްކޮންމެވެސް ްމަކަރާއި ްދަހިވެތިކަމުން ްވެރިކަމުގެ  860ހަދާހެން

ކިޔާފައިްވެރިކަމަށް،ްކޮންމެެވސްްގޮތަކުންްހަނިގޮތަކަށްްއަާރްދެންްތިބޭނީ.ް

ްފުރުޞަ ްއެ ެޮވެގެންުނވާނެއޭ. ްއަ ްނުވާނޭ.ްއެފުރުޞަތު ްދީގެްނެވސް ތު

ްމަޖިލީހުންް ްާޚްއޞަ ްރައްޔިތުންގެ ްަމޖިލީހަކީ، ްރަްއޔިތުންގެ އެހެންވީމަ،

ްނޫނިއްާޔް ްމަރުޙަލާ ްއިޞްލާޙުކުރުމުގެ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމަސައްކަތަކީ މިކުރާ

ްއެކަންް ްިނންމުމޭ. ްމަސަްއކަތްކޮށް ްަމރުޙަލާގެ ްހެދުމުގެ  865ޤާނޫނުއަސާސީ

ކޮށްްޒިންމާދާރުކަމާއެްއޮކށްނޭްމިކުރަނީ.ްއަޅުަގނޑުމެންްއިޚްލާޞްތެިރަކމާއެއް

ްތެރޭަގިއް ްމަރުަޙލާގެ ްއިންތިޤާލީ ްގެނެސް ްބާބެއް ްއިންތިޤާލީ ދެން

ްކުރަންހުރިް ްވާޞިލްކޮށްދިނުމަށްޓަކަިއ ްރަްއޔިތުންނަށް އެޤާނޫނުއަސާސީން

ްއަްނަޑސްޓޭންޑްެވގެްން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްރަނގަަޅށް ްިނކަން ކަންތައްތައް

 870ްންްއެކަންްަރނގަޅަށް...ޑްރާފްޓިންްކޮމިޓީ

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
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ް

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް،ްދެްއވިްފުރުޞަތަށް.ްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް
 875ްޖާިބރުްވާހަަކދެއްެކވުން:هللاްޢަބްދު

ް

ްޝުކުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމ.ްއާދެ، ްނުކުތާއަށް ްނިޒާމާބެހޭ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ިރއްޔާ

ްއަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަފީޤް.ް

ް

 880ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްގޮތުަގިއްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްނުކުތާެއއްގެ ްިނޒާމާބެހޭ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްނުވަތަްފާހަގަްްޝަފީޤްްވާަހެަކަެދއްެްކެވުްނ: ްވެިރެއއްނޫން ްއިންތިޚާބުކުރެވޭ ްބޭނުންވީ، ކޮށްލަން

ްދިވެހިރާއްޖޭަގިއް ްމީހަކު ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއއްނޫން އިންތިޚާބުކުރެވޭ

ްމެންބަރުންވެްސް ްހުރިހާ ްހަމަ ްނޭދި ްނޭދެން. ނޑުމެންވެސް ްއަޅުގަ  885ހުންނަން

ްބުނަ ްއެހެންނެއްނޫން ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމިރާއްޖޭގަިއ ްއެކަމަކު ނީކީ.ްތިބެފާނެ.

ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔް ްއެބައޮްތ، ްަބޔާންވެފައި ްލިޔެ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްހޮވުުމެގް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއަލުން ްނުވަަތ ްެވއްޖިއްޔާ އަވަހާރަ

ްހޮވޭް ްަމޖިލީހުން ްނުވަތަ ްރައީސް ްަމޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ މަރުހަލާގައި

 890ތުންްއަދާކުރެވިދާެނ.ްމެންބަރުންނަށްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްމަޤާމުްވަގުތީްގޮ

ްމަރުޙަލާް ްުހރުމުގެ ްވެިރއަކު ްވެރިެއއްނޫން ްއިންތިޚާުބކުރެޭވ އެހެންވީމަ،

ްޮއްތް ްއެގޮތަށް ްއެހެންވީަމ، ްއިނގޭތޯ. ްހުއްދަުކރޭ މިޤާނޫނުއަސާސީއިން

ްނޭދުނަސް،ް ްއެދުނަސް ްވަރަކަށް ްކިތަންމެ ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްެއއީ. ކަމެއް

ްހުރީމަ ްހެދިފައި ްއެގޮެަތަްށ ްކަންތައްވާީނ.ްްމިޤާނޫނުތައް އެާއެއއްގޮތަށް

 895ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ް

ްނުކުތާއެްއކަމަްށްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނިޒާމީ ްފާހަގަކުރެއްވީ ްތި ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްދަންނަވާލަންްޖެހުނީ،ްއެ ްމި ްކަށެއްނެތް.ްއެހެން ބަލައިގަެނވޭ

ްވާހަކުފުުޅްދައްަކވަމުންވެ ްދެންމެއަކު ްެއްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރު ްވިދާުޅވި  900ސް
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ްމާބޮުޑް ްއެީއކީ ްއެހެންވީމަ، ްވާހަކަ. ްގޮތުގެ ްފެނިވަޑައިގަންަނާވ މެންބަރަށް

ްނުކުތާއަްށް ްނިޒާމާބެހޭ ްނުފެނޭ. ްކަމަކަށެްއ މައްސަލަެއއް

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްިޢއްޒަްތތެރިްމެންބަރު.ް

ް

 905ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްގޮުތަގިއްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްނުކުތާއެއްގެ ްނިޒާމީ ްކަމެއް ްފާހަގަޮކށްލެވޭ ްހަމައެކަނި ްއަޅުަގނޑު

ްފަހަރަކުްްވާހަކަެދއްެކވުން:ްއިްބރާހީމްްޝާފިޢު ްެއތައް ްރައީްސވެސް ްއަޅުަގނޑުމެން، ްމިހާރު ްދަންނަވާލަން.

ްވާހަކަފުުޅްދައްަކވާއިުރގަިއ،ްް ްބޭފުޅުން ްމިތާނަގްމިމަޖިލީހުގައި ވިދާޅުެވއްޖެ

 910ސާސީާއއިްޚިލާފުނުެވްއަދިްއިސްލާމްދީނުެގްރޫޙާިއްިޚލާފުނުވާގޮތަށްްޤާނޫނުއަ

ްމިބާުބް ްެއކަމަކު ްއޮންނަކަމަށް. ްމިނިވަންކަން ްކަުމގެ ވާހަކަދެްއކޭނެ

ްކޮންމެބޭފުޅަކުް ނަޑއެިޅގެްނ ްކަ ްހަމަ ފެށުނީއްސުރެ

ްއެްއޗިިތް ްމާނަަތކާއި ްހުރި ްޭއގަ ްތެދުވެ ްހަމަ ވާހަކަފުޅުދަެަްއކާާވއިރަށް،

ްކޮ ްއެހެންވީމަ،ްވިދާޅުވެ ްމިދަނީ. ްވެގެން ްޢާންމު ްަވރަށް ްމިކަން ންމެ،

ްަސމާލުކަމަށްޓަކަިއް ްމަނިކުފާނުގެ ްމިވާހަކަ ްހިތަށްއެރީ  915އަޅުަގނޑު

ްގެންނާނަނޭ.ްޝުކުރިްއޔާްޢިްއޒަތްތެރި...
ް

ް

ްންއާދެެެ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާެއްއްކަމަށްްބަލައިގަެނވޭކަެށއްްނެތް.ްއާދެ،ްދެްްރިޔާސަތުންްވާހަެަކަެދއްެކވުން:

ްދެކުނުބުރީގެް ްހުވަދުއަޮތުޅ ްމިއޮތީ ްއަުރވަން ްފުރުޞަތު  920އަޅުަގނޑު

ްއިބްރާހީމަށް.ްއާދެ،ްނިާޒމާބެހޭްނުކުތާއަްށް ްއައްާބސް ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްލ.ްއަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް925 

ްމަނިކުާފނުްތިއީްވަރަށްްބޮޑަށްްހާޒިރީއަށްްބައްލަަވއިްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް

ްއެކަްންްްމަނިކުްވާހަެަަކދެއްެކވުން: ްދަންނަވާ ްބޭފުޅުންނަށް ްހުރިހާ ްވަަޑިއގަުތމަށް ްގަޑިއަށް މިތަނަށް

ްމެންދުރުް ްމިއަދުގެ ްޔަޤީނުންވެސް. ްހަމަ ްރަީއސެްއ ްގެންދަވާ ކުރިއަށް
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ރުްފަހުގައިްވަަރށްްއަަވސްކޮްށްކުރީަގއިްބަހާލެވުނުްކަރުދާހުަގއިވެްސްމެންދު

ްމެންބަރު،ް ްދެކުނުބުީރގެ ްހުވަދުއަތޮޅު ްދަްއކަވަންޖެހޭނެކަން  930ވާހަެަކަފުޅު

ްފަުހް ްކޮްނކަމަކާތޯ ްެއއީ ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. ްއިބްރާހީމަށް އައްބާސް

ޗާންސްްނަންަގވަންްހުންނަނީ.ްއެހެންްހައްދަވާަފއިްކޮންމެްފަހަރަކުްވަުގުތް

ްބޭރު ްފިއްލަވަިއގެްނ،ްނަންގަވާލާފައި ްހާޒިީރއަށް ްއުޅުްއވާފައި ަގއި

ްއެންެމް ްއުޅުްއވާފައި ްހާޒިރުނުވެ ްމިތަނަށް ްހާޒިރީއަެަްށ، މަޢާފުކުރައްވާތި

ްހައްދަާވް ްއެޮގތަށް ްނަންގަވަން، ްއެފުރުޞަތު ްދައްކަވަން ްވާހަކަފުޅު  935ފަހުން

ްދެއްެކިވް ްުކރިން ްފަހުން، ްއެބަހުއްޓޭ ނޑުމެންވެސް ްއަުޅގަ ކަމަށްވަނީނަމަ

ްނުދެއްވާޭށްބޭ ްފުރުޞަތު ްމި ްޖަވާބު. ްދައްާކނެ ްވާހަަކއަށް ފުޅުންގެ

ްޢާންމުކޮށް.ް
ް

ް940 

ްބަލާއިރު،ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއުޞޫަލށް ްައއި ްކުރަމުން ްމިކަްނތައް ނޑުމެން ްއަުޅގަ އާދެ،

ްމިގޮތަްށް ްއަުޅަގނޑު ްއައިސްފައިވާީތވެ ްކުރަމުން ްކަންތައް މިދެންނެވިހެން

ްއެހެ ްފުރުޞަތުްކަންތައްކުރީ. ްމެންބަރުންނަށްވެސް ްޢިއްޒަތްތެރި ން

ްދެކޮުޅް ްއެކަމާ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްކުރިއްސުރެ ްދެން ދެވިފަިއވާތީ.

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްއެެެހެްނ ްމިގެންދިޔައީ ްމިޮގތަށް ނޑު ްއަުޅގަ  945ނުހައްދަވާތީ

ްހެދިް ްަސބަބުތަކާއި ްއެިކ ްގެންދާތީ. ްއެދިަވޑަިއގަްނނަވަމުން މެންބަރުންވެސް

ް ްބޭރަށްްބޭރަށް ްައީއމަ، ްވަގުުތ ނިކުމެވަަޑއިގަންަނވަންޖެހޭ

ްފަެަހުންް ްނުލިބުނަސް ްއެަވގުތު ްަވގުތު، ނިކުމެވަަޑއިގަންަނވާއިރު

އެންމެފަހުންްއެްފުރުޞަތުތައްްއަރުވަންްފަހަތަށްްޖައްސަމުންްގެންދާގޮތަށްް

ްބޭފުޅުން،ް ްހަެއއްކަ ްގާތްގަަޑކަށް ްމިދިޔަ،ްބާރައިން ްއެންމެފަހުން  950އެގޮެަތަށް

ްޖައްސަިއގެްންހައެ ްފަހަތަށް ްނަންތައްވެސް ްބޭފުޅުންެގ ްއަށެްއކަ އްކަ

ނިންމާފައިްމިދިޔައީ.ްދެންްމިގޮތުންްހުވަދުއަތޮޅުްދެކުނުބުީރގެްޢިއްޒަތްެތިރް

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަްތތެރި ްފެލިދެއަތޮޅުގެ ްއިބްރާީހމާއި ްއައްބާސް މެންބަރު

ްފަހަތުން ްއޭގެ ްއަދި ްއެބައޮތް. ްނަންފުޅު ްނަޢީމްގެ އަްއޑުއަތޮުޅެގްްޔޫސުފް

ްއެބައޮތް.ް ްނަންފުޅުެވސް ްއަސްލަމްގެ ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު  955ޢިއްޒަތްތެރި

މިތިންބޭފުޅުންނަށްްވާހަކަދެއްަކންްފުރުޞަތުްއަޅުަގނޑުްއަުރވަންްއެބަޖެހޭ.ް
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ްއިބްރާހީމަށްް ްައއްބާްސ ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި ްގެ ްގދ. އެހެންވީމަ،

ްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުްއަުރވަން.ް

ް

ްމިއަދުްްޮތޅުްދެކުުނބުރީްހުވަުދއަ ްައޅުަގނުޑމެން ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި  960ްޝުކުރިއްޔާ

ްވާްމެންަބރުްައއްާބސްްިއބްރާީހމްް ްމައްސަލައެއްަގއި.ްމިހެންްމި ްމުހިންމު ްވަރަށް ްމިގެންދަނީ ްހަކަދައްކަމުން

ްމަސަްއކަތްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދުވަސްަތކުަގއި ްިމދިޔަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ކޮްށގެްންްމިދެންނެވީ

ްޤާނޫނުއަސާސީއިްން ްއިޞްލާޙުކުރާ ްނުވަތަ ްޤާނޫނުއަސާސީ މިފާސްކުރާ

ްވެރިކަމުެގް ްައދި ްޙައްޤުތަކާ ްއަސާސީ ްބޭނުންވާ ްގެނެސްދޭން ރައްޔިތުންނަށް

ްގެނައުމަށްޓަަކިއް ްބަދަލުތަކާ،ްމިކަންތައްަތއް ްބޭނުންާވ ްގެންނަން  965ދާއިރާއަށް

ްކުރަންޖެހޭނެްކަންތައްތަެކއްެްް މިމަޖިލިސްއިންްނިންމައިްއެްއަޅުަގނޑުމެން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްލިއުމަށްޓަަކއި ްއެބައި ްބަެއްއގެޮގތުގައި މިޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްއޮތްް ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިކަުމގަިއ ްއެެހންވީމަ، ްމިދަނީ. ވާހަކަދަްއކަމުން

ްޝުޢޫރުތައްވެްސް ްމެންބަރުންގެ ްހުރިހާ ްހަމަ ްރަނގަުޅގޮތަީކ އެންމެ

ްއެން ނުޑްއަުޑއައްަސަވއި،ްއެއިން  970މެްރަނގަުޅގޮތެއްްޯހއްދެވުންކަަމށްްއަުޅގަ

ްޤާނޫނުއަސާސީތަކަްށް ްރާއްޭޖގެ ނުޑްދެކޭގޮތުަގއި ޤަބޫލުކުރަން.ްއާދެ،ްއަުޅގަ

ްއެއިޞްލާޙުަތއް،ް ްގެެނވި ްެގނެވި،ްއިޞްލާޙުަތއް ްބަދަލުތައް ްކުރީވެސް މީގެ

އަޅުަގނޑުމެްނގެްތެެެރެއަށްްައއިސްްމިހެންްހިނގަމުންްގޮސްފައިވޭ.ްވަރަްށް

ްނުވަތަްްމަދު ްހަމަނުޖެހުމެއް ްފާހަގަކުރެވޭކަހަލަ ްތާރީޚީގޮުތން ފަހަރެއްގައި

ނުޑް ްއަުޅގަ ްނެތެޭކ ްހިނގާފައި ްއެހެންގޮތެއްެް ްކަހަލަ  975ކޮންމެވެސް

ްގެނެިވގެްން ްއިޞްލާޙުތައް ްހަމަ ްފަހަރު ްގިނަ ްއެހެންނޫނީ ނުދަންނަވަން.

ްކޮންމެވެ ްޢިއްޒަތްތެިރ ްއާެދ، ްމިކަންތައް. ްގޮސްފަިއވަނީ ްސްހިނގަމުން

ްހަދާފައިް ްމުޅިން ްކުރިން ްމީގެ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްވާހަކަފުުޅަގއި، މެންބަރެއްގެ

ްައެޑްއް ްިވދާޅުވި ްއެހެން ްިހންގަންެވގެންނޭ ްބާރު ްވެރިކަމުގެ ހުރީ

ްޭއެގް ްހިތްއޮތީ ްދަންނަވާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެބަޮއތް. ްިއވިފައި  980އަޅުަގނޑަށް

ްހެ ްބޮުޑެވގެންދާން ްއެަބއި ްފަހަަރކުވެްސ ްކޮންމެ ދީމައިްއަނެއްޮކޅަށޭ.

ްޤާނޫނުއަސާސީއަްށް ްބަދަލުކުރުމަށޭ ްއެކަން ްނުކުެމ ްބަޔަކު ކޮންމެވެސް

ްހަމަް ްހެދުނީވެސް ްފުރަތަމަ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްހުރީ. ްގެނެއްސަ އިޞްލާޙު
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ްރައްޔިތުންނަްށް ްމިކުރެވެީނ ްމަސައްކަތް ްއަބަދުވެްސ އެހެންވެގެންނޭ.

ްމިއަ ްހޯދަިއދޭެޭށޭ.ްއަޅުަގނޑުމެންެވސް ްަޙއްޤުތައް ްމިކުރަީންރައްޔިތުންގެ  985ދު

ްއިޞްލާޙުް ްމި ްމިހާރު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއިރާދަކުެރއްިވްއޔާ އެމަސައްކަތޭ.

ްލިބިފަިއް ްދުވަހަކުވެސް ްކުރިން ްމީގެ ްރައްިޔތުންނަށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ގެންނަ

ްއަޅުަގނޑުމެްންްނެތްކަހަލަ ްގެނެސްދޭނެ. ްބާރުތަކެއް ޙައްޤުތަކަކާއި

ް ްޤާނޫނުއަސާސީ، ްހެދި ްފުރަތަމަ ްއަހަރުެގްވ1932ްްަރާއްޖޭަގއި ނަ

ްދެންނެވިހެންް ްކުރިން ނޑު ްއަުޅގަ ްދިޔައީ ްބަދަލުވެގެްނ  990ޤާނޫނުއަސާސީ

ހަމަނުޖެހުމެއްގެްތެރެއިން.ްއެެހންނަމަވެސް،ްދެންްއެއީްެއކަންްކުރަންްތިބިް

ްބައިވެިރެވވުުން ްވަަރކަށް ްކޮންމެވެސް ްއެކަުމގައި ްއެކަންކުުރވީ. ބަޔަކު

ްޤާނޫނުއަސާ ްލިބޭގޮތުަގއި، ްމަތިން ްދޫ ްވިދާލިކަމަށްްމީހުންގެ ީސ

ްއެދުވަުހްވީދާލީްހަމަް ްހުރިްނަމަވެސް ްިލޔެފައި ްފޮތްތަކުަގއި ނޑުމެންގެ އަޅު

ްމަތިގެއިން ނުޑވަުރގެ ްގަ ްހަމަްް ްވައްޓާލި ްމަތިން ްއެތާ  995ލާބިސްޚާނާއިން

ްރަ ްވީދާލީ ްއެ ްހުރީ ނޑުަތކެއް. ްހުސްގަ ްފޮތެއް. ްއެތަނަށްްއާދަިއގެ އްިޔތުން

ޤާނޫނުއަސާސީްވީދާލުްނ،ްރަމްޒީގޮތުްންްއެްއވެްއޮތްްަހވަރުެގްމީހުން.ްއާދެ،

ްގެންދަންް ްކުރިައށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއެ ްޭއރު ްދިަޔއީ. ްކުެރވިގެން އެކަން

ްދެްން ްެއާއގުިޅގެން ްއާދެ، ްކުރެވުީނ ްއެކަންތަްއ ބޭނުންނުވެގެން

ްއޮންނަނީ،ް ްޢިބާރާތުގައި ްނިންމާލާ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްނެރުނު  1000އަޅުަގނޑުމެން

ްޤާ ްލިޔެފަިއވާ ްމި ްތިރީަގއި ްޤަބޫލުކޮްށްމީގެ ްމަްއޗަށް ްރާއްޭޖގެ ނޫނުއަސާސީ

3ްއެްހިންގުމަށްްވަޒީރުލްްައއުަޒމަށްެްްއަމުރުކޮށްފީމޭ،ްއެހެންްމިއޮންނަނީ.ް

ްޢިބާރާތުންް ްމިދެންނެވި ްހަމަ ްއޮތީ ްފަހަރުވެސް ްއައި ްބަދަލެއް ްފަހަރު ވަނަ

ް ްއެފަހަުރ4ްްލިޔެފައި. ްހެދިއިރުގައި، ްޤާނޫނުއަސާސީ ްފަހަރު ވަނަ

ް ްކުޑަްއަޅުަގނޑުމެން ްއޮންނަނީ ްކިޔާފައި ްތާރީޚީގޮތުން ްިކަޔނީ  1005އެއަށް

ްުކޑަކުަޑް ްދެއްވި ްލިޔުއްވާ ްފަރީދު ްޙަސަްނ ޤާނޫނުއަސާސީއޭ.

ް 23ްްޤާނޫނުއަސާސީެއއް. ްފެށިގެނ1942ްްްއޭޕްީރލް ްހަނުގރާމަ ްއެއީ ގައި.

ްމިއުޅެީނ،ް ްއަުޅަގނޑު ްދަންނަވަން ްކޮންމެއަކަސް ްދިމާކޮށް. އެދުވަްސވަރާ

ްިއޞްލާ ްމިްޤާނޫނުއަސާސީ ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްދެން ޙުޮކށްފައި

ްކީކޭޯތއޭް ްއެހިން ްައޅުަގނޑުމެން ްޤާނޫނުައސާސީެއއް. ްހަމަ  1010ލިޔެވެީނވެސް
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އެއަށްްކިޔާނީ.ްމިްޤާނޫނުއަސާސީއޭ،ްއިޞްލާުޙކުރެވުނުްމިްޤާނޫނުއަސާީސް

ްނޫންގޮތަކަްށް ްިމ ްފެށިގެންނޭ. ްދުވަހަކުން ްމިވެނި ްފަށާނީ ހިނގަން

ްނުކި ްެއއަށް ްބާްއަޅުަގނޑުމެން ްއަދި ްއެްއޗަކަްށވިަޔސް ްއާ ްއެއީ ޭޔނޭ.

ްމިހާތަނަށްް ނޑުމެްނެގ ްއަުޅގަ ްއެހެްނވީމާ، އެްއޗަކަްށވިޔަސް.

ްކިޔާަފިއް ްޤާނޫނުއަސާސީއޭ ްމި ްތަކުަގއި ްމާއްދާ  1015ޑްރާފްޓްކުރެވުނު

ްއެބަހުރި.ް ްގިނައިން ްނޫން.ްވަރަށް ްމަދެއްކޮށް ްހުރީ ްލިެޔވިފައި އަޅުަގނޑަށް

ލީ،ްައޅުަގނޑުމެންްމިހާރުްފާސްކޮށްފައިާވްއަޅުަގނޑުްިމވާހަެަކަްމިދަންނަވާ

ް ްބާބުގެ ްމި ްމާނަކުރުން، ްޢަމަލުކުރުމާއި ވަަނ2ްްޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްމަްއޗަްށް ްއެ ްފަށާއިުރ ްހިންގަން ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމި ްމިބުނަނީ މާއްދާގަިއ

ްއެންމެހާް ްތަޢާރަޟުނުާވ ްމިޤާނޫނުއަސާީސއާއި  1020ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ

ްމަ ްރައްޔިތުންގެ ްހިނދަކުްޤާނޫނުތަކަށް ްނުގެންނަހާ ްބަދަލެއް ޖިލީހުން

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްކޮން ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމި ްގެންދަންވާނެއޭ. ޢަމަލުކުރަމުން

ްހަމަް ްޤާނޫނުއަސާސީ، ްޤާނޫނުއަސާސީ. ްއިޞްލާުޙކުރާ ްއަުޅަގނޑު އެއްތޯ.

ް ްޤާނޫނުއަސާސީައްށ3ްްމީގެ ްމި ްކީކޭތޯ. ްބުނަނީ ްމާއްާދގަިއ ވަނަ

ްޤާނޫ ްމި ްފެށުމާއެކު، ްސަބަބުންްޢަމަލުކުރަން ްތަޢާރަުޟވުުމގެ  1025ނުއަސާސީއާ

ްޤާނޫނުއަސާީސާއް ްމި ްދިޔަކަމުގަިއވިަޔސް ްއުިވގެން ޤާނޫނެއް

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްމި ްނެތްހާހިނދަކު، ނަޑއަޅާަފއި ްކަ އެެެހެންގޮތަކަށް

ްަޙއްެޤްއް ްލިބިފައިވާ ްދަށުން ްޤާނޫނުެގ ްއެ ްކުރިން ްފެށުމުގެ ޢަމަލުކުރަން

ް ްޒިންމާއެއް ްފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ްއަދަބެްއްނުވަތަ ްދީފައިވާ ނުވަތަ

ްދައްކަނީ.ް ްމި ްވާހަކަޯތ ްެއއްގެ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްކޮން ްމީ  1030ބާޠިެިލެއްނުވާނޭ

ްކޮންް ްނެތް ްއޮޅުމެްއ ްމިތާނގައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،

ްިމް ްދައްކަނީ. ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާހަެަކަކަެމއް ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްޤާނޫނުއަސާސީް ްމި ްކަމެކޭ. ްދަށުންކުެރޭވ ްޢަމަލުކުރާްޤާނޫނުއަސާސީގެ ައށް

ްޤާނޫނުއަސާސީއަްށ،ް ްމި ްބުނުމުން ްކުރާަކމެކޭ ްފެށިގެން ދުވަހުން

ްމިކަްން ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްނިންމާ ްމި ްމިހާރު  1035އަޅުަގނޑުމެން

ްމީެގް ްދެން ްނޯންނާނެ. ްހެދޭކަށް ްއެއްެވސްގޮތެއް ްހަމަ މާނާނުކުރެވޭނެ

ްޤާނޫނުއަ ނޑުމެންނަށް ްދަންނަވާލަންވީ،ްއަުޅގަ ނޑު ްއަުޅގަ ސާީސްނަތީޖާއަކީ
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ްކޮމިޓީްން ްޑްރާފްްޓކުރާ ްދިރާސާކޮށް ްބާބެއް، ްމާނަކުރުމުގެ ޢަމަލުކުރުމާއި

ްތެޭރގަިއް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްމިަކމާބެހޭގޮތުން ްގެންނެވީ މަޖިލީހަށް

ްމިކުރަނީް ްއަޅުަގނުޑމެން ްނޫން.ްމިއަދު ްހަދާފައެއް ްބަހުސްކޮށް  1040ވާހަކަދަްއކާ

ޤާލީްބާބެކޭްކީްނަމަވެސްްއެކަމުގެްހިތާމަ.ްއަޅުަގނޑުމެްނނަށްްމިއަށްްއިންތި

ްހިމެނޭް ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްވާހަކައެއް ްހުރިހާ ްމި ްބާބުަގއި ްމި ޙަޤީޤަތުގައި

ޤާނޫނުއަސާީސއޭްމިްބުނަނީްްމާނަވެސްްކުރެވޭނެ.ްމިްޤާނޫުނއަސާީސގައިްމި

ްލިެޔގެންް ްީމގަިއ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެްއކަްނވެސް ްޤާނޫނުއަސާސީ ކޮން

ް ްމިހެން ްއެހެންވީާމ، ްއަޅުަގނޑުމެްންގެނެވޭނެ. ްއޮތްކަމެއްަގއި  1045ވާން

ްެއކަްން ްއަތުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްމިއޮތީ ްދިަޔއިމަ މަޝްވަރާނުކޮށް

ްނޫންް ްގުިޅެގންނެއް ްމިބާބާ ްއެބަހުރި، ްހަނދާން ނޑު ްއަުޅގަ ގޮސްފައި.

ްމިތަނުންް ްމައްސަަލށް ްއެ ްކަންތައްތަކާބެހޭގޮތުން ްސަލާމަތީ އެކަމުން

ތްތެރިްމެންބަރަކުްތެދުވަޑައިެގންްމިތާނގަިއްހުށަހެޅުނީމަްކޮންމެވެސްްޢިއްޒަ

ްއެދުވަހުް ްއެެހން ްމިއޮތީ. ްގެނެވިފައި ްމައްސަލަެއޭކ  1050ބަހުސްނުކުރެވޭ

ްގެންދާށޭ.ް ްކުރިައށް ްމައްސަލަ ްމި ްވިދާޅުވި ްރިޔާސަތުން ދެންނެވީމާވެސް

ްނިންމޭތޯ.ް ްމި ްނޮވެމްބަރުެގްނިޔަލަށް ްތިބީ ްއެންމެން ނޑުމެން އާދެ،ްއަުޅގަ

ްހިތްވަ ްެއކަމަްށްއެކަމަށް ްއަދި ްމެންބަރުން ްއެހެން ްއެހެންވީމާ، ރުދޭން

ްއެކަހަަލް ްހަމަގައިުމވެސް ނޑު ްއަޅުގަ ްނުލެއްވިއިރު، ކުރިމަތި

ްައިދް ްަކމެއް، ްދަތިފުޅުވެދާނެ ްރިާޔސަތަށްވެސް  1055އެްއވެސްކަެމއްަގއި

ދިރާސާކޮށްްޑްރާފްޓްކުާރްކޮމިީޓގެްމެންބަރުންނަށްވެސްްުނވަަތްމުޤައްރިރަށްް

ްއަސަެރއް ްފުށުންްއޭގެ ްއަުޅަގނޑުގެ ްއެްއވެސްކަެމއް ްކަަހލަ ކޮށްފާނެ

ްމިއަުދް ްއެަކމަކު ްއިނީ. ްނުދައްކާ ްވާހަކަެއއް ްއެކަހަލަ ނުކުރަންވެގެން

ްތެރޭގަިއްވާހަކަދައްާކ،ް ނޑުމެން ްމިޖެހެނީ.ްއަޅުގަ އަޅުަގނޑުމެންްވިސްނަން

ްެއއިްންނިކުންނާނެ ްއުޅުނީމަ ްކުރަން ްަކންތައް ްއެއްަބސްނުެވވި  1060ްވަިކގޮތަކަށް

ނޑަްށް ްއަޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ްއާދެވިަފއި. ްމިއޮތީ ްމިއަދު ްހަމައަށް ނަތީޖާއާ

ފެންނަނީްމިހާރުވެސްްއަޅުަގނޑުމެންްމިްބާބުްއަލުންްއިޞްލާޙުކުރަން.ްމިް

ްދަންނަވަންް ްމިހެން ްހަދަން. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިބައި ްކަމުަގއި ްބައެއް ބާބުގެ

ްވިސްނަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކިތަންމެކަމެްއ ްމީގަ ްދެންްމިޖެހެނީ، ްއެބަޖެހޭ. ްނ
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 1065މިހާރުްއަޅުަގނޑުމެންްމިތާްިޚޔާލުފާޅުކޮށްލާފައިްހުރިހާްޚިޔާުލްހިމެނޭގޮތަށްް

ްރައްޔިތުްނގެް ްމިސާަލކަްށ ްނުވާނެ. ްއެހެނެއް ްބުނީމާވެސް ްއެހެން ދާށޭ.

ްަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާތޯް ްއިންތިޚާބުކުރަންވީ. ްއެންމެކުރިން މަޖިލީސްތޯ

ްއިނތިޚާބުކުަރންވީ. ްކަންތައްަތްއ،ްްއެންމެކުރިން ނުޑ ްމަިއގަ މިހިރީ

ްދާނީ.ް ްގޮތެއް.ްނިންމާފަިއްެއއަށް ްނިްނމަންޖެހޭނެ ްމިތަނުން އަޅުަގނޑުމެން

ްހޮވަންް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނިންމަން ްފުރަތަމަ ްމަޖިލިސް  1070ރައްޔިތުންގެ

ްހުންނެިވް ްމިހާރު ްހޮވާ، ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޤަޞްދުކުރާކަމަށްވަންޏާ

ްދިުގކުރުމުެގގޮތެ ްެއގޮތަްށްމުއްދަތެއް ްޮއތިއްޔާ ްކުރެވެން ްއަޅުަގނޑަށް ްއ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީެގ ްއާދެ، ްޖެހިދާނެ. ްމާއްދާގަިއ37ްްހަދަންވެސް ަވނަ

ްނޫްން ްތާއީދުުކރާތީއެއް ްެއކަމަށް ްއަޅުަގނުޑ ްގޮތެއް. ްއެކަހަލަ އެބައޮތް

ްމީް ްމިއުޅެނީ ްއަޅުަގނުޑ ްދަންނަވަން ްެއކަމުން ްދެއްކީީކއެއް. ްމި  1075މިވާހަކަ

ްވިސް ނޑުމެންނަްށްއަޅުަގނޑުމެން ްައުޅގަ ްއެއްފަހަރާ ްކަންތަކޭ. ްހުރި ނަން

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްއެއްފަހަރާ ްއެބައޮތްތޯ. ްގޮެތއް ްކުރެވޭނެ މިކަން

ްމީގަިއް ްއެހެންީވމާ، ްނުވާނެ. ްކުރެޭވނެތޯއޭ، ްމިކަން ޓަސްލާފައި

ނުޑް ްއަުޅގަ ްިނޔަތަީކ، ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްއެބަހުރި ްކަންތައްތަެކއް ވިސްނަންޖެހޭ

ްއަޅުް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްޤަބޫލުކޮށް ްފުރަެަތަމަ ްާތީއދުކުރަނީ ނޑު  1080ގަ

ްފަދައިން،ް ްއިޝްރާްތޮކށްލި ނުޑ ްއަުޅގަ ްކުރިްނވެސް ްއަދި އިންތިޚާބުކުރުން.

ް ނޑު ްއަޅުގަ ްދުވަހަީކ5ްްމިހާރު ްހޮވެނީ،ްއެދައުުރްފެށޭ އަހަރުެގްދައުރަކަށް

ނުޑ11ްް ްއަުޅގަ ްއެއީ ްދިއުން ްހަމަޖެހިގެން ްކަުމގަިއ ނޮވެމްބަރު

ްހަމަގައިމު ްރާއްޖޭގެ ްެއއީ ްއެދޭގޮތް. ްުޖމްހޫރިއްޔަތަށ2ްްްވެސް ވަނަ

ްއަބަދުވެްސް ްމުސްތަޤުބަލުަގއިެވސް ްއެއީ ްދުަވސް ްފެށުނު ްއެ  1085ބަދަލުވެގެން

ް ްމަހުގެ ްނޮވެމްބަރު ްދުވަހަކީ ްފެށޭ ްދައުރު ްގޮތުަގިއ11ްްރިޔާސީ ދުވަހު

ްމިދަންނަަވނީ.ްއާދެ،ްިމް ްއަޅުަގނޑު ްފެންަންވާހަކަ ނޑަށް ްއަުޅގަ އޮންނަން

ނޑަށްްދެންނެވެންްޮއތީްއަޅުަގނުޑްހު ރިހާްވާހަކަތަކެއްްދައްކާލާަފިއ،ްއަުޅގަ

ްވެރިކަްން ްވާަހކަ، ްވެރިކަުމގެ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހިތްއޮތީ، ދަންނަވާ

ްެއް ްވާހަކަ ްުއޅޭ ްައވަސްެވގެން ްެއަކމަށްޓަކައި ްވާހަކަ،  1090ބަދަލުކުރުމުގެ

ްބޮޑަށް ްއެހެންނަމަވެސް،ްެއއަށްވުރެން ްއެބަޖެހެއޭ. އަޅުަގނޑުމެްންްދައްކަން
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ްޙައްޤުަތްއް ްމިއުޅޭ ްހޯދައިދޭން ްރައްޔިުތންނަށް ްޖެހެނީ ދައްކަން

ްބާުބް ްޙަްއޤުތަކުގެ ްއަސާސީ ްއެބަޖެހޭ ްޭއަގ ްވާހަކަ. ހޯދައިދިނުމުގެ

ްހިންގަންޖެހޭް ްހެދިގެްނ ްޤާނޫނުތަކެްއ ްދޫކޮށްާލއިރުެވސް، އަޅުަގނޑުމެން

ްއަ ްވީހާ ްޤާނޫނުތައް ްއެ ްއެބަހުިރ. ްޭއގައި ްހެއްދުންްކަންތައްތަެކއް  1095ވަަހކަށް

ްލިބިގެންވަީން ްބާރު ްޤާނޫނުހެދުމުގެ ްރާއްޭޖގައި ްބޭނުންކަމެއް. އެއީ

ްއެބަޮއޭވް ްވާހަކަަދްއކާއިރު ްޙައްޤުަތކުެގ ްައސާސީ ްމަޖިލީހަށް. ރައްޔިތުންެގ

ްމިކަހަލަް ްެހދުން. ްކޯޓް ްސްޕްރީމް ްބައި، ްގާއިުމކުރުމުެގ ޢަދުލުއިންސާފު

ްމިނިވަން ްައޅުަގނޑުމެްނ ްކޮމިޝަންތަކެްއްްކަންތައްތައް. މުސްތަޤިއްލު

ްކޮްށގެން.ް ްެއކަްނތައް ްއަންނަނީ ްބޭއްވެން ްއިންތިޚާެބްއ ްއެބަޖެހޭ.  1100ހޮވަން

ްހަދަންް ްޤާނޫނުތައް ްމި ްއެހެންވީމާ، ްހަދައިެގން. ްޤާނޫނެއް އެއާބެހޭ

ްތަޞްދީޤުކުރާް ްޤާނޫނު ްމި ްއަވަހަށް، ްވަަރށް ްއެބަޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން

ްކަންތައްތައް ްއެ ްފެށިގެން ްއެބަޖެހޭ.ްްދުވަހުން ްުކރަން ްވަގުތުްނވެސް ހަމަ

ްމަޖިލީހަށްް ްރައްޔިުތންގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހެދުމަށްޓަކައި އެހެންވީމާ،ްޤާނޫނު

ްދޭންޖެހޭ.ް ްެއބަ ްމުއްދަތެއް ްކަހަލަ ްކޮންެމވެސް ްކަހަލަ،  1105ކޮންމެވެސް

ްހުރީމަ،ްމިހާރުް ްމިހެން ްކަންތައްތައް ްކަހަލަ ްމިހިރަ ްދަންނަވާނީ އަޅުަގނޑު

ްއަނިލްްރައީސުލްޖުމްހޫ ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި ރިއްޔާގެ

ްއެއީް ްުހށަހެޅުން ްހުށަހެޅުއްވި ްއެ ްިއޞްލާޙު، ްއޮތް ްއެ ހުށަހަޅުއްވާފައި

ްކޮންމެވެސްް ްާއދި ްކުރެވެން. ްކަންތައްތައް ްިގނަ ްމިކަހަލަ ްއެބަހުއްޓޭ އޭަގއި

 1110.ްކަހަލަްއިޞްލާޙުތަކެއްްެއއަށްެވސްްގެނެވިދާނެ،ްބަދަލުތަްށެވސްްގެނެވިދާނެ

2ްއެކަމުގެްޭއގައިްމިސާލަކަށްްިމހާރުްއޮތްްރައްޔިތުންގެްމަޖިީލހުގެްއުމުރުް

ްއަޅުަގނުޑވެްސް ްމުއްދަތެއް. ްދިގު ްމާ ްއެ ްދާން. ްދެމިގެން އަހަރަށް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއަނެއްކާ ްކުރެވެންވާނޭ. ްެއކަން ްކުރުކޮށް ްވަރަށް ހިތަށްއަރާ

ްފާސްކުރަންޖެހޭްވަކިްޤާނޫނުތަކެްއވެސް...

ް1115 

އާދެ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްްްންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތު

ްމުޙަންމަދުްއަނިލް.

ް
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ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1120 

ްމަޖިލީހުގައިްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ ްއާދެ،

ނުއްސުޢޫދުްއަދިްމިހާުރްނެތީސްްސ.ްއަތޮުޅގެްިޢއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްޙުސްްަކދެއްެކވުން:މުޙަްނމަދުްއަނީލްްވާހަ

ް ްމެންަބރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްގެ ްހުށަހެިޅްްއިބްރާހީމްްޢައްބާސްގދ. ނޑު އަުޅގަ

ްއެވާަހަކް ްހުށަހެޅިގޮތާޚިލާފަށް ްުނވަތަ ްވާހަަކއެއް ްނެތް ހުށަހެޅުމެއްގައި

ްމިދަ ްގޮުތން ްސާފުކޮށްލުުމގެ ްހުށަހެޅިްދެކެވޭތީ ނޑު ްއަުޅގަ  1125ންނަވާލަނީ.

ހުށަހެޅުމެއްގައިްެއއްވެްސްޙާަލތެއްަގއިްނޯންނާނެްމިހާރުްއޮްތްރައްޔިތުްނގެް

ް ނުޑ2ްްމަޖިލިސް ްއަުޅގަ ްދާންވާނެެއކޭ. ްދެމިގެން ްދިގު އަހަރުދުވަހަށް

ްމަޖިލީސްް ްރައްޔިތުންގެ ްމިއޮތް ްމިހާރު ްއޮންނާނީ، ްހުށަހެޅުމުގައި ހުށަހެޅި

މިއަންނަްއަހަރުގެްމާޗްްމަހުްއަލުންްިއންތިޚާބުކުރެވެންްއެންމެްލަސްެވގެންް

 1130ްޖެހޭނެކަމަށް.ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ް

ނުޑްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަުޅގަ ްސާފުވެވަަޑިއގެންފިކަމަށް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެރި އާދެ،

ްިޢއްޒަްތތެ ްމާލޭގެ ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ްމެންބަރުްހީކުރަން. ރި

 1135ްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލް.ް

ް

ް

ް

ް

 1140ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްހުއްޓުމެްއްްމާލޭގެްމެްނަބރުްއިްބރާީހމްް ްޖަލްސާއަށް ްހަމަ ްނުދަންނަވަން ްއެްއޗެްއ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި

ްވާހަކަެދއްކެުވން: ްއެހެންނަމަވެސްްްއިްސމާޢީލް ްމިއިނީ. ްމަޑުކޮށްގެން ްދެދުވަހުވެސް ްމި އަުތވެދާނެތީ

ނުޑްމި ްއަުޅގަ ްއުސޫެލއްތޯއޭ ްކޮން ްގަާވއިދުގެ ްމި ދަންނަވާލަންޖެހެނީ،

ްމެންބަރަކު،ް ްވާހަކަފުޅުދައްަކވާ ްއޭގެފަހުން ްވާހަަކއަކަްށ ްއޮތް  1145ދައްކާފައި

ްލެްއވިައްސް ްއަނބުރާަލއްާވ ްއެހެންގޮަތކަށް ްވާހަަކ ްދެއްެކވި ްެއ އަޅުަގނުޑ
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ްއޮޅިަވޑަިއގެންނެިވގެންެވސްް ްވިސްނިަވޑައިުނގެންނެިވ ދެއްކެވީާމްްްއަދި

ްދޭން.ް ނޑު ްައޅުގަ ްތަފްޞީލު ްޭއގެ ްނަގަިއގެން ްނުކުާތއެއް ްނިޒާމީ އަނެއްާކ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްބަެއްއ ްވާހަކައަްށވެސް ްދެްއކެވި ްައޅުަގނޑ އެހެންވީމާ،

ްެއް ްއަޅުަގނޑު ްވާހަކަދެއްެކިވއިރުަގއި ްަފހުން ްއަޅުަގނުޑގެ  1150މެންބަރުން،

ްއެހެންގޮތް ްނޫން ްމިސްރާބު ްބޭނުންވި ްދެްންގެންދަން ްވާހަކަ، ގޮތަށް

ްރަނގަޅުކޮށްާލް ްކަން ްެއކަން ްދެއްވާނަންތޯ ްނުކުާތ ްިނޒާމީ އަޅުަގނޑަެަށް

ްނިޒާމީް ްނޫންތޯ ްނޫން ްެއީއއެއް ްއަރުވަން. ްޖަވާެބްއ ްއެއަށް އަނެއްާކވެސް

ްކޮންމެވެްސް ްމިހާރު ްނޫންތޯ ްެވއްޖެ ްމަިޖލީސް ްމި ްދެން ނުކުތާއެްއ،

 1155ްހިނގާނެގޮެތއްްޮގތެއްްހަދަން.ްއުސޫލަކުންްހަމައަކުންްގަާވއިެދއްގެްދަށުންް

ް

ް

ްެއގޮްތާވްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްަގވާއިދާ ްގަވާއިުދ،ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްމެންބަރުން އާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރި

ްއަދިް ްމަސައްަކތްކުރަނީ. ްގެންދަން ނޑު ްައޅުގަ ްގެންދެވޭޯތ، ގޮތުގެމަތިން

ްނިޒާމާބެހޭ ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަްތތެރި ްއެހެންވީމާ، ްނެގީމަްްގެންދަނީ.  1160ނުކުތާ

ްނާުރާވް ނުޑ ްއަޅުގަ ްއެހެންނޫންނަމަ ްިމޖެހެނީ. ްއަރުވަން ްނުކުތާ ނިޒާމީ

ްގެންދެވިދާނެްއޭުރންްވިދާޅުވަނީ،ްިނޒާމާބެހޭްނުކުތާްނޭރުވީަމް އަޅުަގނޑަށް

ްނޫނީވިއްާޔް ްޕޮއިްނޓް ްުއޅުްއވާ ްފާހަގަކުަރއްވަން ްތިމަންނާމެން ކިހިނެއްހޭ

ްރައީ ްއެނިގވަަޑއިގަންަނަވނީ ނުޑްއެނިޒާމު ްއަުޅގަ ްއެހެްނވީމާ، ސަށް.

ްނުކުތާއެްއް ްނިޒާމާބެހޭ ްދަންނަވަންޖެހޭ ްއެބަ ްވިދާުޅވީމަ ްއަރުވަން.  1165އެބަޖެހޭ

ްޫދކޮށްލަނީ،ްޢިއްޒަތްތެިރް ްނުދަންނަވާ ްެއއްެޗއް ްބަެއއްފަހަރަށް ްނޫނީ ނޫނެކޭ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްއަނެއްާކެވސް ްބަހުސްގައި ްއެ ްއިތުރަށް ްބޮޑަށް މެންބަރުން

ްއެްއޗަކުން ްވެދާނެތީްްދަންނަވާ ްބޭުނންފުޅު ްވިދާުޅވާން ްއެްއޗެްއ އިތުުރ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްއެދެީނ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްހެދީ. ްސަބަބުތަކާ މިކަހަލަ

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްެތރި ްއައްަސވައިިތއްބަަވިއގެން ްކަނުލާ  1170މެންބަރުން

ްގަވާއިާދް ްމި ްތިވިދާޅުިވގޮތަްށ ްދެންމެއަކު ްވާހަކަފުޅުތަކަްށ، ދައްކަވާ

ްދެންްޚިލާފު ްނުހޯއްދެވުން. ްފުރުޞަތު ްއިތުރަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ވާގޮތަށް

ްނިޒާީމް ްައނެއްކާ ްމެންބަރުވެސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަތޮުޅގެ ްލ. އެާއއެީކގައި

ްނުކުތާއަކަށްްއެދިަވޑަިއގެންފަިއްއޮތީމަްއެބަްއަުރވަންްމޫސާްމަނިކު..
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ް1175 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޢިްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ްއެޖެންޑާެއްއްޝުކުރިއްާޔ ްައޅުަގނޑުމެްނ ްއާދެ، ްަރއީސް. ްއްޒަތްތެރި

ްމަޢުޟޫޢުއިންްްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްެއ ްއޮވޭ. ްމަޢުޟޫޢުއެއް ްވާހަކަަދއްަކންވީ ްއެޖެންާޑގަ އޮވޭ.

ްދެންް ްިވދާޅުވަނީ، ްނެގީމާވެސް ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމީ ްސަބަބުން  1180ބޭރުވުމުގެ

ްބު ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްހަމަ ްމިހާރު ްވާހަަކއޭ.ްއެމެންބަރަކު ްަދއްކާ ާނގޮތުން

ްއެހެންް ްނުުކތާއެއް ްިނޒާމީ ްވަކި ްތެރޭގައި ްމަޖިލީހުގެ ްމި އެހެންވީމާ،

ްއިންނައިރުަގއި.ް ްޙިމާޔަތްދީފަިއ ްޤާނޫނުއަސާސީއިން ްނެތް އެްއޗެއް

ްޖެހެނީް ްމިދަންނަވާލަން ްތެދުވެ ްހަމަ ނުޑވެްސ ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،

ނޑުމެންްދެންްވަރަށްްހެޕީ  1185ދެންްވަރަށްްރިލެކްސްކޮށްް،ްހައްތަހާވެސްްއަުޅގަ

ްމީހުންް ްތިބި ްއަތޮޅުަތކުަގިއ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންނަމަވެސް، މިތިބެނީ.

ްނުޭވ.ް ްހެޕީއެްއވެސް ްުނވޭ. ްރިލެކްްސއެްއވެސް ސުނާމީއަށްފަހުގަ

ްއެކަމަކުް ްނުކޮށްދޭ. ްކަންތަްއތަކެްއވެސް މިސަރުކާރުން

ްވަަޑއިގަން ްބޭރަށް ްމެންަބރަކު ްމިތަނަށްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ަނވާަފއި،

ްމ.އަތޮުޅެގް ްދެންމެފައި ްދެްއވާ. ްެނގީމާ ްނުކުާތއެއް ްނިޒާމީ  1190ވަަޑއިގަންަނވާ

ްއަޙްމަުދް ްނެްނގެވީަމ،ްމިދެންނެވީ ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމީ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްހުންނަވަނިކޮށް.ް ްދައްަކވަން ްވާހަކަފުުޅ ްޖާބިރު ްނެންގެިވ ޝަފީޤް

ްއަިމއްލަފު ްވަީކލުކަންކުރަްއާވްއެހެންނަމަވެސް،ްއެބޭފުޅާ ްވަަޑއިގަންަނވާ ޅަށް

ްލިޔެފަިއް ްސިީޓފުޅު ްއަދާކުރަްއވާ، ްމަޤާމްތައް ްސަރުކާުރގެ އެހެންވެސް

ްވާހަަކެއްއް ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްކޮންއިަރކުތޯއޭ ްޮކބާ، ްވަޑަިއގަންނަވާަފއި  1195މިތަނަށް

ދެންމެގައި،ްތަންކޮެޅއްްކުރިްންވެއްޖެއޭްޙުސްުނއްސުޢޫދުވެްސްދައްކަވާަފއި.ް

ނޑުމެންްނިޒާމީްފުރުޞަތުްދޭންވީ.ްދެން،ްއަ ނެއްކާްެއކަމާބެހޭގޮުތންްއަޅުގަ

ްމިވަރަްށް ްިމގެންގުެޅނީ. ްއެތެޭރގައި ްމިތާނގެ ްހައިބަތެއްތޯޭއ ކޮންކަހަލަ

ްނުކަެއއް.ް ްބޭސް ްނުދާނެ ްކަމަކު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްެވއްޖެއްޔާ ރިލެކްސް

 1200ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް

ް
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އާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަރަށްްގިނަްނިޒާމީްނުކުތާްފާހަގަކުަރއްާވކަްންްވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްކެް

ްވިދާުޅިވް ްދެން، ްއެނގޭ. ްއެންމެންނަށްވެސް އަޅުަގނޑުމެން

 1205ވިދާޅުވުންަތކުަގއިްއަދިްޙަޤީޤަތެއްްހުރިްމިންވަރަކާއިްނެތްްމިންވަރެއްެވްސް

ްއަޅުް ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. ްމެންބަރަށް ްނިޒާމާބެހޭްޢިއްޒަތްތެރި ނޑު ގަ

ްނޭނގޭތީ.ް ްއެްއޗެއް ްއުުޅއްވާ ްއެވިދާުޅވާން ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްއަުރވަނީ ނުކުތާ

ްއެްއެޗްއް ްއިުތރު ްކޮންމެހެން ްެއކަމާބެހޭގޮތުން ްއެހެންވީމަ، ދެން،

ްނިޒާމާބެހޭް ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރަށްވެސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމ.އަތޮޅު ނުދަންނަވާ.

ްތިފާހަގަކުރެ ްދެންމެައުކ ްއެރުވިން ްއާދެ،ްނުކުތާ ްފާހަގަކުެރއްވުމަށް.  1210ްއވި

ްނިޒާމާބެހޭް ްއިބްރާހީމް ްޙުސައިން ްެމންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ޅ.އަތޮުޅގެ

ްނުކުތާއެއް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1215 

ނޑުްިނޒާމީްނުކުތާެއއްްމިނެގީ،ްހަމަްކުޑަްެއްއޗެްއްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ް`ްއާދެ،ްއަުޅގަ

ްފެންނަްސާފުްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަުޅަގނޑަށް ްރަީއސަށް ްބޭނުމުގަްއޔާިއްޢިއްޒަތްތެރި ކޮށްލުމުގެ

ްމީގެކުރީަގިއް ްނުކުތާއާބެހޭގޮތުން ްނިޒާމީ ްދަންނަވާލުމަށްޓަކަިއ. ޚިޔާލެއް

ްއެބަް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްފަހަރު ްގިނަ ްވަރަްށ ްރައީސް ޢިއްޒަތްތެރި

ްއޭގެތެ ްސަބަބުތައް. ްނަގަންޖެހޭ ްނުކުތާ ްނިޒާމީ  1220ެރއިްންވިސްނާދެްއވަމު

އެްއކަމެއް،ްޤާނޫނުައސާސީާއިއްޚިލާފަށްްނުވަތަްދިވެހިރާއްޭޖގެްޤާނޫނުތަކާިއް

ްއެބޭފުޅަުކް ްއެހެންީވމާ، ްޚިލާފުން. ްގަާވއިދާ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްނުވަތަ ޚިލާފަށް

އެނަންަގވާްނިޒާމީްނުކުާތއެްއަގއިްވިާދޅުވެެދއްވަްނވީްނޫންތޯޭއ،ްކުރިންެވްސް

ންނަްނެންގެވީްމިވެނިްާމއްދާެއއްގެްދަށުންޭންޢަމަލުކުރަމުންްއައިގޮތަށްްތިމަް

ްމިހެންް ްކުެރިވގެން. ްކަމެއް ްޚިލާފަށް ްޤާނޫނުއަސާީސއާއި ްމިވެނި  1225ނުވަތަ

ްފެންނަެަނީް ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްނުކުތާތަކަށް ްނިޒާީމ ްނަްނގަާވ ވިދާޅުނުވެ

ްނުދެއްވުންްނިޒާމީްނުކުތާ.ްއާެދ،ްޝުކުރިްއޔާ.ް
ް

ް
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ްޝުކުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމާއްދާއެްއެގްއާދެ، ްކޮން ްދެން، ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި  1230ިރއްޔާ

ްކޮންެމް ްހަމަ ްދެންެނވީމާ ްނަންގަވަނީ ްނުުކތާ ްނިޒާމީ ްއެ ދަށުންތޯ

ްިވދާޅުވެލަްއވާފަިއް ްމާއްދާެއއް ްކޮންމެވެސް ްަގާވއިދުގެ ބޭފުޅަކުވެސް

ްވަިކް ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެަބއޮތްތޯޭއ ްއޭެގއިން ްއެހެްނވީމާ، ފަށްޓަވަނީ.

ްވާހަކަފުުޅްސަލާމަތް ްމެންަބރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްގދ.ެގ ްއާދެ، ްގޮތެއް. ވެޭވވެ

 1235ްނިންމާލަދެއްވުންްއެދެން.ްވަަރށްްކުޑަްހިނދުކޮޅެއްްއިނީ.ް

ް

ްރަީއސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީް ްޝުކުރިްއޔާ. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްމެްޢަްއބާސްްިއްބރާހީމްްމެންަބރުް ްެއކަމަށް،ްޢިއްޒަތްތެރި ްައޅުަގނޑު ްރަނގަޅުކޮށްލެްއވީމާ ްއެކަްނ ްންބަރު

ްއަުޑއަހަންްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވާހަކަުފޅު ްމެންބަރުގެ ްިޢއްޒަތްތެރި ްއެ ްވީގޮަތކީ އަޅުަގނޑަށް

ްވާހަކަފުުޅް ްމެންބަރު ްސ.އަތޮޅުގެ ްއޭެގފަހުން ްނުހުރެވުނު.  1240މިތާނގައި

ްދެ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްރިފަރކޮށްފައި ްއެއަށް ްދެން،ްދެއްކެިވއިރު، ންނެވުނީ.

ްމަޢާފްް ްއެކަމަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްކިިއއްޖެ. ްގޯހެއް ްއަޅުަގނޑަށް ކޮންމެއަކަްސ،

ްދަންނަވާލަންް ްއަުޅަގނުޑ ްޙަޤީޤަތުަގއި ްއާެދ، ްބޮޑަށް. ްވަރަށް އެދެން

ްދެންނެވިހެންް ްކުރިންވެްސ ްމިކަމުގައި ްަހމަ ްއަޅުަގނޑުމެން މިއުޅެނީ،

ްސަުރކާ ްމިވާހަކަދެްއކޭ ްމިހާުރ ްީމޑިާއެގްއަޅުަގނޑުމެން  1245ރުގެ

ްއިތުބާުރް ްއިންޞާފުވެިރވުމަށް، ްމީހުންގެ ްއަިމއްަލ އިންޞާފުވެިރވުމަށް،

ްއެންމެންް ްއަޅުަގނޑުެމން ްހަމަ ްއެދެނީ ްައޅުަގނުޑ ްވާހަކަ. ނުކުރެވޭ

ްއެހެްން ްއިތުރުބާރުކުރުމާއިެއީކގައި ްނަފްސަށް ްއަމިއްލަ އެމީހެއްގެ

ްއަުޅގަ ްދަސްކޮށްގެން، ްއިތުބާރުކުރަން ްނުބައިްމީހުންނަށްވެސް ްމި ނޑުެމން

ްދެއްކުމާިއ،ް ްވާހަކަަތްއ ްއަބުރާބެހޭ ްދެއްކުާމއި ްވާހަކަތަްއ  1250ހުތުރު

ް ްޤާނޫނުއަާސސީ ްމި ްމިކަންތައްތައް ްދުވަހުންްއިޞްލާޙުެވ ްފަށާ ހިނގަން

ްއޭރުްން ނޑާލަމާތޯއޭ. ްކަ ްނަމަވެސް ްދުވަސްކޮޅަކަްށ ފެށިގެން

ްއިތުބާރުުކރެވޭ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްތެރޭގައި ކަހަލަްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ް…އިންތިޚާބެްއވެސްްހިނގައިދާެނއޭ

ް1255 

ްއާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
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ް

ްވާހަކަފުޅުްންްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީް ްބޭބޭފުޅުްނ ްގިނަ ްވަރަށް ްމިއަުދ ްމިހެންވީމާ، ްއާދެ،

ްގެންދިްޢަްއބާސްްިއްބރާހީމްްމެންަބރުް ްދެންނެވޭތޯްނިންމަވާލަމުން ްއަުޅަގނޑަްށެވސް ްެޅންބައިތަކުން ްޔަ

ްޙަޤީޤަތުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްޔެްްބަލާނަން، ްުއސޫލޯންސޭ ްބަނާވަޓްކީ ްނެހީސަކްތީ،  1260ބިޓް

ްވާަހަކް ްހަޤީޤަތެއް ްއާދެ، ްޕޫލޯންސޭ. ްކާޣަޒްކޭ ްކަބީ ްއާނެހީސަކްތީ. ޚުޝްބޫ

ްނުެލވޭނެ ްއޮުޅވަެއއް ްޙަޤީޤަތެއް ްދައްަކިއގެނެއް ްއަިދްހަދައިގެން .

ްފަހަރެއްގައިްކަރުދާހުގެްމަލަުކންްމީރުވަހެއްްނުދުވާނެ.ްޝުުކރިއްޔާ.ް

ް

ްކުޑަކޮށް..ްްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޔޫޞުފްް ްބޭފުޅުން ްއެހެން ްމަޑުކޮށްލަނީ ްކުަޑޮކށް ނޑު ްއަުޅގަ .`ް1265 

ނުޑެގްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްާޔ .`

ް ްކުރިންްވާހަކައަށް ްެއވާސިުލުވމުގެ ްމާނައަކީ ްކުރިން އިންތިޤާލީވުުމގެ

ްއެވާަހކަައކީ،ް ްއެބައޮތް. ްވާހަކަެއއް ްބޭނުން ްދަންނަވާލަެަން އަޅުަގނުޑ

ް ްިޢއްޒަތްތެރި ްގެންދާއިރު، ްވާހަކަދަްއކަމުން ްއަޅުަގނޑު ނިޒާީމްމެންބަރަކު

ްވިސްނަަވއްޗޭް ްޮބޑަށް ްވަރަށް ްރައީސް ްޢިްއޒަްތތެރި ްނެންގެިވޔަސް  1270ްނުކުތާ

ްހަމަގައިމުެވްސް ްބަލާނަމޭ ނޑު ްއަުޅގަ ްދެއްެވވުމުަގއި. ްނުކުތާ ނިޒާމީ

ްނުދައްކާވޭތޯ.ް ްވާހަކަެއްއ ްޖެހޭކަހަލަ ްނަންގަވަން ްނުކުތާ ްނިޒާމީ އެބޭފުޅުން

ްމެން ްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ްވާަހކަ ްކަހަލަ ްމޭކަރާ އަުޅަގނުޑްބަުރން

ްވަަރކަ ްކިތަންމެ ްމިއަުދ ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމިއަުދގެްނުދައްކާނަން. ށް

 1275ކިަޔސްްއަޅުަގނުޑްކޭްބާްޤާނޫނުއަސާސީއޭްޖަލްސާގައިްއާްޤާނޫނުއަާސީސއެ

ްމަ ްމިއަުދެގ ްެއއީ ްއުދެކޭގޮތުން ްނޫން. ްއަިދްޟޫޢުއެއް ައއުިވޔަސް

ްދެކޭގޮުތގަިއް ްއަުޅަގނުޑ ްޚިލާފުވިޔަްސ، ްައއުދަާއިއ ްއަދި ބައުިވޔަސް

ްބާބުތަ ނަޑއަޅަންޖެހޭ ްކަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހުރީާމްމިޤާނޫނުއަސާސީަގއި ކެއް

ްމަޖިލީހުގެް ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިދައްކަނީ. ްެއވާހަކަތައް އަޅުަގނޑުމެން

ް ްމެންބަރ14ްްުގަާވއިދުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްތ.އަތޮޅުގެ ްދަށުން ްމާއްާދެގ  1280ވަނަ

ްކަންތައްތަކެްއް ްހިތްހަމަނުޖެހޭ ނޑު ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުމުަގއި ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ްއެހުށަހެޅުން ްހުރިކަމުގަިއވިޔަސް ްއަޅުަގނުޑް، ްހުށަހެޅުއްވީީތ މައްސަލަ

ްދެކޭގޮުތަގިއް ްައޅުަގނުޑ ްއާދެ، ްަދންނަވަން. ްޝުކުރު އެބޭފުޅުންނަށް
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ްމުހިންމުް ްވަރަށް ްއެއީ ްމިގެންނަންޖެހެނީ ްބާބެްއ ްމަރުޙަލާގެ ބަދަލުވާ

ްއެތަްއް ްމިޤާނޫނުއަސާސީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޙަޤީޤަުތގައި  1285ސަބަބަކަށްޓަކަިއ.ްއެ

ްބުރަކޮ ްވަރަށް ްއެތަްއްވަރަކުން ްރައްޔިތުްނނަށް، ްކޮްށގެން ްމަސައްކަތް ށް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްލިޭބގޮތަށް ްފައިދާތަކެއް ްއެަތއް ްޙައްޤުަތކަކާއި އަސާސީ

ްމެންބަރުް ްިޢއްޒަތްެތރި ްމާލޭގެ ްހެދިކަމުގަިއވިޔަްސ، މިޤާނޫނުއަސާސީ

ްނިންމާލަމުން،ް ްމިޤާނޫނުއަސާސީ ްައޅުަގނުޑމެން އެވިދާުޅިވގޮތަށް

 1290ދުމަތްތަކާއިްއެކަންތައްަތއްްރައްޔިތުންަނށްްދޭނީްކޮންްމިޤާނޫނުއަސާސީްއެޚި

ނޑުމެންްހަމަްޙަޤީޤަތުގަިއވެްސް ގޮތަކަށްތޯްަކނޑަނާަޅއިފިކަމަްށވަންޏާްއަުޅގަ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަކަމަްށ ްބޭނުމެއްނެތް. ްކުރުުމގެ މިމަސައްކަތްކުރި

ައކަށްްދެކެނީްމިބާބު،ްއާެދ،ްއެްއްާޤނޫނުއަސާސީއިންްއަނެްއްޤާޫނނުއަސާސީ

ނުޑް ނޑަައޅަންޖެހެނީ.ްާއދެ،ްއަުޅގަ ނަޤުލުވުމުގެްބާެބއްްައޅުަގނުޑމެންްމިކަ

ްމިދަނީް ްހުށަހެޅިގެން ްމިހާރު ްމިމައްސަލަ ްއުފެޭދ. ްއެބަ ްުސވާލު  1295ހިތުގައި

ވަނަްާމއްދާގެްދަށުނ14ްްްރަނގަޅުްގޮތަށްްބާއޭ.ްއެޙަޤީަޤތުގައިްަގާވއިދުގެް

ްހުށަހަޅައިފިއްޔާ ްމަޖިލީހަށް ްރައީސްްްމައްސަލަެއއް ޢިއްަޒތްތެރި

ްވޯޓަަކްށް ްފުރަތަމަ ްމިޖެހިަވޑަިއގަންނަާވގޮތަކީ، ކަންތައްކުަރއްވަން

ްބަހުސްކުރާނެތޯް ްމަޖިލީހުގަ ްއެމައްސަލަ ްޖެހިވަަޑިއގަންނަާވނެ އައްަސވަން

ްމައްސަލަް ްމިފެންނަނީ ްމިހާރު ނޑަށް ްއަޅުގަ ްއެކަމަކު ްނޫންތޯ.  1300ނުވަތަ

ްއެީއކީ ްދެން ްޙަޤީޤަތުގަިއްްބަހުސްކުރެވެމުންދާތަން. މައްެްސަަލއެއްނޫން.

ް ްަގވާިއދުގެ ްރައީސަށް ްތިލިބިދ99ްްޭޢިއްޒަތްތެރި ްަދށުން ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްކަންތައްަތއްް ްމިމަޖިލީހުގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަިދ ްދަށުންނާއި އިޚުތިޔާުރގެ

ްމިގޮތަްށް ްމިކަންތައް ްބޭނުންފުޅުވާތީވެ ްނިންމަން ްއަވަހަށް ފިސާރި

ނޑުް  1305މެންގެްމައްސަލަެއއްްއޮތްކަެމްއނޫން.ްއެކަމަކުްގެންދިޔަައސްްއެއީްއަުޅގަ

ްިމީއް ްމިވަގުތު ްޙަޤީޤަތުގައި ްބޭނުންވޭ، ްފާހަގަކޮށްލަން ްހަމަ އަޅުަގނޑު

ްމިބާބުގައިް ްއަޅުަގނުޑމެން ްއެއީ ްބާޭއ. ްވަގުތު ްމުނާސަބަތު ްއެންމެ މިކަމަށް

މިދައްކަނީ،ްޤާނޫނުއަާސސީްިނންމާފައިްނޫނީްނިންމުމުގައިްަކންތައްްކުރާީން

ްަބެއްއްކިހި ްމިޤާނޫނުއަސާސީގައި ްއަދި ްއެބަފެނޭ ނޑަށް ްއަުޅގަ ނެއްތޯއޭ.

ްފާހަގަކޮށްލެޭވ.ް ްއެބަ ްހުރިކަން ްނުނިމި ްކަންތައްތަްއ ްނުވަތަ  1310ބާބުތައް
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ްޙައްޤުތަާކިއް ްއަާސސީ ްއެބައޮތް. ްބާބު ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ މިސާލަކަށް

ްޢަދްް ްއެބަހުރި. ްފާސްނުވެ ްމާއްދާތައް ްމިބާބުގެ ްއިންޞާފުްމިނިވަންކަން، ލު

ްއެހެންވީމާ،ް ްއެބަުހރި. ްފާސްނުވެ ްމާއްދާތައް ްބާރު،ްމިބާބުެގ ގާއިމުކުރުުމގެ

ްނިންމާފައިް ްޤާނޫނުއަސާީސ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްދެޭކގޮުތގައި އަޅުަގނޑު

ްނިންމާފައިް ްޤާނޫނުއަާސސީ ްދައްކަްނވާނީ ްވާަހަކ ްކުރާެނގޮުތގެ  1315ކަންތައް

ްރަްއޔިތު ްއާދެ، ްގޮުތގައި. ްބާބެއްގެ ްމަޖިލީހުގެްއެންމެފަހުގެ ންެގ

ްވާހަަކއެްއް ްނަމަެވސް ްބޭރުން ްމައުޟޫއިން ްހަަމ ްައޅުަގނޑު ވާހަކަދެެކވޭތީ

ް ްއެބައަރާ. ްހިތަށް ްރައްޔިތުދަންނަވާލަން ްމެންބަރުންްއެ ްމަޖިލީހުެގ ންގެ

ްބޮޑެިތް ްތިބި ްާރއްޖޭަގިއ ްނުވަތަ ްރަްއޔިތުންނަށްތޯ ްިދވެހި އިޚްލާޞްތެރިވަނީ

ް ްުދވަސް ްއެނގޭނެ ްޝުކުރިއްާޔ.ްވިޔަފާރިންނަށްތޯ ްނެތޭ. ްމާދުރަކު  1320ދެން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްބާބުަގއި ްމިއިންތިޤާލީ ްދަންނަވާނީ، ްައޅުަގނުޑވެސް އާދެ،

ްބާބުަގިއް ްމަރުޙަލާގެ ްމިބަދަލުވުމުގެ ްނުވަތަ ނޑަައޅަންމިޖެހެނީ، މިކަ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމިޖެހެނީ، ްަކނަޑައެަޅަން އަޅުަގނޑުމެން

ްމިފަށަނީ ްޢަމަލުކުަރން ްކޮންްްމިޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްފަށާނީ ްދުވަހަކުތޯ. ކޮން

ްކޮންކަމެއްތޯ،ް ްކުރާީނ ްދެން ްކޮންކަމެއްތޯ ްކުރާނީ ްފުރަތަމަ  1325ދުވަހަކުތޯ.

ްޙަޤީޤަތުގަިއް ްައޅުަގނޑުމެްނ ްމިއީ ްކޮންަކމެއްތޯ. ްކުރާނީ އެއާޖެހިގެން

ްހަމަް ްއަުޅަގނޑުެވސް ްއެހެންވީމާ، ްވާހަކަތަކަކީ. ްމިލިޔަންޖެހޭ މިބާބުގައި

ްެއއް ްބޭފުޅުންނެކޭ ްބޭނުންވޭ،ްއެހެން ްތާއީދުކޮށްލަްނ ްހަމަ ފަދައިން

އަޅުަގނޑުމެންްހަމަްއެންމެްފުރަތަމަވެސްްމިއިންތިޚާބުތަކާބެޭހްކަންތައްަތްއް

ްހަަމް ނެޑއް ްއޮިނގަ ްކުރާނެ ްއެކަންތައްަތއް ްގެންިދއުމަށްޓަކަިއ  1330ރަނގަޅަށް

ްެއއީް ްހަމަޖަްއސަން. ްފުރަތަމައިނުންވެސް ްއެބަޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން

ްދެޭކގޮ ްބާއްވަންޖެހޭީންއަޅުަގނޑު ްއެންމެފުރަތަމަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ތުަގއި

ްދަށުންް ްއޭގެ ްބާއްވާފަިއ ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުންގެ ްމަޖިލިސް. ރައްޔިތުންގެ

ނޑަައޅައިްެދންްކުރަންޖެހޭް ނޑުމެންްއެހެންްމުއައްަސސާތައްްކަ ދެންްއަޅުގަ

ްމަޖިލީހަށްް ްަރއްޔިތުންެގ ްއެއީ ްކުރަްނޖެހޭނީ. ްކަންތައްަތއް  1335އެހެން

ްދަށުްންމިއޮ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމިހަދާ ްމިހާރު ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ންނަނީ،

ްލާމެހިފައި.ް ްގުިޅ ްވަރަށްބޮޑަށް ްމުހިންމުކަންތައްތަކަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ
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ްކަންތައްތަކެްއ.ް ްހުރިހާ ްމުހިންމު ްމިނިންމަންޖެހެނީ ްމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ

ްމަ ްރައްޔިތުްނގެ ްހަމަ ްދެކޭގޮުތގައި ނޑު ްއަުޅގަ ޖިލިސްްއެހެންވީމާ،

ްކުރަންޖެހޭނެް ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްއެންމެފުރަތަމަވެސް ްއެއީ  1340އިންތިޚާބުކުރުން

ްހުރިް ްކަންތައްތަކުަގއި ްކުރަންޖެހޭ ްިމކަމުގައި ްއެހެންނަމަވެސް ކަންތައް.

ްމުޅިްން ނުޑވެސް ްއަުޅގަ ްގިަނކަމާއެުކ، ްކަންަތްއތައް ްކުރަންޖެހޭ ބުރަކަމާއި

ްނެތުމާއެ ްވަގުުތ ްނަހަދަން ްެދކޮެޅއް ްއިންތިޚާބުތަްއްއެކަމަކާ ްއެހެން ްއކޮށް

ްމިމައްސަލަް ްދެންނެވިެހން ބޭއްވުމަކަށް.ްއެހެންނަމަވެްސްއަޅުަގނުޑްކުރިން

ނޑުްތާއީދުނުކުރާްކަންތައްތަުކެގް  1345ހުށަހެޅުއްވިްބޭފުޅުންގެްހުށަހެޅުމަށްްއަޅުގަ

ްމިހާރުގެް ްޤަބޫލެއްުނކުެރވޭ ްެއއްގޮަތކަށްވެސް ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ތެރޭގަިއ،

ްމަޖިލިސް ްގޮތުަގިއްްޚާއްޞަ ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުންގެ ްވަގުތީ އެއި

ްެއއަޅުަގނޑުމެްން ްއެއީ ްވަންނާކަށެްއ. ްތެރެއަށް ްބައިަގނުޑގެ އެމަޖިލީހުގެ

ްފައިާސް ްރައްޔިތުންގެ ްސަރުކާރުން ްދިވެހި ްމިއުޅެނީ، ްހަމަ މިހާރުވެސް

 1350މެންބަރުންނަށްްޚަރަދުކުރާތީްއެވާހަކަްހަމަްދޭތެރެްދޭތެރެއިންްއެބަްދައްކާ.ް

އްކާްއިތުރުްަބއެއްްވަދެެގންގޮސްްއެމީހުންގެްތެެރއަށްްވަދެގެންްއިތުުރްއަނެ

ްެއއްގޮަތކަށްވެްސް ނޑު ްއަުޅގަ ްޚަރަދުކުާރކަށް ފައިސާތަކެްއ

ްއެއީީކްތާ ްބެލިބެލުމުން ނޑު ްއަޅުގަ ްއަިދ އީދުކުރާކަމެއްނޫން.

ްނުވިސްނުނު.ް ްައޅުަގނޑަކަްށ ްތަންދޭކަމެއްކަމަކަށް ޤާނޫނުއަސާސީންވެސް

 1355އިްވެދާނެްއެއީްެއަކންްއޮތްގޮތްްނޫންކަމަށްވެސް.ްއަޅުަގނޑުްބެލިްފަހަރެއްގަ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމިހާރު ްެއއްަޗކީ، ްމިެއނގޭ ނޑަށް ްއަޅުގަ ބެލުމުން

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްއިޞްލާޙުކުރަމުްނގެންދާ ްޤާނޫނުއަސާސީ، މިހަދަމުންގެންދާ

ްއަޅުަގނޑުމެންް ްމިހާރު ްތަޞްީދޤުކުރަްއވަންޖެހެނީ، ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްއެް ްއެހެންެވއްޖެަކމަށްވަންޏާ ްޤާނޫނުއަސާސީއިންނޭ. ްމިއޮތް އަތުަގއި

ްމިވާގޮތަީކ،ް ްތަޞްދީޤުކުީރމަ ްިމޤާނޫނުއަސާސީ ްދަށުން  1360ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްުއވާލަން.ް ްމިމަޖިލިސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހަމަ ްއެބަޖެހޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

.ްއެހެންވިމާ،ްއެވެްސްހަމަްމިްބާްޤާނޫނުައސާސީގެްދަށުންްކުރަންޖެހޭކަމެއް

ްފޮނުއްާވް ްމިމަޖިލީހަށް ްއެމަނިކުފާނު ްފެށިގެން، ްދުވަހުން ތަޞްދީޤުކުރާ

ްއެހެންވީމާ،ް ްއެހިސާބުްނ. ްއެނިމުނީ ްކަންތައް ްައޅުަގނޑުމެންެގ ލިއުމަކުން
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ްެއހެންތާކަށްގޮްސް ްއެހިސާބުން ްއަނެއްކާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ  1365ދެނެއް

ް ްހިފައިގެން ްބައިޢަތު ްބަޔަާކ ްއެހެން މަސައްކަތްކުެރވޭެނ،ްއަޅުަގނޑުމެން

ްއަޅުަގނަޑކަްށް ނޑަެަކަށް، ްއަޅުގަ ްޤާނޫނީގޮތުން ްއެއީ ކުރުން

ނުޑް ލަފައެއްނުކުެރވޭްެއއީްެއކަންްއޮންނާނެގޮތެްއކަމަށް.ްއެހެންީވމާ،ްއަުޅގަ

ނޑަށްހުިރް ކުރިންވެސްްދެންނެވިހެން،ްއެޭބފުޅުންގެްހުށަހެޅުންތަކުގައިްައޅުގަ

ްހުރީ ްކަންތައް ްހިތްހަމަނުޖެހޭ ްެދްންބައެއް ްފާހަގަކޮށްލީ. ްެއކަންވެްސ  1370މަ

ްމިއަދަކު.ް ްއަދި ްބޭނުމެއްނުވޭ ްނިންމާލާކަށް ްޅެމަކުން ްކޮންމެހެން އަޅުަގނޑު

ްއެހެންވީމާ،ްކުުރކޮށްލާނަން.ްޝުކުރިއްާޔ.

ް

ްހިސާބުންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްިމހާ ްއެހެންވީމާ، ްއާދެ، ްނިންމާލެްއވީތޯ. ްވާހަކަފުޅު އާދެ،

ްޢިްއޒަތް ްފުރުޞަތު،ްއަޅުަގނުޑ ްއިންޓޯލްެގ ްމެންބަރުންނަށް  1375ތެރި

ްހަމަވުމާއެީކަގިއް ްއަިއސް ްޖެހޭވަގުތުެވސް ްއަުރވަން ހުސްވަގުުތކޮޅު

ް ްއަުރވަން. ްހުސްވަގުުތކޮޅު ްމެންބަރުންނަށް ވާއިުރ4336ްްޢިއްޒަތްތެރި

 ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްވަަޑިއގެންްދެްއވުންްއެދެން.

ް

 1380ް]ށ16:36ްްނ16:66ްްްއިންޓަވަލްް[

ް

ްދެއްވުންްްޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރި ްއިށީނދެވަަޑިއެގން ނޑިކޮޅުތަުކަގއި ްގޮ ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްމިހާތަނަށް ްއާދެ، ްއާދެ،61ްްއެދެން. ްދެްއވައިފި. ްވަޑަިއގެން މެންބަރުން

ްއެންމެފަހުގެް ްއޮްތ ްދަްއކަވަން ްވާހަކަފުޅު ްބަހުސްގަިއ ްމި ްމިހާރު މިއީ

ްވާހަ ްމެންބަރު ްފުރުޞަތުްޢިއްޒަތްތެރި ނުޑ ްއަުޅގަ ްދެއްކެވުމަށް  1385ކަފުޅު

ްއަރުވަން.ްއަްއޑުއަތޮުޅގެްޢިްއަޒތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްއަސްލަމް.

ް

ްއެންމެފަހުގެްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް ްބަހުސުގައި ްމުހިންމު ްއެންމެ ްރައީސް. ްއައްސަލާމުޢަލަިއކުމް

ްއަޅުްއަސްލަމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބުނަން ްއަދާކުރަން.ްބަހެއް ްލިބުނީތީްހަމަްޝުކުރު ްުފރުޞަތު ނޑަށް ގަ

ްބުނުމަށްް ްބަހެއް ްއެންމެފަހުން ްގޯހަކުން. ްމިދެންނެވުނީ ްބަހޭ  1390ފަހު

ްާޚއްަޞވެފަިއވާކަމެްއ.ް ްފަރާތަކަށް ްއެންމެ ްބުނުމަކީ މިރާއްޖޭގަިއްފަހުްބަސް
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ްދެކޭގޮުތަގއި.ް ްއަުޅަގނުޑ ްއަސްލަީކ ްމައްސަަލއެްއގެ ްމިހުރިހާވެސް އެީއ

ްކިތަންެމްއަޅުގަް ްޤާނޫނުއަާސސީއޭ ްއެ ްޤާނޫނުައސާސީއޭ، ްމި ނޑުމެން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްޤާނޫނުއަސާީސއަށް ްޔަޤީންވާކަމަކީ ްިކއެްއކަމަކު ވަރަކަށް

ްނުވަތަް ްގެެންސފައި ްމިވީހިސާބަށްވެސް ްބަދަލުތަކެއް ްބޮޑެތި  1395މުހިންމު

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމިދެންނެވީ، ްއެހެން ްމިތިބީ. ްނިންމައިގެން ްގެންނަން

އިންތިޚާބްކުރެޭވގޮތްްައޅުަގނުޑމެންްބަދަލުކޮށްލައިފިން.ްމީގެކުރީގައިްއެކަްން

ކުރަމުންއައިްގޮަތކަށެއްްނޫންްދެންްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުކްމިްޤައުމުގަިއް

ްމަޖިލިސްް ްރައްޔިތުްނެގ ްހަަމއެހެންމެ، އިންތިޚާބްކުރެވޭނީ.

ްމެންބަރުން ްތިބޭ ްމަޖިލީހުގައި ްއެ ްއަދަދުަތާކްއެކުެލވިގެްނވާގޮާތއި  1400ގެ

ްމަޖިލީހެއްް ްތަމްސީލުކުރެވޭފަދަ ްރައްޔިތުން ްބޮޑަށް މިހާރަށްވުރެ

ްހަމައެހެންމެ ްނިންމައިގެން. ްމިތިބީ ްައޅުަގނޑުމެްނ ކޮންމެް، ގާއިމްކުރުމަށް

ްމެންބަރަުކް ްެއއް ްދާއިރާއަކުން ްިއންތިޚާބީ ްދާއިާރއަކުން، އިދާރީ

ްނިންމަ ްމިތިބީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހަމައެހެންމެ،ްތަމްސީލުކުރެވޭގޮތަށް އިގެން.

ްިއންތިޚާބްކުރެޭވް ްއެތަނެްއގައި ްހިންގާނީ ްދާއިރާއެއް ްއިދާރީ ްކޮންމެ  1405ރާއްޖޭގެ

ްމިހާބޮޑެތިް ްނިންމައިގެން. ްމިތިބީ ްއަުޅަގނޑުމެން ކައުންސިލްތަަކކުންކަން

ްއަިދް ްނުދައްކާ ްވާހަކަ ްޙައްޤުތަުކގެ ްައާސސީ ްއާދެ ބަދަލުތަކެއް،

ްގާއި ްޢަދުލުއިންޞާފު ްމިނިވަންކުރިކަުމެގްހަމައެހެންމެ، ްބާރު މްކުރުމުގެ

ްއެީއް ްުއފައްދާ، ްމުއައްސަސާތަެކއް ްއިތުރު ްމުހިންމު ްނުދައްކާ ވާހަކަ

ްނިންމުމަށްް ްމުއައްަސސާތަކެްއކަމުަގިއ ްމުސްތަޤިއްުލ  1410މިނިވަން

ްހަމައެކަިން ްނުދަްއކާ ްވާހަކަ ނަޑއެޅުމުގެ ްކަ ނޑަެއޅި ްކަ އަޅުަގނޑުމެން

ް ްބޮޑެތި ްބަލައިލިޔަސް ްމިގެނައީ،ްމިކަންކަމަށް ނޑުެމން ްއަުޅގަ ބަދަލުތަކެއް

ްއެް ނޑުމެން ްައޅުގަ ްގެނައުމަށްފަހު. ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްބަދަލުތަކެއް ބޮޑެތި

ްެއވަގުަތުކް ްހަމަޔަޤީނުންެވސް ްފަށާއިރު ްތަސްދީޤުކުަރން ޤާނޫނުއަސާސީ

ްދިވެހިރާއްޖޭެގް ްފެށިގެން ްދުވަުހން  1415ތަސްދީޤުކުރެވޭ

ްމަޤާމުގައި ްިދވެހިރާއްޖޭަގިއްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ ްއަދި ެވސް

ްރައްޔިތުންެގް ްގޮތުަގއިެވސް، ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ްިއޞްލާޙުތަކާެއުކް ްމިގެެނވުނު ްަޔޤީނުންވެސް ްއަލަށް މަޖިލިސްވެސް،



 53 

ްއިންތިޚާބްކުރެވިފަިއާވް ްދަށުން ްޤާނޫނުއަާސސީއެްއގެ ތަސްދީޤުކުރެވޭ

ްކުރެވިގެންދާ ްއިންތިޚާބް ްނޫން ްމިހުރިހާކަމެއްްގޮތަކަެށއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ  1420ނީ.

ްދިޔަީއް ްވާހަކަެދެކވެމުން ްމިކުރީ. ްޔަީޤނުންވެސް ްޮއވެގެން ސަބަބުތަކެއް

ްއެންމެް ްމަޖިލިސް ްމި ްމިކުރަނީ. ްތަމްސީލު ްރަްއޔިތުންނޭ އަޅުަގނޑުމެން

ފުރަތަމަްފެށިގެންްދެކެވުނުްވާހަކައިގެްތެޭރގަިއވެސްްަރއްޔިުތންނަށްްއެންމެް

ްއެންމެ ްތަމްީސލުކުރެޭވގޮތަްށްްފައިދާހުރި، ްަރއްޔިތުން ްމުޅި ލާބަހުރިޮގތަކީ

ްގެންނަންާވް ްފުރަތަމަެވސް ްއެންމެ ްާވހަކަދެކެވި ްމަޖިލީހެއްކަމުގަިއ  1425އޮންނަ

ްއާެދ،ް ްތަމްސީުލކުރެވޭ، ްރައްޔިތުން ްަމޖިލީހަކީ ްމި ްެއއީ ްއިޞްލާޙަީކ އެްއ

ްވާހަކަދެކެް ްމަޖިލީހެއްކަމުގަިއވެސް ްނުތިބޭ ްމެންބަރުން ވުނު.ްޢައްޔަންކުރާ

ްނިމިގެންް ްނޫން ްއެހެނެއް ްެއވަގުތަށް ް ްއެކަްނެވސް އެހެންނަމަެަވެސް،

ްރައްޔިތުްނގެް ްމިގޮސްފަިއވަީނ ްމިނިމިގެން ްމިާހރު ްއެހެންނަމަވެސް، ދިޔައީ.

ްމިގޮތަށްް ްަރއްިޔތުން ްސުވާލަކީ، ްއޮންނަގޮތަށް. ްމަޖިލީހެއް  1430ތަމްސީލުކުރެވޭ

ްއޮ ްދެން ްއަދިވެސް ްމިކަންްނިންމުމުން ްއިންތިޤާީލްބޭނުންވެގެން ންނަ،ްއެއީ

ްތިބެންވީތޯް ްމަޖިލީހުގައިެވްސ ްަރއްޔިުތންގެ ވަގުުތަގއިވެސް

ްހަމައެހެންމެ،ް ްއަދި ްމެންބަރުން. ްޢައްަޔންކުރާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްއެީއ ްަރއީސަީކވެސް ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންެގ

ްަބއިތިއްބަްނވީތޯއޭ ްޮގތުގައި ްފަރާތެްއގެ ްއަޅުަގނުޑވެްސްޢައްޔަންކުރާ .1435 

ްމަޖިލީހުގައިް ްޚާއްަޞ ްރައްޔިތުްނގެ ްިމވަނީ ްހުށަހެޅުމުގައި ތާއީދުކުރާ

ްރައްޔިތުންެގް ްއޮންަނ ްވަގުީތގޮތުން ްމެންަބރުން އިންތިޚާބްކުރެވިަފއިވާ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްވާހަކަދެއްެކިވ ްދެކޮޅަށް ްއެކަމާ ްތިބުމަށް. މަޖިލީހެއްގައި

ްރައް ްގެންދެވީ ްވިދާޅުވަމުން ްނުދެއޭ.ްމެންބަރުން ްމެންޑޭޓެއް ޔިތުންނެއް

ްއެބަަޔާކް ްނުދޭކަމަކާ ްމެންޑޭޓް ްރައްޔިތުން ްއެއީކީ، ްނޫނޭ ްހަމައެއް  1440ޤާނޫނީ

ްއެގެންނަް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްދެކޭގޮުތގައި ނުޑ ްއަުޅގަ މަތިކުރުމަކީ.

ްބަލާ،ް ްކަންހިންާގގޮތަށް ްމަރުޙަލާގައި ްއިންތިޤާީލ އިޞްލާޙެްއގައި

ްމާ ްތިބޭނީ ްމަޖިލީހުަގއި ްމިވެިންރައްޔިތުންގެ ްގެެއއްަގއި ްމިވެނިމިވެނި ލެއިން

ްއަިދް ްއަތޮޅުަތކުންވެސް ްހަމައެގޮތަްށ،ްއެހެނިހެން ްލިެޔވިދާނެއޭ. ބައެޭކވެސް

ްއެހެންވެސް،ް ްހުންނާނީ. ްމީހެކޭ ްމިވެނި ްރަށެްއގެ ްމިވެނި  1445ރަށްތަކުންވެސް
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ްެއއޮންަން ްފާސްކޮށްފިއްޔާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްލިޔެ ްެއގޮތަްށވެސް ލިޔެވިދާނެއޭ.

ްއެފަރާތަކަށްްމުއްދަތެއް ްބާުރ ްޤާނޫނީ ްޙައިސިްއޔަތާއި ްޤާނޫނީ ްހަމަ ަގއި

ްނިންމައިފިއޭ.ް ްއެގޮތަށް ްައޅުަގނޑުމެން ްދިޔަިއއްޔާ ްލިބިގެން އެކަންކުރުމަށް

ްކުރަންް ްެއގޮތަށް ްއެކަން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމައްސަލައަީކ، ްދިމާވާ މީގެ

 1450މިހާރުްބޭނުންނުވާްނުވުން.ްހަމައެހެންމެ،ްމިްބަޙުސްގެްތެރޭގައިވެްސްއަދިް

ްބުނަމުންް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްބަލާއިރުެވސް ްމައްސަަލއަށް ްމިއުޅޭ މިދިމާވެގެން

ްއެީއް ްވެެެރިކަންކުުރމަކީ ްދުވަހު ްމާގިނަ ްއެަކކު މިދިޔައީ

ްއެއީް ްނޫނޭ. ްގުޅޭކަެމްއ ްޒަމާނާ ްއެއީ ްނޫނޭ. ކޮށްގެްނވާވަުރގެކަެމއް

ްޒަ ްއެހެންވީމާ، ްނޫނޭ. ްހިތްވަރުދޭކަމެއް ްޑިމޮކްެރސީ މާނާްޑިމޮކްރެސީއަްށ،

 1455އެްއގޮތަށްްއެންމެްޑިމޮކްރެޓިްކގޮތަކަށްްމިކަންްކުރުމަށްޓަކަިއްމިްޤައުމުގައިް

ްނިންމިންް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްގާއިމްކުރުމަށްަޓކައި ްޑިމޮކްރެސީެއއް ްޕާޓީ މަލްޓި

ް ްެއއީ ްމަޤާމަކީ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔކަމުގެ ްެދ5ްްރާއްޖޭގެ އަހަރުގެ

ް ްމުއްދަތަކަށް ްިދުގ ްގިނައިން، ްމަޤާމެއްްދައުރަށްވުރެ ްފުރާނެ އެަކކު

ްމަޭގް ްެލވޭގޮތަށޭ. ްމަށަށް ްނޫނެކޭ، ްމިބުނަނީ ްނިންމާފަިއ ނޫންކަމުގައި.

ްވޯޓުް ްއެީމހުންނޭ ްހުށަހެޅީވެސް. ްމީހުންނޭ ްޕާޓީ ްމަގޭ  1460މެންބަރުންނޭ.

ްނުވަަތް ްބަޔަކު ްމީހެްއގެ ްވަކި ްމާނައަީކ، ްދޭަހވާ ްމީގެން ްއާެދ، ދިނީވެސް.

ްމީ ްަކންކުރާ ްބުާނގޮތަކަށް ްމީހަކު ްެއކަންްވަކި ްވޯޓުލާ ްމިތާނގައި ހުން

ްޙައްުޤް ްރަްއޔިުތންގެ ްިދވެހި ްނާދެވޭ ްމިތަަނށް ނިންމާކަމުގައިވަނީނަމަ

ކޮބައިތޯޭއ،ްއެމީހުންްބޭނުންވާޮގތްްކޮބައިޯތއޭ.ްޤާނޫނުއަސާީސައށްްއިޞްލާުޙް

ްމާނަާއިއް ްީމގެ ްމިއުޅެނީ. ްނުނިމިގެން ްއިޞްލާޙުކޮްށ  1465އަޅުަގނޑުމެން،

ް ްއަރައިރުްނވާން ްފެށިގެްންދޭތެރޭގައި ްމަޖިިލސް ްމި ްއާދެ، ްމިއޮތީ. ޖެހިފައި

ްޤާނޫނުއަސާސީަގއިެވްސް ްމިދާ ްޢަމަލުކުރެވެމުން ްމިހާރު ްއެއީ. އަިއގޮތްެވސް

ްފައިދާހުރ133ްްި ްެއންމެ ނޑުމެންނަށް ްައޅުަގނުޑމެން،ްއަުޅގަ ްާމއްދާ ވަނަ

އެންމެްބޭނުންވާގޮަތކަށްްމާނަުކރަމުންްދިޔައީ.ްމިީއްމައްސަަލއަކީ.ްިމގޮތަްށް

ްުނކުރެޭވގޮތަކަްށްްމާނަ ްބޭނުން ްބާރުގެ ްނުފޫޒާއި ްމިގޮތަްށ  1470ނުކުރެވޭގޮތަށް،

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްޤާނޫނުއަސާީސއަށް ްބޭުނންވަނީ. ްހިންގުމަށްޓަކައި ކަން

ނުޑް ްއަުޅގަ ްނޫން. ްފަރުދަކަށްޓަކަެއއް ްވަިކ ްމިގެންނަނީ އިޞްލާޙު
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ްދަރިންނާއިް ނުޑެގ ްއަުޅގަ ްދެކޭގޮުތގައި ނުޑ ްއަުޅގަ ހަމަޔަޤީނުންވެސް

ްއެންމެހަިއްދަ ްމިރާއްޭޖގެ ްމަސައްކަެތއް. ްުކރެވޭ ްދަރިންނަށްޓަކައި ރިންގެ

ްރައްޔިތުްން ްމިރާއްޭޖެގ ްމަސައްކަެތއް. ްކުެރޭވ  1475ރައްޔިތުންނަށްޓަަކއި

ްނިންމާ،ް ްމަސައްކަްތުކރަން ްިމ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދެޭކގޮތުަގއި އަޅުަގނުޑ

ްމަފް ްކޮންސެޕްޓްތަްއ،ްއާ ްއާ ްމިާގއިމްކުރި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ޙޫމްތަކަށްްމީގެން

ްނިންމާް ްއަޅުަގނުޑމެން ްއެބަޖެހޭ. ްމިކަްނުކރަން ވާސިލުެވޭވގޮތަކަށް

ްނުގަނެވޭފަދަް ްބަަލިއ ްނުގަންނަ، ްބަލައި ްރަްއޔިތުްނ ްއެއީ ނިންމުމަކީ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްރ.އަތޮުޅެގ ްވަނީނަމަ، ްވެއްޖެކަމުަގއި  1480ނިންމުންތަކަކަށް

ްގާއިމްެވގެންދާް ްމިތާނގައި ްފަދައިން ްވިދާޅުވި ްއިންތިޤާލީްމެންބަރު ނީ

ްގދ.ެގް ްދެންމެއަކު، ްދާދި ްސަރުކާރެއް. ްއިންޤިާލބީ ްނޫން، ސަރުކާރެއް

ްވިދާުޅިވް ްވާހަކަފުުޅގައި ްއިބްރާހީމްގެ ްޢައްާބސް ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްރައީސް.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭނުންވޭ ްއިތުބާރުުކރަން އިތުރުބާރުކުރާށޭ.

ްއިތުރު ްކިހިނެއްތޯ. ްއިތުބާރުކުާރނީ ްކުރެޭވގޮތަކަެށްއްއެހެންނަމަވެސް،  1485ބާރު

ނޫނޭްކަންތައްތައްްވަމުންދަނީކީ.ްބަހާްޢަމަލާްދިމައެއްްނުވެއޭ.ްބުނާްބަސްް

ްހިތްހަމަވެސްޖެހޭ.ް ްވަރަށް ްމޮޅު، ްވަރަެަށް ްސާފު، ްވަރަށް ްރީތި، ވަރަށް

ްމުޅިންް ްމިދަނީ ްފެނިގެން ްޢަމަލުން ްިނންމާލާއިރު އެހެންނަމަވެސް،ްކަންކޮށް

ްކަންތަ ްއެހެންގޮތަކަށް ްދާކަމުގަިއްތަފާތު ްމިކަން ްެވގެންދާގޮތް.ްމިހެން ްއތައް

ްބޭނުންވަނީް ްރައްޔިުތން ްއެބައޮތޭ، ްތާއީދު ްރައްޔިތުންގެ ްދެން  1490ވަނީނަމަ

ްއޮްތކަމަކަްށް ްމާނަެއއް ްދެއްކުުމގެ ްމިގޮތަށް ްިމވާހަކަތަްއ ްެއގޮތޭ. މިގޮތޭ،

ްފައިޞަްލް ްމެންަބރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްޏ.އަތޮޅުެގ ްނުފެނޭ. އަޅުަގނަޑކަށް

ްނުގެނެސްްނަސީމްވެ ްއިޞްލާުޙ ްާޤނޫނުއަސާސީއަށް ްވިދާުޅވި ސް

ްއެބަހުއްޓޭ.ް ްކަންތައްތަެކއްެވސް ްކިތަންމެ ްކުެރވޭެނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްކަންކުރަމުްން ްމިާރއްޖޭގަިއ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންތޯ  1495އެހެންނަމަވެސް،

ްހިންގުމުެގް ްވެރިކަްނ ްނުގެނެސް ްއިޞްލާޙު ްޤާނޫނުއަސާީސއަށް މިދިޔައީ.

ްއވެސް،ްެއކުރަންުކރާގޮތްވެސްްާރއްޖޭގެްއެންމެހާްކަންތައްތަކަްށްވަށްޓަފާޅިއެް

ްެއް ްއޮތޭ. ްގެެނެވން ްިއޞްލާޙުތަކެްއ ްގިނަގުނަ ްއިޞްލާޙުަތކެއް، ބޮޑެތި

ްމިދަނީ.ް ްކުަރމުން ްމިވީހިސާބަށްވެސް ްނޫން ްގެނެްސގެނެއް އިޞްލާޙުތައް
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ްކުރެވޭީނ،ް ްމިކަންތަެަެައްތައް ްނިމިގެންނޭ ްއިޞްލާޙުކޮްށ  1500ޤާނޫނުއަސާސީ

ރައްޔިތުންްއެދަޅަްދަްއކަިއގެްންއަޅުަގނޑުމެންްކުރިއަށްްމިަދނީ.ްދެން،ްމިް

ްފައިދާހުރިް ްަރއްޔިތުންަނށް ްހެޔޮ ްރަނގަޅު ްއަދިވެްސ ނިންމުމަށްފަހުވެސް،

ްވެގެންދާނެގޮްތް ްނިންމާލުމުން ްކަން ްދެން ްނުގެނެސް ްބަދަލުތަކެއް ލާބަހުރި

ްިވސްނަވާލަ ްހަމަ ްިތޔަެަބޭފުޅުން ްހީވަނީ ްއވަްންއަޅުަގނޑަްށ

ނޑަށްްހަަމް ނެޑްއވެސްްނޭދެންްއަދިްައޅުގަ  1505ޖެހިވަޑަިއގަންނަވާނެހެން.ްއަުޅގަ

ްމެންބަރުންނެއްެވްސް ްއެހެން ްޢިއްޒަތްތެެެރި ްމިތިއްބެވި ްމިތާ ޔަޤީން،

ްޞުލްޙަވެެެިރަކމާއި،ްޞުލްޙަް ްއޮތް ްނުގަންނަވާނެ،ްިމޤައުމުގެ އެދިަވޑަެއއް

ް ްއަޅުަގނޑުމެން ްގެއްިލގެންދާަކށް. ްހަމަނުޖެހުމެއްގެްމަސަލަސްކަން ބޮޑު

ްނޫން.ް ްޭބނުމެއް ނޑުމެންނެއް ްއަުޅގަ ްތިބޭކަށެއް ްާތއަބަދު ތެރޭގައި

ްތާއީދުކޮށްގެްން ްބަަޔކަށް ްއަނެއް ްެއއްބަަޔކު  1510ޞުލްޙަވެރިކަމާެއކު

ްފައިދާހުރިް ްރަްއޔިތުންނަށް ްއެއްކޮްށގެން ްޚިޔާލުަތްއ ވާހަކަދަްއކަިއގެން،

ްހިނގާތަން ްކަންަތްއތައް ްރާއްޭޖގެ ްއަޅުަގނޑުމެްންްގޮތެްއގަިއ ދެކެން

ްބާބެްއް ްއިްނތިޤާލީ ްދެކޭގޮުތަގއި ްއަޅުަގނުޑ ްއެހެންކަމުން، ބޭނުންވަނީ.

ްއިންތިޚާބްތަްއް ްމިނިވަންގޮެތްއގައި ްލިެޔިވގެްނދާއިރު ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްއިލެކްޝަންްސް ްއެގޮތުން، ްހަމަޖައްސަންޖެހޭ.  1515ކުރިއަށްދާނެގޮެތއް

ްސިސްޓަމެއް ްޕާޓީ ްމަލްިޓ ްއެއީ އަޅުަގނޑުމެްންްކޮމިޝަނަކީ

ތަޢާރަފްކުރާކަމުގަިއވަނީނަމ،ްމިހާރުވެސްްއަދިްއެތައްްޕާޓީަތކެއްްާރއްޖޭަގިއް

ްގާއިމްކުެރޭވް ްލިބިގެން ްރުހުން ްޕާޓީތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީވެފަިއވާއިުރ،ްސިާޔސީ

ްޅ.އަތޮޅުެގް ްހަމައެހެންމެ، ްވާންޖެހޭ. ްކޮމިޝަނަަކށް އިލެކްޝަންސް

ްމު ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްފަދައިން،ްޢިއްޒަތްތެރި ްވިދާޅުވި ްޞާލިޙް  1520ޙަންމަދު

ްހަމައެކަނިް ްައދި ްއޮންނައިރު، ްގަދަވެފައި ްއިންތިހާއަްށ ްބާރު އެްގޒެކެިޓވް

ްމިނިވަންކޮށްލިއަަކްސް ްކޮމިޝަން ްއިެލކްޝަންސް އަޅުަގނޑުމެން

ްރައްޔިތުންނަްށް ްއޮމާންކަމާއެކު ްމިިނވަންަކމާއެކު، އިލެކްޝަންތައް

ނޑުމެންްދާދިްފަހުން.....ްްޤަބޫލުކުރެވޭގޮަތކަށްްކުިރއަކަށް ްނުދާނެ.ްއަޅުގަ

ް1525 

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
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ް

ްއާދެ،ްޝުކުިރއްޔާ.ްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް
ްއަސްލަމްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1530 

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްތެރި ްުޝކުރިއްާޔ ްބަޙުސްަގިއްއާދެ، ްމި ްމިހާހިސާބުން މެންބަރު.

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްހުރިާހ ްއެދިަވޑަިއގެންނެވި ްދަްއކަވަން ވާހަކަފުޅު

ްރައްޔިތުންެގް ްމި ްއެހެންވީމާ، ްނިމުނީ. ްއަރުވާ ްފުރުޞަތު މެންބަރުންނަށް

މެންބަރަުކ24ްްވަނަްމާއްދާގެްދަށުންްޢިއްޒަތްތެރ14ްްިޚާއްޞަްމަޖިލީހުގެް

ް ްމި ްމައްސަލައަީކްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްބަހުސްކުރެވުުނ ްމި  1535މައްސަަލެައިަގއި،

ވަނަްާމއްދާގެްދަށުްނ24ްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްފާހަގަކުރެްއވިްގޮުތަގއިް

ްއަދިް ްގުުޅންހުރި ްމަސައްކަާތއި ްއިޞްލާުޙުކރުމުގެ ޤާނޫނުއަސާސީ

ްފާހަގަކުރަްއވާފަ ްސިފަިއަގއި ްއެނިގފައިވުމާެއކީަގއިްއަސާސީކަެމއްގެ ްިއވާކަން

ްގަ ްމި ްބުާނގޮތުނ24ްްްާވއިދުގެ ް)ރ(ްގައި ްއަދި ް)ނ(ްަގއި ްާމްއދާގެ ވަނަ

ްއަދިް ްޖެހޭތީ ްފޮނުވާލަން ްމައްސަަލެއއް ްބާވަތުގެ ްމި  1540ޑްރާފްޓިންގްކޮމިޓީއަށް

ތަފާތުްމައްސަލަތައްްހުށަހަޅުްއވާްމިްިއޞްލާޙުތައްްހުށަހެޅުްއވީްހަމައެަކިން

ްމުޙަންް ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްއަނިލްއާިއްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަދު

ްޢަބްދު ްމިކޮޅަށްްهللا ްިލުޔން ްފޮނުއްވާަފއިވާ ްއެދެބޭުފޅުން ޢަލީ.

ްފޮނުާވް ްކޮމިީޓއަށް ްޑްރާފްޓިްނގ ްމައްސަލަ ްމި ލިބިފައިވާތީާއއެީކަގއި

ްއައިްސް ްމަޖިލީހަށް ްމި ްނިންމުމަށްފަހުގައި ްކޮމިޓީން  1545ޑްރާފްޓިންގ

ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްފޮނުވި ްމެންބަރުންނަށް ންނަށްްޢިއްޒަތްތެރި

އިޞްލާޙަށްްހުށަހެޅުމަށްްފުރުޞަތުްދެވިްހަެަމަޖެހިގެންދާްއުސޫލެއްގެމަތީްން

ްނިންމާލަން،ް ްމިަކން ނަޑއަޅާ ްކަ ްއެގޮތަށް ްނިންމާ، ްނިންމުމަށް މިކަން

ްއާދެ،ް ްދަންނަވާލަން. ްނިމުނީކަމަށް ްމިކަންތައް ްބަހުސް، ްމި މިހިސާބުން

 1550ްޢަދްނާންްޙަލީމް.ްްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްގއ.ގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ނުޑ24ްްޝުކުރިއްާޔ ްއަުޅގަ ްދަުށން ްމާއްާދގެ ްވަނަ
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ްައސާީސްްޢަދްނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމައްސަލަެައިގެ ްމިބަހުސްކުރި ނޑުެމން ްއަުޅގަ  1555ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި

ް ްފާސްުކރައްވަންޖެހޭނެ.ްއުސޫލުތަާކއި ްޖުމްލަގޮތެްއަގއި ްސިަފތައް ައސާސީ

ްއަނިލްް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާގެ އެހެންނަމަވެސް،

ްާފސްކުރަްއވާކަްށް ްމަރުޙަލާަގއި ްމި ްތަފްސީީލްލިޔުމެއް އެހުށަހެޅުއްިވްކަހަލަ

ްއެފާސް ްމައްޗަްށ، ްއުސޫލުތަުކގެ ްައސާސީ ްނުގަންަނވާނެ. ކުރެޭވްޖެހިވަޑައި

ްޑްރާފްޓްތަްއް ްމީގެކުރިްނެވސް ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްިޓންގ ްަމއްޗަށް  1560ލިޔުމެއްގެ

ްނޫން.ް ްިދޔައީީކ ްނިމިގެން ްބަހުސްކުރެވި ްހަމަ ްމިހެން ްހުރީ. ހައްދަވާފައި

ްމިފަދަް ްޤަބޫލުކުރެޭވޮގތުގައި ނޑަށް ްއަޅުގަ ްމަރުޙަލާގަިއ ްމި އެހެންވީމާ،

ްމިވެނި ްބާބުގަިއ ްމި ްއޮންނަންޖެހޭނެކަމާ ްކަންތައްތަެކްއްްބާބެއް ިމވެނި

ްއެީއް ްނިމޭނެ. ްއެކަްނ ްފާސްކުރެއްވީމާ ްއެވަުރން ހިމެނެންޖެހޭނެކަމަށް،

 1565ްމީގެކުރިންްކަންތައްްކުރަްއވަުމންްގެންދަވާފަިއވާގޮަތކީ.ްް

ް

ް

ްނިޒާމާބެހޭްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޙްމަދު ްއަނީސާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްެތރި ްމ.އަތޮުޅގެ އާދެ،

ްނުކުތާއެއް.ް

ް1570 

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ނޑުެވސްްފާހަގަކޮްށލަންްބޭނުންީވްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަީނސާް ްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަުޅގަ

ްއެވިދާުޅިވްްއަްޙމަދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްޙަލީމް ްޢަދްނާން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްގއ.ގެ  1575ދެންމެެެއަކު

ނަޑއަ ްކަ ްގޮތްތަކެއް ްމަޖިލީހުން ްމި ޅާފަިއްޑްރާފްޓިްނގްކޮމިީޓއަށްްފަދައިން

ް ްގަވާއިުދގެ ްހުށަހަޅަންޖެހޭނީ. ްދިރާސާކޮށ26ްްްމައްސަލަ ްމާއްދާަގިއ ވަނަ

ްފާޅުކުރާް ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުަގއި ްއެބައޮވޭ ްދައުުރެގ ްކޮމިޓީގެ ޑްރާފްޓްކުރާ

ްމަޖިލީހުެގް ްއުސޫލުތަާކއި ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްބިނާކޮށް ްމަްއޗަށް ޚިޔާލުތަކުގެ

ްދިރާސާކޮށްްްނިންމުންތަކާއި ްދިރާސާކޮށްކަން ްކަންކަން ްއެެހނިހެން  1580ކަމާގުޅޭ

ްއެކުަލވާލަންވާނީ.ްއެހެްނީވމާ،ްއަޅުަގނުޑް ްމާއްދާތައް ްކޮމިޓީން ޑްރާފްޓްކުރާ
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ްއަީލަގިއް ްޚިޔާުލތަކުގެ ްޚިޔާލުކުރެވުނު ްމި ްމަޖިލީހުން ްމި ދެކޭގޮުތގައި

ްގޮތްތަެކއްްނިންމާފައިްޑްރާފްޓިންގްކޮމިޓީއަށްްފޮނުްއވޭނީ.ް
ް

ް1585 

ްޢަލީްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްރ.އަތޮޅުގެ ްނުކުތާއެްއ ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،

ްވަޙީދު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1590 

ްގޮތުްންްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްާތީއދެއްގެ ްކުރާ ްކޮންމެހެން ްރަީއސަށް ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއަޅުަގނޑުމެްންދަްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްމަޖިލީހުގައި،ްމިފަހަރު ްމި ްނޫން. ްދެންނެވުމެއް ންނަވާލާ

ްކިތަންމެް ނަޑނާޅާ ްކަ ްުއސޫލުތަކެއް ްއަސާސީ ްބަހުސްކޮށް ްމަޖިލީހުގައި މި

ްއެްއޗެއްސަްށް ްއެ ްއައިސް ްއެނބުރި ްޮކމިޓީން ްޑްރާފްޓްކުރާ ްފޮނުވާ ބާބެއް

ްބޭ ްހުރިާހ ްތާރީޚަށްޓަަކއި، ްނިމިަފއި. ްއަހާފަިއވަނީ  1595ފުޅުންނަށްްވޯޓަށް

ްމަޢުލޫމާތަށްޓަކައިްދަންނަވާލީ.ްޝުކުރިއްާޔ.ް
ް

ް

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްެތރި ްމ.އަތޮޅުގެ ްދަންނަވާލާނަން. ނޑު ްއަުޅގަ އާދެ،

ްއެހެންނަމަވެސް،ް ްނޫން. ްނެތެކޭ ްެއވިާދޅުިވގޮތަށް ްނުކުތާ  1600އެފާހަގަކުެރއްވި

ް ްގަާވއިދުަގއި، ްމި ްމާއްދ24ްްާހަމަ ްފާސްކޮްށްވަނަ ްމަޖިލީހުން ްމި ގަިއ

ްނެތް.ް ްަބޔާްނވެގެން ްލިޔެ ނަޑއެޅި ްކަ ްއަހަންޖެހޭނެކަމަކަށް ވޯޓަކަށް

ް ްުކރަންވީގޮްތވެްސ2ްްހަމައެހެންމެ، ްމިކަންތައް ްގައި ް)ށ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްއެންެމް ްމިބޭނުންވަނީ، ްދަންނަވާލަން ްދެން، ްއެަބޮއވޭ. ނަޑއަޅާފައި ކަ

ްޤާ ްމިކަންކުރުމަށްޓަކައި ްމިގެނެޭވްރަނގަޅަށް  1605ނޫނުއަސާީސއަްށ

ްފާޅުކުެރއްިވްޚިޔާލުފުޅުަތްއް ްމެންބަރުން ްޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި އިޞްލާޙުތަކަށް

ްމުޙަންމަދުް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ހަމައެކަނި

ްަޢބްދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްޅ.އަޮތޅުެގ ްއަިދ ްއަނިލްއާިއ ޢަީލްهللا

ްހުށަހެޅުްއވުން ްލިޔެފައިވުާމއެުކްހުށަހެޅުއްވި ްސިަފއިަގއި ްކަރުދާހުގެ ތަެކއް
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 1610ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްފާހަގަކުރައްވާފަިއވަނީްަވރަށްްމުހިންމުްްއެހެންވެސް

ްނުކުތާަތކަކަށްް ް ޕޮއިންޓްތަކަކަްށވެފައި ްމިދެންނެވިގޮތަށް 24ްވާތީއާެއީކގައި

ްޑްރާފްެްޓިންގ ްފޮނުވާ ްކޮމިޓީއަށް ްޑްާރފްޓިންގ ްދަށުން ްމާއްދާގެ ްވަނަ

ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްތިަޔ ްމައްޗަށް ްޑްރާފްްޓގެ އެކުަލވާލަްއވާ

ްހަމަޖެހޭ،ް ްލިބި ްފުރުޞަތު ްހުށަހެޅުމުގެ ްއިޞްލާޙު ފޮނުވާ،

ްފުރުޞަުތް ްނުަވތަ ްުއސޫލު ްނިންމުމުގެ ްަކމެއް  1615ވިސްނާަވޑަިއގަންނަަވިއގެން

ްމެންބަރަކުް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްއެްއވެސް ްއެކަމާ އެރުވުނީމާ

ްނުކުރަން.ްއަިދްހަމައެހެންމެ،ްދެކޮޅުހައްދަވާ ްޤަބޫލެއް ްއަުޅަގނޑު ެނކަމަކަށް

ްބާބެްއް ްމިކަހަލަ ްެދއްެކވި ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރަކު ްޢިްއޒަތްތެރި އެްއވެސް

ްޤާނޫނުއަސާސީައްށް ްމިދެންނެވީ، ްނުޖެހޭކަމަކަށް. އޮންނަން

ްބާބެްއް ްއިންތިޤާލީ ްނުވަތަ ްބާބެއް  1620ޢަމަލުކުރަންޖެހޭގޮތުގެ

ށްްއެއްެވސްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަކުްފާހަގަކުރަްއވާަފިއްއޮންނަންނުޖެހޭކަމަކަ

ްއާދެ،ް ްދަންނަވަން. ްނިންމީކަމަށް ްމިގޮތަށް ްައޅުަގނޑު ނެތުމާއެކީަގއި

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްހއ.ގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމުޢިއްޒު.
ް

ް1625 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްގިްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްއޮންނާކަްށްވަރަށް ްސަރުކާެރއް ްއިންތިޤާލީ ްޚިޔާުލފުޅުގައި ްބޭފުޅުްނގެ ްނަ

ްބާބުްްވާހަކަެދއްެކވުން:ްއަްޙމަދުްމުިޢއްޒު ްޮކމިޓީން ްޑްރާފްޓްކުރާ ްދިރާސާކޮށް ްއެހެންވީމަ، ްނުޖެހޭ.

ްއެބަޖެހޭ.ްް ްއެނެގން ްއެބަ ްދާއިރާ ްމަސަްއކަުތގެ  1630އެކުަލވާލާއިުރގައި

ްޑްރާފްޓްކުރާ ްދިރާސާކޮށް ްބާބުްްއެހެންވީމަ، ްއިންތިޤާލީ ކޮމިޓީން

ްއޮންނަގޮތަށްޯތް ްސަރުކާރެްއވެސް ްއިންތިާޤލީ އެކުަލވާލާއިުރގައި

ްދިރާސާކޮްށްޑްރާފްޓްކުާރް ބަށްޓަންކުރަންވީ،ްެއއީްިވސްނަންޖެހޭކަމެއް.ްއެއީ

ްރަޢުޔުގަިއވެްސް ްއަމިއްލަ ްއެބޭފުޅުންގެ ްބޭފުޅުންނަކީ ްބަެއއް ކޮމިޓީގެ

ްތާީއދުކު ްސަރުކާރަކަށް ްއަޅުަގނޑުމެްންއިންތިޤާލީ ްމިހާރު ްބޭފުޅުން.  1635ރައްވާ

ދިރާސާކޮށްްޑްރާފްޓްކުރާްކޮމިޓީއަށްްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދުްބުނާގޮތުންްފަންނީް

ްޖެހުމަީކް ްކުަލވަރު ްއަމިއްަލ ްއެހެންވީމަ، ްނެތް. ްމާހިރެއްވެސް ލަފާދިނުމަށް
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ްދާންޖެހޭނީ.ް ްއެނިގގެްނ ްމިދާއިރާ ްއެހެންވީމާ، ްގާތްކަެމއް. ވަރަށް

ނުޑްފާހަގަކޮށްލަން.ްޝުކުރިްއޔާ.ްއެހެންވީމަ،ް ްެއވާހަކަްއަުޅގަ
ް1640 

ް

ްއިބްރާހީމްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންަބރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްނުކުާތއެްއ ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،

ްއިސްމާޢީލް.

ް

 1645ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްފާހަގަކޮށްަލންްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްނުކުތާއެއް ްދެ ްރައީްސ، ްއެބަޖެހޭ.ްޢިއްޒަތްތެރި

ްްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްގަވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްބަހުސަކީ ްމި ްމާއްދާެގ14ްްފުރަތަމަކަމަކީ، ވަނަ

ްބަ ްއެޖެެެންޑާކުރެެެވުނު ްމަޖިލީހަށް ްަގާވއިދުްހުެުދަށުން ްމަިޖލީހުގެ ެސއް.

ް ްބައިްނޑްަވނީ ްކޮމިީޓއަށް ްޑްރާފްޓްކުރާ ްދިރާސާކޮށް  1650ަވަނ24ްްބުނާގޮތުން

ްދަށު ްބަމާއްދާގެ ްގޮުތގަިއްުހެުންކުެރވޭ ްސިަފެއއްެގ ްއަސާސީ ސްތައް.

ހުށަހެޅިގެންްކުރެވޭްބަހުސްތަާކއިްފާސްކުރެވޭްފާސްކުރުންަތްއ.ްއެހެންވީމަ،ް

ްއެްއޗެްއް ްައްއސަވާ ްވޯޓަްށ ްިމމައްސަލަިއގަިއ ްމިދަންނަވަނީ އަޅުަގނުޑ

ްމިނުކުތާތައްް ްފަހުްނ ްވާހަކަެއއްނޫން. ްނުކުރެްއވުުމގެ ފާސްކުރެްއވުމާއި

ްދިސާރާކޮށްްނެ ްބޭނުން، ްދަންނަވަން ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު  1655ގޭނޭތީ

ްމިއަުދް ްުނކުރާނެ ްާލޒިމެއް ްަގވާއިދުން ްކޮމިީޓއަކަްށ ޑްރާފްޓްކުެުރާ

ްއޮންނާކަށެއް.ް ްއެްއގޮތަްށ ްސީދާ ްާފސްކުރުމަކާއި ްއެްއވެސް ފާސްނުކުރައްވާ

ްމަޖިލީހުެގް ްކޮމިޓީަގއިެވސް ްޑްރާފްޓްކުރާ ްދިރާސާޮކށް ްނުކުތާައކީ، ދެވަނަ

ްމެންބަރުން.ް ްމަޖިލީހުގެ ްހަމަ ްތިއްބަވަނީ ްކޮމިޓީއެްއަގއިެވސް އެހެން

ްމައްސަލަެއއްަގިއް ްކޮންމެ ްހުށަހެޅޭ ްމަޖިލީހަށް ްމެންބަރަކީ ްކޮންމެ  1660މަޖިލީހުގެ

ްިޚޔާލުފުޅުތަކަާކިއް ްއަމިއްލަފުޅު ްއެމެންބަރެއްގެ ްމައްސަަލއަާކގުޅޭ އެ

ްއެެހންނޫ ްމެންބަރެއް. ްގެންުގޅުއްވާ ނިއްޔަާކ،ްވިސްނުންފުޅުތަކެއް

ްމިއުޭޅް ްއެހެންވީމަ،ްދަންނަވަން ްނުތިބޭނެ. ނޑުމެންނެްއ ްއަޅުގަ މިމަޖިލީހަކު

ވާހަކަައކީ،ްދެންމެގަިއްހއ.ެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްެއވިދާޅުވިްވާހަަކއަްށް

ނޑަްށޖެހޭ.ްކޮމިޓީގަިއް ްއަުޅގަ ްދަންނަވަެަން ްއެްއެޗއް ްފަރާތުންވެސް  1665ކޮމިޓީގެ
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ްކޮިމެި ްއެއީ ްކޮންމެހެންްއިށީނދެވަަޑިއގަތީމާ ްއެތާނަގިއ ްމެންބަރުން. ޓީގެ

ނެޑްއް ްއަުޅގަ ްކުރާތީެއްއ ްކަންތައް ްއެާތކު ްަޖއްސާކަެށއް ްކުަލއެއް އަމިއްލަ

ްައޣްލަބިއްޔަތުންް ްކޮމިޓީގެ ްނުދެކެން.ްަމޝްވަރާކުެރިވގެން ހަމަގައިމުންވެސް

ްނުކުާތް ްމިދެ ްއެހެންވީމަ، ްހުށަހެޅޭނީ. ްމަޖިލީހަށް ްކަންތައްތައް ނިންމާ

ްޝުކުރިއްާޔްްމިހާރުވެސް ްބޭނުންވީ. ްރެކޯްޑކޮށްލަން ްކުިރއަށް ނޑު  1670އަުޅގަ

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.
ް

ް

ނޑުމެންްހަނދާންްއެބަހުރިްއަޅުަގނޑުމެންްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ވަނަްމާއްާދެގ24ްްއާދެ،ްއަުޅގަ

ްޑްރާފްިޓންގްކޮމިީޓއަްށް ްބަހުސްކުެރިވގެން ްބަހުސްތަުކަގއި ްކުރެވުނު  1675ދަށުން

ް ްގޮތްތަކެްއްފޮނުވާ ްބަހުސްކުރެިވެގން ްމި ްޑްރާފްޓިންގްކޮިމޓީން.ްއޭރު އަދި

ްފޮނުވީމާް ްޑްރާފްްޓުކރަން ްއޭގެަމއްޗަށް ްނިންމާފައި ފާސްކޮށްފައި

ްއެހުމުަގިއް ްވޯަޓށް ްއަިއސް ްމިކޮޅަށް ްދަތިކަން. ްދިމާިވ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްދިމާވި. ްއުނދަގޫތަެކއް ްވަރަށް ްކުރިމަތިލަިއގެން ްދަތިތަކާއި ދެން،ްްދިމާވި

ްއައީާމް ްއެފުރުޞަތުތައް ްމިދެންނެވިހެން ްނަމަވެްސ  1680ކޮންމެގޮތެްއގައި

ްބާއްވަްން ްމި ްތެރެއިްނ ްިއޞްލާޙުތަކުެގ ްފޮުންއވާ ްކޮމިޓީން ޑްރާފްޓިންގ

ްނުވަތަް ްކެންސަލްކޮްށލަން ްއިޞްލާޙުތަކަށް ބޭނުންފުޅުވެވަަޑއިނުގަންަނވާ

ްދެން ްއެބައޮތް. ްފުރުޞަތު ްހުށަހެޅުމުގެ ްއުނިކޮށްލަންވެސް ހަމަް،

ްާފސްކުރެްއވިޔަްސް ްމިއަދު ްފާސްކުރަްއވަިއގެން ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެހެންނަމަވެސް،ް ްނިމޭނީ. ްފާސްކުރަްއވަިއގެން ްފާސްކުރެއްވިޔަސް  1685މާދަމާ

އެންމެްރަނގަޅުްޑިމޮކްރެޓިކްްމަރުޙަލާއަކަށްްވެގެންދާނީްތިބޭފުޅުންނަށްވެްސް

ްލިޔެކިް ްމެންބަރުންނަށްވެސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއޭަގއިހުރިްއެ ްިލބި ޔުންތައް

ްއެހިގެްން ްޯވޓަށް ްެއގޮތުން ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާ ްރަނގަޅަށް އެްއޗެއް

ނޑަައާޅް ްކަ ްމިދެންނެވިގޮތަށް ްފެންނާތީ ްކުެރވުނީމާކަމަށް ކަންތައްތައް

ްމިއަދުގެ...ް ްޮއތީ ނޑު ްއަުޅގަ ްދެން، ްނިންމައިފިން.  1690އަޅުަގނޑު

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(.ް

ް
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ކޮމިޓީއިންްއަލުންްޓްްކުރާްދިރާސާކޮށްްޑްރާފްްް-3

ޑްރާފްޓްކުރައްވާްފޮނުއްވާފައިވާްބާބުތަކަށްްމެންބަރުންް

 1695ްފޮނުއްވާފައިވާްއިޞްލާހުތައްްހުށަހެޅުން.

ް

ވަނަްައއިޓަމަީކ3ްްއޮީތ،ްއެެޖންޑާަގއިްއޮތްްއައިޓަަމކީ،ްްއާދެ،ްދެންްމިއަދުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއަ ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓްކުާރ ްްޑރާފްޓްކުރައްވާަފިއްދިރާސާކޮށް ލުން

ްހުށަހެޅުން.ް ްއިޞްާލޙު ްފޮނުއްވާފައިވާ ްމެންބަރުން ްބާބުތަކަށް ފޮނުއްވާފަިއވާ

ްރައްޔިތުްނެގް ްމިގެންދަީނ ްއެގޮތަށް ްއަޅުަގނުޑމެން ްފުރަތަމަ  1700އެންމެ

މަޖިލިސް،ްމިބާބުގެ.ްމިްޑްރާފްޓް..ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(.ްއާދެ،ްޢިއްޒަތްތެރިް

ްހަނދުމަ ނުޑެގެވްސްމެންބަރުން ްއަޅުގަ ްފަދައިން، ްހުންނާނެ ފުޅު

ްއަމީންް ްޮގތުން ްއާކޮށްލުމުގެ ްއިތުރަށް ްގޮުތން، ްއާކޮށްލުމުގެ ހަނދާންތައް

ްއެކަމަށްޓަަކއި.ް ްމިނެގީެީ ްަވގުތުޮކޅެއް ްދަންނަވާލީ. ްއަރިހުންވެސް ޢާންމު

ނޑުމެންްމިގެންދަންްމިޖެހެނީްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންް  1705ދެން،ްމިހާރުްއަުޅގަ

ްފާސްނުކޮށްްހަނދުމަ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްކުރީފަހަރު ްފަދައިން، ްހުންނާނެ ފުޅު

ްމިް ްމިހާރު ްބައިަތްއ ްދިޔަ ްފާްސނުކުރެިވގެން ްނުވަތަ ފެއިލްވެފަިއވާ

ްއަމީންް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްއެެހންވީމަ،ްައޅުަގނޑު ްމިވަނީ.ްދެން އައިސްަފއި

ްޑްރާފްޓްކުރަްއވާފަިއް ްއަލަށް ްމިހާރު ްދަންނަވާލާނީ ްއަރިހުން ޢާންމު

ްޑްރާފްޓްކުރެިވގެންް ްމި ްއަލުން ްމިދެންނެވީ، ްއަލަށޭ  1710ފޮނުއްވާފަިއާވގޮތް.

ްމިއަިއގޮތްްދަންނަވާލަދެްއވުމަށް.ް

ް

ް

ްފާސްނުވިްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޑްރާފްޓްގަިއ ްފުރަތަމަ ްމިބާބުގެ ްމަޖިލިސް، )ރައްޔިތުްނގެ

ްފަހަރަށްް ްދެވަނަ ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓްކުރާ ްދިރާސާކޮށް  1715މާއްދާތައް

ް(ް.ފްޓްކުރަްއވާފަިއާވގޮތްްމަޖިލީހަށްްއިއްެވވުންޑްރާ
ް

ް
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ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފަހުންްއާދެ، ްމިބާބުގެ ްމަޖިލިސް، ްރައްޔިތުން ްމިހާރު ްދަންނަވާލެވުނީ އެ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްދެން، ްގޮތް. ްހިނގާދިޔަ ްކަން ްގޮާތިއ ްކުރެިވގެންައއި  1720ޑްރާފްޓް

ްކޮމި ްޑްރާފްޓްކުރާ ްދިރާސާކޮށް ްއަރިހުން،ްދަންނަވާލާނީ ްމުޤައްިރރު ޓީގެ

ްމިޑްރާފްޓްް ްއިސްމާޢީލް ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި މާލޭގެ

ް ްމި ްއުނިކުެރއްިވގޮތާިއ ްބައިތައް ްއުނިކުރެްއިވ ްމި ވަނ4ްްަކުރެްއވުމުަގއި

ް ްާއއި ް)ބ( 24ްްމާއްދާގެ ްއަދި ްމާއްދާ ް)ށ(26ްްަވނަ ްމާއްދާގެ ވަަނ

ްއަ ްބެހޭޮގތުންނާއި ްގޮތަާކއި ްޑްރާފްްޓްއުނިކުރެްއވި ްފަހުން ްއިތުރަށް  1725ދި

ްމާލޭގެް ްދަންނަވާލަދެްއުވމަށް. ްޚިޔާލުފުޅުތައް ްގެންގުުޅްއވި ކުރެްއވިއިރު

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހިމްްއިސްމާޢީލް.

ް

ްހަނދުމަފުޅުްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްފުރަތަމަްްެކވުން:އިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއް ްެއންމެ ްބާބު ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ް ްފަދައިން،  1730ހުންނާނެ

ްވަކިގޮަތކަްށް ްމާއްދާތަކެްއ ްގިނަ ްދިޔައިރު ްއެހިގެްނ ްވޯޓަށް މަޖިލީހުގައި

ްބޮޑުް ްއެންމެ ްއޭގަިއ ްހުރި. ްސަބަބަތަކެއް ްތަފާތު ްދާންޖެހުނު ފާސްނުވެގެން

ްޑްރާ ްބާބު ްއޭރު ްފާހަގަކުެރވުނީ ެަކަށް ްސަބަބަ ްއޮތްއިުރްއެއް ފްްޓކުެރވިފައި

ްބައެްއް ްދިުޔމާއެކު ްގިނަެވގެން ްކުރިއަްށވުރެ ްބާރުތަކެއް ްލިބިދޭ މަޖިލީހަށް

ްސުވާުލް ްނުވަތަ ްއުފައްަދވާ ްސުވާލު ްއެަކމާއިމެދު ްމެންބަރުން  1735ޢިއްޒަތްތެރި

ްދިޔައީ.ް ްފެއިްލެވގެން ްމާއްދާތަކެއް ްގޮތުން ްނަތީޖާއެްއގެ ްއޭގެ އުފެދި

ްޭއގެފަހުން ްޢިއްޒަތްތެރިްްއެހެންނަމަވެސް، ްިގނަ ްބަހުސްގައި ކުރެވުނު

ްގޮތުަގއި،ް ްިޚޔާލުފާޅުކުެރއްވި ްމަޝްވަރާކުަރއްވާ ްއެކަމާމެދު މެންބަރުން

އެބާރުތަކަކީްހަމަްމަޖިލީހުގައިްހުންނަންޖެހޭނެްބާރުތަކެއްކަމަށްްޢިއްޒަތްތެިރް

ްމަރުޙަލާގަިއް ްބަހުސްެގ ްއެގޮތަށް ްޤަބޫލުފުޅުކުރަްއވާ ްމެންބަރުން  1740ގިނަ

ްއަލުންްވާހަކަ ްއެހެންކަމާިއއެުކ، ްަދއްަކވާފައިުހރީ. ފުޅު

ްޙަޤީޤަތުގަިއް ްބަދަލުތަކެއް ްމާބޮޑެތި ްމާއްާދތަކަށް ޑްރާފްޓްކުރުމުަގއިވެސް

ްެއް ްގެންނަކަމުަގއިވަންޏާ ްބަދަލެއް ްސަބަަބކީ، ްނެތް. ގެނެވިަފއެއް

ްޤާނޫނުއަސާސީެގް ްސަބަބުން ްއޭގެ ްބަދަލުވެެގންދާނެތީ. ްމުޅިން މަފްޙޫމްތައް

ްއަސަރުކޮްށްްއެހެން ްޭއގެ ްކަންަތއްތަކަްށވެސް ްއެކިއެކި ްހުރި  1745ދިމާތަކުގައި



 65 

އެހެންްބާބުތަކަށްވެސްްބަދަލުަތކެއްްގެންނަންޖެހުންްވަރަށްްާގތްކަމަކަށްވާތީ.ް

ްެދއްެކިވް ްމަރުޙަލާގައި ްބަހުސްގެ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ޖުމްލަކޮށް

ްކޮމި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްރިޢާޔަތްކުރުުމން ޓީއަށްްވާހަކަފުޅަށް

ްިެ ްއެހެރި ްއެކުަލވާލެވިަފއި ްބާބުގައި ްކުީރގަިއެވސް ވިސްނިަވޑަިއގަތީ

ްމަފްޫޙމުތަކެއްކަން.ް ްޤަބޫުލކުރަްއވާ ްޙަޤީޤަތުގައި ްމަޖިލީހުން  1750މަފްޙޫމުތަކަކީ

އެހެންވީމާ،ްެއއަކަށްްމާބޮޑުްަބދަލެއްްގެނެވިަފއެއްްނެތް.ްއުިނކުރަންްމިހިރަް

ް ްމާއްދާަތއް، ް)ބ4ްބައެއް ްމާއްދާގެ ްވަނަ ،)24ްް ްއަދި ްާމއްދާ 26ްވަނަ

ްބަލާއިރުް ްކަންކަެަމަށް ްހުރި ްއޭަގއި ް)ށ(. ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްހަމަް ްބާބުތަކުންވެސް ްއެހެން ްޤާނޫނުައސާސީގެ ނޑުގޮެތްއގައި މައިގަ

ްފެނިވަޑަިއގެން.ް ްކޮމިޓީއަށް ްހުރިކަމަށް ްގޮތަށް ްޙާސިލުކުެރވޭ  1755އެކަންތައްަތއް

ންތައްްތަކުރާުރކުރުމުގެްމާބޮުޑްއެހެންވީމާ،ްކޮންމެހެންްމިބާބުގައިްދެންްެއކަ

ްއަދިް ްއެާމއްދާތައް ްފެނިވަޑައިުނގެންނެވީމާ ްކޮމިީޓއަްށ ްއޮތްކަމަށް ބޭނުމެއް

ްއެންެމް ްއެއީ ްއުނިކުރެްއވުްނ ްޑްރާފްޓުން ްބައިތައް ްހިމެނޭ އެައކުރުތަުކގައި

ްމިގެނެވުުން ްއަުލން ްދެން، ްނިންމެވީ. ްކޮމިޓީްނ ރަނގަޅުގޮްތކަމަށް

ްމެންބަރުންެގްްމާއްދާތަކުެގްތެރޭަގއި ްައޅުަގނުޑްމަޖިލީހުގެ  1760އެްއްމާއްދާެއއް

ްވަރަށްެްް ްކޮމިޓީަގިއވެސް ްއެބައޮތް. ްބޭނުން، ްދަންނަވާލަން ސަމާލުކަމަށް

ދިގުކޮށްްމިމައްސަލަާއއިމެދުްމަޝްވަރާކުެރވިްމިހާރުްލިޔެވިފައިްމިއޮތްގޮތަްށް

މާއްދާ.ްވަނަްމާއްދާ.ްމަޖިލީހުގައިްވޯޓުްދިނުާމއިބެހ17ްްޭމިގެނެވެނީ.ްެއއީް

ްދިްން ްވޯޓު ްޚާޒިރުެވ ްއެޖަލްސާައކަށް ްމަފްޙޫމަކީ ްމިއޮތް މިމާއްދާގައި

ްެއވޯުޓް ްާމނައަކީ، ްފާްސކުރާނީ. ްކަމެއް ްއަޣްލަބިްއޔަތުންނޭ  1765މެންބަރުންގެ

ްއެހުށަހެޭޅް ްތެރެިއން ްމެންބަރުންގެ ްތިއްބެވި ްޖަލްސާަގއި ްަވގުތު ނެގޭ

ްވޯ ްނުފެންނަކަމަށް ްނުވަތަ ްފެންނަކަމަށް ްމެންބަރުންްމައްސަލައަށް ޓުދެއްވި

ްއަޣްލަބިއްޔަުތް ްގުނައިގެންނޭ ްނުހިމަނާ ްމެންަބރަކު ްވޯޓުދެްއވާ ވަކިޮކޅަކަށް

ްއެބަހުރި.ް ްސަބަބުަތކެއް ްގިނަ ްވަރަށް ްނިންމުމުގައި ްމިހެން ނަޑއަޅާނީ. ކަ

ްޭއެގް ްމިާހރުވެސް ްދަންނަވާލެވުނު. ްހުށަހެޅުނުއިރުަގއި ްބާބު  1770ކުރީަގއިވެސް

ްދަންނަވާލައްވެް ްއެކަަމްށްތަފްޞީލުތައް ްަވގުތު ްގިނަ ްވަރަށް އްޖެއްޔާ

ްއަނގަބަހުންް ްހަމަ ްހިތަށްއަރާ ްހަމަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަދި ހޭދަވެގެންދާނެ.
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މިހެންްދަންނަވާލީމާްއެްއޗެްއ،ްލިޔުމެއްްއެްއެޗއްްކުރިމަީތަގއިްޢިްއޒަތްތެރިް

ްފަޙުމްކުރެްއވުމުަގިއް ްނެތިއްޔާެވސް ްފެނިވަޑައިެގން މެންބަރުންނަށް

ްހަ ްމިީއ.ްދަތިތަކެއް ްމައްސަލައެއް ްޓެކްނިކަލް ްހަމަ ްކުރިމަތިވެދާނެ.  1775މަ

ްމިކަްން ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހެން ްދެންނެވޭނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ކުރުކޮށް

ްފަރާތުންް ްކޮިމޓީގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމަނިުކފާނަށް ްއޮތުމާއެކީަގއި މިހެން

ްމީގެް ްޮއންނާނެ ްއަރިްސކޮށްފަިއވެސް ްއަުޅަގނޑު މަޝްވަރާދެްއވުމާއިެއކު

ްހަމައަށްްތަ ްމެންބަރުންނާއި ްޢިއްޒަތްތެރި ްލިުޔމެއް ްބަޔާންކުރާ ފްޞީލުތައް

ްދަންނަވަންް ްނުކުތާއަަކށް ްފުރަތަމަ ްޖުމްލަގޮތެެެއްަގއި  1780ފޮނުއްވާލެްއވުމަށް.

ްާޕލިމެންޓެއްަގިއް ްއެްއވެސް ްހަމަ ްދުނިޔޭގަިއ ްރައީްސ، ްޢިްއޒަތްތެރި އޮތީ

ްނޯ ްމިނޫންގޮތެއް ްފާސްކުރުމަެަކަށް ްކަމެއް ްއަނެއްާކވެްސްޢާންމުކޮށް ެވއޭ.

ްނޯވޭ.ް ްމިނޫންޮގތަކަށް ްބެލިއިރުެވސް ްތަކުރާރުކޮށް ްހަމަ އަޅުަގނޑުމެން

ްއޮންނަނީ.ްބަެއްއް ްިލޔެފައި ްތަނެއްެގްޤާނޫނުއަާސސީއެްއަގއެއްްނޫން ކޮންމެ

ްމިހެންް ްިލޔެފަިއހުރޭ. ްަގވާއިުދަގއިވެސް ްހިންގާ ްމަޖިލީހުގެ  1785ތަންތަނުގައި

ްނުކުތާއެއް ްދެ ްމުހިންމު ްފާހަގަކޮށްލާފައި.ްްހަދަންޖެހޭ ނޑު ްއަުޅގަ މިހާރު

ްފާސްކުރާގޮތަްށް ްކަމެއް ްއަޣްލަބިއްޔަތުން ްމަޖިލީހުގެ ްމުޅި އެްއކަމަކީ

ްހެދިް ްަސބަބަކާއި ްއެްއވެސް ްެއޖަލްސާއަކަށް ްެއވާގޮަތކީ އޮެވއްޖެްއޔާ،

ްމަޖިލީހުގެް ްހުންނެިވޔަްސ، ްޗުއްީޓެއއްަގއި ްވިޔަްސ، އަވަްސކަންފުޅާެވގެން

ްމަސައްކަތެއްް ްެއވޯޓުނަާގްރަސްމީ ްހުންނެިވޔަްސ، ްބޭރުގައި ްަރށުން  1790ަގއި

ްމެންބަރަކީް ްކޮންެމ ްނެތް ްހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ްޖަލްާސއަށް ވަގުތު

ްެއގުނެނީ.ް ްކަުމަގއި ްމެންބަރެއް ްކޮންމެ ްޯވޓުދެއްވާ ްދެޮކޅަށް އެމައްސަަލއަކާ

ްއަޣްލަބިއްޔަުތް ްއެބޭނުންާވ ްއެއްކަލަ ްުނލިބޭނެ ްވޯޓު ްއެމެންބަރުގެ އެއީ

ްރައްޔިތުންެގްހަމަކުރުމަކަ ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ްމިސާލަކަށް، ްމިހާރު ށެއް.

ް ްކޮންމ26ްްެމަޖިލީހުގައި ްަވޑައިުނގަްނނަވާ ްފާސްވަނީ. ްަކމެއް  1795ވޯޓުން

ް ްއެ ްމެންބަރެއް.26ްްމެންބަރަކީ ްނުހުންނަވާނެ ްހަމަކުރުމަށް ްތެެރއަށް ގެ

ްއަނެްއް ްނުބެލޭ. ްއޮންަނވީގޮްތކަމަކަށް ްއަދި ްެއކަން ްއެީއ އެހެންވީމާ،

ްނަތީޖާއަށްްސަބަބަ ްވޯުޓެގ ްއެހެންނަމަވެސް، ްޚާޒިުރނުވެ ްޖަލްސާއަށް ކީ،

ްމެންބަރުންނަށްް ްވަަޑއިުނގަންނަވާ ްއޭރުން ްފުރުޞަުތ ްފޯރުވުމުގެ ނުފޫޒު



 67 

ްދެންް ްނުވޭ. ްއުސޫލަކަެށްއ ްޤަބޫލުކުރެވޭ ްުބއްދި ްއެީއކީވެސް  1800އެލިބެނީ.

ްއަޣްލަބިއް ްމަޖިލީހުގެ ްމުޅި ްމުހިންމުކަމެއް. ްމާ ްއަދި ޔަތުންްއަނެއްކަަމކީ،

ްނުދިނުމުގެް ްވޯޓު ްފަރާތަކަށް ްވަކި ްއޮްނނަންޏާ ްފާސްކުރާގޮތަށް ކަމެއް

ްފާސްކުރަްން ްެއއީ ްނޯންނާނެ. ްމަޖިލީހަކު ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްދެން މަފްޙޫމް

ްމިގުނެނީ.ް ްވޯަޓަކށް ްދެޮކޅަށްދޭ ްއެާއއި ްެއީއ ްވޯޓެްއކަމަށްވަންޏާ ނުދޭ

ްމެ ްވޯޓުދިްނ ްހާޒިުރވެ ްމައްސަލައަކީ، ްދިމާވާ  1805ންބަރުންގެްމިހެންވީމާ

ްއަމިއްަލް ްމިއޮންަނގޮތަކީ ްއޮތީމާ ްާފސްކުރުމަށް ްކަމެއް އަޣްލަބިއްޔަތުން

ްރައްޔިތުްނެގް ްމިހާރުވެްސ ްނުދޭން، ްވޯޓު ްއޮތްކަެމއްަގިއ މަޞްލަޙަތެއް

މަޖިލީހުގެްގަާވއިދުަގިއވެސްްޮއތީްއެހެން.ްޭއގެްބޭނުމަކީްޯވުޓގެްނަތީޖާއަްށް

ޔަްނުދިނުން.ްެއކަންތައްްމުޅިންްއެްމަޞްލަޙަތުްއޮތްްމީހާގެްނުފޫޒުްފޯރުވި

ްކަހަލަ،ް ްމިދެންނެވި ްއެހެްނވީމާ ްބާްއަވއިފީިވއްޔާ. ްއެގޮތަށް  1810ގެއްިލގެންދާނެ

ްއެލިޔުމުަގިއް ްއެބަހުރި. ްސަބަބުތަކެއް ްގިނަ ްހަމަ ްމީެގއިތުރުން އަދިވެސް

ނުޑް ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއެހެންވީމާ، ްއޮންނާނެ. ްބަޔާންކޮށްފަިއ އަޅުަގނޑުމެން

ްގޮތުްންއެހުރިހާްތަފްޞީލުތަކެއްްނުދެންނެވިޔަސް.ްވަގުތުްސަލާމަތްކު ރުމުގެ

ްނުފެނުނޭް ނޑުމެންނަަކށް ްއަުޅގަ ްޕާލިމަންޓަކުން ްެއްއވެސް ދުނިޔޭގެ

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްކަންތައްަތއް، ްމުހިންމު ްވަކި ްދެން ްޮއއްވާ.  1815މިނޫންގޮތަކަށް

ްމައްސަލަެއްއ،ް ްނެތްކަމުގެ ްއިތުބާރު ްވަޒީެރއްެގ އިޞްލާޙުކުރުން،

ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްތަސްދީޤުނު ްބިލެއް، ްއަންނަ ްއަނބުާރ ވެގެން

ްޚާއްަޞް ްކަންތައްތަކަށް ްމުހިންމު ްޚާއްޞަ ްވަިކ ްއެކަހަލަ އިތުބާރުނެތް،

ްޢާންމުް ްއެހެންނޫނިއްޔާ، ްއެހުންނަނީ. ްބަޔާންކުެރވިފައި އަޣްލަބިއްޔަތުތަެކއް

ްެދްއވިް ްވޯޓު ްވަަޑއިގެްނ ްކަްނކަމުަގއި ްހިނގާ ްމަޖިލީހުގަިއ  1820ްއުސޫލުން

ްމިއޮންނަނީ.ް ްފާސްާވގޮތަްށ ްކަމެއް ްއަޣްލަބިއްޔަުތން މެންބަރުންގެ

ްޑްރާފްޓްަގިއް ްމިހާރު ްދަންނަވާނީ ްއަުޅަގނޑު ްގޮތުން ނިންމާލުމުގެ

ްޭއެގް ްބަދަުލވެްއޖީވިއްާޔ ްއެހެންގޮތަކަށް ްމަެަްފޙޫމް ްމިއޮތް ބަޔާންކުރެވިަފއި

ްސްޕީޑްަގއި ްކުރަންވީ ްމަޖިލީހުން ްަރއްޔިތުްނގެ މަސަްއކަްތްްނަތީޖާއަކަށްވާނީ

ްނަތީޖާއަކަށްވާީން ްއޭގެ ްހުރަހަކަށޭ. ްބޮޑު ްވަރަްށ ްއެޅިގެންދާ  1825ކުރުމަށް

ްދިޔުން.ް ްހުރަސްއެޅިގެން ްފާސްކުރުމަށް ްކަންތައްތަްއ ޤާނޫނުތަކާއި
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ްބަދަލުތަކާއިް ްމިގެެނވުުނ ްާޤނޫނުއަސާސީއަށް ްމިހާރު ސަރުކާރަށްވެސް

ްނު ނަޑކަށް ްގާްތގަ ްއެްއވެސްކަެމއް ްނެތި ްޤާނޫނު ކުރެވޭނެކަހަަލްއެުކގައި

ްދިޔުުމެގް ްހުއްިޓގެން ްދަޢުލަތް ްޤައުމާިއ ްމުޅި ްއެހެންވީމާ، ްިމއޮތީ. ގޮތަކަށް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއެހެންވީމާ، ްހިނގައިދާނެ. ްެވގެްނ ްެއކަން  1830ސަބަބަކަށް

ްއުންމީދުކުރަމޭ.ް ނޑު ްއަުޅގަ ްވިސްނާނެކަމަށް ްމިކަންކަމާމެދު މެންބަރުން

ޢިްއޒަތްތެރިްަރއީްސ،ްައޅުަގނުޑްްހުށަހެޅިފައިހުރިްއިޞްލާޙުތަކަްށްބަލާއިރު

ްހުށަހެޅިް ްމަޖިީލހަށް ްކުރީަގއިވެސް ްބޭނުން، ްދަންނަވާލަން ޖުމްލަކޮށް

ްިމް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއަެނއްާކވެސް ްއިޞްލާުޙތަކެއް ފާސްނުވެފައިހުރި

ްއެންޓަޓެއިްން ްއެމަނިކުފާުނ ްއެއީ ްެއބަފެނޭ. ްތެރެއިން  1835އިޞްލާޙުތަުކގެ

ްތަކުރާ ްހަމަ ްއުސޫލެއްޯތއޭ ްފާސްނުވާްކުރަްއވާ ްއަނެއްާކވެްސ ރުކޮށް

ނޑަކަށްްހިެއއްނުވޭްއެއްަފހަރުްހުށަހެޅުނުް އެްއޗެއްސަށްްވޯޓުްއެހުން.ްައޅުގަ

ްިއޞްލާޙެއްގޮުތގަިއް ްެއއީ ްއަނެއްކާ ްފާސްނުވީާމ އިޞލާހެއް

ްދަންނަވާލީ.ް ްސަމާލުކަމަށް ްމަނިކުފާނު ްެއކަންެވސް ގެންނެވިދާނެކަމަކަށް.

 1840ްްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.

ް

ްތިފާހަގަކުރެްއިވްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފަހުން ްއެންމެ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި އާދެ،ްުޝކުރިއްާޔ

ްވަރަްށް ނޑު ްއަުޅގަ ްއޭެގކުރީަގއި ްއަދި ްނިންމާލަވަމުން، ވާހަކަފުޅު

ްކޮމިޓީެގް ްޑްރާފްޓިންގ ްމުޤައްރިރު، ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް

ް ްހައިސިްއޔަތުން ްއޮޅުންފިލުާވްމުޤައްރިރުގެ ްތިދެއްވި ްމެންބަރު  1845ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެންމެް ްދަންަނވާލާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްޝުކުުރްދަންނަވާަލމުން ދެއްވުމަށް

ްއެބަޖެޭހް ްއަދި ްައޅުަގނުޑ ްނުކުާތަގއި ްމިފާހަގަުކރެއްވި ްތިވިދާޅުވި، ފަހުން

ްކޮމިޓީްން ްޑްރާފްޓިންގ ްމިދަންނަވާލީ ްމިހެން ްެއއީ ްވިސްނާލަން. ކުޑަކޮށް

ްޑްރާފްޓާިއްފޮނުވާ ްެއއްެޗހި ްަބއެއް ްއެބަހުރި ްޑްރާފްްޓގަިއެވސް ފައިހުރި

 1850އެްއގޮތަށްްއަޅުަގނޑުމެންްވޯަޓށްްއަހަިއގެންްފާސްނުިވްބައިަބއިްހަމައެކަިން

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމިމައްސަަލއިަގިއ ްއެހެންވީމާ، ްކޮށްލެވިފައި. ްތަފާތު ނަންބަރު

ްއޮވެގެ ްިހތްޕުޅުހަމަނުޖެހުން ްފަހަރެއްގައި ްހިނގައިދާނެްމެންބަރުން ްނ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްވާޖިބަކަްށވާީނ ްއަޅުަގނުޑގެ ްދިމާވާތީ މައްސަލައަކަްށ
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ްހިތައިގެްން ްޙުރުމަތްތެރިޮކށް ްވީހާބޮޑަކަށް ްަހމަ ްޙައްޤުތަކަށް މެންބަރުންގެ

ްދެވިގެްން ްއެފުުރޞަތު ްރަނަގޅަށް ްމެންބަރުންނަށްވެސް ްޢިއްޒަތްތެރި  1855ހުރިހާ

ްަހމަޖެހިގެ ްއެކަން ްމިދަންނަވާލިހެންްގެންދެވޭެނގޮތަކަށް ްއެއީ ްދިޔުން. ން

ްޤައުމުެގް ްުމޅި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްހެދިގެންަދނީ ޤާނޫނުއަސާސީ

ނޑުމެްން ްއަޅުގަ ްމިދެންނެވިގޮތަށް މުސްތަޤްބަލަށްކަމަށްވާތީ

ްކުރުމުންް ްކަންަތްއތައް ްފުޅާދާއިރާއެްއގައި ްއެހާ ވިސްނާލަންޖެހޭނެކަމަށް،

ްނުފެންނާތީ ްއޮތްކަމަްށ ްގެއްލެމެއް ްއަޅުަގނުޑްްލިބިދާނެ ްދެން،  1860އެގޮތަށް.

ްއަިދް ްުނކުތާއަށް ްފާހަގަކުެރއްވި ްއެހެންނަމަވެސް،ްތި ްިވސްނާލާނަން އޭަގއި

ްދެންް ްއޮތީ ްދަންނަވާަލން ނޑު ްއަުޅގަ ްމިއާއިެއކީަގއި ްދެން ްއާދެ، އިތުރަށް.

ްމެންބަރުންް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއޮތީ ްއަަވސްެވގަްނނަން އަޅުަގނޑުމެން

ަކށްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފުެުރުޞަތުްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްއިޞްލާޙުތަ

ްއިޞްލާޙެްއް ްއެނގިަވޑަިއގަންނަާވނެ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެރި  1865އަރުވަން.

ް ްެއހެންނަމަވެސް،5ްްހުށަހެޅުމަށް ްއަރުވަނީ. ްައޅުަގނޑު ްވަުގތެއް މިނެޓުގެ

ނުޑގެްމައްސަލަެއްއް އަދިްެއއަށްވުރެްކުރުކޮށްްހުށަހެޅުއްިވްނަމަވެސްްއަުޅގަ

ްނުނެންގެވުމަްށްނެ ްވަގުތު ްގިނަ ްއެއަްށވުރެ ްއެހެންނަމަވެސް، ްދެން ތޭ.

ްމިގޮތުންް ްފުރަތަމަ ްއެހެންވީމާ،ްއެންމެ ްދެން ްދަންނަވާލަންޖެހޭ. އަޅުަގނޑު

ް ްނަންބަރު ްކަރުދާްސ ްނަންބަރު، ްިއޞްލާޙު ްހުށަހަޅުްއވާ  1ް1870މައްސަލަެއއް

ްމުޙަންމަ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހައްދުންމަތީގެ ްމިއޮތީ ްނަޢީމްްގައި ދު

ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްއިޞްލާޙު.ްހުށަހަޅުއްވާލަންްފުރުޞަތުްައރުވަން.

ް

ްބަހުސަކަށްފަހުްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްހޫނު ްދުވަހުގެ ްދެ ްއާދެ، ްއައްސަލާމުޢަލަިއކުމް.

ްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްހުށަހަޅަން ްއިޞްލާޙު ްއަޅުަގނޑަށް ްމަރުޙަލާއަެަށްފަހު  1875މިލިބުނުްއިންތިޤާލީ

ްމެންބަރުންނަށްް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްދަންނަވާލަންޖެހެނީ ފުރުޞަތުގައި

ނޑިަވޅެްއަގިއް ްދަ ްވަރުގަދަކުރަންޖެހިފަިއވާ ްމިހާރަށްވުރެ ްއިޚްތިޔާރު ލިބިދޭ

ްޝުކުރުް ްލިބުނީތީ ްފުރުޞަތު ްހުށަހަޅާލުމުގެ ްއިޞްލާޙެއް މިފަދަ

ްހުށަހަ ްއިޞްލާޙު ްފުރަތަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްދަންނަވަމުން ވަނ1ްްަޅާލާނަން.

ް ްގެ ް)ށ( ްއިޞްލާޙުކުުރންައންނަނިވ3ްިމާއްދާގެ  1880ވެރިކަްން؛ ގޮތަށް
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ްބަލަިއް ްހިނގާނުހިނާގްގޮތް ްކަންތައްތައް ްުކރާ ްފަރާތުން ްބާރުގެ ހިންގުމުގެ

ްއިޙުާމލުވެފަިއވާނަމަް ްކަމެއްގައި ްމަސްޫޢލުވާންޖެހޭ ްކުރުވައި ޖަވާބުދާރީ

ްފޮނުވަން ްޝަރީޢަތަށް ްބެލުމަށްފަހު، ްމަޖިލީހަށްްއެކަން ްޙާލަތެއްކަމަށް ޖެހޭ

ްފިޔަަވޅުތަްއް ްއެނޫންެވްސ ްއަޅަންޖެހޭ ްފޮނުވަިއ، ްޝަރީޢަތަށް ފެންނަނަމަ

ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއް ްމާއްދާއެއް ްމިކަހަލަ ްއެނިގވަަޑިއގަންނަވާެނ،  1885އެޅުން.

ްރަްއޔިތުންް ްމިޤައުުމގެ ްއަނިޔާތައް ްލިބޭ ްނެތީމާ ްލިޔެވިފައި މިހާތަނަށް

ހަކަްެދްދުވަސްްވަންދެކަްށްދައްކަމުްންމިގެންދިޔަީއ.ްތަޙައްމަލުކުރަމުންދާްވާ

ްރައީސްް ްޢިްއޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ކަްންކުރަްއވާފަިއާވްއާދެ،ްމި

މޫސާްމާފަތްކަލޭގެފާނުްވިދާޅުވަނީްއަހިފަތުްދިޔައަކީްވަރަްށްޝައިޚްްމަލިންް

ް ްޚަބަރަީކވެސް ްއެއްެޗކޭ. ްހިތި ްރައެއީ ްމިރާއްޭޖގެ ްއެްއޗެކޭ.  1890ްއޔިތުްންހިތި

ްވިދާުޅވިގޮތަްށް ްމާފަތްކަލޭގެފާނު ްމޫސާ ްމަލި ްދަންނަވާީނ ްއަޅުަގނޑު މިތިބީ

ނަޑްށް ްއަުޅގަ ްބޯންދީފަިއކަމަށޭ ްގިރާފައި ްޚަބަުރ ްދިޔަިއގައި އަހިފަތު

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްކަންަތއް ްމިވެރިކަމުގެ ްއެހާވެސް މިފެންނަނީ.

ްގ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާދިދެންމެއަކު ްމިދަނީ. ްމެންބަރުްހިތިވެގެންނޭ ދ.ގެ

ްކުރިއަަކްސް ްމަސަްއކަތް ްފޮރުވަން ްަކންކަން ްއަސްލެއްނެތް  1895ވިދާޅެްއގެ

ްމިއީް ްއާދެ، ްނުދުވާނެޭއ. ްވަހެއް ްަމެަލަކުން ްކަރުދާހުގެ ނުފޮރުވޭނެއޭ.

ްެއީއް ްކަންަތއްތަްއވެސް ްފާސްކޮށްފައިއޮތް ްމިމަޖިލީހުން މިޙަޤީޤަތަކީ.

ްމައްް ްޭއގެ ްވާަހަކދެއްކީމާ ްހަދަިއގެން ްކަހަލަްދޮގެއްކަމަށް ްެއއްވެސް ޗަކަށެއް

ްވަހެްއް ްޙަޤީޤަތުގައިވެސް ްހަމަ ްމަލަކުން ްކަރުާދސް ްނުދެއްކޭނެ. ޙުއްޖަތެއް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްދެން، ްސަކްތީ. ްއާނެހީ ްޚުޝްބޫ ްޕޫލޯންސޭ ްކާަގޒްކީ  1900ނުދުވާނެ.

ް ްމިއޮތީ، ްދަންނަވަން ްައޅުަގނޑު ްމިއޮތީ، އޮކްޓޯބަުރގަިއ16ްްދަންނަވަން

ްފާސްކޮށްފަިއއޮް ްމިހާރުްއަޅުަގނޑުމެން ްބާބު. ްޙައްޤުަތކާއިބެޭހ ްއަސާސީ ތް

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ް)ރ(1ްްހެދެމުންދާ ްަފށައިގެން ް)ހ(ްން ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްޢަމަލުކުރަމުންދާް ްމިހާރު ްއެއީ ްތަސްދީޤުކުރެވިފައި. ްވަނީ ްމިހާރު ށް

ް ްއާދެ،162ްްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްހަވާާލދޭއިރު. ްއަށް ް)ނ( ްމާއްދާގެ  1905ވަަނ

ް ްމ161ްާޤާނޫނުއަސާސީގެ ްރައީްސްވަަނ ްމިމަޖިލީހުގެެެ ްތެރެއިން އްދާގެ

ްތިންމަހާިއް ްމިވަނީ ްމިއަދު ްމިމާއްދާއަށް ްފޮނުއްވި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް



 71 

21ްް ްތިންމަހާ ްއެހެންނަމަެަވެސް،12ްްދުަވސްވެަފއި، ްވެަފއި. ދުވަސް

ކޮބަިއތޯްއަސްލަކީ.ްްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްއަދިްމިމާްއދާއަށްްޢަމަލެއްނުކުރެވޭ.

ްފޮރު ްމިއަުދްޙަޤީޤަތް ްއެހެންނޫންނަމަ، ްމަސަެައްކަތްކުރާތީ.  1910ވަން

ްހުރިް ްމާއްދާތަކުަގއި ްމިހިރަ ްމިފާސްކޮށްފައި ްމިދަންނަވާ، އަޅުަގނޑުމެން

ްމީގެް ްއޮންނަންެޖހޭނީ ްރައްޔިތުންނަށް ްމިރާއްޭޖގެ ޙައްޤުތައް

ްމިމޭރުމުންް ނޑު ްއަޅުގަ ްހިތާމަހުރިކަމެއް. ްމިއީ ްލިބިފައި. ތިންދުވަސްކުރިން

ްބޭނުން.ްވާހަކަދަްއކަން ްފްލޯރވެސް ްމުޅި ްމިމަޖިލީހުގެ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ޏާ

ްދަންނަވާލަްން ްމިމަޖިލީހަށް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްިމވަގުތަްށ  1915އެހެންނަމަވެސް،

ްމިތިަބް ްަރއްޔިތުން ްޕޮއިންޓްތައް.ްމިރާއްޖޭގެ ްމުހިންމު ްމިދެންނެވި ފެންނަނީ

ްބައްޓަންް ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުންގެ ްމިހާރު ްނެރެވޭނީ އަޅުވެިތކަމުން

ްހުރެގެްންކުރެވި ްވެރިކަމެއް ްހިންގާ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނެގ ފަިއާވގޮތަށް

ްލެިވގެން.ް ްމިޤައުމަްށ ްރައީސަުކ ްތަާބވާެނ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްވަށަިއގެްން ްޤާނޫނުއަސާސީެގ ްދެންނެވިހެން ނޑު ްއަުޅގަ  1920ކުރީދުވަހެްއގަިއ

ްއެނބުރޭނެް ްވަށަިއެގން ްރައީސްގެ ްހުންނަންޖެހޭނީ. ްރައީސަުކ އެނބުރޭނެ

ްޢިއްޒަތްތެިރްޤާނޫ ްޝުކުރިއްާޔ ްހުންނަންޖެހޭނީކީ. ނުއަސާސީެއއްނޫން

ްވާހަކަދަްއކާެން ްއިތުރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްފުރުޞަތެއްަގއި ްއިތުރު ްއަދި ރައީސް.

ްބޭފުޅުންނަށްް ްއެހެްނ ްފުރުޞަތު ްައޅުަގނޑުެގ ްދަންނަވަމުން ވާހަކަ

 1925ްތަންދެމުންްކުރުކޮށްލާނަން.ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްް:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން ްތާއީދުކުރައްާވ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްޢަބްދު ްއަރުވަން. ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރަށް ްގއ.ެގްهللا ޖާބިރު.

ްއެހެންް ްދެން ްނެތީމާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެ ްމެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްއަރުވަްނ. ްފުރުޞަތު ނޑު ްައޅުގަ ްމެންބަރަކަށް  1930ރ.އަތޮޅުެގްޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ް

ް

ްހުށަހެޅުއްިވްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްނަޢީމް ްމުޙަންމަދު ްެމންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްލ.އަތޮޅުގެ

ނޑުްާތއީުދކުރަން.ްްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހުށަހެޅުމަށްްއަޅުގަ
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ް1935 

ްއަޅުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރުްއާދެ، ްޢިއްޒަތްެތރި ްލ.އަތޮޅުގެ ްދަންނަވާލަން ނޑު ގަ

ް ްފޮނުވާފައިވާ ްމިމަޖިލީހުން ްދަްއކަަވމުން ްވާހަކަުފޅު ަވަނ99ްްދެންމެއަކު

ްމަޖިލީހުންް ްފޮނުވިފަިއާވ ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ްދަށުން މާއްދާގެ

ްބެހޭގޮތުންްއެވިދާުޅވިްވިާދޅުުވމަށްްއަޅުގަ ނުޑްފާސްކުރަމުންގެންދާްބައިތަކާ

ްގޮުތގަިއް ްމަްއސަލަެއްއގެ ްތަފާތުވެފައިވާ ްޚިޔާލު  1940ދަންނަވާލަންޖެހޭ

ްރ.އަތޮުޅެގް ްނޫނީ ްރައީްސ ްނާއިބު ްމަޖިލީހުގެ ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ.

ްއެއްދުވަުހް ްދައްކަވަުމން ްވާހަކަފުޅު ްޙަމީދު ްޝާހީން ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްމަޖިލ161ްީވިދާޅުވި ްމި ްއަދި ްމިކަމަކީ ްދަށުން ްމާއްާދގެ ހުންްވަނަ

ްތަެަސްދީޤުކުރުމަށް،ް ްއަރިހަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ފާސްކޮށް

ްެއްމަރުޙަލާއާއިް ްއަދި ްޤާނޫނަކުންނޭ.ްެއހެންވީމަ،ްއެހިސާބަށް  1945ތަސްދީޤުކުރާ

ްކޮންމެހެންް ނޑު ްއަުޅގަ ްދެން، ްފާހަގަކުެރއްވީ. ްވާހަކަ ްނުދާ ހަމައަށް

ް ްކޮންމެހެން ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްނުކުތާްއެާއއިބެހޭގޮތުން ނިޒާމީ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްއެ ްދަންނަވާލީ ްހަމައެކަނި ނުޑ ްއަުޅގަ އަރުާވކަށެއްނޫން.

ްމިމަޖިލީހުގަިއް ްއެްއގޮތަކަްށވެްސ ްނުކުތާއެއް. ްފާހަެަގަކުރެއްވި މެންބަރަކު

ްމިް ްމިދަންނަވާލީ. ްއަޅުަގނޑު ްވާހަަކެއއްނޫން  1950ހިނގަމުންދާކަމެއްގެ

ްއެހެންވީ ްކަމެއްނޫން. ްހިނގަމުންދާ ްއެާއއިބެހޭގޮތުްންޖަލްސާގައި މަ،

ްކުރިައްށް ްައޅުަގނޑު ްނާުރވާ ްނުކުތާެއއް ްިނޒާމީ ްއިތުރަށް އަޅުަގނުޑ

ްއިޞްލާޙުތަްއް ްފޮނުއްވާފައިާވ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ގެންދާނީ.

ްވާހަކަފުޅަްށް ްދެއްކެވި ްމެންބަރު ހުށަހެޅުމަށް.ްއެއްގޮތަކަްށވެްސްޢިއްޒަތްތެރި

ްެއއްކޮޅަށް ްނުވަތަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެްއޗެއްނޫްނ.ްްދެކޮޅަށް ްދެންނެވި ނޑު  1955އަުޅގަ

ްހަަމް ނޑު ްައޅުގަ ްވާހަެަކަފުުޅ ްދެްއކެިވ ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެިރ ދެން،

ްެއއްެޗްއް ްއެމައްސަަލއިަގއި ްމިއީ ްާއދެ، ްއިނގޭތޯ. ފާހަގަކޮށްލީ

ްއަދަުބވެރިކަމާިއެއުކް ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ވިދާޅުވާްނކަމަށްވަންޏާ

ްމިވަގު ްއަޅުަގނޑަްށ ްއެުރވޭކަެށްއްދަންނަވަންޖެހެނީ ްނުކުާތއެްއ ްނިޒާމީ ުތ

ްޢިއްޒަތްތެެެިރް ްލ.އަތޮުޅގެ ްނުކުތާއެއް. ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ްވާހަކަ.  1960ނެތް

ްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޢީމް.ް
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ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްތެރޭަގިއްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްމެންޑޭޓްގެ ްއޮތް ްކުރަން ްމިމަޖިލީހަށް ްޤާނޫނުއަސާސީން  1965ްއާދެ،

ްވިދާޅުވީާމްްްމްްވާހަަކދެއްެކވުން:ނަޢީ ްއެހެްނ ްރައީްސ ްޢިއްޒަތްތެރި ްބެހޭގޮތުން ްކަމަކާ ހިމެނޭ

ްރަީއްސް ްމަޖިލީހުގައި ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްދަންނަވާަލންޖެހޭ ްއެބަ އަޅުަގނޑަށް

ވަނަްާމއްދާގެްދަށުން.161ްްމިމަޖިލީހުންްނިންމާްކަންތައްްފޮނުވަންޖެހެނީް

ް ްގ162ްްަދެން، ް)ނ( ްމާއްާދގެ ްތިްންވަަނ ްޮފނުވައި ްކަމެްއ ްމިބުނަނީ އި

ްއެކަެމްއް ްަނއިސްފިނަމަ ްއަނބުރައި ްއެކަމެްއ  1970މަސްދުވަސްާވއިރު

ތަސްދީޤުކޮށްްެގޒެޓްކުރަްނވާނެއޭ.ްެއކަންްމިއޮތީް)ރ(ްގަިއްބަޔާންކޮށްފައި.ް

ނުޑްދަންނަވާލަނ3ްްްއެކަމަުކ،ްއަިދވެސްްއެކަމެއްްނުކުރޭ.ް ވަނައަށްްއަުޅގަ

ްކުރު ްވަރަށް ްޕޮއިންޓްްބޭނުންވަނީ، ްޤާނޫނީ ްބަލަނީ. ްމިދަންނަވާލެވޭތޯ ކޮްށ

ްޤާނޫީން ްމެންބަރަީކވެސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮންމެ ްމިމަޖިލީހުގައި މިދަންނަވަނީ.

ްކިޔަވަމުްން ްޔުނިވަރސިޓީގަިއ ްމި ްައހަރު ްތިން ްއާދެ،  1975މާހިރެއް.

ްޙާސިްލް ްއަދި ްޑިގްީރ ްދަންނަވަނީ ނުޑ ްއަުޅގަ މިގެންދިޔައީ.

ްއެނ ްޤާނޫނު ްގަާވއިުދެގްނުވިކަމަށްިވޔަސް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްމިދަނީ. ގެމުން

ްގޮތްތަެަކެްއ55ްް ްމިތަނުން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބުނަނީ ް)ނ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްއެފާސްުކިރް ްހަދާނީ. ްކިހިނެއްތޯ ްހަދާނީ، ްބައިަބޔަށްތޯ ފާސްކުރަންޖެހޭނެއޭ،

ް ްނޮވެމްބަރު ްބަހުގައ36ްްިފާސްކުރުން ްއިނިގރޭސި ްއުިވއްޖެ. ްނިޔަލަށް  1980ގެ

ްކެއާރއަށްްަވންނަންްއައިސްފައިްމިއޮތީ.ްބުނާްބެކްްޓުްސް

ް

ްވިދާޅުވީ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޫނނޭ ްވާހަކަދައްަކވާށެއް ްއެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި އާދެ،

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ، ްއެދިމާއަށް. ްިތަވޑަިއގަތީ ްވާހަކަފުޅު އެކަމަުކ،

 1985ރިްމެންބަރުްޝާހީންްދަންނަވާލަންްމިއުޅެނީްކުރީގަިއްރ.އަތޮޅުގެްޢިްއޒަތްތެ

ްނޫން.ް ްހައިިސއްޔަަތުކންނެއް ްރައީްސގެ ްނާއިުބ ްއެމަޖިލީހުގެ ޙަމީދު،

ރ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުގެްހައިިސއްޔަތުންްވިދާުޅވިްވިދާޅުވުެމްއެގް

ް ްަގވާއިުދގެ ްމި ްމިމަޖިލީހުނ99ްްްވާހަކަ. ްމިބުނަނީ ްާމއްދާަގއި ވަނަ

ް ްކަންތައްތައް ްތެރ7ްޭފާސްކުރާ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށްދުވަހުގެ ަގއި
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ްއަޅުަގނުޑް ްއެކަން ްރައީސޭ. ްމަޖިލީހުގެ ްޚާްއޞަ ްރައްޔިތުންގެ  1990ފޮނުވާނީ

ްއެހެންވީމަ،ް ްދަންނަާވލީ. ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަ ްކުރަމުންގެންދާ ްއެގޮތަށް ހަމަ

ްމަޖިލީހުގެް ްރައްޔިތުންގެ ްމިއުޅެނީ ްމިހުށަހެޅިގެން ނޑުމެން ްއަޅުގަ މިހާރު

ްރައްޔިތުން ްމެންބަރުންްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެިރ ްބާބަށް ްަމޖިލީހުގެ ގެ

ްފުރުޞަތުް ނުޑ ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުމަށް ްއިޞްލާޙުަތްއ ފޮނުއްވާފަިއވާ

ްބަހުސެއްް ނޑުެމން ްއަޅުގަ ްމިކަމަށް ްިމގެންދަނީ.  1995އަރުަވއިގެން

ްދެންް ްދަންނަވާލެވުުނކަމާެއކީަގއި ްކުރީަގިއވެސް ކުރާނީކީނޫންކަމަށް

ްމެ ްިޢއްޒަތްތެިރ ްއިޞްލާުޙްފޮނުއްވާފަިއވާ، ްފޮނުއްވާފައިާވ ންބަރު

ހުށަހެޅުއްވުމަށްްައޅުަގނޑުްުފރުޞަތުްއަުރވަމުންްކުރިންްައނެއްކާްއދ.ެގް

ްވިދާުޅޭވް ްއެބަ ްއިބްރާހީމް ްޙުސައިން ްއިލްާޔސް ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

 2000ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެކޭ.ްއާެދ،ްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް

ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް2005 

ްގޮުތްންްުބރީްމެްނބަރުްއަިރއަތޮޅުްދެކުނު ްއިޙްތިރާމްކުރުމުގެ ްމެންބަރަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްރ.އަތޮުޅގެ ްއާދެ،

ްއަންަގވާ.ްްއިލްޔާސްްުޙސަިއންްއިްބރާީހމްް ްއެބަ ްނުނެގުމަށް ްނުކުތާ ްނިާޒމާބެހޭ ްތި ްއަދި ްވިދާުޅވޭ ްއެބަ

ްދަްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޅުަގނުޑ ްބޭނުމެއްނޫން. ްަނގާަކށް ްައޅުަގނޑު ންނަވާލަންްއެހެންވީމަ،

ް ްނުކުާތއަކީ ްނިޒާމުގެ ްބަޔާންކޮށްދެނ99ްްީއުޅުނު މާއްދާަގިއ

ްޢާންމުތޯް ްައމީން ްފޮނުވާނީ. ްއޮފީހަށް ްރައީސް ްކާކުތޯ  2010އަޅުަގނޑުމެންނަށްެް

ްއެމާއްާދަގިއް ްބޭފުޅެއްތޯ. ްއެހެން ްނުވަތަ ްަމއްލާތޯ ްުއޅުްއވާ ްމިތާ ނުވަތަ

ްވަްނއޯް ްވަންޯއވަން، ްއިނގޭތޯ. ްފޮުނވާނީ ްރައީސޭ ްދަށުންްއެބުނަނީ ޓޫގެ

ްއެކަންްކުެރވޭނީް

ް

ްގެންދަނީްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދަންަނވަމުން ްތަކުރާރުކޮށް ްއަުޅަގނޑު ްމެންބަރު  2015ޢިއްޒަތްތެރި

އަޅުަގނޑުްއެްފޮނުވަމުންނޭްިމގެންދަނީްއިނގޭތޯ.ްދެްނ،ްއެެހންވީމަ،ްދެންް
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ްހުޅު ްމިހާރު ނުޑްބަހުސްކުރާކަށެއްނޫނޭ ްއަެަުޅގަ ވާލެިވގެންްއެމައްސަަލއިަގއި

ްޚިލާފަށްް ްަގވާިއދާއި ްހިނގަމުންދާ ްމިަޖލްސާގައި ްމިމަޖިލީހުގައި، މިދަނީ.

ްއެހެންވީމަ،ް ްކަމެއްނެތޭ. ްހިނގާ ްޚިލާފަށް ްޤާނޫނުއަސާސީާއއި ނުވަތަ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްކަންނޭނގެ ްއެހެންގޮތަަކށް  2020ތިމައްސަލަ

.ްއާދެ،ްއެޑްރެްސކުރަންޖެހޭނީްނޫނީްގެންނަންޖެހޭނީްކަމެއްްއޮތްކަމަށްވަންޏާ

ްޢަބްދު ްދެން ްއަުޅަގނޑު ްއެހެންވީމަ، ްޢިއްޒަތްތެިރްهللا ްޅ.އަތޮޅުެގ ޢަލީ،

ް ްނަްނބަރު ްކަރުދާސް ްއަރުވަްނ ްފުރުަޞތު ނުޑ ްއަުޅގަ ގަިއ2ްްމެންބަރު،

ްއޮތްްއިޞްލާޙުްހުށަހަޅާދެްއވުމަށް.ް

ް2025 

ްމަޖިލީްهللاްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޢަްބދު ްރަްއޔިތުންގެ ްރައީސް. ްިޢްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްހުެގް`.

ްްްޢަލީްވާހަކަދެއްެކވުން: 1ްްމިބާބުގެ ްގެ ް)ށ( ްމާއްާދގެ ްިއޞްލާޙުކުރަްނ3ްްވަނަ އަންނަނިިވގޮތަށް

ްއަޅުަގނުޑް ްއެއިޞްލާޙު ްހުށަހެޅިން. ްއިޞްލާޙެްއ އަޅުަގނޑު

ް ްބާރު، ްޤާނޫނުހެދުމުގެ 1ްްދަންނަވާލާނަން. ްހިންގުމުގެްް-3)ށ( ވެރިަކން

 2030ހިނގާްގޮތްްބެލުމާއިްޖަވާބުދާީރްބާރުގެްފަރާތުންްކުރާްކަންތައްތައްްހިނގާނު

ްޤާނޫނުއަސާސީާއިއްޤާނޫނުގައިާވް ްުކރުމަށްޓަކައި ްމިކަންކަން ކުރުވުން.ްއަދި

ްހުށަހެޅީް ްއަުޅަގނޑު ްމިއިޞްލާޙު ްއެޅުން. ްފިޔަަވޅުތައް ގޮތުގެމަތިން

ްވެރިކަންް ްމިއޮްނނަނީ ްކޮށްފައިާވއިރު ްޑްާރފްޓް ްކޮމިޓީން ޑްރާފްޓްކުރާ

ްފަރާތު ްބާރުގެ ްގޮްތްހިންގުމުގެ ްނުހިނގާ ްހިނގާ ްކަންތައްތައް ްކުރާ ން

ްއަޅަންޖެހޭް ްކުރުމަށްޓަަކިއ ްމިކަން ްއަދި ްކުރުވުން. ްޖަވާބުދާރީ  2035ބެލުމާއި

ނުޑް ފިޔަވަޅުަތއްްެއޅުން.ްއަޅަންޖެޭހްފިޔަވަޅުަތއްްެއޅުމުގެްބަދަލުަގއިްއަުޅގަ

ޤާނޫނުއަސާސީާއއިްޤާނޫނުގަިއވާގޮުތގެްމަތީންްއެގޮތަށްްއޮުތންްއަޅުަގނޑަްށް

ްއަޅުަގނުޑްފެ ްއެގޮަތށް ްފެންނާތީވެ ްމިމާއްދާ ްފުރިހަމަވާނެކަމަށް ންނާތީ،

ނޑުްއިތުރުްވާހަަކއެއްްދައްާކކަްށް މިއިޞްލާޙުްހުށަހެޅީ.ްޝުކުރިއްޔާ.ްއަުޅގަ

 2040ްބޭނުމެއްނޫން.ް

ް

ްމެންބަރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަެަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަްތތެރި ްތާއީދުކުަރއްާވ ްމެްނބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްނަޞީރު،ްހދ.ގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ްهللاްޢަބްދު
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ް

ނޑުްާތއީދުކުރަން.ްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް  2045ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއަުޅގަ

ްްަނޞީރުްވާހަކަެދއްކެުވން:هللاްޢަބްދު

ް

ްެމންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްތެރި ްޢިއްޒަތްތެިރްޝުކުރިއްާޔ ްކޮޅުަމޑުލުެގ ްއާދެ، .

މެންބަރުްޙުސައިންްރަޝީދުްޙަސަންްފޮނުއްވާފަިއވާްއިޞްލާުޙްހުށަހެޅުމަށްް

 2050ް.3ްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ްކަރުދާްސްނަންބަރުް

ް

ްބާބުެގްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްަމޖިލިސް ްއިޞްލާޙަީކްރައްޔިތުން ްމިހުށަހަޅާ `.ްއަުޅަގނޑު

2ްް
ްއިޞްލާޙަީކ،ްްްހަަކދެއްެކވުން:ރަޝީދުްޙަސަންްވާ ްހުށަހަޅާ ނޑު ްއަުޅގަ ްިއޞްލާޙެއް. ްހުށަހަޅާ ްމާއްދާއަށް ވަނަ

ް ނަޑއެޅުްނ. ްކަ ްޢަދަދު ްމެްނބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ  2055)ހ(ްް-2ރައްޔިތުންގެ

ްމަޖިލީހު ްއަންނަނިިވްރައްޔިތުންެގ ްަކނަޑއަޅާީނ ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ގެ

ްއިް-1ްއުސޫލުންނެވެ. ްކޮންމެ ްއާބާީދެގްދިވެހިރާްއޖޭގެ ްާދއިރާެއއްގެ ދާރީ

ްއިދާީރް ްހަމަނުވާ ްމީހުން ްފަސްހާސް ްނުވަތަ ްމީހަކަށް ްފަސްހާސް ފުރަތަމަ

ްރާއްޖޭގެްއިދާރީްދާއިާރއެްއގައި...ދިވެހިް-2.ްމެންބަރުނ2ްްދާއިރާއަކަށްް

ް2060 

ްއދ.ެގްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްާއދެ، ްއެދެން. ްމަޑުކޮށްލަދެއްވުން ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްނިކުމެވަޑަިއގަތީަމިއް ްއިބްރާހީމް ްޙުސައިން ްއިލްާޔސް ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ކޯރަމްްމިވަގުތަކުްނެތް.ް)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ްއާދެ،ްތ.އަޮތުޅގެްޢިއްޒަތްތެިރް

ްއެދެން.ް ްގެންގޮސްެދއްވުން ްކުރިއަށް ްޙަސަން ްރަޝީދު ްޙުސައިން މެންބަރު

 2065ްއަލުންްފަށްޓަވަިއގެންްކުިރއަްށްގެންދަވާ.ް

ް

ްމިބާބުގެް`ްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްމަޖިލިސް، ްރައްޔިތުންގެ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްވަނ2ްްަ.

ްއާދެްްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްދަންނަވާނަން. ްއިޞްލާޙު ްހުށަހަޅާ ްހުށަހަޅުއްވާ މާއްދާއަށް

ް ނަޑއެޅުްނ. ްކަ ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ )ހ(ްް-2ރައްޔިތުންގެ

ްމަޖިލީހުރައްޔިތުން ްއަންނަނިިވްެގ ްަކނަޑއަޅާީނ ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ  2070ގެ

ް ްއާބާީދެގްް-1އުސޫލުންނެވެ. ްާދއިރާެއއްގެ ްއިދާރީ ްކޮންމެ ދިވެހިރާްއޖޭގެ
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ްއިދާީރް ްހަމަނުވާ ްމީހުން ްފަސްހާސް ްނުވަތަ ްމީހަކަށް ްފަސްހާސް ފުރަތަމަ

ް ްމެންބަރުނ2ްްދާއިރާއަކަށް ްދާއިރާއެްއގަް-2. ްއިދާީރ ިއްދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްއިތުރުވާނަމަ،ް ްފަސްހާހަށްވުރެ ްއަދަދު ްމީހުްނގެ ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފަިއވާ

ްފަސްހާސްް ްކޮްނމެ ްއިތުރުވާ ްމީހުންނަށްވުރެ ްފަސްހާސް ްފުރަތަމަ  2075އާބާދީގެ

ްމެންބަރެއް ްމީހުންނަށް ް)ށ( ްއިދާީރް. ްބޭނުމަށްޓަކައި ްމާއްދާގެ މި

ްެއަވނީ ްބުނެފައި ްދާއިރާކަމުަގއި ްތަސް، ްޤާނޫނުއަސާސީ ރާއިުރ،ްދީޤުކުމި

ް ްބަލާ ްޮގތުގައި ްއަޮތޅުތަުކގެ ްޖުމްަލ26ްްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމާލެއާއެކު އަތޮާޅއި

ްޤާނޫނުއަސާސީެގ21ްް ްމި ްތަފްސީލު ްދާއިރާތަުކގެ ްއިދާރީ ދާއިާރއަށެެވ.

ް ްއެވަީނއެެވ.2ްޖަދުވަލު ްރައްޔިތުންެގްްގައި ްމިހާރު ްމިދަންނަވާލީ  2080އާދެ،

ްކޮ ްޑްރާފްޓްކުރާ ްދިރާސާކޮށް ްމަޖިލީހުގެ ްއޮްތްޚާއްޞަ ްފޮނުއްވާފައި މިޓީން

ްމެންބަރުް ްައނެއް ްތާއީުދކުރަްއވައި ްމިަކމުގައި ނޑު ްއަުޅގަ ޑްރާފްޓަށް

ްއަިދް ްއަސްލަމާއި ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ އަްއޑުއަތޮުޅގެ

ްއަްއޑުއަތޮުޅެގް ްމެންބަރު ްތާއީދުކުރަްއވާ ްމިކަމުަގިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްޙުްސނުއްސުޢޫ ްމެންބަރު ްހުށަހަޅާްޢިއްޒަތްތެރި ްެއްއކޮށް ްާތއީދާއި  2085ދުގެ

ްހުށަހަޅަންް ްމިއިޞްލާޙު ްދަންނަވާލާނަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްއާދެ، އިޞްލާޙު.

އަޅުަގނޑުމެންްބޭނުންާވްސަަބބު.ްމިހާރުްދިރާސާކޮށްްޑްރާފްޓްކުރާްކޮމިޓީްން

ް ްމިއޮްނނަ ްޑްރާފްޓްަގއި ްސުރުޚީައީކ2ްްފޮނުއްވި ްއަރިމަތީ ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްމަޖިލީހުގެ ްޔަޤީންްްރައްޔިތުންގެ ްއަުޅަގނޑަށް ނޑައެޅުން. ްކަ ައދަދު

ްއަދަދުް ްމަިޖލީހުގެ ްޙަޤީޤަުތގައި ްބޭނުްނފުޅަކީވެސް ްބޭފުޅުްނގެ  2090އެކޮމިޓީގެ

ް ްއެމާއްދާާގއި ްބޭނުންފުޅަކީ ްނޫންކަން. ނަޑއެޅުމެއް ވަަންނަންބަރުގަިއ2ްްކަ

ނޑަެއޅުން.ް ްކަ ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްއޮތްހެން ލިޔެފައި

ްމި ްހަމަގައިމުވެްސްއެހެންވީމަ، ްސުރުޚީ ްމިއަރިމަތީ ގޮތުްނ

ްެއއަްށވުރެް ްއޮީތ، ްދެން ްޤަބޫލުކުެރވޭ. ްއަޅުަގނޑަށް ބަދަލުވާންޖެހޭނެކަމަށް

ްމަޖިލީހުގެް ްމިއުެޅނީ ްކުރަން ްއަޅުަގނޑުމެން ްެއއީ ްމައްސަލަެއއް.  2095އަސާސީ

ްއަދަުދް ނޑި، ްގޮ ްއޭގެ ނޑަައޅަން. ްކަ ްއަދަދު މެންބަރުންގެ

ނަޑއެޅުމެއްނޫން.ްޭއގެމާނަ ނޑިތަކެްއްހުންނަްއަދަދެްއްކަ ައކީ،ްމަޖިލީހުގެްގޮ

ްތަފާތުކޮްށް ްބަްސ ްއެދެ ްޙަޤީޤަތުގަިއ ްމިުއޅެނީ. ނަޑއަޅަން ްކަ ނޫން
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ްކިަތްއް ްއުޅެނީ ނަޑއަޅަން ްކަ ްމި ްބޭުނންކުރިޔަސް މިދެންނެވީ،ްމާނައެްއަގއި

ްޤާނޫނީގޮތުންް ްއިށީނދެ ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުން  2100މެންބަރުންނަށްކަން

ްމަ ްގެންނަްމެންބަރުކަމުގެ ްެއޮގތުން ްއެހެްނވީމަ، ްއަދާކުރެވޭނީ. ޤާމު

ްޑްރާފްޓްގަިއް ްފޮނުއްިވ ްކޮމިޓީން ްްޑރާފްޓްކުރާ ްމީަގއި ްމިއީ. ނުކުތާއެއް

ްފަސްހާސްް ްފުރަތަމަ ްއާބާދީެގ ްދާއިރާެއއްގެ ްއިދާރީ ްކޮންމެ މިއޮންނަނީ

ްދެް ްދާއިރާައކަށް ްއިދާރީ ްހަމަނުވާ ްމީހުން ްފަސްހާސް ްނުވަތަ މީހަކަެަށް

ްހަމަ ނިޑ. ްއަޅުަގނުޑްްގޮ ްމަފްޙޫމަކީ ްއެބޭފުޅުންގެ ްޔަޤީން ނޑަށް  2105އަޅުގަ

ހުށަހެޅިްއިޞްލާޙުަގއިްއެއޮތްްމަފްޙޫމްކަން.ްދެންްމިއޮތީްޑްާރފްޓްގައިްއޮްތް

)ށ(.ް)ށ(ްގަިއްމިއޮތީްމިމާްއދާގެް)ހ(ްގަިއްބުނެފަިއވާްގޮުތގެމަތީންްދެޭވް

ްފ2ްު ްއާާބދީގެ ްދާއިރާެއއްގެ ްއިދާރީ ްކޮްނމެ ްއިތުރުްނ، ރަތަމަްޮގނީޑގެ

ފަސްހާސްްމީހުންނަށްވުރެްއިުތރުވާްކޮންމެްފަސްހާސްްމީހަަކށްްއިތުރުްއެްއް

ްވާހަކަ.ް ނޑީގެ ްގޮ ްމިއޮތީ ްދެކެވިަފއި ްވާހަކަ ްމީގަިއވެސް ްއާދެ، ނިޑ.  2110ގޮ

ްމަޖިލީހުގެް ްމިމާއްދާިއން ްބޭނުންވަނީ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ކޮންމެއަކަްސ،

ްއެހެްނވީމަ ްިދއުން. ްަކނަޑެއޅިގެން ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ އިޞްލާޙެްއެގް،

ްބޮޑަްށް ްމިކަން ްސަބަބުން ްއިޞްލާޙުގެ ްމިހުށަހަޅާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ގޮތުން

ނޑުމެްނެގް ްއަޅުގަ ްހަމައެގޮތަށް، ްދެން، ްބޭނުމަކީ. ްދިއުން ސާފުވެގެން

ް)ހ(ްަގއި،ް ްމި ްއުސޫެލްއ2ްްއިޞްލާޙުަގއި ްދެ ްމިއޮންނަނީ ް)ހ(ްަގއި  2115ގެ

ްއެދެ ްލިސްޓްކޮށްފައި. ްއުސޫެލްއ ްދެ ްތެރެއިްންްލިސްޓްކޮށްފައި. އުޫސލުގެ

ްފުރަތަމަް ްމިހާރު ްހަމަޖެހިގެންދާނީ. ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ މަޖިލީހުގެ

ްދިވެހިރާއްޭޖެގް ްއުސޫލަކީ ްފުރަތަމަ ްހުށަހެޅި ނޑުމެން ްއަުޅގަ އުސޫލަކީ،

ްނުވަތަް ްމީހަކަށް ްފަސްހާސް ްފުރަތަމަ ްާއބާދީގެ ްދާއިރާެއއްގެ ްއިދާރީ ކޮންމެ

ްދާއި ްއިދާރީ ްހަމަނުވާ ްމީހުން ްލިބުން.ްފަސްހާސް ްމެންބަރުން ްދެ  2120ރާއަކަށް

ްއިދާީރް ްނޫނީ ްމައްޗަްށ ްެއއަތޮެޅއްެގ ްމައްޗަށް ްއެމީހުންގެ ްއުސޫުލ، ދެވަނަ

ްމީހުންނަށްވުރެް ްފަސްހާސް ްއާބާދީ ްެއތަނުގެ ްނުހިނގާނެ ދާއިރާއަކަށް

ްއެީއް ްުނތިބޭނަމަ. ްއެއާބާދީަގއި ްމީހުން ްފަްސހާސް ްދެވަނަ ްެއ އިތުރުވެަފއި

ް)ހ(ްފާހަގަކޮށްލެވެންޖެހޭކަމެ ްމި ްއާބާދީއަށް ްވ.އަތޮުޅގެ ްމިސާލަކަށް، އް.

ް ްމެންބަރުނ2ްްްގައި ްވ.އަޮތުޅގެ ްމިރާއްޖޭގަިއ،ްމިއަދު ްއަދަދު ްމިބުނާ  2125ވަނަ
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ްވަރަްށް ްވާހަކައަކީ، ްމިއުޅޭ ްދަންނަވަން ްނުހިނގާނެ. ްއޮތްގޮތުން އާބާދީ

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްމި ްގޮތަކަށް ްއޮންނަ ްފެްނނަން ްފަސޭހަކޮށް ކްލިއަރކޮށް

ްއެ ްއެަބްއެބަ ްމިއޮތްޮގތްވެސް ްހަމަޖެހިފައި ްމިއުސޫލުތައް ނގެންޖެހޭ.

ްއިޞްލާޙަީކް ްމިހުށަހެޅި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެހެންކަމުން، އެނގެންޖެހޭ.

ްއިޞްލާޙުެގް ްހުށަހަޅުއްވާފަިއއޮްތ ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓްކުރާ  2130ދިރާސާކޮށް

ްނުގެއްލޭގޮތަށްހޫެޫމަފް ްްމް ްނުގެއްޭލގޮތަށް، ްކޮންސެޕްޓް އެބޭފުޅުންެގްއޭެގ

ްނުގެއްލޭގޮތަށް ްމިީއްބޭނުން ްފާަހގަކުރަން ްއަޅުަގނޑު ްއިޞްލާޙެއް. ހުށަހެޅި

ްމިމާއްދާްއިޞްލާޙުކުރުމަށްޓަކަިއްއަޅުަގނޑުްހުށަހަޅާްދެވަނަް...

ް

 2135ްއާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް

ް

ްޑަށްްޝުކުރިްއޔާ.ްއާދެ،ްވަރަށްްބޮް ކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް
ެެއްެކވުން: ރަޝީދުް ްޙަސަންްވާހަކަދެ

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތާއީދުކުރައްާވ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ  2140އާދެ،

ްސ.އަތޮުޅެގް ްއަސްލަމް، ްމުޙަންމަދު ްއަރުަވން. ްފުރުޞަތު މެންބަރަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ް

ްއިޞްލާޙަްށްްރުްުމޙަްނމަދުްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަ ްހުށަހެޅި ްމާއްާދއަށް ްދެވަނަ ްޙަސަްނ ްރަޝީދު ްޙަސަން

 2145ްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.ްްއަސްލަމްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްމެންބަރުްްްސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާ ްޢިްއޒަްތތެރި ްގދ.ގެ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްއަުރވަ ްފުުރޞަތު ްއިބްރާހީމަށް ްޢައްބާސް ްަނންބަރު ްކަރުދާސް ގަިއ4ްްން

ްއޮތްްއިޞްލާޙުްހުށަހަޅުްއވާދެްއވުމަށް.ް

ް2150 

ްރައްޔިތުްނެގްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްމިހުށަހަޅަނީ ްއިޞްލާޙެއް ްއަުޅަގނޑު ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ް)ނ(ްވަަންމާއްދާގ2ްްެވަނަްމާއްދާއަށް،ްމިހާރުްއެްް 2މަޖިލިސްގެްބާބުގެްްޢައްާބސްްިއބްރާީހމްް
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ެެއްެކވުން: ްއޮތްް)ނ(ް)ރ(ްައކަްށްބަދަލުކުރުން.ްްވާހަކަދެ ްއެމާްއދާގައި ްއިތުރުކޮށްްމިހާރު އެއް

ްއޮންނާނެގޮތަީކް ް)ނ( ްމާއްދާގެ ްދެވަނަ ް)ނ(، ްމިދަންނަވާ އާދެ،

ްޤާނޫނުގަިއާވް ްތަމްސީލުކުރުމަށްޓަކަިއ ްއަންހެނުން  2155ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްއިންތިޚާބުކުރާ ްރާއްޖެއިްނ ްމުިޅ ްްގޮތުގެމަތީން ްޚާއްޞަ 16ްއަންހެނުންނަށް

ްމިް ްހަމައެކަނި ްއިންތިޚާބުކުރެވޭނީ ްމެންބަރުން ްމިގޮުތގެމަތީން ނިޑ. ގޮ

ްމިގޮތަްށް ްދެދައުަރށޭ. ްފުރަތަމަ ްއިްނތިޚާބުކުރެވޭ ްދަށުން ޤާނޫނުއަސާސީެގ

ްމިް ްއެބަހުރި ްހަނދާން ނޑުެވސް، ްއަުޅގަ ްއާެދ، ްމިހުށަހަޅަނީ. އަޅުަގނޑު

ްޚިޔާލެއް ްމިކަހަލަ ްހުށަހެޅިގެންްްއަޅުަގނޑުމެން ްމަޖިލީހަށް  2160މީގެކުރިންެވސް

ްއަޅުަގނުޑް ްމިހާރު ްއެހެންނަމަވެސް، ްފާސްނުވެފައިވަނީ. މަޖިލީހުން

ްމާއްދާތަކެްއަގިއް ްއެހެން ްފާސްކުރި ްއަޅުަގނޑުމެން ްއޭގެފަހުން މިހުށަހަޅަނީ

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްގެނެވިދާނެކަމަްށ ްިމއަށް ްބައެއް ްމިކަހަލަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްކިތަ ްާޤބޫލުކުރެޭވގޮތަްށްފެންނާނެ ްއަޅުަގނޑު ްމާއްދާތަކެއް ންމެ

ްމުޢާހަދާތަކުގެް ްބައިނަްލއަޤްވާީމ ްއޭގެތެޭރގައި ްހިނގައްޖެ.  2165ފާސްކުރެިވގެން

ްކަންތައްތަކަްށް ްބަިއވެރިވާ ްޭއެގމައްޗަށް ްރާއްޖެ ތެރެއިން

ްޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެކަމަށްެްވެސްްއަޅުަގނޑުމެންގެްމިފާސްކުރި..

ް

ްއިބްރާހީމްްްްވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްކެް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްނުކުތާއެއް ނިޒާމާބެހޭ

 2170ްއަޅުަގނޑުްފުުރޞަތުްއަރުވަން.ްށްްއިސްމާޢީލަ

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ްިނޒާމާބެހޭްނުކުތާގެްސިލްސިާލއަކަްށްއަޅުަގނޑުމެްންްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް

ްހަމަްްްން:އިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވު ްމީގެކުީރަގއިވެްސ ްހަމަ ްމިމައްސަލައަީކ، ްދާނެކަމެއްނެތް.  2175ކޮންމެހެން

މިގޮތަށްްހުށަހެޅިގެންްމަނިކުފާނުްރިޔާސަތުންްރޫލިންގއެއްްނެރުއްވާފައިްިމް

ްއަނެްއާކް ްދެްނ، ްއޮްތކަމެއް. ްނިންމަވާފައި ހުށަނޭޅޭނެކަމެއްކަމަށް

ްއެހެންވީ ްމިގެންނަވާނީ. ްކިހިނެއްތޯ ްދެއްކުުމެގްއަނެއްފަހަރު ްމިވާހަކަ މަ،

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްޝުކުިރއްާޔ ްއިނގޭތޯ. ްނެތް ްދެން ްމިހާރަކު ފުރުޞަތުވެސް

 2180ްރައީސް.ް
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ް

ް

ްނިޒާމާބެހޭްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރަޝީދުވެސް ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި އާދެ،ްތ.އަތޮުޅގެ

ްނުކުތާއަކަށްްއެދިަވޑަިއގެންފި.ް

ް2185 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްބެޭހގޮތުްންްމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްްކޮޅު ްހަމަްމިއާއި ނޑުެވސް ްރަީއސް.ްއަުޅގަ ްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި

ްމިވަނީ.ްްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެްއޗަކަްށވެފައި ްއޮތް ްފެއިލްވެފައި ްމި ްމަރުޙަލާގައިެވސް ފުރަތަމަ

ްހުށަހެޅުމު ްމި ްހުށަހެޅިއިުރގަިއ ްޭއގެފަހުންވެސް ްހަމައެއާެއކު،  2190ެގްދެން

ްރައީްސވަނީް ްޢިްއޒަތްތެިރ ްޖަލްސާަގއި ްއޮތް ްއެންމެފަހުން ފުރުޞަތުވެސް

ްއަރުާވް ްވެުދމަކަށް ްކުއްޖަކަށް ްއަންހެން ްއެހެންީވމަ، ްދެން، ނުދެއްވާފައި.

ނޑުްއެކަންްދޫކޮށްލަފާނަން.ް ްއެްއޗެެެްއކަމަށްްވެއްެޖއްޔާްއަުޅގަ
ް

ް2195 

ްއިށީނދެވަަޑިއގެންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރ.އަތޮުޅގެްއާދެ، ްނުކުތާެއްއ ްިނޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ދެްއވާ.

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް2200 

ްދާދިްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްއަިއސްފައި. ްބުނިތަން ްއަޅުަގނޑު ްމިއޮީތ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުެމންގެްތެރެއިންްވަރަށްްގިނަްޭބފުޅުންްދައްަކާވްމިފަހަކަށްއައިސްްއަޅުްްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ގަ

ްމިއޮތީ،ް ްމިހާރު ްނުވުމަށް. ްކަންތައްތައް ްއެިކގޮތަްށ އެކިދުަވސްވަުރަގއި

ްއިޞްލާުޙް ްމި ްފަހަރެްއގަިއވެސް ްމިވާަހކަދައްކަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ކޮންމެހެން

ްޢައްބާްސް ްމެންބަުރ ްޢިްއޒަތްތެރި ްގދ.ގެ ްމެންބަރު  2205ހުށަހެޅުއްވި

ްމިއަށްްއިބްރާހީމަެަ ްޖުމްލަގޮތެއްަގިއ ްނިސްބަތްކޮށެއްނޫން. ށް

ްއަތަްށް ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްމިއޮތީ ްބޭފުޅުންނަށް ްހުރިހާ ތާއީދުކުރަްއވާނެ

ް ްމިހާރު ްފެންނަނީ ްިމއޮތް ްީމގައި ްއާދެ، ްފަހުނ16ްްްއައިސްަފއި. އަހަރުގެ
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ްބާއްވާަފިއް ްޮއތްތާ ްޑިމޮކްރެސީ ްޚިލާފަށް ްަގވާިއދާއި ްޤާނޫނާއި އަނެއްާކވެސް

ްއަެންއްބޭނު ްުއނިކޮށް ްޙައްޤު ްއެއްަބެއއްެގ ްކުރިމަތިެލވޭޮގތަށް. ްބަޔަކު  2210ން

ްއެފަކީރުެގް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށްީވމާ ްނިުގޅަިއގަީތ. ްޙައްޤު ބަޔަކުގެ

ްއަހަުރަގިއް ްމިދިޔަ ްަޙއްޤު. ްއަންހެނުންގެ ްއެެހން ްކޮަބއިތޯ ޙައްޤު،ްމިފަހަރު

ްއަހަ ްކުރިއަށްއޮތް ްއޮީތ. ްޙައްޤު ްއަންހެނުންގެ ްއަންހެނުންގެްއުޅޭ ރުތަުކގަިއ

ްބެހޭ..މިކަހަލަްގޮތަަކށްްއަންހެނުންނާޙައްޤެއްްނެތް.ް
ް2215 

ް

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަްތތެރި ްމ.އަތޮުޅގެ ްއާދެ، ްއެދެން. އިށީނދެވަަޑއިދެންވުން

ްއަނީސާްއަޙްމަދު.

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް2220 

ްޑިސެމްބަރ4ްްުއީސް،ްމިްިއޞްލާޙުްހުށަހަޅުއްވާފައިްމިއޮތީްޢިއްޒަތްތެރިްރަްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަީނސާް

ްމަނިކުފާނ2667ްްުްްއަްޙމަދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްއިޞްލާޙު ްމި ްއެހެންވީމަ،ްދޮުޅމަސްފަހަކުންނޫން ގައި.

ްދެކޭގޮތުަގިއް ނުޑ ްއަޅުގަ ްނިންމަވަންޖެހޭނީ. ބަލައިނުގަންނަވާެނކަމަށް

ް ްއިޞްލާޙެްއކަމަށް ްިއޞްލާޙު ްމި ބަަލއިނުގަެނވޭކަމަްށްއޭރުވެްސ

ްިމް ްނޫން ްހުށަހެޅުނީމަކާ ްމިތަނަށް ްމިއަދު ްއޮންނަންޖެހޭނީ.  2225ނިންމެވިފައި

ްއިޞްލާޙުްބަލައިނުގަެނވޭނެކަަމށްްނިންމަވަންވާނީކީ.ް
ް

ް

ްޢަލީ.هللاްއާދެ.ްޅ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް2230 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްހަމަްްهللاްމެްނބަރުްޢަްބދުްފާދިއްޮޕޅު ްޙަޤީޤަތުގަިއވެސް ްހަމަ ްރަީއސް.ްއަޅުަގނޑު ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްމައްސަލަްްްޢަލީްވާހަކަދެއްެކވުން: ްބުާނގޮުތން ްަގވާއިުދގައި ްއެއީ ްމިނަގަނީ. ްނުކުތާެއއް ނިޒާމީ

ްާތއީދުވެްސކުރީ.ް ްއެ ްމެންބަރު ްހުށަހެޅި ްދެންމެ ްމެންބަރު، ްއެއް  2235ހުށަހަޅާ

ްއެީއްްއެހެންވެ ްެއބުނަނީ. ްަގވާއިުދގައި ްނުދެވޭކަމަށް ްފުރުޞަުތ ެއގޮތަކަށް
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ްޙަސަްން ްރަޝީދު ްޙުސައިން ްމެންބަރު ްިޢއްޒަްތތެރި ްތ.އަޮތޅުގެ ދެންމެގައި

ްއެބައޮްތް ްއަސްލަމްވެސް ްހަމަ ްހުށަހެޅުމާއެއްޮކށް ހުށަހެޅުއްވި

ްއެާތއީުދކުރެްއވީވެްސ.ް ްއަސްލަމް ްއެ ްއެހެންނަމަެވސް، ހުށަހަޅުއްވާފައި.

ްެދވޭނެހެންނެއް.ް ްފުރުޞަތު ްއެ ްިހއެއްުނވޭ ނޑަކަށް ްއަުޅގަ  2240އެގޮަތކަށް

ްގަވާއިާދއިް ްެއގޮަތށް ްކުރިއަށްއޮތްތަނުަގިއވެސް ްއޮތްނަމަ އެހެންވެއްެޖކަމަށް

ްޚިލާފަށްްކުރިއަށްދާންތޯ.ްޝުކުރިއްޔާ.
ް

ް

ްމައްސަަލއެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްދިާމވި ްބަަލއިލުމުގައި ްއަޅުަގނޑަށް ްހުށަހެިޅްއާދެ، ްއެއީ  2245ްއ

ްބަަލއިލުމުެގްތެރޭގަިއއެިރް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްތާއީދުކުރުން.ްއާދެ،ްއެއީ މެންބަރު

ްމެންބަރަކަށްް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެހެން ްއާދެ، ްއެދެން. ްމަޢާފަށް އޮޅުމެްއކަމަށް.

ްއެބައިންެނިވް ްޙުސްނުްއސުޢޫދު ްައރުވަން. ްފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު

ްތެރިްމެންބަރުގެްގޮތުަގއި.ްމިހުށަހެޅުމަށްްތާއީދުކުރައްވާްިޢއްޒަތް

ް2250 

ްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.ްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުް
ްޙުސްުންއސުޢޫދުްާވހަކަެދއްކެުވން:

ް

ްމިހާރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެން ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްޢިްއަޒތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ް ްހުށަހެޅުއްވުމަކީ ްހުށ4ްަމިހުށަހަޅުއްވާ ްއޮތް  2255ހެޅުމެއްެްކަމަްށްޑިސެމްބަރުަގއި

ދެންމެއަކުްމ.އަތޮުޅގެްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްއަނީސާްއަޙްމަދުްވިދާޅުވެަފިއް

ްއޮްތް ްނިންމަވާފައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކުރީފަހަރުވެސް ްމިހުށަހެޅުމަކީ އޮތީ.

ްއޮްތް ްނިންމަވާފައި ްހުށަނޭޅޭކަމަށް ްމަޖިލީހުން ްޚިލާފުވާތީ ނިންމުމަކާއި

ްމިބަލަ ްއެހެންވީަމ، ްދެްންނިންމެވުމެއް. ްއާދެ، ްނެތް. އިގަނެޭވކަށެއް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއަްއޑުއަޮތޅުެގ ްއޮތީ ްދެން ްމިބާުބގެ، ްމަޖިލީހުގެ  2260ރައްޔިތުންގެ

ްފުރުޞަތުް ނުޑ ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުމަށް ްއަސްލަމް، ްމުޙަންމަދު މެންބަރު

ްއަރުވަން.

ްް

ްހުްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް ްއަޅުަގނުޑގެ ްރައީސް. ްއައްސަލާމުޢަލަިއކުމް ްމާއްާދެގ4ްްށަހެޅުމަކީ ްވަނަ
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ްްްއަސްލަމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހުށަހެޅުމެއް. ްހުށަހަޅާ ްއުނިކުރުމަށް ްގަިއ4ްް)ށ( ް)ށ( ްމާއްދާގެ  2265ވަނަ

ްވެފައިވާނަަމް ްރައްޔިތަކަްށ ްދިވެހި ްރައްޔިތަކު ްޤައުމުގެ ްބޭރު މިވަނީ

ްއެމީހަ ްކުރިމަތިލެވޭނީ ްމެންބަރުކަމަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ުކްއެމީހަކަށް

ް ްއެމީހަީކ5ްްދިވެހިރައްޔިަތކަށްވީތާ ްއަދި ްފުރުމަށްފަހުގައޭ. އަހަރު

ްދެން،ް ްވާންވާެނހެން. ްމީހެއްކަމުގައި ްދިރިއުޅެމުްނދާ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ްރައްިޔތަކަށްވުމަށްފަުހް ްދިވެހި ްޤަބޫލުނުކުރެވެނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ  2270މީގެއިން

ްއަޅު ްއެހެންކަމުން، ްއަންނަންޖެހޭނެކަމަށް. ަގނުޑްތަފާތުތަކެއް

ްފުރަތަމަް ްޑްރާފްޓްގެ ްގެނެވުނު ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްހަމަ މީގެކުރީަގިއވެސް

ްހުށަހެޅިން.ް ްއުނިކުރުަމށް ްމިބައި ްދެންނެވިން، ްައޅުަގނޑު ދެލިކޮޕީގަިއވެސް

ްބަހުސްގެް ްދިުއމަށް ްކޮމިޓީއަށް ްޑްރާފްޓް ްއަލުން ްފާސްނުވެދިއުމަށްފަހު ދެން

ނޑުްދެންނެ  2275ވިންްމިމާއްދާްއުނިކުރުމަށް،ްފުރުޞަތުްހުޅުވާލުމުންވެސްްައޅުގަ

ްދިވެހިރާއްޭޖެގް ްޤަބޫލުކުެރވޭގޮުތގަިއ ްައޅުަގނޑަށް ްއުނިކުރުމަށް. މިބައި

ްޤާނޫނަްށް ްއެ ްއަިދ ްއެބައޮތްމެ. ްމިހާރުވެސް ްޤާނޫނެްއ ސިޓިޒަންޝިޕާއިބެހޭ

ްމިހާރުވަީން ްހުށަހަޅުއްވާ ްބިލެއް ްސަރުކާރުން ްގެަނއުމުގޮތުން އިޞްލާޙު

ްއަ ްގެްނގޮސްފައި. ްދިވެހިރާއްޖޭެގްއަނބުރާ ްދެކޭގޮުތަގއި ޅުަގނުޑ

 2280އަިދްމިހާރުވެސްްްވީ.ސިޓިޒަންޝިޕާބެހޭްޤާނޫނުްމިހާރަށްވުރެްހަރުދަނާްވާން

ް ްރާއްޖޭަގއ12ްްިއެޤާނޫނުގަިއާވގޮތުން، ްދުވަްސވަންދެްނ އަހަރު

ް ނޑި ްމެދުނުކެ ްވާންޖެހޭ. ްމީހެއްކަމުަގިއ އަހަުރ16ްްދިރިއުޅެފަިއވާ

ވާންޖެހޭްދިވެހިްރައްޔިތަކަްށާވްމީހަކީ.ްދެން،ްދިރިއުޅެފަިއވާްމީހެއްކަމުަގއިް

ްބަހުންް ްދިވެހި ްދިރިއުޅެ ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްމުއްދަތެއްގައި ްދިގު މިހާ

ްއަދިް ްރައްޔިތަކަްށވުަމށްފަހު ްދިވެހި ްމީހަކަށްވެ ްދަންނަ  2285ލިޔެކިޔަން

ްކުރިމަތިލުމަށްޓަކައިް ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްމުއްދަތެއް ްއިތުރު އޭަގއިެވސް

ްޒަމާނުންސުރެްްދޭންޖެހޭ ްާވގޮތަީކ، ްނުިވސްނޭ. ނޑަކަށް ްއަުޅގަ ސަބަބެއް

ްނުވަތަް ްއާނ،ްބަންގާީޅްޙަސަނޭ ްބުނާނެ ްެވއްިޖއްޔާ ްމީހަކު ްަޤއުމެްއގެ ވަކި

ްރައްޔިތަކަްށް ްދިވެހި ްއެމީހަކު ްމިކަހަލަގޮތަކަށް ްމުޙަންމަދެކޭ. އިންޑިޔާ

ްއެމީހަކަ ްގުުޅވަިއެގން ްޤައުމަކާއި ްއެމީހެްއގެ  2290ށްްވުމަށްފަހުގަިއވެސް

ްރައްޔިތެއް.ް ްިދެވހި ްެއއީ ްވުމަށްފަހު ްރަްއޔިތަކަށް ނިސްބަތްކުރެވޭނެ.ްިދވެހި
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ްހަމަހަމަވާންޖެހޭް ްެދކޭގޮުތގަިއ ްައޅުަގނޑު ްރަްއޔިތުންނަކީ ްއެންމެހާ ދިވެހި

ްއެހެންކަމުން،ް ްބައެއް. ްއޮންނަންޖެހޭ ްފުރުޞަތުތަކެއް ްހަމަހަމަ ބައެއް.

ްޤަބޫލުނުކުރެވޭ ނަޑށް ްއަޅުގަ ްހަމަ ނޑަްށްއަޅުަގނުޑ، ްއަޅުގަ ްމިއުސޫލު ތީ

ްުކރިމަތިލާންޖެހޭް ްއެ ްަރއްޔިތަކަްށވުމަށްފަހު ްދިވެހި  2295ޤަބޫލުނުކުރެވޭތީ

ްަކމުގަިއވަނީނަަމް ްފުރިހަމަވާ ްޝަުރތުތަކެއް ްއެ ކަންކަމަށްެް

ްވެގެންޭން ްމުއްދަތަްށވުމަށްފަހު ްަވކި ްރައްޔިަތކަށް ކުރިމަތިލެވެންޖެހޭނެ.

ްަމްއސަލަތަކެއް ްައއީމައި ްދިމާވަނީ.ްްކުރިމަތިލެވޭނީ ެަށް ނޑުމެންނަ އަުޅގަ

ްދެކޭގޮުތަގިއް ނޑު ްއަުޅގަ ްެއގޮތަށް. ްއެކަން ްޤަބޫލުނުކުެރވެނީ އަޅުަގނޑަށް

ްސިިޓޒަންޝިޕާއިބެޭހް ްިދވެހިރާއްޭޖގެ ްަރއްޔިަތކަށްވުަމށްޓަކައި  2300ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ް ްމިވާ ްމިހާރު 21ްްޤާނޫނުގައި ްދުވަހަށ18ްްްއަހަރު ްއަހަރު ްހަމަ ުދވަސް

ް 21ްްތިރިކުރެވެންޖެހޭ. ްފުރުމުންނެއްނޫން. ްވީހާވެްސ18ްްއަހަުރ އަަހރު.

ްފުރުޞަތުް ްާވން ްވާކަުމގަިއވަނީނަމަ ްރަްއޔިަތކަށް ްދިވެހި ޅައުމުރުަގއި

ްދިެވިހް ްއުމުރުގައި ްޅަ ްއެއީ ްދަންނަވާނީ. ްއަުޅަގނޑު ދޭންވީއޭ

ް ްކުރެވޭނީ. ްމަސަްއކަތްތަެކއް ްހުރި ްަފއިދާ ްޤައުމަށް  66ް2305ރައްޔިތަކަްށެވގެން

ްދި ްމަްއޗަށް ްމީހަުކްއިން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރަްއޔިތަކަށް ްދިވެހި ަޔއީމައި

ްފައިދާއަށްުވެރް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްފަރާތުން ްއެމީހެްއގެ ބަލައިގެންފައި

ްގޮުތަގިއް ްޑިޕެންޑެންޓެއްެގ ްޖެހޭނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެމީހަކަށް ބޮޑަެަށް

ްދެންް ްދަްނނަވާނީ. ްއަޅުަގނޑު ްޚަރަދުކުރާށޭ ްދަޢުލަތުން ްހަމަ ޤައުމު

ްމިތާނގައިްއެހެނެއްނޫ ްމިތަނަށް ްމުއްސަނދިންނަށް ްފައިާސވެިރ  2310ން،

ްދޭންވީ.ް ްފުރުޞަތު ްބަޔަކަށްވެސް ްރަނގަޅު ްއިންވެސްްޓކުރާެނ ރަނގަޅަށް

ްއެއީް ްބަލަންޖެހޭނެ ްމިކަމުގައި ްހަމަ ްައޅުަގނޑުެމން އެހެންނަމަވެސް،

ްޤާޫނނުއަސާސީއަްށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްމީހަކަށް. މުސްލިމަކަށްވާ

ްބަދަ ްެއްގެނެވުނު ްއެގޮތަށް ްހަމަ ްތެރެއިްނވެސް ްިއޞްލާޙުގެ ލުތަުކގެ،

ްސަބަބުތަކަކަށްޓަަކިއް ްރަނގަޅު ްއެހެންކަމުން، ްލިބިގެންދާނެ.  2315ފުރުޞަތު

ްޚިުދމަތްކުރަންޖެހޭް ްމިރާއްޖޭަގއި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ، ްމީހުންނަށް ތަޢުލީމީ

ްކަމެއްނޫން.ް ްދެކޮޅުހަާދ ްއަޅުަގނޑު ްިދނުމަކީ ްސިޓިޒަންޝިޕް ބަޔަކަށް

ްއެްއްއެހެންނަ ްހަމައެއްަގއި، ްއެއް ްދިނުމަށްފަހު ްސިިޓޒަންިޝޕް މަވެސް،
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ްމިޤައުމުަގިއް ްއެއްފަަދއިން ްރައްޔިތުންނެކޭ ްއެންމެހައި އުސޫލަކުން،

ްއެހެންކަމުން،ް ްލިބިދޭންޖެހޭނެ. ްެއބަޔަކަށް ްފުރުޞަތު  2320ދިރިއުޅުމުގެ

ްހިތްް ްއަެަުޅަގނޑުެގ ްއޮތުމަކީ ްމާއްދާއެްއ ްމިފަދަ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްކަެމއްނޫން.ްޤަބޫލުކު ްޞުލްަޙވެިރވާ ްއަުޅަގނޑުެގްސިުކނޑި ްކަމެއްނޫން. ރާ

ނޑުްމިމާއްދާްއުނިކުރުމަށްްހުށަހަޅަނީ.ްޝުކުރިއްާޔ.ް ްއެހެންކަމުން،ްއަުޅގަ

ް

ްފުރުޞަުތްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ނޑު ްއަުޅގަ ްމެންބަރަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްާތއީދުކުަރއްާވ ްމި  2325އާދެ،

ް ްމެންއަރުވަން. ްކުީރެގްޢިއްޒަތްތެރި ްއެނގިވަަޑއިގަންަނވާނެ، ބަރުންނަށް

ް ް)ށ(، ްއިތުރުކުރަްއވާފަިއ4ްްޑްރާފްޓްަގއި ްބައެއް ްށް ް)ށ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަްތތެރި ްައއްުޑއަތޮުޅގެ ްދެންެމއަކު ްމިއޮތީ. ފޮނުއްވާފައި

ް ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި ް)ށ(ްއުނިކުރަްނ4ްްމުޙަންމަދުްއަސްލަމް ވަނަްމާއްދާގެ

ްމިއަްށްހުށަހަޅުއް ްބަލަިއލިއިރު ނޑު ްއަުޅގަ ްދެން، ްެފއިލްވެަފިއވާތީ  2330ވަިއގެން

ބައެއްްއިތުރުކުަރއްވާަފއިްމިާހރުްމިއިންނަނީ.ްއަނެްއކާްމިާހރުްއުނިކުރުމަށްް

ނޑުްމީތިްބަލައިގަންނާނަން.ް ހުށަހެޅުނުްހުށަހެޅުއްވުމަށް.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްނޑުްފުރުޞަުތްއަރުވަން.ްތާއިދުކުރަްއވާްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްއަޅުގަ

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުް ްައއްުޑއަތޮުޅެގ ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި  2335ްޝުކުރިއްާޔ

ްދެްްހުސްުނއްސުޫޢދުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްތާއީދުކުރަނީ ްހުށަހެޅުމަށް ްހުށަހެޅުއްވި ްއަސްލަމް ްމުޙަންމަދު މެންބަރު

ްމު ްަސބަބަކީ، ްއެއް ްއެވިދާުޅިވްސަބަބަކަށްޓަކަިއ. ްއަސްލަމް ޙަންމަދު

ްފަދައިން....

ް

ްލިިބަވޑަިއގަންނަވާނީ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހަމައެކަނި ްތާއީުދކުރަްއވަން ްމެންބަރު  2340ޢިއްޒަތްތެރި

ްފުރުޞަތެްއް ްަވގުތުަގއި ްބަހުސުގެ ްއިނގޭތޯ.ްެދން،ްފަހުން ތާއީދުކުރަްއވަމޭ

ްހޯއްދަވަންޏާްލިބިވަަޑއިގަންަނާވނީ.

ް

ްފުރުޞަތަށްްްއަޮތޅުްމެްނބަރުްއައްޑުް ްތާއީދުކުރާ ްނޯންނާނެ ްުބނެފައެއް ްަގވާއިުދގައި ްބައްލަވާ ްނޫން

 2345ްވާހަކަްދެްއކުމުގެްފުރުޞަތުްނުލިބޭނެއެކޭ.ްްހުސްުނއްސުޫޢދުްވާހަަކދެއްެކވުން:
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ް

ްއެހެންނޫންްރިޔާސަތުންްވާހަެަކަެދއްެކވުން: ްމިއަންނަނީ ްޕްެރކްޓިސްކުރަމުން ްެއގޮތަށް ތޯ.ްއަޅުަގނޑުމެން

ްކުރައްވަމޭ،ް ްތާއީދު ްހަމަ ްމެންބަރަށް ްާތއީދުކުރާ ްއޮންނާނެ ގަާވއިދުަގިއވެސް

ްއިޞްލާާޙިއް ްގެނެވުނު ްފަހުން ްލިޔެފައި ްއެހެން ްއަރުވަން. ްފުރުޞަތު އެ

 2350ްއެީކގައި.ްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްހަނދުމަފުޅުްނެތުނީކަމަށްވެދާނެ.ް

ް

ްރަްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުް ްިޢއްޒަތްތެރި ްހުށަހެޅުމަށްްޝުކުރިއްޔާ ްެއ ނޑު ްއަުޅގަ ްއީސް.

ްތާއީދުކުރަން.ްްހުސްުނއްސުޫޢދުްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހައްދުންމަތީެގ ްއާދެ، ްޝުުކރިއްޔާ. ްބޮޑަށް ްވަރަށް  2355އާދެ،

ްކަރުދާްސް ްއަުރވަން ްފުރުޞަތު ްއަޅުަގނޑު ްނަޢީމަށް ްމުޙަންމަދު މެންބަރު

ްގައިްއޮތްްއިޞްާލޙުްހުށަހަޅުއްވައިްެދއްވުމަށް.6ްްނަންބަރުް

ް

ްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ނޑު ްއަުޅގަ ް)ށ(4ްްއާދެ، ްމާއްދާގެ ްވަނަ

ްމިހާރުްްނަޢީމްްވާހަެަަކދެއްެކވުން: ްއެއީ ްއެބަ. ްހުށަހަޅަންޖެހޭ ްއިޞްލާުޙުކރަން  2360އަންނަނިވިގޮތަށް

ްހު ނޑު ްކުަޑކުޑަްއޮތްގޮތުން.ްއަުޅގަ ްވަރަށް ްދަންނަވާލާަނން ްކުރިން ށަަހޅާލުމުގެ

ްއެބައުޅޭ.ް ްއަދަދަކަށް ްގިނަ ްވަރަށް ްމީހުން ްއިންިޑޔާ ްމިރާއްޖޭަގއި އެްއޗެއް.

ްބަންގްލަދޭޝްގެް ްޭއެގއިތުރަށް، ްއަދި ްެއބައުޅޭ. ްމީހުންވެސް ޕާކިސްތާނު

ްއެްއޗަީކ،ް ްމިއުޅޭ ްދަންނަވަން ްއާދެ، ްއެބަުއޅުްއވާ. ބޭފުޅުންވެސް

ްައއިޑެންޓިީޓްދިވެހި ްޤައުުމގެ ްއެމީހާގެ ްރައްޔިަތކަށްުވމަށްފަހުގައި  2365ރާއްޖޭަގއި

ްދޫނުކޮށްް ްސިޓިަޒންޝިޕް ްއެތާނގެ ްދަންނަވަންޏާ، ްއެހެންގޮތަކަށް ނުވަތަ

ްމަޖިލީހަށްް ްރަެަްއޔިުތންގެ ްމިތާނެގ ްއަދި ްހޯދައި ްސިޓިޒަންޝިޕް މިތަނުން

ްއޮް ްޤައުމު ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްހޯދައިގެްނ ްބާރުތަެކއް ްބިރުްއައިސް ޔާދިއުމުގެ

ްއަުޅަގނޑު ްއެހެންވީމަ، ްްއެބައޮތް. ްއިޞްލާޙުްއަދަންނަވާނީ ްމި ނުޑ ުޅގަ

ްއިތުރުް ްހުށަހަޅާލާނަން ްއެހެންވީމާ، ްދެން ްއެއީ. ްއެއްސަބަބު  2370މިހުށަހެޅި

ްޕޮއިންޓްވެްސް ްއެހެން ްބައެއްެް ްއޭގެފަހުންެް ްއަދި ްނުދައްކާ. ވާހަކަެއއް

ދިވެހިްރަްއިޔތަކަށްވެފަިއވާްބޭުރްްދަންނަވާލާނަން.ްއާދެ،ްައޅުަގނޑުްހުށަހަޅަނީ
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ްއެމީހަކީް ްކުރިމަތިލެވޭނީ ްމެންބަރުކަމަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިަތކަށް ޤައުމެްއގެ

ްޤައުމުެގް ްބޭރު ްއެމީހަކު ްމީހަކަށްވުމާއެކު ްދިރިއުޅެމުްނދާ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ް ްވަިކވިތާ ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ5ްްރައްޔިތުކަމުން ްފުރުމަށްފަހުގައޭ.  2375އަހަރު

ްގާއިުމވުމަށްފަހުްއަ ްހަޟާރަތެްއ ްއިސްލާމީ ްއިސްލާމުން ޅުަގނޑުމެން

ްއޮތީ،ް ްފެތުރިފައި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޫޔރަޕާހަމައަށް ްފެށިގެން ހިޖާޒުކަރައިން

ްދުވާލަުކް ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއަދު ްެގއްލި ްއެއްޗެހި ްބިންތަކާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްބިންތައްވެސް ްމިދާ ްޝަހީދުވަމުން ްބަަޔުކ ްއެަތއް ެއއީްްއެއްފަހަރު

ްއެތަނަށްވަީން ްބަޔަކު ްއެހެން ްއެހެންނަމަވެސް، ްބިންތައް.  2380އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ވެރިވެަފއި.ްހަމައެހެން،ްމިްިދވެހިރާއްޖޭެގްއަމަންްއަމާންކަްންނަގާލަންްބޭރުެގް

ްެއް ްދެވަިއގެން ްމީހުންނާ ްފޮނުވަިއގެން ްމީހުން ްޤައުމަށް ްމި މީހުން

ްތާރީޚަ ްއެ ްއެބަހުރި. ްކޮށްފަިއ ްވަޑަިއގަތީމާްމަސައްކަްތވެސް ށް

ްހިނގުމަީކް ްކަންަތއްތަެކއްެް ްއެކަހަލަ ްމިހާރުވެސް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ.

ނޑުމެްން ނުޑމެންްމިްޒަމާނާްގުޅޭކަެމއްްޫނންްއަުޅގަ  2385އެކަީށގެންާވކަމެއް.ްއަުޅގަ

ވަރަކަށްްއަހަރުްއޭނަގެްއޮްތ5ްްއެހާބޮޑަށްްނިދާފައިްތިބުމަކީެއއް.ްއެހެންވީާމ،ް

ްސިޓިޒަންޝިޕް ްއޭނަްްއޮރިޖިނަލް ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްހުންނައިރު ދޫކޮށް

މޮނިޓަރކޮށްްބަލާނެްފުރުޞަތުްއޮންނާނެ.ްމިފަދަްމަޖިލީހަކަށްްއެފަދަްބޭފުޅަކުް

ްއެހެންވުމަށްޓަަކއިް ްއެނިގގެންދާނެ. ްއެކަން ްައޅުަގނޑުމެންަނށް ލުމުގެކުރިން

ްއަުޅގަ ްެއގޮތުން ްބޭނުންވަނީ ނަޑއަޅަން ްލިމިޓެްއްކަ ްއެތާނަގއި  2390ނޑުްއަޅުަގނޑު

ް ްެއކަމަށް ްއަދި ނޑައެީޅ ްކަ ްމި ްދޫކުަރންޖެހޭގޮތަށް ްސިިޓޒަންޝިޕް 5ްއޭނަ

ްމިް ްފަހަރެއްަގއިެވސް ނޑު ްއަުޅގަ ްމިަކނޑަެއޅީ. ްމުއްދަތެއްެވސް އަހަރު

ްބޭފުޅުންނަށްް ްއުުޅއްވާ ްބައްލަވަިއގަންނަވަން ްކަިއެވނި ްބޭފުޅުންނާ، ރާއްޖޭަގއި

ްދިވެ ްކުރަނީކީ. ްމި ްމިކަންކަްނ ްނޫން ްރައްޔިތުންނާއިްއަމާޒުކޮެށއް ހިރާއްޭޖެގ

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވް ްރައްޔިތުންނަށް ްލ.އަތޮޅަށް ްައޅުަގނޑުމެންެގ  2395ޚާއްޞަކޮށް

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްމިގެންދަވަނީ ްދަންނަވަމުން ްމިތާނގައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ގޮތްތަެކއް

ްކޮންމެވެސްް ްއުންމީދުކުރަނީ ްތެރެއިން ްބާރުގެ ްއިޚްތިޔާާރ ްއޮންނަ ލިބިފައި

ނ ްއަުޅގަ ްމިދަންނަވާލީ،ްބޭފުޅަކު ްއެހެން ްކޮށްދެއްވާެނކަމަށް. ްތާއީުދ ޑަށް

ް ްއަޚް ނޑުގެ ްައޅުގަ ްތާއީުދކުރެްއވި ްޢަބްދުއަޅުަގނޑު މިވަގުތުްްޖާބިރުهللا
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ްެއކަމަށްް ްބޭފުޅަކަށް ްއެހެން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީާމ، ްނެތް.  2400ވަަޑއިގެން

ްއިޞްލާޙުް ްމި ްއަިދ ްތާއީދުކޮށްދެްއވާ ްއަޅުަގނޑަށް ްއަރުވަމުން ފުރުޞަތު

ްަވގުުތގަިއްފާސްކޮ ްބަުހސްގެ ްމީގެ ްއަޅުަގނޑު ްއެދެުމން ްދެއްވުމަށް ށް

ްފުރުޞަތުް ްދަންނަވާުލމުން ްވާހަކަ ްހުރި ްވާހަަކ ްއިތުރު ދަންނަވަން

ްކުރުކޮށްލާނަން.ްޝުކުރިްއޔާ.

ް2405 

ްމެންބަރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއަޒތްތެރި ްތާއީދުކުރައްވާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްއަުރވަން.ްވަަޑއިގެ ްފުުރޞަތު ްމެންބަރަކަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެން ްންނެތުނީމާ

ްލ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.

ް

ނޑުްތާއީދުކުރަން.ްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާްމަނިކުް  2410ްައޅުގަ

ްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްތ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްެމންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމެންބަރުްޝުކުރިއްާޔ ްޢިްއޒަްތތެރި އަތޮުޅގެ

ް ްނަންބަރު ްކަރުދާސް ްހުށަހެޅުން ްފޮނުާވ ްރަޝީދު ްކަރުދާްސ7ްރިޔާޟް .

ް 7ްނަންބަރު ،ް 8ްްއަދި ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި  2415އެްއވެްސ9ްްެވސް

އިޞްލާުޙވެްސްހުށަހަޅުއްވާލ3ްްަކަރުދާހުގައިވ3ްްާޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއެް

ްދެއްވުންްއެދެން.ް

ް

ްބާބަށްްަބރުްރިޔާޟްްކޮޅުމަޑުލުްެމން ްަމޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ްމި ްރަީއސް.ްއާދެ ްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި

ްްްވާހަކަެދއްެކވުން:ްރަޝީދު ްހުށަހަޅާ ްމި ްފުރުޞަތ3ްްުއަޅުަގނޑު ްހުށަހެޅުމުގެ ްޖެހިޖެހިގެން  2420ިއޞްލާޙު

ްއަިދް ްަދންނަވަން. ްުޝކުރު ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްދެއްވީީތ ްރައީސް ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަ ްމިއާއެުކ، ްހުށަހެޅުމަކީ ްފުރަތަމަ ްހުށަހަޅާ ްމި ނޑު ްމާއްދާެގ4ްްުޅގަ ވަނަ

ްދާއިރާއަކަްށވެްސް ްކޮންމެ ްހުށަހެޅުމަކީ ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްއެއީ ްއަށް. )ށ(

ްދާއިރާއެްއގަިއް ްއެ ްނުވަތަ ްނިސްބަތްވާ ްދާއިރާއަަކށް ްއެ ކުރިމަތިލެވޭނީ

ްމިހުށަހަޅަނީް ްއަޅުަގނުޑ ްމިގޮތަށް ްމީހުންނަށެވެ.  2425ރަޖިސްޓްރީވެފަިއވާ

ްއަތޮޅުތަކަްށްޙަ ްއެކި ްބޭރުން ްމަޖިލީހުން ްމި ްނުވަތަ ްމަޖިލީހުން ްމި ޤީޤަތުގައި

ްއަތޮޅުތަކަްށް ްެއ ްފަރާތުން ްމެންބަރުންގެ ްެއިކ ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަާވ
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ްއެންމެް ްޙަްއޤުތައް ްރައްޔިތުްނގެ ްތިބި ްއަތޮޅުަތކުަގއި ްއެ ްނުވަތަ ލިބެންޖެހޭ

ްމަޖި ްމި ްޙައްޤުަގއި ްރަްއޔިތުންގެ ްެއ ްދައްކަމުްންރަނގަޅަށް ްާވހަކަ ލީހުގެ

ްއޮިއވަރުތަެކއްް ްކަންތައްތަެކްއެގ ްމިކަހަލަ ްއަދި ްަޝކުވާަތކާ،  2430ނުގެންދާކަމުގެ

ްމެންބަރުންް ްއެ ްމަޖިލިސްތަުކގައި ްމި ްއަދި ްހިނގަމުންދާއިުރ މިދުވަސްކޮޅު

ްރައްޔިތުންް ްލޮުބެވތި ްއެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެ ްއަތޮޅު ތަމްސީލުކުރަމުންދާ

ްެއކަން ްއަިދްބޭނުންފުޅުވާގޮތަށް ްޝަކުވާތަާކ، ްނުދާކަުމގެ ްކުރެވިގެން ކަްނ

ްއަތޮޅަކަްށް ްއެ ްއަިދ ްއޮތީމާ ްރަްއޔިތުންގެ ްބައެއް ްހިތްހަމަނުޖެހުން، އެކަމުގެ

ްއަތޮޅެްއަގއިް ްއެ ްނިސްބަތްވާ ްއަތޮޅަކަށް ްއެ ްސީދާ ްފައިދާކުރާނީ  2435އެންމެ

ްއެހެންވީމާ،ް ްޤަބޫލުކުރެވޭީތވެ. ްބޮޑަށް ްއަުޅަގނޑަށް ްބަޔަކަކަމަށް ދިރިއުޅޭ

ްމާގިަންއަ ްއަދި ްނެތިްނ ްދާކަށް ްތަފްސީލަކަށް ްމާބޮުޑ ްމީގެ ޅުަގނުޑ

ްޚާއްޞަކޮްށ،ްރައްޔިތުންެގް ްއަދި ްއޮތީމަޔާއެްއކޮށް ްހުށަހަޅަން ހުށަހެޅުންތަކެއް

ްމިއަދަުކް ްމާިގނައިން ްވާހަކަ ްޭއގެ ނޑު ްައޅުގަ ްބާބަކަށްވާތީވެ މަޖިލީހުގެ

ްޢިް ްއެކަން ނޑު ްއަުޅގަ ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި  2440ލްތިމާސްކޮށްފައިްނުދައްކާނަން.

ްަރއީްސް ނޑު ްައުޅގަ ްބަލައިގަނެގެން. ްމިހިރީ ްެއކަން ނޑު ްއަުޅގަ އޮތީ.

ްތަނުގައިް ްއޮތް ްކުރިއަްށ ްއެއްކަމެއްެވސް ްހަމަ ްނޫންގޮަތކަށް ވިދާޅުާވގޮތަކަށް

ނޑުްހުށަހަޅާލާނީްހަމަް 4ްނުކުރާނަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ްދެންްއަެަުޅގަ

ްއިތުރުކުރަން ްއެްއ ް)ށ( ްމާއްދާގެ ްމިހުށަހަޅާްވަނަ ްއަުޅަގނޑު ްއެއީ .

ްނުވަަތް ްގޮތުަގއި ްވަކީލުންގެ ްޤާނޫނީ ްކޯޓުތަކުަގއި ްޝަރުޢީ  2445ހުށަހެޅުމުގެ

ްިވޔަފާިރް ްމަސައްަކތައް ްއެފަދަ ްހަރަކާތްތެރިނުވުމާ، ްގޮުތަގއި ލޯޔަރުންގެ

ްމިާތް ްހުށަހަޅަނީ،ްމިއަދު ނުޑްމި ްއަުޅގަ ްނުކުރުން.ްިމގޮތުންވެސް އުސޫލުން

ްއަް ްވާހަކަ ްމީހެއްގެ ްއަޅުަގނޑުްނެތް ްނެތިން. ްދައްާކކަށް ނޑު ޅުގަ

ްއަޅުަގނުޑް ްއެަބއިންެނވި ްމިތާނގަިއ ްމިއަދު ްބޭނުންވަނީ ދަންނަވާލަން

ްޚާއްޞަކޮށް،ްމާލެއަތޮުޅެގް ްމެންބަރުން.ްއަދި ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަހަލަ  2450މިދަންނަވާ

ްެއއާެއއްކޮްށް ްހަމަ ްމިީއ ްދީދީ. ްއަޙްމަދު ްމާރިާޔ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްްއަްއޑުއަތޮުޅގެ ްމެންބަރު ްޅ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެރި ްޙުސްނުއްސުޢޫދު.

ްމިބޭފުޅުން ްއެހެންވީމާ، ްއިބްރާހީމް. ްޙުސައިން ްމެންބަރު ނަކީްޢިއްޒަތްތެރި

ްމަޖިލި ްރައްޔިތުްނގެ ްނުމިއަދު ްމަޖިލިސް ްާޚއްޞަ ްރަްއޔިތުންގެ ސްްވަތަ
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ްޭއގެތަމްސީލުކުރަ ްހަމަ ްއަދި ްބޭފުޅުން. ްމާލެއަތޮޅުެގްމުންދާ  2455އިތުރުްނ

ްމިޢިއްޒަ ްައޅުަގނޑު ްވާހަަކްއިސްކޮށް ްމެންބަރުގެ ްއެތްތެރި ކަމަނާައީކްގެަނއީ

ްއެް ްމާދަމާ ްފަރާްތ. ްގެންދަވާ ްފުރައްވަމުން ނޑި ްގޮ ްމާލެއަތޮޅުގެ މިހާރު

ްނިޒާމުް ްޝަރުޢީ ްފޮނުވާ ްމިތަނަށް ްއިންނަަވިއގެން ނީޑަގއި ގޮ

ް ްޢަްއޔަންކުާރްއިރުަގއި ނޑިޔާރުން ްފަ ްރަްއޔިުތން ޓުްވޯހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި

ް ްއިނދެަފއި، ްއިންނާނެ. ްދުވަދެއްވަން ްކުރިއަެނއް ްޭއނަ  2460މައްޗަްށްުހގޮސް

ްގޮތުަގއި ްޢަދުލުއިންޞާްވަކީެލއް ްިކހިނެއްތޯ ނޑިޔާރަށްްއަރާނީ. ްފަ ްއެ ފުން

ނޑުެގ،ކަންކު ްއަުޅގަ ްމިއީ ްމެދުގައި. ްމެންބަރާ ްއެ އެހެންވީމާ،ްްރެވޭނީ

ްނުބަލަ ްމީހާ ްހުށަހަޅާ ްމައްަސލަށް ްމެންބަރު ޙަޤީޤަތަށްްް.ވާށޭޢިއްޒަތްތެރި

ްބައްލަ ްކަްނވެދާނެގޮަތަކށް ްމިއަށްްވިސްނަވާށޭ. ްފަހުގައި ްބެއްލެވުމަށް ވާށޭ.

ްދެން،ް ްީހވަނީ. ްައޅުަގޑަށް ްވާހަަކއެްއ ްރަނަގޅު ްިމއީ ްދެްއވާށޭ.  2465ވޯޓު

ްއިރާދަކުރެިވްއާޔް ްފާސްނުވިޔަސް ްމީތި ްނެތް ްމައްސަލަެއއް އަޅުަގނޑަްށ

ްމަސައްކަތުގެ ްކުރި ްމިހާތަނަށް ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއްްއަޅުަގނޑު ނަތީޖާ

ްވަޙީދާް ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްރ.ައތޮޅުގެ ްއަޅުަގނޑާ އޮންނާނެ.

އަޅުަގނޑުމެންްިމގޮތުަގއިްދެިމްތިބޭނަން.ްތިޔަްޢިްއޒަތްތެެެރިްމެންބަރުންގެް

ްއަޅުަގނުޑް ްލިބޭމެކަމުގައި ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްއަބަދުވެސް  2470އެހީތެރިކަން

ނޑުްމިާއއިްބެޭހގޮތުންްިއތުރުްވާހަަކއެްއްޝައްެކއްްނުކުރަން.ްދެން،ްއަް ޅުގަ

ްދާނަން.ް ނޑު ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުމަށް ްއަނެއް ނޑު ނުދަންނަވާނަން.ްދެން،ްއަޅުގަ

ް ްބާބަށ3ްްްއަޅުަގނުޑގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްހަމަ ްހުށަހެޅުމަކީ ވަނަ

ް ްއެއީ ްހުށަހެޅުމެއް. ްހުށަހަޅާ ް)ށ(4ްްއަޅުަގނޑު ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްޤައުމެއްެގްްއިޞްލާޙުކުރުން. ްހުށަހެޅުމަކީ،ް)ށ(ްބޭރު ްމިހުށަހަޅާ ނޑު  2475އަުޅގަ

ްމަޖިލީހުެގް ްަރއްޔިުތންގެ ްއެމީހަކު ްަރއްޔިތަކަްށވެފަިއވާނަމަ ރައްޔިތަުކްދިވެހި

ް ްވީތާ ްރައްޔިތަކަށް ްދިވެހި ްއެމީހަކު ްކުރިމަތިލެވޭނީ އަހަރ16ްްުމެންބަރަކަށް

ްގެންދަނީ ްދިރިއުޅެމުން ްއެމީހަކު ްއަދި ދިވެހިރާއްޖޭެގްްފުރުމަށްފަހުއެވެ.

ް ްެގންދާތާ ްދިރިުއޅެމުން ްމީހެއްކަމުގަިއ15ްްކަމަށްވެފައި އަހަުރވެފަިއާވ

ްތަންކޮޅެްއް ްމީގެ ްހުށަހެޅިއިރުަގއި ްމި ްއަުޅަގނޑު ްީމގައި  2480ވާންވާެނއެވެ.

ްަޙެަވާލުކުރާނަްންވެއްޓިަފއި ނޑު ްއަުޅގަ ްކޮށްލަން ްރަނގަޅު ްއެކަން ިވއްޔާ
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ްކުރީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްތަންކޮޅެއްްްމަޖުދީއަށް. ްއެކަަހލަ ދުވަހުވެސް

ނޑުް ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްހަމައެގޮތަށް ްރަނަގޅުކޮށްލަދިން. ްެއކަން ްއޮތީތީ ގޮއްސަ

ްހުށަހެޅުމުގެް ްމިގޮތަށް ްމިކަން ްއަޅުަގނޑު ްޙަެަވާލުކުރާނަން. އެކަން

ްމެންބަރުް ްިޢއްޒަްތތެރި ްލ.އަތޮުޅގެ ްމިއަދު ްމާދަާމ، ްބޭނުމަކަށްވީ ނޑު  2485މައިގަ

ްުމސްތަޤްބަލުގަިއްއެފާހަގަކުެރއްވިފަދަް ްޤައުމުަގއި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ އިން،

ްގިނަް ްވަރަށް ްމިއަދުވެްސ ްމިގެންދަނީ، ްދައްކަމުްނ އަޅުަގނޑުމެން

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްވިދާުޅވިްމިޤައުމުެގްހުރިހާކަމެއްްުކރަމުންްގެންދާނީް

ްފައިސާވެރިންނޭ.ްރަނގަޅުްވާަހކަެއއް.ްފައިާސވެރިންނަށްްފުރުޞަތުްބޮޑުވާނެ

ްމިޤައުމުގަިއް ްކޮންމެހެން ްެއއީ ްޤައުމުތަކުަގވެސް. ްއެހެން  2490މިޤައުމެއްނޫން

ްއެީއ.ް ްއޮތްގޮތް ްެއކަން ްއެހެންތަންތާވެްސ ްދުނިޭޔގެ ްެއއިކީ. އޮތްގޮެތއްނޫން

ްކޮންެމް ްބޭނުންވާ ްމީހުން ްހުރި ްތަނަަވސްކަން ްއެކަހަލަ އެހެންވީމާ،

ްބަދަލުކުރެވޭނެް ްއެއީ ްަޙޤީޤަތް. ްއެއީ ްކުރާނެ. ކަންތައްތަކެްއްްކަމެއްެވސް

ނޫން.ްއެބޭފުޅުންްބޭނުންވާްކަމެއްްއެޤަެައުމެްއގައިްއެމީހުްންދާނީްކުރަމުން.ް

ްބޭނުންވަަޑއިގަންަނވާް ްއެބޭފުޅުން ްމަޖިލިސްތަކުަގއި ްމިފަދަ  2495އެގޮތުން

ް 16ްްކަމަށްވަންޏާ ްކޮްށގެނ15ްްްޮގނިޑއެްއނޫން ްިރަޒރވް ނިޑވެސް ގޮ

ްހުށަހެޅުމުގެ ްތިއްބަވާނެ.ްިމއަދު ްހުށަހެޅުން،ްްއެބޭފުޅުން ްނުލިބުނު ފުރުޞަތު

ް ްޢައްބާސ16ްްްއަންހެނުންނަށް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްގދ.ގެ ނިޑ، ގޮ

ްފަރާތަކަށްް ްަވިކ ނޑިތަްއ ްެއގޮ ނިޑ. ްގޮ ްއެހުށަހެޅުްއވި އިބްރާހީމް

ްލިބިގެންާވް ްތަނަވަސްކަން ްކަހަލަ ްމިދެންނެވި ްބާރު  2500މިލްކުކުރުމުގެ

ނޑި ްގޮ ްގުޅިގެން ްއެފަރާތްތަކާ ްމަސައްކަތްްްމީހުންނަށްވޭ. ްކުުރމަށް ރިޒަރވް

ްފުރުޞަތުް ްމާ ްއޭރުްނ ްމާރަނގަޅުވާނެހެން. ްހީަވނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ކުރެްއވުން

ްމިް ްފަރާތްތަކަށް ްއެވާހަކަދެްއކެވި ްމިއަދު ްއެހެންވީމާ، ބޮޑުެވގެންދާނެ.

ނުޑް ްއަުޅގަ ްހަމައެއާއެކު ްޖެހޭނެ. ްޤަބޫލުކުރަްއވަން ްއެފަރާތްތަކުން ޙަޤީޤަތް

ްއަުޅގަ ްމީހަކާްދަންނަވާނީ، ްޮކންމެވެސް ްދިވެހިރާއްޭޖގައި ްބޭުނމެއްނުވޭ  2505ނޑު

ްކޮންެމވެްސް ްދުނިޭޔގެ ްކޮންމެވެސް ްދިރިއުޅެުމންދަނީ ްއޭނަ އިނދެގެން

ްނަމަވެްސް ްއެމެރިާކަގއި ްއެހެންނަމަވެސް ްއަިދ ްފްރާންސް ޤައުމެްއގައި

ްއިންތިޚާުބް ްއުޅެަފއި ްނަމަވެސް. ްތަނެއްަގއި ްއެހެން ްއަދި ނޫންނަމަ
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ް ްރަްއޔިތުންްދުވަސްވަުރަގއި ްމިތަނުގަ ްއައިސް ްމަހުޖަނަކު ްހުންނަ އެތަނުން

ްކަންަތއްތަކެްއްކުރަންް ްބޭނުންވާ ްއޭނަ ްވަދެ ްމަޖިލީަހށް ްައއިސް  2510ގަނެލަިއގެން

ްއެްއގޮތަކަްށވެްސް ްފުރުޞަތު ްއެކަހަލަ ްއެހެންވީމާ، ްކޮށްފާނެ. މަސައްކަތް

ްއަޅުަގނޑަށްް ްއެހެންވީމާ، ްނުކުރެވޭ. ްތާީއދެއް ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ްދޭކަށް

ްނޫނީް ްއިނދެގެން ްމީހަކާ ްމިތަނުގެ ްއޭނަ ްއެހެންނޫން، ޤަބޫލުނުކުރެވެނީ،

ްމިތާނގެް ްދިރިއުޅެމުންދަނީ. ްމިތަނުގައި ްވެެގން ްރައްޔިތުންނަށް މިތާނގެ

ްމާހައުލުް ްމިތާ ްއެނގޭ. ްއޭނައަށް ްމީހުން ްމިާތ ްއެނގޭ. ްއޭނައަށް  2515ބަސް

ްަޤބޫލު ްއޭނަ ްމުސްލިމްކަން ްައޅުަގނޑުެމންނަކީ ްއެނގޭ. ްއޭަންއޭނައަށް ކުރޭ.

ްހެޔޮް ްކަހަލަ ްމިކުރާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނަާމދުކުރޭ. ްއޭނަ ްއެއީ. މުސްލިމެއް

ްދަނޭ.ް ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ްމިމުޖުތަމަޢު ްކުރޭ. ްކަންތައްތައް ހުރިހާ

ްގޮތަކަށްް ްމިކަހަލަ ްބޯލަނބާ. ްއޭނަ ްއާދަކާދަތަކަށް ްހުރިހާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްމީހަކު ްއުޅޭ ްމިހެން ްމުޖުތަމަޢުގެ ްނޫނީ،ްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ  2520މިޤައުމުަގއި

ްއިުޢތިރާޟެއްނެތް.ް ނޑު ްއަުޅގަ ްއައުމަކަށް ްމަޖިލީހަކަށް ްރައްޔިތުްނގެ އޮންނަ

ްދެންް ްޤަބޫލު. ނުޑ ްއަޅުގަ ްދޭން ްއެފުރުޞަތު ްމީހުންނަށް އެފަދަ

ްމިހާރުް، އެހެންނަމަވެސް ްޮއވެއްެޖއްޔާ، ްކުރެވިފައި ްމިޑްރާފްޓް ިމގޮތަށް

ްއޮވެއްޖެކަމަށް ްއޮތްގޮތަްށ ނުޑްްޑްރާފްޓްަގއި ްއަުޅގަ ެވއްޖެއްޔާ

ްއެކަށީގެްނވޭ.ް ްކުރިަމވުން ްއެމައްސަލަ ްމައްސަލަތައް  2525މިދަންނަވާކަހަލަ

ް ްއަުޅަގނޑަށް ްރަީއސް، ްދެްއިވއަސ15ްްްޢިއްޒަތްތެރި ްވަގުުތޮކޅެއް މިނެްޓގެ

ްހޭދަކުރާކަށެއް.ް ްަވގުތުތަެކްއ ްދިގު ްއެހާ ްބޭނުމެއްޫނން ްހަމަ އަޅުަގނޑު

ް ްފުރުޞަތަށް ްތިދެްއވި ްޝުކުރުދަންނަވަމުންްއަޅުަގނޑަށް ްބޮޑަށް ވަރަށް

ްއަޅުަގނޑުްމިހިސާބުންްނިންމާލަން.ްޝުކުރިއްޔާ.

ް2530 

އާދެ،ްނިޒަމާބެހޭްނުކުތާެއއް،ްނ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުހަންމަދުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްތާރިޤް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް2535 

ްވާއެްއެޗއްްްޝުކުރިއްޔާްމިލަދުްނމަޑުލުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްަހމަ ްައޅުަގނޑަށް ްއާދ، ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި



 94 

ްްމުޙަްނމަދުްާތރިޤްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދަންނަވާލަންވެގެން. ްއެއްޗެއް ްހަމަ ްސަފްޙާގަިއ9ްްނޭނގިގެން ވަަނ

ަވނަްޞަފްޙާަގިއ8ްްވަނަްާމއްދާެގް)ށ(ްއިޞްލާުޙކުރުން.4ްްމިއޮންނަނީ،ް

ް ްއ4ްަމިއޮންނަނީ، ްށް ް)ށ( ްމާއްދާެގ ްވަނަ ްއިތުރުކުުރން. ވަނ7ްްަކުރެއް

 2540ަވނަްމާއްދާގެް)ށ(ްށްްއަކުެރްއްއިތުރުކުރުން.4ްްޞަފްޙާގައިްިމއޮންނަނީ،ް

ްމިއީްކިހިނެއްވާްކަމެއްތޯްައޅުަގނޑުްސާފުކޮށްލަންްބޭނުންވާީތްދަންނަވާލީ.ް
ް

ް

ްތިކުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްސުވާލެއް ްރަނގަޅު ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ 4ްރެްއވީ.

ްއޮތްގޮްތ،ް ްމިހާރު ްއެއީ ްިއޞްލާޙުކުރުން ް)ށ( ްމާއްދާގެ  2545ވަނަ

ްއިތުުރކުރުން،ް)ށ(4ްްއިޞްލާޙުކުރުން.ް ްއަކުރެއް ް)ށ(ްށް ްމާްއދާގެ ވަނަ

ނުޑ1،2ްް ްއަޅުގަ ެަތު ްއެފުރުޞަ ްއެހެންވީމާ، ްއިނގޭތޯ. ްޖެހިދާނެ ވެސް

ްައކުރެްއް ްފާްސވީމާ ްމިމާއްދާތައް ްތަރުތީބުުކރުމަކީ ްދެން ދޫކޮށްލީ.

ނޑުމެންނަްށްއި ްއަޅުގަ ްެއކަން ްއަތުވެއްެޖއްޔާ ްއެމައްސަަލ ތުރުކުރާއިުރ،

ްމިގެންދަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްއެސޫުލެގް ްކުރިއަށް ްބަލައިގެން  2550ހަމަޖެއްސޭންކަމަށް

ްކުރިންް ްއެހެންނަމަވެސް، ްދެން ްއިނގޭތޯ. ްމިބަލަިއގަީތ ނޑު ްއަޅުގަ ދަށުން

ްއިސްފަސްވެފައި ްއޭތި ްއޮތުން ްއޮތް ްއިޞްލާޙުކުރުމަށް ްދެންްް)ށ( މިއޮތީ.

ްމަްއސަލައެއްނޫން.ް ްއަެނއްހެން ްމިއީކީ ްއެހެންނަމަވެސް، އެހެންވީމާ،

ްގޮުތގަިއް ްައކުެރއްގެ ްމިދެންނެވިހެން ްފާސްކޮށްދެއްަވިއފިއްޔާ މިޢިބާރާތްތައް

ްޢިއްޒަތްެތިރް ްތާއިުދކުރަްއވާ ްވާހަކަ. ްއުނދަުގލެއްނެތް ްމީގެ  2555ހަމަޖައްސާކަށް

ްއަ ްފުރުަޞތު ްއަޅުަގނޑު ްޢަީލްމެންބަރަށް ުރވަން.ްރ.އަޮތޅުެގްޢިްއޒަތްތެރި

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްާތއީދުކުރަްއވާފަިއވަީނ ްހުށަހެޅުމަށްވެސް ްމިތިން ވަޙީދު.

ްމެންބަރު.

ް

ްތާއީދު.ްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްހުށަހެޅުމަށް ްތިން ނޑު ްައޅުގަ ްރައީސް.  2560ްޢިއްޒަތްތެރި

ްދަންްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތާކުްހަމައެއާިއއެކު ްއެްއވެސް ްގަާވއިދުގެ ްބޭނުންވޭ، ނަވާލަްނ

ނޑުމެންނަްށް ްައުޅގަ ްައއިމާ ްކޮމިޓީއިން ްޑްރާފްޓްކުރާ ދެވަނަފަހަރަށް

ްނޯންނާނެ.ް ްކަަމަކށް ްވާހަކަނުދެއްެކވޭނެ ްމެންބަރުންނަށް ތާއީދުކުރާ
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ްވިދާުޅވުމަށްް ްރައީްސެގ ްއިށީންނާނަން ނުޑ ްއަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް،

 2565ްރިްއާޔ.އިޙްތިރާމްކުރަމުން.ްޝުކު

ް

ްނވެސްްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރަކުްތިކަންްފާހަގަކުރައްަވއިފި.ްދެްންއާދެ،ްއެހެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއަންނަް ްފަހަރަށް ްތިންވަނަ ްވާހަކަ، ްއަންނަ ްޑްރާފްޓްގައި ދެވަނަފަހަރަށް

ްދެންް، ވާހަކަ ްވާަހަކފުޅެއް. ްރަނގަޅު ްތިވިދާޅުވީ ްނެތް، އެހެނެއް

ްގެންދިޔަގޮތަްށްްއެހެންނަމަވެސް، ްހަމަ ްއަޅުަގނޑުމެްނވެސް  2570ކުީރގައި

ްެއްއް ނޑު ްައޅުގަ ްބަޔާންކުރެވިފައިނެތީމާ ްފަހެއް،ްމީގަ މިގެންދަނީ.ްކުރިއެއް

ްމިމަސައްކަތްކުރަނީ.ްާއދެ،ްމުޙަންމަދުް ްގެްނދެވޭތޯ ްއެކަން އުސޫލެްއގެމަތީން

ްފުރުޞަތުް ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރަށް ްޢިްއަޒތްތެރި ްގދ.ގެ ްޢަލީ ވަޙީދު

ްއަރު ްފޮނުއްވާފަިއވާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްކަރުދާހުގަިއާވ16ްްވަން. ވަނަ

 2575ްއިޞްލާޙުްފޮނުއްވާެދއްވުމަށް.

ް

ްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ނޑ16ްްުޝުކުރިއްޔާ ްއަޅުގަ ްކަރުދާހަށް ްވަނަ

ް.ްހުށަހަޅާފައިވާްއިޞްލާޙުްއަނބުރާްގެނެސްސިންްމުޙަްނމަދުްވަީޙދުްޢަލީ
ްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް2580 

އަނބުރާްގެންދެވީްއެހެންނޫންތޯ.ްއާދެ،ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރު.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

އާދެ،ްމޫސާްނިޒާރު،ްވ.އަތޮުޅގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްފޮނުއްވާްއިޞްލާުޙް

ް ްނަންބަރު ްކަރުދާސް ްފުރުޞަތު. ްަގޑ11ްިހުށަހެޅުމަށް ްއަުޅަގނޑަށް، .ް

ްވަގުތު.ް ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެިރ ބައްލަވާަލއްަވއިފި

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްެތރި ްފާދިއްޕޮުޅގެ ްއާދެ، ްއޮތީ.ްهللا ްކުރީަގއި  2585ޢަލީ

ްޢަީލއަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ްهللاްއަޅުަގނޑުްޢަބްދު

ް

ްއިޞްލާުޙކ4ްުްهللاްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޢަްބދު ްމިގޮތަށް ް)ށ(، ްާމއްދާގެ ްމެންބަރަކަށްވުުމެގްވަނަ ްރުން.

ްްްޢަލީްވާހަކަދެއްެކވުން: ް)ށ(4ޝަރުތު ްރައްޔިަތކަށްްް-. ްިދވެިހ ްރަްއޔިތަކު ްޤައުމެްއގެ ބޭރު

ްމެންބަރުކަމަށްް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްއެމީހަކަށް  2590ވެފަިއވާނަމަ

އަހަރުފުރުމަށްފަހުއެވެ.ްއަިދ5ްްކުރިމަލެވޭނީްއެމީހަކުްދިވެހިަރއްޔިތަކަްށވީތާް
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ްވާހަކަދައްަކްންއެމީހަ ްދިވެހިބަހުން ްދިރިއެޅެމުންދާ ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކީ

ްއިޞްލާޙުް ްމި ްައޅުަގނުޑ ްމިގޮތަށް ްވާންާވނެއެވެ. ްމީހެއްކަމުގައި ދަންނަ

ްމީހަކު،ްް،ހުށަހެޅީ ްކުރިަމތިލާ ްމެންބަރަކަށް ްމަިޖލީހުގެ ރައްޔިތުްނގެ

ްއެންެމކުޑަ ްވާހަކަަދއްކަން. ްދިވެހިން ްއެނގެންޖެހޭނެ ްެއްއެމީހަކަށް  2595ެވގެން

ްރައްިޔތުންނަށްވެްސް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްވާހަކަދައްކާއިުރ މެންބަރަކު

ނޑުްޑްރާފްްޓގަިއްއޮްތްގޮތަކީް ބޭުރްް،އެނގެންޖެހޭނެ.ްއެހެންވުާމއެުކ،ްއަުޅގަ

ޤައުމެްއގެްރަްއޔިތަކުްިދވެހިްރައްޔިތަކަްށވެފަިއވާނަމަްއެމީަހކުްރަްއޔިތުންެގް

ްކުރިމަތިލެ ްމެންބަރުކަމަށް ްމަޖިލީހުގެ ްދިވެހިަރްއޔިތަކަށްވީތާ ްއެމީހަކު 5ްވޭނީ

ްދިރިއުޅެމުންދާް ްރާއްޖޭަގިއ ްދިވެހި ްއެމީހަކީ ްއަދި  2600އަހަރުފުރުމަށްފަހުއޭ.

ްދިވެހިބަހުންް ްވިަޔކަްސ ްދިރިއުޅެމުންދިޔަކަމުގައި ްހަމަ މީހެެެއްކަމަށް.

ްވަދެގެްން ްމަޖިލީހަކަށް ްރައްޔިތުްނގެ ްމީހަކަށް ްނޭނގޭ ވާހަކަދަްއކަން

ްވަރަ ްރައީސް.ްއެމީހަކަށް ްޢިްއޒަތްެތރި ްޝުކުރިްއޔާ ްއުަދގޫާވނެ. ށް

ްއަޅުަގނޑުްާމގިނަްވާހަކަތަެކްއްދައްކާކަށްްޤަސްެދއްނުކުރަން.ް

ް2605 

ްމެންބަރަށްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެްނބަރު.ްތާއީދުކުަރއްާވްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި

ްޢަބްދު ްއަުރވަްނ. ްފުރުޞަތު ްޢިއްޒަތްތެރިްނަޞީރު،ްهللاްއަޅުަގނޑު ހދ.ެގ

ްމެންބަރު.ް

ް

 2610ްތާއީދުކުރަން.ްޝުކުިރއްޔާ.ްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް

ްަނޞީރުްވާހަކަެދއްކެުވން:هللاްޢަބްދު

ް

 ނިންމަވާލެއްވުން.ްޖަލްސާްް-4ް

ް

ނުޑްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަުޅގަ ްމިހާހިސާބުން ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި  2615ޝުކުރިއްާޔ

ނުޑްްމިއަދުގެ ްއަުޅގަ ްދެން ްޖެހުނީމާ ްަވގުތުައއިސް ްނިންމާލުމުެގ ޖަލްސާ

ް ްޮއންނާނީ ްޖަލްސާއެއް ްމަޖިލީހުގެ ްދެން ްޖަލްސާ. 22ްނިންމާލާނަން

ްަގއި.9:66ްްވާްއަންގާރަުދވަހުގެްހެނދުނ2668ްްުޖެނުއަރީް

ް
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