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 ސާްފެށްޓެވުން.ޖަލްް .1

 

ްعلىްوالسالمްالةوالصްهللްالرحين، الحودްالرحونްهللاްبسنްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
ްްފެށުނީ.ްޖަލްސާް.واالهްوهنްوصحبهްآلهްوعلىްهللاްرسول

ް5 

ް2-ްް ްޖަދުވަލު ްހިމެނޭ }އެކިއެކ1ްްިޤާނޫނުއަސާސީގައި

ް ްޖަދުވަލު ްއާއި ްހުވާ{ ްދާއިރާތައް{2ްްމަޤާމުގެ }އިދާރީ

ްހުށަހެޅުން.

ް

ްްރިޔާސަުތންްވާހަަކދެއްެކވުން:ޒ ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްޞަ ްަވޑަިއގެންދެްއިވ233ްްރައްޔިތުންެގ ްޖަލްސާއަށް  10ވަނަ

ް ްމިހާތަނަށް ްއާދެ، ްމަރުޙަބާ. ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި 57ްއެންމެހާ

ްމިއަަަދުެގް ްދެން، ްދެއްަވއިފި. ްވަޑަިއގެން ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްެދވަ ްހިމެޭންއެޖެންޑާގެ ްޤާނޫނުއަސާީސގައި ްމިއޮތީ ްައއިޓަމަކަށް ނަ

ް ްް-1ޖަދުވަދުލަތައް. ްޖަދުަވލު. ްހުަވއާއި ްމަޤާމްތަކުގައި އިދާީރްް-2އެކިެއކި

ްމިް ްއަީމންޢާންމު ްއެދެން ްައޅުަގނޑު ްއާދެ، ްހުށަހެޅުން.  15ދާއިރާތައް

ްއޮތްގޮްތ.ް ްފޮނުއްާވފައިވާ ްކޮމިޓީން ްްޑރާފްޓިންގ ްދެްއވުމަށް، ހުށަހަޅުއްވާލަ

ްޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްލ.އަޮތުޅގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ްނި

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް20 

ްމިތަނުގަިއްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ްއެންމެފަހުން ްއާެދ، ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްތިްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްހާޒިުރވެ ްޖަލްސާއަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެްންއަޅުަގނޑުމެން ބެ

ްބާބެްއް ްއިްނތިޤާލީ ްއޮންނާނެ ްދަންނަވާފައި ްފަހަރުމަތީން ްގިނަ ވަރަށް

ްކަންތައްތަަކްށް ްގުިޅގެން ްއެކަމާ ްއަދި ްވާހަކައާިއ ގެންނަންޖެހޭނެ

 25ހަމަޖައްސަންްޖެހޭނެްވާހަކަ.ްއަދިްމިްމައްސަލަިއގައިްވާހަަކދައްކާްޖަލްސާް

ްކޮމިޓީގަ ްއިދާރީ ްގުިޅގެން ްނުދިއުމާ ްާބއްާވ،ްއިދާީރްކުރިއަށް ްޖަލްސާއެއް އި

ކޮމިޓީންވެސްްވަނީްމިހާރުްމިއޮތްގޮތަށްްނުވަތަްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެްބާުބް
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ްމަނިކުފާނުް ްއޮތްއިުރަގއި ްުނެވފައި.ްދެން،ްއެހެން ްފާސް ްގެނައުމަށް ކުރިން

ްއޮތްގޮތަްށް ްގެންނަވާފަިއ ްމިހާރު ްަބއްލަަވިއގެންތޯ ްއުސޫލަކުން ކޮން

ް ްއިދާރީ ްމަޖިލީހުގެވެސްްމިގެންނަނީ. ްމި ްނެތި ްލަފައެއް  30ކޮމިޓީގެ

ްހިސާބަކުޯތް ްިކހާ ްގެންނަާވއިރުަގއި ްމި ްމަނިކުފާނު ްތަފާތުކޮށް ޚިޔާލުހުރިގޮތާ

ނޑުމެންނަށްްއެނިގގެންްކުރިއަްށް އިންތިޤާލީްބާބެއްްގެނެސްދެއްާވނީ.ްއަޅުގަ

ްތަންކޮޅެްއް ްމިކަްނ ްހީވަނީ ނޑަށް ްައޅުގަ ްމިއަުދވެސް ދިޔައިްއޔާ

ްން.ްއެހެންވެގެން.ްފަސޭހަވާނެހެ

ް35 

ް

ްތިވިދާުޅީވްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޮއތީ، ްދަންނަވާލަން ްނުކުތާގެ ްިނޒާމާބެހޭ ްނެންެގވި ްތިޔަ އާދެ،

ްނުިވް ްފާހެއް ްކޮމިޓީައކުން ްއިދާރީ ްވާހަކަފުެޅއް. ރަނގަޅު

ްއަިދް ްިއނގޭތޯ. ްޖައްސާކަށެއްވެސް ްފަހަށް ްބާބު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްކުރެިވގެްންްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްއެޖެންޑާ ްމިހާރު ްއެހެންވީމާ،  40ފާހެއްނުިވ.

ްގިަން ްވަރަށް ްއެނިގވަަޑިއގަންވާނެ، ްމެްނބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި މިއަންނަނީ

ްައޅުަގނުޑް ްއައިޓަްމަގއި ްދެވަނަ ްމިއީ ްމިހާރު ްފެިށގެން ދުވަހުއްސުރެ

ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްޭއގެފަހަތުން ްއަދި ްޖަދުވަލުތަކާ މިދެންނެވިން

ްމެންބަރުްބާބުވެ ްޢިްއޒަްތތެރި ްޭއގެފަހަތުގައި ްއެާއއެީކގަިއ، ްހަމަ ްއަދި ސް.

ް ްފެނިވަަޑއިގަންަނވާނެ، ްރައްޔިތުްނެގ4ްްބައްލަވާަލއްަވއިފިްއޔާ ްިމއޮީތ  45ގައި

ް ްަގާވއިދުެގވެސް ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރުނ14ްްްޚާއްޞަ ްދަުށން ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްތިވިދާޅުް ްެއއީ ްހުށަހެޅުއްވުން. ްމަްއސަލަ ްމައްސަލައަީކ.ްހުށަހަޅުއްވާ ްމި ވާ

ްލިބިަވޑަިއގެންފާނެކަމަްށް ްއެޖެންޑާވެސް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި މިހާރު

ްބާބުް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްެއހެންވީމާ، ްހީކުރަން. އަޅުަގނޑު

ްކުިރއަްށް ްިމއީ ްމައްސަލަ ްހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ްމި  50ނިމުމާއެކީަގއި

ްދަންނަވަންް ނޑު ްއަުޅގަ ްދަށުން.ްއާދެ،ްވ14ްަގެންދެވޭނެކަމަށް ނަްމާއްދާގެ

ްކީކޭތޯ.

ް

ް

 55ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(
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ް

ްއޮްތްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ްހުށަހަޅާފައި ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިތަނަށް ްދެންނެވީ ްއަޅުަގނޑު

ްއެޖެންޑާކުްްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއެއްޗެއް ްމަނިކުފާނު ްގުޅޭގޮތުްނ ަރއްވާެންމައްސަލައަކާ

ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއް ްމި ްބާބެއް ްއިންތިޤާީލ ވާހަކަެއއްނޫން.

ްމަނިކުފާނުް ްވިދާޅުވެަފއި. ްމަނިކުފާނުވެސްވަނީ  60އޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް

ްލާަފއި،ް ްމީގައި ްމެންބަރުން ްކޮންމެހެން ްވިދާުޅވިްއޔާ. ްެއގޮތަށް ކީއްޯތވާނީ

ްިމތަ ްމައްސަަލއެއް ްއޮތް ްހުށަހަޅާފައި ްމެންބަރުން ްގެނެްސްމިދެންނެވި ނަށް

ްނުކުރާނެގޮތަްށް ްއެކަން ްމިތަނުން ްނިމިގެން ްގޮތެއް ްމައްސަަލއިަގއި އެ

ްނެތޭ.ް ްއެބަެއއް ްދެން ްމިހާރު ްފަހަރާ ްއަނެއް ްމަނިކުފާނު ނިންމާފައި

ްތާދުނިޔެް ްެދން ްބޭފުޅާ ްހުންނެިވ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާއަށް  65ހަމައެކަނި

ްވި ްއެހެން ްހަމަޖެހުނީއޭ، ްހުންނަގޮތަށް ްމިތާ ދާޅުވާންޯތޭއްއުމުރަށް

ނަޑށްްއެނގޭްިމް ތިއުޅުްއވަނީ.ްއެގޮތަށްޯތއޭްމިޮއތީްހުށަހަޅުއްވާފައި.ްއަުޅގަ

ް ްކުީރގަިއވެސް. ްހުށަހަޅައިފި ްމައްސަލަ މެންބަރުނ29ްްްމަޖިލީހަށް

ްއެހެންނަމަވެސް،ް ްމިތަނަށް. ްހުށަހެޅިން ްމައްސަލަވެްސ މަދުކުރުމުގެ

ްވިދާުޅވެފަ ްއެހެންވީމާ، ްނުވޭ. ްގޮެތއް ްކުރީގަިއވެްސްއޭގެްނވެަެސް ްއޮީތ  70އި

ްބާބުް ްއެ ްހަމަ ްމިހާރުވެސް ްއެހެންވީމާ، ްގެންނާނެއޭ. ްބާބު އިންތިޤާލީ

ްމައްސަލަައީކް ްނެތް. ްމައްސަަލއެއް ްވިދާުޅވީމާ ްތާރީޚެއް ގެނެސްދޭނެ

ްމިދަންނަާވް ނޑު ްއަުޅގަ ްމައްސަލަައކާހެދި ްހުރި ްހުށަހަޅާފައި މެންބަރުން

ްއެވާހަ ްހީވަނީ. ްއެއްެޗއްހެން ްދެ ްމިދެންނެވީ.ްވާހަކަައކާ ްައޅުަގނުޑ ކަ

ްއެޖެންާޑް ްމި ްނިންމަވާފައިތޯއޭ ްމަނިކުފާނު ްގެނެސްދޭގޮަތށް ްބާބު  75އިންތިޤާލީ

 މިގޮތަށްްތައްޔާރުކުަރްއވާފައިްމިއޮތީ.ްޝުކުރިްއޔާ.ް

ް

ް

ްމެންބަރުންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްިޢއްޒަތްތެިރ ްވާހަކަ، ްބާބެއްގެ ްއިންތިޤާލީ ްމި އަޅުަގނޑު

 80ވާްމައްސަލަްމިހާރުްމިއޮތީ،ްއެްމައްސަލަިއގެްހިމެނޭްތިވިދާޅުާވްހުށަހަޅާފައި

ްިމް ްއެނގެނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްކަންނޭނގެ. ްވާހަކަ ްބާބުގެ އިންތިޤާލީ

ްއަލަްށް ްދެން ްމިހާރު ްޤާނޫނުއަސާސީއިން ްޮއތް ްމިހާރު ޤާނޫނުއަސާސީއަށް،

ްއުސޫލުތަކެްއް ްވާސިލުވުމަށްޓަަކިއ ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް މިހެދޭ
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ނަޑއަޅަންޖެހޭ ްދަންނަވާފައި.ްކަ ްއޮންނާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްެއާވހަކަ ނެކަން.

ްގޮތެްއގެމަތީްން ްނިންމަވާ ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި  85އެކަން

އެކަންްކުރިއަށްްގެންދާނެްވާަހކަ.ްއަދިްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެްބާބުްނިމުމާް

ްއަޅުަގނޑުމެ ްދެން ްގުޅިގެން ްނިމުމާ ްއަހާ ްވޯޓަށް ްމި ްމިހާރު ްންގުިޅގެން،

ްވާހަަކް ްުކރިއަށް،ްއެކަންތަްއްކުރިއަްށްގެންދާނެ ްަމއްސަލަ ްއެކަން އެގޮތަށް

އަޅުަގނޑުްދަންަނވާފައިްއޮންނާނީ.ްއެހެންވީމާ،ްމިހާރުްމިްހުށަހަޅުއްވާަފިއް

ނޑުް ްއަޅުގަ ްއެކައްެޗއްކަމަްށ ްހަމަ ްއޮތީ ްމައްސަލަިއގަިއވެސް  90އޮތް

ްއެހެްންމިދެންނެވީ.ްއާދެ، ްެއވާހަކަ ްޢިއްޒަތްތެިރްްޤަބޫލުކުރާތީވެ މ.އަތޮުޅގެ

ްމެންބަރުް ްިޢއްަޒތްތެރި ްސ.އަތޮޅުގެ ްއާދެ، ްޝަފީޤް. ްއަޙްމަދު މެންބަރު

ްއިބްރާހީމްްޝަރީފް.ް

ް

 95ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއިންތިޤާލީްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްރަނަގޅުހެން. ްއޮތްގޮތް ްއެޖެންޑާ ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއާދެ،

ްބާބެއްްނައިެހްއްް:ޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން ްދޭތެޭރގަިއްޝައްެކއްނެތް.ްއިންތިޤާލީ ްއަންނާނެކަމާ ބާބެއް

ްވާސިލެްއް ްލިާޔގޮުތން ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިހާރު ޤާނޫނުއަސާސީެއއް

ްބޭފުޅަުކް ްެއއްެވސް ްއޮތުމަކީ ްބާބެއް ްއިްނތިޤާލީ ްއެހެންކަމުން،  100ނުވެވޭނެ.

ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނުފެނޭ. ްކަމެްއކަމަަކށް ޑްރާފްޓިންގްްޝައްކުކުރަންޖެހޭ

ްގެނައުަމްށް ްބާބެއް ްއިންތިޤާލީ ްދަންނަވާނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްފަރާތުން ކޮމިޓީގެ

ްހުންަން ްޭއގައި ްގޮތެްއގެމަތީން ްނިންމަވާ ްމަޖިލީހުން ްއަދި ހުށަހަޅާނަމޭ.

ްބަެއްއް ްމިދައްކަނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ަިގެންވާނެ. ްލިބި ްަކނަޑއެޅި އުސޫލުތައް

ްކަ ްކަމުނުދާ ްމެންބަރުންނަށް ްެއވިދާުޅީވްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަކަެއއް.  105ހަލަ

ްވާހަަކއެްއް ްރެޖީމްތަކެްއގެ ްމިދައްކަނީ ްއަުޅަގނޑު ްއެއީ ްބާބޭ. އިންތިޤާލީ

ްޓްރާންސިޝަނަލްް ްއޮންނަންޖެހޭނެ. ްބާބެއް ްއިންތިޤާލީ ނޫން.

ްމިް ްލިެޔވެންޖެހޭނެ. ްޤާނޫނުއަސާީސގައި ޕްރޮވިޜަންސްތައް

ްއޮންނަ ްޤާނޫނުއަސާސީއަްށވެްސ ްއަެންއ ންޖެހޭނެްޤާނޫނުއަސާސީއިން

ްެއނޫންގޮތަކަށެްއް ްޔަޤީންކުރަންޖެހޭނެ. ްއެންމެްނވެސް ްހުރިހާ  110އެްއޗެްއކަން

ްފެށޭކަށްް ްފެށޭނެ. ްނުވެސް ްޢަމަލުކުރާކަށް ްނިންމައިގެްނ ޤާނޫނުއަސާސީ
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ްޤާނޫނުއަސާސީާއިއް ްމި ްމައްސަލަތަކާހުރެ ްތަާފތު ްއެއީ ްއޮންނާނެ. ނުވެސް

ބޮޑުްތަފާތުތައްްއޮތުމާއެީކްމިހާރުްލިޔެވޭްޤާނޫނުއަސާސީާއއިްދޭތެރޭްވަރަށްް

ްއެހެންވީމާ،ް ްދަންނަވަްނ. ްއަޅުަގނުޑވެސް ްކަމެއްކަމުަގިއ ްމުހިންމު އެއީ

 115ޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ްއަމުރެްއްނެރުއްާވްއިންތިޤާލީްބާބުްައންނާނެ.ްއެކަްން

ްހީވަނީްއެކަްން މަޖިލީހުގެްމެންބަރުންނަށްްކަށަވަރުކޮށްދެނިކޮށްްައޅުަގނޑަށް

ްނިމިދާނެހެން.ް

ް

ް

ނުޑްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަުޅގަ ްޖަލްާސެގވެްސ ްދެ ްީމގެކުރީުދވަހުަގިއވެސް،  120އަޅުަގނޑު

ްހަމަް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްރެރި ްތިޔަ ްމިހާރު ްއަދި ްއޮންނާނީ ދަންނަވާފައި

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްލ.އަތޮޅުެގ ްތިފާޅުކުރެއްވީ ްދަށުން ްނުކުތާއެްއގެ ނިޒާމީ

މިްޤާނޫނުއަސާީސއިންްމިހާރުްއަލަށްްްމެންބަރުވެސްްފާހަގަކުެރއްިވްފަދައިން

ްްޕރޮވިޜަންތަެކްއް ްއެ ްވާސިުލވުމަށްޓަކަިއ ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ހެދެމުންދާ

ްމައްސަލަް ްޤަބޫލުކުރޭ.ްއެހެންވީމާ،ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ  125ހުންނަންޖެހޭނެކަމަށް

ްއޮްތް ނޑައެޅިފައި ްކަ ްމި ްމިހާރު ްދެންނެިވއްޖެ. ްވާހަކަ އަންނާނެ

ް ނަޑއެޅިފަިއްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްކަ ްއެޖެންޑާ ބާބު

ްމައްސަަލް ްއެ ްައޅުަގނޑުެމން ްގުޅިގެން ްނިމުމާ ްބާބު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްެއއޮތީް ްމިހާރުވެސް ްމިއޮތީ. ްަދންނަވާފައި ްވާހަކަ އެޖެންޑާކޮށްދޭނެ

ްއަޅުަގނުޑް ްދެން، ްމައްސަލަ. ްއެ ްހުށަހަޅުއްވާފައިެވސް  130މެންބަރުން

ްރަނގަޅު ްނުދެންނެވިޔަްސ ްޤަބޫލުކުރަން.ްތަކުރާރުކޮށް ނުޑ ްއަުޅގަ ވާެނކަމަށް

ްއާެދ،ް ްއިނގޭތޯ. ްބާބު ްއިންތިޤާލީ ްއެއީ ްބާބުކަމަށްވަްނޏާ ްއިންތިޤާލީ އެއީ

ްސ.އަތޮުޅގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެްނބަރުްއިބްރާހީމްްޝަރީފް.ް

ް

ް135 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްރައީްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެްއްއާދެ، ްނެތިގެން ްހަނދާން ްއަޅުަގނޑު ްއަދި ްސް،
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ްޚިލާފަށް.ްްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްގަވާއިދާ ްމިގެންދަނީ ްޖަލްސާ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްނިމިއްޖެ. ވާހަކަ

ް ްމިދެންނެވީ، ްަގާވއިދ99ްްުއެހެން ްައޅުަގނޑުމެްނގެ  140ދުވަސްވުމުން

ް ްޚާއ15ްްްލާޒިމްކުރޭ ްރަްއޔިުތންގެ ްދިނުމަށް ްުޗއްޓީެއއް ަޞްދުވަުހގެ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްަގާވއިދު ްއެހެންވީމާ، ްމެންބަރުންނަށް. މަޖިލީހުގެ

ްޢަަަމަލުް ްކަންކަަމށް ްއަެނއްބަިއ ްޢަމަލުކޮްށފައި އެއްަބއިކަންކަމަށް

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްމައްސަަލއެްއ. ްބޮޑު ްވަރަށް ްއެީއ ްެވއްޖެއްޔާ ނުކުރާކަމަށް

ްޕާޓީ ްމަޝްވަރާކޮްށލާ ްވިސްނާލާ ްބެހޭގޮތުންެވސް ްބާބާ  145ތަކުެގްއިންތިޤާލީ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްހީވަީނ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްހަދާލަން ްބަޙުސްކޮށްލާ މެދުގަިއވެސް

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްއޭރުން ްެދްއވަންެވއްޖެހެން. ްަވގުތުޮކޅެއް ރައީސަށް

ްއަޔަްން ްަޙއްލުުކރުމަށް، ްމައްސަލަތަްއވެސް ްއުޭޅ ްިމއުފެދިގެން ތެރޭގައި

ްއެހެންކަމުން ްލިބިދާނެ. ްަވގުތުކޮެޅްއ ްއައުްޓކުރުމަށް ގަާވއިުދގަިއާވް،

ް ނޑާނުާލ99ްްގޮތުގެމަތީން ްމެދުކަ ްޖަލްސާ ްމި ްހަމަވެފައިވާތީ  150ދުވަސް

ްމިހާުރް ްމިަކމުގައި ްއަިދ ްނުފެނޭ. ނޑަށް ްައޅުގަ ްގެންދެވޭނެކަަމކަށް ކުރިއަށް

ްބޭނުންވޭ.ް ްެއބަ ްަވގުތު ްޙައްލުކުރުމަށްޓަކަިއވެސް ްމައްސަލަ ޖެހިގެންއުޅޭ

ްެމންބަރުން ްމިކަންކަމަށް ްއަިދްްއެހެންކަމުން، ްހަދާލުމަށްޓަކަާޔއި ވިސްނާލާ

ްވިސްނަިއގެްން ްމެންބަރުން ްދާއިުރަގއި ްަމއްޗަށް ްއުސޫލުތަެކއްގެ އާ،ްމިައއި

ްވަގުުތް ްރިޢާޔަްތުކރުމަށް ްމަްއޗަށް ްބަޙުްސކުރެވޭީނވެްސްމިކަމުގެ  155މިތާނގައި

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްނުގެންދަާވ ްކުރިއަށް ްމަޖިލިސް ްފެންނާތީ ލިބިގެންކަމަށް

ްމަޖިލީހަ ްދަންނަވަން.ްރައީސް ްއެދޭކަމެްއކަމުަގިއ ްދެއްވުމަކީ ްޗުއްޓީ ށް

ްއުފެދިގެންް ްމި ްތެރޭަގއި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްމިކަންކޮްށގެނެްއ އެނޫންގޮތަކަށް

ްނުުކރެވޭނެ.ްއެހެންކަމުން،ްރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްަޙއްލެއް ްބަޙުސްތައް އުޅޭ

ްޖަދު ްޖަދުވަލުެވސް، ްއޮްތ ްދެން ްއަދި ްޖައްސާފަިއ ްފަހަތް  160ަވުލްބާބުވެސް

އަޅުަގނޑަްށްމައްސަަލއެްއްނެތްްމިއަދުެގްޖަލްސާްދެންްކުިރއަށްްގެންޮގްސް

ްޗުއްީޓް ްާވޮގތުން ްގަާވއިދުަގއި ްެއއަށްފަހުގައި، ނިންމަވާލެއްިވޔަސް.

ްދަންނަވަން.ް ްވާހަަކ ްމަޖުބޫރުވެފައިވާ ްރަީއސަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ދެއްވުމަށް

ނޑުމެްންމިކަންްމިކުރަނީްގަ ްާވއިދާްޚިލާފަށް.ްއެހެންނޫނިއްޔާ،ްއަުޅގަ

ް165 

ް
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ްއިދާީރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއޮތީ ްއައިސްަފިއ ްމިހާހިސާބަށް ްެދްއވަން ްުޗއްޓީ ްމަޖިލީހުގެ އާދެ،

ކޮމިޓީގެްލަފަެއްއވެސްްޮއެވގެްނ.ްދެން،ްއެހެންނަމަވެސް،ްމިފަހަރުްމިދިޔަ،ް

ްއެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ،ް ްމެންބަރުނަށް ްޢިްއޒަތްތެިރ ޢިއްޒަތްތެރި

ްތިފާހަ ްފަދައިްނ ްޤާނޫނުއަސާސ39ްްީގަކުރެްއވި  170ނޮވެމްބަރަްށ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއެްއެވސް ްމަޖިލީހުގެ ްދިޔައީ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ނިންމުމަށްޓަކައި

ްރައްޔިތުްނެގް ްއެދުަވސްވަުރ ްެއހެންނަމަވެަެސް، ްނުދީ. ްޗުއްޓީ މެންބަރަކަށް

ްދިޔައިރުެވްސް ްލިބިގެން ްޗުއްީޓ ްމެްނބަރުނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ

ނޑުމެންްޚާްއޞަްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންނަށްްޗުއްޓީްނާުރާވް މިކޮޅުންްއަުޅގަ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްތިޔަ ްނިންމުމަށްޓަކައި.ްދެން،ްމިހާރު ްތާރީޚަށް ްއެ  175ގެންދިޔައީ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްދަުށން. ްނުކުތާއެއްގެ ްނިޒާމާބެހޭ ްތިފާހަގަކުރުއްވަނީ މެންބަރު

ްނުކުތާއެްއކަމަކަ ްިނޒާމާބެހޭ ްއެއީ ްނެތޭ.ްދަންނަވާލާނީ ްޤަބޫލުކުެރވޭކަެށއް ށް

ްެއގޮތަްށް ްެއކަން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހެދި ްސަަބބާ ްވަކި އެހެންނަމަވެސް،

ްއެބައިނޭގް ނޑަށްެވްސ ްއަުޅގަ ްއެހެްނނަމަވެސް، ްގެންދިަޔއީ. ކުރިއަށް

ް ްެއްއޗަކީ ްއުޅުްއވާ ްޗުއްީޓ99ްްތިވިދާޅުވާން ްހަަމވީމާ  180ދުވަސް

ްވާ ްޤަބޫލުނުކުރާ ނޑުެވސް ްއަޅުގަ ްދެން،ްދޭންޖެހޭނެކަން. ްނޫން. ހަަކއެްއ

ްނޭރުިވް ްޗުއްޓީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްފަހުން ްއެންމެ އެހެންނަމަވެސް،ްމިހާތަނަށް

މިދިޔައީްއެހެންެވގެންނޭްދަންނަވާލާނަން.ްމ.އަތޮުޅގެްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުް

ްއަޙްމަދުްޝަފީޤް.ް

ް185 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއަްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްރައީްސ، ްގޮތުަގިއްޢިއްޒަތްތެރި ްނުކުތާެއއްގެ ްިނޒާމާބެހޭ ނޑު ްުޅގަ

ްއެީއްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްވާތީވެ. ްނުކުތާއަކަްށ ްނިޒާމީ ްހަމަ ްޙަޤީޤަތުގަިއެވސް މިފާހަގަކޮށްލަނީ

ްވޯަޓކަްށް ްކޮމިޓީައކުން ްއިދާރީ ްފަސްކުރާކަށް ްބާބު  190ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްައވަްސކުރަން ްއެބާބު ްއެްއސެވީ ްވޯޓަށް ފެނޭތޯ.ްްނައައްަސވާ.

ްދެްން ްޮއތްގޮތް. ްިމކަން ްމިއީ ްފާހެއްނުވި. ްއަަވސްކުރާކަްށ އައްަސަވއިގެން

އޮތީ،ްމަނިކުފާނުްއެްޕާީޓއަކަްށްނިސްބަތްވާްޕާޓީއިންްޕެޓިަޝނެއްްހުށަހެޅީް

ް 14ްމިތަނުގައި ،ް ްގަާވއިދުގެ ްދަށުްނ14ްްމަޖިލީހުެގ ްާމއްދާގެ ވަނަ
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ްމައްސަލަެއްއްހުށަހަޅުއްވާފައިް ްސަބަބެްއްމެންބަރުންތަކެއް ްމަޤްބޫލު  195ވަނިކޮށް.

ްއެހެްނކަމަށްވަންޏާ،ް ްއަވަސްކުާރކަށެއް. ްބާބު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނެތް

ް ްއަންނަްނޖެހޭނީ ްބުނާގޮތުން ްހުށަހެޅ14ްްިގަާވއިދު ްަދށުން ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްއެްއގޮތަްށް ްގަާވއިދާ ްޚިލާފަށް، ްގަާވއިދާ ްއެހެންނަމަވެސް، މައްސަލަ.

ންނަންޖެހޭނެ.ްއެމައްސަލަްނުގެނެސްްމަނިކުފާނުްއަންނަންޏާްއެމައްސަލަްއަ

ްޖަލްސާް ްމި ްމަނިކުާފނު ްޚިލާފަށް ްަގވާއިދާ ްޚިލާފަްށ. ްގަާވއިދާ  200ތިގެންދަވަނީ

ްތިގެންަްދަވަނީް ްއަަވސްކުަރއްަވއިގެްނ ްބާުބ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްޒަޢީމް.ް ްނާއިބު ްއެޕާޓީގެ ްމަނިކުފާނަކީ ްޕާޓީ، ްނިސްބަތްވާ މަނިކުފާނު

ް ްއެހެންވީމާ، ްެއވިދާޅުވާ 69ްްއެޕާޓީގެ ްމި ްނޫނިއްޔާ 59ްމެންބަރުން

ްޮއީތް ްވިދާޅުވެފައި ްމަނިކުފާނު ްޕެޓިޝަނަށްތޯ. ްއެހުށަހެޅުއްވި މެންބަރުން

ްތިމަންމަނިކުފާނެއްް ްނުބައްލަވާނަމޭ. ްތިމަންމަނިކުފާނު  205ޕެޓިޝަނަކަށް

ްއެފެންނަނީް ްމިހާރު ްއެހެންނަމަވެސް، ްނުކުރަްއާވނަމޭ. ްޢަމަލެއް އެަެައކަށް

ްމަނިކުފާނުްމަނި ްއެޕެޓިޝަނަށް ްހުށަހެޅީމާ ްޕެޓިޝަން ްޕާޓީން ކުފާނު

ްމިނިޒާމީް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްނުކުތާެއއް. ްނިޒާމީ ްހަމަ ްމިއީ ދީލަވާލަްއވާތަން.

ްމަނިކުފާނަށްް ްސަބަބުަތްއ ްމިދައްކާ ްމިވާހަަކތައް ްނަގަިއގެން ނުކުތާ

ްއެހިސާބުންް ްފެށި ްބަޙުސް ްފަށައިގެން ްބާބަްށ  210ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްީކްއވެތޯ ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ްދިމާވީމާ އެކަންތައްަތއް

ނުޑމެންްއެބާބުްފަސްކުރަންްއެދެމުންްދިޔައީ. ްނިޒާމީްނުކުތާްނަގާްއަުޅގަ

ްް

ް

ަެއްެކވުން:  215ވަނަްމާއްދާެގ14ްްމިހާރުްގަވާއިުދގައިްިތވިދާުޅވިްހުށަހެޅުންްހުށަހެޅުއްވީމާްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެ

ްއޮންނަ ްތިހެންްދަށުން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހަމަ ްކިހިނެއްަކން ނީ

ްމިއޮންނަގޮތުްން ްއޭަގއި ްއެނގިަވަޑއިގަންަނވާނެ. ވިދާޅުިވއިުރވެސް

ް ްހުށަހަޅައިފިއްާޔ14ްްމެންބަރުން ްމައްސަލައެއް ްދަށުން ްމާއްދާގެ ވަނަ

ވީހާވެސްްއަވަސްްފުރުޞަެތްއގެްތެރޭަގއިްގެނެސްދޭންޖެހޭނެްވާހަކަ.ްޭއގަިއް

ްހި ްގެންނަންޖެހޭނެްނުބުނޭ ނޑާލާފައި ްމެދުކަ ްއެޖެންޑާއެއް  220ނގަމުންދާ

ްޢަމަލުުކރީ.ްކުރީެގްދެް ނޑު ވާހަކަެއއް.ްދެން،ްއެހެންވީާމ،ްއެގޮތަްށްއަުޅގަ
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ް ްލިޔުން ްނުވަތަ ްޕެިޓޝަން ްިތވިދާޅުވި މެންބަރަކ69ްްުޖަލްސާގައި

ްޖަލްސާގަިއެވްސް ްދެ ްއޮތް ްކުރިންވެސް ްހުށަހެޅުމުގެ ސޮއިކުަރއްވާަފއި

ުޑްދަންނަވާފައިްއޮްނނާނީްއެޖެންޑާްައޅުަގނޑުްެމިއންޓެއިންކުރާނެްއަޅުަގނ

ްހަނދުމަފުޅުް ްީހވަީނ ްއަޅުަގނޑަށް ްއެަކން ްއެހެންވީމާ،  225ވާހަކަ.

ްއެނޫްން ްއޮތީ ްރޫޙު ްފްލޯރގެ ްމަޖިލީހުގެ ްއެހެންނަމަވެސް، ހުންނާނެހެން.

ްމައްސަލައެ ްމާބޮުޑ ްއަޅުަގނުޑގެ ްބަދަލުކުރުންކަަމށްވަންޏާ ްއްއެހެންގޮތަކަށް

ްއެީއް ްދެން ްއެކަމަުކ، ްދެން، ްޖެއްސިދާނެ. ްފަހަށްވެްސ ްއަޅުަގނޑަށް ނެތް.

ްނޫންް ްުކރާކަމެއް ްބޭނުންވެގެން ްކުރަން ްކޮންެމހެން ނޑު ްއަޅުގަ ކޮންމެހެން

 230އެހެންްދެންނެވިޔަސް.ްއާދެ،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުް

ްމުޙަންމަދުްސަލީމް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްދެންމެްްސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުްރައީް ްހިތްވީ ްދަންނަވާލާ ްހަމަ ނޑު ްއަަަުޅގަ ްރައީސް،  235ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއެނގިއްެޖްްމުޙަްނމަދުްސަލީމްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްވާހަކަފުޅުންވެްސ ްމެންބަރުގެ ްޢިްއޒަތްތެރި މ.އަތޮޅުގެ

ްއެހާް ްޖެއްސުން ްކުރިއަށް ްކޮންމެހެން ްބާބު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއިބެހޭ

ްރައީްސ،ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްކީްއވެގެންާބވައޭ. ްމިއުޅެނީ މުހިންމުވެގެން

ްދާއިރު،ްމީެގް ްތެރެއަށް. ްޑިމޮކްރެސީއެްއގެ ްފުރިހަމަ ްމިދަނީ އަޅުަގނޑުމެން

ްމިޢިއްޒަތްތެިރް ްދެބައި ްތެެރއިން ްތިންބައިގެ ނޑު ްމައިގަ ްމުހިންމު  240އެންމެ

ްފާސްކޮށްފަ ްމިހާރު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅިގެން ްއޭެގްމަޖިލީހަށް އި

ްރައްޔިތުްނެގް ްއެދިަޔއީ. ްރީޑްރާފްޓެްއ ްމާއްާދތައް ްބަެއއް ފާސްނުވެދިޔަ

ްމިއޮތީް ްދެން ްބާބު. ްޤާއިމްކުރުމާބެހޭ ްޢަދުލުއިންސާފު ްބާބު، މަޖިލީހާބެހޭ

ސަރުކާރުްހިންގުމުގެްބާބު،ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއިބެހޭްބާބު.ްއެހެންވީާމ،ް

ްޑިމޮ ްބާބު ްމުޢައްސަސާްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއިބެހޭ ްމިތިން  245ކްރެސީގެ

ްތިންކަމަށްނުެވް ްދޭންޖެހޭ ްސަމާލުކަން ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްއެއީ މިމަޖިލީހުގައި

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއޮންނާނެބާަވއޭ ްއެހެންކަމެއް ްދޭންޖެހޭ ްސަމާލުކަން ދެން

ްސިސްޓަމަކަށް،ް ްޕްރެޒިޑެންޝަލް ްމިދަނީ ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ހިތަށްއަރާ.
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ްނިޒާމެއް ްނިޒާމަކަށް.ްރިޔާސީ ްއެއީ.ްރައްޔިތުންެގްރިޔާސީ ްބާރަކީ ްތިން ަގއި

ްބާރު،ް ްޤާއިމްކުރުމުެގ ްޢަދުލުއިންސާފު  250މަޖިލިސް،

ްދެންް ްނުދީ ްސަމާލުކަން ްބާބަށް ްމިތިން ްބާބު. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއިބެހޭ

ނޑުްހިތަށްއަރާ.ް މިމަޖިލިސްްސަމާލުކަންްދޭންވީްކޮންްބާބެއްްބާވައޭްއަުޅގަ

ްހިތަްށއަރަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްދިޔައަްސްްއެހެންވީމާ، ްއޯޑަުރން ައޅުަގނޑުމެން

ްބާބެއްް ްއުސޫުލތަކާބެހޭ ްއިންތިޤާަާލީ ްއަނެްއކޮޅުން ްއެގޮތަށޭ. ދާންޖެހޭނީ

ްބަޙުސްވެސްް ްެއއަްށ ްތާއީދުކުާރކަމެއް. ްއަުޅަގނޑު ްއައުމަކީ  255މިމަޖިލީހަށް

ްއަޅުަގނުޑް ްވިދާޅުވެްސވެއްެޖ. ްއެހެން ްމަނިކުފާނު ްޖެހޭނެ، ކުރެވެން

ްބަލަ ްއަތުވެއްޖެކަމަށްވަންޏާ.ްއިޙްތިރާމާއެްއކޮށް ްއެބާބު އިގަްނނާނަން

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ް260 

ްޢިަިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތ.އަތޮޅުެގ ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް265 

ްމިްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްނުކުާތއެްއ ްނިޒާމީ ްމީެގކުރީދުވަހުެވްސްއަޅުަގނުޑ ްއަަަޅުަގނުޑ ްނެގީ

ްކުރިައްށްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެއްދުވަސް ްމިހާރު ްމިޖަދުވަލު ްއެީއ ްދެންނެވިން. މިވާހަކަ

ްއައިސްފަިއ.ް ްކުރިައށް ްމިއޮތީ ްއަެނއްކާ ްފަހަތަށްގޮސް ްއަެނއްކާ ޖައްސާފައި

ްވިސްނޭގޮުތަގއިް ްއަދި ްއަަަޅުަގނޑަށް ްޤަބޫލުކުާރގޮުތގަިއ ްއަޅުަގނޑު

ްހަަމް ނޑު ްައޅުގަ ްނޫން. ްފުރިހަމަވެފައެއް ްއެންމެ ްމިއޮތީ  270މިޖަދުވަލުގެ

ްޑްރާފްޓިންގް ްއަދި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭ ްދެންެނވިން ކުރީދުވަހުވެސް

ްސާފުކުރަންވެްސް ްމިކަން ނޑު ްއަޅުގަ ްފަރާތުން ްމުޤައްރިރުގެ ކޮމިޓީގެ

ްމިއޮ ްމިޖަދުވަލު ްޤަބޫލުކުރާގޮުތގަިއ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެއީ ީތްބޭނުމޭ.

ްމަޖިލީހުގެް ްރަްއޔިުތންގެ ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ، ްނޫން. ފުރިހަމަވެފައެއް

ނޑަެއޅިފަިއް  275ބާބުގައިްއެަބއޮތްްއިދާރީްދާއިރާތަކުގެްއިތުރުންްދާއިރާތަެކްއްކަ

ްއަޅުަގނުޑް ްސާފުކޮްށ ްވަރަށް ްެއަކންތައްތައް ްއެހެްނވީމާ، އެބައޮތް.
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ްއޮ ްހިމެނިފައި ްމިޖަދުވަުލަގއި ްއެހެންވީމާ،ްޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި ންނަންވާނެ.

ްމިއަށް،ްއަަަޅުަގނުޑް ްމުޤައްރިރު ްކުރިން ްމިފެށުމުގެ ްރަނަގޅު އަޅުަގނޑަށް

ްއެނިގވަަޑއިަގންނަވާނެހެން.ް ްހީވަނީ ްއަަަުޅަގނޑަށް ްއެްއޗެއް މިދަންނަވާ

ް ްމިޖަދުވަލުގެ ްމިހާރު ްނުކުރެވޭ ްޤަބޫލެއް ނޑަށް ްއަަަުޅގަ  2ް280އެހެންވީމާ،

ްފުރިހަމައަށްަކމަކަ ްއެންމެ ްރައީސް،ްމިއޮތީ ްިޢއްޒަްތތެރި ްއެހެންވީމާ، ށް.

ްކޮމިޓީންް ްއިދާރީ ްއަނބުރާ ްއަލުން ްމީތި ްރަނގަޅުކޮށްލުމަށްޓަަކިއ އެކަން

ްނޫނިއްާޔް ްޖަްއާސފައި ްކުރިއަށް ްބާބު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ފޮނުވާލާފައި

ްގެންދަވަްން ްގޮތަަކށް ްގެންދަވާނެ ްނަމަވެސް ްބޭރުކޮށްފައި ްމިތަނުން އޭތި

ްދީގެން.ްއެެހންނަމަވެސް،ްްއަޅުަގނުޑްހަމަ ްފުރުޞަތު ްމިހުރީ  285މަނިކުފާނަށް

ް ްރަީއސް، ްކަންަތްއ39ްްޢިއްޒަތްތެރި ްއޭރު ްނިންމުމަށްޓަކައި ނޮވެމްބަރަށް

ްނުުކރައްވާނެކަަމްށް ްކަންަތއް ްރައީސް ްޢިްއޒަތްތެރި ކުރެްއވިގޮަތކަށް

ްއަމުރަކަށްް ަްެވސް ްއެއް ްނެރޭ ްއެގޮތަށް ްއަދި ްއުންމީދުކުރަން. އަޅުަގނޑު

ނޑުްކިޔަމަންްނުވާަނން.ްއަަަ ްުޅގަ

ް290 

ް

ްމެންބަރު.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްިޢއްޒަްތތެރި ްޏ.އަތޮޅުގެ ްދީދީ ްއިބްރާހީމް ްމުޙަންމަދު ްއާދެ،

ް

ް

ް295 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްނުކުތާއެްއްްފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް ްނިޒާމާެބހޭ ްައޅުަގނޑު ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްމިނެގީް

ްވާހަކަެއްއްްއިްބރާހީމްްދީދީްވާހަކަެދއްކެުވން: ްގެންނަ ްމީގައި ްބާބެއް ްއިންިތޤާލީ ްޙާލެްއަގއި  300އެްއވެސް

ްދެންމެއަކުް ްދާދި ްއެހެންނަމަވެސް، ްނޫން. ދައްކާކަެށއް

ްސަލީމްް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްައަަ ްޙަަަޤީޤަުތގައި ްއެއީ ްވާހަކަފުޅަީކ ނޑުމެންްއެވިދާުޅވި ޅުގަ
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ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްމިއުޅޭްވާހަކަައކީ ވިސްނާލަންޖެހޭްވާހަކައެްއ.ްދަންނަވަން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްކަންތައް ްމިމަޖިލީހުގެ ްއަދި ްމިއޮތްގޮތުންނާ ްމިހާރު  305ގަާވއިދު

ްދަންނަވަންް ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްމިއޮތްގޮތުން ްގެނެސްފައި ްމިހާހިސާބަށް ކުރިއަށް

ް ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަސައްކަްތްއެބަޖެހޭ ްމިއިޞްލާުޙގެ އެވިދާުޅވިހެން

ްފުރިހަމަް ްދިވެހިރާއްޖެައށް ްމިއުޅެނީ ްފަށަިއގެްނ ނޑުމެން އަަަުޅގަ

ްޤާނޫނުއަސާީސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިީއ ްގެނައުމަށްޓަަކއޭ. ޑިމޮކްރެސީެއއް

ްއެވިދާުޅވިހެްން ްއެގޮތުްނ، ްބޭނުމަކީ. ްމިއުޅޭ ްފަށަިއގެން  310އިޞްލާޙުކުރަން

ް ްމުހިންމު ްހިމެނޭ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާިއ،ްމީގައި ްބާރު، ތިން

ްމިތިންް ްބާރާއި ްޤާނޫނުހެދުމުގެ ްބާރާއި، ްޤާއިމްކުރުމުެގ ޢަދުލުއިންސާފު

ްތެޭރގަިއް ްޑްރާފްޓްތަކުގެ ްހުށަހެޅުނު ްމަޖިލީހަށް ްމިހާތަނަށް ްތެރެއިން ބާރުގެ

ްއެީއް ްއެބައޮތް. ްޑްރާފްޓް ްެއއް ްއޮތް ްފާސްނުވެފައި ްޯވޓުދީ އަޅުަގނޑުމެން

ްދެޭކގޮތުަގއިްރައްޔިތުންގެ ްއަޅުަގނޑު ްބާބު.  315ިޑމޮކްރަސީއެްއެގްްމަޖިލީހުގެ

ްމަޖިލިސް".ް ް"ރަްއޔިތުންެގ ްެއއީ ްައސާސް ްއެއް ްމުހިންމު އެންމެ

ނޑުމެންނާް ްައޅުގަ ް ްރީޑްރާފްޓްކޮށްގެން ްއެ ްމިހާރު އެހެންކަމަށްވަންޏާ،

ްމިއޮތީ.ް ްުނނިމި ްއެަބއި ްކީއްެވގެންތޯ ްއޮތްިއރު ްއައިސްަފއި ހަމައަށް

ްއެބަހުރިްމީގެކުރީގަް ްއެްއޗިހި ްހުރި ްގެނެސްފައި ްރީޑްރާފްޓްޮކށްގެން ިއވެސް

ްމާކުީރަގިއް ްބާބަށްވުރެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްނިންމާފައި.  320އަޅުަގނޑުމެން

ްއެބައިތަްއް ްއެހެންކަމަށްވަންޏާ ްހުރީ. ްައއިސްަފއި ްއެްއޗިހިވެސް އެ

ްބަޔާ ްމުހިންމު ްއޮތް ްނުނިމި ްމިހާރު ްކީއްވެގެންޯތ ްދެން ހަމައަށްްނިންމާފައި

ްމިއުޭޅް ްދަންަނވަން ްނުދަނީ. ްބާބަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ނުދަނީ.

ްާޤއިމްކުރެވިަފއޭ.ް ްމިާތގަިއ ްޕްރޮސީޑެންޓެއް ްއޮީތ ްކުރީަގއި ްމިއީ އެްއޗަކީ،

ްއެދެވެނީް ްިހތުން ނޑަށް ްއަުޅގަ ްގެންދަވާނަމަ ްމަނިކުފާނު ްއެްއގޮތަށް  325އެާއއި

ްގަާވއިދަށޭ.ްޝުކުިރއްޔާ.

ް

ް

ްވާަހކަފުޅަްށްްްެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަ ްތިވިދާޅުވި ްމިހާރު ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްާޔ އާދެ،

ް ްއޭުރ ްއޮތީ، ްމުއްދަތެއ39ްްްދަންނަވާލަން ްވަިކ  330ނޮވެމްބަރަށް
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ނަޑއަަޅއިގެންްނިންމަންްެގންދިޔައިރުްހުރިހާްމެންބަރުންގެްއެުކވެރިްޫރާޙް ކަ

ްތެ ްމަޖިލީހުގެ ްމިައދު ްމާޙައުލެއްނޫން ްއޮތް ނޑުމެންނަްށްއެ ްއަުޅގަ ރޭގައި

ްގެންިދަޔް ްއެ ްކުިރއަށްޖައްަސއިގެްނ ނޑު ްައޅުގަ ްއޭރު ްމިދަނީކީ. ފެންނަމުން

ްތ.އަތޮޅުެގް ްއަޑުއައްަސާވނެ ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި ްދެންމެއަކު ގެންދިޔުން.

ްެއގެންދިޔަގޮތަްށް ްއޭރު ްވިދާޅުވި، ްރަޝީދު ްރިޔާޟް ްމެންބަރު  335ޢިއްޒަތްތެރި

ްތިމަންނާމެ ްޢިއްޒަތްތެިރްގެންގޮްސގެން ްއެ ްވާހަކަ. ްޤަބޫލެއްނުކުރަްއވާނެ ން

ްޮއވެގެންެނއްނޫންްް ްމައްސަަލއެއް ްއަޅުަގނުޑގެ ްފާހަގަކުރެްއވި. މެންބަރުވެސް

ްބާބުެގް ްމަިޖލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްހަމަ ްައޅުަގނޑު ްމިުއޅެނީކީ. އަޅުަގނޑު

ްާފސްކޮށްދެްއވަންް ްމިކޮޅަްށގެނެސް ްެއއްޗިހި ްއަިއސްހުރި ރީޑްރާފްޓަށް

ްމިހާރުްހުށަ ްއެހެންނަމަަަވެސް، ްަމއްސަލަެއއްނެތް. ނޑުގެ ްއަޅުގަ  340ހަޅާކަށް

ްދޭތެެރް ްއެްއޗެއް ްއެްއވެސް ްިއންބިޓްވީން ްއަޅުަގނޑު އެޖެންޑާއަށް

ްގެނެސްފިއްޔާް ްމެންބަރުންްްމެދުތެރެއަށް ްިޢއްޒަތްެތރި އަނެއްާކވެސް

ްޮކންގޮތެއްކަެމްއް ްވިސްނަާވވަަޑިއގަންނަވާނީ ްނޫނީ ރިއެކްޓްކުަރްއވާނީ

ްމިކަންްނޭ ްމިގެންދަނީ.ްދެން،ްމިއީ ްނުކުރެިވގެން ްެއކަން ްއަޅުަގނޑު ނގޭތީ

 345މިއޮތްގޮތަކީްއިނގޭތޯ.ްދެން،ްކޮންމެގޮތެްއވިޔަސްްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރުންގެް

ްމިމަޖިލިސްް ްނޫންގޮތަކަްށ ްއޮތްގޮަތކަށް ްއެއްބާލެއްވުން ރުހުމާ

ްޤަބޫލުފުޅުކުރައްވަް ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެީއްނުގެންދެވޭނެކަން ންޖެހޭނެ.

ްވާހަކަެއްއް ްމާދިގު ްއޮްތ ްދައްާކކަށް ްއިތުރަށް ްކޮންމެހެން ްއަޅުަގނޑު ދެން

ްއޮތްކަމެއްނޫން.ްއާެދ،ްޒާހިރުްއާދަމްްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.

ް350 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްނުުކތާއަްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްިނޒާމީ ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެިދްޝުކުރިއްާޔ ްކަށް

ްދަްނނަވާކަްށވެސްނޫން.ްްޒާހިރުްާއދަމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވާހަަކއެއް ްއިންތިޤާލީ ދަންނަވާލީ

ްއެހެްން ްއަދި ްދަންނަާވކަށްނޫން. ްވާހަަކއެްއވެސް  355ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ް ްވިދާޅުވެއްޖެ ްދެންމެ ްމަނިކުފާނު ްދަންނަވާކަށްޫނން. 39ްވާހަކަެއްއވެސް

ްމި ްމިކަން، ްޢިއްޒަތްތެިރްނޮވެމްބަރަށް ްމި ްނިންމަން ޤާނޫނުއަސާސީ



 14 

ްއަޅުަގނުޑެވްސް ްއެއީ. ްވާހަަކއެއް ްރަނގަޅު ްފާސްކޮށްފައިވާކަން. މަޖިލީހުން

ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަެވސް ނޮވެމްބަރަށ39ްްްޤަބޫލުކުރަން،

ްމިޢިއްޒަތްތެިރް ްމަޖިލީހުގެ، ްމި ްނިންމީ ްފާސްކުރަން  360ޤާނޫނުއަސާސީެއއް

ްޚިލާ ްގަވާއިދާ ްވޭުތވެދިޔަތަނުަގިއްމަޖިލީހުގެ ްއެހެންނަމަވެސް، ފަށެްއނޫން.

ްކުިދކުދިް ްކުރިއަށްގެންދިޔުުމގައި ްމަޖިލިސް ްމިޢިއްޒަތްތެރި މަނިކުފާނު

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްދިޔައިުރަގއިެވސް ްިޚލާފުވެގެން ްގަާވއިދާ ކަންތައްތަުކގައި

ހަމަްއަނގައިންެވސްްެއއްވެްސްއެއްެޗއްްނުދަންނަވާްތިބީްމަޑުމަޑުން.ްެއީއް

ްވެއްިޖއްާޔްމި ނިޑއިރު ްދޮޅުގަ ްއިންނާނެ ްގަާވއިދުަގއި ްމަޖިލީހުގެ  365ޢިއްޒަތްތެރި

39ްް ްއެހެންނަމަވެސް، ްދެްއވަން. ްހުސްަވގުތުޮކޅެއް 49ްމިނެްޓގެ

ނޑުމެންްހަމަްއަނގަިއްނ45ްްމިނެޓްވެގެން،ް މިނެޓްެވެގންދާއިރުވެސްްއަުޅގަ

ްެއހެން ްއަވަްސކުރުމުެގގޮތުން. ްއެކަން ްތިބީ ްމަޑުން ްމިތާ ނަމަވެސް،ްނުބުނެ

ނޑުެވސްް ްއަޅުގަ ްގެންދަން ްމަޖިލިސް ްޚިާލފަށް ްގަވާއިދާ ްމަޖިލީހުގެ މި

ނުޑްޤަބޫލުނޫންްވާހަކަްމަނިކުފާަނށްްދަންނަވަން.ް  370ޤަބޫލުނޫންްވާހަކަ،ްއަުޅގަ

ްޝުކުރިއްާޔ.

ް

ް

ްއިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްަވގުތު ްތިވިދާޅުިވގޮތަށް ްމެނުވީ ްހިނދެއްަގއި ްނަގަމުންދިޔަ ތުުރެވްވޯޓެއް

ްކޮންމެހެންް ްގަާވއިުދ ްއެއީ ްަދންނަވަމުން، ްވާހަކަ  375ގޮސްފައިުނވާނެ

ްރަނގަޅަށްް ްއެަކން ްމެންބަރަށް ްިޢއްޒަތްތެަެރި ްެއއީ. ހުރަސްއަޅާކަމެއްނޫން

ސާފުކޮށްްބައްލަވާަލއްވާިފއްޔާްފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެްވާހަކަްަދންނަވާލަމުން،ް

ްޢިއްް ްއއ.ގެ ްއިބްރާހީމް، ްމަޖުދީ ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރަށްްއާދެ، ޒަތްެތރި

ްފުރުޞަތުްއަރުވަން.

ް380 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްކޮންމެހެންްްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްމިތެދުވީ ްއަޅުަގނުޑވެސް ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި .`ް

ްނޫން.ްްމުޙަްނމަދުްމަުޖދީްއިްބރާީހމްް ްވާހަކަަދއްާކކަށެއް ްއިންޤިލާބެްއގެ ްވާހަކަަދއްކާކަްށ، ްއިންތިޤާލީއަށް
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ްރައީްސްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަްތތެރި ްއެބަ ްވިދާުޅވޭ ްމެންބަރުން ްަބއެްއ  385ޢިއްޒަތްތެރި

ްވާހަކަ.ް ްކުރިއަްށގެންދާ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްޚިލާފަށް ގަާވއިދާ

ްމަނިކުފާނުް ްކޮންާމއްދާއަކާޯތ ްަގވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުެގ ޤާނޫނުއަސާސީާއއި

ްކުރިއަްށްތިގެންދަވަނީ.ްއެގޮ ްމަޖިލިސް ތްްސާފުޮކށްލަދެއްވިްއާޔްޚިލާފުވެގެން

ވަރަށްްރަނގަޅު.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްަގާވއިދުގެްކޮންމާއްާދއަކަށްތޯްނޫނީް

ްމަޖިލިސްް ްމި ްޚިލާފަށްތޯ ްކޮންމާްއދާއަކާއި  390ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްަބއެްއް ްރަނގަޅޭ. ްވަރަށް ްވިާދުޅވެދެްއވިްއޔާ ކުރިއަށްތިގެންަދވަނީ

ްސުވާލުކުަރއްވާް ްއެަބ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެް، ްމި ވިދާޅުޭވ

ްއެައޑުއަހާަކްށް ްއެހެންވީމަ، ްވާހަކަ. ްގެންދަވާ ްމަނިކުފާނު ްޚިލާފަށް ގަާވއިދާ

ްވިާދޅުވެދެްއވަްނވާނެް ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންވީަމ، ފަސޭހައެއްނޫން.

 395ގަާވއިދުގެްކޮންާމއްދާއަާކއިްިޚލާފުވަނީްނޫނީްކޮންމާއްދާއެއްޯތްޚިލާފުނުވަނީ.ް

ްސާފުކޮ ްދެްއިވްމިކަން ްުޝކުރިއްޔާ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ށްދެއްވަންވާނެ.

ްފުރުޞަތަށް.

ް

ް

ްަގވާއިާދްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޅުަގނޑު ްއިންމީހަކު ްމިތާ ްމައްސަލަެއއް. ްބޮޑު ްވަރަށް  400ތިއީ

ްދެްން ްއެއީ ްބުނެދިުނން ްއަިމއްލައަށް ނޑު ްައޅުގަ ްވާހަކަ ްކަމެއްކުރާ ޚިލާފަށް

ްކަަމކަ ްއުނަދގޫ ްޙުސައިްންވަރަށް ްއާދެ ްއެހެންވީމަ، ްއެހެންނުންތޯ. ށްވާނީ.

ްއެރުވުމުެގް ްފުރުޞަތު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްތ.އަތޮޅުގެ ްޙަސަން ރަޝީދު

ްަގާވއިދާް ްމަޖިލީހުގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްދަންަނާވލާނަން ނޑު ްއަުޅގަ ކުރިން

ްކަމެްއް ްައޅުަގނޑު ްއެްއޮގތަށްނޫންގޮތަކަށް  405ޤާނޫނުއަސާސީާއއި

ްނުވަތަް ްވާހަަކ.ްްގެންދެވޭކަަމކަށް ްޤަބޫުލނުކުރާ ްައޅުަގނޑު ގެްނދާކަމަކަށް

ްއާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް410 

ްވަނަްމާއްދާަގއިްއޮތްގޮުތންްމެންބަރުނ14ްްްއާދެ،ްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދުަގިއްްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް
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ްެގނެސްދެއްވުްންމަްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއަވަހަކަްށ ްވީއެންމެ ްހުށަހަޅާއިފިްއާޔ އްސަލަެއއް

ްގަާވއިދަްށް ްމަޖިލީހުގެ ްއެގޮތަށް، ްހަމަ ްލާޒިމްކުރޭ. މަނިކުފާނަށް

ްއެޖެންާޑް ްޙާލަތްތަކުގައި ްހުށަހެޅި ްމައްސަލަ ްމެންބަރުން ބަދަލުގެނައުމަށް

ްތަކުރާރުކޮށް ްމަނިކުފާނު ްވާހަަކވެސް ްުނގެނެވޭެނ ނޑާލާފައި  415ިމްްމެދުކަ

ްބައެއްފަހަރަށްް ްހަމަ ްއެހެންނަމަވެސް، ްވިދާުޅވެފަިއވޭ. މަޖިލީހުގައި

ްމެދުަކނޑާލާފަިއވެްސް ްއެޖެންޑާ ްގެނައުަމށްޓަކައި ްބަދަލު ގަާވއިދަށް

ްމިކަންކަމަށްް ްއެހެންވީމަ، ްއެބަހުރި. ްގެންަނވާފަިއ މައްސަލަތައް

ްޒާތުންކަްން ްއޭެގ ްއެނގޭ ްއެބަ ްއަޅުަގނޑުެމންނަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު

ްނެތީކީނޫން.ް ްފުރުޞަތު ްއެ ްއެހެންވީމަ، ްއެކަންކުަރްއވަނީ.  420އެކަމެްއ،

ް ްގަާވއިދުގެ 13ްްމަޖިލިސް ްމާއްދާާއއި ްމާއްދާއަްށ14ްްވަނަ ވަަނ

ްއެޖެންޑާް ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ ްމަނިކުފާނަށް ރިޢާޔަތްކުރެްއވީމާ

ްމަނިކުފާނަށްް ްހޯއްދެވުމަްށ ްލަފާ ްކޮމިޓީގެ ްއިދާރީ ތަރުތީބުކުރުމުގައި

ްޖެހޭނެކަންވެސް.ްމިގަވާް ްކުރަްއވަން ްއެކަން ްއަދި ްމަޝްވަރާކުާރކަްނ އިދު

ްއެވިދާުޅިވް ްދީދީ ްއިބްރާހީމް ްމުޙަންމަދު ްމެްނބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި  425ޏ.އަތޮޅުގެ

ްކުރިއަށްގެންެދވޭނީް ްކަންތައް ްމަޖިލީހުގެ ްކުރިމަތިނުވާގޮަތކަްށ މައްސަލަ

ްކުރެްއވިނަމަ ްެއކަން ްހޯއްދަަވއިގެން ްލަފާ ްކޮމިޓީގެ ްއިދާރީ ްއެކަމަުކ، .39ް

ްދަށުްން ްުއސޫލުތަކުގެ ްހިންގި ްއަޅުަގނޑުމެން ްނިންމުމަށްޓަކައި ނޮވެމްބަރަށް

ްމިހާރުް ްއެހެންީވމަ، ްމިގެންދެވެނީ. ްދޫކޮށްލާފައި ްކަންތައް މިބުނާ

ްކުރިމަތިނުެވް ްމިމައްަސލަ ްގެންދަވާނަމަ ްއެގޮތަްށ  430ގެންދަާވއިރުަގއި

ްއެް ްމިއުޅޭ ްަދންނަވަން ްއަޅުަގނޑު ްބާބުގެްގެންދެވުނީސް. ްިއންތިޤާލީ އްަޗކީ

ްމިގެންނަނީ.ް ްާރއްޖެއަްށ ްޙަީޤޤަތުގަިއވެސް ްއިންގިލާބެއް ހަމަ

ްެއއީް ްިމެގނެވެނީ. ްބަދަލެއް ްބޮޑު ްދުސްތޫީރޮގތުން ސިޔާސީގޮތުްނ،

މިގެންނައިރުަގއިްމިކަމުގެ،ްމިްއިންތިޤާލީްއުސޫލުތަކުގެްއެްައސާސީްބާބުެގް

ްބަޙުސްނުކޮ ްއުސޫލުަތކާމެދު ްސިފަތަކާއި ްގެންދާއިުރަގިއްއަސާސީ ްމިކަން  435ށް

ްނެތްް ްފުުރޞަތެއް ްގެންދިޔުމުގެ ްބަޙުސްނުކޮށް ްއުސޫލުތަކާމެދު މިބާބުގެ

ްމިދަންނަވަނީް ްމިހާރުވެސް ްދެންނެވިން. ްކުރިންެވސް ނޑު ްއަުޅގަ ވާހަކަ

އެވާހަކަ.ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެްބާބުގެްއަސާސީްސިފަތަާކިއްއުސޫލުތަކާިއް
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ްރައްޔި ްނިމިފައި. ްއޮތީ ްއަސާީސްޑްރާފްޓް ްާބބުގެ ްމަޖިލީހުގެ ތުންގެ

ްހުށަހަޅާް ްމިތަނުން ްޑްރާފްޓް ްނިމިގެން ްއުސޫލުތަްއ  440ސިފަތަކާއި

ްދެން،ް ްއެއޮތީ. ްގޮސް ްރީޑްރާފްޓަށް ްއަެނއްާކ އިޞްލާޙުގެނެްސ

ްފާސްކޮށްފައި.ް ްބާުބ ްޤާއިމްކުރުމުގެ ްޢަދުލުއިންސާފު ްމިއޮތީ އަޅުަގނޑުމެން

ްއިންތިޤާ ްއޮތްއިުރަގއި ްއެހެން ްބާބެއްްއެހެންވީމަ، ްމިތަނަށް ްއެ ްބާބުގެ، ލީ

ްއުސޫލުތަކާމެުދް ްސިފަތަކާއި ްއަާސސީ ްއޭގެ ްއެކަމަކު، ްޖެހިގެން. ގެންނަން

ްމިއުޅެީން ނޑުމެން ްޖެހިލުންވޭ.ްއަުޅގަ ްއެބަ ނޑުެމން ްއަުޅގަ  445ބަޙުސްކޮށްލުމަށް

ްވަިކކަެމްއް ްަވކިގޮަތކަށް ްނޫނީ ްކުރާކަށެއްނޫން. ވަކިކަެމއް

ް ްމަޖިލީހުގެ ްއެކަމަުކްނިންމާކަށްވެސްނޫން. ްނިްނމާނީ. ްގޮަތކަށް މެންބަރުން

ވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ްގެްދަށުންްމ24ްްިއަސާީސގޮތުންްމަޖިލިސްްގަވާިއދުގެް

ްއުސޫލުަތްއް ްސިފަތަާކއި ްއަސާސީ ްމައްޗަށް ްމަޖިލީހުގެ ްލާޒިމްކުރޭ ގަާވއިދު

ްބަޙުސްް ްކަމަކާެމދު ްއެްއވެސް ްޫނނީ ނަޑއެޅުމަށްފަހުގައި  450ކަ

ްޢަމަލުކުރެއްވުަމްށްކުރިއަށްނުގެންދަން.ްއެހެްނވީ ްމަނިކުފާނު މަ،ްއެުއސޫލުން

ްބާބުގަިއް ްއިންތިޤާލީ ްމި ްމިހާރު ްީކްއވެގެންޯތއޭ ްހުރަސްނާޅާތީ، ގަާވއިދު

ްކުރިްން ްމަނިކުފާނު ްބަޙުސްކުރުމަށް ްއުސޫުލތަކާމެދު ްސިފަތަާކއި އަސާސީ

ްީމގެކުރިްނވެްސް ްސަބަބަކީ، ްޤަބޫލުނުކުރަްއވަނީ. ޢަމަލުކުރެއްިވގޮތަށް

ނޑުްއވާލަްއވާފަިއްގެންނަވާަފިއްމައްސަލަްހު  455ށަހެޅުމަށްޓަކައިްެއޖެންޑާްމެދުކަ

ްއެބަހުއްޓޭ.ްވަރަށްްބޮޑަށްްުޝކުރިއްޔާ.

ް

ް

ްގެނެސްފަިއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމައްސަަލ ނޑާލާފައި ްމެދުކަ ްއެޖެންޑާ ްތިވިދާުޅިވގޮތަށް އާދެ،

ް ްފާސްވުމެއް ްފާްސވި ްހުށަހަޅުއްވާ ްސަޢީދު ްދިޔާނާ  39ް460އޮންނާނެ.ްއޮންނާނީ

ްމިް ްނައްތާލުމަށްފަހު ްހުރަސްތައް ްހުރި ްނިންމުމަށްޓަކައި ނޮވެމްބަރަށް

މަޖިލީހުގެްޓައިމްޓޭބަލެއްްރާަވއިގެންްމަސަްއކަތްްގެންދިޔުަމށް.ްއެހެންވީމަ،ް

އެގެންދިޔުމާްުގޅިގެްނ،ްއެފާްސކުރެްއވުމާްގުިޅގެންްޢިއްޒަތްެތރިްމަޖިލީހުން،ް

ނާޑލާ ްމެދުކަ ްއެޖެންޑާ ްއޮތް ްނައްތާާލްއޭރު ްހުރަސްތައް ްގެންނަންޖެހުނީ ފައި

 465ތިްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްެއގޮތަށްްފާސްކުެރއްވިްފާްސކުެރއްވުމާްގުިޅގެންް
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ް ްަގވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ 25ްްއެ ްމާއްާދއާއި ްމާއްދާއަްށ24ްްވަނަ ަވނަ

ްހުށަހެޅުނީ.ް ްމަޖިލީހަށް ްމި ްގެނައުމަށްޓަަކއި ްބަދަލުތަކެއް ގެންނަންޖެހުނު

މަ،ްމިދެންނެވިްޙާލަުތގައިްހަމަްެއގޮތަށްްފަހުންވެްސްމައްސަލައެްއްއެހެންވީ

ް ްހަމަ ްއެއީ ްހުށަހެޅިން. ްިމ39ްްއަޅުަގނޑު ްނިންމުމަށްޓަކައި ނޮވެމްބަރަށް

ްބަދަލެއްގެް ްގެންނަންޖެހޭ ްއެްއޗިއްސަށް ްކޯަރމާއި ްގެންނަންޖެހޭ،  470ގަާވއިދަށް

ްވެިދޔައީ.ްމިދެޙާލަތުގަް ްއެކަންަތއް ްޫނނިއްޔާ،ްއެީއްމައްސަލަ،ްދާދިފަހުން އި

ްމިދެންނެވިގޮތަަކްށ39ްް ްނޫނިއްޔާ ްމިދެޙާލަތުގައި ްކުރިން. ނޮވެމްބަުރގެ

ްއެހެންނަމަވެސްް ްދެން ްނޯންނާނެ. ްޢަމަލުކޮށްފަެއއް އަޅުަގނޑުމެން

ްއެގޮތަްށް ްފްލޯރއިން ްމަޖިލީހުގެ ްމިދަންނަވަީނ އަޅުަގނޑު

ްކުރިއަްށގެްނދާ ްއަޅުަގނޑު ްމިަކން ްކުރީގަިއްބޭނުންފުޅުވާކަމަށްވަންޏާ  475ށޭ.

ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެބަހުރި ްހަނދާން އަޅުަގނޑު

ްކުީރަގިއް ްއަިއޓަމެއް ްއޮތް ްއެޖެންާޑގަިއ ްމަޖިލީހުގެ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ްމިއަށްް ްއެހެްނީވމަ، ްދިމާވެގެންދިަޔގޮތް. ްކަންތައްތަްއ ނެގުނީމަ

ްދެން ްވިސްނީ. ްެއވިސްނުން ްެއގޮތަށް ްައޅުަގނޑު މިހާރުްްޚިޔާލުކޮށްފައި

ްފްލޯރއަްށް ްމަޖިލީހުގެ ްގެންނަން ްިއޞްލާޙެއް ްތިވިދާުޅާވގޮތަށް  480އޭަގއި

ްމިހިރީް ްެގންދަން ްެއގޮތަށް ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ފެނިވަޑަިއގަންނަާވކަމަށްވަންާޏ

ްމިކަްން ްމަސްލަޙަތާެއކީަގއި ްއެންމެ ްމިބަލަނީ ނޑު ްއަުޅގަ އިނގޭތޯ.

ްޤަ ނޑު ްއަުޅގަ ްދެން ްއެއީ. ްކޮންގޮަތކަށްތޯ، ޫބލުކުރާގޮުތގަިއްގެންދެވޭނީ

ްއެއްހަމައަކުްން ްމަޞްލަޙަތާއެީކގަިއ ްމިަވނީވެސް ްހެދިފައި ގަާވއިދުތައް

ްމަސައްކަތްތަްއ.ް ްމަޖިލީހުގެ ްގެންދިޔުމަށްޓަަކއި ްކަންތައްަތއް  485އެްއއުސޫލަކުން

ްއާދެ،ްެއއާެއީކގައިްދެން،ްޢަީލްފާއިޒްްބ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްތަފާތުވުމުގެްްމަޑުލުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުްމާޮޅސް ްޚިޔާލު ްމި ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ .`ް490 

ްވިދާޅުވާީތްްޢަލީްފާއިޒްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބޭފުުޅން ްބައެއް ްބައްދަލަވުމުަގއި ްނުރަސްމީ ްބޭްއވުނު ތެރޭގައި

ްބާބުް ްރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔގެ ްކަންބޮޑުވަނީ ްތިމަންނަމެން އަުޑއިވުނު
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ްައޑެްއްނުގެ ްވިާދޅުވި ްވާަހކަ ްގޮތެްއގެ ްކަންބޮުޑވާ ްއެ ނެިވގެނޭ.

ނޑުމެންެގް ްވިދާެޅއްނުވޭ.ްައޅުގަ އަޅުަގނަޑކަށްްނޭނގެ.ްޭއގެްސަބަބެއްވެސް

ްކަންބޮޑުވުްން ްއަޅުަގނުޑެގ ްއެބަދަްއކަން. ްވާަހކަ ްއޮތްގޮުތގެ  495ކަންބޮޑުވުން

ްޒަމާ ްަވރަށް ްވާހަކަދެްއކިފައި ްނިޒާމެްއގެ ްރިޔާސީ ްފުރިހަމަ ނީްއޮތީ

ްގެންދެޭވކަމުެގް ްމި ްދިމާލަށް ްވެރިކަމަކާ ްޙުދުމުހްތާރު ްދިމާލަށް ރަސްކަމަކާ

ްއެހެްން ްއަުޅަގނޑަށް ްއެކަން ްވަންވަނީ. ްހިތަްށ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ބިރު

ްމިދަންނަވަނީް ްއަޅުަގނުޑ ްއެހެންަކމުން، އިޙްސާްސވަނީ.

 500ްއާޤާނޫނުއަސާީސއަށްްާވސިލްާވނެްގޮތެްއގެްވާހަކަނުދައްާކްުކރިއަށްދިޔުމުަގއިް

ްއަޅުަގނަޑްށް ްއެކަން ްހަމައިން ްާބބާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްފަހުންް ްނުދައްާކފިއްޔާ ްމިހާރު ްއެވާހަކަ ްކަމަކީ ްމިއުޅޭ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން

ްއެް ްބިރޭ. ްހުރެދާނެކަމުގެ ްދަތިތަކެއް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ އެކަމުަގއި

ްބޭނުންވަ ްދަންނަވާލަން ްެއވާހަކަ ްައދިވެސް ްައޅުަގނޑު ނީ.ްސަބަބަށްޓަކައި

 505ްޝުކުރިއްާޔ.

ް

ް

ްއާދެ،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްފާޠިންްޙަމީދު.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް510 

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްފުރުޞަތަކަށްްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްއަޅުަގނޑު ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ .`ް

 515މިއެދުނީ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްމިނެގީ،ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސްްފަހަރެއްަގިއްްވުން:ފާޠިންްޙަީމދުްވާހަަކދެއްކެް

ްއެީއް ްކަންނޭނގެ. ްދަންނަވާލަން ްވާހަކަެއއް ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިނުގަންނަވާ

ްަގާވއިާދް ްމަޖިލީހުގެ ްޮއްއވާ ނަޑއެޅިަފއި ްކަ ްއެޖެންޑާއެްއ ްމަޖިލީހުގެ މިހާރު

ވަނަްާމއްދާަގއިްމިއޮންނަީނ22ްްދާތީ.ްޚިލާފުވާގޮތަކަށްްޖަލްސާްކުރިައށްގެން

ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްނެގުމަށްްމިއޮންނަނީްޤާނޫނުއަސާސީއާއިްޚިލާފަށްްނުވަތަް
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ްނުކުތާއެްއް ްނިޒާމާބެހޭ ްހިނގަމުންދާނަމަ ްކަމެއް ްޚިލާފަށް  520މިގަާވއިދާ

ްދާތީ.ް ްކަމެއް ްޚިލާފަށް ްަގވާއިދާ ްމިނެގީ ްއަޅުަގނޑު ނެގުމަށް.

ނޑަށްް ްއަުޅގަ ްދާކަމެއްކަމަްށްްއެހެންނަމަވެސް، ްޚިލާފަށް ްަގާވއިދާ އެ

އަޅުަގނޑަށްްފެންނަނީްނިޒާާމބެހޭްނުކުތާްަގވާއިދާްޚިލާފަށްްދެއްވާތީ.ްެއީއް

ްރައީސްް ްޢިްއަޒތްތެރި ްޤަބޫލުކުރާގޮުތގައި ްައޅުަގނޑު ްރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަިދް ްކުރިއަްށެގންދަވަން. ްއެޖެންޑާއާެއކީ ްމި ްމަސައްކަްތކުރަްއވައިިފ  525ވަރަށް

ްއެްއގޮތަށް.ްއެހެްނވީމަ،ްަގާވއިާދްއެޖެ ްގަާވއިދާ ްމިޮއތީ ންޑާކުަރއްވާަފއިވެސް

ްކުިރައށްގެންދެވުމަށްް ްއެޖެންޑާއަށް ްއޮތް ްކުރަްއވާފައި އެްއގޮތަށް

ްއެހެްން ްމުޅިން ްނަންަގވާ ްނުކުތާއެއް ްނިާޒމާބެހޭ ްގޮތުން ހުރަސްއެޅުމުގެ

ްއެފުރުޞަތުދެްއވާތީ ްެގންދަވާތީ ްދައްަކވަމުން ްިމްްވާހަކަތަެކއް އަޅުަގނޑު

ނުޑް ްއަުޅގަ ްރައީްސ، ްޢިްއޒަތްތެރި ްމިެނގީ. ްނުކުތާއެއް  530ނިޒާމާބެހޭ

ް ްމިގަާވއިުދގައި ްބޭނުންވަނީ ްމާއްާދަގިއ14ްްދަންނަވާލަން ވަނަ

ް ްމިއޮންަނނީ، ްޢިއްޒަތްތެރ14ްްިބުނާގޮތުންވެއްިޖއްޔާ ްދަށުން ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްކަންތަ ްއަންނަނިވި ްމަްއސަލައެއް ްހުށަހަޅުއްވާ ްތެެރއިންްމެންބަރުން ްއތަކުގެ

ްގެންދަވަންް ްކުިރައށް ްހިމަނައިގެން ްއަވަހަށް ްއެންމެ ކަމެއްކަުމގަިއވާނަމަ

ްމިޮއީތް ްަރއީސް ްިޢއްޒަތްތެރި ްެއގޮތުގެމަތީން ްއެހެންވީމަ،  535މިއޮންނަނީ.

ްދެވޭނެގޮަތކަށް.ް ްފުރުޞަތު ްއަވަހަށް ްއެންމެ ްހިމަނުއްވާދެްއވާފައި އެޖެންޑާ

ްފާހަަގޮކށްލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީްސްްމީގައި ްޢިއްޒަްތތެރި ބޭނުންވަނީ

ްުހށަހަޅުއްވާަފއިް ްއެބޭފުޅުން ްއެބައޮތް ްަލްއވާފައި ްމޭޒުަމއްޗަށް އަޅުަގނުޑގެ

ވަަނ6ްްއޮތްްމައްސަލަްއިނގޭތޯ.ްމިމައްސަލާަގއިްއެބޭފުޅުންްމިވިދާުޅވަނީ،ް

ް ްހުށަހެޅުއްިވ ްއެ ްކަންމިހެނ24ްްްޕޮއިންޓްަގއި ްމިވިދާޅުަވނީ  540މެންބަރުން

ްއެ ްހުރުމާއެކު، ްިލޔުމުގެ ްމި ްޕޮއިންޓްތަކަށް. ްުހރި ްކުީރގައި ވަަނ4ްްއީ

ް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްމަްއސަލައަކީ ްބަޔާންކުަރއްވާަފއިވާ ވަަނ14ްްޕެރެގްރާފްަގއި

ްމިް ްޤަޫބލުކުރެވޭތީ ްމައްސަލަެއއްކަމަށް ްއެޖެންޑާކުެރވުނު ްދަށުން މާއްދާގެ

ނޑުމެންްބަލަންޖެހެނީްމި ލިޔުމުެގްްއެޖެންޑާކޮށްދެްއވުން.ްއެހެންީވމަ،ްއަުޅގަ

4ްް ްޕޮއިންޓަށް. ްމިބުނާގޮތުންވެއްޖިްއާޔ4ްްވަނަ ްޕޮއިންޓްަގއި  545ވަނަ

ްކޮމިޓީންް ްޑްރާފްޓްުކރާ ްދިރާސާކޮށް ްމަޖިީލހުގެ ްޚާއްޞަ ރައްޔިތުންެގ
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ްމާއްދާތަކަށާއި،ް ްބާބުތަކުެގ ްފޮނުވާފައިވާ ްޑްރާފްޓްކޮށްފައި މިހާތަނަށް

ްފާސްކޮށްފަ ްމިހާތަނަށް ްމަޖިލީހުން ްާޚއްޞަ ްމާއްދާތަކަށްްރައްޔިތުންގެ އިާވ

ްއިންތިޤާީލް ްކުރިއަްށ ްޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި ްމިމާއްދާތަކަށް ބަލާއިރު

ްމިބޭފުޅުންވެްސް ްއެހެްނވީމަ، ްޖެހޭކަން. ްއެބަ ްހަމަޖެއްސުމަށް  550ކަންތައްތަެކއް

ްބާބުގެް ްހުރި ްފޮނުްއވާފަިއ ްޑްރާފްޓްކުރައްވާ ްމިހާތަނަށް ްޤަބޫލުކުރައްވާ އެބަ

ްެއކަންް ްނިމިގެން ްގުޭޅގޮތުންްކަންތައްތައް ްގޮަތކާ ްޢަމަލުކުރާނެ ތައްތަކަށް

ްޖެހޭކަމަށްް ްވާހަކަދަްއަކން ްުގޅޭގޮތުން ްޕްރޮވިޝަންްސާއއި އިންތިޤާލީ

ްވަރަށްބޮޑަްށް ްލިޔުމަްށ ްމި ްރައީސް ްިޢއްަޒތްތެރި ްއެހެންވީމަ، އިނގޭތޯ.

ްމިފެންނަނީް ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްއޮތްކަމަށް ްޝެިޑޔުލްކުރަްއާވފައި  555ބައްލަވާފަިއ

ް ްެއއީ ްބަޙުސްކުރަްންއިނގޭތޯ. ްއަދި ްބާބުތަކާިއ ްހުރި ްނިމިފައި މިހާތަނަށް

ްނުވަތަް ްކޮމެންޓް ްފޮނުވާ، ްބޭފުޅުންނަށް ްނިމިގެން ްހުރި އައިސްަފއި

ްބާްއަވވާ،ް ްބައްދަލުވުްނތައް ްނުރަސްމީ ްފޮުނއްާވ، އިޞްލާޙުތައް

ްއެގޮތަްށް ްބޭފުޅުންނަށް ްހުރިހާ ްކަންތަްއ އެްއގޮތްކުރުުމގެ

ްގެންް ްމިމައްސަލަްޝެޑިޔުލްކުަރއްަވިއގެން ްނިމިެގން ްއެކަންަތއްތައް  560ދެވި،

ްެއާއިއް ްއެހެންވީމަ، ްއެދިވަަޑއިގަންަނވަނީވެސް. ްމި ހުށަހަޅުއްވާދެްއވުމަށް

ްއެގޮތަްށް ްއެހެްނވީމަ، ްހައްދަވާދެްއވާފަިއވެސް. ްއެޖެންޑާ ްމިއޮތީ އެްއގޮތަށް

ްށްހައްދަވާދެްއވާްޢިްއޒަތްތެރިްަރއީސްްމަސަްއކަތްކުަރއްާވއިރުްއަނެއްާކްމިއަ

ްެމންބަރުންތަކެއްް ްއެހެން ްގެންނަވަން ްބަދަލުތަކެްއ އިތުރު

ްމަޖިލީހަށްް ްިމ ްތިއްެބވި، ްމިތާނގައި  565ވާހަކަދަްއކަަވިއގެން

ްެގއްލުވާާލ،ްއެބޭފުޅުންެގް ްވަގުތު ްތިއްބެިވްބޭފުޅުންގެ އެޓެންޑްކުަރްއވަިއގެން

ްކުރިއަްށް ްެއްއގޮަތށް ްއެޖެންޑާާއއި ްއެބައޮްތ ޙައްޤުތަކެްއވެސް

ްވާހަކަައީކްގެންގޮސްދެް ްމިދަންނަވާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެްނވީމަ،ްއެކަމަށް އްވަން.

ްެއާއއިް ްމަސަްއކަތްކުަރްއވާއިރު ްކުރައްވަން ްރަީއްސ ްޢިއްޒަތްތެރި އެކަން

ްނުކުތާް ްނިާޒމާބެހޭ ްަބޔަކަށް ްމަސައްކަތްކުރާ ްހުއްޓުވުމަށް ްއެކަން  570ޚިލާފަށް

ް ްުނވެސް ްމި ްޚިލާފުވެގެންތޯ ްކޮންމާއްދާައކާިއ ްޙަޤީޤަތުގައި 14ްވިދާޅުޭވ.

ްއެޖެންާޑުކރެއްވުުމގަެއއް.ް ްމިކަމުގައެްއ، ްޚިލާފުވެަފއެްއނެތް ްމާއްދާާއއި ވަނަ
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ްއެްއގޮތަްށް ްމިއެޖެންޑާާއއި ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެިރ އެހެންވީމަ،

ްކުރިއަްށގެންގޮސްެދއްވަންްދަްނނަވަން.ްޝުކުރިްއޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް575 

ް

ްތިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ،ްއާދެ، ނޑުެވސް ްއަުޅގަ ްނުކުތާ ފާހަގަކުެރްއވި

ްފްލޯރް ްމަޖިލީހުގެ ްމިދެވެނީ ްނުކުތާ ްނިޒާމާބެހޭ ބަލައިގަންނަންޖެހޭ.

ްއިނގޭތޯ.ްެއީއްމެންބަރުންގެް ްެއއްކަމަކަށް ްގެންދިޔުމަށްޓަކައި ހަމަހިމޭންކޮށް

ްކުރިއަށްގެންދިޔު ްފްލޯރ ްމަޖިލީހުގެ ްރިޢާޔަތްނުކޮށް  580މަީކްޚިޔާލުފުޅުތަކަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްއެކަްނ ްއެހެންވީމަ، ްވެގެްނދާނެ. ްދަތިކަމަކަށް ވަރަށް

ްޕޮއިންްޓް ްތިވިާދޅުވި ްހަމަ ނޑުމެންވެސް ްއަޅުގަ ްދަންނަވާލަމުން މެންބަރަށް

ްެއް ްކުރިމަތީގަިއވެސް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއަދި ްބަހައްޓައިގެން ްހަނދާން ހަމަ

ްދެން ްއެހެންނަމަވެސް، ްދެން، ްކޮންމެހެންްްކަރުދާސްވެްސްއެަބއޮތް. ެއައށް

ްދިމާކުރުމުެގް ްކޮންމެހެން ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެރި  585ރިފަރކޮށްގެން

ްއެވާަހަކް ްނުބުނަންވެގެން ްެއއްެޗއް ްއެްއވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ރޫޙެއްަގއި

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްތ.އަތޮޅުެގ ްދަންނަވާލަމުން ްއެވާހަކަ ްމިގެންދަނީ. ނުދަންނަވާ

ްމެންބަރުްޙަސަންްޢަފީފް.

ް

 590ްނުކުތާ(ް)ނިޒާމާބެހޭ

ް

ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙަަސންް ްގަާވިއދުގެ ްމި ްމިނަގަނީ ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމީ ނޑު ްއަުޅގަ ްވަނ24ްްައާދެ،

މާއްދާގެްދަށުންްކުރަންޖެހޭކަމެއްްނުކުރެވިފައިްއޮތީމާ.ްއެއީްއަޅުަގނޑުމެްންްްޢަފީފްްވާހަކަެދއްކެވުްނ:

ްސިފަތަކެއް ްއުސޫުލ ްއަސާސީ ްބާބެއްަގއި ްހިމަނަންޖެހޭ ްމީގައި

ްމެންބަރުންް ްބަެއއް ްއޮތްކަމަކަެށއް ްބަޙުްސކުރެވިފައި ްމިއޮތީ  595އަޅުަގނޑުމެން

ްބާބުް ްމި ްމިތަނުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެްނވީމަ، ޤަބޫލުފުޅެއްނުކުރަްއވާ.

ްކޮމިޓީްން ްޑްރާފްޓްކުރާ ްއަންގަަވިއގެން ްމަނިކުފާނު ްއޮްއވާ ޑްރާފްޓްކުރެވިަފއި

ްނުބެއްް ްޖަލްސާއެއް ްފައިނަލަިއޒްކުރަން ްއެހިސާބުންްއެއަށް ްއެހެންވީަމ، ވީ.

ްއެހެންް ްދެން ްނިންމާފައި ްަވކިގޮަތކަށް ްމިކަންތައްތައް ްއެބަޖެހޭ މަނިކުފާނު
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ްމެންބަރުންނަށްް ްއަދި ްމަނިކުފާނު ްކުރިއަްށގެންދަން.ްމިކަންތައް  600ކަންތައްތައް

ްމިބާބުް ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓްކުރާ ްމިހާރު ްނޭނެގ. ވިދާޅުވެެދްއވިކަމެއް

ްޮއއްް ްކޮމިޓީްންޑްރާފްޓްކޮށްފައި ްޑްރާފްޓްކުރާ ްބެހޭގޮތުން ްޑްރާފްޓާ ްއެ ވާ

ގޮތެއްްނިންމުމަށްްބައްދަލުވުމެއްްބާއްވަންްތަްއޔާުރވެފައިްޮއއްވާްމަނިކުފާުން

ްދެންް ްހުއްާޓލާފައި ްއެހެންވީމަ، ްުހއްޓުވާލީ. ްެއކަންތައް އަންަގވަިއގެން

ްދެ ްވިދާޅުވެުނދެއްވާ ްމަނިކުފާނު ްކުިރއަްށގެންދާނެޮގތެއް  605ންްއެކަންތައް

ްއާދެ،ްމިހެންވީމަ،ްއަޅުަގނުޑް ްކުިރއަށްގެންދާނީ. ްއެކަންތައްަތއް ކިހިނެއްތޯ

ްގޮތްތަެކްއް ްއެބަޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިކަމުގައި ްބޭނުންވަނީ ދަންނަވާލަން

ްޑިމޮކްރަސީއަާކިއް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްަޤބޫލުކުރަން ނުޑވެސް ްއަޅުގަ ނިންމަން.

ްއެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްދަތުރުކުރާއިރުގައި ްތިންބާރުްދިމާލަށް ްމުހިންމު ންމެ

ްބަާޔިއް ްޢަދުލުއިްނސާފުގެ ްދެން ްބާރާއި، ްވެިރކަންުކރާ ްއެީއ  610މިއޮންނަނީ.

ްވެރިކަްން ްމިދަްއކަނީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްބައި. ްހަދާ ްޤާނޫނު އަނެއްކާ

ްލަސްކުރަންޖެހޭް ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްލަސްކޮށްލާށޭ. ްބާބު ްފަރާތުގެ ހިންގާ

ްސަަބބުތަކެ ްބައިވަރު ްއެހެން ްއެސަބަބުތަކަީކްއަދި ްއިނގޭތޯ. ްއެބަހުރި އް

ްއަނެއްކާ ްނިންމާފަހުން ްމީތި ްމިހާުރްްއަޅުަގނޑުމެން ކިހިނެްއބާއޭ

ްއިހަށްދުވަހުް ްތިޕާޓީން. ްހައްަްދަވާނީ ްބޭފުޅުން ްތިއްެބވި  615ވެރިކަންކުރަން

ްމީހުންް ްއުފައްދާ ްހަމަނުޖެހުން ްމަގުމަތީގަިއ ްއަުޑއެހިން އަޅުަގނޑުމެން

ްއެ ްުހއްޓުވޭނީ ްބުނާްއެކަންތައް ްމިހެން ްހުއްޓާލީަމއޭ. ްއަމިއްލައަށް މީހުން

ްއެހެންވީމަ،ް ްމިދައްކަނީ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާހަކަ ްބައެްއގެ ްނުނަގާ ޒިންމާ

ްއެހެންވީމަ،ް ްއިނގޭޯތ. ްކަންތައްތަްއ ްކަންބޮުޑވާންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ މިއީ

 620ްމިްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެްބާުބްނިމޭއިރަށްްބުނާނެްމިހާރުްތިއޮތީްނިމިފައޭ.

ދެންްއިންތިޤާލީްކަންތައްތަކެއްްނޯންނާނެއޭ.ްމިއީްކުރިންވެސްްކަންތައްތަްއް

ްހުރީމައޭް ްމިެހން ްމިކަންތައްަތއް ްއެެހންވީމަ، ްގޮތް. ްހުރި ކޮށްފައި

އަޅުަގނޑުމެންްމިދަންނަވަނީްމިއަށްްގޮތެއްްނިންމާށޭ.ްއެހެްނނޫނީްމިތަނުންް

ްބަ ްމިތާ ްބެހޭގޮތުން ްއަސްލުތަކާއި ްމިބާބުގެ ްނޫނިއްާޔްނިންމާށޭ ޙުސްކުރާނީތޯ

ްމިތަނުންް ްކުރާގޮަތށް ްމިހާރު ްްޑރާފްޓްކޮށް ްކޮމިޓީން  625ޑްރާފްޓްކުރާ
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އެބޭފުޅުންނަށްްއަންގާނީތޯ.ްމިިއންްކޮންމެވެސްްެއްއގޮތެއްްިނންމާލަދެއްވާށޭ.ް

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް

ް

ްތިދެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ނުޑްމިހާރު ްއަުޅގަ ްވާަހކަފުޅަށް  630އްެކވި

ްމުޤައްރިރަށްް ްކޮމިީޓެގ ްޑްރާފްޓިްނގ ްއަުޅަގނޑު ްއޮތީ، ދަންނަވާލަން

ްދެންނެވިންް ނޑު ްއަުޅގަ ްތިވިދާޅުިވގޮތަށް ްދެންނެިވިއރު ްއެްއޗެއް ދެންނެވި

ްނޫން.ް ްނުކުރާކަށް ްއެކަން ްދެންނެވީ ްއެހެން ްމަޑުކޮށްލަްއވާށޭ. ްއިހަށް އަދި

ްމެންބަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމައްސަލަެއްއްއޭރު ްއޮްތ ްހުށަހަޅުއްވާފައި ރުން

ްއަސާީސްސިފަތަކެްއެގް ްބަޙުސްކުރަންޖެހޭ ްފްލޯރގައި ްމަޖިލީހުގެ  635މިއޮންނަނީ

ްފާހަގަކުރަްއވާފައި.ް ްތިބޭފުޅުން ްބަޙުސްކުރަންޖެޭހނެކަމަށް މައްޗަށް

ްަބޙުސްނުކުރެިވ،ް ްފްލޯރަގއި ްޮއއްާވ،ްމަޖިލީހުގެ ްއެހެން އެހެންވީމަ،ްއެކަން

ްއެްތިބޭފުޅުންނަ ްދެންނެވީމާ ްފޮނުވާށޭ ްމިކޮޅަށް ްހަދައިގެން ްޑްރާފްޓެއް ށް

ްހަމަނުޖެހުންތަކެްއް ްއިތުރު ްސަބަބުން ްމިކަމުގެ ްުނކުމެ މައްސަލަތަކެއް

ްއެކަްން ްިމޮއއްދަނީ ްމިހާރުވެސް ްއެކަން. ްދެންނެވީ ނޑު ްއަޅުގަ  640ނުކުމެދާނެތީ

ްއެަބް ްއަުޅަގނޑުމެން ްހަމަ ްއެކަން ްއެހެންނޫންތޯ. ފެންނަމުން

ްމެންބަރުްޤަބޫލުކު ްޢިްއޒަތްެތރި ްތ.އަތޮުޅގެ ްދެންމެއަކުެވސް ރަންޖެހޭ.

ނޑުމެންނަްށް ްައުޅގަ ްވާހަކަފުުޅގަިއ ްއެދެއްެކވި ްޙަސަން ްރަޝީދު ޙުސައިން

ްއޭގެފަހުންް ްދަްއާކ ްެއވާހަކަ ްމިތާނގައި ްައޅުަގނޑުމެން އެނގެނީ

ްބޭްއިވް ްއިހަށްދުވަހު ްދެން ްވާަހކަ. ްޮފނުވާ ްކޮމިީޓއަށް  645ޑްރާފްޓިންގ

ްދެއްކެވުުނއިުރްއަޅުަގނޑު ްވާހަކަފުޅު ްބައްދަލުވުމުަގއި ްނުރަސްމީ މެްނގެ

ްބައެްއް ްއިންތިޤާލީާއއިބެހޭ ްއެބަހުއްޓޭ ްމިތާ ްފާޅުކުރެްއިވ ްމެންބަރުން ބައެއް

ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްައއިސްފަިއ. ްވާހަކަތަުކގައި ްދެްއކުނު ްކުީރގައި ވާހަކަތައް

ްނު ްބާްއވަިއގެން ްޖަލްސާއެއް ްއެކަމަށްޓަަކއި ްވާހަަކ.ްސްޕެސިފިކް ދެއްކޭ

ްއެންމެްރަނގަުޅްގޮތަކަށްވާީން ްއައިމާ ްމިގޮތަށް  650ދެން،ްމިހުރިހާްވާހަކަތަކެއް

ްއެވާަހކަް ްއަޅުަގނޑު ްފެންނާތީ ްކުރުންކަމަށް ްހަމަޖެހިގެން ްހަމަ އެކަން

ްނުަވަތް ްބާބެއް ްއިންތިޤާލީާއއިބެހޭ ްމިދަންނަވަނީ ްމިހާރުވެސް ދެންނެވީ.
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ްމައްޗަ ްއޭެގ ްބަޙުސްކުެރވި ްމިަކްންއެކަމާބެހޭ ްވާހަކަދެެކވުމަށްފަހުގައޭ ށް

ްޤަބޫލުކުރެއޭ.ް ްއެަބ ްއެންމެންވެސް ްައޅުަގނޑުމެން ްއެކަން ނިމިގެންދާނީ.

ްއޮތީް ްދަްނނަވާލަން ްތަކުރާރުކޮށްވެސް ްހަމަ ްެއވާހަަކ ްއެކަން ްދެން،  655ކުރޭ.

ްޢިއްޒަތްެތިރް ްމަޖިލީހުގެ ްވަޒީރުންގެ ްނަޝީދު ްމުޙަންމަދު ްއާދެ، އެވާހަކަ.

ްމެންބަރު.ް

ް

ްމާބެހޭްނުކުތާ()ނިޒާ

ް660 

ްނުކުތާއެްއްްވަީޒރުންްމަޖިލީުހގެްެމންަބރުް ްނިޒާމާެބހޭ ްައޅުަގނޑު ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްމިނެގީް

ްގަާވއިދުެގްްމުޙަްނމަދުްަނޝީދުް ް)ހ(ްއަށ24ްްްރައްޔިތުންެގްޚާއްަޞްމަޖިލީހުގެ ްާމްއދާގެ ްވަނަ

ްޢިއްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތ.އަޮތުޅގެ ްއަދި ްރަޝީދުްއިޝާރާތްކޮށް. ްޙުސައިން ްމެންބަރު ޒަތްތެރި

ްދެް ްީސރިއަަަސް ްވަރަށް ްގުިޅގެން ްވާހަކަުފޅާ ްދެއްކެވި  665ޙަސަން

ްތ.އަތޮޅުެގް ްގުިޅގެން. ްގަާވއިދާ ްއުފެދޭތީާއއެްއކޮށް ސުވާލެްއވެސް

ްވިދާޅުިވް ްފުރަތަމަ ްޙަސަން ްރަޝީދު ްޙުސައިން ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ނަޑއަޅަީންވަނަްމާއްާދގެް)ހ(ްއަޅުަގނޑ24ްުގަާވއިދުގެް މެންގެްމަްއޗަްށްކަ

ްފުރަތަމަް ްއެއޭ ްބަޙުސްކުރުމޭ. ްއުޫސލުތަކާމެދު ްސިފަތަާކއި އަސާސީ

ްބާެބްއް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްބަލާއިރު ްއެގޮތުން  670ހުށަހެޅެންވާނީ.

ްވޯޓަށްް ްމިހާރު ްބާބެްއ ްަރއްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެ ްއެބައޮތޭ. ޑްރާފްޓްކުރެވިަފއި

ްފާްސކުް ްމާއްދާަތއް ްބަެއއް ްބާބެްއްއެހި ްޢަދުލުއިްނސާފުގެ ްއެބައޮތޭ. ރެވިފައި

ްސިފަތަކަށްް ްއަސާީސ ްއެވިދާޅުާވގޮތަށް ްއެބައޮތޭ. ްނިމިފައި މުޅިން

ްމިހާރުް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަކނޑަނާާޅ، ްއެކަން ްުނވިސްނާ، އަޅުަގނޑުމެން

 675ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްބާބެއްްޑްރާފްޓްކޮށްފައިްވަކިންްާބއްާވފައިްއޮްތގޮތަްށް

ްއަ ްއެްއކޮްށްނުބާއްވާ، ްބާބެއް ްޢަދުލުއިންސާފުގެ ްމިހާރު ޅުަގނޑުމެން

ް ްޯވޓަށްއަހާ ްބާބަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިުތންގެ ްއަދި 12ްފާސްކޮށްފީމު.

ް ްފެއިލްެވ، ްމާއްދާ ްެވއްޖެ.15ްްވަރަކަށް ްފާސްވެސް ްމާއްދާ ވަރަކަށް

ްއެވިދާުޅާވް ްއަރިުހން ްރަީއސް ްިޢއްޒަތްތެރި ްުސވާލަކީ، އަޅުަގނުޑގެ
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ނޑަނޭިޅްމިްތިންްބާބުްއުސޫލުންްބަލާކަ  680މަށްވަންޏާްައސާސީްއުސޫލުަތއްްކަ

ނޑައެޅުމަށްޓަަކިއް ްކަ ްއަސާސީްސިފަތައް ްބާއްާވފައި ްަވކިން ޑްރާފްޓްކޮށްފައި

ްފެަެއިލްވީތޯ،ް ްދެބާބު ްއެ ްއެހީތީވެ ްވޯޓަށް ްބާބަށް ްދެ ްއަނެއް ފަސްނުކޮށް

ްދެވަަން ްބުނާގޮތުްނ. ްގަާވއިދު ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ބާޠިލްވާނެތޯ

ްޙުސައިްންނުކުތާއަ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްތ.ައތޮޅުގެ ްހަމަ ކަްށވެސް

ްމަޖިލީހުގެް ްޚާްއޞަ ްލާޒިމް، ްޤާނޫނުއަސާސީ ްވިދާޅުވީ ްޙަސަން  685ރަޝީދު

ް ްއަސާީސ24ްްގަާވއިދުެގ ްފުަރތަމަ ްލާޒިމްކުރަނީ ް)ހ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

ނަޑއަޅާށޭ.ްއެހެންވީަމއޭްމިދަންނަވަނީްއިންތިޤާލީް ސިފަތަކާއިްއުސޫލުަތއްްކަ

ނޑައެޅިަފކާްމަޖިލީހަކުންްނެތޭ.ްއުސޫލު ތަކަކަްށްއަދިްއަސާީސްސިފައެއްްކަ

ނަޑއަާޅފައިްނޫނީްދެންްގޮްސގެންނުާވނެއޭްމަޖިލީހުެގް އެހެންވީމަ،ްއެކަންްކަ

ްވޯޓަށްް ްއިންތިޤާލީްުއސޫލަށް ްއަހާަކށް.ްއެހެންވީމައޭ ްވޯޓަށް ްބާބަކަށް  690އެހެން

ްއި ްބޭނުންވަނީ ްދަްނނަވަން ނޑު ްއަޅުގަ ްއެވިދާުޅާވްއަހަންޖެހޭނީ. ންތިޤާލީ،

ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނުުކތާއެއްކަމަްށވަންޏާ ްހަރުދަނާ 39ްނުކުތާއަކީ

ް ްމިހާރު ްނިންމުމަށްޓަކައި ްވޯޓަްށ11ްްނޮވެމްބަރަށް ްބާބަށް ވަރަކަށް

ްކުށްކަމަްށް ްމަޢުލޫމާތު ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ އަހައިފިން

ްފާސްވެ ްބާބުތަކެަެއް ްގިަނ ްވަރަށް ްނިމިގެންވެސްްްނުވާކަމަށްވަންޏާ.  695މުޅިން

ްއަރިހުންް ްރަީއސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްސުާވލަކީ، ނޑު ްއަުޅގަ ގޮސްފި.

ްއުސޫލުތަކާބެޭހް ްއިންތިޤާލީ ްގޮތުަގއި ްސިފައެްއގެ ްއަސާސީ އަޅުަގނޑުމެން

ް ްނުވަނީްސ24ްްސިފައެއް ނޑަައާޅފައި ްކަ ްދަށުން ްގެ ް)ހ( ްމާއްދާެގ ވަނަ

ްޑްރާފްޓްކުރެވި ްބާބުތައް ްބައެއް ްބާބުތަކަްށްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަެއއް

ްހުރިހާް ްފާސްކުރި ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިހާތަނަށް ްނިމިފަިއވާތީ  700ވޯޓަށްއެަެހި

ްއަނެްއް ްބޭނުންވާ ްދަންނަވާލަން ްއަޅުަގނޑު ްދެން، ްބާޠިލްވީތޯ. އެްއޗެއް

ްޢަފީފްް ްޙަސަން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްތ.އަތޮޅުގެ ްދެންމެ ސުވާލަީކ،

ްްޑރާފްޓިންގ ްައޅުަގނޑުމެން ްޑްރާފްްޓކުރުމަށްޓަކަިއްްވިދާޅުެވއްޖެ ކޮމިޓީއަށް

ްކިހިނެއްތޯޭއް ްނުފޮނުވަނީްސ ނޑައަޅާަފއި ްކަ ްސިަފއެއް އަސާސީ

 705އަޅުަގނޑުމެންނަށްްމިތާނަގއިްބާބުތަކަކަށްްޯވޓަށްްއެހޭނީ.ްެއހެންވީމައޭްމިް

ްހަމަް ްވާހަކަަަދަްއކަން.ްއަޅުަގނޑު ްުއސޫލުތަކަށް ްއިންތިޤާލީ ބޭނުންފުޅުވަނީ
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ްއަ ްރައީސް ްބޭނުންވަނީްޢިއްޒަތްތެރި ްސާފުކޮށްލަން ރިހުން

ްކުއްިލް ްާބބަކަށް. ްއިމަރޖެންސީއާއިބެހޭ ްއެިހއްޖެ ްވޯޓަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްސަލާމަތީް ްވޯޓަްށްއެހިްއޖެ ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްޙާލަތުެގްބާބު. ނުރައްކަލުެގ

ނޑުމެންނަްށް ްައުޅގަ ްބާބަށް. ްސިފައިންގެ ްފުލުހުންނާއި  710ޚިދުމަތްތަކާއިބެހޭ،

ްއެހިއް ްމިއިންްވޯޓަށް ްބާބަށް. ްމިލްކުވެރިކަމާއިބެހޭ ްދަޢުލަތުގެ ްމުދަލާއި ޖެ

ްއުސޫލުތަެކްއް ްސިފަތަާކިއ ްއަސާސީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެްއޗަކަށް އެްއވެސް

ްނޯންނާނެ.24ްް ނޑައަޅާަފއެްއ ްކަ ްދަށުން ްގެ ް)ހ( ްމާއްދާެގ ވަަނ

ވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ްގެްދަށުްންއެަެހެންވީމަ،24ްްއަޅުަގނުޑގެްުސވާލަކީ،ް

 715ްބަށްްއެހިްވޯޓުްއެހުންްބާޠިލްވާނެތޯއޭ.ްޝުކުިރއްާޔ.ްމިްތިންްބާ

ް

ް

ްހިސާބުންްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނިންމަވާެލއްވި ްތި ްއޮތީ، ްމިދަންނަވާލަން ްފުރަތަމަ އަޅުަގނޑު

އެްއވެސްްމިތަނުންްފާސްކުރަްއވާފަިއވާްފާސްކުެރއްވުެމއްްބާޠިލްނުވާނެކަމަްށް

 720ންނާނީްއެގޮުތަގއިކަން.ްއެްޢިްއޒަތްތެިރްއަޅުަގނޑުްދަންަނވަން.ްެއްހަމަްއޮ

ްެއް ްހިނދަކު ްފާސްނުކުަރްއވާހާ ްގޮތަކަށް ްއެހެން ްމެންބަރުން މިމަޖިލީހުގެ

ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއް ްއެނޫނަސް ްއަދި ްދެން ްނުކުރެވޭނެ. ބާޠިލެއް

ްނުކުރެވޭނެކަމަްށް ްއެކަެމއް ްނޫންގޮތަކަށް ްގޮތުގެމަތިްނ ބަޔާންެވގެންވާ

ްދަންނަވާ ްދެން، ްކުރީގަިއެވްސްދަންނަވަން. ްައޅުަގނުޑ ްއުޅުނީ ލަން

ް ްގޮތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ްގޮުތްނ24ްްދެންނެވިހެން ް)ހ(ްގަިއވާ ްމާއްދާގެ  725ވަނަ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްޙައްޤުތަަކކާމެދު ްނުވަތަ ްސިފަތަކެްއ ްއަާސސީ އިތުރު

ްއެކަމެްއް ްތެރޭގައި ްމަރުޙަލާގެ ްމިދާ ްނުވަތަ ްޖެހިއްޖިއްޔާ ބަޙުސްކުރަން

ްމެ ްުނވަތަ ްއެމައްަސަލްފާހަގަކުރެވި ްހުށަހަޅުއްަވއިފިްއޔާ ްއެކަމަށް ންބަރުން

ްކަމެއްކަމަަކްށް ްނުނިންމޭނެ ްބަޙުސްކުރެވި ްމަޖިލީހުގަިއ އަޅުަގނޑުމެން

 730އަޅުަގނޑުްނުެދކެން.ްެއކަންްއެގޮތަށްްކުރެވޭނެ.ްއެކަންްކުާރނެްވާހަކަެވސްް

ްމިހާރުް ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްދެންނެވިއްޖެ. ްތަކުރާރުކޮށް ްހަމަ ދެންނެވިއްޖެ.

ްއެޖެންޑާަގިއްއެ ްމިއޮތީ ްމިހާރުވެސް ްނިމުނީމާ ްައއިޓަމް ްހުރި ޖެންޑާަގއި

ްދިޔައިމާް ްއެހިސާަބށް ްއެހެންވީމަ، ްހިމަނާފައި. އަޅުަގނޑުމެން
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ްއެކަންް ްއޭގެފަހަތުން ްކޮށްފައި ްުކރާނަން. ްއެކަން އަޅުަގނޑުމެން

 735އަންނާނެކަމަށްްދަންނަވަން.ްާއދެ،ްގއ.ގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެްނބަރުްޢަދްނާންް

ްލީމް.ްޙަ

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއާދެ،ްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްދެްއވިކަމަްށޓަކައި. ްފުރުޞަތެްއ ްަރީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި  740ްޝުކުރިއްާޔ

ްވަގުަތްށްްްޢަދްނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްހުރި ްކުރިމަތީަގއި ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްމިކަންބޮުޑވަނީ އަޅުަގނުޑ

ްޑްރާފްޓިންގ ްގޮެތއްަގިއްްބަލާއިރު ްއެކަީށެގންވާ ކޮމިޓީއަށް

ނުޑމެންނަށްްފުރުޞަތުްނުދެވިްހިނގައިދާނެތީެވ.ް ްއަުޅގަ މަސައްކަތްކުރުމަށް

ްމަސަްއކަތްް ްއަުތަގއި ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްޖަްލސާ، ްީމގެކުރިން އަޅުަގނޑު

ްވަރަްށް ްމިވާހަކަ ނޑިވަޅެްއަގއިެވސް ްދެދަ ނޑިގެންދިަޔ ްމެދުކެ  745ނެތިގެން

ް ްމަޖިލީހުގެ ނޑުމެންނަްށްސާފުކޮށް ްައުޅގަ ްދެންނެވިން. ފްލޯރގައި

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމިއަުދ ްަވގުތުކޮެޅއް. ްކުޑަ ްވަަރށް ްއޮތީ މަސައްކަތްކުރަން

ްޚިލާފަށްކަމަށާއި،ް ްގަާވއިދާ ްމިގެންދަނީ ްޖަލްސާތައް ްވިދާޅުެވއްޖެ މެންބަރަކު

ްމެންބަރުންް ްގިނަ ްމިހާރު ްއަުރވަންޖެހޭނެކަމަށް. ްޗުއްޓީ މެންބަރުންނަށް

ްޗުއްޓީްއެއްބަސްް ްދެން ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްއޮީތ  750ެވވަަޑއިގެންފައި

ްކަމަށްވާީތެވް ްނިމޭހާތަނުން ްމަަަސް ްޑިސެމްބަރު ލިބިވަޑަިއގަންަނވާނީ

ްއެހެންވީމަ،ް ްގެންދަްނ. ްކުަުިރއަށް ްމަސައްކަތް ްނިޔަލަށް ޑިސެމްބަރުމަހުގެ

ްެގންދާއިރުެވްސް ްކުިރއަށް ްމަސައްކަތް ނޑުމެން ްއަުޅގަ އެގޮުތގެމަތީން

ރާފްޓިންގްކޮމިޓީއަށްްައޅުަގނޑުމެންްއެބަޖެހޭްއެއްްޖަލްސާގެްނުވަތަްެދްޑް

ްމިދިޔަް ްޙަވާުލުކރަން. ްމިމަސަްއކަތް ްބަޙުްސކުރުމަށްފަހުގައި  755ޖަލްސާގައި

ްމިދަނީވެްސް ްމިހާރު ްަވގުެތއް.ްއަދި ްރަނގަޅު ްމިކަހަލަ ްހަމަ ހަފްތާއަކީވެސް

ްަވގުތު.ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްރަނގަޅު ްމިކަހަލަ ްބާުބެގްމަސައްކަްތްހަމަ ގެ

ްއެހެންނަމަވެސް،ް ްނިންމަންޖެހޭނެ. ްައވަހަކަށް ްވީއެންމެ އަޅުަގނޑުމެން

ްޑްރާފްޓިންގް ްއެބަޖެހޭ ްކުރަމުންދާއިރު ްއެމަަސއްކަްތ އަޅުަގނޑުމެން

ްމިދައްކަނީ.ް ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްހަވާުލކުރަން.ްއެވާހަކަ  760ކޮމިޓީއަށްްމަސައްކަެތއް
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ްމު ްމެންބަރު ްމަޖިލީހުގެ ްއެވިދާުޅވިހެންްވަޒީރުްނގެ ްނަޝީދު ޙަންމަދު

ްވާހަކަނުދެެކވިް ްފްލޯރގައި ްމަޖިލީހުގެ ްލިިބއްޖެ ްއަތަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްހުރިް ްޑްރާފްޓްކުރައްވާަފއި ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްިޓންގ އެަެހެންނަމަވެސް،

ްމިބާބުް ްމިއުޅެނީ. ްނުލިބިގެން ްމިބާބު ްީކއްެވގެންތޯ ބާބުތަކެއް.

ްޑްރާފް ްލިބުނީމާ ްލިބުނީމާްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްގޮުތަގއި  765ޓެއްގެ

ްވިސްނަން.ްް ްމިއާދޭތެރޭގަިއ ްއެނގޭނެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްބަދަލުތަކެއްތޯް ްކޮން ްގެންނަންޖެހޭނީ ްމިއަށް ްއެނގޭނެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްލިބޭ.ް ްނުއެއް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްެއއެްއެވސް ވިސްނަިއގަންނަން.

ނ ްއަުޅގަ ްޑްރާފްޓް ްނެތް ްމައްސަަލއެްއ ްއަަތްށްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ުޑމެންގެ

ް ްއޮތީ ްދެން ްއެބައިނގޭ. ނުޑމެންނަށް ްއަޅުގަ ްއޭރުން  770ވަަނ14ްްލިބުނަސް.

ްމަނިކުފާނުް ްމައްސަަލއެްއ ްފޮނުވި ްބަަޔުކ ްދަށުން މާއްދާގެ

ްބަދަލުެގް ްއިްނތިޤާލީ ްވިދާުޅވީ ްތިޔަ ްމަނިކުފާނު ްއޮީތ، އެޖެންޑާކުަރއްވާަފއި

ްއަިދއެ ްނެތް ްއެޖެންާޑކުެރވިފަެއއް ްގެންނާކަށް އް.ްއެހެންވީމަ،ްއެކަްންވާހަކަ

ްހަމަްސަމާލުކަމަށްޓަކައިްދަންނަވާލީ.ްޝުކުިރއްޔާ.ް

ް775 

ް

ްފާހަގަކުަރއްަވއިފި.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވާހަކަ ްޗުއްީޓގެ ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެ ްމި އާދެ،

ްީމެގް ްއަޅުަގނޑު ްފާހަގަކުރަްއވައިފި.ްދެން ްޙަލީމްވެސް ްޢަދުނާން ދެންމެއަކު

ްއޮީތ،ްކުރީަގއިވެ ްއަރުާވފައި ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިީލހުގެ ްުޗއްޓީ ްސ

ްމިއަުދް ްއަޅުަގނުޑްއެަމއްސަލަ ްހޯދަން ްަލފައެއް ްކޮމިީޓގެ ްއިދާރީ  780މަޖިލީހުގެ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްދެން، ްދަންނަވަން. ްވާހަކަ ްފޮނުވާލާނެ ްކޮމިޓީއަށް އިދާރީ

ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެްއގޮތަށް ްތިދެްއކެިވްވާހަކަފުޅާ ްއޮތީ ކަންްދަންނަވާލަން

ްދެން،ް ްމިުކރަނީ. ްމަސައްކަްތ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްގެންދެވޭތޯ އެުކވެރިކަމާެއކު

ްދެން،ް ްުއޅެނީ. ްނާދެވިގެން ްހަމައަށް ްހައްަލކާއި ްއަދި އެހެންނަމަވެސް،

ްމަޢުޟޫޢުއަކަށްް ްވަިކ ްފުޅާދާއިރާެއްއގައި ްވަަރށް ްމިމަޖިލީހުގައި  785މިތަނުން

ްދެ ްނެތްނަމަވެސް ްވާހަކަެދއްކިަފއި ްަވޒީރުންެގްއަމާޒުކޮްށގެން ންމެައކު

ްިމް ްވިދާޅުވިހެން ްނަޝީދު ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ
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ްފޮނުއްވާފަިއް ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓިންގ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބާބުތަކެއް އެިކއެކި

ްބަޙުސްތަުކެގް ްކުެރވުނު ްޖެނެރަލްކޮށް ްކުެރވުނު ްމިދެންނެވިގޮތަށް މިވަނީ

ްަޤބޫލުކު ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެމާއްދާތަްއްއަލީަގއިކަމަށް ްެއގޮތަްށ ްދެން،  790ރަނީ.

ްއަިދް ްމިއޮތީ، ްނިމިފައި ްވާހަކަދެެކވި ްައިއސް ްބާބުތައް މިތަނަށްއައިސް

ވޯޓުެވސްްލާްނިންމާފައިްމިއޮީތ.ްދެންްއެހެންވީމަ،ްމިހާރުްެދންްއަޅުަގނުޑް

ްފުރުޞަތެްއް ްއަެންއކާ ްދެން ްއަޅުަގނޑު ްދެން ްދަންަނވާލަމުން، އެވާހަކަ

ްމާލެް ްމިއޮތީ ްއަޙްމަުދްއަރުވަން ްމާރިޔާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި އަތޮޅުެގ

 795ްދީދީއަށް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްިމްްމާލެއަޮތޅުްމެްނބަރުްާމރިޔާް ްއަޅުަގނޑު ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްްްއަްޙމަދުްދީދީްާވހަކަެދއްކެުވން: ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމިނަގަނީ ްނުކުތާ ްމ99ްާނިޒާމީ ްދަށުން.ްވަނަ  800އްދާގެ

ްހުރިާހް ްހިންގެވުމުގެ ްމަޖިލިސް ްރައީސްއަށް ްމަޖިލީހުގެ އެމާއްދާއިން

ްބޭނުންވަަަނީ،ްމީގެކުރިްން ްދަންނަވާލަން ްއަުޅަގނޑު ްލިބިގެްނވޭ. ބާރުތަކެއް

ްއަސާީސް ްބާބުތަެކއް ްއަޅުަގނޑުމެން ްދެކެވުނުހެން ްމިވާހަކަ މިތާ

ފީމޭ.ްއަދިްއަާސީސްއުސޫލުތަެކއްްަކނޑަނާާޅވެސްްއަޅުަގނޑުމެންްފާސްކޮށް

ްައއިމާެވްސް ްކަންތައް ްއެޖެންޑާކުެރވިގެން ްގޮތްގޮތަްށ ްއެކި  805އުސޫލުތައް

ްއޭރުް ްކުރީ ްއެކަންަތްއ ްއަޅުަގނޑުމެން ްފާސްކޮށްފީމޭ. އަޅުަގނޑުމެން

ްފާސްކޮށްފަިއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޤަބޫލުކޮށްގެން ްއަިމއްލައަށް އަޅުަގނޑުމެން

ްރައީސުލްޖު ްއެީއ ްއޮތީ. ްފާސްކުރުމެއް ްފާޠިމަތުްއޮތް ްމެންބަރު މްހޫރިއްާޔގެ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްހުށަހެޅުއްވުމަށް ްއެ ްހުށަހެޅުމެއް. ްސަޢީދުގެ ދިޔާނާ

ްކިޔާފަިއް ްނައްތާލަްނށޭ ްހުރަސްތައް ްއެ ްޢަމަލުކުރަން  810އެންމެން

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްއެހިސާބުން ްެއއްބަަަްސވީމާ އަޅުަގނޑުމެން

ްގަާވއި ްއެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެއީ ްބަދަލެއްްޤަބޫލުކުރެވުނީ ަދށް

ް ްގޮތަަކްށ39ްްގެނެވުނީކަމަށް ްވަކި ްކަންތައްތަްއ ްހިސާބަށް ޮނވެމްބަރާއި

ް ްޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއެއަށް ނޮވެމްބަރާއ39ްްިގެންދަން.
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ްފާސްކުރުމަށްް ްފާސްކުރުން ްއަމިއްލައަށް ނޑުމެްނ ްއަޅުގަ  815ހިސާބަށް

ްތިބީމުއޭ.ްއެކަމަކު،ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަޅުަގނޑުމެްންބަނދެވިގެން އެއަށްފަހު

ްގަާވއިާދް ްާފސްކުރި ްއަމިއްލައަށް ްހަމަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކުރީގައި ބޭނުންވަނީ

ް ްދާށޭ. ްދިނީމޭ.39ްްއެްއގޮތަށް ްލުއި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހަމައަށް ނޮވެމްަބރާއި

ްގެންދަވާށޭް ްެއްއގޮަތށް ްމިަގވާއިދާ ްމިތާނގައި ްމެންބަރަކު އެްއވެސް

ްރަީއސުލްޖުމްހޫރި ްއެ ްސަޢީދުގެްކިޔާފަެއއް ްދިޔާނާ ްފާޠިމަތު ްމެންބަރު  820އްާޔގެ

ްނުދައްަކއޭ.ް ްވާހަަކެއއް ްެއއްވެްސ ްއޭރަކު ްއިދިކޮަޅކަްށ ްހުށަހެޅުމާ އެ

ޮނެވމްބަރާއިްހިސާބުންްއެްހުށަހެުޅންްނުވަތަްެއ39ްްވާހަކަދެެކވެންްފެށުނީް

ްދެން،ް ްގުިޅެގންނޭ. ްބާޠިލްވުމާ ްާފސްކުރުން ްފާސްކުރި އަޅުަގނޑުމެން

ްދަން ްއަޅުަގނޑު ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބޭނުންވަނީ، ވަަނ99ްްނަވާލަން

ްބޭނުންވަނީް ްމި ްވާހަކަަދއްކަންެވސް ްބާބުގެ ްއިންތިޤާީލ ްމި ްދަށުން  825މާއްދާގެ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްްމިދޭތެރެއިންވެސްްިއވިގެންްހިނަގއްޖެްއަޅުަގނޑުމެްނެގް

ްެއަބް ްއަޅުަގނޑުމެން ްއޮށް ްއިންދައިދެްއވި ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ކާބަފައިން

ންދީގެންްގެންދަންޖެހެއޭްކުިރއަށް.ްއަޅުަގނޑުމެންްއެްޑިމޮްކރެސީގެްއޮްށްފެ

އަޅުަގނޑުމެންްގާކޮްށގެންްތިބެފީމުްއެތައްްޒަމާނެއްްވަންދެން.ްއެހެންވީމަ،ް

ްހުއްޓާލައިފިް ްފެންނުދީ ްވަގުތެއްަގއި ްފެންދެމުންދާ ްއެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ  830މިހާރު

ްމަރުެވގެް ްާގވެގެން ްއެީކގައި ްދެން ްމިއީްކަމަށްވަންޏާ ންދާނީ.

ްމިއުޅެނީ،ް ްދަންނަވާަލން ްފުރުޞަތު. ްއޮތް ްލިބިަިފަިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްމިހާރުް ްަޙއިސިްއޔަތުން ްމިނިސްޓަރުގެ ްފިނޭްނސް ްރަީއސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުމެްން ްއަޅުގަ ްމަޖިލީހަށް. ްރައްޔިތުްނގެ ްހުށަހަުޅއްަވއިފިޭއ ބަޖެޓެއްވެސް

ްއެ ްމިދަނީ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްބަލަމުންނޭ.ްމިހާރު ްދިރާސާކޮށް  835ބަޖެޓް

ް ްބަދަލުތައް ްމިބޭނުންވާ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ވަނ2998ްްައަޅުަގނޑުމެން،

ްބޭނުންވާް ްގެނެސްދޭން ްހިސާބަށް ްރަްއިޔތުންނާއި ްތެރޭަގއިވެސް އަހަރުގެ

ްބޭނުންވޭް ްއެބަ ްބަޙުސްކޮށް ްއެބަ ްމިހާރު ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ކަމަށްވަންޏާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްްވީާހވެސްްއަވަހަްށްްއޮޅުންފިލުވަންްކޮންްކަންތައްަތކެއްތޯ

ް ްކޯއްެޗއްޯތ2998ްްކުރެވޭނީ ްހިމަނަިއން ްތެރޭަގއި ްބަޖެޓް ްއަހަރުގެ  840ވަނަ

ްބިލެްއް ްކޮމިަޝނެއްގެ ްސަރިވސް ްސިވިލް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ގެންދާނީ.
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ްފައިސާް ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްތެރޭގައި ްބަޖެޓް ްމިހާރު ފާސްކޮށްފައިެވސް

ްރައްޔިތު ްހިމެނުނީ. ްއަޅުަގނޑުމެްންއެއަށް ްފެންބޮވައިގެންަފއި، ްތިބީ ްނ

ްރައްޔިތުންނަށް.ް ްދީފީމު ްއުންމީދުތަކެއް ްދަްއކަިއފީމު، ްވާހަކަ ޙައްޤުތަކެްއގެ

ނޑުމެންް ްއަހަރުގެްތެޭރގަިއްރައްޔިތުންނާިއ2998ްްއެހެންވީމަ،ްއަުޅގަ  845ވަނަ

ްބަޙުްސެގް ްމިބާބުގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްގެނެްސދޭންޖެހޭ. ްއެކަންތައް ހިސާބަށް

ްބަޖެޓްްވާހަ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނުދަްއކާ ކަ

ނަޑއަޅާނީްކިހިނެއްތޯް ވަނަްއަހަރުގެްތެރޭގައިްއެްރައްޔިތުންނާިއ2998ްްކަ

ްއެހެންވީމަ،ް ްގެނެސްދިނުމަށްޓަކައި. ްރައްޔިުތންނަށް ްއެހިސާބު ހިސާބަށް

ްރަ ްޢިއްޒަްތތެރި ްއަދި ްހައިަިސިއްޔަތުްނވެސް ްމެންބަރެއްގެ  850އީސް،ްމަޖިލިސް

ްވިސްާނވަަޑއިގަންަނާވް ްހައިސިއްޔަތުްނވެސް ްމިނިސްޓަރެއްގެ ފިނޭންސް

ްޙައްޤުތައްް ްމި ްހިސާބަށް ްރައްޔިތުންނާއި ްބޭނުމަކީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްމަސްލަޙަތަށްް ްރަްއޔިތުންެގ ްއެ ްބައްަލވާ، ގެނެސްދިނުންކަމަށް

ްމިް ްައޅުަގނޑުމެން ްމިއެދޭގޮތަށް ްއަުޅަގނޑުމެން ްމި ވިސްނާަވޑަިއގެން

ްަމަަސްލަޙަތުގަިއްއި ްޤައުމުގެ ްމުޅި ްއެޖެންޑާކޮށްދެއްވުމަކީ ްބާބު  855ންތިޤާލީ

ްިއށީނދެލާނަން.ް ނޑު ްއަުޅގަ ްދަންނަވަމުން، ނޑު ްއަުޅގަ އޮތްކަމެްއކަމަށް

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސްްދެއްވިްފުރުޞަތަށް.ް

ް

ްހުށަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބަޖެޓް ްމި ްއަުޑއެހިްނ ްއަޅުަގނޑު ްފިނޭންސްްއާދެ، ހަޅުއްވަުމން

ްެއީއް ްައޑުއެހިން. ްައޅުަގނޑު ްވާހަަކ ްވިދާޅުިވ ްވާަހކަފުޅުަގއި  860މިނިސްޓަރުގެ

ްމުޢައްސަސާތަްއް ްއިންޑިޕެންޑެންޓް ްމުޢަްއސަަަާސތައް ތިވިދާޅުަުވާ

ްހިމެނިފައިް ްބަޖެްޓަގއި ްޕްރޮވިޜަންސް ްެއކަމަްށ ފާސްވެއްޖެނަމަ

ްހުޅުވާލެވި ްފުރުޞަތު ްއެކަމަށް ްޖާގަދޭނެކަމަށްްއޮންނާނެކަމަށް. ފައި

ްދެއްވިް ްހުށަހަޅުއްަވމުން ްބަޖެޓް ްމިތާ ްފިނޭންސް ްއޮފް މިނިސްޓަރ

ނޑުްޤަބޫލުކުާރް ނޑުްއެހީމު.ްދެން،ްއަުޅގަ  865ސްޕީޗްަގއިްވިދާޅުވިްއަޑުްއަުޅގަ

ްގޮތަަަކަްށް ްމަޖިލީހުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްމި ްއެހެންނޫނަަަސް ްއަދި ގޮތުަގއި

ްތަޞްދީ ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ޤްކުރެްއވުމަށްފަހުްފާސްކުރަްއވާ

ްހުށަހެޅޭނެް ްމިތަަނށް ްބަޖެޓެއްވެސް ްސަޕްލިމެންޓްރީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްކުރެވޭނެކަމަްށް ްެއކަަަމަކީެވސް ްެއހެންވީމަ، ްމަޖިލީހަށް. ޢިއްޒަތްތެރި
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ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއެހެންނަމަވެސް ްދަންނަވަމުން، ްއޮތްކަމެއްކަމަށް  870ފުރުޞަތު

ްހަމަ ްވާހަަކފުޅުގެ ްތިދެއްކެވި ްއަޅުަގނުޑވެްސްްމެންބަރު އަސްލަށް

ްތަކުރާރުކޮްށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްގެންނާނަމޭ ްއަޅުަގނޑު ްއެ ތާއީދުކުރަމޭ.

ނޑުްހަަމް މިދަންނަވަނީްމިްއެޖެންޑާެގްމިބައިްނިމުނީމާްގެންނާނަމޭ.ްައޅުގަ

ްއޭގަިއް ްކޮންމެހެން ްދެން ނޑު ްއަޅުގަ ްއިނގޭތޯ. ްމިދަންނަވަނީ އެހެން

ްކުރީަގއިވެސް ްމިދެންނެވީ ްހިފަހައްޓައިގެން ްމަޖިލީހުގެްް  875ދަންނަވާލައިިފން

ްހަމަް ްމިހުރީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްނިންމަވައިފީިވއްޔާ ްގޮަތކަށް ްއެނޫން ފްލޯރއިން

ްއަނެަެްއާކް ްދެން ްއެާއއެްއކޮށް ްއެހެންވީމަ، ްޤަބޫލުަުކުރާށޭ. އެގޮްތވެސް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްނ.އަތޮުޅެގ ްިމއީ ްވިދާޅުވޭ. ްެއބަ ްޙަސަން ްރަޝީދު ޙުސައިން

ނޑުްފުރުޞަތުްއަުރވަން.ް،ްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްޠާރިޤް ްއަޅުގަ

ް880 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްިނންމުމަށްޓަކައިްްމިލަދުްނމަޑުލުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްއަވަހަށް ްމިޤާނޫނުއަސާސީ ްމަނިކުފާނު ްއާެދ، ްރައީސް،

ްއަޅުަގނުޑވެްސްްމުޙަްނމަދުްާޠރިޤްްވާހަކަެދއްކެުވން: ްމަސައްކަތްޕުޅަށް ްބުރަ ްގެންދަވާ ކުރަްއވަމުން

ްބޭނުންވޭ،ްްތަޢުރީ ްފާހަަގކޮށްަލން ްައޅުަގނޑު ްއެހެންނަމަވެސް،  885ފްކުރަން.

ނޑުެވްސް ްައޅުގަ ްކުރިމަތިވުުމގައި ްއުޭޅްމައްސަލަ ްކުރިމަތިވެގެން ްމި މިހާރު

ްބޮުޑް ްވަަަރަށް ްކޮމިޓީަގއި ްޑްރާފްޓިންގ ްނިސްބަްތާވ ްކޮމިީޓއަކަށް އެ

ްފާހަގަކު ްމިއަުދ ްމިމަޖިލީހުގަިއ ްައޅުަގނޑު ްއޮްތކަން ރަން.ްއިހުމާލެއް

ްމާއްދާއަކީް ްކޮންމެ ްބާބަކީ ްކޮންމެ ްފާސްކުރި ްމިމަޖިލީހުން ސަބަބަކީ،

ްހުރިް ްފާްސކޮށްފައި ްސިފަތަކެއް ްއަސާސީ ްބަޙުސްކޮށް  890މިމަޖިލީހުގައި

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއެއީ ްނޫން. ްބާބުތަކެްއވެސް ްނޫން، މާއްދާތަކެއް

ްކޮމިޓީ ްޑްރާފްޓިްނގ ްއެަެހެންވީމަ، ްއެއީ. ްޙަޤީޤަތެއް ަގިއްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ

ްކޮންެމް ްެދއްކުނު ްވާހަކަދެއްކުން ްމަރުޙަލާގެ އިންތިޤާލީ

ްފްލޯއަށްްބައްދަލު ްމަޖިލީހުގެ ްދެންނެވިން ްއަުޅަގނޑު ވުމެްއގަިއވެސް

ނޑުމެންަނީކް  895ގެނެސްގެންްއިތުރުްަވގުތުތަެކއްްނަގާލާކަށްްނުޖެހެއޭ.ްއަަަޅުގަ

ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއް ްކޮމިޓީކަމަށްވަންޏާ ްޑްރާފްޓްކުާރ ދިރާސާކޮށް



 34 

ްޤާނޫނުއަސާީސއެްއެގްހިމެ ްހިމަނައިގެންނޭ ްބައިތަކެއް ްހުރިހާ ނެންޖެހޭނެ

ްކޮމިީޓެގް ްޑްރާފްޓިްނގ ްއެއީ ްގެންނަންޖެހޭނީ. ްމަޖިލީހަށް ޑްރާފްޓް

މަސްޢޫލިއްޔަތަކޭްވާޖިބެކޭ.ްއެިދރާސާކޮށްްޑްރާފްޓްކުރާްކޮމިޓީަކމަށްވާތީވެްެއް

ް ްައާސސީ ްހުންނާނެ ްބާބުތަކެއް ްގިަނ ްވަރަށް ްމަތީން  900ސިފަތަކެްއްއުސޫލުެގ

ްނުދެެކިވް ްވާހަކަ ްމިފްލޯރގައި ްބެހޭގޮތުން ްސިފަަތކާ ްއަސާސީ ފާސްނުކޮށް

ްއަިދެވްސް ްފާސްކޮށްފައި.ްއަޅުަގނޑު ްމިމަޖިލީހުން ްގެނެސް ޑްރާފްޓްކޮށްގެން

ްކޮމިޓީންް ްޑްރާފްޓްުކރާ ްދިރާސާކޮށް ްހަމައަކީ ްއުސޫލަކީ ޤަބޫލުކުރާ

ްމެންބަރުންނަށް ްޑްރާފްޓްކޮްށެގން ްހަމަ ްއިޞްލާުޙްްއެބާބުވެްސ ފޮނުވައިެގން

ްފާސްވެއްިޖއްާޔް ްއައްަސވަިއގެން ްވޯޓަށް ްއެއިޞްލާޙުަތަކށް  905ހުށަހަޅައިގެން

ްއެްއކޮންޭން ްއެއިޞްލާޙުަތކާ ްފާސްނުވީ ްފާސްނުެވއްޖިއްާޔ ފާސްވީ

ްސިފަތަުކެގް ްއަާސސީ ްހަމަ ްޖެހޭނީ. ްވާހަކަަދއްކަން ްދެން މިމަޖިލީހުގައި

ންމެެވސްްވަރަކަްށްހަމަްއެއަްށްއަސާސީްއުސޫލުތަުކގެްވާހަަކްދެއްކިއިުރްކޮ

ްއަދިވެްސް ްނުކުަރން ްޤަބޫލެްއ ްއަޅުަގނެޑއް ްއޮތީވެްސ. އަލިއަުޅވާެލވިފައި

ްެއކަމަްށް ްގެނެްސގެން ްއިތުރަށް ްފްލޯރއަށް ްމިމަޖިލީހުގެ ްނުކުރަން  910ޤަބޫލެއް

ްދިރާސާކޮށްް ްޤަބޫލުކުރަީނ ނުޑ ްއަުޅގަ ްޖެހޭނެކަމަށް. ބަޙުސްކުރަން

ްސީދާް ްކޮމިޓީން ްނިންމާފައިްްޑްރާފްޓްކުރާ ްތަްއޔާރުޮކށް ްބާެބއް އެކަމުގެ

ްކުރިއަްށް ްހުށަހަޅައިެގން ްއިޞްލާޙު ްފޮނުވައިގެން މެންބަރުންނަށް

ްއަިދވެސް.ް ްެއއީ ްއުސޫލަކީ ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ގެންދަންޖެހޭނެކަމަށް

ްރައީސް.ް ްޢިއްޒަްތތެރި  915ްޝުކުރިއްާޔ

ް

ް

ްތިއާްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްނުދަންނަވާނަން.ްއާދެ، ްއެްއޗެއް ްމާބޮޑު ދޭތެރޭގައި

ދެންްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްޢިއްަޒތްތެރިްމެންބަރުންްހަމަްކޮންމެްބޭފުޅަކުެވްސް

ްއެަބް ްވިދާޅުވޭ ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްެއކަމަކު،ްަބއެއް  920ނަންގަވަނީ.ްދެން

ްނުކުާތް ްނިޒާމީ ނޑު ްއަުޅގަ ްގެންދަން ްެއއްގޮަތށް ްގަާވއިދާ މަޖިލީހުގެ

ްގިނައިްންނާރު ްއެހާ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންނަމަވެްސ، ވަންވެސް.

ނަޑކަށްްނޭނގޭްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްނާރުާވް އެދިަިަވޑަިއގަންނަވަނިކޮށްްއަުޅގަ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ނޑު ްއަުޅގަ ްދެން، ގެންދެވޭެނގޮތެއް.
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 925ނުޑވެްސްޤަބޫލުކުރަންްމެންބަރުްފާޠިންްޙަމީދުްއެވިާދޅުވިްއެްއޗަކަްށްއަުޅގަ

ްހުރިގޮތަށްް ްޫރޙު ްމަޖިލީހުގެ ްެއހެންނަމަވެސް، ްދެން ްހެޔޮހިތުން. ވަރަށް

ބަލާއިރުްއެފުރުޞަތުެވސްްއެަބްއަރުވަްނވެސްްއެބަޖެހޭ.ްދެންްއާޠިފްްމާލޭެގް

ްއަރުވަން.ްް ްފުުރޞަތު ނޑު ްއަުޅގަ ްއާޠިފަށް ްއަޙްަމދު ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި

ް

 930ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްފާހަގަކޮށްލަްންްމެންަބރުްައޙްަމދުްްމާލޭ ްައޅުަގނޑު ްއާދެ، ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްްއާޠިފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމީގަިއ14ްްބޭނުންވަނީ ްގެަނއުން. ްމައްސަލައެއްަް ްދަށުން ްމާއްާދެގ ވަނަ

ްމިސާލަކަށް،ް ްބާއޭ. ްކޮންބޭނުމަކު ްއޮްނނަނީ ްހަދާފައި މިމާއްދާއެއް

ްހިނގަމު ްއަވަހަށްްއެޖެންޑާއެން ްއެންމެ ްނެތް. ްގެނެޭވކަށް ްަވގުތެްއގައި  935ންދާ

ްއެްއވެްސް ްނޭނގޭ. ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްކޮބަިއަކން ްޖަލްާސއަކީ ގެނެވޭނެ

ް ްއޮންނަ ްގޮތުަގއި ްމާއްދާއެއްެގ ްނުފުދޭ ްމާއްދާއެްއ14ްްބޭނުމެއް ަވނަ

ްމައްސަލައެްއް ްމިތަނަށް ްުކރީފަހަރެއްގަިއވެސް ްކޮންމެއަކަްސ. އެބަޮއވޭ

ްއެޖެންޑާއެްއެގްހުށަހަޅަ ްދެން، ްމިދަނީ. ްއެގޮތަށް ްނުހިނގާފައި ްކަން އިގެން

ްމަނިކުފާނުް ްއަެނއްާކވެްސ ްވާހަަކ ްނުެގނެވޭނެ ްއެްއޗެްއ  940މެދުތެރެއިން

ް ްމިމަޖިލީހުގެ ްއަވަސްކުރަްނ39ްްތިވިދާޅުވަނީ. ްމަސައްކަްތ ނޮވެމްބަރަށް

ްގެނެވިފަ ްޢާންމުކޮށް ްޔައުމިއްޔާތަްށވެސް ްހަމަ ްކުރިންވެސް ިއްހިފުމުގެ

ްމެދުތެރެއިން.ް ްޭއެގ ްހުއްޓާ ްހިނގަހިނގާ ްއެޖެންޑާއެްއ ްހަމަ ހުންނާނީ

ްފެއްޓެވުްން ްއޮންާނނީްދެވަނަްނަންބަރަކަށް.ްޖަލްސާ ޔައުމިްއޔާްފާސްކުރުން

ްއެއްަކަލް ްއަނެްއކާެވސް ްފަހަތަށް ްއޭގެ ްދެން، ްފާސްކުރުން.  945ޔައުމިްއޔާ

ް ްމިހުންނަނީ. ްގޮސްފައި ްކުިރއަށް ްއެޖެންޑާ ްއޭެގްހިނގަމުންއައި ްހަމަ އަދި

ްވޯަޓކާމެދުް ްއިތުބާުރގެ ްރައީްސގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމިސާލަކަށް އިތުރަށް

ްހުއްޓާލާފަިއް ްމަސައްަްކަްތ ްހިނގަމުންދާ ްހަމަ ްަވގުތުވެްސ ސުވާލުއުފެދޭ

ްއެބައާޭދް ްމިދަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްޙާލަްތތަކެއް ްކުރަުމން ނޑުމެން ްއަުޅގަ އެކަން

ްދެ ްގެނެވިދާނެ. ްބަދަެލްއ ްމިހެންްއެޖެންޑާައކަށްވެސް ނޑު ްައުޅގަ  950ން،

ްމީގެް ްނެތް ްަމއްސަލަެއްއ ްއެއްވެސް ްހަމަ ނޑަށް ްއަުޅގަ މިދަންނަވާއިރު
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ްުކރިޔަށްއަަޔސް.ް ްއިންތިޤާލީ ްކުރިަޔށްއަޔަސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްމާނަކުރުްން ްޢަމަލުކުރުމާއި ްމިޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްދެޭކގޮުތގައި އަޅުަގނޑު

ްބަ ްއޮތް ްުއނިވެފައި ްބާބުން ްއައި ނޑުމެްންމިގޮތަށް ްައޅުގަ ެއއް

ްއުފައްަދއިގެްން ްބާެބްއ ްއަލުން ްމިއަކީ ްޙަޤީޤަތުގައި.  955ގެންނަންޖެހޭނީ

ްނުކުރެވޭ.ް ްޤަބޫެލއް ނޑަކަށް ްއަޅުގަ ްއެއްެޗއްކަމަަކށް ގެންނަންޖެހޭ

ްދިރާސާކޮށްް ްކީއްވެަެގެްނތޯ ްބޭނުން ްކޮށްލަން ްމިުސވާލުވެސް ނޑު އަަަުޅގަ

ްނުގެންެނވިފަ ްމިބައި ްކޮމިޓީން ްނުގެންނެވިަފިއްޑްރާފްޓްކުރަްއވާ ްިމއޮތީ. އި

ްމިހަދާހެންް ްއެހެންޏާވެސް ްހަމަ ނޑުމެން ްއަަަުޅގަ އޮތްކަމަށްވަންޏާ

ްނުވަަތް ްމިއޮތީ ްމާއްާދއެކޭ ްއޮތް ްގޮސްފައި ްއަތްދަށުން ނޑުމެން  960އަަަުޅގަ

ްމިހާރުް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއެބަިއ ްެއހެންވީމާ، ްމިއޮތީ. ްަބއެކޭ ބާބެއްގެ

ް ްހަމަ ްިއތުރުން ްބައިގެ ްއޮތް ްމިތަނުންްމިގެނެސްފައި ްގެނެސްެގން އެބައި

ްއިންތިޤާލީް ްއޮތީ ްދަންނަވަން ްދެން، ްރަނގަޅު. ްކޮށްލަން ްފާސްވެސް ހަމަ

ްބަލާއިރުް ްެއހެން ްމިސާލަކަށް. ްެއބައޮތްހެއްޔޭ ްޑްރާފްޓްކުެރވިފައި ބާބެއް

ްއެހެންވީމާ،ް ްނެތް. ްލިބިފައެަެއް ްޑްރާފްޓް ްަގއިމުވެްސ  965އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއެް ްސުވާެލއް ްއުފެދޭ ްއެއީ.ްއެީއވެސް ްެއްއޗެއްތޯ ްއޮްތ ްވަކިން ްބާބަށް ފަދަ

ްކޮންް ްއޮންނަނީ ްމީގައި ްބޭނުން ްބަލައިލަން ްވަރަްށ ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ދެން،

އެްއޗެއްތޯ.ްމިއިންތިޤާލީްބާބެްއްއައިސްިފއްޔާްއޮންނާނީްކޮްނފަދަްއެއްެޗއްޯތް

އޭަގއިްކޮްނކަހަލަްކަމެއްތޯްިހނގަންްމިއުޅެނީ.ްކޮންެމވެސްްހިތުލީްއަދަދެއްް

ްބޭނުންވޭްއެ ްއެަބ ްއެއްބަަޔކު ްދެފަރާތުގަިއވެްސ.  970ބައޮތް

ްއެަބް ްބަޔަކު ްއަނެއް ްގެންނަން. ްކުރިއަށް ްބާުބ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްމީގަިއް ްއެހެންވީމާ، ްގެންނަން. ްކުރިއަށް ްބާބެއް ްއިންތިޤާލީ ބޭނުންވޭ

ްބޭނުން.ް ްއަުޅަގނޑު ްބަލާލަންވެސް ްޯކއްެޗއްތޯ ްއެްއޗަކީ ްއޮތް ފޮރުވިފައި

ްބޭނުން.ްއޭެގއިތު ްަބލާލަން ްެއއްެޗއްެވސް ްހުރި ްބާބުގަިއ ްއިންތިޤާލީ ރަށް

ްހުރިާހް ްފާސްވާއިރު ްބާބު ްއިންތިޤާލީ ްކަންޭނނގެ ްއޮވެދާނެ ްހަމަ  975މީގައި

ްސަރުކާރެްއް ްަވގުީތ ްއަހަރު ްއަށެއްަކ ްއަހެްއަކ ްގުިޅގެން ޕާޓީތަކެއް

ްއަންނަގޮތަކަްށް ްގޮތަކަށްވެްސ ްއެކަހަލަ ްމިސާލަކަށް. ހިންގަންވެސް

ްއެއްެޗއްޯތްއޮވެދާ ްކޮންފަދަ ްއެހެންވީމާ، ްފެންނަނީ. ނޑަށް ްއަުޅގަ ނެކަމަށް
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މީގައިްއޮތީްބަލައިލަންްއަޅުަގނޑުްހަމަްވަރަށްްބޭނުން.ްދެން،ްގައިމުެވްސް

ްއެހެންވީމާ،ް ްފެންނަނީ. ނޑަށް ްއަޅުގަ ްއެަބއޮތްަކމަށް ްކާެޑއް  980ކޮންމެވެސް

ްޤާނޫނުއަސާސީއަށްް ްީކއްވެތޯ ްސުވާލަކީ ނުޑެގ ްއަުޅގަ ނޑު ްމައިގަ

ްއަޅުަގނޑުމެންް ްތެރޭަގިއ ްމިބައިގެ ްމާނަކުރުން ޢަމަލުކުރުމާއި

ްޝުކުރިްއާޔް ްނެތީ. ްގެނެވިފަިއ ްއެރޭންޖްމަންޓްސް މިޓްރާންސިޝަނަލް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ްް985 

ް

ްސުވާލުތަކަްށްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހަމަ ްތިކުރެއްވީ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެިރ ްައޅުަގނޑު އާދެ،

ްތަ ްއެުރވިއްޖެ.ްކުރީަގއިވެްސ ްޖަާވބު ނޑަށް ްއަުޅގަ ްަފށްފަށްކޮށް ކުރާުރކޮށް

ްއިތުރަްށް ްާވހަކަ ްފާސްކުރުމުެގ ްަޔއުމިއްާޔ ްއެހެންނަމަވެސް، ދެން

ްފާސްކުރުންް ްޔައުމިްއާޔ ްދަންނަވާލާނަން. ނުޑ ްއަުޅގަ  990ފާހަގަކޮށްލެްއވީމާ

ްރަީއްސް ްމިމަޖިލީހުގެ ްފާްސކުރުމާއި ްމިަޔއުމިއްޔާ ްއަދި ްކޮންމެހެން އެީއކީ

ްމިގަާވއިދުަގިއްނުވަ ްމިކަންކަން ްދުރުކުރުމާއި ްމަޤާމުން ްަރއީސް ްނާއިބު ތަ

ްގޮްތ.ް ްހިނގާނެ ްއެކަން ްކުރަންވާެނގޮތާއި ްެއކަން ްއެބައޮތް، ހިމެނިފައި

ްނެތިން.ް ްދަންނަވާކަށެއް ްކޮންމެހެން ްެއއްެޗއް ްައޅުަގނޑު ްއެކަމާ ނުވަތަ

ްމި ްކުރީއްސުރެްނެވސް ްފާސްކުރުމަކީ ްަޔއުމިއްޔާ  995ތަނުގަިއްއެހެންނަމަވެސް،

ްާވގޮތުްން ްޤާނޫނުއަސާީސގަިއ ްމިހާރު ްައއިގޮތް. ކަންހިނގަމުން

ކަންހިނގަމުންއަިއގޮތްްއެއީްާޤނޫނުއަސާސީގެްަބެއއްގެްގޮުތަގއިްބަލަިއވެްސް

ގަނެވިދާނެ.ްޢިއްޒަތްތެަެރިްެމންބަރުންްއެއްވެސްްމައްސަަލެއއްްނުޖައްސަާވް

ްއެކަންތަް ްހިނގަމުންދާއިރު ްމިފްލޯރަގއި ްިހމެނިގެންދާނީްކަންތައްތައް އްތައް

ްބާވައޭް ްުނހިމެނޭނެ ްބަަޔކަށް ްަގވާއިުދގެ ްަބއެްއެގ ްކޮން  1000ގަާވއިދުެގ

ްމެންބަރާް ްޢިއްޒަތްެތރި ނޑު ްއަުޅގަ ްެއސުވާލު ްހިތަށްއަރަނީ. ނޑު އަަަުޅގަ

ްއެއްެވްސް ްއައިއިރު ްމިހާހިސާބަށް ްބޭނުންވަނީ. ްކޮށްލަން ނޑު އަަަުޅގަ

ްފާ ްމެންބަރަކުްޔައުމިއްޔާަތއް ްގަވާއިުދަގިއްޢިއްޒަތްތެރި ްއައިިއރު ސްކުރަމުން

ްއެކަންް ްނެތީމާ ްފާހަގަކުރަްއވާފައި ްއެކަން ްވިދާުޅެވ ްކުރާކަމަށް ނެތްކަމެއް
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ްޤަބޫލުކުރަނީ.ް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެްއގޮތަކަްށކަމަށް ްަގވާއިާދވެސް ްއައީ  1005ކުރަމުން

ްއާދެ،ްއިްލޔާސްްޙުސައިންްއިްބރާހީމް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޙަޤީޤަތުގަިއްްްނބަރުްއަިރއަތޮޅުްދެކުނުުބރީްމެ ްކުެރވޭތީ. ްކަންތައްތަކެއް ްޚިލާފަށް ްނިޒާމާ  1010ްމިޖެހެނީ

ްޚިލާފަށްްްއިލްޔާސްްުޙސަިއންްއިްބރާީހމްް ްޤާނޫނުއަސާީސއާއި ްވެރިކަމަށް ްއަމިއްަލައށް ްއަދި ްރިޔާސަތުންނާ

ްވާހަކަދެްއކިްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފަރާތުން ްޑީ.އާރު.ީޕގެ ްާޕޓީއޭިކޔާ ްރޫލިންގ ްއުޅޭ ްގަދަެވގެން

ްެގންނަންޖެހޭކަން.ް ްއެބަ ްބާބެއް ްއިންތިޤާލީ ްއިޢުތިރާްފވެއްެޖ ބޭފުޅަކުވެސް

ްއިންޤިލާބީް ްބާބު. ްއިންޤިލާބީ ްކިޔާނީ ނޑު ްއަަަުޅގަ ްބާބަށް އިންތިޤާލީ

ްމިޤައުމުގައި.ްއެންެމް ްއުފެދެންވެއްޖެ ްލީޑަރަުކްމިހާރު ްއިންޤިލާބީ  1015ކޮމިޓީއެއް

ްޤަ ްއޮތް ްރަްއޔިތުން ްމިއީ ްސަބަބަކީ ްއެއް ްމިޤައުުމެގްމުހިންމު އުެމއް.

ްޙާލަތުް ްެވއްިޓއްޖެ.ްރަްއިޔތުންގެ ްޙާލަތަކަށް ްމަޖުބޫރީ ްމިހާރު ރައްޔިތުންނަށް

ްރައްޔިތުްން ްމިތިބީ ނޑުމެން ްއަަަުޅގަ ްމިޤައުުމގައި. ްގޮސްފި އެހިސާބަށް

ނުޑމެންްޖެހިއްޖެް ހަވާލުކޮށްފައިްޤާނޫނުއަސާީސެއއްްހަދަން.ްއެހިނދުްއަޅުގަ

ްގެންނަން ްހައްލަކަށް ްއައިސްފި.ްއެކަން ްމިހާރު ްޙާލަތަކަށް ްމަޖުބޫރީ ްއެއީ .1020 

ްކޮމިޓީއެްއް ްއިންޤިލާބީ ްމިޖެހެނީ ްމިއަދު ނޑުމެންަނށް ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،

ްމިޤައުމަށްް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކު ްއެދޭ ްރައްޔިުތން ްއެމީހުންނާ އިސްކޮށް

ްޒިންާމް ްެއކަމުގެ ްހަވާލުކުރަން. ްސަރުކާރު ްއެމީހުންނަށް އިސްކުެރވެންދެން

ްއިނގެީންމިއަ ްއެކަން ްޔަޤީން. ނޑުމެންނަށްކަން ްއަޅުގަ ްމިއޮތީ ދު

ްގަާވއިދުްން ްއޮްތ ްހަދާފައި ނޑުމެން ްއަަަުޅގަ  1025ޤާނޫނުއަަަސާސީންނާ

ްމިހުރިހާް ްދީފައިާވތީ. ްއެއިޙްތިޔާރު ްމިތަޅުމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްހަމަް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިހާރު ްހުއްޓާލާަފއި މަސައްކަތްތަެކއް

ްއަ ްއޫރުމަްސްމަޖުބޫރުވެއްޖެއޭ ްއިސްލާމްދީނުގަިއެވސް ްިމދަންނަވަނީ ޅުަގނޑު

ްމިހާުރް ްމިތަުޅމުގައި ްެއގޮތަށް ްއާދޭ. ްޙާލަެތއް ްމަޖުބޫރުވާ ކާންވެްސ

ްއަދިް ްޤާއިްމކުރަން. ްމިޤައުމުަގއި ްސަރުކާރެއް ްއިންޤިލާބީ  1030މަޖުބޫރުވެއްޖެ

ްއިންޤިލާބީްލީޑަރަކާްހަވާލުކުަރންްރައްޔިތުންްއެދޭްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެއއްް
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ްނުކޮްށް ްެއކަން ްކުރަން. ްއެމައްަސއްކަތް ްގެެނވެންދެން މިޤައުމަށް

ްޚިޔާނާތެއްކަްން ްސީދާ ްހަމަ ްތިކުރެވެނީ ްހިނދަކު ްއިންނަވާހާ ނީޑަގއި ތިގޮ

ްފަސްނަމާދުް ްފަސްވަގުުތ ްކެރިހުރެ. ްހަމަ ްމިދަންނަވަނީ ނޑު އަަަުޅގަ

ް ްކުރަްއވަންޏާ ްައވަހަށްްهللا ްތަޢުބާވެަވޑަިއގަންަނވާ ްދަންނަވާ  1035އަށް

ްސަރުކާރެްއްކުރަ ްއިންޤިލާބީ ްސަރުކާރެއް ްިއންތިޤާލީ ްމިޤައުުމގައި ންވީކަމަކީ

ްޙައްޤުަތްއް ްަރއްޔިތުްނގެ ްބާރު ްރައްޔިތުންގެ ްރަްއޔިތުންނަށް އުފައްދާ

ރައްޔިތުންނަށްްލިބޭނެްގޮަތކަށްްމިކަންްހަމަޖައްސައިދިނުން.ްއަޅުަގނޑުމެްން

ްެއއީ،ްރޫޙަީކވެ ްމަޤްޞަދަކީވެސް ްހެދުމުގެ ްސްއެއީ،ްހުރިާހްޤާނޫނުއަސާސީ

ނޑުމެންގެްލެއަީކވެސްްެއއީްޤަުއމުްގޮސްަްފަިއް  1040އެްއޗަީކވެސްްެއއީ.ްއަަަުޅގަ

ްމަރާލަމުން،ް ްއެދަނީ ްލެެޔއް ްިދވެހި ްރެއަކު ްކޮންމެ ްިމއީ. ްޙާލަތަކީ އޮތް

ްޒިންމާދާރުންް ްކަމާބެހޭ ްނޫން. ްެއނގެނީކީެއއް ްވާނުާވއެއް ޤަތުލުކުރަމުން،

ްނު ްއެކަން ްމިވިދާޅުވަނީ ްޑްރަްގްމިނިސްޓަރުން ްނިމުނީނޫންހޭ، ކުރީމާ

ްއަގުޮބޑުެވގެްން ްކާބޯަތކެތި ްނުވާެނއޭ. ްމަރެއް ްއޭނަ ްނިމުނީނޫންހޭ ނުބުއީމާ

ްބޭސްގުަޅއެްއް ްައގުަގއި. ްއެހާބޮޑު ްމިިލބެނީ ްކިރުދަެޅއް  1045ޅަކުދިންގެ

އަޅުަގނޑުމެންްކާންމިޖެހެނީްލޭމައްޗަށްދާތީްކާްބޭްސގުަޅއެްއެގްއަގުްމިހާުރް

ް ްގޮސްފި. ްމައްޗަށް ްގޮްސްއެހާ ްއެިހނދުގައި ްނެތް. ްގަނެޭވކަށް ޭއތި

ްއެކަމާބެހޭ....

ް

ް1050 

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.....ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް1055 

ްއަުޑއައްަސވާ،ްްއަިރއަތޮޅުްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްވިާދޅުވަނީ، ްދިޔައީމާ ްކައިިރައށް ްވަޒީރު ްޒިންމާދާރު

ްއަުޑއައްަސވާ.ްވަޒީރުްމިވިާދުޅވަނީްކީކޭޯތ،ްނުގަތީމާްނިމުނީނޫންހޭ.ްްސްްުޙސަިއންްއިްބރާީހމްްއިލްޔާ

ްކޮބައިތޯްރަްއޔިތުންގެްަޙއްޤުަތކަކީ،ްަރއްޔިތުންނަށް....ްވާހަކަެދއްެކވުން:
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ް

ް1060 

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން()ނިޒާމާބެހޭްނު

ް

ނޑީގައިްިއނުމުގެްބޭނުމަކީްްއަިރއަތޮޅުްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް  1065ްއަޅާލުމަކީްކޮބައިތޯ.ްޤާނޫނުައސާސީްހަދަންްތިގޮ

ްކޮބައިތޯ.ްއެހެްނވީމާ......ްއިލްޔާސްްުޙސަިއންްއިްބރާީހމްް
ްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް

ްރ.އަތޮޅުެގްއިށީނދެވަަޑިއގެންދެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވަޙީދު ްޢަލީ ްއާދެ، ްެއދެން.  1070އްވުން

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްވަރަްށްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްބޭނުްނވަނީ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަަަުޅގަ ްރައީްސ،  1075ްޢިއްޒަތްތެރި

ނަށްްކުރާްއިލްތިމާސެއްގެްގޮުތަގއި.ްމަޑުމައިތިރިކަމާއެީކަގއިްހުރިހާްބޭފުޅުންްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުގެްުއސޫލާއިްޚިލާފުްގޮތެއްކަމަށްްެއހެންްބޭފުޅުންް އެކަމަުކ،ްމިއީްއަުޅގަ

ްކަންނޭނގެ.ް ްނިޒާމަކަްށ ްވާނީ ްމިއީވެސް ްއެހެންވީމާ، ޤަބޫލުކުރައްވާނެ.

ްމިހާް ްދެތުވެފައި ްވާހަކަދަްއކަން ްވަޙީދު ްޢަލީ ްމެންބަރު ރ.އަތޮޅު

ް ނުޑްމަޑުމައިތިރިކަމާއެީކ ްއަުޅގަ ްރަީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި  1080ދައްކާީތވެ.

ދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީްއެަމއްޗަށްްޭއގެކުރިންްސަުރކާރުންްޢަމަލުކުރަމުންް

ްމިޤާނޫނުއަސާީސް ްބައެޭކ. ްޤާނޫުނގެ ްއެއީ ްގޮތްތަްއެވސް ްއުސޫލުތަކާ އަންނަ

ްއަމިއްލައަްށް ްމިީއ ްއަޅުަގނޑު ްމިހާރުވެސް. ްލިބިވަަޑއިގަންަނވާނެ ކިޔަން

ނިޑކޮޅަްށްފަޚުރު ްތިގޮ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. ވެރިވަނީީކއެއް

ްގއ.އަތޮުޅެގް ްއިބްރާހީމް ްޢައްބާސް ްއަދި ްކުީރގަިއ  1085ވަަޑއިގެންެނވުމުގެ
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ްައިދް ްކުރީަގއި ްަވޑަިއގެްނވުމުގެ ްތިޮގނޑިކޮޅަްށ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްޙަމީދުް ްޝާހީން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްރ.އަތޮުޅގެ ްއަޙް ނުޑގެ އަަަުޅގަ

ްއިށީނދެވަަޑިއގަތުމުެގްކުރީަގއިެވްސްބަ ްތިޮގނިޑކޮޅުަގއި ްޙާލަތްތަުކަގއި އެއް

ްގެދިަޔއިރުަގިއް ްހަދަމުން ްޤާނޫނުައސާސީ ްމަޖިލީހުގައި ްާޚއްޞަ ރައްޔިތުންގެ

ްއެގޮތުްން ްހަމަ ްމީހެއް. ްލިބުނު ްނަސީބު ްބައިވެިރވުމުެގ  1090މިޖަލްސާގައި

ްރައީސަ ްމިއަދުެގ ްމިދެންނެވީ ްމަނިކުފާނަށް ށްެވްސްޢިއްޒަތްތެރި

ްބޭފުޅަކުް ްއެްއެވސް ްރައީސް، ްޢިްއަޒތްތެރި ލިބިވަޑަިއގެންފަިއވޭ.

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްހައްދަވާނެހެންނެއް. ްދެކޮޅު ްހިއެއްުނވޭ ނަޑކަށް އަަަުޅގަ

ްމިހުރިހާް ްސަަބބުން ްސިސްޓަމްެގ ްޕާީޓ ްނިޒާެމއްގެ ްޕާޓީ ްިމއުޅޭ ތެރޭގައި

ނޑު ްއަުޅގަ ްމިއުޅެނީ. ްނުކުެމގެން ްމިަވގުތު ްކިތަންމެްމައްސަލަެއއް  1095މެންނަށް

ްޕާީޓް ްނިޒާމް، ްޕާޓީގެ ްދެން ްމައްސަލަެއއްަކމަށްވިޔަސް ްމިއީ ބޮޑަށް

ްޖެހޭނީް ްދެން، ްނުެލވޭނެ. ްފޮހެއެއް ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްދެން ސިސްޓަމް

ްރައީސް،ް ްޢިއްޒަތްެތރި ްހޯދަން. ްޙައްލެއް ްމެދުމިނުގެ މީގެތެރެއިން

ްއަޅުަގނުޑްޤަބޫލުކޮށްގެ ްވާހަކަައކީ ްމިއުޅޭ ްަގވާއިދަްށްދަންނަވަން ްމިިހރީ ން

ްއެީއް ްނުފެޭށތީވެސް. ްަވގުތު ްގަޑިޖެހޭ ްގެންވެދެވެންޖެހޭނެަކމަށް  1100ޚިލާފަށް

ް ްހުއްޓާލާފައި ްބުރުގައި ްމި ްހަމަ ްމަޖިލިސް ްމި ްއެބަހުރި 9ްއަޅުަގނޑުމެން

ޖަހާއިރާށްްނާދެވުނީމާ.ްމިއީެވސްްއެްއްނިޒާމް.ްދެވަަނކަމަކީ،ްބައެއްްއެހެްން

ްޤާނޫް ްވިދާޅުެވއްޖެ ްފޯރްބޭފުޅުން ްބުނުމުން، ްމާއްދާޭއ ނުއަސާސީެގ

ްބުނަމާް ްމިާސލަކަށް ްބާްއވާފައި ްބާބު ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ އެްގޒާމްޕަލް،

ްބާބުް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްނުވަތަ ްބާބު ްމަޖިލީހުެގ ްވަޒީރުންގެ  1105ހިނގާ

ްގެނެވިަފިއް ްމިބާބުވަނީ ްބާބު. ްއިްޞލާޙުކުރުމާބެހޭ ްޤާނޫނުއަސާސީ ނުވަތަ

ްތާރީ ްމާކުރީ ްާމއްދާްމީގެ ްއެއް ްޭއގެތެެރިއން ްސަބަބަކާހުރެ ްިދމާވި ޚެްއަގއި.

ްެއް ްދިޔައީ. ްރީޑްރާފްޓަްށ ްއަނބުރާ ްފާްސނުވީމާ ްމާއްދާ ްހައެްއކަ ނުވަތަ

ްއެްއެވްސް ްއެީއކީ ްގެނައުން ްއެ ްއަނބުރާ ްނިމިއްޖެއްޔާ ރީޑްރާފްޓްކޮށް

ްނޫން.ް ްހައްދަވަންޖެހޭނެކަެމއްވެސް ްދެކޮޅު ްބޭފުޅަުކ ްެއްއވެސް  1110ޙާލެއްަގއި

199ްކޮޅުހަދާނެކަމެއްވެސްްނޫން.ްއެއީްޢިްއޒަތްތެރިްރައީްސގެްމަޝްހޫރުްދެ

ްއެހެްން ްއެައަކަަށެއް ްއެހުންނަނީ. ްއެްއޗެހި ްއޮންނަ ްދަށުަގއި ްމާއްާދގެ ވަނަ



 42 

ްއެކަމަްށް ނޑުެވސް ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުފޯރާނެ ްބާރެއް މީހެއްގެ

ނޑުް ްއަުޅގަ ްއަސްލު ްމިއޮތީ ްދެން، ްނުހަދާނަން. ްމައްސަލަ.ްދެކޮޅެއް ގެ

ްވާހަކަައކީ.ް ްމިުއޅޭ ްދަންނަވަން ްއަޅުަގނޑު ްމިއީ ްރައީސް،  1115ޢިއްޒްތެރި

ްނަޒަރުްން ްބުްއދީގެ ްޤާނޫނުއަސާސީެއއް ްކިހިނެްއތޯއޭ ްޙާލެްއަގއި އެްއވެސް

ްޤާނޫނުއަސާސީެއްއް ްބެލިޔަސް ްހަމައަކުން ްޤާނޫނީ ްއަދި ބެލިޔަސް

ްފުރަތަ ްބަޙުސްނުކޮށް. ްބެހޭޮގތުން ްއެކަމާ ްމިއޮންނަނީ،ްޑްރާފްޓްކުރާނީ މަ

ްމިވާހަަކް ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްމިއަދު ްދެރަަވން ްވަރަށް އަޅުަގނޑު

ްކުޑަޮކްށް ްދެކެ ނޑު ްއަޅުގަ ްމިކަމާ ްޭބފުޅުން ްަބއެއް  1120ދައްކަވަންޖެހޭތީވެ.

ްއެބައިނގޭ.ް ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްނުަގންނަވާނެކަންވެްސ ްހަމަނުޖެހިވަޑައި ހިތްޕުޅު

ްރަނގަުޅކަ ްދެންނެވޭނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްމޮޅުކަމެްއްއެހެންނަމަވެސް، މެްއ،

ްއެވާހަަކް ްހުރިކަމުގަިއވާަނމަ ްކޮށްފައި ްއެކުރަްނވާގޮަތށް އެދެޭވގޮތަކަށް،

ނިޑކޮުޅގަިއް ްތިގޮ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ދަންނަވަންޖެހެނީ.

ްރައީްސް ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްޞަ ްރައްޔިތުންގެ ްކުރީެގ  1125އިށީންދެވަަޑިއގެންނެވި

ްޢަބްދު ްއޮނަރަބަލް ްހ.މީނާهللا ްއެމަނިކުފާނު ްެއއީ.ްޙަމީދް. ްޭބފުޅެއް ޒު

ްމިއުޅެނީް ްދަންނަާވލަން ްވާހަކަ ްކުެރއްިވގޮުތގެ ްކަންތައް އެމަނިކުފާނު

ްމަނިކުފާނުް ްހީކުރަްނ ްއަޅުަގނޑު ްއަރިސްކޮށްލަން. މަނިކުފާނަށް

ްއެމަނިކުފާނަށްް ްިއޙްތިރާމްކުރައްވާ އެމަނިކުފާނަށް

ްޙަޔާތްޕުޅު ްމުިޅ ްއެމަނިކުފާނުގެ  1130ްއިޤްތިދާެވވަަޑއިގަންަނވާނެކަމަްށ.

ްދެއްވީް ްއިޞްލާޙުކުރެްއވުުމގައި.ްފުރަތަމަ ްޤާނޫނުއަާސސީ ނިންމެވިއިރުެވސް

ްހުށަހެޅުއްިވް ްނޫން، ްަވކިކަމަކަށް ްބަޙުސްކުރަން. ްފުރުޞަތު މެންބަރުންނަށް

ކޮންމަކަމަކަށް.ްބަޙުސްެގްމަރުޙަލާްނިމުނީމާްދެންްދެއްވެވީްޑްރާފްޓްކުރަން.ް

ފާނުްއިށީނދެަވަޑއިގަންަނވާފަިއްޑްރާފްޓްގެްމަރުޙަލާްނިމުނީމާްދެންްއެމަނިކު

ްއަޅުަގނުޑެގް ްކޮޕީެއއް. ްފުލް ްޑްރާފްޓްގެ ްފޮނުއްވެީވ ްބޭފުޅަކަށް  1135ކޮންމެ

ްބަލައިލަްން ްރައްެޓއްަސކު ްއެބައޮތް.ްމިއަުދްނުގެނެވުނީ.ްެއއީ ްފޮތް އަތުަގއި

ްރައީްސ،ް ްޢިއްޒަްތތެރި ްނުގެންނާތީވެ. ްައނބުރާ ްއަޅުަގނޑަށް ްއަދި ދިނީމާ

ްއަޅުަގނޑުމެން ނޑުެމންނަށްްއެނޭގްްދެން ްއަުޅގަ ްފެށީ.ްއޭރު ްައހަން ވޯޓަށް

ްިމާވހަކަދައްަކވަނީ.ް ްކޮްނގޮތަކަށް ްކޮްނކަމަކަްށކަމެއް، ކޯްއޗަކަށްކަެމއް،
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ްފެންނަން.ް ްއެއިނީ ްމިޖެހެނީ. ްވޯޓުދޭން ނޑުމެން ްއަުޅގަ  1140ކޮންގޮތަކަްށކަމެއް

ްފެނިަފިއް ްެއއްބައި ްދެބައިކުޅަ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްފެނޭ. ްެޒޑަށް އޭޓު

ްއުނދަގޫވާނެ.ްއަ ްވަރަްށ ްވެއްޖެްއޔާ ްނުފެންނަކަމަްށ ނެއްބައި

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމާލޭެގ ްކުރީދުވަހެއްަގއި ްތަންކޮޅެްއ ޤާނޫނުއަސާސީައކީ

ްފެށިގެްން ްއެަކކުން ްފަދައިން ްވިދާޅުވި ްއިސްމާޢީލް ްއިބްރާހީމް މެންބަރު

ްއެއަށްް ްޫނނިއްޔާ ްހަނދާނެއްެގގޮތުން ްއެ ަެއަުކން ްއެދޭތެރެ ްއޮތް  1145ްއެބާބުތައް

ފާހަގައެއްްކޮށްލުުމގެްބާބުގެްނަންްޖަހާލުން.ްނަމަވެސް،ްއޭުކންްފަށައިގެްން

ްތަރުތީބުކުރެވިަފިއް ްއިންނާނެ ްނިމެންދެން ްޤާނޫނުއަސާސީ މުޅި

1،2،3،4،5،6ް ްދެްން، ްއެީއ ްސުރުޚީއަީކ ްމެއިން ްސުރުޚީއާ އަރިމަތީ

ްޖަހާް ްފަޭސހައަކަށް ްެއއީ ްނޫނިްއޔާ ްފާހަގަކޮށްލަމަށްަޓކައި ހަމައެކަނި

ްބޭފުޅެއްވެްސްޖެ ްެއްއވެްސ ްހިތަށްއަރާ، ްއަުޅަގނޑު ްއެހެންވީމާ،  1150ހުމެއް.

ްޤާނޫނާް ްަރއީސް.ްރަީއސަށް ްޢިއްޒަތްރި ްނޯންނާނެއޭ ްދެކޮޅުވެރިކަެމއް މިކަމާ

ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްޤަބޫލުކުެރވޭ ނަޑށްވެސް ްއަުޅގަ ްތަންދެއޭ. ގަާވއިދު

ްއެހެ ްނެތް. ްސަބަބެއް ްނުެގންނަންވީ ްގެންނަން. ންވީމާ،ްބާބުވެސް

ްޙުސައިްން ްއިލްޔާސް ްމެންބަރު ްއދ.ޢިއްޒަތްތެރި ްމިތާނގައި އަޅުަގނޑުމެން

ްއަޅުަގނުޑވެްސް ްއެއީ ްބާބެއް، ްއިންޤިލާބީ ްމި ްވިދާޅުާވގޮތަށް  1155އިބްރާހީމް

ްބާބެއްް ްެއކަހަލަ ްބޭނުންކުރުންކަމުގައިވާީތވެ ްޢިބާރާތް ްއެ ްބޭނުންވަނީ ބޮޑަށް

ްއިންޤިލާބު ްެއ ްމިދެންނެވީ،ްްގެންނަންޖެހޭކަމުގަިއވާނަމަ ްއުސޫލު. ގެނެވޭ

ްއަރާް ްބޮލަށް ްލޮލަށް ްގަޔަށް ްނޫނިއްޔާ ްހަދާ ްހަޅުތާޅު ްނުކުމެ މަގުމައްޗަށް

ްމަޖިލީހުގެ،ް ްރައްޔިތުންގެ ްރީތިކޮށް ްނެތި ްމާރާމާރީ ްނެތި ލޭއޮހޮރުވުމެއް

ްީރިތް ްގެނެވޭ ްހަމަތަކުގެމަތީން ްޤާނޫނީ ްތެރެއިްނ ްމަޖިލީހުގެ  1160ޚާއްޞަ

ްށވާނަމަްެއއުސޫލަކާްބެޭހގޮތުންްހަމަްކުރިއަށްްއިންތިޤާލީްއުސޫެލއްްއޮްތކަމަ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްމިައދު ްއެކޮޅަށް ްލިޔަންވީ.ްއެހެްނވީމާ،ްމިއަށްފަހު ދާންވީ.ްއޭތި

ްނުގަންނަވާނެކަަމްށް ްތެދުވެވަަޑއި ްބޭފުޅަކު ްެއއްވެްސ އިށީނުމަށްފަހުގައި

ްފުރުޞަުތް ްބޭފުޅަަކށް ްއެހެން ްރައީސް ްއަދި ްހީކުރަން. އަޅުަގނުޑ

ްހުރިހާްދެއްވާނެކަމަ ްލިޔާނެ ްލިޔަންޏާ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްހީކުރަން.  1165ްށވެސް

ްއެއްެޗްއް ްހުރިހާ ްއޮތް ްބާކީ ްނިމިގެން ްޑްރާފްޓްކޮްށ ްލިޔެ އެްއޗެއް



 44 

ްދެއްވާނެކަަމްށް ްރައީސް ްޢިްއޒަތްތެރި ްސިފަިއގައި ްފޮތެއްގެ ކުޑަވަެރްއގެ

ނުޑގެްވާހަކައަށްފަުހގައިްެއހެންްބޭފުޅަ ކަށްްއަޅުަގނޑުްޔަޤީންކުރަން.ްއަުޅގަ

ްމިއަުދް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްހީކުރަން. ްނުހޯއްދަވާނެކަމަށް ފުރުޞަތު

ްއެއްތަްނކޮޅު.ް ްނުނިޭމ ްުކޑަކޮށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްދެން،  1170މިހިސާބުން..

ްމަޑުކޮށްލަްއވާ....

ް

ް

އާދެ،ްޝުކުިރއްޔާ.ްއިށީނދެަވޑަިއގަންނަވާ،ްއިށީނދެވަަޑިއަގންނަވާ.ްނޫން،ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

 1175ްދެން،ްމިހާރުްނިންމާލައްވާ.ްމިހާރުްމާްގިނައިރުެވއްޖެްއިނގޭތޯ.ނޫން.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ަަރުް ްއަޅުަގނޑުްމިއީްަރއްޔިތުްނެގްމަޖިލީހުގެްމެންބަރެއް....ްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންބަ
 1180ްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް

ނުޑްދަންނަވާލަްންޢިއްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު...)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްއާދެ،ްއަުޅގަ ޒަތްތެރި

އޮތީްޒަމާނާްޙާލަތު،ްކަންތައްަތއްްބަދަލުކުރެްތިވިދާޅުވިްުދވަހުްކަންތައްތަްއް

ނުޑް ްއަޅުގަ ްޮގތް ްކުރެްއވި ްކަންތައް ްޤާނޫނުއަސާސީ  1185ހިނގާދިޔަގޮްތ،

ްޢި ްތިއްބެވި ްމިތާ ްއަޅުަގނޑުެމންގެ ްގިނަްއަހައިފީމު.ްއަދި ްވަރަށް އްޒަތްެތރި

ްފާސްކުރަްއވަްން ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއެދުވަހު ްއެބަތިއްބެިވ މެންބަރުންވެސް

ްއެއީް ްޙާލަތު ްޒަމާާނއި ްއެހެންނަމަވެސް، ްބޭފުޅުްނެވސް. މަސައްކަތްކުެރއްވި

ްމިއަުދް ްއެހެންވީމާ، ްއެބަޖެހޭ. ްޤަބޫލުކުރަން ްއެއްެޗއްކަމަްށ ބަދަލުކުރަމުންދާ

ްތިވިދާޅުވިގޮަތކަ ްމެންބަރުންނަށްްމިފަހަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫންކަން  1190ށެްއ

ްއެބަް ްއެހެން ނުޑ ްއަޅުގަ ްދެން ްދަންނަވަމުން އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެކަމަށް

ްފުރުޞަތެއްްއަުރވަންްޙަސަންްޢަފީފަށް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(ް
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ް1195 

ްމަނިްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙަަސންް ްވާހަކަައކީ ްެއއް ްއާެދ، ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކުފާުންޝުކުރިއްާޔ

ްވާހަކަ.ްޢަފީފްްވާހަކަެދއްކެވުްނ: ްތިވިދާޅުވި ްްދެންމެ ްޤާނޫނުއަސާީސ17ްްމަޝްހޫރު އަހަރުގެ

ފާސްކުރިއިުރގައިްރިޔާސަުތަގިއްތިއްބެވިްބޭފުޅުންްކަންތައްްުކރެއްވިްގޮތުެގް

ް،ެަ ްއާދެ ްދެޮކޅުެވސް. ްއެބައޮތޭ ްއޭަގއި ްނުދަްއކަވާށޭ. ްމިއަދު ވާހަކަ

ްއަުޅގަް ްރައީްސ، ނުޑްޢިއްޒަތްތެރި ްއަޅުގަ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން  1200ނޑު

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަްތތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްވަޒީރުްނގެ ްބެޭހގޮތުން ްވާހަަކއާއި ދެއްކި

ްބުިން ނޑު ްައުޅގަ ްހާމަކުރެއްވީކީ ްމިތަނަށް ްއެވިދާޅުެވ ްނަޝީދު މުޙަންމަދު

ް ްަގާވއިދުެގ ްމިދަންނަވަނީ ްއަުޅަގނޑު ްއިނގޭތޯ. ވަަނ24ްްއެްއޗެއްނޫން

ްދަށު ްބަޙުސްކުރަން.ްމާއްދާގެ ްއެބަޖެހެއޭ ްބެހޭގޮތުން ްއުސޫލުތަކާ ން

ްކުރިއަށްގެންދިޔައިރުަގިއް ްބަޙުސްތައް ްމި ނޑުެމން ްއަުޅގަ  1205އެހެންނަމަވެސް،

ްކޮްނމެވެސްވަަރކަށްް ްބެހޭގޮތުންވެސް ްބާަބކާ ްކޮންމެ މިތާނގައި

ްިމް ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެހެްނނަމަވެސް، ބަޙުސްކުރެވިފަިއވަނީ.

ްބާބު، ްކޮށްފައިްްއިންތިޤާލީ ްޑްރާފްޓް ްއޮތް ްކޮށްފައި ްކޮމިޓީން ޑްރާފްޓްކުރާ

ްމިދަންނަވާގޮތަްށް ްގެނުއްވީ ްހުއްޓުމަށް ްނިންމެވުން ްނިންމާ ްއެ އޮްއވާ

ްއެވާަހަކް ްއެހެންވީމަ، ްގެންދަްނވެގެން. ްކުިރއަށް ްބަޙުސް ްެއ  1210މިތާނގައި

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްެއއްގޮަތކަށްެވްސ ްެއހެންވީމަ، ްދެންެނވީ. އަޅުަގނޑު

ްރައްޔިތުްނެގްމިނިސްޓަ ްމިއީ ްމާލަމަކީ ްމި ްމިއަދު ްނާރުއްވާށޭ ރްހިތްޕުޅަށް

ްނޫނޭ.ް ްސްޫޓިޑއޯެއއް ްީޓވީ.އެްމގެ ްއެއްގޮަތަކށްވެސް ްމާލަމޭ. މަޖިލީހުގެ

ްވާހަކަް ްބުނާ ްމީހުން ްހައްދަވާހެން ްކުރީފަހަުރފަހަރު ްޭއގެ އެހެންވީމަ،

ްއިތުރު ްމިަިތާނަގއި ްގޮތަކަށް ްހައްދަވާ ްއިތުރުފުޅު  1215ފުުޅްބަދަލުކޮށްލާފައި

ްޝުކުރިއްާޔް ްނުދޭނަމޭ. ްފުރުޞަތެއް ްައޅުަގނޑުމެްނ ހައްދަވާކަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ް

 1220ްއާދެ،ްތ.އަޮތޅުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްޝަރީފް.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް
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ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްރަްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްނުކުތާއެއްްޝުކުރިއްާޔ ްނިާޒމީ ްައޅުަގނުޑ ްއާދެ، ްީއސް.

ްކަަމާކްްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްގެަނއުމުގެ ްއިންޤިލާބެއް ްނުވަތަ ްއިންތިޤާލީކަމަކާ  1225މިނެގީ

ްމިް ްމިނެގީ ްނުކުާތއެްއ ްނިޒާމީ ނޑު ްައޅުގަ ްނޫން. ވާހަކަދަްއކާކަެށއް

ްކުރިއަށްް ްމިމަޖިލިސް ްގެންދަވާގޮތުން ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލިސް

ްރައީސް،ްނު ްއާެދ،ޢިްއޒަތްތެރި ްަދއްކާލަންެވގެން. ްެއވާހަކަ ގެންދެވޭނެތީ

ްާވހަކަދައްކަމުްން ްމައްޗަށް ްބާބުތަުކގެ ްއެކިއެކި ްމިއަންނަނީ އަޅުަގނޑުމެން

ްެއއްޗެހިްނުވަަތް ްހުށަހަޅަމުން،ްހުށަހެޅޭްއިޞްލާޙުތައްްފާސްނުވާ  1230އިޞްލާޙު

ްފޮނު ްކޮމިޓީއަްށ ްޑްރާފްޓް ްކަމުނުގޮސްިފއްޔާ ްއަުލްންޑްރާފްޓް ވަިއގެން

ްރަނގަޅަްށް ްވަަރށް ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްގެންނަމުން. ޑްރާފްޓްކޮށްގެން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްޑިމޮކްރެީސއެްއަގއި ްއެނގިވަަޑިއގަްނނަވާނެ، މަނިކުފާނަށް

ްމިއުޅެނީް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޑިމޮކްރެސީަގއި ްޒަމާނީ ްމިގެންނަންއުޅޭ މިހާރު

ްރައްޔިތު ްގެންނަން. ްވަކިކޮށްަް ްޤާނޫނުހަދާްތިންބާރު ްއާދެ، ްމަޖިލީހާއި  1235ންގެ

ްއެއުސޫުލެގް ްަވކިކުރަން. ްޢަދުލުއިންސާފު ްފަރާާތއި ްވެރިކަންކުރާ މަޖިލީހާއި

ްއެހެނިހެންް ްައދި ްބާބު ްމަޖިލީހުގެ ްަރްއޔިތުންގެ ްވިސްނާއިުރގައި މަތީން

ްިގަން ްވަރަށް ްބާބުތަކުގެ ްއެހެނިހެން ްއުފެއްދުމާިއ މުޢައްސަސާތައް

ްފާސްނުވެ ްޑްރާފްޓްކޮށްގެްންްކަންތައްތަެކއް ްގޮސް ްޑްރާފްޓަށް ްމިހާރު ގޮްސ

ްމަޖިލީހުގެް ްަރއްޔިުތންގެ ްެއގޮތުން، ްގެނެވިފައި. ްމިތަނަށް ްއެބަހުރި  1240މިހާރު

ް ްހިމެނެނީ ްހުށަހެޅިފައ33ްްިބާބުގައި ްއެައށް ްއޮންނަނީ. މާއްާދްޑްރާފްޓްގައި

ް ްޑްރާފްްޓ46ްްއެބައޮތް ްުމޅި ްއޭގެމާަނއަކީ ްއެހެންވީމަ، އިޞްލާޙު.

ްދެންްބަދަލު ްނިމިގެން ްއެބާބު ްއެހެންވީމަ، ްިނމޭނީ. ްއެބާބު ވެގެްނގޮސް

ްއެއްަޗކާިއް ްހުރިހާ ްހުރި ްއިޞްލާޙު ްމިހާރު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ އެގޮތަށް

ްގެނެްސް ްމަޖިލީހަށް ްެއއްަޗކާއި ްގެނެސްަފއިހުރި  1245ރީޑްރާފްޓްކޮށްގެން

ްނިިމް ްއެްއޗެއް ްހުރިހާ ްބާބުތަކެއްގެ ްހުރިހާ ްގޮސްފައިހުރި މިހާތަނަށް

ްއަިދްއެބާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްއޭގެފަހުން ްފުރިހަމަވުމަށްފަހު ބުތައް

ްސަބަބުް ްއެއީ ްގެންނަންޖެހޭނީ. ްއޮތަސް ްބާބެއް ްއެހެން ްއަދި ބާބުނަމަވެސް
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ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެް ްސަބަބަކީ، ްދަންނަވާލަފާަނން. އަޅުަގނޑު

ްއެހެންވެްއޖެކަމަ ްއެއްބާރު. ްިހންގުމުގެ ްވެރިކަން ްއެއީ  1250ށްވަންޏާ،ްބާބަކީވެސް

ްހުށަހެޅާް ްހިމެނޭ، ްބާބުގައި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ މިސާލަކަށް

ްމުޅިންް ްމިގޮތަށް ްފާސްނުކޮށް ްމަޖިލިސް ްޤާނޫނުހަދާ އިޞްލާޙަކުންެވސް

ްބާރުފޯރުވޭނެގޮތަްށް ްމިބާރަށް ްއެބާރުން ްއޮެވއްޖެކަމަށްވަްނޏާ ފާސްނުކޮށް

ްއިނގޭތޯ ްފުޫށއެރީ ްއެ ްއެހެްނވީމަ، ްފާްސވެދާނެ. ްމިސާލަކަށް،ްމާއްދާއެއް .

ްފާސްެވްއޖެކަމަށްވަންޏާް ްމާއްދާއެއް ްބާުބން  1255ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްމާއްދާއަކަްށް ްއޮންަނ ްފާސްވެފައި ްބާބެއް ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ނޑުމެން. ްއަުޅގަ ްުއވާލާނީ ްކޯެޗއްތޯ ފުށޫއަރައިފިްއޔާ

ްވަރަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްނޯންނާނެ ްމުހިންމުކަމެއްްއުވާެލވޭކަށް ށް

ްގިަން ްވަރަށް ްއެހެންވީމާ، ްއެއަށް. ްވިސްނަޖެހޭނެ އަޅުަގނޑުމެން

ްހުށަހަޅާފައި.ް ްބާބަަަްށ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްއެބަހުރި  1260އިޞްލާޙުތަކެއް

ްއެބަހުރިް ްތެރޭގައި ްހުށަހަޅާފައި.ްއެގެ ްެއބަހުރި ްއިޞްލާޙެއް ްއެތައް ސަތޭކަ

ްމަޖި ްރައްޔިތުންގެ ްރާަވިއގެން ްބަަޔކު ނޑާާލގޮތަްށްވަކި ްކަ ްބާުރ ލީހުގެ

ްމެޖޯރިޓީް ްއެބަހުރި. ްއިޞްލާޙުތަެކްއވެސް ްހުިރ ްހުށަހަޅާފައި ފާސްކުރަން

ްމަޖިލީހުެގް ްަރއްޔިތުްނގެ ްފާސްެވއްޖެއްޔާ ްއިޞްލާެޙއް ްއެ އޮންނަގޮތަކުން

ްމަޖިލީހުެގް ްރައްޔިތުްނގެ ްއަހައިފިކަމަށްވަންޏާ ްޑްރާފްޓަށް ްފަހުން  1265ބާބު

ްއެިދޔައީ ނިޑގެން ްކެ ްވަރަށްްބާރުވެސް ްައޅުަގނޑުމެން ްއެހެންވީމަ، .

ްއޭގެފަހުްން ްނިމިގެން ްބާބުތަކެއް ްހުރިހާ ްހުރި ްމިހާރު ވިސްނަންޖެހޭނެ.

ްޮއވެގެން.ް ްސަބަބެއް ްމިދަންނަވާލަނީ ްމިހެން ނޑު ްއަޅުގަ އަންނަންޖެހޭނީ.

ް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ްމިހާރު ނޑުމެން ްއަުޅގަ 63ްކޮބައިތޯ،

ްބައް ްމާއްދާއަށް ްމިކަންތައްްވަނަ ްއޭރުަގއިެވްސ ްމިހިރީ  1270ލަވާަލއްވާ.

ް ްރައީސް. ްިޢއްަޒތްތެރި ްގޮތް ްމާއްދާަގިއ63ްްހިނގާފައިހުރި ަވނަ

ްުބނެފައިްއެބައޮތް،ް ްފަރާތް،ްއެބާބުގައި ްމަޖިލިސް،ްޤާޫނނުހަދާ ރައްޔިތުންގެ

ްގޮތުގެމަތީްން ްއެްއގޮތްާވ ްޤާނޫނާއި ްޤާނޫނުއަާސސީއާއި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ްކަމަށް،ްްއިންތިޚާބްކުރާ ްއޮންނަންވާނެ ްމަޖިލީހެއް ރައްޔިތުްނެގ

ްބާރުް ްހެދުމުގެ ްޤާނޫނުތައް ްއެހެން ްޤާނޫނުއަސާީސްފިޔަވައި  1275އިންތިޚާބްކުރާ.
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ްމަޖިލީހެއްް ްއިންތިޚާބްކުރާ ްމަޖިލީހަށޭ. ްރަްއޔިތުންެގ ލިބިގެންވަނީ

ވަނަްމާއްާދ64ްްއޮންނަންވާނެކަމަށްްއެބައޮތްްުބނެފައި.ްހަމަްޖެހިގެންްއޮތްް

ްެއކުލެިވގެންވާީންމިއޮ ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުންގެ ްއެބަޮއތް ްއޭގައި ްޖެހިފައި. ތީ

ްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ59ްްާ ްމެންބަރުންނަކީ ްއެ ްމަްއޗަށޭ. މެންބަރުންގެ

ްފުށޫއަރާފަިއް ްއެއޮީތ ްފުށޫއަރާފައި. ްއެއޮތީ ްމެންބަރުންނޭ.  1280ޢައްޔަންކުރާ

ްކުރީް ްފުށޫއަރާފައި. ްއެއޮތީ ްމާްއދާ ްއޮތް ްޖެހިގެން ްމިބުނަނީްބައްލަވާ. ގައި

ްއޮްތް ްތިބެންވާނީ.ްޖެހިގެން ްމިމަޖިލީހުގައި ްބަެއކޭ ްއިންތިޚާްބކުރާ ރައްޔިތުން

ްމެންބަރުންް ްޢައްޔަްނުކރާ ްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަިއޮތީ ްއެ މާއްދާގަިއ

ްައޅުަގނުޑް ްއެހެްނވީމަ، ްފުށޫއަރާފަިއ. ްމިއޮތީ ްމިއަށް. ވައްދަންޖެހޭނެއޭ

ްމިްޤާނޫނު ނޑުމެން ްއަުޅަގނޑުމެންްމޮޭޑްމިދަންނަވަނީްއަުޅގަ  1285އަަަސާސީައކީ

ްއެހެންް ްރޮށްޓާއި ްހަދަންޖެހޭނީ ްމީތި ްއަޅުަގނޑުމެން ްނޫނޭ. ނެޑއް ފުށްގަ

ްޤާނޫނުއަސާސީެއްއް ްބަރާބަރު ްއޮންނަގޮތަށް ްވަކިން އެްއޗިއްަްާސވެސް

ްހަދާފައިް ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއެހެންވީމަ، ްއިނގޭތޯ. ހެދެންޖެހޭނީ

ްމާ ްހުށަހަޅާފައިހުރި ްީރޑްރާފްޓްކޮށްގެްންއިޞްލާޙަށް ްބާބުތައްަްވެސް އްދާ

ްއަޅުަގނޑުމެން.ް ްނިންމަންޖެހޭނެ ްމިހާރު ްއެްއޗެހިެވސް ްހުރި  1290ގެނެސްފައި

ްއަިދް ްބާބަކަސް ްއިންޤިލާބީ ްއިްނތިޤާލަކަސް ްއޭގެފަހުން ނިންމާފައި

ްއަުޅަގނުޑް ްއެއީ ްނިންމަންޖެހޭނީ. ްބާބަަކށްވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްމިދަންނަވާްއެްއޗަކީ.

ް

ް1295 

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްނިންމަވާލަދެއްވާ.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްމަޖިލީހުގެްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްރައްަްޔިތުްނގެ ްފުށުއަރައިގެން ްފުށޫއަރާނެ. ްމީތި ްއެހެންނޫނީ

ްއަްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްދިޔަީއ. ްބާރުގަދަކޮށްފާެންބާރުވެސް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  1300ނެްއކޮުޅން

ްހުރިހާްތަނެއްގެްމައްޗަށް.

ް

ް
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ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިށީނދެވަަޑއިގެންެދއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1305 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

 

ްޖުމްހޫރިއްޔާ..އެހެންވީމާ،ްރަީއސުލްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް
ްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް1310 

ް

ްާވހަކަެދއްކެވުްނ: ްޙަސަން،ްްރިޔާސަތުން ްރަޝީދު ްޙުސައިން ްއާދެ، ްއެދެން. އިީށނދެވަޑަިއގެންދެްއވުން

ްތ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ް

 1315ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމަްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްމިނަގަނީ ްނުކުތާ ްިނޒާމީ ްއަޅުަގނޑު ްގަާވއިދުގެ ްަވަނ11ްްޖިލީހުގެ

ްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްެއީއ13ްްމާއްދާއާއި ްަމއްސަލަ ްއެ ްއޮތްގޮތުން ްމާްއދާގައި ވަނަ

ް ްމައްސަލ11ްްަމައްސަލައަކަްށވާތީ. ްމަޖިީލހަށް ްއެަބއޮވޭ ްމާއްދާގަިއ ވަަނ

ނަޑައޅާނީްމަޖިލީހުގެްރައީސޭ.ްިމޮގތުންްމަޖިލީ  1320ހަށްްހުށަހެޅުމުގެްތަރުތީބުްކަ

ްތަރުތީބުް ްހުށަހަޅާނެ ްމައްސަލަަތއް ްއެ ްމައްސަލައާއި ްހުށަހަޅާނެ ބަޙުސް

ްރައީްސްހޯދަންވާނެއޭ.ް ްމަޖިލީހުގެ ްޚިޔާލު ްކޮމިީޓގެ ްއިދާރީ ނަޑއެޅުމުަގއި ކަ

ް ްހަމަ ްއެޖެންޑާަގިއ13ްްދެން ްޖަލްސާގެ ްއެބަބުނޭ ްމާއްދާެގް)ށ(ްގައި ވަނަ

ްކުރުމަށް ްނުވަތަ ްނިންމުމަށް ްޖަލްސާގައި ްކޮމިޓީެގްްހިމަނާނީ ިއދާރީ

ނަޑއަާޅް ްކަ ްރައީްސ ްމަޖިލީހުގެ ްިހމެނުމަށް ްއެޖެންޑާަގއި  1325ލަފާގެމަތީން

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަްތތެރި ްކ.އަތޮުޅގެ ްއެއްބަސް ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ކަންކަމޭ.

ް ްފަަދއިން ްވިދާޅުވި ްދީދީ ްއަޙްމަދު ނޮވެމްބަރަށ39ްްްމާރިޔާ

ްވަކިް ްގަާވއިުދގަިއ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ގޮެތްއްނިންމުމަށްޓަަަކައި

ނަޑއަޅާފައިްއޮތްނަމަވެސްްހުރަސްތައްްނައްތާލުމަށްޓަކައިްއަޅުަގނޑުމެްން ކަ

ްކުރިއަްށް ްކަންތަްއތައް ްއޮތް ްޓައިމްޓޭބަލްަގއި ްއެ ްހަދައިގެން  1330ޓައިމްޓޭބަލެއް

ްއަނެއްާކވެްސް ްމިހާރު ްދިޔައީމާ ްފަހަނަޅާ ްެއކަމަކު،ްއެދުަވސް ގެންދިޔައީމު.



 50 

ްގަާވއިދަ ްމި ްއެބަޖެހޭ ްގަާވއިދާިއްއަޅުަގނޑުމެން ްމި ްައއިސް ްއެނބުރި ށް

ްނުކުތާް ްނިޒާމީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ، ްގެންދަން. ޚިލާފުނުވާގޮތަކަށް

ްނުކުާތް ްނިޒާމީ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެނިގވަަޑއިނުގަންަނވާ ްީކއްެވގެންކަން ނަގަނީ

ްދަންނަވަންޖެހޭް ނޑު ްއަުޅގަ ްދެން، ްެއބަޖެހޭ. ްދަންަނވަން ްސަބަބު  1335ނަގާ

ް ްމިގޮތަށް ްވާހަކަައކީ ްގަާވއިދުގެ ްގަިއ24ްްމަޖިލިސް ް)ހ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްފުރަތަމަް ނޑަެއޅުްއވުމަްށޓަކައި ްކަ ްއުސޫލުތައް ްސިފަތަކާއި ްއަސާސީ ބުނަނީ

ްމަޖިލިްސް ްއުސޫލުަތކެއް ްސިފަތަކާއި ްއަސާސީ ބަޙުސްކުރަންޖެހެނެކަމަށް.

ްކުރިއަްށް ްމަަސއްކަތް ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓްކުރާ ްދިރާސާކޮށް ނިންމުމަށްފަހު

ްއޮތީ.ްްގެންގޮސްް ްގެެނވޭގޮތަްށ ްމަޖިލީހަށް ްބާބުތައް ްނިްނމާ ްކޮމިޓީން  1340ެއ

ަވނަްމާއްދާްއޮްތ55ްްވަނަްމާއްާދގެް)ހ(ްއޮތްގޮތުންްއަދ24ްްިއެކަމަުކ،ް

ް ްނުކުރޭ ްލާޒިމެއް ްމިމަޖިލީހަކަށް ްގަިއ55ްްގޮތުން ް)ށ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

ިމްްއޮންނަނީްމިްމާއްދާގެް)ހ(ްގައިްާވގޮތުގެމަތީންްއިޞްލާޙުްެގނައުމުގައި

ް ްސިފަތަކަކާިއ24ްްގަާވއިދުގެ ްއަސާީސ ްގޮުތގެމަތީން ްމާއްާދގަިއވާ ވަނަ

ްމަޖިލީހުންް ްމިހާރު ްފާސްކުރުމަށްފަހުއޭ. ްމަޖިލީހުން  1345އުސޫލުތަެކއް

ްއަސާސީް ްުހރިހާ ްއުސޫލުަތކެއް. ްސިފަތަކަކާއި ްއަސާސީ ނިންމަންޖެހެނީ

ްގޮތަކަ ްމާނަކުރެވޭ ްިނންމަންޖެހޭނެކަމަށް ްއުސޫލުތަެކއް ށްނޫންްސިފަތަކާއި

ްކުާރް ްާވހަކައާއި ްދެކެވެމުންދާ ްއޭގެޒާުތަގއި ްމަޖިލިސް ްއެހެންވީަމ، އޮތީކީ.

ްއުސޫލުތަެކްއް ްއިންތިޤާލީ ްމި ްމަޖިލީހުން ްރިޢާޔަްތކޮށް ކަންތައްތަކަށް

ްޑްރާފްޓްކުރާް ްދިރާސާކޮށް ްބޭނުންވާކަން ްގެންދަްނ ްއެގޮތަށް  1350އޮެވގެން

ްމިމަޖި ްޙާލަތުގައި ްފާހަގަކުރެވުުނަު ްކޮމިޓީއަށްެވސް ވަަނ24ްްލީހުގައި

ްނޫނިއްާޔް ްބަޙުސްކޮށްގެން ްބަޙުސްކުރަންޖެހޭ. ްދަށުން ްގެ ް)ހ( މާއްދާގެ

ްބޭނުންް ްދަންނަާވލަން ްެއއްެޗއް ްއަޅުަގނޑު ްހަމަ ްދެން، ނުގެންދެވޭނެ.

ްެއއްަޗކަށް.ް ްވިދާުޅވި ްމެންބަރު ްޠާރިޤް،ްނ.އަތޮޅުެގްޢިއްޒަތްތެރި މުޙަންމަދު

 1355ވަަނ24ްްގައިްބުނަނީްމިްގަވާިއދުގެްވަަންމާއްދ28ްާމަޖިލީހުގެްގަވާއިުދގެް

ްއުސޫލުތަުކެގް ްމަިއަގނުޑ ނަޑއަޅާ ްކަ ްގޮުތެގމަތީން ްަގއިާވ ް)ހ( މާއްދާގެ

ނުޑް ްމަިއގަ ްއެކުަލވާލުމުގެ ްާމއްދާތައް ްޤާނޫނުައާސސީގެ ްތެރޭަގއި ދާއިރާ

ވަނަްމާއްދާގަިއވާްގޮުތގެމަތީންްމަޖިލީހުނ26ްްްމަސްޢޫލިއްޔަތުްމިގަާވއިދުގެް
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ްކަމަށްވީނަމަވެްސްޙަވާލުކޮށްފަިއވަ ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓްކުރާ ްދިރާސާކޮްށ ނީ

ް ްަގވާއިުދގެ ްމި ްގުިޅގެން ްމައްސަލައަާކއި ްބަޙުސްކުރަމުންދާ  24ް1360މަޖިލީހުގައި

ނުޑް ނޑަައޅާްމަިއގަ ްޮގތުގެމަތީންްމަޖިލީހުންްކަ ވަނަްމާއްާދގެް)ހ(ްގަިއވާ

ްބާ ްެގނައުމުގެ ްއިޞްލާޙު ްގޮތުގެމަތީން ްތަޢާރުޟުނުާވ ުރްއުސޫލުތަކަާކއި

ްކޮމިޓީއެޭކް ްޑްރާފްްޓުކރާ ްދިރާސާކޮށް ްއެހެންވީމަ، ްލިބިގެންވޭ. މަޖިލީހަށް

ްމިތަނަށްް ްދިރާސާކޮްށެގން ްއެއްެޗއް ްބޭނުްނފުޅުހާ ްއެބޭފުޅުން ކިޔުމަކުން

ނުޑް ްމައިގަ ްފާސްކުރާ ްމަޖިލީހުން ްޖެހެނީ ްއެބޭފުުޅން ްނެތްަް.  1365ގެނައުމަކަށް

ްއުސޫލުތަުކގެްތެރޭަގއިްެއކަންްކުރަން.

ް

ް

ްމެންބަރު،ްްްންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްެތރި ްވާހަކަފުޅަށް ްދެއްެކވި ްމެންބަރުން ްހުރިހާ  1370މިހާރު

ްޖަވާބުްއަރުާވކަށެއްނޫންްފުުރޞަތުްއެރުީވކީ.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްއެހެންްްެމންަބރުްޙުަސއިންްކޮޅުމަޑުލުް ްޖަާވބުދެނީ، ނޑު ްއަުޅގަ ްއިނގޭތޯ. ްދެނީކީނޫން ްޖަވާެބއް  1375ްއަޅުަގނޑު

ްވާހަކަދައްކާީތްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއޮުޅވާލަިއގެްނ ްވާހަކައަށް ްދެއްިކ ނޑު ްއަޅުގަ ބޭފުޅުން

ްއެދެންް ްމަޢާފަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްޖެހުނީ. ްދަންނަަވން ްއެްއެޗއް އަޅުަގނޑު

ްމެންބަރުެގްއެްއވެ ްތ.އަޮތޅުގެ ްމިހިރީކީ ނޑު ްއަޅުގަ ްމިތާނަގިއ ްގޮތަކަށް ސް

ނުޑް ްއަޅުގަ ްޖަވާބުދޭކަށްނޫްނ. ްވާހަކައަށް ްދައްކާ ްބޭފުޅުން ހައިސިއްޔަތުން

ްެއއްގޮަތްށް ްއެއުޫސލާއި ްނެގީ ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ  1380ދަންނަވަނީ

ްގެއްލުނީ ްތަރުތީބު ްއެކިެއކި ްނުގެންދިަޔއީމާ ްއެ ްެއްނުގެންދާތީއޭ. މާ

މައްސަލަތައްްނުކުންނަނީއޭ.ްެއއީއޭްމިާވގޮތަކީ.ްއިދާރީްކޮމިީޓގެްލަފާހޯދަންް

ްގެްނދިއުމަށްޓަކަޭއ.ް ްތަރުތީބުކޮށް ްއެ ްާލޒިމްކުރަނީ ްގަވާއިދު މަނިކުފާނަށް

ތަރުތީބުްގެއްިލގެންދާތީއޭްމިްމައްސަލަްނުކުންނަނީ.ްރަްއޔިުތންގެްމަޖިލިސްް

ްއިސްކޮށްގެން ްބާބުތައް ްކަހަލަ ްމިއީއޭ.ްްބާބު ްސަބަބަކީ ްނިންމަންޖެހޭ  1385އެކަން

ްމެންބަރުންްމިފާހަގަކުރަނީްއެްމައްސަލަތަކޭ.ްވަރަށްްޮބޑަށްްޝުކުރިއްާޔ.



 52 

ް

ް

ްއަޅުަގނޑުމެްންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްިއއްެޔވެްސ، ްހޯދަންވެގެން ްލަފާ ްކޮމިޓީގެ އިދާރީ

ްނު ްކަމެއް ްކޮމިޓީން ްއިދާރީ ްބޭްއވީމާ ްދުވަހުވެސް  1390ނިންމުނުކަންްއެންމެފަހުން

ްމަޖިލީހުގެް ްއެޙާލަތުަގއި ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. ްމެންބަރަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްކުރިއަްށ99ްްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމައްސަލަ ްމި ްދަށުން ްމާއްދާގެ ވަަނ

ްތިބޭފުޅުންނަށްް ްލިބިގެންދޭ. ްރައީސަށް ްމިމަޖިލީހުގެ ްބާރު ގެންދިއުމުގެ

ްކު ްއެކަންތައްަތއް ްނުނިންމިއްޖެްއާޔ ްގެންދެވޭނެކަްންވަިކގޮތެއް ިރއަްށ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްޖެހޭނެކަމަށް ްޤަބޫލުފުޅުކުރަްއވަން ްމެންބަރު  1395ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްކޮންމެހެން ްއަޅުަގނޑުމެން ްދިގުކޮށް ޤަބޫލުކުރަން.

މެންބަރުންނާްބަޙުސްކުރުމުގެްނިޔަތުގައިްވާހަކަތަެކއްްދައްާކކަށްްއަޅުަގނުޑް

ނީޑގަިއ.ްއެހެ ނޑުްެދންްކޮންމެހެންްއިންމީހެއްްނޫންްމިްގޮ ންވީމަ،ްްއަުޅގަ

ްއަނެއްާކވެްސް ނުޑ ްއަޅުގަ ްދެން ްއެހެންނަމަވެސް، ްދެން ްނަހަދަނީ. އެހެން

ްއާެދ،ް ްއެދިވަަޑއިގަްނނަވާތީ. ްމެންބަރުން ްިޢއްޒަތްެތރި ްބަެއއް  1400ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަޙްމަދުްސަމީރު،ްހއ.ގެްިޢްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ް

ް

ް

 1405ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(ް

ް

ްނެީގްްތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުްތިލަދުންމަ ްުނކުތާއެްއ ްނިޒާމީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ްގެްދަށުން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްޭއެގ13ްްގަާވއިދުގެްްއަްޙމަަަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން:

ްިރޔާސަތުން ްމަޖިލީހުގެ ްމިހާރުވެސް ްދަންނަވާަލން ނޑު ްއަުޅގަ 18ްްކުރިން

ްވާހަަކް ްހިތާމަކުރާ ްއެކަމާ ްގެންދެވޭތީ ްޚިލާފަށް ްާއއި ް)ނ( ްމާއްދާގެ  1410ވަނަ

ްމަޖިލީހުގ18ްްެދަންނަވަން.ް ްއޮްނނަނީ ްިލޔެފައި ް)ނ(ްގައި ްާމއްާދގެ ވަނަ

ްގޮތުްން ްއުސޫެލއްގެ ްދިނުމުގައި ްފުރުޞަތު ްމެންބަރުންނަށް ރައީސް

ްތަރުތީް ްއެިދވަފަިއވާ ްވާހަަކދެއްކުމަށް ްމެންބަރުން ްމަްއޗަށޭ.ްބަލަންވާނީ ބުގެ
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ްކުރިންް ްުނވަތަ ްމައްސަލައެްއގައި ްވާހަކަަދއްކަމުްނދާ ނަމަވެސް،

ްމަޖިލީހުގެް ްއެިދއްޖެނަމަ ްވާހަކަދަްއކަން ްމެންބަރަަކށް  1415ވާހަކަދަްއކާފައިނުާވ

ރައީސްްއޭނާއަށްްފުރުޞަތުްިދނުމަށްްއިސްކަމެއްްދޭންވާނެއޭ.ްއަޅުަގނޑަްށް

ްތެރޭގަިއވެ ްނުކުތާތަކުގެ ްނިޒާމީ ްފުރުޞަތުްފެނިއްޖެ ްދެފަހަރަށް ްެއކަކަށް ސް

ްދަންނަވާލަން.ް ްެއވާހަކަެވސް ްއެހެންވީމަ، ްގެންދިޔަތަން. ދެއްވަމުން

ް ްރައީްސ، ް ްމިއޮންނަނ13ްްީޢިއްޒަތްތެރި ްގަިއ ް)ހ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްޮއންނަންވާނެއޭ.ް ްއެޖެންާޑއެއް ްޖަލްސާއެއްަގއިެވސް ްކޮންމެ  1420މަޖިލީހުން

ްޮކންޓިނުއަ ްއެޖެންޑާާއއި ްއޮތް ްނެތް.ްމިހާރު ްާވހަކައެއް ްދާންޖެހޭ ސްކޮށް

ްކޮންމެް ްެތރެއިން ްަގވައިުދގެ ްފުރުޞަތު ްއެަބއޮތް ްމަނިކުފާނަށް އެހެންވީމަ،

ްމައްސަލައެއް.ްއެހެންވީަމ،ްކޮންމެހެންް ްކުރެިވދާނެ ްއެޖެންޑާ ދުވަހަކަށްވެސް

ްދުވަހެއްަގިއް ްހުރިހާ ްކޮންޓިނިއުސްކޮށް ްއޮތްކަެމއް އެޖެންޑާަގއި

ްއެބައި ްގެނެވޭީނއަީކްްގެންގޮސްަފއި ްއެޖެންާޑެއްއ ްއެހެން  1425ނިުމނީމާއޭ

ް ްމިބުނަނީ ްގަާވއިުދގައި ްނެތް. ްއެވާހަަކެއއް ްމާއްދާެގ13ްްގަާވއިދުަގއި ވަނަ

ްއެޖެންޑާެއްއް ްޖަލްސާއެްއގަިއވެްސ ްކޮންމެ ްމަޖިލީހުގެ ްގަިއ، )ހ(

ްޖަލްސާް ްދުަވހާއި ނޑަައޅާ ްކަ ްބޭއްވުމަށް ްޖަލްސާެއއް ްއަދި އޮންނަންވާނެއޭ

ްދުވަހުް ްހިނގާނަަމްއޮންނަ ްމުއްދަެތއް ްިދގު ްިތންދުވަހަށްވުރެ ްދެދުވަހު ގެ

ްއެޖަލްސާެގް ްއަންގާިއރު ްމެންބަރުންނަށް ްއޮންނާނެކަްނ  1430އެޖަލްސާެއއް

ްފޮނުވަންވާނެޭއ.ް ްމެންބަރުންނަށް ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ އެޖެންޑާވެސް

ްއެޖެންޑާއެްއް ްއާ ްހަމަ ްމަނިކުފާނަށް ްކޮންމެދުވަހަީކެވސް އެހެންވީމަ،

ްދަންނަވާލަންްގެނެވޭނެދުް ްނުކުތާަގއި ްމި ނޑު ްައޅުގަ ްދެން، ވަހެއް.

ްސަމާލުކަމަްށް ްމަނިކުފާނަށް ްނުކުތާ ްމިދެންނެވި ބޭނުންވަނީ

ްސުވާލެއް.ް ްދެ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން  1435ގެނެސްދިނުމަށްފަހުގައި

ް ްޤަބޫލުފުޅުކުރައްވަންތޯ ްމަނިކުފާނު ްސުވާލަކީ ްފުރަތަމަ 24ްއަޅުަގނުޑގެ

ްއަް ްދަށުން ްމާއްާދގެ ްސިފަެއއްޯތްވަނަ ްއަާސސީ ްއުސޫލުަތކާއި ސާސީ

ްސުވާަލީކް ްދެަވނަ ނުޑގެ ްއަޅުގަ ްހިމެނޭތޯ. ްޭއގައި ްބާބަކީ، އިންތިޤާލީ

ްއޮްތް ްއެޖެންޑާގައި ްމިހާރު ްޤަބޫލުފުޅުކުރައްވަންތޯ މަނިކުފާނު

ްމިމަޖިލީހުގައިް ްބާަބކީ ްޖަދުވަލުގެ ްބާާބއި  1440ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
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ށްްވާހިނދުްމިހާރުްއެބައިބައިްއެއޮީތްބަޙުސްކުރެވިފަިއވާްއަސާސީްސިފައަކަ

ްތެރޭގައިޯތ.ް ްބަޙުސްެގ ްގޮުތގަިއ ްސިަފއެްއެގ އަސާސީ

ްއެއަްށް ްސިފައެްއކަމަށްަވންޏާ ްއަސާސީ ްމިއީ އެހެންނޫންކަމަށްވާނަމަ،

ްކުރިއަްށް ްމި ްގޮތަްށ ްއޮތް ްކުެރވިފައި ްއެެޖންޑާ ްމި ްނުދެްއވާ އިސްކަން

 1445ކީ.ްކޮންްފަރާެތއްގެްބާެރއްތޯްގެންދަވަންްމަނިކުފާނަށްްކޮަބިއތޯްހުރިްނުފޫޒަ

ްމަނިކުފާަނީކް ްޤަބޫލުކުާރގޮތުަގއި ނޑު ްއަުޅގަ ްއޮތީ. ްމައްޗަްށ މަނިކުފާނުގެ

ްމިނިވަންކޮށް.ް ްވަރަްށ ްގެންދަވާީނ ްމަިނކުފާނު ްބޭފުޅެަެއް. މިނިވަން

ްޝުކުރިއްާޔ.

ް

ް1450 

ްދައްަކވާއިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވާހަކަފުޅު ްމިހާރު ްމެންބަރު ްިމްޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ރު

ްނެތްކަންް ްމީހަުކ ްއެއްވެސް ްމިނިވަނެްއނޫން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ްއަޅުންނެްއް ްދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ްއެެހންވީމަ، އެިގވަަޑިއގަންނަވާނެ.

ްއެް ްމިހާރު ްއެހެންވީމަ، ްެއގިަވޑަިއަގންނަވާނެ. ނުތިބޭކަންވެސް

ް ްެއއީ ްގެންެދވީމާ ްނަޒަރިއްޔާތަށް ްއެ ްވާހަކަ،  1455މަޖިލީހުގެްޙައިސިްއޔަތަށް

ްއުނދަގުލަކަްށް ްބޮޑު ްވަރަށް ްެގންދިއުމަށް ްކުިރއަށް މިކަންތައްތައް

ްއެްއވެްސް ްއެެދން ްައޅުަގނޑު ވެގެންދާނެ.ްއެހެންވީމަ،ްއެހެންްނަހައްދަވަން

ް ްެދން ްމެންބަރަކު. ްަގިއ18ްްޢިއްޒަތްތެރި ް)ނ( ްާމއްދާެގ ވަނަ

ނޑުްދަންނަވާ ްކަންތައްތަްއްބަލާއިރުްއަުޅގަ ނުޑްތިވިދާޅުާވގޮތަށް ާލނީްއަުޅގަ

ްމިގެންދަީން ނުޑ ްއަުޅގަ ްކަންތައްަތއް ްމަޖިލީހުގެ ްމި  1460ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި

ްކޮމިޓީންް ްއިާދރީ ްދަންނަަވއިފިން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެްއގޮތަށޭ. ގަާވއިދާއި

ްނިންމުމަށްޓަކައިް ްބާބު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްއިހަށްދުވަހުވެސް ވަިކގޮތެއް

ްއަޅުަގނޑު ްަކނަޑއަޅައިދޭން ްއެރުވީމާްްވަިކގޮތެއް ްއެުރިވން. ފުރުޞަތު

އެގޮަތކަށްްނުނިންމުނު.ްދެންްއަނެްއގޮތަކަްށވެސްްނުނިންމުނު.ްއެންމެފަހުންް

ްއަނބުރާް ްޮގތް ްހުށަހެޅުއްވި ްފަހުން ްދެން ްމެންބަރަކު ްދެ  1465ޢިއްޒަތްތެރި

ްނޭނގޭ.ް ްހީފުޅުވާތީކަްނެވސް ްފާްސނުވެދާނެކަމަށް ް ްއެ ްކުެރްއވީ ވިތްޑްރޯ

ްޙާލަ ްއެ ްދެން ނުޑްއެހެންވީމަ، ްއަޅުގަ ްދެންނެީވ ްައޅުަގނޑު ތުގައި

ްިމް ްދަްނނަވައިފިން ނޑު ްއަުޅގަ ްކުރީގަިއވެސް ްމިހާރު ްއެދެން. މިގެންދަނީ
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ް ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްއ14ްްެއަސާސީ، ްދަށުން ްމާއްދާެގ ވަނަ

 1470ޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރަކ24ްްުހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްހުށަހެޅުްއުވން،ްކީްއވެގެންތޯް

ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްތިބޭފުޅުންނަށްްްމި ްއަޅުަގނުޑ ްކޮންމެހެން ްާތރީޚަކީ މިއޮތް

ް ްވާހަކަދެްއުކމުގައި... ްދެކޮޅަށް ްިމއޮީތ1ްްހަމަ ޑިސެމްބަރުގައި

ްއޮތްއިުރް ްފޮނުްއވާފައި ްމި ްިމއޮތީ. ްޮފނުއްވާފައި ްސިޓީ ްމި ހުށަހަޅުއްވާފައި

39ްް ްނިޔަލަށް ްމިއޮތީ.1ްްނޮވެމްބަރުެގ ްލިބިފައި ްމިތަނަށް ޑިސެމްބަރުަގއި

ްޢިއްޒަތްތެިރްދަން ްއެްއވެްސ ްހަމަ ްމިހާތަނަށްއައިރު ްމިއުޅެނީ  1475ނަވާލަން

ްއަސާީސް ްާޚއްޞަޮކށް ްވަކިން ްފާހަގަކުރެވި ްެއކަން މެންބަރަކަށްވެސް

ްިމް ްގޮތުަގއި ްސިަފއިެގ ްސިފައެްއގެ ްއަާސސީ ްނޫނީ ޙައްޤުތަކާއިބެހޭ

ްއެކަްން ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެއްެވސް ްބަޙުސްކުރާކަށެްއ މަޖިލީހުގައި

ްނޫނީވިއްާޔް ްނެތޭ. ްހުށަހަޅުްއވާފަެއއް ްވާހަކަދަްއަކވާފައި ފާހަގަކުރެްއވިގެން

ްއޭރުް ްމިހާރު ްއެހެންވީމަ، ްމިހާހިސާބުންނޭ. ްމިއައީ ްހުށަހެޅުމެއް  1480މި

ްއެގޮތަްށް ްއެޖެްނޑާ ްއެ ްއޮތީމާ ްމައްސަަލއެއް އެޖެންޑާކުެރވިފައި

ްވާަހކަ ްމެއިންޓެއިންކުާރ ްައޅުަގނޑުމެން ްވާހަަކ ައޅުަގނުޑްްކުރިއަްށގެންދާ

ނޑުް ްއަުޅގަ ްއެކަަމުކ، ްވިސްނާފައި. ްމަސްލަޙަތަށްޓަކައި ްހަމަ ދެންނެވީ

ްކަމުނުދާް ްއެއީ ްއުސޫލެއް ްއެ ްމިތަނުން ްމިހާރުވެސް ދަންނަވަނީ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްގޮތަކަށް ްފްލޯރއިން ްމަޖިލީހުން ްމި  1485އުސޫލެްއކަމަށްވަންޏާ

ްުކރާ ްއެކަން ްމިހިރީ ްއަޅުަގނޑު ްނިންމަވައިފިއްޔާ ްއެކަންްމެންބަރުން ށޭ.

ްކުރެވިފަޭއ.ް ްއެޖެންޑާވެސް ްމިއޮތީ ްމިހާރު ްއިނގެއޭ. ްއެބަ ކުރަންޖެހޭނެކަން

ްއަނެްއކާެވްސްތަކުރާރުކޮްށް ްފަހަރު.ްހަމަ ްކިތައް އަޅުަގނުޑްދަންނަވައިފިން

ްތިގެންދަވަނީ.ް ްފާހަގަކުރައްވަމުްނ ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްމި ވާހަކަފުޅު

ްއެ ްދެން ްއެހެންވީަމ ްއަޅުަގނޑު ްމާލޭގެްދެން ްދަންނަާވލަމުން  1490ވާހަަކ

ްފުރުޞަުތް ނޑު ްއަުޅގަ ްއިސްމާޢީލަށް ްއިބްާރހީމް ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަރުވަން.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1495 
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ްމިއަުދްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްކުރިމަތިވެގެންްއަޅުަގނޑުމެންްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޙައްެލްއްނަށް ްމައްސަަލއިަގއި އުޅޭ

ްއުންމީދުގައި ނޑުވެްސ،ްއެކަށީގެްނާވްްލިބިދާނެކަމުގެ ްއަުޅގަ މަޑުކޮށްލަިއގެން

ްއަޅުަގނަޑކަްށް ްމަޑުކޮށްފިން.ްދެްނ،ްއެހެންނަމަވެްސ،ްއަިދއެއް ވަގުުތކޮެޅއް

ްއެހެންވީމާ ްހިއެއްނުވޭ. ްފެންނަހެނެއް ްގޮެތއް ްނުކުމެވޭ  1500،ްމީގެތެރެއިން

ްއެހެންް ްޢިއްޒަްތތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްއަދި ްމަނިކުފާނަްށ އަޅުަގނުޑވެސް

ްއޮތީީތް ްނުކުާތއެްއ ްވިސްނާަވޑަިއގަންނަވާނެ މެންބަރުންވެސް

ްވިސްނޭގޮުތަގިއް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްިޢއްޒަތްެތރި ދަންނަވާލަންވެގެން.

ްދެްން ްމަޖިލީހުގައި ްމައްސަލަައކީ، ްމިއުޅޭ ްމިކުރިމަތިވެގެން މިހާރު

ްބާބެއްޯތ،ްއަޅު ްކޮން ްއަހާނީ ްވޯޓަށް ްނުވަތަ ްބަޙުްސކުރާނީ  1505ަގނޑުމެން

ްޚިޔާލުް ްއެޖެންާޑއާމެދު ްއޮތް ްަކނޑަައޅުްއވާފައި ްމިހާރު ްރައީސް މަޖިލީހުގެ

ްސަބަބުތަްއް ްއޭގެ ްއުޅޭތީ. ްމެންބަރުންގެ ްޢިްއޒަތްެތރި ްބައެއް ތަފާތުވުމެއް

ްއެ ްއެަބގެންދަވާ. ްހާމަކުރައްވަމުން ްމެންބަރުން ކޮންމެހެންްޢިއްޒަތްތެރި

ްއެންމެް ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްނުކުިރަކމުގަިއވިޔަްސ، ްތަކުރާރު އަޅުަގނޑު

ްމިހާުރް ްަރއީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްބެހޭގޮތުން ްކަންބޮުޑެވވަަޑއިގަތުމާ  1510ބޮޑު

ްއިންތިޤާލީް ްެއއީ ްއަުރވައިފި. ްޔަޤީންކަމެއް ްމެންބަރުންނަށް މަޖިލީހުގެ

ްބާބެއް ްގެްނދާނޭގޮތުގެ ްކަންތައްތައް ްއަިދްްމަރުޙަލާގެ އޮންނާނެކަމުގެ،

ްދެއްަވއިފީމު.ް ްމަނިކުފާނު ްޔަޤީްނކަން ްކުރެވޭެނކަމުގެ ްއެޖެންޑާ މަޖިލީހުގައި

ްޢަމަލުކުރެވެމުންް ްމީގެކުީރގަިއ ްަރއީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަލުންް ްއަހާ ްވޯޓަްށ ްމަޖިލީހުގައި ްބަާލއިރު،  1515ގޮސްފައިހުިރގޮތަށްވެސް

ްހު ްފޮނުވިފައި ްމާްއދާ ްބަެއއް ްމަސަްއކަްތްރީޑްރާފްޓްކުރަން ްބާބުތަކުގެ ރި

ްމެދުމިނުގެް ްމިދޭތެރޭގެ ްއެހެންވީމާ، ްކުރެވިފައި. ްހުރީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްފުރަތަމަް ްއެްނމެ ްނުވާނެތޯޭއ. ނޑުމެްނނަކަށް ްއަުޅގަ ވިސްނުމަކަށް

ްމިހާރުް ްބާބު ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްކުރާކަމަކީ، ްދެން އަޅުަގނޑުމެން

ްލިބިވަަޑިއގެންފަ ްރީްޑރާފްޓްކުރެވުުންމެންބަރުންނަށްވެސް ްއަލުން ްއެއޮތީ  1520އި

ްއެބަިއް ްއެއޮތީ. ްފޮނުއްވާފައި ްމެންބަރުން ްއިޞްލާުޙެވސް ްެއއަށް މާއްދާތައް.

ްއޮތްގޮތަްށް ްއެޖެންޑާގައި ްމިހާރު ްދެން ްނިންމާފަިއ އަޅުަގނޑުމެން
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ްއޭެގް ްނިންމާފައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަސައްކަތް ްބާުބގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްއިންތިޤާ ްއަޅުަގނޑުމެްންފަހަތުން ްބާބަށް ްކަންކަމާބެހޭ ްމަރުޙަލާގެ ލީ

 1525ވާސިލްވުން.ްމިހެންްމިދަންނަވަނީ،ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްޤާނޫނުއަސާީސެގް

ްމަޖިލީހާއިް ްރައްޔިތުްނެގ ްރިޢާޔަތްކުރާއިުރގަިއ، ްބައިތަކަށް ހިމެނޭ

ްބަބާ،ް ްޢަދުލުއިްނސާފުގެ ްަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ްފަރާތް، ވެރިކަންކުރާ

ްބާބުތަކަކީ.ްްމިތިން ްދެވޭ ްބުރަދަނެއް ްބޮޑު ްއެންމެ ްހިންގުމަށް ްކަން ްމި ބާބު

ްހީވަީން ްއަުޅަގނޑަށް ްހުރުމަށްވުރެ ްތަންކޮޅު ްއެިކ ްބާބުގެ ްެއކި އެހެންވީމާ،

ްދެކޮުޅޖެއްސުމަށްވެްސް ްކަންތަްއ ްކުރާ ްފަސޭހަވެަފިއ  1530މަސައްކަތަށް

ްނިންމަމު ްނިންމަމުން ްބައެއް ްޮކންމެވެސް ްެއއިން ންްރަނގަޅުވާނެހެން

ްބާބުންް ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްއަނެއްކާ ްގެންދިަޔިއއްޔާ. އަޅުަގނޑުމެން

ްމަޖިލީހުެގް ްދާއިރު،ްަރއްޔިުތންގެ ްރީޑްރާފްޓަށް ްއެ ްފާސްނުވެ ްާމއްދާ ބައެއް

ްއުފެދުމަްށް ްތަޢާރުުޟތައް ްއޮތީމާ ްާމއްދާްފާސްނުެވ،ްއެަކހަލަގޮތަކަށް ބައެއް

ްފަހިވެގެންދާނެކަމަ ްމަުގ ްފަސޭހައިން ްވަދޭ.ްވަރަށް ްހިތަށް ނުޑެގ ްއަުޅގަ  1535ށް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްދިމާވެފައި. ްމިހެން ްއެބަހުރި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ މިހާރުވެސް

ރައީސް،ްައޅުަގނޑުްދަންނަވާަލންްބޭނުމީްއަނެއްްނުކުތާއަކީ،ްދަންނަވާލަންް

ްމިމައްސަަލް ްޙަޤީޤަތުަގއި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްނުކުތާއަީކ، ްއަނެއް ބޭނުން

ްދިމާ ްކުރިމަތިވުމަށް ްގަވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްސަބަބެްއ، ްއެއް 25ްވެފައިއޮތް

ްއަރުވާލާަފިއް ްައވަްސ ްތަންކޮޅެއް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްމާއްދާ،  1540ވަނަ

ްކުރީގަިއް ްެއމާއްދާ ްބުނާގޮތުން، ްއެމާއްދާ ްކޮށްލެވުން. ބަދަލުކޮށްލެވުނު

ްއޮތްނަމަ،ް ްމަުގ ްގެންދިއުމުގެ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް އޮތްގޮތަށް

އްްނުީވސް.ްކޮންމެްގޮތަކަށްްޑްރާފްޓްްކުރިނަމަވެްސްމިމައްސަލަތަކެއްްދިމައެް

ްބައިަތއްް ްަމދުވާ ްތަރުތީބުކުރުާމއި ްއެ ްއަލުން ްބަޙުސްކޮށްފަިއ އެޑްރާފްޓާމެދު

ްެއއަިއް ްއެހެންނަމަެވސް، ްއޮތީ. ްކުރީަގއި ްދެޭވގޮތަށް  1545އިތުރުކުރުމަށް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްދެން، ްގެއްލުނީ. ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެފުރުޞަތު ބަދަލާއެކީ

ް ްގަާވއިދުގެ ްބޭނުންވަނީ،ްމަޖިލީހުގެ ްދަންނަާވލަން 48ްރައީސް،ްައޅުަގނޑު

ވަނަްމާއްދާއާްގުިޅގެންްމަނިކުފާނުވެސްްމިއަދުްއެއްެޗއްްވިާދޅުވެއްޖެ.ްެއީއް

ްހަަމް ނޑު ްައޅުގަ ްމިކަމާމެދު ްބެހޭގޮތުން. ްދެްއުވމާ ްޗުއްޓީ މެންބަރުންނަށް
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 1550މިބުނަނީ،ްމަޖިލީހުގެްްަވނަްމާއްދާގެް)ހ(ްގައ48ްިދަންނަވާލަންްބޭނުން،ް

ުދވަހުގެްުޗއްީޓ15ްްދުވަސްްވުމުނ99ްްްމަސައްކަތްްހިނގާތާްވިިދވިދިެގންް

ްދެން،ް ްދޭންވާނެއޭ. ްމެންބަރުންނަށް ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ މުއްދަތެއް

ް ްދިަޔީއ99ްްމިހާރުވެސް ްފާއިުތވެގެން ްދުވަސްެވސް ްމާގިނަ ުދވަހަށްވުެރ

ްއަ ނޑުމެން ްައުޅގަ ްއޭރު ްދެން ްނޮވެމްބަރުްއެކަމެއްުނވޭ. ްިތބި މާޒުކޮްށގެން

ނޑުމެްންބަލަމުންްދިޔަްދިއުމާގުޅިގެން،ްއެއީްމާބޮޑ39ްްު  1555ގެްތާރީޚަށްްއަުޅގަ

ްސިީޓއެްއް ްއިޙްތިޖާޖުގެ ްމަނިކުފާނަށް ްހަމަެއކަނި ްނަހަދާ މައްސަލައަކަށް

ްގަިއް ް)ށ( ްއެމާއްާދގެ ްއެހެންނަމަވެސް، ްިއނީ. ނޑުވެސް ްއަުޅގަ ފޮނުވާފައި

ް ްެއ ްރަީއްސްުދވ15ްައެބަބުނޭ، ްމަޖިލީހުގެ ްދެްއވުމުަގއި ްޗުއްީޓ ހުެގ

ް ްޭއގެތެޭރގައި ްކަންަތްއތަކެއް. ްނަންބަރުގަިއ1ްްރިޢާޔަތްކުރަްއވަންވާނެ ވަަނ

ްއަންނާނެގޮތެްއް ްހުއްޓުމަކަށް ްމުޅިން ްމަސައްކަތް ްހިނގަމުންދާ  1560މިއޮންނަނީ،

ްދެއްވައިިފްއާޔް ްޗުއްީޓއެްއ ްމަނިކުފާނު ނޑިވަޅުގައި ްދަ ްމި ްމިހާރު ނުވުން.

ްއެހެންވީމާ،ްހަ ްހުއްޓޭެނ. ްއެްއކުަގއި ްމަސައްކަތް ްހުރި ްހިނގަހިނގާ މަ

ްނުފެނޭ.ް ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ްދެއްވޭނެކަމަކަށް ްޗުއްީޓ ްއެތަނުން މިޙާލަތުގައި

ްދިމާވާގޮްތވުން،ް ްމުއްދަތަކާ ްޗުއްޓީ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ދެން،

ްބުނަނީ ްަގާވއިދު ްކުރަންވާނެއޭ ްމަސައްކަތް ްމަނިކުފާނު ްމިހާރުްއެހެންވޭތޯ .1565 

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްއަނެއްާކވެްސ ްއެމަުރޙަލާ ްނިޔަލަށް މިމަހުގެ

ކުރިމަތިވާނެްރ.އަތޮުޅގެްޢިއްަޒތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްއެވިދާުޅވިހެން.ް

ް ްޖަނަވަރީ ްމުއްދަތަީކ، ްދެއްވަންީވ ްދެްއަވންޏާ ްޗުއްީޓެއއް 1ްއެހެންވީމާ،

ްކޮމިޓީއި ްއިދާރީ ްއެނޫްނގޮތަކަްށ ްފެށިގެން. ްލަފައެއްެވްސްއިން ްދެން ްނވެސް

ނަޑކަްށްޤަބޫލެއްނުކުރެވޭްަގާވއިދުގެްރޫޙާއިްަގވާއިުދް  1570ދެއްވޭނެކަމަކަށްްއަުޅގަ

ްނެގުމެއްނޫްން ްމިަވގުުތ ްޗުއްީޓއެްއ ްއެހެންވީމާ، ްބަާލއިރު. އޮތްގޮތަށް

ްމިދެންެނިވް ްހަދަންވީގޮަތކީ، ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހަދަންީވގޮތަކީ. އަޅުަގނޑުމެން

ްވިސްނަ ްމަސައްކަތްްނުކުތާތަކަށް ްައވަހަކަްށ ްވީހާވެސް ިއގެްނ

ްރައީސް.ް ްޢިއްޒަތްެތރި ްރާވަންވީ ްައޅުަގނުޑމެން ގެންދެވޭެނގޮތެއް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއެރޫޙުަގއި ްމިހާރުވެސް ްލަފާކުެރޭވގޮތުަގިއ،  1575އަޅުަގނޑަށް

ހަކަށްްދުވަސްްެއންމެްގިނަމިނުނ29ްްްަވރަކަށ15ްްްމަސައްކަތްްކޮށްފިްއޔާް
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ްޤާ ްމަސައްކަްތްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްދޫކޮށްެލޭވަވރަށް ްއަތް ނޫނުައސާސީއިން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްބާބަކީވެސް ްކޮންމެ ްމިއިން ްއެަެހެންވީމާ، ނިންމޭނެ.

ްމިޤާނޫނުއަސާީސް ްނުލާ ްބާބެްއ ްއެްއވެސް ްއެއިން ްބާބެއް. ނިންމަންޖެހޭ

ްނުފެށޭނެ.ް ްައޅުަގނޑުމެންނަަކށް ްޢަމަލުކުރާކަށް ްެއއަށް  1580ފުރިހަމަވެގެން

ްއކަތްްއެންެމްރަނގަޅަށްްއެންމެްތަރުތީބަުކންްގެންދެވޭނެްއެހެންވީމާ،ްމަސަ

ވަނަްމާއްދާގެްއެބުނާގޮތަްށްޢިއްޒަތްތެިރ13ްްގޮތެއްްވިސްނާަވޑަިއގެންފަިއ،ް

ްކޮންެމް ްކުރަްއވާފައި ްމަޝްވަރާ ްކޮމިޓީއާ ްއިދާީރ ްމަނިކުފާނު ރައީސް،

ްކުރީގެް ްކޮންެމހެން ްގެންދަވަްނވީ. ްަވކިން ްއެޖެންޑާ ޖަލްސާއެްއގެ

ްުމސްޖަލް ްއެއީ، ްއެޖެންޑާ ްއޮތް ްހިމަނުއްވާަފިއ ްދިވެހިްސާއެްއގައި  1585ކުޅި

ްބަލާކަށެއްް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއެއްަޗކަށް ްއޮތް ްތަންހަރުވެފައި ްކިޔާ، ބަހުން

ްރާއްަވވަންް ްއެޖެްނޑާ ްޖަލްސާއެއްގެ ްކޮންމެ ްބުނަނީ، ްގަވާއިދު ނުޖެހޭ.

ްރިޢާޔަތްކުރަްއވާް ްޙާލަތަށް ްއެަވގުތެްއގައި ްވާަހކަ. ޖެހިވަޑަިއގަންނަވާނެ

ް ްއެބައޮްތްއެޖެންޑާ ްއިޚްތިޔާރު ކުރަްއވަން.ްއެހެންވީމާ،ްެއގޮތަްށްމަނިކުފާނު

ްމެންބަރުންް ްޢިްއޒަތްެތރި ނޑުެގ، ްއަުޅގަ ްގެންޮގސްދެްއވުމަށް  1590ކުރިއަށް

ްގެންދިއުުމެގް ްކުރިއަްށ ްެއއްަޗކީ، ްމިދަންނަވާލާ ވިސްނާަވޑަިއގަތުމަށް

ްބައިތަްއް ްހުރި ްނުނިމި ްބާބު ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ރޫޙްގަިއވެސް

ް ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްމަސައްކަާތއިގެްންއެންމެފުރަތަމަ ްހުރި ްދެން ނިންމާފައި

ްހިންގަވާށޭ.ް ްާރވަާމ ްގެންދެވޭެނގޮތަކަށް ްކުިރއަްށ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއަޅުަގނަޑކަްށް ްއިޢުތިރާޟްކުރަްއވާތީެއއް ްެއކަމަށް ްމެންބަރަކު  1595އެްއވެސް

ްޖަލްސާގަިއވެްސ.ް ްބައްދަލުވުމުގަިއވެސް ްނުރަސްމީ ްއަދި ނުފެނެއޭ.

ްަރީއސް.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިް

ް

ް

ްދަންނަވާލަން،ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރު، ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުރިްއޔާ  1600އާދެ،

ްއަޅުަގނުޑް ްއޮތީ، ްދަންނަވާލަން ްހަމަ ްވާހަކަފުުޅގައި ތިދެއްކެވި

39ްތިވިދާޅުވިހެންްޗުއްީޓްދިނުމުަގއި،ްކުރީަގއިެވސްްުޗއްޓީްނުެދވިްދިަޔއީް

ްނިންމު ްއެ ްމެންބަރުންްނޮވެމްބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްހަމަ މަށްޓަކައި

ްއެގޮތަްށް ްމަސައްަކތެއް ްއައި ްކުރަމުން ްސިލްސިާލޮކށް ކޮންޓިނުއަސްކޮށް
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ްދަންނަވާލާފަިއް ްއެހެންވީމާ،ްއެވާހަކަ ްދެން ްދިަޔއިމައޭ.  1605ކޮންޓިނުއަްސވެގެން

ްކުރުމުަގއިް ްމަސަްއކަތްަތއް ްކުރިއަށްއޮތް ްމިހާރު ްދެން ްއަނެއްކާ، ދެން

ްހަމަޖެހިގެންްްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާުރ ްެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ މެންބަރަށް

ް ްބަލާއިުރ، ްއޮތްގޮތަށް ްސޮއިކުަރއްވާަފިއ69ްްގޮސްފައި ްބޭފުޅުން ހަކަށް

ްސިޓީެއްއް ްޮއތް ްސޮއިކުަރއްވާަފއި ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި އޮތް،

ްއެބަް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއޮްތަކންވެސް ްލިބިފަިއ  1610އަޅުަގނޑަށް

ްބަދަލުނުކޮށްްއަުޑއިވިް ްއެޖެްނޑާ ްމިވަނީ، ްއޭަގއި ްކަންނޭނގެ. ވަަޑިއގަންނަވާ

ްތަފާތުވުންް ްިޚާޔލު ްމިދެންނެވި ްއެހެންވީމާ، ްގެންދަން. ްއޮްތގޮތަށް ކުރީަގއި

ްއަނެއްޮކޅުްން ްއެހެންވީމާ، ްމިއުޅެނީ. ްެވގެން ްކަަމކަށް ްއެންމެބޮޑު މީގަ

ްއައިް ްކުރަމުން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކުރީއްސުެރ ްމިއެޖެންޑާއަީކ،

ްއާދެ،ް ްެއބަޖެހޭ. ްޤަބޫލުކުރަން ްއަުޅަގނޑުމެން  1615އެޖެންޑާެއއްކަްނވެސް

ްމ.އަތޮޅުެގް ްއަރުވާނަން، ްފުރުޞަތު ްައޙްމަދަށް ްއަނީސާ ްދެން އަޅުަގނޑު

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1620 

ްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަީނސާް ްަރއީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމިމަޖިލީހުގެްޝުކުރިއްާޔ

ްްއަްޙމަދުްވާހަކަެދއްކެުވން: 14ްްގަާވއިދުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިމަޖިލީހުގެ ްދަށުން، ްމާއްާދގެ 24ްވަނަ

ްއެދިަވޑަިއގަތީމާް ްހިމަނުއްވައިދެއްވަން ްމި ްއެޖެންޑާގައި މެންބަރަކު

ްިމް ނޑަށް ްައޅުގަ ްހިމަނުއްވައިެދއްަވއިފި. ްެއަކން ްއެޖެންޑާަގއި މަނިކުފާނު

ްްފާހަގަކުރެވުނީ، ްހަމ9ްްަމިއަދު ްދޮޅުގަިޑއިުރްމިވަނީ ްމިހާރު  1625ޖެހީއްސުރެން

ްގެންދަވަނީ.ް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްނަންގަވަމުން ްނުކުތާ ނިޒާމާބެހޭ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްނުދެވޭ. ްކުރިއަކަށް ނޑުެމންނަކަށް ްއަުޅގަ އެޖެންޑާާއއިގެން

ް ްއެމެންބަރުންނަށް ްމަނިކުފާނު ްއެބަދެްއވަމުްނ19ްްރައީސް، މިނެޓްވެސް

ްއަޅުަގނޑަްށް ްވާހަކަދަްއކަވަން. ްދަށުން ްނުކުާތގެ ްނިޒާމާބެހޭ ގެންދަވާ

ްމަރުޙަލާެގް ްއިންތިޤާލީ ްމި ްއަވަްސކޮށް ްމިކަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ  1630ހީވަނީ،

ްއެންެމް ްއެޖެންޑާގެ ްހަމަ ްއަވަހަށް ްއަުޅަގނޑުމެން ްދައްކަްނވެސް ވާހަކަ
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ްމި ްައޅުަގނޑުެމން ްވާހަކަދަްއކާއިުރ، ްގެންނަން ްއެބައި ގޮތަށްްކުރިއަށް

ްބާޭއް ްައަވސްކުރެޭވ ްއެކަން ްކުރީމާ ްމިކަން ްނަަގއިގެްނ ްނުކުތާ ނިޒާމާބެހޭ

ްހަަމް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެްނވީމާ، ްުސވާލެއް. ްހިތަށްއަރާ އަޅުަގނޑު

ްމަނިކުފާނުް ްރައީްސ ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭނުންވަނީ،  1635ދަންނަވާލަން

ްުނވަ ްބޭނުންފުުޅވޭތޯއޭ ްގެންދަވަން ްުކރިއަށް ްމިއަދު ަތްމިއެޖެންޑާއާިއގެން

ްހިންގަވަމުންް ްމިޖަލްސާ ްމިއަދުގެ ްދަށުންތޯއޭ ްނުކުތާގެ ްނިޒާމާބެހޭ ހަމަ

ްގެންދަވާނީ.ްޝުކުިރއްޔާްިޢއްަޒތްތެރިްރައީސް.

ް

ް1640 

ނޑުމެންނަްށްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްައުޅގަ ްޙައްަލކަށް ްމިގޮތަށް ްމިބަލަނީ، ނުޑ ްއަުޅގަ އާދެ،

ްމެންބަ ްދެވޭތޯ ްަހމައަށް ްއެއްަބސްވުމަކާ ްެއީއްއާދެވޭތޯ، ްޚިޔާލު. ރުންގެ

ނޑުް ްއަުޅގަ ްބައްދަލުވުަމަކށް ްނުރަސްމީ ްބައްދަލުވުންތަްއ، ނުރަސްމީ

ްވަޑަިއގަީތް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަދު ްވަރަށް ދަންނަވައިގެން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމަދުަގއި ްއެބޭފުޅުންގެ ްދެން، ްނިސްބަތުން.  1645މިމަޖިލީހުގެ

ްދެން ްނުނިންމުނު. ްގޮެތއް ްއޮީތ.ްްވާހަކަދެްއކިގެްނވެސް ްތަފާތުވެފައި ޚިޔާލު

ނޑުމެންްމިމަޖިލީހުގެްހުރިހާް އެހެންވީމާ،ްޤާނޫނުއަސާސީްިނންމުމަކީްއަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންވެްސްއެކަމަށްްވަރަށްްބޭނުންވެަފއިްއޮތްކަމެްއކަމަށްް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ،ްމިހިނދު ްަޤބޫލުކުރަން. ްހަަމގައިުމވެސް އަޅުަގނޑު

ްމި ްއެއްބަްސވެޭވްޤަބޫލުކޮށްގެން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކޮްނމެވެސް  1650އިނީ،

ްމިކުރަނީ.ް ްމަސަްއކަތް ނޑު ްއަޅުގަ ްބަލާލަން ްއާދެވިދާނެތޯ ްހަމައަށް ޙައްލަކާ

ްހުރިް ްމާަނއެްއ ްިމއީކީ ްިތވިދާޅުވިހެން ްދެން އެހެންނޫނިއްޔާ،

ްދޫކޮށްލާހިތެއްނުވޭ.ް ްއުންމީދު ްއަޅުަގނޑު މަސައްކަތެއްނޫން.ްއެކަމަުކ،ްދެން

ްކުރިއަްށްއަޅުަގނ ްމިމަސައްކަްތ ްއެުކެވރިކަމާއެީކގަިއ ްހަމަ ޑު

ްޅ.އަތޮޅުެގް ްބޭނުން. ނޑު ްއަުޅގަ ްމަސައްކަތްކުރަން ްފެނޭތޯ  1655ގެންދެވޭެނގޮތެއް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް
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ްދެންމެްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުް ްަރއީސް ްޢިްއޒަތްތެރި ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ  1660ްއާދެ،

ްްރާހީމްްމުޙަްނމަދުްޞާިލޙްްއިބްް ްލިޔުމަކަށް.24ްްއިޝާރާތްކުަރއްަވއިފި ްފޮނުްއވި ްސޮއިކުަރއްވާ ްމެންބަރަކު

ްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއުސޫލުތަާކ1ްްކީްއވެގެންތޯ ްއަާސސީ ްފޮނުވީ ްއެމައްސަލަ ޑިސެމްބަރުަގއި

ްއަޅުަގނުޑް ްދެކޭއިރު. ްކަމެއްކަމަށް ްވާހަކަދައްކަންޖެޭހ ބެހޭގޮތުން

ްރަ ްމިމައްސަލައަީކްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭނުންވަނީ، ްަދންނަވާލަން ީއސަށް

ްޑްރާފްޓިންގް ްމަހުެގ ްއޯގަސްޓް ްނޫނޭ. ްމައްސަަލެއއް ްއައި  1665ކުއްލިައކަށް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާެން ްބައްލަވާލެްއވީމާ ްމަނިކުފާނު ްޔައުިމއްޔާަތކަށް ކޮމިޓީގެ

ްފޮނުވާފައިާވކަން.ް ްއިދާރާއަށް ްމަޖިލީހުގެ ްއެމަްއސަލަ އަޅުަގނޑުމެން

ްމިކަންްޑްރާ ްޝުމެއިަޒރ ްޕްރޮފެސަރ ްހުންނެވި ްކޮމިޓީގެ ފްޓް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްހުށަހެޅުްއވީމާ، ްހުށަހެޅުއްވި. ްކޮމިީޓއަށް ފާހަގަކުރެިވގެން

ްއޮންނާެން ްަދއްކާަފއި ްވާހަކަ ްހަމަގައިމުވެސް ްނިންމީ، ްކޮމިޓީއިން  1670ޑްރާފްޓް

ްވާަހކަދެކެިވގެން ްމަޖިލީހުގައި ްޑްރާފްޓްކުރެވޭނީ ނޭ.ްމިކަމާބެހޭގޮތުން

ްމިކަންް ްގެނެސްދެްއވާށޭ. ްތަޅަމަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމިމައްސަލަ އެހެންވީމާ،

ްއެހެންވީމާ،ް ްފެންނަން. ްޔައުމިްއޔާތަކުން ްކޮމިޓީެގ ްޑްރާފްޓް އޮންނާނީ

އަޅުަގނުޑްދަންނަވާލަންްބޭުނންވަނީ،ްމިމައްސަަލއަީކްުކއްލިއަކަށްްމިތަނަްށް

ް ްއެ ނޑު ްއަުޅގަ ްމައްސަަލއެއްނޫނޭ. ްތެރޭަގިއްމެންބަރުނ24ްްއައި  1675ގެ

ްމަޖިލީހުގެް ްމެދުވެރިޮކށް ްކޮމިޓީ ްޑްރާފްޓް ްމިަިމައްސަލަ ސޮއިކުީރ،

ްމުޅިް ްއެްނމެފަހުން ްނުގެެނވިގެްނ، ްމަސަްއކަތްކޮށް ްގެންނަން ފްލޯރއަށް

ނޑަްށް ްއަޅުގަ ްނާންނާނެކަމަށް ްއެމައްސަލަ ްނިމެމުންދާތީ ޤާނޫނުއަސާސީ

ްމިމައް ްހައިިސއްޔަތުން ްމެންބަރެްއގެ ްއަިމއްލަ ްމަޖިލީހުގެްހީވާތީ، ަސލަ

ްަދންނަވާލާނަން.ް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެވާހަކަ ްބަލަންެވެގންނޭ. ްގެެނވޭތޯ  1680ފްލޯރއަށް

ނޑުްދަންނަވާލާނީ،ް ވަނަްމާއްދާގެް)ށ(ްއާއިް)ނ(24ްްއޭެގއިތުރުންްއަުޅގަ

ްމިހާތަނަށްް ްޑްރާފްޓިންގްކޮމިީޓއިން ްާވގޮތުެގްމަތިން،ްައޅުަގނޑުމެން ގައި

ްމަ ްޑްރާފްަޓކީ، ްއެްއވެސް ްކަމެްއެގްކޮށްފައިވާ ްވާހަކަނުދެެކވޭ ޖިލީހުގައި

ްޚިޔާލުފާޅުކޮްށް ްާވގޮތުން، ްޭއަގއި ްނޫނޭ. ްޑްރާްފޓެއް ްއޮްތ ްކޮށްަފއި މައްޗަށް

ްޮފނުވަންޖެހޭނެ.ް ްކޮމިީޓއަށް ްޑްރާފްޓް ްމައްސަލައެްއވެސް ްކޮންމެ  1685ނިމުމުން

ްމިޖެހެނީ.ް ްޑްރާފްްޓކުަރން ްއަޅުަގނޑުމެން ްއަލީަގއި އެޚިޔތާލުތަުކގެ



 63 

24ްްްއެހެންނަމަވެސް، ްމާއްދާގެ ްޢިއްޒަތްތެިރ1ްްވަނަ ްބުނާގޮތުން، ގައި

ްަކނޑަައޅަންޖެހޭ.ް ްގޮތްތަެކއް ްފަދައިން، ްވިދާުޅާވ ްމެންބަރުން ބައެއް

ްޚިޔާލުތަކެްއެގް ްހަމައެކަނި ްބަލައިލުމުން ް)ނ( ްާއއި ް)ށ( އެހެންނަމަވެސް،

ނުޑް ްއަޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ްއެބައޮތް. ްޑްރާފްޓްކުރެެވން  1690އަލީަގއިެވސް

ނަޑއެިޅގެ ްމިހާތަނަށްްކަ ްކޮމިީޓއިން ްޑްރާފްޓް ްމިދަންނަވަނީ، ން

ްހުިރް ްޚިޔާލުާފޅުކޮށްފައި ްމިތަނުން ްބާބަކީ، ްހުރިހާ ްހުރި ޑްރާފްޓްކޮށްފައި

ްޑްރާްފޓްތަކެއްކަމަށް.ް ްހުރި ްކުރެވިފައި ްމައްޗަށް ކަންތަކެްއގެ

ްކުރަންޖެހޭް ްާވސިލުވުމަށްަޓކައި ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްއާ އެހެންނަމަވެސް،ްމި

ްއަޅުަގނޑުމެްންކަންތައްތަ ްކަމަކަްށވާތީ، ްާވހަކަނުދެކެވޭ ްމިތަނުގައި  1695ެކއް

ްާވހަކަދެއްކުމަްށް ްފްލޯރގައި ްމަޖިލީހުގެ ްވާހަކަދެްއކުމަށް، އެއާބެހޭގޮތުން

ްއިދާރާަގިއް ްފަރާތުން ްކޮމިީޓގެ ްޑްރާފްޓް ްއޮންނާނީ އަޅުަގނޑުމެން

ްދަންނަވާފައި.ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްތެރި ްަވިކްއާދެ، ްސްޕެިސފިކްކޮށް ްވަކި ްފޮނުއްވާފަިއވާ  1700މެންބަރުން

ްޙައްޤުަތާކް ްއަސާީސ ްނުދެްއކުނުކަމުަގއިިވޔަސް ްވާހަކަ އިޝޫައކަށް

ްުފޅާދާއިރާެއއްަގިއް ްވަރަށް ްާވހަކަތަކުަގއި ްދެކެވުނު ބެހޭގޮތުން

ްޔައުމިްއޔާތަްއް ްއެބަޖެހޭ. ްޤަބޫލުކުރަން ްައޅުަގނުޑމެން ވާހަކަދެެކވުނުކަން

ްތި ްކޮމިޓީއިްންބަލައިލީމާ ްޑްރާފްޓިންގ ްދެން، ްެއނގޭނެ. ވިދާޅުވިހެން

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްަޔއުމިއްާޔއެްއ، ްއޮތް ްފޮނުވާފައި  1705އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްނޯންނާެން ްނުފޮނުަވއެއް ްއަޅުަގނޑު ްހުށަހަޅަން ްއިޞްލާޙު މެންބަރުންނަށް

ްހިމެނިވަަޑއިގަންަނާވް ްކޮމިީޓގައި ްޑްރާފްޓިންގ ްދެން ްހިސާބަށް. ްމިހާ އަދި

ްޞާލިޙުްޢިއްޒަ ްމުޙަންމަދު ްއިބްރާހިމް ްޙަިއސިއްޔަތުން ްމެންބަރެްއގެ ތްތެރި

ްމިތަނަކަށްް ްއޮީތ، ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަފުޅަށް ތިވިދާޅުވި

ްއެކަހަލަކަމެއް.ް ްނުވަތަ ްބާބާބެހޭ ްއިންތިޤާލީ ްލިބިފަކަެއއްނެތޭ  1710ޑްރާފްޓެއް

ް ްފޯނުކުރަްއާވފައި ނޑަށް ްއަޅުގަ ްމުޤައްރިުރ އިހަކަށްރޭްއެހެންނަމަވެސް،

ވިދާޅުވިްމިމަްއސަލަްހުށަހެޅިފަހުން،ްތިމަންނާްމިކަހަލަްއެއްޗެއްްފޮނުވަމޭ،ް

ްދެންނެވިްން ނޑު ްއަުޅގަ ްކިޔާލާށޭ. ްބައްދަލުވުމަށް ްއެންމެފަހު ްމި އެބައޮތޭ
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ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެބައޮތޭ ްމިހާރު ްރަނގަުޅވާނީ. ްމަޑުކޮށްލަދެއްވުމޭ 24ްއިހަށް

ްމި ްއޮތް، ްފޮނުއްވާފައި ްލިއުމެްއ.ްމެންބަރަކު ްއޮތް ްސޮިއކުރަްއވާފައި  1715ގޮތަށް

ްވާހަކަަދްއކަންޖެހޭނެކަމަށްް ްއަސާސީގޮތުން ްެއއާބެހޭގޮތުްނ އެހެންވީމާ،

ްއެކަމަކު،ް ްއިނޭގތޯ. ްދަންނަވާލިން ްއެހެން ްމަޑުކޮށްލާށޭ. ްއިހަށް ފެންނާތީ

ްކޮމެންްޓް ްމެންބަރުންނަށް ްއޮތް،ްިޢއްޒަތްތެރި ްފޮނުްއވާފައި ްބާެބއް އެްއވެސް

ްވާހަަކްްހުށަހަޅަން ްނޯންނާނެ ްނޮފުނުވައެއް ްހުށަހަޅަން އިޞްލާޙު

ްހުސްވަގުުތކޮުޅް ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި  1720ދަންނަވަމުން

ްޖަހާއިރުްވަަޑިއގެންްދެްއވުންްއެދެން.11ްްއަރުވަން.ް
ް

ް]ށ22:39ްްނ22:99ްްްއިންޓަވަލްް[
ް

ްގޮްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރުން ްއިށީނދެަވަޑއިގެންެދއްވުްންޢިއްޒަތްތެރި  1725ނޑީކޮޅުަތކުަގއި

ްދެްއވަިއފި.ްދެން،ްިމ58ްްއެދެން.ް ްވެދެަވޑަިއގެން ްމެންބަރުން ޢިްއޒަތްތެރި

ނުޑް ްއަުޅގަ ްކުރީަގއި ްގެންދިއުުމގެ ްކުރިއަށް ްއެޖެންޑާާއއިގެން ޖަލްސާގެ

ނޑަށްްފްލޯރއިންްވަރަށް،ްޢިއްޒަތްެތރިްމެންބަރުންގެް ދަންނަވާލާނަންްއަޅުގަ

ްއިންޓަވަްލެގްޚިޔާލު ްގަޑިއަްށ ްނުފަށްޓާ ްޖަލްސާ ްގަިޑއަށް ފުޅުތަކުަގއި

ްވަަރްށް ްނުގެްނދަވާތީ ްފަށާއިރުކަމަށްވިަޔސް ްއަދި  1730ފަހުންކަމަށްވިޔަސް

ްއެހެންވީމާ،ް ްފާހަގަކުރަްއަވއިފި. ްޚިޔާލުފުޅު ްމެންބަރުންގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ނުޑްޤަސްުދކުރަނީްހަމަްގަޑިޖެޭހއިރުްވަަޑއިގެން ނެިތއްާޔްްމީގެފަހުންްއަުޅގަ

ްނިންމަން.ް ްބަލާަފއި ްނުބޭއްވުނީކަމަށް ްޖަލްސާ ްއެދުވަުހގެ އެހިސާބުން

ްދަންނަވާލަން.ް ްވާހަަކ ްނުބަލާނެ ނޑު ްއަުޅގަ ްމިނެަެޓެްއ ްއިތުރު އެހެންވީމާ،

ްމިނަށްް ްވަރަށް ްފްލޯރއިން ްމަޖިލީހުގެ ްައޅުަގނޑަށް ްބާރަށް، ްވަރަށް  1735އެއީ

ް ްއެކަން ްއެހެންވީމާ، ްއަތުެވއްޖެ. ްހަމައަްށ39ްްފާޑުކިޔުން ނޮވެްމބަރާ

ްގެންދިއުްން ްެއަކން ްެއގޮތަށް ްދެން ްޫރޙުގައި ްގެންދިޔަ އަޅުަގނޑުމެން

ްއެގޮތަްށް ްފާހަގަކުރަްއވާ ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްެތރި ރަނގަޅުނޫންކަމަށް

ްއެކަންކުރަްނ.ް ްއެގޮތަށް ްމިހާރު ްމަޖުބޫރު ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްދެން ވިދާޅުވީމާ

ްގަިޑއަށް ްގަިޑން ްްދެން،ްއެހެންވީމާ،ްހަމަ ްބަާލނީ.  1740ޖަހާއިުރ9ްްައޅުަގނޑު

ްގަިޑއަްށް ްފަށާ ްހަމަ ްފަހުން ްއިންަޓވަލް ްގަިޑއަށް ްފަށާ ްހަމަ ފަށާގަޑިެވސް،
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ްވާހަަކް ްކެންސަލްޮކށްލާނެ ނުޑ ްއަުޅގަ ްބެލުމަކާުނލާ ްއިތުރު ނެތިއްޔާ

ދަންނަވަން.ްދެން،ްއެގޮތަށްްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްހުރިހާްބޭފުޅުންްރުހިް

ްނަމަ ްއިތުުރްވަަޑއިނުގެންެނވި ްދަްނނަވާނެ ްއެކަމަކާ ްއަޅުަގނޑު ްައދި ވެސް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެގޮތަްށ ްހީވަނީ ނޑަށް ްައޅުގަ ްދެން، ްނެތް.  1745އެްއޗެއް

ް ްއެއީ ްރަނގަޅީ. ްއެންމެ ްބޮޑަށް ްއެންމެ 5ްްގެންދިއުންހެން 19ްމިނެޓުން،

ް ްމިހާރ15ްްުމިނެޓުން، ްއަނެްއޮކޅުން، ްހިނގައްޖެ. ްލަސްެވގެން މިނެޓުއިރު

ްހީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްމެންބަރުންނަށްްމިއީ ްިޢއްޒަތްތެރި ްބައެއް ވަީނ

ްމެންބަރުންގެް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްވަަޑއިގަންަނވާ ްގަިޑއަށް އެަވޑަިއގަންނަވާ

ްނުވާހެން.ްއެހެންވީމާ،ްދެންްް ްކަމަކަށް ްމާރަނގަޅު ްއެއީ ްބަލާއިރު  1750ޙައްޤުަގއި

ްއާެދ،ް ްދަންަނަަވާލީ. ްކުރީަބިއގައި ްވާހަކަ ްިވސްނާ ނޑު ްއަުޅގަ އެގޮތަށް

ްެއގޮތަްށްްއެހެންވީމާ، ްއަުޅަގނޑު ްޖަލްސާގައި ްއޮންނަ ްފެށިެގން މާދަމާއިން

ްފްލޯރގަިއް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްދަންނަވަމުން ްވާހަކަ ގެންދާނެ

ްލ.އަތޮުޅެގް ްނުކުތާއަކަްށ ްނިޒާމާބެހޭ ްފުރުޞަތަކަށް ްއިތުރަށް ދެން

ްެއބައޮތް.ްދެ ްއެދިވަޑަިއގެންފައި ްފަހަރަށް ްދެވަނަ ްމެންބަރު  1755ން،ްޢިއްޒަތްތެރި

ްމެންބަރަކުް ްޢިްއޒަތްެތރި ްއިތުރު ްދެން ްއަުރވަމުން ްއެފުރުޞަތު އެހެންވީމާ،

ްމެންބަރަށްް ްޢިްއޒަތްތެިރ ްލ.އަތޮޅުގެ ްދަންނަާވލަން. ްއެވާހަކަެވސް ނެތީމާ

ްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުްއަުރވަން.ްމޫސާްމަނިކު.ް

ް

 1760ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްރައީސް،ްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ްއެދުނީ،ްްޢިއްޒަތްތެރި ްފުރުޞަތަކަށް ްއޭރު ނޑު ްައޅުގަ

ްމިކަންކަންްްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއަިދ ްކުރިއަށްގެންދަން ްމިޖަލްސާ ްބޭނުން އަޅުަގނުޑވެސް

ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްބޭނުންވަނީ ްދަްނނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ފާސްކުރަން.

ްފަހަރެއް ްމަޤްޞަދެއްކަމުަގއި ްބޮޑު ްެއންމެ ްގެނައުުމގެ ްކުރިން  1765ަގިއްބާބު

ްތިއްބެިވް ްޢައްޔަންކުރަްއާވފައި ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްކުރައްވަފާނެއޭ ހީފުޅު

ްނުވާނެޭއ.ް ްއެހެެނއް ްނުދެވިދާނެއޭ. ްދެން ްމިތަނަށް ބޭފުޅުންނަށް

ްމިާތް ްކުރިއަްށްގެނެސް ްދަންނަވާލަން.ްއެބާބު ްއެވާހަކަ ްހަމަ އެބޭފުޅުންނަށް

ްއެ ްނޫނޭ. ްަމއްސަލަެއއް ްއަދިްބަޙުސްކުރިކަމުަގިއވިޔަސް ބޭފުުޅންނަށް
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ްއެހެންވީމާ،ް ްނިމެންދެކަށް. ްމިޤާނޫނުއަސާސީ ްިތއްބެވޭެނއޭ  1770އެތިއްެބވިގޮތަށް

ްއަނެްއް ްާވހަކަ. ްެއއް ްއެއީ ްނުގަންނަވާށޭ. ްބިރުފުުޅވެަވޑަިއގެން އެކަމާ

ްިމް ްެހއްދެިވގޮތަށް ްޙުަސއިން ްއެހައްދަާވޮގތަށް،ްސައްދާމު ްމުޤާބު ވާހަކަައކީ

ްލޮބުވެތިް ްމި ްޤައުމަށް، ްކާމިނީޭގްްދިވެހި ްމިއީ ްނަހައްދަވަމާތޯއޭ. ވަޠަނަށް

ްދިވެހިް ްމިއީ ްނަހަދާ ްމިތަން ްތަރިކައަކަށް ްޢަބްދުލްގައްޔޫމްގެ މައުމޫން

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްޝުކުރިއްޔާ ްހިނގާށޭ. ްހަދާލަމާ ްއެްއޗަކަށް  1775ރައްޔިތުންގެ

ްރައީސް.ް

ް

ް

ްމެންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެން ްމިހާހިސާބުން ނުޑްއާދެ، ްއަޅުގަ ބަރުންނަށް

ްއިދާީރް ްއޮްތގޮތަށް ްއެޖެންޑާގައި ްހަމަ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއޮތީ  1780ދަންނަވާލަން

ްނުކުތާއެްއް ްނިޒާމާެބހޭ ްއާެދ، ްއެދެން... ްއަރިުހން ްޢާންމު ްއަމީން މޭޒުން

ްއދ.ގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިލްޔާސްްޙުަސއިންްއިބްރާހީމް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1785 

ްއަޅުަގނުޑެގްްްރީްމެްނބަރުްއަިރއަތޮޅުްދެކުނުބުް ްުގޅިެގން ްެއއްަޗކާ ްވިދާޅުވި ްިރޔާސަުތން ްދެންމެއަކު ްއާދެ،

ްމިޖަލްސާްްއިލްޔާސްްުޙސަިއންްއިްބރާީހމްް ްޚިލާފަށް ްގަާވއިދާ ްޚިލާފަށް، ްނިޒާމާ ްޟަމީރަށް

ނުޑެގްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޅުގަ ްފާހަގަކޮށްލުން ްއެުނކުތާ ްދިަޔއީތީވެ ްފާހަގަވެގެން ހިނގާކަމަށް

ޤްޞަދަކީ.ްއަޅުަގނޑުްދަންނަވަންްމިއުޅޭްވާހަަކއަކީްަގާވއިދުަގއިްއޮންަންމަ

ްހިނގަމުންް ްމަަސއްަކތް ްއިޞްލާޙުކުރުުމގެ ްޤާނޫނުައސާީސ  1790ގޮތުގެމަތީން

ްހިނގަމުްން ްކަންތައްަތއް ްބަޙުސްތައްކުެރވި ްހުށަހެޅި ްއިޞްލާޙުތައް މިދަނީ.

ްކަން ްއެތަްއ ްޚިލާފަށް ްގަާވއިދާ ްއެހެންނަމަވެސް، ތައްތަކެްއްމިދަނީ.

ްެއގަާވއިާދް ްއެހެންވީމާ، ްމިދަނީ. ްފެންނަމުން ްމަންޒަރު ހިނގަމުންދާ

ްބޮޑަްށް ްއެންމެ ްމަސަްއކަތްކުަރއްާވއިރު ްގެންަދވަން ްހުރިހާކަމެްއ އެްއގޮތަށް

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްމި ްބައްލަވަންވީ ްހިތުން ނޑު ްއަުޅގަ  1795މީގައި

ްބާބެއް ްެއއް ްައވަހަށް ްވީހާވެްސ ްބާބުތަްއ، ނިންމާްްއިޞްލާޙުކުރުމުަގއި

ްެއއޮްތް ްަގވާިއދުގައި ްއެއީ ްގެންދެވުން. ްޢަމަލުކުރެވޭނެގޮތަްށ އެބާބަށް
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ްދިޔައިރުް ްބަޙުސްކުރަުމން ްއުސޫލުތަކަށް ްައސާީސ ްސިފަތަކާ އަސާސީ

ްމިއޮންނަނީް ްނިންމިފައި ްބަޙުސްކުރަމުންގޮސް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ މިތާނގައި

 39ް1800ޖުމްހޫރިއްޔާ..ްނޮވެމްބަރަށްްމިްނިންމުންްއެީއކަމަށްްހަދާްރަީއސުލ11ްް

ްއަރިހަްށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްނިންމާ ނޮވެމްބަރަށް

ްނިންމިފަިއް ްތެރޭަގއި ްބަޙުްސގެ ްމި ްވަކިންތޯ. ްނުވަތަ ްއެްއކޮށްތޯ ފޮނުވާނީ

ް ްނޮވެމްބަރުގެ ްއަިދ39ްްމިއޮންނަނީ ްއެހެންވީމާ، ްނިންމަން. ްމި ށް

ްހަދާ ްއެއަށް ްޙަީޤޤަތުގައި ްކިހިނެއްކަމަށްްއަޅުަގނޑުމެންނަކަެށއް ީނ

 1805ނިންމިފަކާއެއްްނެތް.ްއެހެންީވމާ،ްއެކަންްނިންމުންްއެއީްަގވާއިުދގެްވަރަްށް

ްވިދާުޅިވް ްެދންމެ ްދިޔަ ްފާހަަގެވގެން ްައޅުަގނޑަށް ްމައްސަަލއެްއކަމަށް ބޮޑު

ްނިންމަންް ްމިތާނަގއި ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެހެްނވީމާ، އެްއޗަކުން.

ްފާްސކު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްައސާީސްއެބަޖެހޭ ްކިހިެނއްތޯ. ްހަދާނީ ްެއއްޗަށް ރާ

ްނިންމިފަކާއެްއް ްއެކަމެއް ްބަޙުސްކުރިއިރު ްއުސޫލުތަަކށް ްއަސާސީ ސިފަތަކާ

ްޤާނޫނުއަސާސީް ްނޮވެމްބަރަށް ްއަވަހަށް ްނިންމުނީ ްއެދުވަހު  1810ނެތް.

ް ްނިންމަން. ްއެއާދެކޮަޅްށ93ްްކުރުަުގަުޅވާލާފައި ްފެށިެގން ްޖަލްސާއިން ވަނަ

ްވާހަކަަދއްކަ ްމިައުދްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްވަކާލާތުލުރަމުން. ްމިދަނީ މުން

ްދިއުމުެގް ްބަޙުސްތަކަށް ްހުވާގެ ްމި ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްމިދެކެނީ އަޅުަގނޑު

ްއަރިހަްށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްނިންމަންޖެހޭނެއޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ކުރިން

ްަވކިަވކިްންމާއްދާތަކެއްޯތް ްފޮނުވާނީ ްއެއްޗެހިތައް ްމިްނިންމާ  1815އަޅުަގނޑުމެން

ްއެުކަގއިތޯްނުވަތަްޤާނޫނުއަާސސީެއްއގައިތޯ.ްއެއަްށް ނުވަތަްއެްނިމޭްބާބެއް

ްމުހިންމުކަމެއްކަމުަގިއް ްވަރަށް ްއެއީ ްނިންމުމަކީ ްައޅުަގނޑުމެން ގޮތެއް

ްދެކޭތީވެްެއވާހަކަްދަންނަވާލީ.

ް

ް1820 

ްއޮތީްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދަންނަވާލަްނ ްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ިތްްއާދެ،

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްދެން، ްޚިޔާލުފުޅެކޭ. ްރަނގަޅު ްވަރަށް ްހަމަ ޚިޔާލުފުޅު،

ްހުރިހާް ްފާސްކުރައްވާ ްމިތަނުން ްމިގެންިދޔައީ މަސައްކަތްކުރަމުން

ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއާވް ްއަރިހަށް ްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާގެ ފާސްކުރެްއވުމެއް
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 1825އްދާެއއްްއަިދްދުވަހުެގްތެރޭަގއިްފޮނުވާްއުސޫލުންްހުރިހާްމ7ްާގޮތުގެމަތީންް

ްފޮނުވަމުންް ްފޮނުވަމުން ްވަގުތުން ްހަމަ ްެއއްެޗއް ްފާސްވާ ބާބެއްކަމަށްިވޔަސް

ް ްމެންބަރަކަށ7ްްްއެ ްިޢއްޒަތްެތރި ްެއވާހަކަ ްެއހެންވީމާ، ްތެރޭަގއި. މިނެޓުެގ

ްމޭޒުަގިއް ްިއދާރީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްހީކުރަމުން ސާފުވެަވޑަިއގެންފާނެކަމަށް

ްބު ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްއެއީ ްދަންނަވަން. ްއޮންނަނީ ދުވަހުެގ7ްްނެފައި

ްތަސްދީުޤކުރުމަށްޓަކަިއް ްއަރިހަށް ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  1830ތެރޭގައި

ްެއް ނޑު ްައޅުގަ ްެއގޮތަށް ްއެހެންވީމާ، ްވާހަކަ. ފޮނުވަންޖެހޭނެ

ްއެކަްން ްނޯންނާތީވެ ްދީފައި ްފުރުޞަތެއް ްިއތުރު ްއެހެން ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްޢިްއޒަތް ްވާހަކަ ްގެންދާ ްކުރަމުން ްމެންބަރުންެގްއެގޮތަށް ތެރި

ްއިދާީރް ްއެެހންވީމާ ްއަޅުަގނޑު ްދެން ްއާދެ، ްދަންވާލަން. މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި

ްޖަދުވަލުެގް ްމިއޮްތ، ްދެވަަނއަށް ްއެޖެންޑާގެ ްމިއަދުެގ ްދަންނަވާލަން  1835މޭޒުަގއި

ްގޮްތް ްފޮނުއްާވފައިވާ ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓިންގ ްހުވާތައް މިހިރަ

ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެން، މެންބަރުންނަށްްްދަންނަވާލަދެއްވުމަށް.

ްނޭހުމުގެް ްޯވޓަކަށް ްއޮްއވާ ްކޯރަމް ްކުޑަކޮށް ްމިާހ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ،

ނޑުމެްނގެްތެރޭގައިްައޅުަގނޑުމެންްގެްނުގޅުނީމު.ްދެން،ް ރޫޙެއްވެސްްއަުޅގަ

ްދެން،ް ްދަންނަާވލަން. ްއަރުވާ ްހަނދުމަފުޅުކޮށް ްެއކަން  1840އެހެންވީމާ،

ނަޑއެިޅގެ ންްަގވާއިުދގައިްޮއތްކަމެއްްނޫން.ްއެހެންނަމަވެސް،ްއެއީކީްަވކިްކަ

ްއޮީތް ްއައިސްފައި ްޖަދުވަލަށް ްމި ްހަމަ ްދަންނަާވލަމުން އެހެންވީމާ،ްއެވާަހކަ

ްއައިސްަފކާެއއްް ްނެތް ްއިޞްލާޙެްއވެސް ްއެނޫްނ ްއިޞްލާޙެއް. އެންމެ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްދަންނަވާލަމުން ްއެވާހަކަ ްއެހެންީވމާ، ްދެން، ޖަދުވަލަކަށް.

ްއާދެ ްގެންދާނަން. ްވަޙީދުްްކުރިއަށް ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި  1845ރ.އަތޮޅުގެ

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްތިޔަވިާދޅުވިކަުމގަިއެވްސްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްދެންމެ ްއެދެން ްައޅުަގނޑު ްރައީްސ،  1850ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއެްއގޮަތށްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކުރިއެކޭ ްސީދާ ްޙާލެއްަގިއްްހަމަ ްެއއްެވސް ްގެންގުޅުން. ރޫޙު

ްއެްއވެްސް ްގަާވިއދަކާ ްއެއީ ްގިނަކަމަކަށް ްމަދުަކމާ ްތިއްބަވާލެއް ބޭފުޅުން
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ްވޯޓަްށް ްެއކަމަކާބެހޭ ްނިމުމުން ްއެކަމެއް ްޫނން. ްހުރިކަެމއް ްގުޅުމެއް ކަހަލަ

ްއެއްެސވުން.ްެއއީްައޅުަގނުޑެގްދެންނެވުމަކީްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ް

ް1855 

ް

ްނުކުތާއެްއްްހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާ ްނިޒާމާބެހޭ ްއެހެންނޫންތޯ.ްއެއީ ްނުދަންނަވަން ނޑު އާދެ،ްއަުޅގަ

ނޑަްށް ްއަޅުގަ ްރޫޙެއްަގިއ ްއެކަހަލަ ްދަންނަވާލީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ނޫން.

ްކުރާެން ްވަިކކަމެއް ްއެގޮތަށް ްެއހެންނަމަވެސް، ްދެން، މަސައްކަތްކުެރވުނޭ.

 1860ްދަންނަވާލަދެްއވުންްއެދެން.ްްވާހަކަްައޅުަގނޑުްދެންނެވީކީްނޫން.ްއާދެ،

ް
ް

ް

ްއެިކއެކ1ިްަަދުވަލުޖްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:ް ްްަމގާމުގެް. ްހުވާ.ް-1ހުވާ. ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ

"ް ް)އަހުރެން ްނަން.......... ްމީހާގެ ..........ް  1865ިއސްލާމްދީނަށްް(

ްޖުމްހޫރިއްޔާގެް ްދިވެހިރާއްޭޖެގ ްހިތުމަށާއި، ޙުރްމަތްތެރިކޮށް

ްޙައްޤުތަްއްޤާނޫނުއަސާ ްއަާސީސ ްރައްޔިތުްނގެ ްދިވެިހ ސީާއއި

ރައްކާތެރިކުރުމަށާިއ،ްިދވެހިްޤައުމަށްްއިޚްލާޞްތެިރވުމަށާއި،ްދިވެހިރާއްޭޖެގް

ްގޮތުގެމަތިްނ،ް ްއެްއގޮްތވާ ްޤާނޫނާ ްޤާނޫނުއަސާީސއާއި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްތެދުވެރިކަާމިއް ްވާޖިބުތައް، ްމަްސއޫލިއްޔަތުަތކާއި  1870ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްމާތްއަ ްދެމިހުރުމަށް ްއަާދކުރުންމަތީ ްކަމާއެުކ، ްމާނާތްތެރި ގަންީދްهللا

ް.ހުވާކުރަމެވެ "2-ްް ްހުާވ. ް"ނާއިބްރަީއސްގެ ް)އަހުރެން މީހާެގް..........

ްނަން ..........ް ްހިތުމަށާއި،ް( ްޙުރްމަތްތެރިކޮށް އިސްާލމްދީނަށް

ްރައްޔިތުން ްދިވެިހ ްޤާނޫނުއަސާސީއާއި ްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ެގްދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްޤައުމަށްް ްދިެވހި ްރައްކާތެރިކުރުމަށާިއ، ްޙައްޤުަތއް  1875އަސާސީ

ްޤާނޫނުއަސާސީާއިއް ްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޚްލާޞްތެރިވުމަށާިއ،

ްާނއިބުެގް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާގެ ްގޮުތެގމަތިން، ްއެްއގޮތްާވ ޤާނޫނާ

ްކަމާ ްއަމާނާްތތެރި ްތެުދވެރިކަމާއި ްވާޖިބުަތއް، އެުކ،ްމަސްއޫލިއްޔަތުަތކާއި

ްވަޒީރުންާނއިްް-3ް.ގަންދީްހުވާކުރަެމވެهللاްއަދާކުރުންމަތީްދެމިހުރުމަށްްމާތް

ްްބަންޑާރަނާއިބުގެ ް"ހުާވ. ް)އަުހރެން ްނަން.......... ް..........ްމީހާގެ )1880 



 70 

ްޖުމްހޫރިއްޔާގެް ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްހިތުމަށާއި، ްޙުރްމަތްތެރިކޮށް އިސްލާމްދީނަށް

ްރައްޔިތުްނގެ ްދިވެިހ ްޙައްޤުތަްއްްޤާނޫނުއަސާސީާއއި އަާސީސ

ްވުމަށާއި،ް ްއިޚްލާޞްތެިރ ްޤައުމަށް ްދިވެިހ ރައްކާތެރިކުރުމަށާިއ،

ްވާޖިބުތަކާިއް ްހަވާލުކުރާ ްައހުރެންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްޤާނޫނުއަސާސީާއިއް ްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ  1885މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް

ްއަމާނާ ްތެދުވެރިކަމާއި ްގޮތުގެަމތިން، ްއެއްގޮްތވާ ތްތެރިކަމާއެުކ،ްޤާނޫނާ

ްރައްޔިތުްނގެްް-4ގަންދީްހުވާކުރަެމވެ."ްهللاްއަދާކުރުންމަތީްދެމިހުރުމަށްްމާތް

ް)ްއަހުރެން"ްހުވާ.ްްމެންބަރުންގެްމަޖިލީހުގެ މީހާގެް..........

ްނަން ..........ް ްހިތުމަށާއި،ް( ްޙުރްމަތްތެރިކޮށް އިސްާލމްދީނަށް

ް ްޤާނޫނުއަސާސީާއއި ްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްޙައްޤުަތްއްދިވެހިރާއްޖޭގެ  1890ރައްޔިތުްނގެ

ްރައްޔިތުންެގް ްއިޚްލާޞްތެރިވުމަށާިއ، ްޤައުމަށް ްދިވެހި ދެމެހެއްޓުމަށާއި،

ްވާޖިބުތަާކިއް ްއަދާކުރަންޖެހޭ ްއަހުރެން ްގޮތުން ްމެންބަރެއްގެ މަޖިލީހުގެ

މަސްއޫލިއްޔަުތ،ްދިވެހިރާއްޭޖެގްޖުމްހޫރިއްޔާގެްޤާނޫނުއަސާީސްއާއިްޤާނޫާން

ްގޮުތގެމަތީން، ްއަާމނާތްތެރިކަމާއެކު،ްްއެްއގޮތްވާ ތެދުވެރިކަމާއި

ްމާތް ްދެމިހުރުމަށް ްއަދާކުރުންމަތީ ްހުާވުކރަމެވެهللا ް.ގަންދީ "5-ް1895 

ނޑިޔާުރންގެްހުވާ.ް ނިޑޔާރާއިްފަ ް)ްއަހުރެން"ްއުއްތަމަފަ މީހާެގް..........

ްނަން ..........ް ްހިތުމަށާއި،ް( ްޙުރްމަތްތެރިކޮށް އިސްާލމްދީނަށް

ްޖުމްހޫރިއްާޔގެް ްދަމަހައްޓައި،ްްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޤާނޫނު ޤާނޫނުއަސާސީާއއި

ް ނޑިޔާުރގެ ްރައްކާތެރިވުމަށާިއ،ްުއއްތަމަފަ ްޙައްޤުތަކަްށ /ްދިވެހިރައްޔިތުްނގެ

ްދިވެހިރާއްޖޭެގް ްމަސްއޫލިއްޔަތުތައް ްވާޖިބުތަާކިއ ނޑިޔާެރއްގެ  1900ފަ

ްގޮތުގެމަތީން،ް ްއެއްގޮްތާވ ްޤާނޫނާ ްއާއި ްޤާނޫނުއަސާީސ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްއަ ްމާތްތެދުވެރިކަމާއި ްދެމިހުރުމަށް ްއަދާކުރުންމަތީ ްކަމާއެކު، هللاްމާނާތްތެރި

ް ްހުވާކުރަެމވެ. ްމެންބަރުންނާއި،ްްމުސްތަޤިއްލުް-6ގަންދީ ކޮމިޝަންތަުކގެ

ްްމުސްތަޤިއްލު ްހުވާ. ް"މަޤާމުތަކުގެ ް)އަހުރެން މީހާގެް..........

ްނަން ..........ް ްހިތުމަށާއި،ް( ްޙުރްމަތްތެރިކޮށް  1905އިސްާލމްދީނަށް

ްވުމަށާއި،ްދިވެހިރާއް ްރަްއާކތެރި ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ޖޭގެ

ް/ް ްކޮމިޝަންގެ ްއިެލކްޝަންސް ްއިޚްލާޞްެތރިވުމަށާއި، ްޤައުމަށް ދިވެހި
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ް ްޖެނެރަލްގެ ްއޮޑިޓަރ //ް ްޖެނެރަލްގެ ޖުޑީޝަލްްްްޕްރޮސިކިއުޓަރ

ް ްކޮމިޝަްނގެ ްސަރވިސް ްޮކމިޝަންގެ/ ްރައިޓްސް /ްްހިއުމަން

ްކޮމިަޝންގެ ްަމސްއޫލިްއޔަތުތަްއްްސިވިލްސަރވިސް  1910ވާޖިބުތަާކއި

ްޤާނޫނުގަިއވާް ްޤާނޫނުއަސާީސާއިއ ްޖުމްހޫރިްއާޔގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްއަދާކުރުންމަތީް ްކަމާއެުކ، ްއަމާނާތްތެރި ްތެުދވެރިކަާމިއ ގޮތުގެމަތިން،

  ".ގަންދީްހުވާކުރަމެވެްهللاްދެމިހުރުމަށްްމާތް

 

ް1915 

ްމެންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢާންމުްއާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެނގިަވޑަިއގަންަނވާނެ،ްއަމީން ބަރުންނަށް

ްމިހާރުް ްދެންނެވީ ްއެހެން ްކޮމިޝަން، ްއިލެކްަޝން ވިދާޅުވެެދްއވުމުަގއި

ްލިޔުމުގަިއް ްމީގަިއ ްކޮމިޝަންކަމަށްވާތީ ްއިެލކްޝަްނ ފާސްކުރަްއވާފައި

ްއޮންނާީން ްޭއަގއި ްއޮްތ، ްއަތްޕުޅުމަތީަގއި ްމެންބަރުންގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެ ްކޮމިޝަނަރ. ްޖަދުވަލު ްދެން، ްދަންނަވާލީ. ްއެާވހަކަ  1920ވެްސ2ްްހެންވީމާ،

ްއިނގޭތޯ.ް ްއަޅުަގނޑު ްގެންދަންކަމަށް ްއެްއކޮްށ ދަންނަވާލަދެއްވުން،

ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ް

ް

ް

2ްްްޖަދުވަލުްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްދާއިާރތައް. ްހުޅުމާލެްއިދާރީ ްައދި ް)ވިލިނގިލި  1925މާލެ

ްހާދާލުްްތިލަދުންމަތީްްފުހާއަލިްްހިމެނޭގޮތުން(ްހއ ްހދ އުތުރުބުރި.

ްނޫނުްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުބުރި.ްށ ްނ ްއުުތރުބުރި. ްމިލަދުންމަޑުލު ށަވިޔަނި

ްބާް ްބ ްއުތުުރބުރި. ްމާޅޮސްމަޑުލު ްރާ ްރ ްދެކުނުބުރި. މިލަދުންމަޑުލު

ްއަތޮޅު.ް ްމާލެ ްކާުފ ްކ ްފާދިއްޕޮޅު. ްޅަވިޔަނި ްޅ ްދެކުނުބުރި. މާޅޮސްމަޑުލު

ް ްއަލިފު ްއަރިއަތޮުޅްއއްއަލިފު ްާދލު ްއުތުރުބުރި.ްއދްއަލިފު ަިއަޮތޅު  1930އަރި

ްފާފުް ްފ ްމުލަކަތޮުޅ. ްމީމު ްމ ްފެލިެދއަތޮޅު. ްާވވު ްވ ދެކުނުބުރި.

ްތާް ްތ ްދެކުުނބުރި. ްނިލަންދެއަތޮޅު ްދާލު ްދ ްއުތުރުބުރި. ނިލަންދެއަތޮޅު

ްހުވަދުއަތޮުޅް ްއަލިުފ ްގާފު ްގއ ްހައްދުންމަތި. ްލާމު ްލ ކޮޅުމަޑުލު.

ް ްގާފު ްގދ ްޏަވިޔަނިްއުތުރުބުރި. ްޏ ްދެކުނުބުރި. ްހުވަދުއަތޮޅު ދާލު

 1935ްސީނުްއައްުޑއަތޮޅު.ްފުވައްމުލައް.ްސ
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ް

ް

ްއަޅުަގނުޑްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިހާހިސާބުން ްޢާންމު. ްއަމީން ްިޢއްޒަތްެތރި އާދެ،ްޝުކުިރއްޔާ

ނުޑްއެދެްން ހަމަްކުރިންވެސްްގެންދާްއުޫސލުންްމުޤައްރިރުްއަރިހުންްއަުޅގަ

ްކުރެއްް ްެގންގުޅުްއިވގޮްތްމިކަން ްވިސްނުންފުޅު ްޮކމިޓީގެ  1940ވުމުަގއި

ްދަންނަވާލަދެއްވަަަން.ް
ް

ްފުރަތަމަްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްަރއީްސ،ްެއންމެ ްރަީއސް.ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި

ްަޖދުވަލުގަްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެ ްޖަދުވަލު. ްބަޔާންކުރާ ްހުާވ ްމަޤާމްތަުކގެ ްހަމަްއެިކއެކި އި

ްމޭރުމުންް ްއެުހރި ްޤާނޫނުއަސާސީަގއިެވސް ްމިހާުރގެ  1945ގާތްަގނޑަކަށް

ްހުާވކުރުންް ްކަންކަުމގައި ްބާވަެތްއގެ ްެދން،ްއެއް ްެއވަނީ. ޢިބާރާތްކުރެވިފައި

ްެއް ްނެތަސް ްލިޔެަފއި ްވަކިަވކިން ްކޮންމެހެން ްހުވާތައް ްމީހުން ލާޒިމްކުރާ

ްބަޔާްނކުރެ ްޮގތުގައި ްހުވަެއްއގެ ްއެއް ްެއއޮތީ.ްދެން،ްއެބާބާްޖުމްލަކޮށް ވިަފއި

ްއިުތުރް ްމާގިނަ ްބެހޭގޮތުން ްޖަދުވަލާ ްއެ ްމަޢާފްކުރައްވާ. ބެހޭގޮތުން،

ްއޮތްހެނެއް.ް ްދަންނަާވކަްށ ްހިއެއްުނވޭ ްއަުޅަގނޑަކަްށ  1950ތަފްސީލެއް

ްޢިާބރާތްތަކެއްެވްސް ްުހވަެއއްގެ ްއެްއވެސް ްމެންބަރުންވެްސ ޢިއްޒަތްތެރި

ހަމަަައެކަނިްެއއްްމަޤާމެއްގެްުހވަެއްއްްއިޞްލާޙެއްްހުށަހަުޅއްވާަފއެއްްނެތް.

ްއޮތްް ްހުވާތައް ްޢިބާރާތުން،ްއެހެން ްއޮތް ްކުރީަގިއެވސް ްހަމަ އިތުރުކޮށްލަން

ްއެންމެް ްހަމަ ްއެީއ ްއޮތީ ްހުށަހަޅާފައި ްއިތުރުކޮށްލައްވަން ްހަމަ ޢިބާރާތުން

ްޖަދުވަލުަގިއް ްހުާވ ްއަތޮުޅވެރިންގެ ްހީވަނީ. ްއަޅުަގނޑަްށ  1955ރަނގަޅުކަމެއްހެން

ްއަިދްނުހިމެ ްމަނިކުާފނުވެސް ްވިސްނުމަކީ ްއޮތް ްގެންުގޅެވިަފިއ ނުމުގައި

ްލާމަރުކަޒީް ްފަދައިން ްހުންނާނެ ްހަނދުމަފުޅު ްމެންބަރުންވެސް ޢިއްޒަތްތެރި

އުސޫލުންްހިންގުމާބެހޭްބާބު،ްމުޅިްބާބުވެސްްބިާނކުރެވިަފއިްއޮތީްތަފްސީުލް

ްތަސަްއވަް ްއެހެންވީމާ، ްހިންގުމަްށޓަކައި. ްއެކަން ްެއްޤާނޫނަކުން ރުކުރެވުނީ

ްނޫނަސްް ްއަޮތޅުެވރިން ްއަދި ްުހވާތައް ްމަޤާްމތަކުގެ ްއެ ްތެރޭަގއި  1960ޤާނޫނުގެ

ްއެމަޤާމްތަކުެގް ްއުފެދޭ ްދަށުން ްނިޒާމުގެ ްއެ ްމަޤާމްތައްވެސް އެހެން

ްޕްރެކްިޓސްކުރެވެމުންާދް ްމިހާރުެވސް ްއެއީ ްއަންނާނެކަމަށް. ހުވާކަމަށް

ްއުފެ ްޤާނޫނުން ްޤާނޫނުތަކުަގއި ްެއކިެއކި ްހުވާަތްއްގޮތެްއ، ްމަޤާމްތަކުގެ ދޭ
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ްމައްސަލަެއއްް ްމިހިމެނުމަކީވެސް ްމިހާރުވެސް ްއެހެންވީމާ، ހިމެނުން.

ްގޯސްަތކެްއ،ް ްއިތުުރ ްނުކުންނާނެ ްެއއަކުން ްވިސްނެނީ.  1965ނޫންކަމަށް

ް ްަޖދުވަލު ްދެން، ްނެތް. ްޖަދުވަލުގ2ްެނުބައިތަކެއް ްބަޔާްނުކރާ ްއަޮތޅުތައް .

ްދަންަނވާލަންޖެހޭހެ ްތަފްސީލެއް ްރައްޔިތުްނެގްކުޑަުކޑަ ްއެީއ ްހީވަނީ. ން

ްމަޖިލިްސް ްަރއްޔިތުްނގެ ްނޫނީވިއްޔާ ްކޮމްޕޮޒިޝަން މަޖިލީހުގެ

ް ްބާބުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ްމާއްދާގަިއ2ްްއެކުެލވިގެްނވާގޮތް ަވނަ

ްމިހާރުް ްދާއިރާތަކަށް.ްއެއީ ްއިދާރީ ްއެބަދޭ ްހަާވލާ ްއޮންަނއިރު  1970ބަޔާންކޮށްފައި

ްއަނެ ްދެން، ްއަތޮޅުތައް. ްއެބަްމިކިޔާ ްދާއިރާތައް ްއިދާރީ ްއެ ްއްކާ

ްއެއްތަެނއްަގިއް ްއެހެންވީމާ، ްދާއިރާތަކަކަށް. ްއިންތިޚާބީ ބައިކުރަންޖެހޭ

އަތޮޅު،ްއަނެއްތަެނއްަގއިްއިދާީރްދާއިރާްމިހެންްލިޔެގެންްޮއުޅންްއަރާފާނެތީް

ްދާއިރާތަކޭ.ް ްއިދާީރ ްނިސްބަތްކޮށް ްއަތޮޅުަތކަށް ްމިއޮތީ ލިޔެވިފަިއ

 1975އްްބަިއެވގެންދާގޮތްްއެއީްއިންތިޚާބީްދާއިރާތައް.ްދެްނ،ްއޭގެފަހަތުންްއަތޮޅުތަް

ްކީއްވެތޯ.ްެއް ްލިޔުނީ ްއަތޮޅުތައް ްހުރި ްމިހާރު ްަކނަޑއެޅިގެން ޖަދުވަލެއްަގއި

ް ްމިދެންނެވި ްއެ ްބާބުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިުތންގެ ްސަބަބަކީ 2ްލިޔަންޖެހޭ

ްއެއްހިސާބަކު ްކޮންެމވެސް ްއޮތްގޮތުން ްފަރުމާކުރެވިަފިއ ްމާއްދާ ްންވަނަ

ްއަނެއްާކް ްބަިއކޮށްލެިވދާނެ ްއަތޮެޅއް ްހިންގުމަށްޓަކަިއްއެނަުމގަިއވެސް އިދާރީ

ްއޮޓަމެޓިކުންް ްއެހެންވެއްިޖއްާޔ، ްއުފެްއދޭގޮތަށް. ްދާއިރާއެއް  1980އިދާރީ

ްއެހެންް ްދެން، ްއިތުރުވީ. ްދެމެންބަރުން ްމަދުެވގެން ްމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ

ްއެވަގުެތްއގަ ްބާއްވާިފއްާޔ ްހުޅުވާަފއި ްއަޣްލަބިއްޔަުތްއެމަގު ްމަޖިލީހުގައި އި

ްއެއޮީތް ްުފރުޞަތު ްބަިއކޮށްލުމުގެ ްއަތޮޅުތައް ްފަހިާވގޮތަށް ްޕާޓީއަކަށް އޮންނަ

ްދެކެވަަޑިއގަތީ.ް ްކޮމިޓީން ްރަނގަުޅގޮތެއްނޫންކަމަށް ްއެންމެ ްެއއީ ހުޅުވިފައި.

ްއެބަޖެހޭް ްއަޅުަގނުޑމެން ްހިންގުމަށްޓަކައި ްއިދާީރ ްއަނެއްކޮޅުން  1985ދެން،

ްމަޖިލީހުގެްމަގުފަހިކުރެ ްއެހެންނަމަވެސް، ްހަދަން. ްގޮތްތަެކްއެވސް ވޭނެ

ްބިނާވެފަިއް ްދާއިރާތަކަްށކަމަށް ްއިދާރީ ނަޑއަޅަނީ ްމިކަ ްއަދަދު މެންބަރުންގެ

ްއުސޫލުަގިއް ްއަސާީސ ްއޮތް ްފާސްކުރަްއވާފައި ްމަޖިލީހުން ްެއއީ އޮތީމަ،

ްއިދާީރް ްތަުޅލެވެން ްއެބަޖެހޭ ްޤާޫނނުއަސާސީން ްއެހެންވީމަ، އޮތްގޮތް.

ްއެކަންްދާ ްގެނެްސެގންނޫނީ ްބަދަލެއް ްޤާނޫނުައސާސީއަށް ްއަދަދު.  1990އިރާތަކުގެ
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ްމިދެންނެވިހެންް ްބަދަލުނުކުރެވޭގޮތަށް.ްއެެހންނޫނީވިއްާޔ،ްކުީރގަިއވެސް ދެން

ްފަހިވާގޮތަްށް ްޕާީޓއަކަްށ ްއޮންނަ ްައޣްލަބިއްޔަތު ްމަޖިލީހުގައި އެަވގުތެްއަގއި

ނޑިތައްްމުޅިންްއިތުރުކޮށްލުމު ގެްފުރުޞަތުްއެޮއތީްހުޅުވިފައި.ްމަޖިލީހުގެްގޮ

ްރޫޙާް ްމުޅި ްއެކުަލވާލެްއވުުމގަިއ ްމިޤާޫނނުއަސާސީ ްއެއީ އެހެންވެއްިޖއްާޔ،

ްނިންމަވާް ްެއޮގތަށް ްކޮމިޓީން ްބެލެވޭތީ ްޚިލާފުވެގެންދާނެކަމެްއަކމަށް  1995މުޅިން

ްއަތޮޅުތަަަަކީކް ްހުރި ްމިހާރު ްހިމަނާފައި ްއެަކން ްސިފަިއގައި ޖަދުވަލެއްގެ

ްަބޔާން ްބަދަލެްއްކޮބައިކަން ްެއއަށް ްދެން ްާބއްވަން. ްިލޔެފައި ކޮށްފަިއ

ްެއީއް ްެއހެންވީމަ، ްގެނެސްގެންކަން. ްބަދަލެއް ްޤާނޫނުއަސާީސއަށް ގެނެވޭނީ

ްމެންބަރުންގެް ްިޢއްޒަތްތެިރ ްހީވަނީ ްއަުޅަގނޑަށް ްޖަދުވަުލގައި ްދެ އެ

ްިގަން ްއިތުރު ްއެހެންވީމަ، ްދެނުކުތާއަކީ. ްއޮްތ ްގެނައުމަށް  2000ސަމާލުކަމަށް

ްޝުކުރިއްާޔްވާހަކައެް ްނިންމާލާނީ. ްމިހިސާބުން ްނުދަްއކާ ްައޅުަގނޑު އް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ްނަޞީރުްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.هللاްހދ.ގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް2005 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްރަްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްިޢއްޒަތްތެރި ްބޭނުންވީްޝުކުރިއްޔާ ްފާހަަގކޮްށލަން ްައޅުަގނޑު ްއީސް.

ްްަނޞީރުްވާހަކަެދއްކެުވން:هللاްޢަބްދު ްނަންބަރު ްހުާވ، ްމަޤާމުތަކުގެ ްމުސްތަޤިއްލ6ްްުއެިކއެކި ްމިއޮްތ ގައި

ްމިހެންް ްހުވާ ްމަޤާމުތަކުގެ ްމުސްތަޤިއްލު ްމެންބަރުންނާ  2010ކޮމިޝަންތަކުގެ

މަ،ްއަޅުަގނޑުްިމްމިއޮތްތަނުގެްތިރީަގއިްއެންިޓޮކރަޕްޝަންްކޮމިޝަންްނެތީ

ްއެހެންވީަމ،ް ްކުރަންޖެހޭ. ްުހވާެވސް ްއަދި ްެއއީ ްކޮމިޝަެނއް. އުފައްދާފަިއވާ

ްފެންނާތީ.ް ނަޑށް ްއަޅުގަ ްއިތުރުކޮްށލަންޖެހޭނެކަމަށް ްމިއަށް އެބައި

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް2015 

ް
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ްޢަބްދުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ ްއާދެ، ްޅ.އަތޮޅުްهللا ެގްޢަލީ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.

ް

 2020ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއެވާހަކަްްهللاފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޢަްބދު ނޑުެވސް ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެިރ ްޝުކުރިއްޔާ

ްެއހެންނަމަވެސް،ްްޢަލީްވާހަކަދެއްެކވުން: ްެނގީ. ްނުކުތާއެއް ްިނޒާމާބެހޭ ދަންނަވާލަންވެގެން

ްނިމުނީ.ްޝުކުރިްއޔާ.ްނަޞީރުްއެދަންނަވާްهللاްއޭެގކުރިންްޢަބްދު

ނޑުްދަންނަވާލަންތޯްތިކުެރއްވިްުސވާލަްށްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:  2025އާދެ،ްމުޤައްރިރުްއަރިހުންްައޅުގަ

އެންޓިކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަްނެވސްްމިހާރުްމިއޮތީްއުަފއްދަވާަފއޭްވިދާޅުވަނީ.ް

ްއާދެ.ްޚިޔާލުފުޅުްގެްނގުުޅއްިވޮގތެއް.ް

ް

ްފާދިއްޕޮޅުގެްްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމް ްހީވަީނ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްއެަބިއްްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުކުތާެއއްހެން. ްރަނގަުޅ ްއެފާަހގަކުެރއްީވ ްމެންބަރު  2030ޢިއްޒަތްތެރި

ްބައެއް.ް ްއޮންނަންެޖހޭނެ ްހަމަ ްއެއީ ްނެްތކަމަށްވަންާޏ ލިޔެވިފައި

ް ްަބޔާންކުާރ ްޓައިޕްކުރުމުެގްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްހަމަ ްެއއީ. ކޮމިޝަނެއް

ްޝުކުރިއްާޔް ްލަފާކުރެވެނީ. ްއޮތްަތންކޮޅެއްކަމަށް ްވެއްޓިަފއި ތެރެއިން

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް2035 

ްއޮންނަންވީގޮތް.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމި ްދަންަނވާލާނަން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންކަމަްށވަންޏާ އާދެ،

ްކޮމިޝަ ްކޮމިޝަނަރްއިންތަން ްބަދަލުކޮށްފައި،ްއެބަިއވެްސްމިހާރު ްއަށް ން

ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިދާރީޭމޒުން އިތުރުކޮށްލާފައި

ް ްޖަދުވަލުގެ ްޢިބާރާތ6ްްްއަރިސްކޮށްލަދިނުމަށް ްހުވާގެ ްމިއޮތް ަގއި

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްޅ.އަތޮޅުެގ ްުނކުތާއެްއ ްނިޒާމާބެހޭ  2040އިންނާނެގޮތް.

ްޢަލީ.ްهللاްޢަބްދު

ް

ްތާ()ނިޒާމާބެހޭްނުކު
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ް

ްދެއްވަންވީނުންތޯޭއްްهللاފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޢަްބދު ްމިފުރުޞަތެއް ްހުށަހަޅަން ްއިޞްލާެޙއް  2045ްއަޅުަގނޑުމެން

ްއެތަންްއިތުރުކުަރއްވަން.ްްޢަލީްވާހަކަދެއްެކވުން:

ް

ްްް

ްސާފެއްނުިވއޭްތިވިދާުޅވިްެއއްެޗއް.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް2050 

ް

ްވުން()ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެ

ް

ނޑުމެންނަްށްްهللاްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޢަްބދު ްައުޅގަ ްކަންތައްކުެރއްިވގޮތަށް ްމަޖިލީހުގަިއ ްމި ްކުރީަގއިވެސް

ްއެތަްންްޢަލީްވާހަކަދެއްެކވުން: ްދެއްވަްނވީނުންތޯއޭ ްފުރުޞަތު ްހުށަހެޅުމަްށ  2055އިޞްލާޙެއް

ްއިތުރުކުރުމަށް.ްއޭރަށްްމިކަންްއަވަްސވާނެކަމަށްްފެންނާތީވެ.ް

ް

ް

ްމެންބަރުންްްްސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާ ްޢިއްޒަތްތެިރ ްހުށަހަޅަން ނޑު ްއަުޅގަ ްއިސްލާޙެއް ނޫނޭ،

ްބޭފުޅަކަށްް ްެނތް ްފޮނުްއވާފައި ްއިޞްލާޙެއް ްއެހެންވީަމ،  2060ފޮނުއްވާފަެއއްނެތް.

ްހުށަހަޅަން.ްއެހެނެއްނޫން،ްޑްރާފްިޓންގްކޮމިީޓއަްށް އަޅުަގނުޑްއިޞްލާެޙއް

ްއަރުވާ ްފުރުޞަެތއް ްއެކަހަަލްއަޅުަގނޑު ްއެޮގތަށް ްއިންނާނީ ަފއި

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަްތތެރި ްތި ްީހވަނީ ްައޅުަގނޑަށް ްދެން، ކަމެއްކޮށްލަން.

ްނުކުތާަގއިް ްނެންގެވި ްފުރަތަމަ ްދެންމެއަކު ްހަމަ ްުއޅުްއވަނީ ތިވިދާޅުވަން

ްއިތުުރް ްނެތްވާހަކަ ްހިމެނިފައި ްކޮމިޝަން ްއެންިޓކޮރަޕްަޝން  2065ފާހަގަކުރެްއވި

ްވިދާޅެއް ްެއްވާހަކަެއއް ްދަްނނަވައިފިން ނޑު ްއަުޅގަ ްެއހެންވީމަ، ުނވޭ.

ްެއއްެޗްއެގް ްއެވިދާުޅވި ްމުޤައްރިރު ްސާފުކޮްށލަދެއްވަން ްއެަބއި އިދާރީމޭޒުން

ްއާެދ،ް ްދަްނނަވާލީ. ނޑު ްއަުޅގަ ްރަނގަޅުކޮށްލަދޭށޭ ްއެގޮތަްށ ްދެން އަލީަގއި.

ްޅ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުޙަންމަދުްޞާލިޙް.

ް2070 

ްޒާމާބެހޭްނުކުތާ()ނި
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ް

ްތިގެންނަާވްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްޝުކުިރއްޔާ ްއާދެ،

ްކުަޑްމުޙަްނމަދުްޞާިލޙްްވާހަަކދެއްެކވުްނ: ްއެބައުޅޭ ްުހާވގަިއވެސް ްރައީސްގެ ްނާއިުބ ްތެރޭަގއި ބަދަލުތަކުގެ

ްނާއިބުް ްަރއިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްެއއީ ްމަްސޢޫލިއްޔަތުތަާކިއްތަފާތެއް.  2075ގެ

ްާނއިބުް ްޤަބޫލުކުެރޭވޮގތުގައި ނޑަށް ްއަުޅގަ ްމިއިންނަީނ. ްކިޔާަފއި ވާޖިބުތަކޭ

ްދެމަޤާމެއް.ް ްތަފާތު ްެއއީ ްނާއިބުާއއި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ރައީސްާއއި

ްއައިސްަފއި،ް ްކޮޕީކުރިއިުރގަިއ ްމި ްޤާނޫނުައސާސީން ްކުީރގެ އެހެންވީމަ،

ްއޮް ްޤާނޫނުައސާސީަގއި ނޑަްށްކުރީގެ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ، ްމިއޮތީ. ތްގޮތަށް

 2080ހީވަނީްމިްބަދަލުކޮށްލަންޖެހޭނެހެންްނާއިބުްރައީސަށްްއިނގޭޯތ.ްއެހެންވީަމ،ް

ްއެވާހަކަްދަންނަވާލީ.ް

ް

ް

ްވާހަކަެދއްކެުވން: ްފާސްކުރެވުުންްރިޔާސަތުން ްއެނގިަވޑަިއގަންަނވާނެ، ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި މިހާރު

ްއޮންނާ ްވާހަަކްފާސްކުރެވުމުަގއި ްނާއިބުގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  2085ެނ

ްދެންް ްެއބައޮތް. ްއެއްފާސްކުރެްއވުމެއް ްމިހާރު ްއިނގޭތޯ. ފާސްކުރެވިފައި

ްނުކުތް.ްދެން،ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްއެމައްސަލަ ްއެުދވަހުވެސް ތިވިދާޅުިވގޮތަށް

ްރައީސްތޯ،ް ްނާިއބު ްނޫނީވިއްޔާ ްނާއިބުތޯ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ އެއީ

ްއަ ްއޮންނާނެްްއިނގޭތޯ. ްފާްސކުރެްއވުމުަގއި ްފާސްކުރެވުނު ނޑުމެންނަށް ުޅގަ

ްއެއްފާްސކުރުންް ްފާސްކުރެވިފަިއ. ްނާިއބުކަމަށް  2090ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްހަނދާންވަނީް ްއަުޅަގނުޑ ްފާސްެވގެން. ްއެއްަކމެއް ްހަމަ ްމިހާރު ހިނގައްޖެ

ްބާބެއްގަް ްކޮންެމެވސް ްކަންނޭނގެ ްބާބުގައި ްމަޖިލީހުގެ ިއްރައްޔިތުަުންެގ

ްނިކުތް.ް ްއެަމްއސަލަ ްއެދުވަުހވެސް ްެއކަމަކު، ްދެން، ްހިނަގއްޖެ. އެބައި

ްހުިރް ްދިމާވެފައި ްއެހެން ްމުޅިން ްބަދަލުވެގެންާދގޮތަކުން ްފަހުން ދެން،

ްހުިރއްާޔް ްއެްއޗެއް ްތަޢާރުްޟވާ ްއެ ްހުރިއްޔާ،  2095ހަމަނުޖެހުންތައް

ްގެންނާނެް ްެއައށް ްާބއްާވ ްޖަލްސާއެއް ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ރަނގަޅުކުރަން

ވާހަކަދަްއކާފައިްެއކަންްއަުޅަގނޑުމެންްއޮތީްދޫކޮށްލެވިފައި.ްދެން،ްއެވާހަަކް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްެއއީ، ްޕޮއިންޓް ްތިވިދާޅުވާ ްއެކަމަކު، ްދެން، ދަންނަވާލަން.
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ްފާހަގަކޮށްލަންޖެޭހް ްައޅުަގނޑުމެން ްެއއީ ްނުކުތާ ތިވިދާޅުާވ

ް ްަމއްސަލަެއއްނެްތ ނޑުގެ ްައޅުގަ ްމިްނުކުތާއެްއކަމަށްެވއްޖިއްޔާ  2100ހަމަ

ްހަމަް ނޑު ްައޅުގަ ްއެގޮތަށް ްވިދާޅުވަންޏާ ްެއގޮަތށް ްކޮމިޓީން ޑްރާފްޓިންގ

ްދޫކޮށްލަފާނަން.ްޢަދްނާންްޙަލީމްްގއ.ގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ް

ް

ް2105 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްވާހަކަަދއްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްއަިދ ްކުރިން ްދިއުުމގެ ްވޯޓަށް ްރަީއސް. ްުޝކުރިްއޔާ ްކަްންއާދެ،

ްއިޞްލާުޙްްޢަދްނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްބޭނުންީވ، ްދަންނަވާލަން ްައޅުަގނޑު ްކުރިންވެސް ފެށުމުގެ

ް ްނަންބަރު ްަވގުތު. 2ްގެންނަވާ ްރައީސްެގް، ްނާިއބު ްޖަދުވަލުަގއިވޭ  2110ހުވާގެ

ހުވާްއޮންނަކަމަށްވަންޏާްދާދިްދެންމެއަކުްޅ.އަޮތޅުގެްމެންބަުރްވިދާުޅވިހެންް

ްއަޅުަގނޑުމެްންްއޮންނަންޖެހޭނީ ްއެހެންނަމަވެސް، ްރައީސް. ނާއިބު

ްާނއިބުެގް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާގެ ްމިއުޅެނީ ްބޭނުންެވގެން އުފައްދަން

ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްއޮންނަންޖެހެނީ ްސުރުީޚގަިއ ްމި މަޤާމުކަމަށްވާތީވެ

ްގެންނަަވއިގެްން ްއެބަދަލު ްެއގޮތަށްަކމަށްފެންނާތީވެ ްހުާވ،  2115ނާއިބުގެ

ްށްެވސްްދަންނަވަން.ްޝުކުރިއްާޔ.ގެންނެވުމަ

ް

ް

ްއޭަގިއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފްލޯރއިން ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ އާދެ،

ްބަދަލުކޮށްލަންް ްެއގޮތަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްނުކުަރއްާވކަމަށްވަންޏާ  2120އިޢުތިރާޟެއް

ްއެދެން ްއަުޅަގނޑު ްއަރިހުން ްމުޤައްރިރުގެ ްދަންނަވާލާނަން .ްއަޅުަގނުޑ

ްޝަފީޤްް ްއަްޙމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމ.އަތޮޅުެގ ްދެން އާދެ،

ްއަރުވާނަން.ް ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްހުަށހެޅުމަށް ްއިޞްލާޙު ފޮނުއްވާފަިއވާ

ްހުށަހަޅުއްވާަފިއް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިތުރަށް ްމިދެންނެވީ އިޞްލާޙެކޭ

 2125ްއެބަޮއވޭްހުަވއެއްްއަތޮުޅވެރިންގެ.ް
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ް

ްމިޮއތްގޮތާމެދުގަިއްްއަްޙމަދުްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުް ްއެޖެންޑާކުަރއްވާަފއި ްއާދެ، .`

ްހިތްހަމަނުޖެހުނަސްް

ްއަޅުަގނުޑެގްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްބޭނުމުގަިއ ްގެންދިޔުމުގެ ްއަވަަހށް ްމަސައްކަތް މަޖިލީހުގެ

ްއިޞްލާޙަީކް ްހުށަހަޅާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްހުށަަހޅާލާނަން. ްައޅުަގނޑު  2130އިޞްލާޙު

ް ްއެިކއ1ްެޖަދުވަލު ްތިރީގައިމިާވްށް. ްޖަދުވަަލށް ްމި ްހުވާ. ްަމޤާމުތަކުގެ ކި

ްނަންބަރުތައްް ްހުރި ްފަހަތަށް ްއިތުރުކޮށް ްނަންބަރެއް ގޮތުގެމަތީން

އަތޮޅުވެިރންގެްހުވާ؛ް"އަހުރެންް...ް)މީހާގެްނަން(ް...ްް-6ތަރުތީބުކުރުން.ް

ްދިވެހިރާއްޖޭެގް ްހިތުމަށާއި، ްޙުރުމަތްތެރިކޮށް އިސްލާމްދީނަށް

ްޤައުމަްށްޤާނޫނުއަސާސީއަ ްިދވެހި ްަރްއކާތެރިވުމަށާިއ،  2135ށް

ްޙައްޤުތަކަށްް ްއަސާީސ ްރައްޔިތުންގެ ްދިެވހި އިޚްލާޞްތެރިވުމަށާިއ،

ްކަންތައްް ްއެންެމހައި ްއަތޮޅުގެ ްޙަވާލުކުރާ ްއަހުރެންާނ ރައްކާތެިރވުމަށާއި،

ްތެދުވެރިކަާމިއް ްވާޖިބުތަްއ ްމަސްއޫލިްއޔަތުތަކާިއ ްއަތޮުޅވެރިކަމުެގ ހިންގައި،

ްމާތްްއަމާނާތްތެ ްދެމިހުރުމަށް ްއަދާކުުރންމަތީ ްރިކަމާއެކު ގަންދީްهللا

ްނެތީމަް ްހިެމނިފައި ްޖަދުވަލުަގއި ްިމހުވާތަކުެގ ްހުވާ ްމި  2140ހުވާކުރަމެވެ."

ްމިޖަލުގަިއް ްހުވާ ްމި ނޑު ްހިމަނާލަންްމިހުށަހެޅީ.ްއަޅުގަ ްހުވާ ްމި އަޅުަގނޑު

ްހުވާ ްއެިކއެކި ްހުރި ްމިޖަދުވަލުގައި ްމިހުށަހެޅިްސަބަބުތަކަކީ ތަްއ.ްހިމަނާލަން

ްމާލޭަގިއް ްވަޒީާފއަދާކުަރއްވަން ްބޭފުޅުންވެސް ްހުވައެްއކުރަްއާވ ްހުރިހާ އާދެ،

ްެހޑްއޮފީްސވެސްް ްކޮމިޝަންތަކުގެ ްގެންަދވާނީ. ވަޒީާފއަދާކުރަްއވަމުން

 2145ހުންނާނީްމާލޭގައި.ްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާވެްސްމާލޭގަިއ.ްނާިއބުރައީސްެވްސް

ނޑިާޔރުންވެސްްމާލޭ ނޑިޔާުރވެްސްމާލޭގައި.ްއަދިްގިނަްފަ ަގއި.ްުއއްތަމަްފަ

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްހަމައެކަނި ްމާލޭގައި. ްކޮމިޝަންތަްއވެްސ މާލޭގައި.

ްއެންެމް ްއަތޮުޅތަކުގެ ްމިއީ ްވެރިން. ްތިްއބަވާ ްހިންަގވަން އަތޮޅުތައް

ްނޭނެގް ނަޑކަެށއް ްއަުޅގަ ްބަޔަކީ. ްިތއްބަވާެނ އިސްވެރިންނަށް

 2150ވެިރޔާކަމެްއ،ްެއހެންނަމަވެސްްމިޤާނޫނުއަސާސީގެްދަށުންްތިްއބަވާނީކީްއަތޮޅު

ްއަިދް ްއަޮތޅުތައްކަަމށްވިޔަސް ްުނވަތަ ްދާއިރާތަެކއްކަމަްށވިޔަސް ްއިދާރީ އެއީ

ްވެިރއެްއް ްކޮންމެވެސް ްހިންގަވަން ްމިތަންތަން ސަރަޙައްދުތަކެްއކަމަށްިވޔަސް
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ްއަތޮުޅް ްއެެހންވީމަ، ްއެނގެނީ. ނޑަށް ްައޅުގަ ްހުންނަވާެނކަން އިސްވެ

ްވެރި ްހުންނަ ްނުހިމެނިްހިންގަވަން ްމިޖަދުވަލުަގިއ ްހުވާ ޔާގެ

ްހުާވް ްމެްނބަރުންގެ ްުނވަތަ ްވެރިންގެ ްކޮމިޝަންތަކުގެ ނޑިޔާރުންނާއި  2155ފަ

ްއިސްވެިރޔާައްށް ްއެންމެ ްހުންެނވި ްހިންގަވަން ްއަތޮުޅ ހިމެނޭގޮތްވީމާ

ްއެކަީށގެންނުާވގޮެތްއް ްޙައިިސއްޔަާތއި ްމަޤާމުގެ ްއެ ްނުވަތަ ނިކަމެތިކަމެއް

ްއަް ްޤާނޫނުއަސާސީެގްމެދުވެރިވަމުންދާތީވެ ްމިހުށަހަޅާލީ. ްމިހުވާ ޅުަގނޑު

ނޑުެވސްް ްައޅުގަ ްގެނެވިދާނެކަމަށް ްހުވާ ްމި ްޤާނޫނަކުން ްހެދޭ ދަށުން

ްރައްޔިތުންެގް ްމިރާއްޖޭެގ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް،  2160ޤަބޫލުކުރަން.

ްޚިދުމަތ3/2ްްް ްއެަރއްޔިތުްނނަށް ްވާހިނދު ްއަތޮޅުތަުކަގިއކަމަށް ދިރިއުޅެނީ

ްހިމަނާނީްފޯރުކޮށްދެ ްއަޅުަގނުޑމެން ްހުވާ ްއިސްވެިރާޔގެ ްއެންމެ ްހުންނަ ން

ޤާނޫނުއަސާސީަގއިތޯްނުވަތަްާޤނޫނުއަސާސީގެްދަށުންްހެދޭްޤާނޫނެއްަގއިތޯ.ް

ްޤާޫނނުއަސާސީަގިއް ްމިހުވާ ްުބރަވެވެނީ ްޮބޑަށް އަޅުަގނޑަށް

ްއިދާރީް ްމިހުށަހެޅީ. ްހުވާ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީމަ،  2165ހިމެނެންޖެހޭނެކަމަށް.

ްމިްދާއި ްކޮންެމގޮތަކަށް ްައތޮޅުތައްކަމަށްިވޔަސް ރާތައްކަމަްށވިޔަްސ،

ްކަންަތްއް ްއިްސވެރިާޔގެ ްއެންމެ ްުހންނަ ްހިްނގަވަން އަތޮޅުތައް

ްމިުހާވް ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްމިގޮތަށް ްމިަކން ހަމަޖެހުނުކަމުގައިވިޔަސް

ްކަންތައްތަްއް ްފާސްވާ ްމިގޮތަށް ްހަމަ ްދެން، ްމުހިންމު. ްއޮތުން ހިމެނިފައި

 2170ޓޯރިޔަލްްމަރުޙަލާަގއިްގެންނަވާްއިޞްލާޙުތަުކގައިްިމއީްމޭޔަރުެވއްޖިްއާޔްއެޑި

ްޗީްފް ްނުވަތަ ްމިނިސްޓަުރ ްޗީފް ްމިނިސްޓަރުެވއްޖިއްޔާ ްޗީފް މޭޔަރު.

ްމިް ްބަދަލުކޮށް ްނަން ްއަތޮޅުވެރިާޔގެ ްނަމަ ްއޮފިސަުރވެއްިޖްއޔާ އެްގޒެކެިޓވް

ްއަތޮޅުވެރި ްމިހާރު ްދިއުން. ްހިމެނިގެން ްމީގައި ްހަމަ ްިމްހުވާ ްގޮތުަގއި ާޔެގ

ްހިންަގވަންް ްއަތޮޅުަތއް ްމިހާރު ްމިއޮތީ ްޢިބާރާތްކޮްށފައި ނޑު ްއަުޅގަ ހުވާ

ްބުނީާމް ްއަތޮޅުެވރިޔާއޭ ްެއއީކަމަށްވާީތވެ ްއިްސވެރިްނނަކީ ްއެންމެ  2175ތިއްބެވި

ްއަޅުަގނުޑް ްއެގޮތުްނ. ްދޭހަވާތީ ްއިްސވެރިޔާކަން ްއެންމެ ްއަޮތޅުގެ އެއީ

ްފާ ްމަޖިލީހުން ްބޭނުންވޭ ްސިފަތަކާއިްފާހަގަކޮށްލަން ްއަސާީސ ސްކޮށްފައި

ްހުންނަް ްހިންގުމަށް ްާދއިރާތަްއ ްއިދާރީ ްުނވަތަ ްއަތޮޅުަތއް އުސޫލުތަުކގައި

ްތިއްަބާވް ްހިންަގވަން ްއޮފީސްަތއް ްރަށްރަށުގެ ްއަދި ްއިްސވެރިާޔއާއި އެންމެ
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ްއިސްވެރިންނަީކް ްއެންމެ ްހުންނަ ްހަވާލުވެ ްހިންގުމާ ްރަށްރަށް  2180ނުވަތަ

ްވޯޓަުކން ްސީދާ ްގޮތުަގިއްްރައްޔިތުންެގ ްބަެއްއގެ އިންތިޚާބުކުރާ

ްމިް ްއަދި ްބަޙުސްކޮށް ްމަޖިލީހުގައި ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ހަމަޖެއްސުމަށް

ްމަޖިލީހުގެް ްމި ްހަމަ ްބަޙުސްަގިއވެސް ްފަހުންކުރެވުނު ްއެންމެ މަޖިލީހުން

ްއަހަްއމިއްޔަތުކަމެްއް ްބޮޑު ްވަރަށް ްއެކަމަށް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ

ްއެއީ ްފާހަގަކުރަްއވާ.ްްދެއްަވއިގެން ްކަމެްއކަން ްކުރައްވަންޖެހޭ  2185ކޮންމެހެްނ

ްނިމިގެްން ްއެންމެ، ްއަތްދަށުން ްައޅުަގނުޑމެންގެ އެހެންނަމަވެސް،

ދިޔަަައިުރގައިްއަޅުަގނޑުމެންްހިތްހަމަޖެހޭްއެންމެްރަނގަޅަަކށެއްނޫންްއަދިް

ްހަމަޖެހިގެންް ްފަހުން ްއެބައި ްއޮތީ ްުކރައްވާަފއި ްއިޝާރާްތވެސް ރިޔާސަތުން

ްދާއިރާްއަ ްއިދާރީ ްނުވަތަ ްއަތޮޅުވެރިޔާ ްމި ްއެހެންވީމަ، ންނާނެކަމަށް.

ްޖަދުވަލުް ްމި ްމިއަުދ ްހުވާ ްއިސްވެރިާޔގެ ްއެންމެ ްހުންނެވި  2190ހިންގަވަން

ްވަރަްށް ްއަޅުަގނޑު ްދިޔުމަކީ ްހިމެނިގެން ްމީގައި ފާސްވެގެންާދއިރު

ްހުރިހާް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްއުއްމީދުކުރަނީ ނުޑ ްއަޅުގަ ހިތްހަމަޖެހޭކަމެއް.

ްތަފާތެްއްޢި ްމިހާބޮޑު ްއަތޮޅުަތއް ްމާލެއާއި ްމެންބަރުންގެވެްސ އްޒަތްތެރި

ނޑާިއް ްއަޅުގަ ްވިޔަނުދިނުމަށްޓަކަިއ ްއެތަފާުތ ވެގެންާދއިރުަގއި

ނުޑެގް ްއަުޅގަ ްެދއްވާެނކަމަށް. ްއެއްބާރުލުން ްމިކަމަްށ  2195ބައިވެިރެވވަޑަިއގެން

ްމިއަދުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްތާއީދުކުރެްއިވ އިޞްލާޙަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިްޖަލްސާ ްކޮންމެެވސް ްއެހެންނަމަވެސް ްނެތް. ގަިއވަަޑއިގެން

ނޑުގެްމިހުަށހެޅުމަށްްތާއީދުކޮށްދެއްވާނެކަުމގެްއުއްމީުދގަިއް މެންބަރަކުްއަޅުގަ

ްވަިކވެލަން.ްަވއްސަލާމުޢަލައިުކމް.ް

ް2200 

ްތާއީދުކުރަްއވާްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ މެންބަރު،ްްއާދެ،

ްނެތް.ް ްވަަޑއިގެން ްމެންބަރު ްޢިއްަޒއްތެރި ްޅ.އަތޮުޅގެ ްއިބްރާހީމް ޙުސައިން

ްހދ.ގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢާދިލް.

ް

ްތާއީދުކުރަން.ްްމެްނބަރުްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީް ނޑު ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުމަށް ްހުށަހެޅުއްވި ްމެންބަރު  2205ްމ.އަތޮޅު

ްޝުކުރިއްާޔ.ްެކވުން:އަްޙމަދުްާޢދިލްްވާހަކަެދއް
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ްް

ްނިޒާމާބެހޭްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވަޙީދު ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަްތތެރި ްރ.އަތޮުޅގެ އާދެ،

ްނުކުތާއެއް.ް

ް2210 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމ.އަތޮޅުެގްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްދަންނަވަން ްމަޢާފާއެކު ްވަަރށް ްައޅުަގނޑު ްރައީސް،

ްރިޔާސަތަްށްްްހަކަެދއްެކވުން:ޢަލީްވަޙީދުްވާ ްައދި ްއަރިއަހުން ްޝަފީޤްގެ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްމިހާތަނަށްް ްއަޅުަގނޑުމެންަނށް ްމިާވހަކަދައްކަނީ. ނޑު ްއަުޅގަ  2215ނިސްބަތްކޮށް

ްފާސްކުރެވުުން ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްޞަ ަުންގެ ްރައްޔިތު ްފާސްކުރެވުނު މި

ްނުފެނޭ ްާމއްދާއަކުްންއަުޅަގނޑަކަށް ްވާހަަކެއއް.ްްއެްއވެސް އަތޮުޅވެރިެއއްެގ

ްބާުބް ްއަތޮުޅެވރިއެްއގެ ްނުވަތަ ްވާހަކަ ްއަޮތޅުވެިރއެްއގެ އެހެންކަމުަގއިވާނަމަ

ްއަތޮޅުވެިރޔަުކް ްނެތި ްމާއްދާެއއް ްއެްއވެސް ްބެހޭ ްއަތޮޅުވެިރއަކާ ނުވަތަ

ްއަޅުަގނަޑކަށްް ްފާސްކުރެވޭނެކަމަކަށް ްމިމަޖިލީހުން  2220ހޮވާކުރަންޖެހޭނެކަމަކަށް

ްރެވޭ.ްއެވާަހކަްދަންނަވާލީްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްޝުކުރިއްާޔ.ްޤަބޫލެއްނުކު

ް

ްް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތ.އަތޮޅުެގ ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

 2225ްމެންބަރު..

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްރައީސް، ްއެއްެގްއެނިގވަަޑއިގަންނަްޢިއްޒަތްތެރި ް)ނ( ނަޑީކ ްއަުޅގަ ްވާނެ

ްމީހެއް.ްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހުރި ްދީފަިއ ްއަނިޔާެއއް ްބޮޑު ްވަރަށް ްމިތަނުން މައްސަލާަގއި

ްެއް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްރ.އަތޮުޅގެ ްއަނެއްކާ  2230އެހެންވީމަ،

ްފާހަގަކުެރއްވިހެްން ްއެ ްވަޙީދު ްޢަލީ ްއަޚް ްައޅުަގނުޑގެ ފާހަގަކުރެްއވިހެން،

ްހުށަހެޅޭނެްއަޅުަގނޑަް ްމި ްމިގޮތަށް ްނުކުރެވޭ ްއެްއގޮތަކަްށވެްސްޤަބޫލެއް ކަށް

ނަޑއެިޅގެްން ްކަ ްެއއީ ްކަމަކަްށވެސް. ްބަލައިގަނެވޭނެ ްމި ްއަދި ކަމަކަށްވެސް

ްދިުގް ްވަރަަަށް ްައޅުަގނޑުމެން ްމިތަނުގައި. ްއޮތްކަމެއް ްކޮށްފައި މިއީ
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ްގިަން ްވަރަށް ްރަްއޔިތުންގެ ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްއަދި  2235ބަޙުސެއްަގއި

ްމިމަޖިލީހުގައިްރަ ްމިތިބީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއިޙްސާސްަތކެއް އްޔިތުންތަެކއްގެ

ްމިތިބީް ްއަޅުަގނޑުމެން ްނުދެން. ްވޯެޓއް ްެއައކަށް ނޑު ްއަުޅގަ ނަގާލަިއގެން.

ްވެރިންނާިއ،ް ްއަތޮުޅވެރިންނާއި، ްބަޙުސްކުރެވި ްެއކަން ޢައްޔަނުކުާރގޮތަށް

ްބަެއއްގެ ްޢައްޔަނުކުެރވޭ ްމިމީސްމީހުން ްނިންމާފައިްްކަތީބުންނާއި، ގޮުތަގއި

ްއެއަްށް ްދޫކޮްށލާފައި ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެކަްންމިއޮތީ  2240ތިބެ،ްއެހެންނަމަވެސް،

ްހަނދާންް ްަމތިން ްބަޙުްސގެ ްކުރި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެދުންތަާކއި ރައްޔިތުންގެ

ްނިންމާލާފައި.ް ްމިތިބީ ްއެކަން ްގޮތަކަށް ްހިތަށްއެރި ނޑުމެން ނައްތާލާ،ްއަުޅގަ

ްނުތި ްކަތީބުންވެސް ްނުތިބޭގޮތަށް،ްދެން، ްއަތޮޅުވެރިްނވެސް ޭބގޮތަށް،

އަތޮޅުތަްއވެސްްނޯންނަގޮތަށް،ްދެންްމީހުންވެސްްނުތިބޭގޮތަށްްމިއޮތީްކަމެްއް

ްއެްއޗެިހް ްިމޮގތަށް ްދެން ްކޮށްފައި ްމިކަން ްމިހެން ްދެން،  2245ނިންމާފައި.

ްބަަޔުކް ްއެްއވެސް ްއަުޅވާކަށް ްައނދުންތަކެއް ްލޮލުަގއި ްބަަޔކު ލައިގެން

ްނެތް.ްމިއީްކުރެޭވނެކަމެއްްނޫން.ްއުޅޭނެކަމެއްް

ް

ް

ނޑުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަުޅގަ ްވާހަކަފުޅަްށ ްތިދެއްެކވި ްމެންަބރު ްޢިްއޒަތްތެރި  2250އާދެ،

ްެއް ްއިންތިޚާބުުކރެއްިވޔަސް ްއަދި ްއޮތީ،ްޢައްޔަނުުކރެއްިވޔަސް ދަންނަވާލަން

ނުއަސާސީަގިއްހުވަެއއްްކުރުމަކީްކޮންމެހެންްކުރަންްނުޖެހޭނެްގޮތަކަށްްޤާނޫް

ްއަޅުަގނޑަްށް ްއެކަްނ ްނެތީމާ ްބަާޔންކޮށްފައި ްތަނެްއަގއި އެްއވެސް

ްއިތުރަްށް ްައދި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަަލއިގަުތމަކީ ނުކުރެވޭނެކަމަށް

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްެތރި ްދ.އަތޮުޅގެ ްއާދެ، ްކަމެކޭ.  2255ވިސްނާލަންޖެހޭނެ

ްމުޙަންމަދުްރިޔާޟް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްކަންބޮޑުޭވްްުކނުުބރީްނިލަންެދއަތޮޅުްދެ ްވަަރށް ނުޑވެސް ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި  2260ްޝުކުރިއްާޔ
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ްހިންގަްންްމެންަބރުްުމޙަންަމދުްރިޔާޟްް ްއަތޮޅުަތއް ްފާސްކޮށްފިން ްމިމަޖިލީހުން އަޅުަގނޑުމެން

ްޢައްޔަނުކުރާް

ސްްއުިވެގްންބަޔަކުްނުތިބޭްގޮތަކަށް.ްކަތީބުންނާއި،ްއަޮތޅުވެރިްނގެްމަޤާމުވެްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއުވިދިަޔއީ. ްފާސްކުރުމަކުން ްފާސްކުރި ްމިތާ އަޅުަގނޑުމެން

ް"އަތޮޅުވެރިްނެގް ްކީއްވެޯތ، ްބޭނުންވޭ ްސުވާލުޮކށްލަން ްއަރިހުން  2265މުޤައްރިރު

ްނެތީ.ް ްތެރެއިން ްހުވާތަުކގެ ްއެހެން ްމިެގނައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ހުވާ"

ނޑުމެ ްއަުޅގަ ްއެނޭގ ްހަމަޔަޤީނުްނެވސް ްމިމަޖިލީހުންްއަޅުަގނޑަށް ން

ްމަޤާމުް ްކަީތބުންގެ ްއަތޮުޅވެރިންނާއި، ްތެޭރގައި ްފާސްކުރުމުގެ ފާސްކުރި

ްމިމަޖިލީހުންް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދާއިރާތައް ްއިދާރީ އުިވގެންދިަޔއީ

ްޢައްޔަނުުކާރް ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ްަޢއްޔަނުުކރެވޭ،  2270ފާސްކުރިއިުރގައި

ްއެހެ ްނޯންނާނެ. ްއަތޮޅުެތރޭގައި ްމަޤާމެއް ްމީގަިއްއެްއވެސް ންވީމަ،

ނޑަްށވެްސް ްއަުޅގަ ްފާސްކުރެވޭނެކަމަށް ްމި ްކިަޔއިގެްނ އަތޮޅުވެރިންނޭ

ނޑުްެއވާހަަކްހަމަްދަންނަވާލީ.ް ްނުފެންނާތީްއަޅުގަ

ް

ް2275 

ްމެންބަރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަްތތެރި ްތ.އަތޮޅުގެ ްމެންބަރަށް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި އާދެ،

ްޙުސައިންްރަޝީދުްޙަސަން.ް

ް

ްޒާމާބެހޭްނުކުތާ()ނި

ް2280 

ްމިވާހަަކްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްނުކުތާެއްއގަިއަކމެއް ްނިޒާމީ ްޫނން ްޔަޤީެނއް ްއަޅުަގނަޑކަށް

ްފުރުޞަތުްްްރަޝީދުްޙަަަަަަސންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްބޭނުންވަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްބޭނުންވަނީ. ދަންނަވަން

ްއަުޅަގނޑު ްއެހެންވީމަ، ްދަންނަވާލަން. ްމިވާހަކަ ބޮޑަށްްްހޯދައިގެން

ނުޑގެްފުުރޞަތުގައިްިމވާހަކަްދަންނަވާަލންްއިނގޭތޯ.ް ްބޭނުންވަނީްއަުޅގަ

ް2285 

ް
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ްިމްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީމަ، ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްުޝކުރިްއޔާ އާދެ،

ް ނުޑްވިސްނަން ްއަުޅގަ ްހުުޅވާލާނަން.ްއާދެ،ްފުރަތަމަ ްަވގުތު 39ްްބަޙުސަށް

ްނިޒާމާބެހޭްމިނެޓްއިރުވަން ްގެންދަން. ްކުރިއަށް ްބަޙުސްގައި ްމި ދެން

 2290ްނުކުތާއެއްްމ.އަތޮޅުަުގެްިޢއްަޒތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަފީޤް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްގޮުތގަިއްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްނުކުާތެއއްގެ ްނިޒާމީ ނޑު ްައޅުގަ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްބައެްއްފާހަގަްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްހުށަހެޅުމާމެދު ްހުށަހެޅި ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ ްބޭނުންވީ،  2295ކޮށްލަން

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންގެްޚިާޔލުފުޅުްއެގޮތަށްްހުރިގޮތްްފާަހަގކުރެްއވީމާ.ްމިް

ްނާއިުބް ްއެަކމަކު، ްހުާވވެސް. ްރައީސްގެ ްނާއިުބ ްއެބައޮތް ޖަދުވަލުގައި

ް ްނާިއބު ްހުންނާނެކަމެއް ްމިރާއްޭޖގައި ްއަދި ރައީސްެގްރައީސްެއއް

ްމިމަޖިލީހަކުން..ް ްފާްސކުރުމެއް ްއަުޅަގނޑެްއވެސް ްއަދި ވާހަކަެއްއވެސް

ްއަިދް ްިމވެސް ްއެބައޮތް. ްުހވާެވސް  2300ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްަރއީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާެއްއް ްމިރާއްޖޭގައި ްނޭނެގ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ްކަމެއްވެ ްބަހައްަޓވާނެ ްރައީސްެއއް ްާނއިބު ްކަމެްއވެސް، ްސ،ްބަހައްޓަވާނެ

ްނޫނިއްޔާމުް ްހުންނާނީ ްނޫންކަމެއްވެސް ަެްއ ްރަސްކަލެ މިތާނގައި

ްއެހެންވީމާ،ް ްނޭނގެ. ްމިއެއްވެސް ްހުންނާނީ ްނޫންކަންވެސް ދަންޑެހެލެއް

ްމިއަްށް ްއަތޮވެރިްނެގްހުވާ ްމިއޮްތއިރުަގއި ްހިމެނިފައި ްމީަގއި  2305މިބައިތައްެވސް

ް ްހަމަ ްކީްއވެބާއޭ ްދެކޮޅުހައްދަވަނީ ްއެ ްއެހާވަރަށް ނޑުމެންެގްލުމާމެދު އަޅުގަ

ްޢަދުލުއިންސާފުް ްރަށްތަކުަގިއ ްދިރިއުޅޭ ްރައްޔިތުން ްނިކަމެތި މި

ޤާއިމްކުރުމުގެްއަމަންްއަމާންަކންްބަލަހައްޓަންްހުންނަްއިްސވެރިައކަށްްހަމަް

ްއެްދަރަޖަްދެއްވަންްފެނިވަަޑިއނުގަންނަވަނީބާއޭ.ްުޝކުރިްއާޔްއިނގޭތޯ.ް

ް2310 

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްގުޭޅގޮތުްންްއްޔާގެްމެންަބރުްރަީއސުލްޖުްމހޫރިް ްޖަދުވަލުަތކާ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ
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ްގޮސްފަިއްްމުޙަްނމަދުްއަނިލްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއަތްދަށުން ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްދަންނަވާަލން. ްދެވާހަކައެއް  2315ހަމަ

ްއަޅުަގނުޑް ްފުރަތަމަކަމަކަށް ްދަންނަވާލަން. ްވާހަކަ ްދެކަމެްއގެ އޮތް

ްފާ ްމި ްއެީއްމުސްތަޤިއްލ1ްްުހަގަކޮށްލަނީ ްފާހަގަކުަރްއވައިފި ްުނކުތާގެ ވަނަ

ްކަރަޕްޝަންް ްއެންިޓ ްތެރޭަގއި ްހުވާތަކުގެ ްމެންބަރުންެގ ކޮމިޝަންތަކުގެ

ްއެަެް ްއެިޑޓޯިރއަލްކޮށް ްގޮުތގައި ްޤަބޫލުކުރާ ނުޑ ްއަޅުގަ ްނެތީމާ. ހިމެނިފައި

ްކޮމި ްކަރަޕްޝަން ްއެންޓި ްައޅުަގނުޑމެން ްއެ  2320ޝަނެއްްގެނެވިދާނެ.

ްއިތުރުން،ް ްޭއގެ ްފާސްކޮށްފައިވާތީ. ްމިހާރު ނޑުމެން ްއަޅުގަ އޮންނާނެކަމަށް

ްދަޢުލަތާއިްް ނޑުމެްނ ްއަޅުގަ ްބޭނުން ްފާހަަގކޮށްލަން އަޅުަގނޑު

ްފާސްކުރިއިރުް ްައޅުަގނޑުމެްނ ްބާބެއް ްވެިރކަމުގެ ްއަމިއްލަ މިނިވަންކަމާއި

ް 12ްްއެބާބުގެ ްގޮުތަގއި ްއިޞްލާޙެއްގެ ް)ށ( ްމާއްދާެގ ހުށަހެޅިގެންްވަނަ

ްދިދަިއެގް ްިދވެހިރާއްޭޖގެ ްއޮންނާނެ ްއެާމއްދާަގއި  2325ފާސްވެގެންދިަޔ.

ްގޮތުގަިއް ްޖަދުވަލުެގ ްކޯޑްތައް ްުކލަ ޑައިމެންޝަންސްތަާކއި

ްޖަދުވަުލް ްއެ ްއެހެންވީމަ، ްވާހަކަ. ްހިމެނިގެްނދާނެ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްފާހަގަކޮ ްނުަުކުތާ ްއެ ްނެތީމާ ްައިއސްފައި ްހަމައަށް ށްލަން.ްއަޅުަގނޑުމެންނާ

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް2330 

ް

ްވާހަކަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްގެެނސްދޭނެ ްއަދި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެބަިއ ްޖަދުވަލުގެ ްއެ އާދެ،

ްއޮްތް ްލިބިފައި ނޑަށް ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއެހެންނަމަވެސް، ދަންނަވާލަން.

އްޒަތްތެިރްޖާބިރު،ްގއ.ެގްޢިهللاްމިންވަރުްއަޅުަގނޑުްމިްހުށަހަޅާލީ.ްޢަބްދު

 2335ްމެންބަރު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްބާބެްއްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްމިވެނި ްވިދާޅުވި ްމެންބަރުން ްޢިއްަޒތްތެރި ްބައެއް ްދެންމެ ްއާދެ،

ްހުވާެގްްްޖާިބރުްވާހަަކދެއްެކވުން:هللاްޢަބްދު ްހީވަނީ ނޑަްށ ްއަޅުގަ ްދެން، ްނެތޭ. ްފާސްވެަފއި ްއަދި ްބާބެއް  2340އެވެނި

ްޖަދު ްއެީއްމި ްފާސްކުރަންޖެހޭނެހެން. ްމި ްމިވާގޮަތށް ވަލުގައި
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ްރައްޔިތުްނެގް ްހުންނަވާނެ. ްބޭފުަޅކު ްމަޤާމުގަިއވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްހުާވް ްމި ްއެހެްނވީމަ، ްތިބޭނެ. ްެމންބަރުންވެސް ްއޮންނާނެ. މަޖިލިސްވެސް

ްހުރިހާް ްރާއްޖޭގެ ްއަދި ްދެން، ްޮއންނަންވާނެ. ްފާސްކޮށްފައި މިމަޖިލީހުން

ްކަތީބުންެވްސްރަ ްިތއްބަވާނެ، ްއަތޮޅުވެރިްނވެސް ްއަތޮޅުތަުކގައި  2345ށްރަށެއްގެ

ނޑިަވޅެްއަގިއް ްދަ ްއެހެންވެގެންދާ ްއިންތިޚާބުކުިރްނަމަވެސް ތިއްބަވާނެ.ްއަދި

ްކޮންމެް ްހުވާކުރަންެޖހޭނެ ްފަދައިން ްވިދާޅުވި ްރިޔާސަތުން ދެންމެ

ްބާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްއަދި ްއެހެްނވީމަ، ްނުވަތަްބޭފުޅަކުވެސް. ބު

ްިމް ްފާސްނުިވްނަމަވެސް ްއަދި ްނެތްނަމަވެސް ްބާބު ރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެ

ްމަސައްަކްތް ްމަޖިލީހުގެ ްގެންދިއުމަށާއި، ްޯއޑަރުން ްމި  2350ކަންތައްތައް

ްހެނދުނުގެް ްމިފެންނަނީ ްމިއަދު ނޑަށް ްއަުޅގަ ްގޮތަކަްށ، އަވަްސވާނެ

ްއަޅުަގނޑުމެް ްމިހާރު ްނުކުތާަގއި. ްނިޒާމީ ްމިދިޔައީ ްމަސައްކަްތްސެޝަން ން

ްނިންމަން.ް ްކަންކަން ްމި ްގެންގޮސް ްފާސްކޮްށގެްންކުރިއަށް މިކުރެވެނީކަމެއް

ްބާބެއްް ްކޮންމެ ްބަލާއިުރގައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމައްޗަށް އެއުސޫުލގެ

ްހިމެނިގެންދިއުން.ް ްތެރޭަގއި ްެއމަަަސައްކަުތގެ ްމަޖިލީހުގައި  2355އައިނަމަެވސް

ްހުަވއާް ްވާހަކަދައްކާ ްިމ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެްއްމިހާރު ްބެހޭގޮތުން އި

ނޑަށްްފެންނަނީްހަމަްމިގޮތަށްްފާސްކުރަން.ްދެން،ްެއާއް ޖަދުވަލުގައިްއަުޅގަ

ްމަްއޗަްށް ްޭއގެ ްފާސްެވގެންދިއުމަށާިއ ްަކންކަން ްފާސްކުރަންޖެހޭ ގުިޅގެން

ްކަމަށްވަންޏާް ްގެންގޮސްިފ ްކުރިއަށް ްމެންބަރުން ބައްލަަވއިގެން

 2360ދާނެ.ްދެން،ްރިޔާސަތުންްވަރަށްްއަޅުަގނޑުމެްނގެްމަސައްކަތްްއަވަްސެވގެން

ްކަންކަންް ްދެން ްނޭނގެ ްއަޅުަގނަޑކަށް ްެދން ްއެަބކުރަްއވާ މަސައްކަތް

ްނުކުތާގަިއް ްނިޒާމީ ްމި ްއެހެންނަމަވެސް، ްގޮަތކަށް. އަވަްސކުރެވޭނެ

ްމިނެޓްް ްތިން ްދެްނ ްޚިޔާެލއް ްއަޅުަގނުޑގެ ްދެއްާވއިރުވެްސ ފުރުޞަތު

ނަޑއަޅަް ްކަ ްަވގުތުޮކޅެްއ ްަވކި ްކަމަށްވަންާޏްނޫނިއްޔާމު ްގެންޮގސްފި އިގެން

 2365އަޅުަގނޑުމެންނަށްްމެނޭޖްކުރަންްފަސޭހަވާނެ.ްދެން،ްއެހެންނޫނިއްޔާްމިއަުދް

ްއަޅުަގނުޑް ްއެނގެްނޏާ ްދުވަހެްއކަން ްނަގާ ްނުކުތާތައް ްނިޒާމީ މިއީ

ްމެންބަރުންް ްުގޅޭ ްސީދާ ްއެކަމާ ްނާންނާނީ. ްމެންބަރުން ްބައެއް ނާންނާނީ.

ްނަ ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ްހުސް ްެވްއޖިއްޔާމުވެްސްއައިސް ްގޮތަކަށް ްއެކަހަލަ ގާނީ.
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ްބުނާހެންް ްއެއްކަލަ ްހަމަ ްެމނޭޖްކުރެވިދާނެ.ްމިއީ ްޓައިމް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

 2370ްއަިއޑިއަރއެއްްއިނގޭތޯ.ްުޝުކރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ް

ްއަޅުަގނޑަށްްފުރުޞަތުްލިބުނީތޯްމި.ްއެހެންތޯްއެވަނީ.ްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް
ްވާހަަކދެއްެކވުން:ްމަނިކު

ް2375 

ްއާދެ،ްއާދެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއާދެ،ްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއޮޅެނީ ްގިނަވެގެްނޮގސް ްނުކުތާ ްނިޒާމީ

ްމަޤާމުތަކާިއްްްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްެއކިެއކި ްޖަދުވަލުގެ ްބޭނުންވަނީ، ްދަންނަވާލަން އަޅުަގނޑު

ްއަޅުަގނޑުމެްންބެހޭގޮ ްއައީމާ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްބައި ްހުވާކުރުމުގެ ްމި  2380ތުން

ްުސވާުލް ްއެ ްހަމަ ްިމއީ. ްހުވާކުރުން ްމި ްކުާރކަމެއްާބއޭ ްމިހާރު ކީއްކުރަން

ް ްމާތް ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުފެދެނީ ްގަންީދްهللا ްރަސްަކންފުޅު ގެ

ް ްތިބެ، ްހުވާކޮށްގެްނ ްއިދިކޮޅަށްްهللا ްހުރިހާކަމަާކ ްއޮްތ ްައންގަވާަފއި

ްދޫނުކުރުން.ް ްކަންކަްނ ްއެަބއުޅޭ. ްބަޔަުކ ްގެްނުގޅޭ ްރޫޙު ކަންކަންކުރުމުެގ

ްހުންނެވިް ްމިހާރު ްހިތުމަށް ްޙުރުމަތްތެރިކޮށް  2385އިސްލާމްދީނަށް

ްއިސްލާމްދީނުގަިއް ްހުންނެވީ. ްހުވާކޮްށގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެވސް

ހަަމްްއޮންނަކަމެއްްނޫންްާރިވއްކުްނވެސް.ްއެކަމަުކ،ްއެކަްނވެސްްއެބަހިނގާ

ްކަންކަންް ްނޫން ްއޮންނަކަމެްއ ްިއސްލާމްދީނުގައި ްމިރާއްޖޭގައި. ބަރާބަރަށް

ްމެރުމަކީ.ް ްީމހުން ްއަނިޔާކުރުމަކީ. ްރައްޔިތުންނަށް ްހިފެހެއްޓުމަކީ. ދޫނުކޮށް

ްއެަެހެންވީމަ،ް ްވަްއކަންކުރުމަކީ. ްަފިއސާއިން ްމުދަލާއި،  2390ދަޢުލަތުގެ

ްމީ ްބަޔަކު ްމިއުޅެނީ ްލަިއގެން ްމި ްލާްކީއްކުރަންާބއޭ ްމުުރތައްދުކުރަން ހުން

ްސުވާުލް ްއެ ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްމިއީ. ްޤާނޫނުއަސާސީައށް އެްއޗެއްޯތއޭ

ްމިތަނުަގއިް ްެއކަަމކު، ްހުވާކޮށްގެން. ްމިތިބީ ނޑުމެްނވެްސ ްއަުޅގަ އުފެދެނީ.

ްއިޚްލާްޞތެރިވުމަށާިއ،ް ްރައްޔިތުންނަށް ްތިބި ހުވާކޮށްފައި

 2395ވާކޮށްގެންްިތބިްބަޔަުކވެސް.ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްވެރިކަުމންްދިޔަނުދޭންްހު

ްބޭނުންް ްއަޅުަގނޑު ްހުވާ ްއެ ްެއހެންވީމަ، ްނޭނގެ. ްެއއްެޗއް އެވާ
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މުޤައްަްރިރުކުރެންްއަހަންްިއސްލާމްދީނުގައިްދަންނަބޭކަލުްންކިހާވަރަކަށްޯތ،ް

ްމިއިންވަނީ.ް ްކޮންކަމެއްޯތ ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްކުރީމާ ްހުވައެްއ ްމި ދެން

ްހުވާކޮ ްހަމަަގއިމުވެސް ްއަތޮުޅެގްއަޅުަގނޑު ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްމިހުރީ ށްގެން

ް ްބިުރގަނޭ، ނޑު ްއަޅުގަ ްމީހުންނަށް. ްބިރުގަނޭ.ްهللا ްރަސްކަންފުުޅދެކެ  2400ގެ

ްމިހުންނަނީ.ް ްހުވާކޮްށގެްނ ްގަންދީ ްރަްސކަންފުޅު ްެއކަލާނގެ އެހެންވީމާ،

ްއިނގޭ.ް ްއަންާނނެކަން ްސުވާލު ްމިކަމުގައި ްއަޅުަގނާޑ ްދުވަހުން ގިޔާމަތް

ްހިތު ްޤަބޫލުކުރަނީ ްކޮށްފިްއާޔްއެކަން ްކަމެއް ްގޯްސކޮށް ގެައޑިން.

ް ްބިުރެވތިވަން ްއިނގޭ. ްަވްއދާނެކަންވެސް ްނަރަކައަށް ެގްهللاދަމާގެންގޮސް

ް ްކިބަފުޅަށް. ްހަމަްهللا ްވާހަކަ. ްމިދަްއާކ ނޑު ްއަުޅގަ  2405ދެެނވޮިޑެގންވޭ

ޙަޤީޤަތަށް.ްއެކަމަކު،ްމިއަުދގެްހުވާ،ްމިއީްކޯްއެޗއްތޯ.ްސިފަިއންގެްމީހުން،ް

ްތަ ްކަންކަން ްުދވަްސްފުލުހުން ްމީަހކުގެ ްވަކި ްއެބަދޭ ޙްޤީޤުކޮށްފަަައި

ްރައްޔިތުންެގް ްހުވާކުރަން. ްތަންތަނަށްވަދެ ްޮގސް ދުއްވާލުމަށްޓަަކއި

ްއެަބްހުވާކުޭރްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަކަްށް ްގޮުތަގއި ްމެންބަރެއްގެ މަޖިލީހަށް

ްއެބަް ްމަޖިލީހަށް ްަރއްޔިތުންެގ ްޙިމާޔަްތުކރުމަށްޓަކައި. ްމީހަކު ްވަކި  2410ހުރި

ްހޯދުމަށްޓަކައިްހުވާ ްމިތަނުން ްފައިދާތަެކއް ްއޮތް ްލިބެން ްތިމާއަށް ކުރޭ

ްޙަޤީޤަތުގަިއް ްމިއިންނަީނ ްުހވާަގއި ްެއކަމަކު، ްަވކާލާތުކުރުމަށް. އެކަމުެގ

ްހިތްް ްހީވަނީ ްމިއީ.ްައޅުަގނަޑށް ްކުރާކަމެއްތޯ ްއަަޅއިގެން ްޯކއްެޗއް ހިތުގައި

ތްްެއްއޗެއް.ްދެން،ްމިްނިޔަތްވެސްްމީގެތެޭރގައިްއޮްނނަންޖެހޭނީްހިތުގައިްއޮ

ްބަލާއިުރް ްއޮތްޮގތަށް ްއެކުަލވާލާފައި ްޖަދުވަލު ްމި ްައޅުަގނޑު  2415ހުވާކުރުމުަގއި

ްޑްރާފްޓިންގް ްކޮމިޓީން،ްމަޢާފްކުރަްއވާިތ ްއިާދރީ ްހިތަށްއަރަނީ އަޅުަގނުޑގެ

ކޮމިޓީންްކޮންްުއސޫލަކުންްެގނައިްެއއްެޗއްބާޭއްމިއީ.ްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް

ްމިއަން ްރައީްސ،ްް-2ނަނީ.ްފުރަތަމައަށް ވަޒީރުްނ،ްައއިސްަފިއްް-3ނާއިބު

ްމިއަުދ4ްް ްޤާނޫނުައސާސީ ްއެކަމަކު، ްމަޖިލިސް. ްރަްއޔިތުންގެ ވަަނއިަގއި

ްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާވެްސް ްދިޔައިރުަގއި ްބައްޓަންކުެރިވގެން  2420އަޅުަގނޑުމެން

ްއަދި ްޤާނޫނުތަކެއްެގްދަށުން. ްހަދާ ްމަޖިލީހުން ްރަްއޔިތުންގެ ްޢައްޔަނުކުރާނީ

ްިމް ްމިވާގޮތަކީ ްއެކަމަުކ، ްއެގޮތަށް. ްަވޑަިއަގންނަވަނީ ްރައީްސވެސް ނާއިބު

ްހުވާކުރަން.ް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްފުރަތަމަ ްައއިމަ ްހަމައަށް ހުވާތަކާއި
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ްއަންނަނީް ްފުރަތަމަ ްސިފަވެގެންދަނީ ްބޮޑަށް ނޑަށް ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،

ނޑަްށްހަމަްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއކޭ.ްއެަކމަކު،ްރަދުންްބައިްޖެހެނީ  2425ައުޅގަ

ްމިް ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓިްނގ ްއެަެދެން ނުޑ ްއަުޅގަ ްމި ްއެހެންވީމަ، ބޮޑަށް.

ް ްތަރުތީބުކޮށްލައްާވއިުރަގއި ްހުވ1ްްާއަލުން ްަމޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުންގެ ގައި

ް ްކުރާކަމަށ2ްްްއައިސްަފއި، ްއަިއސްފަިއ، ްހުވާ ނޑިޔާުރގެ ްުއއްތަަމފަ ގައި

ްނިމި ްމިތަނުން ްކުާރގޮތަށް ްދެންްވަނީިވއްޔާ ްއައިސްފައި އްޖިއްޔާ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއެްއވެްސް ްއަނެއްކާ ްއަންަނން.  2430ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ް"ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ"،ް ްރަީއސް. ްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްދިވެހި ްއަންނަން. ނޫން

ްބަސްް ްޢަރަބި ްމިތަނުގައި ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްހަމަ ްނޭނގެ އަޅުަގނަޑކަށް

ްައޅު ްއިިންއޔާ ްބޭފުޅަކު ްމިކަންްދަންނަ ްރަނަގޅު ަގނޑަށް

ްރައްޔިތުންެގް ްމިހާރު ް"ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ"، އޮޅުންފިލުވާލަދިނިްއޔާ.

ްކިޔަނިއްަޔކީ.ް ްނޫން ަެއް ްލ.އަތޮޅެ ްމެންބަރުގެ ްރައީސް.  2435މަޖިލީހުގެ

"ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ"ްހަމަެއކަނިް"ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ"ްއަކަށްްމިހާުރް

ްކިނބިގަސްދޮ ްފަހަރަކު ްކޮންމެ ްވަރަށްްބުނާ ްއަންނާތީ ްބޮލަށް ްމައުމޫން ށުގޭ

ބޮޑުްމައްސަލަައކަށްްމިކަންެވްއޖެްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމުިޅްއެންމެންނަށްް

ްޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްދިވެހި ްރައީސް، ްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްދިވެހި އެހެންވަނީ.

ްދިވެިހް ްމަޖިލިސް، ްަރއްޔިތުްނގެ ްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްިދވެހި  2440ޤާނޫނުއަސާސީ،

ްމަޖި ްއެކަމަކު،ްރައްޔިތުންގެ ްކިޔަނީ. ްމިހެން ލިސް.

ްކުއްލިއަަކްށް ްއައިމަ ްހަމައަށް "ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ"އާިއ

ް"ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ"ްއޭނަގެ....

ް

 2445ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއެހެންވީމަ،ްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ްބަދަލުކުރަން. ްނުފެނޭްްމިވެސް ނޑަަަަކށް ްއަުޅގަ

ްއެހެންވީމަ،ްްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްކުރާކަްށ. ްހުވައެއް ްދީފައި ްނަން "ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ"އެްއގެ

ްމުޤައްރިރުކުރެންް ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭނުންވޭ ްވަރަށް ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ހުވާަގއި

 2450ްސުވާލުކުރަން..ް
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ް

ްރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްނުރައްކާަކްންްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ްހުރި ްީމގަިއ ްއުސޫލުތައް ްައސްލުތަކާިއ ްއިސްލާމްދީނުގެ

ްކިޔާލަދޭން.ްްްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމިބޭފުޅުންނަށް ްގެނެސްގެން ްދަންނަބޭކަލުން  2455މިތަނަށް

ްހެޔޮނުް ްކޮށްގެން ްމިކަން ްޤަބޫލުކޮށް ްތިބޭކަްށްމަރުނުވާނެކަމަށް ވާނެ

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްއިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްވުންްއެެދން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް2460 

ްޝުކުރިއްާޔ.ްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް
ްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ްޝުކުުރްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއާދެ، .`ް

ްހުާވ"،ްްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ް"އަތޮުޅވެރިންގެ ްބާބަށް ްހުވާތަުކގެ ްމި  2465ދަންނަވަން،

ްޝަފީޤްް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމ.އަތޮޅުެގ ހިމެނުއްވުމަށްޓަކައި

ނޑުމެްނެގް ްައޅުގަ ްދެޭކގޮުތގައި ްއަޅުަގނޑު ްހުށަހެޅުއްވީތީ. މިމައްސަލަ

ްމުހި ްވަރަށް ްޙަޔާތުގައި ްރާއްޖޭަގިއްދުސްތޫރީ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ންމުކަމެއް

ްަކއުންސިލްތަުކެގް ްއެ ްއުފެދި ްކައުންސިލްތައް ްހިންގުމަށްޓަަކއި އިދާރީގޮތުން

ްނާއިބުްން ްއެމީހުންގެ ްރައީސުންނާއި ްތިއްަބާވނެ ްއިސްކޮށް  2470އެންމެ

ްެއް ްައތޮޅުވެރިައކު ްހިންގަން ްއަތޮޅު ްޙަީޤޤަތުގައި ްއޮތުމަކީ. ހުވާކުރާގޮތަށް

ްމީހަ ްމުހިންމުވަނީކީ.ްނަންކިޔާ ްހަމައެކަނި ްނޫން ްހުރުމެއް ކު

ްކައުންސިލްތަްއް ްއުފައްދާ ްރަށުަގއި ްަކއުންސިްލތައް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްސަބަބަކީ،ް ްހުވާކުރަންޖެހޭ. ްމީހުންވެސް ްތިބޭ ްއެ ހިންގުމަށްޓަކައި

ނޑިޔާރުްނވެސްްހުވާކުަރްއވާތީ.ްހަމައެޮގތަށްްމާލޭގައި،ް  2475ރަށްރަށުގައިްތިބޭްފަ

ްއިދާ ްެއްމާލެއަކީ ްކަުއންސިލެއް، ްއުފެދޭނެ ްމާލޭގައި ްދާއިރާައކަށްވާތީ ރީ

ްހުވާކުރަން.ް ްހަމަ ްޖެހޭނީ ްމީހުންވެސް ްހުންނަ ްހިންގުމަށް ކައުންސިލް

ްތާއީުދކުރަމުންވެސް،ް ްބޮޑަްށ ްވަރަށް ނޑު ްައޅުގަ އެހެންކަމުން،ްމިމަފްޙޫމަށް
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ްއޮތުމަށްވު ްހުވާ" ް"އަތޮުޅވެިރއެްއގެ ްބޭނުްނވަނީ ްދަންނަވަން ެރްއަޅުަގނޑު

ްަކއުންސިލްތަުކގެް ްދާއިރާަތކުގެ ްއެކަީށގެްނވަނީ،ްއިދާރީ ްބޮޑަށް  2480އަޅުަގނޑަށް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއޭރުން ްއޮންނާށޭ. ްހުވަެއއް ްނާއިބުްނގެ ރައީސުންނާއި،

ްހުށަހެޅުއްވިް ްމި ްދެން، ްޙާސިލްވެގެންދާެނއޭ. ްކަމެއް ްހުރިހާ ްއުޅޭ މިކުރަން

ް ްއޮތްގޮތުން ްލިޔުއްާވފައި ްމި ްނަންްހުށަހެޅުއްވުމުަގއި ްމީހާގެ "އަހުރެން"

ްދިވެހިރާއްޖޭެގް ްހިތުމަށާއި ްޙުރުމަތްތެރިކޮށް "އިސްލާމްދީނަށް

 2485ޤާނޫނުއަސާސީއަށްްަރއްކާތެިރުވމަށާއިްދިވެހިްޤައުމަށްްއިޚްާލޞްތެރިވުމަށާިއް

ދިވެހިްރައްޔިތުްނގެްއަސާސީްޙައްޤުތައްްރަްއކާތެރިކުރުމަށާިއ"ްދެންްއޮންނަް

ްކުަޑކޮށްް ްއަޅުަގނުޑ ްހަވާުލކުާރްްޢިބާރާތަށް ް"އަހުރެންނާއި ހިތްހަމަނުޖެހޭ.

ްމިހާރުވެްސް ްހަނދާންވަނީ ްހަމަ ްބުނީމަ ްމިހެން އަތޮޅުެގ"،

ްމީހަކާް ްހިންގުމަށް ްއަތޮޅެއް ްމީހާ ްމިހުންނަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް

ްއަޅުަގނޑަްށް ްއޮންނަންވާނެކަމަްށ ްއެހެނެއްޫނން،  2490ހަވާލުކުރަނީއޭ.

ްރަްއޔިތުން ްބޮޑަށް ްަޤބޫލުކުރެވެނީ.ްްޤަބޫލުކުރެވެނީ ބޭނުންވާނީވެސް

ްކަންތައްތަްއް ްއެންމެހާ ްދާއިރާގެ ްއިދާރީ ްއިންތިޚާބުކޮށްފަިއާވ "އަހުރެން

ހިންގާ،ްދެންްއޮންނަންވީްއެްއިދާރީްދާއިރާގެްނަން،ްދެންްއޭނަގެްމަޤާމުެގް

ްކައުންސިްލެގް ްއަތޮޅު ްއުތުރުބުރީ ް"ތިލަދުންމަތީ ްމިސާލަކަށް، ނަން.

ްމަސްޢޫލިްއަޔތާ ްތެދުވެރިކަމާިއ،ްރައީސްގެ ްވާޖިބުަތއް  2495އި،

ް ްމާތް ްދެމިހުރުމަށް ްއަދާކުުރންމަތީ ްއަމާނަތްތެރިކަމާއެކު ގަންީދްهللا

ްބަަދލުކުރުަވއިފިއްާޔް ްމި ްއިޞްލާޙު ްމި ްމިގޮތަްށ ހުވާކުރަމެވެ".

ްކުރެްއވޭނީ.ް ްމިކަން ްއެކަނި ްޝަފީޤަށް ްއަޙްމަދު އެމަނިކުފާނަށް

ްއަ ްމިހާރު ްޤާނޫނުއަާސސީގައި ްފާސްކޮށްފަިއްކުރަްއވައިިފއްޔާ ނޑުމެން ުޅގަ

ްރަށުް ްއަދި ްހުރެގެްނ ްއަތޮޅުވެިރއަކު ްމި ްތެރޭގައި ްމަފްޙޫމްގެ  2500އޮތް

ްމޭޔަރުންް ްކައުންސިލްތަކުގެ ްސިޓީ ްއަދި ްތިބެެގން ްވެރިން ކައުންސިްލގެ

ްކަންތަްއް ްއުޅޭ ްމިކުރަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްތިބެގެްނ ްމޭޔަރުްނ ވެއްިޖއްޔާ

ްށިއންތިޚާބުކުރާ ްރައްޔިތުން ްމައްޗަްށްްހަމައެކަނި ްއެމީުހންގެ ބަޔަކު

ްހިންގުމަށްޓަކަިއް ްކަންތައްަތއް ްަކުއންސިލްތަކުގެ ްމުނިސްޕަލް އެމީހުންގެ

ްހަމަޖެހިގެންދާނެ.ް ްތިބޭނެގޮތް ްހިންގުމަށް ްއަތޮޅުަތއް  2505ތިބޭނެގޮތް،



 93 

ްހުށަހެޅުއްވުމަީކް ްޝަފީްޤގެ ްއަޙްމަދު ްދެޭކގޮތުަގއި ނޑު އެހެންކަމުން،ްއަުޅގަ

ްހުށަ ްރަނގަޅު ްވަރަށް ނުޑްހަމަ ްއަޅުގަ ްއެބަޖެހޭ ްމި ްއެކަމަުކ، ހެޅުއްވުެމއް.

ްޢައްޔަނުކުާރް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއާޔ ްތިބޭގޮތް، ްއަތޮޅުވެރިން މިދެންނެވިހެން

ްމިއޮންަން ްމީގައި ްބޭރުކުރަން. ްމިަމފްޙޫމުން ްތިޭބގޮތް އަތޮޅުވެރިން

ްމިް ްހަާވލުކުރާހެން ްމީހަކު ްބުނީމަ ްައތޮޅުގަޭއ" ްހަވާުލކުރާ  2510"އަހުރެންނާއި

ްދަށުންްހީވަނީ ްޤާޫނނެއްގެ ްފާސްކުރާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެކަމަުކ،ްމިާވގޮތަކީ .

އޭނަާއއިްހަވާލުވަނީްއޭނަްއިްނތިޚާބުވީމާްއޭނައާއިްހަވާުލވަނީ.ްޤާނޫނީގޮތުންް

ްއޭނަާއއި.ް ްޫނން ްހަވާލުކުރަީނކީ ްމީހަކު ްއެއީ. ްަހވާލުވުެމއް ހަވާލުވާ

ްއިޞްލާޙުކޮްށދެއްވަް ްޝަފީޤް ްއަޙްަމދު ްމިކަން އިފިއްާޔްއެހެންވީމަ،

ނޑުްހަމަްހިތުގެއަަަޑިންްމިްހުވާް  2515އަޅުަގނޑުްވަރަށްްބޮޑަށްްއެެދން.ްއަޅުގަ

ްމިބާބުގައި،ްމިްޗެޕްޓަުރަގއިްޮއތުމަށްްތާއީދުކުރަން.ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 2520ްޔާ.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުިރއްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް

ްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ނޑުގޮެތއްަގިއްދެވާހަކަެއްއްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްިޢއްޒަތްތެިރްރައީސް.ްމަިއގަ ްއާދެ،ްޝުކުިރއްޔާ

ްުހާވެގްްްޢަދްނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްވާހަަކއަކީ ްެއއް ްބޭނުންވަނީ. ްދަންަނވާލަން އަޅުަގނުޑވެސް

 2525ރެވިަފއިްހުންނާނެްގޮތް.ްހުާވގެްތަރުތީބުތައްްހުންނަންޖެހޭނީްތަރުތީބުތައްްކު

ްބާބުތަްއް ްޤާނޫނުއަާސސީގެ ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުާރ އަޅުަގނޑު

ްޤާޫނނުއަސާސީަގިއް ްަމއްޗަށް. ްހުންަނގޮތުގެ ތަރުތީބުކުރެވިފައި

ްބާބުކަމަށްވަންާޏް ްއޮންނަ ްކުީރގައި ްއެއީ ްބާުބ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްއޮންނަން ްރައްޔިތުންެގްހުވާވެސް ްޤާނޫނުއަާސސީަގިއ ްުކރީގައި. ވާނީ

ްޢަދުލުއިންސާފު ްނުވަތަ ްބާބު ްކުރީަގިއްްމަޖިލީހުގެ ްބާރު  2530ޤާއިމްކުރުުމގެ

ްމިކަހަލަް ްއެހެންީވމާ، ްކުރިއަށް. ްއޮްނނަންވާނީ ްހުވާ އޮންނަކަމަށްވަންޏާ

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަްތތެރި ްލ.އަޮތޅުގެ ްނުކޮށްފީވިއްޔާ ްކަންތައްަތއް ގޮތަކަށް

ްމަ ްއަންނަްމޫސާ ްދަމަހައްަޓމުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެއވިދާުޅވިހެން ނިކު
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ނޑަްށް ޘަޤާފަތެއްގެްތެރޭަގއިްތިބުމަށްްއަދިވެސްްއެބަްބާރުލިބޭ.ްއާދެ،ްއަޅުގަ

ްއަތޮޅުަތާކް ްރާއްޭޖގެ ްއައީ ްފެންނަމުން ްބޮޑުޮކށް ްތަފާތު ްބޮޑަށް  2535ވަރަށް

ްއެ ްވިދާޅުވެވިދާނެ ްދެން ްނެތި ްއަތޮުޅވެިރައކު ްއަތޮެޅްއްމާލެއާއި.ްމާލޭގައި އީ

ްބަލައިފީވިްއޔާ.ް ްއެހެން ްނޫން ްއަތޮޅެްއ ްފުވައްމުލަަކކީވެްސ ނޫނޭ.

ްނެތީް ްއަތޮުޅެވރިއެއް ްމާލޭގައި ްހުރޭ. ްއަތޮުޅވެިރެއއް އެހެންނަމަވެސް،

ްޮއެވގެްން ްަކއުންިސލެއް ްމުނިސިޕަލް ްކަންތައްަތކެއް ްހުރިހާ މާލޭގައި

 2540ޒީުރންގެްފެންވަުރެގްމުނިސްޕަލްޓީގެްރައީްސއެއްްުހރެގެންްއެްަރއީްސއަކީްވަ

ްވަރަްށް ްގެންދާތާ ްކުިރއަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހަދައިގެން މަޤާމަކަށް

ްހަމަް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަތޮޅުަތކުަގއި ްއެހެންނަމަވެްސ، ޒަމާންވެއްޖެ.

ްފޮނުވަިއގެންް ްއަތޮުޅވެރިެއްއ ްފާޑެަެއްގެ ްފޮނުވާހެްނ ކުރީޒަމާނުަގއި

ް ްމިކަހަލަ ްލައިގެން ްކަތީބަކަށް ްމީހަކު ްއަޮތޅުތަްއްހިތަށްއެރި ވިސްނުމެްއގައި

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްޒަަަމާންތައްވެއްޖެ. ްވަރަށް ްހިންގާތާ ްކުޑަކޮްށގެން  2545ވަރަށް

ްވިސްނުްންބެހެއްޓިއްެޖް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްތެރޭގައި ްހެދުމުގެ މިޤާނޫނުއަސާސީ

ްތަފާުތް ްހިންގުމުގެ ްއިދާރީ ްަމތޮޅުތަކާްމިއޮންނަ ްމާލެާއއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނ ްއަަަުޅގަ ްލާމަރުކަީޒްނައްތާލަން. ްހިންުގން ްދާއިރާަތއް ްއިދާރީ ޑުމެން

އުސޫލުންްއެފާސްކުރިްފާސްުކރެއްވުމަކީްއެއަށްްލިބުނުްވަަރށްްބޮޑުްބާރެއް.ް

ްމުނިސްޕަލްޓީެގް ްވީމާ ްމާލޭަގއި ްމުސްތަޤްބަލުގައި ްއެނގެނީ  2550އެއިން

ްފެންވަރުގަިއް ްަވޒީުރން ްރައީސްެއއް ްކައުންސިލުގެ ްމުނިސްޕަލް ރައީސްެއއް

ްއަ ްހުންނަްހުރެފައި ްހިންގަން ްއަމުރުތައް ްވުޒާރާަތކުންކުރާ ްހުރިހާ ތޮޅެއްވީމާ

ްހުންނާނީް ްއަތޮޅުގައިެވސް ްނުހުންނާނެ. ްދެނެއް ްއަތޮުޅވެރިެއއް ކުޑަުކޑަ

ްރައީސްއެްއ.ް ްކައުންސިލްެގ ްހަމަ ްހުންނާނީ ްދާއިރާަގއިވެްސ ްއިދާރީ ނުވަތަ

ްާމލެއަކަ ްރަީއސްެއއް. ްކައުންސިްލގެ ްހަމަ ްހުންނާނީ ްއަިދްމާލޭގަިއވެސް  2555ސް

ްހުރިހާް ްހިްނގާނީ ްކަންތައްަތއް ްހިންގާ ްުވޒާރާތަކުން އަތޮޅަކަްސ

ްއޮްނަން ްއެރަށް ްހިސާބުން ްއޮންނަ ްއެއަތޮުޅ ްއެްއގޮތަކަށް. ރަށެއްަގއިެވސް

ްބަހައްޓައިގެްން ްމީހަުކ ްވަކި ްއެދިމާގައި ްނުއެއްޖެހޭ ްކޮންމެހެން ހިސާބުން

ްދަތު ްޖެހޭނީ ނޑުމެން ަަޅުގަ ްއަ ްކުރާކަެށއް. ްފަސޭހަްކަންތައްތައް ރުފަތުރުގެ

ްއަދިް ްހޯދަން. ްފަސޭހަތަްއ ްމުޢާސަލާތުގެ ްޖެހޭނީ ްއަޅުަގނޑުމެން  2560ހޯދަން.
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ްރަޝީުދް ްޑރ.ޙުސަިއން ްއަޅުަގނުޑވެސް ްއަީލގައި މިކަންތައްތަުކގެ

ްބޮޑަްށް ްވަރަށް ްވާހަކަފުޅަށް ްއެދެއްެކވި ްމެްނބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ކޮޅުމަޑުލުގެ

ްކައުންސިލްަތއް ްއިދާީރ ްއަދި ްއިދާރީްްތާއީދުކުރަން. ްމީހުން ހިންާގ

ކައުންސިލްތަްއްއިްސވެތިބޭްީމހުންްރައްޔިތުންެގްޚިދުމަތްތަްއްއަދާކުރުުމގަިއް

ްުނވަަތް ްކުރިަމތީގައި ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްކުރިމަތީަގއި  2565ރައްޔިތުންގެ

ްއެެވވެީން ްޙަޤީޤަުތގައި ްކުރިމަތީގައި ްބޭފުޅެއްގެ ްއެހެން އެނޫންވެސް

ްކުރިމަތީަގއިް ްއޮްނނަންޖެހޭނެކަމަށްްްރައްޔިތުންެގ ްހުަވއެއް ކުރާ

އަޅުަގނޑަްށވެސްްޤަބޫލުކުރެޭވ.ްއާދެ،ްޤާނޫނުއަަަސާސީގެްަބއެއްްބާބުތަކަށްް

އުނިވެފައިްހުރިްކަންަތއްތައްްއަންނަމުންދާއިރުްލާމަރުކަޒީްުއސޫލުގެްބަިއެގް

ްމިމާއްދާް ްހުަވއެްއކޮށްގެްނނޭ. ްަޖދުވަލުަގއިާވ ްހަވާލުެވވޭނީ  2570މަޤާމުތަކާ

ް ްކަމެއްކަމަަކްށްގެނައުން ްގެންނަންޖެހޭނެ ްހިސާބަކުން ްކޮންމެވެސް ެއއީ

ްކުރަންޖެހޭނެް ނޑުމެްނ ްއަަަުޅގަ ްފަހަތަށްގޮސް ްޤަބޫލުކުެރވޭ. ނޑަށް އަަަުޅގަ

ްމަނަެއްއްނުއެއްކުރޭ.ް ްަގވާއިދު ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްދިއުމަކަށް ްފަހަތަށް ކަމެއް

ްކައުންސިލް ްތެޭރަގއި ްބާބުގެ ްުއސޫލުގެ ްލާމަރުަކޒީ ތަުކެގްއެހެންވީމާ،

ްހަވާލުވާންޖެހޭީން ްމަސައްކަތާ ްރައީސުން ްނާއިބު  2575ރައީސުންނާއި

ނޑަށްް ްއަުޅގަ ްޖެހޭނެކަމަްށ ްބަޔާންކުރަން ނޑަައާޅ ްކަ ހުވާކޮށްގެްނކަމަށް

ްޭބއްވޭނީ.ް ްޖަދުވަލުގައި ްމިހުވާ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްއޭރުން ްޤަބޫލުކުރެވޭ.

ް

ްތުްހަމަވެއްޖެ.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް2580 

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް
ްޢަދްނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ނޑުެވސްްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްައޅުގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ .`

 2585ްމިހުށަހެޅިފައިވާ

ްއެްއޗެްއްއިޞްލާޙާްފާޠިންްޙަީމދުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްގުޭޅޮގތުން ްޖަދުވަާލއި ްދެ ްއޮތް ްހުށަހެޅިފަިއ ްއަދި އި

ްދެްން ްއަަަޅުަގނޑުެވސް ްފުރަތަމަކަމަކަށް ްީމގަިއ ދަންނަވާލަންވެގެން.

ްމެންބަރުް ްިޢއްޒަްތތެރި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްބޭނުންވަނީ ފާހަގަކޮށްލަން
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ަަޅުގަ ނޑުމެންނާްމުޙަންމަދުްއަނިލްްފާހަގަކުރެަެއްވިހެންްއެޖަުދވަލްްއަދިްއަ

 2590ހަމައަށްްޑިބޭޓަށްްނުގެންނަވާަކންްނުވަތަްއެބަޙުސްކުރުމަށްްނުގެންނަވާކަްނ.ް

ްއެެހންނަމަވެސް،ް ްެދްއވައިފި. ްޖަވާބުވެސް ްއެއަްށ ްދެން އެހެންވީމާ،

ްކޮންމެވެްސް ްގެންދަވާނެކަުމެގ ްކުރިއަށް ްއެަކން ްކޮމިީޓގައި ޑްރާފްޓިންގ

ްއެނގެ ަަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއަ ްއިޝާރާތެއް ްކަންނޭނގެ.ްކަހަލަ ންޖެހޭނެ

ްކަމަކަްށް ްދެވަނަ ްދެން، ްފާހަގަކޮށްލަން. ްފުރަތަމަ ްެއކަން އެހެންވީމާ،

ްމިހުރިް ްދެން ްއެކެއްަގއި ްޖަދުވަލު ްފެންނަނީ ްދަންނަވަން ނޑަށް  2595އަަަުޅގަ

ްވާހަކަފުުޅް ްމޫސާމަނިކު ްމެންބަރު ްލ.އަތޮޅުގެ ްދެންމެ ްގުޭޅގޮތުން އޯޑަާރއި

ްހީވަ ްައޅުަގނަޑށް ްމީގައި ްއެްދައްކަަވއިފި ްމިހާރު ްކުރީގެ ްމީގައި ްދެން ނީ

ްހަމަް ްމިއޮންނަނީ ްފަދައިން ްއެއޮންނަ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ

ްހަވާލާދީފައިް ްމިޖަދުވަލާިއ ްމާއްދާތަކުން ްއޯޑަރުްނ ްމިއޮންނަ ބާބުތައް

ްއެބަހުރޭ.ް ްހަވާލާދީަފއިެވސް ްއެއަށް ްއަންނަޮގތުން ްހުވާތައް  2600މިއަންނަ

ް ްދަންނަވަންޏާ، ްދެންްމިސާލަކަށް ްހުވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ް ްމިއޮްނނަނީ ްތިރީަގއި ްއެހެންވީމާ،36ްްބްރެކެޓެްއގައި ްމާއްދާާއއިގުޭޅ. ވަނަ

ްފަހަރުގަިއް ްެދން، ްކުަރއްވާަފއި. ްިމޖަދުވަލުގަިއ ްނެތް ްއިޝާރާތެްއ މިކަހަލަ

ްބަެއްއް ްގެންނަވާނެ ްތެޭރގައި ްޗޭންޖްތަކުގެ ްއެިޑޓޯރިއަްލ ްމިކުރައްވާ ފަހުން

ް ނަޑްށްކަންނޭނގެ ްއޮތުމަީކްއަުޅގަ ްއޮންނަ  2605ެއއީ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްެއގޮތަށް

ްހަމަް ްބޭފުޅުންަނށްވެސް ްބައްލަވާަލއްވާ ްޖަދުވަލުތައް ްއޭރުން ފެންނަކަމެއް.

ްހުވައެއްޯތ.ް ްއަންނަ ްުގޅިގެން ްމާއްދާއަކާ ްޮކން ްމިއީ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ައލްްޗޭންޖްތަކެްއްދެންްމީގައިްއަޅުަގނޑުްކަންޮބޑުވާްކަމަކީްފަހުންްއެޑިޓޯރި

ްއަދިް ްމިޮއންނާތީ ްގެންނަގޮތަކަށް ްއަނެއްކާ ްލިޔުންތަކެއް ްއިތުރު އަދި

ްއެހެންް ްކުރިަމއްޗަށް ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްމިޖަދުވަލް  2610އެފުރިހަމަނުވެ

ްދެްން ްިމއާެއކީަގއި ްދެން، ްއެްއކަންތައް. ްެއީއ ްއޮތީމާ ގެންނަވާފަިއ

ްގޮތެ ްކޮންމެ ްދެން ްބޭނުްނވަނީ ްދަންނަވަން ްލ.އަތޮުޅެގްއަޅުަގނޑު ްއވިަޔސް

ްހުންނެވިް ްމިހާރު ްޒާތީގޮތުން ްދެން ްމަނިކު ްމޫސާ މެންބަރު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށްއަމާުޒކުރަްއވަިއގެންްބަސްފުޅުަތކެއްްވިދާޅުެވްޭއެގް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްދެން، ްގޮތެްއަގއިވެސް. ްެއކަހަލަ ްޖައްސަވާ  2615ފަހަތަށް
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ްތަރުތީބުކުރެވިފައި ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއެތަރުތީބާްްވިސްނަންޖެހޭނީ އޮްތޮގތުން

ްވެރިކަންް ްކުިރައށް ްއެތަރުތީބުގައި ްއަންނަްނޖެހޭނީ. ްޖަދުވަލު އެްއގޮތަށް

ްގުޭޅް ްފަރާތާއި ްއެވެިރކަންހިންގާ ްއައިސްފިކަަމށްވަންޏާ ްފަރާތް ހިންގާ

ްކިތަންެމްޕަރސަނަލްް ްިއނގޭތޯ.ްދެން،ްއެކަމާ ްއަންނާނީ ްކުިރއަށް ހުވާތައް

ްނުޖެހުނަސް ްހިތްހަމަ ްއެހެންވީމާ،ްްގޮތެްއގައި ްއޮންނާނެގޮްތ. ްކަން  2620އެއީ

ްއިޞްލާޙާިއް ްމިހުށަހަަަޅުއްވާ ްދެން، ްދަންނަާވލީ. ްެއއްެޗއް އެކަމަށް

ްމެންބަރުް ްިޢއްޒަްތތެރި ްތ.އަތޮުޅގެ ްާތީއދުކުރަން ަަޅުަގނޑު ްއަ ގުޭޅގޮތުން

ްއަޅުަގނުޑވެްސް ްެއއީ ްނުކުތާ. ްއެނެންެގވި ްޙަަަސަްނ ްރަޝީދު ޙުސައިން

ްހުރިްނު ްއަަަޅުަގނުޑްތާއީދުކުރަްންފާހަގަކޮށްލަިއގެން ކުާތއެއް.ްިމއިޞްލާޙު

ްއެެހންނަމަވެސް،ް ްއިނގޭތޯ. ްހިމެނުއްވުމަށް ްމީަގއި ްުހވާ  2625އަތޮޅުވެރިްނގެ

ްދެކަމެްއް ްފާހަގަުކރެވޭ ަަޅުަގނޑަށް ްއަ ްއިޞްލާުޙގައި ްހުށަހަޅުއްވާ މީގައި

ްރައީސް،ް ްޢިްއޒަްތތެރި ްހީވަނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްދެން ްފުރަތަމަކަމަކީ އެބައޮތް.

ްއެތަންކޮުޅްފުރުޞަ ްތަންޮކޅެްއ ްއޮތް ްލިޔުމުގައި ްދެއްަވއިފިއްާޔ ތު

ްމެންބަރަްށް ްހުށަހެޅުްއވި ްދެއްަވއިފިއްޔާ ްފުރުޞަތު އިޞްލާޙުކުރަން

ްދާއިުރް ްލަިއނަށް ްދެވަނަ ްެއއީ ްކަްނނޭނގެ. ްކުެރއްވޭނެ  2630އިޞްލާޙު

ްޙުރުމަތްތެރިކޮށްް ްއިސްލާމްދީނަަަށް ްމިވެނި ްމިވެނި ްއަހުރެން މިއޮންނަނީ

ްއެހެްންްހިތުމަށާއި ްމިަތނުގައި ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ

ްޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޢިބާރާތުން ްއޮންނަ ހުވާތަކުަގިއވެސް

ްެއީއް ްދެއްަވއިފިއްޔާ ްފުރުޞަތު ްމިއިޞްލާުޙްގެންނަވަން ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްދެން،ް ްގެެނވޭނެ. ްގޮތަކަށް ްގުޅުންހުރި ްޢިބާރާތާިއ ްހުވާތަުކގެ  2635އެހެން

ްރަޝީުދްހަމައެއާ ްޙުަސއިން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްތ.އަތޮުޅގެ ެއކީަގއި

ްމިޢިބާރާތްް ްކަަމކުނުދޭ ްއަޅުަގނަޑކަށްވެސް ްފާހަގަކުރެއްވިހެން ޙަސަން

ކުރަްއވާފައިްއޮްތގޮތް.ްއަހުރެންނާްހަވާލުކުރާްއަތޮޅެްއގެްއެްނމެހާްކަންތައް.ް

ނޑަށްް ްއަުޅގަ ްއެވިދާުޅވިގޮތަށް ްކަންތަުކެގ ވެްސްމިހަވާލުކުރުމުގެ

ްތެރޭަގިއް ްއުސޫލުތަކުގެ ްއަސާސީ ްމަޤާމެއް ްއިންތިޚާބުކުެރޭވ  2640ފެންނަގޮތުގައި

ްތާީއދުކުރައްވާަފިއް ްބޭފުޅުން ްގިނަ ްވާހަކަދެްއކިިއރު އަޅުަގނޑުމެން

ްހަވާލުކުރެޭވް ްޢައްޔަނުކޮްށ ްފަރާތަކުން ްަވކި ްއެހެންވީމާ، މިއޮންނަނީ.
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ްއަުޅގަް ްދެން، ްނުފެނޭ. ްއޮންާނަކށް ްމިޢިބާރާތް ްބޮޑަްށްގޮތަކަށް ނޑަށް

ްތާއީދުކުރެވެނީ....
ް2645 

ަެރިްމެންބަރު.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވަގުތުްހަމަެވއްޖެްޢިއްޒަތްތެ

ް

ްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްއެެކއްެގ ްމިޖަދުވަުލ ްދަންނަވާނީ، ްނިންމާލަމުން ްހަމަ 6ްްއަޅުަގނޑު

ްމުސްތަީޤއްލުްފާޠިންްޙަީމދުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްޢިބާރާތްްްވަނަިއގައި ްމިޮއންނަ ްގުޭޅގޮތުން ޮކމިޝަންތަކާ

ްވާޖިބުތަްއް ްއެމަސްޢޫލިްއޔަތުތަާކ ްއެއީ ްރަނގަޅުވާެނ.  2650ގެންނަަވއިފިއްޔާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެްޖުމްހޫރިއްާޔގެްޤާނޫނުއަސާސީާއއިްޤާނޫނުަގިއވާްގޮުތގެމަތީންް

ނޑަްށް ްއަޅުގަ ްބަދަލުކޮށްލެއްީވމާ ްއެޢިބާރާތް ްއެގޮތަްށ ްކުރައްވަން މިކަން

ްގެންނެވޭނެހެން.ްހީވަ ްއެިއޞްލާޙު ްއެްއގޮތަށް ްއެފިކުރުތަކާ ްމެންބަރުންގެ ނީ

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް2655 

ްހއ.ގެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުުކތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްެތރި ްުޝކުރިްއޔާ އާދެ،

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމުޢިއްޒު.

ް

ްތާ()ނިޒާމާބެހޭްނުކު

ް2660 

ްމިވަނީްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްހުށަހަޅުއްާވފައި ްޝަފީޤް ްއަްޙމަދު ްމެންބަރު ްމުލަކަތޮޅު

ްހިމެނޭްްއަްޙމަދުްމުިޢއްޒުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޤާނޫނުއަާސސީގަިއ ްމަޤާމަކީ ްއަތޮުޅެވރިންގެ ްހުާވ. އަތޮޅުވެރިްނގެ

ޅިްޯވޓަށްްއެހިެގްންމަޤާމެއްްނޫން.ްއެހެންވީމާ،ްމިއިޞްލާޙުްމިގޮތަްށްހުށަހެ

ްހުވާް ްމަޤާމެއްަގއި ްނުހިމެނޭ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްދަންނަވަން. ނުވާނެކަމަށް

 2665ްމިމަޖިލީހަކުންްފާސްނުކުރެވޭނެ.

ްް

ް

ްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާައީކްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ްއާެދ، ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްޒާީތގޮތުްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމީހެއްކަމަށްްއަޅުަގނާޑ ްއުޭޅ ްދިމާކޮށްގެން ްނ

ްޮބުޑް ްވަރަށް ްވިދާުޅވުމަީކ ްެއވިދާޅުިވ ްމެންބަރު  2670ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ
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ްވަރަްށް ނޑާ ްއަޅުގަ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްހުންނެވި ްމިހާރު ތެދެއް.

ްބޮޑަށް.....

ްދެންްއިނގޭތޯ.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިށީނދެވަަޑއިގެންްެދއްވުްނއެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ނޑު.....ްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް  2675ްޒާތީގޮތުންްދިމާކުރަްއވާފައިްުހރީ.ްދެންްއަޅުގަ

ްްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިށީނދެވަަޑއިގެންަްެދއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްއެދޭްދެން ްއިންނަން ނޑާ ްއަުޅގަ ްޙަޔާތުގައި  2680ްފިލްީމ

ްމީހަކާ.....ްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިށީނދެވަަޑއިގެންެދއްވުންްއެދެން.ްާއދެ،ްމ.އަތޮޅުެގްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްނުކުތާއެއް.ް ްނިޒާމާބެހޭ ްޝަފީޤް ްއަްޙމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި

ް2685 

ްނުކުތާ(ް)ނިޒާމާބެހޭ

ް

ްމިްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްގޮވާލާނީ ްހަރުއަޑުން ްހަމަ ނޑު ަަޅުގަ ްއަ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްޖަދުވަލުގައިް

ްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްހުވާ ްނުވާނެއޭ.ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  2690ހިމަނައިގެްނ

ްފާހެ ްޤާނޫނުއަސާސީން ްހުންނާކަށް ްމިރާއްޖޭަގއި ްއްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއއް

ްފާހެްއް ނޑުމެންނެއް ްއަޅުގަ ްނުހިމަނަމޭ ްޤާނޫނުއަސާީސގަިއ ނުކުރެއޭ.

ްނުކުރަމޭްއަޅުަގނޑުމެން.....

ް

ް2695 

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިށީނދެވަަޑއިގެންެދއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(



 100 

ް

ްބާއްވަިއގެްންރައީްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްމީަގިއ ްއެއްގޮތަކަްށވެސް ްހަމަ ްުހވާ  2700ްސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްނުވާނެްއިނގޭތޯ.ްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ:

ް

ް

ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްއެދެން. އިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްވުން

 2705ްއެއް.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްފާޠިންްޙަމީދުްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްބޭނުންވަނީްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްދަންނަާވލަން ްރެކޯޑަށްަޓކައި ްރައީްސ،ްއަުޅަގނޑު ްޢިއްޒަތްތެރި

 2710އަޅުަގނޑުްެއްއވެސްްޙާލަތެއްަގއިްދެންމެްލ.އަތޮޅުގެްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްްފާޠިންްޙަީމދުްވާހަަކދެއްެކވުން:

ްގޮތަކަށްް ްދޭހަވާގޮތަްށްްއެވިދާުޅވި ްާމނަ ްެއގޮތަށް ްނުދަންނަވަން. ެއއްެޗްއ

ްދެންނެިވް ނޑު ްއަަަޅުގަ ްއެަެދެން. ްމަޢާފަށް ްދެންނެިވއްޖިްއޔާ އެްއޗެއް

ްޒާތީގޮތުްން ްވާހަކަފުޅުަގއި ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި ްލ.އަތޮުޅގެ ވާހަކަައކީ

ްއެދެއްެކިވް ްދިމާކުަރއްާވ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ްހުންނެވި މިހާރު

ްޖަދުވަުލެގްވާހަކަ ްވީނަމަވެްސްމިޖަދުވަުލތައް ްއޮތްަކމުގައި ްއެހެން  2715ފުޅުތަެކއް

ްހުންނަް ްބާުބތައް ްއެޤާނޫނުއަސާީސގެ ްތަރުތީބުކުރަްނވާީނ ހުވާތައް

ްއެހެންވީާމ،ްރެކޯޑަށްޓަކިއް ްދެންނެވީ. ނޑު ްއަޅުގަ ތަރުތީބުންކަމަށް،ްއެހެން

ްއަޅުަގނޑުްސާުފކޮށްލަން.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.

ް

ް2720 

ްހަަމްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް ނޑުވެސް ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްއައްސަލާމުޢަލަިއކުމް.

ްދެޖަދުވަލެއްްްއަސްލަމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްގުޭޅގޮުތން ްމިޖަދުވަލުތަކާ ްބޭނުންވަނީ ދަންނަވާލަން

ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއް ްދެން ްމިވަނީ. ްއައިްސފައި ނޑުމެންނަށް އަަަުޅގަ

ްނިމުނީތޯއޭ.ްހިމެނެން ްމިހިސާބުން ްމިހާރު ްޖަދުވަލުތައް ްއެންމެހާ ވާނެ

ްފަހުންް ްއެންމެ ްރައީސްއަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެންނެިވން ްމިވާހަކަ  2725އަޅުަގނޑު

ނޑަްށް ްއަަަުޅގަ ްޖަލްާސގަިއވެްސ ްކޮިމޓީގެ ްއިދާރީ ބޭއްވުނު
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ްމިމަޖިލީހުންވެސްް ްއަުޅަގނޑުމެންނަށްްމިވީހިސާބަށް ްއަދި ޤަބޫލުކުރެވޭގޮތުން

ްެއީއްފާސްކު ްނުލިބިފައޭ. ްއެއްޖަދުވަުލވެްސވަނީ ްއިތުުރ ރެވިފަިއާވގޮތުން

ް ްބާބުގެ ްވެިރކަުމގެ ްއަިމއްލަ ްގެެނވުނ12ްްުދައުލަތާއި ްމާއްާދއަށް ވަނަ

ްއިުތުރް ްއަދި ްޖަދުވަލެއް. ްައންނަންޖެހޭ ްގުިޅގެން  2730އިޞްލާޙަކާ

ްޤަބޫލުކުރެވެނީ.ް ނޑަށް ްއަޅުގަ ްހުރެދާނެކަމަށް ްހަމަ ޖަދުވަލުތަކެްއވެސް

ްުސވާުލްއެހެ ނޑު ްއަުޅގަ ްއަންނާނެތޯ ްދެން ްޖަދުވަުލތަކެއް ްއިތުރު ންކަމުން،

ްބަޙުސްގެް ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއިތުރަށް ްއޭެގ ްބޭނުންވޭ. ދަންނަވާލަން

ްުހވަާޔިއް ްއަތޮުޅވެިރޔާގެ ްމިދަނީ ްެދކެވެމުން ްބޮޑަށް ްއެންމެ ތެރޭގައި

ނުޑވެްސް ްއަުޅގަ ްގުިޅގެން. ްއިޞްލާޙަކާ ްހުށަހެޅިފައިާވ  2735ގުޭޅގޮތުން

ްވާހަކަެއްއްދަ ްމިމަޤާމުގެ ްނުވަތަ ްމިނަން ްއަތޮޅުވެިރޔާ ންނަވާނީ

ްއޮތްތާނަގިއް ްކުރިއަްށ ްއަދި ްނުވަތަ ްއަންނަކަަމށް ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްމިނަންް ްއަތޮުޅެވރިޔާ ްބާބުތަކުގަިއވެސް ްއޮތް ްލިބެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއިންތިާޚބުކޮށްގެންެވސްް ްއަދި ްޢައްޔަންޮކށްގެންވެސް ްމަޤާމެއް އަންނަ

ްލިޔެޭވކަމުަގިއްއޮން ްނެތޭ. ްލިޔެފަެއއް ްމިޤާނޫނުއަާސސީގަިއ  2740ނަގޮތަކަށް

ްގުޭޅގޮތުންް ްމިަކމާ ްދެން، ްޤާނޫނެއްަގއޭ. ްލިޔެވެންޖެހޭީނ ްދެން ވަނީނަމަ

ްރާއްޭޖގެް ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްހަމަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްވާހަާކގައި ދެކެވޭ

ްއާް ްމިޤާނޫނުައސާސީން ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިހާރު ރައްޔިތުންނަށް

ްހަމަހަމަކަމެއްްއުން ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްއެބަެޖހޭ. މީދުތަކެއްދޭން

ްއަތްމަތީަގިއް ްއެމީހުންގެ ްދޭންޖެހޭ. ްއެބަ ްޔަޤީްނކަން  2745ޤާއިމްކޮށްދޭކަމުގެ

އެމީހުންކުރާްވެރިކަެމއްކަންްެއރަށްތަކުގަިއްެއއަތޮޅުތަުކަގއިްނުވަތަްެއއިދާރީް

ްމިގޮ ްދޭންޖެހޭ. ްއެބަ ްއެޔަޤީންކަން ްއޮންނާނީ ތުން،ްދާއިރާތަކެްއަގއި

ްެދވަނަް ްާމްއދާއާއި ްެއއްވަނަ ްމިބާބުގެ ްހިްނުގން. ްއުސޫލުން ލާމަރުކަޒީ

ްބަލާއިރުް ްޮގތަށް ްދިޔަ ްފާސްވެގެން ްިއޞްލާޙު ްއެހުށަހެޅިފަިއވާ މާއްދާއަށް

ްރާއްޖޭގަިއް ްވިސްނާއިުރެވސް ްވާހަތަކަށް ްުހރިހާ ްދެކެވުނު ްމިތާނގައި  2750އަދި

ިއވެސްްއެއިދާީރްދާއިރާތަކެްއްއަތޮޅުތަްއކަމުަގއިެވސްްއިދާރީްދާއިރާތައްކަުމގަ

ްއަބަދުވެްސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަކުއންސިލްތަކަކުން. ްއިންތިޚާބުކުރެވޭ ހިންގާނީ

ްެއީއް ްނުބާއްވާ ްބާރު ްއަުތގައި ްމީހެއްގެ ްއެންމެ ްމިދަނީ ދަންނަވަމުން
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ްކަމުަގިއް ްކޮމިޝަންތަކެއް ްނުވަތަ ްކަމުަގިއ ކައުންސިލްތަެކއް

ް ްއެންމެ ްބާރުދޭޭށ ްނުބާއްވާޭށ.ްކޮމިޝަންތަކަށްވެސް ްބާރު ްއަުތގަިއ  2755މީހެއްެގ

ްކުކުުޅް ްބުނާނެ ްމީހުން ްބައެއް ްައޅުަގނޑުމެން ްއަތޮުޅވެރިން އާދެ،

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްނުވަތަ ްއަތޮޅުވެރިންނޭ ްާކ ްުކކުޅު ދޭއަތޮޅުވެރިންނޭ

ްނުހިމަނާް ްމިނަންތައްވެސް ްކަތީބުންނޭވެސް. ްގަބުިޅ ްކިޔައިއުޅޭ ރަށުމީހުން

ްއު ްއާ ްރަްއޔިތުންނަށް ްގޮުތަގިއްރާއްޖޭގެ ްދޭަބއެްއގެ ންމީދުތަކެއް

ްއަޅުަގނޑުމެްނގެް ްބައްޓަންކުރަްނވެއްޖެޭއ. ްވިސްނުްނެވސް  2760އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއެކަިން ްެދމީހަކު ްނުވަތަ ްމީހަކު ްއެންމެ ްއާދެ، ްބަދަލުނުކޮށް ވިސްނުން

ްމޮޔައިންތަެކްއް ްއެީއ ްއަދު ްއެމީހުން ްވަނީނަމަ ްދަްއކާކަުމގައި އެްއވާހަަކއެއް

ްބެލިކަ ްއެހެންނެްއްކަމުގައި ްމާދަމައަކު ްޔަޤީނުންވެސް ްހަމަ ުމގަިއވިަޔސް

ނޑުެމންގެްވިސްނުްން ނުޑްއުންމީދުކުރަނީްއަޅުގަ ވެގެންެނއްްނުދާނެ.ްއަޅުގަ

ްރާއްޭޖެގް ްނިމިގެންާދއިރު ްމިޤާނޫނުއަސާސީ ްއަުޅަގނޑުމެންގެ  2765ބަދަލުވެ

ްއުޅެޭވް ްމަތިން ްހަމަތަކެްއގެ ްެއއް ްތަނެއްގަިއވެސް ްހުރިހާ ރައްޔިތުންނަކީ

ްއަމިއްލައަްށްއެ ްއެމީހުން ްވެރިކަން ްއެމީހުންގެ ްމަތިން ްއުސޫލުތަެކއްގެ އް

ްކުރާްބައެްއގެްގޮތުަގއިްތިބުން.ްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް

ނޑުްމިޖަދުވަލާްެބހޭގޮތުންްއެންމެްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް  2770ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަުޅގަ

ަަޅުަގނޑެއްްނެތިްނ.ްފުރަތަމަްދެއްކިްވާހަްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ކަްކޮންމެހެންްތަކުރާރުކުރާކަށްްއަ

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްމިހާރުވެސް ްދަންނަވާނީ ނުޑ ްއަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް،

ްގެންދިޔަް ްވާހަކަދަްއަކމުން ްިމމަޖިލީހުގައިވެސް ްގިނައިން ްވަރަށް މިދަނީ

ްމިހާރުް ްގެްނދިޔަ ްފާހަގަކުރަމުން ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

 2775ސްްވަރަްށްގިނަްހުވާތަކެއްްއެބަހުރި.ްހަމަްމިއާއެކުަގިއްޤާނޫނުއަސާސީަގއިވެް

ްފުލުހުންގެް ްސިފަިއންނާ ްވާހަކަެއއް ްދައްކާ ްގިަނިއން ްވަރަށް އަޅުަގނޑުމެން

ްސިފައިންެގް ްފަހަރު ްބައެއް ްއެްއގޮތަށް ްެއހުވަޔާ ްޮއވެގެން ްވަިކގޮތަކަށް ހުވާ

ދުވެރިވާންޖެހޭްޢަމަލުތައްްނުހުންނަްވާހަކަ.ްެއހުވާަގއިްއޮތީްވަކިްމީހަކަށްްތެް

ވާހަކަކަމާްަރއްޔިތުންނަށްްއިްޙލާޟްތެރިވާކަންްއަދިްރަްއޔިުތންގެްޙައްޤުަތްއް

 2780އެމީހުންނަށްްހޯދައިދިނުމަށްްއެބައިްނެތްކަން.ްދެން،ްައޅުަގނޑުްހިތަށްއަާރް
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ްފުލުހުންގެް ްސިފައިްނނާ ްކީްއެވގެންބާއޭ ްކޮިމޓީން ްޑްރާފްޓިންގ މުޤައްރިރު

ްހިމަނާފައި ްމީގައި ްދަންނަވަންްްހުވަެއއް ނޑު ެނތީ.ްހަމައެއާެއއްކޮށް،ްއަުޅގަ

ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔް ްމިތަނަށް ްވިދާޅުވި ްިޢއްޒަތްތެިރން ްބައެއް ބޭނުންވޭ

ްވަޒީރުންނަީކް ްއަދި ްމެންބަރުންނާ ްތިިބ ޢައްޔަންކޮށްފައި

ްއެހެންނަމަވެސް،ް ްބައެކޭ. ްތިބި ްފޮނުވާފައި ްމިތަނަށް  2785ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްމެ ްހަމައެކަނިްއެޢިއްޒަތްތެރި ްމަސައްކަތްކުަރއްވަީނ ންބަރުްނ

ްމަސަްއކަތްކުރަްއވަނީ.ް ްއެބޭފުޅުން ްދިާފޢުގައޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްއެކަމެްއް ްފެނިގެންދަނީ ްމަޖިލީހުން ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް،

ްޚިޔާުލް ްބޭނުންތެރި ްަޤއުމަށް ްމިއަދު ްބޮޑަށް ްވަރަްށ ްއެބޭފުޅުންނަކީ ނޫން.

ްދެއް ްއަދާކުރަމުންާދްމިތަނަށް ްރަޢުޔުތަކެއް ްމުހިންމު ްޤައުމުެގ  2790ވާ

ްކޮށްދެމުންދާް ްކަންަތއްތަކެްއ ްގިނަ ްރަްއޔިތުްނނަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއެހެންވީމާ،ް ްފާހަގަކުރަން. ްިމފުރުޞަތުގައި ނޑު ްއަުޅގަ ފަރާތެއްކަން

ްތަފާުތް ްއެހެންވީމާ، ްުހވަެއއް. ްއެއް ްކުަުރަމުންަދނީ އަޅުަގނޑުމެން

ްުހވާތަ ްދެން،ްހަމައެއާެއކު،ްގޮތްގޮތަށް ނޑުމެން. ްއަުޅގަ ްއަންނައިުރްމިއީ އް

ްރައްޔިތުންނަްށް ްއެބޭފުޅުން ްއެބަ ްޤަބޫލުކުރަްނޖެހޭ  2795އަޅުަގނޑުމެން

ްބޭްއިވް ްމިތާނގައި ްދުވަހު ްބުރާސްފަތި ްމިދިޔަ ްނުވާކަން. އިޙްލާޞްތެރި

ްމިތާނަގިއް ްވިާދޅުވީ ްރައީްސ ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނެގ ޙަފްލާއެއްަގއި

ްޑިމޮކްރެސީ ްއެކަމަުކ، ްނެތޭ. ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔ29ްްާެއއް ްމިވަނީ އަހަރު

ްއެކަމަކު،ް ްދައްަކާވތާ. ްވާހަކަފުޅު ްކިޔަިއގެން ްއޮވެއޭ ްމިތާ ޑިމޮކްރެސީެއއް

ްމަޖިލީހުގެް ްރައްޔިތުްނެގ ްޙަފްލާއެއްަގއި ްބޭްއެވިވ ްމިތާނގައި  2800އެދުވަހު

ްއެެހންވީމާ، ްޑިމޮކްރެސީެއއް. ްނެތޭ ްމިތާނަގިއ ްވިާދޅުވީ އެނޭގްްރައީސް

ްބުނާާހް ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއެްއޗަކަށް ްވިދާޅުާވހާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްއެބޭފުޅުންް ްނޫންަކން ްދެކޭގޮތަކަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްނޫނީ އެްއޗެއް

ްއެަެހެންވީމާ،ް ްބައެއްކަން. ްއިޙްލާޞްތެރި ްޤައުމަށް ްއެބޭފުޅުންނަކީ ދެކެނީ.

ްވިދާޅުް ްވިދާުޅެވގެން ްއެބޭފުޅުްންރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއެްއޗެއް ްބުނާހާ  2805ވާށޭ

ްއަިދް ްޤައުމަްށޓަކައިކަން ްމަސައްކަތްކުަރއްވަނީ ްއެބޭފުޅުން ވިދާޅުނުވާެނކަން.

ްމުސްތަޤްބަލަށްކަން.ް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްއަދި އަޅުަގނޑުމެންނަށްޓަަކއިކަން.
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ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްނެތިގެން ްޑިމޮކްެރސީއެްއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްގެންނަން ްއެއަްށްޑިމޮކްރެސީެއއް ްއިންދަިއފިކަން ްދެއޮށް ްއެއަށް ކަްނ

ްވިދާޅުވި.ް ްއެުދަވހު ްއެަބއިނޭގ ނޑަށް ްައޅުގަ ްދާކަން. ްއެބަ  2810ފެންދެމުން

ްަޤބޫލުކުރަންޖެހޭް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއީ އެހެންވީމާ،

ްމިކުރަީން ްމަސަްއކަތް ްއެންމެންވެސް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްމިއީ. ޙަޤީޤަތެއް

ްދާ ްއަޅުަގނޑުމެްންއެއްދިމާލަކަށް ްޙާސިލުކުރަން ްމަޤްޞަދެއް ްެއއް ން

ްއަންނައިުރގަިއް ްބެިހގެްނ ްހުވާަތއް ްއެެހންވީމާ، ްމިކުރަނީ. މަސައްކަތް

 2815މިހާރުގެްއެްއވެސްްުހވަެއއްަގިއވެސްްނެތްްަވކިްމީހެްއގެްވާަހކަެއއް.ްމިއޮީތް

ްކުެރވިފައެް ްބައިަތެކއް ްވަިކ ްމިހެން ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަާށއި ްއްޤައުމަށާއި

ްބެހޭގޮތުންް ްމުޅިްންމިއޮތީ.ްއެހެންވީާމ،ްމިހުވާަތކާ ްވާަހކަ ނެތް.ްމިޤައުމުގެ

ްއެނޭގް ްއަުޅަގނޑަށް ްނެތް. ްވާހަކަތަެކއް ްާމގިނަ ްަދއްކާކަށް އަޅުަގނޑު

ްއޭަން ްގެނެސް ްމިތަނަށް ްނަން ްމީހަކުގެ ްއަޅުަގނޑުމެން އެްއޗަކީ

ްރައްިޔތު ްދިވެހި ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްބުންޏަސް ްއަިދްއިޙްލާޞްތެރިވާށޭ  2820ންނެއް

ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްއަދި ްވަޒީރުްނނެއްވެސް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްގެނަޔަްސް ްމީހަކު ްނަމަވެސް ްގޮތަކުން ްކޮންމެވެސް ްއެހެން މުސްތަޤްބަލުގައި

ްވިދާުޅވާާހް ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ްނުކުަރއްވާނެ ްޤަބޫލެއް އެބޭފުޅުން

ްއެބޭ ްމަސައްކަތްކުަރްއވާނީ ްއެބޭފުޅުން ްއެންމެްވާހަކަެއއް. ފުުޅންނަށް

ްއެވާހަަކް ްއެހެްނީވމާ، ްރަނގަޅުގޮތަށޭ. ްެއންމެ ްމިަޤއުމަަަށް  2825ރަނގަޅުގޮތަށް

ްދަންނަވާލާނީް ްދެން ނޑު ްއަުޅގަ ްހަމައެއާެއކު ްދަންނަވާލަން ނޑު އަަަުޅގަ

ނޑުް ްއަުޅގަ ްަރީއސް ްއެނގޭ. ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްޖެހޭކަްނ ްވަގުުތވެސް މިހާރު

ްއެއާއެުކަގއި ްހަމަ ްދެން، ްނުކުރާނަން. ްދިގެއް ްދެންެމް، ނޑު އަުޅގަ

ްއެދެއްެކިވް ްއަްސލަމް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެަެރި ްއަްއޑުއަތޮުޅގެ ވާހަކަފުުޅގައި

ްއަޅުަގނުޑް ްއެހެންނަމަވެްސ، ްާތއީދުކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ  2830ވާހަކައަށް

ްމިދަންނަވަނީްއަޅުަގނޑުމެން.....

ް

ްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް



 105 

ނުޑމެންނަށްްޙާސިލުވާނެބާއޭ.ްއެީއްއަޅުަގނުޑެގްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް  2835ްއެވިދާުޅވިްއުންމީދުްއަުޅގަ

ްސުވާލަކީ.ްުޝކުރިްއޔާްޢިއްޒަްތތެރިްރައީސް.ްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްދަންނަވަންްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ނޑުެވސް ްއޮީތްމިހުވާތަކުެގްްއައްސަލާމުޢަލަިއކުމް.ްއާދެ،ްައޅުގަ

ްބޭއްވުނުްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްފަހުން ްއެންމެ ްބޭނުންވޭ ްފާހަގަކޮށްލަން ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ވާހަކަ.

ްޖަދުވަުލެގް ްމިހުވާތަުކގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޖަލްސާަގއިެވސް ްކޮމިޓީެގ  2840އިދާރީ

ް ްމަޖިލީހުގެ ްނުޖެހޭކަމަށް ްއަދި ްގެންނަން މެންބަރުންގ11ްްެމައްސަލަ

ް ްބޭފުޅުންވެްސ19ްްތެރެއިން ްހުރިާހ ްތިއްބެިވއިރު މެންބަރުން

ްއެނޭގް ނޑަށްެވސް ްއަުޅގަ ްެއހެންނަމަވެސް، އިއްތިފާޤުެވަވޑަިއގެންނެވީ.

ްއަިދް ްޒިންާމއެްއކަން ްމަނިކުފާނުެގ ްގެްނދެވުމަކީ ްޖަލްސާތައް މިމަޖިލީހުގެ

ްބަދަލުވެސްް ްމަނިކުފާނަށް ްނިންމުންތައްވެސް ްނިންމާ ްކޮމިޓީން  2845އިދާރީ

ްހަނދުމަފުޅުްކުރެްއވިއް ްމަނިކުފާނު ްމިަވގުތު ްނަމަެވސް، ދާނެކަން.

ވަަނ4ްްދެ،ްެގް)ނ(ްއާވަނަްމާއްދ4ްާބަހައްޓަވާލަްއވަންްޖެހެނީްަގާވއިދުގެް

ްބުނަނީ ް)ނ( ްނިންމަންވާނީްް،މާއްދާގެ ްނިންމުންތައް ްރައީސް "މަޖިލީހުގެ

ްއިޙްަްތިރާމްް ްމެންބަރުންނަށް ްރައްކާތެިރވެ ްޙައްޤުތަކަށް މެންބަރުންގެ

ްގޮތުގެމަތީންްއަ ްެއއްގޮްތާވ ްމިަގވާއިާދއި ްޤާނޫނުއަސާީސއާއި  2850ދާކުރުމާެއކު

ްރޫޙަށްް ްއުސޫލުަތކަށާއި ްމިގަވާއިުދގެ ްޤާނޫނުއަސާސީާއިއ އަދި

ްބޭނުެމްއް ްހުވާތަކުގެ ްމި ްދަންަނވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ރިޢާޔަތްކުރުމާއެުކގަެއވެ".

ްސަބަބަީކް ްނެޭތ. ްމާބޮުޑ ްބޭނުމެއް ްހުވާތަުކގެ ްމި ްނެތޭ. މާބޮޑު

ްރައްޔިތަުކްހު ްތެެރިއން ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްފަހުންވެސް ްއެންމެ ވާކޮށްގެންތިބެ

ްލޮބުވެތިް ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްސިފައިން ްއެތަނަްށައއި  2855މަރުވެގެންދިޔަރޭ

ްތެޅިކަްން ްގަިއަގއި ްއަންހެނުންތަކެްއގެ ްގިަނ ްތެރެއިން ރައްޔިތުންެގ

ްވަް ްމަރުޙަލާތަކުަގއި ްއެހެނިހެން ްމިނޫންެވސް ްއަދި ްބަޔަުކްފާހަގަކުރެވޭ. ކި

ްނަުމަގިއް ްެއއްވުންތަެކއްގެ ްޤާނޫނީ ްޣައިރު ްނަމުަގއި ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ

ްފާހަގަކުރެވޭ.ްއާދެ،ްމުސްކުިޅް ްލިބެމުންދާކަން ރައްޔިތުންނަށްްސީދާްއަނިޔާ

ްހައްޖަށްދިަޔް ްހުވާކޮްށގެން ްމީދާނުކާން ްބުޅާ ްއޮންނާނެ  2860މުޢާވިރާއެްއަގއި

ް ްއާދެ، ްމިދެނ79ްްވާހަކަ. ްކެުއމަށްފަހު ްމިދަނީްމީދާ ްހައްޖަށް ްބުޅާ ނެވި

ްއާެދ،ް ްއެެހންތޯވީ. ްނަަމވެސް، ަަަަޙުދުވެގެން. ްޢަ ްނުކާން ްމީދަލެއް އަލުން

ްމީދާވެްސް ްފެނުނު ްފުރަތަމަ ްމަގުމަީތގަިއ ްހައްޖުންައއި ފުރަތަމައިނުންވެސް
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ްއަޅުަގނުޑެގް ްމިގޮތް. ްމިއޮތީ ްމިހާރު ްތެރޭަގއިވެސް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ކާލީ.

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްއަޚް ްވިދާޅުވިހެްންްއަނެއް ްމަނިކު ްމޫސާ  2865މެންބަރު

ް ްކުރާިއރުގައި ްުހވާތައް ްބިުރވެތިވާްންއެބަޖެހޭ.ްهللاްއަޅުަގނޑުމެން هللاްއަށް

ްއަމާނާތެއްް ްޙަވާުލކުރެްއިވ ނޑުމެންނާ ްއަުޅގަ ްވަތަޢާލާ ސުބުޙާނަޙޫ

ްމިބިމުގަިއް ްމިތިބީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްެއބަޖެހޭ. ްއަާދކުރަން އަޅުަގނޑުމެން

ްލަްއވާ ްރިކުއެސްޓަީކްޚަލީފާއިންކަމުގައި ނުޑެގ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ، ަފއި.

 2870އަޅުަގނޑުމެންްއަދިްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްފާސްނުކުރާްބައިތަެކއްގެްހުވާތަެކްއް

ްފާސްކުރުމަީކް ްމިހުވާަތްއ ްމިަވގުތު ްނެތޭ. ްމުހިންމުކަމެއް ްކުރުމުގެ މިވަގުތު

ްކޮމިޓީެގް ްިއދާރީ ްުނކުރެޭވ ްޤަބޫލެއް ްއަޅުަގނޑަކަށް ްނޫނޭ. މުހިންމުކަމެއް

އެހެންްބޭފުޅުންގެްރޫޙާވެސްްެއއްގޮތަށްްއަދިްމިމަޖިލިސްްތެރޭގައިްމިދެެކޭވް

ްދެވަަން ްމީގައި ްއެބަޖެހޭ. ްކުރަން ްިމކަން ްބަލާއިުރވެސް ވާހަކައަށް

ް ްދަންަނވާލަންޖެހެނީ ްއަޅުަގނޑުމެްނ39ްްސަބަބެއްކަމުަގއި  2875ޮނވެމްބަރަށް

ޙުގައިްމިހާުރްޤާނޫނުއަސާސީްނިންމުމަށްޓަކައިްކުރިންްކުރަމުންްގެންދިޔަްރޫ

ްއެހެންވީމާ،ް ްއެީހމު. ްވޯަޓކަށްެވސް ްއަުޅަގނޑުމެން ްނުޖެހޭ. ގެންދާކަށެްއ

ްދަންނަވާހެންް ނުޑ ްއަުޅގަ ްކުރިންވެސް ްތެިޅގަނެގެްނ އަޅުަގނޑުމެން

ްވާހަކަް ްނެތް ްމިއަދަުކ ްބޭނުމެއް ްނިންމުމުގެ ްޤާނޫނުއަސާސީ ހޯލްސޭލްކޮށް

ނޑުްއިީށނދެލާނަން.ްޝުކުރި  2880ްއްޔާ.ްދަންނަވަމުން،ްއަުޅގަ

ް

ްމާލޭގެްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހަމަވީ. ްަވގުތު ނަޑއެޅި ްކަ ްމިއަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާހިސާބުން އާދެ،

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާީހމްްއިސްމާޢީލަށް،ްއަދިްޑްރާްފޓިންގްކޮމިީޓެގް

ްމެންބަރުންް ްިޢއްޒަތްތެިރ ްއަރުވަން، ްފުުރޞަތު ްއަޅުަގނޑު މުޤައްރިރަށް

ްނުކުތާއެްއްރެއިޒްކުެރއްް ްނިޒާމާެބހޭ ްޖަވާބުދެްއވުމަށް. ްުސވާލުތަކަްށ  2885ވި

ްޢަލީ.ްهللاްޅ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

 2890ް`.ްޝުކުިރއްޔާްިޢއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް،ްިމއަދުްްهللاްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޢަްބދު

ްތިމަންްޢަލީްވާހަކަދެއްެކވުން: ްވިދާޅުވީ ްދެން ްޫނނޭ ްކުރިގޮތަކަށް ްކަންތައް ްކުރީަގިއ 39ްނަ

ްދެކޭގޮތުަގިއް ނޑު ްގުޅިގެން.ްއަުޅގަ ްނުނިމުމާއި ްޤާނޫނުއަސާސީ ނޮވެމްބަރަށް
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ްބެހޭގޮތުންް ްމާއްދާައާކއި ްކޮންމެ ްއެބަޮއވޭ ްމިަގާވއިދުަގއި ވެއްެޖއްޔާ

ްދޭންވާނެކަމަށް.ް ްފުރުޞަތެއް ްމިނެޓްގެ ްތިން ްމެންބަރުންނަށް މަޖިލީހުގެ

 2895ްވީމަ،ްެއވާހަކަްދަންނަާވލަން.ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް.ްއެހެން

ް

ް

ްއަޅުަގނުޑްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުދަންނަަވން. ްއަޅުަގނޑު ްއެހެެންއ އެްއގޮތަކަްށވެސް

ނަޑއަަޅއިގެްން ނުދަންނަވަންްހުރިހާްމެންބަރުންނަކަށްްފުރުޞަތު..ްވަގުތުްކަ

ްެގންދާގޮ ްޖަލްސާތަކުަގއި ްވާހަަކްގެންދާ ްމިެގންދާ ނޑު ްއަުޅގަ  2900ތަށް

ްތިަިގޮތަށްް ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެކަމަކު، ްދެން މިދަންނަވާލީ.

ްދަންމާލައިގެްން ްވަގުުތ ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށްވަންޏާ ބޭނުންފުޅުވާ

ްއެކަމަުކ،ް ނަޑކަށް ްޖަލްސާއަކަށް.ްއެހެންވީާމ،ްއަުޅގަ ްދެން ގެންގޮސްފާނަން

ބޭނުންކަމެއްހެންނެއް.ްެއހެންވީމަ،ްދެންްހިއެއްނުވޭްމިހާރުްކޮންމެހެންްއެއީް

ްކުރަްން ްަކންތައް ްއެގޮތަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްފެށިގެން ްޖަލްސާއަކުން  2905އޮންނަ

ްެއވާހަަކް ްއެހެންވީމަ، ްދެން ްފެށިދާނެ. ްޢަމަލުކުރަްނ އަޅުަގނޑަށް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމާޭލގެ ްއަޅުަގނޑު ްމިހާރު ްއެކަމަކު، ްދެން ދަންނަވާލަމުން،

ްއިސް ްއިބްރާހީމް ްއަރުވަން.ްމެންބަރު ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ މާޢީލަށް

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްސ.އަޮތޅުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙުސްނުއްސުޢޫދު.

ް2910 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްހަމައެކަނިްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުް ްއިންތިޚާބުވެފައިަވނީ ްމިތަނަށް ނޑު ްރައީްސ،ްއަުޅގަ ްޢިއްޒަތްތެރި

ްފުރުޞަތުްްްން:ޙުސްުންއސުޢޫދުްާވހަކަެދއްކެވުް ްވާހަކަދަްއކަްނ ްދާކަށްނޫން. ްނުކުމެގެން ވޯޓެއްލާަފއި

ްދަންނަވަްން ްވާހަަކ ްބޭނުންނުވާ ްއިންނާކަށް ނޑު ްއަުޅގަ  2915ނުލިބޭތަނެއްގަިއ

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ް
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ްފުރުޞަތުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމި ްމިހާރު ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްއެހެންެވއްޖެްއޔާމު އާދެ،

ްމިނެޓަށްްްޢިއްޒަތްތެރި ްތިން ްއަޅުަގނޑު ްހުޅުވާލަން  2920މެންބަރުންނަށް

އެދިަވޑަިއގެންފައިްތިއްެބވިްބޭުފޅުންނަށްްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަުތްއަރުާވގޮތަށްް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްކޮޅުމަޑުުލެގ ްެއގޮތުން ްއެހެންވީމަ، ްއާދެ، ހަމަޖައްސާނަން.

ްމެންބަރުްޙަސަންްއަފީފް.ް

ް

ްިމްޝުކުރިއްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙަަސންް ނޑުމެން ްައުޅގަ ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެިރ  2925ްާޔ

ްގޮތުަގިއްްޢަފީފްްވާހަކަެދއްކެވުްނ: ްޖަދުވަލުގެ ްހުވަެއއް ްމަޤާމުތަކުގެ ްހިމަނާ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްމިހާރު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްމިއޮތީ. ހުށަހަޅާފައި

ް ްހިމަނަންޖެހޭ ްާޤނޫނުއަސާސީަގއި ްދިޔައިރުަގއި ބާބުގެތަުކެގްފާސްކުރަމުން

ްމިހިރީީކް ްފާސްޮކށްފައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފާސްކުރަމުންދިޔަިއރުގައި މާއްދާތައް

ްކަންތައްތަކެްއް ްހިމެނިފައިާވ ްބާބެއްގައި ްހުރިހާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ  2930މިހާރު

ްއަދިް ްބާބު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްމިގޮތުން ްއާދެ، ްނޫން. އެކަންޏެއް

ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްނެތްނަމަވެްސ ްނިޒާމަކަްށްފާސްވެފައި ްރިާޔސީ ތިބީ

ްވޯޓެްއެވްސް ްރައްޔިތުންގެ ްބައްޓަންުކރަންޖެހޭނެކަމަށް ްވެިރކަން ރާއްޖޭގެ

ްއެހެންކަމަށްާވއިުރް ްއެއްަބސްެވގެން. ްެއކަމަށްވެްސ ނަގާ

ްމަޤާމެއްަްކަންް ްއޮންނަންޖެހޭނެ ްއެއީ ްމަޤާަމކީ  2935ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްއާް ްއެބަޖެހޭ. ްޤަބޫލުކުރެވެން ްއެހެްންއަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެ،

ްޖަދުވަލުގަިއް ްމި ްހުވަެއއް ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަބޫލުކުރެވޭއިުރަގއި

ްަފސްކުރަންވެްސް ްއަދި ްނޫނީ ްމިހާރު ްވަކި ްހީވަީނ ނޑަށް ްއަުޅގަ އައުމަކީ

ްފާސްކޮށްފީމުް ްހަމަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއަދި ްނޫންހެން. ްކަމެއްވެސް ޖެހޭކަހަލަ

ްވަޒީރު ްއެހެންވީމަ، ްބާބެއް. ްބަންޑާރަނާއިުބެގްވަޒީރުންނާބެހޭ  2940ންާނއި،

ްމިހާރުް ްވާހަކަ ްއެހުާވގެ ްއެހެންވީމަ، ްއޮންނަންެޖހޭނެ. ްމީަގއި ހުވާވެސް

ްމިއަުދް ްއެއީ ްހިއެއްުނވޭ ްއަޅުަގނަޑކަށް ްގެންދިއުަމކީވެސް ކުރިއަށް

އަޅުަގނޑުމެންްކޮންމެހެންްމައްސަލައެްއގެްގޮުތަގއިްނަގަންެޖހޭްކަމެއްހެން.ް

ހުގެްބާބުވެސްްައޅުަގނޑުމެްންފާސްކޮށްފިން.ްހަމައެއާކުްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްބާބުވެްސ ނޑިޔާރުންެގ ްފަ ނިޑޔާރާިއ،  2945އުއްތަމަފަ
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ްފާސްކޮށްފިން.ް ްކޮމިޝަންތަކެްއވެސް ްމުސްތަޤިއްުލ ފާސްކޮށްފިން.

ްއެްއވެްސް ްނުނިންމަންވީ ްމިހާރު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހުވާތައް ްމި އެހެންވީމަ،

ްުނފެނޭ ްައޅުަގނަޑކަށް ްދެްންސަބަބެއް ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްއާދެ، .

ނޑުމެްނގެްއަތޮޅުަތއްްހިންގުމުަގިއް އަޅުަގނުޑވެސްްޤަބޫލުކުާރގޮުތގައިްއަުޅގަ

ްަކންތައްތަްއވެސްް ްރަށްރަށުގެ ްއަދި ްަބޔަކު ްތިބޭ ްއިސްކޮށް  2950އެންމެ

ްުހވަެއްއް ްޙަވާުލވާއިުރގައި ްއެމަޤާމާ ްަބޔަުކވެސް ްތިބޭ ްއިސްކޮށް ހިންގުމުގައި

ްނަ ްމިއަދުްކުރަންޖެހޭ. ްދަންނަވަންޖެހެނީ ްހިތާމައާއެކު މަވެސް،

ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއްހިމަނާފައެއް.ް ްމި ްމަޤާމުތަކެްއްނެތޭ ްއެ އަޅުަގނޑުމެން

ްއެކަންތައްަތްއް ްފާސްކޮށްގެން ްމިތަނުން ްމިތިބީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ އެހެންވީމަ،

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔް ްޙަވާލުކުރަން.  2955ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއިއ

ްއުފައްދަީންއުފައްދަނީވެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ްކައުންސިލްަތއްވެްސ، ސް

ނޑުމެންނަށްްއެމަޤާމުތަކުެގްހުވާްމީަގިއް މަޤާމުތައްވެސް.ްއެހެންވީމާ،ްައޅުގަ

ްއުފެޭދް ްހަމަޔަޤީުނންވެސް ްހިތުަގއި ނޑު ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްމިއީ ހިމެނިދާނެތޯ

ްމިދެންނެވިހެން ްކުރިން ްއަޅުަގނުޑވެސް ްއެހެންނަމަވެސް، ހަމަްްސުވާލެއް.

ްއަތޮޅުަތކުެގްކަންތައްަތްއް ްމިދަންނަވާހެން ްތާއީދުކުރާކަެމއް  2960އަޅުަގނުޑްހަމަ

ހިންގުމާއިްޙަވާލުތިބޭްމީހުންްއަދިްއެންމެްިއސްކޮށްްހުންނަްމީހާވެސްްއަިދް

ްހިންގުމާިއް ްކަންތައްަތއް ްރަށްރަށުގެ ްއެގޮތަށް ްހަމަ ްމީހުންވެސް ދެންތިބޭ

ް ްމީހާވެސް ްއެންމެއިްސ ްހުންނަ ްމީހުންވެސްްޙަވާލުވެ ްތިބޭ ްދެން އަދި

ްަޙވާލުވާންޖެހޭނީް ްއެމަޤާމުތަކާއި ްަޙވާލުވާންޖެޭހނީ، އެމަސައްކަތާ

ްޤާޫނނުއަސާސީއަާށިއް ްާރއްޖޭގެ ްހުވާއަކީ ްއަިދ  2965ހުވަެއއްކޮްށގެންކަމަށް

ްޒިންމާތަްއް ްމަޤާމުތަުކގެ ްޙަވާލުވާ ްއެމީހުންނާއި ްތަބާވެ ޤާނޫނުތަކަށް

ްތެދުވެިރކަމާއެކީް ްއެމީހުން ްއަާމނާތްތެރިކަމާއެުކްްއުފުލުމަށް އެކަންަތއްތަްއ

ް ްޤަބޫލުވެ ްރުހި ްއެމީހުން ްކުރުމަށް ްގޮތުަގިއްهللا ްހުަވެއއްގެ ްކުރާ ގަންދީ

ްހިމެނުމަށްް ްމިޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްމިހާރު ްމިހެންކަުމން ްއާދެ، އޮންނަން.

ް ްޖަދުވަލު ްމި ްައޅުަގނުޑ1ްްމިހާރު ްހުވާަތަކކީ ްމި ްހިމެނިފައިާވ  2970ަގއި

ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްދެކޭގޮުތގައި ްމިދަންނަވަނީ 1ްްނުޑ ްފެށިގެން ާއިއ6ްްން

ްލަސްކޮށްގެްން ްމި ްކޮންމެހެން ްައޅުަގނުޑމެންނަށް ްމިއަދު ހަމައަށް.
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ްފައިދާތަކެްއް ްއެހެްނ ްއިތުރު ްވަިކ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ްހުވާތައްް ްއެހެންވީމަ،ްމި ްނުފެނޭ. ްއަުޅަގނޑަކަެށއް ލިބިދާނެކަމެއްކަމަަަކަށް

ްއަ ްފާސްކޮށްލުަމކީ ްމާބޮުޑްއަޅުަގނޑުމެން ްިހއެްއނުވޭ ނޑަކަށް  2975ުޅގަ

ްޝުކުރިްއާޔް ްދަންނަވަން. ްމިވާހަކަ ްއެހެންވީމަ، ްވާނެހެން. މައްސަލައަކަށް

ްޢިއްޒަތްތެަެރިްރައީސް.

ް

ޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްމާޅޮސްމަޑުލުްއުތުރުބުރީގެްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

 2980ނުކުތާއެްއްމުޙަންމަދުްޠާރިޤްްނ.އަތޮުޅެގްްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ްނިޒާމާެބހޭ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިލަދުްނމަޑުލުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްނޮވެމްބަރު ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްާޤނޫނުއަސާސީެގ39ްްޝުކުރިއްޔާ  2985ްއަށް

ްއެްމުޙަްނމަދުްާޠރިޤްްވާހަކަެދއްކެުވން: ްނިންމާނުލެްއވުން ްމިމަސައްކަްތްމަސައްކަތް ްައޅުަގނޑުމެން ީއ

ްޤަބޫލެްއް ަަކަށް ނޑަ ްއަުޅގަ ްސަބަބެއްކަމަކަށް ްެއްއވެސް ލަސްކުރަންވީ

ްތިގެންދެީވް ްޖަލްސާ ްމިއަދު ްމަނިކުފާނު ްޤަބޫލުުކރަނީ ްއަުޅަގނޑު ނުކުރެވޭ.

ް ްއެްއގޮތަަަށްކަމަށް. ްަވގުުތ25ްްގަާވއިދާއި ްއޮްތގޮތަށް ްމާއްާދގައި ވަނަ

ްފްލޯރއި ނަޑއަުޅއްަވިއގެން ްެއގޮަތްށްކަ ނޑައެިޅގެން ްކަ ްބޭފުޅަކު  2990ން

ްނިންމެވުްން ްނިންމަވާ ްރިޔާސަތުން އިންކާރުކުެރއްވުަމކަަަށް

ްދެންް ނޑު ްައޅުގަ ްނުކުރަން. ނުޑްޤަބޫލެއް ްއަުޅގަ ބަދަލުކުރަންޖެހޭނެކަމަކަށް

ްަކނޑަައޅުްއވާިއުރް ްަވގުތު ްމަނިކުފާނު ްވާަހކަައކީ ްއޮތް ދަންނަވާލަން

ްބޭނުންފު ްދަްއަކވަން ްއަދަދަްށްވާހަކަފުޅު ްބޭފުުޅންގެ ޅުވާ

ްަކނޑަެއޅުްއވުމަީކް ްަވގުތު ްއޮތްތާނގައި ްކުރިައށް  2995ރިޢާޔަތްކުރަްއވަިއގެން

ްއެއްފަހަުރް ްިރޔާސަތުްނ ްއެއީ ްއެދޭކަމެކޭ. ްބޮޑަށް ްވަރަށް އަޅުަގނޑު

ްބޭފުޅަުކް ްއަެނއްފަހަރު ްނިންމެވުްނ ްއެ ްއަެނއްކާ ްނިންމާފަިއ ވަިކގޮތަކަށް

ްބަދަލުުކރެ ްވިދާުޅވީމަ ްއިންަނާވްއެްއޗެއް ްރިާޔސަތުަގއި ްެއއީ އްވުމަީކ
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ްެއކަީށގެންާވކަމެއްކަމަަަްށް ނިޑާއއި ްގޮ ްރިޔާސަުތގެ ްނޫނީ ބޭފުޅެއްެގ

 3000ްއަޅުަގނޑަށްްޤަބޫލެއްުނކުރެވޭ.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.

ްބަދަލުވެއްޖެއޭްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޒަމާްނ ްބަދަލުވެއްޖެޭއ، ްުދަވސް ްދަންނަވާނީ .ްއަޅުަގނޑު

ްިވސްނުންފުޅާއި،ް ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްތި ނޑުމެން ްއަުޅގަ މިއަދު

ްމީހަކުް ްއިްނނަ ނޑީަގއި ްމިގޮ ްމިަިތާ ްއެްއގޮތަށް ޚިޔާލާތާއި

ްއަޅުަގނުޑް ްނޫނޭ. ްސިފައެއް ްޤަބޫލުކުރާ ްައޅުަގނޑު މަސައްކަތްނުކުރުމަކީ

ްއެފުރުޞަުތް ްމެންބަރުންނަށް ްިޢއްޒަްތތެރި  3005ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި

ްމިބަޙުސްގަިއްލިބިވަޑަ ްއެބަތިިބ ްއަދި ިއގަންަނވަންޖެހޭނެ.

ް ނަޑކަށް ްގާްތގަ ްޢިއްޒަތްތެރ14ްްިބައިވެިރވަަޑއިގަންަނވަން ވަރަކަްށ

މެންބަރުން.ްއެހެންވީމަ،ްއެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފުރުޞަތުްނާރުާވް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްނެތް. ްމާނައެއް ްމާބޮޑު ްހަދާލުމުގެ ްއެގޮތަށް ކޮންމެހެން

ނޑަްށްމެންބަރަ  3010ކުްއެހާބޮޑަށްްއެކަމާްެދކޮޅަށްްބަސްފުޅެަެއްްވިދާުޅވީާމްއަުޅގަ

ްެއގޮތަްށް ްއެހެންވީމަ، ްނެތްހެން. ްމުހިންމުކަމެއް ްމާބޮޑު ްއޭަގއި ހީވަނީ

ްނޫން.ް ްތަންުނދެއެއް ްަގވާއިދު ްދެން ްއިނގޭތޯ. ްިމގެންދަނީ އަޅުަގނޑު

ްޢިއްޒަ ްފުރުޞަތެއް ްމިނެޓްގެ ްތިން ްއިނޭގތޯ ްތަންދޭވެސްމެ ތްތެރިްގަާވއިދު

ްއޮްތް ްބަޙުސްކުރެވެން ްދެކޮޅަށް ްހަމަ ްމިއީވެސް ްއަރުވަން. މެންބަރުންނަށް

ްމާނައެްއް ްމާބޮޑު ްހެދުމުގެ ްއެހެން ްޮކންމެހެން ްއެހެންވީމަ،  3015މައްސަލަެއއް.

ްއަޅުަގނުޑް ްާއދެ، ްއެރުވީ. ްފުރުޞަތު ްއަޅުަގނޑު ްވިސްނޭތީ ނެތްކަމަށް

ްއަ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ްސަމީރަށްްތިލަދުންމަތީ ޙްަމދު

ްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް

ްވަރަްށްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްދަްށކަމުން ްކޯރަމް ްމަޖިލީހުގެ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި  3020ްޝުކުރިއްާޔ

ްތިބެްންްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއެންމެްނވެސް ްހުރިހާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮތްތަަކކަށް ހިތާމަވެރި

ްއެހެން ްއެްއޗެްއްމިޖެހުނީ. ނުޑެވސް ްއަުޅގަ ްމިމަޢުޟޫޢުގައި ނަމަވެސް،

ދެންނެވޭތޯްބަލާނަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްައޅުަގނޑަށްްސުވާލުްއުފެދެްން

ްއެްނެމް ްކަންތައްތައް ްޖަދުވަލުގެ ްވާހަކަދައްާކއިރު ްމިމަޢުޟޫޢުގައި ފަށައިފި

ްގޮތްބާް ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްފާސްކުރުމަކީ ްޖަދުވަލު ްނެތި ްގޮތުގައި  3025އޭ.ްފުރިހަމަ



 112 

އެްސުވާލުްމިހާރުްއުފެދެންފަށައިަިފި.ްދާދިްދެންމެއަކުްވާހަަކފުޅުްދެއްކެިވް

ްާޚއްޞަގޮެތްއަގިއް ްމިމަޖިލީހުގައި ްއަދި ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ތ.އަތޮޅުެގ

ްޚިދުމަތްކުރަްއވާފަިއާވް ްގިނަދުވަހު ްވަރަށް ްމަޖިލީހުގަިއވެްސ ރައްޔިތުންގެ

ްހުންނާނެކަ ްތަޖުރިބާެވްސ ްދެކެނީ.ްބޭފުޅަކަށްވެފައި ނޑު ްއަޅުގަ މަށް

ްެބހޭގޮތުންވެްސް ްހިންގުމާ ްއުސޫލުން ްލާަމރުކަޒީ ްވިދާުޅވެއްޖެ  3030އެމަނިކުފާނު

ްމިމަޖިލީހުގައިް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއޮތީ. ްޢަްއޔަންކުާރގޮތަށޭ ްވާަހކަތައް ބައެއް

ނިންމުންތައްްނިންމިއިރުްއެއީްޢައްޔަންކުރާްމަޤާމުތަކެްއްނޫންކަމަށްްބޮޑަްށް

ސްނިފައިްޮއތީ.ްއެހެންވީމަ،ްއެކަްނވެސްްެއއީްމަޖިލީހުންްމެންބަރުންނަށްްވި

ްކޮންމެވެްސް ްނަމަވެްސ ްކޮމިޓީން ްޑްރާްފޓިންގ ްގޮތަކުން ކޮންމެވެސް

ްހޯދައިދޭންޖެހޭް ްސައްަޙގޮތެްއަގއި ްއެކަން ްމިމަޖިލީހަށް ްބަލާ،  3035ފަރާތަކުން

ްދަންނަވާލަންޖެހެނީް ްމިއާއެކުަގއި ްހަމަ ްދެކެން. ްައޅުަގނޑު ކަމެއްކަުމގައި

ްފާހަގަކޮށްލެްއިވްތ. ްރަޝީދު ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި އަތޮޅުގެ

ްގޮތުަގިއް ްޤަބޫުލުކރާ ްައޅުަގނޑު ްހުވާ". ްސިފައިންގެ "ފުލުހުންނާއި

ްކޮށްފައިާވް ްސިފައިން ްފުލުހުންނާއި ްއެބަ ްވާހަކަދެެކވޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްފަރާތަ ްަވކި ްޢަމަލުކުަުރައްވާއިރު ްގޮުތގެމަތީން ްއެްއގޮްތވާ  3040ކަްށްހުވަާއއި

އެބޭފުޅުންްބޯލަނބައިގެންްްަވކިްފަރާތެއްްޙިމާޔަތުަގއިްކުަރންޖެހޭްވާހަކަޭއް

ްއޮތްކަމަަަށްވަންާޏް ްެއގޮތަށް ްެއކަން ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި މިބުނަނީ.

ްއެހެންވީމަ،ް ްއޮތްތަން. ްބަދަލުކުރުމަށްވެސް ްއެކަން މިމަޖިލީހަކީވެސް

ްބަދަލުކުރަންޖެ ްެއކަންަް ްމިތަނުގައި ްއެހެންނަމަވެސް،ްއަޅުަގނޑުމެން ހޭނީ.

 3045ޤާނޫނުއަސާސީަގއިްއެމަޤާމެއްްހިމެނިފައިްނެތްކަމަށްވަންޏާްއެްހުވައެްއެވްސް

ްައޅުަގނުޑެގް ްދެންމެައކު ްނުކުރަން ްޤަބޫލެއް ްއަޅުަގނެޑްއ ހިމެނޭނެކަމަކަށް

ްދެންް ްަފދައިން. ްވިދާޅުވި ްމުޢިއްޒު ްއަޙްަމދު ްއަލްއުސްާތޛު އަޚް

ްކުެރވޭނެަކމަކީ ްސިފައިންނާިއްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްުނވަަތ ްބާބުތަުކގައި އެ

ފުލުހުންނާބެހޭްބާބުގައިްއެާއިއގުޅޭްމަޤާމުތައްްއަންނައިރުްެއއާއިްގުޭޅގޮތުްން

ަްްއޮތުން.ްއެހެންވީަމ،ްރަްއޔިތުންް  3050ހެދޭްޤާނޫނުތަކުގެްހުވާްއަންާނނެްގޮތެއް

ނޑުްޤަބޫލުކުރަނީ.ް މަޖިލީހުގެްއަތްމަތީގައިްއެްިޒންމާްއޮންނާނެކަމަށްްއަޅުގަ

ްފުރިހަމަކަންް ްުހވާތަުކެގ ްަބއެއް ްީމގައި ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި
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ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްުނަވތަ ްީހވާގޮތުން ްއަޅުަގނޑަށް ްކަންނޭނގޭ ގެނައުމަށްޓަަކއި

ްޝަފީޤްް ްައޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމ.އަތޮުޅެގ ޔަޤީންކުރާގޮތުން

ްއެމަނިކު ްއެހެންނަމަވެސް، ްމިއޮތީ. ްހުށަހަޅުއްވާފަިއ  3055ފާނުެގްހުށަހެޅުމެއް

ްހުވާގަިއެވްސް ްެއ ްއޮްތއިރު ްހުވާ ްއަތޮުޅވެރިާޔގެ ހުށަހެޅުއްވުމުަގިއވެސް

ްއެހެންވީމަ،ް ްވާހަކަ. ްކަންތައްަތކެްއގެ ްަޙާވލުކުރާ މިއޮންނަނީ،ްއަހުރެންނާއި

ްއެހެންވީމާ،ް ްމިޖެހެނީ. ްކުރަން ްޙަވާލުކުާރކަމެއްކަން ްމީހަކު އެބައިނގޭ

ްދެ ނޑު ްއަުޅގަ ްއޮތުމަށްވުެރ ްއެގޮތަްށ ްއިދާީރްއެކަން ްމިހާރު ޭކގޮތުަގއި

ްހަމަގައިމުންެވްސް ްއެމަޤާމުތަކަކީ ްބަލާއިރު ނޑައަޅާަފއިާވގޮަތށް ްކަ  3060ދާއިރާތައް

ނުޑްޤަބޫލުކުރަނީ.ް ރައްޔިތުންްވޯޓުަލިއގެންްހޮވޭނެްމަޤާމުތަކެއްކަމަށްްއަުޅގަ

ްރައްޔިތުންެގް ްެއ ްހަމަ ްއޮންނާނީ ްުހވާެވސް ްއެމަޤާމުތަކުގެ އެހެންވީމަ،

ްޤާނޫނު ްއެްއގޮްތާވްޙައްޤުަގއި ްޤާނޫނުތަކާއި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ އަސާސީާއިއ

ްއެހެންވީމަ،ް ްގެންދަންޖެހޭނެކަމަށް. ްުކރިއަށް ްއެކަްނ ގޮތުގެމަތީންކަން

ްޤަބޫލުކުރަީން ނުޑ ްއަުޅގަ ްބިލުތައް ްއެހެންހުރި  3065އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ޤާނޫނުއަސާސީްެއއްކޮްށްނިމޭިއރުްއޭެގްމާނަކުރުމުގެްބާެބއްްއޮންނާނެކަމަށްް

ނުޑްމާނަކުރު ްއަުޅގަ ްކޮމިޓީްނ ްޑްރާފްޓިންގ ްތެޭރަގއި ްބާބުގެ މުގެ

ްއެމައްސަާލގަިއ.ް ްދަންނަވާލިން ްސުވާެލއްެވސް މުޤައްރިރަށް

ްއުސޫލުްން ްލާމަރުަކޒީ ްތެޭރގައި ްބާބެއްގެ ްމާނަކުރުމުެގ މިޤާނޫނުއަސާސީ

ްކަންކަްން ްޭއަގއި ްކިހިެނއްތޯ ްެއއޮތީ ްމާނަކޮްށފައި ްއެކަްނ  3070ހިންގުމުގަިއ

ްކޮ ްމެންބަރުންގެްކުރަމުންދާނީ ްއެހެންވީމަ، ްގޮތުންކަން. ްއުސޫލެްއގެ ން

ްޢައްޔަންކުާރް ްއޮންނަންވާީނ ްއެކަން ްބަލާކަަަމަށްވަންޏާ ޚިޔާލުފުޅަށް

ްރައްޔިތުންެގް ްހަމަ ްސީދާ ްެއއީ ްނޫްނކަމަށާއި ްގޮތުަގއި ފަރާތްތަކެއްގެ

ްާވންޖެހޭނެކަމަށް.ް ްވޯޓަކުންްއިްނތިޚާބުކުރެވޭްމީހުންކަމުގައި އިންތިޚާބުކުރެވޭ

 3075ްއަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުާރގޮުތގައިްތ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރު..

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއާދެ،ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް.ްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް
 3080ްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން:
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ް

ްއެްއެޗްއްްްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންް ްކުޑަ ްއަދި ނުޑ ްއަުޅގަ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ދަންނަވާލާނަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްއެނގިަވޑަިއަގންނަވާނެްމިހާރުް

ްމިތިބީް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއަންނަންޖެހޭނެކަމަށް ްބަެއއް ްޖަދުވަލުގެ ދިދައިގެ

ްޖަދުވަ ްއެހެންވީަމ، ްއަންނާނެކަންްފާސްކޮށްގެން. ްއެއްަބިއ ްއަދި  3085ލުގައި

ްއަދިވެްސް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވާލަމުން، އަޅުަގނޑު

ފުރުޞަތުްއެބައޮްތކަންްޖަދުަވލަށްްއޮތްްަބއެއްްއިތުރުކުަރްއަވންްވެއްެޖއްޔާ.ް

ްދެންް ްނެތީމަ ްފޮުނއްވާަފއި ްއިޞްލާޙެއް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ދެން

ްފާހަ ްައޅުަގނޑު ްއަރުވާީންއެކަން ްފުރުަޞތު ްއަޅުަގނޑު ަގކޮްށލަމުން،

 3090ްރ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންަބރުްޢަލީްވަޙީދަށް.

ް

ްފުރަތަމަްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްއެްނމެ ްމިފުރުޞަތުގައި ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްއަްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ްައޅުގަ ްބޭނުންވަނީ، ްހަމައެޭކްދަންނަވާލަން ްޤަބޫުލކުރާ ބަދުވެސް

ްޤާނޫނުއަސާސީް ްމަޖިލީހުން ްޚާއްޞަ ްރަްއޔިތުންެގ ޚާއްޞަކޮށް

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްފުރިހަމަގޮތުގައި ްއެްނމެ  3095އިޞްލާޙުކުާރއިރުަގއި

ްހުށަހެޅިް ްއިްޞލާޙު ްޙާލަތްތަުކގައި ްބައެއް ްމަޖިލީހުން ހެދުމަށްޓަކައި

ްގެންދެޭވގޮތަ ްކުރިއަށް ްެއކަްނ ްތެރޭަގއި ްމިހެންްމަޖިލިސްގެ ްއެީއ ްށވުން.

ްއިތުރުކުެރިވް ްެއަވގުުތ ްހުރިހާކަމެއް ްނަށްޓާލަިއގެންދާ އަތްދަށުން

ްެއްއގޮތަްށް ްފިުކރާއި ްިވސްނުމާއި، ްބޭފުޅުންގެ ްހުރިހާ ރަނގަޅުކުެރވޭނެތީވެ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމިހާރު ްއެހެންނަމަވެސް، ްތިބެގެން.  3100އެއްތަުނގައި

ްޢަމަލު ްއެގޮތަށް ްތަންނުދޭތީއާިއ ްމިހާރުްގަާވއިދުަގއި ކުރެވެމުންނުދާތީ

ްބުނަމުން،ް ްނެތްވާހަަކ ްެވވޭކަްށ ްޚިާލފުވެސް ްއުސޫލާއި ހިނގަމުންދާ

ްމިހާތަނަށްް ްދެނެްއ ްޙާެލއްަގއި ްއެްއވެސް ްދަންަނވާލަން. އަޅުަގނޑު

ޢަމަލުކުރަމުންްއައިގޮތާއިްޚިާލފަކަށްްއަލުންްއެހެންްގޮތަކަށްްއަޅުަގނޑުމެްން

ނަޑށްްބޮޑަށްްބާރުްފާސްކޮށްގެންްނޫނިއްޔާްުނގެްނދެވޭނެ  3105ކަން.ްޭއގައިްއަުޅގަ

ްރިޔާްޟް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްތ.އަތޮޅުެގ ްއަޚް ނޑުގެ ްއަުޅގަ އޮންނަނީ

ްފާހަގަކުރަނީ.ް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެންމެބޮޑަށް ްމަްއސަލަ ްގެ ް)ނ( ްއެ ރަޝީދުގެ
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ްގެއްލުނީާމް ްއެގޮަތށް ްފުރުޞަތު ްއެ ްއެމަނިކުފާނަްށ އެހެންވީމަ،

ްމަޤް ްހެޔޮ ްބުނާނީްއެމަނިކުފާނުެގވެސް ްާކކުތޯ ްެއއޮތީ. ޞަދެއްގައި

ްވަކީލުކަެމްއް ްޤާޫނނީ ްގޮސް ްމީހަކަށެއް ްނޫން ްމެންބަރުންނަށް  3110މަޖިލިސްގެ

ްއެހެންވީމަ،ް ްގޮސްަފއި. ްެއގޮތަށް ްެއއޮތީ ްއެހެންނަމަވެްސ، ނުކުރެވޭނެއޭ.

ްނެހެދޭނެް ްއެހެން ްނޫނިއްޔާ ްފާސްކޮށްގެން ްއަލުން ްމިމަޖިލިސްގެ ދެނެއް

ްިޢއްޒަ ްދަންނަވަން ްހިތާމަާއއެުކްދަންނަވަން،ްވާހަކަ ްވަރަށް ތްތެިރްރައީސް.

ްކަރަޕްޝަންް ްއެންިޓ ްވީނަަމވެސް ްގެންެނވިކަމުަގއި ްކޮމިޓީން ްއިދާރީ އެއީ

ްިމް ްއަލަކުން ްދެން ްނެީތވިްއޔަާކއެްއ ްޖަދުވަުލގައި ްއެ ްވާހަކަ  3115ބޯޑުގެ

ްޖެހޭނީް ްގެންނެިވގޮތަށް ްކުރީގައި ްހަމަ ްެދން ްނުކުެރވޭނެ. ޖަލްސާއަކު

ް ްގެންދަަވއިގެްންއެބޭފުޅުންގެ ްއަލުން ްނޫނީ ކޮމިޓީައކުްނ

ް ްނުކުަރއްވާަފއި ްނުކުރަްއވަންޏާ ްކުަރްއވަން. 12ްމަޝްވަރާކުރަްއވަންޏާ

ް ްނޫނީ ްހަމ13ްްަމެންބަރުން ްެގންނަވަން ްސޮއިކުރަްއަވއިގެން މެންބަރުން

ްއިލެކްޝަންްސް ްއޮީތ ްދެން ްޯއކޭ. ްއޭރުން ްގެންނަގޮތަށް.  3120އެހެންޏާވެސް

ްއިލެކްޝަންސް ނޑަްށްްކޮމިޝަންތޯ ްއަޅުގަ ްއޭގަިއވެްސ ކޮމިޝަނަރތޯ.

ްދެނެްއް ްެވއްީޖވިްއޔާ ްކޮމިޝަނަރުކަމަށް ްއޮީތ ްހުވާަގއި ދެންނެވޭނީ

ްހަަމް ްއެވެސް ްނޭހޭނެއޭ. ްވޯޓަކަށް ްމިތަނަކުންނެއްަް ްހަމަ އަލަކުންނެއް

ްަގވާއިާދިއް ްމިދެންނެީވ ްނޫނީ، ްބަދަލުކޮށްގެން ްހަމަތަކުގެމަތީން ޤާނޫނީ

ްބަދަލުކޮށްގެން ްއަސްލުްްއެްއގޮތަށް ްޖެހިލާނަން ނޑު ްއަުޅގަ ްދެން  3125ނޫިނއްޔާ.

ްބައްލަވާ،ް ްއެަބއޮތޭ ްއަދި ްަރއީސް،ްޙަޤީޤަތުަގއި މައްސަލައަށް.ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއެބަހުްއޭޓް ްުހވާެވސް ްޑޮކްޓަރުްނގެ ްއެއީ ްކުރަންޖެހިފައި. ްުހވާތަްއ ބައިވަރު

ްހުވާތައްެވްސް ްޓީޗަރުންެގ ްއެބަހުރި. ްހުވާވެސް ްޕައިލެޓުްނގެ އިނގޭތޯ.

ްމިގޮތަށްްއެ ްއެބަހުރި. ްހުވާތައްވެސް ްޓުއަރަގއިޑުްނެގ ބައޮތް.

 3130ކުރަންވެއްެޖއްޔާްސަލާމަތެއްެނތްވަރަށްްހުވާްއެބަހުރިްއިނޭގތޯ.ްއެހެންވީމާ،ް

ްމީަގިއް ްނޫނިއްޔާ ްއެނގެން ްފެންނަން ްަކނަޑއެިޅގެން ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްތިބިކަން ްބަަޔކު ްވައްްވަކި ްވައްަތރު ްވައްތަުރގެ،ްއާ ްވައްތަރު ތަުރެގްނޭނގޭ

ްއެހެންވީމާ،ް ްަބއްލަވާ. ްއެބައޮތޭ ްމީގައި ްައދި ްހުާވވެސް ްޮދގު ހުވާތައް.

ްއެހެންް ްެއއްގޮަތކަްށވެސް ްބައްލަވާ. ްނޯންާނނެ ްހެދޭކަށެއް އެހެން
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ނުޑް ްއަޅުގަ ްބޭފުޅަަކށް ްވަކި ްމިއީ ްބޭފުޅަކު. ްެއްއވެސް  3135ހީފުޅުނުކުރައްވާތި

ްއަޅުް ްއެދެން ްމަޢާފު ނޑު ްައުޅގަ ްޚާއްަޞކޮށް ްއެންމެްކުޑައިމީްސ، ަގނޑުގެ

ްޝަފީޤްް ްއަްޙމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމ.އަތޮުޅގެ ްއަެޚއްކަުމގަިއވާ ގާތް

ްޑިމޮކްރެސީއަްށް ްމަޖިލިސް ްޚާއްޞަ ްމި ްއެމަނިކުފާނަކީ އަރިހުން.

ްބާނީް ްފަހުގެ ްމި ްބުނާނަމަ، ްއެހެންގޮތަކަށް ްބާނީ. ބަދަލުކޮށްދެއްވި

ް ްއަތްތިލަބަިޑއެއް ްއެމަނިކުފާނަށް  3140ިތޔަބޭފުޅުްންދެއްވުްނވެްސްއެމަނިކުފާނަކީ.

ްއެބޭފުޅާއަީކ.ް ްބޭފުޅެްއ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހާެވސް ްއެދެން. އަޅުަގނޑު

ްއެްއގޮތަްށް ްޙަްއޤާ ްކަމަކަށްނަމަވެްސ ްއެމަނިކުާފނު އެހެންނަމަވެސް،

ްޝުކުުރް ްއެމަނިކުާފނަށް ްއެހެންވީމާ، ްވާހަކަދަްއކަަވން. އަޅުަގނޑަށްޖެހޭ

ްއެ ްއިީށނނާނީ. ނޑު ްއަުޅގަ ްއެންެމްއަދާކުރަމުން ްޑިމޮްކރެސީގެ މަނިކުފާނަކީ

ްމަޖިލީހުގައި.ް ްޚާްއަޞ ްޚާއްޞަކޮށް ްދަންނަވަމުން، ްބާނީއޭ  3145ފަހުގެ

ްމިާހް ްމިގޮތަކަށެއް ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްޞަ ްނެތްނަމަ އެމަނިކުފާނު

ްދެކޮޅަކަްށ،ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއާިއް ްރައީސާ ްޢިްއޒަތްތެރި ފާޅުކަމާއެީކގައި

ްދެން ްއަދި ްދެކޮޅަކަްށްދެކޮޅަކަށް ްއެހެންމީހުންނާ ްތިއްބެިވ ެވްސ

ްއެހުޅުވާެދްއީވް ްއެމަނިކުފާނު ްނެތޭ. ްފުރުޞަތެްއ ވާހަކަދެްއކުމުގެ

ްއެމަނިކުފާނުް ްފަޚުރުވެރިވާންޖެހޭނެއޭ. ްޤައުމު ްދިވެހި  3150އެމަނިކުފާނަށްޓަކައި

ްއެމަނިކުފާނަީކް ްހީފުޅުކޮށްވީނަމަެވްސ ްހިމޭންކޮށް ްތަންކޮެޅއް ބަލައިލާފައި

ްޤައު ްތާރީޚުގަިއްދިވެހި ްބޭފުެޅކޭ. ްކޮށްދެްއވި ްހާދަބޮޑުކަމެއް ްހަމަ މަށްޓަކައި

ްލިޔެވޭނެްރަންައކުރުން.ްޝުުކރިއްޔާ.

ް

ްއަޅުަގނުޑްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެން، ްމެންބަރު. ްިޢއްަޒތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ  3155އާދެ،

ްަބިއެވރިވަަޑއިގަންަނވަންް ްބަޙުސްގައި ްއަިދ ދަންނަވާލާނަން،

ްޢިްއޒަތްތެރިްއެދިަވޑަިއގެން ްދެކުނުބުީރގެ ްނިލަންދެއަތޮޅު ްިތއްބެީވ، ފައި

ްއަޙްމަދުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްރިޔާޟް، ްމުޙަންމަދު މެންބަރު

ްމަޖުދީް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުީރގެ ްއަިރއަތޮޅު އާޠިފް،

ްނަސީ ްފައިޞަލް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްފުވައްމުލަުކގެ  3160މް،ްއިބްރާހީމް،

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްޢިއްޒަތްތެިރްهللاްފާދިއްޕޮޅު ޢަލީ،ްކޮޅުމަޑުލުގެ



 117 

މެންބަރުްޙުސައިންްރަޝީދުްޙަސަން،ްއަރިއަޮތޅުްދެކުނުބުރީެގްޢިއްޒަތްތެިރް

ްދެކުނުބުރީެގް ްމާޅޮސްމަޑުުލ ްއިބްރާހީމް، ްޙުަސިއން ްއިލްޔާސް މެންބަރު

ްައއްުޑއަތޮ ްފާއިޒް، ްޢަލީ ްމެންބަރު ްމެންބަރުްޢިއްޒަތްތެރި ްޢިްއޒަތްތެރި ޅު

ްޝަފީޤް،ް ްއަްޙމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމުލަކަތޮުޅެގ  3165ޙުސްނުއްސުޢޫދު،

ްރަމީޒު،ް ްމޫސާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ތިލަދުންމަތީ

ްޝަރީފް،ް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެިރ ކޮޅުމަޑުލުގެ

ްމު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްސަލީމް.ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޙަންމަދު

ްފުރުޞަތުް ްއަުޅަގނޑު ްޖަލްސާއެްއގަިއ ްއޮންނަ ްދެން މިބެބޭފުޅުން

ްނިޒާމާބެހޭް ްދީދީ ްއަޙްމަދު ްމާރިޔާ ްއާދެ، ްއަުރވާފައި...  3170އަރުވާނަން.

ްނުކުތާއެްއ،ްމާލެއަތޮުޅގެްޢިއްަޒތްތެރިްމެންބަރު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްިޢއްޒަތްްމާލެއަޮތޅުްމެްނބަރުްާމރިޔާް ްލިސްޓްގަިއްޝުކުރިއްޔާ ްރައީްސ، ްޢިްއޒަތްތެރި ްަރއީސް.  3175ްތެރި

ްނަންފުުޅްވިދާުޅވެއްޖެ.ްްްއަްޙމަދުްދީދީްާވހަކަެދއްކެުވން: ްޙަސަންގެ ްޙުސައިްންރަޝީދު ތ.އަތޮޅުެގްމެންބަރު

ްއަޅުަގނުޑް ްއޮތީާމ ްވާހަކަދަްއކަވާަފއި ްފުރުޞަތެއްަގިއ އެމަނިކުފާނު

ްފުރުޞަތެއް ްދެވަނަ ްމިހާރު ްބޭނުންވަނީ ްދެއްވާގޮތަްށްބަލައިލަން ވެްސ

ްހަމަޖެއްސެވީތޯ.ްޝުކުިރއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް

ް3180 

ް

ްޖަލްސާްނިންމެވުން.ް-3

ް

ްެއީއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއޮްތކަމަށްވަންޏާ ްއެރުވިަފއި ްފުުރޞަތު ްއެގޮތަށް މަޢާފްކުރައްވާ

ްދީ ްއަޙްމަދު ްމާރިޔާ ްއިތުރަށް ްއެެހންވީމާ،ްދެން ްއިނގޭތޯ.ްދެން  3185ދީްއޮޅުމެއް

ްއާެދ،ް ްދެއްތޯ. ްއެހެެނއްނޫން ްއޮތީތޯ. ްއެދިަވޑަިއގެންަފއި ފުރުޞަތަށް

ްނިންމާލާނީ.ް ްޖަްލސާ ްމިއަދުގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާހިސާބުން ްދެން އެހެންވީމާ،
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ް ްއޮންނާނީ ްޖަލްސާއެއް 19ްްދެން ްދުވ2997ްަޑިސެމްބަރު ްހޯމަ ހު،ްާވ

ްޖަހާއިރު.9ްްމާދަމާްހެނދުނުް

ް3190 

ްނިމުނީ.ޖަލްސާްް.العالوينްربްهلل والحود

______________ް
ްް

ް


