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 ސާްފެށްޓެވުން.ޖަލްް .1

 

ްعلىްوالسالمްالةوالصްهللްالرحين، الحودްالرحونްهللاްبسنްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
ްްފެށުނީ.ްޖަލްސާް.واالهްوهنްوصحبهްآلهްوعلىްهللاްرسول

ް5 

ވަނަްމާއްދާގ25ްްެރައްޔިތުންގެްޚާއްޞަްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދުގެް .2

ޓްކުރާްކޮމިޓީންް)ހ(ްގައިވާްގޮތުގެމަތިން،ްދިރާސާކޮށްްޑްރާފް

އެކުލަވާލައްވާފައިވާްދައުލާތާއި،ްއަމިއްލަްވެރިކަމާއި،ްރައްޔިތުން،ް

މިްބާބަށްްމެންބަރުންްހުށަހަޅުއްވާފައިވާްއިޞްލާޙުތަކަށްްނުރަސްމީް

 10ބައްދަލުވުންތަކުގައިްޚިޔާލުފާޅުކުރެއްވުމަށްފަހު،ްމަޖިލީހުގެް

މަތިންްގައިވާްގޮތުގ1ްްެވަނަްމާއްދާގެް)ބ(ްގ25ްްެގަވާއިދުގެް

 ކުރިއަށްްގެންދެވުން.

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަޖިލީހުގެ ްާޚއްޞަ ްހާޒިރުެވ214ްްރައްޔިތުންގެ ްޖަލްސާައށް ވަނަ

ްއާެދ،ް ްމަރުޙަބާ. ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެންމެހާ ވަަޑއިގެންެދއްިވ

ް ްއެޖެންޑ57ްްާމިހާތަނަށް ްއާެދ،ްމިރޭގެ ްވަޑަިއގެންދެްއވައިފި.  15ެގްމެންބަރުން

ްަގާވއިުދެގ2ްް ްމަޖިލީހުގެ ްާޚއްޞަ ްައއިޓަމަކަްށްމިއޮތީ،ްރައްޔިތުްނގެ ވަނަ

ްޑްރާފްޓްކުާރ25ްް ްދިރާާސކޮްށ ްގޮތުގެމަތިން، ްގަިއވާ ް)ހ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްމިބާބަށްް ްއިޞްލާޙުުކރުން، ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއެކުަލވާލަްއވާފަިއާވ ކޮމިޓީން

ްނުރަ ްއިޞްލާޙުތަކަްށ ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ސްމީްމެންބަރުން

ް ްގަާވއިދުެގ ްމަޖިލީހުގެ ްިޚޔާލުފާުޅކުރެްއވުމަށްފަހު،  25ް20ބައްދަލުވުންތަުކގައި

ަގިއވާްގޮތުގެމަތިންްކުިރއަށްްގެްނދެވުން.ްއާެދ،1ްްވަނަްމާއްާދގެް)ބ(ްގެް

ްފޮނުއްވާފަިއާވް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިބާބަށް ްމިގޮތުން މިހާރު،

ްދެްއވާ ްހުށަހަޅުއްވާ ްހުށަހަޅާ، ްއެކަާމިއްްއިޞްލާޙުތައް ްމުޤައްރިރު އަދި

ްއެބާުބް ްވާހަކަފުުޅދައްކަވާ ްމުޤައްރިރު ްޮކމިޓީގެ ްޑްރާފްޓިންގ ބެހޭގޮތުން،
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ްޮގްތް ްގެންގުޅުްއވި ްވިސްނުންފުޅު ްއެބޭފުޅުން ްގޮާތއިމެދު  25އެކުަލވާލެވުނު

ްބައިވެިރެވް ްމިބަޙުސްގަިއ ްއަދި ްމިވަނީ. ްނިމިފައި ދަންނަވާލާ

ްޢިއްޒަ ްބޭނުންފުޅުާވ ްލިސްޓުެވްސްވަަޑއިގަންަނވަން ްމެންބަރުންެގ ތްތެރި

ްއަޅުަގނުޑް ްލިބިވަޑަިއގެންފާނެކަމަށް ްމެންބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްމިބަޙުސްަގިއް ްިމވަނީ ނަޑއަޅާފައި ްކަ ްމިގޮތުން ްމިހާރު، ހީކުރަންްް.

ްާވހަކަދެއްެކވުމުެގް ްފުރަތަމަ ްމިގޮތުްނ ްއެެހންވީމާ، ްަވގުތެއް.  30ބައިަގޑިއިުރގެ

ްއަުރވަް ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްފުރުޞަތު ްމިއޮތީ ްޖެހިފައި ން

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްއަނިލް.

ް

ނޑުްމިބާާބއިްގުޭޅގޮތުންްފުރަތަމަްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއަުޅގަ

ްކަްމުޙަްނމަދުްއަނިލްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްބޭނުންވާ ްފާހަގަކޮށްލަން ްކޮމިޓީންްހަމަ ްޑްރާފްޓިންގ ްމިބާބު  35މަކީ،

ްގޮތެއްގަިއް ްޖުމްލަ ނޑު ްއަޅުގަ ްހަމަ ްއޮީތ އެކުަލވާލަްއވާފަިއވާ

ްދެންް ްނެތް. ްިއޝޫސްތަެކްއ ްއަޅުަގނުޑގެ ްިމޔަކު ޤަބޫލުކުރެވޭގޮތަށޭ.

ްދެތިންް ްބޭނުންވާ ްފާހަގަކޮށްލަން ްހަމަ ްައޅުަގނޑު ްގުޅޭގޮތުން މިބާބާއި

ްގޮތު ްކަމެއްގެ ްހީވަީންނުކުތާއެްއ،ްފުރަތަމަ ްއަުޅަގނޑަށް ަގއި،ްއިދާީރގޮތުން

ްގެ،ް ް)ށ( ްމާއްދާެގ ްދެވަނަ ްވާނެ ްކަމަކަށް ްމުހިންމު  40ވަރަށް

ގައިްަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ2ްްޚާއްޞަގޮެތްއގައިްދެވަނަްމާްއދާގެް)ށ(ްގެް

ްބްރެކެެޓްއް ްއޮތުން، ްސާފުކޮށް ްޮއންނައިރު ްހަވާލާދެއްވާަފއި ބާބަށް

ް 2ްްތެރޭގަިއވެސް ްމާއްާދއާއި ްކަމަކާއ3ްްިވަނަ ްެއީއްކޮން ްމާއްދާައކީ ވަނަ

ްބާބަށްް ްމިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްޭއރުން ްކަންތައްތަެކއްތޯ. ގުޅޭ

ްގޮތުަގިއް ްަކމެއްގެ ްެއއް ްފަސޭހަތަކެއްވާނެ. ްދިނުމުެގ ްވޯުޓ  45ބަލާނުލާވެސް

ްތިންވަަން ްަދުއރާއި ްރިޔާސީ ްެއއޮތީ ްޮގތުގައި ްާމއްދާގެ ްދެވަނަ އެއޮތީ،

ްއެއޮތީ ްގޮުތގައި ްރައީުސލްޖުމްހުރިއްާޔްްކަމެއްގެ ްޯވޓަކުން ސީާދްރައްޔިތުން

ްދާންޖެހޭނެް ްރެފަރެންޑަމަކަްށ ްެއކަންތައްތަކަކީ ްއެހެްނވީމާ، ްވާހަކަ. ހޮވާ

ްއިދާރީގޮތުްން ްހިނދު، ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުަގނުޑވެސް ްހަމަ ކަމެއްކަން

ްމިދެންނެވިް ްދެކެން، ނޑު ްއަުޅގަ ްމުހިންމުކަމެއްކަމުަގއި  50ސާފުވުމަށްޓަކައި

ް ްމިތާނގަިއްދެނުކުތާ ްޖެނެރަލީ ްދެން، ްބޭއްވުން. ްއެތާނަގއި ލިޔެލާފައި
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ްެއްއް ްގެންދެވިއިރު ްހުށަހަޅުްއވަމުން ްހުށަހެޅުްއވުންތައް ްގުޭޅގޮތުން މިބާބައި

ްއިޞްލާުޙް ްމިޤާނޫނުއަސާީސއަށް ްއެއީ ްަކމެއް، ްފާހަގަކުރެއްވި މެންބަރަކު

ްޤާ ްއެހެންވީމާ، ްޤާނޫނެއް. ްމިފާސްކުރަނީ ްގުޭޅގޮތުން ނޫނުތަްއްގެނައުމާއި

ނޑުެވްސް ްައޅުގަ ްދާންވާނީ. ްމިކަންތައްވެސް ްޕްރޮސީޖަރއިންނޭ  55ފާސްކުރާ

އެކަމާއިްގުޭޅގޮތުންްޑްރާފްޓިންގްކޮމިީޓގެްމުޤައްރިރުްެދްއިވްޖަވާބަށްްހަމަް

ްޤާނޫނުތަްއް ްމިޤާނޫނުއަސާީސގަިއ ްެއގޮތުން ްއިނގޭތޯ. ތާއީދުކުރަން

ްއެކްސެޕްް ްމިއީ ްގޮަތކަށްނޫން، ްއެއޮންނަ ްއެީއްފާސްކުރުމަށް ޝަނެއް.

ްކުރިންް ްމީގެ ްތަޞްދީޤުކުރާގޮްތ ްފާސްކޮށް ްޤާނޫނުތައް ޖެނެރަލީ

ްެއކްސެޕްޝަނެްއް ްމިއޮތީ ްމިބާބުަގއި ްެއދިޔައީ. ްފާްސެވގެން  60ބަޙުސްކުރެވި

ްއަިދް ްފާްސކުރާނެ ްއެފާސްކުރަނީ، ްޤާނޫނުއަާސސީ ކްރިއޭޓްކޮށްަފއި

ްބަ ްއޮންނަްނވާނެކަްނ ްއުސޫލުތަެކއް ްވަކިާޚއްޞަ ޔާންކޮށްޭދްތަޞްދީޤުކުރާނެ

ްޤާނޫނުއަސާސީް ްނޫން ްުއސޫލަކުންނެްއ ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްމިއީ. ބާބެއް

ްދެްން ްގޮތަށް. ްއޮތް ްމިބާބުަގއި ްދާނީ. ްޤާނޫނުތައް ްބެހޭ އިޞްލާޙުކުރުމާިއ

ްބޭނުންވަނީް ްފާހަަގކޮށްލަން ްއަޅުަގނޑު ްގޮތުން  65ފަހުނުކުތާއެްއގެ

ްމަ ްއިޞްލާޙުކުރުމަށްަފހު ްޤާނޫނުއަސާސީ ޖިލީހުގެްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްފާސްކުރުމަށްފަހުް ްއަޣްލަބިްއޔަތުން ްބޮޑު ްތިންބަިއގެ ހަތަރުބައިކުޅަ

ްާޤނޫނުއަސާސީެގް ްއިޞްލާޙެްއ، ްތަޞްީދޤުކުރަމުންދާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްނުޖެހިއްޖެް ްހިތްހަމަ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޤާނޫނަކާމެދު އިޞްލާޙަކާބެހޭ

ްމި ްމިބާބުގައި ްގޮްތ، ްޢަމަލުކުރާނެ ްވޯަޓކަށްްޙާލަތެއްަގއި ްަރއްޔިުތންގެ  70އޮތީ

ްއެއްް ްދެން ްެއއީ. ްތާއީދުކުރާކަމެއް ނޑުވެްސ ްއަޅުގަ ދާންކަމަށް.

ްއޭިތް ްަރއީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ ްޙާލަތެއްގައި ްެއފަދަ ްއެބޮތް ހުށަހެޅުއްވުމެްއގައި

އަނެއްާކވެސްްރިފަރކުަރއްވަްންޖެހިވަޑަިއގަންނަވާނީްރަްއޔިުތންްމަޖިލީހަށޭ.ް

ސެްނސެއްްމޭކްްނުކުރާކަމަށްްނުވަަތްއެއީްއެންެމްްއެހެންކަމަށްވަންޏާ،ްޭއގެ

ްސަބަބަކީ،ް ްދެެކން. ްއަޅުަގނޑު ްެވދާނެކަމަށް ްނޫންކަމަށް  75ރަނގަޅުގޮތް

%ް ްމަޖިލީހުގެ ްފާސްކޮްށ75ްްރައްޔިތުން ްކަމެްއ ެއީކގައި

ްއެޙާލަތުަގިއް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ްމިދަނީ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ

ވަތަްއެތަޞްދީޤުކުަރއްވަންްބޭނުްނފުޅުްނުވާނަަމްއެކަމަށްްޤަބޫލުނުވާނަމަްނުް
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ްއިތުރުް ްއެފޮނުވުމުންްް ްމަޖިލީހަށް ްރަްއިޔތުންގެ ްއެ ްއަނެއްކާ ދެން

ްެއައޣްލަބިއްޔަތުްން ްހަމަ ްނުގޮސް ްއަޣްލަބިއްަޔތަކަށް ްބޮޑު  80އެޔަްށވުރެ

ްހަމަޖެހިގެނެއްް ްކަންތައްަތކެްއ ްޮކންފްލިކްޓިންގ ްެއއަންނަ ްޭއގެ ފާސްވުމުން

ް ްއޭެގ ްގޮަތކަށްވާީންނުދޭ. ްޮމޅު ްވެއްޖެްއޔާ ްދެކޭގޮުތގަިއ ނުޑ ްއަުޅގަ ހަމަ

ްދިވެހިރާއްޖޭެގް ްދަންނަވާނަމަ ްމިސާލަކަށް ްދިޔުން. ްވޯަޓކަށް ރައްޔިތުންގެ

ކަރެންސީ،ްނުވަތަްފައިާސާއިއްބެހޭގޮތުންްއޮންނަްމާއްދާްއިޞްލާޙުކުރުމަށްް

 85ްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުން..

ް

ްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްަވގުތުްހަމަވެއްޖެ.ޢިއްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއާދެ،ްޝުކުިރއްޔާ.ްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް
 90ްމުޙަްނމަދުްއަނިލްް

ްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ނޑުމެންެގްްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްައޅުގަ ްރައްޔިތުންނަށްޓަަކއި ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެިރ `ް

ްޤާނޫނުއަސާީސްމަސްޢޫލިްމުޙަްނމަދުްމަްޖދީްއިްބރާީހމްް ްސަލާމަތަށްޓަކަިއ، ްަޤއުމީ ްއްޔަތަށްޓަަކއި،

ްމާއްދާތަާކިއްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދިަޔ ްފާސްުނވެގެން ްަވަްސކުރުމަށްޓަކައި ްއަ  95ހެދުމަށްޓަކައި،

ްއިްނޞާފަށްޓަކަިއ،ް ްރިވެތި ްމައްސަލަިއގެ ްހިންގާލުމަށްޓަކައި ފިކުރު

ްކާމިާޔބު ްލާބަާޔއި ްހެވާއި ހޯދުމުގެްްއިޞްލާޙުކޮށްލުމަށްޓަަކއި

ްމީެގް ްރަމްަޒށްޓަކައި. ްކާމިޔާބުގެ ްނަޞީބާއި ްނަޞްރާއި މުހިންމުކަމަށްޓަކައި

ކުރިންްފާސްނުކުރަންްމަސައްަކތްކުރެވުނުްބާބުްފާސްކުރަންްަމސައްކަތްުކިރް

ް ްޑްރާފްޓްގެ ްއެާބބުގެ ްެއޑްރާފްްްޓަށް، ްެއ2ްްބާބުގެ، ްނަންބަރަށް،  100ވަނަ

ްމެންބަ ްޢިްއޒަްތތެރި ްތ.އަތޮުޅގެ ްޙަސަންްޢިބާރާތާއް ްރަޝީދު ްޙުސައިން ރު

ދެއްކެވިްވާހަކަްނިންމާލައްވަްންބޭނުންކުރިްއިބާރާތް،ްޑްރާފްޓުންްފާސްނުވެް

ްދިވެިހް ްއެއީ ްމޭރުމުން ްވާހަކަެދއްެކވި ްރަޝީދުގެ ްޙުަސއިން ްއެއީ ދިޔަކަން

ްކަުމގަިއް ްމަސަްއކަތެއް ްހާޞިލްކޮށްދިނުމަށްކުރި ްއުންމީދު ރައްޔިތުންގެ

ްފާހަަގކުރަން ްމެންބަރުްއަޅުަގނޑު ްިޢއްޒަްތތެރި ްތ.އަޮތޅުގެ ްމިނޭވާަގއި .105 

ްހެޔޮއެދުމާިއް ްއިޙްލާސްތެިރ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްޙަސަނަްށ ްރަޝީދު ޙުސައިން
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ްއެުކަގއި.ްރައްޔިތުންެގް ްއިޙްލާސްތެރިކަމާއި ްވަރަށް ްމިރައްދުކުރަނީ ތަހުނިޔާ

ްޖިހާދެއްކަމުގަިއް ްވަުރގަދަ ްއެކުރެްއވީ ްހާސިލްުކރުމަށް ްއުންމީދު ނަސީބާއި

ގަކުރަމުން.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ްމިޤާނޫނުއަާސސީްފާްސކުރުމަށްޓަކަިއްފާހަ

ްކަންތައްަތްއް ްފާހަަގކުރެޭވ ްކަންތައްތަކަށް ްބޮޑެިތ ްކުާރއިރު  110މަސައްކަތް

ްހެޔޮވާވާުރެގް ްކުރަން ްނިންމުމަކީްީ ްރެފެރަންޑަމަކަްށނުގޮސް ރައްޔިތުންގެ

ްމިރާއްޖެއިން ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްމީެގކުރިން ާފހަގަކުރެިވގެްންްކަމެއްނޫން.

ްސިމެންތިް ްހިތުހުރިގޮތަކަށް ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުން ހިނގައްޖެ،

ްނިންމިް ްކަްނކަން ްގަނެލަިއގެން ްރުފިޔާއިން ްދެހާސް ްއެއްހާސް ކޮތަޅާއި

ްވުމަށްް ްަކންކަން ްމިފަދަ ްހިނގައްޖެ. ްތަމްޞީުލެވގެން  115ދުވަސްތަެކއްވެސް

ްޤާނޫ ްމިރާްއޖޭގެ ްގޮތަކަށް ްބައްޓަންކޮށްގެްންމަގުފަހިވާނެ ްދެން ނުއަސާސީ

ްދިވެިހް ްވޭން ްކަންތައްަތކުެގ ްމިކަހަލަ ްމިދަންނަވަނީ، ްމިހެން ނުވާނެ.

ްރައްޔިތުންްތަޙައްމަލުކޮށްފަިއާވލެއް..

ް

 120ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް،ްރ.އަޮތޅުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްގޮއްަސވެްސްްުއތުުރބުރީްެމންަބރުްމާޮޅސްމަޑުލުް ްރެފަރެންޑަމެއްގަިއ ްދަށުން ްނުކުތާއެްއގެ ްނިޒާމާބެހޭ

ްދެނީ.ްނޫނީްްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެްނޏާ ްނޫންތޯ ްރައްޔިތުންނަކަށް ްކޮންބަޔަކަށްތޯ. ްމިދެނީ  125ހަމަ

ްނަގަންޏާްނަންގަވަނީ.ްޝުކުިރއްޔާ.

ް

ް

ްޒަތްތެރިްމެންބަރުްކުރިޔަށްްގެންަދވާްވާހަކަފުޅު.އއ.ގެްޢިއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް130 

ްފަހަރެއްަގއިވެްސްްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްމިދަންނަވަނީ ނޑު ްައޅުގަ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްކަމެއްނޫނޭ.ްްމުޙަްނމަދުްމަުޖދީްއިްބރާީހމްް ްދޫކޮށްލާވާރު ްއެކަނި ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ



 6 

ްއެކަމަކަްށްްވުން:ވާހަކަެދއްކެް ްވެާދނެ. ްކަމަށް ްއެއްބޭފުޅެއް ްެޖހުނު ްެއއަސަުރގައި އެވިދާުޅވަނި

ްދެހާސްް ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްނެތީން. ްދެބަްސވާކަްށވެްސ އަޅުަގނޑު

ްރައްޔިތުންެގް ްވިއްކާލަްނ ްޙަޤޫޤު ްރަްއިޔތުންގެ ްރާއްޖޭގެ  135ރުފިޔާއަށް

ް ްތިބޭ ްތިންލ77ްަމަޖިލީހުގައި ްދިނުމަކީ ްމެންބަރުންގެްމެންަބރުންނަށް އްކަ

ްެއކަްން ްަކމެއް. ްކަހަލަ ްފޭރިގަތުން ްޙަޤޫޤު ްރަްއޔިތުންެގ ްތިންލައްަކ ނުވަތަ

ްވާނެް ްމިޤާނޫނުައސާސީ ްރައްޔިތުންގެ ްދިވެހިރާްއޖޭގެ ްގޮަތކަށް ނުވެވޭނެ

ްއިންޞާފުވެިރް ްޢަދުލުވެިރކަމާިއ ްނަސީބަކީ ްަރއްޔިތުްނެގ ބައްޓަންކުރަން.

 140އިްމަނިކުފާނަށްްެވވެންްއޮްތްހުރިހާކަމެއް،ްޢަމަލު.ްމިގޮތުގައިްގެންދުމަށްޓަކަ

ްކުރިޔަްށް ްއެްއޮގތަށް ްވަޢުދާއި ްއޮތް ްވެފައި ްއޮހޮރާނެކަމަށްްް ްދަލެއް ހުރިހާ

ްޝުކުރިްއޔާް ްއިށީންނާނަން. ްަހނދާންކޮށްދީ ނޑު ްއަުޅގަ ގެންދިޔުމަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ްރައީސް.ްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްޢިްއޒަތްތެރި ްމިބާބަކީްްޝުކުރިއްޔާ ްނުވަތަ ްމިމާއްދާއަކީ  145ްއާދެ،

ްެއހެންނަމަވެސް،ްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހުށަހަޅާ ްއިޞްލާޙުތަކެއް ްގިނަ ްވަރަށް އަޅުަގނޑު

އެްއގޮތްކުރުމަށްްޭބއްިވްނުރަްސމީްބައްދަލުވުންތަުކގަިއްބަެއއްްއިޞްލާޙުތަްއް

ްދިމާް ްފޮނުވި، ްމިއަުދ ްފްލޯރއަށް ްމަޖިލިސް ްޭއގެފަހުން ްއަިދ ިވްނަގާ

ްނުކުތްް ްބޭރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމެއްަގއި ްހެދިގެން،ްކޮްނމެސް ކޮންމެސްކަމާއި

 150ގަީޑގަިއްމިފުރުޞަތުްެގއްލިެގންްދިޔައީ.ްޢިއްޒަތްތެިރްރަީއސް،ްއަޅުަގނުޑް

ނުޑްބޭނުމެއްނުޭވް ްމިއީ،ްބާބެްއްމިއީ.ްއަުޅގަ ްކަންޮބޑުާވްމާއްދާެއއް ވަރަށް

ްއަބަ ްއަިއއިރުަގއި ްމިހާތަނަށް ްައީއްއަޅުަގނޑުމެން ްދައްކަމުން ުދވެސް

ްއިންޞާފުންް ްެއީއ ްއޮތުމަކީ ްބާރުތަކެއް ްުހރިހާ ްއަތްމަތީގައި އެއްފަރާތެްއގެ

ްއަތުަގިއް ކަންތައްތައްްނުކުެރވޭނެްކަމެޭކ.ްއެހެންވީމާ،ްެއއްެވސްްފަރާތެއްގެ

ްނަތީޖާް ްރަނގަޅު ްއޭގެން ްވެއްޖެްއޔާ ްޮއވެއްޖަކަމަްށ  155ބާރުތަކެއް

ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިގެންދިޔައީ.ްްނުފެންނާނެކަމަށް ވާހަކަދައްކަމުްނ

ްަބްއޓަންކުރެިވގެްން ްމިއަދު ްޤާނޫނުއަސާސީ ްިމއަދު ްރަީއސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްރައްޔިތުްން ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްމިދަނީ ްފެނިެގން ނޑަށް ްއަުޅގަ ދާއިރު

ްމުޞްތަޤްބަލުް ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުން ްބަަޔކު ްތިބި އިންތިޙާބުކޮށްފައި
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ްެއމަޖިލި ްވީނަަމވެސް ްބާރުތަކެްއްއަިއކަމުަގއި ްހުރިހާ ްއަތްމަތީގަިއ  160ސް

ްމިހެދެނީ.ް ްމިައދު ްޤާނޫނުއަސާސީ ްައޅުަގނޑުެމންނަށް އޮންނާނެގޮތަށް

ްމިއަދާއިް ްރައްިޔތުން ްދިވެހި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްމަޖިލިސްް ްރައްޔިުތން ްމަޖިލީހުން، ްަރްއޔިތުންގެ ްޤަބޫލުކުރައްވާނެ ހަމައަށް

ްދެމިއޮތް ްމަޖިލީހުންްމިހާތަނަށްވެސް ްރަްއޔިތުްނގެ ްއެހެންނަމަވެސް، .

ްކޮންް ްލިބުނީ ްއަޅުަގނޑުމެންނަްށ ްއަލީަގއި ްކަންތައްތަެކްއގެ  165ކުރެވުނު

ްވިސްަނންޖެހޭނެކަމެއް.ް ްރައްޔިތުން ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއީ ކުރިއެރުމެްއކަން.

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްމަޖިލީހުން ްމިރައްޔިތުން ްމުޞްތަޤުބަލުަގއިވެްސ އަދި

ރަްއޔިތުންްބޭނުންވާްކަހަލަްކަންތައްތަެކްއްނުނިމޭްކަމަށްް،ްބޭނުންވާްކަހަލަ

ްނުދާނެ.ް ްހާޞިލްެވގެންނެއް ްމަޤްޞަދު ްމީގެ ްދިނީމާ ްމިބާރުތަްއ ވެއްެޖއްޔާ

ްވާހަކަައީކް ްމިއުޭޅ ްދަންނަވަން ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީްސ،  170ޢިއްޒަތްތެރި

ަންވ3ްައަޅުަގނޑުމެންްމިހާރުްމިމާއްދާތައްްޑްރާފްޓްކުެރވިފައިްއޮތްިއރުގައިް

ްއެައްށް ްއަދި ްގެޒެްޓކުރެިވ ްޤާނޫނެއް ްެއއްެވސް ްއެބަބުނޭ، މާއްދާގައި

ނޑައަޅާްުދވަެހއްަގޔޭ.ްގެޒެްޓް ޢަމަލުކުރަންްފަށާނީްރައްޔިތުންްމަޖިލީހުންްކަ

ްެގޒެޓްް ްތަޞްދީޤުޮކށްފައި ްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރުމަށްފަހުގައިެވސް،

ްރަ ްފަށާނީ ްޢަމަލުކުރަން ްެއޔަށް ްމަޖިލީހުންްކުރުމަށްފަހުގައިެވސް  175އްޔިތުންގެ

ްުމޞްތަޤުބަލުގަިއް ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްދުވަހަކުންނޭ. ނިންމާ

ްފައިސާވެރިްނ.ް ްހުސް ްތިބޭނީ ްމަޖިލީހުގައި ްރަްއޔިތުންގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްމިޤައުމުެގް ްބޭނުންވާގޮަތަކށް ްއެމީހުން ްކަންތައްަތކެއް ްބޭނުންވާ އެމީހުން

ްމިއަ ްފޮރޮާޅލާނެ. ްކަންތައްތަކެްއ ްވާހަަކްހުރިހާ ްިމދައްކާ ްައޅުަގނޑު ދު

ނޑުމެންނަްށް ްައުޅގަ ްއަނބުރާ ްއަލުން ްމިއީ ްެވގެންދާނެ.  180ޙަޤީޤަތަކަށް

ްބޮޑަށްް ްަވރަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއީ ްއެހެންީވމަ، ްއަންނާނެ. މިދުވަސް

ވިސްނަންޖެހޭނެްކަމެއް.ްއަުޅަގނޑުމެންްމިާއއިްދޭތެރޭަގއިްިދވެހިރައްޔިތުްން

ްވިސްނަންޖެހޭނެ ްބޮޑަށް ްއެގޮތަްށްވަރަށް ްެއއަށް ނޑަށް ްއަުޅގަ .ްއެހެންވެގެން

ްބާރުތަކެްއް ްހުރިހާ ްއަތްމަތީަގއި ްމަޖިލީހުގެ ތާއީދުނުކުރެްެވުނީ.ްަރއްޔިތުްނގެ

ްބޭނުންވާގޮތަްށް ްރައްޔިތުން ްރަނގަޅަށް ްއެންމެ ްބޭނުންވާ ްރަްއޔިތުން  185އޮވެ

ްބޮޑަްށް ްަވރަށް ނޑަށް ްއަޅުގަ ްނުނިންމޭނެކަމަށް ްރަނގަޅަށް އެންމެ
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ްެއހެންނަމަވެސް،ްޤަބޫލުކުރެ ްގެނައީ. ްއިޞްލާޙު ްމިއަށް ނޑު ްއަުޅގަ ވޭތީވެ

ްމިައުދް ްއަދި ްގޮތުންނާިއ ްއޮތް ްކުރެވިފަިއ ްއިޞްލާޙު ްަގވާއިުދ މިއަދު

ްފައިހުިރް ްައޅުްއވާ ްިރޔާސަތުން ްއަަވސްކުރުމަށްަޓކައި މަސައްކަތް

ނޑުމެްނގެްމެންބަރުންގެްޙަްއޤުތައްްމިދަނީް  190ފިވަޔަޅުތަެކްއގެްސަބަބުންްއަުޅގަ

ްހިތަށްއަރާްގެ ްމިހާރު ްައޅުަގނޑު ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި އްލެމުން.

ްމިތަނަށްް ްއަުޅަގނޑު ްހޮިވ، ްއަޅުަގނޑު ްމިމަޖިލީހުގަިއ އަޅުަގނޑަށް

ްޙައްޤުތަްއް ްރައްޔިތުްނގެ ްފޮނުވި ްއިންތިޙާބުކޮށްފައިްި ްނޫނީ ޢައްޔަންކޮށްފައި

ްދޭތެރޭް ްެއކަމާ ްއަދާކުެރވޭބާއޭ. ްއަޅުަގނޑަށް ްފުރިހަމައަށް ްއެންމެ

ްމިހާރުް ްއަުޅަގނޑު ްއެހެންވީމަ، ްއެބަ. ްަޝއްުކުއފެދޭ ްމިހާރު  195އަޅުަގނޑަށް

ްެއީއް ްމަސައްކަތްކުާރކަށެއް. ްމިމަޖިލީހުގައި ްޙަޤީޤަތުަގއި ބޭނުމެއްނުވޭ

ްމިތާް ްޝުޫޢރުތައް ްރަްއޔިތުންގެ ްޮފނުވި ްމިތަނަށް އަޅުަގނޑު

ްފާޅުކުރެޭވގޮތަކަށްނޫން..

ް

 200ްރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ޢިއްޒަތްތެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއޮތީ.ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްުކރެވިފައި ްކަންތައްަތއް ްިއޞްލާޙުކުރެވި ްގަވާއިދު ްމަޖިލީހުގެ ްމިހާރު

ްއެހެންވީމަ،ްޢިްއޒަތްތެްެރިްރަީއސް..ްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:ް

ް

ްއިީށނދެވަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޝުކުރިްއާޔްޢިއްޒަތްތެރި ްއާދެ،  205ޑަިއގެންދެްއވާ.

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްކޮޅުމަުޑލުގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙަސަންްޢަފީފް.

ް

ްމިބާބުގަިއްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙަަސންް ްއިޞްލާުޙކުުރން، ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއާދެ، ްއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.

ްމިބުނަްްއަފީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމާއްދާގައި ްގެެނވޭީންފުރަތަމަ ްއިޞްލާެޙްެއް ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ނީ

ްތިންބައިެގް ްހަތަރުބައިކުޅަ ްމެންބަރުންގެ ްޖުމްލަ ްމަޖިލީހުގެ  210ރައްޔިތުންގެ

ްރައީސް،ް ްޢިއްޒަްތތެރި ްޤާނޫނަކުންނޭ. ްފާސްކުާރ އަޣްލަބިއްޔަތުން

ްފާސްކުރާއިުރަގިއް ްޤާނޫނަކުން ްގެންނަން ްެއް ްއިޞްލާޙެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްަރއްޔިތުްނގެ ްމިެވގެންދާއިުރގަިއްްއެއީ ްޤާނޫނަކަށް ްފާސްކުރާ މަޖިލީހުން
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ް ްމިބާބުގެ ްރައްޔިތުން، ްއަމިއްލަވެރިކަާމއި ްމާއްދާގަިއ3ްްދަޢުލަތާއި ަވނަ

ް ްސަރަޙައްދު. ްދިވެހިރާއްޭޖެގ3ްްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްބުނަނީ ްމި ްމާއްާދގަިއ  215ވަނަ

ްއާކިޓޮލޮޖީެގް ްރާއްޖޭގެ ްދަމާލެވޭ ްޤާނޫނުގަިއާވޮގތުން ސަރަޙައްދަކީ

ްިމއޮތީްބޭސް ްމިހެންގޮސް ްއަިދ ްޖަްއވާިއ ްބިާމއި ްތެޭރަގއި ލައިންގެ

ްރައްޔިތުްނެގް ްގެނެވޭީނ ްބަދަެލއް ްއެްއވެސް ްސަރަޙައްދަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްދެބައިެގް ްތިންބައިުކޅަ ްމަދުވެގެން ްމެންބަރުންގެ ްޖުމްލަ މަޖިލީހުގެ

ްޤާޫނނަކުންނޭ.ްއެހެންވީމަ،ްމިދެބަެއއްްނުއެއްް  220ގުޅޭ.ްއަޣްލަބިއްޔަތުންްފާސްވާ

ްގެންނަްން ްއިޞްާލޙެއް ްނޫނީ ްގެންނަން ްބަދަލެްއ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ހަތަރުބައިކުޅަްތިންބަިއގެްއަްޣލަބިއްޔަތުްލިބެންާވއިުރގައިްޯހދަންޖެހޭއިރުގަިއް

ްައޣްލަބިއްޔަތުންް ްދެބައިގެ ްތިންބައިކުޅަ ްފާސްކޮށްފަިއެވއްޖެ އަޅުަގނޑުމެން

ްއެހެންވީމަ، ްފާސްކުެރވިދާނެކަމަްށ. ްއަޅުަގނޑުމެްންްކަމެއް މިއީ

ްޤާނޫނުއަސާސީައްށް ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާދެ، ްކަމެއް.  225ވިސްނާލަންޖެހޭ

ްއިޞްލާޙުތަްއް ްއެ ްއިޞްލާޙުތައް. ްެގންނަ ްމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ

ްއަޣްލަބިއްޔަަތކުްންް ްބޮޑު ްކިތަންމެ ްމަޖިލީހުެގ ރައްޔިތުންގެ

ްތިންދާއި ްއެބަބުނަމު ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްެއްފާސްކުރިނަމަވެސް ރާއެްއގައި

ްފާސްކުރުމަކުންވެްސް ްފާސްކުރާ ްމަޖިލީހުން ްރަްއޔިތުންެގ އިޞްލާޙުތަކެްއ

ްމިނިވަންކަން،ް ްޙައްޤުަތކާއި ްއަާސސީ ްއެތިންދާއިާރައކީ  230ނުގެނެވޭކަމަށް.

ް ްމިބާބުގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ްމާއްދާތަކާިއ ްހުރިހާ ްހިމެނޭ 2ްމިބާބުގައި

ް ްމާއްދާާއއި ްއ3ްެވަނަ ްއާދެ، ްމާއްދާ. ްަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްވަނަ އީ

ްރައްޔިތުންެގް ްއަިދ ްމާއްދާަތއް. ނަޑއަޅާ ްކަ ްމުއްދަުތ ްއެަދއުުރގެ ދައުރާއި

ް ްމިބާބުގެ ްމަޖިލިސްގ9ްްެމަޖިލިސް ްރަްއޔިތުްނގެ ް)ހ(،ްެއއީ ވަނަްމާއްދާގެ

ްކުރަންް ްމިކަންތައް ްމިހެން ްއާދެ، ްމާއްދާ. ނޑަައާޅ ްކަ ްމުއްދަތު  235އުމުރުގެ

ްރައްޔި ްކީއްވެތޯ. ްމަޖިލީހުގެްމިޖެހެނީ ްރައްޔިތުްނގެ ްމަޖިލީހުންވެސް ތުްނގެ

ްއެކަންތަްއް ްފާސްކޮށްގެްނ ްައމިއްލައަށް ްދިގުކުރާކަށް އުމުރު

ްދެންް ްނިންމަްނވާނީ. ްއެކަންތައް ްަރއްޔިުތން ކުރެިވގެންނުވާނެ.

ް ްމިބާބުގެ ްމިބުނަނީ ްއިޞްލާެޙްއ4ްްއަޅުަގނޑުމެން ްޤާނޫނަްށ މާއްދާ،

ްމަޖިލީހު ްަރއްޔިތުްނގެ ްތަޞްދީޤުކުރަްންގެނައުމަށް ްބިލެއް ްފާސްކޮށްފައި  240ން
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ް ްފޮނުވާތާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ްއެބިލު ދުވަުހެގ15ްްނުފެންނަނަމަ

ތެރޭގައިްތަޞްދީޤުކުރަްނވާނެޭއްނޫނީްއަނބުރާްފޮނުވަންވާެނއޭ.ްއާދެ،ްހަަމް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމިހާރު ްއިނގޭތޯ. ްބިލެއް ްފޮނުވާ މިހެން

ްއެ ްބާބުަގއި ްގިަންރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްދެަދުއރަށްވުރެ ްކުީރގައި ްީމގެ ބައޮތް

ްހުރިް ްަމޤާމުގައި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްހަމަކޮށް ްދެދައުރު ްނޫނީ  245ދައުރު

ްކުރިަމތިނުލެއްވޭނެޭއ.ް ްމަޤާމަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްއަލުން މީހަކު

ްމިތަނުންް ްދަށުން ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމިއޮތް ްމިހާރު ްއޮތްވާ މިހެން

ްއަނބުާރްފާސްކުރިކަމުަގއިިވޔަ ްމިތަނަށް ްއަނެްއކާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ސް

ްހޯދަން.ް ްއަޣްލަިބްއޔަތެއް ްބޮޑު ްއެއަްށވުރެ ްއެަބ ްއެބަޖެހޭ އަތުެވއްޖެއްޔ

ްއެދުމުެގް ްއަމިއްލަ ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލިސް ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހަމަ  250އާދެ،

ްއިނގޭތޯ.ް ްވެދާނެކަމެްއ ްމިއީ ްހަމަ، ވާހަކަދަްއކާއިުރގަިއ

ްއަ ްމުއްްްދަތެއްަގިއްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއިތުރު ްއަނެއްާކވެސް މިއްަލއަށް

ްފޮނުވުނީ،ްފޮނުވީާމް ްފާސްކޮށްފައި ްމިތަނަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ހުންނަންވެގެން

ްއަނެްއާކް ްއެހެްނވެއްެޖއްޔާ ްފޮނުވާލީ. ްއަނބުރާ ްތަޞްދީޤުނުކޮށް އެބިލު

ްހޯދަން.ްއެހެންވީމާ،ްމިހާރުް ްއަޣްލަބިއްޔަެތއް ްބޮޑު ްމިޖެހެނީ  255އަޅުަގނޑުމެން

ްމިގެންދާގޮތުންް ްބައްޓަންކުރަމުްނ ްމިޤާނޫނުައސާސީ އަޅުަގނޑުމެން

ްފާސްކުރުމެއްް ްފާސްކުާރ ްއަޣްލަބިއްޔަތުން ްބޮުޑ ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ްވިސްނުމަްށް ްއަނބުރާ ްެއކަންތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއެއަޣްލަބިއްޔަތު ްހަމަ ްދެްނ ފޮނުވައިފިކަމަށްވަންޏާ

 260ްއަޣްލަބިްއޔަތުންްފާސްކޮށްފިއްޔާ...ވިސްނާފައިްއެ

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްމެންބަރުްް..ްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙަަސން ްޢިްއޒަތްތެިރ ްރ.އަތޮުޅގެ ްޖެހޭނަކަމަށް ްތަސްދީޤުކުރަން

ްއިޞްލާޙަށްްްްއަފީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްަކަްށްްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްއަޅުަގނޑަ ްތާއީދުކުރަން.  265އަޅުަގނޑު

ްގެންދަންޖެހޭނެކަމަށް.ް ްމަރުހަލާއަކަށް ްއިތުރު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ހިއެއްނުވޭ

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް
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ްިއޞްލާޙުކުރުން،ްްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް ްޤާނޫނުއަާސސީ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްދެތިްންްްމުޙަްނމަދުްރިޔާޟް ްއެދުނީ ްފުރުޞަތަކަށް ްައޅުަގނޑު ްމަރުހަލާަގއި ްބަޙުސްގެ ްމިބާބުގެ

ްފާހަގަްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުކުތާއެްއ ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުިރްކޮށްލަން.  270ހުށަހަޅާފައި

ްޢަދުނާންް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްގއ.ގެ ްބަލާއިރުގަިއ ހުށަހެޅުންތަކަށް

ްހަތަ ްމާއްދާއަށާިއ ްތިންވަނަ ްހުރިްޙަލީމް ްހުށަހަޅާފައި ްމާއްދާއަށް ރުވަނަ

ްހެދޭް ްއަލަށް ްއާދެ، ްތާއީދުކުރެވޭ. ނޑަށް ްއަުޅގަ އިޞްލާޙަށް

ްބޮޑުގޮތަކަްށް ްއެންމެ ްބައިވެިރވުން ްރައްޔިތުްނގެ ޤާނޫނުއަސާސީން

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙުކޮށްދެްއވާފަިއވާީތ ްބާބުތަްއ  275މިޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްމެންބަ ްކޮމިޓީގެ ްޑްރާފްްްޓްކުާރ ްއަޅުަގނުޑްދިރާސާކޮށް ރުންނަށް

ްޢަމަލުކުރަމުންދާް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއާދެ، ޝުކުރުދަންނަވަން.

ް ްމާއްދާ،171ްްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްތިއިނ172ްްްވަނަ ްިކޔާލީމަ ްމާއްދާ ވަނަ

ްމީހަކަްށް ްވެރިކަްނކުރާ ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްއެނޭގނެ ްބޭފުޅަކަށްެވސް ކޮންމެ

ްހު ްމަޤާމުގައި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްގާުތްނުވަތަ ްބޭފުޅެއްގެ  280ންނަ

ްމަނިކުފާނުް ްޤާނޫނުއަސާސީއެްއަގއި ްހެދޭ ްއަލަށް ްއަހަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން

ްބޭނުންފުޅުވާގޮަތކަްށް ްއެމަނިކުފާނު ްކޮންވާހަަކއެއްތޯ. ލިޔަންބޭނުންވާނީ

ްތަސްދީގެއްނުކުރަްއވާނެ.ް ްއެމަނިކުފާނު ްލިޔެފިކަމަށްވާަނމަ ނޫންގޮތަކަށް

ްވަރަް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްރައްޔިތުްނެގްއާދެ، ްއެބައޮްތ ްފެންނަން ްގާތުން ށް

ްޖެހިތަން.ްއާދެ،ް ްބޮލާލާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްބިލު ްއިމްތިޔާުޒގެ  285މަޖިލީހުގެ

14ްގައިްގަާވއިދުެގ2777ްްޖުލައ11ްްިވަނަްމާއްދާްއިޞްލާޙުުކރަނ172ްްް

ވަނަްމާއްދާަގއިާވގޮތުންްހުށަހަޅާްމިްމަޖިލީހުގައިްއަޅުަގނުޑްހުށަހަޅައިގެްން

ްރައްޔިތުންެގްބަ ްކަންބޮުޑިވ ނޑު ްއަުޅގަ ްޮއތީ. ްފާސްނުވެފައި ޙުސްކޮށް

ްވެިރކަންކުރަމުންދާް ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްއަދި ްބިާލިއ ްއިމްތިޔާޒުގެ މަޖިލީހުގެ

ްހުިރް ްމިޤާނޫނުއަސާސީގައި ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ްމަޢުމޫން  290ކިބިގަސްދޮުށގޭ

ްއެމަނިކުފާ ްފޮނުވީމަ ްތަސްދީޤްކުރަން ްމިމަޖިލީހުން ނުްމާއްދާތައް

ްހަތަރުވަަން ްމާއްދާއަށާއި ްތިންވަނަ ްއެހެންވީމަ، ތަސްދީޤްކުރަްއވާނެކަމަށް.

ްކޮންމެވެްސް ްވިސްނާލާިއރު ްއިޞްލާޙުތަކަށް ްހުިރ ްހުށަހަޅާފައި މާއްދާއަށް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްވިސްޭނ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްލިބޭކަމަށް ްފަރުވާެއއް ްމިއަށް ވަރަކަށް



 12 

ް ްއާދެ، ްޤާނޫނ172ްުރައީސް. ްމިހާރު ްމާއްދާ ްމިބުނާގޮތުންްވަނަ  295އަސާސީ

ްރައީސެްއެގް ްމީހަކު، ްހުންނަ ްވެރިކަންކުރާ ްބުނިހެން ނޑު ްއަުޅގަ ކުރީަގއި

ނޑުމެންްމިްއަހަންޖެހެނީްމަނިކުފާނުްބޭނުންފުޅުވާގޮަތކަްށް އަރިހުަގއިްއަުޅގަ

ްއިޞްލާޙުވާެނ.ް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއޭރުންނޭ ްލިޔާނީ، ްކިހިނެއްތޯ ލިޔަންވީ.

ް ްއެ ްއ172ްެއެހެން ްމާއްދާގައި ްމަޖިލީހުންްވަނަ ްމި ްކުރީގައި ްއޮތީމަ ހެން

ްވަޒީރުްން ްމެންބަރުންނާ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްރޫޙްގައި  300ފެންނަމުންދިޔަ

ް ްދެން ްއޮތީ. ްެއގޮތަްށވެފައި ްއެކަންތައްތައް ްވޯޓުދިނުމާ ވަަނ6ްްބޭފުޅުން

ްވަގުެތްއގަިއް ްއިޢުލާންކޮށްފައިާވ ްހާލަތު ްުކއްލިނުރައްކަުލެގ މާއްދާ،

ްއެް ްޢިއްޒަތްތެިރްޤާނޫނުއަސާސީން ްގެނެސްގެންުނވާެނ. ްއިޞްލާޙެއް އްވެސް

ް ްމިބާބުަގއި ްދިވެހިރާއްޭޖެގ6ްްރައީސް، ްމިއޮންނަނީ ްމާއްދާގައި ަވނަ

ްަޢމުރެއްކޮށްފައި.ް ްފަރާތަށްވެސް ްެވރިކަންކުރާ ްއަދި  305ރައްޔިތުންނަށްވެސް

ްއިސްމާޢީްލް ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭެގ ްހީވަނީ އަޅުަގނޑަްށ

ް ްއިބްރާހީމްއާިއްއާދެ، ްޤާސިްމ ްމާފަންނުވިލާ ްއަދި ްމުޤައްރިުރ މިކޮމިީޓގެ

ްމެންބަރުންް ްވަރަށްގިަނ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިމަޖިލީހުގެ ްއަދި ދެބޭފުޅުން

ްވަރަްށް ްޖަލުގައި ްއިޢުލާންކުރުމަށްފަހު ްހާލަުތ ކުއްލިނުރަްއކަލުގެ

 310މިްްއަނިާޔވެރިގޮަތކަށްްގެްނގުޅެްައދިްމާފަންނުވިލާްޤާސިމްްއިބްރާހީމްްމުދާ

ްމިމަޖިލީހުގަިއް ްމަސައްކަތްތަކެްއ ްގިނަ ްަވރަށް ްނެގުމަށްޓަކައި މަޖިލީހުން

ްއޭރުަގއިްތިއްެބވި،ްަރއްޔިތުްނެގްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުން...

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްަވގުތުހަމަވެއްޖެ.ްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް
 315ްމުޙަްނމަދުްރިޔާޟްްވާހަަކެދއްކެވުްނ:

ް

ްމީގައިްބުނާގޮތުންްއެކަހަލަްފިުކރެއްަގއިްުކއްލިނުރައްކަުލގެްާހލަތު.....ްތޮޅުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުްނިލަންެދއަ
ްްމުޙަްނމަދުްރިޔާޟްްވާހަަކެދއްކެވުްނ:

ް

ްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިށިނދެވަަޑއިގަުތން ްމެންބަރު، ްޢިއްޒަތްތެރި  320ޝުކުރިއްާޔ

ްެމންބަ ްިޢއްޒަތްތެރި ްޢިއްޒަތްތެިރްޝުކުރިއްޔާ ްައއްުޑއަތޮޅުެގ ްއާދެ، ރު.

ްނެްތް ްވަަޑއިގެން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްޙުސްނުއްސުޢޫދު، މެންބަރު
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ްމެންބަުރްޢަބްދުއްލަތީފްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްެދުކނުބުރީގެ މިވަގުތު.ްނިލަންދެއަތޮޅު

ްމުޙަންމަދު.

ް325 

ްވަރަޙްމަްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް ްއައްސަލާުމއަލަިއކުމް ްތު`. ްއާދެ،ްهللا ްވަބަަރކާތު.

ްމިބާބުގަިއްްޢަބްުދއްލަތީފްްމުަޙންަމދުް ްބެހޭގޮތުްނ ްމާއްދާއާއި ްއިޞްލާޙުކުުރމުގެ ްޤާނޫނުއަސާސީ

ްްވާހަކަެދއްެކވުން: 6ްްމިއޮންނަނީ ްމި ްހުށަހެޅިފައިވަނ6ްްީމާއްދާ. ްމިބާބަށް ްމައްޗަށް މާއްދާގެ

ްޤާ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްިއޞްލާޙު. ްއަށެއްކަ ނޫނުްގާތްަގނޑަކަށް

ްމަޖިލިސްް ްާޚްއޞަ ްރައްޔިތުްނގެ ްީމގެކުިރން  330އިޞްލާޙުކުރުމަކީ

ްއެހެންނަމަވެްސް ްކުރަމުންދާކަމެއް. ްދިވެހިރާްއޖޭގައި އެްއކުރަްއވަިއގެން

ްހަމަޖައްސަނީް ްމި ްައޅުަގނޑުމެން ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްމިހެދޭ މިފަހަރު

ްއެކަންކުރަމުންް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންެގ ްމަޖިލީހާއި ްރައްޔިތުންެގ

ްމައްސަލަެއއްނޫްން ްބިރުގަންނަންީވ ްއަުޅަގނޑުމެން ްއާދެ، ގެންދާގޮތަށް.

ްކޮމިޓީގެފަރާތުންް ްދިރާސާކުރާ ްޑްރާފްޓްކޮށް ްބާބުގަިއ ްމި  335ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ް ްމި ްއަޅުަގނޑުމެްނ6ްްފޮނުއްވި ްއެކުެލވިގެްނާވއިރު، ާމްއދާ

ްމެންބަރަކުް ްވާހަކަދެއްެކިވ ްދެންމެ ްކަމެއްނޫން ބިރުގަންނަންޖެހޭ

ްކަހަލަްވިދާ ްބިުރގަންނަންޖެހޭނޭ ްަރއްޔިތުން ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ޅުިވވަރަށް

ވާހަކަެއއް.ްމިމަޖިލީހުގައިްތިޭބނީްމުޅިންވެސްްިވޔަފާރިވެރިްނނޭ.ްއެބޭފުޅުްން

ްަރއްޔިތުންނަށް،ް ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްކުުރވުމުަގއި ްކަންތައްތައް  340މިސާލަކަށް

ްކަންތަްއވެސްް ްކުޅެވޭފަދަ ްއިޙްސާސްތަާކ އެބޭފުޅުްންްރައްޔިތުންގެ

ްއެހެނެއްނުވާެނ.ް ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ކުރަްއވާފާނޭ.

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްއިޞްލާޙުކުެރިވގެން ްޤާނޫނުއަަސސީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްރާްއެޖ2778ްް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްފެށިގެން ްއިންތިޚާބުން ްއަހަރު ވަަނ

ްނިސްބަތްެވގެންް ްމައްޗަްށ ްޕާޓީތަކެއްެގ ްަރއްޔިތުްންހިނގަމުންދާނީ  345ވާ

ްމަޖިލީހަށްް ްމި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްެއއްޮގތަކަށްވެްސ ްއެކުެލވިގެން. މަޖިލީހެއް

ްއަިއަކމުގަިއވިޔަްސް ްވިޔަފާިރވެރިންތަކެއް ްމުއްސަނދި ކިތަންމެ

ްއަިދް ްއިޙްާސސްތަކާއި ްޝުޢޫރުތަކާއި ްރައްޔިތުްނގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ް ްއެއްވެސް ްދެރަވާނޭ ްރައްޔިތުންަނށް ްމިްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްމައްޗަށް ގޮެތްއގެ
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ްމިބާބުގަިއް ްައދި ްުނކުރެވޭނެ. ްަކންތައްތަކެއް ްމަޖިލީހުގައި  350ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަާސީސް ްރައްޔިތުްނގެ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ނޑަެއޅިގެން ްކަ އެބަޮއވޭ

ް ްބާބުގެ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ 2ްްޙައްޤުތަކާއި ްމާްއދާ، ވަަނ3ްްވަނަ

ްމިބާބު ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްއަދި ްމާއްދާ ްމ9ްްިގެ ްމާއްދާ. ވަނަ

ްކުރުުމގަިއް ްކަންތައްަތއް ްމަޖިލީހުން ްޚާއްޞަ ްަރއްޔިތުންެގ މާއްދާތަކުަގއި

ްއެބަޮއޭވް ްހަމަޖެހޭނެކަމަށްވެސް ްވޯޓުނަގަން ްހޯދުމަށް ްޚިޔާލު  355ރައްޔިތުންގެ

ްއެްއގޮތަކަްށވެްސް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެހެންވީމަ، ލިޔެވިފައި.

ް ްދިރާސާކޮްށްބިރުގަންނަންޖެހޭނެކަމެއްނޫން.ްއަޅުަގނޑު ްމިބާުބގެ ދަންނަވާނީ

ްއަިދް ްަރނގަޅޭ. ްފޮނުވާފައިާވގޮތްވެސް ްފަރާުތން ްކޮމިޓީގެ ޑްރާފްޓްކުރާ

ްގއ.ެގް ްޒަކީއާިއްއަދި ްޝަހީދު ްމެންބަުރްއިބްރާހީމް ްރ.އަތޮޅުގެ މިބާބުއަށް

ްަބެއްއް ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްޙަލީމް ްޢަދްނާން ްއަލްފާޟިލް  360މެންބަރު

ށްބޮޑަށްްތާއީދުކުރަން.ްައްއސަލާމްޢަލައިކުމްްއިޞްލާޙުތަކަށްްައޅުަގނޑުްަވރަ

ްވަބަރަކާތު.ްهللاްވަރަޙްމަތު

ް

ްޑްރާފްޓްކުާރްްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ނޑަީކ ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްތާއީުދްްޙުަސއިންްުމޙަްނމަދުް ްައޅުަގނޑުެގ ްޑްރާފްޓަށް ްޢާންުމގޮތެްއގަިއ ްމެންބަރެއް.  365ްކޮމިޓީގެ

ްހުށަހެޅުމެއްްްހަކަެދއްެކވުން:ވާ ްރަނގަުޅ ްއިޞްލާެޙއް، ްރަނގަޅު ްއެހެންނަމަވެސް އޮންނާނެ.

އަތުެވއްޖިއްާޔްތާއީދުކުރަމުންްގެންދަން.ްއަދިްވޯޓުެވސްދެން.ްއެގޮުތގެމަތީްން

ްބާބުއަށްް ްބަޙުސްކުރަުމންދާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިހާރު ްވާނީ އަޅުަގނޑު

ްމެ ްޢިްއަޒތްތެރި ްހުށަހެޅުއްވިްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްޙަމީދު ްފާޠިން ންބަރު

ް ްމިބާބުގެ ްއާެދ، ްއިޞްލާޙަްށ2ްްއިޞްލާޙެއް. ްހުށަހެޅުްއވި ްމާއްދާއަށް  370ވަނަ

ްއިޞްލާޙަީކް ްހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ ްެއކަމަނާ ތާއީދުކޮށްފައި.

ް ްމާއްާދެގް)ށ(ްއަށް ްދެވަނަ ްބާބުގެ ްމި ްފަދަިއން 1ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ްޢި ްއަންނަނިވިގޮުތގެމަތީން ްއަންނަްގައި ްއެައށްފަހު ްއިތުރުކުރުމަށް. ބާރާތެއް

ް ްތަރުތީބުކުރުމަށް. ްް-2އަކުރުތަްއ ްއަމިއްލަވެިރކަމާިއްް-1ށ، ދަޢުލަތާއި

ްއެނިގަވޑަިއގަންނަވާެން ްއާެދ، ްމާއްދާ. ްތިންަވނަ ްމިބާބުެގ  375ރައްޔިތުން

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްމިދާ ްބަޙުްސކުރެވެމުން ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމި ްމިހާރު ފަދައިން
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ްއިޞްލާޙުކު ް)ށ(.ްޚާއްޞަކޮްށ2ްްރުން،ްމިބާބުގެ ް)ހ(ްއަދި ވަނަްމާއްދާގެ

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްބައި. ްތަސްދީޤްކުރުމުގެ ްމިއިންނަނީ ްގައި )ށ(

ްމަރުޙަލާގަިއް ްތަސްދީޤްކުާރ ްބިލުތައް ްފާސްކުާރ އިޞްލާޙުކުރުމަށް

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔް ްއާދެ،  380އެކްސެޕްޝަންތަެކއްލާފައި.

ްރަ އްޔިތުންގެްޢާންމުްޚިޔާލުްހޯދުމުގެްވޯޓަކަްށްތަސްދީޤްކުރެްއވުމުގެްކުރިން

ްއެބަދަުލް ްނޫނިްއޔާ ްފާސްވެއްޖިއްޔާ ްއަޣުލަބިއްޔަުތން ހުށަހަޅައިގެން

ްގެނެސްފައިާވް ްރައްކާތެރިކަްނ ްހަމަޖެއްސާފައިާވ، ނުގެނެވޭެނގޮތަށް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ްވަނީ. ްބަޔާްނކޮށްފައި މާއްދާތަކެއް

ްފާޠިން ްދިވެހިރާއްޖޭެގްްމެންބަރު ްިމވަީނ ްހުށަހަޅުއްވާފައި  385ޙަމީދު

ްއަމިއްލަވެރިކަާމ،ް ްދަޢުލަތާ، ްގެނައުމާބެހޭގޮތުން ްބަދަލެއް ސަރަޙައްދަށް

ް ްމިބާބުގެ ްަބއިެވްސ3ްްރައްޔިތުްުން، ްބަޔާންކޮށްަފއިވާ ްމާއްދާަގއި ވަނަ

ްމިބާބުގައިް ްއިޞްލާހުކުރުްނ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމި މިދެންނެވި،

ްހިމެ ނުޑްއެކްސެޕްޝަންަތއް ްއަުޅގަ ްއިތުުރކުރުމަށް. ްބަޔަށް ނިފައިމިވާ

ްސަރަޙައްދަީކް ްރާއްޖޭގެ ްމުހިންމުކަމެއް. ްވަަރށް ްމިއީ  390ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި

ްމުހިންމުް ްވަަރށް ްޤައުމަކަށް ްކުޑަކުޑަ ްކަހަލަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ އަމުދުން

ްމުހިންމުވެގެްން ްވަރަށް ްޤައުމުތަކަްށވެސް ްބިންބޮޑު ްވަރަށް ްދެން އެްއޗެއް.

ްގޮތަކުްންހަނގުރާ ްއެްއެވސް ްެއހެންވީމަ،ްސަރަހައްދަށް ްއުޅެނީ. މަވެސްކޮށް

ްރައްޔިތުންެގް ްގެަނއުމުަގިއ ްބަދަލެއް ްުކޑަިވޔަްސވެސް ްއަދި ބޮޑުވިަޔސް

ްދެކޭތީވެް ްމުހިންމުކަމެއްކަމަށް ްވަރަށް ްމިކަންކުރުމަކީ ްއޮންނާނެގޮތަށް  395ބަހެއް

ނުޑްތާއީދުކުރީ.ްއަުޅގަ ނުޑްއުއްމީދުކުރަްންއެކަމަނާގެްމިހުށަހެޅުމަށްްއަުޅގަ

ްވިސްނަާވް ްމިރޮނގުން ްމިކަމަށް ްމެންބަރުންވެސް ްގިނަ މިމަޖިލީހުގެ

ްދަްނނަވާލަންޖެހެނީް ްމިއާެއކު ްދެން ްެދްއވާނެކަމަށް. ްވޯޓު ތާއީދުކުރަްއވާ

ްިވސްނާލައްވަްން ްރައީްސ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންނަމަވެސް މީގައި

 400ބުގެްއެްއަވނަްމާއްދާގަިއްޖެހިވަޑަިއގަންނަވާްކުޑަކަެމއްްއެބައޮތޭ.ްއާދެ،ްމިބާ

ްރައްޔިތުްނެގް ްގެެނވޭީނ ްއިޞްލާޙެްއ ްޤާނޫނުއަސާސީައށް މިއޮންނަނީ

ްއަޣުލަބިްއަޔތުންްފާސްކުރ4/3ްްާމަޖިލީހުގެްޖުމްލަްމެންބަރުންގެްއަދަދުް ގެ

ްއަިމއްލަވެިރކަމާ،ް ްދައުލަތާއި ްމިދެންނެވި ްދެްނމެ ްއަޅުަގނޑު ޤާނޫނަކުންނޭ.
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ް ްމިބާބުގެ 3ްްރައްޔިތުން ްމިއޮންނަނީްަވނަ ްނިމޭހިސާބުގަިއ މާއްދާގެ

ްރައްޔިތުްނެގް ްގެނެވޭީނ ްބަދަެލއް ްއެްއވެސް ްސަރަޙައްދަށް  405ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ގެްއަޣުލަިބްއޔަތުންްފާސްާވ3/2ްްމަޖިލީހުގެްޖުމްލަްމެންބަރުންްމަދުވެގެންް

ްއޮތްކަމުަގއިިވޔަްސވެސްް ްޤާނޫނަކުން ްޙަޤީޤަތުގަިއ ޤާނޫނަކުންނޭ.

ްބަދަލެއް ްިނންމަންޖެހެނީްްސަރަޙައްދަށް ްމި ްގޮތެއް ގެަނއުާމްބެހޭގޮތުންވެސް

ްމިއޮންނަީން ްޤާނޫނުައސާސީަގއި ްއެއީ ްއިޞްލާޙުކޮްށގެން. ޤާނޫނުއަސާސީ

 410ސަރަޙައްދުްވަރަށްްރަނަގޅަށްްބަޔާންކޮށްފައި.ްއެހެްނވީމަ،ްމިއީްމިދެންނެިވް

ްއެހެންވީމަ،ް ްއެަބއުޭޅ. ްތަޢާރުޟެއް ްވަރަކަށް ްކޮންމެވެސް ްމާއްދާއާއި ދެ

ްމިއަ ްހެއްދެިވގޮތަށް ްހޯއްދަވަިއގެްނ99ްްދު ްޙިމާޔަތް ްމާއްދާއިން ވަނަ

ްވޯޓަްށް ްނަމަވެސް ްވިސްނަަވިއގެން ްނަޒަރުން ްޤާނޫނީ ްނުވަތަ ނަމަވެސް

ްހޯދަންް ްޙައްލެއް ްކަހަލަ ްކޮންމެވެސް ްމިކަަމށް ްކުރިން އެއްެސވުމުގެ

ްޝުކުރިއްާޔް ްފެނޭ. ނޑަށް ްއަުޅގަ  415ވިސްނާަވޑަިއގަންނަވަންޖެހޭނެަކމަށްވެސް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްމަޖިލީހުންްްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްޚާއްޞަކޮްށްްއަްޙމަދުްާނޝިދުްާވހަކަެދއްކެުވން: ްއިޞްލާުޙކުރުމުަގިއ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްވިްސނާފަ ްކޮމިޓީން ްހުރިާހްޑްރާފްޓްކުރާ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމި  420އިވާނީ

ްވީހާވެްސް ްަރއްޔިތުްނނަށް ްއެކުަލވާލުމުަގއި ްބާރުަތްއ ްއަދި މާއްދާތަކަކާިއ

ްހޯދައިދެވޭތޯ.ް ްމުސްތަޤްބަލެއް ްރަނގަޅު ްއެމީހުންނަށް ފާގަތިކަމާ،

ްހޯދައިދެވޭތޯ.ް ްމިނިވަންކަމެއް ްފުރިހަމަ ްމިހާރަށްވުެރ ރައްޔިތުންނަށް

ްރާއްޖޭަގއި ްވަރުގަދަކުެރވޭތޯ.ްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއަޤީދާ ްއިސްލާމީ މިއޮތް

ްޑްރާފްޓިންގް ްހަމަަގއިމުވެްސ ްމިިވސްނުމުގައި ްރައީްސ،  425ޢިއްޒަތްތެރި

ނުޑް ްއަުޅގަ ްެއއީ ްއަދި ްމަސައްކަތްކޮށްަފއިވާނީ. ްމެންބަރުން ްގިނަ ކޮމިޓީގެ

ްިމް ްފަހަަކށްއައިސް ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުާފވެސްކުާރކަމެއް. ވަރަށް

ްތެރޭގަ ްވަަރްށްމަޖިލީހުގެ ްޚިޔާލުތަފާތުވެގެން ްމާއްދާތަކާމެދު ްބައެްއ އި

ްަޤބޫލުކުރާގޮތުަގިއް ްއަޅުަގނޑު ްއެއީ ްވާހަކަެދެކވިފައި. ްވަނީ ހޫނުގަދަކޮށް

ްއެގޮތަށްް ްދެެކޭވނެ. ްވާހަަކވެސް ްޖެޭހނެގޮތް. ްއޮންނަންވެސް  430އެކަން
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ްވާހަކަތަަކީކް ްއެަފދަ ްމައްސަލަެއއްނޫން. ްެއއީީކ ވާހަކަދެެކވުނަކަސް

ެޅްއގެްތެޭރގަިއްއަުޅަގނޑުމެންްހަނދާނުންްނެތިގެންދާނެްއެްއޗެްއ.ްދުވަސްކޮ

ްޤާނޫނުއަސާސީ.ް ްމިހަދާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއޮންނާނީ ްފެންނަން ފަހުން

ްޤާނޫނުއަސާސީ.ް ްއޮންނާނީ ްފެންނަން ނޑުމެންނަްށ ްއަުޅގަ އާޚިރުަގއި

ްރައީސް،ް ްޢިްއޒަްތތެރި ްަދއްކާނީ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާހަކަ  435ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްދެންނެވިްންއަޅުގަް ނުޑ ްއަުޅގަ ްވާހަކަދަްއކަމުން ްކުރީދުވަހަކު ނޑު

ްދެކޮޅަށްް ްވިްސނުމާ ްގެ ްމިފަދަ ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްތިްިބި މިމަޖިލިސްގައި

ްރައްޔިތުންނަށްް ްއެބަިތއްބޭ. ްމީގެތޭޭރަގއި ްަބޔަކު ްވަރަްށގިނަ މަސައްކަތްކުރާ

ްއެބަތިއް ްބަޔަުކ ްމަސައްކަތްނުކުރާ ްހޯދައިދިނުމަށް ްމަންފާ ބޭ.ްލާބައާއި

ްދަންނަވަންް ްއުފަާލއެްއކޮްށ ްވަރަށް ްައޅުަގނުޑ  440އެހެންނަމަވެސް

ްހެނދުނުް ްމިއަދު ްޖަލްސާގައާިއ، ްމަޖިލީހުގެ ްމިއޮްތ ްމިއަދު ފަހަކަށްއައިސް

ްވަރަްށް ްެތރޭގައި ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްފަހަކަށްއައިސް ްއަދި ްޖަލްސާގަާއއި އޮތް

ްމި ްއާލާވެަފއޭ. ްވަނީ ްމިހާރު ްރޫޙެްއ ގޮތުްންއެއްަބއިވަންަތކުމުގެ

ްއަިދް ްއުފާކުާރކަމެއް. ްވަރަށް ނޑު ްައޅުގަ މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމީ

ް ްޢިއްޒަތްތެިރ212ްްމިމަޖިލީހުގެ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްޖަލްސާގައި  445ވަނަ

ްތިމަންާން ްއެއީ ްޝުޢޫރު ްއެފާޅުކުެރއްވި ްޞާލިޙް ްއިމާދު މެންބަރު

ްއި ްމިތާ ްަޙއިިޞއްޔަތުން ްމެންބަރެއްގެ ނަްސްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްމަްނފާއަށްކަމުަގއި.ް ްލާަބއާއި ްރައްޔިތުންގެ ްބަލާނީ ތިމަންނަ

ްހުރިހާް ްއެހެން ްމަސައްކަތް ްޤަބޫލުކުރަނީ ްައޅުަގނުޑ އެރޫޙްަގއިކަުމގައި

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮށްދެްއވާނެަކމަށް.  450މެންބަރުންވެސް

ްދެތެރޭގައިް ްފާޑުިކޔުމާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްފާޑުކިޔަނީ ްމިތަނުގައި

ްކިޔާނެކަންް ްއެްއިޗހި ްފާޑުކިޔުމަށް ްކިޔާ ްއަޅުަގނޑުެމން އެހެންމީހުންވެސް

ްކުރެވޭނެތީވެ.ް ްޤަބޫލުވެްސ ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްއެކަން ްއަދި ވިސްނިގެން.

ްެއީއް ްކެތްތެރިެވވޭނެތީ. ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްކަންކަމާމެދުަގއި އެފަދަ

ްވާހަަކއެް ްދެއްިކ ްއަޅުަގނުޑ ްކުރީުދވަހު ްައޅުަގނުޑްމައްސަލަެއއްނެތް.  455އްަގއި

ްަފހަރެއްަގއިވެްސް ްއެވާހަކަ ްއަޅުަގނޑު ްގުިޅެގން، ްވާހަކަައކާއި ދެންނެވި

ްއަމާޒުކޮށްަފއިް ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްސީދާ ނީންނާނެ
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ްވަރަްށް ްިމހެދުން ްތިމަންނާއަށް ްބޭފުޅަކު ްއެހެންނަމަވެްސ ދޫކޮށްލާފައި.

ކޮޅުްތުރުކުރަްއވާްއެްާތިކހާްއަޅުްއވައިފި.ްހެޔޮވަރޭްވިާދޅުވެްއޭނާްއެްެހދުން

ްމިތާް ްމީގެތެރޭ ްބޭފުޅުން ްޢަމަލުކުރާ ްއެފަަދގޮތަށް ްއެނގޭ ްއެބަ  460އެކަމުން

ްއެބަތިބިކަން.ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްަވގުތުހަމަވެއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްޢިްއޒަތްތެްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް ްިމްވަރަށްބޮޑަށް ނޑު ްައުޅގަ ްޝުކުިރއްޔާ. ްރައީސް  465ްރި

ްއެާންްއަްޙމަދުްާނޝިދުްާވހަކަެދއްކެުވން: ްއެވީ ްެއގޮތަްށ ްއެބޭފުާޅއަށް ްއެނގޭ ްއަޅުަގނޑަށް އިށިނދެލަނީ.

ްސަބަބުންކަމަށް.ް ްބަްއޔެްއގެ ްނަފްސާނީ ްޖެހިަފއިާވ ްއޭނާއަށް ކުޑައިުރަގއި

ްއެއީްއޭނާގެްަބއްޕަްކުަޑއިރުަގިއ....

ް

ްއެދެން.ްްްެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަ ްއިށިނދެވަަޑިއގެންދެްއުވން ްމެންބަރު،  470ޢިއްޒަތްތެރި

ްކޮޅުމަޑުުލެގް ްމެންބަރު، ްޢިއްޒަތްތެރި ްުޝކުރިްއޔާ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްޙަސަން. ްރަޝީދު ްޙުސައިން ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިއްޒަ ްދެކުނުބުރީގެ ްމިލަދުންމަޑުލު ްނެތް. ްޢަލީްވަަޑއިގެން ްމެންބަރު ތްތެރި

ްމުޙަންމަދު.

ް475 

ްކުރިމައްޗަްށްްމިލަދުްނމަޑުލުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްއަޅުަގނޑުމެްނެގ ްމިހާރު ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްއާެދ،ްްްޢަލީްމުޙަންަމދުްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްމަސައްކަތުގެ ްކުރަމުންމިގެންދާ ްއަޅުަގނުޑމެން ްމިއޮތީ ހުށަހެޅިފައި

ްއޮތްތަކުަގިއްްޤާނޫނުއަސާސީ ްކުރިއަށް ްމިހާރުްމިގެންދަނީ އިޞްލާޙުކުރަުމން

ްކުރާނެގޮތްް ްެއަކން ްގެންނަންވެއްޖިްއޔާ ްބަދަލެްއ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްމިގެންދަނީ. ްމިހާރު ްވާހަކަދަްއކަމުން  480އަޅުަގނޑުމެން

ްވަރަށްް ްޑްރާފްޓް ްއޮތް ްފޮނުވާފައި ްކޮިމޓީން ްޑްރާފްޓްްް ދެކޭގޮުތގައި

ްހުށަހެޅިފައިވާްރަނގަ ްމިދެންނެވީ ްއެހެން ްފާހަގަކުެރވޭ. ޅުކަމަށް

ްމިވަީން ްައިއސްފައި ްތާއީދުލިބިގެން ްފުރޭނިގެން ްތެރެއިން އިޞްލާޙުތަުކގެ

ް ްމިވަނީ ްހުށަހެޅިފައި ްމިހާރު ްކުރިމަށްޗަްށ އިޞްލާޙު.5ްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ
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ްނޫނިއްޔާް ްެދއިޞްާލޙެއް ްބަލައިލާއިުރގައި ނުޑ ްއަުޅގަ  485ްއޭގެތެޭރގަިއވެސް

ްޑްރާފްޓްަގިއް ްހުރި، ްޑްރާފްޓްަގއި ްވަިކ އަޅުަގނަޑކަށް

އެކުެލވިގެްނވާގޮަތކަށްވުރެްރަނގަޅެކޭްދެންެނވޭކަށްނެތް.ްއަދިްހަމަްއެހެންމެް

ްވާހަކަދެްއކެިވް ްކުރިްނ ނޑުެގ ްއަުޅގަ ްޭބނުންވޭ ްފާަހގަކޮށްލަން އަޅުަގނޑު

ްމުޙަން ްޙުސައިްނ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީެގ މަދުްއަރިއަތޮޅު

ްޤާނޫނުއަސާސީް ްމިހާރު ްމިދެންނެވީ ްުނކުތާ.  490އެފާހަގަކުެރއްވި

ްހަމައަށްް ްވޯަޓކާއި ްރައްޔިތުންގެ ްއެބަ ނުޑމެން ްއަުޅގަ އިޞްލާޙުކުރުމުަގއި

ްވަިކް ްފޮނުވަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްިޚޔާުލހޯދުމަށްޓަކައި ފޮނުވުން،ްރަްއޔިތުންގެ

ްއެބަހު ްފާހަގަކޮށްަފއި ްމާއްދާަތކެއް ްަވކި ްއެހެންމެްޗެޕްޓަރތަކެްއ، ްހަމަ ރި.

ްބައެްއް ްއަދި ްބާބުތަާކިއ ްބައެއް ްއެބަިއވޭ ްަގިއ ް)ށ( ްމާއްދާގެ ދެވަނަ

ްމަޖިލީހުންް ްކަެމއް ްއެްއވެސް ްފާހަގަކޮށްފައި.ްއެެހންވީމަ،ްމިއިން  495މާއްދާތައް

ްވޯުޓެގް ްރައްޔިުތންގެ ްވޯަޓކަށްފަހު ްރައްޔިުތންގެ ނިންމުމަށްފަހުގައި،

ްޚިޔާ ްގެ ްމިދެންނެވި ްލިބިގެންނޫނީްއަޣުލަބިއްޔަތުން، ްއަޣުލަބިއްޔަތުްނ ލުގެ

ްނުބެލެވޭ.ް ްމާއްދާެއއްަކމަށް ްޢަމަލުކުެރވޭ ްއެއީ ްއެާމއްދާ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ހަމައެހެންމެްމިހާރުްމިްއިޞްލާޙުްކުރެވިފައިްމިއޮތްްޑްރާފްޓިންގްކޮމިޓީްން

ްބުނެދޭް ްެއބަްަ ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ްޑްރާފްްޓގަިއ  500ފޮނުއްވާފަިއވާ

ލީހާްއަދިްއޭަގއިްލިބެންވާްއަޣުލަބިްއޔަތްތަކާއިްއަިދްޤާނޫނުއަސާސީާއއިްމަޖި

ހަމަްއެހެންމެްތަސްދީޤްކުރުމާ،ްދެންްތަސްދީޤްކުރުމަށްޓަކައިްއޭގެްކުރީަގިއް

ްވަރަށްް ްކަމެއް ްމިހުރިހާ ްފޮނުވަން. ްހަމަައށް ްވޯަޓކާ ރައްޔިތުންގެ

ްކުޑަަވގުުތކޮޅެްއް ްވަރަށް ްީމގެ ްއަޅުަގނޑު ްއޮތުމާެއކޮށް ތަފްސީލުކޮށް

ްތިބި.ްޢިއް ްއެދިވަަޑިއގެންފައި ްމެންބަރުންތަކެއް ްގިަނ ްރައީްސ،  505ޒަތްތެރި

ްއިުތުރް ނޑު ްއަުޅގަ ްދެއްވުމާެއކު ްވަގުުތކޮެޅއް ްކުޑަ ްވަރަށް އެހެންނަމަވެސް

ްވާހަަކް ްކަމުގާ ްވަރަށް ްމިޑްރާފްޓް ނަޑށް ްއަުޅގަ ވާހަކަެއއްނުދަްއކާ

ްރައީސް.ްްދަންނަވަމުންްމިފުރުޞަތުްކުރުކޮށްލީ.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްެތރި

ް

ްއިޞްލާޙުކުރުްންްމާލެްަތޮޅުްމެްނަބރުްއިްސމާޢީލްް ްޤާނޫނުއަާސސީ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި  510ޝުކުރިއްާޔ

ްމިބާބުގެް
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ްއަންނަނީްްްޙަީމދުްވާހަަކދެއްެކވުން:ޢަބްދުލްް ްދެންނެވެން ނޑަށް ްއަޅުގަ ްބަލާއިރު ްދެލިކޮޕީއަށް ފުރަތަމަ

މާއްދާަތއްްުޖމްލަގޮތެއްަގިއްްހުށަހެޅިފައިވާްއިޞްލާޙުަތކަށްުވރެްދެލިކޮޕީގަިއވާ

ްބަލާއިރުް ްއިޞްލާޙުތަކަށް ްހުށަހެޅިފައިވާ ްނަމަވެްސ ރަނގަޅުކަމަށް.

ްޢަލީް ްވަޙީދު ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީގެ  515ހުވަދުއަތޮޅު

ް ްއެާމއްދާއަްށ3ްްމިބާބުގެ ްއިޞްލާާޙއި ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްމާއްާދއަްށ ވަނަ

ްއުތުްުރުބުރީ ްޙަލީމްްހުވަދުއަތޮޅު ްޢަދްނާން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ެގ

ްައޅުަގނުޑް ްރަނަގޅުކަމުަގއި ްވިސްނާލުން ްއިޞްލާޙާމެދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ް ްމިބާބުގެ ްަރއީސް،ްއަދި ް)ށ(ްައްށ4ްްދެކެން.ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާްއދާގެ ވަނަ

ްޒަކީް ްޝަހީދު ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ  520މާޅޮސްމަޑުލު

ްކުރިްންހުށަހަ ްދެްއވުމުގެ ްވޯޓު ްމިމާއްދާއަށް ްއިޞްލާހަީކވެސް ޅުއްވާފަިއވާ

ްދެކޭީތް ްއަުޅަގނޑު ްއިޞްލާޙެއްކަމަށް ްމުހިންމު ވިސްނާަވޑަިއގަތުން

ްއެމާ ްޖެހުނީ ްދަންނަވާލަން ްމިހެން ްހާމަކޮށްލަން. އްާދެގްމިވާހަކަވެްސ

ދިއުމަީކްްޢާންމުްރައްޔިތުންގެްިޚޔާލުްހޯދުމަށްްވޯޓަކަށްދެލިކޮޕީގަިއާވގޮތުންް

 525ވަރަށްްބޮޑުްޚަރަދެއްްހިނގާެންކަމަކަށްވެަފއިްރަްއޔިތުންްިއންތިޚާބުކޮށްފައިް

ނުޑް ްއަޅުގަ ްނިންމާލެވިދާނެކަމަށް ްކަމެްެއް ްއެވަރުެގ ްމަންދޫބުންނަށް ތިބޭ

ްމާއްދާތަކާމެދުް ްއެހެން ްމިބާބުގެ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ޤަބޫލުކުރާތީ.

ްވާހަކައެއް ްއިުތރު ްދަންނަވާނެ ނުޑެގްްއަޅުަގނޑު ްއަޅުގަ ނެތުމާއެުކ

ްވާހަކަކޮޅުްނިންމާލާނަން.ްޝުުކރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް530 

ްމެންބަރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަްތތެރި ްހައްދުންމަތީގެ ްމެްނބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްނެތް.ްފުވައްމުލަކުގެް ްވަޑައިގެން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްނަޢީމް. ްމުޙަންމަދު

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްފައިސަލްްނަޞީމް.ް

ް

 535ްވަނަްާމއްދާެގް)ށ(ްައށްްރ.އަތޮުޅެގ4ްްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްްފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްފަިއސަލްް

ނުޑްްްނަޞީމްްާވހަކަެދއްކެުވން: ްއަޅުގަ ްިއޞްލާޙަށް ްހުށަހެޅުއްވި ްޒަކީ ްޝަހީދު ްއިބްރާހީމް މެންބަރު

ްތާއީދުކު ްބޮޑަށް ްވަގުތަކުެމްވަރަށް ްކޮްނމެ ްދިމާވާ ްކަމެއް ްސަބަބަކީ ރަން.

ްއެކަުމެގް ްުނވާނެތީއާއި ްާމފަސޭހަކަމަކަށްވެސް ްނެގުމަކީ ްވޯޓެއް ޢާންމު



 21 

ްމާފަސޭހަކަމަކަށްް ްކަންތައްތަްއވެސް ްއިންތިޒާމްުކރުމުގެ ްއަދި ޚަރަދާއި

ްއަޅުަގނުޑް ްބޮަޑށް ްކަމަކަށްވުރެ ްމިހުރިހާ ްަރއީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި  540ނުވާނެތީ.

ްޞައްޙަކަމާމެދު.ްކަންބޮ ްވޯޓުތަުކގެ ްޢާންމު ްނަގާ ްިދވެހިރާއްޖޭަގިއ ޑުވަނީ

ްފެނިފައި.ް ްއަހަރުތަުކގައި ްވޭތުވެދިޔަ ްވަނީ ނޑުމެންނަްށ ްއަުޅގަ މިކަންތައް

އާދެ،ްމާްގިނަގިނައިންްވޯޓުްނެގުމަކީްމިޤައުމާްމާްގުޅޭކަމެްއްނޫން.ްވޯޓެްއް

ްތެރޭގައި ްރައްޔިތުންގެ ްޢާންމު ްފަހަރަކުމެ ްކޮންމެ އެަތްއްްނަގާ

 545މައްސަލަތަކެއްްދިާމވެްމަސްލަޙަތުްދަނީްގެއްލެމުން.ްޢިއްޒަްތތެރިްރައީްސ،ް

ްފަހަތުންް ް)ށ(ްގެ ްމާއްދާގެ ްދެވަނަ ްނަމަވެސް ްދެންނެވި ްމިހެން އަޅުަގނޑު

ްގެނައުމުަގިއް ްބަދަލު ްކަންތައްތަކަށް ްހިމެނޭ ްއަކުރުތަުކަގއި އަންނަ

ްއަޅުަގނޑު ްދާންޖެހޭކަމަށް ްވޯަޓކަށް ްދެކޭކަމުަގިއްްރައްޔިތުންގެ ދެކެން.

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްކުރަން. ްތާއީުދވެސް ްޑްރާފްޓްގަިއވާގޮތަށް ްއަދި ދަންނަވަން.

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ  550ރައީސް،

ްކުަޑގޮތަކަްށް ްޚަރަުދ ްއަދި ްފަސޭހަކަމާ ްފާްސުކރި އިޞްލާޙުކުެރވޭގޮތަށް

ްދޮ ްގެނައުމުގެ ްއިޞްލާުޙ ްބޭއްވުމަށް.ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ރުހުުޅވާފަިއ

ްމިކަްންއިންތިހާއަށްް ްޑްރާފްޓްކުރެވިަފއިްއޮތްގޮތުން އެހެންނަމަވެސް،ްމިހާރު

ްއަޅުަގނުޑް ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްެވފައި. ްއުނދަގޫކަަމކަށް މިވަނީ

ްއެންމެް ްރައްޔިތުންނަށް ްމިދަނީ ްބަދަލުވެގެން ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމި  555ހިތަށްއަރާ

ަވސްްމުސްތަޤްބަލެއްަގއިްމިްާޤނޫނުއަސާސީއަްށްފައިދާހުރިްގޮތަށްތޯްއަދިްއަ

އިޞްލާޙުްގެންނަންނުޖެހޭނެބާއޭްމިއީވެސްްއަޅުަގނޑުްހިތަށްައރާްސުވާލެްއ.ް

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ްފުރަތަމަްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްމިރޭ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި  560ްއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް

ްރ.އަތޮުޅެގްްްން:ޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވު ްމިބާބުގައި ްހުށަހަޅާފައިވާ ްބޭނުންވަނީ،ްމަޖިލީހުން ދަންނަވާލަން

ްހުށަހަޅުއްވާަފއިާވް ްޒަކީ ްޝަހީދު ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްބަލަިއގަނެޭވްއިޞްލާޙެކޭ،ް ްޤަބޫލުކުރެވޭ ްަރަށް ްވަ ްައޅުަގނޑަށް އިޞްލާޙަކީ

ްބޭފުޅަް ްއެްއވެސް ްމިދުވަްސވަރަްށ. ްއަމްދުން ްޮއިޅވަަޑއިގެންަފއިްއަދި ކަށް

ްިއސްލާމްދީނުގަިއް ްކަމަީކވެސް ްކޮންމެ ްހިނގާ ްދުނިޭޔގައި ްފަދައިން  565ނުވާނެ
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ްޒަމާނާއި،ް ްނުވާކަުމގަިއާވނަމަ ްއަންގަވާަފއި ްގޮަތކަްށ ްވަކި ނަޑއެިޅގެން ކަ

ްެއއްެވްސް ްބޭފުޅަކަށް ްއެްއވެްސ ްކަމެއް. ްބަލަންޖެހޭނެ ްޙާލަތަށް ވަގުާތއި،

ްޮއޅިވަް ްރައްޔިތަކަށް ްފެންނަްދިވެހި ްނެގި ްއެންމެފަހުން ްނުވާނެ ޑަިއގެންފައި

ްމިް ްައމިއްލައަށް ްއެމަނިކުފާނު ްޚުދު ްނަގަންޖެހުނީވެސް ްވޯޓު ނުފެންނަ

ްގުިޅގެންކަމަށް.ް ްހުށަހެޅުމާ ްހުށަހެޅި ްމަޖިލީހަށް ްޚާްއޞަ  570ރައްޔިތުންގެ

ްެއް ްއެމަނިކުފާނޭ ްަޑަިއގަންނަވާ ްވިސްނާވަ ްމިއަދު އެހެންނަމަވެސް،

ްރަ ްވޯޓަކަށްްހުށަހަޅުއްވަނީ ްނުފެންނަ ްފެންނަ ްޢާންމު ްސިއްރު އްޔިތުްނގެ

ްއަިދް ްއެމަިނކުފާނަށާ ްކީްއވެގެންތޯ. ްކަންތައް. ްަބއެްއކަހަލަ ނުފޮނުވަންވެސް

ްފާޅުގަިއް ނޑަެއިޅގެން ްކަ ްޙަޤީޤަތުގައި ްހިތާމަހުރިއޭ. ްލިބުނު ރައްޔިތުންނަށް

ްފޭރި ްަވގުހަދާފައި، ްދޮގުހަދާފައި، ްހަދާފައި، ްމަކަރު  575ގަނެފަިއ،ްއޮޅުވާލާަފއި،

ްއިންސާނުންެގް ްދުނިޔޭގަިއ ްބުނާނީ ްކީކޭ ްދެން ްޣަސްރުން ދަމަްައިގަނެފައި،

ްޔަހޫދީް ްމަޖޫސީ، ްފާސިދު، ްޖައްބާރު، ްނުބައި، ްނުލަފާ، ްކުރެވޭނެ ބަޔަކަށް

ްއެއްކޮްށ.ް ްއެނގިަވޑަްަިއގަތުމާެވސް ްއެމަނިކުފާނަށް ްކޮށްފަިއވާކަން ގޮތުަގއި

ނީްެއއްްޤާނޫނުައސާސީްހެދުމުގެްއެހެންނޫންނަމަްއަދިްނުވޭްބަްއލަވާްމިއުޅެ

 580ތެރޭގަިއްދެވޯުޓްދެގޮތަކަްށްެއމަނިކުފާނުްވިދާޅުވާނެތޯ.ްނުާވނެ.ްއެހެންވީަމ،ް

ނުޑް ްއަޅުގަ ްތިޔަބޭފުޅުންނަށް ްދަންނަވަން ނޑު ްއަުޅގަ މިސަބަބަށްޓަކައިެވސް

ްނިޒާމެއްތޯް ްކޮންވައްތަރެްއެގ ްނެގި ްއެންމެފަހުން މިދަންނަވަނީ

ނީ،ްބައްލަވާްކޮންކަެމއްތޯްކޮންމެްނިޒާމެއްްއޮތިްއާޔްދިވެހިރާއްޖޭަގއިްއޮންނާ

ްދިވެހިް ްހަމަ ްމިތިބީ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްކޮންކަމެއްޯތ. ކާކަށް

ްމިް ްަކމެއްަގއި ްއެވަުރގެ ްފިކުރުކުރޭ ްވިސްާނ  585ރައްޔިތުންނަށްޓަަކއި.

ްތިބޭފުޅުންް ްުނާވނެ. ްއޮިޅވަަޑއިގެންފައި ްކުރިޮގތް. ްކަންތައް ސަރުކާރުން

ް ްއިނގޭތޯ. ްތާކިާހްކުރެްއވެވީ ްބޮލުގައި ްބޭފުޅެްއގެ ްއެްއވެސް އަިމއްަލފުޅަށް

ްއިދިކޮޅަްށް ނޑާ ްއަޅުގަ ްމިރޭ ްތެދުވެ ްބޭފުޅަކު ްކުރި ްނޫޅުްއވާތި. އަޅުްއވަން

ްވީނަމަވެސް.ް ްބޭފުޅަކަށް ްކޮންމެ ްއެއީ ްއެޭބފުޅާ. ްެއއީ ވާހަކަދަްއކައިިފއްޔާ

ްއަޅުަގނ ްކަމެއްގައި ްއޮތް ްފެންނަން ްކައިިރން ްއެފަދަ ްހާލުގައި  590ޑުމެްންއެފަދަ

ްޒަމާން،ް ްޤަބޫލުުކރަން ނޑު ްއަުޅގަ ްބިރުވެރިއޭ. ްހޯހޯއޭ ްމިބުނަނީ މިއަދު

ްިމީއް ްއެކަމަކު، ްދާންޖެހޭނެ. ްވޯޓަްށ ްރަްއިޔތުންގެ ްބަދަލުވެއްޖިްއޔާ ޙާލަތު
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ްހޮނިހިރުދުވަހު.ް ްއޮތީ ްވޯޓުލާން ްެހޔޮނުވާނެ. އެދުވަްސވަރެއްނޫން.

ްިއސްތިޢުފާ ްވަޒީރަކު ްކެިބނެޓުން ްރައީްސ، ްވާހަކަްޢިއްޒަތްތެރި ދިން

ްގުިޅގެްން ްއަުޑއިުވމާ ްހުންނަވަނިކޮށް ްރާއްޖެތެރޭަގިއ  595އެމަނިކުފާނު

ްނުދެމޭް ްއަހަރެން ްބަލަ ްވަަޑއިގަްނނަވާފައި، ފުންމާއަރައިގެން

ްއަތުވެދާނެތީެވ.ް ްމަްއސަލަ ްވޯޓަށް ްީކްއވެގެން ްެއއީ އިސްތިޢުފާއެއް.

ްދެ ްލިބުނީ ްޚަބަރު ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްހޮނިހިރުދުވަހު އްވައިިފއޭ.ްއެކަމަުކ،

ްވާަހކަ.ް ްދެްއވި ްޚަބަރުލިބުނީ ްފުރަތަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްަކއިރީަގިއް ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްލޮބުވެތި ްެއކަމަުކ، ްއެއީ.  600ޙަޤީޤަތަކީވެސް

ްވިދާުޅވަީން ްހިނިވަރުނަކުރަްއވާފަިއ ްއިނދެފައި ްޖަލްާސގައި އިންނަވާ

ްބައްަލވާ ްދޭކަށެއް. ްުއޅެމޭ ްނުވެސް ްނުދެމޭ ްކެބިނެޓްަގިއްްއަހަރެން މިީއ

ްމިފަދަް ްއެހެންީވމަ، ްހާލަކީ. ްމީހުންގެވެްސ ްތިިބ ގެންގުުޅްއވާފައި

ނޑުްމިީއްފަހަރެއްަގއިެވސްްެއް ނިޑވަެޅއްަގއި،ްއަުޅގަ ޙާލަތެއްަގއިްމިފަދަްދަ

ްަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްބުނީކީނޫން. ްކުޑައިމީސްބަެހްެއް  605މިނިސްޓަރަށް

ްއަޅުގަ ްސިޔާސަތަށް ްމިކަހަލަ ްމިއީ.ްގެންގުުޅްއވާ ްއެްއޗެއް ްބުނި ނޑު

ނުޑްފަހަރެއްަގއިެވސްްެއއިސްތިޢުފާދެްއިވްމިނިސްޓަރަށްް އެހެންވީމަ،ްއަުޅގަ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިއީކީެއއް. ްއެއްެޗއްނޫން ބުނި

ްމިވެރިކަމުަގިއް ްހެޔޮުނވާނެ ްއަރިހުން ްބޭފުޅުންގެ ްހުރިހާ އިލްތިމާސްކުރަން

ްވެރި ްމަޢުމޫންގެ ްޚާއްަޞކޮށް ްވޯުޓަގިއްއަދި ްިމނަގާ ްިމވަގުތު  610ކަުމގައި

އެްއވެސްްހާލެްއަގއިްރަްއޔިތުްނގެްފެންނަްނުފެންނަްވޯޓުލަިއެގން.ްބައްލަާވް

ްބަންދުް ްމިިކޔަނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްުކރީދުވަހު، ްއޮތްުދވަހުގެ ވޯޓުނެގުްނ

ނޑާލާފަިއ.ްމުސާރަްބޮޑުކުރީްހުރިހާްކަތީބުންގެްބައްލަވާ.ްމިކަހަލަްކިތަްއް ކަ

ްދެ ްމި ްތިޔަބޭފުޅުންނަށްްކަންތައް ްކިޔެނީކީ. ްކިހިނެއްތޯ މިނެޓުން

ް ްކިޔާފައި ްޚަރަދު. ްކުރެއްވި ްތިޔަޭބފުޅުން  35ް615އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ްއެއަްށވުެރް ްނެގުމަށްަޓކަިއ. ްވޯޓު ްޚަރަދުވިކަމަށް ްރުފިޔާ މިލިއަންވަރު

ްކަމަށްވަންޏާް ްކޮނެދެވޭނެ ްބަނދަރު ްހަތަރު ްތިން ްނޫންތޯ، މާރަނގަޅެއް

ްބިރުވެިރވަން.ްކޮނެލައިދެްެްއވި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްިޢއްޒަްތތެރި ްއޔާ.

ްބާރަކީ،ް ްހުރިހާވެސް ްރައްޔިތުންގެ ްމިވެިރންނަކީ، ްރައްޔިތުން އެކަމަުކ،
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ްއެހެންވީމަ،ް ްކުެރވޭތޯ. ްކުރަންޖެހޭނީ. ްކަންަތްައް ްބުނިގޮތަްށ  620ރައްޔިތުން

ްކުރުކޮށްލާފަިއް ްެއއްޗެހި ްވާހަކަތަކާ ްމާދިގު ްދަްއކަންހުރި އަޅުަގނޑު

ްދަންނަވާލަންްމިއުޅެނީ..

ް

ްހަމަވެއްޖެްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވަގުުތ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްޝުކުރިްއާޔް ްއާދެ، ްެދއްވާ. ްިއށީނދެވަޑަިއގެން ްދެްއވާ.  625އިށީނދެވަަޑިއގެން

ްބަޙުސްކުރުމުގަިއް ްހިސާބުން ްމިހާ ްމެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި

ްައިގަންް ްހަމަވީ.ްބައިވެިރެވވަޑަ ްަވުގތު ްަކނަޑއަޅާފަިއވާ ްަވގުތު ވަން

ްއޮީތ،ް ްދަންަނވާލަން ްއަޅުަގނޑު ްމެްނބަރުންނަށް ްިޢއްޒަތްތެރި އެހެންވީމަ،

ްވަަޑއިގެްން ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެްއވެސް ްފަރާތްޕުޅުން މިކޮމިޓީގެ

ްވާހަކަަދއްަކވާނެކަމަށްް ްފަރާތްޕުޅުން ްކޮމިޓީގެ ްއެހެންވީަމ، ްނެތް.  630މިވަގުތަުކ

ްައޅުަގނޑަށް،ްއާެދ،ްމު ްމިވަގުތު ްބޭފުޅަކު ްެއްއވެސް ޤައްރިރުްވިދާޅުވެަފއިވާ

ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްސުވާެލއްނެތް. ްުއފެދޭގޮތަކަށް ްގޮތަށް ްސުވާެލއްގެ އިތުރު

ްއއ.ެގް ްދައްަކަވން. ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރަކު ްޢިްއޒަތްތެރި ވިދާޅުވި

ްވާހަކަދައްކަް ްމުޙަންމަދު ްައިން ްޙުސަ ްމެންބަރު ްވިދާޅުިވްޢިއްޒަތްތެރި ަވމުން

ްވަޑަިއގެްން ްމުޤައްިރރު ްކޮމިޓީގެ ްޑްާރފްޓިންގ ްވަެރއްެގ،  635ކޮންމެވެސް

ްމުޤައްރިރަށްް ްކޮމިީޓެގ ްޑްރާފްޓިންގ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެްނވީމަ، ދެއްަވއިްިފި.

ްހުށަހެޅުންތަކުަގިއް ްހުށަހެޅުނު ްމިހާރު ްއެީއ، ްއަުރވަން. ްއެބަ ވަގުުތކޮެޅއް

ްޢިްއަޒތްތެރި ްހުށަހެޅުއްވިްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްޙަމީދު ްފާޠިން މެންބަރު

ްވާހަކަް ްހުރި ްފުށުއެރުންތަެކްއ ްވަރެްއގެ ްކޮންމެެވްސ ހުށަހެޅުއްވުމުަގއި

ްއެީއް ްއެެހންވީމަ، ްުގޅޭގޮތުން. ްމާއްދާއަާކ ްއޮްތ ްފާސްކުެރވިފަިއ  640ކުރީަގއި

ްއުޅޭކަމަށް.ް ްެްއ ްތަފާތެ ްމީގައި ްކަމަކީ ްނޯޓިްސކުރެވުުނ އަޅުަގނޑަށް

ްޢިއްޒަތް ްދަންނަވަން،ްއެހެންވީމަ، ނުޑ ްއަުޅގަ ްއަރިހުން ްމުޤައްރިރުގެ ތެރި

މިކަމާްގުޅޭގޮތުންްޑްރާފްޓިންގްކޮމިޓީގެްޚިޔާލުްގެންގުުޅްއާވފައިްހުރިގޮތެްއް

ްވިދާޅުވެެދްއވަން.ް

ް645 

ްތިއިޝާރާތްކުރަްއވަީންްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްމަނިކުފާނު ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި
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ްރަްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޙަމީދު ްފާޠިން ްމެންބަރު ްިޢއްަޒތްތެރި ވަަނ2ްްއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްއިޞްލާަޙށްކަމަށްވާނަމަް ްއޮތް ްހުަށހަޅުއްވާަފއި ްއަށް ް)ށ( މާއްދާގެ

ްމިް ްހަނދާންކޮށްލަންވީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވާހަކައަީކ، ްއޮތް ދަންނަވަން

ްެއް ްހަނދާންވޭ ނޑު ްއަުޅގަ ްމިއާއެުކަގއި ްހުށަހެޅުއްިވއިރު  650އިޞްލާޙު

ްވެރިކަމާިއްޢިއް ްއަމިއްލަ ްދަޢުލަތާ ްހުށަހެޅުއްވި ްމެންބަރު ޒަތްތެރި

ް ްބާބުެގ ްމާއްދާ.3ްްރައްޔިތުންެގ ްއެއިޝާރާްތކުަރއްާވ ްމާއްދާ، ަވނަ

ްއެއިޞްާލުޙް ްމަޖިލީހުން ްއެހެންނަމަވެސް، ްއިޞްލާޙެއް. އެމާއްދާއަްށވެސް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްފާްސކުރެްއވީ. ްއޮތްގޮތަށް ްޑްރާފްޓްަގިއ ފާސްނުކުރައްާވ

ްމިދަންނަްަވަނީްރަ ްލަސްލަހުންވެސް ްތަންކޮޅެއް ްހަމަ ްައޅުަގނޑު  655އީސް،

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްކަމެްއވާީތ ްބޮޑުވާކަހަލަ ްޮއޅުންބޮޅުން ތަންކޮޅެއް

ްސާފުވެވަަޑިއގަންނަވަންވާނެކަމަްށް ްމިކަން ްރަނގަޅަށް މެންބަރުންްްނަށް

ް 3ްްވިސްނޭތީ. ްބާުބގެ ްވަނަ ްއެއް ްެއއީ ްމާއްދާއަްށ، ްމާއްާދ3ްްވަނަ ވަނަ

ްމާއްދާ.ްދިވެހިާރއްޖޭގެްސަރަޙައްދަީކްދި ްަބާޔންކުރާ ވެހިރާއްޖޭގެްސަރަޙައްދު

ްމިއޮންނަނީ،ް ްޖުމްލައިގަިއ ްފަހު ްޭއގެ ްބުނެފައި، ްތަންތަނޭ ްމިވެނި  660މިވެނި

ްރައްޔިތުްނެގް ްގެނެވޭީނ ްބަދަެލއް ްއެްއވެސް ްސަރަޙައްދަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ް ްމަދުެވގެން ްމެންބަރުންގެ ްޖުމްލަ 3/2ްްމަޖިލީހުގެ ައޣްލަބިއްޔަތުްންގެ

ްމަޖިލީހުންް ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިހާރު ްއެާމއްދާ ްޤާނޫނަކުންނޭ. ފާސްވާ

ްހުށަހެޅުއްިވް ްއެމާއްދާއަށް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްެތރި ފާސްކުރަްއވައިފި.

ްމަޤްޞަދުް ްމި ްެއއީ ްއޮތީ. ްއުނިކުރަްއވާފަިއ ްޖުމްލަ ްފަހު  665އިޞްލާޙުަގއި

ްއިޞް ްޤާޫނނުއަސާސީއަށް ްނޫނީްޙާސިލްކުރެްއވުމަށްޓަކައި ްގެެނސްގެން ލާޙު

ްއިޞްލާުޙް ްއެ ްއެހެންނަމަވެސް، ްނުގެޭވނެގޮްަތަށް. ްބަދަލެއް ސަރަޙައްދަށް

ްއޮްތގޮަތށްްފާސްވީމާ،ްދެންްމިާވގޮތަީކްޢިއްޒަތްތެިރް ފާސްނުވެްޑްރާފްްޓގައި

ރައީސް،ްމިހާރުްމިބާބަށްްހުށަްަހަޅުއްވާަފއިްމިއޮތްްއިޞްލާުޙްފާސްވިޔަްސް

ްމިއޮ ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްވެރިކަާމިއްމިހާރު ްއަމިއްލަ ްދަޢުލަތާއި  670ންނަނީ،

ްގެނެވޭީންޢާންމުްވޯޓެްއ3ްްރައްޔިތުން،ްމިބާުބގެް ްމާއްދާއަށްްބަދަލެއް ވަނަ

ްފާސްވިޔަްސ،ް ްިއޞްލާޙު ްމި ްފާްސވިޔަްސ، ްމީތި ނަގަިއގެންނޭ.

ްޢާންމުް ްރަްއޔިުތންގެ ްގެންނާކަށް ްބަދަލެއް ްސަރަަޙއްދެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ
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ްނުޖެހޭ ްނަާގކަށް ްްވޯޓެއް ްއެީއ، ްރައީސް. ްމާއްދ3ްްާޢިއްޒަތްތެރި ވަނަ

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްއެ ްއެހެންވީމަ، ްނަގަންޖެހޭނީ. ްވޯޓެްއ ްޢާންމު  675ބަދަލުކުރަންޏާ

ްމިް ްމަޤްޞަދު ްެއއުުޅއްާވ ްޙާސިލްކުރަްއވަން ްއިޞްލާޙުން ްމި މެންބަރު

ްފާސްވީނަަމް ްއިޞްާލޙު ްކުރީެގ ްނުވާނެ. ްޙާިސލެއް ްމިހާރަކު އިޞްލާޙަކުން

ްއިޞްލާޙުންްް ްއެހެންނަމަވެސް،ްްމި ްޙާސިލްކުރެްއވޭނެ. އެމަޤްޞަދު

އަޣްލަބިއްަޔުތ3/2ްްމަޖިލީހުންްނިންމަވާފައިްއެއޮީތްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެް

 680ޤާނޫނަކުންްއެްބަދަލުގެނެވިދާެނކަމަށް.ްއެހެންވީމަ،ްއެމާއްދާައށްްކޮންމެހެންް

ްސަރަޙަ ްދިއުމަކުން ްރިފަރެންޑަމަކަށް ްޢާންމު ްމި ްގެންނަން އްދުްބަދަލެއް

ްއެހެންވީމަ،ް ްނުޖެހޭ. ްދާކަށް ްރިފަރެންޑަމަކަށް ްޢާންމުންގެ ބަދަލުކުރަން

ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހީވަނީ ްއަުޅަގނޑަށް ްދަންނަވާލަން. އެވާހަކަ

ްެއއްެޗއް.ް ްމިދަންނަވާ ނޑު ްއަޅުގަ ްވިސްނިވަަޑއިގެންފާެނހެން މިހާރު

 685ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް

ްމެންބަރުްްްެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަ ްއުތުރުުބރީގެ ްއަރިއަތޮޅު ްެމންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްތާއީދުކުރައްވާފަިއވަނީ. ްމިކަމަށް ްމުޙަންމަދު ޙުސަްައިން

ްމެންބަރުގެްއަތްޕުޅުްއެބަފެނޭ.ްއާދެ،ްފުރުޞަތުްއެބަްއަުރވަްނ.ް

ް690 

ްބޮްްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްވަރަށް ްމެންބަރުވެްސްއާދެ، ްހުށަހެުޅއްިވ ްދެން، ްމަޢާފްކުރައްވާތި. ްޑަށް

ްައިންްުމޙަްނމަދުް ްބޮޑަށްްްޙުސަ ްވަަރށް ްެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. ްނެތްކަން ްވަަޑއިގެން

ްެއކޮމިޓީެގްްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ނަޑކީ ްއަުޅގަ ްމުޤައްރިރުވެސް. ނުޑެގ ްއަުޅގަ މަޢާފްކުރައްވާތި

ްއަޅުަގނ ްމިހާރު ްަފސޭހަކޮށްލާނަން.ްމެންބަރެއްވެސްމެ. ްުސވާލުްު ުޑގެ

ްބަދަލެްއް ްބަަޔކަށް ްސަރަަޙއްދުން ްިދެވހިރާއްޖޭގެ ްސުވާލަީކ،  695އަޅުަގނުޑގެ

ގެނައުުމގެްބިލަކީްނުވަތަްބަަދލެއްްގެނައުަމކީްޤާނޫނުއަސާީސއަށްްއިޞްލާުޙް

ްއެކަްން ްއިޞްލާުޙނުކޮށް ްމާއްާދއެްއ ްޤާނޫނުައސާސީގެ ްނޫންތޯ. ގެނައުމެްއ

ްޮއވޭ ްގޮެތއް ްސުވާލުްކުރެވޭނެ ްމި ްހީކުރަން ނޑު ްއަޅުގަ ތޯ.

ްސާފުވެަވޑަިއގެންކަމަށް.ްޝުުކރިއްޔާ.ް
ް700 
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ްހިތްޕުޅުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަދި ްމިޖެހުނީ ްދަންނަވާލަން ްއަނެްއކާެވސް ނޑު ްއަުޅގަ އާދެ،

ްއަދިް ްމުޤައްރިރަށް ްމެންބަރަށް، ްިޢއްޒަތްތެރި ހަމަޖެހިވަޑައިގަންަނވާވަރަށް

ްދާުޅވެްެދެްއވުމަށްްފުރުްުޞަތެއްްއަުރވަން.ްއިތުރުްެއއްެޗއްްވި

ް

ްމެންބަރުްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްޢިއްޒަްތތެރި ްދަންަނވާނީ. ނޑު ްައުޅގަ ްކުރުކޮށް ްވަރަށް  705ްއާދެ،

ްފާސްކުރިްްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްިމައދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިހާރު ްަޖވާބަީކ، ްސުވާުލގެ އެކުެރއްިވ

ްވެރިކަ ްއަމިއްލަ ްދަޢުލަތާ ްމިބާބުގެ ްރައްޔިތުން، ްމާއްދ3ްްާމާިއ ވަނަ

ްދިވެހިރާއްޖޭެގް ްނުގެނެސް ްބަދަލެއް ްޤާނޫނުއަސާީސއަށް އެއޮްތގޮތުން

ް ްމަޖިލީހުގެ ްބަދަލުގެނެވިދާެންރައްޔިތުންގެ ންްފާސްކުރ3/2ްްާސަރަޙައްދަށް

ްގެންނާކަްށް ްބަދަލެއް ްޒަރީޢާއިން.ްޤާނޫނުއަސާީސއަކަށްްނުޖެހޭނެ  710ޤާނޫނެއްގެ

ްދެއްކީމުްްސަރަޙައްދަށް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއޭރުަގިއވެސް ްގެންނާކަށް. ބަދަލެއް

އެވާހަަކްވަރަށްްތަފްސީުލކޮށްްއެއީްާރއްޖެއަށްްލިބެންްއަންަންސަރަޙައްދުެގް

ްއެހެންވެގެންޭން ްބާްއވަންޖެހޭނީ. ްމަުގފަހިކޮށްފައޭ ްލިިބގަތުމަށް ބައެްއވެސް

ހުންްމިހާރުްއެމާއްދާްމިގޮތަށްްޑްރާފްޓްކޮށްފައިްމިޮއތީ.ްކޮންމެއަކަސްްމަޖިލީ

ްބަދަލެްއް ްޤާނޫނުއަސާީސއަށް ްއާދޭހޭ ްޖަވާބަކީ ްކުރު ްފާސްކުެރްއވީމާ  715އެގޮތަށް

ް ްމެންބަރުންގެ ްޖުމްލަ ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުންގެ ެގ3/2ްްގެނައުމެއްނެތި

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްޤާނޫނެއް ްފާސްުކރާ އަޣްލަބިއްޔަތުން

ްގެނެވުީނޭއްތަޞްދީޤްކުރެއްވީމާްދެންްިދެވހިރާއްޖޭގެްސަރަ ަޙއްދަށްްބަދަލެއް

ްއެްޤާނޫނުއަސާސީްއިޞްލާޙުްނުކުރިޔަސް.ް

ް720 

ްސާފުވެވަޑަިއގެންފިކަމަްށްްްސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާ ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރު ްމީަގއި އާދެ،

އަޅުަގނޑުްހީކުރަން.ްއާދެ،ްެއހެންްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަްަކުްއެބަްއަތްޕުުޅް

ްއަުޅގަ ްމެންބަރުްހިއްލަވާ. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެން ްމިހާރު ްހީަވނީ ނޑަށް

ްތ.އަތޮޅުެގް ްލިބިވަަޑއިނުގަންަނވަނީތޯ ްަޖވާބު ްސުވާލަކަށް ކުރެްެްއވި

 725ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްކީކޭތޯ.ް

ް

ްއަޅުަގނޑުްހަމަްމިްުސވާލުކުީރމޭ.ްއެއީްމިހާރުްދަޢުލަތާްއަިމއްލަްވެިރކަްންްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙަަސންް
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ްރާއްޖޭެގްްްެދއްކެވުްނ:ޢަފީފްްވާހަކަ ްމިއޮްނނަނީ، ްމާއްދާަގއި ްާފސްކުރި ނޑުމެން ްއަުޅގަ މިއަދު

ްގެނެވޭނެކަަމްށް ްބަދަލެއް ްސަރަޙައްދަށް ްރާއްޖޭެގ ްދެން، ސަރަޙައްދު.

ް ްަމޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްފާސްވ3/2ްްާމިއޮންނަނީ، ްއަޣްލަބިްއޔަތުން  730ގެ

ްއެމާ ްފާސްކޮށްފިްއޔާ ްޤާނޫެނއް ްއެކަހަލަ ްބަދަލުއައީ.ްޤާނޫނަކުން. އްދާައށް

ްއެހެންވީމަ،ް ްގެނެުވނީ. ްއެ ްބަދަލެއް ްޤާނޫނުއަާސސީއަށް ްމި އެހެންވީމަ،

ްމިބާބުގަިއް ްގެންނަކަަމށް ްބަދަލެއް ްައނެއްކާ ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ދެން

ް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްއަްޣލަބިއްޔަތުންނޭ.4/3ްްމިބުނެވެނީ ގެ

ްދިމާކު ްދެކަންތައް ްމި ްކިހިނެއްތޯ ްކޮންމެއަކަްސްއެހެންވީމަ، ްދެން  735ރަނީ.

ްމަސައްކަެތްއް ްކުެރވުނު ްއިނދެގެން ްޮކމިޓީގައި ްއެ ްހަމަ އަޅުަގނުޑވެސް

ްއޮްތކަމެއް.ް ްގޮސްަފއި ްއަތްދަށުން ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްއެހެންނަމަވެސް، މިއީ.

ްސުވާަލކީ.ް ްައޅުަގނޑުގެ ްއެއީ، ްކުރާނީ. ްކިހިނެއްތޯ ްމިކަންތައް އެހެންވީމަ،

ްވާހަކަަދއްކަމުންވެް ްާރއްޭޖެގްއަޅުަގނުޑ ްެއއީ، ްސުވާުލކުރިން. ްމި ސް

ްއެބުާން ްޤާނޫުނއަސާީސގަިއ ްއެ ްގެެނސްފިއްޔާ ްބަދަލެއް  740ސަރަޙައްދަށް

ްއެހެންވެއްިޖއްާޔް ްއިނގޭތޯ. ްއަންނާނެ ްބަދަލެއް މާއްދާއަށް

ްޤާނޫނުއަސާސީއަށްްބަދަލެއްްައއީ.

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް745 

ްާވހަކަެދއްކެުވން: ްރިޔާސަތުން ްޢިް ްސ.އަތޮުޅގެ ްނިޒާމާބެހޭްއާދެ، ްޝަރީފް ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު އްޒަތްތެރި

ްނުކުތާއެއް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް750 

ްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްމި ްެމންބަރުންނަށް ްިޢއްޒަތްތެރި ްަބއެއް ްއެްެީއ3ްްއާދެ، ްާމއްދާ، ްވަނަ

ްްްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްވެރިކަުމެގ ްއަމިއްލަ ްއ3ްޮދަޢުލަތާ ްާމއްދާ ްއެްއޗެްއްވަނަ ޅުްނައރާތީ

ްފާސްކުރުުމެގް ްޤާނޫނެްއ ްމިކުރަނީ ްބަޔާން ްީމގަިއ ްއާދެ، ދަންނަވާލާނަން.

ްސަރަޙައްުދް ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުްނގެ ްމިދެނީ އިޚްތިޔާރު

ްބަދަލެއްް ްޤާނޫނުއަސާީސައކަށް ްއެގޮތުން ްާއދެ، ނަޑއަޅަން. ްކަ  755އެހިނދަކަށް
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ްމަޖިލީހުން ްއެ ްނުޖެހޭނެ. ްސަރަޙައްާދްްގެންނާކަށް ްޤާނޫނު ފާސްކުރާ

ް ްގެެނވޭީނ ްބަދަލެއް ްޤާޫނނަށް ްފާސްކުރާ ގ3/2ްްެބެހޭގޮތުން

ވަނަްމާއްދާގެްމަފްޙޫމްގައިްބަޔާންޮކށްފައިްމިވަނީ.3ްްއަޣްލަބިއްޔަތުންކަމަށްް

ް ްމިމައްސަަލްއެހެންވީމަ، ްހީަވނީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްމެންބަރުންނަށް ޢިްއޒަތްތެރި

ްއެ ްޤާނޫނަކުންްސާފުވެަވޑަިއގެންފާނެހެން. ްޤާނޫނުއަސާސީްނ  760ްއގޮތަކަްށވެސް

ނަޑއަާޅް ްކަ ްސަރަޙައްދުަތއް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއޮންނަންޖެހޭކަމާއި ފާސްކޮށްފައި

ްިތންބައިކޮށްފަިއް ްމެންބަރުންގެ ްޖުމްލަ ްެގނެވޭނީ ްބަދަލެއް ްެއްޤާނޫނަށް އަދި

ްފާހަގަކޮށްލަންް ްއެނުކުތާ ްހަމައެކަނި ްބަޔާންކޮށްފަިއވާީތ ދެބައިކަން

ްޢިއްޒަތްތެިރްއަޅުގަް ްމިހާރު ްހީވަީނ ނޑަށް ްައޅުގަ ްބޭނުންވަނީ. ނުޑ

ްސާފުވެދާނެ.ް ްމައްސަަލ ްއުޅުްއވާ ްއޮޅުންއަރާވަަޑއިގެން  765މެންބަރުންނަށް

ް ްފާހަގަވާނެ.3ްްރަނގަޅަށް ްމިނުކުތާ ްވިދާޅުވަނިކޮށް ްމާއްދާ ވަނަ

ްެގންނާކަށްނޫން.ް ްބަދަލެއް ްޤާނޫނުައސާސީއަށް އެްއގޮތަކަްށވެސް

ްޒިމުކުރަނީް...ޤާނޫނުއަސާސީންްލާ

ް

 770އާދެ،ްވަރަށްްބޮޑަށްްުޝކުރިްއޔާ.ްއާެދ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާެއއްްމ.އަތޮުޅެގްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަފީޤް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ް ްއަްޙމަދު ްމެްނބަރު ްމުލަކަތޮޅު ްފުރުޞަތު ްައޅުަގނޑުެމންވެސް ްރައީސް،  775ްބޭނުންނުވާތީކީނޫން.ްޢިްއަޒތްތެރި

ްމިމަޖިލިސްްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްއެކަމަުކ، ްއެބަހުރި. ްވާހަަކ ްަބިއަވރު ްދައްކަންހުރި އަޅުަގނުޑ

ްޤަބޫލުކޮށްގެްން ްެއގޮތް ްައޅުަގނުޑވެސް ްހިނގަމުންދާތީވެ ްަގވާއިަދކުން ވަކި

ްަދއްކަްން ްވާހަަކއެއް ްަވކި ްނަގަިއގެން ްނުކުތާއެްއ ްނިޒާމީ މިތިބީ.

ްނުކުތާެއްއްބޭނުންވެ ްނިޒާމީ ްަނގަންޖެހޭނީ ްނުުކތާއެއް ްނިޒާމީ ގެން.

ްދައްކާކަެށއްް ްވާހަކަެއްއ ްބޭނުންހާ ްދައްކަން ްމެންބަރުން  780ނަގަންޖެހުނީމަ.

ްދެްއވަިއގެންނުވާނެ.ް ްފުރުޞަތު ްއެގޮތަށް ްނަގަިއގެްނ ްނުކުތާ ނިޒާމީ

ނުޑވެސްްއެަވގުތުްބޭނުންްއިނގޭތޯ.ް ްއެހެންވެއްެޖކަމަްަށްވަންޏާްއަުޅގަ
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ްް

ް

ްއާދެ،ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ް)ވަގުތުކޮަޅކަްށފަހު(. ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ  785އާދެ،

ޑްރާފްޓިންގްކޮމިީޓގެްމުޤައްިރރު،ްމާލޭގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްް

ްއިސްމާޢީލް.

ް

ްދަންނަވާލިްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްދެފަހަރުމަތިން ްރައީސް، ނޑަްށްޢިއްޒަތްތެރި ްއަޅުގަ ްއިރުވެްސ

ްހީވަީންްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަުޅަގނޑަށް ްއޮތީމަހެން ްތަންކޮޅެއް ްދަންނުވާނުެލވޭ  790އަދިވެސް

ްމިސަރަޙައްުދް ްމިއުފެދެނީ. ްސުވާލު ްމެންބަރުންނަށް ްިޢއްޒަތްތެރި އަދިވެސް

ް ްބާބުގެ ްއެފުރަތަމަ ްމާއްދާ، ްމިއޮންނަނ3ްްީބަޔާންކުރާ ްމާއްދާގަިއ ވަނަ

ްރާއްޖޭެގްދިވެހި ްދަމާލެވޭ ްގޮުތގެމަތީން ްޤާނޫނުގަިއވާ ްސަރަަޙއްދަކީ ރާއްޖޭގެ

ްދެންް ނާޑއި ްކަ ްޖަްއވާއި ްބިމާއި ްތެރޭގައިވާ ްބޭސްލައިންތަުކެގ އާކިޕެލަޖިކް

ްޭބސްލައިންތަކަީކް ްއާކިޕެލެޖިކްްް ްއެ ްނުބުނޭ ްމިމާއްދާައުކ ްެއއްެޗއް.  795މިކިޔާ

ްޑިގްރީ ްމިތެއް ްއީސްޓް، ްިޑގްރީ ްމިތެއް ްކިޔާފަެއްއްްކޮބައިކަެމއް. ވެްސޓް

ނުބުނޭ.ްއެބުނުންްދޫކޮށްލާފައިްމިއޮތީްޤާނޫނުގައިވާްގޮތުގެމަީތންްދަމާލެވެއޭް

މިބުނަނީ.ްއެހެންވީމަ،ްއެބައިްއަބަދުވެސްްއަންނާނީްޤާނޫނުތަކުގެްތެރެއިން.ް

ްއަްޣލަބިއްޔަތުންނޭ.ް ްދެބައިގެ ްތިންބައިކުޅަ ްގެެނޭވނީ ްބަދަލެއް ްއެއަށް ދެން

ްސަރަޙައްުދްްމިޤާނޫނުއަސާސީއަކުް ްައސްުލ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ނޑުމެން  800އަުޅގަ

ްދޫކޮށްލާފައިް ްއެަކން ްޤާނޫނަށް ްމިއޮތީކީ. ްޑިފައިންކޮށްފަެއއްނޫްނ ސީދާ

މިއޮތީ.ްބަދަލެއްްގެެނވޭނީވެްސްޤާނޫނަކުންނޭ.ްއެކަމަކު،ްބަަދލެއްްގެެނވޭީން

ްޝުކުރިްއާޔް ްޤާނޫނަކުންނޭ. ްއެއްބަްސވާ ްމަޖިލީހުގެ ްދެބައި ތިންބައިކުޅަ

ްއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްޢި

ް805 

ްރަނގަޅަްށްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވަރަށް ްމިހާރު ްެއހެންވީމަ، ްމިހާރު ްދެން އާދެ،

ްމެންބަރުންނަށްވެސްް ްޢިއްޒަތްތެްެރި ްމިހާރު ްހީވަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

އެބަވިދާުޅވޭްމިްއިޞްލާާޙއިްުކރީގައިްމިދިވެހިަދއުލަތާއިްއަިމއްލަްވެރިކަާމިއް

ްްރައްޔިތުން، ްފާސްކުރައްާވ3ްްމިބާބުގެ ްމިވަނީ ްމިހާރު ްމާއްދާ ަވނަ

ްކުރީަގިއް ްމިފާސްެވއްޖެްއޔާ ްމިހުށަހެޅުއްވުުމގައި ްމިހާރު  810ނިންމަވާފައި.
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ްަތޢާރުޟުވުމެްއް ްތަޢާރުުޟވާ ްހަމަގައިުމވެސް ްމާއްދާއާިއ މިދެންނެވި

ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްއެމާއްދާއަށް ްހަމަ ްކުރީަގއި ްދެން އެބައާދޭ.

ރިްމެންބަރުްފާޠިންްޙަމީދުވަނީްއިޞްލާޙެއްެވސްްހުށަހަޅުއްވާަފއި.ްޢިއްޒަތްތެ

ްގެންދަވާފަިއ.ް ްއަނބުރާ ްެއއިްޞލާޙުވަނީ އެހެންނަމަވެސް،

ްދެންް ްޤަބޫލުކުރެވެނީ. ްއަންނަކަމަށް ްދިމާވާން ްމި  815އެހެންވުމާެއކީަގއި،

ްމިއަުދް ްުކރީގަިއ ްޤަސްދުކުރާއިުރ ްވޯަޓށްއަހަން ްމިހާރު އެހެންނަމަވެސް،

ްދެއްވާަފިއްމިގޮތަ ްއެާބރު ްޤާނޫނަކަށް ްގުޅިގެްނ ްފާސްކުރެްއވިފަިއވުާމއި ށް

ްމިއިޞްލާޙަކަްށް ްފާސްކުރަްއވާފަިއވުމާެއކީަގއި ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެހެންވީމާ،ް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއާދެ، ް)ވަގުުތކޮަޅކަށްފަހު(. ްނޭހޭނެ. ވޯޓަކަށް

ްއަދި ްަޖއްސަވާލަެދއްާވ ްކާޑުކޮޅުަތއް ްމެންބަރުން  820ެއްްޢިއްޒަތްތެރި

ްނިޒާމީް ްެއދެން. ްބައްލަވާލެްއވުން ްނަންފުޅުތޯ ްމެންބަރެްއގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެހެންވީމަ،ް ްއާެދ، ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(. ްމިހާރަުކ. ްނޭރުވޭނެ ނުކުތާއެްއ

ް 1ްްމިހާރު ްއިޞްލާުޙކުުރން، ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމާއްދާ. ވަނ1ްްަވަނަ

ޑްރާފްޓްަގއިްއޮތްްމާއްދާއަށްްމިހާރުްއިތުރުްއިޞްލާޙެއްްނެތް.ްއެހެންވީމަ،ް

 825ްގޮތްްދަންނަވާލަދެްއވުންްއެދެްނ.ް

ް

ް

ްކޮމިޓީންްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޑްރާފްޓްުކރާ ްދިރާސާކޮށް ްއިޞްލާުޙކުުރން. ޤާނޫނުއަސާސީ

ް ްޤާނޫނުއަސާީސ1ްްމިބާބުގެ ްއެކުލަވާަލްއވާފަިއވާގޮތް. ްމާއްާދ ވަނަ

ް 1ްްއިޞްލާޙުކުރުން، ްމާއްދާ. ްއިޞްލާވަަނ  830ޙެއްްޤާނޫނުއަސާސީައށް

ްޖުމް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްހަތަރުބައިކުަޅްގެނެވޭނީ ްމެންބަރުންގެ ލަ

ްލަިބއްޔަތުންްފާސްކުރާްޤާނޫނަކުންނެވެ.ތިންބައިގެްއަޣް

ް

ް

 835ްއާދެ،ްފެނިވަަޑިއގަންނަާވގޮތަަކށްްްވޯޓުދެްއވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް



 32 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

 87ް840ްަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަ

76ްްވޯޓުްދެްއވީ:

71ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

71ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް845 

ްމިބާބުެގްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިޞްލާޙުކުުރން، ްޤާނޫނުއަސާސީ ްބަލާއިުރ ްނަތީޖާއަށް ްވޯޓުެގ މި

ްފާސްވ1ްްެ ްވާގޮތަށް ްޑްރާފްްޓގަިއ ްމާއްދާ ް)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(.ްވަނަ އްޖެ.

ް ްޑްރާފްޓްަގއި ްދެން ްދަްނނަވާލަދެއްވުްނ2ްްއާދެ، ްގޮތް ްއޮތް ްމާއްދާ ވަނަ

ްއެދެން.ް

ް850 

ް

ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްތަޞްދީޤުކުރުން. ްބިލު ް)ހ(.2ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ފާސްކުރާްޤާނޫނުއަސާސީއަށްްއިޞްލަޙުްގެނައުމަށްްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުންް

ްތަޞްދީޤުް ްބިެލއް ްއެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޢަމަލުކުރާންވާނީ ބިލަކަށް

 855ްކުރުމުންނެވެ.

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 860ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

87ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

72ްްދެްއވީ:ްވޯޓު

 73ް865ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:
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74ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިބާބުގެ ްއިޞްލާުޙކުރުން، ްާޤނޫނުއަސާސީ ްވާގޮތުން ްނަތީޖާ 2ްމިވޯޓުގެ

ް)ށ(ް ްިމމާއްދާގެ ްފާސްވެއްޖެ. ްޑްރާފްްޓގަިއާވގޮތަށް ް)ހ( ްމާއްދާގެ  870ވަނަ

ްން.ދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެ

ް

ް

2ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޑްާރފްޓްގަިއވާގޮްތ. ް)ށ(. ްމާއްދާގެ ްއެހެންްވަނަ ް)ހ( ްމާއްދާގެ މި

ްމާއްދާތަކަްށް ްއަންނަނިިވ ްޤާނޫނުއަސާސީެގ ްމި ްވިޔަްސ  875އޮތްކަމުަގއި

ްއިސްލާޙެްއް ްއެްއވެްސ ްގެންނަ ްމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ

ްއިޞް ްއެ ްކުރާންވާނީ ްތަޞްީދޤު ްގެނައުމަްށްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ލާެޙއް

ް ްޢާންމު ްނަގާ ްބެލުމަށް ްރުހޭތޯ ްރައްޔިތުން ްހޯދުމުގެ ޯވޓެއްަގއި،ްެއްޚިޔާލު

ްލިބިއްޖެް ްއަޣުލަބިއްޔަތު ްމީހުންގެ ްވޯުޓދިން ްގެނައުމަށް އިސްލާޙެއް

ް ްހިމެނޭްް-1ނަމައެވެ. ްމިބާުބގަިއ ްމިނިވަްނކަން" ްޙަްއޤުތަކާއި  880"އަސާީސ

ް ް"ރައީސުލްޖުމްހޫރިް-2ް.އެއްމާއްދާހުރިހާ ްމިބާުބގެ ވަަނ2ްްއްޔާ"

ްމާއްދާ. ްތިންވަނަ ްް-3ްމާއްދާއާއި ްމިބާބުގެ ްމަޖިލިސް" 9ް"ރައްޔިތުންގެ

ްމާއްދާގެް)ހ(.ވަނަް

ް

ް885 

ފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ް)ަވގުތުކޮަޅަކށްފަހު(.ްއާދެ،ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ޝަފީޤްްނިޒާމާެބހޭްނުކުތާއެއް.ްްމ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންަބރުްއަޙްމަދު

ްކުރިއަްށް ްއަުޅަގނޑަށް ްދެންނެވުނީމަ ްުހއްޓާ ްވޯޓުަނގަނަގާ އަޅުަގނޑު

ްގެންދެވުނީ.ްއާެދ،ްވިދާުޅވެދެްއވަްބައްަލވާ.

ް890 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްަދންނަވަމުންދިޔަްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްދެންމެ ްމިެނގީ ްނުުކތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްއަޅުަގނުޑ
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ްްފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ:ޝަ ްއެއީ، ްމާއްދާ ްމި ް)ށ(2ްޑްރާފްޓްަގއި ްމާއްާދގެ 1ްްް-ވަނަ ވަަނ2ްްގެ

ް ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ،ްމިބާުބގެ 2ްްނަންބަރުގައި ްމާއްާދއާއި  895ވަަނ3ްްވަނަ

ްއޮތްެއއްެޗްއް ްފާސްުނވެ ްއެހެންވީމަ، ްާފސްނުވެ. ްއަދި ްއޮތީ ްއެބާބު މާއްދާ.

ްއޮތީ ްމާއްދާެއއް ްޙަވާލާދިން ްއެހޭނެކަމަކަްށްއެއަށް ްވޯޓަށް ްނަންބަރަށް ްއެ މަ

ް ް)ށ(ްގެ ްއެހޭނީ ްޯވޓަށް ްނުފެނޭ.ްމިމާއްދާަގއި 1ްްއަޅުަގނަޑކަށެއް 3ްާކއި

2ްްކަށް.ްއެހެންވީމަ،ްއިދާރީމޭޒުްން ްއައްަސވަމުްނ2ްްވިދާޅުވީމަ ްވޯޓަށް ށް

 900ްގެންދަންްއުޅުްއވާީތވެްެއއީްުނކުރެވޭނެކަމަކަްށވާތީްފާހަގަކުީރ.ްޝުކުރިއްޔާ.

ް

ް

ްްްސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާ ްމިހާރު ްފާސްކުރައްަވއިފިނޫންތޯ.2ްްބައްލަވާ ްމިހާރު ް)ހ(، ްމާްއދާގެ ވަނަ

ްއެހީަމް ްވޯޓަށް ްއަޅުަގނުޑ ްފުރަތަމަ ްހަމަ ްށް ް)ށ( ްއެހެންވެއްެޖއްާޔ ދެން

ްއަނެއްޮކޅުްން ްުނކުރަްއވާ. ްފާހަގައެއް ްއެަކން ްމެންބަރު  905ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްޤާނޫނުައާސސީ ްއެްއކޮށްްތިހެންވެއްޖެއްޔާ ްޑްރާފްޓްކޮްށފައި އެއްކޮށް

ްވޯޓުދެްއވަިއގެްން ްތިބޭފުޅުން ްއެއްފަހަރާ ްހުށަހަޅަންޖެހނީ.ްއެއްކޮށް މިތަނަށް

ްބަޔަކުްން ްބަޔަކުން ްހަމަ ްގެންދަންޏާ ްމިގޮތަށް ްޖެހޭނީ. ފާސްކުރަްއވަންވެސް

ްގެންދެވޭނީ.ްއެހެންނޫންތޯވާނީ.ް

ް910 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްރަނގަޅަްށްްކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުްމުލަ ްެއއްެޗއް ްމިދަންނަވާ ްއަޅުަގނޑު ްވިސްނާވަަޑއިގެން ްމަނިކުފާނު

ްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ް)ށ(ގެ ްމިަދންނަވަނީ ނޑު ްއަުޅގަ 1ްްއޮޅުންފިލާތޯ. ްވޯޓަްށ3ްްކާއި ކަށް

ް 2ްްއެއްެސވިދާނެއޭ. ްޖެހޭނީ ްާބއްވަންށޭ ްނައައްަސވާ ްވޯަޓށް  915އެބާުބްްށ

ްފާސްވަން ްފާސްވީމަ 2ްްދެން. ްެގ ް)ށ( ްާމއްދާެގ ްދެވަނަ ްއެީއ ،1ްއަކަށް.

2ް ،3ް ،ް 3ްްއެއެދަ ްތެރެއިން ްއަނެއ2ްްްނަންބަުރ ްބާއްވަންށޭ. ޖެހޭނީ

ް ްެއ ްއެހޭނީ. ްވޯޓަށް ްއައްަސވާީތއ2ްްޭދެބަޔަށޭ ްވޯޓަްށ ހިމަނައިގެން

ްމިގޯސްވަނީ.ް

ް920 

ް
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ްައޅުަގނޑުމެންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތިގޮތަށް ްދެން ްދެްންްއާދެ، ްބަހައްޓަންެވއްޖެއްޔާ ވިސްނުން

ްނުނިންމޭނެް ްއަިދ ްއެނަންވެްސ ްރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާ، ތިވިދާޅުވާހެން،

ްޢިްއޒަތްތެިރް ްމާލޭގެ ްއާދެ، ްދެން، ްއެީއކީ ްވާނީ. ްއެހެންނޫންތޯ ނޫންތޯ.

ްތިބޭފުޅުންގެް ްކޮންމެެހން ްއަޅުަގނޑު ްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލް.ްދެން  925މެންބަރު

ްުނވިްއޔާްަރނގަޅުވާނީ.ްބަހުސްގައިްބަިއވެރި

ް

ްއަޅުަގނޑުމެްންްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްހަމަ ްހީވަނީ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއޮީތ،ްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްައއިސް ްއެއްބަސްވުަމކަށް ްމިމަޖިލީހުން ހަނދާންކޮށްލަންވީ

ްއެ ްނިމުނީމާ ްފާސްކޮށް ްމާއްދާތަކެއް ްމިހުރިހާ ްެއިކްއަޅުަގނޑުމެން  930ކި

ްބަދަލުކުރާނީއޭ.ް ްމިކަންކަން ްތަރުތީބުތަކާ ްނަންަބރު ްޙަވާލާތަކާއި ނަންބަރު

ްދަންނަވާލިން،ް ްތެރޭގަިއވެސް ްހުށަހެޅުމުގެ ްމިބާބު ދެން

ް ްމާއްދާާއއި ްދެވަނަ ްމިބާުބެގ ްެއއ3ްްީރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ްމާއްދާ ވަަނ

ްމެ ްަރއިސުލްޖުމްހޫރިްއޔާގެ ްަވގުތުަގއި ްބަހުސްެގ ންބަުރްކޯްއޗެއްކަްނ

ްފަހުންް ްނަންބަރު ްމާއްދާ ްެއއީ ްއެކަން. ްފާހަގަކުެރްއވި  935އަނިލްވެސް

ްއެީއް ްއެމަފްހޫމް، ްޑްރާފްޓްގެ ްއޮތް ްމިހާރު ްއެމަފްހޫމަށް، ބަދަލުވިޔަސް

ްމާއްދައާިއް ނަޑއަާޅ ްކަ ްދައުރު ްިރާޔސީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްސި ްާޢންމު ްރަްއޔިތުންގެ ްކުރާނީ ްއިންތިޚާބު އްުރްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްެއއީ.ް ްމާއްދާ ްކުާރ ްބަޔާން ްމަފްހޫމް ްއެދެ ްއެދެކަން، ްކަމާ، ވޯޓަކުން

ްފަހުން.ް ްމިބަދަލުވާނެ ްހަމަ ްއަތުެވއްޖެއްޔާ ްބަދަލެްއ ްެއއަށް  940އެހެންވީމާ،

ްއެނަންބަރުް ްަހމަ ްެވއްޖެއްޔާ ްއިނގޭޯތ، ްއުނިެވގެން ްނަންބަރެއް މިސާލަކަށް

ްއަ ްނިންމާ ްއެންމެފަހުން ްޤާނޫނުއަސާީސ ްވާނެ. ްއަްތްތަރުތީބު ނޑުމެން ޅުގަ

ްއޮންނާނީ.ް ްޫނން ްމާއްާދއެކޭ ްމިވެނި ްބާބުގެ ްމިތަްއވަނަ ދޫކޮށްލާއިރުަގއި

ް ްބާބުގެ ްއެހެންވީމާ،1ްްފުރަތަމަ ްއަންނާނީ. ްތަރުތީބުކޮށް ްފެށިގެން އިން

ް ްމިސާލަކަށް 2ްްމިހާރު ްމާއްދާ، ްއޮންނާނ3ްްީވަނަ ްމާއްާދެވސް  945ވަނަ

ްބަދަލުވެފައި ްނަްނބަރަކަށް ްއެހެން ްެއމަސައްކަތްތަްއްކޮންމެވެސް .

އަޅުަގނޑުމެންްއަދިްފާސްކޮށްްނިމިގެންްއެކަންތައްްކޮށްްމިމަޖިލީހުންްއަދިް
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ްއެއްބަްސެވގެްން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކުރަންޖެހޭނެކަމަށް،ްެއގޮތަށް ްއެންޑޯސް އެ

ްމަސައްކަތްްކުިރއަށްްމިގެންދަނީ.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ް

ް950 

ްއޮތީ،ްއާްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދަްނނަވާލަން ްޝުކުރިއްާޔ.ްައޅުަގނޑު ްމެންބަރު ދެ،ްޢިްއޒަތްތެރި

ް ްިމފާސްކުރީ ްައޅުަގނޑުމެންްް ްމި ްއުސޫުލތައް ްސިފަަތކާއި 24ްއަސާސީ

ްނުވަތަް ްވެރިކަމެއްތޯ ްރިޔާސީ ްއެހެންމެ ްހަމަ ްދަށުން. ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްއެސިފަތަެކްއް ްވޯުޓަގއިވެްސ ްނެގުނު ްއޮްނނާނީ ްނިޒާމެއްތޯ ބަރުލަމާނީ

 955ނިންމާފައިްއެބަވޭ.ްަރއީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަުކްހުންނާނެކަމަށްްއަޅުަގނޑުމެްން

ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްެއގޮތުން ްެއހެންވީމާ، ނޑަައޅަިއގެން. ްކަ މިތިބީ

ްދެްން ްވިދާޅުވީމަ ްނޭހޭނެކަމެްއކަމަށް ްވޯޓެއް ްމީެގ ްދެން ްއޮތުމަކީ، ބާބެއް

ްއެހެ ްނެތް. ްއެއްެޗއް ްއިތުުރ ްދަންނަވާނެ ނުޑްއަޅުަގނޑު ްއަޅުގަ ންވީމާ،

ްމިދަންނަވާލަނީް ްދަންނަވާލާނަން. ްނަތީޖާ ްވޯޓުެގ ްނެގުނު ދެންމެއަކު

ްއާދެ،ް ްަނގަން. ްއަލުން ްކީކޭތޯ، ްނަތީޖާ. ްވޯުޓގެ ްނެގުނު  960ދެންމެއަކު

ްތިް ްސާފުވެަވޑައިުނަގންނަވާތީ ްއެކަން ްނުކުތާ ްނިޒާމާބެހޭ އެހެންވީމާ،

ްވިދާުޅވާ ްނުދެއްވައޭ ްވޯުޓ ްމެންބަރުން ްތިއުޅުްއވަނީ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެއްޯތ ން

ްއާދެ،ް ްއެހެންނޫންތޯ. ްތިވިދާުޅވަނީ. ްނަގަން ްޯވޓު ްއަލުން އެހެންވީމާ،

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްެތރި ްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްނުކުތާއެއް ނިޒާމާބެހޭ

 965ްމުޙަންމަދުްސަލީމް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްިމއަދުްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްަރއީސް، ްލޮލަށްްްޢިއްޒަތްތެރި ްމިތިބީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްހެނދުނު

ްދެއްތޯްްމުޙަްނމަދުްސަލީމްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްބުނަން ްއެބަ ްއެައޅުަގނޑުމެން ްދެއްތޯ. ްވޯޓުދީގެން  970ނުފެންނަކަމަކަށް

ްމާނައަީކ،ްއަޅުަގނޑުމެްން ްޭއގެ ްހިމެނިފައިވާެނއޭ.ްއެހެްނވެ މިއެނެކްސްަގއި

ްލޮލަށް ްަޖދުވަލު ްކިޔާަފއި ްޖަދުވަލޭ ްމިތިބީ.ްްމިއަދު ްވޯޓުީދގެން ނުފެނި

ްއެހާބޮުޑް އެހެންވީމާ،ްއެީއްައޅުަގނަޑަކށްްޤަބޫލެއްނުކުެރވޭްމިވަުރކަމެއްަގއި

ްފެންނަނީ،ް ނޑަށް ްކުިރއަށްްނުގެންދާކަެށއް.ްއަުޅގަ ްމިކަން މައްސަލަެއއްހެން
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ްމެންބަރުންނަށްް ްވަރަށްގިނަ ްތިބި ްވޯތުލާން ްއަތުވެއްޖެ. ްބަދަލު  975މިވޯޓަށް

ްނުެލވުނު ްވޯުޓްްވޯޓެއް ްއަލުން ްކުރިއަށް ްނެގީމަ. ްނުކުތާ ނިޒާމީ

ްނަންގަަވއިދެްއވާށޭ.ްޝުކުިރއްާޔ.ް

ް

ް

 980ްއާދެ،ްހއ.ްގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރު.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްަރއީސް، ްމެންބަރުްޢިއްޒަތްތެރި ްިޢއްޒަތްެތރި ްޔާގެ

ްަދންނަވަންޖެހެނީ.ްްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްތަފާތޭ ްހާސްބައި ްމިނުކުތާއާ ްނުކުާތއާ  985ފާހަގަކުރެްއވި

ް ްމިބާުބގައިްި ްދައުރު.2ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްރިޔާސީ ްމާއްދާައކީ ވަނަ

ް ްޢާންމު ްއޮތީ، ނަޑއެޅުން ްކަ ްދައުރު ްރިޔާސީ ވޯޓަށްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްދަުއުރް ްއިޞްލާޙުކުރާިއރުއޭ ްމިޤާނޫނުއަސާސީ ްފަހުން ްއެީއ ދިޔައިރުެވސް

ނަޑއަޅާނީްކިޔާަފއިްއޭތިްޮއތީްވަކިގޮަތކަށްްބޭފުޅުންްބޭނުންވެގެންްއެކަްން ކަ

ްއެބަުބޭން ްގައި ް)ށ( ްމީގެ ްދެން ްއިނޭގތޯ. ްބާއްވާަފއި  990ޕާކުކޮށް

ްފުރިހަމަކޮށްފައި ްދައުރު ްދެ ްއަލުންްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ ްމީހަކަށް ވާ

ްމައްސަލަތައްް ްކޮމްޕްލިކޭޓް ްވަރަށް ްމިއީ ްކުރިމަތިނުލެވޭނެއޭ. މަޤާމަށް

ްމިއާމެދުގަިއް ްޤަބޫލުކުެރވެނީ. ނޑަށް ްައޅުގަ ްބާބެއްކަމަށް އަންނާނެ

ްއަޅުަގނޑުމެންްގޮެތއްްނިންމާިއރު،ްވިސްާނވަަޑއިގަންަނވަންޖެހޭނެކަމަށް،ް

ް995 

ް

ްއެބަްްއާދެ،ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރު ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަލުްން ްއަުޅަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްއޮޅުްނއަރާަވޑަިއގެްނކަމަށް. ވިދާޅުޭވ

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަްތތެރި ްއަތޮުޅގެ ްފ. ްއާދެ، ްނިންމައިފިން. މިވޯޓުނަާގގޮތަށް

 1000ްއަޙްމަދުްޙަމްޒާ.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(
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ް

ްވޯޓުލާންޖެހޭްްބުރީްެމންަބރުްނިލަންެދއަތޮޅުްުއތުރުް ްއަލުން ްޯވޓުލަިއގެން ްޮއވޭ ްރައީސް،ްގަާވއިުދގައި ްޢިއްޒަތްތެރި

 1005ސަބަބުތައްްބަޔާންކޮށްަފއިވޭްަގވާއިދު.ްމަނިކުފާނުްމިހާރުްޤަޞްދުކުރަްއވަީންްއަްޙމަދުްޙަމްޒާްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްގެންގޮް ްހިތުހުރިގޮތަަކށް ްމަނިކުފާނު ްހަަމ ްނުބަލައި ސްްމިގަާވއިދަށް

ްޚިލާފަށޭް ްގަާވއިދާ ްއެހެންވީމާ، ްސުވާލަކީ. ނުޑގެ ްއަޅުގަ ނިންމާލަންތޯ

ްތިގެންދަވަނީ.ްއެހެްެންްވޯޓެއްްނުނެގޭނެ.ް

ް

ް1010 

ްއާދެ،ްރިޔާޟްްރަޝީދު.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްވަރަށްގިްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްއައިސް ްމިހާރަަކށް ްރައީްސ، ްޢާންމުގޮތެއްަގިއްޢިއްޒަތްތެރި  1015ްަނއިން

ްބައެްއްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނޫނީ ްރިާޔސަތުން، ްއަދި ްމުޤައްރިރާ ްމިތަނުަގއި ްދުވަހަކު ކޮންމެ

ްމިޤާނޫނުއަސާސީ،ް ްތިމަންނަމެން ްވިދާޅުވޭ ްބޭފުޅެއް ްއެހެން ފަހަރު

ްކަންަތްއް ްބަެއއް ްހުރި ްމީގައި ްއޮންނާނީ ްނިންމާފައި ތިމަންނަމެން

ްމު ްތިްބަދަލުކުރަން. ްވާހަކަތޯ ްބަދަލުކޮށްލާ ްއެްއކޮށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ޅި

ްކުާރް ްީކއްކުރަން ްމި ްއަރާ. ްއޮޅުން ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ  1020ދައްކަވަނީ.

ްވޯޓެްއް ްއަލުން ްއެހޭނެގޮާތއި ްވޯޓަށް ްއަެންއކޮޅުން ްމިއީ. މަސައްކަތެއްތޯ

ްމެންބަރުް ްިޢއްޒަތްެތރި ްއަތޮުޅގެ ްފ. ްރަނގަަޅށް ްވަރަށް ނެގޭނެގޮތާ

ްކޮންމެހެންްވިދާޅުވެފަް ްނުވާއިަރށް ްބޭނުންވާހާކަމެއް ްތިމަންނަ ްއެަބއޮތް. އި

ްއަލުންްކުރިްކަންތައްްއަނެްއޮކޅަށްްޖަހާ،ްއަޅުަގނަޑކަށްްނުފެނޭ.ް

ް1025 

ްނަތީާޖްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިވޯޓުެގ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއިނގޭތޯ. ްސާުފވެްއޖެ ްސާުފވެއްޖެ. އާދެ،

ްއަލު ްއެހެންވީމާ، ްނުކުރަން. ްއާދެ،ްއިޢުލާނެއް ްނިންމައިފިން. ްނަގަން ން

ް)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ް ްދެްއވާ. ްތައްޔާރުެވވަަޑއިގެން ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްއެހެންވީމާ ްވަިކވަކިްނ2ްްއާދެ، ްއަކުުރތައް ްދެން ް)ށ(، ްމާއްދާގެ ވަނަ

 1030ްއަޅުަގނޑުމެންްގެންާދގޮތަށް.ް
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ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ް

ްރައީސުލްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްަތޞްދީޤުކުރުން، ްބިލް ް)ށ(،2ްްޖުމްހޫރިއްޔާ ްާމއްދާގެ  1035ވަނަ

ް ްިމްޑްރާފްޓްަގއިާވގޮތް. ްވިޔަސް ްއޮްތކަމުަގިއ ްއެހެން ް)ހ( ްމާއްާދގެ މި

ްގެންނަް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްމާއްދާތަކަށް ްއަންނަިނވި ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްެއް ްކުރާންވާނީ ްތަޞްދީޤު ްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއިސްލާޙެއް އެްއވެސް

ްއި ްޢާންމު ްނަގާ ްބެލުމަށް ްރުހޭތޯ ްރައްިޔތުން ްގެނައުމަށް ޚިޔާލުްޞްލާޙެއް

ް ްމީހުންގެްހޯދުމުގެ ްވޯުޓދިން ްގެަނއުމަށް ްއިސްލާޙެްއ ްެއ  1040ވޯެޓއްަގއި،

ްއަޣުލަބިއްޔަތުްލިބިއްޖެްނަމަެއވެ.
ް

ް

ްއާދެްފެނިވަަޑއިގަންަނވާގޮަތކަްށްވޯޓުދެްއވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1045 

ް]ްއވުންްވޯޓުދެ[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

87ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 74ް1050ްވޯޓުްދެްއވީ:

72ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

72ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިބާބުގެ ްިއޞްލާޙުކުުރން ްޤާނޫނުއަސާސީ ްނަތީޖާގަިއާވގޮތުން 2ްމިވޯޓުެގ

 1055ދާގެް)ށ(ްޑްރާފްޓްަގއިާވގޮތަށްްފާސްެވއްޖެ.ްއާދެ،ްދެންް)ށ(ްެގްވަނަްމާއް

ްދަންނަވާލަދެްއވުންްއެދެން.،1ް

ް

ް
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،1ްވަނަްމާއްާދގެް)ށ(ްގ2ްްެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްބިލްްަތޞްދީޤުކުރުން.ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:

ް ްާވގޮތް. ްބާބުގަިއްޑްރާފްޓްަގއި ްމި ްމިނިވަންކަްނ" ްޙައްޤުތަާކއި  1060"އަާސސީ

ް.އެއްމާއްދާހުރިހައިްނޭްހިމެ
ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1065 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

87ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 76ް1070ްވޯޓުްދެްއވީ:

71ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

71ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިބާބުގެ ްއިޞްލާޙުކުރުން، ްޤާނޫނުއަސާސީ ްނަތީޖާގަިއާވގޮތުން  2ް1075މިވޯޓުގެ

ް ްގެ ް)ށ( ްމާއްދާގެ 1ްވަނަ ،ް ްއާދެ، ްފާްސެވއްޖެ. 2ްޑްރާފްޓްަގއިާވގޮތަށް

ްދަންނަވާލަދެއްވާ.ް

ް

ް

 1080"ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ"ްތް.ްޑްރާފްޓްަގއިާވގޮ،2ްވަނަްމާއްާދގެް)ށ(ްގ2ްްެްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:

ްމިްބާބުގެްދެވަނަްމާއްދާްާއއިްތިންވަނަްމާއްދާ.
ް

ް

ްއާދެ،ްފެނިވަަޑިއގަންނަާވގޮތަަކށްްވޯޓުދެްއވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1085 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[
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ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

87ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 65ް1090ްވޯޓުްދެްއވީ:

72ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

78ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިބާބުގެ ްއިޞްލާޙުކުރުން، ްޤާނޫނުއަސާސީ ްނަތީޖާގަިއާވގޮތުން  2ް1095މިވޯޓުގެ

ް ްގެ ް)ށ( ްމާއްދާގެ 2ްވަނަ ،ް ްފާސްެވްއޖެ. ވަނަ،3ްްޑްރާފްޓްަގއިާވގޮތަށް

ްން.ްދަންނަވާލަެދއްވުްންއެދ3ްެ)ށ(ްގެް

ް

ް

2ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްެގ ް)ށ( ްާމއްދާގެ 3ްވަނަ ،ް ްާވގޮތް.  1100"ރައްޔިތުްނެގްޑްރާފްޓްަގއި

ްްމަޖިލިސް"ްމިްބާބުގެްނުވަވަަންމާއްދާގެް)ހ(.
ް

ް

ްއާދެ،ްފެނިވަަޑިއގަންނަާވގޮތަަކށްްވޯޓުދެްއވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1105 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

87ްްޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާ

 77ް1110ްވޯޓުްދެްއވީ:

71ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

ް-ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް
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ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިބާބުގެ ްއިޞްލާޙުކުރުން، ްޤާނޫނުއަސާސީ ްނަތީޖާގަިއާވގޮތުން  2ް1115މިވޯޓުގެ

ް ް)ށ(ްގެ ްމާއްދާގެ ްއާދެ،ްދެންްޑްރާފްޓްަގއި،3ްވަނަ ްފާސްވެއްެޖ. ާވގޮތަށް

ްވަނަްމާއްާދއަށްްއޮތްްއިްޞލާޙުްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެްނ.3ް

ް

ް

ެވުވނ   ިއާދީރމޭުޒނ   ެތރި  ެދުކުނުބީރގެ  ުހަވުދައޮތޅު  :ިއއ  ަޒތ  ަބރު  ިޢއ  ަމދު  ެމނ   1120 ަޢލީ  ަވޙީދު  ުމަޙނ 

ވާ  ަބރު  ބުރީގެްޢިއްޒަތްތެރިުއުތރު  ުހަވުދައޮތޅު ، ުހަށަހުޅއ   ާރީހމ  ިއބ   ެމނ 

ދު  ަޚީލލ   ާވަފިއވާ هللا ަޢބ  ާލޙު  ާތީއުދުކަރއ  ްިއޞ  ާދގެ .  ައިރަމތީ  ިމާމއ 

ދާ ، ުސުރޚީާއެއކު  ާލުޙުކުރނ   ިމާމއ   ެގެޒުޓަގއި  ަސުރާކުރގެ  ިބލު  .ިއޞ 

ަތަކށ   ަފުތރާ  ަޚަބރު  ާޝިއުޢޮކށ   ވަނަްމާއްދާ.3ްް.ްް  ާހަމުކުރނ ަވީސަލތ 

ްރަްއޔިތުންގެް ްގެނައުމަށް ްއިޞްލާެޙއް  1125މަޖިލީހުންްްޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ފާސްކުރާްޤާނޫނަށްްއަމަލުކުރަންްފަށާނީްއެްޤާނޫނެއްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔް

ްސަރުކާރުެގް ްތަޞްދީޤުކުރުމާއެކު ްޤާނޫނެއް ްއެ ްއަދި ތަޞްދީޤުކުރުމުންނެވެ.

ްގެޒެުޓަގއިްޝާއިޢުކޮށްްޚަބަރުްފަތުރާްވަސީލަތްތަކަށްްހާމަކުރަންވާނެެއވެ.
ް

ް1130 

ްނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ފެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 1135ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްހުވަދުއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްވަޙީދުްޢަލީ.ްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްهللا.ތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:ހުވަދުައތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްޙަލީލްްޢަބްދު

87ްްގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއި

17ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 11ް1140ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

49ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް
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ް

ްއޮްތްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެން ްއާދެ، ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްގޮތުްނ ްނަތީޖާަގިއވާ މިވޯޓުގެ

 1145ްޅުން.އިޞްލާޙުްދަންނަވާލަްދެްއވުންްއެދެން.ްހުށަހެ

ް

ް

ްކޮޅުމަޑުުލްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްހުށަހަޅުއްވާ ްޙަލީމް ްޢަދުނާން ްމެންބަރު ްއުތުރުބުރީ ހުވަދުއަތޮޅު

ްިއޞްލާޙު.ްބިލުް ްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ްޙަސަން ްރަޝީދު ްޙުސައިން މެންބަރު

ް ްޝާއިުޢކުރުން ްގެޒެުޓގައި ްސަރުކާރުެގ ްމާއްދާ.3ްްތަސްދީޤުކުރުމާއި  1150ވަނަ

ްމަޖިލީހުންްޤާނޫނުއަސާސީއަ ްރަްއޔިތުންެގ ްގެނައުމަށް ްއިޞްލާެޙއް ށް

ްފޮނުވާތާްތަޞްދީޤުކުރުމަށްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްްބިލުފާސްކުރާް 51ްއަށް

ްތަސްދީޤުކުރަންވާނެެއވެ.ް ްއެބިލު ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްތެރޭގައި ދުވަހުގެ

ްއެބިެލްއް ްދުވަހު ްތަސްދީޤުކުަރއްާވ ްއެބިލު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ އަދި

 1155ްންވާނެެއވެ.ގެޒެްޓަގއިްޝާއިުޢކުރަރުކާރުގެްސަ

ް

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1160 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްހުވަދުއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެންަބރުްޢަދުނާންްޙަލީމް.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

 1165ްކޮޅުމަޑުލުްމެންބަރުްޙުސައިންްރަޝީދުްޙަސަން.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

87ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

15ްްވޯޓުްދެްއވީ:

15ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

46ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
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ް1170 

ް

ްއާްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްގޮތުްނ ްނަތީޖާަގިއވާ ްދެްންމިވޯޓުގެ ދެ،

ްޑްރާފްޓުަގއިްތިންވަނަްމާއްދާްއޮތްގޮތްްދަންނަވާލަެދއްވުންްެއދެން.

ް

ް1175 

ްޝާއިޢުކުރުންްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްގަިއ ްެގޒެްޓ ްސަރުކާރުގެ ްމާއްާދްބިލް ްތިންވަނަ .

ޤާނޫނުައާސސީއަށްްއިޞްލާޙެްއްގެަނއުމަށްްރައްޔިތުްނެގްޑްރާފްޓުަގއިާވގޮތް.ް

ނުްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްތަޞްދީުޤކުރުމަށްފަހު،ްމަޖިލީހުންްފާސްކުރާްޤާނޫ

ްގެެޒޓްަގިއް ްސަރުކާރުގެ ްޤާނޫނު ްއެ ްޢަމަލުކުރާންފަށާނީ ްޤާނޫނަށް އެ

ނަޑއަޅަް ްކަ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ ްތާރީޚަކުްންއިޝާއިޢުކުރުމަށްފަހު  1180ފަިއވާ

ްފެށިގެންނެވެ.

ް

ް

ްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1185 

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

 87ް1190ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

73ްްވޯޓުްދެްއވީ:

77ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

75ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް1195 
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ްއިޞްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޤާނޫނުއަސާސީ ްގޮތުްނ ްނަތީޖާގަިއވާ ްމިބާބުގެްމިވޯޓުގެ ލާޙުކުން

ްހަތަރުވަނަް ްެދން ްއާދެ، ްފާސްވެއްޖެ. ްޑްރާފްޓުގަިއާވގޮތަށް ްމާއްދާ ތިންވަނަ

ްމާއްދާއަށްްއޮތްްފުރަތަމަްއިްޞލާޙުްދަންނަވާލަްދެއްވުންްއެެދން.ް

ް

 1200ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ް

ްން..ހުވަދުއަތޮޅުްއުތުރުބުީރގެްޢިްއަޒތްތެރިްމެންބަރުްޢަދުނާްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:

ް

ް1205 

ްއާދެ،ްޢަދުނާންްޙަލީމްްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްގެންނަންްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްމިމާއްދާައށް ްައޅުަގނޑު ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި  1210ްޝުކުރިއްޔާ

ްއިޞްލާްޢަދުނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްގެންނަންްހުށަހަޅާފައިވާ ްމާއްދާައށް ްހަތަރުވަނަ ްފާްސނުވުމާއެކު ޙު

ްެއގޮތުެގް ްއެހެންވީމަ، ްއަހާކަށްނުޖެހޭނެ. ްޯވޓަށް ްއިޞްލާޙަށް ހުށަހަޅާފައިވާ

ްމަތިންްކުރިއަށްްގެންދިޔުމަށްްދަންނަވަން.

ް

ް1215 

ްކީކޭތޯްކީކޭތޯްސާެފއްނުވިްިތިވދާޅުވިްެއއްެޗއް.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން()ނިޒާމާބެހޭްނު

ް

ްފާސްނުވުމުންްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްއިޞްލާުޙ ްހުށަހަޅާފައިވާ ްއަޅުަގނޑު ްމާއްދާއަށް  1220ްތިންވަްަނަ

ްވޯޓަށްއަހާކަްށްްްޢަދުނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއިޞްލާޙަށް ްހުށަހަޅާފައިވާ ްއަޅުަގނޑު ްމާއްދާއަށް ހަތަރުވަނަ

ްުނގަންނަވާނެއޭްމިދެންނެވީ.ްއަހާކަށްްޖެހިވަަޑއެއް
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ް

ް

 1225ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

އާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްކުރީގައިްިތވިދާުޅވިްއިޞްލާޙާްިމއާްެއއްެވްސްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްނަމަވެސް ްއެހެން ްދެން ްއިނގޭތޯ. ގުޅުމެއްނެތް

ްގެްމާނައަކީްއަނބުރާްގެންދެވީތޯ.އަހާކަށްނުޖެހޭނެއޭްވިދާުޅވީމަްދެންްއޭ

ް1230 

ްއޮްތް ހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްުހށަހަޅާފައި ްމާއްާދއަށް ްތިންވަނަ ްއަޅުަގނޑު ްރައީްސ،  ޢިއްޒަތްތެރި

ްސަބަބުތަކެއްނެިތް ޢަދުނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްެއްއވެސް ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިޞްލާޙަކީ

ްބަދަ ްގެނެޭވ ްކަމަށްްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްތަސްދީޤުކުރެވެްނޖެހޭނެ ލު

ްއަނބުާރް ްިމއޮތީ ްމިޑްރާފްޓުގައި ްނަމަވެސް ްއެހެން ްއޮތުން. ނަޑއަޅާފައި ކަ

ްޤާޫނނުއަސާސީެއޭކް ްކުރީގެ ްވާހަކަ ްހެދުމުގެ ްގޮތަކަށް ްހިތުހުރި  1235ފޮނުވާލުމާއި

ްޤަބޫލުނުކުރާީތް ްެއގޮތަށް ްައޅުަގނޑު ްއެހެންވީމަ، ްހުށަހެޅިފައި. އެްއގޮތަށް

ްރަް ްތަސްދީޤުުކރަންނުޖެހޭނެްކުރިއްސުރެ ްޤާނޫނުއަސާީސ އީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ

ްހަދަންް ްޮގތެއް ްހިތުހުރި ްއޭނަ ްއަެނއްކާ ްމުއްދަތެއްދީ ކަމަށް

ްމިބަދަލުް ްއަޅުަގނޑު ްމީހަކަށްވާތީ ްހުށަހަޅާ ްކަމަށް ބަްަދަލުނުގެނެވޭނެ

ްއޮްތް ްގެެނސްފައި ްާމއްދާއަށް ްތިންވަނަ ްއަޅުަގނޑު ްިމއޮތީ.  1240ގެނެސްފައި

ްރައީ ްސޮއިކޮްށްބަދަލުން ްޝަރުތަކާނުލާ ްޖެހެނީ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

ްއެޤާނޫނުގަިއް ްމިބުނަނީ ްމާއްދާަގއި ްހަތަރުވަނަ ްއަދި ތަސްދީޤުކުރަން.

ްއެހެންވީމަ،ް ްޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެއޭ. ްފެށިގެން ްތާރީޚަކުން ނަޑއަޅާފަިއވާ ކަ

ްއެހުމާިއް ްަކއިީރގައި ްަރއްޔިތުްނގެ ްވޯޓުެނގުމާއި ްފޮނުވުމާއި އަނބުރާ

ނޑަްށްމިކަން ްއަޅުގަ ްއެހެންވީމަ، ްނޯންނާނެ.  1245ތައްަގނެޑއް

ްޖެހިވަަޑއިނުގަންނަާވެން ްައއްަސވަން ްވޯޓަށް ްމިއަށް ޤަބޫލުކުރެވޭގޮުތަގއި

ނުޑް ްއަޅުގަ ްކަމަށްވަންޏާ ްދަތިފުޅު ްގެންދަން ްކުރިއަށް މަނިކުފާނަށް

ްމާހިސާބުންްމިއިޞްލާޙުްއަނބުރާްގެންދާްވާހަކަްދަންނަވަން.

ް
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ްހަތަރުވަަން ްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއް ްއެހެންވީމަ، ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ  1250އާދެ،

ްހަތަރުވަނަް ްއެދެން. ްދެއްވުން ްދަންނަވާލަ ްއިޞްލާޙު ްއޮތް ްދެން މާއްދާއަށް

ްހަތަރުވަނަް ްއެހެންވީަމ، ްއިޞްލާޙެއް. ްމިއޮތީ ްދެއްތޯ ްށް ް)ށ( މާއްދާގެ

ް ްދެއްވުން ްދަންނަވާލަ ްއޮްތގޮްތ ްޑްރާފްޓުގައި ްހަތަރުވަނަްމާއްދާ އެްެދެން.

ްމާއްދާގެް)ހ(ްޑްރާފްޓުަގއިްޮއތްގޮތްްދަންނަވާލަްދެްއވުންްެއްެދެން.

ް1255 

 

ްފެންނަް ްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްރަްއޔިުތންގެ ްބިލަކާމެދު ްތަސްީދޤުނުކުރާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްެނގުން ްވޯޓެއް ްނުފެންނަ ްއިޞްލާޙެްއްްް-4. ްޤާނޫނުއަސާީސއަްށ )ހ(

ޔިތުންެގްމަޖިލީހުންްފާސްކޮށްފައިވާްބިެލއްްަތޞްދީޤުކުރަންްގެނައުމަށްްަރއް

ްފޮނުވާާތް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ްބިލު ްއެ ް ްނަމަ،  1260ނުފެންނަ

ފަނަރަދުވަހުގެްތެރޭގައިްސަބަުބްބަޔާންކޮށްްއެކަންްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހަށްް

ްދުވަހުގެތެޭރގަިއް ްފަނަރަ ްއަްނގާންވާެނއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ޔިތުންގެްމަޖިލީހަށްްއެކަްންނާންގައިފިނަމަްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއެބިްލްރައް

ްތަޞްދީޤުކުރީްކަމުަގއިްބަލާންވާނެެއވެ.

 1265ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން. ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

 79ް1270ްގެްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުން

74ްްވޯޓުްދެްއވީ:

71ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

73ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް1275 

ްމިބާބުގެް ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިޞްލާުޙކުރުން ްޤާނޫނުއަސާސީ ްނަތީޖާަގއިާވގޮތުްނ މިވޯޓުގެ

ްފާސްވެއްޖެ.ް ްޑްރާފްޓުގަިއވާގޮތަްށ ް)ހ( ްމާއްދާގެ ހަތަރުވަނަ



 48 

ްއޮތްް)ވަގުުތކޮޅަކަށް ްށް ް)ށ( ްމާއްދާގެ ްހަތަރުވަނަ ްެދން ްއާދެ، ފަހު(

 އިޞްލާޙުްދަންނަވާލަދެްއވުންްއެދެން.

 1280 

ް

ްހުށަހަޅުއްވާ.ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޒަީކ ްޝަހީދު ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްއުތުރުބުރީ މާޅޮސްމަޑުލު

ްތާއީުދކުރަްއވާފަިއވާް ްއިބްރާހީމް ްނިޒާރު ްމޫސާ ްމެންބަރު ފެލިދެއަތޮޅު

ްއިޞްލާޙު .4ް ްިއޞްލާޙްކުރުން.ްް ްގޮތަށް ްތިރީަގިއވާ ް)ށ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްފެންނަް ްރަްއޔިުތންގެ ްބިލަކާމެދު ްތަސްީދޤުނުކުރާ  1285ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްެނގުން ްވޯޓެއް ްނުފެންނަ ްއިޞްލާެޙްއްް-4. ްޤާނޫނުއަސާީސއަށް )ށ(

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްބިލެއް ްފާސްކުރާ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ ގެނައުމަށް

ްައންގައިފިނަމަ،ްތަ ްއެކަން ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުްނެގ ޞްދީޤުނުކޮށް

ްބަހުސްކޮްށް ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުްނގެ ްއަލުން ްސަބަބާމެދު ތަޞްދީޤުނުކުރި

ްއަލުންް ްއަޣްލަިބއްޔަތު ްތިންބައި ްހަތަރުބައިކުޅަ ްމަޖިލީހުގެ  1290ނަގާވޯަޓކުން

ްނީެއވެ.ލިބިއްޖެނަމަ،ްއެބިލެއްްތަޞްީދޤްކުރެވުނީްކަުމގައިްބެެލވު

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން. ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް1295 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްމާޅޮސްމަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްޝަހީދުްޒަކީްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްއިބްރާހީމް.ތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:ފެލިދެައތޮޅުްމެންބަރުްމޫސާްނިޒާރުް

81ްްްްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 23ް1300ްވޯޓުްދެްއވީ:

13ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

37ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް
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ްމީގެް ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެން ްއާެދ، ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްނަތީޖާަގއިާވގޮތުން  1305މިވޯޓުގެ

ްޑްރާފްޓު ްށް ްއަޅުަގނުޑް)ށ( ްދަންނަވާލާަފިއ ްވޯޓަށް ްއޮްތގޮތަށް ގައި

ްހުސްވަގުުތކޮޅުްއަުރވާނަން.

ް

ް

ް)ށ(ްޑްރާފްޓުގަިއާވގޮތް.4ްް ްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމާއްާދގެ ްއިޞްލާޙެްއްވަނަ  1310ޤާނޫނުއަސާީސައށް

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްބިލެއް ްފާސްކުރާ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ ގެނައުމަށް

ށްްރައްޔިތުްނެގްމަޖިލީހަށްްއެކަންްއަންަގއިިފނަމަްއެބިލަކަށްްތަޞްދީޤުްނުކޮ

ނޑައަާޅް ްކަ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްބެލުމަށް ްއޮތްތޯ ްރުހުން ރައްޔިތުންގެ

ް ްޢާންމު ްރައްިޔތުންގެ ްތެރޭަގއި ްހޯދުމުގެމުއްދަތެއްގެ ވޯެޓްއްްޚިޔާލު

 1315ްނަގާންވާނެެއވެ.ްް

ް

ް

ްންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ފެނިވަޑަިއގަ ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 1320ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

82ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

74ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 73ް1325ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

72ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްޤާ ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނަތީޖާަގއިާވގޮތުްނ ްމިބާބުގެްމިވޯޓުގެ ްއިޞްލާުޙކުރުން ނޫނުއަސާސީ

ްމިހާް ްއާދެ، ްފާްސވެއްޖެ. ްޑްރާފްޓުގަިއވާގޮތަށް ް)ށ( ްމާއްދާގެ  1330ހަތަރުވަނަ
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ްލ.އަތޮުޅެގް ްނުކުތާއެްއ ްނިޒާމާބެހޭ ްާއދެ، ނޑު.. ްއަޅުގަ ހިސާބުން

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވިދާޅުާވންްތިއުޅުްއވަނީްނިންމާށޭތޯ.ް

 

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ()

ް1335 

ްމާއްދާ.ްްެމންަބރުްމުަޙންަމދުްްހައްުދންމަތީ ްތިން ްއޮތީ ްދެން ްމިހާރު ްނުކުތާއަކީ ްނިޒާމާބެހޭ

ްކަމަށްްްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއެހޭނެ ްވޯޓަްށ ްެއއްކޮްށ ްމާއްދާ ްތިްނ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ްއިތުރުް ްވަގުތުްސަލާމަތްކުުރމަށްޓަކާ ްމަޖިލިސްގެ ްދަންނަވާލަމުން އަޅުަގނޑު

ްނެތީ ްދަންނަވަްންއިޞްލާޙެްއވެސް ްގެންގޮސްެދްއވާށޭ ްއެގޮތަށް މަ

 1340ްމަނިކުފާނަށްްލިބިވަޑަިއގަންނަާވްއިޚްތިޔާރުގެްދަށުން.ް

ް

ް

ްމާއްދާްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތިން ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްެތރި އާދެ،ްޝުކުިރއްޔާ

ްއެދެން.ްއާދެ،ްޢިއް ްޢާންމުްއަރިހުން ްއަމީން ްދަންނަވާލާށޭ ޒަތްތެރިްއެްއކޮށް

ްކުިރއަްށްގެންދާނަން.ް ނުޑްެއގޮތަށް ްއެދިވަަޑއިގަންަނވާީތްއަުޅގަ  1345މެންބަރުން

ްާމއްދާ.ްއާދެ،ް)ނ(ްއާިއް)ރ(ް ްތިން ްާބީކްއޮތް އާދެ،ްދަންނަވާަލްދެްއވާ

،5ްއެްއކޮށް.ްއާދެ،ްެއހެންވީމަ،ް)ނ(ްއާިއް)ރ(ްާއއިްވަކިނ5ް،6ްްްއާިއް

ްަވކިންތޯ.6ްް

ް

ް1350 

ްހަްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްްޑރާފްޓުގަިއވާގޮތް. ް)ނ( ްމާއްދާގެ ްަގިއްތަރުވަނަ ް)ށ( ްާމއްދާެގ މި

ް ްަރއްޔިތުންެގްޢާންމު ްްނަގާ ްގޮތުގެމަތީން ްހޯދުމުގެްބަޔާންކޮށްފަިއވާ ްޚިޔާލު

ްލިބިއްޖެނަމަް ްއެބިލަކަްށ ްއަޣުލަބިއްޔަތު ްމީހުންގެ ްޯވޓުދިން ވޯޓުަގއި

ްތަޞްްފަނަރަދުވަހު ްއެބިލު ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދީޤުކޮށްްގެތެރޭަގއި

ްޢާންމުް ްަރއްިޔތުންގެ ް)ރ( ްާޝިއޢުކުރާންވާނެެއވެ. ްެގޒެޓްަގއި  1355ސަރުކާރުގެ

ްއެބިލަކަްށް ްއަޣުލަބިއްޔަތު ްމީހުންގެ ްވޯޓުދިން ްވޯުޓގައި ސިއްރު

ްނުލިބިއްޖެނަމަްއެބިލެއްްބާޠިލުވީްެއވެ.

ް
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ް

 1360ްއެދެން.އާދެ،ްފެނިވަަޑިއގަންނަވާްގޮަތކަށްްވޯޓުދެްއވުންްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

 82ް1365ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

75ްްވޯޓުްދެްއވީ:

73ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

71ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް1370 

ްމިބާްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިޞްލާުޙުކރުން ްޤާނޫނުއަސާސީ ްގޮތުްނ ްނަތީޖާަގިއވާ ބުގެްމިވޯޓުގެ

ްފާސްވެއްޖެ.ް ްޑްރާފްޓުަގއިާވގޮތަްށ ް)ރ( ްައދި ް)ނ( ްމާއްދާގެ ހަތަރުވަނަ

ްއާދެ،ްފަސްވަނަްމާއްދާްދަންަނވާލަްދެްއވުންްއެދެން.ް

ް

ް1375 

ްހިމަނަންްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްކަންތައްތައްބިލުގައި ްޖެހޭ ްއިޞްލާޙެްއްް-5. ޤާނޫނުއަސާސީައށް

ންވީްިއސްލާޙަކާިއ،ްއެްއިސްލާޙަާކްގެނައުމަށްްފާސްކުރާްބިލުަގއި،ްއެގެންނާ

ްއެއްވެްސް ްއެެހން ްއިތުރު ްފިޔަަވއި ްކަންތައްތައް ްކުރާންޖެހޭ ް ގުިޅގެން

ްކަމެއްްހިމަނައިގެެނއްްނުވާނެެއވެ.

ް1380 

ް

ްއާދެ،ްފެނިވަަޑިއގަންނަވާްގޮަތކަށްްވޯޓުދެްއވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް1385 
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ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

82ްްރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒި

79ްްވޯޓުްދެްއވީ:

77ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

 71ް1390ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްމިބާބުގެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިޞްލާޙުުކރުން ްޤާނޫނުއަސާސީ ްބަލާއިުރ ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

ް ްގޮތަށް ްޑްރާފްޓުަގިއވާ ްމާއްދާ ްފަސްވަނަ ްއާދެ،ްދެން ވަނ6ްްަފާސްެވއްޖެ.

 1395ްމާއްދާްދަންނަވާލަްދެއްވާ.ް

ް

ް

ް

ްަވގުތުްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްނުގެނެވޭޭނ ްއިސްލާުޙ ްއަްށ ްޤާނޫނުއަސާސީ ކުްއލިނުރައްކަުލެގްް-6.

ްެއއްެވްސް ްއަށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްަވގުތެްއގަިއ، ްއިޢުލާނުކޮށްފައިވާ  1400ޙާލަތު

ްއިސްލާޙެއްްގެނެސްގެެނއްްނުާވނެއެވެ.ް

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1405 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

82ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 87ް1410ްވޯޓުްދެްއވީ:

77ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

77ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
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ް

ް

ްްްކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަ ްމިބާބުގެ ްއިޞްލާޙުކުރުްނ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަށް  6ް1415މިވޯޓުގެ

ްހިސާބުންް ްމިހާ ްއާެދ، ްފާސްވެއްޖެ. ްޑްރާފްޓުަގިއވާޮގތަށް ްމާއްދާ ވަނަ

ްއަުރވަން.ް ްހުސްވަގުތުކޮެޅއް ްެމންބަރުންނަށް ްިޢއްޒަތްތެރި އަޅުަގނޑު

ް ްދަންނަވާލާނީ ްޢިްއޒަތ17.47ްްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރުންްވާއިރު ތެިރ

ްމިބާބުް ްއާދެ، ްއަުރަވއިފިން. ްހުްސވަގުުތކޮެޅއް ްެދްއވުމަށް. ވަަޑއިގެން

 1420ްމިފާސްވެގެންްދިަޔއީްޑްރާފްޓުަގއިްއޮްތގޮތަށްްެއއްވެސްްއިްޞލާޙެއްނެތި.

ް

ްް]ށ22.37ްްނ22.77ްްްއިންޓަވަލްް[

ވަނަްމާއްދާގ25ްްެރައްޔިތުންގެްޚާއްޞަްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދުގެް .3

ގޮތުގެމަތިން،ްދިރާސާކޮށްްޑްރާފްޓްކުރާްކޮމިޓީންް)ހ(ްގައިވާް

 1425މިްބާބަށްްް،ޙާލަތުްްނުރައްކަލުގެްކުއްލިްއެކުލަވާލައްވާފައިވާް

މެންބަރުންްހުށަހަޅުއްވާފައިވާްއިޞްލާޙުތަކަށްްނުރަސްމީް

ބައްދަލުވުންތަކުގައިްޚިޔާލުފާޅުކުރެއްވުމަށްފަހު،ްމަޖިލީހުގެް

ގައިވާްގޮތުގެމަތިނ1ްްްވަނަްމާއްދާގެް)ބ(ްގ25ްްެގަވާއިދުގެް

ްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅުން.

ްއިށީނދެަވަޑއިގެންެދއްވުްންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޮގނޑިކޮޅުަތކުަގއި ްމެންބަރުން  1430ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްމިހާރު ްއާެދ،57ްްއެދެން. ްވަޑަިއގެންދެްއވައިފި. ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްއައިޓަމަކަށް ްތިންވަނަ ްއެޖެންޑާގެ ްމިރޭގެ ްރައްޔިތުްނެގްްމިހާރު މިއޮީތ

ް ްގަާވއިދުެގ ްމަޖިލީހުގެ ްގޮުތެގ25ްްޚާއްޞަ ްގަިއވާ ް)ހ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްުކއްިލް ްއެކުަލވާލަްއާވފައިވާ ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓްކުރާ ްދިރާސާކޮށް މަތިން

ްހުށަހަޅުއްވާަފިއާވް ްމެންބަރުން ްމިބާބަށް ްޙާލަތު،  1435ނުރައްކަލުެގ

ްބައްދަލުވުންތަުކގަ ްނުރަސްމީ ްޚިޔާލުފާުޅުކރެއްވުމަށްފަހު،ްއިޞްލާޙުތަކަށް އި
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ް ްގަވާއިުދގެ 25ްްމަޖިލީހުގެ ްގެ ް)ބ( ްމާއްދާގެ ްގޮތުްނ1ްްަވނަ ގަިއވާ

ްކޮމިީޓްން ްޑްރާފްޓިންގ ްމިބާބު ްއާދެ، ްހުށަހެޅުން. މަޖިލީހަށް

ްއަރިހުންް ްޢާމްގެ ްއަމީން ްަމޖިލީހުގެ އެކުަލވާލަްއވާފަިއވާގޮތް

ްދަންނަވާލަ ްއެދެން ްައޅުަގނޑު  1440ދެްއވުމަށް.ްއަދަބުވެރިކަާމއިެއކު

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްސ.އަތޮުޅެގ ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާެބހޭ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްތާޙިރު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1445 

ްމިހާުރްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްކުރިަމއްޗަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްަރއީސް. ްިއއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ް)ހ(ްހުްތާޙިރުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްމާއްދާގެ ްތިންވަނަ ްޙާލަތުގެ ްނުަރއްކަުލގެ ްކުއްލި ްމިވާ ށަހެޅިފައި

ްަބޔާންކުރޭ،ް ްމިާޤނޫނުއަސާސީެގްގައި ްޙާލަތެްއގަިއވެސް ކުއްލިްނުަރއްކަުލގެ

ްވަކިބާބެްއް ްބަޔާންކޮށްފައިާވއިުރ ްއެހެން ްމާއްދާތަކޭ. އަންނަނިވި

ްޝު ްގޮތުން. ްފާހަގަކޮށްލުމުގެ ްެއަކން ްނުވާތީ ނަޑއެޅިފައި  1450ކުރިއްާޔްކަ

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ް

ްއާދެ،ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނެތް. ްބަލަިއގަނެޭވކަށެްއ ްނުކުތާެއއްކަމަށް ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،

ްކޮމިޓީންް ްޑްރާފްޓިންގ ްޢާންމު ްއަމީން ްގޮަތށް ްމިދަންނަވާލި  1455އަޅުަގނޑު

ްއެކުަލވާލަްއވާފަިއވާްގޮތްްދަްނނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.
ް

ް

ްކޮމިޓީންްްންްިއއްެވވުން:އިާދރީމޭޒުް ްޑްރާފްްޓކުރާ ްދިރާސާކޮށް ްބާބު ްޙާލަުތެގ ްނުރަްއކަލުގެ )ކުއްލި

 1460ްްޑްރާފްޓްކުރަްއވާފަިއވާްގޮތްްމަޖިލީހަށްްއިއްެވވިެއވެ(

ް

ް

ްޑްރާފްޓިންގްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޙާަލތު ްނުަރއްކަުލގެ ްކުއްލި ްދެވުީނ ްއެދަންނަވާލަ އާދެ،

ްކުރައް ްޑްރާފްޓް ްއަމީންްކޮމިޓީން ްޢިއްަޒތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްގޮތް. ވާފަިއވާ
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ްފޮނުއްވާފަިއާވް ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްައޅުަގނޑު ްދެން ްއާދެ،  1465ޢާންމު.

ްޖެހުނީ.ް ްައއިސް ްަވގުތު ްއެުރވުމުގެ ްުފރުޞަތު ްހުށަހެޅުމަށް އިޞްލާޙުތައް

ްފޮނުއްވާަފއިާވް ްމެންބަރުްނ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިބާބަްށ ްއެހެންވީމާ، އާދެ،

ްއަުރވަންްއިޞްލާޙު ްފުރުޞަުތ ނޑު ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުމަްށ ތައް

ފަށައިގަންނާނަން.ްމިގޮތުންްުހވަދުއަތޮުޅްދެކުނުބުރީގެްިޢއްަޒތްތެރިްމެންބަރުް

ްއިޞްާލުޙް ްފޮނުވާ ްމާއްާދއަށް ްއެްއވަނަ ްޢަލީ ްވަޙީދު  1470މުޙަންމަދުްު

ްހުށަހެޅުމަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.

ް

ްޝުކުރިއްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޙާލަތުާޔ ްނުރަްއކަލުެގ ްުކއްލި ްމިބާުބެގް،

ނުޑްހުށަހަޅާްއިޞްލާޙަކީ،ްޤުދުރަތީްއެއްްްމުޙަްނމަދުްުްވަީޙދުްޢަލީ ްކާރިޘާއެްއ،ްވަނަްމާއްދާއަށްްއަުޅގަ

ްކުިރމަތިވެއްޖެނަމަްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބަލިމަުޑކަމެއް ްނުަރއްކާތެރި ްުނވަތަ  1475ހަނގުރާމައެއް

ްބޭރު ްިބރުހީވެއްޖެނަމަްނުވަތަ ްކުރިމަތިވެދާނެކަމުގެ ްހަމަލާއެްއ ގެ

ްވަިކް ްަކނޑަެއޅޭ ްުނވަތަ ްަސރަޙައްދެްއގަިއ، ްހުރިހާ ދިވެހިރާއްޖޭެގ

ް ްސަަރޙައްދުތަކެްއަގއި ްުނވަތަ ްދިގުނޫނ67ްްްސަރަޙައްދެްއގައި ދުވަހަށްުވރެ

ްބާުރް ްއިޢުލާންުކރުމުގެ ްޙާލަތު ްނުރައްކަުލގެ ްުކއްލި މުއްދަތަކަށްްް

ްއަޅާބަލާއިުރްރައީސުލްޖު ްޑްރާފްާޓިއ ްމިއީ. ްލިިބގެންެވއެެވ.  1480މްހޫރިއްޔާއަށް

ްއިތުރުކޮށްލާފަިއް ްމުއްދަތު ްއޮްތގޮތަށްވުރެ ްޑްރާފްްޓަގއި ްީމގައި އަޅުަގނޑު

ުދވަސްްޑްރާްފޓްގައިްއޮތީްީ.ްއެހެންވީމާ،ްެއހެންނަމަވެސް،37ްްވާނެ.ްއެއީް

ގެްންއުޅޭއިރުްހަމަްމިކަހަލަްކާރިސާއެއްްފަދަްބޮުޑކަމެއްްޤައުމަށްްކުރިމަތިވެް

ްއެފަދަ،ް ްނުާވނެތީ ްފަސޭހަކަމަކަށް ްއިތުުރކުރުމަކީ ްއިުރއިރުކޮާޅ އެމުއްދަތު

ްފާސްކުރުމަީކް ްޤަރާރެްއ ްއެފަދަ ްފަހަރަށް ްދެވަނަ ްމަޖިލީހުން  1485ރައްޔިތުން

ްވަިކް ްަކނޑަެއޅޭ ްއެކީަގއި ްބިރުހީވުމާއި ްނުވެދާނެކަމުެގ ފަސޭހަކަމަކަށް

ްކޮްނމެ ްއޮތުން ްޭއގައި ްކުރެޭވވަރުެގްމުއްދަތެއް ްއެކަްނ ްމުހިންމުކަމަށް، ހެން

މުއްދަތެއްްއޭަގއިްއޮތްްމާއްާދަގއިްހިމެނުންްެއއީްމުހިންމުކަމަކަށްްފެނިގެްން

ްއަޅުަގނޑުްިމގޮތަށްްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅީ.ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަްތތެރިްރައީސް.

ް1490 
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ްމެްނބަރު.ްތާއީދުކުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރަށްްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި ަރއްާވްޢިްއޒަތްތެރި

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއުތުރުބުރީެގ ްހުވަދުއަތޮޅު ްއަުރަވން. ްފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު

ްއަބްދު ްޚަލީލް ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްމިްهللا. ްމެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި

ްހުށަހެޅުއްވިއިުރ..

ް1495 

ްބޭފުޅަކުްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްއެހެން ްރަނގަޅު ނޑަށް ްއަުޅގަ ްމިޔަށްްްއާދެ،

ްހުށަހަޅަންްްهللاްއިްބރާހީމްްޚަލީލްްއަްބދު ްހުށަހެޅުމެއް ނޑުވެްސ ްއަުޅގަ ްެއީއ ްތާއީދުކޮށްދެްއވައިިފއްޔާ.

ްވެފައިްއޮތީމާ،ްއެހެންެވގެން.ްްވާހަކަެދއްެކވުން:
ް

ްެއްެކވުން: ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެ ްޢިއްޒަްތތެރި ްހދ.ގެ ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ  1500އާދެ،

ްނަޞީރު.هللاްދުއަބް

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްދެކުނުބުރީެގ ްހުވަދުއަތޮޅު ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްއަޅުަގނުޑްްަނސީރުްވާހަކަެދއްެކވުން:هللاްޢަބްދު ްހުށަހެޅުމަށް ްއެހުށަހެޅުއްވި ްޢަލީ ްވަޙީދު ްމުޙަންމަދުްު މެންބަރު

 1505ްރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ތާއީދުކުރާްވާހަކަްދަންަނވަން.ްޝުކު

ް

ގއ.ެގް،ްهللاޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްްެތެރިްމެންބަރު.ްއިބްރާހީމްްޚަލީލްްއަބްދުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްފޮނުވާްއިޞްލާހުްހުށަހެޅުމަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.

ް

ްޢިްއަޒތްތެރިްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްޙާލަތު؛ްް`.ްޝުކުިރއްޔާ  1510ްރައީސް.ްުކއްލިްނުރަްއކަލުގެ

ްޤުްުް.1ްهللاްއިްބރާހީމްްޚަލީލްްއަްބދު ްއިޞްލާޙު، ްހުށަހަޅާ ނޑު ްކާރިޘާއެއްްއަުޅގަ ްދުރަތީ ްނުވަަތް،

ްނުަވަތްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހަނގުރާމައެއް ްހަމަނުޖެހުމެއް ްާދޚިލީ ްބަލިމަޑުކަމެއް ނުރައްކާތެރި

ް ްކުރިމަތިވެާދނެކަމުގެ ްޙަމަލަެއއް ްދިވެހިރާއްޭޖެގްބޭރުގެ ްހީެވއްޖެނަމަ ބިރު

ްވަކިްސަރަޙައްެދއްަގއިްކުއްިލް ނޑައެޅޭ ހުރިހާްސަރަޙައްދެއްގަިއ،ްނުަވތަްކަ

ްލިބިގެންވަީން ްބާރު ްއިޢުލާންކުރުމުގެ ްޙާލަތު  1515ނުރައްކަލުގެ

ްހުށަހެޅިް ްމިއިްޞލާޙު ްައޅުަގނޑު ްއާދެ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަެށވެ.

ްދަންނަވާލަން ްކުޑަގޮަތކަށް ްއާދެ،ްްސަބަބަކު ްޤަޞްދުުކރަން. އަޅުަގނޑު

ްމިއޮީތް ްޑްރާފްޓްގައި ްމިހާރު ްޖެހުނީ، ްހުށަހަޅަން ްއިޞްލާޙު ްމި އަޅުަގނޑު
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ްކާރިޘާއެއް ްޤުދުރަތީ ްބަލިމަޑުކަމެްއް، ްނުރައްކާތެރި ްނުވަތަ ހަނގުާރމައެއް

ްވާހަަކެއްއް ްހަމަނުޖެހުމެއްގެ ްދާޚިލީ ްމީގައި ްދެން،  1520ކުރިމަތިވެއްޖެނަމައޭ.

ްއަޅުަގނޑުމެްންފާހަގަކުރަްއވާފަ ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެއީ ްނެތް. ާކއެއް

ްފިކުރުކުރަންޖެހޭނެް ްވިސްނާލަންޖެހޭ، ްއެޔަްށ ްބޮޑަށް ވަރަށް

ނޑުެމންނަށްްމިކަހަލަް ްއަުޅގަ މައްސަލަެއއްހެން.ްއާދެ،ްވަަރށްްފަހަކުންވެސް

ްދިމާވެއްޖެކަމަށްް ްޮގއްސަްވަނީ.ްެއކަހަލަްކަމެއް ކަމެއްްތަޖުރިބާްކުރެވިގެން

ްހަމަްވަނީނަ ްނުަރއްކަުލެގްޙާލަތެއް ްކުއްލި ްހީވަީންމިކަހަލަ ނޑަށް ްއަުޅގަ  1525މަ

ްނަފްސާއިް ްއަިމްއލަ ްައޅުަގނޑުމެންެގ ްމިއީ ްޖެހިދާނެ. އިޢުލާންކުރަން

ްސަބަބުްން ްހަމަނުޖެހުމެއްގެ ްދާޙިލީ ްިމކަހަލަ ްގޯތިގެދޮރަްށވެސް މުދަލާއި

ނޑު ްއަޅުގަ ްފެންނާތީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްކަމަކަށް ްކަހަލަ މިކަްންްއަސަރުކުރާނެ

ްބަޙުސެްއް ްއިތުރު ްއަދި ްދެން ްމިހުށަހެޅީ. ްއިޞްލާުޙ ްމި ފާހަގަކޮށްފައި

ްވާހަކަް ްހުަށހަޅާނެ ްކަންތައްތައް ްއެހެން ްިއތުރު ްޚިޔާލާއި ްއިތުރު  1530ހުޅުވާލީމާ

ްދަންނަވަމުންްއަޅުަގނޑުްމިަވުގތުްވަިކވެލާނަން.ްޝުކުރިްއޔާ.

ް

ްމެންބަރަށްްްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: މެްނބަރު.ްތާއީދުކުަރއްާވްޢިްއޒަތްތެރި

ްއަބްދު ްއަުރވަްނ. ްފުރުޞަތު ްޢިއްޒަތްތެިރްهللاްއަޅުަގނުޑ ްޅ.އަތޮުޅެގ ޢަލީ،

 1535ްމެންބަރު.

ް

ްއަބްދުްهللاފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޢަްބދު ްޚަލީލް ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްގއ.ގެ ްހުށަހެޅުއްވިްهللا

ނޑުްާތއީދުކުރަން.ްހުށަހެޅުްޢަލީްވާހަކަދެއްެކވުން: ްއްވުމަށްްއަުޅގަ

ް

ްޢިއްޒަތްެތިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި  1540ޝުކުރިއްޔާ

މެންބަރުްފާތިންްޙަމީދުްއެއްަވނަްމާއްދާއަށް،ްއަދިްާއޒިމާްޝަކޫރު،ްމިްދެް

ްމެ ްޢިްއޒަތްތެިރ ްއެްއވެސް ްމެންބަރުންކުރެ ންބަރަކުްޢިއްޒަތްތެރި

ްމުޙަންމަދުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ވަަޑއިގެންނެތް.

ްސަލީމްްފޮނުވާްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅުމަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.

ް1545 
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ްނުރައްކަުލެގްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްުކއްލި ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްޝުކުިރއްާޔ .`ް

ްޙާލަތުްމުޙަްނމަދުްސަލީމްް ްާމްއދާގެ ްމާއްދާއަށް، ްފުރަތަމަ ްމިބާުބެގ ްމިބާބަށް، ްށ1ްްްގެ،

ްމިބާބުގެްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްެއއިޞްާލޙު ްހުށަހަޅާފައިވާއިރު ްއިޞްލާޙެއް އަޅުަގނޑު

ްަކންކަމަކަށްވެްސް ްއެހެން ްއަދި ްމުއްދަތަކަްށވެސް މިމާއްދާގައިހުރި

ްހަ ްނޯންނާނެ. ްގެނެްއސަެއއް ްަކމެއް ްެއއްވެސް ްއެންމެްހުރަސްއެޅޭފަދަ  1550މަ

ްމިވަނީ.ް ްގެެނއްސަ ްސަމާލުކަމަށް ނޑު ްައޅުގަ ްމިމާއްދާއަށް މައްސަލަެއއް

ްޙާލަެތްއް ްނުަރްއކަލުގެ ްޙާލަތުެގ،ްުކއްލި ްުކއްލި ްިދވެހިރައްޭޖގެ މިމާއްދާގައި

ްޤުދުރަީތް ްއެްއކަމަކީ، ްތިންކަެމއް. ްަމއިަގނޑު ްމިބުނަނީ ގެނެވިދާނެކަމަށް

ްމިޤަ ްބޭރުބަޔަކު ްކަމަކީ ްދެވަނަ ްކުާރްކާރިސާ. ްހަމަލަޔެއްދީ އުމަށް

ްތިންް ްމި ްބަލިމަޑުކަމެއް. ްނުރައްކާތެރި ްކަމަކީ، ްތިންވަނަ  1555ހަނގުރާމަ.

ްވިސްނަންޖެހޭް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްއެބަ ްމިއަުދ ްއިތުރަށް ވިސްނުމުގެ

ްރައީްސ،ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެބޮތް. ްއެހެންަކމެއް ްފުޅާ މިޔަށްވުރެ

ްބިރުވެރި ްެޓރަރިޒަމްގެ ްމިއަދު ްޤައުމެއް.ްދިވެހިރާއްޖެއަކީ ްޮއތް ކަން

ްމިައުދް ްއެއީ ްހިނގާކަން ްހަމަލާތައް ްޓެރަރިސްްޓ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ްހާއްޔަަކްށް ްޓެރަރިަޒމްގެ ްއޭިޝއާައކީ ްސައުތު ްއޮތްކަެމއްނޫން.  1560ދޮގުކުެރވެން

ްދިވެހިރާއްޖޭަގިއް ްއެހެންކަމާިއއެީކގައި ްޙަީޤޤަތެއް. ްެއއީވެސް ވަމުންދާކަން،

ށްްހުންނަވާްބޭފުޅަކު،ްއަދިްޮކންމެްބޭފުޅަުކްމާދަމާްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަް

ްއިޤްތިޞާދަށް.ް ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްބައްލަވަން ްއެބޭފުޅަކު ހުންނެވިޔަސް،

ްމިފަދަް ްެވދާފަދަ، ްނުރަްއކާ ްދިރިުއޅުމަށް ްރައްޔިތުންގެ ްޢާންމު މިޤައުމުގެ

ްމިގޮތަްށް ްޙަމަލާތަކެއް ްޓެރަރިސްޓް ްަވންޏާ ްދިމާވެއްޖެކަމަށް  1565ކަމެއް

ްނުރައްދިމާވެއްޖެކަމަ ްކުއްލި ްއެަބޖެހޭ ްވަންޏާ ްމީެގްށް ްޙާލަތު، ކަލުގެ

ް ްކަންތައްތަެކއް.ްއިތުރަށްވެސް ްނުރައްކާތެރި ްއެފަދަ އިޢުލާންކުރަްނ

ްެއގޮްށވާިލް ްސަލްޓަންޕާުކަގއި ްހަމައެކަނި ްއިޝާރާތްމިކުރަީނ އަޅުަގނުޑ

ްއަޅުަގނުޑް ްމާނުރައްކާތެިރކޮށް ްއެއަށްވުރެ ްެއކަންޏެއްނޫން. ގޮށްވާލުން

ްހިނގަިއފިކަމަށްވަންޏާ.ްމިމާނަކު ްހަމަލާތަކެއް ްބައިވަރު ްމިކަހަލަ  1570ރަނީ

ްޤައުމީް ްމިޮއންނަނީ ްއިތުުރކޮށްލާފައި ްހަަމއެކަނި ްއަޅުަގނޑު އެހެންވީމަ،

ްހެދޭއިުރް ްޤާނޫނެއް ްމީގެދަށުން ްކަމެއް. ްނުރައްކާވެދާނެފަދަ ސަލާމަތަށް
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ނޑުްަފހަރެއް ަގއިވެްސްއަޅުަގނޑުްބޭނުންްރިޯކޑަށްޓަަކއިްދަންނަވަން.ްއަުޅގަ

ްޤައުީމް ްހަމަލައަކުން ްނުރައްކާތެރި ްމިފަދަ ްޓެރަރިޒަމްެގ މާނައެއްނުކުރަމޭ

ނުޑް ނޑުްމާނަމިކުރަނީ.ްއަޅުގަ  1575ސަލާމަތަށްްނުރައްކާވެދާނެފަދަްކަމެކޭްއަޅުގަ

ްރައްޔިތުްނެގް ްޙައްޤުތަކަްށ ްއަާސސީ ްރަްއޔިތުންގެ މާނައެއްނުކުރަމޭ

ްނިް ްރައްޔިތުން ްހޯދުމަށްޓަކަިއ ްއެްއވުމަކަްށްޙައްްްޤުތަކެްއ ްެއްއާވ ކުމެ

ްނޫނޭް ްމިމާނައަކުން ްނުަދއްކަމޭ. ނޑު ްައުޅގަ ްމިީއކީ މުޒާހަރާއަކަށް،

ނުޑް ްއަުޅގަ ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހުށަހަޅީނީީކއެްއ. އަޅުަގނޑު

ްމިޤައުމަށްް ްނުރައްކާތެރިަކން ްޓެރަރިޒަމްގެ ްމި ްމިއަދު  1580ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި

ްއެބައިނގޭ. ްައޅުަގނޑުމެންނަށް އެހެްނވެްއޖެކަމަށްވަންާޏްްއޮތްކަން

ްބޮޑަްށް ްވަރަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްހަމަ ްއެއީ ްއޮންނަން ްމީގައި މިހާކަށްހާވަރު

ްމިައުދް ނޑު ްއަުޅގަ ްތަފްސީލުވެގެންދާއިރު ްމިކަން ްޤާނޫނަކުން ްއަދި ބޭނުން.

ްމިކަންް ްޤާނޫނަކުން ްބޭނުން. ްވަރަށް ްއައުން ްއެގޮތަށް ްޝުޢޫރު މިފާޅުކުރި

ްއެ ްދާންޖެހޭނެ. ްވަރަްށްތަފްސީލުވެގެން ްހިމެނުމަކީ ްޝުޢޫރު ްމި  1585ކަމަުކ،

ްމާނައެއްް ްެއހެން ްދޭތެރެއިން ްދެފޮޅުވަތް ްފަހަރެއްގަިއެވސް މުހިންމުކަމެއް.

ނަގަިއގެންްދިވެހިަރއްޔިތުންނަްށްްލިބިދޭްޙައްޤުތަެކއްެގްދިފާޢުގައިްއެމީހުންް

ްގޮުތގަިއް ްކަެމއްގެ ްނުރައްކާވެދާނެފަދަ ްސަާލމަތަށް ްޤައުމީ ްެއއީ ނުކުމެގެން

ނުޑްއަޅު ްއަުޅގަ ްެއއީ ްނުވާނެ. ްނެގިގެން ްހުށަހެޅުމުން ްމިހުށަހެޅި ަގނޑު

ނޑުގެްއިޞްލާޙެްއވެސްނޫން.ްޝުކުިރއްޔާ.ް  1590ްއެދޭގޮެތއްނޫން.ްއަުޅގަ

ް

ްމެންބަރަށްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްިޢއްޒަތްެތރި ްވިދާޅުވެެދއްވަން ްޮގތް ްއޮތް ްއިޞްލާޙު ްމި އާދެ،

ްހަނދުމަފުޅުކޮށްްއަރުވާލަން.ް

ް

ްއިތުރު..ްީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުްރަ ްހަމަެއކަނި ނޑު ްއަުޅގަ ްެދންނެވިން ްމަނިކުފާނަށް  1595ްއަޅުަގނޑު

ްއޮންނާނީްްމުޙަްނމަދުްސަލީމްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްއިތުރުކޮށްާލފައި ްހަމައެކަނި ްއަުޅަގނޑު ްއޮތްގޮތަށޭ. މިމާއްދާ

ްއެހެންކަމާެއކު ްކަމެކޭ. ްނުރާކާވެާދނެފަދަ ްސަލާމަތަށް ްޤައުމީ ްގޮތަްށް، އޮތް

ްކުރިންް ްޮގތުން ްސަލާމަތްކުރުުމގެ ްވަގުތު ްދަންނަވާލަދީފާނަން. އަޅުަގނޑު

ް ްއިޢުލާންކުރުން. ްޙާލަތު ްކުއްލިނުރަްއކަުލގެ ޤުދުރަތީްް-1ދަންނަވާނުލީ.
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ްނުރައްާކވެދާނެފަދަް ްސަލާމަތަށް ްޤައުމީ ްނުވަތަ ްހަނގުރާމައެއް  1600ކާރިޘާެއއް

ްކުރިމަތި ްބަލިމަުޑކަމެއް ްނުވަތަ ްހަމަލައެްއްކަމެއް ްބޭުރގެ ްނުވަތަ ވެއްޖެނަމަ

ްހުރިާހް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްހީވެއްޖެނަމަ ްބިުރ ކުރިމަތިވެދާނެކަމުގެ

ްނުވަަތް ްސަްަރަޙައްެދއްަގއި ްވަކި ްަކނޑަެއޅޭ ްނުވަތަ ސަރަޙައްދެްއގައި

ް ްމުއްދަތަކަްށ37ްްސަރަޙައްދުތަކެްއަގއި ްިދގުނޫން ދުވަހަށްވުރެްެ

ްއިުޢލާންކު ްޙާލަތު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށްކުއްލިނުރަްއކަލުގެ ްބާރު  1605ރުމުގެ

ްދުވަސްްއިނގޭތޯ.ްޝުކުރިއްާޔ.37ްްލިބިގެންވޭ.ްޑްރާފްްޓަގއިވެސްްއޮތީް

ް

ްޢިއްޒަތްތެްެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތާއީދުކުރައްވާ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްމެންބަ ްޢިްއޒަތްތެރި ްވ.އަތޮޅުގެ ްނިޒާރު. ްމޫސާ ްފުރުޞަތުްމެންބަރު ރަށް

 1610އަރުވަން.ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެްއްމ.އަތޮޅުގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުް

ްސުލާއިމާން.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ނޑުްވަރަށްްހިތްވަރުކުރަނީްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް  1615ްއާދެ،ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް.ްއަުޅގަ

ްނިޒާީމްްއެބަްްސުލައިާމންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމީގައި ްއެހެންނަމަވެސް ްނުނަގާވޭތޯ. ްނުކުތާެއއް ނިޒާމާބެހޭ

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްެތރި ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްދިމާވީމާ. މައްސަލަެއއް

ްސަލާމަތަށްް ްވިދާުޅވީ ްހުށަހެޅުއްިވއިރުަގއި ްދެންމެ ްސަލީމް މުޙަންމަދު

ްލިޔުމުަގއި ްމި ްބަލިމަޑުކަމެއް. ްނުވަަތ ްކަެމއް މިއޮންނަނީްްނުރައްކާވެދާނެ

ްއިނގޭޯތް ްަތފާތު ްވަރަށް ްެއއީ ްބަލިމަޑުކަމެއް. ްނުރައްކާތެިރ  1620ނުވަތަ

ްހަމަް ްއެވާހަަކ ްއެހެންވީމަ، ްބަލިމަޑުކަމަކާއި. ްނުަރއްކާތެރި ބަލިމަޑުކަމަކާއި

ްނިޒާމީްނުކުތާއެްއގޮތަށްްދަންނަވާލީ.ްޝުކުިރއްޔާ.

ް

ް

ްފަހުންްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްމިހުށަހަޅުއްާވްްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންނޫން  1625ވިދާޅުވެެދއްފައި

ްގޮތްްއެހެންނޫންތޯ.ްފަހުންްއެްއިބާރާތްތައްްވިާދޅުވެެދއްަވއިފި.ް

ް
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ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްއެހެންވީމަ،ްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްވިދާޅުވީ. ްތަފާތުކޮށް ްމިގޮތަށް ްވިދާޅުވިއިުރގައި  1630ްފަހުން

ްމިދަންނަވާލީ.ްްވާހަަކދެއްެކވުން:ްސުލައިާމން

ް

ް

ްވާހަަކދެއްެކވުން: ްރަނގަޅުާވެންްރިޔާސަތުން ްރަނގަޅުކޮށްލަެދއްވުން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި އެަތންކޮޅު

 1635ްކަންނޭނގޭްދެއްތޯ.

ް

ްއަޅުަގނުޑެގްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްދަންމާލަން ްެއގޮތަށް ްވަގުތު ްމަޖިލީހުގެ ްހަމަ ްދެން

ްއޮންނާނެްްސަލީމްްވާހަަކެދއްކެވުްނ:މުޙަްނމަދުް ްެއއީ ް"ނުރައްކާތެރި" ްހަމަ ްއިނގޭޯތ. ްނެތް މައްސަލަެއއް

ްގޮތަީކވެސް.ްލިޔުުމގަިއވެސްްޮއތްްއަދިްކިޔުމުަގިއވެސްްއޮތް.ް

ް1640 

ްއަުރވަން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފުރުޞަތު ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްތާއީދުކުަރްއވާ އާދެ،ްމިއަްށ

ްރު،ްވ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްމޫސާްނިޒާ

ް

ްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަންްއިނޭގތޯ.ްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޫމސާް
 1645ްނިޒާރުްާވހަކަެދއްކެުވން:

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޅ.އަޮތޅުެގ ްދެން ްއާދެ، ްމެްނބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްهللا ްފޮނުއްވާ ނުޑްޢަލީ ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުމަށް އިޞްލާޙު

ް.5ފުރުޞަތުްއަރުވަން.ްކަރުދާްސްނަންބަރުް

ް1650 

ްޙާލަތުގެްްهللاްފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްޢަްބދު ްކުއްލިނުަރްއކަލު ނޑު ްއަުޅގަ ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްްޢަލީްވާހަކަދެއްެކވުން: ްކަންތައްތައް ްހިމެނަންޖެހޭ ްއަޅުގ2ަޤަރާރުގައި ްމާއްދާައށް ްމި ނުޑް.

ްއޮްތް ްޑްރާފްޓްކޮށްފައި ްމިހާރު ްހުށަހެޅީ ްއިްޞލާޙު ްހުށަހެޅިން. އިޞްލާޙެއް

ްުފރިހަމަނުވުމާއިް ްއެހާ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްގޮތް ްޮއތް ގޮތަށްވުެރ،ްޑްރާފްޓްކޮށްަފއި

ްހުށަހަޅާް ްއަުޅަގނޑު ްއެގޮތުން ްސަބަބުން. ްނެތުމުެގ ްތަފްސީލުތައް  1655އަދި
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ްއިޢުލާ ްޙާލަތު ްކުއްލިނުރައްކަުލެގ ްއިޢުލާްންހުށަހެޅުމަކީ ްއެ ންކުރުމަށްފަހު

ްސުލްަޙް ްއަމަންއަމާންަކމާއި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްތެރޭގަިއ ްމުއްދަތުގެ ދެމިއޮންނަ

ްެއޅުމާިއް ްފިަޔވަޅެްއ ްހުރިހާ ްއަޅަންޖެހޭ ްރަށްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި މަސްލަޙަތު

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށް ްބާރު ްކުރުމުގެ ްއަމުރެއް ްހުރިހާ ކުރަންޖެހޭ

ްމިގޮ ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއްލިބިގެންވޭ. ްމި ްތެޭރަގއި ްިފޔަވަޅުަތކުގެ ްއަޅާ  1660ތުން

ނަޑއެޅިފަިއވާްއަސާސީްަޙްއޤުތަކުގެްތެެރއިންްއެހިނދަކަްށްހިފެހެއްޓުމަށްް ކަ

ްދެމިއޮންަން ްއިޢުލާން ްއެ ްޙައްޤުތައް ްފެންނަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ

ްޤާނޫނު ްެއ ްބާރާއި ްހިފެހެއްޓުމުގެ ްަވގުތީގޮުތން ްތެޭރގައި ތަކަށްްމުއްދަތުގެ

ްމަސްލަޙަތުް ްސުލްޙަ ްއަމަންއަމާންކަމާއި ްރާއްޖޭގެ ޢަމަލުކުރުމުން

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށް ްދަތިވާނޭކަމަށް ްއެހިނދަކަްށ  1665ރަށްކާތެރިކުރުން

ްތެރޭަގިއް ްމުއްދަތުގެ ްދެމިއޮންނަ ްއިޢުލާން ްއެ ްޤާނޫނުތަކަށް ފެންނަ

ިލބިގެންވޭ.ްިމީއްްވަގުީތގޮތުންްހިފެހެއްޓުމުގެްާބރުްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

ްއިތުުރް ްގޮތުގެ ްމިހުށަހެޅުނު ްކުރީަގއި ނޑު ްއަުޅގަ ްހުށަހަޅާގޮްތ. އަޅުަގނޑު

ްތަފްސީލެއްްދީފިން.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް

ް1670 

ްމާޭލެގްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްންބަރުްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލް.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެ

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1675 

ްއަުޅަގނުޑްދަންނަވާލަންްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްރަީއސް،ްމަނިކުާފނުގެްސަމާލުކަމަށް ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއުސޫުލްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްައސާސީ ްބާބާއިބެހޭ ްޙައްޤުތަކުގެ ްއަސާސީ ްމިމަޖިލީހުން ބޭނުން

ްމަޖިލީހުންްފާސްކުރެްއވިއި ްސާުފކޮށް ްވަރަށް ްލިުޔމުގައި ްއެ ރު

ްއެްއވެްސް ްތެެރިއން ްޙައްޤުަތކުގެ ްއަސާސީ ްއެބައޮތް. ފާސްކުރަްއވާފައި

ްާޤނޫނުއަސާސީަގިއް ްޙައްްްޤުތަެކއް ްނުހިފެހެއްޓޭެނ  1680ގޮތަކަށް

ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއް ްމި ްިމއޮންނަނީ ްިއޞްލާޙުގައި ބަޔާންކުރަންޖެހޭނެއޭ.ްމި

ނަޑއެޅިފަިއވާްއަސާސީ ަޙްއޤުތަކުގެްތެެރއިންްއެހިނދަކަްށްހިފެހެއްޓުމަށްްްކަ
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ްބާރު.ް ްހިފެހެއްޓުމުގެ ްޙައްޤުތައް ްެފންނަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

ްއަސާީސް ްފާސްކުރެްއވި ްމަޖިލީހުން ްަކނަޑއެިޅގެން ްިމއީ އެހެންވީމަ،

ްއެއްެޗްއް ްތަޢާރުޟުވާ ްމުޠުލަޤަށް ްދިމާއަށް ްހަމަ  1685އުސޫލާއި

ްބަާޔންކު ްޙާލެއްަގިއްމިޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްއެްއވެްސ ރެވެންޖެހޭނެ

ްެއްފުރުޞަތެްއް ްފާސްެވއްޖެްއޔާ ްޙައްޤުތަކެއް.ްިމްއިޞްލާޙު ނުހިފެހެއްޓޭނެ

ްހުށަހެޅޭނެް ްއެްއގޮތަކަްށެވސް ްމިއީ ްއިޞްލާޙު ްމި ްއެހެންވީމަ، ނޯންނާނެ.

ްއިޞްލާޙެްއކަމަށްކަށްްޤަބޫލެއްުނކުރަން.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްެތރިްރައީސް.ް

ް1690 

ް

ްބަލާލާފަިއްްްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންް ނޑު ްއަުޅގަ ް ްދެން ްއާދެ، ްމެްނބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްތާއީދުކުރައްާވ ްދެން ްނިންމާނަން. ްގޮތެއް މިކަމާބެހޭގޮތުން

ްޢަބްދު ްޚަލީލް ްއިބްރާހީމް ްއަރުވަން. ްފުުރޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ هللاްމެންބަރަށް

ްދެން ްތާއީދުކުަރއްވާަފއިވަނީ. ްލ.އަތޮުޅެގްްމިއަށް ްނުކުތާއެއް  1695ނިޒާމާބެހޭ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޢީމް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމާލޭެގްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްދެންމެއަކު ްމިނެގީ ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމީ  1700ްއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.

ްމެންބަރު،ްއަުޅަގނޑުމެްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމުޤައްރިުރްޢިއްޒަތްތެރި ްޑްރާފްޓިްނގްކޮމިޓީގެ ންގެ

ްމަނިކުާފް ްއެްއޗެއް. ްސައްޚަ ްޙަޤީޤަތުގަިއވެސް ްހަމަ ްެއއްަޗކީ އެވިދާުޅވި

ްމެންބަްަރަށްް ްތާއީދުކުަރްއާވ ްވިދާޅުވީ ްތިޔަ ްވިދާޅުވުމަށްފަހުވެސް އެހެން

ފުރުޞަތުްއަރުވަމޭ.ްޭއގެްމާނައަކީްމަނިކުފާނުްމިކަންްކުރިައށްްގެންދަވަީނ.ް

ް ްއޮްތްއަޅުަގނުޑ ްފާްސކޮށްފައި ްމިތަނުން ނޑުމެން ްައުޅގަ  1705ދަންނަވާނީ

ްމިް ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްެއއްެޗއް ްއެްއވެސް ްޚިލާފަްށ ްއުސޫލަާކއި އަސާސީ

ްނޭނގިް ްދެން ްޤަބޫެލއްނުކުރަން. ްއަޅުަގނޑު ްހުށަހެޅޭނެކަމަކަށް ފްލޯރއަށް

ްެއނގިަވޑައިތީަމް ްމިހާރު ްނަމަވެސް ްއޮްތ ްގެެނވިފައި ްމިތަނަށް ފަހަރެއްގަިއ
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ނުޑް އެހިސާބުންްއެކަންްއިޞްލާުޙޮކށްލަދެއްވުމަށްއެދިްްދަންނަވަމުންްއަޅުގަ

 1710ްއިށީނދެލާނަން.ްޝުކުރިއްޔާ.

ް

ް

ްމިހާތަނަށްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހަަމ ނޑު ްއަުޅގަ ްދަންނަވާލީ ނޑު ްއަުޅގަ އާދެ،

ނޑުްބަލާލާނަމޭ.ް ޢަމަލުކުރަމުންވެސްްމިއައީްއެެހން.ްއަދިްމިހާރުްމިްއަޅުގަ

ްއަރުވަްންބަ ްފުުރޞަތު ްއެ ްައޅުަގނޑު ްއެހެންވެގެން ްއަޅުަގނޑު...  1715ލާލާފައި

ްމިއުޅެނީ.ްއާދެ،ްހއ.ގެްިޢއްަޒތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޢަބްދުްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްރައީްސ، ްމެންބަރުްهللاްޢިއްޒަތްތެރި ްިޢއްަޒތްތެރި ްޅ.އަތޮޅުގެ  1720ްޢަލީ،

ޢަލީްއެްހުށަހެޅުްއިވްއިޞްލާޙުްމިމަޖިލީހުގެްފްލޯރއަށްްއަންނަްންهللاްޢަބްދުްމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން:އަޙްް

ްމަޢުލޫމާތުް ނަޑށް ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙުގައި ްމި ްއެމަނިކުފާނު އެދިމާވީ

ްިމް ްަވޑަިއނުގަންނަވާ ްބައްދަލުވުމަކަށް ްނުރަްސމީ އެނގިފަިއާވގޮތުަގއި

ްވާހަކަފުް ްބެހޭގޮތުން ްިމްއިޞްލާޙާ ްޮއޓޮމެޓިކުން ްއެހެންވީަމ، ޅުދައްަކވާކަށް.

ްެއް ްބައްދަލުވުމުގައި ްނުރަސްމީ ްއެހެންވީމަ، ްމިއޮތީ. ްއަިއސްފައި  1725އިޞްލާޙު

ްުނވޭ.ް ްެއްއޗަކަްަށް ްއޮތް ްައއިސްފައި ްނުނިންމިގެން ްގޮތެްއ އިޞްލާޙާމެދު

ްމުޤައްރިުރް ްކޮމިީޓގެ ްއަދި ްމެންބަރު ްިޢއްަޒތްތެރި ްމާލޭގެ އެހެންވީމަވެްސ

ވާހަކަފުޅަކީްައޅުަގނޑުވެސްްވަރަށްްތާއީދުކުރާްވާަހކަފުޅެއްކަުމގަިއްްވިދާޅުވި

ްދަންނަވަން.ްޝުކުރިްއޔާ.

ް1730 

ް

ްެއހެންނަމަވެސް،ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެކަަމކު ނޑު ްއެަބެއނގޭ.ްއަުޅގަ ނޑަްށވެސް އާދެ،ްއަުޅގަ

ްކިތައް ްފާސްުނެވދިޔަ ްއެ ްގޮތް ްއޮތް ްފާްސެވފައި ްބަލާލާފައި ްމައްދާ ..ްއެ

ްދޫކޮށްލާއިުރް ްއަނބުާރ ްހުށަހެޅުން ްމެްނބަރެއްގެ ްިޢއްޒަތްތެރި އަޅުަގނޑު

ްއަދިް ްނުގެންދަްނވެގެން. ްކުިރއަށް ްއެގޮތަށް ްބަލާލާފައިނޫނިްއާޔ  1735އަޅުަގނޑަށް
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ްެއއްެޗްއް ްއޮތް ްލިބިފައި ްާތއީދު ްއަޅުަގނޑު ްދެމީހަކުެވސް ތާއީދުކުރެްއވި

ްދެ ްއެހެންނޫންތޯ. ްހިނަގއްޖެިއން ްނާހާވެސް ްޢިއްޒަތްތެިރްވޯޓަށް ންމެއަކު،

ްއެީއީކް ްއެހެންވީމަ، ްއެނގިވަަޑއިގަންަނވާނެ. މެންބަރުންނަށް

ްއެހެންވެގެްން ްއަޅުަގނުޑ ްނުދެކެން. ްައޅުަގނޑު މައްސަލަެއއްކަމަކަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްދ.އަތޮޅުެގ ްއާދެ، ްކީކޭތޯ. ްޚަލީލް ްއިބްރާހީމް  1740މިދަންނަވާލީ.

ްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްރިޔާޒް.

ްކުތާ()ނިޒާމާބެހޭްނު

ް

ްމުޤައްރިުރްްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީް ްކޮމިީޓގެ ްަކނަޑއެިޅގެން ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

 1745ްއެވިދާުޅވަނީްއަދިްމިްޢިްއޒަތްތެރިްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންނަށްވެސްްއެނގޭނެްްމެންަބރުްުމޙަންަމދުްރިޔާޟްް

ްއުސޫލުތަކާއިްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަާސސީ ްއެގޮތަށްކަން ްހުށަހެޅުއްވިްްހަމަ ޚިލާފަްށ

ްމިކަހަަލް ްަކނަޑއެިޅގެން ްކަންބޮުޑވޭ ްވަރަށް ްއަޅުަގނުޑ ްދެން އެްއޗެްއކަން.

ްމެންބަރުންް ްބަެއއް ްދިނީމާ. ްލިޔެފައި ްމީސްމީހުން ްބަެއއް މާއްދާތައް

ްބައްަލާވް ްއެްއެޗއް ްއޮންނަ ްމިލިޔެފައި ްލާތީ، ްމިތަނަށް ސޮއިކޮށްފަިއ

ްއެގޮ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިމަޖިލީހަށްްނުލައްވާ. ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ  1750ތަށް

ްކަނބަލުންނާް ްއަންހެން ްބެހޭގޮތުން، ްއަންހެންެވރިންނާ ްއާދެ، ގެނެވެންޏާ،

ނޑިތައްްބެހެއްޓުމަށްްއެާމއްދާްހަމަްމަޖިލީހަށްް ބެހޭގޮތުންްމިމަޖިލީހުގައިްގޮ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްާތއީދު، ްމިއަށް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެިރ ގެނެވެންޖެހޭނެ

ްތާއީދު ްދީގެންވެްސްްރައީސަށް ްފުރުޞަތު ްތާއީދަށް ްނުވާނެ ލިބިގެްނެވސް

 1755ްނުވާނެ.

ް

ް

ް

ްއާދެ،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްސަލީމް.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1760 

ްމިްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގައި ްމިޢިްއޒަތްތެރި ްރަީއސް، ްހާރުްޢިއްޒަތްތެރި

ްއެއަުރާވްްމުޙަްނމަދުްސަލީމްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްމަނިކުފާނަށް ްޚިޔާލުފުޅަކީ ްއެގެންަދާވ ފާޅުކުރަްއވަމުން

ްއެީކގަިއް ްއިޚްތިރާމާއި ްމަނިކުފާނުވެސް ްިހތުން ނޑު ްއަުޅގަ މަޝްވަރާއަކީ
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ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަްތތެރި ްފާދިއްޕޮުޅގެ ްމަޝްވަރާއެއް. ބަލައިގަންނަންޖެހޭނެ

ްޢަްަބްދު ނުޑްޢަލީއަهللا ްއަޅުގަ ްއަޚެްއ. ްގާތް ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑުެގވެސް  1765ކީ

ްޢަްަބްދު ްއެދެން ްވަރަށް ްނަންަގާވދެއްަވއިފިކަމަްށްهللا ްއިޞްލާޙު ްމި ޢަލީ

ްމާނައަީކް ްޭއގެ ްފިޔަވަޅެއް. ްހުރިހާ ްއެަބބުނޭ ްީމގައި ްެއއީ، ވަންޏާ.

ްހިތަށްް ްޕާިކްސތާނު ްމިއަުދގެ ްިމސާލަކަށް، ްފިޔަވަެޅއް. ހިތަށްއެރިހާ

ްއެކަ ްގޯހެްއްގެންނަވާ. ްެއއީ ްފެނިދާނެ. ްދިވެއްހިާރއްޖެއަށް ްުދވަހެްއ ހަލަ

 1770ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްުޝކުިރއްޔާ.

ް

ްެއވިދާުޅިވްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެްސ، ްއިނގޭ. ްއެބަ ްއަޅުަގނޑަށް އާދެ،

ްއަޅުަގނުޑް ްބޭނުންވާތީ. ްބަލާލަން ްހަމަ ނުޑވެްސ ްއަުޅގަ އެްއޗަކަށް

ްއެހެންވީމާ ްބަލާލާނަންް، ނުޑ ްއަޅުގަ ކުޑަހިނދުޮކޅަކަށްފަހު

ްތަޢާރުޟުވޭތޯ.ް ްފާސްކުރުންތަކާ ްފާސްކުެރވިފަިއއޮތް  1775އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ް ްއާެދ، 23ްް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(. ްމިހުށަހެޅ2776ްްިއެޕްރިލް ގައި

ްވަރަށްް ްހަމަ ްނިންމާވާފައި ްހަމަ ްއެބަޮއވޭ ްފާސްވުމުަގއި ފާސްވެފަިއވާ

ްޢިއްޒަ ްއިޞްލާުޙްރަނގަޅަށްެވސް ްހުށަހަޅުއްވާ ްމެންބަރު ތްތެިރ

ްބަލާލެވިއްެޖް ްރަނގަޅަްށ ްއަޅުަގނޑަށް ްއެހެންީވމަ، ހުށަނޭޅުއްވޭނެކަމަށް.

ްެއއްެޗއްް ްއެވިާދޅުވި ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެ ްއެހެންވީމަ،  1780މިހާރު.

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްނެގީ. ްކުޑަހިނދުކޮެޅއް ްައޅުަގނޑު ްގޮތުން ޔަޤީންކުރުމުގެ

ްއެހެން ނުޑްމެންބަރު ްއަުޅގަ ްއެްއެޗއްކަަމށް ްހުށަނޭޅޭނެ ްމިއީ ްދެން ވީމަ،

ްހުވަދުއަޮތުޅް ްދެން ްއާދެ، ްޝުކުރިއްާޔ. ްއާދެ، ދަންނަވާލަންޖެހޭ.

ްފޮނުވާް ްޢަލީ ްވަޙީދު ްމުޙަންމަދު ްެމންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ދެކުނުބުރީގެ

 1785ްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅުމަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް

ްޝުްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްބާބުގެ ްޙާލަުތގެ ްކުއްލިނުަރއްކަލުގެ ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި 2ްްކުރިއްޔާ

ްކުރިންްްމުޙަްނމަދުްވަީޙދުްޢަލީ ްބަާލލުމުގެ ްއިޞްލާޙު ްހުށަހަޅާ ްައޅުަގނުޑ ްމާއްާދއަށް ްވަނަ

ްޙަޤީޤަތުގައިްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްަހމަ ްމިޑްރާފްޓްގައިވެސް ްބަލާލާނަން. ްއަޅުަގނޑު ޑްރާފްޓަށް

ނަޑއެޅިް ްކަ ްޙައްުޤްއެބަ ްބައެއް ްތެރެއިން ްޙައްްްުޤގެ ްއަސާސީ ްއެބަބުނޭ  1790ގެން



 67 

ްވަގުީތގޮތުްން ްޢަމަލުކުރުން ްޤާނޫނުތަކަށް ްަބއެއް ްހިފެހެއްޓުމާއި ވަގުީތގޮތުން

ނުޑް ްއަުޅގަ ްމިްނވަރުެވސް ްމި ްެއްއގޮތަކަްށވެސް ްމިީއ ްވާހަަކ. ހުއްޓާލާ

ްއަޅު ްހުށަހެޅިފައިހުރި ްމިއާގުިޅގެން ްއެހެންވީމާ، ަގނުޑްޤަބޫލެއްނުކުރަން.

ްއިޞްލާޙުވެސްްއަނބުރާްގެންަންވާހަކަްދަންނަވަން.
ް1795 

ްތިްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްނަންބަރު ްކަރުދާސް ްއަނބުރ6ްްާވިދާުޅވި ްިއޞްލާޙު ްއޮތް ގައި

ްއާދެ،ް ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްއާދެ، ގެންދެވީ.

ް ްފާޠިން ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްއާދެ،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޙަމީދު.

ްަވޑަިއެގންނެތް.ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްޢިއްޒަތްތެިރް ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްވަަޑއިގެންނެްތ.ް ްމެންބަރުވެސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝަކޫރު، ްއާޒިމާ  1800މެންބަރު

ްފޮނުވާް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮޅުމަޑުލުގެ ްޙަސަން، ްރަޝީދު ޙުސައިން

ްއަުރވަ ްފުރުޞަތު ްހުށަހެޅުމަށް ްމެންބަރުވެްސްއިޞްލާޙު ްޢިްއޒަތްތެިރ ން.

ްފާޠިންް ްެމންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ވަަޑއިގެންނެތް.

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ްޝަޫކރު، ްއާޒިމާ ްއަދި ޙަމީދު

ްޢަްަބްދު ްަވޑަިއގެންނެތް. ްދެބޭފުޅުންވެސް ްމެންބަރު. ްހދ.ެގްهللا  1805ަނޞީރު،

ްކަރުދާސް ްމެންބަރު ްްޢިއްޒަތްތެރި ްއިޞްާލުޙ17ްްނަންބަރު ްފޮނުވާ ށް

ްވަނަްމާއްދާ.3ްހުށަހެޅުމަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން،ް

ް

ްްތިލަދުންަމރީްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްނަންބަރު ްރަީއސް.ްމިކަރުދާސް ްިޢއްޒަތްތެރި ްމިއޮްތ17ްްޝުކުރިއްޔާ ްަގއި

ްޙައްޤުތަްްނަީޞރުްވާހަަކދެއްެކވުން:هللاްއަްބދު ްއަސާސީ ްހުށަހެޅީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙު ްާބބުގެ  1810ވަަނ41ްްކާއިބެހޭ

ް ްއެބާުބގެ ްތަކުރާރެއްކަމަްށ2ްްމާއްދާ، ްެއްއގޮތްކަމުން، ްހަމަ މާއްާދއާއި

ްހުަށހަޅާފައިާވވުްން ނޑު ްއަުޅގަ ްުއނިކުރަން ްއެމާއްާދވެސް ބަލާފައި

ްގުިޅގެްން ްފާސްުނުވމާއި ްނަމަވެސް ްބަލާފައި ފާސްނުވީމާ،ްފާސްވެދާެނކަމަށް

ްއަނބުރާްގެންނަން.ްޝުކުރިއްޔާ.ްމީގެްބޭނުމެއްްނެތްކަމަށްްފެންނާތީ

ް1815 

ްއަބްދުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޚަލީލް ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްهللاޝުކުރިއްޔާ ގއ.ގެް،

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްގދ.ެގ ްއިބްރާހީމް، ްޢައްބާސް ްއަދި ްމެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަބްދު ްމެންބަރު. ްމިهللا ްމެންަބރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޅ.އަތޮުޅގެ ތިންްްޢަލީ،
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ްއިްބރާހީމްްޚަލީލްް ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްހުށަހަޅުއްވާަފިއވަނީ.ްއަުޅަގނޑު

ްކަރުދާސްްهللاއަބްދު ްހުށަހަޅުއްވާދެްއވުމަށް. ްއަރުވަން ްފުރުޞަތު  1820އަށް

ް.11ްނަންބަރު،ް

ް

ްުރުުބރީްމެްނބަރުް ްމިހާރުްްހުވަުދއަޮތޅުްއުތު ްމަޖިލީހުގައި ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ .`ް

ްުކއްލިނުރައްކަުލެގްްهللاްއިްބރާހީމްްޚަލީލްްޢަބްދު ްށް ް)ހ( ްއޭގެ ްޙުދޫދު، ްޤަރާރުެގ ްޑްރާފްޓްަގއި ްމިއޮތް

ްާމއްދާތަކުަގިއާވްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަންނަނިވި ްމިޤާނޫނުއަސާީސގެ  1825ޙާލަތެއްަގއިވެްސްް

ްާމއްދާތަްއްފާހާގަކޮށްފަިއް ްޭއގައި ްުނވާނޭ.ްދެން ްހިފަހައްަޓއިގެން ޙައްޤުތައް

ްްވަރަށް ްއެަބޮއތް ްިމ15ްްތަފްޞީލުކޮށް ްއަޅުަގނޑު ްދެން ާމއްދާެއއް.

ްއުނިކޮށްފަިއ.ް ްމާއްދާަތްއ ްބަެއއް ްޭއގެެތރެއިން ްހުށަހެޅީ އިޞްލާޙެއް

ްމިހާރުެގް ްއިޞްާލޙަކީ ްމި ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ އެހެންނަމަވެްެސް،

ްިއޞްލާޙެއްކަމަށްް ްބަލިކަށި ްތަންކޮޅެްއ ްޑްރާފްޓަްށުވރެ  1830ޑްރާފްޓްަގއިއޮތް،

ްމިއޮންނަންްއަޅުގަް ްވާހަަކއަީކ، ްއޮްތގޮތަށް ްޑްާރފްޓްގައި ްފެންނާތީވެ ނޑަށް

ްވާހަކަް ްގެންނަ ްއަނބުާރ ްމިވަގުތަށް ްިއޞްލާޙު ްއަޅުަގނުޑގެ ފެންނާތީވެ

ްދަންނަވަން.ްޝުކުރިްއޔާ.

ް

ްއިބްރާހީމް،ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢައްބާްސ ްދެން ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްެތރި ްުޝކުރިްއޔާ  1835އާދެ،

ްނޑުްފުރުޞަތުްއަުރވަްންޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.އަޅުގަް

ް

ްމާޅޮސްމަޑުުލްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްހުށަހަޅުއްވާ ްޙަމީދު ްޝަހީން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި

ްހުށަހަޅުއްވާަފިއާވްްޢައްާބސްްިއބްރާީހމްް ްއާޠިފް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ

ްއަނބުރާްއިޞްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްިއޞްލާޙު ްމި ނޑުެވސް ްއަޅުގަ ްއޮތީމާ ްފުރިހަމަކޮށް ްމާ  1840ލާޙު

ްގެންނަން.

ް

ްއަބްދުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްެތރި ްުޝކުރިްއޔާ ްއާދެ، ްޅ.އަތޮޅުެގްهللا ޢަީލ،

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްއަުޅަގނޑުްވިާދޅުވެެދއްވަންްބޭނުންޭވްހުށަހަޅުއްވަްން

 1845ްންޏާްނުވަތަ..ބޭނުންފުޅުްނުވަ
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ް

ްއަނބުރާްގެންނަން.ްهللاފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްއަްބދު
ްްޢަލީްވާހަކަދެއްެކވުން:

ް

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްިޢއްޒަްތތެރި ްޅ.އަތޮޅުގެ ްެމންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި  1850ޝުކުރިއްޔާ

ްވަަޑއިގެންނެްތ. ްމެންބަރު ްޢިއްޒަްތތެރި ްމުޙަންމަދު. މުޙަންމަދުްްއަޙްމަދު

ްވަނަްމާްއދާގެް)ހ(ްައށ3ްްްންބަރުްލަމްްައއްުޑއަތޮޅުެގްޢިއްަޒތްތެރިްމެއަސް

ް ްނަންބަރު ްފުރުޞަތ13ްްުކަރުދާސް ްހުށަހެޅުްއުވމަށް ްއިޞްލާޙު ްއޮތް އަްށ

ްއަރުވަން.

ްް1855 

ްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް ްމިބާބުގެ ްޙާލަތު ްނުރައްކަުލގެ ްކުއްލި ްއަޅުަގނޑު 3ްްއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.

ްނުރައްކަުލެގްްްމްްވާހަކަެދއްެކވުން:ްއަސްލަ ްކުއްިލ ްއިޞްލާޙަކީ، ްހުށަހަޅާ ްއަށް ް)ހ( ްމާއްދާެގ ވަނަ

ްމިނިވަންކަްން ްަޙއްޤުތަާކއި ްއަސާސީ ްމިޤާނޫނުައސާސީގެ ޙާލަތެއްަގއިވެްސ

ްިހފަހައްޓައިގެްން ްަޙއްޤުތައް ްާމްއދާތަކުގަިއވާ ްއަންނަނިވި މިބާބުގެ

ްއެމާއްދާތަް ްއަުޅަގނޑު ްދެން، ްލިޔަން.ްނުވާނެެއވެ. ްނުެއއް  1860ކެއް

ްމިް ނޑު ްައޅުގަ ްމާއްދާތައް. ްްޑރާފްޓްގަިއވާ ްހަމަ އެހެންނަމަވެސް،

ނޑުްސަބަބަީކ،ްމިހާރުްޑްރާފްްޓގަިއްލިެޔވިފަިއް އިްިޞްލާޙުްހުށަހެޅިްމަިއގަ

ްނުރައްކަުލެގް ްކުއްލި ްމިވަނީ ްމިހާރު ްޑްރާފްްޓގަިއ މިއޮތްގޮތުން

މާއްދާތަުކަގއިވާްަޙއްޤުަތްއްޙާލަތުގަިއވެސްްމިްޤާނޫނުއަާސސީގެްއަންނަނިވިް

ްއެީއް ްއޮތުމުން ްބަޔާންވެފައި ްއެހެން ްދެން، ްނުވާެނއެވެ.  1865ހިފަހައްޓައިގެން

ނޑުމެންނަށްްމުޅިއެކުންްސާފެއްނުވޭ.ްސަބަބަީކް ކޮންްމާއްދާތަކެއްކަންްއަުޅގަ

ްގޮެތއްް ްތަރުތީބުުކރެވޭނެ ްމާއްދާތައް ްޤާނޫނުއަސާީސެގ އަދި

ް ްއިނގޭ. ްނުެއއް ްބޮޑަްށްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްހަމަ ްއަޅުަގނޑަްށ ދެން،

ްމިބާބުެގް ްމިނިވަންަކމުގެ ްޙައްޤުތަކާ ްއަާސސީ ްމިއީ ޤަބޫލުކުރެވުނީ

ްފާހަގަކޮށްލަންް ނުޑ ްއަޅުގަ ްހަމައެހެންމެ ްދެން،  1870މިމާއްދާތައްކަމުަގއި.

ްރ.އަތޮޅުެގް ްފާސްވިކަމުަގއިިވޔަްސ ްއިޞްލާޙު ްމި ްއަޅުަގނުޑގެ ބޭނުންވޭ

ްއަލްުއސްތާޛް ްމެންބަރު ްމިާވްްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްޙަމީދު ޝާހީން

ްސުރުޚީް ްއަިރމަތީ ްޙަވާލާދޭ ްމާއްދާއަކަށް ްކޮންމެ ްމިއިން އިޞްލާޙުަގއި
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ްހަަމް ްމިާއއެްއކޮށް ްއިޞްލާޙު ްއެ ްއެހެންކަމުން، ްއެަބވޭ. ބަޔާންކުރަްއވާފައި

ްވޯޓަްށް ްމަނިކުފާނަށް ްއެގޮތަްށ ްައދި  1875އިންކޯޕަރޭޓްކުެރވިދާނެ.

ްއަ ްއަރިމަތީްއެއްެސވިދާނެކަމަށްެވސް ްޤަބޫލުކުރަން.ްެއއީ،ްެއޮގތަށް ުޅަގނޑު

ްފާސްކުރެވެީން ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްގެނަްައުމަީކ ސުރުޚީވެސް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްބާރެއްކަމުަގއި ްއިތުރު ްޔަޤީންޮކށްދިނުމަށް ްމުޅިން ކޯްއޗެއްކަން

ްއެހެންކަމުން،ް ްދަންނަވާލަން. ްހަމަ ްެއވާހަަކވެސް ްއެހެންވީމަ، ދެކޭތީ.

ްއަ ްޏ.އަތޮުޅެގްއަޅުަގނާޑއެކު ްތާއީދުކޮށްެދްއވި ްިމްއިޞްލާޙުަގއި ނޑަށް  1880ުޅގަ

ްއަދިވެްސް ްއިބްރާީހމް ްވަޖީޙް ްުމޙަންމަދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެމަނިކުފާނުގެްތާއީދުްއަޅުަގނޑާްއެްއކޮށްްާވކަމުަގއިްދެކެން.ްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްޢިއްޒަތްތެިރްއާދެ، ްތާއީދުކުރައްާވ .

ނޑުްފުރުަޞތުްއަރުވަން.ް  1885ްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްވަޖީޙްްއިބްރާހީމަށްްއަޅުގަ

ް

ްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.ްްފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް
ްވަީޖޙްްިއބްރާީހމްްވާހަަކދެްެއްެކވުން:

ް

ްމެންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްިޢއްޒަތްތެރި ްޢިއްޒަތްެތިރްޝުކުރިއްޔާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  1890ބަރު.

ްޢިްއޒަތްތެިރް ްފާދިއްޕޮުޅގެ ްއަިދ ްޝަކޫރު ްޢާޒިމާ ްޢާއިޝަތު މެންބަރު

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްهللا ްއިޞްލާޙ3ްްުޢަލީ ްޮއތް ްއަށް ް)ހ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްޝުްުކުރިްއޔާް ްއާދެ، ްނެތް. ްވަޑަިއގެން ްޝަކޫރު ްޢާޒިމާ ހުށަހެޅުމަށް.

ްކޮޅުް ްމެންބަރު. ްޙުސައިންްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންަބރު ްޢިއްޒަތްތެރި މަޑުލުގެ

ްފުރުޞަތުް ްހުށަހެޅުްއވުމަށް ްއިޞްލާޙު ްފޮނުއްވާފައިވާ ްޙަްަސަން  1895ރަޝީދު

ވަނަްމާއްދާގެް)ށ(.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަޑަިއގެންްނެތް.3ްްއަރުވަން.ް

ވަނ3ްްަމާޅޮސްމަޑުލުްއުތުރުބުރީގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޝާޙީންްޙަމީދު.ް

ފޮނުއްވާަފއިވާްިއޞްްްލާޙުްހުށަހެޅުއްވުމަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ްްމާއްދާއަށް

ް.16ްކަރުދާސްްނަންބަރުް

ް1900 

ްހުށަހަާޅްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްއަުޅަގނޑު ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްޝުކުިރއްާޔ .`ް
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ްސ.އަތޮުޅގެްްޝާޙީންްަޙީމދުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްދެންމެގައި ްހަމައެކަނި ްމެންބަރުްްއިޞްލާޙަކީ ޢިއްޒަްތތެރި

ްލިޔުްއވާފަިއް ްނަންބަރުތަކެްއ ްެއ ްފަދައިން ްވިދާުޅިވ ްއަސްލަމް މުޙަންމަދު

ްހަމައެކަިން ްޑްރާފްޓްަގއި ްކޮމިޓީގެ ްޑްރާފްޓް ްއާދެ، ްއޮތީމަ. ދޫކޮށްލައްވާަފއި

ްހުރީމަް ްނަންބަރުތައް ްމާއްދާތަކުގެ ްލިޔުއްވާަފިއ  1905ނަންބަރުތަކެއް

ްާސފު ްތަންޮކޅެްއ ްސުރުޚީވެްސްއަޅުަގނޑުމެން ްއަރިމަީތ ްގޮތުްނ ކޮށްލުމުގެ

ްހަމަް ްސުުރޚީވެސް ްއަރިމަތީ ްދެންނެވިޔަސް ްމިހެން ްދެން، ހިމަނާލުމަށް.

ްނިމިގެންް ްމާއްދާތައް ްފަހުން ްމި ްކަްނނޭނގެ ްއެްއޗެްެއް ބަދަލުވެދާނެ

ްބާުބް ްަޙްއޤުތަކުގެ ްއަސާސީ ްމިަވގުތު ްއަުތގަިއ ނުޑގެ ްއަުޅގަ އަިއގޮތަށް.

ްފުރިހަ ްއޮތްގޮތް ްދަންނަވާކަށްްނިމިފައި ނޑައެިޅގެްނ ްކަ ްނެތީމަ  1910މައަށް

ްުކަޑް ްވެްއޖިއްޔާ ްދަންނަވާލަން ްއެްއޗެްއ ްމިހުރިހާ ްދެން، ނޭނގެ.

ވަގުުތކޮެޅއްްނަގާފާނެ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސްްބޭނުންފުޅުވާް

ް ްދަންނަވާލާނަން. 1ްްގޮތްކަމަށްވާީތ ްޙައްުޤ. ްދިރިހުރުމުގެ ްމާއްާދ، 2ްވަނަ

ް ްމާއްދާ، ްނުކުރުްުވުން.ްވަނަ ްމަަސއްކަތް ްގަދަކަމުން ްނުކުުރމާއި އަުޅވެތި

 1915ވަަންމާއްދާެގް)ހ(ްާއއިް)ށ(.ްޚިޔާލުްފާުޅކުރުމުގެްމިިނވަންކަންްއަިދ12ްް

ް ްމިނިވަންކަން. ްަޢދުލުވެރިކަމާިއ21ްްނޫސްވެރިކަމުެގ ްާމއްދާ، ވަނަ

ް ްޝަރީޢަތްކުރުން. ްހައްޔަރުކުެރޭވ27ްްހާމަކަމާއެކު ް)ށ(، ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްނުވަްަ ްޙައްޤުތަްއ. ްމީހުންގެ ްބަންދުކުރެވޭ ްކުެށްއ37ްްތަ ްމާއްދާ، ވަނަ

ް ްޙައްޤުތައް. ްީމހުންގެ ްދަުޢވާކުެރވޭ ްމާއްދާ،31ްްކުރިކަމުގެ ވަނަ

ް ްހެކިތައް. ްހޯދާ ްޚިލާފަށް ްޤާނޫނާ ްޤާނޫީނ32ްްއިޢުތިރާފާއި ްމާއްދާ،  1920ވަނަ

ް 33ްްއެހީތެރިކަން. ްޢަދަބުނުދިނުން. ްލާއިންސާނީ ްމާއްދާ، ވަަނ34ްްވަނަ

ްމާ ްބަންދުނުކުރުން. ްމައްސަލަތަކުގައި ްމަދަނީ ްމާއްދާ،36ްްއްދާ، ވަނަ

ް ްމުޢާމަލާތްކުުރން. ްއިޙްތިރާމާއެކު ްމީހުންނަށް ވަނ38ްްަބަންދުކުރެވިފަިއވާ

ް ްޤާނޫނުތައް. ްކުީރގެ ްދެފަހަރަށ39ްްްމާއްދާ، ްކުށަަކށް ްއެއް ްާމއްދާ، ވަނަ

ްލ41ްިޢަދަބުނުދިނުން.ް ްޙައްޤުތައް ްމާްއދާ،ްއެހެނިހެން  43ް1925ބިދިނުން.ްވަނަ

ްމިއިންް ްއާދެ، ްތަބާނުވުން. ްއަމުރުތަކަށް ްޤާނޫނީ ްޣައިރު ްމާއްދާ، ވަނަ

ްނުަވަތް ްއުިނކަމެއް ްނަންބަރަކަށް ްއޮތް ްޑްރާފްޓްގައި ްނަންބަރަކީ އެްއވެސް

ްހަމައެކަނިް ްއެހުރިގޮަތށް ްހަމަ ްނޫން. ްނަންބަރުތަކެއް ްއޮތް އުނިކޮށްފައި
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ްދެންމެ ްދެން ްއިތުރުކޮށްލީ. ްސ.އަތޮޅުެގްމިދެންނެވިހެން ގައިެވްސ

ް ްފަަދއިން ްވިދާުޅވި ްއަސްލަމް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު  1930ވަަނ3ްްޢިއްޒަތްތެރި

މާއްދާގެް)ހ(ްގައިްައޅުަގނުޑްއެްހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެޅުމާއެުކވެސްްމިްހަމަް

ްހުށަހެޅުއްިވް ްެއ ްއެބޭފުޅާ ްދެކެނީ. ްއަޅުަގނުޑވެސް ރަނގަޅުވާެނކަމަށް

ްތާ ްައޅުަގނުޑެވސް ްދަންނަވާލަން.ްހުށަހެޅުއްވުމަށް ްވާހަކަ އީދުކުރާ

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް1935 

ްެވުން: ްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްކެ ްތާއީދުކުރައްާވ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްމުޙަންމަދުް ްމެންަބރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްުއތުރުބުރީގެ ްމާޅޮސްމަޑުލު މެންބަރަށް،

ްއާޠިފަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް

 1940ްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.ްުއތުުރބުރީްެމންަބރުްްމާޮޅސްމަޑުލު

ްމުޙަްނމަދުްއާޠިފްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު. ްޢިއްަޒތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ އާދެ،

ްޝަކޫރު.ްދެް ްޢާޒިމާ ްޢާއިޝަތު ްއަދި ްޙަމީދު ްފާޠިން ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިއްޒަތްތެރިްްޢިއްޒަތްތެރި ްައއްުޑއަތޮުޅެގ ްނެތް. ްވަަޑއިގެން  1945މެންބަރު

ް ްއަސްލަމް. ްމުޙަންމަދު ްއުނިކުރުމަށ3ްްްމެންބަރު ް)ނ( ްމާއްދާެގ ވަނަ

ް.18ްއިޞްލާޙުްހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވުްންއެދެން.ްކަރުދާސްްނަންބަރުް

ް

ްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް ނުޑްހުށަހެޅިން ްމާއްދ3ްްާއާދެ،ްއަުޅގަ ް)ނ(ްއުނިުކރުމަށް.ްދެން،ްވަނަ ްގެ

ްެއްެކވުން: ނޑުްހުށަހެޅީ،ްބައިނަލްއަޤްވާީމ3ްްްްއަސްލަމްްވާހަކަދެ  1950ވަނަްމާއްދާގެް)ނ(ްއުިނުކރުމަށްްއަޅުގަ

ްލާޒިމްކުރާީތް ްކުރަްނ ްކަމެއް ްއަޅުަގނޑުމެން ްާވގޮުތގެމަތިން ޤާނޫނުތަކުގަިއ

ް ްާރއްޭޖގެ ްވިސްނުނީްމިއީ ްބުަރވެވުީންއަދި ްޮބޑަށް ިސޔާދަތަށްްއަޅުަގނޑަށް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެްސ، ްދެން ްކަމެއްކަުމގައި. ްލިބޭ އުނިކަމެއް

ްއަދިް ްމެންބަރުންނާ ްެއްްް ްބައެ ްިޢއްޒަތްތެރި ްގުޅޭގޮތުން މިމައްސަލައާއި

ްކަންތައްަތއްް ްމިހާުރ ްާރއްޖޭަގއި ްވާަހކަދައްކާލާ ްހަމަ ްމީހުންނާ  1955ބައެއް

ް ްބާރެއް ްއިތުރު ްމި ްހަމަ ްބަލާއިރު ރައްޔިތުންނަްށްހިނގަމުންދާގޮތަށް
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ްޤަބޫލުކުރެވޭީތް ްބޮޑަށް ްހަމަ ްއަޅުަގނޑަްށވެސް ްގޮތުަގއި ްކަމެއްގެ ލިބިގެންދާ

ްއަޅުަގނޑުްޤަސްުދކުރަނީްމިްއިޞްލާޙުްއަނބުރާްނަގަން.ްުޝކުރިއްޔާ.ް

ް

ްެދކުނުބުރީެގްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު.ްހުވަދުއަތޮޅު  1960ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެ ްދެކުނުބުރީގެ ްތިލަދުންމަތީ ްޢަލީ. ްވަޙީދު ްމުޙަންމަދު ންބަރު

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްފުރުޞަތުްهللا ނޑު ްއަުޅގަ ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ. ނަޞީރު

ް ްޢަލީއަށް. ްވަޙީދު ްމުޙަންމަދު ްފޮނުއްވާފަިއާވ4ްްއަރުވަން ްމާއްާދއަްށ ވަނަ

ްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅުއްވުމަށް.ް

ް1965 

ްާޙލަތުގެްްެމންަބރުްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީް ްރަީއސް.ްކުއްކލިްނުރަްއކަލުގެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްވަަނ4ްްޝުކުރިއްޔާ

ނޑުްހުށަހަޅާްއިޞްލާޙުްމިހާރުްމަޖިލީހުގެްމަސައްކަތްްދާްްމުޙަްނމަދުްވަީޙދުްޢަލީް ްމާއްދާއަށްްއަުޅގަ

ޅުަގނޑުްިމްރޫޙަށްްބަލާއިރުްއިތުރުްހަލުވިކަމެއްްގެނެސްދޭނެކަމަށްޓަަކއިްއަްވާހަކަެދއްެކވުން:ް

ްއެއަްށް ްބޭފުޅުންނާ ްތާއީދުކުރި ނޑަށް ްއަޅުގަ ްގެންނަން. ްއަނބުރާ އިޞްލާޙު

 1970ްހުށަހެޅިްބޭފުޅުންގެްއިޒުނަާއެއކީ.ްޝުކުރިްއޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްދެކުނުބުރީގެްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތިލަދުންމަތީ ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ް ްޢަބްދުޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރްهللا ްކިހިނެއްތޯ ނަޞީރު

ްމެންބަރު،.ް

ް1975 

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްއަުޅަގނޑުވެސްްހަމަްއަނބުރާްގެނެްސފިން.ްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް
ްަނޞީރުްވާހަކަެދއްކެުވން:هللاްޢަބްދު

ް

ްގއްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ްމެންބަރުްޝުކުރިއްޔާ ްިޢއްޒަްތތެރި .ގެ

ްޢަބްދު ްޚަލީލް ްއިބްރާހީމް ްހުށަހެޅުއްވުމަށްްهللا ްއިޞްލާޙު  1980ފޮނުއްވާފަިއވާ

ް.27ްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ްކަރުދާްސްނަންބަރުް

ް

ްނުރައްކަުލެގްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްުކއްލި ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްޝުކުިރއްާޔ .`ް

ްްهللاްއިްބރާހީމްްޚަލީލްްޢަބްދު ްހުށަހެޅުން ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްޤަރާރު ްމިބާބުގެ ްމިއަްށ5ްޙާލަތު، .ް
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ްޙާލަުތްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުރަްއކަލުގެ ްުކއްލި ްިއޞްލާޙަކީ، ްހުށަހަޅާ  1985އަޅުަގނޑު

ްއެކަމަށްަޓކައި ްެތރ7ްްޭްޤަރާރުްްނެރޭްއިޢުލާނުކުރުމާއެކު ްދުވަހުގެްެ

ްހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެްމަޖިލީހަށްްރައްޔިތުންގެް ްނުރައްކަުލގެްްކުއްލިްްއަދި.

ްދައުެރއްްްމަޖިލީހުގެްރައްޔިތުްނގެްވަގުަތކީްއިޢުލާނުކުރާްޙާލަތު

ްދުވަހުގ14ްްެދުވަސްތައްްހިމަނައިގެންްްބަންދުްވަގުތެއްނަމަްހިނގަމުންނުދާ

ްރައްޔިތުްނގެ  1990ްމަޖިލީހަށްްަރއްޔިުތންގެްޤަރާރުްއެްއެްއކޮށް،ްމަޖިލިސްްތެރޭ

ްހުށަހަޅަންޖެހުނުްްއާދެ،ް.ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ްއިޞްލާޙު ްމި ނޑު ައޅުގަ

48ްސަބަބުްކުޑަކޮްަށްްދަންނަވާާލނަން.ްއާދެ،ްމިްޑްރާފްޓްގައިްމިއިންނަނީް

ްދެްން ްހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ްމަޖިލީހަށް ްަރއްޔިުތންގެ ްތެޭރގައި ގަިޑއިރުގެ

ް ްީމގައި ްމިއިންނަނ7ްްީއަޅުަގނޑު ްބަދަލުކޮށްލާފަިއ ްމި ްތެރޭގައި ދުވަހުެގ

ްެއވަގު ްކަންކަމަްށްއެއީ ްއެެހން ްފުދޭވަރަކަްށ ްެއ ްޙަޤީޤަތުަގއި  1995ަތކީ

ް ްވާނެ. ްުދވަްސވަރަކަްށ ްވަގުަތކަށްވާނެ ްދަތި ްވަރަށް 48ްވިސްނާލަން

ްއަޅުަގނުޑް ްޙައްލަަކށް ްމެދުމިނުގެ ްހީވާތީވެ ްމަދުހެން ްތަންކޮެޅއް ގަިޑއިރު

ް ްވިސްނާފައި ްމީގައި ްމިއޮތީ.7ްްމިއޮތީ ްހިމަނާފައި ްތެރޭަގއި ްއޭގެ ދުވަސް

ްމިައްށްއެހެ ްމަރުޙަލާއެްއގައި ްފަހުގެ ްއަދިްމީގެ ްހީަވނީ ންވީމަ،ްައޅުަގނޑަށް

ްލިބޭނެކަމަށް.ް ްފުރުޞަތެްއ ްއަުރވަން ްއަޅުަގނޑު ްތަފްސީލެއް  2000އިތުރަށް

ްސަބަުބް ްހުށަހެޅި ްއިޞްލާޙު ްއަސްލު ްައޅުަގނޑު އެހެންވީމަ،

ްޝުކުރިްއޔާ.ް ްއިށީންނަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްހީކުރަުމން، ްދަންނަވާލެވިއްޖެކަމަށް

ް

ްނުކުތާެއްއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނިޒާމާބެހޭ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

 2005ްދ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްރިޔާޟް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއަދުނާންްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްގއ.ގެ ްދެންމެ ްރައީސް، ްްޢިއްޒަތްތެރި

ްޙާލަތުެގްްމެންަބރުްުމޙަންަމދުްރިޔާޟްް ްނުރަްއަކލުގެ ްުކއްލި ްެއއީ ްއިްޞލާޙުގައި ްހުށަހެޅުްއވި ްއެ  2010ްޙަލީމް
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ްއެްއވެްސްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމާއްދާައކަށް ްއެއްެވސް ްމިއިން ްމާއްދާއެްއކަްނ ްކޮން މިބާބުގެ

ްމިއަ ްއޮުޅންއަރާ ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑަށް ްެނތީމަ ްރިފަރކޮށްަފއި ްށްފޮޅުވަތަކަށް

ްވޯޓުދޭން.ްއެހެންވީމަ،ްެއވާހަަކްދަންނަވާލީ.ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ް2015 

އާދެ،ްއެަބއޮވޭްއިނގޭތޯްކުއްިލްނުރައްކަލުގެްޙާލަތުގެްޤަރާުރްރައްޔިތުންެގްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް ްބަދަލުގެނައުން. ްމިބަޔަށް ްހުށަހެޅުން ްސާފުވ5ްްޭމަޖިލީހަށް ް)ހ(. ގެ

ްޢިްއޒަ ްާތއީދުކުރަްއވާ ްފުރުޞަުތްއިނގޭތޯ. ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރަށް ތްތެރި

ްޢަބްދުް ްއަރުވަން. ްއާދެ،ްهللا ްެމންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޅ.އަތޮުޅގެ ޢަލީ،

ްއެހެންވީމަ،ް ްނެތް. ްވަަޑިއގެން ްމިވަގުތު ްމެންބަރު  2020ޢިއްޒަތްތެރި

ްފުރުޞަތުް ްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރަކަށް ްޢިއްަޒތްތެރި ްއެހެން ތާއީދުކުރަްއވާ

ްއަރުވަން.ް

ް

ްތާއީދު.ްްކުުނބުރީްެމންަބރުްހުވަުދއަޮތޅުްދެ
 2025ްމުޙަްނމަދުްވަީޙދުްޢަލީް

ްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު. ްޢިއްަޒތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ އާދެ،

ްޝަކޫރު.ްދެް ްޢާޒިމާ ްޢާއިޝަތު ްއަދި ްޙަމީދު ްފާޠިން ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްމެންބަރުންވެ ްޚަލީލްްޢިއްޒަތްތެރި ްއިްބރާހީމް ްއާދެ، ްނެތް. ްވަަޑއިގެން  2030ސް

ްޢަބްދު ްهللا. ްއަރުވަން. ްފުރުޞަތު ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެިރ ަވަނ5ްްގއ.ގެ

ްމާއްދާގެް)ށ(ްއަށްްއޮތްްއިްޞލާޙުްހުށަހެޅުއްވުމަށް.ް

ް

ްކުއްލިްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްމި ްއަޅުަގނުޑ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ .`ް

ްްهللاްރާހީމްްޚަލީލްްޢަބްދުއިބްް ްހުށަހެޅުން، ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންެގ ްޤަރާރު ްޙާލަތުގެ  2035ްެގ5ްްނުރައްކަލުެގ

ްވާަހަކްްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްގެންނަ ްއަނބުރާ ްއިޞްލާޙު ްހުށަހަޅާފައިާވ ނޑު ްއަުޅގަ ްއަށް )ށ(

ްދަންނަވަން.ްޝުކުރިްއޔާ.ް
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ްިޢއްޒަތްތެރިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްެތިރްްޝުކުރިއްޔާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެންބަރު.

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްދެ ްޝަކޫރު. ްޢާޒިމާ ްޢާއިޝަތު ްއަދި ްޙަމީދު ްފާޠިން މެންބަރު

ްއަޙްމަދުް ްމެްނބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްނެތް. ްވަަޑިއގެން  2040މެންބަރުންވެސް

ް ްހުށަހެޅުއްވުމަށ5ްްްއާޠިފް. ްއިޞްލާޙު ްފޮނުއްވާފަިއވާ ްމާއްާދއަްށ ވަނަ

ް.24ްޞަތުްއަރުވަން.ްކަރުދާްސްފުރު

ް

ްހުށަހަޅާފައިާވްްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުް ްައޅުަގނޑު ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްްްއާޠިފްްވާހަަކދެއްެކވުން: 5ްްއިޞްލާޙަކީ، ް)ނ(. ްއަދި ް)ށ( ްމާއްދާގެ 5ްްވަނަ ްގެ ް)ށ(  4ް.2045ގެ

ްބާ ްޙަޤީޤަތުގަިއ ްޤަރާރު ްމުޅި ްުނވަތަ ްބަެއއް ްަވކި ޠިލްކުރުްންޤަރާރުގެ

ްމަޖިލީހަށްް ްރައްޔިތުންެގ ްޤަރާރު ްިއނގޭތޯ. ްއޮންނަންވާނީ އެތާނަގއި

ް 5ްްހުށަހެޅުން ްަގއި ް)ށ( ްޤަރާރ1،2،3،4ްްުގައި ްއަންނައިރު މިހެން

ްހުށަހެޅުމެއް.ް ްހުށަހެިޅ ްއަޅުަގނޑު ްބަޔަަކށް ްކިޔާ ބާޠިލްކުރުން

ްއެއީ، ްނެތް. ްލިޔެވިަފއެްއ ްއެތަންކޮޅު ްލިޔުމުަގިއ  2050ްއެހެންނަމަވެސް،

ްއޮްތް ްހުށަހަޅާފައި ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްއަށް ް)ނ( ްދެން ްކުެށއް. އަޅުަގނުޑގެ

ް ްޤަރާރުގަިއވާްްއިޢުލާނުކުރާްްޙާލަތުްނުރަްއކަލުގެްކުއްލިއިޞްލާޙަކީ،

ްދެމެހެއްޓުމަށްްޙާލަތުްްނުރަްއކަލުގެްކުއްލިްުމއްދަތަަކށްްދިގުްމުއްދަތަށްވުރެ

ްހިނދެއްގައިްްފެިނއްޖެްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ްމުއްދަތުްޤަާރރުގެްއެ،

48ްްްހަމަވުމުގެ  2055ްހުށަހަޅައިްމަޖިލީހަށްްރައްޔިތުންގެްުކރީންަގޑިއިރު

ް ްކުރިްނ ްހަމަވުމުގެ ްއިތުރުކުރަްމަޖިލީހުންްއެމުއްދަތު ްންްއެމުއްދަުތ

ްއާދެ،ްް.ފާސްކުރާންވާނެެއވެ ްހުށަހަޅަނީ. ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ިމގޮތަްށ

ް ްކުއްލި ް)ނ(ްގައި ްމިއޮންނަނީ،ް)ށ(ްގެ ްޙާލަުތްޑްރާފްޓްަގއި ނުަރްއކަލުގެ

ްކުއްިލް ްމުއްދަަތްަކަށް ްދިގު ްމުއްދަތަށްވުރެ ްޤަރާރުގަިއވާ އިޢުލާނުކުރާ

ްފެނިއްޖެް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައށް ްދެމެހެްއޓުމަށް ްޙާލަތު  2060ނުރައްކަލުގެ

ްމިގޮތަށްް ްކުރިން" ް"ހަމަވުމުގެ ްމުއްދަތު ްޤަރާރުެގ ްއެ ހިނދެއްގައި

ން"ްައޅުަގނޑުްިމްލިޔަނީ.ްެއީއްަގޑިއިރުްކުރ48ްިއޮންނަތަންް"ހަމަވުމުގެް

ްޖެހިޖެހިް ްގަޑި ްމިސާލަކަށް، ްއިރެއްކަމެްއ. ްކޮްނ ްކުރިައކީ" "ހަމަވުމުގެ

ްއެކަންވެްސް ްގޮތަކަށްވެދާނެީތ ްއެކަހަލަ ްއިތުުރކުރެވިދާނެ. ހުއްޓާވެސް
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"ް ްބޭނުންވާތީ ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮެތއް ްކުެރވޭކަހަލަ  2065ގަިޑިއުރ48ްްއެނިގގެން

ްދެން ްމިލިޔަނީ. ްކުރިންކަމަށް" ްއެމުއްދަުތް، ްއެމަޖިލީހުން ހުށަހަޅާ

ްދެްން ްާބއްވާަފއި ްއޮްތގޮތަށް ްހަމަ ްފާސްކުރަްނވާނެެއވެ.ްއެތަން އިތުރުކުރަން

ކުރިންްދެންނެވިްބައިް)ށ(ްައށްްމިްލިޔެފައިްއޮތްްލިޔުމުގެްކުށެއްްމިއޮތީ.ް

ްޑްރާފްޓްަގިއް ްބާޠިލްކުރުން. ްޤަރާރު ްމުޅި ްނުވަަތ ްބަެއއް ްަވކި ޤަރާރުގެ

ް ްމިއޮންނަނީ ްިވސްނާލާއިރު ްކުިރއަށް ްއޭގެ ްދެން، ްބާޠިލްކުރުން.  1ް2070ޤަރާރު

ްއެކުަގިއް ްަޤރާރު ްމުޅި ްނުވަތަ ްބަެއއް ްވަކި ްޤަރާރުގެ ްމިއޮންނަނީ ގައި

ްޤަރާރުެގް ްނުވަތަ ްޤަރާރު ްބާޠިލްކުރާއިރުެވސް ްއޮންނާތީ ފާސްކުރުންވެސް

ްޝުކުރިްއާޔް ްހުށަހެޅީ. ްމި ްއަޅުްުަގނޑު ްއެގޮތަްށ ްބާޠިލްކުރުން. ބައެއް

ްޒަތްތެރިްރައީސް.ްޢިއް

ް2075 

ްޢިއްޒަތްތެރިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްއެބައިނޭގ ްތިވިދާޅުިވގޮތުން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި އާދެ،

ް ްމި ްނެތްކަން ްފުރިހަމަކުރެވިފައި ްބޭނުންފުޅުވާގޮތަށް ވަަނ5ްްމެންބަރު

ް ްގެ ް)ށ( 4ްމާއްދާގެ ްގެންދަވަނީޯތް، ްކުރިއަްށ ްއެހެންވީމަ، އެހެންނޫންތޯ.

ްޅުންްބާއްވަވަނީތޯ.ްހުށަހެ

ް2080 

ްކަމަށްވަންޏާްްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުް ްބާއްވައިދެްއވޭެނ ް)ނ( ްކަމަށްަވންޏާ ްނުގެންނެވޭނެ ް)ށ(

ްބާއްަވއިދެްއވުންްއެްެންމެްރަނގަޅުްައޅުަގނޑަށް.ްްްއާޠިފްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ނޑުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަުޅގަ ްގޮތެއްަގއި ްޢާންމު ްއެގޮތަށް ްދެއްތޯ.ްމިހާރު ްނުގެންދަން މެން

ްއެހިދާނެ.ް ްޯވޓަށް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްމިއޮތްގޮތަށްވެސް ްމިހާރު  2085އެހެންނަމަވެސް،

ނޑުްދަންނަވާލީ.ްް ްދެންްއެކަމަކު،ްާބއްަވވަނީތޯއޭްދެންްއަޅުގަ

ް

ްއިނގޭޯތްްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުް ްވިދާޅުާވންވީ ްމަނިކުފާނު ްކަްަަމށްވަންޏާ ްނުލެވޭނެ ްރަނގަޅުކޮށް

ްރަނގަޅުކޮށްްނުލެްއވޭނެކަމަށް.ްްަކދެއްެކވުން:އާޠިފްްވާހަ
ް2090 

ްކޮންމެހެންްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެެހން ްދެން ްއަޅުަގނޑު ްމިއޮތްޮގތުން ްީހވަނީ އަޅުަގނޑަށް

ް ްމިހާރު ްމިުއޅެނީ. ްދަިތވެގެން ްތަންކޮޅެއް ް)ށ(5ްްދަންނަވަން ގެ
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ްމިކޮން ްނެތުނީމަ ްކޮމްޕްލީޓްކުެރއްވިަފއި ްއަނެއްހެްންތިވިދާޅުިވގޮތަށް މެހެން

ްމާބޮޑުްވެއިެޓއްްނެތްްކަންނޭނގެްދެއްތޯ.ް

ް2095 

ްތިބާއްާވޭށްްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުް ްއިނޭގތޯ ްމިއުޅެނީ ްދަތިވެގެްނ ނޑަށްވެްސ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ،

ްއަނބުރާްްއާޠިފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއެހެންީވމަ، ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ދަންނަވަން.

ނުޑ.ްގެންދަންޖެހޭނެކަ ްމަށްްއަޅުގަ

ް

ްދެްންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްާޔ  2100އާދެ،

ްއަދިް ްޙަމީދު ްފާޠިން ްމެންބަރު ްިޢއްަޒތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ޢާއިޝަތުްޢާޒިމާްޝަކޫރުްމިްދެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްަވޑަިއގެންްނެތް.ް

ްދެބޭފު ްއެ ްއޮީތ ްއާދެ،ދެންވެސް ްއަނބުރާ.ްްޅުްނގެ. ްއަޅުަގނޑު ދޭިތވެސް

ްނަންބަރުް ްކަރުދާސް ްއާޠިފް. ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ދެން

 2105ްވަނަްމާއްދާއަށްްހުށަަހޅުއްާވ.27ް،8ް

ް

ްްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުްއާޠިފްް ްމިހުށަހަޅަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްމިޤަރާރުގަިއ8ްްމިފަހަރު ްެއީއ ްމާއްދާއަށް. ްވަނަ

ވަަނ7ްްނެތްްނަންބަރެއް.ްމަޢާފްކުރަްއވާ.ްމިޑްރާފްޓްްނިމިފައިްމިޮއންނަނީްްްއްެކވުން:ވާހަކަދެް

ް ްމިހުށަހަޅަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްހަމައިން. ްެއީއ8ްްމާއްދާއާއި ްަނންބަރެއް. ވަނަ

ްހާލަތުް ްކުއްލިނުރައްކަުލގެ ްމިބުނަނީ ްމީގައި ްނަންބަރެއް. ްހުށަހެޅޭ  2110އިތުރަށް

ްރައީސުލްޖުމްހޫ ްހަމަވުމުން ްއިޢުާލންކުރަންޖެހޭނޭ.ްމުއްދަތު ްއެކަން ރިއްޔާ

ްއިޢުލާންކޮށްފަިއް ްހާލަތު ްކުއްލިނުރައްކަުލގެ ްވަންނަނީ ްހިތަށް އަޅުަގނޑަށް

ްތިރީހަކަށްް ްވިއްސަކަްށ ްތިބޭނީ ްމީހުން ްހޭނިފައި ްއެކަމަށް ދެން

ްއެހެްން ްހުއްެޓނީ، ްކޮންއިރަުކކަމެއް ްއެހެންވީމަ، ދުވަސްާވއިރަށް.

ްއަުޅަގނ ްއެހެންްނޭންގޭކަހަލަގޮތަކަްށ ްތިބީ. ްމިދިޔަފަހަރުވެސް  2115ޑުމެން

ްއޮތުންް ްއިޢުލާންކުެރޭވޮގތަކަށް ނޑިެއްއވެސް ްގަ ްނިމޭ ްއެ ތިބެންޖެހިދާނެތީ

ނޑަށްްފެނޭ.ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްެތރިްރައީސް.ް ްރަނގަޅުވާެނކަމަށްްއަުޅގަ

ްތާއީދުކުރައްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްޢިއްޒަތްތެިރްއާދެ، ާވ

ްއެކަަމުކް ްނަޝީދު. ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރަކަށް،ްމާލޭގެ
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ްދެންް ްއެެހންވީމަ، ްނެތް. ްވަޑަިއގެން ްމިވަުގތު ްމެންބަރު  2120ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިްއޒަތްތެިރް ްހއ.ގެ ްމެންބަްަރަކަށް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްއެހެން ތާއީދުކުރަްއވާ

ްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރު.

ް

ްހުށަހެޅުއްިވްްމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުްތިލަދުން ްއާޠިްފ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަްތތެރި ްމާލޭެގ ްދެންމެ ްއާދެ،

ްޝުކުރިްއާޔްްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްދަންނަވަން. ްވާހަކަ ްތާީއދުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ  2125ހުށަހެޅުމަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްޝުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިބާބުއަށްްއާދެ، ްމިހާހިސާބުން ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަްތތެރި ކުރިްއޔާ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްއާދެ،ްދެން ްނިމުނީ. ްހުށަހަޅުއްވާ ްއިޞްލާޙުަތއް ފޮނުއްވާފަިއވާ

ްކޮމިީޓެގް ްޑްރާފްިޓންގ ްއެކުެލވިފަިއާވގޮތް ްމިބާުބ ްއޮތީ  2130ދަންނަވާލަން

ްބަޙުސަ ްއަޅުަގނޑުެމން ްއޭގެފަހުން ްދަންނަވާލަދެއްވުަމށް. ށްްމުޤައްރިރު

ްވަގުތުްހުުޅވާލަން.ް

ް

ްގިނަްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްމާދިގު ްބެހޭގޮތުްނ ްމިބާބުއާއި ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްހިއެއްނުޭވ.ްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއޮތްހެނެއް ްބޭނުމެއް ްދަންނަވާނެ ްމިމަރުޙަލާގައި  2135ވާހަކަތަެކއް

ނޑުްދަންނަވާލާނީ.ް ކުއްލިނުރައްކަުލެގްޙާލަތުްމިބާބުްވަރަށްްކުރުކޮށްްއަުޅގަ

ްނުވަަތް ްަޤއުމަށް ްއެއީ ްސަބަބަކަށްޓަކައި. ްއެންމެ ްހަމަ ހިމަނަންޖެހެނީވެސް

ްދިމާވެގެންް ްކުއްލިކަމެްއ ްޚިލާފު ްއާދަޔާ ްސަރަޙައްދަކަްށ ްަވކި ޤައުމުގެ

އެކަމަށްްއަޅަންޖެހޭްފިަޔވަޅުަތކެއްްއަޅައިްއެކަެމއްްރަނގަުޅކުރުމަށްްނުވަަތް

ްމެނޭ ްެއހެންނޫނީވިއްާޔްއެކަމެްއ ްކުރަންޖެހޭނެތީ. ްކަްނތައްތަކެްއ  2140ޖްކުރުމަށް

ްއެކަހަަލް ްއެހެންނަމަެވސް ްއެްއޗެއްނޫން. ްބޭނުން ްއޮންނަންވެްސ މިއީ

ްމިއޮތީ.ް ްހިމެނިފައި ްމިބާބު ްމަގުހަދަން ްެއކަމަށް ްއަުތވެދާނެތީ ހާލަތެއް

ްކުރުކޮްށް ްަވރަށް ްޤާނޫނުއަސާީސގައި ްމިހާރުގެ ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ްކުރާެނގޮްތްމި ްކަންަތއްަތއް ްހާލަތުަގއި ްއެފަދަ ްއޮންނަނީ. ްބުނެލާފައި ވާހަކަ

ްމައްސަލަތައްް ްބޮޑެތި ްތަފާތު ްނެތީމާ ްތަފްސީލުުކރެވިފައި ްވަަރކަށް  2145އެްއވެސް

ދިމާވޭ.ްއެކަންކަމުންްައޅުަގނޑުމެންނަށްްރަނގަޅަށްްސަލާމަތްވެވޭެނގޮތަކަްށް
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ްޙާލަ ްއެފަދަ ްމިއޮތީ. ްފަރުމާކުރެވިފައި ްސަރުާކުރްމިބާބު ެތއްަގއި

ްގުިޅގެްން ްމަޖިިލސް ްރަްއޔިތުންގެ ްއަދި ހިންގާފަރާތް،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްަފރުމާކުރެވިފަިއް ްމި ްގޮތަކަށް ްގެންދެވޭނެ ްރަނގަަޅށް ްކަންަތއްތައް ޤައުމުގެ

ްއެް ްދޫކޮށްނުލާ. ްފަރާތަށް ްހިންގާ ްވެިރަކން ްހަމައެކަނި  2150މިއޮތީ

ްަރީއސުލްޖުމްހޫރި ްބާރު ްމިއޮންނަނީްއިޢުލާންކުރުމުގެ ްދީފަިއ އްޔާއަށް

ްވަގުުތް ްއިޢުލާންކޮށްލަްނޖެހޭ ްއެ ްދިމާާވކަމެްއީވމަ ކުއްލިައކަށް

ްައވަކަްށް ްވީާހެވސް ްކުރުމާެއކު ްހަމަ ްއެކަެމއް އިޢުލާންކޮށްލުމަށްޓަކައި

ްމިހާރުް ްހޯދަންޖެހޭގޮތަށް ްެއކަމަށް ްަބހެއް ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންެގ

ްހަމަ ްދެން ްމިއޮތީ. ްކުއްލިނުރައްކަލުެގްްޑްރާފްޓްކުރެވިަފއި  2155އެހެންމެ

ްެއިކް ްދިރިއުޅުމުގެ ްޢާންމު ްރައްޔިތުންގެ ްޢާންމުގޮތެްއގަިއ ޙާލަތްތަކަކީ

ްކޮންމެވެްސް ްކަންތައްތަކަށްެވސް ްހިމެނޭ ްޙައްުޤތައް ްއަސާސީ ކަންތައްތަާކއި

ްބަެއްއް ްައސާސީ ްއެހެްނވީމަ، ްަކންތައްތަކެއް. ްއަރާނެ ްބުރުލެއް ކަހަލަ

ްޤާނޫނުް ްހިމެނޭ ްހިފަހައްޓާްޙައްޤުތައް ްކަންތައްަތްއ ްނުވަތަ ތައް

ްިހފަހައްޓައިގެްން ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްހަދާއިުރެވސް  2160ސަސްޕެންޑްކޮށް

ްމިއޮީތ.ް ްބަޔާންކުެރވިފައި ްފާހަގަކޮށް ްޙައްޤުަތކެއް ްވަކި ނުވާނެކަމަށް

ްމާޅޮސްމަޑުުލް ްއެހެންނަމަވެސް ްދަންނަވާލަން. ްއެ ްއުޅުނީ އަޅުަގނޑު

ްމެ ްިޢއްޒަތްތެރި ްހުށަހެޅުއްިވްއުތުރުބުރީގެ ްޙަމީދު ްޝާހީން ންބަރު

ްތަފްސީލުކޮްށް ްވަރަށް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ އިޞްލާޙުން

ްއެނގިަވޑަިއގެންފި.ް ްމިހާރު ްކޮންޙަްއޤުތަކެއްހެން ްއެއީ  2165ވަިކވަކިން

ްކޮންމެހެންް ްދެން ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑު ްތަފްސީލަަކށް ްއެ އެހެންވީމަ،

ްހާލަތުގައި ްމިފަދަ ްދެން ްހަަމްްނުދާނަން. ްކުަރންވީގޮތް ކަންތައްަތއް

ްގޮެތއްަގިއް ނޑު ްމައިގަ ްމިއަންނަނީ. ްބުނަމުން ްމާއްދާއަކުން މާއްދާއަކަށްފަހު

ްރައްޔިތުންެގް ްއެހެންނަމަވެްސ ްއިޢުާލންކުރައްވާނީ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއޭ

ްދެމެހެއްުޓމެއްނޯންނާނޭ.ް ްއެކަން ްނޫނީ ްއޮވެގެން ްއެކަމަށް ްރުހުން  2170މަޖިލީހުގެ

ްބާ ްމި ްއެުކރައްވަންޖެހިއްެޖްއެއީ ްއެވަގުތަކު ްމަފްޙޫމަކީ. ްމައިަގނުޑ ބުގެ

ްއިޢުލާންުކރެއްވުމަށްފަހުް ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްކުެރްއވުމަށްޓަކަިއ ކަމެއް

ްއެޤަރާުރް ްމަޖިލީހުން ްރަްއޔިތުްުންގެ ްހުށަހަޅައި ްމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންެގ
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ުދވަސް.37ްްކުްފާސްކޮށްގެންްރަްއޔިތުންގެްަމޖިލީހަށްވެސްްމިލިބެނީްފަހަރަ

ް ްއިތުރަްށ37ްްއެ ްއެކުރަންޖެހިއްިޖއްޔާ ްއަނެއްާކވެސް ްހަމަވީމަ  2175ދުވަސް

ްއަޅުަގނުޑް ްއެހެންމެ ްހަމަ ްދެން ްމިޮއތީ. ްއިތުރުކުރުން މުއްދަތު

ްއެޤަރާރުް ްޤަާރރު، ްއެހުށަހަޅުއްވާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ

ްއެޤަ ްފެނިއްޖެގޮތަކަްށ ްމަޖިލީހަށް ްގެނެްސްރައްޔިތުންެގ ްއުިނއިތުރު ރާރަށް

ްއިތުރުކޮްށް ްއިތުުރކުރަންޖެހިއްޖިްއޔާ ނޑައަަޅއި ްކަ ްމުއްދަތު ްއޭގެ ބަދަލުކޮށް

ްބާރުް ްނިންމުމުގެ ްނިންމުންތައް ްއަސްލު ްކަންތައްތަކެްއގެ  2180މިހުރިހާ

ްފަރާތަށްް ްވެިރކަްނކުރާ ްބާރު ްހިންގުުމގެ ްބާްއވާ، ްމަޖިލީހުަގއި ރައްޔިތުންގެ

ްދެން ްމިއޮތީ. ްއުފެދިއްޖީިވްއާޔްްދޫކުރެވިފަިއ ްޚިލާފެއް ްކަމެއްަގއި މިފަދަ

ވަނަްމާއްދާްޖާގަްއެްދެނީ.6ްްސުޕްރީމްްކޯޓުންްއެްޚިލާފެއްްހައްލުކުރުމަށްް

ްދެންް ްމިވާގޮަތކީ. ްއެކުލެވިފައި ްބާބު ްމި ްގޮެތއްަގިއ ނޑު ްމައިގަ މިއީ

ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްބަލާއިރުގައި ްއިޞްލާޙުތަަކށް  2185ހުށަހެޅިފައިވާ

ްއިޞްލާޙުންްޢިއްޒަތްތެްެ ްއެހުށަހެޅުއްިވ ްސަލީމް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ރި

ް ްއަިލއަޅުވާާލނަން ްކުރުކޮްށ ނުޑ ްއަުޅގަ ްކަމަކަށް ަވަނ1ްްފާހަގަކޮށްލެްއވި

ްކަންތައްތަުކެގް ްކަހަލަ ްޓޭރަރިޒަމް ްަސލާމަތާއި ްަޤއުމީ ްެއއީ މާއްދާގައި.

ނަޑއަަޅިއް ްކަ ްަވކިން ްމިމާއްދާގަިއ ްސްޕެސިފިްކކޮްށ ވާހަކަެވސް

ްޙާލަތެއްަގިއްބުނެ ްއެފަަދ ްފާހަގަކުެރްއވި ްކަންބޮޑުވުެމއް  2190ފައިނެތީމަ

ްދިގުކޮްށް ްަވރަށް ްކޮމިޓީަގއި ްެއހެންނަމަވެސް ްކަެމއްކަމަށް. ނުކުރެވިދާނެ

ްމިކަހަލަް ްޢާންމުކޮށް ްއަދި ްޙާލަތްތައް ްެއފަދަ ްބަޙުސްކުރެއްވި މެންބަރުން

ްޑް ްލަފްެޒއްެވސް ްބޭނުންކޮށްއުޅޭ ްައޅުަގނޑުމެްނ ރާފްޓްަގިއްކަންކަމުަގއި

ްމަސަްއކަތްތަކެްއވެްސް ްމިކަހަލަ ްނަގައި، ްހިމަނާ ްއަނެްއކާ ްނަގައި، ހިމަނާ

ްދާޚިލީް ްއެހެންނަމަވެސް ްހަމަނުޖެހުން. ްާދޚިލީ ްއެއީ ްދިަޔއީ.  2195ކޮމިޓީގައި

ްހަމަނުޖެހުމަކީް ްދާޚިލީ ްފުޅާވެފައި ްދާއިރާ ްއޭގެ ްބުނީމަ ހަމަނުޖެހުމޭ

ް ްޙާލަތްތަކެއް ްަދތިވާ ނަޑއަޅަން ްކަ ްއެހެންއޮތީާމްކޮބައިކަން އެަބއާދޭ.

ްގެނައުުމެގް ްމީގެތެރެައށް ްލަފްޒު ްއެ ްއަެނއްާކވެސް ްތެރެއަށް އެތާރީޚްގެ

ްމިކަހަލަް ްހަމަނުޖެހުމަކުން ްދާޚިލީ ްއޮތީ ްވިސްނަާވފައި ްކޮމިޓީން ބަދަލުގައި

ްަބޔަުކް ްހިފައިގެން ްހަތިޔާރު ްއޮންނާނީ ްއަންނަންޖެހޭނެކަމަަކށް  2200ޙާލަތެއް
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ްކަންް ްގޮަތކަށް ްއެބާވަުތެގްހަނގުރާމަވެރި ްޓެރަރިޒަްމ، ްމި ްކޮށް ތައްތައް

ްކަހަލަް ްހަނގުރާމައެއް ްދާޚިލީ ްނުވަތަ ްހިނގާކަމަްށވަްނޏާއޭ ކަންތައްތައް

ްއެފަަދް ްނިންމެވީ ްވިސްނަވާފަިއ ްޮކމިޓީން ްދެން ކަމެއްެވއްޖިްއޔާ.

ްޤަނޫނުތަކުގަިއް ްހަމަ ްޢަމަލުކުރަންވީގޮތް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ކަންތައްތަކަށް

ްހު ްޤާޫނނުއަސާސީަގިއްތަފްސީލުކޮށް ްކުރިއަްށއޮތްތާަގއި. ްލިޔެވިފައި  2205ންނާނެ

ްއެކަންކަމަށްް ްދޫކޮށްނުލިޔަްސ ްލިޔެފައި ްފުޅާކޮށް ކޮންމެހެން

ްހުންނާނެ.ް ްޤާނޫނުތަުކަގއި ްޢަމަލުކުރެވޭނެގޮތްތަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއެބައޮތް.ް ްޤާނޫނެއް ްސިފައިންނާބެހޭ ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުންގެ މިހާރުވެސް

ްތަްފސީލްވެގެްނވެްސްއޭަގއިވެް ްއެަބހުރި.ްއެހެންވީމަ،ްއޭގެ ްބައިތަށް ްމީގެ ސް

ްނިންމަވާފަިއް ްމިގޮތަްށ ްކޮމިޓީން ްެއވިސްުނންފުޅުގަިއ ްއެހެންވީމަ،  2210ދާނެ.

ްހަމަް ްމެންބަރުންގެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެވާަހކަވެސް ްއެހެންވީމަ، މިއޮތީ.

ްރައީސް.ްސަމާލުކަމަށްްއަޅުަގނޑުްދަްނނަވާލަން.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަްތތެރި

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރު.ް)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ްއާދެ،ްދެންްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: އާދެ،ްޝުކުިރއްޔާ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއެދިަވޑަިއގަތުމަށް ްފުުރޞަތަށް ނޑު ްއަޅުގަ  2215މިހާރު

ްމިހާރުް ްމިއުޅެނީ. ްދަންނަވާލަން ްއަޅުަގނޑު ްހުޅުވާލަން މެންބަރުންނަށް

ްބަޓަްނއަ ްފަހަރަށްްރިކުއެސްޓް ްދެަވނަ ްފިއްތަވާލެްއވުމަށްފަހު ށް

ްދެވަނަފަހަރަށްް ްއެހެން ްބޭނުންވަނީ. ްދަންނަވާަލން ފިއްތަވާނުލަްއވާށޭ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއެހެންވީމަ، ްކެންސަލްވާނެ. ްއަނެްއކާ ފިއްތަވާލަްއވާފިްއޔާ

ްބަެއްއް ްމިަދންނަވާލީ ްއެހެން ްދޫކޮށްލާނީ. ްރަޖިސްޓްރީކޮށްފަިއ  2220މިކޮޅުން

ްއޮޅުންއަރާަވޑަިއގެންފާނެކަމަށް.ްޢިއްޒަތްތެ ްހަމަ ްމެންބަރުންނަށް ރި

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ްމިދެންނެވިގޮތަށް ްފަހަރަކު އެހެންވީމަ،

ްނަންފުޅުތަްއް ްލިބުނު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްދެްނ ްއެދި. ޢަމަލުކޮށްދެއްވުން

ްތެރޭަގއިް ްފަސްމިނެޓްއިރު ްއޮތް ްކުރިއަށް ްއިޢުލާންކުރާނަން. ްއަޅުަގނޑު

ްއާދެ،ް ް)ވަގުުތކޮޅަަކށްފަހު( ްއެދިަވޑަިއގަތުން. ްބޭފުޅުން  2225އެދިަވޑަިއގަންނަވާ

ް ްފުރަތަމަ ްނަންފުޅުތައް. ްލިބުނު ްއަޅުަގނޑަށް ްމިދަންނަވާލަނީ 27ްމިހާރު

ްއުތުރުބުރީެގް ްތިލަދުންމަތީ ްމިލިބުނީ. ްއަތަށް ްައޅުަގނޑު ްނަން ބޭފުޅެއްގެ
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ްއަރިއަ ްސަމީރު، ްއަްޙމަދު ްމެންބަރު ްއުތުރުބުރީެގްޢިއްޒަތްތެރި ޮތުޅ

ްއުތުރުބުރީެގް ްހުވަދުއަތޮޅު ްމުޙަންމަދު، ްޙުސައިން ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

 2230ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަދްނާންްޙަލީމް،ްކޮޅުމަޑުލުގެްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުް

މުޙަންމަދުްޝަރީފް،ްމާޅޮސްމަޑުލުްއުތުރުބުީރގެްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރުްޢަލީް

ް ްނިލަންދެއަތޮޅު ްމުޙަންމަދުްވަހީދު، ްމެންަބރު ްޢިއްޒަތްތެރި ދެުކނުބުރީގެ

ްފާއިޒް،ް ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކުުނބުރީގެ ްމާޅޮސްމަޑުލު ރިޔާޟް،

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމާލޭގެ ްއިސްމާޢީލް، ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި މާލޭގެ

ްޙަސަންް ްެމންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްކޮޅުމަޑުލުގެ ްއާތިފް، ްއަޙްމަދު  2235މެންބަރު

ްއިބްރާހީމް،ްޢަ ްނިޒާރު ްމޫސާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަްތތެރި ްފެލިދެއަތޮޅު ފީފް،

ްނިލަންދެއަތޮޅުް ްމޫސާމަނިކު، ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ހައްދުންމަތީގެ

ްމާޅޮސްމަޑުލުް ްއަޙްމަދު، ްއިބްރާހީމް ްެމންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި އުތުރުބުރީގެ

ް ްމާލޭެގ ްޙަމީދު، ްޝަހީން ްމެްނބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ޢިއްޒަތްތެިރްއުތުރުބުރީގެ

ްޢިއްޒަތްެތިރް ްއުތުރުބުރީެގ ްއަިރއަތޮޅު ްޝިހާބު، ްމުޙަންމަދު  2240މެންބަރު

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްައއްުޑއަތޮުޅެގ ްއިބްރާހީމް، ްމަޖުދީ ްމުޙަންމަދު މެންބަރު

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްދެކުނުބުރީގެ ްތިލަދުންމަތީ ްޠާހިރު. ްއިބްރާހީމް މެންބަރު

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްދެކުهللا ްނިލަންދެއަތޮޅު ްޢިއްޒަތްތެިރްނަސީރު. ނުބުރީގެ

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްެތރި ްފުވައްމުލަުކގެ ްނާޝިދު، ްއަޙްމަދު މެންބަރު

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްދެކުނުބުރީގެ ްމިލަދުންމަޑުލު ްއިބްރާހީމް، ްވަޖީޙް  2245މުޙަންމަދު

ްބަޓަނަްށް ްއަނެއްކާ ްދެން ްމިބޭފުޅުން ްމިއީ ްމުޙަންމަދު. ްޢަލީ މެންބަރު

ްތި ްިއތުރަށް ްދެން ްނަންފުޅުތަްއްފިއްތަވާނުލަްއވާތި. ްބޭފުޅުންެގ އްބެިވ

ްދެްން ްއާދެ، ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްދަންނަވާލާނަން. ްލިބުމުން އަޅުަގނޑަށް

ްއަނެއްާކް ްބޭުފޅުން ްތިއްބެވި ްއެހެން ްފިޔަވާ ްބޭފުޅުން ްމިދެންނެވި މިހާރު

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއޭުރން ްވިދާޅުވަނީ. ްޢާންމު ްއަމީން  2250އެދިަވޑަިއގަންނަވާށޭ

ްނަންފުޅު ްލިބުނުްމެންބަރުންގެ ްއެންމެުފރަތަމަ ްއަންނާނެ. ްމީގައި ތައްވެްސ

ްމިހާރުް ްއާދެ، ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްމިއީ. ްވިދާުޅވީ ނަންފުޅުތައްކަމަށް

ްއަތްޕުޅުް ްމި ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްބޭފުޅުންނަށޭ ްފިއްެތވި ްބަޓަްނއަށް ރިކުއެސްޓް

ްބަޓަނަށްް ްރިކުއެްސޓް ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްެތރި ނެންގަާވއިރުވެްސ
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 2255ފައިްއަތްޕުޅުްނެންެގުވންްމީގައި.ްއެހެންވީމަ،ްރިުކެއސްޓްްބަޓަނަށްްއޮއްަބވާ

ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަްށް ްމެޝިނަކުންނެއް ްމިކޮޅުްނ ނުއޮއްަބވަންޏާއެްއ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމާލެއަތޮުޅެގ ްއާދެ، ްވިދާޅުވަނީ. ްޢާންމު ްއަމީން ނުލިބޭކަމަށް

ްދެކުނުބު ްތިލަދުންމަތީ ްޙަމީދު، ްޢަބްދުލް ްއިސްމާޢީލް ރީެގްމެންބަރު

ްދެކުނުބުރީެގް ްހުވަދުއަތޮުޅ ްޠާރިޤް، ްމުަޙންމަދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢަލީ،ްުފވައްމުލަުކެގްޢިއްޒަތްތެިރް ްވަޙީދު ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު  2260ޢިއްޒަތްތެރި

ްދެކުނުބުރީެގް ްމާޅޮސްމަޑުލު ްދީދީ، ްއިބްރާހީމް ްމުޙަންމަދު މެންބަރު

ްކޮޅުމަ ްޢަފީފް، ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރްޢިއްޒަތްތެރި ޑުލުގެ

ްއަޙްމަދުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމުލަކަތޮޅުގެ ްރަޝީދު، ްރިޔާޟް މެންބަރު

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަްތތެރި ްފާދިއްޕޮޅުގެ ްފާދިއްޕޮޅުެގްهللاްޝަފީޤް، ޢަލީ،

ްއަރިއަޮތުޅް ްޞާލިޙް. ްމުޙަންމަދު ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު  2265ޢިއްޒަތްތެރި

ްެމންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްޢަބްދުްދެކުނުބުރީގެ ްޢަބްދުލްމުޙްސިން އާދެ،ްهللا.

ްތިލަދުންމަތީް ްފުރުޞަތުއަރުވަނީ ްފުރަތަމަ ްދެން ނުޑ ްއަޅުގަ މިހާހިސާބުން

ްއުތުރުބުރީގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރަށް.ް

ް

 2270ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް

ްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ްަގޑިއިުރެގްވަގުތުްަކނަޑއަޅަންްމިްބަޙުސަށް.2ްްއާދެ،ްައޅުަގނޑުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ނޑަށްްލިބޭނީ.ްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް  2275ްކިތައްްމިނެޓްތޯްއަުޅގަ

ްްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ްމިނެްޓއިރުްއިނގޭޯތ.3ްއާދެ،ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ނުޑްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް  2280ްއާދެ،ްޝުކުިރއްާޔްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް.ްޢިްއޒަތްތެރިްަރއީްސ،ްއަުޅގަ

ްނުރަސްމީްްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއިޞްލާޙުތަްއ ްއޮތް ްހުށަހަޅާފައި ްއިޞްލާޙު މިމާއްދާއަށް

ްބޭފުޅު ްަބއެްއ ްއެްއގޮތްކޮްށލުމުގެގޮތުން ންނާއެުކަގިއްބައްދަލުވުމުަގއި
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ްދެންް ްދޫކޮށްލީ. ްއިޞްލާޙުަތއް ނުޑގެ ްއަުޅގަ ޙިއްޞާކުރުމަށްފަހުގައި

ްވާހަކަަތްއް ްބައެއް ްބެހޭގޮތުން ްމިއާއި ްމިހާރު ނޑު ްއަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް

ްރައީސް،ް ްޢިްއަޒތްތެރި ްބޭނުންކުރަން. ްމިފުރުޞަތުގެ ްހުރީމަ  2285ދަންނަވާލަން

ްއިޞްލާޙު ްހުރި ްހުށަހަޅާފައި ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑަށް ްތެެރއިން ވަަނ13ްްތަކުގެ

އިޞްލާޙު،ްެއއީްއަްއޑުއަތޮުޅެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްއަސްލަމްް

ްކަމުދޭ.ްއެްއިޞްލާުޙް ްއޮތްްއިޞްލާުޙްއަޅުަގނޑަށްްވަރަށް ހުށަހަޅުއްވާފައި

ްގޮުތގަިއ،ް ްއިޞްލާެޙއްެގ ްގުޅޭ ްެއާއއި ްއޮތުމާެއކުަގއި ްހުށަހަޅާފަިއ އެގޮތަށް

ްދެންމެ ްޙަމީދުްްމިދެންނެވީ ްޝާހީން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި  2290ރ.އަތޮޅުގެ

ް ްއެމަނިކުފާނު ްފަދައިން ްހުށަހަޅާފައ16ްްިފާހަގަކުރެްއވި ްމާއްާދައށް ވަނަ

އަސްލަމްގެްއިޞްލާުޙްްވަނަްާމއްދާގެް)ހ(ްއެގޮތަށ3ްްއޮތްްއިޞްލާޙުާއއިް

ް ނޑަްށްއައުމުން ްއަުޅގަ ްރަނގަޅުކަމަްށ ްއަިއްސސިކަމަށްވާނަމަ، ެއާއއެުކގައި

ްޙަމީދުްފާ ްާޝހީން ްއިތުރަށް ްއޭގެ ްއަދި ްއެހެްނވީމާ، ހަގަކުރެވޭ.

ްހުރިް ްނުހިފެހެއްޓޭނެކަމަށް ްނުވަތަ ްހިފެހެއްޓިާދނެކަމަށް  2295ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ،

ްޤަބޫލުކުރަނީް ނުޑ ްއަޅުގަ ްުހންނަންޖެހޭނެކަމަށް ްެއގޮތުަގއި ްެއއީ ޙައްޤުތައް،

ްރައްޔިތު ްއެޙާލަތުަގއިެވސް ްއެޙައްޤުަތއް ންނަްށްއެލިސްޓްަގިއވާ

ްއެހެންވީމާ،ް ްާތއީދުކުރަން. ްއަޅުަގނޑުެވސް ލިބެންޖެހޭނެކަމަށް

ްދަންނަވަން.ް ްވާަހކަ ްތާއީުދކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްއެހުށަހެޅުމަްށ އެމަނިކުފާނުގެ

 2300މިއާއެުކަގއިްައޅުަގނުޑްފާހަަގކޮށްލަންްބޭނުންވާްއިތުރުްނުުކތާއަކީ،ްމާލޭެގް

ް ްއާޠިފް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްމ8ްާޢިއްޒަތްތެރި އްދާއަކަށް،ްމިޗެޕްޓަރުެގްވަނަ

ްހުށަހެޅުއްިވ8ްް ްއެމަނިކުފާުނ ްއެމާއްާދއަށް ްއިތުރުކުަރއްވާ ްާމއްދާއަށް ވަނަ

ްރަނަގޅުކަމެއްކަމަްށް ްއިޢުލާންކުރުން ްނިމޭއިރު ްމިޙާލަތު ހުށަހެޅުއްވުމަކީ،

ްތާއީދުކުިރް ްާތއީދުޮކށް، ްއަޅުަގނޑު ްިއޞްލާޙަށް ްއެ ްފެންނާތީ އަޅުަގނޑަށް

 2305ންްއަދިްއިތުރުްތާއީުދވެސްްކުރާްވާހަަކްދަންނަވަން.ްމީހެއްގެްހަިއސިްއޔަތު

ްބޭނުމަކީ،ް ްއެންމެބޮޑު ްއޮންނަންޖެހޭ ްއެގޮތަށް ްރައީްސ،ްއެކަން ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަޙްމަުދް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްފަދައިން، ްތިފާހަަގކުރެްއވި ރައްޔިތުން

ް ްހޭނިފައި، ްވަކިގޮަތކަށް ްރައްޔިތުން ްފަދައިން ްފާހަގަކުރެްއވި 37ްއާޠިފް

ްއެނޫންް ްދަނިކޮށް ްމަސައްކަތްކުރަމުން ްވަިކގޮތަަކށް ްވަންދެން ދުވަސް
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 2310އެހެންގޮތެއްްއިޢުލާންކުަރއްވިިފކަންްރައްޔިތުންނަށްްނޭނގިްއޮތުމުންްއެކަންް

ްބަލާލަންް ްއަޅުަގނޑު ްދެން ްވެދާނެ. ްުކރިމަތި ްދަތިތަކެއް ޢަމަލުކުރުމުގައި

ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްބޭނުންވީ، ްމުޤައްރިުރް، ކޮމިޓީގެ

ްދަންނަވާލަންް ްސުވާެލްއ ނޑު ްއަޅުގަ ްައރިހުން ްއިސްމާޢީލްގެ އިބްރާހީމް

ްނުހިފެހެއްޓޭނެް ްއިޢުލާންކުރުމުން ްޙާލަތުގަިއ ްނުރަްއކަލުެގ ްމިކުއްލި ބޭނުން.

ްއެޙާލަތުގަިއް ްއަންނައިުރ، ްަރއްޔިތުންނަށް ްވާހަކަ  2315ޙައްޤުތަުކގެ

ްހު ްމަޤާމުގައި ްޙައްޤުތަަކީކްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްއޮންނާނެ ްމީހަކަށް ންނަ

ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްއަންނާނީ ްއެކުެލވިގެން ްއެަބއި ކޮބައިކަްނ،

ްކުރެވޭނެް ްެއކަމުަގިއ ްރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔއަށްވެސް ބާބުގައިތޯ.

ްރަނގަުޅކަމެއްކަުމގަިއް ްއޮތުމަކީ ްަކންތައްތަކެއް ްނުކުރެްއވޭނެ ކަންތައްތަާކއި

ްއެ ްފެނޭ. ްއެބަޮއޭވްއަޅުަގނޑަށް ްޤާނޫނުއަސާސީގަިއވެސް ްއޮތް ްމިހާރު  2320އީ

ްއިތުުރް ްައޅުަގނޑަށް ްދެން ްއަލިއަުޅވާލާފައި. ްެއއަށް ްވަަރކަށް ކޮންމެވެސް

ްެދއްަވއިފިްއޔާުމް ްަޖވާބެއް ްމިސުވާލަށް ްއެމަނިކުފާނު، މަޢުލޫމާތުކޮޅެއް

ްުކއްިލް ްމިއާއެކުގަިއ، ްހަމަ ްދެން ްއުފާކުާރނަން. ްވަރަށް އަޅުަގނޑު

ްއެއިޢުލާުނަގިއްްނުރައްކަލުގެް ްއިޢުލާންކުރުމަށްފަހުގަިއ ޙާލަތު

ްމުއްދަތެއްް ްއިުތރު ްއަނެއްާކވެސް ްތެރޭގައި ްމުއްދަުތގެ ނަޑއެޅިފަިއވާ  2325ކަ

ްރައްޔިތުްނެގް ްނުދެއްަވއިފިކަމަށްވާނަމަ، ްއިތުރުކޮށް ްމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްހިސާބުން ްފާސްވާ ްނުކުރާގޮތަށް ްއިތުރު ްއެމުއްދަތު ްމަޖިލީހުން

ްއަލުްން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ްެއއިޢުލާން ޤަބޫލުކުރަނީ

ްއިޢުލާންކުރުްން ްޙާލަތު ްނުރައްކަލުގެ ްކުއްލި ކުރަްއވަންޖެހޭނެކަމަށް

ްއާޠިފްް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްއެހެންވީމާ،  2330ނިމުނީކަމަށް.

ްމިދެންނެވިގޮތަށްް ްމަޖިލީހުން ްމަތިން ްއެޮގތުގެ ްހުށަހެޅުން ްހުށަހެޅުއްވި

ްއިުޢލާންކުރައްވަްން ްއެ ްއެހިސާބުން ްާޙލަތުގައި ްއިތުރުނުކޮށްދެވޭ މުއްދަތު

ްއަޅުަގނޑަްށް ްެއގޮތަްށ ްއެހެންވީމާ، ްފާއިތުވީމަ. ްމުއްދަތު ޖެހޭނެކަމަށް

ްދެއްިވް ްއަޅުަގނޑަށް ްދަންނަވާލަމުން ްއެނުކުާތވެްސ ފާހަގަކުރެވޭތީ

 2335ްއީސް.ްފުރުޞަތަށްްޝުކުރުްދަންނަވަން.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަ

ް
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ނޑުްމިމާްއދާްޑްރާފްޓްކުިރްްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއާދެ،ްއަުޅގަ

ނޑުެގވެްސްްޙުަސއިންްުމޙަްނމަދުް ްކޮމިޓީގަިއވެސްްހިމެނޭ.ްއަުޅަގނޑުެގވެސްްަބއިވެިރެވގެންްައޅުގަ

ްއެހެންނަްވާހަކަެދއްެކވުން: ްިމއޮީތ. ްައއިސްސަ ްރައީސް،ްތާއީދާއެުކ ްިޢއްޒަތްެތރި މަވެސް

ްއެފާހަގަކުެރްއިވް ްމުޤައްރިުރވެސް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ  2340ދަންނަވާލަންޖެހެނީ

ނޑުމެންނަްށް ްައުޅގަ ްޑްރާފްްޓކުރުމުގަިއ ްމާއްދާތައް ްމިފަދަ ފަދައިން،

ްކުރަންޖެހުނޭ.ް ްއިޙްސާސް ްއުނދަގޫތަެކއް ްވަެރްއގެ ްކޮންމެވެްސ ދަތިތަކެއް،

ްމަ ްެއވިދާޅުވިފަަދއިން ްތަޖްރިބާ.ްއާދެ، ްމާޒީގެ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ އްސަލައަކީ

ްމިއާެއީކް ްޙާލަތުކަމަށްވެސް. ްމިހާރުގެ ްވެދާނެ ްފަހަރެއްގައި އަދި

 2345އަޅުަގނޑުމެންްހަނދާންކުރަންޖެހެނީ،ްއެހެންނަމަވެސްްމިޤާނޫނުއަސާސީައީކް

ްއަތޮުޅެގް ްރ. ްނޫންކަން. ްޤާނޫނުއަސާސީެއއް ްމިހާރުގެ ހަމައެކަނި

ްމެންބަރުްޝާ ްފާހަަގުކރެއްވިފަދައިްނ،ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެއްުދވަހަކު ްޙަމީދު ހީން

ްމުްސތަޤްބަލްގެވެްސް ްދުރު ްޙަީޤޤަތުގައި މިޤާނޫނުއަސާސީއަކީ

ޤާނޫނުއަސާސީެއއް.ްއެނގިަވަޑއިގަންަނވާނެްފަދައިންްމިއަދުްއަޅުަގނޑުމެްން

ްާވގޮތުންެވއްޖެއްާޔް ްބާބުަގއި ްިއޞްލާޙުކުރުމުގެ ްޤާނޫނުއަސާސީ  2350މިނިންމި

ްމިޤާނޫނުއަސާސީ ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުންެގ ްގެެނވޭނީ ްއިޞްާލޙެއް 4ްއަށް

ް ްމ3ްްިބައިކުޅަ ްއެނިގވަަޑއިަގންނަވާނެ ްދެން ްއަޣްލަބިްއޔަތަކުން. ބައިގެ

ްރައްޔިތުންެގް ްއަިދ ްބެއްލެވިއަސް ްމަނިކުފާނު ްބެއްލެވިައސް، މަޖިލިސްއަށް

ނޑުމެ ންެގްމަޖިލީހަށްްބެއްލެވިއަސްްވަރަްށްމުހިންމުްވޯޓެއްްޮއވެގެންްައޅުގަ

ްވަރަށްބޮޑަްށް ްވިޕުން ްވެފައިވާ ްތަޢާރުފު ްމިހާރު  2355ތެރެއަށް

ްހަަމ3ްްބައިކުޅ4ްްަމަސައްކަތްކުެރއްިވއަްސވެސްް ްދުވަހެއް ްހަމަކުެރވޭ ބައި

ްނޫްން ްވޯޓެއް ްއަދި ްދަންނަވާނީ. ނޑު ްައުޅގަ ްމަުދވާނެއޭ ވަރަށްވެސް

ް ްމަޖިލީހުގެ ްެއހެންވީމާ، ްއަދަދުވެސް. 4ްްމިދަންނަވަނީ. ެގްަބއ3ްްިބަިއކުޅަ

ްއަވަހަްށް ްައަވސް ްމާ ްފާސްކުރުމަކީ، ްކަެމްއ ްއެ އަޣްލަބިއްޔަަތކުން

ްއެހެންކަމާއެކީަގިއް ްނުކުރެވޭ. ްޤަބޫލެއް ްައޅުަގނަޑަކށް  2360ކުރެވޭނެކަމަކަށް

ްއިޞްލާޙުތަކަްށް ްބައެްއ ްމިބޭނުންކުރަނީ، ްމިފުރުޞަތު އަޅުަގނުޑ

ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްެގ ްހއ. ްފުރަތަމަ ްތާއީދުކުރުމަށް.

ް ްއޭނަެގ1ްްސަލީމް، ްއާދެ، ްއިޞްލާޙު. ްމިހުށަހެޅުއްވި ްމާއްދާއަްށ ވަނަ



 88 

ްބަޔާންކުރެޭވް ްއިޢުލާންކުރުމަށް ްޙާލަތު ްނުރައްަކލުގެ ްުކއްލި އިޞްލާޙަކީ،

ްކަމެއް،ްް ްފަދަ ްނުރައްކާވެދާެނ ްސަލާމަތަށް ްޤައުީމ ްތެރެއަށް  2365ސަބަބުތަކުގެ

ްފަދަ ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ ްދެން ްއިތުރުކުރުން. އިން،ްމިބައި

އަޅުަގނޑުމެްނވެސްްެއކިްގޮްތޮގތަށްްބަހުސްކުރުމަށްފަހުްމުޤައްރިރުްވިދާުޅިވް

ްޭއގަް ްއެހެންަނމަވެސް ްފްރޭޒަލޮޖީ ްބޭނުންކުރެއްވި ްމި ކީްއވެގެްނކަން

ްބޭނުންކޮށްް ްމިކަަމށް ްބަހުރުވަިއަގވެސް ްމިަޒމާނުގެ ްބަހަކީވެސް ބޭނުންކުރާނެ

ްދަން ްއަޅުަގނުޑވެސް ްދެްނ ްބަހުރުަވއެއް. ްއޭނަެވްސްއުޅޭ  2370ނަާވނީ،

ްއިޞްލާޙުެގް ްކޮންމެހެން ްމިއުޅެނީކީ ނުޑ ްއަުޅގަ ވިދާޅުވިފަަދއިން

ްނިކުތުންް ްހޯުދމަށް ްަޙއްޤެއް ްބަޔަކު ްރަްއޔިތުންގެ ްނުވަތަ މަސައްކަތްތަެކއް

ްމިހިސާބުންް ްމަގުފަހިކޮށްދޭކަށްނޫނޭ. ްެއއްގޮަތކަށްެވސް ހުއްޓުވުމަށް

ްދުނި ްއޮތް ްކައިީރގައި ްއެންމެ ްއެންމެބޮުޑްއަޅުަގނޑުމެންނާ ޭޔެގ

 2375ޑިމޮކްރަސީަގިއވެސްްމިހާރުެވސްްއެިކއެކިްސަރަޙައްދުތަުކަގއިްދާޚިލީްބަެއްއް

ކަންތައްތައްްކުރިމަތިެވގެންްހަމަްއިމަޖެންސީްހިންގައިގެންްއެކިްމުއްދަަތްށް

ްއެހެންވީާމ،ް ްއެބަހުރި. ްއަޅަންޖެހިފައި ްިފޔަވަުޅތައް ްުދވަސްވަރަށް އެކި

ްހިފެހެ ްމަސްލަޙަތު ްބަހެއްްރާއްޖޭގެ ްަރނގަޅު ްމަސްލަޙަތަކީ އްޓުމަށްޓަކައި،

ްރަނގަޅުނުެވް ްެއވެްސ ްމަސްލަޙަތު، ްަޤއުމީ ްމަޢާފުކުރައްވާތި. ނޫން

ްކަންކަްން ްދެމިއޮުތމާއި ްހަމަޖެހުމާއި ްރާއްޖޭގެ  2380ހިނގައިދާނެ.ްއެހެންނަމަވެސް

ްސަލާމަތަށްް ްޤައުީމ ްބަލާއިރުގައި ްމިކަންަކމަށް ްދިއުމާ، ކުރިއަށް

ްފޯރާ ްއަމުދުންްނުރައްކާތަެކއް ްައދި ްމެދުވެރިެވއްޖެކަމަށް ްޙާލަތެއް ފަދަ

ްކުރުމުެގް ްމިކަން ްޙާލަތެއްަގއި ްޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ ްމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ

ްމުޙަންމަދުް ްއާެދ، ްސަލީމް، ްފެންނާތީ، ްއޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް ފުރުޞަތު

ްގެނައުމަީކް ްއެމާއްދާައށް ްއެގޮތަށް ްިއޞްލާޙު ްއެހުށަހެޅުއްވި  2385ސަލީމް

ްޑަށްްޤަބޫލުކުެރވޭކަެމއް.ްދެން،އަޅުަގނ

ް

ްއާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްވަގުތުްހަމަެވއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ނޑުްައއްުޑއަތޮުޅްްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް  2390ްއަދިްއެހެންބަެއއްްާމއްދާތަކަްށވެސްްާތއީދުކޮށްލަން.ްއަުޅގަ
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ްމެންބަްޙުަސއިންްުމޙަްނމަދުް ްާތީއދުކޮށްލަންކަމަށްްޢިއްޒަތްތެރި ްއިޞްލާޙަްށވެސް ްހުށަހެޅުއްިވ ްރު

ްތާއީދުކޮށްލަންްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިޞްލާޙަްށވެްސ ްހުށަހެޅުއްވި ްޙަމީދު ްޝާހީން މިއުޅުނީ.

ްމިއުޅުނީ.ްދެންްއެހެންނަމަވެްސްދެއްވިްފުރުޞަތަށްްޝުކުިރްއޔާ.ް

ް

ްމެންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއުތުރުބުރީެގްޢިއްޒަތްތެިރްޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރި ްހުވަދުއަތޮޅު  2395ބަރު.

ްނިޒާމާބެހޭް ްއާދެ، ް)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ްޙަލީމް. ްއަދުނާން މެންބަރު

ްނުކުތާއެއްްހއ،ްގެްޢިއްޒަތްެތރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް2400 

ްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްދެންމެ ްމިދަންނަވާލީ، ްޢިއްޒަތްތެރިްފުރުޞަތަކަށް ްވާހަކަފުޅުދެއްެކިވ

ްމުޙަންމަދުްްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެްްކެވުްނ: ްމެންަބރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްގެ ްހއ. ްވާހަކަފުުޅގައި މެންބަރުގެ

ްސަލީމޭްވިދާޅުވީމަްެއކަންްރަނގަޅުކޮށްެދއްވާެނކަމަށް.ް

ް

ް2405 

ްޢިއްޒަތްތެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްއެހެންތޯްއާދެ، ްމެންބަރުަކން ރި

ްވިދާޅުވާންްއުޅުނީ.ްައޅުަގނޑަްށްހީވަނީ.ް

ް

ްއަތޮޅަްށްްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްހއ. ްމަޢާފުކުރައްވާތި، ްވަރަށްބޮޑަްށ ްއަޅުަގނޑަށް

ްެއވިދާުޅީވްްޙުަސއިންްުމޙަްނމަދުް ްޮއޅުނީ. ނޑަށް ްއަުޅގަ ްބޭުފޅެއްވީމަ  2410ްނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ

ްމުޙަންމަދުްްވުން:ވާހަކަެދއްކެް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ރަނގަޅަށް،

ްސަލީމް.ް

ް

ްއެބައަާރްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްިހތަށް ްައޅުަގނޑު ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ ްއާދެ،

ްމިރޭްްއަދުާނންްޙަލީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްެދގަިޑިއރުތެރޭގައި ްއޮތް ްނިންމާލުމާ،ްކުރިމަތީގައި ްޖަލްާސ  2415ގެ

ްއެބައޮތްާބއޭ.ް ްމިނިޓް ްތިން ްދެމެދު ްެފށިވަގުާތ ްމިވާހަކަަދއްކަން އަޅުަގނުޑ

ްވަރަްށް ްކުރިަމތީގައި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްައރާ ްހިތަށް ްއެހެންމެ، ހަމަ

އިޞްލާޙުތައްްމަދުންްއަިދްެއހާްސާދާގޮތެްއގަިއްހުށަހެޅިފަިއްއޮތްްބާބަކަްށް
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ްަކނަޑއ2ްެ ްަވގުތެއް ްީކއްެވގެންބާޭއ.ްއާދެ،ްކޮންމެއަކަްސްގަިޑއިުރގެ ޅުްއވީ

ްބާބުެގް ްާޙލަތުގެ ްނުރައްކަލުގެ ްކުއްލި ްބަލާލާއިރު،  2420ޖުމްލަގޮތެއްަގއި

ްއާެދ،ް ްމަޖުބޫރުވޭ. ްއެބަ ްބުނަން ްާއއެކޭ ްދޭތެރޭގައި ޑްރާފްޓްތަކާ

ްމިހާުރް ްމައްަސލައެއް. ްފާހަގަކުރެވުނު ްފަހުން ްައޅުަގނޑަށް އެހެންނަމަވެސް

ޅުްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްއަސްލަމާއިްއަދިްރ.ްއެއޮތީްައއްުޑއަތޮ

ްގޮުތަގިއް ްއިޞްލާޙެއްގެ ްދެ ްޙަމީދު ްޝާހީން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި އަތޮޅު

ް ްމިބާބުގެ ްެއއީ ްގެނެވިަފއި. ްއެމާއްދާއަށް ްފުރިހަމަކަމެއް ްވަރަށް  3ް2425ހުށަހެޅި

ްއާދެ ްބައި. ްއޮންނަ ްބަޔާންކޮށްފައި ްހުދޫދު ްޤަރާރުގެ ްމާއްދާ، ،ްވަނަ

ްވަރަށްް ްމިބާބު ްމިބަދަލުން ްހަމައެކަނި ްޤަބޫުލކުރާގޮުތގަިއ، އަޅުަގނޑު

ްދަްއކަްން ްގޮތެްއަގއި،ްޢާންމުގޮެތއްަގއި ްާއދައިގެ ްދާނެ.ްދެން ފުރިހަމަވެގެން

ްހުރިކަމަށްް ްދެއްިކފައި ްތެރޭގައި ްމިބާބުގެ ްވާހަކައެްއ ްހުރިހާ ބޭނުންވާ

ްވިސްނާލަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއާެދ، ްޤަބޫލުކުރަން. ްބޭނުންޭވްއަޅުަގނޑު ްއެބަ  2430ން

ްސަލީމްް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްއާެދ، ްދޭތެރޭގައި. ްހުށަހެޅުްއުވމާ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ްފާހަގަކުރަްއވާފަިއާވް ްސަލީމް ްބަލާލާއިރު، ްޤާނޫނުއަސާީސ ފަސޭހައިން

ް ްފެންނަނ1ްްމައްސަލަ ްތެެރއިން ްާމއްދާގެ ނެތްކަްންްވަނަ

ްމިބާވަުތެގް ްތެރޭގައި ްޤާނޫނުގެ ްހެދިގެން ްޤާނޫނެއް  2435ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ.

ްތެރެއިްން ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްހުރެދާނެކަމަށް ްތަފްޞީލްކޮށް މައްސަލަތައް

ްނެތުމާް ްޤާނޫނެއް ްއަދި ްއޮތުމާއި ްޤާނޫނެއް ްނުކުރާކަމަށްވަންާޏ އިޝާރާތް

ްހިތަށް ްައޅުަގނޑު ްއުެފދެއޭ ްުސވާލު ްއާދެ،ްްދޭތެރޭގަިއވެސް ައރަނީ.

ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއް ްމިދަނީ، ްހެދިގެން ްޤާނޫނުތައް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްހުންނަް ްފާހަގަކޮްށފައި ްއިޝާރާތްކޮށް ްހަދަން ްޤާނޫނުތައް  2440ވަކިކަަމކަށް

ްގިނަފަހަރަށްް ްއެހެންނޫނީވިްއާޔ ްޢާންމުގޮތެްއގައި. ކަންތައްތަކަށް

ްނެހެދިފައި ްޤާނޫނުތައް ްމިއޮންަނނީ ްއާެދ،ްމިކަންތައްތަކަށް .

ްތެރެއިން،ްމިކަްން ްޢިބާރާތުގެ ްމިއޮތް ްމިހާރު ްމިމާއްދާގެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ްނުވަތަ ހާސިލުކުރެވޭކަމަްށވަންޏާ

ްމިމައްސަލަް ްފާސްކުރެވޭކަމަށްވަްނޏާ ްިއޞްލާޙު ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  2445މެންބަރު
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ްޤަބޫ ްައޅުަގނޑަށް ނުޑްޙައްލުެވގެންދާނެކަމަށް ްއަުޅގަ ްއާދެ، ލުކުެރވޭ.

ްމިބާބުގެްފާސްކުރުންތައްްވަރަްށްފަސޭހައިްން ދަންނަވާނީ،ްައޅުަގނޑުމެންގެ

ްފާސްކުރެިވގެންްހިނގައިދާނެޭއ.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.

ް

 2450 ޖަލްސާްނިންމެވުން. .4

ް

ްމެންބަރު.ްޢިއްޒަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްެތރި ްފުރަތަމަްއާދެ،ްުޝކުރިްއޔާ ްެމންބަރު ތްތެރި

ްެއއްެޗްއް ްުކޑަ ނޑު ްއަުޅގަ ްވިދާުޅވިެއއްަޗކަށް ފަށައިގަންނަމުން

ނޑައެީޅް ްކަ ްަވގުެތއް ްެދގަިޑއިުރގެ ނޑު ްައުޅގަ ްއެއީ ދަންނަވާލާނަން.

ްމެންބަރުންް ްިޢއްޒަތްެތރި ްވަރަށްގިނަ ްމެންބަރުން،  2455ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެހެންވީ ްފަހަރަކުވެސް. ްކޮންމެ ްޢިއްޒަތްތެިރްއެދިަވޑަިއގަންނަވާ ްގިަނ މާ،

މެންބަރުންނަށްްފުރުޞަތުްއެރުވުމުގެްގޮތުންްައޅުަގނޑުްެއޮގތަށްްވިސްނީ.ް

ްތިް ްއޮތީ ްއިޚްތިޔާރުގައި ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްެތރި ްދެން އެހެންވެގެން

ްކުރިައްށް ްއަދި ްދޫކޮށްލެއްވުމާ ްފުރުޞަތު ްހަމަ ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްމިސަބަބަްށޓަކަ ްދެން ްައޅުަގނުޑްގެންދެވުން. ްމިާއއެީކަގއި ްހަމަ ްދެން  2460އި،

ްނިމިދާނެކަމަށްް ްމާދަމާ ްއަހައި ްމިވޯޓަށް ްމިބާބުގެ، ްމިހާރު ދަންނަވާލާނީ

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްދެން ްނިމިއްޖެއްޔާ ްއެެހން ްވިސްނަނީ. އަޅުަގނުޑ

ްސެޝަންގަިއ،ް ްމާދަމާގެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްދުވަހު، ްހޮނިހިރު މިއަންނަ

ްއަޅު ްމެންދުރުފަހު ްޤަޞްދުކުރަން.ްމާދަމާ ްބާްއވަްނ ްޖަލްސާެއއް ަގނޑު

ްދެްން ްނިންމާލެވިއްޖިއްޔާ ްއަހާ ްވޯޓަށް ްކަންތައް ްމިބާބުގެ  2465ޖަލްސާގައި

ް ްފޮނުވިފައިވާ ްބާްއވަން،ްމިހާރު ްބައްދަލުވުން ްނުރަސްމީ ްދުވަހު 5ްހޮނިހިރު

ްގެންދާެން ްކުިރއަށް ްއިތުރަކަށް ްނެތް ްއަތަކު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދެން ބާބަށް.

ްދެން ްްބައެއް. ްަގވާއިުދގަިއާވގޮތުން ްފަހުން ްނުރަސްމ3ްްީއޭގެ ދުވަހުެގ،

ނޑުްއަރުަވންޖެހޭނެ.ްއޭގ3ްްެބައްދަލުވުމަށްފަހުް ދުވަހުގެްފުރުޞަތެއްްއަުޅގަ

ނޑުމެންްދޫކޮށްލަންޖެހޭނީް  2470މާނައަކީ،ްއާދީއްތަ،ްހޯމަ،ްައންގާރަދުވަސްްއަުޅގަ

ްދެންް ްއެހެންީވމާ، ްެގންދިއުމަށްޓަކައި. ްއެްއގޮތަށް ގަާވއިދާ

ްބުދަދުވަހުެގް ްޭބއްވޭީނ ްޖަލްސާއެއް ްމަޖިލީހުގެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް
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ްބާއްވާަފއި.ް ްބައްދަލުވުންަތްއ ްނުރަސްމީ ްހޮނިހިރުދުވަހުގެ މެންދުރުފަހުން،

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްމެންދުރުފަހުން މާދަމާގެ

ްނިންމާލެވިއްޖިްއޔާ.ް ްއަހާ ްވޯޓަށް ްިމދެންނެވީ  2475ނިންމަވައިދެްއވައިީފވިްއޔާ،

ްމިވާހަކަކޮޅުްމިދެ ނުޑ ްއަޅުގަ ްދެން ްއެހެންވީމާ، ްދެން ްމިއޮތީ. ންނެވިގޮތަށް

ް ްއޮންނާނީ ްޖަލްސާެއއް ްމަޖިލީހުގެ ްދެން ނޮވެމްބަުރ27ްްދަންނަވާލާފައި

ްޖަހާއިރު.2ްްުދވަހުގެްމެންދުރުްްވާްއަންގާރ2777ްަ
ް

 2480ްޖަލްސާްނިމުނީ.ް.العالوينްربްهلل والحود

ް

ްް______________ް


