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 ސާްފެށްޓެވުން.ޖަލްް .1

 

ްعلىްوالسالمްالةوالصްهللްالرحين، الحودްالرحونްهللاްبسنްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
ްްފެށުނީ.ްޖަލްސާް.واالهްوهنްوصحبهްآلهްوعلىްهللاްرسول

ް5 

ވަނަްމާއްދާގ25ްްެރައްޔިތުންގެްޚާއްޞަްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދުގެް .2

ޓްކުރާްކޮމިޓީންް)ހ(ްގައިވާްގޮތުގެމަތިން،ްދިރާސާކޮށްްޑްރާފް

މިްބާބަށްްްކުއްލިްނުރައްކަލުގެްޙާލަތުްއެކުލަވާލައްވާފައިވާް

މެންބަރުންްހުށަހަޅުއްވާފައިވާްއިޞްލާޙުތަކަށްްނުރަސްމީް

 10ބައްދަލުވުންތަކުގައިްޚިޔާލުފާޅުކުރެއްވުމަށްފަހު،ްމަޖިލީހުގެް

ގައިވާްގޮތުގެމަތިނ1ްްްވަނަްމާއްދާގެް)ބ(ްގ25ްްެގަވާއިދުގެް

 ންދެވުން.ކުރިއަށްްގެް

ް

ް ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަޖިލީހުގެ ްޚާްއޞަ ްަރއްޔިތުންެގ ްޖަލްސާއަްށ215ްްއާދެ، ަވނަ

ްމަރުޙަބާ.ް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެްނމެހާ ަަޑަިއގެންދެްއވި  15ޙާޒިރުވަަަ

ް ްޖަލްސާެގ57ްްމިހާތަނަށް ްވަޑަިއގެންދެްއަވއިފި. ްމެންބަރުން ޢިްއޒަތްތެަެިރ

ްދެވަނަ ްޚާއްޞަްްއެޖެންޑާގެ ްރައްިޔތުންގެ ްމިއޮތީ ްގޮުތަގއި ަެއްގެ ައއިޓަމެ

ް ްގަވާއިުދގެ ްދިރާސާކޮށ25ްްްމަޖިލީހުގެ ްގޮުތން ް)ހ(ްގައިވާ ްމާއްދާގެ ަވނަ

ްޙާަލުތް ްކުއްލިނުަުރަްއކަލުގެ ްއެކުަލވާލަްއވާފަިއވާ ްކޮމިޓީން ޑްރާފްޓްކުރާ

ްނުރަސްމީް ްިއޞްލާޙުތަަކށް ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްމެންބަރުން  20މިބާބަށް

ްބައް ްގަވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްިޚޔާލުފާުޅކުރެްއވުމަށްފަހު 25ްދަލުވުންތަުކގައި

ަގިއާވްގޮތުގެމަތިންްކުރިއަށްްގެންެދވުން.ްމިގޮތުނ1ްްްް-ވަނަްމާއްދާގެް)ބ(

ްއިޞްލާޙުތަކެްއް ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްމެންބަަަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްހުުޅވާލެިވގެ ްބަޙުސްެގވަގުތު ްެއއަށްފަހު ްަބޙުސްކުރަމުންްހުށަހަޅުއްވާދެްއވާ ން
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ްނިންމާލެވުނުއިރު.ް ްޖަލްސާ ްއެންމެފަހުގެ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ  25މިގެންދަނީ

ްމިއޮތީ،ް ްއަރުަވން ްފުރުޞަތު ނުޑ ްައުޅގަ ްިމގޮތުން އެހެންވީމަ،

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްކޮޅުމަޑުުލެގ ްމިއޮަޮތީ ްައރުވަން ްފުރުޞަތު ވާހަކަދަްއކަވަން

ްމުޙަ ނޑު ްއަޅުގަ ްޝަރީފަށް. ްމުޙަންމަދު ްޝަރީފަށްްމެންބަރު ންމަދު

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްދަންނަވާލާނަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްކުރީަގިއ ްއެރުވުުމގެ ފުރުޞަތު

ްވަރަްށް ނޑު ްއަޅުގަ ްދިއުމާމެދު ްނިމިގެންދާ ްއެއްބާރުލެްއވުްނ  30މެންބަރުންގެ

ްފެއްޓުމުަގއިް ްފަހަަރށް ްބަެއއް ްޤަބޫލުކުރަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްވާހަކަ. އުފާކުރާ

ނެކަމަށް.ްވަރަށްްބުރަކޮްށްޢިއްޒަތްތެރިްކުޑަތަންކޮެޅއްްލަސްެވގެންްހިނގައިދާ

ްގެންދަވަނީ.ް ްކުަރްއވަމުން ްމަސައްކަތްޕުޅު ްމެންބަރުންވެސް ހުރިހާ

ނުޑް ްއަުޅގަ ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްސަބަބެއްކަމަށް ްމާބޮޑު ްއެީއ އެހެންވީމަ،

ްހުރިހާް ްެއއްަފހަރު ްއަދިެވސް ްއެހެންވީމަ، ްނުެދކެން.  35ހަމަގައިމުންވެސް

ްމެންބަރުންނަ ްތ.އަތޮުޅެގްޢިއްޒަތްތެރި ްއަޅުަގނޑު ްޝުކުރުދަންނަވާލަމުން ށް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުްއަރުވާނަން.ް

ް

ްޙާލަތަްށްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްކުއްަްލިނުަރްއކަލުގެ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

 40ްމެންބަރުންް

ްްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއިޞްލާުޙތަކަށް ނޑަްށްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްއަޅުގަ ވިސްނާލާއިުރގަިއ

ް ްމީގެ ްމެންބަުރ1ްްތާއީދުކުރެޭވ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްމާއްދާއަށް ވަނަ

ްހަމައެކަިން ނޑު ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙު. ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްސަލީމް މުޙަންމަދު

ްޤައުމީސަލާމަތަށްް ްެއއީ ްއެަބއުޅޭ. ްތަންޮކޅެއް ްކަންބޮުޑވާ އޭަގއި

ްއެއި ްކަމެްއ، ްތަންކޮޅު.ްނުރައްކާވެދާނެފަދަ ްއޮްތ  45ތުރުކޮށްލާފައި

ްމިޤާޫނނުއަސާސީަގިއް ްޑިފައިންވެފައި ްމިޤައުމީަސލާމަށް އެހެންނަމަވެސް،

ްއެހެންނޫނިއްާޔް ްއެީއ ްޤަބޫލުކުރަނީ. ނޑު ްއަޅުގަ އޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް

ްބަޔަުކް ްވެރިަކންކުރާ ްއޭރަކު ްވާހަކަައކީ ްވިދާޅުވެަފިއ ޤައުމީސަލާމަތޭ

ްުކއްް ްގޮތަކަްށވެސް ްއިުޢލާންކޮށްލަފާނެ.ްކޮންމެފަދަ ްޙާލަތު ްނުރައްކަުލގެ ލި

 50އެހެންވީމަ،ްެއޑިފައިްނވެފައިްިއންނަންޖެހޭނެްމީގެްޖަދުވަލެއްަގއިްނަމަވެްސް

ނޑުްެއް ނޑުެގްމައްަސލަްއެދިަޔއީ.ްހަމަަގއިމުންވެްސްއަުޅގަ އިނުމުންްއަުޅގަ
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ްތާއީުދކުާރް ނޑު ްއަުޅގަ ްދެން ްތާއީދުކުރަން. ްބޮޑަށް ްވަރަށް އިޞްލާޙަށް

ްމެންބަރުްދެވަ ްއުތުރުބުރީގެ ްމާޅޮސްމަޑުލު ްއިންަނނީ ްއިޞްލާޙަކަށް ނަ

ް ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްޙަމީދު ްއޭަގިއ3ްްޝާޙީން ްއާދެ، ް)ހ(. ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްއަރިމަީތް ްައސްލު ްއެބަހުރި ްރަނގަޅަށް ްވަރަްށ ްތަފްޞީލުކޮށް  55ވަރަށް

ްމިހާރުް ްޑްރާފްްޓގައި ްއެހެންވީމަ، ްހިމަނުއްވަިއގެން. ސުރުޚީތައްެވސް

ްޤަބޫލުކުރެޭވ.ްއޮ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްރަނގަޅުކަމަށް ްއެއިޞްލާޙު ތްގޮތަްށވުރެ

ްއިޞްލާުޙް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްައއްުޑއަޮތޅު ހަމައެއާެއކުަގއި،

ް ްެއއަށްެވްސ3ްްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްއޭަގއިެވސް ް)ހ(. ްމާއްދާެގ ވަަނ

ްތާއީދުނުލިބިއްޖެއްާޔް ްއެއަށް ްދެން ްތާއީދުކުެރވޭ.  60އަޅުަގނޑަށް

ނުޑްޑްރާފްޓަށްވެ ްއަުޅގަ ްޖުމްލަގޮތެްއގައި ްވޯޓުދޭނަން. ނުޑ ްއަުޅގަ ސް

ްވަރަްށް ްމިއީ ްމިބާބު ްޙާލަތު، ްކުއްލިނުރައްކަލުގެ ްމިބާބަށް، ދަންނަވާނީ

ްމަދުް ްވަރަށް ްއެހެންވީަމ، ްބާބެކޭ. ް ްއޮތް ްޑްރާފްޓްކުެރވިފަިއ ރަނގަޅަށް

ްްަ ްގޮތްވެސް ްޮއތް ްޑިޒައިންކޮށްފައި ްބާބު ްމުިޅ ްފިަޔވައި އިޞްލާޙެއް

ްރަނގަޅުކަމަްށްރަނގަޅޭ ްވަރަށް ްމާއްދާތައްެވސް ްުހރިހާ ްހުރި ްއެބާބުަގއި .65 

ް ްއަުޅަގނޑުމެން ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންަނވާނީ. 33ްއަޅުަގނޑު

ްކޮންމެް ްެއބަޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނިންމަންއުޅޭއިުރަގއި ްމިކަން ނޮވެމްބަރަށް

ްއިޞްލާޙުތަްއް ްއެހެންވީމަ، ްކުރަން. ްމިކަން ްހަދާފައިނަމަވެސް ގޮތެއް

ްމީހެއް.ް ްހުަށހަޅާ ްއިޞްލާޙު ްއަުޅަގނޑުެވސް ހުށަހަޅުއްވާއިުރވެްސ،

ްހުށަހެޅޭް ްމިމަޖިލީހަށް ްޙަޤީޤަތުގައި ްބަލަނީ ނޑު ްއަުޅގަ  70އެހެންނަމަވެސް،

ްިއޞްލާޙެއްހުރީް ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްޭއެގތެރެއިން ްބަާލއިރު އިޞްލާޙުތަކަށް

ްއަޅުަގނ ްއެާބއްވާަފިއ ްބަލާފައި ްއިޞްާލޙެއްތޯ ްބޭފުޅެަެއްގެ ުޑްކޮން

ްެއގޮތުންް ްއެހެންީވމަ، ްަނގަނީ. ްއަޅުަގނޑު ްއަބަދުވެްސ އިޞްލާޙުތައް

ްބާބުތަކުަގއި.ް ްގިަނ ްނަގާފައި ްހުންނާނީ ްއެްއޗެްއެވސް ްހުރިހާ އަޅުަގނުޑގެ

ްމިދެންނެިވް ނުޑ ްއަުޅގަ ްަދންނަވާލަމުން ްިމވާހަކަ  75އެހެންވީމާ،

ނޑުްތާއީދުކުރާްވާހަކަްދަންނަވަމުންްއެއިޞްލާ ޙުަތްއްއިޞްލާޙުތަކަށްްއަުޅގަ

ްދަންނަވަމުންް ްވޯޓުދޭނެކަމަްށ ނޑު ްއަުޅގަ ްޑްރާފްޓަށްެވސް ފާސްނުވެއްޖެްއޔާ

ްއަޅުަގނުޑގެްފުރުޞަތުްދޫކޮްށލާނަން.ްވަަަރަށްްބޮޑަށްްޝުުކރިއްޔާ.ް
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ް

ްއެއްެޗްއްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްމިބާބާބެހޭގޮތުން ްޙާލަތު، ްކުއްލިުނރައްކަުލގެ  80ްއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.

ްޙާދިާސްްްޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:ޢަލީްވަ ްުކއްލިނުރަްއކަލުގެ ްގެނެވެީނ ްހިތަްށ ދަންނަވާލާއިރުަގއި

ްހިތާމަކަމާއިް ްހުރިހިތި ްއެކަމުގެ ްފެނި ްލޮލަށް ދެފަހަރަކުމަތިން

ްފަހަރަކުމެް ްކޮންމެ ްމިދެފަހަރުމަތީން ްމިދެންނެވީ ކޮންމެފަހަރަކުމެ

ްއަނިޔާ ްލިބުނު ްރަްއޔިތުންނަށް ްއެަތއް ްޝަާޒެގްޙައްޤެއްނެތް ްނުަޙއްޤު އާއި

ް"ްކުްއލިނުރައްކަލުެގް ްޙާދިސާ. ްކުއްލިނުރައްކަލުގެ ްފުރަތަމަ ްއެންމެ  85ވާހަކަ.

ަެްއގެްއަހަރުތަުކެގ33ްްޙާދިސާ"ްްމިއިބާރާތްްމިގޮތަށްްއަޑުއެހީްމީގެް އެތަކެ

ްބިރުވެރިކަާމިއް ްއޭރު. ްެރޑިޯއއިން ްވަގުތު ްެއއަުޑއެހުނު ްއެުދވަހު ކުރީަގއި.

ްގޮތެްއގަް ަަޑަިއގެންފަިއާވްނާމާންކަމުގެ ްލިބިވަ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އި

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްބޭނުންކުރައްވަިއގެން ްބާރު ްމާއްދާެގ35ްްޤާނޫނީ ވަނަ

ްމިހާރުް ްހަމަ ްއިޢުލާންކުރެްއވިޭއ. ްއަމުރު ްކުއްލިނުރައްކަުލގެ  90ދަށުން

ްަބންދުކުރަންވީއޭ.ް ްމަކްތަބުތަާކއި ްމަދަރުސާތަކާއި ްއޮފީސްތަާކއި ސަރުކާރުގެ

ްމިސްކިތްތަްއްއަޅު ްއަނެއްާކ ްދަންޏާ ްއެާދވަރުން ްހިތަށްއެރީ ަގނޑު

ްބިުރވެރިގޮެތްއގަިއް ްއެާހވެސް ްކީްއވެގެންާބއޭ. ްނުބުނީ ބަންދުކުރަން

ްކީއިރުވެްސ.ް ްރެޑިއޯއިން ްމިދެންނެވީ ްރާުގ ްއަޑުހުރި އެދުވަހުގެ

ްއުމުރުހުރީް ނުޑެގ ްއަުޅގަ ްއޭރަކު ްބިރުގަތް.  95އަޅުަގނުޑވެސް

ްރައީސް.ްްމިފެންވަރުގަެއއްނޫން. ްޢިއްޒަްތތެރި ްމާޅަކޮށްހުރީ މިއަްށވުރެ

ްވަަަރަްށް ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްކެތްތެރިވިން. ްކޮންމެވެސްވަަރކަްށ އެހެންވީމަ

ްޅަނަމަވެްސް ްކިތަންެމ ްއެުދވަްސވަރު ްދަންނަވާލަްނވަނީ، ހިތާމަޔާއެކު

ްތެރެައްށް ްމާލޭގެ ްފަުޅއޮޑިފަހަރުން ްަޙއްޤަކާނުލާ ްެއްއވެސް ތަޖުރިބާކުރެވުނޭ

ްމީހުންްްއެިކއެކި ްބައެއް ްފައިބާއުޅުުނ ްރަށުތެރެއަށް ްގަންނަން  100ެއއްޗެތި

ނުޑކިޔާްހަތަރުފޮރޮޅުލީްެއއްެޗއް.ްމިހާރުް ފެނުނީމަ،ްއޭރުްގެްނގުޅޭނެްަރތްގަ

ްމީހެޭކް ްއޭގެ ްފެންނަނީވެސް ްއެހެރަ ްއާނ! ްމިކިޔަނީ. ްޓްރެކްޓަރު ދެން

ްަމސްބަސްދާތަކެ ްބަަޔކު ްފަސޭހަ ްހީވަނީ ްއެއްާލއިުރ ްަނގާ ްއްކިޔަިއގެން

ނޑުދޮށަށްްއެއްލާލާފައިްިޢއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްމިފަަދް ބައްތެލިންްނަގާފައިްގޮ

ްކަށިބިނދިް ްބަަޔުކ ްއެތައް ްކަންތައްކުރީ. ްގޮތަކަށް ްމިފަދަ  105ޙާލުގައި
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ްއަޅާލީ.ް ްގުޅައަަކށްގޮސް ްހަމަ ްގެްނގޮސް ްހާލުގައި ްމިފަދަ ްބިދި މައިބަދަތައް

ްމިކުް ްދުށްކަމެއް ްމިފަހަކަށްއަިއސް ްހަމަ ްޙާލަުތެގްއެީއވެސް އްލިނުރަްއކަލުގެ

ްމިހާރުް ްޙާލަތެްއތޯ. ްުކަުއްލިނުރައްކަުލގެ ްކޮންކަހަލަ ތެރެއިން.

ްމިދެންނެވީ،ް ްދެންނެވޭނީ ްދަންނަވަންޏާ ްބިލާބެހޭގޮުތން މިޑްރާފްޓްކުރެވި

ްަވރަށްްރަނގަޅޭ.ް ްގެންނެިވގޮތް ްއެބޭފުޅުން ްބާބު ްޙާލަުތގެ  110ކުއްލިނުރަްއކަލުގެ

ްގޮތުންަކމު ްއޮންނަ ްެއކަހަަލްމިބާބުގައި ްއިރާދަކުެރްއވިްއޔާ ގަިއވާނަމަ

ްކޮންކަެމްއް ްއެީއ ްނުވާނެ. ްަކމަކާގުިޅގެން ްއެދިމާވިކަހަލަ އޭރުަގއި

ްފަހަރެއްަގއިވެްސް ްމިނިސްޓަރ ްޕްރައިމް ްހުންެނިވ ްއޭރު ދިމާވެގެންތޯ.

ްަފިއނަގާފާނެކަމަށްް ްފަހަރެއްގައި ްަމޤާމަށް މިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްކަ ްމާބޮޑު ްދެްންހީފުޅުކުރެއްވީ. ްއެވާހަކަ ްމީހުންތޯ. ްކިތައް ަެއްީވކީނޫނޭ.  115މެ

ްފަހަރަށްް ްދެވަނަ ްދެން ްއެދިޔައީ. ްއެހިސާުބން ްެއކަން ބާއްވަމާ.

ްއިށީނިްއާޔް ްމިވާަހކަނުދައްކާ ނޑު ްއަުޅގަ ްޙާލަތު، ކުއްލިނުރަްއކަލުެގ

ްމިތަނުަގިއް ްަވގުުތގައި ްރަނގަޅުާވނީ.ްކުއްލިނުރައްކަުލގެ ްއެންމެ ކަންނޭނގޭ

ނޑަްށްބޭއްވުނުްޖަލްސާް އެްއގައިްއަުޅަގނޑުްވާހަކަދަްއކަންްއުޅެިނކޮްށްއަުޅގަ

ްވިދާުޅީވް ްބޭފުޅަކު ްއުުޅްއވާ ްމަޤާމެއްގައި ްމަތީ ްވަރަށް ްސަރުކާުރގެ  120އޭރުަގއި

ްރަނގަޅޭ.ް ްނުދައްކާދިިނއްޔާ ްެއވާހަކަ ްޖަލްސާގައި ްމިއަދުގެ ްދެން މިފަހަރު

ނޑުްހަމަްމައިކްްސިސްޓަމްްމެދުެވރި ކޮށްްބުނިްންދެންްއެހެންވެގެްންއަުޅގަ

ްއެހެންް ްއެދެން ްނުދައްކާނަމޭ. ްތިވާހަކަެއއް ްމިއަަދކު ނޑު ްއަޅުގަ ހަމަ

ްއަޅުަގނުޑް ްކޮންމެހެން ްދެން ްއެވާހަކަ ްވާހަކަަދއްކަްނވެގެން. ދުވަހަކު

ްތިތިއްބަވަީން ްމިތާނގަިއ ްކިޔާދޭކަށް. ްތިބޭފުޅުންނަށް ްކަންނޭނގޭ  125ނުޖެހޭނެ

ްތަޖުރިބާކުރައްވާ ްއެަކން ްބޭފުޅުން. ްގިނަ ްބޭފުޅުން.ްވަރަށް ްތިްއބެވި ފައި

ްކުރުކޮްށް ްދާކަށްނުޖެހޭނެ. ްަތފްޞީލަކަށް ްާމއިތުރު އެހެންވީމަ،

ްދަންނަވާލާނަންްޗާނދަނީމަގުގެ...

ް

 130ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްހިްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްޕާކާއި ްަސގަޭރ ްމިިކޔާ ްހިސާބަްށްއަޅުަގނޑު ްހިތިލާެގއާއި ްސާބުން
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ްބަކަރިތަކެއްްފަހާދުވާބަަޔކުްދިަޔގޮތަށްްމުގުރިބުރިންނާއިް..ްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްވަގުތުހަމަެވއްޖެްއިނގޭތޯްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް135 

ްގެންގޮސްްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްތަޅަމުން ްމީތި ްއެްއޗެްއްއޭތި ްކިޔުނު ްޖެހީ. ްއެޖެހުނުތަނަކު ްގެން

ކީ.ްޮގވިްއެްއޗެްއްޮގވީ.ްއެީއްމިއަދުގެްސިަފއިން.ްއެހެންގޮަތކަށްްބުނާނަމަްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްމަޢުމޫންްލާފައިްތިބިްމީހުން.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީް ްމިބާބަށްްްޝުކުރިއްާޔ ްާޙލަތު ްުކއްލިނުރަްއކަލުގެ  140ްަރއީސް.

ްނުކުތާއެއްްްމެންަބރުްުމޙަންަމދުްރިޔާޟްް ްދެތިން ްއެދުނީ ްފުރުޞަތަކަށް ްވާހަކަދައްކަން ްއަޅުަގނޑު

ފާހަގަކޮށްލަންްޢިއްޒަތްތެިރްަރއީސް.ްއާދެ،ްހުށަހަޅާފައިހުރިްއިޞްލާޙުތަކަްށްްވާހަކަެދއްެކވުންް

ް ނޑަސްެވސް ްއަުޅގަ ްއުތުރުބުރީްބަލައިލާއިރު ްމާޅޮސްމަުޑލު ތާއީދުކުރެވޭ

ްއަިދް ްއިޞްލާޙަށްވެސް. ްހުށަހަޅާފައިހުރި ްޙަމީދު ްޝާޙީން މެންބަރު

ްޙާލަަަތުެގް ްމިކުއްލިނުރަްއަކލުގެ ްިއޞްލާޙުތައް ްބަެއއް  145ހަމައެއާެއކީަގއި

ްއަސާީސް ްރަްއޔިުތންގެ ްއިޞްލާޙުތަކަކީ ްބައެއް ްހުށަހަޅާފައިހުރި ބާބަށް

ނިަޔތުގަިއ،ްައޅުަގނޑަށްްދަންަނާވލެވޭނީްއެހެން.ްްޙައްޤުތައްްިނގުަޅއިގަުތގެ

ްއިރާަދކުރަްއވަިއގެްން ްއެހެންނަމަވެްސ، ްއިޞްލާޙުތައް. ްހުރި ހުށަހަޅާފައި

ްރައީްސ،ް ްޢިއްޒަްތތެރި ްގެނެސްފަިއވަނީ. ްއަނބުރާ ްއިޞްލާޙުތައް ބައެއް

ްުކްއލިނުރައްކަލުގެް ނޑު ްއަުޅގަ ްާވހަކަދައްާކއިރު ްޙާލަތުގެ  150ްކުއްލިނުރަްއކަލުގެ

ްިބރުގަނޭ.ްމިހާރުް ްވަރަށް ްޙަޤީޤަތުގަިއވެސް ްބުނެލީމަ ްދުލުން ްމިހެން ޙާލަތޭ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްުކއްލިނުރައްކަުލެގ144ްްޢަމަލުކުރަމުންދާ ްމާއްދާ ވަނަ

ްސަރަޙައްދުތަކަށް.ް ްމާލެަކއިރި ްމާލެއާއި ްއިޢުލާންކުެރުވނީ ްއޭރު ޙާލަތު

ްުކއްލިނުރަ ްއަްއޑޫަގއިެވސް ްލ.އަތޮާޅއި ްޙާލަުތެގްއެހެންނަމަވެސް އްަކލުގެ

ް ްއަރ144ްްާޤާނޫނުއަސާސީގެ ްފުލުހުން ްސިފައިނާއި ްދަށުން ްމާއްދާގެ  155ވަނަ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްއަނިޔާކޮށްަފއިާވަކން ްރައްޔިތުންނަށް ްބަެއއް ްޭގެގއަށްވަދެ ބައެއް

ްިއޢުލާންކުރެވުނީް ްޙާލަތު ްއާެދ،ްކުއްލިނުަރއްކަުލގެ ްގެންނަން. ސަމާލުކަމަށް

ްއަލްއުް ްމިހާުރްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ްމަޢުމޫން ސްތާޛު

ްކުރުގޮތަކަަަްށް ްއިބްރާހީމް ްޤާސިމް ްމާފަންނުވިލާ ވެރިކަންކުރަމުންދާ
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ްޙާލަތޭް ްކުއްލިނުަރއްކަުލގެ ްއިބްރާހީމާއި ްޤާސިމް ްމާފަންނުވިލާ  160ދަންނަވާނަމަ

ްރައީްސ،ް ްޢިއްޒަތްެތރި ްކެރިދާނެ. ނޑަްށ ްއަުޅގަ ދަންނަވަން

ް ްޙާލަތު ްމަޖިލީހުގެ،ްކުއްލިނުރަްއކަލުގެ ްމިޢިއްޒަތްތެރި އިުޢލާންކުރުމަށްފަހު

ރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންނާއި،ްޚާްއޞަްމަޖިލީހުގެްޢިއްަްޒަތްތެިރް

ްއެކަހެރިކޮްށްހައްަޔރުކުަުރުމަށްފަހުް ްެއއްކޮށް ްއިބްރާހިމާ މެންބަރުންްޤާސިމް

ްެއއަށްފަ ްިނގުަޅއިގެންަފއިވަނީ. ްަޙއްޤުަތކެއް ްގިނަގުނަ ްދެންްއަސާީސއަށް  165ހު

ްޤާސިމްް ްމެދުވެރިކޮށް ްމަޖިލިސް ްރަްއޔިތުންގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދިަޔއީ

ްރއްޔިތުންެގް ްމަޖިލީހުގެ ްމިޢިއްޒަތްތެރި ްމުދާނެގުމަށް. އިބްރާހީމްގެ

ްއަތޮޅުތަކަްށް ްއާދެ، ްއެކަމަށް. ްއަވަސްެވގަތީ ްމެންބަރުން މަޖިލީހުގެ

ްގިނަ ްވަަަރަށް ްިއޢުލާންކޮށް ްޙާލަތު ަރއްޔިތުންތަެކއްްްްއެުކއްލިނުރައްކަުލގެ

ްރައްޔިތުްން ްިދވެހިރާއްޖޭެގ ްހައްޔަުރކުރުމާއެކު  170އަނިާޔވެރިގޮަތކަށް

ްސަލާމަތްކުރެވޭތޯ.ްއާދެ،ް ްައވަހަށް ްވަރަްށްއަވަސް ްއެބޭފުޅުން އަވަްސެވގަތީ

ްބަެއއް،ް ްައނެއް ްދުޢާކުރަންފެށި. ްއަރާ ްމިސްކިތްަތަކށް ްބޭފުޅުން ބައެއް

ްފަންޑިތަހަ ްމީހުން ްގިނަ ްއަނެއްބަަޔުކްހުވަދުއަތޮޅު ްހިނގަންފެށި. ްދުމާ ދާ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްފެށި. ްމަަސއްކަްތކުރަން ްކޮމިއުނިީޓގައި އިންޓަރނޭޝަނަލް

ްޙާލަތުް ްކުއްލިނުރައްަކލުގެ ްދަންނަވާލާނަމަ ްކުުރގޮތަކަށް  175ރައީސް،

ްޢަލީް ްެމންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްރ.އަަޮތޮުޅގެ ްދެންމެ އިޢުލާންކުރުމަށްފަހު

ްެއވިދާުޅވިފަދައިން ްޙަޤީޤަތުގަިއްްވަޙީދު ްހަަމ ްބަހުރުވައަކީ ެއބޭނުންކުރި

ްއަޅުަގނަޑކަށްް ްމިމަޖިލީހުގަިއ ްލަފްެޒްއވެސް ްއެންމެ އެއިން

ްރައްޔިތުންނަށްް ްއަނިޔާތަެކްއ ްގިނަގުނަ ްއާދެ، ބޭނުމެަެއްނުކުރެވޭނެ.

ްަމޤްޞަދުތަކެްއް ްބޭނުން ްދަށުން ްޙާލަތުގެ ްކުއްލިނުރަްއކަލުެގ  180ކުރުމަށްފަހު

ްކުއް ްއެއީ ްޤާސިަިމްްޙާސިލުކުރި. ްމާފަންނުވިލާ ްޙާލަތާއި ލިނުަރއްކަުލގެ

ްއިބްރާހިމޭްމިބުނާހެންްވަރަށްްގިނަގުނަްކަންަތއްތައްްމެދުވެިރކޮށް...

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެްއިނގޭތޯ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް185 

ްްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް ްބައެއް ްއެޢިއްޒަތްެތިރްބިރުގެންނެވުމަށްފަހު ްސޮިއކުރުާވ ްއެްއޗެހިތަކެްއަގއި
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ްގެްއިރާދާފުޅާްމިންވަރުފުޅުްންމިއަނިޔާވެރިްهللاމެންބަރުން.ްއެހެންނަމަވެސްްްމުޙަްނމަދުްރިޔާޟްް

ްވެރިކަންްނިމުމަކަށްްގެނަމައުަމށްް...ްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 190ްވަގުތުްހަމަެވއްޖެްއިނގޭތޯ.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް

ް

ްަމސައްކަތްތަެކްއްްެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުްނިލަން ްސާބިތުކަމާއެކު ްމިއަދު ްބޭފުޅުން ްމިމަޖިލީހުގެ

ްކުރަމުންދާކަންްއަޅުަގނޑުްފާަހގަކުރަން.ްޝުކުިރއްޔާްިޢއްޒަްތތެރިްރައީސް.ްމުޙަްނމަދުްރިޔާޟްް
ްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް195 

ްޢިްއަޒތްްމާޮޅސްމަޑުލުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް ްޝުކުިރއްޔާ ްޙާލަތު،ް`. ްުކއްލިނުރައްަކލުގެ ްރައީސް. ތެރި

ްމިް

ްރ.އަތޮުޅެގްްޢަލީްފާއިޒުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތެރެިއން ްއިޞްލާޙުތަުކގެ ްހުށަހެޅިފައިހުރި ޑްރާފްޓަށް

ްެއއަްށް ްއަުޅަގނޑަށް ްއިޞްލާޙަކީ ްޙަމީދުގެ ްޝާޙީން ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްޑްރާްފޓް ްޖުމްލަގޮތެއްގައި ްއިޞްލާޙެއް.  200ރަނގަޭޅްްތާއީދުކުރެވޭ

ްމިް ްޙާލަތު ްކުއްލިނުަރއްކަުލެގ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ދަންނަވަންޖެހެނީ.

ްޭއެގް ްނާރަށްވެސް ްހިމަ ްއެންމެ ނުޑގެ ްހަށިގަ ނުޑގެ ްއަޅުގަ ްމިއީ އިބާރާތް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްދަންނަވަންޖެހެނީ. ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްވަހަަކއެކޭ އަސަރުކުރާ

ްއެދު ްފެނިގެންދިޔަ ްުދވަސްކޮެޅްއކުރިން ްމީގެ ްއެދުވަުހީވްރައީސް، ަވސް.

ްގެނެްސް ްަފހަތަށް ްޓޭޕް ްެއޑްރާމާގެ ްއެކަމަުކ، ްބިރުވެރިުދވަހަކަށް.  205ވަަަރަށް

ްހެއްވާް ްއެފެިނެގންދަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްބަަލއިލީމާ ްމިހާރު ރިވައިންްޑކޮށްފައި

ްަޤބޫލުކުރާގޮތުަގިއް ނުޑ ްއަުޅގަ ްކީްއވެތޯ. ްއެީއ ްގޮުތަގއި. ދުވަހެއްެގ

ް ްއެްއވެްސ ްގެންޮގްސ ްޖަލަށްލާްއަޅުަގނޑުމެން ޙައްެޤއްެނތި

ކުއްލިނުރަްއކަލުެގްޤާނޫނެކޭްިކޔަިއގެންްެއްއޗެްއްހިންގާފަިއްއަޅުަގނޑުމެްން

ްަމސައްކަތްކުީރ.ް ްކުރަން ްބޭނުންކަމެއް ްޖަލަށްާލފައި ނޑުއަުރވާލާފައި  210ތަޅާފު

ނޑުް ްއަުޅގަ ްކާމިޔާބުނުކުރެވުުނކަްނ ްއެކަން ްއިރާދަކުެރއްިވއްާޔ އެކަމަކު

ް ްއެންމެބޮޑު ްމަނިކުފާނުްޤަބޫލުކުރާ ނީޑގަިއ ްތިގޮ ްމިއަދު ހެއްކަކީ

ްކުިރް ްއަުޅަގނޑުމެން ްގެންނަން ނިޑއަށް ްތިގޮ ްމަނިކުފާނު އިންނެވިކަން.

ްއިްޢލާންވެގެންދިަޔް ްއެުދވަހު ްޙާލަތު ްެއކުއްލިނުަރއްކަުލގެ މަސައްކަތް
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ނޑުްވަރަްށްެކރިގެންްދަންނަވާނަން.ްއުލުްޭބންދިޔަސްްހެޮޔް  215އެްއޗަކީ.ްއަުޅގަ

ްމި ނޑުމެންނަްށްމިދަންނަވަނީ ްއަުޅގަ ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ހެން.

ްކުރަންޖެހޭނެް ްދިފާޢުވާން ްެއއަށް ްައތުވެއްޖެްއޔާ ްޙާލަތެއް ކުއްލިނުރަްއކަލުގެ

ްއެކަމަުކ،ް ްޤަބޫލުކުަރން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްހުންނަންވާނެަކމަަަށް ކަންތައްތަެކއް

ޣީއަުކްއެްއގޮތަކަްށވެސްްއެުދވަހުްެއަކންްއެދިޔަގޮތަށްްމަނިކުފާނުފަދަްބޮޑުްބާ

ްފަހަތުގަިއް ްމަނިކުފާނާއެކުަގއި ްިވޔާުނދާމީހުންތަކެއް ްކަހަލަ  220އަޅުަގނޑުމެން

ްވާހަކަދެްއކެިވް ްއުޅުނުކަމަށް ނޑާލަން ްފު ްޤައުމު ްމުޅި ތިބެގެން

ްގެންޮގްސް ްއޭެގްއަހަރުނުެވްމަނިފާނު ްދަްއކާފައި ްއެމަްނޒަރު ރައްޔިތުންނަށް

ނޑިް ްެއްއގޮަޮ ްއިސްޮގނޑިތަކަކުން ްއެންމެ ްަވޒީރެްއެގްދަޢުލަތުގެ ެއއްަގއި

ްޑްރާމާއެކޭ.ް ްހެއްާވ ްއެއީ ްފެންނަނީ ްއަަަުޅަގނޑަށް ްބެއިންދީމަ މަޤާމުގައި

ްކަމުނުދާް ްނުަވތަ ްބާޣީއަކަށްވީމަ ްމަނިކުފާނު ްރައީްސ،  225ޢިއްޒަތްތެރި

ްނިއިންނެވީްސ.ް ްތިތާުކވެސް ްނިއިންނެވީސް ްއެތާުކވެސް މީހަކަށްވީނަމަކާ

ްޤަބޫލުކު ްއަުޅަގނޑު ްރައީްސ، ްޙާލަތުްޢިއްޒަތްތެރި ްކުއްލިނުަރއްކަުލގެ ރަން

ްބޭނުންް ްރަނަގުޅގޮތުގެ ްއޭގެ ްއައިްސގެން ްޙާލެއްަގއި ްއަންނަންޖެހިއްޖެ އެއީ

ްއެކަމަކު،ް ްއެއްަްޗެްއަް. ްތިބެންޖެހޭނެ ްތައްާޔރުވެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ހިފަން

ްފިއްތުންތަކަށްް ްސަރުކާރުެގ ްފަހަރަކު ްކޮންމެ ްބޭނުންވި ްސަރުކާރުން  230އެއީ

ނޑާލަންްރައްޔިތުންނަށްްކެތްނު ެވގެންްެތދުވާްކޮންމެްފަހަރަކުްރައްޔިުތންްފު

ްޝުކުރިްއާޔް ްނުވާނެ. ްހަދައިގެން ްއޭތި ނޑިަގނަޑކަށް ްދަ ގެންގުޅޭ

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްރައީްސ،ްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްިޢއްޒަތްތެިރ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެަެރި  235ްޝުކުރިއްާޔ

ްގޮތަށްްކުއްލިނުރަްއކަްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިހިރަ ްފަރުމާކުރެވިފައި ްބާބު ްބަާޔންކުރާ ްޙާލަތު ލުގެ

ްބަލައިލާއިުރގަިއް ްގޮތަށް ްމިއޮތް ްފަރުމާކުރަަައްވާަފއި ްކޮމިޓީން ޑްރާފްޓިންގ

ނޑުމެންނަްށް ްއަޅުގަ ްޙާލަތެއް ްމިފަދަ ްޔަޤީނުންވެސް ހަމަ

ް ްއިރާަދުކރެއްިވއްޔާ ްމެދުވެރިވެއްެޖވިްއޔާ، ްކަމެއްްهللا ްމިކަހަލަ ރަޙްމަތުން

ްކަމެއްްއަ ްެއކަހަލަ ްއެހެންނަމަވެްސ، ްކުރިމަތިނުުކރައްވާށި.  240ޅުަގނޑުމެންނާ

ްހިންގުމަްށް ްހެޔޮގޮުތަގއި ްކަންަތއް ްޤައުމުގެ ްޙާލަތެްއަގއި ކުރިމަތިވެއްޖެ
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ނުޑް ްއަޅުގަ ްހިމެނިފައިވާކަމަްށ ްއަލިައޅުވާލެވިަފއި ްބައިތަކަށް ބޭނުންވާނެ

ްޚާއްޞަް ްރަީއސް،ްަވކިން ްދަންނަވާލަންޖެހޭ،ްޤަބޫލުކުރަން.ްޢިއްޒަތްތެރި ކޮށް

ްތިއްެބިވް ްހިންަގވަން ްއެަވގުތު ްސަރުކާރު ްޙާލަތުަގިއ ްނުރަްއކަލުެގ ކުއްލި

ްވަގުތަްށް ްވަގުތުން ްމިދޭންޖެހެނީ ްބާރުތަކެއް ްއާދަޔާޚިލާފު  245ފަރާތްތަކަށް

ނިންމަންޖެހޭްކަންތައްތައްްނިންމުމަށްޓަކައި.ްއެބާރުދޭއިރުެވްސްރައްޔިތުްނެގް

ްތެ ްޙައްޤުތަުކގެ ްރަށްކާތެރިކުރެވޭެންއަސާސީ ްޙައްޤުތަކެއް ްމުހިންމު ރެިއން

ްބޮުޑް ްވަރަށް ްއެީއ، ްއޮތްކަން ްފަރުމާކުރެިވފައި ްމިބާބު ގޮތަށް

ް ްދެކެން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްމިވާހަަކްކުރިއެރުމެްއކަމަށް ްަރީއސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްދިވެހިްން ްއަދި ްމީކީ. ްވާހަކައެއްނޫން ްމާފަސޭހަ ްހިތަކަށްވެސް  250ދަންނަވާކަށް

ްއުޭޅގޮތު ްއެބަހުރި.ްކިޔާ ްކަރުތެރޭަގއި ްރަހަ ްޭކއެްއޗެހީގެ ްވިްއޔާ ން

ްމިޢިއްޒަތްތެިރް ްުނވަތަ ނާޑއި ްއަުޅގަ ްތަފްޞީލުތަަކށްގޮސް ްޭއގެ އަޅުަގނުޑ

ްއެހެްން ްދިވެހި ްއަދި ްމެންބަރުންނާއި ްއެހެން ްަބއެއް ްތިއްބެވި މަޖިލީހުގައި

ްތަފްޞީލުކޮްށް ްވާހަަކ ްވަކިކަންަތއްތަެކއްގެ ްދިމާވި ރައްޔިތުންތަކަާކއި

ްއެޙާލަތުްން ްއެހެންނަމަވެސް، ްދަންނަވާކަށްނޫން.  255ކޮންމެހެން

އަޅުަގނޑުމެންނަށްްއެދިާމވިްަކންތައްތަކުންްލިބުނުްޢިބްރަތްްއަޅުަގނޑުމެްން

ނުޑް ްއަޅުގަ ްއެީއ ްބޭނުންކުރަން. ނޑިވަޅެްއަގއި ްދަ ްމުހިންމު ްމިފަދަ ވާނެ

ްމިހާރުގެް ްނުކުތާއަކީ. ްބޭނުންވާ ްދަންނަާވލަން ސަމާލުކަމަށްޓަކައި

ްފަރާތަށްް ްިހންގާ ްވެރިކަން ްޖުމްލަގޮތެއްަގއި ްވަރަށް ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްާޤނޫނުއަސާިސް ްޤާނޫނުތަާކއި ްބަެއއް ްޙާލަތުަގއި ްނުަރއްކަުލގެ  260ކުއްލި

ޙައްޤުތައްްހިފެހެއްޓުުމގެްބާރުްދެވިފައިއޮީތްެއއީްސަުރކާރަކުްންރައްޔިަތކާިއް

ްއެޤާނޫނުއަސާ ްބޭފުޅުްންދޭތެރޭގައިްނިކަމެތިކޮްށްނަހަދާނެކަމަށް ްިލުޔއްވި ސީ

ްކަންދިމާވެގެްން ްއެހެންނަމަވެސް، ްއެުކގައި. ްއެއިތުބާާރއި ޤަބޫލުކުރައްވާ

ް ްަރީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެންމެފަހުނ2334ްްްދިޔަގޮތުން ްއަހަުރ ވަނަ

ްހިފެހެއްޓެިވް ްއެންެގވިއިުރ ްޙާލަތު ްނުރަްއަކލުގެ ްުކއްލި  265ރާއްޖޭަގއި

ްއެބާ ްދަށުން. ްއެބާރުެގ ްކޮބާތޯ ްހިފަހައްޓަާވްޙައްޤުތަކަކީ ްދަށުން ރުގެ

ްޙައްޤު.ް ްބޭނުންުކރުމުގެ ްަވކީލުން ްޤާނޫނީ ްޙައްަޤކީ ްއޮްތ ދަމަހައްޓަވާފަިއވާ

ްިހނގާފާނެކަމަށްް ްކަެމއް ްއެއްެވގެން ްމީހުން ްހަމަނުޖެހުމެއްކަމަށް ދާޚިލީ



 11 

ްކުއްިލް ްސަުރކާރުން ްދައްކަވާަފއި ްޭބނުމަކަށް ްކޮންޓްރޯލްކުރުން އެކަން

 270ހެއްެޓވީ.ްއެހެންނަމަވެްސ،ްބޯޅަްކުޭޅްތަންތަނުގަިއްނުރައްކަލުގެްޙާލަތުްހިފެ

ްރައްޔިތުްން ްޙައްޤުަތްއ ްއެހުރިހާ ްކުޅިމަޖާނަގަމުންދޭ. ްއެއްެވގެން މީހުން

ްވަކީލުްން ްޤާނޫނީ ްރައްޔިތުންނެްއގެ ްއެަތށް ްތިބި ހައްޔަރުކޮށްފައި

ްހިފަހައްޓަވާަފިއް ްަޙއްޤުތަްއ ްއަސާސީ ްހުރި ްދަންދެން ބޭނުންކުރުމަށް

ްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްްއެޙައްޤުަތއް ްހުންނެވި ްޮކށްދެއްވަން ރަްއކާތެރި

 275ްއެއުުޅްއވީްރާއްޖެއިންްބޭުރގަިއްފުރާވަޑަިއގެން.ްއެހެްނވެގެންްނުވާނެ.

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްަވގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއެްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްއެހެންވީމާ، ްރަީއސް. ްމިބާުބްޢިއްޒަތްތެރި ްޮގތަކަށް ްުނވާނެ ްހެން

ްބަޔާންކުެރިވްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވަކިަޙއްޤުތަކެްއ ްބޮޑުކަމުން ްމުހިންމުކަން  280ފަރުމާކުރުމުގެ

ްއޭގެތެޭރގަިއް ްނުހިފެހެއްޓޭނެކަމަށް، ްޙާަލތެއްަގއި ްެއއްވެސް އެޙައްޤުަތއް

ްަޙްއޤާ ްއުނގެނުމުގެ ްޙައްާޤއި ްބޭނުންކުރުމުގެ ްވަކީލުން ްމިކަހަލަްޤާނޫނީ އި

ްމިބާބުް ްޖުމްލަކޮށް ްއެހެންވީމާ، ްހިމެނިފައި. ްއެއޮތީ ްޙައްޤުތަކެއް ތަފާތު

ްމިއޮތްގޮތަްށް ްކުރަްއވާފަިއ ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓިްނގ ފަރުމާކުރެވިފައި،

ްޝުކުރިްއާޔް ްދަންނަވާލަން. ްވާހަކަ ްތާީއދުކުރާ ްފުރިހަމައަށް  285އަޅުަގނޑު

ްޢިއްޒަތްަެތެރިްރައީސް.

ް

ްއަޙްމަދުްްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު.ްމާލޭގެ ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްއާޠިފް.

ް290 

ްޙާލަތަށްްްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުް ްނުރަްއކަލުގެ ްުކއްލި ްއާދެ، ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްްއާތިފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްިއޞްލާހަކީ ްހުށަހަޅާފަިއއޮތް ްމާއްދ8ްާއަޅުަގނޑު އަްށްހުށަހަޅާފައިާވްވަނަ

ް ްއާދެ، ްމާއްދާއެްއ.8ްްއިޞްލާޙެއް. ްއިތުރުކުާރ ްމާއްދާައކީ ވަނަ

ްދަންނަވާލާނަންް ްވަރަކަށް ްކޮންމެސް ނޑުެވސް ްއަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް،

 295މިޑްރާފްޓާްބެހޭގޮތުންވެސްްއެްއޗެއް.ްއަދިްމިފަދަްޙާލަތެއްްޢިއުލާންކުރާިއުރް
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ްބެހޭ ްހިނގަުމންދާގޮތާ ްކަންކަން ްއާދެ،ްޢާންމުކޮށް ްެއއްެޗއް. ގޮތުންެވސް

ްވަިކް ްއެބަބުނޭ ްމާއްދާަގއި ްެއްއވަނަ ްޑްރާްފޓްގެ ްމާއްދާަގއި، އެްއވަނަ

ްހުރިހާް ްުނވަތަ ްސަރަޙައްދުތަެކްއގައި ްަވކި ްުނވަތަ ސަރަޙައްދެްއގައި

ނުޑވެސްްފާހަގަކޮށްލަންް ސަރަޙައްދެްއގައިްއިޢުލާންްކުެރވިދާނެކަމަށް.ްއަުޅގަ

 300މިޤާނޫނުއަސާސީގެްދަށުންްހިނގުނުއިުރވެްސް،144ްބޭނުންވޭްއެންމެފަހުންް

ްއެހެންނަމަވެސް،ް ްއިޢުލާންކުރަްއވާ، ްސަރަަޙއްދެއްކަމަްށ ވަކި

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްދެން ްސަރަޙައްދު. ްކައިރީގެ ްމާެލ ްމާލެއާއި އެސަރަޙައްަދކީ

ްމާލެއާިއް ްގޮވާއިރު. ްނަމާދަށް ްމިއަޑުއަހަނީ ްޢިބާރާތެއް ްމިކަހަލަ ޢާންމުކޮށް

ްސަރަ ްވަގުުތީވ.ްމިސާލަކަށް،ްމާލެކައިރީ ްނަމާދު ްއިރެްއގަޔޭ ްިމެވނި ޙައްދަށް

ްއެހިނގަިއގެްން ްޤައިމުވެސް ްތަންތަނަށް ްިހނގާ ްނަމާދުގަޑި  305އެނޫންގޮތަކަށް

ްދިޔަ.ް ްހިނގަމުން ްއެކަން ްލ.އަތޮޅަށްެވސް ްއެހެންނަމަވެސް، ނުވާނެ.

ްކުއްިލް ްމިބުނަނީ، ްމާއްދާގައި ްދެވަނަ ްއޭރުޮއތީ. ްޙާލަތެއްަގއި އެކަހަލަ

ްވާަހކަ.ްނުރަ ްޤަާރރުގެ ްނެރޭ ްއިޢުާލނުކުރުމަށްޓައި ްޙާލަތު އްކަލުގެ

ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްދިޔައިަީ ްއިވެމުން ްމުޅިންެވސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

3333ްް ްޙާލަުތ3325ްްަގއިކަން ްނުރަްއކަލުގެ ްކުއްިލ ްަގީޑގައި  310ކަންޭނނގެ

ްިއވެ ްަހއްތަހާވެސް ްއިޢުލާނެއް ްކިޔާ ްއެހެްނ ނީ.ްއިޢުލާންކުރަްއވައިފިޭޔ.

ްކުރެްއިވް ްއެއިުޢލާން ްނީވުން. ްެއއްގޮަތކަށްވެްސ ްހަމަ ްޤަރާެރއް އެވިދާުޅވާ

ްެއް ްދިޔައިރުވެސް ްޖަލަށްލާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެންމެފަހުންގޮސް ޤަރާރެއް.

ް ްދެން، 3ްްނުވެްއއިވޭ. ްމިއޮންނަ، ްމާއްދާަގއި ްނުރައްކަުލގެްވަަނ ުކްއލި

 315ތަކުަގއިވާްަޙއްޤުަތްއްޙާލަތެއްަގއިވެސްްމިޤާނޫނުއަާސސީގެްއަންނަނިވިްާމއްދާ

ްވަރަްށް ނޑު ްއަޅުގަ ްއޮތީމަ ްމިހެން ްނުވާެނޭޔ. ހިފަހައްޓައިގެންނެއް

ް ްހިފެހެއްޓިދާނެޔޭްހިތްހަމަޖެހޭ. ްމިންވަރަކަށް ްފެނުނު ްއެަވގުތަަކށް އެއީ

އޮތްތަނަގެްބަދަލުަގއިްނުހިފެހެއްޓޭނެްބައިތަެކއްްމީަގއިްގެްނނަވާފައިްއޮތީަމް

ްހިތްހަމަޖެ ްވަރަށް ްމިހާރުގެްއަޅުަގނޑު ްއޮތީ، ްދަންނަވަން ްދެން ހޭ.

 320ަގއިްއެަބއޮވޭްމިާޙލަތުްނިމުމުނ3ްްްވަަންމާއްދ641ްްެޤާނޫނުއަސާސިަގއިް

ް ްހުށަހަޅަންޖެހ33ްްޭލަސްވެގެން ްމަޖިލީހަށް ްެއކަން ްތެރޭގައި ުދވަހުގެ

ްހުށަހެޅޭނެް ްކަމެއް ްމަޖިލީހަށް ްގޮތުަގއި ްޤަޫބލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ގޮތަށް.ްދެން
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ްމަޖިލީހުގެ ްއެކަްނވެްސްްގޮތަކީ ްއެހެންނަމަވެސް، ްހުށަހެޅުން. ޖަލްާސއަކަްށ

ް ްފާހަގަކުރަން.33ްްއެ ްައޅުަގނޑު ްއޮތްކަމަށް ްުނކުރެވި ްތެޭރގައި ުދވަހުގެ

ްމިހުންނަނީ.ްދެންް ްމައްސަލަތައް ްދިމާވާ ްކުރަމުންދާއިރު  325އެހެންވީމާ،ްޢަމަލު

ނޑުްރޭގަްވ8ްަ އިެވްސްނަްމާއްާދއެއްްއިތުރުކުުރމުގެްވާހަކަަދއްާކއިރު،ްއަުޅގަ

ހަކަށްްދުވަްސވާއިރުްއަޅުަގނޑުމެްނ03ްްދެންނެވިްފަދައިން،ްމިގޮތަްށޮގސްް

ްމިވާގޮަތީކް ްބޮޑަްށެވސް ްއެންމެ ްމިޙާލަތު، ްެއްއގޯސްވެަފއި ްއާދަވެ މިތިބެނީ

ްމާލޭގެް ނުޑމެން، ްއަޅުގަ ްދެން ްތަފާތެއްނޫން. ްމާބޮަޑކަށް ްޙާލަތެއް އެއުެޅވޭ

ްއެވިދާުޅވި ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްޖަލުގައިްްއަނެއް ނުޑމެން ްއަުޅގަ  330ފަދައިން

ްކުޅެނީ.ް ްކުޅޭަވރުން ްހަމަ ްފުޓްބޯޅަވެސް ްމިތާނަގއި ްއިނގޭ ތިބިއިރުވެސް

ްއެހުރިހާކަމެްއް ްގެނޭ. ްގެންނަވަރުން ްފިލްމުސްޓާރުން ކާނިވަލަށް

ްޙާލަތެްއް ްނުަރއްަކލުގެ ްކުއްލި ްެއއޮންނަނީ ްއޭރު ހިނގަމުންދާއިރު،

ްފިލައިގެން ްހިތުން ްޙާލަުތްހިންގާފައިކަްނވެސް ްއޮށްވާ ްގޮތަކަށް ްކަހަލަ ދާ

ްހަމަް ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިހާރު ްދެން ްއެހެންވީމާ، ްމިއަންގަނީ.  335ނިމުނުކަން

ނޑުް ޖަހާއިރުްހަމަްކަމާކަންފަށާފައިްގެޔަްށ2ްްނުަވތ21ްްަމިސާލަކަށްްރޭގަ

ްމިސާލަކަށް.ް ްހުރެވިދާނެތޯ ްހޮޓާދަށުގައި ްނުވަދެ ްދެން ްބަދަލުގައި ވަނުމުގެ

ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިޙާލަތުްއޭތި ްފަސޭހަވާެނޔޭ ްޑިސަިއޑްކޮށްލަން ނަށް

ްއެހެންވީމާ،ް ްޢިއުލާންކުެރއްވީމާ. ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިމުނުކަން

ްނިމުމުން،ް ްޙާަލތު ްނުރަްއކަލުގެ ްކުަުއްލި ްމިއޮީތ، ްހުށަހަޅާފައި  340އަޅުަގނޑު

ްއެކަންަްްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާްއެކަންްއިޢުލާނުކުރަންޖެހޭނެކަމަށް.

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާ

ް

 345ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުް

ްއާތިފްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ްޙާލަުތ،ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙަަސންް ްނުރަްއކަލުގެ ްުކއްލި ްއާދެ، ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްނުރައްކާތެރިްްް:އަފީފްްވާހަަކދެއްެކވުން ްދިމާވެދާނެ ްމިޮއންނަނީ،ްރާއްޖެއަށް ްބަޔާންކޮށްފައި މިބާބުގައި

ްނޫނިްއޔާް ްސަރަޙައްުދގައި ްމުޅި ްރާއްޖޭގެ ްދިމާވީމަ ްހާދިޘާތައް  350ބޮޑެތި
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ްއިޢުލާންކުރުމުެގް ްޙާލަތު ްނުރައްކަލުގެ ްކުްއލި ވަކިސަރަަޙއްދުތަެކއްަގއި

ްލިބިދީފައި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ްޢިއްޒަތްތެިރްއިޙްތިޔާރު ވާކަން.

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަްތތެރި ްރ.އަތޮޅުގެ ްޙާލަތު ްނުރައްކަލުެގ ްުކއްލި ރައީސް،

ްދެފަހަރެއްގެް ްހަޔާތުަގިއވެްސ ްއަޅުަގނުޑގެ ްހާމަކުރެއްވިހެްނ ްވަޙީދު ޢަލީ

ް ްދިމާވީ.ްއެއީ 1974ްްމަތިން ްދެން ްއަހަރާއި ްއަހަރު.ްމ2334ްްިވަނަ  355ަވނަ

ްކަންބޮޑުމި ްއަޅުަގނޑު ްއަޅުަގނޑުމެްންދެފަހަރުވެސް ްއިނގޭތޯ، ވަނީ

ްޤައުީމް ްބަޙުްސުކރީން، ްޮބޑަށް ްވަރަށް ްކޮމިީޓަގއިވެްސ ޑްރާފްޓްކުރާ

ްޙާލަުތް ްނުަރްއކަލުގެ ްކުއްލި ްެވއްޖެއްޔާ ްނުރައްކާ ްކަމަކަށް ސަލާމަތާބެހޭ

ްދެޙާލަތުގަިއވެްސް ްމިދެންނެވި ްއެެހންނަމަވެސް، ްކުރެވިދާނެއޭ. އިޢުލާން

ްއެް ްރަްއޔިތުންތަެކއް ްނުކުމެގެންްރާއްޖޭގެ ްހޯދަން ްމިނިވަންކަން  360މީހުންގެ

ް ްއިޢުލާންކުރީ. ްޙާލަތު ްނުރައްކަުލގެ ްނޮވެމްބަރ1988ްްުކުއްލި ްއަަހރު ވަނަ

ްބަަޔުކ3ްް ްއެތަށް ްހަމަލާދީ ްއަރާ ްބޭރުބަޔަކު ްރާއްޖެއަްށ ްުދވަހު ވަނަ

މަރާލިއިރުވެސްްކުއްލިްނުަރްއކަލުގެްޙާލަތުްއިޢުލާނެއްްނުުކރޭ.ްއެހެންވީމާ،ް

ްއަުޅގަ ްގޮތަކަްށްމިއީ ްކަމެއް.ްއެހެންވީމާ،ްމިފަދަ ްކަންބޮުޑާވންޖެހޭ ނޑުމެން

 365ކުއްލިްނުރައްކަުލގެްޙާލަތުްިއޢުލާންކޮށްްސިޔާސީގޮތުންްއިިދކޮޅުްފަރާތްތައްް

ްނޫނީް ްއުނިކޮށްލުމަށް ްފުރުޞަތުތައް ްއޮންނަ ްއެމީހުންނަށް ނިކަމެތިކޮށް

ްބޭނުންކުރެިވގެ ްޙާލަތު ްނުަުަރއްކަުލގެ ްމިކުއްލި ްނުވާނެ.ްނަގާލުމަށް ން

ްަސލާމަތަށްޓަކަިއް ްޤައުމީ ްމީގައި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެހެްނވެ އެހެންވީމާ،

ްސަލާމަތްް ްޤައުމީ ްމިއީ ްއިޢުލާންކުރުން، ްޙާލަތު ްނުރައްކަުލގެ ކުއްލި

ްދިމާކުރަންވީަމް ްބަޔަކާއި ްދިވެހިންގެ ްމިއަންނަނީ  370އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއެހެންވީާމ، ްނޫން. ްދިމާކުރަންވީމަާކ ްމިކަންތައްަތްއްްބޭރުބަޔަކާއި މިހެން

ްޢިބާރާތެއްް ްއެަފދަ ްކަންބޮުޑވޭ ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑަށް ްދުވަހަކު ހިނގަމުންދާހާ

ްކޮންމެއަކަްސް ްއާދެ، ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްހިމަނަން. މީގައި

ްމުޙަންމަދުް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްައއްުޑއަތޮޅުެގ ްބާބަށް މިހުށަހެޅިފައިވާ

ްއިޞްލާ ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްޢިއްޒަތްތެިރްއަސްލަމް ްރ.އަތޮުޅެގ ްއަދި  375ޙާއި

ްއިޞްލާޙުތަކަީކް ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްޙަމީދު ްޝަހީން މެންބަރު

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙުތަކެްއކަމަށް ްގެންނަންެޖހޭނެ ކޮންމެހެންވެސް
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ް ްއާދެ، ްޙާލަތ2334ްްުޤަބޫލުކުރަން. ްުކއްލިނުަރއްކަުލގެ ްއައަހރު ވަނަ

ްޢިއްޒަތް ްމިމަޖިލީހުެގ ްއަދި ްމިމަޖިލީހުގެްއިޢުލާންކޮށް ްމެންބަރުންނާިއ ތެރި

ްހައްޔަރުކޮށްަފިއް ްއިބްރާހީމް ްޤާސިމް ްތިއިްނނެވި ްމިހާރު  380ރިޔާސަތުަގއި

ްއަޅުަގނޑަްށް ްނަސީބު ްދިޔުމުގެ ްތަނަށް ްއެހައްޔަުރކޮށްފަިއާވ ވަނިކޮށް،

ްއަޅުަގނުޑް ްމިައދު ްޙާލު ްއިންނެވި ްމަނިކުފާނު ްއެދުވަހު ލިބުނު.

ްއަޅުގަް ްކޮންމެްތަޞައްވަުރކޮށްލައިފިްއޔާ، ްިމއިން ްހީވަނީ ނޑަށް

ްމީހަކަށްް ްމިދަންނަވާގޮތަްށ ްފެނިަވޑަިއގަތަސް ބޭފުޅަކަށްވެސް

ްމީހާް ްހުންނަ ްވެރިައކަށް ްޙާލަތު ްނުަރއްކަުލގެ ްކުއްލި  385ބޭނުންހާގޮތަކަށް

ްނުލައްވާނެ.ް ްވޯެޓްއ ްބަަޔކު ްއެއްވެސް ްހަމަ ްހުއްދަދޭން، ބޭނުންކުރަން

ގޮތުންްދެންްމާިގނަްވާހަކަތަެކްއްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ްއާދެ،ްމިބާބާއިްބެހޭ

ްކޮމިޓީންް ްޑްރާފްްޓކުރާ ްބޭނުެމްއނޫން.ްއަޅުަގނޑުމެން ްަދއްކާކަށް އަޅުަގނޑު

ްރިޢާޔަތްކޮށްފައި.ް ްކަންތައްތަކަްށވެސް ްމިދެންނެވި ްމިއޮތީ މިޑްރާފްޓްކޮށްފައި

 390ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.

ް

ްޝުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްތެިރްްކުިރއްޔާއާދެ، ްފެލިދެއަތޮޅުގެ ްމެންބަރު. ިޢއްޒަތްެތރި

މެންބަރުްމޫސާްނިޒާރުްއިބްރާހީމް.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަޑަިއގެންްނެތް.ް

ްހައްދުންމަތީގެްޢިއްޒަތްތެރިްެމންބަރުްމޫސާމަނިކު.

ް395 

ްއަިދްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުް ްދުވަަހކުވެސް ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ .`ް

ްމިއަުދްްމޫާސމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއެހެންނަމަވެސް، ްނުބުނަން. ްއެއްެޗއް ްބޭރުބަހަކުން މިމަޖިލީހުގައި

ްކިބާތު.ް ްޖާނޭ ްޕިޕިސް ްޕައްތަރު ްހިނާ ްރަންުގލާތީހޭ ްބުނާނަން. އަޅުަގނޑު

ްބުނާހެންް ނޑާީލމަޔޭ ްފު ްއަާޅ ްދައިމަތީ ްއަްނނާނީ ްކުލަ ްހީނާފަތަށް އާދެ،

ްނުރައްކަލުް ްކުއްލި ްހަމައަށްްމިއަދު ނޑުމެްނނާއި ްއަޅުގަ ްމާއްދާ ްާޙލަތާބެހޭ  400ގެ

ްމިތާތިބީމާް ްބޭފުުޅން ްތިބި ްއެޅިފައި ްދަިއމަތި ްރަނގަޅަށް އަިއއިރުަގއި

ްއެޅިފައިހުރީ.ް ްިމަޔ ްދެއަތަްށވެސް ްރަނގަޅޭ. ްވަރަްށ ްހިތަްށއަރާ އަޅުަގނޑު

ްތިބިް ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްއިޞްލާޙު ްބޭފުޅުންނާއި ްހުރިަާ ްލާފައި އިޞްލާޙު

ްޙަމީދުްބޭފުޅުން ްފާޠިން ްމެންބަރު ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްބަލާއިރުގަިއ ނަށް
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ްނުރައްކަުލެގް ްކުއްިލ ްތެޭރގައި ްއިޞްލާޙުތަކުގެ ްލާފައިހުރި ްބޭފުޅުން  405ކަހަލަ

ްތެރޭަގިއް ްމުއްަދތުގެ ްދެމިއޮންނަ ްއެއިޢުލާން ްއިޢުލާންކުރުމަށްފަހު ޙާލަތު

ްމަސްލަޙަތު ްސުލްަޙ ްއަމަންައމާންކަމާއި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްއެޅުމާިއ،ް ްފިޔަވަޅެއް ްހުރިހާ ްއަަޅންޖެހޭ ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަަކއި

ްއެކަނި.ް ްވާހަކަ ްމީހުންގެ ްތިާމގެ ްމަީދްއެއްަބނޑު މިތަންކޮޅުގަިއްހަމައެކަނި

ްސަލަމާތްކުރުމުގެް ްޤައުމު ްޖެހިއްޖެއްޔާ ްނިކުންނަން ްހިފައިގެން ްދިދަ  410އަދި

ްދިދަ ްބޮޑު ްުކރިމައްޗަށް ްަރއްޔިތުންތަެކއްގެ ްނިކުންނަްްނަމުގައި ހިފަިއެގން

ްމިއުޅޭް ްދަންނަވަން ްއެކަމު ްމަދީ. ްއެކަނި ްތަންތަންކޮޅު ްެއކަހަލަ ވާހަކަ،

ްަވިކް ްމިއީއަީކ ްޙާލަުތ، ްނުރަްއކަލުގެ ްުކއްލި ްމިާރއްޖޭަގއި ވާހަކަައކީ،

ްމިކަހަލަް ްނޭނގެ. ްއަޅުަގނަޑކަށް ްއޮތްކަމެއް ްއިޢުލާންކުެރވިފައި ދުވަހަކު

ްޢަމަލުކުރަންވާް ްދެވަޒީރުްންކަންތައްތަުކގަިއ ްބާުރަގދަ ްއެންމެ ްދަޢުލަތުގެ  415ނީ

ްނުރައްކަލެްއް ްުކއްިލ ްއިހަށްރެޔަުކވެސް ްމިދަންނަަވނީ، ްވަގުުތވީމާ ތިއްބެވި

ްހުރިާހް ްދުނިޔޭގެ ްހީވަނީ. ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ އިޢުލާންވެއްޖެހެން

ްއެާޤނޫނުއަސާސީއަްށް ްނިމި ްހަދާ ްޤާނޫުނއަާސސީއެއް ތަނެއްަގއިވެސް

ްކުީރގަ ްއުފައްަދއިގެްންޢަމަލުކުރުމުގެ ްސަުރކާރެްއ ްެއްއބައިވަންތަކަުމގެ އި

ްއާޤާނޫނުއަސާީސއަކަްށް ްކުާރކަމެއް ްތަނެއްަގިއވެސް ްހުރިހާ  420ދުނިޔޭގެ

ބަދަލުވުން،ްމިކަހަލަްޚުދުމުޙްތާރުްވެރިކަމަކުންްާދއިރު.ްއެކަުމްކުއްިލއަކަްށް

ްވާހަކަދަްއކަމުންް ްޕާީޓއެްއގެ ްސިޔާސީ ްރައީސް، ްހުންނެވި މިހާރު

ްދެންްވިދާޅުެވއް ްނުޖެހޭނެޔޭ. ްބަދަކުވާކަށް ްއެހެން ްއުހޫނ ްއުހޫނ، ޖެ،

ްނިމޭދުވަހުް ްހަދަ ްމިޤާނޫނުއަސާސީ ްބިރުން ްމިހުންނަނީ ްމިހާރު އަޅުަގނޑު

ްދެއަތްް ްެއންމެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްިއޢުލާންކޮށް ްޙާލަތު ްނުރަްއކަލުެގ  425ކުއްލި

ްބައިތިއްބާފަ ްބޭުރގަިއ ނޑޭރިގޭ ްބަ ްެގންގޮސް ްބިޑިއަޅާފައި ިއްފުރަގަހަށްލާ

ްެގންގޮސްދާނެތީ.ް ްއެހިސާބަށް ްކުޅުތަޅާ ްގަޔަށް ްފައްތާ ްކުނިކޮތަޅު ބޮލަށް

ްކޮށްގެންް ްއިުޢލާން ްޙާލަތު ްނުރައްކަލުގެ ްުކއްިލ ްމިރާއްޖޭަގއި މިއީބާއޭ

ްޙާލަތުަގިއް ްކުއްލިްނުރައްަކލުގެ ްގިނަ ްކަމަކީ.ްައޅުަގނޑަީކްވަރަށް ކުރަންވީ

 430ވިލޭރޭްުކއްލިްނުރަްއާކ27ްްއަޅަިއގެންފައިްހުރިްމީހެއް.ްަރމަޟާންމަހެއްގެް

ގެއަްށވަނީ.ްަވއިންގޮތަށްްވަދެްއަނބިދަރިންނާއިްޢާއިލާާއއިްހުރިހާްކާންބޯންް
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ްމިއީް ްބޭންދީ. ްގުދަުނގައި ްބަޑި ްގެންގޮސް ްތަޅާފައި ްމުދަލާ ގެންގުޅުން

ްއަުޑް ްގޮވާ ްރޭޑިޯއިއން ްދެން ްޙާލަތު. ްނުރަްއަކލުގެ ްުކއްލި ހައްތަހާވެސް

ްޤައުމު ްބޭރުބަޔަކަށް ްއުޅެފިޔޭ.ްއިވެނި ްގޮތެއްެވްސްްވިްއކަން ިވޔަފާރިުކރި

 435ފައިދާލިބޭްވަެރްއވެްސްނޭނގެ.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީްސ،ްމިރާއްޖޭަގިއްްނޭނގެ.

ްކެރިގެްން ްވަަރށް ްދާއިުރގައި ްބަދަލުވެގެން ްހަދާ ޤާނޫނުއަސާސީެއއް

ްމަނިކުފާނުް ްދަުށން ްބާރުގެ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމިއޮތް ްްމިހާރު މިދަންނަވަނީ

ް ްނުކޮށްފިއްާޔްތިތަނުގައި ްބަދަުލ ްސަރުކާރު ްމިއޮތް ްިމހާރު އިންނަަވއިގެން

ްެއއްެޗޭކް ްކޮންމެސް ްއިޢުލާންކޮށްގެން ްޙާަލތު ްނުރަްއކަލުގެ މިކުއްލި

ްވަރަްށް ްމިފަހަރުެވސް. ނޑާލާނެޔޭ ްފު ްަރއްޔިތުންތަެކްއ  440ކިޔަިއގެން

ްބާރުގަދަަަް ްއެންެމ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމިއީ ްމިދަންނަވަނީ. ޔަޤީންކަމާއިެއކީ

ްުކއްިލްމަޖިލި ްއަންގަވަްނ، ްމަނިކުފާނު ްމާދަމާވެސް ްއެދެްނ ނޑު ްއަޅުގަ ސް.

ނުރައްކަލުގެްޙާލަތުްމަނިކުފާނުްއިޢުލާންކުރައްވަންްމިކަންްނިމުމާއިއެީކގަިއ.ް

ްމިތިބަް ްވެރިކަްންކުރަން ްމިހާރު ްސަރުކާރަކުން ްމިއޮތް އެހެންނޫނީ،ްމިހާރު

 445ސަލާމަެތއްްނުކުެރވޭނެ.ްމީހުންގެްފަރާތަކުންްމިޤައުމުްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްް

ްިސޔާީސް ްގޮތް. ްވެފައިހުރި ްކަންކަން ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްތާރީޚުަގއި އެީއ

ްނުރަްއާކް ްޙާަލތު.. ްނުރަްއކަލުގެ ްުކއްލި ްބަަޔކީ ްކޮންމެ ްނިކުންނަ ގޮތުން

ްޢާއިލާއަްށ،ް ްތިާމގެ ްވެރިކަމަށް، ްނަފްސަށް، ްތިމާގެ ްތިމާއަށާއި މިވަނީ

ްބައިވަރުަތކަ ްލިބެމުންދާ ްނުރައްކާްތިމާއަށް ްުކއްލި ްނުރައްކާެވގެން ށް.ްމިއަށް

ްތެރޭަގއި.ް ްކަންތައްަތުކގެ ްމިކަހަލަ ްވާންވީ ްުކއްލި ްކިހިނެއްތޯ  450މިވަނީ.

3ްމިރާއްޖެއަށްްސުނާމީްައއިްސެގންްކުއްލިްނުރަްއކަލެއްްުނވި.ްނޮވެމްބަރުް

ްކުަޑް ްއައީމަ ްބުރާސްފަތި ްބޮޑު ްނުވި. ްނުރަްއަކލެއް ްކުއްލި އައިްސގެން

ްއަ ްމިހާރުްބުރާސްފަތި ްއަޅުަގނޑުމެން ްޙާލަތު.ްމިއީ ްނުރައްކަލު ްކުއްލި އީމާ

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެއްެޗއްނޫން. ޤަބޫލުކުރާނެ

ްރައްޔިތުްން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމިތިބީ. ްމިހާރު ްގޮތުަގިއ ްބާރުވެރިން  455މިރާއްޖޭގެ

ް ްކުރިމަގު ްގޮތުން ްސިޔާސީ ްރަްއޔިތުންނަށް ްދިވެހިރައްޖޭގެ ހޯދާދީްޤަބޫލުކުރާ

ްމަޖިލީހެއްް ްތިބިަި ްެއްއވެ ްމަސައްކަތްކުރަން ްކުރުމަށް ތަނަވަސްކަންކަން

ްމެންބަރެއްެގް ްިޢއްޒަތްތެިރ ްލ.އަތޮުޅގެ ްމިމަޖިލީހުގަިއ ްއަުޅަގނޑު މިއީ.
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ްމިދަންނަވަނީް ްމިދަންނަވަނީ، ްލާފައި ްޢިއްަޒތްތެރި ްހަމަ ހައިސިއްޔަތުްނ،

ްމިރާ ްނިމުމާއިއެކީަގއި ްމިޤާނޫނުއަސާސި ްކުްއިލްމިހާރުވެސް  460ްއޖޭގެ

ްދެމިނިސްޓަރުންް ްމިތިބަ ްިއޢުލާންކުރުއްވާ ްޙާލަތު ނުރައްކަލުގެ

ްތިބިއްޔާ.ް ްވަކިުނކޮްށ ްއެތަނުަގއި ްއެބޭފުޅުްނ ބޭނުންކުރައްާވ

ްދަޢުލަތުންް ްިދެވހި ްޙާލަތު ްނުރައްކަުލގެ ްުކއްިލ ބޭނުންކުރައްަވއިގެްނ

ްލާހިކެއް ްދުރުކޮށްގެންނޫނީ ްވެރިން ްމިތިބަ ްމިހާރު ނޫންްއިޢުލާންކޮށް

 465ްމިރާއްޖޭގައިްމިޤާނޫނުއަސާީސައށްްޢަމަލުކުރެވޭނެްގޮތެއްްހަދާަކށް.ް

ް

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްމެްނބަރު.ްވަގުތުްހަމަެވއްޖެ.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ނޑުްމިދަންނަވަނީ.ްއަުޅަގނޑުމެންނަށްްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުް ްއެގޮތަށްްމިކަންްކޮށްެދއްވާށޭްައޅުގަ

ްޢާއިލާއަލަްށްްކުްވާހަަކދެއްެކވުން:މޫާސމަނި ްަވކި ްނެތޭ ްބޭނުމެއް ްއަުޅަގނޑުމެން ްމިޤައުމު ްބާރު،  470އޮތް

ްވާހަކައެްއް ްދަްއކަްނޖެހޭ ްއަސާރާިއއެއްކޮށް ްވަރަްށ ްމިއީ ވިްއކާލާކަށް.

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ްވަގުތުހަމަެވއްޖެ.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް475 

ްމިބާރުެގްވަގުތުހަްހައްުދންމަތީްެމންަބރުް ްދަންނަާވލަނީ، ްއެހެންނަމަވެސް، ްއެނގޭ. ްމަިވކަންެވސް

ްނުކޮށްފިއްާޔްްްމޫާސމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްކުރަންޖެހޭނެޔޭ. ްއަަަޅުަގނޑުމެން ްމިފަހަރު ބޭނުން

ްނޭނެގް ްމަނުކުފާނުވެސް ްދާނެޔޭ. ްޖަލަށް ްއެންމެން އަޅުަގނޑުމެން

ްވާނެގޮެތއް.ްޝުކުިރއްޔާ.

ް480 

ްއަޅުަގނުޑވެްސްްރީްެމންަބރުްނިލަންެދއަތޮޅުްުއތުުރބު ްއާެދ، ްރައީްސ. ްޢިްއަޒތްތެއި ްުޝކުރިްއޔާ ްއާދެ،

ްބެހޭގޮތުްންްއިްބރާހީމްްއަްޙމަދުް ްމިބާާބއި ްޙާލަތު، ްނުރައްކަލުެގ ްުކއްލި ްހޯދާލީ ްފުރުޞަތެއް

ްެއގޮތުްންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްބަލައިލަން. ްމައްޗަށް ްބާބުތަކުެގ ހުށަހެޅިފައިހުރި

ްފާހަ ްއަޅުަގނޑަށް ްމެންބަރ3ްްުަގކުރެވޭ ްައއްުޑައތޮޅު ްމާއްދާއަށް ވަނަ

ްވަަރްށް ްައޅުަގނޑަށް ްއިޞްލާޙު ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްއަސްލަމް  485މުޙަންމަދު
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ްމިާޤނޫނުއަސާސީެގް ްޙާލަތެްއގަިއވެސް ްނުަރްއކަލެްއގެ ްކުއްލި ރަނގަޅު.ްއެއީ

ްާމއްދާތަކުަގިއވާ ްއަންނަނިވި ްމިބާބުގެ ްމިިނވަްނކަން، ްަޙއްޤުތަކާއި ްއަސާސީ

ްވުރެް ްޮއތްގޮތަށް ްޑްރާފްޓްަގއި ްެއއީ ްނުވާނެއޭ. ްހިފަހައްޓަިއގެން ޙައްޤުތައް

ްމިބަިއް ްހުށަހަާޅދޭތީވެ ްސީދާކޮށް ްސާފުކޮށް ނޑުމެންނަްސ ްއަުޅގަ ތަންކޮޅެއް

ްމާއްދާެގް ްތިްނވަނަ ްހަމައެގޮތަށް ްދެން ްވަނީ. ްރަނގަޅުކަމަށް  490އަޅުަގނޑަށް

ްޤާ ްޙާލަތެއްަގއިވެސް ްނުރައްކަުލގެ ްކުއްލި ްށް ްުނވަަތް)ހ( ނޫުނއަާސސީގައި

ްއެަބިއގަިއް ްނުވާެނއޭ، ްހިފަހައްޓައިގެން ްޙައްޤުަތްއ މާއްދާތަކުަގއި

ްމެންބަރުް ްޙަމީދު،ްޢިއްޒަްތތެރި ްޝާހީން ްމެންބަރު ްއުތުރުބުރީ މާޅޮސްމަޑުލު

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއިޞްލާހަށްވެްސ ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްޙަމީދު ޝާހީން

ްނުރަ ްުކއްލި ްއަުޅަގނޑަކީ ްދެން ްދެންމެްތާއީދުކުރަން. ްާޙލަތު،  495ްއކަލުެގ

ްގޮތަށްް ްިވދާޅުވި ްބޭފުޅުން ްގިނަ ްވަރަށް ްވާހަކަެދްއކެވި ްކުރިން އަޅުަގނުޑގެ

ްނުވާީތް ްީމހަކަށް ްކުރެވިަފއި ްއަދި ްތަޖުރިބާއެއް ްކަެމއްެގ އެކަހަލަ

ްދަންނަވާކަށް.ް ްތަޖުރިބާ ްއެބޭފުޅުންގެ ްނޭނެގ އަޅުަގނަޑކަށް

ްމި ްަޤއުމުތަކުަގއި ްދުނިޭޔގެ ްއަޅާެންއެހެންނަމަވެސް، ްކުރިަމތިވީމަ ކަންކަން

ނޑުމެންނަްށް ްއަޅުގަ ްހުންނަނީ ްބަޔާންކޮށްފައި ްބެހޭގޮތުން  500ފިޔަވަޅުތަާކއި

ްއެކަންކަމުންް ނޑުމެންނަށްެވްސ ްއަުޅގަ ްދިމާވެއްެޖްއޔާ ްކަމެއް އެކަހަލަ

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްއެބައިަތއް ްބޭނުންވާނެތީވެ ސަލާމަތް

ްކޮން ްދެން، ްހިެމނެނީ. ްމާްއދާއެްއގަިއވެްސްޤާނޫނުއަސާސިަގއިެވސް މެ

ްހުންނަގޮތުންް ްކުރެވިފައިވެްސ ްބޭނުން ްބަސް ްޙާލަތުގައި ްބައެއް ހުންނާނެ

ްފަހަރަށްް ްގިނަ ްވަރަށް ްދެން ްބަސްތައް. ްމާނަކުރެވޭ  505ދެގޮތަކަށް

ްއެވިދާުޅޭވް ްމުަޤއްިރރު ްމިޢިއްޒަތްަެތެރި ްކޮމިޓީގެ ްޑްރާފްޓް އަޅުަގނޑުމެން

ްބަ ްއެކަހަލަ ްމައްސަލަ.ްއާދެ،ްެއއީ ްައޅުަގނޑުމެންނާިއްދިމާވާ ސްތަްއްނުލާ

ްގޮތަށްް ްގެެނސްދޭ ްއެކުެލވޭގޮެތްއގައި ްބަސްތައް ްހުންނަ ހަމައަށް،ްސާފުމާނަ

ްނަމަވެްސ،ް ްއެކުަލވާަލއްވާަފއިާވކަމަށް.ްކޮންމެގޮެތްއަގއި ްޑްރާފްޓް އެބޭފުޅުން

ްޢިއްޒަތްެތިރް ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްފާހަގަުކރެވޭ  510އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ެއއްްނުކުތާ،ްެއީއްލީމްްމިތާނގައިްއެގެެނސްދެްއވާްމަދުްސަމެންބަރުްމުޙަން

ްދެގޮތަށްވެްސް ްއެބަހުރި ްމީގަ ްނުރައްކާވެދާނެފަދަކަމެއް. ްސަލާމަތަށް ޤައުމި
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ްއެޢިއްޒަތްެތިރް ްނުނެތޭ ްހަނދާން ނޑު ްއަޅުގަ ްމާނަ. މާނަކުރެވޭކަހަލަ

ޅުތައް،ްމެންބަރުްމިމަޖިލީހަށްްމިނުކުތާްހުށަހެޅުއްވިއިުރގައިްވިދާުޅވިްބަސްފު

ްބަސްތަަކީކް ްެއކަހަލަ ްއެހެންނަމަވެސް ްެއބަހުރި. ްހަނދާނުަގއި  515އަޅުަގނުޑގެ

ްދެއްކޭެން ްވާހަަކތައް ްއޭގެ ްހިފައި ްފަހުން ްއޭެގ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްގޮްތގޮތަްށް ްއެހެްނވީމާ، ްދަންނަވާނީ. ްއަޅުަގނޑު ްނޫނޭ ބަސްތަކެއް

ްެއގޮުތގައިް ްއެބަސްަތއް ްއޮންނާނެއޭ ްފުރުޞަުތ ްމާނަކުރުމުގެ

ްވޯޓުދިނުމުެގް ްހަމަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިވެސް ބޭނުންކުރެއްިވކަމުަގއިިވޔަސް.

ްމިވާހަަކް ްމިފުރުޞަތުގައި ްހަމަ ްނުކުތާއެކޭ. ްރަނގަޅު ްވިސްނާލަން  520ކުރިން

ްދެްއިވް ްޝުކުރިއްޔާ ްއަރިސްކޮށްލީ. ްހަމަ ނޑުވެްސ ްއަޅުގަ ތިބޭފުޅުންނަށް

ްފުރުޞަތަށް.

ް

ްރައީސް،ްއާދެ،ް`ްޝުކުރިްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްރައީސް.ްޢިއްޒަތްތެރި ްޢިްއޒަްތތެރި ްއްޔާ

ްބާުބ،ްްޝާހީންްަޙމީދުްާވހަކަެދއްކެުވން: ްބަހުސްކުރެވޭ ްމަޢާފުކުރައްާވ ްމާްއދާ، ްބަހުސްކުރެވޭ  525މިހާރު

ްބާބެއްކަމަްށް ްމުހިންމު ްވަރަށް ްއެއީ ްޙާލަތު، ކުއްލިނުރަްއކަލުގެ

ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެއީ ްޤަބޫލުކުރަން. ްޙަޤީޤަތުގަިއވެްސްއަޅުަގނުޑވެސް ނަށް

ްދެްން ްއާދެ، ްެއީކގައި. ްހުރުމާެވސް ްކަންަތއްތައް ްހުރި ްދިމާވެފައި ހަމަ

ސުވާލަީކ،ްއެފަދަްކުއްިލްނުަރއްކަުލގެްޙާލަތެްއަގއިްކޮްނކަހަލަްބާރުތަކެއްޯތް

ްނުހިފެހެއްޓޭނީ.ް ްނުވަތަ ްހިފެހެއްޓޭނީ ްޙައްޤުތަކެއްތޯ ްކޮންކަހަލަ  530ލިބިދެނީ،

ްއަޅުް ްމިއާގުިޅގެން ްދެްންދެން ްހުށަހަޅާފައިވާނެ. ްިއޞްލާޙެއް ނުޑވެސް ގަ

އެއިޞްލާާޙއިގެންްކުިރއަށް،ްނުވަތަްމިވާހަކަާއގެންްކުިރއަްށދިއުމުގެްކުރިްން

ނޑުްހުރިހާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންގެްކިބަިއްން އެންމެްފުރަތަމަވެސްްއަުޅގަ

ްރައީްސެގް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަދި ްއެބައެދެން، ްމަޢާފަށް ވަރަށްބޮޑަށް

ްހުށަހެޅިއިރުްކިބައި ްމިއިޞްލާުޙ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެބައެދެން. ްމަޢާފަށް  535ންެވސް

ދެންނެވިްވާހަަކއެްއަގއި،ްޑްާރފްޓިންގްކޮމިޓީއިންްހުށަހެުޅްއވިގޮތަށޭްހުރިހާް

އެްއޗެއްްހުންނާނީ،ްއެހެންްދެންނެވިފައިވާނެ.ްެއއީްގޯހަކުންްއެއީްއޮޅުމެްއ.ް

ް ްމީގައި ްއެދެން. ްމަޢާފަށް ްވަރަށްބޮޑަށް ްއެބަޮއޭވ1ްްއަޅުަގނޑު ނަންަބރެއް

ް ްެއއީ ްއައިްސ. ްޢިއްޒަތްތެިރ3ްްތަފާތެއް ްހުރިހާ ްނަންބަރު. ވަނަ
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ް ްފެނިަވޑަިއގަންނަވާނެ. ްބައްލަވާަލިއފިއްޔާ  540ވަަނ12ްްމެންބަރުންވެސް

ްޑްރާފްޓިންގް ްޙަވާލާދެްއވާފަިއވަނީ ްއަށް ް)ނ( ްއާއި ް)ހ( މާއްދާގެ

ް ްއެ ްިޚޔާލުފާޅ12ްުކޮމިޓީއިން، ްއަކީ ް)ހ( ްމާއްދާގެ ކުރުމުެގްވަަނ

ްދިނުމުގެް ްމަޢުލޫމާތު ްހޯދުމާއި ްމަޢުލޫމާތު ްައކީ ް)ނ( ްއަދި މިނިވަންކަން.

ްހުށަހަޅާފައިވާނީ،ް ނޑު ް)ހ(ްއާިއ12ްްމިނިވަންކަން.ްއަުޅގަ ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްމިއޮންނަނީ،ް ްގަިއ ް)ށ( ްތެޭރގައި. ްޙަްއޤުތަކުގެ ްނުހިފެހެއްޓޭނެ ްއެ  545)ށ(

ްދެޭކގޮ ނޑު ްއަުޅގަ ްމިނިވަންކަން. ްމިކަހަަލ،ްނޫސްވެރިކަމުެގ ުތގަިއވެއްެޖއްޔާ

ްމިނިވަންކަްން ްނޫްސވެރިކަމުެގ ްާޙލަތެއްަގއިެވސް ްނުަރއްކަުލގެ ްކުއްލި އާދެ،

ްހިފެހެއްޓިއްޖެކަމުަގިއް ްއެމިނިވަންކަން ްއެއީ ްނުވާެނއޭ. ހިފަހައްޓައިގެން

ްރާއްޖޭންް ްއަދި ްފަރާތްތަކަށާއި ްތިބި ްކަްނކޮޅުަތކުަގއި ްރާއްޖޭގެ ވާނަމަ،

ްފަރާތްތަކަށްވެް ްނުހިނގާގޮްތްބޭރުގެ ްހިނާގ ްާރއްޖޭަގއި ްަކންތައްތައް  550ސް

ްއެހެންވީާމ،ް ްނުދާނެ. ްދެވިގެންެނއް ްސާފުކޮށް ްމަޢުލޫމާތު ފުރިހަމައަށް

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްަޙއްޤެއްކަމަްށ ްނުވާނެ ްހިފެހެއްޓިގެްނ އެޙައްޤަީކ

ްއެހެންވީމާ،ް ްވާެނ. ްހިމަނާފައި ްޭއގައި ްއަުޅަގނޑު ްއެކަން ޤަބޫލުކުރެވޭތީ،

ްއަޅު ްާވހަކަފުޅުދެއްެކިވްމިހާތަނަށް ްތާއީދުކުރަްއވާ ްުހށަހެޅުމަށް ނުޑގެ ގަ

ްއެދެން.ް ްމަޢާފަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްކިބައިންވެސް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި  555ހުރިހާ

ްއޮްތކަމުގަިއވާނަމަ.ް ްފާހަގަނުކުރެވި ްމެންބަރުންނަށް ްއެިޢއްޒަތްތެރި އެކަން

ްމިހުށަހެޅިފައިާވގޮތަްށް ްމިހާރު ްައދިވެސް ްއެދެނީ އަޅުަގނޑު

ްލިބިަވޑަިއގެންފަިއާވްފާ ްރައީސަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެން ސްކޮށްދެއްވުމަށް.

ްކުރިއަްށް ްައއްަސަވއިގެން ްނަންބަރުތަކަށް ްމިަވކިަވިކ ްދަށުން ބާރުގެ

ްހަމަެއކަިން ްއެއީ ްނެތް. ްމައްސަަލއެްއ ްއަޅުަގނޑުެގ  560ގެންދެވިކަުމގަިއިވޔަސް

ްނޯން ްސުރުޚީެވސް ްއަރިމަތީ ްމި ްސަބަުބން ްތަންކޮޅެްއގެ ނާކަށްްއެންމެ

ްރައީސްެގް ްޢިްއޒަްތތެރި ްއެަެހންވީމާ، ްޭނދެން. ްބޮޑަކަށް ްއެހާ އަޅުަގނޑު

ްވާހަަކއެްއް ްމާދިުގ ްއެދެމުން، ނޑު ްައޅުގަ ްއެކަމަށްެވސް ކިބައިން

ްދައްކަންޖެހޭކަމަކަށްްނުފެންނާތީްމިވާހަކަްކުރުކޮށްލާނަން.ްުޝކުރިއްޔާ.ް

ް565 

ްރައީްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްކުއްިލްޝުކުރިއްޔާ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްސް.
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ްކޮމިޓީއިްންްޝިހާބުްާވހަކަެދއްކެުވން: ްޑްރާފްޓްކުރައްާވ ްމިބާބާބެހޭގޮތުން ްޙާލަތު، ނުރައްކަލުގެ

ްވަރަށްްއެކަށީގެްނާވް ްދަންނަވާނީ ނޑު ްޑްރާފްޓަީކްއަޅުގަ ްމިއޮތް ފޮނުއްވާފައި

ްމިއޮތްގޮތަށްް ްޑްރާފްޓްގަިއ ްމި ްއެެހންވީމާ، ްޑްރާފްޓެކޭ. ްރަނގަޅު

ްވާހަަކް ްޯވޓުދޭނެ ްިމއަށް ްނެތޭ، ްމަްއސަލައެއް ްެއްއވެސް  570އަޅުަގނުޑގެ

ްފޮނުއްވާފަިއް ްއިޞްލާުޙ ްމިޑްރާފްޓަށް ްއެއާއެކު، ްހަމަ ްއަދި ދަންނަވަން.

ްއެބަތިއްެބވި.ްއެގޮތުންްރ.ްއަތޮުޅގެްިޢއްޒަްތތެރިްމެންބަރުް ބައެއްްބޭފުޅުން

ްމެންބަ ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަްއޑުއަތޮޅު ްއަދި ްޙަމީދު، ްއަސްލަމްްޝާހީން ރު

ްދެންް ްތާއީދުުކރަން. ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްއިޞްލާޙަށް ހުށަހެޅުއްވި

ްސަލީމްް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި  575ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްވާަހކަފުޅުދައްަކވަމުންް ްއެމަނިކުފާނު ްިއޞްލާޙު، ހުށަހެޅުއްވި

ްއެހެންނަމަވެްސް ްތާއީދުކުރެވޭ. ނޑަށް ްއަުޅގަ އެގެންެނވިގޮތަށް

ްހުރިގޮާތްއަޅުގަް ްހިނާގފައި ްވޭތުވެިދޔަތަނުަގއި ްކަންތައްަތްއ ނޑުމެްނގެ

ްއެންމެް ްހަމަ ްވިސްނާލަން ްއިތުރަށް ްމި ްބަލާއިރު، ްކަންތަކަށް މިކަހަލަ

ްދާއިރު،ް ްޯވޓަށް ްއެހެންވެ ްދެކެން. ނޑުވެްސ ްއަުޅގަ  580ރަނގަޅުކަމެްއކަމުަގއި

ނެވާހަކަްއިތުރަަަށްްއަޅުަގނޑަށްްމިއާްދޭތެރޭގައިްވިސްނާފައިްގޮތެއްްނިންމާ

ްމިހާރުް ްޙާލަތަކީ ްނުރައްކަުލގެ ްކުއްލި ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ދަންނަވަން.

ް ްަދށުން، ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްއެބަބުޭނ،144ްްމިއޮތް ްމާއްދާަގއި ވަަނ

ްހަމަނުޖެހުމެްއް ްދާޚިލީ ްނުވަތަ ްޙަމަލާއެއް ްބޭރުެގ ްނުވަތަ ހަނގުރާމައެްއ،

ްއިޢުލާންކުރެ ްޙާލަތު ްުކއްލިނުރަްއަކލުގެ  585ވިދާނެއޭ.ްއައިިސއްޔާ

ްބޭރުް ްބަޔަުކްމަރުވެ ްައއިްސ،ްއެަތއް ްޙަަމލާއެއް ްބޭރުގެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ވަަރކަށ12ްްްަގޑިެއއްހާއިރު،ްުނވަަތ24ްްބައެްއގެްއަތްމަތީަގއިްގާްތގަަޑަކށްް

ްކުްއިލް ްފަހުންވެސް ްއޭގެ ްެވެގންދިޔައިރުެވސް ްދިވެހިރާއްޖެ ގަިޑއިރު،

ްއިޢުލާންުކރެވިގެނެް ްޙާލަތު ްދާޚިލީްނުރައްކަލުގެ އްްނުދިޔަ.ްއެަެހެންަނމަވެސް

ްއެްއެވގެްން ްބަޔަކު ްމައިދާނަށް  590ހަމަނުޖެހުމެއްކަމަށްބެލިގެން،ްއާދެ،ްޖުމްހޫރީ

އެކަމާުގޅިގެންްުކއްލިްނުރައްަކލުގެްޙާލަތުްއިޢުލާންކޮށްްވަަރށްގިނަްބަޔަކަްށް

ްކަންތައްތަްއް ްރާއްޖޭެގ ްމިއީ ްއާދެ، ްހިނަގއްޖެ. ްލިބިގެން އަދަބުތަކެއް

ްހަަމްހުންނަ ްއަދި ްައޅުަގނަޑކީވެްސ. ްމީހެއް ްދިޔަ ްއެތަނަށް ްއާދެ، ގޮތް.
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ްހަަަމަް ްމެންބަރަކީވެސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްއަޚް، ނުޑގެ ްއަުޅގަ އެާއއެކު

ްއެބޭުފާޅް ްބޭފުެޅއް. ްވަަޑިއގެންނެވި ްއެތަނަށް  595އަޅުަގނާޑއެްއކޮށް

ް ްމަނިކުފާނާއެްއކޮށ3ްްްއިންނަވަންޖެހުނީ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދުވަސް، ްމަހެއްހާ

ްމިޢިއްޒަތްތެރިް ްއަިދ ްއިބްރާހީމާއެއްކޮްށ، ްޤާސިމް ްމާފަންނުވިލާ އާދެ،

ްތިބީް ްއަުޅަގނޑުމެން ްޖަުލގައި. ްމެންބަުރންނާއެއްކޮށް ްވަރަށްގިނަ މަޖިލީހުގެ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްާވގޮތް. ްމިކަންަތއްތައް ްއާދެވޭ. ްމަޖިލީހަށްވެސް މިތަނުގައި،

ްުނވާ ްކަންތައްތައް ްމިކަހަަލ ްއެހެންވީމާ، ްމިބާބުްރައީސް، ްޮގތަކަށް  600ނެކަހަލަ

ްއެބަްފާސްކުރަންޖެހޭ.ްކުއްލިްނުރައްކަލުެގް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ފަރުމާކުރެވިގެން

ްޙާލަތެއް.ް ްއިޢުލާންކުރަންޖެހޭނެ ްެޖހިއްޖިއްޔާ ްކަމެއް ްއެ ޙާލަތަކީވެސް

ްމަޤްޞަދުތައްް ްވަކިަބއެްއގެ ްވާންޖެހޭނީ ްެއކަންތައްަތްއ އެހެންނަމަވެސް

ްޤައުމު ްވަކިްހާސިލްކުރާކަށްނޫން. ްކުަރންޖެހޭނީ. ްއެކަންތައް ްމަސްލަޙަތަށް ގެ

ްއަހަރެއްކުިރްން ްހަތަރު ްދެތިން ްމީގެ ްއާދެ، ްބޭނުންތަކަކަށްނޫން.  605ސިޔާސީ

ް ްމީގެ ްނުވަތަ ްނޫނ33ްްްމިފެނުނުގޮތަށް ްފެނުނުގޮތަކަށް ްއަހަރުކުރިން ހަކަށް

ްުއންމީދުކުރާގޮތް.ް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމި ްވާންޖެހޭނީކީ. މިކަންތައްތައް

ްމިކަހަލަްއިރާދަކު ްއިޞްލާޙުެވގެންދާއިުރ، ްމިޤާނޫނުައސާސީ ރެްއިވއްޔާ

ްެއހެންނަމަވެސްް ްއަންނާނެ. ްބަދަލުތަކެއް ްެހޮޔ ްރަނގަޅު ކަންތައްތަކަށް

 610އެބަދަލުތައްްއަންނާނީްއޭުރަގިއްވެރިކަންްކުރަންްތިބިްބަަޔކުްރަނގަޅުްހެޮޔް

ްުއޅޭކަމަށްވަންޏާ. ްވިސްނަިއގެން ްކުރަން ްކަންތައްަތއް ްނިޔަތުގައި

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް

ްގެނެސްދެއްުވމަށް،ްފިކުރާއިްްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްރައީްސ.ްސަމާލުކަމަށް ް`ްޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިއްޒަތްތެިރްްމުޙަްނމަދުްމަްޖދީްއިްބރާީހމްް ްބައެްއ ްއާކޮށްދެްއވަމުން ްހަނދާން ްއާރާސްތުކުރުމަށް  615ްޚިޔާލު

ްިހންގާލުމަށްވެްސްްމެންބަރުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނަޒަރު ްރިޢާޔަތްކޮށް ްވާހަަކައށް ދެއްކެވި

ްހިތްތަކުެގް ްރައްޔިުތންގެ ްއުންމީދު ްއުފަލާއި ްރައްޔިތުްނެގ ފާހަގަެވގެންދަނީ

ްއެންެމް ްދެއްވެވި ްއިންސާނުންނަށް ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ރަސްގެފާނު.

ްބަދަލު ްޙާލަަތށް ްއަނެއް ްޙާލަތުން ްއެއް ްނިޢުމަތަކީ، ްެއއް ވާްންމަތިވެރި

ްހޯދާް ްހެޔޮގޮތްަތއް ްޢަމަލުތަކާއި ްހެޔޮ ްއަެންއދުވަހަށް  620އެނގުން.ްެއއްދުވަހުން
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ްހާސިލުކޮްށް ްޢިބްރަތް ްކަންކަމުން ްފާއިތުވެދިޔަ ްދެމެހެއްޓުމަށް. ދަމަހައްޓާ

ްސަލާމާިއް ްރަްއޔިތުންެގ ްޙިއްސާކޮށް ްއަސަރުަތކުން މާޒީގެ

ްހެ ްގޮތްތަކަްށ، ްހެޔޮ ްމިބާބުެވސް ްޢަމަލުތަކަށްްރައްކާތެރިކަމަށްޓަަކއި ޮޔ

ްޙާލަތު،ްޚާރިޖީ،ްދާޚިލީް ްނުރައްކަލުގެ ްކޮންމެ ްއިޞްލާޙުކޮށް ޤާނޫނުއަސާސީ

ްރައީސް،ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިޢުލާންކުރަންޖެހޭނެކަން.  625ކަންކަމާގުިޅގެްނވެސް

ްވާހަކަތަާކް ްދެއްކެވި ްމެންބަރުން ްބައެއް ްޢިއްޒަތްތެރި މިމޭރުމުން

ްކޮ ްއެހެނަސް ްދެބަހެއްުނަވން. ްާޙލަތެއްަގއިެވސްްއަޅުަގނުޑވެސް ންމެ

ްމަެގްއް ްސަލާމަތްވާނެ ްެއކަމުން ްާދކަމަށްވަންޏާ ްގޯހަށް ްގޯހުން ކަންތައްތަްއ

ރައްޔިތުންނަށްްދެއްކުމަށްޓަަކިއްރަނގަޅުްއަސާެސއްްއެކުަލާވލުމަކީ،ްމިއަދުް

ްޤަބޫލުކުރާކަންް ްރައްޔިތުންެވސް ްހުރިހާ ްޢިްއޒަްތތެރި ްޖެހިއްޖެކަމަށް  630ކުރަން

ްދަންނަންޖެހޭނެ ްއިންޞާފަްށްއެއީ ްނަސީަބކީ،ްޢަދްލަށް ްރައްޔިތުންގެ ކަމެއް.

ްއިންޞާފުވެިރް ްޢަދްލުވެރިކަާމ ްއެކުލެިވގެން ްޤާނޫނުއަސާސީއެްއ ޢަމަލުކުރާ

ްކުރެވޭނީް ްމިކަން ްފެނުން. ްދާތަން ްހާސިލްވެގެން ްސާބިތުކަމާއެއްކޮށް ޢަމަލު

ްއެކުލެިވގެން.ް ނޑަެއިޅ ްކަ ްގޮތްތަެކއް ްރުޖޫޢަވެވޭނޭ ްމަގަށް މިދެންނެވި

ްަމޤްޞަދެއްަގިއް ްރަނަގޅު ްވަރަށް ްމިކުރެވެނީ ްމިކަން ްމިއަުދ  635އެހެންވީމާ،

ްއެކަމެްއެގް ްގޯސްެވއްޖެްއޔާ ްޢަމަލުތައް ްނިޔަތެްއަގއި. ްރަނގަޅު ވަރަށް

ވަގުުތަގއިްެއކަންކަންްފެނިގެްނދާނެ.ްއެއީްހިތާމަކުރަންްޖެހުނުކަމެއްކަުމގަިއް

ްއޮތްކަ ްދުރަކު ްދިއުމަކީ ްފެނިގެްނ ްެއކަންކަން ްކައިރީގަިއްވިޔަސް މެްއނޫން

އޮތްކަމެއް.ްއެހެންވީމާ،ްމިްޮކންމެކަމެއްވެސްްކޮންމެގޮތަކަށްްދިމާވެގެންދަީން

ްކުރެވޭފަަދގޮތެްއގަިއކަްން ްމިކަން ްިޚޔާލާ، ްފިކުާރއި  640ޙާލަތްތަކާއި

ނޑުމެްނެގް ްއަޅުގަ ްހާސިލުކޮށް ްޢިބްރަތް ްމިކަންކަމުން ދަންނަންޖެހޭނެ.

ްދުސްތޫރެއް ްއުޖާލާކުރެވޭެނ ްމިަކްންްކުރިމަގު އެކުަލވާލުމުގައި

ްއެންެމް ްކޮްށދެވޭނެ ްރައްޔިތުންނަށް ްގެނެސްިދނުމަކީ ސާބިތުކަމާއެުކގަިއ

ްމެންބަރުންވެސްް ްއެހެން ްހަމަ ްދެކޭތީ،ްމީަގއި ނޑު ްއަުޅގަ ހެޔޮކަމެއްކަުމގައި

ް ްފަދައިން، ްޮއްތ3ްްއެފާހަގަކުެރއްިވ ްގެނެްސދެއްވާފަިއ  645މެންބަރަުކ

ްދަ ނުޑެވސް ްއަުޅގަ ްަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްޚިޔާލުތަކުަގއި ންނަވާނީ،

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔް ްސަލީމް، ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި
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ްސަލީމްް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢައްޔަންކޮށްދެއްވި މިމަޖިލީހަށް

ްއިްޞލާޙާއި،ްރ،ްއަޮތޅުެގްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުް ގެނެސްދެްއވާފައިްިމއޮތް

 650ުޅގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްގެނެސްދިންްގެނެސްދިންްއިޞްލާޙާއި،ްައްއޑުއަތޮ

ްމިބަލައިގަްނނަންޖެހޭނެކަމަށްް ްރަނގަޅޭ. ްވަރަށް ްހަމަ އިޞްލާޙު

ނޑުެވްސް ްއަޅުގަ ްމިވާހަކަދައްކަމުން ްމިހިނދު ްޤަބޫލުކުރަމޭ. އަޅުަގނުޑވެސް

ްރައްޔިތުންެގް ްައޅުަގނުޑ، ްނުކުތާއެްއގޮތުން ްނިޒާމީ ްފާހަގަކޮށްލާނަން ހަމަ

ްމީ ްމަޖިލީހުގެ ްދަންނަވަންްޚާއްޞަ ްބާބަކާބެހޭގޮތުން ްނިމިދިޔަ ްުކރިން ގެ

ްޢައްޔަންކުެރވޭީން ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްވަޒީރުްނގެ ްވާަހކަައކީ،  655އުޅުނު

ްއެވާަހަކް ްޤަބޫލުކޮްށގެންކަން، ްފާސްކޮށްގެންކަން ްމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ

ްދަންނަވަންްއުޅެްއަުޅަގނޑަށްްއެފުރުޞަތުްނުލިބުނުްވާހަކަ،ް

ް

ްއާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންް

ް660 

ްޢިއްޒަތްތެިރްްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްޝުކުރިއްޔާ ްއިށީންނާނަން. ނުޑ ްއަޅުގަ ްފާހަގަކޮށްލަމުން

ްރައީސް.ްމުޙަްނމަދުްމަްޖދީްއިްބރާީހމްް
ްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްނުރައްކަުލެގްޝުްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްކުްއލި ްއާެދ، ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެިރ  665ްކުރިއްޔާ

ްއަޅުަގނޑުމެްނެގްްޠާހިރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްކޮމިީޓއިން ްޑްރާފްޓްކުރާ ްދިރާސާކޮށް ޙާލަތާބެހޭގޮތުން

ްވަަރްށް ްދަންނަވާނީ، ްައޅުަގނޑު ްމިމާއްދާއަކީ ްމިހުށަހަޅާފައިވާ ކުރިމައްޗަށް

ްއެބޭުފޅުން ްގޮތެްއގައި ްހުށަހެޅުމެއްކަމުަގއި.ްްއެކަީށގެންވާ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ނުޑވެސްްދަންނަވަންެޖހޭްބައެއްކަހަަލް އެހެންނަމަވެސްްމިއާދޭތެރޭަގިއްއަުޅގަ

ްޙާލަތަކީް ްނުރަްއަކލުގެ ްކުއްލި ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްެތރި ްއެބަހުރި.  670ވާހަކަތައް

ްހުރިް ްތަޖުރިބާކުރައްވާަފއި ްބޭފުޅުން ްބައެއް ްތެރެއިން އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ތައްތަެކއް.ްމިޢިްއޒަތްތެރިްމަޖިލީހުގައިވެސްްއެފަދަްމެންބަރުންްތިބިކަންްކަން

ްައިދް ްވާހަަކއިންނާ، ްފާއިޒްގެ ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަތޮުޅގެ ބ.

ޚާއްޞަކޮށްްޢަލީްފާއިޒްްވަރަްށްއަސަރާެއކުްއެެދއްެކވިްވާހަަކތަކުންނާ،ްލ.ް

ްޖޯ ްމަނިކުގެ ްމޫސާ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްއެެދްއިކްއަތޮޅުގެ  675ޝާއެކީ
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ްއެްއވެްސް ްދިވެިހ ްޙާލަތެއް ްއެފަދަ ްައޅުަގނޑުމެންެގ، ވާހަކަތަކުން

ްޤަބޫލުކުރާކަމެްއް ނުޑވެސް ްއަުޅގަ ްައޅުަގނޑު،ްޚުދު ްދިމާވުމަކީ ރައްޔިތަކަށް

ްކުރިމައްޗަްށް ނޑުމެންެގ ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއެހެންނަމަވެސް ނޫން.

ނޑުމެން ވަރަށްޮބޑަށްްވިސްނަްންްމިހުށަހެޅިފައިވާްއެްއޗަކާްދޭެތރޭގައިްއަުޅގަ

ްއަޅުަގނޑަްށް ްބުނާއިރު، ްއަަަޅުަގނޑުމެން ްހަމަނުޖެހުމޭ ްދާޚިލީ  680އެބަޖެހޭ.

ްދާއިރާައކުންހެން.ް ްހަނި ްވަރަށް ްމިިވސްނަނީ ްއަޅުަގނޑުމެން ހީވަނީ

ްނުރައްކަލުެގް ްުކއްިލ ްފަހަރެއްގަިއވެސް، ްހަމަނުޖެހުމެއް ްދާޚިލީ މިސާލަކަށް

ްއިޢު ްމާލޭގަިއ ްއެންމެފަހުން ްެއއިޢުލާންކުރެވުުންޙާލަތު ްުދވަހު ލާންކުރެވުނު

ްރާއްޖޭެގް ްމިސާލަކަށް ްނުކުރަން. ްތަރުޖަމާއެއް ނޑު ްއަުޅގަ ގޮތަކަށް

ްިޚޔާުލް ްަވކިވުމުގެ ްސަރަަޙއްދެއް ްވަކި ްތެރެއިްނ  685ސަރަޙައްދުތަުކގެ

ްމިއަދުް ްުކރާނީ. ްކަންތައްަތއް ނޑުމެން ްައޅުގަ ްކިހިނެއްތޯ ގެންގުޅެިފއްޔާ

ްޤާނޫނުއަާސސީ ްވަިކގޮތެްއްއަޅުަގނޑުމެން ްމިމާއްާދއާބެހޭގޮތުްނ ގައި

ްއެފަދަް ްމާދަން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްނިންމައިފިކަމަށްވާނަމަ ނަޑއަަޅއި ކަ

ްނޯންނާނެ.ް ްއެްއވެސްކަެމއް ްކުރާނެ ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްދިމާވީމަ ޙާލަތެއް

ްމުހިންމުް ްަވރަށް ްސަލާމަތާބެހޭ ްޤައުމީ ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ްމިއީ  690އެހެންވީމާ،

ްމިމާ ްވަރަށްްމާއްދާއެއް ްމެްނބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްމިާއދޭތެރޭގައި އްާދއަކީ.

ްވަރަްށް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއީ ްނިންމެވުމަކީ ްވިސްނާވަަޑިއގެން ފުންކޮށް

ްމިދެންނެވިގޮތަށް،ް ްކުރިން ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންނަނަމެވެްސ އެދޭކަމެއް.

ްމީހަކަށްް ްއެްއެވސް ްތެރެއިން ްަރއްޔިތުންެގ ްލޮުބވެތި ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްއެދޭކަމެއްނޫން.ްއަނިޔާް ނޑު ްއަުޅގަ ްފަހަރެއްަގއިެވސް ްެއއީ  695ވެރިވުމަކީ

ްޢަލީް ްހަމަ ްައދި ްއެހެންވީމާ، ްއާދެ، ްނޫން. ްއެދޭނެަެެވސްކަމެްއ އަޅުަގނުޑ

ްއަތޮޅުގެް ްލ. ްފާއިޒާިއ ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްއަތޮޅުގެ ފާއިޒާިއ،ްބ.

ް ްއެޝުޢޫރު ްއެޚިޔާާލއި ްއެބޭފުޅުންގެ ްމަނިކު، ްމޫސާ ެއްޢިއްޒަތްތެރި

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްކޮމިޓީއިން ްޑްރާފްޓްކުރާ ްދިރާސާކޮށް ްއަދި ފާޅުކުރަްއވަނީ.

ްަކންތައްތަކާބެހޭް ްދާޚިލީ ްމި ްިމހުށަހެޅުމުގައި، ްހުށަހަޅާފަިއވާ  700ކުރިމައްޗަށް

ްއެކުރެވުުން ްއެބޭފުޅުންނަށް ްއޮތީ ްނަިއސް ްވާހަަކއެއް އެްއވެސް

ނޑަްށްވަރަށްްރަނގަޅަށްްއެނގޭ .ްެއހެންނަމަވެސްްތަޖުރިބާތަކުންކަންްއަުޅގަ



 27 

ްފުންކޮށްް ްެއއަށްުވރެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއީ ްދަންނަވާނީ އަޅުަގނޑު

ނޑުްވިސްާނގޮތުންްމިހާރުް ވިސްނަންޖެހޭްކަމެއްކަމުަގއި.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްތެޭރަގިއް ްހުށަހެޅުންތަކުގެ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްކުރިމަްއޗަްށ  705އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްމެ ްިޢްއޒަތްތެރި ްސަލީމްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްމުޙަންމަދު ންބަރު

ްހުށަހެޅުމެއް.ް ްެއކަށީގެްނާވ ްވަރަށް ްއެއީ ްހުށަހެޅުއްުވމަކީ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ްެއއްަޗކަށްަކމަށްވާނަމަވެްސް ްޤަބޫލުނުކުރެވޭ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްެއއީ އަދި

ްގެނެސްގެްން ްެއއިޞްލާޙެްއ ްޤަބޫލުުކރެވޭގޮަތކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްދޮރެއް ްއެފަދަ ްޤައުމުެގްނަމަވެސް ްމުޅި ްެއއީ ްއޮތުމަކީ ްހުޅުވިފައި  710ވެްސ

ްދެކޭތީ،ް ްއަުޅަގނޑު ްފިޔަވަޅެއްކަުމގައި ްމުހިންމު ްވަރަށް ްއެޅޭ ސަލާމަތަށް

ނޑުްދަންނަވާލީ.ް ްއެވާހަކަްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންގެްސަމާލުކަމަށްްއަުޅގަ

ް

ްރު.އާދެ،ްަވގުތުްހަމަެވއްޖެްޢިއްަޒތްތެރިްމެންބަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް715 

ްޢިއްޒަތްތެިރްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްޝުކުރިްއާޔ ްދަންނަވަމުން ްޝުކުުރ ްފުރުޞަތަށް ްދެއްވި

ްރައީސް.ްޠާހިރުްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ްދެކުނުބުރީްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތިލަދުންމަތީ ްދެން ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫންކަމަށްްهللا ްބޭުނން ްފުރުޞަތު  720ނަޞީރު

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަްތތެރި ްދެކުނުބުރީެގ ްނިލަންދެއަތޮޅު ްދެން ވިދާޅުެވއްޖެ.

ްއަޙްމަދުްނާޝިދު.

ް

ްޙާލަތުެގ،ްްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް ްނުރަްއކަުލގެ ްުކއްލި ްއާދެ، ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްަދންނަވާލާނަން.ްްން:އަްޙމަދުްާނޝިދުްާވހަކަެދއްކެވުް ްދެތިންްނުކުތާެއއް ްފާހަަގކޮށްލެވޭ ނުޑވެސް ްއަޅުގަ  725މިބާބަށް

ް ްމިާބބުގެ ްރައީްސ، ްހުށަހަޅާފައިވ1ްްާޢިއްޒަތްތެރި ްމާއްާދއަްށ ވަނަ

ްމުޙަންމަދުް ްމެންބަރު ްދެކުނުބުރީ ްހުވަދުއަތޮޅު ްއެއީ ްއެަބއޮތް. އިޞްލާޙެއް

ދުަވސްްމިއީކަމަްށ63ްް،ްވަޙީދުްޢަލީ.ްއެމަނިކުފާނުގެްިއޞްލާޙުގައިްމިވަނީް

ް ްއެީއ ްމުއްދަތަކީ. ްމިކަހަލަކަމެްއ33ްްއެކަީށގެންވާ ްމުއްދަތަކީ ދުވަުހގެ
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ްއަިދްރައްޔިތުންެގް ްނުވެފައި ްމުއްދަތަކަށް ްއެކަށީގެންުނާވނެ ްއެންމެ  730ކުރުމަށް

ްދަތިވެދާެން ްއިތުރުކުރުމަކީ ްމިމުއްދަތު ްހުށަހަޅައިގެން މަޖިލީހަށް

ްއެމަނިކުފާް ްއެމަނިކުފާނުްކަމަކަށްވާތީކަމަށް ްމިގޮތަްށ ްމިވިދާޅުވަނީ ނު

ްހީވަނީްކުްއިލް ނޑަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިްިމވަނީ.ްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް،ްއަުޅގަ

ްއެއްެވސްް ްައދި ްސަރުކާަރކުންވެސް ްެއްއވެސް ްޙާލަތަީކ، ނުރައްކަލުގެ

 735ރައްޔިތަުކވެސްްއޭގެްޒާތަށްްބަލާއިރުަގއި،ްކުރަންްބޭނުންްނުވާނެކަމެއްހެްނ.ް

ްޙާލަުތްއެހެންނަމަ ްނުރަްއކަލުގެ ްކުއްލި ްމި ްޙާަލތްތަކުަގއި ްއެފަދަ ވެސް

ްމިތަނުގަިއް ްައޅުަގނޑުެމން ްއެހެންނަމަވެސް ްމިދަނީ. އިޢުލާންކުރެިވގެން

ނުޑގެްއަޚް،ްދ.ްއަތޮޅުެގް ތަޖުރިބާތަކެއްގެްވާހަަކވެސްްަދއްަކއިފިން.ްއަުޅގަ

ވަރަްށްގާްތްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްރިޔާޟާއިްއަދިްައޅުަގނުޑގެް

ްއެނޫންް ްއެދެއްެކިވ،ްއަިދވެސް ްއާޠިފް ްައޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި  740މާލޭ

ްިއޢުލާންކުރެވުުން ްރާއްޖޭަގއި ްއެދެއްެކިވ،ްއެންމެފަހުން ްބޭފުޅުން ވަރަށްގިނަ

ްހިތިް ްދިމާވެފަިއވާ ްއެބޭފުޅުންނަށް ްޙާލަތުގެ ްނުރައްކަުލގެ ކުއްލި

ނޑުްނެތީމުްތަކުރާރުްތަޖުރިބާތަކާއިްމިކަންކަމުގެްާވހަކަ.ްއެ ކަްނކަންްއަުޅގަ

ްއެއީް ްނެތީމު. ްތަކުރާރުކުރާކަްށ ްެއވާހަކަތަެކއް ްއެހެންނަމަވެސް ކުރާކަށް.

ްޙަޤީޤަތަ ްއެކަްނވާނީ ްޙަޤީޤަތް. ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއެކަންކަމުން  745އިބުރަްތްށް.

ްއިޞްލާޙުކުރާއިުރަގިއް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްދެން ްއަުޅަގނޑުމެން ލިބިގަނެގެން

ފަދަްކަންަތްއތައްްތަކުރާުރވިޔަނުދީްމިކަްނަކމުންްނާޖާއިޒުްއަޅުަގނޑުމެންްމި

ްމިޤާނޫނުއަސާސީް ްނުނެގޭނެގޮތަށް ްސަރުާކރަކަށް ްއެއްެވސް ފައިދާ

ްދެކެން.ްއިޞްލާޙުތަކަްށް ނޑު ްއަުޅގަ ްމުހިންމުކަމެްއކަމުގައި ބައްޓަންކުރުމަކީ

ްމުޙަންމަދުް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްރައީސުލްޖުމްހޫިރއްާޔގެ  750ްބަލާއިރުަގއި

ް"ޤައުީމް ްއިތުރުކޮށްަފިއމިވާ ްއިޞްލާޙު ްހުށަހަޅުއްވާފައިމިާވ ސަލީމް

ްމިީއް ްހީވަނީ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްލަފާކުރެވޭތީ" ްނުރައްކާވެދާނެކަަމށް ސަލާމަތަށް

ްމިހުށަހަޅުއްވާަފިއް ްސަލީމް ްމުޙަންމަދު ްމެންަބރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ް ްިމއިީނ ްކަމެއްކަުމގަިއވާތީ ްމުހިންމު ްމިއީ ހުށަހަޅާފައި.ްމިމަފްޙޫމް

ްނުރައްކާވެދާެން ްސަލާމަތަށް ްޤައުމީ ްބިރުެވރިކަމަކީ ްމީގައި  755އެހެންނަމަވެސް

ްރާއްޭޖެގް ްޢާންމުގޮތެްއގައި ްމިކަން ްކޮބައިތޯ. ްމިކަމަކީ ްކަމެއްކަމަށް، ފަދަ
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ްނުރައްާކެވދާނެކަމެއްކަމަްށް ްސަލާމަތަށް ްަޤއުމީ ްބަލާއިުރގައި ޘަޤާފީގޮތުން

ްބަ ްވެިރަޔކު ްހުންނަ ްވެިރކަންްއެއިެރއްަގއި ްޭއނާގެ ްއޮންނަނީ ލާފައި

ްރައްޔިތުންާން ްތެދުެވ ްބަޔަުކ ްދެޮކޅަށް ްޭއނާއާއި ވެއްޓިދާނެކަމަްށ،ްނޫނިއްޔާ

ްމިއީް ްއެެހންވީމަ، ްގޮތުަގއި. ްޓޫލެއްގެ ްއޮންނަ ްބޭނުންކުރުމަށް  760ދެކޮޅަށް

ްއިަންސް ްހުށަހަާޅފައި ްމަޤްޞަދެްއގައި ްރަނަގޅު ްކިތަންމެ އަޅުަގނުޑ

ްދިވެހި ްހުންަންއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްތަރުޖަމާކުރުމުގައި ްބަސް ްމިހުންނަ ބަހުގަިއ

ްގޮތަްށް ްހަތިޔާރެއްކަމަށް ްނުރަނގަޅު ްމިއީ ްބަލާއިުރގަިއ ގޮތްގޮތުންނާެއކު

ްއެީއް ްާޖަގއެއްދޭން. ްމިކަހަލަ ްކަންބޮުޑވޭ ނޑު ްއަުޅގަ ބޭނުންކުރެވިދާނެތީވެ

ްތާއީދެްއް ްޮގތުން ްއުސޫލެއްގެ ްއެހާބޮޑަށް ްއިޞްލާޙަށް ްމި  765އަޅުަގނޑަށް

ްބޭނުންކުރެވިދާނެކަމަށްްނުކު ްމީގެ ްނާޖާއިޒުގޮަތކަށް ްމިކަހަލަ ރެވޭ

ްއަސްލަްމް ްމުޙަންމަދު ްައއްުޑއަތޮޅު ްއިޞްލާޙުތަކަްށބަލާއިރު ލަފާކުރެވޭތީވެ.

ްހުށަހެޅުއްވިްއިޞްލާާޙއިްއަދިްރ.އަތޮޅު..

ް

 770ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުަހމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޝާހީންްޙަމީދުގެްހުށަހެޅުމަށްްއަޅުަގނޑުްތާއީުދކުާރްްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުްްނިލަންެދއަތޮޅު

ްާވހަކަްދަންނަވަން.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްްއަްޙމަދުްާނޝިދުްާވހަކަެދއްކެުވން:

ް

ްކުްްފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްބާބުެގްޝުކުރިއްޔާ  775ްއްލިނުރަްއަކލުގެ

ނޑަްށްތާއީދުކުރެވޭ.ްްވަީޖޙްްިއބްރާީހމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއަުޅގަ ްމާއްދާއަކަށް ްހުރިހާ ްޑްރާފްްޓގެ ޢާންމުގޮތެއްަގއި

ްމިާވް ްަގއި ް)ހ( ްމާއްާދގެ ްތިންވަނަ ްމިބާބުެގ އެހެންނަމަވެސް

ްއަންނަނިިވް ްމިޤާނޫނުއަާސސީެގ ްހާލަތެްއަގއިވެސް ކުއްލިނުރަްއކަލުގެ

ްއެހެންއޮތުމުްންމާ ްުނވާނެެއވެ. ްހިފަހައްޓައިގެން ްޙައްޤުަތއް އްދާތަކުަގއިާވ

ްއެކަމަށްޓަަކިއް ްދެކެން. ނޑު ްއަުޅގަ ްފުރިހަމަނުވާކަމަށް  780އެޖުމްލަ

ްއައްުޑއަތޮޅުެގް ްއަސްލަމް ްމުޙަންމަދު ްާއދެ، ްއިޞްލާޙު ހުށަހެޅިފައިވާ

ްފުރިހަމަވެގެންދާކަމުް ްއެމާއްދާ ްއައުމުން ްއިޞްލާޙު ްއެ ަގިއްމެންބަރު.

ްބާރުދެވެނީް ްވެރިންަނށް ްއާދެ، ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްެތރި ްދެކެން. އަޅުަގނޑު
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ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްބަލާފައި. ްބޭނުންކުރާގޮތަށް ްބާރު ްވެރިކަމުގެ ވެރިން

ްއެނޭގް ްއެބަ ްވާހަކަފުޅުަތކުން ްބޭފުޅުންގެ ްމިވާަހކަދައްަކވާ  785ތެރޭގައި

ްިސޔާް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްާއދެ، ްދުވަސްަތކުަގއި ްހަޔާތުަގއިްވޭތުވެިދޔަ ސީ

ްއައިސްފަިއ.ް ްދިވެހިރާއްޖެއަށް ްހާލަތުވަނީ ްކުއްލިނުރައްކަލުެގ ދާދިފަހުން

އެދުވަހުްކަންތައްަތއްްެވގެންިދޔަގޮުތގެްވާހަކަްމިތާަގއިްވަރަްށގިނަްބޭފުޅުންް

ްލިޔާއިުރް ްޤާނޫނުއަާސސީ ްމިއަދުގެ ްއެހެންަކމުން ްއާެދ، ދައްކަަވއިފި.

ްއަޅުަގނޑުމެން ްތަޖުރިބާ ްއާދެ،ްްއެދުވަހުގެ ްޙިއްޞާުކރަން.  790ޖެހޭ

ްއޮީތްއާދެ،ްަރއީސްް ްބުނެވެން ްިމއަުދްދިވެހިންނަށް ްބަލާއިރު އެތަޖުރިބާއަށް

ްއާެދ،ް ްބޭނުމެއްނުވޭ. ްދިވެހިރައްޔިތުން ްދޭކަށް ްބާރެއް ްއެފަދަ މަޢުމޫނަށް

ްއާދެ،ް ްއިޞްލާޙަކަށް. ްމި ްޢިޝާރާތްކުރަނީ ްމި އަޅުަގނޑު

ްމުޙަންމަ ްމެންބަރު ްހުށަހަޅުއްވާަފިއާވްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްސަލީމް ދު

ްސަލާމަތަށްް ް"ޤައުީމ ްމިވަނީ ްިއޞްލާޙުގައި ްއެ ްއާދެ،  795އިޞްލާޙު.

ްވެރިކަުމގަިއް ްދޭހަކޮށްދެީނ ްއެއިން ްއާދެ، ްކަެމއް" ްފަދަ ނުރައްކާވެދާނެ

ްއެބޭފުޅުންް ްހިންގުުމގަިއ ްކަންތައްތައް ްޤައުމުގެ ްބޭފުޅުންނަށް ތިއްބަވާ

ްއެ ްދިމާވިަޔސް ްއެހެންވީމަ،ްްހިތްހަމަނުޖެހޭކަމެއް ބޭނުންކުރެވިދާނެކަަމށް.

އެގޮތަށްްއެޖުމްލަްއޮތުމުންްަވރަށްގިނަްމާނަތަކެްއްނެގޭީތވެްއެްިއޞްލާޙަީކް

ްއިޞްލާޙެއްނޫން.ްޭއެގް ްތާއީދުކުރެވޭނެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ  800އެްއގޮތަކަްށވެސް

ބަދަލުގައިްޑްރާފްޓްަގިއވާގޮތްްއެއީްްއެންމެްފުރިހަމަގޮތްކަމުގައިްައޅުަގނުޑް

ްކުީރަގިއްމިމާއްދާއަްށްދެ ްނިންމާލުމުގެ ްާވހަކަކޮޅު ނުޑގެ ކެން.ްއާދެ،ްއަުޅގަ

ްއިޞްލާޙަށްެވްސް ްހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ ްއާތިފް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު މާލޭގެ

ްކަމެްއް ްއާދެ، ްއިޢުލާންކުރުމަށްފަހު ްކަމެއް ްެއއީ ްތާއީުދކުރެވޭ. އަޅުަގނޑަށް

 805ްފެށުމަށްފަހުްއެކަމެއްގެ...

ް

ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްްްެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަ ްނުކުތާއެއް ްނިާޒމާބެހޭ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްސަލީމް.

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް810 
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ްނުކުތާއެއްނޫްނ.ްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްނިޒާމީ ްޚިޔާލީ ްހަމަ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިއްޒަތްތެިރްްެދއްކެވުްނ:މުޙަްނމަދުްސަލީމްްވާހަކަް ްއަނެްއ ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެްއވެސް ޤަވާއިުދގެދަށުން.

މެންބަރަކަށްްމުޙާޠަބުކޮށްްވާހަކަދައްކާއިުރަގއިްއަނެއްްމެންބަެރއްގެްނިޔަތަްށް

ްގަާވއިދުަގިއް ްޤަބޫލުކުރާގޮުތން ނޑު ްއަުޅގަ ްވާަހކަދެއްެކވުަމކީ ފުށުއަރާގޮތަށް

ްމިްރިޔާސަތުަގިއްހުއްދަކަމެއްނޫން.ްޢިއްް ްހަމަ ްރައީސް،ްމަނިކުފާނު  815ޒަތްތެރި

ްހުށަހަޅަމުންް ްއިޞްލާުޙ ނޑު ްއަުޅގަ ްމިާތގަިއ ްއިންނަވަިނކޮށް ރޭގަިއ

ްމިއަދުް ްދެްނނެވިން. ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްމަޤްަޞދާއި ްނިޔަތާއި އަޅުަގުޑގެ

ްއައިާހް ްޚިޔާލަށް ްއެބޭފުޅެްއގެ ްރިޢާޔަތްނުކޮށް ްއެްއޗަކަށް ްެއއްެވސް އެއިން

ްޤަޫބލުކުރާގޮުތގަިއްވާހަކައަް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއީ ްރިފަރކުުރން ްއެ ކަށް

 820ްއަޅުަގނުޑގެްނިޔަެތއްނޫން.ްޝުކުރިއްާޔ.

ް

ް

ްއެހެންނަމަވެްސްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެހެންނޫންތޯ. ްވިދާޅުވެެދްއވި ްތިވާހަކަ ްރޭަގިއވެސް އާދެ،

ްމެ ްޢިއްޒަތްެތރި ްއެ ްޤަބޫލުކުރަްއވާގޮތް ްމެންބަރަކު ންބަރަކުްޢިއްޒަތްތެރި

ްޚިލާުފނުވާކަމަށްވަންާޏް ްއަސްލުތަކާއި ްއިސްލާމްދީނުގެ  825ފަޅުކުރެްއވުމަކީ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްއެހެންވީަމ ްހުްއޓުވޭނެކަމެއްނޫން. ްއެކަން އަޅުަގނަޑކަށް

ްމެންބަރުްވާހަކަފުޅުްކުރިއަްށެގންގޮސްްނިންމެވުންްއެދެން.
ް

ްއާްފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް ްަރއީސް ްފެށުމަށްފަހުްޢިއްޒަތްތެރި ްކަެމއް ްމިދަންނަވަނީ ްއަޅުަގނުޑ ްދެ،

ްމެންބަރުްްވަީޖޙްްިއބްރާީހމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމާލޭ ްއެކަމަށްޓަކައި ްއަްނނާނަންޖެހޭނެ. ްނިމުންވެސް  830އެކަމެްއގެ

ްއޮންނަންޖެހޭް ްކޮންމެހެންވެސް ްއިޞްާލޙަކީ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ްޢިއްޒަތްތެ ްދެކެން. ނޑު ްއަުޅގަ ްއަޅުަގނޑުމެްންއެްއޗެްއކަމުަގއި ްރައީސް، ރި

ްރަީއްސް ްއެޤައުމުގެ ްރައްޔިތުން ްޕާިކސްތަނުގެ ްއެއްަޗކީ މިދަންނަވާ

ްމިއަދުް ްަރއްޔިުތންނަށް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއިތުބާރުނުކުާރޮގތަށް މުޝައްރަފަށް

 835ރައީސްްމަޢުމޫނަކަށްްނެތޭްއިތުބާރުކުރެވޭކަެށއް.ްއެހެންކަމުންްމިފަދަްބާރެއްް

ްދިވެހިަރއްޔިތުން ްކޮންމެގޮތަކަްށްްދޭކަށެއް ްމާނަ ްބޭނުމެއްނުވާނޭ. ިމއަދު

ްއާދެ،ް ްމައްަސލައަކީ. ްމީގެ ްބޭނުންކުރާގޮތް ްއެމާަނ އޮތްކަމުަގިއވީނަމަވެސް

ނޑުްދެންނެވިްާވހަކަް"ޤައުމީްސަލާމަތަށްްނުރައްާކވެދާނެފަދަް ދެންމެްއަޅުގަ
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ްިތއްބަވާް ްވެރިކަމުގައި ްދޭހަކޮށްދެނީ ްމިއިން ްއޮތުމުން ްޢިބާރާތް ްމި ްކަމެއް"

 840ްބޭފުޅުންްބޭނުންފުޅުވާގޮތަކަށްްކަންތައްްކުެރވިދާނެކަމަށް.ްުޝކުރިއްޔާ.ް

ްް

ްއިނގޭތޯ.ްޝުކުިރއްާޔްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވަގުތުަހމަވެއްޖެ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢަލީް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީގެ ްމިލަދުންމަޑުލު މެންބަރު.

ްމުޙަންމަދު.

ް845 

ްއިޞްާލޙުކުރެވެމުންދާްްދުްނމަޑުލުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުްމިލަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެިރ ްޝުކުރިއްޔާ

ްނިމެނުންދާއިރުގަިއްްްޢަލީްމުޙަންަމދުްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްބާބު ްހާލަތުގެ ްކުއްލިނުަރއްކަމުގެ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްޑިކްލެައރކުރުމަށްޓަަކިއް ްނޫނީ ްތައްޔާރުވުމަށް ްހާލަތަކަށް މިފަދަ

ްނޫނިްއާޔްއަޅު ްލިޔުންތައް، ްލިޔަންޖެހޭ ްނޫނީ ްކުރަންޖެހޭ ަގނޑުމެން

ްވަނީް ްމިހާރު ްހޯދުމަށް ްމަޢުލޫމާތުތައް ްޭބނުންވާ ްއެކުލަވާލުުމގަިއ  850މައްދާތައް

ްަވީން ްކަންތަްއތަކެއް ްގިނަ ްވަރަށް ްމީގެތެރެިއން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްތެ ްއެަކމުގެ ްދެކެ، ްތަޖުރިބާކުރަންޖެހި، ްެއކަން ރޭަގިއްއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނޑުމެންނަްށް ްައުޅގަ ްލިެޔވެމުންދާއިރުަގއި ްބާބެއް ްމިފަދަ ްއެހެންކަމުން އުޅެ.

މީގެްފުރިހަމަްމަޢުލޫމާތުްލިބިފައިްމިއިންްކޮންމެްދާއިާރއެްއަގއިވެްސ،ްގިަން

ްއޮތްކަްން ްތަހަންމަލްކުރަންޖެހިފައި ްައޅުަގނޑުެމންނަށް  855ދާއިރާތަކުަގއި

ް ްމިހާރު ްާއދެ، ްފާހަަގކުރަން. ްހާލަުތްއަޅުަގނޑު ކުއްލިނުރައްކާަތކުގެ

ްއަިދް ްާކރިޘާއެއް ްޤުދުރަތީ ްއެަބއޮވޭ ްތެރޭގައި ްކަންތައްތަުކގެ އިޢުލާންކުރާ

ްކަންތައްތަެކްއް ްމިކަހަލަ ްބަލިމަޑުކަމެްއ ްނުަރްއކާތެރި ްުނވަތަ ހަނގުރާމައެއް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއޭގެތެެރއިންެވްސ ްިހމެނިފައި. ްމީގެތެރޭަގއި އެބަހުރި

 860މެންްރާއްޖެއަށްްބަލިމަޑުކަމުގެްވާހަަކދައްކާއިުރަގިއްފާހަގަކޮށްލަންްއަޅުަގނޑު

ްވަރަށްބޮުޑް ްތަފާތު ްތިންފަހަރެއްގެމަތީން ްާރއްޖެއަްށ އަޅުަގނޑުމެން

ްއޭގެތެރޭަގިއް ްތަޖުރިބާކޮށްފައި. ްވަނީ ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ތިންރޯގާެއއް

ް ްކުރިމަތިވ73ްްިޚާއްޞަގޮެތްއގައި ްރާއްެޖައށް ްތެރޭަގއި ްައހަރުތަކުގެ ގެ

ް ްޮބުޑްކޮލެރާގެ ްރާއްޖެގެ ްމައްސަަލއަކީ ްކުރިމަތި ްރާއްެޖައށް ކަންތައް،

ްހިތިތަޖުރިބާް ްޭއެގ ްބަަޔކު ްގިނަ ްރާއްޖޭގެ ްމުޅި ްނޫނީ  865ހިސާބަކަށް
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ްލިެޔވިގެންާދއިރުަގިއް ްބާބެއް ްމިކަހަލަ ްއެހެްނކަމުން ކުރަންޖެހިފައިވާކަމެއް.

ްއެް ްތާއީުދކުރެޭވކަމަަކށްވާތީ ްވަރަށްބޮޑަށް ްއެއަށް ނޑު ްއަުޅގަ ވާހަަކްމިކަމަކީ

ް ްބާބުގެ ްމި ްއެހެންމެ ްހަމަ ްދެން ްމާއްދާއަްށ1ްްދަންނަވާލަން. ަވނަ

ްސަލީމްް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްޤަބޫލުކުެރޭވް ްވަރަށް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުމަކީ  870ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ްވާހަ ްާތީއދުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްިއޞްލާޙަށް ްއެ ަކްއިޞްލާޙެްއކަމަށްވާތީ

ްއިުތުރް ްލިޔެވިފަިއވާގޮަތށްވުރެ ްމިމާއްދާ ްމިހާރު ްމިދެންނެވީ ދަންނަވަން.

ްއެއްޗެްއް ްދެން ނުޑ ްއަޅުގަ ްހިމަނާފައި. ްމިމާއްދަގަިއ ތަފްސީލުވަނީ

ްބާބެއްް ްމިފަދަ ްރާއްޖޭަގއި ްއަޅުަގނޑުެމންގެ ދަންނަވާލާނީ

ްއަ ްމަޖިލީހުންނާއި ްރަްއޔިތުންގެ ްއެކަމާބެޭހގޮތުން  875ިދްލިޔެިވގެންދާއިުރގައި

ްކަންތައްތަްއް ްފަރާތުން ްހިންގާ ްމިކަން ްއަދި ޢާންމުރައްޔިތުންނާ

ްބާބުަގިއް ްެއކުލަވާލި ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓިންގ ްމިހާރު ކުރަންޖެހޭގޮތްވެްސ

ްއޮްތް ްފޮނުވާފައި ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓިންގ ްއެހެންކަމުްނ ްއޮވޭ. ލިޔެފައި

ްމީގެ ްތާއީދުކުެރޭވ. ްވަރަށްބޮޑަށް ނޑަށް ްއަުޅގަ ތެރެއިންްއިޞްލާޙުތަކަްށވެސް

ް ްފާހަގަކޮށްލަން ްރ.އަތޮުޅ3ްްއަޅުަގނުޑ ްައށް ް)ހ( ްމާއްާދގެ  880ވަނަ

ްއިޞްލާޙަށްް ްހުށަހަޅުއްވާފައިާވ ްޙަމީދު ްޝާހީން ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްމިފަދަް ްސަބަަބކީ ްތާއީދުކުރެވޭ ްތާއީުދކުރެވޭ. އަޅުަގނޑަށް

ްޙައްޤުތަްއް ްއަސާީސ ްަރއްޔިތުންގެ ނޑިަވޅެްއގަިއވެސް ދަ

ްޢިއްޒަތްތެިރްނިގުޅައިުނގަނެވޭ ްެއ ްއޮތުމަީކ ްދީފައި ްެއބާރުތައް ެނގޮތަކަށް

ްމިހެްން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެބައޮތް. ްއޮްތްހުށަހެޅުމުގައި ްހުށަހަޅުއްވާފައި  885މެންބަރު

ްތަޖުރިބާކުރިް ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްއެންމެފަހުން ނުޑ ްއަުޅގަ މިދަންނަވަނީ

ްރަށަކަށްް ްއަޮތުޅގެ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްތެޭރަގއިވެސް ްކާރިސާގެ ސުނާމީގެ

ްއެހީތެރިވެދޭްންއެން ްއެމީހުންނަށް ްއެއްރަަށކަށް ްލިބުނު ްގެއްލުމެްއ މެބޮޑު

ްއެރަށުެގް ްއަދި ްއެންމެްއިސްފަރާތާއި ްހުރި ްޓީމުަގއި ްދިޔަ ްފަރާތުން އަތޮޅުގެ

 890ްރައްޔިތުންގެްތެެރއިންްބަޔަާކިއްކުރެވުނުްމުޢާމަލާތެއްަގއި...

ް

ްަހމަވެއްޖެ.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
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ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްްމިލަދުްނމަޑުލުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްޝުކުިރއްާޔ ްއާެދ، ްުކރެވިފަިއވޭ. ްތަޖުރިބާތަކެއް ްހިތި ްވަރަށް

 895ްރަީއސް.ްްޢަލީްމުޙަންަމދުްވާހަަކެދއްކެވުްނ:

ް

ްމިްމާލެއަޮތޅުްމެްނބަރުްިއސްމާޢީލްް ްހާލަތު ްުކއްލިނުރައްކަުލގެ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްބާބުއަށްްޝުކުރިއްޔާ

ްމިބާބުއަކީވެްސްްޢަބްދުްލޙަީމދުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްބޭނުންވަނީ ްަދންނަވަން ނޑު ްއަުޅގަ ބަލާއިރު

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްބާބެކަމަށް. ްމުހިންމު ްވަރަށް ްހިމަނަން ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްމުސްތަޤްބަލަށްް ްޤައުމުގެ ްމިދެންނެވީ ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހެން  900ރައީސް،

ްސިޔާ ްާރއްޖޭެގ ްއަދި ްވިސްނާފަިއ.ްވިސްނާފައި. ްޮއއެވަރަްށވެްސ ީސ

ްމާއްދާތަކަށްް ްބާުބެގ ްހާލަތުގެ ްުކއްިލނުރައްކަލުގެ ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްދަންނަވާނީ ނޑުެވސް ްއަުޅގަ ްބަލާއިރު ްއިޞްލާޙުަތކަްށ 3ްހުށަހެޅިފައިވާ

ްމުޙަންމަދުް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްައްއޑުއަތޮުޅގެ ް)ހ(ްއަށް ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްހުށަހަޅުއްވާ ްއުތުރުބުީރެގްއަސްލަމް ްމާޅޮސްމަުޑލު ްއިޞްލާޙުާއއި  905ަފއިާވ

ްހުށަހަޅުއްވާަފިއާވް ްމިމާއްދާއަށް ްޙަމީދު ްޝާހީން ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑަށްްތާީއދުކުރެވޭކަމަށް.ްހއ.ގެްިޢއްޒަްތތެރިްމެންބަރުް އިޞްލާޙަށްްއަުޅގަ

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަްތތެރި ަައްުޑއަތޮުޅގެ ްއަ ްވިދާުޅވިފަަދއިން ްސަމީރު ްއަޙްމަދު

ްމާޅޮސްމަޑުލުް ްއިޞްލާޙާިއ، ްހުށަހަޅުއްވަަފއިވާ ްއަސްލަމް މުޙަންމަދު

ްހުށަހަޅުއްވާަފިއާވް ްޙަމީދު ްޝާހީން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި  910އުތުރުބުރީގެ

ނޑުެވސްް ްއަޅުގަ ްފުރިހަމަވާނެކަމަށް ްވަރަށް ްމިމާއްދާ ްއެުކވުމުން އިޞްލާޙު

ްމާއްދާަތކަ ްއެހެން ްަރއީސް،ްމިބާބުގެ ްހުށަހެޅިފަިއާވްދެކެން.ްޢިއްޒަތްތެރި ށް

ްއާތިފްް ްައޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްިވސްނާއިރު އިޞްލާޙުތަކަށް

ް ްހުށަހަޅުއްވަަފއިވާ ްއިތުރުކުރުމަށް ްމައްދާއަށްެވްސ8ްްމިބާބަށް ވަނަ

ްމުހިންމުް ްަވރަށް ްއެއީ ްދެޭކގޮތުަގއި ނޑު ްައޅުގަ ްާތއީދުކުެރވޭ.  915އަޅުަގނޑަށް

ްރައީސް ްިޢއްޒަތްތެރި ްމާއްދާއެއް. ްމާއްދާއެްއް، ްދެން މިބާބަށް

ްމިބާބަށްް ްއެނގޭހިނދުެވްސ ނޑަށް ްއަުޅގަ އިތުރުނުކުރެވޭެނކަން

ްމެންބަރުންގެް ްޢިއްޒަތްތެރި ްތިޔަ ްފެންނަްވާހަކަ ނޑަށް ްއަުޅގަ އިތުރުކޮށްލަން

ްއިތުރުކޮށްލަްން ނުޑ ްއަުޅގަ ްެއގޮތުން ްދަންނަވާލާހިތްވޭ. ސަމާލުކަމަށް
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ްުކއްިލނުރައްކަލު ްމާއްދާއަކީ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްބޭނުންވާ ްހާލަތު  920ގެ

ްއެހާލަތުް ްނުވަތަ ްނުގެންނަވާ ްނިމުމަކަށް ްއެހާލަތު އިޢުލާންކުރެްއވުމަށްފަހު

ްޤައުމުްން ްެމނުވީ ްިސއްޙީފަރުާވއަކަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިމުމުގެކުރިން

ްފެންނަމަކެއްމަށް.ް ްއޮތުމަކީ ްބަޔާންވެފައި ްވަޑައިުނގެންނެވޭނެގޮަތށް ބޭރަށް

ރިްަރއީސް،ްމިފަދަްމާއްދާއެްއްއޮންނަންްބޭނުންާވްސަބަބެއްކަމަްށްޢިއްޒަތްތެ

ްހާލަުތް ްުކއްލިނުރަްއކަމުގެ ްޤައުމެއްަގއި ްޤަބޫލުކުރާހިްތއޮތީ  925އަޅުަގނޑު

ްހާލަތަކަށްް ްނާޒުކު ްވަރަށް ްހާލަތު ްއެަޤއުމެްއެގ އިޢުލާންކުރެވޭނީ

ްޤަ ްވެިރޔަކު ްޤައުމެްއގެ ްހާލަތެއްގަިއ ްއެފަދަ އުމުްންގޮްސގެންކަމަށްވެފަިއ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްޚިލާފުކަމެްއކަމަށް ްރޫޙާެވސް ްެއކަމުގެ ްވަަޑއިގަތުމަީކ ބޭރަށް

ްީަ ްވަަޑއިގަތުމަިކ ްބޭރަށް ްޤައުމުން ްހާލަތެއްަގއި ްއެފަދަ ްއަދި ޤަބޫލުކުރާތީ.

ްނުދެކޭތީ.ް ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމެްއކަމަށް ްކުރެިވގެްނވާނޭ  930އެްއގޮތަކަްށވެސް

ްވާ ްމިދެންނެވި ްއަޅުަގނޑު ްރައީސް، ްހުރިްޢިއްޒަތްތެރި ްގުޅުން ހަކަކޮާޅިއ

ްއިސްމާޢީލްެގް ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަްތތެރި ްމާލޭގެ ވާހަކަކޮެޅއް

ްމިފަދަް ނަޑކީވެސް ްއަުޅގަ ްހާމަކުރަމުން ްއިޝާރާތްކުެރްއވިކަން ވާހަކަފުުޅގައި

ްމީހެއްކަމަށްް ްޮއތް ްޖަލުގައި ްވަންދެން ްބައި ްހަތަރުމަހާއި ހިތިތަޖުރިބާއެއްކޮށް

ނ ްއަުޅގަ ްޝުކުރިްއާޔްދަންނަވަމުން ްނިންމާލަން. ްވާހަކަޮކޅު  935ުޑެގ

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްފުރަތަމަވެސްްްމިލަދުްނމަޑުލުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްއެންމެ ނޑު ްރަީއސް.ްއާދެ،ްއަުޅގަ ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްމިބާްމުޙަްނމަދުްާޠރިޤްްވާހަކަެދއްކެުވން: ްހާލަތު ްކުްއލިނުރައްކަލުގެ ްބޭނުންވަނީ ްއަޅުަގނުޑްދަންނަވާލަން ބަށް

ްދަންނަވާލަންް ނުޑ ްއަުޅގަ ްތާއީދުކުރާއިރު ްތާއީދުކުރަމޭ. ްފުރިހަމައަށް  940ހަމަ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްކުީރގައި ްމީގެ ްމިއޮތީ ްފަރުމާކުރެިވފައި ްމިބާބު ބޭނުންވޭ

ްއެހުރިހާް ްވިސްނަިއެގން ްތަޖުރިބާތަކަށް ްހުރި ތަޖުރިބާކޮށްފައި

ް ނޑު ްއަުޅގަ ްއަީލގަިއކަމުގައި ްއާދެ،ްކަންތައްތަެކއްގެ ދަންނަާވލަން.

ްއެހެންނަމަވެސްް ްއިޞްލާޙަށް. ްޙަމީދުގެ ްާޝހީން ްާތއީދުކުރަން އަޅުަގނޑު

ނޑުްާތއީދުކުރަނީކީ.ްެއއީްއަުޅަގނުޑް  945އެއީްއިޞްލާޙެްއގެްގޮތަކުނޫްންއަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރަނީްހަމަްމިބާބުްޑްރާފްޓްކުރެވިފައިްއޮްތގޮތްކަމަށް.ްއެހެންނަމަވެްސް
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ްކޮށްދެއްވާފަ ްޙަމީދު ްތަންކޮޅެްއްޝާހީން ްހެޔޮކަެމއް. ްއޮތްކަމަކީ އި

ްތާއީދުކުރަްން ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ، ްއޮީތ. ތަފްސީލުކޮށްލަދެއްވާފަިއ

ްއާދެ،ް ްއިޞްލާޙަށް. ްޙަމީދުގެ ްޝާހީން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ރ.އަތޮޅުގެ

ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްބޭނުންވަނީ ްފާަހގަކޮްށލަން ްއަޅުަގނޑު  950ދެން

ްމެންބަރު ްއިޞްލާޙު.ްްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްސަލީމް މުޙަންމަދު

ްއަނެއްްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަރަށްްބޮޑަްށް ްއަޚްްނ.އަތޮުޅގެ އަޅުަގނުޑގެ

ްެއހެންނަމަވެސްް ްއިޞްލާޙަށް. ްއެ ްދަްއކަަވއިފި ްވާހަކަފުޅު ތާއީދުކުރަްއވާ

ްއާދެ، ްތާއީދުކުރަން. ްއިދިކޮޅަށް ްދިމާ ްހަމަ ްއެާއިއ ްމިޖެހުނީ ްއަޅުަގނޑަށް

ްސަބަބަކީް ްއިޞްލާޙަަކށް. ްއެ ްއަޅުަގނޑަށް ްނުކުެރޭވ ްތާއީެދއް  955އަޅުަގނޑަށް

ްކޮްނފަދަކަމެއްކަމެްއް ްއެއީ ްނުރައްާކވެދާނެފަދަކަމެއް. ްސަލާމަތަށް ޤައުމީ

ްކަމެއްކަމަްށް ްހިތަށްއަާރވަަޑިއެގން ްއެބޭފުޅެްއގެ ްނޭނގެ.ްެއއީ އަޅުަގނަޑކަށް

ނޑުްހަމަްފާހަގަކުރަންްއަޅުަގނޑަށްްޤަބޫލުކުެރވެނީ.ްއެހެންނަމަވެސްްއަ ުޅގަ

ްއެމަނިކުފާނުެގް ްއެހުށަހަޅުއްަވއިދެްއިވއިރު ްސަލީމް މުޙަންމަދު

ްެއް ްޤަބޫލުކުރަނީ ްައޅުަގނޑު ްފާޅުކުރެްއވި. ްޝުޢޫރުތަްއ  960އިޙްސާސްތަާކއި

ޝުޢޫރުތަކަކީްމިމާއްދާަގއިްލިާޔއެްއޗެއްނޫނޭ.ްއެހެންނަމަވެސްްލިޔެފައިްއޮްތް

ްއަ ްޢިބާރާތް ްމާނަކުރެވެނީްޢިބާރާތަށްބަލާއިރު، ނޑަްށ ޅުގަ

ްދެމީހަުކް ްހަމަ ްމާނަކުރެވިދާނެކަމަށޭ. ކޮންމެފަދަގޮތަކަށްވެްސ

ްދެްން ްއާދެ، ްނުރަްއކާވެދާނޭ. ްޤައުމީސަާލމަތަށްޓަކައި އެްއވާތަނުންވެްސ

ްކުއްލިނުރައްކަލެްއެގް ްމިކަހަލަ ްބޭނުންވަނީ ްފާހަަގކޮށްލަން  965އަޅުަގނޑު

ް ްބަންދުކޮށް،ްބޮޑެތި ްބަަޔކު ްުއނިކުރެވިފައ(..ހާލަތެއްގައި ް..)ޔައުމިްއޔާއިން

ްޢަދުލްއިންސާފުެގް ްމިތިބީ. ްދޫކޮށްލާފައި ްމުޖުތަމަޢުއަށް ްމި އަނެއްާކވެސް

ް ްއަދިވެސް ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްކަމެއްނެތް. ..)ޔައުމިްއޔާއިްންއެްއވެސް

ްމައްސަލައަީކްްއުނިކުރެވިަފއ(.. ްޤަބޫލުކުރެވެނީ. ްއަޅުަގނޑަށް ގޮުތގައި

ްނަފްސުން ްޠާހިރުކުރާނެްްއެބޭފުޅުންގެ ްސަލާމަތްކުރާނެ.  970މިކަމުން

ްއެކަމުންް ްއެމީހުންނަށް ްނެތް ްޝަރީޢަތަކުން ްލިބިފައެއް. ވަގުެތއްނެތް

ްމިް ްއެފުރުޞަތުނުދީ ްއެހެންވީމަ، ްދީފައެއް. ްފުރުޞަތެއް ސަލާމަތްވުމުގެ

ްއިންސާފަކީ،ް ްކޮބައިޯތ ްމީހުންނަށް، ްުކށެއްނެތް ްދޫކޮށްލާފައި މުޖުތަމަޢުއަށް
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ލިނުރައްކަުލގެްާހލަތެއްަގއިެވސްްބަޔަުކްބަންދުޮކށްްބާޣީންނަށްްހަމައަކީ.ްުކއް

ްއެމީހުންނަށްް ްލިބެންޖެހޭނެ ްއެމީހުންނަށްވެސް  975ހަދައިފިކަމަށްވަންޏާ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްނޫނިއްާޔ ްޝަރީޢަތަކުން ްފުރުޞަތު. ސަލާމަތްވުމުގެ

ްއެީއް ްވެވިދާނެކަމަށް. ްސަލާމަތް ްއެކަމުން ްއެމީހުންނަށް ޤަބޫލެއްނުކުރާނަން

ްއެނގެްންނު ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްުކރިކަމެއްކަން ްުނވަތަ ކުރާކަމެއްކަން

ްހަމަް ްައޅުަގނޑަށް ްވާހަކަެއއް. ްޤަބޫލުަުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްމިއީ އެބަޖެހޭ.

ް ްޚާއްޞަކޮްށ ްިތަޔބޭފުޅުންނަކީ ްޤަބޫލުކުރެވެނީ  980..)ޔައުމިްއޔާއިްންއަދިވެްސ

ްމީޑިޔާްއުނިކުރެވިަފއި(..ް ްދަޢުލަތުގެ ނުޑްމިދަންނަވަނީ ްެއކަްންއަުޅގަ އިން

ްއެކަމުންް ްނޫނީ ްސާބިތުކޮށްދޭން ްއެކަން ްއޮތީމަ. އިޢުލާންކުރަްއވަފައި

ްޝަީރޢަތަކުންނެއް.ް ްލިބިފައެއް ްފުރުޞަތެއްނެތް ދިފާޢުވުމަށްޓަކައި

ްނިކުމެް ްކުރިމަްއޗަށް ްމީހުންގެ ްކުށެއްނެތް ްކޮބައިތޯ އެހެންކަމަށްވަންޏާ

ްކުށްނުކުރާ ްކޮބައިތޯ ްތިބުން ްދޫކޮށްލާފައި ްިމީއްްމިގޮތަށް ްޙައްޤު.  985މީހުންެގ

ްހާލަތެއްަގއިެވްސް ްުކއްލިނުރަްއކަލުގެ ްވާަހކައަކީ ްސުވާެލއް. އަޅުަގނުޑގެ

ްބާޣީންވެއްޖިްއޔާް ްބަންދުކުރަންީވއޭ. ްދިމާވެްއޖިއްޔާ ްހާލަތެއް މިކަހަލަ

ްއެމީހުންގެް ްނިމެން ްޖެހޭނޭ ްޝަރީޢަތަކުން ްއެކަަމުކ ބަނދުވެސްކުރަންީވއޭ.

ކަން.ްެއކަހަލަްހާލަތެއްްދިމާީވމަްމިއީްވަރަްށްއެކުށްްކުރިކަންްނުވަަތްނުކުރާް

ްވިސްނަިއގެްން ްކަމަކަށްވެްސ ްމިހުރިހާ ްއެހެްނވީމަ،  990ނުރައްކާތެރިކަމެއް.

ަެހެންވީމަ،...ްކުެރްއވުންމިކަންތައްތައްް ް.ްއެ

ް

ްއިނގޭޯތްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހަމަެވއްޖެ ްވަގުތު ްހަމަވެއްޖެ. ްަވގުުތ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްތ.އަތޮުޅެގްޢި ްނުކުތާއެްއ ްނިޒާމާބެހޭ ްާއދެ، ްމެންބަރު. އްޒަތްތެރި

 995ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާްޟްރަޝީދު.ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްދެންމެަގިއްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްމިނެގީ ްނުކުތާެއއް ްނިޒާމީ ްއަުޅަގނޑު ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްދައްްްރަޝީދުްވާހަަަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރުގެްވާހަކަފުޅު ްޢިްއޒަތްެތރި ްނ.އަތޮޅުގެ ްގެންދެވި ަކވަމުން

ްވިދާޅުެވއްެޖް ްވާހަކަފުޅުަގިއ ްޠާރިޤްގެ ްމުޙަންމަދު  1000ވާހަކަފުުޅގަަަިއ،
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ްއެހެންވީމަ،ް ްބާޣީންނޭ. ްދެ ްދެބޭފުޅުންނަކީ ްމެންބަރާ ްމާލޭ މަނިކުފާނާ

ްަބލައިލާއިުރގަިއް ްބަަޔކު ްކުރިން ްޒަމާނެއް ްއެަތއް ްީމގެ ްޔައުިމއްޔާ މިތަނުގެ

ްޤާނޫނުއަސާސީް ްަލއްާވ ްބާޣީައކު ްބަލަަހއްޓަިއގެން ްރިާޔސަތުަގއި ބާޣީއަކު

ްދިވެހިރާއްޖޭެގް ްކޮށްފިކަމަށް ްމިކަން ްައޅުަގނޑުެމން ޑްރާފްޓްކޮށްގެން

ްެއކަންް ްޔައުިމްއޔާއިން ްއެހެންވީމަ، ްއޮްނނާނީ. ްލިެޔވިފައި  1005ތާރީޚުގައި

ްއެހެންނޫންކަމަް ްރައީސް. ްޢިއްޒަްތތެރި ްވެއްިޖއްާޔްއުނިކުރަްއވަންޖެހޭނެ ށް

ްމިް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްތާރީޚު ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްބޮޑަްށ ްވަރަށް އެއީ

ްބޭްއވޭެން ްަޔއުމިއްާޔގައި ްއެއީ ަެއްގޮަތކަށްވެސް އޮޅުވާެލވެނީ.ްއެހެންވީަމ،ްއެ

ްއެބަިއް ްއެހެްނވީމަ، ްއެ. ްނުލިޔެވޭނެ ްެއޮގތަށް ްނޫންނަމަ ލަފްޒެއްކަމަށް

ނޑުްވަރަ  1010ްށްްބޮޑަށްްއެދެން.ްޔައުމިްއޔާއިންްއުނިކުރަންްއަުޅގަ

ް

ް

ްމެންބަރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަްތތެރި ްމާލޭގެ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްާޔ އާދެ،

ްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލް.ް

ް1015 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމަޖިލީހުގެްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ްމެންބަުރންގެްޢިްއޒަތާއިްކަރާމަތުގެްާވހަކަްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް

ްއަޅުްއވާވެްސްްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހަމަ ްމަނިކުފާނު ްއޮްތއިރުވެްސ، ްލިޔެވިަފއި ގަާވއިދުަގއި

ްަބިއް ްމަނިކުފާނުގެ ްދެން ްމެންބަރު، ްިޢއްަޒތްތެރި ްނ.އަތޮުޅގެ  1020ނުލައްވާ.

ްނެތް.ް ްމައްސަަލއެއް ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްދޫކޮށްލެއްވިޔަްސ މަނިކުފާނު

ްައޅުގަް ްމަޖިލީހުގައިްއެހެންނަމަވެސް، ްމިޢިއްޒަތްތެިރ ްބާޣީއެއްކަމަށް ނަޑީކ

ްވެގެންުނވާނެ.ް ްއެްއގޮތަކަްށވެްސ ްއެހެން ްލިެޔިވ ްޔައުމިްއާޔގައި ބުނެ،

ްއެނގިވަަޑިއނުގަންނަވަީން ްމެންބަރަށް ްއެިޢއްަޒތްތެރި ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ްނުރުހޭް ްބަޔަކު ްތިބޭ ްވެރިކަުމގައި ްެއވަގުަތކު ްއެއީ ްކޮބާކަން.  1025ބާޣީންނަކީ

ްއެބަަޔުކް ްމަްއޗަށް ްއެމީހުންގެ ްއެހެންނަމަވެސް، ްބާޣީން. ްކުރީމާ ކަންތައް

ްޝުކުރިއްާޔް ްޤާޟީން. ްއެއީ ްބަލައިގެންފިްއޔާ ްއެކަން ްރަްއޔިތުން ގަދަވެ

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް
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ް

ް1030 

ްމެންބަރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަްތތެރި ްނ.އަތޮޅުގެ ްޤަބޫލުކުރަނީ ނޑު ްއަުޅގަ އާދެ،

ްވިދާުޅިވްވާހަކަ ްއެރޫެޙްއގައި ްކޮންމެހެން ްގެންދެވިއިރު ްދަްއކަވަމުން ފުޅު

ްޔައުމިްއޔާއިންާން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެްނނަމަވެސް، ްނޫންކަމަށް. އެްއޗެއް

ްމިއަ ްދެްންދި ްއާދެ، ނޑާނަން. ްއެކަ ނޑު ްައޅުގަ ރެކޯޑިްނގއިން

ްމިހާރުް ްގެންދާނަން.ްދެން ްކުރިއަށް ްއެ ްއަުޅަގނޑު ްދެން  1035ްއެހެންވެއްިޖއްޔާމު

ްފުވައްމުލަުކެގް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރި ްދަްއަކވަން ވާހަކަފުޅު

ްބާީޣެއއްެގްގޮުތގަިއް ްއަޅުަގނުޑވެސް ްމެންބަރު.ްހަމަަގިއމުވެސް ޢިއްޒަތްތެރި

ްގިަން ްވަރަށް ްނުކުތާއަްށ ްނިޒާމީ ްނުުކރަން. ްޤަބޫލެއް އިންކަމަކަށް

ަވގުތުްހަމަވަީންޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްއަެންއކާ،ްމިހާރުްދެންްއަޅުަގނުޑް

ްވާހަކަފުުޅް ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްގިނަ ްވަރަްށ ްއެހެންވީމަ،  1040އިނގޭތޯ.

ްނޭރުވިްއާޔް ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްދެން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެބަހުރި. ދައްކަވަން

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއެހެން ްދެން ނޑު ްއަުޅގަ ްާއދެ، ްރަނގަުޅވާނީ. ކަންނޭނގެ

ް ްދެއްެކވުމުގެ ްވާހަކަފުޅު ްއެރުިވްއާޔްމެންބަރުންނަށް ފުރުޞަުތ

ްތެޭރަގިއް ްއޮިއވަރުގެ ްނުކުތާގެ ްނިޒާމީ ްހީވަނީ މާރަނގަޅުވާނެހެން

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަްތތެރި ްދެކުނުބުރީގެ ްމާޅޮްސމަޑުލު ްއާދެ،  1045ދިއުމަށްވުރެ.

ްމުޙަންމަދުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްފުަވއްމުލަކުެގ ްއެީއ، ްޢަފީފް. އިބްރާހީމް

ްނެތީމަ. ްވަޑައިގެން ްދީދީ ނުޑްްއިބްރާހީމް ްއަޅުގަ ްމެންބަރަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް

ްޖުމްލަގޮތެއްަގިއްްމާޮޅސްމަޑުލުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް ްމިބާބުގެ ްއާދެ، ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި  1050ްޝުކުރިއްޔާ

ްގެނެސްފައިްްއިްބރާހީމްްޢަފީފްްާވހަކަެދއްކެވުްނ: ްމި ްޙާލަތުަގއި ްނުރައްކަލުގެ ްުކއްިލ ްދަންނަވާނީ ްއަޅުަގނޑު

ހުރި،ްއާދެ،ްޖުމްލަގޮެތއްަގއިްމިމާއްދާްއެކުލަވާލާަފއިްއޮްތގޮަތށްްއަޅުަގނުޑް

ްތާއީދުކުރަން.ްދެން،...ް

ް
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ްމެންބަރަކުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްެތރި ްއެހެން ްއަނެްއކާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި  1055ދެން

ްމާބޮޑަަަ ްރޫުޙ ްނުކުތާއެއްގެ ްނިޒާމީ ްނަންގަވައިފި. ްނުކުތާ ށްްނިޒާމީ

ްދަންނަވާލާނަމޭ.ް ްއެހެން ްދެން ްހިތަށްއެރީ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ބޮޑުެވގެންދާތީ

ްޢަބްދު ްނޭނގެ.ްهللاްއެކަމަުކ، ްޯކއްެޗއްަކމެއް ްުއޅުްއވަނީ ްިވދާޅުވަން ޖާބިރު

ްއާދެ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާެއއް.ް

ް1060 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްިޢއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ ްއާދެ، ްޤާނޫނުއަސާީސެގ ްވަަނ131ްްރައީސް.

ްްްޖާިބރުްވާހަަކދެއްެކވުން:هللاްޢަބްދު ްމިމަޖިލިހުނ132ްްްމާއްދާއާިއ، ްގޮތުްނ ްވިދާޅުވެަފއިވާ ްމާްއދާގައި ވަނަ

ް ްކަމަށްވަންޏާ ްފާސްެވއްޖެ ްތެރޭގަިއ7ްްކަމެއް  1065ދުވަްސ

ްެގންނަވަންޖެހޭް ްބައްަލވާ ްހުަށހަޅާ،ްއެމަނިކުފާނު ރައީސުލްޖުމްަްހޫރިއްޔާއަށް

ނުޑް އިޞްލާޙެއްްއޮތިްއޔާްެއކަންްުކރައްާވގޮތަށްްމިއޮތީްހަމަޖެހިފައި.ްއަުޅގަ

ްއަރިހުން.ް ްމަނިކުާފނު ްދަނީ ްއެކަން ްއެޮގތަށްތޯ ްބޭނުންވަނީ ސާފުކޮށްލަން

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް1070 

ް

ނުޑްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަުޅގަ ްސުވާލު ްތިކުރެއްވި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރު އާދެ،

ްކުރުމަށްްޤާނޫނުއަ ްކަންަތއް ްގޮތުގެމަތިން ްއެަެްއޮގތްވާ ސާސީާއއި

ްއަޅުަގނުޑް ްވާޖިުބ ްއަޅުަގނުޑގެ ްމީހެއް. ްއިން ހުވާކޮށްގެން

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްެތރި ްއާދެ، ްަދންނަވާލަން. ްވާހަކަ  1075އަދާކުރަމުންގެންދާ

ްވާހަކަފުޅުްކުިރއަށްްގެންެދވުންްއެދެން.ް

ްްމާޮޅސްމަޑުލުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް ްހުށަހެޅިފައިވާްއާދެ، ްމިބާބަށް ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުރިްއޔާ

އިޞްލާޙުތަކަށްްބަލާއިުރްފުރަތަމަްމާއްދާއަށްްހުށަހެޅިފަިއވާްިއޞްލާޙުތަުކެގްްއިްބރާހީމްްޢަފީފްްާވހަކަެދއްކެވުްނ:

ް"ދާޚިލީް ްބައިަގއި ްއިޢުލާނުކުރުމުގެ ްޙާލަތު ްނުރައްކަުލެގ ްުކއްލި ތެރޭގައި

ްމެންބަރުންްހަމަނުޖެހުމެއް ްޢިްއޒަތްތެރި ްބައެއް ްހިމެނުމަށް ްމިބައި "1080 

ްޑްރާފްޓްކުރާް ްދިރާސާކޮްށ ްމިމައްސަލައަކީ ްއާެދ، ްއެަބއޮތް. ހުށަހަޅުއްވާފައި
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ްެއް ްއެހެންނަމަވެސް، ްމައްސަލަެއއް. ްުހށަހެޅި ްައޅުަގނުޑވެސް ކޮމިޓީގަިއ

ްކޮމިޓީގަިއް ްޑްރާފްޓްކުރާ ްދިރާސާކޮށް ްބެހޭގޮތުން މައްސަލަާއއި

ްއެކަާމްމަޝްވަ ްހަމަނުޖެހުންތަކަކީ ްދާޚިލީ ްއެ ްނިންމެވީ ރާކުރުމަށްފަހު

ްނިންމިދާނެް ްެއޮގތް ްމަޖިލީހަކުން ްަރއްޔިތުންގެ ްއޮންނަ ްއޭރަކު  1085ބެހޭގޮތުން

ްކުީރް ްއެަެއީ ްކަްނކަމަީކ ްހަނގުރާމައެއްފަދަ ްއެހެންނަމަވެްސ، ކަމެކޭ.

ްުނވާކަމަަކށްވާތީ ްކަމަކަށް ްކުރާ ްލިބިގެން ްމަޢުލޫމާތު ްޭއގެ އެކަާމްްބައިަގއި

ްއެކަމަްށް ްނޭޅޭެނއެވެ. ްފިޔަވަޅެއް ްަމޖިލީހުން ްަރއްޔިތުންގެ ދޭތެރޭގައި

ވިސްނާފައިްދިރާސާކޮށްްޑްރާްފޓްކުރާްކޮމިޓީންްއެް"ދާޚިލީްހަމަނުޖެހުމުގެ"ް

ްދެްން ްލަފާުކރެވެނީ. ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއޮްތކަމަށް ްދޫކޮށްލާަފއި ްއެ  1090ބައި

ްމިމާއްދާއަ ްއިނގޭތޯ، ްތާއީުދކުރަން ްރ.އަތޮުޅެގްއަޅުަގނުޑވެސް ްށ

ްއާދެ،ް ްިއޞްލާޙު. ްހުށަހެޅުއްވި ްޙަމީދު ްޝާޙީން ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްއެއީ ްހުށަހެޅިގެންދިޔަ. ްމާއްދާެއއް ްިމކަހަލަ އިްއޔެވެސް

ް ްމިބާބުގެ 2ްްއިޞްލާޙުކުރުން ްގެ ް)ށ( ަަިއ2ްްގެ ްއޭގަަަ ްނަންަބރު. ވަނަ

ް ްމިބާބުގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 2ްްމިއޮންނަނީ ްވަނަ ްއަދި  1095ަވަނ3ްްމާއްދާ

ނޑުމެންނަކަށްްނޭނޭގނެްއެމާއްާދގަިއް މާއްދާ.ްެއގޮތަށްްހުށަހެޅުނީމަާކްއަުޅގަ

ްއެހެންނަމަވެސް،ް ްކަމެއް. ްވާހަކައެއް ްކޮން ަެއްަްކަމެްއ، ްކޯއްޗެ އެބުނަނީ

ްއަރިމަީތް ްއެ ްއިޞްލާުޙގަިއ ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްމިބާބަށް ްޙަމީދު ޝާހީން

ްހުށަހެޅުނީ ްއެްއކޮށް ްޭއެގްސުރުޚީތަކާ ްއެބައިނގޭ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ މަ

ްވަރަްށް ްއަުޅަގނޑަށް ްއިޞްލާޙަށް ްއެ ްއެހެންީވމަ، ްކޮބާކަން.  1100މަފްޙޫމަކީ

ނޑުމެންނަށްްބަލައިގަންނަންް ބޮޑަށްްތާއީދުކުެރވޭ.ްއަދިްީމެގްތެރޭގައިްއަުޅގަ

ްދަންނަވަމުން،ް ްވާހަަކ ްހުރި ްއިޞްލާޙުތައްވެަެސް ްއެހެންކަހަލަ ޖެހިދާނެ

ްކަްކުރުކޮށްާލނަން.ްޝުކުރިއްޔާ.ްއަޅުަގނުޑގެްވާހަ

ނުޑްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްއަުޅގަ ްބެޭހގޮުތން ްމިމާއްާދއާއި ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްާޢންމުގޮތެއްަގިއްްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެހެންނަމަވެސް، ްނުަދއްާކނަން. ްވާހަަކއެއް  1105މާދިގު

ްވާހަކަދައް ްދިުގކޮްށ ްވަރަށް ނުޑްއަޅުަގނަޑކީ ްއަުޅގަ ްމިވާަހކަ ްމީހެއް. ކާ

ދައްކަންްބޭނުންނުވަނީްއަުޅަގނޑަީކްވަރަށްްފަހުން،ްމިތަނުންްޢިއްޒަތްތެިރް

ްކުއްިލްނުރައްކަލުެގް ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްއެންމެފަހުން ްވިދާޅުވިހެން މެންބަރުން
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ްހަމަޔަޤީނުންވެްސް ްއުޅެން ްމަގުމަތީަގއި ްުގިޅގެން ްއިޢުލާނުކުރުަުމާ ޙާލަތެއް

ްައޅުަގނުޑްްޖެހިލުންވެ ްއެހެްނވީމަ، ްައޅުަގނަޑކީ. ްމީހެަެއް  1110ބިރުގަތް

ްއެކަންް ްެގނެސް ްެއކަން ްއަލުން ްވާހަކަތަކެއް ްމިކަހަލަ ްނުވޭ ބޭނުމެއް

ްދައްކާކަެށއް.ް ްވާހަކަަތކެްއ ްއަލުން ްެބހޭގޮތުން ްއެކަމާ ހަނދާނަށްގެނެސް

ްމިދެންނެވިް ްވިސްޭނގޮުތަގއި ްއަޅުަގނޑަށް ްގޮުތގަިއ، ްޤަބޫލުކުރާ އަޅުަގނޑު

ްެއްދު ވަސްތަުކގައިްނޫނީްއޭުރގަިއްއެދިމާވިްކަންތައްތަަކކާްގުިޅގެންްއޭގެން

ްނަތީ ްވަީންދިމާވި ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްގިނަ ްވަރަށް ްބަލާފައި  1115ޖާއަށް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމިީއ ްއެހެްނވީމަ، ްހުށަހަޅުއްވާަފއި. ްއިޞްލާޙުަތއް މިއަށް

ނޑުމެންގެްރަްއޔިތުންްކޮންެމް ވަރަށްްބޮޑަށްްވިސްނަންޖެހޭނެްކަމެއް.ްއަުޅގަ

ްނުރަ ްުކއްލި ްކަމަށްވިޔަަަްސ، ްއިޢުލާނުކުރި ްޤައުމުަގއި އްކަުލެގްޙާލަތެއް

ްއިޢުލާނުކުިރް ްޤައުމުގަިއ ްޙާލަތެއް ްއެނޫން ްއަދި ްނޫން ޙާލަތެއް

ްރައްޔިތުންެގް ްއަޅުަގނޑުމެްނެގ ްސަރުކާރަކުން ްއެއޮންނަ  1120ކަމުގަިއވިަޔސް

ްރައްޔިތުްނެގް ްމިނިވަންކަމާެއއްކޮްށ ްރަްއޔިތުން ްަޙއްޤުތަކާިއ، އަސާސީ

ްރައް ްފުރުޞަތު ްދިރިއުޅުމުގެ ްރައްކާތެިރކަންމަތީ ޔިތުންނަްށްސަލާމަތާއި

އޮންނަންޖެހޭނެ.ްއަޅުަގނޑަކަްށްނޭނގެްެއއަށްްިކޔާނީްކޮންްޙާލަތެއްކަމެްއ.ް

ްމިދެންނެިވް ްވީނަމަެވސް ްައއިކަުމގައި ްޙާލަތެއް ްމިނޫން ހަމަޔަޤީނުންވެސް

ްމިް ްމިހާރު ްއެހެންވީމަ، ްރައްޔިތުންނަށް. ްާޙސިލްވާންޖެހޭނެ  1125ކަންތައްތައް

ްތެރެއަ ްއިޞްލާޙުތަކުގެ ްގިަންހުށަހެޅިފައިހުރި ްވަރަށް ްބަަަލާލާއިރުަގިއ ށް

ްއިޞްލާޙުތަެކްއް ްމިއަށް ަަކީ ނޑަ ްއަޅުގަ ްހަމަ ްއެބަހުރި. އިޞްލާޙުތަކެއް

ްަގވާއިދަްށް ްމިހާރު ްކަންދިމާކުިރގޮތުން ްއެހެންނަމަެވސް، ްމީހެއް. ހުށަހެޅި

ްހުށަހެޅޭނެް ްމިތަނަށް ްިއޞްލާޙުތައް ްއެ ްގުިޅގެން ްބަދަލަކާ ްއޮތް ގެނެސްފައި

ްއެީއ،ްއަ ްދެމީހުންވެގެންްގޮތެއްުނވި. ްމެންބަރަކާ ްއެހެން ްއަދިވެސް ނޑާ  1130ުޅގަ

ްއޭަގިއް ްކަންދިމާކުިރގޮތުން ްއަޅުަގނޑަށް ްހުށަހެޅީ. ްއިޞްލާޙުތައް މި

ްތާއީދުކޮށްގެްން ްމީހާއަކީ ްޮސއިކުރާ ްއެހެންނަމަވެސް، ސޮއިކުރަންޖެހުނީ.

ްގަވާއިުދް ްމިހާރު ްމީހަކަށް ްއޮންނަ ްބާރެއް ްެއއްެވސް ްޭއގެ ްމީހަކީ ސޮއިކުރާ

ް ްއެީއްއޮތް ްއެހިސާބުން ްނެތިއްޔާ ްމީހާ ްހުށަހަޅާ ްނުވޭ. ގޮތަކުންެނއް

ްަވގުތުތަެކްއް ްގިަނ ްވަރަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް،  1135ނުކުރާކަމެއް.
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ްނުރަސްމީް ްއިތުރުްނ ްއޭގެ ްއަދި ްމިކަންތައްތަކުގަިއ. ހޭދަކުރިން

ްމިކަހަަލް ްާބއްވާ ްެއއްޗެހިަނގާ، ްބަެއއް ްޭއގެ ްފޮނުވި ބައްދަލުވުންތަކަށް

ނުޑްކަ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ، ްހުރީ. ްކުރެވިފަިއ ްމިހެން ންތައްތަެކއްެވސް

ްއިޞްލާޙުތަުކގެް ްމިގެންނަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވާހަކައަީކ ްބޭނުން ދަންނަވަން

ްޙާލަަަތެއްް ްމިކަހަަލ ިަ ްރާއްޭޖގައި ްމުސްތަޤްބަލުަގއި  1140ސަަަބަބުން

ނޑުމެްނގެްރައްޔިތުްނގެްޢާންމުްޙާލަ ތާއި،ްދިމާވެއްޖެކަމަށްްވެއްިޖއްޔާްއަުޅގަ

ްކަންތައްތަްއ،ް ްބޭނުންާވ ްަރއްޔިތުން ްބޭނުންތައް، ްއަާސސީ ރައްޔިތުންެގ

ްމީހުންނަށް.ްމިސާލަކަށްް ްުނގުޅޭ ްއެކަމާ ްމިނިވަންކަމާެއްއކޮށް ރައްޔިތުންނަށް

ްތެރޭަގިއް ްކަންތައްަތކުގެ ްއެހިނގި ްޙާދިސާގައި ްހިނގާދިޔަ އެންމެފަހުން

ްއޮ ްއިޢުލާނުކޮށްފައި ްޙާލަތު ްނުރައްކަުލގެ ްެއދުވަސްކޮުޅަގިއްކުއްލި  1145ތްއިރުަގއި

ްނޯވޭ.ް ްުޙއްދަެއއް ްނުކުތުުމގެ ްމަގުމައްޗަށް ްާމލޭ ްމީހަކަށްވެސް އެކަމާނުގުޭޅ

ްއެހެންވީމަ،ް ްހުރަސްއެިޅގެންދިޔަ. ްމަސައްކަަތށްވެސް ްއަިމއްލަ އޭނާގެ

ްެއއީް ްއެހެްނވީމަ، ްނުވާނެ. ްއައިްސގެންނެއް ްޙާލަތެއް މިކަހަލަ

ްވިސް ްބޮޑަްށ ްއެންމެ ްމިހިރަްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންވީމަ، ްކަމަކީ. ނަންޖެހޭ

ްވިސްނަންޖެހޭނެ.ް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދޭތެރެ ްކަންތައްތަކާ  1150މިހިރަ

ްވެރިމީހާް ްުހންނަ ްޤައުމުަގއި ްެއަވގުތު ްޙާލަެތއްަގއި ްއެފަދަ ހަމައެއާެއކުަގއި

ްމާލެއަތޮޅުެގް ްޫނން. ްކަމެއް ްކޮްށގެންވާނެ ްދިއުމަީކެވސް ްބޭރަށް މިޤައުމުން

ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަކަފުޅަްށް، ްޢަބްދުލްޙަމީދުގެ އިސްމާޢީލް

ްެއކަންް ްއެހެންނަމަެވސް، ްތާއީދުކުރަން. ްޮބޑަްށ ްވަރަށް އަޅުަގނޑަށް

ްެއކަންް ްއިޞްލާަޙުކންނެއް ްއެްއވެްސ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހީވަނީ  1155އަޅުަގނޑަްށ

ްއޮްތް ްގޮސްފައި ްއަތްދަށުން ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއެއީ ްނެތްހެން. ގެނެވިަފއި

ްނުކުތާއެ ްއެހެންވީމަ،ްމުހިންމު ްއެއީ. ްޕޮއިންޓެއް ްމުހިންމު ްނޫންނަމަ އް

ްމަކަރެްއް ްކޮންމެެވސް ްއެއިތުުރކުރާގޮތަށް ްއިްއޔެަގިއ ްހަމަ އަޅުަގނޑު

ްގޮތެަެްއް ްކަހަލަ ްގެެނވޭނެ ްތެރެއަށް ްމީގެ ްއޭތި ްނަމަވެސް ހަދައިގެން

ްވަރަށްް ނޑުމެްނނަށް ްއަުޅގަ ްރަނގަޅު. ްއަޅުަގނޑަްށ  1160ހަދާލަދިނިއްޔާ

ްނި ްމި ްޭއެގްގިނަފަހަރު ްގެެނސްގެން ްަގޑިއަށް ްއުޅޭ ްވޯޓުނަގަން ްނުކުތާ ޒާމީ
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ްބޭނުންާވް ނޑު ްއަުޅގަ ްހަދައިފިްއޔާ ނޑަކަށް ްކަންތަްއގަ ްބޮޑު ތެރެއިން

ްކަހަލަ...

ް

 1165ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު..ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް....ްގޮތެއްްހެދިދާނެ.ްއެހެންްހަދައިގެންްނަމަވެސްްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް
ްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 1170ްވަގުތުްހަމަެވއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ނޑަށްްހީވަނީްރަނގަުޅވާނެހެން.ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްއެކަހަލަްގޮތަކަށްްއެަބއިްގެަނިއއްޔާްއަުޅގަ
ްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްްް:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން ްހިސާބުން ްމިހާ ްއާދެ، ްެމންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި  1175ޝުކުރިއްޔާ

ް ްއަރުވަން. ްހުސްވަގުތެއް ްބައިގަޑިއިުރެގ ޖަހާއިރ4ްްުމެންބަރުންނަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްވަަޑިއގެންްދެްއވުންްއެދެން.ް
ް

ްް]ށ15333ްްނ15333ްްްއިންޓަވަލްް[

ް1180 

ްއިށީނދެަވަޑއިގެންެދއްވުްންޢިއްޒަ ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޮގނޑިކޮޅުަތކުަގއި ްމެންބަރުން ތްތެރި

ްމިއޮތީް ްައރުވަން ްފުރުޞަތު ްައޅުަގނޑު ްމިބަޙުސްގައި ްދެން ްއާދެ، އެދެން.

ޢިއްޒަތްތެިރ62ްްމުލަކަތޮޅުްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަފީޤަށް.ްއާދެ،ްމިހާތަނަށްް

ްމެންބަރުްޖަލްސާކުރާްމާލަަަށްްވަދެަވޑަިއގެންދެްއވައިފި.ް

ް1185 

ްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްތަޖުރިބާތަްއް`، ްހަނދާންތަކާިއ ްއާދެ، ްރިާޔސަތު. ޢިްއޒަތްތެރި

ްވަރަށްް

ްތާާޒ.ްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްވަރަށް ްކެކުޅުންަތްއ ްއަނިޔާތަާކއި ްލިބުުނ ްއެބަހުރި. ސާފުކޮށް

ްދެތިްން ްއެހެންނަމަވެސް، ްނެތިން. ްދައްކާކަށް ްއެވާަހކަތަެކއް އަޅުަގނޑު
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ްކުާރް ްާބްއވަިއގެން ްކުަޑގޮީޅގައި ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ްދަންނަވާލާނަން.  1190ވާހަކަެއއް

ްހޭބަލިކުރުމާކަމެއް.ް ްމީހާ ްތަޙުޤީޤުކުރުމަށްޓަކައި ްއެއީ ތަޙުޤީޤަކީ

ްމީހާގެް ްަވރަކަށް ްަވކި ްބާއްަވއިގެން ްގޮީޅަގަައި ތަޙުޤީޤުކުރުމަށްޓަކައި

ނ ްއަޅުގަ ްނެރެނީ. ްތަޙުޤީޤަށް ްފިލުވާލުމަށްފަހު ުޑްހޭބުއްދި

ްމާލޭެގް ްއާދޭ ްހަނދާނަށް ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްގާތުން ްވަރަށް މިވާހަކަދައްާކއިުރގައި

ްއެނަްން ްހަމަ ްައޅުަގނޑު ްއާޠިފް. ްއަްޙމަދު ްމެންބަރު  1195ޢިއްޒަތްތެރި

ްވާހަކަައީކް ްއަަަންނަ ްހަނދާންނަށް ްދެން ްއެާއއެީކަގިއ ފާހަގަކޮށްލާނަން.

ް ްކުޅަދާނަކަމެްއނެތް ްއެއްެވސް ްޤާބިލުކަމެއްނެްތ ބަރަވެލިްއެްއވެސް

ްޙަވާލުވާްން ްރައީސްކަާމއި ްމަޖިލީސްތަކުގެ ްނުކުމެގެންއައިްސ ތަންތަނުން

ްއަސަރުކުާރް ްހިތްދަތި ްވަރަށް ްބުނެ ްލިބޭނެހޭ ްހޯދަންއުޅުނިްއޔާ އުޅުނިްއޔާ

ްެއް ްބާއްަވއިގެން ްގޮޅީގައި ްދިމާލަށް ނުޑމެންނާ ްއަުޅގަ ްވާހަކަތައް  1200ކަހަލަ

ްވެދާނެ ްމިއަުދްއެވެސް ްބަޔަކަށް ްލެވި ްއެބުނަީންހަޅޭތައް ްެއބަޔަކު ކަމެްއކަން

ްއެަބޔަކަްށް ްނޫނިްއޔާ ްވެދާނެކަމެްއކަން ްއެްއެވސް ޙަޤީޤަތެއްކަމަށްވަންޏާ

ްޤާބިލުކަމާިއް ްަބއެްއގެ ްމުޚާޠަބުކުރާ ްއެ ްީހވިކަމުަގިއިވޔަސް ްއެގޮތަށް އެހެން

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްކެރޭކަން ްހަރުދަނާކަމާއި ްމުރާލިކަމާއި ކުޅަދާނަކަމާއި

ްްސާބިތު ްފެންނަން.ްމާކުރިން ްމިއޮތީ ްޙަޤީޤަތް ްއެ ްމިއަދު ްއެނގުނުކަން  1205ވެ

ްހިތްވަރުގަަދް ްކުޅަދާަނ ްތިަޔ ްަމސައްކަތްކުީރ ްއޭރުެވސް އަޅުަގނޑުމެން

ްމިރާއްޭޖެގް ްއިރާދާކުރެއްިވއްޔާ ްބެއިންދޭތޯ. ްތިތާނގައި ްރައީސް ޤާބިލު

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއަދި ްެވގެން. ްއެގޮތަްށ ްއެަކން ްމިހެދެނީ ޤާނޫނުއަސާސީ

ްއެއިުރްްމާކުރިން ްމަނިކުފާނާިއްހަމަ ްފިނޭންްސްމިނިސްޓަރުކަން މިރާއްޖޭގެ

ްމިީއް ްޙަވާުލކުަރއްަވއިފި. ްމަނިކުފާނާއި ްފަރާތްަތކުން ްެއގޮވި ްބާޣީންނޭ  1210އެ

ްއަނިޔާތަްއް ްއެ ްއަިދ ްގޮވިކަުމގަިއވިޔަސް ްބާޣީންނޭ ްބަޔަކު ޙަޤީޤަތް.

ްއޭރުވެް ްޤާނޫނުއަާސސީ ްމިރާއްޖޭގެ ްދިންކަމުގައިިވަޔސް ްސްއެމީހުންނަށް

ް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ 16ްްއޮތް. ްމާއްދާާއއި ްމާއްދާާއިއ15ްްވަނަ ަވނަ

ްދަށުންވެްސް ްކުއްލިނުރަްއާކގެ ްހުރި. ްމާްއދާތަކެއް ްއެތައް ްއެތައް މިހެންހުރި

ްޙައްޤުތަްއވެްސް ްނުހިފަހައްޓާހުރި ްހިފެހެއްޓުންތަކުަގއިވެްސ  1215ހިފެހެއްޓި

ްވަ ނޑުމެންނަށް ްުނލިބި.ްއަުޅގަ ްދިަޔއީ ްހިިތްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްވަރަށް ަރށް
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ްއަނިޔާތަެކްއް ްފިލައިގެންނުދާފަދަ ްހަޔާތުގައި ްައޅުަގނޑުމެންެގ ްއަސަރު އޭގެ

ނަޑީކް ްއަޅުގަ ްފާހަގަކޮށްލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްައދި ްދެއްކި. އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްތެރެއިްން ްމެންބަރުންގެ ްގެންދިޔަ ްޖަލަށް ްއެފަހަރު މިމަޖިލީހުން

ްއޮން ްކުަޑގޮީޅގައި ްޖަލުގެ ްއެންމެގިނަދުވަހު ްމީހާ.  1220ދުވަުހ96ްްނަންޖެހުނު

ްހިންގާފަް ްޙާލަަަތު ްކުއްލިނުަރއްާކގެ ްއަޅުަގނޑާ ްއޮތިން. އެތާނަގއި

ްދަޢުވާއެްއކުރީް ްކުިރ ްއަުޅަގނޑު ްސުވާލަީކ، ްކުާރ ނޑާ ްއަުޅގަ ބާއްވާަފއި

ްއެމަނިކުފާނުް ްނުވަތަ ްއެނގިވަަޑިއގެން ްއިބްރާހީމަށް ްޤާސިމް މާފަންނުވިލާ

ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑު ްއެދަޢުާވްްވިދާޅުެވގެންތޯ. ްމިދަންނަަވނީ ސާފުކޮށް

ްމީހުންގެް ްބަިއެވރިވި ްޭއގައި ނޑާެއކީަގއި ްައޅުގަ ްއަދި ްކުިރކަން  1225އަޅުަގނޑު

ްއެނިގފައިއޮްތގޮތުަގިއް ްއެބޭފުޅުންނަށްވެސް ްނުވަަތ ފަރާތުންވެސް

ްއެަކްން ްއިބްރާހީމަކަށް ްާޤސިަިމް ހަމަގައިމުންވެސް

ްއެނިގވަަޑއިނުގަންަނވާނެ.ް

ް

 1230ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްއްެކވުން:ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެް

ް

ނޑަށްްއަނިާޔދިނީ.ްއަޅުަގނޑުްއެާހގިނަދުވަުހްބެއިންދީ.ްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްއެކަމާހެދިްއަުޅގަ
ްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ:

ް

ްފާދިއްޕޮޅުގެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމެންބަރުްްޝުކުރިއްޔާ  1235ޢިއްޒަްތތެރި

ްދޫކޮށްލެްއވީ.ްފާދިއްޕޮޅުެގްهللاްޢަބްދު ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި ޢަލީ.ްއާދެ،ްއެ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުޙަންމަދުްޞާލިޙް.

ް

ްިމއޮތްްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްކުރިަމތީގައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަރއީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްއިތުރަްށްްޞާިލޙްްްމުޙަްނމަދު ްއަޅުަގނޑު ްބާބާބެހޭގޮތުން ްޙާލަތުގެ ްކުއްލިނުރައްކަުލގެ  1240ްބާބު،

ްތާރީޚްގަިއްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދިވެހިާރއްޖޭެގ ްނެތް. ްވާހަަކއެއް ްމާގިނަ ދަންނަވާނެ

ްކީއްެވގެންކަމާިއް ްއިޢުލާންކުރަނީ ްޙާލަުތ ކުއްލިނުރަްއކަލުގެ

ްއިޢުލާންކޮށްފަ ްޙާލަުތ ްނިކަމެތިްކުއްލިނުރަްއކަލުގެ ްއޭގެަފހުން އި

ްކުރަމުްން ްކަންަތްއތައް ްސަރުކާރަކުން ްއެޮއންނަ ްއޭަރކު ރައްޔިތުންނަށް
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ްއަަަުޑއިިވގެްން ްމިތަނުގައި ްވާހަކަެއއް ްއެަތއް ްގޮތުގެ  1245ގެންގޮސްަފއިވާ

ްމެންބަރުންް ްޢިްއޒަތްތެިރ ްއެ ްތަޖުރިބާގެއަީލގައި ްއަމިއްލަ ހިނގައްޖެ.

ްއެހެންކަ ްގެންަްދިަޔއީ. ްދޭތެރޭަގިއްްއެވިދާުޅވަމުން ްއެއާއި ްއިތުރަށް މުން

ްބާބަްށް ްމި ްހުށަހަޅެފައިހުރި، ްބިލަށް ްނެތް. ްވާހަކަެއްއ ްމާގިނަ ދަންނަވާނެ

ް ްތެރެއިން ްއިޞްލާޙުގެ ްމާއްދާއަްށ1ްްހުށަހެޅިފައިހުރި ވަނަ

ްސަލީމްް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި  1250ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްވިސްނާލަ ްހުށަހެޅުމަކީ ްއިްޞލާޙެއްކަމުަގިއްއެހުށަހަޅުއްވި ްރަނގަޅު ން

ްހުށަހެޅުއްިވް ްމަޤްޞަދެއްގަިއ ްމާތް ްވަރަށް ްއާދެ، ްދެކެްނ، އަޅުަގނޑު

ްބޭނުންތެރިކަންވެްސް ްއޭގެ ްއެނގޭ. ްހަމަ ްއަޅުަގނޑަްށ އިޞްލާޙެްއކަން

ްމިހާތަނަށްް ްސަލާމަތަށްޓަަކއި ްޤައުީމ ްއެަެހެންނަމަެވސް، ްބޮޑު. ވަރަށް

ްއިޢުލާން ްޙާލަުތ ްކަންތައްތަްއްކުއްލިނުރަްއކަލުގެ  1255ކުރުމަށްފަހު

ްެއް ްމެންބަރުން ްިޢއްޒަތްތެރި ްއެ ްމިތަނުގައި ްމިއަުދ ވެގެްނގޮސްފައިހުިރގޮތް

ްނުރައްަްކާވެދާނެކަމަީކް ްސަލާމަތަށް ްޤައުމީ ްއެހެންކަމުން، ހާމަކުރެއްަްވީ.

ކޮންްކަންތައްަތކެްއކަންްޤާނޫުނއަސާީސގަިއްބަޔާންނުކޮށްްމިެހންްހަމައެކަނިް

ްލި ްވާަހަކްމާއްދާއެްއަގއި ްތާއީދުުނކުރެވޭ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްދޫކޮށްލަން ޔެފައި

ްިއޞްލާޙުތަކުެގް ްހުށަހެޅިފައިހުރި ްދެން ްއާެދ، ްދަންަނވަން.  1260އަޅުަގނޑު

ް ްމެންބަރ3ްްުތެރެއިން ްޢިއްޒަތްެތރި ްއައްުޑއަތޮުޅގެ ްމާއްދާައށް ވަނަ

ްތާއީދުކުާރް ނޑު ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙަކީ ްހުށަހެޅުއްވި ްއަސްލަމް މުޙަންމަދު

ްޢިއްޒަތްތެިރްއިޞްލާޙެއް ްރ.އަތޮޅު ްއެމާއްދާއަށް ްހަމަ ްއިތުރުްނ ްޭއގެ .

ްތާއީދުކުރަން.ް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙަށްވެސް ްހުށަހެޅުއްިވ ްޝާހީން މެންބަރު

ް ްއިޞްާލޙުގެ ްއެ ްއުނިކުެރއްިވ3ްްއެހެންނަމަވެސް، ްެއ ްމާއްދާަގއި  1265ވަނަ

ްމާއްދާ،ްއެްއުނިކުެރއްވީްކީްއެވގެންކަންްައޅުަގނޑަށްްހަމަްިވސްނާްވިސްނާް

ްމާއްާދގަިއް ްއުނިކުެރްއވި ްއެ ްޙަމީދު ްޝާޙީން ްނުފިލި.ްއެާމއްދާަގއި އޮޅުމެއް

ްމިް ްއޮްނނައިރުަގއި ްހިންގާފައި ްއެމަރޖެންސީއެއް ްސްޓޭޓް މިބުނަނީ

ޤާނޫނުއަސާސީާއއިްެއއްގޮތަށްްއުނގެނުމާއިްއުނގަންަނއިދިނުމާއިްމަޢުލޫމާތުް

ްނުހިފެހެ ްމިނިވަންކަމެއް ްލިބުމުގެ ްމަޢުލޫމާތު ްއޮތްްހޯދުމާއި  1270އްޓޭނެއޭ.ްމިހެން

ްެއީއް ްއުނިކުަުަރއްވާަފއި. ްމިހާރުމިވަނީ ްމެންަބރު ްޢިއްޒަތްތެރި މާއްދާ
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ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްއެ ްޙައްޤެއްކަަމށް ހިފެހެއްޓިދާނެ

ްެއް ްރަނގަުޅވީސް ްވަރަށް ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްމިއޮީތ. ދެކެވަަޑިއގަންނަވާކަމަށް

ްއިތު ް)ށ( ްއިތުރަށް ްއޭެގ ްއޮވެ ްއެހެން ްމިއަށްްމާއްދާވެސް ރުކުރެްއވިނަމަ

ް ްމެްނބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްަފސޭހަވީސް. ްބޮޑަށް ްވަރަްށ  1275ވަނ3ްްަތާއީދުކުރަން

ްމިނިވަންކަމުެގް ްޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ްއޮތް ްއިތުރުކުަރްއވާފަިއ މާއްދާއަށް

ްއޮުތްން ްއެއޮތް ްނުހިފެހެއްޓޭނެކަމަށް ްމިނިވަންކަން ްނޫސްވެރިކަމުގެ އިތުރަށް

ްތާް ްއަޅުަގނޑު ްހަމަ ްދަންނަވަން.ްއެީއވެސް ްައޅުަގނުޑ އީދުކުރާކަެމއްކަމަށް

ް ްއާޠިފް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ވަަނ8ްްއާދެ،ްޭއގެއިތުރުން

ްތާއީދުކުާރް ްަހމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްިއޞްލާޙަކީވެސް ްއެހުށަހެޅުްއވި  1280މާއްދާއަށް

ްއެކަްން ްނިމުމުން ްއިޢުލާންކޮށް ްޙާލަތު ްކުއްލިނުަރއްކަުލގެ އިޞްލާޙެއް.

ްށް...ޢާންމުކޮ

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެްއިނގޭތޯ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1285 

ްއާދެ،ްއިށީންނާނަން.ްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް
ްމުޙަްނމަދުްޞާިލޙްްވާހަަކދެއްެކވުްނ:

ް

ްޑްރާފްޓްްއަިރއަތޮޅުްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްއަލަްށ ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކުރެޭވް`.

 1290ްޤާނޫނުއަސާސީގެްކުއްލިނުރަްއަކލުގެްޙާލަތާބެހޭްބާބަށްްމިހާރުްހުށަހެޅިފައިވާްްهللاޢަބްދުލްުމުޙސިންްޢަްބދު

ްކަންތައްބޮުޑާވްްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާަހކަދައްާކއިރު ްބެހޭގޮތުްނ އިޞްލާޙުތަކާ

ްއެ ްހިމެނޭ. ްއަޅުަގނޑު ްޑްރާފްޓް ްއާެދ، އަްށްމައްސަލަތަކެއްހުރިކަމަށް.

ްބޮޑަށްް ްވަރަށް ްމިގޮތަށް ްހަމަ ްޑްރާފްޓްކުިރއިރު އަޅުަގނޑުމެން

ބަޙުސްކުރެވުނުްޤައުމީްސަލާމަތަށްްނޫނީްޤައުމީްމަސްލަޙަތަށްްނުރައްކަލެްއް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްނޫންތޯ. ްހިންގިދާނެތޯ ްދިމާވެްއޖެއްޔާ ްކަމެއް  1295އަތުވެދާފަދަ

ްވާ ްމެންބަރުން ްިޢއްޒަތްތެރި ްގިނަ ްވަރަށް ހަަކފުޅުދައްަކވައިިފްމަޖިލީހުގައި

ްއެބޭފުޅުންނަށްް ްޙާދިސާތަކާއި ްދިމާވެފަިއހުރި އެބޭފުޅުންނަށް

ްއަސަރާެއުކް ްވަރަްށ ްމިހުރިހާކަމެއް ްތަޖުރިބާާއއި ލިބިވަޑަިއގެންެނވި

ބަޔާންކޮށްދެްއވައިފި.ްިޢއްޒަތްެތރިްރައީސް،ްކަމެްއްައޅުަގނުޑމެންްކުރާއިުރް
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ް ްއެކުަލވާލާއިރު ްޤާނޫނުއަސާސީ ްވަރަށްްޚާއްޞަކޮށް ްމިއީ ްތަޖުރިބާ  1300މި

ްއަޅުަގނޑުމެންްެއްއވެސްްމީހަކަށްްފެންނަންް މުހިންމުްއެއްޗެއް.ްޢާންމުކޮށް

އޮންނަްއެްއޗެއްނޫން.ްެއކަމަކު،ްއެމީހަކަށްްލިބިފައިްއޮންނަްތަޖުރިބާްނޫނީް

ްއެކަންކަްން ްބަާލ ްކަންތައްތައް ްހުންނަ ްދިމާވެަފއި އެބަޔަކަށް

ްހުއްުޓވުމަް ްނޫނީްކުރިއަށްއޮތްތަުނގައި ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމަގުފަހިވާގޮތަށް ށް

ްމިހެންއޮތްއިރުް ްމިހުންނަނީ. ްލިޔެވިފައި ްލިޔުންތައް  1305މިކަހަލަ

ް ްމިބާބުގެ ްސަލީމް ްމުޙަންމަދު ްމެންަބރު ވަަނ1ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

މާއްދާއަށްްހުށަހަޅުއްވާފައިްއޮްތްއިޞްލާޙަކީ،ްއެމަނިކުފާނުްބަޔާންކޮށްދެްއީވް

ްމަޤް ްބޭނުންފުޅުވާްއެމަނިކުފާނުގެ ްޙަސިލުކުރަން ްއެއިން ްއެމަނިކުފާނު ޞަދު

ްމިް ްމިމާނަކޮށް ްމުސްތަޤްބަލުގައި ްީމެގފަހުން ްއެހެނެްއކަމަކަށް، ގޮތް.

 1310ޤާނޫނުއަސާސީއަށްްޢަމަލުކުރަްންތިބެނީކީްައޅުަގނޑުމެންނެްއނޫން.ްއެދުވަުހް

ްކަމެްއް ްނޫނިއްޔާ ްކަންތައްަތއް ްޢަމަލުކުރުމުގެ ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް މި

ްމާނަކުރުންްދިމާ ްނޫނީ ްމިއޮންނަނީ ްބަލަން ްއެަކމެއް ްއެކަމެއް ވެއްޖެނަމަ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއޮންނަނީ ްނިންމުން ްނިންމާ ްކޯޓުތަކަށް.ްކޯޓުން މިއޮންނަނީ

އެދެއްކިްވާހަަކއަށްްރިޢާޔަތްުކރާނެކަމަށްްބެލެވެނީ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްަޤއުީމް

ްމިހެ ްކަމެއް ްދިާމވެދާނެފަދަ ްނުރައްކަލެއް ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއްސަލާމަތަށް  1315ން

ްއޭެގް ްއޮްނނަންވާނެ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްހަމަ ްފެނޭ ނޑަށް ްއަުޅގަ ލިޔާއިރު

ްމެންބަރުންް ްއެހެްނ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންނޫންނަމަ މާނަކުރެވިފައި.

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއޭަގިއ ްފުޅާކޮށް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްމި ވިދާޅުވިފަަދއިން

ްބޭނުމެ ްއެހެން ްނޫން ްބޭނުން ްއޮންނަްޙާސިލުކުރަންމިއުޅޭ ްއެއިެރއްަގއި އް

ްވަރަށްް ްއޮންނާނީ ްލިބުން ްއަނިޔާތައް ްމީހުންނަށް ްހިފާ  1320ސަރުކާރަކުން

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރި، ްހުށަހެޅިފައި ްދެން ްައޅުަގނޑު ކައިީރގައި.

ހުށަހަޅުއްވާފައިހުރިްއިޞްލާޙުަތއްްވަރަށްްރަނގަޅު.ްއެހެންވީަމ،ްއަޅުަގނުޑް

ްވާ ްާތއީދުކުާރ ްފުރުޞަތުްމިފުރުޞަތުގައި ްދަންނަވަުމން ހަަކވެސް

ްނިންމާލަން.ްޝުކުރިއްޔާ.

ް1325 
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ްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއުތުރުބުީރ ްހުވަދުއަތޮޅު ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްޢަބްދު ްޚަލީލް ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްނ.އަޮތުޅެގްهللا. ްނުކުތާެއއް ނިޒާމާބެހޭ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޠާރިޤް.ް

ް

 1330ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ނޑުްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްމިލަދުްނމަޑުލުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްުޝކުރިއްތާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ،ްއަުޅގަ

މިނެގީްޙަޤީޤަތުގަިއވެސްްނިާޒމީްމައްސަލައެއްްދިމާވެގެން.ްއެއީްައޅުަގނުޑްްމުޙަްނމަދުްާޠރިޤްްވާހަކަެދއްކެުވން:

ް ްދެއްކި ްިމްމިމަޖިލީހުގައި ްތަރުޖަމާކުރެިވގެން ްއެވާަހކަ ްުގޅިގެން ވާހަކަާއއި

ނޑުްެދންނެވިްވާހަަކް  1335ބަޙުސްގައިްބޭފުޅުންްބޭނުންފުުޅކުރަްއވާްގޮތުންްއަުޅގަ

ްމާނަކުރައްވަުމްން ްމިތަނުން ްގޮތުަގއި ްއޮުޅވާލުމެއްގެ ްބޮޑު ްވަރަށް އެއީ

ްޢިްއޒަތްތެ ްމާޭލގެ ްވާހަކަައކީ ްދެންނެވި ްައޅުަގނޑު ްއާެދ، ރިްގެންދަވާީތވެ.

މެންބަރުްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލާްއަދިްމިމަޖިލީހުގެްމިހާރުްރައީސްްޤާސިްމް

އިބްރާހީމްގެްވާަހކަދެންނެވިއިުރްއެބޭފުޅުންނަކީްބާޣީންެގގޮުތަގއިްސަރުކާުރެގް

ްެއް ްއެހެންނަމަވެސް، ްދެބޭފުޅުންނޭ. ްއިޢުލާންކުރެްއިވ  1340މީޑިއާއިން

ްެއއީ ްކުރިމަތީަގއި ްރައްޔިތުންެގ ުނކުރާކަމެއްަކްންްދޭބޭފުޅުންނަކަށް

ްއެހެންވީަމ،ް ްނުދިަޔޭއ. ްފެިނގެންނެއް ްމަގެއް ްއެްއވެސް ސާބިތުކޮށްދެވޭނެ

ްއެފަދަް ްނޫނޭ. ްރަނގަުޅކަމެއް ްޙާލަތެްއަގއިވެްސ ްެއކަލަ އެީއކީ

ްޠާހިރުކުރުމުެގް ްނަފްސު ްއެބޭފުޅުންގެ ްއެބޭފުޅުންނަށް ޙާލަތެއްަގއިވެސް

ްމަ ްއަޅުަގނުޑގެ ްމިއީ ްލިބެންޖެހޭނެއޭ. ްއެހެންވީމާ،ްފުރުޞަތު  1345ޤްޞަދަކީ.

ްަމޢުލޫމާތަށްޓަކައިް ްއޮިޅގެންދިޔައީމަ ްބޮޑަށް ްވަރަްށ ްއެވާަހކަ އަޅުަގނޑު

ްދަންނަވާލީ.ްއާދެ،ްޝުކުިރއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ް

ްކުްއލިނުރައްކަުލެގްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްމިބާބުގެ، ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްޝުކުިރއްޔާ. .`

 1350ްޙާލަތުް

ްއިޞްލާުޙްްهللاޚަލީލްްޢަބްދުްއިްބރާހީމް ްއެ ނޑު ްއަުޅގަަަ ްއާދެ، ްހުށަހެޅީމު. ްއިޞްލާޙެއް މިބާބަށް

ްހުށަހަޅަންް
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ްއެކުެލވިގެްނވާކަމަްށްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއޭަގއި ްމަފްޙޫމެއް ްމުހިންމު ްވަރަށް ްއެއީ ޖެހުނީ

ްއިތުރުކޮށްލާފަިއް ްައޅުަގނޑު ްޭއަގއި ްއާދެ، ްޤަބޫލުކުެރވޭީތވެ. އަޅުަގނޑަށް

ްދާ ްވަނީނަމަެވްސްކުއްލިޙާލަތުެގްއޮންނާނީ ްހިނގާކަމަށް ްހަމަނުޖެހުމެއް  1355ޚިލީ

ްމިދަންނަވަންް ްމިގޮތަްށ ްއާެދ، ްޖެހިވަޑަިއގަންނަވާނެކަމަށް. ބޭނުންކުރަން

ްފަހުންް ްވަރަށް ނޑަށް ްއަޅުގަ ްގާތުން ްަވރަށް ްޙަޤީޤަތުގައިވެސް މިޖެހުނީ

ްތަޖުރިބާުކރެވިފަ ްއޭގެ ްފެނިފައި ްމަންޒަރު ްހާދިސާއެްއގެ ްހުރިްހިނގާދިޔާ އި

ްގިަން ްވަރަށް ްދަޢުލަތުގެ ްއާދެ، ްވާީތވެ. ނޑު ްއަޅުގަ މީހަކަށް

ްވަރަްށް ްގުިޅގެން ްޙާދިސާއާއި ްއެހިނގާދިތަ ްއެުދވަހު  1360މުޢައްސަސާތަކަކަށް

ްފަދައިްން ްއަުޅަގނޑު ްދެވިަފއިާވކަން ްގެއްލުްނތަކެއް ްއަނިޔާތަެކއް ބޮޑުތި

ްޤަބޫލުކުރައްވާ ްމެންބަރުންވެސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ްއާެދ،ްއެހެން ނެ.

ްެއަވގުުތް ްމުޢައްސާސަެއްއގައި ްއެއް ްޭއގެތެެރއިން އަޅުަގނޑު

ްެއީއް ްއާދެ، ްއެމީހުންނާއެްއކޮށް. ްަކއިރިން ްވަރަށް މަސައްކަތްކުރީމު

ްމުހިންމުްމުޢައްސަސާ.ް ްއެންމެ ްއެންމެްސަރުކާރުގެ ްހުރި ްމިހާރު  1365ރާއްޖޭަގއި

ްއެ ްއާދެ، ްައއި.ޖީ.އެމް.އެޗް. ްމުޢައްސަސާ، ްޚިދުމަތްދޭ ުދވަހުްސިއްޚީ

ްވަރަްށް ްމަންޒަރުތަކުން ްފެނުނު ްހުރުމުގައި ްހުރި ްއެތާނަގއި އަޅުަގނޑު

ްެއީއް ްލިިބފައިވާކަްނ ްމުޢައްަސސާއަށް ްއެ ްެގއްލުންތަްއ ްބޮޑެތި ވަރަށް

ްއާެދ،ް ްވާހަކައެއް. ްދަންނަވަންޖެހޭ ްހިތާމަޔާއެކު ްވަރަށް އަޅުަގނޑު

ްދިމާވެގެންވިް ްކަމެއް ްކޮންމެ ްޤަބޫލުކުާރގޮތުަގިއ ްިސއްީޚްއަޅުަގނޑު  1370ޔަސް،

ްފުރާނައަްށް ްއެއީ. ްދާންހުރިތަނަކީ ްދިމާެވގެންވިަޔސް މައްސަލަެއއް

ްެއއީ.ް ްތަނަީކވެސް ްދާންހުރި ްދިމާެވގެންވެސް ްކަމެއް ނުރައްކާތެރި

ްެއއްެވްސް ްގެއްލުންތަެކއްަް ްއެފަދަ ްމުޢައްަސސާއަކަށް ްއެފަދަ އެހެންވީމަ،

ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއީ ްރޭވުމަކީެވސް ްދޭން ްދިނުމަކީ ޤަބޫލުކުރާްްފަރާތަކުން

ްއިތުރުކުރަްން ްމިބަޔަށް ްހަމަނެޖެހުމެއް ްދާޚީލީ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ  1375ގޮތެއްނޫން.

ްއެހެންކަމުންް ްވިސްނީ. ނޑު ްއަުޅގަ ްމަޤްަޞދުގައި ްމާތް ްމި އަޅުަގނުޑ

ްހަމަނުޖެހުންް ްދާޚިލީ ްމި ްމާއްދާއަށް ްމި ްެއދެން ްބޮޑަށް ްވަރަށް އަޅުަގނޑު

ގޮަތކުންްނަމަވެސްްމިބަިއްްއިތުރުކޮށްލަިއގެންްނަމަވެސްްޮކންމެވެސްްއެހެން

ްގޮތަކަްށް ްފުރިހަމަކޮށްލެވޭކަހަލަ ްމިކަްނ އިތުރުކޮށްލަިއގެން
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ްކާރިޘާެއްއް ްޤުދުރަތީ  1380ވެއްޖެކަމަްށވަނީނަމަ.ްއާދެ،ްިމްމާއްދާަގއިްމިއިންނަނީ

ްބަލިމަޑުކަމެއް.ް ްނުރައްކާތެރި ްނުވަތަ ްހަނގުރާމައެްއ ދިމާވެއްޖެނަމަ

ްނު ްމީހުން ްތެރޭަގިއ ްޙަޤީޤަތުގަިއވެްސްމަލިމަޑުކަމެއްގެ ކުންނާނީ

ްކަހަލަް ްހަނގުރާމަެއއްފަދަ ްފޯރުކޮށްދެވޭތޯ. ްއެހީތެރިކަމެްއ ބޭސްވެރިކަުމގެ

ްރައްދުދެވޭތޯ.ް ްއެކަީށގެންާވ ްއެއަށް ްނުުކންނާނީ ްދިމާވެއްެޖއްޔާ ކަމެއް

ްދިމާިވް ްއެ ްނުކުންނާނީ ްދިާމވެްއޖެކަމަށްވަނީނަމަ ްކާރިޘާއެއް  1385ޤުދުރަތީ

ްއެް ްގުޭޅގޮތުން ްހަމައެގޮތަށްމެްކާރިޘާއަާކއި ްސަލާމަތްކުެރވޭތޯ. ކަްނތައްތަކުން

ްހަމަނުޖެހުމެއްް ްއެ ްހިނގާކަމަށްވަނީނަމަ ްހަމަނުޖެހުމެއް ދާޚިލީ

ްކޮންޓްރޯލްކުރެޭވވަރުެގް ްއެ ްުނކުންނާނީ ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށްޓަކައި

ްއޮތީް ްަދންނަވާލަން ްައޅުަގނޑު ްއެގޮތުން ްހަަމ އެހީތެރިކަމަކާެއއްކޮށް.

 1390ްޙާލަތުްއިުޢލާންކުރަން...ކުއްލިނުރަްއކަލުގެް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްަވގުތުްހަމަވެއްޖެްއިނގޭތޯ.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް

ް

ްޝުކުރިއްާޔ.ްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް
 1395ްهللاްއިްބރާހީމްްޚަލީލްްޢަބްދު

ްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ނޑުްމިފުރުޞަތުްދޫކޮށްލައިފިން.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް ްަރީއސް.ްއަުޅގަ
ްއިްބރާހީމްްދީދީްވާހަކަެދއްކެުވން:

ް1400 

އާދެ،ްމިހާހިސާބުންްމިބަޙުސްގައިްވާހަކަފުޅުަދއްަކވަންްއެނިދވަަޑއިގެންެނިވްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްނިމުނީ.ް ްއަރުވާ ްފުރުޞަތު ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ

ްއެހެންނަމަވެސް ްމިނިމުނީ.ް، ްައވަހަށް ްވަގުތަްށވުރެ ނޑަެއިޅ ކަ

ްނެތުނީމަް ްވާހަކަދަްއކަން ްމެންބަރަކު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއިތުރު އެހެންނަމަވެސް،

ްމަަސއް ްއެހުމުގެ ްކުރިއަްށދާންަްވޯޓަށް ނޑު ްއަުޅގަ  1405އިތުުރްްކަަތއިގެން

ްދެ ްކަމަށް ްކުރެއްވި ްމެންބަރުން ްމެންބަރަކުްސުވާލެއް ޢިއްޒަތްތެިރ

ްމާ ްދެކަމަާކްއަޅުަގނޑަށް ްނަަމވެސް ްނޯޓިސްއެއްނުކުެރވޭ ރަނަގޅަކަްށ
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ްއިބާރާެތްއް ްގޮތަކަށް ްކަހަލަ ްލަފާކުރެވޭ ްކަމަށް ްސުވާލެްއކުރެްއވި ބެހޭގޮތުން

ްއެދެންް ްައރިހުން ްމުޤައްރިރު ްކޮމިޓީގެ ްޑްރާފްިޓންގ ްައޅުަގނޑު ގެންނެވި.

 1410ްއެެއއްްސާފުކޮށްލަްދެްއވުމަށް.

ް

ްއަޙްމަދުްްޝުކުރިއްޔާްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްރަީއސް.ްހއ.ގެ ްިޢއްޒަތްތެރި

ްޙާލަތުގަިއްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުަރއްކަުލެގ ްކުއްލި ްސުާވލެއް ްކޮށްލެއްވި ސަމީރު

ްއޭަގިއް ްދެން ްލިބޭނެޯތ. ްވަކި ްޙައްޤުތަެކއް ްއިުތރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ

ްކު ްނޯންނާނެ ްަޙއްޤުތަެކއް ްއިތުރު ްޙާލަތެއްާގ.ްވަކި  1415އްލިނުރައްކަުލގަިއ

ްކަންކަންް ްައޅުަގނޑުެމން ްކަހަލަ ްޮކންމެވެސް ްމިއީ ްީހވަނީ އަޅުަގނޑަށް

ްވަކިްއިތުރުްަޙްއޤުތަކެއްްއޮންަން ްއޮތްްތަފާތެއްހެންްވެރިކަމަކީ ދެކޭގޮުތގައި

ްހިންގުމަށްް ްދަޢުލަތް ްއެަވގުތަކު ްހިންގުމުަގއި ްވެރިކަން ކަމެއްނޫން.

ްއެްއގޮތަށް ްެއީއްްޤާނޫނުތަކާ ްހުންނާނީ. ްބާރުތަކެއް ލިބޭ

ްއިތުރުެވގެންެންއް ްޙައްޤުަތކެއް ްއިތުރު ްވަކި  1420ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށްވީީތ

ްޤައުުމެގް ްއެޙާލަެތްއގަިއ ްޙާލަތު ްނުރައްކަލުެގ ްކުއްލި ްއެހެންވީމަ، ނުދާނެ.

ްބާރުތަކެްއް ްދޭންޖެހޭ ްފަރާތަށް ްހިންގާ ްެވރިކަން ްހިންގުމަށްަޓކާ ކަންތައްތައް

ްވަިކްމަޖިލީހު ްއެްއޗެއް ްއިތުރު ްޭއގެ ްއޮންނާނީ. ްޤަރާރުގައި ްއެފާސްކުރާ ން

ްއަޅުަގނޑަްށް ްޖުމްލަގޮތެއްަގިއ ްދެން ްޯނންނާނެ. ްލިބޭގޮތަކަށް އޮޓަމެޓިކުން

ްީމެގް ްސުވާލަީކ ްމިކުރަްއވާ ްމެންބަރުން ްބަެއއް ްޚިޔާލުތަފާތުވުެމއް  1425ހީވަނީ

ްޤައުމީ ްނުވަތަ ްަހމަނުޖެހުމެއް ްމާއްާދގަިއްދާޚިލީ ްބޮުޑްްއެްއވަނަ ސަލާމަތެއް

ްކުއްލިނުރައްާކް ނޑިވަޅެްއަގިއ ްދަ ްއަންނަ ްކުރިމަތިެވގެްނ ނުރައްކަލެއް

ްޖަވާބުަގިއް ްއޭގެ ްދެން ްކީއްވެތޯ. ްނެތީ ްމީަގއި ްއިޝާރާތެއް ހިންގުމުގެ

ްވަރަްށް ްކޮމިޓީަގިއވެސް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިޖެހެނީ ދަންނަވަން

ްވާހަކަފުޅެް ްދެއްެކވި ްރިޢާޔަތްކުރަްއވާ ްމިޙަޤީޤަތުގަިއްފުންކޮށް ްމިބާބު  1430އް

ްމިބާވަތުެގް ްދިމާވެާދނެ ްކަވަރުނުކުެރވޭ ްޤާނޫނުތަކުން ްޤާނޫނަކުން މިއަންނަނީ

ްއަޅަންޖެހޭް ްުގޅިެގން ްކަމަކާ ްއެދިމާވާ ްއެަވގުތެްއަގިއ ކަންތައްތައް

ްދާޚިލީް ްއަްނނަނީ. ްނުަރއްކަުލގަިއ ްިމކުއްލި ްވާހަކަ ފިޔަވަޅުތަެކްއގެ

ނޑުމެ ްއަޅުގަ ްބުނީމަ ްމިތަޞައްވަުރާވްހަމަނުޖެހުމޭ ްހިތަށް ންގެ
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ްެއީއް ްދޫކޮށްލާއިރު. ްލިޔެފައި ްމީގައި ްވިސްލާްނޖެހޭނެ  1435ތަޞައްވަުރވުންެވސް

ްމިއޮންނަނީް ްޢާންމުވެފަިއ ްބެލިފައި ްކަމަށް ްހަމަނުޖެހުން ްދާޚިލީ މިހާތަނަށް

ރައްޔިތުންގެްތެެރއިންްގިނަްަބޔަކުްކަމަކާްނުރުހުންްފާޅުކުަރންްއެްއވިއަްސް

ްހަމަ ްދާޚިލީ ްއެބަބެލޭ.ްއެއީ ްކަމަށް ްހިންގަނީ ްހަމަނުޖެހުން ނުޖެހުމެއް

ްދިޔުމަްށް ްކުިރއަށް ްއިތުރަށް ްައނެއްކާެވސް ްއެމަފްހޫމް އެހެންވީމަ،

ްއެދާޚިލީް ްެދން ްބޭނުންކޮށްފީިވއްޔާ. ްލަފްުޒތައް ްެއކަހަލަ  1440މަގުފަހިވާނެ

ްކަހަަލް ްއައުން ްނުރައްކަލެއް ްސަލާމަތަށް ްޤައުމީ ްނުވަތަ ހަމަނުޖެހުމެއް

ްއަޅުަގނޑުމެްންކަންތަކުގަް ްހިނގާނީ ްކަންތައްތަކެއްތޯ ްކޮން އި

ްކަވަރުވާނީ.ް ްއެކަްނ ްއެބައިނގޭ ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ވިސްނާލައިިފއްޔާ

ނޑަެއޅިފަިއް ްކަ ްޤާނޫނުގަިއ ްނުކުތީ ްބަޔަކު ްހިފައިގެން ްހަތިޔާރު މިސާލަކަށް

ްހަދަންވީގޮތް.ް ްނުކުެމއްޖެއްާޔ ްބަޔަކު ްހިފައިެގން ްހަތިޔާރު  1445ހުންނާނެ

ްބަލަހައްޓާްސިފައިންނަ ްކަންތައްތައް ްސަލާމަތީ ްނުވަތަ ްފުލުހުންނަށް ށް

ްއޮންނާނެ.ް ްތަފްޞީލުކޮްށ ްވަރަށް ްއެޢަމަލުކުރަްނީވގޮތް ފަރާތްތަކައް

ްނުކުތުންް ްުކރަން ްުމޒާހަރާެއއް ްކަމަކާ ްަބަޔކު ްތެރެއިން ރައްޔިތުންެގ

ްތެދުފުޅެއްް ްނަމަވެސް ްއެހެން ްހަމަނުޖެހުމެއްނޫން. ްދާޚިލީ ްއަދި އެީއކީެއއް

ްރޯކޮށްް ްތަންތަން ްހަލާކުކޮށް ްތަންތަން ްހިނގާދާނެގޮްސ  1450އެބަދަލުެވގެން

ްމީހުންް ްރޯކުރާ ްތަންތަން ްހަލާކުކޮށް ްތަންތަން ްގޮސްފިްއޔާ އެހިސާބަށް

ްޤާނޫނުގަިއް ްހުންނާނެ ްކުރަންވީގޮތް ްކަންތައްަތްއ ހުއްޓުވުމަށް

ްޯކޗެއްކަްން ްއެއީ ްހަމަނުޖެހުން ްދާޚިލީ ްއެހެންވީަމ، ބަޔާންކުރެވިަފއި.

ްމިއުޭޅްނޭ ްދަންނަވަން ްެއއީ ްއެއީީކއެއް. ްކަެމްއނޫން ްހިނގާ ނގޭގޮތަކަށް

ްސާފުކޮްށް ްަވރަށް ްތެޭރަގއި ނޑުގެ ްއޮނިގަ ްޤާނޫނީ  1455ވާހަކަައކީ.ްެއކަންތައްަތއް

ްުކއްިލް ްކަްނތައްތައް ްބާވަުތގެ ްނުކުރެވޭ ްހުންނާނީ. ކަވަރުކުެރވިފައޭ

ްޢިއްޒަތްތެ ްދެން ްމިއޮތީ. ްޑީލްކުަރން ްގޮތުަގއި ްމެންބަރުންްނުރައްކަލުގެ ރި

ްއެހެްން ްޮކމިޓީގެ ްއަދި ްއަޅުަގނުޑވެސް ްކަންބޮޑުވުްނ މިފާޅުކުރައްވާ

ްމިާއް ްެއހެންވީމަ، ްބަލައިގަނޭ. ްހިތުން ނުޑ ްއަުޅގަ މެންބަރުންވެސް

ްހަމަް ްވިސްނާލުމަީކވެސް ްއަޅުަގނޑުމެން ްހެދޭނެގޮަތކަށް  1460ދޭތެރޭގައި

ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންވީމަ، މިދަންނަވާލަްްނެތްކަމެއްނޫން.
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ްދާޚިީލް ްފަރުމާކުރުމުގައި ްމިބާބު ްިކހިނެއްކަން ްވިސްނުންއޮތީ ްމި ދެވުނީ

ްހުރިހާް ްއެނޫްނވެސް ްނުވަތަ ްހަރަކާތްތަކެއް ްޓެރަރިސްޓް ހަމަނުޖެހުމެއް

ްވަރަްށް ްޤާނޫނުތަކުަގއި ްހަދާ ްިހންގުމަށްޓަކާ ްމިޤާނޫނުއަސާސީ ކަމެއް

ނޑު ްައުޅގަ ްކަމެއްަގއި ްޮކންމެ ްއެކަހަލަ  1465މެންނަްށްސާފުކޮށް

ްމިޤާނޫނުއަސާީސް ްކަމަށް ްހުންނާނެ ްބަޔާްނވެފައި އެޑްރެްސކުރެވޭެނގޮތް

ްފަރުމާކުރެވިފައިްމިއޮތީ.ްުޝުކރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ްމެންބަރުންްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަްތތެރި ްޝުކުރިްއޔާ އާދެ،

ްޖަްއސަވާލަެދއްުވން ްައިދްްކާޑުކޮޅުަތއް ްަތއްާޔރުވާން. ްވޯޓަށް  1470އެދެން.

ްއެދެން.ް ްދެްއވުން ްބައްަލވާލަ ްަނންފުޅުތޯވެސް ްމެންބަރެއްގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރު ްއާދެ، )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ްވިދާޅުވެދެްއަވއިފި.ް ްޢާންމު ްއަމީން ްކަމަްށ ތައްޔާުރވެަވޑަިއގެންފި

ްދަްނނަވާ ްައޅުަގނޑު ްފޮނުއްވާފަިއާވްއެހެންވީމަ، ްމާއްދާއަށް ްފުރަތަމަ ލަން

 1475ދަންނަވާލަްދެއްުވްނ1ްްއިޞްލާޙުްހުށަހަޅާްދެއްވުމަށް.ްއިޞްލާޙުްނަންބަރުް

ްއެދެން.

ް

ް

ްމެންބަރުްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްދެކުނުބުީރ ްހުވަދުއަތޮޅު ްޙާލަތު. ްނުރައްކަުލގެ ކުއްލި

ްތިލަދުންމަތީ ްހުށަހަޅުއްވާ ްޢަލީ ްވަޙީދު  1480ދެކުނުބުީރްްމުޙަންމަދުަު

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްهللا ްިއޞްލާޙު. ްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ކުއްިލްނަސީރު

ްއިޢުލާނުކުރުން ްޙާލަތު ްނުރައްކަލުގެ ްކާރިޘާެއްއ،ްް-1. ޤުދުރަތީ

ްކުރިމަިތވެއްޖެނަަމް ްބަލިމަޑުކަމެއް ްނުރަްއކާތެރި ްުނވަތަ ހަނގުރާމައެއް

ްބިރުހީވެ ްކުރިމަތިވެދާނެކަމުގެ ްހަމަލައެއް ްބޭރުގެ އްޖެނަަމްނުވަތަ

ްވަިކް ނަޑއެޅޭ ްކަ ްނުވަތަ ްސަަރޙައްދެްއގަިއ، ްހުރިހާ  1485ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ް ްސަރަޙައްދުތަކެްއަގއި ްނުވަތަ ދުވަހަށްުވެރ63ްްސަރަޙައްދެްއގަިއ

ްއިޢުލާންކުރުމުެގް ްޙާލަތު ްނުރައްކަލުގެ ްކުއްިލ ްމުއްދަތަކަށްަް ދިގުނޫން

ްބާރުްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށްްލިބިގެންެވއެވެ.

ް
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ް1490 

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތު

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 1495ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްހުވަދުއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްވަޙީދުްޢަލީްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްނަސީރުهللاްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:ތިލަދުންމަތީްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްޢަބްދު

84ްްރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒި

13ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 32ް1500ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

38ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްއޮތްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެން ްާއދެ، ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްބަާލއިުރ ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

 1505ްން.ްއިޞްލާޙުްދަންނަވާލަްދެްއވުންްއެދެ

ް

ް

ްއަބްދުްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޚަލީލް ްއިބްރާހީމް ްެމންބަރު ްއުތުރުބުރީ هللاްހުވަދުއަތޮޅު

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްފާދިއްޕޮޅު ްހުށަހަޅުއްވާ ްތާއީދުކުރައްވާަފިއާވްهللا ޢަލީ

ް ްޙާލަތުއިޞްލާޙު ްނުރައްކަުލެގ ްްކުއްލި  1510ޤުދުރަތީްް-2އިޢުލާނުކުރުން.

ްކާރިޘާެއއް ްބަލިމަޑު، ްހަމަނުޖެހުމެއްްނުރައްކާތެރި ްދާޚިލީ ކަމެއް

ްބިރުް ްކުރިމަތިވެދާނެަކމުގެ ްހަމަލައެއް ްބޭުޜެގ ްނުވަތަ ހަނގުރާމައެއް

ނަޑއެޭޅް ހީވެއްޖެނަމަްދިވެހިރާއްޖޭގެްުހރިހާްސަރަޙައްދެއްަގއި،ްުނވަަތްކަ

ވަކިްސަރަަޙއްދެްއަގއިްުކއްލިްނުރައްކަލުގެްޙާލަތުްއިޢުލާންުކރުމުގެްބާުރް

 1515ްޖުމްހޫިރއްާޔއަށެވެ.ލިބިގެންވަނީްރައީސުލް
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ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 1520ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްهللاހުވަދުއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެންަބރުްއިބްރާހީމްްޚަލީލްްޢަބްދުްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްޢަލީްهللاްޢަބްދުްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:ފާދިއްޮޕޅުްމެންބަރު

 84ް1525ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

14ްްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

46ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް1530 

ްދެްންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުންވެސް ްބަލާއިުރ ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

ްމަްމިމާއްދާައށްްދަންނަވާލަްދެއްވުންްއެދެން.ްއޮތްްއިޞްލާޙުްހަ

ް

ް

ްހުށަހަޅުްއާވްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްސަލީމް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު  1535ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްތާއީދުކުރައްވާަފިއާވް ްއިބްރާހީމް ްނިޒާރު ްމޫސާ ްމެންބަރު ފެލިދެއަތޮޅު

ް ޤުދުރަތީްް-2ް.އިޢުލާނުކުރުންްޙާލަތުްނުރައްކަުލގެްްކުއްލިއިޞްލާޙު

ްކާރިޘާެއއް ްސަލާމަތަށްް، ްޤައުމީ ްނުވަތަ ހަނގުރާމަެއްއ

ްބަލިމަޑުކަމެްއް ްނުރައްކާއުތެރި ްނުވަތަ ްކަމެއް، ނުރައްކަުއވެދާނެފަދަ

ްބިުރް ްކުރިމަތިވެދާެނކަމުގެ ްޙަމަލަެއއް ްޭބރުގެ  1540ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ،ްުނވަތަ

ނަޑެއޭޅްްހީވެއްޖެނަމަ،ްދިވެހިރާއްޭޖގެްހުރިހާްސަރަޙައްދެއްަގއިްނުވަތަ ކަ
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ްތިރީސްް ްސަރަޙައްދުތަެކއްަގިއ ްނުވަތަ ްސަރަަޙއްދެްއގައި ވަކި

ްޙާލަުތް ްނުރައްކަުލގެ ްުކއްލި ްުމްއދަތަކަށް، ްދިގުނޫން ދުވަހަށްވުރެ

ްއިޢުލާނުކުރުމުގެްބާރުްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަށްްލިބިގެްނވެެއވެ.ްް

ް1545 

ް

ްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވޯޓުދެްއުވންްއެދެން.ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް1550 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްމެންަބރުްމުޙަންމަދުްސަލީމް.ްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:ްފެލިދެއަތޮޅުްމެންބަރުްމޫސާްނިޒާރުްއިބްރާހީމް

84ްްންގެްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރު

 38ް1555ްވޯޓުްދެްއވީ:

16ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

28ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްދެްންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުންވެސް ްބަލާއިުރ ްނަތީޖާއަށް  1560މިވޯޓުގެ

ްވަނަްމާއްދާްޮއތްގޮތްްދަންނަވާލަްދެްއވުންްެއދެން.1ްޑްރާފްޓުަގއިް

ް

ް

ްްާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:އި ްއިޢުލާންކުރުން. ްޙާލަތު ްނުރައްކަުލގެ ްމާއްދ1ްްާކުއްލި ވަނަ

ް ްނުަވަތްޑްރާފްޓުަގއިާވގޮތް. ްހަނގުރާމައެއް ްކާރިޘާއެްއ،  1565ޤުދުރަތީ

ްޙަމަލަެއްއް ްބޭުރގެ ްނުވަތަ ްުކރިމަތިވެއްޖެނަމަ ްބަލިމަޑުކަެމއް ނުރައްކާތެރި

ްދިވެ ްބިުރހީވެއްޖެނަމަ ްހުރިހާްކުރިމަތިވެދާނެކަމުގެ ހިރާއްޖޭގެ

ް ްަވކި ނަޑއެޅޭ ްކަ ްނުވަތަ ްނުވަަތްސަރަޙައްދެްއގަިއ، ސަރަޙައްެދއްަގއި
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ްކުއްލިް ްމުްއދަތަކަށް ްދިގުނޫން ްދުވަހަށްވުރެ ްތިރީްސ ސަރަޙައްދުތަކެްއަގއި

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށް ްބާރު ްއިޢުާލނުކުރުމުގެ ްޙާލަތު  1570ނުރައްކަލުގެ

ްލިބިގެންެވއެވެ.

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެް

ް1575 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

85ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 41ް1580ްވޯޓުްދެްއވީ:

31ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

39ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

 1585ނަތީޖާއަށްްބަާލއިރުްކުއްލިްނުރަްއކަލުގެްޙާލަތުްިމބާބުގެްެއއްވަަންްމިވޯޓުގެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްމާއްދާއަކަށްް ްދެަވނަ ްދެން ްއާދެ، ްފާހެއްނުވި. ްޑްރާފްޓުގަިއާވގޮތް މާއްދާ

ްދަންނަވާލަް ްއޮްތޮގތް ްެއހެންވީމަ،ްޑްރާފްޓުަގއި ްނެތް. ްމިހާރަކު އިޞްލާޙެއް

ްދުްސުަލއިމާން.ދެއްވުންްއެދެން.ްއާދެ،ްނިޒާާމބެހޭްނުކުތާއެއްްއަޙްމަ

ް

ް1590 

ްއޮްފްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްސްޓޭޓް ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްރަީއސް، ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްމާއްދާތަކަށްްްްސުލައިާމންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްދެންހުރި ްއެހެްނވީމަ، ްފާހެއްނުވި. ްހިންގާކަށް އިމަރޖަންސީ

ްއެހޭނެތޯއޭްވޯޓަށް.ްުޝކުރިްއޔާ.

ް

ް1595 



 60 

ްޢަލީްްވާހަކަެދއްެކވުން:ްރިޔާސަތުން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްރ.އަތޮުޅގެ ްނުކުާތއެްއ، ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،

ްވަޙީދު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1600 

ްމިނެީގްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ނޑު ްައުޅގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ޤަބޫލުކުާރްގޮުތގައިްދާދިދެންމެއަުކްމ.އަތޮުޅެގްޢިއްޒަތްތެިރްްއަޅުަގނުޑވެސްްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްނުރައްކަލުެގް ްކުއްިލ ްފަދައިން ްއެވިދާުޅވި ްސުލައިމާން ްއަޙްމަދު މެންބަރު

ްޙުއްދަނުދޭން.ް ްމިއުޅެނީ ްމިހާރު ްމިްޤާނޫނުއަސާސީން ްއިޢުލާނުކުރުން ޙާލަތު

ްނުކޮް ްތާއީދު ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެައށް ްދެން ްކުއްިލްއެހެންކަމުަގއިވާނަމަ  1605ށްފައި

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށް ްއެބާރު ްއިޢުލާުނކުރުމަށް ްޙާލަތު ނުރައްކަލުގެ

ްކަންތައްތަާކް ްހުރި ްފަހަތުގައި ްދެން ނޑުެމންނަށް ްއަޅުގަ ްދެން ނުދީފައި

ްދަންނަވާލީ.ް ްނުފެންނާތީެވ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްވާހަކަެދއްކޭނެކަމަްށ ބެހޭގޮތުން

ްމިނޫ ްތަރުޖަމާ ްބޭފުޅުންގެ ް ްއެހެން ްއޮވެދާނެކަމަްށްދެން ްގޮތަކަށް ން

 1610ްވިސްނޭ.ް

ް

ް

ްމެންބަރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްޢާއިޝަުތް ްދެން ްމުޢިއްޒު ްއަޙްމަދު ްފަހުން ްއޭގެ ްއިސްމާޢީލް އިބްރާހީމް

 1615ްޢާޒިމާްޝަކޫރު.ްމަޑުކޮށްލަްއވާ.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ްްމެންަބރުްއިްބރާީހމްްމާލޭްް ްރައީްސ، ްުކއްިލ1ްްޢިއްޒަތްތެރި ްާރއްޖޭަގއި ްފާސްނުވުމަކީ ްވަނަ

ްމިްްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްގޮތެްއ ްހަދާެނ ްެއއަށް ްއަުތވެއްޖެނަމަ ްޙާލަތެއް ނުރައްކަލުެގ

ްކަމަކަްށް ްނިންމެވީ ްމިމަޖިލީހުން ްނުލިޔަން  1620ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްބަލާކަށްނުވޭ. ްޑްރާފްޓެއްެވްސްްއަޅުަގނޑުމެން ްއިޞްލާޙަކާ ްދެ ހުށަހެޅުނު

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްލިބުނު. ްޯވޓު ްފާސްނުވިޔަްސ ްއަިދ ްއަދަދަކަށް އެކަީށގެންވާ
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ްިމް ްތަފާތެްއްޮއވެގެންހެން ްކުޑަ ްަމއިަގނުޑްމަފްޙޫމްގެ ްމީގައި ްހަމަ ހީވަނީ

ްމިބާބަށްް ްއެހެންވީމަ، ްދެން ްމިދިޔައީ. ްފާސްނުެވގެްނ ވަިކގޮތަކަށް

ްހަ ްވޯަޓްށްބަޙުސްކޮށްފައި ްމާއްާދތަކަށް ްދެންހުރި ްއޮްތގޮތުން ްގަާވއިދުަގއި  1625މަ

ްމަޤްޞަދުްޙާސިލްކުރުމަށްޓަކަިއްކުރަންޖެހޭނެް އެއްެސވުންްައޅުަގނޑުމެންގެ

ް ްހަދާހެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބާބުތަކުަގއި ްއެހެންވެސް ްދެން ވަނ1ްްަކަމަކީ.

ްއެ ްގެްނގޮސް ްކޮމިީޓއަށް ްޑްރާފްޓިންގ ްބަޙުސްކޮށްފަިއ ްއަލުން ާމއްާދްމާއްދާ

ްލަސްވާގޮަތކަްށް ްމަަސއްކަްތ ްޙައްލުވާނެ. ްމިމަްއސަލަ ްޑްރާފްޓްކުރެވުނީމާ ރީ

 1630ްއަޅުަގނޑުމެންްިވސްނާކަށްްުނވާނެ.ް

ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްނިންމިއިރުްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްވާހަކަދަްއކަން ްބާބުގައި ްޤާއިމްކުރުމާބެހޭ  1635ްޢަދުލްއިންޞާފް

ްޤާނޫނުެގްްވާހަކަެދއްެކވުން:އަްޙމަދުްމުިޢއްޒުް ްަހއިޯކޓަކާ ްކޯޓަކާއި ްސުޕްރީމް ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްމާއްދާ ފުރަތަމަ

ްައޅުަގނުޑް ްފާހެަެއްނުވޭ ްުހންނަންޖެހޭނެކަމަށް ްކޯޓްތަކެއް ްއުފެދޭ ދަށުން

ްހުރިހާް ްއެާބބުގެ ްނަމަވެސް، ްވެްއޖިއްޔާ. ްގޮތުަގއި ހަނދާންވާ

ްދެެކވިފައިްވަނީ.ްމާއްދާތަަަކަށްވެސްްހަމަްވޯޓަްށަްްއެހިްވާހަކަ

ް1640 

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްއުޅުނީ ްދަންނަވާލަްނ ނޑު ްއަުޅގަ ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްމިްްޢާއިޝަތުްޢާޒިމާްޝަކޫރުް ްއޮތީ ްއެނގިަވޑަިއގެްނފައި ްވަރަށް ްވާހަކަދެެކވުުނއިރު ްމި  1645ްފްލޯރގައި

ްމަފްޙޫމާްޙާލަތުްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމި ްއުޅުނީ. ްތަފާތެއް ްޮކންމެަެވެސް ްދޭތެރޭގައިކަން ތަކާ

ްޤާއިމްކުރަްން ްޙާލަތު ްނުރައްކަލުގެ ްކުއްލި ްމި ްނޫނީ ދޭތެރެ

ްނުދައްަކވާ.ް ްވާހަކަފުެޅއް ްމެންބަރަކު ްެއއްވެސް ފެނިވަޑައިުނގަންނަާވކަމަށް
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ްޖާގައެްއް ްބައްލަާވނެ ްދިަޔއީކަމަށް ްފެއިލްވެގެން ްމަފްޙޫމް އެހެންވީމަ،

ނޑަށްްހީވަނީ.ްހަމަްކުރިއަށްްގެންދަވަްނވީހެންްވޯޓު.ް  1650ްނެތްހެންްއަޅުގަ

ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޤާނޫނުއަސާީސްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްދަންނަވަން. ްސަމާލުކަމަށްޓަކައި ްމެންބަރުންގެ  1655ްއަޅުަގނޑު

ްފުްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްކުރި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަގާވއިުދެގްހެދުމަށްޓަކައި ްމަޖިލީހުގެ ރަތަމަކަމަކީ

ްޤާނޫނުއަސާސީެގ24ްް ްބަޙުސްކުރުން. ްދަށުން ްެގ ް)ހ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްބަޙުސްގަިއް ްުކރި ްއެގޮތުން ްބެހޭގޮތުން. ްއުސޫުލތަކާ ްސިފަތަާކއި އަސާސީ

ްމިް ްމަފްޙޫމް ްއެ ްނޫނީ ްބާބެއް ްކިޔާ ްޙާލަތު ްނުރައްކަުލގެ ކުއްލި

ްއޮންނަްނޖެހޭނެކަމެ ްއެާއްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްއެހެންވީމަ، ްނުނިންމާ.  1660އް

ްއޮންަނންޖެހޭނެކަމަށްް ްބާރު ްޤާއިމްކުރުމުގެ ްޢަދުލްއިންޞާފް ޚިލާފަށް

ްއުސޫީލގޮތުންް ްއެހެންވީމަ، ްނިންމާފައި. ްމިއޮީތ އަޅުަގނޑުމެން

ްކުއްިލް ްމައްސަަލއެްއކަމުން ްގެނައި ްބަޙުސްނުކޮށް ްމިއީ ދަންނަވަންޏާ،

ްފު ްއިޢުލާނުކުރުމުގެ ްޙާލަތު ްމެންބަރުންްނުރައްކަލުގެ ްނުދިނުމަށް ރުޞަތު

ްދެކެން.ް ްައޅުަގނޑު ްއެބައޮތްކަމަށް ްޖާގަ ްބެލެވިދާނެ  1665ވޯޓުދިންކަމަށް

ަެްއްނުނިންމޭނެްއެހާްފަސޭހަކޮށް.ްކަމަކީްމިީއް އެހެންވީމަ،ްމިކަމާމެދުްގޮތެ

ްމިް ްދެގޮތަށް ްމައްސަލަައކަށްވާތީ. ްގެނައި ްބަޙުސްނުކޮށް އަސާީސގޮތުން

ްއިންޓަރޕްރިޓްކުރު ްދަންނަވަން.ްމައްސަލަ ްވާަހަކ ްއެބައޮތް ްޖާގަެވސް ުމގެ

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް1670 

ް

ްއާެދ،ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ަަންނަވާ. ްއިށީނދެަވޑަިއގަ ްއާދެ، ްމެންބަރު، ްޢިްއޒަތްތެރި އާދެ،

ްތ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދު.ް

ް

 1675ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(
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ް

ނުޑްއަޅުގަްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްއަުޅގަ ްޙުަސިއން ްހަމަ ްވާހަަކއަކީ ްުއުޅނު ްދަންނަވަން ްނުޑ

ދައްކަންޖެހޭްބައެއްްޙުަސއިންްރަޝީދުްއެވިދާުޅވީ،ްތ.އަތޮުޅެގްޢިއްޒަތްތެރިްްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

މެންބަރު.ްހަމައެއާެއއްކޮށްްދެަވނަްމާއްދާއަށްްމިއަށްްވޯޓަށްްއަހަަައިފިކަމަށްް

ްކު ްމިކަން ްދެން ްސުވާުލއުފެދޭްވެއްިޖއްޔާ ްެއވެްސ ްފަރާތަކުންތޯ ްކޮން  1680ާރނީ

ްމިް ްމިހާރު ްއެކަްނ ްއެއީ ްވެއްިޖއްޔާ. ްގޮސްފިކަމަށް ފާސްވެގެން

ްމިދެނީް ްއިޚްިތާޔރު ްކުރުުމގެ ްއެކަން ްގޮތުން ޑްރާފްޓްކުރެްއވި

ްއެގޮތަްށް ްޑްާރފްޓް ްއޮތް ްފަހަތުަގއި ްއެެހންވީމަ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް.

ްވެ ްއަހައިިފކަމަށް ްނުކުޭމ.ްފަހަރެއްގަިއްވޯޓަށް ްއެބަ ްމައްސަލަ ްޭއގެ އްިޖްއޔާ

ްމަޖިލީހާވެސް.ް ްރައްޔިތުްނެގ ްމިހާރުގެ ްަޙވާލުކުރަންޖެހިދާނެ  1685އެކަން

ްއަންނައެއްްނޫންްމިހާރުގެ.ް

ް

ް

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު. ްޢިއްަޒތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ އާދެ،

ްމެންބަރު  1690މުޙަންމަދުްސަލީމް.ްއޭގެފަހުންްއއ.ެގްޢިއްޒަތްެތިރްްޢިއްޒަތްތެރި

ްމެންބަރު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއުޅުީންްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްދަންނަވާލަން ްއަޅުަގނުޑވެސް ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި  1695ްޝުކުރިއްޔާ

ްޤަބޫލެއްްމުޙަްނމަދުްސަލީމްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްމިބާބުއަޅުަގނެޑްއވެސް ްމިގޮތަްށްނުުކރަމޭ ްމާއްދާއަށް ްފުރަތަމަ ގެ

ް ްެއްއގޮތަކަށް ްއަްއސަވާ ްއަނެްއގޮތަކަްށ43ްްވޯޓަށް ްއަދި ްވޯޓު ްގިނަ ށްވުރެ

ްާފސްނުކުރާކަްށ32ްް ްމިމާއްދާ ްދިއުމަކުން ްލިިބގެން ްވޯޓު ްގިނަ ްށވުރެ

ްވާހަކަދައްަކވަމުްން ްމުޤައްރިރު ްމިމަޖިލީހުގެ ްއޮތްކަމަކަށް. ްރޫޙު މިމަޖިލީހުގެ

ްވިސްނާލަންޖެހޭްވިދާޅުީވްމުޤައް ްޑްރާފްޓްަގއި ްމި ްޤަޫބލުކުރަްއވަމޭ  1700ރިުރވެސް

ްބެހޭގޮތުން.ް ްއިޞްލާާޙ ްއަިއސްގެްނއުޅޭ ްިމ ްއޮތްކަމަށް ކަންތައްތަެކއް

ނުޑެގް ްއަޅުގަ ްޤަބޫލުކުރަން ނޑުެވސް ްއަޅުގަ ްއެަބއުޅޭ. ްޚިޔާލެއް އެހެންވީމަ،

ްވާހަކަފުޅުް ްމެންބަރުން ްނޫންކަަަމަށް ްފުރިހަމަ ްއެންމެ އިޞްލާޙު



 64 

ްޖާަގްދެއްކެ ްރަނަގޅުކުރާނެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ، ިވގޮތުން.

ްވަޑަިއގެްން ްކުިރައށް ްމާއްދާތަކައިގެން ްހުރި ްކުިރއަށް ްއެހެްނވީމަ،  1705އެބައޮތޭ.

ްދެއްވާށޭ.ްުޝކުރިްއޔާ.ް

ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1710 

ްއަޅުަގންއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުރިްއޔާ ްދަންނަވާލަންްއާދެ، ްުޑވެްސ

ްޙުސައިްންްޙުަސއިންްުމޙަްނމަދުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްތ،އަތޮުޅގެ ްވާހަަކއެއް. ްއެއް ްދާދި ްއޮތީ

ްއެނިގަވޑަިއގަންނަވާެންްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނަަމވެސް ްވިދާޅުވި ްއެހެން ްޙަސަން ރަޝީދު

ްބެހޭގޮތު ްމިބާބާ ްރަްއޔަތް، ްވެރިކަމާިއ ްއަިމއްލަ ްދަޢުލަތާއި ންވެްސްފަދައިން

ްުނވާނެ.ް ްނިންާމފައެއް ްނިންމުންތަކެއް ްމާކަގިނަ ްބަޙުްސކޮށް  1715އަޅުަގނޑުމެން

އެހެންނަމަވެސް،ްމިހާރުގެްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްހިމެނިގެންވާްބާބަކަށްވުމާެއުކް

ްއެކުަލވާލުމަކުންް ްައޅުަގނޑުމެން ްފެނިގެން ްއޮންަނން ްބާބެއް ްމިފަަަދަ އަދި

ްބަޙު ްދެން، ްމައްސަލަެއއްނުޖެހޭ. ްބޭފުޅަުކްމާބޮޑު ްެއްއވެސް ސްގައި

ްބަޙުސްނުކުރެޭވް ްހުށަހެޅުއްިވއިރުވެސް ްއިްޞލާޙުތައް ހުށަހަޅުއްވާފަެއއްްނެތް

ްކަމެްއް ްފެނިވަޑައިުނަގންނަވާ ްހިމެނުއްވުމަކީ ްބާބެއް ްމިފަދަ  1720ކަމަކަށްވާތީ

ްިމް ްއަނެއްކާ ްމިހާުރ ްއެހެންވީމަ، ްކަމަކަށް. ްހިމަނައިގެންނުވާނެ ކަމަކަށް.

ްޚިޔާ ްއެހެންވީމަ،ްމަފްޙޫމަށްވެސް ްނެތް. ްހުށަހަޅުއްވާަފއެއް ްތަފާތުވުމެއް ލު

ްމިހާރުް ްފަދައިން ްހުށަހެޅުއްވި ްމެންބަރުން ްގިނަ ްވަރަށް މިއީ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްްއަދިްެއްއަވނަްމާއްދާްފާސްނުިވްނަމަވެްސްމިްކުީރގަިއް

ްފާސްެވް ްމިމާއްދާތައް ްމި ްވާފަދައިން ްރޫލިންގގެ ްދެްއވި  1725އިްއޔެވެސް

ހާރުްދެންހުރިްބައިތަކަށްްހަމަްވޯޓަށްްއެއްެސވުންްކުިރއަްށްނިންމާލާނެތީްމި

ްގެންދެވޭނެކަމަށްްައޅުަގނޑަށްްފެންނަނީ.ް

ް

ް
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ނުޑްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަުޅގަ ްމިހާރު ްމެންބަރު. ްޢިއްަޒތްތެރި ްޝުކުިރއްާޔ  1730އާދެ،

ްދުނިޔޭެގް ްނިމިގެންާދއިރު ްޤާނޫނުއަސާސީެއއް ްމިހާރު ދަންނަވާލާނަން

ްހުރިހާްއެހެން ްހުންނަ ްނިންމުމުގައި ްޤާޫނނުއަސާސީެއއް ްތަންތާނގައި ވެސް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއަދި ްހިމަނަންޖެހޭނެ. ްުއސޫލުތަކެއް ްސިފަތަކާއި ނޑު މައިގަ

ނޑުމެންެގް އެކަންްޤަބޫކޮްށގެންްމިތިބީ.ްައދިްއަޅުަގނޑުމެންްމިއުޅެނީްައޅުގަ

ްބޭނުން ްގެަނއުމަށްޓަކަިއ ްޑިމޮްކރަސީއެއް ްޒަމާނީ  1735ާވްޤައުމަށް

ްޑްރާފްޓްކުާރް ްދިރާސާކޮށް ްދެން ްހަދައިދިނުމަށްޓަކައި. ޤާނޫނުއަސާސީެއއް

ްމެއިންޑޭޓްެގް ްޙަވާލުކުރައްވާފަިއާވ ްމަޖިލީހުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ކޮމިޓީއަށް

ްބަިއް ްިމދެންނެވި ްއޮންނަަަކަމަށްވަންޏާ ްދިރާާސކުރެްއވުްނ ތެރޭގައި

ްއެބަ ްޤަބޫލުކުރަން ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންވީމަ،ްހިމެނިގެންދާނެކަމަށް ޖެހޭ.

ްދެންް ްުނދެކެން. ނޑު ްއަުޅގަ ްއޮްތކަމެއްކަމަކަށް ްބަޙުސެްއ ްމާބޮުޑ  1740އެއީ

ްއަިދް ްބަލާއިރު ްރޫޙަށް ްމެންބަރުންގެ ްޢިްއަޒތްތެރި ްއެހެންވީާމ، އަޅުަގނުޑ

ްވަރަްށް ްއަުޅަގނޑު ްބަޙުސްތަުކގަިއ ްބަޙުސްކުެރވުނު ްމި އަނެއްޮކޅުން

ް ްއަޅުަގނޑަށް ްމިހުރީ ްައޑުއަހަން ްޤައުމީްރަނގަޅަށް ްމިއީ ްނެގުީނ ހަމަ

ްއެކަހަލަް ްކަމެއް،ްމިހާރު ްމެދުވެރިވެދާނެފަދަ ްނުރައްކާތެރިކަމެްއ ސަލާމަތަށް

ްއަޅުަގނޑަްށް ްއުޅެީނކަމަށް ްަމއްސަލަެއއް ްޢިބާރާތެއްގެ  1745ކުޑަުކޑަ

ްކަންތައްަތްއް ްވަގުުތގަިއ ްއަންނަ ްހަމަނުޖެހުމެއް ްދާޚިލީ ޤަބޫލުކުރެވެނީ

ްލަފްޒާމެދުގައި ްމި ްހަމަ ްމި ްޚިޔާުލްްކުރާނެ ްބަޙުސްކުެރިވގެން ބޮޑަްށ

ްމިއީީކް ްއެެހންވީމަ، ްމިދިޔައީ. ްއުޅެގެން ްވަަރކަށް ްކޮންމެވެސް ތަފާތުވުމެއް

ްއަޅުަގނުޑް ްޫނނޭ ްކަމެއް ްދޫކޮށްލެވޭނެ ްެއްއގޮތަަަކަްށެވސް އަޅުަގނޑުމެން

ްޙާލަތުް ްނުރައްކަލުގެ ްކުއްލި ްކޮންމެހެން ްމިއީ ްދެން  1750ދަންނަވާލަންޖެހެނީ.

ްޤާ ްނޫންކަމަްށްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްސަބަބެއް ްދާންނުޖެހޭނެ ނޫނުއަާސސީއަށް

ްދެްން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ، ްއެބަޖެހޭ. ްބަލަިއގަންނަން އަޅުަގނޑުމެން

ް ްާއދެ، ްއަހާނަން. ްވޯޓަށް ްއަުޅަގނޑު ްމާއްދާތަކަށް ވަަނ2ްްދެންހުރި

ް ްައއްސަަވއިދެްއވާ. ްވޯޓަށް ްވޯޓަްށ2ްްމާއްދާއަށް ްމާއްާދއަށް ވަނަ

ްއާެދ،ްދަންނަވާލުމަށްޓަކަ ްދަންނަވާލަދެއްވާ. ްއޮްތގޮތް ްޑްރާފްްޓގައި  1755އި

ްމިހާރުް ްޙަސަން ްރަޝީދު ްޙުސައިން ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ތ.އަތޮޅުގެ
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ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަްތތެރި ްއައިއިރު ްމިހިސާބަށް ްމިހާރު ްއުުޅއްާވއިރު ވިދާޅުވަން

ްއިޞްލާޙުވެްސް ްއަދި ްަބިއވެރިެވވަަޑިއގެން ްބަޙުސްތަކުގައި މި

އިްއަބަުދވެސްްަވޑަިއގަންނަވާ.ްެއކަމަކު،ްމިބާބަށްްއިޞްލާޙެްއްހުށަހަޅުއްވާފަ

ްއައިމަާކް ްމިހިސާބަށް ްއެހެންނަމަވެސް، ްނެތް. ްމިހާރަކު  1760ހުށަހަޅުއްވާފައި

ނޑުްޤަބޫލުކުރާްގޮުތަގއިްމިކަހަލަްބާބެަެއްްިމް ނޫންްވިދާޅުވަްނވާނީކީްއަުޅގަ

ްޢި ްއެގޮތުްނ ްއެހެްނވީމަ، ްނުެލވޭނެކަމަށް، އްޒަތްެތިރްޤާނޫނުއަސާސީަގއިަި

ްއެދެނީ.ް ްއަުޅަގނޑު ްނުގެންގޮސްދެްއވުން ްކުރިއަށް ްވާހަކަފުޅު މެންބަރު

ްއާދެ،ްޝުކުިރއްޔާ.ް

ް1765 

ް

ވަނަްމާއްދާ.ްކުއްިލްނުރައްކަުލެގ2ްްޤަރާރުގައިްހިމެނެންޖެހޭްކަންތައްތައް.ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:

ްކުއްިލް ްޤަރާރުގައި ްނެރޭ ްއިޢުލާނުކުރުމަށްޓަކައި ޙާލަތު

ްއަޅަންޖެހޭްއިޢުލާ ްގުިޅެގން ްނުރަްއކަލަކާ ްއެ ްސަބަބާއި، ނުކުރަަަންޖެހުނު

ްިމް ްތެރޭގައި ްޭއެގ ްަބޔާންކުރާންވާެނއެވެ. ްފިޔަވަޅުތައް  1770އެންމެހާ

ްއަާސީސްޙައްޤުތަކުެގް ްަކނަޑއެޅިފަިއވާ ްބާބުގައި ްދެަވަަނަ ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްބަެއްއް ްހިފެހެއްޓުމާއި، ްވަގުީތގޮތުން ްޙަަައްުޤތައް ްބައެއް ތެރެަެއިން

ްޤާނޫނުތަކަށްްޢަމަލުކުރުންްވަުގތީގޮތންްހުއްޓާލުންްހިމެނިދާނެއެވެ.ް

ް

ް1775 

ްއާދެ،ްފެނިވަަޑިއގަންނަވާްގޮަތކަށްްވޯޓުދެްއވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް

ް

ް1780 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

82ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:
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 76ް1785ްވޯޓުްދެްއވީ:

33ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

31ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްދެވަަންމިްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިބާބުގެ ްޙާލަތު ްނުރައްކަުލގެ ްކުއްލި ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަށް  1790ވޯޓުގެ

ްނުކުތާއެްއް ްިނޒާމީ ްއާދެ، ްފާސްވެއްޖެ. ްޑްރާފްޓްގަިއާވގޮތަްށ މާއްދާ

ްޙުސައިންްރަޝީދުްޙަސަން.ްްތ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރު

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1795 

ްމަޖިލީހުގެްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްގެންނަން ްސަމާލުކަމަށް ްިރާޔސަތުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްއަޅުަގނޑު

ްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްިމ28ްްގަާވއިދުެގ ްޮއވޭ ްބުެނފައި ނޑައެިޅގެން ްކަ ްމާްއދާގައި ވަނަ

ް 24ްްގަާވއިދުގެ ނޑައަާޅްވަނަ ްކަ ްގޮތުގެމަީތން ްގައިވާ ް)ހ( މާއްާދގެ

ްމާއްދާތައްް ްޤާނޫނުއަސާީސެގ ްދާއިރާަގއި ްއުސޫލުތަުކގެ ނޑު މައިގަ

ް ްގަވާއިުދެގ ްމި ްމަސްޢޫލިއްޔަތު ްމައިަގނޑު  1800ވަަނ26ްްއެކުަލވާލުމުގެ

ްދިރާސާކޮށްް ްޙަވާލުކޮށްފައިވަީނ ްމަޖިލިސް ްވާގޮުތގެމަތީން މާއްދާގައި

ްކަ ްކޮމިީޓއަށް ްަބޙުސްކުރަމުންދާްޑްރާފްޓްކުރާ ްމަޖިލީހުގަިއ މުގަިއވިަޔސް

ް ްގަާވއިދުގެ ްމި ްުގޅިގެން ްގަިއާވ24ްްމާއްދާއަކާ ް)ހ( ްމާއްދާެގ ވަނަ

ނޑުްއުސޫލުތަާކއިްތަޢާރުޟުނުވާް ނަޑއަޅާްމަިއގަ ގޮތުގެމަތީންްމަޖިލީހުންްކަ

ްލިބިގެންވެޭއ.ް ްމަޖިލީހަށް ްބާރު ްެގނައުމުގެ ްއިޞްލާޙު  1805ގޮތުގެމަތީން

ްމަޖިލި ްނެްތްއެހެންވީމާ، ްަކނަޑއަޅާފައި ްއުސޫލެއް ްއެއްވެސް ސް

ްބާބެއްް ްމަޖިލީހަށް ްހަމަ ްއެހެންވީމާ، ްމައްސަލަައކީ. މައްސަލަެއއް

ްފާސްކޮށްފައިް ްއަސާީސގޮތުްނ ްހުށަހަޅާއިރުަގއި ްފާސްކުރުމަށް ގެނެސްގެން

ް ްއަޅުަގނަޑކަްށްނެތްްމައްސަލައެްއްމިތަނުންްއެހެންްފާސްކުރެވޭނެ ކަމަކަށް

 1810ް...ނުކުރެވޭ.ޤަބޫލެއް

ް

ް
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ްމެންބަރަށްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްތެިރ ްޤަބޫލު ްއާދެ، ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ްޤާޫނނުއަސާސީެއްއް ްއެހެންނަމަވެސް، ްފަހަރެއްަގއި. ްވެދާނެ ނުކުރެވޭކަމަށް

ްއޮންނަް ްާޙލަތު ްނުަރއްކަުލގެ ްކުއްލި ަައުމެްއގައި ްޤަ ްއެްއވެސް  1815ހަދާއިރު

ްޤާނޫް ްއެކަމަށް ްނުވަތަ ްނެތްކަމަކަްށްބާބެއް ްބުެނވިފަިއ ނުއަސާސީެއްއގައި

ްގިަންޢިއްޒަތްތެރިް ްތިއްބެވި ްމިތާ ްނުވޭ.ްއަދި ްޤަބޫލުކުރާހިތެއް ނޑު އަަަުޅގަ

ްނުކުރަްއވާނެ.ް ްޤަބޫލުފުޅެްއ ްމެންބަރުވެސް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްއަދި މެންބަރުން

ްޑްރާފްޓްކުާރް ްދިރާސާޮކށް ްއަނެއްޮކޅުން ްދާއިރާއަކަށް ްހުރިހާ އެހެންވީމާ،ްއެ

ްއެއޮީތްކޮ ްމަޖިލީހުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްމި ްިކއުްއވާފައި ްނަންވެްސ ްއެ  1820މިޓީ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްއެއަްށ ްދެން ްއެހެންވީމާ، ްހުރެގެން. ސަބަބުތަކެއް

ްތިވިދާޅުާވގޮަތްށް ްގަާވއިދުަގއި ްމި ްކުރީަގއިެވސް ދަންނަވާލައިފިން

ްއަަަޅަންޖެހޭނެް ްމެދުވެރިވީމަ ްޙާލަތްތަކެއް ްމިފަދަ އޮތްނަމަވެސް،

ްއަނެްއކޮޅުްންފުރުޞަތުތަކެ ްދެްނ ްޤަބޫލުކުރެވޭ. ްއޮންނާނެކަމަަަށް އް

ް ްއޮތް ްނިންމަވާފައި ްމެންބަރުން  1825ނޮވެމްބަރަށ33ްްްޢިއްޒަތްތެަެރި

ްމިހިސާބަށްގޮްސް ްނައްތާލާ ްހުރަސްތައް ްއެޅިަފއިާވ ނިންމެވުމަށްޓަކައި

ްމެންޑޭޓްެގް ްއެހެންވީމާ،ްއެ ްނިންމުމަށް. ްފާސްކުރަމުންޮގސް ޤާނޫނުއަސާސީ

ނ ްމިގޮ ްޢިއްޒަތްތެިރްދަށުން ްބާރުތަެކްއ ްބޮޑު ްވަރަށް ްމީހަކަށް ްއިން ީޑގައި

ްޮއީތް ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްިމވަނީ. ްދެއްވާފައި މެންބަރުން

ްއޮްތް ްނިންމަވާފައި ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްފަހުން ްޭއގެ  1830މިވެސް

ްމެންބަރުންނާއިް ްޢިްއޒަތްތެރި ނޑު ްއަަަުޅގަ ްކޮންމެހެން ނިންމެވުމެކޭ.

ްބޭނުމުގަިއްޚިޔާ ްދެންނެވުުމގެ ްއެްއޗެއް ްޮގތަކަަަށް ްތަފާތު ލުތަފާތުވެގެން

ނޑުްއެދެންްމިހާރުް އަޅުަގނޑުްދެންނެވިްެއއްެޗއްްނޫން.ްއާދެ،ްދެންްއަޅުގަ

ްއަާހް ްވޯޓަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވުމާއެީކގައި ްކައިިރވެފަިއ ްގަިޑވެސް ވަރަށް

ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދެއްވުން ްފުރުޞަތެއް ްއަރިހުން.ްނިންމާލުމުގެ  1835ންގެ

ްދެންް ްހަމަ ނަޑށް ްއަުޅގަ ްދެން ްނުކުތާއެްއ ްިނޒާމާބެހޭ ްއަަަޅުަގނޑު ދެން

ނޭރުވޭނެްއިނގޭތޯ.ްއާދެ،ްދެންްއޮތްްތިންވަނަްމާއްދާއަށްެވްސްއިޞްލާޙެްއް

ް ްއެހެްނވީމާ، ްއޮތީ ްއިޞްލާެޙްއ ްއަށް ް)ހ( ްއޮްތގޮތ3ްްްނެތް. ްމާއްދާ ވަަނ

ްތްގޮތް.ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ްްޑރާފްޓްގައިްއޮ
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ް1840 

ް

ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޙުދޫދު ްނުރައްކަުލެގ3ްްޤަރާރުގެ ްުކއްލި ްޢިބާރާތް. ްފެޭށ ްާމއްދާގެ ވަނަ

ްޙާލަތުގައިްފިަޔވަޅުަތއްްއަޅަްނާވނީްމިމާއްދާއާއިްޚިލާފުނުާވގޮތުގެްމަތީންނޭ.ް

ް

ް1845 

ްޢިއްޒަތްތެަެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްގޮަތކަށް ްވޯޓުދެްއވުްންއާދެ،ްފެނިަވޑަިއގަންނަވާ ްމެންބަރުން ރި

ްއެދެން.ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް1850 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

81ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

76ްްވޯޓުްދެްއވީ:

33ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

 1855ް-ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްކުއްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބަލާއިރު ްމިބާބުގެްމިވޯޓުގެްނަތީޖާއަށް ްޙާލަތު ވަަނ3ްްލިްނުރަްއކަލުގެ

ް ްއަށް ް)ހ( ްދެން ްއާެދ، ްފާސްވެއްޖެ. ްޢިބާރާތް ްފެށޭ ވަނ3ްްަމާއްދާގެ

 1860ްމާއްދާގެް)ހ(ްއަށްްއޮތްްއިްޞލާޙުްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެްނ.ް

ް

ް

ް

ްހުށަހަޅުއްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްއަސްލަމް ްމުޙަންމަދު ްެމންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ވާ،ްއަްއޑުއަތޮުޅގެ

ްއިބްރާހީމްް ްވަޖީޙު ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެިރ  1865ފުވައްމުލަުކގެ

ް)ހ(ް ްމާއްދާގެ ްތިންވަނަ ްމިބާބުގެ ްއިޞްާލޙު، ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ

ވަަންމާއްދާގެް)ހ(0ްްޤަރާރުގެްޙުދޫދު،ްތިރީގަިއާވގޮތަށްްއިޞްލާޙުކުުރން.ް
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ް ްމިޤާނޫނުއަސާީސގެ ްޙާލަެތއްަގއިެވސް ްނުަރއްކަުލގެ އަސާީސްކުއްލި

ްޙައްޤުަތްއް ްމާއްދާތަުކގަިއވާ ްއަންނަިނވި ްމިާބބުގެ ްމިނިވަންކަން ޙައްޤުތަކާިއ

 1870ްހިފަހައްޓައިގެެނއްްނުވާނެެއވެ.

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 1875ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ަްޑުއަްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު: ްތޮޅުްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްއަސްލަމް.އައް

ްފުވައްމުލަކުްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްވަޖީޙްްއިބްރާހީމް.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

 82ް1880ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

63ްްވޯޓުްދެްއވީ:

3ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

13ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް1885 

ްނަތީްެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަ ްދެްންޖާގަްމިވޯޓުގެ ްއާދެ، ްފާސްވެއްޖެ. ްމިހުށަހެޅުން ިއވާގޮތުްނ

ް ްނަންބަރު ްއިޞްލާުޙ ްއޮތީ، ްއުތުރުބުރ5ީދަންނަވާލަން ްމާޅޮސްމަޑުލު ެގް.

ްހުށަހެޅުއްވުމެްއ.ް ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްޙަމީދު ްޝާހީން ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްނަންބަރު ްއިޞްލާުޙ ްއާެދ، ް)ވ5ްަމިކަރުދާސް، ްމިހާރުް. ގުތުކޮަޅަކށްފަހު(

ްޭވް ްއަޅުަގނޑު ްހަނދާން ްވިދާޅުވި ްމިހުށަހަޅުއްވަމުން ްމެންބަރު  1890ޢިއްޒަތްތެރި

ްައއިޓަމ3ްް ްވަނަ ްއަްަގއި ްވަކިަވކިން ްމިއޮްތ އެންމެްއްސަވާެދްއިވއަސް

ްފޮނުްއވާަފއިވާތީް ްކޮމިޓީއިން ްޑްާރފްޓިންގ ްއެހެްނވިދާޅުވީ )ހ(ްްވެރަނގަޅޭ.

ް)ނ(ްއިނީ،ްޢިްއޒަތްތެ ްއެހެންެވްއާއި ް)ށ(. ް)ހ(ްއާއި ްއިނީ ްމެންބަރު ިރ

ް ނޑު ްއަުޅގަ ްެއހެންވީމާ، ްގެނައުމަށްޓަަކއި. 1ްއެތަފާތު ،2ް ،ް 3ްއަހާފައި

ް ްދެން ްއަހާފައި ްވަކިން ްކޮންމެކޮންމެްބާކީ ްއޭރުން ްއަހާލަންކަމަށް.  1895އެއްކޮށް
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ްދަންނަވާލަދެއްުވްން ްެއގޮތަށް ްފަސޭހަވާނެ. ްެނގުމަށްވުެރ ްވަކިން އެްއޗެއް

ްއެދެން.ް

ް

ް

ްޙަމީދުްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޝާހީން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ  1900މާޅޮސްމަޑުލު

ް.ހުށަހަޅުއްވާ،ްމާޅޮސްަމޑުލުްުއތުރުބުރީގެ..
ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1905 

ްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްދެއްަވއިފިއްާޔ، ްފުރުޞަތު ްއަްއސަވާަފއ3ްްިާއދެ، ްެއކަިނ ްނަންބަރު ްވަނަ

ްްހީންްަޙމީދުްާވހަކަެދއްކެުވން:ޝާ ްއެދެން ްއެއްކޮްށ ްބައެއް ްސަވިްއްހުރިހާ ްއިޢުތިރާޟެއްްއަސް ނުޑެގ އަުޅގަ

ްމަދުވާނެ ްނެގުން ްެއްއވޯޓު ްއަދިވެސް ްއޭރުން ްއާދެ،ްކަަަްނެތް. ްނނޭނގެ.

ްޝުކުރިއްާޔ.

ްް  1910 

ް

ނޑަްށްހީވަނީްއެގޮތަށްްފުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ރުޞަތުްެއރުވިދާނެހެން.ްއާދެ،ްއެހެންވީާމ،ްއަުޅގަ

ް ްއޭރުން ްފެންނާތީ. ްސަލާމަތްކުެރޭވނެކަމަށް ްއިބްރާހީމް،ްޢަަވގުތު އްބާސް

ްގދ.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ް1915 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްދެން، ްއަުޅަގނޑު ްަރއީސް، ްސަމާަލތްކުރުމަށްޓަކަިއްޢިއްޒަތްތެރި ްަވގުތު

ްޤާނޫނުްީހމްްއްާބސްްިއބްރާޢަ ްމުިޅ ްޙާލަުތގައި ްނުރައްކަލުގެ ްކުއްލި ްްވެސްއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްބަޔަކާިއްްށްލެވިދާނެ.ފާސްކޮްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހިފެހެއްޓޭ ްތެރެއިން ްޙައްޤުތަުކގެ ްިމއީ  1920އެކަމަކު

ްމާއްދާ ްވަިކ ްއެހެންީވމާ، ްބައެއް. ްނުހިފެހެއްޓޭ ްަވިކވަކިްން، ނަންބަރުަތއް

ްއަ ްީހަވނީ.ްއެހެންވީާމްއެީއްއްަސވާލެްއވުން ްައޅުަގނޑަށް ރަނަގޅުކަމެއްހެން

ްއަޅުަގނޑަށްްއެހެންްފެންނާތީްދަންނަވާލީ.ް



 72 

ްް  

ް1925 

ްަދންނަވާލިގޮތަށް.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކުީރގަ ނޑު ްއަުޅގަ ްގެންގޮސްެދއްވާ ްކުިރއަށް އާދެ،

ް ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްުޝކުރިްއޔާ ްިމ3ްްވަރަށްބޮޑަށް ްމާއްދާ، ވަަނ

ްތަ ްއޮތީ ްޢިއްޒަތްތެިރ3ްްފާތެއް ްމިހާރު ްއެހެްނވީމާ، ްާމއްދާަގއި. ވަނަ

ް ްތިފާހަގަކުރެއްވި ްއެބަޖެހޭ.ްްކުރެްއވުންވެސްމެންބަރު ބަލަިއގަންަނން

ްކުީރގަ ްއެްއޗެއް ްެއްއެވސް ްމީގަ، ްއެހެންނަމަވެސް ްމިހާރުްއި  1930ފާްސނުވެ،

ްމެން ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަދި ްނޫން. ްއޮތީކީ ްފާސްވެފައި ްއެއްެޗއް ބަރުންްހުރިހާ

ްވޯޓުް ްހަމަ ްމީަގ ްއޮތިްއޔާ ްބައެއް ްހަމަޖެހިވަޑައިނުގަްނނަވާ ހިތްޕުޅު

ނޑުމެންްއެބަޖެޭހްނުވަތަްނުދެއްވީމަް ެދއްވީމަްެއނިމުނީ.ްދެންްމިހާރުްއަޅުގަ

ްމިހާރުް ްމިއޮތީ ްެއއްބައި ްމީަގއި ްއެހެންވީމާ، ްހުޅުވާލަން. ބަހުސަށް

ްތަފާ ްމާބޮޑު ްޭއގެ ްއެެހންވީމާ، ްގޮްއސަ. ްނެތްކަމަްށްފާސްނުވެގެން  1935ެތއް

ްވިދާޅުވުްނެވްސް ްވިދާުޅވި ްތި ްދެން ްއާެދ، ްދެކެނީ. ނުޑ އަަަުޅގަ

ް ްމި ްއެހެްނވީމާ، 3ްްފާހަގަކުރެިވއްޖެ. ްމި ްމާއްދާ، ްނަންބަުރ3ްްވަނަ ވަނަ

ްއެއަްށްދަންނަވާލާފައި،ް ްފުރަތަމަ ްނުލަިއ3ްްދަންނަވާލާފައި ްނަންބަރު ވަނަ

ްވަނަްނަްނބަރަށްްދާނީ.3ްްދަންނަވާލަމާްހިނގާްފުރަތަމަ.ްދެންްއޭގެފަހުންް

ް1940 

ް

ްޙަމީދުްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޝާހީން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ މާޅޮސްމަޑުލު

ްމުޙަންމަދުް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްުއތުރުބުރީގެ ހުށަހަޅުއްވާ،ްމާޮޅސްމަޑުލު

ް ްިއޞްލާޙު. ްތާއީދުކުަރއްވާަފއި ްހުދޫދުެގ3ްްއާޠިފް ްަޤރާރުގެ ްމާއްދާ، ވަނަ

 1945އިތުރުްންނަންބަރުތަކުގެްލިސްްޓކުރެިވފައިވާްމާއްދާަތކުެގްހ(ްގެްދަށުަގއިް)

ްިތރީގަިއާވގޮތަށްްްެއްއގެއެމާއްދާ ްހިމަނައިގެން ްސުރުޚީ އަރިމަތީ

ްމާއްދ1ް.6ްާއިޞްލާޙުކުރުން.ް ްަޙއްޤު.ްް،ވަނަ ވަަނ2ް.13ްްދިރިހުރުމުގެ

ްނުކުުރުވންް،މާއްދާ ްމަސައްކަތް ްަގދަކަމުން ްައޅުވެތިނުކުރުާމއި .4ް .21ް

ވަނ5ް.27ްްަޢަދްލުވެރިކަމާއިްހާމަކަމާއެކުްޝަރީޢަތްކުރުން.ްް،ވަނަްމާއްދާ

ް)ށ( ްޙައްޤުަތއް.ްް،މާއްދާގެ ްމީހުންގެ ްބަންދުކުެރވޭ ްނުވަތަ  1950ހަްއޔަރުކުެރޭވ

6ް ްާމއްދ33ްާ. ްަޙއްޤުތަްއ.ްް،ވަނަ ްމީހުންގެ ްދަޢުވާކުެރވޭ ކުށެްއކުރިކަމުެގ
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8ް.32ްްޚިލާފަށްްހޯދާްހެކިތައް.ްއިޢުތިރާފާއިްޤާނޫނާް،ވަނަްާމއްދ7ް.31ްާ

ް ްއެހީތެިރކަން. ްމާއްދާ،ްޤާނޫނީ 9ްވަނަ ްއިންސާނ33ްްީ. ްލާ ްމާއްދާ، ވަނަ

ް ްނުދިނުން. 13ްއަދަބު ްމައްސަލަތަުކގަިއ34ްް. ްމަދަނީ ްމާއްދާ، ވަނަ

ް 11ްބަންދުނުކުރުން. ްމީހުންނ36ްްާ. ްބަންދުކުރެވިަފއިާވ ްމާއްދާ،  1955ވަނަ

ް ްމުޢާމަލާތްކުރުން. 12ްއިޙްތިރާމާއެކު ްކުީރެގ38ްް. ްމާއްދާ، ވަނަ

ް 13ްޤާނޫނުތައް. ްއަދަބ39ްްު. ްދެފަހަރު ްއެއްކުަށކަށް ްމާއްދާ، ވަަނ

.15ްވަނަްމާްއދާ،ްއެހެނިހެންްޙައްޤުތައްްލިބިދިނުން.14ް.41ްްނުދިނުން.ް

ްވަނަްމާއްދާ،ްޣައިރުްޤާޫނނީްއަމުރުތަކަށްްތަބާނުވުން.43ްް
ް1960 

ް

ްިއގަންނަާވގޮތަަކށްްވޯޓުދެްއވުންްއެދެން.ްއާދެ،ްފެނިވަޑަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް1965 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްޝާހީންްޙަމީދު.މެންބަރުްްމާޅޮސްމަޑުލުްއުތުރުބުރީްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްއާޠިފް.މެންބަރުްމުޙަންމަދުްްމާޅޮސްމަޑުލުްއުތުރުބުރީްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

81ްްރުންގެްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަ

 78ް1970ްވޯޓުްދެްއވީ:

ް-ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

ް-ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްނަތީްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޖާގަްމިވޯޓުގެ ްދެން ްއާދެ، ްފާސްވެއްޖެ. ްމިހުށަހެޅުން  1975މީގެްއިާވގޮތުން

ް 3ްްދޫކޮށްލެވުނު ްނަންބަރު ްނިޒާމާބެހޭްދަންނަވާލަވަނަ ްއެދެްނ. ދެއްވުން

ްނުކުތާއެްއ،ްމާލޭގެްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޝީދު.

ް
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ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1980 

ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަިއސް.ްރައިސްްކުރީގެްވޯުޓގައިްވިދާޅުވިްޢަދަދާްްުމޙަންަމދުްމެންަބރުްްމާލޭ

ްމިދަންނަވާްވާހަކަެދއްކެުވން:ްނަޝީދު ްހުރީމާ ްތަފާތުތަކެއް ްއަދަދާ ްވިދާޅުވި ްއެކަަމުކްދެންމެ ލީ.

ްއަޅުަގނަޑކަށްް ްނުކުމެވަަޑއިގެްނކަމެއް ްބޭފުަޅކު ްއެަެއްވެސް މިހޯލުން

އެނގޭކަްށްނެތް.ްއެހެްނވީމާ،ްއަދަދުްދިމާނުވާކަމަށްްފެންނާތީ.ްޝުކުރިްއާޔް

 1985ްްޢިއްޒަތްތެރިްރައިސް.ް

ްް  

ް

ްކީކޭތޯ.ްީކކޭތޯ.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 1990ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއަދަދާްްުމޙަންަމދުްރުްމެންބަްްމާލޭ ްިވދާޅުވި ްދެންމެ ްޢަދަދާ ްިވދާޅުވި ްވޯޓަށް ްކުީރގެ ްރައިސް

ްއެއްެވްސްްވާހަކަެދއްކެުވން:ްނަޝީދު ްއަދަަދށް ްބޭފުޅުންގެ ްތިއްބެވި ްހޯލުގަިއ ްކުީރގެ ދިމާނުވާތީއާ،

ްދަންނަވާލީ.ް ްދިމާނުވާތީ ްއަދަދު ްއެނގިަފއިނުވާީތވެ ްއައިކަމަށް ބަދަލެއް

 1995ްްރިްަރިއސް.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެ

ްް  

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތިވިދާުޅވީ.ްމީގަ ް،81ްއާދެ،ްރަނަގޅަށް .ްއެހެްންއަޅުަގނޑަްށ82ްކުރީގަ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްއަތޮުޅެގ ްމ. ްސުލެއިމާން، ްއަޙްަމދު ްއާދެ، ްއޮތީ. ނިމިފައި

ްމާޭލގެް ްނުުކތާއެއް ްިނޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ްނިކުމެވަޑަިއގެންފި.  2000މެންބަރު

ްރިްމެންބަރު.ޢިއްޒަތްތެ

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއަބަދުވެސްްރިޔާސަތުންްހުރިހާްމެންބަރުންނަށްްމިކާޑުތަްއްްިއބްރާީހމްްމެންަބރުްްމާލޭ  2005ްއެހެންޏާްވިއްޔާ
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ްކާޑުްްވާހަކަެދއްެކވުން:ްއިްސމާޢީލް ްބައެްއފަހަރަށް ްބަލާލާއިރު ްދެން ްއަންގަވާ. ްބެހެއްޓުމަށް ޖަހާފައި

ްހީވޭ ްހުރިހެންވެސް ްއަދަދުްނެއްޓިފައި ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަޅުގަ .ްއެހެންވީމަހެން

ދިމާނުވެގެން.ްމިކަންްރަނގަޅަށްްސާފުކޮށްލައްވާފައިްބޭްއވުްންރަނގަޅުވާނެ.ް

ްބޭފުޅުންެގް ްތިއްެބވި ްހާޒިރުެވވަަޑިއގެން ްމައްސަލައަކަށް. ްދިމާވެދާނެ ފަހުން

ްއެ ްއިންެނވިްއޔާ ްބޭފުަޅކު ްބަިއވެިރވަަޑއިނުގަންނަވާ ްވޯުޓގައި  2010ކަްންތެރެއިން

ްރެކޯޑްކޮށްަލއްވާަފއިްބާްއވަންްވާނެ.ް

ްް  

ް

ްމެންބަރުންނަށްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަނީ ްދަންނަމުން ްމިހާރު ނޑު ްއަުޅގަ އާދެ،

ްދަންނަވަމުންް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއަބަދުވެސް ްހުންނާނެ ްހަނދުމަފުޅު  2015އަބަދުވެސް.

ްތަކުރާުރކޮށް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެވާހަކަ ްދެން ްހަމަްްގެންދަނީ. ްދޭތެރެއިން ދޭތެރެ

ނަޑއެިޅގެްން ްކަ ްާޚއްޞަކޮށް ްއަހާއިރު ްވޯޓަކަްށ ކޮންމެފަހަރަކުވެސް

ްކޮްށދެއްވާނެކަމަްށް ްކަންތައްަތއް ްއެގޮތަްށ ްެދން ްދަންނަވާލެވޭ. ދެފަހަރަކަށް

ދެ،ްިމހާރުްދެންްވޯޓަށްްއަހަންއޮތީްއަނެއްކާްީމގަިއްއަޅުަގނޑުްހީކުރަނީ.ްއާ

ްދޫކޮށްލާ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްދެވުނު ްނަންބަރުގަިއވ3ްްާަފއި  2020ވަނަ

ްއިޞްލާޙުަގއިްއޮްތގޮތަށްްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެންްފުރަތަމަ.

ް

ް

ްޙަމީދުްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޝާހީން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ މާޅޮސްމަޑުލު

ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްުއތުރުބުރީގެ  2025ްހުށަހަޅުއްވާ،ްމާޮޅސްމަޑުލު

ވަނަްމާއްދާް)ޤަރާރުގެްޙުދޫދު(ްެގ3ްްއާޠިފްްތާއީދުކުރަްއވާފައިްއިްޞލާޙު.ް

)ހ(ްގެްދަށުަގއިްލިސްްޓކުރެިވފައިވާްމާއްދާަތކުެގްނަންބަރުތަކުގެްއިތުރުްން

ްގޮތަްށް ްތިރީގަިއވާ ްހިމަނައިގެން ްސުރުޚީ ްއަރިމަތީ އެމާއްދާެއްއގެ

ް)ށ(ް)ޚިްް-3އިޞްލާޙުކުރުން:ް ް)ހ(ްއާއި ްމާއްދާ ޔާލުފާޅުކުރުުމެގްބާރަވަނަ

 2030 މިނިވަންކަން(ްއަދިް)ނޫސްވެިރކަމުގެްމިނިވަންކަން(

ް

ް
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ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 2035ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްޝާހީންްޙަމީދު.މެންބަރުްްމާޅޮސްމަޑުލުްއުތުރުބުރީްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްއާޠިފް.މެންބަރުްމުޙަންމަދުްްމާޅޮސްމަޑުލުްއުތުރުބުރީްކުރެްއވިްމެންބަރު:ތާއީދު

 81ް2040ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

75ްްވޯޓުްދެްއވީ:

ް-ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

2ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް2045 

ްނަތީްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިޖާގަްމިވޯޓުގެ ްދެްންިއވާގޮތުްނ ްއާދެ، ްފާސްވެއްޖެ. ހުށަހެޅުން

ް ްއެދެން. ްދަންނަވާލަދެއްވުން ް)ށ( ްއޮްތގޮތް ްމާއްދާެގ3ްްޑްރާފްޓްަގއި ވަނަ

ް)ށ(.

ް

ް2050 

ްޙުދޫދު،ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ް)ށ(،ްޑްރާފްްޓގަިއާވގޮތް.3ްްޤަރާރުގެ މިޤާޫނނުއަސާސީާއިއްވަނަ

ްޙަ ްެއްއވެސް ްތެރެއިން ްޙައްޤުތަކުގެ ްލިބިދޭ ްހިފަހައްާޓްޤާނޫނުތަކުން އްެޤއް

ްއެކަން ްކޮންމެހެންްްނަމަ ްޙާލަުތގަިއ ްކުއްލިނުރަްއކަލުގެ ކުރާްނވާނީ

ްޖެހިއްޖެް ްހިފަހައްޓާން ްކޮންމެހެން ްޙައްޤެއް، ްޖެހިއްޖެ ހިފަހައްޓާން

 2055 މިންވަރަކަށެވެ.

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް
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 2060ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

81ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

78ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 2065ް-ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

ް-ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ވަަނ3ްްުކއްލިްނުރައްކަުލގެްޙާލަތު،ްމިާބބުގެް،ްިއވާގޮތުންްޖާގަްމިވޯޓުގެްނަތީްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

(ް ް)ނ(ްްމާއްދާގެ ްއާދެ، ްފާސްެވއްޖެ. ްވާގޮތަށް ްޑްރާފްޓްަގިއ  2070ށ(

ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.

ް

ް

ް

ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޙުދޫދު، 3ްްޤަރާރުގެ ްޑްރާފްޓްަގއިާވގޮތް. ް)ނ(،  2075ުކްއލިނުރައްކަލުެގްވަނަ

ްއަމަލުކުރުްން ްިދވެހިރާއްޖެއިްނ ްވާްނވާނީ، ްިފޔަަވޅުތަްއ ްއަޅާ ޙާލަތުގައި

ްބައިނަ ްމަތީން،ްލާޒިމުކުރާ ްގޮުތގެ ްޤާނޫނުތަކުގަިއވާ ލްއަްޤވާީމ

ްޢަމަލުކުރާ ްޙާލަތްަތކުަގއި ްއުސޫލުތަާކްކުއްލިނުރަްއކަލުގެ ންޖެހޭ

 އެްއގޮތްާވގޮުތގެްމަތީންްއަޅާްިފޔަވަޅުަތކަކަެށވެ.

ް2080 

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް2085 

ްގެްނަތީޖާ:ވޯޓު
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81ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

77ްްވޯޓުްދެްއވީ:

ް-ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

 1ް2090ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ވަަނ3ްްުކއްލިްނުރައްކަުލގެްޙާލަތު،ްމިާބބުގެް،ްިއވާގޮތުންްޖާގަްމިވޯޓުގެްނަތީްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްޑްރާފް ް)ނ( ްމާއްދާގެ ްދެން ްއާދެ، ްފާސްެވއްޖެ. ްވާގޮތަށް ވަނ4ްްަޓްގައި

 2095ްމާއްދާްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެންްއިޞްލާޙެއްްނެތް.

ް

ް

ް

ް

ް2100 

ް

ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޝާއިޢުކުރުން، ްގޮތް.4ްްޤަރާރު ްޑްރާފްްޓގަިއވާ ްމާއްދާ ވަނަ

ކުއްލިނުރަްއކަލުގެްޙާލަތުްއިުޢލާނުކުރުމަށްްނެރޭްޤަރާރު،ްލަސްެވގެންްތިންް

ްްްނވާނެެއވެ.ދުވަހުގެްތެރޭަގއިްދިވެހިސަުރާކރުގެްެގޒެުޓގައިްާޝއިޢުކުރާ

ް2105 

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް2110 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

81ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:
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77ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 2115ް-ްްްްްްދެްއވާ:ވޯޓުްނު

ް-ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްނަތީްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ް،ްިއވާގޮތުންްޖާމިވޯޓުގެ ްޙާލަތު،ްމިބާބުގެ ްނުރައްކަުލގެ ވަަނ4ްްުކއްލި

ް ްދެން ްއާދެ، ްފާސްވެއްޖެ. ްާވގޮތަށް ްޑްރާފްޓްގައި ްމާއްދާެގ5ްްމާއްދާ  2120ވަނަ

ްވުންްއެދެން.)ހ(ްއަށްްއޮތްްއިޞްލާޙުްދަްނނަވާލަދެއް

ް

ް

هللاްހުވަދުއަތޮޅުްއުތުރުބުީރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްޚަލީލްްޢަބްދުްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:

ްމުޙަންމަދުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެުކނުަުބުރީގެ  2125ހުށަހަޅުއްވާ،ްހުވަުދއަތޮޅު

ްރައްޔިތުންެގް ްޤަރާރުެގ ްއިޞްލާޙު. ްތާއީދުކުރަްއވާަފއިވާ ްޢަލީ ވަޙީދު

ްޙާލަތުްވަނަްމާއްދާގެް)ހ(.ްކުއްލިްނުރަްއކަލުގ5ްެލީހަށްްހުށަހެޅުން،ްމަޖި

ްތެރ7ްްޭްޤަރާރުްނެރޭްއެކަމަށްަޓކައިް،އިޢުލާނުކުރުމާއެކުް ްދުވަހުގެަެ

ްހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެްމަޖިލީހަށްްރައްޔިތުންގެް ްނުރައްކަުލގެްްކުއްލިްްއަދި.

 2130ްދައުެރއްްްމަޖިލީހުގެްރައްޔިތުްނގެްވަގުަތކީްއިޢުލާނުކުރާްޙާލަތު

ްްބަންދުްަނމަްވަގުތެއްްހިނގަމުންނުދާ ްހިމަނައިގެން 14ްދުވަސްތައް

ްރަްއޔިތުންގެްދުވަހުގެ ްރައްޔިތުްނގެްްޤަރާރުްްއެްއެއްކޮްށ،ްަމޖިލިސްްތެރޭ

ް.ހުށަހަޅަންވާނެއެވެްމަޖިލީހަށް

ް

ް2135 

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ދެްއވުންްވޯޓު[

ް

 2140ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްهللا.އިބްރާހީމްްޚަލީލްްޢަބްދުމެންބަރުްްހުވަދުއަޮތޅުްއުތުރުބުރީހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:
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ްހުވަދުައތޮޅުްދެކުނުަުބުރީްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްވަޙީދުްޢަލީ.ތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

83ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

31ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 21ް2145ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

25ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްފާހެއްނުވި.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުަުން: ްމިހުށަހެޅުން ްބަާލއިރު ްނަތީޖާއަށް ްމާއްދަގަިއ5ްްމިވޯޓުގެ ަވނަ

ްއިތުުރް ްެއްއެވސް ްދެން ްއެދެން. ްދަންަނވާލަދެްއވުން  2150އޮތްގޮތް

ް ްހ7ްައިޞްލާޙެއްނެތް ްާމއްދާާއއި ްވަނަ ްފަހަތަށް ްޭއގެ ވަަނ7ްްމައަށް.

ްއެބައޮްތްހުށަހެޅުމެއް.ް ްއިތުރުކުރުމަށް މާއްދާގެްފަހަތަށްްމިބާބަށްްމާްއދާއެއް

ްޢަލީްޅ.ްއަޮތޅުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްهللاްއާދެ،ްޢަބްދު

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް2155 

ްމާއްްهللاްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޢަްބދު ްއޮތް ްދެން ްބޭުނންވީ ްދަންނަވާލަން ްވޯޓަްށްއަޅުަގނޑު ްއެްއކޮށް ްދާތަކަށް

ްއަހަން.ްއެއީްސަބަަބކީްއެހެންްއިޞްލާޙެއްްހުށަހެޅިފައިްނެތުމާއިެއކު.ްްޢަލީްވާހަކަދެއްެކވުން:ް

ް

ް

ްކަމަކަށްނުވޭ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރުހިވަޑައިގަންަނާވ ްމާބޮޑަށް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި  2160އާދެ،

ްމެންބަރުްނގެް ްިޢއްޒަތްތެރި ްއެަބްފާޅުކުރަްއވާ.ްބައެއް ްކަމަށް ްއޮތް ނުރުހުން

ް ްއާދެ، ްއަޅުަގނޑުމެން ްއޮތްގޮްތ5ްްއެހެންވީމަ، ް)ހ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ް

ް

ް2165 

ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްހުށަހެޅުން. ްމަޖިީލހަށް ްރައްޔިތުންގެ ް)ހ(.5ްްޤަރާރު ްމާއްދާގެ ވަަނ
ްއިޢުލާނުކު ްޙާލަތު ްޤަރާރުްކުއްލިނުރަްއކަލުގެ ްނެރޭ ްއެކަމަށްަޓަކއި ރުމާއެކު،

ންވާނެއެވެ.ްޅާސާޅީސްްއަށްްަގޑިއިުރގެްތެޭރގައިްަރއްޔިތުންގެްމަޖިލީހަށްްހުށަހަ
އަދިްކުއްލިްނުަރއްކަުލގެްޙާަލތުްއިޢުލާނުކުރާްަވގުތަކީްަރްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެް

 2170ނައިގެންްދައުރެއްްހިނގަމުންނުދާްވަގުެތއްްނަމަްބަންދުްދުވަސްތައްްެވސްްހިމަ
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ްޤަރާރުް ްއެ ްއެްއކޮށް ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުންގެ ްތެރޭގައި ްދުވަހުގެ ސާދަ
ްންވާނެެއވެ.ރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހަށްްހުށަހަޅާ

ްް
ް

 2175ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

 81ް2180ްވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްބެް

77ްްވޯޓުްދެްއވީ:

33ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

1ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް2185 

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިބާބުގެ ްޙާލަތު ްކުއްލިނުރަްއކަލުގެ ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަށް ވަަނ5ްްމިވޯޓުގެ

ް ްއާެދ، ްފާްސވެއްޖެ. ްވާގޮތަށް ްޑްރާފްްޓގަިއ ް)ހ( ް)ށ(ްމާއްދާގެ ދެން

ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ްްޑރާފްޓްގައިްވާގޮތް.ް
ް

ް2190 

ް

5ްްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްަްެވވުން: ްްޑރާފްޓްގަިއވާގޮތް. ް)ށ( ްމާއްާދގެ ްޙާލަުތްވަނަ ުކއްލިނުރަްއކަލުގެ

ްކޮންމެް ްުގޅިގެން ްޤަރާރާ ްނެރެފައިވާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިޢުލާނުކުރުމަށް

ްކަން ްއަންނަނިވި ްރައްޔިތުންެގްވަގުެތްއގައިމެ، ްބާުރ ްކުރުމުގެ ތައްތައް

ްލިބިގެންވެއެވެް 2ްް.މަޖިލީހަށް ްޤަރާރުް. ްމުޅި ްުނވަަތ ްވަކިބަެއއް  2195ޤަރާރުގެ

ްފާސްކުރުން 1ްް.އެުކގައި ްގެަނއުން. ްއުނިއިތުރު 0ްް.ަޤރާރަށް މުއްދަތުް.

ްމުއްދަތަކަްށް ްދިގުނޫްނ ްދުވަހަށްވުެރ ްތިރީސް ްފަހަރަކު ްކޮންމެ އިތުރުކުެރވޭ

ްް.ޤަރާރުްބާޠިލްކުރުން.4ް.ްދަތުްއިތުރުކުރުންޤަރާރުގެްމުއް

ް
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ް2200 

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮަޮތަކަށްްވޯޓުްދެްއވުންްއެދެން.ްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 2205ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

81ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

74ްްވޯޓުްދެްއވީ:

33ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

4ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ވަކިް

ްމިބާބުގެްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޙާލަތު ްކުއްލިްނުރަްއކަލުގެ ްބަލާއިރު  2210ވަަނ5ްްމިވޯޓުގެްނަތީޖާއަށް

ް)ނ(ް ްދެން ްއާދެ، ްފާސްެވއްޖެ. ްޑްރާފްޓްގަިއވާގޮތަށް ް)ށ( މާއްދާގެ

ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ް
ް

ް

ްމ5ްާްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްވަނަ ްްޑރާފްޓުގަިއވާގޮތް ް)ނ( ްޙާލަުތްއްާދގެ  2215ކުއްލިނުރަްއކަލުގެ

ްމުއްދަތަކަށްް ްިދުގ ްމުއްދަތަށްވުރެ ްޤަރާރުަގިއާވ އިޢުލާނުކުރާ

ްފެނިއްޖެް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ްދެެމހެއްޓުމަށް ްޙާލަތު ކުއްލިނުރަްއކަލުގެ

ޖިލީހަށްްހިނދެއްގަިއްއެޤަރާުރގެްމުއްަދތުްހަމަވުމުގެްކުރީންްރަްއޔިުތންގެްމަ

ް.ހުށަހަޅައިްއެމަޖިލީހުންްއެމުއްދަތުްއިތުރުކުރާންްފާސްކުރާންްާވނެއެވެ

ް2220 

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް2225 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

81ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:
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75ްްވޯޓުްދެްއވީ:

31ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

 31ް2230ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްމިބާބުގެްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޙާލަތު ްކުއްލިްނުރަްއކަލުގެ ްބަލާއިރު ވަަނ5ްްމިވޯޓުގެްނަތީޖާއަށް

ް ްދެން ްއަދެ، ްފާސްވެއްޖެ. ްގޮތަށް ްޑްރާފްޓްގަިއާވ ް)ނ( ވަނ6ްްަމާއްދާގެ

 2235ްތްްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ްިއޞްލާޙެއްްނެތް.ްމާއްދާްޑްރާފްޓްަގއިްއޮްތގޮ

ް

ް

ްަކނޑައެޅުންްގޮތެއްްމައްސަލަތަުކގައިްއުފެދޭްގުޅިގެންްރާރާޤަްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: .6-ް

ްބައެްއގެްްއެޤަރާރުންްނުވަތަްޤަރާރުްއިޢުލާނުކުރާްޙާލަތުްކުއްލިނުރަްއކަލުގެ

 2240ްހަދާްްުގޅިގެންްތާޙާލަްުކއްލިނުރައްކަުލގެްނުވަތަްޞައްޙަކަމާމެދު

ްޤާނޫނަކާމެދު ްޙާލަތެއްގައިްްސުވާލުއުފެދިއްޖެްްއަމުރަކާމެދުްނެރޭްނުވަތަ،

ނަޑއަޅާނީްްގޮތެއްްއެކަމާމެދު ް.ްސުޕްރީމްކޯޓުންނެވެްކަ

ް

ް

 2245ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

 81ް2250ްރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒި

77ްްވޯޓުްދެްއވީ:

33ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

33ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް2255 
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ްމިބާބުގެްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޙާލަތު ްކުއްލިްނުރަްއކަލުގެ ްބަލާއިރު ވަަނ6ްްމިވޯޓުގެްނަތީޖާއަށް

ްފާ ްޑްރާފްޓްަގއިާވގޮތަށް ްމާއްދާ ްދެން ްއާދެ، ްމާއްާދ7ްްސްވެއްޖެ. ވަނަ

ްޑްރާފްޓްަގއިްއޮްތގޮތްްދަންނަާވލަދެއްވުންްއެދެން.ްއިޞްލާޙެްއނެތް.

ްް

ް2260 

ްބާޠިްލކުރުންްޤަރާރުްނުވަތަްހަމަވުންްްމުއްދަތުްޤަރާރުގެްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: .7-ް
ްތުމުއްދަްޤަރާރުގެްނެރޭްއިުޢލާނުކުރުމަށްޓަކައިްޙާލަތުްކުއްލިނުރަްއކަލުގެ

ްއެްްބާޠިލްކުރުމުންްޤަރާރުްއެްމަޖިލީހުންްރައްޔިތުންގެްނުވަތަްހަމަވުމުން
ްޤާނޫނުތަކާއިްްއެންމެހައިްްހަދައިފައިވާްޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައިްޤަރާރަށް
 2265ް.ބާޠިލްވާނެެއވެްއަމުރުތައްްއެންމެހައިްނެރެފައިވާ

ް
ް

ްވުންްއެދެން.ްފެނިަވޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުްދެއްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 2270ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

81ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

76ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 33ްްް2275ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

33ްްްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްކުއްލިްނުރަްއކަލުގެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބަލާއިރު ްމިބާބުގެްްމިވޯޓުގެްނަތީޖާއަށް ވަަނ7ްްޙާލަތު

ްފަހުގެް ްއޮީތްއެންމެ ްފާސްވެއްޖެ.ްއާދެ،ްދެން ްާވގޮތަށް ްޑްރާފްޓްަގއި  2280މާއްދާ

ްދަްނނަވާލަދެއްވުްން ްހުށަހެޅުމެއް. ްއޮްތ ްފޮުނާވފައި ްގޮތުަގއި އިޞްލާޙެްއގެ

ްއެދެން.ް

ް

ް
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ްހުށަހަޅުްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:ް ްއާޠިފް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްތިލަދުންމަތީްމާލޭގެ  2285އްަވއި

ްތާއީދުކުރަްއވާފަިއާވް ްސަމީރު ްއަޙްމަދު ްެމންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި އުތުރުބުރީގެ
ް ްއިތުުރކުރަން. ްމާއްާދެއއް ްމިބާބަށް ްނުރައްކަުލގ8ްްެއިޞްލާޙު. ުކއްިލ

ްއެކަްން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްހަމަވުމުން ްމުއްދަތު ޙާލަތުގެ
ްއިޢުލާނުކުރަންޖެހޭނެއެވެ.

ް2290 

ް
ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްްހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް2295 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްމާލޭްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާތިފް.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްތިލަދުންމަތީްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރުަު.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

81ްްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވި

 73ް2300ްވޯޓުްދެްއވީ:

33ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

4ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްދެންްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްފާސްވެއްޖެ. ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަށް  2305މިވޯޓުގެ

ްގއ. ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްހުޅުވާލުން. ްބަޙުސަށް ްއޮތީ ެގްއަޅުަގނޑު

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަދުނާންްޙަލީމް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް2310 

ްނުކުތާއެްއަގިއްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްނިޒާމީ ްައޅުަގނޑު ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ
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ްްމަނިކުފާނަށްްްޢަދުނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްބޭނުންވަނީ ްމެންދަންނަވާލަން ްމަޖިލިސްގެ ބަރުންގެްއަދި

ްމިއަހާް ްވޯޓަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބޭނުންވަނީ، ްދަންނަވާލަން ސަމާލުކަމަށް

ްނިންމާލީ..

ް2315 

ް

ްކޮޅަށްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްގިނަ ްވަރަށް ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ްގޮތަްށް ްުނެގއްލޭ ްމިކޯރަމް ްނިކުެމވަަޑއިގަންަނވާ ތެދުވެަވޑަިއގެން

ނުޑްނުކުމެވަޑަް ްއަޅުގަ ްދަންނަވާލަން. ްއެދެމޭ ްދެްއވުްނ އިގެން

 2320ްއެްއގޮތަކަްށވެސް..ް

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް2325 

ްޢިއްޒަތްތެިރްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްދެން ްއެވަޑަިއގަތީ. ްބޭފުޅުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ްއާދެ،

ްައޅުަގނުޑްްއްެކވުން:ޢަދްނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެ ްއާެދ، ްމިހާރު. ްމިތިއްބެީވ ްއެތެރޭަގިއ ްބޭފުޅުން ނޫން

ްމައްސަލައަީކް ްއެދިަޔ ްނުކުމެންގެން ްދެންމެއަކު ްބޭނުންވަނީ، ދަންނަވާލަން

ްމަޖިލީހުގެް ްބެހޭގޮުތން ްސިފަތަާކއި ްއަސާސީ ްޙާލަތުގެ ްނުރައްކަުލގެ ކުއްލި

ްވޯޓަށްއަ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްވާހަކަނުދެެކވިޔޭ ްމިފާސްކުރީ.ްފްލޯރގައި ްބާބު  2330ހާ

ްމާއްދާތަކެްއް ްހުިރހާ ްނޫނިްއޔާ ްމާއްދާ ްަމއިަގނޑު ްބާބުގެ ކޮންމެއަކަްސ،

ްއޮްތކަމަކަްށް ްމައްސަލަެއއް ްމާބޮޑު ްމިހާރު ްމިދިަޔއީ. ްނިމިގެން ފާސްވެ

ްބޭނުންވަނީް ްފާހަގަކޮށްަލން ްއަޅުަގނުޑ ްުނުކރެވޭ. ްޤަބޫލެއް އަޅުަގނަޑކަށް

ދިޔަްއަނެއްްމައްސަަލއާިއވެސްްގުިޅގެްނ.ްމިއަދުްފްލޯރގައިްފާހަގަކުރެިވގެން

ްޤާނޫނުއަސާސީާއިއް ްފާސްކުރުންތައް ްފާސްކުރަމުންދާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ  2335އެއީ

ްމާަނއަީކް ްއޭގެ ްޢަމަލުކުރައްވަމުންތޯއޭ. ްގެންަދަވނީަީ ްމަނިކުފާނު އެްއގޮތަށް

ްގުިޅގެންް ްމިޔާިއެވސް ްފޮނުވަމުންތޯއޭ. ްއަރިހަްށ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްއަޅުަގނޑުމެްންްއަޅުަގނޑުމެން ްކުރިޔަށް ްބޭނުންވަނީ، ދަންނަވާލަްނ

ނޑާލާއިރުްވަރަށްްމުހިންމު.. ްޖަލްސާތައްްއެއްްހަފްތާއަށްްެމދުކަ



 87 

ް2340 

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްތިއީްިނޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްނޫންްއިނޭގތޯ.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް

ް2345 

 )ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދިޔުން(

ް

ްމިްއަންނަނީްނިޒާމީްނުކުތާ..ްޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުްހުވަުދއަ
ްޢަދްނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް2350 

ް

ްނޫން،ްނޫންްނިޒާމީްނުކުތާްވިދާޅުވެދެްއވަންވާނެ..ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 )ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދިޔުން(

ް2355 

ްވަނީްއެވާހަކަ.ްއަޅުަގނޑުމެންްކުރިމަތީަގއިްަވރަށްްމުހިންމުްމިހާރުްމިދަންނަްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް

ްވާސިލްވުުމގަިއްްޢަދްނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްެއއީ ްއެބޮތް. މައްސަލަެއއް

ްމައްޗަްށް ްސިފަަތކުގެ ްއަސާސީ ްމިމަްއސަލައިަގއި ްގޮތް، ޢަމަލުކުރަންވީ

ނޑުމެންްކުރިމަތީަގއިްބާކީްމިއޮީތްވާހަކަދަްއކާްޑްރާފްޓެއްްއެކުަލވާލާްއަޅުް ގަ

ްދުވަސްކޮުޅެގް ްމިދާ ްފެނޭ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެހެްނވީމާ، ްުދވަސް.  2360ހަޔެއްކަ

ްމިމަސައްކަތްް ްކޮްށގެްނ ްާޚއްޞަ ްއެއްޖަްލސާއެއް ްކޮންމެސް ތެރޭގައި

ްމިއަދުް ްމިހާރު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކުރިން. ްދުވަހުގެ ްހޮނިހިރު ކުރަްއވަން

ްއަޅުގަް ްމިހުއްޓާލަނީ ްކުރާނެްޖަލްސާތައް ްދެން ްއަުތަގއި ނޑުމެން

ްޑްރާފްޓްތަކަްށް ްލިބިފައިހުިރ ްއަތަށް ްއަުޅަގނޑުމެން ްނެތީމަ. މަސައްކަތެްއ

ްއަޅުަގނުޑް ްނެިތެގން ްެއއްވެްސކަމެއް ްމިކަންކަްނކޮށް ްފޮނުވާ  2365އިޞްލާޙު

ްއޮތީް ްބާކީ ްކުރިޔަށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހުއްޓާލަނީ ްމި ދުވަްސ،6ްްމަސައްކަތް

ްއެހެ ްރަީއސް. ްިމްޢިއްޒަތްތެރި ްިވސްނާަވޑަިއގަންނަވާ ްމިކަމަށް ްނވީމާ،
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ނޑަްށް ްއަޅުގަ ްހުޅުވާލަްނ ްވާހަކަދައްކަން ްމައްަޗށް ްސިފަތަުކގެ އަސާސީ

ްފެންނަްވާހަކަދަންނަވާލަންްނިޒާމީްނުކުތާއެްއގެްތެރެއިން.ް

ް2370 

ް

ްމިހާްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުކުތާ ްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރު.ްނިޒާމާބެހޭ ްދެންްއާދެ،ްޝުކުރިްއޔާ ރު

ްކަމެއްތޯް ްއެހެން ްކޮން ްދެން ްނޫން ްނޫން ްހަމަ.. ްއަރުަވިއގެން މިކަމުގައި

ނޑުްބަޙުސަށްްހުޅުވާލުންްއޮތީ.ްެދންްއެހެންވީމާ،ް އޮންނާނީ.ްމިހާރުްއަުޅގަ

ްދެން..ް ްިމހާރު ްައޅުަގނޑަށް ްވިދާޅުވީަމ، ްކަމެޭކ ްއެހެން  2375ކޮންމެސް

މިެނޓްްއިރަްށވެްސ5ްްއަޅުަގނޑުމެންްމިހާރުްބަޙުަސށްްހުޅުވާލުން،ްއެކަމުް

ނޑަށްެވްސްއެބަްއިނގޭ.ްދެންްތ.އަޮތޅުެގްޢިއްޒަތްތެިރް ވެއްޖެ.ްދެންްއަުޅގަ

ްދެްން ްއަރުވާފައި ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްރަޝީދަށް ްރިޔާޟް މެންބަރު

ްއއ.ެގް ްދެން ނޑު. ްއަުޅގަ ްއަރުވާނަން ްމެްނބަރަށް ްިޢއްޒަތްތެރި ރ.އަތޮޅުގެ

 2380ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމަޖުދީއަށް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ނުޑްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްއަުޅގަ ްރެކޯޑަްށަޓކައި ްދަންނަވާނީ، ްއަުޅަގނޑު ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްކުެރވުނީްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިކަންަތއް ްވެގެންިދޔަ ްމިމަޖިލީހުގައި ްމިއަދު  2385ދަންނަވާނީ

މްްއިބްރާހީމްްމިއަދުްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްމާފަންނުވިލާްއަލްފާޟިލްްޤާސި

ްކުރެވޭެން ްމިއަދު ްމިއީ ްއެހެންނޫންނަމަ، ްއިންނެވީީތއޭ. ތިރިޔާސަތުަގއި

ްދަންނަވާލާނަން.ް ނޑު ްއަުޅގަ ްރިކޯޑަށްޓަަކއި ްހަމަ ްއެވާހަކަ ކަމެއްނޫނޭ.

ްއިޙްތިރާމެއްެގް ްކުރާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމަނިކުފާނަށް އެހެންކަމަށްވާީތވެ

ނޑުމެންްމިތާްމިތިބީވެ  2390ސް.ްއެހެންނޫންނަމަ،ްމިއަދުްމިކަންްސަބަބުންްއަޅުގަ

ްބޭނުންވާް ްދަންނަާވލަން ްދެން ްއަޅުަގނޑު ްހަމައެާޔއެްއކޮްށ ނުކުރެވޭނެ.

ްޚާއްަޞް ްަރްއޔިތުން ްމިަގވާއިުދގެ، ްވިދާުޅވެދެްއވާށޭ ްމަނިކުފާނު ވާހަކަައކީ،

ް ްމިގަވާއިދުގެ ްމިހަދާ ްމަނިކުފާނ27ްްުމަޖިލީހުން ްާމނަ ްމާއްދާެގ ވަަނ

ްވި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމާަނ27ްްދާޅުވެެދއްވާށޭ. ްގެ ް)ހ( ްމާއްާދގެ ވަނަ
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ނުޑް ްއަުޅގަ ްެދން ްއެާޔއެުކ، ްހަމަ ްވިދާޅުވެެދއްވާށޭ.  2395އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްބަޔަކު،ްިގަން ްމިތަނުގައި ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްމީގެކުރިން ްބޭނުންވަނީ ދަންނަވަން

ްދޭތެރޭް ްނިންމުމަކާއި ްނިންމި ްމިތަނުން ްމެންބަރުންތަކެްއ ޢިއްޒަތްތެރި

ްތުރުކުރަްއވަިއގެްންހިތްހަމަ ްހެދުން ްކުލަކުލައިގެ ޖެހިވަޑައިނުގަންނަަވއިެގން

ްމިތަނަށްް ްއެބޭފުޅުންނަށް ްއަނބުރާ ްައލުން ްމައްސަލަ ްއުޅުނު މިތާ

 2400ްގެނެވޭނެކަުމގެްފުރުޞަތުްއެޭބފުޅުންނަށްްމިހާރުްދެއްވަންްޖެހޭނެއޭ..

ް

ް

ްމާދިްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު،ްމިހާރު ްތިވަަޑއިގަންަނވަނީ.ްތިހެންވީމަޭޔްޢިއްޒަތްތެރި ގުކޮށް

ްކޮންމެސްް ްބޭނުންފުޅުަވނީ ްވިާދޅުެވ، ްނުކުާތއެކޭ ްނިޒާމީ އަޅުަގނޑަށް

ްދެންް ްއޮެވގެންެނއްނޫން. ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމީ ްވިދާުޅވެަލއްވަން.  2405އެްއޗެއް

ްތިވިދާުޅިވް ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަުރވަނީ. ްއެފުރުޞަތު އަޅުަގނުޑ

ްއިޙް ްޢިއްޒަތްތެިރްރެސްޕެކްޓާއި ްތިހުރިހާ ނޑުވެްސ ްއަުޅގަ ތިރާްމ

ނޑުމެންގެްޖަލްސާތަްއް މެންބަރުންނަށްްބޭއްވުަުމުގެްޭބނުމުގައި،ްިމއީްއަުޅގަ

ްއެކަްން ްބޭފުޅުންނަށްވެސް ްހުރިހާ ްބައްަލާވ އަުޑއައްަސވާ،

ްއެގޮތަްށް ްއެހެންީވމާ، ްހީވަނީ. ނޑަށް ްައޅުގަ  2410އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެހެން

ްބާްއަވއި ނަޑްށްއެުކވެރިކަން ްއަުޅގަ ްގެންގޮސްެދއްވުޭމ ްވާހަކަފުޅު ގެން

ނުޑް ްއަުޅގަ ްމެންބަުރން ްތިޢިއްޒަތްތެރި ްނޫްނތޯ ްއެހެންވީމާ ރަނގަޅީ.

ްތިވިދާޅުާވް ްނޫންތޯ ްނުހިއްވެވީސް ްއެހެްނނޫންނަމަކާ ްހޮއްވެވީެވސް. މިތަނަށް

ްބޮުޑް ްވަރަށް ްމެޖޯރިޓީއެއް، ްބޮޑު ްވަރަށް ްއެީއ ްނެތްނަމަކާ. އިޙްތިރާމް

ްބައިންދާފަިއްއަޣްލަބިއްޔަ ްމިތާނަގއި ްހޮވާފައި ްމިތަނަށް ނުޑ ްއަުޅގަ  2415ަތކުން

ްމިހާރުވެްސް ްއަިދވެްސ ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްެއކަމަށްޓަކަިއ ްއާދެ، މިއިނީ.

ްމެންބަރުް ްިޢއްޒަްތތެރި ްރ.އަތޮުޅގެ ްދަންަނވާލަމުން ްވާހަކަ ޝުކުރުވެިރވާ

ްޢަލީްވަޙީދު.

ް

 2420ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް
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ްމިހާރުްްރުްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންބަް ްދަންނަާވލާނަން. ްކުުރކޮށް ްވަރަށް ްނުކުތާ ްިނޒާމާބެހޭ ްއަޅުަގނުޑގެ

ވާހަކަދަްއކާްނިމުނީްމިބާބަށް.ްބާކީްއޮތީްވާަހކަދެއްކުމޭ.ްއެހެންވިމާ،ްމިއަުދްްޢަލީްވަހީދުްވާހަަކެދއްކެވުްނ:

ްދެްން ްއޭރުން ްނިމެންދެން. ްމިވާހަކަދައްކާ ްދެއްަވން ްދިގުކޮށްލާ ްޖަލްސާ މި

ްދުވަ ްހަވާލުކުރެވުނީ.ްމުޅި ް ްކޮމިީޓއާއި ްޑްރާފްޓް ްެއއްކޮށް ްމަސައްކަތް  2425ހުގެ

ްދަންނަވާލަން،ް ްއެވާހަކަ ްނޯންނާނެ. ްެއއްެވްސްކަމެއް ްކުރާނެ މަޖިލިސްގައި

ްވަގުތުްއިތުރުކޮށްލަން.

ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއއ.ެގ ްދެން ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ  2430އާދެ،

ްމުޙަންމަދުްމަޖުދީްއިބްރާހީމް.ްމެންބަރު

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްހަމަްްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ނުޑވެްސްއުޅުނީ ްރައީސް.ްއަުޅގަ ްޢިއްޒަްތތެރި  2435ް`ްޝުކުރިްއޔާ

ްޢަލީްްމުޙަްނމަދުްމަުޖދީްއިްބރާީހމްް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްރ.އަތޮުޅގެ ްދަންނަވާލަންެވގެން. ްއެވާހަަކ

ްއެީއްްވުން:ވާހަކަެދއްކެް ްތާއީދުޮކށްލަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުއްވުމަށް ްއެހުށަހެޅުްއވި ވަޙީދު

ްމިމަސައްކަތްް ްނެތީމަ ްކަމެއް ްއޮތްއިުރގައި ްބާކީ ްދުވަސް ހަފްތާއެއްހާ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްޝުކުރިއްާޔ ްދަންނަވާލަން. ްނިންމާލަންވީނޫންހޭ ނިންމާލާފައި

 2440ްރައީސް.

ް

ް

ްވަރުބަލިފުޅުވެަފިއްއަޅުގަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވަރަށް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެިރ ނޑަްށ

ްިމް ްފަށައިގެން ްހެނދުނުއްސުރެ ްހަމަ، ގިނައިރުތަެކްއގަިއ

ްމަޖިލިްސެގް ްރަްއޔިތުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަންނަ  2445މަސައްކަތްކުަރއްވަމުން

ްއެހެންވީާމ،ް ްހިމެނޭ. ްމިމަޖިލީހުގައި ްމެންބަރުންވެްސ ޢިއްޒަތްތެރި

ްބް ނޑުމެން ްހަދާލުންްއަަަުޅގަ ްއެހެން ްއަނެއްކާ ްދެން ރޭކެއްުނދީ

ނުޑްދެންްހިތަށްއަރަނީްއެއީކީްމާރަނގަޅުކަމަކަްށް ރަނގަޅުތޯއޭ.ްދެންްއަުޅގަ

ްމޫނުފުޅުމަތިންް ްއިސްތަށިފުޅު ްެމންބަރުންގެ ްޢިްއޒަތްތެރި ނުވާނެޔޭ.
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ްއެހެންވީާމ،ް ްނަހަދަން. ްއެހެން ްލިބޭ ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ  2450އެއިޝާރާްތ

ްއަޅުގަނ ްމާއްދާއަކަްށ،ްދެން ްއެންމެ ްހަމަ ްމިދެން ްދަންނަވާލާނަން، ޑު

ް ްޖަލްސާއެްއަގިއ13ްްއަޅުަގނޑު ްއޮންނަ ްދެން ްައރުވާފަިއވެސް މިނެޓްއިރު

ނިންމާލެވިދާނެ.ްތިންބޭފުޅުންްވާހަކަދެްއކެިވޔަސްްނިންމާލެވިާދނެ.ްމީކީްއެާހް

ްވަަރށްް ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްބަލަނީ. ނޑު ްއަޅުގަ ްނޫންކަމަށް ްއިޝޫެއއް ްބޮޑު

ްދެއްާވް ްމެްނބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަްނނަވާލަން  2455އިޙްލާސްތެރިކަމާިއއެކު

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްއަދި ްގާތްކަމަށް ްބަހައްަޓވާ އެއްބާރުެލއްވުމާއި

ްމިންވަރުް ްވަަޑިއގެންފަިއާވ ްތިޝަޢުޤުވެރިވެ ނިންމުމަށްޓަކައި

ްހަމަގައިމުވެްސް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެަބިއނގޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްދެންްްވަޒަންކުެރްއވޭ. ްޝުކުރުދަްނނަވަމުން ްއެކަމަށްޓަަކއި އެހެްނވީމާ،

ްެއީއް ްދަންނަވާލާނަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްއޮތްގޮތް ްވިސްނާފަިއ ްމިހާރު  2460އަޅުަގނޑު

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްދުވަހު ްބުދަ ްމާދަމާ ްދުވަހު،ްމިހާރު ްބުރާސްފަތި މިހާރު

ްއަޅުަގނޑު ްދެޑްރާފްޓެއްގެްިއޞްލާޙުތައް.ްލިބުނީމަ ްމިހާރުްއޮތް މެްންލިބޭނެ

ްދުވަހު،ް ްމިދެންނެވުނީ،3ްްބާުބގެ.3ްްޑްރާްފޓްގެ،3ްްބުރާސްފަތި ޑްރާފްޓޭ

ްދެނ3ްްް ްމިތިބީ. ްއުންމީދުކޮށްގެން ްިލބޭނެކަމަށް ްޑްރާފްްޓވެސް ބާބުެގ

ްބައްދަލުވުމެްއް ްނުރަސްމީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދުވަހު ްބުރާސްފަތި  2465އޭގެފަހުން،

ްދަ ްވާހަކަތަްއ ްބައްދަުލވުމުަގއި ްނުރަސްމީ ްބުރާސްފަތިްބާއްވާަފއި އްަކާވ،

ްދުވަހުެގް ްބުރާސްފަތި ްހަމަ ްދެން ނޑުމެންނަށް. ްއަޅުގަ ްލިބޭނެ ދުވަސްެވސް

ްލިބޭް ްއެދުވަހު ްއަދި ްވާހަކަަތކުަގއި ްެދއްެކވުނު ްބައްދަލުވުމުަގއި ނުރަސްމީ

ްގެންދާނީ.ް ްގެންެދވުނިއްާޔ ްއެްއކޮށް ްއިޞްލާޙުތަާކވެްސ ދެބާބުގެ

ްދުވަ ްއެބުާރސްފަތި ްދެން ްދެދުވަހުްނުގެންދެވުނިްއޔާ ްހޮނިހިރުދުަވހާއި  2470ހާއި

ްއާދިއްތަުދވަހުް ްާބއްވާަފިއ ްބައްދަލުވުން ްނުރަސްީމ އަޅުަގނޑުމެން

ްމިއަންނަް ްމިނިންމީ. ްާބއްާވގޮތަށް ްޖަލްސާއެއް ްފުރަތަމަ އަޅުަގނޑުމެން

ް ްހެނދުނު ްުދވަހުގެ ްދެނ9ްްްއާދިއްތަ ްޮއންނާނީ. ްޖަލްސާެއއް ޖަހާއިރު

ްމަ ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހ( ްމިްބާއްވަން.. ްއަުޅަގނޑުމެން ޢާފްކުރައްވާ.

ްބައްދަލުވުމުަގިއް ްނުރަސްމީ ްތިބޭފުޅުންނަށް ްއޮންނަގޮތުން  2475ގަާވއިދުަގއި

ނޑުމެންނަްށް ނިންމާފައިހުރިްކަންތައްތައްްޮފނުވާލަންޖެހޭ.ްއެޔަށްފަހު،ްއަުޅގަ
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ްބުދަދުވަހުް ްއަްނގާރަދުަވހު، ްހޯމަ، ްއާދިއްތަ، ްދެން، ްބޭްއވޭނީ. ޖަލްސާއެއް

ް)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ްއަޅުަގނޑުމެންނަ ްއެހެންނޫންތޯ. ްދުވަހު ްއަްނގާަރ ށް..

ްއެހެންނޫންތޯ.ް ްއުުޅްއވަނީ ްތިވިދާުޅވާން ްކަންޭނނގެ ްދުވަހު ްއަްނގާރަ އާދެ،

ްބާާބިއް ްބައްދަލުުވމުގައި ްނުރަސްމީ ްދުވަހު ްބުރާސްފަތި  2480އަޅުަގނޑުމެން

ްއަ ްލިބޭނީ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްފޮނުވާލާފައި ްމެންބަރުންނަށް ންގާަރްއެްއޗެހި

ްދުވަހުތޯ.ްއާދެ،ްޙުަސއިންްރަޝީދު،ްސަމީރު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް2485 

ްދަންނަވަން.ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްރިޔާސަތަށް ްމެންބަރުންނަށާއި ްމަޖިލިސްެގ ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު

ްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްގަވާއިުދގެ ްއެބަޮއޭވ27ްްމަޖިލިސް ްގައި ް)ހ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްފާސްކުރަންވާީންޤާ ްނުވަތަ ްއެކުެލވިގެްނވާންވާނީ ްމާއްާދއެއް ނޫނުއަސާސީގެ

ް ްމަޖިލިސްގަިއ24ްްމިގަާވއިދުގެ ްމަތިން ްގޮުތގެ ް)ހ(ްގަިއވާ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްއުސޫލުތަާކއިް ނުޑ ްމަިއގަ ްފާސްކޮށްފަިއވާ ްމަޖިލީހުން  2490ބަޙުސްކޮށް

ްމިގަވާް ްމިމަޖިލީހުން ްމަތިންނޭ. ްގޮތުގެ ްތަޢާރުޟުުނވާ އިާދިއްއެމާއްދާއަށް

ްޚިލާފަށްްމާއްދާތައްްފާސްކުރުން..

ް

ް

 2495ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްގަާވއިުދްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްމިމަޖިލިސް ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްެއއީކީ ްބަޙުސްނުކޮށް،

 2500ްހުއްދަކުރާކަމެއްނޫން.ްައޅުަގނޑުމެންނަށްްފޮނުއްވާ..ްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ް

ްމެންބަރު،ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްިޢއްޒަތްެތރި ްއިށީނދެވަަޑއިގެންދެްއވާ. ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވަްން ްއެކަން ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްނޫން މިހާރަކު
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ްމިހާރަކު ްއެހެންވީމާ، ްއިނގޭތޯ. ްދެކެެވންޖެހޭނީކީއެއް.ްޖެހޭނީ ްތިވާހަކަ  2505ނޫން

ްއެވާހަކަް ްނިންމުމަށްފަހު ްފާސްވެ ްމިހާރު ްއެވާހަަކ ްދެން އެހެންވީމާ،

ްތިވާހަކަދެްއކުުމެގް ްކުރީގައި ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަްތތެރި ްއިނގޭތޯ. ނުދެއްކޭނެ

ްދެންް ްއަދި ްބާބު، ްއަތޮޅުތަާކއިބެހޭ ްނިޒާާމބެހޭ.. ްއާދެ، ފުރުޞަތުއޮތީ.

ނޑަށްްަވގުތެްއްމިހާރު..ްއާދެ،ްމިހާ ރުްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްނަގަންްއަުޅގަ

ްމިހާ ްއެހެންވީމާ، ްބަލަނެތް. ްަގިޑ ްމި ނޑަށް ްއަޅުގަ ްދެން  2510ލާއިރުްރު

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަްތތެރި ްމާލޭގެ ްަހމަވެއްޖެހެން. ްަވގުތު ްީހވަނީ އަޅުަގނޑަށް

ްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް2515 

ްދެއްީވީތްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްފުުރޞަތު ްހަމަވަނިކޮށްވެސް ްވަުގތު ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއުސޫލުތަާކިއްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރައީްސ،ްއަާސސި ްދަންނަވާލާނަން،ްިޢއްޒަތްތެރި އަޅުަގނޑު

ް ްމިހާރު ްޑްރާފްޓްގައި، ްގަވާއިުދެގ27ްްޚިލާފަށް ްމިބުަނނީ ްމާއްާދގައި ވަނަ

ްގަިއވ24ްާ ް)ހ( ްމާއްދާގެ ްބަޙުސްކޮްށްްވަނަ ްމަޖިލީހުގައި ްމަތިން ގޮުތގެ

ްއެމާއްދާެއްއް ްއުސޫލުތަާކިއ ނޑު ްމައިގަ ްފާސްކޮށްފައިވާ  2520މަޖިލީހުން

ްޖަދަލުކުރަްއާވް ްއެކަމާިއ ްއެހެންވީމާ، ްުނވާނެއޭ. ތަޢާރުޟުވެގެން

ނޑުްދަންނަވަްން މެންބަރުންނަށްްޑްރާފްޓިންގްކޮމިޓީގެްފަރާތުންވެސްްއަުޅގަ

ްފާސްކު ްމަޖިލީހުން ްމިިއްންބޭނުން، ްއުސޫަލކާތޯއޭ ްކޮން ްަމއިަގނޑު ރެއްވި

ްމިއުް ްތަޢާރުޟުވެގެން ްދެއްާވފައެބާބެއް ްމިމަޖިލީހަކުން ްނެތްްޅެނީ. އް

 2525ްޤާނޫނުއަސާސީގެްކޮންމެްމާއްދާއަކަށްްުއސޫލެއްްަކނަޑއަުޅއްާވފަޔެއް.ް

ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު..ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 2530ްެގންދެވުން(ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށް

ް

ްމަޤްޞަދުްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްބޭނުންވާ ްހާޞިލްކުރަން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަަަވެސް،
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ްހާޞިލްކުރުމަށްްޑްރާފްޓެއްްތަްއޔާރުކުރަންްއުސޫލުތަެކއްްދެްއީވ.ްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން:

 ޖަލްސާްނިންމެވުން. .3

ް2535 

ް

ްމެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނުޑްޢިއްޒަތްތެރި ްއަުޅގަ ްެދން ްއާދެ، ްއިށިނދެވަަޑއިގެންދެްއވާ. ންބަރު،

ްބާއްވާނީ..ް ްޖަލްސާއެްއ ްމިމަޖިލީހުގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްއޮތީ ދަންނަވާލަން

ްޖަލްސާެއްއް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްމިހާރު ްއާދެ، )ކުަޑވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ްދުވަހުް ްބުރާސްފަތި ްމިހާރު ްދަންނަވާނަން. ްފަހުން ްުދވަސް  2540ބާއްވާނެ

ްނުރަސްމީްނުރަސް ްދުަވހު ްހޮނިހިރު ްއަދި ްއޮންނާނެ. ްބައްދަލުވުން މީ

ްބައްދަލުވުމެއްްާބއްވާނަން.ް

ްޖަލްސާްނިމުނީ.ް.العالوينްربްهلل والحود

ް

ްް______________ް2545 


