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 ސާްފެށްޓެވުން.ޖަލްް .1

 

ްعلىްوالسالمްالةوالصްهللްالرحين، الحودްالرحونްهللاްبسنްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
ްްފެށުނީ.ްޖަލްސާް.واالهްوهنްوصحبهްآلهްوعلىްهللاްرسول

ް5 

ްއަލުންް-2 ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓްކުރާ ދިރާސާކޮށް

ްމެންބަރުންް ްބާބުތަކަށް ްފޮނުއްވާފައިވާ ޑްރާފްޓްކުރައްވާ

ްއެހުންްފޮނު ްވޯޓަށް ްޑްރާފްޓަށް ްއިޞްލާޙުތަކަށާއި އްވާފައިވާ

 ކުރިއަށްްގެންދެވުންް

ް10 

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްޞަ ްރައްޔިތުންގެ ްފެށުނީ. ްޖަލްސާއަށ231ްްްޖަލްސާ ވަަނ

ްމަރުޙަބާ.ް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެްނމެހާ ްެދއްވި ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން

ް ްމިޭރެގ63ްްމިހާތަނަށް ްވަޑައިގެންދެްއވައިފި. ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްކޮމިޓީންް ްޑްރާފްޓްކުރާ ްދިރާސާކޮށް ްމިއޮތީ ްައއިޓަމަކަްށ ްދެވަނަ އެޖެންޑާގެ

ްމެންބަރުންް ްބާބުަތކަްށ ްފޮނުއްވާފަިއވާ ްޑްރާފްޓްކުަރއްވާަފިއ  15އަލުން

ްކުރިއަްށް ްެއހުން ްވޯޓަްށ ްޑްރާފްޓަްށ ްއިޞްލާޙުތަާށއި ފޮނުއްވާފަިއވާ

ްމެންބަރުންނަށްްގެން ްޢިްއޒަތްތެރި ްިމގޮތުން ްއާދެ، ދެވުން.

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްޖަލްސާ ްއޮތް ްފަހުން ްއެްނމެ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ،

ްޤާއިމްކުރުމުެގް ްޢަދުލުއިންޞާފު ްމިއޮތީ ްއަޅުަގނޑުމެްނނަށް ނިންމާލިއިރު،

ް 9ްްބާރު،ްމިބާބުގެ ްއަދި ްއިބާރާތާއި ްފެށޭ ް)ށ(ްގެ ްމާއްދާގެ  20އަށް.1ްްވަނަ

އަށްްޯވޓަށްްއަަހންްއޮތީ.ްދެނ2ްްްވީމާ،ްދެންްމިހާރުްއަުޅަގނޑުމެންްއެހެން

ްފޮނުއްވާަފއިާވްއިޞްލާެޙއް،2ްް ްމެންބަަރކު ްިޢއްޒަތްތެރި ް)ށ(.2ްްއަށް ގެ

ްތައްޔާރުވެަވަޑއިގެންެދއްވުްން ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްެތރި ްއެހެންވީާމ، އާދެ،

ްއަދި ްއެދެން. ްަޖއްަސވާލަދެްއވުން ްކާުޑކޮޅުތައް ްޢިްއޒަތްތެިރްްއެދެން. އެ

ްއެދެްނ.ް ްޗެްކކޮށްލެްއވުންވެސް ްބައްލަވާަލއްވާ ްނަންފުޅުތޯ  25މެންބަރެއްގެ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމިބަލައިލަީނ ްކުޑައިރުޮކޅެއް ނުޑ ްއަުޅގަ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(
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ްއާދެ،ް ް)ަވގުތުކޮަޅަކށްފަހު( ްރަނގަުޅވޭތޯ. ްތަންކޮެޅއް ްއަދަދު މެންބަރުންގެ

ް ްމެންބ74ްަމިހާރު ްދެންްޢިއްޒަތްތެިރ ްވަޑައިގެންެދއްަވއިފި. ރުން

ްދެން،ް ްރަނަގޅުވާނީ. ްކަންނޭނގެ ްެގންދިޔުން ްކުިރއަށް އަޅުަގނޑުމެން

ް ްމިބާބުެގ 9ްްއެހެންވީމާ، ްގެ ް)ށ( ްމާއްދާގެ ްނަންބަރުެގ1ްްވަަނ ްެއއް  30ގެ

ްިއޞްލާޙު.ް ްހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ ްގޮތުަގއި ްނަންބަރެއްގެ ްދެވަނަ ފަހަތަށް

ްލަދެްއވުންްއެދެންްވޯޓަށް.ދަންނަވ13ްާކަރުދާސްްނަންބަރުް

ް

ް

ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްބާރު. ްޤާއިމްކުރުމުގެ ްދެކުނުބުރީެގްޢަދުލުއިންޞާފު  35ހުވަުދއަތޮުޅ

ްމާޅޮސްމަޑުުލް ްހުށަހަޅުްއވާ، ްއިބްރާހީމް ްޢައްާބސް ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްވަޙީދު ްޢަލީ ްެމންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ތާއީުދކުރަްއވާފަިއވާްްއުތުރުބުރީގެ

ްއިޞް ްމިބާބުގެ 9ްްލާޙު. ްގެ ް)ށ( ްމާއްދާގެ ްނަންބަރުގ1ްްެވަަނ ަވނަ

ް ްއެއަކުުރެގ2ްްފަހަތަށް ްއިތުރުކޮށް ްގޮތަށް ްއަންނަނިވި ްނަންބަރެއް ވަނަ

ްލާޒިްމް ްހުރުން ނޑިޔާރުްނަގއި ްފަ ްތަރުތީބުކުރުން. ްނަންބަރުތައް  40އެހެން

ް.ްދިވެހިްރައްޔިަތކުްކަމުގަިއވުންް-2ވަނަްމާއްާދގެް)ށ(ްގ9ްްެސިފަތައް،ް

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް45 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްހުވަދުއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްޢައްބާސްްއިބްރާހީމް.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

 50ްވަޙީދު.މާޅޮސްމަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްޢަލީްްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

77ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

46ްްވޯޓުްދެްއވީ:
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66ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

 21ް55ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްދެްންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުމެއް ްބަލާއިުރ ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

ްންނަާވލަދެއްވުންްއެދެން.ޑްރާފްޓްަގއިްއޮްތގޮތްްދަ

ް60 

ް

9ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ް)ށ(ްގެ ްމާއްދާގެ ްގޮތް.2ްްވަނަ އުމުރުްންފަންސަވީސްްޑްރާފްޓްގަިއވާ

ްއަހަރުްފުރިފައިވުން.

ް

ް65 

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 70ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

78ްްރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒި

71ްްވޯޓުްދެްއވީ:

66ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

 63ް75ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްބާރު،ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޤާއިމްކުރުމުގެ ްޢަދުލުއިންޞާފު ްބަލާިއރު ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

3ްޓްަގއިާވގޮތަށްްާފސްވެއްޖެ.ްޑްރާފ2ްްވަނަްާމއްދާގެް)ށ(ްގ9ްްެމިބާބުގެް
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ްއޮްތގޮތް.ް ްޑްރާފްޓްަގއި ްއެދެން ްދަންނަވާަލދެއްވުން ްމާއްދާެވސް  80ވަނަ

ްއިޞްލާޙެއްްނެތް.

ް

ް

9ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުންްް: ްެގ ް)ށ( ްމާއްާދގެ 3ްްވަނަ ްގޮތް. ިއސްލާމްދީނުގަިއްޑްރާފްޓްަގއިާވ

ްކުް ްޚިޔާނާތުގެ ްުނވަތަ ްުކށެއް، ްަކނަޑއެޅިފަިއވާ ްުނވަތަްޙައްދެއް  85ށެއް،

ްކަމުަގިއް ްމީހަކު ްސާބިތުވެފަިއވާ ްޝަރީޢަތަށް ްކުރިކަން ްކުށެއް ރިޝްވަތުގެ

ްނުވުން.

ް

ް

 90ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

 79ް95ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

73ްްވޯޓުްދެްއވީ:

66ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

66ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް100 

ްިމްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބާރު، ްޤާއިމްކުރުމުގެ ްޢަދްލުއިންޞާފު ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަށް ްވޯޓުގެ މި

ް 9ްްބާބުގެ ްގެ ް)ށ( ްމާއްާދގެ ްފާސްވެއްޖެ.3ްްވަނަ ޑްރާފްްޓގަިއާވގޮތަްށ

ްވޯުޓގަ ްމިއީ ްމެންބަރުންެގްއާދެ، ްޢިްއޒަތްތެރި ްަބއިެވރިވަަޑއިގެންެނވި އި

ް ްެދން ްއާެދ، ްވޯޓެްއ. 4ްްއިއްތިފާޤު ްމާއްދާ. ަދންނަވާލަދެއްވުްނ4ްްވަނަ

 105ްއެދެންްޑްރާފްޓްަގއިްއޮތްްގޮތް.ް

ް
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ް

ް

ް.ްބުއްދިހަމައަށްްހުރިްމީހަކުކަމުގައިވުން.4ްވަނަްމާއްާދގެް)ށ(ްގ9ްްެްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:

ް110 

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްްންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތު

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް115 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

85ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

72ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 66ް120ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

65ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްިމްްން:ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވު ްބާރު، ްޤާއިމްކުރުމުގެ ްޢަދްލުއިންޞާފު ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަށް ްވޯޓުގެ މި

 125ޑްރާފްްޓގަިއާވގޮތްްފާްސވެއްޖެ.ްއާދެ،4ްްވަނަްާމއްދާެގް)ށ(ްގ9ްްެބާބުގެް

ްއިޞްލާޙު،ް ްއޮތް ްއިތުރުކުރުން.ްނަންބަރ4ްްުދެން ްނަންބަރެއް ްފަހަތަށް ގެ

ްގއ ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެޭހ ްއާދެ، ްމެންބަރުްއިތުރުކުރުން. ްޢިއްޒަްތތެރި .ގެ

ްޢަދްނާންްޙަލީމް.ް

ް

 130ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއަޅުަގނޑުްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްނުކުާތެއއް ްނިޒާމީ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްެތރި ްުޝކުރިްއޔާ ްއާދެ،

ްމިްޢަދްނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްހުށަހެޅެން ްދެން ްބޭނުންވަނީ ްއަރިސްކޮށްލަން އަންނަްމަނިކުފާނަށް

ް ްބަިއ11ްްއިޞްލާޙުގެ ްއޮންނަ ްލިޔެަފއި ްނަންބަރުކަމުގައި ވަނަ
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ްއޮްތް ްލިޔެފައި ްހުށަހަޅުއްވާދެްއވިއިރު ްކުރިްނ  135އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްމިއޮތީ.ް ްލިުޔމުގައި ްއޮތް ްލިބިފައި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިހާރު ގޮތަކަށްނޫން

ްއެނގުްނ. ްތަފްސީރު ްޤުރުއާނުެގ ްކީރިތި ްއޮންނަނީ ްލިޔުމުަގއި ްއެ

ްކީރިިތް ްމިއޮތީ ްލިބިފައި ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްމިހާރު އެހެންނަމަވެސް،

ްވަރަްށް ްމައްަސލައެއް. ްބޮޑު ްވަރަށް ްމިއީ ްއެނގުްނ. ްތަފްސީލު ޤުރުއާނުގެ

ްމިކަންް ްއެހެންވީަމ، ްމިދެކެވެނީ. ްވާަހަކ ްދެކަމެއްގެ  140ތަފާތު

ްވަރަށްް ްއެްއސެުވމަށް ްވޯޓަށް ރަނގަޅުކޮށްެލއްވުމަށްފަހުަގިއ

ްާމއެކުްދަންނަވަން.ްއަދަބުވެރިކަ

ް

ް

ނޑުމެންްއެބަްބަަލއިލަންްއިނގޭތޯ.ްިތއީްލިޔުުމެގްކުށެްއކަމަށްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:  145އާދެ،ްއަުޅގަ

ްސާުފކޮށްދެއްަވއިފި.ް ްކުށެްއކަން ްލިޔުމުގެ ްެއއީ ްއާެދ، ްފަހަރެއްަގއި. ވެދާނެ

ދަލުަގިއްއެހެންވީމަ،ްތަފްސީރުްއެހެންނޫންތޯްއެއީ.ްއާދެ،ްެއއީް"ލ"ްގެްބަ

ް"ރ"ްއެއްކަމަްށް ްބަދަލުގައި ްެދއްތޯ.ް"ލ"ްގެ ްވިދާޅުވަނީ "ރ"ްއެްއކަމަށް

އެހެންނޫންތޯ.ްއެއީތޯްޢިއްޒަތްެތރިްމެންބަރު.ްއާދެ،ްތ.އަތޮޅުެގްޢިއްޒަތްތެރިް

 150ްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްމި ްމިހާރު ްރައީްސ، ްއައްަސވަންްޢިއްޒަތްތެރި ްވޯޓަށް ްތި ްހުށަހަޅަމުން

ްމެންބަރުްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަްތތެރި ްރ.އަޮތޅުެގ ނާޑ ްައުޅގަ ްއިޞްލާޙަީކ  155ތިއުޅުްއވާ

ްގޮތަްށް ްމިއޮތް ްބޭނުން ްސާފުކޮށްލަން ްައޅުަގނޑު ްއެހެންވީމަ، ހުށަހަޅާ.

ް ްއެބައުޅޭ ްމީގައި ްއަހަނީތޯ. ްވަކިަވކިން ްނޫނީ ްަކަްށ15ްްއަހަނީތޯ ވަރަ

ްވަިކވަކިްންޝަ ްިމ ްރަނގަޅީ ނޑަށް ްައޅުގަ ްއެހެންވީމަ، ރުތު.

ްމާަރނގަޅުވާނެހެން.ް ްއޭރުން ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްެއއީ އައްަސވާދެްއިވއްޔާ.

 160ްކުރިންވެސްްގެންދިޔައީްއެގޮތަްށވީމަ.ް

ް

ް
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ްއަހަމުންްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވޯަޓށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްއިޞްލާޙުތަކަށް ްޢާންމުކޮށް އާދެ،

ްއަޅުަގނުޑްމިގެ ްެއގޮތަށް ްއެހެންވީމަ، ްއެހެންނޫންތޯ. ްެއއްކޮށް ންދިޔައީ

ްދަންނަވާލަން ްގެންދާނެކަމަށް ްރ.އަތޮުޅެގް. ްނުކުތާެއއް ްނިޒާމާބެހޭ  165އާދެ،

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްދަންނަާވލަންޖެްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްހިތާމައާއެކު ްގަރަހިތައެޭކްވަރަށް ނޑުމެންނެޭކ ްއަޅުގަ  170ްހެނީ

ްމިދިޔައީްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެންމެ ްއުނދަގޫކަެމއް. ްވަރަށް ްމިީއ ްދެންނެވުމަކީ އެްއވަރޭ

ް ްއޮތް ްކުިރއަށް ްީމގެ ްހަމަ 4ްްބައްލަވާ މަނިކުފާުނ4ްް، 3، 2، 1ޝަރުތު

ްތިވިދާުޅަވނީ ނޑުްނިކަމެއްޗަކަްށވީީތވެ ްއަުޅގަ އެއްކޮންނޭ.ްްގެްެންދެވީ.ްދެން

ްރަީއްސ.ްއެހެންވީމާ،ްهللاްސުބްޙާނަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްހިތާމައެއްެގްބޮޑުކަމާ ހުރި

ްއިްލތިމާސްކުރަން.ް ްއަޅުަގނޑު ްގެންިދއުމަށް  175ްވަިކވަކީން

ް

ް

ްހަމަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްގެންދިޔައީ ްބަލަމުން ްޑްރާފްޓަށް ްމިހާރު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްކުރުް ްވީހާވެސް ްއިޞްލާުޙްއަބަދުވެސް ްއެކަަމކު، ްގެންދެވޭތޯ. ްކުރިއަށް ކޮްށ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއޮތިްއޔާ ްގޮުތަގއި ްއިްޞލާޙެއްގެ ްެއއް  180ހުށަހަޅުއްވާފައި

ްއަހަމުން.ް ްެއްއކޮށް ްއެއިޞްލާޙަށް ްހަމަ ްމިގެންދިޔައީ ްކުރަމުން ޢާންމުކޮށް

ްިވދާޅުވާއިުރވެްސ.ް ްތިހެން ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ްމެންބަރަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްމެންބަރުްްދެން ްިޢއްޒަތްެތރި ްލ.އަތޮުޅގެ ްޭރގަިއ އެހެންނަމަވެސް،

ްަބއެްއް ްމިތާތިއްބެވި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްހުށަހެޅުްއވުމެްއ ހުށަހެޅުއްވި

 185ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްއޮޅުންފިލާވަޑައިްުނގަންނަާވކަމަށްްވިދާޅުެވެގްން

ްތަފާތުކޮށްލާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވިދާުޅެވގެްނ ްބޭއްިވްމިސްޓޭކެއްކަމަށް ފައި

އެްއޗެްއކަމަށްްހީކޮށް.ްމިކަންްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ.ްދެންްކުރީރެއަުކވެްސް

ްދެްން ްކުރެވުނު. ްެއކަން ްދިމާވެގެން ްއިންސިޑެންސެއް ްއެކަހަލަ ހަމަ

ްކޮންމެް ްދަނީ ްހުށަހެޅުންތަކަށް ްހަމަ ްެއްަގއި ްޢާންމުގޮތެ އެހެންނަމަވެސް،
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ްއަހަމުން. ްނޫން ްވަިކވަކީންެނއް ްހަަމްްއަކުރަކަށް ްއެއީ  190އެހެންވީމާ،

ްއާދެ،ް ްެދކެނީ. ްއަޅުަގނޑު ްޖެހޭނެަކމެއްކަމަށް ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވަން

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް195 

ްވަރަްށްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްެއބައޮތް ްމީގައި ްއެދެން ްއަރިހުން ްރައީްސގެ ްޢިްއޒަތްތެރި ް..ކަމާއެކީ

ްްެދއްެކވުން:ޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަ ްކަންތައްތަެކއް. ްއޮްތއިުރަގިއ11ްްތަފާތު ްހުށަހަޅާފައި ނޑު ްއަުޅގަ ޝަރުތު

ްއެަބް ްމިތާ ްކަމުަގއިުވން. ްއަންހެނަކު ްުބނާނަމަ ްމިސާލަކަށް ްއެބަހުރި މީގައި

ްއަންހެނުންނާް ްމިދެކެވެީނ ްމިޒަމާނުަގއި ްބޭފުޅުންެވސް. ްއަންހެން ތިއްބަވާ

ްވާހަކަްަ. ްތަފާތުކުރުމުގެ ްޚިޔާލަށްވެްސްްފިރިހެނުން ްމިކަހަްަލަ  200އެހެންވީމާ،

ްހުށަހަޅާފައިވާް ނުޑ ްއަްަުޅގަ ްމިއީ ްކަންަތއްތަކެްއ. ްތަފާތު ނުގެނެވޭކަހަލަ

ްހުންނަންވާނެް ްޤާޟީންގައި ްސީދާ ްހަމަ ްމިއީ ްނޫން. ހުށަހެޅުމެއް

ްބުނާނަމަް ްގޮަތކަށް ްއެހެން ްއެފޮތުަގއި ްމަގެއް ްމުޢާމަލާތަށް ޝަރުތުތައް.

ްމިވޭިތވެދި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްތެރޭގަިއ36ްްަޔ ްއަހަރުދުަވހުގެ ހަކަށް

ްކިޔަވައި ްބޭނުންކުރެޤާޟީންނަށް ްތެރޭގައި ްސިލަބަސް.ްެދއްވުުމގެ  205ްއިވ

ޝަރުޢީްނިޒާމް.ްއެހެންވީމާ،ްްއެހަމަތަށްްދީނީްއުސޫލުްދީނީްހަމަްއެއުސޫލުް

ްމަނިކު ްއިޚްާލޞްތެރިކަމާއެކު ްއަިދވެސް ްވަރަްށްއަޅުަގނޑު ްއަރިހުން ފާުނގެ

ްވަރަށްމަޢާފާ ްދީނަށްޓަކަިއްްއެކު ްއަޅުަގނޑަށްޓަަކިއ ްމިއެދެނީ އަސަާރއެުކ

ްޤައުމަށްޓަކައިްމިކަންްކޮށްެދްއވާށޭ.....

ް210 

ް

ްއިށީނެދވަަޑއިގެންްްެދއްާވ.ްްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންް ްއިށީނދެވަަޑއިގެންެދއްވާ. ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަ ްނޯންނާނެ. ްގެންދެޭވކަށެއް ްއަޅުަގނޑަކަށް ްެއގޮތަކަށެއް ނުޑްއެކަން ޅުގަ

ްއެދެން.ް ްދަންނަވާލަދެްއވުން ްވޯޓަށް ްާއދެ، ްމިއޮތްގޮތަށް. ގެންދާނީ

 215)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްމިހާރުްއެވާހަކަްދެންނެވިއްޖެްއެހެންނޫންތޯ.ްވަކިަވކީްން

ްެމންބަރުންވެްސް ްިޢއްޒަތްތެރި ްއާދެ، ް)ވަގުުތކޮޅަކަްށފަހު( ްވާހަކަ. ނޭހޭނެ
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ަރއްވާަފއިްހުރީެވސްްހަމަްބައިބައި.ްހުށަހަޅުއްވާފަިއްހުރީވެްސްއަިދްތާއީދުކު

ްއެހެންވީާމ،ް ްއެބައޮތް. ްހުށަހަޅުްއވާފައި ްކުަރއްާވފައި ްވަިކވަިކ އެހެންވީމާ،

ްއާދެ،ް ްދަންނަާވލާނަން. ްޯވޓަށް ްއަުޅަގނޑުމެން ްިމއޮތްގޮތަްށ މީގައި

 220ދަންނަވާލަދެއްވާ.ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެްއްމާލެއަތޮުޅގެްޢިްއަޒތްތެރިްމެންބަރުް

ްމަދުްދީދީ.ްމާރިޔާްއަޙް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިހުށަހެޅުއްވިްްމާލެއަޮތޅުްމެްނބަރުްާމރިޔާް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި  225ްޝުކުރިއްޔާ

ބޭފުޅާްވާހަްަކަފުޅުްދަްއކަވާަފިއްއެނުކުމެަވޑަިއގެންްަވޑަިއގަތީ.ްއެހެންވީމާ،ްްއަްޙމަދުްދީދީްާވހަްަކަެދއްކެުވން:

ްބޭނު ްބަލައިލަްންމިބާއްަވވަން ްބޭނުންވޭ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނޫންތޯ ންފުޅުތޯ

ްވޯޓަށްްެއއްެސވުމުގެްކުރިން.ް

ް

ް230 

ްާތއީުދްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ްއަުޅގަ ްދެން ނޑު.... ްއަުޅގަ ްއަރިހުަގއިތޯ ްބޭފުެޅއްގެ ްކޮން އެއީ

ްއޮްތް ްއެހުށަހަުޅއްވާަފއި ްގެންދަނީ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނޫން ދޫކޮށްލުމެއް

ްހު ްދަންނަވައިދެްއވުްންބޭފުޅަކު ްވޯޓަށް ްހުށަހެޅުމަށް ްޮއތް ށަހަޅުއްވާަފއި

ްއެދެންްއިނގޭތޯ.ްވޯޓަށްްދަންނަވައިެދއްވުންްއެދެން.ް

ް235 

ް

މާޅޮސްމަޑުލުްއުތުރުބުރީގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްހުށަހަޅުއްވާ،ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވެވވުން:

ް ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްާތއީުދކުރަްއވާފަިއާވްކޮޅުމަޑުލުެގ ރަޝީދު

ް 9ްްއިޞްލާޙު، ްގެ ް)ށ( ްމާއްާދގެ ްނަންބަރ4ްްުވަނަ ްފަަހތަށް ގެ

 240ވަދަ މާއްދާގެ  9، ސިފަތައް ލާޒިމް ހުރުދް ފަދޑިޔާރުދްގައިއިތުރުކުރުން.ް

ްް-6، މިނިވަނެްއކަމުގަިއވުން -5)ފ( ގެ  ް-7ފިރިހެނެއްކަމުގަިއވުން،

ްް-8، ޢަދުލްވެރިއެްއކަމުަގއިވުންް ްޙުކުމްަތްއްކީރިތި ްހަދީްސގެ ޤުރުއާާނއި

ް ްް-9އެނގުން، ްއެނގުްނ، ްގޮތް ިއޖުމާޢުއެނގުން،ްް-16އިޖުތިހާދުކުާރނޭ



 10 

11-ްް ްއެނގުން. ްަތފްސީރު ްޤުރުއާުނގެ ްބަްސްް-12ކީރިތި އަރަބި

 245އެްއްް-14ަކންފަތަށްްއިވޭްމީހަކުކަުމގަިއުވން،ްް-13ހިސާބަކަށްްއެނގުްނ،ް

ްމީހަކުކަމުގައިް ްފެންނަ ްލޮލަށްނަމަވެސް ްނުވަަތްް-15ވުން، މުސްކުިޅކަމުން

ްލޯބޯކޮށިވެފައިާވް ްގޯސްެވ ްބުއްދި ްސަބަބުްނ ްެއްގެ ބައްޔެ

ްމީހެއްކަމުގައިުނވުން.

ްް

ް250 

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 255ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ްމާޅޮސްމަޑުލުްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްކޮޅުމަޑުލުްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދު.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

87ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 19ް260ްވޯޓުްދެްއވީ:

19ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

32ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްނިޒާމާބެހޭްމިވޯޓުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުމެއް ްބަާލިއރު ްނަތީޖާއަށް  265ގެ

ްމެންބަރު.ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްތ.އަތޮޅުގެ ްރަޝީދު ްރިާޔޟް ްނުކުތާއެއް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއިނގޭތޯ.ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްކަންތަްއކުރާަކށެއް ްިތގޮތަށް ްހެޔޮުނވާނެ ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި
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ްޢިއްޒަތްތެިރްްެކވުން:ރަޝީދުްވާހަކަެދއް ްރ.އަތޮޅުގެ ްމިމަޖިލީހުގެ ްއެކިގޮތަށް. ްމީހުންނަށް  270އެކި

ްމެންބަރު.....

ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްއިނގޭތޯ. ްއަްށ9ްްއިށީނދެވަަޑިއގެންްްދެއްާވ ް)ނ( ްމާއްާދެގ ވަނަ

ްހއ.ެގް ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްއެދެން. ްދަންނަވާލަދެްއވުން ްއިޞްލާޙު  275އޮތް

ްޒަތްތެްެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމުޢިއްޒު.ްޢިއް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްރައީްސ، ްމެންބަރ9ްްުޢިއްޒަތްތެރި ްމުލަކަތޮޅު ްއަށް ް)ނ( ްމާއްދާގެ  280ްަވނަ

ްްއަްޙމަދުްމުިޢއްޒުްވާހަކަްަެދއްެކވުން: ްއިޞްލާުޙގެ ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްއަޙްމަދު ވަަނ3ްްއަނީސާ

އަހަރުްދުވަހުގެްތަޖުރިބާްލިބިފަިއވުާމއެކުްއިސްލާީމ7ްްވަތުަގއިްިމވަނީްފޮޅު

ްލިޔުުމެގް ްއެއީ ްނުވަތަތޯ ްޝަރީޢަތް ްއެތާ ްޤާނޫނު ްނުވަތަ ޝަރީޢަްަތާއި

ްރަނގަޅު.ް ްވިދާުޅވެދެްއވައިިފއްޔާ ްއޮްނނަންވީގޮތް ްއެރަނގަޅަށް ކުށެއްތޯ.

 285ް.ްއެހެންނޫނީްމީގައިްމާނަކުރުމުެގްމައްސަލަތަކެއްްނިކުންނާނެ

ްް

ް

ްބަލާލާނަން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްުޝކުރިްއޔާ ްއާދެ،

ް

 290ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

އާދެ،ްމިބަލާލިއިރުްމިއޮންނަނީްއިސްލާމީްޝަރީޢާްނުވަތަްިއނގޭތޯްއެހެްންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްމެ ްޢިއްަޒތްތެރި ްމިވަނީ. ްއަތްޕުޅުމަތީގަިއވެްސްއޮތްކަމަށް ންބަރުންގެ

ްއެއްގޮތަށް.ް ނޑުމެންނެޭކ ްއަުޅގަ ްއިނގޭތޯ ްއޮންނަންވާނެ އެކަރުދާސް

ްއަހަންް ްވޯޓަށް ްމިހާުރ ްލިެޔވިފައި ްޝަރީޢަތާއި ްމިމިއޮީތ  295އެހެންނަމަވެސް،

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްެތރި ްކަންނޭނގެ ްއެއީ ްޕޭޕަުރގައި. މިގެންގުޅުނު
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ްފާހަގަކުރެްއުވމަ ނޑަްށްތިފާހަގަކުރެްއވި ްއަޅުގަ ްއެހެންނޫންތޯ ްރަނގަޅަށް ކީ.

ްމިދެންނެވުނީ.ްއަޙްމަދުްމުޢިއްޒަށްްއަޅުަގނޑުްމިދަންނަވާލީ.ް
ް

ްޖަވާބެްއްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްިތައށް ްއޮްތގޮތެއް ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްނޭނގޭ  300ްއަޅުަގނަޑކަށް

ްއެހުށަހެޅުްއަްޙމަދުްމުިޢއްޒުްވާހަކަްަެދއްެކވުން: ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާީންއަރުާވކަށް. ްބޭފުޅާއަށް ްއވި

ްދެއްތޯްއެބޭފުޅާްހުށަހެޅުްއވިގޮެތއް.ް

ް

ނުޑްްރިޔާސަތުންްވާހަްަކަެދއްެކވުން: ްއަްަުޅގަ ްއޮްތގޮްތ ްކަރުދާހުގައި ްޮސއިުކރެއްވި ްމިްިދެންނެވީ އާދެ،

ްއިންނަނީް ްެއހެން ްނުވަތަ ްެއހެންވީމާ،ްޝަރީޢާ ްއިނގޭތޯ.  305މިދަންނަވާލެވުނީ

ްއަނީ ްއާދެ، ްމެންބަރު.ްްދެއްތޯ. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމުލަކަތޮޅުގެ ްއަްޙމަދު ްސާ

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމެންބަރުންެގްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަީނސާް ްީހވަނީ ްައޅުަގނޑަށް ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި  310ްޝުކުރިއްާޔ

ްލިޔެފައިްއަްޙމަދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްައތުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކުރީަގއި ްއޮންނާނެހެން ްއަތްޕުޅުަގއި

ްނުވަތަ.ް ްޝަރީޢާ ްއިސްލާމީ ްއޮންނާނީ ްއޭަގއި ްއޮންނާނީ. ފޮނުއްވާފަިއވެސް

ނޑުެމންްއިސްލާމީް އެހެންވީމާ،ްެއއީްދިވެހިންްކިާޔނަމަްޝަރީޢަތް.ްއަްަޅުގަ

ްޝަރީޢާްޢަރަބިންްލިޔާގޮތަށްްލިޔެފައިްއޮންނާނީ.

ްް315 

ް

ްއެދެްންދަންނަވާލަދެއްވަންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ްއެހުަށހެޅުއްިވގޮތަށް.ްއާދެ،ްއަްަުޅގަ ްމިހާރު

ް

ް

ް320 

ްް

ް

ްހުށަހަޅުއްވާ،ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްއަޙްމަދު ްއަނީސާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި މުލަކަތޮޅުގެ

ފާދިއްޕޮޅުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމުޙަންމަދުްތާއީދުކުރައްވާަފިއާވް
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ް 9ްްއިޞްލާޙު. ް)ނ(. ްމާއްާދެގ ްަފނޑިޔާވަނަ ްކޯޓުގެ  325ުރކަމަށްްސުޕްރީމް

ްވުމާއެުކ،ްްއްްްވާއިސްކުރަް ްވެފައި ްއަހަރު ްތިރީސް ްޢުމުރުން ްމީހަކީ ކޮންމެ

ނޑިޔާރުކަުމގައިް ްފަ ްމަދުވެެގްން، ްކުރުމުގަިއ ްވަކީލުކަން ްޤާނޫނީ ނުވަތަ

ދުވަހުެގްތަޖުރިބާްލިބިފައިވުމާެއކުްިއސްލާމީްަޝރީޢަތްްނުވަތަްްހަތްއަހަރުްު

ްމީހަ ްލިބިފައިވާ ްޢިލްމު ްދާއިރާއިން ްކަމުަގއިވާްނވާނެެއވެ.ޤާނޫނީ ްކު

ް330 

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް335 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްމުލަކަތޮޅުްމެންބަރުްއަނީސާްައޙްމަދު.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްންމަދު.ފާދިއްޕޮޅުްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމުޙަްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

 96ް340ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

77ްްވޯޓުްދެްއވީ:

ް-ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

69ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް345 

މިވޯޓުގެްނަތީޖާއަށްްބަާލއިރުްމިހުށަހެޅުންްފާސްވެއްޖެ.ް)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް ްދެން ްްވަނ9ްައާދެ، ްނަންބަރު ްކަރުދާސް ްއުނިކުރުން ް)ރ( 18ްމާއްދާެގ

ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ް

ް

ް350 

ްޢަލީްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްވަޙީދު ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީގެ ހުވަދުއަތޮޅު

ްއިބްރާހީމްް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްުއތުރުބުރީގެ ްހުވަުދއަތޮޅު ހުށަހަޅުއްވާ،
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ްޢަބް ްމިބާބުގެްهللاްދުޚަލީލް ްއިޞްލާޙު ްމާއްދާެގ9ްްތާއީދުކުރައްާވފައިވާ ވަނަ

ް ްއެއީ ްއުނިކޮށް ްމިގޮތަށ16ްްް)ރ( ްހަމަޖައްސާ ްކަމުގައި ްމާއްދާ ަވނަ

ްޤާނޫނެއްް ްޤާއިމްކުރުމާބެހޭ  355އިޞްލާޙުކުރުން.ްދިވެހިރާއްޭޖެގްޢަދުލުއިންޞާފު

ްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްފާސްުކރަންވާނެެއވެ.ް

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްްކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަ

ް360 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:ހުވަދުއަޮތޅުްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްވަޙީދުްޢަލީ.

 365ްهللاތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:ހުވަދުައތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްޚަލީލްްޢަބްދު

ް

96ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

44ްްވޯޓުްދެްއވީ:

62ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

 35ް370ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްނިޒާމާބެހޭްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްބަާލިއރު ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

ްމެން ްޢިްއޒަތްތެރި ްމާޭލގެ ްއާޠިފް.ނުކުތާއެއް ްއަޙްމަދު ްބަރު

ް375 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިމާއްދާްްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުް ްހީަވނީ ްައޅުަގނޑަށް ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ
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ްްއާޠިފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމިބުނަނީ ްީމގައި ްިދޔައީ. ްފާސްނުވެ ްމާއްާދގ9ްްެމިއަިއގޮތުންހެން ވަނަ

ް ްެއއީ ްއުނިކޮށް ްމާއްދާކަމ16ްު)ރ( ްމާއްދާއެްއްަވނަ ްހަމަޖެއްުސން.  380ގައި

ްއަޅުަގނޑަްށް ްހަމަޖައްސަން. ްމާއްދާއެްއކަމަށް ްއެއީ ްއަެނއްކާ އުނިކޮށްލާފައި

ްއެހެންނަމަވެސް،ް ްހުށަހެޅުމެއްހެން. ްރަނގަޅު ްހަމަ ްމިހުށަހެޅުމަކީ ހީވަނީ

ްދިމާއަކަށ26ްްް ްކޮންމެެވސް ްފަހަތަށް ްނުވަތަ ްކުިރއަްށ ްމާއްާދގެ ވަނަ

ް ްލުންހެން ްއުޅޭގޮަތކީ.ްމިއިޞްލާޙު ްމިބޭނުންވެެގން ްހީވަނީ އަޅުަގނޑަށް

ްމީނީް ްމިހުށަހެޅުން ްެއކަމަކު، ްަލފާކުރެވެނީ. ނޑަށް ްއަުޅގަ  385އެހެންކަމަށް

ްއެހެންްގޮތަކަށް.ްޝުކުިރއްޔާްޢިއްޒަތްތެްެރިްރައީސް.ް

ް

ް

ްހުށަހަޅުއްވާްރިޔާސަތުންްވާހަްަކަެދއްެކވުން: ްދަންނަވާެލވޭނީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްމެންބަރު ފަިއްޢިއްޒަތްތެރި

ްއާދެ،ް ްއެހެންނޫންތޯ. ްމިީވގޮތަކީ ްއެއީ ްއެހެންނޫންތޯ. ްވާހަކަ  390އޮތްގޮެތއްގެ

ްދަންނަވާލަދެއްވާް)ރ(ްޑްރާފްޓްގައިްއޮތްގޮތް.ް

ް

ް

9ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްވާގޮތް. ްޑްރާފްޓްަގއި ް)ރ( ްމާއްާދގެ ދިވެހިރާއްޖޭެގްވަނަ

ްފާ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްޤާނޫނެއް ނޑިޔާރުންނާބެހޭ  395ްސްކުރާންވާނެެއވެ.ފަ

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 400ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

96ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

81ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 66ް405ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:
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62ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްބާރު،ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްޤާއިމްކުރުމުގެ ްޢަދުލްއިންޞާފު ްބަލާިއރު ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

ް ްއާދެ،9ްްމިބާބުގެ ްފާްސވެއްޖެ. ްޑްރާފްޓްަގިއވާގޮްތ ް)ރ( ްމާއްދާެގ  410ވަަނ

ް ްޢިއްޒަތްތެރ9ްްިދެން ްލ.އަތޮުޅެގ ްއިތުރުކުރަން ްއަުކރެއް ްމާއްދާއަށް ވަނަ

ްއޮ ްލިޔުއްވާފައި ްދެންްމެންބަރު ްއެއީ ްއިތުރުކުރުޭމ'. ް'ވިޔަންޏެއް ންނަނީ

ްވިދާޅުވަނީ.ް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިތުރުކުރުންކަމަްށ އަކުެރއް

ްއާދެ،ް ް)ަވގުތުކޮަޅަކށްފަހު( ްމީަގއި، ްއެކަމަކު ްއެދެން. ދަންނަވާލަދެއްވުން

ް ްއެދެން ްއިތުރުކުރްނ9ްްދަންނަވާލަދެއްވުން ްެއްއ ް)ބ( ްމާއްާދގެ  415ވަނަ

ްްހުށަހަޅުއްވާފައި ްނަންބަުރ ްކަރުދާސް ްހުށަެހޅުން. ްއާެދ،19ްއޮތް .

ްމާރިޔާްއަޙްމަުދް ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެްއ،ްމާލެައތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރު

ްދީދީ.

ް

 420ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއެހެންގޮތަަކްށްްމާލެއަޮތޅުްމެްނބަރުްާމރިޔާް ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެބަހުރި ްމީގަިއ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްދެްންްްާވހަކަެދއްކެުވން:ްއަްޙމަދުްދީދީ ްއެހެންވީމާ، ްކަންތައްތަކެއް. ްހުރި ްފާސްކޮށްފައި ްކުރިން މިހާރު

ްދެކޭީތް ްއަުޅަގނޑު ްނެއެއްެސވޭނެކަމަށް ްގައިުމވެްސ އެކަންތައްަތކަކަށް

 425ްއެވާހަކަްހަނދުމަފުޅުކޮށްްއެުރވުމުގެްގޮތުންްދަންނަވާލީ.ް

ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްލިޔުްއވާްާފައި،ްްއާދެ، ްމިއޮންނަނީ ްމީގައި ްމިހާރު މެންބަރު،

ނޑިޔާުރެގް މިމާއްދާގެް)ހ(ްގައިްބުނެފަިއވާްސިފަތަކުގެްއިތުރުންްއުއްަތމަފަ

ްމިހާރުް ްމީހުންނޭ. ްހުރި ްސިފަތައް ްތިރީގައިިމވާ ްޢައްޔަންކުރެވޭނީ  430މަޤާމަށް

ނިޑޔާރުންަގއި.ްއެެހންވީމަ،ް ްފަ ްމިފާސްކުރީ ްއަުޅަގނޑުމެން މީަގިއްކުރީަގއި
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ްޢިއްޒަތްތެިރް ްގއ.ގެ ްއާދެ، ްއެހެންވީމަ. ްއިނގޭޯތ ްތަފާތެއް އެބައުޅޭ

ްމެންބަރުްޢަދްނާންްޙަލީމް.

ް

 435ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއެހެންނަމަވެސް،ްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްވާހަކަފުެޅއް. ްރަނގަޅު ްތިވިދާޅުވީ ްމަނިކުފާނު

ްހުށަހަޅުއްާވްހައްދުންމަްްޢަދްނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްނަޢީމް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ތީގެ

ް ްނަންބަރު، 1ްހުށަހެޅުއްވުމުގެ ،ް 2ްނަންބަރު ްފާސްވެފައި.ް، ްއެއޮތީ މިހާރު

ްކަމަކަްށް ްޖެހިަވޑަިއގަްނނަވާނެ ްއައްަސވަން ްވޯަޓށް ްދެބަޔަށް  440އެހެންވީމަ،ްއެ

ްއުއްތަ ްހަމަ ްއެއީ ްސިފަތައް ްހުރި ްދެން ްނުފެނޭ. ްަކަށް މަްއަޅުަގނޑަ

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްސިފަތަކެއްކަމަށް ްޚާްއޞަ ްަވކިން ނޑިޔާރަށް ފަ

ްޝުކުރިއްޔާ.ް ްލެވިދާނެ. ްދޫކޮށްވެސް ްފާްސނުކޮށް ްއަދި ްފާސްކުރެވިދާނެ.

ް

ް445 

ްތާއީދުކުރަްއވަިއގެްނ،ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެންމެއަކުްު ްއަޙްމަދު ްއަނީސާ ްމީގައި ނޫން،ްމިހާރު

ްފާސްެވއްޖ35ްްެ ްްއަހަރުެވސް 36ްްއިނގޭތޯ. ްއާދެ،35ްްއަހަރުޯތ، ތޯ.

ްމުޙަންމަދުްނަޢީމް.

ް

 450ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމެންބަރުންގެްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ،

ްސުރުޚީްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއަރިމަީތ ްމި ނޑު ްއަްަުޅގަ ްދަންނަވާލަން. ވެްސްމަޢުލޫމާތަށްޓަކައި

ްެއްއް ް)ބ( ްތެރެިއން ްމިމާއްދާގެ ްސަބަބަކީ ްނޯންނާނެ. ބަދަލުކޮށްފައެއް

ްއިސްކުރެޭވް ްސުޕްރީމްކޯަޓށް ްނުވަތަ ްހައިކޯޓަށް ްމި ްައޅުަގނޑު  455އިތުރުކޮށް،

ްއޭގެތެޭރގަިއ،ް ްމިއީ. ްޝަރުތުތައް ްހުންނަންޖެހޭ ނޑިޔާުރަގއި ްފަ އިސް

ްއެބަހު ްތެރޭަގއި ްޝަރުތުތަކުގެ ްހުރި ްފާސްވެފައި ްބުއްދިހުރުން،ްކުރީަގއި ރި

ްފާސްވެފަިއް ްކަންކަން ްމިހެންހުރި މުސްލިމަކުކަމުގަިއވުން،
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ްއިތުުރް ްމީގައި ނޑިޔާރަްށވާތީ ްފަ ްޚާއްޞަ ނޑިޔާަރކީ ހުރިކަމަށްވިޔަސް،ްމިފަ

 460ތަފާތުްސިފަތަކެއްވެސްްހުންނާނެ.ްއެހެންވީމަ،ްމިްއެއްކޮށްްްމިއަށްްވޯޓަްށް

ްވޯޓުދެްއވުމަށް ްމިއަށް ްއަދި ްއިތުރަްށްއައްަސވަންޖެހޭނީ. ްއަދި ޓަަކއި

ްރައީސްެވްސް ްމިދަންނަވާލީ. ްއަޅުަގނޑު ތަފްސީލުކޮށްދެއްވުުމގެގޮތުްނ

ނޑިޔާރުންތަުކގެް ްފަ ްިމއީ ނޑިޔާރެއް. ްފަ ްަވިކ ްމިއީ ފާހަގަކުރެްއވިހެން

ްތެރޭގައިްހުންނަވާްއެންމެްއިްސބޭފުޅާ.ްޝުކުރިއްާޔ.

ް465 

ް

.ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެްއ،ްތ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެިރްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްމެންބަރުްޙުސައިންްރަޝީދުްޙަސަން.

ް

 470ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމީަގއިްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްކިަބއިަގއި، ްމީހެއްގެ ްމީހަކު ްބޭނުން ްއޮޅުންފިުލވާލަން ްއަޅުަގނުޑ

ްްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްނަނ9ްްމިއޮންނަ ްހުިރްވަނަ ްިސފަތަކެއް ބަރުަގިއްއޮންނަގޮތް.ްބަދުއަޚްލާޤީ

ްމިހާރު،ް ްމީހަކުކަމުގަިއވުްނ. ްޢަދުލުވެރި ްނުވުާމއި، މީހަކުކަމުގައި

 475ބަދުއަޚްލާޤީްސިފަތަކެއްްމީހެްއގައިްހުރިކަންްުނވަތަްނެތްކަްންސާބިތުކުރާނެް

ްކަމެއްކުރިަކްން ްބަދުއަޚްލާޤީ ްބޭނުން. ްއޮޅުންފިލުވަން ނޑު ްއަުޅގަ ގޮތެއް

ްސިފައެްއްސާ ްބަދުއަޚްާލޤީ ްެއއީ. ްމައްސަލަެއއް ްއެހެން ްއޮތުން ބިތުވެފައި

ްެއއްގޮަތކަށްވެްސް ނޑަށް ްއަޅުގަ ްހަމަ ްކިހިނެތްކަން ްހުންނަނީ މީހެއްގައި

ްހަަމް ްެއއީވެސް ްމީހެއްކަމުަގއިވުްނ، ްޢަދުލުވެރި ްހުރީ ްދެން ނޭނގެ.

ް ްޭއނަގެ ްމީހެއް ްޢަދުލުވެރި ްމީހަކީވެސް ްކޮންމެ  480ކިބައިްންޢާންމުގޮތެއްަގއި

ްއެހެންވީމަ،ް ްނުވާނަމަ. ްސާބިތުވެަފއި ްހެްއެކއް ްނޫންކަމުގެ ޢަދުލުވެރި

ްމިމައްސަލާގައި....

ް

ް



 19 

ްއިނގޭތޯ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޫނން ްނުކުތާެއއް ްނިޒާމާބެހޭ ްިތީއ ްމެންބަރު،  485ޢިއްޒަތްތެރި

ްވޯޓުދެްއވަ ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްއާދެ، ްނޫން. ްނުކުތާއެްއ ްންނިޒާމާބެހޭ

ްަދންނަވާލަދެއްވުްން ްނިމުނީ. ްވޯޓުެދއްވީމަ ްގޮަތކަްށ ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ

ްތ.އަތޮުޅެގް ްއަނެްއކާވެްސ ްނުކުތާއެއް ްނިޒާާމބެހޭ ްމިހާރު ްއާދެ، އެދެން.

ްނ.އަތޮުޅެގް ްޠާރިޤް ްދެން ްޢަފީފް. ްޙަސަން ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

 490ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްދެންްކީކޭތޯްދަންނަވާނީ.

ް

ްހޭްނުކުތާ()ނިޒާމާބެ

ް

ްެއީއްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙަަސންް ްެއއްެޗއް. ްއިނގޭޯތ ްސާފުކޮށްލަން ްހަމަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއާދެ،

ްހުންނަންވާްްޢަފީފްްވާހަކަެދއްކެވުްނ: ނޑިޔާެރްއގަިއ ްފަ ްާފސްކޮށްފިން ްމިހާރު  495އަޅުަގނޑުމެން

ްޖަމާޢަތުގެް ްސުންނަތް ްމުސްލިމަކުކަމުގަިއވުމާިއ، ްތެރޭަގއި ސިފަތަކުގެ

ްސުންނަތްްމީހަކުކަ ނިޑޔާުރގެ ްފަ ްއުއްތަމަ ްއެހެންވީމަ، ްދެން މުގަިއވުން.

ްމިް ްއެގޮތަށްޯތއޭ ްމައްސަލައެއްނެތްޯތއޭ، ްނުވިޔަސް ްމީހަކަށް ޖަމާޢަތުގެ

ްހުށަހެޅިފައިްމިއޮތީ.ްއެހެންވީަމ،....ް

ް500 

ް

ްމިްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދަންނަވާލައިފިން، ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްމެންބަރު، ްވަކިްޢިއްޒަތްތެރި ހާރު

ްހުރީ.ް ްވިދާުޅވެފައި ްނިންމާފައި ނިޑާޔރަކަށް ްފަ ްަވކި ސިފަތަކެއް

ްީމގަިއް ްއަުތވެއްޖެ. ްެއއްޗިިހވެސް ްހުރި ްފާްސނުވެ ްީމގަިއ އަޅުަގނުޑވެސް

ްވޯޓަްށް ްދެްނމެއަކު ްެއއީ ްއެަބއޮތް.  505ދިވެހިރައްޔިެތއްކަުމގަިއވުންެވސް

ްއެހެންނަމަވެްސ، ްދިޔަެއއްެޗއް. ްފާސްނުވެެވސް ްަވިކްްއަހަިއގެން މީގައި

ްޢިއްޒަތްެތިރް ްވިދާުޅވެފައި ްސިފަތަކެކޭ ްހުންނަންވީ ްގަިއަގއި ނޑިޔާެރއްގެ ފަ

ްެއީއް ްމަޖުބޫރުވެ، ްއަޅުަގނޑަށް ްޮއތީމަ ްފޮނުއްވާފައި މެންބަރު

ްވޯޓަށް.ް ްިމއުޅެނީ ްދަންނަވާލަން ްއެހެންވީމަ، ްއެބައޮތް. ނިޑޔާރޭ އުއްތަމަފަ

ްމި ްއިނގޭތޯ. ްެއދެން ްދަންނަވާލަދެއްވުން ްނ.އަތޮުޅެގްވޯޓަށް ްޠާރިޤް،  510ހާރު
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ްއަންަގާވް ްިއޝާރާތުން ްވިދާޅުޭވ، ްެއބަ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްބޭނުންނުވާކަމަށް.

ް

ް

ްހުށަހަޅުއްާވ،ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްނަޢީމް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި  515ހައްދުންމަތީގެ

ްތާއީދުކުރައް ްމަނިކު ްމޫސާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ވާަފިއާވްހައްދުންމަތީގެ

ނޑިޔާރުްނަގިއް ްފަ ްއިތުރުކުރުން. ްވިޔަންޏެއް ްމާއްދާއަށް ްމި އިޞްލާޙު.

ްލާޒިމްްސިފަތައް.ް ް)ހ(ްަގިއ9ްްހުރުން ްމާްއދާގެ ް)ބ(،ްމި ވަނަްމާއްދާގެ

ްމަޤާމަށްް ނޑިާޔރުގެ ްފަ ްއުއްތަމަ ްިއތުރުން ްސިފަތަުކގެ ބުނެފައިވާ

ްމީހުންނެވެ ްހުރި ްސިފަތައް ްތިރީގައިިމވާ ްޢައްޔަނުކުެރވޭނީ .1-ް520 

ް ްް-2މުސްލިމަކުކަމުގަިއވުން. ްމީހަކުކަުމގަިއވުން. ްހުރި ްހަމައަށް ް-3ބުއްދި

ް 35ްްއުމުރުން ްފިރިހެނަކުކަމުގަިއވުން. ދިވެހިްް-4އަހަރުވެަފިއވާ

ް ްް-5ރައްޔިތަުކކަމުަގއިވުން. ްަރއްޔިތަުކކަމުަގއިނުވުން. ްޤައުމެްއގެ ް-6ޭބރު

ްކުށެއްް ނޑައެޅިަފއިވާ ްޙައްެދއްްކަ ްކުެށްއްއިސްލާމުދީނުގެ ްިޚޔާނާތުގެ ުނވަތަ

ްސާބިތުވެފަިއާވް ްޝަރީޢަތަށް ްކުރިކަން ްކުެށްއ ްރިޝްވަުތގެ  525ނުވަތަ

ޝަރުޢީްގޮތުންނާއިްޤާނޫނީގޮތުންްޔުނިވަރިސީޓްް-7މީހަކުކަމުގައިްުނވުން.ް

ް ްމީހަކުކަުމގަިއވުން. ްހާސިލުކޮށްފައިވާ ްތަޢުލީމު ޝަރުޢީްް-8ފެންވަރަށް

ްނުވަ ނޑިޔާުރކަންކޮްށ ްފަ ްކޯޓުތަުކގައި ްދާއިރާަގއި ްޤާނޫނީ މަސައްކަތްކޮްށްތަ

ްއ16ްަ ްމީހަކުކަމުަގިއވުން. ްލިބިފައިވާ ްތަޖުރިބާ ބަދުއަޙްލާޤީްް-9ހަުރގެ

 530ްސިފަތަކެއްްހުރިްމީހަކުކަމުަގިއްނުވުމާއިްޢަދުލްވެރިްމީހަކުކަުމގަިއވުންްް.

ް

ް

ްއެކަމަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނަންގަވާ. ްއެބަ ްނުކުތާެއްއ ްނިޒާމާބެހޭ ްޢިއްޒަތްތެރިްއާދެ، ުކ،

ްނިޒާީމް ްއަުޅަގނޑު ްމިވަގުތު ްކަންނޭނގެ ްއެނގިަވޑަިއގަންނަާވނެ މެންބަރަށް

 535ްނުކުތާއެއްްނޭުރވޭނެކަން.ްޯވުޓދެއްވުންްއެދެންްފެނިަވޑަިއގަްނވާްގޮަތކަށް.ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[
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ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

 540ްްހައްދުންމަތީްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޢީމް.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްހައްދުންމަތީްމެންބަރުްމޫސާމަނިކު.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

89ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

16ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 17ް545ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

51ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްމިހުށަހެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބަލާއިުރ ްނަތީޖާއަށް ްނިޒާމާބެހޭްމިވޯޓުގެ ްއާދެ، ްފާހެއްނުވި. ޅުން

 550ްނުކުތާއެްއ،ްތ.އަތޮުޅގެްޢިްއަޒތްތެރިްމެންބަރުްޙުސައިންްރަޝީދުްޙަސަން.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ނޑުްނިޒާމީްނުުކތާއެއްްނެގުުމގެްމާނަެއއްްނެތްްއެްއވެސް.ްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްމިހާރުްއަޅުގަ
 555ްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު.ްއާދެ،ްދެން ްޢިްއޒަތްެތރި ްމާއްދ16ްްާއާދެ،ްޝުކުިރއްޔާްާ ވަނަ

ްއާެދ،ް ްއެދެން. ްދަންނަާވލަދެއްވުން ްއޮްތގޮތް ްމާްއާދ16ްްޑްރާފްޓްަގއި ވަނަ

 560ވަނަްމާއްާދްޑްރާފްޓްަގިއ12ްްއެއީްފާްސކުރެވިަފއިްއޮތްްމާްއދާއެއް.ްއާދެ،ް

ްެދއްވުންްެއދެން.އޮތްގޮތްްދަންނަވާލަ

ް

ް
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ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޢިނާޔަތްތައް. ްމުސާަރއާިއ ނޑިޔާރުންގެ ްމާއްާދ12ްްފަ ވަނަ

ްެއކަށީގެްނވާފަދަް ްމަޤާމާިއ ނިޑޔާރުކަމުގެ ްފަ  565ޑްރާފްޓްަގއިާވގޮތް.

ނޑިޔާރުންނަްށް ްފަ ްޤާނޫނުގައިާވގޮތުގެމަތީން ްޢިނާޔަތްތަެކްއ މުސާރައަކާއި

ްދޭންވާނެއެެވ.ް

ް

ް

 570ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތު

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް575 

96ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

83ްްވޯޓުްދެްއވީ:

61ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

66ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް580 

ް

ްބާރު،ްްްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވު ްޤާއިމްކުރުމުގެ ްޢަދުލްއިންޞާފު ްބަލާިއރު ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

ް ްފާސްވެއްޖެ.12ްްމިބާބުގެ ްގޮްތ ްޑްރާފްޓްަގއިވާ ްމާއްދާ ވަނަ

ްޢައްބާސްް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްގދ.ގެ ްއާދެ، )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 585ދާެގްވަނަްމާއ14ްްއިބްރާހީމްްފޮނުއްވާފަިއވާްިއޞްލާޙެއްްމިހާރުްދެންްއޮތީް

ްމިް ްތިމަންނަ ްފާޅުކުރެއްވީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ްއެ ްއަށް. )ށ(

ްމިް ްތިމަންނަވެސް ްއަހާކަމަްށވަންޏާ ްވޯޓަށް ްއަްށ ް)ށ( ްމިއޮތް ޑްރާފްޓްަގއި

ނޑުްދަންނަވާީން ހުށަހެޅުންްބާއްަވވާނަމޭ.ްއެހެްނނޫންތޯ.ްއެހެންވީމަ،ްއަުޅގަ

ްއެހެންވީ ްއަހަންޖެހޭނޭ. ްވޯޓަްށ ްޑްރާފްޓަށް ްއަޅުަގނޑަްށްއަޅުަގނޑު މަ،

ްދަންނަވާލަން.ް ްވޯޓަށް ްމިހުށަހެޅުއްވުންވެސް ްމެންބަރުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި  590ޖެހެނީ

ްއަޅުަގނޑުްއެދެންްދަންނަވާލަދެއްވުން.ް
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ް

ް

ްއިބްރާހީމްްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޢައްބާސް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީގެ ހުވަދުއަތޮޅު

ްޢިއްޒަ ްފާދިއްޕޮުޅގެ ްމުޙަންމަދުްހުށަހަޅުއްވާ، ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު  595ތްތެރި

ްއިޞްލާޙު.ް ް)ށ(ްައންނަނިވިގޮތަްށ14ްްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ްާމއްދާގެ ވަނަ

ްމަޤާމުންް ްދެމިތިބުމާއި ްމަޤާމުގައި ނޑިޔާުރން ްފަ އިޞްލާޙުކުރުން.

ނޑިޔާަރކުްމަޤާމުންްދުރުކުރެވޭީނ14ްްވަކިކުރުްނ؛ް ވަނަްމާއްދާެގް)ށ(،ްފަ

ްޤާ ްމަޤާމަށް ނޑިޔާުރގެ ްއެކަީށގެންުނާވްފަ ްއެމަޤާމާިއ ްނުވަތަ ބިލުނޫންކަމަށް

ްސަރވިސަްސް ްޖުޑީޝަްލ ްޮކށްފައިވާކަމަށް ނޑިޔާރަކު ްފަ  600ޢަމަލެއް

ްދުރުކުރުމަށްް ްމަޤާމުން ނޑިޔާަރކު ްއެފަ ްޤަބޫލުކުރެވިގެްނ ކޮމިޝަނަށް

ރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހަށްްޤަރާރެއްްހުށަހަޅައިްއެްމަޖިލީހުގެްއަޣުލަބިއްޔަތުްން

ްފާސްވުމުންެނވެ.ްްއެްޤަރާރެއް

ް

ް605 

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 610ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

ްހުވަދުއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްޢައްބާސްްއިބްރާހީމް.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްޙްމަދުްމުޙަންމަދު.ފާދިއްޕޮޅުްމެންބަރުްއަްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

 96ް615ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

54ްްވޯޓުްދެްއވީ:

67ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

25ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
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ް

ް620 

ްދެްންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިުރ ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުެގ

ްއޮްތގޮތްްދަންނަާވލަދެއްވުންްއެދެން.ްޑްރާފްޓްަގއިް

ް

ް

ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްވަކިކުރުން. ްމަޤާމުން ްދެމިތިބުމާއި ްމަޤާމުގައި ނޑިޔާރުން  625ވަަނ14ްްފަ

ް ް)ށ(. ނޑިޔާުރކަމުެގްމާއްދާގެ ްފަ ްދުރުކުރެވޭނީ ްމަޤާމުން ނޑިޔާަރުކ ފަ

މަލެްއްއަްަނުވަތަްއެމަޤާމާްއެކަށީގެންުނވާްފަދަްް،މަޤާމަށްްޤާބިލުނޫންކަމަށް

ްކޮމިޝަނަށްް ްސަރވިސަސް ްޖުޑީޝަލް ްކޮށްފަިއާވކަމަށް ނޑިޔާރަކު ފަ

ްރައްޔިތުްނެގް ްދުރުކުރުމަށް ްމަޤާމުން ނޑިޔާަރކު ްއެފަ ގަބޫލުކުެރވިގެން

ްވޯޓުދިްން ްހާޒިރުވެ ްޖަލްސާއަށް ްމަޖިލީހުގެ ްހުށަހަޅައި ްޤަރާރެއް  630މަޖިލީހަށް

ްތިންބައިކުޅަް ްއަޣްްމެންބަރުންގެ އެޤަރާރުްްލަިބއްޔަުތންދެބައިގެ

ްފާސްވުމުންނެވެ.

  

ް

 635ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

 96ް640ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

76ްްވޯޓުްދެްއވީ:

61ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

12ްްްްްްވާ:ވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެއްް

ް

ް645 
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ްބާރު،ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޤާއިމްކުރުމުގެ ްޢަދްލުއިންޞާފު ްބަލާިއރު ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

ް ްއާދެ،14ްްމިބާބުގެ ް)ށ(ްޑްރާފްޓްަގއިާވްގޮްތްފާްސވެއްޖެ. ްމާއްާދގެ ވަނަ

ް ްހުށަހެޅުއްވުްނ15ްްދެން ްއިޞްލާޙުކުރުން. ްއަްނނިވިގޮތަށް ްމާއްދާ ވަނަ

ްވުންްއެދެން.ްިއޞްލާޙެއް.ްދަންނަވާލަދެއް

ް650 

ް

ްޢަލީްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްވަޙީދު ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީ ހުވަދުއަތޮޅު

ްއިބްރާހީމްް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްުއތުރުބުރީގެ ްހުވަުދއަތޮޅު ހުށަހަޅުއްވާ،

ްޢަބްދު ްޚަލީލް ްهللا ްއިޞްލާޙު. ްމާއްދ15ްްާތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ ްވަނަ

ނަޑއެޅުމާިއ،ް  655އަންނަނިވިގޮތަށްްއިޞްލާޙުކުުރން.ްކޯޓުތަކުގެްއިޚްތިޞާޞްްކަ

ަވަނ15ްްކޯޓުތައްްހިންގުމާއިބެހޭްޤާނޫނުތަކާއިްަގާވއިދުތައްްހެދުމުގެްބާރު.ް

ްކޯޓުތަުކެގްއިޚްތިޞާްޞް ްގޮުތގެމަތިން ްޚިާލފުނުވާ މާއްދާ.ްޤާނޫނުއަސާީސއާ

ް ްެއތުރިގެންާވގޮތާއި ްކޯޓުަތއް ނަޑއެޅުމާިއ، ްއެކުެލވިގެްނާވގޮތާިއ،ްކަ އަދި

ނޑައަާޅީން ްކަ ްއިޖުރާއާތުތަްއ ްޝަީރޢަތްކުރުމާބެހޭ ްހިްނގުމާއި ކޯޓުތައް

 660ްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްފާސްުކރާްޤާނޫނުންނެވެ.

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 665ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްހުވަދުއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމުޙަންމަދުްވަޙީދުްޢަލީ.ްްްހެޅުއްވިްމެންބަރު:ހުށަ

ްهللا.ތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:ްހުވަުދއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްިއބްރާހީމްްޚަލީލްްޢަބްދު

ް

 91ް670ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

45ްްވޯޓުްދެްއވީ:

65ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

38ްްްްްްށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ވަިކގޮތަކަ
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ް

ް675 

މިވޯޓުގެްނަތީާޖއަށްްބަލާއިރުްމިހުށަހެޅުމެއްްފާހެއްނުވި.ްއާެދ،ްޑްރާފްްޓަގިއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއޮތްގޮތްްދަންނަވާލަެދއްވުންްެއދެން.ް

ް

ް

ނޑައެޅުާމއިްކޯޓުތައްްހިންގުމާެބހޭްޤާްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:  680ނޫނުތަކާއިްކޯޓުތަުކގެްއިޙްތިޞާޞްްކަ

ް ްބާރު. ްހެދުްުމުގެ ްޑްާރފްޓްގަިއވާގޮްތ.15ްްގަާވއިދުތަްއ ްމާއްާދ، ވަނަ

ް ްހިންގުމާިއްކޯޓުތަުކގެ ްކޯޓުަތއް ނޑަެއޅުމާއި، ްކަ އިޚްތިޞާްޞ

ްރައްޔިތުންެގް ްބާރު ްހެދުމުގެ ްޤާނޫނުތައް ްއިޖުރާއާތުގެ ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭ

ްމަޖިލީހަށްްލިބިގެންވެއެވެ.

ް685 

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވު

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް690 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

96ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

84ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 695ް-ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

61ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްނަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބާރު،ްމިވޯޓުގެ ްޤާއިމްކުރުމުގެ ްޢަދްލުއިންޞާފު ްބަލާިއރު ތީޖާއަށް

ް ްއާދެ،15ްްމިބާބުގެ ްފާްސވެއްޖެ. ްގޮތް ްޑްރާފްޓްަގއިވާ ްމާއްާދ  700ވަނަ

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްދަންނަވާލަންްމިޢަދްލުއިންޞާފުްޤާއިމްކުރުުމެގް
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ްރީޑްރާފްޓްކޮށްގެްން ްއެއްޗެހި ްހުރިހާ ްމިފާސްނުވެދިޔަ ްމިބާބުގެ ބާރު،

ްއެީކގަިއްގެ ްިމބާބު ްމިދިޔައީ ްމިހާރު ްއިޞްލާޙުަތކާެއއްކޮށް ްއަދި ންނެވުމާއި

ް ްހަމަެއކަނި ްމެންބަރުނ8ްްްފާސްވެގެން. ްމިޢިއްޒަތްތެރި ް)ނ( ްމާއްދާ ަވނަ

ްއެހެންކަމަށްވާީތް ްއޮޅުމަކުން. ްނެތީ ްދެންނެވިފައި ްފޮނުވަން ްއިޞްލާޙު  705އަދި

ްމިއޮނ8ްް ްގަިއ ް)ނ( ްމިއޮތީ. ްއެކަނި ް)ނ( ްމާއްދާގެ ނަނީްވަނަ

ްަބއެްއް ްޢަްއަޔންކުރެވޭ ްުމއްދަތަކަށް ްވަކި ނަޑއެޭޅ ްކަ ނޑިޔާރުންނަކީ ފަ

ް ްއުމުރުން ނޑިޔާެރއްގެ ްފަ ްނަމަވެސް، ްއެމީހަކ76ްްުނޫނޭ. އަހަރުުވމުން

ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިޢިްިބާރާތް ްކުރެވޭނެޭއ. ްމުސްކުޅި މަޤާމުން

ްމީ ްއެރުވިފައިުނވާތީ ްފުރުޞަތު ްހުށަހެޅުމަށް ްބާއްވާފަިއްއިޞްލާޙެއް  710ތި

ްދެންް ްދަންނަާވލަމުން ްއެވާހަކަ ްދެން ްނިމުނީ. ްއެއްެޗއް ްހުރިހާ އެހެން

ްުކރިއަށްދާނަން.ް ްބަޔައިގެން ްއޮތް ްދެން ްއެޖެންާޑގެ އަޅުަގނޑުމެން

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްގއ.ގެްޢިއްޒަތްތެރިްޢަދްނާންްޙަލީމް.

ް

 715ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްިނޒާީމްްްުވަުދއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްެމންަބރުްހ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްާޔ އާދެ،

ްނުކުތާއެއްް

ްއޮތްްްޢަދްނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއެޖެންާޑުކރެވިފައި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެޖެންާޑަގއި ްމިރޭގެ މިނެގީ

ްައސާީސް ްއެއީ ްމިދިަޔއީ. ްކުރިއަށް ްނުދެއްކި ްވާހަކަެއއް ްއެްއވެސް  720ކަމަކަށް

ްމިނި ްކުރިއަށްްޙައްޤުތަކާއި ްވޯޓަްށއެުހން ްއެބައޮތް ްމިވާހަކަ ވަންކަން

ނޑުްކުރީރެެއއްަގިއވެސްްދަންނަވާލިހެންް ގެންދާނެކަމަށް.ްއަނެއްކަމަކީްައޅުގަ

ްއަސާސަކާބެހޭް ްމުހިންމު ްވަްަރަށް ްހިމަނަންޖެހޭ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްމަސައްކަތްތަަކްށް ްއާދަިއގެ ްއެންމެ ްޤާނޫނުައސާސީގެ ްނުކޮށް މަސައްކަތް

ްއަޅުަގނުޑްއަޅުަގނޑު ްވިސްނުމެްއގައިޯތ ްކޮން ްމިވާސިުލވަީނ  725މެން

ްސާފުކޮްށް ްަކނަޑއެިޅގެން ނޑު ްއަުޅގަ ްބޭނުން. ސުވާލުކޮށްލަން

ްއެަބް ްވަޒީރަކު ްސަރުކާުރެގ ްމީޑިއާއިން ްސަރުކާރުެގ މިދަންނަވަނީ،

ްފާސްކުރެްއިވކަމުގަިއވިަޔސްް ްޤާޫނނުއަސާސީން އިޝްްްތިހާރުކުރަްއވާ،
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ްޤާނޫނު ްރޯލެއްހެންނޭ ްގެންދާނީ.ްދިވެހިރާއްޖޭެގްސަތަރި ްނިއުޅަމުން އަސާސީ

ްދައްކަމުންދާއިުރް ްދެމުންގެންދާނީ.ްމިވާހަކަ ްއެތިއެތިޮކޅުންނޭ  730ރައްޔިތުންނަށް

ްބުރަެވް ްަމއްޗަށް ްއަސާްސގެ ްގޮތެްއގެ ްޢަމަލުކުާރނޭ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްބަޙުސްކޮށްް ްބެޭހގޮުތން ްއެކަމާ ްފާސްކޮށް ްމިމަޖިލީހުން ްދަްއކާ އެވާހަކަަތއް

ްކުރިއަށްދާކަްށްގޮތް ްމައްޗަްށ ްހުވާތަުކގެ ްނޫނިއްޔާ ްނިންމައިގެން ތަެކއް

ްހުރިާހް ްމިމައްސަލައަކީ ްދަންނަވަން. ްވާހަކަ ްނުފެންނަ އަޅުަގނޑަށް

ްމައްސަލަެއއް.ް ްހިންަގވަންޖެހޭނެ ްފިކުރު ްދޭތެރޭަގއި ްމިާއއި  735ބޭފުޅުންވެސް

ްމުޅި ްނޫން. ްމައްސަލަެއއް ްކުޑަ ްމިއީ ްމައްސަލައެއް. ްބޮޑު ޤައުމުްްމިކަމަކީ

ްމިކަމަކީް ްއެހެންީވމަ، ްއެބަގެންދޭ. ްވިްސނަމުން ްމިކަމާދޭތެރޭގައި މިއަދު

ނޑުމެންނަށްް އަޅުަގނޑަށްްހީވަނީްއަދިްވާަހކަދައްކަންޖެހޭްކަމެއްހެން.ްއަުޅގަ

މިހާރުްމިހީވަނީްމިނިމުނީއޭ.ްހުވާތަާކއިްއަޮތޅުތަކަީކްކޮަބއިކަްންމިރޭްވޯޓަްށް

ނޑުމެންްމިތިބީްމިތަނުންްދެންްއަހަންްމިއޮތީ.ްމަސައްަކތްް  740ނިމުނީތޯ.ްއަޅުގަ

ްހަމަް ްެގންދަން. ްކުިރއަށް ްމިމަސައްކަތްތައް ްތިބެން ްއަދިވެސް ނުނިކުމެ

ްމިހުރިހާް ްއިންނާނަން ްމިތާ ްއެކަކަށް ނުޑ ްއަުޅގަ ޔަޤީނުންވެސް

ްހިފައިގެްން ްޤާނޫނުއަސާސީ ްނުކުމެ ްމިތަުނން މަސައްކަތެްއކޮށްގެން

ްދިމާލަ ްރައީްސއޮފީހާ ްޝުކުރިއްާޔްއަޅުަގނޑުމެން ްހިނގައިގަންނަންދެން. ށް

 745ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ް

ނުޑްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަުޅގަ ްވާހަކަފުުޅަގއި ްތިދެއްކެވި ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި އާދެ،

ްއެައްށް ްނިންމައިގެން ްޤާނޫނުއަސާސީ ްޮއންނާނެ ްދަންނަވާލާަފއި ކުރީރޭވެސް

ްމިޢި ްަކނަޑއަޅާނީ ްމަޖިލީހުންނޭ.ްޢަްަމަލުކުރާނެގޮތެއް  750އްޒަތްތެރި

ްޤާނޫނުއަސާސީް ްމިހާރު ނަޑއެުޅއްވީމަ ްކަ ްމަޖިލީހުން މިޢިއްޒަތްތެރި

ްއެއަްށް ްދެން ްނިންމެވީާމ ްތަޞްދީޤުކޮށް ްމިޤާނޫނުއަާސސީ އޮތްގޮުތގެމަތީން

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްތި ްމަޖިލީހުން ްމިޢިއްޒަތްތެރި ްފަށާނީ. ޢަްަމަލުކުރެވެން

ްޮގތެއްގެމަ ނޑައަުޅްއވާ ްކަ ްކުރެޭވެންމެންބަރުން ްެއކަން ްގޮަތކަށް ްނޫން ތީން

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއޮތްކަަމކަށް ްގޮތެއް ްުނވަތަ ްއޮތްކަަމކަށް  755އުސޫލެްއ
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ްކުރީރޭވެްސް ްެއވާހަަކ ްއެހެންވީމަ، ްނުކުރަން. ްޤަބޫލެއް ހަމަގައިމުންވެސް

ދަންނަވާލާފައިްވުމާއެުކަގއިްދެންްއިތުރަށްްކޮންމެހެންްއެވާހަކައަށްްނުގޮްސް

ްމިހާރު ްއައިޓަމަްށްްއަޅުަގނޑުމެން ްތިންަވނަ ްމިއޮތް ްއެޖެންޑާަގއި މިރޭެގ

ް ްމަޑުކޮށްަލއްާވ، ްިދއުމަށ3ްްްއަޅުަގނުޑ ްއަުޅަގނޑު ްައއިޓަމަށް ވަނަ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްލ.އަތޮުޅެގ ްނުކުތާއެއް، ްނިޒާމާބެހޭ ްދެއްވަން.  760ފުރުޞަތު

ްމުޙަންމަދުްނަޢީމް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޙުޠޫރަތްތެރިްްއާދެ،ްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްމިކަހަލަ ްއަޅުަގނޑު ްރަީއސް.  765ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއެހެްންްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްފަހަރެއްަގިއވެސް ްމިނެގީ ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމީ ނޑިަވޅެްއގައި ދަ

ްދަންނަވާލަްން ްއަޅުަގނޑު ްތަފާތުކޮށް. ްތަންކޮޅެއް ްވިސްނުމާއި ބޭފުޅުންގެ

ްޤާއިމްކުރުމުގެ ްމިޢަދުލުއިންޞާފު ްްބޭނުންވަނީ، ްމާއްާދެގ8ްްބާުބގެ ވަނަ

ްނުދެއްޭވް ްފުރުޞަތު ްހުށަހަޅާނެ ްއިޞްލާޙު ްވިދާޅުެވއްެޖ ްވާހަކަ ްގެ )ނ(

ްނެރުއްވާފަިއް ްރޫލިންގެއްއ ްރޭގައި ްމަނިކުފާނު ްއެހެންނަމަވެސް،  770ވާހަކަ.

ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނުނިމުނުކަމަށްވިޔަްސ36ްްއެބަޮއވޭ ނޮވެމްބަރަށް

ްދިޔަ ްގެންދަމުން ްކުރިްނވެސް ްގެންދާެންއަޅުަގނޑުމެން ްމަަސްއކަތް ގޮތަށް

ްއަިދް ްުހރިތޯއާއި ްބޭފުޅަކު ްިއޢުތިރާޟްކުރައްާވ ްމިހާރު ްއެހެންވީމާ، ވާހަކަ.

ްއެބާބުެގް ްބައްަލވާލަްއާވފައި ްހުރިތޯއާ ްޭބފުޅަކު ްހުށަހަޅުްއވަން އިޞްލާޙެއް

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްެދވިއްެޖއްާޔ ްވޯޓަކަށް ްއަުޅަގނޑުމެން ްމާއްދާ  775އެނުނިމިއިން

ނޑުމެ ްއަުޅގަ ްބާބުްހީވަނީ ްޤާއިމްކުރުމުގެ ްޢަދުލުއިންޞާފު ންނަްށ

ްނިޒާމީް ްމިއީ ްޙަޤީޤަތުގަިއވެްސ ްއެހެންީވމާ، ނިންމާލެވޭނެހެން.

ްނުކުތާއެްއކަމަށްްދަންނަވަމުންްއަޅުަގނޑުްއިށީނދެލާނަން.ްޝުކުރިއްާޔ.

ް

ް780 

ްޢިއްޒަތްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދަންނަވާލާފަިއ ްވަކިގޮެތއް ްއެއަްށ ނޑު ްއަޅުގަ ތެިރްމިހާރު

ްއަޅުަގނުޑް ްދޭންޖެހޭނެކަން ްއެފުރުޞަތު ްއެޚިޔާލު، މެންބަރުންނަށް



 30 

ްބާބުެވްސް ްމަޖިލިސްގެ ްރައްޔިތުންގެ ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއަދި ޤަބޫލުކުރަނީ.

ްކޮމިަޝންތަކުގަިއވެްސް ްެއކިެއކި ްއޭެގުކރިންވެސް ްމިހާރު ްއަދި އެބޮތް.

ްފާސްނުެވެގން ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްވެއްޖެ ްއައިޓަެމއް  785ގޮސްފައި.ްްދެތިން

ްހީަވީން ްައޅުަގނޑަށް ްދަންނަވަމުން، ްއޮްތކަމަށް ްއެފުރުޞަތު އެހެންވީމާ،

ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ްމެންބަރުންނަށް އެޢިއްޒަތްތެރި

ްގޮތަކަްށވާނީ.ް ްރަނގަުޅ ްއެންމެ ްގެްނދިއުންހެން ްއަުރވާފައި އެފުރުޞަތު

ނ ްއަޅުގަ ްނިންމީ. ްެއގޮަތށް ނޑު ްއަުޅގަ ްޢިއްޒަތްތެރިްއެހެންވީމާ، ްއެދެްނ ޑު

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްަބއެްއ ްބޭނުންވާކަމަށްވެސް ްއެފުރުޞަތު ްދެން  790މެންބަރުން

ްމަޖިލީހުގެް ްކުީރރޭގެ ްއެހިން ްއަޅުަގނޑު ްއަުޑ ްވިދާޅުވި މެންބަރުން

ޖަލްސާއިންްއެކަމަށްްފުރުޞަުތްނުދެވިްއޮތީމަްެއކަމާްހިތްޕުޅުހަމަޖެހިވަޑަިއް

ްމިހެންަކމާއެ ްގޮތަކަށް. ްދަންނަވާލީްނުގަންނަވާ ްެއވާހަަކ ނޑު ްއަުޅގަ ކީަގއި

ްދީދީ،ް ްއަޙްމަދު ްމާރިޔާ ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްމާލެއަތޮުޅގެ އިނގޭތޯ.

 795ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއަޅުަގނޑުމެްންްމެްނބަރުްާމރިޔާްްމާލެއަޮތޅު ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްރަީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްއިތުރަށްްްާވހަކަެދއްކެުވން:ްއަްޙމަދުްދީދީ ްދެން ްފާސްކުރަންޖެހޭ. ްއެބަ ްމާއްދާއެްއ ްމުހިންމު  800ވަރަށް

ް ްކުރިން.ްމިހާރު ްގެންިދޔުމުގެ ްކުރިޔަށް ޮނވެމްބަރުވެްސ36ްްއަޅުަގނޑުމެން

ްކުރިއިުރވެްސް ްބަޙުސްަތްއ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދިޔައީ. ފަހަނައަޅާ

ްބަޙުސްކުރެވިަފއެއް ްއެްއގޮތަކަްށެވސް ނޑުމެްންްއަޅުަގނޑުމެން ްއަުޅގަ ނެްތ

ްގެންދާނީ.ް ްޢަްަމަލުކުރަމުން ްޤާނޫނުއަސާސީއަްަށް ްއާ ްމި ްދެން ކިހިނެއްތޯ

ްވީގޮތަީކ،ް ްކުީރގަެވްސ ްއެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ،  805މަނިކުފާނަށްވެސް

ްކުރަންޖެހޭް ްދެއަހަރުފަހުން ްދެން ްފާސްކޮްށލާފައި ޤާނޫނުއަސާސީެއއް

ްދިޔަ ްމިތަނުން ްކިޔާަފއި ްކޮށްލާނަމޭ ްކަެމއްްކަންތައްތައް ްއެއިން ްއޮތީ އީމާ

ްމާއްދާއެްއް ްއިތުރަށް ްދެން ްމިހާރު ްއަުޅަގނޑުމެން ްއެހެންވީާމ، ނުވެފައި.

ްޥޯޓަށްވެްސް ްއެއްޗަކަްށެވސް ްއެހެން ްސިފަެއއްވެްސްނުވަތަ ްއަސާސީ ނުވަތަ
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ްގޮތުގަިވްއާޔް ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްކުރެވޭނީ ްއެހެންކަމެްއވެސް  810އެއްެސވޭނީ

ްގޮތެ ްޢަްަމަލުކުރެވޭނެ ްއޮޅުންފިލަން.ްދެން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް އް

ްާވހަކަދައްަކއިފިން.ް ްހައްޤުތަުކގެވެސް ްައސާސީ ްމިހާރު އަޅުަގނޑުމެން

ްރައްޔިތުްން ްމިހާރު ްފާސްކޮށްފިން. ްމާއްދާތަކެްއވެސް ްޭއގެ އަޅުަގނޑުމެން

ްބަލަބަލާ.ް ްލިޭބނީ ްއެޙައްޤުތައް ްއެީމހުންނަށް ްކިހިނެއްތޯ ްދެން ތިބީ

ްިއންތި ްދެން ްނުވަަތްއަޅުަގނޑުމެން ްނުދައްކާ ްވާހަކަ  815ޣާދީ

ްނުދައްާކ،ް ްވާަހަކއެއް ްއިތުރު ްއެއްވެސް ްބެހޭޮގތުން އެއެރޭންޖްމަންޓްސްާއއި

ްކުރިއަށްް ްއިުތރަށް ްމިކަންތައް ްޤަބޫލެްއނުކުރަން ނޑު ްއަޅުގަ ދެން

ވަނަްމާއްދާގެްދަށުންްކުރަންޖެހ24ްްޭގެންދެވިދާނެކަމަކަށް.ްައޅުަގނޑުމެންް

ްއެބަ ްއެބޮތް. ްކުރިއަްށްބަޙުސެއްެވސް ްިއތުރަށް ްދެން ްކުރަންވީ. ުޙސްވެސް

ްއެހެންް ްދެން ްއެކަންތައްަތއް. ްޤަބޫލުކުރަނީ ްއަޅުަގނޑު  820ގެންދެވޭނެކަމަށް

ްނިންމައިގެން.

ް

ް

ްދިގުކޮްށްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެހާ ްއެދެން. ްއިށީނދެވަަޑއިގެންދެްއވުން ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްވަރަްށ ްދެއްެކވީމަ ްއެބަތިއްެބިވްވާހަކަފުޅު ްމިހާރުވެސް ްބޭފުޅުން  825ގިނަ

ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއަށްްއެދިަވަޑއިގެން.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނުޑްދަންނަވާލަންް

ްއައިަޓްމް ްމިޮއތް ްއެޖެންާޑގައި ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިހާރު ބޭނުންވަނީ،

ްހިމެޭން ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްއެއީ ްގެންދަން. ްކުރިއަށް ްމިހާރު އަޅުަގނޑަށް

އްަތއް،ްެއއީްދެންްމާބޮޑުްމައްސަލައެއްްނޫންްކަންނޭނގެ.ްޖަދުވަލުގެްކަންތަ

ް ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްދެން ްޚާއްަޞ4ްްނިންމާލާފައި ްރަްއޔިުތންގެ ްމިއޮތީ  830ގައި

ްއަިދް ްގެްނދެވުން. ްކުރިއަށް ްބާބު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޖިލީހުގެ

ްއިތުަރްށް ްކުރިއަްށްނުގެންގޮސް.ްއަެނއްކޮޅުްނ،ްއޭގެ ްމިވަނީ އަޅުަގނޑުމެން

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރު ްޭބނުންވަނީ ްއަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްެތރި ްބައެއް ްމިހާރު ްމައްސަލަ، ތިފާހަގަކުރަްއވާ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްއެބައޮތް. ްފޮނުއްވާފައި ްމިކޮޅަްށ  835ސޮއިކުަރއްވާަފއި

ްއެމައްސަލަް ްކޮމިޓީއަށް ްއިދާރީ ްއޮންނާނެ، ްދަންނަވާފައި ްއަމީންޢާންމުއަށް
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ނޑުް ްއަޅުގަ ްލިބުީނމަ ްލަފައެއް ްކޮމިޓީގެ ްއިދާީރ ްއެއީ ފޮނުވާލާފައި.

ްގެނައުމަށް.ް ްމިކޮޅަްށ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮތަަކށް ްއެލިބުނު އެމައްސަލަ

ްއިީށނދެވަޑަިއގެްން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެން )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ްއެްއޗެްއް ްިތވިދާުޅވާ ްދަންނަވާލާނީ. ްައޅުަގނޑު ްއެދެމޭ  840ދެއްވުން

ްރޭގައިްއަ ްލިބުނީ ްއެމައްސަލަ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްދަންނަވާލާނީ، ޅުަގނޑުމެން

ްމިއަދަީކް ްއެނގުނީ. ްމިކަންތައް ްހެނދުނު ްމިއަދު ްލިބުނުކަމަްަށް މިތަނަށް

ހޮނިހިރުްދުވަސްވެސްމެ.ްދެންްއެހެންނަމަވެސް،ްައޅުަގނޑުްއަމީންޢާންމަށްް

ްފޮނުއްވާލަެދއްވުމަ ްކޮމިޓީއަށް ްއިދާރީ ްއެމިހާރު ށް.ްދެންނެވިން،

ނުޑް ްއަުޅގަ ްޖެހޭނީ، ްބަޙުސްކުރެވެން ްމިހާރު ްއާދެ،  845)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(.

ްާވހަކަ،ްއިދާީރް ްފޮނުވި ްއަޅުަގނޑު ްކޮމިޓީއަށް ްއިދާރީ ްމިހާރު މިދެންނެވީތާ

ނޑުްއެަމއްސަަލް ނޑަށްްލަފަެއްއްލިބުނުހާްއަވަހަކަްށްއަުޅގަ ކޮމިޓީންްއަުޅގަ

ްހު ްމިއެޖެންޑާަގއި ްމިހާރު ްވާނެ ްައޅުަގނުޑްގެންނާނަން... ްކަންަތއްަތއް ރި

ްނޫން.ް ްިނމުނީކީ ްެއއަދި ްއޮންަނގޮތުން. ްގަވާއިދުަގއި ނިންމަންޖެހޭނެކަން

ްގާތްަގނޑަކަްށް ްބާބުވެސް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިުތން ްއަނެްއކޮޅުން  850އަދި

ްއޮތީ. ްއޮތްގޮތަށް ްްއެީކގައިހެން ްވަރަށްގިަންއެހެންވީމަ، ްނުނިމިގެން އެއަދި

ްރަްއޔިތުންގެ ްފާސްނުވެެގްންްއައިޓަމްތަެކއް ްދިޔަ ްބާބުގަިއވެސް މަޖިލީހުގެ

ްއެހެންވީމާ،ް ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. ްމެންބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްހަަމް ްމީގައި ްކުެރވޭީނ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމަސަްއކަތް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްކަންތައްތަކުެގް ްތިވިދާޅުާވ ްދެން ްނިމިގެން. ްކަންތައްތައް  855ހުރިހާ

ްަގވާއި ްތިވިދާޅުވިހެްންބަޙުސެއްކުެރވޭނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްކަމަށްވަންޏާ، ދުްނ

ްބައެއްކަހަަލް ނަޑއެޅުުމގަިއ ްކަ ްތަރުތީބެއް ްގޮަތކާއި އެޖެންޑާކުރާނެ

ްއަިދް ްގެނެއްސަ ްނުދަންނަވާ ްއެހެން ްހުންނަނާނެ ނޑު ްއަުޅގަ ކަންތަކުަގއި

ްކޮމިޓީއަްށްނުގެްނގޮސް.ްއެހެންނަމަވެސް،ްމިމަްއސަަލްއެީއްމުޅިންް އިދާރީ

ްމައްސަލައަް ްކޮމިޓީެގްއާ ްއިދާރީ ްއެމައްސަލަ ނޑު ްައޅުގަ  860ކަށްވާީތ،

ްއެގޮތްހެްން ްީހަވނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްގެނައުމަީކ، ްނޫީނވިްއޔާ ލަފައަކާެއއްކޮށް

ްމިއޮތީް ްނުނިމި ްއެޖެންޑާވެްސ ްމިހާރު ްއަނެްއޮކޅުން ްއަދި ރަނގަޅުވާނީ.
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ްއަޅުަގނުޑް ްއޮީތމަ ްއެފުރުޞަުތވެސް ްއަދި ްހުރީމަ ްކަންތައްަތއް ބައިވަރު

ްރީ.ްތ.އަތޮުޅގެްޢިއްަޒތްތެރިްްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދު.އެކަންްކު

ް865 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ްމިނިާޒމީްނުކުތާއެްއްައޅުަގނޑުްމިެނގީ.ްގަާވއިުދެގްްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް

ްމ22ްިްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުކުތާއެްއ ްމިނިޒާމީ ނޑު ްއަޅުގަ ްދަށުން. ްމާއްާދގެ ްމިރޭްވަނަ ނެގީ

ްރައީސް،ް ްޢިއްޒަްތތެރި ްދުވަސްެވއްޖެ ްވަަރށްގިނަ ްގުޭޅގޮތުން.  870އެޖެންޑާާއއި

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއެފަހުން ްނައިސް ްމިތަނަށް ްބާބު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

މިތަނަށްްކިތަންމެްދުވަހެއްވެްއޖެްމިހާރުްއިޞްލާޙުތައްްހުށަހެޅިގެންްގޮްސ.ް

ްއެ ްކުރިއަށް ްއޭެގ ްފަހަރަކު ްކޮންމެ ްޭއެގްހަމަ ްމިއަންނަނީ ްއޗެހިތަކެްއ

ްެއއިނީ.ް ްބައިންާދފައި ްބިރުދައްކަންތޯ ްއަުޅަގނޑުމެްނނަށް ްއެ ފަހަތުގައި.

ްހުިރް ްއަިއސް ްތ.އަޮތޅުން ްއަޅުަގނަޑކީެވސް ްބޭނުން. ްއަހަން  875އެެއއްެވސް

މީހެއް.ްއަޅުަގނޑުްފުރަންެވްއޖެ.ްއެހެންވީމާ،ްއަަވސްކޮށްދެްއވާްމިކަންތައް.ް

ް ްނެތް ްރައްޔިެތއް.ްއަޅުަގނަޑކަށް ްތ.އަތޮުޅގެ ްމިއީ ްއަޅުަގނޑު ހުރެވޭކަށެއް

ްއަތޮޅަށްދާން.ް ްަކއިރިެވއްެޖ ްވަރަށް ްފުރާދުވަސް ނުޑ ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،

ްމިކަްން ްަޖއްސާ ްކުިރއަށް ްމިތަންކޮޅެއް ްިމއެޖެންޑާ އެހެންވީމާ،

ްމިއުޅެީން ްނުފުރިގެން ްެއކަމާހެދި ްރަނގަޅު. ްވަރަށް  880ނިންމާލަދިނިއްޔާ

ްއަޅުަގނޑަށް.ްް
ް

ް

ްބިރުދައްކާކަްށްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރަކަށް ްިޢއްޒަތްތެރި ްެއއްެވސް އަޅުަގނުޑ

ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްެއހެންނަމަވެސް، ްނުކުރަން.  885އެްއވެސްކަެމއް

ްއަވަހަްށް ްކަންތައްތައް ްހުރި ްނިމެން ްއަވަަހށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ްމަސައް ނޑުމެްނ ްއަޅުގަ ްމިހާރުްނިންމުމަށް ްއެހެްނވެގެން ކަތްކުރީ.

ްއިޞްލާޙުތަްއް ްހުިރ ްލިބިފައި ްނިންމުމުގައި ްބާބުަތއް މިޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްމިނިންމީ.ް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްެއއްޗެހި ްއައި ްރީޑްރާފްޓްކުރެވިެގން ްމި މިހާރު

ްލިބިފައިް ްައލުން ްރީޑްރާފްޓްކޮށްގެން ނޑުެމންނަށް ްއަޅުގަ ްމިހާތަނަށް  890ދެން
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ްއަ ްމިއަދު ްއެއްޗެހި ްއަނެއްަބިއްހުރި ްމާދަާމ ްއެޖެންޑާ ނޑުމެން ުޅގަ

ްދަންނަވާލިންް ނުޑ ްއަޅުގަ ްއަމީންޢާންމަށް ްފޮނުވާލެޭވނެ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްތިމަންނަް ްމިައދު ްވިދާޅުވި ްމުޤައްރިރު ްކޮމިީޓގެ ްއަދި ފޮނުވާލަދެއްވަން.

ްވާަހކަ.ް ްނިންމާފައިވާ ްެއއްޗެހި ްހުރި ްބާބުގައި ްމަޖިލިސް ރައްޔިތުންގެ

 895ދުވަހުގެްމުއްަދތެއްްދޭގޮތަްށ3ްްއޭތިްނިންމާފައިްލިބުނީމަްއަދިްއެހެންވީމާ،ް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއެއީ ްއެކަމަށް. ްމިއިނީ ްވިސްނަިއގެްނ އަޅުަގނޑު

ްގެަނއުމަްށް ްބަދަލެއް ްގަާވއިދަށް ްއެނގިވަަޑއިަގންނަވާނެ މެންބަރުންނަށް

ިރްއަޅުަގނުޑްެއއްދުވަުހގެްމުއްަދތެއްެގްފުރުޞަތެއްްެދއްވުމަްށްމިޢިއްޒަތްތެ

ްއޮންނަީން ްގަާވއިދުަގއި ްއެހެންވީމާ، ްނެތް. ްފާސްކޮށްދެއްވާފަެއްއ މަޖިލީހުން

ނޑ3ްްުމަދުވެގެންް  900ދުަވްސ3ްްުދވަހުގެްމުއްދަެތއްްދޭން.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްމުޤައްިރުރް ްކޮމިީޓގެ ްޑްރާފްޓިްނގ ްއަދި ްިމގެންދަނީ. ނަޑއަަޅއިގެން ކަ

ނޑަސްްދެންމެއަ ކުްއަމީްނޢާންމުްވިދާޅުވިްވިދާޅުިވ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްައޅުގަ

ްލިބުނުހާް ްއެހެންީވމާ، ްއެނިގވަަޑއިނުގަންނަާވކަމަށް. ްލިބުނުކަމެއް އަދި

ނުޑމެންްޑިސްޕެޗްކުރަންްފަށާނަން.ްއެހެންވީާމ،ް އަވަހަކަށްްމިޭރވެސްްއަުޅގަ

ނޑަށްްކޮށްގެްންއިތުރަށްްގެންދެވޭނެްއެހެންްއެްއޗެއްްނެޭތް  905އެޖެންޑާްއަުޅގަ

ްމިއުޅެނީ ްއެހެންވީމާ،ްްދަންނަވާލަން ްއިނގޭޯތ. ްއެްއޗެއް ްއެހެން މިނޫން

ްމެންބަރުންް ްޢިްއޒަތްތެިރ ްމިއުޅެނީ. ްއެޖެންޑާކޮްށގެްނ އަޅުަގނޑު

ނަޑްށް ނުޑްޤަބޫލުކުރަނީ.ްދެންްއަުޅގަ ޤަބޫލުފުޅޫކުރައްވަންްވާނެކަމަްށްއަުޅގަ

ްމުޙަންމަދުް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްނުކުތާެއއް ްިނޒާމާބެހޭ ކުރެވުނު،

 910ްދު.ނަޝީ

ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމަސައްކަުތެގްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްޤާނޫނުއަސާސީެގ ްމިހާރު ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި  915ްޝުކުރިއްާޔ

އިންސައްތަްމިވަނީްނިމިފައި.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑުމެްނ96ްްގާތްަގޑަކަށްްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން:

ްބާބުތަ ްމިނިމުނު ްމިހާރު ްބޭނުންވޭ ްރައްޔިތުންނަްށްޔަޤީންކަން ްފައިދާ ކުގެ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެނގުން. ްކޮންގޮތަކަށްކަން ލިބޭނީ
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ްޙައްޤުތަާކ،ް ްއަސާީސ ްއަދި ްބާރާ، ްޢަދްލުއިންޞާފުުކރުމުގެ ބޭނުމެއްނުވޭ

 920މިކަހަލަްކަންތައްްވަރަށްްއާްމަފްޙޫމްތަކެއްްފާސްެވގެންްހިނގައްޖެ.ްމިކަްން

ް ްހަމައަށް ްއަޅުަގނޑުމެްންރައްޔިތުންނާ ްއޮންނާކަށް ްދުވަސްތަކެއް ނުލިބި

ްަހމަޖެހިގެންދާނީް ްކަންތައްތައް ްއިންތިޤާލީ ްއެހެންވީާމ، ބޭނުމެއްނުވޭ.

ްހުރިްމަސައްކަތްތަާކް ްދެން ކިހިނެއްކަންްއެނގިގެންްނޫީންއަޅުަގނޑުމެންގެ

ްއިންސާފުވެިރގޮތެްއކަމަކަްށް ްރައްޔިތުންނަށް ްއެއީ ްދިއުން ހަމައަށް

ް ްނިމުނުްއަޅުަގނޑަށް ްމިހާރު ްރައީްސ. ްޢިއްޒަތްތެރި  925ޤަބޫެލއްނުކުރެޭވ

ް ްނިމޭތާ ްަރއީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަްށ7ްްކަންތައް ްތެރޭގައި ދުަވހުގެ

ްއެއްޗެިހް ްެގންދާ ްއަދި ްޖެހިވަޑަިއގަންނަވާނެ. ްގެންދަވަން ފޮނުއްވަމުން

ްއަވަހަކަްށް ްވީާހ ްފައިދާ ްއޭގެ ްރައްޔިުތންނަށް ތަޞްދީޤުކުރެިވގެން

ްމިޢިއްޒަތްތެރިްްލިބެމުންދިއުން ްމިހާރުވެސް ްމުހިންމުކަމެއް. ްވަރަްށ އެއީ

 930މަޖިލީހުގެްކ.އަތޮޅުގެްމެންބަުރްކޯޓަށްްދަމަމުންްމިގެންދަނީްމައުމޫންްކިޔާް

ްމިގޮތަްށް ްއެހެްނވީމާ، ްބުނެގެންނޯލަ. ްައޅާނަމޭ ްކަޓަރު ްގަިއގަިއ މީހެއްގެ

ްޖަލަށްލައި ްމީހުން ްހުރިހާ ްތިބި ްމިމަޖިލީހުގަިއ ބޭނުންހާްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ގޮތަކަށްްމިމަޖިލީހުގެްުކޅިަގނޑުްއަނބުރާލުްުމުގެްކުީރގަިއ،ްރައްޔިތުންނަށްް

ްފައިދާް ްހުރި ްމިބާބުތަުކގައި ްމިިނވަންކަމާ، ްޙައްޤުަތކާއި އަސާސީ

ްމީގެް ްހައްދަވައިދެްއވަްނޖެހޭނެ. ްލިބޭނޭގޮތް ްރަނގަޅަްށ  935އެކަީށގެންާވގޮތުަގއި

ްޑޮކްޓަ ްހުްނނެވި ްބަންޑާރަނައިބަކަށް ްއެމައްސަލަްކުރީގެ ްސަޢީދު ރްޙަސަން

ްއެަބް ްމަސައްކަތްކުަރއްވާަފއިާވކަމަށް ްވަރަށްޮބަޑށް ގެންދަްަވަްނވެސް

ްމީހަުކް ްކިޔާ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫްމ ްމައުމޫން ްއެހެންނަމަވެްސ، ވިދާޅުޭވ.

ްމިކަހަލަް ްއެހެންީވމާ، ްމިއުޅެނީ. ްުނގެނެިވގެން ްއެމައްސަލަ ވިދާޅުެވގެންނޭ

ްހު ްމިމަޖިލީހުގެ ްަވކިގޮަތކަްށްކަންތައްެވގެން ްޖަލަށްލާފައި ްމެންބަރުން  940ރިހާ

ްަވރަށްދެރަގޮތެްއް ްމިއީ ްބޭނުންފުޅުވަންޏާ ްމަނިކުފާނު ްނިންމަވަން ކަންތައް

ްިމް ްޮކށްދެއްވާށޭ. ްކަންތައްތައް ްއެހެންނުވާނެގޮތަކަށް ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްރައްޔިތުންނަށްް ްގެނެސްގެން ްމިތަނަށް ްއެންމެފުރަތަމަ ްމައްސަލަ އިންތިޤާލީ

ްރައީސްްއަ ްއަޣްލަބިއްޔަަތުކން ްމަތީ ްވަރަށް ްފާސްކުީރ، ޅުަގނޑުމެން
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ްނުލިބިް ްަރއްޔިުތންނަށް ްފައިދާ ްމިަކންތައްތަކުގެ ްމިފާސްވީ.  945ވިދާޅުވާހެން

ްލަސްވާންްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީްސވެސްްބޭނުންފުޅެއްނުވާެނ،ް

ް

ް

ްވާ.ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްއިށީނދެވަަޑއިގަންނަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް950 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްޝުކުރިއްާޔްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްގެނެސްެދްއވާޭށ ްކުރިއަށް ްބާުރ ްއިންތިޤާލީ ްއެހެންވީމާ،

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން:
ް955 

ް

ްޢިއްޒަތްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެދެން. ްމެންބަރުންނަށްްއިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްވުން ތެރި

ްހިމެނޭް ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްމިހާރު އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ްއަިދް ްއެހެންނޫންތޯ. ްއެއްެޗއް ްފާސްކުަރންޖެހޭ ޖަދުވަލުތަކަީކވެސް

ނޑުމެންނަްށް  960ހަމައެްެހެންމެްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެްބާބުްފާސްނުކޮށްްއަުޅގަ

ްވިސްނާ ްއަމިއްލައަށް ްކުެރވެންޮއތީ ްކޮންކަމެއްތޯ ްއަދިްވަކި ްދެން ލަމާތޯ.

ްއެކަމަކު،ް ްމިގެންަދނީ. ްއަރުވަމުންތާ ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ްައޅުަގނޑު އިތުރަށް،

ްައޅުަގނުޑް ްވިސްާނވަަޑއިގަންަނވާށޭ ްެއްއޗެްއވެސް ްމިދަންނަވާލި އަޅުަގނުޑ

ްފާސްނުކޮށްް ްބާުބ ްރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްމިހާރު މިދަންނަވާލަނީ.

ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްނުނިންމާ ްއަދިްްޖަދުވަލުތައް ްނިންމޭ،  965ޤާނޫނުއަސާސީ

ްއެނގިވަަޑއިގަންަނވާެން ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެިރ އޭެގއިތުރަށް

ްމުހިންމުް ްބާބު.ްއެންމެ ްމުހިންމު ްއެންމެ ްއެއީ ްބާބު ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ްރައްޔިތުްނެގް ްވަިކވެގެންާދއިރު، ްބާރު ްތިން ްހަމަަގއިމުވެސް. އެއްބާބު

ްބާ ްއެންމެ ްބާބަކީ ްތިްމަޖިލީސްގެ ްެދންމެއަކު ްއެއްބާބު. ރުގަދަ

ްދެްން ްބާބު. ްޢަދްލުއިންޞާފުގެ ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި  970ނިންމަވައިދެްއވީ

ް ް)ނ(، ްހަމައެކަނި ްވަިކކުރުމުގެ ނިޑޔާރުންގެ ްފަ ވަަނ8ްްއެހެންނަމަވެސް،

ްކަމަށްވަންޏާް ްއޮްތގޮތުްނ ްޑްރާފްޓްގައި ްމިހާރު ްއެދިަޔއީ ް)ނ( މާއްދާގެ
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ްތިިޢއްް ްެއއޮތީ. ްތަނަވަްސްބޭއްވިަފއި ްވަަރށް ްމެންބަރުން ޒަތްތެރި

ްމިރޫޙްގައިް ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްއެހެންވީާމ، ްނިންމައިދެްއވީ. އަޣްލަބިއްޔަަތކުން

ްއަންނައިުރް ްމިދެންނެވީ، ްމަސައްކަތްކޮށްގެން ްމިގޮތަށް  975ހަމަ

ްމިހާރުް ްއަުޅގނުޑމެން ްނިމުނަކަސް ްބާބު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްގެ ްހުރިގޮތަްށ ްދެންވެސްްއެޖެންޑާކުެރވިފައި ްައދި ްނިންމިއަސް ންގޮސް

ނުޑް ްއަޅުގަ ްއޮތީއޭ ްބާބުވެސް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ އެބަހުއްޓޭ،

ްހަމަް ްއޮްއވާ ްމިހެން ްމިކަންެވސް ްއެެހންވީމާ، ްމިއުޅެނީ. ދަންނަވާލަން

ްމަޖިލީހުގެް ްނަންގަވަިއެގން ްނުކުތާ ްިނޒާމާބެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ  980މިގޮތަށް

ނޑުެމންނަ ްއަުޅގަ ްިދޔައިމަ ްއާެދ،ްވަގުތު ްމިކުެރވެނީ. ްކޮންކަމެއްތޯއޭ ށް

ްލ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް985 

ްވަރަްށްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ްއެއީ ްވާހަކަދެއްކުްނ ްއެއްގޮތަށް ްޙަޤީަޤތާ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި

ްމިްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްެވގެންދާނެ. ްހަމައަށްްރަނގަޅުކަމަކަށް ނޑުެމންނާ ްއަުޅގަ ްތިބޭފުޅާ އަދު

ްމިހިީރް ްޖަދުވަލުގައި ްމިއޮތް ްއެެޖންޑާަގއި ްމިއޮތް ފޮނުއްވާފައި

ްބާބުވެސްް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާާއިއބެހޭ ްއަދި ްހުާވ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްޚާއްޞަް ްަވރަށް ްބާބަށް ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްޙަޤީޤަތަކީ، ްނެތް.  990ނުވެސް

ްހު ްބޭފުޅާއަްށްއިޞްލާޙުތަކެއް ްމިހުންނެވި ްވެރިކަމުގައި ށަހަަޅއިގެްނ،ްމިހާރު

ްދާންތިބިް ްޙަްއޖަށް ްހެދުމަށްޓަކައި، ްހުރެޭވނެގޮތެއް ްވެރިކަުމގައި ދެދައުރުގެ

ްދައްކާލިްއޔާ.ް ްރަނގަުޅވާީނ ްވާހަކަ ްޙަޤީޤީ ްމި ްނުފުރާ، ްޙައްޖަށް ބަޔަކު

ްމެދު ްރޭިޑޯއ ްޓީީވއާއި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްކޮށްފައި ވެރިކޮށްްމިހުރިހާކަމެއް

ްއަތްމަތީަގިއް ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ްމައުމޫން ްމިވިސްނައިެދނީ  995ރައްޔިތުންނަށް

އޮތްްބާރެކޭްމިޤާނޫނުއަާސސީްރައްޔިތުންނަށްްދިނުމާއިްނުިދނުމާ.ްއެކަމަކު،ް

ްމަނިކުފާނަށްް ްމެންބަރުން. ްހުވާކޮށްގެްންމިތަނަށްވަދެތިބި ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ނާނެ.ްމަނިކުފާނުްބުނިްގަޑިެއއްަގއިިވްއާޔްތިހެންްވިދާޅުވާކަށްްޙައްެޤއްްނޯން

ްތިބެފައިް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެތެރޭގައި ްމިތާ ްނުގޮްސވެްސ ފާޚާނާއަށްވެސް

 1000އޮންނާނީ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅަގނޑުމެންްބުނާބަހެއްްމަނިކުފާނުްއެއްެސވިްއާޔް
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ކީއްތޯްވާނީ.ްައޅުަގނޑުމެންްމިބުނާްވާހަްަކައަީކ،ްމިޤާނޫނުއަސާީސގެްފޮިން

ްރަ ްނިންމަން.ްމީރުކަން ްޖެހޭއޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްލިބޭނެގޮތެއް އްޔިތުންނަށް

ްއޮތީ.ް ްހަދާފައި ްމަކަރޭ ްހަދާ ްޤާނޫނުއަސާސީެއއް ްކުރީަގއިެވސް މީގެ

ްއެކަމަްށް ްއެބަިތއްެބވިއޭ ްމިތަނުގައި ްނުކުރޭ، ްއިތުބާެރއް ރައްޔިތުންނަކަށް

ްބައް ްތެދުވެްވާހަކަދައްަކވަ ްމީހުން.ްެއްެހެންނޫނީ ްތިބި  1005ަލވާޭށްތައްޔާުރވެގެން

ްދިވެިހރައްޔިތުންނޭ.ް ްއަޅުަގނޑުމެންނަީކވެސް ްެއއްެޗއް. ްމިބުނާ އަޅުަގނޑު

ްމިތަނުގައިް ްވިދާޅުވީަމ ްމަނިކުފާނު ްބައެކޭ. ްތަމްސީލުކުރާ ރައްޔިތުން

ްކަމަުކް ްއެންމެ ްައއިސް ްމަސައްކަތްކުރަމުން ްނެތި ްުދވާލެއް ރެްެއެއް

ްބިރުންް ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިްިއްޔާދެކެ ްބުނީމަ މަނިކުފާނުްްއަޅުަގނޑުމެން

ްނޫީން ްޒަޢީމްވީމަތޯއޭ ްާނއިބު ްޑީ.އާރު.ޕީގެ ްދައްކަވަީނ ްތިވާހަކަ  1010ތިހެން

ްތިކަންް ްިތގޮތަށް ްހައިސިްއޔަތަކީ ްކޮބައިތޯއޭ ްމިނިސްޓަރުވީމަތޯއޭ. ފިނޭންސް

ނޑުމެންްއެދެނީްއެބާުބް ކުރަްއވަން.ްއަިދވެސްްނިޒާމީްނުކުތާްނެގޭނެ.ްއަުޅގަ

ްމިާޤނޫނުއަސާ ްަރއްޔިތުންނަށް ްއިތުބާރުްގެނެސް ްަހދަން. ްލިބޭނެގޮެތއް ސީ

ްީމގަިއް ްމަޢާފުކުރައްވާތި ްމިނިސްޓަރ، ްފިޭނންސް ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ނޑުނީ ކެ

ްފާޑުފާޑުެގް ްނުކުމެފަިއ ްމިނިސްޓަރު ްވަސީލަތްތަކާެބހޭ  1015ޚަބާރުފަތުރާ

ްމިކުރާް ްައޅުަގނުޑމެން ްއަރާ ްކުރިމައްޗަށް ްަރއްޔިތުން ވާހަކަދެްއކެވީމަ.

ބައިބައިންްދޭކަށްްައޅުަގނޑުމެްންމިހާރުްއޮތްްމަސައްކަތް،ްޤާނޫނުއަާސސީް

ްނުލިބޭނެ.ް ްއެފުރުޞަެތއް ްވަޒީަރކަށްެވސް ްެއއްެވްސ ޤާނޫނުއަސާސީވެްސ

ްނުކުމެް ްޖެހިދާނެ ްހުރެއްޖެްއޔާ ްަބޑި ްައތުގައި ްއެބޭފުޅުންެގ އެހެނެއްނޫން

ްއަުޅަގނޑުމެންނަކަށް.ް ްނުކުރެވޭނެ ްއެަކމެއް ްެއގޮތަށެއް  1020ގަޔަށް.

ްއަޅުް ްމަސައްކަތްކޮށްގެންޭންމިޤާނޫނުއަސާސީ ްބުރަކޮށް ްހާދަ ނޑުެމން ގަ

ްރައްޔިތުްނެގް ެް ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްއެނގޭ ނޑުމެންނަށްެވސް ްއަޅުގަ މިހަދަނީ.

ްރައްޔިތުންނަްށް ްެއކަމަކު، ްފާސްނުވާނެކަން. ްބާބުވެސް މަޖިލީހުގެ

ްމިދެވޭނެގޮތެއްްއެނގެންޖެހޭނެްއިނގޭތޯްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް
ްް1025 

ް

ްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ.ްްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއް ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި

ްހަމަް ްތިބޭުފޅުންނަށް ްއަޅުަގނޑު ްދެރަވޭ. ްވަަރށް ްއަޅުަގނޑު ްމިހާރު އާދެ،
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ްކަންތައްތަކެްއވެސް.ް ްހުރިހާ ްހަމަ ްމިގެަނީއ ކުރީަގއިވެްސ

ްނިންމެވިނަ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްތި ްތިްއެންމެފުރަތަމަވެސް ްނިމުނީ  1030މަ

ްމަޝްވަރާކޮށްފަިއް ްބާބެއް ްދާނެގޮތުގެ ްބަދަލުވެގެްނ އިންތިޤާލީ،

ްއެމައްްްސަަލް ްގޮުތގެމަތިން ްަގވާިއދުގަިއވާ ޑިސްކަްސކޮށްފައި

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްދެއްތޯ. ްގެނައިސް ްގެނެވުނުނަމަ. ްމިތަނަށް ހުށަހަޅުއްވަިއގެން

ްއެހެްނވީމާ ްމިކަން. ްއެނގިވަަޑިއގަންނަވާނެ ްމެންބަރުންނަށް މިހާރުް،

ްގޮތުގެމަތިްން ްއެްއގޮތްާވ ްަގވާއިދާ ްކަންަތއްތައް ްމިހިރަ  1035އެޖެންޑާަގއި

ްބާބުް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްިއްާޔގެ ްމިހާރު ްދަމުން، ްދަމުން ކުރެވެމުން

ްދަންނަވާލަންް ނުޑ ްއަޅުގަ ްދެން ްނޫން. ްނިމުނީކީވެސް ްއަދި ނިމުމަކަށް

ްައޅުަގނ ްދެން ްއޮތްކަމެްއގައި ްމިހެން ްއެހެންވީމާ، ްމިހާރުްމިއުޅެނީ ޑުމެން

ްކޮންމެވެްސް ްނުގެންދާނެކަމަްށ ްކުރިއަށް ްކަންތަްއ ްމަޖިލީހުގެ އިތުރަށް

ްއެއްަޗކަްށް ްވިދާުޅިވ ްރޭޑިޯއއިން ްވަީޒރަކު ްއެހެން  1040ޢިއްޒަތްތެރި

ްދަން ްއަުޅަގނުޑ ްތިްއބެވިކަމަށްވަންޏާ ނަވާނީ،ްޤަބޫލުފުޅުކުރައްަވިއގެން

ް ްދަންނަވާލަން ްައޅުއަޅުަގނޑު ްމިއީތޯއޭ ްއެކަމަުކްބޭނުންވަނީ، ަގނޑުެމން،

ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްތި ްމަޖިލީހުގެ މިޢިއްޒަތްތެރި

ްމިް ްަކނޑަެއޅޭނީ ްޤާނޫނުއަސާީސަގއި ްދިވެިހރާއްޖޭގެ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ްނިންމެވިް ްއެއްޗެްއަކން. ްނިންމެވި ްމިމަޖިލީހުން ްމެންބަރުން  1045ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެނގިހުރެ ްމިކަން ްއެހެންވީާމ، ްއަޅުަގނޑުމެްންްގޮތަކަށްކަން. ދެން

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމަޖިލީހުެގ ްަވޒީރުންގެ ްމާނަެއއްނެތް. ްކުރުުމގެ އެސުވާލުަތއް

ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ް ްނުކުތާއެއް. ްނިޒާމާބެހޭ ްނަޝީދު ްމުޙަންމަދު މެންބަރު

ްޖެހިަވޑަިއގަންނަވާކަމަްށް ްސްޓާޓްކޮށްލަްއވަން ްީރ ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ްވިދާޅުެވއް ްމަޖިލީހުެގްއަމީންޢާންމު ްވަޒީރުްނގެ ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(  1050ޖެ.

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޝީދު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

 1055ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްްވަީޒރުންގެްމަޖިލީުހގެްމެްނބަރުް

ްމުޙަްނމަދުްަނޝީދުް
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ްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް

ްމެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެރުޭވީންޢިއްޒަތްތެރި ްވަގުތު ްދެއްތޯ، ްބޭފުޅަކަށް ްފަހަރަކު  1060ންބަރުން،

ްކޮންމެް ްހަމަ ްއެހެންނޫންތޯ. ްމިއަރުވަނީ ްއަޅުަގނޑު ްބޭފުޅަކަށް. ފަހަރަކު

ްމިހާރުް ް)ަވގުތުޮކޅަކަްށފަހު( ްމިގެންދަނީ. ްބަލަުމން ްއެުރވޭތޯ ބޭފުޅަކަށްވެްސ

ްފުުރޞަ ްަދއްަކވާނެ ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަުރން ްިޢއްޒަތްތެރި ްދެއްާވ.ްބައްލަވާ ތު

ްނޫން.ް)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއިނގޭތޯ.ްނޫން ްނަހައްދަވާ އެހެން

ްގެންެދވީމަް ްކަންތައްަތއް ްތިގޮތަށް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި  1065މެންބަރުން،

ްމިމަޖިލީހުގެް ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްިތއީކީ ްެއއްގޮަތކަށްވެސް ްއިނގޭތޯ. ވަރަށްދެރަ

ްނޫން ްކުރަންީވގޮތެއް ްޢިއްޒަތްތެިރްްކަންތައްތައް ްއެހެންވީމާ، ކަންނޭނގެ.

ްިތް ްމިހާރު ްއޮޅުންފިލުވާ، ްއެކަން ްއޮތިއްޔާ ްބޭނުންފުޅުވާކަމެއް މެންބަރުން

ްޚާްއަޞް ްމަޖިލީހުގެ، ްރައްޔިތުންގެ ްމިދެންނެވީ ްަވޒީރަކު، ޢިއްޒަތްތެރި

 1070މަޖިލީހުގައިްހިމެނިވަޑަިއގަންަނވާްަވޒީރުންގެްމަޖިލީހުގެްބޭުފޅަކުްވާހަކަފުުޅް

ްމަޖިލީހުެގްދައްކަވަ ްވަޒީރުްނގެ ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްއެކަން، ްެފއްޓެވީމަ ން

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޝީދު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް1075 

ްޤަބޫލެއްނުކުރަންްްމަޖިލީުހގެްެމންަބރުްވަީޒރުންް ްއަޅުަގނުޑ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެިރ ްޝުކުރިއްޔާ

ްޤާޫނނުއަސާސީަގިއްްމުޙަްނމަދުްަނޝީދުް ްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްދިވެހިރާްއޖޭގެ ްޤާނޫނުއަސާސީެގ،

ނޑަށްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމާއްދާތަކެްއ.ްއަޅުގަ ްޚާއްޞަ ްމާްއދާތަކާއި ްއާދަިއގެ އޮންނާނެކަމަކަށް

ްއެޖެންޑާެއްއް ްަގވާއިދުްނ ްަޤބޫލެއްނުކުރެޭވ، ްއެއްގޮތަކަްށވެސް ހަމަ

ްޢަދްލުއި ްމައްސަލަެއްއަގއި ްބާބާިއްކުރެިވގެންދާ ްާބރުގެ  1080ންޞާފުގެ

ްކުއްލިައކަްށް ްދޭތެރޭގަިއ ްދެބާބު ްބާބާ، ްބާުރެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ނުޑް އިންތިޤާލީްއުސޫލުތަކާްބެހޭގޮުތންްވާހަކަދައްކަންްޖެހޭނެކަމަކަށް.ްއަޅުގަ

ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއް ްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްދިވެހިރާްއޖޭގެ ޤަބޫލެއްނުކުރަން

ްމާ ްއާދައިގެ ްޖެއްސޭނެ.ްއަޅުަގނޑުމެްންހުންނާނެކަމަކަށް ްފަހަތަށް ްއދާތަކެއް
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ްބެހޭގޮތުންް ްއުސޫލުަތކާ ްއިންތިޤާލީ ްއޮތް ްފުރުޞަތު  1085އެންމެންނަށް

ްއަދިވެްސް ްުނކުރޭ. ްއަޅުަގނޑުމެންނެއް ްެއކަމެއް ވާހަކަދަްއކަން.

ްއެބައޮްތް ްމިތަނުގައި ްމިހާރުވެސް ްއެބައޮތް. ްއެފުރުޞަުތ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްދަށ14ްު ްމާއްާދގެ ްއެމަްއސަަލްވަނަ ްމައްސަލަެއއް. ްއޮތް ްހުށަހަޅާފައި ން

ްމިއަދުް ްމަތިން. ްއުސޫެލއްެގ ްއެގެންަނވާ ްނިުމނީ ްގެންނެވީމަ އެޖެންޑާއަށް

ްމިއަދު.ް ްމެްނދުރު ްއެނގުނު ްއަޅުަގނޑަށް ްހިނގާނެކަން ްމިކަން  1090މިރޭ

ްއުސޫލުެގް ްއިންތިާޤލީ ްއެތެރެއަށް ްމިތާ ްނަގަިއގެން ްނުކުތާތައް މިނިޒާމާބެހޭ

ްނުގެން ްއޮތްކަްންބާބު ްރާވާފައި ްނުގެންދަން ްކުރިއަށް ްމަސައްކަތް ނަންޏާ

ނޑަށްްއެނގިފައިްއޮތީ.ް ްމިއަދުްމެންދުރުްއަޅުގަ
ް

 1095 

ްއިށީނދެވަޑަިއގެްންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރުން، ްޢިއްޒަތްތެރި ް ްމެންބަރުން. ޢިއްޒަތްތެރި

މަޖިލީހުގެްަގވާއިދަްށްދެއްވާ.ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުން،ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ް

ްަގާވއިދަށްް ްމަޖިީލހުގެ ްއިނގޭތޯ. ްއެދެން ްހިއްތެވުްނ ޙުރުމަތްތެރިކޮށް

ްަގވާއިަދްށް ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު، ްޢިއްޒަތްތެރި ްހިއްތަވާ. ޙުރުމަތްތެރިކޮށް

ްކަންތައްަތްއް ްތިގޮތަށް ްމިހާރު ްއާދެ، ްެއދެން. ްހިއްތެވުން  1100ޙުރުމަތްތެރިކޮށް

ްއެ ްކިހިނެއްތޯ ްެއއްެޗްއްކުރެްއވީމަ، ްަވގުެތްއވެސް ްބޭފުޅަކަށްވެސް ހެން

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމަޖިލީހުެގ ްވަޒީރުްނގެ ްމިހާރު ްނޫންތޯ. ްނޭުރވޭނެ ވިދާޅުާވކަށް

ްދެންް ްނުދެއްވި. ްވަގުތެއް ްފެށީމަކާ ްވާހަކަފުޅުދައްަކަވން މެންބަރަކު

ްއެބަތިއްެބިވް ްބޭފުޅުން ްއެހެން ްދަްއކަާވއިރު، ްވާހަކަފުޅު ތިބޭފުޅުން

ްނުކުތާްވާހަކަދަްއކަ ްނިާޒމާބެހޭ ްވާހަކަދަްއކަން، ްތިޭބފުޅުން ްމިހާރު  1105ވަން.

ްބޭފުޅަކަށްް ްއެހެން ްހެއްދެވީމަ. ްތިހެން ްދެން ްއެުރވޭނީ ކިހިނެއްތޯ

ްއެހެންވީމާ،ް ްނުދިން. ްއެރުވިަޔކަ ްތިބޭފުޅުން ްފުރުޞަތެއް ވާހަކަދަްއކަވަން

ްމެންބަ ްޢިއްޒަްތތެރި ްބ.އަތޮުޅގެ ްއާދެ، ްނޫންތާ. ްގޮތެްއވެސް ރުްއެީއކީވެސް

ްޢަލީްފާއިޒްްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.ްް

ް1110 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް
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ްމިޭރްްމާޮޅސްމަޑުލުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް ްހިތާމަކޮށްފިން ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި

ްމިއަދުްްޢަލީްފާއިޒްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވާިސލްވުމަށް ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްާއ ްވާަހކަތަުކގައި. ްބައެއް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްދައްކަންޖެހޭނެކަމަށް ްގޮތްތަކެްއެގްވާހަކަ  1115ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ

ްގެންނާެން ްއެކަްނ ްވާހަކަދަްއކަމުންދިޔައީ. ްކުިރއްސުރެްނވެސް ވަރަށް

ްދަމުންް ްދަމުން ްދަމުން ްނުލިބި ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްފުރުޞަތެއް ރަނގަޅު

ްފެންނަގޮ ްއަޅުަގނޑަށް ްއަންނަނީ. ްމިޮއއް ްމިއަދު ތުގަިއްއައިސް

ްއެއްެޗްއް ްެހދޭ ްއަލަށް ްައޅުަގނޑުމެން، ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ނޑުމެންްނުދައްާކްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާެގް  1120ޢަމަލުކުރާނެގޮތެއްގެްވާހަކަްައޅުގަ

ްނޫން.ް ްބޭުނންކަމެއް ްެއއްގޮަތކަށްވެސް ްއެއީކީ ްނިންމުން ްއެއްޗެހި ބާބާ

ް ްހަމަ ްއޮންނާނީ ްނިންމާލާއިރު ްދައްާކ ްމިވާހަކަ އެއްކަަލްއެންމެފަހުން

ްވަރަށްދެރަވަންް ނުޑ ްއަުޅގަ ްމިއޮންނަގޮތް. ްވެަފއި ްނިމޭއިރު ްއަހާ ވޯޓަކަށް

ްެއވާހަަކްްމިހެންްމިދަންނަވަންޖެހޭތީ.ްމިއަދު، އެބޭފުޅުންްނުްުކުމެަވަޑއިގެން

ްތިބީމަް ްލިބިފައި ްއެްއޗެހި ްއަިނޔާާއއި ްވަަރށްގިނަ ްައޅުަގނޑުމެން  1125ދައްކަާވ

ްދައްކަންޖެހެ ްމިވާހަކަ ްދައްކަަވްންއަޅުަގނޑުމެން ްއެވާހަކަ ްމިއަދު ނީ.

ްހިންގަްން ްވެިރކަން ްމި ްމިބާޣު ްޭބފުޅުންނަކީ ްތިއްެބވި ނުކުމެވަަޑއިގެްނ

ް ްއުމުރުން ްއެމީހުންނަކަށ16،12ްްްފެއްޓިއިރު ްޅަކުދިންނޭ. އަހަރުނުވާ

ްއެހެންވީަމ،ް ްހުިރގޮތެއް. ްގޮސްފައި ްކަންތަްއތައް ްކުީރގައި ނޭނގޭނެ

ްޤާނޫ ްމިދަންނަވަީނ ްގޮެތްއްއަޅުަގނޑުމެން ްޢަމަލުކުރާނެ  1130ނުއަސާސީއަްށ

ްނޭނގިެއއްްދެންްކުރިއަށްްދިުއންްއެއީްދަތިކަމެކޭ.ްުޝކުރިްއޔާ.ް

ް

ް

ްއާދެ،ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުކުތާ، ްނިޒާމާބެހޭ ްމިގޮތަށް ްދެން ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ އާދެ،

ްމުޙަންމަދުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދ.އަތޮޅުގެ ްނުކުތާއެއް  1135ނިޒާމާބެހޭ

ްރިޔާޟް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްވަރަްށްްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީް ނުޑ ްއަުޅގަ ްނުކުތާެއއް ްނިޒާމީ ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި  1140ްޝުކުރިއްާޔ
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ްފެނިވަަޑއިނުަގީތްްމެންަބރުްުމޙަންަމދުްރިޔާޟްް ްމަނިކުފާނަށް ްއެހެންނަމަވެސް. ްނެގިން. ްކުރީކޮުޅގަިއ

ްއެހެްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދަންނަވަްންފަހަރުގައި ނޑު ްއަުޅގަ ްަރއީސް، ްިޢއްޒަތްތެރި ްވެދާނެ. ން

ްކުރިންވެްސް ްއައުުމެގ ްބާބު ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްވާހަަކއަކީ މިއުޅޭ

އަޅުަގނޑުމެންްއެބަޖެހެއޭްމިަމޖިލީހުންްޢަމަލުކުރާނެްގޮތެއް،ްއިންފޮމޭޝަންް

ްޚާ ްރައްިޔތުންގެ ްވިދާުޅވިއިުރަގއި ްެއވާހަކަ ްއަރާ ްޓީވީއަށް  1145އްަޞްމިނިސްޓަރު

މަޖިލީހުގެްރައީސެްއގެްހައިިސއްޔަތުންްމަނިކުފާނަށްްކޮންކަމެއްތޯްކުރެވުީނ.ް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްޤާނޫނުއަސާސީއަކީ ްޢަމަލުުކރަން. ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްމިް ްމަނިކުފާނު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫނޭ ްއެއްެޗއް ްބާއްވާ މަތާރަންފިލާ

ް ްގެންގޮސް ްނިމޭއިރު ްބާބު ްޒަހަރުދޭނީ.ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގޮިޅއަށްާލ

ްފޮނުއްީވް ްނޫންތޯ ްޢުމަރުޒާހިރެއް ްނަންގަވަން ްމުދާ  1150މަނިކުފާނުގެ

ނޑުެމންްއެްެްއެޗްއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ.ްކޯްއޗެްއްހަދަންްތިއުޅެނީ.ްއަުޅގަ

ނޭނގިގެންނެއްްނޫނޭްމިއުޅެީނކީ.ްގެންގޮސްްމިތާްމަޖިލީހުގައިްތިބިްހުރިހާް

ްހަދާނީ.ްމެންބަރުންްޖަލަށްލީމަްކިހިނެއްް

ް

ް1155 

ްތ.އަތޮުޅެގްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްިއށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ. ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙަސަންްޢަފީފް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1160 

ްފާސްކޮށްގެންްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙަަސންް ްޤާނޫނުއަާސީސ ނޑުމެން ްައުޅގަ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްހަިއސިއްޔަެތއްތޯްްފްްވާހަކަެދއްކެވުްނ:ްޢަފީ ްކޮން ްނޭނގެ ނަޑކަށް ްައުޅގަ ްގޮތްތަެކއް ޢަމަލުކުރަންވާ

ްއޮފްް ްމިނިސްޓަރ ްބުނަން ްގެންދާނީ ްަވިކގޮތަކަށޭ ްޤާނުނުއަސާސީ ްމި އޮތީ

އިންފޮމޭޝަނަށް.ްނޫނީްމަނިކުފާނުްއެމަސައްކަތްްއޭަނއާއިްަޙވާލުކުެރއްވީޯތ.ް

ް ްސާފުކޮށްަލން ްއަޅުަގނޑު ްމިްމިއީ ްެއހެންވީމަ، ްއެްެއްެޗއް.  1165ބޭނުންވާ

ޤާނޫނުއަސާސީަގއިްނެތްކަމެްއްމިްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްވަިކގޮަތކަށްްގެންދަންް

ްވިދާޅުވެފަިއް ްގެންދާީނ ްމިވެނިގޮތަކަށޭ ނޑަާނޅާކަެމއް ްކަ އަޅުަގނޑުމެން
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ްއޮީތް ްޙަްއޤެއްތޯއޭ ްކޮން ްދެއްކުމުގެ ްއެވާަހކަ ްރޭޑިޯއއިން ޓީވީާއއި

ްމޭޝަނަށް.މިނިސްޓަރްއޮފްްއިންފޮ

ް1170 

ް

އާދެ،ްދެންްތިބޭފުޅުންްވަޒީރުންގެްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޝީދުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްފައްޓަާވއިރަްށް ްވިދާުޅވާން ްެއްއޗެއް ްޖާަގެއއް، ްވިދާުޅވާކަށް އެްއޗެއް

ްއެހެންވީމަ،ް ްނުދެްެްއވާ. ްޖާަގއެްއ ްައޑުައްއސަވަން ްދަްއަކވާ ވާހަކަފުޅު

ްމިހާުރްްކިހިނެއްތޯ ނުޑ ްއަުޅގަ ްގެންދާނީ. ްކުރިއަށް ނުޑމެން ްއަުޅގަ  1175މިކަން

ްނޫންތޯ.ް ްޫނނެއް ްބާބަްަކަށް ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްއަދި ްމިއުޅެނީކީ އަދި

ްއަދިް ްފަހަތުން ްޭއގަ ްވާހަކަ. ްޖަދުވަލުގެ ްހިމެނޭ ްމީގައި ްމިއޮތީ ް މިހާރު

ްމިދަންނަވާލަ ނޑު ްއަުޅގަ ްބާބުވެސް. ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ންްމިއޮތީ

ްހަމަގައިމުވެްސް ްނުނިންމަެއއް ްބާުބވެސް ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ މިއުޅެނީ

ްފަހުންް ްއޭގެ ްއަދި ްއެހެންނޫންތޯ. ްނުނިންމޭނެ  1180ޤާނޫނުއަސާސީެއއް

ރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެްބާބުންްވަރަށްްބަިއވަރުްމާއްދާަތއްްވަނީްފާސްނުެވް

ްއެހެންނޫންތޯ ްއެްއެޗއް ްއޮތް ްއަންނަން ްއެެވސް .ްއެހެންވީމަ،ްެއްގޮސްފައި.

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެމައްަސލަ ްމިދެންނެވީ ްއަުޅަގނޑު ްމެދުތެރެއަށް ދޭތެރެ

ްފޮނުވަންް ްކޮމިީޓއަށް ްއިދާރީ ްކޮމިޓީއަށް. ްއިދާރީ ްމިހާރު ފޮނުވައިފީމޭ

ނުޑް  1185ދަންނަވައިފީމޭ.ްއެްެހެންވީމަ،ްއިދާރީްކޮމިޓީންްގޮތެއްްނިންމީމަްއަޅުގަ

ްކިހި ްކުަރން.ްދެން ްެއކަން ްގެނެސްދޭނަމޭ ްހަދާނީ.ްއާދެ،ްޙަސަްންއެ ނެއްތޯ

ްަވޒީރުންެގް ްައޅުަގނޑު ްއާެދ، ްނިންމަވައިްި. ްޢަފީފް ްއާންޙަސަން ޢަފީފް.

ްމަޖިލީހުގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޝީދު.ް

ް

 1190ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމެންްމަޖިލީުހގެްެމންަބރުްވަީޒރުންް ްމަޖިލީހުެގ ްވަޒީރުްނގެ ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްބަރެއްެގްޝުކުރިއްާޔ

ްމޯލްޑިވްްސއަަކްށްްްމުޙަްނމަދުްަނޝީދު ްޓެލެވިޜަން ްއަާޑއި ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްހައިސިއްޔަތުން
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ްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިމަހުގެ ްއަޅުަގނޑު ްދީފަެއއް. ްަބޔާނެއް ްވަކި ްނޯންނާނެ 25ްއަޅުަގނޑު

ްކޮންފަރެންސެއްަގިއް ްނޫސް ްބޭއްވި ްމެންދުރުފަހު ްދުވަހުގެ  1195ވަނަ

ްސުް ްއެހި ްތަންކޮެޅއްްނޫސްވެރިައކު ްޖަވާެބްއގެ ްދިން ްއަޅުަގނޑު ވާލަްށ

ްެއގޮތަްށް ްދޭތެރޭަގއި ނާޑ ްއަުޅގަ ްެއއްގޮަތަކށްވެސް އަުޑއައްަސަވއިގެން

ްބޭފުޅުންނަށްް ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްައޅުަގނޑު ދެކެވަަޑިއގަންނަވާކަށް

ްއެދެީން ްއަުޅަގނޑު ްނުވާނެެއވެ. ްހައްދަވާކަށް ްއެްެހެން ދަންނަވަން

ްދެް ްރައްޔިތުްނެގްއަޅުަގނޑު ްައޑުައއްަސވާފަިއ ްވާހަކަެއއް ްހުރިހާ  1200އްކި

ްމަޖިލީހުގެް ްާޚްއޞަ ްރަްއޔިތުންގެ ްނުވަތަ ްރައީްސ ްމަޖިލީހުގެ ޚާއްޞަ

ްދައްކާަފިއް ްއަޅުަގނޑު ްވާހަަކއެއް ްދަްއކަވަންޖެހޭ ްމެންބަރަކު ޢިއްޒަތްތެރި

ްމިބަޙުސްންް ްހަމައެަކނި ްއަުޑއަްއސަވާަފއި ްތަންފުެކއް ްއޭގެ ްބަލަން. ްއޮތްތޯ

ނުޑެގްމިރޭްމިތާްކުރިޔަނުދިނުމަށްޓަކައިްދައް ކާްޙުއްޖަތެްއގެްގޮުތގަިއްއަޅުގަ

ްތިއްބެިވް ްނުވޭ.ްއެތާ ްބޭނުމެއް ނޑު ްއަޅުގަ ނޑުްއވާލަްއވާަކށް ްްކަ ްއެ  1205ބޮލަށް

ްެއއޮތީ.ް ްރެކޯޑިްނގ ްފުލް ްއެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ނޫސްވެރިންނަށް

ްފުރުޞަތުް ްވާހަކަަދއްަކަވން ްއެ ްދޭތެރޭގައި ނާޑ ްއަުޅގަ ްދެން ބައްލަވާފައި

ްދެއްވަްނވާނީ.

ް

ްވާހަަކްްްއާދެ،ްދެންްމިހާރުްތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަ ްގޮުތގެ ްކުރެްއވި ްކަންތައް ްމެންބަރު  1210އެ

ްިމް ްއަޅުަގނޑު ްހީވަނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްެދން ްއެހެންވީމަ، އެވިދާުޅވީ.

ްމިް ްކުރިއަށް، ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްދިޔަ، ްކުިރއަށް އެޖެންޑާައއިގެން

ނގޭތޯ.ްމ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެރިްހަމަގައިމުވެސްްނިންމަިއގެންްމިްނިމޭނީްއި

ްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަފީޤް.ް

ް1215 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްތިބޭފުޅުންނަށްވެްސްްމުލަްަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްމިނެގީ ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްއަޅުަގނޑު

ްވެރިކަްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްމިރާއްޖޭަގއި ްމިވާގޮތަީކ ްިމހާރު ްންއެނިގވަްަަޑއިގަންަނވާނެ

ްިމް ްަރއްޔިތުންެގ ްރައްޔިތުންނަށް ްއެބަޖެހޭ ްއެނގެްނ  1220ހަމަޖެހިގެންދާއިރުގައި
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ްލިބެނީް ްަޙްއޤުތައް ްފާސްކުރާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްޤާނޫނުއަާސސީަގއި ޙައްޤުތައް

ްވެރިކަމަްށް ްތިއޮތީ ްމިހާރު ްއަދި ްގޮަތކަްށތޯއާއި ްކޮން ކޮންއިރަކުން،

ްޤާނޫނު ްއަްަދި ްހަދާފައި. ްއިޢުލާނުކޮށް ްބާބުްކުރިމަތިލާނަމޭ އަސާީސގެ

ްމިް ްރޯލެއްހެން ްސަތަރި ްއެޮގވަނީ ްބަޔަކު ްއަެންއ ްނުވޭ. ފާހެްެއްވެސް

ްޭއެގް ްއެެހންވީމާ، ްކުރެވެނީ. ްމިކަން ްދާޮގތަށޭ ްިނއުިޅގެން  1225ނިއުޅިގެން

ްމިް ްކުރީަގއި ްފެށުމުގެ ްބާބަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާގެ ކުރީަގއި

ްޤާނޫނުއަސާސީއެއް ްއާ ްނޫނީ ްއިޞްލާޙުކުަރނީތޯ ހަދަނީތޯ.ްްޤާނޫނުއަސާސީ

ްއެައކަްށް ްައޅުަގނަޑކަށް ްނޫނިއްޔަކާ ްނިމިގެން ްގޮެތއް ްބަޙުސްކުރެވި މި

ްއެަކްން ްިއނގޭތޯ. ްނޭނގޭނެ ްވޯޓުދޭކަްށވެސް ްެއއަށް ްބުނާކަށް އާނބަސް

ްޤާޫނނުއަސާސީެއްއް ްކުރީގަިއވެސް ްނޭނޭގނެ. ނަޑއަޅާކަްށވެސް  1230ކަ

ްިކހިނެ ްނޭނގޭނެ ްރައްޔިތުންނަކަށް ްމިރާއްޖޭގެ ްކަމެއްްއިޞްލާޙުކޮށްފަިއ، އް

ްވާސިލްީވ.ް ްޤާނޫނުއަސާީސައށް ްއަނެއް ްޤާނޫނުއަސާީސން ްއެއް ހެދީ.

ްހުރީ.ް ްކޮށްފައި ްހުރިހާކަމެއް ްޚިލާފަށް ްާޤނޫނާ ްނޭނގެ. ހެްެދިނުހެދިއެއް

އެހެންވީމަ،ްމިކަންކަންްއެބަޖެހޭްމިރާއްޖޭގެްރައްޔިތުންނަށްްއެނގޭގޮތަށްްިމް

ްހަމައެ ްިލބިދޭގޮތަށް ްަރއްޔިތުންނަށް ްބޭނުންވާްޙައްޤުތައް ްތިމާައށް  1235ކަނި

ްދިޔަޔަްސް ްފުރަިއެގން ްލައިގެން ްޖީބަށް ްނިންމާލަިއގެން އެތިކޮޅު

ްހުރިހާް ްޤާނޫނުއަާސސީއާިއ ްޤައުމާިއ، ްރައްޔިތުންާނިއ، ކަމަކުނުދާނެ.

ްއިނގޭޯތް ްކަމަކުނުާދނެ ްެއގޮެތއް ްއެެހންވީމަ، ްއެއްލާލާަފއި. އެްއޗެްެއް

ްމަނިކުފާނު.ް

ް1240 

ް

ްމުޙަންމަދުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްލ.އަތޮޅުެގްޢިްއޒަތްތެރި ްނުކުތާެއއް އާދެ،ްިނޒާމާބެހޭ

ްނަޢީމް.ް

ް

 1245ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްހަަމްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ނޑު ްައޅުގަ ްހޫނުވީމާ، ްޮބޑަށް ްވަަރކަށްވުރެ ްވަކި ްމިމަޖިލިސް ްއާދެ،
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ްޢިއްޒަތްތެްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާއެީކްމިމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރުންނަށް ރި

ްކޮމިޓީް ްއިދާރީ ްރިޔާސަތުން ްމަޖިލީހުގެ ްބޭނުންވަނީ ދަންނަވާލަން

ްމެންބަރުންް ްަސއުވީހަކަްށ ްިއއްޔެ ްހައިސިއްޔަތުން ްމީހެއްގެ  1250ހިންގަންހުރި

ްފޮނުއްަވއިދެްއވާަފިއް ްއަޅުަގނޑަށް ްމައްސަލަ ްފޮނުއްވި ސޮއިކުަރއްވާަފއި

ްކޮމިޓީގެްއެބައޮތޭ.ްއިރާދަފުޅުް ްިއދާރީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމާދަމާ ްެްއިވއްޔާ ކުރެ

ނޑައަޅާނަމޭ.ްމިހާރުްމިހިރަްއެެޖންޑާަގއިްހުިރް ޖަލްސާއެއްްާބއްާވްގޮތެއްްކަ

ްވަިކގޮތަަކްށް ްއެްއގޮތަކަްށވެްސ ްރަީއސްގެ ްމަޖިލީހުގެ ްކޮށްެދއްވާށޭ. ކަންތައް

ްނެތޭ. ްވިދާުޅވެަފއެއް ްބޭނުންފުޅުވެގެންނެްއ ްނިންމުމަށް  1255ްކަމެްެއް

ހުށަހަޅުއްވާފައިްއޮތްްމައްސަަލްގަާވއިދާްއެްއގޮތަށްްއެޖެންޑާުކރެވޭނެްގޮެތްއް

ްހުރިާހް ްވެްއޖިއްޔާ ްއެހެންކަމަށް ްއޮތީ. ްއެިދވަަޑިއގެންފައި ހައްދަވަންށޭ

ްރައީސްެވސްް ްމަޖިލިސްެގ ްއެނގިަވަޑއިގަންަނވާނެ ބޭފުޅުންނަށްވެސް

ްނިންމަންހުް ްމިހާރު ްއަުޅަގނޑުމެން ްފަދައިން ްބައިތަކެްއްއެވިދާުޅވާ ރި

ްފުރިހަމަކޮށްދެވޭނީ.ް ްހަމައަށް ްރައްޔިތުންނާ ްޤާނޫނުއަސާީސ  1260ނިންމައިގެން

ްއިންތިޤާދީް ްމިރެއަށް ްމިރެއިން ްނުކުރެވޭނެ ްފުރިހަމައެްއ ޤާނޫނުއަސާސީެއއް

ްދައްކަންފެށިޔަސް.ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްމިތާ ްައދި ްއަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަތަެކއް

ްމި ްވާހަކަދެްއކޭނެކަްނ ްރައީްސެގްއިންތިޤާދީ ްމަޖިލީހުގެ ްމިއޮތީ ހާރު

ްބޭފުޅުންނަށްވެްސް ްމިހުރިހާ ްއެހެންވީމަ، ްއެނގެން. ބަސްފުޅުންވެސް

ްމާދަމާް ްކުރެއްވިްއޔާ ްއިރާދަފުޅު ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން  1265އަޅުަގނޑު

ްމިތާނގަިއް ްައދި ްނިންމާ ްމައްސަލައެއް ްކޮިމޓީން ްއިދާރީ އެމައްްްސަަލއަށް

ނޑުްއުންމީދުކުާރްއެޖެންޑާކޮށްދެްއވުމަށްްއެބޭފުޅުް ންްނިންމަވާނެކަމަށްްއަޅުގަ

ްގޮެތއްް ްގެންެދވޭނެ ްކުރިއަށް ްޖަލްސާ ްމިޭރގެ ްދަންނަވާލަމުން، ވާހަކަ

ްހައްދަވައިެދއްވުމަށްްއެދިްއަުޅަގނޑުްދަންނަވާލަން.ްޝުްުކުިރއްޔާ.ް

ް1270 

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްނަްމާއްާދގެްދަށުްންމައްސަލަެއއްްވ14ްަޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުް
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ްނުޖެހޭނެ.ްްްވާހަަކދެއްެކވުން:ްއާޠިފް ްމަްޝވަރާކުަރއްާވަކށް ްކޮމިޓއާއި ްއިދާރީ ްދެން  1275ހުށަހެޅުނީމާ

ް ްިމއޮތީ ްގަިއާވ14ްްމީގައި ް)ހ( ްމިމާއްދާގެ ް)ށ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްމަޖިލީހުގެް ްމެންބަރަކު ްއެދި ްިހމަނައިދިނުމަށް ްއެޖެންާޑގައި ގޮތުގެމަތިން

ްތެރެިއްންރައީ ްކަްނކަމުގެ ްއަންނަނިވި ްމައްަސލައަކީ ްފޮުނވާ ސްއަށް

ްމަޖިލީހުގެް ްއޮްތ ްހިމަނައިދެވެން ްއަވަހަށް ްއެންމެ ކަމެއްކަުމގަިއވާނަމަ

ްޭއަގިއް ްހިމަނަންާވނެއޭ. ްއެމައްސަަލއެއް ްރަީއސް ްމަޖިލީހުގެ  1280ޖަލްސާއެްއގައި

ްމަޝްވަރާކުރުމުގެްވާހަަކއެއްްނޫންްމިއޮތީްއިނގޭތޯ.ް

ް

ް

ްއޭގަިއްްްްންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތު ްމިހާރު ްއެކަމަުކ، ްދެން ްތިވިދާޅުވީ. ްވާހަކަފުެޅއް ްރަނަގޅު އާދެ،

ްއަިދ14ްްދަންނަވާލަންްއޮތީް  1285ވަނަްމާއްދާގައިްތިހެންްއޮްތކަންވެްސްއިނގޭ

ްމިހާރުް ްއެަކމަކު، ްއެބައޮތް. ްއައިސްަފއި ްކުރަމުްނ ްޢަމަލުެވސް އެގޮތަށް

ްއެޖެންޑާ ްވަކި ްިމއޮތީ ްފެށިގެްންއަޅުަގނޑު ްުކރިން ްދުވަެހއް ްއެަތއް އެްއ

ްކުއްލިައކަށްް ްއެހެންވީމަ، ްމިއައީ. ްައންނަމުން ްއަންނަމުން ސެޓްކޮށްގެން

ްއިދާީރް ނޑު ްއަޅުގަ ްފޮނުއްވީމާ ްމެންބަރުން ްިޢއްޒަތްތެރި ްތިޔަ ރޭގައި

ްހަމަް ްމިމައްަސލަވެސް ްގެންނައިރު ްމިޮކޅަށް ްލަފައާެއީކގައި  1290ކޮމިޓީގެ

ްގެ ްކުިރއަށް ްިމްއަޅުަގނޑަށް ްެއހެންވެގެން ނޑަށް ްނޫންތޯ.ްއަޅުގަ ންދެިވދާނެ

ނޑާލާަފިއް ްމެދުކަ ްދެއްޯތްދޭތެރެ ްނެތްތާ ްަގވާއިުދގަިއވެސް ްތި ބްރޭކްކޮށްފައި

ްެއް ްޖަްލސާއެްއަގއޭ ްއޮތް ްކޮށްދެއްވެން ްއަވަހަްށ ްއެންމެ ޖައްސާށެކޭ.

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއޮތީ ްޖަލްސާއަށް ްމި ްމިހާރު ްއެހެންވީމަ، ވިދާޅުވަނީ.

ްކޮށްފައި.ްްކުރީަގއި ްވަނީ ްއެްެޖެންޑާ ްމި ްޖަލްސާތަުކގަިއވެސް  1295ބޭއްވި

ްކުީރަގއިް ްިދއުމުގެ ްއެްއޗަްަކަށް ްއެހެން ްދެން ްނިންމާފައި ްމި އެހެންވީމަ،

ްމިއުޅެނީ.ްދެްން ްއަޅުަގނުޑްދަންނަވާލަން އަޅުަގނުޑްެއްގެނެސްެދވިދާނެއޭ

މިީޓެގްއޭގެްކުީރަގއިްއިދާރީްކޮމިޓީައށްްދެއްވިްަވގުތެއްްެދވޭނެތީްއިދާރީްކޮ

ްޢިްއޒަތްތެިރް ްތ.އަތޮުޅގެ ްއާދެ، ްއެއޮތީ. ްފޮނުވާަފިއ ލަފާފުޅަކަށްވެސް

 1300ްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދު.ް

ް
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ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްބޮުޑވެފަިއްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްކަންަތއް ްވަރަށް ްމިހުރީ ްއަުޅަގނޑު ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްކަންްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމި ްމެންބަރުްއިނގޭތޯ. ްިޢއްޒަްތތެރި ްދ.އަތޮޅުގެ ްދެންމެ  1305ބޮުޑވީ

ްއެބައުެޅޭއ.ް ްހައްޔަރުކުަރން ްމަނިކުފާނު ްވިދާޅުެވއްޖެ ްރިޔާޟް މުޙަންމަދު

ނޑުމެންްމިްޤާނޫނުައސާސީއަްށވުެރް މިއީްވަރަްށްބިރުހުރިްވާހަަކއެްއ.ްއަުޅގަ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ނޑުމެން. ްއަުޅގަ ްޙިމާޔަތްކުރަން ްމަނކުފާނު މާމުހިންމު

ްކުރިްންކިހި ްވުމުގެ ްކަމެއް ްެއކަހަލަ ްއެްއގޮތަަކށްވެސް ްހަދާނީ. ނެއް

ްވަރަށްް ްމިހާރު ނޑު ްއަުޅގަ ްއަންގަްނވާނެ. ްެއކަން  1310އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްކޮންާތކު،ް ްާކކު، ްއެއީ ްވިދާުޅވަންޖެހޭނެ ްރިާޔޟް ްއެހެންވީމަ، ބިރުގެންފި.

ްހިންގަ ްމަޖިލީހެއް ްބޮޑު ްމިފަދަ ްއޮތްކަމެްއަކން. ްރާވާފައި ންހުރިްކިހިނެއް

ްކޮންތާކުން،ްާކކުްރާަވިއގެްން ރައީސްްހަްއޔަރުކުާރްވާހަަކްެއވިދާޅުީވ.ްެއއީ

ްކަމެއްް ްމިކަހަލަ ްކުރިންވެސް ްމީގެ ްއެބަ. ްބަލަންޖެހޭ ްކަމެއްކަމަށް އުޅޭ

ްބޮޑުވެފައި.ްއެހެންވީމަ،ް ްކަންތައް ްވަރަށް ްމިތިބީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ  1315ހިނގާފައި

ްމަނިކުފާނު ްވިދާޅުވަންޖެޭހނެ ްމެންބަރު ްއޮީތްްއެ ހައްޔަރުކުރައްވަން

ްކޮންތަނެއްަގއިްާކކުކަންްނިންމާފައި.ް

ްއާދެ،ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެދެން. ްދެްއވުން ްއިށީނދެވަަޑިއގެން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި އާދެ،

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްދ.އަތޮުޅެގ ްރަޝީދު.. ްިރޔާޟް ްހިެއއްނުވޭ އަޅުަގނަޑކަށް

 1320ްބުންްއަޅުަގނޑުްޢިްއޒަތްެތްެރި...ްމެންބަރު.ްއާދެ،ްދެންްމިހާްހިސާ

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްގޮތަކަްށްްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީް ްއޮޅުންއަރާ ްމީހުންނަށް ްއެހެން ްތަންޮކޅެއް ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްބާުބްްމެންަބރުްުމޙަންަމދުްރިޔާޟްް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްމި ްދެންނެވީ ނޑު ްއަުޅގަ ްދެން  1325ްވިދާޅު،

ނޑުެމންްވަރަށްްގިަންްްވުން:ވާހަކަެދއްކެް ނިމޭއިރަށްްމަނިކުފާނުްގެންޮގސްްޖަލަށޭްލާނީ.ްއަުޅގަ

ްހުއްާޓް ްގޭބަންދުގައި ްމަނިކުފާނު ްޖަލަށްލިއޭ. ްމީހުން ްތިބި ްމިތާ މީހުން

ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްާޔް ްނަގަން ްބައިތުލްމާލް ްމަނިކުފާނުގެ ޢުމަރުޒާހިރު
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ްގެްނގޮސްގެން ްއެ ްގެންދިަޔއީ. ްޖަރުމަނަށްްްފޮނުއްވަިއގެންނޭ މަނިކުާފނު

 1330ްދާންވެގެންްުއޅެނިކޮށް...ް

ް

ް

ްދެއްވުްންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިށީނދެވަޑަިއގެން ްމެންބަރު ްމެންބަރު،ްޢިއްަޒތްތެރި ޢިއްޒަތްތެރި

އެްެދެން.ްމިހާރުްގަޑިޖެހިއްޖެްއިނގޭތޯ.ްއާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްް

ްއަރު ްހުްސވަގުުތކޮެޅްއ ްފަހުންްއަޅުަގނޑު ްހުސްަވުގތުކޮޅުގެ ްދެން  1335ވަން.

ްއަށްްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުންްވަޑައިގެންްެދްއވުންްއެދެން.16:36ްްްއާދެ،ް

ް

ް]ށްް:22:3ންްް:::22އިންޓަވަލްް[

ް

ނޑިކޮޅުަތކުަގިއްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްގޮ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެިރ .`1340 

ޢިއްޒަތްެތރިްމެންބަރުނ66ްްްްއިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްވުންްއެެދން.ްމިހާތަނަށްް

ްޖަލްސާކުރާްމާލަމަށްްވެދެވަޑަިއންދެއްަވއިފި.ް

ް

}އެކިއެކިްމަޤާމުގ1ްްެޤާނޫނުއަސާސީގައިްހިމެނޭްޖަދުވަލުްް-3

 1345ް}އިދާރީްދާއިރާތައް{ްހުށަހެޅުނ2ްްްހުވާ{ްއާއިްޖަދުވަލުް

ް

ަޑއިގަންަނވާނެްފަދައިންްމިހާރުްއާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްއެނިގވަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް ްމިހާރު ްކުރިއަށްދާނ3ްްްއެޖެންޑާެގ، ްައޅުަގނޑުމެްނ ްއައިޓަަމއިގެން ވަނަ

ް ްޖަދުވަލުތަުކެގ ްހިމެނޭ ްޤާނޫނުއަސާީސގައި ްެއއީ އެކިެއިކްް-1މިއޮތީ.

ް ްޖަުދަވލު ްއަދި ްހުވާާއއި ްޢިްއޒަތްތެރ2ްްިމަޤާމުގެ ްާދއިރާަތއް ްއިދާރީ  1350ަގިއވާ

ްހުށަހެ ްމާލޭެގްމެންބަރުންނަށް ްނުުކތާއެއް، ްިނޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ޅުން.

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޝީދު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1355 
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ްޢިއްޒަތްތެރިްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްއަދަދެްއެގ ްގިނަ ްވަރަށް ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްކުްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްބާބެއް ްއިންތިޤާލީ ްޭބނުންފުޅުވެގެްންމެންބަރުން ްގެނެސްދެއްވަން ރިން

ްކަންތައްްލަސްކުރާކަށެއްްނޫން.ް ްމިމަޖިލީހުގެ ްޙާލެްއގައި ްއެްއވެސް މިއުޅެނީ

ްނަޝީދުވެްސް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ވަޒީރުްނގެ

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްއެއްފަހަރަކާ ްލިބޭނީ. ްމީިތ ްމަޑުމަޑުންނޭ  1360އެވިދާުޅވި

ނޑުެވްސްޤާނޫނުއަސާސީއަް ްައޅުގަ ްއެިޚޔާޅުފުަޅކީ ްާވސިލެްއނުވެވޭެނއޭ. ކަށް

ްރައްޔިތުންނަްށް ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް، ްޚިޔާލެއް. ތާއީދުކުރާ

ްދެންް ްނެތި ްލިބޭނެގޮެތއް ްފައިދާ ްޤާނޫުނއަސާީސގެ ްގޮްސވެސް ނިއުޅެމުން

ްފޯރުކޮށްދިނު ްމީތި ްރައްޔިތުންނަށް ްެއގޮތަށް ްނިމިއްޖެއްޔާ ްބާބުތައް މުެގްހުރި

ްރައީސް.ް ްޢިްއޒަްތތެރި ްެގއްލިގެންދާނެ ްމެޖޯރިޓީއަްށ  1365އިންޓްރެސްޓް

ްިމޤާނޫނުއަސާސީް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ނިޑވަުޅަގިއ ްމިދަ އެހެންވީމާ،

ްފައިާދް ްމިޤާނޫނުއަސާީސގެ ްފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންނަށް

ްއޮތްް ްގޮތުގައި ްކެރެޓެއްެގ ްހެދުމަށްޓަކައި ްލިބޭނެގޮތެްއ ްރައްޔިތުންނަށް

ްރަީއސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްިމއީ. ްބާބު ްމިއީ،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ އެްއޗެްއ

ްއޮތްގޮތުްން ްމެޖޯރިޓީ ްމިތާނގެ ްނުވިޔަްަސް ްބޭނުން ނޑުމެން ްއަޅުގަ  1370ބާބު

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްއެބައޮތް ްބާރު ްފާސްކުރުމުގެ ްގޮތަކަށް ްބޭނުންފުޅު އެބޭފުޅުން

ް ްމިދަންނަވަނީ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ްއޭރުންް ްގެނެސްދެއްާވށޭ. ްބާބު ްއިންތިޤާްާްާލީ ްކުީރގައި ރައީސްއަށް

ްއެއިންތިޤާްާީލް ްގޮތަކަށް ްބޭނުންވާ ްތިބޭފުޅުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

 1375ކަންތައްތައްްައޅުަގނޑުމެންްެއދޭްގޮތަކަށްްމިމަޖިލީހުގެްހުރިހާްޢިއްޒަތްތެރިް

ްނި ްެއކަން ްގޮތަކަށް ްއެދިވަޑަިއގަންނަާވ ްގޮސްފިްއާޔްމެންބަރުން މިގެން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމިއީ ްލިބިގެންދާނެއޭ. ްފައިާދ ްއޭގެ ރައްޔިތުންނަށް

ްރައީސްއަްށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްޔަޤީން ްހަމަ ްވާހަކައަކީ.ްައޅުަގނޑަށް މިދަންނަވާ

ްއެނިގވަަޑިއަގންނަވާނެކަން.ް ްވާހަކަ ްގެންދާ ްމިދަންނަވަމުްނ އަޅުަގނޑުމެން

ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްެނޭތްއެނޫންގޮތަކަްށ ްބަިއވެރިެވވޭކަށް  1380ކަމުގަިއ

ްމިގެންދަނީ.ް ްމިދަންނަވަމުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ްިއޝާރާތްކުރަްއާވް ްރަީއސް.ްއެހެންވީމާ،ްމިކަމަށް ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި
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ްއަިދް ްއުންމީދުކުރަން.ްދެން ްއަޅުަގނޑު ްކޮށްެދއްވާނެަކމަށް ްރަނގަޅު މިކަން

ނޑުް ްއަުޅގަ ްއެހެން، ްދަންނަވާލަންްހަމަ ްކުރިްނ ްނިންމާލުމުގެ ްާވހަކަކޮޅު ގެ

ްއެހުމުެގް ްވޯަޓށް ްއޮތީ ްއަނެއްާކވެސް ްމިހާރުވެސް  1385ބޭނުންވޭ،

ްއެހެންވެއްޖެްއާޔ،ް ްޤަބޫލުކުރެވެނީ. ނޑަށް ްއަުޅގަ މަރުޙަްަލާއެއްކަމަށް

ް ްޢަމަލުކުރެްއވި ްކުރިން ްމިތާނގައި ްރައީްސ، ބޭފުޅުްނ75ްްޢިއްޒަތްތެރި

ްނާްއސަވާް ްވޯޓަށް ްވަިކްްނެތިއްޔާ ްިމގަިޑއަކީ ްއެހެންވީމާ، ގޮތަށް.

ްއެހެންވީމާ،ް ްނުކުރެވޭ. ްޤަބޫލެއް ްއަުޅަގނޑަކަށް އިސްތިސްނާކަމަކަށް

ްއިންތިޚާްާބުެވް ްމަނިކުފާނަކީ ްމިަވގުތު ްހިފަހައްަޓވައިެދްއވާށޭ.  1390އުސޫލުތައް

ްއިންތިޚާްާބުކޮށްގެްން ްަރއްޔިތުން ްއެއަތޮުޅގެ ްޮގނިޑއަްށ ްއދ.ެގ ވަަޑއިގެން

ްހޮ ްމެންބަރުންްމިމަޖިލީހަށް ްޢިއްޒަތްެތރި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ވިވަޑަިއގަތީމާ

އިންތިޚާްާބުކޮށްފަިއވާްރައީްސެއކޭ.ްއެހެންވީމާ،ްެއކަންްޤަބޫލުފުޅުކުރަްއވާށޭ.ް

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.

ް1395 

ް

ްނުދަންނަވަންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޅުަގނުޑ ްެއންމެފަހަރަކުވެސް ްދަންނަވާލީ، ްއަޅުަގނޑު

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއެހެންނަމަވެސް، ްތިނުގެނެވޭެނއެކޭ. އެހެންނޫންތޯ،

ްކުިރްން ްދުވަހެއް ްއެތައް ްމިހާރު ްއެނގިވަަޑއިަގންނަވާނެ މެންބަރުންނަށް

ްރޭަގއިް ްއަުޅަގނޑަށް ްބައެއް. ްއަންނަ ްކުރެެވެގން ްއެޖެންޑާ  1400ފެށިގެން

ްހުށަހެޅުއްވީ ްއެމައްސަލަ ްމެންބަރުން ްބެހޭގޮތުން ްބާބާއި .ްއިންތިޤާލީ

ްފޮނުވާފައިް ްއެމަްއަސލަ ްކޮމިޓީއަށް ްއިދާރީ ްދަންނަަވއިފިން އަޅުަގނޑު

ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއް ްހަމަ ްމިއޮތީވެސް ްމިހާރު ްދެން އޮތްވާހަކަ.

އަޅުަގނޑުމެންްނިންމަންޖެހޭްބައެއް.ްއެހެންވީމާ،ްއެނިންމަިއެގންްދެންވެްސް

ްމިނި ްބާބު. ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްމިއޮީތ ްފަހަތުން ްއޭގެ  1405ންމާފައިްމިއޮތީ

ްަބއެްއް ްބޮޑު ްވަރަްށ ްބާބުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްިޔތުން ްފަހަތުން ްޭއގެ އަނެއްާކ

ްއެހެންވީމާ،ް ްގޮސްފައި. ްފާސްނުވެގެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަދި ވެއްޖެ

ްމިހާރުް ްމިދަންނަވަނީ. ްއަޅުަގނުޑ ްގެެނސްދޭނަމޭ ނޑު ްއަުޅގަ އެެއއްޗެހި

ްމިހާރު ްމިއެޖެންޑާަގއި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ްކަންތަްއްްމިބާބު، ިމހުރި
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ނޑުމެންނަްށް  1410ނިމުނީމަްދެންްއެންމެްފުރަތަމަްއެޖެންޑާކުރާްއެްއޗަކަށްްއަުޅގަ

ނުޑްޔަޤީްން ނޑުެމންްގެނެވޭނެ.ްއެހާތަނުންްއަުޅގަ އިންތިޤާްާލީްބާބުްއަުޅގަ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްލިބިފައޭ ްއަޅުަގނޑަށް ްއޮންނާނީ ްލަފާވެސް ްކޮމިޓީގެ އިދާރީ

ްއެހެން ްމިގެންދަނީ. ްވަގުުތްދަންނަވާލަމުން ްމިގޮތަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ވީމާ،

ްދާނީ.ް ްލަްސވަމުން ްލަސްވަމުން ްހައްތަހާވެސް ްދާކަމަށްވަންޏާ މިގޮތަށް

ްހީވަނީ.ްހއ.ެގްޢިއްޒަތްތެިރް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްނޫންހެން ްރަނަގޅުގޮެތއް  1415އެީއކީ

ްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްވިދާޅުިވ،ްޢިއްޒަްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްމަނިކުފާނު ްޖަލްސާަގއި ްޭރަގއި ްރައީސް.  1420ްތްތެރި

ްޑްރާފްޓިންގްްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްބޭނުންފުޅުވަނީޭއ ްހަމަޖައްސަން ްމިހާރު ތިމަންމަނިކުފާނު

ްއެކަްން ްޮކމިޓީން ްޑްރާފްޓިންގ ްފޮނުވަިއގެން ްއެްއޗެއް ްހުރިހާ ކޮމިޓީއަށް

ްމަސައްކަތްތަ ްމަޖިލީހަށް ްކުރިއަްށްނިންމަވާ ްރަނގަަޅށް ްވީހާވެސް އް

ްވާހަކަައކީ،ް ްއޮތްހާވެސް ްދަންނަވަން ނުޑ ްއަުޅގަ ގެންދިއުމަށް.

ްއޮްނނަކަމަށްވާނަމަ،ް ްބާބެްއ ްބެހޭގޮތުން ްޢަމަލުކުުރމާއި  1425ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްބެހޭގޮތުްން ްުއސޫލުތަކާ ްއަާސސީ ްއެބާބުެގ ްމިދެކެނީ. އޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް

ްވާހަކަދަްއަކވާ ްމިމަޖިލީހުގައި ްޖުލްމަގޮތެއްަގިއް، ްކޮމިޓީއަށް ޑްރާފްޓިންގ

ްކޮމިޓީައްށް ްޑްރާފްިޓންގ ްފޮނުވާލައިގެންނޭ ްއެުކގަިއ ްމަސައްކަތް ހުރިހާ

ްކުރިއަށްް ްބަޙުސް ްޭއގެ ްއެހެންވީމާ، ްފަސޭހަވާނީ. ްނިންމާލަން އެމަސައްކަތް

ްފޮނުވީމައޭް ްކޮމިީޓައށް ްޑްރާފްޓިންގ ްނިންމެވުމަށްފަހުގައި ްެއކަން  1430ގެންދަވާ

ނޑުމެންނަށްްބާބުތަކާެމދުްކުރިއަްަްށްްއެކަން ކުިރއަށްދާނީ.ްޭއގެފަހުންްއަުޅގަ

ްވިދާޅުޭވް ްއެބަ ްމަނިކުފާނުވެްސ ްޮކންއިރަކުތޯޭއ، ްއެހެންވީމާ، ގެންދެވިދާނެ.

ވަރަށްްގިނަފަހަރުްއެކަހަލަްބާބެއްްއޮންނާނެކަމަށް.ްއެހެންނަމަވެސް،ްއެބާުބް

ްެއއާ ްކޮްނއިރަކުކަެމއް ްކޮންއިރަުކކަމާ ްމިެއްއްއަންނާނީ ްވާަހކަދައްަކވާނީ ބެހޭ

ްެއކަާމް ްމެންބަރުންތަކެއް ްއެހެންވީމާ، ނޑުމެންނަކަެށއް. ްއަޅުގަ  1435ނުނިންމޭ

ްއެހެންވީާމ،ް ްހުށަހަޅުްއވާފަިއވެސް. ްއެބައޮތޭ ްމިހާރުވެސް ކަންބޮޑުެވގެން
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ްއަވަހަކަްށް ްވީާހެވސް ްމިމަރުޙަްަލާގައިވެސް ްމިހާރު ްދެޭކގޮތުަގއި އަޅުަގނޑު

ްކުެރވޭެނގޮތެއް ްޭއެގްްއެކަން ްެބހޭގޮތުން ްއުސޫލުތަކާ ްއަސާސީ ހަމަޖަްއސަވާ

ްގޮެތްއް ްގެންަދވާފައި ްކުިރއަށް ްބަޙުސް ްގެންދަންވަްނވީއޭ. ްކުރިއަށް ބަޙުސް

ްއެތިއެތިޮކޅުންް ްދެން ްފޮނުވައިގެން ްކޮމިޓީއަށް ްޑްރާފްޓިންގ  1440ނިންމެވުނީމާ

ްކޮމިޓީްން ްޑްރާފްޓިްނގ ްފޮނުވާކަމަށްވަންޏާ ްކޮމިީޓއަށް ޑްރާފްޓިންގ

ްއެހެންވީމާ،ްމިމަސަ ްދެކެނީ. ނޑު ްއަޅުގަ ްނުނިމޭނެކަމަށް އްކަތްތަކެއް

ްމިމަޖިލީހުގެް ްމަނިކުފާނަީކ ްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ އަޅުަގނޑު

ކަންތައްތަްއްރަނގަޅަްށްގެންަދވާްަރއްޔިތުންެގްޙައްުޤަގއިްިމމަސައްކަތްތަްއް

ްރައްޔިތުންވެް ްގެންދަވާނެކަމަށް ްރަނަގޅަށް ްއެންމެ  1445ްސްކުރިއަށް

ްއެންެމް ްެގންދަވާނީ ްމަނިކުފާނު ްއެހެންވީމާ، ްބޭފުޅެއް. ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާެނ

ނޑުްޤަޫބލެއްްނުކުރަންް ނޑުްޤަބޫލުކުރާހިނދުްއަޅުގަ ރަނގަޅަށްކަމަށްްއަުޅގަ

ްކަމަކަްށް ްގެންަދވާނެ ްކުރިއަށް ްމަނިކުފާނު ްގޮތަކަށް ްއެހެން މިނޫން

ްއެހެންވީ ްވާނެގޮތަކަށް. ްދެރަގޮތެްއ ނުޑްރައްޔިތުންނަށް ްއަުޅގަ ާމ،

ްރައްޔިތުންނަްށް ްރަނގަޅަކަްށ ްވީހާވެސް ްމަނިކުފާނު  1450އުންމީދުކުރަނީ

ްގެްނގޮްސދެއްވާނެކަމަށް.ް ްކުރިއަްަށް ްމިކަްނކަން ްގޮތަކަށް ފައިދާހުރި

ްޝުކުރިއްާޔ.

ްގެންދެޭވޯތްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފައިދާހުިރގޮތަށް ްތިވިދާޅުިވގޮތަށް ްހަމަ ްައޅުަގނޑު އާދެ،

ްމިހާރުްްއަޅުަގނޑު ްޮގތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްމިކުރަނީ. މަސަްއކަތް

ްބާބުގެް ްއިންިތޤާލީ ްއަދި ްނިމުނީމާ ްކަންތަްއތައް ްމިއޮތް  1455އެޖެންޑާަގއި

ްއެީއީކް ްފޮުނވާލުންވެސް، ްބަޙުސްކޮށްފައި ްައޅުަގނޑުމެްނ ކަންތަކަށް

ގެްމައްސަލަެއއްްނޫން.ްއަދިްއޭެގްފަހަތުންވެސްްއެބޮތްްރައްޔިުތންްމަޖިލީހު

ްކިތަންމެް ްިމވާހަކަ ްތަކުރާރުކޮށް ްއަޅުަގނޑު ްދެްނ ްބައެއް. ްކިތަންމެ ބާބުގެ

ްމިދެންނެވެނީ.ް ްއެަކއްެޗްއ ްހަމަ ްދެންނެވިޔަްސ ފަހަރަކު

 1460ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްިޢއްޒަްތތެރިްމެންބަރު،ްމުޙަންމަދުްސަލީމް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް
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ްއަިއްސްްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްހަމައަށް ްމިއަދާ ްފެށިގެން ްމިމަޖިލިސް ްރައީސް،

ް%ްމުޙަްނމަދުްސަލީމްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްމިނިންމީ.96ްްގާތްަގނޑަކަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ  1465މަސައްކަތް

ްރިޔާސަތުންް ްމިއައިގޮތަީކ ްހިނގަމުން ނޑުެމން ްއަުޅގަ ނިންމުއިރުވެސް

ް ްއެޖެންޑާެއްއ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްފަހަރަކުވެސް ދެއްވީާމ،ްކޮންމެ

ްމިއައީ.ް ްމަސައްކަތްކުަރމުން ނޑުމެން ްައޅުގަ ްެއްއގޮތަށް އެއެޖެންާޑއާއި

ްއޮތްކަމަްަްށް ްއެޖެންާޑަގިއ ްމައްސަލަައކީވެްސ ްއުޭޅ ްމިއުފެދިގެން މިހާރު

ްކެންސަލް ްކަމެްެްއ ްއެޖެންޑާއިްނ ްނަންގަވަިއގެްނ  1470މަނިކުފާނު

ްމައް ްުނއުފަންނަ ްއަދި ްެއޖެންޑާގަިއ ްނޫން. ސަލަެއްއްކުރަްއވަިއގެންނެއް

ްނިޒާީމް ްައޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްމިވާހަކަދައްކާ. ްމިހާރު އަޅުަގނޑުމެން

ްވަަޑއިގެންެދއްވާށޭ.ްް ްކުިރއަށް ްއެޖެްނޑާައއިގެން ްމިެނގީ ނުކުތާއެއް

ްފޮނުވީީތް ްއެޖެްނޑާެއއް ްމަނިކުފާނު ްމިތިބީ ްއަިއސް ްމިތަނަށް އަޅުަގނޑުމެން

 1475ްުޝކުރިްއޔާ.ްއެއެޖެންާޑއާއިްއެްއގޮތަށްްމަަސއްކަތްކޮށްދޭށޭ.

ް

ް

ްގެންެދވޭތޯްއިނގޭތޯ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްެއޖެންޑާއަިއގެންްކުރިއަށް އާދެ،ްައޅުަގނޑުްމިއުޅެނީ

ްއެތަްއް ްެއކަމަކު، ްއެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ. ްމެންބަރަށްވެްސ ޢިއްޒަތްތެރި

ްކިހިނެއްޯތް ްޮއްއވާ ްނަގަަނގާ ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ްމެންބަރުންނެއް  1480ޢިއްޒަތްތެރި

ްވާހަކަފުެޅްއްއަޅު ްދައްަކާވ ްމެންބަރަކު ްިޢއްޒަްތތެރި ްތިއިން ަގނުޑ

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްދިޔައިާމ ްކަންތައް ްމިހިސާބަށް ްމިގޮތަށް ްނޫން. އަުޑއިވެނީީކ

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްނ.އަތޮުޅގެ ްއާދެ، ްނެތް. ްގޮެތއް ގެންދެވޭނެ

ްމުޙަންމަދުްޠާރިޤް.

ް1485 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިވިސްނެީންްެމންަބރުްްމިލަދުްނމަޑުލުްދެކުުނބުރީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްބޮުޑްްމުޙަްނމަދުްާޠރިޤްްވާހަކަެދއްކެުވން: ްއެންމެ ްކުރިމަިތވުމުގެ ްމައްސަލަ ްއުޭޅ ްމިކުރިމަތިވެގެން މިހާރު

ް 3ްްސަބަބެއްކަމަށްްމިވިސްނެނީ،ްމިހާރު  3ް1490ވަނަްނަންބަރުަގއި،ްއެޖެންޑާގެ
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ނޑުެމންނަށްްލިބުންްވަނަްނަންބަރުގަ އިްމިއޮތްްއަިއޓަމަކީްމީގެކުރިންްއަުޅގަ

ަވނަްއައިޓަމެްއެގ4ްްއެޖެންޑާަގއިްއޮތްްއައިޓަެމއްްނޫން.ްއެހެންނަމަވެސް،ް

ްައޅުަގނޑުމެންނަްށް ްކުރީަގއި ްައއިޓަމް ްމިއޮތް ްހިމަނާފައި ްމިހާރު ގޮތުަގއި

ްެއދޭތެރެ ްމައްސަަލއަކީ ްމީގައި ްޮއތް. ްއެޖެންޑާގަިއވެސް މެދަށްްްލިބުން

ްޤަބޫލުކުާރް ްއަުޅަގނޑު ްނޭނގެނީ. ްސަބަބެއް ްެއވަންނަ ްއައިޓަމްތައް  1495އެހެން

ް ްއޮތް ްމިހާރު ްއިތުރަށ4ްްްގޮތުަގއި ްދެން ްއޭގެފަހަތަށް ްނަންބަރާ ަވނަ

ްެއއާިއް ްއިތުރުކުެރވެްނވާނީ. ްމިއެޖެންޑާއިން ްނެރޭކަމަްށވަންޏާ އެްއޗެއް

ްއައި ްއެހެން ްއެޖެންޑާގެ ްމެދަށް ްއެދޭތެރެ ްވަންނަމުންްޚިލާފަށް ޓަމްތަެކއް

ްމައްސަލަެއއް.ް ްގޮތުަގިއ ްޤަބޫލުކުރާ ނުޑެވސް ްއަުޅގަ ްެއއީ ދިއުން

 1500ްޝުކުރިއްާޔ.

ް

ް

ްއެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެްައޅުަގނޑުްމިހާުރްމިއެޖެންޑާަގއިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: އާދެ،ްައޅުަގނޑު

ްހަމަް ްަކންތަކަކީ ްމިޖަދުވަުލގެ ްވާހަކަ. ްޖަދުވަލުެގ ްއަސާީސ ްމިއޮތީ

ްކޮމިޓީްން ްޑްރާފްޓިންގ ނޑު ްއަްަޅުގަ ްމެންބަރުންނަށް  1505ޢިއްޒަތްތެރި

ްެއއަށްް ްެއއްެޗއް. ްއޮތް ްފޮނުއްވިަފއި ްފޮުނއްިވއިރު ްރީޑްރާފްޓް ފޮނުއްވާފައި

ތިބޭފުޅުންވެސްްކޮމެންޓްވެސްްކުރަްއވާފައިްއޮތީ.ްއެހެންވީާމ،ްއެއާިއއެްއކޮށްް

ންމެްޮކމެންޓެއް.ްއެީއްމިްނިންމާލާނެކަމަށް.ްއެއަށްްައއިސްފައިްއޮތީވެސްްއެ

އަތޮޅުވެރިންްކުރާްހުވާ.ްއެހުާވްމީގައިްނެތްްވާހަކަްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރަކުް

ްނެތް.ް ްކޮމެންެޓއްވެސް ްއެްއވެސް ްއެހެން ްއެނޫްނ ްމިއޮތީ.  1510ފޮނުއްވާފައި

ްކަމަކަްށް ްެއްއޗެއް ްއޮތް ްމައްސަލައެއް ްއަެނއްެހން ްެއއީކީ އެހެންވީމާ،

ްއަޅުގަް ްދެން ްއިނގޭޯތ.ްޤަބޫލުނުކުރެވޭތީ ްހިމަނާލީ ްމީތި ްއެާއއިެއއްކޮްށ ނޑު

އެއީްީވގޮތަކީ.ްދެންްހަމަްއޮްތގޮތަށްްމިއޮތީ.ްއާދެ،ްނިޒާމާެބހޭްނުކުތާއެްއ،ް

ްސ.އަތޮުޅގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެްނބަރުްއިބްރާހީމްްޝަރީފް.

ް1515 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް
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ްއެްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްުކރިންވެސް ްރަީއސް، ްއޮތްގޮތަްށްޢިއްޒަތްތެރި ްޖެންާޑކުެރވިފަިއ

ްއޮތްގޮތަްށްްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްތަރުތީބުން ްމިބާބުތައް ްިނމުނީމަ ްބާބު ޢަދުލުއިންޞާފުގެ

ްގަާވއިދުންް ްއޮންާނނީ ްމިވާހަކަދައްކަން ްދެން ްބާބު  1520ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްވާހަކަދެ ްޖަދުވަލުގެ ްފަހަށްޖައްސާފައި ްއކޭެންތަރުތީބުން.ްއެހެންވީމާ،ްއެބާބު

ނޑަށްް ްއަުޅގަ ްއެހެންކަމަށްވުމާއެުކ، ްނުފެނޭ. ްައޅުަގނޑަކަްށވެްސ ކަމަކަށް

ްއޮތްގޮތަްށް ްމިކަްނ ްކުރީއްސުރެ ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ފެންނަނީ

ްދެންހުިރް ްގެންދަވާ، ްކުރިއަށް ްމިރޭ ްބާބު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއިބެހޭ

ްފަހަތަ ްވަލުތައް ްމިހުރިހާ ްބަުދވަލުތަާކިއ  1525ށްޖައްސަން.ްޖަދުވަލުތަކާއި،

އެހެންވީމާ،ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ްއެގޮތަށްްނެހެއްދެވީމާްިމހާރުްނިޒާމާބެހޭް

ްއެހެންވީމާ،ް ްނުނިކުންނާނެ. ްއެަކއްެޗއްެވސް ްނުނިކުންނާނެ ނުކުތާވެސް

ްޚާއްަޞް ްވަރަށް ްމިހާރު ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ްވަް ްނެތްކަމަށް ްކުރީަގއި ްމިދަންނަވަނީ، ްހަމަްއިލްތިމާސެއް ނީވިްއޔާ

ްކުރަމުން.ް ްމިކަން ްބާރަބަރަށް ްާބބުތައް ްައއީ  1530އަޅުަގނޑުމެން

ްުހށަހަޅުއްާވގޮތަްށް ްމިރޭ ްބާބު ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އެހެންނަމަވެސް،

ްނުގެއްލޭނެ.ް ްަވގުތެްއެވސް ްހުޅުވޭނެ، ްފްލޯރވެސް ްހުށަހެޅީމަ ފްލޯރއަށް

ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެޅުނީ. ްހަމައަކަށް ްހައްދަވާ.ްްހުރިހާކަމެއް އެެހން

އެއީްމަނިކުފާނަކަށްްމާބޮޑުްކަމެއްނޫން.ްމަޖިލީހުގެްފުރިހަމަްތާއީދުްލިބޭނެ.ް

ް ްޖަދުވަލު ްޤާނޫނުއަސާީސ، ްޖައްސާލަްއާވްް-1އެހެންކަމުން،  1535ފަހަތަށް

ްއެދެން. ނުޑ ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުމަށް ްމިހާރު ްބާުބ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ް

ް

ްޅ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙުސައިންްއިބްރާހީމް.ްއާދެ،ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1540 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމެންބަރުންގެްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ްޢިްއޒަތްތެިރ ްގިނަ ްވަރަށް ްއާދެ، .`ް އާދެ،

ްކޮންސަރންް
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ްޢިއްޒަތްތެްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިމަޖިލީހުން، ްައޅުަގނޑުމެްނނަށް ްމަޖިލީހުންްއެބައޮތްކަމަށް  1545ރި

ްމިއަރަނީް ްހިތަށް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްުކރީގައި. ްމީގެ ްހިނގެއްޖެ ފެނިގެން

ްމިރޭް ްކުއްިލއަކަށް ްމިއަދު ްކުރިއަށް ްބާުބެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

އެޖެންޑާެވގެންްއެދިޔަްހުާވގެްޢިްިބާރާތްތައްްއައުމުގެްސަބަުބންްކަންނޭނގެް

ްއަުޅގަ ްާއދެ، ްމިދިޔައީ. ްމިވެގެން ްެއްއްމިހެން ްއެޭބފުޅުންގެ ްހިތުން ނޑު

ްމަސްޢޫލިއްޔަތުް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްެއއީ ްކަންނޭނގެ  1550ކޮންސަރނެއް

ްއެބޭބޭފުޅުންެގް ްމިކަހަަލ ްނުވަތަ ްމަސްޢޫލިއްޔަތު ްވަޒީރުްނގެ ނުވަތަ

ްޖެހިދާނެތީވެް ްޖެހިގެން، ްކުރަން ްހުވަެއއް ްނޭނގި މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް

ްއުެފދިގެ ްހިތްޕުޅުަގއި ްވުްންއެބޭފުޅުންގެ ްމައްސަލަެއއްކަަމށްވެސް ްއުޅޭ ން

ްކިބައިްން ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްހަމައެހެން،ްބައެއް ްއަދި އެކަިށގެންވޭ.

 2ް1555އަޅުަގނޑުމެންނަށްްއެނގިގެންްހިނގައްޖެްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާގެްބާުބގެް

ްކުރިމަތީގަިއް ްމިތިއްެބިވ ްަކަށް ްުކއްލިއަ ްފާސްވުާމއެކު ްއާެދ، ްމާއްދާ. ވަނަ

ްއޭގެފަހަކުްންމިތިއްބެ ްދެން ްވަޑަިއގަންނަވާީނއޭ ްމިތަނުން ްބޭފުޅުން ވި

ްޤާނޫނަށްް ްއާ ްެއ ްއެހެންވީމަ، ްުނގަންނަވާނެޭއ. ްއެނބުރިަވޑަެއއް އެބޭފުޅުން

ްނުވަަތް ްޭބފުޅުން ްހައެްއކަ ްމިތާނގަިއ ްއަންނައިުރގަިއ ްބާބު ވާސިލުވުުމގެ

 1560އެކަީށގެންާވްްވިއްަސކަށްްތިރީހަކަށްްބޭފުޅުްންތިއްބަަވިއގެންްއެފާސްުނވުމަކީް

ކަމެކޭ.ްއެހެންެވގެންްއެބޭފުޅުްންއޭެގކުރިއަށްްމިްއާްޤާނޫނަްށްވާސިލުވުުމެގް

ްހަމަް ްއެއީ ްބޭނުންފުޅުވަނީ. ްއެބޭފުޅުން ްގެްނނަން ްބައި ްއިންތިޤާލީ ނުވަތަ

ހެޔޮނިޔަތުަގއިްއެބޭފުޅުންްކުަރއްާވކަމެއް.ްމިއީްަވކިްމީހަކަށްްހަދާްއެއްޗެްއް

ްއަް ްޤާނޫނުއަސާސީއަކީ ްރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔއަްަކަްށްނޫން. ނޑުމެންގެ ޅުގަ

ްމިއީް ްނޫން. ްމީހަކަށް ްއެނޫން ްނުވަތަ ްމަނިކުާފނަކަށް ްޢިއްޒަތްތެރި  1565ނުވަތަ

ްމިް ްެއހެންވީމާ، ްއެްއޗެއް. ްހަދާ ްރަްއޔިތުންނަށްޓަކައި ްޤައުމުގެ ދިވެހި

ނޑުމެންްމިފާސްކުރަމުންދާްއެްއޗެއްްވީްއެންެމް ރަނގަޅުގޮަތކަށްްއަިދްއަުޅގަ

ްއެބޭފުޅުްނެގްއަވަހަ ްގޮތްަތކެްއގެމަތީން ްާވސިލުވެވޭެނ ްރަްއޔިތުންނަށް ކަްށ

ްހަމައެކަިން ްއާެދ، ްދެކެނީ. ނޑު ްއަޅުގަ ްގެްނގުޅުްއވަނީަކމަށް ވިސްނުންފުޅު

ްވަްަރަްށް ްައޚް ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްމިތާ ްދަންނަވާލަންެވގެން.  1570މިވާހަކަ
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ްއެްެހެންވީ ްވާހަކަަދއްކާތީ. ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެބައުުޅްއާވ މަ،ްކަންބޮޑުެވގެން

ްއަޅުަގނޑުްމަުޑކޮށްލާނަން.ްޝުކުރިއްޔާ.

ް

ް

ްަބިއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިޖަދުވަލުގެ ްއަޅުަގނުޑ ްއޮތީ ްމިދަންނަާވލަން ނުޑ ްއަުޅގަ  1575އާދެ،

ްމިޢަދްލުއިންޞާފުެގް ްމިހާރު ްނޫނޭ. ްއިއްެޔއަކު ްނޫނީ ްމިއަދަކު ހިމެނީކީ

ްރީޑްރާފްޓްތައް ްމިހުރިހާ ްޭއގެކުީރގައިދިަޔ ްއަދި އަިއއިރުެވްސްްބަޔާއި

ްއެޖެންޑާް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްޮއތީ. ްހިމަނާފައި އަޅުަގނޑު

ްފެނިވަަޑއިގަންަނވާނެ.ް ްޔަޤީން ްއަޅުަގނޑަށް ްގެންަދވާނަމަ ބައްލަވާަލއްވަމުން

ނޑުގެްމަްއސަލައެއްްނެްތް  1580އެހެންވީމަ،ްެއގޮުތގެމަތީންްމިގެނައީ.ްދެން،ްައޅު

ްފަަހތަށްޖައްސާ ްބައި ްމިޖަދުވަލުގެ ްބަިއްމިހާރު ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ފައި

ްނިމޭނީް ްޤާނޫނުއަާސސީ ްެއްއޗަކީ ްއެނގޭ ނޑަށް ްއަުޅގަ ކުރިއަށްދާން.

ްއެެހންކަމަށްވަންޏާް ްނިމިގެްނކަން. ްބާުބވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޮޑަށް ްކަންނޭނގެ ްނޫން އެމައްސަަލއެއް

ްއި ްމިހާރު ްމިގެންދަނީ. ްމިތަނަށްްފާހަގަކުރަމުން ްާބބެއް  1585ންތިޤާލީގެ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްކަންނޭނގޭ ްހުޅުވާލަދޭށޭ ްބަޙުސްކުަރން ގެނައުމަށްޓަަކއި

ްމިހާުރް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްެއކަމަކު، ްެގންދަވަނީ. ްއެވިދާުޅވަމުން މެންބަރުން

ްއަިދް ްއައިކަމެއް ްމިހާދުވަހަށް ްއެޖެންޑާކުރެިވގެން ްމި ްމިއުޭޅގޮތަކީ މިވެގެން

ރުްފޮނުވާފައިްއޮތްކަެމއްްއެތަނުްނވެްސްނުނިމެނީސްްއިދާރީްކޮމިީޓއަށްްމިހާ

ްމިމައްސަލަް ްިމއުޅެީނ ްދަތިވެގެން ްމިގޮތަށް ްިމއެޖެންޑާކުރަން  1590އަޅުަގނޑު

ްއަިދް ްދެން ްމިިއނީ. ްއެޖެންޑާކުާރގޮތަށް ްއަުޅަގނޑު ްއަވަހަްަކަށް ނިމުނުހާ

ްއަނބުރާް ްެއއްޗެިހެވސް ްފާސްނުވެގެންދިޔަ ްމަޖިލީހުެގ ްރައްޔިތުންގެ އެހެން

މަ.ްެއވާހަކަްތަކުރާުރކޮށްެވސްްއެބަްދެންނެވޭ.ްއާދެ،ްމިާހރުްނިޒާމާބެހޭްއައީ

ްޙަލީމް،ް ްބޭފުޅުންނެއް.ްޢަްދނާން ްއެަތއް ްއެބަްނަންގަވާ ްއަނެްއކާ ނުކުތާއެއް

 1595ްގއ.ގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(
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ް

ްރަީއސްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްިޢއްޒަތްތެރި ްހިތާމަކުރަންްޝުކުރިއްޔާ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑު .ް

 1600އެޖެންޑާްހެއްެދވުމުަގއިްތަންޮކޅެއްްފަރުާވކުަޑގޮތަކަށްްއޮންާނތީވެ.ްމިރޭވެްސްްޢަދްނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ްވާހަކަ.ް ްއަަހންޖެހޭ ްވޯޓަށް ްއޮތްކަމަކަށް ްނިމިފައި ްވާހަކަަދއްކާ އެބައޮތް

ްބާބު ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްމިތަކެތިްްއަނެއްކާ ްފެށޭނެކަމަށް ޑިސްކަޝަން

ްނުއެްއް ްއެ ްދުވަސްެވއްެޖ. ްހައެއްކަ ްގެންދާތާ ްލިޔަމުން ހުށަހެޅޭނެކަމަށް

ްއެޖެންޑާެގް ްމިންވަރަްަކަްށ ްމަސަްއކަތްކުރެވޭނެ ްއެހެންވީމަ، އާދޭ.

ްވާަހކަައީކް ްމިދެްއކި ްމިރޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްހުންނަންވާނީ.  1605ކަންތައްތަްއ

ްަޓިއޓް ްމި ްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްޮނވެމްބަރު ްށ36ްްޝެިޑއުލްަގއި

ނިންމަންވެގެންްމިދިޔަްމަގުމަތީގައިްޑްރާފްޓިްނގްކޮމިޓީންްފޮނުވާފައިްހުިރް

ްމަސައްކަްތް ްއަުތަގއި ްއަޅުަގނޑުމެން ްނެތިގެން ްހުއްޓިގެން މަސައްކަތް

ްހަތަރުް ްތިން ްެވއްޖެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހުއްޓާލަިއގެން ްޖަލްސާ ނެތިގެން

ްވެް ްއެހެންވެސް ނުޑްދުވަހަކު. ްއެލަ ްމިފަހަރުެވސް ްއެހެންވީމަ،  1610ްއޖެ.

ނޑިަވޅުަގއިް ްމިދަ ްހިނގާށޭ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްލިބޭނެތީެވ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްދެްން ްފޮނުވާފައި ްމިމަސަްއކަތް ްކޮމިޓީއަށް ްޑްރާފްޓިްނގ ވާހަކަދަްއކާފައި

ްވޯޓަްށް ްމިތާ ްބަޔަާކިއ ްއަނެްއ ްަބޔާއި ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިހުވާތަކާއި

ްތިބެ ްމިކޮޅުންވެްސްއަހައަހާ ްހިނގާނެ ްމަސަްއކަތް ްެއކޮުޅންވެސް ން.ްއޭރުން

ްޝްމައިޒަރއެްއް ްސަބަބަކީ ްަކންބޮޑުވާންޖެހޭ ްހިނގާނެ.  1615މަސައްކަތް

ްތިބިތަނެއްް ްމިހާރު ްމިމީހުން ްނެތް. ްކަާމލީއެއް ްނެތް. ްމިހާރު ރާއްޖެއަކު

ނޭނގޭ.ްކޮންމެެވސްްއެހެންްޤައުމެްއގެްައސާސީްހަދަންވެްސްމިހާރުްޮގްސް

ްވަރަްށްތިބެދާ ްއެހެންވީމަ، ްހޯދަންޖެހިދާނެ. ްައދި ްއެމީހުންވެސް ނެ.

އުނދަގޫކަެމއްްައޅުަގނޑުމެންްވާހަކަދަްއކާފައިްއަސާސީްސިަފތައްްފޮނުވީާމް

ްތިންް ްއެނގިަވޑަިއގަްނނަވާނެ ްމަނިކުފާނަށް ްމިނިންމުމަކީ.  1620ޑްރާފްޓިންގ

ްޑްރާފް ްިމއުެޅނީ ްއަދި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްތެޭރގައި ޓެްއްއަހަރުދުވަހުގެ

ްއެހެންވީމަ،ް ްކަންތައްތަކަށްެވސް. ްވާހަކަދަްއކާފަިއހުރި ނުނިމިގެން.

ްއެހެންވީމަ،ް ްލިބޭނީ. ްކޮންތާކުންތޯ ްޑްރާފްޓް ްއެްއޗަކަްށ ްއޮތް ވާހަކަނުދައްކާ

ްމިތާް ްމަޑުމަޑުން ްދެން ްފޮނުވާލާފައި ްމިަކން ްވާހަކަދައްކާފަިއ މިހާރު
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ްއަުޅގަ ްއެއީ ްމިއުޅެނީ. ްއަޅުަގނޑުމެްނ ް ްމިދެންނެވިްތިބެންވެގެން  1625ނުޑ

ނޑުމެންނަްށް ްއަޅުގަ ްހިތާމަކުރަން. ްބޮޑަށް ްވަްަަރށް ްައޅުަގނޑު ވާހަކަައކީ.

ްއެޖެންޑާަގއިް ްމަސަްއކަްތ ްމިންވަުރގެ ްުނކުރެވޭ ްތެރޭަގއި މިތިންގަޑިއިުރގެ

ލިޔެފައިްހުންނާތީއާއިްއަދިްޮކށްްނިމިފައިހުރިްމަސައްކަތްެވސްްމިރޭްމިއޮީތް

ްްޤުތަކާއި ްޙައް ްއަާސސީ ްވޯޓަްށްްލިޔެފައި. ްބާބަށް މިނިވަންކަުމގެ

ްއެހެންވީމަ،ް ްމަސައްކަތެއް. ްއޮތް ްނިމިފައި ްކޮްށ ްއެއީ  1630އަހަންޖެހޭނެކަމަކަށް.

ްނޫން.ް ްރަނަގޅަކަށް ްބަހައްޓަިއގެން ްފަރުވާތެިރަކމެއް އެްއގޮތަކަްށވެސް

ްމުވަްއޒަފުންނަށްް ްއިދާރީ ްއެދެން ްމަޢާފްކުރެްއވުން ްބޮޑަށް ވަރަށް

ްދަންް ްއެްއޗެއް ްމަސައްކަތަްށްއަޅުަގނޑަށް ްއެބޭފުޅުންެގ ނަވަންޖެހޭތީވެ.

ްވަރަށްްއިޚްލާޞްތެރިކަާމއެކުްޝުކުރުދަންނަވަން.ްޝުކުިރްއޔާ.

ް1635 

ް

ްތ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދު.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1640 

ްރަްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްިޢއްޒަތްތެރި ްޖަދުވަލު.ޝުކުރިއްޔާ ްިމއޮތީ ްއެޖެންޑާގައި ްމިހާރު ްީއސް.

ްދަންނަވާލަން.ްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވަަހކަެއްއ ނޑު ްއަޅުގަ ްހަމަ ްބެހޭގޮތުން ްޖަދުވަލާ ދެން

ްނުކުރާނަްން ްމާދިެގއް ްދަންނަވާލަން. ްެއއްެޗއް ްކުޑަުކޑަ އޭގެފަހުަގިއވެސް

ްރަޙްް ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްމިރޭ. ްައޅުަގނޑު ްރައީްސ، މަތްތެރިޔާވެްސްޢިއްޒަތްތެރި

ްއެހެންވީމަ،ް ްހިނަގއްެޖ. ްނައްޓާލަިއގެން ްމިތަނުން  1645ކޮންމެވެސްކަމަާކ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމިއުޅެނީ ްމިހާރު ްަމގުމަތީަގއި ްިދއުމުގެ އަޅުަގނުޑވެސް

ްދާއިރާތަްއް ްއިދާީރ ްމިއުޅެނީ ްދަންނަވާލަން ްއަުޅަގނޑު ރައީސް.

ްއަޅުގަް ްވިސްނަންޖެހޭނެ. ނުޑމެން ްއަުޅގަ ނަޑއަާޅއިރުަގއި ްއެނޭގްކަ ނޑަށް

ްމިއީް ްއެަބޮއތްކަން. ްމިކަން ްާބބުގަިއވެސް ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ްއިދާީރް ްފިކުރުޮބޑުާވކަމެްއްމިއީ ނޑު ްކޮންސަރން.ްއަުޅގަ ްހަމަ  1650އަޅުަގނުޑގެ

ްފުރިހަމަވޭތޯް ްމިކަން ްމިޖަދުވަލުން ްމިހާރު ނަޑއަާޅއިރުަގިއ ްކަ ދާއިރާތައް

ް ްޙުސައިްނ ްސުވާލެްއ. ްއަޅުަގނުޑގެ ްމިއީ ރަޝީދުްނުވޭތޯ
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ްހުށަހެޅުމެއްް ްތާއީދުކުރެއްިވ ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުެގ ހުށަހަޅުއްވަްަިއގެން

ްއަޅުަގނަޑކަްށް ްއެހެްނވީމަ، ްބާބުގައި. ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ އެބައޮތް

ނޑުމެންނަްަށްްއެބަް  1655ޤަބޫލެްެއްްނުކުރެވޭްމިވަރުންްއިދާރީްދާއިރާތައްްއަުޅގަ

ްމިކަމަ ްއެހެންވީމަ، ްކަމަކަެށއް. ނަޑއެޅޭ ްކޮންމެވެްސްކަ ްމުޤައްރިރު ް ށް

ްމިފަށައިގަންނައިުރ.ް ްއުންމީދުކުރަން ނޑު ްއަުޅގަ ްވިދާުޅވާނެކަން އެްއޗެއް

ްައޅުަގނުޑް ްވާހަަކެއއް ްކުަޑކުޑަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްހަމަ ދެން

ްކޮބައިތޯްްދަންނަވާލާނަން. ްމިހާރު ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ނުޑ އަްަޅުގަ

ްމުހިން ްވަރަްށ ްދެޕާޓީން ްބޭފުޅުްންއެްއކަހަލަ ްކުުޅއްވި ްރޯލުތަކެއް  1660މު

ްނޫންތޯް ްވަޑަިއގަންނަވަްނީވއެއް ްެއބޭފުޅުން ްއެހެްނވީމާ، މިގަީޑގައި.

ސައިކޮޓަިރއަށްްަވޑަިއގެންފައިްމިކަމަށްްހައްލެއްްހޯދަންްވަަޑއިގަންަނވަންީވް

ްނުފެންނާތީވެް ްއެމީހުން ނޑަށް ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްމިކަމުގައި. ނޫންތޯއޭ

ްމިުއޅެ ްއަދާކުރެްއިވްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްރޯލުތަކެއް ްމުހިންމު ްވަރަށް ނީ.

ްގޮތެއްް ްހަމަ ްއެދެޕާޓީން ްއެހެންވީމާ، ްމިތާނގައި. ްތިބޭނެ  1665ބޭފުޅުން

ްމަޑުކޮށްލާނަންް ނުޑ ްއަުޅގަ ްމިތަނަށް. ްަވޑަިއގަންނަާވށޭ ނިންމަވައިގެން

ްމިތާނގައި.ް

ް

ް

ްނުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނިޒާމާބެހޭ ްމިހާރު ްދެން ނޑު ްއަުޅގަ ްބ.އަތޮުޅެގްއާދެ،  1670ކުތާއެއް

ްއެހެންވީމާ،ް ްކުރީަގިއވެސް. ްއެރުިވއްޖެ ްމެންބަރަށްވެްސ ޢިއްޒަތްތެރި

ްދެންް ްދެން. ްގެންދާނީ ްކުިރއަށް ްއެޖެންޑާައއިގެން ްދެން އަޅުަގނޑު

ްއެުރވީަމް ްއަުޅަގނޑު ްއަނެްއކާެވސް ްވިދާޅުވީމަ ްހަމަ ްނުކުތާއެކޭ ނިޒާމާބެހޭ

ްވަގުތެއްތޯ ްކިހާ ްމިހާރު ްދެން ްއިނގޭޯތްްއަނެއްާކވެސް މިގެްއލެނީ

 1675ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްއާދެ،ްވިދާޅުވެަބއްަލވާ.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްނުކުތާއެްއްްމާޮޅސްމަޑުލުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް ްނިާޒމީ ްހަމަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ
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ްތިވިދާުޅވީްޢަލީްފާއިޒްްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްދެންމެ ްމަނިކުފާނު ްފުރުޞަތުދޭންްްމިނެގީ  1680އަޅުަގނޑަްށ

ްމަނިކުފާނުް ްަމއްސަލަތަްއ ްމައްސަލައަކީ. ްކޮަބއިހޭ އުޅުނުއިުރވެސް

ްއެބޭފުޅުންެގް ްމިހުީރ ްވިސްނުންފުޅު ްމެންަބރުންގެ ްބައިވަރު. ދަންނަވަންތީ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްެގއްލޭކަމަށް. ްނެތި ްބެލުމެއް ްކަހަލަ ްއެްއވެްސ ޙައްޤުތައް

ްމަރުޙަ ްހެދުމުގެ ްދިވެހިރާއްޖޭެގްމިޤާނޫނުއަސާސީ ްފާސްކޮށްފިން ލާގައި

ްކީއްެވގެންޯތް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްިއސްލާމްދީނޭ. ްމަސްދަރަކީ  1685ޤާނޫނުތަކުގެ

ްމެންބަރަކުް ްމަޖިލީހުެގ ްދުވަހަުކވެސް ްފަހުން ްވަރަށް މަނިކުފާނު

ސުވާލުކުެރއްވީމަްޖަވާބުދެްއވަުމންްވިދާޅުވިްތިމަންނަްޓީވީންްއިންފޮމޭޝަންް

ްވާަހކަދައް ްމިއަާދްމިނިސްޓަރާއި ްއަދި ްެދއްވާނަމޭ. ްޖަވާެބއް ަކަވިއގެން

ްޢާޔަތެްއް ްޤުރުާޢނުގެ ްކީރިތި ްނެތް. ްލިބިަފއެއް ްޖަވާބު ހަމައަށްވެސް

ްދިވެހިް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ނޑާލަން. ްކަ ްމިޖެހެނީ ްއެޢާޔަތް  1690އިިވއްޖިްއޔާ

ްފާސްކޮށްގެްން ްމިމަޖިލީހުން ްއެބަހުރި ްކޮންަސރން ްއެކަމަކު ރައްޔިތުންގެ

ްދައްކަމު ްމިހާރުްއެެއއްޗެހި ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްމިދަނީ. ން

ްރައްޔިތަކަްށެވްސް ްދިވެހި ްނޫނިއްޔާ ްއިސްލާމަަކށް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ްޢާޔަތެްއް ްޤުރުޢާނުގެ ްކީރިތި ްދެން ްފާސްކޮްށްްފައޭ. ްމިއޮތީ ނުވެޭވގޮތަށް

ްޒަމާނުަގއިް ްޖާހިލިއްޔަ ްމީހުން ްއިނގިލިޖަހާ ްދެކަންފަތަށް  1695އަންނައިރުަގއި

ްއުޅުނު ްސަތޭކަައކުްންމައްކާަގއި ްމިިދވެހިރާއްޖޭަގިއ ްއެހެންނަމަވެސް، .

ްނުވާނެ.ް ްހެދިގެންނެއް ްއެހެން ްތަނެއްަގއި ްތިބި ްއިސްލާމުން ސަތޭކަ

ްއަޅުކަެމްއް ްހުިރހާ ްދީނުގެ ްހިންދީ ްރޫމްތަކުަގއި ްޓީީވ ްހުރިހާ މިރާއްޖޭގެ

ްކީރިިތް ްއެހެްނވީމާ، ްނުެކނޑޭ. ްއެެއއްިޗއްސެއް ްެއއްގޮަތކަށްވެސް ދެއްކޭ.

ްެއއްޗެިހްޤުރުޢާނު ްމާނަތަކާއި ްޭއގެ ނޑުްއވާ ްކަ ްއެްއޗެހި ްޢާޔަތްތަކާއި  1700ގެ

ްދެކެން.ް ްދެއްކޭނެަކމަށް ްއެއެްއޗެހި ްއެނގޭެނގޮަތްަށް ރައްޔިތުންނަށް

ްހަމައަްށް ްިމއަދާ ްަރއީސް ްމަޖިލީހުގެ ްއެޖެންޑާކުރުމުގަިއވެސް ހަމައެހެންމެ

ްރޭގަ ްއަޅުަގނުޑމެން ްިއޙްތިރާމްކުރަމުން، ްމަަސއްކަތަށް ިއްކޮށްދެއްވާ

ނިންމާފައިްއޮތްްއަސާސީްަޙްއޤުތަކުގެްބާުބވެސްްމިއޮތީްީމަގއިްހިމަނާފައި.ް

ްއިދާީރް ްއެހެްނވީމާ، ްއެއްެޗއް. ްހުރި ްނިމިފައި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް  1705އެއީ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްދިމާވަީނ ްކަންތައްަތއް ްބަެއއްކަހަލަ ްބެލެހެއްޓުމުަގއި ކަންކަން
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ްމިޤާނޫނުއަ ްޮއތްހެން. ްދަންނަވާަފއި ްހޯލްސޭލްކޮށްްކުރީދުވަހަކު ސާސީއަީކ

ްޖީލުތަކުގަިއް ްޮއތް ްއަންނަން ްއެއްޗެްއްނޫން.ްާޤނޫނުއަސާސީައކީ ހަދަންޖެހޭ

ްއެްއޗެއް.ް ްއިޙްތިރާމްކުރަންެޖހޭ ްއެއަްށ ްރަްއޔިތުްނ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްދިޔަދީގެންނެއްްނުވާނެ.ްއެހެްނވީމާ،ްެއގޮތުްން  1710އެހެންވީމާ،ްެއއޮޅުންބޮޅުްނވެ

ް ްދަންނަވާލާނަން ްމިމަޖިލިސްްއަޅުަގނޑު ްއަޅުަގނޑުެމން ްފެށިގެން މިއަދުން

ްވީކަެމްއް ްމިއަދު ްނޫން ްއެހެންނެއް ްދަްއުކވައިެދއްުވން. އެްއގޮތަކަށް

ްއެހެންވީާމ،ް ްނޫން. ްމައްސަަލއެއް ްހުްއޓާލެއްވުމަީކ ްއެކަން ހިނގަންޏާ

ްދަންނަވާލަންް ނުޑ ްއަުޅގަ ްރަނަގޅުޮކށްދެއްވުމަށް މިކަްަންތައްތައް

ްއެންމެ ްނަންގަަވއިެގްންްމިފުރުޞަތުގައި. ްނުކުތާ ްނިޒާމީ  1715ބޭފުޅުންވެސް

ްަކންބޮޑުވުންތަްއް ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ވާހަކަދަްއކަާވއިރު

ްރައްޔިތުންނަށްް ްދިވެހި ްލިބެންޖެހޭ ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލީހުގެ ހުރީ

ްއަިދް ްމަޙްރޫމްވަމުންދާތީއާއި ްޙައްޤުތަކުން ްމިބާވަތުގެ ލިބެންޖެހޭ

ްއަލީަގޭއްއެބޭފުޅުންނަ ްއަނިޔާތަުކގެ ްހުރި ްލިިބަވޑަިއގެންފައި ްކުރިން ށް

ްޝުކުރިްއޔާ. ްއިށީންނާނަން ްއަޅުަގނޑު  1720ްދަންނަވާލަމުން

ް

ް

ްއެހެންވެސްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްައދި ްތިފާހަގަކުރެްއވީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރު އާދެ،

ްޙައްޤު ްއަސާސީ ްފާހަގަކުެރއްވި ްމެންބަރުން ްބާބަށްްޢިއްޒަތްތެރި ަތކާބެހޭ

ްދެންް ްއެދެންޖެހޭ ްމަޢާފަށް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްދެން ްއޮްތވާހަކަ.  1725ވޯޓުނެގުން

ްއެހެންވެސްް ްއޮތީ. ްލިޔުްއވިފައި ްއޭތި ްފޮނުްއވިއިރު ްއިދާރީމޭޒުން އެކަންތައް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްެއއްގޮަތކަށްެވްސ ްއެއީީކ ްދެން ްއޮތީ. ްނިމިފައި އެކަން

ްއެނގިވަަޑިއަގންނަވާނެ ްތެރެއިްންްމެންބަރުންނަށް ްމިސްޓޭކެްެްއގެ ހަމަ

ްއޮތްކަމެއް.ް ްގޮްސެގން ްއަތްދަށުން ްބޭފުޅުންގެ ްމަސައްކަތްކުަރްއވާ އިދާރީ

ްހަމަގައިމުެވސް.ް ްނެތް ްއެބަެއއް ްމިލިޔުމުގައި ްއޮތް ްއަތުަގއި ނުޑގެ  1730އަްަުޅގަ

ްލިޔުމެއްް ްތިބޭފުޅުންނަށް ްމިގެންދަނީ ްއަޅުަގނޑު ްދެން އެހެންވީމާ،

ްމި ްއޮތްނަމަވެސް ްދެްންފޮނުވިފައި ްއެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ. ގޮތަށްކަން

ްދެންް ްދަންނަވާަލއިފިން ްމިހާރު ްނުކުތާއެްެއް ްިނޒާމާބެހޭ އަޅުަގނޑު
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ްމިހާުރް ްނުުކތާއެއް ްއަނެއްާކވެްސްނިޒާމާބެހޭ ްދެން ްނާރުވާނަމޭ. އަޅުަގނުޑ

ްހަމަް ްދެން ްއެއްފަހަރު ްހަމަ ްދެން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި  1735ޅ.އަތޮުޅގެ

ް ްެއއްފަހަރު ްއިނގޭޯތ.ްއަބަދުވެސް ްއެގާރަޖަހާދިޔައީ ްމިހާރު އެހެންވީމާ،

ްދެރަް ްވަރަށް ްހެއްދެވީމަ ްތިހެން ްހަމަވަނީ.ްދެން ްވަގުތު ްމިރޭގެވެސް މިހާރު

ްިވދާޅުވެބައްަލވާ. ްއާދެ، ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާެބހޭ ްއާދެ، ްއިނގޭތޯ.

ް

 1740ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ްމިއީ ނޑު ްއިނގޭތޯ.ްޝުކުރިއްާޔ.ްއަުޅގަ ްނިޒާމީްނުކުތާ ްދެވަނަ ްނަގާ ްރޭ

ްއެކަާމްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުދަންނަވަން. ްައޅުަގނޑު ްނުކުތާަތކެއް ްމާގިނަ އެހެންވީމަ

ްހަމައެކަިން ނޑު ްއަުޅގަ ްއިނގޭތޯ. ްނެތް ކަންބޮޑުެވވަަޑިއގަންނަވާނެކަެމްއ

ްޢި ްލ.އަތޮޅުެގ ްދެންމެއަކު ްމިޖެހުނީ ްނަގަން ްނުކުތާއެއް  1745އްޒަތްތެިރްނިޒާމީ

ްޭއެގް ނޑާ ްކަ ްޢާޔަތްތަްއ ްފަަދއިން ްއެވިދާުޅވި ްނަޢީމް ްމުޙަންމަދު މެންބަރު

ނޑާްހަދާތީެވްައޅުަގނޑަށްްވަރަށްްޮބޑެތިްމައްސަލަަތކެއްްޖެހިފަިއް މާނަްކަ

ްބައްލަވާށޭ.ް ްކެްެތްްްތެރިެވަވޑަިއެގން ްމިދަްނނަވަނީ ނޑު ްެއއަުޅގަ އެބަހުރި.

ްއަުޑއައްސަް ްވާހަަކއެްއ ްދައްކާ ނޑުެގްމީހަކު ްއަުޅގަ ނޑަްށ ްއަްަުޅގަ ވާ.

ްތިތަނަށްް ްަކލޭ ްމިބުނަނީ ްދިމާލަށް ްއަުޅަގނޑާ ްރަްއޔިތަކު  1750އަތޮްަޅުެގ

ްޮގާވކަށްް ްައަވގުރާނަ ްހުރެގެން ްތިތާނަގއި ްތިހިރީކީ ްހޮވާފައި ތިމަންނަމެން

ްޫންން ްާވހަކައެއް ްދަންަނވާ ްހަދައިގެން ްމިއީ ްޙަޤީޤަތް ްހަމަ ްމިއީ ނޫނޭ.

ްވަ ްމިއީ ްއިނގޭތޯ ނުޑްދަންނަވަންތޯ ްއަޅުގަ ްމައްސަލައެްއ. ްބޮޑު ރަށް

ްމަޖިލީހުގަިއް ްއަިދ ްމިީއ ްނުގެންނެވޭ ްޙަްަާޔތަށް ނޑު ްއަުޅގަ ދެންނެވީ

ްދަންނަް ްައޅުަގނޑު ްތަނެއްގަިއވެސް ްއެނޫން ްޮގވާނެތޯއޭ ްޙަޔާތް  1755އަޅުގަނގެ

ްޙަޔާްތް ްއަުޅަގނޑު ްހިެއއްނުވޭ ނޑަކަށް ްއަުޅގަ ްމީހަކު އެްއވެސް

ްޤަބޫލުކުރާނެަކމެއް. ްވިދާުޅީވްްގޮވާެނކަމަކަށް ްއެބޭފުޅަކު ްދެން އެކަމަުކ،

ްޙަޔާެތއްް ްއަުޅަގނޑު ްދެންނެވީ ްއަޅުަގނޑު ްދިމާލަްށ ްއަޅުަގނޑާ އިނގޭތޯ

ްދެން..... ްކީކޭހެއްޔޭ ްމިބުނަނީ ްބުނީަމ ްނުގޮވަމޭ

ް1760 
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ް

އަޅުަގނުޑްތިހެންވީމަްއިނގޭޯތްދަންނަވަންޖެހެނީްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާށޭ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްމެންބަރުްމިހާރު. ްޢިއްޒަތްތެްެރި ް)ވަގުތުޮކޅަކަްށފަހު( ..

ްއެދެްން ްއިށީނދެަވޑަިއގެންދެްއވުން ްއެދެން. އިށީނދެވަަޑިއގެްެންދެއްވުްނ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއިނގޭތޯ. ްއެދެން ްއިށީނެދވަަޑއިގެްނދެއްވުން  1765އެނގޭތޯ.

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެދެން. ްއިށީނދެވަޑަިއގެންދެއްވުން މެންބަރު

ްއަޅުަގނުޑްއިށީނދެވަަޑއިް ްދެން ްނުކުތާއެއް. ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ގެންދެއްާވ.

ނޑުް ްއަޅުގަ ްދެން ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްނާރުވާަނން

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެޖެންާޑގެ ްއާދެ، ްހުރި.. ްއެްެޖެންާޑގައި ްގެންދާނީ ކުރިއަށް

 1770ވުމަްށްފުރުޞަތުްއަރުވާނަންްމިހާރުްފޮނުއްވާފައިްހުރިްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅުއް

ނުޑް ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއާދެ، ްމެންބަރަށް. ްމ.އަތޮޅުގެ ްޝަފީޤް އަޙްމަދު

ްބާބުތައްް ްއަުޅަގނޑުެމން ްގެންދާގޮތަްށ ްކުރީަގއިެވްސ ދަންނަވާލާނަން

ްަދްަންނަވާލަން.ް ްހުރިގޮތް ްފޮނުއްްްވާފަިއ ްކޮމިޓީން ޑްރާފްޓިންގ

ނޑަ ްއަޅުގަ ްއެރުވިއްޖެހެން ްނުކުތާ ްނިާޒމާބެހޭ ްފުދޭވަރަށް ްށްއަޅުަގނޑަށް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއއ.ެގ ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ްދެން. ްމިހާރު  1775ހީވަނީ

ްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްމަޖުދީ.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްަރީއސް،ްަގާވއިދުގެ ްާމއްދާ،ްގަާވއިދުެގ11ްް`.ްޢިއްޒަތްތެރި  1780ްވަނަ

ްމ13ްާްމުޙަްނމަދުްމަުޖދީްއިްބރާީހމްް ްވަނަ 16ްްއްދާ،ްަގވާއިުދގެ ްމާއްްްދާ،ްަގވާއިުދގެ ްވަނ17ްްަވަްަނަ

ްްވާހަްަކަެދއްެކވުން: ްަގވާއިުދގެ ްއަދި ްރައީސް،21ްްމާއްދާ ްިޢއްޒަތްެތރި ްމާއްދާ. ވަނަ

ްރައީސްއަްށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހިތުމަށް ްޙުްުރުމަތްތެރިކޮށް މިގަާވއިދުތަކަށް

ް ްގަވާއިުދެގ ްދަށުނ22ްްްހަނދާންކޮށްދިނުމަކީ ްމާއްދާގެ އަޅުަގނޑަްށްްވަނަ

ްމިހާރުް ްމިމަޖިލީހުގައި ްމިތެދުވީ ްކުރުމަށް ްއަްަޅުަގނުޑ ްމިކަން  1785ވާޖިބެއް.

ްޖެހޭނެތީ.ް ްމަނިކުފާނަށް ްފިޔަަވޅުއަުޅްއވަން ްމިކަންކަމަްށ ްާދގޮތުން ކަންތައް

ްމިވާހަަކް ްހިތްވަނީ ްދަންނަވާލާ ްހަމަ ްއަުޅަގނޑު ްރަީއސް، ޢިއްޒަތްތެރި
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ްއިސް ްބުއްދި ްމަޑުކޮށް ްރުޅި ްދުވަހަކުވެްސްނިންމާލަމުން ްރުިޅ ކުރާށޭ.

ްއަންނަނީް ްހަނދާނަށް ްއަޅުަގނޑު ްނުދޭނެއޭ. ްކަމެއްކޮށެއް ފައިދާހުރި

ްދުވަސްވަުރަގިއް ްއުޅުނު ްނުކުމެގެން ްމަގުަމއްޗަްށ  1790އަޅުަގނޑުމެން

ނޑެްއް ްއެތިގަ ްބަރު ްދެންނެވި ްފާހަގަކޮށް ްޢިއްޒަތްތެިރައކު އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްކަރު ްހިފަިއެގންނޭ ްމަރުާވވަރަށް ްޝުކުރިްއާޔްނެގޭނީ ްޮރެއގެންނޭ. ނައަޅާ

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ްް

ް1795 

ްކުރިައްށްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިމަޖިލިސް ްދެން ްއަޅުަގނޑު ްދެން ްނުކުާތއެއް. އާދެ،ްނިޒާމާބެހޭ

ްތ.އަތޮުޅެގް ްއާދެ، ްބޭނުންވަނީ. ްދަންނަވާލަން ްައޅުަގނޑު ގެންދިޔަދެްއވާށޭ

ްރަޝީ ްޙުސައިން ްމެންބަރު ްކުރުކޮްށްޢިއްޒަތްތެރި ްވަރަްަށް ްޙަސަން ދު

ްއެްއޗެއްްވިދާުޅވެދެްއވާ.ް

ް1800 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްގަވާއިުދގެ ްމަޖިލިސް ްމިނަގަނީ ްނުކުތާެއްއ ްނިޒާމީ ްވަަނ24ްްއަޅުަގނޑު

ްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލިސް ްދަށުން. ްގެ ް)ހ( ްމ24ްާމާއްދާގެ ް)ހ(ްވަނަ އްދާގެ

ްުގޅިގެްން ްމަަސްއކަތާ ްއިޞްލާޙުކުރުުމގެ ްޤާނޫނުއަސާީސ ްބުނަނީ  1805ގަިއ

ނޑަެއޅުމަށްޓަކައިްމަޖިލީހަްށް މެންބަރުންްޚިޔާލުކޮށްްމަޖިލީހުންްގޮތްތަެކއްްކަ

ްއަސާީސް ްހިމެނެންވާނެ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްހުށަހަޅަންވާނީ ފުރަތަމަ

ް ްބަޙުސްކުރުމުެގ ްއުޫސލުތަކާމެދު ްއަސާސީ މައްސަލައޭ.ްސިފަތަކާ

ްބަުޙސްކުރުމަށްފަހުް ްއުސޫލުތަކާމެދު ްިސފަތަކާ ްއަސާީސ މިމަޖިލީހުގައި

ްއެކަްން ްފޮނުވަިއގެން ްކޮމިޓީއަށް ްޑްރާފްޓްކުރާ ްދިރާސާކޮށް  1810ބާބުތަކެއް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމިމަޖިލީހުގައި ްމިހާރު ްއެކަަމކު، ްގެންދިޔައީ. ކުރަމުން

ްލިޔަންޖެ ްއެބަ ްމިޤާނޫނުއަސާސީގައި ްޓްރާންސިޝަނަލްްފާހަގަކޮށްފިން ހޭކަން

ްޗެޕްޓަރެއްއް ްޓްްްރާންސިޝަނަލް ްމި ްއެހެންވީމާ، ޗެޕްޓަރެއް.

ްކޮްން ްމިއީ ްމާނައަީކ ްޭއގައި ްމާނައަކީ ްލިޔުމުެގ މިޤާނޫނުއަސާސީަގއި
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ްމިކަހަަލް ްޤާނޫނުއަސާީސގައި ްލިޔުނު ްުކރީގައި ްމީގެ  1815ޤާނޫނުއަސާސީެއއްތޯ.

ްއަ ްނެތްކަމަށް ްހިމަނާފައެްެއް ްބާބެއް ޅުަގނުޑްޓްރާންސިޝަނަލް

ްދިވެހިރާއްޖޭެގް ްިމީއ ްޤަބޫލުކުެރވޭ ްއެބަ ްީމގެން ްއެހެންވީމަ، ޤަބޫލުކުރަނީ.

ްކުރަނީތޯ.ް ްޕްރޮކްަލއިމް ްޤާނޫނުއަސާސީެއއް ްއަލަްށ ްޙަޔާތުގައި ދުސްތޫރީ

ްއޮތްް ްމިހާރު ްއިޢުލާންކުރަނީތޯ ްޤާނޫނުއަާސސީއެއް ްއާ އެހެންނޫނީ

ްމި ްމިއީ ްއެހެންކަމުން ްބާޠިްިލުކޮށްފައި.  1820ޤާނޫނުއަސާީސެގްޤާނޫނުއަސާސީ

ްމަޖިލީހުގައިް ްެއކަމާމެދު ްއުސޫލެއް. ްއަާސސީ ްސިފަެއއް އަސާސީ

ްއެންމެް ްނިންމާލުމަކީ ްހުރިހާކަމެއް ްހުރި ްމިތަނުގަިއ ބަޙުސްނުކޮށް

އެކަީށގެންާވކަމެއްްނޫން.ްއަުޅަގނޑުްދެޭކގޮތްްމިއީ.ްއެހެންކަމުންްމަޖިލީހުގެް

ްބަޙުސްކޮށް ްސިފަތަކާމެދު ްއަސާސީ ްބާބަކާމެދު ްކުރީަގިއްްއަސާސީ ނިމުމުގެ

ްނިންމާލުމަށްް ްމަސަްއކަތެްއ ްހުރިހާ ްހުރި ްގެެނވިަފއި ްމިހާތަނަށް  1825މިތަނުގައި

ްމިމައްސަލާަގިއް ްއެހެންކަމުން ްތައްޔާރުވަމުން. ްމިއޮއްދަނީ މިހާރު

ްއަޅުަގނުޑް ްބަޙުސްކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ްިމކަމާމެދު ްގެނެސްގެން މިމަޖިލީހުގައި

ްއެހެންނޫނަސް ްްޤަބޫލުކުރަން.ްއަދި ްގަާވއިދުގެ ްމާއްާދެގ55ްްމަޖިލިސް ވަނަ

ްމިމާއްދާގެް ްމިބުނަނީ ްަގއި ް)ށ( ްއޭގެ ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްބުނަނީ ްގައި )ށ(

ް ްމިގަާވިއދުގެ ްގެނައުމުަގއި ްިއޞްލާޙު ްގޮތުގެމަތީން ްގައިވާ  1830ވަނ24ްްަ)ހ(

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއުސޫލުަތކެއް ްސިފަތަކަކާ ްއަސާސީ ްގޮުތގެމަތީން މާއްދާގަިއވާ

މިބުނަނީްއަސާސީްސިފަތަކާްއުސޫލުަތެކއްްމަޖިލީހުންްްފާހަގަކުރަން.ްއޭަގއި

ްކުރީަގިއް ްފެށުމުގެ ްއެކުަލވާލުމަށް ްމާއްދާއެއް ްވަކި ފާސްކުރުމަށްފަހު

ް 161ްްޤާނޫނުއަސާސީެގ ްމާއްދާާއއި، 162ްްވަަނ ްާމއްދާގެ ަގިއ1ްްވަނަ

ްއެމާއްދާތަްއް ްފޮނުވުމަށްޓަްަކަިއ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް  1835ވާގޮުތގެމަތީން

ްފާސްކުރަންވާނެޭއ.ްމަޖިލީހު ްމަޖިލީހުން ްނިންމަމުންދާނެގޮތެއް ން

ްެއއްފަހަާރް ްނިންމަމުންގޮސް ްނިންމަމުން ްފާސްކޮށްފައި. މިމަޖިލީހުންވަނީ

ް ްޤާޫނނުއަސާސީގެ ްބިލެއ161ްްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ްޤާނޫނީ ަގއިވާފަދަ

ްއެހެންވީ ްނިމިފައި. ްއޮތީ ްއެކަން ްތަޞްދީޤްކުާރކަމަށް. ްއެ މާ،ްފޮނުވަިއގެން

ްބާބުގެް ްޓްރާންސިޝަނަލް ްމިލިޔަންޖެހޭ ްއެކަށައެޅުމަށްަޓކައި ްބިލު  1840މިޤާނޫނީ

ްގެންދިއުމަީކް ްކުރިައށް ްމިމަޖިލިސް ްބަުޙސްނުކޮށް ްސިފަތަކާމެދު އަސާސީ
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ނުޑް ްއަޅުގަ ްނޫންކަމަށް ްެއކަށީގެްނވާކަމެއް ްެއއްގޮަތކަށްެވސް އެއީ

ްލާޒިމްެވގެންވަ ްމިމަޖިލީހަށް ްއެހެންކަމުން ީންޤަބޫލުކުރަން.

ްމައްސަލަތައްް ްމިކަހަލަ ްކުރީގައިެވސް ްމިމަޖިލީހަށް ކޮންމެހެންނެއްވިޔަސް

ްތިއްެބިވް ްިރޔާަސތުގައި ްނުގެެނވިފައި.ްއޭުރަގއިވެސް ްއޮތީ ްއުޅެ  1845ގެނެސްގެން

ްއޮންނަނީް ްީމގައި ްގެންނާނީ. ްއިރަކުންނޭ ްހިތަްށއެިރ ްވިދާޅުވީ ބޭފުޅުން

ްގެނެވެންްއޮތްްއެއްްމޭރަމަކުްނނޭ.ްމިހާރުވެސް.....

ް

ް

ްއެދެން.ްެއކަމަކު،ްމިހާރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިށީނދެވަަޑއިގެންެދއްވުން ްމެންބަރު  1850ޢިއްޒަތްތެރި

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަްތތެރި ްމެންބަރު، ްިޢއްޒަތްތެިރ މީގައި

ްއެހެންނޫންތޯް ްދަންނަވައިފިްނ ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު އިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްާވ.

ްނިމު ްއަދި ްޤާނޫނުއަސާސީ ްނިންމިޔަސްްމިހާރު ްވާހަކަދަްއކާ ްމިބާބަށް މަކަށް

ްެއކަްން ްނިމުމަކަށްނާދެއޭ. ްއަދި ްއެހިަޔސް ްވޯަޓކަށް އަދި

ްރައްޔިތުންެގް ްމެންބަރުންނަށް. ްޢިްއޒަތްތެރި  1855އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

މަޖިލީހުގެްބާބުްއެއީްއެންމެްމުހިންމުްތިންބާރުްވަކިވެގެންދާިއރުްއެއްބާުރެގް

ް ްތެރެއިން ްއެބާރުގެ ްެއއްބަްަޔަްށވުރެންްބާބުްު. ްދެބަިއކުޅަ ގާތްަގނޑަކަށް

ްީރްޑރާފްޓްކޮށްގެންް ްމިހާރު ްފާސްުނެވފައި.ްފޮނުވާލާފައި ްވަނީ ްެއއްޗެހި ގިނަ

ްފޮނުވަންް ްމެންބަރުންނަށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެިމހާރު ްލިބިއްޖެ. ްމިރޭ މިހާރު

 1860ދަންނަވައިފިން.ްމިހާރުްކިތައްްފަހަރަށްތޯްމިވާހަކަްދެންނެވެނީ.ްއެހެންވީމާ،ް

ހާރުްމިއެޖެންޑާގައިްިމއޮތްްބައިްައޅުަގނޑުްއެކަންްކުރިިއރަކުްެއއެްއޗެިހްމި

ްހުރިް ްލިބިފައި ްއޭރު ްއެކަމަކު، ްނުލެވުނީ. ްއެަބިއ ްނުލިބޭތީ އަޅުަގނޑަށް

ްހިމަނާފައިް ްއެއްޗެއް ްހުރިހާ ްހުރި ްފޮނުްއވާފައި ރީޑްރާފްޓްކުރަްއވާފައި

ްނިންމަވަިއދެ ްއެ ްދެންމެއަކު ްފާސްކުރެއްވީ ްދެންްތިބޭފުޅުން އްވީ.

ނޑުްދަންނަވާލީްމިހާރ4ްްުަވނަްމާއްދާގ8ްްެއޭގެތެެރއިންްހަމައެކަނިް  1865އަުޅގަ

ްމިް ްމިހާރު ްއެހެންވީމާ، ްއޮތީ. ްގެންނަްނ ނޑުމެން އަްަުޅގަ

ްޖަދުވަލުެގް ްމިއޮތް ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑުމެން ްބާުބ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްޖަ ްނިމުނީ. ްނިންމާލީމަ ްބާބު ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ްއޮީތްބަޔާއި ދުވަލަށް
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ްއަހާލީމަް ްވޯަޓްަށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދެން ްއެއަށްަފހު ްއިޞްލާޙެއް. އެންމެ

ްއޭެގް ްބާބަށް. ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްދާންވީ ްހަމަ ްދެން ްއެނިމުނީ.  1870އެކަން

ްއެބާބުް ްއަދި ްގެނެސްދޭނަޭމ ްއަޅުަގނޑު ްދަންނަަވިއފިން ނޑު ްއަޅުގަ ފަހުން

ްާވހަކަދައްކާފައިް ްޑިސްކަްސކޮށް ްފަހުންނޭްްތިބޭފުޅުން ްޭއގެ ނިންމަން.

ްދަންނަވާއިުރވެްސް ްމިހެން ްދެން ްގެންނާނީ. ްބާުބ ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންެގ

ްއޮީތް ްފޮނުާވފައިކަން ްކޮމިޓީއަށް ްމިއިދާރީ ްއަޅުަގނޑު ްއެނގޭ އަޅުަގނޑަށް

ްއެކަންް ްޮގތަކަށް ްލަފާދެއްވި ްކޮމިޓީން ްިއދާރީ ްއެހެންވީމާ،  1875އެމައްސަލަ.

ްމިދަންނަ ްއަޅުަގނޑު ްދަންނަވާީންކުރާނަމޭ ނޑު ްއަުޅގަ ްކީކޭތޯ ްދެން ވަނީ.

ްމިރޭް ްމިހާހިސާބުން ްއެޖެންޑާގެ ްމިހާރު ްެދން ްކޯއްެޗއްތޯ. ްއެހެން އެނޫން

ްމިވަގުުތް ްހަމަ ްމިރޭ ްއޮްއވާ ްނިންމާފައި ްހުރިހާކަމެއް އެޖެންޑާކޮށް

ްބަދަލުކޮށްލީޭއް ްއިންތިޤާލީއަްށ ްކިހިނެއްތޯ ނޑަްށ ްއަުޅގަ މިޖަލްސާގައި

ްބަދަލުކުރީ ްކަހަަލްމިއެޖެންޑާ ްކޮންެމވެސް ްދަންނަވާނީ. ނުޑ ްއަުޅގަ  1880އޭ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްކޮންެމ ނޑުމެން ްއަްަުޅގަ ްވާހަކަފުޅެއް ރީޒަނަބަލް

ްރަނގަޅުވާެނކަމަްށް ްބެހެއްޓެވުން ްހަނދުމަފުޅު ްދަްއކަާވއިރު މެންބަރަކުވެސް

ްނޫނޭ.ް ްނިމުނީކީެއއް ްއަދި ްމިއީކީ ްޤަބޫލުކުރަނީ. އަޅުަގނޑު

ް ްއެަބއިނޭގ ްދެންްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްނޫންކަން. ްނިމުނީކީ ޤާނޫނުއަސާސީ

ްފާއިތުވެގެްން ްވަުގތު ްތިއްބަވަިއގެން ްމިތާ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި  1885މިހާރު

ްމިގޮތަްށް ްކުިރއަށް ްޖަލްާސ ްައޅުަގނޑު ްކިހިެނއްތޯ ްދެން ްއެީއ މިދާދިއުން

ްބައިަވުރް ްއެތައް ްހުރިހާ ްގެންދާނީ. ްކިހިނެއްތޯ ްދެން ދާކަމަށްވަންޏާ

ްމެން ްތިގޮތަށްްޢިއްޒަތްތެރި ްނިޒާމީނުކުތާްނަންގަަވިއގެން.ްދެން ބަރުންނެްެއް

ްތިޢިއްޒަތްތެރިް ްޔަޤީްނ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްކުެރއްވީަމ ކަންތައްތައް

 1890މެންބަރުންނަށްވެސްްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެްމިދަންނަވާްެއއްެޗއްްފަށްފަށުްން

ްނަޝީދު.ް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްއާެދ، ްތަކުރާރުކޮށް.

ް

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ()

ް

ނޑުްޢިއްޒަތްެތރިްރައީސްއަްށްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް  1895ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެްެރިްރައީސް.ްއަްަުޅގަ



 71 

ްމިޤާނޫނުއަސާސީެގްްނަޝީދުްވާހަްަކަެދއްކެުވން: ްހަމަ ނޑުމެންނަނީެވސް ްއަުޅގަ ްބޭނުންވަނީ ދަންނަވާލަން

58ްް ްމިއޮްތ ްޞަފްޙާގައި ްގުޅ96ްޭވަނަ ްމާއްދާާއއި ް)ކ(ްްވަނަ ޖަދުވަލު

ްެއްް ްކަންބޮޑުވުމެ ނޑުމެންނަށް ްބަޔަކީމޭ.ްއަުޅގަ ްތިބި ްހުވާކޮްށގެން ްއޮތް ގައި

ް ްގަާވިއދުގެ ްމިޖެހެނީ ްއަރިހުަގިއްމިފާޅުކުރަން ްަރއީސް ވަަނ4ްްޢިއްޒަތްތެރި

ްމެންބަރުންނަށްް ްަރއީސް،ްހުރިހާ ްޢިއްޒަތްތެރި ްބުނަނީ ްަގއި ް)ނ(  1900މާއްދާގެ

ްކު ްކަންތައްތައް ްމީގެކުރިންވެްސްހަމަހަމަކޮންނޭ ރަންޖެހޭނީ،

ްހުށަހެޅިގެންް ްޕެޓިޝަނެއް ްއެބަހުރި ްމައްސަލަ ްހުރި އެޖެންޑާކުެރވިފައި

ް ްޕެޓިޝަެންއްހުށަްަހެޅީމ61ްްަނެގިފައި.ްހަމަ މެންބަރުންްސޮއިކުރަްއވާފައި

ްއޭުރްއިންނެިވްޚާއްަޞްމަޖިލީހުެގްނާއިބުރައީްސް ްއެޖެންޑާެގްމައްސަލަ އެ

ްއެ ްނަންަގވާފައި ްޕްެރސީޑިންގްސއެްއްއެމައްސަލަ ްެއއީ ްއެހެންވީމާ،  1905ަބހުރި.

ްހުއްޓާލަްއވާފަިއް ްމަނިކުފާނަށް ްޖަލްސާވެސް ްމިއަދުގެ ްމިހާރު ކަމަށްވަންޏާ

ްގެންދެވިދާނެއޭ.ް ްކޮމިޓީއަށް ްއިދާރީ ްއެމައްސަަލ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމިއުޭޅގޮތަީކ ްެނގެން ްޙަޤީޤަތުގައި ްމީަގއި އެހެންވީމާ،

ްބޭނުން ްދެންްރައީސްެވސް ްއޭރުން ްވާން. ްމިހެން ްމިކަން ްނުވަނީ ފުޅު

ްނިންމުނީމަް ްފާސްކޮްށ ްމާއްދާތައް ްބޭނުންފުޅުވާ ްމަނިކުފާނު  1910ޙަޤީޤަތުގައި

ްމަޖިލީހުގެް ްމަޖިލިސްްނިމުނީއޭ.ްޚާއްޞަކޮށް މަނިކުފާނުްވިދާޅުވާްހިސާބުން

ްއެބަހުރި.ް ްގެންަދާވފައި ްގޮްތގޮތަށް ްއެކަހަލަ ްމަނިކުފާނު ޖަލްސާްާތައްވެްސ

ްކުފާނު.....މަނި

ް

ް1915 

ްއިނގޭޯތްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނޯންނާެނ ްއަޅުަގނޑު ްއިށީނދެވަަޑިއގެންދެްއވާ. އާދެ،

ްއެދެްން ްއިށީނދެވަަޑއިގެންދެްއވުން ްެއދެން. އިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްވުން

ްނުކުތާެއްއް ްނިޒާމާބެހޭ ްއެދެން.ްމިހާރު އިނގޭތޯ.ްއިށީނދެަވޑަިއގެންދެއްވުން

ްނާ ނޑު ްއަޅުގަ ނުޑްދެން ްއަޅުގަ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެްެރި ްދެން ރުވާނަން.

ނޑުްދަންނަވާލާނަންްޖަދުވަލުަގިއް  1920މިމައްސަލަްހުށަހަޅުއްވައިެދއްުވމަށްްއަޅުގަ

ްކުރިައްށް ްދަންނަވާލަދިނުމަށް. ްދާއިރާތަްއ ްއިދާރީ ްއަދި ްވާހަކަތަާކއި ހުރި

ްގެންގޮސްެދއްާވ.ް
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ް

ް

 1925ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެްހުވާ...ް-1ްކިްމަޤާމުގެްހުވާ.ެއކިއ1ްްެޖަދުވަލުްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:

ް

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްމަޖިލީްިހުގެްމަޖިލީްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެދެން. ްހިއްތެވުން ްޙުރުމަތްތެރިކޮށް ްގަާވއިދަށް  1930ހުގެ

ްމަޖިލީހުގެް ްއިނގޭތޯ. ްއެދެން ްހިއްތެވުން ްޙުރުމަތްތެރިކޮށް ގަާވއިދަށް

ްޙުރު ް)ަވގުތުޮކޅަަކށްފަހު(ްމިހާރުްގަާވއިދަށް ްއެދެން. ްހިއްތެވުން މަތްތެރިކޮށް

ްމިއުޅޭގޮަތީކް ްެވގެްނ ްމިހާރު ްއިބްރާހީމް، ްޙުސަިއން ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެޖެންޑާް ްމި ްމިހާރު ނޑު ްއަުޅގަ ްބާބު، ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ކޮންމެހެން

ްއަޅުގަް ްއެކަމަުކ، ްގެންނާށޭ. ްއެ ްތިވިދާުޅވަނީ  1935ނޑުމެްންބަދަލުކޮށްފައި

ްއިނގޭތޯ.ް ްހުންނާެނކަން ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެއް ްމިތިބީ ނަޑއަަޅއިގެން ކަ

ްނިޒާމެއްކަން،ް ްރިޔާީސ ްެއނގޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްފާސްކުރަްއވާަފިއް ްކުރީަގއި ްމިގޮތް ްހުންނާނީ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއއްކަން

ްޢިއްޒަ ްނޫންކަްނ ްއޮްތކަމެއް ްތިވިދާޅުވާގޮތަށް ްމިއީ ްދެން ތްތެރިްމިއޮތީ.

ްވިދާޅުވާއިުރވެސް.ް ްތިހެން ްއެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ  1940މެންބަރަށްވެސް

އަޅުަގނޑުްޖަުދވަލުަގއިްމިއޮްތބައިްފަހަށްޖައްސާފައިްަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާެގް

ްެއގޮތްް ްތިބޭުފޅުން ްނެތް ްމައްސަލަެއއް ްގެނެސްފާނަން. ބާބުވެސް

ްއެް ްހެދިދާނެ ްއެހެން ްއަުޅަގނޑަށް ްެއއީީކްޤަބޫލުފުޅުކުރައްވަންޏާ. ނގޭތޯ.

ްމީގަިއް ްމިއުޅެނީ ްގެންދަން ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްއެކަމަކު ްނޫން. މައްސަލަެއއް

ްނުކުތާއެްއް ްނިޒާމާެބހޭ ްބަލައިލަން. ނޑު ްައޅުގަ ްިމގެންދެވޭތޯ  1945މިއޮތްގޮތަށް

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްިޢއްޒަްތތެރިްމެންބަރު،..

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްވިދާްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްނަންބަރު ްމިތެދުވީ. ްހިފާލާފައި ްވާހަކާަގއި 3ްްޅުވި  4ްް1950ނަގާފައި
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ްއިބްރާހީމްގެްްއިްބރާހީމްްޝާފިޢުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޙުސައިްނ ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްގެންދިަޔއިމަ ކުރިއަށް

ނުޑް ްއަޅުގަ ްގެންދިއުަމށް ްއެގޮތަށް ްޙައްުލވާނެހެން. ްގައިުމވެސް މައްސަލަ

ްތްތެރިްރައީސް.ހުށަހަޅަން.ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަް

ްް

ް1955 

ްއެރުިވއްޖެހެންްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑަށް ދެންްމިހާރުްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްތިބޭފުޅުންނަށްްއަޅުގަ

ްއަނެއްާކވެސް...)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ް ްދެން ނޑު ްއަުޅގަ ްީހވަނީ. އަޅުަގނޑަށް

ްއިބްރާހީމްްޝަހީދުްޒަކީްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.

ް

 1960ް()ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްވަނަްއައިޓަްމ3ްްރައީސްްދެންމެްތިޔަްރޫލިންގއެްއކަހަލަްގޮތަކަށްްތިދެއްވީްްއިްބރާހީމްްަޝހީދުްޒަކީް

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްގެންދެވިދާނެކަމަްށްްފަހަށްޖައްސާލާފައި ބާބަށް

ްހަނދުމަފުޅުް ްހެއްދެވޭނެހެނެއް. ްެއހެންވެސް ްހިެއއްނުވޭ  1965އަޅުަގނޑަށް

ް ްމީގެކުރީގައި ްހަމ29ްްަހުންނާނެ ްމައްސަލަވެސް ްނެގުމުގެ މެންބަރުން

މިގޮތަށްްއެޖެންޑާނުކޮްށގެންްޮބޑުްމައްސަަލއަކަްށވެ،ްއަނެއްާކްއެޖެންޑާެވްސް

ްދެ ްއަޅުަގނޑަްށ ްލަފާގެމަތީންްކުރަންޖެހުނީ. ްކޮމިޓީެގ ްއިދާރީ ންނެވޭނީ

ްމިހާރުް ްއަލުން ްފަސްކޮށްލައްވާފައި ްމިޖަލްސާ ްމިހިސާބުން ްމިއަދު އަލުން

 1970މިހުރިްހުރިހާްމައްސަލައާެއއްޮކށްްދިރާސާކުރަްއވަިއގެންްއަުލންްޖަލްސާއެްއް

ްމިހާުރް ްގެންދެވުން. ްމިކަްނކުރިއަށް ްއިޢުލާންުކރައްވާ ްުދވަހެއް ބާއްވާނެ

ްއެހެނެްއްއެޖެންޑާކޮ ްކުިރއަށްޖަްއސާ ްފަހަތަށްޖައްސާ، ްެއއްެޗްއ ްއޮތް ށްފަިއ

ްނުހެދޭނެ.ް

ް

ް1975 

ްދެންނެީވްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ްއަުޅގަ ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި ްދެންނެވީ، އަޅުަގނުޑ

ނުޑގެް ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙުސަިއންްއިބްރާހީމްްއެހެންްވިދާޅުީވމަްއަޅުގަ

ްއަ ްނެތޭ ްމެންބަރުންްމައްސަލަެއއް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްހަމަ ުޅަގނޑު
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ްއެޖެންޑާެގް ްމިހިރީ ނޑު ްކަމަށްވަންާޏްއަޅުގަ ވަނައަްށ3ްްއެދިަވޑަިއގަންނަވާ

ް ްފަހަތަށްޖައްސާފައި ްައއިޓަމް ްއައިޓަްމވެްސ4ްްއޮތް ްއޮްތ  1980ވަނައަށް

ްމެންބަރުންް ްޢިްއޒަތްތެިރ ްއެކަން ްެއކަަމކު، ްދެން ކުރިއަށްލާށޭ.

ްއަޅުް ްއެހާްއެދިަވޑައިުނގަންނަވާ. ްމިއީ ްމިޖަދުވަލުެގ ްއެނގޭ ަގނޑަށް

ްމިއީް ްދެން ްމިހާރު ްއެހެންނަމަވެސް، ްނޫްނކަން. ްނަގާެނކަމެއް ގިނައިެރއް

ްކުރިއަްށް ްދެން ްައޅުަގނޑު ްއަނެްއކާ ްިއނގޭތޯ ްއެދެން ްއަޅުަގނޑު މިހާރު،

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރު ްއޮތީ ްދަންނަވާލަން  1985ގެންދެވޭތޯ.ްައޅުަގނޑު

ްގަވާް ނުޑްމަޖިލީހުގެ ްއަުޅގަ ްހިއްތަވާށޭ. ްުޙރުމަތްތެރިކޮށް އިދަށް

ްމިދަންނަވަނީް ްއަޅުަގނުޑ ްމިގެންދަނީ. ްެއްއގޮތަށޭ ްަގވާއިދާ ހަމަގައިމުވެްސ

ްމިއޮތްަބިއް ްއެޖެންޑާގައި ްމިހާރު ްެގނެސްދޭނަމޭ ނުޑ ްއަުޅގަ ްބާބު އިންތިޤާލީ

ްނިންމިޔަސް،ް ްމާދަމާ ްނިންމިޔަސް، ްމިރޭ ްމިހާރު ްއެއީ ނިމުނީމަ.

ނުޑްްއަނެއްުދވަހު ްއަޅުގަ ްގެންނާަނމޭ ްއަނެއްދުވަހު  1990ނިންމިޔަސް،

ނޑަށްްމިހާރުް މިދަންނަވަނީްމިހާރުވެސް.ްދެންްއިދާރީްކޮމިޓީގެްލަފާްއަުޅގަ

ްއެހެންވެއްިޖއްާޔް ްއަޅުަގނޑު ްއެވިދާޅުީވ. ްމުޤައްރިރު ްލިބޭނެކަމަށޭ މާދަމާ

ްކޮބައިޯތް ްދެން ްމިދަންނަވަނީ. ނޑު ްއަުޅގަ ްކުރާނަޭމ ނުޑ ްއަުޅގަ އެކަން

ްކޮންމެްމީގަ ްމަޖިލިސް ްކޮންޓިނިއުސްކޮށް ްމި ްކޮަބއިޯތ. ްމައްސަަލއަކީ. އި

ނުޑް ްއަޅުގަ ްދުވަހަކު ްއެހެންހުރިހާ ްފިޔަވާ ްހުކުރުދުވަސް  1995ދުވަހަކުެވސް

ްިމްނިމެންދެން.ް ްާބއްވާނަން ްދެޖަލްސާ ްމަދުެވގެްނވެސް ގެންދާނަން.ްއެންމެ

ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްމިކަމާ ްދެން ްއިނގޭތޯ. ްކަށަވަރުކަމެއް ްހަމަ ްމިއީ

ްމަޖިލިސްް ްފުރުޞަތުދެއްވަިއެގން ްތިބޭފުޅުން ްއެހެންވީމަ، މިދަންނަވަނީ.

ްމެންބަރުންނެއްް ްއެަތއް ްޢިއްޒަތްތެރި ްެއކަމަކު، ްދެއްވާށޭ. ކުރިއަްށގެންދިޔަ

ްނުވަަތް ްާވހަކައަށް ްދައްކާ ްރިޔާސަތުން ްވިދާުޅެވްމިތާ ްނުކުތާއެކޭ  2000ނިޒާމާބެހޭ

ްކަ ްއަޑުނާްއސަާވ ްެއއްެޗއް ްވިދާުޅވާ ްމަޖިލިސްްމުޤައްރިރު މަށްވަްނޏާ

ްއެކަމަުކ،ް ްެދން ްދެރަ. ްވަރަށް ްދެން ްއިނގޭތޯ. ްކުިރއަކަްށ ނުގެންދެވޭނެ

ގަންދީްހުަވއެްއކޮށްގެންްއަޅުަގނޑުމެްންهللاްއަޅުަގނޑުމެންްމިތިބީްހަމަްާމތް

ްިތވިދާުޅާވް ްއެނގޭ ނުޑ ްއަުޅގަ ްނިންމައިދިނުމަށްޓަކައި. މިޤާނޫނުއަސާސީ

ްހަަމްމިއި ނުޑވެސް ްެއްއިޙްާސސްަގއި.ްއަޅުަގނުޑވެްސްއެްއޗެއް.ްއަުޅގަ  2005ނީ
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ްކުރަންް ްވަރަކަްށްހަމަ ްކުރެވުނުހާ ްހަމަ ްއަޅުަގނޑަށް ްކޮށްދޭން ްއެކަން ހަމަ

ްއަުޅަގނުޑް ްއެޖެންޑާ ްމިރޭ ނޑަށް، ްއަުޅގަ ްމިޭރ ްއެހެންނަމަވެސް، މިހާރު.

ގެންނާނީްކިހިނެއްޯތއޭްައޅުަގނޑުްމިދެންނެވީ.ްއެޖެންޑާަގއިްމިއޮތީްއެަތއް،ް

ްއަންނަްތިޔަބޭފުޅުންނަ ްއަންނަމުން ްލައިގެން ްފެށިގެން ްދުވަހެއްކުރިްއސުރެ ށް

ނޑުް ްއަުޅގަ ްނުކުތާެއއް ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ްއިނގޭތޯ. ްމިއީ  2010އެޖެންޑާެއކޭ

ްއިތުރަްށް ްދެން ްވިދާުޅވެފަިއ ްރަނގަުޅ ްއެންމެ ްދެން ްއެރުއްިވއްާޔ މިފަހަރު

ްމިފަހަރުް ްމިހާރު ްމިދެންނެވީ ްއަޅުަގނޑު ްވިދާޅުނުވާނެތޯ. އެްއޗެއް

ްއެްއެޗްއްއަ ްއިުތރަށް ްދެން ްއެުރވިްއޔާ ްނުުކތާ ްނިޒާމާބެހޭ ޅުަގނުޑ

ް)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ް ްދެއްވާނަންތޯއޭ. ްކުރިއަްށެގންދިޔަ ްއެޖެންޑާ ވިދާޅުނުވެ

ްހެއްދެވީަމް ްިތޔަހެން ްއާދެ، ްހެއްދެވީމަ ްތިޔަހެން ްމެންބަރު  2015ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްފުވައްމުލަކުގެ ްމިހާރު ްއާެދ، މެންބަރުްއަނެއްާކވެސް

ްމުޙަންމަދުްއިބްރާހީމްްދީދީ.

ް

ް

ް2020 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ނޑުްވަރަށްްކެތްެތރިކަމާއެކުްިމޭރްްފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް ްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަުޅގަ

ދިމާވެގެންްމިއުޭޅްހަމަްފެށުނީއްސުރެްމިއިންނަނީްމިޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުގެްްްއިްބރާހީމްްދީދީްވާހަކަެދއްކެުވން:

ްއަުޑއަހަިއގެން.ް ްވާަހކަ ްގެންދަވާ ްވިދާޅުވަމުން ްމެންބަރުން  2025މައްސަލާަގއި

ްވެއްޖިްއޔާް ްވިސްނޭގޮތުްނ ްމިހާރު ްއަުޅަގނޑަށް ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ްެއީއް ްނެތް. ްގެންދެޭވކަށެއް ްކުރިއަށް ްމިއެޖެންޑާ ްމިރޭ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ްއެ ްމެންަބރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭނުންފުޅުނުވާީތ.ްޢިއްޒަތްތެިރްސަބަބަކީ ގޮތަށް

ްވާހަކަފުޅެްއް ްމެންބަރުންގެ ްހުރިހާ ްމިަދންނަވަނީ ނޑު ްއަޅުގަ މެންބަރުންނޭ

 2030ނޫން.ްއެހެންނަމަވެސް،ްމިހެްންމިކަންްޮއެވގެންްައޅުަގނޑަަކށްްހިއެއްުނޭވް

މިރޭްމިޖަލްސާްއަޅުަގނޑުމެްނނަށްްކުރިއަްށގެންދެވޭނެހެން.ްއަޅުަގނުޑވެްސް

ްވީ ްރައްޔިތުންާންބޭނުން ްޢިޞްލާޙުކޮްށ ްމިޤާނޫނުއަސާސީ ްައވަހަކަށް އެންމެ
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ްފާޅުކުރަްއވަމުްން ްމެންބަރުން ްފޯރުކޮށްދޭން.ްއެހެންނަމަވެސް،ްމިރޭ ހަމައަށް

ްއެބޭފުޅުންް ްމީަގިއ ްއެަބއެނގޭ ނޑަށް ްައޅުގަ ްޚިޔާލުފުޅުަތކުން ގެންދަވާ

ްައުޅގަ ްއެހެންވީމަ، ްެއބައުޅޭކަން. ްމައްސަލަތަެކއް ްވަރަްށްކަންބޮޑުާވ  2035ނުޑ

އިޙްތިރާމާއެކުްމަނިކުފާނުްއަިރހުންްއެދެންްއިދާރީްކޮމިޓީގެްމަޝްވަރާާއއެުކް

ްއެހެންނޫނިއްޔާް ްގެންނަވަން. ްމަޖިލީހަށް ްާރްއވަަވިއެގން ްއަލުން އެޖެންޑާ

ްކުރިއަށްް ްމިމަޖިލިސް ްއެްއގޮތަކަށްެވސް ްހިއެއްުނޭވ އަޅުަގނަޑކަށް

ްއަ ްވަގުތު ްވަރަށް ްމިހާރު ްމިކަމުގަިއްގެންދެވިދާނެހެން. ނޑުމެންަނށް ުޅގަ

ްދައްަކވައިފި.ް ްވާހަަކވެްސ ްމެންބަރުން ްގޮްތގޮތަށް ްވަރަްށގިނަ  2040ނަގާލެިވއްޖެ.

ްމިހާުރް ްފަޭސހައެއް ްއަޑުއަހާކަްށވެސް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްތެޭރގައި އޭގެ

ްދަންނަވަން.ް ްއިޙްތިރާާމެއކު ްެއހެންވީމަ،ްވަރަށް ްއިނގޭތޯ. ްދަރަޖައިން މިދާ

ްނުހައްދަވާށޭ ްއެޖެންާޑްމިހެން ްގޮަތކަށް ްކުރިއަްށގެންދެވޭނެ ްމަޖިލިސް ްމި .

ްރާވާލަދެްއވާށޭްއިދާރީްކޮމިީޓގެްމަޝްވަރާގެމަތީން.ްޝުކުިރއްާޔ.

ް2045 

ް

ްދެއްޯތ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްމިއީ ްއެޖެންާޑއެްއ ްއޮތް ްމެންބަރު،ްފެއްޓިފައި ްޢިއްޒަތްތެރި މިހާރު

ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި ްމިހާރު ްއެއްބާރުލުންްއެޖެންޑާަގއި ްހަމަ ންގެ

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްޖަލްސާއަކުން ްދެތިން ްހަމަ ލިބިއްޖިއްޔާ

ްއޭގެފަހަތަްށް ްނިމުނީމަ ްދެން ްނިންޭމނެ.  2050މިރާދަކުރެއްިވއްޔާ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ، ްގެނެވޭނެ. ްއަނެއްަބއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްދަންނަވާނަ ްކުރިއަށްގެންދަން ްމިހާރު ނޑު ްއަޅުގަ ްހަމަ ްދެންްދަންނަވާނީ ން.

ްކޮމިޓީްން ްޑްރާފްޓިްނގ ްމިހާރު ްދަންަނާވލަދެއްވާ ްުހވާތައް ކުރިއަށް

ްއައިސްަފއިްއޮްތގޮތް،ްއަމީންޢާންމު.

ް2055 

ް

ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: 1ްޖަދުވަލު ްހުވާ. ްމަޤާުމގެ ްއެިކއެކި ްހުވާ.ްް-1. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ

ްޙުރިމަތްތެރިކޮ ްއިސްލާމްދީނަށް ްނަން( ް)މީހާގެ ްހިތުމަށާއި،ްއަހުރެން ށް

ްިދވެހިރައްޔިތުްނެގް ްޤާނޫނުއަސާީސއާިއ، ްޖުމްހޫރިްއޔާާއއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ
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ްދިވެހިޤައުމަްށް ްރައްކާތެރިކުރުމަާށއި، ްަޙއްޤުތަްއ  2060އަސާސީ

ްާޤނޫނުއަސާސީާއިއް ްޖުމްހޫރިއްާޔާއއި ްިދވެހިރާއްޖޭގެ އިޙްލާޞްތެރިވުމަށާިއ،

ްޤާނޫނަށް....

ް

ް

ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ްގަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެދެން. ްހިއްތެވުން ްޙުރުމަތްތެރިކޮްށ  2065ާވއިދަށް

ްހިއްތެވުްން ްޙުރުމަތްތެރިކޮށް ްގަާވއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްޙުރުމަތްތެރިކޮށްް ްގަވާއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި އެދެން.

ްނި ްއާެދ، ް)ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްއެދެން. ްނުކުތާއެްއ،ްހިއްްްތެވުން ޒާމާެބހޭ

ްމާލޭގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލް.

ް2070 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްވަރަްށްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްމިިއންނަނީ ްޖަލްސާަގއި ްމިރޭެގ ްއަުޅަގނޑު ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުމެންްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްައޅުގަ ްސަބަބަކީ ްނިންމުމުގެްްކަންބޮޑުވެަފއި. މިޤާނޫނުއަސާސީ

ްމަޖިލީހުގައިް ްމިއާދެވުީނ ްމިހާހިސާބަށް ްމަރުޙަލާަގިއ  2075މަސައްކަުތގެ

ްެއކުެވިރް ްވަރަށް ްޖަްއެވއްަގއި، ްއެުކވެރި ްވަރަްށ ނޑުގޮެތްއގައި މައިގަ

ްރަނަގޅަްށް ްާމއްދާތައް ްފާްސވި ްޤާނޫނުައސާސީގެ ްއެީއ ރޫޙެއްަގއި.

ްސަ ްލިބުނު ްއަޅުަގނޑުމެްނނަށް ްއަޅުަގނުޑްފާސްކުރުމަށް ބަބެއްކަމަށް

ްމިއޮތީް ްބާކީ ްެދން ްޖަލްާސގައި ްރައީސް،ްމިރޭގެ ޤަބޫލުކުރަން.ްޢިއްޒަތްތެރި

 2080ބައިަގޑިެއއްހާއިރު.ްޢިްއޒަތްތެިރްވަރަށްްގިނަްމެންބަރުންްޖަލްސާްދޫކުރަްއާވް

ްަމރުޙަލާކަމަށްވާތީް ްފާސްކުރުުމގެ ްޤާޫނނުއަސާސީ ްމިއީ ނުކުމެވަަޑއިގަތީ.

ނ ްއަޅުގަ ްހުރިހާްމަނިކުފާނަށް ްމަޖިލީހުގެ ްދަންނަވަން ްިއލްތިމާސް ޑު

ްގެންދެވުމަްށް ްމަޖިލިސް ްލިބޭނެގޮތަކަށް ްބައިވެިރެވވަަޑއިަގތުން މެންބަރުންގެ

ްޙައްލެްއް ްކޮންމެެވސް ްީމގައި ްހުއްޓަވާލަްއވާ، ްމިހާހިސާބުން މިޖަލްސާ

ްގެންދެވުްނ.ް ްކުރިއަްށ ްމަސައްކަތްޕުޅު ްދަށުން ްއެޙައްެލއްެގ  2085ހޯއްދަވާ

ްނިމިގެްންއެހެންނޫނީ ްފާސްކޮށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިޤާނޫނުައސާސީ ވިއްޔާ
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ްގިަން ްވަރަށް ްމީހުންނާ ްގިނަ ްވަރަށް ްާޝމިލްވި ްމިކަމުަގއި ނުކުންނައިރު

ްާގތްކަމެއް.ްއެީއް ްވަރަށް ްއޮތުމަކީ ްމިކަމުގައި ްހިތްހަމަނުޖެހުން ރައްޔިތުންގެ

ްއޮތް ްެއކުލެިވފައި ްއެކަމުގައި ްމަސްލަޙަތު ްޤައުމީ ކަެމްއްއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްމަނިކުފާނަށް ްއެއްފަހަރު ްއަދިެވސް ްއެހެންވީމަ،  2090ނޫން.

ްޙައްެލްއް ްރަނގަޅު ްމިކަުމގައި ްވިސްނަވާ ްފުންކޮށް ްދަންނަވަން ޢިލްތިމާސް

ްހޯއްދަވައިެދއްވުން.ްުޝކުރިްއާޔްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވާހަކަފުޅު ްދެއްެކިވ ްރަނަގޅު. ްއަުޑއިިވއްޖެ.ްއާދެ،  2095ައޅުަގނޑަްށ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްއޮްތގޮތުްނ ްގަވާއިދު ްމަޖިލީހުގެ އެހެންނަމަވެސް،

ްމަޖިލިސްް ްމި ނޑަްށ ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއެނގިވަޑަިއަގންނަވާނެ މެންބަރުންނަށް

ްއިތުރަްށް ްއެހެންީވމަ، ްއެބައޮތް. ްފުރިހަމައަށް ްވަރަށް ްކޯރަމް ގެންދެވުމުަގއި

ްހެ ްތީގައި ްކޮންމެހެން ްހަމަްއަޅުަގނޑު ނޑު ްއަޅުގަ ްނެތް. ދޭނެގޮތެއް

ްައޅުަގނުޑް ްިމއީ. ްަމއްސަލަތަެކއް ްއައި ްއެޖެންާޑކޮށްގެްނ  2100ގަާވއިދުން

ދަންނަވައިފިންްމިހާރުްއިތުރުްފުރުޞަތުްމެންބަރުންްއެދިވަަޑއިގަންަނވަމުްން

ްތިވިދާޅުިވް ްނެތްކަމަށްވާނަމަ ްދެވެން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިޔަ

ްބަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް،ްވިދާޅުވުންަތކަށް ލައިލަންޖެހިއްޖައިސް.

ްނުފެނޭ.ް ްއަޅުަގނަޑކަށް ްއޮތްކަެމއްކަމަށް ްއެގޮަތށް ްއެއީ ްކޮންމެހެން މިހާރު

 2105ފުރުޞަތުްހަމަްރަނގަޅަށްްއެަބއޮތް.ްމިހާރުްއެޖެންާޑގަިއްހުރިްކަންތައްަތްއް

ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްނިންމަމުންދިޔަސް. އަޅުަގނޑުމެން

ް ްމިބައިްހަމަގައިމުވެްސ ްމިހާރު ްދަންނަަވއިފިން ނޑު ްއަުޅގަ މިދެންނެވިހެން

ނޑުްއެބަިއްެގންނާނެްވާހަކަްމަޖިލީހަށް.ްދެންްއެހެންވީަމ،ް ނިމުނީމަްއަޅުގަ

އެހެންްދަންނަވާފައިްއޮއްވާްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަަޑއިގެންެނވިް

ްދެް ްކުެރއްވީމަ ްކަންތައް ްމެްނބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެ ްއަޅުަގނުޑްގޮތަކަށް  2110ން

ްރިާޔްޟް ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ްނެތް. ްެއއްެޗއް ްދަންނަވާނެ އޭަގއި

ްރަޝީދު،ްތ.އަތޮުޅގެްޢިއްޒަތްެތރިްމެންބަރު.

ް
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ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް2115 

ްއެންމެބޮޑަްށްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްަރއީްސ ްޢިއްޒަތްތެރި ްިމރޭ ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްދަންނަާވްް:ރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން ނޑު ްއަުޅގަ ްދަންނަވާނީ ްއަުޅަގނޑު އަުޑއައްަސވަންޖެހޭނީ

ްއެހެންވީމަ،ް ްމީހެއް. ްުނވާ ްޕާޓީއެްއގައި ްެއްއެވސް ނޑަކީ ްއަުޅގަ ވާހަކައޭ.

ްމިކަންތައްތަްއް ްމިރޭ ްމިއުޅޭްވާހަކަައކީ ްދަންނަވަން ނޑު ްއަޅުގަ މަނިކުފާނަށް

ްމިހާތަނަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްފަހަރެއްަގިއ ްމިކުރަމުންދިޔަްވެގެންދިަޔގޮތުން  2120ށް

ްބައެްއް ްއަދާކުރަމުންދިޔަ ްރޯލުތަކެއް ްމުިހންމު ްވަރަށް މަސައްކަުތގައި

ްއެދިަޔއީ.ްއެހެްނވީމަ،ްމީެގްސަބަުބންްވަރަށްްހިތިް ޙަޤީޤަތުގައިްނުކުެމގެން

ނޑަްށް ްއަޅުގަ ްއެހެންވީމަ، ްކަމެްއ. ްއެަކށީގެންވާ ްނުކުތުމަކީ ނަތީޖާތަކެއް

ސަލައަށްްޙައްެލއްްމަނިކުފާނުްހޯއްދެވުމަށްްފެންނަނީްމިދިމާވެގެންްއުޅޭްމައް

ްމިކަންް ްލަފާެގމަތީން ްކޮމިޓީގެ ްއިދާރީ ްބައްދަލުކުަރއްާވ، ްކޮމިޓީއާއި  2125އިދާރީ

ްއަދިް ްސަޕޯޓްދީ ްމިކަމުގައި ްމަނިކުފާނަށް ްއެހެްނީވމަ، ްގެންދަވަން. ކުރިއަށް

ްމަސައްކަުތގަިއް ްތިކުރައްާވ ްނިންމަން ްޤާނޫނުައސާީސ މިކަމުގައި

ްމިއިނީ.ްްއެއްބާރުލުން ްމަުޑކޮްށގެން ނުޑވެސް ްއަޅުގަ ްހަމަ ދިނުމަށްޓަކައި

ްހިއެއްނުޭވް ނަޑށް ްއަުޅގަ ްގެންދިޔަިއއްޔާ ްމިކަން ްމިގޮތަށް އެކަމަުކ،

 2130ރަނގަޅުވާނެހެން.ްމަނިކުފާނުްމިކަމާްދޭތެރޭްވިސްނަންްައޅުަގނޑަށްްވަރަްށް

ްފެނޭ.ް

ް

ް

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްތެރި ްހަމަްްއާދެ، ްއަުޅަގނޑުެވސް ްވާހަކަ ތިވިދާޅުވާ

ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްދެން ްދެއްތޯ. ްމިގެންދިޔައީ ްމިދަންނަވަމުން  2135ތަކުރާރުކޮށް

ްގޮތަކަށް ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްމެންބަރުންނަށް އްޒަތްތެްެިރްޢިްޢިއްޒަތްތެރި

ްހަަމް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެކަމަކާ ްދެން ްދެއްތޯ. ްކަންތައްކުރެްއވީާތ މެންބަރުން

ްހެދޭނެގޮތެ ްދެްނނެވިހެން ްކުރީގަިއވެސް ްމިހާރު ްައޅުަގނުޑ ްނެތް. 36ްއް

ް ްނުވަަތ ްހަމައަށް ްނުނިންމުނީމ36ްްަނޮވެމްބަރާ ްިނޔަލަށް ޮނވެމްބަރުގެ

ްކުރަމުންއަިއް ްކުރީަގިއވެްސ ްހަމަ ނުޑ ްައުޅގަ ްދެންނެވިން  2140އަޅުަގނުޑ

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްވާހަކަ ްގެންދާނެ ްމަަސއްކަތްކުރަމުްނ ރޫޙުގައި
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ް ްއަޅުަގނުޑްނިމިއްޖައުމަްަށް ްވާޖިބު ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ، ދާންދެން.

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްދެްނ ްމަސައްކަތްކުރާނަން. ނޑު ްއަުޅގަ އަދާކުރެވޭޯތ

ްކުރަންވާެން ްކަންތައް ްތިބޭފުޅުން ްއެނގިވަޑަިއަގންނަވާނީ މެންބަރުންނަށް

ްދަްނނަވާލަދެއްވުްން ްއޮތްގޮތް ްޖަދުވަލުގައި ްމިާހރު  2145ގޮތެއް.ްއާދެ،ްއަޅުަގނޑު

ްދެްންއެދެ ނޑު ްއަުޅގަ ްޑްރާފްޓް. ްދަންނަވާލަދެއްވާ ްއަނެއްާކވެސް ން

ްމަޖިލީހުގެް ްދަންނަަވނީ ްައޅުަގނޑު ްނުކުތާއެއް. ްނިޒާމާބެހޭ ނާރުވާނަން

ްނިޒާމާބެހޭް ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހ( ްހިއްތަވާށޭ. ްޙުރުމަތްތެރިކޮށް ގަާވއިދަށް

ްއެ ްގަާވއިދާ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްފާހަގަކުަރއްވަނީ ްއގޮތަކަެށްއްނުކުތާއެްއ

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަްތތެރި ްމިދަންނަވަނީ ނޑުވެސް ްއަުޅގަ ްއިނގޭތޯ.ްނޫން  2150ނޫނޭ

ްމެންބަރު،ް ްޢިއްޒަތްތެިރ ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާށޭ.

ްއެދެްން ްހިއްތެވުން ްޙުރުމަތްތެރިކޮށް ްގަވާިއދަށް ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްމިހާރު ްމެންބަރު، ްޢިްއޒަތްތެރި ްބުނެގެންްްއިނގޭތޯ. ްވަކިީމހަކު ނޑު އަޅުގަ

ްބޮުޑް ްވަރަށް ްތިީއ ްވިދާުޅވުން ްވިދާުޅވާ ްާވހަކަ ްހަދާ ްވަިކގޮެތއް އަޅުަގނޑު

ްމީހަުކް ްެއއްވެްސ ްެއްއގޮތަކަްށވެސް ނުޑ ްއަުޅގަ ްތިީއ ްއިނގޭތޯ.  2155ގޯހެއް

ްިމް ްއަތްޕުޅުމަތީގައި ްތިބޭފުްުޅުންގެ ްނަހަދަން. ްއެްއގޮތެްއވެސް ބުނެގެން

ްޮއވެގެްނއައީ. ްއަޅުަގނުޑްްއެޖެންޑާ ްެއއްގޮތަްށ ްއެޖެންާޑއާއި އެހެްނވީމަ،

ްދެްން ްއިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްވާށޭ. ްދަްނނަވާލަން ްއަޅުަގނޑު މިގެންދަނީ.

ްހުވާތަްއް ްއެޖަދުަވލުގެ ްދަންނަވަން ނޑު ްއަޅުގަ ްއަރިހުން އަމީންޢާންމު

 2160ދަންނަވާލަދެއްވުމަށް.ްއާދެ،ްިނޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްމ.އަތޮުޅެގްޢިއްޒަތްތެރިް

ްބަރުްއަޙްމަދުްޝަފީޤް.މެން

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިފާހަގަކުރަނީްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮތުަގއި ްނުކުާތއެްއގެ ްނިޒާމާބެހޭ  2165ްމަނިކުފާނު،

ްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްގަވާއިުދގެ ްމިމަޖިލީހުގެ ްފާސްކުރަްއވާފަިއވާ ްމެންބަރުން 14ްމިމަޖިލީހުގެ

އެބަބުނޭްމަޖިލީހުގެްހިނގަހިނގާްއޮތްްއެޖެންޑާަގއިްކަެމްއްްވަނަްމާއްދާަގއި

ްލިޔުމުްން ްއެމައްސަލަެއއް ްބޭނުންކަމަށްވަންޏާ ްމެންބަރުން ހިމަނަން
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ްއެީއް ްެއބަބުނޭ ްމިގަާވއިުދގައި ްހުށަހަޅާފައި. ްވާނީ ްމިހާރު ހުށަހަޅަން.

ްކަމަށްވަންާޏް ްގުޭޅކަމެްއ ްއަވަްސކުރުމާ ްއިޞްލާުޙކުރަން  2170ޤާނޫނުއަސާސީ

ްއެމައްސަަލްއެން ްޖަލްސާއަކަްަްށ ްއޮންނަ ްފުރަތަމަ މެ

ްނުހިމަނައެްއް ްއެމައްސަަލ ްއެޖެންޑާގައި ގެންނަންޖެހޭނެކަމަްަށް.

ްއިދާީރް ްއިނގޭތޯ. ްނުގެންެދވޭނެ ްމިގޮތަކަށް ްމިޖަލްސާ މަނިކުފާނަކަށް

ްއެހެންވީމަ،ް ްއެީއކީެއއް. ްނޫން ްމައްސަލައެއް ްގެންދަންޖެހޭ ކޮމިޓީއަށް

 2175ލާފަށޭްމަނިކުފާނުްމިޖަލްސާްމިގެންދަނީ.ްއެހެންވީމަ،ްމިބުނަނީްމިގަވާއިާދްޚި

ްމިތާނގަިއް ްހިމަނަިއގެްނ ްއެޖެންޑާއަށް ްމިހާރު މައްސަލަޖެހޭނީ

ްމިމަޖިލީހެއްް ްނޫނިއްާޔ ްނިންމައިގެން ްގޮެތއް ްެއއަށް ބަޙުސްކޮށްގެން

ްއެަބް ްމިަގާވއިދުަގއި ްއެހެންވީާމ، ްިއނގޭތޯ. ްުނގެންދެވޭނެ ކުރިއަކަށް

ްއެބަް ނަޑއެިޅގެން ްއަސާީސްްކަ ްހިމަނަންޖެހޭ ްޤާނޫނުއަސާީސގަިއ ބަޔާންކުޭރ

ްނިންމައިގެންް ްމަޖިލީހުން ްކަމެއް ްނިްނމަންޖެހޭ ްއުސޫލުތައް  2180ސިފަތަކާ

ްކުރެވޭނީ.ް ްެއަކން ްފޮނުވަިއގެންނޭ ްޮކމިޓީއަށް ްޑްރާފްޓްކުރާ ދިރާސާކޮށް

ްމިއުޅެނީ.ް ްމައްސަލަޖެހިގެްނ ްނުކޮްށގެންދާތީޭއ ްއެކަން

ްދޭތެރޭގަިއްްްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވު ްއެޖެންޑާެގ ްނެތް ްބުނެފައި ްމިހާރު މިގަާވއިދުަގއި

ްމެދުތެރެއަށް.ް ްދޭތެރެ ްއެހެންނޫންތޯ ްގެންނާކަށެއް އިންބިޓްވީްނގަިއވެސް

ނުޑްމިދަންނަވަނީް ްއަުޅގަ ްއެޖެންޑާއެްއްނިމުނީމަ ްއޮތް  2185މިހާރުްސެޓްކޮށްފައި

ްއޭގެ ްައވަހަކަށޭ. ްއެންމެ ްއޮތް ްގެނެސްދެވެްނ މާނަައީކ،ްްގެނެސްދޭނަމޭ.

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޭއގެްާމނައަކީ،ްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަުރްއޭެގްމާނައަީކް

ްއިނގޭޯތް ްގެނެްސދޭށޭ ްނިމުނީމަ ްއެްއޗެއް ްއެޖެންޑާކުރެވިަފއިހުރި މި

ްމިހިރީ،ް ްއެޖެންާޑގައި ްމިހާރު، ްއަވަހަކަށް. ްއެންމެ ްއޮތް ގެނެސްދެވެން

ްހަމަ ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމީ ްތަފާތުްް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްހަމަ  2190ވިދާުޅވެގެްނ

ްއަޅުަގނަޑކަށްް ްއެހެންވީމަ، ްއަޅުަގނޑު. ްދެން ްނަންގަވަނީ. މެންބަރުން

ްބޭނުމެއްްނެްތް ްތިއްބެވުމުގެ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަްތތެރި މިހާރުްމިގެންދާގޮތުން

ްމިތާކުްން ނޑަަކށެއް ްއަޅުގަ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެން ކަންނޭނގޭ.

ްުނކުމެވަޑަް ްބޭނުްނވާއިުރ،ްކޮންެމްހަމަގައިމުންވެސް ްދަންނަވަން ިއގަންނަވާށޭ

ްދެންނެވީމަް ްއިށީނދެަވޑަިއގަންނަާވށޭ ްއަރިހުްނ  2195ބޭފުޅެއްގެ
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ްދަންނަވަންް ްއެްއެޗއް ްއެޖެންޑާގެ ްމިކޮޅުން ްދެްނ އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ.

ްއެަތްއް ްިވދާޅުވެ ްނުކުތާއެޭކ ްނިޒާމީ ްއަެނއްާކެވސް ްއެބަ ފަށާއިރަށް

ް ްއެއްފަހަރާ ްއެްއގޮތަށްެވްސްބޭފުޅުންނެއް ްދެން ްއެދިވަަޑިއގަންނަވާ. އެަބ

ްކިަޔއިދޭް ްިމޮކޅުން ްނޫން. ްއެނިގވަަޑިއގަންނަވަނީީކވެސް ްެއއްެޗއް ދަންނަވާ

ްމިގެންދެވޭނީ.ް ނޑުމެންނަްށ ްއަުޅގަ ްކިހިނެއްތޯ ްދެން ްއެހެންވީމަ،  2200އެްއޗެއް..

ނޑުްަދންނަވަންްމިއުޅެނީްިމއީްރަނަގޅުގޮތެްއްނޫނޭ.ް އެކަމަކުްެއއީ،ްއަުޅގަ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމިހާރު ނޑަށް ްއަޅުގަ ްދެން ްއާެދ، )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ްޖަލްާސް ްމިރޭގެ ްމިހާރު ްދެން ްަޔޤީންވެއްޖެ ނޑަށް ްއަޅުގަ މެންބަރުން،

ްމިޭރެގް ނޑު ްއަޅުގަ އަޅުަގނޑުމެންނަށްްނުގެންދެޭވނެކަން.ްއެހެންވީމަ،ްދެން

ްނުކުތާ ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ްޖެހޭނީ. ްކަންނޭނގޭ ްނިންމާލަން  2205އެްއްޖަލްސާ

ްމުޙަންމަދުްސަލީމް،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ް

ް

ް

 2210ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްައޅުަގނޑުގެްެއއްެވސްްމައްސަލަެއއްްނެތްްމިޖަލްސާްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް

ްުނގެންދެވޭނެކަްްމުޙަްނމަދުްސަލީމްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްފެނިވަަޑއިެގްންކުރިއަށް ްމަނިކުފާނަށް މަށް

ްިނންމާލައްވަމުންް ްމަނިކުފާނު ްެއކަމަކު، ނިންމާލެއްވުމަކުންނެއް.

ްކުރިއަްށް ްމިޖަލްސާ ްމަނިކުފާނު ްމިމަޖިލީހުގައި  2215ރެކޯޑްކުަރއްވާތި

ް ްއެބަތިއްެބިވ57ްްގެންދިއުމަށްޓަަކއި ްމެންބަރުްނ ްގިނަ މެންބަރުންނަށްވުރެ

ްއެއްބާރުލުންދީގެް ްމަދުްމަނިކުފާނަށް ްހަމައެކަނި ްއޮއްވާ ްމިހެން ން.

ްއެްއގަިޑއިުރް ްމަޖިލީހުގަިއ ްނުކުތާގައި ްނިޒާީމ މެންބަރުންކޮޅެއްގެ

ްމިކަމަށްް ްދިވެހިރައްޔިުތން ްމިދަނީ ްމިަޖލްސާ ްމިރޭގެ ވޭސްޓްކޮށްަފއި

 2220ްހެކިވާނެ.ްޝުކުިރއްޔާ.ް

ް

ް
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ްޖަލްސާްނިންމެވުންް-4

ް

ްމެންބަްްރިޔާސާތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރުްޢިއްޒަތްތެރި ްޢިއްޒަތްެތރި ްއާދެ،  2225ރު،

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެްެރި ްމިހާރު ްއިނގޭތޯ. އިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްވާ

ްއިނގޭޯތ.ް ްހިއްތަާވ ްޙުރުްުމަތްތެރިކޮށް ްގަާވއިދަށް މަޖިލީހުގެ

ްދެންް ނުޑ ްައުޅގަ ްއާެދ، ްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ. އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ،

ް ްބާއްވާނީ ްޖަލްސާއެއް 62ްްމިމަޖިލީހުގެ ާވ2667ްްޑިސެމްބަުރ

 2230ްޖަހާއިރު.9:66ްްއާދީއްތަދުވަުހގެްހެނދުނުް

ް 

ްޖަލްސާްނިމުނީ.ް.العالوينްربްهلل والحود

______________ް


