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 ސާްފެށްޓެވުން.ޖަލްް .1

   

ްعلىްوالسالمްوالصالةްهللްالرحين، الحودްالرحونްهللاްبسنްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
ްްޖަލްސާްފެށުނީ.ް.واالهްوهنްوصحبهްآلهްوعلىްهللاްرسول

ް5 

ދިރާސާކޮށްްޑްރާފްޓްްކުރާްކޮމިޓީއިންްއަލުންްް-2

ްޑްރާފްޓްކުރައްވާްފޮނުއްވާފައިވާްބާބުތަކަށްްމެންބަރުންް

ްކުރިއަށްްގެންދެވުން.ފޮނުއްވާފައިވާްއިޞްލާހުތައްް
ް

ް ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްޞަ 248ްްރައްޔިތުންެގ ްޖަލްސާއަށް  10ދެްއިވްަވޑަިއގެންވަނަ

ްމެން ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެންމެހާ ްމަރުޙަބާ. ްބަރުންނަށް 66ްްމިހާތަނަށްއާދެ،

ްވަޑަިއގެންދެްއވަްޢިއްޒަތްތެރި އިފި.ްއާެދ،ްމިއަދުެގްއެޖެންޑާަގިއްމެންބަރުން

ް ްޑްރާފްޓްކޮށްފައިާވ،ްމިއޮތީ، ްއަލުން ްކޮމިޓީއިން ްޑްރާފްޓްކުރާ ދިރާސާކޮށް

ފޮނުއްވާފަިއވާްބާބުތަކަށްްމެންބަރުންްފޮނުއްވާފައިވާްއިޞްާލޙުތައްްކުރިއަްށް

ްބާބުެގް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްމިހާރު ްމިގޮތުްނ ްއާދެ،  15ގެންދިއުން.

ވާްއިޞްލާޙުތަކަށްްވޯޓަށްްއަހަމުންްއަދިްޑްރާފްޓަށްވެސްްވޯޓަްށްފޮނުއްވާފައިް

ްވޯަޓްށް ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްމިއަދު ްއެހެންވީމާ، ްގެންދެވެނީ. ްމި އަހަމުން

ް ްއޮތީ ްފޮނުއްވާފަިއާވ26ްްދަންނަަަވަން ްއަށް ް)ހ( ްމާއްދާގެ ަވނަ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްދަންނަވާލާނީ ްއަޅުަގނޑު ްއޭގެކުރިން، ްފުރަތަމަ. އިޞްލާޙަށް

ްޖަްއސަވާލަކާްންބަރުންމެ ްބައްލަވާެލއްަވްންޑުކޮޅުތައް ްނަންފުޅުތޯ  20ދެްއވާ

ް)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(.ް ްދެްއވުން. ްބައްލަވާލަށް ްްސކްރީނުން ްހުރި މައިކްގެ

ްމެންބަރުން ްޖައްަސވާލެކާްޢިއްޒަތްތެރި ްއަދިވެްސްޑުޮކޅުތައް ްުހރީ ްއވިފައިތޯ

ްމެން ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަިދ ްއެދެން. ްނަންފުޅުތޯވެްސްބައްލަވާެލއްވުން ބަރުންގެ

ްފެނިަވޑަިއގަންނަވާނެ.ް ްސްކްރީނުން ްމައިކުގެ ްއެދެން. ބައްލަަވއިދެްއވުން

ްމުޢިއްުޒް ްއަޙްަމދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހއ.ގެ  25)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ްއާދެ،ް ް)ަވގުތުކޮަޅަކށްފަހު( ްަބއްލަަވއިދެްއވުން. ްޖެއްސިަފއިހުރިތޯ ކާޑުކޮުޅ
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26ްް ް ް)ހ( ްމާއްާދގެ ްދަންނަވާލަްވަނަ ްއިޞްލާޙު ްއޮތް ްފުރަތަމަ އަށް

ްދެއްވުންްއެދެން.ް

ް

ް30 

ްތެރެއިްންްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްއިޞްލާޙުތަކުގެ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްބާބަށް ްމަޖިލިސް،ްމި ރައްޔިތުންގެ

ްހުށަހަޅުއްާވ،ް ްނަޢީމް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ހައްދުންމަތީގެ

ްިޢއްޒަ ްދެކުނުބުރީގެ ްޙުސައިންްއަރިއަތޮޅު ްއިލްޔާސް ްމެންބަރު ތްތެރި

ް ްއިޞްލާޙު، ްތާއީދުކުރަްއވާފަިއާވ ް)ހ(26ްްއިބްރާހީމް ްމާއްދާގެ ވަނަ

ް ްއިމްތިޔާޒު. ްއިޞްލާޙުުކރުން. ް)ހ(.26ްްއަންނަނިވިގޮތަށް  35ާމއްދާގެ

ްކޮމިޓީެއްއގަިއް ްއެމަޖިލީހުގެ ްޖަްލސާއެްއަގއި،ްުނވަތަ ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ްމެންބަރަކަށްް ްމީހަުކްްމަޖިލީހުގެ ްހާޒިރުކުރެވޭ ްމަޖިލީހަށް ނުވަތަ

ްނުވަަތް ްާވހަކައެއް ްދެއްކި ްގޮތުގެމަތިން ްޚިާލފުނުވާ ްއަސްލަކާ އިސްލާމްދީނުގެ

ްވޯުޓް ްމެންބަރަކު ްމަޖިލީހުގެ ްނުވަތަ ްސަބަބުން ްހުށަހެޅުމެއްގެ ހުށަހެޅި

ްހާޒިރުކޮށްް ްއެމީހަކު ްގޮތެްއެގްސަބަބުން،ްޝަރީޢަތަށް ްޢަމަލުކުރި  40ދިނުމުގައި

ްދަޢުވާއެްއކޮްށްނުވަ ްނުވަަތ ްބަންދެއްކޮށް ްނުވަތަ ްހިންގައި ްތަޙްޤީޤެއް ތަ

ްހަދައިގެންްނުވާނެެއވެ.
ް

ް

 45ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓްދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

 50ްނަޢީމް.ްހައްދުންމަތީްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:އަިރއަޮތޅުްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްއިލްޔާސްްޙުސައިންްއިބްރާހީމް.

ް

87ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

16ްްވޯޓުްދެްއވީ:
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 66ް55ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

59ްްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ްް

ްދެންްމިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްފާހެއްނުވި. ްހުށަހެޅުން ްމި ްބަާލއިުރ، ްނަތީޖާއަށް ވޯޓުގެ

 60ްއޮތްްއިޞްލާޙުްދަންނަވާލަްެދއްވުންްއެދެން.ްދެންްހުށަހެޅުއްވުންްއާދެ.

ް

ް

މާޅޮސްމަޑުލުްއުތުރުބުރީގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްހުށަހަޅުއްވާ،ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:

ްޢީްއޒަތް ްާތއީުދކުރަްއވާފަިއާވްކޮޅުމަޑުލުެގ ްރަޝީދު ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ތެރި

ް ްިއޞްލާޙުކުރުން.26ްްއިޞްލާޙު. ްއަންނަނިވިގޮތަށް ް)ހ( ްމާއްާދގެ  65ވަނަ

ް 26ްްއިމްތިޔާުޒ، ް)ހ(. ްމާއްދާގެ ްމަޖިލީހުގެްވަނަ ރައްޔިތުްނގެ

ްމެންބަރަކުް ްމަޖިލީހުގެ ްކޮމިޓީއެްއގައި ްއެމަޖިލީހުގެ ްނުވަތަ ޖަލްސާއެްއގަިއ،

ްމަޖިލީ ްމީހަކުްނުވަތަ ްއެނޫންެވސް ްހާޒިރުކޮށްފައިވާ ްބޭނުމަކު ހުގެ

އިސްލާމްދީނުގެްއަސްަލކާްޚިާލފުނުވާްގޮުތގެމަތިންްދެއްކިްާވހަކައެއްްުނވަތަް

ްޢަމަލުކުިރް ްދިނުމުަގއި ްވޯޓު ްނުވަތަ ްސަަބބުން ްހުށަހެޅުމެއްގެ  70ހުށަހެޅި

ްއެމީހަކާމެދުް ްނުވަަތ ްހާޒިުރކޮށް ްއެމީހަކު ްކޯަޓކަށް ްސަބަބުން، ްގޮތެްއގެ

ްބަންދެއްކޮށްް ްުނވަަތ ްހައްޔަރުކޮށް ްނުވަތަ ްހިންަގިއ ްތަޙުޤީޤެއް އެްއވެސް

ްނުވަތަްއެމީހަކާމެދުްދަޢުވާެއއްޮކށްްހަދައިގެނެއްްނުވާެނެއވެ.ްްް
ް

ް75 

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަށްްޯވޓުްދެއްވުންްއެދެން.ްްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 80ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް.މާަާޅޮސްމަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުަުްްއްވިްމެންބަރު:ހުށަހެޅު

ްކޮޅުމަޑުލުްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދު.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:
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ް

89ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 36ް85ްވޯޓުްދެްއވީ:

62ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

51ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ްްްްްް

ްދެްންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްފާހެއްނުވި. ްހުށަހެޅުން ްމި ްބަާލިއރު، ްނަތީޖާއަށް ްވޯޓުގެ  90މި

ްއޮތްްހުށަހެޅުންްދަންނަވާލަްދެއްވުންްއެދެން.ް

ް

ް

ްއިބްރާހީމްްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޢައްބާސް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީގެ ހުވަދުއަތޮޅު

ްހުް ްޢަބްދުހުށަހަޅުއްވާ، ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްެދކުނުބުރީގެ  95هللاްވަދުއަތޮޅު

ް ްއިޞްލާޙު، ްތާއީދުކުރައްވާފަިއާވ ް)ހ(02ްްލަޠީފް ްމާއްދާގެ ވަނަ

ް ްއިމްތިޔާުޒ، ްއިޞްލާުޙކުރުން. ް)ހ(.02ްްއަންނަނިވިގޮތަްށ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްމަޖިލީހުގެް ްެއ ްުނވަތަ ްޖަލްސާއެްއގައި ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންެގ

ްމަ ްޚިލާފުނުާވްކޮމިޓީއެްއަގއި ްއަސްަލކާ ްއިސްލާމްދީނުެގ ްމެްނބަރަކު ޖިލީހުގެ

ްސަބަބުން،ް ްހުށަހެޅުމެއްގެ ްހުށަހެޅި ްނުވަތަ ްވާހަަކއެްއ ްދެްއކި  100ގޮތުގެމަތިން

ްެއް ްކޯޓަކަށް ްސަބަބުން، ްގޮތެްއގެ ްޢަމަލުކުރި ްދިނުމުަގއި ްވޯޓު ނުވަތަ

ްތަޙްޤީޤެ ްއެއްެވސް ްމެންބަރަކާމެދު ްއެ ްނުވަތަ ްހާޒިރުކޮށް އްްމެންބަރަކު

ްެއް ްނުވަތަ ްބަންދެއްކޮްށ، ްނުވަތަ ްހައްޔަުރޮކށް ްުނވަތަ ހިންގައި

ްްމެންބަރަކާމެދުްދަޢުވާއެއްކޮށްްހަދައިގެނެއްްުނވާނެެއވެ.
ް105 

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުްދެއްވުްނއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް110 
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ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްޢައްބާސްްއިބްރާހީމް.ްމެންބަރުްްހުވަދުއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ް.ފްޠީަީލަهللاްޢަބްދުމެންބަރުްްހުވަދުއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

 89ް115ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

51ްްވޯޓުްދެްއވީ:

17ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

18ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް120 

ްފާހެއްނުވި.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހުށަހެޅުން ްމި ްބަލާއިރު، ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

ްަދންނަވާލަދެއްވުްން ްއޮްތގޮތް ްޑްރާފްޓްގައި ްދެން ްއާެދ، )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ްއެދެން.ް

ް

ްްްްްް125 

ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޑްރާފްްޓގަިއާވގޮތ26ްްއިމްތިޔާޒު. ް)ހ( ަްދާގެ ްމާއް ްވަނަ ރައްޔިތުދްގެ .

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައިކ ދުވަތަ އެމަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއެއްގައި މަޖިލީހުގެ 

މެދްބަރަކު ދުވަތަ އެދޫދްވެސް މީހަކު އިސްލާމްދީދުގެ އަސްލަކާ ޚިލާފް 

ދުވާގޮތުގެމަތީދް ދެއްކި ވާހަކައެއް ދުވަތަ ހުފަހެޅި ހުފަހެޅުމެއްގެ ސަބަބުދް 

 130މަލުކުރި ގޮތެއްގެ ސަބަބުދްކ ކޯޓަކަފް އެމީހަކު ދުވަތަ ވޯޓް ދިދުމުގައި ޢަ

ހާޒިރުކޮފް ދުވަތަ އެމީހަކާމެދު އެއްވެސް ތަޙުޤީޤެއް ހިދްގައި ދުވަތަ 

ހައްޔަރުކޮފް ދުވަތަ ބަދްދެއްކޮފް ދުވަތަ އެމީހަކާމެދު ދަޢުވާއެއްކޮފް 

 ހަދައިގެދެއް ދުވާދެއެވެ.

ް

ްްްްްް135 

 ދަވާ ގޮތަކަފް ވޯޓު ދެއްވުދް އެދެދް. ފެދިވަޑައިގަދް  ރިޔާސަތުދް ވާހަކަދެއްކެވުދް:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[
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ް

 140ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

89ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

84ްްވޯޓުްދެްއވީ:

61ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

61ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް145 

 

ރައްޔިތުދްގެ މަޖިލިސް މިބާބުގެ އަލުދް  މިވޯޓުގެ ދަތީޖާއަފް ބަލާއިރުކ  ރިޔާސަތުދް ވާހަކަދެއްކެވުދް:

ވަދަ މާއްދާގެ )ހ( ޑްރާފްޓްގައި ވާގޮތް  02ޑްރާފްޓް ކުރެވުދު މާއްދާ 

ވަދަ މާއްދާގެ )ހ(  02މާއްދާގެ )ފ( ފްކ  02ފާސްވެއްޖެ. އާދެކ ދެދް 

 150ގެ ފަހަތަފް އަދްދަދިވިގޮތަފް އަކުރެއް އިތުރުކުރުދް ކަރުދާސް ދަދްބަރު 

 ޙު ދަދްދަވާލަދެއްވުދް އެދެދް.ގައި އޮތް އިޞްލާ 71

 

 

ދަޞީރު هللا ތިލަދުދްމަތީ ދެކުދުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެދްބަރު ޢަބްދު  އިދާރީމޭޒުދް އިއްވެވުދް:

 155ހުފަހަޅުއްވާކ ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެދްބަރު އިބްރާހީމް 

  ވަދަ މާއްދާގެ 02ތާއީދުކުރައްވާފައިވާ އިޞްލާޙު. هللا ޚަލީލް ޢަބްދު

ވަދަ  02)ހ( ގެ ފަހަތަފް އަދްދަދިވިގޮތަފް އަކުރެއް އިތުރުކުރުދް. 

ްެއްމާއްދާގެ )ފ(.  ްނުވަތަ ްޖަލްސާއެއްަގއި، ްމަޖިލީހުގެ ރަްއޔިތުންެގ

މަޖިލީހުގެްކޮމިޓީއެްއަގއިްމަޖިލީހުގެްމެންބަރަކުްނުވަތަްއެނޫންވެސްްމީހަުކ،ް

ްމަޖި ްޙާލަތެއްަގއި ްބެހިއްޖެ ްއަބުރާ ްމީހެްއގެ ްހިންގުުމެގްއެްއވެސް  160ލީހުގެ

ް ްގޮތަށް ްަކނަޑއަޅާފަިއވާ ް)ހ(ްޢަަަގަާވއިދުަގއި ްމާއްދާގެ ްމި މަލުކުރުމަށް

ްހުރަހެއްްނާޅައެވެ.ްް
ް

ް

 165ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުްދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް
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ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

 170ްނަޞީރު.هللاްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްޢަބްދުްތިލަދުންމަތީްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

 هللا.ތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:ހުވަދުައތޮޅުްއުރުބުރީްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްޚަލީލްްޢަބްދު

ް

89ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

54ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 19ް175ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

ްދެްންްންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތު ްއާދެ، ްފާހެއްނުވި. ްހުށަހެޅުން ްމި ްބަާލިއރު، ްނަތީޖާއަށް ްވޯޓުގެ މި

 180ްއޮތްްހުށަހެޅުންްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ް

ް

ް

ްސަމީރުްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:ް ްއަްޙމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ތިލަދުންމަތީ

ްޢިއް ްކޮޅުމަޑުުލގެ ްރަޝީުދްހުށަހަޅުއްވާ، ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ޒަތްތެރި

ްއިޞްލާުޙ؛ް ް)ށ(ްިއޞްލާޙުކުރުން.26ްްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ްމާއްާދގެ  185ވަނަ

26ްް ްއެްއގޮތަށް،ް)ށ( ްއުސޫލުތަާކ ނޑައަޅާ ްކަ ްމަިޖލީހުން ަރއްޔިތުންގެ

ްކޮމިޓީތަުކެގް ްމަޖިލީހުގެ ްޖަލްސާތަކާއި ްމަޖިލީހުެގ ރައްޔިތުންގެ

ްވާަހކަތައްް ްޙަޤީޤަްތްްބައްދަލުވުންތަކާބެހޭ ްގޮތުގެ ްކަންހިނގި ތެދުބަހުން

ނުގެއްޭލގޮތަށްްޝާއިުޢކުރާްުނވަތަްހާމަކުރާްމީހަކާްދެކޮޅަށްްނުވަތަްއެފަަދް

ްނޫސްް ްާޝިއޢުކުރި ްވާހަަކއެއް ްއެފަދަ ްއަދި ްމީހަކާމެދު ްދެްއކި  190ވާހަކަެއއް

ްއަޅަިއގެނެްއް ްފިަޔވަެޅްއ ްއަދި ްަދޢުވާެއއްކޮށް ްއެްއވެސް މަޖައްލާއަކާމެދު

ްވެ.ނުވާނެއެް

ް

ް
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 195ްޯވޓުްދެއްވުންްއެދެން.ްްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

 200ްތިލަދުންމަތީްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރު.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

 ކޮޅުަމޑުލުގެްމެންބަރުްރިޔާޟްްަރޝީދު.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

96ްްޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާ

66ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 63ް205ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

19ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

21ްމިްވޯޓުގެްނަތީާޖއަށްްބަލާއިުރްމިްހުށަހެޅުންްފާސްވެއްޖެ.ްާއދެ،ްދެންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއި ްއަންނަނިވިގޮތަްށ ްމާއްދާ ްވަނަ ްނަންބަރު ްކަރުދާސް  210ަގިއ26ްްޞްލާޙު،

ވަނަްަކރުދާހުގައިްޮއްތ19ްްއޮތްްހުށަހެޅުއްވުންްދަންނަވާަލދެއްވުންްއެދެން.ް

ްގެންދަވާފައިވާތީ.ްއާެދ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްހއ.ެގް ހުށަހެޅުންްއަނބުރާ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރު.ް

ް

 215ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްުރބުރީްމެންަބރުްތިލަދުންމަތީްއުތު ްހުށަހެޅުމުގައި ްތިއުޅޭ ް)ށ(21ްްދަންނަވާަާލަން ްމާއްދާގެ ްވަނަ

ްްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމިއިންނަނީ ްދެން ްބުނެފައި ްއިޞްލާޙުކުުރން،ްއެހެން 26ްއަންނަނިވިގޮތަށް

ްަރނގަޅުގޮެތއްޯތް ްެއއީ ްއެހެންވީމާ، ްކަަމށް. ް)ށ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

 220ްދަންނަވާލަން.ް

ް

ް
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ވަނަްކަރުދާސްްެއވަނީްމިހާރުްއަނބުރާްގެންދަާވފައިްއިނގޭޯތ.19ްްއާދެ،ްްސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާ

ް ްދެންނެވީ ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއޮްތ26ްްއެހެންވީމާ، ްަކރުދާހުގެ ވަނަ

 225ްއިޞްލާޙުގެްވާހަކަ.ް

ް

ް

ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:ް ްދެކުނުބުރީގެ ްޢަހުވަދުއަތޮޅު ްމެންބަރު ްއިބްރާހީމްްއްބާިޢއްޒަތްތެރި ސް

ް ްމުޙަންމަދުްހުށަހަޅުއްވާ، ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްެދކުނުބުރީގެ ހުވަުދއަތޮޅު

ް ްިއޞްލާޙު؛ ްތާއީދުކުަރއްވާަފިއވާ ްޢަލީ ް)ށ(21ްްވަޙީދު ްމާއްދާގެ  230ވަނަ

ްއަލުްން ްތަޞްދީޤުކުރުމާއި ްބިލު ްއިޞްލާުޙުކރުން. އަންނަނިވިގޮތަްށ

ިވސްނުމަށްްރައްޔިތުްނެގްްއަލުން)ށ(21ްްވިސްނުމަށްްއަނބުރާްފޮނުވުން.ް

ްއަލުންް ްބިލަާކމެދު ްފޮުނވާ ްއަނބުރާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހަށް

ްމެންބަރުންެގް ްޖުމްލަ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްއެބިލު ވިސްނުމަށްފަހު،

ްފާސްވެއްޖެނަމަ،ް ްއަޣުލަބިއްޔަތުްނ ްދެބަިއެގ  235ތިންބައިކުޅަ

ް ްތަޞްދީޤުކޮށް، ްއެބިލެްއ ްގެޒެުޓަގިއްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސަުރކާރުެގ

ްމެންބަރުންގެް ްޖުމްލަ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްިޔތުންގެ ޝާއިޢުކުރާންވާެނއެެވ.

ްފާސްނުވެއްޖެނަަމް ްބިލެއް ްއެ ްއަޣްލަބިއްޔަތުން ްދެބައިގެ ތިންބައިކުޅަ

ްއެބިލެއްްބާތިލުީވެއވެ.ް
ް240 

ް

ް.ްޯވޓުްދެއްވުންްއެދެންްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް245 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް.މެންބަރުްޢައްބާސްްއިބްރާހީމްހުވަދުއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

 .މެންބަރުްމުޙަންމަދުްވަޙީދުްޢަލީތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:ހުވަދުައތޮޅުްދެކުނުބުރީް

ް

 92ް250ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:
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52ްްވީ:ވޯޓުްދެއްް

28ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

68ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް255 

ްދެްންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްފާހެއްނުވި. ްހުށަހެޅުން ްމި ްބަލާއިުރ ްނަތީާޖއަށް މިވޯޓުގެ

ް.ްޑްރާފްޓްަގއިްއޮްތގޮތްްދަންނަާވލަދެއްވުންްއެދެން

ް

ް

 260ަވަނ21ްް.ްމާއިްއަލުންްވިސްނުމަށްްއަނބުރާްފޮނުވުންބިލުްތަޞްދީޤުްކުރުްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:ް

ް ްޑްރާފްްޓގަިއވާގޮތް. ް)ށ( ްރައްޔިތުްނެގްމާއްދާގެ ްވިސްނުމަްށ އަލުން

ްބި ްފޮުނވާ ްއަނބުރާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއަލުންްލަކާްމަޖިލީހަށް މެދު

ްވިސްނުމަށްފަހު ،ް ްމަޖިލީހުގެއެބިލު ްމެންބަރުންެގްްރަްއޔިތުންގެ ޖުމުލަ

ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއަޣުލަބިއް ްބިލެއް ްއެ ްފާސްެވއްެޖނަމަ، ޔަތުން

 265ްކޮށް،ްސަރުކާުރގެްެގޒެޓްަގއިްޝާއިުޢކުރާންވާެނއެވެ.ްތަޞްދީޤު

ް

ް

ްޯވޓުްދެއްވުންްއެދެން.ްްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 270ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

93ްްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިް

 87ް275ްވޯޓުްދެްއވީ:

63ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

62ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް
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ް

ްއަލުންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިބާބުގެ ްމަޖިލިސް، ްރައްޔިތުންގެ ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަށް ްވޯޓުގެ  280މި

ް ްފ21ްާޑްރާފްޓްކުރެވުނު ްޑްރާފްްޓގަިއވާގޮްތ ް)ށ( ްމާއްދާގެ ސްވެއްޖެ.ްވަނަ

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްރ.އަތޮުޅގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް285 

ްމިދަންނަވާލީްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްނުކުތާއެްއ ްނިޒާމާބެހޭ ްއަޅުަގނޑު ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުމެންނަށްްްސކްރީނުންްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ފެންނަނީް)ށ(ްގެްބަދަލުގައިް)ނ(ްދެންމެްއަޅުގަ

ނޑުްހީކުރަންްއެތަންްރަނގަުޅކޮށްލަްއވާނެކަމަަަށް.ް ްއެްއގެްގޮުތަގއި.ްއަުޅގަ
ް

ް290 

ްކަންަތްއްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފާހަގަކުރެއްވި ްއެމެންބަރު ްމިހާރު ްއާެދ، )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ްިވދާޅުވަނީ.ްއާދެ،ްދެން،ް ްމާއްދާއަްށ27ްްރަނގަޅުކޮށްަލއްަވއިފިކަމަށް ަވނަ

ް.21ފޮނުވާްއިޞްލާޙުްދަންނަވާލަެދއްވުންްއެދެން.ްކަރުދާސްްނަންބަރުް
ް

ް295 

ްޝާފިޢުްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:ް ްއިބްާރހީމް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްެދކުނުބުރީގެ ްުހވަދުއަތޮޅު هللاްހުށަހަޅުއްވާ،

ްވަނަްމާއްދާްުއނިކުރަން.27ްކުރަްއވާފަިއވާްިއޞްލާޙު؛ްލަޠީފްްތާއީދު
ް

ް300 

ްނިޒާމާބެހޭްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢާދިލް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެިރ ްހދ.ގެ އާދެ،

ްނުކުތާއެއް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(ް

ް305 

ްއަޅުަގނޑުްދޫކޮށްލަން.ްކުިރއަްށްގެންދަވާ.ްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް
ްއަްޙމަދުްާޢދިލްްވާހަކަެދއްެކވުން:
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ް

ް

 310ްއާދެ،ްދޫކޮށްލެްއވީްދެއްތޯ.ްއާެދ،ްކުރިއަށްްގެންގޮސްެދްއވާ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް

ްޝާފިޢުްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:ް ްއިބްާރހީމް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްެދކުނުބުރީގެ ްުހވަދުއަތޮޅު ްޢަބްދުްހުށަހަޅުއްވާ، ްމެންބަރު هللاްޢިްއޒަތްތެރި

ް ްއިޞްލާޙު؛ ްތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ ްއުނިކުރަން.27ްްލަޠީފް ްމާއްާދ  315ވަނަ

ް 27ްްޑްރާފްޓްގެ ްުވޒާރާތައް. ްސަުރކާރުގެ ްމާއްާދަގއިާވގޮތް. ވަަނ27ްްވަނަ

ް ސަރުކާރުދް އުފައްދާދް ބޭދުދްވާ އެދްމެހައި ވުޒާރާތަކާއި އެ މާއްދާ.

ދާއިރާތައް ރައްޔިތުދްގެ މަޖިލީހުދް ވުޒާރާތަކުގެ މަސައްކަތުގެ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ މަޖިލީހަފް ހުފަހަޅާދްވާދެއެވެ. ފާސްކުރުމަފްޓަކައި

 320 

 

 ފެދިވަޑައިގަދްދަވާ ގޮތަކަފް ވޯޓު ދެއްވުދް އެދެދް.   ރިޔާސަތުދް ވާހަކަދެއްކެވުދް:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް325 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްއިބްރާހީމްްޝާފިޢު.މެންަބރުްމްހޫރިއްޔާގެްރައީސުލްޖުްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްލަޠީފް.هللاްޢަބްދުމެންބަރުްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:ހުވަދުައތޮޅުްދެކުނުބުރީގެް

ް

 94ް330ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

47ްްވޯޓުްދެްއވީ:

32ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

12ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް335 
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މިވޯޓުގެ ދަތީޖާއަފް ބަލާއިރު މިހުފަހެޅުދް ފާހެއްދުވި. އާދެކ ދެދް   ވާހަކަދެއްކެވުދް:ރިޔާސަތުދް 

 ގެއޮތް އިޞްލާޙު ދަދްދަވާލަދެއްވުދް އެދެދް.  00ކަރުދާސް ދަދްބަރު 

 

 

 340ކޮޅުމަޑުލުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެދްބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުފަހަޅުއްވާކ   އިދާރީމޭޒުދް އިއްވެވުދް:

ބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެދްބަރު އިލްޔާސް ޙުސައިދް އަރިއަތޮޅު ދެކުދު

ވަދަ މާއްދާ ތިރީގައި  01އިބްރާހީމް ތާއިދުކުރައްވާފައިވާ އިޞްލާޙުއ 

ސަރުކާރުްންވަދަ މާއްދާގެ )ހ(.  01މިވާގޮތަފް އިޞްލާޙުކުރަދް. 

ްމަސައްކަުތެގް ްެއވުޒާރާަތކުެގ ްުވޒާރާތަާކއި ްއެންމެހައި ްބޭނުންވާ އުފައްދާން

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށްްދާއިރާތައް ްއިޚްތިޔާރު ނޑައެޅުުމެގ  345ކަ

ްއެވުޒާރާަތކާިއް ްވުޒާރާތަާކިއ ްއުފައްދާ ްސަރުާކރުން ްއަދި ލިބިގެންެވއެވެ.

ްރައްޔިތުްނގެް ްމަޢުލޫމާތު ްހުރިހާ ްދާއިރާއާބެހޭ ްމަސަްއކަތުެގ އެުވޒާރާތަުކގެ

ް)ށ(ްމިމާއްދާ ްހުށަހަޅާންވާނެެއވެ. ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ް)ހ(ްމަޖިލީހަށް ގެ

ްވުޒާރާަތކާިއް ްއުފައްާދ ްސަރުކާރުން ްގޮުތެގމަތީން ްަބޔާންކޮށްފަިއވާ ގައި

ނޑަައާޅފައިާވގޮތާމެދުް ްކަ ްދާއިރާތައް ްމަސައްކަުތެގ  350އެުވޒާރާތަުކގެ

ްމަޝްވަާރް ްޚިޔާލާިއ ްފެންނަ ްމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންެގ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށްްެދވިާދނެއެވެ.
ް

ް

 355ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުްދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

 360ްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދު.ކޮޅުމަޑުލު ްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

 އިލްޔާސް ޙުސައިދް އިބްރާހީމް.މެންބަރުްއަރިއަތޮޅު ދެކުދުބުރީ ތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

94ްްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވި
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65ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 13ް365ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

15ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްމިހުށަހެޅުންްފާސްވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ް)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ްމިވޯޓުގެްނަތީޖާއަށްްބަލާއިރު

ް ްމިހާރު ްދެން ްއިޞްލ27ްާއާދެ، ްދެ ްއޮތް ްމާއްދާއަށް  370ޙަކަްށްވަނަ

ވަނަްމާއްާދެގ36ްްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްވޯޓަކަށްްޭނހޭނެ.ްދެން،ްމިހާރުްއޮތީް

ް ްނަންބަރު ްކަރުދާސް ްއަށް، ްހުށަހެޅުއްވުްނ25ްް)ހ( ްފުރަތަމަ ްއޮތް ގައި

ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ް

ް

ް375 

ްސަްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްއަްޙމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ މީރުްތިލަދުންމަތީ

ްރަޝީުދް ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮޅުމަޑުުލގެ ހުށަހަޅުއްވާ،

ް ްއިޞްލާުޙ. ްތިރީގަިއ36ްްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ް)ހ( ްމާއްދާެގ ވަނަ

ް ްުސވާލުކުުރން. ްަވޒީރުންނާއި ްއިޞްލާޙުކުރަން. ވަަނ36ްްމިވާގޮތަށް

 380ހުރިްމާއްދާގެް)ހ(.ްވަޒީރަކުްުނވަަތްސަރުކާރުގެްއެހެންވެސްްަމާގމެއްަގއިް

ްއަދާކުރާންޖެހޭް ްއެމީހަުކ ްޙާޒިރުވުމަށާިއ، ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ މީހަކު

ނޑަައޅާގޮެތްއެގް ްކަ ްއެމަޖިލީހުން ްގުޭޅގޮތުން ްމަސްޢޫލިްއޔަތާ ޒިންމާއާއި

ްޖަވާބުދިނުމަށާއި،ްއެމީހަުކް ްތެދުބަހުން މަތީން،ްއެމީހަކާކުރެވޭްސުވާުލތަކަށް

ްމަސްޢޫލިއްޔަ ްޒިންމާއާއި ްރައްޔިތުންެގްއަދާކުރާންޖެހޭ ްގުޭޅގޮތުްނ ތާ

ްމަޖިލީހުންް ްރައްޔިތުްނގެ ްހުށަހެޅުމަށް ްލިޔުމެއް ްކޮންމެ ްބޭނުންވާ  385މަޖިލީހުން

ްއެމީހަކަށްްއެންގިދާެނއެވެ.
ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް390 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[
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ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްތިލަދުންމަތީްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރު.ްްންބަރު:ހުށަހެޅުއްވިްމެ

 395ްކޮޅުމަޑުލުްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދު.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

94ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

83ްްވޯޓުްދެްއވީ:

66ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

 16ް400ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްދެންްްްވާހަކަެދއްެކވުން:ްރިޔާސަތުން ްއާދެ، ްފާސްވެއްޖެ. ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

ްގައިްއޮތްްއިޞްލާޙުްދަންނަވާލަދެްއވުންްއެދެން.27ްްކަރުދާސްްނަންބަރުް

ް405 

ް

ްހުށަހަޅުއްާވ،ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްނަޢީމް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ހައްދުންމަތީގެ

ްނަޞީމްްފުވައް ްފައިސަލް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ މުލަުކގެ

ް ްއިޞްލާުޙ. ްތިރީގަިއ36ްްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ް)ށ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

 410ވަނަްމާއްދާެގް)ށ(.ްވަޒީަރކުްސަރުކާުރެގ36ްްމިވާގޮތަށްްއިޞްލާޙުކުރުން.ް

ްނުވަތަް ްިލޔުމުން ްބެހޭގޮތުން ްވާޖިބުތަކާ ްއަާދކުާރ ްވެރިަޔކު އޮފީހެއްގެ

ް ްޙައްޤުްމަޖިލީހަށް ްސުވާލުުކރުމުގެ ްއެމީހަކާ ްައނގަބަހުން ޙާޒިރުކޮށްގެން

ްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްކޮންެމްމެންބަރަކަށްްލިބިގެންވެެއވެ.
ް

ް415 

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް
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 420ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްހައްދުންމަތީްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޢީމް.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްފުވައްމުލަކުްމެންބަރުްފައިސަްލްނަޞީމް.ްްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

94ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 11ް425ްވޯޓުްދެްއވީ:

16ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

64ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 430މިވޯޓުގެްނަތީޖާއަށްްބަލާއިރުްމިހުށަހެޅުއްވުންްފާހެއްނުވި.ްާއދެ،ްދެންްއޮތްްްްވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްކެް

ްއިޞްލާޙުްދަންނަވާލަދެްއވުންްއެދެން.ް

ް

ް

ްޢަބްދުްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ެަ ްދެކުނުބުީރގެ ްހުވަދުއަތޮޅު ލަޠީފްްهللا

ްޢިްއޒަ ްދެކުނުބުރީގެ ްތިލަދުންމަތީ ްޢަބްދުހުށަހަޅުއްވާ، ްމެންބަރު  435هللاްތްތެރި

ް ްއިޞްލާޙު. ްތާއީދުކުރަްއވާފަިއާވ ް)ށ(36ްްނަޞީރު ްމާއްދާގެ ވަނަ

ް ްއިޞްލާުޙކުުރން. ްަވޒީރަކު،36ްްތިރީގަިއާވގޮތަށް ް)ށ(. ްމާއްދާެގ ވަަނ

ްބެހޭގޮތުން،ް ްވާޖިބުތަާކ ްއަދާކުރާ ްވެރިޔަކު ްއޮފީހެއްެގ ްސަރުކާރުގެ ނުވަތަ

ނޑައަާޅގޮތެ ްކަ ްމަޖިލީހުން ްލިޔުމުންްރައްޔިތުންގެ ްއެމީހަކާ ްމަތިން، ްއގެ

 440ނުވަތަްއަނގަބަހުންްުސވާލުުކރުމުގެްޙައްޤުްރަްއޔިތުންގެްަމޖިލީހުގެްކޮންމެް

ްމެންބަރަކަށްމެްލިބިގެންވެެއވެ.
ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް445 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް
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ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްލަޠީފް.هللاްހުވަދުއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްޢަބްދުްްއްވިްމެންބަރު:ހުށަހެޅު

 450ްނަޞީރު.هللاްތިލަދުންމަތީްދެކުނުަުބުރީްމެންބަރުްޢަބްދުްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

94ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

68ްްވޯޓުްދެްއވީ:

64ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

 18ް455ްްްްް:ވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ

ް

ް

ވަަނ29ްްމިވޯޓުގެްނަތީޖާއަްށްބަލާއިރުްމިްހުށަހެޅުންްފާސްަްވެއްޖެ.ްއާދެ،ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްކަރުދާހުގައިްއޮތްްއިޞްލާޙުްަދންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.

ް460 

ް

ްހުށަހަޅުއްވާ،ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްރަޝީދު ްރިޔާޟް ްެމންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ކޮޅުމަޑުލުގެ

ްވަޙީދުް ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުަުބުރީެގ މާޅޮސްމަޑުލު

ްއިޞްލާޙު.ް ް)ނ(ްިއޞްލާޙުކުރުން.36ްްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްބަޔާންވެގެްނާވ36ްް ްގަިއ ް)ށ( ްމާއްދާގެ ްމި ް)ނ(. ްމާއްދާގެ  465ވަނަ

ްވަޒީަރކާް ްފަދައިން ްބަޔާންެވގެްނވާ ްގައި ް)ށ( ްމާއްދާގެ ްމި ފަދައިން...

ްމެންބަރަކުްނުވަ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްފަރާތަކާ ްއެްއވެސް ްސަރުކާރުގެ ތަ

ްސުވާލަަކްށް ްކޮންމެ ްުގޅިގެްނކުރާ ްމަސްޢޫލިްއޔަތްތަކާ ްއަދާކުރާ އެމީހަކު

ްއެމީހަކަށްްއެނގިހުރިްއެންމެްރަނގަޅަކަށްްތެދުބަހުންްޖަވާބުްދޭންވާނެއެވެ.ް
ް470 

ް

ްވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްފެނިވަޑަިއގަންނަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް475 
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ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްކޮޅުމަޑުލުްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދު.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްމާޅޮސްަްމަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

 95ް480ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

73ްްދެްއވީ:ވޯޓުް

62ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

18ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް485 

ްމިްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްފާސްވެއްޖެ. ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

ްިމް ްމިލިޔުމުގައި ްދަންނަވާލާނަން. ްަމޢުލޫމާތަށް ްމެންބަރުންގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ް)ނ(ްއެހެ ްއިނުމެއްކަމަށް.ް)ނ(ްމިމާއްދާގެ ްއިން ްޮއޅުމަކުން ްެއއީ ްންއިނީ

ްއަމީންޢާންމުް ްއެކަމަކު، ްދަންނަވާލަން. ްޮއޅުމެއްކަމަްށ ަެއީ ްއެ އާދެ،

ްއެކަްން ްދެންނެވިފައިވާތީވެ ްއެހެން ް)ށ(  490ވިދާޅުވެެދްއވިއިރު

ްއިޞްލާޙެްއް ްއަކަްށ ް)ރ( ްމިމާއްދާގެ ްއާދެ، ފާހަގަކޮށްލަންެވގެން.

ްއެހެ ްނެތް. ްއޮްތގޮްތްހުށަހަޅުއްވާފަެއއް ްޑްރާފްްޓގައި ންވީމަ،

ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ް

ް

ް495 

މި މާއްދާގައި ބަޔާދްވެގެދްވާ ވަނަްމާއްާދގެް)ރ(ްޑްރާްފޓްގަިއވާްގޮތް.36ްްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:

ގޮތުގެމަތީދް ކުރާ ސުވާލުތަކާއި އެސުވާލުތަކަފް ދޭ ޖަވާބުތައް ރައްޔިތުދްގެ 

ތައްތައްވެސް ޝާއިޢުކުރާ ފަދައިދް އާދްމުކޮފް މަޖިލީހުގެ އެހެދިހެދް ކަދް

 ޝާއިޢުކުރާދް ވާދެއެވެ.

 500 

 

 ފެދިވަޑައިގަދްދަވާ ގޮތަކަފް ވޯޓުދެއްވުދް އެދެދް.   ރިޔާސަތުދް ވާހަކަދެއްކެވުދް:

ް
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ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް505 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

95ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

94ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 66ް510ްްްްްްދެްއވާ:ވޯޓުްނު

66ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

ްއަުލްންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިބާބުގެ ްމަޖިލިސް، ްރައްޔިތުްނގެ ްބަލާއިުރ ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުެގ

 515ވަނަްާމއްދާގެް)ރ(ްޑްރާފްޓްަގއިވާްޮގތްްފާސްވެއްޖެ.36ްްޑްރާފްޓްކުރެވުނުް

ްވޯޓެއް.ްއާދެ،ް ްއާދެ،ްމިީއްިއއްތިފާޤް ް)ހ(ްއަްށ31ްްދެން ްމާއްާދގެ ވަނަ

ް ްމި ްނެތް.31ްްއޮތް، ްހުށަހަޅުްއވާފަެއއް ްިއޞްލާޙެއް ްާމއްދާއަކަށް ވަނަ

ްއެހެންވީމާ،ްޑްރާފްްޓގައިްއޮތްޮގތްްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.

ް

ް520 

ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްހާޒިރުކުރުން، ްޑްރާފްޓްަގއިާވ31ްްމީހުން ްޢިބާރާތް ްފެށޭ ްމާއްދާގެ ަވނަ

ްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްނުވަތަްއެމަޖިލީހުގެްކޮމިީޓއަުކންްއަންނަނިިވް.ްރަގޮތް

ް.ލިބިގެންވެއެވެްމަޖިލީހަށްްްކުރުމުގެްބާރުްއްކަންތައްތަ
ް

ް525 

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 530ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް
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94ްްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެން

92ްްވޯޓުްދެްއވީ:

66ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

 61ް535ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްއަުލްންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިބާބުގެ ްމަޖިލިސް، ްރައްޔިތުްނގެ ްބަލާއިުރ ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުެގ

ް ްޑ31ްްޑްރާފްޓްކުރެވުނު ްޢިބާރާތް ްފެށޭ ްމާއްދާގެ ްގޮްތްވަނަ ރާފްޓްގަިއވާ

ް ްދެން ްއާެދ، ްއިޞްލާުޙ31ްްފާސްވެއްޖެ. ްއޮތް ްއަށް ް)ހ( ްމާއްދާގެ  540ވަނަ

ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.

ް

ް

މާޅޮސްމަޑުލުްއުތުރުބުރީގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްހުށަހަޅުއްވާ،ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:

ްރަޝީދު ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި  545ާތއީުދކުރަްއވާފަިއާވްްކޮޅުމަޑުލުެގ

ވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ްއިޞްލާޙުކުރުން.ްމީހުންްހާޒިރުކުރުން.31ްްއިޞްލާޙު.ް

ްކ31ްޮ ް)ހ(. ްމާއްދާގެ ްމަޖިލީހަށްްވަނަ ްރައްޔިތުންގެ ްމީހަކަށްމެ، ންމެ

ނަޑއަާޅް ްކަ ްއެމަޖިލީހުން ްހާޒިރުެވ، ްކޮމިީޓައކަށް ްއެމަޖިލީހުގެ ނުވަތަ

ްދިނުމަށާއި ްހެކިބަސް ްބޭނުންވާްްގޮތެްއގެމަތިން ްމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ

ްބަޔާންެވގެންާވް ްމާއްާދަގއި ްމި ްއެންގުން. ްހުށަހެޅުމަށް ްލިޔުމެއް  550ކޮންމެ

ފަދައިންްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްކޮންމެްމީހަކާމެދުކުރާްކޮންމެްސުވާލަކަްށް

ްއެމީހަކަށްްއެނގިހުރިްއެންމެްރަނގަޅަކަށްްތެދުބަހުންްޖަވާބުްދޭންވާނެއެވެ.
ް

ް

 555ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތު

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:
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 560ްމާޅޮސްމަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްކޮޅުމަޑުލުްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދު.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

95ްްއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތި

57ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 66ް565ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

29ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެން ްއާެދ، ްފާސްވެއްޖެ. ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަްށ 31ްމިވޯޓުގެ

ްދަންނަވާލަދެއްވު ްއިޞްލާޙު ްއޮތް ްއަށް ް)ށ( ްމާއްދާގެ ްއެދެން.ްވަނަ  570ން

ް.31ްކަރުދާސްްނަންބަރުް

ް

ް

ްޢަބްދުްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުީރގެ ްހުވަދުއަތޮޅު ލަޠީްފްهللا

 575ހުށަހަޅުއްވާ،ްފެލިދެއަތޮުޅގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްނިޒާރުްއިބްރާހީްމް

ްއިޞްލާޙު.ް ް)ށ(ްައންނ31ްަތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ްާމއްދާގެ ނިވިގޮތަްށްވަނަ

އްޔިތުްނގެްމަޖިލީހަށްްނުވަތަްވަނަްމާއްދާގެް)ށ(.ްރ31ްައިޞްލާޙުކުރަން.ް

ްވަިކް ްނުވަތަ ްމީހަކަށް ްވަކި ްހާޒިރުވުމަށް ްކޮމިޓީއަކަށް ްމަޖިލީހުގެ އެ

ްމުއައްސަާސއަކަށްްއެންގުން.
ް580 

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ޓުދެްއވުންްވޯ[

ް585 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްލަޠީފް.هللاްހުވަދުއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްޢަބްދުްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:
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ްފެލިދެއަތޮޅުްމެންބަރުްމޫސާްނިޒާރުްއިބްރާހީމް.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

 95ް590ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

69ްްވޯޓުްދެްއވީ:

68ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

15ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް595 

ްފާސްވެއްޖެ.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިހުށަހެޅުން ްބަާލއިުރ ްނަތީޖާއަށް ްދެްންްމިވޯޓުގެ އާދެ،

ް ްނަންބަރު ްއެދެްނ32ްްކަރުދާސް ްދަންނަވާލަެދއްވުން ްހުށަހެޅުން ްއޮތް ގަިއ

ްވަނަްމާއްދާގެް)ނ(.31ްް

ް

ް600 

ްއިބްރާހީމްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޢައްބާސް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީގެ ހުވަދުއަތޮޅު

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީގެ ްތިލަދުންމަތީ هللاްހުށަހަޅުއްވާ،

ް ްއިޞްލާޙު، ްތާއީދުކުރަްއވާފަިއާވ ް)ނ(31ްްނަސީރު ްމާއްދާގެ ވަނަ

ް ްމިވަީނ،31ްއުނިކުރަން. ްޑްރާފްްޓގައި ްަގއި ް)ނ( ްމާއްދާގެ ްވަނަ

ްޝަކުވާަތާކިއްސަމުއައް ްހުށަހަޅާ ްފަރުދުން ްއަމިއްލަ  605ސާަތކުންނާއި

ްއެހެިނހެ ްބަލައިގަތުންއިލްތިމާސްތަކާިއ ްހުށަހެޅުންތައް ް.ްން
ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް610 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްހުވަދުއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްޢައްބާސްްއިބްރާހީމް.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

 615ްނަސީރު.هللاްތިލަދުންމަތީްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްޢަބްދުްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:
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ް

95ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

32ްްވޯޓުްދެްއވީ:

33ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

 26ް620ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ް)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

ވަނަްމާއްދާެގ31ްްއާދެ،ްޑްރާފްޓްަގއިްއޮްތގޮތްްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ް

 625ް)ނ(.ް

ް

ް

31ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްާވގޮތް. ްޑްރާފްޓްަގއި ް)ނ( ްާމއްދާގެ ސާތަކުންނާިއްސައްްުމއަވަނަ

ްއެހެނިހެ ްއިލްތިމާސްތަކާިއ ްޝަކުވާަތކާއި ްހުށަހަޅާ ްފަރުދުން ންްއަމިއްލަ

 630ް.ްހުށަހެޅުންތައްްބަލައިގަތުން

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 635ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

95ްްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވި

 72ް640ްވޯޓުްދެްއވީ:

ް-ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

18ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް
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ް

ްއަލުްންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިބާބުގެ ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުްނގެ ްބަލާިއރު ްނަތީޖާއަްށ ްވޯޓުގެ  645މި

ް ްކުރެވުނު ްާވގޮތ31ްްްޑްރާފްޓް ްޑްރާްފޓްގައި ް)ނ( ްމާއްދާގެ ަވނަ

ްފާ ްނަންބަރު ްކަރުދާސް ްދެން ްއާެދ، ްއިޞްލާޙ33ްްުސްވެއްޖެ. ްޮއތް ގައި

ް ްއެދެން. ްއިތުރުކުރުން.31ްދަންނަވާލަދެއްވުން ްމާއްދާެއްއ ްމާއްދާއަށް ްވަނަ

ްް

ް650 

ްހުށަހަޅުއްވާ،ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްއަސްލަމް ްމުޙަންމަދު ްެމންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި އަްއޑުއަތޮުޅގެ

ްއުތުރުބުީރގެ ްޙަލީމްްްހުވަދުއަތޮޅު ްއަދުނާން ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްއިޞްލާުޙ، ްމިވާގޮތަްށ31ްްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ްތިރީަގއި ްމާއްދާއަށް ވަނަ

ް ްއިތުރުކުރުން. ްއަކުރަީކ،31ްްއަކުެރއް ްއިތުރުުކރާ ްމާއްދާއަށް ވަނަ

ްނުވަތަް ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުްނގެ ްޮގތުގެމަތިން ްަގއިވާ ް)ހ(  655މިމާއްދާގެ

ްކޮމި ްއެްނގުމާިއްއެމަޖިލީހުގެ ްއެ ްމީހަކު ްއެްނގޭ ްހާޟިރުވާން ޓީައކަަަށް

ްމަޖިލީހުެގް ްރައްޔިތުްނގެ ްނުވަތަ ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުންެގ އެްއގޮތަށް

ްމަޖިލީހުގެް ްރައްޔިތުްނގެ ްއެމީހަކާމެދު ްނުެވއްެޖނަމަ ްާހޒިރު ކޮމިޓީއަކަށް

ްގަާވއިދުަގިއވާްގޮުތގެމަތިންްފިޔަވަޅުްއެޅުން.
ްް660 

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްކެް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް665 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްއަްއޑުއަތޮޅުްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްއަސްލަމް.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްހުވަދުއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެންަބރުްއަދުނާންްޙަލީމް.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

 95ް670ްވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްބެް

56ްްވޯޓުްދެްއވީ:
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ް-ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

35ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް675 

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިުރ ްނަތީޖާއަށް ވަަނ32ްްމިވޯޓުގެ

ްެއދެން. ްދަންނަވާލަދެއްވުން ްިއޞްލާޙު ްއޮތް ް)ހ(ްއަށް ކަރުދާސްްްމާއްދާގެ

ވަނަްމާއްދާެގ32ްް.ް)ަވގުތުޮކޅަކަށްަފހު(ްއާދެ،ްމަޢާފްކުރައްވ34ްާނަންބަރުް

)ހ(ްމިްފެށޭްޢިބާރާތަށްްއިޞްލާޙެއްްނެތް.ްއެހެންވީމާ،ް)ހ(ްގެްއެކަކަްށް

ްއޮްތގޮްތް ްޑްރާފްްޓގަިއ ްއެހެންވީމާ، ްދަންނަވާލެވުނީ ްއަޅުަގނޑަްށ  680ކުރީަގއި

ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ް
ް

ް

ްްމޭުޒންްިއއްެވވުން:އިާދރީ ްދުރުކުރުން، ްމަޤާމުން ް)ހ(32ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ް ްާވގޮތް.  685ދްކުރެ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ އަދްދަދިވި ޙާލަތްތަކުޑްރާފްޓްަގއި

 އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާރައްޔިތުދްގެ މަޖިލީހުދް ފާސްކުރާ ޤަރާރަކުދް ރަދަމަ 

 ވެ.ދާދެއެމަޤާމުދް ވަކިކުރެވިއޭދާގެ 

ް

ް

 690ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް695 

95ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

94ްްވޯޓުްދެްއވީ:

ް-ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

ް-ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
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ް700 

ް

ްއަލުްންްހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާ ްމިބާބުގެ ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުްނގެ ްބަާލިއރު ްނަތީަޯޖާއަށް މިވޯޓުގެ

ް ްފާސްވެއްޖެ.32ްްޑްރާފްޓްކުރަން ްާވގޮްތ ްޑްރާފްޓްަގއި ް)ހ( ްމާްއދާގެ ވަނަ

ްމުޙަންމަދުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްނުކުތާއެްއ ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،

 705ްނަޝީދު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްުގޅިގެްންްމެންަބރުްުމޙަންަމދުްްމާލޭ ްފާސްވުާމއި ްފާސްވި ްމި ްދެްނމެ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްހިއެއްުނވޭ ްވޯޓަަަްށ34ްްއަޅުަގނަޑކަށް ްހުށަެހޅުން ްއޮތް ްމާއްދާަގއި  710ވަނަ

ނަޑއެޅިގެންްޚިލާފުްނުވުްނ.ްއެހެންވީމާ،ް ްއެއޮީތްކަ އެއްެސވޭނެހެން.ްޭއގައި

ްނުވީ ްމިފާސްެވގެންދާނީ.ްޚިަިލާފު ްގޮަތކަށް ްކަހަލަ ްަވކިކުރެވޭ ްވަޒީފާއިން މަ

ްނިމުންް ްހުށަހެޅުމުގެ ްހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ ްމެްނބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ރ.އަތޮޅުެގ

ްނުގުޅޭކަމަްށް ްބަޔާއި ްމިފާސްވީ ްމިހާރު ްވާގޮތުން ގެންނަވާފައި

 715ްޤަބޫލުކުރެވެނީ.ްއެހެންވީާމ،ްެއއަށްްވޯަޓކަށްްނޭއްެސވޭނެ.ް

ް

ް

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްތ.އަތޮުޅގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިާޔޟްްރަޝީދު.ްްންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތު

ް

 720ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްމާލޭގެ ްހުށަހެޅުމަށް ްމި ްައޅުަގނޑު ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއެވިދާޅުިވގޮތަްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމީތިްމެންބަރު ްނުކުރާގޮތަށް ްނޫން ްކުރާގޮތަކަށެއް ްއެަކން ށް

ްރ.އަތޮުޅް ްއެޮއތީ. ްހުށަހަޅާފައި ްމީތި ނުޑ ްއަުޅގަ ބަދަލުކުރެވޭގޮތަށް

ްމިކަމަްށް ނޑާއި ްއަުޅގަ ްސަމީރުއާއި ްމެންބަރާިއ  725ޢިއްޒަތްތެރި

ްމަޝްވަރާކޮށްފައިްމިކަންްކޮށްަފއިްމިއޮތީ.ް
ް
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ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް730 

ްއާދެ،ްސަމީރުްހއ.ގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ް ްއުތުރުްތިލަދުންމަތީ ްމެްނބަރު ްލިޔުމުގަިއްުބރީ ްފޮނުވާފަިއާވ ްމިކޮޅަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަރއީސް،  735ްިޢއްޒަތްތެރި

ްނުވަަތްްއަްޙމަދުްަސމީރުް ްއަސްަލާކއި ްއިސްލާމްދީނުގެ ްމިއޮތީ ްހުށަހަޅާފައި

ްޚިލާފުވުން.ްްްެކވުން:ވާހަކަެދއް ނަޑއެިޅެގން ްކަ ްޤާނޫނަކާއި ްުނވަތަ ޤާނޫނާއަސާސީާއއި

ްއަރާަފިއް ްއެޓައިްޕކުރުމުގައި ްއިދާރީގޮތުން ްބޮަޑށް ްވަރަށް ްެއއީ އެހެންވީމާ،

ްރަނަގޅުކޮށްލަދެްއވާޭށް ްއެކަން ްއެހެންވީމަ، ްއޮޅުެމއް. ްބޮޑު ްވަރަށް އޮތް

ްފޮ ްމިއޮީތ ްއަތުަގއި ނުޑ ްއަުޅގަ ްކުީރެގްދަންނަވަންވެގެން. ްއޮތް  740ނުވާފަިއ

ް ްލިޔުން، ްޢިއްޒަތްތެިރ36ްްއަސްލު ްޝުކުރިްއާޔ ްކަރުދާސް. ނަންބަރު

ްރައީސް.
ް

ް

ނޑުްއެބަްބަލައިލަންްއިނގޭތޯ.ްއާދެ،ްރ.އަތޮުޅެގްޢިއްޒަތްތެރިްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:  745އާދެ،ްއަުޅގަ

ްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.ް

ް

ް()ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ

ް

ްފަހަތުބަޔަށްްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްޢިބާރާުތގެ ްމިހުށަހެޅުމުގެ ްއަުޅަގނޑުގެ ްރައީްސ،  750ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއަޙްމަދުްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެްނބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްވާހަކަ ްއިތުރެްއގެ ްއުނި އަންނަ

ްނީް ނޑު ްއަުޅގަ ްވިދާޅުވީ. ްއެ ްނަޝީދު ްނާޝިދު، ްފަހަތުްނަޝީދު، ންނާނެ

ބަޔަކަށްްެއްއވެސްްއުނިްއިތުެރއްްގެަނއްސަާކއެއް.ްނުަބއިިވްއޔާްނުބައިވާީން

ަްގޮތް.ް ޑްރާފްޓްކުރާްކޮމިީޓއިންްއެްިލޔެފައިްއޮތްގޮތްްނޫނީްހުށަހަާޅފައިްއޮތް

 755އަޅުަގނޑުްއިންނާނީްޢިބާރާތުެގްކުރިއަށް،ްއިސްލާމްދީނާިއއޭ،ްމިްމައްސަލަް



 28 

ްޢިއްޒަތް ްމިއީ. ްހިސާބު ްރަނގަޅަށްްޖެހޭ ްެއކަްނ ްރައީސް، ތެރި

ްއިންނާނީ.... ްމީގަިއ ްމިއޮތީ. ްލިޔުން ްުހށަހެޅި ނޑު ްއަުޅގަ ްބައްލަވާަލއްވާ.
ް

ް

ްމެންބަރު.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްތެިރ ްއިނގޭތޯ ްސާފުެވއްޖެ ްސާުފވެއްޖެ،  760އާދެ،

މެންބަރުްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްއާދެ،ްޢިްއޒަތްެތރިް

ްއޮްތް ްހެދިފައި ްއިދާރީގޮތުން ްއެދެމުން، ްމަޢާފް ްވަރަށް ދަންނަވާލަންޖެހެނީ

ްރ.އަތޮުޅެގް ްއަދި ްފާހަގަކުރެްއވިގޮތަށް ްސަމީރު ްއަޙްމަދު މިސްޓޭކެއްކަމަށް،

ްމިއިންނަނީް ްއިތުުރވެފަިއ ްއެއް ް)ނ( ްއެވިާދޅުިވގޮތަްށ މެންބަރުވެސް

ްމި ްމީަގއި ްޚިލާުފވުން ްއެހެންވީމަ، ްއާެދ،ްއިނގޭތޯ. ްިއނގޭތޯ.  765އޮންނަނީ

ްމަޢާފަށްް ްެއްއފަހަރު ްއަިދވެސް ްއަޅުަގނޑު އެހެންވީމަ،ްއެްސަބަބަކަށްޓަަކއި

ްމުޙަންމަދުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްނުކުތާއެަެއް ްނިޒާމާބެހޭ އެދެން.

ްނަޝީދު.ް

ް

 770ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްރަީއސް.ްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްިޢއްޒަތްތެރި ްެނީގްޝުކުރިއްޔާ ްނުކުތާއެއް ްިނޒާމާބެހޭ ނޑު ްއަުޅގަ

ްެއއްެވސްްްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްނުުގޅޭީތވެ. ްބަޔާއި ްފާސްވި ްަފހުން ްބަާޔއި ްފާސްވި ްކުރިން އެ

ްރ.އަތޮޅުެގް ްެއކަމަުކ ްއޮެވގެންނެއްނޫން. ްއިސްލާމްދީނޭ ޙާލެއްަގއި

ްޢަދު ްއިސްލާމްދީންެގ ްވާހަކަފުޅުދައްަކވަމުން ްމެންބަރު  775އްވެްއެގްޢިއްޒަތްތެރި

ްވަރަްށް ްއެީއ ްވާހަކަދެްއކީމަިއ ްގޮތަކަށް ްސިފަާވަކހަލަ ނުޑ ްއަުޅގަ ގޮތުަގއި

ްއަޅުަގނޑު ްކަމުަގއި ްކަމެއް ްހުރި ްްހިތާމަ ްމިއަންނަްދަންަނވަން. މިގޮުތން

ްފެންނަނީ.ް ްޖެހިަަޑަިއގަންނަވާނެކަަމށް ްހުއްުޓވަން ްަރއީސް ކަންތައްތައް

ްއިސްލާ ްހަމަ ްމިމަޖިލީހުގައި ްއުސޫލުތަްއްއެހެންނޫންނަމަ، މްދީނުެގ

ްހުވާކޮށްގެްނ.ް ްމިތިބީ ްއެންމެންވެސް ްައޅުަގނުޑމެން  780ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް

ް
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ްއެްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްމިފަހަރު އާދެ،

ްޤަބޫލުކު ްއެއީ ްމިީއްއޮޅުންއަާރވަަޑިއގެންފާނެކަން. ްޙަޤީޤަތެއް.  785ރަންޖެހޭ

ްއެހެންވީާމ،ް ނޑުމެންނަށް. ްއަުޅގަ ްމިސްޓޭކެއް ްހެދިފަިއއޮތް އިދާރީގޮތުން

ްެއް ނޑު ްައޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ްއާދެ، ްދެްނ ްދަންނަވާލީ. އެވާހަަކ

ްއިޞްލާުޙް ްެއ ްދަންނަވާލާނަން ްއަުޅަގނޑު އިޞްލާޙުކޮށްލާފައި

ްއަ ް)ކުޑަަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ޅުަގނޑުމެްންދަންނަވާލަދެއްވުމަށް.

ްގޮތަށް.ް ްހުށަހަޅުއްވާަފއިއޮތް ްރަނގަޅަށް ްއެހެންވީމާ  790މިދަންނަވާލަނީ

ްޚިލާފުނުވުންް ްކަރުދާހުން ްއަތްޕުޅުމަތީގަިއއޮތް ްމެންބަރުންގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ްދެންް ްމި. ްދަންނަވާަލދެނީ ްެއގޮތަށް ްއިނގޭތޯ. ްޚިލާފުވުން ްމިހާރު އިންތަން

ްވާލާނަން.ްއެއަށްފަހުންްއެކަރުދާސްްއަތްުޕޅަށްްފޮނު

ް

ް795 

މާޅޮސްމަޑުލުްއުތުރުބުރީގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްހުށަހަޅުއްވާ،ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:

ްސަމީރުް ްއަްޙމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ތިލަދުންމަތީ

ް ްއިޞްލާުޙ. 32ްްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ްގެ ް)ހ( ްމާއްދާގެ 1ްވަނަ

ް ްްވަނ31ްައިޞްލާޙުކުރުން. ްގެ ް)ހ( ސްލާމް ދީދުގެ އިްް-1މާއްދާގެ

 800އަސްލަކާއިކ ދުވަތަ ޤާދޫދުއަސާސީއާއިކ ދުވަތަ ޤާދޫދަކާއިކ 

 ކަދޑައެޅިގެދް ޚިލާފުވުދް. 

 

 

 ފެދިވަޑައިގަދްދަވާ ގޮތަކަފް ވޯޓުދެއްވުދް އެދެދް. ރިޔާސަތުދް ވާހަކަދެއްކެވުދް:

ް805 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްޅޮސްމަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.މާްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

 810ްތިލަދުންމަތީްއުތުރުބުަުރީްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރު.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް
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93ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

96ްްވޯޓުްދެްއވީ:

66ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

 62ް815ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

 

މިވޯޓުގެްނަތީޖާއަށްްބަާލއިރުްމިހުށަހެޅުންްފާސްވެއްޖެ.ް)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ްްންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތު

ް ްދެން ްއޮްތގޮތް.2ްްއާދެ، ްޑްރާފްޓްަގއި ްއެދެން. ދަންަނވާަލދެއްވުން

 820ްއިޞްލާޙެއްްނެތް.ް

ް

ް

ުސލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްއީ.ްރަޑްރާފްޓްގަިއވާްގޮތ2ްްވަނަްމާއްާދގެް)ހ(ްގ32ްްެްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:

ްމަޤާމުގައިްހުރެްކުރުންްއެކަީށގެންްނުވާފަދަްކަމެްއކުރުން.
ް825 

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް830 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

95ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

96ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 66ް835ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

62ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް
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ްއަުލްންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިބާބުގެ ްމަޖިލިސް، ްރައްޔިތުްނގެ ްބަލާއިުރ ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުެގ

ް 32ްްޑްރާފްޓްކުރެވުނު ްގެ ް)ހ( ްމާއްދާގެ ްގޮްތ2ްްވަނަ  840ޑްރާްފޓްގަިއވާ

ަވަނ3ްްވަނަ،ްމިމާއްދާގ3ްްެވާްގޮތްްފާސްވެއްޖެ.ްއާދެ،ްދެންްޑްރާފްޓްގައިް

ްނަންބަރުްދަންނަވާލަދެއްވުންްެއދެން.ް

ް

ް

32ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްގެ ް)ހ( ްމާއްާދގެ ްގޮްތ؛3ްްވަނަ  845ޑްރާފްޓްަގއިވާ

ްވުން.ލިއްޔަތުްއަާދކުރުމުގައިްނާޤާިބލުއޫްމަސްްްލްޖުމްހޫރިއްޔާގެއީސުރަ
ް

ް

ްނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްފެނިވަޑަިއގަންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް850 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

 95ް855ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

92ްްވޯޓުްދެްއވީ:

66ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

61ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް860 

ްރަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބަލާއިުރ ްނަތީޖާއަށް ްއަުލްންމިވޯޓުެގ ްމިބާބުގެ ްމަޖިލިސް، އްޔިތުްނގެ

ް 32ްްޑްރާފްޓްކުރެވުނު ްގެ ް)ހ( ްމާއްދާގެ ްގޮްތ3ްްވަނަ ޑްރާްފޓްގަިއވާ

ްއިޞްލާުޙް ްޮއތް ްްށ ް)ށ( ްއިޞްލާޙު ްޮއތް ްދެން ްއާދެ، ފާސްވެއްޖެ.

.ްިނޒާާމބެހޭްނުކުތާއެްއ35ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ްަކރުދާސްްނަންބަރުް

 865ްންަބރުްޢަލީްވަޙީދު.ރ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެ

ް
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ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްބޮަޑްށްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑު ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްޢަލަިއކުމް ްއައްސަލާމް

ްއެއީްމަޢާްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްައރިހުން. ްނަޝީދުގެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަްތތެރި ްމާލޭ ްއެދެން،  870ފް

ްޑްރާ ްއޮތްނަމަވެްސްޙަޤީޤަތުގައި ްިލޔެފައި ްއެގޮތަށް ްޮކމިޓީން ފްޓްކުރާ

ނޑުްފޮނުވިޮގތާއިްއެްއގޮތަްށް އަޅުަގނޑުްފޮނުވިްއިޞްލާުޙަގއިްއޮތީ،ްއަުޅގަ

ްއަކުެރއް،ް ްައއިއިުރަގއި ްޓައިޕްވެގެން ްފަހުން ްއެވިދާުޅވާހެން ނަމަވެސް

ްއޮްތް ްއަތުަގއި ްައޅުަގނޑު ނުޑްބެލީ ްނުބަލަން،ްއަުޅގަ ްެއއަކަށް އަޅުަގނުޑ

ްެއީއްލި ްއަކުރު ްއިތުުރކުރެްއިވ ްއެ ްއެމަނިކުފާނުވެސް ްއެހެންވީއިުރ،  875ޔުމަށް.

ްނުބެލުނީމާް ްއެައށް ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށްވާތީވެ ްގޮތް ްއިން ްލިޔުމުގައި ހަމަ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްއެކަާމ ްއެހެންވީމާ ްވާހަަކދެއްކުނީ. ްެއގޮތަށް އަޅުަގނޑަށް

ްޭބފުޅު ްއެހެން ްޙާަާލު، ްއެދޭ ްމަޢާފަށް ްއަރިހުން ންނަށްވެްސްއެމަނިކުފާނު

ްއަޅުަގނުޑް ްޕޭޕަރާިއ ްބެއްލިވި ްއެމަނިކުފާނު ްއެއީ ްބޭނުންވޭ ދަންނަވާލަން

ްކަމަށް.ް ްބުނެވުުނކަމެއް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްތަާފތަކުން ްއޮތް ްދޭތީގަ ްޕޭޕަރާ  880ބެލި

ްއެންމެންެގް ްހުރިހާ ްއެދެމުން ްމަޢާފް ްއެފަރާތުންވެްސ އެހެންވީމާ،

ނުޑްދަންނަވާލާފައިް ްއިށީންނާނަން.ސަމާލުކަމަށްްއެކަންްއަުޅގަ
ް

ް

 885އަޅުަގނުޑްނިޒާމާބެހޭްނުކުާތެއއްކަމަށްްބަލަެއއްްުނގަންނަންްއިނގޭތޯ.ްެއއީްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްދަންނަވާލެވުނު.ްއާދެ،ްދެންް)ށ(،ްކަރުާދްސް އަޅުަގނުޑްވަރަްށްސާފުކޮށް

ްދަންނަވާލަދެްއުވންްއެދެން.35ްނަންބަރުް

ް

ް

ްއަބްދުތިލަދުްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީ ްންމަތީ  890ނަޞީރުްهللا

ްއިބްރާހީމްް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްުއތުރުބުރީގެ ްހުވަުދއަތޮޅު ހުށަހަޅުއްވާ،

ްއަބްދު ްިއޞްލާޙު.ްهللاްޚަލީލް ް)ށ(32ްްތާއީދުކުަރއްާވފައިވާ ްމާއްދާގެ ވަނަ

އްދާގެ މާވަނަްމާއްދާގެް)ށ(؛ްމ32ްްިއަންނަނިވިްގޮތަށްްއިޞްލާޙުުކރުން.ް

)ހ( ގައި ބަޔާދްކޮފްފައިވާފަދަ ޤަރާރެއް ރައްޔިތުދްގެ މަޖިލީހަފް ހުފަހެޅޭދީ 
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 895ރައްޔިތުދްގެ މަޖިލީހުގެ މަދުވެގެދް ތިދްބައިކުޅަ އެއްބައި މެދްބަރުދް 

 ސަބަބު ބަޔާދްކޮފްކ ސޮއިކޮފްފައިވާ ލިޔުމަކުދްދެވެ.

 

 

ްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް900 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

 905ްނަޞީރު.هللاްތިލަދުންމަތީްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްޢަބްދުްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

 هللا.ތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:ހުވަދުައތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްޚަލީލްްޢަބްދު

ް

95ްްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެް

62ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 19ް910ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

13ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

ްދެން،ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްފާސްެވއްޖެ. ްހުށަހެޅުން ްމި ްބަާލއިުރ ްނަތީޖާއަށް ްވޯުޓގެ މި

 915ް)ނ(ްއަށްްއިޞްލާޙެއްްނެތް.ްއެހެންވީމާ،ްދަންނަވާލަދެްއވުްންއެދެން.ް

ް

ް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްމަޤާމުންްގޮްތ.ްވަނަްމާއްދާގެް)ނ(ްޑްރާފްޓްގަިއވ32ްާްމޭުޒންްިއއްެވވުން:ްއިާދރީ

ްތަ ްމައްސަލަ ްބުނާ ްޤަރާރުގައި ްހުށަހަޅާ ްބެލުމަށްްޙްޤީޤުަުްދުރުކުރުމަށް ކޮށް

 920ްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްކޮމެީޓއަކާްމަޖިލީހުންްޙަވާލުކުރެވިާދނެއެވެ.

ް

ް
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ްޯވޓުްދެއްވުންްއެދެން.ްްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވު

ް

 925ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

95ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

94ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 66ް930ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

66ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

ްނަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވޯޓުގެ ްއަލުްންމި ްބާބުގެ ްމަޖިލިސް،ްމި ްރައްޔިތުންގެ ްބަލާއިރު ތީޖާއަށް

ް ްފާސްވެއްޖެ.32ްްޑްރާފްޓްކުރެވުނު ްޑްރާފްޓްަގިއވާގޮްތ ް)ނ( ްމާއްދާގެ  935ވަނަ

ްއާދެ،ް)ރ(ްެވސްްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ްއިޞްލާޙެއްްެނތް.ް

ް

ް

ްްޑރ32ްާްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:ް ް)ރ( ްމާއްާދގެ ްވަނަ ްަގިއްފްޓްގަިއވާގޮތް. ް)ހ( ްމާއްދާެގ މި

ްފެށުމުެގް ްބަޙުޘް ްމަޖިލީހުގައި ްމެދު ްމައްސަލައަކާ ްފަދަ  940ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

ްއެކަްން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ްކުރިން ްދުވަސް ްސާދަ މަދުވެގެން

ްއޭާނެގް ްލިޔުމުން ްއަނގަބަހުންނާިއ ްަބޙުޘްގައި ްއެ ްއަދި އަންގާްނވާނެެއވެ.

ްޙައްޤު ްމަސައްކަތްކުުރމުގެ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަްށްްދިފާޢުގައި

ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްޙައްޤު ްވަކީލުްންބޭނުންކުރުމުގެ ްއަދި ލިބިގެންެވއެވެ.

 945ް އަށްްލިބިގެންެވެއވެ.

ް

ް

ްޯވޓުްދެއްވުންްއެދެން.ްްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 950ް]ވޯޓުދެްއވުންް[
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ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

95ްްއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތި

93ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 66ް955ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

61ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

ްއަލުްންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބާބުގެ ްމަޖިލިސް،ްމި ްރައްޔިތުންގެ ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަށް ްވޯޓުގެ މި

 960ވާްޮގތްްފާސްވެއްޖެ.ްވަނަްާމއްދާގެް)ރ(ްޑްރާފްޓްަގއ32ްިޑްރާފްޓްކުރެވުނުް

ްއާދެ،ް)ބ(ްއަށްްއޮތްްއިޞްާލޙުްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ް

ް

ް

ްޢައްބާްސްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:ް ްމެންބަރު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުީރގެ ހުވަދުއަތޮޅު

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަްތތެރި ްދެކުނުބުރީގެ ްހުަވދުއަތޮޅު ްހުށަހަޅުއްވާ،  965އިބްރާހީމް

ވަނަްމާއްދާެގ32ްްްއވާފަިއވާްއިޞްލާުޙ؛ްޙީދުްޢަލީްތާއީދުކުރަމުޙަންމަދުްވަ

ްއަ ް)ބ( ްިއޞްލާޙުކުރުން. 32ްްންނަނިިވގޮތަށް ްމާއްދާގެ .ް)ބ(ވަނަ

ްމަޤާމުންް ްއެ ްމީހަކު ްހުރި ްމަޤާމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ

ްޤަރާރެއް،ް ްފާސްކުރާ ްގޮުތގެމަތިން ްގަިއވާ ް)ހ( ްމާއްދާގެ ްމި ވަކިކުރުމަށް

ްތިންބައިކުަޅްރައްޔިތު ްމެންބަރުންެގ ްމަޖިލީހުގެ ްފާސްވާނީ ްމަޖިލީހުން  970ންެގ

ްހުިރް ްމަޤާމުގައި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ްއަޢުލަިބއްޔަތުންނެވެ. ދެބައިގެ

ްފާސްކޮށްފިނަމަް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްވަކިކުރުމަށް ްމަޤާމުން ްއެ މީހަކު

ްވެ.ްއެްމީހަކުްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެްމަޤާމުންްވަކިީވއެް
ް

ް975 

ްޯވޓުްދެއްވުންްއެދެން.ްްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[
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ް

 980ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްހުވަދުއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްޢައްބާސްްއިބްރާހީމް.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްވަޙީދުްޢަލީ.ްހުވަދުއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމުޙަންމަދުްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

95ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 67ް985ްވޯޓުްދެްއވީ:

15ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

12ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

ްފާސްވެއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަށް ްވޯޓުގެ  990މި

ްދެް ްއާދެ، ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްނަންބަރު ްކަރުދާސް ްއޮްތ38ްްން ގަިއ

ްދަންނަވާލަދެއްުވްން ްހުށަހަޅުއްވުން ްއެދެން، ްދަންނަވާލަދެއްވުްނ އިޞްލާޙު

ްއެދެން.ް

ް

ް995 

ްޢަބްދުްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުީރގެ ްހުވަދުއަތޮޅު ލަޠީްފްهللا

ް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްފެލިދެއަތޮުޅެގ ްނިޒާރުްހުށަހަޅުއްވާ، މޫސާ

ް ްއިޞްލާުޙ؛ ްއަންނިިވގޮތަްށ32ްްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ްާމއްދާއަށް ވަނަ

ްއަކުަރކީ،ް ްހުށަހަޅުއްާވ ްިއތުރުކުރުމަށް ްއިތުރުން. އަކުެރއް

 1000ޤާދޫދުއަސާސީގައި ބަޔާދްކޮފްފައިވާ ގޮތުގެމަތިދް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ލުތައް ތަފްސީލުކޮފް މަޤާމުދް ދުރުކުރުމުގައި އަމަލުކުރަދްވީ ގޮތްތަކާއި އުސޫ

އެދގޭގޮތަފް ރައްޔިތުދްގެ މަޖިލީހުގެ ހިދްގުމުގެ ގަވާއިދުގައި 

 ކަދޑައަޅަދްވާދެއެވެ.

 

 1005 

 ފެދިވަޑައިގަދްދަވާ ގޮތަކަފް ވޯޓުދެއްވުދް އެދެދް.  ރިޔާސަތުދް ވާހަކަދެއްކެވުދް:
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ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 1010ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްލަޠީފް.ްهللاްބުރީްމެންބަރުްޢަބްދުހުވަދުއަތޮޅުްދެކުނުްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްފެލިދެއަތޮޅުްމެންބަރުްމޫސާްނިޒާރުްއިބްރާހީމް.ްްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

95ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 63ް1015ްވޯޓުްދެްއވީ:

12ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

19ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

 

 1020ވަދަ  33މި ވޯޓުގެ ދަތީޖާއަފް ބަލާއިރު މިހުފަހެޅުދް ފާސްވެއްޖެ. އާދެކ   ދް:ރިޔާސަތުދް ވާހަކަދެއްކެވު

ވަދަ ކަރުދާހުގެ  33މާއްދާގެ )ދ( ތިރީގައިމިވާގޮތަފް އިޞްލާޙުކުރުދް. 

 އިޞްލާޙު ދަދްދަވާލަދެއްވުދް އެދެދް. 

 

 

 1025ސްލަމް ހުފަހަޅުއްވާކ އައްޑުއަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެދްބަރު މުޙަދްމަދު އަ  އިދާރީމޭޒުދް އިއްވެވުދް:

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެދްބަރު ޢަދްދާދް ޙަލީމް 

ވަދަ މާއްދާގެ )ދ( ތިރީގައިމިވާގޮތަފް  33ތާއީދުކުރައްވާފައިވާ އިޞްލާޙުއ 

ވަދަ މާއްދާގެ  33އިޞްލާޙުކުރުދް. ވަޒީރުދްގެ އިތުބާރުދެތްކަމުގެ ވޯޓުކ 

މަފް ރައްޔިތުދްގެ މަޖިލީހުދް )ދ(. ވަޒީރެއްގެ އިތުބާރު ދެތްކަ

 1030ފާސްވެއްޖެކަމަފް ބެލޭދީ އެ ޖަލްސާއަކަފް ހާޒިރުވެ ވޯޓުދިދް މެދްބަރުދްގެ 

 އަޣުލަބިއްޔަތު އިތުބާރު ދެތްކަމުގެ ހުފަހެޅުމަފް ލިބިއްޖެދަމައެވެ.
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 ފެދިވަޑައިގަދްދަވާ ގޮތަކަފް ވޯޓުދެއްވުދް އެދެދް. ރިޔާސަތުދް ވާހަކަދެއްކެވުދް: 

ް1035 

ް]ްއވުންްވޯޓުދެ[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްއަްއޑުއަތޮޅުްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްއަސްލަމް.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

 1040ްހުވަދުއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެންަބރުްއަދުނާންްޙަލީމް.ްްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

96ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

28ްްވޯޓުްދެްއވީ:

67ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

 54ް1045ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

 

މި ވޯޓުގެ ދަތީޖާއަފް ބަލާއިރު މިހުފަހެޅުދް ފާހެއްދުވި. އާދެކ ދެދް އޮތް   ރިޔާސަތުދް ވާހަކަދެއްކެވުދް:

 .02އިޞްލާޙު ދަދްދަވާލަދެއްވުދް އެެދެދް. ކަރުދާސް ދަދްބަރު 

 1050 

 

ދަޞީރު هللا އްޒަތްތެރި މެދްބަރު ޢަބްދުތިލަދުދްމަތީ ދެކުދުބުރީގެ ޢި  އިދާރީމޭޒުދް އިއްްވެވުދް:

ޢަލީ هللا ހުފަހަޅުއްވާކ ފާދިއްޕޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެދްބަރު ޢަބްދު

ވަދަ މާއްދާގެ )ދ( ތިރީގައިމިވާގޮތަފް  33ތާއީދުކުރައްވާފައިވާ އިޞްލާޙު. 

 1055ވަދަ މާއްދާގެ )ދ(ކ ވަޒީރެއްގެ އިތުބާރު ދެތްކަމަފް  33އިޞްލާޙުކުރުދް. 

ހުދް ފާސްވެއްޖެކަމަފް ބެލޭދީކ މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ ރައްޔިތުދްގެ މަޖިލީ

މެދްބަރުދްގެ އަޣުލަބިއްޔަތުކ އެ ވަޒީރެއްގެ އިތުބާރު ދެތްކަމުގެ 

 ހުފަހެޅުމަފް ލިބިއްޖެދަމައެވެ.

 

 1060 

 ފެދިވަޑައިގަދްދަވާ ގޮތަކަފް ވޯޓުދެއްވުދް އެދެދް.  ރިޔާސަތުދް ވާހަކަދެއްކެވުދް:
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ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 1065ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްނަޞީރު.هللاްތިލަދުންމަތީްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްޢަބްދުްްށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:ހު

ްޢަލީ.ްهللاްފާދިއްޕޮޅުްމެންބަރުްޢަބްދުްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

96ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 84ް1070ްވޯޓުްދެްއވީ:

62ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

68ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

 

 1075މި ވޯޓުގެ ދަތީޖާއަފް ބަލާއިރު މިހުފަހެޅުދް ފާސްވެއްޖެ.   ރިޔާސަތުދް ވާހަކަދެއްކެވުދް:

)ވަގުތުކޮޅަކަފްފަހު(. އާދެކ ޢިއްޒަތްތެރި މެދްބަރުދްދަފް ހަދދުމަފުޅު 

ވަދަ  0ހުދްދާދެފަދައިދްކ މި ޑްރާފްޓިދްގ ކޮމިޓީދް މިހާރު މިވަދީ 

ވަދަ މާއްދާގެ )ފ( މި  02އަދި  ވަދަ މާއްދާއާއި 02މާއްދާގެ )ބ( އާއި 

ޑްރާފްޓްގައި މިފަހަރު އަޅުގަދޑުމެދް މި އަލުދް ޑްރާފްޓްކުރެވިގެދް 

 1080އައިއިރު ދުހިމެދޭ. އެހެދްވީމާކ އެވާހަކަ ޢިއްޒަތްތެރި މެދްބަރުދްގެ 

މަޢުލޫމާތަފްޓަކައި އަޅުގަދޑު ދަދްދަވާލާދަދް. ހަމައެއާއެކުގައި 

ދުކުރައްވާ އުދިކުރައްވާފައިކ އަޅުގަދޑު.. އާދެކ އަލުދް ޑްރާފްޓް

ޑްރާފްޓުދް އުދިކުރައްވާފައި. ދުހިމެދިއޭ މިދެދްދެވީ ކުރީގަ 

ފަފައިގަތުމުގައިވެސް މުޤައްރިރުގެ ވާހަކަފުޅުދްވެސް ވިދާޅުވި އެ 

 1085އުދިކުރައްވާފައިވާ ވާހަކަ. އެހެދްވީމަކ އެ ކޮދްމެހެދް މިހާރު ހިމަދަދް 

ކޮމިޓީއަފް ދުފެދްދާތީވެ އެ ޖެހިވަޑައިގަދްދަވާކަމަފް ޑްރާފްޓިދްގ 

ދުހިމެދުއްވީ. އާދެކ ދެދް އެހެދްވީމަކ މިހާރު ފެއިލްވެފައިވާ މިއަދު 

ވަދަ މާއްދާ ހަމައެކަދި.  71ފާސްދުވެކ މިބާބުދް ފާސްދުވެ އޮތް މިދިޔައީ 
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ވަދަ މާއްދާ ފިޔަވައި އެހެދް ހުރިހާ މާއްދާތަކެއް މިދިޔައީ  71

 1090ބަހުުސަފް ހުޅުވާލަދް. ޢިއްޒަތްތެރި ފާސްވެގެދް. އެހެދްވީމަކ އަޅުގަދޑު 

މެދްބަރުދް ފުރުޞަތަފް އެދިވަޑައިގަތުދް އެދެދް. އަޅުގަދޑު މި ބަހުުސްގައި 

އަކުރެއް. އެހެދްވީމަކ  0ވަދަ މާއްދާގެ  71ހަމައެކަދި މީތިކ ހަމައެކަދި 

އަޅުގަދޑު ބައިގަޑިއިރުގެ ވަގުތެއް ކަދޑައަޅާދަދް. )ވަގުތުކޮޅަކަފްފަހު(. 

ދުއަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެދްބަރު ޢައްބާސް އިބްރާހީމް. އާދެކ ހުވަ

 1095ދެމިދެޓްގެ ވަގުތެއް އަޅުގަދޑު ކޮދްމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެދްބަރަކަފްވެސް 

 އަރުވާދަދް. 

 

 ވަދަ މާއްދާގެ  71އާދެކ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަދޑު މި  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުދުބުރީ މެދްބަރު 

 )ހ( ގައި އިޞްލާޙެއް ހުފަހެޅިދް. އިޞްލާޙު ފާސްދުވި. އަޅުގަދޑު  މް ޢައްބާސް އިބްރާހީ

 1100ހުފަހެޅީ ޤާދޫދުއަސާސީގައި އެހެދްގޮތަކަފް ބަޔާދްކޮފްފައިދުވާދަމަކ   ވާހަކަދެއްކެވުދް:

ރައްޔިތުދްގެ މަޖިލީހުދް ދިދްމުމެއް ދިދްމޭދީ އެޖަލްސާއަކަފް ޙާޒިރުވެ 

ދޭކ މިހެދް އޮތްތަދް. އެ ވޯޓުދިދް މެދްބަރުދްގެ އަޣްލަބިއްޔަތުދް

ދިދްމުމެއް ދިދްމޭދީ މަޖިލިސްގެ ޖުމްލަ މެދްބަރުދްގެ އަޣްލަބިއްޔަތުދްދޭ. 

މިގޮތަފް އަޅުގަދޑު ހުފަހެޅީ. ދެދް މިހާރުވެސް އަދެއްްކާވެސް އަޅުގަދޑު 

 1105ދަދްދަވާދީކ އެކަދް މިފަހަރު މިތަދުދް ފާސްދުވިޔަސް އަޅުގަދޑުމެދް ދެދް 

ޓްކުރައްވާއިރު އަލުދް ވިސްދާވަޑައިގަތުދް ވަރަފް ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީދް ޑްރާފް

ވޯޓު ޙަޤީޤަތުގައި ލިބުދޭ. ކަދްދިމާވީގޮތުދް ހަމަ  55ބޮޑަފް އެދެމޭ. އެއީ 

ދެވޯޓެއް މަދުވީއޭ. އެހެދްވީމަކ ދަދްދަވަދް މިއުޅެދީ މިހާރު ފަހުދް 

 33ވަދަ މާއްދާގެ )ބ( އަފާއި  30ފާސްވެގެދްމިދިޔަ ކަދްތައްތަކަފްވެސްކ 

 1110މާއްދާގެ )ފ( އާއި މިކަދްތައް މި ގެދެވޭގޮތަފް ބަލާއިރުކ  ވަދަ

އަޅުގަދޑުމެދް ޤައުމެއްގައިކ މުޅި ޤައުމެއް ހިމެދޭ ބޮޑެތި ކަދްތައްތަކުގައި 

އަތޮޅުތަެގްހުރިހާ ކ ލަފާލިބުދްޤައުމުގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުދްގެ އޭގެ 

ްޤަ ްބައިވެިރވުމަށް ްމެންބަރުންނަށް ްގިނަ ްމެންބަރުންގެ ނޫނުްތަމްސީލުކުރާ

ްއަޅުަގނުޑް ްހަމަ ްފެންނާތީ ްއެއީ ްއޮތުން ްެއކަން މަޖުބޫރުކުރާގޮތަކަށް

ްއެމައްޗަްށް ްޚާއްަޞޮކށް ްފާސްވުމެއް ްފާސްވާ ްމަޖިލީހުން  1115މިދަންނަވަނީ.
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ްމަޖިލީހުެގް ްފާްސވާންާވނީ ްއެއްެޗއް ްޤާނޫނުފަދަ ްޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ރައްޔިތުން

ްލި ްއަޣްލަބިއްތު ްތެރެއިން ްމެންބަރުންގެ ްހުރިހާ ްއެހެންވީމާ،ްހަމަ ބިގެންނޭ.

ްޑްރާފްޓްކުރާއިުރް ްއަލުން ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓް ްހަމަ ްެއކަމަށް އެގޮތަށް

ްމުހިންމުކަމުގެް ްހުރި ްމިކަމުގެ ްދަންނަވަން. ްއެދޭވާަހަކ ވިސްނާަވޑަިއގަތުން

ް ްހީވަީނ2ްްވާހަކަ ްއަޅުަގނޑަށް ްދެން ްދެންނެވޭނެ. ްނުެވސް  1120މިނަޓަކުންނެއް

ނޑުމެންްއަިމއްލަޮގތު ންވެސްްމިވާހަކަްއިތުރަށްްަދއްކާލުންްހަމަްއަދިްއަުޅގަ

ްބޭފުޅުްންއަރިހަށްވެްސް ްކޮމިީޓގެ ްޑްރާފްޓް ްމިިހރީ ރަނގަޅުހެން.ްއަުޅަގނޑު

ްހާމަކޮށްލުމަށްް ްޚިޔާލުތަްއ ްމިކަމާބެހޭ ްހިތުގަިއހުރި ނުޑެގ ްއަުޅގަ ގޮސް

ްބޮޑުކަމުންް ްއެދޭލެއް ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެކަަމަަށް ްއެހެންވީމާ، ތައްޔާރަށް.

 1125ްޝުކުރިއްޔާ.މަޖިލީހުަގއިްދެންނެުވމަށްްމިްފުރުޞަތުްހޯދީްއެވާހަކަް

ް

ްެއއްެޗްއްްއައްުޑއަޮތޅުގެްމެންަބރުް ްައޅުަގނުޑވެސް ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްްވާހަަކދެއްެކވުން:ްސުޫޢދުްޙުސްުނއް ްފާސްނުވެދިޔަ ްބޭނުންވަނީ، ްމާއްދާއާބެހޭގޮތުން.17ްްދަންނަވާލަން ްވަނަ

ްމިމަޖިް ްފާސްކުރެވޭނީްއެއީ ްޤާނޫނެްއ ްނުވަތަ ްފާސްވާން ްކަމެއް ލީހުން

ްފާސްވުމެްއް ްުނަވތަ ްފާްސވެގެންތޯ ްއެްއޗެއް ްއަޣްލަބިއްޔަތަކުްނ  1130ކިހާވަރެްއގެ

ްލިބިގެންތޯ،ް ްވޯުޓ ްކިހާވަަރކަށް ްފާސްވާނީ ްނިންމުމެއް ނުވަތަ

ްމިދިޔައީް ްފާސްެވެގން ްމިހާރު ްދެކޭގޮުތގައި ްައޅުަގނޑު އެކަމާބެހޭގޮތުން.

ްނުވަަތްރައީސުލް ނޑެއް ްމިންގަ ްޢަމަލުކުރާނެ ްވަިކކުުރމުގައި ޖުމްހޫރިއްޔާ

ްމަޖިލީހުެގް ނޑެްއކަމަށް ްމިންގަ ްފާސްކުރާނެ ްފާސްކުރުމެްއ އެފަދަ

 1135މެންބަރުންގެްތިންބައިކޮށްފަިއްދެބައިން.ްއަދިްަވޒީރެްއގެްއިުތބާރުނެތްކަމުގެް

ްޖުމްލަ ްމަޖިލީހުގެ ްމުޅި ްާފސްކުރަންޖެހެނީ ްފާސްކުރަންޏާ ްޤަރާރެއް

ްމިް ްމިހާރު ްއެ ްފާސްެވއްޖެނަމަ ްއެގޮތަށް ްއަޣްލަބިއްޔަތުްނ މެންބަރުންގެ

ްފާސްކުރުމަށްް ްޤާނޫނު ްދެކޭގޮުތގައި ނޑު ްައޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް، ފާސްވީ.

ްދެކެން.ް ްއަޅުަގނޑު ްގެްނގުޅެންޖެހޭނެކަމަށް ނޑެއް ްމިންގަ ވަކި

ްހީ ްއަޅުަގނޑަށް ްބުރަ ްވަރަށް ްމިއޮތީ ްކުރިމަތީގަިއ  1140ވަނީ،ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްކުރިއަްށއޮްތް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ަެއްހެން. ްމަރުޙަލާއެ ްބުރަ މަސައްކަތް

ްބުރަވާނެހެން.ް ްވަރަށް ްމަސަްއކަތް ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ދައުރުތަކުަގއި



 42 

ްމިގެެނޭވް ްޤާނޫނުއަސާީސއަށް ްާފސްވުމާުގޅިގެން ްޤާނޫނުއަސާސީ ޚާއްޞަކޮށް

ްޤާނޫނު ްތަފްޞީލީ ްވަރަްށ ްުކުރްއިޞްލާޙުތަކަާކގުިޅގެން ްވަރަށް ތަކެއް

ްމަޖިލީހުންް ްހަދަންޖެހޭއިރު، ްއެހެން ްހަދަންޖެހޭނެ. ްތެޭރަގއި  1145މުއްދަތެއްގެ

ްބޭްއވުމަީކް ްދަށްކޮށްަފއި ްއަޅުަގނޑަްށްހީވަނީ ްއަޣްލަބިއްޔަުތ ްފާްސވާ ކަމެއް

ްެއގޮތުގެމަތިްން ްއެހެންވީމާ، ްދާނެކަމެއްކަން. ްފަސޭހަެވގެްނ ްމަސައްކަތް މި

ްއަޅުަގނޑަށްް ްއަވަްސެވްްހަމަޖައްސެމަކީ ްމަސައްކަތް ްމަޖިލީހުގެ ހީވަނީ

ްާހސިލުކުރުމަށްް ްތެޭރަގއި ްކުރުމުއްދަތެްއގެ ްނަތީޖާ ްފުރިހަމަ ްއަދި ހަލުވިވެ

 1150ްބާރުއެޅިގެންދާނެކަެމއްކަމަށް.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.

ް

ނުންްހުސްވަގުުތކޮުޅްއާދެ،ްުޝކުރިްއޔާްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރު.ްއާދެ،ްމިހާތަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއެހިސާބަށްް ްައއުމާެއުކ، ްވަގުތު ްއަރުވަންޖެހޭ ްމެންބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްއަރުވަން. ްހުސްވަގުތުޮކޅު ްއަޅުަގނުޑ ްދެން ޖަހާއިރަްށ11ްްއާދެވުނީމަ

ްއެިދް ްވަޑަިއގެންދެްއވުމަށް ްމާލަމަށް ްޖަލްސާކުާރ  1155އަޅުަގނޑުމެން

ްހުސްވަގުުތކޮޅުްއަުރަވއިފިން.

ް

ް]ށ11:12ްްނ16:36ްްްްއިންޓަވަލް[

ް

ްދެއްވުްންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިށީނެދވަަޑިއގެން ްތަުކގައި ނޑިކޮޅު ްގޮ ްމެންބަރުން  1160ޢިއްޒަތްތެރި

ްއުތުރުބުީރެގް ްނިލަންދެއަތޮުޅ ްއާދެ، ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(. އެދެން.

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޙަމްޒާ.

ް

ްްނިލަންެދއަތޮޅުްުއތުުރބުރީް ްބޭނުންް`. ްފުރުޞަތުގެ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްަރީއސް، ޢިއްޒަތްތެރި

 1165ްމިކުރަނީް

ނޑަްށ17ްްްްމެންަބރުްައޙްަމދުްަޙމްޒާ: ްއޮތްގޮަތީކްއަުޅގަ ވަނަްމާއްާދގެް)ހ(ްގަިއްމިހާރުްޑްރާފްޓްގައި

ޤަބޫލުކުރެވޭގޮތްްކަމުަގއިްދަންނަވަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ްމިްމާއްދާއަްށް

ްހުށަހަޅުްއވާފައިް ްއިޞްލާޙު ްގ1ްްެޭވ ްގދ. ްާއދެ، ްެއއީ މެންބަރަކު.

ްއިބްރާހީމްެގް ްޢައްބާސް ްއިބްރާހީމް. ްޢައްބާސް ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްވިދާުޅވެފަިއޭވ ްވާހަަކއެްއ55ްްވާހަކަފުުޅގައި ްލިބިަވޑަިއގެންަފއިާވ  1170ޯވޓު
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ްއިޞްލާޙަކީް ްެއ ްއާެދ، ްއިޞްލާޙަށް. ްހުށަހެޅުއްވި ްއިބްރާހީމް ޢައްބާސް

ްފާސް ްކަމެއް ްމެންބަރުންގެްމަޖިލީހުގެ ްއެމަޖިލީހުެގ ވާނީ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްދަންނަވާނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއާދެ، އަޣުލަބިއްޔަތުންކަމަށް.

ްޤަބޫލުކުރާް ނޑުެމން ްއަޅުގަ ްގެންދަމޭ، ްކުރަމުން ަުވާ ްދައު އަބަދުވެސް

ްކަންކަންް ްދީގެން ްވޯޓު ްމީހުން ްތަމްސީލުކުރާ ްރަްއޔިތުން  1175އަސާްސއަކީ

ް ްމި ްތެރޭގަިއވެސ55ްްނިންމުމޭ. ްދެއްާވްްވޯޓު ްވޯޓު ްގޮުތަގިއ ބްލޮކެްއގެ

ްއުޅުްއވާ.ް ްއެބަ ްބޭފުޅުން ްނުކުރާ ްތަމްސީލު ްރަްއޔިތުން ބޭފުޅުންކޮޅެއް

ްކޮމިޓީްން ްޑްރާފްޓިންގ ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްމިއީ އެހެންވީމަ،

ްމިް ްައޅުަގނޑުމެން ްއާދެ، ްކަމެކޭ. ްޖެހިަވޑަިއގަންަނވާ ވިސްނަވަން

ްދިވެހި ްއެއްގޮަތށް ްޒަމާނާ ްވާއިރު،ްޤަބޫލުކުރަނީ ްތަރައްޤީކުރުމަށް  1180ރާއްޖެ

ްބެސްަްްޓް ްމަޖިލިސްތަކުގަިއ ްހަދާ ްޤާނޫނު ްދުނިޭޔގަިއ ކޮބައިތޯ

ްތިބޭް ްނުވަތަ ްވޯޓިްނގ ްއެންޑް ްޕްރެޒެންޓެ ްއެީއ ްއާދެ، ޕްރެކްޓިސްައކީ.

ްއާދެ،ް ްއަޣުލަބިްއޔަތު. ްމީހުންގެ ްހާޒިރުވާ ްއަޣުލަބިއްޔަތު. މީހުންގެ

ްރާ ްއެބަދޭ ްފެނިގެންދޭ ްޤާނޫނުހަދާްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިހާރުގެ އްޖޭގެ

ްވަމުންދާގޮތް.ް ްކޯރަމަށް ްވަމުންދާގޮތް. ްއެކަންަތްއ  1185މަޖިލީހުގައިވެސް

ްެއީއް ްއޮތްގޮތަކީ ްޑްރާފްޓްގައި ްމިހާރު ްއެެދނީ ނޑު ްއަުޅގަ އެހެންވީމަ،

ްވިސްނަވަަަިއްރ ްެއގޮަަތަްށ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ަަނގަޅުގޮްތކަމަށް.

ް ްޤާނޫނުހަދާ ްމުސްތަޤްބަްލަގއި ްމަސައްކަތްްދިވެހިރާއްޖޭގެ މަޖިލީހުގެ

ްއޮތްގޮތަްށް ްޑްރާފްޓްަގއި ްމިހާރު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބޭނުންނަމަ އަވަްސކުރަން

ްކުރިަމގުް ްައޅުަގނޑުެމންގެ ްގެންދިއުަމކީ ްކަްނކަން ްބަހައްަޓއިގެން  1190ވިސްނުން

ްޚާއްޞަކޮްށް ްމަސައްކަތްަތްއ ްުމސްތަޤްބަލްގެ ްމިޤައުމުގެ އުޖާލާކޮށް

ްފަ ްމަސައްކަތްަތއް ްއެހެންކަމާއިެއުކްޤާނޫނުހެދުމުގެ ހިެވގެންދާނެކަމަށް.

ްޤަބޫލުކުރެޭވް ްައޅުަގނޑަްށ ްއެއީ ްއޮތްގޮތަށް ްމިހާރު ްޑްރާފްްޓގައި އަޅުަގނޑު

ްވާަހކަކޮުޅް ްއަޅުަގނުޑގެ ްދަންނަވަމުން ްަކމަށް ްގޮތެއް ްތާއީދުކުެރވޭ އަދި

 1195ްނިންމާލަން.ްޝުކުރިއްޔާްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްމިުއޭޅްއަޅުގަްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަީނސާް ްފާސްނުވެގެން ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްެއއްެޗއް ްނުޑވެސް
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ްައދަދާބެހޭގޮތުން.17ްްްްއަްޙމަދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްފާސްކުރެވޭނެ ްކަމެއް ްމަޖިލީހުން ްމާއްދާ، ވަނަ

ނޑުްދެކޭްގޮުތގައިްމަޖިލީހުންްޤާނޫނެއްްނޫނީް ޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްއަުޅގަ

ްޖެހިަވަޑއިގަ ްފާސްކުރަން ްގޮުތަގިއްބިލެއް ްެދކޭ ްައޅުަގނޑު  1200ންަނވާނީ

މަޖިލީހުގެްމެންބަރުންގެްއަޣުަލބިއްޔަތުން.ްއެީއްޤާނޫނަކަށްވީަމއިްއެޤާނޫނަށްް

ްބަެއްއް ްއެހެންވީމަ، ްޢަމަލުކުރަންޖެހޭތީ. ްަރއްޔިތުްނ ްރާއްޖޭގެ މުޅި

ްމެންބަރުންް ްވަރަކަްށ ްކިތަންމެ ްއަުތވެދާނެ ްހަމަ ޙާލަތްތަކުގައި

ްބޭ ްބައެްއްހާޒިރުވަަޑިއގަންނަވަން ްޛަރޫރީ ްއެބޭފުޅުންގެ ނުންފުޅުނަމަވެސް

ްއެކަހަަލް ްޙާލަތްަތކެއް. ްވަަޑއިނުގެންެނވޭނެ ްމަޖިލީހަށް ްބޭނުންތަކަށް  1205ކަހަލަ

ްވަަޑިއގެްން ްހާޒިރުވެ ްހިނގައިދާނެ ްބިލެއްްފާސްެވގެން ނޑިަވޅެްއގަިއވެސް ދަ

ްއެް ްކަަމށްވަންޏާ. ްފާސްކުަރއްާވ ްއަޣުަލބިއްޔަތުން ްމެންބަރުންގެ އީްތިއްބަވާ

ްފާސްކުާރް ްމަޖިލީހުަގއި ްމެޖޯރިޓީއަކުން ްކުޑަ ްއެހާ ްެދކޭގޮުތގައި އަޅުަގނޑު

ފާސްކުރުމެއްްަރއްޔިތުންެގްަމއްޗަށްްޢަމަލުކުރުންްާލޒިމްެވެގންނުވާނެ.ްދެންް

ްމަޖިލީހުންް ްމިހާރު ްވިދާޅުވެދާނެ ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި  1210ބައެއް

ްފާސްކުރާ ްމަޖިލީހުން ްފާސްކޮށްީފމުއޭ ބިލެްއްްއަޅުަގނޑުމެން

ްހުށަހެޅުނީމައިް ްތަސްދީޤުކުރައްވަްނ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ

ްމަޖިލީހަށްް ްކުަރން ްރީކޮންސިޑަރ ްައނބުރާ ްއެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްގޮތަށް.ް ްާފސްކުރާ ްއެ ްއަޣުލަބިއްޔަތުން ްމަޖިލީހުެގ ފޮނުއްވީމަވެސް

ްއެބައޮ ްސަަބބެއް ްރަނގަޅު ްވަރަށް ްޭއގަިއވެސް ްދެޭކގޮތުަގއި  1215ތް.ްއަޅުަގނޑު

ްޤާނޫނުތައްް ްމަޖިލީހަކީ ްޤާނޫނުހަދާ ްގޮތުަގއި، ްޤަބޫުލކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ އެއީ

ްޤާނޫނުހަދާް ްކަމަށްވާއިުރ، ްމަޖިލިސް ްޮއންނަ ްބާރެއް ްހުރިހާ ހެދުމުގެ

ްއެގްެޒކްޓިެވްއެގް ްފާސްކުރުމެއް ްފާސްކުރާ ްއަޣުލަބިއްޔަތުން މަޖިލީހުގެ

ްހުން ްމަޤާމުގަިއ ްރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާެގ ްބޭފުޅަކަްށްހައިސިއްޔަތުްނ ނަވާ

ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްފޮނުވިދާނެ. ްކުރަްއވަން ްރީކޮންސިޑަރ  1220މަޖިލީހަށް

ްމަޖިލީހަށްް ްނިންމަންާވނީ ްވިސްނާފައިވެްސްއެ ްފަހަރަށް ްދެވަނަ މަޖިލީހުން

ނޑުްއެއަށްްތާއީދުކޮށްްވޯުޓް ނޑުްދެކޭތީްއަޅުގަ ފެންނަގޮތަކަށްްކަމަށްްއަޅުގަ

ްގޮތަ ްމިދަންނަވާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއާ ްފާސްކުރާްދިނީ. ްމަޖިލީހުން ށް

ރައްޔިތުންގެްހުރިހާްއެންމެްނެގްމައްޗަށްްޢަމަލުކުރަންްލާޒިްމކުރާްޤާނޫނާއިް
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ްޭއެގް ްރައްޔިތުން ްމަޖިލީހުން ްދެޭކގޮތުަގއި ނޑު  1225ތަފާތު.ްއެަެހެންވީމަ،ްއަުޅގަ

ްނިންމަންވާނީް ްނިންމުމެްއ ްއެަެްއވެސް ްަކހަލަ ްޢަމަލުކުރަންޖެހޭ މައްޗަށް

ްތުން.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.މަޖިލީހުގެްއަޣުލަބިއްޔަ

ް

ްމުހިންމުްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްަވރަށް ްޙަޔާުތަގއި ްޤާނޫނީ ްާރއްޖޭގެ ްމިއަދަކީ ް`ްއާދެ،

ްއޮްތްްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްޤާނޫނުއަާސސީގައި ްއެއީ ްދެކެނީ. ނޑު ްއަުޅގަ  1230ދުވަހެއްކަމަށް

ްއިފެ ްީވޓޯ ްއަޅުަގނޑުމެްންރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ކްިޓވްކޮށް

ްރައްޔިތުންެގް ްނިންމިްދުވަސް.ްސަބަބަކީ ްނުލިޔާނެަކމަށް ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

މަޖިލިސްއިންްފާސްކުރާްފާްސކުރުމެއްްއެފާސްކުރާނެގޮތާމެދުްއަޅުަގނޑުމެްން

ްޖުމްލ17ްްަ ްމިމަޖިލިސްގެ ްވާހަކަދަްއކަނީ. ްމި ްމާއްަްާދަގއި ވަނަ

ްފާސްކުރިނަަމވެސް ްފާސްކުރުމަށްފަހުްްއަޣުލަބިއްޔަތުން ްއެ ްފަހަރަށް  1235ދެވަނަ

ްމަޖިލިސްް ްފޮނުވުމުންެވސް ްފޮނުވާ، ްއަނުބރާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްޤާނޫނަކަށްވެގެންދާނެކަމަށްް ްއެ ް ްފާސްކޮށްިފނަމަ އަޣުލަބިއްޔަތުން

ްމިއަުދް ްއެހެްނވީމަ، ްބަސްބުނެގެން. ްާއނ ްމިތިބީ އަޅުަގނޑުމެން

ނަޑއަޅާއި ްކަ ނުޑ ްމިންގަ ްމި ްމިްއަޅުަގނޑުމެން ްިވސްނަންޖެހޭ ްއެބަ ުރަގއި

ްއަޅުަގނުޑ17ްް ްގޮތަކަށްތޯ. ްކޮން ްފާސްކުރާނީ ްމާއްދާަގއި  1240ވަނަ

ްޑްރާފްޓްް ްމި ްމިހާރު ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓްކުރާ ްދިރާސާކޮްށ ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި

ްފާސްކުރުމަކުންެންއް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއޮްތގޮތަށް ކުރަްއވާފައި

ްެގއްލުމެ ްއެްއވެސް ްލިބޭނެ ްސަބަބަކީްއަޅުަގނޑުމެންނަށް އްެނތް.

ްހުރިް ްެއކަންބޮުޑވުންތައް ްކަންތައްތައް، ްިގނަ ްކަންބޮުޑވާ އަޅުަގނޑުމެން

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްފާސްކޮށްފީމު. ްގޮްތޮގތަށް ްއެހެން  1245ކަންތައްތައް

މަޤާމުންްދުރުކުރުމަށްްމުޅިްމަޖިލިސްގެްތިންްބައިކުޅަްދެބައިްއަޣުލަބިއްޔަުތް

ްވަކި ްވަޒީުރން ްކަމަށާއި، ްޖުމްލަްއޮންނާނެ ްމަޖިިލސްގެ ކުރުުމގައި

ްރަްއކާތެަެރިކަމެްއެގް ްސޭފްޓީ ްއެއީ ްުކރީމައި ްެއކަން އަޣުލަބިއްޔަތުން

ްމަޖިލިސްއިންް ްއެގޮތަށް ްހަމަ ްއަދި ްބަލަިއގެންފީމު. ްައޅުަގނޑުމެން ގޮތުަގއި

ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށް ްފާސްކުރުމަށް ްފާސްކުރުންތަްއ  1250ފާސްކުރާ

ނޑުމެ ްއަޅުގަ ްގޮތަށް ްއެހެންކަމުންްހުރަސްނޭޅޭ ްފާސްކޮށްފީމު. ްމިއަދު ން
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ްޖަލްސާއަްށް ްމިއޮތްގޮަތށް ްމިހާރު ްާތއީދުކުރަން ްބޮޑަށް ްވަރަށް އަޅުަގނޑު

ހާޒިރުވެްވޯޓުދިންްމީހުންގެްައޣުލަބިއްޔަތުންްމިކަންްފާސްެވެގންދިޔުންްއެީއް

ްހުރުމާއެއްކޮްށް ްމިހެން ްކަންބޮޑުވުންތައް ްމި ްދެން ްކަމެްއކަމަށް. ރަނގަޅު

ްޖަލްސާތަކުަގިއްްނަމަވެސް ްއެބަހުރި ްތަންތަނުގަަައިެވސް ްަބއެއް  1255ދުނިޔޭގެ

ްމިކަންކަމާމެދުް ްއެހެންވީމަ، ްޮއންނަންޖެހޭކަމަށް ްކޯރަމެއް އަޣުލަބިއްޔަެތއް

ްވަރަްށް ްކޮމިީޓއަށް ްޑްރާފްޓްކުރާ ްދިާރސާކުރާ ްަވޑަިއގަތުމަކީ ވިސްނާ

ްފާހަ ްައޅުަގނޑު ްެއއްކޮށް ްދެކެން.ްމިއާއި ްކަމުގައި ގަކޮށްލަންްމުހިންމުކަމެއް

ްވަނ32ްްަބޭނުންްވަރަށްްމުހިންމުްކަމެއްްފާސްނުވެދިޔަކަން.ްެއއީް

ް1260 

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްނިންމާލަންކަމަށް. ްޖުމްލަ ްއެކަންކަމާމެދ32ްްުއަޅުަގނޑު ްމާއްދާަގއި ްވަނަ

ްމީހަުކްްްސަންްވާހަަކދެއްެކވުން:ރަޝީދުްޙަ ްމަޖިލިސްއަށް ްއެހެންވީމަ، ްދިޔުން. ްފާސްނުެވ ްފިަޔވަެޅއް އަޅާނެ

ްއެއްެވްސް ްކުރެވޭނެ ްނައުމަކުން ްއޭނަ ްކޮްށެގން ްސުވާލެއް  1265ހާޒިރުކުރަން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްޓައިގަރެއއް ްޕްލަސް ްޫޓ ްއަސްލުަގއި ކަމެއްނެތް.

ްމިކަ ްއެހެންވީމަ، ްގެނައީ. ްދިރާސާކޮްށްއެގްިސސްޓަންސަށް މާމެދުެވސް

ްބޮޑަްށް ްވަރަށް ްއެދެން. ްދެްއވުން ްވިސްނާވަަޑއިގެން ްކޮމިޓީން ޑްރާފްޓްކުރާ

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް1270 

ްޢިއްޒަތްތެިރްްފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްފަިއސަލްް ްައއްުޑއަތޮުޅެގ ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ނުޑްމެންބަރުްޙުސްނުއްސުޢޫްްނަސީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ދުގެްވާހަކަފުޅުްތަކުރާރުކުރާކަށްްނެތީމު.ްއަޅުގަ

ް ްބޭނުންވަނީ ްފާހަގަކޮށްލަން ްއަްއޑުއަތޮުޅެގ31ްްހަމަ ްމާއްދާއަށް ވަނަ

ްިއޞްލާޙު.ްއާދެ،ް ްހުށަހެޅުއްވި ްއަސްލަމް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްފާސްކޮށްފައި.31ްްމިހާރު ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްމިވަނީ ް)ހ( ްާމއްދާގެ  1275ވަނަ

ްއަލުންްއެހެން ްޮކމިޓީން ްޑްރާފްޓް ްަޤބޫލުކުރާގޮތުަގއި ނޑު ްއަުޅގަ ވުމާެއކު

ްވަރަކަްށް ްކޮންެމެވސް ްމިކަމަށް ްއަްނނައިރު، ްކުެރވިގެން ރީޑްރާފްޓް

ްޢިއްޒަތްެތިރް ްެއކު ްހަމަެއއާިއ ްރަނގަޅު. ްވިސްނާލުން އަޅުަގނޑުމެން
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ްރީޑްރާފްޓްެގް ްމި ްމިހާރު ްބޭނުންވަނީ، ްސާފުކޮްށލަން ނޑު ްއަުޅގަ ރައީސް،

ްމިވަނީް ްެތރެއިން ްރީޑްރާފްޓްގެ ްއަދި ްމިއުޅެނީ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ  1280މަރުހަލާގައި

ްސާފުކޮށްލަނ1ްްް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ، ްޮގްސފައި. ްފެއިލްެވގެން މާއްދާ

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްބުރުަގއި ްކިތައް ްމިގޮތަށް ްމިހާރު ބޭނުންވަނީ،

ްތިންވަނަ ްއަލުން ްއަދި ްފޮުނވިދާނެތޯ ްކޮމިީޓއަށް ދެލިކޮީޕްްޑްރާފްޓިންގ

ްއަނެްއކާެވްސް ްއެފާސްނުެވއްޖެކަމަްށވަންޏާ ްައއިސްަސވެްސ މިކޮޅަށް

ްކިަތްއް ްމިގޮތަށް ްފޮނުވަން. ްކޮމިޓީއަށް ްޑްރާފްޓިން ްޖެހޭނީ  1285އަޅުަގނޑުމެން

ްމިް ްކިހާިހސާބަކުންތޯ ްކޮބައިތޯ. ްޙައްލަކީ ްއޮތް ްމިކަމަށް ްޖަހާފާނެތޯ. ބުރު

ްއްޔާ.ްފާސްވާނީްނުވަތަްމިކަމަށްްޙަްއލެްހޯދޭނީ.ްޝުކުރި

ް

ްވަގުުތކޮުޅްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްރަީއްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

 1290ކުޑަކަާމއިެއކުްވަރަށްްކުުރކޮްށްދަންނަވާލެވޭތޯްއަުޅަގނޑުްަބލާނީ.ްފުރަތަމަްްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްމަޖިލީހުން ްފާސްކޮށްފީމު ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ފާސްކޮށްފަިއްްކަމަކަށް،

ްއަނބުާރް ްނުކޮށް ްތަސްދީޤު ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ްޤާނޫނެއްަް ފޮނުވާ

ްވީޯޓް ްއަެންއކާވެސް ްއެ ްއަޣުލަބިއްަްޔަތުން ްމަޖިލީހުގެ ފޮނުވާލައިފިނަމަ

ްމަޖިލީހުންް ްފުަރތަމަ ްއެހެންކަމާއެކު ްފާސްކުެރޭވނެކަމަށް. އޯވަރްަރއިޓްކޮށް

ް ްައޣުލަބިއްޔަތަށް ްއެ ްފާސްކުރުން ްމައްޗަްށްފާސްކުރާ ްެއއަްށވުރެ  1295ނުވަތަ

ނަޑކަްށް ްއަުޅގަ ްކަމެްއކަމަކަްށ ްކުރެވޭނެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްދެން އޮތުމަކީ

ްކަމަށްް ްއޮންނަްނޖެހޭނެ ްދަށްކޮށްވެސް ްއެައށްވުރެ ްއެއަޣުލަބިއްޔަތު ނުފެނޭ.

ްދަންނަވާީން ނޑު ްއަޅުގަ ްބަހުސަކީ ްމި ްއެހެންވީމަ، ްބަލަންޖެހޭނީ. ދެން

ްބޭނުމެއްނެތް ްދެން ްކޮންމެހެންްްމިހާރު ްދެން ްއުފެދޭ ްސުވާލު ބަހުސެކޭ.

 1300މިމާއްދާްއަލުންްޑްރާފްޓްކޮށްެގންްގެންނާނީތޯވެސް.ްދުނިޔޭެގްއެހެންްހުރިހާް

ްކުރާގޮތަްށްގެންދިއުމަްށް ްމިކަން ްކަސްޓަމަީރްއުޞޫލުން ތަންތަނެއްގަިއވެސް

ްޤަވާއިދުްން ްމިމަޖިލީހުގެ ްބަލަންޖެހޭނީ. ްދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްމަޖިލީހުގެްދޫކުރަންޖެހޭ ްނުކުތާައކީ ްއަެނއް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ނީ.

ްއަސްލަމްް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއައްޑުއަތޮުޅގެ މިބާބަށް

ްދިޔައީ.ް ްާފސްނުވެ ްއަކުރު ްހުށަހެޅުއްވި ްއިތުރުކުރަްނ  1305ހުށަހެޅުއްވި،
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ނޑުެމންްއެްއގޮތަކަްށވެސްްބަލަިއގެްންނުވާނެްެއއީް އެަެހެންނަމަވެސްްއަުޅގަ

ްހަމަްއެ ނުޑ ްއަުޅގަ ްކަަމކަށެއް. ްބަލައިނުގަތީ ްމިމަޖިލީހުން އުޞޫލު

ްގަާވއިަދީކް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްބޭނުން ްދަންނަވަން ރެކޯޑަށްޓަަކއިެވސް

ްެއއްެޗއް.ް ްއެކުލެިވެގންވާ ްބާރު ްޤާނޫނީ ްއޮްނނަ ްލޯ ްއޮފް ްފޯސް އޭަގއި

ް ްނުކުރޭ. ްޢަމަލެއް ްއެްއެވސްތަނެއްަގއި ްދުނިޭޔގެ  1310އެހެންވީމަ،ްއެނޫންގޮތަކަށް

ްހިންގުމަށްް ްކަންތައްތައް ްމަޖިލީހުގެ ްަގާވއިދުަގއި ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ބޭނުންވާްކަންތައްަތއްްލިޔުނީަމއިްެއއަށްްޤާނޫނީްބާުރވެސްްެއއޮތީްލިބިފައި.ް

ްނިންމާް ްމަޖިލީހުން ްމަފްހޫމަކީ ްޖުމްލަ ްކުރަންޖެހޭނީ. ްއެކަެމއް އެގޮަތކަށް

ްއެންމެންވެސް ްއެއަށް ްކޮންމެްްނިންމުމަކީ ްނިންމުމެކޭ. ްލަބަންޖެހޭ ބޯ

ނަޑއެިޅގެްން ްކަ ްޤާނޫނުއަސާީސާއއި ްކަމުގައިވިޔަސް. ްނިންމި  1315ނިންމުމެއް

ްކަމެކޭ.ްއެއުޞޫުލް ްއޮތް ްބާރު ްޤާނޫނީ ްއޭަގއި ްއެއީ ްކަމަށްވަންޏާ ޚިލާފުނުވާ

ްރައީްސ،ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިތިބީ. ްބަލަިއގަނެެގންނޭ އަޅުަގނޑުމެން

ް ްމި ްމ17ްާއެަެހެންވީމަ، ްމިއޮތީްވަނަ ްމިހާރު ްމަފްހޫަޫމް ްިމއޮތް އްދާގައި

ނޑުމެންނަކަްށް ްއަުޅގަ ްދެން ްއެނޫންގޮތަކަށް ްބަލައިގަނެވިަފއި. މަޖިލީހުން

ްބަދަލުކުރެވިދާނެ.ް ްޢިަިބާރާތް ްނުލިޔެވޭނެ. ްއެމާއްދާެއްއ  1320ޤާނޫނުއަސާސީައކު

ްެއގޮތަށްް ްނުކުރެވޭނެ. ްބަދަލެއް ްދެން ްމަފްހޫމް އެހެންނަމަވެސް،

ްރުްމިއޮތީ...އަޅުަގނޑުމެންްމިހާ

ް

ް

 1325ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ނޑުްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްއަޅުގަ ްނިންމާލަމުން ްދެން ްފެންނަނީ. ނޑަްށ ްއަޅުގަ ްނިންމާފައިކަމަށް

ްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއިްސމާޢީލް ްއެނޫްނގޮތަކަް ްަރީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެންްަދންނަވާނީ ްބަދަލުުކރަންޏާ ށް

ްމީހުންް ްމަޖިލީހަށް ްމިތަނަށް ްޖެހޭނެޭއ އަޅުަގނޑުމެން

ްކޮންމެވެްސް ްލިޔަން. ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި  1330ހާަާޒިރުކުރެވޭެނގޮތެްއވެސް

ްއެުކގަިއް ްތިންކަންތައް ްއެ ްލިޔަން. ްވޯޓުދޭެނގޮތެްއެވސް އެްއކޮޅަކަށް
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ްއަ ްބަދަލުކުރެވޭނެކަމަކަށް ްދެން ްއެހެންގޮަތކަށް ނޑަަކްށްނޫނިއްޔަކާ ޅުގަ

ްނުފެނޭ.ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްެތރިްރައީސް.

ް

ްކަންބޮޑުވުްންްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްވަރަްށ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި  1335ްޝުކުރިއްޔާ

)ށ(ްްފާސްެވެގންދިޔަްގޮތާމެދު.ްަވނަްމާއްދާގ31ްްެފާޅުކޮށްލަންްބޭނުންވޭްްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން:

ްރި ްއޮތް ްޭއގަިއ ްދެްންއެއީ ްއެްއގޮތަަކށްވެސް ްމަފްހޫަޫމު ޕޯްޓުކރުމުގެ

ްދިރާސާކޮްށް ްއަުލން ްނުކުރެވިދާނެީތވެ، ްޕްރެކްިޓސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްދިރާާސކުރަްއވާ ްމިކަްނތައްތައް ްކޮމިޓީން ޑްރާފްޓްކުރާ

ްކޮށްދެއްވާަފއިް ްޑްރާފްެޓއް ްގޮތަކަށް ްބޭނުންކުރެވޭެނކަހަލަ ްމަފްހޫމުގެ  1340އެ

ްއަދިްފޮނުވަ ްެއދުމެއް. ްއެދޭ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ނުޑ ްއަުޅގަ އިދެްއވުމަކީ

ް ްދަންނަވާލަނ17ްްްމީގެއިތުރުން ްއަުޅަގނުޑ ްބެޭހގޮތުން ްާމްއދާއާއި ވަނަ

ްވަރަްށް ްިވސްނުންފުޅަކީ ްމެންބަރުންގެ ްިޢއްޒަްތތެރި ްބަެއއް ބޭނުންވަނީ،

ްކޮންަޒވެޓިްވް ްާމ ްެއގެންުގޅުްއވަނީ. ްވިސްނުންފުެޅކޭ ްބޯދާ ކުރީގެ

ްއެކަިންޚިޔާލު ްތިއަރީއަށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެގެްނގުުޅްއަވނީ.  1345ފުޅުތަކޭ

ްދެންް ްެއބަޖެހޭ. ްބަލަން ްވާެނގޮތްތަްއވެސް ްިމކަން ްޕްެރކްޓިކަލީ ނުބައްލަވާ

ްހަަމް ްމިކަމުގަިއ ްބޭނުންވޭ، ްފާހަގަކޮށްލަން ްހިތާމަޔާއެުކ އަޅުަގނުޑ

ްވޯޓުނު ްގޮތަކަްށ ްކަހަލަ ްބޭފުޅުން ްހުިރހާ ްތިއްެބވި ދެްއވާްއެއްބެންްޗަގއި

ްއެއްގޮަތކަށްެވްސް ްހަމަ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްއެީއ ްތިއްެބވުން ތިއްބެވި

ްބަާލއިރުަގއިެވްސް ްއުސޫލުން ްޕްރެކްޓިސްގެ ްބެސްޓް ްމިހާރު.  1350ޤަބޫލުނުކުރެވޭ

ްގޮތަކަްށް ްބާރުއެޅޭަކހަލަ ްނިންމުމަށް ްކަންތައް ްމަޖިލީހުގެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއަ ްދެން ްރަނގަޅޭ. ްވަރަްށ ްދަންނަވާލަންްމަސައްކަތްކޮށްެދއްިވއްޔާ ނޑު ުޅގަ

ްކަމެއްާފސްވެދާނެކަމުެގް ްމެންބަރުންކޮޅަކާއެކު ްމަދުއަދަދެްއގެ ބޭނުންވަނީ،

ްއަދަދެްއެގް ްިގނަ ްއެއަށްވުރެ ްހަމަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއޮތިއްޔާ ބިރު

ްެއް ްިތއްބެިވއްޔާ ްއިދިކޮޅުަހއްދަވާ ްތާއީދުކުރައްާވ، ްއެކަމަށް  1355މެންބަރުން

ްއެމައްސަ ްއަނެއްކާ ްީރވިޒިްޓކުރެވޭެނއޭ.ްމެންބަރުންނަށް ލައަކަށް

ްބަެއްއް ްދުނިޔޭގެ ްބަދަލުކޮށްފަިއވެސް ްކަންަތއްތައް ްއެކަހަލަ ކޮށްގެްނވެސް

ްއެނގޭީތެވް ްހަމަ ނޑަްށވެްސ ްއަުޅގަ ްހުރިކަން ްމަޖިލިސްތަކުގައި ޤާނޫނުހަދާ
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ްއަޅުަގނުޑެވްސް ްއެހެންވީމާ، ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްދަންަނވާލީ. އެވާހަކަ

ް ްބޮޑުްްވަނ17ްަޤަބޫލުކުރަނީ ްއެންމެ ްދިމާިވ ްވޯޓުނުލިބުމުގައި  1360މާއްދާއަށް

ނަޑްށް ްއަުޅގަ ްއޮތުްނކަމަށް ްެއގޮތަށް ްޤާނޫނުައސާސީ ްމި މައްސަލައަީކ،

ްއަލުްން ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓްކުރާ ްއޭަގއި ްއެހެންވީމަ، ފެންނަނީ.

ްެއއަުކުރް ް'މި' ްޤާނޫނުއަސާީސެގ ްމި ްގެންނަާވއިރު، ޑްރާފްޓްކުރަްއވާފައި

ްފޮނު ނޑާަލއްވާަފއި ްައތުވެދާނެކަމަްށްކަ ްބަދަލުތަކެއް ްބޮޑު ްވަރަށް އްވަިނކޮށް

ްބަދަލެްއް ްެއއްެވސް ްއިތުުރ ްއޮްތގޮތަށް ްހަމަ ްފެންނަނީ.  1365އަޅުަގނޑަްށ

ްއަނެްއާކް ނޑުްއވާަލއްވާަފިއ ްކަ ްއެައކުރު ް'މި' ނުގެންނަވާ

ްފާސްވުމަށްް ްއޭިތ ްހީވަނީ ނޑަށް ްައޅުގަ ފޮނުއްވައިެދްއވައިފިްއޔާ

ްމިފަ ްދެން ްބޭފުޅުންވެްސްބާރުއެޅޭނެހެން. ްވޯޓުނުދެއްިވ ހަރު

ްވާނޭގޮަތކަްށް ްމިކަންަތއްތަްއ ްަބއްލަވާ ބެސްޓްޕްރެކްޓިސްއަށް

ްކޮންމެވެސްް ްއެބްސްޓެއިންނުކުަރްއާވ ްވޯޓު ްއެބޭފުޅުްނެގ  1370މަގުފަހިކޮށްދެއްވާ

ްއެްއކޮޅަކަށްްވޯޓުދެްއވުންްެއއީް

ް

ްވެއްޖެ.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްނިންމާލަން.ްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްވާހަކަޮކުޅ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްދަންނަވަުމން  1375ްއެދޭކަމެްއކަމުަގއި

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން:

ް

ްމެންބަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަްތތެރި ްކޮޅުމަޑުލުގެ ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ރުްޝުކުރިއްޔާ

ްތިލަދުންމަތީް ްވަަޑިއގެންނެތް. ްމެންބަރު ްިޢއްޒަްތތެރި ްއެ ްރަޝީދު. ރިޔާޟް

ްއިްއޒަތްތެިރް ްމުޢިއްޒު. ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި  1380އުތުރުބުރީގެ

ްމުޙަންމަދުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްވަޑަިއގެންނެތް. މެންބަރު

ްޝިހާަާބް.

ް

ްިޢއްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްވަރަށްްޝުކުރިއްޔާ ްިމއަދު، ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްަރީއސް. ްޒަތްތެރި
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ްއިއްެޔވެްސްްޝިޙާބްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްހިނަގއްޖެ. ްފާސްވެގެން ްިމއަދުެވސް ްމާއްދާތަކެއް  1385ގިނަ

ް ްމިއީ ްމާއްދާ ްވާހަކަދަްއކާލި ްމަޖިލީހުގަިއ17ްްއަޅުަގނޑު ްމާއްދާ. ވަނަ

ްރައީ ްޢިއްޒަތްތެރި ްނިޭމގޮތް. ްކަމެއް ްއަދަދާއި ްއަޅުަގނޑުމެްންވޯޓުދޭ ްސ،

ްއާެދ،ް ްބިލުތަކެއް، ްމުހިންމު ްވަރަްށ ްބަލާލާިއރުގަިއ ްތާރީޚަށް މަޖިލީހުގެ

ްތާރީޚަްށް ްމަޖިލިސްގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ްދިވެިހރާއްޖޭގެ ްމަޖިލިސް، ރައްޔިތުންެގ

ްމެންބަރުންް ްިގނަ ްވަރަށް ްބިލުތަކެއް ްމުިހންމު ްވަރަށް  1390ބަލާލާއިރުވެްސ،

ްއެހެ ްދެވޯޓުްންހާޒިރުވަަޑިއގަންނަވަިއގެން. ްއެްއވޯޓު ްހަމަ ންނަމަވެސް،

ްވިސްނާލަންޖެހޭް ްއަޅުަގނޑުމެން ްމި ްއެެހންވީމާ، ްހިނަގއްޖެ. ފެއިލްެވގެން

ްމިހާރުް ްމާއްދާތަުކން، ްފާސްވި ްމި ްމިއަުދ ްއެހެްނވީމަ، ކަމެއް.

ްބިލުތައްވެްސް ްފޮނުއްާވ ްމަޖިލިސްއަށް ްމި ްއަނބުާރ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްސިމްޕަ ްމަޖިލީހުގެ ްހަމަ ްސިމްޕަްލްމިއޮތީ ްމަޖިލީހުގެ ްއާދެ، ްމެޖޯރިޓީން  1395ލް

މެޖޯރިޓީންްފާސްވާގޮތަށް.ްއެެހންވީއިރު،ްދެންްމަޖިލީހުންްކަމެއްްފާސްވާންް

ނޑުމެންްނިންމަންޖެހޭ.ްއެހެންވީަމ،ް ްއަދަދަކަށްްެއބަްއަުޅގަ އެއަްށވުރެްދަށް

ްއެންމެް ްހަމަ ްގޮތް ްމިއޮތް ްޑްރާފްޓްކޮށްފައި ްމި ްހަމަ މިހާރު

ްއަދިވެްސްްރަނގަޅުގޮްތކަމަށް ްމިއަށް ްދެން ްފެންނަނީ. ނަޑށް އަުޅގަ

ްނަގާއިުރ،ް ްވޯެޓްއ ނޑުމެން ްއަުޅގަ  1400ފާސްނުވާނެކަމަށްވާކަމަްށވަންޏާ

ްވޯެޓއްނަާގއިރު،ް ްކަމެްއގަިއ ްމިކަހަލަ ްުނވަަތ މުހިންމުކަމެއްގައި

ްހާަާޒިުރވެް ްެއއްަބއި ްދެބައިކުޅަ ްމަޖިލިސްގެ ްނިންމިދާނެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްހާަާ ްެއއްބަިއްތިބެންޖެހޭނެއޭ. ްދެބައިުކޅަ ްމެންބަރުންގެ ޒިރުވެިތބި

ްގޮތެއް.ް ްލިޔެިވދާނެ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްހަމަ ްމިވެސް ލިބެންޖެހޭއޭ.

 1405އެހެންނަމަވެސް،ްތަޖުރިބާއިންްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްއެނގޭްމިަމޖިލީހުންވެސްް

ް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިއޮންނަނީ ްުދވަހަކުެވއްޖެްއާޔ އަްށ96ްްވޯޓުދެްއވާ

ް ްކޯރަްމްއަރާފައި. ްކިރިާޔވެސް ްިމއުޅެނީ ްޢާންމުގޮތެްއގައި އެހެންނޫނީ

ްދިމާވާގޮތް.ް ްކަންތައްަތއް ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުންގެ ްމިއީ ްހަމަ ހަމަނުވެގެން.

ްގިަން ްިޢއްަޒތްތެރި ްދަންނަވާނީ ނޑު ްައޅުގަ ްވޯޓުލާދުވަހު އެހެންވީމަ،

ްމި ްއެްއގޮަތކަށްވެސް ްއެހެންވީމަ، ްވަޑައިގަންަނވާނެއޭ. ްހަމަ  1410ީއްމެންބަރުން

ްކަންތައްަތއްް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ ްދިވެހިރާްއޖޭގެ ްތިބެގެން ްމަދުބަޔަކު
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ްެއއްގޮަތކަށްވެްސް ްހަމަ ނޑަކަށް ްއަުޅގަ ްކަމެްއކަމަަކށް ްދާނެ ނިމިގެން

ްތާއީދުކުރެޭވީތް ްބޮޑަށް ނޑަށް ްއަޅުގަ ްމިއޮތްގޮތަށް ްމިހާރު ނުވިސްނޭތީ

ް.ްއެވާހަކަްދަންނަވާލީ.ްުޝކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް

ް1415 

ްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްމިފާސްނުވި ްާއދެ، ްވަަނ17ްްއައްސަލާމުޢަލަިއކުމް.

ްދެގޮތަށްވެސް.ްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމައްސަލަެއއްނެތް ްމާބޮޑު ނުޑގެ ްއަުޅގަ މާއްދާގަިއ

އަޅުަގނޑަށްްހަމަްއެންމެްރަނގަޅުްމިހާރުްއޮްތގޮތް.ްސިމްޕަްލްމެޖޯރިޓީއެްއް

ްމ ްއަދި ްއަޙްމަުދްއޮތަސް ްއަނީސާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި .އަޮތޅުގެ

ްމިް ްމިއަދި ނުޑ ްއަުޅގަ ްރަނގަޅު. ްއެންމެ ްހަމަ ްގޮްތވެސް  1420އެވިދާުޅވި

ްމަޖިލީ ްބޭނުންވަނީ، ްދަންނަވާލަން 15ްްހުގައި ަގިއ2664ްްޖުލައި

ްއިޞްލާީޙް ްހަވާލުކުިރ ނޑުމެންނާ ްއަުޅގަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ް ްކުރަމަސައްކަތްތަްއ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްމިދާއިރު، މިާވގޮްތްމުން

ްއަޅުަގނުޑް ްދެކެަވޑަިއގަތުމަށް ްކައިރިން ްމިއަށްުވރެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ްމިތާނަގއި  1425އިލްތިމާސްކުރަން.

ްއެބަތިއްެބވި.ް ްަވޒީރުންެވްސ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެބޭފުޅާގެ މެންބަރުންނާ

ްޑީ.އާ ްޑީ.އާްރ.ޕީަގއި، ްރައްޔިތުްނެގްޚާއްޞަކޮށް، ްދިވެހި ްބުނީމާ ރް.ީޕއޭ

ްއަޅުަގނުޑެވްސް ނޑަީކވެސް. ްއަުޅގަ ްރައްޔިެތއް ްިދވެހި ްމިވަނީ. ޕާޓީއަށް

ްޕާޓީަގިއް ްއެ ނުޑ ްއަުޅގަ ްމިކިޔެނީ ްނަން ްޕާޓީއަށް ްމި ހިމަނައިގެން

ްޝަރީފްް ްެމންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްައއްުޑއަތޮޅުެގ ްއެހެންާވއިރު،  1430ނޫޅުނަސް.

ްށްްވަަޑއިގެން...ކަހަލަްބޭފުޅުންްމިްމަޖިލީހަ

ް

ނޑަށްްީހވަނީ..ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުގެްފޯނުޮކޅަށްްއަުޅގަ

ް

ްމަޖިލީހަްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްމި ްއެއުުޅްއވާގޮތާ ްވަޑައިގެން ް ްތެރޭގަިއްށް ްމަޖިލީހުގެ ްމި  1435ްއަދި

ްހަލާުކކޮށްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްވަރަށްަކއިރިްންްކަންތައްތައް ްގޮތްތައް ްއުޅޭ ސުންނާފަތިކުރުމަށް

ް ްއެމަނިކުފާނު ްިއޞްލާީޙ15ްްދެކެވަަޑިއގަންނަވާ ްހުށަހެޅުްއވި ްމި ޖުލައިަގއި

ްބޮޑަްށް ްމިހާރަަަށްވުރެ ްބަލަން ްގެންދެވޭތޯ ްމަންޒިަލށް ްޙަޤީޤީ މަސައްކަތްތައް
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ްތި ްމިތާ ްެދއްވުމަްށ ްދަންނަވައި ްއެދި ްކޮށްެދއްވުމަްށ އްބެިވްމަސައްކަތްޕުޅު

ނުޑް ްއަުޅގަ ްދަންނަވަމުން ްވެރިންނަށް ްިއސް ްޑީ.އާރް.ޕީގެ  1440ވަޒީރުންނާިއ

ްއިށީނދެލާނަން.ްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް

ްގެަނިއްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙަަސންް ްޑްރާފްޓްކޮށްގެން ްމި ްފަހަރަށް ްދެވަނަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއާދެ،

17ްވަނަްމާއްދާ.ްއާދެ،17ްްއީްމާއްދާތަަަކުގެްތެރެަެއިންްފާސްނުވެްމިދިޔަްޢަފީފްްވާހަކަެދއްކެވުްނ:

ްވަޑަިއގެްން ްމަޖިލީހަށް ްއާެދ، ްމިއޮތްގޮތަކީ ްމިހާރު ްމާއްދާގައި  1445ވަނަ

ްއާދެ،ް ްފާްސކުރުން. ްކަމެްއ ްައޣްލަބިއްޔަތުން ްމެންބަރުންގެ ވޯޓުދެްއވާ

ްފާސްކުރަްއވަްން ްކަމެއް ްއަޣްލަބިްއޔަތުން ްމަޖިލީހުގެ ްދަންަނވާނީ އަޅުަގނޑު

ްބޭނުްނފު ްދަްއކަވާ ްފަދަަައިން،ްްޅުންވާހަކަފުޅު ްދައްަކާވ ވާހަކަފުޅު

ްފާސް ްހުށަހެޅޭކަމެއް ްމަޖިލީހުގައި ްބޭނުންފުޅުްއެބޭފުޅުން ކުރަްއވަން

 1450މަޖިލީހުގެްއަޣްލަބިްއޔަތުްއެގޮތަށްްވޯޓުްދިނުމަށްެވސްްއެބޭފުޅުންްނުވާނަމަ،ް

ްކުެރވޭީން ްމިކަންތައްަތއް ްމިގޮތަށް ްއެހެންވީމާ، ތާއީދުކުރަްއވަންޖެހޭނެ.

ްމެން ްނުވުން،ްވޯޓުދޭ ްނުވަތަ ްފާސްވުން ްކަމެއް ްއަޣްލަބިއްޔަތުން ބަރުންގެ

ނޑުްަޤބޫލުކުރަންްމިް މިގޮތަށްްޮއވެގެން.ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް.ްއާދެ،ްއަުޅގަ

ްފަހަރަށްް ްެދވަނަ ްފާސްކުރާކަމެއް ްަމޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން،

ް ްއެކަމާމެދު ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްވިސްނުމަށް  1455އޮތުން.ްފޮނުއްާވގޮަތކަށް

ްފަހަރަށްްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަށްް ްައދިްދެވަނަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ އާދެ،ްެއއީ

ްފާސްކުާރގޮތަްށްއޮތްނަމަވެްސް ްއެ ްއަޣްަލބިއްޔަތުން ްމަޖިލީހުގެ ފޮނުވަިއގެން

ްނިމޭ ްއެކަންތަްއ ްއޮތްކަމުގަިއވީނަމަވެްސ،ްއެހިސާބުން ކަަަމަށް

ްނޫ ްމައްސަަލއެްއ ްފާހަަގކުރާ ްޕޮއިންެޓްއްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނީ

ްހަަމް ްއެއީ ްއެހެންވީމާ، ްޤަބޫލުކުރެވިދާނެ. ްމަޖިލީހަށް  1460އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއާދެ،ް ްޮއތުން. ްާބއްވާަފއި ްެއކަންތައްތައް ްއެގޮތަށް މުހިންމުކަމެއް،

ްއަ ްދެން، ްރައީްސ، ްބޭނުންވަނީ،ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވާލަްނ ޅުަގނޑު

ްމަޖިލީހުގެް ްމި ްމިއުޅެނީ ްމަޖިލީހުަގިއ މަސައްކަުތގަިއްްއަޅުަގނޑުމެން

ްގޮތްތަކެްއް ްފެންނަ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިކަންތައްތަުކގައި ަެގެން ބައިވެިރވެ

ނަޑއެޅުމަށޭ.ް  1465ްކަ
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ް

ްއާދެ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާެއއްްމާލޭގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްައޙްމަދުްއާޠިފް.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1470 

ްއަމާުޒްްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުް ްއެްއެޗއްެގ ްޭއގެ ްއެޅެމުންދާތަން. ްަލއިޓެްއ ްލޭޒަރ ްއެބަފެނޭ

ްއަންނަނީތޯ.ްއެކަހަލަްފިކުރެއްްމިހާރުްމިއަންނަނީ.ްްްއާޠިފްްވާހަަކދެއްެކވުން:
ް

ް

ްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުކުރެްއވުން ްެއކަން ްހިނގާކަމަށްވާނަމަ ްޢަމަލެއް  1475އާދެ،ްއެާބވަތުގެ

ްގެންަދވާްވާހަަކފުޅު.ްްއާދެ،ްކުިރއަށް

ް

ްއަްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙަަސންް ްއެހެންވީމާ، ްބޭނުންވަނީ، ްދަްނނަވާލަން ްވަޑަިއގެްންޅުަގނޑު ްމަޖިލީހަށް

ްއޮތުމުންްްޢަފީފްްވާހަކަެދއްކެވުްނ: ްފާސްވާޮގތަށް ްކަމެއް ްއަޣްލަބިއްޔަތުން ްމެންބަރުންގެ ވޯޓުދެްއވާ

ް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެވަރަްށ ްބާރު ްމަޖިލީހުގެްބޮޑަށް  1480ބަެއޅޭ

ްމަޖިލީހުގެް ްބަިއވެރިެވވަަޑިއގެން ްެމންބަރުންވެސް ްހުރިހާ މަސައްކަތްތަުކގައި

ް ްކަމެހާަާޖަލްސާތަކަށް ްމެންަބރަކު ްއެ ްއެއީ ްއްޒިރުވެަވޑަިއގަތުމަށް.

ް ްބޭނުންފުޅުވާނަމަ، ްެއއްކޮަޅްށްއެތަފާސްކުރަން ްއެާއއި ްވަަޑއިގެން ނަށް

ްާފސްކުރެ ްެއކަމެއް ްއެކަެމއްްވޯޓުދެްއވަިއގެން ްއަދި ފާސްކުރަންްްވޭނީ.

ް ްނުވާނަމަ،ްެއއާ ްނަމަވެސްްބޭނުންފުޅު  1485ިއދިކޮޅަށްވެްސްވޯުޓްދެަެްއވަިއެގން

ްމެއް.ްްހޫއެކަމެއްްެފއިލްކުރެވޭނީ.ްއެހެންވީމާ،ްމިއީްވަރަށްްމުހިންމުްމަފް

ް

ްއާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ނަޑްށްްމަޑުލުްެމންަބރުްޙަަސންްކޮޅު ްއަުޅގަ ްއެީއ ްގެންދިއުން ްމިކަންތައްތައް ްމިގޮތަށް ްއެހެންވީމާ،  1490ްއާދެ،

ްމިދަންނަވާލަނީ.ްްޢަފީފްްވާހަކަެދއްކެވުްނ: ނޑު ްއަުޅގަ ްެއވާހަކަ ްކަެމއްކަމަަަކަްށާވތީވެ ތާއީދުކުރެވޭ

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް
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ްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްއާދެ، ްއޮތ17ްްީޝުކުރިއްާޔ. ްަދންނަވަން ްއަޅުަގނޑު ްމާއްދާއަށް ްަވނަ

ްއޮތުމުންނޭްހާްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމިގޮތަްށ ްއަޣްލަބިްއޔަތުން، ްމެންބަރުންގެ ްވޯޓުދިން  1495ޒިރުވެ

ްއޮންނަް ްިމހާރު ނޑަްށވެސް ްއަުޅގަ ްމިުއޅެނީ. ްދިމާވެގެން މައްސަލަ

ްއަްޣލަބިއްޔަ ްދަށް ްއަިދްއަޣްލަބިއްޔަތަްށވުރެ ްރަނގަޅު. ްއެންމެ ްއޮތުން ތެއް

ްފާސްވާީން ްމަޖިލީހުން ްކަމެއް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ގިނަ

ްރަނގަޅު.ް ްއެްނމެ ްައޅުަގނޑަށް ްވިދާުޅވިޔަްސ އަޣްލަބިއްޔަތުންކަމަށް

ް ްމިާވގޮތަީކ ްއޮތްގޮތުން ް)ހ( ްމިހާރު ްރައީްސ،  1500މެންބަރުނ3ްްްޢިއްޒަތްތެރި

ގައިްކަެމއްްފާްސކުރުމުގެްފުރުޞަުތްމެންބަރުންނަށްވެްސްމަޖިލީހ2ްުނުވަތަް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްގިަނ ްކަންނޭނގެ ްއެއީ ްހިނގައިދާނެ. ތަނަވަސްެވގެން

ްނޫންް ްއެހެންާވނެއެކޭ ްވަޑަިއގަންނަވާކަަމކީ. ްޖެހިލުންވެ މެންބަރުން

ްސަމާލުވެެގްން ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްިގނަ ްމިދަންނަވަނީ. އަޅުަގނުޑ

ްވޯ ްއިތުރުކުަރއްަވިއގެން ްަބއިވެިރެވވަަޑއިގަންަނވާކަމަށްވަންާޏްކޯރަމް  1505ޓުަގއި

ްއެހެންނަމަވެ ްހިނގައިދާނެ. ްނުެވ ްަމއްސަލަައކަށް ްޭއެގްއެއީ ސް،

ްބަލާއިރު،ް ްއެހެންކަމުން،ްއަނެއްޮކޅަށް ްއެބައޮތް. ްމައްސަލަެވސް މިދެންނެވި

ް ްފެންނަނީ ްއެހެންްހާަާއަޅުަގނޑަށް ްއަޣްލަބިްއަޔތުން، ްމެންބަރުންގެ ިޒރުވި

ްވޯޓު ނޑާލާފައި.ްއޮންނަން ްކަ ްއެތަންކޮުޅ ްއަޣްލަބިއްޔަުތ، ްމެންބަރުންގެ ދިން

ް ްމިތިބީ ްައޅުަގނޑުމެން ްމިހާރު ްކޯރަމަކީ ްނިންމައިގެން.25ްްއޭރުން  1510ކަމަށް

ް ްއަިދ13ްްއެހެންކަމަށްވީއިރު ްފާސްކުެރވިދާނެ. ްކަމެއް މެންބަރުންނަށް

ްޢިއްޒަތް ްބަެއްއ ްމަޖިލީހުގެ ްޙާަލތްތަކުަގއި ްަބއެއް ތެިރްކަންދިމާވާގޮތުން

ްޙާލަތުް ްގޮަތކަށް ްަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވޭ ްވޯޓުގައި މެންބަރުން

ްމެންބަރުންގެް ްެދ ްމިދެންނެވިގޮތަށް ނުޑ ްއަުޅގަ ދިމާވެއްޖެނަމަ

ް ްފާސްވުުމެގ ްްޖާގައަޣްލަބިއްޔަތުން ްއޮތްގޮތުން  1515ހުޅުވިގެްނވެްސްމިހާރު

ްކޮމިޓީ ްޑްރާފްްޓކުރާ ްމަްއޗަށް ްިމކަންކަމުގެ ްއެހެންވީމާ، ންްހިނގައިދާނެ.

ްހަމަޖެހުމެްއް ްކަހަލަ ްކޮންމެވެސް ްދަށްކުރެއްިވގޮތަށް ްކޯރަމް ވިސްނަަވިއގެން

ްއުސޫލެއްގެމަތީްން ްމަޝްވަރާކުރެްއވިގެްނ ްތެރޭގަިއ މެންބަރުންގެ

ްމިހާުރް ްއެއީ ްފެންނަކަމެއް. ނޑަށްެވސް ްައޅުގަ ްދަށްކުރުަމކީ އަޣްލަބިއްޔަތު

ްމަޖިލީ ްހަމަ ްއޮތުމުން ަެއް ްއަޣްލަބިއްޔަތެ ްކަންކަްންއޮންނަވަުރގެ  1520ހުގައި
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ްލ.އަތޮޅުެގް ްފާހަގަކުެރޭވ. ްއަޅުަގނޑަށް ްދަތިވަމުންދާކަންެވސް ފާސްވުމަށް

ްމުާޚޠަބު ނޑާ ްއަޅުގަ ްނަޢީމް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްވަރަްށްޢިއްޒަތްތެރި ކޮށް

ްއަޅުަގނުޑް ްެއއާއިދޭތެޭރަގއި ްދައްަކވައިފި. ްވާހަކަފުުޅ ްބަހުން ހަޑިހުތުރު

ްދަންނަވާލާނަން ްައޅުގައެްއޗެއް ްއެމަނިކުފާނު،ްނޑު. ްނޫން ްކުިރކަމެއް ގެ

ްލޯނުް ްބޭންކްތަކުން ްބޭނުންކުރައްަވިއގެން ްނުފޫޒު  1525މީސްމީހުންގެ

ްކޯޓަށްަްދާް ްބޭންކްތަުކން ްނުދެއްކެިވގެން ްލޯުނ ްއެ ނަންގަަވއިގެން

ްގެދޮރުމައް ްީމހުންގެ ްަބއެއް ްނާންގާްްސަލައަކީ. އެމީހުންނަށް

ް ްއުޅުްޙީލަމޯގޭޖްކުރަްއވަިއގެން ްއުުޅއްާވ ްމައްސަލަްްއވުމާތުްނ ބެހޭގޮުތން

ްނޫން.ޖެހު ްއަޅުަގނުޑކުާރނެކަމެއް ްއެއީ ްއެްން ވާަހކަވެްސްއެހެްނވީމާ،

 1530ްއަޅުަގނޑުްފާހަަގކޮށްލަން.

ް

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރު.ްމިވާހަކަފުޅުގެްފަހުްބައިަގިއްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއެްއގޮތަކަށްް ްޢިއްޒައެގެންެނވީ ްމެންބަރަކާވެސް ްދެކެވޭެންތްތެރި ބެހޭގޮތުން

ްނިޒާމާބެހޭް ނޑު، ްއަުޅގަ ްދެން ްދަްނނަވަމުން ްނޫންކަމަށް ވާހަކަެއއް

ްމާލޭެގް ްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރު، ްޢިްއޒަތްތެރި ްލ.އަތޮުޅގެ  1535ނުކުތާއެއް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލަށްްފުރަތަމަްއަރުވަންްމިޖެހެނީ.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމެންބަރުންްްމާލޭްމެންަބރުންްިއބްާރހީމްް ްޮއޭވ ްގަާވއިުދގައި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްަރއީސް،  1540ްޢިއްޒަތްތެރި

ްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްަދއްަކވާއިުރ، ްކަރާމަތަްށްވާހަކަފުޅު ްޢިއްޒަާތއި ްމެންބަރުންެގ މަިޖލީހުގައި

ްއައްުޑއަ ްމިހާރު ްދެން، ްހިއްތަވަންާވނެކަމަށް. ޮތުޅްޙުރުމަތްތެރިކޮށް

ްއިބްާރހީމް ްމެންބަރު ްވާހަކަފުޅުްޢިއްޒަތްތެރި ްއެދައްކަާވ މިްްޝަރީަީފް

ްްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރެއްގެ، ްެއހެން ްހަަމްމަޖިލީހުގެ ަކނަޑއެޅިގެން

ްވާހަަކް ްެއބާވަތުގެ ްައސަަަރުކުރޭ. ްޭއގެ ްއެަބ ްއަބުރަށް  1545ޢިއްޒަތާިއ

ްއަޅުަގނޑުމެންކަަަ ްެއއީީކެއއް ްެދއްެކވުން ްެއގޮތަށް ްށްސާބިތުނުވެފައި

ްނުކުރާީތް ްހުއްދަ ްގަވާއިުދ ްމަޖިލީހުގެ ްނުފެނޭ. ްކަމެއްކަަމކަށް ކުރެވޭނެ

ްއެވާހަކަްދަންނަވާލީ.ް
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ް

ް1550 

ްލ.އަތޮޅުެގްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުކުތާއެއްކަމަށް. ްނިޒާމާބެހޭ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ އާދެ،

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޢީމް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1555 

ްޤަބޫލުފުޅުކުރަްއވާކަމަށްވަންާޏްްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުްހައް ްަމނިކުފާނު ްއެގޮތަށް ްއާދެ،

ްއެދެނީްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއަޅުަގނޑު ްއެަބިއްްފުރަތަމައިނުންވެސް ަޔއުމިްއާޔއިން

ނޑެއް ްއަޅުގަ ްއެީއ ްކޮންެމްްއުނިކުރެވެންޖެހޭނެކަމަށް. ްމިތާނގެ ނޫން،

ްއަބުރު ްމައްސަލަެއްއްްބޭފުޅެއްެގވެސް ްއެކަހަަލ ްއަޅުަގނުޑގެ އޮންނާނެ.

ްދެއްކެވުމަީކް ްމިާތ ްވާހަކަ ްމަްއސަލައެްއގެ ްސާބިތުވާ  1560އޮތިްއޔާ،

ްދެްއީކް ްވާހަކަ ްދެްއކި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަެވސް، ރަނގަޅުކަމެްއ.

ްޖެހިފައިް ްހުއްޓާލަން ްމަޖިލިސް ްމިތާނގައި ްސާބިތުވެގެން. ްހަމަ ޝަރީފުގެ

ްދު ްދެތިން ްމީގެ ްޒަޢީްމްއޮންނާނެ ްޑީ.އާރް.ޕީގެ ްކުރިން. ވަސް

ްއަާރްވާހަކަދަްއާކް ްިއސްކޮށް ްއެންމެ ްޑީ.ާއރް.ޕީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކީ.

ްއިޚްލާ ްވަަރށް ްއެއީ.ްައޅުަގނޑު  1565ތެރިކަމާއެީކަގިއްއެމަނިކުފާނުގެްޞްަްމީހެއް

ްމަޤްޞަދުަގިއްއުޅުްއާވއިރު ްމަތިވެރި ްފުރިހަމަުކރުމުގެ ްއެޖެންޑާ ،ްއިޞްލާޙީ

ްދެންނެވީްްމިތަނުން ްައޅުަގނޑު ްފެންނާތީ ްުނވާތީ، އެކަންކަން

ްަބއްލަވާެދއްވާށޭ.ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމަޖިލިސް ްމި ްކައިރިން މިއަްށުވރެ

ްކަންތައްަތްއް ްމިކުރަްއާވ ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްބޭފުޅުން ްކަހަލަ ޝަރީފްމެން

ްމަޖިލީހުގެް ްމި ްއެހެންވާއިުރ، ްއެނގިަވޑަިއގަްނނަވަންޖެހޭނެ.  1570އެމަނިކުފާނަށް

ްމީހުންގެްއަބުރުްޙިމާޔަތްކުރެްއވުމަކީަީްމަނިކުފާނުގެްކަމަކަްށވާ...
ް

ް

ްއާެދްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ްއާެދ،ް ްއިށީނދެޑައިގެްނދެއްވާ. ްއާދެ، ްެއދެން.  1575އިށީންދެވަަޑިއގެންދެއްވުން
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ްުފވައް ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ،ްދެން ްމެންބަރުްޝުކުރިއްާޔ. ްޢިއްޒަްތތެރި މުލަުކގެ

ްމަޞީޙްްމުޙަންމަދަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ްهللاްޢަބްދު

ް

ްފާސްނުވެގެންްްهللاފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްޢަްބދު ްމިހާރު ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްއާެދ، ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްްމަޞީޙްްމުޙަްނަމދުް 17ްްމިއުޅޭ ްާމއްދާއަީކ، ްމަޖިލީހުގެްވަނަ ްމުިޅ  1580ްއަސްލު

ްމާްރައްޔިތުންނާްވުން:ވާހަކަެދއްކެް ްއެއްްގުޅޭ ްމުހިންމު ްއެންމެ ްއޮތް ްތެރޭގައި އްދާތަުކގެ

ްމިދެންނެވީ،ް ްމިހެން ްއާެދ، ްޮދގަކަށްުނވާނެ. ްދެންނެިވޔަސް މާއްދާއޭ

ްބައެއް،ް ްމިހާރު ްފާސްކުރުމުަގއި ްކަންތައްތައް ްއަދި ްހެދުމާއި ޤާނޫނުތައް

ްއެހެ ނަޑއާޅާަފއި. ްކަ ްިމއޮތީ ްފާސްވާނެގޮތް ްހުރިހާކަމެއްްދެތިންކަމެއް ންހުރި

ްމިއުޅެީން ްައދި ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްފާސްކުރާނެގޮެތއް  1585މަޖިލީހުގައި

ްެދއްިކދާނެ.ްކިތަންމެް ްވާަހކަވެސް ނޑަނޭިޅގެން.ްއާެދ،ްކިތަްނމެްވަރަކަށް ކަ

ްޖަލްސާް ްނެތިެވސް ްކޯރަމެއް ްވަކި ްޭބއްިވދާނެ. ްޖަލްސާވެސް ވަރަކަށް

ކަމަކު،ްމައްަސލަްނިންމަންވާްބޭއްވިދާނެ.ްެއއީވެސްްމައްސަަލއެއްްނޫން.ްއެ

ްއަޅުގަް ްމައްސަލަ ްދިޔައިމާ ްނިންމާއިރު،ްހިސާބަށް ްީދގެން ްވޯޓު ެއްނޑުމެން

ްއަދަދެއްކަމަްށް ްމުހިންމު ްވަރަށް ްއެއީ ްއަދަދަކީ ްނިންމާ ްދީގެން  1590ވޯޓު

ްސިޔާީސް ްބައެއް ްމިހާރު ްޤައުމުތަކުގެެވސް ްއެހެން ްދުނިޔޭގެ ވާންޖެހޭނެ.

ްމިކަންތައްތަކާމާހިރު ްެއްބެހޭގޮން ްއެީއ ްގެންަދވާ. ްދިރާސާކުރަްއވަމުން ުތން

ްލެޖިޓިމަސީއާިއްމައްސަލަްނި ްދޭތެރޭގައި.ްއޭގެ ކުންނަނީްނިންމާްނިންމުމާއި

ްުކާރް ްދޭތެރޭގައި ްލެޖިޓިމަސީާއއި ްއޭގެ ްުސވާލެއް. ްކުރާ ދޭތެރޭގައި

ްލެޖިޓިމަސީއާް ްެއ ްތިރިކޮށްފިކަމަށްވަންޏާ ްމާ ްތްރެޝްހޯލްޑް ްއެ  1595ސުވާލެއް.

ްުސވާ ްމިހާރުްދޭތެރޭގައި ްބަލާއިރު، ްެއގޮތުން ްއާދެ، ލުކުެރވޭނެ.

ްމަޖިލިސްް ްޤާނޫުނހަދާ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްމިއޮތީ ްފާސްކޮށްަފއި އަޅުަގނޑުމެން

%ް ްމަޖިލީހުގެ ްެއއީ ްކޯރަމަކީ ްމަޖިލީހުެގ ްރަްއޔިތުންގެ ކަމަށް.25ްްނުވަތަ

ތިއަރެޓިކަީލްްގެްއ25ްެއާދެ،ްއެހެންވީާމ،ްެއއީްމިދިމާވާްމައްސަލަައކީ.ް%

ްްއެހެން ްހިނގައިދާެންއޮންނައިރު، ްފާސްވެގެން ްހަމަ ްފަހަރަށް ްިގނަ  1600ހަމަ

ްބޮ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއެހެންވީާމ، ްޑިމޮކްރެސީތަކަްށްއެގޮތަށް. ޑެތި

ް ް%ބަލާއިރު، ްމަދުވެގެން 25ްްއެމެިރކާަގއިެވސް ލިބެންޖެހޭނެ.1ްްޕްލަސް
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25ް%ް ްމަޖިލީހުެގ ްމުޅި 25ްްއެއީ ްކަމެއ1ްްްޕްލަސް ލިެބންޖެހޭނެ

ްމިއަދަދަށްްފާސްކު ްއިޓަީލގަިއވެްސ ްޖަރމަނީގަިއވެސް، ްއަދި ރުމަށް.

 1ް1605ޕްލަސ25ްްްލިބެންޖެހޭްއަދިްސިވިޓްޒަލޭންޑްގަިއވެސްްމުޅިްމަޖިލީހުގެް%

ްތަންފީ ްމިދެންނެވީ،ްއެ ްއަންނަގޮތް.ްޒުަުލިބެންޖެހޭ.ްއެއީ ްއަންަނިއރު ެވގެން

ްފުންކޮށްް ްވަަރށް ްައޅުަގނޑުމެން ްދޭތެރޭގައި ްމިކަމާ އެހެންވީމާ،

ްސްނަންޖެހޭނެްމިދެންނެވިހެން...ވި

ް

 1610ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްރައްޔިތުންނަށްޓަކަިއްްهللاފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްޢަްބދު ްމިދެންނެވިހެން ްމިނިންާމލަނީ. ްއަޅުަގނޑު ްއާދެ،

ްނިންްމަޞީޙްްމުޙަްނަމދުް ްކަންތައްަތއް ްކުރާ ްމިްއަޅުަގނޑުމެން ްއަުޅަގނޑުމެން ްނިންމުމުގައި ްމާ

ްސުވާލުކޮށްލުްންްތްރެޝްހޯލްޑާްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދޭތެރޭގައި ްލެޖިޓިމަސީއާއި ދޭތެރޭގައި،

 1615ްއެންމެްރަނގަޅު.ްޝުކުިރއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްއާެދ، ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްާމއްދާއަކ17ްީޝުކުރިއްޔާ ްިދވެހިްްވަނަ

ްމުސްތަޤްބަްރުްވާހަަކދެއްެކވުން:ޠާހި ްބައްޓަންކުރުމާޤައުމުގެ ްއެމަްއޗަށް ްދިވެހިރާއްޖޭެގްލު ބެހޭގޮތުްނ

ްޤާޫނނުއަސާސީަގިއް ްތައްޔާރުކުރާ ްމި ްއަަލށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ މިހާރު

ްދިވެހިރާއްޭޖެގް ްމާނައަކީ ްއާދެ، ްމާއްދާ. ްބަޔާންެވގެްނވާ ނަޑއެޅި  1620ކަ

ްރައް ްދިވެހި ނަޑއެޅުުމެގްމުސްތަޤްބަލު ްކަ ްޙައްޤުތަްއ ްލިބިދޭ ިޔތުންނަށް

ްމާއްދާއިންކަމަށް.ް ްމިދެންނެވި ްލިބިދެނީ ނޑުމެންަނށް ްއަުޅގަ ނޑު މިންގަ

ްލޮބުވެިތް ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްަޤބޫލުކުރާގޮތުަގއި ްައޅުަގނޑު އެހެންވީމާ،

ްނިންމާއިރު ްައޅުަގނޑުމެން ްޙަްއޤެއް ްމިހާބޮޑު ްރައްޔިތުންެގ ވަަރްށް،

ްކޯރަމެ ްއާދެ،ްއެކަީށގެންވާ ްބާއްވަްނޖެހޭނެ. ނޑުމެން ްއަޅުގަ  1625ްއވެްސ

%ް ްމަޖިލީހުގެ ްކޯރަމަކީ ްމިމަޖިލީހުގެ ްމިވަނީ ްމިހާރު 25ްއަޅުަގނޑުމެން

ް ްމާނައަީކ، ްނިންމާފައި. 18ްްކަމުގައި ްނުވަތަ ްމެންބަރުން 19ްވަރަކަށް

ްޑްރާފްޓްކުރާް ްދިރާސާކޮްށ ްއެހެންވީމާ، ްމެންބަރުންކަމުގަިއ. ވަރަކަށް

ނއިކޮމިޓީ ްއަުޅގަ ްހުށަހަޅާން ްމިއޮންނަނީ،ްޑުމެންނަށް ްލިޔުމުަގިއ ފައިމިވާ
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ް ްކަމުގައި.ްހާަާޖަލްސާއަށް ްއަޣްލަބިއްޔަތުން ްމީހުންގެ ްޥޯުޓދިން  1630ޒިރުވެ

ް ްހާަާޖަލްސާއަށް ްއެީއ6ްްޒިރުވެދާނެ ްއެހެންކަމަށްވާނަމަ، މެންބަރުންވެސް.

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްއަޣްލަބިއްޔަތަކުންެވސް ްމެންބަރުންގެ ތިން

ްމުސްތަޤްބަލްްފާސްކުރެވިދާ ްޤައުމުެގ ްދިވެހި ްމެންބަރަކު ްތިްނ ްއެންމެ ނެ.

ްފަހަރެއްަގއިެވްސް ްއެއީ ްނިންމުމަކީ ްއެނިންމާ ބައްޓަންކުރުމަށްޓަަކއި

ްއަޅުަގނަޑކަްށް ްޤަބޫލުކުރެވޭނެކަމެއްނޫން. ްހަމަގައިުމވެްސ  1635އަޅުަގނަޑކަށް

ްއެކަމަކަށްްތާއީދުުނކުރެވޭ.ް

ް

ްމުޙަންމަދުްއާދެ،ްނިްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްތ.އަތޮޅުގެ ްނުކުތާއެއް ޒާމާބެހޭ

ްޝަރީފް.

ް1640 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްވިދާޅުާވގޮތުންްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދައްކަމުންާދ ްވާހަކަފުޅު

ްހިނގަމުންްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމަޖިލިސް ްއޮޅެނީ. ްޮއެވގެްންއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކޯރަމެއް ދާނީ

ްެއހެންވެއްޖެްއޔާ،ް ްފާސްކުެރވިފައި. ްމިާހރުވަނީ ްއެކޯރަެމއް  1645އިނގޭތޯ.

ްއޮޭޅގޮތަށްް ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްނުހިނގާނެ. ްޖަލްސާއެްއ ްތިބެގެން ދެމީހުން

ްވާހަކަދެްއކީމާްއެއީްވަރަށްްދެަރކަމެއްްއިނގޭ.
ް

ް

 1650ްވާހަަަކަފުޅުްކުރިއަށްްގެންދެވުްންއެދެން.ްއާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ނުޑްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްއަުޅގަ ްފުރުޞަތުގަިއވެްސ ްލިބުނު ްއަޅުަގނޑަްށ ްއިްއޔެ ްއާދެ،

ްޖަލްސާެގްްރުްވާހަަކދެއްެކވުން:ޠާހި ްއެްއގޮތަކަްށެވސް ްތާީއދެއްްނުކުރެެވއޭ ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ދެންނެވިން

ްއޮެވގެްންްަފއިވާމިބަޔާންކުރެވިްމީގަ ްކޯަރމެއް ްއަދަދެއްގެ ްމަދު ްއެހާ ގޮަތށް

ްބައްޓަްނކުރުމަށްޓަކައިްނިންާމް ްޤައުުމެގްކަންތައްަތއް ްިދވެހި  1655އަޅުަގނޑުމެން

ްޤަބޫލުކުރާކަމެްއް ްޒަމީރު ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްއެއީ ްނިންމިދާނެކަމަކަށް. ނިންމުމެއް

ނޑުްިއއްެޔވެްސވާނީްދަންނަވާ ނޑުމެްންފައި.ްިމއީްއަޅުގަްނޫންކަމުގައިްއަުޅގަ
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ދޭތެރޭގައިްވަރަށްްފުންކޮްށްވިސްނަންޖެހޭްމައްސަލައެއް.ްދިމާވާގޮތަކުްންމިއާ

ްރައްޔިތުންނަށްް ްލޮުބވެތި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްނިންމުމަކީ ްނިންމާ އަޅުަގނޑުމެން

ްވުމަކީވެްސް ްނިންމުމަކަށް ްނިންމާ ްގޮތަކަށް ްނުކުރާފަދަ ްމަންފާ  1660އެއިން

ްރައީ ްިޢއްަޒތްތެރި ްމިވާހަަކްދުރުގަިއވާކަމެއްނޫން. ްމިގޮަތށް ސް،

ްއަޅުަގނޑުމެންްދަްއކަމުންދާއިުރ..

ް

ްޝުކުރިްއާޔްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްހަމަެވއްޖެ. ްވަގުތު ްމެންބަރު، ްޢިްއޒަތްތެރި އާދެ،

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަްތތެރި ްދެކުނުބުީރގެ ްއަިރއަތޮޅު ްމެންބަރު.  1665ޢިއްޒަތްތެރި

ްއިލްޔާސްްޙުަސއިންްއިބްރާހީމް.

ް

ްސިުކނިޑ.ްްތޮޅުްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުްއަިރއަ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމިބާބަކީ ްމަޖިލިސް، ްރައްޔިތުންގެ

ްއެހެންވީމާ،ްްއިލްޔާސްްުޙސަިއންްއިްބރާީހމްް ްދެންނެވިަފއި. ްއަޅުަގނޑަށް ްިމވާހަަކވާނީ ްކުރީދުވަހެްއގައި

ްގޮސްފިްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފާސްވެގެން ްމިހާރު ްމާއްދާތަކެއް ްގިނަ ްވަރަށް  1670ކުީރްްމިބާބުން

ްފާސްވެެގްން ްމާއްދާތައް ްގިނަ ްވަރަށް ްބުރުގައިވެސް ްމި ްއަދި ބުރުގަިއވެސް.

ްމާއްދާެއއް،ް ްއެންމެ ްމިއޮތީ.17ްްގޮސްފި.ްހަމަ ްފާސްނުވެފައި ްމާއްދާ ވަނަ

ްހުރުމުން.ް ްމައްސަަލތައް ްަބެއއް ްގޮތާއި ްކުެރވިފައިުހރި ްއެޢިބާރާތް އެއީ

ްވަރަށް ްައނެއްކާެވސް ްޚިޔާލު ނޑުެގ ްއަުޅގަ ްދުވަހަުކްްމީގައި ްޮކންމެ ތަފާތު.

ްދެރަވެސްޭވ.ް ްކުޑަކޮށް ްޖެހޭތީ ްދަންނަވަން ްޚިޔާލުތައް ްތަފާތު  1675މާ

ްހަމަް ްޚިޔާލު ްމިހުންނަގޮތުން ްކަންތައްތައް ްމިޤައުމުގެ އެހެންނަމަވެސް،

ްްތަފާތުވާން ްޕްރެކްޓިސްއާ ްބެސްޓް ްކަންތައްތަްއްޖެހެނީ. ްގިަނ ެއްއގޮތަށް

ްނި ްޤާޫނނުއަސާސީަގއި ްއާ ްމިގެންދަނީ.ްއަޅުަގނޑުމެން ންމަމުން

ްކަންތައްަތްއް ްޕްރެކްޓިސްއަްށ ްބެސްޓް ްމިޤައުުމގަިއ އެހެންނަމަވެސް،

ްތަނެއްގަިއްްނިންމީމަ ްއޮްނނަ ްގަދަވެފައި ްނުފޫޒު ްވިޔަފާރިވެިރންގެ  1680ވާގޮތަކީ

ްމަޖިލީހުންް ްނިމިގެންދަނީ.ްރަްއޔިތުްނގެ ްކަންތަްއތައް ްބޭނުންގޮތަށް އެމީހުން

ް ްރިޒޯޓްތައް ްއެމީހ99ްުމިސާލަކަށް، ްބިލެްއްއަހަރަށް ްމިލްކުކުރަން ން

ްދަްށްްހުށަހެޅީ. ްއެހާ ްކިހިނެއްތޯ. ްެވގެންދާނީ ްދެން ހުށަހެޅީމާ

ްނިންަމންޖެ ްކަމެއް ްައޣްލަބިއްޔަތުން ްސާދާ ހިއްޖެއްޔާްއަޣްލަބިއްޔަަތކުން،
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ް ްނުފޫޒާ ްހަމަްއެމީހުންގެ ްެއހެންވީމާ، ްނިިމގެންދާނީ. ްއެބިލެއް  1685އެްއގޮތަްށ

ްެއއްގޮތަް ްނުކުރެިވގެން.ްއަޅުަގނޑަށް ްޤަބޫލު ްމިކަން ްމިއުޅެނީ ކަށްވެްސ

ްތަނެްއެގް ްފާޅުުކރެވޭ ްޝުޢޫރުތަްއ ްަރއްޔިތުންެގ ްމަޖިލީހެއްެގ، ރައްޔިތުންެގ

ްަވިކް ްނިންމަންވެއްޖެއްޔާ ްކަންކަން ްއަޣްލަބިއްޔަތަށް ްސާދާ ްދަށްކޮށް އެހާ

ްމިއުޅެީން ްއެ ްއަިދ ްއުފެދުނަސް ްޕާޓީތައް ްިސޔާީސ ްއޮންނަ ނުފޫޒުތައް

ްހަމަްްހަރުދަނާ ްމިތިބީ. ްޅަފަތުަގިއ ްވަރަށް ްނުގެންދެވިގެން.  1690މަރުޙަލާތަކަކަށް

ްމަދު،ް ްވަކި ްިތބީ ްއޭގެތެޭރގައި ްއެނގޭނެ ްބަލައިިލަޔސް ްޕާޓީއަކަށް ކޮންމެ

ްއޮތީ.ް ްއޭަގއި ްނުފޫޒޭ ްވިޔަފާުރވެރިންގެ ްމަދު ްތިބި މިޤައުމުގައި

ްދެ ްޭއގެތެރޭަގއި ްބެލިޔަސް ްއެްމ.ޑީ.ޕީއަށް ްވަރުގަދަ ބައިުކަޅްއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްދަުށގަިއ.ް ްނުޫފޒުގެ ްގަދަ ްވިޔަފާިރވެރިެއއްެގ ްއެންމެ ްހަމަ ްއޮީތ އެއްަބއި

ްތަނެއް.ް ްހިންގާ ްވިޔަފާރިވެިރއެއް ްހަމަ ްއެއީ ްބަލައިލިަޔސް  1695އައި.ޑީ.ޕީއަށް

ްއެިވަޔފާރިވެރިންނަށްް ްވިޔަފާރިވެިރއެއް. ްނުފޫޒުގަދަ ްހުރި ްބާރު އެންމެ

ް ްހުރިހާ ްއޮްނނަގޮތުން ްސަރުކާރު ްހުރިާހްމިއޮންނަނީ މަޤްޞަދުތައް،

ްއެްއކުރަންވީ.ްބޭނުންގޮތަކަްށް ްފައިސާ ްފަހިވެފަިއ.ްބޭނުންގޮތަކަށް މަގުތަކެއް

ްބެލޭނެް ްމައްސަލަ ްކުރަންވީ.ްޭއގެ ްހުރިހާކަމެއް ްހަދާ ްރީތިކޮށް ްދޮވެ ފައިސާ

 1700އެްއވެްސގޮތެއްްއޮންނަނީކީނޫން.ްމިފަދަްގޮތަކަށްްކަންކަންްރޭވިފައިްޮއްއާވ،ް

ްޕްރެކްޓިސްއޭ ްތަޅުމަށްްްބެސްޓް ްމަޖިލީހުގެ ްއަޣްލަބިއްޔަތު ްސާދާ ކިޔާަފިއ

ްދޫކޮށްލަންްއަޅުަގނުޑގެްިވްސނުމަށްްހަމަްޤަބޫލުްނުކުރެވެނީ.ް

ް

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްވަގުުތްހަމަވެއްޖެ،ްވަގުުތްހަމަވެއްޖެ.ްވަރަށްްބޮޑަްށްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްޢިއްް ްުއތުރުބުރީގެ ްތިލަދުންމަތީ ްއަޙްމަުދްޝުކުރިއްާޔ. ްމެންބަރު  1705ޒަތްތެރި

ްސަމީރު.ް

ް

ްއަޅުަގނޑަްށްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްދެްއކެިވްވާހަކަފުޅަްށްްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއިސްމާޢީލް ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި މާލޭގެ

ްވާހަަކްތާއީދުކުރެވޭ ްކަމުދާ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއޮތްގޮތް ްޑްރާފްޓްަގއި ްއަދި .1710 

ްއެއީ ްރައްޔިތުްނެގްސަބަބަަކށްްދަންނަވަން. ްނުވަތަ ްމިމަޖިލީހުން ނީ،
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ްމަސަްއކަތްކުރަންޖެހޭް ްދާއިީމގޮތެްއގަިއ ްވާނީ ްމުސްތަޤްބަލުގައި މަޖިލީހުން

ްއެތަނުގައި، ްތިއްބަވާނީ ްމެންބަރުން ްއެމަޖިލީހުގެ އެާތްްމަޖިލީހަކަށްވާހިނދު

ްކަންކަްން ްތެރޭގައިކަމަށްެވފައި ްޢިމާރާތުގެ ްއެ ްނުވަތަ ްތެރޭގައި ްހޯލްގެ އެ

ްުއންމީދުކުރަނީ.ް ނޑު ްއަުޅގަ ްރަނގަޅުވާެނކަމަށް ްވަރަށް ްހާޒިރީ  1715ނިންމުމުގައި

ްޤަބޫލުކުރަން.ް ނުޑ ްއަުޅގަ ްދާނެކަމަށްވެސް ްެއގޮތަްށ ްެއކަން ްހަމަ އަދި

ްދަ ްއިތުރަށް ްއަުޅަގނޑުގެ ްރައީްސ، ްބޭނުންވަނީ،ްޢިއްޒަތްތެރި ންނަވާލަން

ްމީގެް ްފާސްޮކށްފީމުއޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިާބބުގައި ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ް ްކަންކަމާިއ18ްްކުރީަގއި ްއިާދރީ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންެގ ްމާއްދާ. ވަނަ

 1720ވަނަްނަންބަރުގަިއާވ2ްްކަންތައްތައްްކުރިއަށްްގެންދިުއމަށްޓަކައިްއެާމއްދާގެް

ް ްއަުޅަގނޑު ްބަެއްއްގޮތުގެމަތިން ްވާހަކަ ްނެތް ްދަތް ްމީަގއި ދަންނަވާނީ،

ްއެކަންކަްން ްހުންނަގޮތަށް ްދަތް ްއެ ްއެެހންވީމަ، ްވިދާޅުވޭ. ްއެބަ ބޭފުޅުން

ްަގާވއިުދެގް ްއެ ްއެހެްނވީމަ، ްފާސްކުރެވިަފއޭ. ްެއއޮތީ ްއެކަން ހެދޭގޮތަށް

ްއިްއޒަތްތެިރް ްތަނަަވސްކޮށްދީފައޭ. ްއޮތީ ްމަގު ްކުެރވޭނެ ްއެކަން ތެރެއިން

ްދެ ްމިހާރުްރައީސް، ްއިތުރަށް، ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަޅުގަ  1725ން

ް ްެގ ްަގވާއިދު ްއޮތްގޮތުންނާއެުކަގިއ25ްްމިދިމާވާގޮތުން ްމާއްދާ ވަނަ

ްފަހަރަކުވެްސް ްކޮންމެ ްމިޖެހެނީ ްގެންދަން ްމި ްރައީްސއަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްތިންވަނަް ްައދި ްމަރުޙަލާގައިވެސް ްދެވަނަ ްމަރުޙަލާ، ފުރަތަމަ

ްއަނެއްާކވެްސްމަރުޙަލާއެއްަގިއވެ ްހުޅުވާލުމަށްފަހުގައި ްބަހުސް ްއޮތް ސް

ްމިކަމަްށް ްއެހެންވީމަ، ްގެންދަންށޭ. ްޮކމިޓީއަށް ްޑްރާފްޓިންގ  1730އެމައްސަލަ

ްދެކެން.ް ްއަޅުަގނޑު ްއަންނަންޖެހޭނެކަމަށް ްޙައްލެްއ ްކަހަލަ ކޮންމެވެސް

ްމިކަންް ްއިތުަރށް ްމިއަށްވުރެ ްމުސްތަޤްބަލުަގއި އެހެންވީމަ،

ްލިމިޓްކުރުމެއްްހިނގައިދާނެކަމަށް ްކަހަަލ ްެއއްެވސް ްަގާވއިދުަގއި ޓަަކއި

ްބަހުސްުކރެއްވުމަށްފަހުަގިއް ްތަކުރާރުކޮށް ްމިމައްސަަލ ނެތުމާއެކުަގއި

ްއައިސްް ްއަނބުރާ ްއަނެްއކާ ްގޮސް ްޮކމިޓީއަށް ްޑްރާފްޓިްނގ  1735އަނެއްާކވެސް

ކަންްމިގޮތަށްްޏާްމިބަހުސްކުރެވިފައިްއަނެއްާކވެްސްފާސްނުވެއްޖެްކަމަށްވަން

ްކުރެވޭނީ.ްދަ ްެއކަން ްދިޔައިމަތޯ ްކިތައްފަހަރު ްމިގޮތަްށ ްއެހެންވީމަ، ނީ.

ްރައީްސް ްމަޖިލީހުގެ ްއެހެންވީަމ، ްހުއްޓުމެއް. ްެއގޮތަށް ްނެތް ގަާވއިދުަގއި
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ްމިކަންް ްައޅުްއވަިއގެން ްފިޔަވަޅެއް ްމިކަާމއިމެދު ްގޮތަކަށް ކޮންމެވެސް

ްއެކަާމއި ްފެންނާތީ ްގެނެސްދެްއވަްނޖެހޭނެކަމަށް  1740މެދުްޙައްލަކަށް

ްނިންމާލަން.ް ްވާހަަކ ްދަންނަވަމުން،ްައޅުަގނުޑގެ ވިސްނާަވޑަިއގަތުމަށްެވސް

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ްަހމަވެއްޖެކަމަްށްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްަވގުތު ްމިބަހުސްެގ ްައޅުަގނޑު ްހިސާބުން ްމިހާ އާދެ،

ް ްއަދި ްނިންމާލާނަން. ނަޑއަޅާ ްމެންބަރުނ11ްްްކަ ްޢިްއޒަތްތެރި  1745ވަރަކަށް

ްބާކީްވާހަކަފު ްމިއަދު ްއެހެންނަމަވެްސ، ްއެަބތިއްބެވި. ްދައްަކވަން ޅު

ްމިބަލަނީ.ް ނޑު ްއަުޅގަ ްނިންމާލެވޭތޯ ްމިޖަލްސާގަިއ ްބައި ްއޮްތ އެޖެންޑާަގއި

ްފާޅުކުރައްާވް ްތި ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްހީވަނީ އަޅުަގނޑަށް

ްމަޖިލީހުންް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްމިހާރު ްެދން ްއަލީަގއި ޚިޔާލުފުޅުތަކުގެ

ްމާއްދާްޑްރާފް ްފެއިލްވެެގންދިޔަ ްއިތުރަށް ްމި ްއަުޅަގނޑަށް  1750ޓިންގްކޮމިޓީއަށް

ނުޑް ްދަންނަވާލެވިދާނެހެން.ްއާދެ،ްއެހެންވީަމ،ްއަުޅގަ ޑްރާފްޓްކޮށްދެްއވުމަށް

ް ްމިދެންނެވީ ްއެހެްނ ްބަލައިލީ. ްމި ްމިހާރ21ްްުއެގޮތަށް ްމާްއދާގައި ވަނަ

މްހޫރިއްޔާްއަނުބާރްއަލުންްވިސްނުމަށްްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހަށްްރައީސުލްޖު

ްރައްޔިތުްނެގް ްއެބިުލ ްވިސްނުމަށްފަހު ްއަުލން ްބިލަާކއިމެދު ފޮނުއްވާ

ްއެބިލެއްް ްފާސްެވއްެޖނަމަ ްއަޣްލަބިއްޔަތުން ްމެންބަރުންގެ ްޖުމްލަ  1755މަޖިލީހުގެ

ްގެޒެްޓަގއިވެްސް ްސަރުކާުރގެ ްތަްޞދީޤްކޮށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްމިހެ ްބުނުމުން، ްމިހެން ްޢިއްޒަތްތެިރްޝާއިޢުކުރަންވާެނއޭ. ްމިގޮތަށް ން

ްކޮންެމް ްކޯރަމެއްގައި ްކޮންމެ ްމިހާރު ްފާސްކުރެއްވުމުން މެންބަރުން

ްވޯެޓްޑް ްެއންޑް ްޕްރެޒެންޓެްޑ ްއިން ްޯދސް ްކޮންމެ، އަޣްލަބިއްޔަތުން

ްނަތީޖާއިްން ްވޯުޓގެ ްމިލިބޭ ްހައިސިްއޔަތުން ްމީހުންެގ ްހާޒިރުިވ  1760ނޫނީވިއްާޔ

ްރައީސުލް ްޢިްއޒަތްެތރި ްހުންނެވިްފާސްކުރެްއވިޔަސް ޖުމްހޫރިއްޔާއަަކށް

ްއެހެންވީމަ،ް ްނުކުެރއްުވން. ްަތޞްދީޤްކުރެްއވުމާއި ްބާރުލިބޭ ްއެބަ ބޭފުޅަކަށް

ްއެިޅގެންދާނެގޮތަްށް ްލޮެކއްަގއި ްދެވަނަ ްނޫން. ްއޮްތކަމެއް ްބަހުސެްއ މިއީކީ

ްކޮންމެް ްމި ްއެހެްނވީމަ، ްފާސްކުރަްއވާފައި. ްމިއޮތީ ްމަޖިލީހުން މިހާރު

ްލި ްވޯެޓއް ްއަދަދެްއގެ ްއެަެީއ، 16ްްބިގެން 12ްްވޯުޓ،  1765ވޯުޓ15ްްޯވޓު،
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ްކަމެްއް ްއަޣްލަބިއްޔަުތން ްމަޖިލީހުގެ ްމުިޅ ްދިޔަަަޔަްސ ލިބިގެން

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްތި ްމިމަޖިލީހުން ްނުުކރެވޭނެގޮތަށް ްނޫނިްއޔާ ފާސްވެއްިޖއްޔާ

ްއެބައޮތޭ.ް ްއެިޅފައި ްލޮކް ްއެ ްއެހެންވީމަ، ްނިންމެވީ. ްދެންމެއަކު މެންބަރުން

ްމަޖި ްބެސްޓްްއެހެންވީމަ، ްގޮތުން ްައވަްސކުރުމުގެ ްމަސައްކަތް ލީހުގެ

ްކަެމްއް ްނުކުރާންވީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދަތުރުކުރުމަކީ ްދިމާލަށް  1770ޕްރެކްޓިސްާއއި

ްނިންމާލީ.ް ްމި ްމިމައްސަލަ ްމިހިސާބުން ްއަޅުަގނޑު ްދެކެމުން، ނޫންކަމަށް

ް ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(. ްދެން.. ްއެހެްނވީމަ، ްދެްންއާދެ، ްއެޖެންޑާަގއި އާދެ،

ްދެްނ،ްމި ްފޮނުްއވާަފއިވާ ްކޮމިޓީން ްޑްރާްފޓިންގ ްމި ްމިއޮތީ، ހާރު

ްއެއީ، ްބައި. ްއޮތް ްދެން ްފިޔަވައި ްބާބު ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ

ް ްމިއޮތީ ްިމހާރު ްއާދެ، ްއެހެންވީަމ،8ްް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(.  1775ހުށަހެޅުމެއް.

ްޙައްޤުތަކާިއް ްއަާސސީ ްއެއީ ްހުށަހެޅުންތަކަށް، ްމި ްފުރަތަމަ އަޅުަގނޑު

ނިވަންކަން،ްމިބާބުގެްއެްއެވއުޅުމުގެްމިނިވަންކަން،ް)ޅ(ްއުނިކުރަންްއޮތްްމި

ްމާގިނަް ްމިއީ ްހުށަހެޅުމެއް ްމިހުރިހާ ްއެެހންވީމަ، ްދެން، ހުށަހެޅުއްވުމަާކއި

ްެއއްޮކްށް ްއެއްޗެއް ްމިހުރިހާ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީމަ، ްނެތް. ކަންތައްތަެކއް

ްަޙއް ްދެން،ްައސާސީ ްމިުއޅެނީ. ނޑު ްއަުޅގަ  1780ޤުތަާކިއްމިނިވަންކަންްގެންދަން

ް ްއެބާބުގެ ްއަސާީސ12ްްހަމަ ްެދން، ްިއޞްލާޙެއް. ްއޮތް ްމާްއދާއަށް ވަނަ

ް ްމި ްމިމާއްދާގެ ްމިިނވަންކަން ްައްށ12ްްޙައްޤުތަކާއި ް)ޅ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

ް ްމިނިވަްނކަން ްޙައްޤުތަކާއި ްައސާސީ ްދެން، ްއިޞްލާޙެއް. ވަަނ12ްްްއޮތް

ްދެން، ްިއޞްލާޙެއް ްއޮތް ް)ޅ(ްއަށް ްއެހެންވީމަ،ްްމާއްދާގެ އަދިވެްސްޮއތީ.

ްއަމީންޢާންމަށްް ްައޅުަގނުޑ ްއެހެންވީމަ، ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(.  1785ދެން

ްދަންނަވާލާނަންްމިްޑްރާފްޓްްފުރަތަމަްދަންނަވާލަދޭން،ްފޮނުއްވާފަިއވާްގޮތް.ްް

ް

ް

ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމިބާބުގެ ްމިނިަވންކަން، ްޙައްޤުަތކާއި ް)12ްއަސާސީ ްމާއްދާގެ ޅ(ްވަނަ

ްދެވަނަފަހަރަށްް ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓްކުރާ ްދިރާސާކޮްށ ް)ކ(  1790އަދި

ް ްގޮތް. ްފޮުނއްވާަފއިވާ ްާއިއ12ްްޑްރާފްޓްކުރަްއވާފައި ް)ޅ( ްާމއްދާައށް ވަނަ

ްމިނިވަންކަން.ް ް)ޅ(.12ްް)ކ(ްއިތުރުކުރަން.ްއެްއވެުއުޅމުގެ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްުސލްޙަވެރިކަމާ ްނުލައި ްހޯދުމަކާއި ްކުރިްނ ްހުއްދަ ިއއެުކްދަޢުލަތުގެ
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ްރައްކާތެރިކުރުން.ް ްއަބުރު ްނަމާއި ްމިނިވަންކަން. ްއެއްެވއުޅުުމގެ މީސްތަކުން

ްރަްއކާތެރިކުރެވިަފިއ12ްް ްއަބުރު ްނަމާއި ްެއމީހެއްގެ ް)ކ(. ްމާއްދާގެ  1795ވަނަ

ްއޮތުމުގެްޙައްޤު.ް
ް

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްިއޞްލާޙެއް، ްމާބޮުޑ ްމިއަކަށް ްދެން، ްދަންނަވާެލވުނީ. ްއެ ިމްއާދެ،

ނުޑް ްއަޅުގަ ްދަންނަވާލަދެއްވުމަށް ްޚިޔާލު ްގެންުގޅުުނ  1800ޑްރާފްޓްކުރުމުަގއި

ްތެޭރަގިއް ްހިނދުކޮެޅއްގެ ްުކޑަކުޑަ ްވަރަށް ްހަމަ ްއަުރވާނަން. ފުރުޞަތެއް

ްނިންމާލަދެއްވާނެކަމަށްްހީކުރަން.ް

ް

ްމާއްދާްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްފާސްނުެވގެންދިޔަ ްކުރީގައި ްމިީއ ްރައީސް، ްތަްއްޢިއްޒަތްތެރި

ްމަޖލީހަށްްްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކޮމިޓީން ްހުންނާނެ ްހަނދުމަފުޅު ްގެނައިުރގަިއ  1805ޑްރާފްޓްކޮށްގެން

ްދިމާިވް ްއޮތީ ްނުހިމެނި ްލިޔުުމގަިއ ްއެ ްދެމާްއދާ ްއޮތް ްނުފޮނުވި އަލުން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްދެންނެވީމު ްމަޖިލީހުގައި ްއެވާަހކަ ްއޭުރގަިއވެސް ގޮތަކުން.

ްޑް ްދެމާއްދާ ްދެްނ،ްއެ ްއޮތީ. ްނުފޮނުވިޭއ ްއެހެންނަމަވެސް، ރާފްޓްކުެރވިފަިއ

ނުޑް މިއީްހަމަްކުރީގައިވެސްްއޮްތޮގތަށްްމިްގެނެވިފައިްމިއޮތީ.ްމީގެްމައިގަ

ނޑުމެންނަްށް ްައުޅގަ ްޑިމޮކްރަސީތަކެްއގަިއވެސް ްހުރިހާ ްދެން  1810މަފްޙޫމަކީ

ްހަަމް ްޤާނޫނުއަސާީސަގއިވެސް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއަދި ްއެއްޗެއް ފެންނަ

ްމިޙައްޤަީކްފެ ްަޙއްޤެއް. ްއޮތް ްލިިބދީފައި ށުނީއްސުރެހެންވެސް

ްކުރިްން ްހުއްދަ ްދަޢުލަތުގެ ްމިހާރު ްދެން، ްއެްއވެުއުޅން. ސުލްޙަވެރިކަމާެއކު

ްއޮޅުންތަްއް ްބޮެޑތި ްވަރަށް ްމިކަުމގައި ްލިެޔވިފައި ްމިއޮތީ ްނުލައޭ ހޯދުމަކާ

ްަބަޔކުގެ ްނުލިބިގެން ްހުއްދައެއް ްވަކިތަނަކުްނ ްއެއީ  1815އެްއވުމެްއްްއެބައަރާ.

ްނުލިބެނީކަމަށްް ްއެޙައްޤު ްއެމީހުންނަށް ްމަނާކުެރވޭކަމަށްވަްނޏާ އެްއވުން

ްވެއްަޖއީިވއްާޔް ްެއްއވާން ްއެްއވުމެއް ްއެފަދަ ްނޫން ްއެހެން މިބެލެނީ.

ްހެދުމަށްް ްގަާވއިދުަތކާއި ްޤާނޫނުތަާކއި ްގޮެތއްގެ ްހިްނގަންވީ ކަންތައްތައް

ްމާއްދާ ްފުރަތަމަ ްބާބުގެ ްޙައްޤުތަުކގެ ްއެހެންވީމަ،ްްއަސާސީ ހުރަހެއްނާޅާ.

ްމެންބަރުންް ްމަޖިލީހުގައި ްޑްރާފްޓްތަކާއިމެދު ްދެވަނަފަހަރަށް ްމި  1820ދެން

ްމަފްޙޫމަށްް ްމި ްމެންބަރުންވެސް ްހުރިހާ ބަޙުސްކުރެްއވިއިުރވެސް
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ްމިއޮތީ.ް ްގެެނވިފައި ްޑްރާފްޓް ްމިގޮތަށް ްއޮތުމާިއއެީކގައި ތާއީދުކުރަްއވާފައި

ް ްއ12ްަދެން، ް)ކ(، ްމާއްާދގެ ްެއއީ.ްވަނަ ްއަކުރު ްރަްއކާތެރިކުރުުމެގ ބުރު

ްމިހާުރް ްއޮތުމާއެީކގައި ްނުހިމެނި ްތެރޭަގއި ްލިޔުމުގެ ްކުީރަގއި އެވާހަަކވެސް

ްޢަމަލުކުރަމުންް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިހާރުވެސް ްހަމަ ްމިީއ ްމިއޮތީ.  1825ފޮނުވިފައި

ްމިއިންް ްނޫން ްވާހަކަެއއް ްއާ ްއޮތްކަމެއް. ްތެރޭަގިއ ްއުސޫލުތަުކގެ އަންނަ

ްވާހަް ްމާބޮޑުްއެްއވެސް ްމި ްއުންމީދުކުަރނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެަެހެްނވީމަ، ކަައކީ.

ްދެން،ް ްފާސްކޮށްދެއްވާެނކަމަށް. ްމި ްެމންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ދަތިކަމެއްނެތި

ްއިރެްއގަިއް ްެއއްެވްސ ްވާަހކައަީކ، ްއަނެއް ްއިތުރު ްއޮތް ދަންނަވާލަން

ްއެއްް ްބަޙުސްގެ ްމަޖިލީހުގެ ްުއނިކުރުމަށް ްމިޙައްުޤ  1830ެވްސްބަޙުސެއްަގިއވެސް

ްނެތޭ.ް ްަދއްަކވާަފއެއް ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރުްނ ަެްއގައި ވަގުތެ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއެބަހުްއޓޭ، ްއަބަދުވެސް ޤާނޫނުއަސާސީތަުކގަިއވެސް

ްމިީއ.ް ްަޙއްޤެކޭ ްއޮތް ްލިބިދީފައި ްމުޢާޙަދާތަކުގަިއވެސް ބަަައިވެިރވެފަިއވާ

ްއުނިކުރަންް ްމި ްދަތި ްޤަބޫލުކުރަން ްހަމަ ްއަުޅަގނޑަށް އެހެންވީމަ،

ްގެނެސްގެްންހު ްމިތަނަށް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުމަކަށް  1835ށަހެޅިފައިވާ

ްއެއަށްްވޯޓަށްްއެހިދާނެކަމާއިްޭދތެރޭގައި.ްުޝކުރިްއޔާްޢިއްޒަްތތެރިްރައީސް.ް

ް

ްއަޅުަގނުޑްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެހެންވީމަ، ްދެން، ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްހުށަހެޅުންތައް ްހުވަދުއަތޮުޅްްމި ްފުރަތަމަ ްއަރުވަން. ްފުރުޞަތު ހުށަހެޅުމަށް

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްهللاއުތުރުބުރީގެ ްއުތުރުބުީރެގް،  1840ހުވަދުއަޮތޅު

ްهللا.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްޚަލީލްްޢަބްދު

ް

ްއަޅުްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްޝުކުިރއްާޔ ްފުރަތަަމް`. ްަގނޑު

ްއަސާީސްްهللاއިްބރާހީމްްޚަލީލްްޢަބްދު ްާއދެ، ްއިޞްލާޙު. ްހުށަހެޅި ްއަޅުަގނުޑ ދަންނަވާލާނަން

 1845ްޙައްޤުތަކާއިް

ްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހުށަހަޅ12ްްާމިނިވަންކަން،ްމިބާބުގެ ްއަުޅަގނޑު ަވނަްމާއްދާގެް)ޅ(ްއަށް

ް)ޅ ްއެމާއްދާއަށް ްމިނިވަންކަން. ްެއްއވެއުޅުުމގެ ް)ކ(ްއިޞްލާޙަކީ، ްއާއި )

ްހުށަހަޅަންޖެހުނުްސަބަބަކީ،ްީމގަިއް ްމިގޮތަށް ނޑު އުނިކުރަން.ްއާދެ،ްއަުޅގަ
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ްނުލަޭއް ްހޯދުމަކާއި ްކުރިން ްހުއްދަެއއް ްދަޢުލަތުގެ ްމިއިންނަނީ ލިޔެފައި

ްކުރިްން ްހުއްދައެއް ްދަޢުލަތުގެ ްދެރަވޭ ްވަރަްށ ްައޅުަގނޑު  1850އިނގޭތޯ.

ްމީ ްސުލްޙަވެރިކަމާިއއެކު ްނުލައިވެސް ްއެްއވެުއޅުުމެގްހޯދުމަކާއި ސްތަކުން

ްބައެްއކަހަަލް ްމިހާރު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއޮތުމުން. ްމިހެން މިނިވަންކަން

ްކޮންެމް ްސުލްޙަވެރިކަމާއެކު ްހަމަ ްތަންތަނުންވެސް ްދޭ ޚިދުމަތްތައް

ްއޮންނާނީވެސް.ް ްޭރވިފައި ްއޮންނާނީ، ްޚިޔާުލަގއި ްކުރަްނ ކަމެއްެވސް

ްއެ ްމުޅިން ަެެގންދާނެ ްބަދަލުވެ ްެއކަން ްފަހުންްއެކަމަުކ، ްގޮތަކަށް  1855ހެންކަހަލަ

ްދުރާާލް ްެއކަންތައް ްކުރިން ްއެހެންީވމަ، ކަންދިމާވާގޮތުން.

ތައްޔާުރވެަެލުމަށްވެސްްވާހަކަައކީްކޮންމެވެސްްބަަޔކަށްްއެނިގފައިްއޮތުމަީކް

ްމިގޮތަްށް ްއެޚިޔާުލަގއި ްއަޅުަގނޑު ްެއޮގތުން ްމުހިންމުކަމެއް. ވަރަށް

ްހުއް ްފަރާތެއްގެ ްކޮންެމވެސް ްމިންވަރަކަްށްވާހަކަައކީ، ްކޮންމެވެްސ ަދއެއް

 1860ނަމަވެސްްހޯދިފައިްއޮެވގެންނޭްމިކަހަލަްކަމެއްްކުރަންޖެހޭނީ.ްއެމަފްޙޫމްަގިއް

ްކުރީެގް ްހުަށހެޅިން ްައޅުަގނޑު ްކުރިން ްމިހުށަހެޅީ. ްމިިޚޔާލު އަޅުަގނޑު

ްއުވާލަން،ް ްހަމަ ްމުޒާހަރާކުރުންވެސް ްހަމަ ްއިންނާނެ އިޞްލާޙަށްވެސް

ްއެހެ ްއާދެ، ްމިއޮތީްއުނިކުރަން. ްިއތުރަށް ަެއްކާ ްއަނެ ންނަމަވެސް،

ްއެްއވެުއޅުމުެގް ްމީސްތަކުަުން ްސުލްަޙވެރިަކމާއެކު އަނެއްާކވެސް

ްގޮތްް ްޤަބޫލުކުރާ ްޟަމީރު ްއަޅުަގނުޑގެ ްމިއަށްވެސް ްހަމަ  1865މިނިވަންކަން.

މިއީ.ްއުނިކުރަންްހަމަްެއއީ.ްއެހެންްނޫން،ްކޮންމެވެސްްމުައއްސަާސއަކުްން

ްމުޒާހަ ްލިބިގެން ްމިނިވަންކަންްހުއްދައެއް ްއެްއެވއުޅުމުެގ ްނޫނިއްޔާ ާރ،

ްކަހަަލް ްެއއްވެސް ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްއޮންނަަކމަށްވަނީނަމަ ްގޮތަކަށް އޮންނަކަހަލަ

ްދަންނަވާލާއިރުަގއިެވްސް ްމިހެން ްއަޅުަގނޑު ްއާދެ، ްނެތް. މައްސަލަެއއް

ްގިނަް ްރާއްޖޭގެ ްޢާންމުގޮތެއްގަިއ ްމިހާރު ްހިތަށްއަާރ  1870އަޅުަގނުޑގެ

ް ްޒުވާްނކުދިން.ްކަންތައްތަުކގައި ްހަަމ ްޓީންއޭޖްގެ ްމިއުޅެނީ އިްސކޮށް

ްބޮޑަށްްޙައްޤުތަެކއްވެސްްލިަިިބފައި.ްއޭުރގަިއް ްވަރަށް އެކުދިންނަށްްއެބައޮތް

ްއާދަާޔިއް ްހުންނަގޮތުްނވެސް ްކަންތައްތައް ްޚިޔާުލގަިއ،ްއެކުިދންގެ އެކުދިންގެ

ްއެ ްމިސާލަކަށް،ްމި ްސުލްޙަވެރިކަމާިއއެކު ްޝުޢޫރުތަކެއް،ްމި އްވަނީ.ްޚިލާފު

ްފުޅާވެގެްން ްމާބޮަޑށް ްޝުޢޫރުތައް ްއެ ްއެންމެފަހުންގޮސްފަިއ  1875އެްއވެ
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ްމިތިބީް ްއަޅުަގނޑުމެން ްކުދިން. ްޓީންއޭޖްެގ ްއެީއ ްނަމަވެްސ، ހިނގައިދާނެ.

ްހަމަް ްޝުޢޫރުަތއްވެސް ްޚިޔާލާއި ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްވެފައި. ްއޭްޖގައި ޓީވައި

ްބައެް ްއެބަދޭ ްފުޅާވެގެން ްހަމަ ްނުލާހިކު ްކަންތައްަތްއްޙަޤީޤަތުގައި އްފަހަރު

ްހޮސްޕިޓަލްެގް ްމިހާރު ްދަންނަވާނަމަ، ްކުރުގޮތަަަކަށް ްމިހާރު ހުންނަގޮތުން.

ްބޮޑެތިް ްހަމަ ްފުދޭވަރަކަށް ްހަމަ ްބޭބޭފުޅުން ްބަެއއް  1880ކަންތައްތަުކގަިއވެސް

ްވާހަކަައކީ،ް ްޙަޤީޤަުތގަިއ ްނުވުމުން ްެއކަްނތައްތައް ްއެދި ކަންތައްތަކަަކަަށް

ްއެބޭ ްވާހަަކއަީކްއެބޭފުޅުންގެްޝުޢޫރު ްކަންަތްއތައް ފުާޅްއެަވގުތަުކްބޭނުންވާ

ްޮއޅުންައާރް ްކަންަތއްތައް ްފުދޭވަރަކަށް ްވަީނނަމަ ްހިނަގއްޖެކަމަށް ނުވެ

ްޚިލާފަްށް ްއާަދޔާއި ްވަނީނަމަވެސް ްދިމާެވއްޖެކަމަށް ްކަމެއް މިކަހަލަ

 1885އެބޭފުޅުންގެްޝުޢޫރުތަާކއިްެއްއޗެހިވެސްްފާޅުކުެރވިްމިކަހަލަްކަންތައްތަެކއްް

ްއަނެއްާކްއެ ްހަމަ ްޙަޤީޤަތުަގއި ްސަބަބުން ްއެހެްނުވމުގެ ްއެބަދޭ. ްވަމުން ބަ

ްކަމެްއް ްމިކަހަލަ ްާބއްވާ ްެއްއވުންތަކެއް ްނޫނިއްޔާ ްމުޒާހަރާއެްއކޮށް އިތުރު

ްޚިދުމަތްތަކަށްް ްއެކަންތައްަތކުން ްއިތުރުން ްވަނީނަމަ ކުރެިވއްޖެކަމަށް

ްއަދި ްދެން، ްނާންނާނެއޭ. ްކަމެއް ްއެހެން ްނޫން ފާހަގަކޮށްލަންްްބުރޫއެރުން

ްެއްއވެްސް ްސަރުކާުރގެ ްޙާލަތެއްގައި ްއެަކހަލަ ްމިސާލަކަށް،  1890އެކަމުން

ްވަނީނަމަް ްއެހެންެވއްޖެަކމަށް ްނެތީ. ްެއނގިފައި ްމިހާރު މުއައްސަާސއަކަށް

ްއިތުުރް ްައނެއްކާ ްއުނދަޫގވާނެ. ްބޮޑަށް ްވަަރށް ްއެަެޓެްނޑްވާން އެކަމަށް

ްވަނީނަ ްނަަގއިފިކަމަށް ްނަގާނެ. ްސިއްީޙްވަގުތުަތކެއް ްދޭންވާ ްއެމީހަކަށް މަ

ްަވގުތުް ްދޭންވާ ްލިބިގަތުމުަގއި ްއެޚިދުމަތް ްވަނީނަަމ ޚިދުމަތްތަކެއްކަަަމަށް

ްމިކަހަލަް ްގެއްލުންިލބި ްފުރާނަތަކަށް ްވަނީނަމަ  1895ނުލިބިއްޖެކަމުގައި

ްއަޅުަގނުޑް ްއެހެްނވީމަ، ްއެކަށީގެްނވޭ. ްދިމާވުްނ މައްސަލަތަކެްއވެސް

ްޚިޔާލު ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ،ްްއެމޭރުމުން، ްމިއޮީތ. ހުށަހަޅާފައި

ްހުރިގޮތްް ްޚިޔާލު ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްމިކަމުގައި ްައޅުަގނޑަށް ްހީކުރަން އަޅުަގނޑު

ްދަންނަވާލެވިއްޖެކަމަށް.ްުޝކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް1900 

ްހުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަްތތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްދެކުނުބުރީއާދެ، ގެްވަދުއަތޮުޅ

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރަށްްهللا ްތާއީދުކުރަްއވާ ލަޠީފް،
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ްއެހެްން ްނެތް. ްވަަޑއިގެން ްމެންބަރު ްިޢއްޒަްތތެރި ްއަރުވަން. ފުރުޞަތު

ްތާއީދުކުރަްއާވް ްއާދެ، ްއަރުވަން. ްުފރުޞަތު ްމެންބަރަކަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްާއދެ، ްުނގަނެވޭނެ. ްބަލައެއް ްމި ްއެހެންވީމަ، ްނެތް. ްއޮްތްްމެންބަރެއް  1905ދެން

ްާއދެ،ްލ.އަތޮުޅގެް ްއަުރވަން. ްފުރުޞަތު ްއަުޅަގނޑު ްހުށަހެޅުމަށް އިޞްލާޙު

ްމެންބަރުވެސްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްނަޢީމް. ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްތ.އަތޮުޅެގ ްދެން ްއާދެ، ްއެހެްނވީމަ، ްނެތް. ވަަޑއިގެން

ްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދު.ްް

ް1910 

ްްރިޔާޟްްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރު ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ް)ޅ(12ްްޝުކުރިއްާޔ ްމާއްދާގެ ްވަނަ

ްދަޢުލަތުގެްްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ް)ޅ(. ްހުށަހެޅުމަކީ، ްމިހުށަހަޅާ ްައޅުަގނޑު އިޞްލާޙުކުރަން

ްމީސްތަކުންް ްދެކޮޅުވެިރކަމެއްެނތި ްނުލައި ްހޯދުމަކާއި ްކުރިން ހުއްދަ

ްމިިނވަންކަން ނޑަްށްއެްއވެުއޅުމުގެ ްއަުޅގަ ްާބްއވަން ްމިމާއްދާ ްމިގޮތަށް .

ްރަނގަޅަށްް ްމީތި ްއިނގޭ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެއީ،  1915ފެންނަނީ.

ްތިަޔް ްކޯއްެޗއްކަން ްމިދަންނަވަނީ ްއަުޅަގނޑު ކިޔާލައިފިކަމަްށވަންޏާ

ްއެއަުކ،ް ްހަމަ ްދެން، ްއޮޅުންފިލާނެކަމަށް. ްމެންބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްތެަެރި

ނޑުމެންނަ ްއަޅުގަ ްޑްރާފްޓް ްމި ްޑްރާފްޓާއި،ްމިހާރު ްފާސްނުވެދިަޔ ށް

ްމިަކްން ްތަންކޮޅެއް ްބަލައިލާއިުރަގއި ްހުށަހެޅުމާއި ްމިހުށަހެޅި އަޅުަގނޑު

ްއަޅުަގނޑަްށް ްފަސޭހަހެން ްތަންކޮޅެއް ްިކޔާލަން ްކުރިަޔސް ްގޮތަކަށް  1920ކޮންމެ

ްފަހުންް ްނުބައެއް ްއަދި ްމިއިން ްހުށަހެޅުން. ްމިހުށަހެޅި ްއަޅުަގނޑު ހީވަނީ

ްވިޔަ ްމާނަެއްއްކުރިމަތިވީކަުމގައި ްނުބައި ްއިތުރު ްމިއިން ްއަދި ްސވެްސ

ނެގިޔަްސވެސްްމިގޮތަށްްކިޔާަލންްފަސޭހަވެއްޖެްކަމަށްވަންޏާްމީގައިްފަހުންް

ްތަންކޮޅެްއް ްވޯޓުޭދން ްމިއަށް ްބަދަލުަގއި ްބެލުމުގެ ްނަތީޖާއަކަށް ނުކުންނަ

ްމިހުށަހެޅީ.ް ްމިގޮަތށް ްއަޅުަގނޑު ނޑަްށްފެންނާތީވެ ްއަުޅގަ  1925ފަސޭހަވާނެކަމަށް

ނުޑްްދެން ްއަުޅގަ ްާޚއްޞަޮކށް ްޢިްއޒަތްތެރި، ްަބެއއް އެހެންނަމަވެސް،

ްވިދާުޅިވް ްަރޝީދު ްޑރ.ޙުސައިން ްެމންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ތ.އަތޮޅުެގ

ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްނަގާށޭ. ްމީތި ްތަކުރާރުކޮށް ްހަމަ ްކައިީރގަިއ އަޅުަގނޑު

ްޢިއްޒަތްެތިރް ްމަޖިލީހުގެ ްކުޑަކޮށް ްއަދި ްނަގާނީ ްމީތި އަޅުަގނޑު
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ްއެހެންވީމަމެންބަރު ްބަލާފައި. ްހުރިގޮތެއް ްރޫޙު ްންގެ ްަނގަްން، ނޑު  1930އަުޅގަ

ްމެންބަރުންގެް ްޢިއްޒަތެރި ްދެން ްނަގާނަން. ްމީތި ްވަންޏާ ޖެހިއްޖެކަމަށް

ޝުޢޫރުްހުރިގޮތެއްްބަލާލާފައިްއަޅުަގނޑުްވޯޓަކާްހަމައަށްްިދއުމުގެްކުރިްން

ނޑުްގޮތެއްްނިންމާަނން.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރައީ ްސް.ްއަަަުޅގަ

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތާއީދުކުރައްާވ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ  1935އާދެ،

ްޢަލީް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްރ.އަތޮޅުގެ ްއަރުވަން ްފުރުޞަތު މެންބަރަށް

ްވަޙީދު.ް

ް

ްއަޅުަގނޑުްއެްއިޞްލާޙަށްްާތީއދުކުރަން.ްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް
 1940ްްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:ްޢަލީ

ް

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަްތތެރި ްގދ.ގެ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

މުޙަންމަދުްވަޙީދުްޢަލީ.ްޢިއްަޒތްތެރިްމެންބަރުްވަޑަިއގެންްެނތް.ްބ.އަތޮުޅގެް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްފާއިޒް.ް

ް1945 

ްއަސާީސްްރީްމެްނބަރުްމާޮޅސްމަޑުލުްދެުކނުބުް ްައޅުަގނޑު ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ `

ްޙައްޤުތަުކގެް

ްްޢަލީްފާއިޒްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިޞްލާޙަީކ،12ްްބާބުގެ ްހުށަހަޅާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއަށް ް)ޅ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

ދައުލަތުގެްހުއްދަްކުރިންްހޯދުމަކާއިްނުލައިްސުލްޙަވެރިކަާމެއކުްމީސްތަކުްން

ްއެބަ ނުޑްއެްއވެ ްއަުޅގަ ްމިނިވަްނަކން. ްހާމަކުރުމުގެ ްބޭނުްނތައް  1950އިމީހުންގެ

ްދިމާީވް ްހުށަހަޅަން ނޑު ްއަުޅގަ ްހުަށހެޅުމުގައި ްމި ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި

ްމައްޗަށް.ް ްހުރިގޮތުެގ ްފިކުރު ްވިްސނުމާއި ްީމގެ ނޑު އަަަުޅގަ

ްއެްއެވް ްބަޔަކު ްތަނަކަށް ްއެއްކޮށް ްސުލްޙަވެިރކަމާ އެްއގޮތަކަްށވެސް

ްމީ ނުޑެގްއުޅުމަކަށް ްއަޅުގަ ްޖެހޭނެކަމަކަށް ްހޯދަން ްހުއްދަ ްަކއިރިްނ ހެއްގެ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުކުރޭ. ްޤަބޫލެއް  1955ވިސްނުން

ްމިދައްކަނީް ްައޅުަގނޑުެމން ްވާހަކަ. ްމިނިވަންވާ ްއަަަޅުވެިތކަމުން މިދައްކަނީ

ްއެހެންވީ ްވާހަކަ. ްހޯދާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޙައްޤުތަެކއް ްހުރި މާ،ްހިފެހެއްޓިފައި
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ްިވސްނުްން ްފަރާތްތަކުގެ ްހުރި ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްއުނިކުރަން ްމާއްދާ މި

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއަދިވެސް ްހަމަ ްއެހުރީ ްގޮުތގައި ްޤަބޫލުކުެރވޭ އަޅުަގނޑަށް

 1960ފިއްތާްތާށިކޮށްްހިފެހެއްޓުމުެގްޚިަިޔާލުްއެހެރީ.ްއެްޚިޔާުލްައއިސްފައިްހުިރް

ްދިމަދިމާވެސްްއެބަހުރި......

ް

ްއެހެންވީމާ،ްްކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަ ްނެތް. ްހުށަހެޅުމެއް ްއެ ްމިހާރު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެވާހަކަފުޅުްަދއްަކވާކަށްްބޭނުެމއްްނެތްތާްދެއްތޯ.ް

ް1965 

ްކީކޭތޯ.ްްމާޮޅސްމަޑުލުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް
ްްޢަލީްފާއިޒްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްތޭ.ްމިހާރުްއެްހުށަހެޅުމެއްްނެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1970 

ްވަރަްށްްމާޮޅސްމަޑުލުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް ްމިއީ ްބޭނުންވަނީ، ްދަންނަވަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ އާދެ،

ްމުހިންމުް

ްވަރަށްްްޢަލީްފާއިޒްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެމީހުންނަށް ްތިބުމަށް ްމިނިވަންވެ ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ހުށަހެޅުމެކޭ.

ްސަުރކާ ްއެްއގޮަތކަށްވެސް ްކަމެކޭ. ްއެހެންްބޭނުންތެރި ްުނވަތަ ރަކުން

 1975ތާކުންވެސްްެއްއވެްއުޅުމަކަށްްއަޅުަގނޑުމެންްހުއްދަެއއްްހޯދާކަށްްނުޖެހޭނެ.ް

ްމިް ްއެކަން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހިނގާކަމަށް ްއެަކން ްއެްއކޮށް ސުލްޙަވެރިކަމާއި

ްމިައުދް ްޮގތުގައި ްޤަބޫލުކުެރވޭ ްއަޅުަގނޑަށް ްއެހެންމެ ްހަމަ ދަންނަވަނީ.

ްުއޅުމުަގއި ްއެްއވަން ްބަޔަކަްށްްބަޔަކު ްތިބި ްހަދަން ްބަލަހައްާޓ އެކަން

ްބަޔަުކް ްއެކަން ްމިދަންނަވަނީ ްއެހެން ްނުުކރެވޭނެ. ްެއކަމެއް ނޭނގިެއއްވެސް

ްހެދިޔަސްެވްސް ްފޮނުވާ ްއެސް.އެމް.ެއސް ްބަަޔކަށް ްއަެނއް ްއެއްބަޔަުކ  1980މީހުން

އެއޮތީްދައުލަުތގެްސަލާމަތަށްޓަކައިްކަންތައްަތއްްބަލަހައްޓަްންޖެހޭްޖެހުމުގެް

ްފޮނުިވޔަްސްތެރެ ްއީމެއިްލެއއް ްފެނޭ ްބެލޭ ްއެސް.އެމް.ެއސްެވސް އިން

ްކުރަންް ްމިކަން ްޙާލެްއަގއި ްެއއްވެސް ްއެހެްނވީމާ، ްޗެްކކުރެވޭ. އެކަންެވސް

ްއެަކްން ްކަމަކަށެއް ްނޭނގި ްއުޅެނީ ްއެްއވަން ްބަޔަކު ްނޫނީ އުޅެނީ

ްެއކަންް ްނިންމަިއފިއްޔާ ްެއއްވާން ްބަަޔކު ްނުކުެރވޭ. ްޤަބޫލެއް  1985ްއަޅުަގނަޑކަށް
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ްޤަބޫލުކުރާް ްިވސްނުން ްައޅުަގނުޑގެ ްއެހެްނވީމާ، ްއެނގިފަިއ. އޮންނާނީ

ްޮގްސް ްހޮަޓލަކަށް ްޭރކޮށްލާކަށް، ްކަިއރީގައި ްއަންހެނެއްގެ ގޮތުަގއި

ްހުއްަދް ްކައިރިން ްމީހެއްގެ ްކުރާކަށް ްަޤޟާހާޖާ ްބޯލާކަްށ، ސައިތައްެޓއް

ްޝުކުރި ްނުޖެހޭ. ްަނގާކަށް ްމިކަމަކަށްވެސް ްއުސޫލުން ްނުޖެހޭ ްްއޔާ.ްނަގަން

ް1990 

ްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތާއީދުކުރައްާވ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްޢަދުނާންް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްގއ.ގެ ްއަރުވަން. ްފުރުޞަތު މެންބަރަށް

ްޙަލީމް.ް

ް

ްބ.އަތޮޅުގެްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްއެްްޝުކުރިއްޔާ ްމެންބަރު  1995ްިޢއްޒަތްތެިރ

ްހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެޅުމަށްްއަޅުަގނޑުްތާއީދުކުރަން.ްްއަދުާނންްޙަލީމްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްލ.އަތޮޅުެގ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަްތތެަެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްމެންބަ ްޢިއްޒަތްތެަެރި ްނަޢީމް. ްމުޙަންމަދު ްނެތް.ްމެންބަރު ްަވޑަިއގެން ރު

 2000ްބ.އަތޮޅުގެްިޢއްަްޒަތްތެރިްމެްނބަރުްޢަލީްފާއިޒް.ް

ް

ްްމާޮޅސްމަޑުލުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް ްމިބާބުގެ ްރަީއސް.ްހަމަ ްޢިްއޒަތްތެރި ް)ކ(12ްްޝުކުރިއްޔާ ްމާއްދާގެ ްވަނަ

ްއަްޢަލީްފާއިޒްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނަމާއި ްއެމީހެއްެގ ްއިޞްލާޙަީކ، ްހުށަހަޅާ ްައޅުަގނުޑ ުބުރްއަށް

ްސަރުކާުރެގް ްފަހެ ްޔަޤީންކަން. ްމި ްޙައްޤު. ްއޮތުމުެގ ރައްކާތެރިކުެރވިފައި

 2005ފަރާތަކުންވިޔަސްްއަދިްއަިމއްލަްފަރާތަކުންވިޔަސްްމީހެްއގެްަމއްޗަށްްޢަދުުލް

ްދޮގުް ްކަްނަކމާމެދު ްސާބިތުނުވާ ްޝާީރއަތަށް ްމަގުން އިންޞާފުގެ

ްހަ ްއަޅުަގނޑު ްނުވާނެއޭ. ްހާމަކޮށްގެން ްމިދަންނަވަނީްމަޢުލޫމާތުތަކެއް މަ

ްއެނބުިރް ްައޅުަގނޑު ްއާދެ، ްބަލާ، ްމައްޗަށް ްތަޖުރިބާއެްއގެ އަޅުަގނުޑގެ

ް ްނިކަމެިތ93ްްދާންޖެހެނީ ްަވރަށް ްއަބުރު ވަަންއަހަރުެގްތެރެއަށް.ްމީހެްއގެ

ނުޑް ްއަަަޅުގަ ްއެއްެޗކޭ. ްދިޔަ ްމޮޑެލެވި ްވެްއޔާިއ ްނަގާލެވި  2010ގޮތުަގއި

ްތާއީ ްއެމީހަކަށް ްައޅުަގނޑުމެން ްދަންނަވާނީ، ްއަހަުރެގ1993ްްދުކޮްށ ވަނަ

ްުކރިމަތިލައިގެްން ްއެކަމަށް ްއިންތިޚާބުގައި ްރިޔާސީ ްއިންތިޚާަާބު، ޢާންމު
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ްގަސްތުކުިރް ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްކުރުވުމަށް ްމަސައްކަތް ްހޯދޭތޯ އެކަން

ްކެންޑިޑޭެޓއްގެްފަހަތުަގއިްައޅުަގނޑުމެންްއެކަންްކުރަމުން......

ް2015 

ްޝަރީއަތަްށްޢިއްޒަތްތެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވިާދޅުީވ ްދައްަކވަމުން ްވާހަަކފުޅު ްމެންބަރު ރި

ްމިއޮންނަނީް ްލިޔުްއވުުމަގއި ްީމގަިއ ްއެކަމަކު ްކަންކަމާމެދުޭއ ސާބިތުނުވާ

ްކަމަކާމެދުއޭ.ްއެހެންވީާމ،ްޭއގެްރަނގަޅުްގޮަތކީްކޮބައިތޯ.ް

ް

 2020ްކީކޭތޯ.ްްމާޮޅސްމަޑުލުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް

ްްޢަލީްފާއިޒްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

މިހާރުްއެންމެްފަހަތުްފޮޅުވަތުގަިއ،ްހުށަހެޅުމުގެްއެންމެްފަހަތުްފޮޅުވަތުަގިއްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްސާބިތުނުވާް ްޝާީރއަަތށް ްމަގުން ްއިްނޞާފުގެ ްއަދުލު މިއޮންނަނީ

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަްތތެރި ްއެކަމަުކ، ްިމއޮންނަނީ. ްލިޔުމުގައި ްމި  2025ކަމަކާމެދު،

ް.ްއެހެްނވީމާ،ްރަނގަަަޅުްގޮތަކީްކޮބަިއތޯއޭ.ްވިދާޅުވީްކަންކަމާމެދުއޭ

ް

ްކަންކަްންްމާޮޅސްމަޑުލުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް ްތެރޭގައި ނޑުމެންގެ ްއަަަޅުގަ ްމިހާތަނަށް ްމިދެންނެވީ ްއަޅުަގނޑު

ްކުރެވިަފިއްްޢަލީްފާއިޒްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެަކން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްބަލާިއރު ްހުރިގޮތަްށ ހިނގާފައި

 2030ްހުރީކީއެއް.....

ް

ްއާދެ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްމާލޭގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާޠިފް.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް2035 

ްއެއްަޗކާމެުދްްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުް ްޮއތް ްލިޔުުމގައި ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްވާްއާޠިފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްދަންނަވާލަނީ.ްމަނިކުފާނު ްސަމާލުކަމަށް ްހަމަ ނޑު ްައޅުގަ ހަކަދެްއކެވީމަ

ްއޮންނަނީ.ް ްލިޔުުމަގއި ްެއގޮތަށް ްކަަމކަމަކާމެދު ްސާބިތުނުާވ ޝަރީއަތަށް

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް
ް2040 
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ް

ްކަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއޮންނަނީ ްތަކުރާުރވެފައި ްވާހަކަފުެޅއް.ްއާދެ،ްެއވެސް މަްއާދެ،ްރަނގަޅު

ްކަމަކާމެދުްއާދެ.ް

ް

ްއަޅުަގނުޑްްމާޮޅސްމަޑުލުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް ްކޮންމެހެން ްއެކަން ްކުެށއް.ްަކމަކަމަކަމާމެދު ްލިޔުުމގެ ްހަމަ  2045ްއެއީ

ްމިވީހާތަނަށްްްޢަލީްފާއިޒްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެނގިވަަޑިއގަންނަވާނެ. ްނޫޅޭނެަކން ްކިޔާކަށް އެހެން

ް ްުކށުގަިއ، ްހުރި ްއަސްަފއި ްއިާދީރްލިއުމުގަިއ ްމިއޮތީކީެއއް ްމީތި މިފަހަރު

ްޓައިޕްކޮށްާލް ްއަުތން ްއަމިއްލަ ްހަމަ ނޑު ްައޅުގަ ްނޫން. ްކުެށްއވެސް މޭޒުގެ

ްކުެށްއްއެއީ.ްއެކަްން ްއިން ްއައިސްފައި ްފެންަވރުން ްައޅުަގނުޑގެ އުޅުމުަގއި

ްދަންނަވަންް ްައޅުަގނޑު ްއެއީ ްކަމަކާމެދު. ްއެދެްނ.  2050އިޞްލާޙުކޮށްލަދެްއވުން

ނޑުްދަންނަވަންްބޭނުންެވގެންްމިއުޅެނީ،ްބޭނުންވާްއެްއޗަ ަަޅުގަ ކީ.ްއާދެ،ްއަ

މީހެއްގެްއަބުރާްޢިްއޒަތްްމިހާތަނަށްްރައްކާތެރިްކުެރވިފައިްިމއޮންނަނީްވަިކް

ްވަންޏާް ްހިނގައިގެންިފކަމަށް ްމީހަކު ްދިމާލަށް ްވެރިކަާމއި ޙާލަތްތަކެއްަގއޭ.

ްމީަހކަށް ްއޮންނަ ްޢިއްޒަތްެތއްވެްސ ްއަބުެރއްވެްސ ނެތިގެްންްއެމީހެއްެގ

ްއެހެންވީމާ،ް ްޙަޤީޤަތް. ްތަޖުރިބާ ްމިއީ ްމިއޮތީ ްމިހާތަނަށް  2055ގޮސްފައޭ

ްމިދަންނަވަނީް ނުޑ ްއަުޅގަ ްޝަކުވާކުރަނީ ްމި ްައޅުަގނޑުމެން އެކަމަކާމެދު

މީހެއްގެްއަބުރުްރައްކާތެިރކޮށްްޙިމާޔަތްކޮށްދެހެރޭ.ްއެކަމުގެްަޔޤީންކަންްއެަބް

ް ްމީހަކާ ްހަމަ ްއެހެންވީމާ، ްޝައްކަަކްށްލިބިދޭންޖެހެއޭ. ްކޮށްލެޭވ ދޭތެރޭގައި

ްބޭނުންކޮށްގެންް ްމީިޑޔާ ްދައުލަުތގެ ްެއއްެޗއް ްހިތަށްއެރި ތުހުަުމަތަކަށް

ްކުރުމަށްް ްެއކަން ްެއގޮތަށް ްކިުޔްއވާ ްެއއްޗެހި ްވާހަކަދަްއުކވާ  2060މީހުންލައްވާ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީާމ، ްމަޤްޞަދަކީ. ްއަޅުަގނޑުގެ ްގެނައުން ހުއްޓުމެއް

ްއެ ްމައްަޗްށްްޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި ްމީހެއްެގ ްމައްޗަްށ ްކަެމއްެގ ސާބިުތނުވާ

ްއަބުުރް ްވާހަަކދައްކާ ްފާޑުފާޑު ްދޭތެރޭގަިއ ްއެމީހަާކ ްއަދި ތުހުަުމަތުކޮށް

ނޑުްހަމަްވަރަށްްބޮޑަށްްޤަބޫލުކުރާގޮތުަގިއް ނަގާލެިވގެންނެއްްނުވާނެ.ްއަުޅގަ

ްނިކަެމތިކަމާއެއްް ްވަރަށް ްއަބުރު ްއިބްރާހީމްގެ ްއިްލޔާސް  2065ކޮްށްމ.އެންދެރިމާގޭ

ްއަަަޅުަގނުޑެގް ްނުދިނުން ްވިޔަ ްތަކުރާރު ްއެކަްނ ްނަގާލެވިަފއި. އޮތީަި

ްބޭނުމަކީ.ްޝުކުރިއްޔާ.ް
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ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތާއީދުކުރައްާވ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްގއ.ެގ ްޙަލީމް ްޢަދުނާން ްއަރުވަން. ްފުރުޞަތު  2070މެންބަރަށް

ްންބަރު.ްމެ

ް

ްދެއްކެިވްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްއެ ްފާއިޒް ްޢަލީ ްރައީސް. ްޢިއްޒަްތތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްއާދެ،

ނޑުްްޢަދުނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުަމށް ްހުށަހެޅުްއވި ްެއ ްާފިއޒް ްޢަލީ ްއަލީަގއި ވާހަކަފުޅު

 2075ްތާއީދުކުރަން.ް

ް

ްޙަލީމްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢަދުނާން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުީރގެ ްހުވަދުއަޮތޅު އާދެ،

ްހުށަހަޅުއްވާްއިޞްލާޙަށްްފުުރޞަތުްއަރުވަން.ް

ް

 2080ްއާދެ،ްޝުކުިރއްޔާްިޢއްޒަތްތެިރްރައީސް.ްއަޅުަގނޑުްއަސާީސްޙައްޤުތަާކިއްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް

ްމިނިވަްޢަދުނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްބާބުގެ ްމި ްމ12ްްިންކަން، ްިއތުރުކުރަން ްއަކުރެއް ްމާއްދާއަށް ވަނަ

ްހުށަހަާޅް ނޑު ްއަުޅގަ ްސަބަބަކަށްޓަަކއި. ްމުހިންމު ްވަރަށް ހުށަހަޅަނީ،

ް ްނުވަތ12ްްައިޞްލާޙަކީ ްސަުރކާރުން ްއަކުރު. ްއިތުރުކުރާ ްމާއްާދއަށް ވަނަ

ްކުރަމު ްނުވަތަ ްޚިދުމަތަކާމެދު ްެދމުންދާ ްފަރާތަކުންވިޔަސް ންދާްއެހެން

 2085ކަމަކާމެދުްހިތްހަމަްނުޖެހިގެންްދެކޮޅުްހެދުމުގެްގޮތުންްނުވަތަްއެއްބާރުލުްން

ްސުްލޙަވެރިކަމާެއުކް ްގޮތުން ްފާޅުކުރުމުގެ ްއުާފވެރިަކން ްގޮތުންނާއި ދިނުމުގެ

ްހަރަކާތްތަކުަގިއް ްމިފަދަ ްބޭއްވުމާއި ްހިނގާލުން ްކުރުމާއި މުަުޒާހަރާ

މިފަދަްހުށަހެޅުމެއްްހުށަހަޅަންް،ްބައިވެިރވުމާއިްނުވުުމގެްމިނިަވންކަން.ްއާދެ

މިޖެހުނީ،ްތިޔަްއެންމެްބޭފުުޅންނަށްވެސްްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެްފަދައިން،ް

ްފަހަރުް ްބައެއް ްއެބަފެނޭ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްތަނުަގއި ްމިދިޔަ  2090ވޭތުެވގެން

ްސަރުކާރުންް ްނުވަތަ ްފަރާތުން ްސަރުކާރުގެ ްކަންތައްތަުކަގިއ ްކަހަލަ ބައެއް

ްބަެއްއްްއަންަގވަިއގެން ްނުވަތަ ްެދކޮޅުހެދުމުެގގޮތުން ްކަންަތއްތަކާއި ބަެއއް

ްހަދާތަން.ް ްބާއްވާ ްއެްއވުންތައް ްގޮތުން ްދިނުމުގެ ްތަރުޙީބު ކަންތައްތަކަށް

ްމަގެްއވެްސް ްަވިކ ްހިނގާކަށް ްނުޖެހޭ ްަނގާކަށް ްހުއްަދއެްއވެސް އޭގެްނވެސް
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ް ްފަރާތަކުން ްޢާންމު ްެއހެންނަމަވެސް، ްކޮށްލެވޭ. ްއެކަްނކަން  2095އެކަހަަލްނޯވޭ

ްއުފެދޭް ްމައްސަލަތަްއްއެބަ ްއެބަްނުކުމޭ ްބަލާއިރު،ްޝަކުވާ ްކޮށްލަން ކަމެއް

ކޮބައިތޯްލިބިފައިްއޮތްްހުއްދަައކީްޢާންމުްމަސްލަޙަތަށްްބުރޫއަރަނީއޭްމިވެނިް

ްކަންތައްތަުކެގް ްމިކަހަލަ ްބަންދުވީއޭ.ްއެއީ ްމަެގއް ްެއވެނި ްބަންދުީވއޭ މަގެއް

ްހި ްރައްޔިތުންގެ ްޢާންމު ްކަމަާކްސަބަބުން ްއެކުރާ ްސަުރކާރުން ތުަގއި

ްސަރުކާރުންް ްއެހެންވީމާ، ްއާދޭ. ްއެބަ ްއުފެދޭަތން ްސުވާލު  2100ދޭތެރޭގައި

ްެއް ްރައްޔިތުންނަށްވެސް ްޢާންމު ްފަދައިން ްކުާރ ްސަުރކާރުން ކުރާކަމެއް

ްއަކުރެްއް ްމިފަދަ ްކަމަށްޓަކައި ްބޭނުންތެރި ްއޮތުމުެގ ްދީފައި ފުރުޞަތު

ަަޅުަގނޑަށްްފެްނނަ ްނީ.ްބޭއްވުމަށްްއަ

ް

 2105ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްމ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަްޙމަދުްޝަފީޤް.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްސާފުކޮްށްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްަވރަށް ްރިާޔސަތުން ްޖަލްާސެއއްަގއިެވސް ްދެ ްކުީރގެ ްމީގެ

ްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްަސިއްވިދާޅުިވ. ްދަުށގަާއއި ްކުޑަ ްވަަޑއިގެން ްޖަލްސާއަށް ްމަޖިލީހުގެ  2110މި

ްތަާޢރުޟުވާްނުވަަތް ްހުވަާޔއި ްކުރި ްއެބޭފުޅުން ްެއއީ ްތިއްެބވުމަކީ ކޮޓަރީަގއި

ްމިތިބީ،ް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްިވސްނޭގޮތަށް. ްގޮތުަގއި ްކަމެއްގެ ޚިލާފުވާ

ްޙާލަް ްފަދަ ްމަޖިލީހުންްނުނިކުމެވޭ ްމި ްޙާލަތެއްަގއިެވސް ްކޯރަްމްޒަރޫރީ ތުގައި

ްކޯރަމްް ްެއއްގޮަތކީ ްއެހެންވީމާ، ްބޭފުޅުން. ްތިއްެބވި ްދަށުގައި ްކުޑަ މިއޮތީ.

ްނިކުމެވޭގޮތަްށް ްމިތަނުން ްގޮތަކީ ްއަނެއް ްނިކުތުން.  2115ގެއްުލވާލަިއގެން

ްހައްދަވައިެދއްވުން.ްުޝކުރިްއާޔ.ް
ް

ް

ްއެއްބަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެއްެޗއްގެ ްދެންނެވި ނޑު ްއަުޅގަ ްުއނިކޮށްލައްވާަފިއްއާދެ، އި

ްޖަލްސާް ްނުވަތަ ްެގއްލިގެންާދގޮތަށް ްކޯރަމް ްދެންނެވީ ނޑު  2120ތިވިދާޅުވީ.ްއަުޅގަ

ްގޯތިތެރޭގަާއިއް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަތިވާގޮތަށް ފަށަން

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްތިއްެބވުމަކީ ްކޮޓަަްީރގައި ްސައި އަދި



 78 

ްކަމެ ްއުފެދޭ ްސުވާުލ ްދެންެނީވްއިޙްލާޞްތެރިކަމާމެދު ްއަޅުަގނޑު ްެއއީ ކޭ.

ްއެހެންވީމާ،ް ްދެންނެީވ ނޑު ްއަޅުގަ ްފަހަތުން ްއޭގެ ްދެން ދެއްތޯ.

ނުޑް ްއަުޅގަ ްކަެމއްކަަމށް ްޚިލާފުވާ ްހުވަޔާިއ ްތިިބ ްކޮްށގެން  2125އަޅުަގނޑުމެން

ްެއވާހަަކް ްހުންނަޮގތްވީމަ ްވިސްނުން ްއަުޅަގނޑުެގ ްދެން ްވާހަކަ. ދެކޭ

ްޢިް ަަޅުަގނޑަކަށް ްއަ ްދެން ްގެނެވޭެންދަންނަވާލެވުނީ. ްމެންަބރުން އްޒަތްތެރި

ްއަޅުަގނުޑް ްދެްނ ްހަދާކަށް. ްއަޅުަގނޑު ްނެްތ ްއިތުރަކަށް ްވަކި ގޮތެއް

ްތިއްެބވިްއާޔް ްބޭފުޅުްނ ްބޭރުަގއި ްމޭުޒގަިއ ްއިދާރީ ދަންނަވާލާނީ

ް ްހަމަ ްހިތާމަުކރަން ްވަރަށް ނޑުެވސް ްައޅުގަ ްދެްއވުމަށް.  57ް2130ވެދެަވޑަިއގެން

ްތި ްބަރާބަރަށް ްހަމައަށް ްތިވިދާޅުިވްމެންބަރުން ްގެންދަންީވމަ އްބަވަިއގެން

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއާދެ، ްއިނގޭ. ނޑަްށވެސް ްއަުޅގަ ްކުރިމަތިވާކަން މައްސަލަ

ްމެންބަރުްހުށަހެޅުއްވުންްކުރިައށްްގެންގޮސްްނިންމާލަދެްއވުންްއެދެން.ް

ް

ނޑުްްމެްނބަރުްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީ ްއަަަޅުގަ ްމިދަންނަވާލީ ނޑު ްއަުޅގަ ްޝުކުރިްއޔާ ްމަޤްޞަދުްއާދެ،  2135ގެ

ްމިކަންް

ްފަހަކުންްްޢަދުނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްދާދި ްދަންނަވާލީ، ްމި ްކުިރން ްބޭނުންވާ. ބާއްވަން

ްހަމަް ްފަރާތުން ްދައުލަުތގެ ްގުިޅގެން ްަކމަކާއި ްފެނުނު އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްމިހެންް ްދެޮކޅަށް ްބަޣާަާވާާތއި ްޚަރަދުޮކށްގެން ްބޮޑަަަްށ ވަރަށް

ްޖަހަ ްހިންގަވަިއ،ްޓީޝާޓްތަކެްއގައި ްމީހުން ްލަްއވަިއގެން ްެއއްޗެހި ްއެ  2140ިއގެން

ްމިހެންް ްބޭނުްނކޮށް ްެއއްޗެހި ްމި ްއުޅަނދުފަހަރުގަިއވެސް ސަރުކާރުގެ

ްޢާންމުް ނޑުެމންވެސް ްއަަަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް، ްތަންވެސް. ްދިޔަ ހަދަމުން

ްކަންތައްތަްއް ްމިގޮތަށް ްހަމަ ްބޭނުންވާއިރު ްކަމަަކށް ްމިކަހަލަ ރައްޔިތުންެވސް

ްގޮތުންްކުރެ ްާޤނޫނީ ްއޮތުން ްހަމަޖެހިފައި ްގޮތްަތކެއް ްުއސޫލުތަކެްއ ވޭނެ

ްފުޓްބޯޅަް ްޖެހިދާނެ ްނުކުންނަން ްހަމަ ްމިސާލަކަށް ްއޮތުން. ްދީފައި  2145އެބާރު

ްއުފާކުރުމުެގް ްޓީމް ްމޮޅުވި ްމުބާރާތުން ްއެ ްނިންމުމަށްފަހުގައި މުބާރާތެއް

ްދެ ްަތނަކުން ްޚިދުމަތަކާއިމެދުގަިއ، ްދެމުންދާ ްނުވަތަ މުންދާްގޮތުން

ްދެްއުކމަށްޓަކައިެވސް.ް ްއެވާހަކަ ްނުޖެހިގެން ްހިތްހަމަ ްމެދުގައި ޚިދުމަތަކާއި

ްއެމީހުންެގް ްމުޒާހަރާޮކށް ްމީހުންްނުކުމެ އެހެންވީމާ،ްޞުލްަޙވެރިކަމާެއީކގައި
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ްައޅުަގނޑަށް.ްޭއަގިއް ްނުވާީތވެ ްކަވަރު ްމިކަން ްމާއްާދގައި  2150ބޭނުންތައް،ްކުރީ

ްއެ ްާވހަކަ. ްތިބޭ ްއެްއވެ ްެއއްގޮަތކަށްވެްސްމިއޮންނަނީ ްއެމީހުން ތަނުން

ހިނގާލުމެއްްބޭއްޭވގޮތަކަެށއްްނުއެއްްޮއވޭ.ްއެހެްނވީމާ،ްހިނގާލުމަކީްވަރަްށް

ްހިފައިގެްނ،ް ްބޯޑުަތއް ްއެބަޖެހޭ ްދައްކަން ްއެންމެންނަށް މުހިންމުކަމެއް.ްއެއީ

ްހިފައިގެންް ްބެނަރތަްއ ްހިފައިގެން، ްފޮޓޯތައް ްހިފައިން، ފޮޓޯފުޅުތައް

ް ްހިނގައްެޖްހިނގާލުން. ްކަންތައްތަކެްއ ްމިކަހަލަ  2155މިދޭތެރެއަކުންެވސް

ްކުރެވޭެން ްމިކަންތަްއތައް ްއެހެންވީމާ، ްގުިޅެގން. ްކަމަާކއި ކޮންމެވެސް

ްދެން،ް ްޭބނުމަކީ. ްމީގެ ްއޮތުން ްރޭވިފައި ްގޮްތތައް އިންތިޒާމްތަްއ،ްކުެރވޭނެ

ްހުންނާނެ.ް ްކަންތައްަތްއވެްސ ްގަާވއިދުތަކާިއ ްހެދޭނެ މީގެތެރެއިން

ންވީމާ،ްމީގެބޭނުމަކީްވަކިްފަރާތަކުންްވަކިކަެމއްްކުރުމެއްްނޫން.ްކޮންމެްއެހެ

ްއުފާވެރިކަްން ްއަދި ްނުޖެހިގެންވެސް ްހިތްހަމަ ްެއއީ  2160ފަރާތަކުންވެސް،

ްއަިދް ްސަރުކާުރވިޔަސް ްގޮތަކުން ްމިެދގޮތުންކުރެ ްގޮތުންވެސް. ފާޅުކުރުމުގެ

ްޭރިވފަ ްކުެރވޭނެގޮެތއް ްއެކަން ްފަރާތްތަކުންވިޔަސް ްއޮތުން.ްއެހެން އި

ްއުންމީދުކުރެޭވގޮތުަގިއް ނޑަށް ްއަޅުގަ ްއަދި ްޤަބޫލުކުާރގޮތުަގއި، އަޅުަގނޑު

ްހަމަް ްމެންބަރުން ްގިނަ ްމިތިއްބެވި ްމަޖިލީހުގައި މިގޮތަކީ

ްކޮންމެް ްެތރެއިން ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ  2165އެދިަވޑަިއގަންނަވާެނގޮތެއް.

ްއެކިެއިކް ްހުރި ްގުޅިަފއި ނޑުމެންނާ ްއަުޅގަ ްއަދި ބޭފުޅަކުވެްސ،

ްމިއޮްތްފަރާ ްުކރިއަށް ްދިމާވެދާނެ. ްކުރަން ްމިކަހަލަކަެމއް ތްތަކުންވެސް

ްވާދަެވިރް ްއަންނާނެ. ްގިަނއިން ްވަރަށް ްކަންތައްަތއް ްމިކަހަލަ ތާނގައި

އިންތިޚާބުތަކަށްްފަހުގަިއވެސްްމިކަހަލަްކަންތައްތައްްއަންނާެނ.ްއެހެންވީމާ،ް

ްކަ ްބޭނުންތެރި ްވަރަށް ްއެއީ ްބޭއްވުްނ ްފަހިކޮށްފައި  2170މަކަށްވާެނ.ްމިކަން

ްހަމަް ްމީގެން ްނުވާނެ ްވިސްނައިގެން ނޑުެމން ްއަުޅގަ އެްއގޮތަކަްށވެސް

ްދެކޮޅުް ްނުުކންނާނީ ްއަބަުދވެސް ްގޮތްކަމަށް. ްނޭދެވޭ ްއެންމެ ނުކުންނާނީ

ްނުކުންނާނެ.ް ްގޮތުންވެްސ ްދިނުމުގެ ްެއއްާބރުލުން ްގޮތުންކަމަށް. ހެދުމުގެ

ްނު ްގޮތުްނވެސް ްދިުނމުގެ ްއެއްބާރުލުން ްޤާނޫނުެގްއެހެންވީމާ، ކުެމވޭނެޮގތެއް

ނޑުްވަރަްށް  2175ތެރޭގައިްޭރވިފައިްއޮތުންްެއީއްވަރަށްްބޭނުންތެރިކަމެއް.ްއަުޅގަ

ްބޮޑަށްްހިތާމަކުރަން...
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ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 2180ްއާދެ،ްޝުކުިރއްޔާ.ްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް

ްީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން:ޢަދްނާންްޙަ

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތާއީދުކުރައްާވ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްބ.އަތޮުޅެގ ްފާއިޒް، ްޢަލީ ްއަރުވަން. ްފުރުޞަތު މެންބަރަށް

 2185ްމެންބަރު.ް

ް

ްމެްމާޮޅސްމަޑުލުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެހުށަަަހެޅުއްިވްގއ.ގެ ްޙަލީމް ްޢަދްނާން ްންބަރު

ނޑުްާތއީދުކުރަން.ްްވާހަކަެދއްެކވުން:ްޢަލީްފާއިޒް ްހުށަހެޅުއްވުމަށްްއަުޅގަ

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިހާހިސާބަށް ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަްތތެރި ްޝުކުރިްއޔާ  2190އާދެ،

ްހުށަހެޅުއްވުންތަ ްހުރިހާ ްހުށަހަޅުއްވާ ްނިމުނީ.ްމެންބަރުން ްހުށަހަޅުއްވާ ެކއް

ްނެތްް ްކުރަްއވާފަކަެއއް ްސުވާލެއް ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްއެއްެވސް ދެން،

ްސާފުކޮށްލަންޖެހޭް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަރިހުން ްމުޤައްރިރު ކީްއވެގެންޯތ،

ްމެންބަރުް ްިޢއްޒަތްެތރި ްތ.އަތޮުޅގެ ްނުކުާތއެަެްއ ްނިޒާމާބެހޭ ސުވާލެއް.

 2195ްޙުސައިންްރަޝީދުްޙަސަން.ް

ްްް

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ()

ް

ްއުތުރުބުީރްޢިއްޒަތްތެިރްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްހުވަދުއަތޮޅުެގ ްދެންމެ ްބޭނުން ްފާހަގަކޮށްލަން ްހަމަ

 2200މެންބަރުްޢަދްނާންްޙަލީމްްހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެޅުްއވުުމގެްއެްނމެްފަހަށްްއޮތްްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް ްބަދަލުަގއި ް'ަޙއްޤުެގ ްެއްބަސް، ްއެހެންވީމާ، ްމިނިވަންކަްނ'. ބޭނުންކުރެވޭ

ްލިޔުމުަގިއް ްއެ ްއެދެން. ްސާފުކޮށްލެއްވުން ްކޮބައިތޯ ރަނގަޅުގޮަތކީ

ްއޮތްގޮަތކަށްްނޫންްވިދާޅުެވވުީނކީެއއް.ްޝުކުިރއްޔާ.ް
ް
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ް2205 

ްކޮބައިތޯްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްެއދެން ްސާފުކޮށްލަދެއްވުން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި އާދެ،

ްގޮަތކީ.ްރަނގަޅު

ް

ްޑރ.ްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްމިނިަިވަްނކަްނކަމަށް ްއޮތީ ްުބނެވިފައި ްޢިބާރާތުަގއި ްއަޅުަގނޑަށް

ްޙައްުޤ'.ްްޢަދްނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްުނުވމުގެ ް'ބަިއވެރިވުާމއި ްފާހަަގކުރެްއވީ. ްއެ ްރަޝީދު  2210ޙުސައިން

ްއެއީްރަނގަޅުގޮަތކީ.ްް

ް

ްއާދެ،ްސާފުެވަވޑަިއގެންފިކަމަްށްްްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއް ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްެތރި އާދެ،ްޝުކުިރއްާޔ

ްމިކަމުގެް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރު ްދެން ނޑު ްއަޅުގަ ހީކުރަމުން

ްބަހުްސް ްަވގުތެއް ްމާގިނަ ްދެން ްމިހާރު ްހުުޅވާާލނީ. ްއަޅުަގނޑު  2215ބަހުސަށް

ްކޮންމެ ްިހއެއްުނވޭ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއަރުވަންޖެހޭނެހެން.ްކުރާކަށެްއ، ހެން

ް ްބަހުސަށް.16ްްއަޅުަގނުޑ ްއަރުވާނަްނ ްވަގުެތއް މިނެްޓިއރުގެ

ްވަޙީދު.ް ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްއާދެ،ްރ.އަތޮޅުގެ

ްއާދެ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާެއއް.ް

ް2220 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްރައީްމާޮޅސްމަޑުލުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް ްބައްލަވާެލއްވީާމްޢިއްޒަތްތެރި ްޗެމްބަރަށް ްމި ްހޯލް، ްމި ްމިހާރު ްްސ،

ްްޢަލީްފާއިޒްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތިއްބެވީ ްހާަާޒިުރވެަވޑަިއގެްނ ްެއބައިނގޭ ްބަސްފުޅުްނވެސް 57ްރައީސްގެ

ްޢަމަލުކުރައްވާފަިއް ްަބއެއްފަހަރު ްރައީސް ްމީގެކުީރގަިއެވސް  2225ބޭފުޅުންކަން.

ްތިއްބަވަނި ްބޭފުޅުން ްމަދު ްމިހާ ްނާއްސަާވގޮތަށް.ްއެބައޮތް ްވޯޓަށް ކޮށް

ްވޯޓަކަްށް ްމިއަދަދަކީ ްބޭނުންވަނީ، ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،

ްނުފެނެއޭ.ް ްައޅުަގނޑަަކށް ްއަދަދުކަަަމަށް ްެއކަށީގެްނވާ ްއެންމެ އައްަސވަން

ްވޯަޓްށް ްޖަލްސާެއއްަގއި ްގިނަ ްއަދަދު ްތިއްބެވި ްމެންބަރުން އެހެންވީމާ،

ްްއައްަސވަން..ްނޫން،ްމިހާރު ްދެނ16ްްްބަހުސް ްނިމުނީމާ ްތެރޭގައި  2230މިނެޓް

ް ްމިދަންނަ، ްވޯޓަށްކަމަށް ްމިހެންްދާންޖެހޭނީ ްވިްސނޭތީ އަޅުަގނޑަށް
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މިނެޓްްމިތ16ްްާމިނެޓުގެްބަހުަުސަކަށްްފަހ16ްްުމިދެންނެވީ.ްއެހެންވީމާ.ް

ްްހަމަްއިށީނދެލައިގެންްތިބޭނޭްހީނުވާތީްދަންނަވާލުަުނީ.ްޝުުކރިއްޔާ.
ް

ް2235 

ްްްއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެް ްއަޅުަގނުޑ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްެތރި ްމިހާރު މިނެޭޓ16ްްއާދެ،

ްިތް ްނުކުތާއެްއ ްނިޒާމީ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްތި ްމިހާރު ދެންނެވިއަސް

ްދާނީް ްމިކަން ްނޭނގެ ްހަމަވާއިަރކު ްގަޑި ްމިއަދު ނަންގަަވއިގެްނގޮސް

ްކުރީ ްމީގެ ްބޭނުން ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްދެން ގަިއވެްސްކިހިނެއްކަމެއް.

ްއޮންނާނީ.ް ްއެހުންްފަސްކޮށްަފއި ްވޯޓަށް ްވާހަކަަދއްކާްނިންމާފައި  2240އަޅުަގނޑު

ްއެެހންނަމަވެސް،ް ްގެންދެވިދާނެ. ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެގޮތަށް އެހެންވީމާ،

މިްއެްއވަލަކަށްްހަދާފައިްބެހެްއޓުމުގެްނިޔަުތގައިްކަމަށްވެސްްވެދާނެ.ްދެްން

ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްވަޑައިނުގަންަނާވނެކަމެއްވެްސްްއެހިސާބުން އަދި

ްހިސާބަްށް ްުކރެވޭ ްެއކަން ްމިހާރުވެސް ްއެހެންވީމާ، ނޭނގޭނޫންތޯ.

 2245ހިނގައްޖެްއޔާްައޅުަގނޑުމެންަނށްްކުރެވޭނެ.ްއާދެ،ްރ.އަޮތޅުެގްޢިއްޒަތްތެިރް

ްތިް ްދެން ްބަލާނަން ްދެން ްއަޅުަގނޑު ްއާދެ، ްވަޙީދު. ްޢަލީ މެންބަރު

ްިތދެއް ްމެންބަރުން ްކޯރަމް،ްޢިއްޒަތްތެރި ްެއްއޮގތަށް ްވާހަކަފުާޅއި ކި

ްއެހުްން ްވޯޓަށް ްޮއވެގެްނ ްކޯރަމެްއ ްބޮުޑ ްރަނގަޅު ްބޭނުމަކީ އަޅުަގނުޑވެސް

ްހަނދުމަފުޅުް ްމެންބަރުންެވްސ ްޢިއްޒަތްތެރި ްެއގޮްތ ްއެހެންވީމާ، އިނގޭތޯ.

ްއެކަންތައްކަްން ްތިފާހަގަކުރެއްީވވެްސ ްއަދި ްހީކުރަން.  2250ބަހައްޓަވާނެކަމަށް

ްކުރަން.ްކުރިައށްްގެންދަވާ.އަޅުަގނޑުްޤަބޫލު

ް

ްޤާނޫނުއަސާސީްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޢަލައިކުމް ްއައްސަލާމް

އިޞްލާޙުކުެރވޭއިުރ،ްއެބަޖެހޭްޤައުމުގެްރަްއޔިތުންނަށްްކުރިންްނުލިބިވާނަމަްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއެމީހުން ްމިނިވަންކަެމއް ްޤާނޫނުއަސާީސްއެނުލިބިވާ ްއެއީ ްދޭން.  2255ނަށް

ްއެހެންް ްެއޮގތަށް ްމަޤްސަދަކީެވސް. ްއިޞްލާޙުކުރުުމގެ މިޒަމާނުގައި

ްސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކަިއ،ް ްޤައުމު ްނުރައްާކތެރިކަމަކުން ްވެދާނެ ނުކޮށްފިނަމަ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކަިއ ްސަރުކާރު ްބުނާނަމަ އެހެންގޮތަކަށް

ްލިެޔގެންް ްއެކުަލވާލެވޭޯތްްމިޤާނޫނުއަސާސީއެްއ ްތިެބގެން އެއްތަެންއގައި
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ްހުއްަދް ްިލޔެފައި ްޤާނޫނުއަސާީސަގއި ްިމއަދު ްައޅުަގނޑުމެން  2260މިއުޅެނީ.

ްމިޮއްތް ްހޭލުންތެރިަކމުގައި ްމިއޮތް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމިހާރު ނުދިނަސް

އިނގިރޭިސްތަޢުލީމުގަިއްބޭުރންްފެންނަ،ްދުރާއިްކައިިރްމިބަލާްސެޓެލައިްޓް

ް ްބަލާ ްުނވާނެގޮަތކަށެއް،ްމެދުވެރިކޮށް ްމި ްމަންޒަރުަތކުން ްފޮޯޓތަކާއި ތަފާތު

ްހިއްޕާނެކަމަށްް ްލިޔުންތަްއ ްނަގަިއގެން ްެގތަށް ްނުވާެނކަމަކަށެއް މިބައިބައި

 2265ހީކުރާކަށްްނުވާނެ.ްއެހެންްހީުކރުމަކީްކުށެއް.ްއެހެްނވެގެންްައވަހަށްްހިނގާް

ްޢިބާރާ ްފަށުިވ ްރީިތކޮށް ްސުލްޙަަަވެިރކަމާއެކު ތަކުްންއެންމެންވެގެްނ

ްވުެރވެްސް ްއޮތްވަރަްށ ްމިހާރު ްޤާނޫުނއަާސސީގަިއ ްއެ ލިޔެލާފައި

ްގޮުތެގް ްޚިލާފުނުވާ ްޤާނޫނާއި ްމިބުނަނީ ްަބލަން. ްދެވޭޯތ އިތުރުކޮށްލާފަވެްސ

ްމިނިވަންކަންް ްއުޅުުމެގ ްއެްއވެ ްމީސްތަކުން ްސުލްޙަވެރިކަމާއިެއކު މަތިން

ނޑުމެންގެް ްައޅުގަ ްދެން ްވާނަމަ ްއެހެންކަމުަގިއ  2270ްލިބިގެންވޭ.

ްމިކަންް ްރައްޔިތުންނަށް ްނިންމާލާފައި ްލިޔެ ްައވަހަށް ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ދޭންވީްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްވާހަކަދަްއކަންީވކީނޫން.ްމިހާރުްތިންްއަހަރާއިް

ްކޯރަމްް ްައޅުަގނޑުމެން ްިއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ްވަނީ. ްދުވަސްތަެކއް ގިނަ

ްދަ ްފާސްކުރުން ްކަމެއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކުިރްދަށްކުރުމަށާއި ްށކުރުމަށް

ް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިފެންނަނީ ްނަތީޖާ  2275މީހުްނ57ްްމަސައްކަުތގައި

ްރައްޔިތުންް ްނިކުންނާނީ ްއަދި ްމިކަން ްމިކުރަނީ. ްމަސައްކަތް ތިބެގެން

ނޑުެގް ްފޯރިގަ ްިމ ްމިވަގުުތ ްހިނގަންފެށީމާ. ްެއޅިގެްނ ްހަމައަކަށް މަޖިލިސް

ްއެ ްފަހަކުން ްއަދި ްވިޔަްސވެްސ ްމިހެން ްއެހެންވީމާ،ްތެރޭގައި ްނުވާނެ. ހެން

ްއަދަުދވެްސް ްނިންމުމުގެ ްކަމެއް ްމަޖިލިސްގެ ްދަށްކުރަންޖެހޭ. ކޯރަމްވެސް

ްމިނިވަންކަްން ްއެްއެވއުޅުމުެގ ްސުލަޙަވެރިކަމާއިއެީކަގއި  2280ދަށްކުރަންޖެހޭ.

ްއެހެންވީމާ،ް ްގެންާނނެ. ްއެކަން ްއަމިއްލައަށް ްއެމީހުން ްނުދިނަސް ދޭންޖެހޭ.

ތީްދީގެން،ްނުދިނަސްްމިގެންނާނެްޢިއްޒަތްތެރިްޤައުމަށްްސުަުލްޙަވެރިކަންއޮ

ްރައީސް.ް

ް

ްމިނިވަންކަމުެގްްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް ްޙައްޤުތަާކއި ްއަސާސީ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި  2285ްޝުކުރިއްޔާ

ްވަނަްމާއްދާގެް)ޅ(ްށްްބ.އަތޮުޅގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްފާއިްޒ12ްްްމުޙަްނމަދުްރިޔާޟްް
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ްޑްރާފްޓްަގއިްްެކވުން:ވާހަކަެދއް ްއަިދ ްތާއީދުކުެރވޭ. ނޑަްށ ްައުޅގަ ްއިޞްލާޙަށް ހުށަހެޅުއްވި

ްއަސާީސް ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމުދޭ. ްައޅުަގނޑަށް އޮތްގޮްތވެސް

ްގިނަް ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްބާބުގައި ްމިނިވަްނކަމުގެ ޙައްޤުތަކާއި

 2290ންމުްކަމެއްގެްގޮތުަގިއްމެންބަރުންްޚިޔާލުްފާޅުކުރެއްިވްއިރުަގއިްއެންމެްމުހި

ްއެންެމް ްޑިމޮކްރަސީެއއްގެ ްއޮީތ، ްވިދާޅުވެފައި ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމިނިވަންކަމޭ. ްއުޅުުމގެ ްެއއްވެ ްއަސާަސކީ ްއެއް މުހިންމު

ްެއިކް ްދުވަސްތެރޭގައި ްއަހަރެއްހާ ްތިން ްވޭތުވެދިަޔ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ

ޙައްޤުަތކެއްްަރއްޔިތުްންހޯދައިފިކަން.ްްދިމަދިމާއިންްއެއްެވގެންްވަރަްށްގިނަ

ނޑެއްްުނވަތަްަވިކްޤަރާރުތަކެްއް  2295އަދިްއެްއެްއވިްެއްއވުމުަގއިްޤާނޫނީްއޮނިގަ

ްދެހާސްް ްާލޒިމްކޮށްެގން ްމައްޗަށް ްއެ ްޤާނޫނުތަކެއް ހަދައިގެން

ހަތްސަތޭކައެއްހާްިދވެހިްރައްިޔތުންްޖަލުތަކުގެްތޭރިތަކަށްްެވއްދިކަން.ްައިދް

ްކުރިކަން.ްްއޭގެތެެރއިން ްޝަރީަޢތް ްމަްއޗަށް ްބައެްއގެ ްއަދަދެްއެގ ގިނަ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއަބަުދވެސް ްދުލުން ްމިިކޔަނީ، ްދުލުން އަޅުަގނޑުމެން

ްެއީއް ްއަސާސަކީ ްމުހިންމު ްއެންމެ ްޑިމޮކްަރސީއެްއގެ ްވާހަކަައކީ  2300މިދައްކާ

ްއެބަް ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިހާރުވެސް ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި އެްއވެުއޅުމޭ.

ްނުވަަތްްއިވޭ ްޤާނޫނުތަކަށް ްއޮންނަ ްފާސްކޮށްފައި ްމަޖިލިސް ަރއްޔިތުން

ްހެދިފައިވާްމުއައްސަސާތަކަްށ،ްކޮމިޝަންތަކަްށްސަރުކާރުންް އެޤާނޫނުތަކުން

ްގިަން ްވަރަށް ްކޮމިޝަނަށް ްސަރވިސް ްސިިވލް ްފޯރުވަމުންދާ. ނުފޫޒު

ްމެދުވެރިކޮްށގެްން ްނުފޫޒުތަކެއް ްގިނަ ްވަަރށް ްފޮނުވަިއގެން  2305ނުފޫޒެއް

ްމި ްމާދަމާ ްނުލެވިފައި. ްހިންދަމާ ްއެއުޅެނީ ްސަރުކާރުްނ34ްްހާރުވެސް ހާސް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްހަޅުތާރުކުރުން، ްނުކުންނަންވީ މުވަްއޒަފުންނަށް

ްމަޖިލީހުން.ް ްމިޚާއްޞަ ްޤާނޫނަކުން ްދީފިން ްހުއްަދވެސް ހަޅުތާރުކުރުމުގެ

ްސަރުކާރުް ްއޮފީސްދޮށަްށ ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްމާދަމާ ެގްއެހެންވީމާ،

ްހިންދަމާލި،ް ްކޮމިޝަން ްެއްއވާންީވްސިވިލްްސަރވިސް  2310ހުރިހާްމުވައްޒިފުން

ްކުރާތީ.ް ްފުރައްސާރަ ްއޮފީހުން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްނުލިއުމަށް ހިންދަމާ

ްމިކަންކަންް ނޑުެމން ްއަޅުގަ ްއެބަޖެހޭ، ްައޅުަގނުޑމެން ްއެހެންވީމާ، އާދެ،

ވަތަްދިެވހިްރައްޔިތުްންކުރާކަންްނުވަތަްސަރުކާރުްމުަވއްޒިފުންްކުރާކަންްނު
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ްމަދަނީް ްނުވަތަ ްއެނގުނީމާ ްއޮފީހަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ކުރާކަން

ްބޮުޑް ްއެއީ ްއެނގުީނމާ ްސަރުކާރަކަށް ްނުވަތަ ްބަޔަކަށް ްކުރާ  2315ކަންތައްތައް

ްެއކަންް ްގޮތަށް ްއޮންނަ ްތަންތާވެސް ްެއހެން ްދުނިޔޭގެ ްހަދާ ލައިނެއް

ްހިސާ ްފަހު،ްއެބޭނުންާވްކުރެވޭނެ.ްއެހެންވީާމ،ްއެޢަމުރުކުރާ ްދިޔުމަށް ބަކަށް

ްރައީސް،ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްވަންނާނީ. ްގެޔަށް ްއެނބުިރ ްފާޅުކޮށްފައި ޚިޔާލެއް

ްއޮންނަންް ްެއގޮަތށް ްމިމާއްދާ ްހަމަ ްޤާނޫނުައސާީސަގއި އެހެންވީމާ،

 2320އަޅުަގނޑަށްްފެނޭ.ްއަދިްޢަލީްފާއިޒްްއެހުށަހެުޅއްިވގޮތަށްްާފސްނުވެއްޖެނަމަް

ްއޮތްގޮްތވެސް ްދަންނަވަމުންްްޑްރާފްޓް ްރަނގަޅުކަމަްށ ނޑަށް ައޅުގަ

ްއަޅުަގނޑުްއިށީންނާނަން.ްޝުކުރިއްޔާ.

ް

ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްއާދެ، ްަރއީސް. ްއެްއ12ްްޢިއްޒަތްތެރި ް)ކ( ްށް ް)ޅ( ްމާއްާދގެ ްވަނަ

ްގޮތްްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއޮތް ްގެނެއްަސ ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓް ްހުށަހަޅާފައި  2325ްއިތުރުކުރަން

އަޅުަގނޑަށްްވަރަށްްރަނގަޅު.ްއަދިްބ.އަތޮޅުގެްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރުްޢަލީް

ްދެް ްއެ ްާތއީދުކުަރން. ްއަޅުަގނޑު ްހުށަހެޅުމަށްވެްސ ފާއިްޒގެ

ނޑުމެންްިމް ހުށަހެޅުމަށްވެސް.ްއާދެ،ްއަުޅަގނޑުމެންްިވސްނާލަންޖެހޭްއަުޅގަ

ްކީއްެވެގންކަ ްހޯދަންޖެހެނީ ްމި ްމިނިވަންކަްނ ްއުޅުުމގެ ްއާދެ،ްއެްއވެ ން.

 2330މިހާރުގެްވެރިކަންްހިންގާްފަރާތުންްދިވެހިރާއްޖޭގައިްރޭވިްެއއްެވއުޅުމެްއަގއިް

ްދިދަް ްއަތަށް ްދަރިފުޅަުކ ްުކޑަުކޑަ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްަބއިވެިރވީން. އަޅުަގނޑު

ްހުރިް ްނަފްރަތުކޮށް ްބޭފުާޅއަށް ްކުރެއްވި ްަރއީސްކަްނ ްކުރީގެ ދީގެން

ްއެ ްނުކުތް ްަހމަ ްހިފައިގެްނވެސް ްއަޅުަގނުޑވެްސްްލިޔުންތައް އެްއވުުމގައި

ްވެރިކަްން ްސަރުާކރުން ްއެއޮތީ ްއޭރުވެސް ްަހމަ ްއެހެންވީމާ، ްދިޔައިން. ހަމަ

ްފެނުނީް ްއޭުރގައި ްވަންޏާ، ްކުރާކަމަށް ްގޯްސކޮށް ްކަމެއް ްފަރާތުން  2335ހިންގާ

ްތާއީދުކޮށްފަިއް ްރައީސަށް ްހުރި ްފަހުން ްއެހެންފެނުނީމާ ގޯސްކަެމއްކަމަށް.

ްހަ ްމިހާރުވެސް ްޮއންނަންޖެހޭނެްއެކަންކުރީ. ްފުރުޞަތު ްކުރުމުގެ ްއެކަން މަ

ްފަރާތުންް ްހިންގާ ްވެރިކަން ްނުވަތަ ްސަުރކާރުން ްއާދެ، ރައްޔިތުންނަށް.

ްބޭނުންް ްރައްިޔތުން ްނުވަތަ ްވަންޏާ، ްކުރާކަމަްށ ްގޯްސކޮށް ކަމެއް

 2340ނޫންގޮތަކަށްްކަމެއްްހިނގާކަަމށްްވަންޏާްއޭގެްެއކަންްފާޅުޮކށްްރައްޔިތުންެގް
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ނުޑްޝުއޫރުްފާޅުކުރަ ންްަރއްޔިތުްނނަށްްމަގުތަކުްމަތީަގއިްހިނޭގނެ.ްފޮތިގަ

ްއެއީް ްހިނަގންޖެހޭނެ. ްހިފައިގެން ްބޯޑުތައް ްހިނގެންޖެހޭނެ. ދަމައިގެންެވސް

ްއަންނަނީް ްފެށިެގން ްވެިރކަން ްއާދެ، ްޙައްަޤކީ. ްއަސާީސ ރައްޔިތުންެގ

ްރަނގަޅަ ްކަންތައްަތއް ްރައްޔިތުްނގެ ްސަރުކާރަކީ ްކިަބއިން. ްށްރައްޔިތުންގެ

ްސަރުކާެރްއް ްހިންގުމަށްަޓކަިއ ްިއންސާފުއެއް ްޢަދުލު  2345ހިންގުމަށްޓަކައި

ްބަޔަކަްށް ްހިންގާ ްއެސަރުކާެރްއގެ ްރައްޔިތުން.ްއަިދްރައްޔިތުން އެކުަލވާލަނީ

މުސާރަްދެނީ.ްއެހެންވެއްޖެކަަމށްވަންޏާްރައްޔިތުންނަށްްެއކުާރްކަންތައްތަްއް

ްނުރުހު ްއެކަމުގެ ްކުރާކަމަށްވަންޏާ ްހުއްޓުާވްގޯސްކަެމއް ްއެކަން ްފާޅުކޮށް ން

ްޙައްޤުްރައްޔިތުންނަްށް ްކުރުުމގެ ްެއކަންތައްތައް ްއަުޅވާ ްހަމައަކަށް ސަރުކާރު

ނުޑް ްއަޅުގަ ްތާއީދުކުަރން. ްމިއަށް ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ،  2350އޮންނަންޖެހޭނެ.

ްއަިދް ްމިއަދު، ްމެންބަރުންނަކީވެސް ްހުރިހާ ްޢިއްޒަތްތެރި އެދެން

ްތިބިކަމުގަ ނޑުމެންެގްމިމަޤާމުތަކުގައި ްއަޅުގަ ްހަމަ ްމާދަމައަކީ ްވިޔަސް އި

ްތިެބގެްން ްހަމަިއގައި ްއެއް ްއެްއގޮތަށް ނޑުމެންނެކޭ ްއަުޅގަ ގޮތަށް

ްތި ްފާޑުިކޔަން ަަކަށް ްތިބޭޭނ.ްއެސަރުކާރަ ްގޮުތގައި ްބައެްއގެ ބޭނެ

ްދުނިޔޭަގއި ްއެހެންވީާމ،ްްހަމަޔަޤީނުންވެސް ްތިއްަބވާކަމަްށވަންޏާ.  2355އެބޭފުޅުން

މިކަމަށްްތާއީދުކުރަްއވާްމިކަމަށްްވޯޓުެދއްވުމަކީްވަރަްށްހުރިހާްބޭފުޅުންވެސްް

ްައސާީސް ްދެކޭީންރަްއޔިތުންގެ ްއަުޅަގނޑު ްކަމެއް.ްއެހެންނޫނިްއޔާ މުހިންމު

ްބޮޑަްށް ްވަރަށް ްވޯޓުެދއްވަީނކަމަށް. ްއެބޭުފޅުން ްއިދިކޮޅަްށ ޙައްޤަކާ

ްޝުކުރިއްާޔ.

ް2360 

ްވަރަްށްްއައްސަލާމްޢަލަިއކުމްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް ނޑު ްއަުޅގަ ްދަންނަވާނީ ްއަޅުަގނޑު ްރައީސް.

ަެއްެކވުން:ްސްލަމްއަ ްރައްޔިތުންނަްށްްވާހަކަދެ ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްިމނިވަންކަން ްެއްއވެއުޅުުމގެ އުފާކުރީމޭ

ްތާއީދުނުލިބިދިޔައީތީ.ް ްއިޞްލާޙަށް ްހުށަހެޅުނު ްމަޤްޞަދުގައި ނުދިނުމުގެ

ޓްކުރާްކޮމިޓީގެްމުޤައްރިރުްއަޅުަގނޑުްމުޤައްރިރުްއަރިހުްނ،ްދިރާސާްޑްރާފް

ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއް ްމިހާރު ްބޭނުންވަނީ، ްދަންނަވާލަން ްހަމަ  2365އަރިހުން

ވަނަްމާއްދާއަށްްބަދަލުގެންެނވީްކީްއވެޯތއޭ.26ްްމިމާއްދާްއޮތްްގޮތް،ްއާެދ،ް

ްމީސްތަކުންް ްސުލްޙަވެރިކަމާެއުކ ްޚިލާފުނުވާގޮުތގެަމތީން ޤާނޫނާއި
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ްލިބި ްމިނިވަންކަން ްއޮތީ.ްއެްއވެުއޅުމަކީ ްލިޔެފައި ްމިހާރު ްކަމެކޭ ގެންވާ

ްސަރުކާރުްން ްމިއޮްތ ްމިހާރު ްކީްއވެތޯއޭ. ްގެންނެީވ ްބަދަލު މިމާއްދާއަށް

ްެއީއް ްގަވާއިދެއްހަދާ ްއޮތުމަށް ްމިއޮންނަ ްޚިލާފުނުވާގޮތުގެމަީތންނޭ  2370ޤާނޫނާއި

ނުޑް ްއަޅުގަ ްއަނިޔާދީ، ްޤާނޫނުގެދަށުން ްެއ ްމާނަކޮށް ޤާނޫނުކަމުގައި

ްއަނި ްހަމަ ްއަްއޑުއަތޮުޅަގިއްދަންނަވާނީ ްދާދިފަހުންވެސް ްއެއީ ޔާއޭ.

ްއެްއއަހަރުދުވަހަްށް ްގެނެސް ްއެންމެމީހަކު ްތެރެިއން ްބަެއްއގެ ބުަުރެއްބޭްއވި

ްަޝރީޢަތްކުރީވެްސް ްގެނެސް ްއެމީހާ ްއަިދ ްއެަބވޭ. އަރުވާލާފައި

ްބަހައްޓައިގެްން ްހައްޔަުރގަިއ ްގިނަުދަވސްވަންދެން  2375މަސްދުވަހަށްވުރެ

ްއެހެންވީމަ، ްިމއީ.ްްއިނގޭތޯ. ްައނިޔާއެކޭ ްދެވޭ ްހަމަ ްދަންނަވާނީ ނޑު އަުޅގަ

ްޤާނޫނާއިް ްޙައްޤުގޮުތގަެއއްނޫން. ްމިގެންދިޔަީއ އަނިޔާދެމުން

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްޔަޤީނުންވެްސ ްހަމަ ްބަސް ްމިުބނާ ޚިލާފުނުވާގޮތުގެމަތީންނޭ

ްއެްއެވް ްަގވާިއދެއްހަދާ ްޤާނޫނެއްހަދާ ްާޙލަތެއްަގއި މާނަނަކުރެވެނީ،ްެއްއވެސް

ްމި ްއެއީްއުޅުމުގެ ްނެހެދޭނެ. ްޤާނޫނުތަކެއް ްހުރަސްއެޭޅގޮތަށް  2380ނިވަންކަމަށް

ްގަާވއިުދް ްވަީނނަމަ، ްގަާވއިދެއްހަދާކަުމގައި ްހަދާކަމުގަިއވަނީނަމަ ޤާނޫނެއް

ްއެހީތެރިވެދޭގޮތަްށ.ް ްެއކަމަށް ްފަހިވާގޮތަށް. ްއެކަމަށް ހަދަންމިޖެހެނީ

ްެއހެންނަ ްހުއްދަނެގުމެއްނޫން. ްުކރިން ްދެޭކގޮތުަގއި މަވެސް،ްއަޅުަގނުޑ

ްވަކިފަރާތެްއކަމުގަިއވަނީނަމަ،ް ްބަލަހައްޓަނީ ްސަރަޙައްެދްއ ްވަކި ވަކިތަނެއް

ްޤަބޫލުކުރަން.ް ްހަަމ ްއަޅުަގނޑު ްހޯދަންޖެހޭކަމުގައި ްހުއްދަ  2385އެފަރާތެްއގެ

ބަޔަކުްބަލަހައްޓާްމިސާލަކަށްްރަށެއްަގއި،ްރަށުގެްއޮފީހުގެްަފރާތުންްނުވަތަް

ްފަރާތު ްކޮމިޓީގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްއެތާނަގިއްރަށުގެ ްބިމެއް ްބަލަހައްޓަމުންދާ ން

ްކުާރަކމުގަިއވަނީނަމަް ްއެއްވުމަށްަޓކައި ްޭބނުން ްއެތަނުގެ ްސްޓޭޖެއް. ހުރި

ްހަމަް ްއެާދގޮަތށްގޮސް ްހުއްދައެއްނުހޯދާ ްހުއްދަހޯދަންޖެހޭނެ. އެފަރާތުގެ

ްޤަޫބލެއްނުކުރަން.ް ނޑެއް ްއަުޅގަ ްއެްއެވގަނެވޭެނކަމަކަށް  2390އެތަނަކަށްވަދެ

ް ްމަގުތަކެްއަގިއްއެހެންކަމުން، ްަވކި ްުނވަތަ ްހުއްދައެއް ްހޯދާ ެއއުސޫލުން

ްއެހެްން ްބަްނދުކޮށް ްެއަވގުތަކަށް ްއެމަގުތަްއ ްާބއްވަމުންދާއިުރ، އެްއވުން

ްވަިކް ްހަދާ ްތަންތާނަގއިެވސް ްއެހެން ްބޭނުންކުެރވޭގޮތަްށ،ްދުނިޔޭގެ މަގުތައް

ްއެހެންް ްދާކަމުަގއިވަނީަނމަ، ްޕްޮރސެޝަނެއް ްތެރެއިން ހައިޭވއެްއގެ
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ްއިދާރާތަކުންް ްޓްރެފިކާބެޭހ ްޑަިއވަރޓްކޮށްލުމަށްޓަކައި ްޓްރެފިކް  2395މަގުތަކަކަށް

ްކަންކަންް ްއުސޫލުން ްމި ްއޮވެެވސްމެ. ްހަމަ ހުއްދަނަގަންޖެހޭގޮތަށް

ްހަަމް ްއެއީ ްނެގުމަކީ ްއެްއޗެހި ްހުއްދަތަކާއި ްނަގަންޖެހޭ ފަސޭހަކުރުމަށްޓަކައި

ްައޅުަގނޑު ްއެހެންނަމަވެސް، ްއެްއވެުއޅުޭމްއޮންނަންޖެހޭވެސްކަމެއް. މެންނަށް

ްސަރުކާރުް ްމިއުޅެނީ ްމާނަދޭހަވެގެންމިދަނީ ްކޮންމެފަހަރަކުން ްބުނާ ހަމަ

ްޓާވަށް ްކުރާށޭ.ްއެއީ 2664ްްލާށޭ.ްބާޣަވާތެއް ްީވ12ް،13ްްގެ ްދުވަހު  2400ވަނަ

ްއެނގިަވަޑަައިގަންަނވާނެ.ް ްރައީސަށްވެސް ްޢިްއޒަތްެތރި ްގުިޅގެން އެްއވުމާ

ްެއނގިަވޑައިް ްމުޤައްރިރަށްވެސް ްބޮލުަގިއްދެން ްތިބޭފުުޅންގެ ގަންނަވާނެ

ްއިްސް ްއެންމެ ްުއޅުނު ްގެންނަން ްބާޣާވާތެއް ްއިލްޒާާމއި، ްދިޔަ އެޅިގެން

ްދެއްިކގެްން ްދެބޭފުޅުންެގްމޫނު ްތި ްރާއްޖެއަށް ްމުޅި ްގޮތުަގއި ދެަެލީޑަރުންގެ

ްހަމަް ްވެދާނެ. ްކަމަށްވެްސ ްފެށިގެން ްމިހިާސބުން ްއެހެންވީމަ،  2405ދިޔަގޮތް.

ްމުަު ްމިހާ ްއުޅުމޭ ްދެވެންްއެްއވެ ްރައްޔިތުްނނަށް ްމިނިވަންކަމެއް ހިންމު

ްބޮުޑް ްމިއީ ްމިދަނީ ްވިސްނިގެްނ ްބުނުމުގައި ްބުނާ ްހަމަ ްދޭން އުޅޭއިުރ،

ްބާޣާވާތެކޭ.ްމިއީްެއްއގޮތަކަްށެވސްްސުލްޙަްގެއްިލގެންދާނެްަކމެކޭ.

ް

 2410ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުަހމަވެއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްރައްަްޔިތުންނަށްްްޅުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުްއައްުޑއަތޮް ްމިއީ ްމިކަމަކީ ްބަދަލުކޮށްލައި ްވިސްނުން ްމި ްއެހެންކަމުން

ްދަންނަވާނީ.ްްއަސްލަމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ްއަޅުގަ ްހަދަންޖެހޭ ްކަމުގައި ްޙައްޤެއް ްއޮންނަ ލިބިދީފައި

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް2415 

ްޢިްއޒަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޝުކުިރއްޔާ ްއޮތީްއާދެ، ްދަްނނަވާލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރު. ތްެތރި

މިހާރުްވޯޓަކަށްްދާކަށްްއަޅުަގނޑަށްްހީއެއްުނވާްމާްރަނގަޅުވެދާނެހެންނެއް.ް

57ްް ްިމ8ްްމެންބަރުން ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީމަ، ްމިތިބީ. އެހާކަްށވަރު

ްތިއްބެިވް ްއެދިަވޑަިއގެްނފައި ްޖަލްސާ ްއަުޅަގނޑު ްބަިއވަންދެން ބާރަގަޑި

ްފުރަތަމަްމެންބަރުން ްއެޮގތުން ްހަމަ ްގެންދާނީ. ްއަރުވަމުން ްފުރުޞަތު  2420ނަށް
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ްމުޢިއްޒު.ް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ތިލަދުންމަތީ

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއަށްްމާލޭގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޝީދު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް2425 

ްދާންޖެހޭނެްްޢިއްޒަތްތެރިްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްވޯަޓށް ްނިމުނީމައި ްަވގުތު ްބަހުްސގަިއ ްަރއީސް

ކަމަށްްއަޅުަގނޑަށްްފެންނަނީ.ްއެއީްވަކިްމެންބަރުންކޮެޅއްްވަަޑއިގެންްޯވްޓްްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން:

ްނުކުމެވަަޑއިެގްން ްއަނެއްާކވެސް ްވޯޓުެދއްާވފައި ދެއްވާެނގޮތަކަށް

ްމެންބަރުން ްއަނެއްަބިއ ްކިފާޔަތުެގްވަަޑއިގަންަނވަނީ. ްޖެހިފައިވާ ނަށް

ްއެހެންވީމަ،ް ްއެއީ. ްތިބުން ްހަމަކޮށްގެން ްޯކރަމް ްމިތާނަގއި ްއެއީ  2430ފަރުޟެއް

ްއެީއް ްނެްނގެވުން ްވޯޓު ްަގޑީަގއި ްވޯޓުެގ ްގޮަތކަށް ްުނވާނެ އެގޮތަށް

ްއެބޭފުޅުންނަށްވެްސް ްއޭރުން ްފެންނަނީ. ނޑަށް ްއަޅުގަ ްކަމަށް މުހިންމުކަމެއް

ް.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްމިތާްތިއްބަވަންްމަޖުބޫރުވާނެ
ް

ް2435 

ްޢަދުލުއިންސާފުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދަށުން ްއެޖެންޑާގެ ްމި ްހަމަ ްއެަބއޮތް ްއަދި އަޅުަގނޑު

ގާއިމުކުރުުމގެްބާރުްއަދިްުކއްލިްނުރައްކަުލގެްޙާލަތު.ްމިްދެބައިްައޅުަގނުޑް

ްނިންމާ ްމިދެބައިވެސް ްައދި ްއެހެންވީމަ، ްއަޅުަގނުޑްހުށަހަޅައިދޭން ލާފައި

ްމިވިސްނީ.ް ްއަުޅަގނޑު ްެއގޮތަށް ްޤަަަސްދުކުރާތީ ްދާން ްޯވޓަށް އެއްފަހަރާ

ްކުރައްވާނެކަމަްށ.ް ްޤަބޫލުފުޅު ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްެތރި ްހީކުރަން  2440އަޅުަގނޑު

ްވަކިަވކިްން ްބަހުސަށް ްބާބެއްގެ ްކޮންމެ ްދެން ްނިންމާފައި ްބަހުސް ްމި ދެން

ްއެަެހެންވީ ްހުުޅވާލަނީ. ްމި ްވާހަަކ.ްއަޅުަގނޑު ްގެންދާ ްއެގޮތަށް މަ،

ްއޮތީ.ް ްއެއް ް)ނ( ްއެންމެ ްބާބުގެ ްާގަާއިމުކުރާ ްއަދުލުއިންސާފު އެހެންވީމަ،

ްޙާލަތުެގް ްނުރައްކަލުގެ ްކުއްލި ްދެން ްނެތް. ްއިޞްލާެޙއްެވސް އެްއވެސް

ްއެހެްނީވމަ،ްއެީއވެްސް ްއޮތީ. ްމައްސަލައެއް ްއެންމެ ްއޮީތ،ްހަމަ  2445ބަޔަށްވެސް

ްއެ ްނެތް. ްއިޞްލާެޙއް ްއަޅުަގނޑަްށްއެްއވެސް ްއެހެންނަމަވެްސ، ހެންވީމަ،

ްކޮންމެވެސްް ްވާހަކަދައްކާލަންޖެހޭނެހެން ްމިކަާމމެދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ހީވަނީ
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މިންވަރަކަށް.ްއެހެންވެްިމގޮތަށް،ްއާެދ،ްނ.ްއަތޮުޅގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުް

ްމުޙަންމަދުްތާރިޤުްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއަށް.ް

ް2450 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިނެީގްްޑުލުްދެކުުނބުރީްމިލަދުްނމަ ްނުުކތާއެއް ްނިޒާމީ ނޑު ްއަުޅގަ ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްކުޑަކަމާއެުކ،ްްމެންަބރުްުމޙަންަމދުްތާިރޤުް ްަވގުތުކޮުޅ ްއޮތް ްލިބިފައި ްބަހުސްގައި ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްގިނަކަމަށްްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތަންކޮޅެއް ްވާހަަކފުޅު ްދައްަކވާ  2455އަޅުަގނޑަްށްްރިޔާސަތުން

ފެންނާތީްމެންބަރުންގެްބަހުސުގެްވަގުތުްތަްނކޮޅެްއްއިތުުރޮކށްދެއްވުންްއެދޭް

ްވާހަކަްދަންނަވަން.ްޝުކުިރއްާޔ.ްް
ް

ް

ްކުރިމަތިްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަކަަދއްަކންޖެހެނީ ްގިނަ  2460ރިޔާސަތުން

ްއެަެހެން ްހެދި. ްސުވާލުަތކާއި ްކޮންމެހެންްކުރަްއވާ ނޑު ްއަޅުގަ ނޫންނަމަ

ނޑަށްްހީވަީން މާގިނަްވާހަކަްދައްކާކަެށއްްބޭނުމެއްނޫން.ްދެންްއެކަންްއަޅުގަ

ްިމ،ް ނޑު ްައުޅގަ ްެއނގިަވޑަިއގަންނަވާހެން. ްމެންބަރަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްމުޢިއްޒު.ް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ތިލަދުންމަތީ

ްތ. ްނުކުތާއަށް ްރިޔާްޟްްނިޒާމާބެހޭ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި  2465އަތޮޅުެގ

ްރަޝީދު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްތިބެނީްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްމި ްޔަޤީނުންވެްސ ްހަމަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްރަީއސް،  2470ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއެކަްންްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނިންމުމަކަށް ްކޮންމެ ްނިންމާ ްރައީސަްށ، ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިއްޒަތްތެިރްޤަބޫލުކޮށްގެ ްމ.އަތޮުޅ ްޙާލެއްގައި ްދަތި ްވަރަްށ ްމިއަދު ން.

ްމިތަނުގަިއް ްމިތިބީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްިވދާޅުވިހެން ްޝަފީޤް ްއަޙްމަދު މެންބަރު

ްވެގެންދަނީީކް ްކަްނ ްއެހެންނަމަވެސް ްޙާސިލްކުރުމަށްޓަކައި. ްމަޤްޞަަަދު މި

ްވިދާޅުް ްަރއީްސ ްޢިއްޒަތްތެރި ްހަމައެާއއެްއކޮށް ްދެން  2475ވެއްެޖްއެހެނެއްނޫން.
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ް ްނޫނ16ްްީއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިބާބަށް ނޑައަޅާނީ ްކަ ްަވގުތެކޭ މިނިޓްގެ

ްނިންމަވާފައިް ްމަނިކުފާނު ްއެގޮތަށް ްވާހަކަދެއްުކމަށް.ްދެން ްމާއްދާއަށް މިއޮތް

ްބަދަލުގަިއް ްދެއްވުމުގެ ްފުރުޞަތު ްމީހުންނަށް ްތިބި ްބާކީ ްލިސްޓުގައި އަދި

ް ްއިނީ ްތެރ5ްެދެން ްއޭެގ ްކަަމށްވާތީެވ، ްިތވިދާޅުާވގޮތަްށްމިނިޓް އިން

 2480ްފުރުޞަތުްދެއްވައިިފކަމަށްވަްނޏާްދެވޭނީްދެމީހަކަށްްނުވަތަްތިންްމީހަކަށް.ް

ް

ް

ްއާދެ،ްހއ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެދެން. ްދެްއވުން ްވަަޑިއގެން ްއިށީނދެ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްވާހަކަފުާޅިއގެން، ްމުޢިއްޒު ްއަްޙމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ނިޒާމާބެޭހްްގެ

ްޚަލީލްް ްއިްބރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްެގ ްގއ. ްއާދެ،  2485ނުކުތާއެއް.

ްهللا.ްޢަބްދު

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްިނޒާީމްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި  2490ް`ްޝުކުރިްއޔާ

ްައއްުޑައތޮްهللاްއިްބރާހީމްްޚަލީލްްޢަބްދު ްމިނެގީ، ްމުޙަންމަދުްނުކުތާއެްއ ްމެންބަުރ ްިޢއްޒަތްތެރި ްޅުގެ

އަސްލަމްްދެންމެއަކުްވާހަކަދަްއކަމުންްވިދާޅުވިްތިމަންނަްވަރަށްްއުފާކުރަމޭްްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްތާއީދުް ްއިްޞލާޙަށް ްއެ ްމިނިވަްނކަން، ްއުޅުުމގެ ްއެްއވެ ހުށަހެޅިފައިވާ

ްިއން ްހުށަހަޅާފައި ްއަޅުަގނޑު ްއެކަަމކު ްއިނގޭތޯ. ހުށަހެޅުންްްނުލިބުނީމައި

 2495އެގޮތަށްްހުށަހަޅަންްޖެހުނުްސަބަބުްއަޅުަގނޑުްހާމަކުރީން.ްެއއީްދައުލަުތެގް

ްެއގޮތަްށް ްވާހަަކއަކީ ނުޑގެ ްއަޅުގަ ްނުލައޭ ްހޯދުމަކާިއ ްކުރިން ހުއްދައެއް

ްއޮޅުްން ްއެހެްނވީމަ، ްެއއީ ްހުށަހެޅީ. ްއިްޞލާޙު ްއުނިކުރަން އޮތީމައޭ

ްއެހެން ްއޮތީތީވެ ްެއކަްނ ްގޮަތކަށް ނޑުްއަރާކަހަލަ ްއަުޅގަ ްެއވާަހކަ ެވ،

ްދަންނަވާލީ.ްޝުކުރިްއޔާ.ްް
ް2500 

ް

ްއިނގޭތޯ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބަލަިއގަނެޭވކަށެްއނެތް ްކަމަށް ްނުކުާތއެއް ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،ްމިީއ

ްއެޢިއްޒަތްތެިރް ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެރި ްޖެހުނީ، ްދަންނަވާލަން ްމި އެހެން
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ްވާހަ ްކުރަްއާވ ްއުފާފުޅު ްނިޒާމީްމެންބަރަކު ްކޮްނމެހެން ްވިާދޅުވުމަކީ ކަަަ

 2505ނުކުތާއެއްނޫންްދެއްތޯ.ްހުށަހެޅުނުްހުށަހެޅުމަަަކަށްްތާއީދެއްްނުލިބުނު.ްދެންް

ްހަނދާންް ްވާހަކަފުުޅ ްދެއްކެވި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ތި

ނުޑްކޮންމެހެންްއިތުރަކަށްްމާގިނަްވާހަަކް ހުންނާނެކަންނޭނގެ.ްދެންްއަުޅގަ

ްނު ްޤަސްެތއް ްމެންބަރުްދައްކާކަެށއް ްިޢއްޒަްތތެރި ްގެ ްހއ. ްއާދެ، ކުަރން.

ްއަޙްމަދުްމުޢިއްޒުްވާހަކަފުާޅިއެގންްކުރިއަށްްަވޑަިއގެންްދެްއުވންްއެދެން.

ް2510 

ްހޯދުމަކާއިްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްކުިރން ްހުއްދަ ްދައުލަތުގެ ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްމިނިވަންކަްންްއަްޙމަދުްމުިޢއްޒުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއުޅުމުެގ ްއެްއވެ ްމީސްތަކުން ްޞުލްޙަވެރިކަާމއިެއކު ްނުލައި

ްކޮމިޓީއިްންް ްޑްރާފްޓްކުރާ ްދިރާސާކޮށް ްފެނޭ. ްއަޅުަގނޑަށް އޮންނަން

ްވަރަށްް ްމިއީ ްފެނޭ. ނޑަށް ްއަުޅގަ ްާފސްކުރަން ްގޮތަށް ްއޮތް ހުށަހަޅާފައިވާ

ްމުބާރާތަކުން ްކުިޅވަރު ްދެކެން. ްކަމުަގިއ ްޙައްޤެއް  2515އެމީހަުކްްމުހިންމު

ްޖަހާލާކަށްް ްެއއްެވްމާލެތެރޭގަިއްުބރެއް ްކާމިޔާުބޮކށްގެން ްކްލަެބއް ތާއީދުކުރާ

ްހުށަހަޅާކަށްް ްއެިދ ްުހއްދައަށް ްދުވަސްކުރިން ްތިން ްއޮފީހަށް ފުލުސް

ްލޮރީ ްއަަރިއގެްންއޭގެފަހަތުންްނުޖެހޭނެ.ްބަޔަކު ްޕިކަޕަކަށް ްއަރައިގެން އަކަށް

ްގޮ ްަސއިކަްލތަކާއި ްއުޅެވިދާެނ،ްބައިސިކަލްތަާކއި ްެއއްެވ ސް

ްއެކަހަލަް ްކުރެވެންެޖހޭނެ. ްކަންތައްތައް ްއެފަަދ  2520އުފާފާޅުކުރެވިދާނެ.

ކަންތައްތަކަކަށްްައވަުށއޮފީހުންނާއިްފުލުހުންނާއިްހުށަހެޅުމެއްްހުށަހަޅައިގެންް

ްއެހެންނޫންނަސްް ްއަދި ްނުޖެހޭނެ. ްަބލާހަދާކަށް ްާކކުތޯ ްޒިންމާވާނީ އެކަމުގެ

ްކަންތައްަތކާމެ ްޝުޢޫރުްއެިކއެކި ްރައްޔިތުންގެ ްހަމަ ދުެވސް

ްމިނިވަންކަންް ްެއއްެވއުޅުުމެގ ްސުލްޙަެވރިކަމާއެކު ފާޅުކުރުމަށްޓަކައި

ްކަންތައްތަްއް ްތެރޭގަިއ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްމިހާރު  2525އޮންނަންޖެހޭނެ.

ްޮބުޑް ްއެވަނީ ްފާޅުކުރަންާޏ ްޚިޔާލެއް ްަތފާތު ްސަރުކާާރއި އޮންނަގޮތުން

ްއެއްް ްސަރުކާާރއި ްރަނގަޅު.ްމައްސަލައަކަށް. ްެއންމެ ްިޚޔާލެްއވެއްެޖއްޔާ ކޮޅު

ްމިވަނީ،ް ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްފިނޭންސް ްމިނިސްޓަރްއޮފް މިސާލަކަށް،ްމިހާރު

ްެދގުނަް ްވެލްފެއަރްބަޖެޓަްށވުަުރެ ްއޮންނަ ްވެލްފެއަރައށް ްއޮފް މިނިސްޓްރީ

ްއެމަނިކުފާުން ްިމވަނީ ްއަުރވާފައި ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ްތީމުގެ  2530ބަޖެޓެއް
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ްތާއީދުކުރުމުގެގޮުތްންވެލްފެއަ ްެއކަމާ ްހަމަޖައްސަވަން. ްކަންތައް ރ

ްދެކޮޅުހެދުމުގެް ްއެކަމަުކ،ްއެކަމާ ްރަނގަޅު. ްއެންެމ ްބާއްވަންޏާ ހިނގާލުމެއް

ްހެދިފައިް ްކަންަކމަށް ްއެކި ްމުއަަައްސަސާަތއް ްެއކިެއކި ގޮތުން،ްސަުރކާރުެގ

ްދެއްވަންް ްއެމަނިކުފާނު ްޓެްކސްޓްފޮތްވެސް ްއެހެންވީމަ، ވީނޫންހޭ،ްއެބަހުއްޓޭ.

ްކުދިްން ްދަންނަވާނީ. ްދެން ްކީކޭތޯ ްގަނެދެްއވަންވީޫނންހޭ،  2535އައިުނވެސް

ސްކޫލަށްްގެންދިއުުމގެްކަންތަްއވެސްްތީމުެގއިންްގެންދެވިދާނެ.ްއެހެންވީމަ،ް

ްބަދަލު،ް ްެގއަށް ްޖަލުން ްކުށްވެރިން ްއުސޫލެއްނޫނޭ. ްހަމަޖެހޭ ް މިއީ

ްއެކަންތައްަތއްވެް ްބައިންާދނީ. ްތީމުގެއިންްކޮންގޮިޅއެްއަގއިތޯ ްސ

ްއެކިެއިކް ްއުސޫލެއްނޫނޭ ްހަމަޖެހޭ ްމިއީ ްއެހެންވީމަ، ހަމަޖައްސާނެއޭ.

ްރިޔާީސް ްޮއތްވާ ްހަމަޖެހިފައި ްަކންތައްތައް ްއެިކއެކި  2540މިނިސްޓްރީގައި

ްބޭފުޅަކަްށް ްހުންނަވާ ްއިޢުލާންކޮށްފައި ްކުރިމަތިލައްވާނެަކމަށް އިންތިޚާބަށް

ްހަމަޖެހޭކަމެއްނޫ ްދިނުމަކީ ްބަޖެޓެަެއް ްފާޅުކުރަންްއެފަދަ ްޝުޢޫރު ްބުނެ ނޭ

ްއެހެންވީމަ،ް ްކުށެކަށް. ްޤާނޫނީ ްބޮޑު ްވެދާނެ ްނުކުންނަންވީމަ މަގުމައްޗަށް

ްހުންނަނީް ްކަންތައްަތއް ްތެރޭގައި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްކަންތައްތައް އެފަދަ

ްމިނިވަންކަން،ް ްފާޅުކުރުމުގެ ްޝުޢޫރު ްބައެއްފަހަރު ްދެން ްގޮތަކަށް.  2545މިކަހަލަ

ްފާޅުް ްމީހުްންްސުލްޙަވެރިކަމާެއކު ްބައެއް ްނުދިނީމަ ްމިނިވަންކަްނ ކުރުމުގެ

ްޙާލެްއގަިއް ްެއްއެވސް ްއެަބއާދޭ. ްޚިާޔރުކުރާތަން ްއެަބ ހަރުކަށިގޮތްެވސް

ްނުވާެނ.ް ްޮކށްގެން ްމީހަކު ްއެްއވެސް ްކަމެއް ްެއއްވެްސ ްޚިލާފަކަށް ޤާނޫނާއި

ްކަންތަްއް ްއެެހން ްއަދި ްެއއްވާންޖެހޭނީވެސް ްއިމުގެތެޭރަގއި ޤާނޫނުގެ

 2550ނީވެސް.ްދެންްހަމަްއަޅުަގނޑުްދަންނަވާލަންްބޭުނންވަނީ،ްމިހާރުްކުރަންޖެހޭ

ްނިމިފައިހުރިް ްކޮމިޓީއިްނ ްޑްރާފްޓްކުރާ ްދިރާސާކޮށް ްހީވަނީ އަޅުަގނޑަށް

ްގޮްސފައިނުވާހެން.ް ްއަދި ްމެންބަރުންނާހަމައަށް ްއިޞްލާޙުތަކެއް ހުރިހާ

ްދިރާސާކޮށްް ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްޖެނެރަލްާއބެހޭގޮތުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ

ްނިންމާފައިާވްޑް ްތިންރެެއއްެގކުރިްނ ްމީގެ ްކޮމިޓީން ރާފްޓްކުރާ

 2555ނިންމުމެއްވެސްްއަިދްހަމަގަިއމުންވެސްްައޅުަގނޑަކަްށްނުލިބޭ.ްއެހެންވީަމ،ް

ްނިންމިް ްކޮިމޓީއިން ްޑްރާފްޓްކުާރ ްދިރާސާކޮށް ްކަންބޮުޑވާކަެމއް އަޅުަގނުޑ

ްމިހާއަ ނޑުމެްނ ްއަޅުގަ ްނުލިބިވާތީ ްމެންބަރުންނަށް ވަހަށްްކަންތައްެވސް
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ްމެންބަރުންނާހަމައަށްް ްލިޔުންތައް ްއެ ްކަެމއްަގއި ކުރަންއުޅޭ

ްއައިސްަފއިނުވާތީ.ްުޝކުރިްއޔާ.ް

ް2560 

ްދެންްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްމެންބަރު، ްޢިްއޒަތްތެރި އާދެ،

ްރަނގަޭޅް ްވަަރށް ްމިސާުލ ްތިާފހަގަކުރެްއވި ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއޮީތްދަ ްރަނގަޅުކަން ްޭއގެ ްއެހެންނަމަވެސް، ްދެން ްއޮތީ. ންނަވާލަން

ްމިް ްފާސްކޮށްދެއްވާަފއި. ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނެގ ޢިއްޒަތްތެރި

ްދިވެހިރާއްޖޭގެް ްއެކަމަކީ، ްދެން ްމަޖިލީހުން. ްރައްޔިތުންެގ  2565މަޖިލީހެއްނޫން،

ްކޮްނމެސިފައެްއގަިއް ްސިފައެްއގައިނަަމވެސް، ްކޮންމެ ރައްޔިތުންނަށް

ްެއކަްންނަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްދިނުމަށްޓަކައި ްޚިދުމަތްތަކެއް ްލިބެމުންދާ ްމި މަވެސް

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަްތތެރި ްކޮންމެހެން، ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްއާެދ، ކޮށްފައިވަނީ.

ނޑުްއެްއޗެއްްދަންނަވަްނއުޭޅތީ.ްއެކަމަުކ،ް ނިޒާމީްނުކުތާްނަންގަވަނީްއަުޅގަ

ނޑު ްއަޅުގަ ްބައިެވރިނުވާނަމޭ ްބަހުސްަގއި ްދެންްްއަޅުަގނޑު  2570ދަންނަވާލާނީ.

ްިމް ްފާހަގަކުރައްވަނީ ްތި ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެން އެކަމަުކ،

ްކެލްސަލްވެގެންދިޔަނަމަ،ް ްމިއޮތްގޮތަށް ްމިހާރު ްމިނިވަންކަން އެްއވެުއޅުމުގެ

ްމީހަުކް ްދިއުން، ްސުކޫލަށް ްދިޔަނަމަ ްކެންސަްލވެގެން މިހުށަހެޅުއްވިގޮތުން

ްއެ ްިދުއން، ްޖަނާޒާއަށް ްކުރުމުެގްމަރުވެގެން ްކަންތައްަތއްެވސް ކަހަލަ

ްރަނގަުޅް ްވަަރށް ްހީވަނީ ނޑަްށވެްސ ްއަުޅގަ ްނެތީހޭ.  2575ފުރުޞަތެއް

ްވާހަކަފުޅަކަށްްވެދާނެހެން.ް

ް

 ނިންމަވާލެއްވުން.ްޖަލްސާްް-3ް

ް

ްމަޖިލީހުގެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެން ްނިންމާލާނީ. ްއަޅުަގނޑު ްދެން ްމިހިސާބުން  2580ދެން

ްއޮންނާނީ 27ްްްޖަލްސާއެއް 2668ްްޖެނުއަރީ ްއާދިއްތަުދވަހުގެ 9:66ްވާ

ްްގައި.
ް

ްޖަލްސާްނިމުނީ..ްالعالوينްربްهلل والحود

ްް_____________ް2585 


