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 ސާްފެށްޓެވުން.ޖަލްް .1

ްްް

ްعلىްوالسالمްوالصالةްهللްالرحين، الحودްالرحونްهللاްبسنްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
ްްޖަލްސާްފެށުނީ.ް.واالهްوهنްوصحبهްآلهްوعلىްهللاްرسول

ް5 

ފައިވާްގޮތުންްމެންބަރުންްހުށަހަޅުއްވާްއިންތިޤާލީްކަންތައްތަކާބެހޭްް-2

ްްވުންވޯޓަށްްއެއްސެކަށްްންތަްހުށަހެޅުް

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްޞަ ްރައްޔިތުންގެ ްފެށުނީ. ްޖަލްސާއަށ263ްްްޖަލްސާ ވަަނ

ްމަރުޙަބާ.ް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެްނމެހާ  10ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންދެްއވި

ް ްމިހާތަނަށް ްވަަޑިއގެންދެްއވައިފި.55ްްއާދެ، ްމެންބަރުން ޢިްއޒަތްތެރި

ްއެޖެން ްއައިޓަމަކަްށްމިއަދުގެ ްދެވަަނ ްއެޖެންާޑގައި ްމިޖަލްސާގެ ާޑގަިއ،

ްހުށަހަޅުއްވާަފއިާވް ްމެންބަރުން ްކަންތައްަތކާބެހޭގޮތުުުން ްއިންތިޤާލީ މިއޮތީ،

ނުޑް ްދެންެނވުން.ްއާެދ،ްއަުޅގަ ްެއއްެސވުން.ްވޯޓަށް ްވޯޓަށް ހުށަހެޅުންތަކަށް

ްބީދައިން ްކަންތައްުކރާ ްއެހެންނާވެސް ްބަލާލާނަން  15ްކުޑަހިނދުކޮޅެއް

ްރަނގަޅުވޭޯތ.ް ްއަދަދު ްހާޒިރުެވވަަޑިއގަތުމަށް ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްކުިރއަށްގެންދާނީ.ް ްމަަސއްކަްތ ްވޯޓުލުމުގެ ްައޅުަގނޑުމެން އޭގެފަހުން

ްކޮންމެް ްއަރިއަުހން، ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަްތތެރި ްއެދެނީ އަޅުަގނޑު

ްމެންބަރެއްެގް ްއެޢިއްޒަތްތެިރ ްމެންބަރަކުެވސް ޢިއްޒަތްތެރި

ްނަންފުޅުތޯްކާޑު ްމެންބަރެްއެގ ްެއޢިއްޒަތްތެރި  20ކޮޅުަޖއްަސވާލަްއވާ

ްއެއްފަހަރުް ްއަދިެވްސ ްއާދެ، ް)ވަގުުތކޮަޅކަށްފަހު( ބައްލަވާެލއްވުން.

ްަޖއްސަވާެލްއވުންް ްކާޑުކޮޅުތައް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެިރ ދަންނަވާލާނަން.

ްފަދައި ްއެނގިަވޑަިއގަންނަާވނެ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ންްއެދެން.

ްމިޖަލްސާގަިއް ްނިމިފައި. ްމިއޮތީ ްދިއުމަށް ްައޅުަގނޑުެމން ްވޯޓާއިގެން މިހާރު

ްވޯޓަށްްއެހުން.ް  25ފުރަތަމަްކުރެވޭްކަމަީކވެސް،ްދެންްމިހާރުްކުރެވޭނެްކަމަކީ

ްޢިއްޒަތްެތިރް ްޖަްއސަވާަލއްާވ ްކާޑުކޮޅުަތއް ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެދެ ްބައްލަވާެލއްވުން ްނަންފުޅުތޯ ް)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ްމެންބަރެއްގެ ން.
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އާދެ،ްަބއެއްްިޢއްޒަތްތެރިްމެްނބަރުން،ްވަރަްށގިނަްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުންް

ްއެބަވިދާުޅވޭ.ް ްޢާްނމު ްއަމީން ްހުރިކަމަށް ްނުޖެްއސެވި އަދިވެްސްކާުޑކޮޅުަތއް

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވާލަން ްެއއްފަހަރު ްއަިދވެސް  30އަޅުަގނޑު

ްޖައްސަް ްަނންފުޅުތޯވެްސްކާޑުކޮޅުަތއް ްއެބޭފުެޅއްގެ ްއަދި ްއެދެން ވާލަދެްއވުްނ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްާއދެ، ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްއެދެން. ބައްލަވާެލއްވުން

ްމިބާބަށްް ްއޮތީ ްދަންނަވާލަްނ ްވޯޓަްށ ްއަުޅަގނޑުމެން ްފުރަތަމަ ދަންނަވާލަން

ްބޭއްވު ްގުިޅގެން ްހުށަހެޅުްއވުންތަކާ ްހުށަހެޅުއްވި ްމެންބަރުން ުންޢިއްޒަތްތެރި

ްފުރަތަމައިނުންް ްއެްއޗިހި ްއެްއގޮތްކުެރވުނު ްބައްދަލުވުންތަކުަގިއ  35ނުރަސްމީ

ްކުރީަގއިެވްސް ްއެންމެފުރަތަމަ ްބަލާއިރު ްއެޮގތަށް ްދަންނަވާލަނީ. އަޅުަގނޑު

ްއެދިވަަޑއިގެްނގޮތަްށް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްފަދައިން ދަންނަވާލެވުނު

ް ްއެިދވަަޑއިގެންެނވި ްމިހާރު ްހުންނާނެކަމަށްްމޭޒުކޮޅުމަތީަގއި ކަރުދާސްަތްއ

ްބަެއްއް ްއެަބިވދާޅުވޭ ްއަމީންޢާންމު ްއާދެ، ްހީކުރަމުން... އަޅުަގނޑު

ްމިހާރުް ްއެެހންވީމަ، ްިމއުުޅއްވަނީ. ްބަހާނުލެްއވިގެންނޭ ްއަދި  40ބޭފުޅުންނަށް

ނޑުްކުޑަްހިނދުކޮެޅއްްބަލާލާނަންްޢިއްޒަތްތެިރް އެމަސައްކަތްްއެބަދޭ.ްއަުޅގަ

ްއަތްޕުޅަށް ްމަޢާފްްްމެންބަރުންގެ ްވަރަށްބޮޑަށް ްލިބެންދެން. އެަކރުދާސްތައް

ްލ.އަތޮުޅެގް ްނުކުާތެއއް ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އިނގޭތޯ.

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާމަނިކު.

ް45 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމެްނބަރުް ްބެހޭގޮތުން ްމިޯވޓުލާންވީގޮތާ ްރައީްސ، ްނޫްޢިއްޒަތްތެރި ްބަހާ

ްލިބިަވޑަިއގަންނަަވއިފި.ްްްމޫާސމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއިބްރާހީމަށް ްއިުިލްޔާްސ ނޑު ކަރުދާސްގަ

ްއަެނއްް ްއަތޮޅު ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވެގެން. ްއަދިެއްއ. ްނުލިބޭ  50އަޅުަގނަޑކަށް

ްމިތަނުގަިއް ްނުލިބޭތީ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްނުލިބޭ. ދެމެންބަރުންނަކަށްވެސް

ްރިޔާސަތުްންްބަހާއެއްަޗކަށްވީމަ ްވެދާނެތޯ. ްލިބޭނެގޮތެއް ްއެ އަޅުަގނުޑ

ްބަހާއެއްެޗއްތޯްެއއީ.ް
ް

ް55 
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ްެއއީްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުވަތަްްއާދެ، ްއިދާރާއިން ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްޞަ ރައްޔިތުްނެގ

ްބަހާް ްދަންނަވަިއގެން ްއަޅުަގނޑު ްނުވަތަ ްފަރާތްޕުޅުން އަމީންޢާންމުގެ

ްއެކަަހލަ ްއިނގޭތޯ. ްއަޅުަގނުޑްްއެްއޗެއްނޫން ްކުަރއްާވކަމަށްވަްނޏާ ކަމެއް

ްނުކުތާއެްއް ްއާދެ،ްނިޒާމާެބހޭ ްނުކުރެއްވުމަށް. ްކަންތައްަތއް ްެއކަހަލަ އެދެން

 60ްމާލޭގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްަގވާއިުދގައިްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްމަޖިލީހުގެ ްރައީްސ، ްޖަލްސާެގްްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްބުނޭ

ްނުބެހޭނެއޭ.ްްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްލިޔުމެްއ ްއެްއވެސް ްމެދުވެިރކޮށްނޫނީ ްއިދާރީމާޒު  65ތެރޭގައި

އެހެންވީމަ،ްއެހެންްލިޔުމެއްްެބހިފައިްއޮތްްކަމަްށވަންޏާްައވަަހށްްއެެއއްޗެިހް

ްނަންގަވަންޖެހިވަަޑިއގަންނަވާްަމނިކުފާނު.ް
ް

ް

ްޢަދްނާންްްހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާ ްމެްނބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްގއ.ގެ ްނުކުތާެއްއ ްނިޒާމާބެހޭ  70އާދެ،

ްޙަލީމް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްފާހަގަކޮށްލަންްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ނޑުެވްސ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްެތރި ްުޝކުރިްއޔާ  75ްއާދެ،

ްވޯަޓްށްބޭނުންވަްްޢަދްނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްާމއްދާތަުަުަކަށް ްބާބުގެ ްއިންތިޤާލީ ްދެންމެއަުކ ްދާދި ނީ،

އަހާއިރުްފާސްކުރަންޖެހޭގޮާތއިްފާސްނުކުރަންވީްގޮުތގެްލިޔުެމއްްމަޖިލިސްެގް

ްމިތަނަށްް ްޝައްކުކުރަނީ، ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ރިޔާސަތުންކަމަށް

ްބަ ްލިބިވަޑަިއގެްނނެވި. ްބޭފުޅުންނަށް ްބަެއއް ްދެން އެްއްބައްސަވާަލްއވައިފި.

ްޭއެގް ނޑަށްވެސް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ، ްލިބިވަޑައިނުގަްނނަވާ.  80ބޭފުޅުންނަށް

ްމާއްދާއަުަކަްށކަްން ްކޮން ްއެނގޭނީ ނޑަށްވެސް ްއަުޅގަ ްލިބިގެން ކަރުދާހެއް

ވޯޓުދޭންވީ.ްކޮންްމާއްދާައކަށްަކންްވޯޓުްނުދޭންވީ.ްއެހެންވީމަ،ްމަނިކުފާނަށްް

ްވޯޓު ްމިނިވަންކަން، ްމެންބަރުންގެ ްމިނިވަންކަްންދަންނަވާލީ ދިނުމުެގ
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ްއެކަމާް ްހިނގަުމންދާތީ ްޢަމަލު ްތެރޭގައި ްިމތާ ްގޮތަކަށް ނިގުޅަިއގަެނވޭފަދަ

 85ްހިތާމަފާޅުކުރާކަންްއަޅުަގނޑުްދަންނަވާލީ.ްޝުކުރިްއޔާ.ް

ް

ް

ްއެްއވެްސްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްިޚލާފު ްގަާވއިދާއި ްއެކަހަލަ ނުޑްދަންނަވާލަްންއޮތީ އާދެ،ްއަުޅގަ

އެްއވެސްްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރަކުްނުހިންގެވުމަށް.ްާއދެ،ްނިޒާމާބެޭހްކަމެއްް

 90ްނުކުތާއެއްްދ.އަތޮުޅގެްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްރިޔާޟް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއެކަީށގެންނުާވްްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީް ްކުރުން ްޖަލްސާއެްއަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްޖަލްސާއެްއަގިއްްުމޙަްނމަދުްރިާޔޟްްްމެންަބރު ްމަޖިލީހުގެ ްމިއޮންނަނީ ްީމގަިއ ްޖަދުވަލް.  95ްކަންތައް

މަޖިލީހުގެްސެކްރެޓޭރިއޭޓްްމެދުވެރިކޮށްމެނުވީްއެްއވެސްްބާވަެތއްގެްލިޔުެމްއްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްކުރުންް ްމިއީ ްބެހުން. ްމެންބަރުން ްޢާންމުކޮށް ްމާލަމުގައި މަޖިލިސް

ްކަމެ ްފެނިއްޖެްއެކަީށގެންނުވާ ްައޅުަގނޑުމެްނނަށް ްމިތާ ްބެހީ. ްިލޔުމެއް އް

ްހުރިހާް ްއިދާީރމޭޒުން ްއިދާީރގޮތުން ްއެހެންވީމަ، ްބެހިތަން. ނޫކަރުދާހެުެއް

ނޑުމެންްގޮސްްހުރިހާްލިޔުންް  100ލިޔުންްމިހާރުްއަތުލަންވީ.ްއެހެންނޫނީްއަޅުގަ

ްއަތުލަނީ.ް
ް

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކަމެއް ްއެާބވަުތގެ ްދަންނަވާލަން.ްއާދެ، ނޑު ްއަުޅގަ ނުހިންގެވުމަށް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްެއަކން ްވާޖިބެްއކަމަށްވާނަމަ ްއަދާކުރަންޖެޭހ  105އަޅުަގނުޑ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއއ.ެގ ްއިބްރާހީމް، ްމަޖުދީ ްމުޙަންަމދު ްއާދެ، އަދާކުރާނަން.

ްމެންބަރުްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް110 

ްއެްއެޗްއްްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްއޮތް ްލިޔެފަިއ ްމިގަާވއިދުަގއި ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި .`ް
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ްގަާވއިދުަގިއްްމުޙަްނމަދުްމަުޖދީްއިްބރާީހމްް ްކުރަންވާނީ. ްއެކަެމއް ްފަހުމްވާގޮތަށް ްއެހެންމީހުންނަށްވެސް

ްނުލިބޭކަމަކަށްވަންާޏްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެންމެނަށް ްބެހުން. ްޢާންމުކޮްށ ްއޮންނަނީ ލިޔެފައި

ްހާމަކޮށްދީފައިްޢާންމު ްމިކަްނ ްއެހެންވީމަ، ްނުވާނެ. ްބެހޭކަމަކަށް ކޮށް

 115ްއަޅުަގނޑުްއިށީންނާނަން.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް

ް

ް

ްއެކަންްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހަމަ ްތިފާހަގަކޮށްދެްއވީ ްމެްނބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި އާދެ،

ް ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްބައެއް ްނުކުތާގެދަށުންްހިނގާގޮތްކަމަށް ނިޒާމީ

ްދަންނަވަންް ްމޭަޒށް ްއިދާީރ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންީވމަ، ްގޮތް.  120ފާހަގަކުރެްއވި

ްއަތުލައްް ްނުކުތާއެްއްްވަން.އެެއއްޗެހިތައް ްނިޒާމާެބހޭ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(.

ްގދ.ގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢައްބާސްްއިބްރާހީމް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް125 

ްޚިލާފަށްްެމންަބރުްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީ ްަގވާިއދާއި ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްީހވަނީްޢައްާބސްްިއބްރާީހމްް ްއަުޅަގނޑަށް ްއެހެންވީމަ، ްނެތް. ްމިާތކު ްކަެމއް ްއޮތް ްހިނގާފައި

ްމުސްތަޤްބަލަށްވެްސްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހަމަ ްއެއީ ްެއކަުަންކުެރއްުވން ތިޔަގޮތަށް

ްނުވާ ްއެއްމެންބަރަުކްރަނގަޅުކަމަކަށް ްމަޖިލިސްގެ ްެއއީ ްއެހެންވީމަ، ނެހެން.

ްއެއީީކް ްިދނުން ްއެްއޗެއް ްކަރުދާސްކޮޅެްއަގއި ްމެންބަރަކަށް  130އަނެއް

ްބޮޑަްށް ްވަރަށް ްނެހެއްެދވުން ްއެހެން ްއެހެންވީމަ، ްކަމެއްނޫން. މަނާކުރެވޭނެ

ނޑުްދަންަނވަން.ްޝުކުރިއްޔާ. ްއެދެންްއަުޅގަ
ް

ް

ްނިޒާމާބެހޭްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމުޢިއްޒު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްހއ.ގެ  135އާދެ،

ްނުކުތާއެއް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް



 6 

ް140 

ްބޭފުޅުްންްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްގެންަނވަން ްބައެއްފަހަރު ްސަމާލުކަމަށް ްރަީއސްގެ ްޢިއްޒަތްތެރި

ްވާހަްއަްޙމަދުްމުިޢއްޒުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފޮނުވާ ްއަިދްމެސެޖް ްދެން ްނައަތުލަްއވާ. ްފޯނެއް ްމަނިކުފާނު ަކވެސް.

ްއެކަީށގެންނުާވް ްކުރުން ްޖަލްސާގަިއ ްަމޖިލީހުގެ ްސުރުޚީަގއި ްިމއޮތީ މީގައި

ް ްބައްަލވާލަްއވަންޖެހޭ. ްެއައށްވެސް ްއެހެންވީަމ، ވަަނ22ްްކަންކަން.

ްއެހެންވީމަ،ް ްކަންތައްތަކޭ. ްެއކަށީގެންނުވާ ްބުނަނީ  145މާއްދާގަިއވެސް

ް ްމަސްލަޙަތުްތިހިސާބަށް ްތަންކޮޅެްއ ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ގެންދެވުން

ްގެއްިލގެންދާނެްކަމެއްކަމަށް.ް
ް

ް

ްގޮތަްށްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްތިފާހަގަކުރެއްވި ްމެންބަރު ްިޢއްޒަްތތެރި ްމިހާރުވެސް  150އާދެ،

ްފާހަގަކުރެްއިވްގަާވއިދުަގއިް ްއެކަން ްެމންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި އަޅުަގނޑު

ތްްެއވިދާޅުވެެދއްވީ.ްދެންްއަޅުަގނޑުްމިދަންނަވަނީްަމސްލަޙަތުްއޮްތްއޮތްްގޮ

ގޮތެްއގެްވާހަކަްކަމަށްްައޅުަގނޑަށްްމިހީކުރެވުނީ.ްްދެންްއެހެންނަމަވެސް،ް

ްގެއްލިދާނެކަމެއްކަމަށްް ްމަސްލަޙަތު ްމެންބަރަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްކު ްއެަކން ްކޮންމެހެން ނޑު ްއަޅުގަ  155ރާކަށެްއްވިސްނިަވޑަިއގަންނަާވކަމަށްވަްނޏާ

ްބޭނުމެއްނޫން.ް ްައޅުަގނުޑ ްކުރާކަށް ްކަންތައް ްގެއްލޭ ްމަސްލަޙަތު ނެތީމު.

ްއާދެ،ްމާލޭގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްޝިހާބު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް160 

ްދެންމެްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްހިތާމަކުރަން ްވަރަށް ނޑު ްަރީއސް.ްއަުޅގަ ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްވިދާޅުިވްްވާހަކަެދއްކެުވން:ްބުޝިހާ ްއިބްރާހީމް ްޢައްބާސް ްެމންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ގދ.ގެ

ްވާހަކައާބެހޭް ްމެންބަރުްގޮތުން. ްޢިއްޒަްތތެރި ްގދ.ގެ ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެިރ

ްމިތަނުެގް ނޑަށް ްއަޅުގަ ްމަގުމަތިން ްމިތަނުން ްހުންނަވަިއގެން ރައީސަކަށް

ނޑުްމެންބަރަކާއިްޙަވާލުކުރަންްދިންްސިޓީއެއްްމި  165ތަނަށްްގެނެސްެގންްއަޅުގަ

ްގެންގޮްސް ްސިަފއިންެގައށް ްއަޅުަގނޑު ްފޮނުއްެވވި. ސިފައިންެގއަށް
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ްވާހަކަެއްއް ްއެކަަހލަ ްަހއިރާންެވއްޖެ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ، ސުވާލުކުރި.

ްދެއްކެވީީތ.ް
ް

ް170 

ްޢިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްގދ.ެގ ްއާދެ، ްދެރަވެއްޖެ. ްވަަރށް ްދެން ނޑު ްއަުޅގަ އްޒަތްތެިރްއާދެ،

މެންބަރުްޢައްބާސްްއިބްރާހީމްްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.ްއާދެ،ްމަޢާފްކުރައްވާ.ް

ގދ.ގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢައްބާސްްއިބްރާހީމްްއިށީނދެވަޑަިއގަންނަާވ.ް

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްިޢއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްފާޠިންްޙަމީދު.ް

ް175 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްނިޒާމާބެހޭްްއްޔާގެްމެންަބރުްރަީއސުލްޖުްމހޫރިް ްމި ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ނޑުްްްފާޠިންްޙަީމދުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްނޫގަ ްމި ްޖައްސަވަީނ ްމި ްމިމައްސަލަ ްބޭފުޅުން ްނެންގެވި ނުކުތާ

 180އެބޭފުޅުންނަށްްލިބިވަަޑއިނުގަްނނަވަިއގެންްނުވަތަްއަމީންޢާންމުްމެދުވެރިކޮްށް

ްއެްއގޮެތްއްނުބެ ްކޮންމެވެްސ ްމިދެގޮތުންކުރެ ހިގެން.

ނޑަށްްހީވަނީްމަސްލަޙަތުްހަމަޖެހޭނެހެން.ް ހަމަޖައްސަވައިެދއްވަިނކޮށްްއަުޅގަ

ްއަމީންޢާންމުް ްުނވަަތ ްހެއްދެވުން ްލިބޭގޮތް ްއެބޭފުޅުނަށް ްކޮޕީ މީގެ

ްގޮސްފާނެް ްހަމަޖެހިގެން ްއެކަން ްއޭރުން ްބައްަސވާލަދެއްުވން. ްމެދުވެރިކޮށް

ްއޮްތގޮތެއްކަންނޭ ްމަސްލަޙަތު ްީމގަްނގެ. ްމިްދެއްތޯ ްމިހާރު ްއޮތީ.  185އި

ް ނޑުަތކަީކ، ްޢާންމުކޮްށްގަ ްީމގަެއއް. ްނެތް ްޚިލާފުވެފައެއް ްަގވާއިާދ މިހާރު

ްބަހާފައެއްްނެތް.ްޢާންމުކޮށްްނުބަހައިގެންްމިހާރުްމިްމައްސަލަްމިޖެހެނީ.ް
ް

ް

ނޑުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަުޅގަ ްއެހެންވީަމ، ްއިދާރީމޭޒުަގއިްްއާދެ، ްއަމީންޢާންމު ްއެ  190ދަންނަވާލީ

ްއެއްެޗިހް ްއެ ްމެދުވެރިކޮށޭ، ްއިދާރީމޭޒު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެްއޗެހިތައް އެ

ްރ.އަތޮުޅެގް ްނުކުތާއެއް، ްނިޒާމާބެހޭ ްދެންނެވީ. ްއަުޅަގނޑު ނަންގަވާށޭ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ް

ް
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 195ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްނިޒާމާބެޭހްްެމންަބރުްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަްތތެުެރި ްއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް

ްްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިެނގީ، ްމުހިންމުްނުކުތާއެއް ްމި ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްޞަ ަރއްޔިުތންގެ

ްއެބޭފުޅުްނެގް ްބޭފުޅުންކޮެޅއް، ްަވކި ްއެީއ ްއަިދ ްމިތަނުަގއި ވަގުުތަގއި

ްކަމެްއގެ ްވީނަމަވެްސްްއަމިއްލަފުޅު ްކަެމއްކަމުަގިއ ްކުރެއްވި  200ގޮުތން

ްޤާނޫނުައސާސީަގއި،ްޖުމްހޫީރް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމިއީ ްޤަބޫލުކުރަނީ އަޅުަގނޑު

ްމަޖިލިސްކަމަށް.ް ްޚާްއަޞ ްރައްޔިތުންގެ ްއޮންަނ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްއެބޭފުޅަކީ ްމެންބަރަކުވެްސ، ްކޮންމެ އެހެންވީމަ،

ްހުިރްއިންތިޚާބުކުރެއްް ްަޢއްޔަނުުކރެވިފައި ްބޭފުޅެްއަކމަށްވިޔަްސވެސް، ވި

ްހުންނެވިް ްަވޑަުަިއެގން ްހޮިވގެން ްައތޮޅަކުން ްއަދި  205ބޭފުޅެއްކަމަށްިވޔަސް

ްޢަމަލުުކރައްވަންޖެހޭނީް ްއެބޭފުަޅކު ްތެރޭގައި ްމިތަނުެގ ބޭފުޅެއްކަމަށްިވޔަސް

ްމިް ްބުނާނަމަ ްގޮތަކަށް ްއެހެން ްއިޚްތިާޔރަށް. ްއަމިއްލަ އެމީހާގެ

ްމަޖިލިސްްޤާ ްޚާްއޞަ ްރައްޔިތުްނގެ ްއެބައޮތް ްޖަދުވަުލގަިއ ނޫނުއަސާސީގެ

ް ްމާތް ްހުވާ. ްމެންބަރުންގެ ްހުهللا ްކުރަްއވާ ްއެްއގޮްތާވްގަންދީ ވަާއއި

ް ްބުނެފަިއްގޮތުގެމަތިން. ްިކޔާފައި ްވޯޓުލާންވާނީ ްމިގޮތަށޭ ްމީހަުކ  210އެހެން

ްޢަމަލުކު ްއެމީހަކު ްމައްޗަށް ްލިޔުމުގެ ްއެ ްއޮެވގެން ްލިޔުމެއް ރާްއޮންނަ

ްއެނގިަވޑަިއގަންނަާވް ްރައީްސއަށް ްިޢްއޒަތްތެރި ްއެކަން ކަމަށްވާނަމަ،

ް ްގޮތަކަމުގަިއވާނަމަ، ްއެނޫން ްހުއްޓުަވއި، ްކުރެއްވުމަީކްެއކަން ްށ

ް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްެއއީ ްވާޖިެބއް. ްރައީްސގެ ްމާއްާދ55ްްޢިއްޒަތްތެރި ވަނަ

ނޑުްނެތިން...ް  215ްބުނާގޮތް.ްއަުޅގަ

ް

ް

ްއާދެ،ްޢިްއޒަތްތެުެރިްރައީްސ،ްއާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރި،ްސޮރީ،ްަމޢާފްކުރައްވާ.ްްްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވު

ް

 220ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްއަތުލާށޭ،ްބާްއވާށޭެވސްްބުނާަކށް.ްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް
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ްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް225 

ްވަޙީްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑަށްްޢަލީ ްއަުޅގަ ްމެންބަުރ ްޢިއްޒަތްތެރި ްރ.އަތޮުޅެގ ދު،

ްވިސްނިގޮާތއި،ް ްއަޅުަގނުޑ ްއެކަމަށް ްކުރީަގއި ނޑު ްއަުޅގަ ދަންނަވާލެވިއްޖެ

ްޢައްބާްސް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްގދ.ގެ ްއާދެ، ްނިންމިގޮތް. އަޅުަގނޑު

ްއިބްރާހީމް،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާެއއް.ް

ް230 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިވާހަުަަކްްކުުނބުރީްެމންަބރުްހުވަުދއަޮތޅުްދެ ްގޮތުްނނެއް ްނުކުތާެއއްެގ ްިނޒާމާބެހޭ ްދެން ނުޑ ްއަުޅގަ ްރައީސް

ްމެންބަރުްްޢައްާބސްްިއބްރާީހމްް ްޢިއްޒަްތތެރި ްމާލޭގެ ްއެެހންނަމަވެސް، ްއެނގޭ. ްނުދެންނެވޭނެކަން

ްޝިހާބުްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވަރަްށްްމުޙަންމަދު ްއަުޅަގނޑު ްވާހަކަފުޅަުަށް  235ވިދާޅުވި

ްބެހުމާއި،ްހި ްކަރުދާެހއް ްމިތަނުގައި ްޙަޤީޤަތުގައި ްއާދެ، ތާމަކުރަންޖެހޭ.

ްމީހަކުް ްހުރި ްބަންދެްއގަިއ ްސަރުކާރު ްނުވަތަ ްމީހެއް ްހުރި ގޭބަންދުަގއި

ްތަފާތުް ްއެީއ ްފޮނުވުާމިއ ްެއއްެޗއް ްނޫންޮގތަކަށް ްގަާވއިދުން އެއޮންނަ

ްގެ ްއެގޮތަށް ްއެަމއްސަލަ ްެއވަގުުތ ްކަންދިާމވިގޮތުން ންދަންޖެހުނީްދެކަމެއް.

ްފޮނުވީމަ.ް ްމިތަނަށް ްސިޓީއެއް ްމީހަކު ްހުރި ްބަންދުގައި  240މިދެންނެވިހެން

ްވާހަކަްއަޅުަގނޑުްދަންނަވާލީ...ްއެުެހެންވީމަ،ްެއކަމުގެ
ް

ް

ްނުކުތާއެއް،ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

 245ްންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޝީދު.ްމާލޭގެްޢިއްޒަތްތެުެރިްމެ

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޢިއްޒަތްތެުެިރްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްހއ.ެގ ްމި ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެުެރި ްުޝކުރިްއޔާ އާދެ،

 250ްމެންބަރުް
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ްބެހިފައިްްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްއެއްޗެްއ، ްބެހުނު ްއެ ްމިހާރު ްވިދާުޅެވއްޖެ ްދެންމެ މުޢިއްޒުވެސް

ްއެއްެޗއް ނަޑކަށްެވްސްްހުރި ްއަުޅގަ ްކަމަކަށް ްއެާހްރަނގަޅުކަެމއް އަތުލުމަކީ

ްކަމެއް.ް ްގެްއލޭނެ ްމަސްލަޙަތު ްއެއީ ްއަތުލެވޭނެ. ްނުވެސް ނުފެނޭ.

ނޑުމެންނަށްްމިކަްންނިންމިދާނެ.ް އެހެންވީމަ،ްޭއގެްބަދަލުަގއިްމިއަދުްއަުޅގަ

ްއަޅުަގނޑުމެ ްވީނަމަވެސް ްބެހިކަމުަގއި ްކަރުދާެހއް ްވައްތަެރްއގެ  255ްންކޮންމެ

ްނޫްން ްނުލިބިގެނެއް ްއެ ްއަދި ްބަލާކަށްވެސް. ްކަރުދާހެއް ްއެ ބޭނުމެއްނުވޭ

ްވިދާުޅވިހެން.ް ްފާޠިން ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެުެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްލިބުނަސް.ް ްނުލާނަން ްވޯެޓއް ްޮއތްގޮތަކަށް ްޭއގައި އަޅުަގނޑުމެން

ްއެ ްނޫން. ްބޭނުމެއް ްކޮންމެހެން ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްއޭތި ހެންވީމަ،ްއެހެންވީމަ،

ްއެންމެންް ްއަޅުަގނުޑމެން ްދެން ްއެކަްންބާއްވަވާަފއި ްފެންނަނީ  260އަޅުަގނޑަށް

ްކުރިއަށްދާންްމިއަދުްމިކަންްނިންމަން.ްޝުކުރިއްޔާ.ް
ް

ް

ްއާެދ،ްބ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެުެރިްެމންބަރުްޢަލީްފާއިޒް.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް265 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްކަމަކަށްާވްްުބރީްމެްނބަރުްމާޮޅސްމަޑުލުްދެުކނު ްއެުެއްެވސް ްހަމަ ްތިއީ ްބޭނުމީ ްދަންނަވާލަްނ އަޅުަގނުޑވެސް

ްކަހަލަް

ނޑަކަްށްނުފެނެއޭ.ްބަޔަުކްކަމެްއްކުރަްންތިބިގޮތްްއެީއްްްޢަލީްފާއިޒްްވާހަކަެދއްެކވުން:  270ކަމެއްކަމަކަްށްއަުޅގަ

ްނިޔަތްވެްސް ްމީހެްއެގ ްއެްއޗެްއ، ްބަދަލުކުެރވޭެނ އެކަކަްށވެސް

ްޮގްތްއަޅުގަް ްކުރަންވީ ްއެ ްނުކުރެވޭނެ. ްބަދަލެއް ްބޮޑަކަށް ްމާ ނޑުމެންނަކަށް

ްަވޑަިއގެންދެްއވާ.ް ްއޮންނާނެ.ްކުރިއަށް ްހަމަޖެހިފައި ްކުރިއްސުެރވެސް ވަރަށް

ްހައްދަވާ.ް ްގޮތް ްބެހޭނެ ްބޭނުމިއްޔާ ްބަހަން ްކަރުދާސްވެސް އިތުރު

 275ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ް
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ްސ.އަތޮޅުްްރިޔާސަުަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނިޒާމާބެހޭްއާދެ، ްޙުސްނުއްސުޢޫދު، ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތުެރި ގެ

ްނުކުތާއެއް.ް

ް280 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިތާނެގްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުް ްމިނެގީ ްނުކުތާެއއް ްނިޒާމާބެހޭ ްއަުޅަގނޑު ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއަރައިގަނެްްްޙުސްުންއސުޢޫދުްާވހަކަެދއްކެުވން: ްޙައްޤުތަަކށް ްމެންބަރުންގެ ްފޯރުވައިގެްންބައެއް ްނުފޫުޒ ވޭގޮތަށް

ްލިޔުންތަކެއްް ްގޮތަކަށް ްމަޖުބޫރުވާފަދަ ްބައްޓަްނކުރުމަށް ްވޯޓުަތއް  285ވަިކގޮތަކަށް

ްއަޅުަގނުޑް ްއެހެންވީަމ، ްލިބިގެން. ނޑަށް ްއަޅުގަ ްމަޢުލޫމާތު ބަހާކަމުގެ

ްވަކިގޮަތކަްށް ްމާއްާދއަކަށް، ްވަކި ްމައްޗަށް ްބައެްއގެ ްއެްއވެސް އެދެނީ

ް ްނުފޫޒު ްވެއްޖިްއާޔްވޯޓުލުމަށް ްހިނގާކަަމށް ްކަމެއް ްއެްއވެސް ފޯރުވުމަށް

ނުޑް މަޖިލީހުގެްރައީސްްޖެހޭނެްއެކަންްހުއްޓުވަން.ްއެހެންވީމަ،ްެއއީްއަުޅގަ

ްގޮތަކަްށ،ް ްމަޖުބޫރުވާ ްމަްއޗަށް ްމެންބަރެއްގެ ްެއއްެވސް  290ދެކޭގޮުތގައި

ްކަމެްއް ްއެްއވެސް ްގޮތަކަށް ްމަޖުބޫރުވާ ްވޯެޓއްލާްނ ްަވކި ވަިކގޮތަކަށް

ްވޭނެ.ްޝުކުިރއްޔާ.ްނުކުރެ
ް

ް

ުެރިްމެންބަރު.ްމާލޭގެްޢިއްޒަތްތެުެރިްމެންބަރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:  295އާދެ،ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެ

ްމާލޭގެް ްަފހުން ްއޭގެ ްނުކުތާއެއް. ްނިޒާމާބެހޭ ްއިސްމާޢީލް، އިބްރާހީމް

ްޢިއްޒަތްތެުެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާޠިފް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް300 

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްދެްނުުކތާއެއްްފާހަަގކޮށްލަންްބޭނުންަވނީ.ްފުރަުަތަމަްްމެންަބރުްިއބްރާީހމްްމާލޭް

ްފަދައިްންްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެވިދާޅުވި ްމެންބަރުްދެންމެގައި ުެރި ްޢިއްޒަތްތެ ނުކުތާއަކީްގދ.ގެ

ހޭްއެއްެޗއްްބަންދުގައިްހުރިްމީހެކޭ،ްއެީއީކްމަޖިލީހުގެްރައީސްްބައްަލވަްނޖެ

ްއެހެްން ްހުރެގެންވެސް ްބަންދުގައި ްމަޖިލީހަށް ްމެންބަރަކު ްމަޖިލީހުގެ ނޫން.

ްފޮނު ްސަރުކާރާގޮތަކަށް ްއެއީ ްލިޔުމެްއވެްސ ްމިްވާ ްހަމަ ްނޫން.  305ބެހޭކަެމއް
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ްޢިއްޒަތްތެުެިރް ްމާލޭގެ ްބޭނުން ްފާހަގަކޮށްލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްދަށުން ނުކުތާގެ

ްމުޙަންމަ ްޝިހާބުމެންބަރު ްްދު ްިމްއެވިދާުޅވި ްގުިޅގެން ޙާދިާސއާިއ

ްމަޖިލީހުގެް ުެރި ްޢިއްޒަތްތެ ްމި ްއަޅުަގނުޑ ްމަޖިލީހުން، ޢިއްޒަތްތެުެރި

ްހޯމްް ްހުރޭ ްލިބޭއިުރގަިއ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްސިީޓ ްފޮނުއްވާ މެންބަރަކަށް

ނާޑްބަލާފައިްޖަހާފައި.ް ނޑުޖަހާފައި،ްޮސއިކޮށްަފއި،ްކަ  310މިނިސްޓްރީގެްތަްއގަ

އްްސިލްސިލާްމިއަދުްމިތާނގަުަިއްއަނެްއޭގެްއެއީްމިކަންްހިނގާްގޮސްހުރި.ް

ްއިމްތިޔާޒަްށް ްމިމަޖިލީހުގެ ްއެީއ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެިރ ްފެނިގެންދަނީ. މި

ްނުވާނެ.ް ްނޫންކަަމކަށް ްއަރަިއގަތުމެއް ްއޮތް ްއަރަިއގެންފައި ސަރުކާރުން

އެކަމާއިްދޭތެޭރގަިއވެސްްފިަޔަވޅެއްްެއޅިފައެއްްނެތް.ްިޢއްޒަްތތެރިްރައީސް،ް

ްދެވަނަ ްއޮތް ްްދެން ްިއންތިޚާބުކޮށްފަިއްނުކުތާއަީކ، ްރަްއޔިތުން  315މިތަނުގައި

ްރަ ްއަމިއްލަ ްމެންބަރުންނަީކްއެމީހުންގެ ްތިބޭ ްރަްއޔިތުންްފޮނުވާފައި ޢުުޔަގއި

ް ްއެދުމަށް ްއަޅުަގނުޑްއެދޭ ްބައެއްކަަމށް ްތިބޭ ްވޯޓުދޭން ްތިބެުެެގން ބުރަވެ

ްއެހެންވީމާ ްއެއީ. ްރޫޙަީކވެސް ްޤާނޫނުައސާސީގެ ްއަދި ްޤަބޫލުކުރަން. ިމް،

ްއޮތުމާ ްހިނގާފައި ްމިހެން ްކޮންމެހެންްޙާދިސާ ްއަޅުަގނުޑ އެކު

ްއެކަމާއިމެުދް ްނަންަގވާށެކޭ. ްއަނބުރާ ްއެއްޗެހި ްއެ ްދެން  320ނުދަންނަވާނަން

ްއަޅުަގނުޑް ްނިންމެވުމަކަށް ްކޮންމެ ްިނންމަވާ ްރައީސް ޢިއްޒަތްތެުެރި

ްއެދުމެްއް ްއެދޭ ްއަުޅަގނޑު ްއެހެންނަމަވެސް، ްކިޔަމަންވާނަން. ބޯލަނބައި

ްޯހއް ްކޮީޕއެއް ްިލޔުމުގެ ްއެ ްޔައުމިްއޔާއާްއެބައޮތް. ްމިއަދުެގ އެުކްދަަވއި،

ް ްއެހެންވީމަ ްއެނގޭނެ ްރައްޔިތުންނަްށ ްބަލާްއެބާއްވާލަްނވާނެ. ްފަހުން ބެލީަމ

ްއެންމެން ްވޯޓުދެނީ. ްމީހުން ްފޮނުވި ްއެީމހުން ްމިތާ ްކިހިނެއްޯތ  325ްބަޔަކު

ްކަރުދާހަކާް ްއެއް ްޯވޓުދީފިއްޔާްއެްއގޮތަކަށް ްނުފޫެޒްއްްއެްއގޮތަށް އެއީ

ްނޫންކަމަކަށްްބެލޭނެްހަމަްއެއްވެސްްގޮެތއްްނޯންނާނެ.ް
ް

ް

ްމިކަާމިއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޅުަގނޑު ްމި، ނޑު ްއަުޅގަ ްމެންބަރު، ްޢިްއޒަތްތެުެރި  330އާދެ،

ްނިޒާމާބެހޭް ްއަނެއްާކވެްސ ްމެންބަރުން ުެރި ްޢިއްޒަތްތެ ްމިހާރު ގުިޅގެން

ްފެށިގެން ްމިދަނީ ްއެހެންްސިލްސިލާއެއް ްއެނގޭ ނޑަްށވެްސ ްއަޅުގަ ްދެން، .

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްތެުެރި ްމާލޭގެ ްފުރަތަމަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްދެން، ވެދާނެކަން.
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ްމޫސާް ްެމންބަރު ްިޢއްޒަތްތެުެރި ްލ.އަތޮޅުގެ ްފަހުން ްއާޠިފަށް،ްޭއގެ އަޙްމަދު

ްޢިއްޒަތްތެުެރިް ްނޯޓްކޮށްލާނަން ްލިސްޓް ްައޅުަގނޑު ްދެން ްއާދެ،  335މަނިކު.

ްބޭނުން ްަދންނަވައިފިން،ްމެންބަރުން ްއަޅުަގނޑު ްނުކުތާ. ްނިޒާމާބެހޭ ފުޅުވާ

ްމެންބަރުންް ްގޮުތގެމަިތން ްަގާވއިދުަގއިވާ ްޤާނޫނުއަސާީސއާއި ްމި އަޅުަގނޑު

ްވޯެޓްއް ނޑު ްއަުޅގަ ްޮއއްވާ ްގޮތަކަށް ްފޯރުވޭނެ ްނުފޫޒު ްވޯޓަށް ދެއްވާ

ނާހާނަން.ްވޯޓަކަށްްނުދަންނަވާނަން.ްއާދެ،ްމާލޭގެްޢިއްޒަތްެތުެރިްމެންބަރުް

 340ްޙްމަދުްއާޠިފް.ްއަ

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްފާހަގަކޮށްލަންްްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުް ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

 345ވަނަްމާއްާދގަިއ11ްްމިްކުރުންްއެކަީށގެންނުވާްކަންތައްތަުކގެްބޭނުންވަނީ،ްްްއާޠިފްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ްސެކްް ްމަޖިލީހުގެ ްއެްއވެްސްރެޓެމިއޮންނަނީ، ްމެުނވީ ްމެދުވެިރކޮށް ރިއޭޓް

ްމެންބަރުންނަށްް ްޢާންމުކޮށް ްމާލަމުގައި ްމަޖިލިްސކުރާ ްލިޔުމެއް ބާވަތެްއގެ

ްމިއީް ްނުވަތަ ްބެހީތޯ، ްޢާންމުކޮށް ްއެބައޮތް ްބަހުސް ްމީގައި ްދެން، ބެހުން.

ްމާއްދާއެއް.ް ްއެހެްނ ްއެބައޮތް ްއަދި ްއެހެންނަމަވެސް، މަނާކަމެއްތޯ.

ްހަނދާ ްއަޅުަގނޑު ްމައްސަލަެއއްެގ36ްްންވަނީ ްމިއޮންނަނީ،ްއެްއވެސް  350ގައި

ް ްމަޢާފްކުރަްއވާ ްނިމި، ްވަގުތު ްއެްއވެްސ35ްްކޮމިޓީ ްއިނގޭޯތ. ަގއި

ްނިމި ްަވގުުތ ްކޮމިޓީ ްމައްސަލަެއއްގެ ްނެގުމާ، ްޯވޓު މެދުްއެމައްސަަލއަކަށް

ްފެށުނީ ްވޯޓުލާން ްިއްއވުމާނުވަތަ ްނަތީޖާ ްވޯޓުގެ ްމެންބަރަކުްއްުސރެ މެދު

ްވޯޓުލުމުަގިއްވަިކގޮތަކަ ްނުވަަތ ްބާރުއެޅުންކަމުަގއި، ްވޯޓުލުމަށް ށް

ްުނވަަތް ްހުރަސްައޅަނީކަުމގައި ްޙައްޤަކަށް ްލިބިގެންވާ  355މެންބަރަކަށް

ްއެްއވެްސް ްބެލެވިދާނެކަެމއް، ްދަތިކުރަނީކަމުަގއި ްވޯޓުެނގުމަށް ރިޔާސަތުން

ްވޯޓުލުމަ ްވަިކގޮތަަކށް ްމި ްއެހެންވީަމ، ްނުވާނެެއވެ. ްކޮށްގެން ްށްމެންބަރަކު

ްއެހެންވީމަ،ް ްދެންނެވޭނީ. ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްބެެލވިދާނެަކމަށް ބާރުއެޅުންކަމުަގއި

ްޝުކުރިްއާޔް ްއިނގޭތޯ. ްޚިލާފުޭވ ްއެބަ ްމާއްދާައކާިއ ްގަާވއިދުެގ މި

 360ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް
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ް

ުެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ،ްލ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެ

ް

 365ްނުކުތާ()ނިޒާމާބެހޭް

ް

ްމިމަޖިލީހުގެްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ްފުރަތަަމ ްމިވާހަކަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްމީހާ.ްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްގެނެވުނު ްއަޅުަގނޑުމެްންްސަމާލުކަމަށް ްގެަނއީ ްެއގޮތަށް އަޅުަގނޑު

ް ްތިބި ްވޯޓުދޭން ްމިތަނުގައި ްފަރާތުން މެންބަރުނ4ްްްހައްދުންމަތީގެ

ްލިސްޓެއްތި ްގުިޅެގން ްމެންބަރާއި ްމ.އަތޮޅުގެ ްމެންބަރަކު ްއެންމެ  370ްބިއިރުަގއި

ް ްދަްއކާިއރު، ްެއވާހަކަ ްގެނެސްގެން ނޑުމެން ްވާޖިެބްއ4ްްއަުޅގަ މީުހންގެ

ްމިކަންް ްރައްކާތެިރާވގޮތަށް ްއެންމެ ްޙައްޤުތައް ްރައްޔިތުންގެ ހައްދުންމަތީގެ

ްހައްދުންމަތީގަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ، ްތިންްކުރުމަކީ. ްމިތިބަ ިއ

ނޑުްމިދަންނަވަނީްއަޅުް ނޑުމެންނަކަށްްައދިްއެްނުލިބި،ްމެންބަރުންްއަޅުގަ ގަ

ްަހއްދުންމައްޗަްށް ްގެންގުޅޭއިރު ްމެންބަރުން ްއެހެން  375ހައްދުންމަތީގެ

ްކޮންެމް ްވާހަކަދަްއކަނީ.ްމިތަނުގައި ްއަޅުަގނޑުމެން ްފަރާތުންނޭ ރައްޔިތުންގެ

ގެންްކަންތައްަތއްްކުރީމަްރައްޔިތުންނަށްްއަތޮޅެއްްތިންހަތަރުްބަޔަށްްބަިއކޮށް

ްއަޅުަގނުޑް ްއެވާހަކަ ްނުލިބޭނެތީވެ ްޙައްޤު ްރަނގަުޅގޮތުަގިއ ްއެންމެ އޭގެ

ްއެްއެޗއްަގިއް ްހުރިހާ ްމިހާރު ްނެްތ ްމައްަސލައެއް ނޑުެގ ްއަުޅގަ ގެނައީ.

 380ފާހަގަޖަުައްސަވާަފއިްދެްއަވއިެވސްފިްމިހާރު.ްއެީއވެސްްމަްއސަލައެއްްނޫްނ.ް

ްމިތާ ްވަނީިވއްާޔްްއެކަމަުކ، ްކުަރްއވާކަަމށް ްއެކަން ްއެގޮތަށް އެތެރޭަގއި

ްދައްކާް ްތެދުވެ ްމި ްކިޔަިއގެން ްރައްޔިތުންނޭ ްރައްޔިތުންނަްށ އަޅުަގނޑުމެން

ްމަނިކުފާނުް ްޙަޤީޤަތް ްެއއީްވާހަކަިއގެ ނުޑްްވިސްނާވަަޑިއގަންނަވާށޭ. އަުޅގަ

ްދަންނަވަންްބޭނުންްވާހަކަުައަީކ.ް
ް385 

ް

ްމެންބަރުްްް:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން ްޢިއްޒަތްެތުެރި ްތ.އަތޮުޅގެ ްނުކުތާއެއް، ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،

ްޙުސައިންްރަޝީދުްޙަސަން.ް

ް
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 390ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ުައިންް ްމިމަްއސަލަްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުސަ ްފާހަގަކުރަން ްނިމިފައިވާކަމަްށ.ްއިއަޅުަގނުޑ ްވަގުުތ ްކޮމިޓީ ްަގއި

ްވީމާއެހެންްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްފާހަގަކުރަނީް، ްމި ްގޮތުން ްނުކުތާއެއްގެ ްނިާޒމީ ނޑު އަުޅގަ

ް ްގަާވއިދުގެ ްއެްއވެސ35ްްްމަޖިލީހުގެ ްބުަނނީ ްމީަގއި ްމާއްދާ. ވަނަ

 395ަވުގުތްްމިހާރުްއޮތީްމައްސަލަ،ްކޮމިޓީ،ްމައްސަލަެއއްގެްކޮމިޓީްވަގުތުްނިމި

ސުރެްއްދެމެދުްނުވަތަްވޯޓުލާންްފެށި.ްއެްމައްސަލައަށްްޯވޓުްނެގުމާނިމިފައި

ްއިްއވުމާ ްނަތީޖާ ްވޯޓުލުމަްށްވޯޓުެގ ްވަިކގޮތަކަްށ ްމެންބަރަކު ދެމެދު

ުަްށް ްޙައްޤަ ްލިބިގެްނވާ ްމެންބަރަކަށް ްވޯުޓލުމުގައި ްުނވަތަ ބާރުއެޅުންކަމުަގއި

ްދަތިކުރަނީކަމުަގިއް ްވޯޓުެނގުމަށް ްރިޔާސަތަށް ްނުވަތަ ހުރަސްއަޅަނީކަމުަގއި

 400މިހާރުްމީގަިއްްގެްންނުވާނެުެޭއ.މެންބަރަކުްކޮށްބެލެވިދާނެްކަމެއްްެއއްވެްސް

ްއެހެންވީމާ،ް ްއޮީތ. ްނިމިފައިކަން ްވަގުތު ްޮކމިޓީ ްއެނގޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނަޑއެިޅގެންްޭރވިފައިްއޮތްްޭރވުމެްއް ވަކިްަބޔަުކްަވކިގޮަތކަށްްވޯޓުުލމަށްްކަ

ްބެހުމުގެް ްޢާްނމުކޮށް ްބަލަނީ. ނޑު ްއަުޅގަ ްބެހިކަމަށް ްމިތާ ޢާންމުކޮށް

ްަު ްއެތަނުގަ ްއެއީްމާނައަކީ، ްނޫން. ްދިނުުުމެއް ްއެންމެންނަށް ްހުރިހާ ްތިބި އި

ްޚާއްަޞް ްއިނޭގތޯ. ްެއއީ ްދެވުން ްބަޔަކަށް ްގިނަ ްހަމަ  405ޢާންމުގޮތެއްަގއި

ްޢާންމުކޮށްް ްދިނީ. ްނޫންގޮތަކަށް ްޚާއްޞަ ްއެއީ. ްދެވުން ނޫންގޮތަކަށް

ްމިމަޖިލީހުގެް ްެއީއ ްއެހެްނވީމަ، ްއެްއޗަކީ. ްެއ ްއެްއޗެއް ްބެހި މިތާނގައި

ްޚި ްނުދަންނަވަންްގަާވއިދާއި ްައޅުަގނުޑ ްބެެލވޭނެ. ްކުިރކަމެްއކަމުގައި ލާފަށް

ްފާހަގަކޮށްް ްކުިރން ްވާހަކަ ްގޮުތގެ ްއެުެމީހުްންބޭނުންވާ ްފަރާތުން ޕާޓީއެްއގެ

ްއެކަމަ ްނެތްކަމެއްކަަމކަށް. ްކުރުމަކީ ްމަޖިލިސްްއެކަން ްކުެރޭވނީ ްއެކަން  410ުކ،

މަކު،ްމަޖިލީހުގެްފްލޯރއިންްބޭރުގައި.ްެއއީްކަުރދާސްްކުރިންްބެހިދާނެ.ްއެކަ

ްހެދުމަކީް ްބަހާ ްމިތަނަށް ްގެނެްސ ްކަރުދާސް ްހިނގަމުންދަނިކޮށް ޖަލްސާ

ްކޮށްެގްން ްެއކަން ްޚިލާފުކަމެއް.ްެއގޮތަށް ނޑައެިޅގެން ްކަ ްގަާވއިދާ މަޖިލީހުގެ

ްދަންނަވާނީް ނޑު ްއަޅުގަ ްހަމަ ްބާބު ްއިންތިޤާލީ ްނެރެފިއްޔާ ްނަތީޖާ މިއަދު

ްވަކިް ްދެޮކަޅށް ްއެދުމާއި ްކުރެވުނުްރައްޔިތުންގެ ްބަްއޓަންކުުރމަށް  415ގޮތަކަށް

ްމަސައްކަތެކޭްއެއީ.ްވަރަށްްބޮަޑށްްޝުކުރިއްޔާ.
ްް
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ް

ްީރސެޓްކޮށްލަން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކުޑަކޮށް ްސިސްޓަމް ްެއބަޖެހޭ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްމި، އާދެ،

ްއެދެންޖެހޭ.ް ްއެބަ ްއަރިހުން ްމެންބަރުންގެ ުެރި ްޢިްއޒަތްތެ ްަވގުތުޮކޅެއް  420ކުޑަ

ްއެްއްއަމީން ްމެންބަރު، ްޢިއްޒަތްތެުެރި ްޏ.އަތޮުޅގެ ްވިދާޅުވެއްޖެ ޢާންމު

ްެއވާަހަކް ްއެހެންވީމަ، ްއުޭޅކަމަށް. ްމައްސަލަ ްކާޑުކޮުޅަގއި މެންބަރުގެ

ްއަރުވާނަން.ް ްަވގުުތ ްއަޅުަގނޑު ްޝަރީފަށް ްއިބްރާހީމް ދަންނަވާލަންވެގެން.

ްނިޒާމާބެ ްޝަރީފް، ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެުެރި ހޭްސ.އަތޮުޅގެ

ްއަމީންޢާންމުް ްރީސެޓްކޮށްލުމަށް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެުެރި ްއާދެ،  425ނުކުތާއެއް.

ްުކޑަހިނދުކޮޅެްއް ްއަދި ްއެހެންވީމަ، ްނަާގނެކަމަށް. ްުކޑަހިނދުކޮޅެްއ ވިދާޅުީވ

ްދެއްވުންްއެދެން.ް

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް430 

ްސ.އަޮތޅުގެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު، ްޢިްއޒަތްތެުެރި ްމެންބަރުްްއާދެ، ިޢއްޒަތްެތުެރި

ްއިބްރާހީމްްޝަރީފްގެްވާހަކަފުުޅްކުރިއަށްްގެްނގޮސްދެްއވުންްެއދެން.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް435 

ްދަންނަވާނީ،ްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ނުޑ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެުެިރ ޝުުުކުރިްއޔާ

ްމިމަޖިލީހުގައިް

ްޚިލާްްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްނުކުރެއޭގަާވއިދާ ްަކމެއް ްއެުެްއވެސް ްވާހަކަތަކޭްފު ްޚިލާފު ް.ްޙަޤީޤަތާއި

މާއްާދގެްޖަދުވަުލގަިއވާްގޮތަީކ،ްްވަނ22ްަމިދައްކަނީ.ްމަޖިލީހުގެްަގވާއިުދގެް

ްކަންތައް ްލަފާދީފައިާވ ްރަނގަޅުކަމަށް ްކުރުން ްމެންބަރުން  440ތަްއ.ްމަޖިލީހުގެ

ްމިމަޖިލީހުގައި ްުކރުނ22ްްްއެކަމަށް ްއެ ްމާއްދާއާއި، އްދަްހުުުްވަނަ

ްފިޔަވަެޅްއް ްވެެގން ްކަމެއްކަމަށް ްޚިލާފު ްގަާވިއދާ ްއަދި ނޫންކަމެއްކަމާއި

ްމިމަޖިލީހުގަިއް ްނުހިންގޭނެ. ްޖަލްސާއެއް ްއެއްެވސް ްމިމަޖިލީހުގެ އެޅޭނަމަ

ްކުރުްން ްޖަދުވަލުގައި ްމި ްމިމަޖިލީހުގައި، ްހިނދެއްގައިވެސް ހުރިހާ

ްކަންތަ ްބުނަމުންދާ ްކަންކަްނކަމަށް ްހިނގަމުންްއެކަީށގެންނުވާ ްވަނީ  445އްތައް
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ްދަންނަވާލާނަން.ް ނޑު ްއަުޅގަ ްމާއްދާ ްެއއްވަނަ ްތެރެއިން ްއޭގެ ގޮސްފައި.

ްހާމަކޮށް ްޢާންމުކޮށް ްފިޔަަވިއްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމަޢުލޫމާތެއް ފައިވާ

ްގުޅޭގޮތުން ްއޭނާއާިއ ްމަޢުލޫމާތެއް ްރައީްްއެހެން ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްދިނުން.

ްނުވަމައްސަލައަކާ ްކަަމކާމެދު ްވާހަކަދެްއކުން،ްތަ ްބުނެ ްދެކޭގޮތްކަމަށް މެދު

ްވާހަކަަތއް.ް ްދެެކވޭ ްގިނައިން ްއެންމެ ްމިތާނގައި ްމިއީ ްއަދި  450ފާޑުކިއުން.

ްނަަގިއް ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ްުދވަހަކުެވސް ްދޭތެރޭގައި ްމިާއއި އަޅުަގނޑުމެން

ްކުުރންްއެކަީށގެންް މައްސަލަްޖައްސާފަެއއްްުނވާެނ.ްއެީއްކޮންމެހެން،ްެއއީ

ްްނުވާކަމެއް. ްނޫން. ްމަނާކަމެއް ްނޫންކަމެއްެވްސްހުއެހެންނަމަވެސް، އްދަ

ނޫން.ްއެކަީށގެންނުވާްކަންތަްއތައް.ްދެން،ްއޮތީްމެންބަރަުކްވާހަކަދަްއކާއިުރް

ްނުކުރުން.ް ްކަންތައްަތްއ ްގޮތަކަށް ްއުނދަގޫވާ ްމެންބަރަކަށް  455އެ

ްވާހަަކދައްކާލާއި ްހަމަ ްނޭދެޭވގޮތަކަށް ްމީަހކު ްތެރޭަގއި ރަްށްއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްނުކުތާް ްިނޒާމީ ްައޑުގަދަކޮްށ، ްހޯބޯލަވާ، ްއަތްޖަހައި، މޭޒުމަތީގައި

ް ްގަާވއިުދގެ ްމި ްޖަދުވަލުގަިއ22ްްނަގަމުންދިޔައީ ްމާއްދާެގ ވަނަ

ްމިކަންް ްމިހެން ްދަންަނވަންޖެހޭ. ްޚިލާފަށްކަމުގައި ްރޫާޙއި ބަޔާންެވގެންވާ

ްތިމަން ްކިޔާފަިއ، ްޙައްުޤގައޭ ްރައްިޔތުންގެ ްތިމަންމެން  460މެންްއޮތްއިރު

ްފެށީމާ،ް ްދައްކަން ްމިއަދު ްވާހަކަތައް ްޚިލާފަށް ްމުޅިން ްގޮތާއި ޢަމަލުކުރި

ްނިޔަތާއަޅުަގނޑުމެންް ްއިޙްލާޞްެތރިކަމާއި، ްއުފެދޭ.ްގެ ްުސވާލު މެދު

ްރައްޔިތުން،ް ްއަިދ ްގަވާއިދު ްމަޖިލީހުގެ ްއަނެއްަކމަކީ ްރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްފާސްކޮށްގެން، ްސިސްޓަމް ްޕާޓީ ްމިތިބީ ްނިޒާމަްށްއަޅުަގނޑުމެން ޕާޓީ

ް ްޕާޓީ ްނިންމައިގެން، ްމިތާނގައިްހުުުޢަމަލުކުރަން ްޕާޓީ  465އްދަކޮށްގެން،

ބާއްަވއިގެން.ްއެހެންކަމަށްީވއިުރްޢިއްޒަތްތެުެރިްރައީސް،ްޕާީޓްހިނގާގޮތާިއް

އެްއގޮތަށްްކަންތައްްކުރީމަްޮކބައިތޯްމައްސަލައަކީ.ްޢިްއޒަތްެތުެރިްރައީސް،ް

ވަނަްމާއްާދއާއިްޚިލާުފކަމަށްްބެލެޭވ22ްްމިހާރުވެސްްމަޖިލީހުގެްަގވާއިުދގެް

ް ނުޑްްކުރުންގޮތަކަށް ްއަޅުގަ ްކުރަމުންދަނީ. އެކަީށެގންނުވާކަމެއް

ްހޯބޯލަާވް ްބުިޅިވަކއި، ްއަނބުަރއި، ްއަުޑަގދަކޮށް، ްފެށީމަ  470ވާހަކަދަްއކަން

ްގަާވއިާދް ްެއއީ ްނުދަންނަވަްނ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންކަމަްށވީިއރު އެބަހައްދަވާ.

ްަގާވއި ްއެގޮތަްށްޚިލާފުކަމެކޭ. ްކަެމއް. ްއެކަީށގެންނުާވ ްުކރުން ދުން
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ްއެހެއަޅުގަް ްޢަމަލުކުރެވެނީ. ްރައީސް،ްނޑުމެންނަށް ްޢިއްޒަތްެތުެރި ންވީމާ،

ްނިޒާުމް ްޕާޓީ ްނެތް. ްސަބަބެއް ްއެްއވެސް ްނުލާންޖެހޭ ްވޯުޓ މިމަޖިލީހުގައި

ްއަޅުަގނޑުމެންް ްއެްއގޮތަށް ްޕާޓީާއއި ްވަނީވިްއޔާ ްތިބިކަމަށް  475ްޤަބޫލުކޮށްގެން

ްއެކަމާޢަމަލު ްނުޖެހެނީްކުރަންޖެހޭނީ. ްކަމަށްވަންޏާ ްހިތްހަމަނުޖެހޭ މެދު

ްއެހެންކަމަށްވަންޏާް ްޤަބޫލުކޮށްގެން. ްޕާޓީ ްމިތިބީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްޖައްސަންީވް ްކޮބައިޯތ ްކުރީމަ ްކަންތައް ްކަންކުާރގޮތަށް ޕާޓީއަކުން

ްމައްސަލައަކީ.ްީމގެްޙަޤީޤަތަކީްއަޅުަގނޑުމެންްބޭނުންްނޫން..ް
ް480 

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމިހާރުްރިޕީޓްކޮށްްވާހަކަފުޅުްދަްއކަވަުމން..ްްްތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަ

ް

ް

ް485 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްދަންނަވާީންްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްައޅުަގނުޑ ްގަާވއިުދގެ ްއެހެންވީމަ، ްފާސް، ްމި ްކަމަކަށް

ްޖަދުވަލުގައި....ްްް:ޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން
ް490 

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްތަކުރާރުކޮށްްވާހަކަދާންްފައްަޓއިފި.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް495 

ްްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމް ްަޢމަލުކުރަނީ ްމި ްނޫނޭ ްޚިލާފަކަށް ްެއްއގޮތަށ22ްްޭއާދެ، ްމާއްާދާއއި ްވަނަ

ްމިކަންތައްްދަނީ.ްޝުކުރިްއޔާ.ްްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން:
ް

ް

 500ްހއ.ގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރު،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
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ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްވިދާުޅވެދެްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްމަިނކުފާނު ްަރއީސް، ްމަޖިލިސްްޢިއްޒަތްތެުެރި ްމި ްްއވަފާނަންތޯ

ްމިނިވަންކޮށްޯތްްކައަޅުވެިތކުރެވިފަްްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއޮތީއެއް.  505ނޫންތޯ

ްގެންގުުޅއްާވް ްއެބަ ްމިތާނގައި ްމެންބަރުން. ްތިއްބެވި ްމިތާ މިތިއްބެވީ

ްއެބަހުރޭ ނަޑއެިޅގެން ްްކަ ްމާއްދާއެއްްލިެޔފައި ްިމެވނި ްވިޕް ްތްރީލައިން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްިކޔާފައި ްފާސްކުރަން. ްމާއްާދއެއް ްމިވެނި ފެއިލްކުރަން،

ްއެަބް ްމިހުރިހާކަމެއް ްފާސްކުރަން ްފެއިލްކުރަން ްނަންޖަހާފައި މެންބަރުންގެ

ްމިާތް ްމަަސްއކަތެއްތޯ ްމިީއްކޮން ްރައީސް  510ހިނގާ.ްއެހެންވީާމ،ްޢިްއޒަތްތެރި

ްއެކަންްކުިރްންްމިކުރެއްީވްމިއޮތްހާްދުވަްސްަވންދެކަށް.ްމަޖިލީހުގެ ރައީސް

ްއެނގޭނަަމް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްވާނަމަ ްއޮތްކަަމށް އެނިގވަަޑއިގެންަފއި

ްނެތް.ް ްބޭނުމެއް ްކުރުމުގެ ްމަސައްކަތް ްމި ްއަިއސް ްމިތަނަށް އަޅުަގނޑުމެން

ްއެތަންތަންް ްމިތަނުަގއި ްފޮނުވަިއގެން ްގޮތަކަށް ްއަންގާ ްބަޔަކު ްހަމަ އެއިރަށް

ްނިމު ްފާސްކޮށްލީމަ ްމިތާްއެބޭފުޅުން ްޮކންމެހެން ނޑުމެން ްއަޅުގަ  515ނީތާ.

ްރައީްސ،ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެހެންވީމާ، ްނެތެއްނޫންތޯ. ްބޭނުމެއް ތިބުމުގެ

ްމިމަޖިލީހުގެް ްވާނަަމ ްމިކަންކުރާކަމަށް ްމިޮގތަށް ްމިއުޅެނީ ދަންނަވާލަން

ްމިް ްޚިލާފަށޭ ްރޫޙާއި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްވާގޮުތގެަމތީން ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްކުެރވެމުން ްނެތޭ.ްްމަސައްކަތް ްމިނިަވންކަމެއް ްމަޖިލީހުގެ ްމި މިަދނީ،

ްއައްަސާވގޮތަްށް ްވޯޓަށް ްފަހުގައި ްގެނެްސދެއްވުމަށް ްެއކަން  520އެހެންވީމާ،

ްހަމަޖައްސައިދެްއވާށޭ.ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް
ް

ް

ްނޭނގުނޭ.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެއްެޗއް ްވިދާޅުވި ްނިންމާލަމުން ްފަހުން ްއެންމެ ްްއާދެ،

ް525 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްމިްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްގެެނސްދެުެއްާވ ްމިނިވަންކަން ްަމޖިލީހަށް ްމި ްދެންނެވީ، ްއަޅުަގނުޑ
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ްވޯޓަށްްްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްމިނިވަންކޮށްދެްއވާ ްމެންބަރުން މަޖިލީހުގެ

 530ްތަށްްހަމަޖަްއސަވައިެދްއވާށޭ.ްއައްަސަވއިދެްއވާގޮ

ް

ް

ްއަދެ،ްއދ.ގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިލްޔާސްްޙުސައިންްިއބްރާހީމް.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް535 

ްެއކަންޏެްއްްއަިރއަތޮޅުްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްމަޖިލިސް ްމި ްޖަމާޢަުަތުން ްިސޔާސީ ްމިިކޔާ ްއާދެ،ްޑި.އާރު.ީޕއޭ

ްނޫންްއަޅުވެތިކޮށްަފއިވަީނ،ްދިވެހިްދައުލަތްްއަުަުޅވެތިކޮށްަފިއވަނީ.ްމިވާހަަކްްސަިއންްއިްބރާީހމްްއިލްޔާސްްޙުް

ްއެަބްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަުޅަގނޑުމެން ްކުިޅވެސް ްޕާީޓ ްުދވަހެއް ްއެަތއް ްދައްކާާތ އަޅުަގނުޑ

ްވޯޓެއްަގިއް ްކޮންމެ ްދަނީ. ްކުޅެމުން ްހަމަ ްއެތެރޭގަިއެވސް ްމިތާ ކުޅެންޖެހޭ،

ްޮއޭވްއެބަ ްަކުަރުދާސް ްމިތާ ްަކއިީރގައި ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްބަހާ، ްކަރުދާހެއް  540ހާ

ްޮބުޑް ްެވއްޖެ ްަޓސްލާފައި ްމިއަދު ްެދކެން.ްއެހެންނަމަވެސް،ްހަމަ އަޅުަގނޑު

ނޑުމެްން ްއަުަުޅގަ ްމިތާނަގއި. ްއެބަކުޅޭ ްކުޅިެވްސ ްޕާޓީ ކަމަކަށް

ލަތަްށްފެށުނީއްސުރެންްބުނަންްކިހިނެއްހޭްއިންތިޚާބަާކއިްނުލަިއްިދވެހިްދައު

ްމިތަނުންވެސްް ްހަމަ ްއެހެންނަމަވެސް، ްޑީ.އާުރ.ޕީ. ވެރިެވގަންނާނީ

ްކަރުދާހެްއް ްނޫ ްއެބަހާ ްނޫން ްެއކަންޏެއް ްމިައދަކު ްގެންދަނީ.  545ޤަބޫލުކޮށްގެން

ްއެހެންވީާމ،ް ްޢަމަލުކުރަމުން. ްެއގޮތަށް ްދިޔަީއ ްއަބަދުވެްސ ބެހީ.

ްކަމުނުދާ ްވޯޓު ްހަމައެކަނި ްމިއަދުޯތ ްޚާއްަޞްވިދާޅުވެެދްއވަބައްަލވާ ނީ.

ްކުރީްޑީ.އާރު.ޕީްއެުދނުހާްގޮތަކަށް.ް މަޖިލީހުންްމިކުރިްހުރިހާްމަސައްކަތެއް

ްއެގޮތަށްް ްހަމަ ްނިމިގެންދާނީވެސް ްެއގޮތަށް،ްކަންތައް ްއެގެންދަނީ އަދިވެސް

 550ނޫކަރުދާސްތައްްހުރިހާތާކުްއުޭޅނީ.ްމައްސަލައަކީްހަމައެކަނިްއަޅުަގނޑުމެްން

ްޤާނޫނުައސާ ްހަދައިދޭންްއިޚްލާޞްތެރިނުވާތީ. ްރައްޔިތުްނނަށް ްދިވެހި ސީެއއް

ްމަޖިލީހުގެް ްޚާއްޞަ ްބުނާގޮތުން ްނެތް.ްޤާނޫނު ްއިޚްލާޞްތެރިކަެމއް އުޅޭއިރު

ތަޅުމުގައިްެއއްވެްސްބަޔަކަްށްއަޅުވެިތެއއްްނުކުެރވޭނެ.ްއެްއެވސްްޕާޓީއަކަްށް

ްއެބަުކޭޅް ްކުޅިވަރު ްނުކުެޅޭވނެ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްޕާޓީ ްކުޅިވަރެއް ްޕާޓީ މިތާ

ްކުުޅވާ،ް ްއެބަ ްހުންނަވަިއގެން ްސިންގަޕޫރުަގއި ްހެސްކިޔާފައި.  555ހަމަ
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ްފަހުް ްއެންމެ ްމިހެންހަދާށޭ ްއެބަބުނޭ ްކޮށްފައި ްއެބަ. ްފޯނުކުރޭ މީހުންނަށް

ްގެންދާށޭ.... ްއެމައްސަަލ ްމިހެން ްޖެހެންދެންވެްސ ްނޭވަާޔއި
ް

ް

 560ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު....ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން()ނިޒާމާބެހޭް

ް

ްމިޖެހެނީްްއަިރއަތޮޅުްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްހަމަޖެހިފައި،ްއަޅުަގނުޑމެން ްމިތިބެނީ ްއެންމެން ްހަމަ ްގެންދާއިރު

ްއެރީމަްްއިލްޔާސްްުޙސަިއންްއިްބރާީހމްް ްއަޅުަގނޑުމެން. ްއެބަޖެހޭ ްއަރަން ްމޭޒުމައްޗަްށެވސް  565ްރުޅިއަންނަން.

ްހަލާކުކޮށްފައިްއަނެއްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރައްޔިތުްނ ްމުޅި ްއަތޮުޅވެރިކަންކޮށް ްށ.އަތޮޅު ޮކޅުން

ްއެކަމާ.ް ްހިތާމަކުރަމޭ ްއެބަ ްވަރަށް ްތިމަންނަ ްބުނެފި ްމިތާނގައި ްމީހަކު ހުރި

ްކޮންްކަމަކާތޯްހިތާމަކުރަންވީ....
ް

ް570 

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރު....ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން()ނިޒާ

ް

 575ްއަޅުަގނޑުްމާްދެރަވޭްށ.އަތޮުޅްރައްޔިތުންގެްލާރިަތއްްކޭއިުރ...ްއަިރއަތޮޅުްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް

ްއިލްޔާސްްުޙސަިއންްއިްބރާީހމްް

ްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް

ްނުކުތާއެއްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ،ްނިޒާމާބެހޭ ްމެންބަރު  580ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްްޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްޝާފިޢު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް
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ްފާހަގަކޮށްލަްންްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްހަމައެކަނި ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި  585ްޝުކުރިއްާޔ

ްކަރުދާްއިްބރާހީމްްޝާފިޢުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްައޅުަގނޑުމެންާވ ްހުއްޓާލީޭއްބޭނުންވީ، ްބަހާފަިއ ހެއް

ްޝުކުރިއްާޔް ްނާރަޭއ. ްމޭޒުމައްޗަކަށް ްމީހުންނެއް ްޕާޓީގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް
ް

ް590 

ްފަހުންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއޭގެ ްނަޢީމް، ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ލ.އަތޮޅުގެ

ްމުޙަންމަ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެުެރި ްދީދީ.ްފުވައްމުލަުކގެ ްއިބްރާހީމް ްދު

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް595 

ްމިްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްމިދަންނަވާލީ ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާދެ،

ްހިނގާކަްންްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމިޖަލްސާ ްޚިލާފަށް ްަގވާއިާދއި ޤާނޫނުއަސާސީާއއި

ްކަށަވަރުކޮށްދެއްް ްރަސްމީގޮތުން ްޚިލާފަްށްމަނިކުފާނުވެސް ްގަާވއިދާއި ަވއިފި.

ްޙުުުކުމެްއް ްނަންަގވަްނެވސް ްެއއްޗެހި ްއެ ްބަަހއިގެން ކަރުދާސްތަކެއް

ނޑުމެންްމިމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންް ނުޑގެްވާހަަކއަކީްއަުޅގަ  600ދެއްަވއިފި.ްއަުޅގަ

ްވޯުޓގެް ްމި ްައޅުަގނޑުމެްނ ްސަލާަމތްނުކުރައްާވ ްއަުޅވެތިކަމުން މި

ްގެ ްކުިރއަްށ ްމިއަދު ްމިހެންްކަންތައްތައް ްުނާވނެއޭ. ންގޮސްެދއްަވއިގެން

ްއިނގޭޯތ.ް ްހައިިސއްޔަަތކުން ްދެ ްއަޅުަގނޑު ްކެރިހުރެ ްވަރަށް މިދަންނަވަނީ

ްޤަބޫލެއްް ްއަުޅަގނަޑށް ްދެހައިސިއްޔަަތކުން، ްމިދަންނަވަނީ އަޅުަގނޑު

ްއަޅުަގނުޑް ްކުޑަކޮްށ ްދެން ްކަންހިނގިގޮތް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ  605ނުކުރެވޭ

ްއެބަބޭނުންވޭ ްގެެންސްދަންނަވާލަން ްސިޓީއުރައެއް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ .

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްއަނީސާްއަޙްމަދުްމ.އަތޮޅުެގް

ްބެއްސެވީ.ް ްބޭފުޅުްނނަށް ްއެހެން ްވަަޑއިގެން ްއެބޭފުާޅ ްދެއްވީ، މެންބަރަުަށް

ްމަނިކުފާނުވެްސް ްއެކަްނ ްހިނގައިފި ްިމކަމެްއ ކޮންމެއަކަސް

ްނޫން.ްކޮންފޯމްކޮށްދެއްަވއިފި ްބަހައިެގންނެއް ްެއ ްސުވާަލކީ ްައޅުަގނޑުެގ .610 

ްކަންތައްކުރަްން ްގޮތަކަށް ްވަކި ްބަޔަކަށް ްވަިކ ްޭއގައި އެހެންނަމަވެސް،

ްއައްުޑއަތޮުޅެގް ްދެންމެއަކު ްދާދި ްނެތް. ްއިޚްުްިތޔާރެއް ްއެްއވެސް އެންގުުމގެ
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ްވާހަކަދައްކަވަމުްންވިދާޅުެވއްޖެ، ްޝަރީފް ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި

ްޤަބޫލެްއް ްހިނގާެނއޭ.ްައޅުަގނޑަކަށް ްމިތާެއތެރޭގައި ްކަންތައްަތއް ްޕާޓީގެ މި

 615ނުކުރެވޭްއެްއވެްސްބޭފުޅަކުްާޕޓީއަކުންްމިތަނަށްްވަަޑއިގެްންހުންނެވިކަމެއް.ް

ްދިވެހިރާއްޖޭަގިއް ްތެރެއިން ްސަރުކާރުގެ ްދިވެހި ްމިހާރުގެ އެހެންނަމަވެސް،

ްޙައްޤުތަކު ްހުރި ްެގއްލިފައި ްމިދައްކަނީ.ްރައްޔިތުންނަށް ްމިބާބުަގއި ްވާހަކަ ގެ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީެގ ްއޮތް ްހުރ152ްްިމިހާރު ްުބނެފައި ްމާއްދާަގއި ވަނަ

ް ްކަެމއް ްއެވާހަަކ12ްްއެްއވެސް ްނުކޮށްީދެގން ްީވއިރު އަަހރުދުވަސް

ްހާސިލުކުރަންް ްެއކަންތައްަތްއ ްަރއްޔިތުންނަށް ްމިދަްއކަނީ.  620މިތާނގައި

ްހާ ްކަމެއް ްއެްއެވސް ްމިއިން ްބަޔަުކްމިއުޅެނީ. ސިުލވިޔަުނދޭން

ްމިަކްން ްއެހެންވީމާ، ްމިދައްކަނީ. ްވާހަަކ މަސައްކަތްކުާރ

ްކުރިއަްށް ްަކންތައް ްމިޯވޓުގެ ްނޫނިއްޔާ ތަޙްޤީޤުކޮށްދެއްވުމަށްފަހުަގިއ

ނޑުްދަންނަވާނީ،ްމަނިކުފާނުްމިއަދާއިްހަމައަށްް ގެންގޮސްެދއްވުަމކީްއަުަުޅގަ

ްހިންގަވައި ްތި ްޢަދުލުވެރިކަމާެއކީަގއި ްމިހާރުްވަރަށް ްޤާނޫނުައސާސީ  625ދެްއވި

ްވާސިުލވުމަށްޓަަކިއްމަސައްކަތްް ްއެއަށް ްއަޅުަގނޑުމެްނނަށް ްމިއޮތް ނިމިފައި

ްޔަޤީނުންވެްސް ްހަަމ ްައޅުަގނޑު ްދަތިާވނެކަމެކޭ. ްމަރުޙަލާއަށް މިކުރާ

ްގެންދަވާކަމަްށް ްއެގޮތަށް ްއަދި ްނޫން. ްޤަބޫލެއް ްހިނގާކަށް ްމިކަން މިގޮތަށް

ްބަިއވެރިް ްއަޅުަގނޑު ްދަންނަވަން.ްވަންޏާ ްވާހަަކ ްބޭނުންނޫން ވާންވެސް

 630ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ް

ްދީދީްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިބްރާހީމް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަްތތެރި ްފުަވއްމުލަކުގެ އާދެ،

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.ް

ް635 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޢިްއޒަތްތެރިްފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް ްނިޒާމާބެހޭްްޝުކުރިއްޔާ ްޙަޤީޤަތުަގއި ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް.

ްވަގުތުތަެކްއްްއިްބރާހީމްްދީދީްވާހަކަެދއްކެުވން: ްިގނަ ްހުއްޓި ްމަސައްކަތް ްައޅުަގނުޑމެންގެ ްމިނެގީ ނުކުތާއެއް

ްރައީސް،ް ްިޢއްޒަްތތެރި ްކަންބޮޑުެވގެން. ްެއކަާމ ްދާތީ  640ގެއްިލގެން
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ްދި ްމެންބަރަކީވެސް ްޮކންމެ ްތެރޭގައި ްރައްޔިތުންނަށްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ވެހި

ްމާތް ްއިޚްުްލާޞްތެރިެވވުމަށް ްބައެއް.ްهللا ްތިބި ްހުވާކޮށްގެން ގަންދީ

ްއަމިއްަލް ްއެމީހުންގެ ްބަޔަކު ްއެހެން ްމައްޗަށް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،

ްޤަބޫލެްއް ްއަުޅަގނޑު ްފޯރުވޭނެކަމަކަށް ްުނފޫޒު ްކުިރއަރުވަން ބޭނުންތަކެއް

ްބަހަންވީ ްއެްއޗެްއ ްބަހާނެ ްމަޖިލީހުގެްނުކުރަން، ްޢިއްޒަތްެތރި ްމި .645 

ްލައްވާފަިއް ްހަޅޭެވސް ްފާޑުފާޑުގެ ްދަނިކޮށް ްހިނގަމުން ްޖަލްސާ ހޯލްތެރޭގައި

ްޖަލްސާް ްނިކުމެގެން ްބޭރަށް ްޖަލްސާއިން ްމީހުން ްބައެއް ްއެބަހުރި. މީހުން

ްައޑުހެްއޭޔް ްކުއްާތޮގވާ ްއެބަހުރި ްއަހާފަވެސް ްނިކުތީމަ ްބޭރަށް ނިމިގެން

ވީމާ،ްމިހިރަްހުރިހާްކަންތައްތަކެއްެވސްްމިތާނގަިއްއެިއވިގެންިދޔައީ.ްއެހެންް

ްބޭނުންވަނީ،ް ްދަންނަވަްނ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންީވމާ، ްއެބަހުރި.  650ހިނގާފައި

ގަންދީްހުވާކޮްށގެންނޭްދިވެހިްރައްޔިތުންނަށްްهللاްއަޅުަގނޑުމެންްމިތިބީްމާތް

ްަވކިް ްތެދިެވރިވާށޭ، ްރައްޔިތުންނަށް ްއެހެްނވީމާ، އިޚްުްލާޞްތެރިވުމަށް.

ްވާކަށްވެްސްފަރާ ްޖެހިލުމެއް ްއިނގޭތޯ. ްނުޖެހޭނެއޭ ްބިރުގަންނާކަށް ތަކަށް

ްގޮތަކަށްް ްފައިދާހުރި ްއެންމެ ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ނުޖެހޭނެ،

ްއަދާީވ.ް ްވާޖިބު ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްނިމުނީމަ ްއިޞްލާުޙކޮްށ  655ޤާނޫނުއަސާސީ

ްޝުކުރިއްާޔ.ް
ް

ް

ްނުކުތާްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނިޒާމާބެހޭ ްޢަލީްއާދެ، ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްރ.އަތޮޅުގެ އެްއ

 660ްވަޙީދު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްނިޒާމާބެހޭްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްކުިރން ްައޅުަގނޑު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް

ްތަފްޞީުީލުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފުރިހަމަ ްޭއގެ ްނެިގއިރުަގއި ްސަބަބުްންްނުކުތާއެްއ  665ނުދެވުމުގެ

ްނިންމަންް ްނިންމުން ްފަހު ްއެންމެ ްެއކަމުގެ ްރައީްސއަށް ފަހަރެއްގަިއ

ްލިއުންް ްއޮތް ްކަރުދާހުަގިއ ްއެ ްދަންނަވާލަނީ، ނޑު ްއަުޅގަ ދަތިވެދާނެތީވެ

ްިމދަންނަވާލަނީ،ް ްފުށުއަާރވަރު ްތަޢާރުޟުވާ ްގަާވއިދާިއ ްމި މިމަޖިލީހުގެ
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ނޑި ްތަޅުދަ ްވިްޕ ްއެބައޮތް ްބުނެފައި ްކޮމިޓީއަްށްްއޭަގއި ްަލއިންިވޕް ތިނެއް

ްޯވޓުްނުދެއްވުން.ް ްއެހެންްގޮަތކަށް  670ފެންނަގޮތްކަމަށްްބުނެފައިާވގޮްތްފިޔަަވއި

ްމަޞްުްލަޙަތަށްް ްޕާޓީގެ ްބެލެވޭނީ ްއެކަން ްވޯޓުދެްއަވއިފިނަމަ ްޚިލާފަށް އެާއއި

ނަޑއެިޅގެްން ްކަ ްދެން ްމީހެއްކަމަށޭ. ްޢަުަމަލެއްކުރި ހުރަސްއެޅޭފަދަކަމެއް

ްބު ްއެބައޮތް ްމުޢިއްޒ31ްްުނެފައި، ްއަްޙމަދު ްޙަމީދު، ްޝާހީން ަގއި

ް ްފެއިލްކުރުން. ްވިޕް ްމުޢިއްުޒ22ްްތްރީލައިން ްއަޙްމަދު ްޙަމީދު، ޝާހީން

ް ްފެއިލްކުރުން. ްވިޕް ްމުޢިއްުޒ23ްްތްރީލައިން ްއަޙްމަދު ްޙަމީދު،  675ޝާހީން

ްބުނެފައިް ްއެބައޮތް ްނިންމާލަމުން ްދެން ްފެއިްލކުރުްނ. ްވިޕް ތްރީލައިން

ްއަ ްފާސްކުރަން.ްއަނީސާ ްވިްޕ ްތްރީލައިން ްހުށަހެޅުމެއް ްހުރިހާ ޙްމަދުގެ

އަޙްމަދުްނާޝިދު،ްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލް،ްޙުސައިންްއިބްރާހީމް،ްރިޔާޟްް

ްވިޕްް ްތްރީލައިން ްހުށަހެޅުމެއް ްހުރިހާ ްމަނިކުގެ ްމޫސާ ރަޝީދު،

ްރައީްސއަްށް ްިޢއްޒަތްެތރި ްަރއީސް،ްމިހާވަރުވީމަ  680ފެއިލްކުރުން.ްޢިްއޒަތްތެރި

ްވިާދޅެްއްއަ ްރައީްސއަކަށް ްޢިުިބާރާތް ްއެ ް'އަުތލަން' ްޤަބޫލުކުރަން ޅުަގނޑު

ްޢިުިބާރާތްް ްއެ ްއަނބުރާ ްނޫން ްރީްއޗެްއވެސް ްއިބާރާތް ްއެ ނުވެވޭނެ.

ްއެްއެވްސް ްފަހަރެއްަގއިެވސް ްެއއީ ްރައީސް. ްޖެހޭނެ ގެންނަވަްނވެސް

ްއަޅުގަ ްދެން ްނުގަނެވޭނެ. ްއަތުލަެއއް ްއެްއެޗއް ްއަތްޕުޅުން ނުޑްމެންބަރެއްގެ

ްނުކުރެވޭެން ްޤަބޫލެްއ ްބޭފުޅުންނަށް ްބައެއް ްމިއުޅެނީ،  685ދަންނަވާލަން

ްޢަމަލުކުރަމުންް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިދަންނަވަނީ ްކެރިހުރެ ްވަރަްށ އަޅުަގނުޑ

ްމަތިން،ް ްހަމަތަކުގެ ްޤާނޫނީ ްއިޞްލާޙުވެ ްޤާނޫނުއަސާސީ މިގެންދާ

ްމު ްުނކުރުން ްކުރުމާއި ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްތަޞްުްދީޤް ޅިންްމިދެންނެވީ

ްކެރިހުރެް ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްތަޞްީދޤްކުރެވިފަިއވަނީ ްމައްސަލައެއް. އެހެން

ްގަދަކަމުްން ްއަޅުވެިތކުރުމާއި ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްއެބަބުނޭ ްއޭގައި  690މިބުނީ.

ް ްއެއީ ްނުކުރުން. ްމީހަުކ12ްްމަސައްކަތް ްެއއްވެސް ް)ހ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްއަުޅވެް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުވާެނއޭ. ްއެކިްއަޅުވެިތކޮށްގެން ތިކުރުން

ްއިްޞލާޙުކުރަމުންދާް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމި ްމާނައިަގއި. ްއެކި ްނަގާނީ މީހުން

ްމިް ްމަތިން ްހަމަތަކުގެ ްޤާނޫނީ ްނިމިފައި ްތަޞްދީޤްވެ ްމިހާރު އަސާީސގައި

ްނެހެދުންް ްޤާނޫނެއް ްޢަމަލުކުރުމަށް ްމިއާއި ްޖެހޭނެ.ްދެން  695ޢަުަމަލުކުރެުެވެން
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ްހުރަސްއެ ްމިއަށް ްފަހަރެްއގަިއވެްސ ްނޫން.ްއެީއކީ ޅިދާެނކަމެއް

ްމިާއއިް ްމިދަންަނވާލަނީ. ްފުންގޮތް ްއެންމެ ްޤާނޫީނ ްހަމަ މިދެންނެވީވެސް

ްމޮޅުް ްތެދުވެވަޑަިއގަްނނަވަިއގެން ްބޭފުޅަކު ްކެރިވަަޑިއގަންނަާވ ދެކޮޅަށް

ްއަނެްއކޮުޅް ްމީެގ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްތެުދެވވަަޑއިގެން ްއިންނެވިްއޔާ ލޯޔަރަކު

ްދަންނަވަން ްއެހެންވީމާ، ްއަޅުަގނުޑްްކިޔައިެދއްާވ. ްވާހަކަައކީ  700މިއުޅޭ

ްބޮޑުސިްނާގް ްިމއޮތީ ްީމގައި ްނުވެއޭ. ްބޭނުމެއް ްކިާޔކަށް ްއެއްޗެއް މިހުރިހާ

ްއަނެއްަބިއް ްދޭން ްެއއްިޗއްަސއް ްއެއްަބއި ްަކނަޑއެިޅގެން ލިސްޓެއް،

ްމަޞްުްލަޙަތުް ްޕާޓީެގ ްނެހެއްދެވޭނެ. ްއެހެންނެއް ްނުދޭން އެްއޗިއްަސއް

ްާޚއް ްރައްޔިތުްނގެ ްޤަބޫެލްއްދަމަހައްޓަން. ްައޅުަގނޑު ްމަޖިލީހުގަެއއް، ޞަ

ްޚާއްަޞް ްަރއްޔިުތންގެ ްތަނެއްަގއެއް ްެއްއެވސް ްދުނިޔޭގެ  705ނުކުރަން

ްވާހަކައެއް.ް ްމަސްުްލަޙަތުެގ ްޕާޓީގެ ްޙާެލއްަގއި ްއެްއވެސް މަޖިލީހުގައެއް

ްއެބަހުިރް ްމަޖިލީހުގައި ްަރއްޔިތުންެގ ްޮގތެއްަގއި ްޢާންމު ްނޫން އެހެންނެއް

ްޕާޓީގެ ްގަަދއަށް ްމިތާނގަިއްްވަރަށް ްއެަތން ްދުނިޭޔގެ ްވާހަކަ ުްލަޙަތުގެ މަސް

ްމަޖިލީހުގަިއް ްމި ްމިދެންނެވީ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްއެހެންނަމަވެްސ، ދެކެވިފައި.

ްެއީއް ްނުވާނެއޭ. ްދެެކވޭކަްށ ްއަދި ްމަޖިލީހުަގިއ  710ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޤާނޫނުއަސާސީާއއިްޚިލާފުވާނެްގަާވއިދާއިްޚިލާފުވާނެ،ްޤާނޫާނއިްޚިލާފުވާނެ.ް

ް ްރިވެިތްދެން ްއަތުން ްއެބޭފުޅުްނގެ ްރީިތކޮށް ްޤަބޫުލުކރައްވާ ްރައީސް މިގޮތް

ްއަތުލައިގަނަންނޫްން ްހޯއްަދވާ ްއެްއޗެހި ްއެ ްގޮުތަގއި ްރިވެިތ ގޮތުަގއި،

ްހޯއްދަވަންވީ.ް
ްް715 

ް

އާދެ،ްއާދެ،ްވަރަށްްދިގުެވއްެޖްވާހަކަފުޅު.ްއާދެ،ްނިންމާލަދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްނިޒާމާބެހޭްްއާދެ، ްއިބްރާހީމް ްޙުސައިން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ޅ.އަތޮުޅގެ

ްނުކުތާއެއް.ް

ް720 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްހަމައަށްވެްސްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ްމިއަދާިއ ްމަޖިލީހުގައި ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްއާދެ، `ް
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ްއަުޅަގނޑުމެންނަށްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްަރއީސް، ނޑުމެންްްޢިއްޒަތްތެރި ްއަުޅގަ ްއަބަުދ އަބަދާިއ

ްގެންދަވަމު.ް ްއަރުވަމުން ްހަނދުމަފުޅުކޮށް ްުހވަިއގެމަތިން  725ކޮށްފައިވާ

ްހާސްފަށުންް ްހަމަ ްމަނިކުފާނަށް ްއެކަމަށްަޓކަިއ އަޅުަގނޑު

ްކޮށްފައިާވް ްައޅުަގނޑުެމން ްވާޖިބެއް ްމަނިކުފާނުގެ ްއެއީ ޝުކުރުދަންނަވަން.

ްއާ ްހަނދުމަކޮށްދެއްވުން. ްހުވާގެމަތިން ްދެ، ްވަތަޢާލާްهللا ސުބްާޙނަހޫ

ްސައްލައްް ްަރސޫލު ްފޮުނއްވި ްހިދާޔަތާއިގެން ްމަްއޗަށް هللاްއަޅުަގނޑުމެްނގެ

 730ގަންދީްހުވަެއއްކޮށްްެއްهللاްޢަލައިހިްވަަސއްލަމަްޙަދީޘްުްފުޅުކުރަްއވާފަިއވޭ،ް

ް ްމީހަކާމެދު ްޚިލާފުެވއްޖެ ްހުވަޔާއި ްޤިޔާމަތްްهللا ްވަތަޢާލާ ސުބްޙާނަހޫ

ްގޮުތގައި ްޚަުަސްމެްއެގ ްގޮުތގަިއްްދުވަހުން ދަުޢވާވެިރެއއްެގ

ް ްކަމެއްތޯ. ްބޮޑު ްކޮންފަދަ ްނައޫޒުިބއްލާހި، هللاްވޮިޑގެންވާެނކަމަށް.

ްގޮުތގަިއް ްދަޢުުުވާވެރިއެްއގެ ްއެމީހަކާމެދު ްވަތަޢާލާ ސުބްޙާނަހޫ

ްއިވެމުްން ްމި ްމިތަނުން ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްއެހެންވީމާ،  735ވޮިޑގެންާވކަމެއް.

ްހުވަޔާް ްކޮށްފައިވާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޚިލާފަށްްމިއަންނަނީ ނޑަެއިޅގެން ްކަ އި

ްނުފޫޒުފޯރުާވް ްވޯޓަކަްށ ްދޭންޖެހޭ ްއިޙްލާޞްތެިރކަމާއެކު އަޅުަގނޑުމެން

ްކިޔަިއގެްން ްފާސްކުާރށޭ ްއެްއޗެއް ްއެވެުެނި ްފެއިލްކޮށްލާޭށ ްއެއްެޗއް މިވެނި

ްތިޔަް ްމިކަން ްހަމައެކަިނ ްއަޅުަގނުޑވެސް ްއެހެންވީާމ، ްވާހަކަތަެކއް. ދައްކާ

ްމެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްހަނދާންްއެންމެހާ ްހަނދާންކޮށް  740ންބަރުންނަށް

ްއާކޮށްދެްއވުމުެގގޮތުންްމިދަންނަވާލީ.ްޝުކުިރއްޔާ.ް
ް

ް

ްމަޖުދީްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއއ.ގެ ްނުކުތާއެއް އާދެ،ްނިޒާމީ

 745ްއިބްރާހީމް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޢަލީް`ްޢިއްްްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެިރ ްރ.އަތޮޅުެގ ްރަީއސް، ްޒަތްތެރި

ްހުިރްްމުޙަްނމަދުްމަުޖދީްއިްބރާީހމްް ްކަުރދާހެއްގައި ްނޫ ްގޮތެްއގައި ްބޮޑު ްފާޅުކަން ްވަރަށް ްދެންމެ  750ްވަޙީދު
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ްތްރީލައިންްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްލަިއން ްވިދާޅުވެއްޖެ،ްޕާީޓގެ ްއިޝާރާތްކޮށްދެްއަވމުން ވާހަކަތައް

ްވިޕްްާފސްކުރަންްފެއިލްކުރަންްމިކަަހލަްވާހަކަތަެކްއްްވިޕްްނޫނީ ތްރީލައިން

ްއެކަމަްށް ްައޅުްއވާ ްއިލްޒާމެއް ްބޮޑު ްވަަރށް ްނިންމާލަމުން ދައްކަވާ

ްއަޅުަގނަޑީކް ްބުނެފައި. ްތެދުވާށޭ ްހުރިއްޔާ ްކުއްޖެްއ ްކެރޭވަރު ގޮންޖަހާލަން

 755ވެހިްދަރިއެްއ.ްހަމަްގައިމުވެްސްދިވެހިްމަޔަާކއިްދިވެހިްބަފަަޔކަށްްއުފަންްދިް

ްމިހިރަދޭް ްފެހިން ްހުދު ްރަތާއި ްހިތްވަރޭ، ްމިހިރަ ްފެހިންމީ ްހުދު ރަތާއި

ްފަްސް ްބުންވަރޭ،ްމަތާލާންވިޔަސް ްމިހިރަ ްޖޯަޝށް ްފަިއގެ ހިތްވަރޭ،ްއަތާއި

ްރައީސް،ް ްޢިއްޒަްތތެރި ްމިއޮތްީވވަރޭ. ްުކރިމަގު ްމިރާއްޖޭގެ މަނުޖެހޭނަމޭ،

ްޢި ްއެންމެހާ ްތިަޔ ްމިއަރިްސކުރީ ްއަދިްމިވާހަކަ ްމެންަބރުންވެސް އްޒަތްތެރި

ްބަޖެޓެއްް ްބޮޑު ްބަޖެޓެއް ްމޮޅު ްތީމުގޭ ްއަުޑއަހާނެ.  760އެހުންތެރިންވެސް

ްއަާހް ްއަުޑއަހާ ްމިވާހަކަ ްވާހަކަ. ްަބހަމުންދާ ްއެިތކޮޅުތައް ފާސްކޮށްގެން

ްކުިރް ްއެކަން ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވަންތޯ ްވާޅުެވއްޖެ. ކަންފަތް

ްމިދައްކަ ްއެވާހަކަ ްބޭތިލްމާލުންްމީހުންނޭ ްރަްއޔިތުންެގ ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ނީ.

ްއެވާހަަކް ްދިންީމހުން ނޑު ްލާރިގަ ްބަހަން ްަބޔަަކށް ްވަކި ްބަހާ ްމީހަކު ވަކި

 765މިދައްކަނީ.ްމިވާހަކަްައޑުއަހާްއަހާްކަންފަތްތައްްވާުޅެވއްޖެއޭ.ްދަންނަވަންތޯް

އެތިިބްމިކަހަލަްކަންތައްތައްްކޮށްފައިްމިބުނަނީްމަށެއްނޫނޭްއެކަންްކުރީއަކީް

ްޤަބޫލުކުރާނީ.ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކިހިނެއްތޯ ްއެކަމަުކ ްއެކަންކުރީ. މީހުންނޭ

ްއެހެންނަމަވެސް،ް ްހިތްވަރުކޮށްފިން. ްވަރަށް ްނުބުނެވޭތޯ މިވާހަކަ

ްހިނގާް ްވިްސނާލަމާ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެިރ ްއިނގޭތޯ. ްނެތް ނުބުނެވާކަށެްއ

ްމިއުޅެ ްކުރަން ްޮކންކަމެއްތޯ، ްމިކުެރވެނީ ްކޮންކަމެއްޯތ.ްއަޅުަގނޑުމެން  770ީނ

ްފިކުރާއިް ްަވރަށް ްކަންތައްތައް ްމިފެންނަ ްޙަޔާތުަގިއ ނޑުމެްނގެ އަުަުޅގަ

ްމަޖިލީހުގެް ްރައްޔިތުންގެ ްވިސްނަންޖެހޭނެ. ްބަލާނެކަްނ ްއަމާޒުކޮށް ވަރަށް

ްމިހެްން ްމާްއދާގައި ްިމވެނި ްގަާވއިދުގެ ްމިބުނަނީ ްކޮށްފައި ްމިކަން މެންބަރުން

ްމިފޮޅާލަ ްކިޔާފައި ްއެބައޮތޭ ްއިނގޭތޯ.ްމިހެން ްނުހެދޭނެ ްއެހެންނެއް ނީ.

ްއޮީތް ްގަާވއިދު ްނޫން. ްގޮަތކަށް ްވަިކ ްމީހަަކށް ްވަކި ްއޮތީ  775ގަާވއިދު

ްވާހަަކއެްއް ްައިއސް ްތެރެއިން ްލައިްނގެ ްޕާީޓގެ ްއެްއގޮތަށް. އެންމެންނަށް
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ްދަންނަވަންޯތް ްުނކުރެވޭނެ. ްުޙކުމެއް ްެއގޮތަކަށް ްދީގެްނ ްކަރުދާހެއް ބުނަން

ް....އެއީްކުެރވިދާނެްކަމެއް
ް

ް780 

ްއާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު....ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްދޫްްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްދޫ. ްހަތިޔާރަކީ ްވަުރގަދަ ްއެންމެ ްދެއްވި ްއިންސާނުންނަށް ްހަމަ  785ްދެން

ްބޭނުންކޮށްގެންްައއިސްްއެބުަނނީްމިހެންނޭްއެހެންނޭްކޮބައިތޯްވަކިްތަފާތެްއްްީހމްްމުޙަްނމަދުްމަުޖދީްއިްބރާ

ްކަރުދާސްތޯްދޫތޯ....ްވާހަކަެދއްެކވުން:
ް

ް

ްދާންފެށީމަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވާހަކަުފޅު ްތަކުރާރުވަމުން ްމިހާރު ްމެންބަރު  790ޢިއްޒަތްތެރި

ްއާދެ ްދެން ްއިތުރަކަށް ްދެން ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑު ްނުކުތާެއްއް، ނިޒާމާބެހޭ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްިޢއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްޤުބާދުްއަބޫބަކުރު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް795 

ްބޭފުޅުްންްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްގިނަ ްވަރަށް ްދެންނެވީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްދަްއކަާވ،ްކުރަްއަވއިެގންްތިއްބަވާްހުވާްުއވާލަްއވަާފނެތީވެްއެކަާމިއްވާހަކަފުޅުްދުްައބޫބަުކރުްމުޙަްނމަދުްޤުބާް

ްބޭނުންވަނީްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދަންނަވަްނ ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަ. ކަންބޮޑުެވވަަޑިއގަންނަވާ

ްެއް ްެއހެންވީމާ، ްއެއްބަސްާވކަމެއް. ްެއންމެން ްއެއީ ްއަޅުކަެމއް، ހުވަޔަކީ

 800ދެމެދުގައިްވާކަެމއް.ްއެްއަޅުކަމަްށްއާއިްއެކަލާނެގްއަޅާާއއިްهللاްއަޅުކަމަކީް

ްއޭނަާއިއް ްުދވަުހން ްޤިޔާމަތް ްވެްއޖިއްޔާ ްޚިޔާނާތްތެރި އޭނަ

ްކަންތައްކުާރް ްުއވާލީމާ ްހުވާ ްުދނިޔެމަތީގައި ްދެން ސުވާލުކުަރއްވާނެ.

ްކައްފާރާާއިއް ްދޭންޖެހޭ ްމީހާ ްުއވާލާ ްހުވާ ްެއއީ ްއެބަހުރޭ. ގޮތްތަެކއް

ްއިްސލާމްދީނު ްއެބަހުރި ްއޮންނަްމިހުރިހާކަމެއް ްމިހެން ނޑައެޅިަފއި. ްކަ ގައި
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ްއެމަސައްކަތްކުރަީނ،ް ްމަޖުބޫރުކުރަން ްމަނިކުފާނަށް ްކީްއެވގެންތޯއޭ  805ކަމެއްަގއި

ްުއވާލަްއވައިިފއްާޔް ްބަޔަކު ްހުވާ ްއެޅޭނެއޭ ްއިސްތަށިފުޅުގަިއ މަނިކުފާނު

ްކަހަަލް ްވަކި ްބަަޔކަްށ ްވަކި ްނުވަތަ ްމަނާކުުރމުން ްބަޔަކު ްަވކި ނުވަތަ

ްދިނުން ްޫނން.ްދީނުގަިއްއަދަބެއް ްއޮންނަގޮެތއް ްދީުނގައި .ްއެހެްނވީމާ،ްއެއީ

ްެއްއވެސްްމީހަކަށްްައޑުައއްަސވާ،ްއަުޑއައްަސވާ،ް އޮންނަނީ،ްކަލޭގެފާނަކަށް

 810أََفأَنَت ُتْكرُِه النَّاَس َحَّتَّ ،ްأََفأَنَت ُتْكرُِه النَّاَس َحَّتَّ َيُكونُوْا ُمْؤِمِنيَ 

ްްَيُكونُوْا ُمْؤِمِنيَ  ްއެމީހުންްކަޭލގެފާނު ބޭނުންފުޅުވިަޔކަްސ

ްއެހެންވީާމ،ް ްނެހެއްދެވޭނެއޭ. ްމަޖުބޫރަކުން ްކަޭލގެފާނަށް މުޢުމިނުންކަމުގައި

ްމިހެންނޭ.ް ްއޮންނަީނ ްމިކަން ްދީނުގައި ްމިދަންނަވަނީ އަޅުަގނޑު

ްކިޔަިއގެންް ްދީނޭ ްފަހަރަށް ްަބއެއް ްއެބައިވޭ ނޑަްށ ްއަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް،

ްވާހަކަދައްް ްކިަޔިއގެން ްއޮންނަނީްހުވައޭ ްމަްއސަލަ ްހުވާގެ ްދީނުަގއި  815ާކއަޑު.

ްވާއިރަްށް ްޚިޔާނާތްތެރި ްހުވަޔަށް ްމީހަކު ްޙާލެއްަގިއްހަމަ މިގޮތަށް.ްއެްއވެސް

ްމަނިކުފާނުް ްއޭނައަށް ްނުވަތަ ްތަޅާފައި ްފޫކޮޅުގަިއ ްގެނެސް އެމީހާ

ްމަނިކުފާނުެގް ްއަދި ްނޯންނާނެ. ްދީނަކު ްދެްއާވކަށް ްއަދަބެްއ ބޭނުންފުޅުވާހާ

ނޑުމެންނާއިްއަދިްމިްމަޖިލީހުގެްهللاްސްްނޫންްއެއީ.ްވާޖިބެްއވެ އާއިްއަުޅގަ

 820ްމެންބަރުންނާއިްމެދުގައިްއޮންަނކަމެއްްެއއީ.ް

ް

ް

ްޙަމީދު.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފާޠިން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ްއާދެ،

ް

 825ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއަޅުަގނޑުމެްންޝުކުްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްރިއްާޔ

ްނެގޯޝިއޭެޓްޑްްފާޠިންްޙަީމދުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއެއްބަްސެވިވގެން ްމަސައްކަތްކޮށް ްބުރަކޮށް ްވަރަށް އެންމެން

ްމީގެް ްމިއޮތީ. ްއަިއސްފައި ްކުރިމަްއޗަށް ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕޮޒިޝަންތަކެއް

ްމަރުޙަލާވެސް ްއަޅުަގނޑުމެްންްބަހުސްގެ ްދެން ްމިއޮތީ.  830ނިމިފައި

ނޑުމެންނަްށް އަޅުަގނަޑކަށްްނުފެނޭްކީއްެވެގންކަމެއްްެއއްބާރުލަިއގެންްއަުޅގަ
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ްނުގެންދެވެނީ.ް ްކުިރއަށް ްމައްސަލަ ްޯވޓުގެ ްނުގެންދެވެނީ މިކުރިއަށް

ްނުރަސްމީް ްއިންނަަވިއގެން ްިރޔާސަތުަގއި ްރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްނެގޯް ްހުރިްބައްދަލުވުންތަުކގައި ްއައިްސފައި ޝިއޭޓްކުެރިވގެން

ްރައީްސް ްިޢއްަޒތްތެރި ްއެގޮުތގައި ްހަމަ ްއެބަހުރި.  835ހުށަހެޅުންތަކެއް

ހަނދުމަފުޅުްހުންނާނެްއެްނެޯގސިއޭޝަންތަްއްކުިރއަށްްގެންިދޔައިރު،ްހަމަް

ްެގންދެވުނީވެްސ.ް ްމަޝްވަރާކުރަމުން ްމިގެންދާޮގތަށް ްލައިނުން ޕާޓީ

ްއެ ްޕާޓީލަިއނާއި ްއެ ްއެގޮތަްށްއެހެންވީމާ، ްވޯޓުލުަމށް ްއގޮތަށް

ްނުދެކެން.ް ނޑެއް ްއަުޅގަ ްކަމެއްކަމަކަށް ްނުުކރެވޭނެ ްއެއީ ރިކުއެސްްޓކުރުމަށް

ްހިނގާފައެްއް ްމިތާ ްއެއްވެްސކަމެއް ްޚިލާފަށް ްަގވާއިާދއި  840ހަމައެއާެއކީަގއި

ްމިާދް ްދިގުަލއިގެން ްމި ްނާއްަސވާ ްވޯޓަށް ްމިހާރު ްއެހެންވީމާ، ނެތް.

ް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްމިދާކަމެއް.ްކަންތަކަކީ ްޚިލާަފށް ްގަާވއިދާއި ފެންނަގޮތުަގއި

ްރޫލިންގެއްއް ްގޮތަކަްށ ްކޮންމެވެސް ްަރއީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި އެހެންވީމާ،

ްވަރަްށް ްހަމަ ްމިހާރު ްެއއީ ްގެންގޮސްެދއްވުން. ްކުރިއަށް ްައވަހަށް ދެއްވާފަިއ

 845ްދިގުކޮށްްމިދިަޔްީވކްއެްނޑްަގިއްމަސައްކަްތކުރަމުންްމިގެންިދޔައީ.ްހަމަްޕާޓީް

ްހުރިާހް ްަދއްަކވަމުންވެސް ްއެވާހަކަފުޅު ްކުރުަމށް ްމަސައްކަތް ލައިނުން

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްބައްދަލުވުންތަުކގަިއ ްނުރަސްމީ ްއެހެން ްގެންދެވީ ބޭފުޅުން

ްކިހިނެއްކަން ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާެނ ްއިްނނެވީ ްރިޔާސަތުަގއި ްރައީސް

ްވޯުޓލުމަ ްއެްއގޮތަށް ްއެއާ ްހަމަ ްއެުެހެންވިމާ، ްދިޔައީ، ްއެޕާޓީްމިކަން ށް

ނޑަކަށްްނުފެނޭ.ް  850މެންބަރުންނަށްްދެންނެވުންްއެއީްމަނާކަމެއްކަަމކަށްްއަުޅގަ

ްޕާޓީް ްމަލްޓި ްމަނާކުރާކަމެއްނޫން. ްގަާވއިދު ްގޮތެްއވިޔަސް ްކޮންމެ އަދި

ްއެހެންވީމާ،ް ްއެހެން. ްއޮންނާނީ ްއެކަން ްޤަބޫލުކުރާކަމަށްވަްނޏާ ސިސްޓަމް

ްކު ްލިބަރަލްްޕާޓީްސިސްޓަމާިއްެއއްގޮތަްށްމަސައްކަތް ްބުނެ ްއެހެން ރާކަމަށް

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްމަސައްކަތްކުރަނީ. ްގެންނަން ޑިމޮކްރަސީެއއް

ްއެްއގޮތަްށް ްއެއާއި ްމިހާރު ްމިވާހަކަތައް. ްމިއޮންނަނީ  855އިޞްލާޙުކުާރއިރު

ްވާހަކަެއއްނޫންް ްނުޖެހޭ ްދެކޮޅު ްއެހެންވިމާ ްމިއުެޅނީ. ްނުދާންެވގެން ކުރިއަށް

ތްތެރިްރައީްސ،ްކޮންެމވެްސްރޫލިންގްެއްއްމިވާހަކަައކީ.ްއެހެްނވިމާ،ްޢިްއޒަ

ްއަޅުަގނުޑް ްއެދެްނ. ްގެންޮގސްދެްއވުން ްކުިރއަށް ްިމވޯޓާިއގެން ދެުުއްވާފައި
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ްހަަމް ްމިހާރުވެސް ްއެއްބާރުަލއްަވިއގެން ްމެންބަރުން ްހުރިހާ ދެކޭގޮުތގައި

 860ްކުރިއަށްްގެންެދވޭނެ.ްޝުކުިރްއޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.

ް

ް

ްނިޒާމާބެހޭްްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވު ްޙަލީމް، ްއަދުނާން ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެިރ ްގއ.ގެ އާދެ،

ްނުކުތާއެއް.
ް865 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްދެއްކެިވްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްވާހަަކފުޅު ްދެންމެއަކު ްދާދި ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްއެދެއްެކިވްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއަދުާނންްޙަލީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޙަމީދު ްފާތިން ްމެންބަރު ްިޢއްަޒތްތެރި ގެ

ްހިނގުމަކީް ްމަޖިލީހެއްަގިއ ްރައްޔިތުންގެ ްކަންހިނާގގޮތަްށ  870ވާހަކަފުުޅގައި

ްއެހެންް ްަވރަށް ްއޮތް ްމިރާއްޖޭގައި ނުޑމެން ްއަުޅގަ އެކަީށގެންާވކަމެއް.

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމަސަްއކަތްތަެކއް ްބަަދލުކުރުމުގެ ްވެިރކަމެއް ވައްތަެރއްެގ

ްިހތުގަިއްއުފެޭދްކު ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްކުާރއިރު ްމިގެންދަނީ.ްމިމަސަްއކަތް ރަމުން

ްޤާނޫނުއަސާީސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފަހިާވގޮތަށްތޯ ްޕާީޓއަކަށް ސުވާލަކީ

ްގޮތަށްޯތް ްބޭނުންވާ ްރައްޔިތުންނަށް ްޖުމުލަ ްމުިޅ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ  875މިހަދަނީ،

ްއުފެދިގެ ްމިސުވާލު ްމިހަދަނީ. ްޤާނޫނުއަސާީސ ްމިއުޅެނީ.ްއަޅުަގނޑުމެން ން

ްއެބަް ްނުފޫޒު ްމަޤާމުެގ ްބޭފުޅުންނަށް ްިތއްބެވި ްވަޒީފާތަުކަގއި ސަރުކާރުގެ

ްބަލާ.ް ްއެބަ ްނަތީޖާ ްވޯޓުގެ ްއެބަބުނޭ. ްވޯުޓދޭން ްވަިކގޮތަކަށް ބޭނުންކުރެވޭ

ްވޯޓުދިނީ.ް ްގޮތަކަްށހޭ ްކޮން ްސުވާލުކުެރވޭ ްއެަބ ްއޮފީހުގައި ްދުވަހު އަނެއް

ްއަެނއްގޮތަް ްވޯޓުދިނީ. ްއަުޅަގނޑުމެންނަށްްތިގޮތަކަށްނޫނޭ ްމިތަނުގައި  880ކަށް..

ްރައްޔިތުންެގް ްމެންބަރު ްއަތޮޅެްއގެ ްޢިއްަޒތްތެރި ްހިނގައްޖެ ފެނިގެން

މަޖިލިސްގެްރައީސްާއއިްދިމާައށްވެސްްހިތްހަމަނުޖެހިގެންްވާހަކަްދެއްކިތަްން

ް ްމިކަހަލަ ްދޭތެރޭ. ްގޮާތއި ްދިން ްުނވާެންވޯޓު ްހިނަގއިގެން ކަންތައްތައް

ްމިތާނގަިއް ްަރީއސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްަމޖިލިސްގެ ްރަްއޔިތުންގެ މިތަނުގައި.

ްވާހަކަެއއްް ްއެގޮަތަކށް ްއިންނެވިކަމަްށވިޔަސް ްހައިސިއްޔަެތއްަގއި  885ކޮންމެ

ްމިހެންނޭ.ް ްއޮތީ ްލައިްނގަިއ ްާޕޓީ ްނުދެއްވޭނޭ، ްވޯޓު ްތިގޮަތކަށް ނުދެއްކޭނެ

ްވެް ްހިނގާފައި ްހިނގާފައިހުިރްކަންތައްތަްއ.ްމިކަން ްމިހިރީ ްމިތަނުގައި. އްޖެ
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ްބަޔަކަްށް ްއެތައް ްސަބަބުން ްމީގެ ްކަންތައް. ްއަނެއް ްމިހިނގަނީ މިއަދު

ްއާއިލާަތކެްއް ްއެަތްއ ްއެތަްއ ްއެތައް ްލިިބގެންދާނެ. ގެއްލުން

ްރައީްސ،ް ްިޢއްޒަތްެތރި ްނުދީފީިވއްޔާ. ްވޯޓު ްއެގޮތަށް  890ނިކަމެތިވގެންދާނެ

ްވިސްނާ ްގޮެތްއްމަނިކުފާނު ްރަނގަޅު ްދޭތެރޭގައި ްމިކަމާއި ވަޑަިއގަްނނަވާ

ްހޯއްދަވައިެދއްާވ.ްޝުކުިރއްޔާްޢއްޒަތްތެރިްރައީސް.
ް

ް

ްއާޒިމާްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާއިޝަތު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ  895އާދެ،

ްޝަކޫރު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްދަންނަވާލަންްްރުްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންބަް ްހަމަ ްައޅުަގނުޑވެސް ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި  900ްޝުކުރިއްޔާ

ްމެންބަރުންްްއާިއޝަތުްއާިޒމާްޝަކޫރުް ްހުށަހެޅުންތައް ްބާބުގެ ްއިންތިޤާލީ ްމިތަނަށް ްބޭނުންވަނީ،

ްމަނިކުފާނުްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެްއކުމަށް ްވާހަކަ ްލަިއންސްގައި ްޕާޓީ ހުށަހެޅުމާއިއެކު

ްއި ްކުރަްއވަންްރިޔާސަތުަގއި ްރެޕްރެޒެްނޓް ްޕާޓީތަކުން ްއެކި ންަނވަިއގެްނ

ްއެތަނުަގިއް ްެދއްެކވީމުއޭ.ްައދި ްވާހަކަފުޅު ްމަނިކުާފނު ްބޭފުޅުންާނއި ތިއްބެވި

 905ްއަޅުަގނުޑވެސްްހާުާޒިުރވެްިއންނެވީން.ްއޭގެތެޭރަގއި..

ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑާލަން ްމެދުކަ ްއަުޅަގނޑު ްމެންބަރު، ނޑުްޢިއްޒަތްތެރި ްއަުޅގަ ޖެހިއްެޖ.

ްމެންބަރުންނާް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހަިއސިްއޔަތަކުްނނެއްނޫން ޕާޓީތަކުގެ

ްމަޖިލީހުގެް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްވާހަކަދެްއކީ ްއަޅުަގނޑު ް  910ވާހަކަދެްއކެީވކީ.

ްމެންބަރުންގެްހައިސިއްޔަތުން.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްގެްނދެވުން(

ް

ްކިތަންމެްއަޅުގަްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްތެރޭަގއި ްއެވާަހކަތަުކގެ ްބޭުނންވަނީ ްދަންނަވަން  915ްނޑު
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ްޑީ.އާރް.ީޕެގްްއާިއޝަތުްއާިޒމާްޝަކޫރުް ްނިންމެވުމަށް ްނިންމާ ްބޭފުޅަކު ްަވކި ްޑީ.އާރް.ީޕގެ ްދުވަހަކު

ްމެންބަރުންްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްުހރިހާ ްޕާޓީއެްއގެ ްމިވެނި ްވޯޓުދެއްާވނަންތޯ ްމެންބަރުން ހުރިހާ

ްެއއްބަސްެވިވގެންްވޯޓުދެްއވާނަން ްެއއްބަްސވުންތަކެއް ްއެތައް ްއެކަުމގައި ތޯ.

ްގޮތުްން ްެހއްެކއްގެ ްއޭގެ ްމިހިރީ. ްޕޮިޒޝަންތަކެކޭ ްއައިއްސަހުރި މިތަނަށް

ްމިހިރީް ްމިހާރު ްހުށަހެޅުންތައް ްހުރި ްނަންފުުޅގައި ްބޭފުޅުންގެ  920އެިކއެކި

ްެއީއް ްނަންފުޅުގައި. ްސަމީރުގެ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްހއ. މިސާލަކަށް،

ްޕާޓީ،ް ްމަލްޓި ްކުރެިވއްޖެއޭ. ްމިމަސައްކަތް ްގޮތުން ްހެއްެކއްގެ މިކަމުގެ

ްމިގޮތަށްް ްިމއަދު ްއެހެންވިމާ، ްަޤބޫލުކުރެއޭ. ްމިތަޅުމުގައި ޑިމޮކްރަސީ

ްވެއްޖެްއާޔް ްއެެހން ްެއއީ ްހިންގުމޭ، ްނުފޫޒު ްވާހަކަެދއްކުމުަގއި ވޯޓުދޭން

ްކަ ްެއްއވެސް ްވާހަކަތަުކަގއި ްުނރަސްމީ ްގެންދާ  925ހަލަްއަޅުަގނޑުމެން

ްެއގޮތަްށް ްޤަބޫލުކުެރވެނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްނެތްކަމަްށ ލޮޖިޓިމަސީއެއް

ްޤަބޫލުކުރާކަމަށްވަންޏާ.ްޝުކުިރއްޔާ.ް
ް

ް

ްއިބްރާހީމް.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނަސީމް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެިރ ްލ.އަޮތޅުގެ  930ްއާދެ،

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުް ްބޭނުުުންވަނީްއާދެ، ްފާހަގަކޮށްލަްނ ްއަޅުަގނޑު ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުްދަންނަވަނީްގަަވއިދާއިްޚިާލފަށްްކުރެވިފަިއްްމުޙަްނމަދުްަނސީމްްއިްބރާހީމްް  935ްދެކަމެއް.ްެއއްކަމަކީ،ްއަުޅގަ

ްޭއެގްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކަންތައްތައް ްކުރެވިފައިހުރި ްޚިލާފަށް ްގަާވއިދާިއ ްދެން ްކަމެއް، އޮތް

ްއެީއްބަހަ ްުނުކރެވޭނެއޭ. ްއިޞްލާޙެއް ްއެކަން ްަދއްަކއިެގން ްގޮުތގައި ނާއެއް

ްބަެއްއް ްމިތަނުގައި ްދެވަނަކަމަީކ، ްގޮެތއްނޫނޭ. ްޤަބޫލުކުރާ އަޅުަގނޑު

މެންބަރުންނަށްްރިޔާސަތުންްހުވަާއއިްއެްއގޮތަށްްޢަމަލުކުރުމަށްްހަނދުމަކޮށްް

ް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ްގެންދަާވއިރުަގިއ  940މެންބަރަކު،ްއަރުވަމުން

ްނާއިުބް ްމަޖިލީހުގެ ްމަތީ ްއެންމެ ްކަންަތއްތަކާއިބެހޭ ްއިސްލާމީ ޚާއްޞަކޮށް

ްެއީއް ްޙަމަާލދެއްވަމުން ްއެކަމަށް ްދިމާލަށް ްމަނިކުާފނާއި ްތެުދވެފައި ރައީސަކު

ްނުޖެހޭނޭ،ް ްކޮށްދޭކަށެއް ްހަނދާން ްމީހުންނަށް ްނޫނޭ ްވާޖިެބއް މަނިކުފާނުގެ
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ްއެއީ ްޚިލާފުވުމަީކ ްހުވަާއއި ްއެހެްންްމީހަކު ްނޫނޭ، މަނިކުފާނާބެހޭކަމެއް

 945ބުނީމާްއަޅުަގނޑުްހިތަށްއަރަީންދިވެހިްރަްއޔިތުންނަށްްމިހާރުްއެނގޭނެހެްން

ްކޮންބައެްއކަންްމިރާއްޖޭަގއިްދީންްހަލާކުކުރަންްއުޅެނީ.ްޝުުކރިއްޔާ.
ް

ް

ްޖާބިރު.هللاްއާދެ،ްގއ.ގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަބްދުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް950 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(ް

ް

ްފުރުޞަތަކަށްްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްހިތާމަކުަރން ްވަރަށް އަޅުަގނޑު

ްއެދެންް

ްހަމަކަށަވަރުންެވްސްްާޖބިރުްވާހަކަެދއްކެުވން:هللاްއަްބދު ްދަންނަވާލަންވެގެން. ްއެއްޗެްއ ްހަމަ  955މިޖެހުނީ

އްނޫން.ްއެކަްންއަުޅަގނުޑމެންްހަނދާންްމިމަޖިލީހަކީްމިއީްޕޮލިޓިކަލްްޯފރަމެ

ްމިތިބީް ްނިސްބަތްެވގެންނޭ ްޕާޓީައކަށް ްވަކި ްމިތާނގަިއ ްއެބަޖެހޭ. ކުރަން

ކިޔާފައިްަވިކގޮތަކަށްްވޯޓުްހޯދުމަށްްބަޔަކުްނުފޫޒުްފޯރުވަމުންްގެންދާކަމަްށް

ްމަނިކުފާނުް ްެއކަމަށްޓަަކއި ްއެބަކުރެވޭ. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ތުހުުުމަތު

ްނެރު ްނުރަނގަޅުްރޫލިންގެއއް ްވަރަްށ ްސަބަބުން ްމިކަމުގެ  960ްއވަންޖެހޭނެ.

ްއަިދް ްވިާދޅުވެއްޖެ. ްމެންބަރުން ްގިނަ ްވަރަށް ްނިކުމެދާނެކަމަށް ނަތީޖާއެއް

ްރޫލިންގެއްއް ްއެފަދަ ްމަނިކުފާނު ްދިޔައިރުގަިއ މިހާހިސާބަށް

ްެއަބް ްރޫލިންގެއއް ްމިއަދު ްއެހެންވީމާ، ނެރުއްވާފަަކއެއްނެތް.

ްޤާނޫނުއަސާސީާއިއްނެރުއްވަންޖެހޭނެ.ްއެފަ ްމީހުންނަށް ްކުރާ ްކަންތައްތައް ދަ

ްދޭތޭރޭަގިއް ްމީހުންނާއި ްއަަރއިގަންނަ ްަޙއްޤަށް ްަރއްޔިތުްނގެ  965ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްއެީއް ްނެުރއްަވންޖެހޭނެ. ްރޫލިންގެއއް ްމަނިކުފާނު ްއަުޅއްވާެނކަމަށް ފިޔަވަޅު

އުުުލަުތެގްމިމަޖިލީހުގެްނުފޫޒުްބޭނުންކުރުމަކީްކުރެިވގެންވާނެްކަެމއްނޫން.ްދަ

ްއެދެއްީކް ްޝަޫކރު ްއާޒިމާ ްހައިިސއްޔަތުންހުރެ ްނާއިބުގެ ބަންޑާރަ

ްދެއްކުުމެގް ްވާަހކަ ްއެފަދަ ްވާހަކަެއއް. ްޚިލާފު ްމުޅިން ޤާނޫނުއަސާސީާއއި

 970ްޚައްޤުްއެކަމަާނއަކަށްްނޯންނާނެ.ްއެވާހަކަްދަންނަވަން.ްުޝުކރިއްޔާ.

ް
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ް

ްނުކުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޙުސަިއްންއާދެ،ްިނޒާމާބެހެ ްމެންބަރު ތާެއއް،ްތ.އަތޮޅުެގްޢިްއޒަތްތެރި

ްރަޝީދުްޙަސަން.

ް975 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްގަާވއިދުެގ ްމަޖިލީހުގެ ްކޮށްދެން ްހަނދާން ްއަނެްއކާެވސް 35ްްއަޅުަގނޑު

ްސަުަރީްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްވަރަށް ނޑަެއިޅގެން ްކަ ްމައްާދގަިއ ްއެބަބުނޭްވަނަ ްަބހުން ޙަ

ްޯވޓުް ްއެަމއްަސލައަކަށް ްނިމި ްވަގުތު ްޮކމިޓީ ްމައްސަަލެއއްގެ  980އެްއވެސް

ްކަމުަގިއް ްބާުރއެުޅން ްވޯޓުލުމަށް ްަވކިގޮތަކަްށ ްމެންބަރަކު ްދެމެދު ނެގުމާ

ްއަުޅަގނުޑް ްކޮށްގެންނުވާެނއޭ. ްމެންބަރަކު ްކަމެްއ ްއެްއވެސް ބެލެވިދާނެ

ލާއިރުްއޭގެތެރޭަގއިްހުރިް'ނުވަތަ'ްމިދެންނެވީްމިކަުަންްހިނގާދިޔަްގޮތަށްްބަ

ްޚިޔާރުވާެނގޮތް.ް ްމިމާއްދާ ްގޮތަށް ްހިނގާދިޔަ ްމިމައްސަަލ ްދޫކޮށްލާފައި ތައް

ްއެކަްން ްނިމިފައި. ްއޮތީ ްވަގުތު ްކޮިމޓީ ްމައްސަލަިއގެ  985އާދެ،

ްދެމެދުް ްނެގުމާ ްވޯޓު ްމައްސަލައަށް ްއެނޭގ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްމެން ްިމއުޅެނީ. ްޖެހިގެން ްވޯޓުލުމަށްްމިމައްސަލައެއް ްވަިކގޮތަަކށް ބަރަކު

ްބަަހއިިފް ްތެޭރގައި ްއެުމއްދަތުގެ ްލިޔުމެއް ްފަދަ ްބެެލވޭ ބާރުއެޅުންކަމުަގއި

މިތާނގައި.ްޭއަގއިްހުރިްކޮންެޓންޓްްބައެއްްބޭފުޅުންްެއވިދާުޅވެދެްއވީ.ްވަިކް

ްމިގޮތަށްް ްނުވާނެަކމަށް، ްލަިއގެން ްވޯޓު ްމިއަށް ްދީފައި ްވިޕް ްލައިން  990ތްރީ

ްލާންވީކަ ްއެހެންވިމާ،ްވޯޓު ްއަްނަގއިފި. ްަކނޑަެއޅިގެން މަށް،

ްފެންނަް ްައލިކަން ްއިރުގެ ްއިނޭގ، ްއެބަ ނަޑއެިޅގެން ްކަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްގޮަތކަްށް ްިމވެނި ްަކނަޑއެޅިގެން ްއެބައިނގޭ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ފަދައިން

ްރަނގަުޅް ްއޮތީ ްދެން ްދީފިކަމަށް. ްއިންސްޓަަރކްޝަން ްއަންގާ ވޯޓުލުމަށް

 995ް..ވަގުތުތޯްދިނީ

ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު..ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް
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 1000ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްގެްނދެވުން(

ް

ްނުނިމޭ.ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްއެމައްސަަލއެއް ްބެހިއިރުގައި ްކަރުދާސް ްހުދު ްމީގައި ްމިހާރު

ްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްުނނިމޭ. ްބަހުުުސް ްބެހިއިރުގަިއްއެމައްސަަލއިގެ ްޕޭަޕރު ްބްލޫ ްއެ އެކަމަކު

ްމިް ްޚިލާފުވަނީ ްގަާވއިދާއި ްެއއީ ްދިމާވެފައި. ްެއގޮތަށް ްމިމައްސަލަ އެއޮތީ

ްބެހުމަށްފަހުގައި.ް ްކަރުދާސް ްނޫ ްޕޭޕަރު، ްބްލޫ ްބެހި ްދެންމެ  1005ބެހި،

ްމިދަނީ.ް ްމިވޯޓު ްޚިލާފަށް ްގަާވއިދާއި ްމަޖިލީހުގެ ނޑަެއޅިގެން އެހެންވީމާ،ްކަ

ްެއކަން ްކޮޅުމަޑުލުްްދާއިރުަގއި ްަހމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްފާހަގަކުރަން. ނުޑ އަުޅގަ

ްއިޙްތިޖާޖުކުރަން.ް ްމިކަމަށް ްނަމުގައި ްރައްިޔތުން ްކޮޅުމަޑުލު މެންބަރު،

ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުިރއްޔާ.
ް1010 

ް

ްއާދެ،ްރިޔާޟްްރަޝީދު،ްތ.ައތޮޅުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1015 

ްކޮންސަރންްްމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްްކޮޅު ްމިކަންތަކާ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްމިއަދު ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި

ްވިދާޅެއްުނވޭްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަިދ ްރައީްސ، ްިޢއްޒަތްތެރި ްމިވާހަކަަދއްކަނީ. ވެގެން

ްވިދާޅެއްުނޭވް ްމެންބަރުވެސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަކަދައްާކ ްއަދި މިކަންތައް

ރީްކާކުކަމެއް.ްމިކަްންއެބަޖެހޭްސާފުކޮށްްއެނގެން.ްމެންބަރުންތޯްމިކަންްކު

ްކުިރް ްމިކަން ްިމއުޅެނީ. ްގޯްސވެގެން ްމަޖިލިސްތޯ ްމިުއޅެނީ،  1020ގޯްސވެގެން

ްވާހަކަދިޔައިުރގަިއ.ް ްހިސާބަށް ްމިހާ ްއިނގެްނޖެހޭ ްއެބަ މީހަކުވެސް

ްއެނ ްއެންމެންނަްށވެސް ްބަަހއިފިކަމަށްވަންޏާ ްއެއްެޗއް ްމިތާ ގޭ.ްޢާންމުކޮށް

ްއެހެންނަމަވެސް،ް ްނުދެކެން. ްބެހިތަނެއް ްތި ްއަޅުަގނޑު ހަމަގައިމުވެސް

މިއަދުްމަޖިލިސްްމިހާރުްދޮޅުްގަިޑއިރުްފާއިުތވެގެންދަނީ.ްއެހެންވިމާ،ްކަްން

ްސަލާމަތުންް ްއަޅުްއވާޭށ، ްމަނިކުފާނު ްފިޔަވަޅު ްދޭތެރޭގައި ްމީހުންނާއި  1025ކުރި

ްކަންތަކާް ްވޯޓު ްބައިތިއްބާފައި ްމިތާ ްމީހުން ްކުރިައްށްތިބި އިެގން

ްވަަޑއިގަންަނވާށޭ.ް
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ް

ް

 1030ްއާދެ،ްދ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްރިޔާޟް.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްބޭފުޅުންްްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީް ްގިނަ ްވަރަްށ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެިރ ްޝުކުރިއްާޔ

ްހަމަގައިމުެވްސްވާްުމޙަްނމަދުްރިާޔޟްްްމެންަބރު ްޕާޓީއޭ. ްލައިނުންނޭ ްޕަޓީ ްވިާދޅުޭވ  1035ްހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން

ްވަކީލެްއެގްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރައްޔިުތން ްއިންތިޚާބުކޮށް ްރަްއޔިުތން ްމިހިރީ އަޅުަގނޑު

ްައޅުަގނުޑް ްހޮީވކީެއއް. ނޑު ްއަުޅގަ ްޓިކެެޓްއގަެއއްނޫން ްޕާޓީ ގޮތުަގއި،

ްމިގަާވއިދުގަް ްބޭނުންވަނީ، ްއެްއކައިީރގަިއްދަންނަވާލަން ްޖަދުވަލު ްބުނާ އި

ވަަންމާއްދާްބުނާގޮތުންްވެއްެޖއްާޔްމިއީްޚިލާފު،32ްްބާއްވާަފއިްަގވާއިުދގެް

ްޢިއްޒަތްތެިރ35ްް ްޚިލާފުކަމެއް. ްވެއްޖެްއޔާ ްޮގތުން ްބުނާ ްމާއްދާ  1040ވަނަ

ނޑުމެންނަށްވެްސް ްއަުޅގަ ްމަނިކުފާނު ްުކރެވެންޏާ ްމިގޮތަށް ްިމކަން ރައީސް،

ްއަް ްެދއްވާ. ްދޮރުމަތީގަިއްވަގުެތއް ްމިާތ ްތަތްކޮށް ްޕޯސްޓަރު ޅުަގނޑުެމން

ްމިހުށަހަޅާފައިހުިރް ްވަގުތުކޮެޅއް ްބޭނުން ްއަޅުަގނޑުމެންވެްސ ބެރުޖަހާ،

ް ްމި ްއެހެންވީމާ، ްވަގުތުތަެކއް. ްކާމިޔާބުކުރުމަށްޓަކައި ްބާބު 35ްއިންތިޤާލީ

ްކަންތައްތަެކްއް ްފޯރުވޭެނ ްނުފޫުޒ ްވޯޓަށް ްބުނާގޮުތން ްީމގަިއ ްމާއްދާ  1045ވަނަ

ށްފައިްމިހިރީ.ްމިތާނަގއިްުބނޭ،ްއެބަްބިުރްދަްއކާްޢިްއޒަްތތެރިްރައީސް.ްކޮ

ްމިއީްޙަޤީޤަތް.ް
ް

ް

 1050ްއާދެ،ްލ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާމަނިކު.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްގެންނަްހައްުދންމަތީްެމންަބރުް ްބާބެއް ްއިންިތޤާލީ ްރައީސް، ްއެންމެްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭނުުުންވާ ްން
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ްކަތީބުންނަށްްްމޫާސމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްދާއިރު ްމިހިސާބުން ްދެން ްމިއީ. ްސަބަބަކީ ްއެއް  1055މުހިންމު

ްވަކިގޮަތކަްށް ްއަޮތޅުވެރިންނަްށ ްވަިކގޮތަކަށް. ްތިބޭނެތޯ ްނާންގާ ވޯޓުލާން

ްގެންނަންް ްމިބާބުުު ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެއީ ްތިބޭނެތޯ. ްނާންގާ ވޯޓުލާން

ްއިންތިޚާބެްއްްމިބޭނުންވާ ްމިނިވަން ްރައީސް، ްޢިއްަޒތްތެރި ކަމަކީ.

ްޙިސާރުް ްމިޮއތީ ްސަރުކާރު ްމިޤައުމުގެ ްޭބއްވޭނެތޯ. މިރާއްޖޭގައި

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްިއއްެޔގައި ްނަސީބެއް ްބަޔަކު.  1060ކޮށްފައިނޫންތޯ

ްމަޖިލީހުން.ް ްރަްއޔިުތން ްފާސްކުރެވުނުކަްނވެސް ްބިލެއް ސިފައިންނާބެހޭ

ްޤަރާ ްގައިމު ްނުވާނެނޫންތޯ.ްމިހާރު ްެއއްަޗކަށް ްހިންގާ ްދަށުން ެރއްެގ

އެހެންވިމާ،ްައޅުަގނޑުްމިދަްއކައިދެނީްހަމަްރަނގަޅަށްވެސްްއަޅުަގނޑުމެްން

ްމިނިސްޓަރެއް،ް ްިމއިންނެވީ ްއެބަހުއްޓޭ. ުަރު ްއޮށްޓަ ްވާހަަކިއގައި މިދައްކާ

ްއަނެްއކޮޅުންް ްމިނިސްޓަރެްއ. ްއެއިންެދވީ ްމިނިސްޓަރެްއ.  1065ގެނެސްދެްއވީ

މިނިސްޓަރުންްމިްބައްސަވަނީ.ްދެންްއެބޭފުޅުންްރާއްޖެތެރޭގައިްތިިބްްނައިބު

ްވިސްާނވަަޑއިގަންަނާވް ްއެކަން ްކުރަްއވާނެތޯ. ްކިހާވަރެއް ްއަދި ކަތީބުންނަށް

ްބާބެއްް ްއިްނތިޤާލީ ްމިއީ ްދޭތެރޭގައި. ްމިކަމާއި ްރަްއޔިތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްރަީއސުލް ްހުންނެވި ްމިހާރު ްދެްނ ްކަމަކީ. ޖުމްހޫރިއްޔާްގެންނަންޖެހޭ

ްކާމިޔާބުް ްކާކުޯތްމީތި ްބާްއވަިއގެން ްއިެލކްޝަނެއް ްމިރާއްޭޖގައި  1070ބާއްަވއިގެން

ްހޮިވަވަޑއިގެންފިކަމަްށް ްކުީރަގއި ްއިލެްކޝަނުގެ ްނުހޮވެނީ، ކުރާނީ.

ްފައިސާް ްރައްޔިތުންެގ ްދިވެހި ްމިތަނުގައި ޤަބޫލުކޮށްުްފި.

ްދޭް ްރައްޔިތުންނާއި ްދިވެހި ްތިެބގެްނ ްއެގޮތަްށްބޭނުންކުރައްަވއިގެން ތެރޭ

ްކަންތައްް ްެއޮގތަށް ްބޭފުޅަކު. ްއެއްވެސް ްނުާވނެ ްކުރަްއވަިއގެން ކަންތައް

ްމަޖިލީހުންް ްާޚްއޞަ ްަރއްޔިތުްނގެ ްމިއީ ްމިިކޔަނީ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ  1075ނުކުރާށޭ

ްހަދާ...
ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު..ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1080 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް
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ްޤާނޫނުއަސާސީެއކޭ.ްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުް
ްްމޫާސމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް1085 

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު..ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް1090 

ްމިއީއަކީެއއް.ްހައްުދންމަތީްެމންަބރުް ްފޮތެއްނޫނޭ ްހަދައިދޭ ްމަުއމޫނަށް ްކިނބިގަސްދޮށުގޭ ްްމިއީ

ްއަުޅަގނޑުމެންވެްސްްމޫާސމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަެށއް. ްނުކުރެވޭނެ ްދުލެއް އެގޮަތކަށް

ްދޫކުރާް ްިމތިބީ ްއެކަމާ. ްަލވާނަން ްހަޅޭްއވެއް ްއަޑުއުފުލާނަން. ހަމަ

ްއިންޞާފުންް ްމިކަން ްކަމެއްނެތް ްލާނެ ްވޯުޓވެސް ގޮތަކަށްނޫން.

 1095ްނޫނިއްޔަާކއެއް.

ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު..ްެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަ

ް

 1100ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްއަޅުަގނޑުމެްންްހައްުދންމަތީްެމންަބރުް ްބަލަން. ްހައްޔަރުކުރަނީ ްކޮންަބއެްއތޯ ްބައްަލވާ ްހިންގަވާ

ްްމޫާސމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްޖަލަށްލާފައި ްގެންގޮސް ްއަަޅިއގެން. ްބިޑި ްދެއަތުގައި ްދެންްގެންދޭ ގެނެސް

ްހައްދަވާްެއއްެޗއްްހައްަދވާ.ް
ް1105 

ް

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު..ްއާދެ،ްއަޅުަގނޑުްފ.އަތޮުޅގެްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއަބްދުލްޣަފޫރުްއިބްރާހީމްއަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.

ް

 1110ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް



 41 

ްނުކުތާއަކަްށްޝުކުރިްނިލަންެދއަތޮޅުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްނިޒާމާބެޭހ ނުޑ ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއްާޔ

ްގުޅިގެން.ްްއަްބދުލްޤަޫފރުްިއބްރާީހމްް ްއެދިަވޑަިއގަުތމާއި ްޙަމްޒާވެސް ްއަްޚ ްއަޅުަގނުޑގެ ްއެދުނީ

ްއަްޚްްވާހަކަެދއްެކވުން: ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްމުަވއްޒަަފކީން. ްަސރުކާރުގެ ްދިވެހި އަޅުަގނަޑކީެވސް

ްއަޙްމަ ްފ.އަތޮޅުގަިއްއިބްރާހީމް ނޑުމެންނަީކ ްއަުޅގަ ްމުވަްއޒިފެއް.  1115ދަކީވެސް

ްލިޔުންް ްނޫ ްެއވިދާުޅާވ ްމެންބަރަކަށް ްއެްއެވސް ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުން

ްރައްޔިތުންނަށްް ްއަތޮޅުގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޔަޤީންަކން ްނެތްކަމުގެ ލިބިފައި

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްނެގީ.ްޝުކުރިްއޔާ ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ްައޅުަގނޑު ްއަރުވަްނވެގެން

ްރައީސް.
ް1120 

ް

ްޝަރީފް.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްސ.އަތޮުޅގެ ްދެން ްއާދެ،

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1125 

ްވަރަްށްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްރައްޔިތުންގެް

ްބަަޔުކެގްޙަްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއުޅޭ ްބުލްޯޑޒްކުރަން ްގޮެތއް ްބޭނުންވާ ްތިމާމެން އްޤަށްވުރެ

ްމިހާރުް ްިހެޔއްނުވޭ ނޑަކަށް ްއަޅުގަ ްައރަނީހެން. ްއުތުރި ްކެކި ޝުުުޢޫރުތައް

ްމިތާނގަިއް ްތިބޭނެކަމެްއ. ްއަޅުަގނޑުމެން ްކޮންމެހެން ްމިތާ  1130މިއޮތްގޮތުން

ްމީހު ްލިބޭ ްމެޖޯރިޓީ ްތެރެއިން ްރަްއޔިތުންެގ ްލަިއގެން ްގޮްތްވޯޓެްއ ންގެ

ްތަާބވާންވީޫނންތޯ.ްތިމާމެންް ްެއއްގޮތަށް ްމެޖޯިރޓީއާއި ބައްލަވަްނވީނޫންތޯ.ްއެ

ްއަޅަިއގެންފަިއް ްރުުުކުރުުކ ްފަހަރަކު ްކޮންމެ ްީހވާ ްފާސްނުވާނެހެން ގޮތް

ްފުރާުޅް ްމަޖިލީހުގެ ްއަރަިއ، ްމައްޗަށް ނޑި ްގޮ ްމަޖިލީހުގެ ތެޅިގެންފައި

ްޚި ްގަުަާވއިދާއި ްެއއީެވސް ްއަަރއި، ްނޯވޭ.ްމައްޗަށް ްވެފަެއއް  1135ލާފުކަމަކަށްށް

ްމަނިކުފާނުް ްދަންަނަވނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްަރއީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި އެހެންވިމާ،

ްވޯޓަްށް ްގެންާދނީތޯ. ްކުރިއަށް ްމަޖިލީސް ްދެްއވާށޭ ރޫލިންގެއއް

ްމިޤާނޫނުއަސާީސް ްފާސްާވގޮތަކަްށ ްއިޞްލާޙުަތއް އައްަސަވއިގެން

ްނިޞްބަތްވާ ްއެމް.ޑީ.ޕީއަށް ްނޫނިއްޔާ ްތިބެގެންްްނިންމާނީތޯ، މެންބަރުން
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ްހިތަށްއެރިް ްދިމާލަށް ނޑުމެންނާއި ްއަޅުގަ ްނިންމާލާނީތޯ. ްމިމައްސަލަ  1140އެކަނި

ނޑުމެންނަކީެވްސް ްއަުޅގަ ްފުރުޞަތެއް، ްހެދުމުގެ ްއެހެން ްގޮވާ އެްއޗެއް

ްގާތްތިމާެގް ްއެަބޮއތް. ްއާއިާލއެްއ ްައޅުަގނުޑމެންގެވެސް ްރައްޔިތުްނ، ދިވެހި

މާ،ްތިމަންމެންނާއިްތިމަންނަޔަށްްސަޕޯޓްކުރާްމީހުންވެސްްއެބަތިބި.ްއެހެްނވީް

ްމީހުންނަށްް ްއެެހން ްބުނެ ްކަމުަގއި ްދިވެހިްރައްޔިތުން ްހަމައެކަނި މީހުންނަކީ

ްހެދުމުެގް ްޮގވައި ްއެއްޗެއް ްހިތުހުރި ްއަނގުރާނަޮގވަިއ، ްޮގަވއި،  1145ވަގަށް

ްއިންނަާވއިރު،ް ްދެއްވަިއގެްނ ްމަނިކުފާނު ްމިތާނގައި ފުރުޞަތު

ްރައްޔިތުންނާިއްްއަޅުަގނޑުމެްނގެވެސް ްއާއިލާއަާކއި ްމީހުންނާއި ގާތްތިމާގެ

ްއެހެންވިާމ،ް ްރައީްސ، ްޢިްއޒަތްތެރި ްރަނގަޅު. ްހަނދުމަކުރުން ތިބިކަން

ްގޮވަީން ްމެންބަރުންނަށް ްހުރިހާ ްިނސްބަތްވާ ްޑީ.އާްރ.ޕީގެ އަޅުަގނޑު

 1150ތިބޭފުޅުންްނިކުމެވަޑަިއގަންނަާވށޭ.ްތިބޭފުޅުންނަކީްމިތާްތިބުންްއެކަށީގެްނާވް

ްތިވޯޓުްބަ ްނުލައި ނޑުމެންނާިއ ްއަުޅގަ ްނުދެކެއޭ. ްމިބޭފުޅުން ްކަުމގައި އެއް

ްނަންގަވާށޭްތިބޭފުޅުން.ް
ް

ް

ުެވުން: ްޝަރީފަކަްށްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްކެ ްއިބްރާހީުީމް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަްތތެރި ްސ.އަތޮުޅގެ  1155އާދެ،

ްނޭންގެވޭނެކަމަްށް ްނިކުމެވަަޑއިގަތުމަކަްށ ްމެންބަރުން މިމަޖިލީހުން

ްޢިއްޒަތްތެިރްދަންނަ ްެއއްވެްސ ްއެއަުަމުރުފުޅަށް ްއަިދ ްއާދެ، ވާލަން.

ްމިހާުރް ްއާދެ، ްދަންަނވާލަން. ްއަޅުަގނޑު ްުނަވން ްކިޔަމަންވެސް މެންބަރަކު

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްމިހާރު، ްއޮީތ، ްދަންަނވާލަން އަޅުަގނޑު

 1160ްއިބްރާހީމްްއިސްމަޢީލް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްމިްހިތާމަހުރިްމަންޒަރުތަކެއް..ްީހމްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާ
 1165ްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް
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ްއެްއެޗްއްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްައދި ްމެންބަރު، ްިޢއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ްރޫލިންގއެްއް ްކުރީަގިއވެްސ ްަދންނަވާލައިފިން ްއަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން.

ްނުދެް ްދަންނަވައިފިްންއަޅުަގނޑު ްައޅުަގނޑު ްވިދާުޅވީމާ، ްވާހަަކ  1170އްވާ

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްމަތިންނޭ ްގޮތުެގ ްެއއްގޮްތވާ ްގަާވއިދާިއއި މަޖިލީހުގެ

މަސައްކަތްްކުެރވޭނީ.ްމަޖިލީހުގައިްމިެނގޭްވޯަޓކަށްްނުފޫޒުްފޯރުވިދާނެކަމަށްް

ްެއއެްއޗެހިް ްސާބިުތވާތީ ްވާހަކަފުޅުން ްމެންބަރުންގެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްހުރިކަން

ްމެނުވީް ްގެނެސްދިނުމުން ްމައްޗަށް ްމޭޒު ްމައްޗަށް، ްމިމޭޒުކޮޅު އަނބުރާ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްާވހަކަ ްނުެދވޭނެ ްކުރިއަށް ްވޯަޓކާިއގެްނ  1175އަޅުަގނޑަށް

ްއެހެންވީމާ،ް ްމިއޮތީ. ްދަންނަވާލާފައި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެގޮތަށް ދަންނަވައިފިން.

ްވިދާޅުވަމުންދާ ްކުރަމުން ްޚިޔާލުފާޅު ްމެންބަރުން ްއިތުރަށް އެއްެޗްއްްދެން

ްފުރުޞަތުް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހަމަ ްއަުޑއަހާލަން އަޅުަގނޑު

ްމިދެންނެވިް ްކުިރއަށްގެންދާީނ، ްއަޅުަގނޑު ްދެން ްމިގެންދަނީ. އަރުވަމުން

ްމާތް ނޑު ްއަުޅގަ ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްކުެރވިގެން ްެއކަން ްގޮތަށް  1180ގަންީދްهللا

ްކޮންމެ ްއަދި ނޑު ްއަޅުގަ ްޚިލާފަށް ްހުވައާއި ްހުރި ްބޭކަލަކުްްކޮށްގެން ދަންނަ

ްޢަމަލުނުކުރެވޭނެކަްން ްެއކަން ނޑަކަށް ްައޅުގަ ްވިަޔސް ވިދާޅުިވކަމުަގއި

ްއިބްރާހީމްް ްމެންަބރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްދަންނަވާލަން. އަޅުަގނުޑ

ްއިސްމާޢީލް.

ް1185 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްަރއީސް،ްހިތާމަހުްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްމިަދނީ.ްއިންތިޤާލީްޢިއްޒަތްތެރި ްފެނިގެން ްމަންޒަރެކޭ ްރި

ްުކރީއްސުރެެވސްްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއޭގެ ްއަދި ްެފށުނީއްސުރެ، ްބަހުުުސް ްމުޅި ބާބުގައި

ްފުރިހަމަް ްެއންމެ ްއޭެގ ްފޯރުވުން. ްނުފޫޒު ްވޯަޓށް ްވާހަކަައކީ  1190ދެކެވެމުންައއި

ނިގެްންމިދަނީ.ްއަދިްނަމޫނާްމިއަދުްމިްޢިއްޒަތްތެިރްމަޖިލީހުގެްތެރެއިންްފެ

ްދެންމެަގިއް ްދާްނވީ. ްދޫކޮށްވެސް ްމަޖިލިސް ްމިހާރު ްޤަބޫލުނުކުރާްނ އެގޮތް

ްދެއްެކިވް ްޝަރީފް ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެިރ އަްއޑުއަތޮުޅގެ

ްއެއްތަންކޮުޅ.ް ްއެަބއޮތް ްާތއީދުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއޭާނއަށް ވާހަކަފުުޅގައި

ްޢިއްް ްޮއތިއްޔާ ްގޮތެއް ްކުެރވޭނެ ްކޮށްދެްއވުންްއެކަން ްރަީއްސ  1195ޒަތްތެރި
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ްމެންބަރުންް ްމިތިއްެބިވ ްކުރީބަރީގައި ްެއދެން. ްބޮޑަށް ްވަރަށް އަޅުަގނޑު

ްގޮެތއްް ްެނނގޭނެ ްވޯެޓއް ްރައްޔިތުންގެ ްެފނޭތޯ ްބައިތިއްބަން މިމަޖިލީހުގައި

ްމެންބަރުން،ް ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްނަގަްނވީ. ްއަވަހަށް އޮތިްއޔާ

ްތަމްސީލުކުރަ ްރައްޔިތުންެގްރައްޔިތުން ްފެނޭތޯ ްތިބެން ްމެންބަރުން ްމިތިބަ ން

ްެއގޮތް،ް ްއައްަސވާފައި ްއޮިތއްާޔްައވަހަށް ްޮގތެއް ްެއއްެވސް ްއެހޭނެ  1200ކިބައިން

ްމީހުންް ްއޮތް ްތާއިދު ްނުކުންނަންވީ، ްމިތަނުން ްމީހުން ްނެތް އެތާއީދު

ްވަންނަުަންވީ.ްައޅުަގނޑުްހަަމްފުރިހަމައަށްްއެކަމަށްްތާއީދުުކރަން.ް
ް

ް

 1205ްއާދެ،ްައޅުަގނޑުްދެންްދަންނަވާލަން،ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު..ްތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަ

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްކުރެވޭނެްެއްއވެސްްގޮެތއްްއޮިތއްޔާްއެހެންްހައްަދވާދެްއވުންްއެދެން.ްްމަލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް
 1210ްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް

ްމިހާހިސާބުންްްްވާހަކަެދއްެކވުން:ްރިޔާސަތުން ނުޑ ްއަޅުގަ ްދެން ްމިހާރު ްއާދެ، ްމެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި

ްއިދާރީމޭޒަށްް ްމި ްއެކަރުދާސްތައް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ދަންނަވާލާނީ،

ްމިހާރުް ްދަންނަާވލަން. ްއަދަބުވެރިކަާމއެކު ްވަރަށް  1215ގެނެސްދިނުމަށް

ްއިހަށް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަޅުަގނުޑްްއޭގެފަހުން.. މަޑުކުރަްއވާ.

ްުނވަަތް ްޢަމަލުކުރައްވާތޯ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެންނެވުމަށް މިދެންނެވި

ްއަރުވާނަްން ްައޅުަގނުޑ ްނުކުތާއެއް ްނިޒާާމބެހޭ ނޑު. ްއަޅުގަ ނޫންތޯ

ްިމކަރުދާސްތަކެްއް ްައޅުަގނޑަށް ްއާދެ، ްފަހުން. ކުޑައިުރކޮެޅއް

ްވާހަ ްއެނގޭ ްބެްއސެިވކަން ްއެައްށްއާދަޔާއިޚިލާފަށް ްދެއްެކިވއްޖެ.  1220ކަފުޅުެވސް

ނުޑް ްއަޅުގަ ްއެބަތިއްބެވި. ްމިތާ ްބޭފުޅުންވެސް އިޢުތިރާފްވަަޑއިގެންެނވި

ްމިތަނަށްް ްއެެއްއޗެހި ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެކަރުދާސްތައް، ްދެންނެވުމަށް ދެންނެވި

ްއަނބުރާްގެނެވެންދެންްައޅުަގނޑުްަވގުތުޮކޅެއްްބަލާލާނަން.ް
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ް

 1225ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ް

ް

ްްްތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަ ްނިޒާމާބެހޭްއާދެ، ްސަލީމް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ

ްނުކުތާއެއް.

ް

 1230ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިަވގުުތްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްމިނެގީ ްހަމަްނިޒާމީްނުކުތާެއއް ނޑު ްރަީއސް،ްއަުޅގަ ްޢިއްޒަތްތެރި

ްކޮންމެގޮތެްއްް:ކެވުންްމުޙަްނމަދުްސަލީމްްވާހަަކެދއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަލާއިރުގަިއ، ްހުރިގޮތަށް ްރޫޙު މިމަޖިލީހުގެ

ހަދާފައިވެސްްއެބަޖެހޭްއިންތިާޤލީްބާބުގެްވޯުޓގެްކަންަތއްްކުިރއަށްގެންދަން.ް

ްހުރިހާް ްއަުޑައއްސަާވ ްއެބަ ްހަމަ ްކެތްތެރިަކންމަތީގައި ްވަރަށް  1235މަނިކުފާނު

ްމިހާހިސާބަށް ްޝުޢޫރުތައް. ްހީވަީންްބޭފުޅުންގެ ނޑަށް ްއަުޅގަ އައިމަ

ވަރަކަށްްުނވަަތ12ްްމަނިކުފާނުްހަމަްޙިކުމަތުްޢަމަލީްބޭނުންކުރައްަވިއގެންް

ްވަރަްށ15ްް ްފެއްޓެވުން ްމިމަޖިލިސް ްބްޭރކަކަށްފަހު ްމިނިޓްގެ ވަރަކަށް

ްބުއްދިވެރިހެން.ްއެހެންނޫންކަަމށްވަންޏާްމިމަޖިލީހުގެްކޯރަމްްއޮެވގެންްހުރިހާ

ްެއކީަގއި ްހީަވީންްކޯރަމަކާ ްައޅުަގނޑަށް ްގެަނއުން ްބްރޭކެއް  1240ކުިރއަްށގެންދަން

ްގެންދަވާ.ް ްކުރިައށް ްފެނިވަޑަިއގަންނަވަންޏާ ްމަނިކުފާނަށް މުހިންމުހެން.

ްމަޖިލިސްގަިއް ްނެތިން. ްނުކުންނާކަށް ްހަމަގައިމުެވސް އަޅުަގނެޑްއވެސް

ނޑުްބޭނުންްހުރިހާްމެންބަރުންނާއެކީ ަގިއްއިންނަންްބޭނުން.ްއެކަމަކުްައޅުގަ

ްކުިރއަށްގެންދަން.ް ްމިމަޖިލިސް ްޝާމިލްވާގޮތަށް ްމެންބަރުން ގިނަ

 1245ްޝުކުރިއްާޔ.

ް

ް

ްދަންނަވާލަންއޮތީ،ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްހަމަ ނުޑ ްއަުޅގަ އާދެ،

ްއުސޫލުތަކަްށް ްގަވާއިާދިއ ްމަޖިލީހުގެ ްމަުަސައްކަްތމިކުރަނީ ްހަމަ އަޅުަގނޑު

ް ނޑުމެންނަްށްބަލައިގެން ްއަުޅގަ ްބަލައިގެން. ްއޮތްގޮަތކަށް  1250ޤާނޫނުއަސާީސގެ

ްނުޫފުޒް ްވޯޓަށް ްނުފޫޒު، ްމަރުޙަލާގެ ްއިްނތިޤާލީ ްވާހަކަައކީެވސް މިދެކެވޭ
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ްެއީއް ްައޅުަގނޑުމެން ްވާހަކަ. ްިއންތިޚާބެުެއްގެ ްބާްއވާ ްގޮތަށް ނުފޯރުވޭނެ

ްމިވާަހަކް ނޑު ްއަުޅގަ ްހިތާމަކުރަން ްވަރަްށ ނަމޫނާއަކަށްވާން،

ްއޮްތްދަންނަ ްނަމޫނާއަކަށްވާން ްމިއަދު ނުޑމެން ްއަޅުގަ ވަންޖެހޭތީ.

ްމިފެނިގެންދިޔަް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމަޖިލީހުން ްމިޢިއްޒަތްތެރި  1255މިމަޖިލިސް،

ްދިަޔް ްވަަޑއިގެްނނެވަމުން ްއިޢުތިރާފްވެ ްއަިމއްލަފުޅަށް ްނުވަތަ އެބަދުނާމު،

ްކަމެ ްކޮްށގެްނވާނެ ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ އްނޫން.ްކަންތަކަކީ

ްދެންނެވޭނީ.ް ްވޯޓަްށ ްކިހިނެއްތޯ ނޑަށް ްައޅުގަ ްއޮްތަވއި ްއެކަން އެގޮތަށް

ްއެހެންނަމަވެްސް ްދަންނަވަން. ްވޯޓަށް ްއިނޭގތޯ ްބޭނުން އަޅުަގނޑު

ުްވަިއް ްއޮތްުް ްކުަރއްވާަފިއ ްކަންތައްތަްއ ްެއޮގތަށް ްމެންބަރުން  1260ޢިއްޒަތްތެރި

ވަަރށްބޮޑަށްްމަޢާފްްްއަޅުަގނޑުްކިހިނެއްތޯއޭްވޯޓަްށްދަންނަވާނީ.ްއަޅުަގނޑު

ްއެދެމުންް ްމަޢާފް ްނިހާޔަތަށް ްއަރިހުން ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި އެދެމުން

ްމަޖިލިސްް ްެއްއގޮަތށް ްގަާވއިދާއި ްނަހައްދަވާށޭ. ްއެހެން ދަންނަވާލަން

ްމެންބަރު.ް ްޢިއްޒަްތތެރި ްފުރުޞަތުދެއްވާށޭ ްދިނުމަށް ްގެްނގޮސް ކުރިއަށް

ްއދ. ްނުކުާތއެްއ، ްނިޒާމާބެހޭ ްއިލްޔާްސްްއާދެ، ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި  1265ެގ

ްޙުސައިންްއިބްރާޙިމް.ް

ް

ް)ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިތާްްއަިރއަތޮޅުްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ނޑު ްައޅުގަ ްދުވަހު ްހާތައް ްމިއޮތް ްއުފާކޮށްިފން ްވަރަށް  1270ްއަޅުަގނޑު

ްމިްއިލްޔާސްްުޙސަިއންްއިްބާރޙިމްް ްރިޔާސަތުްނ ްދިޔައީ ްނަގަމުން ްމިމައްސަލަ ްމައްސަލަްއިނދެގެން

ްސަރުކާރަށްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިންތިޚާހާބަކާނުލައި ްއެބަފެނޭ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ބަލައިނުދީގެން.

ްމިތަޅުމަށްް ްކަންތައްަތއް. ްހިންގާ ްމިތާނގައި ްޕާޓީން ްއުޅޭ ވެރިެވގަެނގެން

ްފަހުން،ް ްގަޑިެޖހުނު ްމިއަުދވެސް ްހިްނގުންަގޑު. ްނުފޫޒު ްހިނގާ ނުފޫޒު

ްދައުލަ ްހިފައިގެންްޖަލްސާފެށުނުފަހުން ްއެބަންޑެލި ްނާއިބު ްބަންޑާރަ  1275ތުގެ

ްމިނިސްޓަރުް ްއޮފީހުެގ ްރައީސް ްވަޑަިއގެން ްވަންނަވަިއ ްވެންނެވީ. މިތަނަށް

އަތްޕުޅަށްްއެބަންޑެލިްއެރުވީ.ްއެކަމަނާްމިތަންތަނަށްްބަހަންްފެއްޓެވީ.ްހަމަް

ނުޑެގް ްއަުޅގަ ްއެހެންެވ ްކަންތަްއއެއީ. ްކުާރ ްދުވަހަުކވެސް ކޮންމެ

ްއިލްތިމާސްއަ ްމިތަޅުމުގައި، ް ްފެށުނީއްސުރެ ްަޖލްސާގަިއވެްސ53ްްކީ ވަނަ
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ްއެހެންވީމާ،ް ްތިބޭނެ. ްމީހުން ްއަުޑއަހާ ްއޮންނާީނ. ްދައްކާަފއި  1280މިވާހަކަ

ްމިއަުދް ްބައްަލވައިެދްއވަން. ްރަނގަޅަށް ްރިޔާސަތުން މިމައްސަލަޖެހޭނެ

ިއްމިތަޅުމަށްްމިއަދުްކޮމިޓީއެއްްަނންގަވަްނވީ.ްނަންަގވާްމިމައްަސލަްބައްލަވަް

ްދިވެހިރައްޔިުތްން ްުނވާނެ. ްއައްަސވަިއގެން ްމިކަން ްވޯޓަށް ްނޫނީ ނިންމާފައި

ްދިވެހިރައްޔިތުްން ްދަންނާނެ. ްމިކަންކަން ްދިވެހިރައްޔިތުްނ ްހޭލާ ތިބީ

ް ްމިނިވަްނ21ްްބޭނުންވަނީ ްރަނގަޅު ްއެދޭކަހަލަ ްއެމީހުން ްޤަުަރުނަށް  1285ވަނަ

ްޑިޮމކްރަސީ ްއިސްލާުާމީ ްހިެމނޭ ްޑިމޮކްރަސީެއއް ްތެރޭަގިއްލިބަރަލް ެއއްެގ

ްބައްލަަވއިް ްމިމަްއަސލަ ްއެހެންވީމާ، ްެހދެން. ްޤާނޫނުއަސާީސެއއް އޮތް

ްނަންގަަވިއް ްމަޖިލީހުން ްާޚއްޞަ ުުަގނޑުމެންގެ ްއަޅު ްކޮމިީޓއެްއ ދެއްވާނެ

ްއެހާެވްސް ްނޭޅުޭވނެ. ްމަގަކަްށ ްގެްނގޮްސގެންނޫނީ ްކުރިއަްށ އެކަންތައްަތއް

ްމިފަނި ްީމގެތެރެއަށް ްއޮތީ ްޑީ.އާރު.ޕީ ނޑުްްބޮޑަށް ްއަުޅގަ  1290ވައްދާަފިއ.

ްއެހެންވީމާ،ް ްމިދިޔައީ. ްމިހާތަނަށް ްަދއްަކމުން ްެއވާހަކަ މިތާނގައި

ްރިޔާސަތުންްމިކަންްފާހަނގަުކރެއްވުންްއެދެން.ް
ް

ް

ްމެންބަރަށްްއަޅުުުަގނުޑްްރިޔާސަތުންްވަހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު.ްއާދެ،ްއެހެން  1295ޢިއްޒަތްތެރި

ްނިޒާ ްއަރުވަން. ްޢިއްޒަތްތެިރްފުރުޞަތު ްފުަވއްމުލަކުެގ ްނުކުތާއަކަށް މާެބހޭ

ްމެންބަރުްފައިސަލްްނަސީމަށްްއަޅުަގނޑުްއަރުވަން.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1300 

ްރަީއސް.ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީްސްމިހާރުްނޫކުލަިއެގްްފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްފަިއސަލްް ްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި

ްެއިކްްކަރުދާސްތައްްނަސީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެބޭނުންކޮށްގެން ްމިހާރުވަނީ ްބޭނުމެއްނެތް. އަތުލުުމގެ

ްދަންނަވާލަންް ނުޑ ްއަޅުގަ ްދެން ްކޮށްފައި. ްމާްކވެްސ ހުށަހެޅުންތަކުގައި

ްބޭނުްނވާގޮެތްއްފާސްނުވެގެްން ްަބޔަކު ްވަކި ްމިފެންނަނީ ބޭނުންވަނީ،ްމިހާރު

ްޤަުަބޫލު ނޑު ްއަުޅގަ ްމެންބަރުން. ްަބެއއް ްދޫކުރައްވާތަން  1305ކުރަނީްމަޖިލިސް

ްއިޚްލާޞްުްތެރިކަމާއެީކަގިއް ްމެންބަރުންނަކީ ްމިތިއްބެިވ ްމަޖިލީހުގައި މިހާރު

ްމަނިކުފާނުް ްއެގޮތުން ްމީހުންކަމަށް. ްިތބި ްބަިއވެރިވާން މިވޯޓްަގއި
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ްކަމެއްކަމުަގިއް ްބުއްދިވެިރ ްދިއުުުމަކީ ްހަމައަށް ްވޯޓާއި ލަސްނުކުރަްއވާ

ްދަންނަވަން.ްޝުކުރިްއޔާ.
ް1310 

ް

ްއާދެ،ްރ.އަޮތޅުގެްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރުްޝާހީންްޙަމީދު.ްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1315 

ްނިޒާމާބެހޭްްމާޮޅސްމަޑުލުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް ްައޅުުުަގނުޑެވސް ްއާެދ، ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްމިކަްންްހަީމދުްވާހަަކދެއްެކވުން:ހީުީޝާ ްމިހާރު ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްހިނގާގޮތާމެުދްނުކުތާއެއްެނގީ، ންތައްތައް

ްމަިއަގނޑުގޮެތްއގަިއް ްކަންތަކާގުިޅގެން. ްއެދިާމިވ ްއިނދެ ހައިރާންވެ

ްސިސްޓަމްް ްޕާޓީ ްވާހަކައަީކ، ްދަންނަވާެނ އަޅުަގނޑު

ްޕާީޓެގް ްހިގާނެަކމާއި، ްކަންތައްތައް ްމިކަހަލަ  1320ޤަުަބޫލުކުރައްަވކަމަށްވަންޏާމު

ްޕާޓީ ްކަމަށްވަންޏާ ްޤަބޫލުނުކުަރއްާވ ްނުވަދެހުރުންްކަންތައްތައް އަކަްށ

ްދެންް ްނުވަްނނަމޭ. ްގައިުމވެސް ނެޑއް ްއަުޅގަ ރަނގަޅުވާެނއޭ.

ްުނވަަތް ްކަންަތއްތަކަކީ ްދިމާވާ ްމަރުޙަލާގައި ްމިއިންތިޤާީލ އަނެއްނުކުާތއަކީ

ްސިޔާީސް ްުނވަތަ ްކަންތައްތަެކއް ްސިޔާސީ ްކަންތައްތަކަީކ ފާސްކުރަންޖެހޭ

ްޙަުައްލުކުރަން ްވާހަކަދަްއކަިއެގން ްކަންތަކެްއކަމަށްްޕާޓީތަކުން  1325ޖެހޭ

ްކުރީގަިއވެްސް ްމީެގ ްމިޖަލްސާގައިވެސް ްރައީްސވެްސ ޢިއްޒަތްތެރި

ްޑްރާފްޓިންގް ްފުރަތަމަ ްމަރްޙަލާއާބެހޭގޮތުން ްއިންތިޤާލީ ވިދާޅުވެަފއިޭވ.ްއަދި

ްކޮމިީޓެގް ްޑްރާފްޓިްނގ ްތަްއޔާރުކުރުމަށްވެްސ ްގެންނަން ކޮމިޓީއަށް

ްބައްދަލުކުރައްް ްފުރަތަމަ ްސިޔާީސްމުޤައްރިރުވެސް ްގެންެދީވ ވަމުން

ްނުވަަތް ްފެންނަގޮތް ްޕާޓީތަކުްނ ްސިޔާސީ ްއެހެންވީމާ،  1330ޕާޓީތަކާއޭ.

ްގޮތްތަކެްއޯތް ްކޮން ްފާސްވާނީ ްމިތަނުން ްކޮބަިއތޯ ްގޮތްތަކަކީ ޤަުަބޫލުކުރާ

ްކޮށްފިޭއ.ް ްމަަސއްކަތްތަެކއްެވސް ްއެކަހަލަ ްއެމަރުޙަާލވެސް، ބެލުމަށްޓަކައި

ނޑުްމިހާރުް މިްނިންމާްހިސާބުގައިްދެންްމިްކޮންްއެހެންވީމާ،ްދެންްއަުޅގަ

ްހުއްޓާލުމަށްް ްމިކަްނ ނޑު ްއަުޅގަ ްެއހެންވީމަ، ްިމކުޅެނީ. ކުޅިވަެރއްތޯއޭ

 1335ްއަޅުަގނޑުްދަންނަވަން.ްުޝުކރިއްުްޔާ.
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ް

ް

ްރައީްސްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނާއިބު ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު، ްޢިްއޒަްތތެރި ްއަތޮުޅގެ ްރ. އާދެ،

ްއަް ްވާަހކަފުޅަށް ްރަނގަުޅްދެއްކެިވ ްދެން ްކުރަންޖެހޭ. ްއިޙްތިރާމް ޅުަގނޑު

ްއަޅުަގނުޑވެްސް ްތިދެއްކެވީ. ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެިރ  1340ވާހަކަފުޅެއް

ްތިވިދާޅުީވގޮތަށް.ް ްހަމަ ްމަސައްކަތްކުރީ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ޤަުަބޫލުކުރަން.

ްޕާޓީތަކެްއް ްސިޔާސީ ްރާއްޖޭގައި ްމިހާރު ްނޯންނާނެ. ްފޮރުވޭކަށެއް ޙަޤީޤަތް

ްދަށު ްމިޤާުާނޫނުއަސާސީެގްގަާވއިދުގެ ްނަމަވެސް ްނ

ްޤަރާރެއްެގް ްއެމަނިކުާފނު ްދަށުން ްިއޚްތިޔާރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށްދޭ

ްރަޖިސްޓްރީް ްޕާޓީަތއް ްސިޔާސީ ްގަާވިއދެއްގެދަށުން ްހައްދަވާފައިވާ  1345ދަށުން

ްއެނޭގ.ް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކުަރމުންދާކަން ްއެމަސަްއކަތް ކުރެވި

ްޕާޓީަތކު ްއަދި ްގަާވއިދުަގިއްއެހެންނަމަވެސް ްމަޖިލީހުގެ ްކަމަށްވިައސް ން

ްއެގޮަތްށް ްަކމެއް ްނުފޫޒެއްފޯރުވޭނެކަހަލަ ްވޯޓަްށ ްބަލާއިުރ، އޮތްގޮތަށް

ްދެންް ްދަްނނަވާލީ. ްދެއްވުމަށް ްއެަކރުދާސްތައް ނޑު ްއަުޅގަ ހިގާފައިވާތީ

ްކުރިައްށް ްވޯޓާިއގެން ްައޅުަގނޑަށް ްއޮތްވާ ްއެކަްނ ްއަޅުަގނުޑ،  1350އެގޮތަށް

ްނުކުރެވޭ ްއިނގޭ.ްދިއުމަކީ ްމަނިކުފާނަށްެވސް ްޢިއްޒަތްތެރި ެނކަން

ްއެެއއްޗެހިަތްއް ްއަތުލުމަށްފަހު، ްެއއެްއޗެހިތައް ނުޑ ުުގަ ްއަޅު އެހެންވީމަ،

ނުޑް ްއަުޅގަ ްފޮނުަވއިދެްއވުމަށްފަހު ްމިކޮޅަށް ްމެންބަރުން ދެއްވުމަށްފަހު

ްނިޒާމާބެހޭް ްއާެދ، ްމިމަސައްކަތްކުރަނީ. ނޑު ްއަުޅގަ ްދާްނވެގެން އެވޯޓަށް

ްއިސްމާޢިލް.ްނުކުތާއެ ްއިބްރާހީުިމް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަްތތެރި ްމާޭލގެ  1355އް

ްމުޙަންމަދުްނަޝީދު.ްއޭގެފަހުންްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢިލް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޖަލްސާއަށްްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްމިއަދުގެ ްމިހާރު ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި  1360ްޝުކުރިއްޔާ

ްޔައުމިްއޔާއިްންވަަޑއިގަންަނވާްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްބޭފުޅުން ްނުކުމެވަަޑއިގެންެނވި ްމިހާރު ފައި

ނޑަށްްޤަބޫލުކުރެވެނީ.ްއެެހންވީމާ،ްއެީއް އެގެންްއޮންނަންޖެހޭނަކަމަށްްއަޅުގަ

ްއެނގެްން ްަޔއުމިްއޔާއިްނ ްސާފުކޮށް ްވަރަްށ ްރަނަގޅަށް ވަރަށް
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ްމިމަރްޙަލާް ްމިއަުދެގ ްމާކުރިއްސުރެ ްމިީއ އޮންނަންޖެހޭނެކަމެއް.

ްއެހެންވީމާ،ްގެންދާނެގޮ ްގޮތް. ްއޮތް ްރާއްަވވާފައި ްއެބޭފުުޅން  1365ތެްއކަމަށް

ްވަޙީުީދުެވްސް ްޢަުަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި ްރ.އަޮތޅުެގ އެވާހަަކ

ްވަރަްށް ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްވަރަށްދެރަވޭ ްހަމަ ްައޅުަގނުޑވެސް ވިދާޅުެވއްޖެ.

ްސްއަވަށްުްޓެރިްމެންބަރުންކޮޅެްއެގްގޮތުގައިްމިތިއްެބވިްމެންބަރުންކޮޅެްއވެުެ

ްވޯެޓްއް ްއިިދކޮޅަށް ްލައިްނއާ ްއެޕާޓީ ްމިތިއްބަވަނީ. ްބިރުން ްވަރަށް ހަމަ

ްކަނައަތްފަރާތުގަިއް ްހަމަ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ  1370ދެއްވަންޖެހިވަަޑިއގަންނަވާތީ.

ްމިއިންނެިވް ްކުރިމަީތަގއި ްއަޅުަގނުޑގެ ްމެންބަރުވެސް. މިއިންނެވި

ްެއބޭފުޅު ްހަމަ ްބަލާލިއަސް ްފުރަަގހުން ްއަދި ްހަމަްމެންބަރުވެސް، ން

ްަލއިާން ްވިޕް ްއީއ ްިތއްބެީވ. ްގޮތަކަށް ްަކހަލަ ްތުރުތުރުއަާޅ ވަރަށްބިރުން

ްވަރަށްބޮޑަްށް ްހަމަ ްގޮަތކާމެދު ްދެންވެދާނެ ްެދްއވައިފިްއާޔ ްވޯޓެއް ޚިލާފަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްަވިކ ްައޅުުުަގނޑު ްފާޅުކުަރއްވާ. ްއެބަ  1375ކަންބޮޑުވުން

ްއެހެންވީމާ ްދަންނަވާކަށްނެތިން. ްނަން ްމެންބަރެއްގެ ްވަރަށްބޮުޑވެއްެޖް، މިއީ

ްމިމައްސަލަް ްއެހެންވީމާ، ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެިރ މައްސަލަެއއް

ްކަމަށްް ްަވޑަިއގަންނަވަންެޖހޭނެ ްވޯޓަކަްށ ްމިއަދު ޙަުައްލުކޮށްފަިއ

ްއަޅުަގނޑަށްްޤަބޫލުކުެރވެނީ.ްޝުކުރިއްާޔ.
ް1380 

ް

އްަކވަމުންްިތގެންދަވަނީްހަަމްއާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރިްހުރިހާްމެންބަރުންވެސްްދަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއިބްރާހީމްް ްނުކުާތއަަކށް ްނިޒާމާބެހޭ ްއަުޅަގނޑު ްދެން އެްއވާހަަކއެއް.

ްއިސްމާޢީލަށްްފުރުޞަތުއަރުވަްނ.ްމާލޭގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.

ް1385 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ުިްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާ ްޕާީޓތަކުގެްްްމްްހީ ްސިޔާސީ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެިރ ްވާަހަކްްޝުކުރިއްާޔ

ްޢިއްޒަތްތެިރްްލްްވާހަކަެދއްެކވުން:ޢީއިްސމާ ްރ.އަތޮޅުެގ ްދެންމެއަކު ްދާދި ްމިދެއްކެނީ. އެިކގޮތްގޮތަށް

ނޑުެގް ްއަުޅގަ ްދޭތެރޭަގއި ްވާހަކަފުޅަކާ ްއެފާހަގަކުެރްއިވްޖުމްލަ  1390މެންބަރުވެސް

ްއެއީް ްބުނީމާ ްޕާީޓއޭ ްސިޔާސީ ްއެހެންނަމަެވސް ޚިުިލާފެއްނެތް.
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ްއަުޅގަ ްޕާީޓްކޯްއޗެއްކަްނވެސް ްސިޔާސީ ްބަލަން. ްއެބަޖެހޭ ނުޑމެން

ްމައްޗަްށް ްމެންބަުރންގެ ްަބިއވެރިވި ްއެޕާީޓއެްއގައި ްގޮތަކީ މަސައްކަތްކުރާ

ްުކރާކުރުމެއްނޫން.ް ްއަންގަިއގެން ްވޯޓުދޭން ްވަިކގޮތަކަްށ މަޖުބޫރުކޮށްގެން

ްނިންމޭނީވެސްް ްނިންމުންތައް ްޕާޓީތަކުގެ ްއެިސޔާީސ  1395އެހެންވެއްިޖއްޔާ

ްރަޢު ްމަސައްކަތްކުރާގޮަތކީ.ްއެންމެންގެ ްޕާޓީ ްސިޔާސީ ްއެއީ ްތެރެއިން. ޔުގެ

ްމަޖިލީހަށްް ްއިންތިޚާުާބުވިައސް ްނަމުގައި ްޕާޓީގެ ްއަދި މަޖިލީހަށް،

ްއޭާނއަްށް ްމެންބަރެއް. ްއިންތިޚާުާބުކުރާ ްރައްޔިތުްނ އިންތިޚާުާބުކުރަނީ

އަބަދުވެސްްފުރުޞަތުްއޮންާނނެްޕާޓީގެްނިންމުމާްދެކޮޅަށްވެސްްމަސައްކަްތް

ްއޭނާްކުރުމު ްމަްސލަޙަތަށް ްރައްޔިތުްނގެ ްތަމްީސުީލުކުރާ ްއޭނާ ްއެއީ  1400ގެ.

ްކުރަންޖެހޭކަމަކީް ްޕާޓީތަކުން ްކުރުމަށް. ްކަންތައްތަްއ ކުރަންޖެހޭ

ްމެންބަ ްވީހާވެްސގިނަ ްހޯދުން. ްރުހުން ްރުހުންްރުންގެ މަޖުބޫރުކުރުމެއްނޫން.

ް ްމަޝްވަރާކޮއެމީހުހޯދުން. ްންނާ ްށްގެން. ްއެޭދގޮތް ެއްްބަލައިގެންއެމީހުން

ް ްސިޔާސަތު ްޕަޓީގެ ްަވއްދަިއގެންުް.ްޕާޓީައކީ އެންެމްމީހަކަށްވެފަިއްތެެރއަށް

 1405ފެންނަގޮތްްމާްދުުރތަނެއްަގއިްހުރެފައިްފޯނުކޮށްާލފައިްއަްނގާލީމާްްއެމީހާއަށް

ްޢަމަލުނުކޮށްފީވިްއާޔް ްެއގޮތަށް ްއެއަށް ްދެން ްނިންމުމަށްވެގެްނ ްޕާީޓގެ އެއީ

ްހި ްލިބޭޮގތަށް ްއަދަބުތަެކއް ްޕާޓީއަީކްއޭނާއަށް ްސިާޔސީ ންގާކަމެއްނޫން

ްފެނިގެންް ްިމއަދު ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮތުަގއި. ްދަންނަ އަޅުަގނޑު

ްފެނުނު ްފެށިއިރުވެސް ްމިްޤާނޫނުއަސާސީްއިޞްލާޙުކުރަން މަންޒަރުްްމިދަނީ

 1410ޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް،ްމަންޒަރުްދެއްކެމުެގގޮތުްންއަނެއްކާްއިުިޔާދަްމިވަނީ.ް

ްސިފަ ްދޭކަމުގެ ްްދޫތަކެއް ްގޮުޮދަްއކަިއގެން ްކިތަންމެ ްއުޅުނަސްްތްގޮތަަކށް

ްނިންް ްނިންމުން ްޙަޤީޤީ ްހިސާބު ްޖެހޭ ްމުގުލުަގއި ްދުވަހާްމީގެ މަންޖެހޭ

ްމިދަނީ.ް ްިމހާރު ްފެނިގެން ްއަސްލަށް ްައްސލު ްީމގެ ްއާއިމާ ހަމައަށް

ްއަޅުަގނޑުމެންްކުރިމަތިންްފެނިގެންްމިދަނީ...
ް1415 

ް

ްތެރިްމެންބަރު...ޢިއްޒަތްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(
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ް1420 

ްރައްޔިތުންްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްނުފޫޒުތަާކ ްހުރި ްިހންގާފައި ްަމއްޗަށް ްރައްޔިތުންގެ

ްްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިންޖުނުކުރަން ްއަޅުވެިތކުރުމުން ްއޮތް ްއަޅުވެިތކޮށްފައި މަސައްަކްތްބަޔަކު

ްއެއީްމިްފެށުނުއިުރެވސްްއޮތްގޮތް.ްމިްނިމޭނީވެސްްއެހެން.ްކުރާތަން.ް
ް

ް1425 

ްމިްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބޭނުންވަނީ، ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްހޮވިވަަޑިއގެްން ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހަށް ްާޚއްޞަ ރައްޔިތުންގެ

ްބޭފު ްގިނަ ްތިއްެބިވ ްމި ްސިސްޓަމްްހުވާކުރަްއވާފައި ްޕާޓީ ްމި ޅުންނަކީ

ްިމް ްއެހެންވީމާ، ްބޭފުޅުން. ްތިއްބެވި ްހޮިވވަަޑިއެގންފައި ްކުރިން އައުުމގެ

 1430ޤާނޫނުއަސާސީްހެދުމުގެްމަސައްކަތްްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުންްކުރެއްވުުމަގިއް

ްމަަސއްކަތްކުރުމަްށް ްމި ްބުރަނުވެ ްފަާރތަކަށް ްވަކި ްޕާީޓއަކަށް ވަކި

ްމާތް ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެްއގޮތަށްްަގންދީهللا ްހުވަާއިއ ްތިބި ކޮށްގެން

ްކަމުަގިއް ްލާޒިމްަކމެއް ްމަްއޗަށް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ މަސައްކަތްކުރުމަީކ

ްދަންނަވާލަމުންް ްއަޅުަގނުޑްهللاްބްދުޢަުަދަންނަވަން.ްއާދެ،ްއެހެން ޖާބިރަށް

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަްތތެރި ްއަތޮޅުެގ ްމ. ްޭއގެަފހުން ްއަރުވަން.  1435ފުރުޞަތު

ްޝަފީޤް.ްއަޙްމަދު

ް

ްބެހޭްނުކުތާ()ނިޒާމާ

ް

ްއެކިއެކިްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްރޮނގުންނާ ްޤާނޫނީ ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި  1440ްޝުކުރިއްޔާ

ރޮުޮނގުްރޮނގުންްފުންނާބުްުއސްްބޭފުޅުންްމިްމަޖިލީހުގައިްއެބަްތިއްެބވި.ްްޖާިބރުްވާހަަކދެއްެކވުން:هللاްޢަބްދު

ްހިތާމައަޅުގަް ްވާހަކައޮުޅވާނޑު ްމިައދު ްބަދަލުކޮށްލަންްކުރަން ްމަންޒަރު ލާ

ްސި ްޙަޤީަޤތުގަިއވެސް ްމަަސއްކަަތއް. ްަލއިނުްންއެކުރާ ްޕާޓީަތކުގެ ޔާސީ

ްްތްރީްމިތާނގައި ްވިޕާެއއްގޮތަްށްްިވޕްލައިން ްަލއިްނ ްތްރީ އެޅުމަކީ،

ްއެމީާހްްޢަމަލުނުކުރަންޏާމު ްމާނައަކީ ްވާހަކަ. ްޑިސްމިސްކުރާނެ  1445އޭނާ

ްއެހެންހެ ްާވހަކަ. ްވަިކކުރާނެ ނޑުމެންނަށް.ްވަޒީާފއިން ްއަޅުގަ ދޭނެތޯ

ްރައީސް.ް ްޢިއްޒަްތތެރި ްވާހަަކއަކީ ްމިދައްކާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ މިއީނޫންތޯ
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ްމައްޗަސް،ް ްދަަރޖަ ްކިތަންމެ ްފުންނާބުއުސްިވޔަސް، ްޤާނޫނީގޮތުން ކިތަންމެ

ްވަިކވަރަކަްށްއޮޅުވާެލވޭނީ.ް ްއުޅުނަސް ްދޮގަކަށް.ްއޮޅުވާލަން ްހަމަ ދޮގެްއވާނީ

ް ްަރއްޔިތުން ްމިއޮތީްމިޤައުމުގެ ްމިހާރު ްނިދާފަކަެއއްނޫން. ްއެހާބޮޑަށް  1450މިތިބީ

ް ްދެން ްޒަމާނެއް. ްތިބި ްހޭލާ ްކުރިމަތީަގއ25ްްިމީހުން ްމިާތެގ މެންބަރުން،

ްވިްޕް ްލައިން ްތްީރ ްމަްއޗަށް ްއެމީހުންގެ ްމެންބަރުންނަކީ މިތިއްބެވި

ްއަޅުަގނޑުމެން،ް ްދާނީ.ްއެއީތޯ ްވޯޓުނުދީ ްއެީމހުން ްކޮންތާކަށްތޯ އަޅައިިފއްޔާ

ްހުއްޓާލަމާހިނގާްއެހެ ްއިޞްލާޙުކުރުން ްޤާުނނުއަސާސީ ންވެއްެޖކަމަށްވަންޏާ

ްއެގޮތަްށް ްނުހެދުނީ. ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމިހިސާބުން ްހުއްޓާލާފައި  1455މިއަދު.

ްމިހާރު.ް ްދެްއވައިފި ްރޫލިންގ ްރައީސް ްޢިއްޒަތްެތރި ނުފޫޒުފޯރުވީކަމަށް

ްމިއަދު ްފިޔަވަުޅއަޅަންެޖހޭނެ ްާޤނޫނީގޮތުން ްދޭތެރޭގައި .ްއެމީހުންނާ

ްދެންް ްމިމަޖިލިސް ްނޫނިއްޔާ ްތަޙްޤީޤްކޮށްފައި ްއެމައްސަލަ ފިޔަވަުޅއަަޅއި

ްފެށިގެން.ް ްިމައދުން ްސަސްޕެންޑްކުރަން ްރާއްެޖ ކުރިއަްށގެންގޮްސ

ްމިއީކީ.ް ްމަޖިލީހުގައި،ްނޫން ްރައްޔިތުްނގެ ނޑުމެްނގެ ްއަޅުގަ  1460އެހެންނޫންނަމަ

ްކަރާމާ ްމިމަޖިލީހުގެ ްމިއީ. ްަމޖިލިސް ްާޚއްޞަ ތާިއްރައްޔިތުންގެ

ްސަރުކާރުެގް ްމެންބަރުންނަކީ ްގިނަ ްއުޅޭ ްމިމަޖިލީހުގައި އަބުރުނަގާލަިއ،

ްެއީއް ްމައްސަލައަކީ ްފޯރުވި ްނުފޫޒު ްއެމީހުންނަށް ްމީހުން. ްތިބި ވަޒީާފގައި

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްޕާޓީތަުކަގިއ ްމިއަދަކުެއއް. ްކަމެއްޫނން ްކުރެވޭެނ ޕާޓީތަކުން

ް ްމިތަނުން ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްޕާޓީތަުކެގްވާހަކަދެްއކީ  1465ބޭރުަގއި

ްނުފޫޒުފޯރުަވއިެގްން ްފްލޯރގައި ްތެރޭގަިއ، ްމިމަޖިލީހުގެ ްވާހަކަ. ވާހަކަދަްއކާ

ްރައީސްް ްޢިއްޒަްތތެރި ްވާހަކައެއްނޫން ްބުނާ ްއަޅަން ްވަިކގޮތަކަށް ވޯޓު

ްތިއުޅެނީ.ް ްއޮޅުވާަލން ްވަރަށްބޮޑަށް ްމިތާގައި. ްނޫޅޭ ްއޮުޅވާލަން ބުނީކީއެއް.

ްއެް ްހަލާކުވެގެްންއެހެންވެއްެޖކަމަށްވަންޏާ ްމިރާއްޖެ ްކުރެވޭނެކަެމއްނޫން. ީއ

ްމިމައްސަލާގައި.ް ނޑުވަމުން ނޑުފު  1470މިދަނީ.ްމިރާއްޖޭގެްރައްޔިތުްންމިދަނީްފު

ްއެހެންވީމަ،ްރަީއސްްޖެހޭނެްމިމައްސަލަްތަޙްޤީޤްކުރަންްމިފަހަރު.ް
ް

ް
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ްޙުސައިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ްޅ.އަތޮުޅގެ ްއާދެ،ްއާދެ، ްއިބްރާހީމް. ން

ްޝަފީޤް.ް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމ.އަތޮުޅގެ  1475މަޢާފްކުރައްވާ.

ނޑުްތިބޭފުާޅއަށްްފުރުޞަތުއަރުވާނަން. ްއޭގެފަހުންްއަުޅގަ

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްނުކުތާއެއްްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްނިާޒމީ ްމަސައްކަތްކޮްށގެން ްވަަރށް ްރައީްސ،  1480ްްޢިއްޒަތްތެރި

ްމިތާނގެްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްކޮންމެދުވަހަކުެވސް ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްލިބިއްޖެ. އަޅުަގނޑަށް

ްމެސެޖްކުރަްއާވް ްއުޚްތު ނުޑެގ ްއަުޅގަ ްކައިިރން ްވަރަށް އަޅުަގނުޑގެ

ްދަންނަވަން.ް ްނުކުތާަނގާފަިއ ްނިޒާމީ ްއަުޅަގނޑު މިމަސައްކަތްކުަރއްވާތީ

ްފިޔަވަެޅއް ްއެްއވެްސ ްެއއަކަށް ްމިއޮީތްްއެކަމަކު ްމިއަދު ްއެންމެފަހުން ނޭޅެ.

ްިމއަދުް ްވާހަަކއަކީ، ްބޭނުން ްދަންނަވަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްބޮުޑވެފައި.  1485އެކަން

ްެއވަަޑއިގެންެނވިް ްނުކުމެވަޑަިއގެން ްިމތަނުން ްމެދުވެރިވީމާ މިމައްސަލަ

ްބޭފުޅުންނޭ.ް ްތިއްެބިވ ްވަޒީފާތަުކަގއި ްމަތީ ްސަރުކާުރގެ ބޭފުޅުންނަކީ

ްއެބޭފުޅުންނަ ްއިނގޭތޯ.ްއެހެންވީމަ، ްމަޖުބޫރެކޭ ްވަރަށްބޮޑު ްެއއަންނަނީ ށް

ްއެީއޭއް ްބިރުދައްަކިއގެން. ްވަޒީާފގެ ްއެކުުރވަނީ ްއެގޮތަށް އެމަޖުބޫރު

ްއޮުޅވާލާ،ް ްިމވޯުޓތައް ްނުފޫޒުފޯރުވާ ްމައްޗަށް ްރައްޔިތުްނެގ  1490މިމަޖިލިސްތަކާއި

ްޤާނޫނީް ްިމބުނަނީ ްދެން ްގޮްތގޮތަށްނެރެ، ްބޭނުންާވ ްނަތީޖާ ވޯޓުތަުކގެ

ްމިރާއްޖޭގެް،ްނަތީޖާއޭ ްއިނގޭތޯ. ްމިސާލު ްމިފެންނަ ްވެރިންނޭ.ްމިއީ ޤާނޫނީ

ްވޯުޓތަކަށްާވގޮތާިއް ްސާުފކޮށް ްވަރަށް ްމިަދނީ ްމިއަދު ރައްޔިތުންނަށް

ްމިދަނީ.ް ްފެންނަމުން ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްކަންހިނާގޮގތް މަޖިލިސްތަކުގައި

 1495ްއެހެންވީމަ،ްެއކަންްފާހަގަކޮށްީލްއިނގޭތޯ.ްް

ް

ް

ްއާދެ،ްޅ.އަތޮޅުްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙުސައިންްއިބްރާހީމް.ްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއް

ް

 1500ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް
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ްރ.އަތޮުޅެގްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ްނުކުތާެއއްެނގީ، ްނިޒާމީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، .`

ްޢިއްޒަތްތެރިް

ްެއވާހަކަްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެންމެއަކު ްޙަމީދު ްޝާހީން ްވާހަކަފުޅަްށްމެންބަރު ްދެއްެކިވ ފުޅު

ްތަޙައްދީކޮްށް ނަޑއެިޅގެްނ ްކަ ްއެކަމާ ްހަމަ ްދަންނަވާލުުމގެގޮތުން.  1505އެްއޗެއް

ްވިދާޅުިވް ްއެމަނިުކފާނު ްއާދެ، ްދެކޮޅުހެދުމުގެގޮތުން. ްއާެދ، ކުރުމުގެގޮތުން.

ްކަންތައްވާނޭ.ް ްމިކަހަލަ ްވަނިއްޔާ ްއޮެވއްޖެަކމަށް ްސިސްޓަމް ޕާޓީ

ްނިޒާމަކީ ްޕާޓީ ްނެތްްްދަންނަވަންތޯ ްމަޒުހަބެއް ްމިއްލަތެއް، ދީނެއް،

ނޑުމެންނަީކް ްއަުޅގަ ްއިނގޭތޯ. ްއެހެެނއްނުވާނެ ްނޫން، އެްއޗަކީތޯ.

ްތިބެންޖެހޭނީ.ް ްގޮތުަގިއ ްމުސްލިމުންގެ ްތިބީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ  1510މުސްލިމުން.

ްއެހެންވީމަ،ް ްވެފަމިތިބީ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަހްދުތަެކއް ްބޮޑު އަޅުަގނޑުމެން

ްމަތީގަ ްތިބެންޖެހޭނީ.ްއެއަހްުްދުތަުކގެ ްސާބިތުވެ ްއަޅުަގނޑުމެން އި

ްރައީސް،ް ްޢިއްޒަްތތެރި ްވަރުގަދަ ްވަރަށް ްމިތަނަށްވަނީ އަޅުަގނޑުމެން

ްއެް ްތިބޭފުުޅންނަށް. ްހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަނީ ްއެ ްއަބަދު އަބަދާއި

ްމިތިބީ.ް ްހުވަެއއްކޮްށގެން ްވަރުގަދަ ްވަރަށް ްމިތިބީ.  1515ހުވާކޮށްގެންނޭ

ްޚިލާ ްއެުހވަާއއި ްދަންނަވަންތޯްއެހެންވީމަ، ނޑުމެން، ްއަޅުގަ ފަށް

ް ްއެދޭގޮތަށް. ްނަފްސު ްައމިއްލަ ްއެމީހެއްގެ ްވޯޓުދޭންޖެހޭނީ ސުބުޙާނަހޫްهللا

ްއެހެންވީމަ،ް ްތެދުވެރިކަމާއެކު. ްދޭންޖެހޭނީ. ްެއވޯުޓ ްބިރުވެިތވެ ވަތަޢާލާއަށް

ްއޮްތް ްއިޚްުްލާޞްތެރިކަމެއް ްއެނުވޭ ްއެޯވޓުދިނީމާ ްބުނާގޮތަކަށް އެހެންމީހަކު

 1520ހެންވީމަ،ްެއއްވެްސްޙާލެއްަގއިްއޮުޅވާަލއްވަންްޫނޅުއްވާިތ.ްެއީއްކަމަކަށް.ްއެ

ްއަމިއްލަފުޅަްށް ްއެމަނިކުފާނު ްއިނގޭތޯ ްވެދާެނ ްދެން ސިޔާސީ،

ްޕާޓީއެްއެގް ްސިާޔސީ ްއެްއވެސް ްއެމަނިކުފާނަކީ އިޢުތިރާފްވެަވޑަިއގެންފި

ްސިޔާީސް ްއެނިގވަަޑއިނުގަންަނވާތީކަންޭނނގެ ްއެހެންވީމަ، ބޭފުޅެއްނޫނޭ.

ްޢިއްޒަތްެތިރްޕާޓީ ްުޝކުރިއްާޔ ްއާެދ، ްއޮންނަގޮތް. ްކަންތައްަތއް ތަކުގެ

 1525ްރައީސް.

ް

ް

ްއާދެ،ްތ.އަޮތޅުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް
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 1530ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިއޮްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙަަސންް ްމިހާރު ްމިދަނީ ްފެނިގެން ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިއަދު ްތްްކޮންމެއަކަސް

ސަރުކާރުންްވޯޓުގެްކަންތަުކަގއިްކަންތައްކުާރގޮތް.ްމިތަނުގެްމިްވޯޓަށްވެްސްްްވާހަކަެދއްކެވުްނ:ްޢަފީފް

ްިމރާއްޖެތެރޭަގިއް ްކިހިނެއްތޯ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއުޅެނީ.ްދެން ނުފޫޒުފޯރުވަން

ްހޮވިފަިއް ްމިގޮތަށް ްއެހެންވީމަ، ްބުނެވޭނީ. ްނުފޫޒުނުފޯރުާވނޭ ްވޯޓުތައް  1535ނަގާ

ްމީހުން ްވެރިކަމެކޭ.ްތިބި ްޤާނޫނީ ްމިއީ ްތިމަންނާ ްބުނަނީ ްދެން ްއިނގޭތޯ. ނޭ

ްސިސްޓަމްް ްޕާޓީ ްރަނގަޅު. ްމި ްއާދެ، ްވެރިކަެމއްހޭ. ްކޮންޤާނޫނެްއގެ އެއީ

ކަންތައްތައްްދާންޖެހޭނެ.ްެއކަމަކުްޕާޓީްސިސްޓަމްްކަންތައްަތއްްދާންޖެހޭނީް

ްޕާ ްބުނާގޮަތކަްށނޫން. ްވަކިމީހަކު ްއެއޮންަނޮގތަށް. ްސިސްޓަމް ޓީގެްޕާޓީ

ްޕާީޓެގް ްއެކަމަކު ްއެދޭގޮތަށް. ްމެންބަރުން ްިގނަ ްޕާޓީގެ  1540ރަޢުޔުއޮންނަގޮތަށް

މެންބަރުންނަށްްމިްމަޖުބޫރުކުރަނީްއެންމެްމީހަކު.ްއެީއއަކީްޫނނޭްދުނިޔޭގަިއް

ްބޭނުންވާގޮްތް ްމެންބަރުން ްޕާޓީެގ ްެއ ްހިނާގޮގތަކީ. ްކަންަތއްތަްއ ޕާޓީގެ

ްއެކަ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނީ. ްޒަޢީމަކަށް ްޒަޢީްމްޕާޓީގެ ްމިވާގޮތަކީ ްމިހާރު މަކު

ްޕާޓީެއްއް ްކޮންކަހަލަ ްމި ްޤަބޫލުކުރަންޖެހެނީ. ްމެންބަރުން ްޕާޓީެގ ބުނާގޮތް

ްހިނގާގޮަތީކް ްސިސްޓަމް ްޕާޓީ ްެއއީައކީނޫން ްއެހެންވީމަ،  1545މިހިންގަނީ.

ްރަނގަަޅްށް ްވަރަށް ްމިހާރު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ، އިނގޭތޯ.

ްދެ ްމިކަންތައްތަެކއް ްމިމީހުންްސާފުވެއްޖެ ްނުގެންދެވޭެނކަން ްކުރިއަކަށް ން

ް ްކުރީަގއި ްއެހެންެވގެން ްވާހަަކވެްސ25ްްމިތާތިބެގެން. މެންބަރުންެގ

ް ްމިތަނުން ްމިހާރ25ްްުދެކެވުނީ، ްއެެހންވީމަ، ްބޭރުކުރަންވެސް. މެްނބަރުން

ް ްއެތިބެީނ25ްްމި ްއެބޭުފޅުން ްއެނގިއްޖެ. ްވާގޮްތ ްބޭރުނުކުރީމަ  1550މެންބަރުން

ްޒަޢީުީމު ްވޯޓުދެްއވަން.ްްފިތިފައި. ްއެބަޖެހޭ ްއެބޭފުޅުން އަންާގޮގތަށް

ްރައީްސް ްޢިއްޒަްތތެރި ްރަނގަޅުގޮަތކަށް ްކޮންމެވެްސ ްމި އެހެންވީމަ،

ްނިންމަވާލަދެއްވާްމިކަންތަްއ.
ް

ް1555 

ްއާދެ،ްލ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޢީމް.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް
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ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްދެއްަވއިިފްްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުްހައް ްރޫލިންގއެއް ްމަނިކުފާނު ްމިހާރު ްދެންނެވީ  1560ްއަޅުަގނޑު

ްހިމެނޭްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްގިަން،ްމިމަޖިލީހުގައި ްވަރަށް ްނިސްބަތްާވ ްސަުރކާރަށް ްއޮތް މިހާރު

ްހުަވއާް ްަވޑަިއގެންތިްއބަވާ ްހިތްޕަވަިއގެން ްމެންޑޭްޓ ްރައްޔިތުންގެ ިއްބޭފުޅުން

ްބަލަން.ް ްެއބަޖެހޭ ްކުރެްއވިކަން.ްއެހެންވީމާ،ްއެކަން ްކަންތައްތަކެއް ޚިލާފަށް

ވަނަްމާއްާދއަށްްރިފަރކޮްށލާނަން.ްއޭގަިއ43ްްއަޅުަގނޑުްޤާނޫނުައސާސީގެް

ްކުރެްއވޭީން ްރައީްސކަން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް  1565ބުނަނީ،

ްމަނިކުފާ ްދެްނ ްެއއްގޮތަށޭ. ްިއސްލާމްދީނާއި ނުްޤާނޫނުއަސާސީާއއި

ްނުވާނެއޭ.ް ްޚިލާފުވެގެން ްހުވައާއި ްޚިލާފުާވްމީހުންނަށް ްހުވަާއއި ވިދާޅުެވއްޖެ

ްގަާވއިދެްއަގިއް ްެއްއވެްސ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްއެބައޮތްޯތ ްހުާވގައި އެކަމަުކ،

ްލިޔެަފިއް ްނުފޫޒުފޯރުޭވގޮތަށް ްވޯޓަށް ްހުއްޓާ ްގޮްސގޮްސ ްވޯޓަށް އެބައޮތްތޯ

ްއިޚް ްބެހުމުގެ ްއެންމެނަށް ްއެްއޗެއް ްކޮށްގެްންއޮންނަ ްމިކަންކަން  1570ތިޔާރު.

ްދައުުުލަތުެގް ްއުޅެނީ ްކޮށްގެން ްމިކަންކަން ްަވޒީރުން. ްދައުުުލަތުގެ އުޅެނީ

ްއެހެްން ްދެންވެސް ްއުޅެނީ ްކޮށްގެން ްމިކަންކަން ްނާއިބުން. ބަންޑާރަ

ްވަރަްށް ނޑު ްއަޅުގަ ްބޭފުޅުން. ްތިއްބެވި ްމަޤާމުތަކުގަިއ ޢިއްޒަތްތެރި

ްބަލާނަ ްދަންަނވާލެވޭތޯ ްބުނަންްކުރުގޮތަކަށް ްެއްއޗެހި ްގިނަ ްވަރަށް ން.

ްމިހާުރް ްބޭނުންވަނީ، ްދަންަނވަން ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންނަމަވެސް،  1575އެބަހުރި.

ްފެއަރް ްއެންޑް ްފްރީ ްއިންޞާުާފުވެރި ްޮއވެގެްނ ްސަރުކާރު މިއޮތް

%ް ްމިމަޖިލީހުގެ ްނުބޭްއވޭނެކަަމުަށް ްވާހަަކ52ްްއިލެކްޝަނެްއ ބޭފުޅުން

ކޮންފޯމްކޮށްްތަޞްދީޤުކުރެވުނުްދުވަހޭ.ްދައްކަވާަފއިހުރިްވާހަކަްމިއަދުްމިއީް

ްޢަމަލުތަކާމެދުް ްމީހުންގެ ްހިންގި ްމިކަންކަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ އެހެންވާއިރު

ްކުރިއަްށް ްދެން ްމިމަޖިލިސް ްމެނުވީ ްއަޅުްއވާަފއި ްފިޔަވަޅު  1580ޤާނޫނީ

ްޙައްޤުތަެކްއް ްޮބުޑ ްވަރަށް ްރައްޔިތުންެގ ްމިާރއްޖޭގެ ގެންދެވުމަކީ

ޅުަގނޑުްމިދަންނަވަނީްލ.އަތޮުޅެގްމެންބަރެއްެގްްއުނިެވގެންދާނެ.ްމިވާހަކަްއަް

ްއިދާރީގޮތުްން ްކަންތައްަތއް، ްހިންގުމުގެ ްމިމަޖިލިސް ހަުަުައިސިްއޔަތުންނާ

ްކޮމިޓީގެް ްިއދާރީ ްއުފުލަންހުރި ްަމސްޢޫލިއްޔަތު ްކަންތައްަތކުގެ ހިންގުމުގެ

ްރައީްސެގް ްުނވަަތ ްހަުަުަިއސިއްޔަތުން  1585މުޤައްރިރުގެ
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ނޑުެގްހަުައިސިއްޔަތުްނވެސްމެ.ްއަް ްއަުޅގަ ްމިރާއްޭޖަގއި ްދަންނަވާނީ ނޑު ުޅގަ

ްއިބްރާހީމްް ްއިުިލްާޔސް ްއަލްފާޟިލް ްޮއނަރަބަލް ްއަޚް ްއަެނއް ޢިއްޒަތްތެރި

ްއޮންނާނެ.ް ްދަޢުވާކުަރއްވާަފއި ްނާއިބު ްަބންޑާރަ ްކިޔާފައި ްޚިލާފުވިއޭ ހުވަާއއި

ްމިއަުދް ްދަްނނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއޮންނާނެ. ްދޭންޖެހިފައި ކަށްފާރާވެސް

ްދެންްރައީސު ްނޭނގޭ ްއަޅުަގނަޑކަށް ްޤުބާދު. ްމެންބަރު  1590ލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްބޭނުމެއްނޫން ނޑު ްއަުޅގަ ްދަންނަވާކަށް. ްކަލޭގެއަށްްދިންމިސާްްވަނަމުން

ނުޑް ްއަުޅގަ ްމިދަންނަވަީނކީ. ްއަޅުަގނޑު ްއެހެނެއްނޫން ސަޖިދަޖެހިމީހާއޭ.

ނުޑް ްއަޅުގަ ްޤުބާދު ްކުރެްއވުމުަގއި ްމިކަންތައް ްޤުބާދު، މިދަންނަވަނީ

ްއެގޮތަކަެށްއްދަ ްމަނިކުފާނަށް ްދޭންޖެހޭނެއޭ. ްކަށްފާރާވެސް ްމިއަދު ންނަވާނީ

ްމިމަޖިލިސްގެް ްމަނިކުފާނަކީ ްނުެވވޭނެ. ްވިދާެޅްއ ްެއއްޗެހި  1595އޭނައަކަްށ

ްިމއަދާއިހަމަުައަްށް ްއަބުރު. ްމަޖިލިސްގެ ްޢިއްަޒތް، ްމަޖިލިސްގެ ކަރާމާތް،

ްގެންދެވި. ްރަނގަޅަްށ ްވަރަށް ްކަމެއް ްހުރިހާ ްމިމަޖިލިސްގެ

ްމިތާް ްކުީރަގއިވެްސ ްމިއަދަށްވުެރ ްއަުޅަގނޑުމެން އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ްމިތަނުންް ްަރއީސް ްއެ ްނުގެންދެވިގެން ްމިމަޖިުިލިސް ްއިންނެވި. ރައީސެއް

 1600ްބޭލީ.ްއަޅުަގނޑުމެންްމަސައްަކތްކުރިން.ްޝުކުރިްއޔާ.

ް

ް

ްވާހަކަފުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރަނގަޅު ްތިއީ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރިްޢިއްޒަތްތެރި ްެއ ެޅއްނޫން.

ްއިންެނިވް ްކުީރަގއި ްއިންެނވި ްމިތާނގައި ްއިސްތިޢުފާދެއްވީ މެންބަރު

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަްތތެރި ްއެ ްއިންނެވި ްމިމަާޤމުގައި ްރަީއސް،  1605ޢިއްޒަތްތެރި

ްއާދެ،ް ްދަންނަވާލަން. ްރިކޯޑަށްަޓކައި ްއަުޅަގނޑު އިސްތިއުފާދެްއިވކަން

ްޙީންްޙަމީދު.ރ.އަތޮޅުްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޝާ

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1610 

ްވާހަަކްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްދެންނެވި ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްއޮޅިވަަޑއިގެންފިކަމަްށްްޝާޙީންްަޙީމދުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެިރ ްގިނަ ވަރަށް

ް ްލަފާކުެރވެނީ. ްނުހިނގާގޮުތެގްއަޅުަގނޑަށް ްހިނގާ ްސިސްޓަމެއް ޕާޓީ
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ްރާއްޖޭަގިއް ްދެންނެވީ ްއަުޅަގނޑު ްދަންނަވާކަށްނޫން. ްައޅުަގނޑު ވާހަކަެއއް

ްއެީއް ްހިނގުން ްކަންތައްތައް ްމިކަހަލަ ްދެން ްހިނގާތީ ްސިސްޓަމެއް  1615މި

ްބޭނުންކަމެއްް ްޤަބޫލުކުަރން ްއަޅުަގނޑުމެން ްައދި ްެއއީ ްކަެމއް. އެކަީށގެންވާ

ްނޫންކަމަށްވިް ްނުރަނގަުޅްވިޔަްސ ްކަެމއްިވޔަްސ ްރަނަގޅު ްއަދި ޔަސް

ްެއއްެވްސް ްާއދެ، ްދެންނެވީ. ނޑު ްއަުޅގަ ްހިނގާާވހަކަ ްއެކަން ކަމެއްިވޔަސް

ނުޑް ްއަޅުގަ ްއަިދ ްނުވާނެ. ްޚިލާފުވެފައެއް ނޑު ްއަުޅގަ ހުވައަާކއި

ްކަރުާދހެއްވެސްނޫން.ް ްލިބުނު ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެކަރުދާސްތަެކްއ  1620ނުދަންނަވަން

ްކޮންމެެވސް ްވިދާޅުިވގޮތުްންްއެކަމަުކ، ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެރި އެހެްނ

ްއިދިކޮޅަްށް ްަހމަ ްހުށަހެޅުންތަކަކަށްެވސް ްހުށަހެޅި ނޑު ްއަުޅގަ ވެއްެޖއްޔާ

ްއަޅުަގނޑަްށް ްޖެހިލުމެއްނުވޭ. ްއެކަމަކާ ނުޑ ްއަުޅގަ ވޯޓުލަްއވަންހުރީ.

ނުޑް ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުންތައް ްހުށަހަޅަންޖެހޭ ނުޑ ްއަުޅގަ މައްސަލަެއއްނެތޭ.

ްބައްލަވާލަްއވައިިފްއާޔްހުށަހަ ްހުށަހެޅުންތަކަށް ްއަދި ްހުންނާނެ.  1625ޅާފައި

ފެނިވަޑަިއގަންނަވާެނ،ްރާއްޭޖަގއިްއެންމެްަނގާކިޭޔްދެޕާޓީއަަކށްްނިސްބަތްާވް

ނުވަތަްއެުެދެޕާީޓއަކަުަށްްިނސްބަތްވާްބޭފުޅުންްހުށަހެޅިްހުށަހެޅުންތަކާވެްސް

ްޚިޔާލަ ްއެބޭފުޅުންގެ ްނުވަތަ ްހުށަހެޅުންތަކެއް ްކޮންމެހެންްތަފާތު ްށ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްފެންނަގޮތް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްޤަބޫލުނުކުެރވޭތީ އަޅުަގނުޑވެސް

ްއޮ ނޑުްހުށަހަޅާފައި ްއަޅުގަ ްހުންނާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ،  1630ންނާނީ.

ްމިހުންނަްގޮތުގައޭްައޅުަގނޑުްދަންނެވީ.ްޝުކުރިްއޔާ.
ް

ް

ްންބަރުްއަޙްމަދުްނާޝިދު.އާދެ،ްދ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1635 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ް ްމެްނބަރު ްދެކުުނބުރީ ްހީވަީންނިލަންެދއަތޮޅު ނޑަށް ްދެރަކަމެއް.ްއަޅުގަ ްވަރަށް ްދެން ްރައީސް،ްއާދެ ްޢިއްޒަތްތެރި

ްކަންނޭނޭގްްއަްޙމަދުްާނޝިދުްާވހަކަެދއްކެުވން: ްފަހުުުމްވެއްޖެ ްމިހާރު ްބޭފުޅުްނނަށް ްކުރެވުނު މިކަން

ްތައްޔާުރވެފަިއްއެބޭފުޅުން ްވޯޓަށް ްމާފަހުންނޭ ްމިބެހުނީ ްކަރުދާސް ްމި  1640ނަށް

އޮތްވާ.ްައޅުަގނޑުްހިތަށްއަަރނީްމިފަދަްކަރުދާހެއްްބެހުނަސްްމިމަޖިލިސްގެް



 60 

ްަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްކަހަލަ، ްވަޙީދުއްދީން ްމިތިއްެބވި ްބެންޗްަގއި ކުރީ

ްޖިލިސްގަިއ...ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަޙީދުްއދީންްކަހަލަްބޭފުޅުންްމިމަް
ް

ް1645 

ްވަޒީރުްނގެްމަޖިލިސް.ްވަޒީރުްނގެްމަޖިލިސްގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުް.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ް ްމެންަބރު ްދެުކނުުބރީ ްކަހަލަްނިލަންެދއަތޮޅު ްވަޙީދުއްދީންމެން ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި ްމަޖިލިސްގެ  1650ްްވަޒީރުްނގެ

ްތިއްެބިވްްއަްޙމަދުްާނޝިދުްާވހަކަެދއްކެުވން: ްބެންްޗގައި ްއެމަނިކުފާނުގެ ްވިދާޅުވި ްރޫޙާއެކުަގއި ްވަރަށް ބޭފުޅުން

ްއެންމެފަހުް ްލިބޭ ްތިބޭފުުުޅުންނަށް ްމިއީ ްރައްޔިތުންނޭ ބޭފުޅުންނަށް،

ްއަޅުަގނަޑްށް ްނިންމަވައިެދއްވާށޭ. ްގޮތެއް ްތިބޭފުޅުން ްމިކަމުގައި ފުރުޞަތޭ.

ްއެކަ ްގޮުތަގިއްހީވަނީ ްއެބޭފުޅުންގެ ްއެބޭފުޅުން ްބެހުނަސް ްކަރުދާހެއް ހަލަ

ްދެންް ްުފރުޞަތު. ްފަހު ްލިބޭ ްއެބޭފުޅުންނަށް ްމިީއ ްިމއަދު  1655ހިއްޕަވާނެކަމަށް.

އަޅުަގނޑުްދަންަނވާލަންްއޮތީްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ްމިބޭފުުޅންނަށްްމިކަންް

ްކަ ްމަނިކުފާނު ްބޭނުންފުޅުވެއޭ ްއެަބ ްއެބޭފުޅުން ްއަހާލަންްކުރެްއވިޖެއޭ. އިރީ

ްއަލުންްޗުކީްިކޔާފައިްފެްއޓިދާނެތޯ.
ް

ް1660 

ްއާދެ،ްއަޙްމަދުްމުޢިއްޒު.ްއަޙްަމދުްމުޢިއްޒު،ްހއ.ގެްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރު.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއިންތިޤާލީްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްޭބނުންވަނީ، ްދަންނަވާލަން ްނިމިގެްންްއަޅުަގނޑު  1665ްބަހުސް

ްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމުޢިއްޒު ްކޮމިޓީގެްއަްޙމަދު ްޑްރާފްޓްުކރާ ްދިރާސާކޮށް ްއަޅުަގނަޑީކވެސް އެަތއްދުވަހެްއެވގެން،

ްޑްރާފްޓްކުާރް ްދިރާާސކޮށް ްއެކަމާބެހޭގޮތުން ްވާަހަކ ްއެކަުމގެ މެންބަރެއް.

ްފްލޯރއެއްް ްމިމަޖިލިސްގެ ްއަޅުަގނޑު ްނުބޭްއޭވތީ ްޖަލްސާެއއް ގަިއްކޮމިޓީގެ

ްނޫސްތަކުންް ްމިވަނީ. ްކިހިނެއްތޯއޭ ްރައީސޭ ްޢިއްޒަތްތެރި ދެންނެވިން
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ްަބއެްއް ްވާހަކަ ްވާހަކަދަްއކާ ްމެދުަގއި ްޕާޓީތަުކގެ ްސިޔާީސ  1670އެބަިއވެޭއ

ްހަނދާންް ްވިދާުޅވި ްމަނިކުފާނު ްވާހަކަ. ްއެއްބަްސވާ ކަންތައްތަކަށް

ްދެއްވަިއގެ ްއިރުޝާދު ްމުޤައްރިރަށް ްމަނިކުާފނު ްއެއީ ްންއަޅުަގނުޑވޭ،

ްބަަޔާކިއް ްވަކި ްވިސްނުންފުޅެްއގައިތޯ ްޮކން ްމަނިކުފާނު ކުރާކަމެކޭ.

ްއެގޮތަުަްށް ްލިބޭތީޯތ ްހައިސިއްޔަެތއް ްއިުތރު ްކޮން ވާހަކަދެްއކުމަކީ،

ްމިއަުދް ްއަދި ްދެްނ ްކަންޮބޑުާވކަމެއް. ްއަުޅަގނޑު ްެއއީ  1675އިރުޝާދުދެްއވީ.

ްއެޕާ ްބޭފުޅުންކޮެޅއް. ްޕާޓީއެއްގެ ްވަިކ ްމިވަނީ ްނާއިުބްމިކަންކުރިކަމަށް ޓީގެ

ނީޑަގއިެވްސް ްިތގޮ ްއިންނަަވއިގެން ްތިިއންނަވަނީ. ްމަނިކުފާނު ރައީސަުަކަށް

ްޢިނާޔަތްތަކާިއް ްޗަންދާއަކާއި ްދެއްވަންޖެހޭ ްއެޕާޓީއަްށ ްއަދި ތިއިންނަވަނީ.

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއެހެންވީމަ، ްތިގެންދަވަނީ. ްކުަރއްވަމުން ޚަރަދުވެސް

ް ްތިހާ ްޤަބޫލުކުރަްއވާ ްުއސޫލުތައް ްބޭފުަޅުކްއެޕާޓީގެ ްމަޤާމެއްގެ  1680އިސް

ްޤަބޫލެއްނޫނޭ.ް ްައޅުަގނުޑ ްއިންނަާވކަށް ްގޮުތގައި ްަރއީްސގެ މަޖިލިސްއެއްގެ

ްޝުކުރިއްާޔ.
ް

ް

 1685އާދެ،ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޤަބޫލުފުޅުވުމާއިްނުވުންްެއއީީކްއަޅުަގނޑާބެޭހްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްފެ ްމެންބަރަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްޮގްތްމައްސަލަެއއްނޫން. ނިވަޑަިއަގންނަވާ

ްއެހާް ްއަުޅަގނޑު ްޚިޔާލުފާޅުކުރެްއވުމަކީެވސް ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ރިއެކްޓްކުާރކަމެއްނޫން.ްއެހެންކަމަށްްވެދާނެްތިމާގެްބޭފުޅެްއަކމަށްްވީމާވެްސް

ްފަހަރެއްގައި.ްތ.އަތޮުޅގެްޢިްއަޒތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްޝަރީފް.

ް1690 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްނުކުތާއެްއްްލުްެމންަބރުްމުަޙންަމދުްކޮޅުމަޑު ްނިޒާމީ ްއެކަމަުކ، ްއިނގޭތޯ. ްމިއިނީ ްނުނަގާ ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމީ

ްއާެދ،ްްްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއިނގޭތޯ. ްގަދަވާނެ ްއަުޑވެސް ްވަަރށް ްަނަގއިފިއްާޔ އަޅުަގނޑު

ްމެންދުރުކުރީެގް ްމިއަދު ްސަބަބަކާހުރެ. ްއެންމެ ްހަމަ ްދެަރވަނީ  1695އަޅުަގނޑު

ްއެބެހިްޖަލްސާ ްައނެއްކާ ްވާހަކަެދއްކިން. ްމިވޯޓުގެ ނުޑ ްއަުޅގަ ގަިއވެސް

ްވޯުޓް ުްސަށްވެސް ުްޗިއް ްެއއް ްޙަމީދުގެ ްޝާީހުީން ްއެަބއޮޭވ ކަރުދާހުގަިއ
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ްތާރީޚުންް ްޢަމަލުކުރަްނފަށާ ްމިާޤނޫނުއަސާސީއަށް ްއެބަޮއވޭ ްއޭަގއި ނުދޭން.

ް 32ްްފެށިގެން ްގޮތުގެމަތީން ްތެޭރގަިއްމިބާބުގަިއވާ ރުންގެްމެންބ5ްަދުވަުހގެ

ްޢަްއަޔންކުރަންވާނެއޭ.ް ްކޮމިޝަނެއް ްއިެލްކޝަންސް ްއެކުލެިވގެްނވާ  1700މައްޗަށް

ްމިހާރުް ްއޮްނނާނެ ްލިޔެފައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ޤާނޫނުއަސާސީަގއިެވސް

ް ްމި ްއެެހންވީމާ، ްފޮނުވާފައި. ްކދ.5ްްފާސްކުރަން ްނުނަގާ މެންބަރުން

ްވަގަ ްއޮުޅވާަލިއގެން ްވޯުޓ ްބަހައްަޓުައިގެން ްމަނިކު ްށްއަޙްމަދު

ްމީެގް ްމިއީއޭ ްކެންސަލްކޮށްލަން. ްމިއުޅެނީ ްމި.... ްމީތި، މިކަންކުރަންެވގެން

ްއެބަުހިރް ްހުށަހެޅުމުގައި ްހުށަހަޅާފައިހުރި ްނާޝިދު ްއަޙްމަދު  1705އަސްލަކީ.

ްބޭނުންވާް ްަރއްިޔތުން ްރާއްޖޭގެ ްއެބަހުރި. ްވާހަކަތަެކްއ ްރަނގަޅު ވަރަށް

ްކެންސަލްކޮށް ްމި ްމީަގއިހުރީ.ްީކއްެވގެްނތޯ ްއެބުާންއެްއޗެހި ްއަްނގަންވީ ލަން

ްމެޖޯރިޓީް ްއެބޭފުުޅންގެ ްއެނގޭ ްމިއަދު ްއެބޭފުޅުންނަްށ ކަރުދާހުގައި.

ްބޭނުންވާް ްކެންސަލްކޮްށލަން ްއެބޭފުޅުން ްއެހެންީވމާ، ްއޮްތކަން. މިތާނގައި

ްއަތޮޅުވެރިްން ްވޯުޓއަުޅާވ ްލައްވާ ްކަތީބުން ްަވަގށް ްކެންސަލްކޮށްލާ  1710އެްއޗެހި

ްފަާޅލަ ްވޯޓުފޮށި ްހިލާލައިްގެންގޮްސގެން ްމިނަތީޖާ ްވޯޓުނަަގއި، އިގެން

ްއޮތްކަްން ްއަޣުލަބިްއަޔތު ްމިވަގުތު ްއެމީހުންނަށް މިހުރިހާކަމެއްކުރަން

ްހަަމް ްވޯޓުނެިގއިުރަގއިވެސް ްނިޒާމީ ްއެހެންވީމަ، ްތެރެއިން. މަޖިލީހުގެ

ްކީ ްމިގޮތް. ްިމަވނީ ްމިހާރުވެސް ްމިހުށަހެޅުމެއް،ްވީމިގޮތް. ްއވެގެންތޯ

ްމެންބަރު ްނާއިބުރައީްސގެްޢިއްޒަތްތެރި ްމިމަޖިލީހުގެ ްހުށަހަޅާފައި  1715ންކޮެޅްއ

ްެކންސަލްކޮށްލަން.ް ްވޯޓުނުދީ ްމިއޮތީ. ްކެންސަލްކޮްށލަން ހުށަހެޅުންވެސް

ްކިހިނެއްތޯްއެހެންހެދޭނީ.ްއަޅުަގނޑުމެންްވާހަކަނުދަްއކާްތިބެނީކީެއއް...
ް

ް

 1720ާއދެ،ްނިޒާމާބެހޭްްއެދެން.ްންެދއްވުންެދވަަޑއިގެޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިށީންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްނުކުތާއެއްްވަޒީރުްނގެްމަޖިލީހުގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަްޙމަދުްމުޢިއްޒު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއަޅުަގނުޑްްވަީޒރުންގެްމަޖިލީުހގެްމެްނބަރުް ްެއއްގޮތަށްޯތޭއ ްގަާވއިދާ ްމިދަނީ ްހިނގަމުން  1725ްމަޖިލިސް
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ްަވިކްއުސޫލުތަެކްއްްން:އަްޙމަދުްމުިޢއްޒުްވާހަކަެދއްެކވު ްނެގުމަށްވެސް ްނުކުތާ ްބޭނުންވޭ.ްނިާޒމީ ސުވާލުކޮށްލަން

ްހިނގާކަމަާކް ްތެރެއިން ްމިމަޖިލީހުގެ ހަމަޖެހިފައިވަނީ.

ްމިދަނީކީ.ް ްނެގެުމން ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ްމިާހރު ދޭތެރެއަކުނޫންކަންނޭނގެ

ްސާފުކޮ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ، ްމިދަނީ، ްމިހާރު ްބޭނުންވަނީ މީްނިޒާށްލަން

 1730ްނުކުތާްނެގެމުންމިދަނީްނިޒާމީްނުކުތާްނެގުމުގެްގަާވއިދާްެއްއގޮތަށްތޯއޭ.ް

ް

ް

އާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްިތކުރެްއވިްުސވާލުްވަރަށްްރަނަގޅު،ްމުހިންމުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްޖަވާބުދެވޭނެ.ް ްއަމިއްލަފުޅަްށ ްމެންބަރަށްވެސް ްޢިްއޒަތްތެރި ސުވާލުފުޅެއް.

ްިއންމީހެއްކަމަކުްްއަޅުަގނޑު ްމިތާ ްމަޤާމުގައި ްރަީއސްގެ  1735މަޖިލީހުގެ

ްޖާގަދެއްިވް ްމެންބަުރން ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަންތަްއުކރެވޭނީ ްހަމަ އަޅުަގނޑަށް

ްެއކަންތައްތަެކއް.ް ްނުކުެރވޭނެ ްއަޅުަގނަޑކަށް ްއެހެންނޫނިްއޔާ މިންވަރަކުން.

ްތިމަންނައަ ްއެވިދާުޅވީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަްތތެރި ްހއ.ގެ ކަށްްދެންމެއަކު

ްއެހެްނވީމާ ްއިންާނކަށެއް. ްމިތާގައި ްޤަބޫލެއްނޫނޭ ްދެންމެއަކުް، ެއވާހަަކެވސް

ްމެންަބރުންތަކެއްެވްސް ްިތއްބެވި ްއެހެން ްއެހެްނވީމަ،  1740އަުޑއިިވވަަޑިއގެން.

ްމާބޮޑު.ް ްއަނެއްހެން ްމައްސަލައެއްނޫން ްއެއީީކ ްދެން ތިބެދާނެ.

ްއެހެ ްމަޖިލީހުގެ ނޑަށް ްއެއަުޅގަ ްމިދެންނެވީ، ވޯޓަކަްށްްފްލޯރންނަމަވެސް

ްމިޤާނޫނުއަސާސީާއިއް ްޖާގަދެއްަވިއގެން ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ގެންދެވޭނީ

ްމެންބަރުންް ްޖާގަދެއްަވއިގެން.ްޢިއްޒަތްެތރި ްއެކުެލވިފަިއާވގޮަތށް ގަާވއިދުަގއި

ް ްއަޅުަގނުޑްއޮުުއަބަދުްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއަކަްށްއެދިވަަޑިއގެން  1745ންނަވަިނޮކށް

ް ްުއޅުނަސް ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ.ްއެކަންކުރަން ްއެކަން އެކަެމއްނުކުރެޭވ.

ް ްޖަލްސާަގިއ ްމިއަުދގެ ްއަޅުަގނޑުގެ ްމިހާތަނުން ބޭފުޅުންނަށްްތިއާދެ،

ާވއިރުްޢިއްޒަތްެތރިްމެންބަރުންްް:4:3ހުސްވަގުުތކޮޅުއަުރވަން.ްއާެދ،ްދެންް

ްވަަޑއިގެންެދއްވުންްއެދިްހުސްަވގުތުކޮޅުްއަރުވަން.
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ް
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ޖަލްސާގެްޤާނޫނީްއަދަދުްހަމަނުވުމުގެްސަބަބުންްރިޔާސަތުންްް-3

 ޖަލްސާްނިންމަވާލެއްވުން.ް

ް1755 

ް،ް....ްހަމަވެފައިނުވާތީްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޖަލްސާ ްމިއަުދގެ ްގެންެދވެްންައޅުަގނޑަށް ކުިރއަށް

ް ްޖަލްސާ ްއަޅުަގނޑު ްޖަލްސާެއއްްނެތީމަ ްމަޖިލީހުގެ ްދެން ްނިންމާލަނީ.

ްޖަހާއިރު.5ްްވާްއާީދއްތަދުވަހުްހެނދުނ2222ްްުއޭޕްރީލ6ްްްއޮންނާނީ،ް
ް

 1760ްޖަލްސާްނިމުނީ..ްالعالوينްربްهلل والحود
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