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 ސާްފެށްޓެވުން.ޖަލްް .1

ްްް

ްعلىްوالسالمްوالصالةްهللްالرحين، الحودްالرحونްهللاްبسنްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
ްްޖަލްސާްފެށުނީ.ް.واالهްوهنްوصحبهްآلهްوعلىްهللاްرسول

ް5 

ގޮތުންްމެންބަރުންްހުށަހަޅުއްވާފައިވާްއިންތިޤާލީްކަންތައްތަކާބެހޭ -2

 ކުރިއަށްްގެންދެވުންްްވޯޓަށްްއެއްސެވުންކަށްްންތަްހުށަހެޅުް

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްޞަ ްރައްޔިތުންގެ ްފެށުނީ. ްޖަލްސާއަށ268ްްްޖަލްސާ ވަަނ

ްއާދެ،ް ްމަރުޙަަަބާ. ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެންމެހާ  10ވަަޑއިގެންެދއްިވ

ް ްމިއަދ74ްުމިހާތަނަށް ްެދއްަވއިފި. ްވަޑައިގެން ްމެންބަރުން ެގްޢިއްޒަތްތެރި

ް ްކަންތައްތަާކ2ްްއެޖެންޑާގެ ްއިންތިޤާލީ ްމިއޮތީ، ްއައިަޓމަކަށް ވަނަ

ްއެހުްން ްވޯޓަށް ްހުށަހެޅުންތަކަށް ްހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ްމެންބަރުން ބެހޭގޮތުން

ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިގޮތުން ްއާެދ، ްގެންދިއުން. ކުރިއަށް

ްޚިޔާް ްމެދުގަިއ ްމެންބަރުންގެ ްމިހާުރ ްތަފާތުވެފަިއްއެިގވަަޑިއގަންނަވާނެ،  15ލު

ްފުރުޞަުތް ްހުށަހެޅުމުގެ ނޑު،ްއިސްލާޙު ްައޅުގަ ްއިސްލާޙުތަކަށް ްބައެއް ހުރި

ްއެާއގުިޅގެންް ްއަރުވާަފއި. ނުޑވާނީ ްއަުޅގަ ްނިންމާލިިއރު ްޖަލްސާ ކުރީދުވަހު

ްބައްދަލުކޮށްް ނޑުމެްނ ްއަޅުގަ ްދުވަހު ްބުރާސްފަތި ްމިދިޔަ އަޅުަގނޑު

ނޑުމެ ްައޅުގަ ްދައްކާލުމުން ްޚިޔާލުފުޅުތައްްވާހަކަދަްއކާލި ްމެންބަރުންގެ ންނަށް

ްއެހުށަހެޅިފައިާވް ްއެހެންކަމުން، ްއެިގގެންދިޔަ. ްއިތުރަށްވެްސ ްއަދި  20ހުރިގޮތް

ްބޭނުންފުޅުވެް ްގެންނަވަްނ ްއިސްލާެޙއް ްހަަމއެކަނި ްތެރޭގައި ހުށަހެޅުންތަކުގެ

ްއަނީާސް ްމެްނބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްުމލަކަތޮޅުގެ ްިމވަނީ، ހުށަހަޅުއްވާފައި

ް ްއަޙްމަދު ްއެހުށަހެޅުމަށ32ްްްހުށަހެޅުއްިވ ްއާދެ، ްހުށަހެޅުން. ނަންބަރު

ްމެންބަރުންގެް ްިޢއްޒަތްތެިރ ްަބދަލަކާއެީކގައި ްގެންަނވާފަިއވާ އެކަމަނާ

 25މޭޒުކޮޅުތައްމަީތގައިްބެހެްއޓިފަިއްހުންނާނެ.ްއާދެ،ްއެާއއެީކގަިއްޢިއްޒަތްތެިރް

ް ްމިހާރު ްއޮތީ، ްަދންނަވާލަން ނޑު ްއަޅުގަ އްޒަތްތެިރްޢ74ްިމެންބަރުންނަށް

ް ްވޯޓަށ75ްްްމެންބަރުން، ނުޑ ްައުޅގަ ްއިތުުރވެފަިއވުމާއެީކ އަްށވުެރެވސް
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ްއެޖެންޑާވެްސް ްައޅުަގނޑުމެން ްގެންދިއުމަށް ްކުިރއަށް ްކަންަތއް އެހުމުގެ

ްއަޙްމަދުްމިގެްނނެވިްއިސްލާުޙް ކުރެވިފައިްިމވަނީ.ްއެހެންނަމަވެސްްއަނީސާ

ްމ ްފުރުޞަތެއް ްއަޅުަގނުޑ ްޢިއްޒަތްތެރިްވިދާޅުވެެދްއވުމަށް  30.އަތޮޅުެގ

ްމިގެންނެިވް ްމެންަބރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްއަރުވަނީ. ްއަޙްމަދަށް ްއަނީސާ މެންބަރު

ް.32ްއިސްލާޙުްވިދާުޅވެދެްއވުންްއެެދން.ްހުށަހެޅުންް

ް

ްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަީނސާް ްހުށަހެޅުން ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްއަޅުަގނުޑ32ްްޝުކުރިއްޔާ ްަގިއ

ްއިސްްވުން:އަްޙމަދުްވާހަކަެދއެއްކެް ްއޮްތގޮްތްމިހާރު ްހުށަހަޅާަފއި ްބޭނުންވެގެން ްކުރަްނ  35ލާޙު

ދަންނަވާލާނަން.ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއާއިްަވޒީރުންގެްމަޖިިލސްްދެމިއޮތުން.ް

ްއިންތިޚާުބް ްރިޔާސީ ްފުރަތަމަ ްއޮންނަ ްދަށުން ްމިޤާަާނޫނުއަސާސީގެ )ހ(

ް ްމީހަކު ްމަޤާަާމަށް ްކަމުގެ ްރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްާޔ އިންތިޚާބުކޮްށްބާއްަވއި،

ްމިަިޤާަާނޫނުއަސާސީައްށް ްޙަަަވާލުވަންދެން ްއެމަޤާަާމާ އެމީހަކު

ްމަޤާަާމުގައިހުިރް ްކަމުގެ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  40ޢަމަލުކުރަންފަށާއިރު،

ް)ށ(ް ްދެމިހުންނާނެަެއެވެ. ްމަޤާަާމުގައި ްއޭާނެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްއިންތިޚާަާ ްރިޔާސީ ްފުރަތަމަ ްއޮންނަ ްދަށުްނ ބުްމިޤާަާނޫނޫއަސާސީގެ

ްއިންތިޚާބުކޮްށް ްމީހަުކ ްމަޤާަާމަށް ްކަމުގެ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ބައްަވއި

ްމިޤާަާނޫނުއަސާސީއަްށް ްޙަަަވާލުވަންދެން ްއެމަޤާަާމާ އެމީހަކު

ްމަޤާަާމުގައިހުިރް ްކަމުގެ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  45ޢަމަލުކުރަންފަށާއިރު،

ްމަޖިލިސްް ްވަޒީރުްނެގ ްޢަްއޔަންކޮށްފަިއވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްއިޚްތިޔާުރްދެ ްބަދަލުގެނައުމުގެ ްއެމަޖިލީހަށް ްއަދި މިއޮންނާނެަެއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށްްލިބިެގންވެެއވެ.ް)ނ(ްމިޤާަާނޫނުއަސާސިގެްދަށުްން

ްވަޒީރުްނެގް ްޢަަައްޔަންކުރާ ްއިންތިޚާބަށްފަހު ްރިޔާސީ ްފުރަތަމަ އޮންނަ

ްމާއްދާ ް....ވަނަ ްމިޤާަާނޫނުއަސާސީގެ ްމެންބަރުންގައި ް)ހ(،ްމަޖިލީހުގެ  50ގެ

ް ްމަޖިލީހުގެ ްޝަރުތުތަްއ2ްްވަޒީރުްނގެ ްަގއިާވ ް)ހ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްވާގޮުތގެމަތިން،ް ްގަިއ ް)ނ( ްމިމާއްދާގެ ް)ރ(. ފުރިހަމަވާންވާނެއެެވ.

ްޢަަައްޔަންކުރުމުަގިއް ްމަޖިލިސް ްވަޒީރުންެގ އެންމެފުރަތަމަ

މިޤާަާނޫނުއަސާސީގެް...ްވަނަްމާއްދާގެް)ނ(ްަވޒީރުންެގްަމޖިލީހުގެްބާބުެގް
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ްނަމަވެްސ1ްް ްވާނެެއެވ. ްއިސްތިސްނާ ްއިން ް)ނ( ްާމއްދާގެ  55ވަނަ

ްއިްނތިޚާަާބުވުމުންް ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުންގެ ްދަށުން މިޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްމާއްދާެގް ް ްަވނަ ....ް ްމިޤާަާނޫނުއަސާސީގެ ްހޯދުމަށް ްރުހުން އެމަޖިލީހުގެ

ްރައީްސ،ް ްޢިއްޒަްތތެރި ްހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ. ްމަތިން ްގޮުތގެ ްަގއިާވ )ނ(

ްބަދަުލްފު ްގެނައި ްމިހުށަހެޅުމަށް ްއަޅުަގނޑު ްދެއްަވއިފީިވއްާޔ ރުޞަތެއް

ްމިމަޖިލީހުގަިއް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭނުން.  60ދަންނަވާލާނަން

ްމެންބަރުންް ްހުށަހެޅިގޮތަށް ްފުރަތަމަ ނުޑ ްއަޅުގަ މިހުށަހެޅުމަށް،

ްތަޢާަރޟްަްވާޮގަަތަށްް ްރޫޙާ ަާނޫނުއަސާސީެގ ްޤާ ހިޔާލުފާޅުކުރެްއވިއިުރ،

ް ްމެންބަރުންގެްރިޔާސީ ްމަޖިލީހުގެ ްވަޒީރުްނގެ އިންތިޚާަާބަށްފަހުެވސް

ްމިތިއްބަާވގޮތަްށް ްމިހާރުވެސް ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުންގެ ތެރޭގައި

ްއެކަމާް ްޤަަަބޫލުފުޅުކުރެވިެގން ްބަެއއްބެފުުޅންނަށް  65ތިއްބަވާނެކަމަށް

ްއަ ްވާހަކަފުޅުދެްއކެިވ. ްނުގަންނަވަިއގެން ްހަމަްހިތްޕުޅުހަމަޖެހިވަޑައި ދި

ްއިންތިޒާމުކޮށްދެްއިވް ްމަނިކުފާނު ްދުވަހު ްބުރާސްފަތި ްމިދިޔަ އެމޭރުމުން

ްހުރީމާް ްވާހަކަުފޅުތައް ްމެންބަރުންގެ ްބައްދަލުވުމުަގއިެވސް ނުރަސްމީ

ްއެބަދަލު.ް ްމިގެަނއީ ްއަށް ް)ނ( ްމިހުށަހެޅުމުެގ އަޅުަގނޑު

ްއިންތިޚާަާބުކުރެޭވް ްފުރަތަމަ ްދަށުން  70މިޤާަާނޫނުއަސާސީގެ

ްޢަަައްޔަންކުާރއިުރ،ްރައީސުލްޖު ްމަޖިލިސް ްވަޒީރުންގެ ްއޭނާެގ މްހޫރިއްޔާ

ްމަޖިލީހުގެް ްރަްއޔިތުްނގެ ްތެރޭަގއި ްމެްނބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ އެަވޒީރުންގެ

ްަވޒީރުންެގް ްއެާއއެީކަގިއ ްހަމަ ްނުވާނެކަމަށް. ްހިމެނިގެން މެންބަރުން

ްއަޅުަގނޑުމެންް ްހުންނަންވާކަމަށް ްިކބައިަގއި ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ

ްސިފަތަްއް ްހުރިހާ ްހިމެނޭ ްޤާަާނޫނުައސާސީަގއި  75އިސްލާޙުމިކުރި

ްއުންމީދުކުރަނީ،ް ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް ފުރިހަމަވާންޖެހޭނެކަމަށް.ްޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމިމަޖިލީހުެގ ްަބދަލާއެކުަގއި ްިމގެނައި އަޅުަގނޑު

ްނުވާނެކަމަށް ްމާދަތިފުޅު ްބަލައިގަތުމަށް ްމިހުށަހެޅުން .ްމެންބަރުންނަށް

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް80 



 4 

ްމެންްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްނުކުތާެއްއްއާދެ، ްނިޒާމާބެހޭ ބަރު.

ްއަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ްލ.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް85 

ްއާދެްހައްުދންމަތީްެމންަބރުް ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ ްމަސައްކަްތް، ްމިބާުބެގ

ނޑުމެންްްމޫާސމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއަުޅގަ ްިމ ްއެހެންނާ ްގެންދަނީ ްމިކުރަމުްނ އަޅުަގނޑުމެން

ްޚިލާަާފަްށް ްމަސައްކަްތކުިރގޮތާ ްބާބުތަކުެގ ްއެހެން މިޤާަާނޫނުއަސާސީގެ

ްކިތަންެމް ްއަުތެވއްޖިްއޔާ ްބަދަލެއް ްހުށަހެޅުމަކަށް ކަމަށްވާއިުރަގއި،

ް ްމެންބަރުންގެްކުޑަނަމަވެސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ  90ފުރުޞަެތްއދީ،

ްއުންމީދުކުރެވޭީތް ްވަރަށް ްދެއްވާނެކަމަށް ްފުރުޞަުތ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ

ްމިއޮީތް ްކޮންމެގޮތެްއވިޔަސް ްމިތެދުވީ. ްދަންނަވާލަން ްމަނިކުފާނަށް އެވާހަކަ

ްއެވިދާުޅީވް ްމެންަބރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެ ްހަޤީޤަތުގައި ްއައިސްަފއި. ބަދަލެއް

ްއަބަދުވެްސްމައްސަލަ ްއަުޅަގނޑުމެްނ ްމިއޮތީައކީ. ްމީަގއި ްނޫން ެއއްވެސް

ަާނޫނުއަސާީސެގް ްޤާ ްއޮތް ްއިސްލާޙުކުެރވިފައި ްމިގެންދަނީ،  95ވާހަކަދަްއކަމުން

ްެއް ްއޮްތއެެއއްެޗއް ްނަފީކުެރވޭގޮަތކަށް ްއަކުެރއްިވއަސް ްުނވަތަ މާއްދާއެއް

ްމަނިކުފާނު ްއެަމއްސަލައޮތީ. ްއެހެންވީަމ، ނުޑްްކަމަކުނުދާނެކަމަށް. އަުޅގަ

ނޑައަޅާަލއިެގްން ްކަ ްމިނިޓްކޮޅެްއ ްވަެރއްެގ ްކޮންމެވެްސ ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި

ްހީކޮށްް ްދެަެއްވާެނކަމަށް ްފުރުޞަތެއް ްބަހުސްކޮށްލުމުގެ މިކަމާބެހޭގޮތުން

 100ްނިޒާމީްނުކުތާއެއްެނގީ.ްޝުކުިރއްޔާ.

ް

ް

ްއެދިަވޑަިއގަތުްރިޔާސަތުަުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތިއެިދވަަޑިއގެންނެިވ ްދެްންއާދެ، ްފާހަގަުކރެވިއްޖެ. ން

ްހުށަހެޅުއްިވް ްއެހެންނަމަވެްސ ްނޯޓްވެްސކޮށްަލއިފިން. އަޅުަގނުޑ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ްތާއީުދކުރަްއވާ  105ހުށަހެޅުއްވުމަށް

ްއެދިަވޑަިއގެންފަިއވާީތެވް ްފުރުޞަތަކަށް ްއަނިލް، ްމުޙަންމަދު މެންބަރު

ްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަުތއަރުވަން.ް

ް
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ްމެންބަރުްްލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުްރަީއސު ްޢިއްޒަތްެތރި ްމުލަކަތޮޅު ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ނުޑްްމުޙަްނމަދުްއަނިލްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުްއވުމަށް ްއެހުށަހެޅުއްވި ްދެންމެ ްއަޙްމަދު  110އަނީސާ

ްތާއީދުކުރަން.ް

ް

ްޝުކުރިްއޔާްރިޔާސަތުަުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްތެރިްއާދެ، ްދ.އަތޮުޅެގ ްނުކުތާއެއް، ްނިޒާމާެބހޭ .

ްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްރިޔާޟް.

ް115 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްކުރީދުވަހުްމަޖިލިސްްނިންމަވާލައްވަމުންްްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީް

ްްމެންަބރުްުމޙަންަމދުްރިޔާޒްް ްއަުޅނޑުމެން ްވިދާޅުވީ، ްހުށަހެޅުންްމަނިކުފާނު ްހުރި ްްހުށަހަޅާފައި

ްފުރުޞަތު،ްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބަދަލުގެނެވުުމގެ ްއަޅުނަގނޑުމެންނަށް  120ތަޢާރަޟްަްވަންޏާ

ްބައްދަލުވުމުެގް ްނުރަސްމީ ްމަނިކުފާނަށް ަުވެްސ ްައޅުަގނޑު އެގޮތުން

ނޑުމެންނަްށް ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްއެހެންނަމަވެސް ްހުށަހެޅިން. ހުށަހެޅުމެއް

ްއަް ްލިބިގެން ނޑުަތއް ްހުށަހެޅުމެއްނެތް.ްޢިއްޒަތްތެރިްގަ ނުޑގެ އިއިުރ،ްއަޅުގަ

ްމިޢިއްޒަތްތެިރް ްހުށަހެޅުންެވސް ްއަޅުަގނުޑގެ ްއެދެނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ރައީސް

ް ްދެއްވަން. ްފުރުޞަތު ްހުށަހަޅާނެ ްނުކުތާއަކީ،2ްްމަޖިލީހަށް  125ވަަނަަ

ްރައްޔިތުްނެގް ްބަދަލާއެކު، ްގެނައި ްމަޖިލީހަށް ްވަޒީރުްނގެ ވަރަށްފަހުން

ްމަޖި ްއެބޭފުޅުްންޚާއްޞަ ްމިތާނގައި ްއޮންނަގޮތުން ްއެކުލެިވފައި ލިސް

ްކުރައްވަްން ްރަީއސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެއީ ްނެތީމާ ްހަމަޖެހިފައި އިންތިޒާމު

ްކީއްެވގެންތޯ.ް ްނުވެއޮީތ ްއެކަން ްެއހެންވީމާ، ޖެހިވަޑަިއގަންނަވާނެކަެމއް.

ްސަރުކާރުެގް ްމަޖިލީހުގެ، ްޚާއްޞަ ްޤަބޫލުކުާރގޮތުްނ  130އަޅުަގނޑު

ްމުވަްއޒިފު ްގޮތުަގިއ44ްްންގެ ްމިނިސްޓަރުންގެ ްޖޫނިއަރ ްމީހުން ހަކަށް

ްނެތް.ް ްާޖގަެއއްވެްސ ްމިތާ ްއެބައޮތް. ްބިުރވެސް ބައިތިއްބަފާނެކަމުެގވެސް

ްްހަމަނުޖެހިްއޮތީްކީއްެވެގންތޯ.އެހެންވީމާ،ްމަނިކުފާނުްއިންިތޒާމުް

ް

 135ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ް

ް
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ްމެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެެދއްވާަފއި، ްއެދުވަުހެގްރަްއވާފައިްަރއްދުކުންބަރު، ަވނީ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްދަނިކޮށް ްވާހަކަދައްކަމުން ނޑުެމން ްއަުޅގަ އެބައްދަލުވުުމގައި

ްެއލިބުނު.މެ ްފަރާތްޕުޅުންަް ްިމްްންބަރުގެ ްއަުތގަިއ، ްއަުޅަގނުޑ އެކަމަުކ

ް ްތިވިދާޅުވި ްނެތުމުން ްަރއްދުކޮށްފައި ްއަޅުަގނޑަށް ްމޭޒަށް  140ށަހެޅުންްހުއިދާރީ

ްއަދިްނުފެނި ްެދއްވަފާނަންތޯ.ްއަޅުަގނޑަށް ްމިއުޅެނީްއިނގޭތޯ.ްކޮީޕއެއް ގެން

ްނުކުތާެއއް،ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަ ްޢިްއޒަތްތެިރްހު(ްއާދެ،ްިނޒާމާބެހޭ ރ.އތޮުޅގެ

ްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ް

ް

 145ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިނިސްޓަރ.ްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްޖޫނިއަރ ްޢިްއޒަތްތެރި ްރަީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި .`ް

ްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޅުަގނޑު ްމިނެގީ، ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ  150ޤާނޫނުއަސާސީްމި

ް...އިޞްލާޙުކުރުމުގެްމަަސއްކަތްްމިހިނގަމުންްއަންނަްގޮތުން..
ް

ް

ް.ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް155 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ް..ހާރު..ލިބިފައިްމިމިއަޅުަގނޑަށްްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް
ްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް160 

ް

ްމެންބަރުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްތެރި ،ް ްމަތިން، ްގޮުތގެ މަޖިލީހުެގްަގވާއިުދގަިއވާ

ްމިއޮން ްމުގަާވއިދުަގއި ްގޮުތން ްޖެހެނީްޚާަާނަ ްވާހަކަދަްއކަން ތަބުކޮށް
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ްވިދާޅުވުުމގެ،ް ްއެހެން ްމިނިސްޓަރު، ްޖޫނިއަރ ްވީހިނދު ްކަމަށް ރިޔާސަތާ

 165ްކޮށްްއަރުވަން.ފުޅުތިއީްަގވާއިާދއިްޚިލާފުކަމެއްކަަމށްްހަނދުމަ

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްޖޫނިއަރްމަޢާފްކުްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްއަދި ްަރއީސް ްެދންނެވީ،ްޢިްއޒަތްތެރި ނޑު ްރައްވާ،ްއަުޅގަ

ްމިނިސްޓަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްސީނިއަރ ްޚާްއޞަކޮށް ްއެއީ  170ތަކެްއްންމިނިސްޓަރޭ.

ްޖޫނި ްތިއްބަވާނީ ްދެން ްިމނިސްޓަރުކަމަްށްއެކުަލވާލާފައިވާީތ އަރ

ްވާހަނިންމަ ނޑުެގ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޝުކުިރއްާޔ ްކުިރއަްށްއިގެން. ކަ

ްފެށިގެންް ްމަސަްއކަތް ްއިޞްލާޙުކުރުމުގެ ްމިޤާނޫނުއަސާސީ ގެންދާނަން.

ް ްމިބާބުގެ ްގޮާތއި ްމުްަމއްސަލަމިއަންނަ ްމިއަުދްގެންދާގޮތާ ްތަފާތު. ޅިން

ްލިބި ްަވކިަވކިން ްއެބައޮްތ.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްޕޭޖެއް ްއެންމެ ްއޮތް  175ފައި

ްލިޔެފައިްށްްހުށަހެޅުއްވިަކމަްމިޕޭޖުގައިްމުލަކަތޮޅުްމެންބަރުްއަނީސާްއަޙްމަދު

ްމޭޒުމަތީގައި ްމި ްލިބުނީ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމި ްއައިްސްްއެބޮތް. މިތަނަށް

ްއެހެންޏާް ްބަލާލިއިރުގަިއ ްިއށީނދެފައި ްމިތަނުގައި ބަލައި،

ްިއޞްލާޙެއްް ްއިޞްާލޙާްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ބެހޭގޮތުންްްލިބޭކަމަށްވެއްޖެނަމަ

ްއިޞްލާ ްނުަވތަ ްފިކުުރކޮށްލަން ްބަލާާލްވިސްނާ ްނުވަތަ ްހުށަހަޅަން،  180ޙެްއ

ްލިބޭ ްކިޔާލަން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިއަދު ްއެކަމަކު ްމޭޒުމަތީް. އަިއއިރު

ްމިހާތަނަށް ްމިއީ ްއެހެންީވމާ، ްބާއްވާަފއި. ްހިނގަމުންްްމިއޮތީ މިކަން

ްމިިއޞްލާޙާ ްނުވާީތވެ ްވާހަކަދެއްކުމަށްޓަަކއިްްއަިއގޮތްކަމަށް ްބެހޭގޮތުން

ްހުށަ ްމިއަުދ ްއަލަށް ބެހޭގޮތުްންކާއިޞްލާޙުތަްހެޅޭނުވަތަ

ްހުށަހެޅިފައިާވް ްކުީރގައި ްބާްއވާފައި ްދުވަހެއް ްއެހެން  185ވާހަކަދެްއކުމަށްޓަކައި

ްދަންނަވަން.ް ްވަަޑިއގަތުމަށް ްކުރިއަށް ްކަންތައްތަާކިއގެން އެހެން

ްޝުކުރިއްާޔ.
ް

ް

 190ތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްދ.އަތޮޅުގެްޢިްއޒަތްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެްއ،ް،ްއާދެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްރިޔާޟް ްވިދާުޅީވމާ، ްއަނެްއކާ ްޢިއްޒަތްތެރިް. ްދެންމެއަުކ އަޅުަގނޑު
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ް ްއިތުރުން ްކަންަތކުގެ ްފާހަގަކުރެއްވި ްއެހެންްމެންބަރު ކޮންކަމެއްތޯްްއަެނއްކާ

ްއޮތީ.ް

ް

 195ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޚާއްޞަްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީް ްރަްއޔިތުންގެ ްރައީސް، ްމެންބަރެއްެގްްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ

ްމިތަޅުމުގަްްުމޙަންަމދުްރިޔާޟްްްމެންަބރު ްހައިސިއްޔަތުން ްއިންނައިުރ، ްމިއަދު ްއަޅުަގނޑު ނުޑްއި ްއަުޅގަ

ްމިތަނުަގިއްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބަދަލާެއކު ްގެނައި ްމަޖިލީހަށް ްަވޒީރުންެގ ްކަންބޮުޑވޭ ވަރަށް

ް ްނެތީމާ.އެބޭފުޅުންނަށް ްހަމަޖެަެހިފައި ްޚަބަރުްްއިންތިޒާމު  200އަޅުަގނޑަށް

ްމިމަ ްސަރުކާުރވެްސ، ްލިބޭގޮތުަގއި ްހިމެނިވަަޑިއގަންނަވާ 44ްޖިލީހުގައި

ްދެއްާވގޮތަްށް ްމިނިސްޓަރުކަްނ ްޖޫނިއަރ ްއާދެ، ްމެންބަރުންނަށް، ހަކަށް

ް ްނެތް. ްާޖގަެއއްެވސް ްމިތަނުގައި ްއޮތީ، ްހަމަޖައްސާފައި އެހެންވީމާ،ްމިހާރު

ްއަޅުަގނުޑްބޭނުން ރައްޔިތުްނގެްޚާްއަޞްމެންބަރެއްެގްްމިކަންްހިނގާގޮެތއް

ްހައި ްއެބޭފުޅުންނަށް ްމިތާނގަިއ ްަހމަޖެހިފައިނެތީްސިއްޔަތުްނ  205އިންތިޒާމު

ްކީްއވެތޯ.ްެއއީްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސްްކުަރއްވަންްޖެހިަވޑަިއގަްނނަވާކަމެކޭ.ް
ް

ް

ްހަމަޖެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމި ްމިމަޖިލީހުގެ ްނުވަތަ ްކޯރަމަށް ްގޮތަްށްމިމަޖިލީހުގެ ހިފައިވާ

 210ބަދަލެއްްގެނެވޭނީްުނވަތަްއަްނނާނީްޤާނޫނުއަސާސީގަިއވާްގޮުތގެްމަތިންކަންް

ްއަދަދަްށް ްމިމަޖިލީހުގެ ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. ްމެންބަރަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަތުެވއްޖެްއޔާ ްބަދަލެއް އަޅުަގނުޑްއެްއވެސް

ްިތވިދާޅުވާްންނަވާދަ ްނެްތ.ްއެހެންވިާމ،ްބަދަްނަން.ްއަދި ްައއިްއސަާކއެއް ލެއް

ވާހަަކްދަންނަވާލަން.ްއާދެ،ްދ.އަތޮޅުެގްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްއެ

ް ްހުށަހަޅުއްވަން ްއެހުށަހެޅުްއވުން ްރިޔާޟް ްއަރުވަން.ްއޅުަގނޑު  215ފުރުޞަތު

ް ްއެކޮޕީ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއިރުކޮޅަކުްނ.ްއަޅުަގނޑު ބަހާލަދޭނަން

ްހުށަހެޅުންްހުށަހެޅުއްވީމާްޭއެގފަހުން.ްއެ

ް
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ްރައީސްްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީް ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްއަޅުގަނުޑް`. ްއާދެ، .

 220ްހުށަހަޅާފައިް

ްދަލުްގެނެސްްމިހުށަހަޅަނީ.ްއިންތިޤާލީްކަންތައްތަކާްބެހޭްބަްހުށަހެޅުންްއޮތްްުމޙަްނމަދުްރިާޔޟްްްމެންަބރު

ްހިމަނަބާްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިމާއްދާ ްގޮުތގައި ްމާއްާދގެ ްއެްއވަނަ ްްއިބު، ްހުރިްބާބުަގއި ދެން

ް ްއިންތިޤާލީ ްތަަަރުތީބުކުރުން. ްއަލުން ްބާބުގެްމާއްދާތައް ކަންތައްތަކާބެހޭ

ް ްމަރުޙަލާއެްއްބޭނުން. ްއިންތިާޤލީ ްވާސިުލވުމަށްޓަކަިއ މިޤާނޫނުއަސާސީއަްށ

ްމި ްމަރުޙަލާއާބެހޭ ްއިންތިޤާލީ ްހިނދު، ްހިމެނޭްއޮންނަންޖެހޭ  225ބާބުގައި

ްކަންތައްތަކަށްް ްބަޔާްނކޮށްފަިއާވ ްމިޤާނޫނުއަާސސީގައި މާއްދާތަކަކީ

ްގެންނަންޖެހޭް ްހަމައެކަިނ ްފެށުމަށްޓަކައި ްޢަމަލުކުރާން ފުރިހަމައަށް

ްގޮ ްޢަަމލުކުރާނޭ ްގެަނއުމުަގއި ްމާއްދާެއކެވެބަދަލުތައް ްަކނަޑއަާޅ ް.ތްަތއް

ްރާއް ްމާއްދާއަީކ ްެއއްެވްސ ްހިމެނޭ ްޮއންނާމިބާބުގައި ފެންނަްްންޭޖގައި

ްޢާންމުް ްިޚޔާލުހޯދުމުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ނޑައެޅުަމށްޓަކައި ްކަ ްިނޒާމު  230ވެރިކަމުގެ

ްހުންނަންޖެހޭ ްިނޒާމެްއގައި ްރިޔާސީ ްނެިގއިރު، ްބަޔާންްވޯޓު ކުިރްކަމަށް

ްޚިލާފުް ްސިފަތަާކއި ްޚިލާފުްްއަސާސީ ްރޫޙާ ްމިޤާނޫނުއަސާީސެގ ނުވަތަ

ްކަމުަގިއވެގެންުނާވނެއެ ްްވެ.މާއްދާއެްއ ްމަރުޙަލާގަިއް)ށ( އިންތިޤާީލ

ްަބޔާންކޮށްފަިއވާް ްމިޤާނޫނުއަސާސީގައި ްަކމެއް ްެއއްެވސް ނަޑއަޅާ ކުރާންކަ

ްއެކަެމްއް ްއެނޫންޮގތަކަށް ނޑަައޅަންވާނީ ްކަ ްކުރުމަށް ްގޮތަަަކަށް ްޚިލާފު  235ގޮތާ

ްނެތްކަމަށްވާނަމަެއވެ. ްދިނީ.ްްކުރެވެން ްމިހުށަހަޅާ ްހުށަހެޅުން ނުޑގެ އަޅުގަ

ްޢި ްމެންބަރަކުްޝުކުރިއްާޔ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހުށަހެޅުމަށް ްަރީއސް. އްޒަތްތެރި

ްތާއީދުކޮށްދެްއވާނެކަމަށްްއަުޅަގނޑުްޤަބޫލުކުރަން.ް

ް

 240ްއާދެ،ްމާލޭގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާތިފް.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއަޅުްޝުކުރިއްްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުް ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްދ.އަތޮުޅެގްާޔ ނުޑ ްގަ

ްްއާތިފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްރިޔާޟް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްުހށަހެޅުއެޢިއްޒަތްތެރި މަްށްއްވުހުށަހެުޅއްވި

ްތާއީދުކުރަން.ްޝުކުިރއްޔާ.

ް245 
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އާދެ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާެއއް،ްތ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންަބރުްމުޙަންމަދުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްޝަރީފް.

ް

ްޒާމާބެހޭްނުކުތާ()ނި

ް250 

ްނުކުތާއެްއްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްނިޒާމާެބހޭ ްައޅުަގނޑު ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްމިނެގީް

ްްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްދެންމެއަކު ްދިޔަމިދާދި ްހުށަހެޅިގެން ްޢިއްޒަތްތެިރްމ.ްމަޖިލީހަށް އަތޮޅު

ްިއޞްލާ ްހުށަހަޅުއްާވފައިވާ ްއަނީސާ ްމެންބަރު ްނަންބަރު ްެއ32ްޙު ްއާދެ، .

ް ްޤާނޫނުއަސާީސއާ، ްއެކުލަވާެލޭވްހުށަހެޅުމުގައި ްއަލަްށ  255ފާސްކޮށްފަިއވާ

ްތަޢާރުޟުވޭ.ް ްފުށުއަރާ ްބާބަށް ްމަޖިލީހުގެ ްވަޒީރުްނެގ ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްމިދެންނެވީް ްއެހެން ްއޮންނާނީ،ްްއަޅުަގނޑު ްފާސްކޮށްަފއި ނޑުމެން އަުޅގަ

ސާސީަގއިްލިޔަންްފާްސކޮށްްނިންމާފައިްމިހާރުްއަލަށްްއެކުލަވާެލވޭްާޤނޫނުއަ

ްފޮނުވާފަިއް ްތަޞްދީޤުކުރަން ްއަރިހަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިހާރު

ްަމޖިލި ްަވޒީރުންގެ ްއޮންނާނީ، ް)ނ(،1ްްސް ްާމްއދާގެ  260ވަނަ

ްނާް ްމެންބަރުންްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްމަޖިލީހަށް ްވަޒީރުްނގެ ްފިޔަވައި އިުބ

ްމަ ްަވީޒރުންގެ ްވާނީ ްޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކަިއްޢައްޔަންކުރަން ޖިލީހަށް

ްރައްޔިތުންެގް ްނަންތަްއ ްމީހުންގެ ްޤަސްުދކުރާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

މަޖިލީހަށްްހުށަހަޅާްއެްމަޖިލީހުގެްރުހުންްލިބިގެންނޭ.ްއާދެ،ްރުހުންްލިބުމާް

 265އަދިްތަނަކަށްްހުށަހެޅުމާްެއއީްވަރަށްްތަފާތުްދެްކަންަތއް.ްުރހުންްލިބުމަކީް

ްފާ ްމަޖިލީހުން ްއެ ްފާސްކުރުން. ްނަން ްމީހެއްގެ ްއެ ،ްއެކަމުްސްކުރުން.

ްހިނގަ ްފާސްނުވެވެްސ ްހުށަހަޅާލާ ްހަމަެއކަނި ްއެއީ ދާެނ.ްއިހުށަހެޅުން

ޭވ.ްއާދެ،ްއަނީާސްތަޢާރުޟުްއެހެންވީމާ،ްވަރަށްްބޮޑަށްްާޤނޫނުއަސާސީާއއި

ްިމަވނީ،ްްއަޙްމަދުގެ ްމާހުށަހެޅުމުގައި ްމި އްދާގެް)ނ(ްަގިއާވްއެްނިމޭބަިއގަ

 270ވަަންް...އެްމަޖިލީހުގެްުރހުންްހޯދުމަށްްމިްޤާނޫނުއަސާސީގެްމަތިން،ްގޮތުގެ

ްހުށަހަޅަންޖެހޭނޭ،ްް)ނ(ްގައިވާ ްއެހެންވީމާ،ްގޮތުގެމަތިން ްހޯދުމަށް. ރުހުން

ްއެއީް ްނިންމުމާ ްެއކަމެްއ ްލިބިގެން ްރުހުން ްހުށަހެޅުމަކާ، ްހޯދުމަށް ރުހުން

ްބޮޑަ ްކަންތައް.ްއެހެންވީމާ،ްވަރަށް ްދެ ްތަފާތު ްޤާނޫނުއަސާސިާއިއްވަރަށް ށް
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ްވާހަްތަޢާރުޟު ްނޭހޭނެަެ ްޯވޓަށް ްމިއަކަްށ ްވަަރްށްވާތީ ްދަންނަވަން ކަ

 275ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިއްާޔ.ހިތާމައާއެކު.ް

ް

ް

ްމ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނިޒާމާބެހޭްއާދެ، ްޝަފީޤް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި އަތޮުޅގެ

ްނުކުތާއެއް.ް

ްް280 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ނޑުްތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުްމުލަކަ ްއަުޅގަ ްރައީްސ، ްނެގީ،ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްނުކުތާެއއް ްނިޒާމާބެހޭ

32ްތޮޅުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަނީސާްއަޙްމަދުްހުށަހަޅުއްވާފައިްމިްމުލަކަްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ:

ނޑުްދެކޭގޮ  285ުތގަިއްވަނަްހުށަހެޅުމާްބެހޭގޮތުންްއެއްެޗއްްދަންނަވާލަން.ްއަުޅގަ

ވޯޓަށްްއެހޭނެްހުށަހެޅުމެއްްނޫން.ްމިްހުށަހެޅުންްމިހާރުްމިްމިްހުށަހެޅުމަކީް

ްރާއްޖޭަގިއް ްމިދާ ްފާސްކުރަމުން ްއަުޅަގނުޑމެން މިއޮތްގޮތުންެވސް

ްނުކުތާއެްއް ްދެ ްޚިލާފުވާ ްފުށުއަރާ ްޤާނޫނުއަސާސީާއއި ްފެށޭ ތަޞްދީޤުކުރަން

ްނު ްފުރަތަމަ ްމިއެބައޮތް. ްގައި ް)ނ( ް)ނ(. ްކުތާައކީ މިްބުނަނީ،

ްފަހުް ްއިންތިޚާބަށް ްރިޔާސީ ްފުރަތަމަ ްޮއންނަ ްދަށުން  290ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްިމް ްމެންބަރުންގައި ްމަޖިލީހުގެ ްަވޒީރުންެގ ޢައްޔަންކުރާ

ްް....ޤާނޫނުއަސާސީެގް ް)ހ(ްަގއިވަނަ ްްާމއްދާގެ ްމަޖިލީހުގެ 2ްވަޒީރުްނގެ

ްޝަރު ްަގއިާވ ް)ހ( ްމާއްާދގެ ްފުރިަހމަވާންޠުަުވަނަ ެއވެ.ްވާނެތައް

ްދައަޅު ްމި ްަގނޑުމެން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ިއންތިޚާބުވެގެްންއްކަީނކީ

ްމަޖިލި ްމަޖިލީހުެގްރައްޔިތުންެގ ްވަޒީރުްނގެ ްއޮންނަ ްެވގެން ްއިންިތޚާބު  295ސް

ްމަޖިލި ްވަޒީުރންގެ ްއޮންނަ ްމަރުޙަލާގައި ްއިންތިޤާީލ ްނޫން. ސްްވާހަކަެއއް

ްތަޞްދީޤުކުރެ ްަބޔާންއޮންނަންޖެހޭނީ ްޭވްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ގޮތުގެމަތިން.ްވާ

ްޤާޫނނުއަސާސީއާ ްއެއީ ްޚިލާފުވާނަމަ ްއެހެންވީމާ،ްތަޢާރުުޟވާްއެާއއި ކަމެްއ.

ްސަބަބަކީ،ް ްއަެނއް ްނޭހޭނެ. ްވޯޓަށް ްހުށަހެޅުމަށްަް ްމި ްެއއްސަބަބު ިމްއެއީ

 300މިްމާއްދާެގް)ނ(ްގަިއވާްގޮުތގެމަތިންްެއންމެްފުރަތަމަްހުށަހެޅުމުގެް)ރ(،ް

ްޢައްަޔންކުރު ްމަޖިލީހަށް ްވަޒީރުްނގެ ްޤާނޫނުއަާސސީ ްމި ްވަަންމުގައި ...
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ް ް)ނ(، ްމާއްދާ ްބާބުގެ ްމަޖިލީހުގެ 1ްްވަޒީރުންގެ ްމާއްދާ ްނޫނީްވަނަ

ްޤާނޫނުއަސާީސްްނާވާެނއޭ.އިސްތިސް ްެއްއވެސްކަެމއް ޤާނޫނުައސާސީގެ

ްއެހިނދުަގިއް ްއެކަމެްއ ްވާންޖެހޭނީ ްއިސްތިސްނާ ތަޞްދީޤުވުމަށްފަހު

ްއެްއވެސްް ްއޮތް ްކުެރވެްނ ްނެތިގެން. ްާޤނޫނުއަސާސީންްކުރެވެން  305ކަމެއް

ް ްތަޞްދީޤުކުރާގޮތަށް ްޤާނޫނުއަސާސީެގްްއިހުށަހަޅަެއއްެޗްއ ފާސްކުރުމަކީ

ްްޙާރޫ ްމި ްމިއޮތްޮގތަށް ްމިހާރު ްވާތީވެ ްޚިލާފުާވަކމަކަށް ނޑަެއޅިގެން 32ްކަ

ްަދން ްައޅުަގނޑު ްނޭްއސެވޭނެކަމަށް ްވޯޓަށް ްމާއްދާ ްމިީއްވަނަ ނަވަން.

ްޤާނޫނު ްތަޞްދީޤުކުރެވޭ ނަޑއެިޅގެން ްދާެންކަ ްތަޢާރަޟުވެގެން އަސާސީއާ

 310ހުށަހެޅުމަކަށްްވާތީވެްމިހެންްމިދެންނެވީ.ްމިގޮތަށްްމިްމިްފާސްވެއްެޖކަމަށްް

ްދަށުންް ްޤާނޫނުައާސސީގެ ްތަޞްދީޤުކުރެވޭ ްެއ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ވެއްިޖއްޔާ

ްއަިދް ްުހރަސްއެޅި ްޙައްޤުތަކަކަށް ްބޮޑެތި ްަވރަށް ްލިބިގެންދާ ރައްޔިތުންނަށް

ްައޅު ްޤައުމަްށްޤާނޫނުއަސާސީން ްމި ްބަދަލުތައް ްގެންނަންްނިންމި ަގނޑުެމން

ްހުށަހެޅުމަށްް ްިމ ްއޮތީތީވެ ްއިނގެން ްަބޔާންވެ ނަޑއެޅި ްކަ ނުގެނެވޭނެކަން

 315ް....ހަމަޖައްސަަވއިްވޯޓަށްްނަައއްސަާވގޮތަށް

ް

ް

ކުރެްއިވްތިްފާހަގަނިޒާމާބެހޭްނުކުތާގެްދަށުންްންބަރު،ްއާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރިްމެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްެއްފާހަގަކުރު ްިކހިނެއްތޯ ްއެބަ ްބަލާލަން ނޑުވެްސ ްއަުޅގަ ްދެން ން

 320ކަންތައްތައްްއޮތީ.ްއާދެ،ްނިާޒމާބެހޭްނުކުތާއެއްް)ޅ(ްއަތޮުޅގެްޢިއްޒަތްެތިރް

ްމެންބަރުްޙުސައިންްއިބްރާހީމް.ް

ް

ް)ނިޒާަާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްރަްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްހަމަް`. ްއަުޅަގނޑު  325އީސް.

ްއެންމެކުރިން

އެދުނުްމީހެއްްމިއީ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްއެންމެފަހުންްމިއަދުވެސްްތިްދެއްވީ.ްްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއާދެ،ް ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްމަނިކުފާނަށް ްއެކަމަށްަޓކައި އާދެ،

ް ްއަޅުަގނުޑވެސް ްއުޅުނީ، ްފާހަގަޮކށްލަން ްއަތޮުޅގެްހަމަ ްމ. ްދެންމެއަކު
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ްއާެދ،ް ްނުކުތާ. ްފާހަގަކުެރއްވި ްއެ ްޝަފީޤް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު  330ޢިއްޒަތްތެރި

ްެއް ްއަޙްމަދު ްއަނީސާ ްއަލްފާޟިލާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަތޮޅުގެ މ.

ްހުށަހެޅު ް)ރ(، ްއަދި ް)ނ( ްހުށަހެޅުމުގެ ްޤާނޫނުއަސާސީާއއިްއްވި މި

ް ްދެންމެއަކު ްޤާނޫނުައސާސީ ްއެ ްވިދާޅުތަޢާރަޟުވާތީވެ ިވްއެމަނިކުާފނު

ް ްމިއޮންނަނީްފަދައިން، ްގައި ް)ނ( ްބާބުގެ ްމި ްމަޖިލީސް ވަޒީރުްނގެ

ްމެންބަރުންް ްމަޖިލީހަށް ްވަޒީރުްނގެ ްފިޔަވައި ްާނއިުބ  335ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކަިއް ްމަޖިލީހަށް ްަވީޒރުންގެ ްވާނީ ޢައްޔަންކުރަން

ްރައްޔި ްނަންތަްއ ްމީހުންގެ ްޤަސްުދކުރާ ތުންެގްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްހުށަހަޅައި ްލިބިގެންނޭ.ްއެްްމަޖިލީހަށް ްރުހުން އާދެ،ްްމަޖިލީހުގެ

ވިްިއޞްލާޙުް)ނ(ްއެކަމަނާްހުށަހެޅުއްް)ނ(،ްްއެހެންނަމަވެސް،ްއެކަމަނާްމި

ް ްިމއޮންނަނީ، ްރިޔާސީްގައި ްުފރަތަމަ ްއޮންނަ ްދަށުން ްޤާނޫުނއަސާީސގެ  340މި

ްމެ ްމަޖިލީހުގެ ްވަޒީރުްނގެ ްޢަަައްޔަންކުާރ ްިމްއިންތިޚާބަށްފަހު ްނބަރުންގައި

2ްވަޒީރުްނގެްމަޖިލީހުގެްބާބުގެް...ްވަނަްމާއްދާގެް)ހ(،ްޤާނޫނުއަސާސީގެް

ްިމް ް)ރ( ްވާނެއެވެ. ްފުރިހަމަވާން ްޝަރުތުތައް ްަގިއވާ ް)ހ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްމަޖިލި ްވަޒީުރންގެ ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްގޮުތގެމަތިން ްަގއިވާ ް)ނ( ްސްމާއްދާގެ

ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމި ް)ނ(،ްްޢައްޔަންކުަުރުމުަގއި ްމާއްދާގެ ްވަނަ ....345 

ް ްބާބުގެ ްމަޖިލީހުގެ 1ްްވަޒީރުްނގެ ް)ނ( ްމާއްދާގެ އިްންވަނަ

ްވިދާޅުވިފަަދއިންްއިސްތިސްނާވާެނއޭ ްމަނިކުފާނު ްއެ ްދެންމެއަކު .

ްެއް ްކަމަްށަވނީވިްއޔާ ްއިސްތިސްާނވާ ްނުކުެރވޭނެ. އިސްތިސްނާެއއް

ްލިބެންޖެހޭނެކަ ްއެޕްރޫވް ްއެ ްމިޮއންނަނީ ްއެްއަގއި މަށް.ްއިސްތިސްނާ

ްިމް ްވިދާޅުވަނީ ްއެކަމަނާ ްލިބޭކަށްނުޖެހޭނޭ ްއެޕްޫރވް ްމަޖިލީހުގެ  350ރައްޔިތުންގެ

ްޢަމަލުކުރަންް ްޤާނޫނުއަސާީސައށް ހުށަހެޅުމުގެ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްއަޅުަގނޑު

ްމާއްދާތަކަށްެވްސް ްހުރިހާ ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްމި ފެށުމާއެކު

ްޙާލަތެއްގަ ްނެތިއްޖެ ްޢަމަލުކުރެވެން ްމެނުީވ.ްޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ. އި

ްޙާލަތަކީ ްމި ްއަޅުަގނޑުްއެހެންވީމާ، ްއޮތް ްިމްްމިހާރު ެދކޭގޮުތގައި

ްއިޞްލާ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއިޞްލާޙުވެ  355ރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާްޙުވުމަްށފަހުވެސް

ްއެްތަޞްދީޤު ްޢަމަލުކުރައްާވ ްއަށް ްފެށުމާއެކު، ްއޮްތްކުރަން މިހާރު
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ްމަ ްަވޒީރުންގެ ްއޮތް ްއޭރު ްުރހުން ްމަޖިލީހުގެ ޖިލީހަށްްރައްޔިތުންެގ

ްއެކަްން ްހުށަހެޅުމުން ްމި ްއެކަމަނާގެ ްއެހެންނަމަވެސް، އޮންނަންޖެހޭނެ.

ްކުަރްއވާ ްމިީއްއިސްތިސްނާ ްދަންނަވާނީ ްައޅުަގނުޑ ފަިއާވތީވެ

ްރޫ ްވަޒީރުްނެގްްޙާޤާނޫނުއަސާސީގެ ްޤާނޫނުއަސާީސެގ  360ިޚލާފުކަމެކޭ.

ްމަޖިލީހުގެްބާބުގެް)ނ(ްތަޢާރުޟުވާކަމެކޭ.ްުޝކުރިްއޔާ.
ް

ް

ްއަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްޝަރީފް.އާދެ،ްސ.ްްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންް

ް365 

ް)ނިޒާަާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްތިންްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްދެ ްވޭތުެވދިޔަ ްމިހިރީ ްއަޅުަގނޑު ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްްްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްހަމަ ްއަންޙަަަދުވަހު ްރޫއިރާންވެ ްޤާނޫނުައސާސީގެ ަާްތަރީސްެވގެން. ްާޙ

ްކަންތައްތަްއް ްިގނަ ްލަްއކަ ްގެއްލޭތީ ްަޙއްޤުތައް ްރަްއޔިތުންގެ  370ޚިލާފުވެގެން

ްފާސްނު ްމެންބަރުންްކުރެވޭނެކަމަށާއި ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިތާނގެ ހުށަނޭޅޭނެކަމަށް

ްލޮބުވެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއެބަ. ްރައްޔިތުންނަށްްވާހަކަފުޅުދަްއކަވާ ތި

ނޫނީްތިމާމެންގެްއަމިއްލަްނަފްސަަަށްްއޮޅުވާލަންތޯްމިއުޅެނީްއޮޅުވާލަންޯތ،ް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްސުވާލެއް. ްއުފެދޭ މީ

ްރޫ ްތަޢާރުޟުވެގެން ްމާއްދާތަކާ ްކަމެއްްޙާޤާނޫނުއަސާސީގެ  375،ްޚިލާފުެވގެން

ްބާބެއްް ްއިންިތޤާލީ ްވެއްިޖއްޔާ ްފާސްނުކުާރކަމަށް އެްއވެސްކަެމއް

ޚިލާފުކޮށްްްޙާ.ްއިންތިޤާލީްބާބަކީްމުޅިްޤާނޫނުއަާސސީެގްރޫފާހެއްނުކުރެވޭނެ

ްހުށަހެޅުނީވެްސް ްފާސްކުރަން ްބާބު ްމި ްބާބު. ްފާސްކުރެވޭ މިހާރު

ްރޫ ްގެއްލޭކަމަްށްްޙާޤާނޫނުއަސާސީގެ ްޙައްުޤ ްރައްޔިތުންގެ ޚިލާފަށް.

ް ްއެ ްވަނީިވއްޔާ ްބާބެއް، ްގެނައުމަށްޓަަކިއްއިންތިޤާލީ ްބާބެއް  380އިންޤިލާބީ

ނުޑމެންްއެބަޖެހޭްމިތަނަށްްހު ށަހެޅިްފާސްކުރާކަށްނުޖެހޭ.ްމިްޙަޤީޤަތްްއަޅުގަ

ްރައީސް،ް ްޢިއްޒަްތތެރި ްހާމަކުރަން. ްރައްޔިތުންނަްށ ދިވެހި

ްއަނެްއް ްޤާނޫނުއަާސސީން ްެއއް ްޢަމަލުކުުރމުގައި ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްއޮމާންަކމާ ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްާވސިލުވުމަށްޓަަކިއްއި އަމާންކަމާއެކު
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 385އަޅުަގނޑުމެްންއްްފާސްކުރަންްމިޖެހެނީ.ްއެްސަބަބަށްޓަކައިްއިންތިޤާލީްބާބެ

ްފާސްކުރު ްބާބު ްގެންނާަކްށްއެ ްއިންޤިލާބު ްަޤއުމުަގއި ްމި ްެއއްބަސްވީ. މަށް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްދިނުމަށްޓަކައެއްނޫން. ްފުުރޞަތު ްޭރވުމަށް ްޭރވި ބަޔަކު

ްހުށަނޭޅިފައި ްމިތަނަށް ްމަޖިލީހުން ްހުށަހެޅީމާ ްބޭފުޅަކު ްަވކި ްރައީސް،

ްހުށަހެޅީމާ ްއަނެއްަބަޔކު ްއެހިފައި ްްވޯޓަކަށް ްފާސްކުރެވިފައި، ީމްއެ

ް ްވާނެކަމެއް ްކުެރވިގެްނ ްގޮށްމުުށެގްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްމިތާނގައި  390ނޫން.

ް ްކަންކަްންބާރާއި، ްކޮްށެގން ްކަންަތއް ްިހތުހުރިގޮތަކަށް ްކޮށްގެން އަުޑގަދަ

މެއްްޢިއްޒަތްތެިރްހުރިްކަށްްޖާގަދެވޭްކަމީްހިތާމަހާސިލުކުރުމަށްްއުޅޭްއުޅުމަ

ްމަދުް ްކަމަކަށް ްއެތަްއ ްއަހަންޖެހޭ ްވޯޓު ްމިތާނަގިއ ރިޔާސަތަށްވެސް.

މެންބަރުންްކޮޅެއްްއަދުގަަދކޮްށ،ްފުންމާ،ްމޭޒުްމައްޗަށްްއަާރ،ްޒިބުތިރިކޮްށް

ްވޯޓަްށް ްެއބަތިބި ްއަޅުަގނޑުމެން ްޖެހޭނީ ްދަންނަވަން ްހިތާމާއެކު  395ހެދީމާ

ްނާހާ....
ް

ް

ް.މެންބަރު.ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރު،ްޢިއްޒަތްތެރިްްްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވު

ް400 

ް)ނިޒާަާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްގެންދެވުން(

ް

ްޢިއްޒަްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްމީ ނުޑވެސް ްައުޅގަ ްރައީްސ، ްމެންބަރުންްތްތެރި ްޢިްއޒަތްތެިރ

ްނުކުްްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްނަގަނިޒާމާބެހޭ ްޚިލާފުެވއޭްތާ ްޤާނޫނުއަސާސީއާއި ރައްޔިތުންެގްްއިގެްނ

ް ްކިަޔއިގެން ްއެރިއިރަކުޙައްޤޭ ްއިނގޭތޯްފުމެ ްނުބުނަމޭ  405.ްއެްއެޗއް

ްއެހީ ްމަުޑން ްމަުޑ ްކެއަޅުަގނުޑވެސް ްތިއްަބވާ،ްތެރިތްަްމޭ. ކަމާެއކު

ްޚިޔާލުފާޅުކުރުުމެގް ްމީހުންނަށްވެސް ްއެހެން ްލޯބިކުރަންޏާ ޑިމޮކްރަސީއަށް

ް ްމީހުންގެްފުރުޞަތު ަެހެން ްއެ ްވާހަަކެއއްތޯ ްޑިޮމކްސީެއއްެގ ްކޮން ދެއްވާ.

ްދިނުމަށްް ްފުރުޞަތު ްމެރުމަށް ްމީހުން ްދެްއކޭނީ. ްމީހުންނަށް ްއަރާ ޙައްޤަށް

ްޮގވާާލް ްލޭއޮެހރެވުމަށް ްަރއްޔިތުްނގެ ްރާއްޖޭގެ ްދެވޭނީ. ްމީހުންނަށް  410ގޮވާާލ

ް ްފަރާތްތަކަށް ްވާހަކަދެވޭނީ. ްަޙއްޤުތަެކއްގެ ްރައްޔިތުންގެ ްމިްކޮން ެއއްތޯ
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ްކެ ްއަުޅަގނޑުމެން ްއެހެންވީމާ، ްމީހުންގެްތްދައްކަނީ. ްެއހެން ތެރިކަމާއެކު

ްތިރާމްކޮްށްއެހެންްމީހުން.......ޙްޙައްޤުތަކަށްެވސްްއި
ް

ް415 

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު....ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާަާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްގެންދެވުން(

ް420 

ްޢިއްޒަތްތެރިްްތެރިކަމާއެކުްތިބެންްއެބަޖެހޭ.ތްދައްކާްވާހަަކއަށްްައޑުއަހަންްކެްްއިްބރާހީމްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުް

ްްްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްހުރިހާްރައީސް، ްމި ްނުުކތާ ްނިޒާމީ ްއިނގޭތޯ ްުހރީމޭ ނުޑވެސް އަުޅގަ

ްއަޑުއަހަްން ްަހމަ ްދެއްިކއިރު ްވާހަކަެއއް ްހިތުހުރި ްނަންގަވަިއގެން ބޭފުޅުން

ްަދްއާކްތެރިކަތްަްކެ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންވީމާ، މާއެކު.

 425ްވާހަކަެއްއވެސްްައޑުައއްަސވާްލައްވާ.ް

ް

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހުށަހެޅުއްވުންތަކާ ްމި ްމެންބަރު ްވާހަކަތަކަށްްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރި ްގުޅޭގޮތުން

ްރަނގަުޅާވނެހެން. ްހީވަނީ ްައޅުަގނޑަށް އެީއްްއެޑްރެްސކުރެްއވިްއޔާ

ްވާހަކަފުުޅް ްމެންބަރުެވސް ްޢިްއޒަތްތެރި ްދެްއެކވި ްވާހަކަފުުޅ  430ދެންމެއަކު

ްއޭެގް ްނޭޅޭނެތޯ ްހުށަހެޅޭނެތޯ ްހުށަހެޅުން ްމި ްގެންދިަޔއީ ދައްކަވަމުން

ްއެހެންނަމަވެސްްިޢްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްްމިހާރު......ށް.ްމައްޗަ

ް

ް)ނިޒާަާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްގެންދެވުން(

ް435 

ްހުށަހަޅައިގެްންްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްްއައްުޑއަޮތޅުް ްބާެބއް ްއިންތިޤާލީ ްވަނީިވއްާޔ ްހުށަނޭޅޭކަމަށް ްހުށަހެޅުން ްމި

ްމިހާރުެގްފާހެއްނުކުރެވޭނޭްްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްޤާނޫނުއަީސސީގެ ްބާބަކީވެސް ްއިންތިާޤލީ ްމި .

ް ްއަނެްއްއޮތް ްޤާނޫނުައާސސީން ްެއއް ްޢަމަލުކުުރމަށްޓަކައި މާއްދާއިން

ްވާޤާނޫނު ަިްއަސާސީއަށް ްމާއްދާތަކެްއ.ްސި ްލިޔަމުންދާ ލްވުމަށްޓަކަިއ
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ްމަޖިލިސްވެސް ްަރއްޔިތުންެގ ްމިއޮތް ްމިާހރު ްމިތިބީ  440ްއަޅުަގނޑުމެން

ްފާސްކޮށްގެންނޭ ްމިތިބީްއޮންނާނެކަމަށް ްއަޅުަގނޑުމެްނ .

ް ްނޮވެމްބަރު ްފެށިގެން ްމިއަދުން ްމަޤާމުގައި 11ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެވސް

ް ްފާސްއާއި ްމިހާރުއޮތްްްކޮށްގެްނނޭ.ހަމައަށް ްމިތިބީ ނޑުމެން އަޅުގަ

ްއު ްމަޖިލީހުގެ ްފާސްކޮްށގެންނޭރައްޔިތުންގެ ްކުރުކުރަން ްމިހެންގޮްސްމުރު .

ްފާސްޮކށްގެން ްމަރުްނޭއެތަްއއެތަްއކަމެއް  445ލާގަިއްޙަަައިންތިޤާީލ

ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި.ްއެހެންކަަމށްވީއިުރގަިއްަވކިފަރާތަކުންްަވކިްމީހަކުްަވިކް

ްހުށަހެޅީމާޒަތްޢިއް ްމެންބަރަކު ްއަނެއްަބިއްްތެރި ްނޭހިފައި ްވޯޓަށް އެއަށް

ްޢިއް ްއެހިފައި، ްވޯޓަށް ްހުށަހެޅީމާ ްމެންބަރުން ްކުެރވޭެންޒަތްތެރި މިއީކީ

ްފުރުޞަތުް ްނިންމަަވން ްނިންމަވާގޮތަކަށް ްމެޖޯރިީޓން ްމިތާނގެ ކަމެއްނޫނޭ.

ްިމއީ ނޑިޔާުރގެެއއްނޫން. ްފަ ްިމއީކީ ްމިތާ ްއެހެންވީމަ،  450ޕްރީމްްސްްދެއްވާށޭ.

ްިތީއް ްކަމެކޭ. ްނުރުހޭ ްތިމަންނަމެން ްއެހެންނެއްނޫން، ކޯޓެްއވެސްނޫން.

ް...ތިމަންމެންްއެދޭކަމެއްނޫނޭ.
ް

ް

 455ްތްތެރިްމެންބަރު....ޢިއްޒަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާަާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްގެންދެވުން(

ް

ްދެްއކިަިދާނެ.ްްމިގޮތަށްްވާހަކަްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް
 460ްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ް

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްއިށީނެދވަަޑއިގެންެދއްވާ.ްއިށީނދެަވޑަިއގެންްދެްއވާ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްނުކުތާް ްނިާޒމާބެހޭ ްބޭނުންވާ ްފާހަގަކުަރއްވަން ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްނި ްވާހަކަފުޅު ްދައްަކވަްނވީ ްމިހާރު ްޤަބޫލުކުރާތީްނަގަިއގެން  465މިއްޖެކަމަްށ

ްއިށީނދެވަަޑިއގެންްދެއްވާ.

ް
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ް)ނިޒާަާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްގެންދެވުން(

ް

 470ްއާދެ،ްައޅުަގނޑުްމިނިންމާލަނީ.ްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް

ްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްރަޝީރިޔާއާދެ، ްޟްަް ްއަތޮޅުެގްދު، ތ.

 475ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއަޅުަގނުޑްްްޟްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާ ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

 480ް،ްދަންނަވާނީ

ްމެންބަރުްްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްތެރި ްައއްުޑއަތޮުޅގެ ްެއވާހަކަފުޅުެދއްެކވި ދެންމެގައި

ްދެން ްއެެމންބަރު ްެއއީ ްފަރާތުން. ްއަޅުަގނޑުގެ ްއެދެންޖެހޭނޭ މެްމަޢާފަށް

ް ްދެއްެކވިއިުރަގއި، ްމުޚާތަބުކޮށްްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރުންނާއި މިތާނގައި

ްޔަޤީނުންވެްސް ްހަމަ ްއަުޅވައިފި. ްބަދުނާމްތަކެއް ްބޮލުގައި މެންބަރުންގެ

ް ްބުގަަަމިމަޖިލީހުގެ ްކޮންބަެއއްކަން ްެއއީ ްބުާނގޮތުން  485ނެދޭންޖެހޭނެ.ްާވއިދު

ް ނއެއާދެން ްއަޅުގަ ްދެން ްވާހަކައަީކ،ްއެްއކޮށް ްބޭނުން ްދަންނަވަން ޑު

ްކަމި ްމަޖިލީހުން ްފާސްކުރަމުންދާއިރު، ާޤނޫނުއަސާސީާއިއްންތައްތަކެްއ

ްަވކިް ްކަންތަްއތަކަށް ްބަެއއް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްތަޢާރުޟުވާކަމާއި

ްެއގޮތުް ްއެބަވިދާުޅވޭ. ްވާހަކަ ްތަޢާރުުޟވާ ްދ.އަތޮުޅްކަންތައްތަކަށް ން

ްމެންބަރު ްްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހެޅުން، ްހުށަހެޅުއްވި ްވޯޓަްށްދެންމެ  490އެއަށް

ނޑުމެންްފާސްކޮށްފައިއޮްތްފާސްކުރުމެއްް ްައޅުގަ އައްަސަވއިފިކަމަށްެވއްޖިއްޔާ

ްބާ ްއެބަ ްޔަޤީނުންވެސް ްތަޢާރުޟުވާގޮަތްށްޠިހަމަ ްއެހެންވީމަ، ލްވޭ.

ްކޮށްފައި ްކަންތައްތައް ްބަެއއް ްކަންތައްަތްއްްއަޅުަގނޑުމެން އަނެއްބަިއ

ްއުޅޭ ްމަގުމަީތގަިއ ްއައްަސވާތަޢާރުޟުވުމުގެ ްވޯޓަށް ނަންޯތްކަންތައްަތކަށް

ްދެްން ްސުވާލެއް. ްއުފެަެދޭ ްހިުތގައި ްއަުޅަގނޑުގެ ްއެީއ  495ނާއްސަވާނަންތޯ،
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ްެއްއވެްސް ްކުެރްއވި ްމަސަްއކަތް ްއައްަސވަން ްވޯޓަށް ްމިތަނުގަިއ ކުރީދުވަހު

ްނޭއްސެ ްވޯޓަށް ްނޫންނަމަްހުށަހެޅުމަކަށް ްގޮސްަފއި. ްފެއިލްވެ ްމިއޮތީ ވި

ްއެއަށްްޢިއްޒަތްތެރި ްތިމަންނަ ްވިާދޅުިވ ްފަހުަގިއްްރަީއސް ިއޞްލާޙަކަށް

ްދެއްވާނަމޭ.ް ްމެންބަރުންނަށް ްފުރުޞަތު ްހުށަހެޅުމުެގ މިއިޞްލާޙު

ް ްެއއީ ްިއޞްލާޙުތަކަކީ ްއައި ްއެ ްދެްއެހެންނަމަވެސް، ްއޮތް ްމެޖޯރިޓީ  500މިތާގެ

ނޫނީްމީގެކުރިންވެސްްވާހަަކދައްކަމުންދަނީްރޓީ،ްޕާރޓީ،ްނޫންނަމަްއެއްްޕާ

ޕީްާއއިް.ޑީ.އެމްޙަްއލުކޮށްފައިްމިއޮތީްދެްޕާރޓީ،ްްމިކަންތައްތައްްގިނަފަހަރު

ްޑީ ްޢިއްޒަތްތެިރްްޕީ.އާރު.އަދި ްނިސްބަތްވެވަަޑިއގަންނަާވ އަްށ

ްމަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުް ްނޫނީ ްބަހުްސކުރުމަށްފަހު މެންބަރުންގެމެދުގައި

ްހު ްނިމިގެންދޭ.ްހުށަހެޅޭ ްމިތަނުން ްފަސޭހައިން ްވަރަށް  505ށަހެޅުންތައް

ްއެކަހަލަް ްނޫްނނަމަ ްއެބަދަލުތަކެއް ްެއގޮތަްށ އެހެންވީމަ،

މަޝްވަރާތަކަކަށްފަހުަގއިްމިަމޖިލިސްްކުރިއަށްްގެންދިއުމަށްަޓކައިްމަޖިލިްސް

ްއެހެންމެް ްހަމަ ްއެދޭކަމެއް. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްެއއީ ބޭއްވުން

ްކުރިްއަޅުަގނޑު ްކަންތައްތަކަީކ، ްމިފާހަގަކުރި ްދ.އަތޮުޅެގްން އެީއ

ްރިޔާ ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްހުށަހެޅުންްްޟްޢިއްޒަތްތެރި  510އެހުށަހެޅުއްިވ

ްޢި ްބަލައިގަތީމެކޭ ްރައީްސ، ްވިދާޅެއްުނވޭ.ްއްޒަތްތެރި އަިދ

ްފާސްކުރުމެްއް ްފާސްކޮށްަފއިއޮްތ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ބަލައިގަތްކަމަްށވެއްިޖއްޔާ

ްގަކުރެްއވިްައޅުަގނޑުމެންްމިތިބީިއގަނެވޭ.ްހަމަްއެމެންބަރުްފާހައެބަްނިގުޅަް

ްރި ްނިޒާމް،ރައްޔިތުންނަށް ްބަރުލަމާނީ ްނިާޒމާއި ްދެނިޒާމުެގްްޔާީސ މި

 515ް...ފައިދާއާއި

ް

ް

ްނިޒާމާބެހޭްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިހާރު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ްފާ ްފާހަަގކޮށްލައްވާަފިއްނުކުތާއަކަްށވެގެްނ ްޕޮއިންްޓ ްބޭނުންވާ ޅުކުަރއްަވން

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްމާދިގުކޮށް ްރަނަގޅުާވނެ.  520ނިންމަވާލެއްިވއްޔާ

ްވަގުުތް ްދަށުން ްނުކުތާެއއްެގ ްނިޒާމާބެހޭ ްމިހާރު ްަދއްަކވަމުން ވާހަކަފުޅު

ްދެްއވުން ްވިާދޅުވެ ްކުރުކޮށް ްއެހެންވީމަ، ްތިގެންަދވަނީ. ްހޯއްދަވަިއގެން

ްވަރަށްްބޮޑަށްްއެދެން.
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ް

 525ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްވާހަަކައކީްރައްޔިތުްންްްޟްަްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާ ްމިއުޅޭ ްދަންނަވަން ނޑު ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަުޅގަ

ްނުތިބޭނެއޭ،ްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުތިްމަޖިލީހުގައި ްމެންބަރުންނެއް ބޭނޭްަޢއްޔަންކޮށްަފއިތިބޭ

ްނިންމައިގެންޭން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެގޮތަށް ްމަޖިލީހުގައެްއ.ްއެަކން ރައްޔިތުން

ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިހާުރ ްއެކަން ްމިއޮތް،ްމިތިބީ.  530ފާސްޮކށްފައި

ްމީގަިއް ްމިހިރީ ްފާސްކޮށްފައި ނޑުމެން ްައޅުގަ ްމިހާރު ޤާނޫނުއަސާސީން

ްއަ ްުސވާލަީކ. ްައޅުަގނުޑގެ ްއެއީ ްތަޢާރުޟުނުވޭތޯ. ޅުަގނޑަްށްމިބާބުތަކާއި

ްމިހާރުް ްނިންމުމެއް. ްއޮތް ްނިންމާފައި ްައޅުަގނޑުމެްނ ްެއއީ ޔަޤީން

ްއިންތިޤާލީް ްމަޖިިލސް ްރައްޔިތުންގެ ްއޮތް ްމިހާރު ްމިއޮތީ އަޅުަގނޑުމެން

ްވޯޓަްށްޙަަަމަރު ްއެއަށް ްމިތިބީ. ްނިންމައިގެން ްއޮންނާނެަކމަށް  535ލާގަިއވެސް

ްޤަބޫލުފުޅެ ްމެންބަރަކަށް ްެއއްެވްސ ްއެްއެއްެސިވއިރަުކއެއް ްނުކުރެވުނޭ އް

ނުޑގެްާވހަކައަކީ.ްދެންް އެްއވެސްްއެްއޗަާކއިްތަޢާރުުޟވާކަމަށް.ްއެީއްއަުޅގަ

ްރައް ްމިހާރު ްދެއްވި ްވޯޓު ްއެއަށް ްތިއްެބިވްހަމަ ްމަޖިލިސްގައި ޔިތުން

ްހިމެނިވަޑަްޑީ.އާރު. ްއަށް ްޑީ.އާރު.ޕީ ްމެންބަރުންނާިއ ީޕެގްއިނުގަންނަވާ

ްޖެ ްވަކިފަާރތަކަށް ްއަދި ްމެންބަރުންވެސްްމެންބަރުންނާއި  540ހިވަޑައިުނގަންނަވާ

ްދެއްވި.ް ްއެއަްށްވޯޓު ްމެންބަރުން ްތިއްބެވި ްމަޖިލިސްގައި ްރައްޔިތުން މިހާރު

ްމަސްލަ ްއަމިއްލަ ްބަަޔކުތޯއޭ ްވަކި ްއޮންަންކަންތައްތަކަްށްޙަަައެހެންވީމަ، ތު

ްކޮންެމް ްއެެހންވީމަ، ްނުޖެހޭތޯއޭ. ްދޭކަށް ްއަނެއްަބޔަކު ްދެްއވަންޖެހެނީ. ވޯޓު

ްކަމެއްގަް ްއެމީހެްއގެިއވެސް ްެދއްާވަކމަށްވަންޏާ ްމަސްލަްވޯޓު ޙަތު،ްއަިމއްަލ

ްގޮތަކަްށް ްވަކި ްވަކިަބޔަކު ްއެހެންވީމަ، ްވިސްނަންޖެހޭ. ްދޭތެރޭ ްމިއާއި  545ނޫނީ

ްދައްކަންޖެހޭް ްމިއަދު ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއީ ްކުރަމުންދާއިރުަގިއ ްކަމެއް ވަކި

ުޅަގނޑުމެންްކަހަލަްހަމަްދޭތެރެއަކުންްއަވާހަކަެއއް.ްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް،ް

ްނޫންނަމަް ްޚިޔާލު، ްމިނިވަން ްނޫންނަމަ ްނިސްބަތްނުވާ ްޕާރީޓއަކަށް ވަކި

ްވަިކގޮތަ ްއައިްސ ްބުނެގެން ްމީހަުކ ްެވއްޖިްއާޔްކަށް ްަބަޔކު ްނުބުނާ ެއއްެޗއް

ްވަރަްށް ްަރއީަސށްވެސް ްިޢއްޒަތްތެރި ްެވއްޖިއްޔާ ްދައްކަން ްވާަހކަ  550މިތާނގައި

ނޑު ްއަުޅގަ ްއަުޑއަހަން. ްަރއްޔިތުްންއުނދަޫގވޭ ްއަތޮެޅްއގެ މެންނަީކވެސް
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ްވާހަަކް ްތިބިބައެއް.ްައޅުަގނުޑމެންގެ ްމިތަނަށްްފޮނުވާފައި އިންތިޚާބުކޮށްގެން

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްމިދައްކަނީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއަުޑއަހަންޖެހޭ. މިތާނގައި

ްވާ ްމީސްމީހުންގެްއަމިއްލަ ްއަމިއްަލ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ހަަކއެއްނޫނޭ.

 555ްދައްކަނީ....ވާހަކަެއއްްނޫނޭްމި

ް

ް

ްވާްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުވާ ްވާަހަކ ްފަސޭހަވާ ްއަޑުއަހަން ްމިހާރު ްމެންބަރު، ހަކަްޢިއްޒަތްތެރި

ނުޑްއަމިއްލަފުޅަށްްވިދާޅުވީމަްދަްނނަވާލަން،ް ޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްއަުޅގަ

ްދައްކަވަމުްން ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި ްއަރުވަން  560ފުރުޞަރު

ްފާހަގަުކރައްވަންނޫނީ ްއެ ްނުުކތާއެްއގެދަށުން ްނިޒާމާބެހޭ ޖެހޭްްވިއްޔާ

ްފާހަގަކުރަްއވަްން ް ްއެއީ ްދަންނަވާލީ. ްައޅުަގނޑު ކަންތައްތަކާބެހޭގޮތުން

ްއާދެ،ް ްދަށުން. ްނުކުތާެއއްެގ ްިނޒާމީ ްފާހަަގކުަރއްވާށޭ ްކަމެއް ބޭނުންފުޅުވާ

ްޢަފީފް.ްނިމުނީތޯ.ްއާދެ،ްތ.އަތޮުޅގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙަސަން
ް565 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްދަންނަވާލަންްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙަަސންް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްްްޢަފީފްްވާހަކަެދއްކެވުްނ: ްިމްބޭނުންވަނީ، ްހުށަހަޅާއިރުގަަައި ްހުށަހެޅުންތައް ނޑުމެްނ އަުޅގަ

ްހު ްތަޢާރަްޟވާ ްޤާނޫނުއަާސސީއާއި ްިމްފާސްކުރެވިފަިއވާ  570ށަހެޅުންތަކުގައި

ްޤާނޫނު ްފެށުމާއެކު، ްޢަމަލުކުަރން ްހަަމޖެއްސުންތަކެްއްއަސާސީއަށް އިތުރު

ްހުށަހެޅޭް ްޚިލާަފށް ްމާއްދާތަކާއި ްޢަމަލުކުރެވެންހުރި ހަމަނުޖައްސާ

ްއާދެ،ް ްނުވާނެ. ްބަލައިގަނެގެން ްރިޔާސަތުން ްޢިއްޒަތްތެރި ހުށަހެޅުންތައް

ްޢިއްޒަތްތެ ްމ.އަތޮޅުެގ ްމިހާރު ްއަޙްމަުދްއެގޮތުން ްައނީސާ ްމެންބަރު ރި

ްކަހަލަް ްިމދެންނެވި ްމިކަހަލަ، ްިމއޮތީ ްިއްޞލާޙުގައި ްިމއޮތް  575ހުށަހަޅުއްވާފައި

ްަބއިތަކަްށް ްޤާނޫނުއަާސސީގެ ްާފސްކުރެވިަފއިާވ ްމިހާރު ްއާދެ، ގޮތަކަށް.

ްމިޤާނޫނު ްެފށުމާބަލާއިރުަގއި ްޢަމަލުކުރަން ެއްް،އެކުއަާސސީއަށް

ްމާއްދާތަ ްހުރި ްގެންދަންޖެހޭނެ.ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްޢަމަލުކުރެވެމުން ކަށް

ްއިންތިޤާލީް ްޭއރު ްޙާލެްއގައި ްއެްއވެސް ްނުެދކެން ނޑެއް ްއަުޅގަ އެހެންވީމަ،
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ްޢަްއޔަން ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކު ްހުންނަ ްވަޒީރުންމަރުޙަލާގައި  580ެގްުކރާ

ްމެންބަރުންނާ ްރުހުންްމަޖިލީހެއްގެ ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުންގެ ބެހޭގޮތުން

ް ްނޫނިއްޔާްއެހޯދުމަށް ްކަެމއްަކމަށް. ްނުކުެރވޭނެ ްކަންތައްތަކަކީ ކުރަންޖެހޭ

ްއިތު ްކުރަންޖެހޭއެއީ ްހަމަޖައްސައިގެން ްއިންތިޒާމުތަެކްއ މަށް.ްކަމެއްކަްރު

ް ްހުންނަ، ްމިހެން ްކުރީަގިއވެްސްއެހެންވީމަ، ްހަމަ ްމިއޮތީ ްހުށަހެޅުން މި

 585އިތުރުކޮށްލާފަިއްްއެކަމަނާްހުށަހެޅުއްިވގޮތަށް.ްިމހާރުްތަންކޮޅެއްްއަކުރުަތކެއް

ްމިް ްހުންނަންވާނެކަަަމަށް ްސިފަތަކެއްެވސް ްުބނާ ްމިޤާނޫނުއަސާސީަގއި އަދި

ްމިާޤނޫނުއަސާސީަގިއް ްނުލިޔުއްވިޔަސް ްއެހެން ްއާދެ، ލިޔުްއވާފައި.

ްސިފަތަްއް ްހުންނަންޖެހޭ ަައިަގއި ްގަ ްމެންބަރެއްގެ ްމަޖިލީހުގެ ވަޒީރުްނގެ

ްކަމަށް ްފުރިހަމަނުވާ ްއެ ްމަޖިލީހުންްފުރިހަމަވާންޖެހޭނެ. ްރަްއޔިުތންގެ ވަންޏާ

ްމެންބަރެއްެގް ްމަޖިލީހުގެ ްަވޒީރުންގެ ްއެއީ ްއެބޭފުޅަކު  590ބަލައިނުގަންނާނެ

ްދ.އަތޮޅުެގް ްދެން ްމިހުންނަ، ްމިހެން ްއެހެްނވީމަ، ްއާދެ، ގޮތުަގއި.

ނޑުމެންެގް ްއަޅުގަ ްއަދި ްހުށަހެޅުްއވުމަށް ްހުށަހެޅުއްވި ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްނުލިބޭ. ްއެްއޗެްއްއަތްމައްަޗކަށް ްއޮތް ްލިޔެފައި ްއޭަގއި އެހެންވީމަ،

އަޅުަގނަޑކަށްްނޭނގެ.ްއެެވްސްމިދަންނަވާގޮތަށްްމިްފާސްކުރެވިފައިްމިހިރަް

ްނުވާެނ.ް ްހުށަހެޅިގެން ްއެެވސް ްަކމަށްވަންޏާ ްތަޢާރަްޟވާ  595މާއްދާތަކާއި

ްހުށަހެޅު ްހުށަހެޅުންތައް ްމިަކހަލަ ްކީްއެވގެންތޯ ްމަނިކުފާނުްއެހެންވީމަ، މަށް

ޞަތުްދެއްވަނީ.ްމިއީްއަޅުަގނޑުްދަންނަވާލަންްބޭުނންވާްސުވާަލކީ.ްތިްފުރު

ދެން،ްމިތާނގައިްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުންްވާހަކަފުޅުްދައްކަވާއިުރގައިްމިާތް

ްގެ ްދައްކާއިުރަގއި،ްއިންޤިލާބު ްެއވާހަކަތައް ްވާހަަކއާއި ްުއޭޅ ންނަން

ްއުޭޅއިުރގައިް ްގެނެސްގެްނ ްއިންިޤލާބު  600މަގުމަްއޗަްށްްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ްފެށިފައިް ްމިހާރު ްއިންޤިލާބު ްއެހެންވީމާ، ްުއޭޅނެ. ްނެެރގެން ސިފައިންވެސް

ް ްއެ ްމިތާނގައި. ްމިއޮތީ ްފައްާޓފައިކަންނޭނގެ ްމިވަނީްްއިންޤިލާބު

ްކާކުކަްނވެސްްއެނގޭނެްމިހާރު.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް
ް

ް605 

ްނުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ްމެންބަރުން ްދަށުން ފާހަގަކުަރއްވަމުްންކުތާއެްއގެ

ވަރަށްްގިނަްާވހަކަތަކެއްްއެބަްދައްަކވާ.ްހަަމއެކަނިްުކޑަކުަޑްމިގެންދަވަނީ،ް
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ްމެންބަރުންްް ްޢިްއޒަތްތެރި ްމި ްކަންނޭނގެ ްފާަހގަކޮށްލަްއވަން އެްއޗެއް

ްތަކުރާރުކޮށްް ްދެން، ްއެދައްަކވަނީ. ްވާަހކަފުޅެއް ްެއއް ްހަމަ ްނަންގަވަނީ.

ް ްދެން، ްއަންނަނީ. ްމިއަދުވެްސްރިޕީޓްވަމުން ްއަެނއްާކވެްސ ނޑަށް  610އަުޅގަ

ްބޭނުމެއްް ްޖެހޭކަށެއް ްކޮންމެހެން ްސިލްިސލާއެްއގައި ްނުކުތާގެ ނިޒާމާބެހޭ

ްނ.އަތޮުޅެގް ްެއކަމަކު ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން، ނޑުެމން. ްއަޅުގަ ްކަންނޭނގެ ނޫން

ނޑުްފުރު ްޞަތުްއަރުވަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްޠާރިޤަށްްއަޅުގަ

ް

 615ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ްް

ްފާހަގަކޮށްލަްންްމިލަދުްނމަޑުލުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްައޅުަގނޑު ްއާދެ، ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްްމުޙަްނމަދުްާޠރިޤްްވާހަކަެދއްކެުވން: ްއަޙްމަދުެގްބޭނުންވަނީ، ްއަނީސާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި މ.އަތޮޅު

ްކޮން ްގެންނަަވއިފިޭއ.ްހުށަހެޅުއްވުމަށް ްބަދަލެއް ްވަރެްއގެ މެވެްސ

 620އެަެހެންނަމަވެސް،ްއަިދވެސްްއެބައޮތޭްއިސްިތސްނާ.ްއަުޅަގނޑުްޤަބޫލުކުރާް

ގޮތުަގއިްމީގައިްނުލިޔުނަސްްަރއްޔިތުންގެްމަޖިލީހާއި،ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާް

ްއިންތިޚާބުކުރެވެންދެންްމިބާބުެގްބާރުްމިހިނގަނީ.ްއެހެންކަމަށްވަންޏާްމީގައިް

ްއިންތިޚާބުކުރުމަށްފަހުް ްމަޖިލިސް ްރަްއޔިތުންގެ ނުލިޔުންކަމުގަިއވިަޔސް

ްމަޖިލީހުެގް ްރަްއޔިތުންގެ ްޢައްޔަނުކުރުމުަގއި ްބޭފުޅުން ްމަޖިލީހަށް ވަޒީރުްނގެ

ްަކންބޮޑުވާންޖެހޭް ްވަރަށް ްމިއީ ްޙަޤީޤަތަކީ ްއެބަޖެހޭ. ްހޯދަން  625ރުހުން

ްވާހަކަދަ ްމި ްމިހާރުވެސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގެންދަނީްމަރުޙަލާއެއް. އްކަމުން

ްބޭނުންވޭް ްފާހަަގކޮްށލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްާވހަކަ. ްތަންފީޒުނުކުރެވޭ ޤާނޫނު

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަްށް ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިހާރުވެސް

ްިމއަުދް ްއެހެންނަމަވެސް، ްއެބަތިބި. ްބަޔަކު ްއެތަްއ ކެމްޕޭންކުރަމުންގެންދާ

ްއެބުއުަުދަ ްފަރާތުން ްހިންގާ ްސަރުާކރު ްހިންގާ، ްއެީއްލަތް  630ނަނީ

ްތަންފީޒުކުާރް ްޤާނޫނު ްއެހެންނަމަވެސް، ްޚިލާފަށޭ. ޤާނޫނުއަސާސީާއއި

ިމއީވެސްްއުފެޭދްްަވޅެއްްނޭޅިްމިދަނީްކީއްެވގެންތޯ،ފަރާތުންްއެއްެވސްްފިޔަ

ްޚިލާފަށް،ް ްޤާނޫނާއި ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަށް ސުވާލެއް.

ްެކމްޕޭންކުރަމު ްޚިލާފަށް ްޤާނޫުންީކއްަްންދާއިރު،ްޤާނޫނުއަސާސީާއއި ެވގެންތޯ

 635ހިންގަންތިބިްފަރާތުންްއެކަމާއިްދޭތެރޭގައިްފިޔަަވޅުްނާޅުްއަވނީ.ްއަޅުަގނުޑް
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ްދޭތެރޭގަިއް ްއެމީހުންނާއި ްޖެހޭނެ ްސަުރކާރުން ްގޮތުަގއި ޤަބޫލުކުރާ

ްފިޔަވަުޅވެސްްެއޅެން.ްޤާނޫނާްއެއްހަމަައކަށްްތިރިކުރެވެން.ްޝުކުރިއްާޔ.ް
ް

ް

ްމެންޢިއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމައްސަލައާޒަތްތެަެރި ްމިއޮތް ްމިހާރު ްއެއްެޗްއްބަރު  640ބެހޭގޮުތން

ްއަރުވަނީ.ްވިދާޅުވުމަށް ްުފރުޞަތު ނޑު ްހއ.ެގްްއަުޅގަ ްމި، އާދެ،

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމުޢިއްޒު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް645 

ްމ.އަްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްމެންބަރުްޝުކުރިއްޔާ ްޢިްއޒަތްެތރި ްތޮުޅގެ

ްމަޤްޞަުދްްްއަްޙމަދުްމުިޢއްޒުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްގެ ް)ނ( ްހުށަހެޅުްއވުމުގެ ްހުށަހެޅުްއވި ްއަޙްމަދު އަނީސާ

ްދިވެިހް ްބުނާގޮތުން ް)ނ( ްސާފެއްނުވޭ. ްމާރަނގަަޅކަްށ އަޅުަގނަޑކަށް

ް ްއުމުރުން ްވެއްިޖއ25ްްރައްޔިތަކަްށވެފައި ްމުސްލިމަަކށް ާޔްއަހަރުވެަފއި،

ްމިމާއްދާގަިއް ްމާއްދާއަކަށް ްބުނާ ްވާހަކަ ްޢައްޔަނުކުެރވިދާނެ  650ވަޒީަރކަށް

ްމަޤްޞަދަކީް ްމިމާއްދާެގ ްއެހެންވީމަ، ްމިވަނީ. ޙަވާލާދީފައި

ް ްެހއްދެވުންކަެމއ8ްްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްނުތިއްބަާވގޮތަށް ެމންބަރުން

ްމެން ްހިމެނިވަޑަިއގަންނަާވ ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުްނގެ ބަރުންްނޫނިއްޔާ

ްއަޅުަގނަޑކަްށް ްއިސްތިސްނާކުރެްއވުަުންކަމެްއ ްމަޖިލީހުން ވަޒީރުްނގެ

ްއޭް ް)ރ( ްޤަބޫލުކުެރޭވ. ްއަޅުަގނޑަށް ްއޮންަނޮގތް ް)ރ(  655ސާފެއްނުވޭ.

ްމަޖިލީހުގެް ްަރއްޔިތުްނގެ ްއެއީ، ް)ރ(. ްހުށަހެޅުމުގެ ްމި މިދެންނެވީ،

ް ްވަޒީުރންގެ ްއެމަޖިލީހުން ްބޭއްިވގެން ްމިއަންނައަހަރު މަޖިލީހުގެްއިންތިޚާބު

ްމިހާރުް ްވެްއޖިއްޔާ ްމިއޮތްގޮތުން ްމިހާރު ްއޮތުން. ްއޮންނަ ްހޯދުމަށް ރުހުން

ްމިއަުދެގް ްވާހަަކައކީ، ްމިއުޅޭ ްދަންނަވަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްމަޖިލީހުން، މިއޮތް

ް ްރައީސްެއއް ްއެަެހެން ްފިަޔވައި ްރާއްޭޖެގ11ްްރައީސް  660ޮނވެމްބަރުަގއި

ް ްކަމަްށވަޙަްވެރިކަމާއި ްމިހާރުްވާުލވެަވޑަިއގަންަނވައިފި ްއޭނާެގްެކބިނެޓް ންޏާ

މިއޮތްްމަޖިލީހަކުންނެއްްއެންޯޑޒެއްްނުކުަރއްވާެނއޭ،ްރުހުމެްއްނުލިބޭނެަެއޭ.ް

ް ްޭއގެ ްގޮަތަކށްވާނީ ްހަމަޖެހޭ ްމާރޗްމަހުގ4ްްެއެހެންވީމަ، މަސްފަހުްނ
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ްފާސްކުރުމޭ.ް ްއެންޑޯޒްކުާރގޮަތށް ްމަޖިލީހުން ްަރއްޔިތުންެގ ްބާްއވާ ނިޔަލަށް

ްަރއީސް ްަކމުގަިއވިަޔްސްއެހެންނޫނިއްޔާ ްއިންތިޚާުބވި ްމީހަކު ްއެހެން  665ކަމަށް

ްއޮތްކަމަަކްށް ްގޮތެްއ ްހޯދޭނެ ްރުހުމެއް ްމަޖިލީހުގެ ްކެބިނެޓަކަށް އޭނަގެ

ދޭތެަެރެްންވީމަ،ްައޅުަގނޑުމެންްމިކަމާްއަޅުަގނޑުްޤަބޫެލއްްނުކުރަން.ްއެހެ

ްނިޒާމުްން ްޕާޓީެއއްގެ ްއެއް ްމި ްމިހާރު ްވިސްނަންޖެހޭ.ްއެއީ ްބޮޑަށް ވަަަރަށް

ްއެހެންވީަމ،ްއަުޅަގނުޑް ްމިތިއްެބވީ. ްމެންބަރުންތަކެއް އިންތިޚާބުވެފަިއްތިބި

ްއޭނާއަްށް ްއިންތިޚާބުެވގެން ްރައީސްކަމަށް ްމީހަކު ްއެހެން ްނުކުރަން  670ޤަބޫލެއް

ްއެހެންވީމަ،ް ްކަމަކަށް. ްހޯދިދާނެ ްމިމަޖިލީހުން ްރުހުން ްކެބިނެުޓގެ އޭނާގެ

ްވަ ްމެންބަރުންވެސް ްހުރިހާ ްައޅުަގނޑުމެން ްބޮޑައެއީ ށްްރަށް

ްނުކުތާއެްއކަމަށްްދެކެން.ްޝުކުިރއްޔާ.ްވިސްނާަވޑަިއގަންނަވަންޖެހޭް
ް

ް675 

ްއަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެން ްއާދެ، ްއޮތީ، ްއަރުވަން ްފުރުޞަތު ނޑު ްޢިއްޒަތްތެިރްޅުގަ ގދ.ގެ

ްމެންބަރުްޢައްބާސްްއިބްރާހީމަށް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް680 

ްނުކުތާއެްއަގިއްްރުްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންބަް ްނިޒާމާބެހޭ ްއަޅުަގނޑު ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްހަމަްދޭއްޗެއްްދަންަނވާލަންްބޭނުންވަނީ.ްެއއްްވާަހކަައކީްމިްއަޅުަގނޑުމެްންްޢައްާބސްްިއބްރާީހމްް

ްމާއްދާގަިއެވްސްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބައެއް ްބާބުގެ ްއިންތިޤާލީ ްހުރި ްފާސްކޮށްފައި މިހާރު

ނޑުމެންްފާސްކޮށްަފއިާވްއެބަހު ާޤނޫނުއަސާސީެގްއްޓޭްކުރިްނ،ްމިހާރުްއަުޅގަ

ްދަންނަވާނަމަ،ްސް ްަކންތައް.ްމިސާލަކަށް ްބައެއް ްޚިލާފު  685ޕްރީމްްމާއްދާތަކާއި

ްސް ްހަދާ ްވަގުތީގޮތުން ްމިހަދަނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކޯޓެއް.ްކޯޓެްއވެސް ޕްރީމް

ްއެްއުއްތަމަ ްަހމަ ްއެއީ ްނުހުންނަވާ. ްއޭަގއި ނިޑޔާރެއް އްކަެމްއްފަ

ްއެބަހުރި.ް ްކަންތަްއެވސް ްއިތުރު ްބައެއް ްއެހެންހުރި މިދަންނަވާލީ.

ްކަންތައްތަްއް ްބައެްއ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދައުރުަގއި ްއިންތިޤާލީ ްމި އެހެންވީމަ،

ްެއަބް ްޚިލާފަށްވެސް ްޤާނޫނުއަސާސީާއއި ްފާސްކޮށްަފއިާވ  690އަޅުަގނޑުމެން

ްއެަބއި ްމަސައްކަަަތްކުރަނީ ްިމ ްައޅުަގނޑު ވީާހވެްސްްގެންދެެވއޭ.
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ްިމް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބާބުގައި ްއިންތިޤާލީ ްއެޮގތަށް ްއެހެންވީމަ، މަދުކުރުން.

ްއެގޮަތްށް ްކަންތައްަތކެއް ްކުރަންޖެހޭ ްމިަވގުތު ްބޭނުންވަނީ، ގެންނަން

ކުރުަުން.ްއެހެންވީމަ،ްޤާނޫނާްޚިލާފުވެއޭްނުވަތަްރޫޙާއިްޚިލާފުވެއޭްިކޔާފަިއް

ްނޫނޭ ްރަނގަުޅގޮތެއް ްނޭއްސެވުަމކީ ނޑުމެންނަްށްވޯޓަށް ްއަޅުގަ  695.ްމިހާރުވެސް

ނުޑް ްއަޅުގަ ްދެވަނައަްށ ްދެން، ްއެބަހުއްޓޭ. ްކުެރވިފައި ްކަންތައް ބައެއް

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަްތތެރި ްދ.އަތޮުޅގެ ްބޭނުންވަނީ، ްދަންނަވާލަން އެްއޗެއް

ްދަންނަވައިިފް ްރިޔާސަތަްށ ްދެފަހަރެއްގެމަތިން ްރިޔާޟް މުޙަންމަދު

ްބަދަލެްއް ްމަޖިލީހަށް ނޑިތަްއްވަޒީރުްނގެ ްގޮ ްފުރެންދެން ައއިސްގެްންމިތަން

ްވަޒީރުްނެގް ްބޭނުންވަނީ، ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަ.  700އަތުރަންޖެހޭ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްހިނގަމުންދާ ްމިހާރު ްމާއްދާގަިއ55ްްމަޖިލީހަކީ ަވނަ

ްވަޒީރުް ްއެކުލެިވގެންވަީނ،ްބަޔާންކުރާގޮތުން ްމަޖިލިސް ންގެ

ްއޭ ްއަިދ ްކަމަށްވަންޏާްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއި ްހުންނަާވ ްނާއިބެއް ނާގެ

ް ްހިންގުަމށް ްިމނިސްޓަރުންނޭ.ްޙަަަނާއިބާއި،ްުވޒާރާތައް ްތިއްަބވާ ވާލުެވގެން

ްސީނިއަރް ްމިނިސްޓަރުން، ްއިތުރުކުރެްއވި ްމި ްއިހަށްދުވަހު  705އެހެންވީމަ،

ްސަބަބަކުންނެްއް ްޭއގެ ްމިނިސްޓަރުން، ްއެހެން ްއަދި މިނިސްޓަރުން

ްއެ ްމަޖިލީހަށް ްނާންނަކަންްވަޒީރުްނގެ ްބަދަލެއް އްެވސް

ްެއކަންް ްއަދި ްއަްނގަވާަފއި. ްވަނީ ްއޮފީުހންވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްބަަޔުކް ްނޭނގޭ ްތަންދޮރު ްމިގޮތަށް ްއެހެންވީމަ، ްއާދޭ. ނުވެސް

ްވާހަކަދަްއކަމުންދާއިރު ްއެކަހަލަ ްއޮުޅވާލުމަށް ްރައްޔިތުންނަށް  710ެއކަހަަލް،

ްކަންތައްވެ ްއިތުުރ ްވާހަކައިން ްެއވާހަަކްމީހުންގެ ްއޮޅޭނެކަމަްށވާނެތީ ސް

ްދަންނަވާލަން.ްޝުކުރިއްޔާ.ް
ް

ް

 715ްއާދެ،ްލ.އަތޮޅުްިޢއްޒަތްތެރިްެމންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޢީމް.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްތަންޮކޅެއް ްނެގީ ްނުކުތާއެްއ ްިނޒާމާބެހޭ ްއަޅުަގނޑު ްކުރިްނ.ްއާދެ،
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ްެއއްެޗްއްްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްފުރުޞަތުދެއްވީތީ ްމި ްދެން ނުޑ ްއަުޅގަ  720އެހެންނަމަވެސް،

ްއެދިަޔް ްިއވިަވޑަިއގަންނަަވއިގެން ްދާދިދެންމެއަކު ްއެބަޖެހޭ. ދަންނަވާލަން

ްސް ނަޑއެިޅގެްންއިންތިޤާލީ ްކަ ްޤާނޫނުއަސާީސއާއި ްކަންތައް ްކޯޓުގެ ޕްރީމް

ްގޮަތކަް ްކަހަލަ ްގދ.ެގްތަޢާރަޟްވާ ްެދންމެ ްފާސްވެފަިއވާގޮތަށް ށް

ްދަންނަވާލަންް ްެއވާހަަކ ްވިދިގެން ްވާހަކަެދއްެކވުމާއި ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއޮތްގޮަތކަްށް ްތަޢާރަޟެއް ްެއްއވެސް ްޤާނޫނުއަސާސީއާއި ްބޭނުންވޭ.  725އެބަ

ްފާްސވެފައިް ްއެމާއްދާ ްނޫން ްެދންމެ، ްއެހެންނަމަވެްސ، މިހާރުްަވނީކީ.

ް ްމިއޮތް ނަޑއެިޅގެްނ32ްްހުށަހެޅިފައި ްކަ ްއިޞްލާޙަކީ ްައއި ްމާއްދާއަށް ވަނަ

ްެއްއޗެއް.ް ްއޮތް ްހުށަހެޅިފައި ްތަޢާަރޟްވާގޮތަްށ ޤާނޫނުއަސާސީާއއި

ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއް ްހެދޭ ްއަލަށް ްޤާނޫނުއަާސސީަގއި، ޚާއްޞަކޮށް

ްެއގޮތާވަ ްަބޔާންކޮށްފަިއާވިއރު، ްކަންތަްއްްިކގޮތަކަށް ްވަިކގޮަތކަށް  730ޚިލާފަށް

ވެްހުށަހަޅުްއާވފައިްއޮތްްހުށަހެޅުމެއް.ްއަުޅަގނޑުްޤަބޫލުކުާރްގެންދަންްވިދާޅުް

ްމިތާނގަިއް ްދެްނ، ްޭނއްެސވޭނެ. ްވޯޓަކަށް ްހުށަހެޅުމަށް ްއެ ގޮތުަގއި

ްމެންބަރުް ްިޢއްޒަްތތެރި ްައއްުޑއަތޮޅުގެ ްއިންނަވައިގެން ްހަމަ މަނިކުފާނު

ްވާހަް ްބައެއްގެ ްހިންގާ ްބާރު ްބާރު،ްގޮށްމުށުގެ ްގޮށްމުށުގެ ކަާއިއްމިމަޖިލީހުގެ

ްބޭފުޅު ްއެެހން ްދެއްކެިވއިުރގަިއ، ްވާަހކަ ްބައެްއގެ  735ންްޒިބުތިރިކުރާ

ް ްގެންދަވާއިުރ، ްވަރަށްްބައިންދަވަމުން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއީ ނުބޭންދެވިކަން

ްބަޣާވާތްް ްނެގީ ްނުކުތާެއްއ ްނިޒާމީ ްއަޅުަގނޑު ްއެވަގުތު ްކަމެއް. ހިތާމަކުރާ

ްަބޔަކާ ްަދއްކާ ްބާރު ްގޮށްމުުށގެ ްމީހުންނާއި، ްތިރިކުާރްއުފައްދާ ްޒިބު ިއ،

ްމިމަޖިލީ ްބަޔަކު ްވިދާުޅވާއިރު، ްތިބޭކަަމށް ްބައެއްަކްންހުގައި ްޮކން އެަބޔަކީ

ް ނޑު ްއަޅުގަ ްޖެހޭނެކަމަށް ްވިދާުޅވެދެްއވަން  740ެއުކްަދބުވެރިކަމާއަަައެބޭފުޅާ

ްއޮޅުްނފިލުވާލަދެއްވުްން ްއެކަން ްއެހެންވީމަ، ްދަންނަވަން. މަނިކުފާނަށް

ްމިމަޖިލީ ްއެހެންނޫންނަމަ ްބޭފުޅުންނަށްވެްސްއެދެން. ްހުރިހާ ްތިއްެބވި ހުގައި

ްއެކަންްނިސްބަތްެވގެންދާނެ.ްޝުކުރިއްާޔ.ްް
ް

ް745 

ްނިޒާމާބެޭހްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނަޢީމް، ްޔޫސުފް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ްވ.އަޮތޅުެގ އާދެ،

ްނުކުތާއެއް.ް
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ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް750 

ްއިްްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޔޫސުފްް ްނުކުތާެއްއްޝުކުރިއްާޔ ްނިާޒމީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްރަީއސް. ްއްޒަތްތެިރ

އިދުތަާކިއްމިއަުދްމަޖިލިސްްހިނގަމުންްމިދާގޮތްްއެީއްހަމަޖެހޭްގަވާްމިނެގީ،ްްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް ްއުސޫލަކުން ްޚިލާފުކަމަކަށްވާތީއެްއގޮތްވާ ްނިޒާމާ ްެއއީ ެއީއްް.ނުާދތީވެ

ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހިތަށްއަރާ ްހުށަހެޅުންތަކުގަްއޔާިއ،ްއަޅުަގނުޑގެ ްމި ނަށް

ްާޤނޫނުއަސާސީާއއިް ްއެީއ ްކުށްކުާށއި، ްމިހުންަނ  755އިޞްލާޙުތަުކގައި

ތަޢާރަޟްވަންޏާްތަޢާރަޟްވާަކންްމިްއިނގެނީްމިމަޖިަިލީހަށްްގެނައިމަބާއޭ.ް

ްބައްދަލުވުމެއް.ް ްކިޔާ ްބައްދަލުވުމޭ ްނުރަސްމީ ްބާްއވަން ްއެބަ އަޅުަގނޑުމެން

ްައޅުަގނޑުމެން ްެއއްބަސްެވވެީންްމިތަނުގައި ްމި ްކީއްތޯ.ްއެތަުނގައި މިުކރަނީ

ްމިް ްއޮތްގޮތުްންމިތަނަށް ްއެނގިފައި ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެއްބަްސވުމަކަށްތޯ. ކޮން

ްކިާޔް ްބައްދަލުވުމޭ ްނުރަސްމީ ްމިއަންނަނީ ްއިޞްލާޙުތައް  760ހުށަހެޅުންތަކަށް

އްާވްބައްދަލުވުމެްއގައިްމަޖިލީހުގެްުހރިހާްމެންބަރުންނަށްްދަޢުވަތުދެވިގެންްބާް

ްހަމަޖެހިގެން.ް ްަވކިގޮަތކަްށ ްއެއްބަްސެވވި ްަވކިގޮަތަކށް ބައްދަލުވުމެަެްއގަިއ

.ްވޯޓަށްްއަހަންްއަންނަނީއެދެން،ްއެްހަމަޖެހިގެންްމިތަނަށްްހަމަގައިމުވެސްް

ްއޮެވއްޖެެއއްޔާ ްމިކަންކަން ްމިމަޖިލީހަށްްްކުރީަގއި ްމިގެންނަނީ ްމީތި ީކއްވެތޯ

ްހެދުމުން ްމިހެން ްއަހަން. ްވޯޓަށް ްރޭގަިއވެްސްްމި ްވަގުުތ. ްގެއްލެނީ  765މި

ދެްއކެވިްވަގުުތގެްވާހަކަްޓީީވގަިއ.ްޅުަގނޑުމެްނގެްއެއްްޕްރިްނސިޕަލްއެއްްއަ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއެބަޖެހޭ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްވަގުތަށް ްމި އެހެންވީމަ،

ްސަމާލުވާން.ްޝުކުރިްއޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް
ް

ް770 

ްޢަދުނާްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރުްއާދެ، ްޢިްއޒަްތތެރި ްގއ.ގެ ްޙަލީމް ްޢަދުނާން ްޙަލީމް، ން

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް775 
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ްްޝުކުރިއްޔާްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްރަީއސް. ްމުލަކަތޮޅުގ32ްްެޢިްއޒަތްތެރި ްހުށަހެޅުމަށް ްވަނަ

ރު،ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްއޮފީހުގެްވަީޒރުްއަލްފާޟިލާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަްްޢަދުނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ްކަމަށްޓަކަިއް ްހުށަހެޅުްއިވ ްގެންނަވަން ްބަދަލުތަކެއް ްއަޙްމަދު އަނީސާ

ްބަދަލުތަކަީކް ްމި ްއެހެންނަމަވެްސ، ްދަންނަވަން. ްުޝކުރު އަޅުަގނޑު

 780އަޅުަގނޑަްށްހީވަނީްއޮުޅވާލުމާއި،ްވާނުާވްމީހުންނަށްްނޭނގޭކަހަލަްގޮތަަކްށް

ނުޑްހުށަ ްއަުޅގަ ްބަދަުލވުމެއް. ްހުަށހެޅުއްވުެމއް، ްއޮތް ހަޅުއްވާފަިއ

ްކޮަބއިޯތޭއް ްިމވާހަކަ. ްދެްއކީ ްވާހަކަދެަެެކވެމުންދާއިރު ނުރަަަސްމީގައި

ްވިދާުޅީވް ްައނީސާ ްވާހަކަފުަޅކީ. ްދައްަކވާ ްއަނީސާ ްިޚޔާލުފުޅަކީ، އަނީސާގެ

ްވާހަކަފުޅުް ްއަީނސާ ްވާހަކަދަްއކައިފީމޭ. ްކުރިން ްއެންމެ ްތިމަންނަ

ްދެއްކެވީ.ް ްވާހަކަފުޅު ްބޭފުޅުން ްހުރިހާ ްއެހެްނ  785ދެއްކެވުމަށްފަހުަގއި

ްފާ ްކުރީުދވަހުެވސް ްިމއީ،ްއަޅުަގނޑުމެން ްުނުކތާަާއެއް ްއެއް ހަގަކުރި

ްހުިރް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާަކމުގައި ްފަށާއިރު ޢަމަލުކުރަން

ްއޭަގިއް ްނުހުންނާނެ. ްމީހަުކ ްކިޔާ ްއެހެން ްއެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ.

ްފަށާއިރުްއޮންނަން ްޢަމަލުކުރަން ްރީތިގޮތަކަށްވާނީ ޖެހޭނެ

ްމަޤާމުަގިއް ްއޭާނގެ ްމީހާ، ްހުރި ްމަޤާމުގައި  790ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ

ް)ށ(ް ްއެހެން ްއަންނަންޖެހޭނެްގޮތަކީ.ްހަމަ ްބަދަލު ްއެ ދެމިހުންނާނެއޭ.ްއެއީ

ްއަޙްމަދުް ްމެްނބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްހއ.އަތޮުޅގެ ނޑު ގަިއވެސް.ްދެން،ްއަުޅގަ

ްމާަންމުޢި ްެއއްެޗއްެގ ްއޮްތ ްގަިއ ް)ނ( ްހުށަހެޅުމުގެ ްިމ ްއެދެއްެކވި އްޒު

ްއެނގެނީ ްމި ްމާނަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްބޮުޑ،ްްނޭނގޭކަމަށް. ވަރަށް

ްއަންނަނިކޮށް.ް ްތެރެއިްނ ްއޮޅުވާލުމެްއގެ ްދަންނަވާިލހެން ްކުރިން  795އަޅުަގނޑު

ްގޮތެއްް ްކަންތައްކުަރންވީ ްނިމިގެން ްއިްނތިޚާބު ްރިޔާސީ ްފުރަތަމަ ްއެއީ

ްފުރަތަމަ،ް ްމިުބނަނީ ްމީަގއި ްިލޔާކަށް. ްމިބާބުގައި ްޖެހޭ ްނުއެއް ކޮންމެހެން

ްއިންތިޚާބުް ްރިޔާސީ ްފުރަތަމަ ްއޮންނަ ްދަށުްނ މިޤާނޫނުއަސާސީގެ

ނިމުމަށްފަހުްޢައްޔަނުކުރާްަވީޒރުންގެްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންގެްގަިއގަިއ.ްެއް

ްއަންނާނީ.ްއެހެންވީމަ،ްއެމާ ްބަޔަކު ްހުންނަ ްސިފަތައް ްމިތާނަގިއްހުރި  800އްދާ

ް)ނ(ް ްއޮންނަންނުޖެހި ް)ނ( ްދެން، ްނުޖެހޭ. ްއޮންނާކަށް ްނުޖެހޭ. ލިޔާކަށް

ްނުދެއްކޭނެ.ް ްވާަހއެްއވެްސ ްއެަދއްކާ ްގައި ް)ރ( ބާޠިަިލްކޮށްފީވިްއޔާ
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ްގިަނވީާމް،ްއެހެންވީމާ ްޮފޅުވަްތތައް ްއަކުރުތަކުން ްލިެޔފައިހުރި ްފަހަތުަގއި މި

ްއެހެން ްައއިހެން. ްބަދަލުތަކެއް ްއެްއވެްސްއެބަހީވޭ ްޙަޤީޤަތަކީ ނަމަވެސް،

ްއިންތިޤާީލް ްމިއުެޅނީ ްޖެހިގެން ްމި ްވިސްނަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ  805ބަދަލެއްނާދޭ.

ްހަމަވޭތޯ.ް ްސިަފތައް ްމިދެންނެވި ްކުރިން ްއަންނަިއރު ްތެރޭަގއި މަރުޙަލާގެ

ްހުންނަންޖެހޭް ްކިބަިއގަިއ ްމެންބަރެްއގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ އެީއ

ްވަޒީރުންް ްއަދި ްކިބައިަގިއްސިފަވެސް. ްމެންބަރެއްގެ ްމަޖިލީހުގެ ގެ

ްެއީއް ްގޮތަކަށް. ްގެންދެވޭނެ ްކުރިއަށް ްފުށުނާރާ ްސިފަތައްވެސް ހުންނަންޖެހޭ

ްނުރަސްމީ ްމަނިކުފާނު ްފަދައިން، ްިއޝާރާތްކުރެްއވި ްވަކިުނވާްގައި  810ިތންބާރު

ްނާއްސަވާނަޭމް ްވޯޓަކަްށ ްހުށަހެޅުމަކަށް ްެއއްެވްސ ްއަންނަ ގޮތަކަށް

ްވިދާޅު ްމީަގިއްމަނިކުފާނު ްގޮްތތަކެއް ްތަޢާރުުޟވާ ްއެއަށް ްއެހެންީވމަ، ވި.

ްބޮޑަްށް ްވަރަށް ްައޅުަގނޑުމެން ްދޭތެރެ ްފޮރުވިފައި.ްއެކަންތަްއތަކާއި އެބަހުރި

1ްވަނަްމާއްދާެގް)ރ(ްގ4ްްެވިސްނަންްއެބަޖެހޭ.ްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގެް

ްކޮންމެް ްމިހުރީ ްިވސްނުން ްއެއީ ްއޮތީމަ. ްމިހެން ްޚިލާުފވޭ ްއެބަ  815އާއި

ްމިހާރުވެސްްގޮ ްތެރޭަގިއ ްސިސްޓަމްެގ ްމިއޮތް ްމިހާރުވެްސ ްހަމަ ތެްއވިޔަްސ

ްސާފުކޮށްް ްަވރަށް ްއެކަން ްގެންދަން. ްުކރިއަށް ްތެރެއިން ްނިޒާމުގެ މިއޮތް

ްނިމެމުންދަނިކޮށްް ްހަފްތާ ްވޭުތވެދިޔަ ްއެނގިަވޑަިއގަްނނަވާނެ. މަނިކުފާނަށް

ްމަނިކުފާ ްޚަބަރުން. ްއެދިޔަ ްލިބިގެން ްހަމަްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ނުވެސް

ްނުރަސްމީގައި ްައޅުަގނޑުމެން  820ވާހަކަދަްއކަމުްންްސިހިވަަޑއިގެންެނވި.

ް ްގިްގެންދަނިކޮށް، ްވަރަށް ްތެެރއަށް ްަވޒީރުންގެ ްމެންބަރުންްކުއްިލއަކަށް ނަ

ްވުޒާާރެއްއްއިތުރުެވގެންދިޔަ ްޮގނިޑއެއްނެތަްސ، ްޮގތެއްިވޔަސް ްކޮންމެ .

ްއެދަނީ. ްޚަރަދުވެގެން ްފައިސާތަެކއް ްސިވިްލްްނެތަސްވެސް އަެނއްކާ

ްދައުަރީކް ްސަރިވސްގެ ްސިވިލް ްކޮބައިކަމެްއ، ްބޭނުމަކީ ސަރވިްސގެ

ް ްއުމުރު ްމީހެްއެގ ްސަރވިްސއިން ްިސވިްލ ްމިހާރު  65ް825ކޮބައިކަެމއް

ްމަޖިލީހުގެް ްވަޒީުރން ްއެމީހަކީ ްއެަބވޭ. ްވަޒީަރކަށް ްއެމީހަކީ އަހަރުާވއިރަށް

ްއެ ްމެންބަރަކަށް ްސީނިއަރ ްނުވަތަ ްމެންބަރަކަށް ަބވޭ.ްޖޫނިއަރ

ްކީއްކުާރް ްދެން. ްޯކއްެޗއްތޯ ްސަރވިްސއަީކ ްިސވިްލ ްއެ މިހެންކަމަށްވަންޏާ

ްެއއީ ްސުވާލުތަބައެއްތޯ ްމިކަހަލަ ްއެހެންވީމަ، ްއިންތިޤާީލް. ްއުފެދޭީތވެ، ްއ
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ްއިންތިޤާީލް ްަތކުރާރުވަމުންދާީތވެ ްކަންތައްތައް ްމިކަހަލަ ްތެރޭގަިއ  830މަރުޙަލާގެ

ްހަމަޖެ ްތަންޮކެޅއް ްތެރޭގައި ްގެންދެވޭޯތްމަރުޙަަަލާގެ ްކަންތައްަތއް ހޭގޮތަކަށް

ނޑުމެންްޤަބޫުލކުރަންޖެހޭނެްއަޅުަގނޑުމެްން އަޅުަގނޑުމެންްމިބަލަނީ.ްއަުޅގަ

ްއެަބް ްކަންތައްތަކެއް ްައޅުަގނޑުމެން ްއިޞްލާަޙށްޓަކައި ްދެކޮޅަށްވެސް ހިތާ

ްދެކޮޅަށްް ްހިތާ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްއެބަ ްއަޅުަގނޑުެމން ކުރަންޖެހޭކަން.

 835ްމީހަކަށް....ްނަމަވެސްްއެހެން

ް

ް

ްތަންކޮޅެއްްކުުރކޮށް،ްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުްފާހަގަކުރައްވަފާަނންތޯ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 840ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްކުރުކޮށްލަންވީތޯ.ްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް
ްޢަދުނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ް845 

ްތަންކޮޅެއްްކުުރކޮށްްފާހަގަކޮށްެދއްވަފާނަންތޯއޭ.ްްހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާ

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްއަޅުަގނުޑްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްކުރީދުވަުހ ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ  850ްއާދެ،

ނޑަްްޢަދުނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއަުޅގަ ްވާހަކަދަްއކަްންދަންނަވާލިން ްެއްއގޮތަކަްށވެްސ ްކުރުކޮށް ްހަމަ ްށ

ްދަންނަވަން.ް ްކުރުކޮްށ ްނޭނގިގެން ްހަމަ ްމިުއެޅނީ ްމިއަދުެވސް ނޭނގެނީ.

ްއެހެންވީމަ،ް ްމިބަލަނީ. ްދެއްކޭތޯ ްގޮަތކަށް،ްިވސްނޭގޮތަކަށް ްއޮޅުންފިލާ އެއީ

ނޑުް ްދަްއކާކަށް.ްއަުޅގަ ްގޮތަކަށް ްމިނޫން މިދަންނަވަންްްއަޅުަގނޑަށްްނޭނގެ

ް ްއެްއޗަކީ، ްހަދައިދޭށޭ.ްބޭނުންވާ ްލިބޭގޮަތށް ްެއއްެޗއް ްމީހަކަށްވެސް  855އެހެން

ްދީގެންނޭ.ް ްމީހަކަށްވެްސަް ްއެހެން ްއެްއޗެއް ްއޮތް ްއަތުގައި ްތިމާ ދެވޭނީ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްޝުކުިރއްާޔ ްނޫޅުްއވާށޭ. ްޮބނޑިކުަރްއވަން ްއެއްެޗއް ހުރިހާ

ްރައީސް.
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ް

ް860 

ްމް.ްސ.އަތޮުޅގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.އާދެ،ްއަސްލަްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޤަބޫެލްއްްމަދުްންްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްުމޙަ ނޑެއް ްއަުޅގަ ްދަށުން ްނުކުތާެގ ްނިޒާީމ  865ްއައްސަލާމްޢަަަލަިއކުމް.

ްެއހެންނަމަވެސް،ްްއަސްލަމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްގެންދެވިދާނެކަމަށް. ްކުރިއަށް ްމިބަހުސް ްނުކުރަން

ްދެއްވަމުްންމަނިް ްފުރުޞަތު ްދަށުން ްނުކުތާގެ ްނިޒާމީ ްތިގެންދަވަނީ ކުފާނު

ްއަދި..ް
ް

ް870 

ްއެހެންވީމަ،ްއިށީނެދވަަޑއިގެްނދެއްވާްއިނގޭތޯ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ަްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްުމޙަ ްފުރުޞަތުދެްމަދުްން ްނިމެންދެން ްވާހަކަަދްއކާ ނޑު ްއަޅުގަ ްވަރަްށްނޫން.  875ްއްވިްއޔާ

ްތިްއަސްލަމްްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްހަމަ ްއެީއްމަނިކުފާނު ްއިނގޭތޯ. ްނުކުާތެގްޔަރަނގަޅު ްިނޒާމީ ގެންދަވަނީ

ްހުށަހެޅުމަށްް ްބަހުސްކުުރމަށް ްދެއްވަމުން. ްފުރުޞަތު ްބަހުސްކުރުމަށް ދަށުން

ްހުށަހަޅަ ނޑު ްއަުޅގަ ްހުޅުވާލުމަށް ްފުރުޞަތު ްބަހުްސކުރުމަށް ްން.އިނގޭތޯ،
ްއިޞްލާޙަށްްހުަުބަ ްމިގެނެވުުނ ްހުޅުވާލައި ްފުރުޞަތު ސްކުރުމަށް

ްމުހިންމުކަމެއްކަުމގަިއްހުަުބަ ްެއއީ ްވޯޓަށްދިޔުމަކީ ްމިއަށް  880ސްކުރުމަށްފަހު

ްއަޅުަގނޑަށްްފެންނާތީްެއވާހަަކްދަންނަވާލަން.ް
ް

ް

ްމްްއިބްރާހީމް.އާދެ،ްލ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަސީްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް885 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(
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ް

ްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްހުށަހެޅުމ32ްްާއާދެ،ްުޝކުރިްއޔާ ްަވނަ

ްބެހޭގޮތުންްދެނުކުތާއެއްްފާހަަގކޮށްލާނަން.ްފުރަތަމަްނުކުތާއަކީްއަޅުަގނޑަށްްްނަސީމްްއިްބރާހީމްް

ްނޭނގެނީކަމަށްވެްސްހީވާގޮްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތަންދޮރު ްފަހަރެއްގައި ްައޅުަގނޑަށް  890ުތގައި

ްމެންބަރުންނަކީް ްބައެއް ްވިދާުޅވިހެން. ްމެންބަރަކު ްދެންމެ ވެދާނެ

ްހިމެނެނީކަމަށްވެދާނެ.ް ްައޅުަގނޑު ްއޭގެތެރޭ ްމީހުންނަށްވާތީ ތަންދޮރުނޭނގޭ

ް)ނ(32ްް ްމިމާއްދާގެ ްމިބުނާ ްގައި ް)ރ( ްހުށަހެޅުމުގެ ވަނަ

ްދެންްގަިއާވގޮތުގެމަ ްއޮޅުެމއްހެން. ްުކޑަ ްއެއީ ްހީވަނީ ްއަޅުަގނަޑށް ތީން،

ްއެއީް ްނެތް. ްމިތާވަޑަިއެގން ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްއެހުށަހެުޅއްވި  895މިވަގުތު

ްހުންނަންވާް ްމެންބަރުންަގިއ ްމިާވހަކަދެކެވެނީ ްމިހާރު ްގައި )ނ(

ްދެންްޠުަުޝަރު ްއޮުޅމެއްހެން. ްެއއީ ްހީވަނީ ނޑަށް ްައޅުގަ ްބެހޭގޮތުން. ތަކާ

ްނުކުތާައކަށްދެވަ ްްނަ ްފާހަގަކޮށްލާހިްތވަނީ، އަޅުަގނުޑވެްސްއަުޅަގނޑު

ްމިއޮންަން ްއަނެއްަބއިގާ ްމިބުނާ ް)ރ(ްަގއި ްމިހުށަހެޅުމުގެ ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި

ްރޫާޙް ްޤާނޫނުައސާސީގެ ްޚިލާފުވޭ. ްރޫޙާއި ްޤާނޫނުއަސާީސެގ  900އިސްތިސްނާ

ްދިވެ ްމިހާތަނަށް ްދަންނަވާލާނަން. ނޑު ްއަުޅގަ ހިރާއްޖޭަގިއްޚިލާފުވާގޮްތވެސް

ްރައްޔިތުްނެގް ްޢައްޔަންކުރާއިުރގަިއ ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހަށް ވަޒީރުްނގެ

ްރު ްރަޢުޔުއެއްނެތި، ްނޫނީ ްޚިޔާލެއް ްއެކަންަތްއްމަޖިލީހުގެ ހުމެްއނެތި

ް ްކުރާތީވެ، ްއިޞްލާޙުކުރަމުންދާ ްމިހާރު މިްައޅުަގނޑުމެްނ

ްފާސްކޮށްފައި ްހުށަހަޅައިގެން ްއަުޅަގނުޑމެން  905އޮންނާނެ،ްްޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްމެންބަރުންް ްމަޖިލީހުގެ ްަވޒީރުންގެ ްކުރިއަްށޮއތްތާގައި އެހެންނުހައްދަވާށޭ

ްއެކަމަުކް ްރަނަގޅޭ. ްއެންމެ ްޢައްޔަްނކުރެްއވިޔަސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްރުހުމަާކިއް ްބަހަކާއި ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ޢައްޔަންކުަރއްާވއިރުަގއި

ްއިޞްލާޙު ްއެރޫޙާެއކުަގިއ ްއިޞްލާޙުްހޯއްދަވަންވާނޭ. ްޤާނޫނުައާސސީ ކުރެވޭ

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްބޭނުންވާގޮތްކަމަށް ްަރްއޔިތުން ްއެއީ ްމިއައީ.  910ކުރެވެމުން

ްފެންނާތީވެ.ްއެހެ ްމިދަންނަވަނީ،ްޚިޔާލަށް ްމިއޮތްްންީވމަ،ްއަޅުަގނޑު މިހާރު

ްިއސްތިސްނާަގިއް ްމިއޮތީ. ްޚިލާފަށޭ ްއެރޫޙާ ްގައި ް)ރ( ހުށަހެޅުމުގައި

ްއި ްކޮންމެހެން ްަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަށްްމިބުނަނީ ްމަރުޙަލާގައި ންތިޤާލީ

ްމެންބަރުންް ްމަޖިލީހަށް ްަވޒީރުންގެ ްއިްޚތިޔާރު ްމިދެނީއޭ އަޅުަގނޑުމެން
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 915ނޫނޭ.ްހަމަްއެހިނދުަގއިްމިބުނަނީ،ްޢައްޔަންކުަރއްވަން.ްެއއީކީްަމްއސަލައެއް

ްޚިޔާލެއްް ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ްެއްއގޮަތކަށްވެސް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްމިދަންނަވަނީް ްއަުޅަގނޑުމެން ްެއއީ ްުނވާނޭ. ްހޯއްދަވަިއގެން ރުހުމެއް

ްމިއަށްވުެރް ްހީަވނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްޚިލާފުވެއޭ. ްއެަބ ްރޫޙާ ޤާނޫނުއަސާސީެގ

ްއެނގޭެނގޮތެްއް ްމިކަން ްރައްޔިތުންނަށް ނޑުެމން ްއަޅުގަ ްސީދާކޮށް ސާފު

 920ްނޯންނާނެހެން.ްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.

ް

ް

ްނިޒާމާބެހޭްްްހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާ ްމެންަބރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްސ.އަތޮުޅގެ ްޠާހިރު، ްއިބްރާހީމް އާދެ،

ްނުކުތާއެއް.ް

ްް925 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްރައީސްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަރުޙަލާއާްޝުކުރިއްާޔ ްއިންތިޤާީލ ްއާދެ، .ްް

ްވާްްޠާހިރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްފުރަތަމަްބެހޭގޮތުން ްލިބުނު ނޑަށް ްއަޅުގަ ހަކަދެއްކުމަްށ

ްފުރުޞަތު ްދަންނަވާލިން، ްައޅުަގނުޑ ްތެރޭަގިއްގަިއވެސް ނޑުެމންގެ  930އަުޅގަ

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްސަބަބުން ްވާހަކަދެއްކުމުެގ ްއުފެދޭކަހަލަ ހަމަނުޖެހުން

ނުޑް ްއަޅުގަ ްމިއަދުެވްސ ްވާހަކަ. ްގޯްސވަމުންދާކަމުގެ ްމަސްލަޙަތު ތެރޭގައި

ްްދަންނަވާހިތް ްއެގޮތަށް. ްހަމަ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށްްއޮތީ ްމިއަދު ޙަޤީޤަތުގައި

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްހޫނުގޮތެްއގައި ްމިހާ ްމައްސަަލއަީކވެސް ކުރިމަތިވެފަިއވާ

ްނުދެކެން.ް ނޑު ްއަުޅގަ ްމައްސަލައެްއކަމުަގއި  935ކުރިއަްށގެންދަންޖެހޭ

ްދެ ނުޑ ްއަުޅގަ ްކުީރދުވަހުގަިއވެސް ްރަީއސް، ންނެވިން،ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއިންތިޤާީލްއަޅު ްތެރޭަގއި ްމާއްދާތަުކގެ ްފާސްކުރި ްއެންމެފަހުން ަގނޑުމެން

ް ްފުރިހަމައަށ34ްްްބާބުގެ ްވަަރށް ްއެަބއޮތޭ ްއަުޅގަޑުމެން ްމާއްދާަގިއ ވަނަ

ް ްރަނަގޅަށް ްފާސްކޮށްފައި.34ްްްވަރަށް ްވާހަަކ ްގެ ް)ށ( ްމާއްދާގެ ވަަނ

ްތަފް ްވަރަށް ްއެޞީަީއޭަގއި ްއެހެންީވމަ، ްއެބަބުނޭ. ްއެވާހަކަ  940އްދުވަުހްލުކޮްށ

ނޑުމެންނަްށް ްައުޅގަ ްއަެނއްދުވަހު ްއެްއޗެއް ްފާސްކުރާ އަޅުަގނޑުމެން

ްމަޖިލީހާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ގެންްއިއިތުބާރުނުކުރެޭވކަމަށްވާނަަމ
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ްނުވިސްނޭ.ް ނޑަަކށް ްއަުޅގަ ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްހަމަ ކުރިއަްށގެންދާނެގޮތެއް

ްމ.ައތޮޅު ްެއއްގޮަތކަށްވެސް ްނުދެކެން ނުޑ ްއަުޅގަ މެންބަރުްްއެހެންވީމަ،

ްަފހަރެއްަގއިވެްސް ްެއއީ ްހުށަހެޅުމަކީ ްއެހުށަހެުޅއްިވ ްއަޙްމަދު  945އަނީސާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްްއެހާްސާުފނުވާނެްއެްއެޗއްކަމަކަށްްައޅުަގނޑުްނުދެކެން.ް

ް ްހަމަ ނޑުެމން ްމައްސަލައެއް.ްއަުޅގަ ްއެންމެ ްއެކަނި ްހަމަ ްއޮތީ ފްރީްމީގައި

ްްޓީވީގެ ްބޭނުންކޮްށގެން ްރައްޔިތުންނަްށްްްމޕޭންކުރުން،ކެއެ ްރާއްޖޭގެ ނުވަތަ

ްފިަޔާވް ްވާހަކަދެއްކުން ްނަގާލުމަށް ްަމސްލަޙަތު ްތެރޭގައި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްަޤބޫލެ ްއަޅުަގނަޑކަށް ްކަމަކަށް ްކުެރޭވ ްެއްއވެސްކަމެްއ  950އްނުކުރެވޭ.ްއިތުރު

ްަރއީސް. ްވަަރްށްްޢިއްޒަތްތެރި ްމިވާހަކަ ްިލޔުމުަގއި ްއަޙްމަދުގެ އަނީސާ

ކަްއެބަބުނޭ.ްއޭގައިް)ރ(ްަގއިްއެބަބުޭންމިމާއްދާގަިއްލުކޮށްްމިވާހަޞީަީތަފް

ްމަޖިލިްސް ްވަޒީރުންގެ ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްގަިއވާގޮުތގެމަތީން )ނ(

ްގައިް ް)ނ( ްމާއްދާެގ ް....ވަނަ ްމިޤާނޫނުައސާސީގެ ޢައްޔަންކުރުމުަގއި

ް ްބާބުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްއިްނ1ްްވަޒީރުްނގެ ް)ނ( ްމާއްދާގެ  955ވަނަ

ްވާ ްުބނެފައިސްތިސްނާވާނެ ްޤާނޫނުައސާސީގެދަށުްންްއި.ހަކަ ނަމަވެސް

ްހޯދުމަށްް ްރުހުން ްއެމަޖިލީހުގެ ްިއންތިޚާބުވުމުން ްމަޖިލިސް ރައްޔިތުަުންގެ

ް ްަގިއވާގޮުތގެމަތީްނ8ްްމިޤާނޫނުއަސާސީގެ ް)ނ( ްމާއްދާގެ ަވނަ

ް)ރ(ް ްމި ްހީަވނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ، ހުށަހަޅަންޖެހޭނެކަމުގައި.

ްބައްލަވަް ްއަޅުގަްއިރަނގަޅަށް ްވާހަަކްފިްއާޔ ްމިދައްކާ  960ނޑުމެން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްރަނގަޅަށްނޫންކަން ްމިދެކެެވނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނުޑް ްއަޅުގަ ްއެހެންވީަމ، ްޔަޤީންވާނެކަން. ްހަމަ އެންމެންނަށްވެސް

ްމަޖިލީހުގެް ްަރއްޔިުތންގެ ްއިންތިޚާބުކުރެވޭ ްމި ްއެންމެފުރަތަމަ ދެކޭގޮުތގައި

.ްޝުކުރިްއާޔްޭއގައިްބަޔާްނކުރަނީްރުހުމާއެކުްއެްޢައްޔަްނކުރެވޭްވާހަކަެވސް

 965ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ް

ްއިބްރާހީމްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަޖުދީ ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެިރ ްއއ.ގެ އާދެ،

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.ް

ް970 
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ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއަުޅގަްމެންަބރުްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީް ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްނެީގް`. ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްނޑު

13ްްްގަާވއިދުގެްއިްބރާީހމްްމުޙަްނމަދުްމަުޖދީް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްއަދި ްމާއްާދާއއި ްމާއްދ4ްްާވަނަ ްވަނަ

ްްވާހަކަެދއްެކވުން: 45ްްއަދި ްމާއްދާ، 54ްްވަނަ ްމާއްދާ، ްމާއްދާއަށ54ްްްވަނަ  975ަވނަ

ްަގވާއިުދގެ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެިރ ްމާއްދާަގިއްވ13ްްަްރިޢާޔަތްކުރަމުން. ނަ

ް ްއެފާޅުކުެރއްިވްބުނާގޮތުން، ްދެންމެ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި އަްއޑުއަޮތޅުގެ

ްއަޅުަގނުޑެވްސް ްކުރުމަށް ްފާޅުކުރި ްއެ ްއަސްލަމް ްއަޙްމަދު ކުރެްއވުމަށް،

ްދަންނަވާލަންް ނުޑ ްއަޅުގަ ްއެންމެފުރަތަމަ ްއެވާހަަކ ްކިޔަން. މަރުޙަބާ

ް ްލ.އަތޮޅުގެ ްމިމޭރުމުން ްހަމަ ްމެންބަރުްބޭނުންވަނީ.  980ިޢއްޒަތްެތރި

ް ްޢިއްޒަތްެތރި ްއެިދވަަޑއިގެންެނވުމަކަށް ރައީްސްއެދިަވޑަިއގެންނެވި

ް ްފާހަގަކޮށްލަން، ްއަޅުަގނޑު ްގަވާއިދުެގ ްމިހިނގަނީ ވަަނ13ްްމިހާރު

ްމިކަންް ްކުރިއަށްދާތީ ްމަޖިލިސް ްމި ްޚިލާފަށް ްާއއި ް)ނ( މާއްދާގެ

ް ްގަވާއިުދގެ ްދ22ްަހަނދާންކޮށްދިނުމަކީ ްމާއްާދގެ ްކޮންމެްވަނަ ށުން

ްއަޅުަގނުޑް ްެއކަްނ ްލާޒިމްކަމެއް. ްމެންބަރަކަށްެވސް  985ޢިއްޒަތްތެރި

ްަގާވއިދުެގް ްމިފާހަަގކުރީ ްމިކަން ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ހަނދާންކޮށްލަދެން.

ްއަޅުަގނޑުމެްނ13ްް ްއެބަބުނޭ ްސާފުކޮށް ްަވރަށް ްމާއްާދގައި ވަނަ

ްއޮންަނން ްއެޖެންޑާއެއް ްއޮންނާނެ ްފެންނަން ޖެހޭނެކަމަށް.ްމެންބަރުންނަށް

އެޖެންޑާާއއިްޚިލާފަށްދާކަމަށްަވންޏާްއެކަންްހަނދާންކޮށްދިނުމަކީްމެންބަރުންް

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްދ.އަތޮުޅެގ ްމިއާއެކުަގއި ްހަމަ ްދެން  990ކުރަްއވަންޖެހޭނެކަމެއް.

މެންބަރުްމުޙަންމަދުްރިޔާޟްްމިްހުށަހެޅިްހުށަހެޅުމަށް،ްމިއަދުގެްއިޞްލާުޙް

ލުކޮށްފިކަމަށްވާނަމަްއަޅުަގނޑުމެންްމިްއިންތިޤާލީްހުށަހެޅިްހުށަހެޅުމަށްްޢަމަ

ްހަދަންޖެހޭނެ.ް ްގޮެތްއ ްއަލުން ްފާްސކުރުންތަކަށް ްފާސްކުރި މަރުޙަލާގައި

ްރަޝީދުް ްރިާޔޟް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްތ.އަޮތޅުެގ ްވަނީ އެކަން

ްއަޅުަގނުޑް ްހަނދާންކޮށްލަދީފައި ްމިކަން ްހަމަ ްދެން  995ފާހަގަކުރަްއވާފައި.

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއިށީންނާނަން.
ް

ް
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ްެއއްެވްސްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުކުތާެއއް ްނިޒާމާބެހޭ ްެދވަނަފަހަރަކަށް ްައޅުަގނޑު އާދެ،

ްތ.އަތޮުޅެގް ްެދން ްނާރުވާނަން. ްމިމައްސަލާަގއި ްމެންބަރަކަށް  1000ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙުސައިްންރަޝީދުްޙަސަން.

ް

ްނުކުތާ()ނިޒާމާބެހޭް

ް

ްމިދިަޔްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްބޭުނންވަނީ ްދަންނަވަން ްއެްއެޗއް ްއަޅުަގނުޑ ްއާެދ، .`ް1005 

ްބައްދަލުވުމެްއެގްްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްނުރަސްީމ ްތެރޭަގއި ްދުަވސްކޮުޅގެ ްމިދިަޔ ބަންދުތެރޭގައި،

ްއޮް ްހުށަހަޅުްއވާފައި ްއިޞްލާޙު ްމިކަމަށް ްނަމަވެސް ްމެންސިފާގަިއ ބަރުންްތް

ްމުލަކަޮތުޅްޢިއްޒަތްތެިރްބައްދަލުކުރެްއވުމަށްފަހު،ް ްނަތީޖާއެއްެގްގޮތުން ޭއގެ

ް ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްއޭނަ ްއަޙްމަދު ްއަނީސާ ްހުށަހެޅުމަށ32ްްްމެންބަރު ަވނަ

ްއަނީާސް ްއާދެ، ްދަންނަވާލަން. ްއެްއޗެއް ްބަދަލާބެހޭގޮތުަުްނ  1010ގެންނެވި

ް ްހުށަހެޅުއްވި ްއިޞ32ްްއަޙްމަދު ްކުރިންްަވނަ ްއޭގައި ްހުށަހެޅުއްވުން. ލާޙު

ްނަމަވެސްް ްއެބަުހރި. ްގެންަނވާފައި ްބަދަލުތަކެއް ްމިހާރު ްޚިލާފަށް އޮތްގޮތާ

ްކަންބޮޑުާވް ނުޑ ްއަުޅގަ ްގޮތުން ްނަީތޖާއެްއގެ ްބަދަލުތަުކގެ ގެންނެވި

ްމިފުރުޞަތުގެް ްދަންނަވާލުމަށް ްއެވާހަކަ ްއެބަކުރިމަިތވޭ. ކަންތައްތަެކއް

ްޢިއްޒަތް ްތިޔަ ްރައީބޭނުން ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރުންނާ  1015ސްެގްއިޒުނަާއއެުކްތެރި

ވަރަށްްކުރުކޮްށްއަޅުަގނޑުްދަންނަވާލާނަން.ްއާދެ،ްފުރަތަމަްދަންނަވާލަން،ް

ްދަންނަަވން ް)ށ(ްއާބެހޭގޮތުްނ.ްްއަޅުަގނުޑްެއއްެޗއް ްއެމާއްާދގެ ބޭނުންވަނީ

ް ްމިބުނަނީ، ްފުމީގައި ްއޮންނަ ްދަށުން ްރިޔާީސްމިޤާނޫނުއަސާސީގެ ރަތަމަ

ް ްބާއްަވއި ްމީހަކުްއިންތިޚާބު ްމަޤާމަށް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ

ް ްމަޤާމާއި ްއެމީހަކު ްމިޤާނޫނުއަޙަަައިންތިޚާބުކޮށް  1020ސާސީއަްށްވާލުވަންދެން

ް ްފަށާއިރު، ްހުިރްޢަމަލުކުރަން ްމަާޤމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްމަ ްވަޒީރުްނެގ ްޢަްއޔަންކޮށްފަިއވާ ޖިލިސްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްބާއްވާ،ްްއޮންނާނެއޭ.ދެމި ްއިންތިޚާބު ްމިޖެހެނީ ްމިފާހަގަކުރަން މީގައި

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކުފުރަ ްމަޤާމާއިްްތަމަ ްޭއނަ އިންތިޚާބުކޮށް

ްވަޒީރުްނެގްޙަ ްޢައްޔަންކުާރ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމިހުރި  1025ވާލުވަންދެން

ްއިޞްލާޙުކޮށްް ްޤާނޫނުއަސާީސ ްމާނައަކީ ްއޭގެ ްދެމިއޮންނަކަން. ްމަޖިލިސް
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ްްނޫނިއްޔާ ްފެށުމާއެއްކޮށް ްޢަމަލުކުރަން ްމަޖިލިސްްެއއަށް ަވޒީރުްނގެ

ްދެންް ްދެމިއޮްނނަންޏާ. ްއެީއ ްމިއޮތްގޮތުން. ްނުޖެހޭކަން ބަދަލުކުރަން

ްމަޖިލީހަށްް ްވަޒީުރންގެ ްތެރޭަގއިވެސް ްމިމުއްދަތުގެ ްމިއޮންނަނީ އޭެގއިތުރަށް

ްއަ ްސަމާލުކަމަށް ްތިބޭފުޅުންގެ ްގެނެވިދާނޭ. ްބަދަލު ްމިވާހަަކްއިތުރު  1030ޅުަގނޑު

ނޑުްދަންނަާވލާނަން.ް)ނ(ް ދަންނަވާލާފައިް)ނ(ްަގއިްއޮްތްއެްއޗެއްްއަުޅގަ

ްރިޔާީސް ްފުރަތަމަ ްއޮންނަ ްދަށުން ްމިޤާނޫނުައސާސީގެ ްމިބުނަނީ، ގައި

ްމެންބަރުގަިއްޚާަާއިންތި ްމަޖިލީހުެގ ްވަޒީރުްނގެ ްޢައްޔަންުކރާ ބަށްފަހު

ްވަޒީ ްެއއީ ްމާއްދާ، ްވަަނ ....ް ްބާބުެގްމިޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމަޖިލީހުގެ ރުްނގެ

ްމިހާރ2ްްު ްފުރިހަމަވާްނޖެހޭނޭ. ްޝަރުތުތައް ްގަިއވާ ް)ހ( ްމާއްާދގެ  1035ވަނަ

ްރިޔާސީް ްފުރަތަމަ ްމިާޤނޫނުއަސާސީގެދަށުން ްމިާވގޮތަކީ މީގައި

ްފަށާއިރުގަިއ،ް ްމިޤާނޫނުއަސާސީ ްމިއުޅެނީ ްމިހާރު އިންތިޚާބަށްފަހު،

ްމަ ްވަޒީރުްނގެ ްޮއންނަ ްފަށާއިރުގަިއ ްވާހަކަެއއްނޫްންޢަމަލުކުރަން ޖިލީހުގެ

ްރިޔާސީް ްފެށުމަށްފަހު ްޢަމަލުކުރަން ްމިޤާނޫނުއަސާީސއަށް މިދައްކަނީ.

 1040ޢަްއަޔންކުރާްފުރަތަމަްވަޒީރުްނގެްމަޖިލީހުގެްވާހަަކްބެއްްބާްއަވއިްޚާަާއިންތި

ްވަޒީރުްނެގް ްމިހުންނަންޖެހެނީ ްމަޖިލީހުގައި ްަވޒީރުންެގ ްއެ މިދައްކަނީ.

ް ްބާބުގެ ްމ2ްާމަޖިލީހުގެ ްސިފަތައް.ްވަަނ ްހުންނަ ްަގއި ް)ހ( އްދާގެ

ްދަންނަވާނަން 2ްްްއަޅުަގނޑު ްޮއތީ، ްގައި ް)ހ( ްމާއްދާގެ ވަޒީރުްނގެްވަނަ

ްޝަރު ްއަންނަނިވި ްމެންބަރަކަށްވެވޭނީ ްފުރިހަމަވާްޠުަުމަޖިލީހުގެ ތައް

ް ްވެގެންނޭ. ްް-1މީހުންނަށް ްރައްޔިަތކަށްވުްނ،  1045ބޭރުޤައުމެްއެގްް-2ދިވެހި

ް ްއުމުރުް-3ރައްޔިތަކަްށވުން، 25ްްން ްފުރިފައިވުން. ް-4އަހަރު

ްމީހެއްކަމުަގއިވުްނ.ް ްޖަމާޢަތުގެ ްސުންނަތް މުސްލިމަކުކަމުގަިއވުމާއި

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްެއްއޗަކީ ްމިއުޅޭ ްދަންނަަވން ްިމއީ އެހެންވީމަ،

ްޢަމަލުކުރަންް ްމިޤާނޫނުއަސާސީއަްށ ްފުރަތަމަ ްިދވެހިރާއްޖޭަގއި ހީވަނީތޯއޭ

ްފު ްބާްއވާ ްްރަތަމަްފެށުމާއެއްކޮށް ްއިންތިޚާބަށްފަހު، ްމިްރިޔާސީ  1050މިދެންނެވީ،

ްނޫނިއްޔާް ްޢައްޔަންކުރުން ްމަޖިލީހަށް ްަވީޒރުންގެ ްބަޔަކު ްހަމަވާ ސިފަތައް

ްއުޅެފާނެކަމަށް.ް ްމީހަކު ްއިންތިޚާބުކުރާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް

ްނެތްް ްއިސްިތސްނާއެއް ްއެހެން ްއެްއޗެްއ،ްމިބާބުގައި ްއޮތް ްމިޤާނޫނުއަސާސީ



 39 

ްްލަތެއްަގއިޙާ ްޙަޤީޤަތުގަިއ ްބޭނުމަކީ ްބުުނމުގެ ްޓްރިޒަެވއްްމިވާހަކަ

ްއެހެންވީމަ،ް ްއެއީ. ްކަމެއް ްބުނުންކަހަލަ ްތެދެކޭ ްއެއީ ްތެދެއް  1055ފާހަގަކުރުން.

ްނެތަްސް ްޮއތަސް ްމިތާ ްސަބަބަކީ ްނުޖެހޭ. ްގެންނާކަށް ްމިތާ މިވާހަކަ

ްމިޤާނޫނުއަސާސީ ްޢަމަލުކުރާހިނދު، ްއޮތްގޮަތށް ްމަޖިލީހުގެްަގއި ވަޒީރުންގެ

ްމިސިފަތައްްމީހަ ްޢަމަލުކުރުމަށްފަހު ްމިޤާނޫނުއަސާީސއަށް ްއާދެވޭނީ ކަށް

ްހަމަވާްމީހުންނަށް.
ް1060 

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްތަންކޮެޅއްްކުރުކޮށްްވިދާުޅވެދެްއވުންްެއދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްގެްނދެވުން(

ް1065 

ްއާދެްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ް)ރ(،ް، ްމިފާހަަގކުރަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްދެން ްމިދަންނަވަނީ. ްކުރުކޮށް

ްމަޖިލިސްްްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްވަޒީރުންގެ ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ް)ނ(ްގަިއވާގޮުތގެަމތީން މިމާއްދާގެ

ްަވޒީރުންެގް ްާމއްާދ، ްވަނަ .....ް ްމިޤާނޫނުައސާސީގެ ޢައްޔަންކުރުމުަގއި

މިހާރުްްގެް)ނ(ްއިންްއިސްތިސްާނާވނެއޭ.މާްއދާވަނ1ްްަމަޖިލީހުގެްބާބުގެް

ްފުރަތަމަް ްމިވާގޮަތކީ ްމިހާރު ްއިނގޭތޯ. ްބައްލަވާ ްދެން  1070މިވާގޮތް

ްފުރަތަމަް ްއޮތީ ްގައި ް)ނ( ްފަށާ، ްޢަމަލުުކރަން މިޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްިއންތި ްޢައްޔަންކުާރްޚާަާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއއް ްއޭނަ ބުކުރުމަށްފަހު

ްވާހަކަ ްމަޖިލީހުގެ ްމަޖިލީހުެގްވަޒީރުން ްވަޒީރުންގެ ްމިއޮތް ްމިހާރު .

ްމިް ްމަޖިލިސް ްަވޒީރުންެގ ްޢައްޔަްނކުރާ ްއޭނަ ްމިދައްކަީނކީ. ވާހަކަެއއްނޫން

ްކޯް ްމަޖިލީހަށްްއްއިސްތިސްނާވަނީ ްއިސްތިސްނާވަީނ  1075ަޗުކންތޯ.

ްޤަސް ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމީހުންގެްދުަުޢައްޔަންކުރުމަށްޓަަކއި ުކރާ

ްހުށަހަޅާ ްމަޖިލީހަށް ްނަންތައް ްލިބެންޖެހޭކަމަށް.ް، ްރުހުން އެމީހުން

ް ްމަޖިލީހުގެ ްކޮންފޮމޭޝަން، ްހޯމަޖިލީހުން ދުމުގެްރެޓިފިކޭޝަން

ްިދވެހިރާއްޖޭަގއި ްކޮށްފަިއ،ްޕްރޮސެސްއިން ްއިންތިާޚބު ްޤާނޫނުއަާސސީ

ްއޭަން ްއިންތިޚާުބކޮށްފައި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްދަށުން  1080ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްވަޒީުރންގެ ްފުރަތަމަ ްޤާނޫނުއަސާސީްންްޢައްޔަންކުރާ ްއެބަޖެހެޔޭ މަޖިލިސް
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ް ްރެޓިފިކޭޝަންމިބުނާ ްބެލުމުންްމަޖި، ްބަލާ ްއޮތްތޯ ްރުހުން ލީހުގެ

ްހުށަހެޅުމާް ްއޮތް ްކުރިން ްމިދައްކަނީ. ްެއވާހަަކ އިސްތިސްނާކުރަން.

ްހުށަހެޅު ްތަފާތު ނަޑއެިޅގެން ްމިއީކީްކަ ްމިޮއތީ. ްގެންނަވާަފއި މެއް

ްއަކުރު ްތިބޭފުޅުން ްޔަޤީން ްދިރާސާުކރައްަވއިފިްއާޔްއަޅުަގނޑަށް ްއަކުރަށް  1085ން

ްނޫްން ްއިސްިތސްނާއެއް ްއޮތް ްކުރީަގއި ްއޮުޅމެއް. ްހަމަ ްއޮޅުމެއް. ްހަމަ މިއީ

ްބޮޑަްށް ްވަރަށް ްމިއޮތީ. ްއައިސް ްބަދަލެއް ްެއއަްށ ްމިއޮތީކީ. މިގެނެސް

ްއަޅުަގނޑުމެްނެގް ްއެއީ ްގޮތަކަށް. ްއެހެން ްމުޅިްނ ްމިއޮތީ. ބަދަލުވެފައި

ްއެއީކީ ްމިނިވަންްްމަޤްޞަދެއްނޫން ްފަހަރަށް ްފުރަތަމަ ިދެވހިރާއްޖޭގައި

 1090ްމުސްތަޤިއްލުްއިންތިޚާބެއް..

ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްކުރުކޮްށްވާހަކަދެްއކެވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 1095ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްަޢއްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްމަޖިލިސްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްަވޒީރުންެގ ްޔަންކުރާ

ްހޯދަންޖެހޭކަމުންްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްރުހުން ްމަޖިލިސްގެ ްމިބުނާ މިޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްއިސްތިސްނާްހޯދުމަކީ.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިްއޔާ.
ް1100 

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުކުތާެއއް، ްިނޒާމާބެހޭ ްޢިއާދެ، އްޒަތްތެިރްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ

ްމެންބަރު..ްމަޢާފްކުރައްވާ،ްހއ.ގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރު.

ް

 1105ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްނިޒާމީ ްައޅުަގނޑު ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްނުކުތާއެްއަގއިްޝުކުރިއްޔާ

ްބޭނުންވަްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމެންބަރުްދަންނަވާލަން ްޢިއްޒަްތތެރި ްމ.އަތޮުޅގެ ްދެންމެއަކު ނީ،

ނުޑް އަނީސާްއަޙްމަދުްހުށަހެޅުއްވިްބަދަލެއްކަމަށްްޤަބޫލުކުރާްބަދަލު،ްއަުޅގަ
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ްއެބަދަލުންް ްެއއާިއއެުކަގިއ ްޤަބޫލެއްުނކުރަން.  1110ބަދަލެއްކަމަށް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއަންނަކަްނ ްނުރައްކާތެރިކަެމއް ްމާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ް ްއަޤަބޫލުކުރަނީ. ްބޭނުންވަނީ،ްދެން ްދަންނަވާލަން ނޑު ޅުގަ

ށްްަޢމަލުކުރުމުގަިއްޤާނޫނުއަސާސީއަށްްޢަަަމަލުކުުރމުގައިްނުވަތަްޤާނޫނުތަކަ

ްރޫޙާ ްކަންތައްތަެކްއްްއޭެގ ްއިތުރު ްދެން ްަބޔަކަށް ްޢަމަލުނުކުރެވޭ ެއްއގޮތަށް

ްޖެހޭނެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވާނެގޮތް ްދެން ްއެއަށްލިބުނީމާ  1115ވިސްނަްންްއޭ

ްމިއުޅެނީްމުސްތަޤްބަ ްބުނަންތޯ ްައޅުަގނޑުމެން ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ލަށް.

ްހުށަހެޅުމުގަިއް ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި މ.އަތޮޅުގެ

ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްބުނަނީތޯ،ްޭއެގް)ރ(ްގަިއްމިބުނަނީ އަޅުަގނޑުމެން

ްއަންނަ ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުން ްފަހުގައި ްއިންތިޚާބުކުރުމަށް ންދެންްމަޤާމަށް

ްމަޖިލީހުންް ްރަްއޔިުތން ްޢައްޔަންނުކޮްށ ްމަޖިލިސް ްަވޒީރުންެގ  1120އެމަނިކުފާނު

ްކުރަީން ްކީއްތޯ ްމެދުގައި. ްއެދޭތެރެ ްމަޑުކުރައްވާނީތޯ ްނުލިބިގެން ބަހެއް

ްއެހެންވީމާ،ް ްމިބުނަނީ. ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންތޯ ްމެދުގައި. އެދޭތެރެ

ްނުކުރުމުގެްސަ ްއިންތިޚާބު ްމަޖިލިސް ްއިންތިޚާުބްރައްޔިތުންގެ ބަބުންްނުވަތަ

ްމަސްޢޫލިއްޔަުތް ްއެބޮތް ްމަޤާމުގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ވަންދެކަށް

ް ްފެށިގެްނ11ްްނޮވެމްބަރު  1125ވާލުެވވަަޑއިގަންަނވާފަިއ،ްއެހެންނަމަވެްސްޙައިން

ްވަޒީރުްނެގް ްގޮުތން ްަވގުތީ ްޢައްޔަންނުކުރެޭވ، ްމަޖިލީހަށް ވަޒީރުްނގެ

ްޢައްޔަންކުރައްަވިއގެް ްދަަައުރެއްްމަޖިލީހެއް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ންަް

ްމިއުޅެނީް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްކުރަްއވަންތޯ ްކަްނތައް ްލައްވާ ްއެބޭފުޅުން ނެތި

ްދެވަނައަްށް ްޕޮއިންޓަކީ. ްފުރަތަމަ ްއަުޅަގނޑުގެ ްއެއީ ފުރުޞަތުދޭން.

ް)ށ(ް ް)ށ(. ްހުށަހެޅުމުގެ ްބޭނުންވަނީ،ްެއކަމަނާގެ ްދަންނަވާލަން  1130އަޅުަގނޑު

ްލިޔުް ްއެކަމަނާ ްމަޤާމަށްްގައި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔަކމުގެ ްއެބޮތް އްވާަފއި

ް ްމަޤާމާ ްއެމީހަކު ްއިންތިޚާބުކޮްށ ވާލުވަންދެްންޙަަަމީހަކު

ްމިޤާނޫނުއަ ްފަށާއިރު، ްޢަމަލުުކރަން ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާކަމުެގްސާސީއަށް

ްވަޒީރުްނެގް ްޢައްޔަންކޮށްފަިއާވ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްހުރި މަޤާމުގައި

ްދެމިއޮ ްޤާނޫނުއަސާސީައްށްމަޖިލިސް ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި  1135ންނާނެއޭ.

ްތަޞްމަލުކުރުމަށްޢަަަ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދީޤްކުރުމަށްފަހުގައިްޓަކައި
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ްއެައްށް ްއެހިސާބުން ްޝާޢިއުކުެރވުމުން ްެއ ްގެެޒޓްަގއި ސަރުކާރުގެ

ްއޮންަން ްޢަަަމަލުކުރަންފަށާއިރު ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްފެށުނީ. ޢަމަލުކުރަން

ްމަ ްކުރިއަްށްރައްޔިތުންގެ ްއެކަން ްޢަމަލުކުރަންފަށާއިރު ްއެ ްނުވަތަ ޖިލީހަކާ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއެހެންވީާމ، ްއެްއގޮތަށް. ްޫރޙާއި ްޤާނޫނުއަސާސީގެ  1140ދާންވާނީ

ްޙާެލއްަގއި ްއެްއވެސް ްމިވާހަކަދައްކަނީައީކްްމިބުނަނީއަކީ ނޑުމެން އަުޅގަ

ްކުރައްވާަފއި ްމިހާރު ްޢައްޔަން ްއެމަނިުކފާނު ތިބިްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްއިންތިޚާބަާކް ްތިއްބަވާފަިއ ްމަތީ ްއެގޮތުގެ ްއެބޭފުޅުން ްމަޖިލިސް، ވަޒީރުްނގެ

ްމަޖިލިސްކަމުެގް ްަރއްޔިތުން ްވަޒީރުކަމުަގއާއި ްދަންދެންވެސް ހަމައަށް

ްއެހެންވީމާ،ް ްވާހަަކއެއްނޫން. ްކުރާ ްެއކަންކަން ްތިއްަބަވއިގެން ނީޑަގއި  1145ގޮ

ްނަތީޖާއަކަ ްމިހުށަހެޅުމުގެ ްވާންޖެހޭނީ، ްމިހާށް ްރައްޔިތުްންއެރު އޮތީ

ްހުށަހަޅަ ްބާއްަވިއެގން ްކޮންޕޮޒިޝަން ްމިއޮތްގޮތަށް ްމިހާރު ްއިމަޖިލިސް

ްމަޤާމުަގިއް ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްފާސްކޮށްގެން. ްމިތިބީ އަޅުަގނޑުމެން

ްވަޒީރުްން ްދޫކޮށްެގން. ްމިތިބީ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްހުންނެވުމަށް އެމަނިކުފާނު

ް ްމިބުނަނީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމެންބަރަކުްމަޖިލީހަށް ްމަޖިލިސް  1150ރައްޔިތުން

ްބަޔާްނކުރެވިފަ ްނެތޭ ްމީަގއި ްޝަަަރުތުާވގޮތަކަށް ްއެކަމަށް އެއް.ްކަްނުލާށޭ.

ްއަސާސީް ްެއންމެ ްނިޒާމެއްގައި ްރިޔާސީ ނަޑއެިޅެގން ްކަ ްެއއީ އެހެންވީމާ،

ް ްމެންބަރަކު ްމަޖިލީހުގެ ްަވޒީރުން ްއެހެންވީމާ، ްސިފަ. ރައްޔިތުންެގްއެއް

ްނުހިމެނިވަޑަ ްރަްއޔިތުންމަޖިލީހުގައި ްނުވަތަ މަޖިލީހުގެްްިއަގންނަވާ

ްތިބެޭވގޮމެންބަ ްމަޖިލީހުގައި ްވަޒީރުން ްބާއްވާކަްށްރަކު ްއެަކން  1155ތަކަށް

ްވާހަަކް ްހާސިލްނުވާ ްއެކަން ްމިހުށަހެޅުމުން ްނުފެންނާތީ އަޅުަގނޑަށް

ްދަންނަވަން.ް
ް

ް

 1160ްރުްފާޠިންްޙަމީދު.ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްިޢއްޒަްތތެރިްމެންބަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްއަޅުަގނޑު ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްފުރުޞަތަކަށް`.
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ްބަްފާޠިންްޙަީމދުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްދަށުން ްނުކުތާގެ ްނިޒާމާބެހޭ ްމިހާރު ްއިޝޫއާިއްހުއެދުނީ  1165ސްކުރަމުންދާ

ނުޑވެސްްއެ ރައީސް،ްްްއޗެއްްދަންނަވާލަން.ްޢިއްޒަްތތެރިގުޭޅގޮތުންަްްއަުޅގަ

ކުީރގަިއވެސްްމުލަކަޮތޅުެގްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޅުަގނުޑްދަންނަވާލާނީ،ް

ް ްބާބަށ32ްްްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްއިންތިޤާލީ ްމިހާރު ްހަމަ ްހުށަހެޅުމަކީ ވަނަ

ްޤާޫނނުއަސާސީާއިއް ްއެްއގޮތަށް ްހަމަ ްހުށަހެޅުންތަކާ ްއެހެން ހުށަހެޅުމުންދާ

ްއެގޮުތްންރޫ ްފެނޭ. ްައޅުަގނޑަށް ްހުށަހެޅުމެއްކަމަށް ްއޮތް ްެއްއގޮތަށް  1170ޙާއި

ްމީގެް ްާތއީުދކުރަން ނޑުވެސް ްއަޅުގަ ްހަމަ ްފާހަަގކޮށްލަން، އަޅުަގނޑު

ްބޭްއވި ްއަޙްމަދުްްކުރީދުވަހު ްމެްނބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްހއ.ގެ ސެޝަްނަގއި

ްމިހުށަ ްބާބުގަިއ ްއިންތިޤާަާލީ ްމި ްއެީއ ްވާހަކަ ްދެްއކެވި ހެޅެމުންްމުޢިއްޒު

ްާއް ްޤަނޫނުައސާސީ، ްއަނެއް ްޤާނޫނުއަާސސީން ްއެއް މިދަނީ

ްތިންް ްމަސައްކަްތތަކުަގއި ްމިކުރެވޭ ްާވސިލުަވންދެން  1175ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްމިހާރުްނިމިގެންްގޮސްިފް ްގެްނދާނެގޮތް.ްެއގޮތުން ްކުރިއަށް ްކަންތައް ބާރުގެ

ްހުށަހެޅި ްެއގޮތަށް ްހަމަ ްހިނގާނެގޮތް. ްކަންަތއްތައް އެއްަބިއްްޖުޑިޝަރީގެ

ްކަންތައްތަްއް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްޮގްސފި ްނިމިގެން ކަންތައްތައް

ްހުރިް ްގުޭޅގޮތުން ްއެގްެޒކެޓިްވާއއި ްމިއުޅެނީ ްމިހާރު ހިނގާނެގޮތް.

ްމިއުޅެީންކޮންމެވެސްް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހުށަހެޅުންތަކުަގއި  1180ހުށަހެޅުންތަކެއް.

ްދަންނަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއަަރިއެގން. ްތާއްޓެއް ްޢިއްޒަތްތެިރްވަރެްއގެ ވާީނ

ްގެންނަވާފަިއާވް ްކުރައްަވިއގެން ްއިޞްލާޙު ްމިހާރު ްމިހުށަހެޅުން ރައީސް،

ވަނަްހުށަހެޅުންވެސްްހަމަްމިއޮތީްހަމަްކުރީގެްހުށަހެޅުމާއ32ްްިހުށަހެޅުންް

ްމާއްދާތަކާިއް ްއެހެްނ ްހުށަހެޅޭ ްމަރުޙަލާގައި ްއިންތިޤާލީ ްމި ްހަމަ އެްއގޮތަށް

ް ްމިއޮތީ. ްރޫޙުަގއޭ ްއެއް ްޢިއްޒަތްތެިރްހަމަ ްތ.އަތޮޅުެގ ްދެންމެ  1185މިހާރު

ްވާހަކަފުޅުދައްަކވަމުންް ްޙަސަން ްރަޝީދު ްޙުސައިން މެންބަރު

ްމިއަންނަނީ،ް ްދިމާެވގެްނ ްމައްސަލައަކަށް ްިމ ްުނކުތާ، އެފާހަގަކުެރއްވި

ް ްހުށަހަޅުއްވާަފއި. ްއެުކއެީކގަިއ ްމިހުންނަނީ ވަަނ32ްްމިހުށަހެޅުންތައް

ްމިއޮ ްލިންކްވެފައި ްމި ްމެންބަރުންްހުށަހެޅުން ްއެ ްހަމަ ންނަނީ

ް ްގެންދާނ35ްްެހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްއިންތިޚާބުތައް ްއެއީ ްހުށަހެޅުމަށް.  1190ވަނަ

ްޭއިތް ްެއހެންވީމާ، ްހުށަހެޅުމެއް. ްހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ްގުޭޅގޮތުން ތަރުތީބާއި
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ްމިދިމާާވް ްމިހިސާބަށްްއައީމަ ްވޯޓަށްްނާއްަސވާ ްއަދި ްއޭތި ފާސްނުވެްނުވަތަ

ްއެބަވިދާުޅޭވްްމައްސަލަެއއްކަމަށް ްއޭަގިއ ްއެއީ ްމިފެންނަނީ. ނަޑށް އަުޅގަ

ްވޯޓަްށް ްއަޅުަގނޑުެމންނަށް ްމިހާރު ްތަރުތީބު. ްގެންދާނެ އިންތިޚާބުތައް

ްުހށަހެޅުންތަކެްއް ްެއކި ްގޮސްފި ްފާސްުނވެެގން  1195އައްަސަވއިގެން

ްއިންތިޚާބާިއ،ް ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްއެއީ ްުގޅޭގޮތުން. މިއިންތިޚާބުތަކާ

ްއިންތި ްހުށަހެޅުމެއްްޢާންމު ްއިންތިޚާބު. ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިުތންގެ ޚާބު،

ްެއް ްގުޭޅގޮތުން ްބޭއްވުމާއި ްއިންތިޚާބު ްމިދެ ްެއކުެއކީަގިއ ްގޮސްފި ފާސްނުވެ

ް ްހުށަހެޅުމަކީ، ްމިއޮތް ްދެން ްމިހާރު ްދ35ްްެފާހެއްނުވި. ްހުށަހެޅުމަކީ ވަނަ

 1200ހުށަހެޅުމެއް.ްްއިންތިޚާބުްވަިކވަކިންްވަކިްޯއޑަރަކަށްްގެންދިއުމަށްޓަަކއިްޮއތް

ްބާއްވާެނގޮތާިއް ްއިންތިޚާބުތައް ްހުށަހެޅުންތައް، ްމިފަދަ އެހެންވީމާ،

ނޑަްށް ްއަޅުގަ ްއައީމަކަމަށް ްމިހުށަހެޅުން ްނެތި ްނިންމުމެއް ްވަކި ގުޭޅގޮތުން

ްދެންމެް ްއޭަގއި ްމިއުޅެނީ. ްއަރަިއގެން ްއޮޅުމެްއ ްވަކި ފެންނަނީ

ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެއްއްއެފާހަގަކުެރއްވިްފަދައިންްދެންްދިމާވާްއިޝޫއަީކ،ް

ްޙަާވލުވެަވޑަިއގެްން ްމަޤާމާއި ްއިންތިޚާބުވެ ްދަށުން  1205ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްކުރީގެް ްމިއޮްނނަނީ ްއަދި ްޢައްޔަނުކުރައްާވއިރު، ްމަޖިލީހެއް ވަޒީރުްނގެ

ްމަޖިލީހެއް.ްއޮންނައިުރް ްރައްޔިތުންގެ ްއޮންނަ ްއެްއގޮތަށް ޤާނޫނުއަސާސީާއއި

ްއަލަ ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުންެގ ްމަޖިލިސްްއެ ްަވޒީުރންގެ ްޢައްޔަުނކުރެޭވ ށް

ްމިް ްގުޭޅގޮތުން ްމައްސަލައަާކިއ ްދިމާވެދާނެ ްގެންދިޔައީަމ ކޮންފޮމޭޝަނަށް

ްފާހަގަކުރެވެނީ.ް ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްއޮތްކަމަށް ްގެންަނވާފަިއ  1210އިސްތިސްނާ

ްގެްނދެވުމަށްޓަަކިއް ްމިކުރިއަށް ްފެންނަގޮތުަގއި ްައޅުަގނޑަށް އެހެންވީމާ،

ްރައީ ްހަމަްޢިއްޒަތްތެރި ްދެްއވުމަކީ ްވަގުތު ްބަހުސްގެ ްހަމަ ސް،

ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްޤަބޫލުކުރާކަމެއް. ްައޅުަގނުޑެވސް ރަނގަޅުކަމެްއ،

ްނިންމަންް ް ްގޮތެއް ްމަޖިލީހުން ްއަހައިގެން ްވޯޓަްށ ްއިރަކުން ކޮންމެވެސް

ްފްލޯއަށްް ްމި ްހުށަހެޅުންތަކެްއ ްެއްއބައެްއގެ ްއެހެންވީމާ،  1215މިޖެހެނީ.

ްދެކެވޭ ްާވހަކަތަކެއްކަމަްށްްނުގެނެވޭނެކަމަށް ްރަނގަޅު ވާހަކަތަަކކީ

ްއެހެންވީމާ،ް ްރައީްސ ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުުކރަން. ްޤަބޫލެއް އަޅުަގނެޑއް

ްމަޖިލީހުންް ްއައްަސަވއިެގން ްވޯޓަށް ްނިންމަވާފައި ްެއއްގޮަތކަށް ކޮންމެވެސް
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ްޝުކުރިްއާޔް ްދަންނަވަން. ްޯހްއދަވައިެދއްވުމަށް ްނިންމޭނެގޮތެއް ގޮތެްއ

 1220ްއީސް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރަ

ް

ް

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްތެރި ްފުވައްމުލަކުގެ ްމިހާރު ްދެން ނޑު ްއަުޅގަ އާދެ،

ނުޑް ްއަޅުގަ ްެދން ްއަރުވާފައި ްފުރުޞަތެއް ްދީދީއަށް ްއިބްރާހީމް މުޙަންމަދު

 1225ްވޯޓަިއގެންްދާނަން.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްޝުކުރިއްޔާްފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް ްމި ްަރއީސް. ްހުށަހެޅުމާބެހޭގޮތުނ32ްްްިޢއްޒަތްތެރި ްވަނަ

ްޚިޔާލުތަފާތުވުމާިއްްއިްބރާހީމްްދީދީްވާހަކަެދއްކެުވން: ްޖަލްސާގައި ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްފަހުން  1230އެންމެ

ްއެއްބަްސެވވޭެން ްމި ްބައްދަލުވުމުގައި ްނުރަސްމީ ްބޭއްވުނު ގުިޅގެން

ްއަ ްވާަހކަދެކެުވނު. ްެއބައްދަލުވުމަްށްގޮތަކާބެހޭގޮތުން ނޑުެވސް ޅުގަ

ްދަންނަވާލަންް ްސާފުކޮްށ ްވަރަށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް، ހާޒިރުވިން.

ްެއއްވެްސް ްއެުދވަހު ްކަމަކަށް ްގެންނަވާނެ ްއެބަަދލު ްގޮތަކަށް ްވަކި ބޭނުންވޭ

ްބަދަެލްއް ްކޮންމެވެސް ްއެހެންނަމަވެސް، ްެނތް. ްވިދާުޅވެފަަކއެއް  1235ބޭފުޅަކު

ްވިދާ ްޢިއްޒަތްތެިރްގެންނަވާނެކަމަށް ްމ.އަތޮުޅެގ ްއެގޮތުން ްއޮތީ. ުޅވެފަިއ

ް ްއޮތް ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްއަޙްމަދު ްއަނީސާ ްހުށަހެޅުމަށ32ްްްމެންބަރު ވަަނ

ްއެއްެޗްއް ްެފންނަ ނޑަަަށްވެސް ްއަުޅގަ ްބަދަލާބެހޭގޮތުން ްިމއޮތް ގެންނަވާފައި

ް)ށ(ް ް)ހ(ްއާއި ްރައީސް،ްމިހުށަހެޅުްއވުމުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ދަންނަވާލާނަން.

ްވަރަްށްކަމުާދްގޮތަކަްށްއެެދްއަ ްމަރުޙަލާއަށް ްއިންތިޤާލީ ްބަލާލާއިުރ،ްމި  1240ށް

ްމާއްދާްއޮތްކަމަށް،ްއެދެއަކުރުްއޮތްކަމަށް......
ް

ް

ްޅ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމުޙަންމަދު.ްއާދެ،ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1245 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(
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ް

ްައްށްްްއމުލަކުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުްފުވަ ް)ށ( ްއާިއ ް)ހ( ްމިހުށަހެޅުއްވުމުގެ ްތަކުރާުރކޮށްލާނަން. ްއާދެ،

ްގޮތަކަްށްްއިްބރާހީމްްދީދީްވާހަކަެދއްކެުވން: ްއެކަީށެގންވާ ްވަރަށް ްމަރުޙަލާއަށް ްއިންތިޤާލީ ބަލާލާއިރު،

ް ްއެހެްނނަމަވެސް، ްޤަބޫލުކުެރވޭ. ްއަުޅަގނޑަށް ްއޮތްކަމަށް  1250މީެގްއެދެއަކުރު

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްލ.އަތޮުޅެގ ްއިން ް)ނ( ްމީގެ ްވިސްނާާލއިރު، ްއަށް )ނ(

ްމީެގް ްމަޢާފްކުރަްއވާ ްހަަަަަވާލާދެނީ، ްފަދައިން ްއެފާހަގަކުރެްއވި މެންބަރު

ްމިޤާނޫނުއަސާސީެގް ްމިބުނަނީ ްގަިއ ް)ނ( ްއަްށ. ް)ނ( ްހަަަވާލާދެނީ )ރ(

ް ްޢައްޔަުނކުރާ ްއިންތިޚާބަށްފަހު ްރިޔާސީ ްފުރަތަމަ ްއޮންނަ ަވޒީރުްނެގްދަށުން

ްމާއްދާގައިް ްމިޮއންނަ ްމިޤާނޫނުއަސާސީގައި ްމެންބަރުންގަިއ  1255މަޖިލީހުންގެ

ްޝަރުޠުަުތަްއް ްގައިވާ ް)ހ( ްމާއްދާގެ ްދެވަނަ ްބާބުގެ ްމަޖިލީހުގެ ވަޒީރުްނގެ

ްބާބުެގ،ް ފުރިހަމަވާންވާނެއޭަެ.ްިޢއްޒަްތތެރިްރައީސް،ްަވޒީރުންެގްމަޖިލީހުގެ

ްދެވަނަ ްބާބުގެ ްއޮތް ްފާސްކޮށްފައި ްއެބަޮއޭވް)ހ(ްއަކާިއްްމިހާރު މާއްާދގައި

ނުޑެގްހިތުގަިއްުސވާލުއުފެޭދްމީގަިއް)ހ(ް )ށ(ްެއއް.ްއެހެންކަމުންްއަަަުޅގަ

ްކުރަްއވަީން ްއިސްިތސްނާ ްެއއިން ް)ށ( ްަހވާލާދެްއވާަފއި ްހަމައެކަނި  1260އަށް

ކޮންްމަޤްޞަދެްއގައިްކޮންްޭބނުންފުޅެއްްޮއެވގެންބާަވއޭ.ްމިެހންްދަންނަވަންް

ނ ްއަޅުގަ ްއިސްތިސްނާްމިޖެހެނީ، ް)ށ( ްމީގެ ްކިޔާލުމުން ްމިމާއްދާ ޑަށް

ްއަށްް ް)ރ( ްއެހެންމެ ްހަމަ ްދެން ްނެތް. ްސަަބބެއް ްއެއްވެސް ކުރަންޖެހޭނެ

ދާއިރު،ްހުށަހަޅުއްވާަފއިްއޮތްް)ރ(ްއަށްްބަލާލާއިރު،ްމިމާއްދާގެް)ނ(ްގަިއް

ްަޢއްޔަނުކުރުުމގަިއް ްމަޖިލިސް ްވަޒީރުްނގެ ްފުރަަތމަ ްއެންމެ  1265ވާގޮުތގެމަތީން

ްބާބުެގްމިޤާނޫ ްމަޖިލީހުގެ ް)ނ(ްަވޒީރުންގެ ްމާއްދާގެ ް....ްވަނަ ނުއަސާސީގެ

ްީމެގް ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްިއސްތިސްނާވެއޭ. ް)ނ( ްމާއްާދގެ އެްއވަނަ

ްހަަމް ްއެއޮތީ ްއޭރުވެްސ ްސަބަބަކީ، ްުނިވސްނޭ. ްައޅުަގނޑަކަށް މާނައެއް

ްއެހެންކަމަ ްމަޖިލިސް. ްރައްޔިތުންގެ ްދެމިގެްނދާ ްބާބުގައި ށްްއިންތިޤާލީ

ްމަސަްއކަްތް ްއިޞްލާުޙގެ ްެއއްގޮތަށް ްރޫޙާއި ްމިޤާނޫނުއަސާސީގެ  1270ވާނަމަ

ްކުރިއަްށް ްމަރުަޙލާ ްބަދަލުގެ ްއަދި ްގެންދިއުމަށްޓަަކިއ ކުރިއަށް

ްަޢއްޔަނުކުަރއްާވް ްއަލަށް ްއެ ްމަޖިލީހުން ްެއޮއތް ްއޭުރ ގެންދިއުމަށްޓަަކއި

ގެްމަޖިލީހަށްްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެްރުހުންްމަޖިލީހުގެްރުހުންްއެްވަޒީުރން

ްކަމެއްކަމަކަްށް ްނުވާނެ ްކޮށްގެން ްެއްއވެްސްޙާލެއްގައި ްއެއީ ްބެލުމަކީ އޮތްތޯ
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ްމިދެންނެވީ،ް ްއެހެން ްނުކުރެވޭ. ްޤަބޫލެްއ  1275އަޅުަގނަޑކަަަށް

ްެއް ްޤާނޫނުައސާސީއަށް. ްއިޞްލާޙުކުެރވޭ ްމި ްއޭރު ޢަަަމަލުކުރަމުންދަނީ

ްކަންަތއް ްމަރުޙަލާގައި ްބުނާގޮތަކަްށްއެ ުކރަންވާނެކަމަްށްްޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްކުރުމަްށް ްެއގޮތަށް ްމަަސއްކަތް ްއެ ްއަދި ްޤަބޫުލކުރެވެނީ. އަޅުަގނޑަށް

ްއިސްތިސްާން ްމިއިން ްއެހެންކަމުން ްހުރަހެއްނާޅާ. ްމާއްދާައކުން އެްއވެސް

ްބޭނުންވޭް ްސާފުކޮްށލަން ްއަުޅަގނޑު ްބޭނުންފުެޅއްަގއިތޯ ްކޮން  1280މިކުރައްވަނީ

ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންމެްްމިހުށަހެޅުއްވި ްހަމަ ްދެން އަރިހުން.

ްމީގައި...
ް

ް

 1285ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަރަށްްދިގުެވއްޖެްއިނގޭޯތ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްޭބނުންވޭްފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް ްދަންނަވާލަން ްއެެހންނަމަވެސް، ްދިުގެވއްޖެ ްވަރަށް ްެއީއްްއާދެ،

ްއިންތިޚާބުވުމަށްފަހުްްއިްބރާހީމްްދީދީްވާހަކަެދއްކެުވން: ްމަޖިލިސް ްަރއްޔިތުންގެ ްމިއުޅެނީ،  1290ދަންނަވާލަން

ްރެޓިފައިް ްމަޖިލިސް ްވަޒީރުްނގެ ްއެ ްއެމަޖިލީހުންެވސް އަނެއްާކވެސް

ްދަންނަވަންް ްއެހެންނަމަވެސް، ްޤަބޫލުކުރެވޭ. ނޑަްށ ްއަުޅގަ ކުރަންވާނެކަމަށް

ް ްއެްއޗަކީ ްނުކުރަންވީްމިއުޅޭ ްރެޓިފައި ްމަޖިލީހުން ްަރއްޔިތުންގެ ްއޮތް އޭރު

ނަޑކަށްްނުފެނެއޭ.ްޝުކުރިްއޔާ.ް ްއެްއވެސްްސަބަެބއްްއަުޅގަ
ް1295 

ް

ްއާދެ،ްރ.އަޮތޅުގެްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރުްޝާހީންްޙަމީދު.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1300 

ްކުރުކޮްށްޝުކުރިްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްަވރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްއާެދ، ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްއްޔާ
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ްްޝާހީންްަޙމީދުްާވހަކަެދއްކެުވން: ްހުށަހެޅުން ްމިއޮތް ްހުށަހެޅިފައި ްމިހާރު ެއ32ްްދަންނަވާލާނަން.

ނުޑް ްއަޅުގަ ްމިަވނީ ްއައިސްަފއި ްއެ ްހުށަހެޅުން، ްއޮތް އިޞްލާޙުކުެރވިފައި

ތަްނަތީޖާއެއްްގެންަނންްހުށަހެޅިފައިްދެކޭގޮުތގައިްެވއްޖިްއޔާްނަތީޖާއަކީްނުވަ

ްގުިޅގެން.ް ްވާހަަކއަާކއި ްދެެކވުނު ްބައްދަުލވުމުަގއި ްނުރަސްމީ  1305މިވަނީ،

ްެއް ްމުޅިން ްކަންތައްތަަކކީ ްިމވާ އެހެންނަމަވެސް،ްމިހުށަހެޅުމުެގް)ނ(ްަގއި

ްނުވަަތް ްދެއްެކވި ްވާހަކަފުޅު ްެއކަމާބެހޭގޮތުން ްބައްދަލުވުމުގައި ނުރަސްމީ

ްމުޅިްންއިޢުތިރާޟްކުރެ ްކަްނތަކާއި ްދެއްކެިވ ްބޭފުޅުން ްަބއެްއ ްއވި

ްމިހާރުް ްއެޭދޮގތަކީ ނުޑވެސް ްއަޅުގަ ްއޭަގިއ ްނޫނޭ. އެްއގޮތަކަށް

ްމަޖިލީހުގެް ްަވޒީުރން ް)ނ(ްަބދަލުކޮށްދެއްވުމަށް.ްއެއީ ްއޮތް  1310މިހުށަހެޅުމުގައި

ްމެންބަރަކުް ްެއއްެވސް ްމަޖިލީހުގެ ްަރްއޔިތުންގެ ްތެރޭގައި މެންބަރުންގެ

ްއެކަްންނުހިމެނޭގޮ ްއެކުެލވޭޮގތަށް ްމަޖިލިސް ްަވޒީުރންގެ ްއެ ތަށް

ްއޮްތޮގތުންވެއްޖިްއާޔް ްިވސްނިފައި ނޑަށް ްައޅުގަ ްދެން ބަދަލުކޮށްދެއްވުމަށް.

އެގޮތަށްްބަދަލުކޮށްދެްއވާނެ.ްެއހެންވީމާ،ްއެފުރުޞަތުްދެއްވާެނކަމަށްްވަންާޏް

ްރަ ްނުވަތަ ްކުރިއެރުން ްއިތުރު ްމިހުށަހެޅުމަށް ްހީވަނީ  1315ނގަުޅްއަޅުަގނޑަށް

ްގޮތެއްްބަދަލުވެދާނެހެން.ްެއވާަހކަްދަންނަވާލަންެވގެންްޝުކުިރއްޔާ.ް
ް

ް

ްނުކުތާއެްއެގްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނިޒާީމ ްދެއްކެވި، ްމެންބަރުން ްމެންބަރު ްމިހުށަހެޅުއްވި އާދެ،

ްއިތުުރް ްއަދި ްވިސްނާަވޑަިއގެންފަިއ ްޚިޔާލުފުޅުތަކަށް ްތިފާޅުކުރެއްވި  1320ދަށުން

ޅެއްްގެްނގުޅެވިދާެނކަމުގެްއިޝާރާތްްައޅުަގނޑަްށްލިބިފައިވާީތެވްވިސްނުންފު

ްއެވާަހަކް ްިޚޔާލުުކރާތީ ްއަރުވަން ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަުޅގަ ްމެންބަރަށް އެ

هللاްޖާބިރުްއޭގެފަހުންްޙަމްޒާ.ްއާދެ،ްޢަބްދުهللاްދަންނަވާލާނަން.ްއާދެ،ްޢަބްދު

ްޖާބިރުްގއ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްެތރިްމެންބަރު.ްް

ް1325 

ްތާ()ނިޒާމާބެހޭްނުކު

ް

ްހަމަްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްހިތަށްއަރަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ
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ްދެންްްޖާިބރުްވާހަަކދެއްެކވުން:هللاްޢަބްދު ްމިހާރު ްމައްސަާލގައި. ްމި ްހޯދަން ްގޮެތއް ްއެބަޖެހެއޭ އަޅުަގނޑުމެން

ްވާހަކަފުޅެއްް ްއާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމ.އަތޮުޅގެ  1330ްއަނީސާ،

ްގުިޅގެން.ް ްމިހުށަހެޅުމާއި ްވިދާޅުެވއްޖެ ްރިޔާސަތުން ްދެންމެ ދައްކަވާެނކަމަށް

ްމިތިއްބެިވް ްމިރާއްޖޭގައި ްމިހާރު ްވެއްިޖއްޔާމު ްިވސްނޭގޮުތގައި އަޅުަގނޑަށް

ހުރިހާްވަޒީރުްބޭފުޅުންނަކީވެސްްވަރަށްްޚިދުމަތްތެރިްވަރަށްްމުރާލިްވަރަށްް

ްވަރަ ްޙިކުމަތްތެރި، ްވަރަށް ްބޭފުޅުން.ްވިސްނުންތޫނު ްހިންގުންތެރި ށް

ްއަދިް ްމަޖިީލހުން ްރައްޔިތުންގެ ްއޮތް ްމިހާރު  1335އެބޭފުޅުން

ްކުރެވޭނެ.ް ްނޫން،ްއެކަްނެވސް ްެއއީީކްމައްސަލައެއް ަްކުރަންިވޔަސް އެންޑޯޒް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްގޮތަކަްށ ްެދވޭނެ ްކުރިއަށް ްހަމަަގއިމުވެސް އެހެންވީމާ،

ްމަރުޙަލާއެ ްއިންތިޤާލީ ްއެބަޖެހޭ. ްބިނާމިކުރީްކުރިއަށްދާން ނޑުެމން ްއަުޅގަ އް

ްވާސިލު،ް ްރައްޔިތުންނަްށ ްއަުޅަގނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީން

ްކަންތައްތަްއ،ް ްކުރަންޖެހޭ ްވާސިލުވުމަށްަޓކައި ްކަންކަމަށް  1340އިންތިޚާބުތަކަށާއި

ނޑުމެންނަށްް ްައޅުގަ ްމަޤްޞަދު ްއެ ްމަްޤޞަދުގައި. ްހޯދުމުގެ އެކަންތައްަތއް

ްމިހާރު ްމިއަންނަނީ، ްމަޖިލިްސްްހާސިލުކުރެވެން ްވަޒީރުްނގެ އޮތް

ްހަމައަށްް ްސަުރކާާރއި ްއާ ްގެންގޮްސގެން ްކުރިއަށް އެންޑޯޒްަްުނކޮށް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއެކަްނވެސް ްވަންޏާ ްވަީނކަމަށް ްއެީއކަމަށް ވާސިލުވުން

ްތިއްބެިވް ްމިހާރު ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ ްޮއތް ްމިހާރު ްއަދި  1345ކުރަންޖެހޭނެ.

ްނުކޮށްފާނެކަމަ ްއެންޯޑޒްަް ްސަބަބެްއްވަޒީރުން ްއެއްެވސް ްހީވާންވީ ށް

ްމިހެންް ްއެއީ ްނުކުރަން. ްޤަބޫެލއް ްއަޅުަގނޑު ްކަމަކަށްވެސް އޮންނަންޖެހޭނެ

ްމާގިަން ްވަޒީުރކަންކުރާނެ ްގައިމުވެސް ްހަމަ ްނެްތ ްރާއްޖެއަކު މިދެންނެވީ،

ބަޔަކު.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްެފންނާންްމިހުރިްގޮތުގައިްެވއްޖިއްޔާްއެއްަބޔަުކް

ްަވޒީރުކަ ްކުއްލިައކަްށްގިނައިން ްއެހެންވެއްޖެކަމަްށވަންޏާ ްިމތިބީ.  1350ުމގައި

ްއެަކށީގެންާވކަމެްއް ްހަމަ ްނުލިބުމަކީ ްޭބފުޅުން ްބަިއވަރު ވަޒީުރކަންކުރާނެ

ްފާހަގަކޮަަށްލަންް ނޑު ްއަުޅގަ ްދެން ްެތރޭގައި. ްމުއްދަތުެގ ްކުަޑ މިއޮތް

ްމިހާރުް ްމަރުޙަލާގައި ްއިންތިޤާަާލީ ްއަުޅަގނޑުމެން ްއަނެްއކަމަކީ، ްބޭނުންވާ

ްއެބަޖެހޭ.ް ްވިސްނާަލން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދެކަމަކަށް ްހުރި ފާސްކޮށްފައި

ްހުރިް ްިމހާރު ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްެއއްކަަމކީ،  1355ވިސްނާލާއިރު
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ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއިްމިހާރުްއޮތްްކެބިނެޓާއިްމިހާރުްޮއތްްރައްޔިތުންެގް

ްމަރުޙަލާއެްއަގއިް ްއިންތިޤާލީ ްދުވަސްވަންދެން ްދެއަހަރެއްހާ ްމަޖިލިސް

ްއެހެންެވއްޖެަކމަށްވަންޏާމުންް ްފާސްކޮށްފައި. ްމިއޮތީ ތިބެވޭގޮތަށް

އަޅުަގނޑުމެންްތެޅިފޮިޅގެންްެދންްއެްއވެްސްކަމެްއްކުރާކަެށްއވެސްްުނވެްސް

ްތެރޭގަިއް ްދެއަހަރުދުަވސް ްއެބައޮތް. ްުމޙުަުލަތު ްދެއަހަރުދުވަހުގެ ްއެއީ  1360ޖެހޭ.

ްފު ްޑިަޒއިންކުރުުމގެ ްގޮަތކަށް ްކުރެވޭނެ ްމިހާރުްކަންތައްތައް ރުޞަތު

ްތެރޭގަިއް ްދެއަހަުރދުވަސް ްއަދި ްަތޞްދީޤުކޮށްގެން ްޤާނޫނުއަސާސީ އެބައޮތް.

ްޙާލަތުގަިއް ްިމޮއތް ްމިހާރު ްއެހެންވެއްިޖއްޔާ ްއެަބއޮތް. ްކުރެވެން އެކަން

ްކުރަންޖެހޭް ްދެން ްބަށްޓަންކުރުމަށްޓަކައި ްޤަުއމު ްޙާލަތަކަށް ްއާ ގޮސްފައި

ްކު ނޑުމެން ްައުޅގަ ްކަންނޭނގޭ ްއެހެންވީމާ،ްކަންތަކެއް ްމިޖެހެނީ.  1365ރަން

ްމިދެއްކީް ްާވހަކަ ްނަގައިގެން ްނުކުތާ ްނިޒާމާބެހޭ ްބޭފުޅުން ްހުރިހާ މިތާނގައި

ްއަނެއްހެްން ްކޮންމެހެން ްދެން ް ްހިެއއްނުވޭ ނޑަކަށް ްއަޅުގަ ހަމަ،

ނުދައްކަންޖެހޭްވާހަކަތަކެއްްަކމަކަށެއް.ްދައްކަންޖެހޭްވާހަކަަތކެއް.ްެއކަމަކު،ް

ްިމވަނީ ްމިކަންތައްތަްއްްއަިއޑިާއއަކަަަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ސްމޫތްކޮށް

ްވަކިކަމަކުްން ްބަޔަުކ ްަވކި ްވާއިުރގައި ްމަްއޗަްށކަމަށް ްގޮެތއްގެ  1370ގެންދެވޭނެ

ްޤައުމަކަށްވާތީ.ްއިސްތި ްއޮތް ްމީސްކޮޅެއް ްމަދު ްއެއީ ްބަަޔކު، ްވަކި ސްނާވެ

ނޑުމެންނަށްްއަބަދުވެސްްމިފެންނަނީްއެއްަބޔަކަށްްހުރިހާްކަމެްއް އެއީްއަުޅގަ

ްމީސްމަދުް ްެއއީ، ްމަދުވީމަ. ްމީސްކޮޅު ްމިއޮންނަީނ ކުރެޭވގޮތަކަށް

ްއެ ްގޮތަކަށް. ްމިކަހަލަ ްއޮންނަނީ ްކަންތައްަތއްެވސް ހެންވީމާ،ްޤައުމުތަކުަގއި

ްިމޤާނޫނުއަސާީސް ްކޮންމެގޮތަކަްށވީނަމަވެސް ްފެންނަނީ  1375އަޅުަގނޑަްށ

ްބުރަކިޖެހިފައިް ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްމަރުޙަލާގައި ްމިއިންތިޤާީލ އިޞްލާޙުކޮްށގެން

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްއެކަމަށްޓަަކިއ ްނައްޓުވަން. ްއެބަޖެހޭ ްބުރަކިޖެހުން ހުރި

ްކަންަތއް ްއައްަސވަން ްވޯޓަްށ ްއެބަޖެހޭ ްއައްަސާވްރިޔާސަތުން ްވޯަޓށް ތައް

ްުކރިއަށްގެންެދވޭެންް ްނިންމަވާ ްގޮތްތަެކއް ްފްލޯރއިން މަޖިލީހުގެ

ްމެންބަރަކުވެްސް ްކޮންމެ ްކޮންމެފަހަރަކު ްާރވަންެޖހޭ. ްއެބަ  1380މެކެނައިޒަމެްއ

ްްަ ްތާއީދެއް ނޑު ްއަުޅގަ ްެއވިދާުޅވުމަކަށް ްވިާދޅުވޭ. ްއެބަ ްނާއްަސވަން ވޯޓަށް

ނޑުމެްނގެްިވސްނުން ދެވޭނީްހަމަްވޯޓަށްްެއހީމަ.ްވޯޓުއަާޅްްނުކުރަން.ްއަުޅގަ
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ްޢިްއޒަތްތެިރް ްޝުކުރިއްަްޔާ ްމަޖިލީހުން. ްމި ްނިމެންވާީނ ްމަްއޗަށޭ ގޮތެްއގެ

ްރައީސް.ް
ް1385 

ް

ްއާދެ،ްޙަމްޒާ،ްފ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް

 1390ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްގެންަންންޝުކުްނިލަންެދއަތޮޅުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްމަރުޙަލާއެއް ްއިންތިޤާލީ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްރިއްާޔ

ްެއްްވާހަކަެދއްެކވުން:ްއަްޙމަދުްޙަމްޒާ ްވެރިކަން ްއޮންނާެނ ްމުސްތަޤްބަލުގައި ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްމިޖެހެނީ

ްއިންތިޚާބެްއްް ްމުސްތަޤިއްުލ ްއިންޞާަާފުވެރި ްގެެނވެނީ ްބަޔަކު ގެންނާނެ

ްބެލުމަށްޓަަކއި ްއިންތިޤާލީްބާއްަވއިގެންތޯ ްމިހާރު ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި .1395 

ްމިހާުރް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާަކމުގައި ްމިދާގޮތުން ްކަންތައްތައް މަރުޙަލާގެ

ްރައްޔިތުންެގް ްއޮތް ްމިހާރު ްހުންނަވާނެ، ްރަީއސް ްޢިއްޒަތްތެރި ހުންނެވި

ްއާދެ،ް ްއޮންނާނެ. ްމަޖިލިސް ްވަޒީރުްނގެ ްއޮތް ްމިހާރު ްއޮންނާނެ، މަޖިލިސް

ނުޑމެންްބަދަލެއްްްއިންތިޤާލީ މަރުޙަލާގައިްމިއިްންއެްއވެސްްކަމަކަށްްއަުޅގަ

ްިއންޞާަާފުވެރިް ްކަހަލަ ްއެްއވެސް ްިހތަށްއަރާ ނޑު ްއަުޅގަ  1400ނުގެންނަނަމަ،

ްއަނީސާް ްމި ްމިހާުރ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްގެނެވިދާނެބާއޭ. އިންތިޚާބެއް

ްވާހަކަތަކެް ްހުށަހެޅުމާބެހޭގޮުތން ްއޮތް ްހުށަހަޅުއްވާަފިއ އްްއަޙްމަދު

ްބައްދަލުވުންތަކުަގއި.ް ްނުރަސްމީ ްދެއްކީުމ އަޅުަގނޑުމެން

ްަހމަގައިމުެވސްް ްއެނގުނުގޮުތަގއި ްައޅުަގނޑަަަށް އެބައްދަލުވުންަތކުން

ްމަރުޙަލާގަިއް ްއިންތިޤާލީ ްމިހާރު ްެއއްކަމެްއ، ްބޭނުންވާ  1405އަޅުަގނޑުމެން

ްނުތިބޭގޮތަ ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްަވީޒރުންގެ ްމަޖިލީހުަގއި ށްްރައްޔިތުންގެ

ްއެއަެނއްކަމަީކް ްއެދޭކަމެްއ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަންަތއް ްއެއް ްއެއީ ހަމަޖެހުން.

ްމިހާރުް ްމަިޖލީހުން ްަރއްޔިތުންގެ ްއެދޭކަމެއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ހަމަގައިމުވެސް

ްއޮތްޯތް ްރުހުން ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ްއެއީ ްމަޖިލިސް، ްވަޒީރުްނގެ އޮތް

ްހުށަހެޅުން.ްމިދެކަންތަކަކީ ްއެކަން ްދެކަްނތައް،ްކުެރވޭެންްބަލަން  1410ކުރަންޖެހޭ
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ްއިންތިޤާީލް ްމިހާރު ްޚިލާފަށް ްމިަކންތައްތަކާިއ ްއެހެންވީމަ، ދެކަންތައް.

މަރުޙަލާއެއްްގެނެސްްމިމަޖިލީހުގައިްކުީރގެްދިވެހިަރއްޔިތުންްއެއްބަްސވެފަިއް

ް ްބޭނުންކޮށްގެނ29ްްްއޮތް ްގޮތުަގއި ްނާޖާއިޒް ްއަޣްަލބިއްޔަތު މެންބަރުންގެ

ްެއީއްމިކަންތައްތަ ްޤަބޫލުކުރާކަމެްއނޫން، ްއަޅުަގނުޑ ްކުރުމަކީ އް

ނުޑް ްއަޅުގަ ްައދި ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަެމއްނޫން.  1415ކޮށްގެްނވާނެވެސް

ް ްތިބި ްމިހާރު ްމަޖިލީހުގައި ްަރއްޔިތުްނެގ މެންބަރުނ8ްްްޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި

ްކަހަލަް ްކޮންެމވެސް ްޕާޓީަތކަށް ްސިޔާސީ ްހުރި ްމިހާރު ރާއްޖޭަގއި

ްރަނގަޅަށްްއިންޞާަާފުވެރިް ްެއކަންތަްއވެްސ ްަބއްސަަވއި ގޮތަކަށް

ްއަނީސާް ްއެޭދަކމެއް.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީްސ،ްމިހާރު ނޑު ްއަުޅގަ ގެންދިއުމަކީ

 1420އަޙްމަދުްހުށަހަޅުއްވާފައިްއޮތްްހުށަހެޅުއްވުމަކީްއެުދވަހުްރަީއސްްރިކޯްޑގަިއް

ނަޑއެޅިް ްކަ ްވިދާުޅވުމާއި ްއޮތް ްިވދާޅުވެފައި ްބައްދަލުވުމުަގއި ގެްންނުރަސްމީ

ްމިހުށަހެޅުންް ްމިދަންނަވަނީ، ްއެހެން ްހުށަހެޅުން. ްދެ ްހުށަހެޅި ޚިލާފަށް

ްވަޒީރުްނެގް ްމަޖިލީހުަގއި، ްރައްޔިތުންގެ ްެވއްޖިއްޔާމުްނ ވާގޮުތަގއި

ްހަމަޖެހިގެންދާނީ.ް ްތިބޭގޮތަށް ްހަމަ ްތިއްބެިވްމެންބަރުން ްމިހާރު މަޖިލީހުގައި

ްއަުޅގަ ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްއެީއ ްހަމަގައިމުންވެސް ްދަންނަވާނީްއަދި  1425ނުޑ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްެއއީ ްއެހެންވީމަ، ްޚިާލފުކަމެކޭ. ްރޫޙާއި ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ް ްއާެދ، ްދިވެހިރާއްޖޭެގ29ްްކޮށްގެްނވާނެކަމެއްނޫނޭ. ްެއއީ މެންބަރުން

ް ްއެ ްެއއްަބސްވެފަިއާވގޮތް. ްކުރީަީަގއި ްވޯޓަީކ29ްްރައްޔިތުން މެންބަރުންގެ

ްއެއްބަްސާވގޮތް ްދިވެހިރަްއޔިތުން ްދިވެހިރައްޔިތުްންކުރީަގއި ްމިހާރު .

ް ްއެ ްގޮތެއްނޫން. ްވަިކ29ްްއެއްބަްސވާ ްަވިކގޮތަކަށް ްވޯުޓ  1430މެންބަރުންެގ

ްމިމަޖިލީހުގައިް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބޭނުންކުރުން. ްބަށްޓަންކުރުމަށްޓަަކއި ކަމެއް

ް ްމިހާރ29ްްުދެއްކީމު ްަސބަބު. ްބޭނުންނުވާ ނޑުމެން ްައޅުގަ މެންބަރުން

ްއެސަބަބުްެއއޮތީްފެންނަން.....
ް

ް1435 

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްކުރުކޮްށްނިންމާލަދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(
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ް

ްވޯޓަްށްްނިލަންެދއަތޮޅުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިަދންނަވަނީ ްައޅުަގނޑު  1440ްއެހެންވީމަ،

ްްެކވުން:ވާހަކަެދއްްއަްޙމަދުްޙަމްޒާ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމިހާރު ްިއޞްލާޙު، ްމި ްކުީރގަިއ ްަވަނ32ްްއެހުމުގެ

ްގޮތަކަށްނޫޭނ،ްް ްހުށަހެޅި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަދަލުވާންޖެހޭ. ހުށަހެޅުން

ްއެނޫންގޮަތކަްށް ްއެހެންވީމަ، ްނޫނޭ. ްގޮތަކަށް ްއެއްބަްސވީ އަޅުަގނޑުމެން

ްކުެރވުމަށްފަހުގައި ްއިޞްލާޙު ްމި ްުނވާެނ ްއަަހއިގެން ނޫނީ.ްްވޯޓަށް

 1445ްޝުކުރިއްާޔ.

ް

ް

ްޔާމީން،ްނ.އަތޮުޅގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ.هللاްޢަބްދުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 1450ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމެންބަރުްްމިލަދުްނމަޑުލުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްިޢއްޒަްތތެރި ްމ.އަތޮޅު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްްވާހަަކދެއްެކވުން:ާޔމީންްهللاްޢަބްދު ްމި ްހުށަހެޅުއްވި ްއަޙްމަދު ްގެންނެވ32ްްިއަނީސާ ްހުށަހެޅުމަށް ވަނަ

ްވާހަކަތަްއ،ް ްމިދެކެޭވ ްދަށުން ްނުކުތާގެ ްނިޒާމާބެޭހ އިޞްލާޙާބެހޭގޮތުން

ްދަންނަވާލަްން ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެއްެޗއް ްފެންނަ ްއަޅުަގނޑަށް  1455މިބަހުސްގައި

ްމިހު ްޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ ްއަޅުަގނަޑކަށް ްރަނގަުޅްބޭނުންވޭ. ށަހެޅުމަކީ

ްއޮްތގޮތުންެވއްޖެްއާޔް ްއެނގިފަިއ ްައޅުަގނޑަށް ހުށަހެޅުމެއްކަމަކަށް.

ްމިހާރުް ްޤާނޫނުއަސާސީ، ްމިގެންނަނީ ްމަރުޙަލާއެްއ އިންތިޤާލީ

ްއެެދޭވް ްވާސިްލވުމަށްޓަކައި ްހަމައަށް ްޤާނޫނުއަާސސީއާ މިއިޞްލާޙުކުރާ

ްމުއައް ްގެަނއުމަށް. ްބަދަލުތަކެއް ްރަނަގޅު  1460ަސސާތަެކްއްއެކަީށގެންވާ

ްއިންޞާފުވެިރް ްމިނިވަން ްޢަދުލުވެރި ްބޭނުމަކަށްވަނީ، ްއޭގެ ބިނާކުރުމަށް.

އިންތިޚާބެއްްބޭްއވުންްޭއގެްޭބނުމަކަށްވަނީ.ްޭއގެްބޭނުމަކީްެއއްވެްސގޮތަކަްށް

ްބާުރް ްޤާނޫނުައސާސީގެ ްހުރި ްފާސްކޮށްފައި ްމިހާތަނަށް ްހޯދައިގެން ޖާގަެއއް

ްއިން ްެއއީކީޫނން ނުޑވާލުމެއްނޫން. ްމިކުާރްކަ ްމަރުޙަލާއެއްގައި ތިޤާލީ

ްމިއޮްތް ްހުށަހެޅިފައި ްމިހާރު ްމަރުޙަލާގައި ްއިންތިާޤލީ ްދެން  1465މަސައްކަތަކީ.

ްމައްސަލަިއގަިއް ްިމއޮްތ ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްމި ްއަޙްމަުދ ްއަނީސާ މައްސަލަ،
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ްމަޖިލީހަީކް ްވަޒީރުްނގެ ްނޫނިއްޔާ ްކޮމްޕޮޒިޝަން ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ނަްވަޒީުރންގެްމަޖިލީހަކަށްވާން.ްއަޅުަގނޑުްދަންނަވާީންއެންޑޯޒްުނކޮށްްއޮން

ްމަރުޙަލާއެްއގަިއް ްކޮންމެ ްމަރުޙަލާއެއްނޫން ްއިންތިޤާލީ ޤާނޫނުއަސާސީ

ްމަޖިލީހެއްް ްރަްއޔިތުްނގެ ްއަބަދުވެސް ްހިނާގކަމަށްވަންޏާ ްދައުލަތެއް  1470އޮތަސް

ްުމއައްަސސާ ްއެއް ްޑިމޮކްރަީސެގ ްއެީއ ްއެބިނާްއޮންނާނެ. ްެއއޮްނނާނެ. .

ްބަޔަކުްއޮ ްކޮމްޕޮޒިޝަނާދޭތެރޭ ްމަޖިލީހުގެ ްއެރައްޔިތުްނެގ ންނާނެ.

ްއެހެންނަމަވެސްް ްމައްސަަލއެއް. ްތަފާތު ްެއއީ ހިތްހަމަނުޖެހޭކަމަށްވަންޏާ

ްސުވާލެްއް ްަސއްޙަކަމާމެދު ްވެލިޑިީޓެއއްގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ އެއޮންނަ

ްހުށަހެޅިފައި ްމިހާރު ްކުރެވޭނެ. ްނުެވސް ްއެުސވާލެްއ  1475މިއޮްތްްނުއުފެދޭ.

ްހަމައެކަނިް ްޤަބޫލުކުރާގޮތުންެވއްޖެްއާޔ ްައޅުަގނުޑ އިޞްލާހަކީ

އަޅުަގނޑުމެްނގެްޚާްއޞަްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންގެްްސކޯޕުންްބޭރުގަިއްޮއްތް

ްރައްޔިތުންެގް ްރެފަރެންޑަމަަކށް ްރައްޔިތުންގެ ްމިމައްސަލައަީކ މައްސަލަެއއް.

ްއެންޯޑޒްަްކޮށް ްަރއްޔިތުން ްގޮސްގެން ްވޯޓަކަށް ްެއީއްސީދާ ްޮއތްކަމެއް. ަފއި

ްއޮންނާނީް ްވެރިަކން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްނިޒާމެއްަގއިޯތ  1480ކޮންކަހަލަ

ްވާހަކަތަކެްއް ްކައިރީ ްރައްޔިތުން ްއިޞްލާޙުވުަމށްފަހު.ްމިއީ މިޤާނޫނުއަސާސީ

ދައްކަިއްރަްއޔިތުންގެްވޯޓުްީދފައިްއޮތްްަމއްސަލަެއއް.ްމިާފސްވެފައިްިމއޮީތް

ްނިާޒމެކޭ. ްރިޔާސީ ްއޮންނާނީ ްއަސްަލކަްށްްމިތާ ްެއއް ްނިޒާެމއްެގ ރިޔާސީ

ްމަޖިލީހުގެް ްަވޒީރުންެގ ްިތއްބަވާ ްމިވަނީ، ްބިނާއަކަްށ ްއެްއ މިވަނީ،

ްއެންޯޑޒްަްކުާރް ްމަންދޫބުން ްރައްޔިތުްނގެ ްޙަޤީޤަތުގަިއ  1485މެންބަރުންނަކީ

ނޑުމެންްމިހާރުްމިމަސައްކަްތް ްވާންޖެހޭނެ.ްއެބިނާްމުގުރަންްއަުޅގަ ބަޔަކަށް

ްމީް ްއެހެންވީމާ، ްިމ،ްކުރަނީ. ްޤަބޫުލކުރާގޮތުްނެވއްޖެއްޔާ ްއަޅުަގނޑު ކީ

ްޚިލާުފް ްވަރަށް ްހަމަ ްނިޒާަާމާ ްރިޔާސީ ްިލބުނު ރައްޔިތުންެގްއެްނޑޯޒްމަންޓް

ނޑުމެންްަރއްޔިތުްނގެްާޚްއޞަްމަޖިލީހުގެް މައްސަލަެއއްްމިއީ.ްިމއީކީްއަުޅގަ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއޮްތކަމެއްނޫން. ްއެކަނި ްއަތްމަތީގަިއ  1490މެންބަރުންގެ

ގައިްޤާނޫނުައސާސީްިއޞްލާޙުކުރުމުގެްޙައްޤުްޮއވެމެްމިހާްމުހިންމުްއަތްމަތީ

ްރައްޔިތުންާން ްމައްސަލައަކަށްވާީތ ްަރއްިޔތުންނާބެހޭ ްމި މައްސަލަެއއްަގއި،

ްބަހެއްް ްމިއަށް ްމިއޮީތ ްރައްޔިތުން ްފޮނުވާފައި. ްމިއޮތީ ްމިމައްސަލަ ހަމައަށް



 55 

ްމިހާރުް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަނބުާރްބުނެފައި.ްއެބުނެފަިއްއޮތްްަބސް މިއުޅެނީ

ްަޤބޫލެއްނުކުރެޭވް ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްބަދަލުކުރަން.  1495އެހެންގޮތަކަށް

ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައުކް ްކުރެވެްނވާނެކަމަކަެށއް. ްމިތާ މިކަން

ްރައްޔިތުންެގް ްއޮންނަ ްއޭރު ްމަޖިލީހަކީ ްވަޒީރުްނެގ ޢައްޔަންކުަރއްވާ

ްލިބޭ ްއެންޑޯޒްމަންޓް ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހަކަށްްްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންެގ

ްފާސްކޮށްފައިް ްމިހާރު ްމަރުޙަލާގައިވެސް ްމިއިންިތޤާލީ ވެގެންނޫނިްއޔަާކއެއް

ްބޮުޑް ްމިއީ ްުނގެންދެވޭނެ. ްމިކަމެއް ްއޮްތގޮަތކަށް ްޤާނޫނުއަސާީސ  1500އޮތް

ނަޑްށް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްމައްސަަލއެއް. ްމިއީ ްއެހެންވީމާ، ތަޢާރަޟެއް.

ްޚާއްަޞްޤަބޫލުކުރެވޭގޮތުްނެވއްޖެއް ްރަްއިޔތުންގެ ްމިމައްސަލައަކީ ާޔ

ްގެންދަވާަފިއް ްހަމައަށް ްރަްއޔިތުންނާ ްދޫކޮށްލައްވާަފއި ްމެންބަރުން މަޖިލީހުގެ

ްރައްޔިތުންނަށްް ްމިއީ ްނިޒާމެކޭ ްަވކި ްހޯދައިގެން ްބަސް ްއާނ ރައްޔިތުންގެ

ްއެންެމް ްނިޒާމުގެ ްރިޔާސީ ްނިޒާމަކީ. ްރިޔާސީ ްކިަޔއިދީފީމު  1505އަޅުަގނޑުމެން

ްއެ ްމެންބަރުންނަކީްމުހިންމު ްމަޖިލީހުގެ ްަވޒީރުންގެ ްއަސާސަކީ،ްތިއްބަވާ އް

ްބޭފުޅުންނަށްް ްލިބޭ ްރުހުން ްލިބޭ ްާއނބަސް ްމަންދޫބުންގެ ރައްޔިތުންގެ

ވާންޖެހޭނެއޭ.ްއެހެންވީމާ،ްިމާއްޚިލާފުގޮތަކަށްްމިކަންްކުރާކަަމށްވަންޏާްމިއީް

ް ްހަމައަށް ްވޯޓަކާ ްމަނިކުފާނު ްދެްނ ްމައްސަަލއެއް. ގެންދިއުމާިއްވަރަށްބޮޑު

ްޭއގަް ްަމްއސަލައެއް. ްއޮތް ްމަތީަގއި ްމަނިކުފާުންއަތްޕުޅު ްެއއީ  1510ނުގެންދެވުން

ްމިދެންނެވިހެންް ނޑު ްވޯޓުދެްއވާއިުރ،ްއަުޅގަ ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ޚާއްޞަ

މިްނިޒާމީްމައްސަލައަކީްހަމަްޙަޤީޤަތުގަިއވެސްްރައްޔިތުންްނިންމާފައިްއޮތްް

ްއަުޅަގނޑުމެ ްމީހުންްމައްސަލައަކަްށވާތީ ްތިބި ްއިންތިޚާބުކޮށްފައި ން

ްމިކަމާދޭތެރޭްވިސްނަންޖެހޭނެވާހަކަްދަންނަވަން.ްޝުކުރިްއޔާ.
ް1515 

ް

ްވަޒީރުްނގެްމަޖިލީހުގެްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޝީދު.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1520 

ްިޢއްޒަްވަީޒރުންގެްމަޖިލީުހގެްމެްނބަރުް ނޑުމެންެގްޝުކުރިއްޔާ ްައޅުގަ ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްތްތެރި
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ްވިސްނުްންްމުޙަްނމަދުްަނޝީދުް ްއެަބ ްމިހާރު ްމެންބަރުންގެވެސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ

ްއަޙްމަދުެގްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަނީސާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމ.އަތޮުޅގެ އެްއގޮތްވޭހެން.ްއަދި

ްބައްދަލުވު ްނުރަސްމީ ްރޫާޙްހުށަހެޅުއްވުންެވސް ްވާހަކަިއގެ ްދެެކވުނު މުގައި

ްސަބަބުންް ްވިދާުޅުވމުގެ ްމާނަ ްގޮތަކަށް ްވަކި ްހުށަހެޅުްއވުމުަގއި  1525އެްއގޮތަށް

ްއަޅުަގނޑަްށް ްދޭހަނުވަނީކަމަްށ ްއެމާނަ ްައކުުރގެ ްއެހިމެނިފައިވާ )ނ(

ފެންނަނީ.ްއަދިްމިހާރުްމ.އަތޮޅުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްައނިސާްއަޙްމަުދް

ްމަސައްކަތްކުރަް ް)ނ(ްއެބަ ްމި ްހޯއްދަވަިއގެން ްފުރުޞަތެއް ްރިާޔސަތުން އްވާ

ްިވސްނޭގޮތުަގިއް ްއަޅުަގނޑަށް ްއަދި ްބަދަލުކުރަން. ްއެވިދާޅުާވގޮތަށް މިހާރު

ްކުރިއަށްދާނީް ްެދން ްމަޖިލީހުގައި ްޚާއްޞަ ްރައްޔިުތންގެ ްމިމަސައްކަތް  1530މިހާރު

ްއަ ްފެނޭ. ްައޅުަގނަޑށް ްެއއްބަސްެވގެންކަމަށް ްދެކަމަކަށް ދިްއަޅުަގނޑުމެން

ނޑަްށްފެނޭ.ް ްއެްއވެްއްމަްއސަލައެްއްނެތްކަމަށްވެްސްއަުޅގަ ްހަމަ އެކަމުަގއި

ްހުންަން ްތަޞްދީޤުކުރާިއރުގައި ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމިހާރު ްކަމަކީ، ފުރަތަމަ

ް ްެއގޮތުަގއި ްމަޖިލިސް ްވަޒީރުންގެ ްއޮްނނަ 11ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއި

ް ްއެކަމަކު ްދިއުން. ްދެމިގެން ްހަމައަށް  1535ނޮވެމްބަރުގަިއ11ްްނޮވެމްބަރާއި

ްއިންތިޚާބުވީާމް ްރައީަސކު ްާއ ްއިންތިޚާބުކުރެިވގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްރައްޔިތުްނެގް ްޭއގަިއ ްމަޖިލީހަކީ ްަވޒީރުންގެ ްޢަްއޔަންކުރާ ްއޭނަ ދެން

މަޖިލީހުގެްމެންބަރުންްނުހިމެނޭްވަޒީރުްނގެްމަޖިލީހަކަށްވުން.ްއަދިްެއވަުގުތް

ްރައްޔި ްއޮތް ްމިހާރު ްހަމަ ްމާރްޗްއޮންނާނީ ްމަޖިލިސްކަުމގަިއވެފައި، ތުންގެ

ްވީނަމަވެްސ،ް ްއާެވގެންދިޔަކަުމގަިއ ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުްނގެ ްހަމައިން  1540މަހާއި

ް ްކުރިްނވެސް ްޙަވާލުާވ11ްްއޭގެ ްވެިރަކމާއި ނޮވެމްބަރުގައި

ްރައްޔިތުންެގް ްއޮތް ްއޭރު ްކެބިނެޓް ްޢައްޔަްނކުރާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްއެންޑޯޒްމަންޓަް ްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހަށްވެސް ްފަހުގެ ްއަދި ްހުށަހެޅުން. ށް

ނިޑވަުޅގަިއވެްސް ްއެދަ ްބޭނުންވާކަމަށްވަންޏާމު ްއެހެންގޮތަކަށް މަޖިލީހުން

ނޑަްށް ްއަޅުގަ ްފޮނުވައިދިނުން. ްފޮނުވަންޖެހޭކަމަށްވަންޏާ  1545އެންޑޯޒްމެންޓަށް

ް)ނ(ް ްިމއުޅެނީ. ްމައްސަލަ ްމިހާރު ްގައިހެން ް)ރ( ްއާއި ް)ނ( ްމި ހީވަނީ

ްދެ ްމިހާރު ްވިދާުޅވާްންގަިއ ްއެަބ ްސާުފކޮށް ްވަރަށް ްހަމަ ން

ް ްރައީްސެގ11ްްމަސައްކަތްކުަރއްވާ ްޙަވާުލވާ ްވެިރކަމާއި ޮނެވމްބަރުގައި
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ްމެންބަރުންނެއްް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްމަޖިލީހުގައި ވަޒީރުްނގެ

 1550ނުތިބޭނެއޭ.ްމިހާރުްމިއިޝޫްިނކުންނަނީްއޭރުްއޮތްްަރއްޔިތުްނގެްމަޖިލީހަށްް

ްމަޖިލީހުގެ،ްްއެންޑޯޒްމެންޓަށް ްރަްއޔިތުންެގ ްއޮތް ްއޭރު ފޮނުވާނެތޯ.

ްރުމުހުމަށްް ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްދާ ްދެމިގެްނ ްމިހާރު ވާހަކަައކީ،

ްމަޖިލިސްް ްއާ ްނޫނީ ްމަޖިލިސް. ްވަޒީރުންގެ ްއެކުލަވާލެޭވ ްއޭރު ހުށަހަޅާނެތޯ

ްމިހާރުް ްހުށަހެޅުމުގައި ްމެންބަުރގެ ްހުށަހަޅާނީ.ްމ.އަތޮޅުގެ ްރުހުމަށް ްއައިމަތޯ

ްވާހަކަފުުޅް ްމެންބަރުންގެ ްހުށަހަޅާނީ.ްއެކަމަކު ްައއިމައޭ ްމަޖިލިސް  1555އޮތީ،ްއާ

ްއެއީވެްސް ްހުށަހަޅަން. ްމަޖިލީހަށްވެސް ްމިދެމިގެންދާ ްމިހާރު ްމިހިރީ މިހާރު

ްވަގުުތެގް ްއިންޓަަވލްގެ ްފެންނަނީ. ނޑަށް ްއަުޅގަ ްރަނގަޅުގޮތެއްކަމަށް ހަމަ

ްއެގޮތަ ްހުށަހެޅުން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއަލުްންތެރޭގަިއ ްބަދަލުކޮްށލާފައި ށް

ްޙައްލުވާނެކަމަްށް ްމިމައްސަލަ ްހުށަހެޅުއްިވއްޖިްއޔާ ްމެންބަރަށް މ.އަތޮޅު

 1560ްއަޅުަގނޑަށްްފެނޭ.ްޝުކުިރއްާޔ.

ް

ް

ްހުށަހެޅުމެއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަރުވާނަްނ ްފުރުޞަތެއް ްުކޑަ ްައޅުަގނޑު ްދެން އާދެ،

ްމުޙަންމަދުްރިޔާޟަށް.،ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްދ.އަތޮުޅގެްމެންބަރު

ް1565 

ް)ނިޒާމީްނުކުތާ(

ް

ްނިޒާީމްްްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީ ްއަދި ނުޑ ްއަުޅގަ ްމިކަުމގަިއ ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ނުޑްއަބަދުެވްސްްރިާޔޟްްުމޙަްނމަދުްްމެންަބރު ްރަީއސް،ްއަުޅގަ ްަނގަން.ްޢިއްޒަތްތެރި ްުނވެސް ްނުކުތާއެއް

ްފޮނުިވްވާހަކަދަްވާހަކަެދއްެކވުން: ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްހަމައަށް ްރައްިޔތުންނާ  1570ްއކަމުންދަނީ،

ބަރުލަމާނީ،ްރިޔާސީްިނޒާމުގަިއްޢިއްޒަތްތެިރްރިޔާސަތުންްއިުޢލާންކުރެއްީވ،ް

ްއެނިޒާމުަގިއް ްނިޒާމެއްކަމަށް. ްރިޔާސީ ްފުރިހަމަ ްއޮންނާނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ްައޣްލަބިއްޔަތަ ްމަތީ ްވަރަށް ްއޮތީ، ްރައްޔިތުން ްސިފަތައް ކުްންހުރި

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްައޅުަގނޑުމެްނ ްއެސިފަތަްއ ްއެހެންވީމާ، އެންޑޯްޒކޮށްފައި.

ްއެގެެނވެންޖެޭހް ްޖެހޭނެ ްައޅުަގނޑުމެން ްފެށިގެން ްދުވަހުން  1575ތަޞްދީޤުކުރާ

ްނުކުތާއަީކ،ް ްނިޒާމީ ްމުހިންމު ނޑުެގ ްއަުޅގަ ްދެން ްގެންނަން. ބަދަލުތަކެއް
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ް ްާޚއ93ްްްއާދެ، ްރަްއޔިތުންގެ ްޤާނޫނުއަާސސީގަިއ، ްމަޖިލިސްްގެ ޞަ

ް)ހ(ް ްމަްއޗަށޭ. ްމީސްމީހުންގެ ްތިރީަގއިމިދަންނަވާ އެކުެލވިގެްނވަނީ

ް ްމިއޮންނަނީ ްދެން ްމަޖިލިސް. ްމަޖިލިސ59ްްވަޒީރުްނގެ ްަވޒީުރންގެ .

ްހުރިނަމަް ްނާއިަބުކ ްަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  1580އެކުެލވިގެްނވަނީ،

ްހިންގުމާް ްވުޒާރާަތްއ ްއެިކއެކި ްާނިއބާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްއަިދް ްނާއިބެވެ. ްބަންޑާރަ ްވަޒީރުންާނއި ްަޙވާލުުކރާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއް ްުހވާކުެރއްީވ ްވަޒީރުން ްއިތުރުކުެރއްިވ ްއެ އިހަށްދުވަހު

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްުސވާލަކީ،ްމ.އަތޮުޅގެ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްހުވާ. ްވަޒީރުންގެ މިބުނާ

ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެް ްއަޙްމަދު ްއަނީސާ ްއެހުރީްްމެންބަރު  1585މިނިސްަޓރަކަށް

ްރައްޔިތުންެގް ްއަދި ްދަށުންތޯ. ްމާއްދާއެއްގެ ްކޮން ްބުނާ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްއޮތޭ.ް ްޖަވާބުދާީރވެފައި ްއެކަމަނާ ްހައިިސއްޔަތުން ްވަޒީރެްއގެ މަޖިލީހަށް

ްވަރަށްް ްއިބްާރހީމަށް ްޢަަައްބާސް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެިރ ްގެ ްގދ. އާދެ،

ްއޮޅުންފިލާވަ ްތަންދޮރު ްއަޅުަގނުޑްރަނގަޅަށް ޑަިއގަންނަވާެނކަމަށް

 1590ްޔަޤީންކުރަން.ްޝުކުރިްއޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ް

ްއިބްރާހީމް،ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޙުސައިްނ ްނުކުތާއެއް، ްނިޒާމާބެހޭ ްދެން ނޑު ްއަުޅގަ އާދެ،

ްޅ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ް1595 

ް)ނިޒާމީްނުކުތާ(

ް

ްރައީްސްް`ްޙުަސއިންްމެްނބަރުްްފާދިއްޮޕޅު ްޢިއްޒަްތތެރި ްރައީްސ. ްޢިއްޒަތްތެރި ްުޝކުރިްއޔާ ްއާދެ،

ްްވާހަކަެދއްެކވުން:ްއިްބރާހީމް ްއެްއވެްސްހުށަހެޅުމަކަށ3ްްްވިދާޅުވެަފއިވޭ ްފުށުއަރާ ްދެބާރެއް ްނުވަަތ ބާރު

ްއާދެ،ް ްނާއްަސާވނެކަމަށް. ްވޯޓަކަށް ްމަނިކުފާނު ްމަރުޙަލާގައި  1600މިއިންތިޤާލީ

ްދަންނަވާނީ، ނޑު ްއަުޅގަ ްރައްިޔތުންނަށްޓަކަިއްްއެއީ ްދިވެހި މަނިކުފާނު

ްޢަދުލުވެރިް ްވަރަްށ ްޤުރުބާނީއެކޭ. ްމަތިވެރި ްވަރަށް ވެަވޑަިއގެންނެވި

ބަސްފުޅެކޭްއެއީ.ްެއގޮތަށްްޢަމަލުކުރަްއވައިފިނަމަްހަމަްމަނިކުފާނަށްްދިވެހިް

ރައްޔިތުންގެްއެންމެހާްރައްޔިުތންްމަނިކުފާނަށްްޝުކުރުްއަދާކުރާނެއޭ.ްައިދް
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 1605ވެސްްއަދާކުރަމުންްއަންނަނީ.ްމަނިކުފާނަށްްއައްސަރިަބހާއިްސާބަސް.ްމިހާރު

ްފާސްކޮށްފައި.ް ްމިއޮތީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނިާޒމެއް ްރިޔާސީ ްފުރިހަމަ އާދެ،

ރައްޔިތުންގެްއަރިހުަގއިްގިަނުގނަްވާހަކަތަކެއްްއެކަމާބެހޭގޮުތންްދައްކަވާފަިއް

ްފާސްކޮށްފައި ްނިޒާމެއް ްރިާޔސީ ްމިއޮތީ ްހަމަގައިމުވެްސްއަޅުަގނޑުމެން .

ރިޔާސީްނިޒާމެއްަގއިްރައްޔިުތންގެްމަޖިލީހުގައިްވަޒީރުންނެްއްނުތިއްބަވާނެ.ް

ްޢަބްދު ްއޮނަަރބަލް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްނ.އަތޮުޅގެ  1610هللاްއެހެންވެގެން

ްއެމަނިކުފާނަްށް ްައޅުަގނޑު ްވާހަކަފުޅަށް ްއެދެއްެކވި ްއެމަނިކުފާނު ޔާމީން،

ްއެއަށް ްޙާލު ްއަދާކުރާ ްޝުކުރު ްއާދެ،ްްހަމަ ްދަންނަވަން. ތާއީދުކޮށް

ްރިޔާްޟް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްތ.އަތޮޅުެގ ްދަންަނވާނީ، އަޅުަގނޑު

ްރިޔާޟްް ްމެންަބރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދ.ައތޮޅުގެ ްދެންމެއަކު ރަޝީދު،

ްެއީއް ްނުވާެނކަމަށާއި ްއެްއސެިވގެން ްވޯޓަށް ްހުށަހެޅުްއވުމަކަްށ  1615އެހުށަހެޅުއްވި

ްތަޢާރުުޟާވކަމެއް ްެއީއްޤާނޫނުއަސާސީއާ ްވިދާުޅވުމަކީ ްވިދާޅުވި ކަމަށް

ނަޑއެިޅގެންްއޮުޅވާލުމާއި،ްހަމަްއޮޅުވާލުންކަމަށްްއަޅުަގނޑުްދަންނަވާނީ.ް ކަ

ްވަރަްށް ްމިއީ ްހުންނަވާ، ްއެނގިަވޑަިއގެން ްއެމަނިކުފާނަށް ނަޑއެިޅގެން ކަ

ްއިންތިޤާލީް ްދަންނަވާީނ، ްއަޅުަގނޑު ްހުށަހެޅުމެއް. އިންޞާފުވެރި

 1620ުރގެްިއންޞާފުވެރިްހުށަހެޅުމެއްްހުށަހަޅާފައެއްްނެތޭ.ްމަރުޙަލާގައިްއަދިްމިވަ

ްއަޅުަގނޑަްށް ްއެމަނިކުފާނަށް ްަދންނަވާލާނަން، ްއަޅުަގނޑު ދަންނަވަންތޯ

ްމާބޮޑަްށް ްވިދާުޅވުމުން ްއެވިދާުޅވި ްރިޔާޟް ހީވަނީ

ނޑަށްް ްއަޅުގަ ްރިޕީޓްކޮށްލީމަ އެނިގވަަޑއިނުގެންެނވީކަންނޭނގެ.ްދެވަނަފަހަރު

ްށްްއެނިިގަވޑަިއގަންނަވާނީ.ްއެމަނިކުފާނު،...ހީވަނީްއެމަނިކުފާނަ
ް1625 

ް

ްމިއަދުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިނގޭތޯ. ްހަމަވެއްޖެ ްވަގުތު ްމިހާރު ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަޅުަގނުޑް ްމިހާރު ްދެން ްނޫން ްއަރުވަން. ްހުްސވަގުުތކޮޅު އަޅުަގނޑު

ްމެ ްހުށަހެޅުްއވި ްކުރީގައި ްިމހާރު ްއަުރވަން. ްވަނީްހުސްވަގުުތކޮޅު ންބަރު

ްޢިއްޒަތްތެރިް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްދަްއަކވާފައި.  1630އެވާހަކަފުޅު

ްހުސްވަގުތުކޮުޅްއަރުވަން.ް ޖަހާއިުރްަވަޑއިގެންެދއްވުްނ11ްްމެންބަރުންނަށް

ްއެދިްދަންނަވަން.
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ް

ް]ށ11:46ްްނ14:34ްްްއިންޓަވަލްް[

ް1635 

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިހާތަނަށް ްވ57ްަ`. ްއާެދ،ްމެންބަރުން ޑަިއގެންދެްއވައިފި.

ްމެންބަރުް ްޢިއްަޒތްތެރި ްމެންބަރަކު،ްމާލޭގެ ްނިންމާލިއިރު ްމިހާރު އަޅުަގނޑު

ްއެފުރުޞަތުް ްއޮތީމަ ްވިދާޅުވެަފއި ްނުކުތާއޭ ްނިޒާމާބެހޭ ްޝިހާބު މުޙަންމަދު

ްަމސައްކަާތއިގެްން ްއެހުމުގެ ްވޯޓަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްދެން އަރުވާަފއި

 1640ްޝިހާބުްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ.ކުރިއަށްދާނީ.ްއާދެ،ްމުޙަންމަދުް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްވަަނ32ްްޝުކުރިއްޔާ

ްއަޙްމަދުްްޝިޙާބްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއަީނސާ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްމ.އަތޮޅުގެ  1645ހުށަހެޅުން،

ްހުށަހެޅުމާ ްއޮތް ްދަންނަވާލަންކަމަްށްްމިހުށަހަޅުއްވާފައި ްއެްއެޗއް ބެހޭގޮތުން

ނޑުް ްއަޅުގަ ްނެގީ. ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމީ ްހޯދާލީ ްފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު

ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއިްމިހާރުްމިޮއތްްގޮތަށްްއޮްތވާްެއްއގޮތަކަށްެވސްްމިްވޯޓަްށް

ްނުކުރެވޭ.ް ްޤަބޫލެްއ ނޑު ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުމެއްކަަމކަށް އެއްެސވޭނެ

ްވަޒީރު ްމުޙަންމަދުްއެހެންނަމަވެސް، ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ  1650ްނގެ

ްގެންނަވަްން ްއިޞްލާޙެްއ ްކޮްނމެވެސްވަެރއްގެ ްވިދާޅުވެއްޖެ ނަޝީދު

ްއެހެންވީމާ،ްއެް ްމަސައްކަތްކުަރއްާވކަމަށް. ްެއބަ ްއަނީސާ ބޭނުންފުޅުވާކަމަށް

ްދެްން ްރަނގަުޅވާނެ. ްދެންނެިވއްާޔ ްތަފްޞީަީލެއް ްފެނުނީމާ އިޞްލާޙެްއ

ް ްމިހާރުްއަޅުަގނޑު ްބޭނުންވަނީ، ްފާހަގަކޮށްލަން ހަމަެއކަިނ

ްމިއޮންނަނީ،ް ްމިއޮންނަގޮތުްނ ްގައި ް)ނ(  1655މިހުށަހެޅުއްވުމުަގއި

ްއިންތިޚާބަށްފަހުް ްރިޔާސީ ްފުރަތަމަ ްއޮންނަ ްދަށުން މިޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްމިޤާނޫނުއަސާީސެގް ްގައި ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްވަޒީރުްނގެ ޢައްޔަންކުރާ

ްމަޖިލީ ްވަޒީރުްނގެ ްއެީއ، ްބާބުގެ ްގައިާވ2ްްހުގެ ް)ހ( ްމާއްދާެގ ވަނަ

ނޑުްހިތަށްއެރީްކީްއވެގެންާބޭއް ޝަރުތުތައްްފުރިހަމަވާންވާނެއޭ.ްދެންްއަޅުގަ
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ްފުރިހަމަވާންް ްޝަރުތުތަްއ ްގައިވާ ް)ށ( ްބާބުގެ ްމަޖިލިސް  1660ވަޒީރުްނގެ

ްއެީއް ްޤަބޫލެއްނުކުރަން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއޮތީ. ްވިސްނަވާފަިއ ނުޖެހޭނެކަމަށް

ްސާބިތުވެްްއަދާކުރަންޖެހޭ ްހުރިަކމަށް ްދަރަނިތަކެއް ްނުވަތަ ދަރަންޏެއް

ްޢަްއޔަންކުރަްއވަްން ްވަޒީރަކަށް ްހުރިމީހަކު ްޚަލާސްނުކޮށް އެދަރަނިތައް

ްއަދިް ްމަސައްކަްތކުރަްއާވނެހެން. ްބޭފުޅަކު ްއިންތިޚާބުވާ ރައީސަކަށް

ް ްާސބިތުވެގެން ްކުށެއްކުރިކަން ްޖިނާޢީ ްޤަބޫލެއްުނކުަރން  12ް1665އަޅުަގނުޑވެސް

ްމީހަކުނަމަްމަސް ްކުެރވިފަިއވާ ްޙުކުމެއް ްމުއްދަތެއްގެ ްދިގު ދުވަހަށްވުރެ

ްލިބުނުތާް ްމަޢާފް ްއެކުށަކަްށ ްނުވަތަ ްނިުމނުތާ ްތަންފީޒުކޮށް އެޙުކުމެްއ

ްހަމަޖައްަސވާނެކަމަކަަަްށް ްމީހުންވެސް ްމީހަކުކަުމގަިއާވ ތިންއަހަރުވާ

ކަންތައްަތްއްއަޅުަގނުޑްއުންމީދެއްނުކުރަން.ްއެހެންވީމަ،ްމިހެންމިހެންްހުރިް

ްމިް ްކަންތައްަތއްވެްސ ްމިކަހަލަ ްސަބަބަކާހުރެާބވައޭ ްކޮން  1670މިއީ

ްބައިތިއްަބވަިއގެްން ްވަޒީރުންކަމުަގއި ްބަޔަކު ްަވިކ ްމިއޮތީ. އުނިކުރަްއވާފައި

ނުޑްދަންނަވާނީ،ް ކުރިއަށްްގެންދަވަންްޚިޔާުލކޮްށފައިްއޮތީބާޭއ.ްދެންްއަުޅގަ

ްކޮންމެހެން ްމަރުޙަލާއެއްަގިއ ްއިންތިޤާލީ ްހަމަްްމި ްކަންތައްތައް ނުކުރެވޭނެ

ްގޮތުގެމަތީން.ް ްއެްއގޮްތާވ ްޤާނޫނުއަސާސީާއއި ްރަނގަޅޭ ްއެންމެ ދޫކޮށްލުން

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްކުރަންީވއޭ.ްމި ނޑުމެން ްައޅުގަ ްހަމަ ްކަންަތއްތައް  1675ކުރެވޭނެ

ްހަމަް ްވަީޒރުންވެސް ްގޮތަށް ްމިއޮތް ްޤާނޫނުއަާސސީގައި އިޞްލާޙުކުެރވި

ގެްޝަރުތުތައްްހަމަވާންޖެހެއޭ.ްައދިްރައްޔިތުްނެގްކުރިއަށްްގެންދަންވީޭއ.ްއޭް

ްމިް ްއޮންނަންޖެހޭނީ ްއަދިެވސް ްކޮމްޕޮޒިޝަްނއާިއ، މަޖިލިސްވެސް

ްގޮތުގެމަތީންނޭ.ް ްެއއްގޮްތވާ ްޤާނޫނުައސާސީާއއި އިޞްލާޙުކުެރވޭ

ްދަންނަވަން.ް ްވާހަަކ ްއެއްބަސްުނވެވޭނެ ނަޑކަްށ ްއަުޅގަ  1680އެނޫންގޮތަކަށް

ްީއސް.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަް
ް

ް

ްއާދެ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާެއއްްމާލޭގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްައޙްމަދުްއާޠިފް.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1685 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް
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ްއިޝާރާެތްއްްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްޝިހާބުްލިބިްވާހަަކދެއްެކވުން:އާޠިފްް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްއެބައޮތް ފައި

ްގެންނަވަްން ްބަދަލެއް ްހުށަހެޅުމަށް ްައޙްމަދު ްއަނީސާ  1690އެވިދާުޅވިހެން،

ްމުޙަންމަދުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްަމޖިލީހުގެ ްަވޒީރުންގެ އުޅުްއވާކަމަށް

ްިވދާޅުވެފަިއވެސްް ްއެވާހަަކ ްއެނިގވަަޑިއގަންނަވަިއގެން .ްނަޝީދަށް

ްހޮވުމަށްފަހުް ްރައީސް ްބޭނުމީ، ްަދންނަވާލަން ްއަޅުަގނޑު ކޮންމެއަކަސް

ްޢަމަލުކުރަންވާނީް ްމަރުޙަލާއަށް ްއިންތިޤާލީ ްމި ްމިބުނަނީ އަޅުަގނޑުމެން

ްމަޖިލިސްް ްރައްޔިތުްނ ްއަދި ްހޮުވމާއި  1695ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްހޮވުމަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ްއޭެގތެރެއިން ފަުހްއިންތިޚާބުކުރެވެންދެންނޭ.

ްއެްއގޮތަށް.ް ްރޫާޙަާ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްހަމަ ްޢަމަލުކުރަންވާނީވެސް ދެން

ްމިސާލަކަށް،ް ްބުނެލަންވީ ްހަމަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނުވާކަމަށްވަންޏާ މިހެން

އިލެކްޝަންސްަްްކޮމިޝަނަެރއްވެސްްައޅުަގނޑުމެންްއެބަްހޮވަންްބޭނުންވޭް

ްޮކމި ްއިލެކްޝަންސް ްއެއްކަލަ ްެއކަމަކު،  1700ޝަނަރުވެްސްއިންތިޚާބުގެކުރިން.

ްއެްއާޗިއް ްމިފާސްުކރި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިޤާނޫނުއަސާސީ ކޮންމެހެން

ްފޮށީަގިއް ްެއވޯޓު ްހަމަ ްދެންވެސް ްހަމަ. ްދެންެވްސ އެްއގޮތަކަަަށްނޫނޭ

އަތްއެޅުމާްިމކަންތައްތަާކއެުކަގއޭްއޭަނވެސްްއުޅެްނވާނީްއެހާތަނަށް.ްއެކަހަަލް

ްފެންނަނީް ނޑަށް ްއަޅުގަ ްބުނެވޭކަަަމަަަްށ މިހުށަހެޅުންްްވާހަކަެއއް

ްގެންުގޅޭގޮްތް ުަ ްރޫޙް ްޢަމަލުކުރުމުގައި ްދެން  1705މިއޮންނަގޮތުން.

އަޅުަގނޑުމެންނަށްްފެންނަމުންްމިދަނީ.ްރޯދަމަސްްއަންނަންފެށީމާްމާހެފުންް

ްކައިރީވީާމް ްއިފެކްޓިްވާވން ްސަރވިސް ްސިިވލް ްގޮތަކަށް. ބާއްާވކަހަލަ

ްއެއްބަ ްދެން ްމިސާލަކަށް، ްހޮވާފާނެ. ްތަންދޮރުްވަޒީރުންތަެކްއވެސް ޔަކު

ްތިިބް ްޙަވާލުވެަފއި ްވުޒާރާަތއް ްއެއީ ްއެިވދާޅުވަނީ ދެނެވަޑަިއގަންނަަވިއގެން

ްމަޖިލިސްގަިއް ްވަޒީރުންެގ ްއެބޭފުޅުން ްއެހެންވީާމ،  1710ވަޒީރުންނެއްނޫނޭ.

ްމާހެފުމުގެް ްމި ްހަމަ ްއެހެންނަމަވެސް، ްނުގަންަނވާކަމަށް. ހިމެނިވަޑައި

ްިވއްސަ ްރައީސުންތަކެއް، ްނާއިބު ްނާއިބުްއުސޫލުން ްތިީރހަކަށް ކަށް

ްިވދާޅުވެއްެޖއްާޔް ްއެހެން ްޢައްޔަންކުރީއޭ. ްމި ްމިހާރު ްތިމަންނަ ރައީސުން

މިތާނގައިްއެބޭފުޅުންްތިއްަބަވންވެސްްޖެހިވަަޑއިގަންަނވާނެްއަނެއްކާްއިތުުރް
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ްައޅުަގނުޑް ްކަެމއް ްކުެރވެންހުރި ްިމހެންވެސް ްއިތުރުކޮްށގެން.  1715ބަރިއެއް

ްރޫޙާަާއިް ްމި ްގެންދާކަމަށްވަންޏާ.ްްމިދަންނަވާގޮތަށް ްމިކަންކަން ޚިލާފަށް

ްމިއޮތް،ް ްހުށަހަޅާފައި ްއަޅުަގނޑުމެން ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،

ްހުށަހަޅާް ްރިޔާޟް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ްދ.އަތޮުޅގެ އާދެ،

ްބުނެފައިް ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުމުގައި ްމިޮއތް ްާތއީދުކޮށްފައި އަޅުަގނޑު

ްމިއޮންނަނީ ްކަެމްއް، ްއެްއވެސް ނަޑއަޅާ ްކަ ްކުރަން ްމަރުޙަލާގައި  1720އިންތިޤާލީ

ްޢަމަލުކުރުމަށްް ްޚިލާުފގޮތަކަްށ ްގޮތާއި ްބަޔާންޮކށްފައިވާ މިޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްނެްތކަމަށްވާނަމަ.ް ްކުެރވެން ްއެކަމެްއ ްއެނޫްނގޮތަަކށް ނަޑއަޅަްނވާނީ ކަ

ވާނެހެންްމިްއަޅުަގނޑަށްްިހއެއްުނވޭްެއއްެވސްްބޭފުޅަކުްއިަިނދިކޮޅުްަހްއދަ

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްނ.އަޮތޅު ްއަިދ ްޚިޔާލަކަށްވެްސ. ޔާމީްންهللا

ްހުށަހަޅާް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހަމަ ްއެވެސް ްވާަހކަފުޅުވެްސ.  1725އެދެއްެކވި

ްއާެދ،ް ްއެެދއްެކވީ. ްއޭަނވެސް ްވާހަކަ ްކަންަތއްަތކުގެ ްމިވާ ހުށަހެޅުމުގައި

ްޝަ ްއެ ްފާސްކުރިއިރު، ްރަްއޔިތުން ްނިޒާމެއް ުރތުކޮށްފައިހުިރްރިޔާސީ

ްމިންވަރަކުންް ްޢަމަލުކުރެވެންހުރި ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ކަންތައްތަކަަަްށވެސް

ނުޑް ްއަޅުގަ ްއަދި ްޤަބޫލުކުރަނީ. ނޑު ްއަޅުގަ ްކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ހަމަ

ްމިޖެހެނީް ްއަންނަންެވސް ްމަރުޙަލާއެއް ްއިންތިޤާލީ  1730ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި

އިްއެބަޔާްނކުިރްކަންތައްތަްއްއަޅުަގނޑުމެންްއިޞްލާުޙކުރިްޤާނޫނުއަސާސީގަް

ްމުއަަައްސަސާތަްއް ްހިމެނޭ ްއޭގައި ްބޮޑުކަމުން ތަފާތުކަން

ްއެކަންކަމުެގް ްގޮުތަގއި. ްކުރާކަމެަެއް ްހަމަެއކަނި ގާަާއިމުކުރުމަށްަޓކައި

ްބާރުް ްާފޑުފާޑުެގ ްެއކި ްގޮތުން ްސިޔާސީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ އިތުރުން

ްކަ ްއިންތިޤާލީ ްމި ްކުރުމަކީ ްކަންކަން ްބެހޭގޮތުްންހޯދުމަށްޓަކައި  1735ންަތއްަތކާ

ްއަޅުަގނުޑް ްޚިލާފުކަމެއްކަމަްށ ްރޫޙާަާވެސް ްމުޅި ްހުށަހެޅުމުގެ ބާބެއް

ްދަންނަވަންޖެހެނީ.ްޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.
ް

ް

ނުޑްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަުޅގަ ްމަނިކަށް ްމޫސާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްލ.އަތޮޅުެގ  1740އާދެ،

ްސާުބންްނިންމާލާނަން.ްފުރުޞަތުްއަރުވާފައިްމިހި

ް
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ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްތިެބގެންްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުް ްމިތަނުގައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި  1745ްޝުކުރިއްޔާ

ްހީވަީންްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑަށް ްއަުޅގަ ްނިމިއްޖެ. ްާފސްކޮށް ްެއއްޗެހި ްގިނަ ވަރަށް

ްހުށަހެ ްއަނީސާެގ ްމިއޮީތްމިކަރުދާހުގަިއވެސް ްަސމާލުކަން ްފުރަތަމަ ޅުމުގައި

ްމެންބަރުް ްއަްއޑުއަތޮުޅެގްޢިއްަޒތްތެރި ްެދންމެގައި ް)ހ(ްއަށްހެން.ްެއއީ މީގެ

ް ްމެްނބަރު ްވިދާުޅވުމަކުން،ްައއްުޑއަތޮޅުެގްޢިއްޒަތްތެރި ވަަނ34ްްއެވިދާުޅވި

ްސިފަ ްއޮތީހުށަހެޅުން ްކުރައްވާފަިއ ްާޤނޫނުއަސާސީަގިއް، ްމިއޮތް  1750މިހާރު

ްމު ްސަބަބުްންއަަައެބުނާ ްބުނުމުގެ ްތިބޭނެއޭ ްމެންބަރުން އްަސސާތަކާއި

ްަގވާއިާދިއް ްޤާނޫނާއި ްބުނީމާ ްތިބޭނެއޭ ްމީހުން އިންތިޚާބުކޮށްފަިއވާ

ްމިއުޅެނީް ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްތިބެވިދާނެކަން. ްއެމީހުންނަށް ޚިލާފަށްވެސް

ްކުރިމަތިވެގެްނ.ްޞްަްއިޚްލާ ްމަްއސަލަތަކެއް ްއޮތް ްދޭތެރޭަގއި ތެރިކަމާ

ްިމއޮންނަނީ،ްމިޤާނޫނުއަސާސީއަްށްޢަމަލުކުރަންްމިކަރުދާހު ްވިދާޅުވެަފއި  1755ގައި

ްަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްމަޤާމުގައިހުރި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔކަމުގެ ފަށާއިރު

ްދެމިހުންނާނެއޭއޭނާ ްމަޤާމުގައި ްވަޒީރުން،ްް.ގެ ްވެގެންއުޭޅގޮަތކީ މި

ްއަޅުަގނ ްބާުބގައި ްަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޑުމެްންމަޢާފްކުރައްވާތި.

ްފާސްކު ްއެބޭފުޅުންްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްހަމަ ްެރއްިވއިރުަގއި މިދެންނެވީް،

ްއަމިއްލަފުޅަށްް ްހުށަހަޅުއްވަިއގެްނ ްބޭފުޅުން ްނިސްބަތްވާ  1760ޑީ.އާރު.ީޕއަށް

ްމިތަނަށްް ްބޭފުޅާއަށް ްހުންނެވި ްމިހާރު ްރައީސުލްޖުމްޖޫރިއްޔާއަށް އެބޭފުޅުން

ް ްދެން ްހުށަހެޅުއްވީ. ްއެބޭފުޅާއަށްްކުރިމަރިނުލެއްޭވގޮތަށް އެކަްނ

ްރޫ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމުޅި ްކަންކަްންްޙުޔަޤީންކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ެގއްލޭޮގތަށް

ކުރާތީވެްައޅުަގނޑުްއެވާހަކަްމިދެންނެވީ.ްއަޅުަގނޑުްމިދެންނެވިްެއއްެޗްއެގް

ްނިކަްން ްައއްަސވާނަމޭ. ްވޯޓަށް ްތިވިދާުޅވީ ްމަނިކުާފނު ްއެަބއޮތް.  1765ޔަޤީންކަން

ްމަނިކުފާނު ްްމިހާރުވެސް ްއައްަސވާބައްަލވާ ްހުށަހެޅުމަށް.35ްްވޯޓަށް ވަަނ

ް ްއެކަމަުކ، ްފާސްވާނެ. ްއެހީމ35ްްަޔަޤީން ްވޯޓަށް ްހުށަހެޅުމަށް ވަނަ

ްވެިރަޔުކް ްތެރޭަގއި ްުމއްދަތެްއގެ ްވަކި ްއެަބއިނޭގ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ް ްކުީރގައި ްފާސްކޮށ32ްްްހޮވަންޖެހޭނެކަން.ްއެކަމަކު،ްޭއގެ ްހުށަހެޅުން ވަނަ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމެގްރައީސުލްޖުމްހޫ ްމީހާ ްމަޤާމުގައިހުރި  1770ރިއްޔާކަުމގެ
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ްބޭނުމެއްް ްބުނުުމމުގެ ްެއވާހަކަ ްމިއުޅެނީ. ްބުނަން ްދެމިހުންނާނޭ މަޤާމުގައި

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމެގް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެިރ ނެތެއްނޫންތޯއޭ

ް ްމަޤާމުގައިހުރި ްހަމަ ްކޮންމެ ްހޮވަމީހާ އިފިްއާޔްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަަކށް

ްއެމަޤާމުގަެއއްނު ްހުންނާނީ ްހުރިްއޭނަ ްމިހާރު ްއެހެންވީމަ، .

ް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުެގ ްއޭނަެގ  1775ްއިްއިސިއްޔަތާްހަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްމިތަނުންްފާސްކުަރން ްދެމިހުންނާނެްގޮތަކަށް ްއެްއކޮށް ،ްއުޅޭއިުރގައިްހައިބަތާ

ނޑު ްައޅުގަ ްދެންނެވިގޮތަކަށް ްކުރީދުވަުހ މެންނަކަށްްއަޅުަގނޑު

ްވޯޓަ ްނޭހޭކައެައކަަަށްވެސް ްމަޤާމުގަިއްށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާަކމުގެ .ްއެއީ

ްރައްޔިތުންނޭ.ް ްދިވެހި ްހޮވާނީ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަށް ްބޭފުޅާ ހުންނެވި

ްނެތޭް ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްކުރަނީ. ްެއކަން ްނޫނޭ  1780އަޅުަގނޑުމެންނެއް

ް ްއެއްވެސް ްދެއަހަރުަހއިޤާނޫނީ ްމިރާއްޖޭގަިއްިސއްޔަެތއް ދުވަހަކަްށ

ް ްއެްއވެސް ްދިނުމުގެ ްމީހަކަށް އިސިއްޔަެތްއްހަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް

ްއެހެންވީާމ،ްއިންތިޤާީލް ްތަނެއް. ްިއޞްލާޙުކުރާ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމިއީ ނެތޭ.

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަަަށްވެްސް ްހުންނެވި ްމިހާުރ ްތެރޭގައި މާރުޙަލާގެ

ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއީ ްކަމަކީ.ްހުންނެވިދާނެއޭ. ްކުރެވޭނެ ްހަމަ  1785މެންނަށް

ްމިއުެޅީން ްތެރެއިން ްބާބެއްގެ ްއިންތިޤާލީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް،

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމަގިއް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ްހުންނެވި މިހާރު

ްޑޮކްޓަރުްން ްހުންނަން. ްތެރޭަގއި ްމުްއދަތެއްގެ ްގިނަ އެމަނިކުފާނަށްވީ

ްދެންް ްކަންނޭނގޭ ްސަލާމަތުންްްވިދާޅުވަނީ ްޞިއްޙަތު ދެއަހަރުދުވަހޭ

ްެއގޮތަްށް ްޖެހޭތޯއޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެއމުއްދަތު ްއެހެންވެއްޖެއްޔާ  1790ހުންނާނީ.

ނޑުމެްންމިހުށަހެޅުމަށްް އަޅުވަން.ްއެހެްނވީމަ،ްެއވާހަަކްމިދަންނަވަނީ.ްއަޅުގަ

ް ްވިސްނާއިުރަގއި ްއަހަން ްދޭތެރޭވޯޓަށް ްާއިއ ް)ހ( ވެްސްމިދެންނެވި

ްއަދަބުވެރިކަމާެއކީަގިއްވިސްނާަވޑަިއގަން ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑު ްެދން ނަަވްއޗޭ.

ް ްއެދެްނ ްއަރިހުން ްއަހާށޭ.35ްްމަނިކުފާނު ްވޯޓަށް ްހުށަހެޅުމަށް ވަނަ

ްއައްސަވާބައްަލވާށޭ.ް ްމަނިކުފާނު ްއިންނާނަމޭ. ްހަނުހިމޭނުމުން  1795އަޅުަގނޑު

ްމަސައްަކތްކުރަްއވާފަިއް ްމަނިކުފާނު ްައްއސަވަން ްެއވޯޓަށް ކުރީދުވަހުވެސް

ނުޑްމިހިރީ ައޅުަގނޑުްަހމަގައިމުންެވްސްް،އޮތީ.ްއެހެްނވީމަ،ްމިއަުދްއަުޅގަ
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ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްެތރި ްއެދެން ްއަޅުަގނޑު ްނުނަގާނަން. ްނުކުތާ ނިޒާމީ

ްއިްޚލާ ްމިބޭފުޅުންގެ ްއަޅުަގނޑުމެްންޞްަްކުރެން ތެރިކަމެއްހުރިވަރު

 1800ްބަލާލަބަލާށޭްމިއުޅެނީްކިހިނެއްްހަދަންތޯ.ްޝުކުރިއްޔާ.

ް

ް

ހދ.ގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްއަޅުަގނޑަްށްްޢާދިލް،ޝުކުރިއްާޔ.ްއަޙްމަދުްްްޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރި

ް ނޑު ްއަުޅގަ ްދެން ްހަމައަށް. ްނިމުމަކާއި ްޢާަާމި ްދެންްއަޙްމަދު ދިލަށްފަހު

ް ްދެން ނުޑ ްއަުޅގަ ްއަރުވާަފއި ްފުރުޞަތެއް ްރަޝީދަށް  1805ވޯޓަށްްރިޔާޟް

ްމެންދަންނަވާލާނީ ްޢިއްޒަތްތެރި ްކާޑުކޮޅު. ްމިހާރުއްސުރެ ަތްއްބަރުން

ްިއނގޭތޯ.ްޖައްސަވާލަދެްއވުންްއެދެން

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1810 

ްވިދާުޅވެއްެޖްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްކުރިްނ ްރައީްސ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްެތރި ްުޝކުރިްއޔާ ްއާދެ،

ަާްއަްޙމަދުް ްނުދެއްްދިލްްވާހަކަެދއްެކވުން:ޢާ ްފުރުޞަތެއް ްެދވަނަ ްއެކަަމކު،ްފުރުޞަުތްއިނގޭތޯ ްނިޒާމަށް. ވާނަމޭ

ްައޅުގަ ްއިނގޭތޯ. ްނުނިމޭނެ ްމިމައްސަލައެއް ނޑުެވްސްދެއްވާކަމަްށވަންޏާ

ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްެއް، ްހަމައިން ްތަޞްދީޤުކުރުާމ ާޤނޫނުއަސާސީ

ްއަޅުގަް ްގޮތަކަށޭ ްއޮތް ްލިޔެފައި ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ  1815ނޑުމެްންޤާނޫނުއަސާސީ

ްއެ ްޖެހެނީ. ްނުކުރެވޭނެޭއ.ްްށްއަޢަމަލުކުރަން ްޢަމަލެްއ ފުށުއަރާގޮތަކަށް

ްދަންނަވަންޏާ.ޙާަާއެރޫ ްއެގޮތަށް ްއެހެްނ ްޚިލާުފވާނެ ްއަޅުަގނުޑްްއި ެދން

ްއެ ްމަޖިލިސްްްއްމަރުޙަލާއެްދެދެކޭގޮުތގައި ްަވޒީރުންެގ އަންނާނެ

ްމިއޮތްް ްމިހާރު ްއެއީ ްޖެހޭ. ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނެގ އެންޑޯްޒކުރަން

ްކޮމްޕޮޒިޝަން ްމަރުޙަލާގައި.ްްމަޖިލީހުގެ ްފަހު ްއަދި  1820ބަދަލުވެގެންދާނީ

ްގޮުތގަިއް ްމެންބަރުންގެ ްތިބި ްމިހާރު ްމަރުޙަލާގައި ްއޮތް ްމިހާރު އެހެންވީމާ،

ްޖެހިވަޑަިއގަންނަވާޭން ްފަހުން ްއަދި ްވިޔަސް ްއެންޑޯްޒކުރެޭވކަމުަގއި އަދި

ްޮބޑުެވގެންދާނެތީ.ް ްއެމަޖިލިސް ްއެއީ ްއެންޑޯްޒުކރައްވަން. އެމަރުޙާލާގަިއވެސް

ްދެޭކޮގތުގަދެ ްއަޅުަގނޑު ްވޯުޓގައިްން ްއި އިންިތޚާބުކުރެވިފަިއާވް،

ް ްޢައްޔަންކުރަްއާވފައިވާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  8ް1825މެންބަރުންނާއި
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ްެއީއް ްބަިއވެރިނުވެވޭނެ. ްވޯޓެްއަގއި ްގުޅޭ ްމިކަމާ މެންބަރުންނަށް

ްރައްޔިތުްނެގް ްބަިއވެިރވާން. ްއެވޯުޓަގއި ްނުާވނެ ްގޮތަކަށް މަސްލަޙަތުހުރި

ސްގައިެވސްްޢަމަލުކުރަމުންްއަންނަނީްމިކަހަލަްގޮތަކަްށ.ްއެބޭފުޅުްނެގްމަޖިލި

ްކަަމކަށްވާތީމަސްލަ ްގުޅުންހުރި ްބަިއވެިރވަަޑއިގަތުމަކީްއެްޙަތާއި ،ްވޯުޓަގއި

ްދަންނަވަން.ް ްއަޅުަގނުޑ ްބަިއވެރިނުެވވޭނެކަމަށް ްެދކޭގޮުތަގއި  1830އަޅުަގނޑު

ނޑުމެންނޭް ނޑުމެންްމިދަންނަވަނީްއަުޅގަ މިތިބީްރައްޔިތުންނަށްްދެންްއަޅުގަ

ްޢަމަލުކުރަން.ް ްޤާނޫނުަުތަކަްށ ްހަދައިގެން ްޤާނޫނުތައް ްދައްކަން ްނަމޫނާ މި

ްޢަމަލުނުކޮށްް ްޤާނޫނަށް ްބާއްވާފަިއ ްޤާނޫނު ްހަދާ ނޑުމެންނޭ ްއަޅުގަ ހަމަ

ްރައްޔިތުންނަްށް ްއެހެންވީމާ، ްމަސައްކަތްކުރަނީ. ްދާން އަރިމައްަޗކުން

 1835ައޅުަގނޑުމެންްޖެހޭނެއޭްއަޅުަގނޑުމެްން،ްނާއެއްްދަްއކަންްބޭނުންާވިއރުނަމޫ

ފުރަތަމަްއެނަމޫނާްދައްކައިދޭންްޤާނޫނުއަސާސީްއިޞްލާުޙވެެގންްއަންނައިުރް

ނޑުމެންްއެއަމިކަންކުރަންްތިބޭނީްހަމަްއަޅުް ނޑުމެން.ްއަުޅގަ ދެކޮޅުހަާދްްށްގަ

ްއެހެންގޮތަކަްށ.ް ްދެކޭނީ ްރައްޔިތުން ްބޭނުންވަންޏާ ްހަލާކުކޮށްލަން ޤާނޫނު

ްދެންްއެހެންވީ ްމިޮގތަށް. ްފެނޭ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑަށް މާ،

ްގޮތަކަްށް ްއެޭދކަހަލަ ްަރއްޔިތުން ްުނކުރެވޭ ްޤަބޫލެއް  1840އަޅުަގނަޑކަށް

ްތަނުގަިއް ްވޭުތެވދިޔަ ްއެއީ ްކަމަކަށް. ްއަުތވެދާނެ ްބަދަލުވެގެން މިއިޞްލާޙު

ްެއް ްނުކުރެޭވ ްޤަބޫލެްއ ްހަމަ ްއަޅުަގނޑަްށ ްހުރީމަ ްައއިސްފައި އެހެން

ްއަ ްރައްޔިތުްންއިޞްލާޙު ްމިބަދަުލ ްެގންނެވިކަމުަގއިިވޔަސް ްބަދަެލއް ދި

ްއެދޭގޮތަކަށްްއަންނާނެކަމަށް.ްަވރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިއްާޔ.ް
ް1845 

ް

ނުޑްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑުެވސްްދަންނަާވލީއަްއުންމީދުކުަރނީ،އާދެ،ްއަުޅގަ ޢިއްޒަތްތެިރްްުޅގަ

ްވިދާުޅވުމަކާމެ ްވިދާޅުވި ްމަޖިލީހުެގްްެއްއގޮތަށްްންބަރުން ވަޒީރުްނގެ

ްނަޝީދު ްމުޙަްނމަދު ްމެންބަރު ްވިދާުޅވެްޢިއްޒަތްތެރި ،ްފާހަގަކުރެްއވިަކމަށް

 1850ބާއިްއަދިްއެހެންްބޭފުޅަކުްހާަާމާލޭގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްޝިް

ްމ.އަތޮުޅެގް ްކުރިްނ ްޭއގެ ްދަންނަވާލިން ްައޅުަގނުޑ ވާހަކަފުޅުދެްއކެވި.

ްމިއަ ްމެންބަރު ްދެންމެއަުކްޢިއްޒަތްތެރި ްގެންނަވަްނ، ްއިޞްލާޙުތަކެއް ށް

ްބަދަލުތަކެްއް ްވަެރއްެގ ްކޮންމެެވސް ްއިޞްާލޙަށްވެސް ްމިހުށަހެޅުއްވި މިއަދު
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ްއެފުރުޞަުތް ްއަޅުަގނުޑ ްއެދިަވޑަިއގަތީމަ ްބޭނުންފުޅުެވގެްނ ގެންނަވަން

ްދެވަަން ްމަޖިލީހުގެ ްވަޒީރުންގެ ްަޔޤީންކުރަނީ ްއަޅުަގނޑު  1855އަރުަވއިފީމޭ.

ް)ހ( ްދެްންްމާއްދާގެ ްއެއީ ްބަެއއް ްއޭގެތެެރއިން ްއެއީ ްނޫންކަމަށް. އެކަނި

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްެއ ްދާަާގޮތެްއގަިއ. ްިހމެނިގެން ްޭއގައި ްވެސް ް)ށ( އޭގެ

ްއެގޮތަށްް ްއެްއގޮަތށް ްޚިޔާލުފުޅާއި ްފާހަގަކުރެްއިވ މެންބަރުން

ްއެކަމަުކް ްނޫން ނޑެއް ްއަުޅގަ ްއެެހންނަމަވެސް، ްދެން ގެންނަވާނެކަމަށް.

ްޢިއްޒަތްތެރިްއެހުށަހަޅުއްވަް ްއެހެންވީމަ ްއެހެންވީމާ،ްދެން ްމިއުޅެނީކީ.  1860ިއގެން

ްމާް ްމެްނބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެުފރުޞަތު ްއެާއއެްއކޮށް މެންބަރު

ނޑުްެއހުށަހެޅުއްިވގޮތްްދަންނަވާލެްއުވމުގެްފުރުޞަތު ްލަސްތަކެއްުނވެްއަުޅގަ

ްއުންމީދުކުރަމުން ްލިބޭނެކަމަށް ނ، ްއަުޅގަ ްރަޝީދަްށ ްިރޔާޟް ުޑްއާދެ،

ްޢިްއޒަތްތެިރް ްތ.އަތޮުޅގެ ްއަރުވާނަން. ްފުރުޞަތު ްދަންަނވާލަން އެްއޗެއް

 1865ްމެންބަރު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއަޅުަގނުޑްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްބޭނުްނވީއެްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދަންނަވާލަން ްްއޗެއް ްވާހަަކއަކާއަުޅގަ، ްެދއްކި ަަްްނޑު  1870ވާލާދީްޙަ

ްވާހަކަފުޅެްއް ްއިބްރާހީމްވެސް ްޙުސައިން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ޅ.އަތޮުޅގެ

ްެއއާްވިދާޅުެވއްޖެ. ްބޭފުޅުންވެސް ްއެހެން ްއެހެންވީމާ،ްއަދި ބެހޭގޮތުން.

ނުޑް ްއަުޅގަ ްހީވަީނ ްައޅުަގނޑަށް ްވާަހކަެއއް ްދެންެނވި އަޅުަގނޑު

ްކޮ ްޖެހޭނެހެން ްއަޅުަގނޑަސާފުކޮށްލަދޭން ްއެީއ ްށްންމެހެންވެސް.

ްިމއުޅެނީ ްއެއޮންަން،ްޤަބޫލުނުކުރެވިގެން ްތެޭރގައި ްމަރުޙަލާއެްއގެ  1875އިންތިޤާލީ

ްބައެަެއްެގް ްއެޕްރޫވްކުރަންޖެހޭނެ ްމި ްަމޖިލީހުން ްރަްއޔިތުންގެ ވަޒީރުންނަކީ

ްވާހަކަދައްކަާވއިުރ،ް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްއޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް ގޮތުަގއި

ްޤަބޫލުނުކުރެވެނީޅުގަްއަ ްެއކަން ްނޑު ްހަމަް، ްމަޖިލީހަކީ ްރައްޔިތުްނގެ އެ

ް ްޢައްޔަުނކުރާ ްރައްޔިތުންެގ8ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްތިބޭ މެންބަރުން

ްބޭނުންވާގޮތަްށް ްރައްޔިތުން ްކޮންކަމެއްތޯ ްއެހެންވީމާ، ްވަނީ.  1880މަޖިލީހަކަށް

ްަދއްާކއިރުަގއި ްވާހަކަެއއް ްއެހެްނވީމާ، ްނިމިގެންދާނީ. ައޅުަގނުޑްްއެތަނުން
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ްއެކަންް ްޮގތަކަށް ްވަކި ްއަޑުާނއްަސވާ ްރަނގަޅަށް ްއެްއޗެއް ްދައްކާ އޭގެން

ޤަބޫލުކުރެވުނީމަްއެއީްތިމާްެއދޭގޮތްްއެއީްައޅުަގނޑުްވާަހަކދެއްކިގޮްތކަމަށްް

ްދެންނެިވް ްއަުޅަގނޑު ްެއއީ ްއެހެންވީމާ، ްކަމަކުނުާދނެ. ްނިންމިއަކަްސ އަދި

ްމަރުޙަލާއެްއގެ ްއިންތިޤާލީ ްމަޖިލީހުެގްްވާހަކަައކީ. ްރައްޔިތުްނގެ  1885ތެރޭަގއި

ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްނޫން. ްނޭދޭކަެމއް ްއަުޅަގނޑު ްެއއީ ްއޮތުމަީކ ރޯލެއް

ް ްކޮބައިޯތޭއްމިއަޅުަގނުޑ ްކުރުމަކުންނެްއ ްއެގޮތަްށ ްެއަކން ދެންނެވީ

ްކޮންގެންނެްއ.ް ްއެގޮތަްށ ްނެތޭ ްާހސިލުވާކަމެްއ، ްޭއގެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނުޑެވސްްތިްވޯޓަށްް،ްަގނޑުްމިނިންމާލަނީރައީސް،ްައޅުްޢިއްޒަތްތެރި އަޅުގަ

ްއިޞްލާެޙއްް ްއަޅުަގނޑު ްދެން ްނެތިން. ްވާކަެށްއ ްމީހަކަށް  1890ދަތިކުރާ

ްހުށަހަޅާް ްިއްޞލާޙު ްވިދާޅުވީ ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެން ހުށަހެޅިން.

ްަކހަލަްބޭފުޅުންނަށް ްކޮންމެވެސް ްގޮތެްއް، ްމެންބަުރންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުގެްއިޞްާލޙެއްްއެަބއޮތް.ްހަދާލަންްފުރުޞަތެއްް ދެއްވާނަމޭ.ްދެންްއަޅުގަ

ްރައީސްއަީކް ްމަޖިލީހުެގ ްރައްޔިތުންގެ ްއޮްނނަ ްމުސްތަޤްބަލުަގއި އެއީ

ްގޮުތގަިއް ްމީެހއްެގ ްއިންތިޚާބުކުރާ ްނޫނިއްޔާ ްޯވޓަކުްނ ްސިއްރު  1895އެމަޖިލީހުން

ްިއޞްލާޙެއްވެްސް ްުކޑަ ްބޭނުން ނޑު ްއަުޅގަ ްެއއަްށ ްއެހެންވީމާ، ބާއްވަން.

ްމިތަނުންްގެންނަ ްދުވަހެއްަގއި ްކުރީ ްމިހާރު ްއެނގޭ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެއީ ން.

ްބެހިްއެއްޗެހިތަުކގެްތެރެއިން.....
ް

ް1900 

ްދެްންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްއެދެން. ްނިންމަވާލަދެއްވުން ްމިހާރު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްމިއޮތީއަޅު ްއަުރަވން ްފުރުޞަތު ްަގނުޑ ނޑަށް، ްއަުޅގަ ްލިބިއްޖެްްއާދެ،

ްމެންބަރު ްއަޙްމަދުް،ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަނީސާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި މުލަކަތޮޅު

ް ްހުށަހެޅުއްވުމަށް ްގެންނަވަން ްފައިނަލީ ްފަހުން ފުޅުކުރެްއިވްަޤސްދުއެންމެ

ްޢިއްޒަތްެތިރް ްމ.އަތޮުޅގެ ްއަުޅަގނޑު ްވިދާޅުވެދެއްވުމަށް ްބަދަލު ްއެ  1905ބަދަލު.

ްން.ްމެންބަރުްއަނީސާްއަޙްމަދަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަ

ް

ްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަީނސާް ްިމއަދު ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްާމއްާދ32ްްޝުކުރިއްާޔ ްވަނަ
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ްމިްްއަްޙމަދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްގެންަނންވެގެން ްބަދަލެއް ްައނެއްކާެވސް ްއަޅުަގނޑު ހުށަހެޅިގޮތަށް

ްބަލާފަ ްވާހަކަފުޅުަތކަށް ްދެއްކެވި ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ  1910ިއްޢިއްޒަތްތެރި

ްއަޅުް ްހުށަހަޅާލާނަން. ްއަޅުަގނޑު ްއިޞްާލޙު ްފެންނަ ނުޑްއަޅުަގނޑަށް ގަ

ނޑުްިމއަދުްހުށަހެޅިގޮތަށްް)ހ(ްއާއިް)ށ(ް،ްއޭަގއިްމިހާރުްއޮތްގޮތަށްް އަުޅގަ

ނ ްއަޅުގަ ް)ނ( ްއޮންނާނެ. ްއެއޮތްގޮތަށް ްބޭނުންވަނީހަމަ ްދަންނަވާލަން ،ްޑު

ް ްއޮންނަ ްދަށުން ްމިޤާނޫނުއަސާީސގެ ްއިޞްލާޙު. ްރިޔާސީްމިގެންނަ ފުރަތަމަ

ްރައްޔިތުްނެގް ްމަޖިލީހުގަިއ ްވަޒީރުންގެ ްޢައްޔަނުކުރާ  1915އިންތިޚާބަށްފަހު

މަޖިލީހުގެްމެންބަރުންްހިމެނިގެންްނުވާނެއެވެ.ްމިއީްރަްއޔިުތންގެްމަޖިލީހުގެް

ްމަޖިލީހު ްވަޒީުރންގެ ްތެރޭގައި ްއެކަމާމެންބަރުންގެ ްހިމެނޭތީ ްމެންބަރުން ްގެ

ްފާޅުކުރެްއިވްކަންބޮޑުެވވަަޑިއގަންނަަވއިގެ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްނ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްއިޞްލާެޙއް.ްދެން ްގެނައި ނޑު ްއަުޅގަ ްއަީލަގއި ޚިޔާލުފުޅުތަކުގެ

ނޑުްމިއަދުްހުށަހެޅިްހުށަހެޅުމުގެް،ްހަމަްހުށަހަޅާްއަނެއްްއިޞްލާޙަކީ  1920އަުޅގަ

ްގެންނާީތް ްޙާލަތްތަކެއް ްއިސްތިސްާނ ްމި ްއޭރުްނ ްއުނިކުރަން. )ރ(

ްްޤާނޫނުއަސާސީާއއި ްމެންބަރުން ްވާހަކަފުުޅްއެތަޢާރުުޟވާކަމަށް ެދއްެކވި

ްކަންބޮުޑވެަވޑަިއގަތުމަށްްމިހާރަކުްޖާަގއެއްްނޯންނާެން އަޅުަގނުޑްހިތުންްއެ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުަށހެޅީމަ. ްމިއިޞްލާޙު އަޅުަގނޑު

ްނުކުތާއެްއވެްސް ްދެތިން ްބޭނުންވާ ްދަންނަވާލަން ްހުށަހަޅާފައި  1925އިޞްލާޙު

ްޢިއްޒަތްތެިރްއެ ްދެއްަވއިފީިވއްާޔްއެެހން ްުފރުޞަތު ނޑަްށވެސް ްއަުޅގަ ބައޮތް

ްލިއުުމްން ްއަޅުަގނޑު ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެއްގޮތަށް. މެންބަރުންނެކޭ

ްމަރުޙަލާ ްިއންތިޤާލީ ްހުށަހެޅުމުގައި ްމިހުށަހެޅި ދެއަަހރުދުވަހަށްވެްސް،

ްއެަބް ްހިނގައިދާނެކަމަށް ްދެމިގެން ްމަރުޙަލާ ބެލެވޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއިންތިޤާލީ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުެގް ްމިހާރު ްހަމަަވންދެން ްދެއަހަރުދުވަސް  1930އެ

ްހުންނަވާގޮތަށްް ްއެމަޤާމުގައި ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްހުންނެވި މަޤާމުގައި

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްބައެްއ ްވިދާޅުވެ ްހުށަހެޅިކަމަށް ްހުށަހެޅުން އަޅުަގނުޑގެ

ްމިލި ްދައްަކވާ. ްވާހަކަފުޅު ްފެނިަވޑައިުނގަންނަާވްމެންބަރުން އުން

ރައްޔިތުންނަށްްއޮުޅވާލެްއވުމަްށްވާހަކަފުޅުދައްަކަވއިފި.ްއަުޅަގނޑުްެއއްެވސްް

ްުދވަހަ ްދެއަހަރު ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޙާލެއްަގއި ްަވންދެން،  1935އަިދްސް
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ްއަޅުަގނުޑް ްއޮތީކީއެްއ. ްހުށަހަޅާފައި ްނޫން ްހުންނަވާކަށެްއ އިންތިޚާބަކާނުލާ

ްއޮން ްބައެްއްހުށަހަޅާފައި ްޢިއްޒަތްތެރި ްގުޅިގެން ްމިހުށަހެޅުމާ ްހަމަ ނާނީ،

ް ްފާހަގަކުރެއްވިހެްނ، ްއޮންނާެނ35ްްމެންބަރުން ްހުށަހެޅުމުަގއި ވަނަ

ް ްތާރީޚު.ްމި ްހުށަހަޅާ ްއިންތިޚާުބްބާއްވަން ްރިާޔސީ ވަނ2448ްްައަޅުަގނޑު

ް ްމަހުގެ ްޮއކްޓޯބަރު ްބާއްާވ14ްްއަހަރުގެ ްއިްނތިޚާބު ްރިޔާސީ ްކުރިން  1940ގެ

ްއޮޅުވާލުންްނިންމަން ްމި ްހިތުން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ޖެހޭނެކަމަށް.

ްވާހަކަފުުޅް ްއެދައްކަާވ ްމެންބަރުން ްަރއްޔިތުންނަްށ އޮޅުވާލުމަށް

ނުޑް އެްއގޮތަކަްށވެސްްދެކެިވގެންނުާވނެ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްދެންްއަޅުގަ

ްރައްޔިތުްނެގް ްމިހާރު ްނުކުތާއަީކ، ްއަނެއް ްބޭނުންވާ ދަންނަވާލަން

ްތިއްބަަވއިގެްންމަޖިލީ ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްވަޒީުރން ްތިއްެބވި  1945ހުގައި

ްވާހަކަުފޅުދައްަކވައިފި.ް ްމެންބަރުން ްިޢއްަޒތްތެރި ްބަެއއް ނުވާނެކަމަށް

ް ނުޑގެ ްއަޅުގަ ްފާސްކޮށްފިން ްމިތާނގަިއ ވަަނ33ްްއަޅުަގނޑުމެން

ސްްހުށަހެޅުން.ްއެްހުށަހެޅުމުގައިްމިބުނަނީްމިހާރުްއޮތްްރައްޔިތުންގެްމަޖިލި

ްމަޖިލީހެއްް ްރައްޔިތުންެގ ްއަލަށް ްދެމިއޮންނާެނއޭ އިންތިޤާލީގައި

ްބޭނުންވޭ،ް ްއަނެްއކާވެްސްފާހަގަކޮްށލަން  1950އިންތިޚާބުކުރެވެންދެން.ްއަުޅަގނޑު

ް ްއޮންނާނެ ްހުށަހަޅާފައި ްމާޗ2449ްްްއަޅުަގނޑު ްއަހަުރގެ ް ވަނަ 31ްމަހުގެ

ްޤާނޫނު ްމިއިޞްލާޙުކުރި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްކުރީަގއި އަސާސީަގިއާވްގެ

ްއިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭނެކަމަށް.ް ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުްނެގ ގޮތުގެމަތީން

ްއެކީަގްބައްަލވާލަްއވައިިފއްާޔް ްހުށަހެޅުމެއް ްމިހުިރހާ ނޑު އެހެންވީމަ،ްއަުޅގަ

ްއަޅުަގނުޑް ްސާފުެވަވޑަިއގަންނަާވނެ ްރަނގަޅަށް ްރައީްސ،  1955ޢިއްޒަތްތެރި

ްޤާނޫނުއަް ްއެްއވެސްޙާެލްއގައި ްދެއަހަރުްޤަސްދުކުރަނީ ްޚިާލފަށް ސާސީއާ

ްއަޅުަގނުޑް ްނޫން. ްހިްނގާކަށް ްކަްނތައްތަކެއް ްމިތާ ދުވަސްވަންދެން

ްހަމަް ްފާޅުކުރައްވާހެން ްމެންބަރުންވެސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެން ބޭނުންވަނީ

ްތަމްސީލުކުާރް ްަރއްޔިތުްނ ނޑަީކވެސް ްައޅުގަ ްގެެނވެން. އިޞްލާޙުތައް

ްަރއް ްމިތާނގައި ްއެހެންވީމަ، ްޭބނުންވާގޮތަކަްށްމެންބަރެއް.  1960ޔިތުން

ްއެއްވެްސް ްއިޞްލާޙު ްމި ްނުވާނެއޭ. ްއިޞްލާޙެްއ މިޤާނޫނުއަސާސީ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްމިއުޅެނީ. ްވިދާުޅވަން ްއެހެން ްުނކުރެވޭެނއޭ އިޞްލާޙެއް
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ނޑަީކް ދަންނަވާލަންްބޭނުންވޭްއަުޅަގނޑަކީްަރއްޔިތުްނގެްމެންބަރެޭކ.ްއަުޅގަ

ްިޢއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްރައްޔިތުންްތަމްސީލުކުރާްމީހެޭކ.ްޝުކުރިއްޔާ
ް 1965 

ްމެންބަރު.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްތެރި ްދެން،ްްއާދެ، ްއާދެ، ްުޝކުރިްއޔާ. ްބޮޑަށް ވަރަށް

ްއަނިލަށްް ްމުޙަންމަދު ްއަރުވަން. ްފުރުޞަތު ްއަނިލަްށ ްއަޙްމަދު އަޅުަގނޑު

ްތާއީދުކުރުމަށްްދެންމެްގެނެވުުންއިޞްލާޙަށް.

ް

ްއަޙުމަދުްްންަބރުްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެ ްއަނީސާ ްމެންބަރު ްމުލަކަތޮޅު ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި  1970ްޝުކުރިއްޔާ

ްދެންމެްއެްހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެޅުއްވުމަށްްައޅުަގނޑުްާތއީދުކުަރން.ްްމުޙަްނމަދުްއަނިލްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ްއާދެ،ްމިްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޢިއްޒަތްތެިރްއާދެ،ްޝުކުިރއްޔާ ހިސާބުން

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްހުރިހާ ްއެދެން. ްޖައްސަވާލަދެްއވުން ްކާޑުކޮޅުތައް މެންބަރުން

ްބައްސަވާަލްއވާ.ްއާދެ،ްނ.ް ްއެބަ ްއެކަރުދާސްތައް ްމިހާރު  1975މެންބަރުން،ްއަދި

ްޔާމީން.ްهللاްއަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމ.ްްރީްެމންަބރުްމިލަދުްނމަޑުލުްދެކުުނބު ްަރއީސް،ްދެންމެވެސް ްރަީއސް.ްޢިއްޒަތްތެރި  1980ްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި

ްވާހަަކފުޅުދައްަކވަމުންްްާޔމީންްވާހަަކދެއްެކވުން:هللاްޢަބްދު ްއަޙުމަދު ްއަނީސާ ްމެންަބރު ްިޢއްޒަތްތެރި އަތޮޅުގެ

ްގެންނަވާއިރު،ްިމް ްއިޞްލާޙަށް ްހުށަހެޅުން ްޮއތް ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްއެ މިހާރު

ްެއއްގޮތަށް.ްބި ްަޓއިމްޓޭބަަލކާ ްއޮތް ްހުަށހަޅުއްވާަފއި ްކުރިން ްއެކަމަނާ ނާވަނީ

ްނޫންތޯް ްޓައިމްޓޭަބލެއް ްއައްަސާވއިރު ްޯވަޓށް ްމަނިކުފާނު އެހެންވީމާ،

 1985ފުރަތަމަްނިންމަވާނި.ްއެހެންްނުވާކަމަށްވަންޏާްމިްައޅުަގނުޑމެންނަށްްހަމަް

ްޓައިމްޓޭބަ ްެއވިދާޅުާވ ްއޮުޅންއަރާނެ. ްބޮޑަށް ްލްވަރަށް

ފާސްނުވެއްޖެކަމަްށވަންޏާްމިްފާސްކުރާްއެތިްމިހާރުްހުށަހަޅުއްވާަފއިްމިއޮްތް

ްނުހިފޭތީ.32ްް ްޭބނުން ްއެީތގެ ްއޮްތ ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްހުށަހެޅުންކަމަށް ވަަނ

ްއެހެންވީމާ،ްހަމަްމަނިކުފާނުގެްސަމާލުކަމަށްގެނައީ.
ް1990 
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ް

ްޢިއްޒަތްތެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުަުން: ްޝުކުިރއްޔާ ްވޯަޓްށްއާދެ، ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްމެންބަރު. ރި

ް ްއެއީ، ްބައި. ްއިންތިޚާބާބެހޭ ްފުރަތަމަ ްހުށަހެޅުން.35ްްދަންނަވާނީ ަވނަ

ްރައްޔިތުްނެގް ްޭއގެފަހުން ްދެން ްވާަހކަ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްއިންިތޚާބުގެ

ް ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްނިމުމަށްފަހު ްމި ްވާހަަކ. ްއިންތިޚާބުގެ  32ް1995މަޖިލީހުގެ

ްދާނި ްހުށަހެޅުންތަކަކަށްވެަފިއްހާއިގެން ްއޮތް ްިސލްސިލާކޮށް ްެއއީ .

ްއާެދ،ް ްއެދިަވޑަިއގަންނަވާތި. ްއެގޮތަށް ްމެންބަރުންވެްސ ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަިދް ްއެދެން. ްޖައްަސވާލަދެްއވުން ްކާޑުކޮޅުތައް ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްސްކުރީނުންް ްމިހިރަ ްމައިކުގެ ްނަންފުޅުތޯ ްމެންބަރުންގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ްމެންބަރުންްބައްލަވާ ް)ވަގުުތކޮޅަކަށަފަހު(ްޢިްއޒަތްެތރި ްއެދެން.  2000ެލއްވުްނވެސް

ްއެދެްން ްޗެްކކޮށްލަދެްއވުން ްއެދެން. ްޖަްއސަވާލަެދއްުވން ކާޑުކޮޅުަތއް

ްއަދިެވްސް ްކާޑުކޮޅުަތއް ްމެންބަރުންގެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްބަެއއް އިނގޭތޯ.

ް ްއާދެ، ް ް)ަވގުތުކޮަޅަކށްފަހު( ްހުށަހެޅ35ްުނުޖެއްސެވިހުރީ. ންްަވނަ

ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ް

ް2005 

ް

ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްބާބު. ްކަންތައްަތކާބެހޭ ްމުލަކަތޮޅުެގ35ްްއިންތިޤާލީ ްހުށަހެޅުން. ވަަނ

ްހުށަހަޅުއްާވ،ް ްއަޙުމަުދ ްއަނީސާ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަނިލްް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްތާއީދުކުރަްއވާފަ ްހުށަހެުޅން. ްމިްިއވާ ް)ހ( ްއިންތިޚާބު.  2010ރިޔާސީ

ް ްއިންތިޚާބު ްރިޔާސީ ްފުރަތަމަ ްބާއްވާ ްދަށުން 2448ްޤާނޫނުއަސާސީގެ

ް ް)ށ(14ްްއޮކްޓޯބަރ ްނިންމަންވާނެެއވެ. ްބާްއވާ ްކުރިްނ ްދުވަުހގެ ވަނަ

ްއިންތިޚާބުކުރެޭވް ްމަތިން ްގޮތުގެ ްގަިއާވ ް)ހ( މިމާއްދާގެ

ް ްމަޤާމުގ2448ްްެްޮނވެމްބަރ11ްުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޭއނާގެ ދުވަހު

 2015ްހުވާކޮށްްއެމަޤާމާްޙަވާުލވާންާވނެއެވެ.

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
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ް

 2020ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްމުލަކަތޮޅުްމެންބަރުްއަނީސާްައޙުމަދު.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްމެންަބރުްމުޙަންމަދުްއަނިލް.ްންބަރު:ތާއީދުކުރެްއވިްމެ

ް2025 

91ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

84ްްވޯޓުްދެްއވީ:

44ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

47ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް2030 

ް

ްމިހުށަހެޅުންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބަލާއިުރ ްނަތީޖާއަށް ްދެންޮއްތްްމިވޯޓުެގ ްއާދެ، ފާސްވެއްޖެ.

ްމާޭލެގ36ްްހުށަހެޅުން،ް ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްއެދެން. ދަންނަވާލަދެއްވުން

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޝީދު.

ް2035 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްވޯޓުނުލެވޭީތްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްިސސްޓަމުން ނޑު ްއަުޅގަ ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްއެވާހަކަްދަންނަވާލި.ްްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން:
ް2040 

ް

ްވަނަްހުށަހެޅުންްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.36ްްއާދެ،ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
ް

ް

ްައނީސާްއަޙުމަުދްވަަންހުށަހެޅުން.ްމުލަކަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރ36ްްިްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:  2045މެންބަރު

ްަރއީސުލްޖުމް ްމުޙަންމަދުްހުށަހަޅުއްވާ، ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ހޫރިއްާޔގެ
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އަނިލްްތާއީދުކުަރްއވާފަިއވާްުހށަހެޅުން.ްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގެްއިންތިޚާބު.ް

ްމެންބަރުންް ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްދަށުން ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމި )ހ(

ވަނަްދުވަހުގެްކުިރްނ31ްްމާޗ2449ްްްހޮވުމަށްްބާއްވާްފުރަތަމަްއިންިތޚާބުް

ްމަތިންްބާ ްޮގތުގެ ްގަިއވާ ް)ހ( ްމިމާއްދާގެ ް)ށ(  2050އްވަްނވާނެެއވެ.

ްމަޤާމުެގް ްއެމީހުންގެ ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންެގ އިންތިޚާބުކުރެޭވ

ްދަށުްން ްޤާނޫނުއަާސސީގެ ްމި ްޙަވާުލވުމަށްފަހު، ްއެމަޤާމުތަކާ ހުވާކޮށް

ްޖަލްސާ ްފުރަތަމަ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއިޔތުންގެ ްފުރަތަމަ 2449ްްއިންތިޚާބުކުރާ

ްްވަނަްުދވަހުގެްކުރިންްބާއްވަްނވާނެެއވެ.1ްމެއިް
ް2055 

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް2060 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްމުލަކަތޮޅުްމެންބަރުްއަނީސާްައޙުމަދު.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްމެންަބރުްމުޙަންމަދުްއަނިލް.ރައީސުްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

 91ް2065ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

78ްްވޯޓުްދެްއވީ:

41ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

48ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް2070 

ވަަނ32ްްދެ،ްދެންްވޯޓުެގްނަތީޖާއަށްްބަލާއިުރްިމހުށަހެޅުންްފާސްވެއްޖެ.ްއާްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްލ.އަޮތުޅެގް ްނުކުތާއެއް، ްނިޒާމާބެހޭ ްއެދެން. ްދަންނަވާލަދެއްވުން ހުށަހެޅުން

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޢީމް.ް

ް
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 2075ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްފާސްކުރެވުުންްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްދެންެމ ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި

ްްްވާހަަކދެއްެކވުން:ްނަޢީމް 2449ްްހުށަހެޅުމުގައި ްމަހުގެ ްމާޗް ްައހަރުގެ ްއަލަށ1ްްްވަނަ ްދުވަހު ވަނަ

ްމިއޮތީް ްބާްއވަންވާެނަކމަށް ްއިންތިޚާބު ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ އުފެދޭ

ް ްހުށަހެޅުން ްސުވާލަީކ، ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްވޯޓަށ32ްްްފާސްކުރެވިފަ.  2080ނަންބަރަށް

ސީ،ްއަލަށްްއުފެދޭްޤާނޫނުއަސާީސެގްއައްަސާވއިރުްޭއގެް)ނ(،ްޤާނޫނުއަސާ

ް ްއާދެ، ްޚިލާފްވޭ. ް)ނ(32ްްރޫޙާަާ ްހުށަހެޅުއްވިގޮތަށް ްމިހާރު ްމާއްދާ ވަނަ

ްދަށުންް ްމިޤާނޫނުއަސާސީ ް)ނ(، ްދަންނަާވލާނަން. ްައޅުަގނޑު އޮތްގޮތް

ްވަޒީރުްނގެް ްޢައްޔަންކުރާ ްއިންތިޚާބަށްފަހު ްރިޔާސީ ްފުރަތަމަ އޮންނަ

ްމަޖި ްރައްޔިތުްނގެ ްހިމެނިގެންނުވާެނޭއްމަޖިލީހުގައި ްމެންބަރުން  2085ލީހުގެ

ްައޅުަގނުޑް ްއުފެދޭގޮަތކީ ްިމ ްސުވާލު ްއެހެންނަމަވެސް، އެބައޮތް.

ވަނަްއަހަރުގެްމެއިަިމަސްްއަންނަންދެކަށްްމިހާރުްއޮްތ2449ްްދަންނަވާނީ،ް

ނޑުމެންްތިބެންޖެހޭއިރު،ްމިހާރުް ރައްޔިތުންގެްމަޖިލިސްްބާއްަވިއގެންްއަުޅގަ

ްކޮމް ްމަޖިލިސްގެ ްއިންތިޚާބުނުކުާރްއޮތް ްރަްއޔިތުން ޕޮޒިޝަނަކީ

ްމިދޭތެރޭގަިއް ްދޭހަވަނީ. ްމި ްމިހުށަހެޅުމުން ްތިބޭނެކަމަށް  2090ބައެްއގެގޮުތަގއި

ްާޤނޫނުއަސާސީާއް ްފިލްކުރެވިގެންދާނީ ނޑުމެްނނަށް ްއަުޅގަ ްގެޕް އޮންނަ

ްަދންނަވާލުމަށްފަހުް ްެއވާހަކަ ްއެހެންވީމަ، ްގޮެތްއގެމަތީން. ތަޢާރުޟުވާ

ް ްވޯޓަށްްމިހުށަހެޅުމަށް ްމިއޮތްޮގތަށް ްއަދި ްދަންނަވާނީ، ނޑު އަޅުގަ

ްަތޢާރުޟުވާނެއޭ.ް ްޤާނޫނުއަސާސީއާ ްހެދޭ ްއަލަށް އައްަސަވއިފިނަމަ

 2095ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ް

ނުޑްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޅުގަ ްދެން ްޚިޔާލުފާޅުކުރީމަ ްމިގޮތަށް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި އާދެ،

ންްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްދެންމެއަކުްއިތުރަކަށް،ްމިހާރުްމިްވޯޓާްބެހޭގޮތު

ްވޯޓަްށް ްއެެހންވީމާ، ްސުވާލުކުެރއްވީ. ްޞައްަޙކަމާމެދަކުނޫން ްވޯުޓގެ  2100ނެގުނު

ްއަޅުަގނުޑް ްމަސްޢޫލިްއޔަތެއް. ްއަޅުަގނޑުގެ ްނޭހުމަކީ އެހުމާއި

ްތަޢާރުޟުއެްއް ްއިތުުރ ްމިއޮތްގޮތުން ްމިހާރު ްޒިންމާއެއް. އަދާކުރަންޖެހޭ
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ް ްބާބެްއގައި ނުޑްއިންތިޤާލީ ްއަުޅގަ ްއޮތްކަަމށް ްހިނގަންީވގޮތާމެދު ކަމެްއ

ްއެދެން.ް ްަދންނަވާނަން.ްއާދެ،ްވިދާުޅވެދެއްވުން ްވޯޓަށް ނޑު ްއަުޅގަ ނުދެކޭތީ

ް)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ް ްނާރުވާނަން. ްނުކުތާއެއް. ްނިޒާމާބެހޭ ްނާރުވާނަން  2105ދެން

ްމަޖިލީހުގެ ްއެދެްނ. ްހިތްތެވުން ްޙުރުަމތްތެރިކޮށް ްގަާވއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ

ްަގާވއިދަށްް ްމަޖިީލހުގެ ްއެދެން. ްހިތްތެވުން ްޙުަުރުމަތްތެރިކޮްށ ގަާވއިދަށް

ްޙުަުރުމަތްތެރިކޮށްްހިތްތެވުން.ްް

ް

ް2110 

ްހުށަހަޅުއްވާ،ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްއަޙުމަދު ްއަނީސާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި މުލަކަތޮޅުގެ

ްއަނި ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި ލްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްވަޒީރުްނެގް ްއާިއ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްހުށަހެޅުން. ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ

ް ްދެމިއޮތުން. ްފުރަތަމަްމަޖިލިސް ްޮއންނަ ްދަށުން ްޤާނޫނުއަސާސީގެ )ހ(ްމި

ްމީހަކުް ްމަޤާމަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ ްބާއްަވއި ްއިންތިޚާބު  2115ރިޔާސީ

ްޙަވާލުވަންދެން ްއެމަޤާމާ ްއެމީހަކު ްއިންތިޚާބުކޮށް މިޤާނޫނުއަސާސީައްށް،

ްހުިރް ްމަޤާމުގައި ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ އަމަލުކުރަންފަށާއިރު

ްމިް ް)ށ( ްދެމިހުންނާނެއެވެ. ްމަޤާމުގައި ްއޭާނެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްބާއްވަިއް ްއިންތިޚާބު ްރިޔާސީ ްފުރަތަމަ ްއޮްނނަ ްދަށުން ޤާނޫނުއަސާސީގެ

 2120އިންތިޚާބުކޮށްްއެީމހަކުްއެމަޤާާމްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެްމަޤާމަށްްމީހަކު

ް ްމިޤާޫނނުއަސާސީއަށް މަުލކުރަންފަށާއިރުްޢަަަޙަވާލުވަންދެން،

ްަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްހުރި ްމަޤާމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ

ްއަިދް ްދެމިއޮންާނނެއެވެ. ްމަޖިލިސް ްވަޒީރުްނގެ ޢައްޔަންކޮށްފަިއވާ

ްއިޚްތިޔާ ްގެނައުމުގެ ްބަދަލު ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަްށްއެމަޖިލީހަށް ރު

ްރިޔާސީް)ނ(ްލިބިގެންެވއެވެ.ް ްުފރަތަމަ ްއޮންނަ ްދަށުން  2125މިޤާނޫނުއަސާީސގެ

ްރައްޔިތުްނެގް ްމަޖިލީހުގަިއ ްވަޒީރުންގެ ްޢައްޔަންކުރާ އިންތިޚާބަށްފަހު

ްްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންްހިމެނިގެންްނުވާނެއެވެ.
ް

ް

 2130ްގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
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ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

 2135ްމުލަކަތޮޅުްމެންބަރުްއަނީސާްައޙުމަދު.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްމެންަބރުްމުޙަންމަދުްއަނިލް.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

92ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

61ްްޓުްދެްއވީ:ވޯ

 48ް2140ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

43ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ް)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ްމިވޯޓުގެްނަތީޖާއަށްްބަާލއިރުްމިހުށަހެޅުންްފާސްވެއްޖެ.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްމުޙަންމަދުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްނ.ައތޮޅުގެ ްނުކުތާއެއް،  2145ނިޒާމާބެހޭ

ްތާރިޤް.
ް

ްޒާމާބެހޭްނުކުތާ()ނި

ް

ްމިެނީގްްމިލަދުްނމަޑުލުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްނުުކތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްަރއީސް،  2150ްޢިއްޒަތްތެރި

ްދެންމެްނެގުނުްވޯޓުަގއިްއަުޅަގނޑަކަށްްވޯޓެއްްނުެދވުން.ްމުޙަްނމަދުްާތރިޤްްވާހަކަެދއްެކވުން:
ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރަނގަުޅ ްއިށީނދެވަަޑއިގެން...ްއެވޯުޓ ްިއށީނދެވަޑަިއގެންދެްއވާ. އިނގޭތޯ.

ްއެދެން.ް ްހިއްތެުވން ްޙުަުރުމަތްތެރިކޮށް ްގަާވއިދަށް  2155މަޖިލީހުގެ

ްހިއްތެވުްން ްޙުރުމަތްތެރިކޮށް ްގަާވއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ްގަާވއިދަްށް ްމަޖިލީހުގެ ް)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ްއިނގޭތޯ. އެދެން

ްަގާވއިދަށްްޙުރުމަތްތެރި ްމަޖިީލހުގެ ްއިނގޭތޯ. ްއެދެން ްހިއްތެވުްނ ކޮށް
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ްއެދެން. ްއިށީނދެވަަޑިއގެންދެްއވުން ްއެދެން. ްހިއްތެވުން ްޙުރުމަތްތެރިކޮށް

ްއެދެްން ްއިށީނދެވަަޑއިގެންދެްއވުން ްެއދެން.  2160އިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްވުން

ްމެންބަރެއްގެް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްއެ ްމެންބަރުން. ްޢިްއޒަތްތެރި އިނގޭތޯ

ނ ްއިށީނދެވަަޑއިގެންެދއްވުްންގޮ ްއިށީނދެަވަޑއިގެންެދއްވުން. ިޑކޮުޅގައި

ްއަންާގް ްރިާޔސަތުން ްޖެހިވަޑަިއގަންނަވާނެ ްމެންބަރުންނަށްވެސް އެދެން.

ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ް ްއެހެންނޫންތޯ. ްައޑުައއްަސވަންެވސް އެްއޗެްއ

ްަގވާއި ްމަޖިލީހުގެ ްވަޙީދު، ްޢަލީ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި  2165ދަްށްރ.އަތޮޅުގެ

ްލ.އަތޮުޅެގް ްނުކުތާެއްއ، ްނިޒާމާބެހޭ ްއެދެން. ްހިއްތެވުން ޙުރުމަތްތެރިކޮށް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް2170 

ްއެއްެސވުމާިއްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުް ްވޯޓަށް ްހިތްހަމައެއްނުޖެހޭ. ްދޭތެރޭަގިއެވސް ްވޯޓާއި ްމިނެގުނު

ްދޭތެރޭގަިއވެްސްދޭްމޫާސމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްނަތީޖާއާއި ްވޯޓުގެ ްހިތްހަމައެއްުނޖެހޭ. ތެރޭގަިއވެސް

ްފިތީމާް ްމެިޝންތަކުން ްބައެއް ްބައްލަަވއިދެްއވާ. ްއަލުން ހިތްހަމައެއްނުޖެހޭ.

ނޑުމެންްރަތްކުލަެއްއް އަރަނީްއެހެންްކުލަެއއް.ްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް،ްއަުޅގަ

ްީކއްް ްއެއީ ްކުލަ. ްފެހި ްއަރަނީ ްދެން ްއެތިެވްސްޖަހައިފިއްޔާ ްމުޅި  2175ވެގެންތޯ.

ްއޮތްް ްހަދާފައި ްވިދާޅުވާްނވީނޫންތޯ ްހައްަދާވފައިތޯ. ްއެގޮތްމިގޮތް އެހެރީ

ްޖެހޭނީ.ްވޯޓުގެް ްއައްަސވަން ްވޯޓު ްއަލުން ްެއްއގޮަތށް އެްއޗެއް.ްމިަގާވއިދާއި

ްމިީއް ްބޮޑުވަެރއް ްތަންކޮެޅއް ްކުޑަ ްމަނިކުފާނު، ްހޯދަން. ްޖެހޭނެ ނަތީޖާ

ްރައްޔިް ްަޤއުމެްއގެ ްކުރުން.ްއެކަމަކު ްކަންތަްއތައް ްނިކަމެތިކޮށް ތުން

 2180ްއެހެންވީމާ،ްއަލުންްަބއްލަވާަލންވީނޫންތޯްއަދިްއެއްފަހަރު.

ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމާޭލެގ ްނުކުތާއެއް ްއާދެ،ްނިޒާމާބެހޭ އިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްާވ.

ްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްޝިހާބު.

ް2185 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(
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ް

ްދެންމެްްމެންަބރުްުމޙަންަމދުްމާލޭް ްަރީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްހިއެއްުނޭވްްޝިހާބުްާވހަކަެދއްކެުވން: ްދެވުނުހެނެއް ްޯވޓު ްއަޅުަގނޑު ްވޯޓުަގއި ްދިން އަޅުަގނޑު

ްއެހެންނަމަވެްސް ްއޮބާލިން. ްފިތަކަށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްެއއީ  2190އިނގޭތޯ.

ްުބނާ ްަގާވއިދުަގއި ްގޮތެްއްްސްކްރީނަކުން ްދިން ްވޯުޓ ްައޅުަގނޑު ގޮތުަގއި

ްމިވޯޓުަގިއް ްައޅުަގނޑު ްއެދެން ްބައްލަާވލަދެއްވުން ްއެހެންވީމާ، ނުފެނޭ.

ްބައިވެިރވެފައިްއިންތޯްނެތްތޯ.ް
ް

ް2195 

ްހުރިކަމަްށްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމައްސަަލއެއް ްކަހަލަ ްއެްއވެސް ްސިސްޓަމްަގިއ ްމައިކް އާދެ،

ްމިވޯ ްއިތުރަށް ްއާދެ،ްނުދައްކާތީ ްޤަބޫލެއްުނކުރަން. ްދެވޭނެކަމަކަްށ ަޓަކށް

ްއިލެކްޓްރޯނިްކް ްނެތް. ްމައްސަލަެއއް ްެއްއެވސް ްސިސްޓަމްަގއި މައިކް

ނޑުމެންނަްށް ސިސްޓަމްގަިއްެއްއވެސްްމަްއސަލައެްއްހުރިކަމަށްވާނަމަްައުޅގަ

ްހދ.ެގް ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ްޢިއްޒަްތތެރި.. ްއެހެންވީާމ،  2200އެނގޭ.

ްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢާަާދިލް.ޢިއްޒަތް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

 2205ްވޯޓަށްްެއއްސެވުުމގެްމައްސަަލްއުޅެނީްމިހާރުްއެއީްނިޒާމީްނުކުތާތަކެްއގަިއްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް

ްނޭއްްކެވުްނ:އަްޙމަދުްއާދިލްްވާހަަކެދއް ްވޯޓަކަްށ ްއުޅުްއވަނިކޮށް ްނަންގަަވިއގެން ްއަތް ސެވޭނެ.ްބޭފުޅުންތަކެއް

ްގަާވއިދާއިްިޚލާފަށްްކުރެއްިވކަމެއް.ްއެަެހެްނވީމާ،ްއެކަްން އެއީްިރޔާސަތުން

ްއަޅުަގނޑުްބަލާލަންްބޭނުންވަީނ.
ް

ް2210 

ްެއއްެވްސްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިނގޭތޯ. ްގެންދިަޔއީ ްއެްއގޮތަށް ްގަާވއިދާިއ ްައޅުަގނޑު އާދެ،

ްމީގަް ްނުކުރަން ްައޅުަގނޑު ްޚިލާފުކަެމއް ްނ.އަތޮުޅެގްގަާވއިދާއި ްއާދެ، އި.

ްނަންގަވަްން ްފަހަރަށްތޯ ްކިތައް ްތާރިޤް، ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްބޭނުންފުޅުވަނީ.
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ް2215 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއަޅުަގނުޑެގްްމިލަދުްނމަޑުލުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްނަގާނަން. ްޖެހިއްޖެއްޔާ ްނަަގން ްފަހަރަކުވެސް ްކިތަންމެ

ްސެކެޓްރޭޓިއަުޓްންްއްެކވުން:މުޙަްނމަދުްާތރިޤްްވާހަކަދެް ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްހަމަ ނޑަްށ ްއަުޅގަ މައްސަލައަީކ،

ްައުޑް ްމިތާނގައި ްއަެޑއް ްީނވޭ ްއަޅުަގނޑަކަށް ްވިދާުޅވުމެއް  2220ވިދާޅުވި

ގަދަކުރަމުންްދިޔައީމާ.ްގަާވއިާދްޚިލާފަށްްކޮންމެވެސްްބަޔަކުްޢަމަލުކުރުމުގެް

ްޢަމަ ްެއްއގޮތަށް ްަގވާއިާދއި ްމިތާނގައި ްއޭެގްސަބަބުން ްީމހުންނަށް ލުކުރާ

ްހަމަް ްރިޔާސަތުން ްދާއިުރ، ްވެގެން ްކަންތަްއތައްަް ްއެޅޭގޮތަށް ހުރަސް

ްއެަކްން ްއަޅުަގނޑު ްނިންމާލެއްވީމާ ްގެންދަވާ ްގޮތަށް އެގެންެދވި

ްއެނގެންޖެހޭް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްވާަހކަައީކ،  2225ކުށްވެރިކުރަނީ.

ްސެ ްއެހެންނޫނިްއޔާ ްއެްއޗެއް. ްެއއިްއވާ ކެޓްރޭޓިއަޓުްންސެކެޓްރޭޓިއަޓުން

ްފޮނުވާފަިއް ްލިޔުންެވސް ްއަތަށް ނޑުމެން ްމާނަެއއްްނެތް.ްައޅުގަ އިްއވެވުުމގެ

ްއެހެންް ްސެކެޓްރޭޓިއަޓުން ްއެބަހުރި ްބަެއްއފަހަރަށް ްއެހެންނަމަވެސް، އޮވޭ.

ްފާހަގަކުރަނީ.ް ްއަޅުަގނުޑ ްއެހެންވިމާ،ްެއކަން ްވިދާިޅެވވިފައި. ގޮތަކަްށވެސް

ްސެ ްޤަބޫލުކުރަީނ ްައޅުަގނޑު ްެއްއެޗްއްއެ ްވިދާުޅވާ  2230ކެޓްރޭިޓއަޓުން

ްގޮތަކަށްް ްަކހަލަ ްއިވިަވޑަިއގަންނަވާ ްމެންބަރުންނަށް ްތިއްެބވި މިފްލޯރގައި

ްގޮްސގެންކަމަށްްވޯޓަށްްއެއްެސވެންވާނީ.ްުޝކުރިްއޔާ.ް
ް

ް

ްއަޙްމަދުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްައނީސާ ްއިިވވަަޑިއގަންނަވާނެ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެރި  2235ްއާދެ،

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ްއަދި ްހުށަހެޅުްއވުން. ހުށަހެޅުއްވި

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްެއ ްކުރެްއވުން. ްތާއީދުކުރެްއވި ްއަނިލް ްމުޙަންމަދު މެންބަރު

ްވޯޓަްށް ްއެލިއުމަށް ްއޮންނާނެ. ްއެލިޔުން ްމަތީަގއި ްއަތްޕުޅު މެންބަރުންގެ

ްތެރެއި ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްފެށީމާ ްޢިއްޒަތްތެރިްއަހަން ްބައެްއ ން

 2240މެންބަރުންްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާްކުރިއަށްްގެންދިޔަްނުދިނުމަށްޓަކައިްހުރަްސް

ްއެް ްއަޅުަގނޑު ްއެހެްނވީމާ، ްމަަސއްކަތްޕުޅުތަެކއް. ްކުރެްއވި އެޅުމުެގގޮތުން

ްނިންމީ.ް ްގެްނގޮސް ްކުިރއަށް ްއެހެންވީމާ، ްނޭހީ. ްއަޑު ްއެ ބަލައިނުގަތީ.
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ްއެ ްއެހިސާބުން ްދަންނަވަން.ްއެހެންވީމާ، ްއަޅުަގނުޑ ްނިމުނީކަމަށް މަްއސަލަ

ްނިޒާމާބެޭހް ްުނގަންނާނަން. ްބަަލއެއް ްއެ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއިތުރަކަށް ދެން

ްެމންބަރުންނަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިމަޖިލީހުގައި ްައޅުަގނޑު ްދެން  2245ނުކުތާއެްއ

ނޑުްއެއްފަަހރާްހަތަރު،ްފަސްްބޭފުޅުންްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާް އަރުވަން،ްއަުޅގަ

ްހަތަރުްނެންގެވިޔަް ްފަސް، ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. ްނޭރުވޭނެކަްނ ސް

ނުޑް ްއަޅުގަ ްއެަކމާ ްކުރެއްީވ. ްއަުޑގަަަދަ ްނެންގެވީ، ްއެއްފަހަރާ ބޭފުޅުން

ްހުރިއިރު،ް ްގެެނިވފައި ްއިޞްލާޙުތައް ްމިހާރު ނޑުމެން ްކުރާނީ.ްއަުޅގަ ކީއްތޯ

 2250ޟްްމިޤާނޫނުއަސާސީގެ..ްދ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްރިޔާ

ްގއ.ެގް ްނުކުާތއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ވަރަށް..

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަަަދްނާންްޙަލީމް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް2255 

ްނިޒާމީްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްައޅުަގނޑު ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްޝުކުިރއްާޔ ްއާދެ،

ްތިޔަްނުކުްއަދްާނންްޙަލީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްަމނިކުފާނު ްދެންމެއަކު ްބޭނުންވީ، ްކުރިްނ ްވޯުޓގެ ތާއަކަށް

ްއިޞްލާޙު،ް ްއެގެންނެިވ ްއަޙްމަދު ްއަނީސާ ްއިޞްލާޙު، ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވި

ްމިިއޞްލާޙުތަކާބެހޭގޮތުްން ްގެނެވޭއިރު ްއިޞްާލޙު ްފްލޯރަގއި އެއީ

ްގޮތަކީ. ްއޮންނަންޖެހޭނެ ްެއއީ ްނެރުން ްޮގތެއް ްރަނގަުޅ  2260ްވާހަކަފުޅުދަްއކަާވ

ްގެންނެިވް ްެއއިްޞލާޙު ްގެންނަވާަފއި ްއިްޞލާޙެއް ްހަމަ ްއަޙްމަދު އަނީސާ

ްއަްއަސާވް ްޯވޓަށް ްަވގުތުން ްތާއީދުކުެރއްވީމާ ްދެން ްިއވިފަިއ ްމިތަނަށް އަޑު

ްދޭތެރޭަގިއް ްމިާއއި ްޤަބޫލުކުރަނީ. ނޑު ްައޅުގަ ްނިންމެވޭނެކަމަށް ނުއެއް

ްޖެހޭނެ ްވާހަކަދަްއކަން ްެޖހޭނެ، ްފާުޑކިޔަން ނުޑްއަޅުަގނޑުމެން ްއަުޅގަ .

 2265ޤަބޫލުކުރާްގޮތުަގއިްއަދިްމިެގނައިްބަދަލަކީވެސްްެއކަށީގެްނާވްބަދަލެއްނޫން.ް

ްމިއަލަށްް ްއިންިތޚާބު، ްރިޔާސީ ްއައީ ްދަންނަވަމުން ްކުރިްނވެސް އަޅުަގނޑު

ްއިޞްލާޙުތަުކގެް ްމިއެކުލަވާެލވޭ ްއަލަށް ްދަުށން، ްޤާނޫނުއަސާސީގެ އުފެދޭ

ްވާހަ ްަކމެއްގެ ްކުރާ ްދެން ްއައީމާ ްިލޔާކަްށްދަށުން ްމީގައި ްކޮންމެހެން ކަ

ނުޖެހޭ.ްއިންތިޤާލީްކަންތައްތަުކގެްތެޭރގައިްކަންތައްަތއްްގެްނދަންވީްގޮުތެގް

 2270ވާހަކައޭްމިދަްއކަންޖެހެނީ.ްއެހެންވީމާ،ްމުޅިންްއޮޅުވާލުމަށްަޓަކއިްދައްކާފަިއް
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ްތެރޭަގިއް ްމަރުޙަލާގެ ްއިންތިޤާލީ ްއަނެްއކާ ްެއއޮންނަނީ. ްވާހަަކެއއް އޮންނަ

ްމިއޮންނަީންވަޒީރު ްވާހަކަ ްގެެނވޭ ްބަދަލުތަކެއް ްބޮޑެތި ްމަޖިލީހަށް ން

ްގޮތަކަްށް ްކޮންމެ ްއަދި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމި ފާހަގަކުރަްއވާފައި.

ްތަފާތުް ްގޮތަކީ ްފެނިވަޑައިގަންަނވާނެ ްތިބޭފުުޅންނަށް ފެނުނުކަމަށްވިޔަަަސް،

ްފެ ްތިބޭފުޅުންނަށް ްގޮތަކާ ްފެންނަ ނޑުމެންަނށް ްއަުޅގަ  2275ންނަްގޮތަކަްށވާނެ.

ްިމާއިއް ްއެހެންނަމަވެސް، ްނުޖެހޭނެ. ްއެްއގޮތްާވކަމަށް ްކޮންމެހެން ގޮތަކާ

ްކުރުމަީކް ްމަަސއްކަތް ްގޮތެްއްނެރެވޭތޯ ްފާޅުކޮްށްަރނގަޅު ްިޚޔާލު ދޭތެރޭގައި

ްކުަރންޖެހޭކަމެއް.ް ްައޅުަގނޑުމެން ްރަްއޔިތުންނަށްޓަކައި ްޤައުމުގެ ދިވެހި

ްވިހާ ްމަސައްކަތެއް. ްކުރަންޖެހޭ ްމިާތްްއަޅުަގނޑުމެން ްވަގުެތއް ގިނަ

ްދޭތެރޭގަިއް ްމިއާ ްތިބެންޖެހުނަސް ްަވންދެން ްފަތިސް ްމިރޭ  2280ހޭދަކޮށް،

ްނިކަންް ްމަނިކުފާނު ްހޯދަންޖެހޭ. ްއެބަ ްގޮތެއް ްރަނގަޅު ވާހަކަދަްއކަިއގެން

ވިސްނާަވޑަިއގަންނަވާްއިންތިޤާލީްމަރުޙަލާގެްތެރޭގައިްހިތަށްްއެރިްގޮތަަކްށް

ްވާހަކަްމިދަްއކަނީ.ްވަޒީރުންްމަޖިލީހަށްްބަދަލުްގެނެވޭ
ް

ް2285 

ްއިނގޭތޯ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބޭނުމެްއނެތް ްދެްއކުމުގެ ްއެވާހަކަ ްމެންބަރު،ްމިހާރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއިށީނދެަވޑަިއގެންދެްއވާ.ް ްމިހާުރ.ްއާދެ،ްނޫންނޫން ްހިނގައްޖެ އެކަންްނިމި

ްއިނގޭތޯް ްއެެދން ްިއށީނދެވަޑަިއގެންދެްއވުން ްމެންބަރު، .ްޢިއްޒަތްތެރި

ް ްޢިއްޒަތްތެިރ17ްްހުށަހެޅުން ްރ.އަތޮުޅެގ ްއެދެން. ދަންނަވާލަދެއްވުން

ްކޮންކަމަކާތޯ.ް ްއެއީ ްމިހާރު ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްވަޙީދު، ްޢަލީ  2290މެންބަރު

ްކޮންކަމެއްްހިނގާތީތޯްމިތާނަގއި،ްމަޖިލީހުގައި.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

 2295ްމިހާރު..ްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް

ްދުްވާހަކަެދއްެކވުން:ޢަލީްވަޙީ
ް

ް
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ްނުދެއްވުން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެއްވުާމިއ ްވޯޓު ްމި ްއޮންނަނީ ްމެންބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްނުދެއްވާނީ.ް ްވޯުޓ ްފެނިވަަޑއިނުގަންަނވާކަމަކަށް ްމެންބަރުން  2300ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްގޮތް، ްގެންާދ ްރިޔާސަތުން ްވޯުޓދެއްވާނީ. މިީއްފެނިވަޑަިއގަންނަާވކަމަކަށް

އަޅުަގނޑަށްްފެންނަްަގާވއިދާިއްއުސޫލުތަުކގެްމަތިންްއަުޅަގނޑުްގެންދަނީ.ް

ްއެހެންވިމާ،ްދެންްއިތުރަށް..

ް

 2305ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ނޑާިއްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްއަުޅގަ ްމަުޑކޮށްލަްއާވ. ނޑު.. ްއަުޅގަ ްމިނެގީ. ްނުކުތާ ްނިޒާމާބެހޭ

ްރިޔާޟް،ްް..ްވާހަކަެދއްެކވުން:ްޢަލީްވަޙީދު ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދ.އަތޮޅުގެ ްއަޚް އަޅުަގނުޑގެ

ްހުށަހެޅީް ްއަުޅަގނޑު ްމައްސަލަެއއްަގއި ްހުށަހެިޅ ްރަޝީދު ރިޔާޟް

ްޤާނޫީން ްތެރޭގައި ްޝަރުތުތަކުގެ ްހުންނަ ްމެންބަރަކަށް ްމަޖިލިސް  2310ރައްޔިތުން

ް)ނ ްއަުޅަގނުޑމެންގެ ްނުވުން. ްފިލިނުވުމުގެްވަކީލަކަށް ްއާއި ް)ނ( ްގެ )

ސަބަބުންްރައީސަކަށްްތިްޢިބާރާތެއްްބޭނުމެއްްނުކުރެވުނު.ްތިމަންނަްވޯޓަށްް

ްކަމެކޭ.ް ްތިޔަބޭފުޅުން ްއެއީ ްނުދިނުން ްދިނުމާއި ްވޯޓު ްއޮތްގޮތަށް. މިއަހަނީއޭ

ްނުދިނުންް ްއަހާނަމޭ.ްދިުނމާއި ްތިމަންނަ ްވޯޓު ްތިވިާދޅުވަނީ ްިމއަދު އެކަމަކު

 2315ްކަމެކޭ.އެއީްތިބޭފުޅުން

ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު..ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 2320ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްޢިއްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްދެން ްއަކުަރކަށް. ްއެއްގެ ްނ ްކިޔާްްއެންމެ ްމެންބަރޭ ްޒަތްތެރި

ްޖޫނިްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއޮތީ ްކޮންކަމަކަށްތޯއޭ ްމިނިސްޓަރު ްވާހަަކފުޅުދައްަކވަންްައރ ތި

ްތިއުޅުްއވަނީ.
ް2325 

ް
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ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު..ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް2330 

ްއަސްލުްމިއީްޙަޤީޤަތްްއޮްތގޮތް.ްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް
ްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް

ްހިއްތެވުްންްވާހަކަެދއްެކވުން:ްރިޔާސަތުން ްޙުަުރުމަތްތެރިކޮށް ްަގވާއިދަށް ްމެންބަރު،ްމަޖިލީހުގެ  2335ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެދެން.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(
ް

 2340ްނުއަސާީސްހަދާްމަޖިލިސްްމިއީ.ްއެހެންވީމާ،ްމިްޤާނޫްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް

ްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:
ް

ް

ްހިއްތެވުްންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޙުަުރުމަތްތެރިކޮށް ްަގވާއިދަށް ްމެންބަރު،ްމަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ަުރުމަތްތެރިކޮށްް ްޙު ްގަާވއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު، ްޢިއްޒަތްތެރި  2345އެދެން.

ްމެންބަރު،ް ްޢިއްޒަތްެތރި ްދަންނަވަން. ްއެއްަފހަރު ްއަިދވެސް ހިއްތެވުމަށް

ްގަ ްއެއްފަހަރުްމަޖިލީހުގެ ްއަދިެވސް ްހިއްތެވުމަށް ްހުރުމަތްތެރިކޮށް ވާއިދަށް

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަްތތެރި ްޅ.އަތޮުޅގެ ްނުކުތާއެްއ، ްނިޒާމާބެހޭ ދަންނަވާލަން.

ްޙުސައިންްއިބްރާހީމް.ް

ް2350 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ްއެންމެފަހުން ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ ްވޯޓާްއާދެ، ްނެގުނު

ްވޯަޓްށްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިއަށް ްއިޙްތިޖާޖުަުކޮށް ްމިތާނގައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ބެހޭގޮތުން

 2355ްނޭއްސެވޭެނކަމަށްްމިއިޞްލާޙަށް....
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ް

ް

ްމިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑަައޅާނީ ްކަ ްނޭހޭނެ ްއެހޭނެ، ްވޯޓަށް ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ކު.ްއެހެންވީމާ،ްިޢއްޒަތްތެރިްމެްނބަރަކަށްްލިބިދޭްރިޔާސަތުަގއިްއިންނަްމީހަ

ްއެްއގޮތަކަްށވެސް..ް ްނޫން. ްއިނގޭތޯ. ްެއއީީކ  2360އިޚްތިޔާރެއްނޫން

ްވާަހކަދެއްެކވުމަްށް ްއެމަޢުޟޫޢުގަިއ ްެއދެން. އިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްވުްނ

ްއިށީނދެވަަޑއިގެންދެްއާވ.ް ްނާރުވާނަން. ްފުރުޞަތެްއ އަޅުަގނޑު

ްމެންބަރު،އިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްވު ްޢިއްޒަތްތެރި ްެއދެން. ޢިއްޒަތްތެިރްްްނ

ްހުރުމަތްތެރިކޮށްްްމެންބަރު، ްގަވާއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ްގަާވއިދަްށް ްމެންބަރު،ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިނގޭތޯ. ްއެދެން  2365ހިއްތެވުން

ްއެުރވީމާ، ްފުުރޞަތު ްައޅުަގނޑު ްއެދެން. ްހިއްތެވުްނ ްޙުަުރުމަތްތެރިކޮށް

ްދަންނަވާލަން.ް ްހިއްތެވުމަށް ްޙުަުރުމަތްތެރިކޮށް ްގަވާއިދަށް މަޖިލީހުގެ

ްވާހަކަފުުޅް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެދޭޮގތަކަށް ްކޮންމެހެން އަޅުަގނޑު

ްކުަރއްވަންެޖހޭނެކަމެއްނޫން.ް ްއެީއކީ ްއެހެންިވމާ، ދައްކަާވކަށްނުޖެހޭ.

ްއަުޅގަ ްގެންދަވާށޭ ްާވހަކަފުޅު ްރީތިކޮށް ްމިދެންނެވީ.ްއެހެންނަމަވެސް،  2370ނޑު

ްއޭގެްއިތުރަށްްމާދިގުކޮށް..ްއާެދ،ްކުރިއަށްްގެންދަވާ.ްވާހަކަފުުޅްދައްކަވާ.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްިމްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ްއަޅުަގނުޑ ްއެްއގޮތަށް ްމަނިކުފާނާއި ްއެހެންވިމާ،  2375ް..ނާއްސަވާނަމޭ.

ްމިްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިަދންނަވަނީ، ްައޅުަގނޑު ްއެއްެސވީމާ ްވޯޓަްށ ްެއކަމަކު ވާހަކަދެްއކީ.

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމިހާރު ްގޯހެއް. ްމިއީ ްއެއްެސުވން ްެއއްަެެސވޭ ވޯޓަށް

ނުޑް ްއަޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ްތަޢާރުޟުވޭ. ްފާސްކުރުމާއި ްއޮތް ފާސްކޮށްފަަައި

ްއެވާހަކަްދަންނަވާލަން.ްުޝކުިރއްޔާ.ް
ް2380 

ް

ްމަރުޙަލާއެއްްްވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްކެް ްފިލުވުމުގެ ްތަޢާރުޟު ްެއމައްސަލަ ތަޢާރަޟެއްއުޭޅކަމަށްވަންޏާ

ްމިހާރަކުނޫންް ނޑިވަުޅގަިއ. ްއެދަ ްގެންދާނީ ްކުރިއަްށ ްއެކަންތައް އަންނާނެ.
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ް ްހުށަހެޅުން ްއާެދ، ްދަންނަވާލަން. ްެއވާހަކަ ްއެހެންވީމާ، 17ްއިނގޭތޯ.

ް ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ްއެދެން. ްދެއްވުން ްލ.އަތޮުޅެގްދަންނަވާލަ  2385ނުކުތާއެއް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާމަނިކު.ް

ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް2390 

ްފެންނަމުންްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުް ްރީތިކޮްށ ްވަރަްށ ްރައްޔިތުންނަށް ްިދވެހި ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްްމޫާސމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްައޅުަގނޑު ްގޮތެއްިވޔަސް ްކޮންމެ ްދެން ްމިކަންކަން. ޤަބޫލުކުރާްމިދަނީ

ްއެމަޤާމުަގިއް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ްހުންނެވި ްމިހާރު ގޮތުަގއި

ްމަސައްކަެތްއް ްއޮތް ްެވވެން ްމަނިކުާފނަށްވެސް ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ްޤާނޫނުއަސާސީާއިއް ްއެހންނަމަވެސް، ްތިަިގެންދަވަނީ.  2395ކުރަްއވަމުން

ްއަޅުަގނޑުމެ ްއޮތީ ްދެން ްނުހުންނެވޭނެ. ްއެބޭފުޅާއަކަްށވެްސ ްންޚިލާފަކަށް

ް ްފާސްުކރި ްފުރަތަމަ ްތެރޭަގއި ްފާސްކުރުމުގެ ްމިފާސްކުރި ވަަނ35ްްމިއަދު

ްކިނބިގަސްދޮުށޭގް ްދެން ްޔަޤީނުންވެސް ްހަމަ ްއޮްތގޮތުން، ހުށަހެޅުމުގައި

ހުރެވޭނެކަމުގެްޔަޤީންކަްނވެސްްތިދެއްީވ،ްޔަޤީްންމައުމޫނަށްްވެރިކަމުގައިްނު

ްއިންތިޚާބުން ްއެމަްހަމަ ްޖެހުނަސް. ނޑާ ްައޅުގަ ްއޮީތްކަޓާނެ  2400ްއސަލަވެސް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމައްސަލަައކީ ްއެހެްނނަމަވެސް، ްއެހެންވީމާ، އެހެން.

ްއެޤާޫނނުއަސާސީަގިއް ްކިޔާފައި ްފަށާނަމޭ ްޢަމަލުކުަރން ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ް ްނަފީކުރުމަްށ ްެއްއޗެއް ްއޮތް ްފާސްކުރަުމންދާތީ، މިހާރުްއެްއޗެހިތަެކއް

ްދެން ްމިއުޅެނީ. ްބަދަލުެވގެން ްިޚޔާލު ްދެނ17ްްްްކުޑަކޮށް ްހުަށހެޅުމަށް ވަނަ

ްނިންމަވަންވީނޫންތޯޭއް ްމަނިކުފާނު ްައްއސަވަންވީ. ްޯވޓަށް  2405ކީއްކުރަންޯތއޭ

ްފެށިގެންް ްއަްއޫޑއިން ްރާއްޖޭގައި ްމިހެންނޭ. ްއޮންނާނީ ްދެން ޤާނޫނުއަސާސީ

ކެލައާިއްދޭތެރޭަގއިްހުރިްހުިރހާްތަނެއްްހުންނާނީްތިމަންނަގެްކޮންޓްރޯްލެގް

ްބަރަްދަށުގައޭ.ްރަްއޔިތުން ްދެން ްހާލުގައޭ.ްކާންދިނިއްޔާޭއްހަަަްތިބެންާވނީ ނާ

ްކެވޭނީ.ްެއގޮތަށްްހުށަހެޅުމެއްްބާއްވާަފއި..ް
ް2410 

ް
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ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްެއދެން. ްިއށީނދެވަޑަިއގެންދެްއވުން ްމެންބަރު، އާދެ،ްޢިއްޒަތްތެރި

ްމިދެންނެވީް ނުޑ ްއަޅުގަ އިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްވާށޭ.

ްމަޖިލީހުގެްއިށީނދެވަަޑއގެންދެ ްގަވާއިދަށް.. ްމަޖިލީހުގެ ްާއދެ. އްވާށޭ.

ް ްމެންބަރު،ޙުގަާވއިދަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެދެން. ްހިއްތެވުން  2415ްރުމަތްތެރިކޮށް

ް ްމެންބަރު، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު ްަގާވއިދަްށްޢިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ

ްދަންނަވަން.ްޙުަު ްެއއްފަހަރު ްއަދިވެސް ްހިއްތެވުމަށް ރުމަތްތެރިކޮށް

ްޢިއްޒަތް ްގަވާއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު، ރުމަތްތެރިކޮށްްުޙަުތެރި

ް ްޢިއްޒަތްެތރި ްދަންނަވަން. ްއެއްަފހަރު ްއަިދވެސް މެންބަރު،ްހިއްތެވުމަށް

ް ްިއްއވަނީ، ްމި ްމޫސާމަނިކުެގްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި  2420ލ.އަތޮޅުގެ

ް)ވަގުތުކޮަޅކަ ްމެންބަރު.. ްޢިއްޒަތްތެރި ް)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ށްފަހު(ްނަން.

ްް.މިނެޓްްިއރަށްްއަޅުަގނޑުްސަސްޕެްނޑްޮކށްލ14ްީއާދެ،ްމަޖިލިސްް

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްް

ްްް2425 

ނުޑް....ްނުކުމެވަަޑއިގެންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ެދއްވުންްއެދެންްއިނގޭތޯ.ްނަންްއިްއާވފައިްއަުޅގަ

ްޢިއްޒަތްް ްއެހެންވީމަ، ްނިކުމެވަޑަިއގެން.ވަނީ. ްމެންބަރު ްދެންތެރި .ް

ްިނކުމެވަަޑއިގެްން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރަށް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްމިހާރުް ްއޮންނަޮގތުން، ްގަަަާވއިުދގައި ްމަޖިލީހުގެ ދެއްވުްނއެދެން.

ްދައްކަާވއިރު،ް ްވާހަކަފުޅު ްވިދާުޅވެ ްއިްނޞާަާފޭ ްނޫނީވިްއޔާ  2430ޑިމޮކްރަސީޭއ

ްިއށީނދެވަ ް)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ް`. ްމެންބަރު، ޑަިއގެްންޢިއްޒަތްތެރި

ްދެއްވުްނއެދެން.ްއާދެ،ްނިޒާމާެބހޭްނުކުތާއެއް،ްއަޙްމަދުްޢާދިލް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް2435 

ްއިޢުލާންްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްރިޔާސަުތން ްދެންމެ ްނެގީ ްުނކުތާ ްިނޒާމީ ްއަޅުަގނޑު ްއާދެ،

ަާްއަްޙމަދުް ްިޢއްޒަްދިލްްވާހަކަެދއްެކވުން:ޢާ ްއަތޮޅުގެ ްލ. ްވާހަކަ.ްކުރަްއވައިފި ްއިްއވި ްނަން ްމެންބަރުގެ ތްތެރި

ްގަަަާވއިދުަގިއް ްީނވޭ ނޑަކަށް ްއަުޅގަ ްިތބިއިރު ްމިތާނަގއި އަޅުަގނޑުމެން
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ްޗެްކކޮށްލަދެއްުވްން ްރެޯކޑުން ްއެހެންވީމަ، ްއިްއވިކަމެއް. ްނަން ބުނާގޮތުން

 2440ްއެދެން.ްރެކޯޑްކޮށްަފއިްއޮންާނނެ.ް

ް

ް

ްންބަރުްއިށީނދެވަަޑއިގެންްެދއްވުންްއެދެން.ްާއދެ،ޢިއްޒަތްތެރިްމެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 2445ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްއެކަްންްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްއެހެްނވީމަ، ްއަެޑއްނީވޭ. ްއަޅުަގނުޑމެންނަކަށް ްޔަޤީނުންވެސް ްހަމަ

ަާްއަްޙމަދުް ްޗެކްކޮށްލަެދއްވުން.ްދިލްްވާހަކަެދއްެކވުން:ޢާ
ް

ް2450 

ގަާވއިދުަގއިްބުާނގޮތަށްްއެނަންްއިްއވަމުންްއިްއވަމުންްގެްނޮގސްްިއއްވާަފިއްްތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ްރިޔާސަ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއާދެ، ްއޮންނާނީ. ްއިްއވާފައި ްހަމަކޮށްފައި ްފަހަރު ތިން

ްަޝއުޤުެވރިވެަވޑަިއގެްން ްއެހެންކަމެްއގަިއ ްމެންަބރު ްޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު،

ްކަމަްށވެދާނެ ްއިްއވިން.ްއިންނެވީ ްަނން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެެހންނަމަވެސް، .

ްގަަަާވއިދަްށް ްމަޖިލީހުގެ ްއެދެން. ްދެއްވުްނ  2455އިށީނދެވަަޑިއގެން

ްމަޖިލީހުގެް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެދެން. ްހިއްތެވުްނ ޙުަުރުމަތްތެރިކޮށް

ްެގް ްހއ. ްއާެދ، ްއެދެން. ްހިއްތެވުން ްޙުަުރުމަތްތެރިޮކށް ގަަަާވއިދަށް

ްޙްމަދުްމުޢިއްޒު.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަ

ް

 2460ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްހުށަހަޅުއްާވ،ްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްއަޙްމަދު ްއަނީސާ ްމެންބަރު ްރަީއސް،ްމުލަކަޮތޅު ްޢިއްޒަތްތެރި

ްތާއީދުކުރެްއިވްްމުިޢއްޒުްވާހަކަެދއްެކވުން:އަްޙމަދުް ްއަނިލް ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްހުށަހެޅުް ްހުށަހެޅުން ްރިޔާސަތުްނ32ްްން، ްެއއްެސވުމުަގއި ްވޯޓަށް އަށް

ްހައެއްަކް ްޤަބޫލުުކރަން. ްރަނގަޅުގޮްތކަމަށް ްއެީއ ްކުެރއްިވގޮތް  2465ކަންތައް

ްހަޅެއްފުޅުލަްއަވާވް ްހަޅޭއްފުޅުލެްއވުމުންވެްސ، ްއަޑުއަހަރުކޮށް މެންބަރުން
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ްމެންބަރުންތަކެްއގެ ްހައިޖެކްކުރެިވގެނެްއނުވާނެ.ްގިނަ ޙައްޤުތަެކްއްްމަޖިލިސް

ްަޢމަލުކުރެއްިވގޮްތް ްރިޔާސަތުން ްއެހެންވީމަ، ްއެކަމަކީ. އެކުެލވިގެްނވާކަމެއް

ްރަނގަޅުކަމަށްްދަންނަވަން.ްޝުކުރިއްާޔ.
ް2470 

ް

ްމުޙައްމަދުްމަޖްދީްއިބްރާހީމް.ްއއ.ްގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް

ް

ްނުކުތާ(ް)ނިޒާމާބެހޭ

ް2475 

ްރައީްސްްބުރީްމެންަބރުްއަިރއަތޮޅުްއުތުރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްިމއަދު ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި .`ް

ްތިހިރިްްމުަޙއްަމދުްމަްޖދީްިއބްާރހީމްް ްފުރަަގހުގައި ްގަަަާވއިދާއި ްޑިމޮކްރަީސާއިއްމިތަނުގެ ްތިޢަމަލުކުރެއްވީ

ްރައީްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްިޢއްޒަްތތެރި ްދަންނަވަން. ނޑު ްައޅުގަ ްެއްއގޮތަށްކަމުަގއި ސް،ްލިޔުމާއި

ްމިހުރީ،ް ްއަުޑައހަން ނޑު ްއަޅުގަ ްމިދެންނެވީ،ްމިމައިކުން ްމިހެން އަޅުަގނޑު

 2480ްނ.ްއަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރު...

ް

ް

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމާދިގުކޮށްްވާހަކަދައްަކވާކަށްްައޅުަގނޑުްފުރުޞަތެއްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްވާްެއއްެޗއް.ްނާރުވާނަން.ްއާދެ،ްވަރަށްްކުުރކޮށްްވިދާޅުް

ް2485 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްގެްނދެވުން(

ް

ްއެދެްއިކްްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްޢާަާދިލް ްދެންމެ ްއަުޑއެހިން. ްއަޅުަގނޑު ްވާހަކަ ްދެއްެކވި ްޠާރިޤް

ްވާހަކަްައޅުަގނޑު...ްމުަޙއްަމދުްމަްޖދީްިއބްާރހީމްް
 2490ްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް



 91 

ްދެއްވުްނއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިށީނދެަވޑަިއގެްނ ްމެންބަުރ ޢިއްޒަތްތެރި

ްދެްއވުންއެެދން.ްއާދެ،ްިނޒާމާބެހޭްނުކުތާެއއް،ްހއ.ްެގް އިށީނދެވަަޑިއގެން

 2495ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢާދިލް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެަެހޭްނުކުތާ(

ް

ްބޭނުއާދެ،ްއަޅުްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ނޑުްސާފުކޮށްދޭން ްމައިނޯރިޓީއަްށްގަ ްޑިމޮކްރަސީއަކީ ްންވަނީ

ަްްއަ ްެއއްގޮަތކަށްވެްސްްމަދުްާޢދިލްްވާހަކަެދއްެކވުން:ޙް ްއިނގޭ. ްނިންމުން ްކަންކަްނ  2500ްއިޙްތިރާމްކުރުމާއެކީ

ްއެހެންވީަމ،ްް ްނިންމުމެއްނޫން. ްކަންކަން ްއިޙްތިރާމްނުކޮށް މައިނޯރިޓީއަށް

ނޑުްދަްނނަވާލީ.ްޝުކުރިްއޔާ. ްއެބޭފުޅުންނަށްްއަުޅގަ
ް

ް

ްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްޖަވާުބްްރިޔާސަތުްނ ްވާަހކަފުަޅށް ްދަްއކަާވ ްއަނެއްބޭުފޅަކަށް ްެއއްބޭފުޅަކު  2505ާއދެ،

ނޑަްށް ްުނދެއްކެިވއްާޔްރަނގަުޅވާނެކަމަްށްއަުޅގަ ްވާހަކަފުޅު ދެއްވުުމގެގޮތުން

ްޖަްއސަވާލަދެްއވުްން ްކާޑުކޮޅުތައް ްމެންބަރުން ްއާދެ،ްޢިއްޒަތްތެރި ފެންނަނީ.

ްޢިއްޒަ ްއެދެން.ްއެދެން. ްޖައްަސވާލަެދއްވުން ްކާޑުކޮޅުަތއް ްމެންބަުރން ތްތެރި

ނުޑް ްއަުޅގަ ްނޭރުޭވނެ. ްނުކުތާއެްއ ްނިޒާމާބެހޭ ްވަގުުތަގއި ްއެހުމުގެ ވޯޓަށް

ްއާދެ،ް ްމެންބަރަށް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާދެ، ްކުރީަގއިެވްސ  2510އަރުަވއިފިން

ްނަންފުޅުތޯް ްމެންބަރެްއެގ ްއެޢިއްޒަތްތެރި ްޖައްަސވާލާ ކާޑުކޮޅުަތއް

ނުޑްބައް ްއަުޅގަ ްނުކުތާ ްނިޒާމާބެހޭ ްދެން ނޑު ްައޅުގަ ްއެދެން. ލަވާލަދެްއވުން

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްއާދެ، ް)ވަގުުތކޮޅަކަްށފަހު( ނާރުވާނަން.

ް ްއޮތް ްމިހާރު ްއާދެ، ްއެދެން. ްޖައްަސވާލަދެްއުވން ވަަނ17ްްކާޑުކޮޅުަތއް

 2515ްހުށަހެޅުންްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ް

ް

ް

ްްްވުން:އިާދރީމޭުޒންްިއއްވެް ްހުށަހެޅުން ްމެންބަރުން.17ްއިޞްލާޙުކުެރވިފަިއވާ ްހުށަހަޅުްއާވ .

ްސަމީރު،ް ްއަްޙމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ތިލަދުންމަތީ

ްނިލަންދެއަތޮޅުް ްއަޙްަްމަދު، ްއަނީސާ ްެމންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި  2520މުލަކަތޮޅުގެ
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ްފާދި ްނާޝިދު، ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި އްޕޮޅުެގްދެކުނުބުރީގެ

ްމެންބަރުން.ް ްތާއީދުކުަރްއާވ ްއިބްރާހީމް. ްޙުަސިއން ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަނިލް،ް ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްކޮޅުމަޑުލުެގް ްޢަފީފް، ްހަސަން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ކޮޅުމަޑުލުގެ

ްހައް ްހަސަން، ްރަޝީދު ްޙުސައިން ްމެންބަރު  2525ދުންމަތީެގްޢިއްޒަތްތެރި

ްޤާނޫނުއަސާސީއަްށް ްހުށަހެޅުން. ްނަޢީމް. ްމުޙައްަމދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްރައްޔިތުްނެގް ްފަރާތުންނާއި ްހިންގާ ްވެިރކަން ް)ހ( ކިޔަމަންގަތުން.

މަޖިލީހުންނާއިްޢަދުލުއިންޞާަާފުްގާއިމުކުރުުމގެްބާރުންނާއި،ްމުސްތަޤިއްުލް

ްމަޤާމުތަކުގަ ްމިނިވަްނ ްއަިދްކޮމިޝަންތަކުންނާއި، ްމީހަކު، ްކޮންމެ އިތިބި

ްމަޤާމުތަކާއިް ްދައުލަުތެގ ްމުއައްަސސާތަކުންނާއި ްދައުލަތުގެ ްއެހެންމެ  2530ހަމަ

ްޤާނޫނުއަސާސީައްށް ްރަްއޔިތުން ްއެންމެހައި ްތިބިމީހުންނާއި، ޙަަަވާލުވެ

ްފުރިހަމައަށްް ްކަންތައްތަަކށް ްއެންމެހައި ްއޭަގއިވާ ްފެށުމާއެކު ޢަމަލުކުރަން

ްޢަމަލުކުރާން ްނެތުމަކީްކިޔަމަންވެ ްހެދިފަިއ ްޤާނޫނެއް ވާެނއެވެ.

ްބުރުލެއްް ްމިނިވަންަކމަށް ްައސާސީޙައްޤުތަާކއި ްބުނާ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްކަމެއްނޫނެވެ.ް)ށ(.ްމިމާއްާދެގް)ހ(ްއެހެންް ްހުއްަދވާނޭ ްޢަމަލެއް  2535އަރާފަދަ

ް ްޢަމަުލކުރަންފަށާއިރ1ްުއޮތްނަމަވެސް، ްިމޤާނޫނުއަސާސީއަށް .

ްޤާނޫނުތަކު ްކަންަތްއތަކުގެތެރެއިްންޢަމަލުކުރަމުންދާ ގަިއވާ

ްއެޤާނޫނުތަްއް ްފާހަގަކޮްށ ްކަންކަން ްތަޢާުރޟުވާ މިޤާނޫނުއަަަސާސީއާއި

ްޢަަމލުކުރާނެގޮތެްއް ްުއވާލެވެންދެން ްނުަވތަ އިޞްލާޙުކުެރވެންދެން

ްމިގޮތުންް ްފާސްކުރަންވާނެެއވެ. ްމަޖިލީހުން  2540ރައްޔިތުންގެ

ްޤާނޫ ްޤާނޫނުތަކާއި ްތަޢާުރޟުވާ ްބައިތަުކެގްމިޤާނޫނުއަސާސީއާއި ނުތަކުގެ

ް ްޢަމަލުކުރަންފަށާތާ ްމިޤާނޫނުއަސާީސއަްށ ުދވަހުގެތެޭރގަިއ34ްްލިސްޓެއް

ްމަޖިލީހަށްް ްަރއްޔިތުްނެގ ްތައްޔާރުކޮށް ްފަރާތުްނ ްހިންގާ ވެރިކަން

ްުއވާލާެން ްނުވަތަ ްއިޞްލާޙުކުރާނެ ްއެާޤނޫނުތައް ްއަދި ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ.

 2545ުދވަހުގެތެޭރގަިއ94ްްލުކުރަންފަށާތާްމަރުޙަަަލާތައްްމިޤާނޫނުއަސާީސއަށްްޢަމަ

ްފާސްކުރާންވާނެެއވެ.ް ްމަޖިލީހުން ްމިޤާނޫނުައސާސީގެދަށުްނ2ްރައްޔިތުންގެ .

ްޢަމަލުުކރަންފަށަންދެންް ްއެޤާނޫނުތަކަށް ްހަދައި ްޤާނޫނުތައް ހަދަންޖެހޭ
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ްމަޖިލީހުންް ްރަްއޔިތުންެގ ްޢަމަލުކުރާނެގޮތެއް އެކަންކަާމއިގުޭޅގޮތުން

ްހަދަންޖެހޭްފާސްކުރާންވާނެެއވެ ްމިޤާނޫނުއަސާސީގެދަށުްނ ްިމގޮުތން .

ް ްޢަމަލުކުރަންފަށާތާ ްމިޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްލިސްޓެއް  34ް2550ޤާނޫނުތަކުގެ

ްރައްޔިތުްނެގް ްތައްޔާރުކޮްށ ްހިންގާފަރާތުން ްވެރިކަްނ ދުވަހުގެތެޭރގައި

މަޖިލީހަށްްހުށަހަޅާންވާނެއެވެ.ްއަދިްއެޤާނޫނުތައްްހަދައިްޢަމަލުކުރަންފަށާނެް

ްމަރުހަ ްޢަމަލުކުރަންފަށާތާ ްމިޤާނޫނުއަސާީސއަށް ދުވަހުގެތެޭރގަިއ94ްްލާތައް

ްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްފާސްުކރާންވާނެެއވެ.
ް2555 

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުްދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް2560 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްސަމީރު،ްތިލަދުންމަް ހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު: ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްއުތުރުބުރީ ތީ

ްއަޙްަްމަދު،ް ްއަނީސާ ްމެންބަރު މުލަކަތޮޅު

ްނާޝިދު،ްް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްދެކުނުބުރީ ނިލަންދެއަތޮޅު

 2565ްފާދިއްޕޮޅުްމެންބަރުްޙުސައިންްއިބްރާހީމް.

ްއަނިލް،ްްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު: ްމުޙައްމަދު ްމެންަބރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ލުްމެންބަރުްހަސަންްޢަފީފް،ްކޮޅުމަޑުލުްމެންބަުރްކޮޅުމަޑު

ްމެންބަރުް ްހައްދުންމަތީ ްޙަަަސަްނ، ްރަޝީދު ޙުސައިން

ްމުޙަންަްމަދުްނަޢީމް.

ް2570 

83ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

41ްްވޯޓުްދެްއވީ:

44ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

32ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް2575 
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ް

ްއޮތްްްްހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާ ްދެން ްާއދެ، ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްބަާލއިުރ ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

ް ްއެދެން. ްދަންނަވާލަދެއްުވން ްޙަަަމީދ17ްުހުށަހެޅުން ްޝާހީން .

ްހުށަހެޅު ްތާއީުދކުރަްއވާ ްމުޢިްއޒު ްނުކުތާއެއް،ްހުށަހަޅުއްވައި ްނިޒާމާބެހޭ ން.

 2580ްމީރު.ްގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަހއ.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްދަންނަވާލަންްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްެތރި ްުޝކުރިްއޔާ ްއާދެ،

ްދިޔައިުރ،ްްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްވިދާޅުވަުމން ްއަމީންޢާންމު ްމަޖިލިސްގެ ްދެންމެ  2585ްބޭނުންވީ،

ްއެހުށަހެޅުމުގަްް ްދެންމެގައި ްމިާޤނޫނުއަސާސީއަްށ2ްްިއ ްމާއްދާ، ވަނަ

ްއަޅުަގނޑުމެްނެގް ްޤާނޫނުތައް ްހަދަންޖެހޭ ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި

ްޤަބޫލުކުރަންް ްައޅުަގނުޑެވސް ްެއކަމު ްއެމަިނކުފާނު، ލިޔެކިޔުންތަުކަގއިހުރީ.

ްޢަމަލުކުރުމަށްޓަކަޭއް ްމިޤާނޫނުއަސާސީއަްށ ްއޮންނާީނ އިޞްލާޙުކޮށްފަިއ

ްޖަހާފަ ްއިންނާނީ ްމިހާރުްމީގައި ްއެިކޔުްއވުުމގައި ްއެހެންވީމަ،  2590އި.

ްއެކަްން ްއުޅެނީތޯ ްބަދަލުތަކެްއ ްެއއްިޗއްސާިއ ްއަުތަގއިހުރި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްސާފުކޮށްލައްދެްއވާތޯ.ް
ް

ް

ްއޮންނާީންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްލިބިވަަޑއިގެްނފައި ްއަތްޕުޅު، ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި  2595އާދެ،

ނޑުމެ ްއަުޅގަ ްވަިކްންދެއްތޯ ްެއއްޗިތި. ްކުރީަގއިހުރި ްބެހި، ްމި ން

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްބަދަލެްއގެތެރޭަގިއ ްއައި ްަފހުން ްއަނެއްކާ އިޞްލާހުކޮށްފައި

ްއަތްޕުުޅަގިއް ްފަހަރެއްަގއި ްއޮންނާނީ. ްފޮނުވިފައި ްއަތްޕުޅަށް މެންބަރުންނަށް

ްއެދެން.ް ްދަންނަވާލަދެއްވުން ްހުށަހެޅުން ްދެން ްއާދެ، ނެތީކަމަށްވެދާނެ.

ްޢިއްޒަތްތެރިްޝާހީ ްއުތުރުބުރީގެ ްތިލަަަދުންމަތީ ްހުށަހަޅުއްވާ، ްޙަމީދު  2600ން

ްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމުޢިއްޒުްހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެޅުން.ް

ް

ް
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ްޙަމީދުްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޝާހީން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ މާޅޮސްމަޑުލު

ްޢިްއޒަތްތެ ްުއތުރުބުރީގެ ްތިލަދުންމަތީ ްއަޙްަްމަުދްހުށަހަޅުއްވާ، ްމެންބަރު  2605ރި

ްޤާނޫނުއަސާސީައްށް ްހުށަހެޅުން. ްތާއީުދކުރަްއވާފަިއވާ މުޢިއްޒު

ްރައްޔިތުްނެގް ްފަރާތުންނާއި ްހިންގާ ްވެިރކަން ް)ހ( ކިޔަމަންގަތުން.

ްބާރުންނާއި،ް ްގާއިމުކުރުުމެގ ްޢަދުލުއިންޞާަާފު މަޖިލީހުންނާއި،

ްމަޤާމުތަކުގަ ްމިނިވަން ްކޮމިޝަންތަކުންނާއި، ްކޮންމެްމުސްތަޤިއްލު ްތިބި ިއ

ްދައުލަތުެގް ްމުައއްސަސާތަކުންާނިއ، ްދައުލަތުގެ ްއެހެންމެ ްހަމަ ްއަދި  2610މީހަކު

ްރަްއޔިތުްން ްއެންމެހައި ްމީހުންނާއި، ްޙަވާުލވެތިބި މަޤާމުތަކާއި

ްއެންމެހަިއް ްއޭަގއިާވ ްޢަމަލުކުރާންފެށުމާއެކު، މިޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްޢަަަމަލުކު ްކިޔަމަންވެ ްފުރިހަމައަށް ްޤާނޫނެްއްކަންތައްތަކަށް ރާންވާެނއެވެ.

ްޙައްޤުތަާކިއް ްއަސާީސ ްބުނާ ްމިޤާނޫނުއަސާސީަގއި ހެދިފައިނެތުމަކީ

ް)ށ(ް ްކަމެއްނޫނެވެ. ްހުއްދަވާނޭ ްޢަމަލެއް ްއަރާފަދަ ްބުރުލެއް  2615މިނިވަންކަމަށް

ް ްއޮތްނަމަވެސް، ްއެހެން ް)ހ( ްމިޤާޫނނުއަސާސީއަްށ1ްމިމާއްދާގެ .

ްޤާ ްޢަމަލުކުރަމުންދާ ްފަށާއިރު، ްކަންތައްތަުކެގްޢަމަލުކުރަން ނޫނުތަކުގަިއވާ

ްފާހަގަކޮްށް ްކަްނކަން ްތަޢާރުޟުވާ ްމިޤާނޫނުއަަަސާސީއާއި ތެރެއިން

ްއުވާެލވެންދެްން ްނުވަތަ ްއިޞްލާޙުުކރެވެންދެން އެޤާނޫނުތައް

ްިމގޮތުންް ްފާސްކުރަންވާނެެއވެ. ްމަޖިލީހުން ްަރއްޔިތުްނެގ  2620ޢަމަލުކުރާނެގޮތެއް

ްޤާނޫނުތަ ްތަޢާުރޟުވާ ްބައިތަުކެގްމިޤާނޫނުއަސާސީއާއި ްޤާނޫނުތަކުގެ ކާއި

ް ްޢަމަލުކުރަންފަށާތާ ްމިޤާނޫނުއަސާީސއަްށ ުދވަހުގެތެޭރގަިއ34ްްލިސްޓެއް

ްމަޖިލީހަށްް ްރައްޔިުތންގެ ްތައްޔާރުކޮްށ ްހިންގާފަރާތުްނ ވެރިކަން

ްުއވާލާެން ްނުވަތަ ްއިޞްލާޙުކުރާނެ ްއެާޤނޫނުތައް ްއަދި ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ.

 2625ުދވަހުގެތެޭރގަިއ94ްްށްްޢަމަލުކުރަންފަށާތާްމަރުޙަަަލާތައްްމިޤާނޫނުއަސާީސއަ

ްފާސްކުރާންވާނެެއވެ.ް ްމަޖިލީހުން ްމިޤާނޫނުައސާސީގެދަށުްނ2ްރައްޔިތުންގެ .

ްޢަމަލުުކރަންފަށަންދެންް ްއެޤާނޫނުތަކަށް ްހަދައި ްޤާނޫނުތައް ހަދަންޖެހޭ

ްމަޖިލީހުންް ްަރއްޔިތުްނެގ ްޢަމަލުކުރާނެގޮތެއް އެކަންކަާމގުޭޅގޮތުން

ްމިޤާނޫނުއަސާސީގެދަށުންްފާސްކުރާންވާނެ ްމިގޮތުން ެއވެ.

ްޢަމަލުކުރަންފަށާތާް ްމިޤާނޫނުއަސާީސއަށް ްލިސްެޓއް  2630ހަދަންޖެހޭޤާނޫނުތަކުގެ
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ްރައްޔިތުްނެގ34ްް ްތައްޔާުރކޮށް ްހިންގާފަރާތުން ްވެރިކަްނ ދުވަހުގެތެޭރަގއި

ްަޢމަލުކުރަންފަށާނެް ްއެޤާނޫނުތައްހަދައި ްއަދި ްހުށަހަޅާންވާނެއެވެ. މަޖިލީހަށް

ްމަރު ްޢަމަލުކުރަންފަށާތާ ްމިޤާނޫނުއަސާސީއަށް ދުވަހުގެތެޭރގަިއ94ްްޙަލާތައް

ްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްފާސްުކރާންވާނެެއވެ.
ް2635 

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުްދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް2640 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްމަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްޝާހީންްޙަމީދު.މާޅޮސްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްތިލަދުންމަތީްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްއަޙްަްމަދުްމުޢިއްޒު.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

 84ް2645ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

79ްްވޯޓުްދެްއވީ:

42ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

41ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް2650 

ްމިވޯޓުގެްނަތީޖާއަށްްބަލާއިރުްމިހުށަހެޅުންްފާސްވެއްޖެ.ްްންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތު

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ް

ް

ްއަޙްމަދުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެަެަެރި ްމާލޭގެ ްނުކުތާއެއް، ްނިޒާމާބެހޭ  2655އާދެ،

ްްއާޠިފް.ް

ް

ް
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ް

 2660ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްވޯޓަްށްްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުް ްދެން ްީހވީ ްއަޅުަގނޑަށް ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްއެނގިަވޑައިުނގަންނަވަްްއާޠިފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއެްއޗެއް ްދ.އަތޮޅުްއައްަސވާނެ ްއުުޅއްވާެހން. ްިއގެން

ނުޑް ްއަުޅގަ ްހުށަހަޅުއްވާ، ްރިޔާޟް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްއެއޮތީ ްމާއ1ްްތާއީދުކޮށްފައި ްއޮްތްަވނަ ްުހށަހަޅާފައި ްގޮުތގައި  2665ދާއެްއގެ

ްއެހެްން ްއައްަސވާފައި ްވޯޓަށް ްޙަޤީޤަތުގައި ްއެހެންވީމާ،ްއެައށް ހުށަހެޅުމެއް.

ްއަޅުަގނަޑްށް ްރަނގަުޅވާނެކަމަށް ްގެންދެވުންވެސް ްކުރިއަށް މާއްދާތައް

ްފެންނަނީ.ްޝުކުރިއްޔާ.ް
ް

ް2670 

ްތިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވޯޓަށް، ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަފުޅެއް.ްއާދެ، ްރަނގަޅު ްހަމަ ވިދާޅުވީ

ނޑުްމިްބަލައިލަނީްމިހާރުްވޯޓަށްްނޭހިްދެންްމިހާރުް އެްއގޮތަކުންްއެްއަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްްދޫކޮށްލެވިަފއިްފަހުންްހުރީްކޮންްއެއްޗެިހތަކެއްތޯ،ްކޮްން

ްއެނިގަވޑަިއގަންނަވާެންް ްމެންބަރަށް ްޢިއްަޒތްތެަެރި ްދެން، ބައިބައިތަެކއްތޯ.

ްހުށަހެޅުއްިވްމިހާ ްމެންބަރުން ްެދ ްޢިއްޒަތްތެރި ްިތ ްހުށަހެޅުއްވި، ްތި  2675ރު

ްމާއްާދް ްއެްއވަނަ ްފުރަތަމަ ްމިހާރު ްޢިބާރާތްަތކާއި، ހުށަހެޅުއްވުންތަުކގެ

ްއިތުރުކުރަްން ްބައިތަެކްއ ްކުިރއަށް ްޭއގެ ްދެން، ްފާސްކުރެވިަފއި. މިވަނީ

ނޑުްކުަޑކޮށްްބަލާލާްއަޅުްއަޅުަގނޑުްވޯޓަށްްދަންނަވާާލިއރު،ް ފައިްެއވާހަކަްގަ

ްރ.އަތޮުޅެގްްދަންނަވާލާނީ ްނުކުތާއެއް، ްނިޒާމާބެހޭ ްާއދެ، އިނގޭތޯ.

 2680ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްކުރައްވަމުްންްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްކަންތަްއ ްމިހާރު ްރައީސްގެ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްޭދްްް:ޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން ްވޯޓު ްދެން، ްއައްަސވަންޖެހޭނެއޭ. ްޯވޓަށް ްދެންނެވޭނީ  2685ގެންދާގޮތުން

ްެއގޮތަްށް ްކަމެއް. ްމެންބަރުންގެ ްތިބި ްިމތާ ްއެއީ ްނުދިނުން ދިނުމާއި
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ްަވިކް ްަވކިގޮތަކަްށ ްއެހެންވީމަ، ްތަކުރާރުކޮށް. ްިތގެންދަވަނީ ތިވިދާޅުވަމުން

ްފަހަރަކުްހައްދަވަނީްކޯްއޗެއްްަހއްދަވަންތޯޭއ.ް
ް

ް2690 

ްުތކޮޅަކަށްފަހު()ވަގު

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހުށަހެޅުން ްދެން ްާއދެ،ްނިޒާމާބެޭހ24ްްއާދެ، ްއެދެން. ދަންނަވާލަދެއްވުން

ްޢިއްޒަތްތެަެިރް ްތ.އަތޮޅުެގ ްޙަސަން، ްަރޝީދު ްޙުސައިން ނުކުތާއެްއ،

 2695ްމެންބަރު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްނިޒާްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްނުކުއާދެ، ްިމްމީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްމިނަގަނީ ްއަޅުަގނޑު ްތާ

ްްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއޮތް ްޭއެގ32ްްފާސްކުރަްއވާފައި ްއަދި ްއޮތްގޮތުންނާއި، ްހުށަހެޅުން  2700ވަނަ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްދެމިއޮންނާނެކަމަށް ްމަިޖލިސް ްރައްޔިތުންގެ ކުރިން

ްވޯޓަށް ްމިހާރު ްމިއަށް ްކުރުމުގެްސަބަބުން ްކަމަކަަަށްްްފާސްކުރި އެއްސެޭވނެ

ްއަޅުަގނޑުްޤަބޫލުނުކުެރވޭތީ.ްޝުކުރިއްާޔ.ް
ް

ް2705 

ްއާދެ،ްތ.އަޮތޅުގެްއިޢްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙަސަންްޢަފީފް.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްބޭްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙަަސންް ްފާހަަގކުރަން ްރައީސް،ްއަޅުަގނުޑވެސް ްއެީއ.ްއާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރި  2710ްނުންވީ

ްމަފްްްޢަފީފްްވާހަކަެދއްކެވުްނ: ްމި ްމިހާރު ްމިހާރުްހޫަޫއެއީ ްއެހެްނވީމަ، ްފާސްކުރެވިަފއި. ްވަނީ މް

ްމިއަކަށްްވޯަޓކަށްްނޭއްެސވޭނެ.ް
ް

ް
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ްފާހަގަކުެރއްިވގޮތަްށްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްއެހެްނވީމަ،  2715އާދެ،

ްއާދެ، ްއަޅުަގނުޑްްބަލައިގެންފިން. ްނޭހޭނެކަމަށް ްވޯޓަށް ިމއަށް

ްއެީއް ްނެތީ ްބޭނުމެއް ްއެހުމުގެ ްވޯޓަށް ްމި ްމިހާރު ްއާދެ، ނިންމައިފިން.

ްބޮޑަްށް ްވަރަށް ްފާސްކުެރވިފަިއވާތީ. ްިމކަން ްިތވިދާޅުވިހެން ކުރީަގއި

ްރ.އަތޮޅުެގް ްނުކުތާއެއް، ްނިޒާމާބެހޭ ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(. ޝުކުރިއްާޔ.

 2720ްޢަލީްވަޙީދު.ްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއުފެދޭ.ްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްޝައްކު ްމިހާރު ްައޅުަގނޑަށް ްރޫލިންގ ްތިދެއްވި ްދެންމެ ްމިހާރު

ްފަހުންްްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެން، ްއިޢުލާނުކުަރއްވާަފއި. ްނެގުމަށްޓަކައި ްވޯޓު ްމި ްއޮތީ  2725ކުރިން

ނުކުތާްނެންގެވީ.ްއެހެންވީމާ،ްމިްވޭުތެވދިޔަްވޯޓުތަުކެގްްނިޒާމާބެހޭްބޭފުޅުން

ްނުވެޭއް ްތަޢާރަޟްވެޭއ، ްނުޖެހެއޭ، ްނަގަންޖެހެއޭ، ްކޮންމެހެން ތެރޭގައި

މިއިންްއެްއވެސްްކަމަކަށްްރިޢާޔަތްކުރަްއވާފައިްނުާވކަމުގެްާސބިތުްހެއްކެްއް

ްވޯ ްހުރިހާ ްވޭތުވެިދޔަ ްއެހެންވީމަ،ްމި ްފެނުނީ. ްއެ ްމިހާރު ްިމްުޓތަކަކީ ެއއީ

ަަކެއްކަމަްށވާީތްްޤާނޫނުއަސާސީ ްވޯޓުތަ ްނެގުނު ްއެއްކިާބވެގެން  2730ހަމަތަކުން

ްއަޅުަގނޑުްހުށަހަޅަން.ް
ް

ް

ް ްނުކުތާްްހަކަެދއްެކވުން:ވާރިޔާސަތުން ްނިޒާމާބެހޭ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމެންބަރު، ިޢއްޒަތްތެރި

ް ްހިނގަމުންދާ ްމިވަގުތު ްދައްަކވަްނވާނީ  2735ުތްންގުޅޭގޮްކަމަކާނަންގަަވއިގެން

ްމައް ްއެހެންވީމާ،އޮތް ްަމއްޗަްށ ްބަލަެއްއްނުގަންނަންްްސަަލއެްއގެ އާދެ،ްތި

ް ްހުށަހެޅުން ްއާދެ، ް)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(. ްނުކުތާއެއްކަމަށް. އަްށ34ްްނިޒާމީ

ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ް

ް

ް2740 

ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޢިްއޒަތްތެރ34ިހުށަހެޅުން ްއުތުރުބުރީގެ ްތިލަދުންމަތީ ްއަޙްމަދުްް. މެްނބަރު

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްެތރި ްއުތުރުބުރީގެ ްމާޅޮްސމަޑުލު ްހުށަހަޅުއްވާ، މުޢިއްޒު
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ްޮކމިޝަންތަކާއި،ް ްބައެއް ްހުށަހެޅުން. ްތާއީދުކުރައްާވފައިވާ ްޙަމީދު ޝާހީން

ްފެށިއިރުް ްޢަމަލުކުާރން ްމިޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްޖެނެރަލް. އޮޑިޓަރ

ްކޮމި ްރަިއޓްސް ްހިއުމަން ްސަރިވްސްއުފައްދާފަިއވާ ްސިވިްލ  2745ޝަނާއި،

ްއުފެއްިދް ްކޮމިޝަން ްދެ ްއެ ްމެންބަރުކަން ްމެންބަރުްނގެ ްތިބި ކޮމިޝަންގައި

ްހަމައެހެންމެް ްދެމިއޮންނާނެއެވެ. ްމުއްދަތަށް ްަބޔާންކޮށްފަިއާވ ޤާނޫނުތަކުގައި

ްޮއޑިޓަރް ްޢައްޔަުނކޮށްފައިާވ ްފެށިއިރު ްޢަމަލުުކރާން މިޤާނޫނުއަސާސީއަށް

އަހަރުްދުވަހުެގ7ްްއްޔަނުކުރެވުނުްތާރީޚުންްފެށިގެންްޖެނެރަލްްއެމަޤާމަށްްޢަ

 2750ްމުއްދަތަށްްދެމިހުންނާނެއެވެ.ް

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 2755ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް.މުޢިއްޒުަުމަދުްތިލަދުންމަތީްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްއަޙްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ް.ންްޙަމީދުަުހީަީމާޅޮސްމަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްޝާްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް2760 

82ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

16ްްވޯޓުްދެްއވީ:

49ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

39ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް2765 

ް

ް)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ްްމިވޯޓުގެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިރު ނަތީޖާއަށް

ްދަންނަާވލަދެއްވުންްއެދެން.47ްްދެން،ްހުށަހެޅުންް

ް

ް2770 
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ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްނަންބަރު ްޙުސައިނ47ްްހުށަހެޅުން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްފާދިއްޕޮޅުގެ .

ްޢިއްޒަ ްހަްއދުންމަތީގެ ްހުށަހަޅުއްވާ، ްމުޙަންމަދުްއިބްރާހީމް ްމެންަބރު ތްތެރި

ްގުޭޅް ްޝަރީޢަތާއި ްއިސްލާމީ ްހުށަހެޅުން. ްތާއީދުކުރައްވާފަިއވާ ނަޢީމް

ްޢަމަލުކުރާންް ްއިޞްލާޙުތަކަްށ ްގެނެވުނު ްޤާނޫނުއަސާސީައށް ޤާނޫނުތައް.

ް ްދިވެހިރާއްޖޭަގިއ6ްްފަށާތާ ްޝަރީޢަތް ްއިސްލާމީ ްތެރޭގަިއ،  2775މަސްދުވަހުގެ

ްޤާނޫ ްހަދާންޖެހޭ ްރައްޔިތުްނެގްހިންގުމަށްޓަކައި ްފާސްކުރުމަްށ ނުތައް

ްހުށަހަޅާންވާނެެއވެ. ްއެމަޖިލީހަށް ްބިލުތައް ްހުށަހަޅާންޖެހޭ ްމަޖިލީހަށް
ް

ް

 2780ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

 2785ްރުްޙުސައިންްއިބްރާހީމް.ްފާދިއްޕޮޅުްމެންބަްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްހައްދުންމަތީްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޢީމް.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

83ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

44ްްދެްއވީ:ވޯޓުް

 44ް2790ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

25ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

ްނިޒާމާބެހޭްްމިވޯޓުގެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްބަާލިއރު ނަތީޖާއަށް

 2795ްނުކުތާއެްއ،ްރ.އަތޮުޅގެްޢިްއަޒތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް
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ްނުުކތާއެްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްނިޒާމާބެހޭ ްއަޅުަގނޑު ްމިނެގީ، ްކިޔަްސްއް ްމިޤާނޫނުައސާސީ

ްްެކވުން:ޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއް ްދިވެހިރާއްޭޖގައި ްކިޔަްސ  2800ަޢމަލުކުރަމުންމިދާްއެޤާނޫނުއަސާސީ

ް ނަޑއެިޅގެންްޤާނޫނުއަސާސީ، ްކަ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި އިޞްލާުޙކުަރމުންމިދާ

ްދަް ްދިވެހި ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްއެަބއޮތް ްއިސްލާމްދީނޭ.ްއުލިޔެފައި ްދީނަކީ ލަތުގެ

ްުގޅި ްއުނިއިތުާރއި ްއެހެންވީމާ،ްޤާނޫނުއަާސސީއަްށްއަންނަ ްމިހާރު 47ްެގން

ްއި ްިއސްލާމްދީނާވަނަ ްއެބުނާ ްކަންތައްތަެކއްްްޞްލާޙުަގއި ްހުރި ބެހޭގޮތުން

ްކު ްބެހޭގޮތުން ްއެކަންތަާކއި ްކަންތައްަތްއްހުރިކަމަށްވާނަަަމަ  2805ރަްނާވ

ްޢާންމުކޮށްްނުކުރުމަ ްޑީ.އާރު.ީޕއަށް، ްޚާއްޞަކޮްށ، ށް،

ްަބއެއެމް.ޑީ.ޕީއަށް ްފަރާތަކަށްނުޖެހޭ ްވަކި ްއަދި ްމީގަިއްނިސްބަްތވާ ްމީހުން އް

ްމި ްމިކަންތަްވޯޓުދީފަިއވާތީވެ ްގަިއ ްތިއްބަާވްއީ ްމިހާރު މަޖިލީހުގައި

ްބޭފުޅުންެގް ްތާއީދުނުކުރެވޭ ްމިކަމަށް ްމިދެންނެވީ ްބޭފުޅުންނޭ ބޭފުޅުންނަކީ،

ްެއވާހަަކް ްއެހެންވީމާ، ްއުފެދޭ. ްސުވާލު ްއަޅުަގނުޑ  2810އިސްލާމްކަމާމެދު

ްދަންނަވާލަންވެގެން.ް
ް

ް

ްބަަލއިގަެނވޭްއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެް ްނުކުތާ ްިނޒާމާބެހޭ ްނުކުތާ،ްއާދެ، ްިނޒާމީ ްއާެދ، ްނެތް. ކަްށ

ްނިޒާމާބެހޭް ްއާދެ، ްދެން ްއަޅުަގނޑު ްާއދެ، ްނެތް.  2815ބަލައިގަެނވޭކަށެއް

ް ްނުކުތާއެްއ، ްމަޑުކޮށްލަްއވާ. ްނޫން ްނޫން، ްއިބްރާހީމްްނޫން، ޙުަސިއން

ްޅ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ް

ްނުކުތާެއއްެގްްފާދިއްޕޮޅުގެ) ްނިޒާމާބެހޭ ްއިބްރާހީްމ ްޙުސައިން ްެމންބަރު ިޢއްޒަތްތެރި

 2820ް(މިްއޔާިއންްއުނިކުރެވިަފއިަޔއުދަށުންްޖަލްސާގައިްއެންމެފަހުންްދެއްކެވިްވާހަކަް

ް

ނޑުްހަމަްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްއަޅުގަ

ްމިޖެހެނީްމެންބަރަ ްމިދަންނަވާލަން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވާލަން، ށް

ނޑުްޖަްލސާްނިންމާލާްވަގުތުްއައިސްްޖެހުނީމަ.ްދެން،12:34ްް ވީމަްއަުޅގަ

ްމިއަުދގެް ްއަުޅަގނޑު ްދެން ްއެހެންވީމާ، ްކޮންމެހެން، ްައޅުަގނޑު  2825އާދެ،

ނޑުްނިންމާލަންޖެހޭތީްއެވާހަކަްދަންނަވާލަ ްން.ްޖަލްސާްމިޖަލްސާްއަޅުގަ
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ް

ްޖަލްސާްނިންމުން. -3

ް

ްމެންދުރުފަހުންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްމިއަދުގެ، ްއޮންނާނީ ްޖަލްސާއެއް ްމަޖިލީހުގެ  2830ދެން،

ްވާއިުރ.2:34ް

ް

ްޖަލްސާްނިމުނީ..ްالعالوينްربްهلل والحود
ް

_____________ް2835 


