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 ސާްފެށްޓެވުން.ޖަލްް .1

   

ްعلىްوالسالمްوالصالةްهللްالرحين، الحودްالرحونްهللاްبسنްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
ްްޖަލްސާްފެށުނީ.ް.واالهްوهنްوصحبهްآلهްوعلىްهللاްرسول

ް5 

އަށްްހުރ246ްްިް-ންްޖ239ްް-ޔައުމިއްޔާްނަންބަރުްޖް-2

ްޔައުމިއްޔާތައްްފާސްކުރުން.

ް

ްްްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއް ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްޞަ ްަވޑަިއގެންދެްއިވ252ްްރައްޔިތުންެގ ްޖަލްސާއަށް ވަނަ

ް ްމިހާތަނަށް ްއާދެ، ްމަރުޙަބާ. ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި  57ް10އެންމެހާ

ް ްއާދެ، ްވަޑައިގެންެދއްަވިއފި. ްއަތޮޅުެގްޢިއްޒ58ްަމެންބަރުން ްމ. ތްތެިރ

ްހަމަވެގެންދިޔަީއ.ްމެންބަރާއެއްކޮށް ްމި ނުޑްްމިހާރު ްއަުޅގަ ްމިައދު އާެދ،

ްފަށަ ްއިޖަލްސާ ްގަތުމުގެ ްމެންބަރުންނަށްްކުިރން، ްއިްޢޒަތްތެރި އެޖެންޑާ

ްކުަޑކުޑަ ްކުރީަގއި ްިދއުމުގެ ްއެޖެންޑާއަށް އެްއެޗްއްްލިބިވަޑަިއގެންފަިއވާނެ.

 15ރައްޔިތުންގެްޚާއްޞަްމަޖިލީހުގެްއަދިްރައްޔިތުންެގްްދަންނަވާލަންްއެބަޖެހޭ.

ްރަް ްބޭފުޅެްއެގްމަޖިލީީީހުގައިވެސް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްކުރެއްިވ އީސްަކން

ްައވަހާރަވެަފއި ްެއކަމަނާއަށްއަނބިކަނބަލުން ްްވާީތ ްެހޮޔްهللا ުސވަރުޭގގެ

ްދީދީ.ްނިޢުމަތް ްއިބްރާހީމް ްފާތުމަތު ްދުޢާދުކުރަން.ްއާދެ،ްއެއީ ްއެދި ލެއްވުން

ްޖ ްނަްނބަރު ްޔައުމިއްޔާ ްދަންނަވާލާނީ ނޑު ްއަޅުގަ 239ްް-އާދެ،ްެއއަށްފަހު

ްޖ ްެއއްެވްސ246ްްް-ން ްއާދެ، ްފާސްކުރުން. ްޔައުމިއްޔާ ްއޮްތ  20ވަނަ

ްއެއްެވްސް ްފޮނުއްވާފައިެނތީ ްއިޞްލާޙެއް ްލިޔުމުން ްމެންބަރަކު ޢިއްޒަތްތެރި

ްބޭނުންފުޅިއްާޔް ްވިާދޅުވާން ްެއއްެޗއް ްއެްއވެސް ްމެންބަރަކު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަުރވާް ްފުރުޞަތު ްމެންބަރުްނައަޅުަގނުޑ ްޢިްއޒަތްތެރި ްެގ ްއދ. ން.

ީައިންްއިބްރާީހމް.އިލްޔާސްް ްޙުސަ

ް25 

ްއަިދވެސްްހަމަްހިތްހަމަޖެހޭްވަރަކަށްްއިރު،ްއާދެ،ްމިްަޔއުމިއްޔާަތކަށްްބަާލލާްއަިރއަތޮޅުްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް

ްްއިލްޔާސްްުޙސަީަިއންްިއބްރާީހމްް ްއިޞްލާެޙއްނުވޭ. ްހިތާމަކަންކަމެއް ްއެއީްޙަޤީޤަތުގައި ްކަމެއް ްކުރަންޖެހޭ
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ްމަްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޚާއްޞަ ްމަސައްަކތް ްގާތްވެފަިއވާޖިލީހުގެ ްއަދިެވްސްނިމުމަކާ ހިނދު

ްއަޛާބުްން ްމިސާލަކަށް، ްހުންނާތީ. ްކުށްތައް ްއެހާބޮޑެިތ ްތަކުަގއި ޔައުމިްއޔާ

 30ްއގެްމަތީގައިްިތއްެކއްްއިންނަންޖެހޭްއަކުރެއް.ްއެްއެއީްޢަރަބިްބަހުގައިް)ދ(ް

ްޔައުމިއްޔާަތކުންވެސްް ްލިބުނު ްއެންމެފަހުން އަޅުަގނަޑްށްްއެހެންނަމަވެސް،

ްމާނަް ްއިްނދާ.ްއޭގެ ްޖަހާފައި ްތިްއކެއް ްަމތީގައި ްވަނީް)ރ(ްއެއްގެ ފެނިފައި

ް ްއަޛާބުން ްވަނީ ްެއބަދޭ.ްއޭރުން ްބަދަލުވެގެން ްބޮޑަށް އްޒާބުންނަށް.ްޢުވަރަށް

ް ްނީނދެ ްމީހުންނާ ްއެހެންވީމާ،ްޢުއްޒާބުންނަކީ ްމީހުން. ްތިބޭ ޚިދުމަތްކުރަން

ްމިހި ްަމއްސަލަތަްއ ްބޮޑެތި ްވަރަްށްވަރަށް ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްޙަޤީޤަތުގައި.  35ރީ

ްއި ްހިތާމައާއިެއކީ ްދަންނަވަން، ްދައްކާްލްތިމާސް ްމި ނޑުމެްނ އަުޅގަ

ްމިް ްަކހަލަގޮތަކަށް ްފެންނަ ްރައްޔިތުންނަށް ްހުންނަގޮތަްށ ްއެ ވާހަކަތައް

ްިމް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހަމައެކަނި ްއޮތީ ްއެަކންވާން ްކޮށްދެްއވާށޭ. މަސައްކަތް

ްމި ްނެޓަށް ްެވއްދުން.ްްދުނިޔޭގެ ްއަޑު ްއެ ްތެރެއަށް ްފޮނުވާލުމުގެ ފޮނުވާލާ

ްކިތަންމެވަރަކަްށް ްއެއްޗެހިަތއް ްލިޔާ ްއެ ްތިބޭފުުޅން ްނެތް.  40އެނޫންގޮތެއް

ްމިތާް ްައދި ްބަހާފައި ްބެެހއްޓިޔަްސްހަމަްއަީައަޅުަގނޑުމެންނަށް ރުޝީފުަގއި

ްއަޑުއަހަްން ްމިތަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެްއޗެހި. ްނެތިދާ ްއެ ދުވަސްކޮަޅކުން

ްއަ ްމަޖިލީސް ްޚާއްޞަ ްހެދިން ްހިނގަމުންދިަޔއިރު.ްމިހާރ17ްްުއިސް އަހަރު

ް ްހަމަްއައަޅުަގނޑުމެން ްއުޅޭއިރު ްހޯދަން ްެއއްޗެހި ްއެ ްގޮސް ރުޝީފަށް

 45އެްއގޮތަކަްށވެސްްނުފެނޭ.ްއެެހންވީމާ،ްކުިރއަށްީްްއޮތްްއަުޅަގނޑުމެންގެްަޅް

ްކޮށްދެ ްމިކަން ްޖީލުތަކަށް ްއޮތް ްއަްނނަން ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ އްވަްންޖީލު

ނޑުމެންްމިް ބޭނުމިއްޔާްމިްއެއްޗެހިްވަިއެގތެރެއަށްްހަމަްދޫކޮށްލަންވީްއަޅުގަ

ްއޮންނަް ްހަމަެޖހިފައި ްވިދާޅުވީ ްދެއްކީމަ ްިމާވހަކަ ްކުރީދުވަހު ދައްކާގޮތަށް.

ްއުސޫލެއްް ްތިމަންނަ ްމިކަން ްމިތަނަށްްެގގޮތުން ނުޑމެން ްއަޅުގަ ކުރާނަމޭ.

ްުނދޭ.ްފަހު ްކުީރގެްސީޑީތަެކއް ްމިްވިދާޅުވަީންދިޔާއިމަ ްދޭނަމޭ  50ގެްސީޑީތައް

ްމ52ްްި ްިވސްނުމަށް ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްމި ްއަނެްއކާވެސް ްދިނީމަ. ރުފިޔާ

ްއިްސކޮްށް ްދެރަކަމެްއްމިހާރުެވސް ްވަރަށް ްފޭރުން.ްމީ ްރައްޔިތުން އަންނަނީ

ްކަމުގަިއާވް ްމުދާ ްޙައްޤު ްރައްޔިތުންގެ ްމިތިބީ ްިވޔަފާރިވެރިން ތިއްބެވި

ް 22ްްރަށްތައް ްނުފުދިގެންްައހ12ްައަހަރަށް ްެއވަުރން ްއަދި ްނަގާފައި ރަށް
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 99ް55ައހަރަށްްހަދާފައިްއަދިްެއވަރުްންނުވެގެްނ35ްްގަާވއިދުްއޮުޅވާލަިއގެންް

ްމިް ްެއހެންވީމާ، ްމިދަނީ. ްރާވަމުން ްމިލްްކކުރަން ްެއއްޗެހި ްއެ އަހަރަށް

ްދިީިނީމަ...ްޖެއްސޭނީްބަޔަުކްހަމަޖައްސައިކަންކަމަކީްހަމަ

ް

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްމިހާރުްއެހެންްޢިއްޒަތްތެީެރިްމެންބަރަކުްނިޒާމާބެހޭްްވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްކެް

 60ބެޭހްކަންތައްތަްއްފި.ްއެހެންނަމަވެސް،ްޔައުމިްއޔާނުކުތާއެްއވެސްްނަްނގަަވއި

ް ްތިްމާކުރުމަށް ްފާހަގަކުަރއްވަމުން ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި އިތުރަށް

ްދަންނަް ނޑު ްައުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްކުރީަގއިވެްސްގެންދަވަނީ. ްމީގެ ވާލަން

ންްގަާވއިދުަގއިްމިއޮންނަނީްލިޔުުމންްހުށަހަޅަދަންނަވާލަންްހުރިްޔައުމިއްޔާް

ްނެތީަމް ްހުށަހަޅުްއވާފައި ްއިޞްލާޙެްއ ްއެހެންވީމާ، ްއޮންނަމަ. އިޞްލާޙެއް

ނޑުްދަންނަވަމުންްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެްއް  65ޔައުމިްއޔާތައްްފާްސވީކަމަށްްައޅުގަ

ްއަރުވަން ްއިބްރާހީމް.ްއަޅުަގނޑު ްމަޖުދީ ްޢިއްޒަތްެތިރްްމުޙަންމަދު ްގެ އއ.

ްމެންބަރުް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް70 

ްނެގީްްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްމި ްނުުކތާއެއް ްނިޒާމީ ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި .`ް

ްްމުޙަްނމަދުްމަުޖދީްއިްބރާީހމްް ް)ރ(43ްގަާވއިދުގެ ްމާއްދާެގ ްއެ ްދަށުން. ްމާއްދާގެ ްއަށްްްވަނަ

ްއިޙްތިރާމްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވަަރށް ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެިރ ރިޢާޔަތްކުރަމުން.

ްނިޒާީމް ްއެހެންނަމަެވސް، ްތިބެނީ. ްމިތަނުގައި ްމެންބަރުން އަދާކުރާ

ް ްހަމަ ްފާހަަގކޮށްލީ ްމި ްހަވާާލ43ްްނުކުތާއެއް ްއަށް ް)ރ( ްމާއްދާެގ  75ވަނަ

ްްވަމުން.ދެއް ްއެ ްމެންބަރު ްޚިާޔުލްޢިްއޒަތްތެރި ފާހަގަކުރާ

ްޞަދަ ީާްރައްޔިތުންނަށްޓަަކއި ްމަޖިލީހުންްޤާ ްމި ްބޭނުންކަމަށްވާނަމަ ތްކުރަން

ްކަމުަގިއް ްކުރަންޖެހޭނެކަމެްއ ްޢަމަލުކުރުމަކީ ްސިޓީއަްށ ފޮނުވާ

ް ްޖެހޭނެކަމަށް ްޢިއްޒަތްތެިރްްއިޝާރާތްކުރަން.ހަނދާންކޮށްދޭން ޝުކުިރްއޔާ

 80ްުޅވެސްްއަުޅްއވަްނޖެހޭނެ.ދަށުންްއެކަންްފިަޔވަް...ްމާއްާދގެރައީސް.ް

ް

ް
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ްމެންބަރުންވެސްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ްއޮތީ ްދަންނަވާލަްނ ްއަުޅަގނޑު އާދެ،

ްރޫޙުގަިއް ްއެ ްހިތްތެވުމަށް ްޙުރުމަތްތެރިކޮށް ްެއއްގޮތަށް ްގަވާއިދާ ހަމަ

ްހިތް ްޤަޫބލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްގެންދަވާކަމަށް  85ްމަސައްކަތްކުަރއްވަމުން

ްއެްއޗަކުްން ްވިދާުޅވާ ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންނަމަވެްސ، އޮތްވާހަކަ.

ްބައެްއް ްނެްއޓިގެންާދކަމަށް ްަގވާއިދުން ްަބއެއް ްމި ްވާހަކަފުަޅކުން ދައްކަާވ

ްމެންބަރުންް ްިޢއްޒަތްެތރި ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާތީ ްމެންބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެހެންވެ ްނަންަގވަނީ. ްނުކުތާ ްދެންއެާއްނިޒާމާބެހޭ ްއެަބދޭ. ްދިމާވަމުން ްސ

ް ްއެްއކޮށް ްދަންނަވާލާނީ، ްއަޅުަގނޑު ްދެން ްއެޖެންޑާގެ  90ވަަނ3ްްމިހާރު

ްއަލުންް ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓްކުރާ ްދިާރސާކޮށް ްމިއޮތީ އައިޓަމަކަށް

ްމެންބަރުންް ްާމއްދާތަކަްށ ްބާބުތަކުގެ ްފޮނުްއވާފަިއވާ ޑްރާފްޓްކުރަްއވާ

ްހުށަހެޅު ްިއޞްލާޙުތައް ްކޮމިޓީްންފޮނުއްވާފަިއވާ ްޑްރާފްޓިންގ ްމި ްއާދެ، ން.

ނޑުްއެދެންްއަމީންްޢާންމުް ފޮނުއްވާފަިއވާްގޮތްްދަންނަވާަލްދެއްވުންްއަުޅގަ

ްސަލީމްް ްމުޙަންަމދު ްނުކުތާއެއް ްިނޒާމާބެހޭ ްއާދެ،  95އަރިހުން.

ްރައީސުލްޖުމްހޫީިރއްާޔގެްޢިއްަޒތްތެރިްމެންބަރު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްތެެރއިންްްަބރުްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެން ްނުކުާތއެްއގެ ްނިޒާމާބެހޭ ްހަމަ ްއަުޅަގނޑު ްަރއީސް.  100ްޢިއްޒަތްތެރި

ްމަޢުލޫމާތެއްްމުޙަްނމަދުްސަލީމްްވާހަަކެދއްކެވުްނ:ް ްެއ ްސާފުކޮށްލަންވެގެން. ްކަމެްއ ްހަމަ އަޅުަގނޑު

ްހިތްހަމަޖެހޭކަމެއްް ްވަރަށް ްއަޅުަގނުޑވެސް ްބޭނުމުަގިއ ރަނގަޅުކޮށްލުމުގެ

ްޖަލް ްމަނިކުފާނު ްސާ ްކޮށްދެއްވީ. ްތި ްމަރުޙޫމާްފައްޓަވަމުން ްއަލް އެީއ،

ްފާހަގަކުރުންް ްއެކަްނ ްއަވަހާރަވުމުން ްދީދީ ްއިބްރާހީމް ފާތުމަތު

ްއެހެންނަމަވެސް،ް ްބައިވެިރވަން. ްހިތާމައިގަ ްެއ ްއެންމެން  105އަޅުަގނޑުމެން

ްލިިބވަަޑިއގަންނަވަންޖެހޭް ްއަދި ްއެކަމަނާއަށް ްވާހަކަފުުޅަގއި މަނިކުފާނުގެ

ް ްމިްވަރަށް ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއޮތީމަ ްނޭރުވި ްކްރެޑިޓެްއ މުހިންމު

ނިޑކޮުޅަގިއް ްގޮ ްއިންނެިވ ްތި ްމަނިކުފާނު ްއެކަމަނާއަކީ ފާހަގަކޮށްލަންޖެހުނީ.

އިންނެވިްބޭކަނބަލެއް.ްެއއީްސެނެޓްީްގެްރައީސްކަންްކުެރްއވި.ްއެހެންވީމާ،ް

ްދަް ްއެީއވެސް ްފާހަގަޮކށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްވަޒީުރކަުމެގްއުީުއެކަން  110ލަތުެގ
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ްސުވާރުޭގެގް ްެއކަމަނާއަްށ ްފާހަގަކޮށް ްބޭފުޅެއްކަން ްފުރުއްެވވި މަޤާމުވެސް

ްވާހަަކް ްދުޢާކުރާ ްއަޅުަގނުޑވެސް ްއެދި ްރަޙުމަތްލެއްވުމަށް ދާއިމީ

ްދަންނަވަމުންްޝުކުރިއްޔާ.ް
ް

ް115 

ްގެނައުުމގަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްެއވާހަކަުފޅު ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްވާހަކަފުުޅްއި، އެކަމަނާެގ

ްގެ ްފުރިހަމަ ްއެ ްއަުޅަގނޑަށް ްއެގޮަތށްްނައުުމގައި ްނުކުރެވިދިޔަބައި

ްމާތް ްެއްއފަހަރު ްއަިދވެސް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެދެމުން ްމަޢާފަށް هللاްގެންނެދެވުނީތީ

ްއެދެން.ްއާދެ،ްއަލްމަރުޙޫމާް ްރަޙުމަތްލެއްވުން ްހެޔޮ ްފުރާނަފުޅަށް އެކަމަނާގެ

ްދާް ްސުވަރުޭގގޭ ްފުރާނަފުޅަށް ްދީދީގެ ްއިބްރާހީމް ްނިޢުމަތްްފާތުމަތު  120އިމީ

ްއަތޮޅުގެް ްމ. ްނުކުތާއެްއ ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ްދުޢާކުރަން. ްއެދި ލެއްވުން

ްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަފީޤް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް125 

ްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްރިޔާސަތު. ްއަޅުަގނޑުމެްންޢިއްޒަތްތެރި ްމައްސަލައަކީ ްމި ްނުކުތާ ްނިާޒމީ

ްމައްސަލަެއްއްމަޖިްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްހެދުނު ްނަންއިއްވާ ްނެރުމަށް ްފްލޯރއިން ލީހުގެ

ްނިާޒީމް ްފްލޯރގައި ްމަޖިލީހުގެ ްމަްއސަލައެއްނޫން. ްކުޑަ ްމިީީ އެހެންވީމާ،

ްރިޔާސަތުްން ްއެއަްށ ްއައްަސވާ ްނުކުތާ ްިނޒާމީ ްެނގިގެން ނުކުތާއެއް

ްޖަވާ ްނުކުތާއެއްަކްންބުދެއްާވއިރު، ްިނޒާމީ ްނުކުތާއެއްިވއްޔާ ްނިާޒމީ  130އެއީ

ވަތަްނޫންކަންްބަޔާންކޮށްެދްއވަންްޖެހޭނެ.ްދެންމެްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްނު

ްިތް ްިރޔާސަތުން ްނުކުާތއެއްޯތއޭ. ްނިޒާމީ ްއެނެީގ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްދެއްވީްނިޒާމީްނުކުާތއަށްްދެްއވާްޖަވާބުތޯޭއ.ްޝުކުރިްއޔާ.ް
ް

ް135 

ްހުރިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމި ްނުކުތާ ްނަންގަވައާދެ،ްނިޒާމާބެހޭ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ންްމުހާ

ްއެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ.ް ްމެންބަރަށްވެސް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްގޮްތ ގެންދާ

ްވިދާޅުާވްން ްއެއްޗެްއ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެިރ ބައެއްފަހަރު
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ް ްެއކަން ްގޮތުން ްފާހާގަކުރުމުގެ ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ްކުރަްއވާ.ބޭނުންފުޅުވީމަވެސް

ް ްޤަބޫލުކުރަނީ ްމަޖިލިއަޅުަގނޑު ްއެީކގައި ްއެކުވެިރކަމާ ްކުރިއަްށްެއީއ  140ސް

ްމެންގެންދިއު ްޢިްއަޒތްތެރި ްރޫުޙގައި ްކަމަށް.މުގެ ްކަމެއް ްކުރައްވާ ްބަރުން

ްދަންނަވާކަށެ ްނުކުތާއެކޭ ްނިޒާމާބެހޭ ްކޮންމެހެން ނޑު ްއަުޅގަ ްއްްއެހެންވީމާ،

ްގެްނދެވުނީ.ްދެްންނެނުޖެހޭ ްދެެކނީ.ްއެހެންވީމާ،ްެއގޮތަށް ނޑު ްއަޅުގަ ކަމަށް

ްއޭގަިއް ްކޮންމެހެން ްމެންބަރުވެސް ްޢިއްަޒތްތެރި ްހީކުރަން އަޅުަގނޑު

ްޚިާޔލު ްމާބޮޑު ްއެްއޗަކަްށ ްދެންނެިވ ްމި  145ތަފާތުވުމެއްްްއަޅުަގނުޑ

ްނުގެންގުުޅްއވާނެކަމަށްީް.ް

ް

ދިރާސާކޮށްްޑްރާފްޓްްކުރާްކޮމިޓީއިންްއަލުންްް-3

ޑްރާފްޓްކުރައްވާްފޮނުއްވާފައިވާްބާބުތަކުގެްމާއްދާތަކަށްް

 150ްބަރުންްފޮނުއްވާފައިވާްއިޞްލާހުތައްްހުށަހެޅުން.މެންް

ް

ްމިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިހާރު ްދަންނަވާލަން ްއަރިހުން ްޢާންމު ްއަމީން ްައޅުަގނޑު ްދެން އާދެ،

ް ްކޮމިޓ3ްީއެޖެންޑާ ްްޑރާފްޓިންގ ްއޮތް ްފޮނުްއވާއިގައި ްޮގްތްން ފަިއވާ

ް.ްދަންނަވާލަްދެއްވުމަށް

ް155 

ް

ްފަހުަގިއް .އިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން ްޑްރާފްޓްކުރެްއވުމަށް ްއަލުން ްޮކމިޓީން ްޑްރާފްޓްކުރާ ދިރާސާކޮީަށް

ް ްމާއްދާތަްއ. ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްމަޤާމުތައް،ްމުސްތަޤިއްލު ކޮމިޝަންތަާކއި

ް ްކޮމިޝަންގެ ްސަރިވސަސް ްޖުޑީޝަލް ްމ8ްާމިބާބުގެ އްދާ.ްވަނަ

ް ްކޮމިޝަންތަާކއި ްމުސްތަޤިއްލު ްޕްރޮސިކުމަޤާމުތައް،  160ޓަރްމިބާބުެގ

17ްބާބުގެްމިްސް،ްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލި)ކ(.ްވަނަްމާއްދާެގ4ްްޖެނަރަލްގެް

ް ްމާއްދާ. ްކޮމިޓީވަނަ ްުއނިކުރުމަށް ްމާއްދާތަކަީކްއިޑްރާފްޓުން ްނިންމެވި ން

ް ްބާބުގެ ްމި ްޚިދުމަތްތައް، ްމ12ްާސަލާމަތީ ްމުސްތަޤިއްުލްވަނަ އްދާ.

ް ްމަޤާމުތަީަްއ، ްސަރވިސަކޮމިޝަންތަކާއި ްޖުޑީޝަލް ްސްމިބާބުގެ

ް 3ްްކޮމިޝަންގެ ްމާްއދާގެ ްމުސްތަޤިއްލ1ްްުވަނަ ްނަންބަރު.  165ވަނަ



 7 

ް ްމަޤާމުތައް، ްޕްރޮސިކުޓަރްޖެނަރަލްކޮމިޝަންތަކާއި ްބާބުގެ ްމި ވަަނ4ްްގެ

ް ް)އ(. ްމަފްމާއްދާގެ ްއަކުުރގަިއވާ ްހިމަނާފައި.ްހޫީޫމި ްތެރޭަގއި ް)ކ(ްެގ މް

ްކޮމިޓީ ްޑްރާފްޓްުކރާ ްދަންނަވާލަނީ ްފޮނުއިމި ްޑްރާފްޓްކުަރއްާވ ިވްން

ްޖެނަރަލް.ް ްޕްރޮސިިކއުޓަރ ްގޮތް. ްޑްރާފްޓްކުރަްއވާަފއިވާ މާއްދާތައް

ް ްމަސްޢޫލިއްޔަތު ްޖެނަރަލްގެ ްމ4ްާޕްރޮސިކިއުޓަރ ް)ކ(،ްވަނަ  170އްދާގެ

ްދަޢުވާެއއްކުރުުމގެް ްޖިނާޢީ ްޤާނޫނަކުން ްފާސްކުރާ ްމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންެގ

ްޖި ްފަށާފައިވާ ްހިންގަން ްފަރާތަކުން ްއެްއވެްސ ްލިބިފައިވާ ްނާޢީބާރު

ްދަ ްޙަީަވާުލވުމާިއ، ްގެންިދޔުމާއި ްކުރިއަށް ްދަޢުވާތަްއްޢުވާއެްއ މިފަދަ

ްޖެނަރަލްއަްށް ްޕްރޮސިކިއުޓަރ ްގެންނަން ްއަނބުރާ ްމުރާޖާކޮށް ހަވާލުވުމާއި

ްއަނބުރާް ްކުީރގައި ްއިްއވުމުގެ ްޙުކުމެއް ްޯކޓުން ްދަޢުވާއެއް ްކޮންމެ  175ފެނިއްޖެ

ް ްކޮމިޝަންގެނައުން. ްސަރިވސަސް ްޖުޑީޝަލް ްކޮމިޓީޑްރާފް، ްންއިޓްުކރާ

ް ްޑްރ8ްާއެބަިއގެ ްމާއްދާ ްމެންބަރުކަމުންްވަނަ ްގޮތް. ފްޓްކުރަްއވާފަިއވާ

ޤާނޫނުްއަސާސީގެް...ް)ޑްާރފްޓްގެްދެވަނަ(ްވަނަްމާއްާދ؛ްމ8ްިވަކިކުރުްނ،ް

(ް ް)1މާއްދާގެ ،)3(ް ،)4(ް ،)5(ް ،)7(ް ،)8(ް ްނުވަަތ ްގަިއާވ9ް( )

 180ޔަނުްކުރެވޭްމީހުްންގޮތުގެމަތީންްޖުޑީޝަްލްސަރިވސަސްްކޮމިޝަނަށްްޢައްް

ްޢައްޔަންުކިރް ްކޮމިޝަނަނަށް ްއެ ްމީހަކު ްެއ ްކުރާނީ ްވަކި އެމަޤާމުން

ފަރާތަކުންނެވެ.ްއަދިްމިްޤާނޫނުްއަސާސީގެް...ްވަނަްމާއްާދގެް)ޑްރާފްޓްެގް

(ް ްމާއްދާގެ ް)2ދެވަނަ( ،)6(ް ްނުވަތަ ްަވިކ12ް( ްގޮުތގެމަތީން، ްގަިއވާ )

ްޢައްޔަންކުެރވި ްަޙއިސިްއޔަތުްނ ްޖުޑީޝަލްްމަޤާމެއްގެ ްމީުހން ފަިއވާ

 185ސަރވިސަސްްކޮމިޝަްނގެްމެންބަރުކަމުންްވަކިވާނީްއެމީހަުކްއެްމަޤާމަކުންް

ް ްމިބާބުގެ ްމަޖިލިސް، ްަރއްޔިތުންެގ ްމާއްާދ17ްްވަިކވުމުންނެވެ. ވަނަ

ވަަނ17ްްޑްރާފްޓްކުރާްކޮމިޓީންްޑްރާފްޓްކުރަްއވާފަިއވާްގޮތް.ްވޯޓުްދިުނން،ް

ް)ހ( ްޤާނޫނުއަސާީސގަް-މާއްދާގެ ްބަޔާންކޮށްފަިއްމި ްއެހެްނގޮތަކަށް އި

ްއެޖަލްސާއަަކްށް ްނިންމޭނީ ްނިންމުމެއް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ނުވާނަމަ

ް)ށ( ްއަޣުލަބިއްޔަތުންެނވެ. ްމެންބަރުންގެ ްވޯޓުދިން  190މިްް-ޙާޟިރުވެ

....ް ްްޤާނޫނުއަސާސީެގ ް)މިބާބުގެ ްމާއްދާ ްއެހެްނ16ްްވަނަ ްމާއްދާ( ވަނަ

ްރައްޔިތުް ްވިަޔސް ްލާޒިމްކުރާްއޮތްކަމުަގއި ްޢަމަލުކުރުން ްމައްޗަށް ްއެ ން
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ްވޯޓަްށް ްފާސްކުރުމަށްޓަކައި ްމަޖިލީހުން ްރަްއޔިތުންގެ ްކަެމއް އެްއވެސް

ްދެބައިުކޅައެއްަބޔަށްވުެރް ްމެންބަރުންގެ ްޖުމުލަ ްމަޖިލީހުގެ ްއެ އަހާންވާނީީީ

ްވަގުެތްއގަެއވެ.ް ްޙާޟިރުވެތިބޭ ްޖަލްސާަގއި ްވޯެޓއްަނގާ ްއެ ްމެންބަރުން  195ގިނަ

ްޖަލްސާއެްއެގްރައްޔި-)ނ( ްމަޖިލީހުެގ ްުނވަތަ ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ ތުންެގ

މަޖިލީހުންްނިންމާްނިންމުންތަކުަގއިްޯވުޓްް-1ރިޔާސަތުްބަލަހައްޓާްމީހަކު،ް

ްފެންަން ްވޯޓުގެ ްނަގާ ްކަމަކާމެދު ްއެހެްނނަމަވެސް، ްނުވާނެެއވެ. ދީގެނެއް

ް ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ ްޙާލަތެއްަގއި ްހަމަހަމަވެއްޖެ ްއަދަދު ުނވަަތްނުފެންނަ

ްދޭންވާނެއެެވ.ް ްވޯޓް ްކޮޅަކަށް ްފެންނަ ްއޭނާއަށް ްމީހަކު ްބަލަހައްޓާ  200ރިޔާސަތު

ްހަތަރުބައިކުަޅްް-2 ްނުވަަތ ްވޯޓުން ްދެބައިގެ ްތިންބައިކުޅަ މަޖިލީހުގެ

ތިންބައިގެްޯވޓުންްނިންމަންޖެހޭްކަމެއްްނިންމުމުގައި،ްމަޖިލީހުގެްރައީސަްށް

ްދެވިދާނެެއވެ.ނުވަތަްރިޔާސަތުްބަލަހައްޓާްީމހަކަށްްވޯޓްް

ް

ްިޢއްޒަތްތެރިްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޝުކުރިއްޔާ ްމިހާސާބުން، ްދެން ްއާދެ،  205..ްމި.ްައމީންޢާންމު.

ްމިހާހިސާބު ްދެން ްއާެދ، ްދަންނަވާލަންް)ވަގުީުުތކޮޅަކަށްފަހު( ނުޑ ްއަޅުގަ ން

ްއޮތީ ،ް ްއަރިހުން ްމުޤައްރިުރ ްކޮމިީޓގެ ްޑްރާފްްޓކުރާ ިމްދިރާާސކޮށް

ް ްޢިއްޒަތްތެރިްއުނިކުރެްއވި ްީކއްެވގެންޯތ ްއުނިކުރެްއވީ ްމި ބައި

ްޚިޔާލުފުޅުތަްއް ްގެންގުުޅއްިވ ްމިކޮމިޓީ ްދަންނަވާލަދެއްވުމަށް. މެންބަރުންނަށް

ްމި ްައޅުަގނޑު ްކުރީފަހަރުވެސް ްއެއީ  210މަޖިލީހުގަިއްސާފުކޮށްލަދެއްވުމަށް.

ްކުރި ްއެކަން ްގެންދިއަީއ ްއަށް ްދެން އެހެންވީމާ،ްމިގޮތަށްކަމަށްވާތީ.

ްއިސްމާޢީލް،ްއަޅު ްއިބްރާހީްމ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭެގ ްއެދެން ަގނުޑ

ްއިިސއްޔަތުން..ހަީަޑްރާފްޓިންގްކޮމިީޓގެްމުޤައްިރރުގެް

ް

 215ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް

ްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްވިދާުޅވެެދއްވުމަށް.ްމިކަންްގެންދެިވގޮތްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްިޢއްޒަތްތެރިްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްޚިދުމަތްތަކާްޝުކުރިއްޔާ ްސަލާމަތީ ްރަީއސް. ްބާބުގެ  12ްް220ބެހޭ
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ްމާއްދާްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވަނަ ްޑްރާފްޓްް، ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްފަދައިން ްހުންނާނެ ހަނދުމަފުޅު

ނާއިްސިފައިްނެގްޚިދުމަތްްވަކިްފުލުހުން،ްއެމާއްދާަގއިްއޮތީހުށަހެޅުނުްއިރުް

ްޖެހިއްޖެްހާީާ ްބޭނުންކުަރން ްއެްއކޮށްގެން ްދެޚިދުމަތް ލަތްތަކެއްަގއި

ދެންްއެޙާލަާތިއް،ްރިއްޔާްެއކަންްކުެރްއވުމަށްފަހުޙާލަތެއްަގއިްަރއީސުލްޖުމްހޫ

ް ްމަޖިލީހަށް ްބަޔާންުކރައްވާ ްތަފްޞީލުތައް ްހުށަހެޅުއްވުމަށްއޭގެ  225އަިދް.

ްމަޖިލީ ްގޮަތކަްށްހުށަހެޅުއްވީމާ ްފެނިވަޑަިއގަްނނަވާ ްއެާއއިމެދު ްދެން ހުން

ްޑްރާފްްޓކުރެވިފަިއއޮތީ.ް ްއެމާއްދާ ްއެހެން ްގޮތަށް، ްނިންމަވާ މަޖިލީހުން

ް ްއެހެން ްތަފްޞީލުއެބާބުގެ ްވަރަށް ބަޔާންކޮށްޭދްްކޮށްމާއްދާތަކުން

ން.ްއެހެންނަމަވެްސ،ްފަހަރެއްަގިއްެދޚިދުމަތެއްކައެދެޚިދުމަތަކީްމުޅިންްަވކިް

ްެއްއވެސްދި ްތެެރއިން ްކުރުމުގެ ްއެމާނަ ްޙާލަތެއްަގއި  230ކަެމްއްްމާވެދާނެ

އެހެންްްނުކުރެިވދާނެއޭދުމަތުގެްމީހުންްގުޅިގެންްޚިްއެްއވެސްްގޮަތކަށްްއެދެ

ް ވަނަްާމއްދާއަކީ.ްދެންްެއހެންނަމަވެސް،12ްްހީވެދާނެތީްހިމެނިްމާއްދާއެއް

ްއިޞްލާޙުަތއްެވސް ްހުށަހެޅުްއވި ްެއއަށް ްޑްރާފްޓްަގއިްފެްމަޖިލީހުގައި އިްލެވ

ްގިަން ްމަޖިލީހުގެ ްބަހުސްަގއި ްކުރެވުނު ްެދން ްފެއިްލވެގެން އޮތްގޮްތވެސް

ްމެންބަރު ްއޮީތ، ްޚިޔާލުފާޅުކުރަްއވާފައި ްއޭަގިއްން ްކޮްނމެހެން  235އެމާއްދާައކީ

ްމަޤްޞަދުް ްއެ ްނެތަސް ްމާއްދާ ްއެ ްނޫނޭ. ްމާއްދާއެްއ ްބޭނުީުން ހިމެނުން

ްހާީާ ްއެކަންކަން ްދެން، ްދިރާާސކުރެްއވުމަށްފަހުްސިލުކުރެވެޭއ. ކޮމިޓީގައި

ްޙާލަތަށްް ްއެއްކުރުމުގެ ްޚިދުމަތް ްއެދެ ްބުރަެވވަަޑިއގަީތ ކޮމިޓީންވެސް

ްކަހަަލް ްވަކި ްހިންގަމުންާދ ްސަބަބަކީ، ްނުޖެހެއޭ. ްގެންނާކަށް ކޮންމެހެން

ްއަބަދުވެްސް ްކޯޑިނޭޓްކުރެވޭެނގޮްތ ްިޚދުމަތް ްއެދެ  240ކަންތައްތަެކއްަގއި

ްޚިދުމަތްތަ ްެއ ްެއްއޮންނާނެއޭ ްމާނައަކީ، ްފަރާތްޕުޅުތަކުން. ްހިންގަވާ ްއ

ްމިނިސް ްތިއްބަާވ ްހަވާުލވެަވޑަިއެގން ްޤައުީމްޚިދުމަތްތަކާއި ްނުވަތަ ޓަރުން

ްމިބެލެނީްސަލާމަތާ ްއޮންނާނެކަމަށް ްދެން ްކޮމިޓީއެއްެވސް ބެހޭ

ްއެަމގުްން ްަބއި ްވިލަރެސްކުރުުމގެ ްއެ ްއެހެންވީމާ، މުސްތަޤްބަލުގައި.

ްއެހެންވީމާ ްހިންގޭނެއޭ. ްަވިކް، ްއެއީ ްސާފުކޮށް ްހަމަ ްރަނގަުޅގޮތަކީ  245މީަގއި

ްކޮމިޓީންް ްއެހެންވީާމ، ްބޭއްވުމޭ. ްއެނގޭނޭގޮތަށް ްޚިދުމަތެއްކަން ދެ

ްޖާަގް ްނުކުތުމުގެ ްމައްސަލަ ްއިތުރު ްހިމެނީމާ ްމާއްދާ ްމި ބުރަވެަވޑަިއގަތީ



 10 

ްމެންބަރުންް ްމަޖިލީހުގައި ްހަމަ ްއެހެންވީމާ، ްހިނގައިދާެނއޭ. ފަހިވެގެން

ްދެން،ްޚިޔާލުފާޅުކު ްއުނިކުރާނީއޭ. ްޑްރާފްޓުން ްދެން ްމައްދާ ްއެ ރެްއިވގޮތަށް

ްްމި ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްޢިއްޒަތްތެިރްނުކުތާގަިއ ްއަިދ  250މަނިކުފާާނއި

ނޑުްދަންނަވާލަންްބޭނުންްދެްނުކުތާއެްއް މެންބަރުންގެްސަމާލުކަމަށްްއަޅުގަ

ްޑި ްއެ ްުއނިކުރެއްވުމަށްފަހު ްއެ ްކޮމިޓީން ްއެބައޮތް.ްެއއީ ފޮނުއްވި.ްިސަޝން

ްފުރަަތމަ ްއެންމެ ްހުށަހެޅުްއވިިއރު،ްްދެން،ްކޮމިޓީން އިޞްާލުޙްޑްރާފްޓްަގއި

ްމިހާރުް ްއެީެހެންނަމަވެސް، ްއެްއޗަކަށް. ްޮއންނަ ްޑްރާފްޓްގައި މިހުށަހެޅެނީ

ްމޭޒު ްއެބަފެނޭ ްއިޞްލާޙެއް.އަޅުަގނޑަށް ްމާއްދާއަށް ްއެ  255އެކަމަުކ،ްްމަތިން

ްއިޞްލާޙެ ްމާއްދާއަކަށް ްނެތް ްއުސޫލެްއެގްހުށަހެޅިފައި ްޮކން ްމިގެންނެވީ އް

ްއޮްތް ްުއފެދޭ.ްދެން،ްދެވަނަކަމަކީ،ްުހށަހެޅިފައި ްުސވާލު ްއެބަ ތެރެއިންކަން

ްބާބުަގިއް ްއެ ްމިހާރު ްެއއޮތީ ްއިޞްލާޙު ްެއ ްބަލާއިުރވެސް އިޞްލާޙަށް

ްމާއްދާތަކުަގިއް ްކުރީގެ ްތަޢާރުޟުވާގޮތަށް. ްމާއްދާތަކާިއ ްހުރި ފާސްވެފައި

ް ްހަނގުރާމައެއް ްޚިދުމަތުގެްއެބަހުރި ްސަލާމަތީ ްނުވަތަ ްކުރިޔަސް  260އިޢުާލން

އެްއވެސްްަބއެްއްމޮބިލައިްޒކުާރކަމަށްވަންޏާްރަްއޔިތުންެގްމަޖިލީހަށްްއަންާގް

ްޑްާރފްޓްކުރެވިފަ ްމިމާއްދާ ްމިހާރު ްފާސްކުރަންީްޖެހޭނެއޭ. ްމަޖިލީހުން ިއްއެ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައށް ްމަޖިލީހުްމިއޮތީ ްލިބިފަިއ ްގެއިޚްތިޔާރުތަކަށް

ްމީގެްދައު ްަފހުން ްއެހެންވެއްޖެްއޔާ، ްސާފުނުވާގޮަތކަށް. ރު

ްގެންނަވާފަިއް ްމި ްއެހެންވީމާ، ްނުކުްނނާނެ.  265މައްސަލަތަކެްއވެސް

މިއޮތްގޮތެްއ،ްައޅުަގނޑަށްްޤަޫބލުްނުކުރެވޭްޢިއްޒަތްތެރިްަރީއސް،ްކޮމިޓީންް

ްގެެނވިާދނެކަމަކަށްވެސް ްއިޞްލާޙުތަކެއް ްޑްރާފްޓަކަށް ްނެތް .ްހުށަހަޅާފައި

ްމަނިކުފާނުް ްއޮޅުންފިލުވާލަްނ ްމިވާގޮެތްއވެސް ްމިކަންެވސް، އެހެންވީމާ،

ްހިތަށް ްދަންނަވާލާނަމޭ ްމާއްދާތަކާއަރިހުން ްއެހެން ްދެން، ބެހޭގޮތުްންއެރީ.

ްފަހަްށް ްއެބައި ްއެހެންވީމާ، ްނުކުރައްާވ. ްއިޝާާރތެއް ްދަންނަވާކަށް  270އެްއޗެއް

ްއެްއޗެއްްަދންނަވަންވީތޯ.ްބާއްވަްނވީތޯްނޫނީްދެންްއޮތްްދެްމާއްދާއަށްވެސްް

ް

ްހުށަހެޅުއްވެއްއާދެ،ްސުވާެލއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރަކު ޖެްއާޔްކުރައްާވއިރު،ްޢިއްޒަތްތެރި

ް ްތިވިދާޅުވި ްއޮތީ. ްއިޞްލާޙެއް ްމ12ްާއެންމެ ްސަމާލަތީްވަނަ އްާދއަށް
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ްޚިދުމަތްތަކާބެހޭ،ް ްބާބުގެ ްިއޞްލާޙެއ12ްްމި ްއެންމެ ްއޮތް ްމާއްދާއަށް  275ެއް.

ް ްއޮތް ްޭއގައި ްދެން ްވާަހަކްތިވިދާޅުވީ. ްހުށަހަޅުއްާވފައިވާ އިޞްލާޙު

ްއޮްއވާ.ްދެން،ްއޭގެއިތުރަްށް ްއުނިކުރަްއވާފައި ްއެބައި ޑްރާފްޓިންގްކޮމިޓީން

ްދެންް ްހުށަެހޅުއްވީާމ ްއިޞްލާޙު ްއެހެންވީމާ، ްއިޞްލާެޙއް. ްއެންމެ އޮތީ

ނޑު ްއަުޅގަ ްޮއެވއްޖެއްާޔ ްުސާވލެއް ްެއއްެވސް އަުރވާނަްންްއަޅުަގނުޑ

ްމިވަގުތު.ް ްދަންނަާވލަން  280ފުރުޞަތު.ްއެހެންވީމާ،ްވަރަްށްބޮޑަށްްޝުކުރިއްޔާ

ްމުޤައްރިް ްކޮމިޓީގެ ްޑްރާފްޓިންގ ްމިހާރު ްދެންމެއަކުް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ރު

ްބާބުެގް ްމި ްޚިދުމަތްތައް، ްސަލާމަތީ ްފާހަަގކުރެްއވީ ްވާހަކަފުުޅގައި ދެއްކެވި

ްޑްރާފްޓިނ12ްް ްމާއްދާއަށް ްއުނިކުރެްއިވގޮތާްގވަނަ ްކޮމިޓީން ދެންްމެދު

ްއެ ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއަދި ްދަްއކަަވއިފި. ްވާހަކަފުޅު ްމަނިކުފާނު

ްހާމަކޮށްދެއްަވިއފީމު. ްމަޖިލީހުގެްްއެނޭގވަރަށް ްޢިއްޒަތްތެިރ  285އެބައި

ްދެން،ް ްނޯްނނާނެ. ްއެނިގވަަޑިއގެންފަކާ ްމީގެކުރީގަިއ މެންބަރުންނަށް

ް ްޑްރާފްޓް، ްއަސްލު ްމާއްދާްއެހެންވީމާ، ްއެ ްއައިއިރު ްޑްރާފްޓް އޮރިޖިނަލް

ްެއް ްދިޔައިރު ްނަގަމުްނ ްވޯޓު ްމާއްދާއަށް ްއެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ އޮވެަފއި

ްފާސްނުވޭ ްމިދެންނެވީ ްދެން، ްދިޔައީ. ްދެންްފެއިލްެވގެން ްއެހެންވީމާ، .

 290އަޅުަގނޑުމެންްފޮނުވީްއަލުންްޑްރާފްޓްކުރެްއވުމަށްްޢިއްޒަތްެތރިްކޮމިޓީއަށް.ް

ްޢިއްޒަ ްނިންމެވިގޮްތްފޮނުވީމާ ްމެންބަރުން ްކޮމިޓީގެ ްމެންބަރުން، ތްތެރި

ްބޭނުންވިގޮާތިއް ްއުނިކުރަން ްޑްރާފްޓުން ްހާމަކޮށްދެއްވީ، ްތިޔަ ދެންމެއަކު

ްވާހަކަފުުޅެގް ްތިދެއްކެިވ ްޤަބޫލުކުރެވޭ ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްސަބަބާ. ބޭނުންވި

ްއިތު ްނިންމެވިކަުމގަިއްިވަޔސް ްބޭފުޅުްންެއގޮތަށް ްކޮމިީޓގެ ްެއްއަލީަގއި ރަށް

ްއަސްލު ްްޑްރާފްޓް ްއޮތްއިރު، ްފޮނުއްވާފައި ްއޮްތްމިކޮޅަށް ްައސްލުގައި  295އެ

ްނެްތކަމުގަިއވިަޔްސް ްޑްރާފްެޓއް ްމިގޮތަށް ްހިމެނިފައިވާތީ ްއެަބއި ޑްރާފްޓްަގއި

ްއިޞްލާޙެްއް ްިމވަީނ ްމެންބަރަކު ްިޢއްޒަތްތެރި ްހުށަހެޅުްއވީމާ އުނިކުރަން

ްދެްނ،ްއެހެންަނމަވެސް،ްމީް ްފާފޮނުއްވާފައި. ްމިހާރު ްސކުރެވިފަިއްހުރިްގައި

ްއެއަކަްށްްކަންތައްތަކާ ނޑުމެްނނަށް ްއަުޅގަ ްުއޅޭކަމަށްވަންޏާ ތަޢާރުޟެއް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްފުރުޞަތު ްއެ ްއެހެންނަމަވެސް، ްދެން، ްނޭހޭނެ.  300ވޯޓަކަށް

ީަަކް ްއެވާހަ ްދަންނަވާލަންޖެހޭތީވެ ްސަބަބާހެދިކަމަށް ްމިދެންނެވި ދެންޖެހެނީ
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ް)ވަގުުތކޮ ްއެހެންވީާމްދަންނަވާލީ. ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއާދެ، ޅަކަށްަފހު(

ްމެންބަރުންނަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭފުޅުން، ްފޮނުްއިވ ްއިޞްލާޙު ށްްމިގޮތުން

ް ްއަުރަވން. ްފުރުޞަތު ްޕްއަޅުަގނޑު ްޖެނެރަލްގެްފުރަތަމަ ރޮސެކިއުޓަރ

ް ްހުށަހެޅުމަށ4ްްްބާބަށް، ްއިޞްލާުޙ ްފޮނުވާ ްއަށް ް)ކ( ްމާއްާދގެ  305ވަނަ

ްޢަލީއަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.هللاްރިްމެންބަރުްޢަބްދުޅ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެ

ްް

ނޑުެވސްްްهللاފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޢަްބދު ްައޅުގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ .`

ްޕްރޮސެކިއުޓަރް

ްހުށަހެިޅން.ްއެގޮތުން،4ްްޖެނެރަލް،ްްޢަލީްވާހަކަދެއްެކވުން: ްއިޞްލާޙެއް ް)ކ(ްއަށް ްމާއްާދގެ  310ވަނަ

ްދަންނަވާލާނަ ްއަޅުަގނުޑ ްއިޞްާލޙު. ްހުށަހެޅި ްއަޅުަގނުޑ ވަަނ4ްްން

ްޕްރޮސެކިއުަޓރް ްއިޞްލާުޙކުރުން. ްއަންނަނިިވގޮތަށް ް)ކ( މާއްދާގެ

ް ްމަސްޢޫލިއްޔަތު ްމައްސަލައަާކގުޅިެގްންް-4ޖެނެރަލްގެ ްޖިނާއީ )ކ(

ްޕްރޮސިކިއުަޓރް ްގެންނަން ްއަނބުރާ ްމުރާޖަޢާކޮށް ްދަޢުާވއެއް ކޮށްފައިވާ

ްހިނދެއްގައި ްފެނިއްޖެ ްޖެނެރަލަށް ްޙުކުމެއްް، ްޯކޓުން ްގުިޅގެން ްދަޢުާވއާ  315އެ

ްިމް ްއަޅުަގނޑު ްގެަނއުން. ްއަނބުރާ ްދަޢުވާެއއް ްއެ ްކުީރަގއި އިްއވުމުގެ

ްޕްރޮސިކިއުަޓރް ްދަންަނވާލާނަން. ްއަޅުަގނޑު ްސަބަބު ްހުށަހެޅި އިޞްލާޙު

ް)ހ(ްއަުޅަގނޑުމެްންފާސްކޮށްފަިއް ްފުރަތަމަްމާއްދާގެ ޖެނެރަލް،ްމިބައިަގއި

ްިދވެހިރާ ްމުސްތަޤިއްުލްމިވަނީ، ްބުރަނުާވ ްފަރާތަކަްށ ްވަކި އްޖޭަގއި

ް ްއަދި ްހުންނަންވާނެކަމަށް. ްޖެނެރަލެްއ ްމާއްދާަގިއ4ްްޕްރޮސިކިއުޓަރ  320ަވނަ

ް ްްޕްރޮސިކިއުޓަރމިބުނަނީ، ްކުށްތަކާ ްޖިނާޢީ ގުޅިގެްންޖެނެރަލްއަކީ

ްދަީަ ްއެންމެހައި ްކުރާ ްބަލަހައްޓާްވާތަކާއުީުދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްކަންަކން ބެހޭ

ްއެ ްއަޅުަގނޑުމެްންފަރާތޭ. ްއެބައިނގޭ، ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ހެންކަމުން،

ްޖެނެރަލްއެއްެގް ްޕްރޮސިކިއުޓަރ ްމުސްތަޤިއްލު ްމިނިވަން ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ީުްމަޤާމްްމިއުފެއްދީްރާއްޖޭގެްިޖނާޢީްކުށްތަކާއިްގުޭޅ،ްއެންމެަހއިްދަ  325ވާތަާކްއު

ްގެންގު ްހަމަތަެކއް ްެއއް ްުމސްތަޤިއްލު ްއެފަދަ ްކަންތައްަތއް ްެއްއްގުޅޭ ޅޭޭނ

ް ީަްފަރާތަކާއި ްޑްރާފްޓްަގިއްޙަ ްމާއްާދ ްމި ްއެހެންނަމަވެސް، ވާލުކުރަންކަން.

ްޖިނާޢީް ްޤާނޫނަކުން ްފާސްކުރާ ްމަޖިލީހުން ްރަްއޔިތުންެގ ްއެބައޮތް މިހާރު
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ްބާރު ްކުރުުމގެ ްމިހެން.ްދަޢުވާއެްއ ްއެްއވެްސްފަރާތަކުން މިހެންްްލިިބފައިވާ

 330ލްއެއްގެްއިތުރުންްދިވެހިރާއްޖޭަގިއްއޮތީމާްއެބަބުނެވޭްޕްރޮސިކިއުަޓރްޖެނެރަ

ްތިބޭނެކަމަށް.ް ްފަރާތްތަކެްއވެްސ ްއެހެން ްކުރާނޭ ްދަޢުވާ ޖިނާޢީ

ްމިނިވަްން ްމިއޮތްގޮތުން، ްމިހާރު ްމާއްދާގައި ްމި ްޑްރާފްޓްގެ ހަމައެއާިއއެުކ،

ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއް ްމަޤާމް ްޖެނެރަލްއެްއގެ ްޕްރޮސިިކއުޓަރ މުސްތަޤިއްލު

ްގެ ްއެބަ ްމަޤްޞަދު ނަޑއެޅި ްއަދާކުރާނޭްކަ ްމަސްޢޫލިްއަޔތު ްއޭނާގެ އްލޭ.

ްތިބުމަށް ްފަރާތްތަކެއް ްމިކަމާްްއެހެން ްހުުޅވާެލވޭ. ްއެބަ ްމިސާލަކީ،ްޖާގަ  335ުގޅޭ

ްައޅުަގނޑުމެ ްއިލެކްޝަނާޤާނޫނުއަސާސީަގއި ނަޑއަޅައިފީމު ްކަ ބެހޭްން

ްކޮމިޝަނެކޭ.ް ްއިެލކްޝަްނ ްުމސްތަޤިއްލު ްބަލަހައްޓާނީ ކަންކަން

ްނު ްޤަބޫލެްއ ްބެލެހެއްޓުމުެގްއަޅުަގނަޑކަށް ްކަންކަން ްއިލެކްޝަންސް ކުެރވޭ

ްމިކަމުގަިއވެްސް ްހުޅުވާލާކަށް. ްފަރާތަކަށް ްއެހެން މަސްޢޫލިއްޔަތު

ްވަިކް ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްމިގޮތް، ްހަމަ ްފެންނަނީ  340އަޅުަގނޑަށް

ްޙަމަސްޢޫލިއް ްފަރާތަކާ ްމުސްތަިޤްއލު ްއެކަންކުރުުމގެްޔަތެއް ވާލުކޮށްަފިއ

ްފަރާތަކާއި ްއެހެން ނަޑކަްށްްބާރުން ްއަުޅގަ ްއޮތުމަކަްށ ޙިއްޞާކުާރގޮތަށް

ްޝުކުރިްއާޔް ްހުށަހަޅާލީ. ްއިޞްލާޙު ްމި ްއަުޅަގނޑު ްއެހެންވެގެން ނުފެނޭ.

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް345 

ްމެންބަރަށްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެްނބަރު.ްތާއީދުކުަރއްާވްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި

ްއަރުް ްފުރުޞަތު ްޢިއްޒަތްތެިރްއަޅުަގނޑު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ވަން.

ްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޙްލޫފް.ް

ް

 350ްޢަލީްހުށަހެޅުއްވިްއިޞްލާޙަްށްهللاްޅ.އަތޮުޅގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންީްބަރުްޢަބްދުްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް

ްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.ްްއަްޙމަދުްަމޙްލޫފްްވާހަަކދެއްެކވުްނ:

ް

ްބާބަށްްްެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްެތރި އާދެ،ްޝުކުރިްއޔާ

ްއިބްރާހީމްް ްޢައްބާސް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީގެ ހުވަދުއަތޮޅު

ްއަރުވަން.ް ްފުުރޞަތު ްައޅުަގނޑު ްހުށަހެޅުއްވުމަށް ްިއޞްލާޙު  355ފޮނުއްވާފަިއވާ
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ްޢި ްހދ.ގެ ްނުކުތާއެްއ ްނިޒާމާބެހޭ ްއަޙްމަދުްއާދެ، ްމެންބަރު އްޒަތްތެރި

ްޢާދިލް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް360 

ްދެކުނުބުރީްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްހުވަދުއަތޮޅު ްބޭނުންވަނީ ްސާުފކޮށްލަން ްރިޔާސަތުން ްއަޅުަގނޑު

ްހުށަހަޅުއްވާފަްއަްޙމަދުްާޢދިލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމި ްއިބްރާހީމް ްޢައްބާސް ްއަލްފާޟިލް މިއޮްތްްއިމެންބަރު

ް ްހުށަހަޅުއްާވްއިޞްލާޙު، ްމިގޮތަށް ްހަމަ ްޖަލްސާގަިއވެސް ްމީެގކުރީަގއި ެއއީ

ްމިތަނަށްް ްއިޞްާލޙަށް ްމި ްއެހެންވީމާ، ްއިޞްލާެޙކޭ. ފާސްނުވެފަިއވާ

ްޝުކުރިްއާޔް ްބޭނުން. ްސާފުކޮށްލަން ނުޑ ްއަުޅގަ  365ހުށަހެޅިދާނެތޯއޭ

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް
ް

ް

ްދެއާްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ،ް ްައޅުަގނޑު ްއާދެ،ްބަލާލާމި ް)ަވގުތުޮކޅަަކށްފަހު( ްއިނގޭތޯ. ނަން

ްއިބްރާހީމްް ްޢައްބާސް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީގެ  370ހުވަދުއަތޮޅު

ް ްއިޞްލާޙ17ްްުހުށަހަޅުއްވާފަަކއެއްނެތް، ްމި ްމިހާރު ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރި ްއެހެންނަމަވެސް، ްއިޞްލާޙެްއ. އްޔާެގްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ްއެަބއޮތްް ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްޝަކޫރު ްޢާޒިމާ ްއާއިަޝތު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްތަފާތުގޮތަކަށް ްމުޅިްނ ްެއކަމަކު، ްއެއިޞްލާުޙގަިއްއެއިޞްލާޙެއް. އޮންނަނީ.

ްބަޔާންކޮށްފަިއާވް ްއެހެްނގޮތަކަށް ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްމި  375މިއޮންނަނީ

ް ްމަޖިލީހުން ްަރއްޔިތުްނގެ ްފިަޔވައި ްމަޖިލީހުގެްޙާލަތްތައް ްނިންޭމނީ ކަމެއް

ްއިޞްލާޙެީެްއް ްއޮންނަ ްމިހެން ްއިނގޭތޯ. ްއަޣްލަބިއްޔަތުންނޭ މެންބަރުންގެ

ްއަޅުަގނޑު ްއެހެްނވީމަ، ްއަރުވަންޖެހޭްފާސްނުވެދިޔައީ. ްއެބަ .ްމިފުރުޞަތު

އާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުްއަުރވަން.ްހުވަދުއަޮތުޅް

 380ްރިްމެްނބަރުްޢައްބާސްްއިބްރާހީމް.ްދެކުނުބުރީގެްޢިއްޒަތްތެ

ް

ނޑުްހުރީްމިްފުުރޞަތުގަިއްހަމަްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަުޅގަ

ްޤަސްދުކުާރްްޢައްާބސްްިއބްރާީހމްް ްހުށަހަޅަން ްައޅުަގނުޑ ްނުދަންނަވަން. ްއެްއެޗއް ްއެްއވެސް
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ްމިހާްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދަންނަވަން.ްއިޞްލާޙު ްވާހަކަ ްޤަސްދުކުރާ ްހުށަނާޅާން ރު

ްއެވާހަކަުފުޅް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްހދ.ގެ ްދެންމެ  385އެހެންނަމަވެސް،

ްނޯން ނޑު ްއަޅުގަ ްދަންނަވާލަންޖެހޭ. ްެއއްެޗއް ނޑު ްއަުޅގަ ނާނެްދެއްކެވީަމއި

ްމި ްމަޖިލީހަށް ްމާއްދާއ17ްާްމީގެކުރިން ްއިޞްލާޙެްއްވަނަ ބެޭހގޮތުްނ

ްއެހެހުށަހަޅާފައިވެސް ްބޭފުޅަކު. ްއެހެން ްއަދި ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވްްންވީަމ،

ްއެއްަބިއްްހުށަހެޅުއްވުމުަގއި ްދެަބއިކުޅަ ްއަޣްލަބިއްޔަތުންނޭ، ްމަޖިލީހުގެ އޮތީ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމަޖިލީހުގެ ްމި  390އަޣްލަބިއްޔަތުން.ްއެހެންވީމަ،ްފަހަރެއްގަިއވެސް

ްއެހެ ްނުަލއްަވއި ްބައްލަވާ ްކަންތަްއ ްއެކަހަލަ ްމިްމެންބަރުން ްމެންބަރަކު ން

ް ްތައްޔާރުީވމަ ްނަންގަވަން ްނުވަަތްފްލޯރ ްގޮތުން ްހުރަސްއެޅުމުގެ އެކަމަށް

ްެއް ްގޮތަކަްށ ްއެކަހަަލ ްގޮތުްނ ްައގުަވއްޓާލުމުެގ ްއެ ްކުރިމަތީަގއި މީހުންގެ

ްއެދޭކަމެއް.ް ްވަރަްށ ްއަޅުަގނޑު ްއެއީ ްނުކުރެއްުވން ްބޭނުން ފުރުޞަތު

ްއި ްހުށަހެޅުނު ްމި ްމިހާރު ްހުށަހަޅަންްކޮންމެއަކަްސ، ްއަޅުަގނޑު  395ޞްލާޙު

ްޤަސްދުނުކުރާ ްހުށަހަޅަން ްއިްޞލާޙު ްއޮތް ވާހަަކްްޤަސްދުކޮށްފައި

ްހަމައެއާ ްދަންނަވަން. ްއުނިކުރުމަށ17ްްްގުިޅގެްނ ް)ށ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްހުށަހަޅަންް ްހުށަނާޅަންކަަމށް، ްއިޞްލާޙުވެސް ްއޮތް ްހުށަހަޅާފައި އަޅުަގނޑު

ްދެން ްދަންނަވަން. ްވާހަކަ ްޤަސްދުނުކުރާ ްއެދޭް، ްފަހުން ނުޑ އަުޅގަ

 400ްފުރުޞަތެއްަގއިްއެްސަބަބުްަބޔާންކުރާނަން.ްޝުކުރިްއޔާ.ް

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަްތތެރި ްުޝކުރިްއޔާ ްއާދެ، އާދެ،ް)ަވގުތުކޮޅަަކށްފަހު(

ްޢައްބާސްް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީގެ ްހުވަދުއަތޮޅު ްއޮތީ ދެންވެސް

ްއިބްރާހީ ްއެއީ ްއިޞްލާޙު. ްއޮތް ްފޮނުވާފައި ް)ށ(17ްްމް ްމާއްދާގެ ވަނަ

 405އުނިކުރުން.ްެއވެސްްހުށަނާުޅްއވާކަމަށްްތިވިާދޅުީވ،ްއަނބުރާްގެންދެވީކަމަްށް

ް)ަވގު ްއާދެ،ްޝުކުރިްއޔާ. ްއަޅުަގނުޑ،ްއެހެންނޫންތޯ. ްއާދެ، ތުކޮަޅކަށްފަހު(

ް ްއޮތީ 12ްްދެން ްޚިދުމަތްތަކާވަނަ ްސަލާމަތީ ްބާބަށްމާއްދާގެ ްބެހޭ

ްމަޙްލޫފްް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ނޑުވާފަިއވާްއިޞްލާޙު،ްފޮނުއް ޑްރާފްޓިްނގްކޮމިޓީގެްމުޤައްރިރުްއެްްއަުޅގަ

ްއަޅުަގނޑުްބަލާތަްށްީްހާމަކުރެއްިވގޮތަ  410ލާަފއިްޢިއްޒަތްތެިރްޢާރުޟެއްްއުޅޭތޯ
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ްއަރުާވނަން ްފުރުޞަތު ްމެންބަރަށް ްްހު()ވަގުތުކޮޅަކަށްފަ. މާލޭެގްއާދެ،

ްމު ްކޮމިޓީގެ ްޑްރާފްޓިންގ ްމެންބަރު، އަރިހުންްްއްިރރުޤަީަޢިއްޒަތްތެރި

ް ްމީގަ ްެއބަޖެހޭ، ްދަންނަވާލަން ްސަލާމަތީްއަޅުަގނުޑ ކޮންދިމާެއްއަގއިތޯ

ްނުވަަތް ްތިވިާދޅުވީ ްއުޭޅކަމަށް ްތަާޢރުޟެއް ްބައިގަތޯ ބާރުތަކާބެހޭ

ްސާފުކޮށް ްމި ްބާބުގައިތޯ. ްމަޖިލީހުގެ ްވަރަށްބޮޑަްށްރައްޔިތުންެގ  415ލަދެްއުވން

ނޑުމެންނަށްއެދެން.ް ް...އަުޅގަ

ް

ްްބާރުތަކުގެްއާދެ،ްުޝކުރިްއޔާްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް.ްމިްާވގޮތަކީްސަލާމަތީްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް

ްއަޅުަގނޑުމެްންްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިހާރު ްބަޔާންކޮށް ްރަނަގޅަށް ްވަރަށް ބާބުގަިއވެސް

ްއޮ ްމަފްފާސްކޮށްފައި ްހޫީޫތް ްޭބނުންކުރާއިރުަގިއްމެއް، ްޚިދުމަތްތައް  420އެ

ރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހަށްްހުށަހަޅައިްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުންްއެްސަރުކާރުންް

އޮތްކަން.ްްއެބައެްނިންމާްނިންމުންްބަދަލުީުކުރުމުގެްއިޚްތިޔާރުްމަޖިލީހަށްް

ްެއކަްނކަން ްބާބުގައިވެސް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށްްްހަމައެހެންމެ

ް ްމަޖިހުށަހެޅެންޖެހޭކަމަށް، ްބާުބގެ ނުޑ2ްްލީހުގެ ްއަުޅގަ ްމާއްދާަގއި، ވަަނ

ްދަންނަވަންބަލާ ްހަނދާންވާގޮތުްންްނުލާ ްއެކަމަކު ްޖެހިލުންވެސްވޭ.  425ކުޑަކޮށް

ްކަމަކަށ2ްްް ްކޮންމެ ްހުށަހެޅޭ ްމަޖިލީހަށް ްއޮންާނނެ ްމާއްާދގައި ވަނަ

ްގެނައުމާިއ،ް ްަބލައިގަތުމާިއްެއްބަދަލުގެނައުމާއި،ްއުިނއިތުރު ބާޠިލްކުރުާމއި

މަޖިލީހަށްްލިބިގެންވާްބާރެކޭ.ްމިހާރުްހުށަހެޅިފައިްއޮތްްޑްރާފްޓްގައިްއެކަްން

ްޖެހޭގޮތަކަށް.ް ްއެނގެން ްމަޖިލީހަށް ްޮއންނަނީ ްއެ ްއެކަން ސާފެއްނުވޭ.

ްއެހެންވީ ްމަޖިލީހަށް، ްޖުމްލަގޮތެްއގަިއ ްމުޅިްމާ، ނުޑމެން  430އަޅުގަ

ހާރުްއެކުލަވާެލވިފައިްމިއޮތީްސަުރކާރުންްހިންގާްޤާނޫނުއަސާސީްއެުކގައިްމި

ްމަޖިލީ ްކަންތައްތަކަށް ްގިނަ ްގެންދިއުހަމަ ްގޮތްތަކަކަްށ ްވަކި މަށްްހުން

ްޚިލާފުވޭ.ް ްއުސޫލާއި ްއެ ްމިމާއްދާއަށް ްލިބިދޭގޮތަށް. ްބާރު އެންގުުމގެ

އެހެންވީމާ،ްެއވާހަކަްމިދަންނަވަނީ.ްްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްެތރިްރައީސް.ްމިް

 435ްރުމުގައިްމިްމައްސަލަތަްއްނުކުންނާނެ.މާނަކު

ް



 17 

ްއާދެ،ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ް)ަވގުތުކޮަޅކަްށފަހު( ްާސފުކޮށްލާނަން. ނޑުމެން ްއަުޅގަ އާދެ،

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްހއ.ގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމުޢިއްޒު.

ް

 440ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްތިލަދުންމަތީްއިތުުރބުރީްމެންަބރުް ްހާމަކޮށެއްނުދެއްވާ ްމަޖިލީހަކަށް ްމި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި 12ްްމާލޭގެ

ްފާސްވެއްިޖްއާޔްްއަްޙމަދުްމުިޢއްޒުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހުށަހެޅިފައިވާގޮތަށް ްމި ްމިހާރު ްމާއްދާ ވަނަ

ްމިހާރު ްކޮްނމާއްދާއަކާްްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ކަންްފާސްކޮށްފައިވާ

ނަޑއެިޅގެންްޚިލާފުވާނީ.ްއެެހންްވިދާ  445ޅެއްުނވޭ.ްދެންްއަުޅަގނޑުމެންްކޮްންކަ

ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްހޭދަުކރަނީ ްމި ްަވގުތެއްތޯ ްއުފެދޭތީްްބޭކާރު ުސވާލު

ްދަންނަވާލީ.
ް

ް

ްދަންނަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ްއަޅުގަ ްމި ްބަލާއާދެ، ްއަޅުަގނޑުެމން  450ލަންްވާލައިފިން

ްވަގުތެްއކަ ްބޭކާރު ްމިހުރީ. ްމަޑުކޮށްަލއިގެްނ ޢިއްޒަތްތެިރްްއްމެްބޭނުންވާތީއޭ

ްެއކަްން ްއަޅުަގނޑު ްއަދި ްނަމަވެސް ްފެނިވަޑައިގެންެނިވ މެންބަރަށް

ްަވުގތެއްނޫންކަމަށްް ްބޭކާރު ްއަދި ްއެހެންވީމަ، ްބަލަެއއްނުގަެނވޭ. އެގޮަތކަށް

އަޅުަގނުޑްޤަބޫލުކުރަނީ.ްއާެދ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާެއއްްގދ.ެގްޢިއްޒަތްތެިރް

 455ްމެންބަރުްޢައްބާސްްއިބްރާހީމް.

ް

ް

ް

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ()

ް460 

ްނެގެނީްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްމި ްނުކުތާއެްއ ްނިޒާމާބެހޭ ްއަުޅަގނޑަށް ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއެހެންނަމަވެްސްްޢައްާބސްްިއބްރާީހމްް ްޚިލާފުވެގެންދާތީެއއްނޫން. ްަގާވއިދާ ްކަމެއް ްމަޖިލީހުގެ

ްރަނަގޅަށްް:ވާހަކަެދއްެކވުން ްހަމަ ްކަމެއް ްރިޔާސަތަްށްްމަޖިލީހުގެ ްގެންދެވުމުަގިއ ހަމައަކަށް

ްމިހާރުް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއެީއ ްަދންނަވާލަން. ްގޮތުން އެހީއެްއވެދިނުމުގެ
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ްޚިދުމަތާފާސްކޮ ްސަލާމަތީ ްއޮތް ްށްފައި ްބާބުގެ ްމ5ްާބެހޭ ް)ށ(ްވަނަ  465އްދާގެ

ަވަނ12ްްމިމާއްދާގެް)ހ(ްއެހެންްއޮތުމުންްމިބާބުގެްގައިްއެބަްބަޔާންކުޭރ،ް

ްބަޔާންކޮ ްހުރަހެއްނާޅައޭ.ްމާއްދާ ްޢަމަލުކުރުމަކަށް ްގޮުތގެމަތީން ށްފަިއވާ

ް ްމިބާބުގެ ްއ12ްްެއެހެންވީމާ، ްޖެހޭ. ްއޮންނަންެވސް ްމާއްދާއެީެއް ަވނަ

ްގޮތެއް.ް ްކަޑައަޅަންޖެހޭ ްމަޖިލީހުން ްމި ްެއއީ އޮންނާނެގޮތެްއވެސް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްވާހަކަ ްމާއްާދއެްއގެ ްއޮތް ްފާސްކޮށްަފިއ  470އަޅުަގނޑުމެން

ް ްއުނިކުރައްވާަފއެްއްމިދަންނަވަނީ. ް)ހ( ްމި އުނިކުރެްއިވއިރުަގއި

ްއަ ްނެތް. ްނުވެއައިސްަފއެއް ްއުނި ްނައިހެއް ްަމޖިލީހަށް ސްކުރެްއވޭނެ.ްދި

ްއެހެންވީމަ،ްައޅުަގނޑުްމިވާަހަކްދަންނަވާލީ.ްޝުކުރިއްާޔ.ް
ް

ް475 

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަްތތެރި ްުޝކުރިްއޔާ ް)ަވގުތުކޮޅަަކށްއާދެ، އާދެ،ްފަހު(

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްމާލޭގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް480 

ްފަޭސހަފުޅުކުރުމުެގްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްގެންދެވުމުަގއި ްމި ްމަނިކުާފނަށް ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑުެވސް ްއަުޅގަ ްދެންނެވޭދަންގޮތުން ްެއގޮތުން ްއެއީ އެހެްންްނަވާލަނީ.

ްޑްރާފްޓްް ްފުަރތަމަ ްހިނގައިދާނެތީ. ްޮއޅިެގންވެސް ްއަނެްއކާ ވާހަކަައކުން

ވަނަްމާއްާދއެްއްއޮތީމާްއޭުރްޑްރާފްޓްްއެކުަލާވލެވިފައިްއޮީތ12ްްއިުރގަިއްއަ

12ްް ްމާއްދާގެ ްެއްއަްވާލާޙަީަވަނަ ްމަޖިލީހުން ްއެހެންނަމަވެސް  485ކާއެުކަގއި.

ްއުނިކުރުމުެގްފެއި ްއޭގެފަހުން ްފާސްކުރެްއވިފަހުން. ްމާއްދާ ްއަނެއް ލްކުރެްއވީ

ްހުންނާނެް ްހަނދުމަފުޅު ްދެން ްނެގުނީ. ނޑުމެންަނށް ްއަުޅގަ ޑިސިޝަން

ްތަޢާރުޟުޙަީަ ްއެހެން ްއަޅުަގނޑުމެްންްވާލާތަުކގެ ނުކުންނާނެކަން

ްމަރުޙަލާއެއްަގިއް ްފަހުގެ ްެއއީ ްަކނޑައަަޅއި، ްެއގޮތަށް ޤަބޫލުކޮށް،

ްމަޖިލީހުންްއަޅު ްމި ްއެއްޗެްއކަމަށް ްއެޖަސްްޓކުަރންޖެހޭ  490ަގނޑުމެން

ްނިމިގެްން ްމި ްމިގޮތަްށ ްއެހެންވީަމ، ްއެއީ. ްއެްއޗެްއ ްއޮތް އެއްބަްސވެފަިއ

ް ްއެމަރުޙަލާަގއި ްުއނިވެގެންދާނެ.5ްްހިނގައްޖަީއވިްއޔާ ް)ށ( ްމާއްާދގެ ވަނަ
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ް ްދެން ްއޮންނަންޖެހޭްޙަީައެީއ، ްމާއްާދއެްއ ްއެއީ ްއޮތުން ވާލާއެްއ

ްއަޅުަގނަޑކަްށްކަ ްއޮތްކަމެްއކަމަކަށް ްެއއްވެްސްހަމައެއް ްބަލާނެ މެއްކަމަކަށް

 495ްްދެނީ.ވާލާެއއްްަޙީަނޭ.ްމާއްދާއެއްްއޮންނާތީްނުފެ

ް

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ް

ް

 500އާދެ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާެއއް،ްނ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންަބރުްމުޙަންމަދުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްްޠާރިޤް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްނުކުތާއެްއްްމިލަދުްނމަޑުލުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްނިޒާމާެބހޭ ްައޅުަގނޑު ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި  505ޝުކުރިއްޔާ

ްމިނެގީް

ްނުރަނގަުޅްްމުޙަްނމަދުްާޠރިޤްްވާހަކަެދއްކެުވން: ްގޮތުަގިއ ްޤަބޫލުކުރެވޭ ނޑަީަށް ްއަުޅގަ ްަވގުތު މަޖިލިސްގެ

ްއަުޅގަ ްއާެދ، ްދާތީވެ. ްޑްރާފްޓިންގްގޮތުަގއި ްގޮތުަގިއ ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު

ްއެއަްށް ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްއެީއ ްއުިނުކރެއްވުން ްމާއްދާެއއް ކޮމިޓީން

ްމިމަޖިލީހަށްް ްއޮތްގޮަތށް ްކުރިން ްއެމާއްދާ ްނޫީނ ްގެނެސް  510އިޞްލާޙެއް

ްއޭެގކުރިްން ްސަބަބަކީ ްނުފެނޭ. ްއަޅުަގނަޑކަށް ްސަބަބެއްކަމަކަށް ހުށަނޭޅޭނެ

ްމާއްދާއެް ްޑްރާފްޓިްނގްހުށަހަޅާފައިއޮތް ްެއއްެޗއް ްއޮތް ްހުށަހަޅާފައި އް،

ްެއް ްފެނިވަޑައިނުަގންނަވަނީ ްމެންބަރަށް ްއެ ްއެއީ ްއުނިކުރުން ކޮމިޓީން

ްގެނެވޭނެކަަމްށް ްއެ ްފަހަރަށް ްދެވަނަ ްއެހެންކަމަށްވަްނޏާ އުނިކުރަން.

 515ްއަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރަނީ.ްުޝުކރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ް

ްްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވު ްއަުޅަގނޑު، ްނުކުތާއަްށްއާދެ، ްވިދާޅުވި ްތި ްމެންބަރު ިޢއްޒަްތތެރި

)ަވގުތުކޮަޅަކށްފަހު(ްއާދެ،ްްއްްއަުރވާފަިއވާނީ.ްއެހެންވީމާ،އަޅުަގނުޑްޖަވާބެް

 520ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްމާލޭގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޝީދު.



 20 

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމެންބަރުްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްިޢއްޒަތްެތރި ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްނެިގްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްވޯޓު ްމިތާގައި ްކުރިން ްހުށަހެޅުމަކީ ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  525މަޙްލޫފް

ްއެގޮަތކަްށް ްޭއތި ްއެހެންވީމާ، ްމާއްދާެއއްަކމަށްވަނީ. ފާސްނުވެފަިއވާ

ްއެހެންވީމާް ްހުށައެއްނޭޅުްއވޭނެ. ްޯހއްދެ، ްހޯއްަދވާ ްތި ވުންތަާކއި،ްމިހާރު

ްތަޢާރުޟު ްބައްލަވަްންއަޅާިކޔުމާއި ްކަންތައްތަކަށް ްތިހުރިހާ ވުާމިއ

ްހުށަހެޅިް ްުކރިން ްއެއީ ްނުފެނޭ. ްއަުޅަގނޑަކަށް ޖެހިވަޑަިއގަންނަާވކަށް

ްހުށައެއްނޭޅޭނެ.ް ްއިތުރަކަށް ްދެން ްއޭތި ްއެހެންީވމާ،  530ފާސްނުވެފަިއވާކަމެއް.

ްޝުކުރިއްާޔ.
ް

ް

ނޑުެމންްމިބަލާލަންްޖެހެނީްއިނގޭތޯްޢިއްޒަތްތެިރްްސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާ އާދެ،ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްޚި ްތަފާތު ްާފޅުކުރަްއވާ.މެންބަރުން ްއެބަ ްމާޭލެގްްޔާލުފުޅުތައް  535އާދެ،

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލް،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެްއ.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއެކަްންްމެންަބރުްިއބްރާީހމްްްމާލޭ ްއަުޅަގނޑަށް ްދެންނެވީ ްއެވާަހކަ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް.  540ްޢިއްޒަތްތެރި

ްމިކަހަަލްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެހެންާޏވެސް ްދެން ްެއހެންނަމަވެސް، ްފާަހގަކުެރވުނީމާ. އެގޮތަށް

ްެއކަ ްވޯޓުން ްމަޖިލީހުގެ ްއުސޫލުން ްޢަމަލުުކރައްވާ ްތަފާތުވުމުަގއި ްންޚިޔާލު

ްކޮންމެހެންް ްމެންބަރުންނަށް ްދެން ްކީއްތޯ. ްދޫކޮށްލެއްވުން ނިންމަވަން

ްއެހެންނޫނީވިްއާޔް ްވޯޓުދެްއވާނެ. ްފެިނވަަޑއިަގންނަވަންޏާ ްާބއްވަން އެގޮތަށް

ްވޯޓަ ްއެހެންވީމާ، ްނުދެއްވާނެ. ްވޯެޓއް ްެއކަްންއެައކަށް ްއަްއސަވާ  545ށް

ްދަންނަވާލީ.ްވުންްރަނަގޅުްވެާދނެހެންްހީވާތީްއެވާހަކަްލެއްވާނިންމަ
ް

ް
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ނޑުްހަމަްބަލާްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ޟެއްްއުެޅންޏާްކުރިއަށްްލާފައިްނޫނިއްޔާްތަޢާރުއާދެ،ްއަުޅގަ

ްރަނގަޅުަކމަގެންދިޔައި ްހަމަ ްބަލާމާ ްމިީި ްއެކަން ްނުވާނެތީ  550ލަނީ.ްކަށް

ްބަލާ ްތަާޢރުއެހެންވީމާ، ްނޫޅެންޏާްލާފައި ްއަޅުަގނޑު، ްއުޅެންޏާ ޟެއް

ްފުރުޞަ ްނާރުވާނައަޅުަގނޑު ނުޑ ްއަުޅގަ ްއުޅެންޏާ ްއަރުާވނަން. ން.ްތު

ްބަލާލަނީ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްއާދެ،ްމާޭލްޢިއްޒަތްތެިރްްއެހެންވީމާ،ްއެެއއް

މެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޝީދުްވިދާޅުވިްމިމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅިްފެއިލްވެފަިއާވް

ް ްިޢއްޒަްތތެރި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްެއއީ ްއެހެންނޫންތޯ.  555މެންބަރުްވާހަކަ

ންނާނީކީ.ްދެންްއަޙްމަދުްމަޙްލޫފެއްނޫންްއަދިްއެްހުށަހެޅުއްިވކަމަށްިވޔަސްްއޮް

ްބަލާ ްއަޅުަގނޑު ްއާދެ،ްއެލަނީ ް)ަވގުތުކޮަޅަކށްފަހު( ްއޮތްތޯ. ހުށަެހޅުމެއް

ް)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ްމިވަގުތު.. ްމާޭލެގްްކޯރަމް ްނުކުތާއެއް ނިޒާމާބެހޭ

ްދު.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޝީ

ް560 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމެންބަުރްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްހުށަހެުޅއްވި ްކުރިން ްހަމަ ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެީެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްމަފްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްއެ ްހަމަ ްނެތަސް ްހުށަހަޅުްއވާފައި ްއެގޮތަށް،ްހޫއެގޮތަށް ްހަމަ މް

ްނަ ްބަދަލެއް ްފިްއޔަަކށް ްައކުރަކަށް ްހުށަހަޅުއްވާަފިއްއިސްއެްއވެސް  565ގެން

ްޮގނިޑްްވާތީވެ ްރިޒާރވްުކރެވޭ ްބޭފުޅުންނަށް ްއަންހެްނ ކުރީަގއި

ްނުގެންނެވި.ް ްބަލަިއ ްރައީސް ްހުށަހެޅުންވެސް ްހުށަހެޅުނު ރިޒަރްވކުރާގޮތަށް

ްއެގޮތަްށްހިފަހައްޓަވާށޭ.ްއެހެންވީމާ،ްެއއްްޕްރެސީޑެްނސީ އެއްްސެްޓކޮށްގެން

ްޝުީުކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ް
ް570 

ް

ްމެންބަރަކުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެހެން ްއަދި ްއިނގޭތޯ ްބަލާލަނީ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ އާދެ،

ްމާޭލެގް ްއާދެ، ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްއޮތްތޯ. ްެއގޮތަށް ްހަމަ ވިޔަްސވެސް

ްފާހަގަކުރެ ްދެންމެއަކު ްނަޝީދު ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްއިވްޢިއްޒަތްތެރި

ް ްކުީރގަިއ، ްއެަބއޮތް ްނ27ްޮމައްސަލަ ްހުށަހެިޅ2227ްްވެމްބަރު  575ގައި

ްހުށަހެޅުންް ްމި ްއިޞްލާޙު ްމި ްއެހެންވީމާ، ްދެން ްގޮސްފަިއ. ފާސްނުވެގެން
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ްމިހިސާބުންް ްއެހެންވީމާ، ްއާދެ، ްދަންނަވަން. ްވާަހކަ ްނުގަނެވޭނެ ބަލައެއް

ނުޑް އަޅުަގނުޑްބަހުީުސަށްްހުޅުވާަލންްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށް.ްއަުޅގަ

ނޑަައޅާ ްމެންބަރުންނަށްްމިްބަހުީުސްގަިއްކަ ނީްގަިޑެއއްެގއިރު.ްިޢއްޒަތްތެރި

ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަކަފުޅުދައްަކވަން. ްބަޔަކަށް ްހުރިހާ  580މި

ް ްަވގުތަށް ްލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެ. ްަވގުތެއް ްބަހުސަށްތިންމިނެޓްއިރުގެ

ްމެންބަރުންް ްޢިްއޒަތްތެީެރި ްބޭުނންފުޅުވާ އެދިަވޑަިއގަންނަވަން

ްޢިއްޒަތްތެރިްއެދިަވޑަިއގަތު ްކޮޅުމަޑުުލެގ ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްއެދެން. ން

ްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދު.ް

ް585 

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް....ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް
ްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭެގ ްނުކުތާއެއް ްއާޠިފް.ްނިޒާމާބެހޭ ްޙްމަދު

ް590 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްގަިޑއެްއގެިއުރްްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުް ްމާއްދާއަކަށް ްއެންމެ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްއުފެދިގެން.ްމިއަށްވުރެްންްއާޠިފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްސުވާލު ްއެކަމާ ްަހމަ ނޑު ްއަުޅގަ ނަޑއެުޅއްވީތީ ކަ

 595ްިޑއިރުެވސްްެވގެންދޭ.ްމާްބޮޑެތިްކަންތައްތަުކގައިްަބިއގަ

ް

ް

ްމާއްދާއެްއްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެހެންނޫންތޯ.ްދެތިން ްއެބައުޅޭ ްދެްމާއްދާއެއްަވރު މިހާރުްމީގައި

ްއިޞްލާެޙއްް ްޭއގެ ްއަނެއްހެން ްދެން ްއެެހންވީމާ، ްއެބައުޭޅ. ްބައެއް ދެތިން

ްއެން ްމުޅިއެކު ްމިދިޔައީ ްއޮެވގެން ްއިޞްލާޙެއް ްއެކަމަކު ްދެން  600ެމްނެތް.

ްރަނގަޅުް ްާއދެ، ްއިޞްލާޙެއް ްއެންމެ ްއެހެންީވމާ، ްއާެދ، އިޞްލާޙެއް.

ް ްވާހަކަފުޅެއް. ްަބއިަގޑިެއއްހާއިުރްއާދެ، ްީހވަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ އެހެންީވމާ،

ް ްއިނގޭތޯ. ްެގނެސްރަނގަޅުވާނެހެން ްެއ ްއަނބުރާ ްއެ ނޑު އެންެމްްައޅުގަ

ްމަޢާފް ްއާދެ، ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްއިނގޭތޯ. ްއޮތީ ކުރަްއާވްއިޞްލާހެއް
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 605އިނގޭތޯްކުރީަގއިްފުރަތަމަްަފށައިގަްތއިރުްޓޭބަްލގަިއްއޮްތގޮްތ.ްޢިއްޒަތްތެިރް

ްއެް ްވަނީ ްއިބްރާހީމް ްޢައްބާސް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްގދ.ގެ މެންބަރު

ްއިޞްލާޙެްއް ްއެންމެ ްއެހެންވީމާ، ްގެްނދަވާފައި. ްއަނބުރާ އިޞްލާޙުތައް

ް ނޑު ްއަުޅގަ ްބަިއގަިޑިއރު ްއެހެންވީާމ، ްއާދެ،ްއޮތީ. ނަޑައޅަނީ. ްކަ މި

ްރަޝީދު.ް ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެިރ ްތ.އަތޮޅުގެ

ް610 

ްރައީްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަވަސްކުރުމަށްޓަަކއި، ްމިކަްނ ްޢިއްޒަތްތެރިްސް، ްމާލޭެގ

ްރައީްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްެތރި ްއަދި ްޚިޔާލާއި ްއެ ްއާޠިފްގެ ްއަޙްމަދު ްތިްމެންބަރު ސް

ްމިކަްން ްޤަބޫލުކުރާގޮުތގައި ނޑުެވސް ްައޅުގަ ްނިންމެވުމަކީ ނިންމެވި

އަވަްސކުރުމަށްޓަަކއިްައޅުަގނޑުމެންނަށްްއެޅުނުްމުހިންމުްފިޔަވަެޅއް.ްދެްން

ްޖެހޭނެް ްޤަބޫލުކުރަން ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންނަމަވެސް،  615ހަމަ

ްސަބަބުތަކެްއް ްދިޔަީއ ްފާސްނުވެ ްމާއްދާތައް ްމި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްދޭތެރޭގަިއް ްމިކަމާިއ ްގޮތަްށ ްއެިކ ްމެންބަރުންނަްށ އޮެވގެންކަން.

ް ްއަދި ްބައިަގޑިއިރު ްއެހެްނވީމާ، ްޢިއްޒަތްތެިރ15ްްވިސްނިގެްނކަން. މިނެްޓ

ްއެގޮތަ ނަޑއެުޅއްިވޔަްސ ްކަ ނޑު،ްރައީސް ްއަޅުގަ ްގެންަދން ްކުރިއަށް ށް

ްތިންމިނެޓްް ްވާަހކަ ްއަޅުަގނުޑގެ ްެއއްަބސްެވގެން ްައޅުަގނޑު  620ްއެގޮތަށް

ނޑުްަހމަްއެާއއެއްޮކްށް ތެރޭގައިްނިންމާލާނަން.ްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް،ްއަުޅގަ

ްފާހަ ްފުރަތަމަ ްބޭނުންވަނީ، ނޑު ްއަޅުގަ ްވާހަަކްގަކޮށްލަން މިައދުގެ

ްބަެއްއް ްމީގެން ްވިދާުޅވި ްވާހަކަފުޅުަގއި ްމުޤައްިރރުގެ ްކޮމިީޓގެ ޑްރާފްޓިންގ

ްނެތުމު ްއަދި ްއޮތުމުން ްއެ ްއުނިކުެރއްވީ ްމާބޮޑުްކަންތައްތައް ްމީގެން ންވެސް

 625ްްނުވާެނތީއޭ.ްހަމަްއެގޮތަށްމެ....މައްސަލަތަކެއްްކުރިމަތިް

ް

ްހަމަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއޮީތ ްދައްަކވަން ްވާހަކަފުޅު ްމިހާރު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި 4ްއެކަނި

ްމާއްާދގެް)ކ(ްއާ ްވަނަ ްބާބުެގ.ްބެހޭގޮުތން.ްއެއީ ޕްރޮިސކިުއޓަރްޖެނެރަލްގެ

ްއެ ްދެއްެކވުމުެގްމާނައެްއްނެތް.ްމިހާރުްއެނޫން ްާވހަކަފުޅު ްމާއްާދއަކަށް ހެން

ްޮއީތް ްިއޞްލާޙެއް ްއެހެންވީާމ، ްގޮސްފައި. ްނިމިގެން ްއެއޮީތ  630އެކަން
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ް ްހަމައެކަނި ްއޮތީ ްމާއްދާއަށް ްއަށް.4ްްމިދެންނެވި ް)ކ( ްމާއްާދެގ ވަނަ

ްއެދެން. ްބަހައްޓަަވއިދެްއވުން ްިވސްނުންފުޅު ްެއގޮތަށް ްއެހެންވީމާ،

ް

ްގެންދާނީ.ްްމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްްކޮޅު ްކުިރައށް ނޑު ްއަުޅގަ ްިތގޮތަށް ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްމެންބަރުންނާއިްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްތެރި ްހަމަ ްހިތަށްއެރީ ނޑު ްއަުޅގަ  635އެހެންނަމަވެސް،

ްމިވާހަަކް ްއަުޅަގނޑު ްސަމާލުކަމަށްޓަކައި ްކޮމިީޓެގ ްޑްރާފްޓިންގ އަދި

ްމިްދަންނަވާލާނަމޭ ްއެއީ .ްް ްދިަޔިއރުގަިއ، އަލުްންޑްރާފްޓްކުރަމުން

ފޮނުވާލިއިރުަގިއވެސްްައޅުަގނޑުްއިލްތިމާޞްކުރިންްޑްރާފްިޓންގްކޮމިޓީއަްށް

ްޑް ްމި ްއަްނނައިރުަގއި، ްީމަގިއްރާފްޓްކުރެިވގެން ްކަންތައްތައް ަބއެއް

ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްކަންތައްތަކެކޭ. ްފެންނަ ްއަުޅަގނަޑށް ްއެއީ  640ހިމަނައިދޭން

ްކަންތައްަތްއްއޭ ްބަެއއް ްމިހުރި ްއަދި ްނެތް. ްހިމެނިފައި ްކަމެއް ްއެްއވެސް ގެ

ްެއް ްއުނިކުރައްވާަފއި ްމިއޮތީ ްފެންނާތީ ްެއޮގތަށް ްކޮމިީޓއަށް ޑްރާފްޓިންގ

ްކުރިއަްށް ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެެހންވީމާ، ްފޮނުއްވާފައި. މަޖިލީހަށް

ްއޮތްތަނު ްއެްއޗެހީގަ ްއަންނަ ްމިހެން ްމައްސަްަގއި ްބޮޑެތި ްއުފެދޭްމާ ލަތައް

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްވެއްިޖއްޔާ ްޑްރާފްޓުންްއުނިކުރާކަމަށް ްމި ްއެްއޗެއް  645ކޮންމެ

ްގިނަް ްެއއްބަްސވުމަކަްށްނާދެވޭ ޙައްޤުތަކެްއްެގއްލިދާނެއޭ.ްެއީއްދެބަސްެވވި

ްޑްރާފްޓެްއގަިއް ްފެންނާތީވެ ްބަަޔކަށް ްވަކި ްގޮތަަކށް ްވަކި ްނޫނީ ކަންތައްތައް

ްއު ްއެއްޗެއް ްމުހިންމު ްިމްއޮތް ްވެއްިޖއްޔާ ްއަންނަކަމަށް ްމިހެން ނިޮކށްލާފައި

ްއެގޮަތްށް ްއެހެންީވމާ، ްނުކުމެދާނެއޭ. ްއޮތްތާނގައި ްކުރިއަށް މައްސަލަތައް

ްއިލްިތމާ ްކޮމިީޓއަީަށް ްއެ ްައޅުަގނޑު ްނުކުރުމަށް  650ކުރަމުންްސްީްއެކަން

ްރައީސްވެްސް ްޢިއްޒަތްތެީެރި ްނިންމާލާނީ. ްމިހިސާުބން ްވާހަކަ އަޅުަގނުޑގެ

ްބައި ްބޭނުންވާތީވެ.ްމިއަދު ްނިންމަން ްމިކަން ްތެރޭގައި ްގަިޑއިރު

ް

ްުއނިކުރެއްިވޔަްސްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޑްރާފްޓުން ނުޑްދަންނަވާލިްންއެހެންނޫންތޯ އާދެ،ްއަުޅގަ

ްއަޅުަގނުޑް ްދޭންވެެގން ްފުރުޞަތު ްުހށަހެޅުމުގެ ްއެ ްއޮތީމަ ްއިޞްލާޙެއް  655މި

ްބެލި ްފުރުޞަތު، ްއެ ްއެހެންނަމަވެސް، ްފޭލްވެގެްންކުން. ްހުށަހެޅި ރީގައި

ްވާހަަކް ްކުރި ނޑުމެން ްއަީަުޅގަ ްއެކަން ްވާތީ ްއިޞްލާެޙއްކަމަށް ގޮސްފަިއވާ
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ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ.ްއާެދ،ްމާލޭެގްޢިއްޒަތްތެިރް ްމެންބަރަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޝީދު.ް

ް660 

ްރައީްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްޢިއްޒަްތތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްއެންމެްއާދެ، ްއަޅުަގނުޑެވސް ްސް.

ްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްވާހަކަތަެކއް ްބޮޑު ްމާ ްހުށަހެޅިފަިއވާީތ ަދއްާކކަށްްްީމގައިއިޞްލާޙެއް

ްމިހާރުް ްގޮުތގައި ްޤަބޫލުކުރެވޭ ނޑަށް ްައޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް، ނެތިން.

ްޑްރާފްޓިންގް ްގެންނެވުމުަގިއ ްގެންނަވާފަިއވާ ްޑްރާފްޓްކޮށްގެން ްމި އަލުން

ްއަދިކޮމި ްވިސްނުން ްގެންގުުޅއްީްވާަފއިާވ  665އަޅުަގނޑުމެންނަްށްްޓީން

ްޑްރާފްޓްކުރަްއވަންްސާފުކޮށްދީފަ ްމި ްމިގޮތަށް ްމިހާރު ްނުވާީތވެ އި

ްބޭނުންވާް ްބަލާަލން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއީ ްކޮަބއިތޯ ްސަބަބަކީ ޖެހިވަޑަިއގަތް

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްފާދިއްޕޮޅުގެ ްއެހެން ްހަމަ ްهللاްސަބަބު.ްދެން ވަަނ4ްްޢަލީ

ްވަރަްށްމާއް ްއެބަ ްހުށަހެޅުމުގަިއ ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްމި ްއަށް ް)ކ( ދާގެ

ްޑްރާފްޓްަގއިާވް ްއުނިވޭ ްއެބަ ްހީވާގޮތުަގއި ނޑަްށ ްއަޅުގަ ްބައެއް  670މުހިންމު

ްފަހުެގްހޫީޫމަފް ްއެއީ ްއުނިވުްނ ްއުނިވާ ްމި ްމިގޮތުން ްއެހެންވީމާ، މުން.

ްކޮ ްއަސަރުަތކެއް ްކޮންކަހަލަ ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ށްފާެންމަރުޙަލާއެއްަގއި

ްައޅުަގނ ްއެއީ ްސާފެއްނުވޭ. ްރަނގަޅަަކށް ްއަދި ްއެހެްންކަމެއްކަމެއް ޑު

ް ްސަބަބަކީ، ްބާރުތަކެްއްމިދަންނަވާލި ްިގނަ ްވަރަށް ްމަޖިލީހަށް ރަްއޔިތުންގެ

ްބައްޓަންެވގެްން ްމި ްޤާނޫނުައސާސީ ްމި ްއިޞްލާޙުުކރެވޭ ްއަލަށް  675ދޭގޮތަކަށް

ނިޑވަޅެް ްދަ ްބައްޓަންވާ ްމިގޮތަްށ ްއެހެންވީމާ، ްރައްޔިތުންެގްދަނީ. އްަގިއ

ްޖިނާޢީް ްދަށުން ްޤާނޫނުތަކުގެ ްއެ ްއަދި ްހެދުމާއި ްޤާނޫނު މަޖިލީހުން

ްކަންނޭނގެް ްގޮަތަކށް ްދާކަހަލަ ްއުނިެވގެން ްބާުރ ްހިންގުުމގެ މައްސަލަތައް

ްއެް ްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުގެ ްއެ ްސިފަވަނީ ްގައިުމެވސް ްހަމަ ނޑަށް އަީަުޅގަ

 680ތެރިްމެންބަރުގެްއެްހުށަހެޅުއްވުމުެގްހުށަހެޅުއްވުން.ްއެހެންވީމާ،ްެއްޢިއްޒަތް

ްބޭނުންފުޅުާވް ްހާސިލުކުރަްއވަްނ ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓިންގ ސަބަބުން

ްކަންތައްތަްއްހޫީޫމަފް ްެއ ްކަންތައްތަެކއްތޯއޭ. ްކޮންކޮން ްގެއްލޭނީ މުން

ްޢަބްދު ްގޮތަށް ްބޭނުންފުޅުވި ްހަމަ ްޑްރާފްޓުން ްހުށަހެޅުއްިވްهللا ްެއ ޢަލީ

ްސަބަބުްނވެސްް ްެއްްހުށަހެޅުއްވުމުގެ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްހަމަ ްއެއީ ހާސިލުވާނެތޯ.
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ްދެންްހޫމަފް ްފާހަގަުކރެވޭތީ. ްދާކަމަށް ްގެއްިލގެން ްބަެއްއ ްބޮޑު ްވަރަށް  685މްގެ

ްޑްރާފްޓްކޮށްފައި ްދެން ްަބލައިލާއިުރގަިއ،ްމީގެއިތުރުން ްަބއިތަކަށް ވާ

ް ްމަޖިލީހުގެ ްފުޅ17ްްާރައްޔިތުންގެ ްވަރަށް ްގިަނ ްވަރަށް ްމާއްދާއަކީ ވަނަ

ްމާއްދާއަީަށްްދާއިރާެއއްގަް ްިމ ްދެން ްމާއްދާއެއް. ްބަހުސްކުެރުވނު އި

ްގެންނެވުމުެގް ްބަދަލުތަްއ ްމި ްކޮބައިތޯ، ްބަދަލުތަަކކީ ްމިވާ ގެންނަވާފައި

ްކޮންކޮްން ްހުރީ ްވިސްނަވާަފއި ްމި ްގެންނެވުމުަގިއ ްމި  690ސަބަބު

ްޑިމޮކްރަީސް ްސަބަބުްނ ްގެންެނވުމުގެ ްބަދަލުތައް ްމި ކަންތައްތަެކއްތޯ،

ްފަހިްކުރުމަށްޓަްއިމުގާީާ ްކޮންކޮން ްއެޅޭނީ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ކައި

ްގޮތެްއގައި.ް ނޑު ްމައިގަ ްހުރީ ްސުވާލުތަެކއް ްމިކަހަލަ ފިޔަވަޅުތަެކއްތޯ،

ްކު ްއެހެންވީމާ، ްބޭނުންވަނީ، ްދަންނަވާލަން ްޢަބްދުރުކޮށް ްމިްهللا ޢަލީގެ

ްހާސިލުކުރަްއވަްން ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓިންގ ްޑްރާފްޓްގަިއ  695ހުށަހެޅުއްވުމުން

ްމަފް ްރައީސް.ްހޫބޭނުންވި ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްހާސިލުކުރެވިދާނެތޯ. ްމް

ް

ްކުރިންވެްސްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ނުޑ ްއަީަުޅގަ ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެިރ ޝުކުރިއްޔާ

ްދަންނަވާލިހެންް

ްގެނައީްްޢައްާބސްްިއބްރާީހމްް ްއަނބުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްިއޞްލާޙު ްހުށަހެޅި  700ްއަޅުަގނޑު

ްހުށަހެޅިފައިްއަްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްމީގައި ްިވސްނުނީ ްފަހުން ޅުަގނޑަްށވެސް

ްތިންބައިކުަޅް ްމަޖިލީހުގެ ްފާސްކުރެވޭނީ ްކަމެއް ްމަޖިލީހުން ްެއއީ އޮތްގޮތުން

ދެބައިްއަޣްލަބިއްޔަތުްލިބިގެްނނޭ.ްއެހެންްއޮތީމަްމިވާގޮތަކީްމަޖިލީހުގެްހަމަް

ްޖަލްސާެއްއގަ ްތިއްބަވާ ްމެންބަރުން ްހުރިހާ ްފެނިވަޑަިއްފުރިހަމަ ިއެވސް

ްއެއްބަޔަްށވެްސް ްދެަބއިކުަޅ ްނުވަތަ ްދެބައި ްތިންބަިއކުަޅ  705ނުގަންނަވާކަމަށް

ްމެންބަރުންް ްެއއްބަިއގެ ްތިންބަިއކުޅަ ްއޮްއވައި ްވޯޓުދެއްވާަފއި ްބޭފުޅުން ގިނަ

ްެއީއް ްވެްއޖީވިއްާޔ ްެއގޮތް ްނިމިދާނެ. ްަމއްސަަލއެއް ްދެްއަވއިގެން ވޯޓު

ްގޮތަކަށްް ްރަނގަޅު ްެއގޮްތްްއެހެންވީމާ، ނުޑ ްއަުޅގަ ްފެންނާތީ ނުވާނެކަމަށް

ްދޫކޮށްލުމަކީް ްހުށަާނޅާ ްއިޞްލާޙު ްއެ ނޑު ދޫކޮށްލީ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްައޅުގަ

ްމައްޗަށް ްޑްރާފްޓްގެ ްްމިހާރު ްއުސޫުލ ްއޮތް  710އަޅުަގނުޑްހުށަހަޅުއްވާފައި

ްއަުޅގަނ ްނޫން. ްސަބަބަކީ،ްތާއީދުކުރާކަމެްއ ްާތއީދުނުކުާރ ްެއއަށް ުޑ
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ްމަޖިލީ ްމިހިމިހާރުވެސް ްނިންމަން ްކަމެއްވެސް ްހުރިހާ ްނިންމާ ރީްހުން

ް ްއަޣްލަބިއްޔަތުން. ްެއއްބަމަޖިލީހުގެ ްދެަބިއކުޅަ ްއެއީ ިއްމިދެންނެވީ

ް ްދެބައިއަޣްލަބިއްޔަތުންކަމަްށވިޔަްސ، ެގްތިންބައިކުަޅ

ް ްތިންބައިެގްއަޣްލަބިއްޔަތުންކަމަްށވިޔަްސ، ްހަތަރުބަިއކުަޅ  715އަދި

ްއާ ްމާއްދާއަަކްށްއަޣްލަބިއްޔަތުންކަމަްށވިޔަސް. ްޤާނޫނުއަާސސީެގ ދެ،

ްމަޖިލީހުގެް ްހަމަ ްއަޣްލަބިްއޔަތުން. ްތިންބައިގެ ްހަތަރުބައިކުޅަ ބަދަލުގެނެވޭނީ

އަޣްލަބިއްޔަތުން.ްދެންްމަޖިލީހުގެްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއަލުންްވިސްނުމަްށް

ފޮނުއްވާްބިލެއްްފާްސކުރެވޭނީްމަޖިލީހުގެްއަޣްލަބިއްޔަތުން.ްައދިްވަޒީެރްއެގް

ްައޣްލަބިއްޔަތުން.ްއި ްމަޖިލީހުގެ ނޑައެޭޅނީވެސް ްކަ  720ތުބާރުނެތްކަން

ްއޮވެަފިއް ްއަޣްލަބިއްަޔތުން ްމަޖިލީހުގެ ްކަމެްއެވސް ްހުރިހާ އެހެންވީމަ،

ްމިކިޔާގޮތަްށް ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑުމެން ްޤާނޫނުގަިއ އެހެންވީމަ،

ްހިފަހެއްުޓމަށްޓަކައިެވސްް ްޮކންސިސްޓެންސީއެްއ ްނުވަތަ އެްއގޮތްވަންަތކަން

ްއަްޣލަބިއްޔަތަކުްންމަ ްމަޖިލީހުގެ ްއެއީ ްނިންމުން ްނިންމާ ްކަމެއް ޖިލީހުން

ްފެންނަކަންް ްއޮންނަން ްއެގޮތް ްފެންނާތީ ްއެއްެޗއްކަމަްށ  725ފާސްވަންޖެހޭ

ް ްިމހާރު ްއެހެންވީމާ، ްއެޮއްތ17ްްއަޅުަގނޑަށް. ްހުށަހެޅިފައި ްމާއްދާ ވަނަ

ްއެ ްއަޣްލަބިއްޔަތުންނޭ، ްމީހުންގެ ްދިން ްވޯޓު ްެއވާ ްއޭގައި ޢިބާރާތްްްހަމަ

ްއަާހް ްވޯޓަްށ ްޖަލްާސއަީކ ްއެ ްއާދެ، ްނުެޖހޭ. ްހިތްހަމައެއް އަޅުަގނުޑ

ް ްއަޣްލަބިއްޔަތު ްމަޖިލީހުގެ ްޖަލްސާއަކަީަށްްތިޖަލްސާއަކީ ބޭ

ްެއް ްއޮތީމަ ްއަޣްލަބިއްޔަތުންނޭ ްމީހުންގެ ްވޯުޓދިން  730ވާންީވކަމުަގއިިވޔަްސވެސް

ްވޯޓަކު ްކުޑަުކޑަ ްވަރަށް ްމަދު ްވަރަށް ްހަނިކޮށް ްވަރަށް ްފާސްވުމުެގްހަމަ ްނ

ްެއވާހަަކް ްުނވާތީ ްހިތްގައިމު ްހަމަ ނޑަށް ްައޅުގަ ްެއގޮތް ްއެބަެދވެއޭ. ޗާންސް

ްއަ ްއެހެންނަމަވެސް، ްއެތިދެއްކެނީއޭ. ްހުށަހެޅުނު ްއިޞްލާޙުން ްޅުަގނޑަށް

އެއީްއެންމެްރަނަގޅުްެއއްޗަްށްނުވާތީްއަޅުަގނޑުްއޭތިްއަނބުރާްގެނަީއއޭ.ް

ްއަނެއް ްއޮތް ްހުށަހެޅިފައި ްމިހާރު ްްދެން ްޭއގެ  4ް735ޕްރޮެސކިއުޓަރްޖެނެރަލްގެ

ްވާހަކަް ްތާީއދުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްއިޞްލާޙަށް ްހުށަހެޅިފައިާވ ްމާއްދާއަށް ވަނަ

ްދަންނަވަން.ްޝުކުރިްއޔާ.ް

ް
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ްއުތުރުބުރީެގްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމާޅޮސްމަޑުލު ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްވަޙީ ްޢަލީ ްމެންބަރު ްމިވަގުުތްޢިއްޒަތްތެރި ްމެްނބަރު ްއާދެ،ްޢިއްޒަތްތެރި  740ދު.

ްޝިހާބު.ް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްވަަޑއިގެންނެތް.

ް

ްއަޅުަގނުޑވެްސްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްބޭނުންވީްްޝިހާބުްާވހަކަެދއްކެުވން: ްޒަތްޢިއްްސާފުކޮށްލަން ްއަރިހުން، ްމުޤައްރިރު ްމިްތެރި މިހާރު

ްކުރަްއވާފަިއް ްޑްރާްފޓް ްގެނައީަމއި ްމިގޮތަށް ްއިޞްލާުޙ ްމިއޮތް  745ހުށަހެޅިފައި

ްގޮތުްން ީޫލެއްގެ ްއުސޫ ްއަންނާނީ. ްބަދަުލތަކެއްތޯ ްކޮންކަހަލަ އޮތްގޮތަށް

ްއަ ްބޭުނންވަނީ، ްދަންނަވާލަން ްމިހާރުްޅުަގނޑު ްޮކމިޓީން ްކުަރްއވާ ޑްރާފްޓް

ްޢިއްޒަތްތެރިްްމިގެންނެވިގޮތް ްފްލޯގަިއ ްމަޖިލީހުގެ ްފަހުން ްއެންެމ މިއީ

ްފެނިވަަޑއިގަންަނާވް ްބޭފުޅުންނަށް ްގިނަ ްދައްަކާވފައި ްވާހަކަފުޅު މެންބަރުން

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްެއއަްށ ްއެހެންވީމަ، ްޤަބޫުލކުރަމޭ. ްައޅުަގނޑު  750ގޮތްކަމަށް

ްރަ ްޢިއްޒަްތތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްދަންނަވާލަން. ްއެވާހަކަ ްއީސް.ތާއީދުކުރެވޭތީ

ް

ްްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްަރީއސްޝުކުރިއްާޔ ،ް ްދޫކޮށްލާނަން.ްފުރުޞަތުައޅުަގނޑު
ްްްއާތިފްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް755 

ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަޅުަގނޑަށްްޤަބޫލުކުެރޭވގޮތުަގއިްކަމެްއްްމާޮޅސްމަޑުލުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް

ްނެރެްންްްން:ވާހަކަެދއްެކވުްޢަލީްފާއިޒް ްނަީތޖާއެއް ްރަނގަޅު ްއެކަމަކުން ްބޭނުމަީކ ްކުރުުމގެ އިޞްލާޙު

ްދިަޔް ްރީޑްރާފްިޓންގއަށް ްއަމުދުން ްއައިސް ްމިފަހަކަށް ބޭނުންވުން.

ްއިޞްލާ ްހުށަހެޅޭ ްބަލައިލީމަްމާއްދާތަކަށް ްއަޅުަގނޑު އަޅުަގނޑަްށްްޙުތަކުން

ް ްފެންނަނީ، ްމި ްހަމަ ްއާދަ ްކުރުމުގެ ްކަންކަން ްތިބިްވަކިގޮަތަކށް  760ހިފިފައި

ްމިންވަރަކުްން ްއެްއވެްސ ްބާރުތަކެއް ްހުރި ްއަުތގަިއ ްއެމީހުންެގ ބަޔަކަށް

ްއަނެްއކާވެްސް ްެވގެްނ ްކަމަކަްށ ްޤަޫބލުނުކުރެވޭ ްެއއީ ްިދއުން ބީވެގެން

ކޮންމެވެސްްގޮތަކުންްކަންކަުމގެްތެރެއަށްްނުފޫޒުްފޯުރވާނެްގޮތަކަށްްއެކަްން

ްމަޖިލީހު ްމިސާަލކަށް ްގެނެވިަފއިވުން. ްގެ ުކަޑްއަޣްލަބިއްަޔތުން،

ްކަމެ ްބިރުީހވުން،އަޣްލަބިއްޔަަތކުން ްާފސްވެދާނެކަމުގެ  765އެމަޖިލީހަށްްްއް

ްބޭފުޅަކުް ްއެމަޖިލީހަށް ްކާކުތޯ ްނޫންޯތ. ވަަޑއިގަންަނވަންވީ
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ްއެނޭގް ްއެބަ ްއޮތްކަްނ ްމިވެނިކަމެއް ްދަންނަވަނީ. ވަަޑއިނުގަންަނވަން

ްއެހެންކަމަ ްލިބިވަޑަިއަގންނަވާ. ްކުރިން ްގިނަްއެޖެންޑާ ްަވޑަިއގެން ށްވަންޏާ

ްކަމެްއގަިއް ްޮއތް ްކޮންސަރން ްެއބޭފުޅުންގެ ްތިއްބަަވއިގެން ބޭފުޅުން

ް ްއެބޭފުޅުން ްދަްއކަަވއިގެން ްއެވާަހކަ  770މަސައްކަްތްްހޯއްަދވަންްވެއްިޖއްޔާ

ްފުރުޞަތަށްް ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިްއަޒތްތެރި ްއާެދ، ކުރަންވީނޫންތޯ.

ްނުރައް ްުކއްލި ްއެދުނީ ްޮއްތްޙަޤީޤަތުގައި ްހުށަހެޅިފައި ްެއ ްޙާލަތަށް ކަލުެގ

ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްބޭނުންެވގެން. ްވާހަަކދައްކަން ްވަރަށް އިޞްލާޙާމެދު

ްމާް ްދެން ްނެީތތީ ްމިހާރު ްފުރުޞަތު ްވާހަކަެދއްުކމުގެ ްެއ އަޅުަގނޑަްށ

ްމިހާތަނަށްވެސްް ްމިފެންނަނީ ްހަމަ ނޑަށް ްައޅުގަ ްބޭނުެމއްނޫން.  775ދިގުކުރާކަށް

ަގއިްހުރިްބާރުތަކެއްްދޫކުރަންްބޭނުންނުވެގެންްނުޫފުޒްއަޅުަގނޑުމެްނގެްއަތު

ް ްކަންތައްަތއް ްގޮތަކަށް ްބޭނުންވާ،ފޯރުވޭނެ ްކުަރން ްބައްޓަން ްއަިދވެސް

ްދެންވެސްް ްދޫކޮށްލެިވގެްނނޭ ްެއކަން ްޤަބޫލުކުެރވެނީ ްހަމަ އަޅުަގނޑަށް

ްރަނގަޅުކުެރވޭނީ.ްޝުކުިރއްޔާ.

ް780 

ްިޢއްްމާލެއަޮތޅުްމެްނބަރުްާމރިޔާް ްމިްޝުކުރިއްޔާ ްބޭނުންވަނީ ްބަލައިލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް، ްޒަތްތެރި

ްޑްރާފްޓަށް.ްޖެނެރަލާްޕްރޮސެކިއުޓަރްްއަްޙމަދުްދީދީްާވހަކަެދއްކެުވން: ްއިޞްލާާޙއި ްހުށަހެޅިފައިވާ ބެހޭޮގތުން

ްމަފް ްެއއޮތް ްއިޞްލާުޙގައި ްހިމެނިފައިވާކަްންހޫހުށަހެޅިފައިވާ ްޑްރާފްޓްގައި މް

ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްޑްރާފްޓްަގިއްއަޅުަގނޑު ްދެން ްފާހަގަކުރަން. އިނުންވެސް

ްޕްރޮސެިކުއޓަރްޖެނެރަލްް ްފުޅާކަމަށްްވިދާޅުވެ ްއެއަްށވުރެން ްކަންތައް  785އެއޮތް

ވަނަްމާއްާދއިންްކަންތައްތަެކްއ4ްްކުރަންްބޭނުންވާްކަންތަކަްށވުެރްއިތުރަށްް

ް ްވިދާުޅެވ ްލިބިދޭކަމަށް ްފަރާތްތަކަްށެވސް ްއެހެން އެހުށަހެޅުްއިވްއެބަ

ނހު ްއަުޅގަ ްވިދާޅުވުމަށް ްވިދާުޅވި ްބޭފުޅާ ްދަންނަވާލަްންށަހެޅުއްވި ްހަމަ ޑު

ް ްއަޅުަގނޑަްށްބޭނުންވަނީ، ްނުަވތަ ްެއއޮތީ ްވިސްނާފައި ނޑުމެން އަުޅގަ

ްބާރުތަކެްއް ްއެބަެދން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފަރާތަކުްނވިޔަްސ ްކޮންމެ  790ވިސްނެނީ

ްުމައީައްސަ ްއެ ްިކޔާފައި. ްކޮިމޝަންތަކެކޭ ްމުސްތަޤިއްލު ސާތަކަްށްމިނިވަން

ނޑުމެ ްއަުޅގަ ްޝަޚްސެކޭ ްޤާނޫނީ ްއެހެންްއެމީހުންނަކީ ްބުނަމު. ްއެބަ ން

ް ްޮކމިޝަނަށްވެްސްބުނާއިރު، ްހިއުމަންރައިޓްސް ނޑުމެން އަުޅގަ
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ވާކުރުުމގެްބާރުތަކެއްްދީފައިވޭްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްމިހާރުްހެދިފައިްއުދަ

ްކޮމި ްއިެލކްޝަންސް ްދަށުންވެސް.ްއަދި ްޤާނޫނުތަކުގެ  795ަޝނަރއަށްެވްސްހުރި

ްލިބޭނެ.ްޕްރޮސެކިއުޓަރްޖެނެރަލްއަކީް ްބާރުތަކެއް ްއެފަދަ ްހިތުން އަޅުަގނޑު

ްއެއުސޫީޫުލެގް ްދަށުްނ ްަލއިންސްެއއްގެ ްަގއިޑް ްދެއްވާ ްޖެނެރަލް އެޓާރނީ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްގޮތަކަީަށް ްކަހަލަ ްގެންނަ ްޕްރޮސިކިއުޝަންސް ދަށުން

ްޑްރާފްޓް ްމިހާރު ްޤާނޫނުއަސާީސަގއި ްމާއްދާތަްއްްވިސްނަިއގެން ކުރެވިަފިއވާ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްކުެރވޭނެކަމަްށ ްއެަކންތައްތައް ްއެގޮތަށް  800ހުރިގޮތުން

ްފުޅާކޮށްް ްލިޔެފައި ްމިހެން ނޑުމެން ްައޅުގަ ްވަިނކޮށް ލިޔެފައިވަނީ.

ްދަޢުާވް ްޖެނެރަލްއަށް ްޕްރޮސިކިއުޓަރ ނުޑމެން ްއަުޅގަ އޮތްކަމުަގިއވިޔަސް

ންްފެށިްދައުީުވާެއއްކަމަށްިވޔަްސްތަކުއަނބުރާްގެނައުމުގެްބާރުްކޮންމެްފަރާ

ްޖެނެރަލްއަށްް ްޕްރޮސެިކއުޓަރ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްބާރު ްގެަނއުމުގެ އަނބުރާ

ްބޭނުންވިް ްކުރަން ްތިމަންނަމެން ްޝަކުާވ، ްފަރާތަކުްނ ްއެއްެވސް  805ދިނީމާ

ްތިމަންނަމެންނަށްް ްނުކޮށްގެންނޭ ްޖެނެރަލް ްޕްޮރސެކިުއޓަރ ދައުީުާވއެއް

ްބު ްއެހެން ްމިތިބީ، ްއަދިްނުކުރެވިފައި ްދާނެ. ްކުޑަވެގެްނ ްޖާގަ ނުމުގެ

ްގެންނަަވްން ްދައުީުވާެއއް ްއަނބުީުރާ ްޖެނެރަލް ޕްރޮސެކިއުޓަރ

ްބޮޑުވާެނ.ް ްއެަކއުންޓިބިލިޓީެވސް ްޕްބަލިކް ްގެންނަވާަފއި ްއެ ބޭނުންފުޅުނަމަ

ްއެހެްން ީުވާެއއް ްދައު ްއެފަދަ ްކީއްވެޯތއޭ ްުސވާލުކުާރނެ ްމީިޑއާއިން  810އެއީ

ްކޮމި ްއެހެން ްނުވަތަ ްއަނބުާރްފަރާތަކުން ްތި ްއޮތްާވ ްކޮށްފައި ޝަނަކުން

ްއަނބުރާް ްއަދި ްޖެނެރަލް ްޕްރޮސެކިއުޓަރ ްއެހެންެވއްޖެްއޔާ ގެންނެވީ.

ްޖަވާބެްއް ްޤަބޫލުކުރެވޭކަހަލަ ްާޢންމުންނަށް ގެންނެވިކަުމގަިއިވޔަސް

ްމިގެންނަް ްމިހަދާ، ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންވީމަ، ދެއްވަްނވާނެ.

ްޤާނޫުނއަާސސީއަ ްޑިމޮކްރެޓިްކްބަދަލުތަކަކަކީ، ްބަދަލުތަކަީކ ްގެންނަ  815ށް

ްގެންަން ްބޮޑުކުރުމަށްަޓކައި ްއެަކއުންޓަބިލިޓީ ްޕަބްލިކް އުސޫލުން

ބަދަލުތަކެއްކަމަށްވަންޏާްއަުޅަގނޑުްޑްރާފްޓްަގއިާވގޮތަށްްއެަކންތައްްއޮތުމަްށް

ްއަޅުަގނުޑް ްދަންނަވާލަންެވެގން ްއެވާހަަކ ްއެހެްނވީމަ، ތާއީދުކުރަން.

ްބޭނުން ްދެްއިވްމިފުރުޞަތުގެ ްަރއީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ ކުރީ.

 820ްފުރުޞަތަށް.
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ް

ްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްޖެނެރަލްގެ ްޕްރޮސެކިއުޓަރ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްވަނ4ްްަޝުކުރިއްޔާ

އެބަްްމާއްދާގެް)ކ(ްޑްރާފްޓިްނގްޮކމިޓީންްމިހާރުްފޮނުއްވާފައިްޮއތްްގޮތުންްމުޙަްނމަދުްޢަނިލްްވާހަކަެދއްކެުވން:

ްޖެނެރަލްް ްޕްރޮސެކިުއަޓރ ްެދކެން ނޑުވެސް ްއަުޅގަ ްހުޅުވާލާކަމަށް މަގު

 825ފިޔަވަިއްއެހެންްފަރާތްތަކަށްްޖިނާޢީްކުށްތަކުގެްަދއުީުާވކުުރމުގެްފުރުޞަތު.ް

ްއެހެންް ްެގނެސްދޭ ްމާއްދާއިން ްމި ްޙަޤީޤަތުގައި ްއިތުރުން ްމަފްހޫީޫމުގެ އެ

ްއަނ ްދައުީުވާތައް ްހުންނަ ްކޮށްފައި ްއެ ްގެންނެވުމުެގްމަފްހޫީޫމަކީ ބުާރ

ްއިޞްލާޙުްން ްހުށަހެޅުްއވި ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްޅ.އަތޮުޅގެ މަފްހޫީޫމް.ްއެ

އެބަްހަމަްފުރިހަމަވެގެންވާކަަމށްްއެބަްފެނޭ.ްމިްދެްމާއްދާއަށްްބަލާލާއިރު،ް

ްިމއޮްތް ްހުށަހަޅުްއވާފައި ްކޮމިޓީން ްޑްާރފްޓިންގ ްމިއޮންނަނީީީ  830ތަފާތުކަން

ްމަް ްރަްއޔިތުންގެ ްޖިނާޢީްމާއްދާގަިއ ްޤާނޫނަކުން ްފާސްކުރާ ޖިލީހުން

ްއެހެންް ްދެން ްހުޅުވާލުން. ްފަރާތްތަކަށް ްެއހެން ްފުރުޞަތު ދައުީުާވކުރުމުގެ

ްފަރާތްތަކެްއް ްގިަނ ްވަރަށް ްހަމަ ްޭއގަިއ ްހަމަ ްދަންނަވާލިމާ ފަރާތްތަކޭ

ްހަމަް ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުންގެ ްހިނގައިދާނެ. ހިމެނިގެން

ްފަ ްގިނަ ްއުފެދޭކަމަީކްވަރަށް ްސުވާުލ ްއަޅުަގނޑަށް ްމީގައި ްދެން  835ރާތްތައް.

ްކުރުމަްށް ްމުީުސްަތޤިއްލު ްމަޤާމުތަކެްއ ްގިނަ ްވަރަށް ްމިހާރު އަޅުަގނޑުމެން

ްކޮމިޝަންތަކެްއް ްމުސްތަޤިއްލު ްމިނިންމީ. ޤާނޫނުއަސާސީަގއިެވސް

ްނިންމީ.ް ްމި ްމިހާރު ްއަުޅަގނޑުމެން ްޤާނޫނުއަސާީސަގއިވެްސ އުފެއްދުމަށް

ްއެހެންްނިންމާއި ްމަސްޢޫލިއްޔަތު ްމިދޭ ްޮކންމެފަރާތަކަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ރު،

ްމިސާލަކަށްް ްސުވާެލއް. ްއުފެދޭ ްއެީއ ްިޙއްޞާކުރާނީޯތ،  840ފަރާތަކާއެކު

ްއެހެންް ްބާރު ްޖެނެރަްލގެ ްއޮޑިޓަރ ްއަޅުަގނޑުމެްނ ދަންނަވާނަމަ

ްޙަވާލުކުިރް ްއޭނައަްށ ްޙިއްޞާކުރާނީތޯޭއ. ްހަމަ ފަރާތަކާއެީކގައި

ްއެަކންކުރާނެކަމުެގްމަސްޢޫލިއްޔަތެ ްުމސްތަޤިއްލުކަންމަތީަގއި ްއޭނަ އް

ްލިޔުނީ.ް ްމި ްެއވާހަަކ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ނޑުެމން ްއަުޅގަ ޔަޤީންކަމާއެީކަގއި

ްއެހެންް ްޤާނޫނަކުން ްހެދޭ ްފަހުން ްކުރުމަށް ްެއކަންތަްއ  845އެހެންވެއްެޖއްީްޔާ

ްހަމަ ްމިގޮތުން ްުސވާލެއް. ްއުފެދޭ ްމިއީ ްއެބާރުތައް. ްދޭނީތޯ ްފަރާތަކަށް

ްޖިނާީޢް ްބަލާލާއިުރވެސް ްމިމާއްދާއަށް ްޖެނެރަލްެގ ޕްރޮސެކިއުޓަރ
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ްއޭނަައީކް ނޑަެއޅީ. ްކަ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެއްފަރާެތއް ދައުީުާވކުރާނެ

ްފަރާތެއްކަމާ،ް ްމުސްތަޤިއްލު ްއެްއކިބާެވގެންހުރި ްހުރިހާކަމަކުން ސިޔާސީ

ްުއޫސލަކުން ްެއއް ްެއއްހަމައަކަްށ ްބުރަުނވެ ްަވކިފަރާތަކަށް  850ހުރިހާްްއޭނައަީކ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމީހެއްކަމަށް ްޢަމަލުކުރާނެ ރައްޔިތުންނާމެދު

ްލިޔެފައިް ްލިުޔނީ. ްމި ްމިހާރު ްާމއްދާތަކުަގއި ްއެހެން ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްޤާނޫނުއަސާސީެގް ްކޮންމެހެން ްމަފުހޫީޫމުތައް ްމިދެންނެވި އަޅުަގނޑުމެން

ްޖިނާ ްމި ްައޅުަގނޑުމެްނ ްފަރާތްތަކަކަށް ްތަބަޢަވާންނުޖެހޭ ޢީްދަށުން

ްމިއީް ްޙިއްާޞުކރާނީތޯ. ްބާރުތައް ްނުވަތަ ްމަސްޢޫލިއްޔަތުަތއް  855ދަޢުވާކުރުމުގެ

ްގޮތެއްނޫން.ް ްޮއވެގެްނވާެނ ްަޤބޫލުކުރާގޮތުަގއި ނޑު ްއަުޅގަ އަޅުަގނުޑ،

ްެއް ްމަޤްޞަދަކީވެްސ، ްއުފެއްދުމުގެ ްޖެނެރަލްއެްއ ޕްރޮސެކިއުޓަރ

ްޭއނައަށް ްއެބާރު ްމަޤްޞަދަކީވެސް ްހިމެނުމުެގ ދިނުން،ްްޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްފާހަގަކޮށްލަން.ް ްއެހެންވީމަ،ްމިކަން ްދިނުން. ްއެއްފަރާތްތަކަށް މުސްތަޤިއްލު

 860ްޢިއްޒަތްތެީެރިްރައީސްްުޝކުިރއްޔާ.

ް

ްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްދަންނަވާލީ ްފުރުޞަތަކަށް ްމި ްރައީސް،ްއަޅުަގނޑު ްވަނ17ްްަޢިއްޒަތްތެރި

ްްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިހާރު ްބާބުގެްމާއްދާގައި ްމަޖިލީހުގެ ްގޮތް،ްރައްޔިތުްނގެ އެކުލެވިަފިއްއޮތް

ްމަޖިލީހުނ17ްްް ްެއއޮީތ ްއެކުލެވިފައި ްމިހާރު ްމާއްދާަގއި ވަނަ

ްކުރީގަިއް ްއެ ްފެއިލްެވގެންދިޔައިުރ، ްމިމާއްދާ  865ދެފަހަރެއްގެމަތީންވެސް

ްފާޅުކުރެއްިވް ްބޭފުޅުްނ ްއިންކާރުކުެރއްވި ްއެ ްއޮތްގޮާތިއ ޑްރާފްޓްކުރެްއވިފައި

ބޮޑުެވވަަޑިއގަތުމަށްްޙައްެލއްވެްސްހިމަނައިގެން.ްެއއީްޯވޓިންގްކޯރަެމްއްކަން

ްތިބެގެންް ްަހއެްއކަމީހުން ްމެންބަރުންކޮޅެއް، ްމަދު ްހިމަނާ އޭަގއި

ްދެްން ނޑު ްއަުޅގަ ްހަދާފައި. ްއެއޮތީ ްމިހާުރ ފާސްނުކުރެވޭނެގޮތަށް

ްފާޅުކުރެއްް ްއެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްގދ.ގެ ްބޭނުންވަނީ،  870ިވްދަންނަވާލަން

ޚިޔާލުތަކާުގޅިގެންްއެބަްއެްއޗެްއްދަންނަވާލަންޖެހޭ.ްކުޑަކޮށްްޮއޅުމެއްްެއއަްށް

ްހުރިހާް ްއެހެން ްނުކުތާއަކީ،ްދުނިޭޔގެ ްހީވާތީ.ްފުރަތަމަ ްހަމަ އަރާފާނެކަމަށް

ނޑުމެންނަށް،ް ްއަުޅގަ ްއުސޫލެއް ްއަންނަ ްޢަމަލުކުރަުމން ޤައުމުތަކެްއގައި

ް ްކަމުނުޮގސްގެން ްހަމަ ްިދވެހިރާއްޖޭަގިއްދިވެހިރާއްޖެއަށް ްކީްއވެތޯ. މިއުޅެނީ
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ްާޤނޫނުއަސާސީާއް ްމިއޮތް ްމިހާރު ްއުސޫލެކޭ ްޢަމަލުކުރި  875މީގެކުރީަގިއވެސް

ްނިންމަންް ްގޮެތއް ްކަމަކަށް ްހުރިހާތަނެއްަގއިވެސް ްދުނިޔޭގެ ޖެހެންދެން.

ްނިންމުމުގަިއް ްެއ ްޭއަގއި ްއަޣްލަބިްއޔަތު ްތެެރއިން ްތިބޭަބއެްއގެ އެްއވެ

ް ްބޭނުން ްއުޅެނީ.ްބައިވެިރވާން ްނިންމާ ްކަންކަން ްއަޣްލަބިއްޔަތުން މީހުންގެ

ްމިހާް ްބަލަިއގަންނަން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްހަމަ ްމަފްހޫމް ްއެ ދެން

ްއުފެދޭްސުވާލެްއ.ް ްައޅުަގނޑަށް ްީކއްެވެގންބާއޭ.ްެއއީ ްިމއުޅެނީ  880އުދަޫގވެގެން

ްމިހެންް ްބާއްަވންޖެހޭ. ްހަމަ ްމި ްމިހެން ްރަީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި އަނެއްކަަމކީ

ްމަޖިލީހުގެްނުބާ ްއެ ްމަޖިލިސް، ްރަްއޔިތުންގެ އްަވއިފީިވއްޔާ

ްއެމަޖިލީހުގެް ްނަގާެލވެނީ. ްއެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްފުރުޞަތު މަސައްކަތްކުރުުމގެ

ކަންތައްތައްްނިންމުމުގެްފުރުޞަތުްއެމަޖިލީހުގެްކިބައިންްނިގުޅަިއގެންފަިއ،ް

ްމިހާރު ްމިމަޖިލިސްތަކުން ްމިތަނަށް ްޢާންމުކޮށް ްއަނެއްކާެވސް  885އިވޭްްދެން

ްމިނިކާވަަގކަްށް ްދަތްނެތް ްމިޖެހެނީ. ްބޭނުންކުރަން ނޑު ްއަުޅގަ އިބާރާތެއް

ްމީހުންތަކެްއް ްއެާތޮގސް ްދެން ްބާއްވަްނވީ. ްދޫކޮށްލާފައި ްދެން ހަދާފައި

ްއައިްސް ްއެަތނަށް ްބާރުގަދަވާނެ ްމީހުންގެ ްނާންނަ ްއެތަނަށް ތިބޭނެ.

ްިތެވގެން ްައއިސް ްއެތަނަށް ްމީހުންނަށްވުެރ. ވަިކގޮތަަކްށްްމަސައްކަތްކުރާ

ްމިޤައުމުގަިއް ްުއޅޭމީހުން ްނޭނގިގެން ްހަދާނެގޮތް ްނޭނގިގެން  890ފިތާލަން

ްވިސްނަިއގެްން ްކަންކަާމ ްއެބަދޭ ްއިސްސަފަކަށް ްނިންމަން ކަންކަން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއެގޮތްޯތއޭ ްމީހުންނަށްވުރެ. ްއަންަނ ްވޯޓުދޭން ވަިކގޮތަކަށް

ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްދެނެއް ްއެގޮތަކަށް ްނުކުރެވޭނެއޭ.ްކަމެބޭނުމީ. ްއ

ްގެންނަާމް ްބޭނުމިއްޔާ ްގެންނަން ްއިޞްލާޙު ްމިޤައުމަށް އަޅުަގނޑުމެން

ް ްބާބުގެ ްމަޖިލީހުގެ ނުޑެގ17ްްހިންގަވާށޭ.ްަރއްޔިތުްނގެ ްއަުޅގަ ްާމްއދާ  895ވަނަ

ްމިޤައުމަްށް ްެއއީ ްމަފްހޫީޫމު، ްއޮތް ްޑްރާފްޓްުކރެވިފައި ްމިހާރު ނަޒަރުަގއި

ް ްިއޞްލާޙުގެ ްމި ްގެނައުމަށް ްއޮްތްއިޞްލާޙެއް ްފުލުގައި ްއެންމެ ބިންގަުލގެ

ްހުރިހާކަމެއްް ްމިކުިރ ްނުކުރެވޭކަމަްށވަންޏާ ްއެހެން ްއެކަން އެްއޗަކީ.

ްމިމޭރުމުންް ްހަމަ ްައޅުަގނޑު ްުކރީގަިއވެސް ްބާޠިލުވީ. އަޅުަގނޑުމެން

ްއަޅުަގނުޑވެްސް ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއޮންާނނީ. ްދަންނަވާފަިއ  900މިވާހަކަ

ް ްހުރިހާ ްމަޖިލީހުގެ ްހުރިހާްއެދޭގޮެތއް ްތިއްބަވަިއގެން މެންބަރުން
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ްދިއުން.ް ްނިމެުމން ްހުރިހާކަމެއްވެސް ްއަޣްލަބިއްޔަތުްނ މެންބަރުންގެ

ްއެހެންް ްޑްރާފްޓްކުރެވިދާނެ. ްއަުޅަގނޑުެމންނަށް އެގޮތަްށވެސް

ްއަނެއްބަިއވެްސް ްއަންނަންޖެހޭ ްއަންނަ، ްއެާއއެީކަގިއ ޑްރާފްޓްކުރަންޏާ

ްޑްާރފްޓްކުރަ ްހިންގަވާ ްމީހަުކްއަޅުަގނޑުމެން ްއެއްވެސް ްފުރަތަމަކަމަކީ،  905މާ.

ްކޮންމެް ްދެވަަނކަމަކީ ްއިނދެގެންނުވާނެޭއ. ްވޯޓުުނދީ ްވަކިޮކޅަކަށް ކަމެއްަގއި

ްޖަލްސާެއްއް ްހާީާޒިުރވާންޖެހޭނެއޭ. ްޖަލްސާއަށް ްކޮންމެ މެންބަރަކު

ްބާއްަވއިގެންްުނވާނެއޭްހުރިހާްމެންބަރުންްހާޒިރުވެްތިބެގެންނޫނީ.ް

ް

 910ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ް:ްވުންރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްކެް

ް

ްއެގޮތްްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްއެއްބަސްެވެވންޏާ ނޑުމެންނަީަށް ްއަޅުގަ ްދެކަންތަކާ ްމި

ްބަދަލުކޮށްލަންވީ.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްހުްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްއާދެ، ްއިޞްލާުޙ،ް`. ްށ4ްްްށަހެޅިފަިއވާ ް)ކ( ްމާްއދާގެ  915ްވަނަ

ްމިހާރުްްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްވިސްނާިލިއރުގަިއ، ނޑު ްއަޅުގަ ްއިޞްލާޙަްށ ހުށަހެޅިފައިވާ

ް ްޖެނެރަލްގެ ްކޮމިީީޓީނ4ްްްޕްރޮސިކިއުޓަރ ްޑްރާްފޓް ް)ކ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްއިޞްލާޙަށްވު ްރަނަގޅު ްވަރަށް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްގޮތް ްއޮތް ރެ.ްގެނެސްފައި

ްމިހާރުް ްމުސްތަޤިއްލުކުރަން ްކަންކަން ްައޅުަގނުޑމެން ްއާދެ، ސަބަބަކީ،

ނޑުމެންްނިމިގެންްމިކަންތައްްމުސްތަޤިއްލުްމިކުރަނީ.ް  920ހުރިހާްކަމެއްްއަޅުގަ

ްޖިނާޢީް ްޤާނޫނަކުން ްފާސްކުރާ ްމަޖިލީހަކުން ްަރއްޔިތުންެގ އެހެންވީމާ،

ްފަރާތަކުން ްެއްއވެސް ްލިބިފަިއވާ ްބާރު ްފަށާފަިއާވްްދައުީުާވކުރުމުގެ ހިންގަން

ނޑުމެންްިމް ކަމެކޭްއަޅުަގނޑުމެންްއެބަޖެހޭްމިއަދުްބުނަން.ްއެގޮތަށްްއަޅުގަ

ްިޑމޮކްރަސީެއްއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެބަޖެހޭ. ްލިޔަން ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްކުރަންޖެހޭނީ.ް ްިމކަން ްމިގޮތަށް ްމާއްދާތައް ްމި ްބޭނުންކަމަށްވަންޏާ  925ގެންނަން

ްމެް ްޢިްއޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްއެވިދާުޅވީ،ްއާދެ، ްއިސްމާޢީލް ްއިބްރާހީމް ންބަރު

ްސަބަބަކީް ްއެބޭފުޅާައށް. ްތާއީދުކުރަން ްވަރަްށ ްހަމަ އަޅުަގނޑު

ްރަނގަޅުް ްމިއުެޅނީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއަދު ްވިސްނަްނވީ އަޅުަގނޑުމެން
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ްކުރީަގިއް ްނޫންތޯ.ްއަދިވެސް ްނުވަތަ ްގެންނަންތޯ ްމިޤައުމަށް ޑިމޮކްރަސީެއއް

ްައޅުަގނޑުމެން ްގޮތަށް ްބަލަންވީ.ްްއޮތް ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްމި  930ބާއްވަްނވީތޯ.

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްކުާރކަމަށްވަންޏާ ްރަނގަޅަށް ްކަެމއް އެހެންވީމަ،

ްކުރާގޮްތް ްެއކަން ްޤައުމުތަުކގަިއވެސް ްދުނިޔޭގެ ްއެހެން ބަލަންޖެހޭނީ،

ްިމް ްއަޅުަގނޑު ްދެވަަނއަށް ްއާދެ، ްކުރަންެޖހޭނީ. ްއެކަން ބަލައިގެން

ްބާ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންެގ ްމިހިަރ17ްްބުގެ ްގައި ް)ހ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

 935އިޞްލާޙުތައް.ްއާެދ،ްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލްްވިދާޅުވީްހަމަްތެދުފުޅެއް.ްމިީއް

ްފާސްކުރަންް ްކަމެއް ްރަނގަޅު ްމިތަނުން ްއަޅުަގނޑުމެން މިގޮތަށް

ްމިކަމެްއް ްތިއްބަަވއިގެން ްގޭަގއި ްތިއްބަވަނީ. ްޭގަގިއ ްީކއްވެތޯ ބޭނުންވިއްޔާ

ލީހަށްްހާީާޒިރުވެަވޑަިއގެންްވިދާުޅވާންވީްތިަޔކަންްރަނގަޭޅްނުކުރެވޭނެ.ްމަޖި

ްމިވޯޓަށްް ްތިީބމަ ްޭގަގއި ްކޯބައިތޯ، ްނޫނޭ. ްރަނގަެޅއް ނުވަތަ

ްމިކަންް ްނުފޫުޒފޯރުވާ ްބަަޔކަށް ްމިކަންކުރަންއުޅޭ ްއިނގޭތޯ.  940ނުފޫޒުފޯރުވެނީއޭ

ްކަމެއްކުރަްން ްއެހެންވީމަ، ްތިބީމަ. ްގޭަގއި ްރާވަީނޭއ ްގޮތްތަެކއް ނުވެވޭނެ

ީުސްކުރަްއވާފަިއްބޭ ްބަހު ްއެކަމާ ްވަަޑއިގެން ްމިަތނަށް ނުންފުޅުވާކަމަށްވަންޏާ

ްވޯޓުދެްއވާީން ްއެހެންނޫނިއްާޔ ްސާބިުތކަމާއެކު ްފިސާރި އެބޭފުޅާ

ްޭގަގިއް ްވޯޓުނުދެްއވާނީ. ްކިޔާފައި ްނުފެނެއޭ ްތިމަންނައަށް އެހެންނޫނިއްޔާ

ްކުރަްނޖެ ްމިކަން ްެއހެންވީމަ،ްމިއީ ްނުވާނެ. ްމިކަމެއް ްގޮތަކީ.ްތިބެގެން  945ހޭނެ

ނޑުްކުރިންވެސްްދެންނެވިފަދައިން،ް ނޑުމެންްހަމަްއަޅުގަ އެހެންވީމަ،ްއަުޅގަ

ްމިގޮތަްށް ްމިހާރު ްބޭނުންކަމަށްވަންޏާ ްކުަރން ްމިކަން އަޅުަގނޑުމެން

ްމިކަ ްބޭނުންކޮށްގެން ްބުއްީދގެ ްހެޔޮިވސްނުމާއި ްންކުރާށޭ.އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ް ްފާސްކޮށްފައި ްމިގޮތަށް ްޑްރާފްޓް ްިދވެހިރާއްޖެއަްށްމިގޮތަްށ، ކޮށްދެްއވީމާ

ްެއް ްބާބުގައި ްމަޖިލީހުެގ ްރައްޔިތުންގެ ްލިޔެުވނީ، ްއެ  950އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްބޭނުންވާގޮތަްށް ްަރއްޔިތުން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޙަޤީޤަތުަގިއވެސް ލިޔެވުނީ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމި ްކިހާވަރަކަށްޯތ ްމިކަމާ ީަޅުަގނޑުމެްނ ްއަ އެލިެޔވުނީ.

ްމިކުރީ ްބަހުީުސް ްމިވޯުޓްމަޖިލީހުގައި ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުންގެ .

ްއެއްެވްސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިމަޖިލީހުގެ ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ދިނުމާބެހޭގޮތުން

ްވާހަކަެއއްޯތް ްިކހާ ްނުދައްަކވާ. ްވާހަކަފުޅު ްކަންނޭނގެ ްނެތް  955މެންބަރަކު
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ދެއްކީ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްއަިދެވސް،ްއަދިވެްސްއަުޅަގނޑުމެްނނަށްްމިއުޅެނީް

ނޑުމެންްހިނގާށޭްމިއަުދްމިކަމަށްްގޮތެ އްްނުނިންމިގެން.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްރަނގަޅުް ްރައްޔިތުްނނަށް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއެކަތިަގނޑަކަްށެވެގން އެންމެން

ްއޮްތގޮތަްށް ްމިޑްރާފްްޓގަިއ ްގެނަުއމަށްޓަކައި ޤާނޫނުއަސާސީެއއް

ްލިޔަން ްިމގޮތަށް ްޤާނޫުނއަސާީސގައި ްފާްސކުރަްއަވއިގެން  960.ްވޯޓުދެްއވަިއގެން

ްޤާނޫނުއަސާސީެއްއް ްމިތަނުން ްނިންމަންވީ ްައޅުަގނޑުމެްނ އެހެންނޫނިއްޔާ

ްހަދާކަށްް ްޤާނޫނުއަސާީސއެއް ްރަނގަޅު ްބޭނުންމެއްޫނނޭ. އިޞްލާޙުކުރާކަށް

ް ްމީގެ ްކުރީގެ، ްހަމަ ްއަދިވެސް ްކުރީގަިއ122ްްބޭނުމެއްނޫނޭ. އަަހރު

ްއަޅުަގނޑު ްެއގޮތަށް ްއެހެންވީާމ، ްބާްއވަްނވީ. ްމިކަން މެްންއޮތްގޮތަށޭ

 965ްނިންމަންވީ.

ް

ްއާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްވަގުތުްހަމަެވއްޖެ.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްވަންާޏްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްކުާރކަީަމަށް ްމިކަްނ ްރަނގަޅަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ،

ްޯވޓުދެއްަވއިގެްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއޮތްގޮތަށް ްނިްނމައިދެއްވަްނވީ.ްމިޑްރާފްޓްގައި ްމިކަން  970ން

ް ްބޮޑަްށ ްހުރިހާވަރަށް ްއަޅުަގނުޑ ްމެންބަރުންެގްްޝުކުިރއްޔާ. ޢިއްޒަތްތެިރ

ްވޯޓުދެްއވުމަީކް ްފާސްކޮށްދެްއވުމަށް ްމިއޮތްގޮތް ްޑްރާފްޓްގައި ްއެދެނީ ކިބައިން

ްހާސިީިލްވާނެކަމެކޭ.ް ްމަޤްޞަދު ްމިއުޅޭ ްމިކުރަން ްމިއަދު އަޅުަގނޑުމެން

ްިރއްޔާ.ވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކު

ް975 

ްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުްދޫކޮށްަލން.ްްފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްފަިއޞަލް
ްނަސީމްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްވަރަްށްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްރިާޔސަތު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްައއްސަލާމްޢަލަީައިކުމް .`ް

ްފުްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްއެންމެ ްފާހަަގކޮށްލާނަން. ްދެކަެމއް ނުޑްކުރުކުރުކޮށް ްއަުޅގަ  980ރަތަމަ

ްމާއްދާތަާކިއް ްމިހުރި ްމިހުށަހެޅިފައި ްމިހާރު ްބޭނުންވަނީ، ފާހަގަކޮށްލަން

ްބަލާލާިއރުގަިއ،ްބަަޔުކް ްވާަހކަތަކަށް ްމިދެކެވޭ އިޞްލާޙަށްްވިސްނާާލއިރުަގއި

ްުއޅެްން ްމުޖުތަމަޢުގައި ްއެްއގޮތަށް ްޤާނޫނާއި ްކަންނޭނގެ ްއުުޅއްވާ އެބަ
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ްއެއްގޮތަށް ްޤާނޫނާއި ްވެރިކަްންްޖެހިދާނެތީ، ްނުވަތަ ްޖެހިދާނެތީ ކަންކުރަން

ްކަންކުރަންް ްެއްއގޮަތށް ްޤާނޫނުތަާކއި ްޤާނޫނުއަސާސީއާއި ްފަރާތުން  985ހިންގާ

ްއެކަްން ްފާހަގަކުރެވޭީތްހަމަ ްބަޔަކު.ްއެކަން ްޖެހިލުންވާ ްބިރުގަނެ ޖެހިދާނެތީ

ްމަޖިލީހަށްް ްބޭނުންވަނީ، ްފާހަގަކޮށްލަން ްދެވަނަކަމަކަށް ހަނދުމަކޮށްލީ.

ްބައެްއްހާޒިރުނު ްބޮޑު ްމަޖިލީހުެގ ްނޭނގިފައި ްދޭނެޮގތެއް ްވޯޓު ވުމާއި

ްބިުރް ްވަރަށް ްބަޔަކު ްނެތިދާން ްމުޖުތަމައިީުން ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ތިބޭނެގޮތް

ްއެބޭނުންާވް ްއެބަަޔުކ ްނޫިނއްޔާ ްބާްއަވއިގެން ްެއގޮތަށް  990އެބަގަނޭ.

ްފެންމަތިވަމުންދާކަްން ްބިރު ްނުހެދިދާނެކަމުގެ ްމަކަރުަތއް ޙުއްޖަތުތަކާއި

ްފެއިލްވަމުންދާް ްިމ ްމަސައްކަތްަތކާއި ްމިކުރެވޭ ްމިމަޖިލީހުގައި މިހާރު

ނޑަްށް ްއަޅުގަ ްފާހަގަކޮށްލަން. ްމިކަންވެސް ްފެންނާތީެވ ފެއިލްވުންތަކުން

ްއެކަްން ްމިނޫންގޮތަކަށް ްކަމުދޭ. ްވަރަށް ްޑްރާފްޓްއޮތްގޮްތ ްމި މިހާރު

ް ްމިދިމާވާ ްމިމަޖިލީހުގައި ްމިހާރުވެސް ްެވއްޖެްއޔާ  995ކޯރަްމްވެއްޖެކަމަށް

ްެއއްެޗއްްފާސްކުރަްން ްވަަޑއިނުގަތުާމއި ްމެންބަރުންްޖަލްސާއަށް ހަމަނުވުމާއި

ްބާރަް ްދިހަ ްގޮތަކަްށ، ްއެްއވެސް ްހަމަ ްވެއްޖެއްޔާ ްނުވާކަމަށް ބޭނުންފުޅު

ްރަނގަޅުކަްނވެްސް ްގޮތަކަށް ްއެއްވެސް ްހަމަ ްއެހޭއިުރަގިއ ްވޯޓަށް ކަންތައް

ްމަޖިލީ ްނޭނގޭގޮތަށް ްނިންމަން ްއަދަދެއްެގްނުބައިކަންވެސް ްިގނަ ހުގެ

ްއެކަްނކަްން ްއެހެންވީމާ، ްދިމާވަމުންދާނެ. ްއެގޮތަށް ްނިންމުން  1000މެންބަރުންގެ

ްއެގޮތަށްްހުރީތީްފާހަގަކޮށްލީ.ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ްރަީއސް.ްއަޅުަގނުޑވެސްްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްވަނަްމާއްދާގެް)ކ(4ްްޝުކުރިއްޔާ

ްދަންނަވާލަންްްޙުސްުންއސުޢޫދުްާވހަކަެދއްކެުވން: ްެއއްެޗްއ ްދޭތެރޭަގއި ްއިޞްާލޙާއި ްހުށަހެޅިފައިވާ ށް

ްކޮމިޓީްން ްޑްރާފްިޓންގ ްމިހާރު ްެދކޭގޮުތގައި ނޑު ްއަުޅގަ  1005ބޭނުންވަނީ.

ނޑަށްެވްސް ްައޅުގަ ްއެޑްރާފްޓަށް ްައޅުަގނޑަށްެވސް، ްގޮތަށް ފޮނުއްވާފަިއއޮތް

ްފުރަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދެކޭގޮުތގައި ނޑު ްއަުޅގަ ްެއއީ ްތަމަތާއީދުކުރެވޭ.

ްފޮނުވުނުއިރު،ް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްފުރަތަމަ ްޑްރާފްޓްތަްއ ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްއޮްފް ްޑަިއރެކްޓަރ ްއޮތީ ްލިޔެފައި ްއޭގަ ްއެބަހުރި ްހަނދާން އަޅުަގނޑު

ްއެނަްން ްއެހެންނަމަވެސް ްބަހައްޓާގޮތަށް. ްޕްރޮސިކިުއޝަންއެްއ  1010ޕަބްލިކް
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ްޕްރޮސިިކުއޓަރ ްހީވަނީ، ްއަުޅަގނޑަށް ްދިޔައީ ޖެނެރަލްްްބަދަލުވެގެން

ްހިތުން.ް ނޑު ްއަުޅގަ ްޮއެވގެން ްބޭނުމެއް ްކޮންެމވެސް ްދެޭކގޮުތގައި އަޅުަގނޑު

ްޕްޮރސިކިއުްޓކުރާެން ްނުވަތަ ްފުރުޞަތު ްތިބުމުގެ ްޕްރޮސިކިުއޓަރުން އެތަފާތު

ްީހވަނީް ނޑަށް ްައުޅގަ ްއޮތުން ްހުޅުވުފައި ްއެފުުރޞަތު ްއިދާރާތަކަކަށް ތަފާތު

ްއެބަދަލު ްއެނަމަށްެވސް ްކަންނޭނގެ ްމަޤްޞަދަކީ.ްއެއީ ްއެްއ  1015ގެނައުުމގެ

ްއެޖެންސީއަށްް ްކަރަޕްޝަްނ ްއެންޓި ްދެޭކގޮތުަގއި ނުޑވެސް ްއަުޅގަ އެގޮތުން

ނުޑް ްއަުޅގަ ްމިފާރަތްތަަކށް ްކޮމިޝަނަށް، ްރައިްޓްސ ްހިއުމަން އަދި

ްރައްޔިތުްނެގް ްއޮންނަންާވނެ ްފުރުޞަތު ްުކރުމުގެ ްޕްރޮިސކިއުްޓ ދެކޭގޮުތގައި

ނޑައަޅާްހުދޫދެްއގެ ތެރޭގައި.ްއަދިްހަމަްއެގޮަތށްްބައެއްްކުދިްްމަޖިލީހުންްކަ

ްއެބަހުޭރް ީްތައް ްއޮފެންސް ްޓްރެފިކް ްކުދި ްުކދި ްނުވަަތ ްކްރައިމްަތއް  1020ޕެޓީ

ްޕްރޮސިކިއުޓަރް ްމިދެންނެވީ ްޕްރޮިސކިއުޓްކުެރވިދާނެ. ްއަމިއްލައަށް ފުލުހުން

ްބައެްއް ްޓްރެފިކް ްހިނގާ ްމަގުމަތީގެ ްޕާކުުކރުމާއި ްނުފޮނުވާ، ޖެނެރަލްއަށް

ްއެްއޗެހި ްކުރުމުެގް، ްޕްރޮސިިކއުޓް ްއަމިއްަލއަށް ްމައްސަަލތައް ކުދިކުދި

ްއޮންނަންވާނެ.ް ްފުލުހުންނަށްވެސް ްދެޭކގޮތުަގއި ްއަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު

ްމިމާއްދާް ްޖާގަދެވޭގޮަތށް ްއެއަށް ްމަތިން ްެއއުސޫލުގެ  1025އެހެންވީމާ،

ްމުހިންމުކަމެއްކަމަށްވާތީް ްވަރަށް ްއަުޅަގނުޑްދެކޭގޮތުަގއި ްފާސްވެގެންިދއުމަކީ

ްޑްރާފްޓަށްް ްފޮނުއްިވ ްކޮމިޓީއިން ްޑްރާފްޓިންގ ްމި އަޅުަގނުޑވެސް

ްތާއީދުކުރަން.ްޝުކުިރއްޔާ.ް

ް

ނުޑްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޅުގަ ްހިސާބުން ްމިހާ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުރިްއޔާ  1030އާދެ،

ްއިބްރާހީމްް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްހަމަވީ. ްަވގުތު ނަޑއެޅި ކަ

ްމެންބަރުންްއިސްމާޢީ ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަުރވަން ްފުުރޞަތެއް ނޑު ްއަުޅގަ ލަށް

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަްތތެރި ްއެރުވުމަށް. ްޖަވާބު ްސުވާލުަތކަްށ ްބަެއއް ކުރެްއވި

ްނިންމާލާް ްބަހުސް ްމިހިސާބުން ނޑު ްއަޅުގަ ްނެތުނީމަ ްަވޑަިއގެން މިވަގުތު

 1035ހޭްނުކުތާއެްއްވޯޓަށްްދާންްތައްޔާުރވާނީ.ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ްއާދެ،ްނިޒާާމބެ

ްނ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްޠާރިޤް.

ް
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ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްނުކުތާއެްއްްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް ްނިޒާމާެބހޭ ނުޑ ްއަުޅގަ ްެމންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި  1040ްޝުކުރިއްާޔ

ްޖަްލސާތަކުްމުޙަްނމަދުްާޠރިޤްްވާހަކަެދއްކެުވން: ްކުރީގެ ްމީގެ ްމަނިކުފާުންމިނެގީ، ްއެހުމުަގއި ްވޯޓަށް ަގއި

ްޢަަމލުކޮށްދެއްވުްން ްމިޖަލްސާގައިވެސް ްއޮތްގޮތަްށ ޢަމަލުކުރައްވާފައި

ް ްބަރާބަރު ްހަމަ ްތިއްބެވީ ްމިމަޖިލީހުގައި މެންބަރުން.57ްްއެދޭވާހަކަ.ްމިހާރު

ްދިމާވެގެްން ްއެހެންކަހަލަކަމެއް ްހަމަ ްމިއުުޅްއަވނީ ްބޭފުޅަކު މިއިން

ްނިކުމެވަޑަް ްމިކަހަލަްބޭރަށްވެސް ްއެހެންީވމާ، ްމިތިއްބެވީ.  1045އިނުގެްނނެވިފައި

ްފާސްނުވުމަށްް ްމާއްާދއެްއ ްެއްއވެސް ްއެއީ ްެއއްެސުވން ްވޯޓަށް ވަގުެތްއގައި

ނުޑްދަންނަވަން. ްމަގުފަހިކުރުންކަމަށްްއަުޅގަ
ް

ް

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު. ްޢިއްަޒތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ  1050ްއާދެ،

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްޝާފިޢު.

ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1055 

ްވާހަކަައްށްްމެންަބރުްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެް ްދެއްކެވި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްނ.އަތޮުޅގެ ްއަޅުަގނޑު

ްްވާހަކަެދއްެކވުން:ްއިްބރާހީމްްޝާފިޢު ްއޮްތ ްާބކީ ްއޮތީ، ްަދންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ނިްޓްމ12ްިތާއީދުކުރަމުން

ްދަމާލަންވީނޫންތޯއޭްބަހުސްގެްަވގުތަށް.ްޝުކުިރއްޔާ.
ް

ް1060 

ްއެިދވަަޑއިގަންަނވާ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެބަ ްމެންބަރުން ްަބއެްއ ްޢިްއޒަތްތެރި އާދެ،

ްއެބަް ްއިސްަތށިފުޅުން ްމެންބަރުންގެ ްޢިްއަޒތްތެރި ްީހވަނީ، އަޅުަގނޑަށް

ްއެބަދެްއވާ.ްއެހެ ންވީާމ،ްއަުޅަގނޑުްެއގޮތަްށްރަނގަޅުކަމަށްްއިޝާރާްތވެސް

ްޙަސަންް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްކޮޅުމަޑުލުެގ ްއާދެ، ްގެންދާނަން. ކުރިއަށް

 1065ްޢަފީފް.
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ް

ނޑުްއެްއޗެްއްދަންނަވާލަންްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙަަސންް ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއާދެ،ްއަުޅގަ

ްމަްޢަފީފްްވާހަކަެދއްކެވުްނ: ްބޭނުންވަނީ،ްރަްއޔިތުންގެ ްބާބުގެ ްޑްރާފްްޓ17ްްިޖލިސް ްމާއްާދއަށް ވަނަ

ްރައްޔިތުންެގް ްއާދެ، ްނިންމަވާފައިާވގޮތާބެހޭގޮތުން. ްކޮމިޓީއިން ކުރާ

ްވޯޓުދެްއާވް  1070މަޖިލީހުންްކަމެއްްނިންމުމުގަިއްޢަމަލުކުރާނެގޮތް.ްެއއީްާހޒިރުވެ

ްކުރިންް ްމިތަނަށް ްފާސްކުާރގޮތަށް. ްކަމެއް ްއަޣްލަބިއްޔަތުްނ މެންބަރުންގެ

ްިއޞްލާޙުތަކުަގއިްްމިބާބު ްހުށަހަޅުއްވާ ްމެންބަރުން ހުށަހެޅުނުއިރުގަިއ،ްައދި

%ް ްމިހާރު ްކޯރަމް ްމަޖިލީހުގެ ްއޮތީ ްކަންބޮުޑވެަވޑަިއގެންފަިއ ްށ25ްްއެންމެ

ްކޮޅެްއް ްމެންބަރުން ްކުޑަ ްވަރަށް ްމަޖިލީހުގެ ދަށްކުރެވިފަިއވާތީެވ،

ްއެއަ ްމިހާރު ްާފސްކުރަްއވަފާނެތީއޭ. ްކަމެއް  1075ްށވެްސްވޯޓުދެްއވަިއގެން

ްއެމައްޗަްށް ްަރއްޔިުތން ްެގނެވިފައި.ްއާެދ،ްއެއީ ްމިއޮތީ ްޙައްެލއް ކޮންމެވެސް

ްއައްަސވާީން ްވޯޓަްށ ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުންގެ ްކަމެއްގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ

ްހާިޒރުވެަވޑަިއގެްން ްއަޣުލަބިއްޔަތު ްއަދަދުގެ ްމެންބަރުންގެ ްޖުމްލަ މަޖިލީހުގެ

ްއާދެ،ްމި ްަވގުތެްއގައޭ. ްކޮންމެހެްންތިއްބަވާ ްވިސްނާލާއިުރގަިއ،ްމިއީ ކަމަށް

ްމެންބަރުންގެް ްނުވިނަަމވެްސ ްއޮންނަންޖެހޭގޮްތކަމުގަިއ  1080އެކަންތަްއ

ްކޮމިޓީއިންް ްޑްރާފްްޓކުރާ ްެއއޮތީ ްއެއިޞްލާޙު ްހުރީމަ ްެއގޮތަށް ވިސްނުންފުޅު

ްމަޖިލީހުގެް ްަރއްޔިތުްނގެ ްޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި ނޑު ްއަުޅގަ ގެންނަވާފައި.

ްވު ްފުރިހަމައަށްްމެންބަރަކަށް ްމަސައްކަުތަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިުތންގެ މަކީ

ްއެހެްން ްވަގުުތގައި ްމަޖިލީހުގެ ްާޙލެއްަގއި ްއެްއވެސް ބައިވެިރވުން.

ްމިއުޭޅް ްދަްނނަވަން ްއާދެ، ްއުޅުމެއްނޫން. ްމަޝްޢޫލުވެގެްނ  1085ކަންކަމުަގއި

ގެްންވާހަކަައކީ،ްމަޖިލީހުގެްމަސަްއކަތުަގއިްބަިއވެިރވުމަކީްމަޖިީލހަށްްވަަޑއި

ްނުވަަތް ްފެންނަކަމަށް ްއައްަސވާކަމެްއަގއި ްވޯަޓށް ްމަސައްކަތް، މަޖިލީހުގެ

ްވޯޓުަގިއް ްވޯޓުނުދެްއަވއި ްމިގޮތަށް ްވޯޓުދެްއވުން. ނުފެންނަކަމަށް

ްވޯުޓް ްޙަީޤޤަތުގައި ްއިިދކޮޅަށް ްވޯޓާ ްތިއްަބވަިއގެން ބައިވެިރވަަޑއިނުގަންަނވާ

ްފެން ނޑަށް ްއަުޅގަ ްިމއީައކީ ްއެހެންވީމާ، ްހަމަޖެޭހްދެއްވެނީ.  1090ނަގޮުތގައި

ްމައްސަލަެއއްަގިއް ްކެރެންޖެހޭނެ ްއަޅުަގނޑުެމންނަށް އުސޫލެއްނޫން.

ްއެާއް ްނުވަތަ ްެއއްޮކޅަްށ ްއެއާ ްވޯޓުދޭން. ްފެންނަގޮތަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް
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ްއުޅެގެްން ްކުރަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަމެއް ްމިނޫންގޮތަކަށް އިދިކޮޅަށް.

ްހަލުއްވެއް ްމިމަސައްކަްތ ްޢިއްޒަތްތެިރްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއާދެ، ުނކުރެވޭނެ.

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްބޭނުންވަނީ، ްދަންނަވާލަން ްއަޅުަގނޑު ްދެން  1095ރައީސް،

ްކިތަންމެް ްމިޯކރަމް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްކަމަކީ، ްމިބާރުއަޅާ މިގޮތަށް

ްވޯޓުދޭއިރުަގިއް ްބޭނުންވާކަމެއްގަިއ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ކުޑަވިނަަމވެސް

ްއެބޭނުންާވގޮތަަކށް ްެއީއްްއަޅުަގނޑުމެން ްހާޒިރުވުމަކީ ްމިތަނަށް ވޯޓުދިނުމަށް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްޙާލެްއގައި ްެއއްެވސް ްމަސްޢޫލިއްަޔތެއް. އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްޖަލްާސް ްކޯރަމެއް، ްކުޑަ ްކިތަންމެ ްއެެހންވީމާ، ްނުވާނެ. ްނުތިބެއެއް  1100މިތާ

ްއެންމެންް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްވޯޓުޭދަވގުތު ްއެކަެމއްަގއި ްގެންދިަޔއަސް ކުރިއަށް

ް ްވާންޖެހޭނެ.ްމިތަނަށް ްމުހިންމުކަމަކަށް ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްއެއީ އައުން

ްއެހެްން ްނޫނިއްޔާ ްކުޑަދަށުަގއި ްމިތާ ްައޅުަގނޑުމެން ްޙާލެްއަގއި އެްއވެސް

ްވޯުޓެގް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްތިބެގެންނެއްނޫން ްގޭަގިއ ްނޫނިްއޔާ މާލަމެއްގައި

ްބަދަލުކުރަްން ްނަތީޖާ ްޭއގެ ްނޫނިއްޔާ ްއަސަރުކުުރވާނީީކ  1105ނަތީޖާއަށް

ްމަސައްކަތްކުާރް ްބަދަލުކުރަން ްނަތީޖާ ްއަުޅަގނޑުމެން ްކުރާނީ. މަސައްކަތް

ްއަުޅަގނޑުމެންޖެހޭނެް ްކުރަންބޭނުންވާކަމަށްވަންޏާ ްނޫނީ ކަމަށްވަންޏާ

ްބަދަލުކުރުވަން.ްއެހެންވީމާ،ް ްއެނަތީޖާ ްވޯުޓދީގެން ްމިތާ ްއައިސް ޖަލްސާއަށް

މިެއުކލަވާްޑްރާފްަޓކީްްމިމަފްހޫމްގެްމައްޗަށްްމިހާރުްޑްރާފްޓްކުރާްކޮމިީޓއިން

ނުޑް ްއަޅުގަ ްޑްރާފްެޓއްކަަމށް ްއޮތް ްބިނާވެފައި ްމައްޗަށް  1110އެމަފްހޫމްގެ

ްޤަބޫލުކުރާތީްއެއަށްްއަޅުަގނުޑްތާއީދުކުރާވާހަކަްދަންަނވަން.ް

ް

ނުޑެގްްމެންަބރުްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެް ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަޅުަގނުޑވެސްްހަމައެަކނިްއަޅުގަ

ްްވާހަކަެދއްެކވުން:ްހީމްްޝާފިޢުއިްބރާ ްމި ްޑްރާފްޓްަގިއ17ްްކޮންސަރން ްކުރީފަހަުރވެްސ ްމާއްދާއަށް ވަނަ

ްކީްއވެގެްނކަންް ްނުދެވުނީ ްހަމަގައިމުވެސް ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްވޯޓު  1115އޮތްގޮތަށް

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްމިހޯދާލީ. ްމިފުރުޞަތު ނުޑވެސް ްއަުޅގަ ދަންނަވާލަންވެގެްނ

ްކޯރަ ްމީަގިއ ްފާހަގަކުެރވުނީ ނޑަްށވެްސްބޮޑަށް ްއަުޅގަ ްދަށްކޮށްގެން މް

ްނިންމަންޖެހޭް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަދި ްހަލުިވކޮށް ްވީާހވެސް ރަނގަޅީ

ްބޮޑަށްް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމީގަ ްނަމަވެސް ްދިއުްނ. ްނިމިގެން ކަންތައްތައް
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ްއަޚުލާީޤް ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއިޔތުންގެ ްމިދެއްކެނީ  1120މިވާހަކަ

ްއެހާޒިރުވާ ްވާހަަކ. ނެޑއްެގ ްނުޫފުޒްމިންގަ ްއެހެންބައެްއގެ ްުނވަތަ ނެތޯ

ްއެލާގޮތަކުްން ްެއވޯުޓ ްއޭަނގެ ްހާޒިރުނުވެ ްމަޖިލީހަށް ްޮއެވގެން އޭނައަށް

ްއޭަނެގް ްނޫްނޮގތަކަށް ްފައިދާހުރިގޮތަކަށް ްއެންމެ ްަރއްޔިތުންނަށް އަސްލު

ްމިހުންނަނީ.ް ްވާހަަކ ްމިވިސްނެނީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްހުރެދާނެގޮތަކަށް ޢަމަލުތައް

ްއެހެނެކޭ ްއެމީހުންެގްްއެކަމަކު ްއުންމީދާެއކީ ްވަރަށް ްރައްޔިތުން  1125ިކޔާފައި

މަސްލަޙަތުްމިތާނގައިްމިްރަމްޒުކޮށްދޭންްނުވަތަްރެޕްރެޒެންްޓކޮށްދޭންްއުޭޅް

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްބަލާފަިއ ނޑަްށ ްމިންގަ ްއަޚްލާީޤ މެންބަރުންތަކެއްގެ

ްވާހަަކއަީކް ްޕަބްލިކް ްދަ ްއޮފް ްމެޖޯރިޓީ ްނުވާނެކަންނޭނގެ ނިންމައިގެން

ްގިނަބަެއްއްރައް ްރައްޔިތުްނެގ ްހޮވި ްެއމަޤާމަށް ްއަސްލު ޔިތުންެގ،

ްމީަގް ްދިއުން. ްމަގުފަހިވެގެން ްނިމޭގޮތަށް ްކަެމއް  1130ތަމްސީލުނުވާގޮތަށް

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްދެންމެގައި ްެދން ްީހވަނީ، އަޅުަގނޑަށް

ްވަރަށްގިަން ްދުނިޭޔެގ ްވިދާުޅވެއްޖެ ްމުޤައްރިުރ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ް ްނަމަވެސް.ްޤައުމުތަކުަގއި ްދަށްކޮށްގެން ްކޯރަމް ްއޮންނަނީ މިކަހަލަގޮތަކަޭށ

ްނަންބަރސްއަްށް ްއަެނއްހެން ނޑުމެން ްައޅުގަ އެހެންވީކަުމގަިއވީނަމަވެްސ

ްވަރަްށގިނަްް ްމިާތ ްައޑުއެހިން ްއަޅުަގނުޑ ްމިތާނގަިއ،  1135ބަލާލައިފިއްޔާ

ްމެންބަރުންް ްހުރިހާ ްމަޖިލިސްތަކުަގއި ްބައެއް ްދެއްކެވިއިުރަގއި، ބޭފުޅުން

ްމެންބަރުންގެްއެ ްމަޖިލިސް ްނުހުންނަވަރަށް ްޮގނޑި ްއިށީންނާނެ ްއވެއްެޖއްޔާ

ްއެާތް ްދަށްޮކށްލިޔަސް ްކޯރަމް ްތަނެއްަގއި ްއެކަހަަލ ްތިެބއޭ. އަދަދުވެސް

ް ްއަޅުަގނުޑ62ްްތިބޭނެކަންނޭނގެ ްމިސާލަކަށް ްމެންބަރުން. ހަަކށް

ް ްައޅުަގނޑުމެން ްމިވާގޮަތކީ، ްރާއްޖޭަގއި ްއެކަމަކު ްދެން  1140މިހާރުްމިދެންނެވީ.

ނޑަށްްމިވިސްނުނީް މެންބަރުނ72ްްްމިނަގާްއެތީގަިއވެސްްމިސާލަަކށްްއަޅުގަ

ްއޭެގް ްދެން ްލަފާކުރެޭވގޮުތން. ްއަޅުަގނޑަށް ްދެން ްގާތްަގޑަކަށް މިހޮވުނީ.

ްތެެރއިްން ްއޭގެ ްފަނަރަކަންނޭނގެ. ްދިހަ ްމިދަނީ ްތިންބަޔަށް ދެބައިކުޅަ

ް ްތެރެއިން ްމީހުންގެ ްއެބަނިމ9ް،12ްޭހާޒިރުވާ ްބޮުޑްްައކުން ްރާއްޖޭގެ މުޅި

 1145މަސްލަޙަތާްގުޅުންހުރިކަންތަްއތަކެއްްމިސާލަކަށް.ްއެގޮތަށްްިވސްނޭތީ،ްދެންް

ްރަނގަޅުކޮށްެދްއވާނެކަންެވސް،ް ްޯގސްވެއްެޖއްޔާ ްވިސްނުން އަޅުަގނުޑގެ
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ްޮއންނާނެކަންނޭނެގް ްެދއްކުން ްއެވާހަކަ ްއަދި ްއެންމެފަހުން ދެން

ްބަލާފަ ްއެގޮތުން ްެއކަމަުކ ްހަމަްމުޤައްރިރުވެސް. ނޑަށް ްއަޅުގަ އި

ްނިންމާލަމުންް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެއީ. ްމައްަސލައަކަށްވީ ްބޮޑު ޔަޤީނުންވެސް

ްވަރަށްް ްހޮވޭ، ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުްނގެ  1150ދަންނަވާލަންއޮތީ،

ްއަ ްމެންބަރުންގެ ްހޮވޭ ްއެކަންްމައްސަލަައާކހެދިްޚްލާޤީއުންމީދާއެކު

ްހޮއްެވވިްްއެޭބފުޅުންްންމީދާއެކުއުްވަރަށްްރަނގަޅުކުރަންެވގެންްމަޖިލިސްތެރޭ

ްމަގުފަހިވާތީކަމަށްްްނިގުޅައިދެވޭެނގޮތަކަށްްޙައްޤުަތއްްްރައްޔިތުންތަެކއްގެ

ްރައީސް.ްޢިްއޒަތްތެރިްޝުުކރިއްޔާްވިސްނޭތީ.ްއަޅުަގނޑަށް

ް1155 

ނޑުްްއާދެ،ް`ްޙުަސއިންްްމެްނބަރުްކޮޅުމަޑުލު ްްދަންނަވާލާނީްއެއްެޗއްްްއެންމެފުރަތަމަްއަުޅގަ

ްއަދިްއިޞްލާޙަށާއިްއޮތްްފޮނުވާފައިްމިބާބަށްްޖެނެރަލް،ްޕްީެރޮސިކިއުޓަރްވާހަކަެދއްކެުވން:ްޙަސަންްރަޝީދު

ނޑުްްޑްރާފްޓަށް.ްހުށަހެޅިްޮކމިޓީއިންްދިރާސާކުރާްއެމާއްދާއަށް ްއަޅުގަ

ްއެކަމަކާމެދުްްއެހެންވީމާ،ްމާރަނގަޅު.ްއިޞްލާަޙށްވުރެްޑްރާފްޓްްދެކޭގޮުތގައި

ނޑުްްން.ނުދަންނަވާނަްއެއްޗެއްްއަދިްދެން  1160ްކަންބޮޑުވުމެއްްްއަޅުގަ

ްވަނ17ްްަްބާބުގެްްމަޖިލީހުގެްރަްއޔިތުންގެްއައިންްފާހަގަކުރަމުން

ްޮއތްްްފޮނުވާފައިްކޮމިޓީއިންްޑްރާފްޓްކުރާްމިހާރުްެއކަމަކުްމާއްދާއާބެހޭގޮތުން.

ްމާބޮޑަށްްކުރިއަށްވުރެްހަމަްްހިތްްއަޅުަގނޑުގެްސަބަބުންްޑްރާފްޓްގެ

ނޑުއަްއެކަމަކުްހަމަޖެހިއްޖެ. 17ްްމިްމީގަްބޭނުްނ.ްދަންނަވަންްސުވާެލއްްުޅގަ

 1165ްރަްއޔިތުންްްއެއީްޢިބާރާތެއް.ްޤާނޫނީްވަރަށްްއެަބޮއވޭްަގއިް)ށ(ްމާއްދާގެްވަނަ

ްމީގެއިންްްވާހަކަ.ްކަެމއްގެްއެއްވެސްްލާިޒމްްޢަމަލުކުރުންްއެމައްޗަށް

ްބޭއްވިދާެނއޭްްޖަލްސާއެއްްްމަޖިލިސްްަރއްިޔތުންގެްޖަލްސާެއއް،ްއެބަދޭހަވޭ

ްމެންބަރުނ19ްްްއެންމެްބަލަންޏާްތިބޭނެކަމަށްްމެންބަރުނ75ްްްގާތްަގޑަކަށް

ްވޯޓަށްްްލާޒިމްވާކަމަކަށްްޢަމަލުކުރުންްަރއްިޔތުންްއެހެންވީމާ،ްތިބެގެން.

 1170ްކަެމއްްްއެހެންވީމާ،ްތިބެގެން.ްމެންބަރުނ38ްްްއެހެންނަމަވެސްްއެހޭނީ

ްމިސާލަކަށްްއީއެްްތިއްބެގެން.ްމެންބަރުނ19ްްްހިނަގއިދާނެްފާސްވެގެން

ްކަހަލަްޤާނޫނުްކަންކަމަށްވާނީްލާޒިމްވާްޢަމަލުކުރުންްއެމަްއޗަށްްރައްޔިތުން

ްޚިލާފަށްްމިއާްކަންކަން.ްލާޒިމްވާްޢަމަލުުކރުންްެއގޮތަށްްރައްޔިތުން
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ްރައްޔިތުންްކޮންމެހެންްއެއީްކަންކަން.ްފާސްކުރުންކަހަލަްބަޖެޓްްމިސާލަކަށް

 1175ްެއގޮތަކަށްްްސަރުކާަރކަށްްެއއީްންކަމެއްނޫން.ކަްާލޒިމްކުރާްޢަމަލު،ްއެމައްޗަށް

ްމީހުނ19ްްްބޭއްވިާދނެްޖަލްސާއެއްްއެކަހަލަްކަންކަން.ްލާޒިމްވާްޢަމަލުކުރުން

ްބޭފުޅުނ12ްްްްއެންމެްހިނގައިދާނެްފާްސވެގެންްބަޖެޓްްއަދިްތިބެގެން

ްއަޅުަގނޑުމެންްްމިއީްމިއުޅެނީްދަންނަވަންްައޅުަގނޑުްްވޯޓުލަިއގެންެވސް.

ްއެމައްޗަށްްްރައްޔިުތންްމިއޮންނަްމިތަނުގައިްކަމެކޭ.ްޖެހޭނެވިސްނާލަން

 1180ްެކޕްޗަރކުރެވެނީްްމިްމީގެއިންްބުނީމާްެއްއވެްސކަމެކޭްލާޒިމްވާްޢަމަލުކުރުން

ނޑުްކަންތަކެްއކަންްކޮންކޮން ްބަޖެޓްްބޭނުން.ްފިލުވާލަންްއޮޅުންްއަުޅގަ

ްކަމެއްނޫން.ލާޒިމްވާްޢަމަލުކުރުންްއެމައްޗަށްްރައްޔިތުންްއެއީްފާސްކުރުން

ްއެމައްޗަށްްްރައްޔިުތންްހުންނާނެްކަންކަންްވަރަށްގިނަްމިނޫނަސްްއަދި

ްވަރަށްބޮޑުްްޤަުއމަށްްމުޅިްސަބަބުންްއޭގެްއެހެނަސްްލާޒިމްނުވާްޢަމަލުކުރުން

 1185ްކަންތައްތައް.ްފާސްކުރާނެްމަޖިލީހުންްރަްއިޔތުންގެްގެންނާނެްބަދަލުތަކެއް

ްްޝުކުިރއްޔާ.ްވަރަށްބޮޑަށް

ް

ނޑުމެންނަްށްްތޮޅުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުްނިލަންެދއަ ްައުޅގަ ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި `ްޝުކުރިްއޔާ

ްމިއަދުް

 1190ިމއޮތީްހަމަްއެންމެްއިޞްލާެޙއްްމަޖިލިސްގެްފްލޯގައި.ްެއއީްޕްޮރސިކިއުޓަރްމުޙަްނމަދުްރިޔާޟްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ްތާއީ ނޑަްށވެްސ ްއަުޅގަ ްއޮތްގޮތަށް ްޑްރާފްޓްކުރެވިފަިއ ދުކުރެވޭ.ްޖެނެރަލް.

ްޑްރާފްޓަށްް ްޖެނެރަލްެގ ްޕްރޮސިކިއުޓަރ ްމި ްއަޅުަގނޑު އެއީ

ްިލޔެފައިާވކަމަްށް ްދާއިރާެއްއގައި ްފުޅާ ްތަންކޮެޅްއ ވިސްނާލާއިުރގަިއ،

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްޅ.އަޮތޅުެގ ްއިތުރުން ްއޭގެ ްޤަބޫލުކުެރވޭ. އަޅުަގނޑަްށވެސް

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްތަންކޮޅެއްهللا ްއިޞްލާުޙަގއި ްހުށަހެޅުއްވި  1195ޑްރާފްާޓްްޢަލީ

ްްޕރޮސިކިއުަޓރް ްތާއީުދކުރެވެނީ ްބޮޑަށް ނޑަްށ ްއަުޅގަ އަޅާިކޔާއިުރގަިއ،

ޖެނެރަލްްޑްރާފްޓްގައިްއޮތްގޮަތށް.ްދެންްވަރަށްގިނަްޢިއްޒަތްެތރިްމެންބަރުންް

ވަނަްމާއްދާ،17ްްފާހަގަކުރަްއވައިިފ،ްއާދެ،ްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްބާބުގެް

ްގޮ ްވަރަްށިގނަ ްކުރީަގިއވެސް ނޑުމެންނަްށްއާދެ، ްއަޅުގަ ްހުށަހަޅައި ތްގޮތަށް

ް ްފާސްނުވެަފިއ. ްވަނީ ްޑްާރފްޓްކުރެވިފަިއ17ްްއެމާއްދާ ްމާއްދާ  1200ވަނަ
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ނުޑް ްއަުޅގަ ްހަމައެާއެއކު ްއަދި ްާތއީދުކުރެޭވ. ްައޅުަގނޑަށް އޮތްގޮތުން

އިތުރަށްްހުށަހަޅާފައިްހުރިްިއޞްލާޙުތައްްއަނބުރާްގެންގޮްސސަްވާތީްޭއަގް

ްދަްއކާ ްވާހަކަ ްދަންނަވާލަންއޮީތްއިތުރަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްނެތިން. ކަްށ

ްކަންތައްަތްއް ްފާސްކުރާ ްމަޖިލީހުން ްއަުޅަގނޑުމެން ްަރއީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްފޮނުއްވަމުންް ްމަނިކުފާނު ްަތޞްދީޤުކުރަން  1205ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްމަޖިލީހަށްް ްމިޢިއްޒަތްެތރި ްާވގޮތެއް ްެއއްެޗއްސަށް ްއެފޮނުވާ ތިގެންދަވަނީ.

ްމިތާ ްމިހާރުްްހާމަކޮށްދޭށޭ. ްއިތުރަށް ްނެތޭ ނޑުމެންނަކަށް އަޅުގަ

ްއެއަންގަީންތިޔަބޭފުޅުންް ްކޮމިޝަނުން ްސަރވިސް ވާހަކަދެްއކޭކަށް.ްސިވިލް

ްމެންބަރުކަމުގައިޯތް ްމިމަޖިލިސް ްހަަމޖައްސަވާށޭ. ްެއްއގޮތެއް ކޮންމެވެސް

 1210ނޫނީްސަރުކާރުްވަޒީފާަގއިތޯ.ްއެހެންވީމާ،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާއަށްްފޮނުާވް

ްޢިއްޒަތްތެިރްއެްއޗެ ްބަހައްޓަިއގެްނ ްަގނޑުކޮްށގެން ްއެމަނިކުފާނު ހި

ްޤާނޫނީް ްބޮޑު ްދޭތެރޭގައި ްަމނިކުފާނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއި

ނުޑް ްމިގަ ްމާނަކޮށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްނޫނީ ްހިނގަިއ ޚިލާފުވުންތަކެއް

ްމިމަޖިލިސްް ްތިބެވޭކަށްނެތް. ްމިތާ ްައޅުަގނޑުމެންަނށް ގަންނާކަށް

ްމެން ްޢިއްޒަތްތެރި ްެމއި ްކޮންމެވެސްގޮެތއް ްެއބަޖެހޭ  1215އަްށ1ްްބަރުން

ްވަޒީފާޯތ.ް ްސަރުކާރު ްނޫނީ ްމެންބަރުކަންތޯ ްމަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރަން.

ްއެބަޖެހޭް ްމިމަޖިލީހަށް ްހައިސިްއޔަތުން ްރައީސްގެ ްމަޖިލީހުގެ އެހެންވީމާ،

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްހާމަކުަރްއވަން.ްވާހަކަްނިންމާލަން.ްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް

 1220އާދެ،ްޝުކުިރއްޔާްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރު.ްދެންްމިހާހިސާބުންްޢިއްޒަތްތެިރްްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންް

ްަވގުުތް ްއެުރވުމުގެ ްފުރުޞަތު ްހުސްަވގުތުކޮޅު ނޑު ްއަޅުގަ މެންބަރުންނަށް

ްިމް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިހާރު ްދަންނަވާލަން، ނުޑ ްއަުޅގަ ްޖެހުނީ. އައިްސ

ް ްމަޖިލީހުގެ ްމާއްދ17ްާރައްޔިތުންގެ ްާވހަކަދައްަކވަމުންްވަނަ އާބެހޭގޮތުން

މިޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްމިގެންދަވަނީ.ްއަޅުަގނޑުްކޮންމެެހންްބަހުސްގައިް

ްމީގަް ްދެން ްދަންަނވާލެުވނީ. ްދުވަހަކުވެސް ްކުީރ ްނޫނޭ  1225ބައިވެިރވާކަެށއް

%ް ްއެއަށްވުރެ، ްޤާނޫނެއް ްޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ްރައްޔިތުން ްށވުެރ52ްްމިހާރު

ްފާސް ްވޯޓަކުން ްބާުރްމަދު ްަރއިޓްުކރުމުގެ ްއޯވަރ ްއެކަން ެވއްޖެްއޔާ
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ްހަމަް ްއެހެންވީމާ،ްއެކަން،ްއެަމރުޙަލާއަށް ްލިިބދޭ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

ްބަޖެޓަކީް ްެދން ްސަލާމަތްކުރެވޭނެ. ްޮއތިއްޔާ ްއެކަހަލަކަެމއް ގައިުމވެސް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއޮންނައިުރ، ްސިސްޓަމެއް ްޕާޓީ ްމަލްޓި  1230ހުށަހެޅިގެންދާއިރު،

ްހަސަންއަށްްތ.އަތޮޅު ްރަޝީދު ްޙުސައިން ްެމންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ގެ

ް ްއެހެނެއްނުވާނެއޭ. 12ްްދަންނަވާލަންޖެހެނީ ްނޫނިއްޔާ 4ްމެންބަރުން

ްޕާޓީތަކުންް ްއިިދކޮޅު ްނިމިގެންދާނީ. ްއެކަން ްތިބެގެންނެއްނޫނޭ މެންބަރުން

ްއެކަްން ްއެެހންވީމާ، ްމަސައްކަްތކުރާނެ. ްއެފޭލިކޮށްލަްނ ބަހުސްކޮށް

ްބެސްްޓްކުރާނެކަމު ްދުނިޔޭގެ ްބާއްވާލައިިފއްޔާ ްއަުޅަގނޑުމެން ްޔަޤީންކަން  1235ގެ

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްއަމާޒުކުރުްނ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްދިމާލަށް ޕްރެކްޓިސްާއ

ްމިވާހަަކް ްއާެދ، ްރަނގަުޅގޮތަކަްށވެގެންދާނީ. ްއެންމެ ފެންނަނީ

ްހުސްވަގުުތކޮުޅް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ނޑު ްއަޅުގަ ދަންނަވާލަމުން

ްއާދެ،ްއަރުވަ ްވަަޑއިގެންެދއްުވްންޖަހ11ްްާން. ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި އިރު

 1240ްއެދެން.

ް

ް]ށ11:22ްްނ12:32ްްްއިންޓަވަލްް[
ް

ްއިށީނދެަވަޑއިގެންެދއްވުްންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޮގނޑިކޮޅުަތކުަގއި ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްމިހާރު ްއާދެ، ްވަޑ59ްައެދެން. ްމެންބަރުން  1245ިއގެންދެްއވައިފި.ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއެދިވަަޑއިގެންެނިވް ްވާހަކަފުޅުދަްއަކވަން ްމިބަހުީުސްގެ ނޑު ްއަުޅގަ އާދެ،

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްނިމިފައިވުާމއިެއކީަގިއ ްއަރުވާ ްފުރުޞަތު ބޭފުޅުންނަށް

ްކޮމިޓީގެް ްަޖވާބުއެުރުވމަށް ްދެސުވާލަކަށް ްސުވާލުކުރައްވާަފިއވާ މެންބަރުން

ް ްޮކމިޓީގެ ްޑްރާފްޓިންގ ްފުރުޞަތުްމުޤައްރިރު، ނޑު ްއަުޅގަ މުޤައްރިރަށް

 1250ްއަރުވަން.ްމާލޭގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލް.

ް

ްބަހުސްެގްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްަރއީްސ، ްޢިްއޒަތްތެރި ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ނޑަށްްފާހަގަކޮށްލެުވުންްވަގުުތަގއިްމެންބަރުންްދެއްކެިވްވާހަކަފުުޅގައިްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: އަުޅގަ

ްކަމަކަށްް ްފުރަތަމަ ްދަންނަވާލާނަން. ްެއާވހަކަ ްއެބައޮތް ދެތިންކަމެއް

ް ްަބއިަގއި ްއެޮއްތ4ްްޕްރޮސެކިއުޓަރްޖެނެރަލްގެ ްގައި ް)ކ( ްމާއްާދގެ  1255ވަނަ
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ްެއް ްއިޞްލާޙާއި ްއޮތް ްގެެނވިފަިއވާ ްއެ ްމިހާރު ްކޮބާތޯ. މަފްހޫީޫމަކީ

ްޢި ްކޮބާތޯ. ްތަފާތަކީ ްޕްރޮސެކިއުަޓރްމަފްހޫީޫމާއިވާ ްރައީްސ، އްޒަތްތެރި

ްފާދިއްޕޮޅުެގް ްމާއްދާތަުކން ްފާސްވެފައިހުރި ްމިހާރުެވސް ްބާބުގައި ޖެނެރަލްގެ

ްއަބްދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަފްހޫީޫމުއޮތީްهللا ްހުށަހަޅުއްވާަފއިއޮްތ އަލީ

ްދައުީުވާަތއްް ްހުށަހަޅުއްާވ ްޖެނެރަލް ްޕްރޮެސިކއުޓަރ ްއެއީ  1260ކަވަުރވެފައި.

ްއަނބު ްފާސްވެފަިއްއޭނައަށް ިީ ްލިޔެވިފައި ްމިހާރުވެސް ްގެންެނވުމުެގްބާރު ރާ

ްފާސްވެއްެޖއްާޔް ްެއއޮްތގޮތަށް ްއިޞްލާޙު ްއަެނއްާކވެްސްއެ ްމިަބއި އެބައޮތް.

އެއީްަތކުރާރަކަްށވާނީ.ްޑްރާފްިޓންގްކޮމިޓީންްމިްގެެނއްސަްމިއޮތްްގޮތަީކ،ް

ކޮމިޓީންްްއަޅުަގނޑުމެންްޤާނޫނުައސާީސްލިޔާއިުރގަިއްިވސްނަންޖެހޭނެކަމަށް

ްމުޞްތަްޤބަލެއްަގއިެވސްް ްދުރު ްމުސްތަޤްަބލުގެ،  1265ބުރަވެަވޑަިއގަތީ

ްމިޤާނޫނުއަސާީސެގް ްއަދި ްހިނގައިދާނެގޮާތއި ްބަދަލުެވގެން ކަންތައްތައް

ްޙާލަތްތަކެްއް ްއާ ްނުކުރެވިހުރި ްކަވަރު ްމުޅިން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ތެރެއިން

ްއަ ްގޮތެްއވެސް ްހެދޭނެ ްެއކަންކަމަްށ ޅުަގނޑުމެްންކުރިމަތިވިޔަްސ

ްަވިކް ްއަންނަ ްއުފެދިގެްނ ްުމސްތަޤްބަލުގަިއވެސް ްއެހެންވީމާ، ރާވަންޖެހޭނެ.

ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއް ްހަމައެކަނި ްހުންނާކީ ްމުއައްސަާސ  1270މުސްތަޤިއްލު

ްއުފެއްދެވިދާެން ްމަޖިލީހުންީް ްރައްޔިތުންެގ ްހަމަ ބަޔާންވެފަެއއްނޫން.

ްމިހާ ްއެގޮތުން ްމުއަްއސަސާތައް. ްތަފާތު ްހިއުމަްންމުސްތަޤިއްލު ރުވެސް

ްގޮތުަގިއް ްތަނެއްގެ ްމުސްތަޤިއްލު ްހަމަ ްކޮމިޝަނެްއވެްސ ރައިޓްސް

ްއެފަދަް ްަބޔާންެވގެންނެްއނޫން. ްޤާނޫުނއަސާީސގައި ްއެދަނީ، ހިނގަމުން

ްީމގަިއް ްއެހެންނަމަވެސް، ްޖެހިދާނެ. ްުއފުލަން ްދައުީުވާ  1275ތަންތަނުންވެސް

ްމިއޮ ްބަލާފައި ްގެނައުމުަގއި ްމިމަފްހޫީޫމު ްއެގޮތަްށވެްސްޑްރާފްޓްަގއި ްތގޮތަީކ

ްއެްއވެްސް ްާބރު ްއުފުލުމުގެ ްދައުީުާވއެއް ްތާރީޚެީެއްަގއިެވސް ފަހުގެ

ްހިސާބަކުންް ްވަިކ ްދައުީުާވެއއްވެސް ްއެކުެރވޭ ްދެވިގެން ފަރާތަކަށް

ްކުރިއަްށް ްއެަމއްސަަލއެއް ްފެނިއްޖީވިްއޔާ ްޖެނެރަލްއަްށ ޕްރޮސެކިއުޓަރ

ްއަދި ްަހވާލުެވވިދާނެއޭ. ްއޭާނއާއި ްފެންނަކަމަށްވަންާޏްްގެންދިއުމަށް  1280އޭާނއަށް

ްއެާޖގަް ްއެހެްނވީމާ، ްލެވިދާނެއޭ. ްދޫކޮށްެވްސ އެދަުއވާެއއް

ްމިއޮީތ.ް ްނިންމަވާފައި ްކޮމިޓީން ްބޭއްވުމަށް ްމިގޮތަްށ ބަންދުނުކުރާންވެގެން
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ްއެއްެވްސް ްހަމަ ްމިައކުން ްމުސްތަޤިއްލުކަމަކަށް ްޖެނެރަލްެގ ޕްރޮސެކިއުޓަރ

ް ްނުކުާރނެ. ްޙަޤީޤަތުަގއި ްމުސްތަޤިއްލުްއަސަރެއް ްޖެނެރަލް ޕްރޮސެކިއުޓަރ

ްފަރާތެއްެގް ްެއްއެވސް ްކުރުމުަގއި ްަމސައްކަތް ްއޭނާގެ ްއެހެރީ  1285ކޮށްފައި

ނުފޫޒަށްްއޭނާްލެނބެންްނުޖެހޭނެކަމަށްްބަލާފައި.ްކޮންމެހެންްއޭެގްމާނައަީކް

ދައުީުާވކުރުމުގެްހުރިހާކަމެއްްއޭނާގެްއަތުަގއިްއޮތުންްލާޒިްމކުރަނީއެއްނޫން.ް

ްފަ ްއެްއެވްސްއެހެން ްމުސްތަޤިއްުލކަމަކަށް ްއޭަނގެ ްެއއީކީ ްގޮތުން ރާތެއްަގއި

އަސަރެއްްކުރާނެކަމެއްނޫން.ްެދންްމާލޭގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުް

ްިމް ްބައިތަުކގެ ްމިހިރަ ްކުެރވިފައި ްޑްރާފްޓް ްމިހާރު ްސުވާލުކޮށްެލވީ  1290ނަޝީދު

ްވަގުތުް ްބަހުްސގެ ްވަރަކަށް ްއެއްެވސް ްދެން ަގއިެވްސްމަފްހޫީޫމުތައް.

ްއެްއޗެްއް ްބޭފުޅަކު ްއެއްެވސް ްކޮިމޝަނާބެހޭގޮތުން ްސަރވިސަސް ޖުޑީޝަލް

ްއެޮއްތް ްގެނެވިފައި ްއެެވސް ްއެހެންނަމަވެސް، ް ްނެތް. ފާހަގަކުރަްއވާފަެއއް

ްކޮިމޝަންތަކުަގއިް ްއެހެން ްމުސްތަޤިއްލު ްަރއީްސ، ްިޢއްޒަތްތެރި ގޮތަކީ

ްވަ ްމެންބަރަުކ ްކޮމިޝަނެއްގެ ްއުސޫލަކަށް ނޑު  1295ކިކުރުމަށްްމައިގަ

ްއޮންނާނީް ްފާސްކޮްށފައި ްއަޅުަގނޑުމެން ްއޮންނާނީ، ހަމަޖައްސާފައި

ްމަޖިލީހަށްް ްފެނިެގން ްވަިކކުރަން ްކޮިމޓީއަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންެގ

ްޖުޑީޝަލްް ްއެހެންނަމަވެސް، ްދެން ްގެންާދގޮތަށް. ްއެކަން ހުށަހަޅައިގެން

ް ްއޭަގއި ްއޮތްގޮތުން ްއެުކލެވިފައި ްކޮމިޝަން ްތިއްަބާވްސަރވިސަސް އެބަ

ްބޭފުޅުން.ް ްހިމެނިވަޑަިއގަްނނަވާ ްޮކމިޝަންގައި ްހައިސިއްޔަތުން  1300މަޤާމުގެ

މިސާލަކަށްްރައްޔިތުންގެްމަޖިީލހުގެްރައީސް،ްބަްނޑާރަްނާއިުބގެްމަޤާމުގަިއް

ްބޭފުޅުންް ްމިަކހަލަ ނިޑޔާރުން. ްފަ ްކޯޓުތަުކގެ ްބަެއއް ްބޭފުޅަކު، ހުންނަވާ

ކުރަންްމަޖިލީހަށްްހުށަހަޅައިގެްންޖުޑީޝަލްްސަރވިސަްސްކޮިމޝަނުންްވަކި

ްއެލިބެީން ްހައިސިއްޔަތަކު ްމަޤާމުގެ ްއަސްލު ްއެބޭފުޅުްނެގ ވަކިކުާރއިުރގައި

ްކޮމިޝަންެގް ްސަރވިަސްސ ްޖުޑީޝަލް ްައދި ްއުނިކަމެކޭ. ްބޮޑު  1305ވަރަށް

ްދުރެއްވެްސް ްމަޤާމުން ްރައީސް ްމަޖިލީގެ ްރައްޔިތުންެގ ްލާފައި ތެރެއިން

ްަމޖި ްރަްއޔިތުންގެ ްދުރުކުރެޭވގޮްތްނުކުރެވޭނެ. ްމަޤާމުން ްރައީސް ލީހުގެ

އޮންނާނެްވަކިންްބަޔާންކުެރވިަފއި.ްބަންޑާރަްނާއިބުްމަޤާމުންްވަކިކުެރޭވގޮްތް

ްގެނެވިފަިއޮއްތް ްމިހާރު ްއެހެންވީމާ، ްބަޔާންކުެރވިފައި. ްވަކިން އޮންނާނެ
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ްއެމަޤާމުަގިއް ްބޭފުުޅން ްއެތިއްެބވި ްހަިއސިއްޔަތުން ްއެމަޤާމުގެ  1310މަފްހޫީޫމަކީ

ްދެންްދެމިތި ްމަފްހޫީޫމު. ްއެ ްިތއްަބވާނެއޭ ްކޮިމޝަންގައި ްދުވަހަުކ އްބެވިހާ

ްތަމްސީީީލުކުރުމަށްް ްފަރާތްތަކުްނ ްއެކި ްތިއްަބވަީނ ްމި ކޮމިޝަންގަިއ

ްކޮމިޝަނުންް ްބޭފުޅަުކ ްއެހެން ްއެހެންވީމާ، ްބޭފުޅުން. ފޮނުއްވާ

ްހައިކޯުޓ، ްމިސާަލކަށް ްފަރާތަކުންނޭ. ްއެޮފނުއްވި ްއެބޭފުަޅކު ްވަކިކުަރްއވާނީ

ްއޮންނާޭން ްއިޚްީްތިާޔރު ްެއކޯޓުތަކަށް ްކޯުޓތައް. ްދަށު ްކޯޓު،  1315ސުޕްރިމް

ްއެހެްން ްެގންނަވާ ްމަންދޫބެއް ްއެފޮުނއްވާަފއިހުރި ބޭނުންފުޅުވެއްޖީިވއްާޔ

ްމަސައްކަތަާކިއް ްއަސްލު ްއެބޭފުޅުްނގެ ްއެހެްނވީމާ، ްފޮނުއްވުމަށް. ބޭފުޅަކު

ްނޯންނާ ްގުޅުމެއް ްއެހެންވީމާސީދާ ްސަރވިސަސް. ްޖުޑީޝަލް ްނެ ސީާދް،

ްމިއުޅޭް ްއުފެދިގެން ްޚިލާފު ްދެން ްމިއޮތީ. ްފަރުމާކުރެވިފައި ްމިހާރު އެގޮތަށް

ްމިއ17ްްީ ްހުންނާނެ ްހަނދުމަފުޅު ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްެތރި ްާމއްދާ.  1320ވަނަ

ްފަހަރުް ްހަތަުރވަނަ ްފަހަރު. ްތިންވަނަ ްވޯޓަށްާދ ްފްލޯރގައި މިމާއްދާ

ނޑުމެންްއެބަޖެހޭްމީ ގައިްޮގތެއްްނިންމަން.ްޙަޤީޤަތުގައި.ްއެހެްނވީމާ،ްއަުޅގަ

ް ްމިހާރު ްކޮމިޓީން ްބަިއ17ްްދެން ްއެއޮްތ ްަގިއ ް)ށ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްކުރީަގިއް ްިވސްނަވާފަިއޮއތީ ްކޮމިޓީން ްނިންމެވުމުަގިއ ގެންނެވުމަށް

ްއޮްނނައިރު،ްމަދުް ްކޯރަމެއް ްދަށް ްވަަޑއިގަތީ ްކަންބޮޑުވެ ްއެންމެ  1325މެންބަރުން

ްފާ ްކަމެއް ްތިއްބަަވއިެގން ްކޮޅެއް ްއެހެންވީމާ،ްމެންބަރުން ސްކުރަްއވަފާނެއޭ.

ްެއް ްނަަގންވާނީ، ްވޯެޓއް ްމަޖިލީހުގައި ްއެއޮީތ ްލާޒިމްކޮށްފައި މިހާރު

ްމަޖިލީހުގެް ްނަގަްނާވނީ ްޯވޓެއް ްލާޒިމްުކރާކަމެއްަގއި ްަމއްޗަށް ރައްޔިތުންގެ

ްވަގުތެްއަގއޭ.ް ްތިބޭ ްހާޒިރުވެ ްމެންބަރުން ްެއއްބަިއ ްދެބައިކުޅަ މަދުވެގެން

ްވޯޓަ ްމަުދްއެނޫންގޮތަކަށް ްއެހާ ްއެހެްނވީމާ، ްނުވާެނއޭ. ްއަހައިގެން  1330ކަށް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމިއީ ްފާހެއްނުކުރެވޭނެ. ްކަމެއް ްދެން ްތިބެގެން މެންބަރުން

ްޯވޓިންގް ްކުާރގޮތް. ްމިކަން ްހައުސްަގއިެވސް ްދެ ްއެމެރިާކގެ ބެލިއިރުަގއި

ނަޑއަޅާފައިްއޮންނަނީ.ްވޯިޓންގްކޯރަމްެގް ކޯރަމެއްްދެބައިުކޅަްެއއްބަޔަށްްކަ

ްލާޒިމްުކާރް ްމަްއޗަށް ްރަްއޔިތުންގެ ްދެން ްނުނެގޭ. ްވޯެޓއް ްނޫނީ ތެރެއިން

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްެތރި ްތ.އަތޮުޅގެ ްކޮްނވާަހކަެއއްތޯ ްއެބުނަކީ  1335ކަންތައްތަކޭ

ްހަމަް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެ ްުސވާލުޮކށްލެއްވި. ްރަޝީދު ޙުސައިން
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ްއެފާސްކު ްފަދަ ްޤާނޫނު ްަހމަ ްެއއީ ްޖުމްލަކޮށްްފާހަގަކުރެްއވިފަދައިން ރުމަކަށް

ްކަންތަްއތައް.ްެއކަހަލަް ްކަހަލަ ްޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ްމީހުން ރައްޔިތުންެގްހުރިހާ

ކަންތައްތަުކގެްވާހަކަ.ްދެްންެއނޫންްކަންތައްތަަކކީްކޮަބއިތޯ.ްދެންްބަޖެޓްެގް

ނޑުްމަޖިލީހުގަިއްމިްހޭދަކުިރް  1340މައްސަލަިއގައިްިޢއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ްއަުޅގަ

ްއަހަރެއްގަ ްއެންމެްދެތިން ްހަމަވާނެ ްަވގުތު ްވޯުޓގެ ްޖަލްސާގެ ްބަެޖޓް ިއވެސް

ްާޢންމުގޮތެއްަގިއް ްަވގުތަކަށް ްހާޒިރުެވވަަޑއިގަންަނވާ ްމެންބަރުން ގިނައިން

ްނެްތް ްހަމަ ްެއއީ ްފުރުޞަތު ްެއކަމުެގ ްބަލާއިރު. ްޖަލްސާތަކަށް މަޖިލީހުގެ

ްސަބަބަ ްވޯޓުއެުހން. ްބަޖެުޓގެ ްތިބެގެން ްމީހުންކޮޅެއް ްމަދު ީކްފުރުޞަތެއް.

ްނިޒާމުަގިއް ްޕާޓީތަކުގެ ްސިޔާސީ ްފަދައިން، ްފާހަގަކުރެްއިވ  1345މަނިކުފާނުވެސް

ްބަްސް ްމައްޗަށް ްޕާީޓއެްއގެ ްއަނެއް ްޭބނުންވާނެ ްޕާީޓއަކުން ްެއއް އުޅޭއިުރ،

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއަނެއްކަަމކީ ްދެން ްކަންތަްއތަކުަގއި. ްކަހަލަ ްބަޖެޓް ކިޔަން

ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުންގެ ްމަޖިލީހުންްްހަނދާންކުރަންވާނެ އެބަހުރޭ

މަޖިލީހުގައިްނިންމަންޖެހޭްބައިވަރުްކަންަތއްތަކެްއވެސް.ްމަިޖލީހުގެްަގވާއިުދް

ްއެހެންް ްކަންކަމަކީ ްމިހިރަ ްގެންދާނެގޮތެއް. ްވަކިކަެމްއ ްމަޖިލީހުގައި  1350ނުވަތަ

ްކަންތައްތަކެއްނޫން.ް ްހުންނަ ްގުޅުން ްސީދާ ްފަރާތަކާ ްއިތުރު އެްއވެސް

ްެއކަންތައްތަ ްދޫކޮށްލެވިފަިއްއެހެންވީމާ، ްމަޖިލީހަށް ްއިޚްތިޔާރުވެސް ުކެގ

ްމަޖިލީހުންް ނޑަެއޅިާދނެ ްކަ ްަގވާއިުދގަިއ ްމަޖިލީހުެގ ްދެން އެއޮތީ.

ްމިވެިން ްެގނެވޭނީ ްއިޞްލާޙެއް ްއެއްވެސް ްަގވާިއދަށް ްމަޖިލީހުގެ ބޭނުމީވިއްޔާ

ްއެބަިއް ްއިޚްީްތިޔާރަށް ްމަޖިލީހުގެ ްއެހެންވީާމ،  1355ކޯރަމެއްަގޭއވެސް.

ްރަ ްކަންތައްތަްއްއަޅުަގނޑުމެްންދޫކޮށްލާފައި ްލާޒިމްކުރާ ްމަްއޗަށް ްއޔިތުންގެ

ްދެންް ްމިއޮތީ. ްކޮށްެދއްވާަފއި ްކަވަރު ްކޮމިީޓން ްޑްރާފްޓްގައި މިހާރު

ްއެއްފަހަރުް ްަހމަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި މިމަފްހޫީޫމް

ްޖުމްލަކޮ ްމިއޮީތ، ްއެބަޖެހޭ. ްމިބުވިސްނާލަން ްކަމެްއްމަޖިލީްނަނީށް ހުން

ްބޭނުންފުޅުްފާސް ްއަސަެރއްކުުރވަްނ ްއެފާްސާވގޮތަކަށް  1360ކުރާއިުރގައި

ްއެބޭނުންފުޅުާވް ްާހޒިރުެވވަަޑިއގެން ްއެޖަލްސާއަކަށް ްވެއްެޖވިްއޔާ މެންބަރަކު

ްނުަވަތް ްހުންނަވަިއގެން ްވަަޑއިުނގެން ްވާނީ. ްވޯޓުެދއްވާޭށ ގޮތަކަށް

ްނަތީޖާއަކަށްް ްވޯޓުނުދެްއވުމުެގ ްަވކިކޮޅަކަށް ްއިންަނވާ ްޖަލްސާގައި
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ްމަފްހޫީޫމުް ްއެ ްކުރުން. ްއަސަެރއް ްނަީތޖާއަށް ްވޯުޓގެ ވެގެންުނވާނެއޭ

ް ްމިއޮތީ ްވަރުގަާދކުރާކަމެއް ްގައިެވްސ17ްްއިތުރަށް ް)ނ( ްމާއްާދގެ  1365ވަނަ

ަވނަްމާއްދާގެް)ނ(ްަގއިްމިބުނަނީ،ްޢާންމުކޮްށ17ްްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ް

ްިއން ްރިޔާސަތުަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްވޯޓުތަުކަގިއ ްނެގޭ ްމީހަކުްމަޖިލީހުގައި ނަ

ްއެްއވަރުެވއްެޖް ްދެފަރާތެއް ްއެެހންނަމަވެސް، ްުނވާނެއޭ. ވޯޓުދީގެން

ްކޮބައިތޯ.ް ްބޭނުމަކީ ްމިކުރަނީ. ްލާޒިމު ްވޯޓުިދނުން ްއޭާނއަށް ޙާލަތެއްަގއި

ްކޮންމެވެްސް ްއެހިއްޖެކަމަްށވެއްީޖވިްއޔާ ްކަމެއް ްވޯޓަކަށް ްމަޖިލީހަށް  1370ބޭނުމަކީ

ްއަލުން ްއަނެއްކާ ްނިމެން. ްއަލުްންްއެްއގޮތަކަްށވާނެ ްައނެއްކާ ބަހުީުސް،

ްނުވާނެއޭ.ް ްދާންޖެހިެގނެއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެމަރުޙަލާތަކަްށ ބަހުީުސް،

ްވޯޓުދިނުންް ްމީހަުކެވސް ްއިންނަ ްިރާޔސަތުގަިއ ްމަޖިލީހުގެ އެހެންވީމަ،

ލާޒިމުވާްޙާލަެތއްްެއއީްދެފަާރތްްއެްއވަުރވެއްެޖއްޔާ.ްދެންްމިއޮންނަނީްަވިކް

ްއަޣްލަބިްއޔަތުތަެކއް ްތިންބަިއްޚާއްޞަ ްހަތަރުބަިއކުޅަ ްތިންބައިކުޅަދެބަިއ، .1375 

ްރިޔާސަތުަގިއް ްމަޖިލީހުގައި ްބޭނުންވާކަމަށްވަންޏާ ްއަޣްލަބިއްޔަތު ކަހަލަ

ްއެހެްން ްސަބަބަކީ ްބޭނުމީވިްއޔާ. ްއޭނަ ްވޯޓުދެިވދާނެއޭ ްމީހަކަށްވެސް އިންނަ

ްމަޖިލީހުެގް ްމުިޅ ްދެަބއި، ްިތންބައިކުޅަ ްެއއްކަލަ ނޫނީވިއްާޔ

ްރިޔާސަތުަގއިްތިންބައިކުޅަދެ ްރައީސްެވްސ ްމަޖިލީހުގެ ްގުނާއިުރަގއި ބައި

ްއޭަނއަަކްށް ްެއކަމަކު، ްގުނޭނެ. ްތެރޭަގއި ްޖުމްލަިއގެ ްމީހެއްވެސް  1380އިންނަ

ްމަޖިލީހުގެް ްއެބެލެނީ ްއެހެްނވެއްޖެްއޔާ ްުނދެވޭ. ްވޯެޓއް ްކޮޅަކަށް އެްއވެސް

ްދެކޮޅަްށް ްކަްނތަކާއި ްއޮންނަ ްހުށަހެޅިފައި ްއަބަދުެވްސ ްއެއީ ރައީސް،

ްޚާއްަޞްވޯ ްުއސޫލެއްްނޫނޭ.ްއެހެންވީމަ،ްެއކަހަލަ ްމީހެކޭ.ްއެީއވެސް ޓުދޭނެ

އަޣްލަބިއްޔަތުަތއްްހުންނަްކަންކަމުގައިްިރޔާސަްށވެސްްވޯޓުެދވޭނެއޭ.ްއެނޫްން

ްލާޒިމުެވއޭް ްިރޔާސަަތށް ްޙާލަެތއްަގއި ްެއްއވަުރވެއްޖެ ްދެފަރާތް  1385ކަންކަމުަގއި

ްބުރަކުރަން ްެއއްކޮަޅކަށް ްކޮންމެވެްސ ްެއހެންނޫނީވިއްާޔްވޯޓުދީގެން .

ްކަންކަްން ްޢާންމު ްމަޖިލީހުން ްޖުމްލަކޮށް ްނުދެވޭނެއޭ. ްވޯެޓއް އޭނައަކަށް

ްއެޖަލްސާއަކަ ްރައްޔިތުްންފާސްކުރާނީ ްޝައުޤުވެިރެވވަަޑއިެގން ްއެކަމަށް ށް

ްމަ ްކުރެއްވި ްރައްޔިތުންެގްއިންތިޚާބު ްއަދާކުެރއްވުމަްށ ްސޢޫލިއްޔަތު

 1390ނާްމީހުންްނިންމާްގޮތަކަށޭ.ްއެއީްިމްބަސްބުނަންްމަޖިލީހަށްްއައިސްްބަސްބު
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ްމަޖިލިސްް ްބާއްާވކަމަށްވަްނޏާ ްމިކަން ްއެނޫންގޮތަކަށް ްދެން މަފްހޫމަކީ.

ްހިންގުމަކީްހަމަްދަތިކަމަކަށްާވނީ.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ްދަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނުޑ ްއަޅުގަ ްދެން ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ންނަވާލަންްޝުކުރިއްޔާ

ްތައްޔާުރވެަވޑަިއގަތުމަށްޓަަކިއް ްވޯޓަށް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި  1395އޮތީ

ްއަޅުަގނުޑް ްމިހާރު ްހަމަ ްއާދެ، ްދެން ްޖައްަސވާލަދެްއާވށޭ. ކާޑުކޮޅުަތއް

ްނ.އަތޮުޅެގް ްނުކުާތއެްއ، ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ްބަަލއިލާނަން. ކޯރަމްވެސް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްޠާރިޤް.

ް

 1400ްމާބެހޭްނުކުތާ()ނިޒާ

ް

ްތިއްެބީވްްމިލަދުްނމަޑުލުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްހާޒިރުެވވަަޑިއގެން ްމިޖަލްސާއަށް ްމިހާރު ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއެއްެސވުުމެގްްމުޙަްނމަދުްާޠރިޤްްވާހަކަެދއްކެުވން: ްވޯޓަށް ްއެބަ ްބޭނުންވޭ ްއެނެގން ްމެންބަރުންކަން ކިތައް

ްމީގެކު ްމިދަންނަވާލީ ްމިހެން ްއެބަހުރިްކުރިން. ްމަނިކުފާނު ީރަގއި

ްބޭފުޅުންް ްދަށްވެެގން، ްކޯރަމް ްޖަލްސާގައި ްވޯޓަްށއަހާ  1405ޖަލްސާތަކުގަިއ،

ްލަސްކުރައްވާަފއިވެްސ.ް ްޖަލްސާއަކަށް ްެއހެން ްއެހުން ްވޯޓަށް މަދުވެގެން

ްއެހެންް ްމަދުކަމަށްވަންޏާ ްބޭފުޅުން ްމިހާ ްމިޖަލްާސގަިއ ޙަޤީޤަތުގައި

ްލަ ްެއއްެސވުން ްޯވޓަށް ްއެދެން.ްޖަލްސާއަކަށް ްއަުޅަގނޑު ސްކުެރއްވުން

ްއެންމެް ްއެއީ ްދިޔުްނ ްފާސްުނވެ ްމާއްދާއެއް ްެއއްެވސް ްމިއިން ސަބަބަކީ

 1410ްރަނގަޅުގޮަތކަށްްނުވާނެީތވެ.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.

ް

ް

ްއެހެންނަމަވެްސްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުކުތާއެއްނޫން. ްިނޒާމާބެހޭ ްތިފާހަަގކުރެްއވީ އާދެ،

ްބައެއްފަހަރަށްްއަޅު ްބަާލއިރު، ްއައިގޮތަށް ްކަންތަްއކުރަުމން ަގނޑުމެން

ްތަންކޮޅެްއް ްހާޒިރީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްގޮަތަކށް ްކަހަލަ  1415ތިވިދާޅުވާ

ްމިހާރުް ްއެބަހުިރ.ްދެން ްލަސްުކރެވި،ްފަސްކުެރވިފައި ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަަކއި

ްތިއްބެީވ. ްބޭފުޅުންތޯ ްކިތައް ްމިހާރު ްކޯަރމް ްބަލާލާނަން ްއަޅުަގނޑު

ް ްމިހާރަށް ްމެންބަރުނ65ްްް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްއާދެ،ްމިހާރުން ޢިއްޒަތްެތރި
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ނޑުްއަިދްބަލާލާނަންްސައިްމާލަމުގަާއިއްގޯތިތެރޭަގިއް ތިއްބެވީ.ްދެންްއަުޅގަ

ްމިހާތަނަށްް ްއާެދ، ް)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ްތިއްބެވިތޯ. ްމެންބަރުން  1420ޢިއްޒަތްތެރި

69ްް ްތިއްބެވީ. ްމެންބަރުން ްމީގެކުީރގަިއވެްސްޢިްއޒަތްތެރި ދެން

ް 72ްއަޅުަގނޑުމެން ،73ް ްއަހަމުނ75ްްް، ްޯވޓަށް އެހާކަށްހާވަުރަގއި

ް ްމިހާރު ްމަދުން ްެއވަަރށްވުރެ ްއެކަމަކު ޢިއްޒަތްތެރ69ްްިގެންދިޔައީ.

ްފަށަންް ްައހަން ްވޯޓަށް ްހީވަނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްތިއްބެވީ. މެންބަރުން

ްރ.އަތޮޅުް ްނުކުތާއެއް ްނިޒާާމބެހޭ ްއާެދ، ްޢިއްޒަތްތެިރްއަޅުަގނޑަްށ،  1425ެގ

ްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިއަދަީކްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްމިނެގީ ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްއަުޅަގނޑު ްރައީްސ،  1430ްޢިއްޒަތްތެރި

ްފަުހދުވަހަށްްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެންމެ ްއިޞްލާޙުކުރުމުެގ ްމިޤާނޫނުއަސާީސ ކަމަށްްފަހަރުގައި

ްނިޒާމާބެހޭް ްއަޅުަގނޑުގެ ްދަންނަވާލަން. ްތާރީޚަށްޓަަކިއ ވެދާނެތީވެ

ްއެންެމް ްތެރެއިން ްކަންތައްތަުކގެ ްފާސްކުރާ ްމަޖިލީހުން ްމި ނުކުތާއަީކ،

ް ްކަމަކީ ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއްކަމަކަށް ްއުމުރުނ18ްްްމުހިންމު ައހަރު

ްއޮ ްހަމަޖެހިފައި ްވޯޓުެލޭވނެގޮތަށް ްކުދިންނަީަށް ްމިދިަޔްވުމުން ްއެއީ  1435ތުން.

ް ްމަހުގެ 22ްްއޮކްޓޯބަރު ްއޭގެފަހުން ްފާސްކުރި ްދުވަހު މިވަނީ.162ްްވަނަ

ްކޮންމެް ްޮއންނަ ްކުރިއަްށ ްދެކޭގޮުތގައި ނޑު ްއަުޅގަ އެހެންވީމަ،

ް ްވާހަަކްރެކޯޑަށްޓަަކިއ18ްްއިންތިޚާބެްއގައި ްވޯޓުެލވޭނެ ްކުދިންނަށް އަހަރުގެ

ްރައްޔި ްޢާންމުކޮށް ްއެހެންވީމަ، ްއިޢުލާންކުރަންްދަންނަވާލަން. ތުންނަށް

ްއެކަްން ްތަސްދީޤްކުރައްވާފައި ްޮއފީހުން  1440ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްމަތީްން ްހަމަތަކުގެ ްޤާނޫނުއަސާީސެގ އިޢުލާންނުކުރެްއވިކަމުަގިއވިަޔސް،

ް ްއޮންނާނީ ްޢާންމ18ްްުމިހާރު ްވޯޓުލެޭވގޮތަށް ްވުމުން ްއުމުރުން އަހަރު

ްށްޓަކައި.ްުޝކުރިއްާޔ.ްއިންތިޚާބުތަކުަގއި،ްއެވާަހކަްދަންނަވާލުމަ
ް

ް1445 
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ްއާދެ،ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބަލައިގަެނވޭކަެށްއނެތް. ްނުކުާތއެްއކަމަށް ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،

ްއާދެ،ް ްއެދެން. ްޖަްއސަވާލަެދއްވުން ްކާުޑކޮޅުތައް ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްއިޞްލާުޙް ްޮއތް ްފުރަތަމައަްށ ްއެހެންވީމަ، ްތަްއޔާރުީވ. ްވޯޓަށް މިހާރު

ްންނަވާލަދެއްވުންްައޅުަގނޑުްއެދެން.ދަ

ް1450 

ް

ީެވުން: ްޢަބްދުްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްވެ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްފާދިއްޕޮޅުގެ ްހުށަހަޅުއްވާ،ްهللا ޢަލީ

ްމަޙްލޫފްް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްމިބާބުގެް ނަްވ4ްަތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާްިއޞްލާޙު.ްޕްރޮސިކިއުޓަރްޖެނެރަލް

ްޕްރޮސެކިއުަޓރް ްއިޞްލާުޙކުރުން. ްއަންނަނިިވގޮތަށް ް)ކ(  1455މާއްދާގެ

ް ްމަސްޢޫލިއްޔަތު. ްޖިނާއ4ްްީޖެނެރަލްގެ ް)ކ(. ްމާއްާދގެ ވަނަ

މައްސަލައަާކގުިޅގެންްކޮށްފަިއާވްދަޢުވާއެއްްމުރާޖަޢާކޮށްްއަނބުރާްގެންނަންް

ްގުިޅގެ ްދަުޢވާާއ ްއެ ްހިނދެއްަގއި، ްެފނިއްޖެ ްޖެނެރަލަށް ްންޕްރޮސެކިއުޓަރ

ްކޯޓުންްޙުކުމެއްްިއްއވުމުގެްކުީރގައިްއެްދަޢުވާެއއްްއަނބުރާްެގނައުން.
ް1460 

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓްދެއްީްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް1465 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްޢަލީ.هللاްފާދިއްޕޮޅުްމެންބަރުްޢަބްދުްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްމެންަބރުްއަޙްމަދުްމަޙްލޫފް.ްވިްމެންބަރު:ތާއީދުކުރެއްް

ް

 72ް1470ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

37ްްވޯޓުްދެްއވީ:

12ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

22ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
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ް

ް1475 

ްމިހުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބަލާއިުރ ްނަތީޖާއަށް ްދެްންމިވޯޓުެގ ްއާދެ، ްފާހެއްނުވި. ށަހެޅުން

ްޑްރާފްޓްަގއިްއޮްތގޮތްްދަންނަާވލަދެއްވުންްއެދެން.ް

ް

ް

ީެވުން: ް ްއިާދރީމޭުޒންްިއއްވެ ްމިބައިެގ ްޖެނެރަްލ ް)ކ(4ްްޕްރޮސެކިއުޓަރ ްމާއްދާގެ  1480ވަަނ

ް ްމަސްޢޫލިއްޔަތު. ްޖެނެރަލްގެ ްޕްރޮސެިކުއޓަރ ވަަނ4ްްޑްރާފްޓްަގއިާވގޮތް.

ްރަްއޔިތުންގެް ް)ކ(. ްޖިނާއީްްމާއްދާގެ ްޤާނޫނަކުން، ްފާސްކުރާ މަޖިލީހުން

ްހިންގާްން ްފަރާތަކުން ްެއްއވެސް ްލިބިފައިވާ ްބާރު ްކުރުުމގެ ދައުާވއެއް

ްޙަވާލުވުމާިއ،ްްފަށައިފައި ްގެންިދއުމާ ްކުރިއަށް ީުވާެއއް ްދައު ްޖިނާއީ ވާ

ްޕްރޮސެކިއުޓަރް ްގެންނަން ްއަނބުރާ ްމުރާޖަޢާކޮށް، ްދައުީުވާތައް  1485މިފަދަ

ްފެނިއްޖެ ްއިްއވުުމެގްްޖެނެރަލަށް ްޙުުކމެއް ްކޯޓުން ްދައުީުާވއެއް ކޮންމެ

ްކުރީަގއިްއަނބުރާްގެަނއުން.
ް

ް
ް1490 

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓްދެއްީްވުންްއެދެން.ް ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 1495ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

72ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

63ްްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

 22ް1500ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް
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ް ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިބާބުގެ ްޖެނެރަލް ްޕްރޮސެކިއުޓަރ ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަށް ވަަނ4ްްމިވޯޓުގެ

ްއާދެ،ް ްއޮތް، ްދެން ްއާދެ، ްފާސްވެއްޖެ. ްޑްރާފްޓްަގިއވާޮގތް ް)ކ( މާއްދާގެ

ްޑްރާފްޓް ްހުށަހެޅުން، ްއޮތް ްއެދެން.ްދެން ްދަންނަވާލަދެްއވުން ްއޮތްގޮތް  1505ގައި

ް ްކޮމިަޝންގެ ްސާރިވސް ްުޖޑީޝަލް ްެއއީ ްނެތް. ވަަނ8ްްއިޞްލާޙެއް

ްމާއްދާ.ް

ް
ް

ީެވުން: ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްވެ ްމިބައިގެ ްކޮމިޝަން ްސާރވިަސސް ްމާއްާދ8ްްޖުޑީޝަލް  1510ވަނަ

ް ްވަކިކުރުން ްމެންބަރުކަމުން ްމާއްދާ.8ްޑްރާފްޓްކުރަްއވާފަިއާވގޮތް. ްވަނަ

ް...ް)ޑްާރފްޓްގެްދެވަނަ(ްމާއްާދގެް) (،4ް(،ް)3(،ް)1މިޤާނޫނުްއަސާސީގެ

(5(ް ،)7(ް ،)8(ް ްނުވަަތ ްޖުޑީޝަލ9ްް( ްގޮުތގެމަީތން ްގަިއވާ )

ސަރވިސަސްްކޮމިޝަނަށްްޢައްޔަނުްކުރެވޭްމީހުންްއެމަޤާމުންްވަކިްކުާރީން

 1515ްއެްމީހަކުްއެްކޮމިޝަީަނަށްްޢައްޔަންކުރިްފަރާތަކުންނެވެ.ްއަދިްމިްޤާނޫނު

(ް ްާމއްދާގެ ްދެވަނަ( ް)ޑްރާފްޓްެގ ްާމއްދާެގ ްވަނަ ...ް ް)2އަސާީސގެ ،)6ް)

(ް ްަޙއިސިްއޔަތުްނ12ްނުވަތަ ްމަޤާމެއްގެ ްވަކި ްގޮތުެގމަތީން، ްަގއިވާ )

ްކޮމިޝަންެގް ްސަރިވސަްސ ްޖުޑީޝަލް ްމީހުން ޢައްޔަންކުެރވިފަިއވާ

ްމެންބަރުކަމުންްވަކިވާނީްއެމީަހކުްއެްމަޤާމަކުންްވަިކވުމުންެނވެ.
ް1520 

ް
ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓްދެއްީްވުންްއެދެން. ްސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާ
ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް1525 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

72ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

66ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 22ް1530ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:
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22ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

8ްޖުޑީޝަލްްސާރވިސްްކޮމިަޝންްމިބާބުގެް،ްމިވޯޓުގެްނަތީޖާއަށްްބަާލއިރު ްއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެް

ްއާ ްފާސްވެއްޖެ. ްޑްރާފްޓްަގއިާވޮގތް ްމާއްދާ ްރައްޔިތުންެގްވަނަ ްދެްނ  1535ދެ،

ްވަނަްމާއްދާްއޮތްގޮތްްދަންނަވާލަެދްއވުންްއެދެން.17ްްމިބާބުގެް،ްމަޖިލިސް

ް

ް

ީެވުން: ވަނަްމާއްދާްޑްރާފްޓްަގއިާވގޮތް.ްޯވުޓ17ްްމިބާބުގެް،ްމަޖިލިސްްރައްޔިތުންގެ އިާދރީމޭުޒންްިއއްވެ

ް 17ްްދިނުން. ް)ހ(. ްމާއްާދގެ  1540މި ޤާދޫދުއަސާސީގައި އެހެދްގޮތަކަފް ވަނަ

ބަޔާދްކޮފްފައި ދުވާދަމަ ރައްޔިތުދްގެ މަޖިލީހުދް ދިދްމުމެއް ދިދްމޭދީ 

ވެ. އެޖަލްސާއަކަފް ޙާޟިރުވެ ވޯޓުދިދް މެދްބަރުދްގެ އަޣުލަބިއްޔަތުދްދެ

ވަދަ މާއްދާ(  16ވަދަ މާއްދާ )މިބާބުގެ  )ފ( މި ޤާދޫދުއަސާސީގެ ....

ލުކުރުދް އެހެދް އޮތްކަމުގައި ވިޔަސް ރައްޔިތުދް އެ މައްޗަފް ޢަމަ

 1545ލާޒިމްކުރާ އެއްވެސް ކަމެއް ރައްޔިތުދްގެ މަޖިލީހުދް ފާސްކުރުމަފްޓަކައި 

ލަ މެދްބަރުދްގެ ވޯޓަފް އަހާދްވާދީީ އެ މަޖިލީހުގެ ޖުމް

ދެބައިކުޅައެއްބަޔަފްވުރެ ގިދަ މެދްބަރުދް އެ ވޯޓެއްދަގާ ޖަލްސާގައި 

ރުވެތިބޭ ވަގުތެއްގައެވެ. )ދ( ރައްޔިތުދްގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ދުވަތަ ހާޒިި

. މަޖިލީހުދް 1 މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ މީހަކު:

 1550ހެދްދަމަވެސްކ ދިދްމާ ދިދްމުދްތަކުގައި ވޯޓު ދީގެދެއް ދުވާދެއެވެ. އެ

ކަމަކާމެދު ދަގާ ވޯޓުގެ ފެދްދަ ދުފެދްދަ އަދަދު ހަމަހަމަވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި 

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ދުވަތަ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ މީހަކު އޭދާއަފް ފެދްދަ 

. މަޖިލީހުގެ ތިދްބައިކުޅަ ދެބައިގެ ވޯޓުދް 2ކޮޅަކަފް ވޯޓް ދޭދްވާދެއެވެ. 

ގެ ވޯޓުދް ދިދްމަދްޖެހޭ ކަމެއް ދުވަތަ ހަތަރުބައިކުޅަ ތިދްބައި

 1555ދިދްމުމުގައިކ މަޖިލީހުގެ ރައީސަފް ދުވަތަ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ މީހަކަފް 

 ވޯޓް ދެވިދާދެއެވެ.
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ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓްދެއްީްވުންްއެދެން. ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
ް1560 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

 72ް1565ްއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތި

39ްްވޯޓުްދެްއވީ:

23ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

21ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް1570 

ް ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިބާބުގެ ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުންގެ ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަށް ަވަނ17ްްމިވޯޓުގެ

ްއިޞްާލޙެ ްއާދެ، ްފާހެއްނުވި. ްޑްރާފްޓްގަިއާވގޮތް އްވެސްނެްތ.ްމާއްދާ

ްފާހެއްނުވި.ް ްއޮތްގޮްތވެްސ ްޑްރާފްޓްަގއި ްފާހެްއވެސްުނވި. އެހެންވީމަ،

ްބަހުސަށްް ްއަނެްއކާެވސް ްބުނާގޮތުން ްޤަވާިއދުގައި ނޑު ްއަުޅގަ އެހެންވީމަ،

 1575ގއ.ްގެްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްއެްއ،ްޖެހެނީ.ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްހުޅުވާލަން

ްޢަދުނާންްޙަލީމް.ް

ް
ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމަނިކުފާނުގެް ހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްައޅުަގނުޑ ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ  1580 އާދެ،

ްކުީރްް ޢަދުނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމީގެ ްމަޖިލިސްެގ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާަލން ސަމާލުކަމަށްޓަކައި

ްއދާްއެީކގަިއްމިްފަިއްމިމާވާލައްޖަލްސާގަިއވެސްްކަންްހިނގާަފއިާވގޮތަށްްބަް

ްމަނިކުފާނުް ްކުީރގަިއެވސް ްމީގެ ްނަތީޖާކަމަށް. ްނުކުތް ްެއއްެސވުމުން ވޯޓަށް

ްަވކިަވކިްން ްއަކުރުތައް ްހުރި ްމިހެން ްއެަބހުރި ްކުަރއްވާަފއި މަސައްކަތް

ްއެްއސެވުން ްވޯޓަށް ްެއއްފަހަުރްއައްަސަވއިގެން ްއަދި ްފެނޭ ްއަޅުަގނޑަށް .1585 

ްކޮްށލަދެއްވަ ްމަސައްކަތެއް ްއަކުރުތަެކްއްނަމަވެސް ްވަިކ ްމާއްދާގެ ްމި ން

ްވޯޓުދެްއވަްން ްބަޔަްށ ްވަކި ްއެއީ ްއައްަސވަން. ްވޯޓަށް ވަިކވަކިން
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ް ްމިސާލަކަށް ްތިއްބެވި. ްއެބަ ްމިތާ ްޭބފުޅުން ްނުގަންަނވާ 17ްބޭނުންވެވަަޑއި

ްގޮްތް ްފާްސކުރެވޭނެ ްކަމެއް ްސާފުކޮށް ްަވރަށް ްގައި ް)ހ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ް)ށ ްއޮތުމަށްފަހުގަިއ ްކޮްންބުނެދީފައި ްވާހަކަައކީ ްމިދައްކާ ްގައި )1590 

ްރައްޔިތުްނެގް ްޙަޤީޤަުތގަިއ ްއެނގޭ. ްނުއެްއ ނަޑކަްށ ްއަުޅގަ ވާހަކަެއއްކަެމއް

މަޖިލީހުންްނިމޭްކޮންމެްކަމަކީވެސްްަރއްޔިތުންނާްުގޅުންހުރިްކަންތައްތަްއ.ް

ްމިހެންް ްތަޢާރުޟުވާތީ ްއަރާރުންވެ ްމާނަ ްބޮޑަްށ ްވަރަށް އެހެންވީމާ،

ްއަުޅގަ ްމަނިކުފާނަށްްދިމާވީކަމަށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްޤަބޫލުކުރެީެވޭ. ނޑަށް

ްވޯޓަްށް ްއެްއފަހަރު ްއަދި ްވަިކވަކިްނ ްމި ްދަންނަވަްނ  1595އިލްތިމާސްީްކޮށް

ްމަސައްކަްތް ްުހރި ްކުރަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއޭރުްނ އައްަސަވއިދެްއވުމަށް.

ނޑަށްްޤަބޫލުކުރެވޭ.ްުޝކުރިްއޔާ.ް ްމަދުވެގެންްދާނެކަމަށްްއަުޅގަ
ް

ް

 1600އާދެ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުާތއެއް.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްނިޒާމާެބހޭްނުކުތާއެްއެގްްއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެް

ްބައެްއް ްޖެހެނީ،ްމިހާރު ްދަންނަވާލަން ްނުުކތާގައި ްފާހަގަކުރެއްވި ްތި ދަށުން

ްއެބަހުިރް ްމަސައްކަތްކޮށްަފއި ނޑުމެން ްައޅުގަ ްތިވިދާުޅވިހެން ނުކުތާތައް

ްއެހެންނަމަވެްސ،ްމީ ްދެން ްޢިއްޒަތްެތިރްއެގޮތަށް. ްގިނަ ްވަރަށް ްމިހާރު ަގއި

މެންބަރުންްފްލޯއިންްނިކުމެވަަޑއިގަންަނވާތަންްއަޅުަގނޑަށްްެއބަފެނޭ.ްދެންް

ްޖެހިދާެން ްމީގައި ްދެން ްވެދާނެ. ްބޭނުމަކަށްޓަކަިއކަމަށްވެސް ްޒަރޫރީ  1605އެއީ

ނޑުެމންްވިސްނާލަންް އުނދަގުލެްއވެސްްދިމާވެދާނެްއުނދަގުލަށްެވސްްއަުޅގަ

ް ްދެްންއެބަޖެހޭ. ްނުވެފައި ްއަެނއްބަިއ ްފާސްވެފަިއ ްެއއްބަިއ މީގަިއ

ްިމކަންތައްކުރާނީ.ް ްކިހިނެއްާބަވއޭ ްކޮންކަހަލަ ްއަެނއްާކ ްދެން ހިނގައްޖިްއޔާ

ްނުކުރާކަށެްއް ްއެކަްނ ްއަޅުަގނޑު ްދެން ްވިސްުނމެއް. ްއޮތް ްއެއީެވސް ދެން

ްދެންމެއަ ްމީގެތެރެިއން ްމިހާރު ްއެހެންނަމަވެސް، ްއެްއގޮތަކަްށވެސް.  1610ުކްނޫން

ްދެއްވިގޮްތް ްވޯޓު ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްބަެއއް ްފާހަގަކުރެއްވި ތި

ްނުދެއްާވް ްޯވޓުދެްއވިޮގތަށް ،ް ްވޯޓުދެްއވިއިރު ްވޯޓުަގއި ްނެގުނު ދެންމެއަކު

ްއަނެްއާކްއެބޭފުޅާއަށްް ްހުޅުވާލީމަ ްއަޅުަގނޑު ްއަނެއްކާ ްމެންބަރަކު އިންނެވި

ްއެބައިް ްނުފެންނަކަމަށްވެގެން ްބައިވެސް ްއޮތް ްނުދެއްވަފާނެ.ްދެްންދެން ވެސް

ްވިދާުޅެވް ްދެްއވާނެަކމަށް ްބޭފުަޅކު ްބޭފުޅަުކްނުދެއްވި ްދެްއވި  1615އެހެންވީމާ،ްއެ
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ްވެދާނެ.ްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުެވސްްކޮްނމެވެސްްކަެމްއް ފާހަގަކުރެްއވީކަމަށް

ްވާހަކައާބެހޭގޮތުްން ްމިއޮތް ްގައި ް)ށ( ްާވހަކަ ްނުގަންަނވާ ސާފުވެަވޑައި

ްއެްއޗެއް ްދެންްްތިވިދާޅުވި ްދިމާވެދާނެ. ްއެގޮތަށް ްބަލާލަން ނޑުމެން އަުޅގަ

ްމިް ްައނެއްކާެވސް ްބަލާލާއިރު،ްައޅުަގނޑު ްއޮްތގޮަތށް ްކޯރަމް ްމިހާރު މީގައި

ްވިދާުޅެވް ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްބައެއް ްބަލާލާއިރު، ްދާން  1620ވޯޓަކަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމިހާރު ްމާމަދޭ ްދާއިރު ްޯވޓަކަށް ްއަނެްއކާ ްފާހަގަކުރަްއވަފާނެ

ްބަހުސަކަށްް ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެެހންވީމާ، ްތިއްބެވިލެއް. މެންބަރުން

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްރަނގަޅީ. ްއެންމެ ނޑަށް ްއަުޅގަ ހުޅުވާލުންހެން

ްނިޒާމާބެހޭް ްއަނެއްާކެވސް ްޙަލީމް ްޢަދުނާން ްއާެދ، ްވަިކވަކީްނ، ބަހުސަށް

 1625ްނުކުތާއެއް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްެއއްެޗްއްްރީްމެްނބަރުްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުބުް ްައޅުަގނޑު ްއިނގޭތޯ ްމައްސަލާަގއި ްކޯރަމްގެ ްޝުކުރިްއޔާ. ްއާދެ،

ްޒަރޫީރްްޢަދްނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްވިދާޅުވީ ްމަނިކުފާނު ްބޭނުންވަނީ. ްދަންނަވާލަން  1630މި

ނަޑްށް ްއަުޅގަ ްވަަޑިއގަންނަވަނީއޭ. ްބޭރަށް ްބޭފުޅުްނ ބޭނުންތަކަށްޓަކައި

ްގޮތުގަް ްާވހަކައާމެދުަގއިްޤަބޫލުކުރެވޭ ްމިދަްއކާ ްއަޅުަގނޑު އި

ްަވަޑއިގަންަނވަނީ.ް ްއެ ްބޭރަށް ްބޭފުޅުން ްނެތީމަ ޝައުޤުވެިރކަމެއް

ް ްދުވަީަސްދުވަހު ްހުރި ްޝައުުޤވެރިަކން ްމަތީގަިއ92ްްއަޅުަގނޑުމެން އިން

ްޙާލަތުް ްަޤއުމުގެ ްރަނގަޅުކޮށްލައިގެން ްކޯރަމް ްއެހެންވީމާ، ްއުޅުނީ.  1635މިތާ

ް ްމި ްެއއީްރަނގަޅުކޮށްަލއިގެން ްބައްލަވާަލދެއްވުން ްނިންމޭތޯ މަސައްކަތްތައް

ްވާހަކަެވްސް ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްކޯރަމްގައި ްމި ްމުހިންމުކަމެއް. ވަރަށް

ްވޯޓަްށވެްސް ްެއްއެޗއް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކޯރަމްަގިއ ްމި ނުދެއްކޭނެ.

ްނުކުންނާނެް ްއެހީމަ ްވޯޓަށް ްތިބެގެން ްމެންބަރުން ްފަސްދޮޅަހެއްހާ ނޭހޭނެ.

ްމިް ްމެންބަރުްންހަމަކުރެވޭތ92ްްޯނުކުންނަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްނަތީޖާ  1640ވަރަކަށް

ްއަދަބުވެރިކަާމއެުކް ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑު ްކޮށްލަދެްއވުްނ މަސައްކަތް

ްކުރިއަްށް ްމަސައްކަތް ްދެން ްހައްދަވަިއގެން ްއެހެން ދަންނަވަން.

ްގެންދަަވއިފިއްޔާްކަންތައްަތއްްފާސްވަމުންދާނެ.ް
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ް

ް1645 

ްހުރިހާްް:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން ްއަދަބުވެރިކަމާއެކު ްހަމަ ްވަަރށް ނޑު ްއަުޅގަ އާދެ،

ްދެްން ްވަޑަިއގެންެދއްވުމަށް. ްއަންނަނީ ްދަންނަވަމުން މެންބަރުންނަށްވެސް

ްދެންނެވުނީމަް ްވޯޓަްށ ްެއއްކޮށް ްމީގެތެރެއިން ނޑަށް ްއަޅުގަ ްދެން މިހާރު

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްެތރި ްބައެއް ްއޮތްކަމަށް ްބައެއް ްދިޔަ ްފާސްނުވެގެން

ްވޯޓަްށް ނޑު ްައުޅގަ ްވަކިވަކީން ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްވަންޏާ  1650ޤަބޫލުކުރައްާވކަމަށް

ްއާދެ،ް ްަވންޏާ. ްވިދާުޅާވގޮތްކަމަށް ްއެީއ ްއިނގޭތޯ. ހިނގައިދާނަން

ްވޯޓަށްް ްދަންނަވާލާނަން ްވަކިަވކިން ނުޑ ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،

ްނިޒާމާބެ ްއާދެ، ް)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ހޭްތައްޔާުރވެަވޑަިއގެންީްދެްއވުމަށް.

ްޙަސަން.ް ްރަޝީދު ްޙުސައިން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަްތތެރި ްތ.އަޮތޅުގެ ްނުކުތާއެއް

ް1655 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޕްރެސިޑެންސަކަްށްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްމަޖިލީހުގެ ްކުރިން ްމީގެ ްޝުކުރިއްާޔ. ްބޮޑަށް ްވަރަށް

ްބަްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްެނގުމުަގއި ްވޯޓު ްކަމަކާމެދު ްައއްސަވާަފއިަވީންއޮތީ ްވޯޓަށް އިބަިއކޮްށގެން

ްނޫީން ްުކރެވިގެން ްިރކުއެްސޓް ްއެގޮތަށް ްކުރިްނ ްނެގުމުެގ ްވޯުޓ  1660އެ

ްއެކަންް ްޮގތަކަށް ްވަކި ްމަޖިލީހުން ްމިފަހަރު ްނަމަވެްސ، ފެނިވަޑަިއގަނެގެން.

ްބައިބަޔަްށް ްހުށަހެޅުން ްޕްރޮޕޮޒިީިޝަން ްއެ ްއަނެއްކާ ްދެން ނިންމީމަ

ވުމަީކްއާްޕްރެސީޑެންސްއެއްްކްިރޭއޓްްކުރެއްވުން.ްބަހައިގެންްވޯޓަށްްެއއްސެް

އެހެންވީމާ،ްއެކަމާމެދުްމަނިކުފާނުްވިސްނާަވޑަިއގެންފައިްގޮެތއްްނިންމެވުްން

ްހަމަް ްކުރީަގއި ްކަންތައްަތއް ްގިނަ ްވަރަށް ްހައްަދވައިފިްއޔާ ްއެގޮތަށް  1665އެދެމޭ.

ްަހނދުމަފު ްޖެހިވަަޑއިގަންަނވާނެކަމަށްވެސް ްކުރަްއވަން ޅުކޮށްްމިއުސޫލުން

ްނުކުރައްާވކަމެްއް ްކުރިން ްނުކުތާއަކަްށވަނީ. ްނިޒާމީ ްމިއީ އަރުވަމޭ.

ްގަާވއިދުަގއިްނެތްކަމެއްްއަލުްންއެގޮތަށްްކުަރްއވާތީ.ްޝުކުިރއްޔާ.ް
ް

ް1670 
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ްއަޅުަގނޑަްށްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެކަްނ ްވިދާުޅވީމަ ްނުކުތާއެކޭ ްނިޒާމާބެހޭ ްމިއީ އާދެ،

ް ްނެތް. ނަޑްށްޤަބޫލުކުރެވޭކަެށއް ްއަުޅގަ ްއެީއ ްނޫން. ްނުކުތާއެއް ނިާޒމާބެހޭ

ްަވިކް ްގަާވއިދުަގއި ްގެންދެވިދާނެ. ްއެހެންވެސް ްގެންދެވިދާނެ މިހެންވެސް

ްމުޙަންމަދުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާދެ،ްމާލޭގެ ްނެތީމަ. ްބުނެފައި ގޮތަކަށް

 1675ްނަޝީދު.ް

ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްދެްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްރައީސް ްކުރީެގްއާދެ، ްވަރަށް ްނިންމެވުމަކީ ްނިންމެވި ްތި  1680ްންމެ

ްވޯޓަީަްށްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްއެީއ ްޢަީަމަލުކުރައްވާަފއިާވގޮތް. ްބަާލއިރުަގިއ ޕްރެސީޑެންސްއަށް

ްހަމަް ްމިތާނގައި ްކޮށްލަްއވަިއގެން ްބައިބައި ްއަލުްނ ްފަހުގައި އެއްެސވުމަށް

ްފާސްކުރަްއވާފަ ްހުށަހަޅުއްަވއިގެްނ ްއެހެންވީާމ،ްހުށަހެޅުމެއް ްއެބަޭވ. ިއވެސް

ްމަުޢލޫމާތަށްޓަކައިް ްވާހަކަ ްއެގޮތަްށްސެޓްކުރަްއވާފަިއވާ ްޕްރެީސޑެންސް އެއީ

 1685ްދެންނެވީ.ްޝުކުރިްއޔާ.ް

ް

ް

ްދެންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުކުާތއެްއ ްނިޒާމާބެހޭ ްނުކުތާްއާދެ، ްނިޒާާމބެހޭ ނުޑ ެގްއަުޅގަ

ް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެން އަނެއްާކވެްސްސިލްސިލާއެއް

ްޭއގެކުީރގަިއް ްއާެދ، ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްރ.އަތޮުޅެގ  1690ފާހަގަކުރަްއވައިފި.

ްތ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްައޅުަގނުޑްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްމީހެއް. ްނުދޭ ްޯވޓު ްިމއަށް ްއަުޅަގނޑަކީ ްރަީއސް،  1695ްޢިއްޒަތްތެރި

ނޑައެިޅގެންްމިކަމަށް،ްމިއަށްވޯޓުްދޭންްބޭނުންނުވާީތްވޯޓުްނުދިނީ.ްްދުްވާހަކަެދއްެކވުން:ރަޝީ ހަމަްކަ

ްއަލުްން ްދެން، ްފާސްނުވީ. ްނުދިނީތީ ްވޯޓު ނޑުމެން ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،

ްމީގެް ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެއްިސޔަސްެވސް ްވޯޓަްށ ްމީގެ ބައިބައިކޮްށގެން
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ްޤަބޫލުކުެރޭވތީވެ ްހަމަ ްއުޅޭީތވެް،ްއަޅުަގނޑަށް ްަމްއސަލަ ްޑްރާފްޓިްނގގެ މި

ްބަހުސަްށް ްިމއަށް ްބޭނުންވަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްނުދިނީ.  1700މިގޮތަށް

ްކުރަން.ް ްމިކަންތައް ްހުށަހެޅިގެން ްިއޞްލާޙުތަކެއް ްއިތުރު ްމިއަށް ގޮްސގެން

ްެއްއސެވިޔަްސވެްސް ްކުރިން ްއެއްެސވި، ްވޯަޓށް ްވަިކވަކިން އެހެންވީމާ،

ްތ.އަ ްހަމަ ްމިީއްމީގެކުރިން ްިވދާޅުވިހެން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ތޮޅުެގ

ްޕްރެކްޓިސްައީކް ްބެސްޓް ްކޮމަންވެލްތުގެ ްދެން، ްނޫން. ކުރަމުންދާކަމެއް

ްގެންދަާވް ްއޮެވއްެޖއްޔާ ްެއގޮތަށް ްނޫން. ްއެނގޭކަެމއް  1705އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްކުރިއަށް.ް
ް

ް

ްިޢއްޒަތްތެިރްމެންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރަޝީދު.ްއާދެ،ްސޮީރ،ްއާދެ،ްރ.އަތޮޅުގެ ްރިޔާޟް ބަރު

 1710ްޢަލީްވަޙީދު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްދަންނަވާލަންްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ނުޑ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަްތތެރި ްއައްސަލާމުޢަލަިއކުމް

ްގެނަުއމުގަްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:ް  1715އިްިމގޮތަްށްބޭނުންވަނީްމިތަނުގައިްޤާނޫުނއަސާީސއަށްްއިޞްލާޙު

ްމަޖިލީހަށްް ްައޅުަގނޑުމެންނަްށ ްއެހެންނަމަވެސް، ްނަގާަފއި ވޯޓު

ްހުށަހެޅުއްިވް ްނަޢީމް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްލ.އަޮތޅުެގ އެއްބަްސެވވުނީތީވެ

ްއެހެންވީމާ،ް ްނަގައިދީފަިއވާނެ. ްވޯޓު ްފަހަރަށް ްދެވަނަ ހުށަހެޅުމެއް

ްގެންދެ ްތިގެންދާގޮތަށް ްމިހާރު ްރަީއސް ްއަޢިއްޒަތްތެރި ްއެއީ ސާީސްވޭނެއޭ.

 1720ބެހޭްބާބުގައިްިދވެހިރާއްޖޭގެްަރއްިޔތުންނަށްްފެނުެގްޙައްޤުތަކާިއްމިނިވަންކަމާ

ްތެރޭގަިއް ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ްފާސްނުވެގެން ްއެފަހަރު ްދިނުމުގައި ޚިދުމަތް

ދެކެވުނުްވާހަަކއަާކއިްގުިޅގެްންދެވަނަްފަހަރަށްްނެގިއޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއެކަްން

ްގެންދެވޭނެ ްިމީއްްކުރިއަށް ްދެޭކގޮތުަގއި ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ިޢއްޒަތްެތރި

ްގެންދެވިާދނެ،ްއަދިވެްސް ްއައި،ްއަިދވެސް ްމައްސަލަ ްމި ްފަހަރަށް ތިންވަނަ

ްބަލަންް ްގޮެތްއްއޮތްތޯ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެހެންކަމުަގއިވާަނމަ  1725ގެނެވިދާނެ.

ްވޯޓުް ްރަޝީދު ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަްތތެރި ްތ.އަތޮޅު އެބަޖެހޭ.
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ްނޫން.ްނުދެއް ްހުއްޓެންީވކަމެއް ްމަޖިލިސް ްމުޅި ްކޮންމެހެން ްެއއީ ވުމުން

ްބޭނުންވޭ،ް ްދަންނަވާލަން ްއެއްފަހަރު ްއަދިވެސް ނޑު ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،

ްނުގަންނަވާެން ްޖެހިވަޑައެއް ްކޮންމެހެން ްވިދާޅުވުމަކުން ްއެހެން އެމަނިކުފާނު

ްގެްނދިއުން ްކުރިއަްށ ްމަޖިލިސް ްވާިޖބަކީ ްަރއީސްެގ ްެއީއްރައީސަކަެށއް. .1730 

ް 99ްްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމާއްދާގެ ްކުރިއަށްްްބުނެދީފައިވާވަނަ ގޮުތގެަމތީން.

ނޑުމެންްމިތިބީްރައީސްގެްއަރިހުަގއި.ް ްގެންދަވާ.ްއަުޅގަ
ް

ް

ްއާްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދަންނަވާލީ، ްއެހެން ނޑު ްއަުޅގަ ްމިދެ، ނޑު ްއަުޅގަ ްވޯޓު  1735އެއްޮކްށްއަލުން

ހެންވީމާ،ްެއްެއއްކޮށްްއޮތީމާްއޭަގއިްގއ.ެގްއަޅުަގނޑުމެންްވޯޓަށްްއެހީ.ްއެް

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަދްނާންްޙަލީމްްފާހަގަކުރެއްވީް)ށ(ްަގއިްއޮްތގޮތުްން

ްވޯޓުް ްތިމަންނާ ްެއއޮތީމާ ްނުގަންނަވާީތވެ ްސާފުވެވަޑައި ްބޮޑަށް ތިމަންނާއަށް

ޭއްނުދެއްީވއޭ.ްދެން،ްމިސާލަކަްށ،ްނޫނިއްޔާްތިމަންނާއަށްްއެނިގވަަޑއިނުގަތީް

ްެއގޮތަށް ްމީގައި ްމިހާުރ ްއެހެންވީމާ، ްފުރުޞަތެއްްްނުވަތަ..  1740ެއްއވެްސ

ް ްވާޖިބަަކްށްނުދިނުމަކީ، ްމީހެއްގެ ްއިން ނީޑގައި ްމިގޮ ްހީަވނީ އަޅުަގނޑަށް

ްއެއްް ްތެރެއިން ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެއްޮކްށްވާނެހެން ްބޭފުޅަކު ވެސް

ް ްއެހުނީމާ، ްއަަހއިފިއްޔާ ްވަކިވަކިން ްަބއެއްްފާްސވެދާނެކަމަމި ްެއއްވެސް ްށް

ްފާްސީވް ްއެ ްދޭންއެބަޖެހޭ ްފުރުޞަތު ްެއ ނޑު ްއަުޅގަ ވިދާޅުާވކަމަށްވަންޏާ

ްއަޅުަގނުޑް ްބަލައިލަން.ްއެހެންވީމާ،ްެއގޮުތން ްޯކްއޗެއްތޯ ްނުވަނީ  1745ކޯްއޗެއްތޯ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްދަށްވެއްޖެ ްވަރަށް ްކޯރަމް ްމިހާރު ްދެން، މިދަންނަވާލީ.

ް ްނުކުތާއެއް ްިނޒާމާބެހޭ ްމެންބަރުްއަނެއްާކވެސް. ްޢިްއޒަްތތެރި ނ.އަތޮުޅގެ

ްމުޙަންމަދުްޠާރިޤް.ް

ް

 1750ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއިތުރަްށްްމިލަދުްނމަޑުލުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްެދން، ްެއވާހަކަ. ްއުޅުނީެވސް ްދަންނަވަްނ ްައޅުަގނޑު ްއާދެ،
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ްއެްއސެވިްމުޙަްނމަދުްާޠރިޤްްވާހަކަެދއްކެުވން: ްވޯޓަށް ްބަހާލަިއގެންެވސް ްބަިއޔަށް ް)ހ(،ްބައި ްމިހާރު. ދާެނއޭ

އަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުާރގޮުތގައިްމިްމާއްދާގެް)ހ(ްމިއޮތްގޮތުްންމިްފާސްނުެވް

 1755ްމިދިޔައީ.ްއެހެންވީާމ،ް)ހ(...

ް

ް

ްއާދެ،ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ް)ަވގުތުކޮަޅަކށްފަހު( ްއިނގޭތޯ. ްގެއްިލއްޖެ ްކޯރަމް ްމިހާރު އާދެ،

ްނެ ްކޯރަމް ްމިހާރު ްދެން ްމިއަުދ، ްޖަލްސާ،ްއަޅުަގނޑު ނޑު ްއަޅުގަ ތުނީމާ

ްއަޅުަގނޑު..ް ްދެން، ްނިންމާލާނީ. ްއަޅުަގނޑު ްނެތީމާ ްގެންެދވެން  1760ކުރިއަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމާލޭެގ ްއާދެ، ް)ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްވަޑައިގަތީތޯ. މިހާރު

ްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލްްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1765 

ްނެންގެިވްްީހމްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާ ްވޯަޓށް ްއަލުން ްއަދި ްމިމައްސަލަ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއަޅުަގނަޑކަްށްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިތިބީ. ްމަދުކޮށް ްވަރަށް ްމެންބަރުންެވސް ްދެން ނަމަވެސް،

ްއެީއއެއްނޫން،ްިމް ްދެން، ްފާސްވާނެހެންނެއް. ްެއއްެޗއް ްމިއަކުްނ ހިއެއްނުޭވ

ތީވެްޯވޓުްނުނަންގަވާށެކޭްނޫންްމިދަންނަވަނީކީެއއް.ްފާސްނުވެދާނެކަމަށްްހީވާ

ްމިް ްއަޅުަގނުޑ ްދަންނަވަންެވގެން ްާވހަކައެްއ ްއެހެން ްބޮުޑ  1770އެއަްށވުރެ

ްމަޖިލީހަށްް ްމާްއދާ ްމި ްމިއީ ްރައީސް، ްޢިއްޒަްތތެރި ްއެދުނީ. ފުރުޞަތަށް

ްފަހަރު.ް ްހަތަރުވަނަ ްނުވަތަ ްތިންވަނަ ްނެގުނު ްވޯޓު ްމިހާރު ހުށަހެޅުނު،

ްކޮމިޓީންނާިއްގާތްަގނޑަ ްހުރިހާގޮތަކަްށ ްްޑރާފްޓްކުރެވޭނެ ްމާއްދާ ްމި ކަްށ

ްޕަރމި ްމިހުރިހާ ްއިޞްލާޙުތަކުްނ ްމިހާުރްންީުމެންބަރުންގެ ޓޭޝަންތަކެއް

ްޯވެޓްއް ްމަޖިލީހުގައި ްއެއީ ްބާކީ. ްއެއްެޗއް ްއެންމެ ްއޮތީ ްދެން  1775ހަމަވެއްޖެ.

ްދެ ްތިބެެގންނޭ. ްހާޒިރުވެ ްމެންބަރުން ްހުރިހާ ްމަޖިލީހުގެ ން،ްނަގަންވާނީ

ްދަ ްމިއަކު ްދެންްނެތް ްވާހަަކއެއް ާކކަށެއް.ްއެހެންވީާމ،ްބަހުސަކަްށްއްއެނޫން

ްއަޅުަގނުޑް ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުޅުވާަލްއވާކަަމށްވަންޏާ އަނެއްާކވެސް

މަނިކުފާނަށްްދަންނަވަން،ްބަހުސެއް،ްދެންްމިހާރުްގަާވއިދަުކވެސްްނެތްްމިް

 1780މަނިކުފާނުްނިންމަވަންްމިޖެހެނީ.ްމަރުޙަލާގައިްހަދަންވީްގޮތެްއެވސް.ްދެން،ް
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ްކުރައްާވކަމަށްވަންާޏް ްބަހުސެއް ްފެނޭ ނަޑށް ްއަުޅގަ ނިންމަވާއިރުަގއި

ް ްގޮެތްއ22ްްމެންބަރަކަށް ްމީގައި ްނަމަވެްސ ްދެއްަވިއގެން މިނެޓް

ނެރެވޭނެވަރަކަށްްިމވާހަކަދަްއާކްނިންމަން.ްމިހާރުްމިްމާއްދާގެްސަބަބުންނޭް

މިދިމާވަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްމިކަންްއެބަޖެހޭްޤާނޫނުއަސާސީްނުނިމިްލަސްާވންް

 1785ްނިންމަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ..

ް

ް

ްނުކުތާއެްއްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނިޒާމާބެހޭ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެީެރި ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ްދަށުން...

ް1790 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްނިންމަވަްންްއަޅުަގނޑުްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްއެ ްއެހެްނވީމާ، ްވާހަކަައކީ ްއުުޅނު ްދަންަނވަން

ްޤައުމުތަކުަގިއްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްގިނަ ްވަރަށް ްދުނިޔޭގެ ްގޮތަަކށް. ްކޮންމެވެސް އެބަޖެހެއޭ

ްގަވާއިުދގަިއް ްހިންގާ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްއެއީ ްމިބައި،  1795އެބަހުރި

ްޤާނޫނުއަ ްކޮންމެހެން ްނުޖެހޭ.ްހިމަނާފައިވެސް. ްއޮންނާކަެށްއވެސް ސާސީަގއި

ްމަޖިލީހުންް ްމި ްއެހެންވެސް. ްނިންމެވިދާނެ ްމަނިކުފާނަީަށް މިއަދު

ނޑުެމންްޤަބޫލުކުރަންްމިވިދާޅުވަނީްމިމާއްދާްބާްއވާަކށްްނޫނޭ.ްމިހާރުްއަޅު ގަ

ް ްނޫންކަމަށް.ްވެއްެޖއޭ، ްބޭނުން ްބާްއވަން ްޤާނޫނުއަސާީސގައި ްމާއްދާ މި

ްކޮ ްމިއަށް ްމިއަދަުކްއެހެންނޫނިއްޔާ ްމިއަދުެވސް، ްމިހާރު، ްގޮެތއް  1800ންމެވެސް

ްިމއޮތްގޮެތއްެވސްް ްހުށަހެޅިފައެއް. ްއިޞްލާެޙއްވެްސ ްކަންނޭނގެ ނެތް

ްބައްޓަްން ްެއއްޮގތަށް ްވާހަަކއަކާއި ްހުރިހާ ްެދއްެކވި ްމީގެކުީރގައި ކަމަކުނުދޭ.

ްކުރެިވގެންވެސްްގެެނވިއްޖެ.ްެދންްކިހިނެއްތޯްހަދަންވީ.ް
ް

ް1805 

ްއާދެ،ްއިީށނދެވަޑަިއގެްންްއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެް ްއެދެން. ްއިށީނދެަވޑަިއެގންދެއްވުން އާދެ،ްމިހާރު

ްއިނގޭތޯ.ް ްާދނަން ްވޯަޓކަށް ްވަިކވަކިްނ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއާދެ، ދެއްވާ.

ްަވގުތު...ް ްއޮތިްއޔާ ްކޯރަމް ްމިތާ ްދެން، ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި



 67 

ްނު ްނިޒާމާބެހޭ ްދެން، ްއެދެން. ްދެއްވުްނ ކުތާެއްއްއިށީނދެވަަޑިއގެން

ްއެދެން.ް ްއިށީނދެވަަޑއިގެންެދއްުވން ްއާދެ، ްމިހާރަކު.  1810ނާރުވާނަން

ް ްިމހާރު ްއާދެ، ްތިއްބެީވ.58ްް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްމެންބަރުން ޢިްއޒަތްތެރި

ްއެްއވެްސް ްމީގެތެެރިއން ްއެބަޖެހޭ ްޤަޫބލުކުރަން ނޑު ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،

ްބަލަ ނޑު ްއަޅުގަ ްނޫންތޯ ްނުވަތަ ްފާސްވެދާނެތޯ ްއެަބްބައެއް ނޑަށް ްއަޅުގަ ން

ްިމދަންނަވާލަނީ،ް ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، މަޖުބޫރުވޭ.

ްމީގައިް ްމިހާރު ްމިދަންނަވާލަނީ ްއާދެ، ްެއދެން.  1815އިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްވުން

ް ްއެއްކޮށް ްނުވަަތ ްވަިކވަކިން ްކޯރަމްވެްސްްދާން...އަޅުަގނޑު ްމިހާރު އާދެ،

ްހު(ްއެެގއްލުނީ.ްއެހެންވީމާ،ްދެން...ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަ

ް

ޖަލްސާގެްޤާނޫނީްއަދަދުްހަމަނުވުމުގެްސަބަބުންްް-4ް

 1820 ރިޔާސަތުންްޖަލްސާްނިންމަވާލެއްވުން.

ް

ްިމއަުދެގްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްައޅުަގނޑު، ްދެން ްއެހެންވީމާ، ްެއގެއްުލނީ. ްމިހާރު ްކޯރަމް އާދެ،

ްޖަލްސާެއއްް ނޑު ްއަުޅގަ ނުޑްނިންމާލަންޖެހެނީ.ްއާދެ،ްދެން ްއަުޅގަ ްޖަލްސާ

ް ްިމއަދުގެ ްބާްއވާނީ.2ްްބާއްވާނީ، ްޖަލްސާއެއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ޖަހާއިރު

 1825ްޖަހާއިރު.2ްްދެން،ްޖަލްސާއެއްްއޮންނާނީްިމއަދުގެް

ް

ްޖަލްސާްނިމުނީ،ްކޯރަމްވެސްްނެތުނީމާ.ް.العالوينްربްهلل والحود

ްް

ްް_____________ް


