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 ސާްފެށްޓެވުން.ޖަލްް .1

ްްް

ްعلىްوالسالمްوالصالةްهللްالرحين، الحودްالرحونްهللاްبسنްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
ްްޖަލްސާްފެށުނީ.ް.واالهްوهنްوصحبهްآلهްوعلىްهللاްرسول

ް5 

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްޞަ ްރައްޔިތުންގެ ްފެށުނީ. ްޖަލްސާއަށ272ްްްޖަލްސާ ވަަނ

ްމަރުޙަަަބާ.ްޙާ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެންެމހާ ޒިރުެވވަަޑިއގެންދެއްވި

ްމެންބަރުންްވަޑައިގެންްެދއްަވއިފި.ްޢިްއޒަްތތެރ66ްްިއާދެ،ްމިހާތަނަށްް

ް

ްޖ -2 ްނަންބަރު ްޖ267ް-ޔައުމިއްޔާ ްހުރިްއ271ްްަ-ން  10ްށް

 ން.ޔައުމިއްޔާތައްްފާސްކުރުް

 

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްމިއަދު ްެއޖެންޑާގައި ްފޮނުވިފައިވާ ްެމންބަރުންނަށް 2ްޢިއްޒަތްތެރި

ްައއިޓަމުަގއި ްނަންބަރުް،މިއޮތީްްވަނަ ްޖ 267-ޖްަޔއުމިއްޔާ ްށް 271-ން

ްޢިއްޒަތްެތިރްްހުރި ްަޔއުމިއްޔާަތއް ްމި ްއާދެ، ްފާސްކުުރަުން.  15ޔައުމިއްޔާަތއް

ްމެންބަރަކުް ްޢިްއޒަތްތެިރ ްއެއްވެސް ްފޮނުވިފައިަވނީ. މެންބަރުންނަށް

ްޢިއްޒަތްތެިރްއި ްއެއްވެްސ ްއާދެ، ްނެތް. ްހުށަހަޅުްއވާފައެްއ ޞްލާޙެއް

ްފާސްވީކަމަްށް ްޔައުމިްއޔާތަްއ ްމި ްނެތީމާ ްއިޢުތިރާެޟްއ މެންބަރެއްގެ

ްދަންނަވަން.ް

ް20 

ްހުރިް -3 ްމާއްދާތަކުގައި ްނިމިފައިވާ ްފާސްކޮށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްފުށުއަރާް ްއެއްގޮތްކުރުމާއި ްއިބާރާތްތައް ްކުށްތަކާއި އިމްލާ

ްމާއްދާއެއްގެްފުށު ްނުވަތަ ްމާއްދާއެއް ްނައްތާލުމާއި އެރުންތައް

ްއައުް ބައެއްް ްފާހަގަކުރުމާއިއެކު ްއެކަން ްވާނަމަ އުނިކުރެވިފައި

ްބައެއްއިތުރުކުރެވިފައިވާނަމަް ްމާއްދާއަކަށް ްނުވަތަ  25މާއްދާއެއް

ްކޮމިޓީންް ްޑްރާފްޓްކުރާ ްދިރާސާކޮށް ްބެހޭގޮތުން އެކަމަކާ
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ްމަޖިް ްއުސޫލުތައް ްކޮށްދެއްވުމަށްްގެންގުޅުއްވި ްހާމަ ލީހަށް

 ދިރާސާކޮށްްޑްރާފްޓްކުރާްކޮމިޓީގެްމުޤައްރިރަށްްދެންނެވުން.

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްެއޖެންޑާގެ ްމިއަުދގެ ްދެން، ްމިއޮީތ،3ްްއާދެ، ްއައިޓަަމކަށް  30ްވަނަ

ްއިމްލާް ްހުރި ްމާއްދާތަުކގަިއ ްނިމިފައިވާ ްފާްސކޮްށ ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްޢިކު ްފުށުއެރުންތަްއްބާރާތްށްތަކާއި ްފުުށއަރާ ްއެްއގޮތްކުރުމާއި ތައް

ްަބއެއް ްމާއްދާއެްއގެ ްުނވަތަ ްމާއްދާެއއް ްވާނަަމްްނައްތާލުމާއި އުނިކުެރވިފައި

ްބަެއއް ްމާއްާދއަކަށް ްނުވަތަ ްމާއްދާެއއް ްައއު ްފާހަގަކުރުމާިއއެކު ްއެކަން

ްޑްރާފްޓްކުާރް ްދިރާސާކޮްށ ްބެހޭގޮތުން ްއެކަަމކާ  35އިތުރުކުެރވިފަިއވާނަމަ

ކޮށްދެއްވުމަްށްދިރާސާކޮްށްއްިވްއުސޫލުަތއްްމަޖިލީހަށްްހާމަކޮމިޓީންްގެްނގުޅުް

ްއިބްރާހީމްްޑްރާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްމުޤައްިރރު ްކޮމިޓީގެ ފްޓްކުރާ

ްދަންނަވާލަންް ްއަދަބުވެިރކަމާއެުކ ނުޑ ްއަުޅގަ އިސްމާޢީލަށް

ްއުސޫލުަތއް ްަމއިަގނޑު ްގެންގުުޅއްވި ހާމަކޮށްދެއްވީާމްްމިގެންގުުޅއްވުުމގަިއ،

ްމެންބަރުް ްިޢއްަޒތްތެރި ްމާލޭގެ ްޤަބޫލުކުރަނީ. ްއަުޅަގނުޑ  40ރަނގަޅުވާެނކަމަށް

ްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލްްކުރިއަްށްގެންދަވާ.ް

ް

ްރައީސް،ްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްޢިއްޒަތްެތރި ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެިރ ްޝުކުރިއްޔާ

ްާމއްދާތަްއްއެނިގވަަޑއިގަންްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބާބުަތކާއި ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްފަދަިއން، ަނވާނޭ

ނޑުމެންނަްށް ްއަޅުގަ ްމަޖިލީހުގައި ްދިޔައިރުެވސް  45ފާސްކުރަމުން

ްގުިޅގެްން ްބަދަލުަތކާއި ްބަެއއް ްގެެނވުނު ްޑްރާފްަޓށް ްހުރީ ފާހަގަކުރެވިަފއި

ްމާއްދާތައްް ްބައެްއ ްއުފެދުމާއި ްތަާޢރުޟު ްމާއްދާތަުކގައި ބައެއް

ްހުރުމާިއްޢިބާރާތްކުރެވި ްކަންތަްއތައް ްއޮޅުންއަާރޒާތުގެ ްހުރިގޮތުްނ ފައި

ްފަހަރުގެމަތީންް ްގިނަ ްވަރަށް ްފާހަގަކުރެިވ ްހުރިަކން ްކަންތައްތަެކއް މިކަހަލަ

ްފާހަގަކުަރއްވަމުްން ްމެންބަރުން ްއެވާހަކަަތއް ްތަޅުމުގަިއވެސް  50މަޖިލީހުގެ

ްބާބު ްހުރިހާ ްނިންމަވާފައިވަނީ ްމަޖިލީހުން ްުގޅިގެން ތަކެްއްގެންދެވުމާ

ްބަލައިލާް ްއަލުން ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓްކުރާ ްދިރާސާކޮށް ްނިމުނީމާ ފާސްކޮށް

ްއެކަންކަްން ްފާހަގަކޮްށ ްމައްސަަަލައެްއވިްއޔާ ްހުރި އެހެން
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ްގެނައުމަށް.ް ްސަމާލުކަމަށް ްމަޖިލީހުގެ އިޞްލާޙުކުރުމަށްޓަަކއި

ް ްފެށީ ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓްކުރާ ްދިރާސާކޮށް  16ް55އެގޮުތގެމަތީން،ްމިމަސައްކަތް

ް ްެއހީތެރިވެދެްއާވ2668ްްއޭޕްރީލް ްކޮމިޓީއަށް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްެއއީ ަގއި.

ްބައްަލާވް ްމާއްދާތަކެއް ްހުރިހާ ްތަފްޞީލުކޮށް ްބޭފުޅުން ްޕެނަލުގެ ފަންނީ

ް ްަމސައްކަތް ްފާހަގަކުެރްއވުމުގެ ްމައްސަަލތައް ްދިމާވެދާނެ 16ްއެހެން

ް ްފައްަޓވަިއ ްމ15ްައޭޕްރީލްަގއި ްއެބޭފުޅުްނެގ ސައްކަްތްއޭޕްރީލްަގއި

ްއެބައްލަވާލެްއވުމަށްް ްމެންބަރުން ްކޮމިޓީން ްފޮނުްއިވ. ްކޮމިޓީއަށް  60ނިންމަވައި

ް ްފެށީ ްެދން ްަބއްދަލުވުންަތއް ްކޮމިޓީގެ ްއެުރވުމަށްފަހު 21ްވަގުުތކޮެޅއް

ް 2668ްްއޭޕްރީލް 16ްްަގއި. ްދަންަނވާލެިވގެން 5ްބައްދަލުވުމަކަށް

ް ްެއ ްބޭއްވުނީ. ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ބައްދަލުވުމުަގިއ5ްްބައްދަލުވުމެްއ

މަސައްކަތްދިޔަްސްީޕޑަށްްބެިލއިރުްއަދިްކޮމިޓީންްރިޢާޔަތްުކރައްވާްނިންމެީވް

ްއެންމެް ްސަބްޮކމިޓީން ްއެ ްއުފައްދާ ްސަބްޮކމިޓީއެއް ްހަލުވިވާނީ  65މަސައްކަތް

ްމިދެންނެވީ،ް ްކޮމިޓީެގ ްދެަެން ްބައްލަވާަފއި ްކަންތައްތަކެްއ ްހުރިހާ ފުރަތަމަ

ްނިންމުންތަކަ ްކޮމިޓީގެ ްނިންމެވުމާއިްމައި ްއެހެން ްހުށަހެޅުއްވުމުންކަމަށް. ށް

ްއެމަސަްއކަްތް ްސަބްކޮމިޓީާއ ްއުފައްދަާވ ްސަބްކޮމިޓީެއްއ ގުިޅގެން

ް 29ްްހަވާލުކުރެވުނީ ްވަރަށ2668ްްްއޭޕްރީްލ ްސަބްޮކމިޓީން ްއަދި ަގއި.

ްމައްދާތަްއް ްދިރާސާކުރެްއވުމަށްފަހު، ްމައްސަަލ  70ތަފްޞީލުކޮށް

ް ްމަސައްަކްތްަބއްދަލ86ްުބެއްލުވުމަށްފަހު ްބާްއަވވަިއ ްއެބޭފުޅުން ވުމެއް

ް ްފޮނުއްވީ ްކޮމިޓީއަށް ްޑްރާފްޓްކުރާ ްދިރާސާކޮށް 2ްްނިންމަވާ 2668ްޖޫން

ްދިރާސާކޮށްް ްދަންނަވާލާނަން، ްމިފުުރޞަތުގަިއ ނޑު ްއަުޅގަ ގައި.

ްބޭފުޅުން.ް ްމަަސއްކަްތކޮށްދެްއވި ްސަބްކޮމިޓީގައި ްކޮމިޓީގެ ޑްރާފްޓްކުރާ

ްމެންބަ ްޢިްއޒަތްތެރި ްޢިއްޒަތްތެރިްހއ.ގެ ްހދ.ެގ ްމުޢިއްޒު، ްއަޙްމަދު  75ރު

ްޢަބްދު ްޝާހީންްهللاްމެންބަރު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްރ.އަތޮޅުގެ ނަޞީރު،

ްއަިދް ްސުލައިމާން ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަްތތެރި ްމ.އަތޮޅުގެ ޙަމީދު،

ްމަސައްކަްތް ްމިބޭފުޅުން ްޢަފީފް. ްޙަސަން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ތ.އަތޮޅުެގ

ޖޫންަގއިްފޮނުްއވުމުންްސަބްކޮމިޓީންްހުށަހެޅުްއވިްބަދަލުަތްއ2ްްނިންމަވައިް

ްބޭފުޅުންް ްހުިރހާ ްކޮމިީޓގެ ްމައި ްހިމަނާ ަެއްަގއި  80ޑޮކިޔުމަންޓެ
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ްކޮމިޓީއެްއެގް ްއަރުވާަފިއ ްވަގުުތކޮޅެއް ްއަނެްއކާެވސް ބައްލަަވއިލެްއވުމަށް

ް ްފެށީ ްއަލުން 11ްްބައްދަލުވުންތައް ްއެމަސައްކަްތ2668ްްޖޫން ަގއި.

ޖޫނ19ްްްގައިްމުޅިންްއެުކގައިްނިންމާލ2668ްްާޖޫނ17ްްްމެންްއަޅުަގނޑު

2668ްް ްމެންދުރު ްބެއްލެވުްނ12:66ްްގެ ްއެންމެފަހުެގ ްހަމައަށް އާއި

ް ްއަރުވާ ްފުރުޞަތު ްމެންބަރުންނަށް ްކޮމިޓީގެ 19ްްބެއްލެވުމަށް  2668ް85ޖޫން

ް ނުޑ ްޭރގަ ްތާރީޚުެގ ްފޮނުވުނީ.23:36ްްވަނަ ްހުރިހާަކމެއް ްމަޖިލީހަށް ަގއި

ްެގންދިޔަގޮތަީކ،ްމިދެން ްމަސައްކަތް ްތާވަލު. ްގެްނދެވުނު ްމަސައްކަތް ނެވުނީ

ްދެކަމަކަްށް ްަމއިަގނޑު ްގެންދެވުުމގައި ްމަސައްކަްތ ސަބްކޮމިޓީން

ްނުވަަތް ްހުރިގޮތުން ްޢިބާރާތް ްފުރަތަމަކަމަކީ، ްގެންެދވީ. ބައްލަވަމުން

ްފާހަގަކު ްްމަްއސަލަތަްއ ްހުރި ްުހރިގޮތުން  90ރަްއާވްއިމްލާެގގޮތުން،ްލަފްޒުަތއް

ްދެވަަންބަޔަކީ،ްެއްއް ްެއކުލަވާެލއްވުން. ްބަދަލުތައް ްގެންނަންީވ އެބައިތަކަްށ

ްއަިދް ްމާްއދާތަކާއި ްހުރި ްއުފެދޭގޮތަށް ްތަާޢރުޟު ްމާއްާދއާއި ްއަނެއް މާއްދާ

ްހުރިނަަމް ްމައްސަލަަަތަެކއް ްބޮޑެތި ްދިމާެވދާނެ ްއޮްތގޮތުން މާއްދާއެްއ

ްމިދެބައި ްފާހަގަކުރެްއުވން. ްތައްޔާރުކުެރވުުންއެކަންތައްަތއް ްމައްޗަށް ގެ

ްބައްލަާވް ްއެއުސޫުލގެމަީތން. ްހަމަ ްބެއްލެވީ ްކޮމިޓީންެވސް  95ޑޮކިޔުމަންޓް

ްވަިކްން ްދެބައި ްމިދެންނެވި ްެއއޮތީ ްހުށަހެޅިފައި ްމިހާރު މަޖިލީހަށް

ްއެއޮތްް ްމިހާރު ްއަތްޕުޅުގައި ްމެންބަރުންގެ ްޢިްއޒަތްތެިރ ފާހަގަވާނެގޮތަށް.

ްކުލަް ްރީނދޫ ްމާއްދާތަކަށްްޑޮކިޔުމަންްޓގައި ްއެހެީރ ްފާހަގަކުެރވިފައި އިން

ްހުރިް ްގެނެވިަފއި ްބަދަލުތައް ްބަެއއް ްގޮތްގޮތުން ްއެނޫންވެސް ްއަދި ޢިބާރާތާއި

ްއެހެީރް ްގޮޅިަތކުަގއި ްއެހެރަ ްނުޖައްސާ ްކުލައެއް ްަވކި ްދެން،  100ކަންތައްތައް.

ީއްހަމައެކަނިްއިމްލާާއއިްލަފްޒުަތއްްރަނަގޅުކޮށްެލވިފައިްހުރިްމާއްދާތައް.ްއެް

ްިވސްނާވަަޑއިގަތުމަްށް ްއެއާދޭތެރޭަގއި ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެނޭގގޮތަްށް ްވަކިްނ ްއެދެބައި ްލަފާޮކށް ފަސޭހަފުޅުވާނެކަމަށް

ްރައީަީްސ،ް ްއެއޮތީ.ްޢިއްޒަތްެތރި ްހުށަހަޅާފައި ޑޮކިޔުމަންޓްތަްއްތަްއޔާރުކޮށް

ްދެންނެވި ނުޑ ްއަުޅގަ ްކުރީަގިއވެސް ްތެޭރަގއި ްބަދަލުތަކުގެ  105ހެންްގެނެވުނު

ްއިތުރުްން ްކަންކަމުގެ ްއުފެދޭ ްތަޢާރުޟު ްހުރިގޮތުން ްލިޔެވިަފއި މާއްދާތައް

ްފާސްވެފަިއް ްމިހާރު ްއެާމއްދާތައް ްރިޢާޔަތްކުރަްއާވފައިވޭ ސަބްކޮމިޓީން
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ްކުރިމަތިވެދާެން ްމައްސަލަތަކާއި ްދިމާވެދާނެ ްހިންގުމުަގއި އެހެރަގޮތުން،

ްބައްް ްއެކަންކަމަށްވެސް ްދަތިތަކަށްވެސް. ްެއކަްންމިކަހަލަ ލަަަވައި

ްއަޅުަގނުޑް ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްެދން، ްގެންދެވީ.  110ކުރަްއވަމުން

ްދިޔައިުރް ްކުރަުމން ްމަސައްކަތް ްސަބްކޮމިޓީގެ ްބޭނުން، ދަންނަވާލަން

ްފަންނަނީް ްބަެއއް ްއޮފީުހގެ ްއެކަމަނާގެ ްނާއިބާ ްބަންޑާރަ ދަޢުލަތުގެ

ްމަސަްއކަތްކުަރއްވަުމން ްސަބްކޮމިީޓއާެއކުަގއި ގެންދެިވ.ްްބޭފުޅުންވެސް

ްނުވަަތް ްކޮންސަރންތައް ްބައެއް ްހުރި ްއެބޭފުޅުންެގވެްސ ބޭނުންފުޅަކީ

ްެއަކންކަމަށްވެްސް ްހާމަކޮށްދެްއވާ ްސަބްޮކމިޓީއަށް  115ކަންބޮޑުެވވަަޑިއގަތުން

ްހަމައެހެންމެ،ް ްއަދި ްގެންެދވުން. ްމަސައްކަތް ްހޯދޭނެގޮތަކަށް ޙައްލެއް

ްމަޖި ްކުރިއަށްދަނިކޮށް ްމަސަްއކަތް ްފާސްކުރެްއިވްސަބްކޮމިޓީގެ ލީހުން

ްފޮުނއްވާަފއިވުާމއެުކް ްމަނިކުފާނު ްއަތްޕުޅަށް ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މާއްދާތައް

ްއެަމނިކުފާނަށްވެްސް ްރިޢާޔަތްކުރަްއވާ ްއެކަންކަަމށް އެމަނިކުފާނުވެސް

ްމަނިކުފާނަށްް ްފާަހގަކުރުްއާވ ްނުކުތާތަކެއް ްބަެއއް  120ފެނިވަޑަިއގެންނެިވ

ްމަ ްެއަކން ްއޮތީމާ ްސަމާލުކަމަށްްފޮނުއްވާފައި ްކޮމިޓީގެ ނިކުފާނު

ްޭއގެތެރެއިްނވެްސް ްރިޢާޔަތްކުެރވި، ްެއކަންކަމަށްވެސް ގެންނެވުމާެއކު

ްމަިއް ްއަދި ްސަބްކޮމިޓީންެވސް ްއޮތްކަެމއްިވއްާޔްޙައްލުކުރެވޭތޯ މައްސަލަެއއް

ްމަްއޗަްށް ްއުސޫލުަތކުގެ ްމިދެންނެވި ްމަސަްއކަތްކުަރްއވާފަިއވޭ. ކޮމިޓީންވެސް

ްޑްރާ ްދެްނ،ްދިރާސާކޮށް ްއޮތީ. ްމިމަސައްކަތްކޮށްފަިއ ްޮކމިޓީން  125ފްޓްކުާރ

ްދަންނަވާލުމަކީް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްބަދަލެއް ްހުރިާހ ްގެނެވުނު ވަިކވަކިން

ނުޑް ްއަުޅގަ ްތަފްޞީލުަތކަަކށް ްއެ ްެއހެންވީމާ، ްދަތިކަެމއް. މިފުރުޞަތުގައި

ްއެްއެޗްއް ްބެހޭޮގތުން ްވަިކކަމަކާ ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެރި ނުދާނަން.

ްތަފްޞީލެްއްވިދާޅުވެް ްއިތުުރ ްއަންގަަވއިީފވިްއޔާ ްމަނިުކފާނު ްނުވަތަ އްޖެްއޔާ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްނިންމާލަމުން ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަުރވާނަން.  130އަޅުަގނޑު

ްޮޑކިޔުމަންޓްަގިއް ްމިއޮތް ްތައްޔާރުކުރެވިަފއި ްމިހާރު ދަންނަވާނީ

ްޙައްލެއްް ްކޮންމެެވސް ްއެހެރީ ްަމއްސަލަތަކަށް ނޑު ްމަިއގަ ްފާހަގަކޮށްލެވޭ

ްޮއްތް ްނުގެަެނެވި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްޙައްލެއް ްއަދި ހޯދިފައޭ.

ްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާކަމުެގް ްދެކޭގޮުތގަިއ ނުޑ ްއަުޅގަ ހަމައެކަނިކަމަކީ،



 6 

ްެއީއް ްފަހަނައަޅާދިއުން ްތާރީޚު ްއެ ްތާރީޚު. ްބޭއްވުމުެގ ްއިންތިޚާބު  135މަޤާމަށް

ްފާސް ްއެމާއްދާ ްމަޖިލީހުން ްލަފާުކރެވޭ ްގާތްކަެމއްކަމަށް ކުރެަެްއވިއިުރްވަރަށް

ްބަލާއިރުަގިއް ްމުއްދަތުތަަކށް ްުމއްދަތާ. ްވޭތުވި ްޭއގެފަހުން ްމުއްދަތާއި އޮތް

ްއަިދް ްމަނިކުފާނަށް ްެއވާހަަކވެސް ްލަފާކުރެވޭީތވެ ްދިމާވާނެކަމަށް ދަތިތަކެއް

ްޝުކުރިްއާޔް ްދަންނަވާލަން. ްަސމާލުކަމަށްޓަކައި ްމަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި

 140ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަ ްމާލޭެގ ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްެތރި ްުޝކުރިްއޔާ އާދެ،

ްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީަީލް،ްޑްރާފްޓިންގްކޮމިީޓގެްމުޤައްރިރު.ް

ް

ްހުރިް -4 ްމާއްދާތަކުގައި ްނިމިފައިވާ ްފާސްކޮށް  145ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްއެއް ްޢިބާރާތްތައް ްރަނގަޅުކޮށް ގޮތްކޮށްްއިމްލާކުށްތައް

ްބައެއްް ްނައްތާލުމާއި ްފުށުއެރުންތައް މާއްދާތަކުގައިހުރި

ްއުނިއިތުރުް ްމާއްދާތަކަށް ްބައެއް ްއެބާބުތަކުގައިވާ ބާބުތަކަށާއި

ްގަވާއިދުގެް ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްޞަ ްރައްޔިތުންގެ ގެނެވިފައިވާތީ

ްހުށަހެޅިފައިވ56ްްްާ ްމިހާރު ްދަށުން ްގެ ް)ށ( ްމާއްދާގެ  150ވަނަ

ްގޮތަށްް ްގެންނަންފެނޭތޯްްޑްރާފްޓްގައިވާ އެބަދަލުތައް

 ބެލުމަށްޓަކައިްވޯޓަށްްދެންނެވުން.ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެޖެްނޑާގެ ްއޮީތ، ްއެޖެންާޑގެ ްައޅުަގނޑުމެްނގެ ްދެން، ވަަނ4ްްއާދެ،

ް ްޤާނޫނުައސާސީ ްިމއޮތީ، ްނިއައިޓަމަކަށް ްމާއްދާތަކުަގިއްފާސްކޮށް  155މިފައިވާ

ްއި ްރަނގަޅުކޮހުރި ްކުށްތަްއ ްެއއްގޮްތކޮށްްމްލާ ްޢިބާރާތްަތްއ ށް

ްބާބުތަކަށާިއް ްބަެއްއ ްނައްތާލުމާއި ްފުށުއެރުންތައް މާއްދާތަކުަގއިހުރި

އެބާބުތަކުަގިއވާްބައެއްްމާއްދާަތކަށްްއުނިއިތުރުްގެނެވިަފއިވާީތްރައްޔިތުންެގް

ްަގާވއިދުެގް ްމަޖިލީހުގެ ްމިހާރ56ްުޚާއްޞަ ް)ށ(ްެގްދަށުން ްާމއްދާގެ ްވަނަ

ްޑް ް ްހުށަހެޅިފައިވާ ްގެންނަންފެނޭތޯްރާފްޓްގަިއާވގޮތަށް  160ބަދަލުތައް
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ްެދންނެވު ްޯވޓަށް ްވޯޓަކަްށްްން.ބެލުމަށްޓަކައި ްއަުޅަގނޑު އާދެ،

ްދަންނަވާލާނީް ނުޑ ްއަޅުގަ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެިރ ދަންނަވާލާއިރު

ްމެޝިނުންް ްމެންބަރެއްގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެ ްޖައްަސވާލަދެްއވާޭށ ކާޑުކޮޅުަތއް

ްމެން ްމިންވަރަށް.ްއެޢިއްޒަތްތެިރ ްއެނިގވަަޑއިގަންަނާވ ްނަންފުޅު ބަރެއްެގ

ްމެންބަރަކުް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްދެ ްނުކުތާއެްއ ްނިޒާމާބެޭހ ްއަޅުަގނުޑ،  165އާދެ،

ްމިޢިއްޒަތްތެިރް ްއެދެނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް، ނަންގަަވއިފި.

ނުޑް ްއަޅުގަ ްކުިރން ްއެުރވުމުގެ ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމީ ްއަދި ްމި މެންބަރުން،

ނުޑްދަންނަވާލާނަ ން،ްއާދެ،ްދަންނަވާލަންްއޮތީްބައެއްްޢިްއޒަތްެތރި،ްއަުޅގަ

ްއެބައޮްތ.ް ްފާހަގަކުެރވިފަިއވާަކމެއް ނޑަށް ްއަޅުގަ ްބަލާލުމުން ްބަލައިލި މިފޮތް

ް ްބަލާއިުރ ްއެކުަލވާލެވިަފއިާވގޮތަށް ްމިފޮުތގައި ްެއީއ96ްްއެއީ ްމާއްދާ  170ވަަނ

ްމަޖ76ްި ްރަްއޔިުތންގެ ްިމއޮތް ްޞަފްޙާގައި ްމި ްޞަފްޙާ. ލީހުގެްވަނަ

ްމެންބަރަުކް ްއެމަޖިލީހުގެ ްކޮމިޓީެއްއގައި ްއެމަޖިލީހުގެ ްުނވަތަ ޖަލްސާއެްއގައި

ްއަސްލުތަާކިއް ްއިސްލާމްދީނުެގ ްމީހަކު ްއެނޫްނވެސް ނުވަތަ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްބަެއްއ ްމިބަޔަށް ްވާހަކަެއއް. ްދެްއިކ ޚިލާފުނުވާގޮތުގެމަތިން

ް ްއެބަހުރި. ްވިާދޅުވެފަިއވެސް ނޑަށް ްއަޅުގަ ްއަޅުަގނުޑްމެންބަރުން  175ދެން،

ްމިވަނީް ްިވްސނާފައި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހުމުގައި ްވޯޓަށް ްބަލާލުމުން ބަލައިލި

ްއެހުމަށް.ް ްޯވޓަށް ްނުހިމަނާ ްމީގެތެރޭަގއި ްއިްޞލާޙު ްމިގެެނވުނު މިމާއްދާއަށް

ްޤަސްދުނުކުރާް ްގެންނަްނ ްއަޅުަގނޑު ްަބދަލެއް ްއެއްވެސް ްއެހެން އެނޫން

ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއާދެ،ްރ.އަތޮުޅގެ ްޒަކީްވާހަކަ. ްޝަހީދު ްއިބްރާހީމް މެންބަރު

 180ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.ްް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްފާސްވެފަިއާވްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްޤާނޫނުއަާސސީެގ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްކޮމިްއިްބރާހީމްްަޝހީދުްޒަކީް ްޑްރާފްޓްކުަރއްވާ ްދިރާސާކޮށް ްޑްރާފްޓްކޮށް،  185ްޓީްންމާއްދާތަކަށް

ްކަންބޮޑުާވްްވާހަކަެދއްެކވުން: ނުޑ ްއަުޅގަ ްބެހޭގޮތުން ްއިޞްލާުޙތަކާއި ހުށަހަޅުއްވާފައިހުރި

ްނަމަވެސްް ްނުކުތާއެްއގެގޮުތން ްނިޒާމާބެހޭ ްހުރީމާ ްކަންތައްަތކެއް ބައެއް

ްވޯޓަކަްށް ްމިޮއތީ ްއޮތްގޮތުން ްއެޖެންޑާކުރެވިަފއި ްއެބަޖެހޭ، ދަންނަވަން
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ްޢިއްޒަ ްމާލޭގެ ްއަދި ްދެންމެއަކުްދާންޖެހޭތީ ްާދދި ްމެންބަރު ތްތެަެރި

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްވިދާޅުވުމުްނ ްވިދާުޅވި ްޙައިިސއްޔަުތން  190މުޤައްރިރެއްެގ

ްއަޅުަގނުޑް ްފުރަތަމަކަމަކަށް ްއެންމެ ްހާމަކުރަން. ްމިކަން އެބަޖެހުނު

ްއެމަސައްކަތަްށް ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓްކުރާ ްދިރާސާކޮށް ފާހަގަކޮށްލާނީ،

ްބަާލއި ްމުއްދަތަށް ްފެންވަރަކަްށްހޭދަކޮށްފައިވާ ްހިތްހަމަޖެހޭ ްައޅުަގނޑު ރު

ްމާހިރެއްެގް ްމިދަންނަވަނީ،ްޤާޫނނީ ްކޮށްފައެްއްނެތޭ.ްއެހެން އެމަސައްކަެތއް

ްއޭގަިއާވް ްނެތި ްއޮޅުެމއް ްއެއްވެސް ްރައްޔިތުންނަށް ްނުހޯދާ ްއެހީ  195ފަރާތުން

ްއެއްޗަކަްށް ްއޮްނނަ ްލިޔެފައި ްޭދހަވާފަދަގޮތަކަށް ްބުނާއެްއޗެއް މާއްދާތަކުަގއި

ނުޑްޤާނޫ ްއަުޅގަ ްދެކޭީތ، ްއަޅުަގނޑު ްވާންޖެހޭނެަކމަށް ނުއަސާސީ

ްޢިބާރާތުގެް ްހުިރ ްލިޔެވިފައި ްބޭނުންވަނީ، ްފާހަގަކޮށްލަން ހިތާމައާއެކު

ްމާއްދާެއްއް ްެއތައް ްފެއިްލވާ ނޑުން ްމިންގަ ނޑު ްމައިގަ ްމިދެންނެވި ބާވަތުން

ްބަ ްެއްއކަހަލަ ްހަމަެއއާެއކު، ްއެބަހުއްޓޭ. ްއަދިވެްސ  200އެްއްޤާނޫނުއަސާސީަގއި

މާއްދާތައްްެއކިްކަހަލަްޢިބާރާތުންްލިޔެވިފަިއވާތީްކޮންސިސްެޓންސީްނުވަަތް

ްމިސާލަކަްށް ްއެބަހުއްޓޭ. ްއަިދވެސް ްމާްއދާތައް ްނެތިަފއިާވ އެްއގޮތްކޮށް

ް ްބަޔާންކުރާިއުރ5ްްދަންނަވާނަމަ، ްބާރު ްޤާނޫނުހެދުމުގެ ްމާްއދާގައި ވަނަ

ްބާރު ްއެންމެހައި ްޤާނޫނުހެދުމުގެ ްއެބަޮއވޭ.ްދައުލަުތެގްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ތަކެއް

3ްް ްއޮންނަ ްދެން ްއެީއ2ްްބާރުންކުރެ ްދައްާކއިރު ްވާހަކަ  205ބާރުގެ

ްހިތުންް ްއަުޅަގނޑު ްދޭހަެއއްނުޭވ. ްބާެރއްކަމެއް ްއޮންނަ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ްއެހެންކަމާެއކު،ްެއްއގޮތަީކް ްދިވެހިރާއްޭޖެގްޤާނޫނުއަސާސީ. މިއެކުލަވާެލވެނީ

ްބާރެ ްބާރުން ްއެްއވެސް ްދިވެހިރާއްޖޭަގިއްއެތަނުން ްބަޔާންކުރާއިރު އް

ްވާހަަކދައްކާއިުރެވްސް ްނުބުނުން.ްއަނެއްގޮތަީކ،ްތިންބާރުގެ އޮންނަންޖެހޭގޮތޭ

ްއަނެއްް ްމިަކހަލަ ްހަމަ ްބުނުން. ްއޮންނަންޖެހޭގޮތޭ  210ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ްމިް ްއެބަބުނޭ ްބަޔާންކުާރއިުރ ްބާރު ްހިންގުމުގެ ްވެިރކަން މައްސަލައަީކ،

ްބަ ްވާަހަކްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްދެބާރުގެ ްއަނެއް ްގޮުތގެމަތިންނޭ. ޔާްނވެެގންވާ

ްގޮުތގެމަތިންކަމަށްް ްބަޔާްނވެގެްނވާ ްމިޤާނޫނުއަާސސީގަިއ ދައްކާއިުރވެްސ

ްމިހުންނަނީް ްނުވިސްޭނ. ްއަޅުަގނަޑކަށް ްކީްއވެގެްނކަމެްއ ނުބުނާންވީ

ްދައުލަުތެގް ްހިތުން ނުޑ ްއަުޅގަ ްއިންކޮންިސސްޓެންސީތައް.  215ޢިބާރާތްކުރުމުގެ
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ްބާރަކަށްްއެއްް ްއިސްކުރަްނޖެހޭ ްދެބާރަށްވުރެ ްއަެނއް ްވަކި ްބާރަކީ ވެސް

ްވެގެންުނވާނެ.ްހަމަްކޮންމެްބާރެއްގެ.....
ް

ް

ްފާހަގަކުރަްއވަްންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިހާރު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު،  220ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްފާހަގަކޮށްެލއްވީާމ ްޮޕއިންޓްތައް ނޑު ްމައިގަ އަޅުަގނޑަްށްބޭނުންފުޅުވާ

ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްނެތް. ްމިއަދަކު ްދިއުމެއް ްނުކުތާއަކަްށ ްނިޒާމާބެހޭ ހީވަނީ

ްއެހެންވީމަ،ް ްއެުރވީ. ްއަޅުަގނޑު ްއެދިަވޑަިއގަތީމާ ްމެންބަރަކު ޢިއްޒަތްތެރި

ްމެންބަރަށްް ްިޢއްޒަތްެތރި ްވާހަކަދަްއކަވަން ްމާދިގުކޮްށ ނޑު ްއަޅުގަ މިހާރު

ްތ.އަތޮޅު ްދެން ްނާރުވާނަން. ްރިޔާޟްްފުރުޞަތު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި  225ގެ

ނޑުްވޯޓަށް ދާނީ.ްރަޝީދަށްްއަޅުަގނޑުްފުރުަޞތެއްްއަުރވާފައިްދެންްއަުޅގަ

ްމަސައްކަތްޕުޅުަތްއް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހީވަީނ ނޑަށް ްއަޅުގަ މިހާރު

ނުޑް ްއަޅުގަ ްމަސައްކަތްކުރަްއވާފަިއ. ްިގނަދުވަހު ްވަރަށް ްކޮމިޓީތަކުން މިވަނީ

ޒިުރވެްބެލިްމީހެއްގެްޙައިިސއްޔަތުން،ްައޅުަގނޑުްއެތަނަްށްއެކޮމިޓީތަކަށްްޙާ

 230ދިޔަްމީހެއްގެްޙައިިސއްޔަތުންްއަޅުަގނޑަށްްވަރަށްްބޮޑަށްްެއކަންްއެނގޭތީ.ް

ްޝުކުރިްއާޔް ްޮބޑަށް ްވަރަށް ްަދންނަވާލާނަން. ނޑު ްއަުޅގަ އެހެންވީމަ،

ްޢިއްޒަތްތެ ްތ.އަޮތޅުެގ ްޤަޫބލުފުޅުކުރެްއވީތީ. ްމެންބަރު ިރްޢިއްޒަތްތެރި

ްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދު.ް

ް

 235ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްރ.އަތޮުޅެގްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްމިެނގީ ްނުކުތާެއއް ްނިޒާމީ ްައޅުަގނޑު ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްމިހާރުްްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމީގައި ނޑަށްވެސް ްއަޅުގަ ްފަދައިން ްވިދާޅުިވ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްބަެއްއް ްކަްނބޮޑުވާ ްައޅުަގނުޑވެސް ްތެރޭގައި ްއިޞްލާޙުތަުކގެ މިގެނައި

ްސިީޓގަިއް ްޮފނުވި ްަރއީސް ްިޢއްޒަތްތެރި ްއެއީ ްހުރުމާެއއްކޮށް.  240ކަންތައްތައް

ް ްގަާވއިދުގެ ްަހވާލ56ްާއެބަވިދާުޅވޭ ްމާއްދާއަށް ްެއހެންނަމަވެސް،ްވަނަ ދީ.

ްގެނެވިދާެނއޭ.ް ްއެބަދަލު ްމަޖިލީހަށް ްއޮްނނަނީ ްބުނެފައި އެމާއްދާަގއި

ަަށްްމަޖިލީހުންް މަޖިލީހުންްނަގާފައިްއޮންނަްކޮމިޓީއަކުންްގެންނަވާްބަދަލަކަ
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ްނުކުެރވޭ.ް ްޤަބޫލެއް ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ްޖެހޭނެކަމަކަްށ ވޯޓުދޭކަށް

ްމިއަދު ްއިނގޭ ނަޑށް ްއަުޅގަ ްމަނިކުފާނުްްއެހެންނަމަވެސް،  245ވަރަށް

ްމިމަޖިލީހުގަިއްއެބައޮްތކަން.ް ްފުރުޞަތު ްގެންދިުއމުގެ ްމިކަން ބޭނުންގޮތަކަށް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ް ްއެހެންނަމަވެސް، ްގެންަދވާނެ. ްެއގޮތަށް އެހެންވީމަ،

ްމިދަންނަވަނީ،ް ްއެހެން ްދަންނަވާނަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަ ކަންބޮޑުވާ

ްމޯލްޑި ްޓީީވ ްައޑުންނާއި ްބެހޭގޮތުންްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމިމާއްދާތަާކއި ވްސްއިން

ްވާހަކަަތްއް ްދައްކާފައިުހރި ްހޭލުންތެރިކުރުމަށް ްމީހުން ްބެޭހގޮތުން  250މިއާއި

ްއަުޅަގނޑުމެންނަކަްށް ްއެހެންވީމަ، ްމީގައި. ްއެބަހުރި ްމިހާރު އޮޅޭގޮތަްށވެސް

ްކަންތަްއް ްައޅުަގނޑުމެން ްިމއީ ްއެހެންވީމަ، ްީކއްކަމެއް. ްމިކުރަނީ ނޭނގެ

ްއެހެންވީމަ،ްްބޮޑުވާންޖެހޭ، ްމިއީ. ްމައްސަލައެއް ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ

ްޚިޔާލާް ްމެންބަރުންެގ ްފުރުޞަތުދެއްވާފަިއ، މެންބަރުންނަށް

ްއިޢުތިރާޟެްއް ނުޑ ްއަުޅގަ ްގެނައުމަކަށް ްއެބަދަުލ  255މަޝްވަރާގެމަތިން

ްކޮމިޓީއަކަށް،ް ްއޮްތ ްނަގާފައި ްމަޖިލީހުން ްއެހެންނަމަވެސް، ނުކުރަން.

ް ްއޮތް ްކޮމިޓީން ްބޮޑުްދިރާސާކުރާ ްއަދި ްބަަދލު ްގެނައި ްކޮމިޓީއަކުން ުކޑަ

ްވޯޓުދޭކަށްް ްެއގޮތަްށ ްއެ ްނިންމިޔަސްވެސް ްއޭތި ކޮމިޓީން

ް ްނުކުރޭ.ްމިގަާވއިދުަގއި ްލާޒިމެއް ްމާއްދާގަިއ56ްްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ަވނަ

ްގެނެސްފަިއް ްެއއްެޗއް ްއެހެންވީމަ، ްލިބިގެންެވއޭ. ްބާރު ްމަޖިލީހުގެ  260ބުނަނީ

ްއައްަސާވއިރުަގއި ްހަމަހަމަގޮތެއްަގިއްްވޯޓަށް ްމެންބަރުންނަށް އެީއްމަޖިލިސް

ްހުށަހެޅުންތަކަކަްށް ްހުށަހެޅިފައިހުރި ްފުރުޞަތެަެްއގެމަތިން ްއޮތް ލިބިފައި

ްވޯޓުދޭކަްށް ްިމއަަކށް ްއަހަިއގެން ްވޯޓަްށ ްިމައކަށް ްއެހެންވީމަ، ވާންޖެހޭނެ.

ްރައްޔިތުންނަްށް ްދިވެހި ްެއހެންނަމަވެސް، ްނެތިން. އަޅުަގނެޑއް

ްކޮންމެގޮތަކަށްެވްސްމިޤާނޫނު ްބޮުޑކަމުން ްއޮތްލެއް ްބޭނުންވެފަިއ  265އަސާސީ

ްއޮތަްސް ްކޮންމެގޮަތކަށް ްހެޮޔ ްއަޅުަގނޑަށް ްފާސްކުރުމަށްޓަކަިއ، މިކަން

ްއެންެމް ްމިއީ ްއެހެންނަމަވެސް، ްވޯޓުދޭނަން. ްިމއަށް ނޑު ްއަުޅގަ މިއަދު

ްރަނގަޅުގޮްތކަމަކަށްްައޅުަގނުޑްޤަބޫލެއްްނުކުރަން.
ްް

ް270 
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ްޝުކުރިއްޔާ.ްްްކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަ ްއާދެ، ްއެދެން. ްއިށީނދެަވަޑއިގެންެދއްވުން ްއެހެންވީމަ އާދެ،

ްއެދެން.ް ްޖައްަސވާލަދެްއވުން ްކާޑުކޮޅުަތއް ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި އާދެ،

ްސްކްރީނުންް ްމިހިރަ ްމިމައިކްގެ ްނަންފުޅު ްމެންބަރެއްގެ އެޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުްނިޒާމާެބހޭްނުކުތާއެްއްފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ.ްއާދެ،ްދެންްމި ހާރުްއަޅުގަ

 275ްނާރުވާނަން.ް

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްނިޒާމާބެހޭްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޝަފީޤް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ްމ.އަތޮުޅގެ އާދެ،

ްއަިދް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްދެންނެވިޔަސް ްނާރުވާނަމޭ ނޑު ްއަުޅގަ ްދެން  280ނުކުތާއެއް.

ްޢިއްޒަތް ްކުރުކޮށްްމިފުރުޞަތު ްވަރަށް ްދެން. ްމެންބަރަށް ތެރި

ްވިދާޅުވެެދްއވާތި.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް285 

ްއަިދްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްވާހަކަފުުޅންވެސް ްމުޤައްރިރުގެ ްކޮިމޓީގެ ްޑްރާފްޓްކުރާ ްދިރާސާކޮށް

ްިލބިްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއަދި ްސިޓީފުޅުްނވެސް ްއޮތް ްމިއޮްތްފޮނުއްވާފައި ފައި

ްގެނެވިފަިއވޭ.ް ްއެބަ ްބަދަލު ްވައްތަރެްއގެ ްަހތަރު ްއެަބއިނގޭ ޑްރާފްޓުންވެސް

އެއީްއިމްލާްކުށާއި،ްަބއެއްްަބސްބަސްްބަދަލުވުމާއި،ްޢިބާރާްތްބަދަލުވުމާއި،ް

ްމިހުރިހާކަމެއްް ްއެހެންވީމަ، ްބަދަލުތައް. ްގެެނވިފަިއވާ ްމާއްދާތަކަށް  290ބައެއް

ް ްވޯޓަްށ ްެއއްފަހަރާ ނޑުމެްންއެްއކޮށް ްއަުޅގަ ްވެއްޖިްއާޔ އަހައިފިކަމަށް

ްބަދަލުތަކެްއް ްބޮޑެިތ ްވަރަށް ްފާސްކުރުންތަކަށް ްފާސްކުރި މަޖިލީހުގައި

ްއުނދަޫގޭވް ްެއބަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ، ްޔަޤީން. އަންނާނެކަން

ްމިއޮތްގޮތަްށް ްމިހާރު ްވޯޓުނަގާ ްއެއްފަހަރުން ްހިމަނައިގެން ްކަންތައް މިހުރިހާ

 295ް.ްއެހެންވީމާ...މިފާސްކުރަން

ް

ް
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ްއިށީނދެަވަޑއިގެންެދއްވުްންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެދެން. ްއިށީނދެަވޑަިއގެންދެްއވުން އާދެ،

ްކުރިްނ،ް ްދިުއމުގެ ްނުކުތާއަކަށް ްނިޒާމާބެހޭ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، އެދެން.

ްމާޭލެގްޢިއްޒަތްތެރިް ްައޅުަގނޑު ްކުރިން ްއެުރުވމުގެ ްފުރުޞަތު ްއިތުރު  300ދެން

ްމިްމެން ްބޭނުން ްދަންނަވާލަން ްއަރިހުން ްއިސްމާޢީލްގެ ްއިބްރާހީމް ބަރު

ް ްޖަދުވަުލގެ ްއަރިހުން ްމާލެއަތޮޅ265ްްުމުޤައްރިރުގެ ްމި ްޞަފްާޙގަިއ، ވަނަ

ްކިހިނެއްޯތް ްމާލެއަޮތޅު ްއިނީމާ ްދާއިރާތައް ްއިދާރީ ްއެަބއިަގއި ްޖަދުވަުލގެ އެ

ްމީތިްދިމާވެފައިްމިއިނީ.ް

ް305 

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްރަނގަޅުކަމެްއ.ްްންަބރުްިއބްރާީހމްްމާލޭްމެ ްހަމަ ްތިޔަފާހަގަކުރެްއވީ ްމަނިުކފާނު ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއަޅުަގނޑަްށްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކުށެްއކަމަށް ްޓައިޕްކުރުުމގެ ްތައްޔާރުކުިރއިުރަގއި ްޖަދުވަލު އެ

 310ް.ްވިސްނެނީ.ްއެްކ.އަތޮޅުްވެްއިޓފައިްއެއޮތީ.ްއެްއޮންނަންޖެހޭނެްއެތާ

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހަަމ ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްމި ްމިހާރު ްައޅުަގނޑު އާދެ،

ްނާރުވާނަމޭ.ް ްދަންނަވާަލއިފިން ްއަުޅަގނޑު މެންބަރުންނަށްވެސް

ްމައްސަލައެްއް ްމުހިންމު ްއާެދ، ްފާހަގަކުަރއްވާ. ްހަމަ އެހެންނަމަވެސް،

ްވިާދޅުވެ ްއޮތިްއޔާ ްމެންބަރުްފާހަގަކުރެވިަފއި ްޢިްއޒަްތތެރި  315ދެްއވާ.ްދ.އަޮތޅުގެ

ްމުޙަންމަދުްރިޔާޟް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމައްސަލަތަްއްްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީް ްމުހިންމު ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްާޔ .`ް320 

ްދެންމެްްުމޙަންަމދުްރިޔާޟްްްމެންަބރު ްމަނިކުފާނުެވސް ްއެދަނީ. ްމިހާރުވެސް ްފެންމަތިވަމުން

ްސުވާލުކޮށްލަްންްްކަެދއްެކވުން:ވާހަ ްއަުޅަގނޑު ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެިރ ތިފާހަގަކުރެްއވީ.

ނޑާްމިްއިމްލާްކުށާްެއއްޗެިހް ބޭނުންވަނީްމިހާރުްއަޅުަގނޑުެމންނަށްްކުށްކަ

ްއެބައުޭޅް ްމިހާރު ްމިފޮތުަގއި ްައއިއިުރގައި ްސާފުެވގެން ނިޑގެން ކެ

ްއަ ްއެއްެޗއް ނޑުމެންނަްށްކިލޯއެްއވަރު.ްއެހެްނވީމަ،ްމިހުރިހާ ްއަުޅގަ  325ޅާިކޔާލާ
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ްއަނެއްބަޔަްށް ްެއއްބައިްނ ްކިޔާލުމުން ްއަދި ްނުލިބޭ. ފުރުޞަތެއްވެސް

ނޑުް ްއަުޅގަ ްދިމާވެަފއި. ްއެބަހުރި ްަމއްސަލަތައް ްބައެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްމިފޮތްް ްއައްސަވާނީ ްވޯޓަށް ްމަނިކުފާނު ްބޭނުންވަނީ، ސުވާލުކޮށްލަން

ްބައިބަޔަށްތޯ ްމީެގ ްނޫނީ ްމިތަނުގަިއްއެްއކޮށްތޯ. ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ .

ްރެކޯޑްކުެރވެްން ްޔައުމިްއޔާއަށް ްކުަރމުންދާގޮތަށް ްކަންަތއް  330އެހެންޏާވެސް

ްއެހެންވީމަ،ް ްބަދަލުތަކާއެއްކޮްށ. ްމިގެނައި ްމިހާރު އެބަޖެހޭ

ްބާބަކުްންބާބަކުންތޯ،ް ްގެންދާނީ ްކުރިން ްޯވޓަށްއެުހމުގެ ސާފުކޮށްލަދެއްވަްނވީ

ްނޫނީްމުޅިްޤާނޫނުއަސާސީތޯ.ް
ް

ް335 

ްމެންބަރު.ްއިށީނދެވަޑައިގެްނދެއްވާ.ްމާޭލެގްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްތެރި އާދެ،ްޝުކުިރއްޔާ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޝީދު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް340 

ްމާބޮޑުކަމެްއްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްައޅުަގނުޑެވސް ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެިރ ްޝުކުރިއްޔާ

ަވނަްމާއްދާގައިްއަދިވެސްްއިމްާލކުށެއްްއޮތީާމ134ްްފާހަގަކޮށްލާކަށްްނޫން.ްްްދުްވާހަކަެދއްކެުވން:ނަޝީ

ްތަކުރާރުވާީތވެ.ް ްއަދިެވސް ްއެލަފްޒު ްވަިކވަކި ްއެއީ ްދަންނަވާލީ. އެވާހަަކ

ްއެޑިޓްކޮށްލިޔަްސް ްއެތަން ްފަހުން ްއިޞްލާޙުކޮށްލެްއވުމަށްފަހު ދެން،

 345ްއްްނެތް.ްޝުކުރިްއޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަޅުަގނުޑގެްމާބޮޑުްމައްސަަލއެް

ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްކުށްްްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުް ްމިކަހަލަ ނޑުވެސް ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި  350ްޝުކުރިއްޔާ

ްއަހައިފިކަމަށްވަންޏާްްްއާޠިފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްވޯޓަށް ްއެްއކޮށް ްލިޔުމަށް ްމުޅި ްހުރީމާ ްފާހަގަކުރެވިަފއި

ްމިކަންކުރެވޭެން ްއެނޫންގޮަތކަށް ްއެހެންވީމާ، ްއެފާސްކުެރވޭނީ. އެކުށާެއުކގައި

ްމަނިކުފާނުް ްދެްނ، ްދެކެން. ްއަޅުަގނޑު ްދަްއަކވައިދެްއވަްނވާނެަކމަށް މަގެއް
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ްއެހެްން ްއަްއސަވަނީ ްމިވޯޓަށް ްނުހިމަނައޭ ްމާއްދާެއްއ ްެއއް މީގެތެރެއިން

ްނިންމެ ްނިންމަވާ ްކޮްނގޮތަކަްށ ްެއއީ ްބަލައިލަންްވިދާޅުވާީތ،  355ވުމެއްތޯެވސް

ްބޭނުންވޭ.ްޝުކުރިްއޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް
ް

ް

ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާެދ، ްއެދެން. ްއިށީނދެވަަޑިއގެންދެްއުވން އާދެ،

 360ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްސަލީމް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްައޅުަގނޑުްހަމަްސާފުކޮށްލަންްބޭނުންވޭ،ްމަނިކުފާނުްްމެންަބރުްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެް

ްްމުޙަްނމަދުްސަލީމްް ްމި ްވިދާުޅިވގޮތަށް ްފައްޓަވަމުން 96ްްދެންމެ ްމާއްާދގެ،  365ްވަަނ96ްްވަނަ

ްގޮތުަގއިތޯ.ްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމާއްދާެއްއގެ ްވަކި ްއައްަސވާނީ ްވޯޓަށް ްމަނިކުފާނު މާއްދާއަށް

ްމަްއސަލައެއްނެތް.ްއެ ްެއއްެވސް ނޑުެގ ްައޅުގަ ހެންވެއްެޖކަމަށްވަންޏާ،

ް ްއޮތީ ްޮކންސަރނެއް ްއަޅުަގނުޑގެ ްމާއްދާގ96ްްެހަމައެކަނި ަވނަ

ްބަދަލުވެފަިއް ްފަހުން ްއޮތްަބއި ްިޚލާފުނުވާގޮތަށް ްައސްލުތަކާ އިސްލާމްދީނުގެ

ްވަކިް ްއޮތްޮގތަށް ްކުރިން ްމިއަްށ ްއެހެންވީމަ، ްއެހެންގޮަތކަށް.  370ްންއޮތީމާ

ްެއއްކޮްށް ްޤާނޫނުއަާސސީއަށް ްމުޅި ްހަމަ ނޑުގެ ްއަުޅގަ އައްަސވާކަމަްށވަންޏާ

ނޑުގެްެއއްވެސްްަމއްސަލަެއއްްނެތް.ްޝުކުރިއްާޔ.ް ްވޯޓުދިނުމުގައިްއަުޅގަ
ް

ް

ްޯވޓަްށްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެމާއްދާއަްށ ްދަންނަވާލައިފިން ްއަޅުަގނުޑ ްއެ  375އާދެ،

ްއެއީ ްވާހަކަ. ްހުވާަގިއްްނާހާނެ ްކޮށްގެްނތިބި ނޑުމެން ްއަުޅގަ އެެހނީ

ްއިސްލާމްދީނަށްް ްއެހެންވީމަ، ްހިތުމަށާ. ްޙުރުމަތްތެރިކޮށް އިސްލާމްދީނަށް

ްއިސްލާމްދީނުެގް ްހަމައެކަނި ްނުވާނެ ްހިތުނީކަމަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް

ްއެކަިންނެގީމަކާއެްއ.ް ްކަންތައްަތއް ްޝިރުކުގެ ްއަދި ްޤަޒްފާ ނަޑއެޅިފަިއވާ ކަ

 380ވީމަ،ްއެސަބަބަށްޓަަކއިްއަޅުަގނޑުްއެްވޯޓަށްްނުދަންނަވާނަން.ްދެން،ްއެހެން

ްބޭނުންވަނީް ްދަންނަވާލަްނ ްޯވޓަށް ނުޑ ްައުޅގަ ްދަންނަވާނީ އަޅުަގނުޑ
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ްދެބަިއް ްަބޔަށާ، ްއަނެއް ްދެން ްކުށަށާއި، ްއިމްާލ ްއެއީ ްވަކިން. މިދެބައި

ްދެން ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަޅުަގނޑު ްދެން ްއެހެްނވީމަ، ްވަކިން.

އިތުރަކަށްްައޅުަގނޑުްމިްނާުރވާނަންްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއަކަްށްފުރުޞަތެއް.ް

ްއެބަިއް ްމާެލއަތޮޅު ްޑޮކިއުމަންޓަށް ްމި ްހިމެނިފައިނެތީމާ ްމާލެއަތޮޅު  385ދެން،

ްއާދެ،ް ްއިތުރުކޮށްލުމަްށފަހު.. ްއަޅުަގނޑު. ްއިތުރުކޮށްލާނަން އެހެން

ްމި،ްއާދެ،ްދިޔާނާްސަޢީދުްރައީސުލްޖުމްހޫރި އްޔާެގްޢިއްޒަތްެތިރްއެހެންވީމަ

ްމެންބަރު.

ް

 390ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިއަދުްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްބޭނުންވީ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާދެ،

ްކުށެްއްްފާޠިމަތުްދިޔާނާްސަީޢދުް ްއިމްލާ ްތެރޭަގއި ްއިޞްލާޙުތަކުގެ ްމިވާ ްހުށަހެޅިފައި ްމިމަޖިލީހަށް

ްމާނައަށްްްެކވުން:ވާހަކަެދއް ްއެމާއްާދެގ ްއިތުރުން ްއިޞްލާޙުތަުކގެ ްހުށަހެޅިފައިވާ

ްއިޞްލާބަދަލު ްމިސާލަކަްށ،ްއަންނަފަދަ ްއެބަހުރި.  395ޙުތަކެްއވެސް

ްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަްށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބާުބގަިއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްްވިޔަފާރިެއއް ްނުކުެރވޭނެއޭ ްާމއްދާ ްއިންނަ ްނިންމާފައި އެަބއިންްިކޔާފައި

ްބައިވެރި ްވިޔަފާރީަގއި ްޢަމަލީގޮތުން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ުނވެޭވެންމިހާރު

ް ްތަފާތު. ްއަސްލު ްމާނަ ްމިދޭތީގެ ްމާނައަްށްކަހަލަގޮތަކަށް. އެހެންވީމާ،

ްވޯޓު ްއަުޅަގނޑުމެްނ ްފާސްކޮށްފައިހުރީ،ްވިސްނާފައި ްމާއްދާތައް  400ދީގެން

ް ްހޯލްސޭލްކޮށް ް ްމުޅި ްމީގެ ްެއގޮތަށް ްވޯޓަކަްށްއެހެންވީމާ، ްބްލޮކް ނުވަތަ

ްްވަަޑއިގަންަނވާ ްއަުޅގަކަމަށްވަންޏާމުން ްޤަބޫލު،ްއެގޮތަކަށްެވސް ނޑުމެން

ްއިޞްލާޙުތަކާ ްޤަބޫލުކުރާ ްއެބަހުރި ްއިޞްލާޙުތައް.ްްމީގައި ޤަބޫލުނުކުރެވޭ

ްފުރުޞަތުް ްވޯޓުދިނުުމެގ ްވަިކވަކިްނ ްއެެއްއޗިއްސަަަްށ އެހެންވީމާ،

ނޑު  405އެނޫންގޮަތކަށްްމަނިކުފާނުްނަންގަާވް،ްދެކޭތީްއޮންނަންވާނެކަމަށްްއަުޅގަ

ް ްހަމަ ްބަިއވެރިނުވާނެކަމަށް ނޑު ްއަުޅގަ ޔައުމިއްޔާއަށްަޓަކިއްވޯޓެްއަގއި

ްޝުކުިރއްޔާ.ްްކޮށްލަން.ރެކޯޑް
ް

ް
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ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްވޯޓުއާދެ،  410ދެްއވުާމްގޮތަކަްށ

ްޢިްއޒަތް ނޑުްނުދެއްވުމަކީ ްއޮތްކަެމއް.ްއަުޅގަ ްއިޚްތިޔާުރގައި ްމެންބަރުގެ ތެރި

ްމެންބަރުންް ްިޢއްޒަތްެތރި ްއާދެ، ްނެތިން. ްދަންަނވާަކށް ްެއއްެޗއް އެައކަށް

ްަޖއްަސވާލަ ަްްކާޑުކޮޅުަތއް ްދެއް ްއެދެން. ްމިދެންނެވިގޮތަްށްވުން ކުީރގަިއ

ްއިމްލާް ނޑު ްއަޅުގަ ްއޮތްަބޔަްފުރަތަމަ ްވޯޓަްށްްށްކުށުގެ އަުޅަގނޑު

ްތަޢާދަންނަ ްމި ްއޭގެފަހުަގއި ްރަޟްވާނީ. ްހުރި ްއެދެބަަޔްށްތަކެއް  415ބައި.

ް ްދެން، ްމެންބަރަކަށްްބަހާލައިގެން. ްެއއްވެްސ ްޢިއްޒަތްތެރި އަޅުަގނޑު

ްއާ ްނާރުވާނަން. ްަތއްޔާުރވެަވަޑއިގެންފުރުޞަތެއް ްވޯޓަށް ެދއްވުްންދެ،

ްމިއެދެން.ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(.ްއާ ްމިދަންނަވާލެވިފައި 19ްްވަނީދެ،ްމިހާރު

ް ްޖަދުވަލުގ2668ްެޖޫން ްތައްޔާރުުކރެވިފައި ްމާލެއަތޮުޅްްަގއި ދެންމެައކު

ް ްއެަބޔަށް ްއިއުނިވެފަިއވާތީ ނުޑްމާލެއަތޮޅު ްއަޅުގަ  420ތުރުކޮށްލުމަށްފަހު

ްގެންނަނީމި ްކުށަށް ްއިމްލާ ްފުރަތަމަ ްމިހާރު ނޑު. ްއަޅުގަ ްތަކަށްް، ްމި

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްދެންމެއަކު ްކަންަތއްަތއް މުޤައްރިރުގެްްފާހަގަކުރެވިަފއިވާ

ްއޮްތް ްއަތްުޕޅުގަިއ ްމެންބަރުގެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަިދ ވާހަކަފުޅުންެވސް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ.ް ނުޑްއެހެންޑޮކިޔުމަންޓުންެވސް ްއަޅުގަ ވީމާ،ްެއގޮަތށް

ް ްދަންނަވާލުމަށް. ްދަންަނވާވޯޓަކަށް ނޑަށް ްއިތުރަށްްއަުޅގަ ްެދން  425ލެިވއްޖެ

ްނުކުާތއެއް...)ވަް ްނިޒާމާބެހޭ ްގުތުކޮަޅކަށްފަހުއަޅުަގނޑު ްމިް(. ްމިހާރު ާއދެ،

ްކުށަ ްއިމްލާ ްފުރަތަމަ ްމެންބަރުން ްޢިއްަޒތްތެރި ށްްޑޮކިޔުމަންްޓގަިއާވގޮތަށް

ްފެނިަވޑަިއގަންނަވާް ްބޭފުޅުން ްފެނިަވޑަިއގަްނނަވާ ގޮތަކަްށްވޯޓުދެްއވަން

ްދެްއވުންްއެދެން.ްވޯޓު

ް430 

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

 93ް435ްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވި

73ްްވޯޓުްދެްއވީ:
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62ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

69ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް440 

ނުޑްމިހުށަހެޅުންްވޯޓުެގްނަތީޖާއަށްްބަލާއިުރްމިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ފާސްވީ.ްއާދެ،ްެދންްއަުޅގަ

ްޖަދުވަލުަގއި ްމިދެންނެވި ްދެންމެއަކު ތޮުޅްމާލެއަްދަންނަވާލާނީ

ް ްމާއްދާގ96ްެހިމެނުމާއެއްކޮށް ްްވަނަ ްެއވާ ްގައި ކޮމިޓީްންމި)ހ(

ްހު ްޢިއްޒަތްތެިރްްނުަލއިްބައިށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްއިޞްލާޙުތަކަށް ދެންހުރި

ަެްގޮަތކަށްްވޯޓުލެްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަޑައިގަްނނަވާ  445ްދެން.އްވުންްއެ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް450 

94ްްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވި

67ްްވޯޓުްދެްއވީ:

65ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

15ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް455 

ް

ްޢިބާރާތްތަކަްށްްްރިޔާސަތުންްާވހަކަެދއްކެުވން:ް ްއިޞްލާޙުތަކާއި ްމި ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

ްމަޖިލީހުންްފާސްކުރަްއވާްނިންމަވައިފި.ްއާެދ،ްއެ ހެންވީމަ،ްބަދަލުގެނައުމަށް

މިހާހިސާބުންްމިްޤާނޫނުއަސާސީްފާސްކޮށްްނިންމުމުގެްމަސައްކަތްްނިމުނީ.ް

ް 161ްްއެހެންވީމަ، ްގޮތުގެމަތީން، ްމާްއދާގަިއވާ ްމާއްާދ162ްްވަނަ  460ވަނަ

ްއަރިހަްށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްގޮތުެގމަތީން ޤާނޫނުއަސާސީަގއިވާ

ްތަސްދީޤު ްވާހަޤާނޫނުއަސާސީ ްފޮުނވާނެ ްއަޅުަގނޑު ަކްދަންނަވަން.ްކުރުަމށް

ްމިހާހިސާބުންް ްއޮީތ ްދަންނަވާލަން ްައޅުަގނޑު ްމިއާެއކީަގއި، ދެން،

ްމަޖިލީހުގެް ްާޚްއޞަ ްރައްޔިތުންގެ ްިނމުނީ. ްމަސައްކަތް މަޖިލީހުގެ
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ްކުރެވުުން ްިއޞްލާޙުކުުރމަށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްރަސްީމގޮތުން،  465މަސައްކަތް

ންބަުރންނަށްްވަރަްށްމަސައްކަތްްނިންމަވާެދއްވީީތްމަޖިލީހުގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެ

ްހަމައެހެންމެ،ް ްއަިދ ްޝުކުރުދަންނަވަން. ނޑު ްއަުޅގަ އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު

ްމައުމޫންް ްއަްލއުސްތާްޛ ްަރއީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްގެނައުމަށްޓަަކިއް ްޒަމާނީްޑިމޮކްރެީސއެއް ްދިވެހިރާއްެޖއަށް ޢަބްަްދުލްޤައްޔޫމް

ްއިޞްލާޙުކުރެ ްޤާނޫނުއަސާސީއެްއ ްހުށަހެޅުއްވީތީްމިފަދަ  470ްއވުމަްށ

ްއަިދް ްކޮމިޓީަތކުަގއާއި ްއެިކއެކި ްޝުކުރުަދންނަވަމުން، އެމަނިކުފާނަށްވެސް

ްއެންމެހައިް ްިޢއްޒަތްތެިރ ްމަަސއްކަތްކޮށްެދއްވި ްފެންވަރުގައި ތަފާތު

ްއަިދް ްުޝކުރުދަންނަވަމުން، ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ްވަރަށް މެންބަރުންނަށް

ްތިޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްކެތްް 4ްތެރިކަމާއެީކގަިއްމިމަޖިލީހުގަިއްވޭުތވެދިޔަ

ްއިޚްާލޞްތެރިކަމާއެުކް ްނުހަނު ްަމސައްކަތަށް ްކުރެްއވި ްދުވަހު  475އަހަރު

ްރައީްސކަންކޮށްދެްއވި،ް ްމިމަޖިލީހުގައި ްޝުކުރުދަންނަވަމުން ފަށްފަށުން

ްޢަބްދު ްއަލްއުސްާތޛް ްކޮށްދެއްވި ްރައީސްކަން ްފުރަތަމަ ްއަދިްهللا ޙަމީދަށާއި

ްއި ްވަރަްށްޢައްބާސް ްދެބޭފުޅުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ބްރާހީމަށް،

ްވަރަްށް ްމިއީ ްހަމައެހެންމެ، ްއަދި ްޝުކުުރދަންނަވަން. އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު

ްއެހެްން ްއެއީ ްތާރީޚުގައި. ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްވެގެންދާނެ ްއަހަރަކަށް  480ތާރީޚީ

ްދިވެހިރާއްޖެއަްށް ްތެރޭގައި ްމިމަހުގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ މިދެންނެވީ،

ނޑުމެންނަްށްދުވަހަކު ްއަުޅގަ ްފަޚުރެއް ްޝަރަފެއް، ްލިބިފައިނުވާުރެގ ެވސް

ްެއއީެވްސް ްޓީމު، ްފުޓްބޯޅަ ްޤައުމީ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ހޯއްދަވާދެްއވައިފި.

ްމިަޒމާނަށްފެތޭގޮތަށްް ްޤާނޫނުއަސާސީ، ްއަެނއްޮކޅުން ްއަދި އެްއކަންތައް.

ްހަމައެހެން ްމުހިންމުކަމެއް. ްވަރަށް ްއެީއެވސް  485މެ،ްނިމިގެންދިއަދިއުންެވސް

ްތެރޭގަިއް ްމިއަހަރު ްނިމިގެން ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމި ްއޮތީ، ްދަންނަވާލަން އަދި

ްވަރަށްް ްައޅުަގނޑުމެން ްބޭއްިވގެންދާނެކަން ްޑިމޮކްރެސީެއއްެވްސ މަލްޓިޕާޓީ

ްތާރީޚުގަިއް ްކަންތައްތައް ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްމިހިރީ ްފާހަގަކުރަން. އުފަލާއެކު

ްމިކަންތައްތަކަކީް ްއެހެންވީމަ، ްލިޔެިވގެންދާނެ. ްތާރީޚީް، ްވަރަށް މިއަހަރަކީ

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްޤަބޫލުކުރަނީ ނޑު ްައޅުގަ  490އަހަރަކަށްެވގެންދާނެކަމަށް

ްއެސަބަބަށްޓަަކިއް ްއެހެންވީމަ، ްތާރީޚުަގއި. ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ޙަޔާތުަގއި،
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ްހުރިާހް ްމަސައްކަްތކޮށްދެއްވި ްމިމަޖިލީހުގައި ްއެއްފަހަރު އަދިވެސް

ްކުރީ ްައޅުަގނޑަްށ ނުޑެގްބޭފުޅުންނަށާއި، ްއަުޅގަ ްއޮީތ ްމިްސވެފައި ަގއި

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމިހުރިހާ ްޙަމީދަށާއި ްޝާހީން ްއަލްއުސްާތްޛ ްރައީސް ނާއިބު

ނުޑް ްއަުޅގަ ްތަކުރާރުކޮްށ ްފަށްފަށްކޮށް، ްވަރަށް  495މެންބަރުންނަށް

ްޝުކުރުދަންނަވަން.ް

 

ްޖަލްސާްނިންމުން. -5

ް

ްގެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކަންތައްތައް ްތިޢިއްޒަތްތެިރްމިހާހިސާބަށް ްައޅުަގނޑަްށ  500ންދިޔުމުަގއި

ނަޑށްްނޭނގިގެްންޙަަަމެންބަރުންް ވާލުކުރެއްވިްާވޖިބުްއަދާކުރުމުގައިްއަުޅގަ

ްހިތްދަތިެވވަަޑއިގަންަނވާގޮަތްށް ްޮގސްފައިާވކަމެއް، ްއަތްދަށުން އަޅުަގނުޑގެ

ްއަރިހުްން ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ްނިހާޔަތަށް ކުރެވިފަިއވާނަމަ

ނޑުްިމއަދުގެްޖަލްސާްނިންމާލާނީ.ްމަޢާ  ފަށްއެދެމުންްއަޅުގަ

ް505 

ްޖަލްސާްނިމުނީ..ްالعالوينްربްهلل والحود
ް

_____________ް


