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 ސާްފެށްޓެވުން.ޖަލްް .1

   

ްعلىްوالسالمްوالصالةްهللްالرحين، الحودްالرحونްهللاްبسنްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
ްްޖަލްސާްފެށުނީ.ް.واالهްوهنްوصحبهްآلهްوعلىްهللاްرسول

ް5 

ދިރާސާކޮށްްޑްރާފްޓްްކުރާްކޮމިޓީއިންްއަލުންްް-2

ްޑްރާފްޓްކުރައްވާްފޮނުއްވާފައިވާްބާބުތަކަށްްމެންބަރުންް

ްފޮނުއްވާފައިވާްއިޞްލާހުތައްްހުށަހެޅުން.

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްޞަ ްރައްޔިތުންގެ ްފެށުނީ. ްޖަލްސާއަށ246ްްްޖަލްސާ  10ވަަނ

ްއާދެ،ް ްމަރުޙަބާ. ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްހުރިހާ ވަަޑއިގެންެދއްވި

ް ްވަޑަިއގެންދ58ްެމިހާތަނަށް ްމެންބަރުން ްއާދެ،ްޢިްއޒަތްތެިރ ްއވައިފި.

ްދިރާސާކޮްށް ްމިއޮތީ، ްއަަައިޓަމަކަްށ ްދެަވނަ ްއެޖެންޑާެގ މިއަދުގެ

ްބާބުތަކަްށް ްފޮނުއްވާފަިއވާ ްޑްރާފްޓްކުރަްއވާ ްއަލުްނ ްކޮމިޓީއިން ޑްރާފްޓްކުރާ

ްއާެދ،ް ްގެންދެވުން. ްކުިރއަށް ްއިޞްލާޙުތައް ްފޮނުއްވާފައިވާ  15މެންބަރުން

ްބާބުގެ ްމަޖިލިސްގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްއަޅުަގނޑުމެްންްމިގޮތުން މަަސއްކަތް

ްބާބަށްް ްމަިޖލީހުގެ ްަރއްޔިތުންގެ ްމިދެންނެވިގޮތަށް ްމިގެންެދވެނީ. ކުރިއަށް

ްހުށަހެޅުމަށްް ްއިޞްލާޙުަތްއ ްފޮނުއްވާފަިއވާ ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްހުށަހަޅުއްވަމުްނ ްެއިއޞްލާޙުތައް ްދެވިގެން ފުރުޞަތު

ް ްއާެދ، ްއެގެންދަވަނީ. ްއަރުވަްންމެންބަރުން ްފުުރޞަތު ްއަޅުަގނޑު  20މިހާރު

ް ްނަންބަރު ްކަރުދާސް 12ްމިއޮތީ، ްނ.އަތޮުޅް، ްޠާރިޤު، މުޙަންމަދު

ްއަޅުަގނުޑް ްހުށަހެޅުމަށް ްއިޞްލާޙު ްފޮނުއްވާފަިއވާ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް
ް

ްްމިލަދުްނމަޑުލުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމިހުށަހަޅާްޝުކުރިއްޔާ ނުޑ  25ްއަުޅގަ

ްްމުޙަްނމަދުްާޠރިޤްްވާހަކަެދއްކެުވން: ްހުށަހަޅ4ްްާއިޞްލާޙަކީ، ްއިތުުރކުރުމަށް ްއަކުރެއް ްމާއްދާއަށް ވަނަ

ް ްމިބަޔާންކުރަނީ، ްއިްޞލާޙުގައި ްައޅުަގނޑު ްއިންތިޚާބީްއިޞްލާޙެއް. ކޮްނމެ
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ްފިޔަވައިް ްރައްިޔތަކު ްއެދާއިރާެއްއގެ ްކުރިމަތިެލވޭނީ ްދާއިރާއަކަަަްށވެސް

ްއެމީހަުކް ްާދއިރާެއްއަގއި ްއެ ްރަްއިޔތަކުނަމަ، ްދާއިރާެއްއގެ އެހެން

ްހަމަސްދުވަހުް ނިޑ ްމެދުނުކެ ްއެްއއަހަުރވުމާއެކު  30ރަޖިސްޓްރީވިތާ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްމިގޮތަްށ ްއާދެ، ްމީހުންނަށޭ. ްދިރިއުޅެަފއިާވ އެދާއިާރއެްއގަިއ

ްއެންމެފު ްއޮެވގެން. ްމަޤްޞަދުތަކެއް ްވަރަށްގިަނ ރަތަމަްހުށަހަޅާފައިމިވަނީ

ްޑްރާފްޓިންގް ްއަޅުަގނަޑކީ ްބޭނުންވަނީ، ްފާހަގަކޮށްލަްނ އަޅުަގނޑު

ްމިގޮތަށްް ްމިއިޞްާލޙު ްމެންބަރަކަށްވާތީ، ްހިމެނޭ ކޮމިޓީގަިއވެސް

ްކުރިމަތިިވް ްުސވާލުތަްއ ްވަރަށްގިނަ ްައޅުަގނަޑށް  35ހުށަހެޅުމާގުޅިގެން

ްވިދާޅުވަީނ،ް ްމެންބަރުން ްބަެއއް ްއާދެ، ްފަރާތްޕުޅުން. މެންބަރުންގެ

ްބޮޑުކުރުމަށްޓަކައިކަމަްށ،ްމި ްފުރުޞަތު ްކަލެއަށް ްމަޤްޞަދަކީ ހުށަހެޅުމުގެ

ްމީިތް ްބޮޑުާވކަަހލަގޮތަކަށް ްމިފުރުޞަތު ނޑަށް ްއަުޅގަ ްމިދަންނަވަނީ ކަލޭ

ްމެންބަރުންް ްބަެއްއ ްހުށަހެޅުމެއްގޮތަށް ްހުށަހަޅާ ބައްޓަންކުރުމަށްޓަަކއި

ްމި ްައޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ ްއާދެ،  40މަޤްޞަދުތައްްދެކެވަަޑިއގަންނަވަނީ.

ނުޑް ްއަުޅގަ ްމިނުކުތާަގއިެވސް ްާފހަގަކުރާއިުރ ްބޭނުން ފާހަގަކުރާއިުރ،

ނޑުމެންްމިމަސައްކަތްކުރަީން އެްއޗެއްްދަންނަވާލަންްބޭނުންޭވ.ްއާދެ،ްއަުޅގަ

ްކޯެޓްއް ްހެޔޮވަރު ްގަޔަށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްތިބެގެން ްމިތާ އަޅުަގނޑުމެން

ްރައްޔިތުންނަށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމަސައްކަތެްއ،ްފަހާކަށްނޫން. ްކުާރ ޓަކައި

ްމިކަންް ްއިންޞާފުވެިރގޮެތއްަގއި ްކުރެވޭތޯ، ްމިކަން  45ހަމަހަމަގޮތެއްގައި

ކުރެވޭތޯ،ްަރއްޔިތުންނަށްްއެްނމެްފައިދާހުރިގޮތެއްަގއިްމިކަްންކުރެވޭތޯްކުާރް

ްރައްޔިތުްން ްނ.އަޮތޅު ްއަޅުަގނޑަކީ ްއާދެ، ްމިމަސަްއކަތަކީ. މަސައްކަތެއް

ްމެންބަ ްއެއް ނުޑްތަމްސީލުކުރާ ްއަޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް ރު.

ްއެޑްރެހަްށް ްދާިއމީ ްައޅުަގނުޑގެ ނަޑކީ ްއަުޅގަ ދަންނަވާލަންބޭނުންވަނީ،

ްއަުޅަގނޑުެގްދާއިީމް ްއަދި ްނުވަެދވޭ ްހިފައިގެން ްތަންމަތި ްފޮށި  50އަޅުަގނުޑގެ

ނުޑެގް ްއަުޅގަ ްއަިދ ްބައްދަލުނުކުރެވޭ، ްމީހުންނާ ނޑަށް ްއަުޅގަ އެޑްރެހުން

ްއަުޅގަ ްއެޑްރެހަށް ްނުލިބޭްދާއިމީ ްއަުޅަގނޑަށް ްސިޓީ ްފޮނުވާ ނޑަށް

ްމާލޭް ްެއެއޑްރެހަކީ ްއާދެ، ްމީހެްއކަމަށް. ްރަޖިސްޓަރީވެަފއިވާ އެޑްރެހެްއަގއި

ްމިދަންނަވާލީް ްމިހެްނ ްއާދެ، ްަދފުތަރުގައި. ްޚާއްޞަ މުނިސިޕަލްޓީގެ
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ނަޑކަށްެވްސް ނޑުްަބޔާންކޮށްފައިްމިއޮތްގޮތުންްއަުޅގަ  55މިއިޞްލާޙުަގއިްއަުޅގަ

ް ްއަޅުަގނުޑްއެފުރުޞަތެއް ްާއދެ، ްދިމާވެއްޖެކަމަށްވަންޏަކާ. ްމިގޮތަށް ނުލިބޭ

ްވަަރށްްރަނގަޅަްށް ނޑަށްްރާއްޖެތެޭރގެްޙާލަތު މިގޮތަށްްމިހުށަހަޅާލީ،ްއަުޅގަ

ް ްރާއްޭޖގަ ްއާދެ،42ްްއެނގޭތީ. ްފިޔަވާ ްއަތޮޅެްއ ްއެންމެ ްއޮތްއިރު، އަޮތޅު

ޑުްޮގސްފިން.ްތ.އަތޮޅުްފިަޔވައިްާރއްޖޭަގއިްއޮތްްހުރިހާްއަތޮޅަކަށްްައޅުަގނ

ްއަަރއިފިން.ް ްއަޅުަގނޑު ްރަށްރަށަށް ްގިނަ ްފިަޔަވިއ ްމަދުރަށެއް  60ވަރަށް

ްކަންތައްަތްއް ްއޮތްގޮްތ،ްމާލޭ ްޙާލަތު ްދިރިއުޅުމުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ އެރަށްރަށުގެ

ނޑުމެންނަްށްރައްޔިތުންެގް ނޑުމެންނަށްްއެބައެނގޭ.ްއަުޅގަ ްއަޅުގަ ްގޮތް ހުރި

ްއަތޮޅަކު ްކޮންމެ ްއެބަފެނޭ ްތަްމސީލުކުރާތަން.ްމަޖިލީހުން ނޑި ްެދގޮ ްނވެސް

ްފެންނަނީ،ްހއ.ް ްބަލާލާއިރު ްތެރެ ްމަޖިލިސް ނޑަށް ްއަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް

ްފެންނަނީ،ް ްބަލާލާއިުރެވސް ްއަތޮޅުތަކެއް ްހުރިހާ ްމިހެންގޮސް ްފެށިގެން  65އިން

ްރައްޔިތުންް ްމާލޭގެ ްބަހައްޓާފައި ްނަންބޯޑު ްއަޮތޅުތައް ްއެކި ރާއްޖޭގެ

ްތަމްސީުލކު ްޤަބޫލުުނކުރެވޭނެކަެމއް.ްއަތޮޅުތައް ްައޅުަގނޑަށް ްމިއީ ރާތަން.

ްޑްރާފްޓިންގް ްމިއިޞްލާުޙ ްއަޅުަގނޑު ްދަތިކަމެއް. ޤަބޫލުކުރަން

ްަމސައްކަތްކުރިން.ް ްދިޔައިުރ،ްގެނެވޭތޯ ްހުށަހެިޅގެން ްމިބާބު ކޮމިޓީގަިއވެސް

ްމަރުޙަލާގަިއވެްސް ްއެންމެފަހު ްނުވުމާގުިޅގެން ްކާމިޔާބު  70އެހެންނަމަވެސް

މިމަސައްކަތްްމިކުަރނީ.ްއާދެ،ްރާއްޖެތެރޭގެްރަށްރަށްްރަނގަޅަށްްއަޅުަގނޑުް

ދަންނަްރާއްޖެތެރޭގެްރައްޔިތުންްރަނގަޅަށްްދަންނަްމެންބަރުންްމިމަޖިލިސްް

ްމިއަދުް ްާރްއޖެތެރެ ްދަންނަވާނީ، ްއަޅުަގނުޑ ްތަމްސީލުކުރާނަމަ ތަކުަގއި

ްނުކުރެއްވިް ްޤަބޫލުކުެރއްިވއަސް ްއާދެ، ްއެޙާލަތަކުނޫނޭ. އަްސްއޮންނާނީ

ްއަާތް ްައނގަާއއި ްހަމައަށް ްދެއިރު ްހިސާުބތަކުަގއި ްވަރަށްގިނަ  75ރާއްޖޭގެ

ްފާހަގަކުރަން.ް ނުޑ ްއަުޅގަ ްަވރަށްގިނަކަން ްރައްޔިތުން ދިމާނުވާ

ްއެއަތޮެޅްއް ްއަޅުަގނުޑ ްފާހަގަކޮށްލަން ްައޅުަގނުޑ ޚާއްޞަގޮެތްއގައި

ްވަ ްާޙލުގަިއ، ްވަރަްށ ްއޮީތ ްރަށްތައް ްިގނަ ްނ.އަތޮުޅގެ ރަށްްތަމްސީލުކުރާ

ްެއބައޮތް.ްސިއްީޙް ްއާއިލާަތއް ްވަރަށްގިނަ ްދިމާނުވާ ްއަތާ ޙާލުގަ.ްއަނަގާއއި

 80ޚިދުމަތްތަކާއިްއިޖްތިމާޢީްއެހެންކަހަލަްޚިދުމަތްތައްވެސްްއޮޕތީްހަމަްކުރިންް

ްމިދިމާވާް ްޙާލެއްގަިއ.ްމިހެން ްނިކަމެތި ްދަރަޖައެއްަގއި ްދަށު މިދެންނެވިކަހަލަ
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ްއަޅުގަް ްސަބަބެއްކަމަށް ްަމޖިލިސްތަކުގަިއްއެންމެބޮޑު ްދަންނަވަނީ، ނޑު

ްމީހުްން ްއެނގޭ ްޙާލަތު ްަރއްޔިތުންެގ ްއަތޮޅު ްދަންނަ ްއަތޮޅު އަުޑއުފުލާނެ

ްއަތޮޅުތަްއވެްސް ްއެހެްނ ްނޫނީ ްނ.އަތޮޅު ްނުތިބޭކަން. މިތަންތާނގައި

 85ތަމްސީލުކުރުމަށްޓަކައިްއަތޮޅުެގްއަޑުްއުފުލަންްނުކެރޭ،ްއަތޮުޅގެްރަްއޔިތުްން

ްޙާ ްއަތޮޅުގެ ްާވެންނުދަންނަ ްތަމްސީލުކުރަންެވއްޖެއްާޔ ްބަަޔކު ްޭނނގޭ ލަތު

ްކަންތައްަތްއް ްާރއްޖޭެގ ްއާދެ، ްވެނިމިފައި. ްއެއޮތީ ހަތަރެތި

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްދިޔަވާހަކަ ްހިސާބަށް ްއަތްނުޯފރާ ތަރައްޤީެވގެންގޮސް

ްނުެވވޭ.ް ްެއއްަބހެއް ްއެައކާ ްގައިުމވެސް ްއަޅުަގނޑަށް ދައްކާއިުރ،

ްއަ ްދުނިޔެއަްށ ްތަރައްޤީާއއެުކްއެހެނެއްނޫން. ްކުރިއެރުމާެއުކ  90ންނަ

ްރާއްޖެއަށްް ްއަންާނނެ. ްކުރިއެރުެމއް ްކޮންމެވެްސވަރެްއގެ ރާއްޖެތެރެއަށްެވސް

ްނިސްބަތެއްް ްކޮންމެެވްސ ްރާއްޖެތެރެއަށްެވސް ްތެޭރަގއި ްކުިރއެރުމުގެ މިއައި

ނޑުް ްއަުޅގަ ްެއކަމަުކ ްޤަބޫލުކުރަން. ނުޑ ްއަުޅގަ ގޮސްފަިއވާކަން

ްޤަބޫލުކުރަނީ،ް

ް95 

ްމެންބަރުްްތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަ ްޢިްއޒަތްތެރި ްތ.އަތޮޅު ްއާދެ، ްނުކުތާއެއް. ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،

ްމުޙަންމަދުްޝަރީފް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް100 

ނޑުްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްއަުޅގަ ްވާހަކަދަްއކަާވގޮުތން ްމެންބަރު ްގެންދަާވ ްވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން

ްބ.އަތޮުޅެގްް:ޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުންގެ ްނަގަންޖެހުނީ. ްނުކުތާއެއް ނިޒާމާބެހޭ

ް ްއެބަހުރި، ނޑިނ5ްްްމެންބަރެއް ްގޮ އަހަރުެވގެންދިޔަަައިުރަގިއ

ްއަތޮުޅެގް ްއެހެންީވމާ، ްނުނުަުކުމޭ. ްފާޚާނާައކަށްދާންވެސް ހިއްލާވެސްނުލާ.

ްކަމެއްކުެރވިފައި ްކޮބައިތޯ ްއަތޮޅަްށ ްހުރެގެން ްމެންބަރަކު ްއެހެންވިމާ، .5ް105 

ނޑިންްހިއްާލނުލެވޭްފާޚާނާއަށްްދާން.ް ައހަރުްމިދިޔައީ.5ްްއަހަރުީވއިރު،ްގޮ

ްއެީއީކް ްވާހަކަެއއްނޫން ްޤަބޫލުކުރެވޭ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްމިއީ އެހެންވީމާ،

ްއިނގޭތޯ.ް
ް
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ް110 

ްކުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްާއދެ، ްބަލައިގަނެޭވކަށްނެތް. ްނުކުތާެއއްަކމަށް ްނިޒާމާބެހޭ ރިއަްށްއާދެ،

ްގެންދަވާްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަފުޅު.ް

ް

ްއެއަޮތޅުތަްއްްމިލަދުްނމަޑުލުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްެއވާހަކަ. ްމިދަންނަވަނީ ްައޅުަގނޑު ްއާެދ، ްޝުކުރިއްާޔ

ްރައްޔިތުންެގްްމުޙަްނމަދުްާޠރިޤްްވާހަކަެދއްކެުވން: ްއެއަތޮޅުތަުކެގ ްދަންނަ ްއެއަތޮޅުަތްއ  115ތަމްސީލުކުރާ

ްމިމަޖިލިސްތަކުަގިއްއިޙްސާސް ްމެންބަރުން ްދަންނަ ްއެތަންތަން ްގުޅޭ ތަކާ

ްމިދަންނަވަނީ،ް ްައޅުަގނުޑ ްއެހެންވީމާ، ްވާހަކަ. ްނުދާ ތަމްސީލުކުރަމުން

ްއަތޮުޅް ްފަރިތަ ްއަޮތޅަށް ްދަންނަ ްބޭުނމަކީ،ްއަތޮޅު ްިމއިޞްލާޙުގެ އަޅުަގނޑު

އިތޯްތިބީްރައްޔިތުންގެްޙާލަތުްއެނޭގ،ްއަތޮޅުގެްަރއްޔިތުންްކަިއގެންޯތްނުކަ

ްއެއަޮތޅުތަްއް ްމަޖިލިސްތަކުަގއި ްއެއަތޮޅުަތއް ްމީހުންނޭ ްއެނގޭ  120އެވަުރވެސް

ްތަމްސީލުކުރަންވާނީ...

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްަވގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްކަންތަްްމިލަދުްނމަޑުލުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްރާއްޖޭތެޭރގެ ްތާނަގއި ްއޮތް ްކުިރއަށް ްރަނގަޅުޮކްށްއާދެ،  125ްއްތަްއ

ްމުހިންމުްްމުޙަްނމަދުްާޠރިޤްްވާހަކަެދއްކެުވން: ްމިހުށަހަޅާްއިޞްލާޙަީކްވަރަށް ްައޅުަގނޑު އިޞްލާޙުކުރުމަށްޓަަކއި

ްތަރައްޤީާއިއް ްރާއްޖޭގެ ްއެހެންމެ ްހަމަ ްދަންނަަވން. އިޞްލާޙެްއކަމުަގއި

ްކުރިއެރުމަށް...

ް

 130ްންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ޢިއްޒަތްތެރިްމެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްލިބިގެންދާނީްްމިލަދުްނމަޑުލުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްކުިރއެރުން ްރާއްޖެތެރެއަށް ްކުރިއެރުމާއެކު ްމިއަންނަ ްމާލެއަށް

ްޤަބޫލުކުރާީތްްމުޙަްނމަދުްާޠރިޤްްވާހަކަެދއްކެުވން: ނުޑ ްއަުޅގަ ްދިއުމުންކަމަށް ްފާސްެވގެން މިއިޞްލާޙު

ްކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.މިއިޞްލާޙުްހުށަހަޅަން.ްޝު

ް135 
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ްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތާއީދުކުރައްާވ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ނޑުްފުރުަޞތުްއަރުވަން.ްމުޙަންމަދުްއާޠިފް،ްރ.އަތޮުޅެގް މެންބަރަށްްއަޅުގަ

ްމެ ްޢިއްޒަްތތެރި ްއާޠިފް، ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު. ންބަރުްޢިއްޒަތްތެރި

ނުޑް ްއަޅުގަ ްމެންބަރަކަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮންމެވެސް ްއެހެން ވަަޑއިގެންނެތީމަ

ްމުޙަންމަދުް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއއ.ގެ ްއާދެ، ްއަރުވަން.  140ފުރުޞަތު

ްމަޖުދީްއިބްރާހީމް.

ް

ްޠާރިޤްްްމެންަބރުްްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީ ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްނ.އަތޮުޅގެ `

ްއްވިްއެހުށަހެޅު

ނޑުްާތއީދުކުރަން.ްމަުޖދީްއިްބރާީހމްްމުޙަްނމަދުް  145ްހުށަހެޅުއްވުމަށްްއަުޅގަ

ްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބ.އަތޮޅުެގ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަްތތެރި ްޝުކުރިްއޔާ އާދެ،

ްމެންބަރަށްްޢަލީްފާއިޒްްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.

ް150 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމެންބަރުްްމެްނބަރުްްމާޮޅސްމަޑުލުްދެުކނުުބރީ ްތ.ައތޮޅު ްދަށުން ްނުކުތާއެްއގެ ްނިޒާީމ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްާވހަކަދެއްެކވުމުަގްްވާހަކަެދއްެކވުން:ްޢަލީްފާއިޒް ްމެންބަރެކޭްވިދާޅުވެފައި މުޙަންމަދުްޝަރީފް،ްބ.އަތޮޅުގެ

ްިތއްބެވި ްދެން ްއެއީ ްހާމަނުުކރެއްވުން ްމެންބަރަކު  155އެހެންްްވަކި

ްދެމެންބަރުންކުރެް ްތިއްބެވި ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުންގެ ްނޫނީ މެންބަރުންނަށް

ނުޑް ކޮންމެވެސްްެއއްްމެންބަރަކަށްްކުރެވޭްއިހާނާތްތެރިކަމެްއކަމުަގއިްއަުޅގަ

ްދެކޭތީްއެވާހަކަްފާަހގަކޮށްލީ.ްޝުކުރިއްާޔ.ް
ް

ް160 

ްިޢއްޒަތްެތރިްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޝުކުިރއްޔާ ްޢިއްޒަތްތެިރްްއާދެ، ްމާލޭގެ ްދެން މެންބަރު.

ްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޝީދުްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.

ް
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ް

 165ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއްްުމޙަންަމދުްމެންަބރުްްމާލޭ ްއަދި ްގަާވއިދުތަާކއި ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްްވާހަކަެދއްކެުވން:ްނަޝީދު ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްތަމްސީލުކުރަންޖެހެނީްއަޅުަގނޑުމެން މެންބަރުން

ްމެންބަރުންް ްއެ ްއެހެންނަމަވެސް ްަކނަޑއެިޅފައިޮއވޭ. ްެއގޮތަށް އަތޮޅު.

ްދަނެގެން.ްއެހެންވީމާ،ް ްރައްޔިތުން ްމުޅި ްޖުމްލަކޮށް  170ވާހަކަފުޅުދަްއކަންޖެހެނީ

ްަބލައިގަެނވިދާނެް ްއެމޭރުމުން ްހުަށހެޅުއްވުމަީކ ްއެހުށަހެޅުއްވި ދެންމެ

ްރައްޔިތުންެގްްހުށަހެޅުމެއްކަމަށް ްއެީއ ްޤަބޫލުނުކުރެވޭ. ނަޑށް އަޅުގަ

ްރާއްޖެް ްމުޅި ްެއއީ ްމަސްޢޫލިއްޔަތެއް ްމެންބަރެއްގެ މަޖިލީހުގެ

ްދެންް ްތަމްސީލުކުރުން. ްއެބޭބޭފުޅުން ްތަމްސީލުވާޮގތަށް ޢާންމުގޮތެއްަގއި

 175ްއަނެއްްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު...ްް

ް

ް

ްވާހަކަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދައްަކވާ ަްްތި ްފާހަގަކުަރއްވަްނ ްނުކުތާެއއްކަމަށް ްިނޒާމާބެހޭ ްމީ ފުޅު

ްއެހެންވީމާ،ް ްހީވަނީ. ނޑަށް ްއަޅުގަ ްފާހަގަކުެރިވއްޖެހެން ްނުކުތާ ތިއުޅުްއވާ

ްއެހެންނަމަވެްސް ްނެތް. ްބަލައިގަެނވޭކަށެްއ ްނުކުތާެއއްކަމަށް  180ނިޒާމީ

ްފާއިްޒް ްޢަލީ ްފާހަގަކުރެްއވި، ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ބ.އަތޮޅުެގ

ްއެބަޖެހޭ،ްފާހަގަ ްމެންަބރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްނ.އަތޮޅު ްނުކުާތ ކުރެްއވި

ްތ.އަޮތޅުެގް ްމަޢާފްކުރަްއވާ ްވިދާޅުވީަމ، ްމެްނބަރޭ ްިޢއްޒަތްތެރި ބ.އަތޮޅުގެ

ްމެންބަރުް ްިޢއްޒަތްެތރި ްތ.އަަަތޮޅުގެ ްޝަރީފް. ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްކޮންް ްއެ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްބ.އަތޮޅުގެ ްޝަރީފް،  185މުޙަންމަދު

ްބަރެއްކަމަށްްފާހަގަނުކުރަްއވާތީ...މެން

ް

ްއޮނަރަބަލްްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްއަލްފާޟިލް، ްމެންބަރު ްބ.އަތޮޅު ްމަޖިލީހުގެ ްެއއީ އާދެ،

ްވާހަކަުނދައްކަާވކަމަްށް ްޢަބްދުއްރަޙްމާންވެސް ްޢަބްދުއްރަޝީދު އަލްފާޟިލް

ްއަ ްަރއްޔިތުްނ ްވަރަށްގިނަ ްއެއަޮތޅުގެ ްފާަހގަކުރީ. ނަޑްށްއަޅުަގނޑު  190ުޅގަ

ްއެޝަުކވާްކުރޭ.ްް
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ް

ްއަޅުަގނުޑްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެން ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ް ްނަންބަރު ްކަުރދާސް ްއަރުވަން، ްފޮނުވާފަިއާވ35ްްފުރުޞަތު ގަ

ްވަޙީުދް ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްރ.ައތޮޅުގެ ްއާދެ،  195ހުށަހެޅުއްވުމަށް،

ްިއ...ހުށަހަޅުއްވަ

ް

ްހެނދުނުްްެމންަބރުްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީ ްމިހާ ްމިއަދުގެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަްތތެރި ްއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް

ްލިބުނީތީވެްްވާހަކަެދއްެކވުން:ްޢަލީްވަޙީދު ްހުށަހަޅަން ްއިޞްލާެޙއް ްއޮތް ްހުށަހަޅާަފއި ނޑު ްއަޅުގަ ހެނދުނާ

ްގެން ްކުިރއަށް ްހެނދުނުކަންމަތީގައި ްވަރަށް  200ދާނަން.ްއަޅުަގނުޑވެސް

ްއިޞްލާޙަީކ،ް ްހުށަހަޅާފައިމިާވ ނޑު ްައޅުގަ ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ްތަޖުރިާބެގް ްލިބިފަިއވާ ްާމޒީަގއި ްދިގު ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ އަޅުަގނުޑގެ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްއަސްުލ ްއިޞްލާެޙއް. ްހުށަހަޅާފައިވާ ނޑު ްއަުޅގަ އަލީަގއި

ްކޮންމެހެ ްސަބަބު ްހުށަހެޅި ްމަޤްޞަދާއި ްހުށަހެޅި ްވަގުތުްއިޞްލާޙު ން

ްދިުގް ްމިވޭތުވެދިޔަ ްނެތީމު. ްކިޔައިޭދކަަަށް ްއަޅުަގނޑު  205ނަގާލުމުގެގޮތުން

ްާފސްވިކަމަށްބަލަީން ްކަމެއް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިުތންގެ ްތެޭރގަިއ މުއްދަތުގެ

ްއެހެންގޮތަަކްށް ްލިބިމުން. ްއަޣްލަބިއްޔަތު ްމެންބަރުންގެ މަޖިލީހުގެ

%ް ްޙަޤީޤ51ްަބުނާނަމަ، ްއެހެންނަމަވެސް ނުޑްލިބުމުން. ްއަުޅގަ ތުގައި

ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާެން ްބަލައިލީމަ ްހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާފައިއޮތް

ްެއއްބަިއ،ް ްތިންބައިކުޅަ ްމެންބަރުންގެ ްއޮންނާނީ،ްަމޖިލިސް  210އެހުށަހެޅުމުގައި

ްދެކޭގޮުތަގިއް ނުޑ ްއަުޅގަ ްލިބުމުން. ރޑް ްތާ ްވަްނ ްބުނާނަމަ، އެހެންގޮތަކަށް

ްހެޔޮބަދަލެ ްބަދަލެއް. ްވަރަށްޮބޑު ްޑިމޮކްރަީސާއްމިއީ ްޒަމާނުެގ އް.

ްކޯޅުމާިއް ްޕާޓީތަކުގެ ްފެންނަމުންމިދާ ްމި ްމިހާުރ ްއަދި ގުޅުންހުރިގޮެތއް.

ްހެޔޮް ްޮކންމެވެސް ްމިކަމުންވެސް ްވަންތަަކމުންވެސް ްއަިމއްލަ ޕާޓީތަކުގެ

ްއެހެންނަމަވެސްް ްއުންމީދުކުރަން. ނޑު ްައޅުގަ ްއަންނާނެކަމަށް  215ބަދަލެއް

ް ްއަުޅަގނޑު ްަރއީސް، ްމިތަނުގަިއްޢިއްޒަތްތެރި ްައިއސް ްމަޖިލީހަށް މިއަދު

ްކޮމިޓީެގް ްޑްރާފްްޓކުރާ ްބަލާލިއިރުގައި، ްމޭޒުމަތި ްއަޅުަގނުޑގެ އިށީނދެ

ްލިބިފަިއް ްސިޓީ ްމެދުވެރިކުަރްއވާ ްރަީއސް ްމަޖިލީހުގެ ްއަޅުަގނޑަށް ފަރާތުން
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ްކިޔާލުމުްން ްއެބައޮތް، ްވިދާޅުވެފައި ްމުޤައްރިރު ްއެސިޓީފުުޅަގއި ވޭ.

ްމެންބަ ްުއނދަގޫފުޅުވާޭންއޭގެތެެރއަށް ްވެދެަވޑަިއގަންނަވަން  220ރުންނަށް

ްދަންނަވާނީ،ް ްވަރަށްރަނގަޅަްށ ްއަޅުަގނުޑ ްފެނެއޭ. މައްސަލަެއއްކަމަށް

ްދަންނަް ްހިތުން ްއުނދަގުލެއްޯތޭއވާނީ ްކޮން ްއުނަދގުލެއްނޫނޭ. އެްއވެސް

ްއެހާް ްދަންނަން. ްމެދުވެރިވާނެކަމަށްެވސް ްމިކަމާުގޅޭގޮުތން ކަންތައްތަެކއް.

ް ްހަމަްސާފުކޮށް ްއުނދަގުެލއްނޫން. ްވާނީ. ްއުނދަގުލެއްތޯ ްކޮން ދަންނަން.

ްމިހުރިހާް ްއެހެންނަމަެވސް ްއެނގޭ. ްރީތިކޮށް ްހަމަ ްދަންނަ  225ހިތުން

ްއަޅުަގނުޑެވްސް ްމިޖެހެނީ، ްދަންނަވަން ްއަީލގަިއވެްސ ވާހަކަތަެކއްެގ

ްމިއަކުަރްށް ްމިމާއްދާގެ ްހަމަ ްިއޞްލާޙަށްފަހުގައި ްއަޅުަގނުޑގެ ޤަބޫލުކުރަމޭ

އެބަްބޭނުންވޭ.51ްްއަޣްލިބިްއޔަތުންނޭ.ްއެެހންގޮތަކަށްްބުނާނަމަ،ް%ހުރީ،ް

ްުއސޫލެއްނޫޭނ.ްޙަޤީޤަތުގަިއް ްޤަބޫލުކުރެވޭ ނުޑެވސް ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،ްެއއީ

ްމިހިނގަމުންދަނީް ްމަޖިލިސް ްޚާއްަޞ ްމަޖިލިސް، ްރައްޔިތުްނގެ  230މިއަދު

ްބަދަ ްޤަބޫލުކުރަްނ ނޑުވެްސ ްއަުޅގަ ްމިއަުދ ްއެކަަމކު ލުކުރަންްއެއުސޫލުން.

ްމަޖިލީހަށްް ްރަްއޔިތުންެގ ްޚާއްޞަކޮްށ ނޑުމެންނަށް، ްއަުޅގަ އެބަޖެހޭ.

ްތަޖުރިބާކާރުންް ްބައެއް ްމަޖިލިސްތަކުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ދުނިޔޭގެ

ްމިޯކރަމާބެހޭގޮތުންް ްޚާއްޞަކޮށް ްގޮތްގޮތަްށ، ްތަފާތު ވަަޑއިގަންަނވަިއގެން

ްކަންަތއް ްއޮންަނ ްގޮްތގޮތަށް ްތަފާތު ްމަޖިލީހުގެ  235ތަކާބެހޭގޮތުްންމިދެންނެވީ

ްމިއަދުް ްެއބަޖެހޭ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްދެއްވާަފއިވަީނ. މަޢުލޫމާތުތަކެއް

ްޤަބޫލުކުރަން.ް ްެއއުސޫުލ ްއުޅޭކަުމގަިއވާނަމަ، ްައޅުަގނުޑވެސް ދުނިޔޭގައި

ނޑުެވްސް ްައޅުގަ ްވިލެޖެއްެގގޮތުަގއި ްގްޯލބަލް އެހެންގޮތަކަށްބުނާނަމަ،

ްޤަ ްއަޅުަގނޑުެމންގެ ްއެގޮުތގަިއކަމަށް.ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްއޮންނާނީ އުުމވެސް

ްއަްޚ،ް ނޑު ްއަުޅގަ ްޚާއްަޞކޮށް ްއަދި ްއަީލގަިއ، ްއެްއޗެްއގެ ްމިހުރިހާ  240އެއީ

މިއިޞްލާޙަށްްތާއީދުކުަރއްވާަފިއވާްތ.އަތޮުޅްޢިއްޒަތްތެރިްމެްނބަރުްރިޔާޟްް

ްއެހެންވީމާ،ް ްމިދޫކޮށްލުމަށް. ްއިްނާޒރުކުރަްއވައިފި ނޑަށް ްއަުޅގަ ރަޝީދު

ްދެ ްފެންނަނީ.ްއަޅުަގނޑަށް ނަޑށް ްއަުޅގަ ްނެތްކަމަށް ްއެހެންޮގތެއް ން

ްރައްޔިތުްނގެް ްސިޓީފުުޅ ްމެންބަރުގެ ްކޮމިޓީގެ ްޑްރާފްޓްކުާރ ްމި ހުސްއެކަނި

ްިލބުނީމަކާވެްސް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްެމދުވެރިކުރަްއާވ ްަރއީސް ްމަޖިލީހުގެ  245ޚާއްޞަ
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ްތާއީދުކުރެްއވިް ނޑަށް ްއަޅުގަ ްމެންބަރު ްއެޢިއްޒަްތތެރި ްއެހެންވީމާ، ްނޫން.

ްމިއިޞްލާޙުް ްައޅުަގނުޑ ްއިންޒާރާެއކު ްއެމަނިކުފާނުގެެވްސ މެންބަރު،

ްއޮތްްއިޞްލާޙުތަކަކީ،ްއެބޭފުޅުްން ްދެން ްފަހަތުން ނޑުގެ ްއަޅުގަ މިދޫކޮށްލަނީ

ްއަޑިްން ްހިތުގެ ްއިޞްލާޙުތަކަށް ްހުރިހާ ްއޮްތ ްމިމާއްދާއަށް މިއަކުރަށް

 250ނުޑގެްއިޞްާލުޙްދޫކޮށްލާނެްއިޞްލާޙުތަކަށްްހެދުމަށް.ްހަމަްޔަޤީނުންްއަޅުގަ

ްއުސޫލުތަކަްށް ްޑިމޮކްރެަެިޓްކ ްމާބޮޑަށް ްއިޞްލާޙުތަކަްށުވރެ އެބޭފުޅުންގެ

ްޔަޤީނުންވެްސް ްހަމަ ްޤަބޫލުކުރާގޮތެއްނޫން. ްއެކަިނ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއީ ފެތޭ.

ްހުރިހާް ްދަންނަ ްއުސޫލުތައް ްޕާލަމެންޓްރީ ްޚާއްަޞކޮްށ ްދުނިެޔ، މިއަދުގެ

ްޔަޤީނުން ްހަމަ ްޤަބޫލުކުރާނެ. ްދެންތިބިްްބޭފުޅުންވެސް ްޮގތާއި ނުޑގެ އަޅުގަ

ްއިޞްާލުޙް ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްއެހެންވެ ްމިމާއްދާއާ. ްމިއަކުާރއި ްގޮތާ.  255ބޭފުޅުންގެ

ްޚާއްޞަް ްއަދި ްތާއީދަކަާށިއ ްކުރާ ްޑިމޮކްރަސީއަށް ްނަމަވެސް ްދެކޮޅަށް ހިތާ

ްރައީްސް ްޢިއްޒަްތތެރި ްގެންދިއުމަށް ްކުރިއަށް ްމިކަންތައްތައް މަޖިލީހުގެ

ްމަސަްއކަތަ ްދިވެހިރާއްޖޭެގްތިކުރަްއވާ ްކުާރްތާއީދެްއގެގޮތުންނާިއްައވަހަށް ށް

ްއޮްތް ްކުރިއަށް ްއަދި ްއެހީަގއި ްލިބުމުގެ ްފައިދާަތކެއް ްމިއިން ރައްޔިތުންނަށް

ްއިނގޭތޯ،ް ްމިޤާނޫނުއަސާސީ ްފާސްވެްއޖެނަމަ،  260މިޤާނޫނުއަސާސީ

ްާއް ްފަހަރެްއގަިއވެސް ްމިޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުެރވޭ

ްއު ްެއ ްެއގޮތަށްްޤާނޫނުއަސާސީެއއްނޫން ްެއީއކީ. ސޫލެްއވެސްނޫން

ްއެބޭފުޅުންް ްއެދެން. ްމަޢާފް ްއަރިހުން ްބޭފުޅުންެގ ވާހަކަދަްއކަވާ

ްއޮެވގެން،ް ްކަންތައްތަކެއް ްސިޔާސީ އެވާހަކަަދއްަކވަނީ،ްއެހެންކަހަަލްމުޅިން

ްިއޞްލާޙުކުރެޭވް ްމިދަންނަވަނީ، ްކެރިހުރެގެން ްވަރަށް  265އަޅުަގނޑު

ްމިއޮތްގޮތަ ްމިހާރު ްރައްޔިތުންެގްމިޤާނޫނުއަސާސީ ްފާސްެވއްޖެނަމަ ށް

ްއުސޫލުތަކެްއް ްހަލުިވ ްވަރަށް ްފާސްކުރުމުގައި ްކަންކަން މަޖިލީހުން

ްބާއްވަންޖެހޭ.ް ްޖަލްސާ ްއަވަސްައވަހަށް ްނުވެއްޖެނަމަ ްއެގޮތަށް ހޯދަންޖެހޭ.

ްއަޅުަގނުޑް ްެއއްފަހަރާ ްެއއްކޮށް ްސަބަބުތަކެއް ްމިހުރިހާ އެހެންވިްއޔާ

ް ްއިޞްލާޙު ްއޮތް ްދަންނަވަން.ްހުށަހަޅާފައި ްވާހަަކ ްގެންނަ  270އަނބުރާ

ްްްްޝުކުރިއްާޔ.

ް
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ްމިހުށަހެޅުންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހަމަ ްމެންބަރު. ްޢިއްަޒތްތެރި ްޝުކުިރއްާޔ އާދެ،

ްއެބަތިއްބެވި.ްތ.އަތޮުޅެގް ްދެމެންބަރަކު ްއެހެން ްއިތުރު ްއަދި ހުށަހެޅުއްމުގައި

ްތ.އަ ްޝަރީފާއި ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރްޢިއްޒަތްތެރި  275ތޮޅުެގ

ްެއަބް ްބަސްފުޅެއް ްމިދެބޭފުޅުން ްއެހެންވީމާ، ްރަޝީދު. ްރިޔާޟް މެންބަރު

ްްޓަަކއިްއަނުބރާްގެންދަވަންްބޭނުންފުޅުވަންާޏ.ްރެކޯޑަށްްބޭނުންވޭ
ް

ްއަނބުރާްްމުަޙންަމދުްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރު ްިއޞްލާޙު ްއެ ްވަޙީދު ްޢަލީ ްމިހާުރ ްައޅުަގނޑު އާދެ،

 280ްނެންގެިވގޮތަށްް

ްދަންނަވާލަން.ްްފްްވާހަަކދެއްެކވުން:ޝަރީ ްވާަހަކ ްގެނެސްފި ްއަނބުރާ ްއިޞްލާުޙ ްއެ އަޅުަގނުޑވެސް

ްބޭނުންވާް ްެއަކމަށް ްރަޝީދުެވސް ްރިޔާޟް ްއަްޚ، ނުޑގެ ްއަުޅގަ އަދި

ްވާހަކަެވސްްދަންނަވާލަން.

ް

ްމެްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްިޢއްޒަތްތެރި ްރަީއސް.ްރ.އަތޮުޅގެ ްޢަލީްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި  285ްންބަރު

ވަޙީދަކީްވަރަށްްޑިމޮކްރެޓިކްްޭބފުޅެއް.ްއަދިްޚާއްަޞކޮށް،ްިމަކހަލަްމުހިންމުްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއެަެްއގޮތަްށް ްޚިޔާލާއި ްމެންބަރުން ްގިނަ ްހުށަހަޅުއްވާފަިއ ހުށަހެޅުމެއް

ްެއް ްވާީތވެ ްމެންބަރަކަްށ ްޢިްއޒަތްތެރި ްގެންަދވާ ްކުިރއަށް އެކަންެއކަން

ރިްމެންބަރުންވެްސްއެގޮތަްށްއެކަްންބޭނުންވާީތވެްއަޅުަގނުޑވެްސްޢިއްޒަތްތެ

ްއެހެންވީމާ،ް ްދެކެނީ. ްމިކަމުގައި ްއެއްގޮތަށް ްމެންބަރާ ްއެ  290ހަމަ

ްއަޅުަގނުޑވެސްްހަމަްެއގޮތަށްްތާއީދުކޮށްްެއގޮތަށްްޤަބޫލުވަން.ް

ް

ްމެންބަރު.ްދެން،ްކަރުދާްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްނަންބަރު ަގއި،14ްްސް

ްމެންަްބަރުް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްވ.އަތޮޅުެގ ްއިބްރާހީމް، ްނިޒާރު މޫސާ

 295ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްހުށަހެޅުމަށްްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުްއަުރވަން.ް

ް

ްްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޫމސާް ްބާބަށް، ްމަޖިލީހުެގ ްރައްޔިތުްނގެ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި 17ްްޝުކުރިއްާޔ

ނުޑްްވާހަކަެދއްެކވުން:ްއިްބރާހީމްްނިޒާރު ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙުކުރަްނ ްއަްނނަނިވިގޮތަށް ް)ހ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްހުށަހަާޅް ްައޅުަގނޑު ްިމގޮތުން ްއާދެ، ްޤަަަސްދުކުރަން. ހުށަހަޅަން
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 300އިޞްލާޙަކީ،ްމިްޤާނޫނުއަާސސީގަިއްއެހެންގޮަތކަށްްބަޔާންޮކށްފައިްނުވާނަަމް

އެއްވެްސކަމެްއްރައްޔިތުންެގްރައްޔިތުންްއެމަްއޗަށްްޢަމަލުކުރަންްލާޒިމްކުރާް

ްއަޣްލަބިއްޔަތުންނޭ.ް ްމެންބަރުންގެ ްޖުމްލަ ްމަޖިލީހުގެ ްނިންމޭނީ މަޖިލީހުން

ްބޭނުންވިްސަބަބަކީ،ްސަބަބުތަްއް ްއިޞްލާުޙްހުށަހަޅަން ްއަޅުަގނޑު މިގޮތަށް

ްމިތަނުގަިއް ްއަުޑިއވޭ ްއެބަ ްއަޅުަގނޑަްށވެސް ްދަންނަވާލާނަން. އަޅުަގނޑު

ްމެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްމިގޮތަްށްބައެއް ްވާހަކަފުޅު.ްއަުޅަގނޑު ްއެދައްަކވާ  305ންބަރުން

ްމިޮގތްކަމަށްވާތީެވ.ް ްޑިމޮކްރެޓިްކގޮތަކަްށވަނީ ްއެންމެ ްޤަސްދުކުރީ ހުށަހަޅަން

ްހިނގާކަމެއް.ް ްއަޣްލަބިްއޔަތަށް ްއަަބދުވެސް ްޑިމޮކްެރސީައކީ އެއީ

ްޤަބޫލުކުާރް ްބަަޔކު ްގިނަ ްއެންމެ ްތެރެއިން ްބަެއއްެގ ްތިޭބ އެތަނެްއގައި

ްއެީއ.ްއުސޫ ްައސާސްއަކީ ްޭއގެ ްބިނާވެފައިވަނީ. ްޑިމޮކްެރސީ ްމައްޗަށް ލެްއގެ

ްމިހާރުް ްވިސްނާލަންޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންނޫނަސް،  310ދެން،

ްބީދައަކުންނެްއް ްހިނގާ ްމަޖިލިސް ްދެ ްމިއޮތް ްރާއްޖޭަގއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްހިނގާނީ.ް ްދެން ްމަޖިލިސް ނޑުމެްނގެ ްއަޅުގަ ްމުސްތަޤްބަލުގައި ނޫން

ްިއޞްލާޙުތަކާިއްޤާނޫނު ްމިގެނައި ްއަޅުަގނޑުމެން ްއަލަށް އަސާސީއަށް

ގުިޅގެންްރައްޔިތުްނގެްޚާއްަޞްމަޖިލީހެއްްނުވެސްްއޮންނާނެ.ްރައްޔިތުންެގް

 315މަޖިލިސްްއޮންނާނީ.ްއެްމަޖިލީހުގައިްތިއްަބވާނީްމުޅިންްހަމަްއެްމަޖިލީހަށްް

ޅުްނނަކީްސިވިްލްޚާއްޞަކުަރއްވާަފއިވާްިޢއްޒަތްެތރިްމެންބަރުންކޮޅެއް.ްއެބޭފު

ްއެހެންް ްޫނން. ްބޭފުޅުންނެއް ްމަަަަސއްކަްތކުރެވޭނެ ސަރވިްސގައި

ްހުރިހާް ްއެބޭފުޅުންގެ ްނޫން. ްބޭފުޅުންނެއް ްވަަޑިއގެންނެވޭެނ ދާއިރާތަކަށް

ްމަޖިލީހުގެް ްއޮންާނނީ ްގުޅިލާމެހިފައި ްވާޖިބުަތކެއް މަސްއޫލިއްޔަތުަތކާއި

 320ންނަށްްމިފެންނަްމަަަންޒަރުްމަސައްކަތަށް.ްއެހެްނވީމާ،ްމިހާރުްއަޅުަގނޑުމެ

ްޤަޫބލުކުރާގޮުތގަިއް ނޑު ްބަދަުލވެގެންދާެނ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ްބޮޑަށް ވަރަށް

ްއަދިް ްސަބަބުން. ްމީގެ ްއިތުރުވެގެންދާނެ ްޒިންމާދާރުވުްނ އެބޭފުޅުންގެ

އެބޭފުޅުންްނިންމާްނިންމެވުންްއެީއްރަްއޔިތުންނަށްްމާްމަޤުބޫލުްއެްއޗަަކްށް

ްއެްއގޮތަ ްއެނިންމާްވެގެންދާނެ. ްވަަޑިއެގން ްމެންބަރުންކޮޅެއް ްމަދު ކަްށވެސް

ނޑުްަޤބޫލުކުރާގޮތުަގއިްމަޖިލީހުގެްިޢްއޒަތްތެރިްގިަން  325ނިންމުމަށްވުރެ،ްއަުޅގަ

ްނިންމުމުގެް ްއެނިންމާ ްދެްއަވއިގެން ްވޯޓު ްެއއަްށ ްވަޑަިއގެން މެންބަރުން
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ްއަޅުަގނުޑް ްވިސްނުމުން ްމި ްމިއުސޫލުން ްގަަދވެގެންދާނެ. ބާރުވެސް

ްމާބޮޑަށްްއިޞް ްޚިޔާލުފުޅާ ްއެ ްބޭފުޅުން ްއެހެން ްފަހަރެއްގައި ްހުށަހެޅީ. ލާޙު

ްގޮުތަގިއް ްޤަބޫލުކުރާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްނޫން. ްބަލައިެގނެއް ތަޢާރުޟުވެދާނެކަމަށް

ްއުސޫލެްއ.ް ްޤަބޫލުކުރެޭވނެ ްއެންމެންނަށްވެސް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހަމަ  330މިއީ

ްޤާޫނނުއަ ްމިދެންނެވީ، ްބޮޑު، ްިމ ްމިގެަނއި، ސާސީއަްށްއަޅުަގނޑުމެން

ްރަނގަޅުކަމަްށް ްމިގޮތް ްއަޅާބަލާއިރު ްއިޞްލާޙުަތކަށް ްއާ މިގެންވުނު

ްއަޅުަގނޑަށްްފެންނަނީ.ްޝުުކރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތާއީދުކުރައްާވ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ  335އާދެ،

ްއަ ްފުުރޞަތު ްއަޅުަގނޑު ްދެކުނުބުރީެގްމެންބަރަށް ްހުވަުދއަތޮުޅ ުރވަން.

ްލަޠީފް.ްهللاްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު

ް

ްނިޒާުރްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްމޫސާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްވ.އަޮތޅުގެ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

 340ްހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެޅުްއވުމަށްްތާއީދުކުރަން.ްްލަޠީފްްވާހަަކދެއްެކވުން:هللاްޢަބްދު

ް

ްމެންބަރުްްޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރި ްޢިއްޒަްތތެރި ްހދ.ގެ ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްއަޙްމަދުްޢާދިލްްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެްއ.ް

ް

 345ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްެއްއޗެްއްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްުކަޑކުޑަ ްހަމަ ްައޅުަގނޑު ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްލިބިފައިްްއަްޙމަދުްާޢދިލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑުމެންނަށް ްއިނގޭތޯ.ްއަުޅގަ ްައރާތީ ްޮއޅުމެއް ްމީގެ ސާފުކޮށްލަން

ްޑްރާފްޓްަގިއް ްފޮނުިވ ްކޮމިޓީއިން ްޑްރާފްޓިންގ ްޑްރާފްޓްަގއި، އޮތް

ް ްދިނުން.17ްްމިއޮންނަނީ ްވޯޓު ްސުރުީޚއަކަށް ްއަރިމަތީ ްމާއްާދގަިއ  350ވަަނ

ްވ.އަތޮް ްދެންމެ ްހުށަހެޅުއްިވްއޭެގއިތުރަށް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ޅުގެ

ްބާރު.ް ްހެދުމުގެ ްޤާނޫނު ްމިއޮންނަނީ، ްސުރުީޚއަކަށް ްއަރިމަތީ އިޞްލާޙުަގއި

ްޝުކުރިްއާޔް ްވިދާުޅވެދެްއވަފާނަންތޯަޯ. ްމިތަފާތުާވގޮެތްއ އެހެންވީމާ،

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް
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ް355 

ް

ްމެންބަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެ ްއިންނަންްއާދެ، ްސުރުޚީ ްއަރިމަތީ ރަށް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްމެންބަރަކުްސުވާލުކުރެްއވީމާ ފެންނަގޮތުގެ..ްއާެދ،ްޢިއްޒަްތތެރި

އެބަްދަންނަވާލަންޖެހޭްމޫސާްނިޒާރަށް.ްއަރިމަތީްސުރުޚީްަބދަލުކުރެއްވީޯތޭއް

 360ްއެސުވާަލކީްދެއްތޯ.ް

ް

ްއަރިމަތީްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޫމސާް ްހީވަީނ ނޑަްށ ްއަަަުޅގަ ްމިްްއާދެ، ްޮއޅުމެއްހެން. ްެއއީ ސުރުަުޚީ

ްވޯޓުް

ްަބލައިލަންޖެހެނީ.ްްނިޒާރުްިއބްާރހީމްްާވހަކަެދއްކެުވން: ނުޑވެސް ްއަުޅގަ ްްޑރާފްޓަށް ްމީގެ ްބެހޭގޮތުން ދިނުމާ

ްހުށަހެޅުން.ް ްައޅުަގނުޑގެ ްހަމަެއކަނި ްއޮތީ ްއަުތގަިއ ނޑުެގ ްއަުޅގަ  365މިވަގުތު

ްއެއީ ްއެއޮންނާނީ. ްެއޮގތަށް ްއިނގޭތޯ. ްދިނުން، ްހީވަނީްްވޯޓު އަުޅަގނޑަށް

ްއޮޅުމެއްހެން.ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްއާދެ،ްހދ.ގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢާދިލް.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް370 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމެްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްހުށަހެޅުްއވި ްއެ ްމީގައި ްއެބަފެނޭ ްހަަމްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްްނބަރުވެސް

ްމިތަނަށްްްއަްޙމަދުްާޢދިލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެހެންީވމާ، ްއޮްތކަން. ްސޮިއުކރައްވާަފއި ްީމގައި ްއޮއްވާ މިހެން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމީގެކުީރަގއި ނޑަށް، ްއަޅުގަ  375ހުށަހެޅުމަށްފަހު

ްިމް ްިހއެއްުނވޭ ނޑަކަށް ްއަުޅގަ ް ްއެހެންވީމާ، އިޞްލާޙުކޮށްފަކަުނވޭ.

ްމިތަނަށް ްދިމާވާްްއިޞްލާޙު ްއެޮގތަށް ްއެއީ ހުށަހެޅޭނެހެންނެއް.

ްޢަމަލުކުރަްއވާފަިއވަީން ްމީގެކުރީގައި ްރިޔާސަުތން ކަންތައްތަުކގައި

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއެބައޮްތ ްމީގައި ްއެހެންވީމާ، ްނުގެެނވޭގޮތަށް. އެއިޞްލާެޙއް

ްއަރިމަތީް ްއެހެްނވީމާ، ްއިނގޭތޯ. ްސޮިއކުރަްއވާފައި ްނިޒާރު ްމޫސާ  380މެންބަރު

ް ްވަިކްސުރުޚީއާިއ ްމިއީ ްދިނުން، ްވޯޓު ްމި ްއެެހންވީމާ، ެއއްކޮށް.
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ްވޯޓަްށް ްިމއަކަށް ްހިެއއްނުވޭ ްއަޅުަގނަޑކަށް ްއޮތްކަމަްށވާތީ ސުރުޚީއަކަށް

ްއެއްެސވޭނެހެން.ްޝުކުރިްއޔާ.ް
ް

ް385 

ްނުގެންދެވޭެންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްޮއޅުމެއްކަމަށްވަންޏާ ްއެވިދާުޅިވގޮތަށް އާދެ،

ްކު ްޢިއްޒަތްތެރިްއިނގޭތޯ ްވ.އަތޮުޅެގ ްނިޒާރު، ްމޫސާ ްއާދެ، ިރއަކަށްމި.

ްމެންބަރު.ް

ް

ްދެންނެީވްްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޫމސާް ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ  390ްއާދެ،

ްބޭނުންވެެގްންްނިޒާރުްިއބްާރހީމްްާވހަކަެދއްކެުވން: ްހުށަހަޅަން ްމިގޮތަށް ްމިިއޞްލާޙު ްހަމަ އަޅުަގނޑުމެން

ްއިމްލާްހުށަހަ ްައންނަ ްމިގޮތަށް ްބައެއްފަހަރު، ްމިގޮތަށް ްމިއޮތީ. ޅާފައި

ްރަނގަޅުކޮށްލުމަްށް ްެއއީ ްއެބަހުރި. ްޤަބޫލުުކރައްވާަފއި ްރިޔާސަތުން ކުށްތައް

ްބައިތަްއް ްެއަކހަލަ ްގިނަ ްވަރަށް ްކުރެވޭނެކަމަށް ްފާްސކުރުމަށްފަހު، އެގޮތަށް

ްއެއުސޫުލގެމަ ްެއހެންވީމާ، ްއެބަހުރި. ްއިޞްލާޙުްދޫކޮށްލައްވާަފއި ްމި  395ތީން

ްއަޅުަގނޑުމެންްމިގެަނއީްކުީރެގްއޮތްްޑްރާފްޓާްގުޭޅގޮތުންްިއނގޭތޯ.ް

ް

ްއަޙްމަުދްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްހއ.ެގ ްނުކުާތއެްއ ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،

ްސަމީރު.ް

ް400 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްރަްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްވަޒީރުްނގެްޢިއްޒަތްތެރި ްހުންނާނެ ްހަނަދުމަފުޅު ްމަިނކުފާނު ްީއސް،

ްކަމެަެްއަގިއްްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއެމީހުން ްވަޒީރުން، ްހުށަހެޅި ނުޑ ްއަުޅގަ ްބާބުގައި މަޖިލީހުގެ

ްއެްއޗެހިް ްވާހަކަާއއި ްދެއްވަންޖެހޭނެ ްިއސްތިޢުފާ  405އިހުމާލުވެއްޖެކަމަްށވަންޏާ

ނޑަށްްއެްސުރުީޚގަިއްމައްސަަލއެއްްދިމާވުމުްންލިޔުނުްހުށަހެޅުމުގައިްއަޅުގަް

ްހުށަހެޅުންް ްތި ްވިދާުޅވީ ްނިމުމާއެއްކޮށް ްވާހަކަ ްއަޅުަގނުޑގެ މަނިކުފާނު

ނޑުް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީާމ، ްއޮތުމުން. ްެއޮގތަށް ްނުގަެނވޭނެއޭ ބަލައި

ްނުދެަެވޭނެކަމަށް.ް ްރަނގަޅުކޮށް ްމައްސަލަ ްމި ްމިހާރު ޤަބޫލުކުރަނީ
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ްބަލަ ްމީތި ްދަންނަވަން.ްއެހެންވީމާ، ްނޫންކަުމގަިއ ްއެްއޗެއް  410އިގަެނވޭނެ

ްޝުކުރިއްާޔ.ް
ް

ް

ްނުޖެހޭނެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދާކަށް ްބަހުސަކަށް ްމާގިނަ ްކޮންމެހެން ްައޅުަގނޑު އާދެ،

ްމެންބަރުވެްސް ްިޢއްޒަތްތެރި ްހއ.ގެ ްއަިއގޮތް ްޢަމަލުކުރަމުން  415އަޅުަގނޑުމެން

ްސުރުޚީ ްއަރިމަތީ ްމި ްނުކުަރއްާވކަމަށްވަންާޏްްތިވިދާޅުވެެދއްީވ. ބަދަލު

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްވިދާިޅވެއްެޖ، ްނިޒާރުވެސް ްމޫސާ ްދެން އަޅުަގނޑު

ްފާހަގަކުރެވޭ.ް ްއެހެްނ ްއޮޅުމެްއކަމަށް. ްމިއީ ްވިދާުޅވެއްޖެ މެންބަރުވެސް

އެހެންނަމަވެސް،ްއޮޅުެމއްކަމަޭށްވިދާޅުވިަޔސްްމީގެކުީރގައިްަޢމަަަލުކުރަމުންް

ްވަ ްބަލާއިރު ްއުސޫލަށް ްބަލައިގަންނަން.ްއާދެ،ްމޫާސްއައި ްމި  420ރަްށްދަތިވާނެ

ްނިޒާރު.ް

ް

ްވާހަކައަީކ،ްްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޫމސާް ްބޭނުންވާ ްދަންނަވާލަން ްހަމައެަކނި ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ،

ްޤަބޫލުކުރަނީްްނިޒާރުްިއބްާރހީމްްާވހަކަެދއްކެުވން: ްައޅުަގނުޑ ްކުރެވިއްޖެކަމަށް ްފާސްވެްސ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްސު ްދެން،ްއަރިމަތީ ްނޫންކަމަށް. ްބަެއއްެވސް ްޤާނޫުނއަސާީސގެ  425ރުޚީއަކީ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްގެނައުމަްށ ްއިޞްލާޙުތައް ްބައެއް ްމިކަހަލަ އުސޫލެްއެގގޮތުން

ްހުށަހަޅަންް ްއަޅުަގނޑު ްއެގޮތަށް ްެއަެހެންވީމާ، ްދެއްވާ. ްފުރުޞަތު ރައީސް

ްހުށަނޭޅޭކަމަށް ްމި ްައޅުަގނޑަށް ްިތވިދާުޅިވގޮތަށް ްއެއީ ވަންާޏްބޭނުންނަވަނީ.

ްއަޅުަގނުޑް ްއޮްތގޮތަށް ްލިޔެފައި ްހަމަ ްއޮތްގޮތަށް ްމިހާރު ްހަމަ އަޅުަގނޑަށް

ްމިހާރުް ްސުރުޚީއާެއކުަގއި ްއަރިމަތީ ްމިހާރު ްބޭނުން ްހުށަހަޅަން  430ބޭނުން

ްއޮތްގޮތަށް.ްް

ް

ްނިޒާމާބެހޭްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނަޝީދު ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްއާދެ،

ްއެއް.ނުކުތާ

ް435 

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(
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ް

ްމެންބަރުްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްިޢއްޒަތްެތރި ްވ.އަތޮުޅގެ ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްޢިއްޒަތްތެރިްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްެއީއ ްނޭޅުްއވޭނެ. ްހުށަހެއް ްިމއެްއެޗއް  440އެވިދާުޅާވގޮތަށްވެސް

ްއަޙް ްމެންބަރު ްިޢއްަޒތްތެރި ްހއ.ގެ ްސަމީރުެގްރައީސް، މަދު

މައްސަލަަަިއގަިއްކަންތައްަތއްްވީގޮަތކީްހަމަްގާތްަގނޑަކަްށްމިކަހަލަގޮތެއް.ް

ްއަރިމަތީް ްހަމަ ްއެފަހަރު ްބޭނުންވަނީ، ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ އޭަގއި

ްރައީްސް ްޮއތީމާ ްއޮތީ. ްޮއޅިފައި ްސުރުޚީ ްެއ ްއެއޮތީ. ްއޮޅިަފއި ސުރުޚީ

ްސުރުޚީއެއް ްއަރިަމތީ ްމާއްާދއަށް ްއެ ްއެީއްްވިދާޅުވީ ްެއހެންވީމާ  445ނޫންކަމަށާ

ބަލައިގެެނވޭނެްެއއްެޗއްްނޫންަކމަށް.ްއެހެންވީމާ،ްކޮންމެްޙާަލތެއްަގއިިވޔަްސް

ްހުރިހާް ްނޫން. ްއިޞްލާޙެއް ްބަލައިގެެނވޭނެ ްމިހާރު ްއިޞްލާޙަކީ މި

ްމަްއޗަްށް ްަރީއސްގެ ްކަންތަްއކުރުމަކީ ްހަމަހަމަގޮތެއްގައި މެންބަރުންނަށް

ްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްްލާޒިަިމްކަމެއް.ްޝުކުިރއްޔާ
ް450 

ް

ްޕޮއިންޓްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފާހަގަކުަރއްާވއިރު،ްެއްހަމަ ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،ްމިހާރު

ްމައްސަލަިއގަިއް ްެއ ްމިހާރު ްރަނގަުޅވާނެ. ްައޅުަގނޑަްށ ފާހަގަކޮށްދެްއވީމާ

ްނ.އަތޮޅުް ްއާދެ، ްކޮންމެހެން، ނޑު ްައޅުގަ ްދަްއކަަވއިފި. ެގްވާހަކަފުޅު

 455ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްޠާރިޤް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިހާރުްމިްްމިލަދުްނމަޑުލުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްބޭނުންވަނީ ނަޑކަށް،ްމިދަންނަވާލަން ްޝުކުރިއްާޔ.ްއާދެ،ްއަުޅގަ

ްްމުޙަްނމަދުްާޠރިޤްްވާހަކަެދއްކެުވން: ްމިއޮންނަނީ، ްއ17ްައިޞްލާޙުގެ ް)ހ( ްމާއްދާއަށް  460ންނަނިވިގޮތަްށްވަނަ

ްނެޭތް ްހުށަހެޅުމުގައި ްމި ްނުކުާތއަީކ، ްއަޅުަގނޑުގެ ްމީގައި އިޞްލާޙުކުރުން.

ްމިީއ17ްް ްއިޞްލާޙުުކރާކަށް. ްސުރުޚީއާއެކު ްއަިރމަތީ ް)ހ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްސުރުޚީގެް ްއަިރމަތީ ްމިއޮންނަނީ، ްިއޞްލާޙުގައި ްނުކުާތއަކީ. އަޅުަގނުޑގެ

ައޅުަގނޑުްމިދަންނަަވނީްކޮންމެހެންް،ްވާހަކަެއއްްނާދެޭއ.ްއެހެންކަމަްށވަންޏާ

ްވީގޮތުެގް ްއިޞްލާޙަށް ްސަމީރުގެ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި  465ހއ.ގެ
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ްބަލާިއރު،ްއަރިމަީތް ްއޮްތގޮތަށް ްއިޞްލާުޙްހުށަހެޅިފައި ވާހަކަެއއްްނޫން.ްމި

ްޝުކުރިއްާޔް ްއޮތީީކ. ްހުށަހަޅާފައި ްނޫނޭ ްއިޞްލާޙުކުާރަކށް ސުރުޚީއާެއކު

ްއީސް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރަ
ް

ް470 

ްްށްފަހު()ވަގުުތކޮޅަކަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރުންްއާދެ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމީގައި މިހާރު

ްބައްދަލުވުމަކަްށް ްނުރަސްމީ ްމިމައްސަލައަީކ، ްހުންނާނެ ހަނދުމަފުޅު

ްމިދަނީ.ް ްހުށަހެޅިގެން ްމިތަނަށް ްއައިްސ ްކުެރވިެގން ްރީޑްރާފްްޓ ނުަުގޮސް

ްލ.އަތޮޅުގެ ްނަޢީމަށްވެސްްްމީގެކުރީަގއި ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ިޢްއޒަތްތެރި

ްފުރުޞަތުް ނޑުމެންވަީނ ްއަުޅގަ ްދިމާވެގެން ްމައްސަލައެއް  475މިކަހަލަ

ްސުރުޚީާއއެީކގަިއް ްމިއަރިމަީތ ްެއގޮތަށް ްއެހެންވީމާ، އަރުވާަފއި.

ްއިންދަކައެްއް ްެއގޮތަްށ ްއެސުރުޚީ ްއެހަމަގައިމުވެސް ްބާރު، ޤާނޫނުހެދުމުގެ

އެްއްނުަގނެވޭނެްއެްއިޞްލާޙު،ްއިޞްާލޙޭްމިދެންނެވީްއަޅުަގނަޑކަށްްމިބަލަ

ްވިދާޅުވާީތް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްޮއެޅއްމެކަމަށް ްމިއީ ްބަދަލުނުކޮށެއް، އެ

ްިއޞްލާޙުކޮށްގެްން ްދިނުންކަމަށް ްވޯޓު ްމި ްޤަބޫުލކޮށް ނޑު ްއަުޅގަ  480އެގޮތަށް

ްސުރުޚީް ްިމއަިރމަތި ްވާހަކަ، ްބަަލއިގަންނާނެ ްމިއަށް އަޅުަގނޑުމެން

ްމިގޮތަްށްއިން ްބާރު، ްޤާނޫނުހެދުމުގެ ްބަދަލުކޮށްގެން. ްމިދެންނެވީ ގޮތަށް

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޭހޭނެ. ްވޯޓަކަށް ނަޑކަށެއް ްއަުޅގަ އޮތްަވކާ

ްތިވިދަޅުވަނީ.ް ްއެހެންނޫންތޯ ްއެހެަެންތޯ. ްއޮޅުމެޭކ، ްެއއީ ތިވިދާޅުވަނީ

 485ްއޮޅެމެްއކަމަށްތޯ.

ް

ްއެްްޫމސާްްމެްނބަރުްފެލިދެއަޮތޅު ްހަމަ ްމިއުސޫުލްއަޅުަގނޑު ްބޭނުންވަނީ، ްދަންނަވާލަން ްއްެޗްއ

ްއަރިމަތީްްާވހަކަެދއްކެުވން:ްނިޒާރު ްލިަޔން. ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްބޭނުންވަީނ އަޅުަގނޑުމެން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްނޫންކަމަށް ްބައެްއ ްޤާނޫުނއަސާީސ ސުރުޚީއަކީ

ްައކުރުތަކެްއެވްސް ްމަސައްކަތްކުރުމަށް، ްިއދާރީ ްއެކަހަލަ  490ނިންމާފައިވަނީ.

ްަގނޑުމެންްނަންބަރުވެސްްނުޖަހާްފާސްކޮށްފިން...ްއަޅު
ް
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ްއެންެމްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފުރަތަމަ، ްއެންމެ ްހުންނާނެ ްހަނދުމަފުޅު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްސުރުީޚއެްއ. ްއަރިމަތީ ްފާސްކުރީ ްމިމަޖިލީހުގައި ފުރަތަމަވެސް

ްއަރިމަތީ ްފާސްކުރީ ްމިމަޖިލީހުން ްފުރަތަމަވެސް.ްްމެންބަރުން  495ސުަުރުޚީއެއް

ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެް ްހުންނާނެ، ްހަނުދމަފުޅު ްއެހެންވީމާ، އާދެ،

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްފާޠިންްޙަމީދުްހުށަހަޅުއްވަިއގެންްފުަރތަމަްމަޖިލީހުންް

ްމަޖިލީހުންް ްޢިްއޒަތްެތރި ްެއގޮތަށް ްއަދި ްއެހެންވީމާ،ްއެ ފާސްކުރެވުީނވެސް.

ްއެހެން ްމިހާރުްްނިންމަވާފިއްޔާ ްއެހެންނަމަވެސް، ްނޫން. ނުވާނެއެކޭ

ްމިދިޔަީއ.ް ްފުޅާާދއިރާައކަށް ްބުނީމާްމިއީްވަރަްށްބޮަަޑު ްބާރޭ  500ޤާނޫނުހެދުމުގެ

ްއޮްތގޮތަްށް ްޑްރާފްްޓަގއި ްމީަގއި ްދިނުން ްމިވޯޓު އެހެންވީމާ،ްމިދެންނެވިހެން

ްެއގޮތަށްް ްއަުޅަގނޑު ްބަދަލުކުރައްަވއިފިކަމަށްވަންޏާ ްސުރުޚީ ްއަރިމަތީ އެ

ްނުރަސްމީްބަ ްމެންބަރަށްެވސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްލ.އަޮތޅުގެ ލައިގަންނާނަމޭ.ްއެއީ

ްއައިސްަފިއް ްރީޑްރާފްޓްވެެގން ްމިގޮތަށް ްނުގެންދެިވ ބައްދަލުވުމަށް

 505ްއެބަލަިއގެންފަިއވާތީ.ްެއގޮތްްޤަބޫލުފުޅުކުރައްވަންތޯ.ް

ް

ނޑުްޫމސާްްމެްނބަރުފެލިދެއަޮތޅުް ްއަުޅގަ ްެދއްވާެނކަމަށް ްއެފުރުޞަތު ްދެންނެވީ.ްްރައީސް ްކުރިންެވސް

ްހުށަހަޅާނަމޭ.ްްާވހަކަެދއްކެުވން:ްނިޒާރު ްބަދަލުކޮށްފަިއ ްއެގޮތަށް ނޑު ްއަުޅގަ އެހެންކަމަށްވަންޏާ،

ނޑުްުހށަހަޅާނަން. ްއެގޮތަށްްފުރުޞަތުްދެްއވާކަމަްށވަންޏާްއެގޮތަށްްއަުޅގަ
ް510 

ްއެގޮތަށްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްައޅުަގނޑުމެން ްއެހެންވީމާ، އިްޞލާޙުކޮށްލާފަިއްްއާދެ،

ްވޯޓަށްދާއިރުްބަލަިއގަންނާނަން.ްތާއީދުވެސްްލިބިފަިއވަނީ.

ް

ްއާދެ،ްޝުކުިރއްޔާ.ްޫމސާްްމެްނބަރުފެލިދެއަޮތޅުް
 515ްްާވހަކަެދއްކެުވން:ްނިޒާރު

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނަންބަުރ ްހުށަހެޅުން 15ްއާދެ، ްޢަބްދު، ްއެީއ ްހދ.ެގްهللا ަނޞީރު،

ްށްްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުްއަުރވަން.ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަ

ް
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ްްމެްނބަރުްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބީރގެ ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެަިރި ްޝުކުރިްއޔާ ް)ހ(17ްް`. ްމާއްދާގެ  520ވަނަ

ްއަށްް

ްްނަީޞރުްވާހަަކދެއްެކވުން:هللاްއަްބދު ްއާދެ، ްވޯޓދިނުން. ްސުރުޚީ، ްއާދެ، ްއިޞްލާޙު، ްހުށަހަޅާ ްް-17އަޅުަގނޑު

ް ްމި ްއެ)ހ( ްނުވާނަމަ،ްޤާނޫނުއަސާސީގަިއ ްބަޔާންކޮށްަފއި ހެންގޮތަކަށް

ްރައްޔިތުންެގް ްފާސްކުރެވޭީނ ްބިލެއް ްފާސްކުރާ ްމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ

ްމިް ްއަދި ްއަޣްލަބިްއޔަތުންނެވެ. ްމެންބަރުންގެ ްޖުމްލަ  525މަޖިލީހުގެ

ްރައްޔިތުްނެގް ްބަޔާންކޮށްފައިުނވާނަމަ ްއެހެންގޮަތކަށް ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްނިންމު ްއެހެން ްހާޒިރުިވްމަޖިލީހުން ްޖަލްސާއަކަށް ްއެ ްނިންމޭނީ މެއް

ްއަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.ްމީގަިއް ްމެންބަރުންގެ ްވޯޓުދިން ްތެރެއިން މެންބަރުންގެ

ްއެީއް ްމިއޮތީ. ްގެނެސްފައި ނޑު ްއަުޅގަ ްދެތަނެއް ްތަފާތުކޮށް ޑްރާފްޓާއި

 530ތަންކޮޅެއްްބާރުގަދަކޮށްަފއި،ްޮކންމެހެންވެސްްބިލެއްްފާސްކުރާއިރުްވޯޓުދިްން

ްކޯރަމްްމެންބަ ްދަްށކޮށް ްވަރަށް ްވާންވީމާ ްއަޣްލަބިއްޔަތަްށ ރުންގެ

ްދެބަިއކުަޅް ްޭއގެ ްއެހެންކަމަށްވާއިުރ، ްމިއުޅެނީ. ްފާސްކުރަްނ އަޅުަގނޑުމެން

ްމަދުް ްވަރަށް ްވެއްޖެްއާޔ ްއަދަދެއްކަމަށް ްއިތުުރ ްއެކަކު އެއްބަޔަްށވުރެ

ްތަންޮކޅެއް ްފެންނާތީ ްފާްސވެފަިއވާކަމަށް ހަރުދަާންްއަދަދަކުންވެްސްބިލުތައް

ްޤާބޫލުކުރެވޭތީ.ް ނޑަްށ ްއަޅުގަ ްޖެހޭނެކަމަށް ްފާސްކުަރން ްބިލުތައް  535ގޮތެްއގަިއ

ް ްދިނުން. ްިމްް-39ވޯޓު ްމިދަންނަވާލަނީ. ނުޑ ްއަުޅގަ ްއޮްތގޮތް ޑްރާފްޓްަގއި

ްރައްޔިތުްނެގް ްނުވާނަމަ، ްބަޔާންކޮށްަފއި ްއެހެންގޮަތކަށް ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްޖަ ްއެ ްނިންމޭނީ ްނިންމުމެއް ްވޯޓުދިްންމަޖިލީހުން ްހާިޒރުވެ ލްސާއަކަށް

މެންބަރުންގެްއަޣްލަބިއްޔަތުންނެވެ.ްކޮންމެްނިންމުމެއްގެްވާހަަކްޑްރާފްޓްގަިއް

ްމީހުންގެް ްވޯޓުިދން ްހާޒިުރވެ ްޖަލްސާއަކަށް ްއަޣްލަބިއްޔަތުން  540މިއޮތީ

ނޑުްއިސްވެްިމދެންނެވިގޮތަްށް އަޣްލަބިއްޔަތުންްބަލާފައި.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްފާސްކުރު ްއަޣްލަބިއްޔަތަްށްބިލެއް ްމަޖިލީހުގެ ްމީހުންގެ، ްޯވޓުދިން މަށްޓަަކއި

ްމިނިންމީް ނޑު ްއަުޅގަ ްއަޣްލަބިއްޔަތު ްީމހުންގެ ްވޯޓުދިން ްހާޒިރުވެ ހަދާފައި

ްއެނޫންްއެހެންްނިންމުމަކަށް.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒތްތެރިްަރީއސް.

ް545 
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ްމެންބަރު.ްރިޔާސަތުންްވާހކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔަ ްޢިއްޒަތްތެިރްްއާދެ، ތާއީދުކުރައްާވ

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަްތތެރި ްއަރުވަން.ްގދ.ގެ ްފުރުަޞތު ނޑު ްއަޅުގަ މެންބަރަށް

ްމުޙަންމަދުްވަޙީދުްޢަލީ.

ް

ްޢަބްދުްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްހދ.މެންބަރު ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ  550ްނަޞީރުެގްهللا

ްޅުަގނޑުްާތީއދުކުރަން.ްލާޙަށްްއަްއެްއިޞްްމުޙަްނމަދުްވަީޙދުްޢަލީް
ްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަްތތެރި ްގދ.ގެ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްފުރުޞަތުް ްހުށަހެޅުމަށް ްިއޞްލާޙު ްފޮނުއްާވފައިވާ ްއިބްރާހީމް  555ޢައްބާސް

ް.38ްކަރުދާސްްނަންބަރުްއަރުވަން.ް

ް

ްހަމަްްެމންަބރުްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީ ްިއޞްލާޙަކީ ްހުށަހަޅާ ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

17ްްްޢައްާބސްްިއބްރާީހމްް ް)ހ( ްާމއްދާެގ ްއެންެމްއަވަނަ ްައޅުަގނޑު ްއިޞްލާޙެއް. ްހުށަހަޅާ ްްށ

ް)ހ(ފުރަތަްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދަންނަވާލާނަން. ްއިޞްލާޙު ްްމަ  560ޤާނޫނުއަސާސީަގިއްމި

ްބަ ްނިންމުމެއްްޔާންކޮށްަފއިނުވާނަމަ،ްއެހެންގޮތަކަށް ްމަޖިލީހުން ރައްޔިތުްނގެ

ްމަޖި ްއަޣްނިންމޭނީ ްމެންބަރުންގެ ްޖުމްލަ ްއާެދ،ްލީހުގެ ލަބިއްޔަުތންނެވެ.

އިޞްލާޙުްހުށަހެޅުމުގެްބޭނުމަކީްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްްއަޅުަގނޑުްމީަގއި

ްނި ްއަޣްލަބިއްޔަތުން ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްކަންތައް ންމިގެންދާންްނިންމާ

ްމިހާރުް ްއާދެ، ްދަންނަވަނީ. ްެއވާހަކަ ްފެންނާތީ ްހަމަ  565އަޅުަގނޑަްށ

ްމުޤައްރިުރް ްކޮމިޓީގެ ްޑްރާފްޓްކުރާ ްދިރާސާކޮށް ްމިއަދު، އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްެއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްލިބިއްޖެ. ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްލިޔުމެއް ފޮނުއްެވވި

ްއެ ްވިދާޅުވެފައި ްހަމަ ްއޭަގއި ްއާެދ، ްޕޮއިންޓަކަްށްކިޔާލައިފިން. ްކޮންމެ ހެރަ

ްވިސްނެްން ނޑުމެންަނށް ްއަުޅގަ ްއަނެއްކޮޅަްށވެސް ްޭއގެ ްީހވަނީ އަޅުަގނޑަށް

ްނުލިބޭގޮތަކަްށް ްއަޣްލަބިއްޔަތު ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްއެީއ،  570އެބައޮތްހެން.

ްއެންމެންނަީކް ްަބިއވެރިނުާވ ްވޯޓުދިނުމުގައި ްއާދެ، ްނިންމައިފީވިއްާޔ، މި

ްތިބި ްެދކޮޅަށް ްހާޒިރުނުާވްްއެކަމާއި ްޖަލްސާއަށް ްމިވަނީ. ީމހުންނަށް

ްއެަެމީހުންނަށްް ްއެހެންވީމަ، ްމީހަކު، ްވޯުޓދޭ ްއަދި މީހުންނަކީވެސް،
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ްބައިވެރިުނވަްން ްވޯުޓގައި ްއެކަުމގައި ްފާޅުކުރަން ްނުރުހުން ްއެ އެމީހުންގެ

 575އެކަންްއެްވޯޓުްެއއީްއެމީހުންްދޭހިތްނުވާްވޯޓެއްކަންްއަދިްއެމީހުންްއެއަްށް

ްބުނަންްވަިކގޮތަކަ ްެއހެން ްެއއްެޗއްކަން ްބޭނުންނުވާ ްބުނަން ްށވެސް

ްވޯޓުޭދް ްހަމައެކަނި ްގެއްިލގެންދަނީ ްޙައްޤު ްއޮތް ްލިބިަިފައި މެންބަރުންނަށް

ްިނންމައިފީވިްއޔާ.ް ްެއކަން ްހޮަވއިގެްނ ްއަޣްލަބިްއޔަތު ްއެއިން މީހުންކޮޅު

ްއާެދ،ް ްކުެރިވގެން، ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްހީވަީނ ނޑަށް ްއަުޅގަ އެީއކީ

ްެއީއްހިމޭ ްޮގތްވެސް ްފާޅުކުރެވޭނެ ްނުރުހުން ްއެމީހުންެގ  580ންކަމާއިއެީކގައި

ްދައްކަނީ.ް ްބޭނުްނވެގެްނ ްަކންކަމުގަިއވެސް ްއެހެން އަޅުަގނޑުމެން

ްމަޖިލީހުގައިެވްސް ްއެހެންވީަމ، ްވާހަކަ. ްތިބޭ ްހިމޭނުން ްނުކުމެ މަގުމައްޗަށް

ްވޯޓުލުމުގަް ްތިބޭނެ، ްމެންބަރުންވެސް ްތިބެންޖެހޭނެ ްހިމޭނުން ިއްހަމަ

ްފުރުޞަތުް ްދެއްޭކނެ ްއެކަން ްއެހެންވީމަ، ްމެންބަރުން. ްތިބޭ ބައިވެރިުނވެ

ްމަޖިލީހުގެް ްފެންނަކަމަށް ްއެކަން ްގޮެތްއގަިއވެސް ްކޮންމެ  585އޮންނަންވާނެ.

ހުރިހާްމެންބަރުންގެްއަޣްލަބިއްޔަތުްލިބިގެންްނޫނިއްޔާްމިއީްއަޅުަގނޑުމެްން

ްމިއުޅެ ްނިންމަން ްނޫން ްކަންތަކެއް ްކުދިކުދި ްޤައުމުްވަރަށް ްމުޅި ނީއެއް.

ްއަަަސަުރް ްއޭގެ ްޤައުމަށް ްމުޅި ްޤާނޫނު. ްޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ އެމައްޗަށް

ްކަންތަްއް ްމިަކހަލަ ްދުރުކުރުން. ްވަކިކުރުްނ، ްވަޒީފާއިން ްމީހުން ފޯރާނެ.

ްެއ،ް ްއެްއގޮތަަކށްވެސް ްމިކަންތައްތައް ްއެހެންވީަމ، ްމިއުޅެނީ.  590ކުރަން

ްޤާނޫނު ްމި ްމިުއޅެނީ ްދަންަނވަން ްގޮތަކަްށްއަޅުަގނޑު ްއެެހން ގައި

ްއޭަގިއވެްސް ްެއކަމަކު، ްކަންތައް. ްބަަައެްއ ްއެބަހުިރ ނަޑއެޅިފަިއވެސް ކަ

ްމިދަންނަވަނީް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ، ްމީހުންގެ. ްވޯޓުދިން ހުންނަނީ

ްކަމެްއް ްމަޖިލީހުން ްނިންމަންވާނީ. ްމަޖިލީހުން އެކަންތަަައްަތއް

ްއަޅުަގނޑުމެންނަ ްދެން، ްމިހެން. ްހުރިހާްނިންމިކަމަށްވާނީ ްދުނިޔޭގެ ްމުޅި  595ށް

ްނުލިބުނު.ް ްއެފުރުޞަެތއް ްހަމަގައިމުވެސް ނަޑަކށް ްއަޅުގަ ްބަލާކަށް، ޤާނޫނު

ްއެމީހުންގެް ްހުރީ ްއެމީހުން ްކޮށްފައި ްއެކަން ްބަލާފައި ްޤާނޫނު ްއެހުރިހާ އަދި

ްނުގެންދެޭވް ްވިސްނުމެްއވެްސ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްހަމަައކަށް ވިސްނުމާއި

ްކުރެވި ްއެހެން ނޑުމެންެގްކީްއވެގެްނކަން ްހުރީ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްައޅުގަ ަފއި

 600ކުރިމައްޗަށްްމިހާރުްއައިސްަފިއްމިއޮތީްހުރިހާްއެއްޗެއްްބައްަލވާފައިްެއކަންް
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ްރިޕޯޓެްއް ްއޮތް ްދެްއވާަފއި ްވިސްނަވާފައި ްމިހެންވެގެންކަންެވސް ްކުރީ އެހެން

ްކޮބައިތޯޭއް ްމިއުެޅނީ، ްދަންނަވަން ނޑު ްައޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް، މިއޮތީ.

ްހަމަްނު ްޙައްޤެއް ްމީހުންގެ ްބޭނުންނުވާ ްބަިއެވރިވާން ްއެކަމުގައި ރުހިގެން

ްއެކަމުަގިއް ްުނވާެނ. ްެވގެނެއް ްއެހެނެއްެވސް ްނެތީތޯެއވެ. އެްއގޮތަކަްށވެސް

ްއޭަން ްއޮބާނުއްޔަސް ްފިތަކަށް ްހަމަ ްކޮންމެހެން ްއޭަގއި  605ބައިވެރިުނވާން

ް ްބަިއވެރިނުވާްނ ްޭބނުންނޫނިއްޔާ ްބަިއވެިރވާން ބޭނުންކަމާއިްއެކަމުަގއި

ްމެންބަރުންނަށްް ްމަޖިލީހުގެ ްހަމަ ްަޙއްޤުެވސް ްކަމެއްގެ އެހުރިހާ

އޮންނަންވާނެ.ްއާދެ،ްބަިލވެްޮއތްްމެންބަރަކުވެސްްހަމަްވޯޓުދޭންްބޭނުމިއްާޔް

ްޤަބޫލުކުރަން.ް ްއަޅުަގނުޑވެްސ ްދޭނެ. ްވޯުޓެވސް ްއައިސް އަންނާނެ.

ްގަދަކަމުން ްކޮންމެހެން ްބުނާކަށް ްނުފެންނައޭ  610އޭނައަްށްްއެކަމަުކ،

ްޖަްއސާކަށެްއވެްސް ްއޭނަައކަށް ްއެހެން ްުނޖެހޭ. ްއޭނަައކަށެްއ އަންނާކަށެްއ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީަމ، ްދެޭކގޮތް. ނޑު ްައޅުގަ ްމިއީ ްއެހެންވީމަ، ނުޖެހޭ.

ްގޮތަކަްށް ްއެހެން ްމިޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްހަމަ ްބޮޑަށް ވަރަށް

ް ްނިންމޭރަްބާޔަންކޮށްފައިނުވާނަމަ، ްނިންމުމެއް ނީ،ްްއްޔިތުންނަށް

ްއޮންނަންް ްއެެހން ްތެެރއިން"، ްއަދަުދގެ ްމެންބަރުންގެ ްޖުމްލަ  615"މަޖިލީހުގެ

ްބަަޔކަްށް ްދަތިވާ ްހޯދަން ްއަޣްލަބިްއޔަތު ްާއދެ، ްދަންނަވަން. ްވާހަކަ ފެންނަ

ްާވހަކަދެއްކެީނޭއް އަދިްމިގޮތަށްްފާްސކުރަންްދަތިވާނެ.ްއެހެްނވީމަ،ްއެގޮތަށް

މުން،ްައޅުަގނުޑްމިްހުށަހެޅުންްއަޅުަގނޑުްހިތަްށއަރާްވާަހކަެވސްްދަންނަވަ

ްހުށަހަޅަން.ްޝުކުރިއްޔާ.ް
ް620 

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތާއީދުކުރައްާވ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްޢިއްޒަތްެތިރް ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްއަރުވަން. ްފުރުޞަތު މެންބަރަށް

ްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްޝާފިޢު.ް

ް

 625ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްގދ.ގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެްނބަރުްޢައްބާސްްްލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުްރަީއސު

ނޑުްތާއީުދކުރަން.ްްއިްބރާހީމްްޝާފިޢުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިބްރާހީމްްއެްހުށަހެޅިްހުށަހެޅުމަށްްއަޅުގަ

ް
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ްމެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްއިބްރާހީމް.ްއާދެ، ްނިޒާރު ްމޫސާ ންބަރު.

ް ްނަންބަރު ްކަރުދާސް ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޮއްތ17ްްވ.އަޮތޅުގެ ަގއި

 630ްއިޞްލާޙުްހުށަހަޅުއްވަންްފުުރޞަތުްއަރުވަން.ް

ް

ް`.ްޝުކުރިްއޔާްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.ްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގެްބާބުްްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޫމސާް

ްްހަކަެދއްކެުވން:ނިޒާރުްިއބްާރހީމްްވާް ްގެނެވުނުއިުރަގއި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްޑްރާފްޓްކޮްށގެން ވަަނ17ްްއަލުން

ްމިް ްހުށަހެޅިން. ްއިޞްލާެޙއް ްއަޅުަގނޑު ްއަށްެވސް ް)ށ( މާއްދާގެ

ް ްވާނީ، ްހުަށހަޅާފައި ްައޅުަގނޑު ް)ށ(.17ްްއިޞްލާޙުަގއި ްާމއްދާގެ  635ވަނަ

ްއެ ްރައްޔިުތން ްއޮތުމަކުން، ްެއހެން ްގައި ް)ހ( މައްޗަްށްމިމާއްދާގެ

ްހާޒިރުެވް ްއެޖަލްސާައކަށް ްކަންތައްތައް،ްމަޖިލީހުގެ ްލާޒިމްނުވާ ޢަމަލުކުރުން

ްހުަރހެަެއްނާޅަެއވެ.ް ްނިމުމަކަށް ްއަްޣލަބިއްޔަތުން ްމެންބަރުންގެ ވޯޓުދިން

ނޑުްހުށަހަޅަން.ްޝުކުރިއްޔާ.ް ްމިގޮތަށްްއަުޅގަ

ް640 

ްޢިްއޒަތްތެރިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޝުކުިރއްޔާ ްޢިއްޒަތްތެިރްްއާދެ، ްތާއީދުކުރައްާވ މެންބަރު.

ްގދ.ެގް ްޢަލީ، ްވަޙީދު ްމުޙަންމަދު ްއަރުވަން. ްފުރުޞަތު މެންބަރަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ް

ްނިޒާރު،ްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްމޫސާ ްވ.މެންބަރު ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި  645ްޝުކުރިއްޔާ

ްމެްމުޙަްނމަދުްވަީޙދުްޢަލީް ްއެހުށަހެޅުމަށްްވ.ޢިްއޒަތްތެރި ްއިބްރާހީމްގެ ްނިޒާރު ްމޫސާ ްންބަރު

ްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.ްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްް

ްމެންބަރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަްތތެރި ްލ.އަތޮޅުގެ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްކަރުދާސްް ްއަރުވަްނ. ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަުޅގަ ްނަޢީމްއަށް  650މުޙަންމަދު

ްަގއިްއޮތްްިއޞްލާޙުްހުށަހެޅުއްވުމަށް.18ްްރުްނަަަންބަ

ް

ްމިބާބުެގްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްމަޖިލިސް، ްރައްޔިތުންގެ ްއާދެ، ްއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.
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ްއާދެ،ްްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްބަޔަށް، ްއަޅުަގނުޑ22ްްއިމްތިޔާާޒއިބެހޭ ްައށް ް)ހ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްހުށަހަޅަ ްމި ްއިޞްލާޙެއް ްޖަލްސާއެްއގަިއ،ްނީ. ްމަޖިލީހުގެ  655ރައްޔިތުންގެ

ްނުވަތަް ްމެންބަރަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ްކޮމިޓީއެްއގައި ްއެމަޖިލީހުގެ ނުވަތަ

ްޚިލާފުނުވާް ްއަސްަލކާ ްދީނުގެ ްއިސްލާމް ްމީހަކު ްހާޒިރުކުރެވޭ މަޖިލީހަށް

ްސަބަބުްން ްހުށަހެޅުމެއްގެ ްހުށަހެޅި ްނުވަތަ ްވާހަަކއެްއ ްދެއްކި ގޮތުގެމަތިން

ްމަ ްގޮތެްއެގްނުވަތަ ްއަމަލުކުރި ްދިނުމުގައި ްވޯޓު ްމެންބަރަކު ޖިލީހުގެ

ްހިންަގިއް ްތަޙްޤީޤެއް ްުނވަތަ ްހާޒިރުކޮށް ްއެމީހަކު ްޝަރީޢަތަށް  660ސަބަބުން،

ްމިހާރުް ްނުވާެނއެވެ. ްހަދައިގެން ްދަޢުވާެއއްކޮށް ްނުވަތަ ްބަންދެއްކޮށް ނުވަތަ

ބަބަކީ،ްމިީއްޑްރާފްޓްކުރެވިަފއިްއޮްތގޮތަށްްބަލާއިރު،ްމިގޮތްްމާރަނގަޅު.ްސަ

ްބަދަލުގެންނަންް ްމި ްޢިބާރާތަށް ްމި ްބާރުއެޅުމަށް ްނުކުރުމަށް މިކަންކަން

ްދަްނނަވަންޖެހެނީ،ް ްިމގޮތަށް ްައޅުަގނޑަށް ްަރއީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި އެބަޖެހޭ.

ްހައްތަހާވެްސް ްއަސްަލކީ، ްވާހަކަތަުކގެ ްިގނަ ްމިދެކެވޭ  665މިމަޖިލީހުގައި

ް ްެއކަންކަން ްުބނެ، ްކޮށްދޭން ްއާދެ،ްކަންތަަައްތަްއ ްާވހަކަ. ުނވާ

ގަާވއިދުެވސްްހުންނާނެ.ްޤާނޫނުވެސްްހުންނާނެ.ްމަޖިލީހުގައިްކަންތައްްުކާރް

ްމެންބަރުންނަށްވެސްް ްމަޖިލިސް ްބޭފުޅުން ްތިޭބ ްވެރިންނަށް ގޮތަކުން

ްއެބަހުރި.ް ްހަދާފައި ްޒަމާނުގަިއވެސް ްވޭތުެވދިޔަ ްގޮތެއް ހިތަށްއެރިހާ

ްވާހަކަައކުން،ްވޯޓު ްދެަެްއކޭ ްކުެރވުުންމަޖިލީހުގައި ްގޮތަކުން،ްހާިޒރުކޮށް  670ލީ

ްއެނިގގެންާނިއް ްއެބަހުރި. ްލިބިފައިވެސް ްޢަދަބު ްއެމީހުންނަށް ސުވާލަކުން

ްވެފައިހުިރ،ް ްއެނޭގގޮތަށްެވސް ްއެބަހުރި.ްރައްޔިތުންނަށް ްއެކަންކަން ނޭނގި

ްނޫން.ް ްއެހެނަުކންނެއް ްކޮންމެހެން ްއާދެ، ްވެފައިހުރި. ނޭނގޭގޮތަްށވެސް

ްފަރާތުން ްދަށުން.ްްވެރިކަމުެގ ްޭރވުމެއްގެ ްަވކި ްހިންގަނީ، އެކަްނަކން

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްނެތިން. ްދަންނަވާކަށް ްވާހަަކެއއް ްމާދިުގކޮށް  675އަޅުަގނޑު

ްދުވަހަކުް ްމިދަނީ.ްޮކންމެ ްވާހަކަދެކެވެމުން ްމި ްމިތާނގައި ްޙާލަތު މިޤައުމުގެ

ްބަޔާންކުރަން.ް ްއަޅުަގނުޑ ްޙާލަތު ްމިތާނގެ ްދެރަވޭ ލަދުގެންފައި

ްއެހެންނަމަ ްހިތަށްއަރަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެންެމ3354ްްވެސް، ްއަހަރު ވަނަ

ްރައީސްކަންކުެރްއިވް ްމަޖިލީހުގެ ްހެދި ްޤާނޫނުއަސާސީ ފުރަތަމަ

ް ްޞަލާޙުއްދީން ްޙުސައިން ްއަލްމަރްޙޫމް  32ް680-33-3354ފަޟީލަތުއްޝައިޚް
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ްޤާނޫނުއަސާީސް ްދޫކޮށް ްާރއްޖެ ްއޮިޑެއއްަގއި ްފަތުރުސަލާމްކިާޔ ްއަހަުރ ވަނަ

ރުކުރަްއވަމުންްވިދާޅުިވްޅެންބައިެތއް،ްމެހުނުްމިމަޅިއަށްްބޯ،ްއުވާލާފަިއްދަތު

ްއަިދް ްގޮްށތަކުން ްހިތާމައިގެ ްޖެހުނު ްނެއްޓިދާނެބާ، ްހަމަ މަދެން

ްމެހިް ްވެފާ، ްޖެހިދަލުތެރޭ ްޙީލަތްތަކުން ްކެހިވެރިކަާމއި، ނެއްޓިދާނެބާ.

ްމަރުވެދާނެބާ.ްއާދެ،ްއަޅުަގނޑުމެ ްމިނިމި ްމަދެން ްއަދު ްަފއި  685ްންގޮޅިތަކަްށވެ

މިަިތިބީްދަލުގެްގޮޅިތަކަށްްފަިއްމެހިފައި.ްމީގެްތެރޭގައިްަރްއޔިތުންްމިދެނީް

މަރުވެްނިކަމެތިވެްހަލާކުވަމުން.ްއަދަދުްކުރީްދުވަހެއްަގިއވެްސްދަންނަވާފައިް

ްމަޖިލީހުގެް ްއެހެންވާިއރު ްނޭނގެއޭ. ްއަދަދުކުރަންވެސް ްގުނާ އޮންނާނެ

ް ްނުލިބި ްއިމްތިޔާޒެއް ްމިފަދަ ްމިވިދާޅުާވކަހަަލްމެންބަރުންނަށް ޞަލާޙުއްދީން

ްގޮެތްއް ްއެއްވެސް ްހަމަ ްސަލާމަތްވާނެ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްތެރެއިން  690ގޮތެްއގެ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްދަންނަވަުމން، ްވާހަކަ ްނެތް ްރަްއޔިތުންނަކަްށ މިރާއްޖޭގެ

ްއިށީނދެލާނަން.ްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްޢިއްޒަތްތެިރްއާދެ، ްތާއީދުކުރައްާވ .

ްޢަބްދު ްމެންބަރު، ްފުރުޞަތުްهللا ްމެންބަރަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްގއ.ގެ  695ޖާބިރު،

ްއދ.ެގް ްނެތް. ްމިވަގުަތކު ްވަޑަަަިއގެން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި އަރުވަން.

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިލްޔާްސްޙުސައިންްއިބްރާހީމް.ް

ް

ްމުޙަންމަދުްނަޢީމްްއެހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެޅުމަށްް..ްގެްޢިްްއަިރއަތޮޅުްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްއްޒަތްތެރިްމެންބަރު

 700ްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.ްްއިލްޔާސްްުޙސަިއންްއިްބރާީހމްް

ްްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްރ.އަތޮޅުގެްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރުްޢަލީްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއަ ްވަޙީދަށް ްނަންބަރު ްކަރުދާސް ްއަރުވަން. ްފުރުޞަުތ ނޑު ަގިއ33ްްުޅގަ

 705ްއޮތްްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅުްއވުމަށް.ް

ް

ްވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ްއަށްްހުށަހަޅާްއިޞްލާޙު.42ްްއަޅުަގނުޑގެްހުށަހެޅުންްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް
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ްޖަލްސާްްއްެކވުން:ވަޙީދުްވާހަކަދެްޢަލީް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްއެމަޖިލީހުެގް)ހ(، ްނުވަަތ ެއްއގައި،

ްބޭނުމަކުް ްމަޖިލީހުގެ ްނުވަތަ ްމެންބަރަކު ްމަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއެްއަގއި

ްޚިލާފުނުވާް ްއަސްަލކާ ްއިސްލާމްދީނުގެ ްމީހަކު ްއެނޫންވެސް  710ހާޒިރުކޮށްފަިއވާ

ްސަބަބުްން ްހުށަހެޅުމެއްގެ ްހުށަހެޅި ްނުވަތަ ްވާހަަކއެްއ ްދެއްކި ގޮތުގެމަތިން

ްދިނުމުގައި ްވޯުޓ ްއެމީހަުކްްނުވަތަ ްގޮެތއްެގްސަބަބުން،ްކޯަޓކަށް އަމަުލކުރި

ްުނވަަތް ްިހންގައި ްތަޙުޤީޤެއް ްއެްއވެްސ ްއެމީހަކާެމދު ްނުވަަތ ހާޒިރުކޮށް

ްދަޢުވާއެްއކޮްށް ްއެމީހަކާމެދު ްނުވަތަ ްބަންެދއްކޮށް ްނުވަތަ ހައްޔަރުކޮށް

ްއަޅުަގނުޑެގް ްމިީއ ްރަީއސް، ްިޢއްޒަތްތެރި ްުނވާނެެއވެ.  715ހަދައިގެނެއް

ްބޭނުންވޭ،ްހުށަހެޅު ްދަންނަވާލަން ްބޭފުޅުންނަށް ްއެްނމެހާ ްއަޅުަގނޑު މަކީ.

އަޅުަގނުޑގެްހުށަހެޅުމާއިްޑްާރފްޓްގަިއވާްގޮތާއިްދޭތެޭރގައިްވަރަށްްކުަޑުކަޑް

ްހައިލައިްޓޮކށްލައިދޭނަން.ް ްއަޅުަގނުޑ ްއެތަްނކޮޅު ްއިންނާނެއޭ. ތަފާތެއް

ްތަން ްމިއިންނަ ްިއތުރުވެފައި ްހުށަހެޅުމުގައި ކޮޅަީކ،ް"މަޖިލީހުގެްއަޅުަގނުޑގެ

ްމީހަކުް ްހާޒިރުުކރެވޭ ްމަޖިލީހަށް ްމަޖިލީހުގައި، ްުނވަތަ  720ކޮމިޓީއަކަށް

ްޭއެގް ްފިަޔވާެއވެ". ްމީހަކު ްާހޒިރުކުެރވޭ ްބޭނުުމގައި ްމަޖިލީހުގެ ފަހަރެއްގައި

ްދަޢުވަތުދީގެްން ްކަމަކަށް ްމަޖިލީހުން ްމެންބަރުންނާއި، ްމަޖިލީހުގެ މާނައަކީ

ްެދބައި ްމި ްބޭފުޅަާކއި ްިއްސތިސްނާވާނީަީ.ްގެންނަ ްއެކަންޏޭ މީހުން

ްއަިދް ްމަޖިލިސްވެސް ްޚާއްޞަ ްަމޖިލިސްވެސް، ްރަްއޔިތުންގެ ފަހަރެއްގައި

ނުޑެގް  725ކޮމިޓީގަިއވެްސްތިއްަބވާްމަޖިލީހުގެްމުަވއްޒަފުން.ްއެހެންވީމަ،ްއަުޅގަ

ްއިންކްލޫެޑްއް ްތެރޭގަިއ ްމީގެ ްމުވައްޒަފުންނެއް ްއެ ްއިޞްލާޙުން މި

ް ްއެހެންވީމަ، ްއިޞްލާޙުެގްނުކުރާނަން. ްމި ްއަޅުަގނުޑގެ ްޙަޤީޤަތުގައި އެީއ

ްބޭނުމަުކް ް"މަޖިލީހުގެ ްބުނާނަމަ، ްގޮަތަކށް ްއެހެން އަސްލަކީ.

ްބޭނުމަކުް ް"މަޖިލީހުގެ ްއިންނާނީ. ްޢިބާރާތް ްމި ްހަމަ ހާޒިރުކޮށްފަިއވާ"،

ްރައީސް،ް ްޢިްއޒަްތތެރި ްއެއެއް. ްނުލިބޭނެ ްއެމީހަކަްށ  730ހާޒިރުކޮށްފަިއވާ".

ްއަ ްގުިޅގެން ްެއއްޗެިތްމިކަމާއި ްބައެއް ްދަންނަވާލަންހުރި ޅުަގނޑުވެސް

ްހިނގާދިަޔް ްމާލޭގައި ްއެންމެފަހުން ްބުނާނަމަ ްގޮތަކަށް ްއެހެން އެބަހުރި.

ްުހއްޓާ،ް ްަދށުގައި ްބެލުމުގެ ްފުލުހުންގެ ްޙާިދސާ. ްއެއް ްމަޝްހޫރު އެންމެ

ަައިންްޞަލާޙްްމަރާލީކަމަށްްކުރެވޭްތުޙުމަތާިއް ސ.އަތޮުޅގެްުޒވާނަކު،ްޙުސަ
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ްފުލުހުންްގުިޅގެންވެ ްަބއެއް ްކޮމިޓީއެްއގައި ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ  735ސް

ްމީހުންވެސްް ްއެެހން ްބައެއް ްއެނޫން ްއަދި ްުސވާލުކުެރވުނު. ގެނެސްގެން

ްމަޖިލީހުެގް ްމަޖިލީހުން، ްެއއީ ްއެހެންވީމަ، ްސުވާުލކުރެވުނު. ގެނެސްގެްނ

ްސުވާލުުކާރް ްއެގޮތަްށ ްއެހެންވީމަ، ްސުވާލު. ްކުރާ ްގެނެްސގެން ބޭނުމަކު

ްމިފަހަރުވެސްްބަ ްމީހުން ްަބއެްއ ްސުވާލުކުރި ްއެގޮތަްށ ްމީހުން، އެއް

ްނުކެރިފަިއް ްވާހަކަަދްއކަން ްއެމީހުންނަށް ްރަީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި  740އެބަހުއްޓޭ

ްޙައްުޤަގިއް ްޮކއްޮކގެ ްއޭަނގެ ްމަރުވެފަިއވާ ްދިފާުޢގަިއ. ްކޮްއކޮގެ އެމީހެއްގެ

ްސަރުކާ ްީކްއވެގެންތޯ. ްބިރުގަނެފައި. ްބުނަން ރުްންޙައްޤުބަަަސް

ް ްދެއްކި ްޢަދަބުދީފާނެތީވެ، ްގުިޅގެްންކުށްވެރިކޮށްފާނެީތވެ، ވާހަަކއަާކއި

ްބުނާނަަމް ްގޮަތކަށް ްއެހެން ްދީފާނެތީ. ްެއޓޭކެއް ްއިތުރު ްއަނެްއކާ އޭނައަށް

ްމިކަހަލަް ްއެހެންވީމަ، ްމަރާލަފާނެތީ. ްއޭަނވެްސ  745ސިއްރިްއޔާތުަގއި

ް ްރައްކަންތައްތަކުން ްަސލާމަތްވާންޖެހޭނީކީ ްމަޖިލީހުެގްހަމައެކަނި ޔިތުންގެ

ްނޫ ްހަމަްމެންބަރުންނެއް ްސަލާމަތްާވންޖެހޭނެ ްކަންތައްތަކުން ްމިކަހަލަ ން.

ްގުޅުންހުރިްހަމަްކޮންެމްމީހެއް.ްެއއީ،ް ދިވެހިްޤައުުމގައިްިތއްެބވިްިމކަމާއި

ވަކިްުއސޫލަކުންްބުނާނަމަްދިވެހިްރައްޔިތުންނަކީްޤާނޫނުްކުރިމަތީްހަމަހަމަް

ްމި ްއެހެންވީމާ، ްއެބޭފުޅުްންބައެއް. ްދެކޭގޮުތަގއި ނޑު ްއަުޅގަ  750ކަުމގައި

ްކޮމިޓީައކަށްް ްމަޖިލީހުގެ ްނުވަތަ ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުްނގެ އެަވޑަިއގަންނަވަނީ

ްެއް ްއެހެންކަމުަގއިވާނަމަ ްއެިދވަަޑއިގަތުމަކަށް. ްމަޖިލީހުގެ ޙަޤީޤަތުގައި

ްއިމްތިޔާުޒ،ްެއްރަްއކާތެރިކަން،ްއެްސަލާމަތްތެރިކަންްމަޖިލިސްްމެންބަރެކޭް

ްމިބައިް ްމިފަހަރު ްލިބިވަޑަިއގަންަނވަންޖެހޭނެ. ްއެބޭފުޅަކަށް ްފެްނވަރަށް އެއް

ްދަޢުލަތުގެް ްދިވެހި ްމަރު ްސަލާޙްގެ ްޙުސައިން ްޔަޤީން ްއޮތްނަމަ  755ފާސްވެފައި

ްއެބޭފުޅުްން ްފެންވަަރށް ްނޫން.ްއެ ްމައްސަލަެއއް ްއެޅޭނެ.ްެއްއވެސް ބޮލުގައި

ްއެނ ްއެމީހުންނަށް ްހޯއްދަވަިއގެްނ ްޕްރޫފް ްފެނިގެން.ްތިބީ ިގގެން،

ޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ްިމއީްޮއޅުމެއްްއޮްތކަމެއްްނޫން.ްއިްސލާމީްހަމަތަކުންް

ްބަެއްއް ްސަބަބުން ްއަނިާޔގެ ްކުރާ ްއަނެަކކަށް ްެއކަކު ބަލާއިރުވެްސ

ް ްވިދާޅުވޭ ްއަނިޔާކުިރކަްނ42ްްޢިލްމުވެރިން ްއެ ްކުރީަގއި ްދުވަސް  760ހަކަށް

ްމަރުެވއްޖެ ްތެޭރަގއި ްއެމުއްދަތު ްމީހާެގްސާބިތުވެ، ްއަިނޔާކުރި ްއެ ނަމަ
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ްސާބިތުވާނެް ްދޫކޮށްލިކަން ްފުލުހުން ްއެެހންވީމާ، ްމަރުއެޅޭެނއެެވ. ބޮލުގައި

ްއެނގޭ.ް ްއަނިޔާުކރިކަން ްތަޅާ ްފަރާތުން ްހެިކންގެ ްނެތް. ްގޮތެއް އެްއވެސް

ްއެނޭގ.ް ްވެލިެއޅިކަން ްތެރެއަށް ްއަނގަިއގެ ްފެންޖަހާ ްގަޔަށް ްއޭނަ އަދި

ްފަސްަގނޑު ްމާލޭގެ ްނޫން،ްމިދެންނެވީ ްޮއްއވަެއއް ްަފޅުތެރޭަގއި  765ަގއި،

ްޮއެވގެންް ްބިުމައޑީަގއި ނޑެއް ްމަސްގަ ްނެތް ްފުރާަނ ްޙާެލއްަގއި. އެްއވެސް

ްގުނަވަންތަްއް ްއެހިސާބަށް ްނޭޅޭނެ. ްވެިލެއޅޭނީ. ްއެތެރެއަށް ކިހިނެއްތޯ

ްހުންނާނީް ްވެއިލްތައް ްހުރިހާ ްނުދާނެ. ްބަންދުވެފައި. ްމުޅިން ހުންނާނީ

ްއެތެރެއަް ްއެކަމަުކ،ްކްލޯޒްވެަފއި. ްނޯންނާނެ. ްފުރުޞަތެއް ްދާނެ ކަށް

ްއެހެންވެދާނެޯތް ްީވކަމަށް. ްގެނބިގެން ްމަރު، ްދައްކަނީ  770ޕޯސްމޯޓަމުން

ްވެިލް ްވެލިުހރިއްޔޯ. ްބެލިއިރު ްފަޅާ ްއެީމހުން ްވެލިހުރީމާ. އޭެގކުރީެގ

ްދަންނަް ްވެލިއުކިކަން ްފެންޖަހާ ްގަޔަށް ްއޭނާ ްދިރިހުއްޓާ ހުންނާނެނޫންތޯ،

ްއެބަތިއްބޭ.ް ްަރއީސް،ްމިހުރިހާްސަބަބުތަްއްހެކިން އެހެންވީމާ،ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއޮތްތަނުަގިއް ްކުިރއަށް ްހިތަށްއެރީ ނޑު ްއަުޅގަ ްހުރުމާއިއެކީަގއި މިހެން

ްމިކަހަަލް ްދިާމވާ ްދާފަހުންވެސް ްޫދކޮށްފައި ްމިދުނިޔެ  775އަޅުަގނޑުމެން

ްއައުމަީކް ްސަރުކާރެއް ްމާނުބައި ްމިއަށްވުރެ ްއަިދ ްމިކަހަލަ ކަންތައްތަުކގައި

ްދު ްނޫނޭ. ްއޮްނނަންވެއްޖެނަަމ32ްްރުކަމެއް ްސަުރކާރު ްއެއް ްއަހަރު ަހކަށް

ނޑުއޭްދެންނެވޭهللاސުބްޙާނަ ްގެްވާހަކަްކުުރކޮށްލަން.ްނީ.ްައޅުގަ

ް

ްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުން ްތާއީދުކުރައްވާ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެިރ ްޝުކުރިްއޔާ  780އާެދ،

ޅުގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާްޟްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ްތ.އަތޮ

ްރަޝީދު.ް

ް

ްހުށަހެޅުމަށްްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްވަޙީދުގެ ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްރ.އަތޮޅުެގ

 785ްތާއީދުކުރަން.ްްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް
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ްޢިްއޒަްތތެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްގދ.ގެ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރުްޝުކުރިއްާޔ ރި

ްފުރުޞަތުް ްހުށަހެޅުމަށް ްިއޞްލާޙު ްފޮނުއްާވފައިވާ ްއިބްރާހީމް ޢައްބާސް

ް.22ްއަރުވަން.ްކަރުދާސްްނަންބަރުް

ް790 

ްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީް ނޑު ްއަުޅގަ ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްއަށ22ްްްޝުކުރިއްޔާ ް)ހ( ްމާއްާދެގ

ްހުށަހަްމެންަބރުްޢަްއބާސްްިއްބރާހީމްް ްގެންނަން ްއިޞްލާޙެއް ްއެއީ، ްމަޖިލީހުގެްޅަނީ. ްރައްޔިތުްނެގ

ްމެންބަރަކުްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަޖިީލހުގެ ްކޮމިޓީއެްއގައި ްމަޖިލީހުގެ ްއެ ްނުވަތަ ޖަލްސާއެްއގައި

އިސްލާމްދީނުގެްއަސްަލކާްޚިާލފުނުވާްގޮުތގެމަތިންްދެއްކިްާވހަކައެއްްުނވަތަް

ްދިނުމުގަ ްވޯޓު ްނުވަތަ ްސަބަބުން، ްހުށަހެޅުމެއްގެ ްއަމަލުކުިރްހުށަހެޅި  795އި

ްެއް ްނުވަތަ ްހާޒިރުކޮްށ ްމެންބަރަކު ްއެ ްކޯޓަކަްށ ްސަބަބުން، ގޮތެްއގެ

ްނުވަަތް ްަހއްަޔރުކޮށް ްނުވަތަ ްހިންގަިއ ްތަްޙޤީޤެއް ްއެއްެވސް މެންބަރަކާމެދު

ްހަދައިގެނެްއް ްދަޢުވާއެއްކޮްށ ްމެންބަރަކާމެދު ްއެ ްނުވަތަ ބަންދެއްކޮށް،

ްފާހަގަކޮށްލެވޭ ްއިޞްލާުޙގަިއ ްމި ްިމްނުވާނެެއވެ. ްއަޅުަގނޑު ްފަދައިން ނެ

ް ްއެމަޖިލީހުގެްއުނިކުރަނީ،ް"ރަްއޔިތުންގެ ްނުަވތަ ްޖަލްސާއެއްަގއި  800މަޖިލީހުގެ

ކޮމިޓީއެްއަގއިްމަޖިލީހުގެްމެންބަރަަަކުްނުވަތަްއެނޫންވެސްްމީހަކު"،ްމިހެންް

ްއުނިކޮށްލަންް ނުޑ ްއަުޅގަ ްތަންކޮޅު ްމިއޮތް ްމީހަުކ" ް"އެނޫންވެސް މިއޮތް،

ްމިހެން ްމިބަިއްްމިހުށަހަޅަނީ. ްއާދެ، ްސަބަބަކީ، ްމިޖެހޭ ްހަދަން ނޑު އަޅުގަ

ްއެދައްަކާވް ްބޭފުޅުން ްތާއީދުކުރަްއވާ ްއެކަމަްށ ހިމަނުއްވަިއގެން

ނުޑެވސް ްއަުޅގަ ަުވެސް  805ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ.ްމަޖިލީހަށްްހާޒިރުކުެރޭވްްވާހަކަފުޅު

ްަދއްާކް ްބަޔާްނކުރާ، ްއޭަނ ްމަޖިލީހުގައި ްރިޕޯޓަކުން ްދޭ ްމަޖިލީހަށް މީހަކު

ްމަޖިލީހުގެްވާހަކަ ްެއީއ، ްނުވާނެ. ްލިބިގެނެއް ްޢަދަބެއް ްއޭނަައކަށެއް ައކުން

ސިއްރުގެްތެޭރގައިްހިމެނިފައިްއޮންނަްކަންތައްތަކަަަށްްއެކަްންވެގެންދާނީ.ް

ްއެމީަހުކް ްިވސްނާލާއިރު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަެނއްޮކޅަށް އެހެންނަމަވެސް،ްޭއގެ

ްދޮގު ްމަޖިލީހަށް ނޑަެއޅިގެން ްކަ ްގެނައިމަ ްދީފައިްްމަޖިލީހަށް  810މަޢުލޫމާތު

ްއަބުރާއިް ްދިމާލަށް ްމެންބަރުންނާއި ްތިއްބެވި ްސުވާލުކުރަްއވަްނ މަޖިލީހުގައި

ބެހޭގޮތުންްެއއްޗެހިްގޮަވއި،ްަހޅޭއްލަަވއިްމިހެންްހަދައިފިްއާޔވެސްްމިޤާނޫނުް

ްފިަޔވަުޅް ްދޭތެޭރގައި ްއޭަނއާއި ްފާސްކޮށްފިއްޔާ ްމިއޮތްގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެން
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ްއްނޯންނާނެ.ްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްމިެހންްލިޔެފީވިްއާޔްއެޅޭނެްއެްއވެސްްގޮތެ

ްތެރެއަްށް ްމަޖިލީހުގެ ްވަދެވުނަސް، ްތަނަަަށް ްކޮމިޓީއެްއގެ  815މަޖިލީހުގެ

ްހިތަށްއެިރް ްއެްއެޗއް، ްހިތަށްއެރި ްއެމީހަކު ްމީހަީކ ްކޮންމެ ވަދެވުަުނަސް

ްމީހަަަކަަަށްް ްހަޅޭއްެލޭވ ްޮގވަިއ ްދިމާލަކަށް ްމީހަާކިއ ްހިތަށްއެރި ގޮތަކަށް،

ްނުވާނެ.ްވެގެން ްޮއވެެގނެއް ްެއގޮތަށް ްެއްއގޮތަކަްށވެސް ްއެހެްނވީމަ، ދާނެ.

ްމަޖިލީހުގެް ްެއއީ ްއިމްތިޔާޒެއް ްއޮތް ްމެންބަރުންނަށް މިމަޖިލީހުގެ

ްމަޖިލީހުގެް ްއޮންނަްނާވނީ. ްގޮުތގަިއ ްއިމްތިޔާެޒއްެގ ްއޮންނަ  820މެންބަރުންނަށް

ްދަްއކަވާ ްތަންތާނގަިއ ްކޮމިޓީތަކުަގއާިއ ްމަޖިލީހުގެ ްހަަމްމެންބަރުން ނީ

ްމިހެންް ްޤަބޫލުކޮްށގެން ްވާހަކަތަެކއްކަުމގައި ްދައްކަވަންޖެހޭ ކޮންމެހެން

ްމީހަކަށް،ް ްހާޒިރުކުރެވޭހާ ްމަޖިލީހަށް ްމިއީެއއް ްއެހެންވީމަ، މިއޮންނަނީ.

ްޙައްޤެއްކަުމަގިއް ްއޮންނަންޖެހޭނެ ްމީހަކަށް ްގެނެވޭާހ ްކޮމިޓީއަށް މަޖިލީހުގެ

ްއުނިކުރަ ްެއބައި ްނުފެންނާތީ، ްމިހުށަހަޅަނީ.ްއަޅުަގނޑަށް ނުޑ ްއަުޅގަ  825ން

ްމިހާރުް ްަމޖިލީހުގެ ްކިހިނެއްތޯަޯ. ްބުނަނީ ްަގވާއިުދ ްމަޖިލީހުގެ އާދެ،

ްއެަބއޮތް،ްް ްބުނެަފއި ްަގވާއިުދގަިއވެސް ްޮއތް ްހަދާފައި އަޅުަގނޑުމެން

މަޖިލީހުގެްކޮމިޓީއަކަށްްހާޒިުރކުރާްމީހާ،ްކުރާްސުވާލަށްްޖަވާބުދޭންވާނެޭއ،ް

ިރހާްއެްއޗެހި.ްއެހެްނވީމަ،ްމިެހންްއޮެވއްޖިްއޔާްތެދުބަހުންްދޭންވާނެއޭ،ްމިހު

ްކިޔާފަިއ،ް ްެއްއޗެއް ްހިތަށްއެރި ްއޭނަ ްނުޖެހޭ. ްދޭކަށްވެސް ްތެދުބަހުން  830އޭނަ

ްބަސްތަކަކުންް ްހުތުރު ްދިމާލަށް ްމެންބަރުންނާއި ްތިއްެބވި ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން

ްކުރެޭވެން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްދިޔަޔަްސ ްނުކުެމގެން ްޮގވާފަިއ އެްއޗިހި

ްފާސްކޮށްފީިވއްޔާ.ްއެ ްމިހެން ްމިޤާނޫނުއަސާސީ ްނޯންނާނެ ްކަެމއް ްއވެސް

ްއެަެހެންވީމަ،ް ްމިއުޅެނީ. ްދަންނަވަން ްމި ްއެވާަހކަ ނޑު ްއަުޅގަ އެހެންވީމަ،

ަަީކް ްއިމްތިޔާޒަ ްއޮތް ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލީހުގެ ްނުފެނެއޭ  835އަޅުަގނަޑކަށް

ްއިމްތިޔާޒަް ްއޮންނަ ްމީހަކަށް ްޮކންމެ ްހާޒިރުކުރެވޭ ކަްށްމަޖިލީހަށް

ްވެގެންދާކަށް.ްއެހެންވީމަ،ްިމިއޞްލާޙުްއަޅުަގނޑުްހުށަހަޅަން.ްޝުކުރިއްޔާ.ް
ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތާއީދުކުރައްާވ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަްތތެރި ްއަރުވަން.ްގދ.ގެ ްފުރުަޞތު ނޑު ްއަޅުގަ  840މެންބަރަށް

ްފް.ްްްލަޠީهللاްޢަބްދު
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ް

ްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީްސ،ްގދ.ެގ ްއިބްރާހީމްްޢިއްޒަތްތެރި ްޢައްބާސް

ްހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެޅުމަށްްއަޅުަގނޑުްތާއީދުކުރަން.ްުޝކުރިްއާޔ.ްްފްްވާހަަކދެއްެކވުން:ްޠީލަهللاްޢަބްދު

ް845 

ްޝުކުިރއްޔާްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްޢަބްދުްއާދެ، ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްެތރި ްހދ.ގެްهللا ނަޞީރު،

ްފުރުޞަތުް ްހުށަހެޅުމަށް ްއިޞްލާޙު ްފޮނުއްވާފަިއވާ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ް.21ްއަރުވަން.ްކަރުދާސްްނަންބަރުް
ް

 850ްވަނަްާމއްދާގެް)ހ(ްެގ22ްް`.ްޝުކުރިްއޔާްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.ްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް

ްހުށަހަާޅްްވާހަކަެދއްކެުވން:ްަނޞީރުهللاްޢަބްދު ްއަުޅަގނޑު ްއިތުރުކުރަން ްައކުރެއް ްއަންނަނިވިގޮތަށް ފަހަތަށް

ް ްއިމްތިޔާޒު ްމިދަންނަވަނީ. 22ްހުށަހެޅުން ް)ށ(، ްމަޖިލީހުގެް. ރަްއޔިތުްނގެ

ޖަލްސާއެްއގަިއ،ްނުވަތަްއެްަމޖިލީހުގެްކޮމިޓީެއއްަގއިްމަޖިލީހުގެްމެންބަރަުކް

ް ްމީހަކު، ްއެނޫްނވެސް ްބެހިއްެޖްނުވަތަ ްއަުބރާ ްމީހެއްެގ އެްއވެްސ

ްގޮތަްށް ްަކނަޑއަާޅފައިވާ ްަގާވއިދުަގއި ްހިންުގމުގެ ްމަޖިލީހުގެ  855ޙާލަތެއްަގއި

އަމަލުކުރުމަށްްމިްމާއްދާގެް)ހ(ްހުރަހެއްްނާޅަެއވެ.ްއާެދ،ްިމް)ށ(ްކަމަށްް

ބަލާއިރުަގއިްދެންް)ށ(ްކަމަށްްމިއޮތްބައިްދާނީްފަހަތަށްް)ށ(ްގެްގޮުތަގިއް

(ް ްމިއޮތީ،ްއޮެވގެން، ްތަާފތުކޮށް ނޑު ްއަުޅގަ ްއޮެވގެން. ްގޮުތަގިއ ްގެ ނ(

ްޙަވާލާދީފަިއް ްަގވާއިދަްށ ްހިންގުމުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްޙާލަތެއްަގއި އަބުރާބެހިއްޖެ

ްއޭނާައްށް ްގޮުތގެމަތިން ނަޑއަޅާފަިއވާ ްކަ ްގަާވއިދުަގއި  860ހިންގުމުގެ

ްމަޖިލީހުންް ްރައްޔިތުންެގ ްމިއޮންނަނީ ްޑްރާފްޓްަގއި ްޢަދަބުދެވޭނެކަމަށް.

ްމަޖިލީހުގެް ްަރއްޔިތުްނެގ ްއެްއގޮތަށް ްއުސޫލުތަާކިއ ނަޑއަަަޅާ ކަ

ްވާހަަކް ްބައްދަުލވުންތަާކއިބެހޭ ްކޮމިޓީތަކުގެ ްމަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކާއި،

ްނުވަަތް ްޝާިއޢުކުރާ ްނުގެއްލޭގޮތަށް ްޙަޤީޤަތް ްކަންހިނގިގޮތުގެ ތެދުބަހުން

ްމީހަކަށް ްމީހަކާމެްހާމަކުރާ ްެދއްިކ ްވާހަަކއެއް ްއެފަދަ ްއެްއެވްސްނުވަތަ  865ދު

ްވާއިުރަގއިް ްއެެހން ްުނވާނެއޭ. ްައޅައިގެންެނއްަް ްފިަޔވަެޅއް ްއަދި ދައުާވއެއް

ްދެއްކިޔަްސް ްވާހަަކ ްވާހަކަދެއްކިދާނެ، ްނުެގއްލޭޮގތަށް ްޙަޤީޤަތް މިވާގޮތަކީ

ްތަޙުޤީޤެއްކޮްށް ްބޮޑު ްދެން ްބަލަން ްޮގތްތޯ ްނުގެއްލޭ ްޙަޤީޤަތް އެއީ

ްގިނަފަހަރަ ްކުރަންޖެހުނީމަ ްގެއްަްިލގެްންކަންތައްަގނެޑއް ްޙަޤީޤަތް ށް
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 870ވާހަކަދަްއކާްމީހާއަަަްށވެސްްޭއނަގެްއެހެންްަބެއއްެގްޙައްޤުތަެކއްްގެއްިލގެްން

ްއޮޅުްން ްިމކަހަލަ ްއޮންނާނެ ްދަތިވެފައި ްހޯދަން ްއެޙައްޤުަތއް ްފަހުން ދާއިރު

ްރަނގަޅުވާެނކަމަށްް ްމާ ްދިއުމަަަށްވުރެން ްތެރެއަަަްށ ނެޑްއގެ ބޮޅުންގަ

ްއެހެންވީމާްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްެތރިްރައީސް.ްްފެންނަނީްސާފުކޮށްްއޮތުން
ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތާއީދުކުރައްާވ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ  875އާދެ،

ްޢަބްދު ްޚަަަލީލް ްއަރުވަން.ްއިބްރާހީމް ްފުރުަޞތު ނޑު ްއަޅުގަ هللا.ްމެންބަރަށް

ްގއ.ގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ް

ްނަޞީރުްހުށަހެޅުއްިވްهللاް`ްތިލަދުންމަތީްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްޢަބްދުްުތރުުބރީްމެްނބަރުްހުވަުދއަޮތޅުްއު

ނޑުްތާއީުދކުރަން.ްޝުކުރިްއޔާ.ްްهللاްއިްބރާހީމްްޙަލީލްްޢަބްދު  880ްއިޞްލާޙަށްްއަުޅގަ

ްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްތ.އަތޮޅުގެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ޢިއްޒަތްތެިރްްއާދެ،

ްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްޝަރީފްްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.ް

ް885 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއާދެ،ްއަޅުަގނޑުްިނޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްމިހުށަހަޅާލަންްތެުދވީްައޅުަގނޑަްށްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް

ްދެންމެްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްދާދި ްއިނގޭޯތ. ްސާފުނުވާތީ ްއެްއޗެްއ ްއެހުށަހެޅި، ަވަނ22ްްއަކު

ްހިންގުމުެގް ްމަޖިލީހުގެ ްހުށަހެޅުމުގައި ްއެހުށަހެޅި ްއަަަށް ް)ށ(  890މާއްދާގެ

ްއޮންނަކަމެއްް ްަ ްަގވާއިެދއް ްކިޔާ ްގަާވއިދޭ ްހިންގުމުގެ ްމަޖިލީހު ގަިއވާއިުދ،

ްޮއޭވ.ް ްގަާވއިދެއް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްނޭނޭގ. ނަޑކަށެއް އަަަުޅގަ

ްގަާވިއދެ ްހިންގުމުގެ ްނޯންނާތީްމަޖިލިސް ްަގާވއިެދއް ްކިޔާފަަކއެއް ކޭ

ްއެކަްން ްުނވަތަ ްބޭނުންވަނީ. ްއަޅުަގނޑު ްސާފުކޮށްލަން އެކަންކަން

 895ްރަނގަޅުކޮށްލަންްއެބޭފުާޅއަށްްދަންނަވާލަން.ް

ް

ް
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ްއިޞްލާޙުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމި ްމިވާނެގޮތަީކ ްމެންބަރަށް، ްޢިއްޒަތްތެިރ ްމިހާރު އާދެ،

ްމަޖިލި ްބަަދލުކުރަންޖެހޭނީްފާސްވެއްިޖއްޔާ ްމިގޮތަށް ްަގވާއިދު ްހިންގުމުގެ ސް

ްއެފުރުޞަުތް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއިތުރަކަށް ްދެން ްއެހެންވީމާ،  900ގަާވއިދު.

ްތާއީދުކުރަްއާވް ްއާދެ، ްދަންނަވަން. ްނެތްކަމަށް ްާޖގަެއއް އޮޅުންފިލުވާކަށް

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުގެްާތއީދުްލިބިފައިވުމާެއކުްދެންްއަުޅަގނޑުްކަރުާދްސް

ްމެންބަރ22ްްުބަރުްނަން ްޢިއްޒަްތތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ްއޮތް،ްތިަލދުންމަތީ ަގއި

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް ްހުށަހެޅުމަަަށް ްހުށަހަަަޅުއްވާފަިއވާ ްސަމީރު ްއަޙްމަދު

ް905 

ްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ނޑު ްައޅުގަ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި 22ްްޝުކުރިއްޔާ

ްފުަރތަމައިނުންވެްސްްަކދެއްެކވުން:އަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަ ްއިޞްލާޙު ްހުށަހަޅާ ްއަްށ ް)ށ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

ް ްރައްޔިތުންެގ22ްްދަންނަވާލާނަން. ްއިމްތިޔާުޒ، ް)ށ( ްމާއްދާގެ ވަަނ

ްމަޖިލީހުެގް ްރަްއޔިތުންގެ ްެއއްގޮތަށް، ްއުޫސލުތަކާ ނޑައަޅާ ްކަ މަޖިލީހުން

ްބައްދަލުވުންތަ ްކޮމިޓީތަކުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްވާހަކަތަްއްޖަލްސާތަކާއި  910ކާެބހޭ

ްނުވަަތް ްޝާިއޢުކުރާ ްނުގެއްލޭގޮތަށް ްޙަޤީޤަތް ްކަންހިނގިގޮތުގެ ތެދުބަހުން

ްއަދިް ްމީހަކާމެދު ްދެްއކި ްވާަހކަެއއް ްއެފަދަ ްުނަވތަ ްދެކޮޅަށް ްމީހަކާ ހާމަކުރާ

ްއެްއވެްސް ްމަޖައްލާައކާެމދު ްނޫސް ްޝާއިުޢކުރި ްވާހަަކއެްއ އެފަދަ

ްއަ ްއަދިްފިަޔަވޅެއް ޅަިއގެންނެއްްުނވާނެެއެވ.ްޢިއްޒަތްތެިރްދަޢުވާއެްއކޮށްގެން

ްވަރަށްް ްއިތުުރކުރަްނޖެހުނީ ްމީގެތެރެއަށް ްނޫސްމަަޖއްލާ  915ރައީސް،ްއަޅުަގނޑު

ްއަދިް ްޙާލަތާއި ްރާއްޖޭގެ ްމިހާރުގެ ްފަހުގައި. ްފިކުރުކުރުމަށް ްމިކަމާ ބޮޑަށް

ކުރިއަށްްއޮތްތާނގަިއވެސްްރާްއޖޭގެްޙާލަތުްދިމާވާްގޮތަކުންްރައްޔިތުންނަްށް

ްގޮުތގަިއްްއޭގެ ްއެއްަބެއއްގެ ްގެނެސްދޭ ްމަޢުލޫމާތެއް ްފުރިހަމަ އެންމެ

ްމިހާރުންް ްމިއަދަށްެވސް ްމިއަދުން ްިމހާރު ްފާހަގަކުރަން އަޅުަގނުޑ

ްޕްރިންޓްް ްރާއްޖޭގެ ްފާހަގަކުރަން ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު  920މިހާރަށްވެސް

ްެއް ްއެބޭފުޅުން ްއެހެްނވީމާ، ްަމސައްކަތްަތއް. ްގެންދާ މީޑިއާކުރަމުން

ްފަތުާރްއަދާކުރަމުން ްއެ ްމީޑިއާަތކުން ްސްޓޭްޓ ްާރްއޖޭގައި ްދައުރާއި ދާ

ްވަހުަުްމް ްޝަްއކާއި ްރަްއޔިތުން ްމައްޗަށް ްދޮުގގެ ްތެދު ޚަބަރުތަކުގެ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްމީޑިާއގަިއެވސް ްޕްރިންޓް ްމިދެންނެވި ްވާހިނދު، އުފެދިފައި
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ްޚަބަރުތައްް ްތަފާތު ްމީޑިާއަގއިެވސް ްއެ ްދަންނަވަްނ،  925ދަންނަވާއިރުެވސް

ްއެ ްބޮޑަްށްހުރުމަކީ ްއެންމެ ްދެޮކޅު ކަށީގެްނވާކަެމއް.ްެއހެންނަމަވެސް،ްކަމުގެ

ްއެފަަދް ްމީޑިާއކަމަށްވެފަިއްއަދި ްޕްރިންޓް ްމިއަުދގެ ްހާމަވަނީ ރައްޔިތުންނަށް

ްެއް ްވަޞީލަްތތައްވެސް ްއިލެކްޓްރޯިނކް ްގެންގުުޅްއވާ ްއެބަ މީޑިއާތަކުން

ްއަޅުަގނ ްހާމަވެގެންދާކަން ްއެކަންަކން ްހާމަކޮްށްވަޞީލަތްތަކުންެވސް ޑު

ްޤާޫނނުއަސާސީަގިއް ްރަީއސް،ްމިްސަބަބަށްޓަކައި  930ފާހަގަކުރަން.ްޢިއްޒަތްތެރި

ްެއް ްނުވަތަ ްއުސޫެލއް ްުއވާނުލެވޭނެ ްނޫސްމަޖައްލާތައް ްޝާއިޢުކުރާ އެފަދަ

ްއޮންނަްން ްޤާނޫނުތަކެއް ްހެދޭ ްނުވާގޮތަކަށް ްތަޢާރުޟު ޤާނޫނުއަސާސީާއއި

ްއޮ ްމަޖައްލާތަކަށް ްނޫސް ްއެބާރު ްފެންނާތީްޖެހޭނެކަމަށް ންނަންޖެހޭނެކަމަށް

ްިމދެންނެވިގޮތަްށް ްމިދެންނެވީ، ްއެހެން ްހުށަހަޅަނީ. ްމިހުށަހެޅުން އަޅުަގނޑު

ްއެް ްކަމަކާހެދި ްކޮންމެވެސް ްދަށުން ްޤާނޫނުގެ ްމަޖައްލާތަކާބެހޭ  935ނޫސް

ްކުށްވެރިެވް ްގޮތަުކން ްކޮންމެވެސް ްއެޑިޓަރު ްނޫހެއްެގ ްއެ ްނުވަތަ މަޖައްލާގެ

ް ްތާރީޚު ްކުރުމަްށްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްކަްނތައް ްޖަލަށްލާ ްދާއިރު، ތެރެއަށް

ްއޭެގް ްއަހަރު ްތިން ްެދއަހަރު ްއެއްއަހަރު ްޮއވެާދނެ ްފަހުަގއި ްޭއގެ ފަހުގައި

ްކަންތައްތަްއް ްގޮތަކަްށވެްސ ްނުކުރެވޭ ްނޫސްވެރިަކން ްއޭނައަށް ފަހުން

ްއަދިް ްއެބަދޭ. ްއުިނވެގެްނ ްޙައްޤު ްއޭނަގެ ްއޭަނައށް ްއެހެންވީމާ،  940ކުރެވިފައި.

ްހުރިްއެާއއެކުް ްފޯރުކޮށްދިނުމަށް ްމަޢުަުލޫމާތު ްަރއްޔިތުންނަްށ ގައި

ްމިވެގެންދަނީ.ް ްހުރަހަކަށް ްއެޅޭ ްއަުޅަގނޑުެމންނަށް ވަޞީލަތްތަކަށް

ްރައްކާތެރިކަްން ްޙިަިމާޔަތާއި ްއެ ްނޫސްަްވެރިންަނށް އެހެންވީމާ،

ްޙިމާޔަތްް ްއެ ްރަްއކާތެރިކަާމ ްއެ ްމަޖައްލާއަށްވެސް ްނޫސް ލިބޭފަދައިން،

ްމިރާއްޖޭގަިއްލިބެންޖެހޭނެކަމު ްއެހެންވީމާ، ްދެކެން. ްއަޅުަގނޑު  945ގައި

ްމަޖިލީހުގެް ްމި ްމިޙައްޤު ނޑު ްއަުޅގަ ްފަރާތްތަކަށް ްކުރާ ނޫސްވެރިކަން

ްއަުޅަގނުޑެގްމިހުށަހެޅުންް ްއުންމީދުގައި ްހޯއްދަވައިދެއްވާެނަކމުގެ މެންބަރުން

ްކުރަްއާވްފަރާތްތަކަށްް ްމަސައްކަތް ްއެ ްއިުތރުކޮށް ްމިއަށް ްނޫސްމަޖައްލާވެސް

ްހުށަހެޅުންް ްއަޅުަގނޑުގެ ްދަންނަވަމުން ްސާބަްސ އައްސަރިބަާހއި

 950ްރައްދުކުރަން.ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ް
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ްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތ.އަތޮޅުެގ ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްާތއީަީދުކު ްއަރުވަން ްފުރުޞަތު ްރަޝީދަށް ްރިަިޔާޟް ރަްއާވްމެންބަރު

ްމެންބަރު.ް

ް955 

ްހުށަހެޅުއްިވްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްއެ ްސަމީރު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްހއ.ގެ

ނޑުްތާއީުދކުރަން.ްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިޞްލާޙަށްްއަުޅގަ

ް

ްޢަބްދުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްެތަެރި ްހهللاްއާދެ،ްޝުކުިރއްޔާ ދ.ގެްނަޞީަީރު

ްކަރުދާްސް ްއަރުަވން، ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރަށް  960ޢިއްޒަތްތެރި

ް.23ްނަންބަރުް

ް

ްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ް)ށ(21ްް`ްޝުކުރިްއޔާ ްމާއްދާގެ ްވަނަ

ްމިހުށަހަޅަްަނޞީރުްވާހަކަެދއްކެުވން:هللاްޢަބްދު ްއަޅުަގނޑު ްއިޞްލާޙުުކރަން ްބިުލްއަންނަނިވިގޮތަށް ްނީ.

ްތަޞްަްދީޤުް ްފޮުނުވން. ްއަނބުރާ ްވިސްނުމަށް ްއަލުން  965)ށ(21ްްކުރުމާއި

އަލުންްވިސްނުމަށްްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހަށްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއަނުބާރް

ްބިލަކާ ްމަޖިލީހުގެްްމެދުފޮނުވާ ްރައްޔިތުންގެ ްއެބިލު ްިވސްނުމަށްފަހު އަލުން

ޣްލަބިްއޔަތުންްފާސްވެއްޖެނަމަްޖުމްލަްްމެންބަރުންގެްތިންބަިއކުޅަްދެބަިއްއަ

ްތަޞްަްދީޤު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއާޔ ްެގޒެޓްަގިއްއެބިލެއް ްސަރުކާރުގެ ކޮށް

ނޑުްތަފާތުކޮށްލާފައިްިމޮއތީޝާއިޢުކުރަންވާެނއޭ.ްއާދެ،ްއަް ނޑުް.ްޅުގަ  970އަުޅގަ

ްތަޞްަްދީޤު ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްގޮތުގައި ްއަނބުރާްޤަބޫލުކުރާ ނުކޮށްަް

ްަރއްޔިތު ްބިލެއް ްއަޣްލަބިއްޔަތުްންފޮނުވާ ްހަމަ ްަމޖިލީހުގެ ،ްފާސްވުމަކީްނގެ

ްއެއްެޗއްކަމަްށް ްފާސްވާ ްވޯޓަކުން ްމަދު ްފާސްވާ ްގޮަތކަށް ްކުޑަ ތަންކޮޅެއް

ްމަޖިލީހުގެް% ްމިހުރީްރައްޔިތުންގެ ްބަލާފައި ްއަޅުަގނޑު އާެދ،66ްްބަލާފައި

ްަރނގަޅުވާެނކަމަށްް ްފާްސވުން ްއަްޣލަބިއްޔަތުން ްދެަބއިެގ  975ތިންބައިކުޅަ

ްއަޅު ްފެންނާތީަގނޑަްށ ްޝުކުރިްއާޔްވެ ްހުށަހެޅީ. ްއަޅުަގނުޑ ެއގޮތަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް
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ްޢަބްދުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ ްއާދެ، ްތާއީދުކުރަްއާވްهللا ޢަލީ

ްއަރުވަން.ް ްފުރުޞަތު ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެިރ  980ްޅ.އަތޮުޅގެ

ް

ްނަޞީރުްހުށަހެޅުއްިވްهللاްޝުކުރިއްާޔ.ްހދ.ގެްޢިއްޒަތްެތރިްމެންބަރުްޢަބްދުްهللاޢަްބދުފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުް

ނޑުްާތއީދުކުރާްވާހަކަްދަންަނވަން.ްްޢަލީްވާހަކަދެއްެކވުން: ްހުށަހެޅުއްވުމަށްްއަުޅގަ

ް

ްފޮނުއްވާފަިއވާްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިބްރާހީމް ްޢައްބާސް ްެމންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްގދ.ގެ  985ްއާދެ،

ް ްނަންބަރު ްކަރުދާސް ްއަުރވަން. ްުފރުޞަތު ްހުށަހެޅުްއވުމުގެ ް.24ްއިޞްލާޙު

ް

ްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްއިޞްލާަޙކީ ްއަަަޅުަގނުޑގެ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްވަަނ21ްްޝުކުރިއްޔާ

ްެގްމާއްދާގެް)ށ(ްއަށްްހުށަހަޅާްއިޞްލާޙެއް.ްއަލުންްވިސްނުމަްށްރައްޔިތުންްޢައްާބސްްިއބްރާީހމްް

ްއަލުންްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބިލަާކމެދު ްފޮުނވާ ްއަނބުރާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  990މަޖިލީހަށް

ްމެންބަރުންގެް ްޖުމްލަ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްއެބިލު ވިސްނުމަށްފަހު

ް ްދެބަިއެގ ްފާސްވެއްޖެނަމަތިންބައިކުޅަ ،ްއަޣްލަބިއްޔަތުްނ

ްތަޞްަްދީޤު ްއެބިެލްއ ްސަރުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްެގޒެޓްަގިއްކޮށް ކާރުގެ

ްމެންބަރުންގެް ްޖުމްލަ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްިޔތުންގެ ޝާއިޢުކުރަންވާެނއޭ.

ް ްއެބިލެއްްދެދެބައިކުޅަ ްފާސްނުވެއްެޖނަމަ ްއެބިލެއް ްއަޣްލަބިްއޔަތުން  995ބަިއގެ

ްޠިަިބާ ނޑު ްައޅުގަ ްމިހެން ްއެީއ ްލިޔުނީލުވީއޭ. ްމި ްާފސްނުވެއްިޖއްާޔް، އެ

ްއޮން ްެއނގެން ްމިއިން ްވާނެގޮެތއް ްއެބަިއްއެއަށް ްއެހެްނވެގެން ނަންވާނެތީ

ްއިޞްލާޙުް ްއެހެްނވީމާ،ްމި ްލިޔުނީ. ްމި ްއަުޅަގނޑު ްއިތުރުކޮށްލާފައި މިއަށް

ްއަޅުަގނޑުްހުށަހަޅަން.ްޝުކުިރއްޔާ.ް

ް1000 

ްމެންބަރަށްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތާއީދުކުރައްވާ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްއަުރވަް ްފުރުޞަތު ްމެންބަރުްއަޅުަގނުޑ ްިޢއްޒަތްެތަެރި ްގދ.ގެ ްއާދެ، ން.

ްމުޙަންމަދުްވަޙީދުްޢަލީ.ް

ް

 1005ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްގދ.ގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެްނބަރުްޢައްބާސްްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް
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ްތާއީދުކުރަން.ްްމުޙަްނމަދުްވަީޙދުްޢަލީް ްއަުޅަގނުޑ ްއިޞްލާޙަށް ްހުށަހެޅުއްވި ްއިބްރާހީމް
ްްކަެދއްެކވުން:ވާހަ

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނަންބަރު ްކަރުދާސް ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްާޔ .25ްއާދެ،

ްޝާފިޢުް ްއިބްާރހީމް ްމެންބަރު ްޢިްއަްޒަތްތެރި  1010ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްްމަށްލާޙުްހުށަހެޅުްއވުްފޮނުއްވާްއިޞް

ް

ްްރުްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންބަް ނޑު ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްމާއްދާއަށ27ްްްޝުކުރިއްޔާ ްަވނަ

27ްްް،ހުށަހަޅަނީްއިްބރާހީމްްޝާފިޢުްވާހަކަެދއްެކވުން: ނުޑ ްއަުޅގަ ްއުނިކުރަން. ްމާްއަްދާ ަވަނ27ްްވަނަ

ްސަރުކާރުެގް ްމިއޮންނަީނ ްމީގައި ްދަްނނަވާލާނަން. ްެއްއޗެއް ްއޮތް  1015މާއްދާގައި

ްއުފަް ްސަރުކާރުން ްވުޒާރާތަކާްވުޒާރާަތއް. ްއެންމެާހ ްބޭނުންވާ ިއްއްދަވަން

ްމަޖިލީހުންް ްރައްޔިތުންެގ ްދާއިރާތައް ްމަސައްކަުތެގ އެުވޒާރާތަުކގެ

ްހުށަހަޅަންވާނެއޭ.ް ްމަޖިލީހަށް ްމި ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފާސްކުރުމަށްޓަކައި

ްމި ްއުނިކުރަން ްމާއްދާ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ނޑަްށް،ްހުށަހެޅިްސަބަބަކީދެން އަޅުގަ

ްވިސްނުނުގޮތުް ްފާސްމިކުރީްްގައި ްމިތާ ްއަޅުަގނޑުމެން  1020ވެއްިޖްއޔާމުން

ްޭއެގް ްބުނާ ްިނޒާމެްއކަމަށް ްރިޔާސީ ްއޮންނާނީ ްމިާރއްޖޭަގއި އަޅުަގނޑުމެން

ްއޮންނައިުރގަިއް ްވާހަކަ. ްވަކިކުރުުމގެ ްބާރު ްިތން ްމިވަނީ ްއަސާަސކަށް އެއް

ްޤަބޫުލކުރެ ްވެނީްއަޅުަގނޑަށް ްާވހަކައަކީް، ްމިބުނާ ްމާއްދާަގއި ްމި ހަމަް،

ްެއީއްޔަ ްކަމެކޭ. ްހިމެނޭ ްބާރުތެރޭަގއި ްހިންގުމުގެ ްވެިރކަން ޤީނުންވެސް

ްިމް ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންކަމުން ްކަމެކޭ. ްހިމެނޭ ްބާރުތެރޭަގއި  1025އެްގޒެކެިޓވް

ްއިޞްލާޙުްހުށަހަޅާލީ.ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްތާްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ ްމެންބަރަަަށްްއާދެ، އީދުކުރައްާވ

ްޢިއްޒަތްތެަެިރް ްެދކުނުބުރީެގ ްހުވަދުއަތޮޅު ްއަުރަވން. ްފުރުޞަތު އަޅުަގނުޑ

 1030ްލަޠީފް.ްهللاްމެންބަރުްޢަބްދު

ް

ްމެންބަރުްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްިޢއްޒަތްެތރި ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި
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ްތާއީދުކުރަން.ްއިްލަޠީފްްވާހަަކދެއްެކވުން:هللاްޢަބްދު ނުޑ ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުއްވުމަށް ްހުށަހެޅުއްވި ްޝާފިޢު ބްރާހީމް

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް1035 

ްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތ.އަތޮޅުެގ ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްފުރުޞަތުް ްހުށަހެުޅމަށް ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްރަޝީދު ްރިޔާޟް މެންބަރު

ް.26ްދާސްްނަންބަރުްއަރުވަން.ްކަރު

ް

ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްހުށަހެޅުމަކީ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި  1040ްވަަނ27ްްޝުކުރިއްޔާ

ްސަރުކާރުންްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ް)ހ( ްއިޞްލާޙުކުރުން. ްާވގޮތަްށ ްތިރީގައި މާއްަްދާ

ސައްކަތުެގްއުފައްދަންަްްބޭނުންވާްއެންމެހާްވުޒާރާތަާކއިްއެްވުޒާރާަތކުެގްމަ

ްއި ނޑައެޅުުމެގ ްކަ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށްޚްދާއިރާތައް ތިޔާރު

ްއެވުޒާރާަތކުެގް ްވުޒާރާތަާކިއ ްއުފައްދާ ްސަރުާކރުން ްއަދި ލިބިގެންެވއެވެ.

ްމަޖިލީހަށްް ްރައްޔިތުްނގެ ްމައުލޫމާތެއް ްހުރިހާ ްދާއިާރއާިއްބެހޭ  1045މަސައްކަުތގެ

(ް ްހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. ްގައިްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ް)ހ( ްމިމާއްދާެގ ށ(

ްވުޒާރާތަާކިއް ްއުފައްދާ ްސަރުކާރުން ްގޮތުގެމަތީްނ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

ްވާގޮތާމެުދް ނޑަައޅާފައި ްކަ ްދާއިރާތަްއ ްމަަސއްކަުތެގ އެުވޒާރާތަުކގެ

ްމަޝްވަރާް ްޚިޔާލާއި ްފެންނަ ްމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ

ްމިގޮތަށް ްެދވިދާނެެއވެ. ނޑުްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  1050ިމްްއަުޅގަ

ްހުށަހަޅާއިރުގައިް ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާެގް، ްކުރިްނ ްކުޑައިުރކޮެޅއް ްމީެގ ހަމަ

ްފުރުޞަތެްއް ްިމކަހަލަ ނޑު ްއަުޅގަ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްމަސައްކަތްކުާރއިރުަގއި ްޭދން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ްމާއްާދް، އެ

ްއަޅުަގނޑު ްހުށަހެޅުއްވީީތވެ ްއެްއެކަމާްއުނިކުރަން ްއަޅުަގނޑު ްދެރަވެ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްގެންދިއުމަށް ްއަނބުރާ ްހުށަހެޅުން ްއެ ްމެންބަރުގެ  1055ޢިއްޒަތްތެަެރި

ްސްއިލްތިމާ ްއެހެން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއީ ްމިދަންނަވަނީކުރަން. ނުޑް، އަުޅގަ

ްމަޖިލިސްވެސްް ްިމ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްއަިދ ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި

ްޔަޤީނުން ްހަމަ ްސަރުކާަރކުން ްއޮންނަ ްއެއިެރްއގަިއ ެވްސްޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި

ްޭއެގް ްއަދި ްބަަޔކުާލނެ. ްވުޒާރާތަަކކަށް ްއެ ްއަދި ްއުފައްދާނެ ވުޒާރާަތކެއް
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ްކުންފުނި ްޑިޕާޓްމަންޓްތަކާއި ްކިޔާ ްނަންނަން ްއެކި ްތަކާްދަށުން  1060މިހެންގޮްސް،

ްމިގޮތަްށް ްާމނައަކީ ްއެހެންވީމާ،ްީމގެ ްކުރާނެ. ްކަންތައްތަެކއް އެތައްަބއިވަރު

ްއެ ްވެއްޖިްއޔާ ްނުދީފިކަމަށް ްފުރުޞަތު ްނުހުންނާނެްްމި ސަރުކާރެްއގެ

ްއެއަށްް ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްވެއްޖިއްާޔ. ްއުިނކޮށްފިކަަމށް ްއެ ވުޒާާރއެއް

ްއަޅުަގނޑު ްދެން ްއޭރުން ްއެބައޮތް. ްފުރުޞަުތ ްެދއްކުމުެގ މެްންވާހަކަ

ްކޯޓަށް ްސްޕްރިމް ްދާންޖެހޭނީ ްގޮތެްއް. ްޖެހޭނީ ްކޯޓުން ްސްޕްރިމް  1065ގޮސް

ްއަން ްނޫނިއްޔަކާ ްނިންމައިގެން ނުޑްނިންމަން. ްއަޅުގަ ްސަރުކާރަަކށް ނަ

ްދެނެއްްނު ްުވޒާރާެއއް ްވާީނ،ްއްފެއުޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި ްއެކަން ދޭނެ.ްއެހެންތޯ

ްފަހަރެއްގަިއް ްމިދެންނެީވ. ްވިސްޭނގޮތް ްއަުޅަގނޑަށް ްނޭނގޭ އަޅުަގނަޑކަށް

ނޑުްމިްަދންނަވަންްއުޭޅް އެހެންވެސްްވެދާނެ.ްޢިްއޒަތްެތރިްރައީސް،ްއަުޅގަ

ްވާހަކަައކީ ްނޫޭންަރއްޔިތު، ްފާސްކޮށްގެންނެއް ްކޮންމެހެން ްމަޖިލީހުން  1070ްނގެ

ްވުޒާރާަތކަްށް ނޑަެއޅުމާިއ ްކަ ްުވޒާރާތަްއ ްސަރުކާަރކުން ްއޮންނަ އެއިެރއްަގއި

ްއުފައްާދް ްތަްނތަން ްނަމަވެސް ްއެހެން ްއަދި ްނޫނީ ްޑިޕާޓްމަންޓްތައް އަދި

ްމިހެދެނީް ްޤާނޫނުއަސާީސއެއް ނޑުމެން ްައޅުގަ ްކުރަންޖެހޭނީ. ކަންތައް

ްއެއިރެް ްހުންނަ ްްސަރުކާރަކާއްަގއި ްއެއާިއްޙަަަމި ްބުނަނީ ވާލުކޮށްފައި

ް ްބާރުތަކެްއ ްމިގޮތަްށ ްއެހެންވީމާ، ްހިންގާށޭ.  1075އަޅުަގނޑުމެްންއެްއގޮތަށް

ްދީފައި ްހުއްަދް، ްކުރުމުގެ ްމިކަންތައްތައް ްހިންގުމާއި ްވުޒާރާތަްއ ތަންތަން

ްކުރާގޮތަށް ްގޮތަކަށް ްދިން ްއިރަކުން ްދިން ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ

ްކުރަންޖެހޭްކަންތައްތަކާިއްޮއވެއްެޖކަމަށްްސަރުކާރެއް ވަްނޏާްއެްސަރުކާރުން

ްކުިރމަތިވެގެންދާނެ.ް ްދަތިތަެކއް ްބޮޑު ްަވރަށް ްކުރުމުަގއި މިކަންތައްތައް

ްކަހަލަް ްދޭންޖެހޭ ްަވގުތަށް ްވަގުތުން ްރަްއޔިތުންނަށް  1080ޚާއްޞަކޮށް

ްކުރިް ްދަތިތަކެއް ްދިނުމަށް ްމިކަންަތއްތަްއ މަތިވެގެންދާނެ.ްއެހީތެރިކަމާއި

ްފަހުގައި ްއުފެއްުދމަށް ްވުޒާރާަތއް ްއެ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ،ްއެހެންވީމާ،

ްދިނީމަް ްދެވިދާނެ. ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްމައުލޫމާތު އެުވޒާރާތަކާބެހޭ

ްމަޝްވަާރް ްލަފައާިއ ްފެންނަ ްއެކަމުގެ ްމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ

ނުޑގެްމިްހުށަހެޅުމުގަިއްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށްްދެވިާދނެ.ްއެގޮތަށް  1085އަުޅގަ

ްމިީއް ްޤަބޫލުކުާރގޮތުަގއި ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންީވމާ، ްލާޒިމްކުރޭ. އެބަ
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ްޒަމާީން ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްނުވަތަ ްޙާލަތު ްިމއަދުގެ އަޅުަގނޑުމެން

ްދާއިރުަގއި ްބަދަލުތަކަކަށް ްއަންަން، ްމުސްތަޤްބަލުގައި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްދޭންޖެހޭނެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެއިެރްއގަިއްްސަރުކާރަކަށް ްައދި ބާރުތަކެއް.

ްބާރުތަކެްއް ްކަހަަލ ްމިދެންނެވި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް  1090ހުންނަ

ނޑުމެްނެގް ްއަުޅގަ ްނުވަތަ ްސަރުކާރު ްއެ ްއޭނަައށް ްވެއްޖިއްޔާ ނުދީފިކަމަށް

ްދަތިތަކެްއް ްއޭނަައށް ްހިންގުމަށްޓަކައި ްކަންތަްއތައް ްބޭނުންވާ ރައްޔިތުން

ްއެހެންކަ ނޑުެގްކުރިމަތިވެދާނެ. ްއަުޅގަ ނޑު ްމަިއގަ ނޑު ްއަުޅގަ ްމިއީ މުްނ

ވިސްނުންްމިކަމުގައިްހުރިގޮަތީކ.ްމިގޮތަށްްމިކަންްނުކޮށްފިކަމަށްްވެއްޖިްއޔާް

ްބޮޑަްށް ްވަރަށް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްކުރިމަިތވެދާނެކަމަށް ްދަތިތަކެއް  1095މީގެން

ްހަމަެއއާއެް ްޤަބޫލުކުރެވޭ. ްއްޮކށް ްމިކަހަަލ ފުރުޞަތެްއްސަރުކާރަށް

ްގައިްދޭންއުޅޭއިރުް ްދަތިް، ްނުކުމެދާނެ ްމީގެން ްއެނގޭ ނަޑށް އަުޅގަ

ްއަތްމައްޗަްށް ްސަރުކާެރއްެގ ްަރއްޔިތުންނަށް ްއަދި އުނދަގޫތަްއވެސް.

ްވާގޮތްެވްސް ްދިނީމަ ްފުރުޞަތު ްކުރުމުގެ ްކަންތައްތައް ްގޮތަކަށް ހިތުހުރިހާ

ްއި ްހެދުމުގެ ްެއއްޗެހި ްކުންފުނިތަކާއި ްވުޒާރާަތކާއި ަްްއަދި ްބާުރްޚު  1100ތިޔާރާއި

ްދިނީމަްވުޒާރާތަް ްމިނިސްޓަރުންނަށް ްމިނިސްޓްރީތަކުގެ ްއެކި ްއަދި ްދީ ކަށް

ްމީހަކަށްް ްހުރި ްތަޖުރިބާކޮށްފައި ްހިތި ްއަނިޔާއާއި ްލިބޭ އެކަންތައްަތކުން

ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްވިދާޅުވެދާނެ. ްބޭފުޅުން ްަބއެްއ ްވެދާނެއޭ އަޅުަގނޑު

ްކީއްެވގެންތޯ،ްއަޅުް ްހުށަހަޅަނީ ްމި ނޑު ްހުށަހަަަޅަނީއަަަުޅގަ ްމި ނޑު މިްްގަ

ްއަސާސީ ްައސާީސް، ްޑިމޮކްރަީސއެްއގެ ްޤަޫބލުކުރާގޮުތގައި ނޑު  1105އަުޅގަ

ްރައީްސއަކަްށް ްހުންނަ ްވެރިއަުކްނޫނީ ްއެއިެރްއގަިއްހުންނަ ްިމއީ. ސިފައެއް

ްމިކަްން ްއޮވެ ްފުރުޞަތުތަކެއް ްމިކަހަލަ ްހިންގުމަށްޓަަކއި ްސަރުކާރު އެ

ްއެ ްއޮތުން ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްފަހިެވފައި ްމަގުތަެކއް އީ.ްކުރެވޭނެ

ނުޑްމިްހުށަހެޅުންްނޫނީްމިް އެހެންވީމާ،ްމިދެންނެވިްސަބަަބށްޓަކައިްއަުޅގަ

ްޢިއްޒަތްެތިރް ްތިަޔ ްއުންމީދުކުރަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅީ. ްމި  1110އިޞްލާޙު

ނާޑިއް ނޑުގެްނަްފސާމެދުްވިސްނުމުގެްބަދަލުަގިއްއަަަުޅގަ މެންބަރުންްއަޅުގަ

އިްހުށަހެޅުމުގެްއަސްލަށްްނުލައިްމިްހުށަހެޅުމަށްްވިސްނަވާފަތެރޭްބެލުމަކާދޭ

ްވިސްނަވާަފއިްމިއަށްްޯވޓުްދެްއވުން.ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް.ް
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ް

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްތެރި ްއދ.ގެ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ  1115އާދެ،

ްތާއީދުކުރައްް ްއަުރވަން. ްފުރުޞަތު ްއިބްރާހީމްއަށް ްޙުަސއިން ާވްއިލްޔާސް

ްމެންބަރު.ް

ް

ްތާއީދުކުރަން.ްްއަިރއަތޮޅުްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ނޑު ްއަުޅގަ ްިއޞްލާޙަށް ްރަޝީދުެގ ްރިޔާޟް
 1120ްއިލްޔާސްްުޙސަިއންްއިްބރާީހމްް

ްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއުތުރުބުރީެގްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތިލަދުންމަތީ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަްތތެރި ްޝުކުރިްއޔާ އާދެ،

ް ްހުށަހެޅުމުގެްޢިއްޒަތްތެރި ްއިޞްާލޙު ްފޮނުވި ްސަމީރު ްއަޙްަމދު މެންބަރު

 1125ް.27ްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ްކަރުދާްސްނަންބަރުް

ް

ްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްއަޅުަގނުޑ27ްްޝުކުރިއްޔާ ްމާއްދާއަްށ ްވަނަ

ްދަންނަްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއިޞްލާޙު ްދަންނަވާލަންހުށަހަޅާފައިވާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްކުރިން .ްވާލުމުގެ

ްތި ްނިޒާމެއްގައި ްރިޔާސީ ްއޮންނައިރުްފުރިހަމަ ްަވކިކޮށްފަިއ ،ްންބާރު

ްހިތާމަކުރަންް ްެއީއ ްނެތްކަން ްކަންތައްތަކެއް ްހުރިހާ  1130ހުންނަންޖެހޭ

ްކަންނޭނެގްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްހިެމނޭކަމެއް ޖެހޭނެކަމެއް.ްޭއގެތެރޭަގއި

ް ްހުންނަ ްމަޤާމުގައި ްމަޖިލީހެމީހަކު ްވަީޒރުންގެ ްލަވާާލިއރުއެކުއް އޭނައަްށް،

ނޑުެވްސް ަަޅުގަ ްއަ ްެއއީ ްއޮތުން ްމަގު ްކުރެޭވނެ ްއެކަން ފަސޭހަކަމާއެކު

ްމެންބަރުންް ްމަޖިލީހަށް ްަވޒީރުންގެ ްއެހެންނަމަެވސް، ތާއީދުކުރާކަމެްއ.

ްބަހެއްް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ  1135ްޢައްޔަނުކުެރވެނީވެސް

ްމަޖިލީހުެގް ްަރއްޔިތުްނގެ ްއުެފއްދުމުގައި ްވުޒާާރތައް ްވެފައި ހޯދައިގެންކަމަށް

ް ްއޮތުމަކީ ްއަޅުަގނުޑވެްސްްޭއަގއިބަހެއް ްގޮތުަގއި ްކަމެްއގެ ަރނގަޅު

ް ްސަބަބަކަށްަވނީޤަބޫލުކުރަން. އަޅުަގނުޑެގްްމަވެސްްއެހެންނަަަ،

ްދަރަޖައަށްް ްދަތިވާ ްހިންގުމަށް ްސަރުކާރު ްމިހުރީއަކީ ްވިސްނުމުަގއި

ްނުކުރެޭވް ްެއކަންކަން ްގޮްސގެން ްަކންތައްތައް ްމަޖިލީހުގައި  1140ރައްޔިތުންގެ

ްއޮންނަްނާވްކަންތައްތަްއް ްރިޔާސީްނިޒާމެްއަގއި ްފުރިހަމަ ްދިޔައީމަ ހިސާބަށް
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ނޑުްދެކެން.ްއެްއްޙާލަތަީކް އޭަގއިްދެްޙާލަެތއްަގއިްއަުތވެދާނެކަމުގަިއްއަުޅގަ

ްމަޖިލީ ްރަްއޔިތުްނގެ ްއޮންނަ ްއިތުބާރުްްހެއްއެަވގުތަކު ،ްސަރުކާރާމެުދަގއި

ްދިމާވާނީީކް ްހަމައެަކނި ްމައްސަލަތައް ްއެ ްވާނަމަ ްނެތްކަމަށް ޔަޤީންކަން

ްމައްސަލަތަކުގަިއެވްސް ްތަފާތު ްއެހެން ްދިމާވާނެ ްނޫން. ްއެކަންޏެއް  1145މިއަކު

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއެހެންވީމާ، ްދެމެދުގަިއ. ްސަުރކާރާއި ްމަޖިލީހާއި ރައްޔިތުންގެ

ްދަން ނޑު ްއަުޅގަ ްހުށަހަާޅްރައީސް، ްހުށަހެޅުމެއް ްކުިރއަށް ްއޮތީ ނަާވލާހިތް

ްސަރުކާރުންް ްބަދަލުަގިއ ްފާސްކުރުުމގެ ްުވޒާރާަތއް ްކަންތައްަތކެއް އޭގެ

ްމަސައްކަުތެގް ްުވޒާރާތަުކެގ ްެއ ްވުޒާރާަތކާިއ ްއެންމެހާ ްބޭނުންވާ އުފައްދަން

ްބާުރްްދާއިރާތައް ްއުފެއްދުމުގެ ްމަތިން ްމަޝްވަާރގެ ްމަޖިީލހުގެ  1150ރަްއޔިތުންގެ

ްމަޝްވަރާއެުކް ްއެމަޖިލީހުެގ ްއަދި ްލިިބގެންެވއެެވ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

ްދާއިރާތަްއް ްމަސައްކަތްކަުތެގ ްއެުވޒާރާތަުކގެ ްުވޒާރާތަކާއި އުފައްދާ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްގެންދަންވާނެޭއ. ްޝާިއޢުަުކުރަމުން ްެގޒެުޓގަިއ ސަރުކާރުެގ

ްސަރުކާރު ްއެބަޖެހޭ ްފެންނަން ްައޅުަގނޑުމެންނަްށ ްއުފައްދާްރައީސް، ން

ްޝާއިޢުް ްެއކަްނކަން ްހިމަނައިގެން ްގެެޒޓުގައި ްސަރުކާރުގެ  1155ވުޒާރާަތއް

ްފުރިހަމަް ްއުންމީދުުކރަނީ ްއަޅުަގނޑު ްއަދި ްއޮންނަންވާނެ. ކުރެވެމުންދާކަން

ްާއް ްއިރުއިރުކޮޅުން ްހިނދުހިނދުކޮޅުން ްނިޒާމެްއގަިއވެްސ ރިޔާސީ

ްއެ ްުވޒާރާތައް ްއަދި ްއައުާމއި ްކެބިނެޓަށް ްގޮތްގޮތަށް،ްްބަދަލުތަކެއް ތަާފތު

ްވިދާުޅޭވ،ް ްބޭފުޅަކު ްކޮންމެވެސް ްައންނަނީ ްހަނދާނަށް އަޅުަގނޑަށް

ްފުނިޖަހާލާފައިް ްގޮތަްށ ްމަސްދަެޅއް ްވުޒާާރއޮތީ ްެދއްވާަފއިއޮްތ  1160އެބޭފުޅަަަކަށް

ދަޅުތެރެއަށްްލާފައޭ.ްވަރަށްްބައިވަރުްެއއްޗެހިަތއްްއެްއކޮށްލާފައޭްދީފައިއޮީތް

ަަކަކަށްްުނވާނޭްގޮަތަކށްްރައްޔިތުްނެގްވުޒާރާ.ްއެހެންވީމާ،ްެއކަހަ ލަްގޮތްގޮތަ

މަޖިލީހަށްވެސްްއެްއުފައްދާްވުޒާރާއަކާބެޭހގޮތުންްބަހެއްްބުނުމުގެްފުރުޞަތުް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްހުރަހެއްކަމަަކށް ްއޮތް ްނިާޒމެއްަގއި ްރިޔާީސ ްއެީއ އޮތުމަކީ

ްޭއެގް ް ްލިބިގެން ްބަހެއް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއިޔތުން ްއެހެންވީމާ،  1165ނުދެކެން.

ްަމސްޢޫލިއްޔަތުތަްއްހެޔޮ ްމަސަްއކަތްތަާކއި ްުވޒާރާތަްއވެްސ، ގޮތުަގއި

ްއެީއް ްކުރައްާވކަމަށްވާަނމަ ްެއކަންަކން އެނޭގގޮތަށް

ްވަކިކޮށްަފއިާވް ްތިންބާރު ްެއމަސައްކަުތގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެވސް
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ްރައްޔިތުްން ްކުރަްއަވން، ްމަސައްކަތްފުޅު ްނިޒާެމއްަގއިެވްސ ރިޔާސީ

 1170އެންމެްބޮޑަށްްލިބިގެންދާނެކަމެއްކަމުަގއިެވސްްއަޅުަގނުޑްްމަޖިލީހުގެްތާއީދު

ްއަޅުަގނުޑް ްމިދަންނަވާލީ. ްދެންމެ ްހުށަހެޅުން ނުޑގެ ްއަުޅގަ ދެކޭތީ

ްޢަލީް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްރ.އަތޮުޅގެ ްމިހުށަހެޅުމަށް އުންމީދުކުރަން

ްވަޙީދުްތާއީދުކޮށްެދއްވާނެކަމަށް.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.
ް

ްމެންބަރަށްްްސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާ ްތާއިދުކުރައްވާ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ  1175އާދެ،

ްޢަލީް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެިރ ްރ.އަތޮުޅގެ ްއަުރަވން. ްފުރުޞަތު އަޅުަގނުޑ

ްވަޙީދު.ް

ް

ްއެްއިޞްލާޙަށްްތާއީުދކުރަން.ްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް
 1180ްން:ޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވު

ް

ްއިބްރާހީްމްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއެކވުން: ްނިޒާރު ްމޫސާ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްުޝކުރިއްާޔ އާދެ،

ްކަރުދާންް ްއަރުަވން. ްފުރުޞަަަތު ްމެންބަރަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ވ.އަޮތޅުގެ

ްަގއިްއޮތްްއިްޞލާޙުްހުށަހަޅުއްވާްދެްއވުމަށް.28ްނަންބަރުް

ް1185 

ްމިޑްރާފްޓްްޝުކުރިްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޫމސާްނިާޒރުް ްއަުލން ނޑުެވސް ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްއްޔާ

ްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޤަސްދުކުރަން.27ްްކުރެވުނު ްހުށަހަޅަން ްއިޞްލާޙެއް ްމާއްާދައށް ވަނަ

ް ްއިޞްލާޙަކީ ްހުށަހަާޅ ްއަޅުަގނޑު ްއަންނަނިވ27ްްިމިގޮތުން ްމާްއދާ ވަނަ

ްވުޒާރާ ްަސރުކާރުގެ ްއިޞްލާޙުކުރުން. ްގޮތަށް ްސަރުކާރުްނ27ްަތއް، .

ްއެުވޒާރާތަާކއިް ްއުފެއްދުމުެގކުރިން ްވުޒާރާަތއް ްއެންމެހާ ްބޭނުންވާ  1190އުފައްދަން

ްދާއިރާތަކާުގޅޭގޮތުންްަރއްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުންް އެްުވޒާރާތަުކގެްމަަސއްކަުތގެ

ްއާދެ،ް ްހުށަހަޅަންވާނެއޭ. ްމަޖިލީހަށް ްރައްިޔތުންގެ ްހޯދުމަށްޓަކައި ރުހުމް

ްފުރުޞަ ްމިްއަޅުަގނޑު ްަދންނަވާލަން ްެއއްެޗއް ްދެތިން ތުެދއްަވިއފިއްޔާ

ނުޑެގް ްމެންބަރުން،ްއަުޅގަ ްިޢއްޒަތްތެރި ްބައެއް ހުށަހެޅުމާބެހޭގޮތުން.ްދެންމެ

ްރިޔާްޟް ްމެންަބރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްތ.އަތޮުޅގެ ްވާހަކަދެްއކެވި ްއެ  1195ކުރިން

ްގެންގުުޅްއާވ،ް ްއެ ްސަމީރު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްހއ.ގެ ްއަދި ރަޝީދާއި
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ްެއާއިއްގެން ްނޫނިްއޔާ ްއެްއގޮތަކަށް ްދާދި ްޚިޔާލުފުޅާ ގުުޅްއވި

ނޑުެވސްްމިްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅުމުަގއިްިވސްނާފަިއް ގުޅުންހުރިގޮތަކަށްްއަުޅގަ

ްވާހަަކއަީކ،ް ްބޭނުންާވ ްދަންނަވަން ނޑު ްއަުޅގަ ްޭއގަިއ މިއޮތީ.

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްމިހާރު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަޤްޞަދަީކ  1200އަޅުަގނުޑެގވެސް

ތިންބާރުްަވކިުކރުމަށްްމަސައްކަތްތަކެއްްކުެރިވފައިާވއިރުަގއި،ްްއިޞްލާޙުކޮށް

ްއެހުރިހާް ްފުުރޞަތު ްމަސައްކަތްކުރުުމގެ ްއެގޮތަްށ ޙަޤީޤަތުގަިއވެސް

ްރައްޔިތުންނަްށް ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްޭއރުންނޭ ްލިބެންވާެނއޭ. ބާރުތަކަކަށް

ްޮއމާންކަމާ ްފުރިހަމަގޮުތގައި ްޙައްޤުތައް ްބުނާ ްމިދޭން އެކުަގިއްއަޅުަގނޑުމެން

ްފާހަގަކުރަްއވާކަްން ްމެންބަރުން ްޢިްއަޒތްތެރި ްބައެއް  1205ދެވޭނީ.

ްމިހާުރް ްައޑުިއވޭ. ްެއވާހަކަތައް ނޑަްށވެސް ްއަުޅގަ ްއެނގޭ. އަޅުަގނޑަްށވެސް

ްގިނަް ްގެނެވިަފިއހުރި ްއެހެންނަމަވެސް، ްމި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްރިޔާ ްހީވާަކހަލަ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްބަލާއިުރގަިއ، ސީްއިޞްލާޙުތަކަށް

ނިޒާމެއްަގއިްބަރުލަމާނީްވެރިކަމެއްްމިޤައުމުގައިްދެންްހިނގާނެގޮތަށް.ްއެީއް

ނޑަށްެވސްް ްައޅުގަ ްކޮމެންޓްކުރައްާވ. ްއެ ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި  1210ބައެއް

ްފާސްކުރެވިފައިހުިރް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެބަީހވޭ ްަބއެއްފަހަރު އެގޮތަށް

ް ްކޮންމެއަކަސް ްބަލާއިރުަގއި. ްމިކަންްފާސްކުރުންތަކަށް ްޮގތަކަށް މިކަހަލަ

ްމިކިޔަނީް ްމިހާރު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެއީ ްނޭދެން. ނޑު ްއަުޅގަ ވާކަށް

ްއެހެންކަމަށްވަންޏާ،ް ްހުރީއޭ. ްބާރުތަކެއް ްމާގިނަ ްއަތްމަތީަގއި އެްގޒެކެިޓްވގެ

ްވަކިކުރަނީ.ް ްމި ްތިންބާރު ްއަޅުަގނޑުމެން ްގޮުތން ްިއޞްލާޙުކުރުމުގެ  1215އެކަން

ްޤާނޫީނގޮުތން ްއެ ްކޮްނމެބަޔަކަށްވެްސްްއެހެންވިްއޔާ ްބާރުތައް ްލިބޭ އެ

ްއެފުރުޞަުތް ްޚިދުމަތްކުރުމަށް ްކުރެވޭ ްަރއްޔިުތންނަށް މިނިވަންކަމާއެުކގައި

ްމިހުށަހެޅީ.ް ްމިހުށަހެޅުން ްއަޅުަގނުޑގެ ްޤަބޫލުކުާރތީ އޮންނަންވާނެކަމަށް

ްިމް ްހުށަހެޅުއްވުުމގައި ްއެހުށަހެޅުްއވި ްބޭފުުޅންވެސް އެހެންނަމަވެސް،ްއެހެން

ްޢިއްޒަތްތެިރްޚިޔާލު ްޝުކުިރއްާޔ ްފާހަގަކުރަން. ްައޅުަގނުޑ  1220އޮތްކަމަށް

ްރައީސް.ް

ް
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ްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތާއީދުކުރައްާވ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްޢަބްދު ްއަރުވަން. ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރަށް ްޅ.އަތޮޅުެގްهللا ޢަލީ

 1225ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ް

ްމެންބަރު،ްްهللاްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޢަްބދު ްިޢއްޒަތްެތރި ްވ.އަޮތޅުގެ ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްވާހަަކްްްޢަލީްވާހަކަދެއްެކވުން: ްާތއީދުކުރާ ްއަޅުަގޑު ްހުށަހެޅުމަށް ްހުށަހެޅުްއިވ ްނިޒާރު މޫސާ

ްދަންނަވަން.ް

ް1230 

ްޢިއްޒަްތތެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޝުކުިރއްޔާ ްނުކުތާެއްއްއާދެ، ްނިޒާމާބެހޭ ްމެންބަރު. ރި

ްރ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންަބރުްޢަލީްވަޙީދު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1235 

ްމިނެީގްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ނޑު ްައުޅގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަުޅގަ ްފާސްކުރިްކޮންމެގޮތެްއވިޔަސް ްމަޖިލީހުން ްމި ްމިހާރު މެން

ްނިޒާމަކަށް،ް ްރިޔާސީ ްމިގެންދަނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ފާސްކުރުމާގުިޅގެން

ްނިޒާމަކަްށް ްރިޔާސީ ްފުރިހަމަ ްާވހަކަދައްކާނަމަ ްޓަރމްސްއިން ޑީ.އާރު.ީޕގެ

ްަހދަންޖެހޭނީވެސް.ް ްެއގޮތަށް ްމިދަނީ. ްޤާނޫނުައސާސީ ްމި  1240އަޅުަގނޑުމެން

ްަރއްޔިތުންް ްޤަބޫުލކޮށްފައިކަމަށް.ްސަބަބަކަށްވަނީ ްެއގޮތަށް ވަނީ

ްތެރޭގަިއް ްއޮޅުާވލުމުގެ ްހަމަ ްސަރުކާރުންވަނީ ްނަމަވެސް ކޮންމެގޮތެްއގައި

ނުޑް ްއަޅުގަ ްމަޖުބޫރުކުރުވާފައި. ްއަޅުަގނޑުމެްނނަށް ނަމަވެސް

ްާވހަކަފުޅުދެއްެކިވް ްދާދިދެންމެއަކު ްއެހެންނަމަވެސް، ޤަބޫލެއްނުކުރަން.

ްމެް ްިޢއްޒަތްތެރި ްވިދާުޅވެއްެޖ،ްވ.އަޮތޅުގެ ްެއ ްނިޒާރު ްމޫސާ  1245ންބަރު

ްއެކަްން ްަވދެފައި. ްތެެރއަށް ްނިޒާމުގެ ްމި ްިރާޔސީ ްއުސޫލުތަކެއް ބަރުލަމާނީ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްޔަޤީންކޮށްދެްއވަންޖެހޭނެ. ްވަދެފައިުނވާނެކަްނ އެހެން

ްެއީއް ްނުވާނެ ްނިޒާމަކަްށ ްިރޔާސީ ްމިއީ ްއެހެންކަމަށްެވއްޖެއްޔާ ދެކޭގޮުތގައި

ްެވއްޖެނަމަކާ ްރިާޔސީްތެދެއް ްބައެއް ްނިޒާމުގެ ްބަރުލަމާނީ ްއެެހންވީމަ، އެއް.

ްއެބުނާް ްހަމަ ްވާނީ ްމިއީ ްއޮތްކަމަށްވާނަމަ ްވަދެަފއި ްތެރެއަށް  1250ނިޒާމުގެ
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ްރިާޔީސް ްޙާލެއްަގއި ްެއއްެވސް ްއެހެންވީމަ، ނޑަކަށް. ްސަޓަނިގަ މަސްހުރި

ްރިޔާސީް ްގޮުތެގމަތީން ްއެްއގޮްތވާ ްނިޒާމާ ްިރާޔސީ ްތާއީދުކޮށްގެން ނިޒާމަށް

ްޔަޤީން.ްއުސޫ ްނުވާެނކަން ްޤާނޫނުއަސާީސއެއްކަުމގަިއ ްހެދޭ ލަކަށް

ްނެތްކަން.ް ްވެފަކަެއްއ ްއެގޮތަށް ްޔަޤީން ްައޅުަގނޑަށް އެހެންވީމަ،

ނޑުމެންްޖެހޭނީްއެބައިބައި....  1255ްއޮެވއްޖެކަމުަގިއވާނަމަްއަުޅގަ

ް

ް

ްފާހަގަކުަރއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުކުތާްއާދެ، ްބޭނުްނފުޅުވާ ވަން

ްތަކުރާރުކޮްށް ްފަސޭހަވާެނ. ްނިންމާލެއްވިއްޔާ ްއެހާހިސާބުން ފާހަގަކުރެްއވީމާ

ްއާދެ،ް ްވިސްނާލަންޖެހޭ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަވގުތު ްފެށްޓެވީމަ  1260ރިޕީޓްކުރަްއވަން

ްތަފާުތް ްއެިކއެކި ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްެއކިެއިކ ްކޮންމެ އެހެންވީމަ،

ްހުށަހަ ްމި ްއިބްރާހީމް،ްގޮތްގޮތަށް ްނިޒާުރ ްމޫސާ ްއެހެންވީމާ، ޅުްއވަނީ.

ްހުށަހެޅުއްިވް ްދެންމެއަކު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ވ.އަޮތޅުގެ

ްވާހަކަފުޅުަގިއް ްއެދެއްެކިވ ްއޭގައި ްހުށަހެޅުމުގެފަހުން ހުށަހެޅުއްވުމުަގއި،

ްހާމަކުރުމަކީް ްޮގތް ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްމެްނބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެ  1265މިދަނީ

ްއޮތްކަމަކަްށްއަޅުަގނޑުމެ ްސަބަބެއް ްނަގަންޖެހެންވީ ްނުކުތާ ްނިޒާމާބެހޭ ން

ްއަޅުަގނުޑް ްއިޞްލާޙާިއގެްނ ްދެންއޮތް ްއެހެންވީމަ، ނުދެކެން.

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްހއ.ެގ ްއަރުވަން، ްފުރުޞަތު ްހުށަހެޅުމަށް ކުރިއަށްދާނަން.

ްވަނަްކަރުދާސް.19ްްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރަށްް

ް1270 

ްއަޅުަގނުޑްްަބރުްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެން ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްމިހާރުް

ވަނަްމާއްދާއަށްްއިޞްލާެޙއްްހުށަހެޅީ.32ްްިއޞްލާޙުކުރެވިފަިއވާްޑްރާފްްޓގެްްއަްޙމަދުްސަީމރުްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް ްުސވާލުކުުރން. ްވަޒީރުންނާއި ްޑްރާފްޓިންގ32ްްއެއީ ް)ހ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްމިއޮންނަނީ،ްްކޮމިޓީން ްއޮތްއިުރވެްސ ްއިްޞލާޙުކުރައްވާަފއި  1275އެންމެފަހުން

ްމީހަކުް ްމަޤާމެްއގަިއހުރި ްއެހެންވެސް ްސަރުކާރެްއގެ ްނުވަތަ ވަޒީަރކު

ނޑަައޅާް ްކަ ްއެމަޖިލީހުން ްޙާޒިރުވުމަށާއި ްމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ

ްޖަވާބުދިނުމަށާއިް ްސުވާލުތަކަްށ ްކުރެވޭ ްއެމީހަކާިއ ގޮތެްއގެމަތީން
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ްހުށަހެޅުމަށްްރައްޔި ްލިޔުމެްއ ްކޮންމެ ްބޭނުންވާ ްމަޖިލީހުން ތުންެގ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެންގިދާނެެއވެ. ްއެމީހުންނަށް ްމަޖިލީހުން  1280ރައްޔިތުންެގ

ްަޖވާބުދޭންޖެހޭނެ،ް ްުސވާލަކަށް ްކޮންމެ ްލިުޔމެއްަް ްކޮންމެ ތާއީދެއްނުކުރަން

ްޖަާވބުދޭންޖެހޭނީ ްސުވާލުަތކަށް ްދާިއރާއާިއގުޅޭ ްމަސަްއކަތުގެ .ްއެމީހެއްގެ

ްއަންގަންޖެހޭނީ.ްއެހެންނަމަް ްހުށަހަޅަން ްުގޅޭިލޔުން ްދާއިރާާއއި މަސައްކަުތގެ

ްއެހެނިހެންް ްާއއިީލ ްނުވަތަ ްެސޓްފިކެޓްތަކަާކއި ްއަނބިދަރިންގެ އެމީހެއްގެ

ްއެކަްން ްމާނަކުރެވޭގޮަތކަށް ްހިސާބަށް ްހުށަހަޅާ ްެއއެްއޗެހި  1285ލިޔުންތަކާއި،

ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޭެދން. ްައޅުަގނޑު ްއެހެންވީަމ،ްއޮންނާކަށް ަރއީސް،

ްއެހެންވީމަ،ް ްއެތަނަށްލީ. ްލިމިޓޭޝަނެއް ްއެ ްހުށަހެޅުމުަގއި އަޅުަގނުޑގެ

ްސުވާލުކުރެވެންާވީން ްމަޖިލީހުންވެސް ްރައްޔިުތންގެ ނޑު، ްއަުޅގަ އެކަން

ްހުންނަް ްަވޒީަރކަށް ްއަދި ްކަާމއި ްތެޭރގައި ްދާއިާރގެ އެބޭފުޅުންގެ

ްސުވާލެ ްހިތުހުރިހާ ްއެބޭފުަޅކަށް ްބޭފުޅެއްގޮުތަގިއްބޭފުޅަކީވެސް ްކުރެވޭ  1290އް

ްއަޅުަގނުޑް ްެވގެްނވާނެކަމަަކށް ްއެކަން ްގޮތަކަށް ްހަށިނޮޅާކަހަލަ ްމުޅި އެމީހާ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްޤަބޫލުކުރަނީ، ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ނުދެކެން.

ްއެެހްން ްސަރުާކރުގެ ްއަދި ްބޭފުޅަކުވެސް ްވަޒީރު ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި

ްރައްޔިތުންް ްބޭފުަޅކާެވސް ްހަމަްމަޤާމެއްގައިހުރި ްމަިޖލީހުން ގެ

ްސުާވލުކުރަްއވަންވީ.ް ްފަރާތަކުންވެސް ްެއނޫން ްއަދި  1295ސުވާލުކުަރއްވަްނވީ.

ްރަށްދުވާންޖެހޭނީް ްއެމީހަކަށް ްސުވާެލއްަގއި ްއެކުަރއްާވ އެހެންނަމަވެސް،

ްއެމީހެްއެގް ް ްވާންޖެހޭނީ ްޖަވާބަކަށް ްޖަވާބުެދއްަވންޖެހޭ ްއެމީހަކު ނުވަތަ

ްެއމީހަ ްދާއިާރއިން ްސުވާލުކުެރވެމަސައްކަާތގުޅޭ އެމީހަުކްްންޖެހޭނީ.ކަަަށް

ްދެންް ްޖަާވބުދީގެން ްުސވާލުތަަކކަށް ްދާއިާރައކުންކުރެވޭ ްުނގުޅޭ މަސައްކަތާއި

ްއަބުާރިއް ްބައެްއގެ ްއެހެން ްގެއްލި ްމަޞްލަޙަތު ްބައެްއގެ ްއެހެން  1300ނުކުންނާނީ

ްއެހެންވީމާ،ް ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްހިސާބަށްާދނީ. ްގެއްލޭ ޢިއްޒަތް

ްހު ްއަޅުަގނުޑެގްއަޅުަގނުޑގެ ްމިހިސާބުން. ްދަންނަވާލަން ށަހެޅުން

ހުށަހެޅުމަކީ،ްވަޒީރުންނާްސުާވލުކުރުން.ް)ހ(ްވަޒީރަކުްނުަވތަްސަރުކާުރެގް

ްމަޖިލީހަށްް ްރައްޔިތުންެގ ްމީހަކު ްހުރި ްމަޤާމެްއގައި އެހެންވެސް

ްަމސްޢޫލިއްޔަތާިއް ްޒިންމާއާއި ްައދާކުރާންޖެހޭ ްއެމީހަކު  1305ހާޒިރުވުމަށާިއ،
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ްއެ ްއެމީހަކާކުރެޭވްގުޭޅގޮތުން ްމަތީން، ްަކނޑަައޅާގޮެތއްެގ މަޖިލީހުން

ްއަދާކުރާންޖެހޭް ްއެމީހަުކ ްޖަވާބުދިނުމަށާއި، ްތެދުބަހުން ސުވާލުތަކަށް

ްބޭނުންވާް ްމަޖިލީހުން ްރަްއޔިތުންެގ ްމަސްއޫިލއްޔަާތގުޭޅގޮތުން ޒިންމާއާިއ

ްއެމީހަކަށްް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްހުށަހެޅުމަށް ްލިޔުމެއް ކޮންމެ

ނޑުްިމގޮތަށްްމިްހުށަހެޅުގައިްއެން  1310ގިދާނެެއވެ.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް،ްއަުޅގަ

ްދަންނަވާލަންް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއޭެގއިތުރަށްވެސް ްފަދައިން، ްދަންނަވާލި ކުރިން

ްޚާއްޞަގޮެތްއަގިއް ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ބޭނުންވަނީ

ް ްބޭނުންކުރަްއވަިއެގން ްއޭގެ ްއިމްތިާޔޒުތަްއ، މަސައްކަތްްލިބިގެންވާ

ްކުރިންްވާަހކަފުޅުްދެއްެކިވް ކުރަްއވަމުންދާއިރު،ްދެންމެްމީގެްކުަޑއިރުޮކޅެއް

ްކޮމިޓީއަކަްށް ްފަދައިްނ، ްފާހަގަކުރެއްވި ްމެންބަރުން  1315ޢިއްޒަތްތެރި

ްފަހުންް ްސަބަބުން ްމަޢުލޫމާތެއްގެ ްދޭ ްއެޭބފުޅަކު ްއެބޭފުޅަކު ހާޒިރުކުރަްއވާ

ްކުރި ްނުވަތަ ްމައްސަލަތަކަާކިއ ްނުރައްކާތެރިްއަތުވެދާނެ މަތިވެދާނެ

ްއެމީހަކަްށް ްވިސްނާފައި ްނުރައްކަަލކަށް ްއެނޫންެވސް ްުނވަތަ ޙާދިސާއަކަށް

ްއެހެންވީމާ،ް ްދަްއކައިފީމު. ްއަޅުަގނޑުމެން ްވާހަކަ ޙިމާޔަތްދޭންޖެހޭނެ

ްދަންނަވާލަން.ް ްމިކަން ްައޅުަގނޑު ްގޮުތގައި ްކަހަލަކަމެްއގެ  1320އެާއގުޅޭ

ޭޅގޮތުންްރަްއޔިތުންެގްމަޖިލީހަކަށްވެްސްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ްއެމީހަާކްނުގު

ްލިބިގެނެްއް ްޤާނޫީނގޮުތން ްބާރު ްިއޚްތިޔާރާއި ްުސވާލުކުރުމުެގ އެމީހަކާ

ްޒިންމާާއއިް ްއެމީހެްއގެ ްއޮންނަންވާނީ ްމަޖިލީހަށްވެސް ްރައްޔިތުްނގެ ނުވާނެ.

ްއޭނަް ްަސބަބުން ްއަދާނުކުރުމުެގ ްާވޖިބުތައް ްއަދާކުރަންޖެހޭ އެމީހަކު

ްޒިންމާވާންޖެހޭްްއިހުމާލުވާންޖެހޭ ްއޭނަ ްނުވަތަ  1325ކަންތައްަތކާ

ކަންތައްތަކަކާބެޭހގޮތުންްސުވާުލްކުރެވެންވާނީ.ްއެހެްނވީމާ،ްެއކަންްއެގޮތަްށް

ްއަރިސްކޮށްލީ.ް ްމަޖިލީހަށް ްމި ްހުށަހެޅުން ނޑުގެ ްއަުޅގަ ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި

ނޑުގެްހުށަހެޅުމަށްްތާއީދުކޮށްދެއްވާފަް ިއާވްއަޅުަގނޑުްއުންމީދުކުރަން،ްައޅުގަ

ތ.އަތޮޅުގެްޢިްއޒަތްތެރިްރިާޔޟްްރަޝީދުްމިްހުށަހެޅުމަށްްތާއީދުކޮށްދެްއާވް

ްވިސްނާވަަޑއިގެްން ްހުށަހެޅުމަށް ްމި ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި  1330އަދި

ްރައީްސް ްޢިއްޒަްތތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްއުންމީދުކުރަން. ވޯޓުދެްއވާނެކަުމގައި

ްރިްރަީއސް.ްދެއްވިްފުރުޞަތަށް.ްއާެދ،ްުޝކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެ
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ް

ްމެންބަރަށްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތާއީދުކުރައްވާ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްތ.އަތޮުޅެގް ްރަޝީދު، ްރިޔާްޟ ްއަުރވަން. ްފުރުޞަތު  1335އަޅުަގނުޑ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ް

ްޢިއްްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްރަީއސް.ްހއ.ގެ ްިޢއްޒަތްތެރި ްއަޙްމަދުްޝުކުރިއްޔާ ްމެންބަރު ްޒަތްތެރި

ނޑުްާތއީދުކުރަން.ްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްސަމީރުގެްއެްއިޞްލާޙަށްްއަުޅގަ

ް1340 

ްޢަބްދުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްހދ.ގެްهللا ނަޞީރު،

ް ްއަރުވަްނ ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރަށް ވަަނ32ްްޢިއްޒަތްތެރި

ްގައިްއޮތްްއިޞްލާޙުްުހށަހެޅުއްވުމަށް.ްކަރުދާހު

ް

ްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ް)ހ(32ްް`. ްމާއްދާގެ  1345ްވަނަ

ްހުށަހަޅަންްްަނޞީރުްވާހަކަެދއްކެުވން:هللاްޢަބްދު ްމިހުށަހަޅަނީ. ނޑު ްއަޅުގަ ްއިޞްލާޙުުކރަން އަންނަނިވިގޮތަށް

ްައޅުަގނޑުް ްކުރީގައި ްސުރުޚީއާމެދު.ްްފެށުމުގެ ްބޭނުންވޭ ފާހަގަކޮށްލަން

ްއާެދ،ް ްބޭނުންވޭ. ްފާހަަގކޮށްލަން ްބޭނުންވާކަމެއް ްދަންނަވާލަްނ، އެްއޗެއް

ނޑުް ވަޒީރުންނާްުސވާލުކުރުންްުސރުޚީގައިްމިއޮންނަނީ.ްމިްސުުރޚީ،ްއަުޅގަ

 1350އިޞްލާޙުްހުށަހަޅާފައިވާްގޮތަާކވެސްްސުރުީޚއަކާްުނގުޅޭ.ްއަިދްޑްރާފްޓިންގް

ފޮނުްއވާފަިއްމިއޮްތްގޮތަާކވެްސްސުރުޚީައކާްނުުގޅޭ.ްއެހެންވީާމ،ްްކޮމިޓީއިން

ްވަޒީރުނާިއް ްއާދެ، ްބޭނުންވޭ. ްފާހަަގކޮށްލަން ްއަޅުަގނޑު މިކަން

ްނުވަަތް ްަވީޒރަކު ްިމއޮންނަނީ، ްގައި ް)ހ( ްއޮވެަފއި ސުވާލުކުރުން

ްހުިރް ްމަޤާމެއްަގއި ްއެހެން ްމީހަކު، ްހުރި ްމަޤާމެއްަގއި ްއެހެން ސަރުކާރުގެ

ްއެންމެންގެްްމީހެއް ްހުރިހާ ްއެކަަމކު، ްމީހަކީވެސް.  1355މަސައްކަތު

ްއަޅުަގނުޑެގް ްއަދި ްއޮތީ. ްސުވާލުކުރުން ްަވޒީރުންާނ ވާހަކަދަްއކާފައި

ްދަންނަވަން.ްކޮންމެއަކަްސ،ް ހުށަހެޅުމުގައިވެްސްއެަބއިްރަނގަޅުނުާވްވާަހކަ

ްނޫންކަމަށް ްއެއްެޗއް ްހިމެނޭ ްމީގެތެރޭަގއި ނޑުމެްނ، ްއަުޅގަ ްސުރުޚީއަކީ ްއެ

ްހުށަހެޅުންް ްހުށަހަޅާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްފާހަަގކުރަން. އަޅުަގނޑުމެން
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ްވެިރޔަުކ32ްްމިދަންނަވަނީ.ް ްއޮީފހެއްގެ ްސަރުކާުރގެ ްނުވަތަ  1360)ހ(ްަވީޒރަކު

ްމަޖިލީހުގެް ްރައްޔިތުްނެގ ްހާޒިރުކުރުމަށާިއ، ްމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ

ްޖަލްސާއަކަށްް ްކޮމިޓީެއއްެގ ްެއމަޖިލީހުގެ ްުނވަތަ ްޖަލްސާއަކަށް

ްސުވާލުތަކަްށް ްކުެރޭވ ްއެމީހަކާ ްހުވާކޮްށެގންހުރެ، ހާަާޒިރުވުމަށާިއ،

ްލިއުމެްއް ްކޮންމެ ްބޭނުންވާ ްމަޖިލީހުން ްރަްއޔިތުންެގ ޖަވާބުދިނުމަށާއި،

ްއާެދ،ް ްއެންގިދާނެއެވެ. ްއެމީހަކަށް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ  1365ހުށަހެޅުމަށް

ްއިތުރަށް ްއަުޅަގނޑު ްމިއޮތް، ްތަފާތުކޮށްލާަފއި އުނިކޮށްލާފަިއްްއަޅުަގނޑު

ްއޭގެފަހުން،ް ްވެރިަޔކު، ްއާދެ، ްމިދަންނަވާލަނީ. ްެއއްޗެހި ްބައެއް މިއޮތް

ްއޮފީްސް ްމުޅި ްދަުށގައި ްޒިންމާގެ ްެވރިމީހާގެ ްާވގޮތަކީ ްބުނީމަ ވެރިެއކޭ

ްސުވާލުކޮްށގެންް ްއެސުވާުލކުރާނީ. ްއެވެިރޔަކާ ްއެހެްނވީމާ، އެއޮންނަަަނީ.

ްގެ ްއެަކންތައްތައް ްމަޖިލީހުން ްަވޒީރަުކްރައްޔިތުންެގ ްެދން،  1370ންދެވިދާނެ.

ްމިއޮންނަނީ.ް ްޑްރާފްޓްަގިއ ްމަޤާމެއްގައި ްއެހެންެވސް ްސަރުކާުރގެ ނުވަތަ

އެހެންްބުނާއިރުްެއއޮފީހުގައިްއުޅޭްހުރިހާްވެރިންެވސްްހިމެނިވަަޑއިގަންަނާވް

ްހުރިހާް ްއުޅޭ ްއޮފީހުަގިއ ްހުންނެވިޔަސްވެސް ްމަޤާމެއްގަިއ ްކޮންމެ ސަރުކާރު

ްހިމެނޭ ްހުރިްއެންމެންވެސް ްމަޤާމެއްަގއި ްކޮންމެ ްސަރުކާުރގެ ްއެހެްނވީމާ، .

ްއެކަންް ްޝާމިލުެވެގންދާތީ ްއެންމެން ްއެ ްހިމެނޭކަމަށްވާީތ  1375މީހަކުވެސް

ނޑުްާފހަގަކޮށްލާފައިްމިއޮީތްސަރުކާުރގެްއޮފީހެްއެގް ްއަުޅގަ ރަނގަޅުްނުވާތީ

ްެއގޮތަށް.ް ްވަޒީރަކު، ްނުވަތަ ްމަޖިލީހުން، ްރައްޔިތުްނގެ ްނުވަތަ ވެަެރިައކު

ްއެހެންވީމާ،ްްވަ ްއެގޮަތށް. ްވެރިައކު ްއޮފީހެއްގެ ްސަރުކާރުެގ ްނުވަތަ ޒީަރކު

ްދެްނނެވިއްޖެކަމަްށް ްެއއްެޗއް ްއުޅޭ ްމިދަންނަވަން ްކޮންމެހެންވެސް އަޅުަގނޑު

ނޑުްހުށަހެޅުންްމިހާހިސާބަށްްހުށަހަޅަން.ްޝުކުރިއްާޔ.ް  1380ްހީކުރަމުންްއަޅުގަ

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޝުކުިރއްޔާ ްމެންބަރަށްްއާދެ، ްތާއީދުކުރައްވާ ްމެންބަރު. ޢިްއޒަްތތެރި

ްޢަލީ،ްޅ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްهللاްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ްޢަބްދު

ް

ނޑުްތާއީދުކުރަން.ްްهللاފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޢަްބދު  1385ްހުށަހެޅިްހުށަހެޅުމަށްްއަޅުގަ

ްޢަލީްވާހަކަދެއްެކވުން:

ް
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ްޝުކުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްތެރިްއާދެ، ްހައްދުންމަތީގެ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްެތރި ރިްއޔާ

ްކަރުދާްސް ްއަރުަވން. ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަުޅގަ ްނަޢީމަށް ްމުޙަންމަދު މެންބަރު

 1390ް.31ްނަންބަރުް

ް

ްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްއަޅުަގނޑު ްމަޖިލީހުެގްބާބަށް ް)ށ(32ްްއާދެ،ްރަްއޔިތުންގެ ްވަަންމާއްދާގެ

ްވަޒީަރުކްްއްެކވުން:ނަޢީމްްވާހަަކދެ ްހުށަހަޅަން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްއިޞްލާުޙުކރަން އަންނަނިވިގޮތަްށ

ްލިޔުމުންް ްވާޖިބުތަކާބެހޭގޮުތން ްއަދާކުރާ ްވެރިަޔކު ްއޮފީހެއްގެ ސަރުކާރުގެ

ްސުވާލުކުރުުމެގް ްއެމީހަކާ ްއަނގަބަހުން ްހާަާޒިރުކޮށްގެން ްމަޖިލީހަށް  1395ނުވަތަ

ްމެން ްކޮންމެ ްމަޖިީލހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްލިބިގެންެވއެވެ.ްޙައްޤު ބަރަކަށް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމަޖިލީހުގެ ްއަދި ްޖެހޭނެ ްއެނގިވަަޑިއގަްނނަވަން މަނިކުފާނަށް

ްއައިްސް ްމިފަހަކަށް ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، މެންބަރުންނަށްވެސް

ްނުއުފުލުމުެގް ްރަނގަޅަްށ ްސަބަބުން، ްޒިންމާގެ ްވަޒީރުްނގެ ދައުަުލަތުގެ

ްޖަ ްއެބޭފުޅުންނަށް ްއަދި ްނެތުމުެގްސަބަބުންނާއި ްކުރުވޭނެގޮތެއް  1400ވާބުދާރީ

ްމިހާރުް ްއެބަވޭ. ްގެއްިލަގއި ްޙައްޤުަތއް ްބައެއްގެ ްގިނަ ްވަރަށް ސަބަބުން

ްވަޒީފާތަެކްއް ްއިުތރު ްަވޒީރުންނަށް ްދަށުން ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމިހެދޭ އަލަށް

ްޒިންމާތަްއް ްަވޒީާފގެ ްއެބޭފުޅުްނގެ ްއެެހންވީމާ، ްނުކުެރވޭނެ. އަަަދަެއއް

ްފުރިހަމަ ްމަޖިލީހުގެްމިހާރަށްވުރެ ްއަދާކުެރވިގެންދާހިނދު، އަށް

ްވަޒީފާތަާކް ްއެބޭފުޅުންގެ ްއޮންނަންޖެހޭނެ ްބާރު ްއިޚްތިޔާރާއި  1405މެންބަރުންނަށް

ްއޮތް ްޑްރާފްޓްގައި ްމިހާރު ްއަދި ްޒިންމާވުން ްމަޖިލީހުގެްބެހޭގޮތުން ގޮުތން

ްދެންެމް ްބެހޭގޮުތންވެސް ްމީހާއާއި ްމަސައްކަތު ްުސވާލުކުެރވޭއިުރަގއި ވަޒީރާ

ްއޮތީ.ްްނަޞީރު ްގޮތަކަށް ްކަހަލަ ްސުވާލުކުރެވިދާ ފާހަގަކުރެއްވިހެްނ

ްދަށުަގއި.ް ްވަޒީރުގެ ްހުންނާނީ ްމީހާ ަައްަކތު ްމަސަ އެހެންނަމަވެސް،

ްމެންބަރަުކް ްމަޖިލީހުގެ ްއުނިކޮްށ ްއެބަިއ ްއެބަިއން ނޑު ްއަުޅގަ  1410އެހެންވީމަ،

ްމިހަމަޖެއްސީ،ްލިް ްހާޒިރުކޮށްގެންްސުވާުލކުރާގޮތަށް ްއެބޭފުޅާ ޔަްންމަޖިލީހަށް

ްމިސާލަކަށް،ް ްަޙއްޤުތަްއ ްބަިއވަރު ްވަރަްށ ްސަބަބަީކ، ްބޭނުންވީ. އަޅުަގނުޑ

ްޙައްޤެއްެނިތް ްއެްއޗެހި ްއެހެނިހެން ްައދިވެސް ްރިޒޯޓްތަާކއި މީސްމީހުންގެ

ްއެްއެޗްއް ްވަީޒރަށް ްގޮަތކަށް ްހިތަށްއެރިހައި ްމުދާ ްމުިޅ އެބައިމީހުންގެ
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ްދަންނަ ްމީހުން ްތިބި ްދަށުގައި ްނުލިބެ ްދެންނެވުންތަުކެގްލިބިގެންނާއި  1415ވާ

ްޙައްޤުތަްއވަީން ްމީހުންގެ ްގެްނގޮސް ްގަނެގެން ްފިރުކައި ްނަމަވެސް އަލީަގއި

ްއެބޭފުޅުންނާިއް ްމަޖިލީހުން ްއެހެންވާއިުރ، ްގެއްލިފައި. ްބޮޑަށް ވަރަށް

ްމަޖިލީހަށްް ްކުުރވެންޖެހޭނެ. ްޖަވާބުދާރީ ްއެބޭފުޅުން ސުވާލުކުެރވި

ހުގެްވަޒީަރކަށްްުސވާލުކުެރވިގެެންއްހާޒިރުކޮށްގެންްސުވާލުކުރަްނާވނީ.ްމަޖިލީ

ްއޮންނަންޖެހޭނެް ްަވޒީރަކަށް ްތަނަކުންނެއް. ްފެންނަހާ ްމަގުމަތިން  1420ނުވާނެ

ްއަދާކުރެވޭީން ްއިޙްތިރާމް ްއެ ްއެހެންވީމަ، ްއިޙްތިރާމް. ްއޮތް ވަޒީަރކަށް

ްފެންނާތީް ްސުވާލުކުެރިވގެންކަަމށް ްހާޒިރުކޮށްގެން ްއޭނާ މަޖިލީހަށް

ްހުށަހެ ްއިޞްލާޙު ްވާހަކަދަްއކަންާޏްއަޅުަގނޑު ްމިމަޢުޟޫޢުގައި ޅީ.

ްމުއްދަތެއްަގިއް ްދިުގ ްއެބަހުރި. ްވހަކަ ްގިނަ ްދަަައްކާނެާހ އިރުޮއއްސުނަސް

ްމިތާނގައިް ްބަހުން ްސާފު ްވަރަށް ްއޮތްގޮތް ްަ ްކަންތައްަތއް  1425އަޅުަގނޑުމެން

މިހާރުްމިދިޔަްދެްދުވަހުްދެއްިކއްޖެ.ްއެހެންވީަމ،ްައޅުަގނޑުްކުރުކޮށްލާަފިއް

ްމީހުންްއިށީންނާނަން ްތިބޭ ްސަރުކާރަކަްށ ްހަމަ ްމިއުޅެނީ ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ .

ްޙަޤީީޤް ްމިކަމުގެ ްެއއީ ްއަދާކުުރވަން. ްވާޖިބުަތއް ޒިންމާދާރުކުރުވަން.

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްދިމާކުރުމެއްނޫން. ްބަޔަާކއި ްެއއްގޮަތކަށްވެްސ މަޤްސަދަކީ.

ްތަޢާރަފްް ްމަފްޙޫމް ްމިއިޞްލާޙުގެ ްައޅުަގނުޑެގ  1430ކުޑަގޮެތްއގައި

ްެޖކަމަށްްބަލައިްއަުޅަގނޑުްއިށީންދެލާނަން.ްޝުކުިރއްޔާ.ްކޮށްދެވިއް
ް

ްމެންބަރަށްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެްނބަރު.ްތާއީދުކުަރއްާވްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި

ްޢަބްދު ްއަރުަވން. ްފުރުޞަތު ްއަޅުަގނޑު ްޢިއްޒަތްެތިރްهللا ްގއ.ގެ ޖާބިރު،

 1435ވަޑަިއގެންްނެތުނީމައިްއެހެންްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރު.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުް

ްޏ.އަތޮުޅެގް ްއާދެ، ްއަރުވަން. ްުފރުޞަތު ްއަޅުަގނޑު މެންބަރަކަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްފައިޞަލްްނަސީމް.ް

ް

ްމުޙަންމަދުްްފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްފަިއޞަލްް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްހައްުދންމަތީގެ ްދެންމެައކު ްދާދި ްއާދެ،

ްތާއީދުކުރަން.ްްްކަެދއްެކވުން:ނަސީމްްވާހަ ްއަޅުަގނުޑ ްުހށަހެޅުއްވުމަށް ްއެހުށަހެޅުއްވި  1440ނަޢީމް

ްޝުކުރިއްާޔ.ް



 54 

ް

ްޢަބްދުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި ްެދކުނުބުރީގެ ްހުވަދުއަތޮޅު ްފޮނުވާްهللا ލަޠީފު

ނޑުްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ްކަރުދާސްްނަން ބަރުްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅުމަށްްއަޅުގަ

32.ް1445 

ް

ްމަޖިލިސްްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްރަްއޔިުތންގެ ްައޅުަގނޑު ްުޝުކރިއްޔާ. ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްްްވާހަަކދެއްެކވުން:ްލަޠީފްهللاްޢަބްދު ްއިޞްލާހަކީ، ްހުށަހަޅާ ްއަންނަނިވިގޮތަްށ32ްްބާބަށް ް)ށ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

ް ްކުރުން. ްއޮއިޞްލާޙު ްސަރުކާރުގެ ްނުވަތަ ްވެިރޔަުކްވަޒީރަުކ، ފީހެއްގެ

ނޑަައޅާގޮެތއްެގް ްކަ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްވާޖިބުތަކާބެހޭގޮތުްނ،  1450އަދާކުރާ

ްޙައްޤު ްސުވާުލުކރުމުގެ ްއަނގަބަހުން ްނުވަތަ ްލިޔުމުން ްއެމީހަކާ ްމަތިން،

ްމިހާރުް ްލިބިގެްނވެެއވެ. ްމެންބަރަކަށްވެސް ްކޮްނމެ ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ްކޮމިޓީް ްޑްރާފްޓިންގ ްމިއިންނަނީްއިޞްލާޙު ްއިޞްލާުޙ ްއޮތް ްފޮނުވާފައި ން

ްސަރުކާރުް ްުނވަތަ ްވާޖިބުތަކާްްވަޒީަރކު، ްއަދާުކރާ ްވެިރޔަކު ްއޮފީހެއްެގ

ްޙައްޤުްްބެހޭގޮތުން، ްސުވާލުކުރުމުގެ ްއަނގަބަހުން ްނުވަތަ ްލިޔުމުން  1455ްއެމީހަކާ

ްމިހެްން ްލިބިގެންވެއެވެ. ްމެންބަރަކަށްމެ ްކޮންމެ ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ްމި ނޑަނާާޅްއޮތުމުން ްކަ ްމަޖިލީހުން ްަރއްޔިަިތުންެގ ނަޑައޅައި ްކަ ވާގޮަތކީ،

ްސިޔާީސް ނުޑމެންގެ ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްހަމަ ްކަމަށްަވންޏާ ްުސވާލުކުރާ ގޮތަކަށް

ްމަޖިލީހުގެް ްަހމަ ްފަހަރެއްަގއި ްދާގޮތުން ްމިހިނގަމުން މަޞްރަޙު

ްައޅުަގނުޑް ްއެހެްނވީމަ، ްސުވާލުކުެރވިދާނެ. ްަވޒީރުންނާ  1460ބޭރުގަިއވެސް

ްމިހުށަހެ ްއަނެއްކާ ްމިހުށަހެޅީ. ްގަިއވެްސ32ްްޅުން ް)ހ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްސުވާުލކުރެވޭނެކަމަށް.ް ްމަތީންނޭ ްގޮތެްއގެ ނަޑައޅާ ްކަ ްމަޖިލީހުން އެބައޮތް

ްއެހެންވެގެންްިމއިޞްލާޙުްހުށަހެޅީ.ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ްތާއީދުކުރައްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްމެންބަރަށްްއާދެ،  1465ވާ

ްޢަބްދު ްއަުރވަްނ. ްފުރުޞަތު ްޢިއްޒަތްތެރިްهللاްއަޅުަގނޑު ނަޞީރު،ްހދ.ެގ

ްމެންބަރު.ް

ް
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ްމެންބަރުްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްޢިއްޒަތްެތރި ްގދ.ގެ ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްޢަބްދުްަނޞީރުްهللاްޢަބްދު ްތާއީދުކުهللا ނުޑ ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުމަށް ްހުށަހެޅި  1470ްރަން.ްލަޠީފް

ްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއަޙްމަދުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހދ.ގެ ްނުކުތާއެްއ ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،

ްޢާދިލް.

ް1475 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްިމްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްއަެނއްާކވެސް ްައޅުަގނޑު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްުހވަދުއަތޮުޅްދެކުނުބުރީެގްްްދިލްްވާހަކަެދއްެކވުން:އަްޙމަދުްޢާް ްނުވަތަ ްމާއްދާ ްހުށަހެުޅނު ްދެންމެ ފާހަގަކުރެވުނީ

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްއަރިމަތީްهللا ްއިޞްލާޙުަގިއވެސް ްހުށަހެޅުއްވި  1480ލަޠީފް

ްއަރިމަތީް ްގެންނަން. ްބަދަލެއް ްކަހަަަލަ ްކޮންމެވެސް ްއެބަޖެހޭ ސުރުޚީއަށް

ްުސވާލު ްަވޒީރުންނާއި ްމީަގިއްސުރުޚީއަކީ ްއޮތްގޮތް. ްޑްރާފްޓްަގއި ކުރުން

ްއެބަޖެޭހް ްމިވެސް ްއެހެންވީމަ، ްއަނެއްާކވެސް. ްބާރު ްޤާނޫނުހެދުމުގެ މިއޮތީ

ްރަނގަޅުކޮށްަލއްވަން.ްއެހެންވެްދަންނަވާލީ.ްޝުކުރިްއޔާ.ް

ް1485 

ް

ްهللاްޢަބްަްދުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހެދުމުގެ ްޤާނޫނު ްއިޞްލާޙުަގއިެވސް ްހުށަހެޅުއްިވ ބާރުްލަޠީފް

މިއިންނަނީްއަރިމަތީްސުރުޚީ.ްއެހެންވީމަ،ްމީަގއިްރީޑްރާފްްޓގައިްއޮތްގޮތަްށް

ްބަދަލުކޮށްލަން،ްއެއީތޯްމަޤްަޞދަކީ.ް

ް1490 

ްއެީއްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްބަދަލުކޮށްލަން. ްމި ްފެންނަނީ ްައޅުަގނަޑށްވެސް ްއިނގޭތޯ. ްރަނގަޅު

ނޑަްވާހަަކދެއްެކވުން:ްލަޠީފްهللاްޢަބްދު ްށްްީހވަނީްލިޔުމުގެްކުެށއްހެންްއެއީ.ްުޝކުރިްއޔާ.އަުޅގަ

ް

ްމުޙަންމަދުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްނުކުތާއެްއ ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،

 1495ްނަޝީދު.ް

ް
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ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްަތއްޔާރުކޮްށގެންްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްތަނަކުން ްަވކި ްަރއީސް، ްއަްނަންްޢިއްޒަތްތެރި

ްމެންބަރާއިްްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްމިހުށަހަޅާ ްގޮތުަގއި ްބްލޭންކްސްތަކެްއގެ ްދަ ްއިން  1500ފިލް

ްމިމައްސަލަް ްލިޔުންތަކެްއގަިއ ްއަންނަ ްޖަހަން ްމެންބަރު ތާއީދުކުރަްއވާ

ްމީގެކުރިންް ްރައީްސވެްސ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެްނީވމަ، ްމިއުޅެނީ. ދިމާވެގެން

ާވގޮަތށްްބަލާއިރު،ްކުރިންްވ.އަތޮުޅގެްޢިއްޒަތްތެިރްކަންތައްތައްްކުަރއްވާަފއި

ްހަމަް ނޑު ްައުޅގަ ްބަލައިގެންެނވިއިުރގަިއވެސް ްހުށަހެޅުން މެންބަރުގެ

ްބަލައެްއް ްހުށަހެޅުންތަކެއް ްއެ ްއިނީ. ްނުދަންނަވާ ްެއއްެޗއް  1505އެަެްއވެސް

ނޑަައޅުްއވާފަިއވާްއުސޫެލްއ.ްއެހެންވީމަ،ް ނުގެންނެވޭނެ.ްއެއީްމަނިކުފާުންކަ

ްާއްއެއު ްހުށަހެޅުންވެސް، ްބަދަލުކުރައްވަންޏާ ްތިގޮތަށް ްޚިލާފަށް ސޫާލއި

ްއެގޮތަކަްށް ްއެހެންވީމަ، ްމިހާރު. ްހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ްމިތަނަށް ހުށަހެޅުންވެސް

ްނެހެއްދެވޭނެ.ް

ް1510 

ް

ްމެންބަރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްެތރި ްމާލޭގެ ްއާދެ، ްއިށީނދެަވޑަިއގަންނަާވ. އާދެ،

ްޅ.އަތޮުޅެގްްމުޙަންމަދު ްއާދެ، ްއިށީނދެވަޑަިއގެންދެްއވާ. ނަޝީދު

ްޢަލީްނިޒާމީްނުކުތާއެއް.ްهللاްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު

ް1515 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްްهللاްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޢަްބދު ްބައެްއ ްމިމަޖިލީހުގެ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްއަޅުަގނޑު

ްމިސްޓޭްކްމެންބަރުްްޢަލީްވާހަަަކަދެއްެކވުން: ްލިޔުުމގެ ްކުދިކުދި ްހުށަހެޅުމުގައި ްމި ްއެބަވިދާޅުވޭ ން

ްއުސޫލަީކް ްގެްނގުުޅނު ްކުީރގައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހުންނައިރުގައި  1520އެްއޗެހި

ްއަންނަނީ.ް ްމިިއޞްލާޙުކުރަުމން ްބާއްަވއިގެން ްބައްދަލުވުމެއް ނުރަސްމީ

ްބައްދަލުވުމެްއް ްނުރަސްމީ ްިއޞްލާޙުތަކުަގއި ްމި އެހެންނަމަވެސް،

ްރަނގަުޅްނު ްެއކަން ްވަނީނަމަ ްހުންނަކަމަށް ްމިސްޭޓކް ްމިކަހަލަ ބާއްވާީތވެ
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ްއަންނަގޮތް.ް ްކުރަމުން ްމަޖިލީހުން ްމި ްކުީރގަިއވެސް ްއެީއ ކުރެވެންޖެހޭނެ.

 1525ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް

ް

ްމީެގކުރީަގިއެވސްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދަންނަވާލެވިއްޖެ. ނޑު ްއަުޅގަ ްއެކަން ލ.އަތޮޅުެގްްއާދެ،

ްެއކަްން ްޖަލްސާެއއްަގއި ްކުރީދުވަހެްއގެ ްމެންބަަަރަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްނުރަސްމީް ްގެންދިޔަީއ ްހަމަޖައްސަމުން ް  1530ބަލައިގަެނވޭގޮތަށް

ްަކންތައްަްތަކެްއ.ް ްގެންދާ ްނުބާއްވާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ބައްދަލުވުންތަުކގައި

ްއަ ްނަޝީދު ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްމާލޭގެ ްދެންމެއަކު ދިްއެހެންވީމަ،

ްދިމާވާް ްމިޮގތަށް ްއައިކަުމގަިއވިޔަސް ްއެކަްނ ފާހަގަކުރެްއވިގޮތަށް

ްނުރަސްމީް ްމިގެންދަނީ ްބަލައިގަންނަމުން ްއަޅުަގނޑުމެްނ މިކަންތައްތައް

ްޢަބްދު ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްދަންނަވާނީ. ްނެތީމައޭ  1535ލަޠީފް،ްهللاްބައްދަލުވުމެއް

ްނިޒާ ްޝަރީފް ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި މާބެހޭްސ.އަތޮުޅގެ

ްނުކުތާއެއް.

ް

ް)ނިޒާަާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1540 

ްމިނެގީްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްނުކުތާެއއް ްިނޒާމީ ްބައެްއްްއަޅުަގނޑު ްިޚލާފަށް ްަގާވއިދާއި ްމިތަނުގެ

ްވާަހަކްްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްބޮޑު ްސަިއޒަށްވުެރ ްއެބޭފުޅުންގެ ްމެންބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްމިއަންނަ ްދެއްވަީންދެކެވޭތަން ްމަނިކުާފނު ްއެފުރުޞަތު ްީކއްެވގެންތޯ. ނީ

ްމެންބަރަކަށްް ްއަނެއް ްމިދެންނެވީ، ްމިހެން ްސުވާުލކޮށްލަަަން. ކީްއވެގެންތޯ

ްކުރެވޭެނއޭް ްމިވެނިކަެމްއ ްނެރުއްަވއި ްރޫލިްނގ ްިކޔައިދީ  1545ގަާވއިދު

ްނުލިބޭ.ް ްފަރާތަކަށް ްެއްއވެސް ްޙައްޤެއް ްބުނުމުގެ ްނުކުރެވޭެނއޭ އެވެނިކަެމއް

ްމިތާނަގއިްހަމައެ ްނަގާ ްމިތާ ްކަންަތއްތަްއ ްޒާތީ ްބަުހން ްނުސީދާ އާިއއެީކ،

ްބުެން ްރައްުދވާގޮތަށް ްކުޑައިމީސް ްމެންބަރުންނަށް ްޕާޓީތަުކގެ ްބައެއް ތިބި

ްމާލޭގެް ްނަގާލުމަށް ްކަރާމާތް ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެިރ ްބައެއް މަޖިލީހުގެ

ްނު ްނިޒާީމ ްތަކުރާރުކޮށް ްނަޝީދު ްމުޙަންމަދު ްުނކުާރްޢިއްޒަތްތެރި  1550ުކތާއެއް
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ްވާހަަކް ްއިންާކރުކުރާ ްއެކަމަށް ްއިޙްިތޖާޖްކޮށް ނޑު ްއަުޅގަ ވާހަކަ

ްދެްއވުްން ްައޅުްއަވއި ްފިޔަަވޅު ްރިޔާސަތުން ްއެކަމަށްޓަަކއި ދަންނަވާލަން.

ްއެދެން.ް

ް

ް1555 

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްިޢއްޒަްތތެރި ްތ.އަތޮުޅގެ ްއާދެ، ނުޑ، ްއަުޅގަ ްމިހާރު ްމިއީ އާދެ،

ްއިޝާރާްތްރި ްދޫކޮށްލައްވައިިފކަމަށް ްނުކުތާ ްނިޒާމާބެހޭ ްރަޝީދު ޔާޟް

ްޢަްބދު ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްދެން ްއެހެްނވީމަ، ްއާދެ، ލަޠީފްެގްهللاްކުރަްއވައިފި.

ނޑުްދެްނނެވިހެންްހަމަްޑްރާފްޓްގައިްޮއތްގޮތަށްްއެަބއިް ހުށަހެޅުމުގައިްއަުޅގަ

ްހަމަޖައް ްެއގޮތަށް ްވިދާުޅެވފައިވާތީ ްޮއޅުމެއްކަމަށް ްވާހަަކްއެއީ  1560ސާނެ

ވިދާޅުވަމުންްދެންްއޮތްްހުށަެހޅުމަށްްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ްއާދެ،ް

ް ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްރިޔާޟްްރަޝީދު ްމެންަބރު 33ްތ.އަތޮޅުެގްޢިއްޒަތްތެރި

ްނަންބަރުްކަރުދާސް.ް

ް

 1565ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް

ަެއްެކވުން: ްރަޝީދުްވާހަކަދެ

ް

ްމުޙަންމަދުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްނުކުތާއެްއ ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،

ްނަޝީދު.ް

ް1570 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްނުކުތާއެްއކަންްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްނިޒާމީ ްނެންގެވީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަްއޑުއަތޮުޅގެ

ްނުވަތަްނޫންކަންްރައީސްްވިާދޅުނުވާތީވެ.ްުޝކުރިްއޔާ.ްްވާހަކަެދއްކެުވން:ނަޝީދުް

ް1575 

ް

ްތިނެންގެވީްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަނިކުފާނުެވސް ްނުކުތާއެއްނޫން ްނިޒާމާބެޭހ ނޑު، ްއަުޅގަ އާދެ،

ްއާދެ،ް ްނެންގެީވކީ. ްމެންބަރުވެސް ްޢިްއަޒތްތެރި ްއަތޮުޅގެ ްސ. އަދި
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ންަބރުްރިޔާޟްްރަޝީދުްިއޞްލާޙުްހުށަހެޅުމަށްްތ.އަތޮޅުެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެ

 1580ްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުްއަުރވަން.ްް

ް

ނޑު،ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްވަނަްމާއްދާއަްށ32ްްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއާދެ،ްއަުޅގަ

ަެއްެކވުން: ްއިޞްލާްރަޝީދުްވާހަކަދެ ްހުށަހަޅާ ްމި ްށް ް)ނ( ްއިޞްާލޙަކީ، ްމިހުށަހަޅާ ޙަކީ،ްއަޅުަގނޑު

ްނުވަަތް ްވަޒީަރކާއި ްފަދައިން ްބަާޔންވެގެްނވާ ްގައި ް)ށ( މިމާއްދާގެ

ްމެންބަރަުކް ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުަުްނގެ ްފަރާަތކާއި ްެއއްެވސް  1585ސަރުކާރުެގ

ްސުވާލަކަްށް ްކޮްނމެ ްކުރާ ްުގޅިގެްނ ްމަސްޢޫލިްއޔަތަކާިއ ްއަާދކުރާ އެމީހަކު

ްޖަ ްތެދުބަހުން ްރަނގަޅަކަށް ްއެންމެ ްއެނގިހުރި ވާބުދޭންވާނެއެެވ.ްއެމީހަކަށް

ްއެމީހަުކް ްއެީމހެއްގެ ްމިއީ ްއިޞްލާޙަކީ ްއަުޅަގނޑުގެ ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ްޑްރާފްޓްް ްިމހާރު ްއެހެންނަމަވެސް، ްގުިޅގެން ްމަސްޢޫލިއްޔަތަާކއި އަދާކުރާ

ްއޭނަާއިއް ްސުާވލެއް ްކަމެއްގަިއވެސް ްގުޅުްނނެތް ްއޭނަާއއި  1590އޮތްގޮތުން

ްތެދު ްއެބަެޖހޭ ްއޭނަ ްނުވަަތްސުވާލުކޮށްފިްއޔާ ްަވޒީރަކާިއ ްޖަވާބުދޭން. ބަހުން

ްއެހެންވީަމ،ް ްމިކުރަނީ. ްުސވާލު ްއޭނަާއއި ްހައިިސއްޔަތުން ވަޒީެރއްެގ

ނަޑއެިޅގެްން ްކަ ްސުވާެލއްަގއި ްކުރާ ްޭއނައާއި ްަހއިިސއްޔަތުން ވަޒީެރއްގެ

ްއޭނަެގް ްޤަބޫލުުކރެވޭ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްބުނަންވާނެކަމަށް ބުނަންޖެހޭނެ

ްގުޭޅގޮތުންް ްމަސްޢޫލިއްޔަތާއި ްހައިސިްއޔަތަާކިއް، ްއަމިއްލަ  1595އޭނަގެ

ްމަސްޢޫލިއްޔަާތިއް ްއޭަނގެ ްނުކުެރވޭނެ. ްުސވާލެއް ްއޭނަައކާއި ބެހޭގޮތުންނެއް

ނޑުެގް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީަމ، ްުސވާުލކުރެވެންޖެހޭނީ. ްއޭނަާއއި ބެހޭގޮތުން

ްމަސްޢުލިއްޔަާތިއް ްއަދާކުރާ ްއޭނަ ްއޭނަގެ ްއެިއނީ ްހަމައެކަނި އިޞްލާޙުަގއި

ް ްކުރާ ްތެދުބަހުންްގުިޅގެން ްމިންވަރަުކން ްއެނގިހުރި ްސުވާލަކަށް ކޮންމެ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެހެްނީވމަ، ްޮޕއިންޓަކީ. ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްމިއީ  1600ޖަވާބުދޭންޖެހޭނެއޭ.

ްއަިއްސް ްމިހާރަކަށް ްނުހުންނާނެ. ްގެނަސްފަކާ ްމިއަކަށް ްބަދަލުތަކެއް މާބޮޑު

ްރައްޔިތުންެގް ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާެނ ްމެންބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަންނަގޮތަްށް ްހަމަ ްހެނދުނާ ްހެނދުނު ްދުވަހަުކ ްކޮންމެ މަޖިލީހުގައި

ްކުރާއިރުަގިއް ްުސވާލުކުރެްއވުން. ްވަޒީރަާކއި ްކޮންމެވެސް ްއޮންނާނީ ފުރަތަމަ

ްފަހަރެއްަގިއް ްދޭއިުރގަިއ ނޑުމެން ްއަަަުޅގަ ްފުރުޞަތެްއ ްމިހާބޮޑު  1605މިގޮތަށް
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ށްްއޮތްްތާނަގިއްއެރޭަގއިްހިނގިްޙާދިސާެއއްގެްކަމެއްގެްވާހަަކވެސްްކުިރއަ

އެަވޒީރަާކއިްސުވާލުކުރުުމގެްފުރުޞަތުްމިހާރުްމިގޮތަށް،ްމިހާރުްއޮތްގޮތަްށް

ްއެބައޮތް.ް ްފުރުަޞތު ްއެ ްދިޔައިއްަްޔާ ްފާސްެވެގން ްއޮތްގޮތަށް ޑްރާފްޓް

ްޤަބޫލުކުރެޭވްކަމެއްނޫްނ.ްއެީއްއެކަްން ނޑަްށްއެހާ ްއަުޅގަ އެހެންވީމަ،ްއެއީ

ްމި ްކުރިން ްއަުޅަގނޑު ްއޭނަެގްްއޮންނަންވާނީ  1610ފާހަގަކުރެވުުނޮގތަށް

ްހުިރް ްގުޅުން ްމަސްޢޫލިއްޔަތާއި ްއަދާުކރަމުންދާ ްއޭނަ މަސްޢޫލިއްޔަތު

ްސުވާލެއްްއޭނަާއއިްކުެރވިދާނެ.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް

ް

ްމެންބަރަށްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތާއީދުކުރައްވާ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްޢަލީްއަޅު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެިރ ްރ.އަތޮުޅގެ ްއަުރަވން. ްފުރުޞަތު  1615ަގނުޑ

ްވަޙީދު.ް

ް

ްއަޅުަގނޑުްއެއިޞްލާޙަށްްާތީއދުކުރަން.ްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް
ްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1620 

ްޢިއްޒަތްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނުޑ ްއަޅުގަ ްދެން ްމިިހސާބުން ްޝުކުިރއްޔާ. ތެރިްއާދެ،

ް ްއަރުވަން. ްހުސްވަގުތުޮކުޅ ްޢިއްޒަތްތެރ11ްްިމެންބަރުންނަށް ޖަހާއިރަށް

ްމެންބަރުންްވަޑަިއގެންްދެއްވުްންއެދިްހުސްވަގުުތކޮޅުްއަރުަވިއފިން.ްް
ް

 1625ް]ށ11:22ްްނ12:32ްްްއިންޓަވަލްް[

ް

ް ްމެންބަރު`. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމިހާރު ްއެދެން. ްއިށީނދެވަަޑިއގެންދެްއވުން ޢިއްޒަތްތެިރ58ްްން

ްފުރުޞަުތް ނޑު ްއަުޅގަ ްމިހާރު ްއާދެ، ްވަޑަިއގެންދެްއވަިއފި. މެންބަރުން

ްއާެދ،ް ްވަޙީދު. ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްރ.އަޮތޅުެގ ްިމއޮތީ އަރުވަން

ްފުރުޞަުތް ނޑު ްއަުޅގަ ްވަޙީދަށް ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި  1630ރ.އަތޮޅުެގ

ްއްވުމަށް.ްއަށްްއޮތްްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅ34ްުއަރުވަން.ްކަރުދާސްްނަންބަރުް

ް

ްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްހުށަހަޅ31ްްާއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ްއަޅުަގނޑު ް)ހ(، ްމާއްދާގެ ްަވނަ
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ްނުވަތަްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަިޖލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްމީހަކަށްމެ، ްކޮންމެ ް)ހ(، އިޞްލާޙު.

ްކަ ްހާިޒރުވެ،ްއެމަޖިލީހުން ްކޮމިޓީއަކަށް  1635ނޑައަާޅްގޮތެއްގެމަތިްންއެމަޖިލީހުގެ

ްލިޔުމެއްް ްކޮންމެ ްބޭނުންވާ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިުތންގެ ްދިނުމަށާއި ހެކިބަސް

ހުށަހެޅުމަށްްއެންގުން.ްމިްމާއްދާގައިްބަޔާްނެވގެންވާްފަދައިްންރައްޔިތުްނެގް

ްއެމީހަަކށްްއެނގިހުިރް ްކޮންމެްސުވާލަކަށް ްކޮންމެްމީހަކާމެދުކުރާ މަޖިލީހުން

ތެދުބަހުންްޖަވާބުްދޭންވާެނއެވެ.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީްސ،ްްއެންމެްރަނގަަޅކަށް

ްއިޞްލާޙުަގިއް ްމި ްއުޚުތުން، ްއަޚުންނާއި ނޑުެގ ްއަޅުގަ ްއެންމެހާ  1640އަދި

ްފޮޅުވަތުެގް ްއެންެމފަހު ްއޮންނާނީ، ްއިތުުރކޮށްލާފައި ްހަމައެކަނި އަޅުަގނުޑ

ްމެދަށްް ްއެދޭތެރެ ްޖަވާބުދޭންވާނެޭއ، ްރަނގަަޅަކށް ްއިންނަ މެދުގައި

ްޤާނޫނީް"ރަނގަޅަ ްޢާންުމކޮށް ްޖަވާބުދޭންވާނެއޭ". ްބަހުން ްތެދު ކަށް

ްގިނައިންް ްަވރަށް ްލިޔުންތަކުގައި ްޝަރުޢީ ްޚާއްަޞކޮްށ ލިޔުންތަކުަގއާިއ،

ްބުނެފައި.ް ްބަޔާންދިނުަމށް ްތެދުބަހުން ްބަޔާންތަކުގައި ްމިކަހަލަ  1645ހުންނާނެ

ްމިއީް ްނޫން. ްއިޞްލާޙެއްވެްސ ްމާބޮޑު ްދެންނެިވދާނެ ނޑަށް ްއަުޅގަ މިއީކީ

ްކޮމިޓީންް ްޑްރާފްްޓކުރާ ްކުީރގެ ްހަމަ ްދަންނަވާކަމުަގއިވާނަމަ ްތެދުތެދަށް ހަމަ

ްއަކުުރެގް ްފަސް ްއެއީ ްތަފާތެއް. ްކުޑަުކޑަ ްހަމަ ްގޮތް. ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ްމަޖިލީހަކަށް،ް ްމިފަަދ ްެދކޭގޮުތގައި ނޑު ްައުޅގަ ް"ތެދުބަހުން". ލަފްޒެއް،

ްއެ ްނަމަވެްސ ްބޭފުޅަކު ްޮކންމެ ްކޮމިޓީއަކަށް  1650ބޭފުޅަުކްމިފަދަ

ްވާހަކަދަްއާކް ްޢާންމުކޮށް ްއެހެންވީމާ، ްތެދުބަހުން. ޖަވާބުދެއްވަންޖެހޭނީ

އުޅޭުއޅުަުމުަގއިްރަނަގޅަށޭ،ްެއހެންްބުނުމަށްވުރެްޤާނޫނީްއަދިްޢިލްމީްއަދިް

ްއެހެންެވް ްބޭނުންކުުރން. ްޢިބާރާތް ްމި ްބަސް' ް'ތެުދ ްހަމައަކީެވސް ޝަރުޢީ

ްމިދެންނެވީްޢި ްދެންެނވީ.ްމިހެން ްަރީއސް،ްތެދުބަހުންްއަޅުަގނޑު އްޒަތްތެރި

ްބޭނުންގޮތަކަށް.ް ްއެމީހާ ްއެމާނަކުރަނީ ް'ރަނގަޅު' ްނެތްނަމަ  1655އެޢިބާރާތް

އެކަމަުކ،ްތެދުބަސްވީމަކާްދެްންއަލަކުންްމީހަކަށްްމާނަކުރުމަށްްފުރުޞަތެްއް

ްބުނާއިުރް ްރަނގަޅޭ ްއެއްަބޔަކު ްރަނގަޅު ްދޮުގ. ްނުވަތަ ްތެދު ނޯންނާނެ.

ްމި ްއެބަބުނޭ ްަބޔަކު ްއެހެންެވގެްންއަނެއް ްއެހެންވީމާ، ްރަނގަޅޭ. ީއވެސް

ނޑުްހީކުރަންްިމއީްކޮންމެހެްން އަޅުަގނުޑްއެތަންޮކޅުްލާފައިްމިއޮތީ.ްއަުޅގަ

ްހަމަް ްިއޞްލާޙަަކށްވީތީެވ ްހުށަހެޅި ްވަޙީދު ްޢަލީ ްމެންބަރު  1660ރ.އަތޮޅު
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ޚާއްޞަކޮށް،ްޑީ.އާރް.ީޕއަށްްނިސްބަތްވާްއެްއވެސްްބޭފުޅަކުްމިއަށްްވޯޓުނުީދް

ްއަޅުަގނުޑްނުތިއްބަ ްމިހާަތނަށް ްދީގެން ްވޯޓެއް ްދިން ްއެބޭފުޅުްނ ވާނެކަމަށް.

ްކުރިންް ްވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެކަމަށްޓަަކއި ްއޮތީެވްސ. ްފާސްވެފައި އެްއޗެހި

ްމިހުށަހެޅުމަށްް ނުޑެގ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްއަދާކޮށްަފއި. ޝުކުރުވެސް

ްދަންނަވާ ްއެހެންގޮތަކަްށ ްޢިބާރާތަށް، ްއިްނ ްމި ްނުބައްލަވާ  1665ނަމަްމީހާއަށް

ްވޯުޓްލިބޭނެކަމުގެް ްތާއީދުކުަރްއވާ ްއެއަށް ްއިން،ް'ތެދު' ްބުނުމަން ތެދުބަހުން

ނޑުްހަމަޔަޤީނުންވެސްްއެބޮތް.ްޝުކުިރއްޔާ. ްޔަޤީންކަންްއަުޅގަ

ް

ްއަރުވަން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފުރުޞަތު ްމެންބަރަށް ްޢިއްަޒތްތެރި ްތާއީދުކުަރްއވާ އާދެ،

ްމެް ްޢިއްޒަތްތެރި ްޢިއްޒަތްތެިރްޝުކުރިއްާޔ ްތ.އަތޮުޅެގ ްއާދެ،  1670ންބަރު.

ްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދު.

ް

ްޢަލީްްރިޔާޟްްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްރަީއސް.ްރ.އަތޮުޅގެ ްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި

ްވަޙީދުގެްއެްއިޞްލާޙަށްްއަޅުަގނޑުްތާއީދުކުރަން.ްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1675 

ްެދކުނުބުރީެގްޢިއްޒަތްތެިރްްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއް ްމެންބަރު.ްހުވަދުއަތޮޅު ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި

ްއަބްދު ްهللاްމެންބަރު ްއަުރވަން ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަުޅގަ ވަަނ35ްްލަޠީަީފަްށ

ްކަރުދާހުގައިްއޮތްްހުށަހެޅުންްހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވުމަށް.
ް

ްރަްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްބާބުގެ ްމަޖިލިސް ްާމއްާދ31ްްއްިޔތުން  1680ްވަނަ

ް)ށ(،ްްލަޠީފްްވާހަަކދެއްެކވުން:هللاްޢަބްދު ްމިހުށަހަޅަނީ ްއަޅުަގނޑު ްއިްޞލާޙުކުރުން. ްއަންނަނިވިގޮތަށް )ށ(

ްހާޒިރުވުމަްށް ްކޮމިީޓއަކަްށ ްމަޖިލީހުގެ ްއެ ްނުވަތަ ްމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންެގ

ްނގުން.ްމިހާރުްދިރާސާކޮށްްވަކިްމީހަކަށްްނުވަތަްވަކިްމުައއްސަާސއަކަށްްއެ

ްމިއޮންނަނީް ްއިޞްލާުޙގަިއ ްއޮތް ްފޮނުވާފައި ްކޮމިޓީން ޑްރާފްޓްކުރާ

ްރިޕޯޓްކުރުމަށްް ްކޮމިީޓއަކަްށ ްއެމަޖިލީހުގެ ްނުަވތަ ްމަޖިލީހަށް  1685ރައްޔިތުންެގ

ްެއް ްެއހެންވީމާ، ްއެންގުން. ްުމއައްަސސާއަކަށް ްވަކި ްނުވަތަ ްމީހަކަށް ވަކި

ްއަޅުގަް ްއޮތްތަން ްޝުކުރިްއާޔްރިޕޯޓްކުރަން ްހާޒިރުވުމަށް. ްބަދަލުކޮށްލީ ނޑު

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.
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ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތާއީދުކުރައްާވ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ  1690އާދެ،

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމ.އަތޮޅުެގ ްއަރުވަން. ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ މެންބަރަށް

ް.ްވ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.މެންބަރުްމޫސާްނިޒާރުްއިބްރާހީމް

ް

ްއަޅުަގނޑުްތާއީުދކުރަންްދެންމެްހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެޅުއްވުމަށް.ްޝުކުރިއްޔާ.ްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޫމސާް
 1695ްިއބްާރހީމްްާވހަކަެދއްކެުވން:ްނިޒާރު

ް

ްޢިއްޒަތްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްގދ.ގެ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ ްމެންބަރުްއާދެ، ތެރި

ް ްއަރުވަން، ްފުރުޞަތު ނުޑ ްއަުޅގަ ްއިބްރާހީމަށް ވަަނ36ްްޢައްބާސް

ްކަރުދާހުގައިްއޮތްްއިޞްލާޙުްުހށަހަޅުއްަވއިދެްއވުމަށް.ް

ް1700 

ްހުށަހަޅާްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްިމހާރު ްއަޅުަގނޑު ްއާދެ، ްޝުުކރިއްޔާ. ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުމެންނަްށްއިޞްލާޙަްޢައްާބސްްިއބްރާީހމްް ްއަުޅގަ ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓް ްމިހާރު ްކީ،

ވަނަްމާއްދާގެް)ނ(ްގައިްިމވާްަބިއ31ްްފޮނުއްވާފަިއވާްދެވަނަްޑްރާފްޓްގެްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްމިހާރުް ްދަންނަާވލާނަން ްމިތާނަގއި ނޑު ްައޅުގަ ްއާދެ، ްއުނިކުރުން. މިއިން

ް ްިމއޮންނަނީ، ްގައި ް)ނ( ްއޮތްގޮތް. ްގައި  1705ންާނިއްސާތަކުސަމުއައްް)ނ(

ްއެހެނިހެ ްއިލްތިމާސްތަކާިއ ްޝަކުވާަތކާއި ްހުށަހަޅާ ްފަރުދުން ންްއަމިއްލަ

ްބަލައިގަތުން ްއުނިކުރަްންހުށަހެޅުންތައް ްމިަބއި ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން، .

ްހުށަހެޅޭް ްމަޖިލީހަށް ްވިސްޭނގޮތުަގއި ްއަޅުަގނޑަްށ މިހުށަހަޅަނީ،

ް ްއެދާއިރާތަަކުކން ްރައްޔިތުން ްހުށަހެޅެންވާނީ ހޮވާފައިާވްމައްސަލަތައް

 1710މެންބަރުންްމެދުވެރިކޮށްގެން.ްއެނޫންްގޮތްގޮތަށްްސީދާްމަޖިލީހަށްްމައްސަލަް

ްނުވިސްޭނ.ް ނޑަކަށެްއ ްއަުޅގަ އަންނަންޖެހޭނެކަމަކަށެއް

ްއެމީހުންް ްމީހުންކަމަށްވިަޔސް ްއަމިއްލަ ްއެއީ ްއަދި މުއައްސަސާަތކުންވެސް

ްމެދުވެރިކޮށްެގން ްމެންބަރުން ްދާއިާރެއއްެގ މަޖިލީހަށްްްހުށަހެޅިފައިވާ

ްބަޔަުކް ްމައްސަަލތަކެއް ްމި ްއެހެންނޫނީވިއްޔާ ްއަންނާނީ. މައްސަލަ

ްއެމައްސަލަް ްމަޖިލީހަށް ްފަރާތްތަކަކުން ްައމިއްލަ  1715މުއައްސަސާަތކަކުންްނުވަތަ

ްއެީއް ްބައްލަާވކަަމށްވާނަމަ ްކަންތައްތައް ްއެކަހަލަ ްމަޖިލީހުން ހުށަހެޅީމާ
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ްމެންބަރުންގެ ްހުށަހެޅިފައިތިބި ްކަހަަަލަް،ްމަޖިލީހަށް ްކޮންެމވެސް އެމީހުންެގ

ްއަދާކުރަންޖެޭހް ްއެމީހުން ްނުވަތަ ްއަދާނުކުރެެވނީކަމަށް މަސްޢޫލިއްޔަތެއް

ްެއް ްދޭތެރޭގައި ްމެންބަރުންނާއި ްއެ ްއަދި ްއަދާނުކުެރވެނީކަމަށްވެ، ވާޖިބުތައް

ްގޮްތެވް ނޑޭ ްކެ ްޤަދަރު ްހިތުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްތިބި ްހޮވާފައި  1720މެންބަރުން

ްކި ްތަފާތު ްހިނގަމުންދާނެކަމަްށްއަޅުަގނޑަްށްމިކަހަލަ ްކަންތައްތަކެއް ތަންމެ

ްއެހެންް ްދުިނޔޭގެ ްމިމައްސަލަ ްނޭނގެ ނަޑކަްށ ްއަުޅގަ ްދެން، ފެނޭ.

ްއެހެްން ްއެކަމަކު، ްދަންނަވާކަށް. ްމިހެން ްއޮންަްނަގޮެތްއ ތަންތާނގައި

ްމެންބަރުންނާއިް ްކޮންިސޗުއެންެސްއގެ ްއެ ްބޮޑަށް ތަންތާނގައިެވސް

ްބައްދަލު ްފުރުޞަތުތައްްރައްޔިތުން ްވާހަކަދެއްކޭެނ ްއެހެންވެސް ްއަިދ  1725ވެ

ްއާދެ،ް ްގޮތް. ްހުށަހެޅޭ ްމައްސަލަތައް ްތެރެިއން ްއެމީހުންގެ އޮވެަފއި،

ްމައްސަލަް ްކުއްލި ްހުށަހެޅުން، ްޕެޓިޝަން ްގަވާއިުދ ްމަޖިލީހުގެ އެހެންވީމާ

ްލިބިފައިް ްފުރުޞަތު ްމެންބަރުންނަށް ްގޮތްތަކެއް ްހުރިހާ ހުށަހެޅުން،ްމިކަހަލަ

ްމެންބަރުންްއޮންނަ ްކަންތައްތައްެވސް ްއެދޭ ްފަރާތުން ްރަްއޔިތުންގެ ްއެއީ ނީ.

ްނުވަަތް ްރައީސަށް ްމަޖިލީހުގެ ްސީދާ ްއެހެންވީމާ، ްއަންނަން.  1730މެދުވެރިެވގެން

ްއަމިއްަލް ްގޮުތގައި ްމައްސަަަލަެއއްގެ ްހުށަހެޅޭ ްމަޖިލީހަށް އަމީންޢާންމަށް

ްއޮންނަންޖެ ްެއއީ ްއޮތުން ްހުށަހެޅޭގޮތަްށ ްއެ ްގޮތެްއކަމަށްްފަރާތްތަކުން ހޭނެ

ްއިޞްލާޙުް ްމި ނޑަށް ްއަުޅގަ ނޑުެގ، ްައޅުގަ ްނުވިސްނޭތީ އަޅުަގނޑަށް

ް ްމި ްފެންނަނީ، ްއާެދ،53ްްގެންނަން ްއުިނކުރަން. ް)ނ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

 1735ްއެހެންވީމާ،ްެއވާހަކަްދަންނަާވލީ.ްޝުކުރިއްޔާ.

ް

ްތާްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްޢިއްޒަތްތެިރްއާދެ، އީދުކުރައްާވ

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަްތތެރި ްއަރުވަން.ްގދ.ގެ ްފުރުަޞތު ނޑު ްއަޅުގަ މެންބަރަށް

ްނަޞީރު.هللاްހދ.ގެްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރުްޢަބްދު،ްهللاޢަބްދު

ް1740 

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްގދ.ގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެްނބަރުްޢައްބާސްްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް

ްއިބްރާހީމްްއެހުށަހެޅުއްވިްހުށަެހޅުމަށްްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.ްްރުްވާހަކަެދއްކެުވން:ޞީނަްهللاްޢަބްދު

ް
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ްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއައްޑުއަޮތޅުެގ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

 1745ްސްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްއަސްލަމަށްްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުްއަުރވަން.ްކަރުދާ

ްަގއިްއޮތްްއިްޞލާޙުްހުށަހެޅުއްވުމަށް.37ްްނަންބަރުް

ް

ްމަޖިލިސްްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް ްރައްޔިުތންގެ ްހުށަހެޅުމަކީ ްއަޅުަގނޑުގެ ްއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.

ްްއަސްލަމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަކުރެްއ31ްްމިބާބުގެ ްމިހުށަހަޅާގޮތަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްމާއްާދ ވަނަ

ްލިޔެފަިއްއިތުރުކުރުމަ ްއަުޅަގނޑު ްއަކުރެްއކަމުަގއި ްކޮން ްއެއީ ްދެން،  1750ށް.

ްިއތުރުކޮށްދެއްވަްން ްމިއަކުރު ްފަހަތަށް ްގެ ް)ހ( ނެތްކަމުގަިއވިޔަސް

ްއެަބް ްއެއް ް)ނ( ް)ށ(، ް)ހ(، ްޑްރާފްޓްގައި ްމިހާރު ްއެދެނީ. އަޅުަގނޑު

ހިމެނޭ.ްއެހެންކަމުންްއަދިްއެއީް)ށ(ްކަމުގައިިވޔަސްްނުވަތަްއެއީް)ނ(ްެގް

ްނެތް.ްއަޅުަގނުޑެގްފަހަތަ ްމަްއސަލަެއއް ްހަމަޖެއްސިޔަސް ް)ރ(ްކަމުގައި ށް

ް ްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅުމަކީ ްރައްޔިތުްނގެ ްގޮުތގެމަތިން ްގަިއވާ ް)ހ(  1755މިމާއްދާގެ

ްއެް ްމީހަކު ްއެންޭގ ްހާޟިރުވާން ްކޮމިޓީައކަަަށް ްއެމަޖިލީހުގެ ނުވަތަ

ްރައްޔިތު ްނުވަތަ ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުންގެ ްއެްއގޮތަށް ްނެގްއެންގުމާއި

ްރައްޔިތުްނގެް ްއެމީހަކާމެުދ ްނުވެއްޖެނަމަ ްާހިޒރު ްކޮމިޓީއަކަށް މަޖިލީހުގެ

ްއެޅުން.ްެދން،ްއަުޅަގނުޑް ްފިޔަަވޅު ްގޮުތގެމަތިން ްަގވާއިުދގަިއވާ މަޖިލީހުގެ

 1760މިހުށަހެޅުންްހުށަހެޅީްއެއީްާޤނޫނުއަސާސީއަށްްިމގެނެޭވްިއޞްލާޙުގެްދަށުްން

ްލި ްބާރުތަކެއް ްބޮޑެތި ްހަމަ ްޚާއްޞަކޮށްްކޮމިޓީތަކަށް ްއަދި ްމިދަނީ. ބިގެން

ްއެނިގގެްން ްހާޒިރުވާންޖެހޭނެކަމަށް ްމީހުން ްހާޒިރުވާންޖެހޭ ކޮމިޓީތަކަށް

ް ްގައި ް)ހ( ްމިމާއްދާގެ ްއާދެ، ްގަިއވެްސ31ްްއެބަދޭ. ް)ހ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްރައްޔިތުްނެގް ްއެހެންނަމަވެސް، ްދެން ްެއވާހަކަ. ްމިވަނީ ްބަޔާންވެގެން ހަމަ

ްކޮމިޓީއަކުން ްނުވަަތްްމަޖިލީހުގެ ްއެްނގުމުން ްފަރާތަކަށް ްވަކި  1765ހާޒިރުވާން

ްހާޒިރުނުވެއްެޖް ްއެްނގުމުން ްހާޒިރުވާން ްފަރާތަކަށް ްވަކި މަޖިލީހުން

ްއެޅޭެން ްެދކޭޮގތުގައި ނޑު ްއަުޅގަ ްަކންކުރާނީ. ްކިހިނެއްޯތއޭ ޙާލަތެއްަގއި

ފިޔަވަޅުތަެކއްްބަޔާްނކުރަންްެއބަޖެހޭ.ްދެންްއެހެންނަމަވެސް،ްއެކަމަކީްެއީއް

ްކަމުގަިއވިަޔްސްޤާނޫނު ްނުކުެރވި ްބަޔާން ްއެވާހަކަ ްކޮންމެހެން އަސާސީަގއި

ްިމް ްދެކި ްައޅުަގނޑު ްލިބިދޭންޖެހޭކަމުގައި ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުންގެ  1770އެބާރު
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އިޞްލާޙުްހުށަހެޅީ.ްެއގޮތުންްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެްަގާވިއދުގައިްެއގޮތުންް

ްމަޖިލީ ްރަްއޔިތުން ްކޮމިީޓައކުން، ްފަރާތުން، ްކޮމިޓީއަކުްންކޮމިޓީގެ ހުގެ

ްއެންގުމުންް ްހާޒިރުާވން ްމީހަކަށް ްަވކި ްފަރާތަކަށް، ްވަކި ްމަޖިލީހުން ނުވަތަ

ނޑުމެންެގް ްބަޔާންކުރަންޖެހޭ.ްއަޅުގަ ްގޮތް ްކުރެޭވނެ ްކަން ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ

ްކުރުް ްިމްވޭތުކުރި ްއަޅުަގނުޑްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގައި  1775ވޭތުވެިދޔަތާނަގއި

ްތެޭރގަިއވެސް ްދާޚިލީްްމުއްދަތުގެ ްިމހާރުގެ ްމަޖިލީހުގެ ާފހަގަެވގެންދިޔަ

ްއޮފްް ްކޮމިޝަނަރ ްކޮމިޓީއަށް ްޤާނޫނީ ްނަމުންނަމަ ްކުީރގެ ްއާދެ، ކޮމިޓީ،

ްނާކާިމޔާބުެވގެންދިަޔް ްމަސައްކަްތވެސް ްކުެރުވނު ްހާޒިރުކުރަން ޕޮލިސް

ްހަަަމައެހެންމެް ްއަދި ްލިބިގެންދިޔަ. ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ މަޢުލޫމާތު

ްކޮމި ްޖަލު ްއެކޮމިީޓއަށްްމިހާރުވެސް ްޕޮިލސް ްއޮފް ްކޮމިޝަނަރ  1780ޓީންެވސް

ްކުރެވޭނީް ްެއަކން ްއެހެންނަމަވެސް، ްެއވަނީ. ްބޭނުންވެފައި ހާޒިރުކުރަން

ްކަންް ްމިހާރު ްއޮތްގޮތާިއ ްމަޖިލިސް ްމިހާރު ްދެން، ްނޭނގެ. ކިހިނެއްކަމެއް

ްކަންް ްއިޞްލާޙުެވެގންދާއިރު ްޤާނޫނުއަސާސީ ްައޅުަގނޑުމެން ހިނގާގޮތާއި

ްތަ ްޖެހޭނެ.ްހިނގާނެގޮތް ްތަފާތުކުރަންެވސް ްއަދި ްވާނެ، ފާތުވެސް

ްބަޔާންވެްސް ްކުެރވޭނެގޮްތ ްެއކަންކަން ްޤާނޫނުއަސާީސގައި  1785އަޅުަގނޑުމެން

ްކޮމިޓީތަކަށާިއް ްހަމައެހެންމެ ްދެކެނީ. ނުޑ ްއަުޅގަ ކުރަންޖެހޭކަމުގައި

ްހަމަް ްލިބުމުގަިއވެސް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމަޢުލޫމާތު ްބޭނުންވާ މަޖިލީހަށް

ދިމާވަމުންދަނީ.ްއެހެންކަމުން،ްމަޢުލޫމާތާއި،ްބޭނުންވާްމަޢުލޫމާތުްްދަތިތަކެއް

ްނުދޭަކމުގަިއވަނީނަމަް ްއެމަޢުލޫމާތު ްކިހިނެއްކަން، ްއެދުމުން ހޯދަން

ނުޑެގް ްއަޅުގަ ްއެބަޖެހޭ. ްބަޔާންކުރެވެން ްޢަމަލުކުރާނީ  1790ކިހިނެއްކަން

ޅުނުްމަޢުލޫމާތުގައިްދާދިފަހުންވެސްްއެންޓިްކަަޮރަޕްޝަންްބޯޑުންްހޯދަންްއު

ްނުލިބިގެންް ްމަޢުލޫމާތުތަކެއް ްއެދުނު ްފަރާތުން ްކޮމިޓީގެ ްދާޚިލީ މަޢުލޫމާތެއް

ްަމޖިލީހުގައިެވްސް ްއައިސް ްެއވާހަކަ ްރިޕޯޓެއްަގއި ްލިބުނު އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްދިމާނުވާނެގޮތަްށް ްމިކަން ްމިހެން ްދެން، ބަހުސްކުރެިވގެންދިޔަ.

ްޤާނޫނުައސާީސްއިޞްލާޙުކޮްށްނިންމަން ްމުހިންމުްއަޅުަގނޑުމެން  1795ވީ.ްަވރަށް

ދައުރުތަކެއްްަރއްޔިތުްނގެްމަޖިލީހަށް،ްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުެގްކޮމިޓީތަކުްން

ްވަރަްށް ްރޯލަކީ ްކުޭޅ ްޖަވާބުދާރީކުރުމަށްޓަަކއި ްފަރާތް ްހިންާގ ވެރިކަން
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ްއެަދއުރުް ްފުރިހަމައަްށ، ްރޯލު ްެއ ްއެހެންކަުމން، ްރޯލެއް. މުހިންމު

ްއަދާކުރެވޭެނގޮތަކަް ްދިއުމަީކްފުރިހަމައަށް ްބައްޓަްނެވގެން ްޤާނޫނުއަސާސީ ށް

 1800ްއަޅުަގނޑުްއެދޭގޮްތކަމުަގއިވާީތްމިްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅީ.ްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތާއީދުކުރައްާވ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްައއްުޑއަތޮޅުް ްއަރުވަން. ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ޢިއްޒަތްތެިރްްމެންބަރަށް

ްނެތް.ް ްަވޑަިއގެން ްމެންބަރު ްާއދެ،ްޢިއްޒަތްތެރި ްޙުސްނުއްސުޢޫދު. މެންބަރު

ނުޑް ްއަުޅގަ ްމެންބަރަކަްށ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެން ްާތއީދުކުރަްއވާ  1805އާދެ،

ްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ްގއ.ގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަދްނާންްޙަލީމް.

ް

ްކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްއަސްލަމްްހުށަހެޅުއްިވްއާދެ،ްޝުްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް

ނޑުްާތއީުދކުރަން.ްްްޢަދްނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްހުށަހެޅުމަށްްއަޅުގަ

ް1810 

ްމެންބަރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަްތތެރި ްއއ.ގެ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްބްރާހީމް،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.މުޙަންމަދުްމަޖުދީްއި

ް

ް

 1815ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޢިއްޒަްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްމެންބަރުް`. ްިޢއްޒަްތތެރި ްައއްުޑއަތޮޅުގެ ްރަީއސް، ްތްތެރި

ްތ.އަތޮުޅެގްްމުޙަްނމަދުްމަްޖދީްއިްބރާީހމްް ްހުށަހެޅުްއވުމުަގއި ްއެހުށަހެޅުއްވި ްދެންމެ ްއަސްލަމް ްމުޙަންމަދު

ްހުށަހެޅުމަށްވީގޮތަްށްްކަެދއްެކވުން:ވާހަ ްހުށަހެޅި ްރަޝީދު ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްއުިނވެގެން ްއަކުެރއް ްނޫީނ ްމަދުވެގެން  1820އަކުެރއް

ްއަޅުަގނުޑް ްބޭރުވެގެންދިަޔކަްނ ްތެރެއިން ްހަފޮޅުގެ މިމަޖިލީހުގެ

ްހުށަހެޅުއްިވްްފާހަގަކޮށްލަމުން،ްައއްުޑއަތޮުޅެގްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރު ދެންމެ

ްކޮމިޓީއަްށް ްކޮމިޓީއަށް".ްރައްޔިތުްނގެ ް"ރަްއިޔތުންގެ ހުށަހެޅުމުގައިްއެބައޮތް

ްހުށަހެޅޭނެތޯް ްމި ްކިހިނެއްތޯ ްއެހެންވީމާ، ްމިތަންކޮުޅ ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ.
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ްިއތުރުކޮށްލާނީތޯ.ް ްތަންކޮެޅއް ްއެތަންކޮޅަށް ްނޫީނ ްބަލައިގަނެވޭނެތޯ  1825ނޫނީ

ްައޅުަގނުޑެގްއިޢުތިރާޟެްއްކޮންމެގޮތެްއވިޔަްސްއަ ނުޑްއިތުރުކުިރއަސް ުޅގަ

ްނިޒާމީް ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްފުރިހަމަކޮށްލުމަށްޓަކައި ްލިޔުން ނެތް.ްއެކަމަކު،ްމި

ްނޫން.ް ްދެކޮޅުހަދާކަށެއް ްމިކަމަށް ްެއްއގޮތަކަްށެވސް އަރިސްކޮށްލީ.

ްއަދާކޮށްަފިއް ްވާޖިބު ްައޅުަގނުޑގެ ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

 1830ްވަނަްމާއްާދގެްދަށުން.22ްްންްއިށީންނާނަ

ް

ް

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް1835 

ްމިްްއާދެ،ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހަަމ ްވިދާުޅީވވެސް ްވިާދޅުވިއިުރ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއ.އަޮތުޅެގް ްެއވިދާުޅވި ްމީގައި ްއެކަމަކު، ްމިއޮތްގޮތަށް. ްމިހާރު ކަރުދާހުގައި

މްްއެްފާހަގަކުރެއްވިްާފހަގަކުރެްއވުްންޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމަޖްދީްއިބްރާހީ

ްއެކަމަށްް ްއެބަޖެހޭހެން. ްބަލައިގަންނަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހީވަނީ އަޅުަގނޑަށް

ްޖެހޭހެން.ް ްެއބަ ްެދއްވަން ްަޖވާބެއް ްކޮންެމވެސް ްމެންބަރު  1840ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަރުވަން،ް ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްެމންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ސ.އަތޮުޅގެ

ްމް.މުޙަންމަދުްއަސްލަ

ް

ްހުށަހެޅީްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް ނޑު ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅިއިރު ްހަމަ ްއަނގަބަހުން އަޅުަގނޑު

 1845ްރައްޔިތުންގެް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްއަސްލަމްްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްދެން، ްހާޒިރުވާންޖެހޭކަމަށް. ްކޮމިޓީއަށް މަޖިލީހުގެ

ްައޅުަގނޑުެމންނަ ްއެނިގަވަޑއިގަންަނވާނެ ްމިްރައީސްއަްށވެސް ށް

ްހަަމް ްތެރޭގައި ްއެަވގުުތގެ ްވަގުާތއި ްިލބުނު ްހުށަހަޅަން އިޞްލާޙުތައް

ްލިޔެވިދާނެ.ް ްހަމަ ްކުށެއް ްމިފަދަ ްލިޔުމުގައި ްހުށަހެޅުމުގައި އިޞްލާޙުތައް

ްނެތީ.ް ްއެލަފްޒު ްހަމައެކަނި ްމަޖިލިސް، ްރަްއޔިތުންގެ ްޖަހާފައި  1850ރައްޔިތުން

ްމަޤްޞަދަކީެވސް، ްއަުޅަގނޑު ްއެހެންނަމަވެސް، ްހަަމްްދެން ނޑު އަުޅގަ

ްދެންް ްކޮމިޓީ. ްމަޖިލިސްގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްނޫްނ. ްކޮމިޓީެއއް ރައްޔިތުންެގ

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެްއަތުންްލިޔެލާފައިްމިއޮތީވެސް.ްދެން،ްހަމަްއެވެްސް
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ނުޑް ްއަުޅގަ ްރީތިޮކށް ްޓައިޕްކޮށްލަިއގެން ްއެހެންނޫންނަމަ ްނެތިގެން. ވަގުުތ

ްޢިއްޒަތް ްބޭނުންވަނީވެސް ްކިޔާލަްންހުށަހަޅަން ްމެންބަރުންނަށްެވސް  1855ތެރި

ްމަސައްކަތްް ނޑުމެންނަްށ ްއަުޅގަ ްއެހެންނަަމވެސް، ފަސޭހަވާގޮތަށް.

ް ްތިްނ31ްްއަވަްސކުރަންެވގެން ްއެ ްތެރޭގައި ްނިންމުމުގެ ޮނވެމްބަރަށް

ްމުޅިްން ްތާރީޚެއް ްވަކި ނޑު ްއަުޅގަ ްދުަވސްވަރު، ްބާއްވަމުންދިޔަ ޖަލްސާ

ޑިސެްމބަރުގައިްތާރީުޚ4ްްންނަމަވެސް،ްދަންނަވާކަށްްހަނދާނެއްނެތް.ްއެަެހެ

ްތެޭރގަިއ،ް ްމަސަްއކަތުގެ ްއެކުރެވުުނ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްމިއޮތީ.  1860ލިޔެފައި

ްއިޞްލާުޙް ްމި ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްއޮްއވާ ްކުުރވެފަިއ ްވަރަށް އެމުއްދަތު

ްފޮނުވާލެވުނީ.ްއެހެންވީާމ،ްމިަކންްދިމާވިގޮތްްހަމަްދަންނަވާލީ.ް

ް

އާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްވިދާޅުިވއިރުްަރއްޔިތުްނގެްކޮިމޓީއަށްްފުރަތަމަްް:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން

ްރަނގަުޅލަކޮށްދެއްވާަފިއް ްއެތަންކޮޅު ްއެހެްނީވމާ،  1865ވިދާޅުެވވުނުކަމަށް.

ްނުވަަތް ްއޮތް ްލިޔުްއވާފަިއ ްފޮޅުވަތުަގއި ްކުީރ ްޭއގެ ނިންމަވައިފިއްޔާ

ްފު ްއެންމެ ްމީގެ ްހާޒިރުވާން، ްކޮމިޓީން ްފޮޅުވަތުަގިއްއެމަޖިލީހުގެ ރަތަމަ

ް ްމިމާއްދާގެ ްފަށާއިރު ްރަްއޔިތުންގެ ްގޮތުގެމަތިން ްަގއިވާ މަޖިލީހަށްް)ހ(

ް ްކޮމިީޓއަށް ްމަޖިލީހުގެ ްެއ ްހާނުވަތަ ްއެްނގޭ ްއެހެްންޒިުރވާން ީމހަކު،

ްއެަބއިނޭގް ްވަރަށްްރަނަގޅަށް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއޮތީމާ  1870އެބަިއގަިއްއެހެން

ްރައްޔި ްބައިަގއި ްމިއަންނަ ްވާހަކަކަން.ްފަހަތުން ްކޮމިީޓގެ ްމަޖިލީހުގެ ތުންެގ

ްއެހުށަހަޅުްއވާް ްއެހެންނަމަވެްސ ްިމސްޓޭކް، ްއެ އެހެންނަމަވެސް،

ނުޑް ްއަޅުގަ ްރަނގަޅުކޮށްދެްއަވއިފިއްާޔ ްެއކަން ްެއގޮތަށް ހުށަހެޅުއްވުމުަގއި

ްމާލޭގެް ްއާޠިފް ްއަޙްމަދު ްނުކުތާއެއް ްނިާޒމާބެހޭ ްއާދެ، ބަލައިގަންނާނަން.

 1875ްބަރު.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެން

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްރަނގަުޅޮކށްލާކަމަށްވަންޏާްްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުް ްމި ްއާެދ، ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްތަންވެސް،ްްއާޠިފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއޮންނަ ްކޮމިޓީއަށް' ްމަޖިލީހުގެ ް'ެއ ްނުވަތަ ްފެނޭ  1880އަޅުަގނޑަށް

ް ްވަކި ްމާނަކުރެވޭްމަޖިލީހުގެ ްކޮމިީޓެއއްކަމަށް މިއޮންނަނީ.ްގޮތަކަްށ
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ްމަޖިލީހުގެް ް'ރަްއޔިތުންެގ ްއޮތްތަންވެސް ްކޮމިޓީއަށް ރައްޔިތުންގެ

ްެވްސް ް'ކޮމިޓީއަކަށް' ްތަންތަން ްހުރި ް'ކޮމިޓީއަްށ' ްމި ކޮމިޓީއަކަްށ'.

ނަޑށްްފެނޭ.ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަްތތެރިްރައީސް.ްްނވާވެގެންދާ ްނެކަމަށްްއަުޅގަ

ް1885 

ް

ްެއީއްްއާދެ،ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުދެވޭނެ. ްބަދަލުކޮށެއް ނަޑކަަަށް ްއަުޅގަ ް'ކޮމިޓީއަކަްށ' މި

ކުރީގެްޢިބާރާތުަގއިްމިދެންނެވީ،ް'މަޖިލީހުގެްކޮމިޓީއަށް'،ްއެެހންްއޮތީމާްއެް

ނުޑމެންނަށްްއެބައެނގޭްއެްފަހަތުގައިް އެައިއްސް'ކޮމިޓީއަްށ'ްެއގޮތަށްްއަުޅގަ

ްސާބިތު ްރަނގަޅަށް ްަވރަށް ްއޮޅުމެއްކަމަށް ްހަމަ ްއެހެންވީމާ،ްއޮތީ  1890ވާން.

ްމެންބަރުް ްިޢއްޒަތްތެރި ްދެްއވައިިފއްޔާްްއެގޮތަށް ނުޑ،ްްހުށަހަޅުއްަވއި އަުޅގަ

ްމިްވިދާޅުވެދެްއަވއިްއޔާްއަުޅަގނޑުްެއގޮތަށްްބަލަިއގަންނާނަން.ް

ް

ްރަނގަޅުކޮްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް ްހަމަ ްއާޠިފް ްބަޔާއަޙްމަދު ްއިނގޭޯތ، ްެއުކްށްލަދެްއވި

ްދެން،ްްވާހަކަެދއްެކވުން:އަސްލަމްް ްރަނގަޅު. ްވަރަށް ްބަަލއިގެންފިްއޔާ ްަރއީސް  1895ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެހެންނަމަވެސް،ްރަީއސް...

ް

ްއާދޭ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތަފާުތތަކެއް ްއޭަގއި ްމިހާރު ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެިރ ްނޫން ނޫން،

ްކޮމިީޓއަކަށް.ްއެހެންވީމާ،ްޭއގަިއްތަފާތު ްުނވަތަ ްއަންނާތީކޮމިޓީއަށް .ްތަެކއް

ްމިލިއު ްމީަގއި ްގޮސްފަިއްއެހެންނަމަވެސް، ްަހމަ ްއޮޅުމަކުން  1900މުގެ

ްއެކަްން ްއަޅުަގނޑު ްއެނގޭތީ ްޢިބާރާތުން ްކުީރގެ އިންތަނެއްކަން

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއެހެން ްއެހެންނޫނީ، ްިއނގޭތޯ. ްމިއުޅެނީ ބަލައިގަންނަން

ްއަ ްއެހެންނޫނަމަ، ްޖައްސަވާފާނެތީ. ްމައްސަލަތައް ނޑުެގްމެންބަރުން ޅުގަ

ްޙުސައިްން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްޅ.އަތޮޅުެގ ްއާދެ، މައްސަލަެއއްނެތް.

 1905ްއިބްރާހީމް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއެދެްނ.ްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ްމަޢާފްކުރެްއވުން ްބޮޑަށް ްވަރަްށ ްއާޠިފް، ްއެ ްދަންނަވަންތޯ ްއާދެ،
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ްޢިއްޒަތްތެްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެީއްމާލޭގެ ްިވދާޅުވުމަކީ ްެއވިދާުޅވި ްއާޠިފް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު  1910ރި

ްހަ ްބަހުގެ... ްދިވެހި ނޑައެިޅގެން ްކަ ްއެންެމްމަ ްކޮމިޓީއަށްވީމާ މިހާރު

ްެއއިޞްލާުޙް ްއެތަނަށް ްއެހެްނވީމާ، ްއޮންނަީނކީ. ްނޫން ކޮމިޓީއެްއ

ްބަިއވަުރް ްއެަތއް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްމިތާނގައި ގެނެވެންޖެހޭނެ.

ްއިންނަންޖެހޭނީވެސް.ްކޮމިޓީތަ ްއެތާ ްކޮމިޓީއަކަށް ްއެހެްނވީމާ، ްޮއވޭ. ކެއް

ްމަޤްޞަދެއްަގިއް ްފެއިްލކޮށްލުމުގެ ްމި ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްހަމަ  1915އެހެންވީމާ،

ްއެއީ.ް ްކުށެއް ްއިމްލާ ްހަމަ ްމިއީ ްތިޔައީ. ްވިދާޅުވުެމއް ްވިދާޅުވާ މަނިކުފާނު

ްދަންނަ ްއެްއޗެްއކަމަށް ްއިޞްލާޙުުކރެވެންޖެހޭނެ ްއެ ވަން.ްއެހެންވީމާ،

ްޝުކުރިއްާޔ.ް
ް

ް1920 

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްތިވިދާޅުވި،އާދެ، ްނުކުތާއަކަްށްްމިހާރު ނިޒާމާބެޭހ

ްއެބައިނގޭ.ް ނޑުމެންނަށްވެްސ ްއަޅުގަ ްނުކުާތ ތިފާހަގަކުރެްއވި

އަޅުަގނޑުމެންނަށްްރަނގަޅަްށްސާފުވެސްވޭ.ްއެހެންނަމަވެްސ،ްޢިއްޒަތްތެިރް

ްންބަރަމެ ްއެނގިވަަޑިއގަންނަވާނެ، ްމިދެންނެވީްށް ްައޅުަގނޑު ކުީރގަިއވެސް

ްމަޖިލީހުގެް ްރައްޔިުތންގެ ްޭއގެކުީރަގއި ްެއކަމަކު، ްކޮމިޓީއަކަށް.  1925ރައްޔިތުންގެ

ްހަމަް ްސާފުކޮށް ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ްއެބައިނގޭ ްައއިމާ ްވިދާުޅވަމުން ކޮމިޓީއޭ

ްބޭނުންފުޅުވެަފއި ްވިދާުޅވާން ްފަހަތުގަިއވެްސ ްދެްނ،ްއެހެންކަން އޮތީ.

ް ްއޮތްއޮތުްނ ްނުލިެޔިވ ްބަެއއް ްއޭގެފަހަތުން ްތަފާުތްެއއީ ްމާނައަށް އޭެގ

ްދެން،ް ްދަންނަާވލެވުނީ. ްއެހެން ްއެވާަހކަ ނޑަށް ްއަުޅގަ އަންނާނެކަމަކަށްވާތީ

ނަޑކަށެްއް ްއަުޅގަ ްއެހެންގޮތަކަްށ ްމިނޫން ްކޮންމެއަަކސް،  1930އަޅުަގނޑު

ް ްދަންނަވަމުން ްވާހަކަ ްނެތް ްއަސްލަމަްށްބަލައިގަެނވޭކަށެއް މުޙަންމަދު

ްމާލެއަތޮޅުެގް ްނުކުތާއެއް ްއާދެ،ްނިޒާމާބެހޭ ްއަރުވަްނ. ްފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު

ްޢިއްޒަތްތެރިްމާރިޔާްއަޙްމަދުްީދދީ.ް

ް

 1935ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިއަުދްްމާލެއަޮތޅުްމެްނބަރުްާމރިޔާް ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ
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ްްކަެދއްކެުވން:އަްޙމަދުްދީދީްާވހަ ްހުށަހެޅުއްވުފަށައިގަނެވުިނއިރު، ްހުށަހެޅުއްވި ްމެންބަރު ެމއްަގިއްވ.އަތޮުޅ

ްވިދާޅުިވް ްމަނިކުފާނު ްއިންއިރުވެސް ްއަރިމަތީްސުރުޚީ ްބާރު،ްއެހެން ޤާނޫނު

ްލ.އަޮތޅުގެް ްްކުރީދުވަހު ްކަރަންާޓ ްމެންބަރު  1940ބެހޭގޮތުންްޢިްއޒަތްތެރި

ްހުށަހަޅާ ްހުށަހެޅުންހެންވެސް ްއެހެންވީމާ،ްހުށަހެޅުނު ދެއްވާފާނެކަމަށް.

ްބައްލަވާފަިއް ްރޫޙަްށ ްއޭގެ ްދިަޔއީ ްޤަބޫލުކުރެވިގެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްތަންކޮޅެްއް ްހުށަހެޅުންތަކަށް ްގެްނދަވާނެކަމަށް. ްއެގޮތަށް ކަންތައްތައް

ްއެގޮތަްށް ްއެހެންވީމާ، ްގެްނދަވާނެކަމަށް. އެކޮމޮޑޭިޓްވގޮތަކަށް

ްހުށަހެޅުމަ ްމި ްބަލައިގެންެދއްުވްންވިސްނާަވޑަިއގެން ްމި ްރޫޙުަގއި ްއެ  1945ށްވެސް

އެދެން.ްއެވިދާުޅވީްއިމްލާްކުެށއްްއަދިްނޫންކަމުގަިއވިަޔސްްެއްބަހުގެގޮތުންް

ްރަނގަޅުކުުރވާފަިއް ްއެކަންަތްއ ރަނގަޅުާވކަމަށްވަންާޏ

ްބަލައިގެންދެްއވުމަަަަަށްްދަންނަވާލަން.ްޝުކުރިްއޔާްޢިްއޒަތްެތރިްރައީސް.ް
ް

ް1950 

ްޢިއްޒަތްތެިރްްއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެް ްއާދެ، ްބަލައިގަންނާނީ ްއެހެންވީމާ، ްދެން ނޑު ްއަުޅގަ އާދެ،

ް ްތިގޮތަްށ ްވިާދޅުވާކަމަްށވަންޏާ. ްތިގޮތަށް ޢިއްޒަތްތެިރްތިމެންބަރުން

ްއެހެްން ްބޭުނންވަނީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްލިބުން ްއެކުެރވިކަން މެންބަރުންގެ

ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްދެން، ްމަރުޙަބާްްކަންތައްތަުކގަިއވެސް. ވަރަށް

 1955ކިޔަން.ްއާދެ،ްސ.އަތޮުޅގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއެގޮތަށްްވިދާޅުވެެދްއވުންް

ްއ.އަތޮުޅެގް ްއަނެްއކާވެްސ ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްރެކޯޑަށްޓަަކއި. އެދެން

ްމަޖުދީް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމެންބަރަށް،ްއއ.ގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑަްށްހީ ްދެންްނިޒާމީްނުކުތާއެްއްއިބްރާހީމް.ްދެން،ްއަޅުގަ ްމިކަމުގައި ވަނީ

ްދެން،ް ްރަނގަުޅވާނީ. ްނުދެއްެކވުންކަން ްވާހަކަުފޅު ްދެން ނަންގަަވއިގެން

ްފެއިލްކޮށްލަްއވާނީ.ް ްފެއިލްކޮށްލައްވަންޏާ ްމެންބަރުން  1960ޢިއްޒަތްތެރި

ްވިދާޅުާވްން ްއާދެ،ްއެހެންވީމާ،ްެއއްެޗއް ްފާސްކުރަްއާވނީ. ފާސްކުރަްއވަންޏާ

ްރިއަށްްގެންދަވާ.ްބޭނުަުމިއްޔާްކު

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1965 
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ް`.ްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް،ްައޅުަގނޑުްހަމަްނިޒާމީްނުކުތާއެއްްެނީގްްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް

ްބަދަލެއްކަމަްށްްމުޙަްނމަދުްމަުޖދީްއިްބރާީހމްް ްގެންނަންޖެހޭ ްހަމަ ްމިއީ ްއުސޫުލން ްިރވެތި ްމަޝްވަރާގެ

ްފެންނާތީއާްވާހަކަެދއްެކވުން: ،ް ްމާއްދާގ99ްެޤާނޫނުއަސާސީެގ ްމިކަންްްވަނަ ަދށުން

ް ްކުރެވިދާނެތީާއއި، ްކޮމިީޓއަކަށް ްއެބަިއްްއެތަންއެ ްއެބަ ކޮމިޓީަތކަްށ

ްއުސޫލުންް ްމަޝްވަާރގެ ްހަމަ ްއެއީ ްފެންނާތީއާ  1970ބަދަލުކުރެވިދާނެކަމަށް

ްއަރިސްކޮށްލާް ްހަމަ ްއެވާަހކަ ްމުހިންމުކަމަކަށްވާތީ ކޮންމެހެން

ްފެންނަކަމެއްކަމަށްާވީތްއެކުެރވިކަމާިއއެކުް ްކޮށްލުމަކީ ްމިގޮތަށް ްމިކަން ަގއި

ް ްއަރިސްކޮށްލަން ްއެވާހަކަ ްދަށުން ްނިޒާމުގެ ްމި ޝުކުރިއްާޔްްއެަބ.ހަމަ

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް
ް1975 

ް

ްއެވާަހކަފުުޅްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިތުަރށް ްއަނެްއކާ ްދެން، ްނިްނމީމާ ްެއގޮތަށް ްމިހާރު އާދެ،

ްއަނެ ްމެންބަރުްދެއްކެވީމާ ްޢިްއޒަްތތެރި ްމާލޭގެ ްެގއްލިގެންދަނީ. ްަވގުތު ްއކާ

ްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލް.ް

ް1980 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްެއކަންޏެްއްްމިޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްމައްސަަލެއއް ްމިދިމާވި ްހުށަހެޅުމުގައި

ްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިދަންނަވަނީްނޫން ނުޑ ްކުީރގައަުޅގަ ްމައްސަލަެއްއް. ްމިކަހަލަ ްހަމަ ވެްސ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްދެއްވި. ްރޫލިންގ ްމަނިކުފާނު ްމިގޮތަށް ްހަމަ  1985ދިމާވެގެން

ްމިޢަމަލުކުރެވެން ްމިހާރު ްނުކުތާއަީކ، ްމިއުޅޭ ްބޭނުންވެގެން ްފާހަގަކޮށްލަން

ްއިޞްލާޙަށް ްްފެށުނީ ްއެީއްިއޞްލާޙު ްއުސޫލޭ. ހުށަހެޅުއްވުމުެގ

ްތަ ްގަާވއިދު ްހުޅުވާލެްއވީމާްއަޅުަގނޑުމެން ްމިހެން ްމިދޮރު ްނޫނޭ. ްނދޭކަމެއް

ްމައްސަލަތަކުްން ްދިމާވާ ްކަންތައްތަކުަގއި ްއަންނަންހުރި ދެން

ްމަނިކުފާނުް ްދެްނމެ ްއެފަހަރަުކއެއް ްނުނިކުމެވޭނެއޭ.  1990އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ތިވިދާޅުވިްެއުކވެރިކަމާއިްެއއްާބރުލުމެއްްނޯންނާނެްމަޖިލީހަކު.ްއެހެންވެގެްން

ްތެރެއިންްގަާވއިދު ްގަާވއިުދގެ ްއުޅުނީ.ްްހަދަިއގެން ްދާން ނޑުމެން އަުޅގަ

ތަފާތުްޚިޔާލާއިްބަހުސްްމިއޮންނަނީްޚިޔާލުްތަފާތުވެްދެބަސްވުންްއޮންނާތީ.ް
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ްަގވާއިަދކީ.ް ްޤާނޫނާއި ްއެއްެޗއް ްހަދާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޙައްުލކުރުމަށް އެކަން

ްމަގެ ްނުކުންާނނެ ްހަމަ ްވަދެވުނީމާ ްވަލަްށ ްދެން ްދޫކޮށްލީމާ  1995ްއވެްސްއެ

ް ްހައްތަހާވެސް ްދާނީ ްނުފެންނާނެ.ްދެން،ްހަމަ ްގޯހުން.އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ނޑުްމިދަންނަވަނީްހަމަްކުރީގައިވެސްްޢަމަލުކުރަްއވަމުންް އެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްދަށުްންނޫންގޮތަކަށްް ްއުސޫލުގެ ްއޮތް ްހުަށހެޅުމަށް ްއިޞްލާޙު ގެންނެިވގޮތަށް

ްގެންނަވާކަ ްއިޞްލާޙެއްވެްސ ްއެންމެ ްޖާގައެްއްހަމަ ްައޅުަގނޑުމެްނނަކަށް ށް

ްދެން،ް ްނުކުންނާނެއޭ. ްމައްސަލަ ްހަމަ ްއެހެންެވއްޖެއްާޔ  2000ނުދެވޭނެއޭ.

ްދާނީ.ް ްހިސާބަކަށޭ ްހަޅޭއްފަޭޅއްޖަހާ ްނަގާ ްނުކުތާ ްނިޒާމީ މިތާނގައި

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް
ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދަށުން ްނުކުތާގެ ްފާހަގަކުރަމުންްއާދެ،ްނިޒާމާބެހޭ ްމެންބަރުން  2005ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްނެތި ްދެކޮޅުހެދުމެއް ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްފާހަގަކުރެްއވުންތަކަށް ހަމަްގެންދާ

ްމިޖެހެނީް ްމިދަންނަވާަލން ްމިކަން ްއެހެންނަމަވެސް، އެއްބަްސވާންޖެހޭ.

ްނުރަސްމީް ްިމ ްމިގެންދިަޔގޮތް. ްބަަލިއެގނެގެން ނޑު ްއަުޅގަ މިކަން

ްނުާބއްވާ ްބާބުގެްބައްދަލުވުމެއް ްއައިްސސަްިމ ްމިހިރީ .ްމައްސަލަަތއް

ްކުިރއަށްް ްއެކަަމކު، ްދެން، ްއެކަންކުރަނީ. ްައޅުަގނޑުމެން  2010އެހެންވީމާ،

އޮތްތަނުަގއިްއަުޅަގނޑުްނުަރސްމީްބައްދަލުވުންްނުބާްއވަެއްއްނުގެންނާނަންް

ްނުވާނެ.ް ްދިމަެއއް ްމައްސަލައެއް ްމި ްއެހެްނވީމާ، އިނގޭތޯ.

ްނުރަަަ ްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ްބާްއަވއިެގން ްބައްދަލުވުން ްގެންނަްްސމީ

ްއަކުރަކަްށވެްސް ްހަމަ ްފުރުޞަތެއް ްެއއްވެސް ްއިތުރަށް ކަންތައްތަުކގައި

ްއެންެމް ްގެންދިޔައީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނުދީ ްގެންނަން  2015ބަދަލެއް

ް ްނޫނިއްާޔ. ްމައްސަލަެއއްަގއި ްވާހަަކްއެއީ ްކަންަތްއތަކުގެ އިސްލާމްދީނުގެ

ްޢިއްޒަތް ްހދ.ގެ ްމެންބަރު ްތެރި ނުޑްހުށަހެޅުއްވިއިރު، ްއަޅުގަ ެއއަްށ

ްމާތްވެގެްނާވް ްެއއީ ްއެހީ. ްވޯޓަށް ްއަޅުަގނޑު ްެއއަްށ ްނެރެފައި ރޫލިންގެއއް

ްއެގޮަތްށް ްައޅުަގނޑު ްެއކަންތައްަތއް ްމައްސަަލއަަކށްވާތީ އިސްލާމްދީނުގެ

ްއެހެންވީމާ،ް ްހުންނާނެ. ްހަނދުމަފުޅު ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި  2020ގެންދިޔަކަން

ްއަޅު ްމިފަހަރު ނޑު ްމެންބަރަށްްމިގަ ްޢިްއޒަތްެތރި ްސ.އަތޮުޅގެ ގޮަތށް
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ނުޑް ްދެްނ،ްއަުޅގަ ްދަންނަވާލަން. ްވާހަކަ ްގެންާދނެ ްއަރުަވިއގެން ފުރުޞަތު

ްމިކަމާްއެދެނީ ްމެންބަުރން ްފާހަަގްޢިއްޒަތްތެރި ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ބެހޭގޮތުން

ްނުކުރެއްވުމަށް.ް

ް2025 

ްރައީސްްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިތުރުކުރުމަށ31ްްް، ްއަކުެރްއ ްމާއްދާއަށް ްވަނަ

ްހުށަހެޅުމަކީްއަސްލަމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަތީންް، އަޅުަގނުޑގެ ްޮގތުގެ ްގަިއވާ ް)ހ( މިމާއްދާގެ

ހާިޟރުވާންްއެންޭގްްވަަތްއެމަޖިލީހުގެްކޮމިޓީއަށްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހަށްްނު

ްމަ ްަރއްޔިތުންގެ ްެއއްގޮތަށް ްއެންގުާމއި ްއެ ްނުވަތަްމީހަކު ިޖލީހަށް

ްއެމީހަކާމެދުް ްނުެވއްޖެނަމަ ްހާޒިުރ ްކޮިމޓީއަކަށް ްމަޖިލީހުގެ  2030ރައްޔިތުންެގ

ްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްގަާވިއދުގަިއވާްގޮުތގެމަތިންްފިޔަަވޅުްއެޅުން.ް

ް

ްއަރުވަްނ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރަށް އާދެ،ްތާއީުދކުރާ

ްޢަދްނާންްޙަލީމްްއެްހުށަހެޅުއްވުމަށްްތާއީދުކުރަްއވަންތޯ.ް

ް2035 

ްއާދެ،ްުޝކުރިްއޔާްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް.ްދިގުްބަހުަސކަށްްަފހުގައިްިމއަިއްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް

ްހުށަހެޅުްއވުމަްްޢަދްނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއެހުށަހެޅުއްވި ްއަސްލަްމ ްއެީކަގއި ްއަޅުަގނުޑްބަދަލުތަކާއި ށް

ްތާއީދުކުރަން.ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރ.އަތޮޅުގެ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ  2040އާދެ،

ް ްއަުރވަްނ. ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްވަޙީދަށް ްޢަލީ ވަަނ38ްްމެންބަރު

ްކަރުދާސް.ް

ް

ްޢިއްަޒތްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްހުށަހަާޅްއައްސަލާމުޢަލަިއކުމް ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްތެރި

ްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްެއއީ 32ްްއިޞްލާޙަކީ، ްގެ ް)ހ( ްމާއްދާެގ 1ްވަނަ ނުޑ1ްް.  2045އަުޅގަ

ް ްހުށަހަޅާލާގޮތް. ްއަޅުަގނޑު  އިލްޑާމްޔީދުސެ އަލްޑަކާއިކދަންނަވާލާނަން

ދުވަގަ ޤާދޫދުއަލާލީއާއިކ ދުވަގަ ޤާދޫދަކާއިކ ކަދޏައެޅިސެދް 

ދް. ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލްކ އަޔި އެދްމެހައި އަޚުދްދާއި އުޚްގުދްކ ޚިޑާޓުދުވު
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އަޅުސަދޏު މި އިޞްޑާޙަފްވެލް ހުފަހަޅާޑާޓައި މިވަދީ ވަޒަފް ކުޒުކުޒު 

 2050ޢިބާޒާގެއް. އެހެދްސޮގަކަފް ބުދާދަމަކ އިލްޑާމްޔީދުސެ އަލްޑަކާއި 

މަފް. ޚިޑާޓުވެއްޖެދަމަ ޒައީލުޑްޖުމްހޫޒިއްޔާވެލް މަޤާމުދް ޔުޒުކުޒެވޭދެކަ

 69މިހާޒު ޢަމަޑުކުޒެވެމުދްޔާ އަޔި އިޞްޑާޙުކުޒެވެމުދްޔާ ޤާދޫދުއަލާލީސެ 

ސެ )ޒ( ވެލް އޮދްދަދީ ހަމަ މިކަހަޑަސޮގަކަފް.  3ވަދަ މާއްޔާސެ 

ހައްޔެއް  އިއަޅުސަދޏު އެގަދްކޮޅު ޔަދްދަވާޑާދަދް. )ޒ( އިލްޑާމްޔީދުސަ

 2055ވާހަކަ  ކަދޏައެޅިޓައިވާ ކުފެއްކުޒުދް. އެ ޔުޒުކުޒެވޭ އުލޫޑެއްސެ

މިޔެދްދެވީ. އެހެދްވީމާކ އަޅުސަދޏު ހިގުދް މިއީ ކޮދްމެހެދް އަޅުސަދޏު 

މާޔިސު ވާހަކައެއް ޔައްކަދްޖެހޭކަމެއްވެލް ދޫދް. އަޔި ޓަހަޒެއްސައިވެލް 

އަޅުސަދޏުސެ ހިގުސައި އޮގީ ކޯއްޗެއްކަދް އެހެދް ޢިއްޒަގްގެޒި 

އްވެލް ދޫދް. މެދްބަޒުދްދަފް ވިލްދާޔެވޭގޯ މަލައްކަގްކުޒަދް ޖެހޭކަމެ

 2060ސަވާއިޔަކާ ދުވަގަ ޤާދޫދަކާ ދުވަގަ ޤާދޫދުއަލާލީއަކާއިކ އެހެދްސޮގަކަފް 

ބުދާދަމަކ އަޅުސަދޏުމެދް އަމިއްޑައަފް ހަޔާ މިކަހަޑަ ހިދްސުދްގެޒިކަމުސެ 

ކަދްގައްގަކުސެ މައްޗަފްވެލް އެއިޒެއްސައި ހުދްދަވާ 

ޤާމުދް މަަ އްޔާޑާޓުވެވަޏައިސަދްދަވައިޓީވިޒައީލުޑްޖުމްހޫޒިއްޔާއަކު ޚި

އަޅުސަދޏުމެދް މިހުޒިހާ އެދްމެދް ޔުޒުކުޒެވޭކަމުސައިވާދަމަކ 

 2065ޝާމިޑުވާސޮގުސައިކ އަޔި އޭސެގެޒޭސައި ޖިދްދީދްދާއި އިޓްޒީގުދްދާއި 

ވާއެއްޗެއް ހައްޔަވާ ޔޭސެ ހުޒިހާކަމަކާ އަޔި އާޚިޒަގުސައި މާޒިޔުދްދާއި މިޔުދި

ވާޓައިވާ ސޮގް. އެސޮގާ އެޓަޒާގަކުދް އަޅުސަދޏުމެދްސެ މައްޗަފް އަދްސަ

ޚިޑާޓުވެއްޖީވިއްޔާއީ މަޤާމުދް ޔުޒުދުކުޒެވޭދެއޭ ޑިޔެޓައި އޮގަލް 

ދޏުސެ އަޚް ޔުޒުކުޒެވޭދެކަމަފްކ އަޅުސަދޏު ދަމެއް ދުޔަދްދަވާދަދް. އަޅުސަ

 2070އެދސިވަޏައިސަދްދަވާދެ. އެހެދްވީމާކ ކޮދްމެހެދް  ހިދިޓުޅުވަޏުވާ އެބަކ

ދްދަވާކަފްވެލް. އެހެދްވީމާކ އަޅުސަދޏު ބޭދުމެއް ދުވޭ އެވާހަކަ ޔަ

އަޅުސަދޏު ހީކުޒަދް މިއީ މާބޮޏު އިޞްޑާޙެއްކަމަފް ދުބައްޑަވާ ހަމައެކަދި 

ދް ހުފަހަޅުއްވާޓައިވާ ހުފަހެޅުއްވުސެ މައްޗަފް. އިޏްޒާޓްޓްކުޒާ ކޮމިޓީ

'އިލްޑާމްޔީދުސެ އަލްޑަކާއި'.  ކއަޅުސަދޏު އިގުޒުކޮފްޑާޓައި އިދްދާދީ

 2075ގަފް ޤާދޫދަކާއިކ ޤާދޫދުއަލާލީއަކާއިކ މިސޮ ޔެދްކ އޭސައި މިއޮދްދަދީ



 77 

އެހެދްވީމާކ އަޅުސަދޏު ހީކުޒަދް އެއްވެލް  މިގަދްކ މީސައި ޚިޑާޓު...

ބެޓުޅަކު މިއާ ޔެކޮޅު ދަހައްޔަވާދެކަމަފް. މިހާގަދަފް އަޅުސަދޏަފް 

އި އަޅުސަދޏަފްކ ބައެއް މިބާވަގުސެ އިޞްޑާޙުގައް ސެދައުމުސަ އިލްޑާމްޔީދުސެ

ޕުޅު ހަމަޖެހިވަޏައި ދުސެދްދެވިކަމަފްވިޔަލް އަޅުސަދޏު ބޭޓުުޅުދް ހިގް

 2080ހިގާމައާއިއެކީސައި ޔަދްދަވަދްޖެހެދީކ އަޅުސަދޏު ވަޒަފް އުޓާކުޒީމޭ 

މިކަމުސައިކ ޚާއްޞަކޮފް ޏީ.އާޒް.ޕީއަފް ދިލްބަގްވާ ބައެއް ބޭޓުޅުދްސެ 

ޚާއްޞަ ޓީމެއް އޮދްދާދެ މިގާދސައި. ޚާއްޞަ ޓީމެއް. އެޓީމުދް 

ޓައިވާ އެބާޒުޑުދް. އެހެދްވީމާކ އަޅުސަދޏު ހީކުޒަދް ވާޔެއްވައަޅުސަދޏަފް 

ބޭޓުޅުދްވެލް  ދޫދްޚާއްޞަކޮފް އެޓީމުސެ އެބާޒުޑުމާއި ޔެދް އެޓީމުސެ 

 2085މިކަމުސައި އިލްޑާމްޔީދަފްޓަކައި ޔެއްވާ އެއްބާޒުޑުމެއްކަމުސައި މި 

ޤާދޫދުއަލާލީސައި ހެޔޮސޮގުސައި އިލްޑާމްޔީދުސެ ކަދްގައްގައް 

ސެ މަސު ހިޓެހެއްޓުމަފްޓަކައި ދިކަމެގި އަޅުސަދޏު هللا މަފްޓަކައިކ ހިޓެހެއްޓު

ހެކިވޮޏިސެދްވާދެ هللا މިކުޒާ ކަދްގައްގަކުސައި އެއްބާޒުޑާދެކަމަފް. 

هللا އަޅުސަދޏުސެ މަލައްކަގަފް. ވައްލަޑާމުޢަޑައިކުމް ވަޒަޙްމަގު

 2090 ވަބަޒަކާގުހޫ. 

 

ްޢިއްޒަތްތެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަރުވަްންއާދެ،ްޝުކުރިްއޔާ ްފުރުޞަތު ނޑު ިރްމެންބަރު.ްއަޅުގަ

ތާއީދުކުރަްއވާްިޢއްޒަތްތެރިްެމންބަރަށް.ްހއ.އަތޮުޅގެްިޢއްަޒތްތެރިްމެންބަރުް

ްހުށަހަޅުއްާވް ްމެންބަރަުކ ްދެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާދެ، ްސަމީރު. އަޙްމަދު

ް ްމައްސަލަެއއްގެ ްއައިްސސަ ްމައްސަލަ ްމި ްއަދިްގޮުތަގއި ްދެން،  2095މިއޮތީ.

ްއިތާއީދުކުރަްއވާ ްއަދި ްމެންބަރަކު، ްއިތުރު ްދެތިން ްދެްފައި ތުރު

ްއެބައޮތް. ްމެންބަރުންނަށްްްމެންބަރަކުވެސް ްޢިއްޒަތްތެިރ އެކަން

ްއަޙްމަުދް ްއެނގިަވޑަިއގަންަނވާނެ. ްމިކަރުާދހުން ލިބިވަޑަިއގެންފަިއވާ

ްސަމީރު.ް

ް2100 

ްތޮުޅގެްިޢއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްއާދެ،ްުޝކުރިްއޔާްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް.ްރ.އަްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް
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ްތާއީދުކުރާްްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއަޅުަގނޑު ްހުށަހެޅުްއވުމަށް ްހުށަހެޅުއްވި ްދެންމެ ްވަޙީދު ޢަލީ

ްވާހަކަްދަންނަވަން.ްޝުކުިރއްާޔ.ް

ް

ްޢަބްދުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްހދ.ގެްނަޞީރަهللا  2105ށް،

ްޢި ްމެންބަރު، ްއްޒަތްތެރި ްނަންބަރު ްހުށަހެޅުނ39ްްްކަރުދާސް ގަިއވާ

ްހުށަހެޅުއްވުމަށްްފުރުޞަތުްއަުރވަން.ް

ް

ްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ް)ށ(32ްް`. ްމާއްދާގެ ްވަނަ

ްއަްަނޞީރުްވާހަކަެދއްކެުވން:هللاްޢަބްދު ްއިޞްލާޙުުކރަން ްހުށަހެޅުންްއަންނަނިވިގޮތަށް ްހުށަހަޅާ  2110ޅުަގނޑު

މި މާއްޔާސެ )ހ( ސައި ބުދެޓައިވާސޮގުސެކ )ށ(32ްްމިދަންނަވާލަނީ.ްއާދެ،ް

 މި  މާއްޔާސެ )ހ( ސައި ބުދެޓައި..

 

ްބަޔާންކޮށްފަިއވާ.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

 2115 

 ޒެއް ޒައްޔިގުދްސެ މި މާއްޔާސެ )ހ( ސައި ބަޔާދްކޮފްޓައިވާޓަޔަ ޤަޒާްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް

ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހުސެ މަޔުވެސެދް ގިދްބައިކުޅަ މަޖިޑީހަފް ހުފަހެޅޭދީކ ްަނޞީރުްވާހަކަެދއްކެުވން:هللاްޢަބްދު

ޑިޔުމަކުދްދެވެ.  އެއްބައި މެދްބަޒުދް ލަބަބު ބަޔާދްކޮފްކ ލޮއިކޮފްޓައިވާ

ދީ އާޔެކ ޏްޒާޓްޓާ އަޅުސަދޏު ހުފަހެޅި ހުފަހެޅުމާއި ގަޓާގެއް އޮދްދާ

 2120ޏްޒާޓްޓް މިއޮދްދަދީކ މި މާއްޔާސެ )ހ( ސައި ބަޔާދްކޮފްޓައިވާޓަޔަ ޤަޒާޒެއް 

ޔުވެސެދް ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހަފް ހުފަހެޅޭދީ ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހުސެ މަ

ލޮއިކޮފްޓައިވާ  ޓަދްލަވީލް މެދްބަޒުދް ލަބަބު ބަޔާދްކޮފް

އާޅާޓައި. މި ޏްޒާޓްޓްސައި މިއޮދްދަދީ އަޔަޔެއް ކަދޏަ ޑިޔުމަކުދްދެވެ.

އަޅުސަދޏުމެދް ޒައްޔިގުދް މަޖިޑިލް އުޓައްޔަދް އަޅުސަދޏުމެދް ދިދްމާޓައި 

 2125މިއޮގީ ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހުސެ އަޔަޔެއް ދެގި އިގުޒުވަމުދްޔާސޮގަކަފް. 

އެހެދްވީމާކ އިގުޒުވަމުދްޔާ އުލޫޑު އޮދްދަދްތާ ޕަލަދްޓޭޖް އޮގުދް 

ޏު ހުފަހަޅާޑީ. ޝުކުޒިއްޔާ ޒަދސަޅުވާދެކަމަފް ޓެދްދާގީ އެސޮގަފް އަޅުސަދ

 ޢިއްޒަގްގެޒި. 
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ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތާއީދުކުރައްވާ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ  2130އާދެ،

ްޢަބްދު ްޚަލީލް ްهللاއިބްރާހީމް ްގއ.ެގް، ްމެންބަރު، ްޢިަިއްޒަތްތެރި ހއ.ގެ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް

ްމެންބަރުްްއުތުުރބުރީްެމންަބރުްްހުވަުދުދއަތޮޅު ްޢިއްޒަްތތެރި ްދެކުނުބުރީ ްތިލަދުންމަތީ ްޝުކުިރއްޔާ. .`ް

ްވާހަަކްهللاްޢަބްދުްهللاއިްބރާހީމްްޚަލީލްްޢަބްދު ްާތީއދުކުރާ ްއަުޅަގނޑު ްއިޞްލާޙަށް ްހުށަހަޅުއްާވ  2135ްނަޞީރު

ްދަންނަވަން.ްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޝުކުިރއްޔާ ްމެންބަރުްއާދެ، ްޢިއްޒަްތތެރި ްގދ.ގެ ްމެންބަރު. ޢިއްޒަތްެތރި

ް ްނަންަބރު ްކަރުދާސް ްއަރުވަްނ ްފުރުަޞތު ްއިބްރާހީމަށް ގަިއ42ްްޢައްބާސް

 2140ްއޮތްްހުށަހެޅުންްހުށަހަޅުއްވައިެދއްވުމަށް.ް

ް

ްޑްރާފްޓްގެްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްމި ްައޅުަގނޑު ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ ްއާދެ، ްިމް،

ްްޢައްާބސްްިއބްރާީހމްް ްއިޞްލާޙުކުރަްނ32ްްބާބުގެ ްއަަަންނަނިވިގޮތަށް ް)ބ( ްމާއްދާެގ ްވަނަ

ް)ބ(ްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދަންނަވާލާނަން. ްއިޞްލާޙު ްހުށަހަާޅ އަޅުަގނޑު

 2145ޒައީލުޑްޖުމްހޫޒިއްޔާކަމުސެ މަޤާމުސައި ހުޒި މީހަކު އެ މަޤާމުދް 

ސެމަގިދް ޓާލްކުޒާ ޤަޒާޒެއްކ ވަކިކުޒުމަފް މި މާއްޔާސެ )ހ( ސައިވާ ސޮގު

ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހުދް ޓާލްވާދީ މަޖިޑީހުސެ މެދްބަޒުދްސެ ގިދްބައިކުޅަ 

ޔެބައިސެ އަޢުޑަބިއްޔަގުދްދެވެ. ޒައީލުޑްޖުމްހޫޒިއްޔާކަމުސެ މަޤާމުސައި ހުޒި 

މީހަކު އެ މަޤާމުދް ވަކިކުޒުމަފް ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހުދް ޓާލްކޮފްޓިދަމަ 

 2150ލުޑްޖުމްހޫޒިއްޔާސެ މަޤާމުދް ވަކިވީއެވެ. އާޔެކ މި އެ މީހަކު ޒައީ

 ގް ޏްޒާޓްޓާ ގަޓާގުކޮފް އޮދްދާދީކއިޞްޑާޙުސައި މިހާޒު ހުފަހެޅިޓައި އޮ

މީސެކުޒިދްވެލް އަޅުސަދޏު ހަމަ މިކަހަޑަ މާއްޔާއެއް ހުފަހެޅިސޮގަފް ހުފަހެޅި 

ޅަ ޒިޒުވެ ވޯޓުޔިދް މެދްބަޒުދް ގިދްބައިކުހާމައްލަޑަ. އެއީ ޖަޑްލާއަފް 

ޔެބައިސެ އަޣްޑަބިއްޔަގެއް އޮގްގަދް މަޖިޑީހުދް ޓާލްވާދީ މަޖިޑީހުސެ 

 2155އެހެދްވީމާކ އިކުޅަ ޔެބައިސެ އަޣްޑަބިއްޔަގުދްދޭ އޮގުދް. މެދްބަޒުދްސެ ގިދްބަ
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އަޅުސަދޏު ކުޒިދްވެލް ޔެއްކި ވާހަކަ ހަމަ މިގާދސައިވެލް ޔައްކަދް އޮގީ. 

އަޅުސަދޏު ހަމަ މި  އެހެދްވީމާކ މިޓުޒުޞަގުސައި އެވާހަކަ ދުޔައްކާ

 އިޞްޑާޙެއް ހުފަހަޅާޑާޓައި އިފީދްދާދީ. ޝުކުޒިއްޔާ. 

 

ްފުރުޞަތުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރަށް ްތާއީދުކުރަްއވާ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި  2160ޝުކުރިއްޔާ

ްއަރުވަން.ްގދ.ގެްިޢއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްވަޙީދުްޢަލީ.ް

ް

ްމެންބަރުްްްެމންަބރުްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީ ްިޢއްޒަތްެތރި ްގދ.ގެ ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްޢައްބާސްްއިބްރާހީމްގެްއެހުށަެހޅުމަށްްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.ްމުޙަްނމަދުްވަީޙދުްޢަލީ
 2165ްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްޢިއްޒަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހދ.ގެ ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ ްމެންބަރުްއާދެ، ްތތެރި

ްނަންބަރުްهللاްޢަބްދު ްކަރުާދސް ްއަރުވަން ްފުރުޞަތު ްއަޅުަގނޑު ނަޞީރަށް

ްގައިްއޮތްްއިޞްލާޙުްހުަށހަޅުއްަވއިދެަެްއވުމަށް.41ްް

ް2170 

ްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްމާއްދާެގ32ްް`. ވަނަ

ް)ބ(ް

ްމިދަންނަވާލަނީ.ްްން:ަނޞީރުްވާހަކަެދއްކެވުްهللاްޢަބްދު ްއިޞްލާޙު ްުހށަހަޅާފައިވާ ްައޅުަގނޑު 32ްއަންނަނިވިގޮތަށް

ް ޒައީލުޑްޖުމްހޫޒިއްޔާ މަޤާމުދް ޔުޒުކުޒުމަފް މަޖިޑީހުދް ޓާލްވާދީ )ބ(

 2175ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހުސެ ޖުމްޑަ މެދްބަޒުދްސެ ގިދްބައިކުޅަ ޔެބައިސެ 

ޒައީލުޑްޖުމްހޫޒިއްޔާ އަޣުޑަބިއްޔަގު އެ ހުފަހެޅުމަފް ޑިބިއްޖެދަމައެވެ. 

މަޤާމުދް ޔުޒުކުޒުމަފް ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހުދް ޓާލްކޮފްޓިދަމަ 

ވެ. ޒައީލުޑްޖުމްހޫޒިއްޔާ އޭދާސެ މަޤާމުދް ވަސުގުދް އިލްގިއުޓާ ޔޭދްވާދެއެ

ޏްޒާޓްޓްސައި ޔެދްކ ޏްޒާޓްޓްސައި އޮގްސޮގް އަޅުސަދޏު މިޔަދްދަވާޑަދީ. 

 2180މަޖިޑީހުދް ޒައްޔިގުދްސެ ޔުޒުކުޒުމަފް ޒައީލުޑްޖުމްހޫޒިއްޔާ މަޤާމުދް އޮގީކ 

ޒިޒުވެ ވޯޓުޔިދް މެދްބަޒުދްސެ ގިދްބައިކުޅަ ހާޓާލްވާދީ އެ ޖަޑްލާއަކަފް 

ްހުށަހެ ޔެބައިސެ އަޣުޑަބިއްޔަގު ްލިބިއްޖެނަަަމައެވެ.ްއެ ޅުމަަަކަށް
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ޒައީލުޑްޖުމްހޫޒިއްޔާ މަޤާމުދް ޔުޒުކުޒުމަފް ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހުދް 

ދަމަ  ޒައީލުޑްޖުމްހޫޒިއްޔާ އޭދާސެ މަޤާމުދް މަޖިޑީހުދް ޓާލްކޮފްޓި

 2185ވަކިވީއެވެ. ޔެދްކ ގަޓާގަކަފް މިއޮދްދަދީ އިލްގިޢުޓާޔިދުމަފް އަޅުސަދޏު 

ހުފަހަޅާޓައިވާ ގަދްކޮޅުކ ބައި. ޔެދްކ އަދެއް ބަޔަކީ އަޅުސަދޏު 

ޔެކޭސޮގުސައި ޏްޒާޓްޓްސައި އެއޮގްސޮގުދް އިއްގިޓާޤުދް ދުވަގަ ޤަލްޔުސައި 

ބައެއްސެ މެޔުސައި ޒައީލުޑްޖުމްހޫޒިއްޔާޓަޔަ މުހިދްމު ދަމަވެލް މަޔު

މަޤާމެއް ޓުޒުއްވާ ބޭޓުޅަކުކ އެޓަޔަ ބޭޓުޅަކާއިމެޔު ދުވަގަ އެބޭޓުޅެއްސެ 

 2190އަމިއްޑަ ޙައްޤުގަކާއިމެޔުވިޔަލް އެސޮގުދް ވިލްދާޑާއިޒު މިޓަޔަ ކަމަކަފް 

ގިކުޒުމުސެ އުދިކަމެއް ޑިބި ދުވަގަ ބޮޏު ސެއްޑުމެއް ޑިބުދްޓަޔަ ކަމެެއް ކުޒިމަ

ޓުޒުޞަގު އޮދްދާދެގީ. ޓަހަޒުސައި ހަމަ ބަޔަކު މީހުދް ވަޒަފް ބޮޏަފް 

ބަޑިވެސެދް ދުވަގަ ހާޒިޒުދުވެވޭ ކަހަޑަ ކަދްގައްސަދޏެއް ޔިމާވެސެދްއުޅޭ 

ޔުވަަލްވަޒެއްސައި އަޣްޑަބިއްޔަގު އޮގް ޕާޓީއަކުދް ކަދްގައްގައް ހިދްސުމުސެ 

 2195ކަދްގައްގައް ވަޒަފް ސިދައިދްކ  ޓުޒުޞަގު އެބައޮގް. އެހެދްވީމަކ މިކަހަޑަ

ކަދްގައްގަކެއް ހަމަ މެޔުވެޒިވާދް ހުދްދާދެގީ އަޅުސަދޏު މިސޮގަފް 

ްހުފަަހަޅާޑީ. ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް. 

 

އާޔެކ ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު. ގާއީޔުކުޒައްވާ މެދްބަޒަފް   ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެެެއްކެވުދް:

 2200ޢަޑީކ ޅ.އަގޮޅުސެ ޢިއްޒަގްގެޒި هللا ގު އަޒުވަދް. ޢަބްޔުއަޅުސަދޏު ޓުުޒުޞަ

 މެދްބަޒު. 

 

 ދަޞީޒު ހުފަހެޅުއްވި ހުފަހެޅުމަފް هللا ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޢަބްޔުހޔ.ސެ  هللا ޓާޔިއްޕޮޅު މެދްބަޒު ޢަބްޔު

 އަޅުސަދޏު ގާއީޔުކުޒަދް.    ޢަޑީ ވާހަކަޔެއްކެވުދް:

 2205 

އްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު. ހުވަޔުއަގޮޅު ޔެކުދުބުޒީސެ އާޔެކ ޝުކުޒި  ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް:

ޑަޠީޓްއަފް އަޅުސަދޏު ޓުޒުޞަގު އަޒުވަދް. هللا ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޢަބްޔު

 ވަދަ ކަޒުޔާހުސައި އޮގް އިޞްޑާޙު ހުފަހެޅުއްވުމަފް.  64
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 2210 ޅުސަދޏު ޒައްޔިގުދްސެ ޢަޑައިކުމް ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް. އައައްލަޑާމް ހުވަޔުއަގޮޅު ޔެކުދުބުޒީ މެދްބަޒު 

ވަދަ  54ވަދަ މާއްޔާއަފް މިހުފަހަޅާ އިޞްޑާޙަކީކ  54މަޖިޑީހުސެ ބާބުސެ  ޑަޠީޓް ވާހަކަޔެއްކެވުދް: هللا ޢަބްޔު

މާއްޔާ އަދްދަދިވިސޮގަފް އަކުޒެއް އިގުޒުކުޒުދް. ޤާދޫދުއަލާލީސައި 

މުސައި ބަޔާދްކޮފްޓައިވާ ސޮގުސެމަގިދް ޒައީލުޑްޖުމްހޫޒިއްޔާ މަޤާމުދް ޔުޒުކުޒު

އަމަޑުކުޒަދްވީ ސޮގްގަކާއި އުލޫޑުގައް ގަޓްލީޑުކޮފް އެދސޭސޮގަފް 

 2215ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހުސެ ހިދްސުމުސެ ސަވާއިޔުސައި ކަދޏައަޅަދްވާދެއެވެ. މިހާ 

ބޮޏު މާއްޔާއެއް ޓާލްވެސެދްޔާއިޒު އަޅުސަދޏު ހިގަފްއަޒަދީ މަޖިޑީހުސެ 

ހަސަކުޒެވިޓައި ސަވާއިޔުސައިވެލް މިކަދް ކޮދްމެވެލް ވަޒަކަފް ޓާ

އޮދްދަދްވާދެކަމަފް. އެހެދްވީމަކ އެކަދް ޓެދްދާގީ މިވާހަކަ ޔަދްދަވާޑީ. 

ޔެދްކ ޤާދޫދުސައި ކަދޏައެޅިޓައި އެބައޮގް. ޤާދޫދުއަލާލީސައި ހަމަ ވަޒަފް 

 2220ޒަދސަޅަފް ގަޓްލީޑުކޮފް އެބައޮގް. އެކަމަކުކ މިޓަޔަ މާއްޔާއެއް 

ޓާހަސަކުޒެވެދްވާދެކަމަފް  ޓާލްވެސެދްޔާއިޒު ސަވާއިޔުސައިވެލް މިކަދް

 ޓެދްދާގީ. ޝުުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް. 

 

އާޔެކ ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު. ގާއީޔުކުޒައްވާ ޢިއްޒަގްގެޒި   ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް:

 2225މެދްބަޒަފް ޓުޒުޞަގު އަޒުވަދް. ވ.އަގޮޅުސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު މޫލާ 

 ދިޒާޒު އިބްޒާހީމް. 

 

 ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް. އަޅުސަދޏު ގާއީޔުކުޒަދް.  ޓެޑިޔެއަގޮޅު މެދްބަޒު މޫލާ 

 ދިޒާޒު އިބްޒާހީމް ވާހަކަޔެއްކެވުދް:

 2230 

ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު. ދިޒާމާބެހޭ ދުކުގާއެއްކ ގ.އަގޮޅުސެ   ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް:

 ޝީޔު ޙަލަދް. ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޙުލަައިދް ޒަ

 

 )ދިޒާމާބެހޭ ދުކުގާ(

 2235 

 އަޅުސަދޏު ޓާހަސަކޮފްޑަދް ބޭދުދް ޔެދްމެ ހުވަޔުއަގޮޅުސެ ޔެކުދުބުޒީސެ  ކޮޅުމަޏުޑު މެދްބަޒު ޙުލައިދް 
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ޑަޠީޓް ހުފަހެޅުއްވި މައްލަޑާސައި ހަމަ هللا ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޢަބްޔު ޒަޝީޔު ޙަލަދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް:

ދެއްކާވެލް މިއޮގީކ "އިމްގިޔާޒް" އެސޮގަފް. އަޒިމަގީ ލުޒުޚީސައި އަ

އެހެދްވީމަކ ހަމަ އަޅުސަދޏުމެދް މިޔޭ އުލޫޑުސެ ޔަފުދް އެމަދިކުޓާދަފް 

 2240އެކަދް އިޞްޑާޙުކުޒުމުސެ ޓުޒުޞަގުޔެއްވުުދް ޒަދސަޅުވާދެކަމަފް ޓެދްދާގީކ 

 އެވާހަކަ ޔަދްދަވާޑުމަފް. 

 

 

ޒަދސަޅު ދުކުގާއެއްކަމަފް ބަޑައިސަދްދަދްޖެހޭ.  އާޔެކ ޓާހަސަކުޒެއްވީ  ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް:

 2245ޑަޠީޓް އެކަމަފް ކޮދްމެވެލް ބަލްޓުޅެއް ވިޔާޅުވެޔެއްވަދް هللا ޢަބްޔު

 އެބަޖެހޭ. 

 

 އާޔެކ އަޅުސަދޏު މިޔެދްދެވީ މި މަޤާމުދް ޔުޒުކުޒުދް. ޔެދްކ  ހުވަޔުއަގޮޅު ޔެކުދުބުޒީ މެދްބަޒު 

ޒުގައްކަމަފް އަޅުސަދޏަފް މި ވިލްދެދީ. އެއީކ މި ސަވާއިޔަފް އިމްގިޔާ  އްކެވުދް:ޑަޠީޓް ވާހަކަޔެهللا ޢަބްޔު

 2250އިގުޒުކުޒާ މާއްޔާއަކަފްވާގީކ "އިމްގިޔާޒް" އެސޮގަފް ހިމެދުދް އަޅުސަދޏަފް 

ވަދަ މާއްޔާއަފް އިގުޒުކުޒާ އަކުޒެއް  54ޓެދްދާގީވެ ޔަދްދަވާޑީ. ޔެދްކ 

ޒެވިޓައި. ޔެދް މިއީ. މާއްޔާ އޮދްދަދްވާ ސޮގް އަޅުސަދޏަފް މިއޮގީ ދޯޓްކު

ޔެދްކ މިކަދް މައްލަޑައަކަފްވަދްތާ މިކަދް އުދިކޮފްޑިޔަލް އަޅުސަދޏުސެ 

 މައްލަޑައެއް ދެގްކ ކުޒީސައި އޮގްސޮގަފް. ޝުކުޒިއްޔާ. 

 2255 

ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު އެޓާހަސަކުޒެއްވީކ ގ.އަގޮޅުސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު   ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް:

ވަދަ މާއްޔާސެ ޔަފަފް.  54ހާޒު މިއަދްދަދީ އެ ޓާހަސަކުޒެއްވީ މި

ވަދަ މާއްޔާސެ ޔަފުދް އިގުޒު ލުޒުޚީއެއް ދުސެދެވޭދެ  54އެހެދްވީމަކ 

އިދސޭގޯ. އެހެދްވީމަކ އެމައްލަޑަ އެއަދްދަދީ. އެހެދްވީމަކ މިއީ 

 2260ޒައީލުޑްޖުމްހޫޒިއްޔާ މަޤާމުދް ޔުޒުކުޒުދް ހަމަ މީސައިވެލް މިބުދަދީކ 

ޤާމުދް ޔުޒުކުޒުމުސެ ވާހަކަ. އެހެދްވީމަކ ޒައީލުޑްޖުމްހޫޒިއްޔާ މަ

"އިމްގިޔާޒޭ" ވިޔާޅުވެޓައި މީސައި މި އަޒިމަގީ ލުޒުޚީ އިދީމަ އެސޮގަފް މި 

ވަދަ މާއްޔާސެ ލުޒުޚީކ އަޒިމަގީ  54ހަމަ ޒަދސަޅަފްގޯކ ދޫދީވިއްޔާ މި 
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ލުޒުޚީ އިދްސޮގުސެ ވާހަކަ އެޔެއްކެވީ. އެހެދްވީމަކ އެސޮގަފް ޒަދސަޅުގޯއޭ 

 2265 ޔަދްދަވާޑަދް މިއުޅެދީ.  އަޅުސަދޏު

 

 ވަދަ މާއްޔާސެ އަޒިމަގީ ލުޒުޚީ އިދްސޮގަފް  54އަޅުސަދޏު މިހާޒު  ހުވަޔުއަގޮޅު ޔެކުދުބުޒީ މެދްބަޒު

ބޭއްޔުދް އަޅުސަދޏަފް ޓެދްދަދީ. "ޒައީލުޑްޖުމްހޫޒިއްޔާ މަޤާމުދް   އްކެވުދް:ޑަޠީޓް ވާހަކަޔެهللا ޢަބްޔު

 ޔުޒުކުޒުދް". 

 2270 

އާޔެކ އެހެދްވީމާ މިހާޒު މި ހުފަހެޅުއްވި ކަޒުޔާހުސައި "އިމްގިޔާޒް" މިއޮގް   ވުދް:ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެ

ގަދްކޮޅެއް އިޞްޑާޙުކޮފްޑަދް އަޅުސަދޏު ދިދްމައިޓިދް. އާޔެކ 

އައްޏުއަގޮޅުސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު މުޙަދްމަޔު އަލްޑަމަފް އަޅުސަދޏު 

ޑާޙުކ ހުފަހެޅުއްވުދް ވަދަ ކަޒުޔާހުސައި އޮގް އިޞް 65ޓުޒުޞަގު އަޒުވަދް. 

 2275 ހުފަހަޅުއްވައިޔެއްވުމަފް. 

 

 ވަދަ މާއްޔާސެ )ދ( އަފް އަޅުސަދޏު އިޞްޑާޙު  55އައްލަޑާމްޢަޑައިކުމް.  އައްޏުއަގޮޅު މެދްބަޒު މުޙަދްމަޔު 

ވަދަ މާއްޔާސެ )ދ(  55ހުފަހަޅަދީ. އަޅުސަދޏު ހުފަހަޅާ އިޞްޑާޙަކީކ   އަލްޑަމް ވާހަކަޔެއްކެވުދް:

ގްކަމަފް އަޅުސަދޏަފް ޓެދްދަސޮގަކީކ ވަޒީޒެއްސެ އިގުބާޒު އޮދްދަދްވާ ސޮ

 2280ދެގްކަމަފް ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހުދް ޓާލްވެއްޖެކަމަފް ބެޑޭދީ އެ 

ޖަޑްލާއަކަފް ހާޒިޒުވެ ވޯޓުޔިދް މެދްބަޒުދްސެ އަޣުޑަބިއްޔަގު އިގުބާޒު 

ދެގްކަމުސެ ހުފަހެޅުމަފް ޑިބިއްޖެދަމައެވެ. ޔެދްކ މިހާޒު ޑިޔެޓައި 

ޑިބެދް އެބަޖެހޭ.  5/4ވަދަ މާއްޔާސެ )ދ( މިއޮގްސޮގުދް  55ދްކ މިވާސޮގު

ޑިބިސެދް ވަޒީޒެއްސެ އިގުބާޒު ދެގްކަމުސެކ  5/4ހާޒިޒުވި މެދްބަޒުދްސެ 

 2285ވަދަ މާއްޔާސެ  54ދެގްކަމަފް މަޖިޑީހުސައި ޓާލް މިވަދީ. ހަމައެހެދްމެކ 

ދްވަދީ )ބ(ކ އާޔެކ ޒައީލުޑްޖުމްހޫޒިއްޔާ މަޤާމުދް ޔުޒުކުޒުމަފްވެލް ބޭދު

ސެ އަޣްޑަބިއްޔަގު. ޔެދްކ އެހެދްކަމުދް އަޅުސަދޏަފް ބޮޏަފް  5/4

ޤަބޫޑުކުޒެވުދީކ ޒައީލުޑްޖުމްހޫޒިއްޔާއަކީ އެއީކ ޒާއްޖޭސެ ޒައްޔިގުދްސެ 

 72ގެޒެއިދް ވޯޓުޑާކ ލިއްޒު ވޯޓެއްޑާ މީހުދްސެ ލިމްޕަޑް މެޖޯޒިޓީ %

 2290ފްވެޓައި އަޔި ހަމަ އަފްވުޒެ ސިދައިދް އަޣްޑަބިއްޔަގު ޑިބިސެދް ހޮވޭ ޓަޒާގަކަ
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ބޮޏު މަލްޢޫޑިއްޔަގުގަކެއް ހަވާޑުކުޒެވޭ ޓަޒާގަކަފްވާއިޒު 

 5/4ޒައީލުޑްޖުމްހޫޒިއްޔާ މަޤާމުދް ޔުޒުކުޒުމަފް ހަމަ ބޭދުދްވާ 

ޒައީލުޑްޖުމްހޫޒިއްޔާ ޢައްޔަދުކުޒާ ވަޒީޒުދްކ އާޔެކ ލިޔާލަގު ވަޒީޒުދްސެ 

ޓަކައިކ މަޖިޑީހުދް ކަދޏައެޅުމަފްޓަހު އެލިޔާލަގު ހިދްސުމަފް

 2295ގަދްޓީޒުކުޒުމަފްޓަކައި އެޔާއިޒާއަކާއި ސުޅޭ ވަޒީޒަފްކ ހަމަޖައްލާ ވަޒީޒަކާއި 

ހަވާޑުކުޒުމަފްޓަހު ޒައްޔިގުދްދާއި ސުޅޭ ވަޒަފް ސިދަ މަލައްކަގްގަކެއް 

ވަޒީޒުދް ކުޒަމުދްޔާދެކ ކުޒައްވަމުދް ސެދްޔަވާދެ. ޔެދްކ އޭސެ ގެޒޭސައި 

އްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހަފް އެވަޒީޒަކު ޒައްޔިގުދްދަފް ޖަވާބުޔާޒީކުޒުމަފްކ ޒަ

ސެދެލްކ ޒައްޔިގުދްދަފް ޖަވާބުޔާޒީދުވެވޭޓަޔަ ކަދްގައްގަކެއް ހިދސާއިޒު 

 2300އަޅުސަދޏަފް ޤަބޫޑުކުޒެވޭސޮގުދް މިހާޒަފްވުޒެ ޓަލޭހަކޮފް އެވަޒީޒަކު 

މަޤާމުދް ޔުޒުކުޒެވޭކ އިގުބާޒު ދެގްކަމަފް ޓާލްކުޒެވެދްޖެހޭދެ. 

އާޔެކ އަޣްޑަބިއްޔަގު މަޖިޑީހުސެ ކ 4/3ބޮޏަފް  އަފްވުޒެ 5/4އެހެދްކަމުދްކ 

ހާޒިޒުވި މެދްބަޒުދްސެ އަޣްޑަބިއްޔަގު ލިމްޕަޑް މެޖޯޒިޓީއަކަފް އޮދްދަދް 

 އަޅުސަދޏަފް ޤަބޫޑުކުޒެވޭގީވެ މި އިޞްޑާޙު ހުފަހެޅީ. ޝުކުޒިއްޔާ. 

 2305 

ކުޒައްވާ ޢިއްޒަގްގެޒި އާޔެކ ޝުކކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު. ގާއީޔު  ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް:

މެދްބަޒަފް އަޅުސަދޏު ޓުޒުޞަގު އަޒުވަދް. އައްޏުއަގޮޅުސެ ޢިއްޒަގްގެޒި 

މެދްބަޒު ޙުލްދުއްލުޢޫޔު. މިވަސުގު ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު 

ވަޏައިސެދްދެގީމަކ އެހެދް ގާއީޔުކުޒައްވާ މެދްބަޒަކަފް އަޅުސަދޏު ޓުޒުޞަގު 

 2310 ޒަގްގެޒި މެދްބަޒު. އަޒުވަދް. ޢަޔްދާދް ޙަޑީމްކ ސއ.ސެ ޢިއް

 

 ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް. އައްޏުއަގޮޅުސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު  ހުވަޔުއަގޮޅު އުގުޒުބުޒީ މެދްބަޒު 

 މުޙަދްމަޔު އަލްޑަމް ހުފަހެޅުއްވި ހުފަހެޅުމަފް އަޅުސަދޏު ގާއީޔުކުޒަދް.   ޢަޔްދާދް ޙަޑީމް ވާހަކަޔެއްކެވުދް:

 

 2315ދަޞީޒުކ ހޔ.ސެ هللا ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު. ޢަބްޔު  ދް:ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވު

ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒަފް އަޅުސަދޏު ޓުޒުޞަގު އަޒުވަދް. ކަޒުޔާލް 

 ސައި އޮގް އިޞްޑާޙު ހުފަހަޅުއްވައިޔެއްވުމަފް. 66ދަދްބަޒު 
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 ދަ މާއްޔާސެ )ދ( ވަ 55. ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް. ` ގިޑަޔުދްމަގީ ޔެކުދުބުޒީ މެދްބަޒު 

 2320އަދްދަދިވިސޮގަފް އިޞްޑާޙުކުޒަދް އަޅުސަދޏު ހުފަހަޅާ ހުފަހެޅުދް  ދަޞީޒު ވާހަކަޔެއްކެވުދް:هللا ޢަބްޔު

. 5ކ 55މިޔަދްދަވާޑަދީ. ވަޒީޒެއްސެ އިގުބާޒު ދެގްކަމުސެ ވޯޓު. 

ވަޒީޒެއްސެ އިގުބާޒު ދެގްކަމަފް ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހުދް ޓާލްވެއްޖެކަމަފް 

ޑީހުސެ ޖުމްޑަ މެދްބަޒުދްސެ އަޣުޑަބިއްޔަގުކ އެ ވަޒީޒެއްސެ ބެޑޭދީކ މަޖި

އިގުބާޒު ދެގްކަމުސެ ހުފަހެޅުމަފް ޑިބިއްޖެދަމައެވެ. 

 2325ޒައީލުޑްޖުމްހޫޒިއްޔާއާއި ބެހޭސޮގުދް ޔެދްމެ އަޅުސަދޏު ޔެދްދެވި ވާހަކަ 

ހަމަ ލަބަބަކަފް ޔަދްދަވަދް އޮގީ. އާޔެކ ޏްޒާޓްޓްސައި މިއޮދްދަދީކ 

ޒުވެ ވޯޓުޔިދް މީހުދްސެ އަޣްޑަބިއްޔަގުދްކަމަފް ވަޒީޒުދް މަޖިޑީހަފް ހާޒި

މަޤާމުދް ޔުޒުކުޒެވޭދީ. އެހެދްދަމަވެލްކ އެއީ އިލްވެ ޔެދްދެވި 

ލަބަބަފްޓަކައި އަޅުސަދޏު ޓާހަސަކޮފްޓައި މިއޮގީކ "މަޖިޑީހުސެ ޖުމްޑަ 

 2330މެދްބަޒުދްސެ އަޣްޑަބިއްޔަގުު"ކ އެސޮގަފް އަޅުސަދޏު ޑިޔެޓައި މިއޮގީ. އެއީކ 

ޤަލްޔުސައި ދަމަވެލް ދޫދީ ހަމަ މަޔުބައެއްސެކ ވަޒަފް މަޔުބައެއް 

މެޔުވެޒިކޮފްސެދް ޤަލްޔުސައި ދޫދީ އިއްގިޓާޤުދް ދަމަވެލް ހަމަ ވަޒީޒަކު 

މަޤާމުދް ޔުޒުކުޒުމުސެ ޓުޒުޞަގު އެބަ ހުޅުވާޑެވޭ. އެހެދްވީމަކ ހަމަ އެހެދް 

ދް ކޮފްޓާދެގީ އަޣްޑަބިއްޔަގު ޑިބޭ ބަޔަކު އެހެދް ކަމެއްކ އެސޮގަފް ކަ

 2335އެސޮގަފް ކުޒުމުސެ ޓުޒުޞަގު ދުބޭއްވުމަފްޓަކައި އަޅުސަދޏު މިސޮގަފް 

 ހުފަހެޅީ. ޝުކުޒިއްޔާ. 

 

ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު. ގާއީޔުކުޒައްވާ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒަފް   ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް:

ސެ ޢިއްޒަގްގެޒި ޢަޑީކ ޅ.އަގޮޅުهللا އަޅުސަދޏު ޓުޒުޞަގު އަޒުވަދް. ޢަބްޔު

 2340 މެދްބަޒު. 

 

 ދަޞީޒުސެ هللا ޝުކުޒިއްޔާ. ހޔ.ސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޢަބްޔު هللا ޓާޔިއްޕޮޅު މެދްބަޒު ޢަބްޔު

 ހުފަހެޅުއްވި ހުފަހެޅުމަފް އަޅުސަދޏު ގާއީޔުކުޒާ ވާހަކަ ޔަދްދަވަދް.   ޢަޑީ ވާހަކަޔެއްކެވުދް:
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 2345އްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު. ޒައީލުޑްޖުމްހޫޒިއްޔާސެ އާޔެކ ޝުކުޒިއްޔާ ޢި  ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް:

ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު އިބްޒާހީމް ޝާޓިޢުއަފް އަޅުސަދޏު ޓުޒުޞަގު 

 ސަައި އޮގް އިޞްޑާޙު ހުފަހަޅުއްވައިޔެއްވުމަފް.  67އަޒުވަދް. ކަޒުޔާލްކ 

 

 ވަދަ މާއްޔާއަފް 55ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް. އަޅުސަދޏު  ޒައީލުޑްޖުމްހޫޒިއްޔާސެ މެދްބަޒު 

 2350އަދްދަދިވިސޮގަފް އަކުޒެއް އިގުޒުކުޒަދް މިއޮގީ ހުފަހަޅާޓައި. އޭސައި  އިބްޒާހީމް ޝާޓިޢު ވާހަކަޔެއްކެވުދް:

މިބުދަދީކ ޤާދޫދުއަލާލީސައި ބަޔާދްކޮފްސައިވާ ސޮގުސެމަގިދް ވަޒީޒެއްސެ 

އިގުބާޒު ދެގްކަމުސެ ވޯޓެއް ދެސުމުސައި އަމަޑުކުޒަދްވީ ސޮގްގަކާއި 

ޑުގައް ގަޓްލީޑުކޮފް އެދސޭސޮގަފް ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހުސެ ހިދްސުމުސެ އުލޫ

ސަވާއިޔުސައި ކަދޏައަޅަދްވާދެކަމަފް. ޔެދްކ އަޅުސަދޏު މިހާޒު 

 2355ޤަލްޔުކުޒަދީ މީގިކ މި އިޞްޑާޙު އަދބުޒާ ސެދްދަދް. ޝުކުޒިއްޔާ 

 ޢިއްޒަގްގެެޒި ޒައީލް. 

 

ޢަޑީވެލް هللا ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު. އާޔެކ މި ޢަބްޔު އާޔެކ ޝުކުޒިއްޔާ  ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް:

ހުފަހަޅުއްވާ މެދްބަޒުދްސެ ސޮގުސައި އެބައޮގް. އެހެދްވީމަކ ޅ.އަގޮޅުސެ 

 2360 ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުސެ ބަލްޓުޅެއްވެލް އެބަ ބޭދުދްވޭ.   

 

 އަދބުޒާ ސެދްދަދް.  هللا ޓާޔިއްޕޮޅު މެދްބަޒު ޢަބްޔު

 ޢަޑީ ވާހަކަޔެއްކެވުދް:

 

 2365ސައިވާ ހުފަހެޅުދް އަދބުޒާ ސެދްޔަވަމޭ  67އާޔެކ އެއީ ކަޒުޔާލް ދަދްބަޒު   ދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް:ޒިޔާލަގު

ގިވިޔާޅުވީ. އާޔެކ ޔެދް މިއޮގީ ޒ.އަގޮޅުސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު 

ވަދަ  68އިބްޒާހީމް ޝަހީޔު ޒަކީ ހުފަހަޅުއްވާޓައި އޮގް އިޞްޑާޙެއްކ 

ދބުޒާ ސެދްޔަވާޓައި އެހެދްދޫދްގޯ. ކަޒުޔާހުސައި. ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު އަ

 ޒެކޯޏަފްޓަަކައި ވިޔާޅުވެޔެއްވަދް ބޭދުދްވޭ. 

 2370 

 ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް. އަޅުސަދޏު ވަޒަފް ކުޒީ ޔުވަހެއްސައި  މާޅޮލްމަޏުޑު އުގުޒުބުޒީ މެދްބަޒު 
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 މިމައްލަޑަ މިކޮޅަފް  އަމީދްޢާދްމު އަޒިހުސައި ޔަދްދަވާޓައި އޮގީ އަޅުސަދޏު އިބްޒާހީމް ޝަހީޔު ޒަކީ 

ދުސެދްދަވާކ މޭޒުމައްޗަފް މިމައްލަޑަގައް ދުބައްލަވާ ހައްޔަވައިޔެއްވާފޭ  ވާހަކަޔެއްކެވުދް: 

މިގަޅުމުދް ދަސައިސެދް. އެހެދްވީމަކ އަޅުސަދޏު އެޔެދް މީގިކ މީސައި 

 2375 ދެސުމަފް އިދސޭގޯ. 

 

މެދްބަޒު. ޔެދްކ މިހާ ހިލާބުދް އާޔެކ ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި   ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް:

ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުދް ޓޮދުއްވާޓައިވާ މިބާބުސެ ކުޒީސައި ޔެދްދެވި 

މާއްޔާގަކަފް ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހުސެ މިބާބަފް ޓޮދުއްވާޓައިވާ އިޞްޑާޙުގައް 

 2380ހުފަހަޅުއްވައިޔެއްވާ ދިމުދީ. އެހެދްވީމަކ ޔެދް އަޅުސަދޏުމެދް މިއޮގީ 

ޒުދްދަފް ބަހުލްކުޒުމުސެ ޓުޒުޞަގު ހުޅުވާޑުމަފް ވަސުގު ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަ

އައިލް ޖެހުދީ. )ވަސުގުކޮޅަކަފްޓަހު(. އާޔެކ މިހާޒު އަޅުސަދޏު މި 

ވިލްދާޑީ ކުޏަކޮފް ވަސުގުސެ ކަދްގަކާއި ބެހޭސޮގުދް މިހާޒު ހުފަހެޅިޓައިވާ 

އިޞްޑާޙެއްވަޒު މިހާޒު މި  64އިޞްޑާޙުގަކުސެ ގެޒެއިދް ސާގްސަދޏަކަފް 

 2385ކަދްދޭދސެ އަޅުސަދޏު ހަދޔާދްވާސޮގުދް.  63ފް އަހަދްކ ދޫދީވިއްޔާ ވޯޓަ

އެހެދް އިޞްޑާޙުގައް ވަދީ ސެދްޔަވާޓައި. އެއާއެކީސައި ޔެދް މީސެ 

ކުޒީސައިވެލް އަޅުސަދޏުމެދް ވާހަކަޔެއްކި ބަހުލްކުޒެވިޓައިވާ ބާބެއް. 

އެހެދްދަމަވެލްކ މިހާޒު މި ހުފަހެޅުއްވި އާ ހުފަހެޅުއްވުދްގަކަފް 

ޅުސަދޏުމެދް އެކަފީސެދްވާ ވަސުގެއް ޔޭދްޖެހޭދެކަމަފް ޓެދްދާގީކ އަ

 2390ވަޒަކަފް  32އަޅުސަދޏު މިކަމަފް މި ވިލްދާޑަދީ ސާގްސަދޏަކަފް 

މިދެޓްއިޒުސެ ވަސުގު ކަދޏައަޅަދް. އެއީކ ޔޮޅުސަޏިއިޒުސެ ވަސުގެއް 

މިދެޓްއިޒުސެ  7ބަޙުލަފް. އެހެދްވީމަކ މިހާޒުދް ޓެފިސެދް ކުޒިއަފް 

މި ބަހުލްސައި ބައިވެޒިވެވަޏައިސަދްދަވަދް އެޔިވަޏައިސަދްދަވާ  ގެޒޭސައި

ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުދް ދަދް ދޯޓްކުޒައްވަމުދް ސެދްޔެވުދް އެޔެދް. 

 2395މިދެޓްއިޒުސެ ގެޒޭސައި އަޅުސަދޏު މި ބަހުލް ދިދްމާޑާޓައި  32އެހެދްވީމަކ 

ވޯޓަފް ޔާދީ. އާޔެކ ޔެދް އެއްވެލް ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒަކު މި 

ހުފަހަޅުއްވަމުދް ޔިޔައިޒު އެއްވެލް ލުވާޑެއް މުޤައްޒިޒުކ ޏްޒާޓްޓިދްސ 

ކޮމިޓީސެ މުޤައްޒިޒާއި ކުޒައްވާޓައި ދެގީމާކ މުޤައްޒިޒަކަފް އަޅުސަދޏު 
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ޓުޒުޞަގެއް ދާޒުވާދަދް. އެހެދްދަމަވެލްކ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުދް 

 2400ޖިއްޔާ ވާހަކަޓުޅު ޔައްކަވަމުދް ސެދްޔަވާއިޒު މައްލަޑައެއް އުޓެޔިއް

އެކަމަކާއި ބެހޭސޮގުދް މާޑޭސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު އިބްޒާހީމް 

އިލްމާޢީޑްއަފް އަޅުސަދޏު ޓުޒުޞަގު އަޒުވާދަދް މުޤައްޒިޒުސެ 

ހައިލިއްޔަގުދް އެކަދް އޮޅުދްޓިޑުވައިޔެއްވަދް. އާޔެކ އެހެދްވީމަ ޓުޒަގަަމަ 

ޢިއްޒަގްގެޒި  ބަހުލްސައި ބައިވެޒިވެވަޏައިސަދްދަވަދް އެޔިވަޏައިސަދްދަވާ

 2405މެދްބަޒުކ ޓުޒަގަމަ ޓުޒުޞަގެއް އަޒުވަދް މިއޮގީކ ޓާޔިއްޕޮޅުސެ ޢިއްޒަގްގެޒި 

ޢަޑީ. އާޔެކ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒަފް هللا މެދްބަޒު ޢަބްޔު

މިދެޓްސެ ޓުޒުޞަގެއްކ ވަސުގެއް  5އެދސިވަޏައިސަދްދަވާދެ 

 ޑިބިވަޏައިސަދްދަވާދީ. 

 

 2410 ޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް. އަޅުސަދޏު ޓުޒުޞަގަކަފް އެޔި ޝުކުޒިއް هللا ޓާޔިއްޕޮޅު މެދްބަޒު ޢަބްޔު

ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހުސެ ބާބުސައި މިހާޒު އަޅުސަދޏުމެދް މި ޔަދްދަވާޑީކ  ޢަޑީ ވާހަކަޔެއްކެވުދް:  

އިޞްޑާޙުކުޒަމުދްޔާ މާއްޔާގަކާއި ބެހޭސޮގުދް އަޅުސަދޏަފްވެލް ޓެދްދަ 

މިދެޓްްއިޒުސެ  5ޑާދަދް އެއްޗެއް ޔަދްދަވާޑަދް. އެސޮގުދް އަޅުސަދޏު ބަ

ގެޒޭސައި އަޅުސަދޏު ޔަދްދަވާޑަދް ބޭދުދްވާ ވާހަކަ ޔަދްދަވާ ދިމޭގޯ. 

 2415ވަދަ މާއްޔާސައި ޒައްޔިގުދްސެ  4ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލްކ ޏްޒާޓްޓްސައި 

މަޖިޑީހުސެ މެދްބަޒުދްސެ އަޔަޔު ކަދޏައަޅާދީ އަދްދަދިވި އުލޫޑުދްދޭ 

ދްދަދީކ "ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހުސެ ބުދާއިޒުސައިކ އަޒިމަގީ ލުޒުޚީސައި މިއި

އަޔަޔު ކަދޏައެޅުދް". އެހެދްވީމަކ މީސެ ބަޔަޑުސައި "ޒައްޔިގުދްސެ 

މަޖިޑީހުސެ މެދްބަޒުދްސެ އަޔަޔު ކަދޏައެޅުދް"ކ މިސޮގަފް އޮގުދް 

 2420ޒަދސަޅުވާދެކަމަފް އަޅުސަދޏަފް ޓެދޭ. އެއީކ ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހުސެެ 

ގުދްސެ މަޖިޑިލް ހުދްދަ ގަދްގަދުސެ އަޔަޔު ކަދޏައެޅުމޭ ބުދީމަ ޒައްޔި

ވާހަކަކ ހެދްވޭޒުސައި މަޖިޑީހެއްކ މާޓަދްދުސައި މަޖިޑީހެއް ކަދްދޭދސެ 

މީސައި މިއޮގްސޮގަފް އޮވެއްޖެކަމަފް ވަދީދަމަ އަޅުސަދޏަފް މާދަކުޒެވެދީ. 

އަޔި ހަމައެއާއެކުކ އަޅުސަދޏަފް ގާއީޔުކުޒެވޭ ގ.އަގޮޅުސެ ޢިއްޒަގްގެޒި 

 2425ވަދަ ޞަޓްޙާސައިކ އެއީ  55ޒަޝީޔު ހުފަހަޅުއްވާޓައިވާކ މެދްބަޒު ޒިޔާޟް 
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ވަދަ މާއްޔާ )ދ( ސެ އިޞްޑާޙުކުޒުދް. މިމާއްޔާސައި ބަޔާދްވެސެދްވާ  52

ޓަޔައިދްކ "ވަޒީޒަކު ދުވަގަ ލަޒުކާޒުސެ އެހެދް އެއްވެލް ޓަޒާގަކަފް 

ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހުސެ މެދްބަޒަކު އެމީހަކު އަޔާކުޒާ 

". ޏްޒާޓްޓްސައި ދޯވޭ އެވާހަކައެއް. އެމީހަކު އަޔާކުޒާ މަލްޢޫޑިއްޔަގުގަކާއި

 2430މަލްޢޫޑިއްޔަގުގަކާއި ސުޅިސެދް ކުޒާ ކޮދްމެ ލުވާޑަކަފް އެމީހަކަފް 

އެދސިހުޒެސެދް އެދްމެ ޒަދސަޅަފް ގެޔުބަހުދް ޖަވާބުޔެއްވުދް. މިއީ ވަޒަފް 

ޒަދސަޅު އިޞްޑާޙެއް. އަޅުސަދޏު ޤަބޫޑުކުޒާ ސޮގުސައި ވެއްޖިއްޔާ 

ކޮފްޓައި އޮގް އިޞްޑާޙަފްވުޒެކ ޏްޒާޓްޓަފްވުޒެ މިއަފްވުޒެ ޏްޒާޓްޓް

މާޒަދސަޅުކަމަފް ޓެދްދާގީ މި އިޞްޑާޙަފްވެލް އަޅުސަދޏަފް ގާއީޔުކުޒެވޭގީ 

 2435މިވާހަކަ ޔަދްދަވާޑަދް އަޅުސަދޏު ޓުޒުޞަގެއް ހޯޔީ. ޝުކުޒިއްޔާ 

 ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް. 

 

ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު. މާޅޮލްމަޏުޑު ޔެކުދުބުޒީސެ އާޔެކ ޝުކުޒިއްޔާ   ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް:

 ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޢަޑީ ޓާއިޒް. 

 2440 

 . ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް. އާޔެކ މިބާބުސެ ޏްޒާޓްޓަފް ` ދްބަޒުމާޅޮލްމަޏުޑު ޔެކުދުބުޒީ މެ

އިޑާއިޒު ބޮޏަފް މި ވޯޓަފްއެހި ޓާލްދުވެސެދްޔިޔަ މާއްޔާގަކަފް ބަޑަ  ޢަޑީ ޓާއިޒް ވާހަކަޔެއްކެވުދް:

ޓާހަސަކުޒެވެދީކ ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހަފް ބާޒުގަކެއް ޔެވޭސޮގަފްހުޒި 

މާއްޔާގައް ޓާލްދުވެސެދް ޔިޔަކަމުސައި. އާޔެކ މިހާޒު އަޑުދް އެމާއްޔާގައް 

 2445ޒީޏްޒާޓްޓްކުޒެވިސެދް އައިލް އަޔި އެއަފް އިޞްޑާޙު ހުފަހެޅި މި ބަހުލްސެ 

އިޞްޑާޙުގަކަފް ބަޑައިޑާއިޒުވެލް އަޅުސަދޏަފް ވަސުގުސައި ހުފަހެޅިޓައި ހުޒި 

ބޮޏަފް ލިޓަކުޒެވެދީ ޓުޒިހަމަ ޒިޔާލީ ދިޒާމެއްސެ ހިޔަދި ޔައްކަވާޓައިކ 

ޏީ.އާޒު.ޕީއަފް ދިލްބަގްވާ ބޭޓުޅުދް ހުފަހަޅުއްވާޓައި ހުޒި އިޞްޑާޙުގަކުދް 

އަޅުސަދޏަފް މިޓެދްދަދީކ ހަމަ އަދެއްކާވެލް މަޖިޑީހުސެ މަލައްކަގް 

 2450ފްޔެވޭދެ ސޮގަކަފްހުޒި ކަދްގައްގަކަފް އިގުޒަފް އެކަފް ޓަލޭހަކޮ

ްހުރިް ގާފިކުޒައްވާޓައި ްހިފެހެއްޓެވެން ޚުަުދުމުޚުތާރުކަމާއެްއކޮށް

ކަންތައްތަެކއްގެްތެެރއަށްްބޮަޑށްްބާރުްގެންދަވަންްމަސަްއކަްތްކުރަްއވާކަން.ް
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ްގިަން ްއިްބރާހީމް ްޢައްބާސް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްގދ.ެގ އާދެ،

ްވާހަަކްއިޞްލާޙު ްއިޞްލާެޙއްގެ ްއޭގެތެރެއިން ްހުށަހަޅުްއާވ ތަކެއް

ްފޮރުވަިއގެންް ްދުވަހަުކ ްގިނަ ްމިއީ ްޙަޤީޤަތް ްވިދާޅުވެެދއްިވ،  2455ދައްކަވަމުން

ްވަރަށްް ްއެމަިނކުފާނަށް ްއަޅުަގނޑު ްއާދެ، ްނޫނޭ. ްެއއްެޗއް ގެންގުެޅވޭ

ޖޭެގްތާއީދުކުރަން.ްޙަޤީޤަތްްއެއީްަހމަްހާމަވަމުންްދާްއެއްެޗއް.ްމިއަދުްރާއް

ްއެކަްން ްތެރެއިން ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްމިފެންނަނީ. ްއެކަން މަޝްރަހުން

ްވަްސް ްަމލުގައި ްކަރުދާހުގެ ްވިދާޅުވި ްއެމަނިކުފާނު ްމިދަނީ. ފެންނަމުން

ް ްމިދިޔަ ްއެނގެނީ ްމި ްެއިއންވެސް ްއާދެ، ްވާހަކަ.  2460އަހަުރ29ްްނުދުވާ

ްހައްދަވަިއގެްން ްގުލްދަސްާތ ްހައްދަވައި ްމާ ްކަރުދާހުން މިބޭފުޅުން

ްތިބުމުގަިއްރައް ްހިފައިެގން ްމާަތއް ްއެ ްހެްއދުމުގައި ްބައްަސވާ ޔިތުންނަށް

ްވަަަްސް ްމާަތކުގެ ްއެ ްއިޙްސާސްވަމުންދާކަން ްރައްޔިތުންނަށް މިހާރު

ްވާހަކަފުޅަްށް ްއެ ްއެމަނިކުފާނުގެ ްޙަޤީޤަތް. ްމިއީ ްއާދެ، ނުދުވާކަން.

ްސަރުކާުރް ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްތާއީުދުކރަން. ްވަރަށް  2465އަޅުަގނޑު

ްމައްސަލައަީކ.ްޖަވާ ްިމއަދުެގވެސް ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްމިއީ ްނުކުރުވުްނ ބުދާރީ

ްކުރުވުމަށް.ް ްޖަވާބުދާރީ ްސަރުކާރު ްމިކުރަނީ ްމަސައްކަތް އަޅުަގނޑުމެން

ްނެިތް ްމަޝްަވރާއެއް ްމަންދޫބުންގެ ްރަްއިޔތުންގެ ްމަޝްރޫޢުތައް ބޮޑެތި

ްނަ ްނޭދެވޭ ްވަރަށް ްއޭގެން ްގެްނދިއުމުން ްހިންަގވައި ތީޖާތައްްއަމިއްލައަަަށް

ްއުފެދިފަިއް ްމައްސަލަަތއް ްގިނަ ްވަރަށް ްތެރޭަގއި ްއަޅުަގނޑުމެން  2470ނިކުމެ

ްގޮތަކަްށް ްނުވާނެ ްއެހެން ްއެކަންަތއްތައް ްއޮތްތާނަގއި ްކުރިއަށް އެބަހުރި.

ްކުރަމުންް ްމަސައްަކތް ްއިޞްލާޙުތަކުން ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ގެންދިއުމަށް

ނ ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަްތތެރި ްއާދެ، ްމަޢުަުލޫމާތުްމިގެންދަނީ. ޑުެގ

ްވަރަށްް ްުގޅިގެން ްމައްސަލައަކާ ްއޮތް ްހުށަހެޅިފައި ްނުވާނަމަ، ކުށްކަމުަގއި

 2475ފަހުންވެސްްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްއެންޓިކަރަޕްޝަންްބޯޑުގެްކޮމިޝަނަްށް

ްމިއޮތީ.ް ްނުެވފައި ްެއކަން ްކުރަްއވަިއގެން ްމަަސއްކަތް ހާޒިރުކުރުވަން

ް ްުސވާުލކުރަން ްމިއީ ްއާދެ، ްއެހެންމެްކީްއވެތޯ. ްހަމަ ްމައްސަލައެއް. ޖެހޭ

ްފާސްކޮށްް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ނޑުމެން ްއަަަުޅގަ ްޖެނެރަލް އޮޑިޓަރ

ްކެބިނެޓްް ްއެހުންނެވީ ްމިހާރު ްއެބޭފުޅަކު ްއާެދ، ްޢައްޔަނުކުރި. ބޭފުޅަކު
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ނޑުްދަންނަވާީން  2480ވަޒީެރއްގެްފެންވަުރަގއިްަވޒީފާްދެއްވާފައިްކޮަބއިތޯ.ްއަުޅގަ

ްހިންގުމުގެ ްގެންދިއުމަޭށްްސަރުކާރު ްއަތްމައްޗަްށ ްއެބޭފުޅުންގެ ނުފޫޒު

ްމަސައްކަތްް ްނެތޭތޯ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެކަންކަން ްހިނގަނީ. ްމި މިކަންކަން

ްމަސައްކަްތް ްމި ނޑުމެން ްއަަަުޅގަ ްއެްއކިބާެވވޭތޯ ްއެކަންކަމުން މިކުރަނީ،

ްވަރަށްް ްބޭފުުޅންނަށް ްނުކުރައްވާ ްތާއީދު ްިސޔާަސތަށް ްސަރުކާރުގެ ކުރަނީ.

ް ްމިއަދުވެްސްބޮޑެތި ްމިއަންނަީނ ްދާކަން ްކުރިަމތިވަމުން  2485މައްސަލަތަްއ

ްޮފރުވޭކަެށއްނެތް.ް ްމިކަންކަންވެސް ްަޙޤީޤަތް ްމިއީވެސް ފެންނަމުން.

ްހަމަް ްޕްރޮމޯޝަން ްބޭފުޅުންނަށް ްތިއްބެވި ްތާއީދުކުަރއްާވގޮަތށް ސަރުކާރަށް

ސް،ްވަށިވަށިންްލިބެމުންްއެްއަންނަނީ.ްމިވެސްްޙަޤީޤަތް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްބާރުތައް ްއަންނަ ްފެަެްއޓިގެން ްކިަބއިން ރައްޔިތުން

ްއެީއް ްހަވާލުކުރެވޭތޯ. ްމަންދޫބުންނާ ްރަްއިޔތުންގެ ްމިކުރަނީ  2490މަސައްކަތް

ްއަޅުަގނޑުމެންްމިކުރާްމަސަްއކަތަކީ....

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 2495ްޝުކުރިއްާޔ.ްްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުްްމާޮޅސްމަޑުލު

ްްޢަލީްފާއިޒްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްިމްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްބާބަކީ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްފުރަތަްނިލްްވާހަކަެދއްކެުވން:ޢަަަމުޙަްނމަދުް ްއެންމެ ްހުށަހެޅުނު ްފާސްކުރުމަށްޓަކައި މަްމަޖިލީހުން

ްގިަން ްބަުހސްކުރެވި ްއޭރު ްމިގޮތުން ްބާބު. ްެއއް ްތެެރއިން  2500ބާބުތަކުގެ

ްއަުޅަގނޑުމެންނަށްް ްމިހާރު ްނަމަވެސް ްދިަޔ ްފާސްުނވެ މާއްދާތަކެއް

ރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހު،ްމިްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްއޮންނާނީްކޮންްއެއްެޗއްކަްން

ްޑް ްބެހޭގޮތުްނ ްމާއްދާތަކާ ްމި ްސާުފވެފަިއވާތީ ްރަނގަޅަށް ރާފްޓިންގްވަރަށް

ްވަރަްށް ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަފުޅަށް ްދެއްކެވި ްމިއަުދ ްމުޤައްރިރު ކޮމިޓީގެ

ް ްމިވާ ްހުށަހެޅިފައި ްމިހާރަށް ްމިހާރުން ްނުވަތ12ްްަތާއީދުކޮށް،  2505މާއްދާއަށް

ް ްއެީކގައި ްައކުރުތަކާ ްވާހަަކ12ްްބައެއް ްާތީއދުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ހުށަހެޅުމަށް

ްައޅުަގނޑުް ްމީގެތެެރއިން ްދެން ްައޅުަގނުޑްދަންނަވަން. ްޚިޔާުލަގއި ގެ
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އެއްބަސްްނުެވވޭްނުވަތަްއަުޅަގނޑުގެްވިސްނުމާްތަފާތުްއެއްކަމެއްްއުޅޭތީ،ް

ްއެއްކަންތަްއް ްބޭނުންާވ ްސާފުކޮށްލަން ނޑު ްައުޅގަ ްއަދި ްފާހަގަކޮށް އެވާހަކަ

ް ްމިގޮތުން ްބަލާނަން. ްދަންނަވާލެޭވތޯ ްއެކަންތަްއ ްމާއްާދެގ21ްްއުޅޭތީ  2510ވަނަ

ްހުށަހަޅުއްވާ ްމިހާރު ްހަަމް)ށ( ްއެއޮތީ ްޑްރާފްޓްކުރަްއވާފަިއ ްނުވަތަ ފައި

ްިމވަނީް ްާމްއދާގައި ްއެ ްއޮތްގޮތަށް. ްޑްރާފްޓްަގިއ ކުރިންވެސް

ްއެިބުލް ްބިލެއް ްފޮނުވާ ްަތޞްދީޤުކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

ްއަނބުރާް ްމަިޖލީހަށް ްނުކުރަްއވާ ްަތޞްަްދީޤު ްނުވަތަ ފާސްނުވުމުން

ްެޝޑިއުލް ްއެ ްދެން ްދެންްްފޮނުވައިފިނަމަ ްޖެހޭނީ ްފާސްކުރަްނ  2515މަޖިލީހުން

ްމެންބަރުންގެް ްޖުމްލަ ްމަޖިލީހުގެ ްފާސްކުރަންޖެހޭނީ އެބިލު

ްިމް ްކުރިންވެސް ްެއއޮތީ. ްހުށަހަޅުއްވާފަިއ ްމިހާުރ އަޣްލަބިއްޔަތުންކަމަށް

ްާވހަކަދައްކަމުްން ްޖަލްާސަގއިވެސް ްކުރީގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްބެޭހގޮތުން މާއްދާއާއި

ްއަޅުް ްދެންނެވިްނ، ްީމަގްއަޅުަގނޑު ްެވއްޖިއްޔާ ްފެންނަގޮުތަގއި ނޑަށް ގަ

ްސިސްޓަމެއްަގިއް ްބެލެންސް ްއެންޑް ްޗެކް ްާވނީ، ްގޮތަކަށް ްރަނގަޅު  2520އެންމެ

ްެއގޮތަްށް ްގޮތަކަްށްވާނީ ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްސިސްޓަެމއްަގއި ޕްރެޒިޑެންޝަލް

ްބިލެއްް ްފޮނުވާ ްވީޓޯކޮށްަފިއ ްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްނުވަތަ ްފޮނުވާ އަނބުރާ

ްފާސްވާން ްނުވަތަްދެން ްއަޣްލަބިއްޔަަތކުން ްބޮޑު ްމަޖިލީހުގެ ޖެހޭނީ

ްއެމެރިާކެގް ްމިީއ ްައޣްލަބިއްޔަތުންކަމަށް. ްދެަބއިެގ ތިންބައިކުޅަ

ްކޮްނސްޓިޓިއުޝަްން ްއެމެރިާކގެ ްއޮންނަގޮތް.  2525ކޮންސްޓިޓިއުޝަްނގަިއވެސް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްމިގޮުތން ްދެން ްކަމަށް. ްހައުސް ްދަ ްއޮފް ރޑް ްތާ ްޓޫ އޮންނާނީ

ނިވާްތަންކޮެޅއްްއޮތްކަމަްށވެސްްފާހަގަކުރަްނ.ްއެއީްއެފަަދްމިްމާއްދާގައިްއު

ްޑްރާފްޓުްން ްމިހާރު ްވާނެގޮްތ ްދެން ްނުލިބިއްޖެނަމަ ްއަޣްލަބިްއޔަތު ބިލަކަށް

ްޚިޔާުލް ްމިދެންނެވި ްފާހަގަކުރެވޭ. ްއެބަ ްއުނިަކން ްއެ ްނެތީތީ އެނގެން

ނޑު ްއަޅުގަ ްބަލާއިރު، ްކަންތައްތަކަށް ްުހރި ްޑްރާފްްޓގައި ނޑު  2530ެގްއަަަުޅގަ

ް ްއިތުރުން ްމީގެ ްދެން ްދަންނަވާލީ. ްއެވާަހކަ ްތަފާތުވާތީ ަވަނ32ްްޚިޔާލު

ްއެހެންވެްސްމަޤާމެއްަގިއް ްސަރުކާުރގެ ްނުވަތަ ްވަޒީަރކު ް)ހ(ްަގއި މާއްދާގެ

ް ްބުނެފައި، ްމިހެން ްމީހަކު ްަވޒީަރުކ32ްްހުރި ްގައި ް)ށ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްކުރު ްތަފާތު ްދެ ްމި ްވެރިއަކު ްއޮފީހެްއެގ ްސަރުކާރުގެ ްއެްއްނުވަތަ މުން،
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ްއަނެްއް ްނިސްބަތްޮކށްފައި ްމުވައްޒަފުންނަށް ްހުރިހާ ްސަުރކާރުގެ  2535މާއްދާގައި

ްނިސްބަތްކުާރް ްމި ްއެކަނި ްވެރިންނަށް ްއޮފީހެއްގެ މާއްދާއެްއަގއިްސަރުކާުރގެ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްސާފުކޮށްަލން ްކޮބައިތޯވެސް ްބޭނުމަކީ ްއޭގެ ްކޮބައިތޯ މަފްހޫމަކީ

ްކޮންމެ ްއެދެން. ްއަރިހުން ްަތފާތުވާތީކީެއްއްމުޤައްރިރު ްިޚޔާލު ްއެކަމަކާ ހެން

ްސާފުކޮށްލަންް ްއެކަންތަްއ ްސާފުކޮށްލަން، ނޑު ްއަޅުގަ ްހަމަ ްއޭގައި ނޫން.

 2540ްބޭނުންވާތީ.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްބާބަށްްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްމެންބަރަކަށްވުމުެގްްހަކަެދއްެކވުން:މުޙަްނމަދުްވާ ްބަލާއިރު، ްނަޒަރުކޮށް ްއިޞްލާޙުތަކަްށ ހުށަހަޅާފައިވާ

ް ްވަރަަަްށ4ްްޝަރުތު ްޑްރާފްޓްކޮށްފައިވަނީ ްމިހާރު ް)ށ(، ްމާއްދާ ވަނަ

ްޤައުމެްއެގް ްބޭުރ ްެއއީ ްފާހަގަކުރެޭވ. ްއަޅުަގނޑަްށ  2545ރަނގަޅަށްކަމަށް

ްކަ ްވުމަށްފަހު، ްަރއްޔިަތަކށް ްދިވެހި ްމުއްދަތަކަށްފަހުްމީހެއްވެސް ނަޑއެޅޭ

ްރައްޔިތަކަށްް ްދިވެިހ ްއޮތުމަކީ ްކުރިމަތިލެވޭގޮތަށް ްމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ

ްވަރަށްް ްއެޅޭ ްމަގުފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކަިއ ްމީހާއަށްވެްސްެއަކމަށް ްބޭރު ވުމަށް

ްޣައިުރް ްމިސާަާލަކަށް ްއެހެނީ ްދެކެން. ްއަުޅަގނޑު ްކަެމއްކަމަށް ރަނގަަަޅު

ްދިވެ ްވަނީިވއްާޔްމުސްލިމަކުވެސް ްވެއްެޖކަމުަގިއ ްރައްޔިތަކަށް  2550ހި

ްމަޖިލީހަށްް ްރައްޔިތުްނެގ ްތެރޭަގއި ްމުއްދަެތއްގެ ްވަކި އޭނައަްށވެސް

ްކަށަވަުރ.ް ްލިބޭނެކަން ްހިތްހަމަޖެހުން ްއޮތްކަމުގެ ްފުރުޞަތު ކުރިމަތިލުމުގެ

ްވަަރްށް ަަޅުަގނޑަށް ްއަ ްއޮތްގޮަތކީ ްޑްރާފްޓްގައި ްމިހާރު އެހެންވީމާ،

ްޢިއްޒަތްތެިރްޤަބޫލުކުރެވޭގޮތެް ްއަްއޑުއަތޮުޅެގ ްުއވާލުމަށްޓަކައި ްއެަބއި އް.

ްތާއީދުކުރެޭވް ްއަުޅަގނޑަްށ ްެއއީ ްހުށަހެޅުއްވުަމކީ ްހުށަހަޅުއްވާ  2555މެންބަރު

ް ްބާބުގެ ްމި ްއެފަދައިްނ ްހަމަ ްނޫން. ްއަްށ17ްްގޮތެއް ް)ހ( ްާމއްާދގެ ވަނަ

ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާް ްއިބްރާހީމް ްޢައްބާސް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްގދ.ގެ

ް ްއެެހނީ ްއިޞްލާޙެއް. ްތާއީދުކުރާ ނުޑ ްއަުޅގަ ވަަނ17ްްއިޞްލާޙަީކވެސް

ްއިޞްލާޙުަގިއް ްހުށަހެޅުއްވި ްޢައްބާސް ްމިއޮްނނަނީ ްގައި ް)ހ( މާއްދާގެ

 2560މިއޮންނަނީ،ްމިްޤާނޫނުއަސާީސގަިއްއެހެންގޮަތކަށްްބަޔާްނކޮްށފައިްނުވާނަަމް

ްޖު ްމަޖިލީހުގެ ްނިންމޭނީ ްނިންމުމެއް ްމަޖިލީހުން މްލަްރައްޔިތުންެގ
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ްމަޖިލީހަށްް ްމަޖިލީހުގެ ްއެހެންވީމާ، ްއަޣްލަބިއްޔަތުންނޭ. މެންބަރުންގެ

ްކަމެއްް ްއަޣްލަބިއްޔަުތން ްމެންބަރުންގެ ްތިއްަބވާ ވަަޑއިގެން

ފާސްކުރުމަށްވުރެންްމަޖިލީހުގެްޖުމްލަްމެންބަރުންގެްއަޣްލަބިްއޔަތުންްކަމެއްް

ްރަނ ްއެންމެ ނޑަްށްފެންނަގޮތުގައި ްއަުޅގަ ްއެއީ ްގޮތްކަމަްށްފާސްކުރުން  2565ގަޅު

ްތާއީދުކުރެވެީނ.ް ނޑަށް ްއަަަޅުގަ ްހުށަހެޅުމަށް ްއިބްރާހީމްގެ ްޢައްބާސް ވާތީ

ް ްބާބުގެ ްމި ްއެފަދައިން ްއަކުރެްއ22ްްހަމަ ްފަހަތަށް ް)ހ(ްގެ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ް ްހުށަހެޅުނ22ްްުއިތުރުކޮށް،ްއެއީ ްހަމަޖައްަސވާ ް)ށ(ްކަމަށް ވަނަްމާއްދާގެ

ްތާއީދުކުރަ ްައޅުަގނޑު ްއިޞްލާޙަށްވެްސ ްއަްށ32ްްން. ް)ހ( ްމާއްާދގެ ވަަނ

ނުޑްވަރަްށް  2570ރ.އަތޮޅުްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީުދްހުށަހެޅުއްވިްއިޞްލާޙަކީްއަުޅގަ

ްބޮޑަށް،ްމިް ްވަަރށް ްއިޞްލާޙުަގއި ްއެ ްއިޞްލާޙެްއ.ްއެއީ ްތާއީދުކުރާ ބޮޑަށް

ްނުވަަތް ްވާވާަހކަެއއް ްޚިލާފު ްއަސްލުތަކާ ްއިސްލާމްީދނުގެ ްއިތުރުން ޤާނޫނުގެ

ްކޮ ްމަޤާމުންްޚިލާފުކަމެއް ްަވކިކުުރމަކީ ްވަޒީފާއިން ްވާނަމަ ށްފިކަމުގައި

ވަކިކުރުަމކީްެއއީްކޮންމެހެންްކުރަންޖެހޭނެްކަމެއްކަމަށްްވާީތްޢަލީްވަޙީުދެގް

ްހަމައެކަިން ްއިޞްލާެޙއް. ްތާއީދުކުރާ ްބޮޑަށް ްވަރަްށ ްައޅުަގނޑު  2575އިޞްލާޙަކީ

ްކުރެވޭނީއަް ްކަންތައް ްއެބާވަުތގެ ްނޫން ްޚިލާފުވެގެންނެއްަް ްކީ.....ޤާނޫނާ

ް

ްއާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 2580ްޝުކުރިއްާޔ.ްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް

ްްމުޙަްނމަދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްރައްޔިތުންގެްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްމިީއ ނުޑވެސް ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްްޝުކުރިއްޔާ

ްކޮމިޓީންްްއަްޙމަދުްއާދިލްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްޑްރާފްިޓންގ ްއޮތް، ްހުށަހެޅިފައި ްމި ްއިޞްލާޙުތަކަށް މަޖިލީހުގެ

ްއިޞްލާޙަްށް ްހުށަހެޅުްއިވ ްބޭފުޅުން ްއަދި ްޑްރާފްޓަށާިއ ްއޮްތ  2585ފޮނުވާފައި

ް ްފާހަގަކޮށްލެވޭ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްމާއްދާަގިއ27ްްބަލާލާއިރު، ވަނަ

ްެއްއގޮތަކަށްް ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްއަޅުަގނަޑކަށް ްނުކުެރވޭ ްތާއީދެްއ ެވސް

ްއުވާލުމަްށް ްމާއްދާ ްއެ ްޝާފިޢު ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ހުށަހަޅުއްވާްހުށަހެޅުމެއް.ްއެްމާއްދާްއަދިްޑްރާފްޓިްނގްކޮިމޓީންްއެކުަލވާލިް
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ްއެަބް ްބޭފުޅުން ްހުށަހެޅުްއވި ްެއ ްގޮތެްއގަިއ ްނޫން ްއޮްތގޮތް  2590ޑްރާފްޓްަގއި

ްބަލާލާއިރު،ްތިއްބެވި ނުޑ ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުމަށްވެސް ްއެބޭފުޅުްނގެ .

ްކަމުދޭ.ް ްހަމަ ނޑަްށވެސް ްއަުޅގަ ްއޮތްގޮތް ްޑްރާފްްޓގައި ޙަޤީޤަތުގައި

ްއެްޑްރާފްޓަްށް ނޑަށްްހީވަނީ އެކަމަުކ،ްމެދުމިނުގެްޙައްލެއްްލިބޭހެންްއަޅުގަ

ްހުށަހަޅުއްް ްނިާޒރު ްމޫސާ ްއަލްފާޟިލް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ާވްވ.އަޮތޅުެގ

ްބޭނުންވާް ްއުފައްަދަވން ްސަރުކާރުން ްމިއޮްނނަނީ ްޭއަގއި  2595ހުށަހެޅުއްވުން.

ްވުޒާރާަތކުަގިއް ްއެ ްއެުވޒާރާތަާކއި ްކުރިން ްއުފެއްދުުމގެ ްވުޒާރާތައް އެންމެހާ

ްރުހުންް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްގުޭޅގޮތުން ްދާއިރާތަާކއި މަސައްކަތްކުރާ

ްހުށަ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުްނެގ ްއެހެންވީމާ،ްހޯދުމަށްޓަކައި ހަޅަންވާނެއޭ.

ްކޮންެމް ްއެީއ ްަޙއްލެއްހެން. ްމެދުމިނެއްގެ ްމިީއ ްހީވަނީ އަޅުަގނޑަްށ

ްވުޒާރާެއްއް ްއިތުރު ްއެއީ ްއެބަޖެހޭ. ްހޯދަން ްރުުހން ްމަޖިލީހުގެ  2600ގޮތެްއވިޔަސް

ްގޮތަކަށްް ްޭބނުން ްއަެނއްކާ ްބޮޑުވޭ. ްއެބާރު ްބަޖެޓަށްވެްސ އުފައްދައިފިނަމަ

ްހެދުމު ްވުޒާރާތަެކއް ްހަަމްބޭނުން ްއެއީ ްަވންޏާ ްއޮތްކަމަަަށް ްފުރުޞަތު ެގ

މާލީްކަންތައްތަކަށްެވްސްްބަޖެޓަށްކުރާނެްއަސަރު.ްއެހެންވީމާ،ްއެއީްޤައުުމގެ

ްއޮތުްން ްެއގޮތަށް ްއެބައި ްހީވަނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްއެީކަގއި ވިސްނަންޖެހޭތީއާއި

ް ްމިއޮންނަނީ ްދެން ްބަލާލ32ްާމުހިންމުހެން. ނޑު ްައޅުގަ ްމާއްދާއަށް  2605ްވަނަ

ްކަމުދޭ.ްބަލާލު ްވަރަށް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއޮްތގޮތް ްޑްރާްފޓްގައި މެއް.ްއެއީްމީގައި

ް ްހުށަހަޅުއްަވިއފި ްބޭފުޅުްނ ްހީވަީނ32ްްބައެއް ްއަުޅަގނޑަށް ްމާއްދާ. ވަަނ

ްމާބޮޑަށްް ްެއއްެޗްއ ްއޮތް ްމީގައި ްބޭފުޅުންނަށް ގިނަ

ްުނވަަތް ްަވޒީރަކު ްމިބުނަނީ ްމިގަިއ އެނިގވަަޑއިނުގަންަނވަނީހެން.

ް ްމަޖިލީހަށްްސަރުކާރުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްމީހަކު ްހުރި ްމަޤާމެއްަގއި  2610ެއްއވެސް

ްކުރެޭވްހާ ްެއމީހަކާ ްގޮތެްއގެމަތީން ނަޑއަޅާ ްކަ ްއެމަޖިލީހުން ޒިރުވުމަށާއި

ްކޮންެމް ްބޭނުންވާ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ ްަޖވާބުދިނުމަށާއި ސުވާލުތަކަށް

ްއެ ްއެމީހަކަށް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްހުށަހެޅުމަށް ންގިދާނޭ.ްލިޔުމެއް

ް ްޖަލްސާއަކަށޭ ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުންެގ ްނުބުނޭ ިޒރުކުރަންޖެހޭނީްހާަާމިއަކު

ްއަިދް ްކޮމިޓީައަކށްވެސް ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްިޔތުންގެ ްއެހެންވީމާ،  2615އިނގޭތޯ.

ް ްރައްޔިތުންެގްހާަާޖަލްސާއަކަށްެވސް ްނިންމަވާީނ ްއެކަމެއް ޒިރުކުެރވިދާނެ.
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ްއިދާރާއިންްނޫނީްރައްޔިތުންގެ ްނިންމާނީ.ްއެްްމަޖިލީހުގެ ްއެކަން މަޖިލީހުން

ްޢިބާރާތުގަިއް ްމިބުނާ ްހަމަ ްއަނެއްކާ ްކުރެިވދާނެ. ްއެކަން ނިންމާގޮތަކަށް

ް ްއެބަ ްމާއްދ31ްާމީގައި ްއަނެއްާކވެސް،ވަނަ ްއެބަދޭ ްގައި ް)ހ( ކޮްނެމްްގެ

ްކޮމިޓީައކަްށް ްއެމަޖިލީހުން ްނުވަތަ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންެގ  2620މީހަކަށްމެ

ްއޭްހާ ްސަރުކާރުެގްޒިރުކުރެވިދާެނއޭ. ްހުްސއެކަިނ ގެާމނައަކީ،

ް ްރައްޔިތަުކވެސް ްިދެވހި ްކޮންމެ ްބޭނުންނަމަްހާްމުވަްއޒަފެއްނޫނޭ. ޒިރުކުަރން

ްމިީއް ްެއހެންވީމަ، ނޑަެއޅިފައި. ްކަ ްއެބައޮތް ްީމގަިއ ޙާޒިރުކުެރވިދާނެގޮތެއް

ްރަނގަުޅގޮތެއްހެން.ް ްވަރަށް ްއޮްތގޮތަކީ ްޑްރާފްްޓގައި ްީހވަނީ އަޅުަގނޑަށް

ްޖާގައެްއްްއެހެންވީމާ، ްއުެފދޭނެ ްސުވާލު ްއަޅުަގނަޑކަށް ްދޭތެރޭަގިއ  2625މިާއއި

ްއަޅުަގނޑަށް ްމީގެއިތުރުންްނެތްކަމަކަށް ްދެން، ެގްޑްރާފްޓްްދެންނެވޭނީ.

ްމާއްދާ، ްފުރަތަމަ ްއަދަުދްްއެބައޮތް ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ަރއްޔިތުންެގ

ްވާ ްޮގނޑީގެ ްމިއޮންނަނީ ްޑްރާފްޓްގައި ްމީގަިއ، ްދެން، ނަޑއެޅުން. ހަކަ.ްކަ

ްރަޝީދުް ްޙުސައިން ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްތ.އަތޮުޅގެ ދެން،

ްބަދަލުގަިއް ނީޑެގ ްގޮ ްބައި، ްެމންބަރުންގެ ްއެބައޮތް  2630ހުށަހަޅުއްވާފައި

ނޑިއަށް.ް ްގޮ ްމިއޮންނަީނ ްޑްރާފްޓްަގއި ްހުށަހަޅުއްާވފައި. ްގޮތަށް މެންބަރުން

ްމިް ްއޮންނާތީ ްއެހެން ް'ސީްޓ' ްބަހުން ްއިނގިޭރސި ްހީވަނީ ްއަޅުަގނޑަްށ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްމާނައެއް ްެއއް ްޖެއްސެވީމާ، ނޑިގޮތަްށ ްގޮ ްމި ޑްރާފްޓްަގއި

ްނޫންކަމަށްް ްމައްސަަލއެްއ ްމާބޮޑު ްެއއީވެްސ ްމިދޭހަވަނީ. ދެކޭގޮުތގައި

ްަދންނަވާލަންހުރިް ްމިަވގުތު ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީަމ، ްެދކެނީ.  2635އަޅުަގނޑު

ްވާހަކަތައްްދަންނަވާެލވުނީ.ްުޝކުރިއްޔާ.ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަ ްޝުކުިރއްާޔ ްހަމަެވއްޖެ. ްވަގުތު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި އާދެ،

މެންބަރު.ްއަރިއަތޮޅުްއުތުރުބުރީގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްމަޖުދީް

 2640ްއިބްރާހީމް.ް

ް

ްްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްކަރުދާހުގެ ްިއޞްލާޙު ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ވަަނ7ްް`.

ްމާއްދާގަިއ،ް
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ްހުށަހެޅ7ްްިްދީްއިްބރާީހމްްމުޙަްނމަދުްމަޖުް ްަރޝީދު ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަްތތެރި ްތ.އަތޮުޅގެ ްގަިއ

ްމިނޭވާަގއި،ްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހަމަ ްތާއީދުކުރަން. ްބޮޑަށް ްވަަރށް ނޑު ްއަޅުގަ  2645ހުށަހެޅުމަށް

ް ްނަންބަރު ްޢަބ11ްްކަރުދާސް ްމެްނބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި هللاްދުގަިއްޅ.އަތޮުޅގެ

ްބޮޑަށްް ްަވރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުއްވުމަށް ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޢަލީ

ައށްްނ.އަތޮުޅެގ11ްްތާއީދުކުރަން.ްހަމަްމިާއއެުކގަިއ،ްކަރުދާްސްނަންބަރުް

ްހުށަހެޅުމަށްް ްހުށަހަޅުއްވާފައިާވ ްޠާރިޤް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިއްޒަތް ްތާީއދުކުރަން. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްމަޖިލީހުެގްއަޅުަގނޑު ްރައީްސ،  2650ތެރި

ް ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްމާއްާދ32ްްގަާވއިދުެގ، ވަނަ

ްގެެނސްދެއް ްކޮމިީޓ ްއަިދްޑްރާފްޓްކުރަްއވާ ްހުށަހެޅުމަށް، ްކަރުދާހުަގއިާވ ވި

ް ްމާއްދާއާބެހޭގޮތުން، ްމި ްާމއްދާއ32ްާމިކަރުދާހަށް ބެހޭގޮތުްންވަނަ

ްހުށަހަޅާފައި ްމެންބަރުން ްއަޅުަގނުޑްްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހެޅުންތަަކށް އޮތް

ްދިވެހިް ްމިކަމަކީ ްމިދެންނެވީ، ްމިހެން ްެދކޮޅުހަަދން.  2655ތާއީދެއްނުކުރަން،

ްހުރިކަމެއް.ް ްތަޙައްމަލްކޮށްފައި ްތަޖުރިބާކޮށް ްފަހަރު ްގިނަ ްވަރަށް ރައްޔިތުން

ްަވކިކުރެވެްނވާީން ްވެރިައކު ްއިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ްރަްއޔިތުން ރާއްޖޭގެ

ތުންނަށް.ްމިވާަހކަްމިއަރިސްކުރީްވަރަށްްހިތިްތަޖުރިބާތަކެއްްރާއްޖޭގެްރައްޔި

ްރައްޔިތުްން ްދިވެިހ ްަތޙައްމަލްކޮށްފަިއވާކަން ްމިކަން އަސަރުކޮށްފަިއ،

ްޢިްއޒަްތތެރި ްމިވާހަކައާްްތަޖުރިބާކޮށްފައިވާތީ. ނުޑ ްއަުޅގަ  2660ގެންްރައީސް،

ްއެތައްފަހަުރް ްޙަޤީޤަތް ްމިކަމުގެ ްނުދިަޔސް ްކުރިއަށް މާބޮޑަށް

ްތަޖު ްތެދު ްދަންނަ ްެއންމެން ްމިއީ ްއެތިކޮުޅްރިބާކޮށްފައިވާކަން ޙަޤީޤަތެއް.

ްދީެގންނާއި ްސިމެންތި ްރައްޔިތުންެގްްދީގެންނާއި ްބަހައިގެންނާިއ ލާރި

ްދިވެިހްރައްޔިތުންެގް ްގަނެލަިއގެން ްމެންބަރުންކޮޅެއް ްމަދު ްތިބޭ މަޖިލީހުގައި

ް ްމަސައްކަތްކުރާކަްނ ްދަމައިަގންނަން ްތަރިަކ ްއަގުޮބޑު ްނުދަންނަްމި  2665މިއީ

ްނުވާނެ.ް ްިވޔަީދގެނެއް ްމިކަންވާނެގޮެތއް ްޙަޤީޤަތެއް. ްދަންނަ ޙަޤީޤަތެއްނޫން.

ްރާއްޖޭެގް ްއެކުލަވާަލނީ ްމަޖިލިސް ްަރއްޔިތުްނެގ އެހެންވީމަ،

ްވަކިކުާރކަށްެވްސް ްއަދި ްޢައްަޔންކުރާކަށްވެސްނޫން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްދީގެ ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުންގެ ްއެފުރުޞަތު ްޢިއްޒަތްެތިރްނޫން. ްނުވާނެ. ން
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ްޤައުމުެގް ްމި ްއަނިޔާ ްލިބޭ ްނިންމާލާނީ، ްހަަމ ނޑު ްއަުޅގަ  2670ރައީސް،

ްރައްޔިތުން...

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު...ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްދިޔައިަގިއްްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްއަލިފަުތ ްވިއޭ ްތަޙައްމަލްކޮށް،  2675ްމިދަނީ

ްބަރުގެްއަސަރުކޮްށފައި.ްޝުކުރިްއޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްހަގޭނިްހިތިްްރާީހމްްދީްއިބްްޖުްމުޙަްނމަދުްމަ
ްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްލ.އަތޮޅުެގ ްމެންބަރު. ްޢިްއަޒތްތެރި ްޝުކުިރއްާޔ އާދެ،

 2680ްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޢީމްްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.ް

ް

ްތާ()ނިޒާމާބެހޭްނުކު

ް

ްމިޖެހުނީ،ްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްަނާގލަން ްނުކުތާެއއް ްނިޒާމީ ްައޅުަގނޑު ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްދައްކަވަމުްންްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި  2685އަރިއަތޮުޅގެ

ްބޭނުންކޮ ްމަޤާމުތައް ްސަރުކާރުގެ ްީދގެން ްެއއްޗެހި ށްގެންްސިމެންތިކޮޅުކޮޅާ

ްމީހުންް ްތިބިަި ްހޯދައިގެން ްމެންބަރުކަން ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ްބޮލުަގިއް ްބައެްއގެ ްވިދާުޅވެ ްވާހަކަ ްކަންކަންކުާރ ބޭނުންކޮށްގެން

ްލިބިަިގެންާވް ްބޭފުޅަކަްށ ްއެްއވެްސ ްމިަމޖިލީހުގެ ްެއއީ އިލްޒާމްެއޅުވުން،

ްއެހެ ްޚިލާފުކަމެއް. ްގަާވއިދާިއވެްސ ްމިީއ ްއަދި  2690ންާވއިރު،ްޙައްޤެއްނޫން.

ް ްކުާރގޮތެއް. ްމިކަންކަން ްވިދާުޅވެެދއްވަންޖެހޭނެ ަވޒީފާޯތ285ްްއެބޭފުޅާ

ް ްދިނީ، ްކީއްެވގެންތޯ ްދިނީ، ްކޮންބަޔަކަށްތޯ ަާްދިނީ، ްހުރީްއާ ިއލީގޮތުން

ްކިތަްއް ްގުޅުމެއްތޯ، ްކޮންކަހަލަ ްހުރީ ްމެންބަރާއި ްމަޖިލީހުގެ ކޮންގުޅުމެއްޯތ،

ްދައްކަންޖެ ްމިހިރީ ްދިނީ. ްސިމެންތިތޯ ްބަިއކުޅަބަިއްކޮތަޅު ްޭއގެ ްވާހަކަ. ހޭ

ްިއސްތަށިފުޅުަގިއް ްބޭފުޅުންކޮެޅްއގެ ްވަކި ްައޅުަގނޑުމެންެގ  2695ވިދާޅުވެަފއި

ްމަޖިލީހުގެް ްނޫންކަމަށްާވތީ ްޮކށްގެންވާނެކަެމއް ްއިލްޒާމްއެުޅވުމަކީ މިފަދަ
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ްދަންނަވަން.ް ްގެންގޮސްެދއްވުމަްށ ްމިކަން ްެއއްގޮަތކަށް ގަާވއިދާއި

ްޝުކުރިއްާޔ.
ް

ް2700 

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަުފޅުްދައްަކވަމުންްވަިކްމަޖިލީހެކޭްވިދާެޅއްނުވޭ.ްްްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންް

ްއޮތްް ްމިހާރު ްނުވަތަ ްމަޖިލީހެކޭ ްމިހިނގަމުންދާ ްމިހާރު މިދެންނެވީ،

ްެއސުވާލުކުާރކަށްް ނޑު ްއަުޅގަ ްވިާދޅުވެފައިނެތީމާ ްމަޖިލީހެކޭ ރައްޔިތުންގެ

ްދަންނަވަް ްޢިއްޒަތްތެރިްޖާގަެއއްނެތްކަމަކަށް ްއޮތް ްދެން ނޑު ްއަޅުގަ މުން،

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހައްދުންމަތީގެ ްއަރުވާނަން. ްފުރުޞަރު  2705މެންބަރަށް

ްމޫސާްމަނިކު.

ް

ްޢިްއޒަތްތެްހައްުދންމަތީްެމންަބރުް ްޝުކުރިއްާޔ ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްަރއީސް. ްއިޞްލާޙުްރި

ްމީހެއްނޫންްްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިްހުށަހެޅި ްއިޞްލާޙުތަކަށް .ްއެހެންނަމަވެސް،ްހުށަހެޅިފައިހުރި

ްފުރުޞަތަކަށްް ްއަޅުަގނޑު ްދަންނަވާލަން ްއެްއެޗއް ްބަލައިލާފައި  2710ޑްރާފްޓަށް

ްމިީއް ްމަޖިލިސް، ްރަްއޔިތުންެގ ްިވސްނަންވާނެ ްައޅުަގނޑުމެން އެދުނީ.

ްެއްއް ްބާރުގަދަ ްއެންމެ ްއޮންނާނެ ްމުސްތަޤްބަލުަގއި މިރާއްޖޭގައި

ްބާުރގަދަކުރުމަށްޓަަަަކިއްމުއައްސަސާ ްެއއަށްވުރެ ްެއީއ .

ްަވޒީރުން ްގެނައުުމގަިއ،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއި ްމިތަނަށް ްވާހަަކ ގެ

ްމާނައެްއް ްާމބޮޑު ްގަދަކުރުމުގެ ްބާރު ްއެބޭފުޅުންގެ ްޙަޤީޤަތުގައި  2715އަނެއްހެން

ްރައްޔިތުންެގް ްބިލުވެްސ ްދެން، ްނުދެކެމު. ްއަޅުަގނެޑއް އޮތްކަމަކަށް

ނަޑއަޅާަފިއްމަޖިލީހަށްްފޮނު ވާލުމުންްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްރައްޔިތުންްކަ

ްވިސްނަވާަފިއް ްއެއަްށ ްފުޅާދާއިރާެއްއގައި ްވީާހެވސް ްމެންބަރުން ތިއްބަވާ

ްރައްޔިތުްނެގް ްކުަޑގޮތެްއގަިއ ްވީހާެވސް ްބިލުތައް ްފޮނުވާލެވޭ އަނބުރާ

ްމި ްދަންނަވަން ްރަނގަޅީ.ްއަޅުަގނޑު ްއެންމެ ްއޮތުން ްއެބާރު  2720އުޭޅްމަޖިލީހަށް

ްބޭ ްބަެއއް ްއެކަްންްފުޅުންއެްއޗަކީ، ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިހީފުޅުވަނީ

ްމާބޮޑުް ްއެަބޖެހެއޭ. ްހޯދަން ްމާބޮޑުކަމެއް ްދެން ްނުކުރައްަވއިފިްއޔާ ތަޞްދީޤު

ްފާސްކުރަންޖެހެއޭ.ް ްއަޣްލަބިއްޔަތަކުން ްމާބޮޑު ްނުވަތަ އަޣްލަބިއްޔަެތއް

ްމިރާއް ްބަލަިއލާއިރުަގއި، ްތާރީޚަށް ްބިުލްއެމެރިޖޭގެ ްތަްނތަނުގައި ކާ
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ްކަންތައްތަްއް ްބޮޑެތި ްއިޤްތިޞާދީ ްމިހުންނަނީ  2725ފޮނުވާފައި

ްކަންކަމުގަިއް ްފޮނުާވ ްރާވާފައި ްއެގޮތަށް ްސަުރކާުރން ކުރިއެުރވުމަށްޓަކައި.

ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްނުކުރާނެ. ްއުނދަގޫ ްޕާލިމެންޓްތަކުްނ އެތަންތާނގެ

ްމަޤާމުތަ ްޢާއިލާއާއި ްހުީރ ްޢާންމުކޮށް ްވެރިކަްންމިރާއްޖޭގައި ްދިުނމާއި އް

ދިފާޢުކުރުމުގައިްައއިސްފައިްުހންނަްބިލުތައް.ްއެހެންވީމަ،ްރައްޔިތުންނަކަްށް

ްހަަމް ނޑު ްައޅުގަ ްދެން، ްނޯވޭ. ްފައިދާެއއް ްޙަޤީޤަތުަގިއވާ  2730އޭެގއިން

ްމިފާސްކުާރް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަނެއްކާ ްބޭނުންވަނީ، ދަންނަވާލަން

ްކުީރގަްފާސްކުރު ްއެްއކަލަ ްތެރޭަގިއ ނޑުމެްންއަްމުގެ ުޅގަ

ްޤާނޫނުއަސާސީް ްމި ްފާސްކުެރވުނު ްބާުބގަިއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްަވިކް ްގޮތަކުން ްނެތްބާއޭ.ްކޮންމެވެސް ްތަންކޮޅެއް ްއަަޅިއގަންނާނެ ކިޔަިއގެން

ްދެެމހެއްޓުންމީ ްވެރިކަުމގައި ްބައިންދައިގެްންްހަކު  2735ސިނކުީޑަގއި

ްމިގެން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބޭނުންވާްމަސައްކަތްކުާރކަމަށްވަނީިވއްާޔ ނަން

ޑިމޮކްރެސީަގއިްިދވެހިްރަްއޔިުތންނަށްްދޭންްބޭނުންމިވާްހުރިހާްޙައްޤުތަެކއްް

ްދެއްެކީވ.ް ްެއވާހަކަފުޅު ްެއގޮތަށް ްޭބފުޅަކު ްދެންމެވެސް ނުދެވޭނެ.

ްފެންނަނީް ްމުސްތަުޤބަލް ްޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި ްައޅުަގނުޑ އެހެންނަމަވެސް،

ްމާޒީ ްޭވތުވެދިޔަ ްރައްޔިތުންނަށް ްހިނގިގޮތާިއްމިރާއްޖޭގެ ްކަންތައްަތްއ  2740ަގއި

ޚިލާފަށްްވަރަށްްބޮޑުްމިނިވަްނކަންްލިބިގެންްއަޅުަގނޑުމެްނނަށްްކުރިއަަަްށް

ް ްމަަސއްކަތް ްއުންމީދުގައި ްއެކަުމގެ ްގެންދެވޭނެކަމަށް. ްهللاިމކުރަނީ.

ްތާނގަިއް ްވޭތުެވދިޔަ ްމަސައްކަތުން ްކުރެވުނު ްމިހާތަނަށް އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ

ްހުރި ްއެހެްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއޮޑިފަހަރު ްބާ ްމިކަްންހުރިހާ ްރަނގަޅަށް ލާ

ްތައްޔާރުކުރެވިަފއި.ް ްމިއޮތީ ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑުމެްނނަށް  2745ކުރެވޭެނގޮތް

ްަވިކް ްމިތަނުގައި ްރޫޙަީކ ްގެންގުޅެްނވީ ްައޅުަގނުޑމެން ްިމއަދު އެހެންވީމާ،

ްދޫކޮށްލުމަށްފަހުގަިއް ްެއއެރޫޙު ްއޭގެ، ްއިތުރަށް ްދިފާޢުކުރުމުގެ މީހަކު

ްރަްއޔިުތންގެރައްޔިތުން ްްނަށްޓަަކއި ްކޮންމެްމަޖިލީހެއް ްދެން، އެކުަލވާލުން.

ްއެންމެް ްހަމަ ްމަޖިލީހަކީ ްރައްޔިތުންގެ ްޤަބޫލުކުރަްނޖެހޭނެ ޤައުމެްއގަިއވެސް

ްވެރިކަްން ްސިސްޓަމެއްގައި ްކޮންމެ ްއަދި ްތަން  2750ބާރުގަދަ

ްއެންެމް ްދެވޭ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުްނގެ ްއެހެންީވމާ، ކުރިކަމުަގއިިވަޔވެސް.
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ްމައްސަލަެއއްނޫން.ްފު ްއެްއވެސް ްއެއީ ްދިނުމަކީ ްބާރުތައް ޅާދާއިރާެއއްަގއި

ްދަންނަވާީންރައްޔިތުްނެގް ނޑު ްއަުޅގަ ދެން،ްމުޞްތަޤްބަލުގަިއްއޮތްަތނުގައި

މަޖިލިސްްގަނެގެންްމަސައްކަްތކުރުމުގެްރޫޙުްމިހާރުްގެއްލިެގންްހިނގައްޖޭ.ް

ްއައިއިރުް ްމިއަދާހަމައަށް ްމިހާުރްއެހެންނޫންކަމަށްވާނަމަ، ްމިރާއްޖޭގައި  2755ަގއި

ްރައްޔިތުންެގް ްއޮތް ްމިހާރު ްވެރިކަމުަގއި ްޚުދުމުހުތާރު ްހިނގަމުންދާ މިހެން

ްއެމީހުންެގް ްބުއްދިާއއި ްއިންސާނުންގެ ްހިފެހެއްޓުނީހޭ. ްގަނެ މަޖިލިސް

ްހަތަރުފަސްް ްއެންެމ ްދިޔަގޮތުން ްބަދަުލަވމުން ްފިކުރު ޚިޔާލާއި

ްއެ ްރޫޙު ްއެބަދަލުކުރުމުގެ ްމީހުންނަށްވެސް ްމިއަދު ްގެންުގޅެވޭ. މިއޮތީްބަ

ްއަިއސްސަ. ްމިއަުދްްއެތަން ްބަލަންވީ ްައޅުަގނޑުމެން  2760އެހެްނވީމާ،

ްތަޖުރިބާް ްބަލާފައި ްހުރިގޮތަށް ްަކންތައްތައް ްމިހާރުގެ އަޅުަގނޑުމެން

ްރައްޔިތުްނެގް ްކުރިއަށްއޮތްތަނުގަިއ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ހާސިލުކޮށްގެން

ްބާރުތައް،ްޒިންމާ،ްމަ ްއެންމެްޤައުމުޖިލީހަށްްދެވޭ ްފަރާތުން ގެްރައްޔިތުްނގެ

ްއުފުލާް ްޒިންމާެއއް ްބާްއވާްބޮޑު ްދީފަިއ އަދިްްބައެްއގޮުތގަިއ

ްގޮތުަގިއް ްތަެނއްގެ ްކުރުވާނެ ްޖަވާބުދާރީ ްސަުރކާރު  2765ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއި

ްއެވާަހަކް ްަހމަ ްއެހެންވީމާ، ްބޭއްވުން. ްމިބާބު ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުން

ްފުުރޞަ ްއަޅުަގނޑު ްޢިއްޒަތްތެރިްދަންނަވާލަން ްޝުކުރިްއާޔ ްއެދުނީ. ތަކަށް

ްރައީސް.ް

ް

ްދިވެހިރާއްެޖްްމާލެއަޮތޅުްމެްނބަރުްާމރިޔާް ްަރއީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި  2770ްޝުކުރިއްާޔ

ްބަދަލުވުމަށްްްއަްޙމަދުްދީދީްާވހަކަެދއްކެުވން: ްައކަްށ ްޑިމޮކްރެސީ ްވެރިކަމަކުން ޚުދުމުހުތާރު

ްވަގު ްމަޖިލިސް،ްމަސައްކަތްކުރަމުންދާ ްރައްޔިުތންގެ ްައޅުަގނޑުމެން ެތްއގައި

ްތެރެިއްން ްއިޞްލާޙުތަުކގެ ްމިގެނެވޭ ްޤާނޫނުއަސާސީއަްށ މިބާބު،

ްްއެކަމާދޭތެރޭަގއި ްދަންނަވާއިުރ، ްއެްއޗެއް ްއެންމެްވިސްނާ ނޑުމެން އަުޅގަ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެއްތަންކޮުޅކަމަށް ްބަހައްޓަންޖެހޭ ްހަނދާން  2775ފުރަތަމައިނުންވެސް

ްއެއްް ްބާަރީކްދެކެން. ްެއއްވެސް ްއަނެްއކަމަކީ، ްވަިކވުން. ްބާރުތަްއ ކަމަކީ،

ްުނދިނުން،ްއެަވކިާވްބާރުތަްއވެްސ.ްއެހެންވީމާ،ް ްވިޔަ ްބާރަކަށް ޚުދުމުހުތާރު

ްއޮްތް ްޑްރާފްްޓކޮށްފައި ްބިނާކުރެިވގެން ްއޭގެަމއްޗަށް ްިވސްނަިއގެން އެގޮތަށް
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ނުޑްއަދިްޑްރާފްޓްްކޮމިޓީގެްމެން ަބރެއްގެްގޮުތގަިއްޑްރާފްަްޓެއްކަމަށްްއަުޅގަ

ނޑަްށް ނޑުްދަންނަވާލަންވެގެން.ްެއގޮުތންްއަޅުގަ  2780އިންކަމުަގއިްިވޔަސްްއަުޅގަ

ްޑްރާފްޓްަގިއާވް ްފޮނުއްވާފައިހުރި ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓް ްތާއީދުކުެރވޭ ވަރަށް

ްވަރަްށް ްފެންނަގޮތުަގިއވިްއޔާ ްހަމަ ްައޅުަގނޑަށް ްޭއގަިއ ކަންތައްތައް.

ްހުށަހެ ްލިބޭ. ްބެލެންސެއް ްއިޞްލާޙުތަކަށްްރަނގަޅު ބަލައިލާއިރު،ްްޅިފައިވާ

ްހުށަހެޅުްއިވް ްތާރިޤް ްމެންބަރު ްނ.އަޮތޅު ްނުކުެރވޭ ްތާއީެދއް އަޅުަގނަޑކަށް

 2785ހުށަހެޅުއްވުމަކަށް.ްެއއީްއަުޅަގނޑަކަށްްެއްއވެސްްއަތޮެޅއްގެްއެްއވެސްްަވިކް

ްވަިކގޮ ްދިވެހިންނަކީބަޔަކު ްވިސްަނއިގެން ްނޫންގޮތަށްްްތަކަށް ހަމަހަމަ

ްބަެއއްކަމަފުރުޞަތުތަ ްއޮންނަ ްމީހުންކެއް ްއެކިއަޮތޅުތަުކގެ އެމީހުންްްށް،

އެއަތޮަޅކަށްވީތީްވިސްަނއިގެންްއެގޮތަށްްކަންތައްކުާރކަށްްތާީއދެއްްނުކުރެޭވ.ް

ްޝަރުތުތަެކްއް ްވީހާވެްސްމަދު ްމަޤާމުތަކަކަށްާވއިރު ްއިންތިޚާބީ ޙަޤީޤަތުގައި

ނޑުްދެކޭގޮުތަގއިްއެންމެްމުހިންމުްއެ  2790އްްކަންތައް.ްެއގޮތުން،ްއޮތުމަކީްއަުޅގަ

ްމަދުވެގެންް ްއެްނމެ ްދެކެވުުނއިރުެވސް ްވާހަކަ ްބާުބގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްކަމެއްނޫން.35ްް ްތާއީދުކުެރުވނު ްއަޅުަގނޑަށް ްއޮންނަން،ްއެީއެވސް އަހަރު

ް ްދައްކާކަހަަލ72ްްއަޅުަގނޑުމެން ްކުޑަކުދިން ްމީހަކު ްހުރި އަހަުރެވފައި

ްވާހަ ްޤަޫބލުކަދަްއކާއިުރ، ްބަަޔކުްެއ ްެއތައް ްހެދިގެން ކުރާކަމަށް

ްގިނަް ްނަހަދާ ްއެގޮތަށް ްމިހާރު ނޑުމެން ްއަުޅގަ  2795ވާހަދައްާކކަމުަގއިިވޔަސް،

ްދިއުމަކީް ްދިމާލަށް ްޑިމޮކްރެީސާއއި ްވިްސނައިގެން ްޤަބޫލުކުރާގޮތަށް މީހުން

ް ްހަމައެހެންމެ، ްއަދި ްދެެކން. ްކަމެއްކަމުގަިއ ްާމއްާދ27ްްމުހިންމު ވަނަ

ްހުށަ ްއެ ނޑަްށްއުނިކުރަން ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުއްވުމަީކވެްސ ްއޮތް ހަޅުއްވާަފއި

ނަޑއަޅަނީ.ް ްކަ ްބަޖެޓް ްމަޖިލީހުން ްރަްއޔިތުންގެ ްނޫން. ތާއީދުކުރެޭވކަމެއް

ްތެރެއިްން ްާދިއރާގެ ްވެިރކަމުގެ ްއަދި ްއޮފީހަށް ްއޮފީސް ނަޑއަޅާފައި  2800ބަޖެޓްްކަ

ްރައްޔި ްނިންމަނީ ްކަންތައްަތއް ްއެކަމުަގއިވެސް ތުްނެގްހިންގިކަމުަގއިިވޔަސް

ްރުހުންް ްމަޖިލީހުގެ ްރަަައްޔިތުްނގެ ްއެހެންކަމަށްވާިއރު، މަޖިލީހުން.

ްމަޖިލީހުންް ްަރއްޔިތުްނގެ ްއެނގިގެން ްމަޖިލީހަށް ްަރއްޔިތުްނގެ އޮެވގެން،

ްއޮފީސްތަާކއިް ްމިނިސްޓްރީތަާކިއ ްަކނޑަައޅާ ްާދއިރާއިން އެވެިރކަމުގެ

ް ްކުރެވޭެނގޮތަށް ްއެކަންތައް ްދެފަރާތުން  2805ަކންތައްކުރުމަީކްއެކަންތައްަތއް،
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ނުޑް ްއަުޅގަ ްދެކެން. ްއަުޅަގނޑު ްމުހިންމުކަމެއްކަމުަގއި ވަރަށް

ްކޯރަްމް ްދެޭކގޮުތގަިއ، ނޑު ްއަުޅގަ ްތިރިކުރުމަކީ. ްކޯރަމް ތާއީދުކުރާކަމެއް

ްލިބޭކަމެއް.ް ްފުރުޞަތުތަކެއް ްހައިޖެކްކުރަން ްމަޖިލިސް ްބޭްއވުމަކީ މަތީގައި

ްމިހާ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްާޚއްޞަކޮށް، ްަވކިން ްދިމާލަްށްއަދި ްޑިމޮކްެރސީއާ ރު

ްޚުދުމުހުތާރުް ްމިކުރަންޖެހޭކަމަކީ ްއަުޅަގނޑުމެން  2810ދަތުރުކުރުމަށްޓަކައި

ް ްކުަޑުކރުމަށް ްބާރުތައް ްފާްސކުރަންޖެހޭއިރު،ްވެރިެއއްެގ ޤާނޫނުތަކެއް

ްއެކަންތަްއް ްހައިޖެކްކޮްށެގން ްއެކަންތައްަތއް ްފަރާތަކުްނ ްއޮތް އަޣްލަބިއްޔަތު

ް ްކޯރަމް ްނުވަތަ ްކަންތައްތަްއްވިޔަނުދީ ްއެކަހަަލ ްނަމަވެސް ހަމަނުކޮށްގެން

ްދެކެީން ނޑު ްައުޅގަ ްކަމެއްކަމަށް ްޖާގަދެވޭ ްމަސައްކަތްކުރުަމށް ކުރިއަނުދޭން

ްގެންދަންް ްކުިރައށް ްކަންތައްތައް ްއޮެވގެން ްއަޣްލަބިްއޔަތެއް  2815ވަކި

ްބާރުއެޅުމަކީ.ް

ް

ްމަވެއްޖެ.ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 2820ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްމާލެއަޮތޅުްމެްނބަރުްާމރިޔާް

ްއަްޙމަދުްދީދީްާވހަކަެދއްކެުވން:

ް

ްރައީްސްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްޢިއްަޒތްތެރި ްމިއަދު ްއާެދ، ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރަކަށް ްކޮންމެ ްާވހަކަދެއްކުމަށް.ްމ3ްިތިދެއްވަނީ ްފުރުޞަތެއް ނެޓުގެ

ްއެންެމް ްއެއީ ްޤަބޫލުކުރާގޮުތގަިއެވސް ނޑު ްހީާވގޮތުަގއި،ްައޅުގަ  2825އަޅުަގނޑަށް

92ްރަނގަޅުްަވގުތު.ްއެއަްށވުރެްދިގުކޮށްްދެންްވާހަކަދައްަކއިފިްއޔާްމިއޮތްް

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމިހުރިހާ ްހިއެއްުނވޭ ްައޅުަގނޑަކަށް ްތެރޭގައި މިނެޓްގެ

ހަކަދައްކާްނިމޭނެހެން.ްއެހެންނަމަވެސް،ްއަޅުަގނޑަށްްހީވަީންމެންބަރުންްވާ

ްހުިރް ްހުށަހަޅާފައިަި ްައޅުަގނޑުމެން ްތިދެއްވަީނ، ްމަނިކުފާނު މިފުރުޞަތަކީ

ްހޯއްދަވަންް ނޑުމެންނަްށ ްއަުޅގަ ްތާއީދު ްއިތުރު  2830ހުށަހެޅުންތަކަށް

ްއެމީހަުކް ްއެހެންީވމާ، ްިމއީ. ްުފރުޞަތުތަކެއް ްދެްއވާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްހޯދުމަށްޓަކަިއްހު ްވޯުޓ ްއެއަށް ްރަނގަޅުކޮށްަފއި ްހުށަހެޅުމެއް ށަހަޅާ

ްވަޙީދު،ް ްޢަލީ ްެއގޮތުން، ްނޫން. ްނެތްކަމެއް ްެއއީ ްނުކުރުަމކީ މަސައްކަތް
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ްއަޅުަގނުޑް ްހުށަހެޅުްއވުމަށް ްހުށަހެޅުއްވި ްމެންަބރު ްިޢއްޒަތްތެރި ރ.އަތޮޅުގެ

ްތާއީުދކުރަން ްއަުޅަގނާޑއިވަރަށް ްހަމަެއއާެއއްކޮށް، ްވަޙީދުާއިއްޢަް.  2835ލީ

ްހުށަހަޅާފައިހު ްގުިޅގެން ްތެރޭަގއި، ްހުށަހެޅުންތަކެއްގެ ްހަމަްރި ނޑު ައޅުގަ

ްިޢއްޒަތްް ްއަނެްއކާވެސް ްމިއަދު ްހަނދާނަށްޓަކައި ްމެންބަރުންގެ އިތުރަްށްތެރި

ްއަޅުަގނުޑް ްބޭނުން ްހަނދާންކޮށްލަދޭން ްކުީރަގިއ ްވޯޓުލުމުގެ މި

ްކޮންމެ ްމިއީ ްފާހަގަކުރިެހން. ްމެންބަރަކުްއިްއޔެަގއިެވސް ްަވކި ހެން

ްިމް ްބެލުަމށްފަހުގައި ްރޫޙަށް ްޭއގެ ްނެތި، ްބެއްލުމެްއ ްެއއަށް  2840ހުށަހެޅީތީވެ

ްިއއްް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެގޮތުން، ްވޯޓުދެްއވާށޭ. ްހުށަހެޅިްހުށަހެޅުންތަކަށް ޔެަގއި

ް ްދެންނެވިން، ނޑު ްއަުޅގަ ުމސްތަޤްބަލުގަިއްހުށަހެޅުންތަކުތެރޭގައި

ނޑި ްުއއްތަމަފަ ްއަދި ނޑިޔާރުންނާއި ްޝަރުޢީްފަ ްމިހެންގޮސް ޔާުރ،

ްބޭފުޅުްން ްތިްއބަވާ ްކޮމިޝަންތަކުގައި ްހުރިހާ ްމުސްތަޤިއްލު ކޯޓްތަުކގަިއ،

ްެއމަޤާމްތަކަަަށްް ްއޮެވގެނޭ ްދައުެރއް ްމަިޖލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ  2845ތިއްބަވާނީ

ްތިޭބް ްކޯްޓތަކުަގއި ްޝަރުޢީ ްއެފަދަ ްއެެހންވީމާ، ްޢައްޔަންކުރާނީ. ބޭފުޅުން

ްކޯޓްަތކުގަް ްއެ ނޑިޔާރުން ްވޯޓުްފަ ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ިއ

ްހަމަް ްޢައްޔަންކުރުމަްށފަހުގައި ްމަޤާމްތަކަށް ްެއ ްއެމީހުން ދެއްަވއިގެްނ

ް 11:32ްްޖެހިގެން ްކޯޓަށް ްޖަލްސާއަކަށް ްޮއންނަ ްެއްހާަގއި ޒިރުވެ

ްވަކާލާތުުކރަންވެއްޖެކަމަްށް ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްކުރިމަީތގައި ނޑިޔާރު  2850ފަ

ްޝަ ްނޯންނާނެކަން.ްވެއްެޖއްޔާ ްދެމިއެއް ްރަނގަޅަށް ްއެންމެ ްނިޒާމު ރުޢީ

ނޑުްފާހަގަކުރަން،ްމިހާރުވެސްްދިވެހިރާްއޖޭގެްޝަރުޢީް ހަމައެއާެއކު،ްއަުޅގަ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްަދއްަކާވ ްވާހަކަފުޅު ްމިތާނގައި ްިކޔާފައި ްފެއިލްވެަފއޭ ނިޒާމް

ްޝަރު ްނިޒާމް، ްމި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމިހާރުވެސް ޢީްމެންބަރުންނަކީ

ްޖުޑިޝަލްް ްއުފެއްިދ ްއެންމެފަހުން ްހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި  2855ނިޒާމް

ްހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ.ްރ.އަތޮުޅެގްޢިއްޒަތްތެިރް ްމެންބަރުން ްދެ ކޮމިޝަނުގެ

ްމުޢިއްޒުައީކް ްއަޙްަމދު ްޢިްއޒަތްތެރި ްހއ.ގެ ްޙަަަމީދާއި ްޝަހީން މެންބަރު

ްކޮންމެ ްއެދެބޭފުޅުންވެސް ްއެކަމަުކ، ްމެންބަރުން. ްދެ ްކޯޓަްށްްއޭގެ ދުވަހަކު

ްބޭފުޅުންް ްބައްަލވަންޖެހޭ ނޑު ްމިންގަ ްސުލޫކީ ްމިހާރުވެސް. ވަަޑއިގަންަނވާ

ނިޑޔާރުންނާއިްމިދެންނެިވް  2860އެއީ.ްއެހެންވީމާ،ްކިހިެނއްތޯޭއްޤާޟީންނާއި،ްފަ
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ްއެކަންް ްޭއަގފަހަތުން ްޢައްޔަންކުރަްއވާފައި ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ބޭފުޅުން

ެގްަތކަށްްަވކީލުންްންނެވިްކަހަލަްޝަރުޢީްކޯޓުނިންމަވާފައިްއެބޭފުޅުްނގެްމިދެ

ްވަަޑއިގަންަނވާފައި،ް އެފަދަްޤާޟީންނަށްްކޮންްފުރުޞަތެއްތޯްއޮީތްގޮތުަގއި

ްއެފަދަް ްޤަބޫލުކުާރޮގތުގައި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެކަްނކުރަން. އިންޞާފުން

ްއެގޮތަކަްށް ަަށް ނޑިޔާރުންނަ ްފަ ްކަހަލަ ްމިދެންނެވި  2865ބޭފުޅުންނަކަަަށް

ްއިދިކޮ ްމަޖިލީއެމީހުންނާއި ްަރްއޔިތުންގެ ްޅަށް، ްމެންބަރުންނާ އިދިކޮޅަްށްހުގެ

ްމިތަނަށްް ްުދވަހު ްއަނެއް ްނުވާނެ. ްފަސޭހައެއް ްނިންމާކަށް ކަމެއް

ް ްނުންނަމަ، ްނެތްކަމުގެ ްއިތުބާުރ ްހަމަ ްވަަޑއިގެންަފއި ްއެްއޭަނ މަޤާމުން

ްޯވުޓް ްނެތްކަމުގެ ްއިތުބާރު ްވަކިކުރުމަށްަޓކައި ނޑިޔާަރކު ްފަ ްނޫނީ ޤާޟީއަކު

 2870ްވަރަށްްަކއިރިވާނެ.ްްނެގުން

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހަމަވެއްޖެ. ްވަުގތު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިްއާޔ

ްމެންބަރު.ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަްޙމަދުްމަޙްލޫފް.

ް

ނޑުްފުރުޞަތަށްްމިއެދުނީްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް  2875ްއާދެ،ްއަުޅގަ

ްޝާފިޢުްްއަްޙމަދުްަމޙްލޫފްްވާހަަކދެއްެކވުްނ: ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ލަޠީފްްهللاްހުށަހަޅުއްވާްހުވަުދއަތޮޅުްދެކުުނބުރީްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު

ް ްއާދެ، ްއިޞްލާަޙށް. ްމ27ްާތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ްއުނިކުރުމަްށްވަނަ އްާދ

ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްދެން، ްާތއީދުުކރެވޭތީ. އަޅުަގނޑަްށވެސް

ް ްޝާފިޢު ްމެންބަރު ްހުށަހެޅުއްިވއިރުެވްސްޢިއްޒަތްތެރި  2880އިޞްލާޙު

ް ްފަދައިްނ، ްފާހަގަކުރެްއވި ްޤަބޫލުކުރެވެީނ ނޑަްށވެްސ ަްްމިއަުޅގަ ވުޒާރާތައް

ްމި ނަޑއަުޅއްވާއުފެއްދުމަކީ ްކަ ްބާރުގެްގޮތުގެމަްމަޖިލީހުން ްތިން ތީްނ

ތެރެއިންްވެރިކަންްހިްނގުމުގެްބާރުްއާދެ،ްމިްެއެގޒެކެިޓވްްާބރުގެްތެރޭަގިއް

ްކުރި ްއަޅުަގނޑަްށވެސް ްދެން ްކަމެއްކަމަށް. ްމިތާްހިމެނޭ ްބަހުސް ްިމ ން

ް ްރިޔާސީްދިޔައިރު ްބަުރލަމާނީ ްނެގުނު ްމި ްދާދިފަހުން ްއެކަުމވެްސ  2885ނެތީން.

ްއަ ްއިވޯޓުަގއި ްއުޅުނު ްިމ ްޅުަގނުޑވެސް ްނިޒާމަްށްުރގަިއ، ްރިޔާސީ މި

ނޑަށްްފާހަގަކުރެވިަފއިް ތާއީދުކުރެްއވިްބޭފުޅުންްދެްއެކވިްވާަހކަފުޅުންްއަުޅގަ
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ްއުފެއްދުމަީކް ްދާއިރާތަްއ ްމަސައްކަުތގެ ްެއވުޒާރާަތކުގެ ްވުޒާރާތަާކއި އޮތީ

ވެރިކަންްހިންގުމުގެްބާުރގެްތެރޭގައިްހިމެނޭްކަމެއްކަމަށް.ްެއހެންވީމަ،ްހަމަް

 2890ްމިްވާަހކަްދަންނަާވލަން.ްޝުކުރިއްޔާ.ްއަޅުަގނޑުް

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޝުކުރިއްާޔ ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

މެންބަރު.ްތިލަދުންމަތީ،ްމިލަދުންމަޑުލުްދެކުނުބުރީގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުް

ްމުޙަންމަދުްތާރިޤު.ް

ް2895 

ްދަންނަވާލަންްޝުްމިލަދުްނމަޑުލުްދެކުުނބުރީް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްކުރިއްާޔ

ްްމެންަބރުްުމޙަންަމދުްތާިރޤުް ްކޮމިޓީބޭނުންވަނީ، ްޑްާރފްޓްކުރާ ްފޮނުވާފަިއްއިދިރާސާކޮށް ްމި ްފަހުން ްން

ްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޑްރާފްޓެކޭ.ްއޮތް ްޤަބޫލުކުާރ ނޑު ްއަުޅގަ ްާތއީދުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ޑްރާފްޓަކީ

ްގޮުތގަިއްއެހެންނަމަ ްޤަބޫލުުކރެވޭ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްޑްރާފްޓުން ްމި ވެސް،

ްފެް ްައޅުަގނޑަށް ްގޮތުަގިއްއުނިވާކަމަށް ްއިްޞލާޙެއް ނޑު ްއަޅުގަ ްބައި  2900ންނަ

ްބައެްއ.ްްހުށަހަޅާފައި ްތާީއދުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްބަޔަަަކީ ްހުރިހާ ްއެހެން ވަނީ.

ްއެބަހުރިކަން ްއިޞްލާުޙ ްބައެއް ްބޭނުންވޭ ްދަންނަވާލަްނ ްއެހެންނަމަވެސް،

ްއަ ްދެން ްރަނގަޅުެވސް. ްބޭނުންވަނީ، ްދަންނަވާލަން ނޑު ަގނުޑްއަޅުުޅގަ

ްއިޞްލާޙާ ްއަޅުަގނޑުމެންްހުށަހަޅާފައިވާ ްއާދެ، ްގޮތުން. އެންމެންވެްސްްބެހޭ

ްޤަބޫލުކުރަން ްކަންތައްތަުކގަިއްްއެބަ ްރައްޔިތުްނގެ  2905އަުޅަގނޑުމެން

ްރަނގަޅަ ްކަންތައްަތްއ ްރައްޔިތުންެގ ްބަޔަކަްށ ްތިބޭ ްށްޙަވާލުެވގެން

ްއެއުް ްއެނގެންޖެހޭކަން. ްބަލާއިރު، ްޤަބޫލުކުރަނީްޞޫލުން އަޅުަގނުޑ

ްހުށަހަޅާފައިާވް ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެނގޭނީ ްކަންތައްަތއް ރައްޔިތުންެގ

ްއެަބް ްއަުޅަގނޑުމެން ްެވގެންކަން. ްއެކަްނތައްތައް ްެއއްގޮތަށް އިޞްލާޙާއި

ްމިކުރަނީް ްވެިރކަެމއް ްރަނގަުޅ ްއެންމެ ްނިޒާމެްއަގިއ ްރިޔާސީ  2910ބުނަމު

ްދެއްވުުމަގިއް ްވޯުޓ ްއިޞްލާޙަށް ްމި ްއެހެންވީމަ، އެމެރިކާަގއޭ.

ްމިކަންތައްތަްއް ްއެމެރިާކަގއި ްދެނެލައްވާނެ ްމާބޮޑަށް އަޅުަގނޑަްށވުރެ

ްމެންބަރުންނަށް ްިގނަ ްމިތާނގެ ނުޑްއޮންނަގޮްތވެސް ްއަުޅގަ ްއެކަންވެސް .

ްފުރުޞަތެއްް ްދާނެ ްތަްފޞީލަކަށް ްމާބޮޑު ްކަަމކަށްްްފާހަގަކޮށްލަން އޮތް
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ްޤަބޫލުކުާރްއަ ްއަޅުަގނޑު ްއާެދ، ްގޮތުން. ްވަގުުތގެ ްނުދެކެން  2915ޅުަގނުޑ

ްމިޖެހުނީް ްއޮންނަން ްޙާލަތުގައި ްމިއޮތް ްމިއަދު ްރާއްޖެތެރެ ގޮތުަގއި

ްނޭނޭގް ްޙާލަތު ްތިބޭ ްރަްއޔިތުން ްއަތޮޅުތަކުގެ ްމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުން

ްކުރާހާް ްރަްއޔިތުން ްރާއްޖެތެޭރގެ ްކުރެވިގެންކަން. ްއިންތިޚާބު ްމެންބަރުން

ްޖެހިފައިް ްއަަޅިއދޭން ްޖީބުތަކަށް ްމީހުންގެ ްމާޭލެގ ްގެނެސް މަސައްކަތެްއ

ްގެދޮރާިއް ްމީހުންގެ ްރާއްޖެތެޭރގެ ްސަބަބަށްޓަކައިކަން. ްމިދެންނެވި  2920މިވަނީ

އެމީހުންގެްދިރިއުޅުުމގެްކަންަތއްތައްްވީރާނާެވގެންްއެދަނީްމާލެއަށްްައއިްސް

ްގުލާނު ްރައްޔިތުންނަށް ްޮކށްދޭމާލޭގެ ްޖެހުމުގެ ނޑުްން ްއަޅުގަ ސަބަބުންކަމަށް

ްރާއްޖެތެރެް ްޤަބޫލުކުރާގޮުތަގިއ ނޑު ްައޅުގަ ްއާދެ، ޤަބޫލުކުރަން.

ްސަބަބުތައްްޙާަާމި ްމިދެންނެވި ްމިޖެހުނީ ްއޮންނަްނ ލަތުގައި

ްއެިކް ްރާއްޖޭގެ ްރައްޔިތުން ްމާލޭގެ ްޙައްލުނުުކރެވިގެން.  2925އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ް ްަރއްޔިތުންެގ ްތަމްސީލުކުރުމަށްަޓކައި ްތިބެްންއަތޮޅުތައް މަޖިލީހުގައި

ނޑުމެންނަށްްެފނިފައިްމިއޮތީ،ްޖެހުމުގެްސަބަބުން.ްއާދެ،ްމިހާތަނަށްްއަ ުޅގަ

ްމާލޭެގް ްޝަރުތެްއކަމަށް ްވުމުގެ ްމެންބަރަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ްމިއީ.ް ްޮއތްގޮތް ްޤަބޫލުކުރެވިފައި ްއަުޅަގނޑަށް ރައްޔިތަކަްށވުންެވސް.

 2930ްހުށަހެޅީްރާއްޖެތެރޭގެްއެހެންވީމަ،ްައޅުަގނޑުްމިްިއޞްލާޙު

ް

ްދެްއވާ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިށީނދެވަޑައިގެން ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި ްނުކުތާއަށް، ނިޒާމާބެހޭ

ްދުްނަޝީދުްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.މާލޭގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަ

ް

 2935ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްމާލޭެގްޢިއްޒަތްތެރި ްތަކުާރރުކޮށް ްވާހަކަފުުޅގައި ްތާރިޤުގެ ްމެންބަރު

ްރަްއޔިތުންްްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްމާޭލގެ ްދެަރވޭ. ްވަރަށް ނޑު ްައޅުގަ ްކުްށވެރިކުރާތީ ރައްޔިތުން

ްހަމަޖެހިފައިް ްެއގޮތަްށ ްގޮތުން ްތަކެްއގެ ްނިޒާމު ްކަެމއްނެތް. ްއެްއވެސް ކުރި

ްކުށްވެ ްރައްިޔތުން ްމާލޭގެ ްއެއީ ްޢިއްޒަތްތެރިއޮތުން ްކަމެއްނޫން.  2940ްރިވާ

ް ްަރއްިޔތުންވެސް، ްމާލޭގެ ްއެބަހުއްޭޓްރައީސް، މިމަޖިލީހުގަިއ

ްދަތިތަުކެގް ްދިމާވާ ްމީހުންނަށް ްމާލޭގެ ްގާުތަގއިެވސް އަޅުަގނޑުމެްނގެ
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ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއެހެންނަމަވެސް، ްބޭުނންވެފައި. ްދަްއކައިދޭން ވާހަކަެވސް

ްގެންދަ ްމިމަޖިލިސް ްއެކަންތައްަތްއްއެުކވެރިކަމާިއއެކު ްބޭނުންވާތީވެ ން

ްއެވިާދޅުާވް ްއެެހން ްމިތިބެނީ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކޮށްފައި  2945ކޮމްޕްރޮމައިޒް

ްނަްން ްދަފްތަރުގައި ްމުނިސިޕަލްޓީގެ ްމާލޭ ްމެންބަރަކީވެްސ ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްުޝކުރިްއާޔ ްއިނގޭތޯ. ްމެްނބަރެއް ްއުޅުްއވާ ޖައްސަަވއިގެން

ްރައީސް.ް
ް

ް2950 

ްމާލޭެގްްްކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަ ްބަލަިއގަންނަންޖެހޭ.ްއެއީ ްކަމަށް ްނުކުާތއެއް ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،ްމިއީ

ްނުވަތަ ްކަންތައްތަަކކާްރައްޔިތުންނަށް ްރައްޔިތުން،ްދިާމެވފައިވާ ބެހޭގޮތުްނ

ްސިފައެްއަގއިް ްއެހެްނ ްނުވަތަ ްކޮށްދޭން ްނޯިކރީ ްރަްއޔިތުންނަށް މާލޭގެ

ްމިދެންނެ ްެއއީ ްނުކުތާއެްއކަމަްށްވާހަކަދެްއކެވީަމއި ްނިޒާމާބެހޭ ވިގޮތަށް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްރަްއޔިތުންކަމަށް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ  2955ބަލައިގަންނަންޖެހެނީ.

ްރައްޔިތުންނެްއް ްާރއްޖެތެރޭެގ ްރައްޔިތުންނެއް ްމާލޭގެ ްކޮންމެހެން ދެކެނީ.

ްބުނެފަކަ ްމިޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްތަފާތެއް ްއެ ްޢިއްޒަތްތެިރްއެގޮތަށް ެއއްނެތް.

ްހަކަފުޅުްކުރިއަށްްެގންގޮސްްނިންމާލަދެއްވުންްއެެދން.ްމެންބަރުްވާ

ް

ްޤަބޫލުކުރަންްްމިލަދުްނމަޑުލުްދެކުުނބުރީް ނުޑވެްސ ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި  2960ްޝުކުރިއްޔާ

ްއަޑަށްްްމެންަބރުްުމޙަންަމދުްތާިރޤުް ނުޑްހަމަ ްއެހެންނަމަވެސް،ްއަުޅގަ ްނުކުރާކަން. ްތަފާތު ްލިޔެކިޔުމުން

ްބޮޑަްށްްްެކވުން:ވާހަކަެދއް ްވަރަށް ްހަމަ ްމާލެއާއި ްރާއްޖެތެރެއާއި ްދަންނަވަން ބާރުލާފައި

ްލިޔެކިޔުމުންް ްޙަޤީޤަތެއް. ްޤަބޫލުކުރާނެ ްއެންމެންވެސް ްމިއީ ތަފާތުކަން.

ްރައްޔިތުްން ްރާއްޖެތެރޭގެ ްއެހެންނަމަވެސް، ްހަމަހަމަގޮތެއްަގއި. އޮންނަނީ

ް ނޑުމެންނަކަށް ްައޅުގަ ްއަދިވެސް ްހަމަ ްހާލު ްނިކަމެތިްއުޅޭ ްަވރަށް  2965ނޭނގޭ.

ްއަދިވެްސް ްަރއްޔިުތން ްާރއްޖެތެރޭގެ ްޙާުލގައި ްބިކަ ްވަރަށް ޙާލުގައި

ްމަގުް ްފޭބުމުގެ ްއަރާ ްއެމީހުންނަށް ްރަށްރަށަށް އުޅެމުންދަނީ.

ްއޮީތް ްކަްނތައްތައް ްސިއްޙަުތގެ ްތަޢުލީމާއި ްއެމީހުން ތަނަވަސްވެަފއެއްނެތް.

ްއެ ްދަރަޖައެްއގައި. ްދަުށ ްނިކަމެތި ްއެހާ ްައޅުަގނުޑްހަމަ ހެްނވީމަ،

 2970ތުންގެްޙާލުްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހަށްްރައްޔިނަވާލަންްމިއުޅޭްވާހަކައަީކ،ްދަން
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ް ްރަށްރަށުގެ ްއައިްސގެްންއެނގޭ ްބަޔަުކ ްއެނގޭ ްގޮތް ްހުރިނެތް ކަންތައްަތްއ

ްއެިކް ްޤައުމުގެ ްނުކުެރވޭނޭ. ްރަނގަެޅއް ްކަންަތއްަތކެއް ްރާއްޖެތެރޭގެ ނޫނީ

ްއުޞޫކަންތައްތަްއްހަ ްމަހަމަ ްރަްއޔިތުންނާ ދޭތެރޭަގިއްކަންތައްަތއްަްްަލކުން

ްގެނެވޭީން ްއަޅުަގނޑުމެްނނަށް ްތަހުޒީބު ްތަރައްީޤއާިއ ބެހިގެންގޮސް

ްޚިޔާާލިއް ްރަްއޔިުތންގެ ްދަންނަ ްރައްޔިތުން ްމަޖިލީހަކީ  2975ރައްޔިތުންެގ

ްއެދުވަހެްއް ްވެގެންނޭ. ްމަޖިލީހަކަށް ްއެނގޭ ްޙާލަުތ ްއެމީހުންގެ ވިސްނުމާއި

ްދުވަހަކުން ްރައްޔިތުްންްއައި ްގޮުތަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ނޫނިއްޔާ

ްނުލިބޭނެ.ް ްތަކެއްެވސް ްފުރުޞަތު ްހަމަހަމަ ްރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަ

ްނުލިބޭނެ.ް ްރަްއޔިތުންެގްކުރިއެރުެމއްެވސް ހަމަހަމަގޮތެއްގަަަިއްރަށްރަށަށާއި

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްޝުަުކުރިއްާޔ ްނުދާނެ. ްވެގެނެްއވެސް ްތަރައްޤީ  2980ރާއްޖެތެރެ

ްސް.ްރައީ

ް

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު. ްޢިއްަޒތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ އާދެ،

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޒާހިރު.

ް2985 

ނޑުްމިްފުރުޞަތުްމިހޯދީްދެތިންްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއަުޅގަ

ްކުތާއަކާނުްްވާހަަކެދއްކެވުްނ:ްއަްޙމަދުްޒާިހރު ްފުރަތަމަ ްދަންނަވާލަން. ްއެްއޗެއް ްމާއްދާެގ32ްްބެހޭގޮތުން ވަނަ

ްއަ ްބެހޭގޮތުން ްއާއި ް)ހ( ްބޭނުންވަނީ، ްދަންނަވާލަން ވަޒީަރުކްޅުަގނޑު

ްބޭފުަޅކުްރައްޔިތުްން ްހުންަނވާ ްއެހެްނވެްސްމަޤާމެއްގައި ނުވަތަްސަރުކާުރގެ

ްހާޒިރު ްކޮމިޓީއަކަށް ްޢިއްޒަތްތެިރްމަޖިލީހުގެ ްބައެްއ  2990ކުރަންޖެހިދާނޭ.

ްއޮތްހެްން ްއޮިޅަވޑަިއގަންނަވާފައި ްމިވާހަކަ ްހިސާބަކަށް މެންބަރުންނަށް

ްވާހަކަުފުޅް ްމެންބަރުންެގ ްޢިއްޒަތްތެރި ްަބއެްއ ްހީވަނީ އަޅުަގނޑަްށ

ްމަޖިލީހުގެް ްރައްޔިުތން ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިހާރުެވސް ްއެއީ ގެންދެިވގޮތުން.

ްހާޒިރުކޮށް ނޑަްށްކޮމިޓީތަކަށް ްއަުޅގަ ްޖަމާޢަތްތެރިންވެސް. ްއެބަވޭ ަފއި

ްމީހުން.ް ްކަށްަވުޅކޮންނަ ްކަންނޭނގެ ްހިމެނޭ ްއޭގެތެޭރަގިއ  2995ހީވާގޮުތގަިއިވއްޔާ

ްމަަސއްކަތަކަްށވާީތެވް ްގުޅޭ ްއެމީހުންނާއި ްއެއީ ްާހޒިރުކޮށްފަިއވޭ. އަޅުަގނޑު

ްކޮމިޓީތަކަްށް ްމަޖިލީހުެގ ްރައްޔިތުންގެ ްދެން ްސާފުކުރަން. މަޢުލޫމާތު
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ްއަންގަވާަފިއްހާ ްހާޒިރުނުވާނަމޭ ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްދަންނަވަިއގެން ޒިރުވާން

ނޑަކަށްްމިވީތާކަށްްެއނގިފައެއްނެްތ.ް އެްއވެސްްބޭފުޅަކުްއޮތްކަމަކަްށްއަޅުގަ

ްެއީއް ްވިދާުޅވެފަިއވޭ. ްއެހެން ްވާހަކަފުޅުަގއި ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި  3000ބައެއް

ްކޮ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްހާޒިރުެވވަަޑިއްއަޅުަގނޑުމެންނަށް މިޓީތަކަށް

ްއެބަޮއވޭ.ް ްމިހާރުެވސް ްނިޒާމެއް ްހާޒިުރކުރެވޭނެ ްއެބޭފުޅުން ނުގަތީމައި

ްހާޒިރުކުރަން.ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮތެއް. ްއުނދަގޫ ްތަންކޮެޅއް ްެއއީ އެކަމަކު

ްއެހެންވުމާޢި ްރައީްސ، ްއަޅުްއްޒަތްތެރި ްޤަބޫލުކުރާގޮުތަގިއްއެީކަގއި ނޑު ގަ

ް ްވިްއޔާ، ްސަރުކާުރގެ ްބޭފުޅަކަށްވެްސްހަމަ ްކޮންމެ ްއުުޅްއވާ  3005ަމޤާމެއްަގއި

ްއަޅުަގނޑުމެންެގް ްގޮތަަަްށ ްހާޒިރުވެވޭނެ ްހިނދެއްަގިއ ބޭނުންވެއްޖެ

ް ްދެން ްއެބަޖެހޭ. ްއޮންނަން ްމިގޮތަށް ްމިމާއްދާ ވަަނ17ްްޑްރާފްޓްަގއި

މާއްދާގައިްމިއޮންނަްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގެްއޭރުގެްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާއަްށް

ްަވޑައިް ްކަމެްއްހާޒިރުވެ ްއަޣުލަބިްއޔަތުން ްމެންބަރުންގެ ްތިއްެބވި ގެން

ނޑުްދެކޭްގޮުތަގއިްވިްއޔާްކޮންމެހެންވެްސް  3010ފާސްކުރުންްއޮތުން.ްއެއީްއަުޅގަ

ްހީފުޅުވަީން ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްބަެއއް ްގޮތެއް. އޮންނަންޖެހޭނެ

ްމެ ްނޫނީ ްނެތިގެން ްއެއިެރްއގެްކޯރަމް ްމަދުވެގެން ްވެރިކަމުަގއިްްންބަރުން

ްހިނގައިދާނޭ.ް ްކަންަތއްތަްއ ްގޮތަކަށް ްބޭނުންުފޅުނުވާ ްސަރުކާރަކުން އޮންނަ

ްދާއިރުަގިއް ްކަންތައްތަކަށް ްނިޒާމަށް ްޕާރޓީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ އެހެނެއްނުވާނެ.

ްތިއްބަވާޯތ،ްމިހާރުވެްސްްންވިޕު ްމެންބަރުން ްައދަދަކަށް ްބޭނުންވާ  3015ބައްަލވާނެ

ްބޭނުންވެއް ްފާްސކުރަން ްކަމެއް ނޑަކަެށްއްއަޅުަގނޑުމެން ްައޅުގަ ޖިްއޔާ

ްގެންދާއިރުް ްކުރިއަށް ްޖަލްސާ ްމަޖިލީހުގެ ހަމަނުވެގެނ26ްްްް،ނޭނގެ

ްކަން ްވަރަށް ްއަޅުަގނުޑ ްހުންނައިރުަގިއވެސް، ްވޯާޓއިްބޮުޑެވަެގެން އެކަމަކު

ް ްދާއިރުގައި 42ްްހަމައަށް ްމެންބަރުން ްތަނ38ްްްށް ްތިއްބަވާ މެންބަރުން

ްަމއްަސލައެއްނޫން ްއެއީ ްވީމަ، ްރައީްއެބައާދޭ. ްޢިްއޒަތްތެރި ްދެންް. ްދެން  3020ސް

ްމާއްާދއ22ްާ ްސާފުކޮްށްވަނަ ްއެްއެޗއް ްައޅުަގނޑު ބެހޭގޮުތންވެސް

ްރައްޔިތުންނަްށް ްއެހެން ްހާޒިރުކުރެޭވ ްކޮމިޓީައށް ްއެީއ އަރުވާނަން.

ްއެބޭފުޅުްން ްއެހެންނޫނިއްޔާ ްއެބަޖެހޭ. ްޮއންނަން ްއިމްތިޔާޒު އެބޭފުޅުންނަށް

ްނުދެއްވާނެ ްމަޢުލޫމާތެއް ްް.ފުރިހަމަ ްައއިސްސަ ްަރއްޔިތެްއ އެޭދްއާދަިއގެ
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ްއެދަްއކާް ްއޭނައަށް ްދޭނީ ްމަޢުލޫމާތު ްއެ ްކެިރެގން ްއޭނައަށް  3025މަޢުލޫމާތެއް

ްއޮތީމައި.ް ްޔަޤީންަކން ްކަމުގެ ްނޭޅޭނެ ްފިަޔވަެޅްއ ްއިތުރު ވާހަކައިން

ްއެަބް ްބޭފުޅުންވެސް ްތިއްަބވާ ްލައްަވއިގެން ްޔުނީފޯރމް މިހާރުވެސް

ްވަަޑިއގެން ްްވަަޑއިގަންަނވާ. ްހަމަޖެހިްްސްޕީރިއަރަރއެބޭފުޅުން ހިތްޕުޅު

ވަަޑއިނުގަންަނވާްގޮތަށްްވާހަުކފުޅުްދައްަކވާފަިއްއެބަހުރި.ްައދިްސަރުކާރުެގް

ްއެބޭފުޅުންެގް ްވަަޑިއެގން ްބޭބޭފުޅުންވެސް ްމިނިސްޓްރީތަުކެގ  3030އެިކއެކި

ްމަޢުލޫމާތުް ްަބއެއް ްހަމަޖެހިވަަޑއިނުގަންަނވާގޮތަްށވެސް ްހިތްޕުޅު މިނިސްޓަރު

ްދެ ްއެއީ ްކޮމިޓީތަކަށް. ްމަޖިލީހުގެ ްހުރެދާނެ ބޭފުޅުންނަްށްއެއްވާފަިއ

ްފިޔަް ްއިތުރު ްގުޅިގެން ްެއކަމާިއ ްއެބައޮތް ްނޭޅޭނެކަން.ްޔަޤީންކަން ވަެޅްއ

ްމަޖިލީހުގެްއެހެންވުމާ ްރަްއޔިތުްނގެ ްގޮތުަގއިިވއްޔާ ްދެކޭ ނޑު ްއަުޅގަ ެއކީަގއި

ްމިއި ްކުރިއަށްދާނީ ްއެކީަގއި ްހަރުދަނާކަމާއި ްައިދްމަސައްކަތް  3035މްތިޔާޒުތައް

ްލިބޭނެގޮތަްށް ްބޭފުޅުންނަށްވެްސ ްހާޒިުރެވވަަޑއިގަންަނވާ މިރައްކާތެރިކަން

ްެދްއިވް ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ ްބޮޑަށް ްވަރަްށ އޮތުން.

ްފުރުޞަތަށް.ް

ް

ްނުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނިޒާމާބެހޭ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްެތރި ްުޝކުރިްއޔާ ްކުތާއާދެ،  3040ތ.ްއެްއ.

ްއަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްދެއްެކވިްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްވާަހަކފުޅު ްދެންމެަގއި ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި  3045ްޝުކުރިއްާޔ

ްޒާހިްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްިޢއްަޒތްތެރި ްވިދާޅުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ިވ،ްރު

ްމީަހުކް ްއެްއވެސް ްބޭނުންވާ ްހާޒިރުކުރަން ްމަޖިލިސްއަށް ރައްޔިތުން

ްއެހެންނަ ްހާޒިރުކުރެވިފަނެތޭ. ްދަންނަން،ްމިހާތަަަނަށް ްއަޅުަގނޑު މަވެސް،

2226ްް ްކަންތައްތަކާވަނަ ްޤާޫނނީ ްޒާހިރުްއަހަރުަގއި ްކޮމިީޓއަްށްއާދަމް ބެހޭ

ްމަ ްރައްޔިތުންގެ ްމިތިބަ ްމިާތ ްވާހަކަ ްމެންބަރުންްހާޒިރުނުކުރެވުނު  3050ޖިލީހުގެ

ްމަ ްދޮގު ްއެހެންވީަމ، ްއެދަނީ. ްމިގަާވއިދު،ްދައްކަމުން ްފެތުރުމަކީ ޢުލޫމާތު

ްހުއްދަކުާރް ްޤާނޫނުއަސާސީންވެސް ްމި ްައދި ްގަވާއިދަށް މިމަޖިލީހުގެ
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ްދަންނަވާލީ.ް ްިމވާަހކަ ްރެކޯޑަށްޓަކައި ްހަމަ ްއެހެްނވީމަ، ްެއއީ. ކަމެއްނޫން

ްްއވިްފުރުޞަތަށް.ޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް،ްދެ
ް3055 

ް

ްބަލައިގަނެޭވކަށެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކަމަށް ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްދެއްކެިވްއާދެ، ްތި އްނެތް.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުގެްހައިސިއްޔަތުްންްވާހަކަފުޅު،ް

ްވި ްތިވިދާުޅވި ްދޮގުކުރަން ްވާހަކަފުޅު ްއެދެއްކެވި ްޒާހިރު ދާުޅވުްންއަޙްމަދު

ްއެވާހަަކް ްއެހެްނވީމަ، ްނެތީމު. ްބަލަިއގަންނާކަށެްއ ްކޮންމެހެން  3060އަޅުަގނުޑ

ްދަންނަވާލީ.ްއާދެ،ް

ް

ްވާަހކަފުުޅްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާްމެްނބަރުް ްވިދާުޅވެފައި ްއަޅުަގނޑޭ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްގިަނއިން ްވަރަށް

ނޑުްްއަްޙމަދުްޒާިހރުްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްއަުޅގަ ްއަޅުްދައްކަާވ. ްމިޖަލްސާގައި ްނުދަންނަވަން. ަގނޑަަކްށްއެްއޗެްއ

ް ްމެންބަރު، ްހާޒިރުހިއެއްނުވޭ ްމަޖިލީހަށް ްމީހުންްރަްއިޔތުންގެ  3065ކުރަންޖެހޭ

ްސާފުކޮްށްހާޒިރުވުމާ ނޑަްށވުރެ ްއަުޅގަ ްއޮންނަގޮތް ްެއކަންތައް ބެހޭގޮތުން

ްސް.ްދެއްކެވޭނެްބޭފުަޅކުްހުންނަވާނެހެނެއްަް.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަްތތެރިްރައީ

ް

ްފާގަހަކުރެަެްއިވްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތި ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްކަެމއް ހަމަކަށަވަރު

ްއާދެ،ް ްތިވިދާޅުިވގޮތަށް. ްބަލައިގަންނަން. ނުޑ ްއަުޅގަ  3070ފާހަގަކުރެްއވުން

ްގެް ްގއ. ްނުކުތާއަށް ްނިޒާމާބެހޭ ްދެން ްާއދެ، ްމިހިސާބުން އެަެހެންވީމަ،

ްންްޙަލީމް.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަދުނާ

ް

ް

 3075ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ނޑަްށްހީވަީންރައްޔިތުްނެގްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްއާދެ،ްުޝކުރިްއޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަުޅގަ

ަަދެއްެކވުން: ްަރއީްސްްްޢަދުނާންްޙަީލމްްވާހަކަ ްމަޖިލިސްގެ ްަރއްޔިތުންެގ ްކޮމިޓީތަކަކީ މަޖިލިސްގެ

ްަބއިވެރިް ްދެންއެކޮމިޓީތަުކގައި ްނޫްނހެން. ްކޮމިޓީތަކެއް އެްްެވވަަޑއިގަންަނވާ

ް ްހިނގަމުންދާއިރު، ްހިނގަމުންދާގޮެތްއްކޮމިޓީއެއް ްއެ  3080ކޮންމެހެން
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ްބޭފުޅަުކް ްއެްއެވސް ްއެކޮމިީޓއަކަށް ްވާހަަކއެއްޫނން. ބައްލަވާނުލަްއވާ

ްއެނގިަވަޑއިގަންަނވާނެ.ް ްއެކަްނ ްެއކޮމިޓީއަކަށް ްކަމަށްވަންޏާ ހާޒިރުނުކުރެވޭ

ްއޮީތ.ްކޮމިޓީތަކު ްޢާންމުކުރައްވާަފއި ްއެކަން ްމަޖިލިސްގައި ްރައްޔިތުްނގެ ން

ްދެްން ްަކމެއްއެީއ. ްޖެހޭ ްއެއްބަްސވާން ްައޅުަގނުޑމެން ްއެީއ އެހެންވީމަ،

ްރައްޔިތުްނެގް ްނުކުރެޭވ ްޤަބޫލެއް ްެއއްގޮަތކަށްެވސް  3085އަޅުަގނަޑކަށް

ްމިތާނގަިއް ްގޮުތގަިއ ްމެންބަރެްއގެ ްުކަޑކުޑަ ްރައީްސ މަޖިލިސްގެ

ްހެއްެދވުްންއިންނަވަް ްކުަރއްަވއި ްޖަދަލު ނޑުމެންނާއިއެީކަގއި ްއަުޅގަ އިގެން

އެއީްއެންމެްރަނގަުޅގޮތަށްްާވނެކަމަށް.ްއެކަހަލަްކަެމއްްމިހާރުވެސްްމިއޮީތް

ްހަމަނުވެގެްން ްހިތްޕުޅާއި ްމެންބަރުވެސް ްއަތޮޅުެގ ްމ. ދިމާވެފައި.

ްދައްކަވަް ްވާަހަކ ްދިމާލަށްވެސް ްރަީއސާއި ްމަޖިލީހުގެ  3090އިފި.ްރައްޔިތުންގެ

ނޑުމެންެގް ްއަޅުގަ ްނުވާނެ. ްގޮްސގެން ްކަްނތައް ްއެހިސާބަށް އެހެންވީމަ،

ްތެރޭގައި.
ް

ް

ްތަޙްޤީޤުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދަންނަވާލާނަން ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެިރ ނޑު ްއަުޅގަ  3095ްއާދެ،

މަރުހަލާއެއްްނޫންކަމަށާއިްދެންްއެކަންތައްްދެންްކޮންމެހެންްއަޅުަގނޑުމެްން

ނޑުމެންނަްށްތަ ްއަުޅގަ ްދެން ްހިންގަވާށޭ. ްނޫޅެމާ ޙްޤީޤުކުރަން

ްވިދާޅުިވް ްޒާހިރު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްއަުޑިއވި ްއެހެންވާހަކަފުޅު ްދެން ްހިނަގއްޖެ. ްމެންބަރުންްްގެން ޢިއްޒަތްތެރި

 3100ްދެއްކެވިްވާހަކަަތއްެވސްްއަަަުޑްއިިވގެންްހިނގައްޖެ.ް

ް

ް

 ނިންމަވާލެއްވުން.ްސާްޖަލްްް-3ް

ް

ްޖަލްާސްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިއަދުގެ ްނިންމާލާފައި ްއެހިސާބުން ްއެަެވާހަަަަކ  3105އެހެންވީމަ،ްދެން

ްޖެހުމާއިއެކީަގިއް ްައއިސް ްވަގުުތވެސް ްނިންމާލަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން

ްނިންމާލަންް ނޑު ްއަުޅގަ ްޖަލްސާ ްމި ްމިއަދުގެ ްމެންބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި
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ްމިޖެ ްޮއންނާނީ ްޖަލްސާއެއް ްދެން 22ްްހެނީ. ްއަްނގާަރ2228ްްޖެނުއަރީ ވާ

ްވާއިރު.22:32ްްދުވަހުްއާދެ،ްމިއަުދގެް
ް3110 
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