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 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޔައުމިއްޔާ 
2009 /2 

 

 2009 އަހަރު: 
 

 - ދައުރު: 
 

  ޖަލްސާވަނަ   2ވަނަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ  17 ޖަލްސާ: 
 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 
 

 ދުަވސް ހޯމަ ވީ 2009 ޖޫން 1 ތާރީޚް: 

   1430 ދަލްއާޚިރާޖުމާ 7 
 

 ަގއި  9:00ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި:   ޖަލްސާ 
 

 ށް  11:02ން  10:30 އިންޓަވަލް: 

 

 ށް  12:50ން  12:35 : ހުސްވަގުތުކޮޅު 
 

 ަގއި   13:31މެންދުރު  ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި: 
    

 މިނެޓް  44އި ަގޑިއިރާ  3 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 



 II 

 ހާޒިރީ 
 

 

 ޝާހިދުهللا ލް ޢަބްދުރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް އަލްފާޟި ރިޔާސަތު: 

 

 74، އިންޓަވަލް ފަހުން 74އިންޓަވަލް ކުރިން   ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: 

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاރު ޢީވާ ޢަބްދުަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަ  

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚުލޫފް   

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 އިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދުމާފަންނު ދެކުނު ދާ 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 ރު އަޙްމަދު ސަމީރު ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަ 

 މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖްތާޒް  

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާރިފް 
 

 * 
 



 III 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ރު އަޙްމަދު ޢީސާކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަ 

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު  

 ޙަމީދު هللا ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދުއިނުގރައިދޫ  

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު 

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު  

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ  

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު  

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް   

 އިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާުގރައިދޫ ދާ 

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު 



 IV 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު 

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް  

 ޝާހިދުهللا ޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުކެ 

  ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް 

 ޔާމީން هللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  

 ޔާމް މުޙަންމަދު މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސި 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުފޮނަދޫ ދާއިރާ 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލް އަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު  

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް  

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު 

 ރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަ 

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  

 ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބްފަރެސްމާތޮޑާ  

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް 



 V 

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން  

 ންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެ 

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދު ފުވައްމުލަކު ދެކުނު 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްޙާން ފަހުމީ   

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް  

 އަސްލަމް ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު  

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަތީފް  

 

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް : ން މެންބަރު   ތިއްބެވި   ޗުއްޓީގައި 

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ  

   

 - : މެންބަރު   ންނެވި ހު   ސަލާމުގައި 

  

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 

 - ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު: 

 

 ޖަލްސާ އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވި 

 14 ޢާންމުންގެ އަދަދު: 
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ާ.އްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާދެވަނަާޖަލްސ ާރަވަނ71ާާަާނަންބަރު:ޔައުމިއްޔ ާ

ާ.ދުވަސްހޯމ9002ާަާޖޫނ7ާްާާތ ރީޚް:
ާ

ާާާާ

 5ސ ާފެއްޓުން.ާޖަލްާ .7

 

ާعلىާوالسالمާةالوالصާهللާالرحين، الحودާالرحونާهللاާبسنާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:
ާށުނީ.މަޖިލިސްާފެާ.واالهާوهنާوصحبهާآلهާوعلىާهللاާرسول



އެންގުންތައް. .9  10ރިޔ ސަތުންާއަންގާ 

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: 77ާާމިއީ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާމިވަގުތ2ާާުވަނަ ާޖަލްސ . ވަނަ

ާ ާތިއްބެވީ ާހ ޒިރުވެވަޑައިގެން ާޢިއްޒަތްތެރ67ާާިޖަލްސ އަށް މެންބަރުން.

ާތިބޭ ާފެށިގެންދ އިރު ާޖަލްސ  ާމިމުހިންމު ާމިއަދުގެ ފުޅުންނާ މެންބަރުން،

ާދެކެން.ާ ާވ ޖިބެއްކަމުގައި ާއަޅުގަނޑުގެ ާދަންނަވ ލުމަކީ ާއެއްޗެއް  15ބައްދަލުވެ

ާމިފަދަާ ާޚިދުމަތްކުރުމަށްޓަކައި ާރައްޔިތުންނަށް ާޤައުމަށ އި ާދިވެހި އ ދެ،

ާ ާދެއްވިކަމަށްޓަކައި ާފުރުޞަތެއް ާޙަޟުރަތަށްާهللا ާވަތަޢ ލ ގެ ސުބްޙ ނަހޫ

ާރަ ާޝުކުރުދަންނަވަން. ާދަންނަވ  ާޘަނ  ާމަޖިލީހުގެާޙަމްދ  އްޔިތުންގެ

ާއިތުބ ރ އިާ ާދެއްވި ނޑަށް ާއަޅުގަ ާމެންބަރުން ާއެންމެހ  ޢިއްޒަތްތެރި

ާރަކީދޫާ ާކެޔޮދޫ، ާމިނޭވ ގައި ާހަމަ ާއަދި ާޝުކުރުދަންނަވަން.  20ތ އީދަށްޓަކައި

ާވަރަށްާ ނޑު ާއަޅުގަ ާރައްޔިތުންނަށްވެސް ާލޮބުވެތި ދ އިރ ގެ

ާއަޅުާ ާޝުކުރުދަންނަވަން.ާއ ދެ، ާބޭފުޅުންާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކު ާތިޔަ ނޑ  ގަ

ާ ާމިފަށަނީ ާއަޅުގަނޑު ާއަދ ކުރަން ާމަސްޢޫލިއްޔަތު هللاާޙަވ ލުކުރެއްވި

ނޑުމެންާއެންމެންާ ސުބްޙ ނަހޫާވަތަޢ ލ ގެާޙަޟުރަތުންާވ ގިއެދިހުރެ،ާއަޅުގަ

ާޤައުމީާމަސައްކަތުގައިާބަރަކ ތްލެއްވުންާއެދިާ ާފަށ ާބުރަާމުހިންމު  25މިކުރަން

ާ ާޙ ލު. ާރައްޔިތ77ާުދުޢ ކުރ  ާމަޖިލީހަށްާވަނަ ންގެ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާމެންބަރުންނަށް،ާއެންމެހ  ާއެންމެހ  އިންތިޚ ބުވެވަޑައިގެންނެވި

ާމުބ ރިކްބ ދީއ އިާ ާއިޚްލ ޞްތެރި ާހިތުގެ ާއަޅުގަނޑުގެ ާމެންބަރުންނަށް ތިޔަ
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ާޕ ޓީތަކުްނާ ާތަފ ތު ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ާއަޅުގަނޑު ާދަންނަވަން. ތަހުނިޔ 

ާވިސްނުމ  ާސިޔ ސީ ާތަފ ތު ާވިޔަސް،ާާވިޔަސް ާކަމުގައި  30ފިކުރުގައި

ާއެއްާ ާއަމ ޒެއްގައި ާއެއް ާމިތިބީ ާއައިސް ާމިތަނަށް ާއެންމެން ނޑުމެން އަޅުގަ

ާ ާޚިދުމަތްކުރުމަށްޓަކައި. ާރައްޔިތުންނަށް ާޤައުމ އި 76ާމަޤްޞަދެއްގައި.ާއެއީ

ާމުޙަންމަދުާޝިހ ބަށ އިާ ާއަލްފ ޟިލް ާރައީސް ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ވަނަ

ާނައިާ ނޑުާއެމަޖިލީހުގެ ާއަޅުގަ ާއަޙްމަދަށް ާއަނީސ  ާއަލްފ ޟިލ  ާރައީސް ބު

 35ވަރަށްާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކުާޝުކުރުދަންނަވަންާއެބޭފުޅުންާކޮށްދެއްވ ފައިވާ 

ާ ާމިނޭވ ގައި ާހަމަ ާރައްޔިތުންގ76ާާެމަސައްކަތްޕުޅުތަކަށްޓަކައި. ވަނަ

ާމެންބަރުންނަށްާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާޚިދުމަތްކުރެއްވި މަޖިލީހުގައި

ނޑުމެންާއަޅުާ ާއަޅުގަ ާމަސައްކަތްޕުޅުތަކަށްޓަކައި ާބުރަ ާއެބޭފުޅުންގެ ނޑު ގަ

ާމަޖިލިސ77ާާްއެންމެންގެާނަމުގައިާޝުކުރުދަންނަވަން.ާ ާރައްޔިތުންގެ ވަނަ

ާމުހިންުމާ ާވަރަށް ާޙަޔ ތުގައި ާޤައުމީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއެކުލަވައިލެވުނީ  40މި

ާޑިމޮކްރަސީ ާއ ދެ، ާވަގުތެއްގައި. ާތ ރީޚީ ނޑިވަޅެއްގައި. ާފަތިހަކަށްާދަ ާއ  ގެ

ާކިޔައިާ ާމަރުޙަބ  ާރައްޔިތުން ާބަދަލުތަކަށް ާއިޞްލ ޙީ އަލިވިލެމުންދަނިކޮށް.

ާރައްޔިތުންާ ާދުށުމަށް ާލ ބަ ާހެވ އި ާއޭގެ ާލ ބަޔަށް، ާހެވ އި އޭގެ

ާމަޖިލީހެއް.ާ ާތ ރީޚީ ާމިމަޖިލީހަކީ ާވަނިކޮށް. ފެންބޮވައިގެންފައި

ާހިމެ ާމުޅިން ާމެންބަރުން ާތިބި ާރ އްޖޭގައިާއިންތިޚ ބުކުރެވިފައި ާގޮތަށް  45ނޭ

ާރައްޔިތުންގެާ ާއެހެންކަމުން، ާމަޖިލިސް. ާފުރަތަމަ ާއެންމެ އެކުލަވ ލެވުނު

ާވ ޖިބުތައްވެސްާ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމަތިވެރި. ާވަރަށް އުންމީދުތައް

ާބުރަ.ާ ާވަރަށް ާމުހިންމު، ާވަރަށް ާބޮޑެތި، ާވަރަށް މަސްޢޫލިއްޔަތުތައްވެސް

ާމިދެންނެވިާސަބަބުތަކަށްޓަކަ ާއެދޭފަދަާމިމަޖިލިސް ާރައްޔިތުން ާވ ންޖެހެނީ އި

ާވިސްނުންާ ާފިކުރ  ާޚިޔ ލ އި ާސިޔ ސީ ާމަޖިލީހަކަށް. ާނެރެދޭ  50ނަތީޖ ތައް

ާތެރޭގައިާ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާދެބަސްވުންތަކަކީ ާއެހެނިހެން ާއަދި ތަފ ތުވިޔަސް

ާމަޖިިިލީހެއްކަމުގައިާ ާޙައްލުހޯދޭ ާމައްޗަށް ާއޭގެ ާވިޔަސް ޙަޤީޤަތެއްކަމުގައި

ާވ ންޖެ ާއަނެކަކުާމިމަޖިލިސް ާއެކަކު ާއަޑުއަހ  ާޚިޔ ލުތައް ާތަފ ތު ހޭނެ.

ާތިމ އ އިާ ާވ ންޖެހޭނެ. ާމިމަޖިލިސް ާމަޖިލީހެއްކަމުގައިވެސް އިޙްތިރ މްކުރ 

ާއެޚިޔ ލުތަކުގެާ ާބަލައިގަނެ، ާވ ހަކަފުޅުތައް ާދައްކަވ  ާމެންބަރަކު  55ޚިޔ ލުތަފ ތު
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ާލ ބަހު ާރައްޔިތުންނަށް ާހެޔޮގޮތް ާރައްޔިތުންނަށް ާވިސްނ  ާގޮތްާމައްޗަށް ރި

ރައްޔިތުންނަށްާމަންފ ހުރިާގޮތްާއޭގެާމަތިންާހޯދ ާއަޅުގަނޑުމެންގެާޚިޔ ލުާ

އެއްގޮތްކުރެވޭާމަޖިލީހެއްކަމުގައި،ާއެޤ ބިލުކަންާހުރިާމަޖިލީހެއްކަމުގައިވެސްާ

ާޔަޤީންކަންާ ާރައްޔިތުންގެ ާއިތުބ ރު، ާރައްޔިތުންގެ ާވ ންޖެހޭނެ. މިމަޖިލިސް

ާހޯދައި ާމުޢައްސަސ އަށް ާމަޖިލީހެއްކަމުގައިވެސްާމިމުހިންމު  60ދޭ

ާކުރުމަށްޓަކައިާ ާވ ންޖެހޭނެ.ާއ ދެ،ާމިކަންކަން ާމިމަޖިލިސް ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ާމުހިންމުާ ާއެންމެ ާކުރަން. ާއެބަޖެހޭ ާކަންތައްތަކެއް ނޑުމެން އަޅުގަ

ާސުލޫކީާ ާއަޚްލ ޤީ ާތެރޭގައި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމިއޮތީ ކަމެއްކަމުގައި

ާއަނެ ާހިފެހެއްޓުން. ނޑުތަކެއް ާއިޙްތިރ މުކުރަމުންާމިންގަ ާޙައްޤުތަކަށް ކުންގެ

ާމަޖިލީހުގެާ ނޑުމެންގެާމަސައްކަތްާކުރިއަށްާގެންދިއުން.ާރައްޔިތުންގެ  65އަޅުގަ

ާބޭފުޅުންކަމުގައިާ ާތިއްބެވި ާލިބިވަޑައިގެން ާއިމްތިޔ ޒްތަކެއް މެންބަރުންނަކީ

ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާބޭނުންކުރެއްވުމުގައި ާއިމްތިޔ ޒްތައްިް ާއެ ވިޔަސް

ާއަބަދުވެސްާއިންތިޚ ބު ާއަޅުގަނޑުމެން ާޙައްޤުތަކ މެދު ާރައްޔިތުންގެ ކުރި

ނޑަށްާ ާއަޅުގަ ާކުރުމަށް ާމިމަގުން ާގެންދިއުން.ާމިމަސައްކަތްތައް ވިސްނަމުން

ާޔަޤީންކަންާ ާގެންދ ނެކަމުގެ ާކުރަމުން ާމަސައްކަތެއް ާހުރިހ  ާހުރި  70ކުރެވެން

ާހިތ މަޔ އެކުާ ާއެހެންނަމަވެސް، ާއަރުވަން. ާބޭފުޅުންނަށް ާތިހުރިހ 

ާނުނޭ.ާ ާކުރެވޭނެކަމެއް ާއެކަނި ނޑަށް ާއަޅުގަ ާމިކަމަކީ ދަންނަވަންޖެހެނީ،

ާތިހުރިހާ  ާކުރެވޭނީ ާމިކަން ާމަގުން ާމިދެންނެވި ާކުރެވޭނީ، މިކަން

ާސިޔ ސީާ ާލިބިގެން، ާއެއްބ ރުލުން ާއެހީތެރިކަމ  ާމެންބަރުންގެ ޢިއްޒަތްތެރި

 75ހުރިހ ާއެންމެންާޕ ޓީތަކުގެާޕ ލަމެންޓްރީާލީޑަރުންގެާއެހީތެރިކަންާލިބިގެން،ާ

އެކުގައިާއަތުގުޅ ލައިގެންާމަސައްކަތްކޮށްގެން.ާމިވ ހަކަާމިހެންާދަންނަވ އިރުާ

ނޑަށްާ ާއަޅުގަ ާފަރ ތްޕުޅުން ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާތިހުރިހ  މިހ ތަނަށް

ާދެންނެވީމަާ ާމިހެން ާޝުކުރުދަންނަވަން. ާއެހީތެރިކަމަށް ލިބެމުންދިޔަ

އިސްާރިޔ ސަތުގައިާއިށީނދެާއެހީތެިެރިކަންާހިތްޕުޅަށްާއަރ ފ ނެ،ާދެންމެާއަ

 80ދެއްވިއޭާމިބުނަނީާކޮންާވ ހަކައެއްބ އޭ.ާއ ދެ،ާޙަޤީޤަތުގައިާމިހަފްތ ާބަންދުާ

ާއަޅުގަނޑުާ ާބޭފުޅުންނ  ާއިސް ާގްރޫޕްތަކުގެ ާޕ ލަމެންޓްރީ ތެރޭގައި

ާގެންދ ނެާ ާކުރިއަށް ާކަންތައް ާމަސައްކަތްތަކުގެ ާބައްދަލުކޮށް ބައްދަލުކުރިން.
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ާމަ ާފެނިގެންާގޮތުގެ ާއަޅުގަނޑަށް ާއެބައްދަލުވުންތަކުން ާހޯދިން. ޝްވަރ 

ާކުރިއަށްާ ާމަސައްކަތް ާރޫޙެއް. ާއެކުވެރިކަމުގެ ާވަރުގަދަ ާވަރަށް ދިޔައީ

ާޕ ޓީތަކަކުންވެސްާ ާހުރިހ  ާބޭފުޅުންވެސް ާހުރިހ   85ގެންދިއުމަށް

ނޑަށްާޔަޤީންވެގެންދިޔަ.ާއެހެންކަމުން،ާ ބޭނުންފުޅުވެފައިާތިއްބެވިކަންާއަޅުގަ

ާއަޅުގަނޑުާއެ ާޕ ޓީތަކަށް ާސިޔ ސީ ާބޭފުޅުންނަށ އި ާތިހުރިހ  ކަމަށްޓަކައި

ާއަންނ ނެކަން.ާ ާޚިޔ ލުތަފ ތުވުންތައް ާޙަޤީޤަތަކީ ޝުކުރުއަދ ކުރަން.

ާހެވ އިާ ާޤައުމުގެ ާޙައްލުހޯދުން. ާމަސައްކަތަކީ ާކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން އަޅުގަ

ާ ާޙައްލު ާފ ގަތިކަމަށް ާދުޅ ހެޔޮކަމ އި ާރައްޔިތުންގެ  90ހޯދުން.ާލ ބަޔަށް.

ާއަދިވެްސާ ާކުރެވޭނެ. ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއިރ ދަކުރެއްވިއްޔ  އެމަސައްކަތް

ާމަޤ މަށްާ ާރައީސްކަމުގެ ާނައިބު ާމިމަޖިލީހުގެ ނޑ  ާއަޅުގަ އެއްފަހަރު

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދިއްގަރު ާކުރެއްވި ާއިންތިޚ ބު ތިބޭފުޅުން

ާ ާއެންމެހ  ާތިޔަ ާނަންފުޅުގައި ާނ ޒިމްގެ ާޢިއްޒަތްތެރިާއަޙްމަދު ބޭފުޅުންނަށް،

ާ ާޝުކުރުދަންނަވަން. ާދަންނަވަން، ާތަހުނިޔ   95هللاާމެންބަރުންނަށް

ާމިފަށާ  ާއަޅުގަނޑުމެން ާޙަޟުރަތުން ާވަތަޢ ލ ގެ ޞުިުބްޙ ނަހޫ

މަސައްކަތުގައިާބަރަކ ތްލެއްވުންއެދިާދުޢ ކުރަމުންާމިއަދުގެާއެޖެންޑ އ އިގެންާ

ނޑުމެންާކުރިއަށްާދިއުމަށްާމަސައްކަތްާ ާފަށަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާއަޅުގަ

ާ

 100ރިޔ ސަތުންާހުށަހަޅ ާމައްސަލަ. .3

ާ

ާމަޖިލީހުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިއޮތީ، ާއައިޓަމަކަށް ާފުރަތަމަ ާއެޖެންޑ ގެ ނޑުމެންގެ ގެާއަޅުގަ

ާއެކުލަވ  ާކޮމިޓީއެއް ާއެކުލަވ ލުމަށްޓަކައި ންނަށްވެސްާތިބޭފުޅުާލުން.ގަވ އިދު

ާއެނގިވަޑައިގަންނަވ ނެ،ާމެންބަރުންނަށްާާޢިއްޒަތްތެރިއެނގިވަޑައިގަންވ ނެ،ާ

ާއާ  ާގަވ އިދަކީ ާޢަމަލުކުރަމުންދ  ާމިހ ރު ާމަޖިލީހުގައި ނޑުމެންގެ  105އަޅުގަ

ާއެކުލަވ  ާއެާޤ ނޫނުއަސ ސީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކުރިން މައްޗަށްާލުމުގެ

ާޤ ނޫނުއަސ ސީާ ާއ  ާއެހެންނަމަވެސް، ާގަވ އިދެއް. ާފެށި ޢަމަލުކުރަން

ާބަރުލަ ާރ އްޖޭގެ ާމިއަާއައުމަށްފަހު ާނިޒ މަށް ާބަދަލ ާމ ނީ ގުޅިގެންާއި

ާއެމަސައްކަތްާ ާޖެހިފައި. ާއިޞްލ ޙުކުރަން ާމިވަނީ ާގަވ އިދު ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ާ ާފެށިފައި. ާވަނީ ާމަޖިލީހުގައިވެސ76ާާްމިހ ރު ާރައްޔިތުންގެ  110ވަނަ
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ާމިވަނީާ ާމިހ ރު ާއެހެންކަމުން، ާހިސ ބަކަށް. ާކުރެވިފައި ާވަނީ އެމަސައްކަތް

ރަންާށްާނިންމުމ ާހަމައަށްާގެންދިއުމަށްާމަސައްކަތްކުާއެމަސައްކަތްާއަވަސްކޮ

ާމިާ ާކުރިާޖެހިފައި. ނޑު ާއަޅުގަ ާޕ ޓީތަކ އެކު ާސިޔ ސީ ާބަންދުތެރޭގައި ާހަފްތ 

ާފަރ ތްތަކަކު ާހުރިހ  ާކުރިއަށްާމަޝްވަރ ގައި ާމިކަމުގައި ންވެސް

ާވީހ ވެސްާ ާއެއްބަސްވެވަޑައިގެންފައި. ާވަނީ ާގޮތްތަކެއް  115ވަޑައިގަންނަވ ނެ

ާއެކުލަވ ާއަވަހަކަ ާމިގަވ އިދު ާގ އިމުށް ާވަނީ ާއެދުވަހު ާރޫޙު ކުރެވިފައި.ާލުމުގެ

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި ާކުރިއަށް ާމިކަމ އިގެން އެހެންކަމުން،

ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(.ާއަޅުގަާ ާހުށަހަޅަން. ާމައްސަލަ ާތަޅުމަށް ނޑުާމަޖިލީހުގެ

ާ ާމިއަރުވަނީ، ާފުރުޞަތު ާއުތުރުމިހ ރު ާާދ އިރ ގެާގަލޮޅު ވާ އީާމެންބަރު

 120ާާއަށް.هللاޢަބްދުާ

ާ

ާގަވ އިދުާާގަލޮޅުާއުުތރުާދ އިރ ގެާމެްނަބރުާ ާޝުކުރިއްޔ . ާވަރަށްބޮޑަށް ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި .`ާ

ާާާވ ހަކަެދއްެކވުން:هللاާވ ާަޢބްދުއީ ާހުށަހަޅ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާކޮމ8ާިއެކުލަވ ލުމަށްޓަކައި ޓީއެއް.ާމެންބަރުންގެ

ާ ާހުށަހަޅ ލަން، ނޑު ާއަޅުގަ ާއަޙްމަދުާކެންދޫ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

ާ ާޢަލީ، ާމުޖްތ ޒް،ާމުލަކުާތަސްމީން ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ  125ހަނިމ ދޫ

ާޢަބްދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާޢަބްދުލްޤައްޔޫމް،ާهللا ޔ މީން

ހިންނަވަރުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުޙަންމަދުާޞ ލިޙު،ާ

ާދ ާ ާވިލުފުށިާބިލަތްދޫ ާޙަމްޒ ، ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި އިރ ގެ

ާޢިއްާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާރިޔ ޟްދ އިރ ގެ ާމެންބަރު ާގުރައިދޫާާޒަތްތެރި ރަޝީދު،

ާ ާއަދި ާރިޒ  ާއިބްރ ހީމް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ  130ދ އިރ ގެާމ މިގިލީ

ާރ ހީމްާޝުކުރިއްޔ .ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބް

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާާނޮިޅވަަރމް ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާގަލޮޅު

ާާމުޙަްނމަދުާަނޝީދުާ ާޢަބްދުާއީާމެންބަރު ާއަޅުގަނޑުާهللاވ  ާހުށަހެޅުމަށް ާހުށަހެޅުއްވި ގެ

 135ާތ އީދުކުރަންާ

ާޝުކުރިއްޔ .ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:
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ާ

ާފުރުޞަތަކަށްއެދިާޝުކުރިއްާާގަްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާޒ ހިރުާ ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ޔ 

ާދަންނަވ ލީާ

ާާއ ަދމްާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާހޮވަންޖެހޭތީ ާކޮމިޓީއެއް ާއެކުލަވ ލުމަށްޓަކައި  140މެންބަރުންގ9ާާެގަވ އިދު

ކޮމިޓީއެއްާހޮވުމަށްާއަޅުގަނޑަށްާފެންނ ތީާއެނަންތައްާދަންނަވ ލުމަށްޓަކައި.ާ

އަޙްމަދުާާ-2ދީދީާމައްޗަންގޮޅީާއުތުރުާދ އިރ ،ާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާާ-7އ ދެ،ާ

ާ ާދ އިރ ، ާދިއްދޫ ާދެކުނުާާ-3ސަމީރު ާކުޅުދުއްފުށި ާނަޝީދު މުޙަންމަދު

ާ ާާ-4ދ އިރ ، ާދ އިރ ، ާވެލިދޫ ާމުޙަންމަދު ާމުޙަންމަދުާާ-5ޢަލީ އިބްރ ހީމް

 145ާ-7ރުޤިއްޔ ާމުޙަންމަދުާމަހިބަދޫާދ އިރ ،ާާ-6ޞ ލިޙުާހިންނަވަރުާދ އިރ ،ާ

ބިލަތްާ-8ގަލޮޅުާއުތުރުާދ އިރ ،ާާهللاވ ާޢަބްދުއީ ދޫާދ އިރ ،ާއަޙްމަދުާޙަމްޒާ 

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.މުޙަންމަދުާރިޔ ޟްާާ-9  ާދ ންދޫާދ އިރ .ާޝުކުރިއްޔާ 

 

ނޑުާގަލޮޅުާއުތުރުގެާޢިއްޒަތްތެރިާާހުޅުީމދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުގަ

ާާާވުން:އިލްޔ ސްާލަީބބްާވ ހަަކދެއްކެާ ާޢަބްދުާއީާމެންބަރު  150ގެާހުށަހެޅުމަށްާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވަންވެގެންާهللاވ 

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާާމ ފަންނުާއުުތރުާދ އިރ ގެާ ާދެންމެ ާއ ދެ، ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާޢަބްދުޝުކުރިއްޔ  ާ،هللاއީވ 

ާއަާާމެންަބރުާިއމްތިޔ ޒްާފަހުމީާ ާހުށަހެޅުމަށް ާހުށަހެޅުއްވި ާމެންބަރު ާތ އީދުކުރ ާޢިއްޒަތްތެރި ނޑުވެސް ާޅުގަ

 155ާވ ހަކަާދަންނަވަންާފުރުޞަތަކަށްާކުރީގައިާއެދުނީާޝުކުރިއްޔ .ާާާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަާފެލިދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާއެދުނީ،ޝުކުރިއްޔ  ާފުރުޞަތަކަށް ނޑުވެސް ާޅުގަ

ާއުތުރުާޔޫސުފްާނަޢީމްާވ ހަަކެދއްކެވުްނ:ާ ާގަލޮޅު ނޑު ާދ ާއަޅުގަ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު ާޢަބްދުާއީާއިރ ގެ ގެާهللاވ 

ާނިމިފައިވ ތީާ ާއެކަން ާމިހ ރެ ާއެހެންނަމަވެސް، ާތ އީދުކޮށްލުމަށް. ލިސްޓަށް

ނޑުާކުރުކޮށްލ ފައިާއިށީންނ ނަންާާޝުކުރިއްޔ .  160ާއަޅުގަ

ާ

ނޑުވެސްާއެދުނީާގަލޮޅުާއުތުރުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްާާކެންދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާތެރިާޝުކުރިއްޔ .ާއަޅުގަ

ާާމީންާޢަލީާސްއަްޙމަދުާތަާ ާޢަބްދުއީާމެންބަރު ާވ  ާތ އީދުކޮށްލަންވެގެން.هللا ާހެޅުމަށް ާހުށަހެޅުއްވި
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ާދޫކޮށްލަންާާާވ ހަކަެދއްެކވުންާ ާފުރުޞަތު ާފުރިހަމަވެފައިވ ތީ ާއެކަން އެހެންނަމަވެސް،ާމިހ ރު

 165ާާއ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިހ ރު ާޝުކުރިއްޔ  ާއ ދެ، ާތަޅުމަށ2ާާްމިވަނީ ާމަޖިލީހުގެ ހުށަހެޅުމެއް

ާބޭފުޅަކުާ ާއިތުރު ާލިބިފައި. ާތ އީދުވެސް ާހުށަހެޅުމަށް ާއެއް ހުށަހެޅި

ާއޮތްފުރުޞަ ާއެދިވަޑައިގަންނަވަން ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(.ާކަމަާތަށް ކަށް

 170ާ.ރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާސްމ ތޮޑ ާދ އިފ ރެ

ާ

ާހޯދ ލީާާރުާފ ރެްސމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެްނބަ ާމިފުރުޞަތު ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާހުށަހެޅުއްވިާާއިްބރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާ ާއ ދަމް ާޒ ހިރު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާގދ.ގައްދޫ

ނޑުާތ ާާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ވ ހަކަާދަންނަވ ލުމަށް.ާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުގަ ާޝުކުރިއްޔ .ާއީދުކުރާ 
ާ175 

ާާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާމިވަނީ ާއެހެންވީމ ،2ާާއ ދެ،ާމިހ ރު ާލިބިފައި. ާތ އީދު ާހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން

ާވޯޓުގެާ ާމިހ ރު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނެތްކަމަށްވަންޏ  ާހުށަހެޅުމެއް އިތުރު

ާ ާފަށ ނަން ާމަސައްކަތް ާގެންދިއުމަށް )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ާކަންތައް

ާމެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފުރުޞަތުާހުޅުހެންވޭރު ާމަނިކަށް ާމޫސ  ންބަރު

 180ާއަރުވަން.

ާ

ާމަރުޙަާާހުޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާރައީސް.ބ . ާޢިއްޒަތްތެރި ާހެޔޮާާޝުކުރިއްޔ  ާވިދ ޅުވި ާމަނިކުފ ނު

ާބަލ ނަން.ާމަތީގަާާބަސްކޮޅުތަކުގެާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާކުރިއަށްދެވޭތޯ ާހަމަ ާއަޅުގަނޑުމެން އި

ާ ާއިއްޔެގަާޅުގައައެހެންނަމަވެސް، ާހޯދ ލީ، ާމިފުރުޞަތު ގިަނާާވަރަށްާނޑު

ާހިންގެވުމުގެާ ާތަމްރީނު ާހ ޒުިރކުރައްވ  ާމިމަޖިލީހަށް ާާމެންބަރުން  185މިާތެރޭގައި

ާނުވ  ާކުރައްވ ފައި ާކަންތައް ާވޯޓުލުމުގެ ާމަސައްކަތްކޮށްގެން ތީ،ާމެޝިނުގެ

ާޖެއްސުމަށްފަހުގައިާ ާދ ާރަނގަބީލު ާއެކަން ާއެބޭފުޅުންނަކުޑަކޮށް ށްާނެގޮތް

ާފުރުޞަތު ާދެއްވުމުގެ ާދަންނަވ ލަންވެގެން.ާާއެދޭާމަޢުލޫމ ތެއް ވ ހަކަ

ާ ާޚިޔ ލު،ާވޯޓުލުމުގައި ާއ ވެގެންާާބައެއްބައެއް ާކުޑަކޮށް ާއެކަމުގައި ބޭފުޅުން

ނޑުާހިތަށްއެރީާމަނިކުފ ނުާއެކަމުގައިާ  190ސުވ ލުާކުރައްވަމުންާގެންދ ތީާއަޅުގަ

ާޙަޤީ ާދެއްވ ނެކަމަށް. ާފުރުޞަތެއް ާވޯޓަްށާކޮންމެވެސް ާރަސްމީ ޤަތުގައި
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ާ ާނައައްސަވ  ާފަރިތަކޮށްކުޑަކޮށް ާދެތިންފަހަރަކުާމިކަމުގައި ލުމުގެގޮތުން

ާކުރިއްޔ .ފިތަށްާއޮބ ލެވޭނެގޮތެއްާހައްދަވ ލަދެއްވ ތޯ.ާޝު

ާ

ނޑުާއަމީންޢ ންމުާއ ދެ،ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ ާއިާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްކެވުްނ:  195އަރިހުންާާނގޭތޯ.ާއަޅުގަ

ާާއެދެން ާކަންތައްތައް ާހުރިހާ ވޯޓުގެ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ހިގ ނެގޮތް

ާމެންބަރުންނަށްާވިދ ޅުވެދެއްވުމަށް.ާ

ާ

ާ)ހުސްވަގުިުތުކޮޅަކަށްފަހު(

ާ200 

ާ

ާބޭނުންފުޅުާއިދ ރީމޭުޒންާިއއްެވވުން: ާމައިކް ާވޯޓިންގާއ ދެ، ާއަދި ާކަންތައްާކުރައްވ ނެގޮތ އި ގެ

ާބޭނުންކުރައްވ ނެގޮތުގެ ނޑުމެން،ާާކުރިއަށްގެންދެވުމުގައި ާއަޅުގަ ލިޔުމެއް

ާއަޅުގަ ާލިޔުމެއް ާމީގެ ާތިބޭފުޅުންނަށްވ ނީ ކުރީގައިވެސްާނޑުމެން

 205ާވަރަށްާާފޮނުވ ލ ފައި.ާއަޅުގަނޑުާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައިާހުރިހ ާބޭފުޅުންވެސްާމި

ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ާއޮންނ ނީ. ާބައްލަވ ލައްވަވ ފައި ާމިހ ރު ރަނގަޅަށް

ާޢިއްޒަތްތެރިާާހުޅުހެންވޭރު ާމަާދ އިރ ގެ ާމޫސ  ނިކުާމެންބަރު

ާ ާއިޝ ރ ތްކުރެއްވިފަދައިން، ާފީޗަރސް ާބައެއް ނޑުާމީގެ އަޅުގަ

ާކޮންމެާ ާއެއީ ާއިންނ ނެ. ާސޮކެޓެއް ާކ ޑުޖައްސަވ  ާއ ދެ، ދަންނަވ ލ ނަން.

ާމައި ާހުންނަ ާމޭޒުކޮޅުގައި ާބޭނުންކުރެއްވޭނީާމެންބަރެއްގެވެސް ާއެ  210ކްގައި.

ާއެ ާކ ޑެއް. ާކުރެވިފައިވ  ާޚ އްޞަ ާޖައްސަވ ލެއްވީމ ،ާމެންބަރަކަށް ކ ޑު

ާކަހަލަާ ާސްކްރީނެއް ާކުޑަކުޑަ ާއިންނ ނެ ާއެސިސްޓަމްގެ ތިބޭފުޅުންގެ

ާއޭގައިާ ާފެނިވަޑައިގަންނަވ ނެ ާބައްލަވ ލެއްވީމ ، ާއެތަންކޮޅު ތަންކޮޅެއް.

ާޗެކްކޮށްލެއްވުންާ ާބައްލަވ ލައްވ ފައި ާއިނީ ާނަންފުޅުތޯ އެބޭފުޅެއްގެ

ާރަނގަޅުވ ނެ.ާފަހަރެއްގަާ ާއޮޅުމަކުން ާކ ޑުވެސްާއި ާބޭފުޅ ގެ ާއިންނަ  215ޖެހިގެން

ާ ާކަންނޭޖައްސަވ ލެއްވިފައި ާނއޮވެދ ނެ ާވެއްޖިއްޔ ގެ. ހަމަާާއެހެންކަމަށް

ާސްކްރީނުންާ ާއެހެންނޫނީ ާރަނގަޅުވ ނެ. ާބަދަލުކޮށްލެއްވުންވެސް ވަގުތުން

ާ ާނަންހަމަ ާފެނިވަޑައިގަންނަވައެބޭފުޅެއްގެ ާފުޅު ާބައްލަވ ލެއްވީމާ ންދެން އެ

ާދެާ ާހުާރަނގަޅުވ ނެ. ާޖެއްސެވިފައި ާރަނގަޅަށް ާކ ޑު ރިކަމަށްވަންޏާ ން
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ާބޮތް ާދިއްލިފައިާފެހިކުލައިގެ ާބޮކި ާއެ ާޖެއްސެވުމުން. ާކ ޑު ާދިއްލޭނެ  220ކެއް

ާނުޖެއްސެވިއޭާ ާއަދި ާރަނގަޅަށް ާކ ޑު ާމ ނައަކީ ާއޭގެ ނެތްކަމަށްވަންޏ 

ާޖެއްސެވުމު ާކ ޑު ާދެން ާދަތިފުޅުކަމެއްާއެވަނީ. ާއެއްވެސްކަހަލަ ގައި

ާާތިބޭފުިުޅުންގެ ާއަޅުގަނޑުާއުޅޭކަމަށް ާމިތިބަާވ ނަމަ ާއަރިމަތީގައި މެންގެ

ާފުރުޞަތަށްާސްޓ  ާދެން ާއެހީތެރިވެދެއްވ ނެ. ާއެކަމުގައި ާތިބޭފުޅުންނަށް ފުން

ާރަތްކުލަާދިވަޑައިގަންނަވ އެ ާސިސްޓަމްގައި ާތިބޭފުޅުންގެ  225ާއިގެކަމަށްވަންޏ 

ާ ާއިންނަ ާދިގުކޮށް ާބަޓަންއަތަންކޮޅެއް ާއެ ާއިންނ ނެ. ާށްާބަޓަންއެއް

ާއެވ ހަކަާ ނޑުާކޮންމެވެސްާވަރަކަށް ފިއްތަވ ލައްވ ނީ.ާއިއްޔެގައިވެސްާއަޅުގަ

ާއެާ ާއޮންނ ނެ. ާދަންނަވ ލ ފައި ާތެރޭގައިވެސް ާޕްރޮގްރ މްގެ ާއޮރިއެންޓޭޝަން

ާބޮތް ާފިއްތަވ ލެއްވީމ  ާބަޓަންއަށް ާދިއްލޭނެ. ާކެއް ާއެާއެ ާވ ގޮތަށް ބްލިންކް

ާފަހަރަށްާ ާދެވަނަ ާއެއަށް ާދެން ާއިންނ ނީ.  230ފިއްތަވ ލައްވައިފިާާބޮކި

ާ ާއެހެންވީމ ، ާކެންސަލްވ ނެ. ާރިކްއެސްޓް ނޑުމެންާކަމަށްވަންޏ  އަޅުގަ

ރިކްއެސްޓްާކުރައްވަންާބޭނުންފުޅުވ ާކަމަށްވަންޏ ާހަމަާއެދެނީާއެއްފަހަރު،ާ

ާއަޅުއްވ ނުލައްވާ ާއެންމެ ާދެން ާފިއްތަވ ލައްވ ފައި ާއެއަށް ފަހަރަކު

ާ ާނުކުތ އެއް ާނިޒ މީ ާވެއްޖިއްޔާ އިންނެވުން.ާދެން ާނަންގަވަން ާކަމެއް ކަހަލަ

ާ ާރިކްއެސްޓްމެނުވީ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއޭރު ނޑުމެންގެ  235ލިސްޓަށްާާއަޅުގަ

ާއެހެންނޫނިއްޔާ  ާދެން ާއަރ ފައި. ާއޮންނ ނީ ާއޭރު ާނަންފުޅުތައް ތިބޭފުޅުންގެ

ާއެދެނީ.ާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބޭންދެވުން ާހަމަ ާފިއްތަވ ލައްވ ގޮތަށް ބަޓަންއަށް

ާވ ހަާ ާމައިކް، ާނުކުތ އެއްާދެން ާނިޒ މީ ާއަދި ާބޭނުންފުޅުވެގެން ކަދައްކަވަން

ާތިބޭފުޅުންާ ާއޮންކުރައްވަން ާމައިކް ާބޭނުންފުޅުވެގެންވެސް ނަންގަވަން

ާމިކޮޅުންާ ާއޮންކޮށްދޭނީ ާމައިކް ާނުވ ނެ. ާއޮން ާމައިކް  240އުޅުއްވައިގެން

ާމެންބަރުންާ ާއެދިވަޑައިގަންނަވ  ާވ ހަކަދައްވަން ާއެއީ ނޑުމެން. އަޅުގަ

ާދެއްވީމަާއެދިވަޑަާ ާފުރުޞަތު ާރިޔ ސަތުން ާތަރުތީބުން އިގަންނަވ 

ާއަދިާ ާއޮންކުރ ނަން. ާމައިކް ާތިބޭފުޅުންގެ ާމިކޮޅުން ނޑުމެން އަޅުގަ

ާމިކޮޅުން.ާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހަމަ ާއޮފްކުރ ނީވެސް ާމައިކް ތިބޭފުޅުންގެ

ާޖެހިވަޑައެއްާ ާހޭދައެއްކުރައްވ ކަށް ާމ ބޮޑު ާތިބޭފުޅުން ާއެކަމަށް  245އެހެންވީމ ،

ާތިބޭފުޅުންގެާނުގަން ާކުރައްވ އިރު، ާކަންތައް ާވޯޓުލުމުގެ ާދެން ނަވ ނެ.



 10 

ާކުޑަކުޑަާ ާއެއިންނަ ާނެތްކަމުގައިވިޔަސް ާފެންނަން ާމިހ ރު މައިކްގައި

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާދިޔައިމަ ާވޯޓިންގއަށް ާއޮންނ ނެ ާފެންނަން ސްކްރީންގައި

އެާާމިކޮޅުންާސިސްޓަމްާވޯޓިންގއަށްާއެޖެސްޓްކުރީމަާތިބޭފުޅުންގެާމައިކްގެ

 250ކުޑަކުޑަާސްކްރީނުންާފެންނ ނެާރަނގަޅުާފ ހަގައަކ އި،ާއެއްކުރ ާފ ހަގައެއްާ

ާއިންނަާ ާއިންނަގޮތަށް ާފ ހަގައެއް ނޑ  ާފ ހަގައަކ އި،ާކަ ާއިންނަ އިންނަގޮތަށް

ފ ހަގައަކ އި،ާސުމެއްާއިންނަގޮތަށްާއިންނަާފ ހަގައަކ އި.ާއެތަނުންާއެއްކުރާ 

ާވިދ ާ ާބަސް ާ"އ ނ" ާތިބޭފުޅުން ނޑ ާފ ހަގައަކީ ާކަ ާފ ހަގަ. ާވޯޓުދެއްވ  ޅުވެ

ާފ ހަގަ.ާ ާވޯޓުދެއްވ ނެ ާވިދ ޅުވެ ާބަސް ާ"ނޫން" ާތިބޭފުޅުން ފ ހަގައަކީ

ާއެއްވެސްކޮޅަކަށްާ ާދެކޮޅުންކުރެ ާމި ާތިބޭފުޅުން ާފ ހަގައަކީ  255"ސުން"

ވޯޓުދެއްވަންާބޭނުންފުޅުާނުވ ނަމަާތިބޭފުޅުންާދެއްވ ނެާފ ހަގަ.ާއެފ ހަގަތައްާ

ާތިބޭ ާފެންނައިރު ާފ ޑުގެާސްކުރީނުން ާމިހިރަ ާފެންނަ ާމިހ ރުވެސް ފުޅުންނަށް

ާބަޓަންއަކަށްާ ާކޮން ާތީރަކަށްކަން ާކޮން ާއެއީ ާބައިތަކުން ާމިހިރަ ތީރުގޮތަށް

ާއެާ ާތިބޭފުޅުން ާއެނގިވަޑައިގަންނަވ ނެ ާއެ ާދ ނީ ާއެފ ހަގައަށް ފިއްތެވީމަކަން

ާއޮޅުމަކުން،ާ ާމިސ ލަކަށް ާތިބޭފުޅުންނަށް ާއެހެންވީމ ،  260ބައްލަވ ލެއްވީމަ.

ާތިބޭފުޅުންނަށްާރަނ ާހުންނަވަނިކޮށް ާބޭނުންފުޅުވެފައި ާފ ހަގަލައްވަން ގަޅު

ާފ ހަގައަށްާ ާނޫން ާނުވަތަ ާފ ހަގައަށް ާނުބައި އޮޅުމަކުން

ާއެނގިވަޑައިގަންނަވ ނެާ ާތިބޭފުޅުންނަށް ފިއްތަވ ލެއްވިއްޖެކަމަށްވަންޏ ވެސް

ާތިބޭފުޅުންނަ ާދ އިރު ާވޯޓުލަމުން ާއެއީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދެާސްކްރީނުން ށްާމި

ާވަޑައިގަންނަވ ގޮތް.ާ ާވޯޓުދެއްވަމުން ާތިބޭފުޅުން  265ފެނިވަޑައިގަންނަވ ނެ

ާފ ހަގަާ ާރަނގަޅު ާމިސ ލަކަށް ާއޮޅުމަކުން ާތިބޭފުޅުންނަށް އެހެންވީމ ،

ާފ ހަގައެއްާ ާނުބައި ާއިންނަވަނިކޮށް ާބޭނުންފުޅުވެފައި ލައްވަވަން

ާވޯ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބަދަލުކުރެއްވޭނެ ާއެ ޓުލުމަށްާލެއްވެވުނުކަމުގައިވިޔަސް

ާ ާމިއަރުވަނ45ާާީއަރުވ  ާވޯޓުލުމަށް ާއަޅުގަނޑުމެން ާތެރޭގައި. ސިކުންތުގެ

ާ ާބޭފުޅުންނަށްވެސް 33ާާތިހުރިހ  ާމިވަނީ.  270ސިކުންތު.33ާާސިކުންތުކަމަށް

ާތެރޭގައި،33ާާއެހެންވީމ ،ާ ާހަމ33ާާަސިކުންތުގެ ާޙަޤީޤަތުގައި ސިކުންތަކީ

ާ ާއިނގޭތޯ. ާގިނައިރު ާތެރޭގައ33ާާިވަރަށް ތިބޭފުޅުންނަށްާާސިކުންތުގެ

ާހުންނަވަނިކޮށްާ ާބޭނުންފުޅުވެފައި ާލައްވަން ާފ ހަގަ ާރަނގަޅު މިސ ލަކަށް
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ނުބައިާފ ހަގައެއްާލެވުނީ.ާއެކަމަކުވެސްާތިބޭފުޅުންނަށްާއެާބަދަލުކުރެއްވޭނެާ

ާ ާފ ހަގައަކަށ33ާާްއެ ާބޭނުންފުޅުވ  ާތިބޭފުޅުން ާތެރޭގައި  275ސިކުންތުގެ

ާއެދެން.ާބަދަލުކުރެއްވޭނެ.ާއެހެންވީމ ،ާއެކަމަ ާސަމ ލުވެވަޑައިގެންދެއްވުން ށް

ާއިޢުލ ންކުރެއްވީމަާ ާރިޔ ސަތުން ާގަޑިޖެހުނީމަ ާވޯޓުލ ން ާއަނެއްކަމަކީ ދެން

ާއޭގެާ ާޖެހީމ  ާރަނގަބީލު ާޖަހ ނަން. ާރަނގަބީލެއް ާމިކޮޅުން ނޑުމެން އަޅުގަ

ާވެދެވަޑައިގަންނަވ ށޭ.ާ ާއެތެރެއަށް ާބޭފުޅުން ާތިއްބެވި ާބޭރުގައި މ ނައަކީ

ާ ާނޫން.ާއެތެރޭގައި ާނުކުމެވަޑައިގަންނަވ ށެކޭ ާބޭރަށް ާބޭފުޅުން  280ތިއްބެވި

ާތިއްބެވިާ ާބޭރުގައި ާމަޑުކުރައްވ ށޭ. ާއެތެރޭގައި ާބޭފުޅުން ާތިއްބެވި އެތެރޭގައި

ާނަގަނީކަންާ ާވޯޓެއް ާއެރުވުމުގެގޮތުން ާހަނދުމަފުޅުކޮށް ބޭފުޅުންނަށް

ާދެާ ާބޭނުމަކީ. ާއޭގެ ާދަންނަވ ލަން ާވެިެދެވަޑައިގަންނަވ ށޭ ންާއެތެރެއަށް

ާބޭފުޅުންާ ާބައެއް ާނުޖައްސަވ  ާކ ޑު ާދިމ ވ ގޮތަކީ، ާކަންތައް ބައެއްފަހަރު

ާކ ޑުާ ާވަޑައިގަންނަވ އިރު ާބޭރަށް ާޚ އްޞަކޮށް ާއަދި  285ތިއްބަވ ފައި

ާއެއްކަލަާ ާވޯޓިންގާރަނގަބީލުގެ ާބޭފުޅުން ާވަޑައިގަންނަވ  ނައްޓަވ ލައްވ ފައި

ާވަގުތުކޮޅަކަށްވ33ާެ ާކުޑަކުޑަ ާވަރަށް ާހަމަވ ން ާއޮއްވާ ސިކުންތު ފައި

ާކަންތަކުގައިާ ާޖައްސަވ ލެއްވުމުގެ ާކ ޑު ާއެއްކަލަ ާވަޑައިގެން ދުވެވަޑައިގެން

ާ ާއުޅުއްވަނިކޮށް ާއެބޭފުޅ އަށ33ާާްމިހެން ާހަމަވެގެންގޮސް ސިކުންތު

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާދިމ ވޭ. ާއެބަ ާވޯޓުނުލެވޭގޮތް  290ގިނަފަހަރަށް

ާދަންނަވ ލ ހިތް ާއަޅުގަނޑުމެން ާމޭޒުން ާޖެހީމަ،ާއިދ ރީ ާރަނގަބީލު ވަނީ

ާތެރޭގައިާ ާފުރުޞަތެއްގެ ާއަވަސް ާވެވަޑައިގެން ާޖެހީމ  ާރަނގަބީލު ވޯޓިންގ

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާޖަހ ފައި ާވޯޓިންގާރަނގަބީލު ާވަޑައިގަންނަވ ށޭ. އެތެރެއަށް

ާއަރުވަން.5ާާ ާވެދެވަޑައިގަތުމަށް ާއެތެރެއަށް ާއެބޭފުޅުންނަށް މިނެޓް

ާ ާއެ ާތެރ5ާޭއެހެންވީމ ، ާޖައްސަވާ މިނެޓްއިރު ާކ ޑު ާވަޑައިގެން  295ގައި

ާކ ޑުާ ާބޭފުޅުން ާބޭނުންފުޅުވ  ާބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަން ާވޯޓުގައި ބޭފުޅުން,

ާދެންާ ާރަނގަޅުވ ނެ. ާތިއްބެވުން ާތައްޔ ރުވެވަޑައިގެން ާއެކަން ޖައްސަވ ފައި

ާބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ  ާވޯޓުގައި ާއޮންނަގޮތުން ާޤ ނޫނުއަސ ސީ މިހ ރު

ާވޯޓު ާބޭނުންފުޅުގޮތަކަށްާބޭފުޅުންނަށް ާއެބޭފުޅުން ާމިއޮތީ ާކަންތައްތައް ލުމުގެ

ާރިޔ ސަތުންާ ާމިހ ރު ާޢ ންމުގޮތެއްގައި ާއެހެންވީމ ،  300ދޫކޮށްލައްވ ފައި.
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ާކ ޑުާ ާބޭފުޅުން ާހުރިހ  ާނަގަނީކަމ އި ާވޯޓު ާނުކުރައްވ ނެ އިޢުލ ނެއް

ާވިދ ޅުވެއްޖެކަމަށްވަންޏ ާ ާރިޔ ސަތުން ާޖައްސަވ ށޭ ާކ ޑު ާއެއީ ާޖައްސަވ ށެކޭ.

ާއަމުރުކުރެއްވެނީކަމަށްާ ާވޯޓުލ ން ާބޭފުޅުންނަށް ާހުރިހ  ރިޔ ސަތުން

ާދޫކޮށްލައްވ ފައި.ާ ާއޮންނަނީ ާއެކަން ާމިހ ރު ާރިޔ ސަތުން ބެލެވިދ ނެތީވެ،

ާނެންގެވުންާ ާބޭފުޅަކުވެސް ާކޮންމެ ާއަމިއްލަފުޅަށް ާއެކަން  305އެހެންވީމ ،

ބޭފުޅުންާކ ޑުާޖައްސަިަވ ނީ .ާވޯޓުލ ންާރަނގަޅުވ ނެ.ާވޯޓުލ ންާބޭނުންފުޅުވާ 

ބޭނުންފުޅުނުވ ާބޭފުޅުން،ާމިސ ލަކަށްާކ ޑުާޖައްސަވ ފައިާއޮވެގެންާވޯޓުގައިާ

ާނަތީޖާ  ާނިކުންނ ނެ. ާނަތީޖ  ާއެބޭފުޅެއްގެ ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަތަސް

ާރެކޯޑްގައިާ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާދިމ ލުގައި ާނަމ އި ާއެބޭފުޅެއްގެ ނުކުންނައިރު

ާވޯ ާނޮޓް ާމ ނައަކީ ާއެން.ވީ.ޓީ. ާއެވ ހަކަވެސްާއޮންނ ނީ ާއެހެންވީމ ،  310ޓެޑް.

ާތިބޭފުޅުންނަށްާ ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ާއަޅުގަނޑު ދަންނަވ ލީ.

ާސިސްޓަމ އިާ ާމި ާމިހ ރު ާހިތްޕުޅުހަމަޖެހިވަޑައިގަތުމެއް ކޮންމެވެސްވަރެއްގެ

ނޑުާއުންމީދުކުރަން.ާ ާބެހޭގޮތުންާލިބިވަޑައިގެންފ ނެކަމަށްާއަޅުގަ

 

ާ315 

ާއ ދެާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއެކަންާ، ާތަފްޞީލުކޮށް ާވަރަށް ާއަމީންޢ ންމު. ޝުކުރިއްޔ 

ާއެދެއްވީ.ާ ާތަފްޞީލުތައް ާޓެކްނިކަލް ާއެކަމުގެ ހިނގ ނެގޮތ އި،

ާމިހ ރުާ ާކަންތައް. ާވޯޓުގެ ާކުރިއަށްގެންދ ނީ ާދެން ނޑުމެން އަޅުގަ

ދެާލިސްޓްާއަމީންޢ ންމުާއިއްވ ލަދެއްވ ނެ.ާ ާހުށަހެޅިފައިވާ 

ާ320 

ާ

ާގަލޮޅުާާއިދ ރީމޭުޒންާިއއްެވވުން: ާއެކުލަވ ލުން. ާކޮމިޓީއެއް ާއެކުލަވ ލުމަށްޓަކައި ާގަވ އިދު މަޖިލީހުގެ

ާޢަބްދުއްާ ާއީވ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ހުށަހަޅުއްވ ،ާهللا

ާނަޝީދުާ ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ނޮޅިވަރަމް

ާހިމެނިވަޑައި ާކޮމިޓީގައި ާހުށަހެޅުން.  325ގަންނަވާ ތ އީދުކުރައްވ ފައިވ 

ކެންދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާާ-7ބޭފުޅުންގެގޮތުގައިާހުށަހަޅުއްވ ފައިާމިވަނީާ

ާ ާޢަލީ. ާތަސްމީން ާއަޙްމަދު ާޢިއްޒަތްތެރިާާ-2މެންބަރު ާދ އިރ ގެ ހަނިމ ދޫ

ާ ާމުޖުތ ޒް. ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރުާާ-3މެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ މުލަކު



 13 

ާޢަބްދުލްޤައްޔޫމް.هللاާޢަބްދުއް ާޢިއްޒަތްތެރިާާ-4ާޔ މީން ާދ އިރ ގެ ހިންނަވަރު

 330ބިލެތްދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާާ-5މެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުޙަންމަދުާސ ލިޙް.ާ

ާ ާޙަމްޒ . ާއަޙްމަދު ާމެންބަރުާާ-6މެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ވިލުފުށީ

ގުރަިއދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާާ-7ރިޔ ޟްާރަޝީދު.ާ

ާ ާއިބްރ ހީމް.ާާ-8ރިޟ . ާޤ ސިމް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ މ މިގިލީ

ާހުށަހަޅުއްވ ،ާ ާއ ދަމް ާޒ ހިރު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ގައްދޫ

ާމުއްޠަލިބުާ ާއިބްރ ހީމް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ  335ފަރެސްމ ތޮޑ 

ާހިމެނިވަޑައިގަންނަވ ާ ާކޮމިޓީގައި ާހުށަހެޅުން. ާތ އީދުކުރައްވ ފައިވ 

މައްޗަންގޮޅިާއުތުރުާދ އިރ ގެާާ-7ބޭފުޅުންގެގޮތުގައިާހުށަހަޅުއްވ ފައިމިވަނީ،ާ

ާ ާދީދީ. ާއަޙްމަދު ާމ ރިޔ  ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެާާ-2ޢިއްޒަތްތެރި ދިއްދޫ

ާއަޙްމަދުާސަމީރު.ާ ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެާާ-3ޢިއްޒަތްތެރި ާދެކުނު ކުޅުދުއްފުށީ

ާ ާނަޝީދު. ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެާވެާާ-4ޢިއްޒަތްތެރި  340ލިދޫ

ާ ާމުޙަންމަދު. ާޢަލީ ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެާާ-5ޢިއްޒަތްތެރި ހިންނަވަރު

މަހިބަދޫާދ އިރ ގެާާ-6ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުޙަންމަދުާސ ލިޙް.ާ

ާ ާމުޙަންމަދު. ާރުޤިއްޔ  ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެާާ-7ޢިއްޒަތްތެރި ާއުތުރު ގަލޮޅު

ބިލެތްދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާާ-8هللا.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއީވ ާޢަބްދުއް

ާ ާޙަމްޒ . ާއަޙްމަދު ާމެންބަރުާާ-9މެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ  345ދ ންދޫ

ާމުޙަންމަދުާރިޔ ޟް.ާ
ާ

ާ

ާދެންާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާލިސްޓް. ާދެ ާހުށަހެޅިފައިވ  ާމިހ ރު ާއިވިވަޑައިގަތީ ާތި ާދެންމެ އ ދެ،

ާކު ާކަންތައްތައް ާވޯޓުގެ ނޑުމެން ާޖަހަންޖެހޭާއަޅުގަ  350ރިއަށްގެންދިއުމަށްޓަކައި

ާރަނގަބީލުާޖަހ ނަން.

ާ

ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ

ާ

ނޑުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަޅުގަ ާކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ާކަންތައް ާވޯޓުގެ ާޝުކުރިއްޔ .  355އ ދެ،

ާލިސްޓްާާއަމީންޢ ންމު ާއޮތް ާހުށަހެޅިފައި ާމިހ ރު ާއެދެން އަރިހުން
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ާތަރުތީާ ާއަޅުގަނޑުމެންާހުށަހެޅިފައިވ  ާއޭގެފަހުން ާއިއްވ ލަދެއްވުމަށް. ބުން

ާވޯޓައިގެންާކުރިއަށްދ ނީ.ާއެންމެާފުރަތަމަާހުށަހެޅިފައިވ ާލިސްޓް.ާ

ާ

ާ360 

ާގަލޮޅުާާވުން:އިދ ރީމޭުޒންާިއއްވެާ ާއެކުލަވ ލުން. ާކޮމިޓީއެއް ާއެކުލަވ ލުމަށްޓަކައި ާގަވ އިދު މަޖިލީހުގެ

ާއީާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާޢަބްދުއުތުރު ާވ  ހުށަހަޅުއްވ ،ާهللا

ާރަޝީދުާ ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ނޮޅުވަރަމް

ާހިމެނިވަޑައިގަންނަވ ާބޭފުޅުންގެާ ާހުށަހެޅުން.ާކޮމިޓީގައި ތ އީދުކުރައްވ ފައިވ 

ާ ާއަޙްމަދުާާ-7ނަންފުޅުތަކަކީ، ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ  365ކެންދޫ

ާ ާޢަލީ، ާދ ާ-2ތަސްމީން ާމުޙަންމަދުާހަނިމ ދޫ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި އިރ ގެ

ާ ާޢަބްދުާާ-3މުޖުތ ޒު، ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމުލަކު ޔ މީްނާهللا

ާ ާމެންބަރުާާ-4ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ހިންނަވަރު

ާ ާޞ ލިހް، ާމުޙަންމަދު ާޢިއްޒަތްތެރިާާ-5އިބްރ ހީމް ާދ އިރ ގެ ބިލެއްދޫ

ާޙަމްޒ  ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާމެންބަރުާާ-6، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ  370ވިލުފުށީ

ގުރަިއދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާާ-7ރިޔ ޟްާރަޝީދު،ާ

ާމ މިނގިލީާާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމް.ާާ-8ރިޒ ،ާ
ާ

ާ

 375ާވ ގޮތަކަށްާވޯޓުދެއްވުންާއެދެން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާފެނިވަޑައިގަންނަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާ]ވޯޓުދެއްވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

 380هللا.ާގަލޮޅުާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިވ ާޢަބްދުާާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާނޮޅުވަރަމްާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަޝީދު.ާތ އީދުކުރެއްވިާމެންބަރު:

ާ

73ާާ:ހ ޒިރުވެވަޑައިގެންާތިއްބެވިާމެންބަރުންގެާއަދަދު

77ާާވޯޓުާދެއްވީ:
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 33ާ385ާާާާާާވޯޓުާނުދެއްވ :

33ާާާާާާވަކިގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެއްވ :
ާ

ާ

.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދ77ާުވޯޓުގައިާބައިވެރިވިާމެންބަރުންގެާއަދަދުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

36ާ ާޖުމްލަ ާފ ސްވީ.77ާ. ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ގޮތަށް ާމިކޮމިޓީ ާއެހެންވީމ ، .390 

ާވޯޓަކަށްާއަޅުގަ ާލިސްޓަށް ާހުށަހެޅުއްވި ާދެވަނައަށް ާއެހެންވީމަ، ނޑު

ާޙަވ ލުކުރ އިރުާ ާމަސައްކަތް ާކޮމިޓީއ އި ާމި ާއަޅުގަނޑުމެން ނ ހ ނަން.

ާއަޅުގަނޑުާ ާޤަބޫލުފުޅުކުރައްވ ކަމަށްވަންޏ  ާމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ާ ާނިންމަވާ 74ާހުށަހަޅަން ާމަސައްކަތް ާކޮމިޓީގެ ާތެރޭގައި ދުވަހުގެ

ނޑު ާއެއީާއަޅުގަ ާގެނެސްދެއްވުމަށް. ާއަނބުރ  ާމަސައްކަތް ާހަމައަށް  395މެންނ 

ާމިކަންާ ާގޮތުގައި ާމަސައްކަތެއްގެ ާއަވަސް ާވަރަށް ނޑުމެން އަޅުގަ

ާއިޢުތިރ ޟްނުކުރައްވ ތީާ ާއެކަމަށް ާބޭފުޅަކު ާއެއްވެސް ކުރަންޖެހިފައިވ ތީ.

ާބަލައިާ ާއެއްބަސްވެވަޑައިގެންނެވިކަމަށް ާބޭފުޅުންވެސް ާހުރިހ  އެގޮތަށް

ާމި ާނިމުނީ. ާމިހިސ ބުން ާއަިައިޓަމް ާއައިޓަމް ާދ ނީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ 2ާދެން

ާ ާއައިޓަމް ާއެޖެންޑ  ާޝުކުރިއްޔ . ާކޮމިޓީތައްާާމަޖިލީހުގެާ-2އަށް.  400ދ އިމީ

ާގަވ އިދުާ ާއ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެކުލަވ ލުން. ާކޮމިޓީއެއް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި

ާމަ ާކުރަމުންގެންދ އިރުވެސް ާމަސައްކަތް ާމަސައްކަތްާއެކުލަވ ލުމުގެ ޖިލީހުގެ

ާދަށުންާ ާގަވ އިދުގެ ާއޮތް ާމިހ ރު ާކުރިއަށްގެންދިއުމަށްޓަކައި މެދުނުކެނޑި

ާކުރިއަށްގެންދަންޖެހޭނެކަމަށްާ ާމަސައްކަތް ާއެކުލަވ ލުމުގެ ކޮމިޓީތައް

ާދ އިމީާ ާމަޖިލީހުގެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމަ، ާފެނޭ. ނޑަށް  405އަޅުގަ

ާކު ާމަސައްކަތް ާއެކުލަވ ލުމުގެ ާގެންދިއުމަށްޓަކައިާކޮމިޓީތައް ރިއަށް

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާއެކުލަވ ލުމަށް ާކޮމިޓީއެއް ާބުނެފައިވ ގޮތުގެމަތީން ގަވ އިދުގައި

ާއަޙްމަދުާ ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާދިއްދޫ ާފުރުޞަތުއަރުވަން. ތިބޭފުޅުންނަށް

ާސަމީރަށްާއަޅުގަނޑުާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާ

ާ410 

ާތްތެރިާރައީސް.ާއެންމެފުރަތަމަވެސްާއަޅުގަނޑުގެާއެންމެާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަާދިްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާއަްޙމަދުާ
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ާތިމަޤ މަށްާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާސަީމރު ާމަނިކުފ ނު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެކެނީ ާވ ޖިބެއްކަމުގައި އިސް

ާމަޖިލިސްާ ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާމަރުޙަބ ދަންނަވައި ާއެކަމ  ވަޑައިގެންނެވީތީ

ާ ާމ ތް ާފުރުޞަތު ާގެންދެވުމުގެ ވަސްކޮށްދެއްވ ނެކަމަށްާތަނަهللاާހެޔޮގޮތުގައި

ާދަންނަވ ލީާ ާމިފުރުޞަތަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާހަމައެއ އެކުގައި  415އުއްމީދުކުރަން.

ާކޮމިޓީތައްާ ާދ އިމީ ާމަޖިލީހުގެ ާނަންބަރުގައިވ  ާދެވަނަ އެޖެންޑ ގެ

ާހުށަހަޅ ގޮތަކީ،ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެކުލަވ ލުމަށް. ާކޮމިޓީއެއް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި

ާއެކ7ާާޮ ާކޮމިޓީއެއް. ާހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުންގެ މިޓީގައި

ާ ާއަޙްމަދުާާ-7މެންބަރުންނަކީ، ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ކެންދޫ

ާ ާޢަލީ، ާމެންބަރުާާ-2ތަސްމީން ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު  420ފުވައްމުލަކު

ާهللاާޢަބްދުާ ާމުޙަންމަދު، ާމެންބަރުާާ-3މަސީހް ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ މުލަކު

ާޢަބްދުލްهللاާޢަބްދުާ ާޔ މީން ާޢިއްޒަތްތެރިާާ-4ޤައްޔޫމް، ާދ އިރ ގެ ހިންނަވަރު

ާ ާޞ ލިޙް، ާމުޙަންމަދު ާއިބްރ ހީމް ާދ އިރ ގެާާ-5މެންބަރު ހުޅުހެންވޭރު

ާ ާމަނިކު، ާމޫސ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރިާާ-6ޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ވިލުފުށި

 425ކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާާ-7މެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދު،ާ

ާއުންމީދުކުރަންާާއަޙްމަދު ާއަޅުގަނޑު ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި އ މިރު.

ާވަރަށްބޮޑަށްާ ާތ އީދުކޮށްދެއްވ ނެކަމަށް. ާމެންބަރަކު ާޢިއްޒަތްތެރި މިކޮމިޓީއަށް

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާޢަބްދުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކެލ  ާއަޅުގަނޑުާهللا  430މައުސޫމަށް

ާާ.ފުރުޞަތުއަރުވަންާ

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާާ،ޝުކުރިއްޔ ާهللاާކެލ ާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާަޢބްދު ާދ އިރ ގެ ާހއ.ދިއްދޫ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި

ާތ އީދުކުރާ ާމައުޫޞމްާވ ހަަކެދއްކެވުްނ:ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާކޮމިޓީއަށް ާހުށަހެޅުއްވި ާސަމީރު ާއަޙްމަދު މެންބަރު

 435ާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާސަމީރު،ާޢިއްޒަތްތެރިާދ އިރ ގެާާތެރިާރައީސް،ާޝުކުރިއްޔ .ާދިއްދޫޢިއްޒަތްާގެާެމންަބރުާހެންޭވރުާދެކުނުާދ އިރާ 

ާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުމަށްާތ އީދުކުރަން.ާމެންބަރުާސަމީރުާާހ މިދުާޢަްބދުލްޣަފޫރުާ
ާވ ހަކަެދއްެކވުން:
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ާ440 

ާމެާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެއްވެސް ާއެހެން ާހުށަހެޅުމެއްާޝުކުރިއްޔ . ންބަރަކު

ާއެދިވަޑައިގަންނަވ ާހުށަހަޅުއްވަން ާއަޅުގަނޑަކަށްާފުރުޞަތަށް ކަމަކަށް

ާކުރިއަށްާ ާމަސައްކަތް ާމިއައިޓަމްގައި ާއަޅުގަނޑު ާއެހެންވީމ ، ނުފެނޭ.

ާ ާގެންދ ނަން. ާއަލުންާމިހ ރު ާލިސްޓު ާހުށަހެޅިފައިވ  އަމީންޢ ންމު

 445ާއިއްވ ލަދެއްވ ނެ.ާ

ާ

ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

ާ

ާކޮމިޓީއެއްާާއިދ ރީމޭުޒންާިއއްެވވުން: ާހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ާކޮމިޓީތައް ާދ އިމީ  450މަޖިލީހުގެ

ާސަމީރުާ ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދިއްދޫ އެކުލަވ ލެއްވުން.

ާޢަބްދުާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކެލ  ާހުށަހަޅުއްވ ، މައުޞޫމްާهللا

ާލިސްޓުގަ ާތ އީދުކުރައްވ ފައިވ  ާބޭފުޅުންނަކީ، ާހިމެނިވަޑައިގަންނަވ  ާ-1އި

ާ ާޢަލީ، ާތަސްމީން ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާ-2ކެންދޫ

ާޢަބްދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާފުވައްމުލަކު  455މަސީޙްާهللا

ާ ާޢަބްދުާ-3މުޙަންމަދު، ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ޔ މީންާهللاާމުލަކު

ާޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ާމެންބަރުާާ-4، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ހިންނަވަރު

ާ ާޞ ލިޙް، ާމުޙަންމަދު ާޢިއްޒަތްތެރިާާ-5އިބްރ ހީމް ާދ އިރ ގެ ހުޅުހެންވޭރު

ާ ާމޫސ މަނިކު، ާމެންބަރުާާ-6މެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ވިލުފުށީ

 460ކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާާ-7ރިޔ ޟްާރަޝީދު،ާ

ާއ މިރު.
ާ

ާ

ާރަނގަބީލުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޖަހަންޖެހޭ ާކުރިން ާނެގުމުގެ ާވޯޓު ޝުކުރިއްޔ .

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(. ާއެދެން.  465ޖައްސަވ ލަދެއްވުން

ާނިޒ މ ބެހޭާ ާޖެހުމަށްފަހު ާރަނގަބީލު ާވޯޓަށް ާގެންދ ގޮތުން ޢަމަލުކުރަމުން

ާއޮން ާނ ރުވ ގޮތަށް ާފުރުޞަތު ނޑުާނުކުތ އަކަށް ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމަ، ނަނީ.
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ާދޫކޮށްލެއްވުމަށް.ާ ާއެފުރުޞަތު ާއެދެން ާއަރިހުން ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާކުރިއަށްާ ާމިކަން ާއަޅުގަނޑު ާއިޝ ރ ތްކޮށްލެއްވުމ އެކު ދޫކޮށްލެއްވިކަމަށް

ާލިސްޓެއްާ ާއިތުރު ާމިއޮތީ ާޤަސްދުކޮށްފައި ނޑު ާއަޅުގަ  470ގެންދ ނަން.

ާމިމަޖިާ ާނެތުމ އެކު ާއޮތްކަމަށްާހުށަހެޅިފައި ާމިކަމަށް ާކޮންސެންސަސް ލީހުގެ

ާއެހެންވީމަ،ާ ާނިންމަން. ާމިގޮތަށް ާމިކަން ާނެތީމ  ާލިސްޓެއް ާއިތުރު ބަލ 

ާއިތުރުާ ާޤަބޫލުކުރަނީ ާއަޅުގަނޑު ާޖަހ ފައިވުމ އެކު ާރަނގަބީލުވެސް މިިިހ ރު

ލިސްޓެއްާނެތީމ ާމިގޮތަށްާހުރިހ ާބޭފުޅުންާއެއްބަސްވެވަޑައިގަންނަވ ކަމަށް.ާ

ާހިމެނޭާބޭފުޅުންާއެހެންވީ ާމިހ ރު ާލިސްޓު  475މ ،ާއަޅުގަނޑުމެންާހުށަހަޅ ފައިވ 

ާކުރިއަށްާ ާމިމަސައްކަތް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބަލ  ާއިންތިޚ ބުވީކަމަށް އެކޮމިޓީއަށް

ާކޮމިޓީތައްާ ާދ އިމީ ާމިމަޖިލީހުގެ ާޝުކުރިއްޔ . ާބޮޑަށް ާވަރަށް ގެންދ ނީ.

މަސައްކަތްާކުރިއަށްާާހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައިާމިހ ރުާމިއެކުލަވ ލެވުނުާކޮމިޓީގެ

ާބޭނުންފުޅުވ ނެާ ާކޮމިޓީއަށް ާބޭނުންވ ނެ، ނޑުމެން ާއަޅުގަ ގެންދެވުމަށް

ާފެނިވަޑައިގަންނަވ ގޮތުގައިާ ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި  480މަޖިލީހުގެ

ާކުރައްވަންާ ާމަސައްކަތްޕުޅު ާއެބޭފުޅުން ާކޮމިޓީއެއްގައިތޯ ާކޮން މިކޮމިޓީތަކުން

ާމަ ާމިކަހަލަ ާދެއްވަނީ ާމިކޮމިޓީގެާޕްރިފަރެންސް ާއަލީގައި ޢުލޫމ ތުތަކެއްގެ

ާއެހެންވީމ ،ާ ާހުރީ. ާގެންދަވ ފައި ާކުރިއަށް ާކުރިންވެސް ާމީގެ މަސައްކަތް

ާކުރިއަށްދ ންާ ނޑު ާއަޅުގަ ާމިކަމުގައި ާއިޢުތިރ ޟްނުކުރައްވަންޏ  ތިބޭފުޅުން

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާޕ ޓީތަކ އި ާސިޔ ސީ ާފޯމުތައް  485ޤަސްދުކުރ ގޮތަކީ،ާމިކަމ ބެހޭ

ާހަމައަށްާޙަވ ލުކުރ ނަ ާކޮމިޓީއ އި ާޚިޔ ލުފުޅުތައް ާމެންބަރުންގެ ާޕ ޓީތަކުގެ ން

ާއޭގެާ ާމެދުވެރިކުރައްވ . ާސެކްރެޓަރިއޭޓް ާމަޖިލީހުގެ ގެނެސްދެއްވުމަށް

ާބޭފުޅުންނަށްާ ާތިއްބެވި ާވަޑައިގެން ާއަމިއްލަގޮތުން އިތުރުން

ާއެފޯމުތައްާ ާއޭރުން ާޙަވ ލުކޮށްދެއްވ ނެ. ާފޯމު ސެކްރެޓަރިއޭޓުން

ނޑުމެންާފުރުއްވުމަ  490ށްފަހުާސެކްރެޓަރިއޭޓ ާމިއަދުާޙަވ ލުކޮށްލަދެއްވުންާއަޅުގަ

ާހަލުވިކޮށްާ ާވަރަށް ާމަސައްކަތް ާމިކޮމިޓީގެ ާއެދެން ާއަޅުގަނޑު އެދެން.

ާމެންދުރުފަހުާ ާބައްދަލުވުމެއް ާމިކޮމިޓީގެ ާމިއަދުވެސް ގެންގޮސްދެއްވުމަށް.

ާއެދެ ާއަޅުގަނޑު ާބައްދަލުކޮށްލެއްވުން ާވީހ ވެސްާމަޢުލޫމ ތުތަކ އެކީގައި ން

ާކޮމިޓީތައްާ ާގެންދެވޭނީ ާކުރިއަށް ާމަސައްކަތްތައް ާމަޖިލީހުގެ އަވަހަކަށް
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ާކަންތައްތަކަށްާ ާމިދެންނެވި ާބޭފުޅަކު ާއެއްވެސް  495އެކުލަވ ލައިގެންކަމަށްވ ތީ.

ާ ާއަޅުގަނޑުާއިޢުތިރ ޟްނުކުރައްވ ތީ ާބަލައި ާއެއްބަސްވެވުނީކަމަށް އެގޮތަށް

ާ ާބަލަން. ާނިމުނީކަމަށް ާއައިޓަމް ާމި ާޝުކުރިއްޔ . ާބޮޑަށް ދެން،ާވަރަށް

ާ ާއައިޓަމް ާއެޖެންޑ  3ާާމިދަނީ ާއައިޓަމް ާއެޖެންޑ އި ާމިއޮތީ،3ާާށް. ގައި

ާ ާއެކުލަވ ލަންޖެހ247ާާޭޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާވ ގޮތުގެމަތިން ާމ އްދ ގައި ާވަަނ

ާހަމަޖެއްސުމުގެާ ާގޮތް ާއެކުލެވިގެންވ  ާކޮމިޓީ ާޚިދުމަތްތަކ ބެހޭ  500ސަލ މަތީ

ާ)ވަާ ާހުށަހެޅުން. ާމައްސަލަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ވަަނ247ާާގުތުކޮޅަކަށްފަހު(

ާބަލަމުންާ ާނުހިނގ ގޮތް ާޚިދުމަތްތައްާހިނގ  ާމިބުނަނީ،ާސަލ މަތީ މ އްދ ގައި

ާމިާ ާއޮންނަންވ ނެއޭ. ާކޮމިޓީއެއް ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ގެންދިއުމަށް

ާޕ ޓީތަކުންާ ާސިޔ ސީ ާހުރިހ  ާހިމެނޭ ާމަޖިލީހުގައި ާރައްޔިތުންގެ ކޮމިޓީގައި

ނޑުާމެންބަރު ާއަޅުގަ ާބެހޭގޮތުން ާމިކަމ  ާއެހެންވީމ ، ާހިމަންނަވ ނެއޭ.  505ން

ާހުޅުހެންވޭރުާ ާފުރުޞަތުއަރުވަން. ާހުށަހަޅައި ާމައްސަލަ ާތަޅުމަށް މަޖިލީހުގެ

ާދ އިރ އިގެާމެންބަރުާމޫސ މަނިކު.

ާ

ާދ ގައިާވަނަާމ އ247ާްޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާާހުޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ިއގެާމެްނަބރުާ

ާމިހ ރުާާމޫސ މަނިކުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާވެގެންދ ނީ ާކޮމިޓީ ާބެހޭ ާޚިދުމަތްތަކ  ާސަލ މަތީ  510ބުނ 

ާކޮމިޓީއަށްކަމަށްާ ާސަލ މަތުގެ ާޤައުމީ ާބުނ  ާގަވ އިދުގައި ޢަމަލުކުރެވެމުންދ 

ާގަވ އިދުާ ާއެހެންނަމަވެްސ، ާއަދި، ާމިހިރީ. ނޑު ާއަޅުގަ ވިސްނ 

ާމިދެ ާގަވ އިދުގައިާއިޞްލ ޙުކުރެވިގެންދ އިރުގައި ާނަން ާކޮމިޓީގެ ންނެވި

ާޤ ނޫނުއަސ ސީާ ނޑުމެނަށް ާއަޅުގަ ާދެން، ާވިސްނަން. އެކުލެވިގެންދ ނެކަމަށް

ާކޮމިޓީާ ާމި ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާގެންދިޔައިރުގައި  515އިޞްލ ޙުކުރަމުން

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާދީފައިވ ހިނދު ާފުރުޞަތު ާޕ ޓީތަކަށް ާސިޔ އީ އެކުލަވ ލުމަށް

ާމަޖިލިސްތެރޭގައިާ ާމެންބަރުންާާހުށަހަޅަނީ، ާޕ ޓީތަކ  ާސިޔ ސީ މިވަގުތު

ާމެންބަރުންާ ާކޮމިޓީން ާމި ާޕ ޓީތަކަށް ާސިޔ ސީ ާބަލ ފައި ތިބިގޮތަށް

ާ ާއެމް.ޑީ.ޕީއަށް ނޑައެޅުމުގައި 3ާާކަ ާޑީ.އ ރް.ޕީއަށް 3ާމެންބަރުން،

 520މެންބަރުންާއަދިާޕީ.އޭއަށްާއެއްާމެންބަރު،ާޖުމްހޫރީާޕ ޓިއަށްާއެއްާމެންބަރުާ

ާމެ ާޕ ޓީއަށް ާޤައުމީ ާސިޔ ސީާއަދި ާއިންތިޚ ބުގައި ާމިފަހަރު ާމިއީ ންބަރެއް.
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ާނަންާ ާޕ ޓީތަކުން ާސިޔ ސީ ާގޮތުގައި ާބޭފުޅުން ާކުރިމަތިލ  ޕ ޓީތަކުން

ާޕ ޓީތަ ާސިޔ ސީ ާބައިވެރިވެ ާއިންތިޚ ބުގައި ާނަމުގައިާފޮނުވައިގެން ކުގެ

ާމަޢުލޫމ ތުާހޮވިވަޑައިގެ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާބޭފުޅުންކަމަށް ާވަޑައިގެންނެވި ން

ާކަނޑައަޅުއްވައިފިނަމަާލިބިފައިވ ތީާ ާމެންބަރުން ާއުސޫލުން ާއެހެންވީމ ،ާމި .525 

ާދަާ ނޑު ާގޮތުގައިާންނައަޅުގަ ާރަނގަޅު ާއެންމެ ާހަމަ ނޑަށް ާއަޅުގަ ވ ނީ،

ާނިސްބަތަށްާ ާތިއްބެވި ާޕ ޓީތަކުން ާމަޖިލީހުގައި ާމެންބަރުން ފެންނަނީ

ާގުޅިގެންާ ާމިކަމ  ާދެން، ާގެންދިއުމަށް. ާކުރިއަށް ާއުސޫލުން ާމި ބަލައިގެން

ާޖުމުހޫރީާއެ ާޕީ.އޭ، ާއަދި ާމެންބަރުންނ  ާޑީ.އ ރް.ޕީގެ ާއަދި މް.ޑީ.ޕީއ 

ާނަންތައްާ ާދެން، ާއެބަވޭ. ާއެއްބަސްވުމެއް ާޕ ޓީގައިވެސް ާޤައުމީ  530ޕ ޓީއ އި،

ާހުށަހަޅ ލުމަށްާ ާލިސްޓް ާނަން ާއެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ގެނެސްދިނުމުގައި

ނ ާއަޅުގަ ާގެންދަން ާކުރިއަށް ާއެކަންވެސް ާދެއްވައިފިނަމަ ޑުާވަގުތުކޮޅެއް

ާމިކަމަށްާ ާވ ނަމަ ާއުސޫލެއްކަމުގައި ާރަނގަޅު ާއެއީ ާއުސޫލު ާމި އެދެން.

ާކޮންމެވެސްާބޭފުޅަކުާތ އީދުކޮށްދެއްވުން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ535 

ާދ އިރ ގެާާހަނިމ ދޫާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާހުޅުހެންވޭރު ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާއ ދެ،

ާމޫސ މަާމުޙަްނމަދުާމުޖުތ ޒުާ ާމެންބަރު ާހުށަހެޅުއްވުމަށްާޢިއްޒަތްތެރި ާހުށަހެޅުއްވި ާއެ ާނިކު

ނޑުާތ އީދުކުރަން.ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާާއަޅުގަ

ާ

ާފުރުޞަތަކަށްާާިއރ ގެާމެްނބަރުާމަޑުްއަވރީާދ  ާހަމަ ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި  540ާޝުކުރިއްޔ 

ާދ އިރ ގެާވިސ މްާޢަލީާވ ހަކަެދއްކެުވން: ާހުޅުހެންވޭރު ާމެންބަާއެދިލީ ާމޫސަމަނިކުާޢިއްޒަތްތެރި ރު

ާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުއްވުމަށްާތ އީދުކުރަންވެގެން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާބޮޑުާވިލިފުށީާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާޚ އްޞަ ާމި ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާއައްސަލ މްޢަލައިކުމް. .`ާ

ާޙަވ ލުވުާަރޝީދުާވ ހަކަެދއްކެުވން:ާރިޔ ޟް ާމަނިކުފ ނު ާރައީސްކަމ އި ާޢިއްޒަތްތެރި ާގުޅިގެންާމަޖިލީހުގެ  545މ 

ާއަރިސްކުރަން.ާ ާމަނިކުފ ނަށް ާޝުކުރު ާއިޚްލ ްސތެރި ާހިތުގެ ނޑުގެ އަޅުގަ

ާތަމްސީލުކުރާ  ނޑު ާއަޅުގަ ާބައިވެރިވ  ނޑު ާއަޅުގަ ާޝުކުރުގައި އަދި،

ާޙިއްޞ ކުރަން.ާޢިއްޒަތްތިެރާ ާރައްޔިތުން ާލޮބުވެތި ާހުރިހ  ާދ އިރ ގެ ވިލިފުށީ
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ާމިއަދުާ ާހުރީ ާވިސްނުމުގައި ާމި ނޑު ާއަޅުގަ މިއ ބެހޭގޮތުންާާރައީސް،

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާއެއީ ާދައްކ ލަން. ާވ ހަކައެއް  550ވަަނ247ާާކޮންމެވެސް

ާއެކަންާ ާބެހޭގޮތުން ާޚިދުމަތްތަކ  ާއޮންނަނީ،ާސަލ މަތީ ާމިބުނެފައި މ އްދ ގައި

ނޑަށްާ ާވ ހަކަ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަ ާކޮމިޓީއެއްގެ ާބަލ ނެ ާނުހިނގ ގޮތް ހިނގ 

ާމެންޑޭޓްތެރޭގައި ާކޮމިޓީގެ ާމި ާއެހެންވީމ ،ާާހީވަނީ ާއޮންނ ނެހެން. މިކަން

ާކުރަންޖެހޭނެކަމަކަށްާ ާބަހުސެއް ާމ ބޮޑު ާމިކަމ  ާމިތ  ާއަޅުގަނޑު މިއަދު

ާހުށަހެޅުމެއްާ ާމިކަމަށް ާއެހެންކަމުން ާޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ. ނޑަކަށް  555އަޅުގަ

ާއެއަށްާ ާހުށަހެޅި ާހުށަހެޅުމެއް ާބެހޭގޮތުން ާގޮތ  ާއޮންނ ނެ ާކޮމިޓީ ހުށަހެޅި،

ާކުރެވިފަާ ާފަހުގައިާތ އީދުވެސް ާއޭގެ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހިސ ބުން ާއޮތީމަ އި

ާއެއްޗެއްާދަންނަވ ލަންާއިހަށްާމިާފުރުޞަތުާދޫކޮށްލ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ނޑ ާމުޚ ތަބުކުރައްވައިާދެންމެާވިދ ޅުވިާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:  560އ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ ާއިނގޭތޯ.ާއަޅުގަ

ާޝުކުރުދަންނަވަންާ ާބަސްފުޅުތަކަށްޓަކައި ާކުރިންާހެޔޮ ާއޭގެ ާއަދި، .

ވ ހަކަފުޅުދެއްކެވިާބޭފުޅުންވެސްާއެާމޭރުމުންާދެއްކެވިާވ ހަކަފުޅުތަކަށްޓަކައިާ

ާމއިިަރުވަނީ،ާ ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ނޑު ާއަޅުގަ ޝުކުރުދަންނަވަން.

ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބަށް.

ާ565 

ާއަނބުރާ ޝުާފަރެްސމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާފުރުޞަތު ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާކުރިއްޔ 

ާވ ހަކަާާއިްބރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާ ާދޫކޮށްލި ާފުރުޞަތު ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާއޮންނ ނީ. ާގެނެސްސަ

ާދަންނަވަން.ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާޝުކުރިއްޔ .ާއުނގޫފަރުާދ އިރ ގެާެމންަބރުާ ާބޮޑަށް ާާވަރަށް ާރައީސް، ާފުރަތަމަވެސްާއެޢިއްޒަތްތެރި  570ާންމެ

ާވަރަްށާާއަފްރ ީޝމްާޢަލީާވ ހަލަެދއްެކވުން: ާމަޤ މަށް ާއ  ާމަނިކުފ ނު ާބޭނުންވަނީ، ާދަންނަވ ލަން ނޑު އަޅުގަ

ާމަނިކުފ ނުވެސްާ ާމީގައި ާދެން، ާވ ހަކަ. ާދަންނަވ ލ  ާމަރުޙަބ  ބޮޑަށް

ާއެދެންާޕ ޓީގެާރޫޙަށްާ ހ މަކުރެއްވިާފަދައިންާއަޅުގަނޑުވެސްާވަރަށްާބޮޑަށް

ާމަސައްކަތްޕުޅުާވުރެ ާއިސްކޮށްދެއްވައިގެން ާމީގައި ާރޫޙު ާޤައުމީ ާބޮޑަށް ން

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާފަހުގައި ާއޭގެ ާގެންދެވުން.  575ކުރިއަށް
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ާތ އީދުކުރަމުންވެސްާ ާއުސޫލުތަކަށް ާއެ ާހުށަހެޅުއްވި ާމޫސ މަނިކު މެންބަރު

ނޑުާކުޑަކުޑަާއެއްޗެއްާއިތުރުކޮށްލަންާބޭނުންވަނީ އެާއުސޫލަށް.ާއެއީާާއަޅުގަ

ާއެާ ާއުސޫލުތަކުގެތެރޭގައި، ާއެ ާބަލިނޫންނަމަ ާމ  ާހަނދ ން ނޑުގެ އަޅުގަ

ާމެންބަރުންގެތެރެއިންާ ާޢ ންމު ާމި ާއުސޫލުތަކުގެތެރޭގައި ހަމަޖެއްސެވި

ާނެތް.ާ ާވ ހަކަފުޅުދައްކަވ ފައެއް ާގޮތަކަށް ާހިމަނުއްވ  ާމެންބަރެއް  580އެއްވެސް

ާ ނޑަކަށް ާގ ތްގަ ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާމެންބަރުނ73ާާްދެން، ާޢ ންމު ވަރަކަށް

ާބޮޑުާ ާފުދޭވަރެއްގެ ާއެއީ ާގަބޫލުކުރަނީ ާއަޅުގަނޑު ތިއްބަވ އިރު،

ާރަނގަޅުވ ނެހެންާ ާވަރަށް ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، އަދަދެއްކަމަށް.

ާނިސްބަތްނުވާ  ާޕ ޓީއަކަށް ާމެންބަރުންގެތެރެއިން އ ންމު

ާކޮމިޓީގައި ާއެ ާބޭފުޅަކު ާގޮތަށްާާބޭފުޅުންގެތެރެއިންވެސް  585ހިމަނުއްވ 

ާހަމަޖެއްސުން.ާއެވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.

ާ

ާދެންނެވިހެންާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާކުރިން ާހަމަ ާއިނގޭތޯ. ާޝުކުރިއްޔ  ާބޮޑަށް ާވަރަށް އ ދެ

ާބަސްފުޅުތަކަށްޓަކައިާ ާހެޔޮ ާތިވިދ ޅުވި ާމުޚ ތަބުކުރައްވ  ނޑ  އަޅުގަ

ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ނޑު ާއަޅުގަ  590މިއަރުވަނީ،ާހިންނަވަރުާާޝުކުރުދަންނަވަން.

ާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުޙަންމަދުާޞ ލިޙް.

ާ

ާއެދުނީ،ާޝުކުރިއްޔ ާހިންނަަވރުާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާފުރުޞަތަކަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި

ާާއިްބރ ހީމްާމުޙަްނމަދުާޞ ިލޙްާ ާކޮމިޓީގައި ާމި ާފުރުޞަތުދެއްވައިފިނަމަ ާބޭފުޅުންގެާރިޔ ސަތުން ާހިމެނޭ

 595ނަންތައްާހުށަހަޅ ލުމަށްޓަކައި.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަދަދ ާބެހޭގޮތުންާމިވަގުތުާާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާހީވަނީާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއިހަށް ާއަޅުގަނޑު ާތަފ ތުވެފައިވ ތީ ޚިޔ ލު

ާއިހަށްާ ާފުރުޞަތު ާމި ާއެހެންވީމ ، ާގޮތަކީ. ާބުއްދިވެރި މަޑުކޮށްލުންހެން

ާދޫކޮށްލ ނަން.ާ

ާ

ާއަދަދުާާޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރި ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާހީވަނީ ާއަޅުގަނޑަށް ާޝުކުރިއްޔ . ާބޮޑަށް  600ވަރަށް

ާގެންދިއުންހެންާ ާކުރިއަށް ާކަންތައް ާބޭފުޅުންގެ ާދެން ނިންމ ލ ފައި

ރަނގަޅުވ ނީ.ާމިހ ތަނަށްާމިާހުށަހެޅިާތ އީދުާލިބިފައިވަނީާކޮންމެާސިޔ ސީާ
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ާބޭފުާ ާގޮތަށް ާހިމެނޭ ނޑައެޅުމަށް.ާޕ ޓީއަކުން ާކަ ާއަދަދުތައް ޅުންގެ

ާހުށަހަޅުއްވާ  ާމޫސ މަނިކު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ހުޅުހެންވޭރު

ާއަޑުވެސްާ ާޚިޔ ލެއްގެ ާތަފ ތު ާތ އީދުކުރައްވައިފި. ާބޭފުޅުން ާގިނަ  605ވަރަށް

ނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތުާ ނޑުމެންނަށްާއިވިގެންާދިޔަ.ާމިާއަޅުގަ ދެންމެާއަޅުގަ

ާންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ މަނިކަށް.ާމިއަރުވަނީ،ާހުޅުހެ

ާ

ާއެގޮތަށްާާހުޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާހުށަހެޅުމުގައި ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާާމޫސ މަނިކުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާސަލ މަތ247ާާީހުށަހެޅީ، ާބުނަނީ ާމ އްދ ގައި  610ވަނަ

ާރައްޔިތުންގެާާޚިދުމަތްތައް ާގެންދިއުމަށް ާބަލަމުން ާގޮތް ާނުހިނގ  ހިނގ 

ާރައްޔިތުންގެާ ާކޮމިޓީގައި ާމި ާއޮންނަންވ ނެއޭ. ާކޮމިޓީއެއް މަޖިލީހުގެ

މަޖިލީހުގައިާހިމެނޭާހުރިހ ާސިޔ ސީާޕ ޓީތަކުންާމެންބަރުންާހިމަނަންވ ނެއޭ.ާ

ާއެއީ.ާމިތަ ާރޫޙެއް ާތ އީދުކުރ  ާއަޅުގަނޑުވެސް ާއޮތުމ އެކީގައި ނުގައިާއެހެން

ާކޮމިޓީާ ާއެކުލަވައިގެން ާމެންބަރު ާނިސްބަތްނުވ  ާޕ ޓީއަކަށް  615ތިއްބެވި

ާވަކިާ ާކަމެއް ާވަކި ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާއެހެންނަމަވެސް، އެކުލަވ ލުމަކީ.

ާޚިޔ ލާ  ާއަޅުގަނޑުގެ ާކޮމިޓީއަކަށް ާބުނެފައިވ ހިނދު، ާކުރުމަށް ގޮތަކަށް

ާޤ  ާއޮތީ ާވިސްނ ފައި ާބޮޑަށް ާއަޅުގަނޑު ާދޭއިރުގައި ނޫނުއަސ ސީގައިާފިކުރު

ާވަރަށްާ ާދެންނެވީ. ާއެވ ހަކަ ާކުރުމަށްކަމަށްވ ތީ ާއެކަން އޮތްގޮތަށް

ާބޭފުޅުންގެާ ާނިސްބަތްވެވަޑައިނުގަންނަވ  ާޕ ޓީއަކަށް ާވަކި  620އިޙްތިރ މ އެކީގައި

ނޑުާހުށަހެޅިާގޮތުގެާރޫޙްާދަންނަވ ލުމަށްޓަކައިާމިާ ކިބައިންާމިވ ހަކަާއަޅުގަ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާޔ ފުރުޞަތުގެާބޭނުންކުރީ.ާޝުކުރިއް

ާ

ާފުރުޞަތަކަށްާއެދުނީާާމ ވަށުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާޢަްބދުލް ނޑު ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާއަޅުގަ

ާދ އިރ ގެާޢަޒީޒްާޖަމ ލްާައޫބބަކުރުާ ާއުނގޫފ ރު ާޢަލީ، ާއަފްރ ޝީމް ާމެންބަރުާާޑރ.  625ާޢިއްޒަތްތެރި

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއުސޫލަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާހުށަހެޅުއްވި ާތ އީދުކުރެވޭތީވެ. ނޑަށް އަޅުގަ

ާހޮވިވަޑައިގެންނެވިާ ާގޮތުން ާއަމިއްލަ ާޙ ލެއްގައި ާއެއްވެސް ނުބުނޭ

ާޕ ޓީތަކުގެާ ާމި ާއެހެންވީމ ، ާނ ރުވ ކަށް. ާފުރުޞަތު މެންބަރުންނަށް

ާއަމިއްލަާ ާބޮޑުާއަޣްލަބިއްޔަތެއް ާފުރުޞަތުާދެއްވުމ އެކުާވަރަށް ބޭފުޅުންނަށް
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ނޑިޑޭޓުންނަާ ާއަފްރ ޝީމްގެާކެ ާހިތަށްއެރީ ނޑު ާއަޅުގަ ާއޮތުމ އެކުގައި  630ށްވެސް

ާއެއަށްާ ާއެހެންވެގެން ާހުށަހެޅުއްވުމެކޭ. ާރަނގަޅު ާހަމަ ާހުށަހެޅުމަކީ އެ

ވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ ނޑުާތ އީދުކުރާ  ާއަޅުގަ

ާ

ާމަޖިލީހަާކުޅުުދއްފުށީާއުުތރުާދ އިރ ގެާ ާކުރީގެ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިހ ރުގެާޝުކުރިއްޔ  ާވުރެން ާށް

ާމިނެގޭާާމެންަބރުާޢަްބދުލްޣަފޫރުާޫމސާ  ާކޮމިޓީތަކުގެ ާމި ާސަބަބުން ާބޮޑުވުމުގެ ާކޮންޕޮޒިޝަން ާމި  635ާމަޖިލިސް

ާޑރ.ާާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއިތުރަށް ާއޭގެ ާއަދި، ާފެނޭ. ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއިތުރުކުރަން އަދަދު

ާބޭފުޅުންނަށްވެ ާދ އިރ ތަކުގެ ާއެހެން ާހުށަހެޅެއްވި، ާއެާއަފްރ ޝީމް ސް

ާފުރުޞަތުާދޭންާއަޅުގަނޑަށްވެސްާފެންނަާވ ހަކަާދެންނެވިން.ާ

ާ

 640ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

ާމަނިކުފ ނަށްާާ`.ާމ ިމގިލީާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާޤ ސިމްާ ާއަޅުގަނޑު ާފުރަތަމަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި

ާާއިްބރ ހީމްާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދަންނަވަން. ާތަހުނިޔ  ާރައްޔިތ77ާުމަރުޙަބ އ އި ާމަޖިލީހުގެާވަނަ ންގެ

ާއިޣްލަބިއްޔަތަކުން.ާ ާފުރިހަމަ ާވަރަށް ާއިންތިޚ ބުވެވަޑައިގަތީ ރައީސަކަށް

ާވ ހަކަފުޅުާ ާދެއްކެވި ާފައްޓަވަމުން ާޖަލްސ  ާމަނިކުފ ނު ާއެއ އެކީގައި  645އަދި،

ާތަންކޮޅެއް،ާއެއްޗެއްާ ާކުޑަކުޑަ ާއެހެނެންމަވެސް ާބަހައްޓައިގެން ހަނދ ނުގައި

ާބޭނުން.ާ ާބޭފުޅަކާ ާވަނ76ާަދަންނަވ ލަން ާރައީސްކަންކުރެއްވި މަޖިލީހުގައި

ބޭފުޅުންނަށްާޝުކުރ2ާާުނައިބުާރައީސްކަންކުރެއްވިާބޭފުޅެއްގެާވ ހަކަ،ާއެާ

ާކުރެއްވިާ ާރައީސްކަން ާކުރިން ާއޭގެ ާމަޖިލީހުގައި ާއެ އަދ ކުރެއްވިއިރު

ާވިދ ޅުވެފައިާ ާއެއްޗެއް ާމަނިކުފ ނު ާރައީސަށް ާނައިބު ާއަދި  650ރައީސަށ އި

ާ ާހަނދުމަފުޅުކޮށްާނެތީމަ،ާހަމަ ާއެވ ހަކަ ާގޮތުން ާއަޚްވަންތަކަމުގެ ގ ތްކަމ އި

ާބޭނުންވަނީ،ާމިާސަލ މަތާ  ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުގަނޑު އަރުވ ލީ.ާއެއ އެކީގައި

ާ ާމި ާޤައުމީ، ާހޮވުމުގައ247ާާިބެހޭ ާކޮމިޓީ ާމިބުނ  ާމ އްދ ގައި ަވނަ

ރ ޝީމްާއުނގޫފ ރުާދ އިރ އިންާވ ހަކަފުޅުދެއްކެވިާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަފް

 655އެވިދ ޅުވިާވިދ ޅުވުމަށްާއަޅުގަނޑުާވަރަށްާފުރިހަމައަށްާތ އީދުކުރަމޭ.ާއަދި،ާ

3ާހަމަާއެހެންމެާއެމް.ޑީ.ޕީއ އިާޑީ.އ ރް.ޕީގެާބޭފުޅުންގެތެރެއިންާކޮންމެހެންާ
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ާ ާޕ ޓީއަކުން ާކޮންމެ ާއެ ާއަދަދު ާއެ ާނުނެންގެވިޔަސް ބޭފުޅުނ2ާާްބޭފުޅުން

ާމިާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާއެ ާހިމެޭނާނަންގަވ ފައި ާޕ ޓީއެއް ާކޮންމެ ބުނަނީ

ާ ާހަމަޖައްސަވ ފައި ާއެގޮތަށް ާއެހެންވީމ ، ާގެންދެވުން. ބޭފުޅުނ9ާާްގޮތަށް

 2ާ660މިހ ރުާއެާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާވުމަށްާއެއްާބޭފުޅަކުާއިތުރުކުރައްވ ާނުވަތަާ

ާމެންބަރުންގެތެރެއިންާ ާއަމިއްލަ ާއެ ާމަދުކުރައްވ ފައި ބޭފުޅަކު

ާކޮން ާބޭފުޅަކަށްާހިމެނިވަޑައިގަންނަވ  ާދެ ާނުވަތަ ާބޭފުޅަކު ާއެއް މެވެސް

ާއެވ ހަކަާ ާވ ތީ ާހަމައަކަށް ާޤަބޫލުކުރ  ާއަޅުގަނޑު ާއެއީ ާދެއްވުން ފުރުޞަތު

ާދަންނަވ ލަން.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .

ާ665 

ާތިވިދ ޅުވިާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދެންމެ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރުދަންނަވަން ާބޮޑަށް ވަރަށް

ާވަރަށްާވ  ާކައްސ ލައިގެން ާހަނދ ނުން ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާއަދި ހަކަފުޅަށް.

ާ ާޙަޤީޤަތުގައި ާއެދެން. ާމަޢ ފަށް ާނިހ ޔަތަށް ާދިޔައީތީ ާމިއަދު 76ާބޮޑުކަމެއް

ާޤ ބިލުކަމ އެކުާ ާވަރަށް ާޖަލްސ ތައް ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ވަނަ

ާ ާއަލްފ ޟިލް ާއަޚް ާޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ  670އަޙްމަދުާހިންގަވައިދެއްވި

ާހަނދ ންކުރަންޖެހޭ.ާއަދިާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ޒ ހިރުގެާމަސައްކަތްޕުޅުގެާމަތިން

ާބ.އަތޮޅުގެ،ާ ާކޮށްދެއްވި ާރައީސްކަން ާނައިބު ާއެމަޖިލީހުގެ ހަމައެއ އެކު،

ާޢަލީގެާ ާތަސްމީން ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާބ.އަތޮޅުގެ އޭރުގެ

ާހަާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާމަތިންވެސް ނދ ންކުރަންޖެހޭ.ާމަސައްކަތްޕުޅުގެ

ާޝުކުރުާ ާއިޙްތިރ މ އި ާލޯތްބ އި ާހިތުގެ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ  675އެދެބޭފުޅުންނަށްމެ

ާދ އިރ ގެާ ާމ މިގިލީގެ ާހަމައެއ އެކު، ާދަންނަވ ލަން. ާވ ހަކަ އަދ ކުރ 

ާދަންނަވަންާ ާޝުކުރު ާއިބްރ ހިމަށް ާޤ ސިމް ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާގެނެސްދެއްވީ ާތިކަން ާސަމ ލުކަމަށް ނޑުގެ ާފުރިހަމަނުކޮށްާއަޅުގަ ާއެކަން ތީ.

ާމ ބޮޑުވ ނެ.ާ ާކެހި ާލިބޭނެ ާއަޅުގަނޑަށް ާނިންމ ލެވުނުމަ ާޖަލްސ  މިއަދުގެ

ާއިރ ދަކުރެއްވިއްޔާ  ާއެކަން ާހަނދ ންކޮށްލަދެއްވީމަ ާތިކަން  680މިހ ރު

ާމަޢ ފަށްާ ާއަރިހުން ާއެބޭފުޅުން ާއެހެންވީމ ، ާކޮށްލެވުނީ. ޤަޟ އަށްވެސް

ާރިކޯޑަށްޓަކަާ ާމިވ ހަކަތައް ާމިގޮތަށްާއެދުމުން ާޔައުމިއްޔ އަށްޓަކައި އި،
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ާދ އިރ ގެާ ާގައްދޫ ާއަރުވަނީ، ާމިފުރުޞަތު ާމިހ ރު ާއަޅުގަނޑު ދަންނަވ ލީ.

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޒ ހިރުާއ ދަމަށް.

ާ685 

ާމަޖިލީހުގެާާގަްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާޒ ހިރުާ ާމަނިކުފ ނު ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާޝުކުރުދަންނަވަންމުންާރަާާއ ަދމްާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާބޭފުޅުންނަށް ާތިއްބެވ  އީސްކަންކުރައްވ ފައި

ާމަޖިލީހުގައިާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާމަޖިލީހުގައި، ާއޭގެކުރީގައިވެސް ދ އިރުގައި

ާކުރައްވ ފައިާ ާރައީސްކަން ާނައިބު ާރައީސްކަމ އި ާބޭފުޅުން ާގިނަ ވަރަށް

 690އްގައިާމިމަޖިލިސްާއެބަތިބި.ާއަދިާހަމައެއ އެކުގައި،ާވަރަށްާޚުދުާމަޚުތ ރުގޮތެާ

ާއަދިާ ާއެހެންވީމ ، ާތިއްބެވި. ާއެބަ ާބޭފުޅުންވެސް ާތިއްބެވި ހިންގަވ ފައި

ާމަސައްކަތްކޮށްފައިާ ާދުވަސްވަންދެން ާވަރަށްގިނަ ާމިމަޖިލީހުގައި އޭގެއިތުރުން

ާވަޑައިގެންާ ާދޫކޮށްލައްވ ފައި ާމިމަޖިލިސް ާމެންބަރުންވެސް ާޢިއްޒަތްތެރި ތިބި

ާއެހެންވީމ  ާއެބަތިިިއްބެވި. ާހީވަނީާ، ާއަޅުގަނޑަށް އެބޭފުޅުންނަށްވެސް

ާއަޅުގަނޑުާ ާއ ދެ، ާޝުކުރުދަންނަވ ލަން. ާޖެހޭނެހެން  695މަނިކުފ ނު

ާމޫސ މަނިކުާ ާހުޅުހެންވޭރު ާމޫސ މަނިކު، ާދަންނަވ ލީ، ާއެދި ފުރުޞަތަކަށް

ނޑަށްާތ އީދުނުކުރެވޭތީވެ.. ާހުށަހެޅުއްވިާގޮތަށްާއަޅުގަ

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމަޢ ފްކުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާހުރިހ  ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާއިނގޭތޯ. ރައްވ ތި

ާއަލަށްާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ލ ނަން. ާސަމ ލުކަމަށް  700މެންބަރުންގެ

ާއުސޫލުތައްާ ާނަންތަކ  ާދ އިރ ތަކުގެ ާމި ާގެންދ އިރު ާފަށައިގެން މަސައްކަތް

ާއެކަމަކު،ާ ާހިނގައިދ ނެ. ާފ ރިތަނުވެ ާމ ބޮޑަށް ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ މުޅިން

ާކުރެއްވުމުގައިާމަޖި ާމުޚ ޠަބު ާމެންބަރަކަށް ާއަނެއް ާމެންބަރަކު ާއެއް ލީހުގެ

ާގެންނަވަންާ ާމިގޮތަށް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާގެންނަވ ފައި ާނަން ދ އިރ ގެ

ާމިހ ރަށްސުެރާ ާއެހެންވީމ ، ާއޮންނަނީ. ާގަވ އިދުގައި  705މަޖިލީހުގައި

ާގެންދިއުމަ ާމުޚ ޠަބްކުރަމުން ާރަނގަޅަށް ާއެބައި ނޑުމެން ށްާއަޅުގަ

ނޑުާފުރުޞަތުާކުރިއަށްާގެންދެވުމަށް.. ާސަމ ލުކަމަށްާދަންނަވ ލަން.ާއަޅުގަ

ާ

ާހުށަހެޅުއްވިާާގަްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާޒ ހިރުާ ާމޫސ މަނިކު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުޅުހެންވޭރު ާއ ދެ،
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ާާއ ަދމްާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާނުވ ތީވެ ާގޮތަކަށް ާޤަބޫލުކުރެވޭ ާމ ބޮޑަށް ާއަޅުގަނޑަށް ނޑުާގޮތަކީ  710އަޅުގަ

ާ ާމިދެންނެވީ ާމިހެން ާއެއީ ާދަންނަވ ލަން. ާމ އްދ ގައ247ާާިއެއްޗެއް ވަނަ

ާމެންބަރުންނަކަށްާ ާއިންޑިވިޖުއަލް ާތިއްބެވި ާމިތ ނގައި ާގޮތުން މިއިންނަ

ާއޮތްހެނެއްާ ާހަމަޖެހިފައި ާއުސޫލަކަށް ާނުވެވޭކަހަލަ ާބައިވެރި މީގައި

ާާހީއެއްނުވޭ. ާރައީސް، ާއެބަތިާޢިއްޒަތްތެރި ާއަމިއްލަގޮތުންާމިތ ނގައި އްބެވި

ާވަރަށްގި ާތިއްބެވި ާއެބޭފުޅުންގެާވަޑައިގެން ާމެންބަރުން.  715ނަ

ާއަޣްާ ާކުޑަ ާދެކެނީ.ާއަޣްލަބިއްޔަތަކީވެސް ނޑު ާއަޅުގަ ާނޫންކަމަށް ލަބިއްޔަތެއް

ވެވޭނެާވެރިއެހެންވީމ ،ާއެބޭފުޅުންނަށްވެސްާމީގައިާކޮންމެވެސްާގޮތަކަށްާބައި

ާއަާ ާޖެހޭނެކަމަށް ާއޮންނަން ާއަޅުގަނޑުާާޅުގަނޑުއުސޫލެއް ދެކޭތީވެ

މެންބަރުން،2ާާމެންބަރުން،ާޑީ.އ ރު.ޕީާއަށ2ާާްހުށަހަޅަނީ،ާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށްާ

ާ ާއަށް ާއޭ 7ާޕީ. ާޕ ޓީއަށް ާޤައުމީ ާާމެންބަރުން،7ާ. ާޕ ޓީއަށް  7ާ720ޖުމްހޫރީ

ާތެރެއިންާާއަދިާއަމިއްލަާގޮތުންާވަޑައިގެންތިއްބެވިާމެންބަރުންގެމެންބަރުންާ

2ާާ ާއޮތުމަބަރުމެނ9ާްމެންބަރުން. ާމީގައި ާކޮމިޓީއެއް ާއަޅުގަނޑަށްާންގެ ށް

ާމިހެން ާދަންނަވ ލަން. ާާފެންނަވ ހަކަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ އެގޮތަށްާމިދަންނަވަނީ

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ ާހުރަސްނ ޅ ތީވެ.ާޝުކުރިއްޔާ 

ާ725 

ާއަާކުޑަހުަވދޫާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާއެންމެފުރަތަމަވެސް ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާޅުގަނޑުާއ ދެ،

ާާއަްޙމަދުާއ ިމރުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާދ އިރ ގެ ާހިމެނޭ ާއަމިއްރައްޔިތުންގެ ާއަޅުގަނޑުގެ ާނަމުގައިާނަމުގައ އި ލަ

ާޝުކުރު ާމަރުޙަބ އ އި ާާމަނިފ ނަށް ާއ ދެ، ނޑުވެސްާދަންނަވަން. އަޅުގަ

ާ ާއޮތީ، ާދަންނަވ ލަން ާބުނެފައިވާ 247ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާމީާގޮ ާކަނޑައެޅިގެނެއްތުގެމަތިން ާމެންބަރަކަށްާާގައި  730ބުނެފައެއްނުވޭާއަމިއްލަ

ާއެހެން ާނުވެވޭކަމަކަށް. ާރަނގަޅުގޮތަކީ،ާބައިވެރިއެއް ާއެންމެ ާމީގެ ވީމ ،

ާހ މަކޮށްލުމަށްޓަކައި.ާ ާމިކަން ާއެދުނީ ާފުރުޞަތަކަށް އެންމެފުރަތަމަވެސް

ާމެންބަރުންނަށް ާޢ ންމު ާފަދައިން ާދެއްވ ފައިވ  ާފުރުޞަތު ސްާވެޕ ޓީތަކަށް

ނޑަށްާހީވަނީާމިކޮމިޓީގައިާބައިވެރިވުމަށްޓަކައިާ ފުރުޞަތުާދެއްވުމަކީާއަޅުގަ

ާ ާއެންމެ ާމީގެ ާބޭފުޅުންތަކެއްާރަނގަޅުގޮތްކަމަށް ާގިނަ  735މިތަނުގެ

ާ ާއަޅުގަނޑުވެސް ާމިކަމަށްާވިދ ޅުވެފައިވަނީ. އެންމެފުރަތަމަވެސް
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ާ ާހަމައެކަނި ާމިހެން ާއެދުނީ .ާދަންނަވ ލުމަށްޓަކައިާފުރުޞަތަކަށް

ާ ާމިވ ހަކަ ާއަޅުގަނޑު ާމ ތަފްޞީލުކޮށްާާބުނުމުގެއެހެންނަމަވެސް ކުރީގައި

ާ ާމެންބަރުންތަކެއް ާގިނަ ާއަޅުގަނޑުާމިތަނުގައި ާވިދ ޅުވެފައިވ ތީ އެވ ހަކަ

ާ ާމިކަމ ބެހޭގޮތުން ާމ ދިގުކޮށް ާއަދިާވ ހަކަ ާބޭނުމެއްނޫން.  740ދައްކ ކަށް

ާވ ތީ،އަޅުގަނ ާމެންބަރަކަށް ާއަމިއްލަ ާހިާާޑު ާމެނުމަށްޓަކައިާމިކޮމިޓީގައި

ާމެންބަރަކުާދައު ާއަމިއްލަ ާއެހެންވީމ ، ާއިނގޭތޯ. ާނޫން ާކުރަނީކީވެސް ވ 

ާފުރިހަމަވެގެންދ ނެާ ާމިކޮމިޓީ ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާހިމެނުމަކީ މިކޮމިޓީގައި

ާ ާކަމެއްކަމަށް ާވަރަށްބޮޑަށްާވ ނޭކަމެއްކަމުގައި ާދެކެން. ނޑު އަޅުގަ

 745ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާމިތަނުގައިާާރުާހުޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންބަާ ާޕ ޓީއަކުން ާއެއްވެސް ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެިެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާމިހ ރުާ

ާާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާވޯޓުދޭ ާޖުމްލަ ާމަޖިލީހުގެ ާބަލ އިރުގައި ާއަާނިސްބަތަށް ޒިރުވެާހ ދަދު

ާ ާޔަޤީނުންވެސް ާހަމަ ާވޯޓުދެއްވ ކަމަށްވ އިރުގައި  750މަޖިލީހުގައިާމި

ާމިނި ާއެބޭފުޅުންގެާހިމެނިވަޑައިގަންނަވ  ާނުވ ގޮތަށް ާހަމަ ާމެންބަރުން ވަން

ާއެާ ާނުނިންމޭނެކަން ާކަމެއް ާނުލ  ާހުށަހެޅިާނވޯޓ އި ާއެގޮތަށް ނޑު ާއަޅުގަ ގޭ.

ާމިދެންނެ ާލިޔެހުށަހެޅީ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާއޮތީމަ.ާވިގޮތަށް ފައި

ާވ ހަކަފު ާޚިޔ ލުކުރެއްވި ާބޭފުޅުން ާގިނަ ާމިއަދު ާރޫޙ އި،ާއެހެންނަމަވެސް ޅުގެ

ާޚ އްޞަާ ާއުއަދި ާމިކަން ާމެންބަރުާނގޮތެއްގައި ާޢިއްޒަތްތެރި  755ގޫފ ރުދ އިރ ގެ

ާގެނެސްދިނު ާސަމ ލުކަމަށް ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާޢަލީ މ އިާއަފްރ ޝީމް

ާ ާވަކިާގުޅިގެން، ާތިއްބެވި ާގޮތުގައި ާމެންބަރުން ާއަކަށްާާޢ ންމު ޕ ޓީ

ނޑުާ،ާއިާނިސްބަތްނުވ ާބޭފުޅުންާއެދެއްކެވިާވ ހަކަފުޅުގެާމައްޗަށްާބަލަާ އަޅުގަ

ާވެވޭގޮތަށް.ާހު ާބައިވެރި ާމިކޮމިޓީގައި ާހަމަ ާއެބޭފުޅުންނަށްވެސް ށަހަޅަން

ާއެހެ ާނުވެނޭނެއެކޭ. ާބައިވެރި ާބުނެފައެއްނެތް  760ންނަމަވެސްާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި

ާމިގ ާ ާމިއަދު ނޑު ާއަޅުގަ ާއުޞޫލަކީ ާޕ ޓީތައިމުކުރ  ާހޮވަންޖެހޭާސިޔ ސީ ކުން

ާމުސްތަޤް ާހޮވުމުގައި ާއަާމެންބަރުން ާކުރީގައި ާބަލުގައި ނޑުމެންނަށް ދެންާޅުގަ

ގެންގުޅެންޖެހޭނެާއުސޫލެއްކަމަށްާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާވިސްނ ވަޑައިގަތުމަށްާ
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ނޑުާދަންނަވ ލަން ނޑުާސަމ ލުކަމަށްާދަންނަވަމުންާއަޅުގަ ސިޔ ސީާ،ާއަޅުގަ

ނޑުާދެންނެވިގޮތ އިާޚިލ ފަށްާއިތުރުާޕ ޓީ  765ތައްާއެކުލަވ ލުމުގައިާކުރިންާއަޅުގަ

ާއި ާއ ދެ، ާތެރެއިންާމެންބަރަކަށް ާމެންބަރުންގެ ާޢ ންމު ނޑިއެއް ާގޮ ތުރު

ާއެގޮތަށްާ ނޑިއެއް ާގޮ ާވ ހަކަދެކެވި ާތެރޭގައި ާއެބޭފުޅުންގެ ާދެން ދެއްވުމަށް.

ާގޮތުންާ ާއުސޫލެއްގެ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެނަްނމަވެސް ާނިމުނީ. ހަމަޖެހުނީމަ

ާކ ކ ާ ާބ ބަލަނީ ާތެރެއިން.ާއޭ ާއެބޭފުޅުންގެ ާވ ހަކަދައްކ ނީ އެގޮތަށް

ާފަހަރެއްގައިާވ ހަކަދައްކައި ާމިއަދު ާހުށަހެޅުނީމަ. ާއެއްބަސްވ ނަމެއް  770ގެން

ާފަހަރުގައިާ ާޕ ޓީއަކަށް ާކެންޑިޑޭޓުންގެ ާމިނިވަން ާއެއީ އޮޓޮމެޓިކުން

ާއެއީާ ާއޮތުމަކީވެސް ާއެކަން ާގޮތަކަށް ާކަހަލަ ާނުދ ނޭ ާވެގެން މިތަނުގައި

ާއެހެންނަމަވެސްާ ާދަންނަވ ލަން ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ މައްސަލައެއްނޫން.

ނޑު ާއަޅުގަ ާމިނިންމަނީ، ާގޮތެއްާމެން ާވ ހަކަދައްކައިގެން ާއިން އެމް.ޑީ.ޕީ

ާނިންމަނީ.ާ ާގޮތެއް ާވ ހަކަދައްކައިގެން ާއިންވެސް ާޕީ ާއ ރު. ާޑީ.  775ނިންމަނީ.

ާނިންމަނީ.ާ ާގޮތެއް ާވ ހަކަދައްކައިގެން ާޕ ޓީތަކުންވެސް ާއެހެން ސިޔ ސީ

ާނުރަސްމީާ ާއެކީގައި ނޑުމެންނ އި ާއަޅުގަ ާއެންމެފަހުން މަނިކުފ ނު

ާރޫޙުގައިާބައް ާޕ ޓީތަކުގެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބޭއްވިއިރުވެސް ދަލުވުން

ާޢ ންމުާ ާއެހެންނަމަވެސް ާމިގޮތަށް. ާދައްކ ފައިވަނީ ވ ހަކަދެއްކިއިރު

ާ ާފ ހަގަކުރަން.ާހ މެންބަރަކުވެސް ާއެކަންވެސް ާއިންނެވީތީ ާވަޑައިގެން  780ޒިރުވެ

ާވަރަށްާ ާމީހ ކަމަށްވ ތީވެ، ާހުށަހެޅު ާކޮމިޓީ ާފުރަތަމަ ާއަޅުގަނޑު ާދެން

ާމެންބަރުންގެާއަ ާޢ ންމު ާމިދެންނެވި ާއަދަދު ާމިކޮމިޓީގެ ދަބުވެރިކަމ އެކީގައި

ާތެރެއިންާބޭފުޅަކުާލައިގެންާކުރިއަށްާގެންދިއުމަށްާދަންނަވ ލީ.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައިާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާއ ދެ، ާޝުކުރިއްޔ .  785އ ދެ،

ާ ާހުޅުހެންވޭރު ާދ އިރ ގެ ާކުރިންާޢިއްޒަތްތެރި ާމަނިކު ާމޫސ  މެންބަރު

ހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުއްވުންާއަނބުރ ާގެންދަވ ާއެއަށްާއިސްލ ޙެއްާގެންނެވި.ާ

ާ ާއެހެންވީމ ، ާއެ ާސެކްރެޓޭރިއޭޓ އި ާޙަވ ލުކުރައްވައިގެންާނޯޓުކޮށްލައްވ ފައި

ާފު ާމިހ ރު ނޑު ާއަޅުގަ ާއެދެން. ާގެންގޮސްދެއްވުން ރުޞަތުާކުރިއަށް

 790ާއޭދަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަލީމަށް.ާރުވަނީ،ާއަ



 30 

ާ

ާއަޅުގަާއޭދަފުށީާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިކޮމިޓީއ ޝުކުރިއްޔ  ާހަމަ ާބެހޭގޮތުންާނޑު

ާދަންނަވ ލަންޖެހެނީ،ާާއަްޙމަދުާސަީލމްާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާސަލ މަތީ ާނުހިގ ގޮތްާނހިާާޚިދުމަތްޤ ނޫނުއަސ ސީ ގ 

ާއޮންނަންވ ނޭ.ާ ާކޮމިޓީއެއް ާމަޖިލީހުގައި ާރައްޔިތުންގެ ާގެންދިއުމަށް ބަލަމުން

ާޕ ޓީތަކުންާ ާސިޔ ސީ ާހުރިހ  ާހިމެނޭ ާމަޖިލީހުގައި ާރައްޔިތުންގެ  795މިކޮމިޓީގައި

ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާމީގައި ާހިމަނަންވ ނޭ. ޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައިާމެންބަރުން

ާޕ ޓީއަާޤ ނޫނު ާފަހަރެއްގައި ާއެއްޗަކީ ާމިބުނ  ާމީހަކުާއަސ ސީގައި ކުން

ާ ާހިމަނަންވ ނޭ. ާމިއޮތީ. ާމަޖްބޫރުކޮށްފައި ާމިއަށް އޭގެާނުހިމަނ ފ ނެތީ

ާ ާފަހަރެއްގައިވެސް ާމެންބަރުންާމ ނައަކީ ާތިބި ާކުރިމަތިލ ފައި އަމިއްލަގޮތުން

ާދެންާ ާހިމަނަންވ ނެ. ާދެކޭގޮތުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާނޫން. ާނުވ ނެއެކޭ  800ހިމަނަން

ާ ާއެބައޮތް ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުގަނޑު ާދިވެހިރ އްޖެއަދި ންާއިާއެކައްޗެއް.

ނޑަކީ.ާ ާއަޅުގަ ާމެންބަރެއް ާޕ ޓީގެ ާމަސައްކަތްކުރ  ާނައްތ ލުމަށް ފަޤީރުކަން

ާދަންނަވ ފައިާ ާއޮންނ ނީ ާރައީސަށް ާމަޖިލީހުގެ ާއަޅުގަނޑު މިހ ރު

ާހިމެނޭ. ާމަޖިލީހުގައި ާރައްޔިތުންގެ ާމެންބަރެއްކަން ާއެޕ ޓީގެ ނޑަކީ ާއަޅުގަ

ާއޮންނ  ާއަޅުގަނޑު ާދަންނަވ ފައި.ާާނެމަނިކުފ ނަށް ާސިޓީއަކުން  805މިހ ރު

އެހެންވީމ ،ާއެޕ ޓީންވެސްާމީހަކުާހިމަނަންާޖެހޭނެކަމަށްާޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާ

ާޝުކުރިއްޔާ  ާދަންނަވ ލީ. ނޑު ާއަޅުގަ ާމިކަން ާއެހެންވީމ ، ާލ ޒިމްކުރޭ. އެބަ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ިެއްެކވުން: ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެ ާސިޓީޝުކުރިއްޔ . ާއަޅުގަާާއެވިދ ޅުވި ާލިބިފައި. ނޑަށްވަނީ  810ނޑުާއަޅުގަ

ާ ާމިއަރުވަނީ، ާފުރުޞަތު ާހުޅަނގުމިހ ރު ާމެންބަރުާާމ ފަންނު ދ އިރ ގެ

ާޢަބްދުއްރަޙީމަށް.ާهللاާޢަބްދުާ

ާ

ާމިމަޖިލީހުގެާމަރުޙަާާމ ފަންނުާހުަޅނގުާދ ިއރ ގެާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާބ .

ާހުޅުހެންވޭރުާކޮާޢަްބދުްއރަީޙމްާهللاާމެންަބރުާޢަްބދު ާދެންމެ ާފެންނ ތީވެ، ާބޮޑުކޮށް ާތަންކޮޅެއް  815ާމްޕޮޒިޝަން

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާހުށަހެޅުއްވުމަށް ާހުށަހެޅުއްވި ާމޫސ މަނިކު ާމެންބަރު 73ާދ އިރ ގެ

ާއިތުރަށް،ާ ާއަދި ާހިމެނިވަޑައިގަންނަވ ތީ ާއެކޮމިޓީގ77ާާެމެންބަރުން ާހަދ  ށް
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ާ ާއަމެންބަރުންގެ ާއޮނ77ާިދަދު ާހަދ ލ ފައި ާހަދ ލުމަށްާށް ާނަންބަރަކަށް ހިރި

ާ ާގެ ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާމިހުށަހަޅ ގޮތަކީ ާއަޅުގަނޑު ާއެދޭތީވެ، ނޑު ާ.3އަޅުގަ

ާ ާގެ ާއޭގ3ެއެމް.ޑީ.ޕީ ާޕީ. ާއަދި .ާ2ާ ާޕ ޓީން ާޖުމްހޫރީ ާޤައ7ު. ާދިވެހި  820މީާ.

ާ ާހައިސ7ިޕ ޓީން ާއަމިއްލަ ާއަދި ާވަޑައިގެންނެވިާ. ާއިންތިޚ ބުވެ އްޔަތުން

ާ ާތެރެއިން ާާޅެއް.ބޭފ7ާުމެންބަރުންގެ ާކޮމިޓީއަށްާމެންބ77ާަޖުމްލަ ރުންގެ

ނޑުާތ އީ ާދުާކުރަން.ާއަޅުގަ

ާ

ާއެންމެފުރަތަމަާާތުޅ ދޫާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާނ ިޒމްާ ނޑު ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި  825ާޝުކުރިއްޔ 

ާރައްޔިތުންާރަޝ ދުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދ އިރ ގެ ާނިސްބަތްވ  ނޑު ާއަޅުގަ ާނަމުގައިއަވަސްވެގަންނ ނީ ާގެ

ާމަރުޙަާ ާއަމިއްލަާމަނިކުފ ނަށް ާއަޅުގަނޑުގެ ާއަދި ާދަންނަވަން. ބ 

ާމަރު ާމަނިކުފ ނަށް ާއަޅުގަނޑުާޙަާނަމުގައިވެސް ާއ ދެ، ާދަންނަވަން. ބ 

ފުރުޞަތަކަށްާއެދުނީާގައްދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޒ ހިރުާއ ދަމްާ

ާހުށަހެޅުއްވުމަ ާދަންނަވ ލައެހުށަހެޅުއްވި ާއޮތްވ ހަކަ ާތ ޢީދު  830ާންވެގެން.ށް

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމުޚ ތަބުކުރައްވ  ާއަޅުގަނޑަށް ާދަންނަވަން ާޝުކުރު ތިވިދ ޅުވިާވަރަށްބޮޑަށް

ާއަޅުގަތަހު ާނިޔ އަށްޓަކައި. ާމިއަރުވަނީ، ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ދ ންދޫާނޑު

ާޝުކުރިއްޔ .ާ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާރިޔ ޒަށް. ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު  835ދ އިރ ގެ

ާފުރުޞަތުާފު ާއަޅުގަނޑު ާވިދ ޅުވީ. ާމެންބަރު ާދޫކޮށްލެއްވީކަމަށް ރުޞަތު

ާޢި ާދ އިރ ގެ ާމ ތޮޑ  ާފަިަރެސް ާއިބްރ ހީމްާއަރުވަން ާމެންބަރު އްޒަތްތެރި

ާލިބަށް.މުއްޠަ

ާ

 840ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާއަޅުގަނޑުާފުރުޞަތަކަށްާއެދުނީާޒ ހިރުާާފަިަރެސްާމ ޮތޑ ާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ

ާއ ދަމްގެާހުށަހެޅުމަށްާތ ޢީދުާކުރަންވެގެން.ާމިހ ރުާއެކަންާނިމިފައިާއޮތީ.ާާމުއްޠަލިބްާާއިްބރ ހީމް

ާޝުކުރިއްޔ .އްވިާފުރުޞަތަށްޓަކައިާއެހެންވީމ ،ާދެާާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ
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ާމިފަހަރުާާކުޑަހުަވދޫާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާއަޅުގަނޑު ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  އ ދެ،

 845ާފުރުޞަތަކަށްާ

ާތިކޮމިޓީގައިާާމަދުާއ ިމރުާވ ހަަކދެއްެކވުން:އަޙްާ ާގޮތުގައި ާމެންބަރުންގެ ާއަމިއްލަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ މިއެދުނީ

ާއަޅުގަނޑުާ ާއެގޮތުން ާހުށަޅ ލުމަށްޓަކައި. ާދެނަމެއް ހިމެނުމަށްޓަކައި

ާ...ކުޅުދުއްފުށީާދ އިރ ގެ.

ާ

ާފުރަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއިނގޭތޯ. ާޝުކުރިއްޔ  ާތަމަ،  850ިމާމަޢ ފްކުރައްވ ތި.

ާ ާހަމައަށް ާނަމ އި ާދެން ާލައްވ ފައި ާނިންމަވ  ނޑުާއަދަދުތައް އަޅުގަ

ާފަހުންާާގެންދ ނަން ނޑު ާރަނގަޅިއްޔ .ާއަޅުގަ ާއެންމެ ާތިބޭފުޅުންނަށް އެގޮތް

ާއަދިާފުރުޞަތުާއަރުވ ނަންާއެކަމަށް.ާ

ާ

 855ާޢިއްޒަތްތެރިާނޑުާވަރަށްާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކުާޢަލައިކުމް.ާއަޅުގައައްސަލ މްާހިތަދޫާދެކުނުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ

ާމަރުޙަާާޙަސަންާލަތީފްާވ ހަކަެދއްކެވުްނ: ާހުޅުހެންވޭރުާރައީސަށް ާއެއަށްފަހު ާދަންނަވަން. ާޝުކުރު ބ އ އި

ާމަނިކު ާމޫސ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ނޑުާދ އިރ ގެ ާއަޅުގަ ާއެހުށަހެޅުމަށް ގެ

ވ ހަކަާދަންނަވަން.ާތ އީ ާދުކުރާ 

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމަރުޙަާާއިރ ގެާެމންަބރުާތުލުސްދޫާދާ  ާދ އިރ ގެ ާހުޅަނގު ާމ ފަންނު ާއެއަށްފަހު ާދަންނަވަން.  860ާބ 

ާޢަބްދުާާރޮޒެިއނ ާއ ދަމްާވ ހަކަެދއްކެުވން: ާހުށަހެޅުއްވިهللاާމެންބަރު ނޑުާާޢަބްދުއްރަޙީމް ާއަޅުގަ ހުށަހެޅުއްވުމަށް

ވ ހަކަާދަންތ އީ ާާނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ .ދުކުރާ 

ާ

ާމ ފަންނުާާްނބަރުާއަްޙމަދުާކެންދުާދ އިރ ގެާމެ ާއެދުނީ، ާފުރުޞަތަކަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާއިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްޔ 

 865ާހުޅަނގުާ

ާޢަބްދުއްާ:ވ ހަަކެދއްކެވުންާާތަސްމީންާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުށަހެޅުއްވިާهللا ޢަބްދުއްރަޙީމް

ާއެއަށްާ ާމިހ ރު ާއެހެންނަމަވެސް، ާތ އީދުކުރަން. ހުށަހެޅުއްވުމަށް

ނޑުާފުރުޞަތުާދޫކޮށްލަން.ާތ އީދުލިބި ާފައިވ ތީާއަޅުގަ

ާ

 870 والعدوان إآل على  والعا قبة للمتقينلعالمين ب ال الحمد هلل ر`.ާާއަްޙމަދުާާއިްސދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރު
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 والسالام على رسول هللا سيد نا محمد خا تم األ نبيا ء وصالة  .الظالمينާރަޝީދުާއިްބރ ހީމްާ

ާރައީސަށްާ .وعلى أ له وأصحا به أجمعين .سلين والمرާވ ހަކަެދއްެކވުން: ޢިއްޒަތްތެރި

ާމެންބަރުންނަށްވެސްާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާއަދި ާދަންނަވަން. މަރުޙަބ 

ާއަދިާ ާދަންނަވަން. ާތަހުނިޔ  ާމަރުޙަބ އ  ާފަރ ތުން ނޑުގެ އަޅުގަ

ާލޮބުވެިތާ ާދ އިރ ގެ ާއިސްދޫ ާހޮއްވަވ ފައިވ  ނޑު ާއަޅުގަ  875އެދ އިރ އަކުން

އަޚުންނ އިާއުޚުތުންނަށްާވަރަށްާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކުާ،ާއެންމެހ ާރައްޔިތުން

ާދަންނަވ ފައިވަނީ،ާ ާއެދި ާފުރުޞަތަށް ނޑު ޝުކުރުދަންނަވަން.ާއ ދެ،ާއަޅުގަ

ޢަބްދުއްރަޙީމްާهللاާމ ފަންނުާހުޅަނގުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދު

ާޝު ާދަންނަވަން. ާވ ހަކަ ާތ އީދުކުރ  ާހުށަހެޅުއްވުމަށް ކުރިއްޔާ ހުށަހެޅުއްވި

 880ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާޝުާވެލިދޫާދ އިރ ގެާެމންަބރުާޢަލީާ ާއެިދާއ ދެ، ާފުރުޞަތަކަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާކުރިއްޔ 

ާއެހެންނަމަވެސް،ާާމުޙަްނމަދުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާހިނގައްޖެ. ާހަމަޖެހިގެން ާމިހ ރު ާކަންތައް ދަންނަވ ލި

ނޑަށްާމިފުރުޞަތުާދެއްވީމަ ފުރަތަމަާމަނިކުފ ނަށްާވެލިދޫާދ އިރ ގެާ،ާއަޅުގަ

ާމަރުޙަބ އ އިާ ާވަރަށްބޮޑަށް ާނަމުގައި ާރައްޔިތުންގެ  885އެންމެހ 

ާދ އިރ ގެާ ާމ ފަންނުާހުޅަނގު ާބޭނުންވީ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާއަދިާއަޅުގަނޑު

ޢަބްދުއްރަޙީމްާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުއްވުމަށްާهللاާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުާ

ާއެާ ާއެކޮމިޓީގެާތ އީދުކުރަން. ާމިހ ރު ާޤަބޫލުކުރެވޭގޮތުގައި ނޑުވެސް ާއަޅުގަ އީ

ާ ާހަމަޖެހުނީމާ 77ާކޮމްޕޮޒިޝަންއަށް ާހިމެނިވަޑައިގެންދ ގޮތަށް މެންބަރުން

ާފެންނ ތީާ ާތަމްސީލުވެިެގެންދ ނެކަމަށް ާބައެއް ާބޮޑު ާމަޖިލީހުގެ ާބޮޑު  890މިއީ

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ ާއެކަމަށްާތ އީދުކުރެވޭ.ާޝުކުރިއްޔާ 

ާ

ާއިޚްލ ޞްތެރިާާތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރިޔ ސަ ާފ ޅުކުރެއްވި ާޝުކުރުދަންނަވަން ވަރަށްބޮޑަށް

ާމިއަރުވަނީ،ާ ާފުރުޞަތަކަށް ާމިހ ރު ނޑު ާއަޅުގަ ޝުޢޫރުތަކަށްޓަކ .

ާރަފީޤްާ ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު  895ފުވައްމުލަކު

ާޙަސަން.ާ

ާ
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ާއެދިާޝުކުރިއްާާފުވަްއމުލަކުާއުތުރުާދ ިއރ ގެާ ާފުރުޞަތަކަށް ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޔ 

ާމަނިކުފ ނުާާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާރަީފޤްާ ާދެކެނީ ާވ ޖިބެއްކަމުގައި ާއަޅުގަނޑުގެ ާފުރަތަމަ ާދަންނަވ ލީ،

ނޑުގެާާާޙަސަންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަޅުގަ ާގުޅިގެން ާހޮވިވަޑައިގަތުމ  ާރައީސްކަމަށް  900މަޖިލިސްގެ

ާނަ ާރައްޔިތުންގެާއެދ އިރ ގެ ާއެންމެހ  ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާފުވައްމުލަކު މުގައި،

ާދަންނަވ ލަން.ާ ާޝުކުރު ާނަމުގައި ާއަމިއްލަ ާއަޅުގަނޑުގެ ނަމުގައ އި،

ާމެންބަރުންނަށްާ ާއެންމެހ  ާހޮވިވަޑައިގެންނެވި ާމަޖިލީހަށް ހަމައެއ އެއްކޮށް

ާމ ފަން ާދަންނަވ ލަންއުޅުނީ، ާއަޅުގަނޑުވެސް ާދަންނަވަމުން، ނުާމަރުޙަބ 

ާޢަބްދުާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅަނގު  905ޢަބްދުއްރަޙީމްާهللا

ާމިހ ރުާ ާއެހެންނަމަވެސް، ާތ އީދުކޮށްލުމުގެގޮތުން. ާކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުއްވި

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާލިބިވަޑައިގެންފައިވުމ އެއްކޮށް ާތ އީދު ާބޭފުޅުންގެ އެހެން

ާމިހ ހިސ ބުންާއެާއަނބުރ ގެންނަންާއިނގޭތޯ.ާ

ާ

ާއަދިާާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާާހުޅުހެްނވޭރު ާފެށުމ  ާމަޖިލިސްގެ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި  910ާޝުކުރިއްޔ 

ާސައިކޮޓަރީގައިާާާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބޭރުން ާވ ހަކަތަކ އި، ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ާފަށައިފިއްޔާ  ާފުރޮޅިގެންދ ން ާއެތެރޭގައި ާމިތ  ާއެއްބަސްވުންތައް ވަމުންދ 

ާފުރޮ ާމި ނޑުމެންާހަމަ ާއަޅުގަ ާދިމ ލަކަށްވެސް. ާހުރިހ  ާއަންނ ނެ ޅުން

ާ ާކޮންމެ ާޕ ޓީތަކުން ާހޮވިފައިވ  ާމެންބަރުން ާމަޖިލީހަށް 8ާއެއްބަސްވީ

ާ ާއެމް.ޑީ.ޕީއަށް ާއެހެންވީމ ، ާއުސޫލުން. ާމެންބަރެއްގެ  24ާ915މެންބަރަކަށް

ާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާތިބުމ އެކީގައި ނޑައެޅީ.3ާާމެންބަރުން ާކަ މެންބަރުންނަށް

ާޑީ.އ ރުާ ާބަލައިގެން ާއެއުސޫލުން ާހަމަ މެންބަރުނ3ާާް.ޕީއަށްވެސް

ާ ާޕީ.އޭއަށް ާދެން ނޑައެޅީ. ާކަ ނޑުމެން މެންބަރުންކަމަށ7ާާްއަޅުގަ

ާދަށްވީމާ  ާއަށަކަށްވުރެ ާއެއީ ާލިބިފައިވ ތީވެ، ާމަޢުލޫމ ތު ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ާމިވ އެއްޗެއްާ ާމިތަނުގައި ާއެހެންވީމ ، ާނިންމީ. ާލައިގެން ާމެންބަރަކު  920އެއް

ާޕީ.އޭއަށްާރަނގަ ާރަނގަޅުކަމެއް. ާވަރަށް ާދިއުމަކީ ާއެނގިގެން ޅަށް

ާމ ާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާވަނީވިއްޔ  ާދޭންޖެހޭކަމަށް ާމެންބަރުން ާދެ ކޮންމެހެން

ާބޭފުޅުންނަށްާ ާތިއްބެވި ާތެރޭގައި ާކެންޑިޑޭޓުންގެ ާއަމިއްލަ އަޢުލ ކަންބޮޑު

ާނަމުގަ ާދޭން ނޑިއެއް ާގޮ ާއެބޭފުޅުންނަށް ާއެހެންވީމ ، ާދިނުން. އިާދެގޮނޑި
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ާނުނެންގެވުމަކީާ ާބަޔަކު ާއެއްވެސް ާފައިދ  ާނ ޖ އިޒު ާއޭގެ  925ވ ހަކަދައްކ ފައި

ާމިދަނީ.ާ ާވ ހަކަދައްކަމުން ާއެދޭކަމެއް ާވަރަށް ނޑުމެން އަޅުގަ

ާފެށިގޮތަށްާބަލ އިރުގައިާ ާމި ާއަންނަން ާތ އީދުތައް އެހެންނަިަމަވެސް،ާމިއަދު

ާފުރޮޅިގެން ާއަތަކަށް ާއެހެން ާހަމަ ާމިދަނީ ާއެތި ާއެގޮ…މުޅި ާއެހެންާ. ތަށް

ާދަންނަވ ލަން.ާ ާވ ހަކަ ާއެދޭ ާއަދަބުވެރިކަމ އެކީގައި ާވަރަށް ނުކުރެއްވުމަށް

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާހަމަ ާއަދިވެސް ާމިއޮތީ ާކޮމިޓީ ާހުށަހެޅި ާއެއުސޫލުން ނޑު  930އަޅުގަ

ާ ާއެމް.ޑީ.ޕީއަށް ާއެއީ ާލިބިފައިވަނީ. ާތ އީދުވެސް ާމިކޮމިޓީއަށް 3ާދަންނަވަން

ާ ާމެންބަރެއް،ާޖުމްހޫރީާމެންބ3ާާަމެންބަރުން.ާޑީ.އ ރު.ޕީއަށް ރުން،ާޕީ.އޭއަށް

ާކެންޑިޑޭޓުންގެާ ާމެންބަރެއް،ާއަމިއްލަ ާޕ ޓީއަށް ާމެންބަރެއް،ާޤައުމީ ޕ ޓީއަށް

ާމިގޮތަށްާ ާމެންބަރު. ާއެއް ާބޭފުޅުންނަށް ާތިއްބެވި ާވަޑައިގެން ގޮތުގައި

ާތ އީދުކުރެއްވުމަކީާ ާމިގޮތަށް ާވިސްނ ވަޑައިގެން ާމެންބަރުން  935ޢިއްޒަތްތެރި

ާ ނޑު ާޖެހޭނީާއަޅުގަ ާދެން ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންނޫނިއްޔ  ާއެދޭކަމެއް. އަދިވެސް

ާ ާއެބޭފުިުޅުންގ24ާާެބަދަލުކުރަން.ާއެމް.ޑީ.ޕީއަށް ާޑީ.އ ރު.ޕީއަށް މެންބަރުން.

ާވެއްޖިއްޔާ  ާހީވ ގޮތުން ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާއަދަދު. ާތިބި މެންބަރުން

ލިސްގެާއަދަދަށް.ާޤައުމީާސަލ މަތ އިާބެހޭާކޮމިޓީާބަދަލުވެގެންދ ނީާމުޅިާމަޖި

 940ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާއެންމެފުރަތަމަާާގުަރއިދޫާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާއިނ ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  .`ާ

ނޑުާތަމްސީލުކުރ ާދ އިރ ،ާއިނގުރައިދޫާދ އިރ ގެާާޙަީމދުާهللاާޙަްމދޫންާޢަްބދުއްާ ާއަވަސްވެގަންނ ނީާއަޅުގަ

ާއަދިާާާ:ވ ހަކަެދއްެކވުން ާނަންފުޅުގައ އި ާރައްޔިތުންގެ ާލޮބުވެތި ާހުރިހ  ާރައްޔިތުންގެ، ހުރިހ 

ާމަޖިލީހަށްާ ާމަނިކުފ ނަށ އި،ާއަޅުގަނޑުމެން ާނަމުގައި ާއަމިއްލަ ނޑުގެ  945އަޅުގަ

ާމިމަޖިލީހުގައިާ ާއަދި ާރައީސަށ އި ާނ އިބު ހޮވިވަޑައިގެންނެވި

ާމެންބަާ ާހުރިހ  ާހޮވިވަޑައިގެންނެވި ރުންނަށްާހިމެނިވަޑައިގަންނަވ ،

ނޑުގެާދ އިރ ގެާފަރ ތުންާމުބ ރަކްބ ދީއ އިާތަހުނިޔ ާރައްދުކޮށްދިނުން.ާ އަޅުގަ

ާހުޅަނގުާ ާމ ފަންނު ާހޯދ ލ ފައިމިވަނީ، ާފުރުޞަތެއް ނޑުވެސް ާއަޅުގަ އ ދެ،

ާޢަބްދުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވާ هللا  950ޢަބުދުއްރަޙީމް

ާހުށެހެާ ާއެ ާތ އީދުކޮށްލުމަށް. ާގިނަާހުށަހެޅުއްވުމަށް ާވަރަށް ާމިހ ރު ޅުމަށް
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ނޑުގެާ ާއަޅުގަ ާތ އީދަށް ާމި ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާތ އީދުކުރައްވައިފި. ބޭފުޅުން

ާނަންާއިތުރުކޮށްލ ފައިާއިށީނދެލ ނަން.ާވައްސަލ މްޢަލައިކުމް.ާ

ާ

ނޑުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަޅުގަ ާޝުޢޫރުތަކަށްޓަކ . ާއިޚްލ ޞްތެރި ާފ ޅުކުރެއްވި ާތި  955ޝުކުރިއްޔ 

ާމެންބަރުާމިހ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާބިލެތްދޫ ާމިއަރުވަނީ، ާފުރުޞަތު ރު

ާއަޙްމަދުާޙަމްޒ އަށް.ާާ

ާ

ާ`.ާއަޅުގަނޑުާއެންމެފުރަތަމަާޝުކުިުރުދަންނަވ ނީ،ާއަޅުގަނޑުާމިާާބިލެތްދޫާދ އިރ ގެާެމންަބރުާ

ާހޮއްވަވައިދެއްވިކަމަށްާޙަމްޒ ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާއަްޙމަދު ާމަޖިލީހަށް ާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރި ާބިލެތްދޫ  960ޓަކައި

ާފުންމިނުންާ ާއެންމެ ާހިތުގެ ާއަޅުގަނޑުގެ ާރައްޔިތުންނަށް ާލޮބުވެތި އެންމެހ 

ާތިމަޤ މަށްާ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެއަށްފަހު ާއަދި ޝުކުރުދަންނަވަން.

ާދަންނަވަން.ާ ާމަރުޙަބ  ާމަނިކުފ ނަށްވެސް ހޮވިވަޑައިގެންކަމަށްޓަކައި

ވަަނ247ާާ،ާނީާމިފުރުޞަތުާބޭނުންކޮށްލަާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުގަނޑު

ާނުހިނގ ގޮތްާ ާހިނގ  ާޚިދުމަތްތައް ާސަލ މަތީ ާބުނެފައިވޭ،  965މ އްދ ގައި

ާއޮންނަންވ ނެއޭ.ާ ާކޮމިޓީއެއް ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާގެންދިއުމަށް ބަލަމުން

ާޕ ޓީތަކުންާ ާސިޔ ސީ ާހުރިހ  ާހިމެނޭ ާމަޖިލީހުގައި ާރައްޔިތުންގެ މިކޮމިޓީއަށް

މަނަންވ ނެއެވެ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުގަނޑުމެންާވަރަށްާމެންބަރުންާހިާ

ާމަޖިލީހުގައިވެސް،ާ ާމިވޭތުވެދިޔަ ާވިސްނަންއެބަޖެހޭ ފުންކޮށް

ާ ާމިއޮންނަނީ ާމަޖިލީހުގައި ާޢ ންމުކޮށް ނޑުމެންގެ  970މެންބަރުންގ7ާާެއަޅުގަ

ާ ާއެންމެ ާކޮމީޓީއަކީ ާސަލ މަތ ބެހޭ ާޤައުމީ ާއެހެންނޫންނަމަވެސް 4ާކޮމިޓީ.

ާމިކޮމިޓީއަކީާމެންބަރު ާއ ދެ، ާކޮމިޓީއެއް. ާއޮތް ާހިމެނިފައި ާމައްޗަށް ންގެ

ާމިމަޖިލީހުގައިާ ާމިކޮމިޓީއަކީ ާކޮމިޓީ. ާހ މަކުރަންޖެހޭ ާހުރިހ ކަމެއް ޤައުމުގެ

މެންބަރުންގެާމައްޗަށްާހިމެނޭާކޮމިޓީއަކަށ77ާާްމެންރުންާނުވަތ76ާާަތިބިާ

ނޑުމެ  975ންނަށްާކޮމިޓީާއޮފްާވ ކަށްނުޖެހޭ.ާއ ދެ،ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުގަ

ާއެހެންނަމަވެސްާ ާބޭއްވިދ ނެ. ާކޮމިޓީއެއް ާހައުސްގެގޮތުގައިވެސް ާހޯލް ދަ

ާޙުރުމަތްތެރިކޮށްާ ާއެއްބަސްވުންތަކަށް ާއެއްބަސްވެވޭ ާބޭރުގައި މަޖިލީހުން

ާހިނގުންާ ާކަންކަން ާމިމަޖިލީހުގެ ާދަންނަވ ނީ، ނޑު ާއަޅުގަ ނުހިތޭނަމަ
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ާއެކަ ާމިމަޖިލީހުގައި ާއެއްބަސްވެވޭގޮތަށޭ.ާފަސޭހައެއްނުވ ނެއޭ. ންކަންދ ނީ

ާއެގޮތަށްވަނީާ ާމުހިންމުކަމެކޭ. ާއެއްބަސްވުމަކީ ާކަންކަން  980ބޭރުގައި

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާހުޅުހެންވޭރުގެ ާއ ދެ، ާއެއްބަސްވެވިފައޭ. އެއްބަސްވުމެއް

ާމައްޗަށްވަނީާ ާއެއަދަދުގެ ާއެވިދ ޅުވިފަދައިން ާމަނިކު ާމޫސ  މެންބަރު

ާމިފު ނޑު ާއަޅުގަ ާބޭނުންވަނީާއެއްބަސްވެވިފައި. ާދަންނަވ ލަން ރުޞަތުގައި

ާސިޔ ސީާ ާއެބައޮވޭ. ާގަވ އިދެއް ާޕ ޓީތަކުގެ ާސިޔ ސީ ާރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ާފައިސ ާ ާފޮތިން ާފައިސ  ާމަދު ާލިބޭ ާރައްޔިތުންނަށް ާދިވެހި  985ޕ ޓީތަކަށް

އެބަލިބޭާޕ ޓީތައްާހިންގުމަށްޓަކައި.ާވީއިރުާކޮންމެވެސްާއަހަންމިއްޔަތުކަމެއްާ

ނޑުމެންގެ ާއެބަވޭ.ާއެހެންކަމ އެކުާާއަޅުގަ ާދެވިފައި ާޕ ޓީތަކަށް ނިޒ މްތަކުގައި

ާރައީސް،ާހުޅުހެންވޭރުގެާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ނޑު އަޅުގަ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާއެހުށަހެޅުއްވިގޮތ އިާޚިލ ފަށްާމިކަންާމިާ

ާ ާބޭނުންފުޅުވ ނަމަ ާނިންމަވަން ާމަޖިލީހުން ާނިންމޭނެ.ާޢިއްޒަތްތެރި  990އެކަން

ާއެކަމާ  ާއެހެންނަމަވެސް ާއެބައޮތް. ާއަޣްލަބިއްޔަތު ާއެކަމަށް މިމަޖިލީހުގައި

ާއެކަމަށްާ ާވަގުތު ާމަޖިލީހުގެ ާއަނެއްކ  ާދެކޮޅުހަދ ނަން. ނޑު އަޅުގަ

ާއެހެންވީމ ،ާ ާގެއްލިގެންދ ނެ. ާނިޒ މު ާމަޖިލީހުގެ ދިގުލައިގެންދ ނެ.

ާކަންތައް ާބޭނުންވަނީ، ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއެއްބަސްވެވޭގޮތަށްާއަޅުގަ ތައް

ާރައީސްާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާނިންމުމަށް ާއެގޮތަށް ާމުހިންމުކަމެކޭ.  995ނިންމުމަކީ

ާބ ރުއަޅުއްވައިދެއްވުމަކީާއަޅުގަނޑުާއެދޭކަމެއް.ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާހުރިހ ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޤަބޫލުކުރެވޭގޮތުގައި ނޑަށް ާއަޅުގަ ާޝުކުރިއްޔ . ވަރަށްބޮޑަށް

ާއަދިާމެންބަރުން ާއެރޫޙުގައި. ާގެންދަވަނީ ާމަސައްކަތްޕުޅުކުރައްވަމުން ވެސް

ނޑުާއިލްތިމ ސްކުރަންާޕ ޓީތަކުގެާޕ ލަމެންޓްރީާލީޑަރުންނަށް،ާޚިޔ ލުާ  1000އަޅުގަ

ާވ ހަކަދައްކަވައިގެންާ ާއެކަންތައްތައް ާއުފެދެމުންދިޔަނަމަވެސް ތަފ ތުވުންތައް

ާއެގޮތުާ ާއެހެންވީމ ، ާގެންދިއުމަށް. ާމަސައްކަތްާޙައްލުކުރައްވަމުން ގެމަތިން

ާމިހ ރުާ ާދަންނަވަމުން ާއެދޭވ ހަކަ ނޑު ާއަޅުގަ ާގެންގޮސްދެއްވުމަށް ކުރިއަށް

ާރިޔ ޟްާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލިފުށީ ާމިއަރުވަނީ، ފުރުޞަތު

 1005 ރަޝީދަށް.
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ާ

ާދެންނެާވިލިފުށީާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާފުރަތަމަވެސް ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާވިންާޝުކުރިއްޔ 

ާމ ބޮޑުާާރިޔ ޟްާރަީޝދުާވ ހަަކެދއްކެވުްނ: ާމިއ ބެހޭގޮތުން ާއަޅުގަނޑު ާވ ހަކަދެއްކިއިރުގައި މިމައުޟޫގައި

ާހީވަނީާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއެހެންނަމަވެސް ާބޭނުމެއްނޫނޭ. ާދޭކަށް ތަފްޞީލެއް

ާމިއާ  ާމަޝްވަރ ކޮށް ާމިކޮމިޓީއ ބެހޭގޮތުން ާމިއ ބެހޭގޮތުން، ނޑުމެން  1010އަޅުގަ

ނޑުމެންާބަހުސްކުރަންޖެހޭާ ާއަޅުގަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިހ ރު. ާއެބަ ހެން

ާ ާމިއޮތ247ާާީޤ ނޫނުއަސ ސީ ާލިޔެފައި ާމިހެން ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާމިކަންާ ާފ ޅުގައި ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާއޮޅިގެނެއްނޫން. ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ާޤައުމުގެާ ާމަސްލަޙަތަކީ، ާޤައުމީ ާމިކުރަނީ. ާކީއްކަން އެނގިތިބެ

ާނޫންާ ނޑުމެންާސެކިއުރިޓީއަކީ، ާއަޅުގަ ާމިއީ ާކަންތައްތަކަކީ ާސަލ މަތީ  1015ނަމަ

ާމުޅިާ ާމިކަންތައްތަކަކީ ާކަންތައްތަކެއް. ާވިސްނަންޖެހޭ ާފުންކޮށް ވަރަށް

ާވ ކަށްނުޖެހޭ.ާ ާކޮމިޓީތަކަކަށް ާނެގޭ ާޝ މިލްވ ގޮތަށް ާމީގައި ރައްޔިތުން

ާވަރަށްފަހުން،ާ ާމަނިކު ާމޫސ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ހުޅުހެންވޭރު

ާމިކަންާދެން ާކުޑަމިނުން ާއެންމެ ާއެއީ ާއެހުށަހެޅުއްވިގޮތަކީ ާއެންމެފަހުން މެ

ާއެވަރުންާ ާއަދި ާޤަބޫލުކުރެވޭ. ާއަޅުގަނޑު  1020އޮންނަންޖެހޭނެގޮތްކަމަށް

ނޑަށްާ ާއަޅުގަ ާކުރަންޖެހޭނެކަން ާޤަބޫލުވެސް ާއެކަން ނޑުމެން އަޅުގަ

ާޢިއްޒަާ ާދ އިރ ގެ ާބިލެއްދޫ ާދެންމެގައި ާހަމައެއ އެކުގައި ތްތެރިާޤަބޫލުކުރެވޭ.

ާއަދަދުާ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާވިދ ޅުވިހެން ާޙަމްޒ  ާއަޙްމަދު މެންބަރު

ާވިސްނަންޖެހޭާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާއެކަމަކު ާއިތުރުކުރެވިދ ނެ. ކިތަންމެބޮޑަސް

ާހިފަހައްޓަންޖެހޭާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާސިއްރުތަކެއް ާކިހ ވަރެއްގެ ާމިއީ  1025އެބަ

ާޝ މިލު ާމީގައި ާގިނަބަޔަކު ާމިކަމުގައި ާދ ވަރަކަށްާކޮމިޓީއެއްތޯ. ވެގެން

ނޑުމެންގެާ ާއަޅުގަ ާނޫންނަމަ ާމުސްތަޤްބަލު ާރ އްޖޭގެ ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ާއޭތިާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާމިންވަރަކަށްތޯ ާކިހ  ާކަންތައްތައް ސަލ މަތީ

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާމިވެސް ާބޭއްވޭނީ. ާތެރޭގައި ހިފެހެއްޓުމެއްގެ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ 247ާާވިސްނަންޖެހޭކަމެއް.ާހަމައެއ އެކު  1030މ އްދ ގައި،ާަވނަ

ާމެންބަރުންނަށްާ ާއަމިއްލަ ާވިދ ޅުވެއްޖެ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ބައެއް

ާމިާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހުރަހެއްނ ޅައޭ. ާދިނުމަކަށް ފުރުޞަތު
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ާނޫނީާ ާތަޞްދީޤުކުރިއުިރގައި، ާނޫނީ ާދިޔައިރުގައި ތަޞްދީޤުކުރަމުން

ާމ އް ާކުރަމުންދިޔައިރުގައި، ާބަހުސް ާލިއުނުއިރުގައިާމިއ ބެހޭގޮތުން ދ 

ާޕ ޓީތަކަށްާ ާސިޔ ސީ ާކަނޑައެޅިގެން ާހަމަ ާލިއުނީ ނޑުމެން  1035އަޅުގަ

ާޤަބޫލުކުރީާ ާއޭރު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކީއްވެތޯ. ާދޭންވެގެން. މިފުރުޞަތު

ާމަޖިލިސްާ ާމުސްތަޤްބަލުގައި ާޕ ޓީތަކުންކަމަށް ސިޔ ސީ

ާމިފަހަރުާ ާއަދަދެއްގެ ާބޮޑު ާއެހެންނަމަވެސް ތަމްސީލުކުރަމުންދ ނީ.

ާއެހެންވީމ ،ާއަމިއް ާތަމްސީލުކުރަމުންއެބަދޭ. ާމަޖިލިސް ލަގޮތުން

ާއަޅުގަނޑުާ ާނުޖެހޭނެއެކޭނޫން ާއޮންނަން ާފުރުޞަތު ާއޭގެ  1040އެބޭފުޅުންނަށް

ާއެކަންާ ާނިސްބަތަކުންނޭ ާވަކި ާއޮންނަންޖެހޭނެ. މިދަންނަވަނީ.

ާސިޔ ސީާ ާހިންގ  ާފުޅ ކޮށް ާވަރަށް ާޕ ޓީތަކެއް، ާސިޔ ސީ އޮންނަންޖެހޭނީ.

ާއެބަހު ާޕ ޓީތައް 26ާާރި. ާމެންބަރުން، 25ާާހ ްސ ާމެންބަރުން، 43ާހ ސް

ާއެބޭފުޅުންގެާ ާތަމްސީލުކުރަމުންދޭ. ާއެބަ ާޕ ޓީތައް ާތިބި ާމެންބަރުން ހ ސް

ާއެއްވަރުވ ކަށެއްާ ާއެބޭފުޅުންނ  ާއެހެންވީމ ، ާއިތުރު. ާމަޖިލީހުގެ  1045އަދަދުވެސް

ާމިތަނަށްާ ާޕ ީޓއިން ާޤައުމީ ާހުށަނޭޅީ ާލިސްޓެއް ނޑު ާއަޅުގަ ނުޖެހޭނެ.

ާހިތަކަށްާޤަބޫލެއްނުކުރެވޭާނިސްބަ ނޑު ާބޭފުޅުންނަށްވ ތީވެ،ާއަޅުގަ ާދެ ތްވަނީ

ާނޫންނަމަާ ާއެމް.ޑީ.ޕީއ ، ާހަމަވ ންޖެހޭނެއެކޭ ާއަދަދު ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ާއެއީާ ާވ ހަކަދެއްކުމަކީ ާހަމައެއްގެތެރޭގައި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ޑީ.އ ރް.ޕީއަކ .

ާއަ ާއެއޮންނަންވ ނެކަމެއް. ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ނޑު  1050ޅުގަނޑުމެންާއަޅުގަ

ާހިމެނުމަކީާ ާއެކޮމިޓީއެއްގައި ާމެންބަރަކު ާކޮންމެ ާބޭނުންވ  ބޭނުންވީމަ

ާޚ އްޞަކޮށްާ ާނުވެދ ނެ. ާރަނގަޅުގޮތްކަމުގައި ާއެންމެ ާއޭގައި އެއީވެސް

ާކޮމިޓީއެއްގައިާ ާކަންތައްތަކ ބެހޭ ާސަލ މަތީ ާމުހިންމު މިކަހަލަ

ާސިއް ާމިދެންނެވިކަހަލަ ާކުރިން ާއަޅުގަނޑު ާހިފެހެއްޓޭާތިއްބަވަންޖެހޭނީ ރު

ާއޭގެާ ާފަހަރެއްގައި ާތިބެންޖެހޭނީ. ާއޭގައި ާރަނގަޅުބައެއް ާހަރުދަނ   1055ވަރަށް

ާމަނިކަށްާ ާމޫސ  ާއެހެންވެއްޖެކަމަށްވަންޏ  ާނުވެދ ނެ. ާއަޅުގަނޑު މީހަކަށް

ާގެންދަވަންާ ާއަނބުރ  ާނަން ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާދަންނަވަން ނޑު އަޅުގަ

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާމިއީ ާއެހެންނަމަވެސް ފުންކޮށްާާއެހުށަހެޅުއްވި.

ާވަރަށްާ ާކަންތައްތަކަކީ ާސަލ މަތީ ާޤައުމުގެ ވިސްނަންޖެހޭކަމެއް.
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ާކަންތައްތަކެއް.ާ ާހިފަހައްޓަންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ  1060ސިއްރުގޮތެއްގައި

ާހ ޒިރުކުރަން.ާ ާމިނިސްޓަރ ާޑިފެންސް ާޖެހިދ ނެ ާމ ދަމ  ނޑުމެން އަޅުގަ

ާއެކޮމި ާވ ހަކަވެސް ާކަންތައްތަކެއްގެ ާއަމިއްލަ ާއޭނަގެ ޓީގައިާކޮށްފައި

ާކަހަލަާ ާމިވެނި ާމިވެނިތަނެއްގައި ާކީއްވެތޯ ާނޫންނަމަ ދައްކަންޖެހިދ ނެ.

ފިޔަވަޅެއްާއެޅީ.ާކީއްވެތޯާމިތަނަށްާމިމީހުންާނެރުނީ.ާކީއްވެތޯާބޮޑީާސްޕްރޭާ

ާވ ހަކަތަކެއްާ ާވަރަށްގިނަ ާނެތީ.ާމިކަހަލަ ާސްޕްރޭ ާޖެހީ.ާއަނެއްކަހަލަ  1065މިއަދު

ާމިކަ ާދައްކަންއެބަޖެހޭ. ނޑުމެން ާމައްސަލަތަކެއްާއަޅުގަ ާވަރަށްގިނަ ހަލަ

ާކުރަންާ ާކަންތައްތަކެއް ާއެކަހަލަ ާއެހެންވީމ ، ާއެބަ. ބަލަންޖެހޭ

ާއެއީާ ާމީހުންނަކީ ާތިބޭ ާކޮމިޓީއެއްގެތެރޭގައި ާނަގ  ނޑުމެން އަޅުގަ

ާފުދޭާ ާކިރިޔ  ާއެ ާއަދި ާހިފެހެއްޓޭ، ާސިއްރުތައް ާމިދަންނަވ  ނޑުމެން އަޅުގަ

ާދަންނަ ާއަޅުގަނޑު ާއެކަން ާކުރަންވ ނީ.ާމިންވަރުންނޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ  1070ވ ނީ

ާއެއްވެސްާ ާދެއްކެވި ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާއަޅުގަނޑު އެހެންވީމ ،

ާއަޅުގަނޑުާ ާއެހެންނަމަވެސް ާވ ހަކައެއްނޫން. ާދައްކ  ާއިދިކޮޅަށް ވ ހަކައަށް

ާއަދިާ ާވިދ ޅުވިފަދައިން، ާވ ހަކަފުޅުގައި ާޙަމްޒ ގެ ާކުރިންވެސް ހަމަ

ޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާވިދ ޅުވިފަދައިންާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިއްާ

ާކަމަކަށްާ ާވަކިގޮތަކަށް ާޕ ޓީތަކުގެތެރޭ ާސިޔ ސީ ނޑުމެންގެ  1075އަޅުގަ

ާއެގޮތެއްގެމަތިންާ ާއ ދެވިއްޖެކަމަށްވަނީވިއްޔ  އެއްބަސްވެވިގެން

ާބޭފުޅުންާ ާނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވ  ާޕ ޓީއަށް ާތިބެންޖެހޭނެ. ނޑުމެން އަޅުގަ

ާހި ާއެރީމަ ާއަނބުރާ ހިތަށް ާއަލުން ާލައިގެން ާމިތަނަށް ާލިސްޓެއް ާއެރި ތަށް

ާރަނގަޅުގޮތެއްނޫންކަމަށްާ ާއެންމެ ާދުއްވ ލުމަކީ ާވަގުތުތައް ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ާމާ  ާމިކުރަނީ ާމިއަދު ާއަޅުގަނޑުވެސް ާޤަބޫލުކުރަނީ. ނޑަށް  1080އަޅުގަ

ާހޭދަކުރަމުންދަނީ.ާ ާވަގުތުތަކެއް ާމިތ ނގައި ރަނގަޅުކަމެއްނޫން.

ާ ނޑުވެސް ާނިންމަން.ާއަޅުގަ ާއަވަހަކަށް ާވީހ ވެސް ާމިކަން ބޭނުންވަނީ،

ާއަދިާ ާތ އީދުކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާހުށަހެޅުމަށް ާމަނިކުގެ ާމޫސ  އެހެންކަމުން

ާޤަބޫލުކޮށްާ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ އެގޮތަށް

ާހުރިާ ާފަހަތުގައި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާނިންމުމަކީ ާއަވަހަށް  1085މިކަން
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ާރަނގަޅުާމަސައްކަތްތަާ ާއެޅޭނެ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާއަވަސްކުރުމަށްޓަކައި އް

 ފިޔަވަޅެއްކަމުގައިާދެކެން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާއެންމެފުރަތަމަާާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާާގަލޮޅުާދެުކނު ނޑުގެވެސް ާރައީސް.ާއ ދެ،ާއަޅުގަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާއިންތިޚ ބުކޮށްދެއްވިާާވ ހަަކދެއްެކވުްނ:ާއަްޙމަދުާަމޙްލޫފް ާމިމަޤ މަށް ާއަޅުގަނޑު ާދެކެނީ،  1090ވ ޖިބެއްކަމުގައި

ާވަރަށްާ ާރައްޔިތުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ނޑު އަޅުގަ

ާތިމަޤ މަްށާ ާމަނިކުފ ނު އިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކުާޝުކުރުދެންނެވުން.ާއެއަށްފަހު

ާއަ ާއަދި ާނަމުގައި ާއަޅުގަނޑުގެ ނޑުާއިންތިޚ ބުވެވަޑައިގަތުމ އިގުޅިގެން ޅުގަ

ާނުހަނުާ ާހަމަ ާމަނިކުފ ނަށްވެސް ާނަމުގައި ާރައްޔިތުންގެ ދ އިރ ގެ

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާމިއ އެކު ާއ ދެ، ާދަންނަވަން. ާމަރުޙަބ   1095އިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކު

ާމެންބަރުންާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަދަދެއްގެ ާވަރަށްގިނަ ާބޭނުންވަނީ، ދަންނަވ ލަން

ާމިޖަލް ާމިއަދު ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާހިސ ބަށްާފ ހަގަކުރެއްވިހެން ސ އ 

ާލީޑަރުންނ އެކީާ ާގްރޫޕްގެ ާޕ ލަމެންޓްރީ ާޕ ޓިތަކުގެ އ ދެވުނުއިރު،

ނޑަށްާ ާއަޅުގަ ާއ ދެވުނުނަމަވެސް ާވެވިގެން ާއެއްބަސްވުމެއް ކޮންމެވެސްކަހަލަ

ާޚިޔ ލުާ ާވަރަކަށް ާމިވ ހަކަދެކެވބޭގޮތުންާކޮންމެވެސް ާފްލޯތެރެ ާމިހ ރު  1100ހީވަނީ

ާމިހ  ާއެހެންކަމަށްވުމ އެކު ާވަގުތުވެސްާތަފ ތުވެއްޖެ. ާއިންޓޯލް ރު

ާގްރޫޕްގެާ ާޕ ލަމެންޓްރީ ާޕ ޓިތަކުގެ ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ކައިރިވުމ ގުޅިގެން

ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާވ ހަކަދައްކ ލ ފައި ާބައްދަލުކޮށް ާއަލުން ލީޑަރުން

ާހޯދުމަކީާއެންމެާއެކަށީގެންވ ނެާނޫންނަމަާ ާމިކަމަށްާޙައްލެއް އިންޓޯލްފަހުން

 1105ާތީާހަމަާއެވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ .އެންމެާރަނގަޅުގޮތްހެންާހީވ 

ާ

ާކައިރިވަމުންާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާވަގުތުކޮޅު ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާޝުކުރިއްޔ . ވަރަށްބޮޑަށް

ާމަސައްކަތްާ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާހަނދ ންކޮށްދެއްވައިފި. އަންނަކަންވެސް

ާތަފ ތުވުންތަ ާޚިޔ ލު ާހިސ ބަކަށް ާދިއުމުގައި ާއެބައުޅޭ.ާކުރިއަށް ާމިހ ރު ކެއް

ާކުރިންވެސްާ ާއައުމުގެ ާހުސްވަގުތުކޮޅު ާއެދެން ާއަޅުގަނޑުވެސް  1110އެހެންވީމ ،

ާމަޝްވަރ ކުރައްވައިގެންާ ާލީޑަރުންގެތެރޭގައި ާޕ ލަމެންޓްރީ ޕ ޓިތަކުގެ

ާކުރައްވަމުންާ ާމަސައްކަތްޕުޅު ާހޯއްދެވޭތޯ ާޙައްލެއް ކޮންމެވެސްކަހަލަ
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ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާއޭރުން ާގެންދެވޭނީ.ާާގެންދެވުން. ާހަމައަށް ޙައްލަކ 

ާދ އިރ ގެާ ާފަރެސްމ ތޮޑ  ާމިއަރުވަނީ، ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ނޑު އަޅުގަ

 1115ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބްއަށް.ާ

ާ

ާވަނަާމ އްދ ގައ247ާާިޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާާފަރެްސމ ތޮޑ 

ާއަޅުގަނޑުާާޠަލިބްާއިްބރ ހީމްާމުއް ާއޮތުމުން ާދޭންވ ނެއޭ ާފުރުޞަތު ާޕ ޓީތަކަށް ާސިޔ ސީ

ާއެާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަދި ާޑްރ ފްޓްކުރެއްވިއިރު، ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާއެ ޤަބޫލުކުރަނީ،

ާސިޔ ސީާ ާހަމައެކަނި ާމަފްހޫމަކީ ާހަމައެކަނި ާއޭގައި  1120ފ ސްކުރެއްވިއިރު

ާއަޅުގަނ ާނޫންކަމަށް. ާބައިވެރިވުން ާއޭގައި ާޤަބޫލުކުރަންާޕ ޓީތައް ޑުވެސް

ޕ ޓީއަށް،ާމިކޮމިޓީއަކީާވަރަށްާމުހިންމުާކޮމިޓީއެއްކަން.ާއެހެންވީމ ،ާމ ގިނަާ

ާއަޅުގަނޑުވެސްާ ާނޫންކަންވެސް ާމުހިންމު ާއެހ  ާހިމެނުން ާއޭގައި ބޭފުޅުން

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާއެހެންކަމ އެކީގައި ޤަބޫލުކުރަން.

ާހުށަހަޅުާ ާމަނިކު ާމޫސ  ާމެންބަރު ާއްވ ފައިވ ގޮތަށް  3ާ1125އެމް.ޑީ.ޕީއިން

ާމެންބަރު ާޑީ.އ ރު.ޕީއިން ާޤައުމީާާމެންބަރުނ3ާްން، ާޕީ.އޭއ އި، އަދި

މެންބަރުނ9ާާްޕ ޓީއ އި،ާޖުމްހޫރީާޕ ޓީންާއެއްާމެންބަރުންާހިމަނުއްވައިގެންާ

ާދ އިރ ގެާ ާގދ.ގައްދޫ ާތ އީދުކުރި ނޑު ާއަޅުގަ ާބަދަލުގައި ާއޭގެ އެބަވޭ.

ާ ާމެންބަރު ާއޮތީ،ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުށަހެޅުއްވުމުގައި ާހުށަހެޅުއްވި ާއ ދަމް ޒ ހިރު

ާމަޢ ފްކުރައްާ ާޕ ޓީން، ާޖުމްހޫރީ ާމިއިން ާޑީ.އ ރު.ޕީއިން  1130މެންބަރުން،2ާާވ .

ޕީ.އޭއ އި،ާޤައުމީާޕ ޓީއ އި،ާޖުމްހޫރީާޕ ޓީންާާމެންބަރުން،2ާއެމް.ޑީ.ޕީއިންާ

ާތެރެއި ާމެންބަރުންގެ ާމިނިވަން ާމެންބަރުން. ާއެއް ާޕ ޓީއަކުން ާކޮންމެ 2ާން

މެންބަރުން.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުގަނޑުާޤަބޫލުކުރަނީާއެގޮތަށ11ާާްމެންބަރުން.ާ

އެކޮމިޓީާއެކުލަވ ލެވިއްޖިއްޔ ާއެއީާވަރަށްާރަނގަޅުާގޮތެއްކަމަށްާއަޅުގަނޑުާ

ނޑަށްާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާއަދިވެސްާއެއްފަހަރުާޝުކުރިއްޔ .ާ  1135ާދެކެމޭ.ާއަޅުގަ

ާ

ާއަޅުގަނޑުާޝުކުރިާގުަރއިދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާފުރަތަމަ ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާއްޔ 

ާވ ހަަކެދއްކެވުްނ: ާރިޟ  ނޑުގެާާއިްބރ ހީމް ާއަޅުގަ ާއެކަމަށްޓަކައި ާއިންތިޚ ބުކޮށްދެއްވުމަށް މިދ އިރ އަށް

ާވަރަށްާ ާއުޚްތުންނަށް ާއަޚުންނ އި ާއެންމެހ  ާހިމެނޭ ދ އިރ ގައި
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ާތިމަޤ މަްށާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކުާޝުކުރުދަންނަވަން.ާ ާމަނިކުފ ނު  1140އެއަށްފަހު

ާރައްޔިތުންގެާ ާއެންމެހ  ާދ އިރ ގެ ާއަޅުގަނޑުގެ ާގުޅިގެން ހޮވިވަޑައިގަތުމ އި

ާތަޙުނިޔާ  ާމަނިކުފ ނަށް ާނަމުގައި ާއަމިއްލަ ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާއަދި ނަމުގައ އި

ާމިގެންދާ  ާކުރަމުން ާއަޅުގަނޑުމެން ާމިހ ރު ާއ ދެ، އަރިސްކުރަން.

ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާމަސައްކަތަކީ ާގޮތުގެމަތިނ241ާާްގެ ާމ އްދ ގައިވ  ވަނަ

ާ ާސަލ މަތީ ާއެކުލަވ ލެވޭ ާއ ދެ،ާއެއްކޮމިޓީާޚިދުމަތްތަކ ބެހޭ ާކަންތައްތައް.  1145ގެ

ާމެންާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާމޫސ މަނިކުާފުރަތަމަ ބަރު

ާއަާއެހުށަހެޅުއްވި ާކަންބޮޑުވ ާގޮތް ާކުޑަކޮށް ނޑުވެސް ާސަބަބަކީ،ާޅުގަ ގޮތްވި.

ނޑުމެން ާއަމިއަޅުގަ ާހަމަގައިމުވެސް ާނަކީ،ާއަޅުގަނޑަކީ ހައިސިއްޔަތުންާއްލަ

ާމިކަމުންާ ާމީހަކަށްވ އިރު ާހޮވިފައިވ  ާނުގުޅި ާޕ ޓީއަކ އި އެއްވެސް

ާ ާމި ނޑުމެން ނޑުވެސ13ާާްއަޅުގަ ާއަޅުގަ ާއެކަމ  ާމަހުރޫމްވެގެންދ ތީ  1150މީހުން

ާހުޅުހެންވޭރުާ ާމިދެންނެވީ ާއެމަނިކުފ ނު، ާއެހެންނަމަވެސް، ކަންބޮޑުވީ.

ާއިޞްލ ޙުކުރެއްވީމާ ދ އި ާއެކަން ާމޫސ މަނިކު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ރ ގެ

ާއެކަމަށްޓަކައިާ ާއެހެންވީމަ، ާލިބިގެންދިޔަ. ާހިތްހަމަޖެހުން ނޑުގެވެސް އަޅުގަ

ާރަނގަޅުާ ާހުށަހެޅުއްވުމަކީ ާއެހުށަހެޅުއްވި ާފަހުން މޫސ މަނިކު

ނޑުާހުށަހެޅުމެއްކަމަށްާ  1155ާކުރިއްޔ .ޝުއެވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާދެކޭތީާއަޅުގަ

ާ

ާއިޚްލ ޞްތެރިާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާފ ޅުކުރެއްވި ާތިޔަ ާޝުކުރުދަންނަވަން ާބޮޑަށް ވަރަށް

ާމަޑަވެލިާ ާމިއަރުވަނީ، ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ނޑު ާއަޅުގަ ޝުޢޫރުތަކަށްޓަކައި.

ާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނ ޡިމަށް.ާ

ާ1160 

ާއ ދެާމަޑަވެލިާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާޢިއްޒަ، ާވ ހަާޝުކުރިއްޔ  ާމިތ ނގައި ާއ ދެ، ާރައީސް. ާާކަތްތެރި

ބެހޭާކޮމިޓީާޢައްޔަންކުރުމަށް.ާމިކޮމިޓީއަކީާސަލ މަތ ާދަނީާޤައުމީމުންދެކެވެާމިާމުޙަްނމަދުާނ ިޡމްާވ ހަަކދެއްެކވުން:

ާޢިއްޒަ ާޤައުމެއްގެާތްާގިނަ ާފަދައިން ާއިޝ ރ ތްކުރި ާމެންބަރުންވެސް ރެރި

ާކަ ާސިއްރުންތައްތަކުާސަލ މަތީ ާމިހުންނަ ާދޭންޖެހޭާާގައި މަޢުލޫމ ތުތަކެއް

ާ ާމަޖިލީހުގަހަމައެކޮމިޓީއެއް. ާކުރީގައި ާހިމެނިވަޑައިގެންނެވިާއ އެކީގައި  1165އި

ާއިޝ ރ  ާާތްކޮށްފިާބޭފުޅުންވެސް ާވ ހަކަ.4ާާއެކޮމިޓީގައި ާތިއްބެވި ބޭފުޅަކު
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ާމިކޮމިޓީގަ ާހަމައެއ އެކީގައި ާއ ދެ، ާޚިލ ފަށް. ާކޮމިޓީތަކ އި ާއެހެން އިާއަދި

ާ ާބޮޑުވެގެންދިޔައިމ  ާމިމަޖިލިސް ާއިތުރުވެގެންދިއުމަކީާމ7ާެމިއަދު ންބަރަކު

ާޤަބޫލުކުރަން.ާ ާއަމިއްލައަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާރަނގަޅުކަމެއްކަމުގައި ނުހަނު

ާ ާމަނިކުފ ނަކީވެސް ާހޮވިވަާސިއެހެންވީމ ، ާޕ ޓީއަކުން ާއަދިާޔ ސީ  1170ޑައިގެން

ާޢިއްޒަ ާފުރިތްތެރިާރައީސްކަމަށްާމިމަޖިލީހުގެ ހަމަާއަޣްލަބިއްޔަތަކުންާނުހަނު

ާހުކުރައްވައިާކ މިޔ ބުާ ާލޮބުވެތިާާރިާގެން ާމިމަޖިލީހުގެ ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ާމަނިކުފ ނަށްވެސްާ ާޤަބޫލުކުރަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ރައީސްއަށްވީހިނދު

ނޑުމެންާމިމައްސަލައިގައިާ މިސިޔ ސީާޕ ޓީތަކުންާމިގެންގުޅޭާމަތިވެރިާއަޅުގަ

ާއޮރިއެން ާމި ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމަޢުލޫމ ތުދެމުންާއުސޫލު،  1175ޓޭޝަންގެ

ާތިމަންނ ގައިދިޔައިރު ާއިޝ ރ ތްކުރެއްވި ާމަނިކުފ ނު މެންާވެސް

ާވަރަވ މަސައްކަތްކުރައްާ ާމަޝްވަރ ކޮށްގެންާނީ ާޕ ޓީތަކ އި ާބޮޑަށްާސިޔ ސީ ށް

ާބޭނުންކޮށްގެންނޭ.ާ ާތިމަންނ މެން ާމަޝްވަރ  ާޚިޔ ލ އި ާއެބޭފުޅުންގެ އަދި

ނޑުާކަންބޮޑުވަނީާމިއަދަކީާމި ޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުގެާތ ރީޚީާފުރަތަމަާއަޅުގަ

ާ ާއ ދެ،ާމިދުވަހުާދުވަސް. ާދެޕ ޓީ ާސިޔ ސީ ާބޮޑު ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ  1180ގައި

ާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާ ާމިތަނުގައި ާޕީ.އޭ ާއަދި ާއެމް.ޑީ.ޕީ ޑީ.އ ރު.ޕީއ އި،

ާއެއްބަސްވުން ާތަާއެއްބަސްވެވޭ ާމުސްތަޤްބަކަށް ލުގައިާއިޙްތިރ މްނުކުރެވެންޏ 

ޔިތުންާއުންމީދުކުރިކަހަލަާމަޖިލީހަކަށްާންދ ނީާކުރީގައިާރައްމިމަޖިލިސްާވެގެ

ާއަ ާއެއްބަސްވެވޭާހިތ ާޅުގަނޑުނޫނޭ. ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ މަކުރަމޭ

ާއަޅުގަާތަާބަސްވުންއެއްާ ާއިޙްތިރ މްކުރައްވަންޖެހޭނެއޭ.  1185ނޑުމެންނަކީާކަށް

ހަށްާދެއްކޮށްގެންާމިމަޖިލީއެތައްާއުންމީއްޔިތުންާމިދިވެހިރ އްޖޭގެާލޮބުވެތިާރަ

ާ ާތިއްބެވި ާއިންތިޚ ބުވެވަޑައިގެން ާމަޖިލީހުގެާލޮބުވެތި ރައްޔިތުންގެ

އެންމެންގެާތެރޭގައިާއެއްބަސްވެވޭާާގެންާންބަރުންނޭ.ާވީހިނދުާއަޅުގަނޑުމެމެ

ާ ާއިޙްތިރ މްނުކުރެވެންޏ  ނޑުމެންނާ އެއްބަސްވުންތަކަށް ާއަޅުގަ ރައްޔިތުން

ާމިާ ނޑުފުނޑުވެގެދޭތެރޭގައި ާފު ާއުންމީދުތައް ާފުރަތަމަާކުރި ާމިއަދުގެ  1190ން

ާއެހެންވީމަ،ާ ާހިތ މަކުރ ކަމެކޭ. ނޑު ާއަޅުގަ ާދިޔަކަމީ ޖަލްސ ގައި

ާމަނިކުފ ނުލައިާމިމައްސަ ާމިއެދެނީާާ،ވެސްގެާގައި ާއ ދޭހ އެކީގައި ނޑު އަޅުގަ

ާވަގުތުވެމަމި ާއިންޓަވަލްގެ ާއަޝްވަރ ތައް ާޖެހުމ އެާސް ކީގައިާއިސް
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ާއިތުާ ާބޭރުގައިވެސް ނޑުމެން ާމަސައްކަތްރައަޅުގަ ާމިތަނުގެާށް ާއަދި ކޮށްގެން

ާތިއްބެވިާ ާހޮވިވަޑައިގެން ާގޮތުގައި ާކެންޑިޑޭޓުންގެ  1195އިންޑިވިޖުއަލް

ާލޯތްބ އިާ ާނުހަނު ާތެރޭގައި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާހިމަނައިގެން ބޭފުޅުންވެސް

ާވަގުތުާ ާމިއަދުގެ ާމިމަސައްކަތްކޮށް ާއެކުއެކީގައި ާއެންމެން އިޙްތިރ މ އެކީގައި

ާރައްޔިތުން ާމަޖިލީހަކަށްާާދިގުދަންމ ނުލައްވ  ާމިކުރ ކަހަލަ އުންމީދު

ާމަނިކުފ  ާހެދުމަކީ ާޢަޒުމަކަށްވ ނެކަމަށްމިމަޖިލިސް ވ ތީާނުގެވެސް

ނޑުގެާވ ހަކަާކުރުކޮށްލަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ  1200ާއަޅުގަ

ާ

ާޢިއްޒަާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދ އިރ ގެ ާމަޑަވެލި ާޝުކުރުދަންނަވަން ާބޮޑަށް ާވަރަށް ތްތެރިާއ ދެ،

ާމުޙަ ާނ ޒިމެންބަރު ާހަމަޔަޤީނުންވެސްާންމަދު ާވ ހަކަފުޅަށް. ާއެދެއްކެވި މް

ާމަ ާއެއީ ާޢަޒުމަކީ ނޑުގެ ާޖިލީހުއަޅުގަ ާވަގުތު މިގެންނުދ ނެގޮތަކަށްާދިގުދެގެ

ާމަސައްކަތްާ ާމަޖިލީހުގެ ާމަސަތައް ާގެންދިއުން.ާކުރެވޭތޯ  1205އްކަތްކުރަމުން

ާފަށައެކަ ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާމަކު، ާދެންނެވިހެން ާކުރުމުގެާމުން ާއެކަން

ާއަތްޕުޅުމަތީގައި.ާ ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއޮތީ ާބ ރެއް ހުރިހ ވެސް

ާޕ ޓީތަކުގެާ ާމިގެންދަނީ ާއިލްތިމ ސްކުރަމުން ާތަކުރ ރުކޮށް ނޑު އަޅުގަ

ާލީޑަރުލީޑަ ާޕ ލިމަންޓްރީ ާމިމަސައްކަތުގައިާރުންނަށް، ންނަށް

ާނެރެާ ާގޮތްތަކެއް ާމިހ ރުާމަޝްވަރ ކުރައްވައިގެން ާދެން،  1210ދެއްވ ށޭ.

ާއެހެންވީމ ހުސްވަ ާޖެހުނީ. ާއައިސް ާހަމައަށް ާގުތުކޮޅ  ކޮޅުގެާމިވަގުތު،

ާ ާއުންމީދުކުރަން ނޑު ާއަޅުގަ ާކަހަލަާތެރޭގައި ކޮންމެވެސް

ާތިާ ާއޭރުންާބޭއެއްބަސްވުންތަކަކަށް ާވަޑައިގެންނެވޭނެކަމަށް. ފުޅުންނަށް

ާއެޖެންޑ ގައި ނޑުމެންނަށް ާމަސައްާއަޅުގަ ާހަލުވިކަމ އެކުާދެންހުރި ކަތްތަކަށް

ާކުރިއަ ާފެށިގެން ާމިހ ހިސ ބުން ާގެންދެވޭނީ.  1215މިނެޓުގ33ާާެށް

ާހުސްވަގުތުކޮޅަކަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ިށ77:09ާްނ70:30ާާްންޓަވަލްާއާާ
ާ

ާހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހުާާސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރިޔ  ާއަޅުގަނޑުމެން ާކުރިއަށްާާ`.  1220މަސައްކަތް

ާ ާއެޖެންޑ ާގެންދިއުން. ާމިއޮތީ ާާމިހ ރު ނޑުމެނ3ާާްއައިޓަމް ާއަޅުގަ ގައި
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ާ ާމަސައްކަތް ާމިހ ތަނަމިހ ރު ާމިގެންދަނީ. ާއައިއިރުާކުރަމުން ާމަސައްކަތް ށް

ާ ާއެބައޮތް ާދަށުން ާމިއައިޓަމްގެ ާތެރޭގައި ނޑުމެންގެ ހުށަހެޅުމެއ3ާާްއަޅުގަ

ާގެންދަވ ާ ާމިފ ޅުކުރައްވަމުން ާބޭފުޅުން ާއޭގެއިތުރުން ާދެން ހުށަހެޅިފައި.

ާ ާކިޔަން.ާޚިޔ ލުފުޅުތަކަށް ާމަރުޙަބ  ާއެންމެންވެސް ނޑުމެން  1225އަޅުގަ

ާމިންވަރަކުންާ ާތަންދޭ ާވަގުތު ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ އެހެންނަމަވެސް،

ާމިއަދުގެާ ާގެންދަންޖެހޭ. ާއަވަސްކުރަމުން ާރ ވ ލ  މިމަސައްކަތްތައް

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ާއައިޓަމެއްވެސް. ާއެހެން ާއެބައޮތް ާއަދި އެޖެންޑ ގައި

ާމަޖިލީހަށް ާޢައްޔަންކުރައްވަންާާވަޒިރުންގެ ާމެންބަރުން ބައެއް

ާއެބައޮތްާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާސިޓީފުޅެއް ާއޮތް ާފޮނުއްވ ފައި  1230ބޭނުންފުޅުވެގެން

ާމަޖިލީހުގައިާ ާއެބައޮތް ާއެދިވަޑައިގެންފައި ާއެމަނިކުފ ނު ލިބިފައި.

ާނިންމައިދެއްވުމަށްާ ާމިކަން ާޖަލްސ އަކުން ާބ އްވ  އެންމެފުރަތަމަ

ނޑުމެންގެާާއެދިވަޑައިގަންނަވ ކަމަށް. ާއަޅުގަ ާއެކަންވެސް އެހެންވީމަ،

ާރަނގަޅުވ ނެކަމަށްާ ާގެންދިއުން ާކުރަމުން ާމަސައްކަތް ާބ އްވައިގެން ހިތުގައި

ާމިއޮތީާ ާމިހ ރު ާދަންނަވ ލިހެން ާކުރިން ާއެހެންވީމ ، ާފެނޭ. ނޑަށް  1235އަޅުގަ

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާހުށަހެޅިފައި. ާހުށަހެޅުމެއް ާތިން ނޑު މައިގަ

ާމައް ާއެބަޖެހޭ.ާމިހުށަހެޅުންތަކުގެ ާނިންމަން ާގޮތެއް ާކޮންމެވެސް ޗަށް

ާގެންދެވުންާ ާވިސްނަވައިގެން ާއެގޮތަށް ާވ ހަކަފުޅުތައް އެހެންވީމ ،ާބޭފުޅުންގެ

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާއަވަހަށް ާތަންކޮޅެއް ާއުންމީދުކުރަން ާއަޅުގަނޑު އެދެން.

ާވޯޓަކަށްާ ާދ ންޖެހިއްޖެނަމަ ާވޯޓަކ ހަމައަށް ާނިންމ ފައި  1240މިމަސައްކަތް

ާފުރުޞަތުާގެންގޮސްގެާ ނޑު ާއަޅުގަ ާނިންމަން. ާމިކަން ާއަވަހަށް ން

ާރަޝ ދަށް.ާ ާނ ޒިމް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތުޅ ދޫ މިއަރުވަނީ،

ާޖެހިގެންާ ާމައްސަލައެއް ާޓެކްނިކަލް ާމަޑުކޮށްލަދެއްވައްޗޭ. އ ދެ،

ާމިޖެހެނީ.ާ ާމިހ ރު ާރީބޫޓްކޮށްލަން ާއަލުން ާސިސްޓަމް ނޑުމެން އަޅުގަ

ާއަޅުގަ ާއެދެން.ާއެހެންވީމަ، ާމަޑުކޮށްލަދެއްވުން  1245ނޑުމެންނ އެކީގައި

ާމިހ ރުާ ާސިސްޓަމް ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާޝުކުރިއްޔ . )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(.

ާއެހެންވީމަ،ާ ާލިބެނީ. ާމަޢުލޫމ ތު ާރަނގަޅުވެއްޖެކަމަށް އަނެއްކ ވެސް

ާއަޅުގަނޑުާ ާގެންދ ނީ. ާކުރިއަށް ާމަސައްކަތް ާއަލުން ނޑުމެން އަޅުގަ
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ާއިޢުތިރ  ާއައިޓަމްގެާތިބޭފުޅުން ާއެޖެންޑ  ާމި ާނުކުރައްވ ކަމަށްވަންޏ  ޟު

ާ ާނިންމުން ާގޮތެއް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބޭފުޅުންނަށ77:33ާާްދަށުން  1250ހަމައަށް

ާގޮތެއްާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާދެން ާއެހިސ ބުން ާއަރުވ ފައި ފުރުޞަތު

ާއެގޮތަށްާ ާއިޢުތިރ ޟުނުކުރައްވ ތީ ާބޭފުޅަކު ާއެއްވެސް ނިންމަންކަމަށް.

ނޑުމެންާގެންދ  ނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީ،ާތުޅ ދޫާއަޅުގަ ނީ.ާއަޅުގަ

ާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދަށް.

ާ1255 

ނޑުާދެކަމެއްާސ ފުކޮށްލަންާާތުޅ ދޫާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާނ ިޒމްާ ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާއަޅުގަ

ާޤ ނޫާރަޝ ދުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމި ާއެއްކަމަކީ، ާބޭނުންވޭ. ާމ ި އްދ ގައ247ާާިނުއަސ ސީގެ ވަނަ

ާސަލ މަތީާ ާއެކުލެވިގެންވ ންވ ނީ، ާމިކޮމިޓީ ާބަޔ ންކޮށްފައި، އެބައޮތް

ާޕ ޓީތަކުންާ ާސިޔ ސީ ާވ ންވ ނީ ާއެކުލެވިގެން ާކޮމިޓީ ޚިދުމަތްތަކ ބެހޭ

ާމައްޗަށްާ ާބޭފުޅުންގެ ާތިއްބެވި ާހޮވިވަޑައިގެން ާމަޖިލީހަށް  1260ރައްޔިތުން

ާ ާއިނގޭތޯ. ާނެތްާއެކުލެވިގެންކަމަށް ާމިމ އްދ އަކު ާމީގައި އެހެންނަމަވެސް،

ާއެބަާ ާހިމެނިދ ނެކަމަށް ާނުހިމެނޭނެކަމަށެއް. ާމެންބަރުން ާމިނިވަން އަމިއްލަ

ާމަނިކުފ ނުވެސްާ ާދެންމެއަކު ާދ ދި ާތަންކޮޅަކީ، ާއަނެއް ާދެން މ ނަކުރެވޭ.

ާސިޓީފުޅެއްާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއޭދަފުށީ ވިދ ޅުވެއްޖެ

ާމަނިކުފ ނުާލިބިވަޑައިގަން ާއެކަމުގައި ާއެހެންކަމުން، ާވ ހަކަ. ާއޮތް  1265ނަވ ފައި

ާބޭނުންވޭ.ާއ ދެ،ާ ާއަޅުގަނޑުާސ ފުކޮށްލަން ާކޮބައިތޯ.ާއެއެއް ނިންމެވިގޮތަކީ

ދެވަނަކަމަކަށްާއަޅުގަނޑުާސ ފުކޮށްލަންާބޭނުންވަނީ،ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާ

ާހުށަހެޅުާ ާހުށަހެޅުއްވި ާމޫސ މަނިކު ާމެންބަރު ާމޫސ މަނިކުާޢިއްޒަތްތެރި މަށް

ާއެއިޞްލ ޙަށްފަހުގައިވެސްާ ާހުށަހަޅުއްވ ފައި. ާއިޞްލ ޙެއް ާފަހުން ވަނީ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާގައްދޫ ާހަމައެފަދައިން، ާލިބިފައިވޭ. ާތ އީދު  1270އެއަށް

ާތ އީދުާ ާވަނީ ާހުށަހެޅުމަށްވެސް ާއ ދަމްގެ ާޒ ހިރު މެންބަރު

ާހުށަހެޅު ާދެ ާއ ދަމްގެާލިބިވަިަޑައިގެންފައި.ާއެހެންކަމުން،ާމި ާޒ ހިރު ންކުރެ

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާލިބިވަޑައިގެންފައިވަނީ ާތ އީދު ލިސްޓަށް

ާވޯޓަށްާ ާމަނިކުފ ނު ާއެހެންކަމުން، ާކުރިން. ާލިސްޓަށްވުރެ މޫސ މަނިކުގެ

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާއެއެއް ާތަރުތީބަކުންތޯ، ާކޮން ާބައްލަވ ނީ  1275އެއްސެވުމުގައި
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ނޑުާދަންނަވ ލަންާސ ފުކޮށްލަންާބޭނުންވޭ.ާދެންާއަނެއްާވ ހަކައަާ ކަށްާއަޅުގަ

ާއަޚްާ ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާއިޙްތިރ މްކުރަން ާވަރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ހަކައަކީ، އޮތް

ާވ ހަކަފުޅަށް.ާ ާރަޝީދުގެ ާރިޔ ޟް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ވިލިފުށީ

ާލިޔުއްވ ފައިާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާމިގޮތަށް ާމިމ އްދ  ާވިދ ޅުވި އެމަނިކުފ ނު

ާޤަސްދުގަ ާހަމަ ާޕ ޓީތަކުގެާމިއޮތީ ާސިޔ ސީ ާހިމެނޭނީ ާހަމައެކަނި ާމީގައި  1280އޭ.

ާޤަބޫލުނުކުރެވޭާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއެކަން ާއެހެންނަމަވެސް، ާކަމަށް. މެންބަރުން

ނޑުާދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ . ާވ ހަކަާއަޅުގަ

ާ

ާވ ހަކަެދއްކެވުްނ: ާދެން،ާާރިޔ ސަތުން ާކުރެއްވީމަ ާސުވ ލުތައް ާބައެއް ާޝުކުރިއްޔ . ާވަރަށްބޮޑަށް އ ދެ،

ާ ާހަމ247ާާަޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާދެން ާވ ހަކަ ާއެއޮތް ާމ އްދ ގައި  1285ވަަނ

ާތިބޭފުޅުންނަށްވެސްާއެނގިވަޑައިގަންނަވ ނެ.ާއޭގައިާ ނޑެކޭާއެއްގޮތަށް އަޅުގަ

ާޕ ޓީތައްާހިމެނެންވ ނެއޭ.ާދެންާއޭގައިާތިވިދ ޅުވ ާއަމިއްލަާ އެއޮތީާސިޔ ސީ

ާ ާތިއްބެވި ާވަޑައިގެން ާހޮވިވަޑައިގަންނަވ  ބޭފުޅުންާހައިސިއްޔަތުން

ާއެވ ހަކަާ ާއެއޮތް ާއޭގައި ާހަމަ ާއެހެންވީމ ، ާނެތް. ހިމެނިގެންނުވ ނެއެކޭ

 1290އެމ އްދ ގައިާއެއޮތީ.ާދެންާދެވަނައަށްާކުރެއްވިާސުވ ލަކަށްާމިއޮތީ،ާއޭދަފުށީާ

ނޑަށްާ ާއަޅުގަ ާގުޅިގެން ާސުވ ލަކ  ާކުރެއްވި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

ާ ާސިޓީއެއް. ާފޮނުއްވި ާއެމަނިކުފ ނުާއެޑްރެސްކުރައްވ  ާމިއޮތީ، އެސިޓީގައި

ާމިމަޖިލީހުގައިާ ާޕ ޓީ ާނައްތ ލ  ާފަޤީރުކަން ާޕ ޓީ، ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވ 

ާމެންބަރޭ.ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއޭދަފުށީގެ ތަމްސީލުކުރައްވ ނީ

ާމިތިއްބެވީާ ާހޮވިވަޑައިގެންފައި ާމެންބަރުން ާމިމަޖިލީހަށް ނޑުމެންނަށް  1295އަޅުގަ

ާއިންތިޚ ބ އި ާއިންތިޚ ބަށްާާޢ ންމު ާޢ ންމު ކުރިމަތިލައްވައިގެން.

ާހޮވިވަޑައިގެންފައިާ ާކުރިމަތިލައްވައިގެން ާމެންބަރުން ކުރިމަތިލެއްވިއިރު

ާޙައިސިއްޔަތަކުން.ާ ާއަމިއްލަ ާޕ ޓީތަކަކުންނ އި ާސިޔ ސީ މިތިއްބެވީ

ާރައީސްގެާ ާމަޖިލީހުގެ ާޖަވ ބަކީ ާސުވ ލުގެ ާތިކުރެއްވި އެހެންވީމަ،

ާއަޅުގަ ނޑުާހައިސިއްޔަތުން ާއަޅުގަ ާޖަވ ބެއްކަމަކަށް ާއަރުވަންޖެހޭނެ  1300ނޑު

ނުދެކެން.ާއެޖަވ ބުާއޮތީާރ އްޖޭގެާރައްޔިތުންާއިންތިޚ ބުގައިާތިބޭފުޅުންނަށްާ

ާފޮނުވ ފައިާ ާރައްޔިތުން ާކޮށްގެން ާއިންތިޚ ބު ާމިތަނަށް ާއެއީ އަރުވ ފައި.
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ތުންާމިތިބީާޕ ޓީތަކަކުންާވަޑައިގެންނެވިާބޭފުޅުންނ އިާއަމިއްލަާޙަިައިސިއްޔަ

ާބޭފުޅުން.ާ ާތިއްބެވި ާވަޑައިގެން ާހޮވިވަޑައިގެން ކުރިމަތިލައްވައިގެން

ާއެސުވ ލަށްާ ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ާޤަބޫލެއްނުކުރަން، ާއަޅުގަނޑު  1305އެހެންވީމަ،

ނޑުމެންާމިތަނަށްާއިންތިޚ ބުކޮށްފައިާ ޖަވ ބުާއަރުވަންޖެހޭނެއެކޭ.ާއެއީާއަޅުގަ

ާއެސުވ  ާރައްޔިތުން ާރައްޔިތުންކަމަށްވ ތީ ާއެވަނީާފޮނުވީ ާޖަވ ބު ލުގެ

ާ ާދެން ާދީފައި. ާހަމައަށް ާއެންމެންނ އި ނޑުމެންނ އި ވަނ3ާާައަޅުގަ

ާވޯޓަށްާ ާއިޞްލ ޙުތަކަށް ާހުށަހެޅިފައިވ  ާސުވ ލަކީ، ާކުރެއްވި ސުވ ލަކަށް

ާއުސޫލަކުންތޯ ާކޮން ާއަހ ނީ .ާ ާޖަވ ބުގައި  1310ދަންނަވަންޖެހެނީ،ާއެސުވ ލުގެ

ާހަމަޖެާ ާއުސޫލު ާޢ ންމު ާމަޖިލީހުގެ ނޑުމެން ާއޮންނަގޮތުންާއަޅުގަ ހިފައި

ާލިޔުމަކަށް ާލިބޭ ާފުރަތަމަ ާތ އީދު ާހުށަހެޅި ާފުރަތަމާ، ހުށަހެޅުމަކަށް

ާއެއުސޫލުންާ ާއެހެންވީމ ، ާގެންދަނީ. ާއެކަން ާއުސޫލުން ވޯޓަށްއަހ 

ާއަޅުގަ ާގެންދ ނަން. ާކުރިއަށް ނޑުމެން ާފުރުޞަތުާއަޅުގަ ާމިހ ރު ނޑު

ާ ާޢިއްޒަތްތެރިމިއަރުވަނީ، ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާާހެންވޭރު  1315މިދުާޙ މެންބަރު

 ޢަބްދުލްޣަފޫރު.ާާ

 

ނޑުމެންާމަޝްވަރ ކުރަމުންާާހެންޭވރުާދެކުނުާދ އިރ ގެާ ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާއަޅުގަ

ާާމެންަބރުާހ ިމދުާޢަްބދުލްޣަފޫރުާ ާދެއްކިއްޖ247ާާެމިދ  ާވ ހަކަ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާމ އްދ ގެ ާވަނަ

 1320ރޫޙުގައިާއޮތީާޕ ޓީާނިޒ މަށްާބުރަވ ށޭ.ާއަނެއްބައިާބޭފުޅުންާއެބަާާއަސ ސީގެާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާވ ނެއޭ.ާ ާހިމަނަން ާމީގެތެރޭގައި ާމެންބަރުން ާމިނިވަން ާއެ ވިދ ޅުވޭ

ާމަޝްވަރ ކޮށްކޮށްާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާރޫޙު ާއެމައްދ ގެ ާދެން އެހެންވީމ ،

ނޑުމެންާވިސްނ  ނޑަކަށްާހިއެއްނުވޭާކޮޅަކުންާލ ނެހެނެއް.ާއަޅުގަ ލަންާއަޅުގަ

ާއަދިާ ާމިދައްކަނީ. ާވ ހަކަކަން ާކޮމިޓީގެ ާސަލ މަތ ބެހޭ ާޤައުމީ ާމިއީ އެބަޖެހޭ

ާމުސްތަޤްބަލުގައިާ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާވިސްނ ލަންޖެހޭ ނޑުމެން  1325އަޅުގަ

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާތެރޭގައި ާނިޒ މެއްގެ ާޕ ޓީ ާމިހ ރު ާއެބަޖެހޭ ނޑުމެން އަޅުގަ

ާއެއްބަސްާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކުރަމުންދ އިރު ާއެާމަސައްކަތް ާކަންކަމަށް ވ 

ާއުންމީދުކުރަނީާ ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާހިފަހައްޓަންވެސް. އިތުބ ރު

ާވިސްނުންާ ާމެންބަރުންގެ ާމިމަޖިލީހުގެ ާރޫޙަކަށް އެކަހަލަ
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ާއަޅުގަނ ާއެހެންވީމ ، ާވެގެންދ ނެކަމަށް. ާހަމަާބަދަލުކުރެވޭނެކަމަށް،  1330ޑު

ާ ާބޭނުންވަނީ، ާމިމަސައްކަދަންނަވ ލަން ާގުޅިގެން ާރޫޙުގައިާޕ ޓީތައް ތްކުރ 

ާހަމަޖައްސައިގެންާ ާބޭރުން ާމިމަޖިލީހަށް ާމިއަދު ާއަޅުގަނޑުމެން މިހ ރު

ާރަނގަޅުާއަ ާމުސްތަޤްބަލަށް ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާހިފެހެއްޓިޖީއްޔ  އިގޮތަށް

ާމ ނައަކީާާވ ނެހެން. ާމީގެ ާކޮށްފިނަމަ ާމިކަން ާމިގޮތަށް މިއަދު

ާއަނެއްކ ވެސް ާއިރުކޮޅަކުން ާހަމަ ނޑުމެންނަށް ާކުރެވެނީާާއަޅުގަ  1335މިސެޓް

ާމިާޕްރެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެހެންކަމަށްވަނީނަމަ، ާމިއަދު. ސީޑެންޓެއް

ާދަތިވ ނެކަމަށްާ ާގެންދިއުމަށް ާބޭނުންވ ގޮތަށް ާގެންދަން އޮމ ންކަމ އެކު

ނޑަށްާފެންނ ތީވެާހަމަާއެވ ހަކަާފ ހަގަކޮށްލީާ ާޝުކުރިއްޔ .ާ.ާއަޅުގަ

ާ

ާޢިއްޒަާމ ފަންނުާހުަޅނގުާދ ިއރ ގެާ ާބޭނުންވާ ާތްތެރިާރައީސް.ޝުކުރިއްޔ  ާހަމަާދަންނަވ ލަން ނޑު  1340ާއަޅުގަ

ާއައިާާޢަްބދުްއރަީޙމްާهللاާމެންަބރުާޢަްބދު ާނިމިގެން ާގޮތެއް ާމިކަމ މެދު ާބޭރުގައި ާމިމަޖިލީހުން ާވ ހަކައަކީ،

.ާއެހެންވެގެން،ާމިއީާކަށްވެސްާބަދަލެއްާނުވީހެއ73ާާޭާއަކުނ9ާްއެއްާކަނަމަާާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާބޭރު ނޑަކަށްާމަޖިލީހުން ާއަޅުގަ ާކަމަކަށް ާއޮތްގޮތެއް ާނިމިފައި ގައި

ފ ހަގައެއްނުކުރެވޭ.ާއަޅުގަނޑުާހުށަހަޅ ފައިވ ާހުށަހެޅުންާހުށަހަޅ ފައިާމިއޮތީާ

ާއެންމެާ ާއެއީ ާއަދި ާބަލ ފައި ާޙ ލަތަށް ާއެކުލެވިފައިވ  ާމިހ ރު  1345މަޖިލީހުން

ނޑަށްާފެންނަާހުށަހެޅުންާ ާއްޔ .ޝުކުރިކަމަށްވ ތީވެ.ާރަނގަޅުކަމަށްާއަޅުގަ

ާ

ާމިމަޖިލީހަށްާާއިހަަވންދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާއިންތިޚ ބުކޮށް ާދ އިރ އަކުން ާއެ ާއަޅުގަނޑު .`

ާފޮނުއްވިާ

ާޝުކުރުާާهللاާއަްޙމަދުާޢަްބދު ނޑު ާއަޅުގަ ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެންމެހ   1350ާއެދ އިރ ގެ

ާރައީސްކަާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިމަޖިލީހުގެ ާމަނިކުފ ނު ާހޮވިވަޑައިގަތުމުންާއަދ ކުރުމަށްފަހު މަށް

ާމަސައްކަތްާ ާމިމަޖިލީހުގެ ާއަދި ާދަންނަވަން. ާމަރުޙަބ  މަނިކުފ ނަށްވެސް

ާމަސްލަޙަތު ާފަދައިން ާވިދ ޅުވި ާގޮތަށްާފައްޓަވަމުންވެސް ާރަނގަޅު ާހުރި

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާއަރުވަން. ާހިތްވަރު ާމަސައްކަތްކުރުމަށް ގެންދިއުމަށް

ާހެ ާމިދައްކަނީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބޭނުންކޮްށާރައިިީސް، ާވަގުތު  1355ޔޮގޮތުގައި

ތަކެއްކޮށްާރައްޔިތުންގެާޙައްޤުގައިާށްޓަކައިާގިނަގުނަާމަސައްކަތްރައްޔިތުންނަ
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ާރައްޔިތުންނ އިާ ާކ މިޔ ބީ ާއޭގެ ާނިމި ާމިމަޖިލީހުން ާކަންތައްތަކެއް ގިނަގުނަ

ހަމައަށްާނޫނީާއޭގެާފޮނިާރައްޔިތުންނަށްާލިބޭނެގޮތަކަށްާމަސައްކަތްކުރުމުގެާ

ާހެނދުނުާމައްޗަށްާ ާމި ާމިހ ރު ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއެހެންނަމަވެސް، .

ާދަންނަވ ލ ނަމަާ ާއެއްޗެއް ާބުރަވެ ާވަގުތުތަކަށް  1360ގެއްލިގެންދިޔަ

ާއެާ ާފުށުއެރުމެއް،ާނޫނީ ާމިމަޤްޞަދ  ާރޫޙ ،ާނޫނީ ާމި ކޮންމެވެިެސްވަރަކަށް

ތަޢ ރުޟުވ ާކަހަލަގޮތަކަށްާއަޅުގަނޑުގެާވިސްނުންާބައްޓަންާވެގެންދ ކަމަށްާ

ާރިކޯޑަށްޓަކައިާފ ހަގަކުރެވޭ ާއެބައޮތް. ާކަންބޮޑުވުން ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާތީ

ނ ނޑުާމިވ ހަކަާދަންނަވ ލަންާބޭނުން.ާއަޅުގަ ޑުމެންާއެއްބަސްވުމަކަށްާއަޅުގަ

ާމަސްލަޙަުތާއިޙްާ ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާއެއީ  1365ތިރ މްކުރުމަކީ

ާއޮ ާކަންކުރުމަށް ާލ ބަޔަށް ާރައްޔިތުންގެ ާރަނގަޅުގޮތުގައި ތްާހުރިގޮތުގައި،

ނޑުމެންނަށްާ ާއަޅުގަ ާދޮރު ާރަނގަޅު ާއެންމެ ާމަގު، ާރަނގަޅު އެންމެ

ާއިޚްތިޔ ރުާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމަގު ާއެ ާބަންދުކޮށްލ  ާދޮރު ާއޮތް.ާއެ ހުޅުވިފައި

ާދޭތެރޭގައިވެސްާ ާވެދ ނެގޮތަކ  ާކަންތައްތައް ާރައްޔިތުންގެ ާދެން ނުކޮށްފިނަމަ

ާބޭ ާދަންނަވ ލަން ާވ ހަކަ ާއޮތް ާކަންބޮޑުވުން ނޑަށް  1370ނުން.ާއަޅުގަ

ާސަލ މަތީާ ާމި ާގޮތުގެމަތިން ާޤ ނޫނީއަސ ސީގައިވ  ނޑުމެން އަޅުގަ

ާއަޅުގަނޑުާ ާވ ހަކަދެއްކުމަށްޓަކައި ާކޮމިޓީއެއްގެ ާބަލަހައްޓ ނެ ކަންތައްތައް

ނޑަކަށްާ ާގ ތްގަ ާމިހ ރު ާޤަބޫލުކުރެވެނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާނޫނީ ހަނދ ންވ ގޮތުން

ާގިނައިރު ާވުރެން ާގަޑިއަކަށް ާނޫނީ މިކަމުގައިާާދޮޅުގަޑިއެއްހ އިރު

ާހަމަތަކެއްގެާ ާވަކި ާވެވުނު ާއެއްބަސް ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް  1375ބަހުސްކުރެވިއްޖެ.

ާހުށަހެ ާއަދަދުތަކެއް ާނޫނީ ާހުށަހެޅި ާނަންތައް ާއަދަދުތަކަށްާމަތިން ާއެ ޅި

ާ ާލިބި، ާމަޖިލީސްާތ އީދު ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާހެނދުނު ާމި އަދި

ާ ާޞުލްޙަވެރިކޮށް ާރީތިކޮށް ާވަރަށް އްާކެކަންތައްތަާފެށިގެންދިޔައިރުގައި

ާހިނގައްޖެ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިހ ރުާ ާފެނިގެން ާމަންޒަރުވެސް ނިމިގެންދިޔަ

ާއެބަާ ާކުލަވަރުވެސް ާބަދަލުވ ކަމުގެ ާމިސްރ ބު ާބަދަލުވެ ާއޮއިވަރު  1380ކުޑަކޮށް

ާ ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާރައްޔިތުންނަށްާއިފެނަނަމުންދޭ. ާމިއީ ލްތިމ ސްއަކީ

ާއުންމީ ާރައްޔިތުންގެ ާކުލަޖެއްސުމަށްޓަކައިާޚިދުމަތްކުރުމަށްޓަކައި ާތަކުގައި ދު

ާހޮވ  ާވީހިނދުާ، ާމަޖިލީހެއްކަމަށް ާއޮތް ާއިންތިޚ ބުކޮށްފައި ނޫނީ
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ާރައްޔިތުންނަށްާ ާވ ންވ ނީ ާވ ޖިބަކަށް ާއިސް ާއެންމެ ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ާކުރުމޭ.ާ ާކަންތައް ާއެއްގޮތަިަށް ާމަސްލަޙަތ  ާރައްޔިތުންގެ  1385ޚިދުމަތްކުރުމޭ

ާބޭނުން ނޑު ާއަޅުގަ ާބޭފުޅަކުާފަހަރެއްގައިވެސް ާއެހެން ާއަދި ާނޫނީ ވ ގޮތަކަށް

ާބޭނުންާ ާކަންތައްތައް، ާބަދަލުކުރަންާވ ގޮތަކަށް ާއެމިސްރ ބު ނޫނީ

ާރަނގަޅުާ ާއެންމެ ާއެއީ ާޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ ާއަޅުގަނޑަކަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ

ާނިކުމެދ ނެާ ާސަބަބުން ާއޭގެ ާދެން ާވެދ ނެކަމަކަށް. ގޮތެއްކަމުގައި

ާމި ާއަދި ާއެއީ ާކަންތައްތަކަކަށްާކަންތައްތަކަކީ ާއުނދަގޫ ާދަންނަވަން  1390ާއަދު

ާއ ދޭހ އެކުާ ާވަރަށް ނޑު ާރައީސް،ާއަޅުގަ ާހިނގައިދ ނެ.ާޢިއްޒަތްތެރި ވެގެން

ާހުރިހ ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުގެ ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާއަޅުގަނޑު ާއަދި އެިެދެނީ

ާއެދެނީ،ާމެ ާއަރިހުންވެސް ާއެއްގޮތަށްާންބަރުންގެ ާނިންމުމ އި ނޑުމެން އަޅުގަ

ާއަ ާކުރެވިފައިވ ާގޮތުގެމަތިންާނޫނީ ާވ ހަކަދެކެވިާމަޝްވަރ  ނޑުމެންނަށް ޅުގަ

 1395،ާމިކަންތައްތައްާގެންދިއުމަށްާއެާމަސްލަޙަތުާދެމެހެއްޓުމަށްާއިސްކަންދެއްވ 

ާހުށަހެޅުއްވިާ ާއެ ާމޫސ މަނިކު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ހުޅުހެންވޭރު

ާރަނގަޅުގޮ ާއެންމެ ާމިވަގުތަށް ާއެއީ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާހުށަހެޅުއްވުމަކީ ތް.

ާހޮވިވަޑައިގެންާ ާހައިސިއްޔަތުން ާއަމިއްލަ ާނޫނީ ާމެންބަރުންނަށް މިނިވަން

ާއެކަމަށްވެސްާ ާހުރަސްނ ޅ ހިނދު ާބައިވެރިކުރުމަށް ާމެންބަރުން ތިބި

 1400ފުރުޞަތުާދެއްވ ާއެާމެންބަރުންވެސްާއޭގައިާހިމެނޭގޮތަށްާއެާމެންބަރުންގެާ

އްތައްާކުރިއަށްާގެންދިއުމަށްާފުރުޞަތުާބަސްާއޭގައިާއެކުލެވޭގޮތަކަށްާކަންތަ

ާމިއަދުާ ާހަމަ ާއެއީ ާޤަބޫލުކުރެވެނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއޮތީމ  ތަނަވަސްވެފައި

ާއެހެންވީމ ،ާ ާހުށަހެޅުމޭ. ާރަނގަޅު ާއެންމެ ާމަސްލަޙަތުހުރި ާއެންމެ މިވަގުތު

ާވަޒީރުންގެާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާރ އްޖޭގެ ާފ ސްކޮށް އެކަން

ާ ާމަޖިލީހަށް ާފ3ާާޮޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި  1405ނުވ ފައިވ އިރު،ާނަމެއް

ނޑުމެންާމިމަސައްކަތްާނިންމ ލ ާއެކަމަށްާއެނބުރިގަނެާމިޖަލްސ ގައިާ އަޅުގަ

ާޚިދުމަތްތަކެއްާ ާދޭންވ  ާރައްޔިތުންނަށް ާސަރުކ ރުން ާނިންމ ލ  އެކަން

ާމިމަޖިލީހުގެާ ާއެއީ ާދިނުމަކީވެސް ާތަނަވަސްކޮށް ާމަގު ާއެ އެބޭފުޅުންނަށް

ާއޮތް،ކޭާވ ޖިބެ ާމައްޗަށް ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ނޑުމެންނަށްާާ. ާއަޅުގަ ކުރަން

 1410ލ ޒިމްވ ާކަމެކޭ.ާއެހެންވީމ ،ާމިގޮތުންާއަޅުގަނޑުމެންގެާވިސްނުންާބަހައްޓާ 
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ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ާއަވަސްކޮށް ާމަސައްކަތް މިމަޖިލީހުގެ

ާބަހަާ ާޢިާވިސްނުން ާމަސައްކަތްކުރުމަށް ާދެއްވިާލްތިމ ސްއްޓައިގެން ކުރަމުން

ާފުރުޞަތަށްާޝުކުރުވެރިވަން.ާވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާާާރިޔ ސަތުން ާހަމަާއ ދެ، ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާޝުކުރުދަންނަވަން.  1415ވަރަށްބޮޑަށް

ނޑު ާއިއަޅުގަ ާއެކުރެއްވި ާއެންމެންނަށް ާއެއްގޮތަށްާމެން ލްތިމ ސްއ އި

ާގެން ާކުރިއަށް ާއިދިއުމަމަސައްކަތް ާބޭފުޅުންނަށް ާތިހުރިހ  ާލްތިމ ސްާށް

ާތަކުރ ރުކޮށްާ ާއެއްގޮތަކަށްވެސް ާނުފެނޭ ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ތަކުރ ރުކޮށްލަން.

ާނަންގަ ާބޭފުޅުން ާފުރުޞަތުތައް ާމިހ ރު ާދެއްކެވުމަށް ާވ ހަކައެއް ވ ކަށްާއެއް

ާ ާތެރޭގައި. ނޑުމެންގެ ާމިހިރީާއަޅުގަ ާހުށަހެޅުންތަކެއް ާހުށަހެޅި  1420ޚިޔ ލުތަކެއް

ާއުސޫލުންާާލިޔުމުގެ ާޑިމޮކްރަޓިކް ނޑުމެންނަކީ ާއަޅުގަ ާލިބިފައި. ގޮތުގައި

ާއެާ ާއަންނ ނެ. ާތަފ ތުވުންވެސް ާޚިޔ ލު ާބަޔަކަށްވަންޏ  މަސައްކަތްކުރ 

ާހިސ ބަކުންާ ާވަކި ާކުރ ނެ. ާމަސައްކަތްވެސް ާކުރުމުގެ ާއެއްގޮތް ޚިޔ ލުތައް

އެއްާ،ާމަސައްކަތްާނިންމުމަށްާއަޅުގަނޑުމެންާދަސްކުރަންޖެހޭނެ.ާއެހެންވީމ 

ާ ާތަކުރ ރުކުރަމުން ާފެންނަނީ،ާވ ހަކައެއް ނޑަށް ާއަޅުގަ  1425ނުގެންގޮސް

ނޑުމެންާކުރިންާއެއްބަސްވެފައިވ ގޮތަށްާ ގައިާމިާމަސައްކަތ77.33ާާްއަޅުގަ

ާމިއަރުވަނީާ ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ާއަޅުގަނޑު ާފަށަން. ާމަރުޙަލ  ނިންމުމުގެ

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމޫސ މަނިކަށް.ާ

ާ

ާބޭނުންާާްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާހުޅުހެ ާމިފުރުޞަތުގެ ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި  1430ާޝުކުރިއްޔ 

މިކުރަނީ،ާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާއެއްބަސްވުމަކަށްާއ ދެވޭތޯާކުރިާމަސައްކަތުގެާާާމޫސ މަނިކުާވ ހަަކދެއްެކވުން:

ާމިކަމަކަށްޓަކައިާ ާފުރަތަމަ ާކުރިން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ނަތީޖ ގައި

ާގޮއެއްބަސް ާވެވިފައިވޭ ާމިތާ ތަކަށް. ާއެއްބަސްވުން ާއެ ާ އެހެންނަމަވެސް

ާ ާބުނެ.ާބަދަލުވެގެންއެތޭރޭގައި ާއަދަދެކޭ ާހިރި ާއޮނަހިރި ދިޔައީ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާޙަޤީޤަތަކީ، ާޤަބޫލުކުރަންވީ  1435ވަަނ247ާާއެހެންނަމަވެސް،

ާއެގޮތުންާ ާބުނެފައި. ާކަމަށް ާޕ ޓީތަކުން ާސިޔ ސީ ާމިއޮތީ މ އްދ ގައި

ނޑު ާޕ ޓީާއަޅުގަ ާސިޔ ސީ ާހުށަހެޅީ ާލިސްޓް ާނިސްބަތްކޮށްާފުރަތަމަ ތަކަށް



 54 

ާ ާމަޖިލީހުގައި ާޕ ޓީތަކުން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާފަހުން ާޢ ންމުާހިާސިޔ ސީ މެނޭ

ާއަވަހަށްާމެން ނޑު ާއަޅުގަ ާގުޅިގެން ާޚިޔ ލުފ ޅުކުރެއްވުމ އި ާއެގޮތަށް ބަރުން

ާ ާއެބައެކަން ާބަދަލުކުރީ. ާވެގެންދިޔައީާއެގޮތަށް ާކުރުން  1440ރިާހިާދަލުކުރި

ާމިވިދ ޅުވަނީ.ާއެއީ،ާއަ ރުންނަށްވ ތީ.ާއެއީާދެންާންބަމ13ާެދަދަކަށްވ ކަމަށް

ާމިއަދުާ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާވަނީވިއްޔ  މައްސަލައަކަށްވ ންޖެހޭކަމަށް

ޕ ޓީާމިތަނަށްާއަތުވެއްޖިއްޔާ 6ާޕ ޓީާމިތަނުގައިާއޮތީ.ާމ ދަމ 5ާާސިޔ ސީާ

ާއަޅުގަނޑުމެން ާކިހިނެއްތޯ ާއޮނަހިދެން ާމިތަނަށް ާޕ ޓީ ާއެއް ނުންާރިކުރ ނީ.

ާ ާފޮނުވ ލ ނީތޯ. ާބޭރަށް ާނެރެފައި ާޤައުމީާއެހެންވީމަ، ާނުކުރެވޭނެ  1445އެކަމެއް

ާއެހެން ާއަދި ާ ާކަމެއްގައިވެސް ކަމެއްގައިވެސް.ާާސަލ މަތ ބެހޭ

ާރައް ާކުރ އިރުގައި ާކަމެއް ާހަމަާޔިތުންނަށްޓަކައި ާނިންމޭނީ ކަމެއް

ާއުސޫއަޣްލަބިއްާ ާޢ ންމު ާޕ ޓީތަކުގެ ާމިތަނުންާޔަތުން. ާއަޅުގަނޑުމެން ލަކީ

ާޢ ންމުާހުާނަގ ފައި ާކޮމިޓީތަކުގެ ާމަޢ ފްކުރައްވ ތި. ާޕ ޓީއަކުން، ންނަ

ާމަސައްކަތްކުރަމުންގެންދާ  ާނަގ  ާމިތަނުން ނޑުމެން ާއަޅުގަ  1450އުސޫލަކީ

ާކޮމިޓީންާ ާހުށަހަޅ  ާރިޕޯޓެއް ާމަޖިލީހަށް ާނިންމ  ާކަންކަން ކޮމިޓީއަކުން

ާމަ ާބަދަލުގައި ާނިންމުމުގެ ާއެބަހުރި.ކަންކަން ާރޫޙުވެސް ާނިންމ  ާޖިލީހުގައި

ާ ާމަޖިލީހަށް ާމުޅި ާކަންކަންާއެއީ ާތެރޭގައި ާމިމަޖިލިސް ގެނެސްގެން

ާހިރިާ ާއަދަދު ާއޮނިހިރި ާބަހަނ އަކީ ާއެހެންވީމަ، ާހުންނ ނެ. ނިންމ ފައި

ާވަރަށްާާވަނީވިއްޔ ާާއަދަދުކަމަށްވ ކަމަށް ާއެބަހުރި. ާބަހަނ ތައް  1455އެހެންވެސް

ާޕ ޓީއަކަށްާާބުވެރިކަމ އެކީގައިާޢަދަ ާސިޔ ސީ ާކޮންމެ ާއޮތީ ދަންނަވ ލަން

ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ާނޫން. ާމައްސަލައެއް ާނިންމުމަކީވެސް ާދީފައި ނޑިއެއް ގޮ

ާ ާއެމް.ޑީ.ޕީއަށް ާހުށަހަޅ ފައި. ާމިއޮތީ ާއަޅުގަނޑު ާހުށަހެޅުން ނޑުގެ 3ާއަޅުގަ

ާ ާޑީ.އ ރު.ޕީއަށް ާޕީ.އޭއަށ3ާާްމެންބަރުންނ އި، ާއަދި މެންބަރުންނ އި

ާޕ ޓީއަށްާމެންބަރަކ ާ ާޤައުމީ ާމެންބަރަކ އި، ާޕ ޓީއަށް ާޖުމްހޫރީ  1460އި،

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާމެންބަރަކ . ާމެންބަރުންނަށް ާއަމިއްލަ މެންބަރަކ އި،

ާގެންގުޅެފައިވާ  ާއަޅުގަނޑު ާމިހުށަހެޅުމުގައި ާދަންނަވ ލިން ކުރީގައިވެސް

ާ ނޑުތަކަކީ ާމިންގަ ާވަނީވިއްޔާ 8ާހަމަތަކ އި ާގިނަކަމަށް މެންބަރުންނަށްވުރެ

ނޑުމެންާމ8ާެއެާ ނޑައަޅައިގެންާއަޅުގަ ންބަރުންގެާތެރެއަށްާއަދަދުތަކެއްާކަ
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ާމިއޮތީާ ާއިންތިޚ ބުގައިވެސް ާމިބޭއްވި ާމިރ އްޖޭގައި ާނިސްބަތުން  1465އ ބ ދީގެ

ާކޮންމ5333ާާެ ާއަޅުގަނޑުމެން ާއަދަދުތަކެއް މެންބަރުންނަށް.

ާ ާގެންގުޅެން. ާއެބަ ާމެންބަރަކ5333ާާުކަމެއްގައިވެސް އ ބ ދީއަކަށް

ނޑައަޅަާ ާމަޖިލީހުގެކަ ާމ ދަމ  ާއައިސްފައި. ާމިއޮތީ އަދަދުވެސްާާއިގެން

ާހިއިތުރު ާޤައުމުގެވެގެން ާނިސްބަތުން ާއ ބ ދީގެ އ ބ ދީާާނގައިދ ނެ

ާބަހުސްކޮށްާ ާމިކަމައިގެން ާއެހެންވީމަ، ާވަރަކަށް.  1470އިތުރުވަމުންދ 

ާ ާވ ހަކަދައްކައިގެން ާނުވަތަ ނޑިާތިމަންނަމެންނަށް ާދެގޮ ާބަޔަކަށް ވަކި

ާހޯދ  ނޑި ާވެދ ނެާާތިންގޮ ާފަހަރެއްގައި ާވަނީވިއްޔ  ާގެންގުޅޭކަމަށް އުސޫލު

ާއުސޫލެއްކަމަށް.ާ ާމި ާއެއީ ާގެންދަވަނީ ާމަސައްކަތްކުރައްވަމުން މިއަދު

ާ ާވެގެންނުވ ނެ. ާއުސޫލަކަށް ާމި ާކަންތައްާއެހެންނަމަވެސް، ރައީސް

ާއަޅުގަނޑަށްކު ާހުށަހެޅުާާރައްވަން ާތިން ާހުށަހެޅިފައިވ   1475އްވުމަށްާފެންނަގޮތަކީ

ާއެވޯޓަ ާއެހުމަށްފަހުގައި ނށް ޑުމެންާމިތަނުގައިާނިންމެވުން.ާއެކަމަކު،ާއަޅުގަ

ާކޮންމެ ނޑިާމިއަދު ާގޮ ާޕ ޓީތަކަށް ާސިޔ ސީ ާނިންމުނުކަމުގައިވިޔަސް ގޮތަކަށް

ާގެންގުޅޭނެާ ާއެއީ ާނުގެންގުޅޭނަން. ާމިއުސޫލެއް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ދިނުމުގައި

ާގަދަކޮށް ާގަދަބަޔަކު ާއެހެންނަމަވެސް، ާނޫން. ހިފަހައްޓައިގެންާާއުސޫލެއް

ާއަޅުގަނ ާނޫން. ާއެއުސޫލަކުން ާހުރީާތިބެވިދ ނެ. ާވިސްނ ފައި ާހަމަ  1480ޑު

ާ ާކޯލިޝަންއެާޑީ.އ ރު.ޕީއ އި، ާއެކުވެގެން ާމިދިޔައީާޕީ.އޭ ާހަދައިގެން އް

ާމަޖިމިފަހަރު ާމިއަދު ާދިޔައިމަ ާއިންތިޚ ބަށް. ާތެގެ ާކޮންމެާލިސް ާނެގޭ ރޭގައި

ާއެދެބަާ ާއެކުވެއްޖިއްޔ  ާއެދެބައި ާގިނަވ ތީވެާކަމަކަށް ާއަދަދުތައް ާލިބޭ ޔަށް

ާކޮމި ާސަލ މިޓީާކަހަލަ ާޤައުމީ ާނަގ އިރުގައި ާކޮމިޓީއެިެއް ާމަތ ބެހޭ

ާގިާ ާބަޔަކަށް ާވަކި ނޑައެޅިގެން ާކުރަންާކަ ާމިކަންކަން ާބުރަނުވެ  1485ނަނުކޮށް

ާމިވިސްނުމުގަ ާއޮތީމައ އެކީގައި ާކުރީ.ާބުނެފައި ާއެކަން ާއަޅުގަނޑު އި

ާމަ ާއެއްވެސް ާފަރ ތުން ާމަނިކުފ ނުާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާނޫން. އްސަލައެއް

ާތިންގޮ ާއިޙްތިރ މްކުރ ނަން. ނޑުމެން ާއަޅުގަ ތެއްާނިންމަވ ގޮތަކަށް

ާއޮތީ.ާތިންގޮތަކަ ނޑުމެންާހުށަހެޅިފައި ާއަހައިގެންާނިމޭގޮތެއްާއަޅުގަ ށްާވޯޓު

ާޤަބޫލުކުރުންާ ާިމ ާއެހެންނަމަވެސް، ާޤަބޫލުކުރ ނަން. ާއެގޮތަށް  1490އެކަން

ާމިމަާމިޤަބޫލުކުރަނީ ާމިގޮތަށްދ އިމަށް ާކަންކަން އޮންނ ނެކަމަކަށްާާޖިލީހުގެ
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ާރަނގަޅަށްާ ާވަރަށް ާހިސ ބެއްގައި ާހިފަހައްޓަންޖެހޭ ާއަޅުގަނޑުމެން ނޫން.

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާހިފަ ާހައްޓ ލ ނަން.ާޝުކުރިއްޔާ 

ާ

ާވަާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާރިޔ ސައ ދެ، ާމިމަޖިލީހުގެ ާއިނގޭތޯ. ާޝުކުރިއްޔ  ާބޮޑަށް  1495ތުާރަށް

ާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅޭާހުށަހެޅުންތަކަށްާބަ ނޑަށް ލަހައްޓ ާމީހެއްގެގޮތުންާއަޅުގަ

ާއަހަން ާވޯޓަށް ާކޮންމެވެސް ާއެހެންވީމަ، ާމިކަންާޖެހޭނެ. ހިސ ބަކުން

ާމިހ ރުާ ާއަޅުގަނޑު ާދަންނަވ ލަން. ާއެވ ހަކަ ާކުރަންޖެހޭތީ ނޑުމެން އަޅުގަ

ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކުޑަހުވަދޫ ާމިއަރުވަނީ ާއަޙްމަދުާފުރުޞަތު މެންބަރު

 1500ާއ މިރަށް.ާާ

ާ

ާދަންނަވ ލ ާާކުޑަހުަވދޫާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާއަޅުގަނޑު ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  އ ދެ،

ާހިތްާ

ާބައްާާާއަްޙމަދުާއ ިމރުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާމިމަޝްވަރ  ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާދިޔަގޮއޮތީ ާމިކަމުގައިާދަލުވުން ތުންނޭ

ާނަާ ާވަގުތު ާއިނގައިގެގިނަ ާމިދަނީ ާމަޝްން ާތިބޭފުޅުންގެ  1505ރ ގެާވަގޭތޯ.

ާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާތެރޭގައި ާމިތަނަށް ާއަމިއްލަގޮތުން ހޮވިފައިވާ ހީވަނީ

ާގެންދެ ާމިކަން ާހިމަނައިގެން ާމެންބަރުން ާމިހެންާޢިއްޒަތްތެރި ވިނަމަކ 

ާމ ާވ ކަށްނުޖެހުނީހޭ.ާއެާ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާހެންނަމަ ާކުރިން މިތާ ތިބޭފުޅުން

ާ ާހުރިާބޭރުގައި ާމެންބަރުންވެސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާދައްކަވާ ހ  ާވ ހަކަފުޅު އެބަ

ާހަމަާ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއެކަމަށް ާވ ހަކަ. ާގޮތެއްވ   1510އެއްބަސްވެވިފައިވ 

ާ ާބައެއް ާމިދިޔައީ ާބަސްފުއެނގިގެން ާމެންބަރުންގެ ާއެކަންާޢިއްޒަތްތެރި ޅުން

ާއެކަމެއްާ ާނޭނގެ ނޑުމެންނަކަށް ާއަޅުގަ ާކުރިއަކުން ާއޭގެ .ާވިދ ޅުވީމަ.

ާއަމިއްލަާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކަންނޭނގެ ާފަސޭހަވީސް ާތަންކޮޅެއް އެހެންނަމަ

ާމެންބަާ ާރުންނަށްވެސް ާބައިވެރިވެގެން ާތެރޭ އެބޭފުޅުންާމީގެ

ާބައިވެރިވުން ާމިކަމުގައި ާމިކަމުގައިާއެބޭނުންވ ގޮތަކަށް ާއެހެންވީމަ،  1515ދޭން.

ާހަމަާއިންތިޚ ާ ނޑުމެންނަކީވެސް ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާތިބިާބުވެފައަޅުގަ ާއި

ާމިކަާ ާރުހުންވެސް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާހޯދަންޖެހޭާންކަާމެންބަރުންނޭ. މުގައި

ާމިކަންާ ާހޯއްދަވައިގެން ާފުޅ ދ އިރ އެއްގައި ާއޭގެ ކަންކަމުގައި
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ާނެގޭލެއްާ ާމިކަންކަމުގައި ާވަގުތުތައް ާމިބ ވަތުގެ ގެންގޮސްފިކަމަށްވ ނަމަ

ާކުރުމަށް ާކަންކަން ާފަސޭހަކަމ އެކު ާކުޑަވ ނެ.  1520އަޅުގަނޑުާާތަންކޮޅެއް

ާއަޅުގަނޑުާ ާއެގޮތުގެމަތިން ާދެން، ާއިނގޭތޯ. ާފަސޭހަވ ނެއޭ ދަންނަވ ނީ

ާމެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެކިއެކި ާގޮތްގޮތަށް ާތަފ ތު ާމިކަމުގައިާމިހ ރު ންބަރުން

ނޑަށްވެސްާވ ހަކަފުޅުާ ާއަޅުގަ ާކޮންމެާާދައްކަވައިފި. ާމިއޮތީ މިހ ރު

ާމަމީހަކަށްާ ާހުށަހެޅުން ާމިކަމުގައި ާފެންނަގޮތެއް ޖުބޫރުވެފައި.ާވެސް

ާމެންބަރެއްގެާ ާހަމަ ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާއެގޮތުގެމަތިން  1525އެހެންވީމަ،

ނޑުާއެިެދޭގޮތްާއިނގޭތޯާދަންނަ ވ ލ ނަން.ާހައިސިއްޔަތުންާމިކަމުގައިާއަޅުގަ

ާމިހ ރު ާއެދެނީ ާހަމަ ނޑު ާާއަޅުގަ ާދިޔައިމ  ާމިކަންތައް ކޮންމެާމިހ ހިސ ބަށް

ލަގޮތުންވެސްާއެއްާމެންބަރަކުާމެންބަރަކު،ާއަމިއްާހަމަާޕ ޓީއަކުންވެސްާއެއް

ާސިއްރުކަމުގެާ ާމިކަމުގެ ާބޭފުޅުން ާބައެއް ާހިމަނައިގެން. މިކޮމިޓީގައި

ާވ ހަކަފުޅުާ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާބައެއް ާބެހޭގޮތުންވެސް  1530ވ ހަކައ އި

ާ ާދައްކަވައިފި ާމިއީ ާކޮމިޓީއަކަށްވ ތީވެ ާސަލ މަތ ބެހޭ މިކޮމިޓީގެާޤައުމީ

ާހިފެހެއްޓޭނެާ ާއިާވ ހަކަާސިއްރު ާމެންބަރުާނގޭތޯ. ާމިކޮމިޓީގެ ންާއެހެންވީމަ،

ާހަމަާ ާގަމަދުކުރުމަކީ ާތިބި ާމިތ  ާހީވަނީ ާއަޅުގަނޑަށް ހުރިހ ާއިމުވެސް

ާވި ާމެންބަރުންވެސް ާހުރިކަމެއްސްޢިއްޒަތްތެރި ކަންނޭނގެ.ާާނުންފުޅުގައި

ާމަދުކޮ ާމިކަން ާމެންބަރަކުާއެހެންވީމަ، ާއެއް ާޕ ޓީއަކަށް ާކޮންމެ  1535ށްލ ފައި

ާއަޅުގަާ ާހުރި،ާހޮވިފައިވ ާމެންބަރަކަށްާދީފައި ާއަމިއްލަގޮތުންވެސް ނޑުމެންގެ

ާ ާމީގެ ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާނިންމީމަ ާމިކަން އެންމެާފުރުޞަތުދެއްވ ފައި

ާ ާކަންނޭނގެ. ާހީވަނީާރަނގަޅުވ ނެ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާފަރ ތަކަށް ާވަކި އޭރުން

ާކުރިއަށްާ ާއެހެންވީމަ، ާކަންނޭނގެ. ާނިންމިދ ނެ ާމިކަން ބުރަނުވެ

ނޑުމެންނަކީވެސްާއޮތްތ ނ  1540ގައިވެސްާމިބ ވަތުގެާކަންކަންާނިންމުމުގައިާއަޅުގަ

ާޚިޔ ލާ  ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާދެނެވަޑައިގެން ާމެންބަރުންކަން ތިބި

ާބޭރުތެރޭގައިާ ާގެންދަވައިފިކަމަށްވަންޏ  ާހޯއްދަވައިގެން މަޝްވަރ ވެސް

ން.ާތިކުރައްވ ާމަސައްކަތްތައްާއަޅުގަނޑަށްާހީވަނީާތަންކޮޅެއްާފަސޭހަވ ނެހެ

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ1545 
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ާނުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ ާޝުކުރުދަންނަވަން. ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާހަފްތާ ރައ ދެ، ާބައްދަލުވުމެއް ސްމީ

ާތިއްބެވިާ ާހޮވިވަޑައިގެން ާއަމިއްލަގޮތުން ާބޭއްވިއިރު ބަންދުތެރޭގައި

ާދަޢުވަތުާ ާއަޅުގަނޑު ާމެންބަރަކަށްވެސް ާއެއް ާތެރެއިން މެންބަރުންގެ

ާއަ ާއެޢިއްޒަތްތެރިާއެރުވިން. ާއެމަނިކުފ ނުވެސް، ާއެމަޝްވަރ ތަކުގައި ދި

ާމަޢ ފ އެކީާ ާއެހެންނަމަވެސް، ާބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި.  1550މެންބަރުވެސް

މެންބަރުންާއަމިއްލަގޮތުންާހޮވިވަޑައިގެންާވަޑައިގެނ13ާާްދަންނަވަންޖެހެނީާ

ާއެމަޝްވަރާ  ާދަންނަވ ލައިގެން ާބޭފުޅުންނަށް ާހުރިހ  ތިއްބެވިއިރު

ާފުރުޞަތުާބަާ ާމިހ ރު ާއަޅުގަނޑު ާނެތޭ. ާބައިވެރިކުރެވިފައެއް އްދަލުވުމުގައި

ާތަސްމީންާ ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކެންދޫ މިއަރުވަނީ

 1555ާޢަލީއަށް.ާ

ާ

ާފުރަތަމަާާކެންދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާއަްޙމަދުާ ާއެންމެ ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާބޭާލީާވ ހަަކެދއްކެވުްނ:ތަސްމީންާޢަ ާދަންނަވ ލަން ާއަދިާނުންވަނީ، ާތ އީދުކުރ ގޮތުގައި ނޑުވެސް އަޅުގަ

ާއިންޑިޕެންޑެންޓްާ ާތ އީދުކުރ ގޮތުގައި ާޕ ޓީންވެސް ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ާމުހިންމުކަމެކޭ.ާ ާވަރަށް ާއެއީ ާހިމެނިވަޑައިގަތުމަކީ ާމިކޮމިޓީގައި  1560މެންބަރަކު

ާވ ހަކަ ާތ އީދުކުރ  ނޑު ާއަޅުގަ ާއެއަށްާއެކަމަށް ާބޭނުންވޭ. ފަހުާދަންނަވ ލަން

ާ ާބޭނުންވަނީ، ާދަންނަވަން ނޑު އަޅުގަނޑުމެންވެސްާއަޅުގަ

ާއަދިާ ާފެށުނިއްސުރެވެސް ާމިމަޖިލިސް ާމިގެންދިޔައީ މަސައްކަތްކުރަމުން

ާހުރިހާ  ާވީވަރަކުން ާކަންތައްތަކުގައިވެސް ާނިންމުނު ާކުރީގެ މިއަދުގެ

ާ ާމެދުގައި ާއެއްާޕ ޓީއެއްގެ ާމަޝްވަރ ކޮށްގެން  1565ކަންތައްާބަސްވެވޭގޮތެއްގެމަތިން

ާބޮޑަށްާ ާވަރަށް ާއަޅުގަނޑުމެން ާއެކަމަށް ާވިސްނުމުގައޭ. ނިންމުމުގެ

ާއަދިާ ާލިބިފައިވޭ. ާނަތީޖ ވެސް ާއެދެވޭ ާމިހ ތަނަށް މަސައްކަތްކޮށް

ާޝުކުރުވެްސާދަންނަވަން.ާ ާފަރ ތްތަކަށް ާއެހުރިހ  ާއަޅުގަނޑު އެކަމަށްޓަކައި

ާކަމެއްގަ ާކޮންމެ ާއެއްބަސްވެވުމަކީާއެހެންނަމަވެސް، ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ އި

ާމިއަދުާކުރަންޖެހޭ.ާއެާކަމަށްވެސްާއަޅުގަނޑުމެންާޤަބޫލުާނުވެދ ނެކަމެއްާ  1570ގޮތުން

ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާވ ހަކަފުޅުގައިާމެންާހުޅުހެންވޭރުގެ ާދެއްކެވި ާމޫސ މަނިކު ބަރު

ާމިތ ނގައިާޑީ ާއައިސް ާއެއްބަސްވެފައި ާވަކިގޮތަކަށް ާޕީ.އޭއިން .އ ރު.ޕީއ އި،



 59 

ާވ ހަކަފުޅުތަކަށްާނޫންއެ ާދެއްކެވި ާދޭހަވ ގޮތަށް ާޢަމަލުކުރީކަމަށް ގޮތަކަށް

ާއިންކ ރުކުރާ  ާއަޅުގަނޑު ާއެކަމަށް ާއަދި ާވ ހަކަ ާތަފ ތު ާޚިޔ ލު ނޑު އަޅުގަ

ާއެހުށަހެޅުއްވިާ ާމިއަދު ނޑުމެންނެއް ާބޭނުންވަނީ.ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ލަން  1575ވ ހަކަ

ާއެާ ާނުވ ނެ. ާއެއްބަސްވެފައެއް ނޑުމެންާހުށަހެޅުއްވުމަކަށް ާއަޅުގަ ހެންވީމަ،

ާއެއްބަސް ާބަދަލުކުރިކަނުވ ކަާވެފައި ާއައިސް ާމިތަނަށް ާޒިންމ ވެސްާމެއް މުގެ

ާއަމ ޒުކުރެވިގެންނުވ ނެކަމަށް ނޑުމެންނ  ާދެކެނީ.ާާއަޅުގަ ނޑު އަޅުގަ

ާ ާބޭނުންވަނީ، ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާމިކައަޅުގަ ނޑުމެން ލަާހައަޅުގަ

ާވިދ ޅުޙ ލަތްތަކުގަާ ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެވިާއި ާއޮތް ާމީގައި  1580ންމެާފަދައިން

ާހުށަހެ ާހުށަހެޅިފައިވ  ާޙައްލަކަށްވ ނީ ާވޯޓަށްރަނގަޅު ާޅުންތަކަށް

ާގޮތެ ާނިންމުާއައްސަވައިގެން ާއެއްާއް ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަސްނުވެވޭާމޭ.ާއެއީ

ާ ާވ ނީާޙ ލަތަކަށް ާފަރ ތުންވެސް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާގުޅިގެންނޭ. އައުމ 

ޢަބްދުއްރަޙީމްާهللاާންބަރުާޢަބްދުރިާމެާޒަތްތެމ ފަންނުާހުޅަނގުާދ އިރ ގެާޢިއް

ާހުށަހެޅުމެ ާތ އީދުކުރ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެހުށަހެޅުމަށްާއް ާދެން،  1585ހުށަހަޅ ފައި.

ާމެންބަރުންާ ާއަދަދެއްގެ ާމ ގިނަ ާމ ބޮޑު ާއަޅުގަނޑުމެން ާއޭގައި ބަލ އިރު

ހިމަނ ކަމަށްާބައެއްާބޭފުޅުންނަށްާހީފުޅުވ ކަމަށްވަންޏ ާއެއީކީވެސްާރަނގަޅުާ

ާޕީ.އޭއަކީާވ ހަ ާޑީ.އ ރު.ޕީއ އި، ާއަޅުގަނޑުމެން ާނޫން. ކަފުޅެއް

%ާ ާމަޖިލީހުގެ ާކޯލިޝަންއަކީ ނޑުމެންގެ ާހިމެޭނ46ާާއަޅުގަ ނޑި ގޮ

ާހުށަހަޅ ފައި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެނިސްބަތަށްވުރެކޯލިޝަންއެއް. ާކޮމިޓީގައި  1590ާވ 

ާއަދަ ނޑުމެންގެ ާއެވ ހަކަވެްސާއަޅުގަ ާއެހެންވީމަ، ާގިނައެއްނުވ ނެ. ދެއް

ާމިމަސައްކަތްާއަޅުގަ ާއެދެނީ ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާބޭނުންވޭ. ާދަންނަވ ލަން ނޑު

ާއެދިވަޑައިގަތްގޮތަށްާ ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތެރި އަވަސްކުރުމަށްޓަކައި

ާއެކަންާ ާއެނިމޭގޮތަކަށް ާއަހައިގެން ާވޯޓަށް ާހުށަހެޅުންތަކަށް ހުށަހެޅިފައިވ 

 1595ާނިމިގެންދިއުން.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާއަޅުގަނޑުާާއިރ ގެާމެްނބަރުާހިތަދޫާއުުތރުާދާ  ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާއައްސަލ މްޢަލައިކުމް

ާތަމްސީާމުޙަްނމަދުާއަސްަލމްާ ާހިތަދޫ ާއައްޑުއަތޮޅު ާލުކުރ  ާނަމުގައިާއުތުރު ާރައްޔިތުންގެ ާދ އިރ ގެ
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ާދަންނަވަންާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމަރުޙަބ  ާމިމައްސަލައިގައިާމަނިކުފ ނަށް ާއަޅުގަނޑު .

ާދަ ާރައްޔިތުންނަވ ލަން ާމަޖިލިސްާބޭނުންވަނީ ާމިއަދު ާމަޖިލީހުގައި  1600ންގެ

ާތަޅުމުންާމިާއެކުލެވިގެން ާމަޖިލީހުގެ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާބަލ އިރު ާވ ގޮތަށް

ާގޮާ ާވ ހަކަދައްކައިގެން ާކަންތައްތައްާބޭރުގައި ާމެނުވީ ާނިންމައިގެން ތްތަކެއް

ާކުރިއަާ ާއޮމ ންކަމ އެކު ާނުގެންދެވޭނެއޭ.އަވަހަށް ާކުރަންާާށް ާއެމަގުން އެކަން

އެބަޖެހޭ.ާއެކަންާއެމަގުންާކުރެވޭނީާއަޅުގަނޑުމެންގެާއަދިާތަފ ތުާސިޔ ސީާ

ާޤ އިމްކުރެވިގެންނޭ.ާ ާބޮޑަށް ާމިހ ރަށްވުރެ ާއިތުބ ރު ާމެދުގައި  1605ޕ ޓީތަކުގެ

ނޑުމެންނަށްާ އިތުބ ރުާއެކަށީގެންވ ގޮތުގައިާޤ އިމްނުކުރެވޭކަންާމިއަދުާއަޅުގަ

އެއްބަޔަކުާޤަބޫލުކުރ ގޮތުންާއެއްބަސްވުމެއްވެސްާއެބަވޭ.ާހ މަވެގެންާމިދަނީ.ާ

ާއެއްބަސްވުމެއްވެސްާ ާއެބުނަނީ ާއަނެއްބަޔަކު އެހެންނަމަވެސް،

ނުވެވެއޭ.ާދެން،ާމީގައިާއެއްބަސްވެވިދ ނެ.ާވ ހަކަވެސްާދެކެވިދ ނެ.ާއެއްބަސް

ާހަމަާ ާއަޅުގަނޑު ާހިނގ ނީ ާއެއްގޮތަށް ާއެއ އި ާޢަމަލު  1610އެހެންނަމަވެސް،

ާބޮޑުކުރެވިގެން.ާކުރީގައިާ ާމިހ ރަށްވުރެ ާއިތުބ ރު ާފަދައިން ާދެންނެވި ވެސް

ާމަސައްކަތްކުރައްވ ނެކަމަށްާ ާބޭފުޅުންވެސް ާހުރިހ  ާއެމަގުން އެހެންކަމުން

ާސަލ މަތީާ ާސަލ މަތ ބެހޭ، ާޤައުމީ ާއުންމީދުކުރަން. ނޑު އަޅުގަ

ާކޮމިޓީއަކީާ ާމިނެގޭ ާބެލެހެއްޓުމަށް ާކަންތައްތައް ޚިދުމަތްތަކ ބެހޭ

ާކޮމިޓީއަކަށްވ އިރުާޤ ނޫނުއަ ާނެގޭ ާބަޔ ންވެގެން ނޑައެޅިގެން ާކަ  1615ސ ސީގައި

ާމިފަދަާ ާއަދި ާޝައްކެއްނެތް. ާކޮމިޓީއެއްކަމ މެދު ާދެވޭ ާއިސްކަމެއް ވަރަށް

ާހިމެނޭާ ާމަޖިލީހުގައި ާއ ދެ، ާޕ ޓީތައް ާސިޔ ސީ ާއެންމެހ  ކޮމިޓީއެއްގައި

ާ ާބަޔ ންވެގެން ާފުރުޞަތުދޭންވ ނެކަމަށް ާޕ ޓީތަކަށް ާސިޔ ސީ އެދަނީާހުރިހ 

ާއެންމެހާ  ާސިޔ ސީ ާކޮމިޓީއެއްގައި ާމިފަދަ ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުން ނޑު އަޅުގަ

ާފިކުރުތަކޭާ ާއެންމެހ  ާސިޔ ސީ ާބޭނުމުގައި. ާޖ ގަދިނުމުގެ  1620ފިކުރުތަކަށް

ާޕ ޓީއަކުންާ ާސިޔ ސީ ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުން ާއަޅުގަނޑު ާމިޖެހެނީ ދަންނަވ ލަން

ާއެހެންކަމުން، ާމަތީގައި. ާފިކުރެއްގެ ާސިޔ ސީ ާސިޔ ސީާާމިއަންނަނީ އެ

ާވަރަށްވެސްާ ާއެކުލަވ ލެއްވުމަކީ ާމިކޮމިޓީ ާޖ ގަދެވޭގޮތަށް ފިކުރުތަކަށް

ާމަޖިލީހަށްާ ާނިންމ އިރު ާކަމެއް ާމަޖިލީހުން ާއެހެންނަމަވެސް، މުހިންމުކަމެއް.

ާޕ ޓީއަކ އިާ ާސިޔ ސީ ާވަކި ާއ ދެ، ާއަމިއްލަގޮތުން ާތިއްބެވި  1625ހޮވިވަޑައިގެން
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ާހޮވިވަ ާއަމިއްލަގޮތުން ާތިއްބެވިާގުޅިވަޑައިނުގެން ޑައިގެންފައި

މެންބަރުންނަށްވެސްާފުރުޞަތެއްާނުލިބޭގޮތަށްާއޮތުމަކީާއެއީާނުވަތަާއޮންނަާ

ާކަންާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެއީވެސް ާއުނިވެގެންދިއުމަކީ ާހަނިވެގެން ފުރުޞަތެއް

ާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ާނޫންކަމުގައި ނިންމަންވ ނެގޮތް

13ާާ 13ާާމެންބަރަކު ާވަކިާއ ދެ، ާކުރިމަތިލައްވައިގެން  1630އަމިއްލަގޮތުން

ާތިއްބެވިާ ާގުޅިވަޑައިނުގެން ާޕ ޓީއަކ އި ާިސޔ ސީ ާވަކި ާފިކުރަކ އި ސިޔ ސީ

13ާާ ާސުވ ލ13ާާުބޭފުޅުންގެ ާކިހިނެއްބ އޭ ާޖ ގަދޭނީ ާވިސްނުމަށް ސިޔ ސީ

ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާ ާކަންތައްތައް ާމިފަދަ ާގުޅޭގޮތުން ާމިކަމ  ާއަދި އުފެދޭ.

ާކަންކަ ާސ ފުކޮށްާމަޖިލީހުން ާގުޅޭގޮތުން ާކަންކަމ  ާމިފަދަ ާކުރުމަށްވ  ން

ާދަންނަވ ލަންާ ނޑު ާއަޅުގަ ާލިޔަންޖެހޭކަމުގައި ާމިވ ހަކަތައް  1635ގަވ އިދުގައި

ާޢަމަލުކުރ ނީ.ާ ާކިހިނެއްކަން ާއެކުލަވ ލ އިރު ާކޮމިޓީއެއް ާމިފަދަ ބޭނުންވޭ.

ާއަޑުއެބައިވޭާ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާމިޖެހެނީ ާދަންނަވ ލަން އެހެން

ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ާއަޑު. ާބުނަމުންދ  ާޕ ޓީއެކޭވެސް ާމިވެނި ތިމަންނަ

ާސިޔ ީސާ ާވަކި ާބޭފުޅުންވެސް ާކުރިމަތިލެއްވި ާއަމިއްލަގޮތުން އިންތިޚ ބުގައި

ާޕ ޓީތައްާ ާސިޔ ސީ ާއަލަށް ާނުވަތަ ާގުޅިވަޑައިގަންނަވަނީތޯ ާމިހ ރު  1640ޕ ޓީތަކ އި

ާ ާސިޔ ސީ ާއަނެއް ާޕ ޓީން ާސިޔ ސީ ާއެއް ާނުވަތަ ޕ ޓީއަށްާހައްދަވަނީތޯ

ާސިޔ ސީާ ާގުޅޭގޮތުންވެސް ާކަންކަމ އި ާމިފަދަ ބަދަލުވެވަޑައިގަންނަވަނީތޯ.

ާޤ ނޫނަކަށްވެފައިވ އިރުވެސްާ ާމިހ ރު ާއެގަވ އިދު ާއ ދެ، ާގަވ އިދު ޕ ޓީތަކ ބެހޭ

ާބަޔ ންކުރެވިފައިާ ާސ ފުކޮށް ާހ މަކޮށް، ާއެއްޗެއް ާވަކި އެގަވ އިދުގައިވެސް

ނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭާ  1645ނުންވޭ.ާއ ދެ،ާއެއްާޕ ޓީންާއަނެއްާނެތްާވ ހަކަާއަޅުގަ

ާމިކަންކަމާ  ާގުޅުމ އި ާމެންބަރުން ާޕ ޓީތަކަށް ާއ  ާބަދަލުވުމ އި، ޕ ޓީއަށް

ގުޅޭގޮތުންާޤ ނޫނުގައިާވަކިާއެއްޗެއްާއޮތްތަންާއަޅުގަނޑަކަށްާނުއެއްާފެނޭ.ާ

ާއޮތްތ ނގައިާ ާކުރިއަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިއީވެސް އެހެންކަމުން،

ާއ ދެ،ާވިސްނ ލަންޖެހޭކަމެއްކަމުގަ ާބޭނުންވަނީ. ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ އި

ާފ ސްވެގެންދ އިރުާ ާއަވަހަކަށް ާވީހ ވެސް ާޤ ނޫނު ާޕ ޓީތަކ ބެހޭ  1650ސިޔ ސީ

ާމިއަދުންާ ާދެން، ނޑައަޅަންޖެހޭ. ާކަ ާވަކިގޮތެއް ާނިންމ ނެ ނޑުމެން އަޅުގަ

ާކަންތައްތަކަށްާ ާފެންނަންހުރި ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާމިހ ރު މިއަދަށް
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ާއަޅުގަ ާސިޔ ސީާބަލައިލ އިރު ާވަކި ާބޭނުންވަނީ، ާދަންނަވ ލަން ނޑު

ާކުރިމަތިލައްވައިގެންާ ާނަމުގައި ާޕ ޓީތަކުގެ ާސިޔ ސީ ޕ ޓީތަކުން

ާމަޖިލީހުގައިާ ާޕ ޓީތަކުން ާސިޔ ސީ ާއެއީ ާބޭފުޅުންނަކީ  1655ހޮވިވަޑައިގެންނެވި

ނޑުމެންާޖެހޭނީާބަލ ށޭާޤ ނޫނުގައިާ ތަމްސީލުކުރައްވ ާބޭފުޅުންކަމުގައިާއަޅުގަ

ާނުބުާ ާފ ހަގަކޮށްލަންާވަކިގޮތެއް ާއެނުކުތ ތައް ާއެހެންކަމުން، ނ ހ ހިނދަކު.

ާކުރިންާ ާނިންމ ލުމުގެ ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެދުނީ. ާފުރުޞަތަކަށް ނޑު އަޅުގަ

ާހުށަހެޅުއްވުމަށްާ ާހުށަހެޅުއްވި ާމޫސ މަނިކު ާބޭނުންވަނީ، ދަންނަވ ލަން

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް. ވ ހަކަ.ާޝުކުރިއްޔާ  ނޑުާތ އީދުކުރާ   1660ާއަޅުގަ

ާ

ާާާންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރިޔ ސަތު ނޑު ާޝުކުރިއްޔ .ާއަޅުގަ ާބޮޑަށް ގައ11:33ާާިޝުކުރިއްޔ .ާއ ދެ،ާވަރަށް

ާއޮންނ ނީ.ާ ާދަންނަވ ފައި ާވ ހަކަ ާދ ނެ ާވޯޓަކަށް ާނިންމ  މިމަސައްކަތް

ާ ާއެބައޮތް ާއަތުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ހަކަފުޅ11ާާުމިހ ރުވެސް ބޭފުޅުން

ާވ ހަ ާމިދެކެވޭ ާބޭނުންފުޅުކަމަށް. ާއަޅުގަނޑަށްާދައްކަވަން ާމިހ ރު  1665ކައަކީ

ާމިކަމާ  ާބޭފުޅަކުވެސް ާކޮންމެ ާވ ހަކައެއް. ާއެއް ާހަމަ ލަފ ކުރެވޭގޮތުގައި

ނޑުމެންނަށްާ ާއަޅުގަ ާއެޚިޔ ލުފުޅުތައް ާއެބަހުރި. ާޚިޔ ޅުފުޅުތަކެއް ބެހޭގޮތުން

ާ ާމިހުށަހެޅުމުގައ3ާާިމިވަނީ ާއައިސްފައި. ާމިހ ރު ާގޮތުގައި ހުށަހެޅުމެއްގެ

ާވ ާ ާބޭރުގެ ނޑަކަދ އިރ އިން ާއަޅުގަ ާހަމަގައިމުވެސް ާހިއެއްނުވޭާހަކައެއް ށް

ާކުރެވިދ ނެާ ާހަލުވިކުރުމުގެގޮތުން ާމަސައްކަތް ާމީގައި ާދެކެވޭހެނެއް.  1670މިހ ރު

ާއެކަމުގައިާ ާތިބޭފުޅުން ާކުރެވޭނީ ާއެކަންތައްތައް ާއެބަހުރި. ކަންތައްތަކެއް

ާހަމަާ ާމަސައްކަތް ާއެއްގޮތަކީ ާއެހެންވީމަ، އެއްބ ރުލުންދެއްވައިގެން.

ާ ާމި ާއަޅުގަނޑުމެން ާހަމަ ާފުރުޞަުތ11ާާމިދެންނެވީ ބޭފުޅުންނަށް

ާބޭނުންފުޅުވާ  ާދައްކަވަން ާވ ހަކަފުޅު ާއިތުރަށް ާއަދި އަރުވަމުން

ާގެންދިއުން.ާ ާމިހެން ާހަމަ ާއަރުވަމުން ާފުރުޞަތު  1675ބޭފުޅުންނަށްވެސް

ާ 3ާާއަނެއްގޮތަކީ، ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  ބޭފުޅުންނަށ3ާާްހުށަހެޅުން

ާއަރުވ  ާފުރުޞަތެއް ާވިދ ޅުވަން ާއެއްޗެއް ާވޯޓަކަށްާއެންމެފަހުން ާދެން ފައި

ާ ާމި ާއެހެންވީމަ، ާނިންމުން. ާމިމަސައްކަތް ބޭފުޅުންނަށ11ާާްގޮސްގެން

ާ ާކޮބައިކަން.ާއެހެންވީމަ،11ާާއެނގިވަޑައިގަންނަވ ނެ ބޭފުޅުންގެާނަންފުޅަކީ
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ާދޫކޮށްލައްވަންާ ާފުރުޞަތު ާތެރެއިން ާމީގެ ާއެދެން ާވަރަށް ނޑު  1680އަޅުގަ

ާއިޝ  ާއިންނެވިއްޔ  ާބޭފުޅަކު ާއެހެންާބޭނުންފުޅުނުވ  ރ ތްކޮށްލެއްވުން.

ާއަޅުގަނޑުގެާ ާބޭފުޅަކުވިއްޔ  ާއިޝ ރ ތްކޮށްނުލައްވ  ާއެހެން ބޭފުޅަކު

ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(.ާ ާބަލ ނީ. ނޑު ާއަޅުގަ ާއިޖ ބަދެއްވީކަމަށް މިއެދުމަށް

ާއެބޭފުޅުންާ ާބޭފުޅުން ާބައެއް ާއެދުމަށް ާމި ނޑުގެ ާއަޅުގަ އ ދެ،

ާދޫކޮށްލެއްާ ާފުރުޞަތު ާބޮޑަށްާއެދިވަޑައިގެންފައިވ  ާވަރަށް  1685ވީތީ

ާފުރުޞަތަށްާ ާދެންމެ ާއިތުރުން ާއޭގެ ާއެހެންވީމަ، ޝުކުރުދަންނަވަން.

ާއަލުންާ ާބޭފުޅުން ާއިޝ ރ ތްކޮށްލެއްވި އެދިވަޑައިގަންނަވަން

ާބޭފުޅުންނަްށާ ާހުރިހ  ާއެހެން ާއެދެން. ނޑު ާއަޅުގަ ރެޖިސްޓަރކޮށްލެއްވުން

ާ ާއެފުރުޞަތު ާޝުކުރުދަންނަވަން ާބޮޑަށް ާވަރަށް ނޑު ދޫކޮށްލެއްވީތީ.ާއަޅުގަ

ާވިދ ޅުވެލައްވަންާ ާއެއްޗެއް ާދޫކޮށްނުލައްވ  ާމިފުރުޞަތު ާމިފަހަރު  1690ދެން،

ާގޮތަކަށްާ ާމިކަން ާދެން ާއަރުވ ފައި ާފުރުޞަތު ާބޭފުޅުންނަށް ބޭނުންފުޅުވި

ާ ާނިންމ ނީ.ާޝުކުރިއްޔ . ނޑު ާއަޅުގަ ާދ އިރ ގެާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ބިލެއްދޫ

ާކުތ އެއް.ާނިޒ މ ބެހޭާނުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު

ާ

 1695ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާކަންކަންާާތްދޫާދ އިރ ގެާެމންަބރުާބިލެ ާމީގެކުރީގައި ާމަޖިލީހުގައި ާޢ ންމުކޮށް ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި

ާއެއަށްފަހުާާޙަްމޒ ާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާއަްޙމަދު ާކަނޑައެޅުން. ާއަދަދު ާކޮމިޓީގެ ާފުރަތަމަ ާއުސޫލަކީ، ގެންދެވޭ

ާއަ ނޑައެޅުން. ާކަ ާމިހ ރުާމެންބަރުން ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ނޑު ޅުގަ

ާއެކަންާ ާއެހެން ާކަނޑައެޅުން. ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާކޮމިޓީއަށް  1700މިގެންދެވެނީ

ނޑުާސ ފުކޮށްލަން. ާއަޅުގަ
ާ

ާ

ާގޮތަށްާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއޮތް ާހިތްޕުޅުގައި ާތި ާހަމަ ާއިނގޭތޯ. ާޝުކުރިއްޔ  ާބޮޑަށް ވަރަށް

ާޝުކުރިއްާ ާމިގެންދަނީ. ާޝުކުރިއްޔާ މިކަން ާއ ދެ، ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(.  1705ޔ .

ާއެދުމަށްާ ާއަޅުގަނޑުގެ ާދެން ާމިހ ރު ާދަންނަވ ލިހެން ާއަޅުގަނޑު އިނގޭތޯ.

ާޝުކުރުދަންނަވަމުން،ާ ާބޭފުޅުންނަށް ާދޫކޮށްލެއްވި ާފުރުޞަތު އިޖ ބަދެއްވ 



 64 

އެކަމަކުވެސްާއެއްޗެއްާވިދ ޅުވެލައްވަންާކޮންމެހެންާބޭނުންފުޅުވިާބޭފުޅުންގެާ

ާފުރުޞަތުާނަން ާމިބޭފުޅުންނަށް ާއެހެންވީމަ، ާދެން ާމިހިރީ. ާމިހ ރު ފުޅުތައް

ާއިތުރުާ ާމިކަމުގައި. ާނިންމ ނީ ާގޮތެއް ނޑު ާއަޅުގަ ާދެން  1710އަރުވ ފައި

ާމިހ ރުާ ާއަޅުގަނޑު ާނޯންނ ނެ. ާއަރުވުމެއް ާފުރުޞަތު ބޭފުޅުންނަށް

ާއަޙްމަދުާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްިެތެރި ާދ އިރ ގެ ާބިލެތްދޫ ާއަރުވަނީ މިފުރުޞަތު

ާޙަމްޒ އަށް.ާ

ާ

ނޑުާހިތުންާމިކަންކަމުގައިާާތްދޫާދ އިރ ގެާެމންަބރުާބިލެ  1715ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާއަޅުގަ

ާހިތުންާާާއަްޙމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަޅުގަނޑު ާވ ހަކަދެކެވިއްޖެ. ާބެހޭގޮތުން ާކަމ  އެއްބަސްވެވޭ

ާވި ާލީޑަރު ާގްރޫޕްގެ ާޕ ލަމެންޓްރީ ާއެއްބަސްވުމެއްާޑީ.އ ރު.ޕީގެ ދ ޅުވެއްޖެ

ާއެއްބަސްވުމެއްާ ާއެނގިފައިވ ގޮތުން ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާނެތޭ. މިކަމުގައެއް

ާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާއެނގޭނެާ ާމީގެފަހުން އެބައޮތް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިހ ރު

ާރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާނެތީކަން. ާއެއެއްބަސްވުމެއް  1720އެއްބަސްވެވުނަސް

ާބޭާ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ވަނ247ާާަނުންވަނީ،

ާބޭނުންވަނީާ ާސ ފުކޮށްލަން ާއަޅުގަނޑު ާގޮތުގެމަތީން ާބުނެފައިވ  މ އްދ ގައި

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާދެންމެާވިދަޅުވެއްޖެާވ ހަކަފުޅުދައްކަވަމުންާމަޖިލީހުގެާ

ާއެއިންތިޚ ބަށްާ ާކުރިމަތިލެއްވިއިރުގައި ާއިންތިޚ ބަށް މެންބަރުން

ާބެހޭގޮތުން.ާާކުރިމަތިލެއްވުނު ާއެކަމ  ާހޮވުމ ، ާހޮވުނު ާޕ ޓީތަކުން ާއަދި  1725ގޮތ 

ާގަވ އިދެއްާ ާޤ ނޫނެއް ާއެއްވެސް ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާދަންނަވ ލ ނީ، ނޑު އަޅުގަ

ާދޫކޮށްލ ފައިާ ާޕ ޓީއެއް ާމެންބަރަކު ާއެއްވެސް ާއަޅުގަނޑުމެން މަނ ކުރޭތޯ

ާހޮވުމަށްފަހު ާމިމަޖިލީހަށް ާމެންބަރަކު ާބައިވެރިވުން. ާޕ ޓީއަކ  ގައިާއެހެން

ާ ާމަޖިލީހުގައި ާއަދި ާބައިވެރިވުން ާދަށުނ247ާާްޕ ޓީގައި ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާކުރެއްވޭނެާ ާމަޙުރޫމް ާއެކަންކަމުން ާބޭފުޅުންނަށް ާދަޢުވ ކުރައްވ   1730އެކަންކަމަށް

ާއޮތްތޯ.ާ ާހަމަޖެހިފައި ާމަޖިލީހުން ާޤ ނޫނެއް ާގަވ އިދެއް ާކަހަލަ އެއްވެސް

ާދެވަނަކަމަިަާ ާއެދެން. ާސ ފުކޮށްލަދެއްވުން ނޑުާއެކަން ާއަޅުގަ ކަށް

ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާމިހ ރު ާމަޖިލީހުގައި ާބޭނުންވަނީ، ދަންނަވ ލަން

ާދެންމެާ ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ހަކަދައްކަމުންދ އިރު ާބެހޭގޮތުން މިކޮމިޓީއަކ އި
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 1735ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ ގެާދަށުންާސ ފުކޮށްލިާއެއްކަމެއްާއެބައޮތް.ާއެއީާއަދަދުތޯ.ާ

ާއެ ާވ ހަކަދައްކަމުން ާއަޅުގަނޑުމެން ާނުވަތަާމިހ ރު ާޕ ޓީއެއްގެ ާގެންދަމު ބަ

ާއެގޮތުންާ ާމެންބަރަކުންތޯ. ާކިތައް ާޕ ޓީއަކުން ާހިމެނެނީ ާމި ކޮމްޕޮޒިޝަން

ނޑަށްާފެނޭާމިހ ރުާމިތ ނގައިާ ނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންާއަޅުގަ 73ާއަޅުގަ

ާއަމިއްލަާ ާއެބޭފުޅުންގެ ާމިނިވަންކަމ އެކު ާއެބަތިއްބެވި މެންބަރުން

ާދ  ާއިންތިޚ ބީ ާއެހެންވީމަ،ާޙައިސިއްޔަތުން ާހޮވިވަޑައިގެން.  1740އިރ ތަކުން

ާއަދަދުާ ާހަމައެކަނި ާމިފުރުޞަތުގައި ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ނޑު އަޅުގަ

ާފ ސްކުރެވޭާ ާމި ާއެއީ ާބޭފުޅުންވެސް ާހުށަހަޅުއްވ  ާޕ ޓީތަކުން ފިޔަވައި

ާހޮވިފައިާ ާމިކޮމިޓީ ާއެދެމޭ ނޑު ާއަޅުގަ ާފ ސްކުރުމެއްނަމަ ފ ސްކުރުމުގެ

ާޑީ.އ ރު.ޕީާ ާާއޮންނައިރުގައި 3ާާގެ ާގެ ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާއަދި 3ާމެންބަރުން

ާ ާޕީ.އޭގެ 7ާާމެންބަރުން، ާޕ ޓީގެ ާޤައުމީ ާޖުމްހޫރ7ާާީމެންބަރު،  1745މެންބަރު،

ާ ާއަޅުގަނޑ7ާާުޕ ޓީގެ ާއ ދެ، ާމެންބަރުން. ާދެ ާމިނިވަން މެންބަރު،

ވަނަާމ އްދ ާއެއްވެސްާގޮތަކަށ247ާާްދަންނަވ ލަންާބޭނުންާމިފުރުޞަތުގައިާ

ާނުވޭ ާޚިޔ ލުކުރެވިފައެއް ާއޮންނަންޖެހޭނެާ، ާއަދަދެއް ާއޮނަހިރި މިއީ

ާ ާކޮމިޓީ ާސަލަމ ތ ބެހޭ ާކުރީގައިވެސް ާއޮތް.4ާާކޮމިޓީއެއްކަމަށް. މެންބަރުން

ާ ާނޫން.73ާާމިހ ރު ާމައްސަލައެއް ާއެއީ ާއޮތުމަކުން  1750މެންބަރުން

ާ ނޑުމެނ77ާާްއެހެންނަމަވެސް، ާއަޅުގަ ާބ އްވަން ާކޮމިޓީއެއް މެންބަރުންގެ

ާމިމަރުޙަާ ާއެކަމަކީ،ާނިންމައިފިނަމަ ާއަލީގައި ާވ ހަކައިގެ ާމިދެކެވޭ ލ ގައި

ާއެދެމޭާ ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ހަކައަކަށްވ ނަމަ ާބޭނުންކުރެވޭ މިވ ހަކައަކީ

ާ ާގެ ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާދަންނަވ ލަން. ާއެއްފަހަރު ާއަދިވެސް 3ާކޮމްޕޮޒިޝަން

ާ ާގެ 3ާާމެންބަރުން،ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާގެ  1755މެންބަރު،ާޤައުމ7ާާީމެންބަރުން،ާޕީ.އޭ

ާ ާމެންބަރ7ާުޕ ޓީގެ ،ާ ާޕ ޓީގެ ާމިނިވަންކޮށ7ާާްޖުމްހޫރީ ާއަދި މެންބަރު

ާއ ދެ،ާ ާހިމެނޭ. ާމެންބަރުން ާދެ ާވަޑައިގެންނެވި ާމިމަޖިލީހަށް ހޮވިވަޑައިގެން

ނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީ،ާއުސޫލެއްގެާގޮތުންާބަލ އިރުގައިާ 73ާއަޅުގަ

ާއަޚްާ ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާއެ، ާވަޑައިގެން ާއަމިއްލަފުޅަށް ާހޮވިވަޑައިގެން ާބޭފުޅުން

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާހިތަދޫ ާމެންބަރު  1760ޢިއްޒަތްތެރި

ާވަކިާ ާސިޔ ސީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާފަދައިން ާވިދ ޅުވި ާއަސްލަމް މުޙަންމަދު
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ާކަމަށްާ ާވިސްނިފައި ާމިއޮތީ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާދެވޭގޮތަށް ާޖ ގަ ފިކުރުތަކަށް

ނޑަށްާފެންނަނީ.ާއެގޮތުންާއެާ ސިޔ ީސ73ާާާބޭފުޅުންނަކީާތަފ ތ73ާުއަޅުގަ

ާތެރެއިންާ ާއެބޭފުޅުންގެ ާބައްލަވައިފިނަމަ ާބޭފުޅުންކަމަށް ފިކުރުގެ

ާ ާނިމިގެންދިއުމަކީ، ާމިކޮމިޓީ ާގޮތަށް ާޖ ގަދެއްވ   77ާ1765ދެބޭފުޅުންނަށް

މެންބަރުންގ77ާާެމެންބަރުންގެާކޮމިޓީއެއްާއޮންނަގޮތަށްާފ ސްވެއްޖެނަމަާއެާ

ާބައެއްާ ާމިފ ސްކުރުމުގެ ާއެ ާއޮތުމަކީ ާއެގޮތަށް ާވޯޓުދެއްވ ާކޮމިޓީ ކަމުގައި

ާބެއްލެވުމަކީާ ާރިޔ ސަތުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާނުވަތަ ާބެއްލެވުމަކީ ބޭފުޅުން

ހުށަހެޅުމެއްކަމަށްވ ތީާދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ . ނޑުާހުށަހަޅާ  ާއަޅުގަ

ާ1770 

ާވ ހަކަފުޅުގައިާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމެންބަރުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ . ާވަިަރަށްބޮޑަށް އ ދެ،

ާޖަވ ބު،ާރި ާއެސުވ ލުތަކުގެ ާކުރިމަތިކުރެއްވި. ާސުވ ލުތައް ާބައެއް ޔ ސަތަށް

ާގިނަާ ާހުރި ާގޮތުން ާޤ ނޫނީ ާއެއީ ާޖަވ ބު، ާސުވ ލުތަކުގެ ާގިނަ އޭގެތެރެއިން

ާފަރިތަފުޅުވ ނެާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަޅުގަނޑަށްވުރެ ޖަވ ބުތައް

ާނޭ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެޖަވ ބުތައް ާދެން ާއެހެންވީމަ،  1775ރުވިޔަކަިަްސާޤ ނޫނުތަކަށް.

ާ ާވިދ ޅުވެލެއްވި ާދެން ާނޯންނ ނެ. ާމައްސަލައެއް ާމ އްދ ގ247ާާެއެއަކު ވަނަ

ާތަމްސީލުކުރައްވާ  ާމިތަނުގައި ާޕ ޓީތަކުގައި ާސިޔ ސީ ބޭނުމަށްޓަކައި

ާހަމަާ ާއޮތީ ާތަކުރ ރުކޮށްލަން ާއަޅުގަނޑު ާއޭގައި ާކޮބައިތޯ. ބޭފުޅުންނަކީ

ނުނޭ،ާނިންމަންޖެހޭާކަމެއްާއެކަމަކީާމަޖިލީހުގެާރިޔ ސަތުންާނިންމ ާކަމެއްާ

ާއިންތިޚ ބުގައި،ާ ާނިމިފައި. ާއިންތިޚ ބުގައި ާމިއޮތީ ާއެކަން ާއެއީ  1780ނޫނޭ.

ާޕ ޓީތަކުންާ ާސިޔ ސީ ާކުރިމަތިލެއްވި ާއިންތިޚ ބުގައި ާޢ ންމު މިފަހަރު

ާބޭފުޅުންާ ާޙައިސިއްޔަތުން ާއަމިއްލަ ާކުރިމަތިލެއްވި. ބޭފުިުޅުން

ާއިންތިޚ ބުކޮށް ާރައްޔިތުން ާސިޔ ސީާކުރިމަތިލެއްވި. ާފޮނުވި ާމިތަނަށް ފައި

ާޙައިސިއްޔަތުންާ ާއަމިއްލަ ާފެންނަން. ާމިތިއްބެވީ ާބޭފުޅުން ޕ ޓީތަކުގެ

ާއިންތިޚ ބުކޮށްފައިާ ާރައްޔިތުން ާމިތަނަށް ާތެރެއިން ާބޭފުޅުންގެ  1785ކުރިމަތިލެއްވި

ާމަޖިލީހުގައިާ ާބުނަނީ ާފެންނަން.ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާމިތިބީ ާބޭފުޅުން ފޮނުވި

ާބޭފުޅުންގެ ާހަމަާާތިއްބެވި ާހިމެނެންވ ނެއޭ. ާޕ ޓީތައް ާސިޔ ސީ ތެރެއިން

ާބޭފުޅުންާ ާއެހެން ާބުނެފައެއް ާނެތް ާއެއަކު ާދަންނަވަން އެނޭވ ގައި
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ާއަނެއްކ ވެސްާ ާވ ހަކައެއް ާނެތް ާއޭގައި ާހަމަ ާއެވެސް ހިމެނެންނުވ ނެއޭ.

ާސ ފުކޮށްާ ާވަރަށް ާއެހެރީ ާއެމަޢުލޫމ ތުތައް ާއެހެންވީމަ،  1790ތަކުރ ރުކޮށްލެވުނީ.

ާސަރީ ާމިއަރުވަނީާވަރަށް ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ނޑު ާއަޅުގަ ާއެނގެން. ޙަކޮށް

ާދިއްދޫގެާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަމީރަށް.

ާ

ާދިވެހިބަހަށްާާދިްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާމަނިކުފ ނަކީ ާއެނގޭ ާއަޅުގަނޑަށް ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި

ާބޭފުާާއަްޙމަދުާަސމީރުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާމޮޅު ާމަނިކުފ ނުާވަރަށް ާގޮތްގޮތަށްވެސް ާތަފ ތު ާވަރަށް  1795ޅެއްކަން.

ާބައެއްާ ާއަދި ާދޫކޮށްލެއްވުމަށ އި ާކަންތައްތައް ާމެންބަރުންގެ ވިދ ޅުވ ނެކަން

ާމިކަމުގައިާ ާމެންބަރުން ާތިއްބެވި ާއެނޫންގޮތަކަށް ާނުވަތަ ގޮތްދޫނުކުރ 

ާހިތ މަވެސްާ ާއެކަމ  ާވިދ ޅުވީތީ ާއިޝ ރ ތްކުރައްވ  ާދ ނެކަމަށް ކުރިއަށް

ާމަނިކުފ ނަކީާކު ާޤަބޫލުކުރަން ާއަޅުގަނޑު ާއެހެންނަމަވެސް، ރަން.

ާއޮތީާ ާދަންނަވަން ާއެހެންވީމަ، ާބޭފުޅެއްކަން. ާމޮޅު ާވަރަށް  1800ދިވެހިބަހަށް

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާމި ާނެތީތޯއޭ ާހަނދުމަފުޅު ާމަނިކުފ ނު ާރައީސޭ، ޢިއްޒަތްތެރި

ާމަދޭާމިވަގުތު.ާމަނިކުފ ނު ނޑި ާދ އިރ އެއްގެާގޮ ާއެއް ވޯޓަކަށްާާމަޖިލީހުގައި

ާދ އިރ ގެާ ާތިމަރަފުށީ ާތ.އަތޮޅުގެ ާނިންމަވަންވ އިރު ާގޮތަށް ވަޑައިގަންނަވ 

ާގޮނޑިއެއްކަމަށްތޯއޭާ ާޕ ޓީއެއްގެ ާކޮން ާ ާނުނިމިއޭ. ާއޮތީ ާއަދި މައްސަލަ

ާމަނިކުފ ނުާ ާކިހިނެއްތޯއޭ ާވޯޓު ާއެގޮނޑީގެ ާނިންމަވ ނީ.  1805މަނިކުފ ނު

ާނިންމަވ ނީ.ާއެހެންވީމަ،ާއެކަންވެސް...

ާ

ާމެންބަރުާާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާގަލޮޅު ާނުކުތ އެއް ނިޒ މ ބެހޭ

ާއަޙްމަދުާމަޙުލޫފް.ާ

ާ1810 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާއޮތްާާގަލޮޅުާދެުކނުާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާހުށަހެޅިފައި ާމިއަދު ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާމިހ ރުާާވުްނ:ާއަްޙމަދުާަމޙުލޫފްާވ ހަަކދެއްކެާ ާޤަބޫލުކުރަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާނޫންކަމަށް ާވ ހަކައެއް ާގުޅޭ މައްސަލައ އި

 1815ދިއްދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަމީރުާއެދައްކަވަނީ.ާއަދިާ

ާގުޅޭގޮތުންާ ާކަމަކ  ާކުރިއަށްދ  ާމަޖިލީހުގައި ާޝަރީޢަތުގެ ާގުޅިގެން ހަމައެއ 
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ާ ާވ ހަކަދެއްކުމަކީވެސް ާހަމަާމަޖިލީހުގައި ާއެކަން ާވީތީ މަނ ކަމަކަށް

ާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.
ާ

ާ1820 

ާކަމަށްާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާނިޒ މ ނުކުތ އެއް ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާސުވ ލެއްކޮށްލައްވ އިރުާ ާރިޔ ސަތަށް ާއެދެން ނޑު ާއަޅުގަ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ.

ތިވ ކަހަލަާސުވ ލުތައްާކޮންމެހެންާނުކުރެއްވިޔަސްާރިޔ ސަތުންާޖަވ ބުދޭންާދަ

ާއެއްޗެއްާ ާމޮޅު ާދިވެހިބަހުން ާމިދެންނެވީ ރަނގަޅުވެދ ނެކަމަށް.

ާއިލެކްޝަންސްާ ާކަންތައް ާއިންތިޚ ބުގެ ާއެދ އިރ ގެ ާއެއީ  1825ދަންނަވ ކަށްނޫން.

ާއޮތްާ ާހައިކޯޓްގައި ާނުވަތަ ާނުނިންމަވ  ާވަކިގޮތަކަށް ކޮމިޝަންިެއިން

ާނުނިާ ާއައްސަވައިފިއްޔާ މައްސަލައެއް ާކިހިނެއްތޯ ާނިމޭނީ ާއެކަން ާއޮއްވ  މި

ާއެހެންވީމަ،ާ ާއަރުވަން. ާޖަވ ބެއް ާއޭގެ ާދަތިވ ނެ ނޑަށްވެސް ާއަޅުގަ ދެން

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާނުކުރައްވ  ާސުވ ލެއް ާކޮންމެހެން އެކަހަލަ

ާވަޑައިގެންދެއްވުމަށްާ ާކުރިއަށް ާކަންތައްތަކ އިގެން ާއޮތް  1830އެޖެންޑ ގައި

ނޑު ާފުރުޞަުތާާއަޅުގަ ާއަޅުގަނޑު ާއެދެން. ާއިޚްލ ޞްތެރުކަމ އެކު ވަރަށް

ާއަރުވަންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށް.ާ

ާ

ާމިފެނިގެންާާދިްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާއ ދެ،

ާހެނދުނުާއަްޙމަދުާަސމީރުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާމިއަދު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާވ ހަކަފުޅ ާާމިދަނީ ާދެއްކެވި  1835މަނިކުފ ނު

ާޢަމަލުތައް ނޑުމެންގެ ާދޭއަޅުގަ ާގޮތ  ާކުރިއަށްދ  ާދެން،ާދ  ތެރޭގައި.

ނޑުާއުފ ކުރަންާމިާމަޖިލިސްާމަނިކުފ ނުާކޮންމެާގޮތެއްގައިނަމަވެްސާ އަޅުގަ

ާދަންނަވަންާ ާއޮތީމަ. ާއުންމީދ އެކުގައި ާގެންދަވ ނެކަމުގެ ާކުރިއަށް ރަނގަޅަށް

ާވަ ާވޯޓަކަށް ާއެ ާއެއީާއޮތީ ާނިންމެވީމ  ާމަނިކުފ ނު ާގޮތަށް ޑައިގަންނަވ 

ާނުދަންނަވަން.ާ ާއަޅުގަނޑު ާވ ހަކަ ާކަމެއްގެ ާއޮތް ާމަރުޙަލ ގައި  1840ޝަރުޢީ

ާމެންބަރަކުާ ނޑިއަކަށް ާމަޖިލީހުގެާގޮ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާމިދެންނެވީ ނޑު އަޅުގަ

ާވޯޓަކުންާ ާދެން ާއެހެންކަމަށްވަންޏ މުން ާއެއޮތީ. ާނުވެއޭ އިންތިޚ ބު

ާވެގެންދ ނެާާނިންމަވަން ާކަންތައްތައް ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާއެހިސ ބަށް ދ އިރު

ާއެިެއްބަސްވުމެއްގެާ ާއެއ އެކުގައި ާހަމަ ާކުރައްވ ށޭ. ާފިކުރު ގޮތ މެދުވެސް
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ާޕ ޓީތަކެއްގެާ ާސިޔ ސީ ާމަސައްކަތްކުރައްވަމުން ާޞުލްޙަވެރިކަމ އެކު  1845މަތީގައި

ާއެކަންާ ާއެއްބަސްވުމެއްގެތެރެއިން ާއެ ާދ ކަމަށްވަންޏ  ާކުރެވޭނެާތެރެއިން ކަން

ާޤަބޫލުފުޅުކުރައްވ ނެާ ާމަނިކުފ ނުވެސް ާހަމަގައިމުވެސް އުސޫލަކީ

ާމިއަދުާ ާނިންމުންކަން ާނިންމ  ާޕ ޓީތަކުން އިޙްތިރ މ އެކުގައި.

ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ާމިދަނީ. ާނިމިގެން ާކަންތައްތައް ާމިއަދު މަޖިލިސްތެރޭގައި

ާ ާއުސޫލުތަކެއް ާވަކި ާނިންމަވ ފައި ާއެކަންކަން ާވަކިާހިތ މައަކީ  1850ގޮސްފައި

ާކޮމިޓީތަކާ  ާބެހޭ ާސަލ މަތ  ާޤައުމީ ާޚ އްޞަގޮތެއްގައި ާދިޔައިމަ ހިސ ބަކަށް

ާހިތ މަހުރިާ ާއެއީ ާނުދ ކަމީ ާމިގޮތަށް ާމިމައްސަލަތައް ާދިޔައިމަ ހަމައަށް

ާވިސްނ ވަޑައިގަންނަވ ށޭާ ާރައީސްވެސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެންވީމ ، ކަމެކޭ.

ާޙައް ާފަސޭހަ ާމިއަށްވުރެން ާމިކަމުގެތެރޭގައި.ާމިމައްސަލ ގައި ާއޮތްތޯ ލެއް

ާޕ ޓީއަކަށްާ ާއެ ާމިއަދު ާމަނިކުފ ނަކީ ާޤަބޫލުކުރަން ާއަޅުގަނޑުވެސް  1855ދެން،

ާއަޚްލަބިއްޔަތެއްާ ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާނުވަތަ ާޕ ޓީއަކުން ާބޮޑު ނިސްބަތްވ 

ާވަޑައިގަންނަވަންިްާ ާވޯޓަކަށް ާޤަބޫލުފުޅުކުރައްވ ތީ ާމަނިކުފ ނު އޮތްކަމަށް

ާހުރީކަމަށްވެ ާއެގޮތަށްާވިސްނުންފުޅު ާއެކަން ާއޮތީ ާދަންނަވަން ާވެދ ނެ. ސް

ާމިާ ާވެގެންދ ނީ. ާކަންތައްތައް ާކިހިނެއްތޯއޭ ާފަހުން ާއ ޚިރުގައި ކުރެއްވުމުން

ާ ާޢިއްޒަތްތެރ5ާާިމަޖިލީހަކީ ާމަޖިލީހެކޭ. ާއޮތް ާމުޙުލަތުގައި  1860އަހަރުގެ

ާ ނޑިއަށ5ާާްމަނިކުފ ނަކީވެސް ާގޮ ާތި ާއަޅުގަނޑުމެން ާމުޙުލަތަށް އަހަރުގެ

ާތިއިންނެވީ.ާއިންތރިޚ ާ ާމަނިކުފ ނު ާބޭފުޅެއްގެގޮތުގައޭ ބުކުރައްވ ފައި

ާމ ދަމ ވެސްާ ާއަދި ާނިމުނަސް ާމިކަން ާމިއަދު ާއަދި އެހެންކަމަށްވަންޏ މުން

ާއެހެންވީމަ،ާ ާކަންތައްތައް. ާބައިވަރު ާދ ންޖެހޭ ާކުރިއަށް އެބައޮތޭ

ާޞުލްޙަާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާހެދުމުގައި ާޤ ނޫނުތަކެއް ާބޭނުންވ   1865ރައްޔިތުންނަށް

ޢިއްޒަތްތެރިާާސަލަސްކަމ އެކުގައިާމިާމަޖިލީހުގައިާކުރިއަށްާގެންދެވޭނީާތިމަ

ާކަމަކ މެުދާ ާހުރިހ  ާމި ާބޭފުޅަކުވެސް ާއިންނަވ  ނޑީގައި ގޮ

ާދިނީމަާ ާރައްދު ާމަނިކުފަނަށް ނޑަށް ާއަޅުގަ ވިސްނ ވަޑައިގަންނަވައިގެންނޭ.

ާކުރިއަ ާމަޖިލިސް ާމި ާދެއްވައިގެން ާރައްދެއް ާއަޅުގަނޑަށް ށްާމަނިކުފ ނު

ާނުވ ނެއޭ.ާ ާކަމަކަށް ާމަޤްޞަދު ާމ ތް ާމަޖިލިހުގެ ާމި ާއަދި  1870ގެންދިއުމަކީ

ާމިކަންކަމ މެދުާ ާމަނިކުފ ނުވެސް ާއުންމީދުކުރަނީ ާއަޅުގަނޑު އެހެންވީމަ،
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ާގޮތުގައިާ ާރަނގަޅު ާއިންޞ ފުވެރި ާއެންމެ ާކަންކަން ވިސްނ ވަޑައިގެން

ާއުންމީދެއްނުކުރަން ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަކަށް. ާގެންދަވ ނެ މަނިކުފ ނަކީާާކުރިއަށް

ނޑ ާޗެލެންޖްކުރައްވަންާޖެހޭނެާބޭފުޅެއްކަމަށް.ާއެއަށްވުރެންާމ ާމަތީާ އަޅުގަ

ނޑުާއުންމީދުކުރަނީާ  1875މަޤ މެއްގައިާމަނިކުފ ނުާތިއިންނެވީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަ

ނޑުމެނަށްާއެހީތެރިވ ާބޭފުޅެއްގެގޮތުގައިާވެގެންާދިއުން.ާ މަނިކުފ ނަކީާއަޅުގަ

ާޔ ާދެއްވިާފުރުޞަތަށް.ވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްާ

ާ

ާވިދ ޅުވެލެއްވިާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާތިޔަ ާދެންމެ ާޝުކުރުދަންނަވަން ާބޮޑަށް ާވަރަށް އ ދެ،

ނޑުާމިދެންނެވިާވ ހަކަާއެއީާ  1880ވ ހަކަފުޅުތަކަށްޓަކައި.ާއެއްގޮތަކަށްވެސްާއަޅުގަ

ާމިާ ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެދެން. ނޑު ާއަޅުގަ ާނުނެންގެވުން ާޗެލެންޖެއްކަމަށް

ާމަސައްކަތްތައްާ ާމި ާގޮތަށް ާއެދިވަޑައިގަންނަވ  ާތިބޭފުޅުންވެސް ބޭނުންވަނީ

ާކޮންމެާ ާގޮނޑީގައި ާމި ާގެންދަން. ާގޮތަކަށް ާގެންދެވޭނެ ހަލުވިކޮށް

ާނަމަވެސްާ ާއިންނެވި ާމެންބަރަކު ާޢިއްޒަތްތެރި ާކޮންމެ ތިޔައިގެތެރެއިން

ާއޮންާ ާގޮތަކަށް ާނިންމޭނެ ާއެބަޖެހޭ. ާނިންމަން  1885ނ ނީާމިމަސައްކަތްތައް

ާޤަވ އިދުގައިާ ާދެން ާފ ޅުކޮށްފައި ާޚިޔ ލުތައް ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ވަކިހިސ ބަކަށް

ާއަޅުގަނޑުާ ާއެހެންވީމަ، ާގޮސްގެން. ާހަމައަށް ާވޯޓަކ  ބުނ ގޮތަށް

ާބޭފުޅުންނަށްާ ާއިސް ާޕ ޓީތަކުގެ ާމިގެންދަނީ އިލްތިމ ސްކުރަމުން

ާއެކަމަކު،ާ ާނިންަމވ ށޭ. ާގޮތެއް މަޝްވަރ ކުރުއްވައިގެން

 1890ކުރުއްވައިގެންާގޮތެއްާނުނިންމަވ .ާނުނިންމެވޭކަމަށްވަންޏ ވެސްާމިާމަޝްވަރ 

ނޑުާ މަޖިލީހުގެާމަސައްކަތްާކުރިއަށްާގެންދަންާއެބަޖެހޭ.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުގަ

ާމިގެންދަނީ.ާ ާމިގޮތަށް ާމަޤްޞަދުގައި ާގެންދިއުމުގެ ާކުރިއަށް މިމަސައްކަތް

ާދ އިރ  ާވިލިފުށީ ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ނޑު ާޢިއްޒަތްތެރިާއަޅުގަ ގެ

ާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދަށް.

ާ1895 

ާމިާާޝުކުރިއްޔ ާވިލިފުށީާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާމިއަދު ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި

ާމިކަްނާާރަީޝދުާވ ހަަކެދއްކެވުްނ:ާރިޔ ޟް ާފަހުން ާކަމެއް ާގުޅުންހުރި ާމައްސަލައ  ބަހުސްކުރެވެމުންދ 

ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާކުރީގައި ާގެނައުމަށްޓަކައިާދިމ ވުމުގެ ާސަމ ލުކަމަށް ގެ
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ނޑުާމިވ ހަކަާމިދަންނަވަނީ.ާއެއީާކުޑަހުވަދޫގެާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުގަ

ާތިމަންނަމެންނާ  ާވިދ ޅުވި ާވ ހަކަފުޅުގައި ާއ މިރުގެ ާއަޙްމަދު  1900މެންބަރު

މިކަންމުގެާމަޝްވަރ ާނުކުރައްވަނީާކީއްވެތޯ.ާދެން،ާއަޅުގަނޑަށްާފެނިގެންާ

ާމަޖިލީހު ާިމާދިޔަ ާދުވަހުވެސް ާކުރީ ާއޭގެ ާއަދި ާއިއްޔެގައިވެސް ާރައީސް ގެ

ާގްރޫޕްގެާ ާޕ ލިމެންޓްރީ ާޕ ޓީތަކުގެ ާހިމެނިވަޑައިގަންނަވ  މަޖިލީހުގައި

ާބޭފުޅުންނާ  ާހިތްޕުޅ ވ  ާއެންމެ ާމަނިކުފ ނު ާނޫންނަމަ ބޭފުޅުންނ 

ާއިންޑިޕެންޑެންޓްާ ާއޭގެތެރެއިން ާމަންޒަރެއް. ާދިޔަ  1905ބައްދަލުކުރަމުން

ާ ާއިންފޮމޭޝަންާމެންބަރެއް ާކުރީގެ ާފެނިގެންދިޔަ. އަޅުގަނޑުމެނަށް

ާއެއްާ ާކްޮނމެވެސް ާކުރެ ާދ އިރ އިން ާދެ ާކުޅުދުއްފުށީގެ މިނިސްޓަރު،

ާމުޙަންމަދުާ ާދ އިރ އެއްގެ ާއެއް ާކޮންމެވެސް ާއުތުރު ާނޫނީ ާދެކުނު ދ އިރ އެއް

ާއޭގައި.ާ ާޔަޤީނުންވެސް ާހަމަ ާބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ާނަޝީދު ނަޝީދު،

ާއިންޑިޕެންޑެންޓްާއެހެންވީ ާއެއީ ާޤަބޫލުކުރެވުނީ ާއޭރު ާއަޅުގަނޑަށް  1910މ ،

ާޖަލްސ ތަކުގައިާ ާމީޓިންތަކުގެ ާއެ ާއެމަނިކުފ ނު ާފަރ ތުން މެންބަރުންގެ

ާމިދެންނެވިާ ާވަޑައިގެންނެވީ ާމެންބަރު ާެއ ާއެހެންވީމ ، ބައިވެރިވީކަމަށް.

ާވަނީކަމަށްވ ނަމަ ާފަރ ތުންކަމުގައި ާމެންބަރުންގެ ާއިންޑިޕެނމްޑެންޓް

ާއެބަޖެހޭާ ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާއެކަންާސ ފުކޮށްދެއްވަން

ާމިހ ތަނަށްާ ާފަރ ތުންތޯ ާއެބޭފުޅުންގެ ާއެއީ ާއެކަން ާޖަލްސ ގައި.  1915މި

ާފަރ ތުންާ ާމިދެންނެވި ާމަޝްވަރ  ާލަފައ  ާހުރި ާދެއްވ ފައި މަނިކުފ ނަށް

ާމިއަދު ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާމިއީ ާއޮތީ. ާދެއްވ ފައި ާމަޢުޟޫއާ މިހ ތަނަށް ގެ

ާމިއީާ ާދ އިރުގައި ާމިވ ހަކަދައްކަމުން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިއަދު ގުޅުންހުރި

ނޑުމެންނަށްާއެނގެންޖެހޭާކަމެއްހެންާމިއީ.ާޝުކުރިއްޔ  ޢިއްޒަތްތެރިާާއަޅުގަ

 1920ާރައީސް.ާ

ާ

ާމެންބަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުށީގެ ާޝުކުރިއްޔ . ރުާއ ދެ

ާބޭފުޅެއް.ާ ާހުންނެވި ާހޮވިވަޑައިގެން ާގޮތުން ާއަމިއްލަ ާނަޝީދަކީ މުޙަންމަދު

ާބައްދަލުކޮށްލެއްވުމަށްާ ާބޭފުޅުންގެ ާއިސް ާޕ ޓީތަކުގެ ާއެ ނޑު އަޅުގަ

ާމަޢުލޫމ ތު،ާ ާއެމަނިކުފ ނަކީ ާދިނީ ާދަޢުވަތު ާމެންބަރަށް  1925ޢިއްޒަތްތެރި
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ާބޭފުޅަާ ާހުރި ާމަޢުލޫމ ތު ާދ އިރ ގެ ާމަޖިލީހުގެ ކަށްވެސްާރައްޔިތުންގެ

ާހުރިާ ާޚިދުމަތްކުރައްވ ފައި ާމިދ އިރ ގައި ާދުވަހު ާގިނަ ާވަރަށް ވ ތީއ އެކީގައި.

ާމިއަރުވަނީާ ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ާއަޅުގަނޑު ާވ ތީއ އެކީގައި. ބޭފުޅަކަށް

ާނައިފަރުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމުޙަންމަދަށް.ާ

ާ1930 

ާޝުކުރިއްޔ ާާނައިފަރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ނޑުވެސްާޢިާ`. ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާއްޒަތްތެރި

ާއެހެންނަމަވެސް،ާާއަްޙމަދުާުމޙަްނމަދުާ ާނިންމ ލެވޭތޯ. ާނޭދި ާފުރުޞަތަކަށް ާހުރީ ގަސްދުކޮށްގެން

ާއެއްޗެއްާބަހުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާކޮންމެވެސް ާއަޅުގަނޑުވެސް ާދިގުވެގެންދ ތީވެ ސް

ާޢިއްޒަތް ާގިނަ ާއ ދެ،ާމިއަދަކީ ާއެބަޖެހޭ. ާމެންބަރުންވެސްާދަންނަވ ލަން ތެރި

ާޝުކުރުދަންނަވާ  ާބޭފުޅުންނަށް ާދ އިރ ގެ ާހޮވިވަޑައިގެންނެވި ާމެންބަރުން  1935އެ

ާކުރިންާ ާޝުކުރުގެ ާއެ ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަށްވ ތީ. ދުވަހެއް

ާދ އިރ ގެާ ާހޮވުނު ނޑު ާއަޅުގަ ާއެއަށްފަހު ާދަންނަވަން. ާމަރުޙަބ  މަނިކުފ ނަށް

ާރައްޔިތުންނަ ާދ އިރ ގެ ާސަޕޯޓްކުރިާނައިފަރު ނޑަށް ާއަޅުގަ ާޚ އްޞަކޮށް ށް

ާދަންނަވަން.ާ ާތަޙްނިޔ  ާޝުކުރ  ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާބޭފުޅުންނަށް ހުރިހ 

ާމަޖިލީހަކީާ ާމި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ލ ނީ ާއަޅުގަނޑު ާދެން  1940އެއަށްފަހު

ާފުރަތަމަާ ާއެކުލެވިގެން ާއެކުލެވިގެންވ ، ާނިސްބަތްވ ގޮތަށް ާޕ ޓީތަކެއް ގިނަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށްާމިއަދުާާމިާމަޖިލީހުގެާމިހ ާޅަފަތުގައިާާހޮވުނުާމަޖިލިސް.

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާވަނީވިއްޔ  ާއެހެންކަމުގައި ާމައްސަލަތަކެއް. މިދިމ ވި

ާބޮޑެތިާ ާކިހ ވަރެއްގެ ާއަރ އިރުގައި ާފުރައަށް ާޒުވ ން ހިތަށްއަރަނީ

ާމިފަދަާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއ ދެ،ާކޮންމެއަކަސް ާދިމ ވ ނެބ ވައޭ.  1945މައްސަލަތަކެއް

ާޕ ޓީތައްާކޮމިޓީ ާސިޔ ސީ ާހުރިހ  ާއެކުލަވ ލ އިރުގައި ާއެއްޗެތި ތަކ އި

ާރަނގަޅުގޮތުގައިާ ާމިކަންކަން ާވިސްނުމެއްގައި ާއެއް ާއަރައިގެން އެއްގަލަކަށް

ާދިމ ވ ނެ.ާ ާމައްސަލަތައް ާމިބ ވަތުގެ ާވަނީވިއްޔ  ާނުގެންދ ކަމުގައި ކުރިއަށް

ާދުވަސްތަކުގައިވެސް ާކުރިއަށްއޮތް ާއުންމީދުކުރަނީ ނޑު ާއަޅުގަ

ާމިކަމަށްޓަކައިާ ާޢިއްޒަތްތެރިން ާޕ ޓީތަކުގެ ާސިޔ ސީ ނޑުމެންގެ  1950އަޅުގަ

ާތަންކޮޅެއްާ ާބޮޑަށް ާމިއަށްވުރެ ާބޭފުޅުން ާކުރައްވ  މަސައްކަތް

ހަރުދަނ ގޮތެއްގައިާވިސްނ ވަޑައިގަންނަވައިގެންާމިާކޮމިޓީތަކ އިާއެއްޗެހިތައްާ
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ާއަޅުގަާ ާއެހެންނޫނިއްޔ  ާކުރައްވ ށޭ. ާމަސައްކަތްޕުޅު ނޑުމެންގެާާހޮވުމުގައި

ާބޮޑެތިާ ާވަރަށް ާދ އިރުގައި ާއަރައިގެން ާފުރައަށް ާޒުވ ން ާޅަފަތް މި

ާގިނަގުނަާ ާކުރިމަތީގައި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާނުކުމެދ ނެއޭ.  1955މައްސަލަތަކެއް

ާނިންމުމަށްޓަކައިާ ާއެމައްސަލަތައް ާއެބަހުއްޓޭ. މައްސަލަތަކެއް

ާ ާއަޅުގަނޑުވެސް ާބޭނުންވ ނޭ.ާދެން ާވަގުތު ނޑުމެންނަށް ނޑުގެާއަޅުގަ އަޅުގަ

ާދަންނަވ  ާވަނީވިއްޔ  ާދަންނަވ ކަމުގައި ާއިޚްތިޔ ރުގައި ިީާނއަމިއްލަ

ާހުށަހެޅުއްވިާ ާއ މިރު ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ކުޑަހުވަދޫ

 1960ފަދައިންާކޮންމެާސިޔ ސީާޕ ޓީއަކުންާމެންބަރެއް.ާއަދިާމިނިވަންާބޭފުޅުންގެާ

ާހުށަހަޅ ގޮތަށް.ާއެހެ ނޑުމެންނަކީާތެރެއިންާމެންބަރެއް ންނަިަމަވެސް،ާއަޅުގަ

ާހުށަހަޅާ  ާލައިނުން ާޕ ޓީ ާބައެއްކަމަށްވ ތީ، ާމަސައްކަތްކުރ  ާލައިނުން ޕ ޓީ

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާދެން ާތަބ ވ ންއެބަޖެހޭ. ާއަޅުގަނޑުވެސް ހުށަހެޅުންތަކަށް

ާބޮޑުާ ާއެންމެ ާހުށަހެޅުމުގައި ާމިއަދުގެ ާވ ހަކައަކީ ދަންނަވަންއޮތް

ާމިނިވަާ ާމިދިމ ވީ ާމިކަމުގެާމައްސަލައެއް ާބޭފުޅަކު ާތެރެއިން ާބޭފުޅުންގެ  1965ން

ާއަޅުގަނޑުވެސްާ ާނުހިމެނުން. ާތެރޭގައި ާބޭފުޅުންގެ ާއިންތިޚ ބުކުރ  ތެރެއަށް

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާދަންނަވ ނީ ާމ އްދ ގައިވާ 247ާމީގަިިއ ވަނަ

ާކޮމިޓީގައިާ ާބެހޭ ާޚިދުމަތްތަކ އި ާސަލ މަތީ ާއެކުލަވ ލަންޖެހޭ ާމި ގޮތުގެމަތީން

ާބޭފުޅަކަށް ާގޮތަކަށްާާމިނޫން ާކަހަލަ ާނުހިމެނޭނެ ާމިކޮމިޓީގައި އަނެހެން

ާމީގައިާ ާހިމެނުމަކީ ާބޭފުޅަކުވެސް ާއޭގެ ާއެހެންވީމ ، ާނެތޭ.  1970ހިމެނިފައެއް

ާއެނޫންގޮތަކަށްާ ާއޮއްވ  ާގޮތް ާރަނގަޅު ާއެންމެ ާރަނގަޅުގޮތެކޭ. އެންމެ

ާނިންމީމާ  ާއެކަން ާއެއްބަސްވިގޮތަކަށް ާޕ ޓީތަކުން ާނުވަތަ މިނޫންގޮތަކަށް

ާއަޅުގަނޑުާމިމައްސަ ާޕ ޓީތަކުންވެސް ާއެހެންވީމ ، ާމިދިމ ވީ. ލައެއް

ާމިނިވަންާ ާމި ާދުވަސްތަކުގައި ާކުރިއަށްއޮތް ާދެން އުންމީދުކުރަނީ

ާމަސައްކަތްާ ާވިސްނ ވަޑައިގެން ާބައެއްކަމުގައި ާތިބި  1975ބޭފުޅުންނަކީވެސް

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާދެއްވިާފުރުޞަތަށް.ާ  ކުރައްވ ނެކަމަށް.ާޝުކުރިއްޔާ 

ާ

ާއެދިާާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާާގަްއދޫ ާފުރުޞަތަކަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 
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ާވިދ ޅުވެއްޖެ،ާާޒ ހިރުާއ ދަމްާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދެންމެ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަނިކުފ ނު ދަންނަވ ލީ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާކޮންމެިެ ާއެމީހަކަށް ާއަވަސްކުރުމުގެގޮތުން  1980މަސައްކަތް

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކަ ާމިތަނުގައި ާފުރުޞަތުތަކެއް ާދެވެންހުރި ށްވެސް

ާކޮންމެހެންާ ާވ ހަކަ ާއަޅުގަނޑުގެ ާއެހެންކަމަށްވ ތީ ާދިނުމަށް. މަޖިލީހަށް

ާލިސްޓަށްާ ާސަބަބަކީ، ާނުކުރަން. ާޤަސްދެއް ނޑު ާއަޅުގަ ދިގުކުރ ކަށް

ާއިތުރުވަމުންގޮސްާ ާވަގުިުތު ާ ާއަހަމުންދ  ާވޯޓަށް ގިނަވަމުންދިޔަވަރަކަށް

ާހުރިާއަ ާޖެހިފައި ާނިންމަން ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާމިއަދު ނޑުމެންނަށް  1985ޅުގަ

ާބިލެތްދޫާ ާފެންނ ތީވެ، ނޑަށް ާއަޅުގަ ާނިންމ ނުލެވޭނެކަމަށް ކަންތައްތައް

ާލިސްޓަކީާ ާހުށަހެޅުއްވި ާޙަމްޒ  ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

ާބަލ ފައި ާލިސްޓެއްކަމަށް ާއޮތް ާއިންސ ފުވެރިކަމ އެކު ާލިސްޓަްށާ،ާވަރަށް އެ

ާލިސްޓްާ ާއޮތް ާހުށަހަޅ ފައި ނޑު ާއަޅުގަ ާއަދި ާތ އީދުވެސްކުރަމުން ނޑު އަޅުގަ

ާނިންމ ލަން.ާ ާއަޅުގަނޑު ާދަންނަވަމުން، ާވ ހަކަ ާގެންނަ  1990އަނބުރ 

ާވައްސަލ މްޢަލައިކުމް.ާ

ާ

ާފުރުޞަތަކަށްާާފަރެްސމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާމިހ ރުާާމްާމުއްޠަލިބުާރ ހީއިބްާ ާތ އީދުކުރުމުގެގޮތުން. ާހުށަހެޅުމަށް ާޙަމްޒ ގެ ާދަންނަވ ލީ

ާާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޕީ.އޭއަށް ާހިތަށްއަރ  ާއަޅުގަނޑު ާލިބިއްޖެ. ާތ އީދުވެސް  7ާ1995އެހުށަހެޅުމަށް

ާމިކޮމިޓީގައިާ ާމެންބަރުން ާދެ ާއެޕ ޓީއަށް ާއެމީހުންނަށް، ާތިބެފައި މެންބަރުން

ާވެއްޖި ާދޭކަމަށް ާގޮތުގައި ާމެންބަރުންގެ ާމިނިވަން ާކީއްވެގެންތޯއޭ 73ާއްޔ 

ާނުލިބެނީ.ާ ާމެންބަރުން ާދެ ާއެބޭފުޅުންނަށް ާތިއްބެވިއިރު، މެންބަރުން

ާއ ދަމް،ާ ާޒ ހިރު ާކުރީގަ ާވިސްނ ފައި ނޑު ާއަޅުގަ ާއެގޮތަށް އެހެންވީމ ،

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާއ ދަމަށް ާޒ ހިރު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ  2000ގދ.ގައްދޫ

ާގެންނެވުމ އެކުާތ އީދު ާއަނބުރ  ާއެހުށަހެޅުން ާއެހެންނަމަވެސް، ކުރީ.

ާހުށަހެޅިާ ާޙަމްޒ  ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ފ.ބިލެތްދޫ

ވ ހަކަާދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ ނޑުާތ އީދުކުރާ  ާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުގަ

ާ

ާޢިާމަޑުްއަވރީާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެންާޝުކުރިއްޔ  ާބައެއް ާރައީސް،  2005ާއްޒަތްތެރި
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ާރައީސްގެާާވިސ މްާޢަލީާވ ހަކަެދއްކެުވން: ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެއްވ ފައިވ ތީ ާފުރުޞަތު މެންބަރުންނަށްވެސް

ނޑުގެާ ާއަޅުގަ ާކަމަކަށް ާއެންމެފުރަތަމަ ާއަޅުގަނޑުވެސް އިޒުނަފުޅ އެކު

ާލޮބުވެތިާ ާމަޑުއްވަރީގެ ާމީދޫ، ާރައްޔިތުންނަށް، ާލޮބުވެތި ދ އިރ ގެ

ާމިފުިުރުޞަތުގައިާ ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކީގައި ާވަރަށް ރައްޔިތުންނަށް

ާނ އިބުާ ާރައީސަށް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާހަމައެއ އެއްކޮށް  2010ޝުކުރުދަންނަވަން.

ާރައްޔިތުންގެާ ާލޮބުވެތި ާދ އިރ ގެ ާއަޅުގަނޑު ރައީސަށް،ާދެބޭފުޅުންނަށްވެސް

ާދަ ާމުބ ރަކްބ ދީ ާތަޙުނިޔ އ  ާއިޚްލ ޞްތެރި ާވަރަށް ންނަވަން.ާނަންފުޅުގައި

ާމިފުރުޞަތުގެާ ާދޫނުކޮށްލ  ާމިފުިުރުޞަތު ނޑު ާރައީސް،ާއަޅުގަ ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާބައެއް ާނިންމީ ާމި ބޭނުންކުރަން

ާތެރޭގައިާ ާމިމަޖިލިސް ާއެއްބ ރުލުންދީގެން ާޕ ޓީއަކީ  2015ނިސްބަތްވ 

ާވ ހަކަފުާ ާޕ ޓީއެއްގެގޮތުގައި ާބޭނުންނުވ  ޅުާމަސައްކަތްކުރަން

ާއިންނަހިތްާ ާމިތ  ާއެޅިގެން ާބޮލުގައި ާއިލްޒ މް ާއެ ދައްކަވަމުންގެންދަވ ތީ

ާއެމް.ޑީ.ޕީއަށްާ ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާއެންމެފުރަތަމަ ާޙަޤީޤަތުގައި ނުވެގެން.

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާކަމުގައިވ  ާބޭފުޅެއް ނިސްބަތްވ 

 2020ތ އީދުކުރިން.ާއެއީހަމަާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުއްވުމަށްާ

ާކުރުމުގެާ ާމަސައްކަތް ާރޫޚުގައި ާއެކުވެރިކަމުގެ ާދީގެން އެއްބ ރުލުން

ާމެންބަރުންާ ާބައެއް ާއެއަށްފަހު ާތ އީދުކުރީ. ާއެގޮތަށް ާއަޅުގަނޑު ނިޔަތުގައި

މިތ ނގައިާމިނިވަންާކެންޑިޑޭޓުންނަށް،ާމިނިވަންާމެންބަރުންނަށްާފުރުޞަުތާ

ާއެއީާ ާއަދި ާކަމެއްކަމަށްާާދޭންޖެހޭނެކަމ ށ އި ާޙުއްދަކުރ  ޤ ނޫނުއަސ ސީ

ާ ާވަރަށް ާމެންބަރުންގ73ާާެވިދ ޅުވެފައި ާމިނިވަން ާމިތ  ާބޭފުޅުން  2025ވަރަކަށް

ާމިނިވަންާ ާފެންނ ތީވެ، ާއެކަން ާއަޅުގަނޑަށްވެސް ާތިއްބެވުމ އެކު ގޮތުގައި

ާތ އީދުކުރެވޭތީާ ނޑަށްވެސް ާއަޅުގަ ާލ ން ާމިކޮމިޓީއަށް މެންބަރަކުވެސް

ާހު ާފަހުން ނޑު ާމޫސާ އަޅުގަ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ޅުހެންވޭރު

ނޑުވެސްާ ާއަޅުގަ ާއެއީ ާތ އީދުނުކުރެވުނީ. ާހުށަހެޅުމަށް މަނިކު

 2030ޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައިާމަޖިލީހުގައިާޢ ންމުކޮށްާގެންގުޅޭާއުސޫލަށްާބަލ ފައިާއެއީާ

ާތިއްބަވަނީ.ާ ާމި ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާގިނަފަހަރަށް ާއަދަދަކަށް އޮނަހިރި

ާދެކޭގޮތުގައިާއެހެ ނޑު ާއަޅުގަ ާތިއްބަވައިފިއްޔ މު ާއަދަދަކަށް ާހިރި ން
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ާއެހެންވީމ ،ާ ާދިމ ވ ނެ. ާމައްސަލަތައް ާގިނަ ާވަރަށް ކުރިއަށްއޮތްތ ނގައި

ާއަދަދެއްާ ާއޮނަހިރި ާދެކޭގޮތުގައި ާއަޅުގަނޑު ާސަލ މަތްވުމަށްޓަކައި އެކަމުން

ާހުާ ާމ ފަންނު ާމިހ ރު ާއަޅުގަނޑު ާއެހެންވީމ ، ާމުހިންމު.  2035ޅަނގުާއޮތުން

ާޢަބްދުއް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުށަހެޅުއްވިާهللا ޢަބްދުއްރަޙީމް

ވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ ާހުށަހެޅުއްވުމަށްާތ އީދުކުރާ 

ާ

ާާހުޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާވިދ ޅުވި ާމަނިކުފ ނު ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާގައ77:33ާާިޝުކުރިއްޔ 

ާއާ ާެކވުން:މޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަެދއް ާއަނެއްކ  ާއަލުން ާއެހެންނަމަވެސް، ާނިންމ ނެކަމަށް. ާގޮތަކަށް  2040މިކަން

ާމިއިނދީ.ާ ާހައިރ ންވެފައި ާކުޑަކޮށް ނޑު ާއަޅުގަ ާނެންގެވީމ  ލިސްޓެއް

ާހުށަހެޅުއްވިާ ާހުށަހެޅުންތައް ާމިދެންނެވީ ާފުރުޞަތު، ާހީކޮށްހުރީ ނޑު އަޅުގަ

ާމިކަން ާއެއީ ާދެއްވ ނެކަމަށް. ާފުރުޞަތު ާނިންމުމުގައިާާފަރ ތްތަކަށް ކަމެއް

މީގެާކުރިންާގެންގެޅެފައިހުރިާއުސޫލު.ާއެހެންނަމަވެސް،ާދެންާމީގެާކުރިއާ 

ާއެހެންވީމ ،ާ ާމައްސަލައެއްނޫން. ާއެނގޭ. ާތަފ ތުވ ނެކަންވެސް  2045މިހ ރ 

ާހުށަހަޅުއްވާ  ާޙަމްޒ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފ.ބިލެތްދޫ ނޑު އަޅުގަ

ާޢިއްޒަތްާ ާދ އިރ ގެ ާގައްދޫ ާތ އީދުކުރެއްވިާއަދި ާޢ ދަމް ާޒ ހިރު ާމެންބަރު ތެރި

ާއެކީގައިާ ާހުށަހެޅުމ  ާއެ ާއިޚްތިރ މްކޮށް، ނޑު ާއަޅުގަ ތ އީދުކުރުމަށް

ާތިއްބެވިާ ާގޮތުގައި ާމެންބަރުންގެ ާމިނިވަން ާއ ދެ، ކުރިއަށްދިއުމަށްޓަކައި

ާދިނުމަކީާ ާގޮނޑި ާދެ ާއެބޭފުޅުންނަށް ާބަލ  ާއަދަދަށް  2050ބޭފުޅުންގެ

ާތ  ާހަމަ ނޑަށްވެސް ާއިޚްތިރ މްކޮށްާއަޅުގަ ާއެކަމަށް އީދުކުރެވޭކަމަކަށްވ ތީވެ

ާއަދިާ ާދަންނަވ ލަން. ާވ ހަކަ ާގެންނަ ާއަނބުރ  ާހުށަހެޅުން ނޑުގެ އަޅުގަ

ާރައްޔިތުންނަށްާ ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ހަމައެއ އެކީގައި

ާދަންނަވ ނީާ ާއަޅުގަނޑު ާޝުކުރުދަންނަވަމުން، އިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކީގައި

ާމިހުށަހެޅު ނޑުގެ ާވަރަްށާއަޅުގަ ާލަޠީފަށް ާޙަސަން ާތ އީދުކޮށްދެއްވި  2055މަށް

ާމިކަންާ ާޝުކުރުދަންނަވ ، ާއަޅުގަނޑު އިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކީގައި

ާވ ހަކަާ ާބޭނުންކުރ  ާމިރޫޚު ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާހެދުމަށްޓަކައި ނިމޭނެގޮތެއް

ާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ
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ނޑުާއަތުގައިާމިއޮތީާއ ދެ،ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:  2060ޔ .ާމިހ ރުާދެންާއަޅުގަ

ާބޭފުޅ .ާ ާފަހު ާއެންމެ ާއޮތް ާއެދިވަޑައިގެންފައި ާވ ހަކަދައްކަވަން މިގޮތުން

ާއެއީ،ާއުނގޫފ ރުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަފްރ ޝީމްާޢަލީ.ާ

ާ

ާއެންާއުނގޫފ ރުާދ އިރ ގެާެމންަބރުާ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާބޮޑަށް ާމެފުރަތަމަާވަރަށް

ާމުހިންމުާާއަފްރ ީޝމްާޢަލީާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާވަރަށް ާދަންނަވ ލަންއުޅުނު ނޑު ާއަޅުގަ  2065ފުރުޞަތުގައިވެސް

ާދަންނަވ ލ ނަން.ާ ާފުރަތަމަ ާއެވ ހަކަ ާދިޔ މ  ާނައްޓ ލައިގެން ވ ހަކައެއް

އެވ ހަކައަކީާއެއީާހުރިހ ާބޭފުޅުންވެސްާއެާގެންދ ާތަރުތީބުންާއަޅުގަނޑުގެާ

ާ ނޑަށްާދ އިރ ގެ ާއަޅުގަ ާހޮއްވަވ ދެއްވ  ނޑު ާއަޅުގަ ާބޭފުޅުންނަށް ހުރިހ 

ާވ ހަކަ.ާ ާޝުކުރުދަންނަވ  ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާޔަޤީންކަމަށްޓަކައި ާތ އީދ  ދެއްވި

ާނަންފުޅުގައިާ ާބޭފުޅުންގެ ާހުރިހ  ާދ އިރ ގެ ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާވ ހަކައަކީ  2070ދެވަނަ

ާވަރަ ާރައީސަށް ާނ އިބު ާއަދި ާރައީސަށ އި ާޢިއްޒަތްތެރި ށްާމަޖިލީހުގެ

ާފަހުގައިާ ާއޭގެ ާދަންނަވ ލުން. ާތަޙުނިޔ  ާމަރުޙަބ އ  އިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކު

ާވ ހަކައަކީާ ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާމިމައްސަލައަށް މިއަދުގެ

ާއޮންނަންޖެހޭނެާ ާއިތުބ ރެއް ާބޮޑު ާވަރަށް ާތެރޭގައި ާމެންބަރުންގެ މަޖިލީހުގެ

ާއަނެ ާމެންބަރަކ އި ާއެއް ާމެންބަރަކު، ާއެއް ާދެކެވޭާވ ހަކަ. ާމެންބަރަކ އި  2075އް

ާނުވެއްޖިއްޔާ  ާއެހެން ާއިޚްތިރ މްކުރަން. ާޖެހޭނެ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ވ ހަކަތަކަށް

ނޑުމެންާ ދައްކ ނީާމ ދަމ ާއަޅުގަނޑުމެންގެާރައްޔިތުންގެާކުރިމަތީގައިާއަޅުގަ

ާ ާމޫނެއްތޯ. ާޙުާއަޅުގަކޮން ާއެއްވެސް ާދެއްކޭނެ އްޖަތެއްާނޑުމެންނަށް

ާތެ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއިތުބ ރުާނޯންނ ނެ. ާއެއްބައިވަންތަކަމ އި ރޭގައި

ާއަޅުގަނޑުމެ ާރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ާމަޖިލީހުގައި  2080ންާގެއްލިއްޖެއްޔ 

ާމަސައްކަ ާއަންނ ނެ.ާކޮށްދޭންޖެހޭ ާހީނަރުކަން ާވަރަށްބޮޑަށް ތްތަކަށް

ާލަސްވަމު ާމުހިމަސައްކަތް ާދަށުން ާނުކުތ ގެ ާމި ންމުކަމ އެކުާންދ ނެ.

ާ 2ާާފ ހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ާޕ ޓީތަކުންާކަމަކީ ާބޭރުގައި މަޖިލީހުގެ

ާވެވިއްޖެއްޔާ  ާއެއްބަސް ާވަކިގޮތަކަށް ާވ ހަކަތަކަށް ާދެއްކޭ މަޝްވަރ ކޮށްގެން

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާމިއީ ާނުވ ނެ. ާހަދައިގެން ާއިނދިކޮޅު ާއެއ އި  2085މަޖިލީހުގައި

ާހަމަޖެހިގެންާ ާވަކިގޮތަކަށް ާބޭރުގައި ާއެއްޗެއް. ާޤަބޫލުކުރ  ވަރަށްބޮޑަށް
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ާމަޝްވަރ  ާމަޖިލީހުގެާވަކިގޮތަކަށް ާނިންމައިގެން ާވަކިގޮތަކަށް ކުރެވިގެން

ާއިނދިކޮޅުާ ާއެއްގޮތަކަށްވެސް ާއެއ އި ާދެން ާވެންނެވުމަށްފަހުގައި ތެރެއަށް

ާާވެގެނެއްާ ާހަމައެހެން، ާވ ހަކަތަކުގެާނުވ ނެ. ާދެއްކެވޭ ާބޭރުގައި މަޖިލީހުގެ

ާއެއްބަސް ާވަކިގޮތަކަށް ާކަންތައްތަކަށްތެރޭގައި ާއޮންނަ  2090ާއެއްބަސްާނުވެވި

ާހައްދަވައިގެންވެސްާ ާވެވިއްޖެކަމުގައި ާއެއްބަސް ާވަކިގޮތަކަށް ނުވެވެނީސް

ާ ާމި ާއެހެންވީމ ، ާނުވ ނެ. ާދައްކަވައިގެން ާއ2ާާަވ ހަކަފުޅު ނޑުާކަމަށް ޅުގަ

ާސަމ ލުކަން ާބޭރުގައިވަރަށްބޮޑަށް ާމަޖިލީހުގެ ާވ ހަކަތަކަށްާާދެން. ދެކެވޭ

ާއިޙްތިރ މް ާޖެހޭނެ ާއެއްގޮތަށް ާކަންތައްތައްާކުރަންޖެހޭނެ.ާއެއ އި މަޖިލީހުގައި

ާވ ހަކަތައް،ާ ާދެކެވޭ ާބޭރުގައި ާމަޖިލީހުން ާމަޖިލީހުގައި  2095ކުރެވެން.

ާ ާވ ހަކަދެއްކުންވެސް ާއެތެރޭގެ ާއަނބުރ ލައިގެން އެއީާއެނޫންގޮތަކަށް

ާ ާމި ާއެއީ ާކަމެއްނޫން. ާކޮށްގެންވ ނެ ާހިތުން ނޑު ކަންތައްވެސ2ާާްއަޅުގަ

ާޢި ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާފެނުނު. ާމޫސާ މިއަދު ާމެންބަރު އްޒަތްތެރި

ާހީވ ނެާ ާއެންމެންނަށްވެސް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެހީމ  ާއަޑު ާވ ހަކަފުޅު މަނިކުގެ

ާއެބޭފުޅުންާ ާއެއްބަސްވުމ އި ާއެއްބަސްވި ާއެބޭފުޅުންނަށް ާއިން  2100ޑީ.އ ރު.ޕީ

ާވަޑައިގެންނެވިާ ާހަމައެހެންމެ،ާޚިލ ފްވެ ާޢިއްޒަތްތެރިާކަމަށް. ާދ އިރ ގެ ކެންދޫ

ސްމީންާޢަލީގެާވ ހަކަފުޅުާއަޑުއައްސަވައިފިއްޔ ާހުރިހާ މެންބަރުާއަޙްމަދުާތަ

ާމޫސ މަނިކުާ ާއެއްބަސްވުން ާއެގިވަޑައިގަންނަވ ނެ ބޭފުޅުންނަށްވެސް

ާމިާއެވިދ ޅުވި ާއެހެންވީމ ، ާނެތްކަން. ާއެއްބަސްވެފައި ާއަޅުގަނޑުމެން ގޮތަށް

ނޑުމެންނަށ2ާާް  2105ާދޭހަވަނީާމަޖިލީހުގެާމެންބަރުންގެާތެރޭގައިާމިކަމުންާއަޅުގަ

ާވަރަށްބޮޑަށްާ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެއީ ާގެއްލިގެންދ ކަން. ާވަރަށްބޮޑަށް އިތުބ ރު

ާއަވަހަށްާ ާމިހ  ާނުވަތަ ާޅަފަތުގައި ާމިހ  ާމައްސަލައެއް. ކަންބޮޑުވ 

ާދެވަނަާ ާގެިެއްލިގެންދ ކަން. ާއިތުބ ރު ާތެރޭގައި ާމެންބަރުންގެ މިމަޖިލީހުގެ

ާހަމަވުމަށްޓަކައިާނުވަތަ ާއަާވ ހަކައަކީާކޯރަމް ާޣްމަޖިލީހުގެ ނުވަތަާލަބިއްޔަތު

ާއަދަދު ާއޮތުމ އިާާމަޖިލީހުގެ ާއަދަދެއް ާހިރި ާނުވަތަ ާއަދަދޭ  2110އޮނިހިރި

ާބައެއްާ ާދ އިރުގައި ާވ ހަކަފުޅުދައްކަމުން ާމެންބަރުން ާމަޖިލީހުގެ ދޭތެރޭގައި

ާތަފ ތުވުމުގެާ ާޚިޔ ލު ާމައްސަލަތަކުގެ ާއެކަހަލަ ާހުންނަގޮތުން ާވ ހަކަ ބޭފުޅުން

ާނޯންނަ ާގޮތަކަށްާޖ ގަ ާވަރަށްބޮޑުާާކަހަލަ ާމިއީ ވ ހަކަފުޅުދައްކަވ .
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ނޑުާ ާއަޅުގަ ާވ ހަކަދައްކަން ާމަޖިލީހުގައި ާރައްޔިތުންގެ މެންާމައްސަލައެއް.

ާނަމަކީާ ާބޭނުންކުރ  ާމި ާދެއްކުމުގައި ާވ ހަކަ ާމި ާވ ހަކަދައްކ އިރު  2115މިކިޔަނީ.

ާތަފ ތުާމަޝްވަރ  ާމ ނައަކީ ާއޭގެ ާކުރ ކަމަށްވަންޏ  ާމަޝްވަރ  ކުރުން.

ާއަން ާއެހެންާޚިޔ ލުތައް ާނޫންގޮތަކަށް ާފެންނަގޮތް ނޑަށް ާއަޅުގަ ނަނީ.

ާކަމުދ ންޖެހޭ.ާ ާހަމަ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއެގޮތެއްވެސް ާފެންނަންޏ  މީހަކަށް

ާޚިޔ ލުާ ާއެހެންވީމ ، ާއިޚްތިރ މްކުރަން. ާއަޅުގަނޑުމެންޖެހޭނެ އެގޮތެއްވެސް

ާނުވަތަާ ާނެތްގޮތަކަށް ާޖ ގަ ާޚިޔ ލުތަފ ތުވުމުގެ ާޖ ގަނުދޭ  2120ތަފ ތުވުމުގެ

ކަމުގައިާދޭހަވ ާކަހަލަާހުންާދައްކ ާވ ހަކައަކީާއެއީާބ ޠިލުާވ ހަކަތައްާއެހެންމީ

ާއަޅުގަނޑުާ ާއެއީ ާހުރުމުން ާވ ހަކަތައް ާމެންބަރުންގެ ާމަޖިލީހުގެ ގޮތަކަށް

ާމެންބަރަކަށްާ ާމަޖިލީހުގެ ާވ ހަކައެއް. ާނުގުޅޭ ާމަޖިލީހަކ އި ާމިކަހަލަ ހިތުން

ާއެ ާދެއްކެންޏ  ާވ ހަކައެއް ާމިކަހަލަ ާވަރަށްާއިންނަވައިގެން އީ

ާތިމަންނައަކީާ ާމެންބަރެކޭ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ  2125ހިތ މަކުރަންޖެހޭކަމެއް.

ާދައްކާ  ާމީހުން ާތަފ ތު ާދެވޭކަމަށްވަންޏ  ާއަޅުގަނޑަށް މިނަން

ާވ ހަކައަށްާ ާދައްކ  ާމީހުން ާތަފ ތު ާކުރެވެން. ާއިޙްތިރ މް ވ ހަކަތަކަށްޖެހޭނެ

ާތަފ ތުވުާ ާޚިޔ ލު ާއަދި ާއިޚްތިރ މްކުރަން. ާއެއީާޖެހޭނެ ާޖ ގަދޭންޖެހޭނެ. މަށް

ާދުނިޔަ ާއަދި ާކުރަާވީާދީނީގޮތުންވެސް ާކަންތައްތައް ގޮތް.ާންޖެހޭނެގޮތުންވެސް

ާ ާދެޚިޔ ލެއްގެ ާތަފ ތު ާދެމީހަކީ ާތަފ ތު ާއެހެންވީމ ،ާދެކޮންމެ  2130މީހެއް.

ާ ާތަފ ތުވީމ ، ާވިސްނުން ނޑުާވިސްނުންއެ ާއަޅުގަ މެންާތަފ ތުވުމަށް

ާގައިާވ ހަކަާދެއްކިގެންާނޫނީ...އިޚްތިރ މްކުރުމ އެކުގައިާމިމަޖިލީހު

ާ

ާމެންބަރުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޢިއްޒަތްތެިެރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުިުރު ާގަލޮޅު ާނުކުތ އެއް ނިޒ މ ބެހޭ

 2135ާهللا.ާއީވ ާޢަބްދުއް

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ނޑުާހަމަާސުވ ލުާާގަލޮޅުާއުުތރުާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާާ ާކޮށްލަންާބޭނުމީާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުގަ

ާބެހޭގޮތުންތޯއޭާހުށަހެޅިފައިާާވ ހަކަެދއްެކވުން:هللاާއީވ ާަޢބްދު ާމައްސަލައ އި  2140އަޅުގަނޑުމެންާާއޮތް

ނޑު މިާމެންނަށްާމިބަޙުސްކުރެވެނީ.ާނޫނިއްޔ ާނަސޭޙަތުގެާބަސްކޮޅެއްާއަޅުގަ
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ާ ާވ ދަވެރި ާރައްދުވަނީތޯ. ާވ ދަވެރި ާފިކުރެއްގައިާފިކުރެއްގައި، ސިޔ ސީ

ނޑުމެން ާއިންތިޚ ބެއްގައިާޤަބޫލުާާއަޅުގަ ާވ ދަވެރި ނުކުރ ނަމަކ 

ާމިޢިއްޒަތްތެރިާ ާމީހަކު ާއެއްވެސް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ބައިވެރިވެގެންނެއް

ނޑުާވަރަށްބޮޑަށްާއެދެންާހުށަހެޅިފައިވ ާާމަޖިލީހަށްާޚ ޒިރެއްާ  2145ނުވ ނެ.ާއަޅުގަ

ާޝުކުރިއްޔ .ާާއ އިގެންާކުރިއަށްާގެންދެވުން.މައްސަލަ
ާ

ާ

ާކުރިއަށްާާއްެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެާ ާމަސައްކަތް ާއަޅުގަނޑުމެން ާއިނގޭތޯ. ާޝުކުރިއްޔ  ވަރަށްބޮޑަށް

ާބޭފުޅުންވެސް ާހުރިހ  ާރޫޙުގައި ާކުރުކޮށްާާގެންދިއުމުގެ  2150ވ ހަކަފުޅު

ާ ނޑުާގެންދެވުމަށް ާއަޅުގަ ާނިންމ ލެއްވިކަމަށް ާފުރުޞަތު އެދެން.

ާޤަބޫލުކުރަނީ.

ާ

ާދަންނަވ ލަން.ާާބޭނުންާއެއްޗެއްާއުނގޫފ ރުާދ އިރ ގެާެމންަބރުާ
 2155ާާއަފްރ ީޝމްާޢަލީާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިމަޢުޟޫއަށްާއ ދެ، ާވިދ ޅުވެދެއްވިއްޔ . ާއެއްޗެއް ާކުރުކޮށް ވަރަށް

ާދެއްވުންާވަރަށްބޮޑަށްާއެދެން.ާކޮށްފޯކަސް

ާ

ާބޭރެާއުނގޫފ ރުާދ އިރ ގެާެމންަބރުާ ނޑު ާއަޅުގަ ާމަޢުޟޫޢުން ާހިތުން ނޑު ާމަޢުޟޫޢުއަޅުގަ  2160ާެގާއްނުވަން.

ާާއަފްރ ީޝމްާޢަލީާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދެން ާމިއުޅެނީ. ާއަޅުގަނޑުާތެރޭގައި ާދިގުވ ތީ ާހައްތަހ ވެސް އެކަމަކު

ނޑުާދެންާމަނިކުާާމިވ ހަކަ ފ ނުގެާތިބަސްފުޅަށްާދައްކ ލީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަ

ާއިކުމް.ާޢަލަރުޞަތުާދޫކޮށްލ ނަން.ާވައްސަލ މްކުރުމުގެާގޮތުންާފުއިޚްތިރ މް

ާ

ާދ އިރ ގެާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާބ ރަށު ާނުކުތ އެއް ާނިޒ މ ބެހޭ ާއިނގޭތޯ. ާޝުކުރިއްޔ   2165އ ދެ،

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާޝިފ ޒު.ާ

ާ

ާ)ނިނ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ
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ާޢިއްޒަތްތެރިާާބ ރަށުާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާބޭނުންވަނީ ާސ ފުކޮށްލަން ާއަޅުގަނޑު ާޝުކުރިއްޔ   2170ާާއ ދެ،

ާފަރ ތުންާޝިފ ޒުާާމުޙަްނމަދު ާމެންބަރުާާރައީސްގެ ާގެ ާޕީ ާއެމް.ޑީ. ާމެންބަރު، ާމ ލޭގެ ާދެންމެ

ާއެނެންގެވީާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއީވ  ާފ ހަގަކޮށްލ ނީ، ނޑު ާނުކުތ އެއްކަމަށްާާއަޅުގަ ނިޒ މީ

ާޤަބޫލުފުޅުކުރައްވަންތޯ.ާނޫނީާނުކުރައްވަންތޯ.ާ
ާ

ާ2175 

ާޝުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއ ދެ، ާދ އިރ  ާބ ރަށް ާޝިފ ޒުާކުރިއްޔ . ާމުޙަންމަދު ޢިއްޒަތްތެރި

ާ ާނިޒ މީ ާނުކުތ އެއްނެންގެވީ ާނިޒ މީ ނޑުާާކަމަށްާާނުކުތ އަކީ އަޅުގަ

ާއެއީ،ާ ާއީވާ ބަލައިގަންނަން. ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ގަލޮޅު

ާޢަބްދުާ ާބަލައިގަންނަންޖެހޭާهللا ާއަޅުގަނޑު ާނުކުތ އަކީ ާނިޒ މީ އެނެންގެވި

ާކުރުމަށްޓަކައިާނު ާހަލުވި ާމަސައްކަތް ާއަޅުގަނޑުމެންގެ  2180ކުތ އެއް.

ާގެންދަން ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާފޯކަސްކޮށްޖެހޭނީ ާމިހ ރުާބަޙުސްތައް ގެން.

ނޑުމެންގެާލިސްޓްގައިާވ ހަކަ ދައްކަވަންާތިއްބެވިާހުރިހ ާބޭފުޅުންާފުޅުާއަޅުގަ

ާފުޅުވ ހަކަ ާއަޅުގަނޑުމެން ާދެން ާއެހެންވީމ ، ާނިމުނީ. ހުށަހެޅިފައިާދައްކަވ 

ާ ާލިބިފައިާހުށަހެޅުނ2ާްއޮތް ާތ އީދު ާހުށަހެޅި ނޑު. ާމައިގަ އޮތީާމިއޮތީ

 2185ހުށަހެޅުނ2ާާްއޮތްާމީންޢ ންމުާމިހ ރުާހުށަހެޅިފައިާދެގޮތަކަށް.ާއެހެންވީމ ،ާއަާ

ާވިދ ޅުވެދެއްވ ނެ.
ާ

ާ

ާާވުން:އިދ ރީމޭުޒންާިއއްވެާ ާާއެކުލަވ 247ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާގޮތުގެމަތީން ާމ އްދ ގައިވ  ލަންޖެހޭާވަނަ

ާހަމަޖެއްސުމުގެާ ާއެކުލެވިގެންވ ގޮތް ާކޮމިޓީ ާޚިދުމަތްތަކ ބެހޭ  2190ސަލ މަތީ

ާޢަބްދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅަނގު ާމ ފަންނު هللاާމައްސަލަ.

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތުލުސްދޫ ާހުށަހަޅުއްވ ، ޢަބްދުއްރަޙީމް

ާހުށަހެޅުާ ާތ އީދުކުރައްވ ފައިވ  ާއ ދަމް ާއެކުލަވ ލުމަށްާރޮޒައިނ  ާކޮމިޓީ ން.

ާ ާޕ ޓީ ާޑިމޮކްރެޓިކް ާދިވެހިރައްޔިތުންގެ މެންބަރުން،3ާާހުށަހަޅ ގޮތަކީ،

ާ ާޕ ޓީ 3ާާދިވެހިރައްޔިތުންގެ ާއެލަޔަންސް ާޕީޕަލްސް  2ާ2195މެންބަރުން،

މެންބަރު،7ާާމެންބަރު،ާދިވެހިާޤައުމީާޕ ޓ7ާާީމެންބަރުން،ާޖުމްހޫރީާޕ ޓީާ

ާމެންބަ ާނިސްބަތްނުވ  ާވަކިޕ ޓީއަކަށް ާތެރެއިން މެންބަރު.7ާާރުންގެ
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ާހުށަހަޅުއްވ ،ާ ާޙަމްޒ  ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ބިލެިެއްދޫ

ާތ އީދުކުރައްވ ފައިވ ާ ާއ ދަމް ާޒ ހިރު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ގައްދޫ

ާ ާޕ ޓީ ާޑިމޮކްރެޓިކް ާދިވެހިރައްޔިތުންގެ  2200މެންބަރުން،3ާާގޮތަކީ،

ާ ާޕ ޓީ 3ާާދިވެހިރައްޔިތުންގެ ާއެލަޔަންސް ާޕީޕަލްސް 7ާމެންބަރުން،

މެންބަރު،7ާާމެންބަރު،ާދިވެހިާޤައުމީާޕ ޓ7ާާީމެންބަރުން،ާޖުމްހޫރީާޕ ޓީާ

މެންބަރުންގެާތެރެއިންާ ާމެންބަރުން.2ާވަކިޕ ޓީއަކަށްާނިސްބަތްނުވާ 
ާ

ާ2205 

ާރަނގަބީލުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޖަހަންޖެހޭ ާވޯޓުނެގުމުގެކުރިން ާދެން ާޝުކުރިއްޔ .

ނޑުމެންާ ޖައްސަވ ދެއްވުންާއެދެން.ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ާޝުކުރިއްޔ .ާއަޅުގަ

ާއެދެންާ ާއަރިހުން ާއަމީންޢ ންމު ނޑު ާއަޅުގަ ާކުރިއަށްދ ްނ ާވޯޓައިގެން މިހ ރު

ާއޮތްާ ާއެންމެފުރަތަމަ ާއިއްވ ލަދެއްވުން. ާހުށަހެޅުންތައް ހުށަހެޅިފައިވ 

 2210ާހުށަހެޅުން.ާ

ާ

ާ

ާޤ ނޫާާއިދ ރީމޭުޒންާިއއްެވވުން: ާއެކުލަވ ލަންޖެހ247ާާޭނުއަސ ސީގެ ާގޮތުގެމަތީން ާމ އްދ ގައިވ  ވަަނ

ާހަމަޖެއްސުމުގެާ ާއެކުލެވިގެންވ ގޮތް ާކޮމިޓީ ާޚިދުމަތްތަކ ބެހޭ ސަލ މަތީ

ާޢަބްދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅަނގު ާމ ފަންނު  2215هللاާމައްސަލަ.

ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތުލުސްދޫ ާހުށަހަޅުއްވ ، މެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމް

ާއެކުލަވ ލުމަށްާ ާކޮމިޓީ ާހުށަހެޅުން. ާތ އީދުކުރައްވ ފައިވ  ާއ ދަމް ރޮޒައިނ 

ާ ާޕ ޓީ ާޑިމޮކްރެޓިކް ާދިވެހިރައްޔިތުންގެ މެންބަރުން،3ާާހުށަހަޅ ގޮތަކީ،

ާ ާޕ ޓީ 3ާާދިވެހިރައްޔިތުންގެ ާއެލަޔަންސް ާޕީޕަލްސް 2ާމެންބަރުން،

 2220މެންބަރު،7ާާމީާޕ ޓީާމެންބަރު،ާދިވެހިާޤައ7ާާުމެންބަރުން،ާޖުމްހޫރީާޕ ޓީާ

މެންބަރުންގެާތެރެއިންާ ާމެންބަރު.7ާާވަކިޕ ޓީއަކަށްާނިސްބަތްނުވާ 
ާ

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާފެނިވަޑައިގަންނަވ ގޮތަށްާވޯޓުދެއްވުންާއެދެން.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ2225 
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ާ]ވޯޓުދެއްވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ޢަބްދުއްރަޙީމް.ާهللاާގުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުމ ފަންނުާހުޅަނާާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

 2230ާތ އީދުކުރެއްވިާމެންބަރު:ާތުލުސްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމް.

ާ

73ާާހ ޒިރުވެވަޑައިގެންާތިއްބެވިާމެންބަރުންގެާއަދަދު:

36ާާވޯޓުާދެއްވީ:

33ާާާާާާާވޯޓުާނުދެއްވ :

 37ާ2235ާާާާާވަކިގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެއްވ :

ާ

ާ

.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދ69ާުވޯޓުގައިާބައިވެރިވިާމެންބަރުންގެާއަދަދުާާކަެދއްެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަ

35ާ ާޖުމްލަ ާހުށަހެޅިފައިވ ގޮތަށ69ާް. ާހުށަހެޅުން ާމި ާއެހެންވީމ ، .

ާއޮތްާ ާދެން ާއެހެންވީމަ، ާބަލައިގަންނަން. ާއަޅުގަނޑުމެން  2240ފ ސްވީކަމަށް

ާވޯޓަކަށްާނ ހަން. ނޑުމެން އެޖެންޑ ާއައިޓަމްގައިާމިއޮތީާާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުގަ

ާ ާއެކުލަވ ލަންޖެހ247ާާޭޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމ އްދ ގައިވ ގޮތުގެމަތީން ވަނަ

ާހަމަޖެއްސުމުގެާ ާއެކުލެވިގެންވ ގޮތް ާކޮމިޓީ ާޚިދުމަތްތަކ ބެހޭ ސަލ މަތީ

ާގޮތެއްާ ާމަޖިލީހުން ާމިހ ރު ާއެމައްސަލައަށް ާއެހެންވީމަ، މައްސަލަ.

ާއަޅުގަ ާކޮމިޓީގެާނިންމަވ ދެއްވައިފިކަމަށް ާއަދި ާބަލައިގަންނަން.  2245ނޑު

ާމަޖިލީހަށްާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމަސައްކަތް ނޑައެޅުމުގެ ާކަ މެންބަރުން

ާއެޖެންޑ ކޮށްގެންާގެންނ ނެވ ހަކަވެސްާދަންނަވަން.ާ

ާ

މައްސަލަ.ސަރުކ ރުންާ .4 ހުށަހަޅާ 

ާ2250 

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއެޖެންޑ ގެ ާމިދަނީ ާމިހ ރު ނޑު ާނަންބަރަށ4ާާްއަޅުގަ ާ.ވަނަ

ާ ާދަށުނ729ާާްޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާގެ ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާމިހ ރުާ ާމަޖިލީހުން ާވަޒީރުންގެ ާޢައްޔަންކުރައްވ ފައިވ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 
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ާ ާނަންފުޅުތައ3ާާްހުސްވެފައިވ  ާބޭފުޅުންގެ ާހުށަހަޅުއްވ  ވުޒ ރ އަށް

ާ ާގައިވ ގޮތުގެމަތީނ729ާާްޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ  2255ަވނަ

ާމަ ާހުށަހެޅުން.ާރައްޔިތުންގެ ާމަޖިލީހަށް ާހޯދުމަށްޓަކައި ާރުހުން ޖިލީހުގެ

ާއޮތްާ ާފޮނުއްވ ފައި ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާދަންނަވ ލ ނަން ނޑު އަޅުގަ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ވަަނ729ާާސިޓީފުޅު.

ާވަޒީރުންގެާ ާޢައްޔަންކޮށްފައިވ  ާއަޅުގަނޑު ާދަށުން ާގެ ާ)ހ( މ އްދ ގެ

ާާމަޖިލީހުން ާހުސްވެފައިވ  ާމިދަންނަވާ 3ާމިހ ރު ާހުށަހަޅ   2260ވުޒ ރ އަށް

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާގައިވ ގޮތުގެމަތީނ729ާާްބޭފުޅުން ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާއެބޭފުޅުންގެާ ާބަޔ ންކޮށްފައިވ ތީ ާހޯދުމަށް ާރުހުން ާމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ޖިލީހަށްާނަންފުޅުތައްާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާރުހުންާހޯދުމަށްޓަކައިާތިޔަާމަ

ާ ާކޮމިޔުނިކޭޝަންާާ-7ހުށަހަޅަމެވެ. ާސިވިލްއޭވިއޭޝަން ާއޮފް މިނިސްޓަރ

ާ ާރ ޒީ/މއ.މ ދެލި، ާމަޙްމޫދު ާއޮފްާާ-2އަލްފ ޟިލް  2265މިނިސްޓަރ

ާ ާޝިހ ބު/މ.ބަގީޗ ގެ، ާމުޙަންމަދު ާއަލްފ ޟިލް ރޒް އެޓަރނީާާ-3ހޯމްއެފެއަ

ާވީ ާހަސަންކ ރިގެ. ާސ.މީދޫ، ާޙުސްނުއްސުޢޫދު/ ާއަލްއުސްތ ޒު މ ،ާޖެނެރަލް

ާމިކަންާ ާޖަލްސ އިން ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާބ އްވަވ  ާއަވަހަށް އެންމެ

ާދެންނެވީމެވެ.ާ ާހުށަހަޅުއްވ ދެއްވުމަށްއެދި ފ ސްކޮށްދެއްވުމަށްޓަކައި

ާ ާއެދެމެވެ. 5ާާއިޙްތިރ މްޤަބޫލުކުރެއްވުން 7433ާޖުމ ދަލްއ ޚިރ   2270މެއ33ާާި،

ާރައީސުލްޖުމްހ2339ޫ ާނަޝީދު، ާމުޙަންމަދު ާޚ ދިމްކުމް، ރިއްޔ .ާ.

ާމިާ ާސިޓީފުޅުގެ ާފޮނުއްވ ފައިވ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  އެހެންވީމަ،

ާބެލުމުގެާ ާއޮތްތޯ ާރުހުން ާމަޖިލީހުގެ ާނަންފުޅުތަކަށް ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ 

ާގަވ އިދުގައިާ ާމަޖިލީހުގެ ާމިއޮތީ. ާކުރިމަތީގައި ާއަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތް

ާމަާ ާބުނެފައެއްނެތް. ާވަކިގޮތެއް ާމިކަމ ބެހޭގޮތުން ާގަވ އިދުގެ  752ާ2275ޖިލީހުން

ާމަޝްވަރާ  ާމަޖިލީހުގެ ާ"ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއެބައޮވޭ ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާއެކަމަކީ،ާ ާބައެއް. ާއޮންނަ ާދަށުގައި ާނަމުގެ ާމައިގަނޑު ާމި ހޯދުން"

ާމަޖިލީހުގެާ ާބަޔ ންކޮށްފައިނުވ ނަމަ ާޤ ނޫނެއްގައި ާޢަމަލުކުރުމަށް ވަކިގޮތަކަށް

ާރައީސުލްޖުމް ާމީހުންާމަޝްވަރ ގެމަތީން ާކަންކަމަށް ާއެކިއެކި ހޫރިއްޔ 

 2280ޢައްޔަންކުރުމ އިާވަކިކުރުމުގައިާމަޖިލީހުގެާމަޝްވަރ ާހޯދުމަށްާއެދޭނީާއަދިާ
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ާއެހެންވީމަ،ާ ާއަންނަނިވިގޮތުގެމަތީންނެވެ. ާމަޝްވަރ ދޭނީ މަޖިލީހުން

ާމައްސަލަތަކުގައިާ ާފޮނުއްވ  ާހޯދުމަށް ާމަޝްވަރ އެއް ާމަޖިލީހުގެ މިމ އްދ އަކީ

ާމިވަނީާޢަމަލުކުރަ ާކުރިމަތީގައި ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާއުސޫލު. މުންގެންދ 

ވަޒީރުންގެާމަޖިލީހަށްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާމެންބަރަކުާޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްާ

ާހުށަހެޅިފައިވ ހުށަހެމެއް.ާ ާބެލުމަށް ާއޮތްތޯ ާރުހުން  2285މަޖިލީހުގެ

ާ ާފޮނުއްވ ފައިވާ 729ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާދަށުން ާގެ ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ނޑުމެންާފޮނު ާއަޅުގަ ާއެއްފަހަރު ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާމިކަމަކީ އްވުމެއް.

ނިންމ ފައިވ ކަމެއް.ާއެހެންވީމަ،ާގަވ އިދުގައިާވަކިގޮތަކަށްާބުނެފައިާނެތުމ އިާ

ާވަކިގޮ ާޢަމަލުކޮށްފައިވ  ާމިކަމުގައި ާމީގެކުރިން ާމަޖިލީހުގައި ތެއްާއަދި

ާޤަސްދު ާއަޅުގަނޑު ާއެކައޮތުމ އެކު ާއެގޮތުގެމަތީން  2290ންާކުރަނީ

ާއެހެންވީމ  ާކުރިއަށްގެންދިއުމަށް. ާއަމީންޢ ންމުާ، ނޑު އަރިހުންާާއަޅުގަ

ާފަހަރަކުާ ާތަރުތީބުން ާފޮނުއްވ ފައިވ  އެދެން.ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ާނަންތައް

ާވޯޓުާ ާބެލުމުގެ ާނެތްތޯ ާއޮތްތޯ ާރުހުން ާމަޖިލީހުގެ ާނަންފުޅަށް ބޭފުޅެއްގެ

ާގެންގޮސްދެއްވުމަށްާ ާކުރިއަށް ާކަންތައް ާދ އިރ ގެާނެގުމުގެ ާދިއްދޫ .

 2295ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަމީރުާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއް.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާކުރިންާދިްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާއަްޙމަދުާ ާވިދ ޅުވެއްޖެ ާމަނިކުފ ނު ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

 2300ވަނަާރައްޔިތުނ76ާާްތްާވ ހަކަ.ާއެގޮތަކީާޢަމަލުކުރައްވ ފައިާއޮތްާގޮތެއްާއޮާސަީމރުާވ ހަަކދެއްެކވުން:

ާއެހުން.ާ ާވޯޓަށް ާއެއްކޮށް ާޕެކޭޖް ާއޮތްގޮތަކީ ާޢަމަލުކުރައްވ ފައި މަޖިލީހުގައި

ާއައްސަވާ  ާވޯޓަށް ާނަންތަކަށް ާވަކިވަކިން ާމަނިކުފ ނު ާވިދ ޅުވެފައި އެހެން

ާޢަމަލުކުރައްވ ނަމަާ ާއެގޮތަށް ާއެކަން ާއޮތީމަ ާތަފ ތެއް ާއޭގެ ާވިދ ޅުވީމަ ާވ ހަކަ

ާއެދުވަހުާ ާޤަބޫލުކުރެވެނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާގޮތެއްކަމަށް އޮންނ ނެ

ާ ާފ ސްކުރެއްވުމަކީ ާދަށުނ729ާާްފ ސްކުރައްވ ފައިވ  ާމ އްދ ގެ  2305ވަނަ

ާނަންތައްާ ާޢައްޔަންކުރެއްވި ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ  ާމަޖިލީހަށް ވަޒީރުންގެ

ާހުށަހެޅުނުާ ާމަޖިލީހަށް ާހޯދުމަށްޓަކައި ާރުހުން ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންގެ

ާހުށަހެޅުއްވުމުގެާ ާއޮތް ާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާއޭރުގައި ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ގެ
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ާއޮތީ.ާ ާފ ސްކުރ އްވ ފައި ާއަހ ގޮތަށް ާވޯޓަށް ާއެއްކޮށް ާއެނަންތަކަށް ދަށުން

 2310ހަމަާއެގޮތަށްާވޯޓަށްާއަހައިގެންާއެކަންާނިމިގެންވެސްާދިޔައީ.ާއެހެންވީމ ،ާ

ާޢަމަލުކުރައްވ ކަމަށް ާއުސޫލަށް ާއެ ާއަދިާމިއަދުވެސް ޢިއްޒަތްތެރިާާވ ނަމަ

ާގެންދަންާޖެހޭނެކަމަށްވެސްާ ާވ ނަ ާކުރިއަށްާގެންދަވ ކަމަށް ާއެގޮތަށް ރައީސް

ާގެންދ ކަމަށްވ ނަމަާ ާކުރިއަށް ާއެގޮތަށް ާއެގޮތަށް. ާދެކެނީ ނޑު އަޅުގަ

ާއެއްސެވުން.ާ ާވޯޓަށް ާނަންތަކަށް ާހުރިހ  ާމުޅި ާގޮތަކީ ކުރައްވަންޖެހޭނެ

ާއެ ާވަކިން ާނަންތަކަށް ާނުދެކެން.ާވަކިވަކި ނޑު ާއަޅުގަ  2315އްސެވޭނެކަމަކަށް

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާޝުކުރިއްޔ 
ާ

ާ

ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ

ާ2320 

ާނެންގެވިާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާސަމީރު ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދިއްދޫ އ ދެ،

ނގ ފައިާނިޒ މީާނުކުތ ގެާޖަވ ބުގައިާދަންނަވަންޖެހެނީާއެާޖަލްސ ގައިާކަންހި

ާއޮތްާ ާފ ސްކުރައްވ ފައި ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުން ާއެއިއްޔޭ. އޮތްގޮތަކީ

ާ ާފ ސްކުރެއްވީ ާއޭރު ާމަޖިލީހުން ާމިއޮތީ ވަަނ76ާާފ ސްކުރެއްވުމުގައި

ާމިއޮތީާ ާފ ސްކުރެއްވުމުގައި ާއޮތް ާފ ސްކުރައްވ ފައި ާމަޖިލީހުން  2325ރައްޔިތުން

ާ ާނެގުން. ާވޯޓެއް ާބެލުމަށް ާއޮތްތޯ ާރުހުން ާރިޔ ސަތުގައިާމަޖިލީހުގެ އޭރު

ާއެހުމޭ.ާ ާވޯޓަކަށް ނޑުކޮށް ާގަ ާމ ނައަކީ ާއޭގެ ާނިންމެވީ ާރައީސް އިންނެވި

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާއޮތްގޮތަކީ. ާހިނގ ފައި ާކަންތައް ާއެގޮތަށް ާއެއީ އެހެންވީމ ،

ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާމެންބަރުާާމިހ ރު ޢިއްޒަތްތެރި

 2330ާމޫސ ާމަނިކު.

ާ

ާވިދ ޅުވިާާމެންަބރުާާހުޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެ ާދެންމެ ާމަނިކުފ ނު ާއެދުނީ ާފުރުޞަތަކަށް ނޑުވެސް ާއަޅުގަ

ާއެހެްނާާމަނިކުާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާމޫސ  ާމަނިކުފ ނަށް ާއޮތީކަމަށް ާއޮޅުމެއް ާފަހަރުގައި ވިދ ޅުވުމެއްގައި

ާފޮނުއްވިާނަންފުޅުތައްާ ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ  ނޑުމެން ހީފުޅުވީކަމަށް.ާއަޅުގަ

 2335ކަށްާއަހ ާނިންމީ.ާއެހެންވީމ ،ާއެވ ހަކަާހަމަާއަޅުގަނޑުވެްސާއެއްކޮށްާވޯޓަ

ާރައްޔިތުންގެާ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމިއީ ާދެން، ާބޭނުންވަނީ. ދަންނަވ ލަން
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ާ ާމިއީ ނޑުމެނ3ާާްމަޖިލިސް. ާއަޅުގަ ާދައުލަތެއް ާހިނގ  ާވަކިކުރެވިގެން ބ ރު

ާކެބިނެ ާފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ އަށް ާހިންގަނީ. ޓަށްާމި

ާއެއީާ ާބެލުމަކީ ާއޮތްތޯ ާރުހުން ާމަޖިލީހުގެ ާޢައްޔަންކުރެއްވުން. މެންބަރުން

ާރުހުންާ ާމަޖިލީހުގެ ާކަމެއް. ާކުރެއްވޭ ާބޭފުޅުންނަށް ާތިއްބެވި  2340މަޖިލީހުގައި

ާއެހެންގޮތަކަށްާ ާއެކަން ާމ ނައަކީ ާއޭގެ ާއެއީ. ާނުދިނުން ދިނުމ އި

ާބޭނުމެއްނޫ ާއެކަންކުރުމުގެ ާދ ގޮތަކަށް ާސަރުކ ރުާބައްޓަންވެގެން ން.

ާދަޢުލަްތާ ާވަޢުދުވެވަޑައިގެން ާދިނުމަށް ާއެއްބ ރުލުން ހިންގުމުގައި

ާއެއްބަސްވެވަޑައިގެންާ ާގެންދިއުމަށް ާކުރިއަށް ާކަންކަން ހިންގުމުގައި

ާކަންކުރ ގޮތެއްާ ާބޭފުޅުން ާވަޢުދުވެވަޑައިގެންނެވި ާކުރިމަތީގައި  2345ރައްޔިތުންގެ

ާބޭާ ާވަކި ާއޭގެން ާއެއީ ާއެނގޭނެ. ާރަނގަޅަށް ާވަކިާހަމަ ާކުރައްވ ނެ ފުޅަކު

ާރައްޔިތުންގެާ ާމަޖިލިހުން ާމި ނޑައަޅުއްވ  ާކަ ާމެންޑޭޓެއް ާކުރިން ކަމަކީ

މަޖިލީހުންާފ ސްކޮށްފައިވ ާކަމެއްާއެކިއެކިާވުޒ ރ ތަކުގައިާމަސައްކަތްކުރ ނެާ

ާޢައްޔަންކުރެވޭާ ާއެހެންވީމ ، ާފ ސްކޮށްދީފައި. ާވަނީ ާއަޅުގަނޑުމެން ގޮތް

ާޤ ބި ާފެންވަރ އި ާބައްލަވަންޖެހޭާބޭފުޅުންގެ ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ   2350ލުކަމަކީ

ނޑުމެނަށްާވަކިވަކިންާވޯޓަށްާއަހައިގެންާކޮންކަމެއްާ ކަމަކަށްާވ ހިނދުާއަޅުގަ

ާހަމަާ ާކުރިން ާއުފެދޭތީވެ ާސުވ ލު ނޑަށްވެސް ާއަޅުގަ އޮޅުންފިލުވަންތޯ

ނޑަށްާ ާއަޅުގަ ާއެއްސެވުމަށް ާވޯޓަކަށް ާއެއްކޮށް ާނަންފުޅުތައް ފޮނުއްވިގޮތަށް

ާގޮތެއްާފެން ާމިކަމަށް ާމިއަދު ާއަދި ާދެންނެވުމަށ އި ާއެވ ހަކަ ނ ތީ

ާމަސައްކަތްާ ާމި ާއަހައި ާވޯޓަށް ާމި ާމިދެންނެވީ  2355ނިންމަވައިދެއްވުމަށް،

ާއެދުނީ.ާ ާފުރުޞަތަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާދެންނެވުމަށް ނިންމަވައިދެއްވުމަށް

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާޢިއްާހިތަދޫާއުުތރުާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާހަމަާޢައްސަލ މްޢަލައިކުމް ާމަނިކުފ ނު ާރައީސް. ާޒަތްތެރި

ާގަވ އިދުގައިާާމުޙަްނމަދުާއަސްަލމްާ ާމަޖިލީހުގެ ާޤަބޫލުކުރަން ނޑުވެސް ާއަޅުގަ  2360ާވިދ ޅުވިފަދައިން

ާމަޖިލިސްާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާވަޒީރުންގެ ާޚ އްސަކޮށް ާރައީސުލްޖުމޫރިއްޔ  ާރުހުން މަޖިލީހުން

ާޢަމަލު ާހޯދަން ާރުހުން ާމަޖިލީހުގެ ާގޮތެއްާއެކުލަވ ލުމުގައި ާވަކި ކުރަންވ 

ާހަމަާ ާމަނިކުފ ނު ާދެން، ާނުވޭ. ާބަޔ ންކުރެވިފައި ގަވ އިދުގައި
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ާޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ.ާ ާވަކިގޮތަކަށް ާމިކަމުގައި ާއަޅުގަނޑުމެން ވިދަޅުވިފަދައިން

ާތިޔަާ ާއައްސަވަން ާވޯޓު ާނިންމަވ ލައްވަމުން ާމަނިކުފ ނު  2365އެހެންނަމަވެސް،

ާދިޔަ ާހިނގ  ާކަން ާއެއީ ާގޮތީ ާދަންނަވ ލަންާާނިންމެވި ާނޫންކަމުގައި ގޮތް

ބޭނުންވަނީ.ާއ ދެ،ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ާހުށަހެޅުއްވިާހުރިހ ާނަންފުޅުތަކަށްާ

ާމިކަމުގައިާ ާމީގެކުރިން ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާއެއީ ާއެއްސެވުން ާވޯޓު އެކުގައި

ާއެއީާ ާގެންދެއްވުމަކީ ާކުރިއަށް ާއެގޮތަށް ާވ ތީވެ ާގޮތްކަމުގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވ 

ާމަނިކުފ ނުާާކުރީގައި ާއެއްގޮތަށް ާޕްރެސީޑެންޓ  ާއެވ   2370ޤ އިމުވެފައި

ާގަވ އިދުާ ނޑުމެން ާބެލެވިގެންދ ނެ.ާދެން،ާއަޅުގަ ާގޮތްކަމުގައި ޢަމަލުކުރެއްވި

ާމަޖިލީހުންާ ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ އަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި އިޞްލ ޙުކުރ އިރު

ާކަންކަން ާހޯދަންޖެހޭ ާރުހުން ާއަދި ާކަންކަމ  ާދޭންޖެހޭ ާމަޝްވަރ 

ާހޯދަންޖެހޭާ ާރުހުން ާއަދި ާގޮތ އި ާމަޝްވަރ ދޭނެ ބަޔ ންވެގެންވ އިރު

ާގަވ އިދުގައިާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާގޮތް ާޢަމަލުކުރަންވ ނެ  2375ކަންކަމުގައި

ާޤަބޫލުކުރަނީ.ާ ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާކަމުގައި ާލިޔަންވ ނެ ތަފްޞީލުކޮށް

ާކަންާ ާމީގެކުރީގައިވެސް ާއެއީ ާއެއްސެވުމަކީ ާވޯޓަށް ާއެއްކޮށް އެހެންކަމުން

ނޑަށްވެސްާކު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމަ، ާދަންނަވަން. ާގޮތްކަމުގައި ރެވިފައިވ 

ާއެވ ހަކަާ ާގެންދަންޖެހޭނީ. ާކުރިއަށް ާއެގޮތަށްކަމުގައި ޤަބޫލުކުރެވެނީ

 2380ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާދަންނަވ ލަންާފުރުޞަތަކަށްާއެދުނީ.ާޝުކުރިއްޔ 

ާ

ާއަޅުގަނޑުވެާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޝުކުރިއްޔ . ާއާ އ ދެ، ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއުއްމީދުކުރަނީ ސް

ާމިކަހަލަާ ާތަފްޞީލުކޮށް ާމިއަށްވުރެން ާއަންނައިރު ާއެކުލަވ ލެވިގެން ގަވ އިދު

ާލިޔެވިފައިާ ނޑައެޅިގެން ާކަ ާގަވ އިދުގައި ާގޮތް ާޢަމަލުކުރ ނެ ކަންތައްތަކުގައި

ާދ އިރ ގެާ ާކުޑަހުވަދޫ ާއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާއަޅުގަނޑު  2385އޮންނ ނެކަމަށް.

ާމެންބަރުާއަޙްމަދުާއ މިރަށް.ާޢިއްޒަތްތެރި

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާކުޑަހުަވދޫާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާކުޑަކުޑަާާއ ދެ، ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި

ާމިކުރީ.ާމިާާއަްޙމަދުާއ ިމރުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާބޭނުން ާފުރުޞަތުގެ ާމި ާއިނގޭތޯ ާއުފެދިގެން ާހިތަށް ސުވ ލެއް

ާބަޔ ންވެގެ ާއެބަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާރައްޔިތުނ729ާާްންވޭ ާމ އްދ ގައި  2390ވަނަ
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ާހިތަށްއަރ ާ ާއަޅުގަނޑު ާއިނގޭތޯ. ާހޯދަންވ ނެކަމަށް ާރުހުން މަޖިލީހުގެ

ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ އަށްާ ާވަކިކުރުމުގައި ާވަޒީރުކަމުން ާވަޒީރަކު ސުވ ލަކީ

ާހިމެނިފައިާ ާމީގެ ާނުޖެހޭނެކަމަށް ާހޯދަން ާރުހުން ާމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުން

ާބުއްދިއަކަށްާހަމަގައިމުވެސްާމިއޮތީާއޭރުގައިާނު ނޑުގެ ވިސްނޭތީތޯއޭ.ާއަޅުގަ

ާއެހެންވީމަ،ާ ާއިނގޭތޯ. ާގޮތެއްކަމަކަށް ާރަނގަޅު ާމީކީ ާއިނގޭތޯ  2395ނުފެނޭ

ާހަމަާ ާދެން،ާއަޅުގަނޑަކަށް ާބޭނުންވަނީ. ނޑު ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ލަން އެވ ހަކަ

ާއެވިދ ޅުވިފަދައިންާ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުން ާބައެއް ާދެންމެ ާނުފެނޭ މިާާއަދި

ާބަދަލުގައިާ ާނެގުމުގެ ާވޯޓު ނޑުކޮށް ާގަ ާއިނގޭތޯ. ާނެގުން ާވޯޓު ނޑުކޮށް ގަ

ނޑަށްާ ާއަޅުގަ ާކަންނޭނގެ ާނެންގެވުން ާވަކިން ާވޯޓުވެސް ާވަޒީރެއްގެ ކޮންމެ

ާއެހެންވީމަ،ާ ާގޮތަކީ. ާރަނގަޅު ާއެންމެ ާފެންނަ ނޑަށް ާއަޅުގަ  2400ހީވަނީ

ނޑުާވަރަށްާބޮޑަ ށްާއިނގޭތޯާއެވ ހަކަވެސްާދަންނަވ ލަން.ާދެން،ާހަމަާއަޅުގަ

ާބޭނުންފުޅުާ ާހަމަ ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ  ާމިއީ ާމައްސަލައެއް ކަންބޮޑުވ 

ާބޮޑަށްާ ާއޮތުމަށްވުރެ ާއުސޫލު ާއެއްލ ލެވޭ ާނަގ  ާވަޒީރަކު ާކޮންމެ ވަގުތެއްގައި

ނޑުމެންނަށްާމިތަނުންާމަޝްވަރ ާލިބިގެންާއެކަންާކުރެވޭނެާގޮތަކަށްާ އަޅުގަ

ާޤ ނޫނުއަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާއެއީ. ާވަކިގޮތަކަށްާއޮތުން ާމިއޮތީ  2405ސ ސީގައި

ާނުގެނެވޭނެ.ާ ާބަދަލެއް ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ާމިކަމަށް ބަޔ ންކުރެވިފައި.

ާއުނދަގޫވީާ ާތަންކޮޅެއް ނޑަށް ާއަޅުގަ ާބަލަންހުރެފައި ާމީތި އެހެންނަމަވެސް،

ާމިކަންާބަލައިގަންނަން.ާއެހެންވީމަ،ާއެވ ހަކަާދަންނަވ ލީ.ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާފަށަމުންާާމަތިެވރިާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ   2410ާއ ދެ،

ާރައްޔިތުންނަށްާާޙުެސއިންާުމޙަްނމަދުާ ާލޮބުވެތި ާދ އިރ ގެ ާމަތިވެރި ާއިންތިޚ ބުކުރި ނޑު ާއަޅުގަ

ާއަދި،ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޝުކުރިއްޔ . ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާބޭނުންވޭ. ޝުކުރުދަންނަވ ލަން

ާއިާ ާވަރަށް ާދަންނަވަން.މަނިކުފ ނަށްވެސް ާމަރުޙަބ  ާޙްތިރ މ އެކީގައި

ާމިކަންާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެއްފަހަރު ާކުރީ ާއ ދެ، ާރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ާހަމައެކަނިާ ާމިކުރަނީ ާބަޔ ން ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި  2415ކޮށްފީމު.

ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ގެާނައިބުާފިޔަވައިާވަޒީރުންގެާމަޖިލީހަށްާޢައްޔަންކުރާ 

ާމަޖިލީ ާއެ ާމެންބަރުން ާރައްޔިތުންގެާއެހެން ާޢައްޔަންކުރުމަށްފަހުގައި ހަށް
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ާމަޖިލީހަށްާ ާވަޒީރުންގެ ާއ ދެ، ާހޯދަންޖެހޭނެ. ާރުހުން މަޖިލީހުގެ

ާރުހުންާ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެިެ އައްޔަންކުރުމަށްފަހުގައި

ާވަޒީރުންެގާ ާލަފ ކުރަނީ ާމި ާމިހ ރު ާއަޅުގަނޑު ާދެން،  2420ހޯދަންޖެހޭނެކަމަށް.

ާޢައްޔަ ާމިބޭފުޅުން ާމަނިކުފ ނުާމަޖިލީހަށް ާތިބޭނެކަމަށް. ންކުރައްވ ފައި

ނޑަށްާ ާއަޅުގަ ާދެން، ާއިޝ ރ ތްކުރެއްވީވެސް. ާގޮތަކަށް އެކަހަލަ

ާގޮސްާ ާދިގުވެގެން ާބަޙުސް ާމިމައްސަލ ގައި ާކުރީފަހަރު ލަފ ކުރެވޭގޮތުގައި

ާނަގ ފައިާ ާވޯޓެއް ާމެދުގައި ާގޮތ  ާގެންދ ނެ ާކަންތައް ާވޯޓުގެ އެންމެފަހުން

ާގެންދެވީކަމަާ ާއެހެންވީމ ،ާކުރިއަށް ާއަންނަނީ. ާހަނދ ނަށް ާއަޅުގަނޑު  2425ށް

ާގޮތަކީާ ާކަންތައްކުރަންޖެހޭނެ ާމިފަހަރުވެސް ާއެއްބަސްނުވެވެންޏ  މިކަމ މެދު

ާރުހުންާ ާމަޖިލީހުގެ ާކީއްވެގެންތޯ ާދެން، ާފަހަރެއްގައި. ާވެދ ނެ އެއީކަމަށް

ނޑުމެންނަްށާ ާއަޅުގަ ާޢައްޔަންކުރަން ާމިމަޤ މަށް ާއެއީ ާމިބަލަނީ. އޮތްތޯ

5ާމީހެއްތޯާނުފެންނަާމީހެއްތޯާމިބަލަނީ.ާއެހެންާބަލަމުންދ އިރުގައިާާފެންނަ

 2430މީހުންާތިބޭކަމަށްާވެއްޖިއްޔ ާފަހަރެއްގައިާތިބެދ ނެާހަމަާމުޅިންާރަނގަޅަށްާ

ާ ާއިއްތިފ ޤުވ  ާހުރެދ ނ4ާާެމަޖިލީހުގައި ާއެކަކު ާތިބެފައި މީހެއް

ާމީހަކުާ ާތިން ާކަމުނުދ ، ާހުރެދ ނެ ާދެމީހަކުވެސް ވެސްާކަމުނުދ ވެސް.

ާއަޅުގަނޑަކަށްާ ާބަލ އިރުގައި ާއުސޫލެއްގެގޮތުން ާއެހެންވީމަ، ހުރެދ ނެ.

ހިއެއްނުވޭާމިާޕ ލިމަންޓްރީާސިސްޓަމްތަކުގައިާސަރުކ ރަށްާއިތުބ ރުާއޮތްތޯާ

ާނަގާ  ނޑުކޮށް ާގަ ާވޯޓެއްގެގޮތަށް ާމިނަގ  ާއުފެއްދުމަށްފަހުގައި  2435ވުޒ ރ އެއް

ާއެކަށޭނެ ާމިމަޤ މަށް ާމިއީ ާމިއީ. ާރައްޔިތުންގެާވޯޓެއްހެންނެއް ކަމަށް

ާވޯޓެއް.ާ ާއޮންނަ ާނަގަން ާބަލަން ާނުފެނޭތޯ ާފެނޭތޯ މަންދޫބުންނަށް

އެހެންވީމަ،ާކަމުގެާމަޤްޞަދ ާރޫޙ ވެސްާމުޅިންާޚިލ ފުކަމެއްާގަނޑުކޮށްާމިާ

ާއިއްތިފ ޤު،ާ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއެގޮތަށް ާއެހެންވީމަ، ާއެއީ. ވޯޓުނެގުން

ާއިއްތިފ ޤްނުވެވޭާ ާވިދ ޅުވިގޮތަށް ާޖެހޭނީާރައީސް ާދެން ާވެއްޖިއްޔ   2440ކަމަށް

މިއަދުާމިވޯޓުގެާކަންތައްާގަވ އިދުާވަކިގޮތަކަށްާނުބުނ ތީވެާވޯޓުގެާކަންތައްާ

ނޑަށްާ ާއަޅުގަ ާނަގަން ާވޯޓެއް ާމަޝްވަރ ކޮށް ާބެހޭގޮތުން ާގޮތަކ އި ގެންދ ނެ

ާފެންނަގޮތުގައި.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ
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ާބޮޑަށްާމ ވަށުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާޢަްބދުލްާ ާވަރަށް ާދަންނަވ ލަންާާއ ދެ، ނޑުވެސް ާއަޅުގަ  2445ާޝުކުރިއްޔ .

ާރުހުންާާޢަޒީޒްާޖަމ ލްާައޫބބަކުރުާ ާމަޖިލީހަށް ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާބޭނުންވަނީ

ާއަޅުގަނޑުމެންާާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމ ނައަކީ ާހުށަހެޅުއްވުމުގެ ާނަންފުޅުތަކެއް ހޯއްދެވުމަށްޓަކައި

ނޫނޭ.ާއަދިާހުރިހ ާބޭފުޅުންނ ާރުހުމެއްވެސްާއެކަމ އިާދެކޮޅުާހެދުމެއްވެސްާ

ާފަސް،ހަާ ާދެކެނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާބޭއިންސ ފެއްކަމަށް ާބޮޑު ާވަރަށް ނޫނޭ.

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާހަމަ ާތެރެއިން ާއޭގެ ާއޮއްވ  ާފޮނުއްވ ފައި  2450ނަންފުޅެއް

ާ ާނަންފުޅާ 4ާއިއްތިފ ޤުވ  ާބޭފުޅަކު ާއެންމެ ާތިއްބަވަނިކޮށް ބޭފުޅަކު

ާއެނަންފުޅުތައްާާރުހިވަޑައިނުގަންނަވ ތީވެ ާއައްސަވައިގެން ާވޯޓަށް ނޑުކޮށް ގަ

ާއެހެންވީމަ،ާ ާބޭއިންސ ފެއް. ާބޮޑު ާވަރަށް ާއެއީ ކެންސަލްވުން.

ާމިންވަރަށް.ާ ާއެކި ާއޮންނ ނީ ާތ އީދު ާބޭފުޅުންނަށް ާއެކި ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ާއެކަށީގެންވާ  ާވަރަށް ާހަމަ ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާތެރޭގައި  2455މީގެ

ާމިތިއްާ ާހުރިހާ ބޭފުޅުން ާހަމަ ާތެރެއިން ާއޭގެ ާއެހެންނަމަވެސް، ބެވީ.

ާރުހުްނާ ާއަދި ާގެންފ ނެ. ާލިބިވަޑައިގެންވެސް ާރުހުން ބޭފުޅުންނަށް

ާނަންފުޅަކަށްާ ާފަހަރަކު ާއެހެންނަމަވެސް، ލިބިވަޑައިނުގެންވެސްފ ނެ.

ާޤަބޫލުކުރެވެނީ.ާ ާގޮތެއްކަމަށް ާއިންސ ފުވެރި ާވަރަށް ާއެއީ އެއްސެވީމ 

ާއެ ާހަމަ ާނެތްާސަބަބަކީ، ާރުހުން ާމިމަޖިލީހުގެ ާބޭފުޅަކީވެސް  2460ންމެ

ާބަޔަކަށްވިޔަސްާ ާއޮތް ާރުހުން ާދެބޭފުޅުންނަކީ ާއަނެއް ބޭފުޅަކަށްވ ހިނދު

ާކެންސަލްވެގެންދިއުމުގެާ ާނަންފުޅުވެސް ާތިން ާއައްސަވައިފިއްޔ  އެގޮތަށް

ާއެއްގޮތަކަށްވެސްާ ާއަޅުގަނޑަށް ާއެހެންވީމަ، ާއޮންނ ތީ. ފުރުޞަތު

ާނުކުރެާ ާއެއްސެވިފައިާޤަބޫލުފުޅެއް ާވޯޓަށް ާގަނޑުކޮށް ާކުރީފަހަރެއްގައި ވޭ

ާތިންާ ާއެއްފަހަރ  ާބައްލަވައިގެން ާއުސޫލެއްކަމަށް ާއެއީ  2465އޮތްކަމަށްވިޔަސް

ާފެންނ ތީވެާ ާބޭއިންސ ފެއްކަމަށް ާބޮޑު ާވަރަށް ާއެއީ ާހުށަހެޅުމަކީ ނަންފުޅު

ާއަޅުގަނޑުާ ާދަންނަވ ލަން ާވ ހަކަ ާނުފެންނަ ާހުށަހަޅުއްވަން އެގޮތަށް

ާވަނީ.ާޝުކުރިއްޔ .ާބޭނުންާ

ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާާވ ހަކަެދއްކެުވން: ާޖަލްސ  ާމަޖިލީހުގެ ާއ ދެ، ާޢ ންމުކޮށ72:33ާާްޝުކުރިއްޔ .  2470ަގއި

ާ ާގަވ އިދުގެ ާމިއޮންނަނީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމަޖިލީހުގެ ވަނ9ާާަނިންމ ގޮތަށް
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ވަންދެންާމިއަދުގެާޖަލްސ 73:33ާާމ އްދ ގެާ)ހ(ާގައިވ ގޮތަށްާރިޢ ޔަތްކޮށްާ

ާއެވ ހަކަާާކުރިއަށް ާއެހެންވީމަ، ާޤަސްދުކޮށްފިން. ނޑު ާއަޅުގަ ގެންދިއުމަށް

ާދ އިރ ގެާ ާކެންދޫ ާއަރުވަނީ ާމިފުރުޞަތު ާމިހ ރު ނޑު ާއަޅުގަ ދަންނަވ ލ ،

 2475ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާތަސްމީންާޢަލީއަށް.ާ

ާ

ނޑުވެާާކެންދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާއަްޙމަދުާ ާރައީސް.ާއަޅުގަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާބޭނުންވީާޝުކުރިއްޔ  ާދަންނަވ ލަން ާސް

ާފަދައިންާާާތަސްމީންާޢަލީާވ ހަަކެދއްކެވުްނ: ާވިދ ޅުވި ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެން ބައެއް

ާތިންާ ާމިހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  ާމިހ ރު ާޤަބޫލެއްނުކުރެވެއޭ ނޑަކަށްވެސް އަޅުގަ

ާގެންދިއުމަކަށް.ާ ާކަންތައްތައް ާއުސޫލުން ާއަހ  ާވޯޓު ާގަނޑުކޮށް  2480ނަންފުޅަށް

ާރައީްސާއެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދިމ ވެގެން ާމިމައްސަލަ ންމެފަހުން

ނޑަށްާ ާއަޅުގަ ާހިނގ ފައިވ ގޮތަކީ ާކަން ާޖަލްސ ގައި ތިރިޢ ޔަތްކުރެއްވި

ާގޮތެއްާ ާމަޖިލީހުން ާރިޢ ޔަތްކޮށް ާޙ ލަތަށް ާއޭރުގެ އެނގިފައިވ ގޮތުގައި

ާއެގޮތަށްާ ާފ ސްކޮށްގެން ާފ ސްކުރުމެއް ާމަޖިލީހުން ނިންމެވީ

ާއޭރުާޢަމަލުކުރަމުންދި ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާއެފ ސްކުރުމަކީ  2485ޔައީ.

ާޙަވ ލުވެވަޑައިގެންާ ާބޭފުޅަކު ާމަޤ މަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަމުގެ އަލަށް

ާނެތްާ ާވަޒީރަކު ާޙަވ ލުވެވަޑައިގަންނަވ ނެ ާވުޒ ރ އަކ  ާއެއްވެސް ސަރުކ ރުގެ

ާއަޔަ ާހުސްކަމެއް ާއެއްވެސް ާހިންގުމުގައި ާސަރުކ ރު ނުދިނުމުގެާޙ ލަތެއްގައި

ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވާ  ާއޭރު ާނިންމެވުމެއް. ާނިންމެވި ާމަޖިލީހުން ާއޭރުގެ ގޮތުން

ާއަވަހަށްާ ާމަސައްކަތްތައް ާސަރުކ ރުގެ ާވޯޓުދީގެން ާގަނޑުކޮށް  2490ނަންފުޅުތަކަށް

ާމިހ ރުާ ާއެހެންނަމަވެސް، ާޖ ގަދިނުމުގެގޮތުން. ފަށައިގަތުމަށް

ާމިާ ާހޯމް ާހިނގައްޖެ ާފެނިގެން ނޑުމެންނަށް ނިސްޓަރުކަމުގެާއަޅުގަ

ާފ އިތުވެފައި.ާ ާމިވަނީ ާގިނަދުވަސް ާވަރަށް ާނެތި ާބޭފުޅަކު މަޤ މުގައިވެސް

ާބަލައިގެންާ ާނަންފުޅުތަކަށް ާވަކިވަކި ާއަޅުގަނޑުމެން އެހެންވީމަ،

ާދަތިކަމެއްާ ާއެއްވެސްކަހަލަ ާމަސައްކަތަކަށް  2495މިމަސައްކަތްކުރުމަކުން

ާ ާމީގެ ާއަދި ާއެހެން ާދެން، ާނުފެނޭ. އިތުރުންވެސްާއަންނ ނެކަމަކަށް

ާނަންފުޅުާ ާތިން ާޙަޤީޤަތުގައި ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ނޑު އަޅުގަ

ާމެންބަރުންގެާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެން ާބައެއް ާއޮއްވ  ހުށަހެޅިފައި
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ާއެނަންފުޅުތަކ އިާ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާފަދައިން ާވިދ ޅުވި ވ ހަކަފުޅުގައިވެސް

ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެއީ ާނިންމުމަކީ ާގޮތެއް ނޑުކޮށް ާގަ  2500ޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައިާދޭތެރެ

ާވިސްނުމުގައިާ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއެއީ ާނުވެއޭ. ާއުސޫލަކަށްވެސް ހަމަޖެހޭ

އެބޭފުޅުންނަކީާމިމަޤ މުތަކަށްާހަމަޖެއްސުމަށްާއެންމެާރަނގަޅުތޯާބެލުމުގައިާ

ާއެންމެންާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާވިސްނުމެއް ާއެއް ާދޭތެރެ ާބޭފުޅުންނ  ހުރިހ 

ާރަ ާއެއީ ާބެލުމަކީ ާއެހެންވީމަ،ާގެންގުޅެފ ނެކަމަށް ާނުވ ނެ. ނގަޅުގޮތަކަށެއް

ާތެރޭގައިާ ާއޭގެ ާސަބަބުން ާއޮތުމުގެ ނޑުކޮށް ާގަ ނޑުމެންނަށް  2505އަޅުގަ

ާބޭފުޅަކުާ ާފެންނަ ާއެކަށީގެންނުވ ކަމަށް ާއެމަޤ މަކަށް ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ާއޭގައިާހިމެނޭާއަނެއްާ ާތިންާބޭފުޅުންގެާނަމަށްާވޯޓުާދެން އޮވެގެންާއަނެއް

ާވޯ ާނަމަށް ާއެއީވެސްާދެބޭފުޅުންގެ ާދޫކޮށްލަންޖެހިއްޖިއްޔ  ޓުނުދީ

ާހަމަާ ާއަޅުގަނޑުވެސް ާއެހެންވީމ ، ާނުވ ނެ. އިންސ ފުވެރިގޮތަކަށްވެސް

ާބޮޑަށްާ ާވަރަށް ާއެއްފަދައިން ާމެންބަރުންނެކޭ ާއެހެން ާޢިއްޒަތްތެރި  2510ބައެއް

ާބޭނުންވޭާ ާއެދެން ާބޭނުންވޭ، ާދަންނަވަން ާރިޔ ސަތުގައި މަޖިލީހުގެ

ާވޯޓަށްާއެއްސެާ ނޑުކޮށް ާވިދ ޅުވި،ާގަ ވުމުގެާބަދަލުގައިާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް

ާވޯޓަށްާ ާނަންފުޅުތަކަށް ާވަކިވަކިން ާވިދ ޅުވިގޮތަށް ފައްޓަވަމުން

ާއައްސަވ ނެގޮތަކަށްާމިމަސައްކަތްާގެންގޮސްދެއްވުމަށް.ާޝުކުރިއްޔ .

ާ2515 

ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

ާހުޅުހެާރިޔ ސަތުންާާވ ހަކަެދއްކެުވން: ާނުކުތ އެއް، ާމެންބަރުާނިޒ މ ބެހޭ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ންވޭރު

ާމޫސ މަނިކު.ާ

ާ2520 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާާހުޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމިނެގީ ާނުކުތ އެއް ާނިޒ މ ބެހޭ ނޑު ާވަަނ729ާާއަޅުގަ

ާޚިލ ފަށްާާމޫސ މަނިކުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާމިޤ ނޫނުއަސ ސީއ އި ާއ ދެ، ާދަށުން. ާގެ ާ)ށ( ކަމެއްާާމ އްދ ގެ

ާވަޒީރުންގެާ ާބުނަނީ ާގައި ާ)ށ( ާމި ާއ ދެ، ާހީވިހިނދު. ނޑަށް ާއަޅުގަ  2525ދ ހެން

ާއެކިއެކިާ ާނ އިބ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާއެކުލެވިގެންވަނީ މަޖިލިސް
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ާވަޒީރުންނ އިާ ާޙަވ ލުކުރ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާހިންގުމ އި ވުޒ ރ ތައް

ާޙަވ ާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާއެއީ ާމައްޗަށޭ. ާވަޒީފ އެއްާބަންޑ ރަނ އިބުގެ ލުކުރ 

ާގައިާ ާ)ނ( ާމިމ އްދ ގައި ާއޮތްކަމަކީ ާހަމަ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ނޫން.

ާރުހުންދިނުން.ާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާއެއީ ާހޯދުން. ާރުހުން  2530މިބުނ ގޮތުން

ާމިވަނީާ ާމައްސަލައަކަށް ާނިޒ މީ ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާދަންނަވަން އެހެންވީމަ،

ާކެބިނެ ާފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ޓުގައިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް

ާފެންވަރާ  ާއެބޭފުޅެއްގެ ާބޭފުޅަކ  ާހިންގަވ ނެ ާވުޒ ރ  ބައިންދަވައިގެން

ާރުހިވަޑައިގެންާ ާއެކަމަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާހުންނ ނެގޮތް. އެކަންކަން

ާފޮނުވުމުން ާނޫންބަސްާާމަޖިލީހަށް ާނުވަތަ ާއ ނބަސް ާއެކަމަށް  2535މަޖިލީހުން

ާ ާނިމުނީ. ާއެއްާބުނީމަ ާބަޔަކު ާގިނަ ާކިތަންމެ ާއޭގައި ާތިއްބަސް މަދުންާކޮށް

އެހެންވީމ ،ާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާއެބައޮތްާތިއްބަސްާއެއީާމައްސަލައެއްނޫން.ާ

ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ އިާ ާރައްޔިތުންނަށް ާދިވެހި ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ފިރުޞަތު

ާ ާވެއްޖިއްޔާ ތެދުވެރިކަމ އެކީގައި ާމީހަކު ާފެންނަ ާނުކުރ ކަމަށް ކަންކަން

ާހުދޫދު ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާނުވަތަ ާބޭރުގައި ާކުރ ކަމަށްާން  2540ކަންކަން

ާ ާފެނިއްޖިއްޔ  ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާގެނެސް ާމިތަނަށް އެމީހަކާ އެމީހަކު

ާވޯޓު ާނެތްކަމުގެ ާއިތުބ ރު ާފުރުޞަތުާާދޭތެރޭގައި ނުގުމުގެ

ާ ާއެބައޮތް. ނޑުމެންނަށް ާޙ ލަތުގައިާއަޅުގަ ާޢައްޔަންކުރ  އެއީ

ާބައެއްކަމަށްވެާ ާހިންގ  ާސަރުކ ރު ނޑުމެންނަކީ ާއްޖެއްޔ އަޅުގަ ބ ރުތައްާ،

ާ ާހިންގ  ނޑަށްާވަކިކުރެވިގެން ާއަޅުގަ ާނުހަދ ނެކަމަށް ާމިޤައުމު  2545ޤައުމެއްކަމަށް

ާމިާނިޒ މީާ ާމިއީ.ާއެހެންވީމ ،ާފެންނ ތީ ބޭފުޅުންާއެއްކޮށ3ާާްމައްސަލައެއް

ާނުވަތަ ާނެގުންވެސް ،ާ ާނެގުމަށްވުރެ ާވަކިވަކިން މިތަނަށްާއެ

ާއު ާފޮނުވ ފައިއޮތް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާނަންާބޭފުޅުނ3ާްސޫލަކުން ގެ

ާސަރުކ ރަ ާހިންގުމަށްާފ ސްކުރުމަށްފަހުގައި ާސަރުކ ރު ާދިނުމަކީ ާއެ ށް

ާ ާދެކޭތީވެ ނޑު ާއަޅުގަ ާނިޒ މީާފަސޭހަވ ނެކަމެއްކަމަށް ާހަމަ  2550އެވ ހަކަ

ާވ ތީާދަންނަވ ލީ.ާޝުކުރިއްޔ .މައްސަލައަކަށް

ާ
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ާހުޅުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއިނގޭތޯ ާޝުކުރިއްޔ  ާއ ދެ، ާދ އިރ ގެ ާމެންބަރުާހެންވޭރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާ ާނުކުތ އަކީ، ާނެންގެވި ާމަނިކު ާނުކުތ އެާމޫސ  އްކަމަށްާނިޒ މީ

 2555ވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާގައ729ާާިއެއީާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާބަލައިގަނެވޭކަށްނެތް.ާ

ާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާމިބުނަނީ، ާއެކުލެވިގެންވަނީ ާމަޖިލިސް ވަޒީރުންގެ

ާ ާއެކިއެކި ާހިންގުމ ވުނ އިބ އި ާޙަވ ލުކުރާ ާޒ ރ ތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާ ާމައްޗަށޭ. ާނ އިބުގެ ާބަންޑ ރަ ާވަޒީރުންނ އި ާބަޔަކ  ނޑުމެންާއެނޫން ާއަޅުގަ

ާ ާކަމެއް ާއަދި ާމިމަޖިލީހުން ާނުނިންމ . ާއަދިާޙަވ ލުކުރ ކަށް އެހެންވީމ ،

ާ ާނުވެސްއުޅޭ. ާނުކުތ އެއްކަމަކަށްާނިންމ ކަށް ާނިޒ މީ ާއެއީ  2560އެހެންވީމ ،

ާބަލަާ ާމަޖިލިސްާއިގަނެވޭކަށް ާއަޅުގަނޑުމެން ާމިހ ރު ާދެން ނެތް.

ާ ާނިންމ  ާޢ ންމުކޮށް ާވަގުތުކޮޅެއްވެއްޖެ. ާހިނގަމުންދ ތ  .72.33ާގަޑިއަކީ

ާ ާމިއޮތީ، ާމިނިންމ ފައި ާމިހ ރު ާއަޅުގަނޑު ވަންދެނ7.33ާާްއެހެންނަމަވެސް

ާ ާޖަލްސ  ާއެނގޭާމަޖިލީހުގެ ާއަޅުގަނޑަށް ާގެންދ ގޮތަށް. ކުރިއަށް

ާތީގެތެރެ ާނުކުމެވަޑައިގަންނަވ ާއިން ާބޭރަށް ާކުޑަކޮށް ާބޭފުޅުން  2565ާބައެއް

ާއެހެންވީމ ،ާ ާބޭނުންފުޅުވ ނެކަން. ާޤަސްދުކުރަނީާހައްދަވަންވެސް އަޅުގަނޑު

75ާާ ާމިހިސ ބުން ާހުސްވަގުތުކޮޅެއް ާކުޑަ 75ާހޯދަން.ާއެހެންވީމ ،ާމިނިޓްގެ

ނޑ ލ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ .މިނިޓަށްާ  ާއަޅުގަނޑުމެންގެާޖަލްސ ާމެދުކަ

 

 2570]ށ75.53ާާްނ72.35ާާްހުސްވަގުތުކޮޅު:ާ [

ާ

ާއަނެއްކ ވެސްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ނޑުމަށްފަހު ާމެދުކެ ާކުޑަވަގުތުކޮޅެއްގެ ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ާއަރުވަނީ،ާ ާފުރުޞަތު ާމި ާމިހ ރު ާއަޅުގަނޑު ާކުރިއަށްގެންދަނީ. މަސައްކަތް

ާއަށް.ާهللاބްދުއްާއިހަވަންދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢަާ

ާ2575 

ާއަޅުގަނޑުމެންާާއިހަަވންދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާމިއަދު ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  .`ާ

ާތިބިާާهللاއަްޙމަދުާޢަްބުދއް ާޢައްޔަންކޮށްފައި ާމަޖިލީހަށް ާވަޒީރުންގެ ާމިވ  ާއެޖެންޑ ގައި

ާއައިޓަާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމި ާމައްސަލައިގައި ާހޯދުމުގެ ާރުހުން މްާމެންބަރުންނަށް

ާވަރަށްާ ާވ ހަކަފުޅުގައި ާދެއްކެވި ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތެރި ފެޓެއްވުމުގެގޮތުން
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ާލިސްޓެއްާ ާމިފަދަ ާކުރިން ާމީގެ ާމިމަޖިލީހުން ާވިދ ޅުވެދެއްވައިފި  2580ސ ފުބަހުން

ާމަނިކުފ ނުާ ާއެގޮތަށް ާޢަމަލުކޮށްފައިވ ގޮތް. ފ ސްކުރުމުގައި

ާ ާނިންމެވީކަމަށް ާގޮތެއް ާވިދ ޅުވެ ނޑަށްާގެންގޮސްދެއްވ ނެކަމަށް އަޅުގަ

ާވޯޓަށްާ ާމަނިކުފ ނު ާއެއަށްފަހުގައި ާއަޑުއިވިގެންދިޔައީ. ާއަޅުގަނޑަށް ސ ފުވެ

ާހިސ ބުންާ ާއިޢުލ ންކުރެއްވި ާއިއްވެވުމަށް ާނަންތައް ާވަކި އެއްސެވުމަށްޓަކައި

ާރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދިމ ވީ. ާއޮޅުންއަރ ގޮތް ާއޭތި ނޑަށް  2585އަޅުގަ

ާޢަ ާއެގޮތަކަށް ާނިންމ  ާގޮތެއް ާމަޖިލީހުގެާމިމަޖިލީހުން ާއެއީ މަލުކޮށްފ ވ ނަމަ

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާދަންނަވަންޖެހޭ. ާބަލަންޖެހޭކަމުގައި ާބައެއްގެގޮތުގައި ގަވ އިދުގެ

ާމަޖިލީހަށްާ ާވަޒީރުންގެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާމިއުޅެނީ، ދަންނަވަން

ާމަޖިލީހަށްާ ާވަޒީރުންގެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާނޫނީ ޢައްޔަންކުރައްވ ނީ

ާއެނގިވަޑައިގަންނަވ ނީާޢައްޔަންކުރެއްވުމަ ާބޭފުޅުން ާބޭނުންފުޅުވ   2590ށް

ނޑުމެންގެާ ާއަޅުގަ ާޤަބޫލުކުރަމޭ. ާއަޅުގަނޑު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަމުގައި

ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާ ާފަހުގައި ާރުހުންދިނުމަށް ާއެނަންފުޅުތަކަށް ކަމަކީ

ާއެާ ާއަދި ާމަސްޢޫލިއްޔަތު ާވަޒީފ ގެ ާގޮތުގެމަތީން ާއެއްގޮތްވ  ޤ ނޫނުތަކ އި

ާކުރުމަށްާވުޒ ރ އަާ ާވުޒ ރ އަކުން ާއެ ާނޫނީ ާކަންތައްތައް ާޙަވ ލުކޮށްފައިވ  ކ އި

ނޑައަޅ ފައިވ ާކަންތައްތައްާކުރޭތޯާބަލަމުންާގެންދިއުން.ާއެކަންާއެގޮތަށްާ  2595ކަ

ާވަނީާ ާސ ފުބަހުން ާވަރަށް ާޢަމަލުކުރަންވީގޮތްވެސް ާދެން ނުކުރ ނަމަ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާރުހ729ާުލިޔެވިފައި. ާދަށުން ާމ އްދ ގެ ންާވަނަ

ާ ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ އިރު،ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމ އްދ ގައ733ާާިހޯއްދަވަން ވަނަ

ާވަރަށްާ ާޝަރުޠުތައް ާހުންނަންވ ނެ ާގައި ާމެންބަރުން ާމަޖިލީހުގެ ވަޒީރުންގެ

ނޑުާ ާކަނޑައެޅިާބަޔ ންވެފައިާއޮތްކަމުގައިާދަންނަވަންޖެހޭ.ާއަޅުގަ  2600ސ ފުކޮށް

ާއެއްާ ާފުރިހަމަނުވ  ާއެޝަރުޠުތައް ާނަންފުޅެއްާޤަބޫލުކުރަނީ ވެސް

ާނުވ ކަމަށް.ާ ާފޮނުވިފައި ާހޯދުމަށްޓަކައި ާރުހުން މިމަޖިލީހުގައި

ާޝަރުޠުތަކެއްާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި އެހެންކަމުގައިވ ނަމަ،

ާގޮތުގެމަތީންާ ާއެއްގޮތްވ  ާއެޝަރުޠުތަކ އި ނޑައެޅިފައިވ އިރު، ކަ

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާއެއީ ާދިނުމަކީ ާރުހުން ާނަންފުޅުތަކަށް  2605ހުށަހެޅިފައިވ 

ާއެހެންކަމުން،ާމިމަ ާދަންނަވަން. ާޖެހޭނެކަމެއްކަމުގައި ާކުރަން ޖިލީހުން
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ާއަދިާ ާމިހުށަހެޅިފައިވ ގޮތަށް ާބޭކ ރުކޮށްނުލ  ާވަގުިުތު ނޑުމެން އަޅުގަ

ާކުރުމަށްާ ާކަން ާޢަމަލުކޮށްފައިވ ގޮތަށް ާމަޖިލީހުން ާމިޢިއްޒަތްތެރި މީގެކުރިން

ާރައީ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެވ ހަކަވެސް ާބޭނުންވ ތީވެ، ނޑު ސްގެާއަޅުގަ

ާމިޢިއްޒަތްތެރިާ ާއެދެނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ލަން.  2610ސަމ ލުކަމަށްޓަކައި

މަޖިލީހުގެާމަސައްކަތްތައްާއަޅުގަނޑުމެން،ާނޫނީާމިޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުންާ

ާނިންމާ  ާކަންތައްތައް ާގޮތަކަށް ާދުވ ލަކު ާނިންމަމުންދ އިރު ކަންތައްތައް

ާއަޅުގަނޑުމެ ާއިލުޒ މް ާއެ ާނޫނީ ާނަން ާބޮލުގައިާމަޖިލީހެއްގެ ންގެ

ާމަތީގައިާ ާހަމައެއްގެ ާއެިެއް ާއުސޫލެއްގެމަތީން ާއެއް ނޭޅޭނެގޮތަކަށް

ާދުވ ލަުކާ ާއެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާގެންދިއުން. ާނިންމަމުން ާކޮށް  2615ކަންތައްތައް

ާމަޖިލީހުންާ ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާވެއްޖެނަމަ ާބައެއްގެގޮތުގައި ާކަންކުރ  ގޮތަކަށް

ާރައްޔިތުންނަ ާއެއީ ާނިންމުންތަކަކީ ާމިޢިއްޒަތްތެރިާނިންމ  ާއަދި ާނޫނީ ށް

ާއެހާ  ާބަލައިގަންނަން ާމ ދަމ  ާމެންބަރުންނަށްވެސް ާއެހެން މަޖިލީހުގެ

ާހުށަހެޅޭއިރުގައިާ ާނިންމަން ާކަމެއް ާމ ދަމ  ާއަދި ާނުވެދ ނެ. ފަސޭހަކަމަކަށް

ާދޭތެރޭގައިާ ާކިހިނެއްކަމ  ާކޮންގޮތަކަށްތޯ ާނިމިގެންދ ނީ ާއެކަންތައްތައް  2620ދެން

ނޑުާވަރަށްާާސުވ ލުާއުފެދޭާކަމަކަށް ވެގެންާހިނގ ދ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަ

ާމީގެާ ާއެދެނީ،ާމިމަޖިލީހުން ާއަރިހުން ާރައީސްގެ ާޢިއްޒަތްތެރި އިޙްތިރ މ އެކު

ާވަކިާ ާނޫނީ ާބަޔަކު ާވަކި ާއެކަންާކުރައްވ  ާޢަމަލުކޮށްފައިވ ގޮތަށް ކުރިންވެސް

ާއަ ާފަދައިން ާއިޝ ރ ތްކުރެއްވި ާމަނިކުފ ނު ާތަންނުދެއްވ  ދިާވިސްނުމަކަށް

 2625ވިދ ޅުވިފަދައިންާއެގޮތަށްާއެކަންާގެންގޮސްދެއްވުމަކީާއެއީާއެންމެާރަނގަޅުާ

ާއެންމެާމަޞްލަޙަތުާހުރިގޮތޭ.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިހ ރުާމިާޚިޔ ލުާާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާާމުލަކު

ާއޮތީމަާާއްޫޔމްާޔ މީންާަޢބްދުްލޤަهللاާޢަބްުދއް ާމައްސަލައެއް ާކަންބޮޑުވ  ާއަޅުގަނޑު ާމައްސަލ ގައި ާތަފ ތުވެގެންއުޅޭ

ާދަންނަވ ލ ނަން.ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޚިޔ ލު ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާމިކަމ އިގެން ާދަންނަވ ލ ފައި  2630ފުރަތަމަ

ާދިމ ވޭާ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާފ ސްކުރަންޏ  ނޑުކޮށް ާގަ ާމި ނޑުމެން އަޅުގަ

ާމައް ާއެހެން ާދިމ ވާ ވަރަށްބޮޑު ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ސަލައެއްވެސް.

ނޑުމެންާ މައްސަލައަކީ،ާދެންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާމިާޕްރެސީޑެންޓްާއަޅުގަ
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ނޑުކޮށްާނޫނީާވަޒީރުންާވަކިކުރައްވ ނެކަމަކަށްވެސްާނުފެނޭ.ާ ގަ ފޮލޯކުރަންޏާ 

ާގަނޑުކޮށްާ ާނޯންނ ނެ. ާޖ ގައެއްވެސް ާވަކިކުރައްވ ނެ ާވަޒީރުން  2635ވަކިވަކި

ާރުހުންާާކަންނޭނގެ ާމަޖިލީހުގެ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާދެން ވަކިކުރައްވ ނީ.

ާހިނގ ގޮތަކީާ ާކަންތައްތައް ާނިޒ މުގައި ާރިޔ ސީ ާއޮންނަކަމަށްވަންޏ  ހޯދަން

ާދޭާ ާރުހުން ާފަހަރ އި، ާނުދޭ ާފަހަރ އި، ާދޭ ާރުހުން މަޖިލީހުގެ

ާދުނިޔޭގެާ ާހުންނ ނެ. ާނޮމިނޭޝަންސް ާނުދޭ ާރުހުން ކެންޑިޑޭޓުންނ އި،

ާނިޒ މު ާމިކަންާާރިޔ ސީ ާތަނެއްގައި ާހުރިހ   2640ޕްރެކްޓިސްކުރ 

ާކުރީގައިާ ާމީގެ ާމިމައްސަލައިގައި ާދެން ާމިގޮތަށް. ޕްރެިެކްޓިސްކުރަނީ

ާވަކިގޮތެއްާނެތީމ ާއެފަހަރުާއައިާ ާމިކަމ ބެހޭގޮތުންާގަވ އިދުގައި މަޖިލީހުގައި

ާފ ސްކޮށްގެންާ ާވޯޓަކުން ާމަޖިލީހުން ާނިންމަވަން ާވޯޓަކުން ާއެ މައްސަލައަށް

ާއެ ާނިންމެވީ.ާއެއީ ާގެންދެވިގޮތްކަމަށް ާޕްރެކްޓިސް ާއޭރުގެ ާމަޖިލީހުގެ އޮތް

ާލިޔުނުާ ާގަވ އިދަށް ާޢަމަލުކުރ  ާމަޖިލީހުގައި ާއެއީކީ  2645އެއްގޮތަކަށްވެސް

ާމިއޮތްާ ާމިހ ރު ާމަޖިލީހަކީ ާއޭރުގެ ާއަދި ާއެއީކީއެއް. ާނޫން މ އްދ އެއް

ާ ާރައްޔިތުންގެ ާމިތިބީ ާމިހ ރު ާނޫން. ތިބޭާާމަންދޫބުނ77ާްމަޖިލީހެއްވެސް

ާ ާޢައްޔަންކުރައްވ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއޭރު ާމަޖިލީހެއް. 8ާރައްޔިތުންގެ

ާމިާ ާއެއްގޮތަކަށްވެސް ާއެހެންވީމ ، ާގޮއްސައޮތީ. ާއެކަން މެންބަރުންނ އިއެކީ

ާއަންނަގޮތަކަށްާ ާހަމަ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމައްސަިަލައިގައި ާހޯދުމުގެ  2650ރުހުން

ާލ ޒިމެާ ާރުހުންދޭކަށް ާނަންފުޅުތަކަށް ާހަމަާހުރިހ  ާއަޅުގަނޑުމެން ާނޫން. އް

ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާބަލ ފައި ާނޮމިނޭޝަންސް ާހަމަާރަނގަޅު ާބޭފުޅުން ރަނގަޅު

ާއެހެންވީމ ،ާ ާރަނގަޅުވ ނެ. ާނިންމީމ  ާއެކަން ާހަމަ ާވޯޓުން މަޖިލީހުގެ

ާއޮްތާ ާހަދ ފައި ާއޭރު ާމަޖިލީހުގެ ާވެއްޖިއްޔ  ާޤަބޫލުކުރެވޭގޮތުން ނޑަށް އަޅުގަ

ާނުފެާ ާގަވ އިދަށް ާއޮތްާމަޖިލީހުގެ ާނުވައްދ  ާގަވ އިދަށް ާނޫނީ  2655ތޭގޮތަކަށް

ާއެއްޗަކީ.ާ ާބެލިފައިއޮތް ާއޭރު ާޕްރެކްޓިސްކަމަށް ާކަސްޓަމަރީ ާއެއީ މ އްދ އެއް

ާނޫން.ާ ާލ ޒިމްކަމެއް ާޢަމަލުކުރުން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެމައްޗަށް ކޮންމެހެން

ާމީގައިާ ާތަފ ތުވ ކަމަށްވަންޏ  ާޚިޔ ލު ނޑުމެން ާއަޅުގަ މިމައްސަލ ގައިވެސް

ނެގޮތަކީާމިކަންާމިފަހަރުާކުރ ނީާކިހިނެއްތޯާބަލަންާވޯޓުނެގުން.ާއެއީާއޮންނ 

 2660މިމަޖިލިސްގެާޕްރެކްޓިސް.ާމިއީާހަމަާމުޅިންާރައްޔިތުންގެާމަންދޫބުންާތިބިާ
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ާތ އީދުކުރެވެނީ،ާ ާއަޅުގަނޑަށް ާމިމައްސަލައިގައި ާއެހެންވީމ ، މަޖިލީހެއް.

ާވަޒީރު ާހަމަ ާމިމައްސަލައިގައި ާހުށަހަޅަން ނޑު ާނަންފުޅުތަކެއްާއަޅުގަ ންގެ

ާމަޖިލީހުންާ ާވަކިން ާނަންފުޅު ާވަޒީރެއްގެ ާކޮންމެ ާހަމަ ާއޮތީމ  އައިއްސަ

ާމިއީާ ާއައްސަވަން. ާވޯޓަށް ާބައްލަވަން ާނުދެއްވ ތޯ ާދެއްވ ތޯ ާރުހުން އެއަށް

ާއަޅުގަނޑަށްާ ާމެންބަރަކު ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުށަހަޅ ގޮތް.ާކޮންމެވެސް ނޑު  2665އަޅުގަ

ާކުރަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާތ އީދުކުރައްވ ނެކަމަށްާއުންމީދުާ

ާ

ާވަރަޙްމަތުއްާާވިލިމ ފަްނނުާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާއައްސަލ މްޢަލައިކުމް .`ާ ާއ ދެ،ާهللا ާވަބަރަކ ތުހޫ.

ާޝުކުރުވެރިވަމުން،ާާންާޙުަސއިންާއަްޙމަދުާނިހާ  ާދެއްވީތީ ާފުރުޞަތު ނޑަށް ާއަޅުގަ ާމިވަގުތު ާމިޖަލްސ ގެ

ާއަޅުާާމަނިކުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ނޑުާފުރަތަމައިނުންވެސް ާއަޅުގަ ާބޭނުންކޮށްލ ނީ، ާމިފުރުޞަތުގެ ނޑު  2670ގަ

ާއެންމެހާ  ާހޮއްވަވައިދެއްވި ާދ އިރ އަށް ާވިލިމ ފަންނު ާމ ލޭ ާދ އިރ އަކަށް، އެ

ާޚ އްޞަގޮތެއްގައިާ ާޝުކުރުއަދ ކުރުމަށް، ާރައްޔިތުންނަށް ލޮބުވެތި

ާމ ލޭާ ާނަމެއް. ާމުހިންމު ާވަރަށް ާއޭގެތެރެއިން ފ ހަގަކޮށްލ ނަން

ާޚ އް ާއަޅުގަނޑަށްާމުނިސިޕަލްޓީގެ ާތިއްބަވައިގެން ާދަފްތަރުގައި ޞަ

ާމިގަޑީގައިާ ާޝުކުރުދަންނަވަން. ާފަރ ތްތަކަށް ާއެންމެހ   2675ވޯޓުދެއްވި

ާހުށަހެޅިފައިވާ  ާފުރުޞަތަކީ، ާލިބުނު ާމި ނޑަށް ާއަޅުގަ ވ ހަކަދެއްކުމަށް

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާގުޅިިިގެން ާގ729ާާެމައްސަލައ އި ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާރައީސުލްޖުމްހޫ ާމަޖިލީހަށްާދަށުން ާވަޒީރުންގެ ާޢައްޔަންކޮިޮށްފައިވ  ރިއްޔ 

ާ ާހުސްވެފައިވ  ާފަރ ތްތަކަށ3ާާްމިހ ރު ާފޮނުއްވ ފައިވ  ވުޒ ރ އަށް،

ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާ ާނެތްތޯ ާއޮތްތޯ ާރުހުން ނޑުމެންގެ  2680އަޅުގަ

ާމެންބަރުންގެާ ާވަރަށްގިނަ ާއެނގޭ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާދިނުން. ބަޔ ންކުރ ގޮތުން

ާމިވަގުތު ާހަމަޔަޤީންކަންދެނީ،ާާޚިޔ ލުތައްާވަނީ ތަފ ތުވެފައި.ާއަޅުގަނޑުމެން

ާތިންާ ާމި ާހިންގުމުގެ ާދައުލަތް ާހަމަޔަޤީނުންވެސްާޔަޤީންކަންދެނީ ނޑު އަޅުގަ

ބ ރުގެާތެރެއިންާމިާވެރިކަންާހިންގުމުގެާބ ރުގެާފަރ ތުންާހުށަހަޅުއްވ ފައިވާ 

ނޑުމެންާއެންމެންގެާއެއްބ ރު  2685ލުންާލިބިާކަންތައްތަކަށްާފަސޭހަކަމ އެކުާއަޅުގަ

ާނަމަވެސް،ާ ާދިއުން. ާލުއިވެގެން ާފަސޭހަކަމ އި ާހަމަ ާހިންގުން ޤައުމުން

ާއެކުގައިާ ާފިކުރ  ާވިސްނުމ  ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާޙ ލަތްތަކަކީ މިފަދަ
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ާ ާތަފ ތ77ާާުމަޖިލީހުގައި ާއަދި ާތިއްބަވ އިރުގައި މެންބަރުން

ާނޫ ާހެދުމެއްވެސް ާއިދިކޮޅު ާއޭގެމ ނައަކީ ާއަންނ ނެ. ން.ާވިސްނުންތައްވެސް

 2690ހަމަާޔަޤީންކަމެއްމެާއެއީ.ާއަޅުގަނޑުމެންާވިސްނ ލީމ ާއެނގޭާރައްޔިތުންގެާ

ާބެހޭގޮތުންާ ާހޯދުމ  ާރުހުމެއް ާމިކަމ ބެހޭގޮތުން، ާގަވ އިދުގައި މަޖިލީހުގެ

ިމހިސ ބުތަކުގައިާ،7ާ،2ާ،3ާ،4ާ،5ާގ752ާާެމިވަގުތުވެސްާއޮތްާމ އްދ ާ

ާތިބޭފުޅުންނަށް ާބައްލަވ ލެއްވީމ  ާބައިތަކަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވ ނެާާމިހިރަ

ާ ާވ ހަކަވެސް. ާނެގުމުގެ ާކޮމިޓީތައް ާބައެއް ާއެބައޮތް މެންބަރުންގ7ާާެމީގައި

ާއެހީތެރިކަމ އެކުާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާއެކަމަިަކު ާއިން. ާއެބައިވެސް  2695ކޮމިޓީ،

ާތިންާ ާމި ާފޮނުއްވ ފައިވ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާބަލ އިރުގައި ދިނުމަށް

ާ ާވަނ3ާަވުޒ ރ ގެ ާތިން ާާވަރުާމީހުންނަށް ނޑުމެނ3ާާްހަމަ ާއަޅުގަ ާގޮތަށް

ާއެބައޮ ާމިތަފ ތުތަކ އަތުގައި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެބަޖެހޭ.ާތް. ާވިސްނ ލަން ވެސް

ާ ާވަކިންާމި ާހަމަ ާވަނަވަރުތައްވެސް ާވަޒީރުންގެ ފޮނުއްވ ފައިވ 

ާމޭޒުާ ނޑުމެންގެ ާމިއެއްޗެހި.ާއަޅުގަ ާއެބަފެނޭ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާމިހިރީ.  2700މަތީގައި

ާ ާއެާހުރިހ  ާވ ހަކަތަކެއްހެންާބޭބޭފުޅުންވެސް ާމުހިންމު ާހަމަ ވިދ ޅުވަނީ

ނޑަށްާހީވަނީ.ާ ާއެާއަޅުގަ ކެއްާފޮނުވ ފައިވ ާސިޓީާފުޅުގައިވެސްާހަމަާވަކިން

ާވުޒ ރ އަާ ާއެންމެ ާތިނެއް، ާހުންނ ނެމެާކަށްނޫންދޭއް ާމިތަފ ތުތައް .ާމިއީކީ.

ާ ާމެންބަރުން ާގިނަ ާއެވ ހަކަ.ާހަމަ ާއެގެންދެވީ ވިދ ޅުވެދެއްވަމުން

ނ ާޑުމެންއަޅުގަ ާކުރިން، ާމިޢިއްޒަނަށް ާމަޖިލީހ އިާދިވެހިރ އްޖޭގެ  2705ތްތެރި

އިނގިލިާދިއްކުރެވިާރައްޔިތުންގެާތެރޭގައިާވ ހަކަާދެކެވުމުންާދިޔަާމެދުގައިާ

ނޑެއްހެން. ާތަތްގަ ާާރަބަރު ާއަޅުާއެޅިހ  ާރިހައޭ. ާދަންނަވ ނީާބަތަކަށް ނޑު ގަ

ާއެޙ ާ ާވިސްނަން ާމިއަދު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާފޮާމިޖެހެނީ.ލަތުގައޭ ނުއްވ ހާ ހަމަ

ާ ާފ ސްކުރ އެއްޗެއް ާގޮތަކަށް ާއޭގެާފޮނުއްވ ހ  ާނުޖެހޭ. މ ނައެއްނޫންާާކަށް

ާހެދުމެއް ާއިދިކޮޅު ނޑުމެން ާއެއީކީ.ވެއަޅުގަ ާމަޖިލީހުގެާާސް  2710ރައްޔިތުންގެ

ާރަނގަޅު،ާ ާރަނގަޅުކަމެއް ާއެއްގޮތަށް ާފިކުރ އި ާއެމީހުންގެ މެންބަރުން

ާފ ހަގަކުރައް ާގޮތުގައި ާނުރަނގަޅު ވ ނެާނުރަނގަޅުކަމެއް

ާއެދެ ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާބޭބޭފުޅުންގެާރައްޔިތުންނަށްޓަކައި. ާބައެއް ނީ،

ގައިާކުރީގެާޖަލްސ އެއްގައިާކުރީގެާމަޖިލީހުގައިާވަކިިިކަމެއްާވަކިާވ ހަކަފުޅު
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ާޙ  ާތިކަހަލަ ާއޮތްއިގޮތަށް ާނިންމ ފައި ާދިމ ވެގެން ާއެއިރުާލަތެއް  2715ރުގައި،

ާ ާމެންބަރުންފޮނުއްވ ފައި ާބައެއް ާތަފ ތު ވިދ ޅުވެދެއްވައިފި.ާާގޮތުގެ

ާޢަބްދުާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާވިދ ޅުވެދެއްވައިފި.ާهللا ާއެގޮތަށް ޔ މީންވެސް

ާމިކަންާ ާވަކިގޮތަކަށް ާމިމަޖިލީހުގައި ާމިއަދުގެ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ އެހެންވީމ ،

ާގެންދިއުމަށް ާކުރިއަށް ާާނިންމުމަށް ާދަންނަވ ނީ، ނޑު ޢިއްޒަތްތެރިާއަޅުގަ

ާލިބިވަޑައިގަންނަ ާމިކަންރައީސަށް ާހަމަ ާވައޭ ާމަޖިލީހުގައ77ާާިާމި،  2720ވަނަ

ާވަކިވަާ ާފަރ ތަކަށް ާކޮންމެ ާފޮނުއްވ  ާމިގޮތަށް ކިންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާމުހިާ ާއެއީ ާއެއްސެވުން ާހަމަާވޯޓަށް ާމެދު ާއެބޭފުޅުންނ އި ންމުކަމެއްކަމަށް.

ާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހިގައިދ ނެ. ާނުވެވި ާއެއްގޮތަކަށ77ާާްއިއްތިފ ޤު ނޑި ސިކު

ާކުރައްވައިގެންާއެއްވިސް ާޤަބޫލުފުޅު ާއެކަން ާނުހުންނ ނެ. ނުމެއްގައި

ާފަސޭހަކަމ އެކީާ ާވަރަށް ާހަމަ ާމިކަން ާއެއްސެވީމަ، ާވޯޓަށް  2725ވަކިވަކިން

ނިމިގެންާހިގައިދ ނެ.ާހަމަާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާއެފަދަާއެހެންާބޭފުޅަކުާ

ލިބިގެންވޭ.ާާއަނެއްކ ވެސްާފޮނުވުމުގެ،ާބޭފުޅުންތަކެއްާފޮނުވުމުގެާއިޚްތިޔ ރު

ާފ ސްކޮށްދޭނަ ާވަގުތުން ާހަމަ ނޑު ާނުޖެހޭކަމުގައިާއަޅުގަ ާހިތްހަމަ ވ ނަމަާން.

ާހިތްހަމަާ ާކީއްވެގެންކަން ާދަންނަވ ނަން ނޑު ާއަޅުގަ ާތަފްޞީލުކޮށް ވަރަށް

ާވައްސަލ މްާ ާޝުކުރިއްޔ . ާވަރަށްބޮޑަށް ާފުރުޞަތަށް ާދެއްވި  2730ނުޖެހެނީ.

ާޢަލައިކުމް.ާ

ާ

ާމިފުރުޞަތުގައިާޝުާހުޅުީމދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ނޑު ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާކުރިއްޔ 

ާާއިލްޔ ސްާލަީބބްާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާބޭނުންވަނީ، ާދަންންވ ލަން ާއެބައޮތ757ާާްަގވ އިދުގެ ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާާގަވ އިދުގައި ާދިމ ވެއްޖިއްޔ މު ާކަންތައްތައްާނެތްކަމެއް ާކުރިން  2735މަޖިލީހުގައި

ާ ާއޮތްގޮތަށް ާއެބައޮތްާކޮށްފައި ާގައި ާ)ނ( ާއޭގެ ާދެން ާވ ހަކަ. ބައްލަވ 

ާބައެއްކަމުގައިާ ާމިގަވ އިދުގެ ާނިންމުން ާނިންމ  ާގޮތުގެމަތިން މިމ އްދ ގައިވ 

ާދެކޭގޮތުގައިާނއެހި ާއަޅުގަނޑު ާއެހެންވީމ ، ާބެލެވޭނޭ. ާފެށިގެން ދުން

ާއެހެންވީމ ،ާ ާނަންގަވ ފައިވަނީ. ާވޯޓު ާހަމަ ާގަނޑުކޮށް ާއެގޮތަށް ކުރީގައި

ާގޮތްކަމުގައިާމިހ ރުވެ ާގަވ އިދުގައިވ  ާއެއީ ާނެންގެވުން ނޑުކޮށް ާގަ  2740ސް
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ާދަންނަވަން.ާ ާމަނިކުފ ނަށް ާހަމަ ާއެވ ހަކަ ާޤަބޫލުކުރ ތީ ނޑު އަޅުގަ

ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާހަމަާާވިލިފުށީާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާދ އިރ ގައިާޔަޤީނުާރަީޝދުާވ ހަަކެދއްކެވުްނ:ާރިޔ ޟް ާއިންތިޚ ބީ ާމި ާއަޅުގަނޑުގެ ނޑަކީ ާއަޅުގަ  2745ންވެސް

ާދުވަސްވަުރާ ާކެމްޕޭން ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާކުރީގައި ާހޮވުމުގެ މިމަޖިލީހަށް

ާސަރުކ ރުާ ާއަޅުގަނޑުމެންނަކީ ާގެންދިޔައީ ާވ ހަކަދައްކަމުން ނޑު އަޅުގަ

ާއޭގެާ ނޑަކީ ާއަޅުގަ ާޔަޤީނުންވެސް ާހަމަ ާބައެއްނޫނޭ. ާދަތިކުރ ނެ ހިންގަން

ދުތަކުގެާތެރޭގައިާއަޅުގަނޑުާބުނަމުންާގަނޑުގެާވައުށްާނުވ ނަމޭ.ާއަޅުމީހަކަ

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ާހިންގުމަށްޓަކައި ާމިސަރުކ ރު ާއެހެންކަމުން  2750ދިޔައީ.

ާމީހަކަށްާ ާހުންނަ ާއަޅައިގެން ާއަތް ާއޭގައި ާހިފަހައްޓައިގެން ާނަމެއް ފޮނުއްވ 

ާވ ކަށެ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެކަން ާއްނެތިން. ާކޮން ާނިންމ ގެންދ ނީ ނީާގޮތަކަށްކަން

ާއިތުރުާާމަޖިލީހުން ާއަދި ާރައީސް ާމަޖިލީހުގެ ާރައީސް. ާމަޖިލީހުގެ ނޫނީ

ާކަމަށްާ ާއަންނ ނެ ާއޭނަ ާހުށަހެޅިކަމަށްވިއަސް ާލައިގެން މީހަކު

ާއެހެންނަމަވެސްާ ާދޭން. ާވޯޓު ާއެއަށް ާމިހިރީ ާއަޅުގަނޑު  2755ބަލައިގެންވެސް

ާާމީގައި ާއެއްޗަކީ، ާބަލަންޖެހޭ ނޑު ާމިހުށަހަޅާ އަޅުގަނޑުއަޅުގަ މެން

ނޑުމެންާއެއަށްާވޯޓުދޭާފަރ ތުންާ ފަރ ތުންނ އިާފޮނުވ ާފަރ ތުންާއަދިާއަޅުގަ

ާ ާއެބަހުރި. ާކަންތައްތަކެއް ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ނަމެއ3ާާްއަޅުގަ

ާވޯޓުާ ާމިންވަރަށް ާފ ސްވ  ާއެ ާސަބަބުން ާމީހެއްގެ ާއެންމެ ހުށަހެޅި

ާއަ ާމ ދަތި ާދިމ ވަނީ ާއެ ާމައްސަލައެއް.ާނުލިބިއްޖެކަމަށްވަންޏ  ާއުނދަގޫ  2760ދި

އެހެންވެއްޖެކަމަށްވަންޏ ާމަޖިލީހުންާޤަބޫލުނުކޮށްފިާކަމަށްވަންޏ ާއެމައްސަލަާ

ާފޮނުއްވުމާ  ާމަޖިލީހަށް ާއެބޭފުޅުން ާއަލުން ާގެންނައިރުގައި ާއަނބުރ  އަލުން

ާކަމެއް.ާއެކަންވެސްާ ާވިސްނަންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެވެސް ދޭތެރޭގައިވެސް

ާއެހެާ ާއެއްކޮކުރެވިދ ނެތޯ. ާހުށަހެޅިންވީމ ، ާވީނަމަވެސްާށް އަދިާާކަމުގައި

ާހުށަހެޅިކަމުގައި ާއ ދެވީނަާވަކިވަކިން ާރައީސް ާމަޖިލީހުގެ  2765ފިތ ލ ށޭ،ާާމަވެސް

ނޑުމެންނަށްާ ާއަޅުގަ ާދެން ާވޯޓުދޭން. ާމިތިބީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ އެހިސ ބުން

ާމިޤ ނޫނުއަސ  ާމިހ ރު ާގަވ އިދަކީ ާމަޖިލީހުގެ ނޑުމެންގެ ސީއަށްާއަޅުގަ
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ާމިދަނީ.ާރަޟްތަޢ  ާދައްކަމުން ާއެވ ހަކަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެއްޗެއް ވ 

ާފަށައިގެންާ ާމަސައްކަތް ާމިއަދު ާއަވަސްކުރަންވެގެން ާއެކަން ނޑުމެން އަޅުގަ

ާފ ސްކުރުމަށްޓަކައިާ ާތެރޭގައި ާފުރުޞަތެއްގެ ާއަވަސް ާގަވ އިދު ާއެ  2770މިދަނީ.

ާހެދިާއެމަސަާއިސްލ ޙުތަކެއްާގެންނަާ ާކޮމިޓީއެއް އްކަތްވެސްާގެނައުމަށްޓަކައި

ާ ާއެހެންވީމ ، ާމިއުޅެނީ. ާމަގުމަތީގައި ާފެށުމުގެ ާގަވ އިދުގައިާމިހ ރު އެ

ާ ާއެކަންާނުހިމެނޭކަމެއް، ާއޮތްގޮތަށް ާކޮށްފައި ާކަންކަން ާމަޖިލީހުން ކުރީގެ

ާކޮންކަމެއްތޯާ ާއެބަ ާވިސްނަންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ކުރ ކަމަށްވަންޏ 

ާކު ާއޮތްގޮތަށް ާކޮށްފައި ާކުރީގައި ނޑުމެން ާމީގެާއަޅުގަ ާދެން  2775ރ ނީ.

ކުރިންާމަޖިލީހުންާކަންކޮށްފައިާސްކަމެއްާގަވ އިދުގައިާނުހިމެނޭކަމެއްާއެއްވެ

ާކޮށްފައި ާރިޢ ޔަތް ާއެހެންާާ،އޮތްގޮތަށް ާދުނިޔޭގެ ާމިޖެހެނީ ާބަލަން ދެން

ތަންތަނަށް.ާމިމަޖިލީހުންާބަލަމުންދަނީާކޮމަންވެލްތްގައިާމިކަންާއޮންނަގޮތް.ާ

ނޑަކަށްާޤަބޫލެއްާނު ކުރެވޭާމިހ ރަކުާރައީސްާކުރީގެާކޮމަންވެލްތްގައިާއަޅުގަ

ާކުރައްވަމުންާ ާއެކަންވެސް ާކަމަކަށް. ާކުރައްވ ނެ ާކަންތައް  2780އޮންނަގޮތަށް

ާދިޔަ.ާ ާފެނިގެން ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާތިރިޔ ސަތުން ާބޭފުޅުންތައް ގެންދެވި

ާނުކުރަ ާޤަބޫލެއް ނޑު ާއޮންނަކަހަލައަޅުގަ ާކޮމަންވެލްތްގައި ހުރިހާ ާން

ާރައީސްާކަންތައްތަާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއިންނެވި ާރިޔ ސަތުގައި ާމިއަދަކު ކެއް

ާމިއީާ ާކުރަންޖެހޭނީ، ާކަންތައް ާއަޅުގަނޑުމެން ާމިހ ރު ކުރައްވ ނެކަމަކަށެއް.

ާމިތިބީާ ާމަޖިލީހުގައި ާމަޖިލީހެއް. ާއޮތް ާކޮށްފައި ާއިންތިޚ ބު  2785ރައްޔިތުން

ާނެ ާމެންބަރަކުވެސް ާއެންމެ ާމެންބަރުން. ާތިބި ާކޮށްފައި ާމިތާ އިންތިޚ ބު ތް

ާ ާމީހަކު ާމިމަޖިލީޢަާއެއްވެސް ާއެހެންވީމ ، ާކަންތައްާއްޔަންކޮށްފައި. ހުގައި

ާ ާމަޖިލީހުންާކުރަންޖެހޭނީ ާނޫންނަމަ ާފެންނަގޮތް. ާމެޖޯރިޓީއަށް މަޖިލީހުގެ

ާބޭނުންވ ގޮތަށްާ ާމަޖިލީހުން ާބަލ ފައި ާހުށަހެޅުމަކަށް ާއޮންނަ އެވަގުތަކު

ާއެހެންނަމަވެސް ާކުރަންޖެހޭނީ. ާއިލްތިމ ސްއަކީާާކަންތައްތައް ނޑުގެ  2790އަޅުގަ

ާ ާދަތިކުރ  ާހިންގުމަށްޓަކައި ާސަރުކ ރު ނޑުމެންާމިއަދުގެ ާއަޅުގަ ބަޔަކަށް

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާއަވަހަކަށް ާވީހ ވެސް ާކުރުމަށްޓަކައި ވެގެނެއްނުވ ނޭ.ާއެކަން

ނޑުމެ ާއަޅުގަ ާހިގ ށޭ. ާކުރަމ  ާތެރޭގައި،ާމިކަން ާރައްޔިތުންގެ ންގެ

ާއަޅުގަނޑުމެންނ  ާއުފެދޭގޮތަށްާއެމީހުންނަށް ާޝައްކު ާދޭތެރޭގައި އި
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ނޑަކަށްާ ާއަޅުގަ ާވ ނެކަމަކަށް ާކޮށްގެން ާއެއްވެސްކަމެއް ނޑުމެންގެ  2795އަޅުގަ

ާ ާކުރިން ާމީގެ ާއަދި ާނުކުރެވޭ. ާދިޔައީ،ާޤަބޫލެއް ާބުނަމުން ާއިން އެމް.ޑީ.ޕީ

ާ ާމަޖިލީހުގައި ާނުލިބިއްޖ53ާެތިމަންނަމެންނަށް ނޑި ކަމަށްވަންޏ ާގޮ

ާވައު ާއިނދިކޮޅުާދުތަތިމަންނަމެންގެ ާއެހެން ާއަދި ާދަތިވ ނޭ. ާފުއްދުމަށް އް

ާދީފިކަމަށްވަންޏާ  ނޑިތައް ާމިގޮ ާއަށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާދިޔައީ ާބުނަމުން ޕ ޓީތަކުން

ާއިންާ ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާނުލިބިއްޖެކަމަށްވަންޏ  ނޑިތައް ާމިގޮ ނޑުމެންނަށް  2800އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށްާ ާއަޅުގަ ާއެމަންޒަރު ާއެރިގޮިަތަށޭ. ާހިތަށް ާކުރ ނީ ކަންތައް

ނަންާފަށަނީތޯވެސްާއަޅުގަނޑުާހިތަށްާއެބައަރ .ާކީއްތޯާވ ންާމިއުޅެނީ.ާފެން

ާއެއްވެސް ާއެއްވެސްކަމެއް ާމިދެންނެވި ާއެއްވެސްބަޔަކުާއެހެންވީމ ، ތަނެއް

ާހައިޖެކް ާހިތަށް ާބަޔަކު ާއެއްވެސް ާކުރުމުގެާކޮށްގެން ާކަންތައްތައް ާއެރިގޮތަށް

ާމިޤަބޫލު ާއަޅުގަނޑުމެން ާއޮވެގެނެއްނުވ ނެ. ާޑިމޮކްރަސީއަކީާފުރުޞަތު  2805ކުރ 

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާމަޝްވަރ ކޮށްގެން ާއަޅުގަނޑުމެން ާކަންކަން އެއެއްނޫން.

ާ ާމައްސަލ ގައިާކަންތައް ާއޮތް ާމިހުށަހެޅިފައި ާމިއަދު ާއެހެންވީމ ، ކުރަން.

ނޑުމެންާނަމެއްާހަމަާމިތަނަށްާފޮނުވ އިރުގައިާއެނަންާމިތަނުންާއެބަާ އަޅުގަ

ާއެވެސް ާނިންމަންވީތޯ. ާއަންނަކަމެއް.ާާފ ސްކޮށް ާސުވ ލު ާހިތަށް ނޑު އަޅުގަ

ާބައެއްާ ާހުރި ާނިންމ ފައި ާމިހ ރު ާމަޖިލީހުން ާބައެއްފަހަރު ނޑުމެން  2810އަޅުގަ

ާއެބަހުރިާ ާއެބޭފުޅުން ާފޮނުވ އިރު ނޑައަޅ ފައި ާކަ ނަންނަންތަކަކީ

ާއެކަމުްނާ ާމައްސަލަތައް. ާބޮޑެތި ާފަދަ ާނުކުރެވޭ ާޤަބޫލު ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާނުކުރަންވީތޯ.ާއެކަމ ވެސް ާމަޝްވަރ ވެސް ާމިއަދު މެން

ާބަދަލުާނުކުރަންވީތޯ.ާއަންނަ ނޑުމެންާއެކަމ ވެސްާޚިޔ ލު ހ ާނަމަކަށްާއަޅުގަ

ާއ އޭާ ނޑުމެން ާސުވ ލުާއަޅުގަ ާއަޅުގަނޑުމެން ާމިވެސް ާނިންމ ލަންވީތޯ.  2815ބުނެ

ާމިހ ރުާ ާއެބަޖެހޭ ާއަޅުގަނޑުމެން ާކުރަންވީގޮތްތޯ. ާމިކަން އުފެދޭކަމެއް.ާމިއީ

ނ ާމަޖިލީހަށްާއަޅުގަ ާބ އްވަން. ާކަނޑައަޅުއްވ ފައި ާގައިޑްލައިނެއް ޑުމެން

ާފޮނުއްވ ާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާވަކިކަމަކަށް ާނޫނީ ާމެންބަރުން ާފޮނުއްވ 

ނޑުމެންނ އިާބޭފުޅެއްގެާހުންނަންޖެހޭާޝަރުޠު ތައްާއެފުރިހަމަވެގެންތޯާއަޅުގަ

ާކު ާރިޔ ސަތުން ާއެކަންވެސް ާއޮތީ. ާއައިސްފައި ާނަން  2820ރައްވަންޖެހޭާހަމައަށް

ާމިއަދުންާ ާއެކަންވެސް ާއެހެންނަމަވެސް ާކުރީގައި. ާފޮނުއްވުމުގެ މަޖިލީހަށް
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ާމިކަންާ ާއޮތްތަނުގައި ާނުދަންނަވަން.ާކުރިއަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާކުރ ށެކޭ މިއަދަށް

ާޖުޑީޝަލްާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާބޭފުޅުން ާބައެއް ާއެބަޖެހެއޭ. ކުރައްވަން

ންމެވިާބައެއްާމެންބަރުންާމަޖިލީހުންާނިނިންމެވި،ާާސަރވިސްާކޮމިޝަނުން

ާސަ ާޖުޑީޝަލް ާމެންބަރުކަންއެބޭފުޅުން ާކޮމިޝަނުގެ  2825ނިންމ ފައިާާރވިސް

ާއެބަހި ާމައްސަލަ ާއެބޭފުޅ ގެ ާކޯޓުތަކުގައި.ާނފޮނުވިއިރުގައި ާޝަރުޢީ ގައޭ

ާމިހ ތަނަށް ާާމިއީ ާމިއީ. ާހުރިގޮތް ާވެފައި އެހެންވީމ ،ާކަންތައްތައް

ނޑިމެންާހަމަާނަމެއްާނިންމ ފައި ނޑުމެންާާއަޅުގަ ތަނަކަށްާފޮނުވ އިރުާއަޅުގަ

ާއެބަާބަލަ ާހުރިާާންޖެހޭ ާކޮށްފައި ާކުރިން ާއެބޭފުޅަކުގެ ާނޫނީ އެމަނިކުފ ނު

ާޝަރުޢީާ ާހުރިގޮތް. ާޙ ލަތު ާއޭނަގެ ާއޭނަގެ ާއެވަގުތު ާއަދި  2830ކަންތައްތަކ އި

ާކަންތައްތައްާ ާކިހިނެއްތޯ ާފޮނުވ ލ އިރު ާބަޔަކު ނޑުމެން ނިޒ މްތެރެއަށްާއަޅުގަ

ާއަޅުގަނ ާމަޖިލިސްާއޮތީ. ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމަޖިލިސް، ާރައްޔިތުންގެ ޑުމެން

ާ ާނިޒ މަކީ ާރިޔ ސީ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާހިނގަމުންމިދަނީ ބ ރ3ާާުމިއަދު

ާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާ ާއެހެންނަމަވެސް ާނިޒ މެއް. ާއޮންނަ ވަކިވެފައި

ާއެއްވ ގޮތަށްވެސްާ ާނިޒ މުތައް ާކުރެވޭގޮތުން ާކަންތައްތައް  2835ބައެއްފަހަރު

ނޑުމެ ންނަށްާކަންތައްާކުރެވޭާއެބަ.ާޖުޑިޝަލްާސަރވިސްާކޮމިޝަންާއަޅުގަ

ާރައްޔިތުންގެާ ާހިންގ  ާއެބަ ާވެރިކަން ާމަޖިލީހުން. ާރައްޔިތުންގެ ާހިންގ  އެބަ

ނޑުމެންާ މަޖިލީހުން.ާއެހެންވީމ ،ާމިބ ރުތައްާވަކިވެފައިާއޮންނަގޮތަށްާއަޅުގަ

ާމިވ  ާމިއަދު ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާކުރަންޖެހޭނީ. ާމިތ ާކަންތައްތައް ހަކަ

ާމިއޮތްާ ާހުށަހެޅިފައި ާމި ާމިއަދު ާމުހިންމެއްނޫންހެން. ާމ   2840ދައްކ ކަށް

ާރައީސްާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެންނަމަވެސް ާވ ހަކަދައްކަންވީ. ހުށަހެޅުމ ދ ތެރޭ

ާގެންނައިރުގައިާ ާނަންތައް ާއޮތްތަނުގައި ާކުރިއަށް ާހަމައަށް ނޑުމެންނ  އަޅުގަ

ާރިޢ ޔަތްާ ާކަންތައްތަކ ދޭތެރޭގައި ާމަޢުލޫމ ތ އިާމިދެންނެވި ާއެކަމ ބެހޭ ކޮށްފައި

ާއެދެން.ާ ާއަޅުގަނޑު ާވަރަށް ާފޮނުވުން ާހަމައަށް ނޑުމެންނ  ާއަޅުގަ އެކުގައި

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާކޮންމެގޮތަކަށްވެސް ާއައްސަވ  ާވޯޓަށް ާމި ާރިޔ ސަތުން  2845މިއަދު

ާކުރިންވެސްާ ާހަމަ ާއެދެނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާވޯޓުދޭން. މިހިރީ

ާމަޝްވަރ ކުރ  ނޑުމެން ާގޮތެއްާއަޅުގަ ާމީގައި ާމަތިން ގޮތުގެ

ާޕ ލަމެންޓްރީާ ާމަޝަވަރ ކުރަންޖެހޭ ާއަޅުގަނޑުމެން ނުހޯދޭކަމަށްވަންޏ 
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ާވ ހަކަދެއްކެވުމަށްފަހުގައިާ ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާއިސްވެރިންނ  ގްރޫޕްތަކުގެ

ާއަޅުގަނޑުާ ާއެއްސެވިއަސް ާއެއްސެވުން.ާކޮންމެގޮތަކަށް ާވޯޓަށް ާމި  2850އަވަހަށް

ާދަ ާސަރުކ ރު ާއެކަންކުރ ކަށްާމިދެންނެވީ ތިކުރ މީހެއްގެގޮތުން

ނޑުާވޯޓުދޭނަމޭ.ާ ނޑެއްނެތީމޭ.ާއަޅުގަ ާއަޅުގަ

ާ

ނޑަށްާާފޭދޫާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާއަލްހ ންާ ާއަޅުގަ ާއަދި ާދަންނަވަން. ާމަރުޙަބ  ާމަނިކުފ ނަށް `ާ

ާދ ާފަހުމީާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާފޭދޫ ާއިންތިޚ ބުކުރެއްވި ނޑު ާއަޅުގަ ނޑިއަށް ާމިގޮ  2855އިރ ގެާވޯޓުދެއްވައިގެން

ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކުާ ާވަރަށް ާރައްޔިތުންނަށްވެސް ލޮބުވެތި

ާމިއަދުާ ާދަންނަވ ލ ހިތްއޮތީ، ާއެންމެފުރަތަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ޝުކުރުދަންނަވަން.

ާދެކެވޭާ ާމައްސަލައިގައި ާއުޅޭ ާމިހުށަހެޅިގެން ާމިހ ރު މަޖިލީހުގައި

ާވ  ާއަދި ާބެހޭގޮތުން، ާރޫޙ އި ާމެންބަރުންގެ ާބައެއް ހަކައިގެާވ ހަކަތަކުގައި

ާސުވ ލަކީ،ާ ާމި ާހިތ މަކުރަމޭ. ާވަރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާހުރިގޮތުން ާމިޒ ޖު  2860ރ ގ އި

ާ ާވަކިވަކިންތޯ.ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ނޑުކޮށްތޯ ާގަ ާހުށަހަޅ ނީ ވަަނ729ާާވޯޓަށް

މ އްދ ގެާދަށުންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާޢައްޔަންކުރައްވ ާވަޒީރުންާމަޖިލީހުގެާ

ނޑުކޮށްާރުހުންާއޮތްތޯާބެލުމަށްާހުށަހެޅޭާމިފަ ދަާލިސްޓަކަށްާކުއްލިއަކަށްާގަ

ާޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާ ާއަޅުގަނޑު ާކުރެވޭނެކަމެއްކަމަކަށް ާއެއީ ވޯޓުނެގުމަކީ

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާތެރޭގައި ާބޭބޭފުޅުންގެ ާމި ާސަބަބަކީ، ާމިދަންނަވ   2865އެހެން

ާވޯޓުންާ ާއެބަތިއްބެވި.ާއެހެންވީމ ،ާއެއް ާބޭފުޅުން ާނުރުހޭ ާބޭފުޅުންނ އި ރުހޭ

ާނިން ާކުރެވޭނެކަމެއްވެސްނޫން.ާއެކަން ާއަދި ާއޮންނ ނެ.ާއެއީ ާނުވެސް މޭކަށް

ާލިސްޓްތަކެއްާ ާއުސޫލުން ާޕ ލަމެންޓްރީ ާމީގެކުރީގެ ާމިމައްސަލައިގައި ދެން

ާބައެއްާ ާބުނެވޭކަމަށް ާދެމިއޮތްކަމަށް ާސަޤ ފަތެއް ާބޮޑު ހުށަހެޅިގެން

ާދަންނަ ނޑު  2870ވަންާމެންބަރުންގެާވ ހަކަތަކުންާއިޝ ރ ތްކޮށްފައިާއޮތީތީާއަޅުގަ

ާމިގ އިމުކުރެވިފައިާއޮތްާނިޒ މ އި،ާމިާ ާދިވެހިރ އްޖޭގައި ބޭނުންވަނީ،ާމިހ ރު

ާމެންބަރުންާ ާމަޖިލީހުގެ ާމިރައްޔިތުންގެ ާމަޖިލީހ އި ރައްޔިތުންގެ

ާއެހެންވީމ ،ާ ާބަދަލުވެފައޭ. ާމިއޮތީ ާއުސޫލުވެސް ާދުސްތޫރީ އެކުލަވ ލުމުގެ

ާއޮތްކަމަ ާހިނގ ފައި ާއެހެން ާއެކަން ާއެއެއްޗެހި، ާއެފަދަާއަދި ށްވިޔަސް

ާމިމަޖިލީހުންާ ާއޮތްކަމަށްވިޔަސް ާނެގިފައި ާވޯޓު ާގަނޑުކޮށް  2875ލިސްޓަކަށް
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ާދެންާ ާޤަބޫލުކުރ ކަމެއްނޫނޭ. ާއަޅުގަނޑުމެން ާއެއީ ާބެލުމަކީ ާއެގޮތަށް އެކަން

ާއަޣްލަބިއްޔަތަކީާ ާމިމަޖިލީހުގެ ާވ ހަކައަކީ، ާއަނެއް ާބޭނުންވ  ދަންނަވ ލަން

ާތަ ާޕ ޓީތައް ާމި ާމެންބަރުންނަކީ ާމެންބަރުންކަމަށްވ ތީ،ާގިނަ މްސީލުކުރައްވ 

ާތަމްސީލުކުރ ާ ާޕ ޓީ ާރައްޔިތުންގެ ާދިވެހި ާއަޅުގަނޑަކީ ނޑުމެން، އަޅުގަ

ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާބޭނުންވަނީ، ާދަންނަވ ލަން ާހައިސިއްޔަތުން  2880މެންބަރެއްގެ

ާބައްދަލުވުންތަކެއްާ ާގްރޫޕްގެ ާޕ ލަމެންޓްރީ ާޕ ޓީގެ ާމިތިބެނީ ާއައިސް މިތަނަށް

ާވަާ ާއެާބޭއްވިގެން ާދެން ާނިމިގެންނޭ. ާކަންތައްތަކެއް ކިގޮތަކަށް

ާހަމައެއ އެއްކޮްށާ ާމަސައްކަތްކުރ ނީ. ާއަޅުގަނޑުމެން ނިންމުމ އެއްގޮތަށޭ

ާނުކުތ އަކީ،ާ ާބޭނުންވ  ާފ ހަގަކޮށްލަން ާއަޅުގަނޑު ާނުކުތ އެއްގޮތުގައި އަނެއް

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާވަޒީރުންގ733ާާެދިވެހިރ އްޖޭގައި ާމ އްދ ގައި  2885ވަނަ

ާކިބައިގައިާމަޖިލީހު ާބޭފުޅުންގެ ާޢައްޔަންކުރައްވ  ާމެންބަރުންގެގޮތުގައި ގެ

ާބަޔ ންކުރައްވ ފައި.ާ ާސ ފުކޮށް ާވަރަށް ާމިއޮތީ ާޝަރުޠުތައް ހުންނަންޖެހޭ

ާމިތަނަށްާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ާއަޅުގަނޑު އެހެންވީމ ،

ާމިބުނ ާ ާމިމ އްދ ގައި ާމިއީ ާނަންތަކަކީ ާމިހިރަ ޝަރުޠުތައްާާފޮނުއްވ ފައި

ާމިޝަރުޠުާ ާމިބޭފުޅުންގެ ާމ ނައަކީ ާއޭގެ ާއެހެންނަމަވެސް ާބޭފުޅުން.  2890ހަމަވ 

ާނުރުހޭާ ާމެންބަރުން ާމަޖިލީހުގެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއަދި ހަމަވީކަމަށްވިޔަސް

ާއަދިާ ާއެކަށީގެންވ ކަމެކޭ. ާހުރުމަކީ ާކިބައިގައި ާއެބޭފުޅުންގެ ކަންތައްތަކެއް

ާއެސަބަބުތަާ ާއޮތީތީ، ާއެހެން ާސ ބިތުނުވާ އެފުރުޞަތު ާހުރީތީ ާއެހެން ކެއް

ާއެހުށަހަޅުއްވާ  ާއަބުރަށް، ާމެންބަރެއްގެ ާނުވަތަ ާމައްސަލައިގައި ކުށެއްގެ

 2895ބޭފުޅެއްގެާއަބުރަށްާހުތުރުވ ފަދަާވ ހަކަތަކެއްާމަޖިލީހުގެާފްލޯގައިާދެއްކުމުގެާ

ާދޭތެރޭގައިާ ާމިބޭފުޅުންނ  ާވަކިވަކިން ާޤަބޫލުކުރ ގޮތަކީ ާއަޅުގަނޑު ބަދަލުގައި

ާވޯޓެއްާއަޅުގަ ާވަކިވަކިން ާބެއްލެވުމަށް ާނެތްތޯ ާއޮތްތޯ ާރުހުން ނޑުމެންގެ

ާފްލޯާ ާމި ާޕ ލަމެންޓްގެ ާޑީ.އ ރް.ޕީއިން ާމި ާއެހެންވީމ ، ނެގުން.

ާސަރުކ ރަށްާ ާބައެއް ާއެރ ގަށް ާނުވަތަ ާވ ހަކައެއް ހައިޖެކްކުރ ކަހަލަ

ާގެންދ ކަމަކީާ ާވ ހަކަދައްކަވަމުން ާމެންބަރުން  2900ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވ 

ާބޭނުންވަނީާއަޅުާ ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުގަނދު ާހިތ މަކުރ ކަމެއް. ނޑު ގަ

ާޑިމްކްރަސީގެާ ާމިއޮތް ާދިވެހޖިރ އްޖޭގައި ާމިއަދު ާމިއޭ. ޙަޤީޤަތަކީ
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ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާކުރ ކަމަށްވ ނަމަ ާމަސައްކަތްތަކެއް ނަމޫނ ގެތެރެއިން

ާމިދަންނަވަނީ ނޑު ާއިޙްތިރ މްކުރަން.ާއަޅުގަ ާއަޣްލަބިއްޔަތަށް ާމި ،ާއެބަޖެހެއޭ

 2905މިހ ރުާމިާމަޖިލީހުގައިާފ ސްވެގެންދިޔަާމަދުާދެތިންކަމަކަށްާބަލ ލ އިރުވެސްާ

ާފ ސްވެގެްނާ ާކަންތައްތައް ާބޭނުންވ ގޮތަށް ާއަޣްލަބިއްޔަތުން ނޑުމެން އަޅުގަ

ނޑުމެންާއެއްވެސްާ ދިޔަކަންާއަޅުގަނޑުމެންާޤަބޫލުކުރަންާއެބަޖެހެއޭ.ާއަޅުގަ

ާމިވ ހަކަދައްކަނީާ ާމިވިސްނުމަށް ާޙ ލެއްގައި ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ާއަދި އަކީ،

ާމިާ ާހުށަހަޅައިގެން ާނަންތައް ާވަކިވަކިން ާނަންތަކ ބެހޭގޮތުން މިހުށަހަޅުއްވ 

ާސަރުކ ރުާ ާޙ ލެއްގައި ާއެއްވެސް ާމިހުށަހަޅަނީކީ ާބެލުމަށް ާއޮތްތޯ  2910ރުހުން

ހިންގުމަށްާއުނދަގޫާކުރ ކަށްވެސްނޫން.ާއެމަނިކުފ ނުާހުށަހަޅުއްވ ާނަންތައްާ

ާވ ހަކައަކީ،ާޤަބޫލުނުކުރ ާ ާބޭނުންވ  ާދަންނަވަން ާނޫން. ކަށްވެސް

ާހުރިހާ  ާއަހައިގެން ާނަން ާލިސްޓަށް ާވަކިވަކިން ާމިއަދު ނޑުމެން އަޅުގަ

ާނެތްާ ާރުހުން ާނަމަވެސް ާނުދީގެން ާއަދި ާވޯޓުދީގެން ބޭފުޅުންނަށް

ާއަންނ ނީާ ާކުރިމައްޗަށް ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާދެންވެސް  2915ބޭފުޅުންކަމަށްވިޔަސް

ާއެމަނިކުފ ނު ާމިމަޖިލީހުގައި.ާާހަމަ ހުށަހަޅުއްވ ާނަމެކޭ.ާއެނަމެކޭާފ ސްވ ނީ

ާއެމް.ޑީ.ޕީއަށްާ ާލޯބިކުރައްވ  ާވިސްނުމަށް ާސިޔ ސީ ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ އެހެންވީމ ،

ާދަންނަވ ލަންާ ާއަޅުގަނޑު ާމެންބަރުންނަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވ 

ރ ތަކުގެާބޭނުންވަނީ،ާތިބޭފުޅުންާކަންބޮޑުވެވަޑައިނުގަންނަވ ށޭ.ާރ އްޖޭގެާވުޒ 

ާތިބޭފުޅުންގެާ ާސަރުކ ރުގެ ާތިބޭފުޅުންގެ ާހަމަ ާތިއްބަވ ނީ  2920ވަޒީރުކަމުގައި

ާއޮތްާ ާރުހުން ާމިމަޖިލީހުގެވެސް ާއަދި ާއޮތް ާރުހުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ

ާދަންނަވ ލަމުންާ ާއެވ ހަކަ ާއެހެންވީމ ، ާއިރ ދަކުރެއްވިއްޔ . ބޭފުޅުންނޭ

ާބޭނުންވ ވ  ާދަންނަވ ލަން ާރައީސްއަށް ނޑު ާމަނިކުފ ނުގެާއަޅުގަ ހަކައަކީ،

ާއެއްކޮށްާ ާޤަބޫލުކުރަމޭ. ާވަރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާމިކަމުގައި ވިސްނުންފުޅު

ާއެއްގޮތަކަށްވެސްާ ާއަޅުގަނޑު ާނެގުމަކަށް ާވޯޓު ާލިސްޓަށް ނޑުކޮށް  2925ގަ

ާމަޖިލިްސާ ާއައްސަވައިދެއްވައިގެން ާވޯޓަށް ާވަކިވަކިން ތ އީދެއްނުކުރަމޭ.

ާ.ކުރިއަށްާގެންގޮސްދެއްވ ށޭ.ާާޝުކުރިއްޔ 

ާ

ާއ ދެ،ާާައޙްަމދުާދ އިރ ގެާެމންަބރުާާމީދޫ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާއައްސަލ މްޢަލައިކުމް.
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ާާސިޔ މްާުމޙަްނމަދުާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމަޤ މަށް ާވަޒީރުކަމުގެ  2930ާވަނ729ާާަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާފޮނުވ ފައިވ  ާދަށުން ާދެކޭގޮތ3ާުމ އްދ ގެ ާއަޅުގަނޑު ާނަމަކީ، ާމި 3ާގައި

ނަމަކީާމިކަމަށްާވަރަށްާޤ ބިލުާބޭފުޅުން.ާމީގެތެރޭގައިާމުޙަންމަދުާޝިހ ބު،ާ

ާހުރިާ ާކުރައްވ ފައި ާރައީސްކަންވެސް ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ އެބޭފުޅަކީ

ާއަމިއްލަާޕަބްލިކްާ ާއަދި ާމަޤ މުތަކ އި ާވަރަށްގިނަ ބޭފުޅެއް.ާއަދިާސަރުކ ރުގެ

ާމަސައްކަތްކު ާހަމައެއ އެކޮށްާކުންފުނިތަކުގައިވެސް ާބޭފުޅެއް. ާހުރި  2935ރައްވ ފައި

އެޓަރނީާޖެނެރަލްކަމަށްާހުސްނުއްސުޢޫދުވެސްާމިމަޤ މަށްާޢައްޔަންކުރެވުނީ،ާ

ާރައްޔިތުންތަކަކަށްާ ާވަރަށްގިނަ ާދ އިރ ގެތެރެއިން ާޤ ނޫނީ އެމަނިކުފ ނަކީ

ާކުރައްވ ފައިވާ  ާމަސައްކަތްތަކެއް ާވަރަށްގިނަ ާއަދި ާފައިދ ތަކެއް، ވަރަށްގިނަ

ާސިވިލްއޭވިއޭޝަންާބޭ ާމި ާރ ޟީއަކީވެސް ާމަޙްމޫދު ާހަމައެއ އެއްކޮށް ފުޅެއް.

 2940މަޤ މުގައިާއަދިާމިކަހަލަާކަންތައްތައްާކުރުމުގައިާވަރަށްާތަޖުރިބ ާބޭފުޅެއް.ާ

ާކޮންމެާ ާނަގ ލައި ާވަގުތުތައް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމަޖިލީހުގައި ާމި އ ދެ،

ާއަޅުގަ ާބޮޑުވ ނެގޮތަކަށް ާޚަރަދު ާމިތަނުގެ ާމަޖިލީހުގެާދުވަހަކު ނޑުމެންގެ

ާހިތ މަކުރަން.ާ ާއަޅުގަނޑު ާއެކަމަށް ާޢަމަލުކުރައްވ ތީ ާމެންބަރުން ބައެއް

ާއަތުވެއްޖެކަމުގައިވ ނަމަާ ާޚިލ ފެއް ާމިކަހަލަ ާދެކޭގޮތުގައި ނޑު އަޅުގަ

ާމިވޯޓުލ ނީާ ާއައްސަވަންވީ. ާވޯޓަކަށް ާބޭފުޅުންގެ ާތިއްބެވި  2945މިމަޖިލީހުގެ

ާވަކިވަާ ާވޯޓުލ ނީ ާނޫނިއްޔ  ާހައްދަވ ފައިާއެއްކޮށްތޯ ާއެގޮތަށް ކިންތޯ.

ާއަވަސްކުރައްވައިާ ާމިމަސައްކަތް ާދަންނަވަން، ާރައީސްއަށް ނޑު އަޅުގަ

ާމިބުނެވިދިޔަގޮތަށްާކަންތައްާކުރެއްވުމަށް.ާއައްސަލ މްޢަލައިކުމް.ާ

ާ

ާމިމަޖިލީހުގައިާާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާާފޮނަދޫ ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާއައްސަލ މްޢަލައިކުމް. `ާ2950 

ާބޭނުންވަނީ،ާާهللاމްާަޢބްދުޢަބްުދއްަރޙީ ާއެންމެފުރަތަމަ ާފަހަރުކަމަށްވ ތީ ާދަންނަވ  ާއެއްޗެއް ާފުރަތަމަ

ާލޮބުވެތިާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދ އިރ ގެ ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާހޮއްވަވައިދެއްވި ާމިމަޖިލީހަށް ނޑު އަޅުގަ

ާޝުކުރުދަންނަވަން.ާ ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކީގައި ާވަރަށް ރައްޔިތުންނަށް

ާމަ ާނ އިބުާހަމައެއ އެކީގައި ާރައީސްއަށ އި ާޢިއްޒަތްތެރި ޖިލީހުގެ

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާދެން ާދަންނަވަން. ާމަރުޙަބ  ާއަޅުގަނޑު  2955ރައީސްއަށްވެސް

ާމިވ ހަކަދެކެވެމުންދާ  ާމިއަދު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބޭނުންވަނީ، ދަންނަވ ލަން
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ާއައްސަވ ފ ނެތީާ ާވޯޓަށް ާމި ާވަކިވަކިން ާކީއްވެގެންތޯ މައްސަލައިގައި

ާ ާކަންބޮޑުވެ ާއެއްސެވިއަސްާއެހ ބޮޑަށް ާވަކިވަކިން ާމިދައްކަވަނީ. ވ ހަކަފުޅު

ާތ އީދުކުރާ  ާއެބޭފުޅަކަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެއްސެވިއަސް ާއެއްކޮށް އަދި

ާހިންގަންާ ާތައްޔ ރަށޭ.ާސަރުކ ރު ާމިތިބީާވޯޓުދޭން ނޑުމެން ާއަޅުގަ  2960ބޭފުޅަކަށް

ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކީގައިާ ާވަރަށް ާނެތީމުއޭ. ާދަތިކުރ ކަށް ާއެއްގޮތަކަށްވެސް

ާތައްޔ ރަށޭ.ާ ާއެއްބ ރުލުންދޭން ާސަރުކ ރ  ާމިތިބީ ނޑުމެން އަޅުގަ

ާހުރިާ ާމިހުށަހަޅުއްވ ފައި ާއަރަނީ، ާހިތަށް ާއަޅުގަނޑު އެހެންނަމަވެސް

ާބޭނުންފުޅުވެވަޑައިގަންނަވ ނެއޭާ ާބޭފުޅުންވެސް ާމިތިއްބެވި ނަންތަކުގައި

ާދެކެނީާ ާމެންބަރުން ާމަޖިލީހުގެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ  2965ާއެބޭފުޅުންނ ދޭތެރޭގައި

ާއަޅުގަނޑަށްާ ާމުހިންމުކަމެއްހެން ާވަރަށް ާއެއީ ާބައްލަވަން. ކިހިނެއްތޯވެސް

ާތ އީދުާ ާތަންތަނުގައި ާއެކި ާދ އިރ ތަކުގެ ާއެކި ާބޭފުޅުންނަށް ާއެކި ހީވަނީ.

ާއެއީާ ާއެއްސެވުން ާވަކިވަކިން ާމިންވަރަށް.ާއެހެންވީމ ،ާހަމަ ާއެކި އޮންނ ނީ

ާމިމަޤ  ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައިވެއްޖެއްޔ  ނޑު ާިިހުށަހެޅިފައިާއަޅުގަ މުތަކަށް

ާހިތްހަމަޖެހުމަކަށްވ ނީ.ާ ާވަރަށްބޮޑު ާލިބޭ ާބޭފުޅުންނަށްވެސް  2970މިތިއްބެވި

ާއައްސަވަން.ާ ާވޯޓަށް ާވަކިވަކިން ާތ އީދުކުރަނީ ާއަޅުގަނޑުވެސް އެގޮތުން

ާޢަބްދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމުލަކު ޔ މީންާهللاާއެހެންކަމަށްވ ތީ

ާހުށަހެޅުއްވުމަާ ާދަންނަވަން.ާއެހުށަހެޅުއްވި ާތ އީދުކުރ ވ ހަކަ ާއަޅުގަނޑު ށް

ާޝުކުރިއްޔ .

ާާ2975 

ާމިއަދުާާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާދ ންދޫާ ާއަޅުގަނޑުވެސް ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  `ާ

ނޑުާއިންތިޚ ބުކޮށްދެއްވިާދ ންދޫާދ އިރ ގެާއެންމެާާމުޙަްނމަދުާރިޔ ޟްާ ާއަވަސްވެގަންނ ނީ،ާއަޅުގަ

ާއަދިާރައްޔިތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދަންނަވަން. ާޝުކުރު ާއަޑިން ާއެންމެ ާހިތުގެ ނަށް

ާސުވ ލުާ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންނަވަން. ާޝުކުރު މަނިކުފ ނަށް

ާވޯޓަށްާ ނޑުކޮށްތޯ ާގަ ާއަހ ނީ، ާވޯޓަށް ާވަކިވަކިންތޯ ާމިއުޅެނީ  2980އުފެދިގެން

ާއެދުވަހުާ ާއުސޫލަކީ، ާކަންކުރަމުންއައި ާމަޖިލީހުގެ ާމީގެކުރިން އަހ ނީ.

ާއެނގިވަޑައިގަންނަވ ނެ.ާކަންހިނގައިދިާ ާރައީސަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާގޮތް ޔަ

ާނިންމެވީާ ާރައީސް ާމަޖިލީހުގެ ާއެދުވަހު ާތެރެއިން ާތަފ ތުވުމެއްގެ ޚިޔ ލު
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ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާޢިއްޒަތްތެރި ވަނ729ާާައެދުވަހު

ާއެއްކޮށްާ ާމަޖިލީހަށް ާވަޒީރުންގެ ާއޮތް ާފޮނުވ ފައި ާދަށުން ާ)ހ(ާގެ  2985ާމ އްދ ގެ

ާއެދުވަހުާ ނޑައެޅިފައި. ާކަ ާވަކިގޮތެއް ާމަޖިލީހުން ާއެއޮތީ ާއަހަން. ވޯޓަށް

ާމިހ ރުާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދެން، ާއެގޮތަށް. ާނިމިގެންދިޔައީ އެކަން

ާއެކުލަވ ލެވިފައިާ ާގޮތަކަށް ާއެހެން ާމުޅިން ާމަޖިލީހަކީ ާއޮތް އެކުލަވ ލެވިފައި

ާބައިޕ ސްކޮާ ާގަވ އިދު ާމަޖިލީހުގެ ާސުވ ލަކީ ާމަޖިލީހެއް. ށްާއޮތް

ާގޮތްާ ާހިނގ ދިޔަ ާކަން ާމަޖިލީހުގައި ާނުވަތަ ާކުރިއަށްދ ނީތޯ ނޑުމެން  2990އަޅުގަ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާދ ންވީތޯ. ާކުރިއަށް ާބަލ ނުލ  ާއަޅުގަނޑުމެން އެއުސޫލުތައް

ާ ާގަވ އިދުގެ ާބަޔ ންކޮށްފައިނުވާ 757ާރައީސް، ާމިގަވ އިދު ާމ އްދ . ވަނަ

ާރައްޔިތުންގެ ާބަލ ނީ ާފުރަތަމަ ާދިމ ވެއްޖެނަމަ މަޖިލީހުގެާާކަމެއް

ާއެކަންާ ާއުސޫލުތަކުން ާއައިސްފައިވ  ާޢަމަލުކުރުން ނިންމުންތަކުންނ އި

ާ ާފެނޭތޯއޭ.ާއެދުވަހު ާޙައްލެއް ާރިޢ ޔަތްކޮށ757ާާްއެއްވެސް ާމ އްދ އަށް  2995ވަނަ

ާމިމ އްދ ގައިވާ  ާ)ނ(، ާމިމ އްދ ގެ ާނިންމި. ާގޮތްތަކެއް ާރައީސް މަޖިލީހުގެ

ާމިގަވ އިދުގެާ ާނިންމުން ާނިންމ  ާއެހިނދުންާާގޮތުގެމަތީން ބައެއްކަމުގައި

ާގޮތުންާ ާމިއޮތް ާއެކުލެވިފައި ާމަޖިލިސް ާސުވ ލަކީ، ާބެލެވޭނެއޭ. ފެށިގެން

ާމިއަދުާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާޚިލ ފަށް ާނިންމުންތަކ އި ާނިންމަމުންދިޔަ މަޖިލީހުން

ާއަނެއްކޮޅުންާ ާއޭގެ ާގެންދ ނީތޯ. ާކުރިއަށް ާނެރެގެން ާރޫލިންގ  3000މަޖިލީހުގެ

ާ ާއެކުލެވިފައި ާއޮތްާމަޖިލީހުން ާހިންގަން ާމަޖިލިސް ާމިއަދު ާގޮތުން މިއޮތް

ާމިއަދުާ ާރައީސް ާމަޖިލީހުގެ ާގެންދ ނީތޯ. ާކުރިއަށް ާބަލ ނުލ  ގަވ އިދަށް

ާފެނިވަޑައިގަންނަވަނީާ ާމަނިކުފ ނަށް ާނަމަވެސް، ާނެރުއްވަންވީ. ރޫލިންގއެއް

ާއެންމެާ ާމީގެ ާބަލ ފައިވެސް ާގޮތަށް ާކަންހިނގ ދިޔަ ާކުރީގައި މިގޮތަށޭ،

ާ ާރޫލިންގއެއްާމަސްލަޙަތު ާރައީސް ާމަޖިލީހުގެ ާކިޔ ފައި ާމިގޮތަށޭ  3005ރަނގަޅީ

ާރިޢ ޔަތްކުރަންޏާ  ާގަވ އިދަށް ާބަލ ފައި ާގޮތަށް ާކަންހިނގ ދިޔަ ނެރުއްވަންވީ.

ާމަޖިލީހުންާ ާޢިއްޒަތްތެިެރި ާމި ާކުރީގައި ާގޮތަކީ ކަންކުރަންޖެހޭނެ

ާމަޢުލޫމ ތަށްޓަކައި ާހަމަ ާއެވ ހަކަ ާއެހެންވީމަ، ާގޮތް. ާކަންކުރަމުންއައި

ނޑުާދަންނަވ ލީ.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ . ާއަޅުގަ

ާ3010 
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ާޢިއްޒަތްތެރިާާދިްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާއަްޙމަދުާ ާމި ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާރައްޔިތުންާާސަީމރުާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާ ާލޮބުވެތި ާރ އްޖޭގެ ާތިއްބެވި ާވަޑައިގެން މަޖިލީހަށް

ާވަޑަާ ާމެންބަރުންނަށްާވޯޓުދެއްވައިގެން ާޢިއްޒަތްތެރި ާތިއްބެވި އިގެން

ާދަންނަވ ލަންާ ާއެބޭފުޅުންނަށް ާއެހެންނަމަވެސް، ާއަދ ކުރަން. އިޙްތިރ މް

ާމީގެކުރީގައިާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާބަޔ ންކުރެއޭ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ  3015ބޭނުންވަނީ

ާމަޖިލީހެއްާ ާއަންނަ ާއަލަށް ާނިންމުންތައްވެސް ާނިންމ ފައިވ  މަޖިލިސްތަކުން

ާއެގޮތުގެމަތީގައޭ.ާއައުމަކުން ާއޮންނ ނީ ާއެކަންކަން ާބ ޠިލެއްނުވ ނެއޭ. ނެއް

ާފ ސްވެއްޖެާ ާގޮތަކަށް ާއެހެން ާއެނޫން ާއެކަން ާހުށަހެޅި ާމިމަޖިލީހަށް އެއީ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާޖެހެނީ ާދަންނަވަން ާހަމައެއ އެކުގައި ާމެނުވީ. ހިނދެއްގައި

ާ ާދަންނަވ ނީ ާއެނގިވަޑައިގަންނަވ ނެއޭ،ާއަޅުގަނޑު  3020އެނގޭނެއޭާމަނިކުފ ނަށް

ާގަވ އިދުގައިާ ާމަޖިލީހުގެ ާއެނގިވަޑައިގަންނަވ ނެއޭ ާރަނގަޅަށް. ވަރަށް

ާބަދަލެއްނުކުރައްވައޭ.ާ ާމިގަވ އިދު ާއަދި ާއެބައޮތޭ ާގޮތް ކަންކުރަންވީ

ާޢަމަލުނުކުރައްވ ނެކަމަކަށްާ ާމިގަވ އިދަށް ާހަމަގައިމުންވެސް މަނިކުފ ނު

ާމިހ ހިސ ާ ާއޯޑަރެއް ާއެއްވެސް ާމަނިކުފ ނެއް ާނެރުއްވ ފައެއްާއަދިއެއް ބަކަށް

ާއޮތީވެސްާ ާޤަބޫލުކުރ ހިތް ާއަދި ާއުންމީދުކުރަނީވެސް ނޑު ާއަޅުގަ  3025ނެތޭ.

ާމިާ ާދ އިރު ާކުރިއަށް ާމަޖިލިސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާދަށުން ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ

ޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުގައިާމިހ ރުާއޮތްާގަވ އިދަކ އިގެންނޭާއަދިާމިހ ރުާތިބިާ

ާދަންނަވަންާޖެހެނީާބަޔަކ އެކުގައޭާއަޅުގަނޑަށްާދެާ ވޭނީ.ާހަމަާއަނެއްކ ވެސް

ާނޫންހޭާ ާނެތި ާމެންބަރު ާއެއް ާމަޖިލީހުގައި ާބަލ އިރު ާޙ ލަތަށް މިއަދުގެ

ާއާ  ާޙ ލަތޭ.ާގަވ އިދު ާމިއަދުގެ ާދަނީ.ާއެއީވެސް ާކުރިއަށް ާމި ނޑުމެން  3030އަޅުގަ

ާދަށުންނޭާ ާއެގަވ އިދުގެ ާޙ ލަތޭ. ާމިއަދުގެ ާނެތުމަކީވެސް ގަވ އިދެއް

ނޑުމެންނަ ާރައީސް،ާއަޅުގަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިއޮތީ. ާދެވެންވެސް ާކުރިއަށް ށް

ާ ާގެނެވޭނ56ާާެގަވ އިދުގެ ާއިޞްލ ޙެއް ާގަވ އިދަށް ާބުނަނީ ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާ ާގަވ އިދުގެ ާނެތްކަމެއ57ާާްވ ހަކަ. ާގަވ އިދުގައި ާމިބުނަނީ ާމ އްދ ގައި ވަނަ

 3035ވެއްޖެނަމަާދިމ ވުމުގެާވ ހަކަ.ާމިގަވ އިދުގައިާބަޔ ންކޮށްފައިާނެތްާކަމެއްާދިމ 

ާޢަމަލުކުރަމުންާ ާނިންމުންތަކ އި ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާބަލ ނީ ފުރަތަމަ

ާއެއިންާ ާފެނޭތޯއޭ. ާޙައްލެއް ާއެއްވެސް ާއެކަމަށް ާއުސޫލުތަކުން އައިސްފައިވ 
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ާކޮމަންވެލްތްާ ާބަލ ނީ ާދެން ާނުފެނިއްޖެނަމަ ާޙައްލެއް ާއެފަދަ ކަމަކުން

ާޢަމަ ާޙ ލަތްތަކުގައި ާއެފަދަ ާއުސޫލަށޭ.ާޤައުމުތަކުގައި ާޢ ންމު ލުކުރ 

ާބަޔ ންކޮށްފައިވާ  ާކަނޑައެޅިގެން ާމިގަވ އިދުގައި ާމަޖިލީހުގައި  3040އެއަށްފަހުގައި

ާކުރިންާ ާގޮތެއްގެމަތީން ާޚިލ ފުނުވ ނެ ާއުސޫލަކ  ާނުވަތަ މ އްދ އަކ 

ާޢަމަލުކުރަމުންާ ާއެމަޖިލީހުގައި ާގޮތަށ އި ާނިންމ ފައިވ  ާކަންކޮށް މަޖިލީހުގައި

ާއުސޫލަށ  ާޕ ލަމެންޓްިެރީާއައިސްފައިވ  ާކޮމަންވެލްތްގެ އި

ާނިންމުމުގައިާ ާކަންކަން ާމަޖިލީހުގައި ާލަފ ގެ ާދޭ އެސޯސިއޭޝަންއިން

ޙ ލަތްތައްާގޮތަށްާޢަމަލުކުރުމަށްާމިގަވ އިދުާހުރަހެއްާ  3045ޤަބޫލުކޮށްާދިމ ވެފައިވާ 

ާކުރެއްވ ނެކަމަށްާ ާއެކަންކަން ާއެގޮތަށް ާމަނިކުފ ނު ާޢިއްޒަތްތެރި ނ ޅައޭ.

ާއުންމީ ނޑު ާކުރައްވ ފައިާއަޅުގަ ާއެގޮތަށް ާއެކަން ާހަމައެއ އެކުގައި ދުކުރަނީ.

ާމިމ އްދ ގައިވާ  ާގޮތުން ާގައިވ  ާ)ނ( ާމިމ އްދ ގެ އޮތްކަމަށްވަންޏ 

ާއެހިނދުންާ ާކަމުގައި ާބައެއް ާމިގަވ އިދުގެ ާނިންމުން ާނިންމ  ގޮތުގެމަތީން

ާ ާމިދަންނަވަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާބެލެވޭނެއޭ. ާއަހަރުގ2338ާާެފެށިގެން  3050ވަނަ

ާނޮވެމްބަ ާމަހުގެ ާޢިއްޒަތްތެރ72ާާިރު ާތި ާޖަލްސ ގައި ާއޮތް ާދުވަހު ވަނަ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާބަގީޗ ގޭ،ާމ ލޭގެ ާމ ފަންނު ާގޮނޑީގައި ާތިއިންނެވި މަނިކުފ ނު

ާއެގޮތަށްާ ާއެކަންވަނީ ާއިންނަވ  ާޝިހ ބް ާމުޙަންމަދު މެންބަރު

ާއެބައިާ ާގޮތުގައި ާބައެއް ާމިގަވ އިދުގެ ާއެއީ ާއެހެންވީމަ، ފ ސްކުރައްވ ފައޭ.

ާއަރިހުގައިާހި ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާއޮތީ ާދެން،ާދަންނަވ ލަން ާއެބަ.  3055މެނެއޭ

ާރ އްޖޭގެާ ާއޮތީ، ާދަންނަވ ލަން ާމަޖިލީހަށްވެސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި އަދި

ާތިންބ ރުާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ޢިއްޒަތްތެރި

އިސްފައިާވަކިކޮށްފައިވ ާވެރިކަމެއްގެާތެރޭގައިާމަލްޓިޕ ޓީާއިލެކްޝަނަކުންާއަ

ާމަޖިލީހަށްާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާއެއީ ާބ ރެކޭ ާލިބިގެންވ  އެމަނިކުފ ނަށް

ާވަޒީރުންވެސްާ ާވަކިވަކިން ާއަދި ާފޮނުވުންވެސް ާވަޒީރުން ނޑުކޮށް  3060ގަ

ާވަޒީރެއްގެާ ާތިން ާއޮތް ާފޮނުވ ފައި ފޮނުވުންވެސް.ާއެހެންވީމަ،ާއެމަނިކުފ ނު

ާބޭ ާވަކިވަކި ާއަހައިގެން ާވޯޓަށް ާވަކިވަކިން ާވޯޓަށްާބަދަލުގައި ފުޅުންނަށް

ާކޮންމެވެސްާ ާއޮންނ ނެއޭ ާގެންދެވުމުގައި ާކުރިއަށް ާއެކަން އައްސަވ 

ާގޮތަށްާ ާއޮތް ާކުރައްވ ފައި ާކުރިން ާޔަޤީނުންވެސް. ާހަމަ މަޤްޞަދެއް
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ާއޮންނ ނެ.ާ ާމަޤްޞަދެއްވެސް ާކޮންމެވެސް ާއުޅޭ  3065ޢަމަލުނުކުރައްވަން

ާއަ ާމަޤ މަށް ާކަމުގެ ާޖެނެރަލް ާއެޓަރނީ ާއޮތީ، ލްއުސްތ ޛުާދަންނަވ ލަން

ާބަލަމ ތޯއޭާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ އިރު ޙުސްނުއްސުޢޫދު

ާކޮމިޝަނަށްާާ ާސަރވިސަސް ާޖުޑީޝަލް ާހުންނެވީ ާއެމަނިކުފ ނު މިހ ރުވެސް

ާއިންތިޚ ބުކުރައްވ ފައޭ.ާ ާތެރެއިން ާވަކީލުންގެ ާޤ ނޫނީ ާތިބި މިރ އްޖޭގައި

ާމައްސަލައަ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާކޮބައިތޯއޭ ާއެދ އިރ އިންާއެހެންވީމަ،  3070ކީ.

ާއެކަންާ ާޢަމަލުން ާހޯއްދަވައިގެން ާތަޖުރިބ  ާގިނަ ާއެންމެ ކިޔަވ ވިދ ޅުވެގެން

ާމަޤ މަްށާ ާމިނިސްޓަރުކަމުގެ ާހޯމް ާހަމައެއ އެކުގައި ާއެވަނީ. ދައްކ ފައި

ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާޝިހ ބ މެދު ާމުޙަންމަދު ާއަލްފ ޟިލް ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ 

ާމަނިކުފ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަދިާވިސްނ ލ އިރު ާއެނގިވަޑައިގަންނަވ ނެ ނަށްވެސް

ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާއެނގިވަޑައިގަންނަވ ނެ ާމަޖިލީހަށްވެސް ާޢިއްޒަތްތެރި  3075މި

މިއަދ ހަމައަށް،ާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާބަދަލުވުމ ާހަމައަށްވެސްާވިއްސަކަށްާ

އަހަރަށްވުރެާގިނަާދުވަހުާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުގައިާމ ލޭގެާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާއެމަނިކުފ ނުާމެން ާމެންބަރުކަން ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ.އަތޮޅުގެ ބަރުކަމ އި

ާމަޖިލީހުގެާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާހަމައެއ އެކުގައި ާއަދި ކުރައްވ ފައިވޭ.

ާބޭފުޅަކަށްާ ާމިފަދަ ާއެހެންވީމަ، ާބޭފުޅެކޭ. ާކުރައްވ ފައިވ   3080ރައީސްކަންވެސް

ާސަބަބެ ާއެއްވެސް ާޖެހިލުންވ ންވީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއޮތްާވޯޓުދެއްވުމުގައި އް

ާއޮފްާ ާމިނިސްޓްރީ ާހަމައެއ އެކުގައި، ާނުދެކެމޭ. ާއަޅުގަނޑު ކަމަކަމަށް

ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވާ  ާމަޤ މަށް ާކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ސިވިލްއޭވިއޭޝަން،

ާއަކީ ާރ ޟީ ާމަޙުމޫދު ާއަލްފ ޟިލް ާސަރުކ ރުގެާވެސް އެމަނިކުފ ނު

ާމަސައްކަ ާމިދ އިރ އެއްގައި ާފެށިގެން ާފެށުނީއްސުރެން  3085ތްޕުޅުާޚިދުމަތްތައް

ާމިސަރުކ ރުގެާ ާސަރުކ ރުގައިވެސް ާކުރީގެ ާއަދި ާގެންދަވ . ކުރައްވަމުން

ާއެާމަނިކުފ ނުގެާކަމަކާ  ާގެންދަވަނީ.ާއަދި ާއެ ތެރޭގައިވެސްާކުރައްވަމުންނޭ

ާވ ހަކަތަކެއްވެސްާ ާހުތުރު ާހަމަގައިމުވެސް ާއަޅުގަނޑުމެން ބެހޭގޮތަކުންނެއް

ނގ ފައިވ ކަމަށްާނުދެނަހުރީމު.ާއަޑުއަހ ފައެއްާނެތިން.ާއެފަދަާކަމެއްވެސްާހި

ާހުންނެވިާ ާތަޖުރިބ ާލިބިވަޑައިގެން ާފަންނުގައި ާއޮތީ  3090އެހެންވީމ ،ާދަންނަވަން

ާފުރުޞަތެއްދޭންާ ާއެފަދަ ާބޭފުޅަކަށް ާހުންނެވި ާވިދ ޅުވެގެން ކިޔަވ 
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ާވޯޓުާ ާއެއްފަހަރ  ާކީއްކުރަންތޯއޭ ާއަދި ނޑުކޮށް ާގަ ނޑުމެން އަޅުގަ

ނޑުމެންާޖެހިލުންާވ ންޖެހޭާނަގައިގެންވެސްާއެކަންާފ ސްކުރެއް ވުމަށްާއަޅުގަ

ާއެހެންވީމ ،ާ ާނުދެކެމޭ. ނޑު ާއަޅުގަ ާއޮތްކަމަކަށް ާސަބަބެއް އެއްވެސް

ާމިޢިއްޒަތްތެރިާ ާއޮތީ ާދަންނަވ ލަން ާޢިލްތިމ ސްއ އެކު ާހަމަ  3095މަނިކުފ ނަ

ާ ާހަމަވ ން ާވަގުތުވެސް ނޑައަޅުއްވ ފައިވ  ާކަ ާމަނިކުފ ނު 73ާމަޖިލީހުގައި

ާނުވަ ާމިނެޓް ާވަރަކަށް ާކައިރިވީއޭ.72ާާތަ ާހަމައަށް ާމިނެޓ  ވަރަކަށް

ާއުސޫލެއްާ ާހަމަ ާއެހެންކަމަށްވ އިރު، ާމިދަނީއޭ. ާނުނިމި ާމިކަން މިއަދުވެސް

ާއޮންއިރުާ ާބައެއްގޮތުގައި ާގަވ އިދުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާއެކަން ޤ އިމްކުރެވި

ާއެއްސެވުމުގައިާ ާވޯޓަށް ާވަކިވަކިން ާނުކުރައްވ  ާމިގޮތަށް  3100މިކަންކަން

ާމަޤް ާފަހަރެއްގައިާކޮންމެވެސް ާވެދ ނެ ާއެއީ ާއޮންނ ނެ. ޞަދެއް

ނޑުމެންާމިދައްކ ާމަޤްޞަދަށްާވުރެންާމ ާމ ތްާރަނގަޅުާމަޤްޞަދެއްާ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށްާ ާއަޅުގަ ާވިދ ޅުވީމަ ާއެވ ހަކަ ާއެހެންނަމަވެސް، ކަމުގައިވެސް.

ާލިބިގެންވާ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ާއޮތީ ާދަންނަވަން އިނގޭނީ.

ާނަންފުޅުތަކަށްާާޙައްޤެއްގެދަށުން ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ   3105އެމަނިކުފ ނު

ާމިމަޖިލީހަށްާ ާނިންމެވުމަކީ ާނިންމ ފައިވ ގޮތަށް ާކުރިންވެސް އެގޮތުގެމަތިން

ާއަދިާ ާދެކެމޭ. ނޑު ާއަޅުގަ ާގޮތްކަމުގައި ާބޮޑުވެގެންވ  ާއައުލ ކަން އެންމެ

ާއަތްމަތީގަ ނޑުމެން އޭ.ާކުރިންާޢަމަލުކޮށްފައިވ ގޮތްާބ ޠިލުކުރުންާއޮތީާއަޅުގަ

ާކުރިއަށްާ ާމަޖިލީހުގެ ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާބ ޠިލުކުރައްވައިގެން އެކަން

ާކުރައްވ ފައިވ ގޮތަށްާ ާއެހެންނަމަވެސް،ާކަން ާކަމެކޭ. ާއޮތް  3110ގެންދިއުމަކީވެސް

ނޑުމެންާއައޭކިޔ ފަކ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާދަށުންާ ާކަމެއްާބަދަލުކުރެވޭނީާއަޅުގަ

ާއެ ާބ ޠިލުކުރެވޭނީ ާނިންމެވުމެއް ާޤ ނޫނިންމ ފައިވ  ދަށުންާނުއަސ ސީގެ

ާ ނޑުމެން ާނިންމާ އަޅުގަ ާއެކަންކަން އެހެންގޮތަކަށް

ާފުރުޞަތަށްާ ާދެއްވި ާދަންނަވ ލަމުން ނޑު ާއަޅުގަ ސިއްކަޖެހުމަށްފަހުގައިކަން

 3115ާވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާގުޅިާާހުޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާމިކަމ  ާފުރަތަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާގެންާޝުކުރިއްޔ 
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ވ ހަކަދެއްކީާނިޒ މީާނުކުތ ގެާދަށުން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިފަހަރުާއަޅުގަނޑުާާާމޫސ މަނިކުާވ ހަަކދެއްެކވުން:

ާމީގައިާ ާފުރުޞަތުގެތެރޭގައި ާދެއްވ ފައިވ  ާބޭނުންވަނީ މިދަންނަވ ލަން

 3ާ3120ވަކިވަކިންާވޯޓަށްާއައްސަވަންާބޭނުންފުޅުވ ާބޭފުޅުންާއެބަާވިދ ޅުވޭާހަމަާ

ާވަރަށްާާބޭފުޅުންގެ ާޤ ބިލޭ، ާވަރަށް ާރަނގަޅޭ. ާހަމަ ނަންފުޅުވެސް

ާކުރ ނެގޮތްވެސްާ ާމިކަން ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށޭ ާހަމަ ކަމަށްކުޅަދ ނައޭ،

އެނގިވަޑައިގަންނަވ ނީ.ާތިމަންމެންާމިތިބީވެސްާހަމަާރޫޙުގައިާއެކަންކުރ ށޭ.ާ

ާ ާމިވަނީ ާސުވ ލަކަށް ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާއެއްފ3ާާަދެން ާނަންފުޅު ހަރާ ބޭފުޅުންގެ

ާއެކަންާ ާއެގޮތަށް ާމައްސަލައެއްބައޭ. ާކޮން ާއިތުރު ާދެންއޮތީ  3125އެއްސެވުމުގައި

ާކެރޭ،ާ ާކަމަށްކުޅަދ ނަ، ާޤ ބިލު، ާކަމަކަމަށް ާހުރިހ  ާވަނީވިއްޔ . އޮތްކަމަށް

ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާއެކަމުން، ާހަމަވޭ. ާހުރިހ ކަމެއްވެސް ާހަމަ ރަނގަޅު

ާކު ާބުނ ގޮތުން ާގަވ އިދުގައި ާއަދި ާޢަމަލުކުރަމުންާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އި ރިން

ާނަގ ފައިާ ާމިއަދުވެސް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިގަވ އިދުން ާހަމަ އ އިގޮތް

ާމިވޭތުވެދިޔަާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާދަށުން ާފެށީ.ާމިގަވ އިދުގެ  3130މިމަސައްކަތްކުރަން

ާހަމައަށްާ ާހަމައަށް،ާމިވަގުތުކޮޅ  ާމިއަދ  ާތެރޭގައިާމަސައްކަތްތައް ދެދުވަހުގެ

ާއިތު ާދެން ާއެހެންވީމ ، ާހަމަާގެނައީ. ާކުރީގައި ާބަދަލުކުރުމުގެ ރަށް

ާއެކަމަށްާ ާކަމެއްދިމ ވެގެން ާދިމ ނުވ  ާމިގަވ އިދުގައި ާއެބަބުނޭ ގަވ އިދުގައި

ާނަންފުޅެއްާ ާއެންމެ ާގަވ އިދޭ. ާއޭ ާކުރިގޮތެއް ާއެ ާދެން ޢަމަލުކޮށްފައިވ ނަމަ

ާ ާމިއޮތީ ާމިއުޅެނީ.ާއައިސްފައި ާއައިސްގެން ާއެއްކޮށް.ާމ3ާާިނޫން  3135ނަންފުޅު

ާނަންފުޅަކ3ާާީ ާބޭނުންފުޅުވ  ާހިންގުމަށް ާސަރުކ ރު ާހަމަ ނަންފުޅ3ާާުވެސް

ާއެބަާ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމިއޮތީ. ާފޮނުއްވ ފައި ާމިތަނަށް ކަމަށްވ ތިވެ

ާބަންޑ ރަ ާކޯޓުތަކުން ާބައެއް ާމައްސަލަތައްާާއަޑުއިވޭ ާމެދުވެރިނުކޮށް ނ އިބު

ާތަކެާ ާރައްޔިތުންގެ ާވ ހަކަ. ާބަލައިނުގަނެވ  ާއެމައްސަލަތައް އްގެާދިޔުމުން

ާހ މަބޮޑުކޮށްާ ާދެން ާއަޅުގަނޑު ާމިސ ލަކަށް ާވ ހަކަ. ާގެއްލިގެންދ   3140ޙައްޤުތައް

ާމިދެކެވޭާ ާތެރޭގައި ާޕ ޓީތަކުގެ ާސިޔ ސީ ާވަނީވިއްޔ  ާދަންނަވ ކަމަށް އެއްޗެއް

ާއުޅޭާ ާމިދައްކަން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާހީވަނީ ާއަޅުގަނޑަށް ވ ހަކަތައް

ާއެާ ާވެއްޖެހެން. ާދައްކ ލަން ާރަނގަޅަ ާމިއަދުާއުސޫލުން ާފުރަތަމަ ންމެ

ާއެއްބަސްވުންވެސްާ ާވީ ާބެހޭގޮތުން ާއެކުލަވ ލުމ  ާކޮމިޓީއެއް މިމަޖިލީހުގައި
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ާނުޖެހިގޮސްާ ާތ ނކު ާތ ނކުން ާއެދިޔައީ ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުގަނޑު  3145ހަމަ

ާގެންދަނީ.ާ ާޤ އިމްކުރުވައިގެން ާއުސޫލެއް ާވަކި ާއެތެރޭގައި މިތަނުން

ާރ ހުއް ާކަންކަން ާސިޔ ސީގޮތުން ާއެ ާލަންބަންާއެހެންވީމ ، ޖައިގެން

ާފައިދ ވ ގޮތަށޭ.ާ ާރައްޔިތުންނަށް ާލަންބ ނީ ާއެ ާވަނީވިއްޔ  ބޭނުންކަމަށް

ާވަޒީރުންާ ާބޭނުންވ  ާދ އިރ ތަކަށް ާއެކި ާބޭނުންވ  ާހިންގުމަށް ސަރުކ ރު

ާއޮތްކަމެއް.ާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ާހިންގުމަކީ ާސަރުކ ރު  3150ލައިގެން

ާކަާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާއޮތްކަމެއް.ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ނޑައަޅ ފައި

ާއެާ ާމިއޮތީ ނޑުމެންނަށް ާރުހުއަޅުގަ ާމިތަނުން ާދިނުން.ާވަޒީރުން ާއޮތްތޯ ން

ާއެކަމުން،ާރުހު ާއެބައޮތް. ާކުރެއްވެންވެސް ާއެކަން ާއަދި ާނުދިނަސް ން

ާޚިޔ  ާވަޒީރުންާލުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާފަހަރުވެސް ާފުރަތަމަ ާހުރީ ފުޅު

ާމަ ާހަމަ ާހުވ ނުކޮށް ާރުހުން ާރައީސްާލިޖިލީހުގެ ާއެއީ ާއެކަންކުރުން.  3155ބިގެން

ނޑުާޤަބޫލުކުރާ  އެކަންާވިސްނ ވަޑައިގެންނެވިގޮތަކީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުގަ

ާޖެހިވަޑައިނުގަންނަވ ނެއޭާ ާފަހަކަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއޮތީ ހިތް

ާފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައިާ ާސަރުކ ރުން ާޚިދުމަތް ާދޭންވ  ރައްޔިތުންނަށް

ާ ާމީހުން ާމަވުޒ ރ ތަކަށް ާހަތަރު ާދެތިން ާމިވޭތުވެދިޔަ ާދެން ހެއްހާ ލުން.

ާހޯ ާނުވަތަ ާނެތިާދުވަސްތެރޭގައި ާނ އިބަކު ާބަންޑ ރަ ާނެތި ާމިނިސްޓަރަކު  3160މް

ާގޮތްތަކެއްާ ާއެކަންކަމަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއެއީ ާދުވަސްތައް މިދިޔަ

ާއިންތިޚ ބީާ ާތެރޭގައި ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާއަދި ާގެންދެވި ހޯއްދަވައިގެން

ާހުންނެވީ.ާހަލަބޮލި ާމަޑުކުރައްވައިގެން ާކަމަށްވ ތިވެ ާދުވަސްވަރު ާއޮތް ކަމެއް

ާ ާކަންކަން ާވިދ ޅުވެފައި.ކުރެއްވުމަށްާމިމަޖިލީހުން ާވަނީ ާރައީސް ާކަމަށް

ާ ާއެބަާއެހެންކަމަށްވ އިުރަގއި، ާމިސ ލެއް ާރީތި ާވަރަށް ނޑުމެންނަށް  3165އަޅުގަ

ާ ާމި ާމިތަނުން. 3ާާފެނިގެންދޭ ާރަނގަޅު ާހަމަ .ާނަނ3ާާްނަމަކީވެސް

ާމީހުންނ އިާ ާބައެއް ާއަހަންޖެހެނީ. ާވޯޓަށް ާމި ާވަކިވަކި އެހެންނަމަވެސް،

ާވަނަވަރުާ ާއެހެންވީމ ، ާހިތްހަމަނުޖެހުނީމަ. ނޑުމެން ާއަޅުގަ ދޭތެރޭގައި

ާ ާހަމަ ާދެން ާރަނގަޅުވޭ. 3ާާބައްލަވ ފައިވެސް ާދޭތެރޭގައި 3ާމީހުންނ އި

ާމީ ާއެބައިނގޭ ާރައްޔިތުންނަށް ާހަމަ ާދިނީމަވެސް ާވޯޓު  3170ގެތެރޭގައިާގޮތަކަށް

ާއެހެންވީމ ،ާ ާމީހ ކަން. ާކަމުނުދ  ާހަމަ ާމިދެވެނީ ާމަދުކޮށް ާވޯޓު ހަމަ
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ާރަނގަޅުކަމެއްާ ާދެއްކުމަކީވެސް ާމިތަނުގައި ާވ ހަކަވެސް އެބޭފުޅުންގެ

ާމިހ ރުާ ާމިކަން ާމިކިޔަނީ ާކީކޭތޯ ާދެން ާވިދ ޅުވެއްޖެ. ނޫންކަމަށްވެސް

ާއަޅުގަާ ާހީވެގެން ާއަޅުގަނޑަށް ާއުޅޭހެން ާޢިއްޒަތްތެރިާއަރަތަކަށްވެގެން ނޑު

ާރައްޔިތުންގެާ ާދިވެހި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެދެނީ ާކިބައިން ާމެންބަރުންގެ  3175ހުރިހ 

ކުރިމަތީގައިާވެފައިވ ާވަޢުދުތަކ އިާކަންތައްތައްާކުރަންާބުނިގޮތުގެާމައްޗަށްާ

ާނުފުއްދައިފިާ ާވަޢުދުތައް ާބުނި ާވ ން ާސަރުކ ރުން ބަލ އިރުގައި

ާޙަވ ލު ާވަޒީރުންނ އި ާއެންމެާކަމަށްވަނީވިއްޔ  ާއޭގެ ާޒިންމ  ކުރެވޭ

ނޑުމެންނަށްާ ާއަޅުގަ ާނުކުރައްވަންޏ  ާއެބޭފުޅުން ރަނގަޅުގޮތުގައި

ާއެކަންާ ާދަންދެކަ ާއެމަރުޙަލ އަށް ާއެބައޮތޭ. ާސުވ ލުކުރެވެން  3180އެވަޒީރުންނ އި

ާ ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  ާސަރުކ ރުން ާމިހ ރު ާބ އްވ ފައި ނޑުމެން 3ާއަޅުގަ

ާޢަމަލު ާމިމަޖިލީހުގެ ާކުރިން ނޑުމެންާނަންފުޅު ާއަޅުގަ ާއަދި ކުރެވިފައިވ ގޮތަށް

ާބުނާ  ާގަވ އިދުގައި ާމިގެންދ  ާޢަމަލުކުރަމުން ާގަވ އިދަކަށް ާއެ މިހ ރު

ާ ާއެއްގޮތަށް ާއެންމ3ާާެހަމަތަކ އި ާއެއީ ާއެހުމަކީ ާވޯޓަށް ާއެއްކޮށް ނަންފުޅަށް

ާސ ބިތުކަންމަތީގައިާ ާއެކަމުގެ ާހަމަ ާމިހިރީ ާއަޅުގަނޑު ާކަމެކޭ.  3185ރަނގަޅު

ާޤަބޫލު ނޑު ާނިސްބަތްވާ އަޅުގަ ާޕ ޓީއަކަށް ާއެ ާއަޅުގަނޑު ާހިތްއޮތީ ކުރ 

ާއެމް.ޑީ.ޕީާ ާއެކަމުން، ާތިއްބެވި. ާމިތަނުގައި ާމެންބަރުންވެސް އެމް.ޑީ.ޕީގެ

ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާރައްޔިތުންނަށްޓަކައި. ާދިވެހި މަސައްކަތްކުރ ނީ

ާނުނެރޭނަން.ާ ާކުރިއަކަށް ާހަމައެކަނި ާނިންމުމުން ާޕ ޓީގެ ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ނޑު ާމިމަޖިލީހުންާއަޅުގަ ާފަރ ތުން ާރައްޔިތުންގެ ާދިވެހި ާމިނިންމަނީ  3190މެން

.ާއެހެންވީމ ،ާއެާނިންމުމަށްާކުރިންާތިބިބަޔަކުާނިންމ ފައިާއޮތްާނިންމުމެއްާ

ާމެންބަރުންއިޙްާ ާގްރޫޕްގެ ާޕ ރލިމަންޓްގެ ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާގޮތުން ާތިރ މްކުރުމުގެ

ާ ާމިތިބީ ާނިންމ3ާާައަދި ާއަހަން ާވޯޓަށް ާއެއްކޮށް ާއެއީާއިގެންނަން .

ާއިޙް ާޕ ރލިމަންޓްާރައްޔިތުންނަށް ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާގޮތުން. ތިރ މްކުރުމުގެ

ާފައިދާ  ާއެކަމުގެ ާރައްޔިތުންނަށް ާކަމެއްނިންމިޔަސް ާވަކިގޮތަކަށް  3195ގްރޫޕުން

ާކަމެއްނުކުރ ނެ.ާ ާއެ ާމެންބަރުން ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާވަނީވިއްޔ  ނުވ ކަމުގައި

ާ ާއެކަމެއް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާރައްޔިތުންނަށްާއިރ ދަކުރެއްވިއްޔ  ާދިވެހި ކުރ ނީ

ާފައިދާ  ާއެންމެބޮިަޑަށް ާރައްޔިތުންނަށް ާދިވެހި ާފައިދ ވ ގޮތަކަށް.ާމިއަދު އޭގެ
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ާވަޒިރުންާ ާބޭނުންވ  ާހިންގުމަށް ާވުޒ ރ ތަށް ާބޭނުންވ  ާރައްޔިތުންނަށް އޮތީ

ނޑައެޅުންާކަމަށްވ އިރުގައިާމިއޮތްާހުރިހ ާދުވަސްވަންދެކަާ  3200އެދ އިރ ތަކަށްާކަ

ކުންާކަންކަންާނުނިމިފައިާއޮތީ.ާހޯރމްާއެފެއަރޒުގެާފަރ ތުންާއެކިާދ އިރ ތަ

ާމައްސަލަާ ާމަސްތުވ ތަކެތީގެ ާއޮތީ ާނުނިމިފައި ާކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭ

ާމިހެންހުރިާ ާއެހެންވީމ ، ާއެބަހުރި. ާކަންތައްތައް ާބައިވަރު ާއޮތީ. ނުނިމިފައި

ާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާނިންމުމަށް.. ކުޑަކޮށްާކަންތައްތައް

ާމަނިކުފ ނުގެާ ާއެވ ހަކަ ާއެހެންވީމ ، ާމިބަލައިލެވެނީ. ާފަހަށް  3205އުނދަގޫވ ތީ

ާމެންބަރުންާ ާޢ ންމުކޮށް ާދަންނަވ ލީ. މަޢުލޫމ ތަށްޓަކައި

ާވ ހަކަާބ ރަށްާދެއްކުމަކީާއެއީާ ާތިބެ ާހަމަޖެހިގެން ވ ހަކަދައްކަމުންދ އިރުގައި

ާކޮާ ާބުއްދި ާއަޅުގަނޑުގެ ާފަހަރެއްގައި ާއެހެންާއުނދަގޫވ ކަމެއް. ށިކަމުން

ާނިންމުމުގައިާ ާމިކަން ާވ ހަކައަކީ ާއޮތް ާދަންނަވ ލަން ާއެހެންވީމ ، ވެދ ނެ.

ާކުރ ނަމޭ.ާހަމަާ ާއަޅުގަނޑުމެންާއިޚްތިރ މް ާގެންގުޅެފައިވ ާއުސޫލަށް  3210ކުރިން

ާވ ހަކަފުޅުނ3ާާް ާދެއްވ ށޭ. ާއައްސަވައި ާވޯޓަށް ާމަނިކުފ ނު ާއެއްކޮށް ނަން

ބޭފުޅުންނަށްވެސްާމަނިކުފ ނަށްާރަނގަޅަާއެނގިވަޑައި 3ާގަންނަވައިފިާހުރިހާ 

ާތަފ ތުތަކެއްާ ާރޭޓިންގެ ާކުޑަކުޑަކޮށް ާއެހެންނަމަވެސް، ާރަނގަޅުކަމަށް. ނަން

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް. ާއެބަާއުޅޭކަމަށްާޝުކުރިއްޔާ 

ާ3215 

ާމެންބަާާޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރި ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާއިނގޭތޯ. ރުާއ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ 

ާއުނދަގޫވާ  ާދައްކަވ އިރު ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރުން ާއެވިދ ޅުވިހެން މޫސ މަނިކު

ާނުބެހެއްޓެވުންާ ާޢަމަލު ާމެންބަރަކު ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެއްވެސް ާކަހަލަގޮތަކަށް

ާމިއަރުވަނީާ ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ނޑު ާއަޅުގަ ާއެދެން. ާވަރަށްބޮޑަށް ނޑު އަޅުގަ

 3220ާއިންާމުޙަންމަދަށް.ާާމަތިވެރިާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙުސަ

ާ

ާއ ދެ،ާމަތިެވރިާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާމިތަނުގައި ނޑަކީ ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާވަނަާމަޖިލީހުގައިާމިވޯޓުާނެގުނުއިރުގައިވެސްާބައިވެރިވިާމީހެއް.ާއަދ76ާާިާޙުަސއިންާުމޙަްނމަދުާ

ާވ ހަކަތަާާާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދެކެވުނު ާމިންވަރުވެސްާއެދުވަހު ާތަފ ތުވި ާޚިޔ ލު ާމަޖިލީހުގައި ކ އި

ާއ ދެ،ާ ާދ ކަށްނޫން. ާއެވ ހަކަތަކަކަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާމީހެއް. ާހުރި  3225ދެކިފައި
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ާޢައްޔަންކުރުމަކީާ ާވަޒީރުން ާއެބަވިދ ޅުވޭ ާމިއަދު ބައެއްބޭފުޅުން

ާވަޒީރުންގެާ ާބ ރެކޭ. ާދީފައިވ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ެއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔި 

ާއެާ ާބޭފުޅުންާޝަރުތުތައް ާހަމަވ  ާޝަރުތުތައް ާއެހެންވީމ ، ބައޮތޭ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާކަނޑައެޅުމަށްާދެންާއަޅުގަނޑުމެންާރުޙުންާދޭންވީއޭ.ާ

ާމަޖިލީހުންާ ާއަންނަންވީ. ާމިމަޖިލީހަށް ާކީއްވެގެންތޯ ާއެހެންވެއްޖީއްޔ ،  3230ދެން

ނޑުމެންާއެއްވެސްާވިސްނުމެއްާނުވިސް ނ ާމިާނިންމުމެއްާނިންމ އިރުާއަޅުގަ

ާގޮތްތަކުގެާ ާފެންނަ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާނުކޮށް ާޚިޔ ލެއް ާއެއްވެސް އެކަމ 

ނޑުާ މައްޗަށްާބުރަނުވެާހަމަާއަންނަގޮތަކަށްާވޯޓުދޭންތޯާމިޖެހެނީ.ާއެާއަޅުގަ

ހިތުގައިާއުފެދޭާސުވ ލެއް.ާއ ދެ،ާތެދެއްާމަޖިލީހުގެާރައީސްާވިދ ޅުވިާއޭގެާ

ނޑަށްާކުރީގެފަހަރުގައިާމިކަންާގެންދިޔަގޮތަށްާގެން  3235ދަވ ާވ ހަކަކަމަށް.ާއަޅުގަ

ާމަނިކުފ ނުގެާ ާކޮންމެހެން ާމ ނަކުރެވުނުގޮތް ާއެއްޗެއް އެވިދ ޅުވި

ާނޫން.ާ ާމަސައްކަތްކުރަނީއަކީ ާބަޔ ންކުރަން ާއަޅުގަނޑު ވިސްނުންފުޅު

ާ ާގަވ އިދުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާދޭހަވީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ވަަނ752ާާއެހެންނަމަވެސް،

ާރައީސުލްޖުމްހޫ ާއެބައޮވޭ ާމިާމ އްދ ގައި ާހޯދުން ާމަޝްވަރ  ާމަޖިލީހުގެ ރިއްޔ 

 3240ސުރުޚީގެާދަށުގައިާއޮންނަާމ އްދ އެއް.ާއ ދެ،ާއެހެންގޮތަިަކަށްާދަންނަވ ނަމަާ

ާލ ފ ހޯދުމަށްާ ާކަންކަމަށް ާއެކި ާޢައްޔަންކުރުމ އި ާމީހުން ާކަންކަމަށް އެކި

ާއެނގިވަޑައިގަންނަވ ނެ.ާ ާމަނިކުފ ނަށްވެސް ާމިމ އްދ އަކީ. ާމ އްދ އެއް އޮންނަ

ދ ގައިާއެބައޮވޭާއެކިާކަންކަމަށްާމީހުންާޢައްޔަންކުރުމަށްާސަރުކ ރުންާމިމ އް

ނޑަށްާ ާއަޅުގަ ާގޮތެއް. ާޢަމަލުކުރ ނެ ާކަންކަމުގައި ާއެ ާބޭނުންވުމުން ލަފ 

 3245ވަނަާމަޖިލީހުގައިާކެބިނެޓްގެާކެބިނެޓަށްާޢައްޔަންކުރ ނ76ާާެޤަބޫލުކުރެވުނީާ

މިމ އްދ އަށްާޢަމަލުނުކޮށްާާބޭފުޅުންގެާނަންފުޅުތައްާމިތަނަށްާއައުމަށްފަހުގައި

ާމަޤ މުތަކާ  ާކެބިނެޓްގެ ާނިންމެވީ ާގޮތެއް ާއަހައިގެން ާވޯޓަށް މަޖިލީހުން

ާޤަސްދުކޮށްފައިވ ތީކަމަށް.ާއެހެންވީމ ،ާ ާޢަމަލުކުރަން ާއެހެންގޮތަކަށް މެދުގައި

ާވ ހަކަާ ާގޮތުގެ ާޢަމަލުކުރެވުނު ާކުރީގައި ާދަންނަވ ނީ ާއަދިވެސް ނޑު އަޅުގަ

ާދައްކ ާ ނޑުމެން ާބުރަވ ންޖެހޭނީާާއަޅުގަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ  3250ކަމަށްވެއްޖީއްޔ 

ާތަފ ތުވުމުންާ ާޚިޔ ލު ާހަމަ ާއެފަހަރުވެސް ާއެއީ ާދިޔަގޮތަށޭ. ކުރީގައިވެސް

ާވޯޓަކަށް ާދިޔައީ ނޑުމެން ާމިފަހަރުވެސް.ާާއަޅުގަ ވޯޓަކަށްދ ންޖެހޭނެ
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ާހުށަހެޅިފައިވެސްާ ާދެގޮތެއް ާއެބައޮތް ާމިހ ރު ާއެއީ އެހެންކަމަށްވެއްޖިއްޔ 

ާ ާއެބައޮތް.ާނުވަތަ ާލިބިފައި ާތ އީދު ާހުށަހެޅި ާއެއްގޮތެއް ހަމަޔަޤީނުންވެސް

ނޑުމެންާމިތަނުގައިާބައެއްާބޭފުޅުންާއެބަާވިދ ޅުވޭާހަމަާ  3255އ ދެ،ާދެންާއަޅުގަ

ާއެކަށޭނަކަމުގެާ ާއެކަމަށް ާޤ ބިލުކަމ އި ާބޭފުޅުންގެ ހުށަހެޅިފައިވ 

ާވޯޓުާ ާއެއްކޮށް ާހަމަ ާއެހެންވީމަ، ާވިދ ޅުވެފައި. ާހަމަާވ ހަކަފުޅުތައް ދިނަސް

ނޑުގެާ ާއަޅުގަ ާއޮތްކަމަށް. ާޔަޤީންކަން ާފ ސްވ ނެކަމުގެ ާބޭފުޅުން މިހުރިހ 

ާއޮތްކަމަށްވެއްޖިއްޔާ  ާޔަޤީންކަމެއް ާއެހ ބޮޑު ާމިބޭފުޅުންނ މެދު ސުވ ލަކީ

ާވަކިވަކިންާ ާހަމަ ާއެހުމުގެ. ާވޯޓަށް ާވަކިވަކިން ާމައްސަލައަކީ  3260ކޮބައިތޯއޭ

ޅުންނަކީާމިކަމަށްާއެންމެާއެކަށޭނަާވޯޓަށްާއެހިކަމަށްވިޔަސްވެސްާހަމަާމިބޭފުާ

ާތިބިާ ާމިތަނުގައި ާޔަޤީން ނޑަށް ާއަޅުގަ ާބޭފުޅުންކަމަށްވ ނަމަ ޤ ބިލް

ާވޯޓުދެއްވ ނެާ ާވިސްނައިގެން ާފައިދ އަށް ާޤައުމުގެ މެންބަރުންނަކީ

ާހަމަާ ާފަދައިން ާވިދ ޅުވި ާބޭފުޅުން ާބައެއް ބޭފުޅުންކަން.ާއެހެންވީމަ،ާއެހެން

ނޑުގެާހިާ  3265ތަކުނެތްާސަރުކ ރަށްާދަތިކޮށް،ާޖެއްސުންކޮށްާޔަޤީނުންވެސްާއަޅުގަ

ދަތިކޮށްާހެދުމުގެާވިސްނުމެއް.ާއެހެންވީމަ،ާމިާރުހުންާހޯދުމަށް،ާމަޖިލީހުގެާ

ާޢަމަލުކުރާ  ާއެކަންކަމުގައި ާމެދުގައި ާމީހުންނ  ާމިހުށަހެޅޭ ާހޯދުމަށް ރުހުން

ާމިހ ރުވެސްާ ާމިއޮތީ ާއުސޫލު ާޢ ންމު ާދ ކަމަށްވެއްޖިއްޔ  ާއުސޫލ  ޢ ންމު

ާވަކިވަކިންާފެން ާއައުމަށްފަހުގައި ާކޮމިޓީއަށްގޮސްފައި ާއުސޫލަކީ ާއޭގެ ނަން.

ާއައުމަށްފަހުވެސްާ ާގޮސްފައި ާކޮމިޓީއަކަށް ާއެހުން. ާވޯޓަށް  3270ނަންފުޅުތަކަށް

ާއެހެންވީމަ،ާ ާއަހަނީކީ. ާވޯޓަށް ނޑުކޮށެއްނޫން ާގަ ާޖުމްލަކޮށް އަހަނީ

ާމިތަ ާއެއީވެސް ާއަހ ކަމުގައިވ ނަމަ ާވޯޓަށް ނުގައިާނަންފުޅުތަކަކަށް

ާއަޅުގަނޑުާ ާއެހެންވީމަ، ާއެއީ. ާއ ދަކ ދައެއް ާހަމަ ާއޮތް ޤ އިމްކުރެވިފައި

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާމުލަކު ާތ އީދުކުރެވެނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ މިދަންނަވަނީ

ާޢަބްދުާ ާމެންބަރު ާއެހުށަހެޅުމަށްާهللا ާއެހުށަހެޅުއްވިގޮތް.  3275ޔ މީން

ނޑުވެސްާތ އީދުކުރަން.ާމިވޯޓަށްާއަހ ކަމަށްވ ނަމަ ވޯެޓއްާނަގައިގެން،ާާއަޅުގަ

ާމިތ ގައިޖެހޭނީާ ާއެއްބަސްނުވެވޭކަމަށްވަންޏ  ާގޮތަކަށް ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

މިކަންާނިންމ ނެގޮތަކ މެދުާވޯޓަކަށްާއަހަން.ާއެވޯޓެއްާނެގުމަށްފަހުގައިާދެންާ

ނޑުމެންާކުރިއަށްދ ންޖެހޭނީ.ާ ާއަޅުގަ



 122 

ާ3280 

ާާއިނގުަރއިދޫާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާވަރަށްާ`. ާވަގުތުވެސް ާއ ދެ، ާރައީސް.

ާއެއްކަމަކަށްާާަޙމީދުާهللاާޙަްމދޫންާޢަްބދު ާއަވަސްކޮށްލ ނަން. ާވަރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާމިއޮތީ. ާކުޑަވެފައި

ާޢިއްޒަތްތެރިާާާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާވ ހަކައަކީ ާބޭނުންވ  ާފ ހަގަކޮށްލަން ނޑު އަޅުގަ

ާސިޓީފުޅުގަާ ާފޮނުއްވި ާމަނިކުފ ނަށް އިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާވީމ ،ާ ާވިދ ޅުވަނީ ާނަންފުޅުދެއްވ ފައި ާބޭފުޅުންގެ ާމިވަނީ  3285ބަޔ ންކުރައްވ ފައި

ާމިކަންާ ާޖަލްސ އިން ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާބ އްވ  ާއަވަހަށް އެންމެ

ާމީގައިާ ާދެންނެވީމެވެ. ާހުށަހަޅުއްވ ދެއްވުންއެދި ފ ސްކޮށްދެއްވުމަށްޓަކައި

ާ ާނަންފުޅުތަކަށް ާވަކިވަކިން ާނުވަތަ ނޑުކޮށް ާހުރިތޯާގަ ާރުހުން ވޯޓަށް

ނޑުގެާ އެއްސެވުމަކަށްާވަކިގޮތަކަށްާއިޝ ރ ތްކުރައްވ ފައެއްނުވޭ.ާދެންާއަޅުގަ

ާމިާ ާމިހ ރު ާދެކޭގޮތުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާއެއްވ ހަކައަކީ ާމުހިންމު  3290އެންމެ

ާއެކިބޭފުޅުންނަށްާ ާތަފ ތު ާދ އިރ ތަކުން ާއަޅުގަނޑުމެންގެ މަޖިލީހަކީ

ާޝައުޤު ާވަރަށް ާރައްޔިތުން ާބައްލަވަމުންގެންދަވާ ވޯޓުލެއްވި ވެރިކަމ އެކު

ާބޭފުޅުންާ ާހުރިހ  ާބައްލަވަމުންގެންދަވ  ާމަޖިލިސް ާމި ާމިއީ. މަޖިލީހެއް

ާތަމްސީލުކުރައްވާ  ާއެބޭފުޅުން ާފަރ ތުން، ާއެބޭފުޅުންގެ ބޭނުންފުޅުވ ނެ

ާތަފ ުތާ ާނަންފުޅުގައި ާއެބޭފުޅުންގެ ާމެންބަރުން ާމަންދޫބުން،  3295އެކިއެކި

ާނަން ާނުވަތަ ާކިހިނެއްތޯާވަޒީރުންނަށް ާވޯޓުދެއްވީ ފުޅުތަކަށް

ާއެހެންނޫންނަމަާ ާމިއީ. ާވޯޓެއް ާދޭންޖެހޭ ާހ މަކޮށް އެނގިވަޑައިގަންނަވަން.

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާނުވެސްދ ނެ. ާމިތަރުތީބަކުން ާމިގޮތަށް ނޑުމެން އަޅުގަ

ާވަކިވަކިންާ ާވޯޓުދެއްވައިފިކަމަށްވަންޏ  ނޑުކޮށް ާގަ ދެކޭގޮތުގައި

ާމީގައިާގެއްލުމެއް ާހ މަކޮށްާާނެންގެވުމަށްވުރެ ާރައްޔިތުންނަކަށް  3300އެބަވޭ.ާއެއީ

ާއެބޭފުޅުންގެާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާބޭފުޅުންނަށް ާއެކިއެކި އެނގިގެނެއްނުވ ނެ

ާވޯޓުދިނީާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނަންފުޅުގައި ާރައްޔިތުންގެ ނަންފުޅުގައި،

ާއެންމެާ ާމީގައި ާދެކޭގޮތުގައި ާއަޅުގަނޑު ާއެހެންވީމަ، ކޮންގޮތަކަށްތޯ.

ރައްޔިތުންގެާޙައްޤެއްާހިމެނިގެންދ ތީާރައްޔިތުންނަށްާާރަނގަޅުގޮތަކީާމީގައި

ާ ާމި ާބޭނުންވޭ ާއެބަ ާލިބެން ާރައްޔިތުންގ3ާާެމިމަޢުލޫމ ތު  3305ބޭފުޅުންނަށް

ާނުވަތަާ ާދިނީ ާނޫންތޯ. ާކިހިނެއްތޯ ާދިނީ ާރުހުން ާއަޅުގަނޑުމެން ނަމުގައި
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ާހަމަާ ާއަޅުގަނޑުވެސް ާމިކަމަށްޓަކައި ާއެހެންވީމަ، ާކިހިނެއްތޯ. ނުދިނީ

ާހަމަާމަޖިލީހު ާރަނގަޅީ ާއަޅުގަނޑަށް ާފަދައިން ާހުށަހެޅުއްވި ާރައީސް ގެ

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމުލަކު ާއަދި ާއަވަސްކޮށްދެއްވ  މިކަން

ާޢަބްދުާ ާއައްސަވައިގެންާهللا ާވަކިވަކިން ާފަދައިން ާހުށަހެޅުއްވި  3310ޔ މީން

ާކުރިއަށްގެންދެވުން.ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާހަމަވީ.ާާއ ދެ،ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމި ާވަގުތުވެސް ާމަޖިލީހުގެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ޝުކުރިއްޔ .

ާޖަލްސ އެއްާ ާދެން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއުއްމީދުކުރަން ނޑު އަޅުގަ

ާމަޝްވަރ ކުރެވިގެންާ ާމެދުގައި ާއިސްބޭފުޅުންގެ ާޕ ޓީތަކުގެ  3315ބޭއްވުމުގެކުރިން

ާއެމަސައްކަތްާ ާމަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް. ާޙައްލެއްގެނެވޭތޯ ާކޮންމެވެސްކަހަލަ

ާވެދެމުންާ ާއެހީއެއް ާހުރިހ  ާއޮތް ާވެދެވެން ނޑަށް ާއަޅުގަ ކުރުމުގައި

ާގެންދ ނެކަމުގެާޔަޤީންކަންާތިބޭފުޅުންނަށްާއަރުވަން.ާ

ާ

 3320.ޖަލްސ ާނިންމުންާ .5



ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިއޮތީ ާހަމަޖެހިފައި ާބ އްވަން ާދެން ާޖަލްސ އެއް ާމަޖިލީހުގެ ނޑު 2ާއަޅުގަ

ާގައި،ާމ ދަމ .9:33ާާހުގެާހެނދުނުާވ ާއަންގ ރަާދުވ2339ާާަޖޫންާ

ާ
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