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 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޔައުމިއްޔާ 
2009 /3 

 

 2009 އަހަރު: 
 

 - ދައުރު: 
 

  ޖަލްސާވަނަ  3ވަނަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ  17 ޖަލްސާ: 
 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 
 

 ދުވަސް   އަންާގރަ  ވީ 2009 ޖޫން 2 ތާރީޚް: 

   1430 ދަލްއާޚިރާޖުމާ 8 
 

 ަގއި  9:02ހެނދުނު  ލްސާ ފެށި ގަޑި: ޖަ 
 

 ށް  11:01ން  10:32 އިންޓަވަލް: 

 

 ށް  12:01ން  11:40 : ހުސްވަގުތުކޮޅު 
 

 ަގއި   12:20މެންދުރު  ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި: 
    

 މިނެޓް  28އި ަގޑިއިރާ  2 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 



 II 

 ހާޒިރީ 
 

 

 ޝާހިދުهللا ފާޟިލް ޢަބްދުރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް އަލް ރިޔާސަތު: 

 

 74، އިންޓަވަލް ފަހުން 74އިންޓަވަލް ކުރިން   ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: 

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاންބަރު ޢީވާ ޢަބްދުަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެ 

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚުލޫފް   

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދުމާފަންނު ދެކު 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 ންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެ 

 މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖްތާޒް  

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާރިފް 
 

 * 
 



 III 

 މޫސާ   ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު 

 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 

 ންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެ 

 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 ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދުއިނުގރައި 

 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 

 19 ޢާންމުންގެ އަދަދު: 
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ާާ.ޖަލްސ ާވަނަާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާވަނަާާާނަންބަރުާ:ޔައުމިއްޔ ާ

ާާ.ދުވަސްއަންގ ރަާާާޖޫނާްާާތ ރީޚްާ:

ާ

ާާާާ

 5ސ ާފެއްޓުން.ާާޖަލްާ .

 

الحمد ާالرحمنާهللاާبسمާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ާعلى ާوالسالمާةالوالصާهللާالرحيم، 
ާސްާފެށުނީ.މަޖިލިާ.واالهާومنާوصحبهާآلهާوعلىާهللاާرسول



 10މެންބަރުންާހުށަހަޅ ާބިލުާ. .

ާ

ވަނަާނަންބަރުަގއިާިމއޮތީ،1ާާާާމަޖިލިސްާފެށުނީ.ާއ ދެ،ާމިއަދުެގާއެޖެންޑ ެގާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ނަޝީދުާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ދ ިއރ ެގާ ދެކުނުާ ކުޅުދުއްފުށީާ

ާ....ާސިފައިންެގާޤ ނޫނަށ2008/1ާް؛ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާޤ ނޫނުާނަންބަރު

މިބިލުެގާ އިއްުވން.ާ ކިޔުންާ ފުރަތަމަާ ބިލުެގާ އިޞްލ ޙުެގނައުމުެގާ  15ވަނަާ

ާާ އޮންނ ނީ، ކިޔުންާ 8ާާާާދެވަނަާ 2009ާާާާޖޫން ހޯމަދުވަހު ވަނ17ާާާާަވ ާ

ާާ ހުޅުހެންވޭރ5ާާާުާރައްޔިތުންެގ ނުކުތ އެްއ،ާ ނިޒ މ ބެހޭާ ޖަލްސ ަގއި.ާ ވަނަާ

ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.

ާ

 20ާނުކުތ ()ނިޒ މ ބެހޭާ

ާ

ނުރަސްީމާާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ އަޅުަގނޑުެމންެގާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ބައްދަލުވުމަށްފަހުަގއިާމަނިކުފ ނުާވިދ ޅުވެފަިއވަނީާމަޖިލީހަށްާމައްސަލަތައްާާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ

ޢ ންމުާ އަދިާ ހުށަހެޅުމ އިާ ބިލުތައްާ އަދިާ ހުށަހަޅ ާާާާހުށަހެޅުމ އިާ މެންބަރުންާ

އިޢުލ ންކުރައްވ ނަމޭ.ާާ ޢ ންމުކޮށްާ ހުށަހެޅުންާ ކަެމއްާ ހުރިހ ާ  25އެހެންވެސްާ

ބަލައިެގންފަިއާާ މަޖިލީހަށްާ ބިލުތައްާ ދަށުންތޯާ ގަވ އިދެްއެގާ ކޮންާ މިހ ރުާ

ކުރީަގިއާާ އަދިާ ހުށަހަޅަންޖެހޭ.ާ ބިލުތަކެއްާ އަޅުަގނޑުމެންވެސްާ މިވަނީ.ާ

ރިޮގތަށްހުއްޓ ާއެންމެފަހުންާބައްދަލުވުމުަގިއާާހުށަހަޅ ފައިާހުރިާބިލުތަކެއްާހު

ދެއްވ ނަމޭ.ާ ތިމަންނަާ މުއްދަތެއްާ ހުށަހެޅުމުެގާ ބިލުތައްާ ވިދ ޅުވެފައިވަނީާ

3

1

2

17

22009
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ވަރަށްާ ހަމަާ މިކަންާ ބަލިނޫނިއްޔ ާ ހަނދުމަފުޅުާ ހީވަނީާ  30އަޅުަގނޑަށްާ

މިއޮތީާާ ކުއްލިއަކަށްާ މިހެންއޮއްވ ާ ހުންނ ނެހެން.ާ ހަނދުމަފުޅުާ ރަނަގޅަށްާ

ހު އަިއސްފައި.ާާބިލުާ ހަމައަށްާ ިއއްވުމ ާ ފުރަތަމަކިޔުންާ އެބިލުެގާ ށަހެޅިާ

ާއެހެންވެެގންާއެސުވ ލުާމިކޮށްލީ.ާކިހިނެއްތޯާމިވީާ.
ާ

ާ35 

އ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ .ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެްއެގާޮގތުަގއިާބަލަިއަގނެޭވކަށްނެތް.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ރ ވަމު މަސައްކަތްތައްާ މަޖިލީހުެގާ މަޖިލީހަށާްާއަޅުަގނޑުާ ންެގންދ އިރުާ

އެޖެންޑ ަގިއާާ މަޖިލީހުެގާ ބިލުތައްާ ެގންދަވ ާ ހުށަހަޅުއްވަމުންާ މެންބަރުންާ

މަޖިލީހުެގާާ އެއީާ ބަހައްޓަމުންެގންދިއުމަކީާ އަތުަގއިާ ައޅުަގނޑުާ ކަމެއްނެތިާ

ނުފެންނ ތާީާ ެގންދެވޭނެޮގތްކަމަށްާ އެދެޭވޮގތެްއަގއިާ  40މަސައްކަތްާ

ންާބިލުާހުށަހަޅުއްވަންާބޭނުންފުޅުާހުރިހ ާާކުރިއަށްެގންދަނީ.ާއަޅުަގނޑުާއެދެ

ެގންދެވުން.ާާ ހުށަހަޅުއްވަުމންާ އަވަހަކަށްާ ވީހ ވެސްާ ހަމަާ ބޭފުޅުންާ

މިދަނާީާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ެގންދަވ .ާ އެބަާ އެޮގތުެގމަތީންާ މިހ ރުވެސްާ

މުޙަންމަދާުާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ކުޅުދުއްފުށީާ އަިއޓަމަށް.ާ ދެވަނަާ

ހުށަހަޅުއްވ  ނަންބަރުނަޝީދުާ ޤ ނޫނުާ ާފަިއވ ާ  45ފުލުހުންެގ2008/5ާާ؛

ޤ ނޫނަށް...ާވަނަާއިޞްލ ޙުާެގނައުުމެގާބިލުެގާފުރަތަމަާކިޔުންާިއއްވުން.ާާ

ވަނ17ާާާަވ ާހޯމަދުވަހ2009ާާުޖޫނ8ާާްމިބިލުެގާދެވަނަާކިޔުންާއޮންނ ނީ،ާ

ާާ މަޖިލީހުެގ ނުކުތ އެްއ،5ާާާާރައްޔިތުންެގާ ނިޒ މ ބެހޭާ ޖަލްސ ަގއި.ާ ވަނަާ

ާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދު.ާނޮޅިވަރަމް

ާ50 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ނުނަގ ާާާނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ނުކުތ އެއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ ހަމަާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ވަރަށްާމުޙަްނމަދުާަނޝީދުާާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ކުރެވޭތޯާ މިކަންާ އެއްބ ރުލުންދީެގންާ ާާމަނިކުފ ނަށްާ

ޮގތެްއަގިއާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޚުދުމުހުތ ރުާ ވަރަށްާ މަނިކުފ ނުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ  55ބަލައިފިން.ާ

ަގވ އިދުަގިއާާ ފ ހަަގކުރެޭވ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ެގންދަވ ކަންާ ކަންތައްތައްާ

ހަމާަާ މަނިކުފ ނުާ މައްސަލ ަގއިެވސްާ ދިމ ވިާ ިއއްޔެަގިއާ އޮްއވ ާ ވަކިޮގތަކަށްާ
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ްއތައްާެގންދެވުމަށްޓަކައިާތިތ ާއިންނަަވއިެގންާާބޭނުންފުޅުހ ޮގތަކަށްާއެކަންތަާ

ހަމަާ އަދިާ ެގންދަވަނީ.ާ ކައްޗ ދުްއވަމުންާ ެގންދަވަނީ.ާ ހޭރިޔ ކުރަްއވަމުންާ

ހުރާިާ އެއްބަސްވެިވފައިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިއަދުވެސްާ  60މިއ އެކުާ

މެންބަރުންގާެާ ބައެއްާ ބޭނުންފުޅުވީމަާ މަނިކުފ ނުާ ޚިލ ފަށްާ އުސޫލުތަކ އިާ

މިތަ ކިޔުމަށްާބިލުތައްާ ފުރަތަމަާ ކަންތައްތަކަށްާ ބައެއްާ ބަލައިަގނެާ ނަށްާ

ތިހެނާްާ ވަޑަިއަގންނަވަނީ.ާ ތިޔަާ ކުރަްއވަމުންާ ކަންތައްތައްާ އެކަހަލަާ އިްއވ ާ

ތިކަންތައްތަކެއްާނުކުރެްއވޭނެާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާައޅުަގނޑުާހަމަާވަރަށްާާ

 65ތިތ ނަގއިާފުރަތަަމާއަދަބުވެރިކަމ އެކުާމަނިކުފ ނަށްާދަންނަވަންާމަނިކުފ ނުާާ

އިށީނދެވަޑަިއެގންާދެއްވިާޚުޠުބ ަގއިާވިދ ޅުވިފަދައިންާއިންޞ ފުވެރިކަމ ެއކުާާ

ކަންތައްތަްއާކޮށްދެްއވުން.ާއެހެންާއެކަންތައްތައްާނުކުރަްއވަންޏ ާމަނިކުފ ނުާ

ެއކަމުެގާސަބަބުންާާ އަބުރަށްެވސްާ ބޭފުޅެއްެގާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އަބުރުވެރިާ ފަދަާ

ާހަމަާއަދަބުެވރިކަމ އެކުާދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ ާ.ހުތުރުވެދ ނެތީވެާ
ާ70 

ާ

ނުކުތ އެްއކަމަށްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނިޒ މީާ ޝުކުރިއްޔ .ާ ވަރަށްބޮޑަށްާ އ ދެ،ާ

އޮންނ ނީާ ނިންމ ފައިާ އިއްޔެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބަލައިަގނެވޭކަށްނެތް.ާ

އޮ މިހ ރުާ ނިމެންދެންާ އިޞްލ ޙުކޮށްާ ަގވ އިދުާ އ ާ ތްާއަޅުަގނޑުމެންާ

 75ަގވ އިދަށްާޢަމަލުކުރަމުންާެގންދިއުން.ާއެހެންވީމ ،ާެއަގވ އިދ ާއެްއޮގތަށްާމިާ

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ.ާާ އަޅުަގނޑުާ ބިލުތަކ މެދުާ ފޮނުއްވ ާ ބިލުާ މަޖިލީހަށްާ

ާދަނީ.ާއެހެންވީމަ،ާެއޮގތުެގމަތީންާކުރިއަށްާމިެގން

ާ

. .ާަސަރުކ ރުންާހުށަހަޅ ާމައްސަލ

ާ80 

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އައިޓަމް އެޖެންޑ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިދަނީާ މިހ ރުާ ާާއަށްާ.3ާާއަޅުަގނޑުާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާެގާދަށުންާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 29ާާާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

ާ ހުސްވެފަިއވ ާ މިހ ރުާ މަޖިލީހުންާ ަވޒީރުންެގާ 3ާާޢައްޔަންކޮށްފަިއވ ާ

ޤ ނޫނުައސ ސީ ނަންފުޅުތަކަށްާ ބޭފުޅުންެގާ ހުށަހެޅުއްވިާ ާާވުޒ ރ އަށްާ 129ާާެގ
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ރުހުނާްާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ވ ޮގތުެގމަތީންާ ަގއިާ )ނ(ާ މ އްދ ެގާ  85ވަނަާ

އިްއޔެެވސްާާ އެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެ،ާ ނިންމުން.ާ ޮގތެއްާ ހޯދުމ މެދުާ

ެގންޮގސްފައި.ާާ ވ ހަކަދައްކަމުންާ ވަނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިކަމ ބެހޭޮގތުންާ

އެބަ ޚިޔ ލުތަފ ތުވުންތަކެއްާ ތެރޭަގއިާ މިމައްސަލ ަގިއާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ އުޅޭާ

ޖަލްސ ާ ބައްދަލުުވން،ާ ިއއްޔެާ ައޅުަގނޑުާ ޮގތަކ މެދު.ާ ކުރިއަށްދ ނެާ

ޕ ޓީތަކުެގމެދުަގިއާާ ސިޔ ސީާ ދަންނަވ ލިންާ  90ނިންމ ލަމުންވެސްާ

ކޮންމެވެސްކަހަލަާ މަޝްވަރ ކުރައްަވިއެގންާ މިކަމ ބެހޭޮގތުންާ

އެއްބަސްުވމަކަށް ޮގތެްއެގާ ކުރިއަށްެގންދ ނެާ އ ދެވޭތޯާއެއްބަސްވުމަކަށް،ާ ާ

މަސައްކަތްޕުޅުކޮށްދެއްވ ށޭ.ާއިްއޔެެގާޖަލްސ ާނިމުމަށްފަހުާބައެއްާޕ ޓީތަކުެގާ

ެއާާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ބައްދަލުކޮށްލިން.ާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ބޭފުޅުންނ އެކުާ

ނުދެވިފައި.ާާ ހަމައަށްާ ޙައްލަކ ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވަނީާ  95ބައްދަލުކުރުމުަގއިާ

ާާ އެނިގފަިއވ ޮގތުަގއި ތަފ ތާުާއަޅުަގނޑަށްާ ބޭފުޅުންާ ޕ ޓީތަކުެގާ ރޭަގއިެވސްާ

ހޯއްދެވުމަށްާާ ޙައްލެްއާ އެކަުމަގއިާ ވ ހަކަފުޅުދައްކަވ ާ ޮގތްޮގތަށްާ

އަޅުަގނޑުާާ އެކަމަށްޓަކައިާ ެގންދެވި.ާ މަސައްކަތްޕުޅުކުރަްއވަމުންާ

އެބަޖެހޭާ މަޖިލީހުންާ މިއަދުާ މިކަމުަގއިާ އެހެންވީމ ،ާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ

ައޅުަގނޑު ނިންމަން.ާ މިކަމ ބެހޭޮގތުންާޮގތެއްާ އޮތީާ ޤަސްދުކޮށްފައިާ ާ100 

ާާ މިނެޓްާަވުގތުާއެރުވުނ3ާާާާްވ ހަކަފުޅުދަްއކަވަންާބޭނުންފުޅުވ ާބޭފުޅުންނަށް

ބޭފުޅުންނޭާ ބޭނުންފުޅުވ ާ ވ ހަކަފުޅުދައްކަވަންާ ބޭފުޅަކަށްވެސް.ާ ކޮންމެާ

މަެގްއާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކުރިއަށްދިއުމަށްާ މިކަމުަގއިާ މިދަންނަވ ލީާ

އަޅުަގނޑުމެންާދައްކަަވއިދެ މިކަމުަގއިާ ބޭފުޅުން.ާ އެދިަވޑަިއަގންނަވ ާ ްއވަންާ

ޢ ންމުކޮށްާ އެހެންވީމަ،ާ ނިންމައިެގން.ާ ޮގތެްއާ ކުރިއަށްދ ންާ  105އެބަޖެހޭާ

ވ ހަކަފުޅުދައްކަވަންާާ އެދެންާ އަޅުަގނޑުާ ެއއްޮގތަށްާ އުސޫލުތަކ އިާ ެގންުގޅޭާ

ތިބޭފުޅުާ ނަންނޯޓްކޮށްލެއްވުން.ާ މިހ ރުާ ބޭފުޅުންާ މެޝިންާބޭނުންފުޅުާ ންެގާ

ާ އޮތްާ ކުރިއަށްާ 5ާމެދުވެރިކުރަްއވ ާ މިނެޓެއްހ އިރުތެރޭަގިއާާާ

ކޮންެމާ ައޅުަގނޑުމެންާ އޭެގފަހުންާ ދެންާ އެދެން.ާ ނަންނޯޓްކޮށްލެއްވުންާ

ާާ ވ ހަކަފުޅ3ާާާާުބޭފުޅަކަށް އެބޭފުޅުނެްގާ ެގންދ ނަން.ާ އަރުވަމުންާ  110މިނެޓްާ

އަާ ޝުކުރިްއޔ .ާ ނިންމ ނީ.ާ ޮގތެއްާ މިކަމުަގއިާ ދެންާ ޅުަގނޑުާާނިމުނީމ ާ
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މިހ ރުާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާަގލޮޅުާއުތުރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރާުާ

ާއަށް.ާާهللاާއީވ ާޢަބްދު

ާާާ

ކުރިމަުގދެއްކޭތޯާާާަގލޮޅުާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  115ާޝުކުރިއްޔ ާ

ބަލ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:هللاާއީވ ާޢަބްދު ހިސ ބުންާވީހ ވެސްވަރަކަށްާ މެދުކަނޑ ލެުވނުާ ވ ހަކަާ އިްއޔެާ ނަން.ާ

ރައްޔިތުންާާ ބަލ ލ ނަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކުރިއަށްެގންދެވޭތޯާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ާ ަގވ އިދުެގާ 157ާމަޖިލީހުެގާ އަޅުަގނޑުާާާ މ އްދ އިންާ ވަނަާ

ބޭފުޅުންެގާ އެންމެހ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ އަޅުަގނޑުާ އިޝ ރ ތްކޮށްލަމުންާ

އަޅުަގނޑު މަޖިލީހުެގާާާހަނދުމަފުޅަށްާ ރައްޔިތުންެގާ ބަލ ނަންާ  120ެގނެވޭތޯާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާާ އޭރުެގާ ޖަލްސ ަގއިާ ދެވަނަާ ދައުރުެގާ ތިންވަނަާ

ހުށަހަޅުއްވ ާާ ސަމީރުާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ވޯޓުެގ32ާާާާޢިއްޒަތްތެރިާ

ނިންމާިާ ފ ސްވެެގންދިޔަާ ނިމިެގންދިޔަާ އުސޫލު.ާ ނިމިދިޔަާ ތ އީދުލިބިެގންާ

އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާާާާނިންމުން.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޯވޓަކީާ ިއޝ ރަތްކުރ ާ މިާ

އެބޭފުޅަކުާާ ބޭފުޅަކުާ އިންނެވިާ ޮގނޑީަގއިާ ތިއިންނެިވާ މިއަދުާ  125މަނިކުފ ނުާ

އަޅުަގނޑުާާ ވ ހަކައެއްނޫންާ ނިންމުމުެގާ ނިންމިާ އަމިއްލައަށްާ ިގނިކަންޏ ާ

މިދެންނެވިހެންާާ ކުރިންެވސްާ މަޖިލީހުަގއިާ އެާ 32ާާމިދަންނަވަނީކީއެއް.ާ

ދުާލިބިެގންާފ ސްެވެގންދިޔަާނިންމިާނިންމުމެއްެގާވ ހަކަ.ާއަދިާާވޯޓުެގާތ އީ

މަޖިލީހުަގއިާ މިާ މިއަދުާ ެގންނ ނަންާ ހަނދުމަފުޅަށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ

އެތަށްާ ތިއްބެވިާ ހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާ އިންތިޚ ބުވެެގންާ  130ހ ޒިރުެވވަޑައިެގން،ާ

ެގންދެިވ.ާާާާބޭފުޅުންނެއްާއެދުވަހުާއެޖަލްސ ަގިއވެސްާމަސައްކަތްކުރަްއވަމުން

ައޅުަގނޑުމެންެގާާ މަނިކުފ ނު،ާ ދެްއވި.ާ ވޯޓުވެސްާ އުސޫލަށްާ މިާ ހަމަާ އަދިާ

އެތަށްާބަޔަކުާިމއަދުާއަލަށްާއިންތިޚ ބުވެެގންާހުވ ކޮށްެގންާިމ50ާާާތެރެއިންާ

ރައްޔިތުންެގާާ ދިވެހިާ މ ނައަކީާ ޭއެގާ އަިއކަމަކުާ އަޅުަގނޑުމެންާ މަޖިލީހަށްާ

ވަ ކޮންމެވެސްާ އ ވީެއކޭނޫން.ާ އަޅުަގނޑުާާމަޖިލިސްާ އ ލ ވ ނެކަަމށްާ  135ރަކަށްާ

އ ީވކީެއއްނޫން.ާ މަޖިލިސްާ ރައްޔިތުންެގާ އެކަމަކުާ އުއްމީދުކުރަން.ާ

ކުރަމުންާާ ކަންތައްާ ކުރިންާ މަޖިލީހުަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ

މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޕްރެކްޓިސް.ާ ބީާ ކަސްޓަަމރުާ ނުވަތަާ ެގންދިޔަޮގތްާ
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އިޙްތިރ މްނުކޮށްފިއްޔާ  ކަސްޓަމަރީާއެއަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ މ ދަމ ާ ާ

ބަރޯސ ވ ނެާާ ކިޔ ފަިއާ އުސޫލޭާ ކަންކުރިާ ކުރިންާ ނުވަތަާ  140ޕްރެކްޓިސްއޭާ

އެްއޗެއްާނޯންނ ނެ.ާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންާކުރ ާއިޙްތިރ މަކުންާމ ދަމ ވެސާްާ

ައޅުަގނޑުމެންނަށްާބަރޯސ ެވވެންާއޮންނ ނީ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާާ އެއަށްާ

އެ ޕ ޓީއެްއެގާ މ ތާްާއެންމެާ މިާ ނިންމުމަކ ހުރެާ ނިންމިާ ޖަލްސ އެްއެގާ ންމެާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ކަންކުރިޮގތްާ މަޖިލީހުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ މަޖިލީހުެގ،ާ

އަޅުަގނޑުާާ ވ ހަކަދައްކަުމންާ އިއްޔެވެސްާ މަނިކުފ ނުާ  145ޮގންޖަހ ލ ކަށްނުވ ނެ.ާ

ދޫާކުރިމަތީަގިއާމިހިރީާއެކިއެކިާވަނަވަރު.ާިއއްޔެވެސްާވ ހަކަދައްކަވަމުންާފޭ

ދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަލްހ ންާފަހުމީާވިދ ޅުިވާހަްއތަހ ވެސްާހަމަާ

ިމ3ާާާާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ބޭފުޅުންނޭ.ާ ޤ ބިލްާ ވަރަށްާ ބޭފުޅުންނަކީވެސްާ

މިސ ލަކަށްާ ފ ހަަގކުރެޭވާ އެބަާ ައޅުަގނޑަށްާ ބަލ ލ އިރުާ ވަނަވަރުތަކަށްާ

 150އަދުާޢަމަލުކުރަމުނާްާހުސްނުއްސުޢޫދު.ާޙުސްނުއްސުޢޫދަކީ،ާއަޅުަގނޑުމެންާމި

ފުންނ ބުއުސްކޮށްާާ ވަރަށްާ ިއޞްލ ޙުކުރުމުަގިއާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ މިެގންދ ާ

ރ އްޖޭެގާާ އެމަނިކުފ ނަކީާ އިތުރުންާ މީެގާ ބޭފުޅެްއ.ާ މަސައްކަތްކުރެއްވިާ

ޖުޑިޝަލްާސަރިވސަސްާކޮމިޝަންެގާރ އްޖޭެގާހުރިހ ާޤ ނޫނީާވަކީލުންެގާާ

ބޭފު އިންތިޚ ބުެވވަޑަިއެގންނެވިާ ޝިހ ބަކީ،ާާތެރެއިންާ މުޙަންމަދުާ ޅ .ާ

ާާ  155ފަހަރަކަށްާއިންތިޚ ބުވެަވޑަިއެގނ4ާާާާްމަނިކުފ ނުާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށް

މަނިކުފ ނުާ ވަކިެވވަޑަިއެގންނެީވާ ަމޖިލީހުންާ ވަކިވެާ އަޅުަގނޑުމެންނ ާ

މަޤ މުަގިއާާ ފުރުްއވ ާ ތިާ މިއަދުާ މަނިކުފ ނުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ރ  މަހުމޫދުާ ލޮބުވެތިާާއިންނެވުމަށްފަހު.ާ ސަރުކ ރުެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ޒީ،ާ

ރައްޔިތުުުންެގާޙައްޤުަގއިާރަްއޔިތުންނަށްޓަކައިާޚިދުމަތްކުރ ތ ާއަޅުަގނޑަށްާާ

ޤ ބިލާުާ ެވއްޖެހެން.ާ ދުވަހެްއާ ވީހ ާ އުމުރުންާ އަޅުަގނޑުާ  160ހީވަނީާ

މިާާާާޤަބޫލުކުރެވޭކަުމަގިއވަންޏ ބޭފުޅުންކަމުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާއެންމެނަުަށް

އަޅުަގބޭފުޅުނ3ާާާާް ޚިދުމަތްކުރުމުަގއިާ ރައްޔިތުންނަށްާ ނޑުމެންާދިވެހިާ

އެންމެހުރަސް ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ ާާާާނ ޅަމ ތޯއޭ.ާ ސިފަ ބ ރ3ާާާުމަތިވެރިާ

ވަކިކުރުން.ާެއާެއއްޗަށްާޮގންޖަހ ލ ާބަޔަކީާައޅުަގނޑުމެންާމެންބަރުންނަށާްާ

 165ާވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާ.ާ.ނުވަމ ތޯއޭ



 7 

ާ

އ ދެ،ާވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ .ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން:ރިޔ ސަތުންާާ

އަޅުަގނޑުާާ ޠ ރިޤަށް.ާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މަނަދޫާ

މި މިއަދުާ ާއެދެންާ ވ ހަކަފުޅުަގިއާާ ދައްކަވ ާ ބޭފުޅުންާ މަޖިލީހުަގއިާ

ރައީސުލް ކުރިަމއްޗަށްާ ފޮނުއްވ ފަިއވ ާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ  170ޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ދަ ވ ހަކަފުޅުާ ބެހޭޮގތުންާ އެްއވެސްކަހަލަާާބޭފުޅުންނ އިާ ްއކަވ އިރުާ

ވ ހަކަފުޅުތަްއާާ ރައްދުނުވ ޮގތަްއާ ބޭފުޅަކަށްާ ެއއިންާ ކުޑައިމީސްބަހެއްާ

ބަެއއްާބައްޓަން އިނޭގާ އަޅުަގނޑަށްާ ެއއީާ ާކުރެްއވުން.ާ ބޭފުޅުންެގާާ

ވ  ރަނަގޅުާ އެބޭފުޅުންެގާ ހަމައެއ ެއކު،ާާވ ހަކަފުޅުަގއިާ އެބަދައްކަވ .ާ ހަކަާ

މިކަހަލަކަމަކަށްާ އެބޭފުޅުންާ އެހެންކަމަށްވަންޏ ،ާ ބޭފުޅުންާ  175އަނެއްބަިއާ

ހިތްޕުޅުވެދ ނެ ވިދ ޅުވ ާ ކީކޭތޯާ ނަހައްދަވ ކަމުނުދަނީާ އެހެންާ ެއކަމަކުާ ށޭާ.ާ

ވ ހަ ބަހުއަޅުަގނޑުެގާ މިާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ އެބޭފުޅުންނ ިއާާކައަކީ.ާ ސަކީާ

ކުރ  ާާާާބެހޭޮގތުންާ މި އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިކަންާބަހުބަހުސެއްނޫން.ާ ސަކީާ

ސެއް.ާއެހެންވީމ ،ާެއކަންާހަނދުމަފުޅާުާދ ނެޮގތަކ ާބެހޭޮގތުންާކުރ ާބަހުެގން

 180ބަހައްޓަަވއިާދެއްވުންއެދެން.ާައޅުަގނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތުާއަރުވަންާމަނަދާޫާ

ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާޠ ރިޤް.ާާ

ާ

ާ`.ާމަޖިލީހުެގާރައީސްާއަދިާނ އިބުާރަީއސަށްާމަރުޙަބ ާދަންނަވަން.ާާރ ެގާމެންބަރުާާމަނަދޫާދ އިާ

އެންމެހ ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާމުޙަްނމަދުާޠ ރިޤް ދ ިއރ ެގާ ައޅުަގނޑުެގާ ކޮށްދެއްވިާ އިންތިޚ ބުާ އަޅުަގނޑުާ އަދިާ

ާ ހަމައެއ އެކު،ާ ދަންނަވަން.ާ ޝުކުރުާ  185އަޅުަގނޑ އެކުާާރައްޔިތުންނަށްާ

ޝުކުރުާާވ ދަކުރެްއވި އަޅުަގނޑުާާކެނޑިޑޭޓުންނަށްވެސްާ އ ދެ،ާ ދަންނަވަން.ާ

އި ރަީއސްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ބޭނުންވަނީ،ާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ ްއޔެެގާާމިއަދުާ

މިމައްސަލ ަގއިާ ާޖަލްސ ަގއިާ އަޅުަގނޑަށްާާާ ކޮބައިތޯއޭ.ާ ނިންމެވިޮގތްާ

ވަކިޮގތަކަާ ރިޔ ސަތުންާ މިމަޖިލީހުެގާ ވިދ ޅުެވާާޤަބޫލުކުރެވުނީާ ށްާ

ާއެނޫންޮގތަކަށް ނަތީޖ އެއްޮގތުންކަންާ އުޅުއްވުުމެގާ  190ކަަމށްާާކުރައްަވންާ

ދިުގލަިއެގން ޤަބޫލުކުރެވުނީާމިމައްސަލަާ އަޅުަގނޑަށްާ މިޖެހުނީ.ާ ދ ންާ

ޮގނޑިކޮޅުާ ތިާ އިތުރުފުޅުާމަނިކުފ ނުާ އިންނަވަިއެގންާ ހެއްދެވީމަކަށް.ާާަގިއާ
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މަނިކުފ ނުާ ޙަޤީޤަތަކީާ ވ ހަކަިއެގާ މިދަންނަވ ާ މިހެންާ އަޅުަގނޑުާ ސަބަބަކީާ

ވަކިޮގތަކަށްާާ މިމަޖިލީހުންާ ީމެގކުރީަގިއވެސްާ މިމައްސަލައަކީާ ވިދ ޅުވިާ

ވ ހަކަައކީާ މިުއޅޭާ ދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުާ މައްސަލަެއއްކަމަށް.ާ  195ނިމިފައިވ ާ

މައްސަލައަކީާާ ހޯދުމުެގާ ރުހުންާ ޢައްޔަންކުރުމުަގއިާ މިބޭފުޅުންާ ކެބިނަޓަށްާ

ކު އެޖެންޑ ާ މީެގކުރީަގއިާ މަޖިލީހުަގއިާ ނިންމ ފައިވ ާރައްޔިތުންެގާ ރެިވެގންާ

ކުރައްވ ނީާާ ކަންާ މިއަދުވެސްާ މަނިކުފ ނުާ ތިމަންާ މައްސަލަެއއްކަމަށ އިާ

ާމީެގކުރީަގއިާކަންކުރެްއވިާޮގތަށްކަމަށް....

ާ200 

ނުކުތ އެްއާާާާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާނިގލީމ މި ނިޒ މ ބެހޭާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާމަޖިލީހުެގާ

ާިމނެީގ...ާ.ުވން:ާއިބްރ ހީމްާވ ހަކަދެއްކެާާޤ ސިމް

ާ

އަޅުަގނޑަކަށްާާއްާމަޑުކޮށްލަދެއްވަާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ނުކުތ ެއއްކަމަކަށްާ ނިޒ މީާ އިނޭގތޯ.ާ ޗޭާ

 205ާރަޖިސްޓަރއެއްާނުކުރެވުނުާ.

ާ

އަާމަނަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ އެހެންވީމ ،ާ ބޭނުންވަނީާާއ ދެ،ާ ދަންނަވ ލަންާ ާޢިއްޒަތްތެރިާާޅުަގނޑުާ

ާމީެގކުރީަގިއވެސްާކަންާކުރެއްިވޮގތަށްާކަންކުރަ..ާ.ާ،ރައީސްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާމުޙަްނމަދުާޠ ރިޤް

ާ

 210ޗޭާއިނޭގތޯ.ާނިޒ މީާނުކުތ އެއްާނަންަގވ ނަމަާަގވ އިދުަގިއާާއްާމަޑުކޮށްލަދެއްވަާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ވިދ ޅުެވާާ ނުކުތ އޭާ ނިޒ މީާ އަޑުއިޭވވަރަށްާ ރިޔ ސަތައްާ އޮންނަޮގތަށްާ

މ މިދެއްވުންއެދެ ފަސޭހަވ ނެ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ އޭރުންާ ދ އިރ ެގާާާާިގލީން.ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމްާނިޒ މީާނުކުތ އެއްާ.

 

ާ215 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ނުކުތ އޭާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާިގލީާމ މިާ ނިޒ މ ބެހޭާ ައޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

އަތްެވސްާާާންާ:ޤ ސިމްާއިބްރ ހީމްާވ ހަކަދެއްކެުވ ައދިާ ދަންނަވ ާ ބުނެާ ހަރުއަޑުންާ ބ ރަށްާ ވަރަށްާ ދަންނަވ ާ

އި މަނިކުފ ނަށްާ ދެންާ ނިޒ މ ބެހޭާިވވަޑައިނުއުފުލ ލިން.ާ އަޅުަގނޑުާ  220ަގތީ.ާ
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އޮތްޮގތުންާާ ހައްދަވ ފައިާ މަނިކުފ ނުާ އެޖެންޑ ާ ިމއަދުެގާ މިނެީގާ ނުކުތ އެއްާ

ހީ އަޅުަގނޑުާ ެގންދަވ ނެކަމަށްާ ދެއްވަމުންާ އެޖެންޑ ެގާާފުރުޞަތުާ މިާ ކުރީާ

ާާ ދ އިރ ެގ1ާާާާއައިޓަމް ދެކުނުާ ކުޅުދުއްފުށީާ އެއީާ އ ދެ،ާ އޮތްޮގތަށް.ާ ަގއިާ

ެއާާ ނުވަތަާ މަްއސަލަާ އޮތްާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ ނަޝީދުާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ

ިއއްވަާ އިއްވުންާ ފުރަތަމަާ ބިލުެގާ ފުލުހުންެގާ  225ދެްއވ ަގިއާާއިސިފައިންނ އިާ

ށް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިހ ރުާމިާބަހުސްާފަހުންާކުރިއަށްާެގންދަވ ނެކަމައޭެގ

ާއެހެންޮގތަކަށްދ ތީާެއވ ހަކަާދަންނަވ ލީާކިހިނެއްތޯާމިވަނީ.ާާ
ާ

ާ

ބަލައިަގނެވޭކަށްާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ނުކުތ އެއްކަމަށްާ ނިޒ މީާ އިނޭގތޯ.ާ ޝުކުރިްއޔ ާ  230އ ދެ،ާ

ާާ ފައި.ާާަވނީާނިންމ 2ާާާާ،1ނެތް.ާއަޅުަގނޑުމެންާމިހ ރުާއެޖެންޑ ާއަިއޓަމް

މަޖިލީހުެގާަގވ އިދުާބުނ ޮގތުންާފުރަތަމަާކިޔުންާއިްއވަންޖެހެނީާހަމައެކަނިާ

ދެންެމާ މިހ ރުާއަޅުަގނޑުާ އެބައިާނިންމ ފައިާ ބިލުެގާނަންާއަޅުަގނޑުމެންާ

ާާ 8ާާާާދަންނަވައިފިންާމިބިލ ާބެހޭޮގތުންާވ ހަކަދެއްކުންާއޮންނ ނީ 2009ާާޖޫން

17ާާާާވ ާހޯމަދުވަހު.ާއެއީާމަޖިލީހުެގާާ  235ަވނ5ާާާާަރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާާވަނަ

ާާ ނިމިފައި.ާ ވަނީާ މިހ ރުާ އައިޓަމްާ ދެާ އެާ އެހެންވީމ ،ާ ދެނާްާޖަލްސ ަގއޭ.ާ

މިހ ރުާާ އަޅުަގނޑ3ާާާާުއަޅުަގނޑުމެންާ މިއުޅެނީ.ާ ައއިޓަމްަގއިާ ވަނަާ

މެންބަރާުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދެްއކެވިާ ވ ހަކަފުޅުާ ކުރިންާ އަރުވަންާ ފުރުޞަތުާ

ާޠ ރިޤް.

ާ240 

މިއުޅޭާާާރުާާމަނަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަާ ދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ޖަލްސ ަގިއާާާމުޙަްނމަދުާޠ ރިޤްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މީެގކުރީެގާ ޖަލްސ ަގއިާ އިްއޔެެގާ މަނިކުފ ނުާ ވ ހަކަައކީާ

ާ ވީނަމަވެސްާ ކަންހިނގ ފައިާ މިވަުގތުާާކޮންމެޮގތަކަށްާ ރިޔ ސަތުންާ

މިވެނިާކަން ވިދ ޅުވިޮގތަކުރަްއވ ނީާ ކަނޑަެއޅިެގންާ މިމައްސަލަާކަށޭާ ނަމަާ

ސަބަބަކީާާ ޤަބޫލުކުރެޭވ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ނުނިކުތީސްކަމަށްާ  245މިޮގތަކަށްާ

މީެގކުރީެގާޖަލްސ ަގއިާކަންާކުރެއްިވޮގތަށްާކަންާކުރަްއވ ނެކަމަށްާވިދ ޅުވެާ

މަޖިލީހުގާެާ ޤަބޫލުކުރަނީާ އަޅުަގނޑުާ އެއީާ ކަންކުރެްއވުންާ އެނޫންޮގތަކަށްާ

އ ދެމެންބަރު އިތުރުފުޅެއްކަމަށް.ާ ހެއްދެވިާ ރިޔ ސަތުންާ މިހެންާާާ،ންނަށްާ
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ޤަބޫލުކު އަޅުަގނޑަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާމިދެންނެވީާ މިތަނަށްާ ރެވުނީާ

ާާގައިމުާ  250ާާވަދެާއިންާވެސްާައޅުަގނޑަކީާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާމުޅިންާއަލަށް

ކުރަްއވަިއެގން އިންތިޚ ބުާ ރައްޔިތުންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ .ާާމެންބަރެއް.ާ

އިތުރުފުޅެްއާާ ެއޮގތަށްާ މަނިކުފ ނުާ ސުވ ލަކީާ ައޅުަގނޑުެގާ އެހެންވީމ ،ާ

މަޤް ާހެއްދެވުމުެގާ ކޮބައިތޯއޭ.ާ ބޭނުންފުޅަކީާ ހަަމާޞަދަކީ،ާ މިއީާ

ދެންާ ސުވ ލެއް.ާ އުފެދުނުާ ހިތުަގއިާ އަޅުަގނޑުެގާ ޙަޤީޤަތުަގިއވެސްާ

ޙަޤީޤަތުަގިއވެ ހަމަާ ައޅުަގނޑަށްާ ބޭނުންވަނީ،ާ ދަންނަވ ލަންާ  255ސްާާއަޅުަގނޑުާ

ދ ނެހ ޮގތަކަށްާ ދިުގލަިއެގންާ މިމައްސަލަާ މިދަނީާ ޤަބޫލުކުރެވެމުންާ

ރިޔ ސަތުންާކަންާކުރެއްވުުމެގާވިސްނުންފުޅެއްާެގންުގޅުްއވ ތީ.ާއެހެންވީމ ،ާ

ވީހ ެވސްާާ ދިުގނުލ ާ މިމައްސަލަާ އެދެންާ އ ދޭހ އެކުާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ

ކުރެއްވުމުާ މިކަންތައްާ މަަގކުންާ ނިމޭނެާ ވިސްނުންކުރުޮގތަކަށްޮގސްާ ފުޅުާެގާ

 260ާ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ރިޔ ސަތުންާެގންުގޅުްއވުން

ާ

ރިޔ ސަތުަގއިާއިންނަާމީހަކާުާާާއ ދެ،ާވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާދެންާ:ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން

ަގވ އިދުބަހު ބައިވެރިވުމަކީާ ެއހެންނަމަވެސް،ާމަނ ކުާާސްަގއިާ ކަމެއް.ާ ރ ާ

ދަންނަވ ލުމުެގާބޭނުުމަގއިާައޅުަގނޑުާާބަިއވެރިނުވެާމަޢުލޫމ ތެއްާާސްަގއިާާބަހު

ކަންތަްއާާ ވަކިޮގތަުަކަށްާ ރިޔ ސަތުންާ ތަކުރ ރުކޮށްާ އެއީާ  265ދަންނަވ ލ ނަން.ާ

ކޮށްާނުވަތަާރިޔ ސަތުންާދެންމެާވ ހަކަފުޅުާދެއްކެވިާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރާުާ

ަގނޑުާދަންނަވ ލަނާްާވިދ ޅުވިާޮގތުންާވިްއޔ ާދޮުގހެދިކަމަށްާވިދ ޅުވ ތީ.ާައޅު

ނޮވެމްބަރ12ާާާާުބޭނުން،ާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާޔައުމިއްޔ ތައްާބަލ އިރު،ާާ

ފ ސްކުރަްއވ ފަިއވަނ2008ާާާީ ޖަލްސ ަގއިާ އޮތްާ ބ އްަވވ ފައިާ ދުވަހުާ ވަނަާ

ހުށަހަޅުއްވ ާ އަޙްމަދުާސަމީރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ރަިއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ  270އޭރުެގާ

އަޣްލަބިއްޔަތުންާ ާމަޖިލީހުެގާ ފ ސްކުރެވުމެއް.ާާާ އޮތްާ ފ ސްވެފައިާ

އެފ ސްކުރުމުަގއިާވ ާޢިބ ރ ތަކީ،ާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާރުހުންާހޯދުމަށާްާ

ހޯދުމަށްޓަކައިާ ރުހުންާ ނަންފުޅުތައްާ ފޮނުްއވ ފައިވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ބެއްލެވީަމާާ ޔައުމިްއޔ ތައްާ އޮތީ،ާ ފ ސްވެފައިާ އެހުށަހެޅުންާ ނެުގން.ާ ވޯޓެއްާ

 275އިަގންނަވ ނެ.ާއެހިސ ބުންާފެށިެގންާދެންއޮތީާޚިޔ ލުާތަފ ތުވުމުެގާާއެނިގވަޑަާ
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އެކަންވެސްާާ ސ ފުކޮށްާ ވަރަށްާ ޔައުމިއްޔ ަގއިާ ހިނގ ފައި.ާ މައްސަލަތަކެއްާ

ައޅުަގނޑުމެންެގާާ އިންނެވިާ ރިޔ ސަތުަގއިާ އޭރުާ އެބަހުރި.ާ އެނެގންާ

ވިދ ޅުވެ ބަެއއްފަހަރުާ ެގންދެވީ،ާ ވިދ ޅުަވމުންާ ރައީސްާ ފަިއީވާާޢިއްޒަތްތެރިާ

ރައީސްާނަންގަވ ނީާލިސްޓަށްާވަކިަވކިންނޭ.ާއެއީާއޭރުެގާބައެއްާބޭފުޅުންާ

ބޭފުޅުންާ އަނެްއބައިާ ވ ހަކަފުޅެްއ.ާ ެގންދެވިާ ވިދ ޅުވަމުންާ  280މިމަޖިލީހުަގއިާ

އޭރުާަވކ ލ ތުކުރަްއވަމުންާެގންދެވީާެއއްކޮށްނޭާވޯޓަކަށްާއަްއސަވަންޖެހޭނީ.ާ

ބައެ ރަީއސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ވިދ ޅުވެފަިއާާއެހެންވީމަ،ާ އެޮގތަށްެވސްާ އްފަހަރުާ

އެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެާާ ބައްލަވ ލެްއވީމަާ ޔައުމިއްޔ ާ އަދިާ އެބަހުރި.ާ

ތިބޭފުޅުންނަށްާމައްސަލަާހުށަހެޅުއްިވ،ާމިދެންނެވީާހުށަހެޅުންާހުށަހެޅުއްވިާ

އަޙްމަދުާާ އޭރުެގ،ާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ  285ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ

ަގއިާެއންމެފަހުންާވިދ ޅުވެފައިާއޮޭވ،ާތިމަންނަވެސްާސަމީރުވެސްާވ ހަކަފުޅު

ވަކިވަކިންާވޯޓަށްާއެހުމ ާދޭތެރޭަގއިާރިޔ ސަތުންާެއޮގތަށްާނިންމަވައިފިއްޔ ާާ

އެންމެފަހުންާ ޮގސްާ ހޫނުވެެގންާ ބަހުސްާ ނުކުރަްއވ ނަމޭ.ާ އިޢުތިރ ޟެއްާ

އޮންނަނީާ، ވިދ ޅުވެފައިާ ރިޔ ސަތުންާ ނިންމަވ ފައިާ ވަކިޮގތެއްާ ާާރިޔ ސަތުންާ

އޭރުާާ ރަީއސަުަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ތިަމންނައަށް،ާ ފ ސްކުރުންާ  290އެފ ސްކުރިާ

އޮތްާާ ތަފ ތުވެފައިާ ޚިޔ ލުާ ެއއީާ ެއހެންވީމަ،ާ ިމޮގތަށޭ.ާ މ ނަކުރެއްވެނީާ

އެމައްސަލ ަގިއާާ ެގނައީާ ތިބޭފުޅުންނަށްާ އަޅުަގނޑުާ މައްސަލަެއއް.ާ

އަޅުަގނޑުާ އެކަންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ޮގތް.ާ މ ނަކުރެވުނުާ ާާއަޅުަގނޑަށްާ

ދެންނެވީމ ،ާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދެންނެވީމ ،ާ ތިބޭފުޅުންނަށްާ

ާާ 12ާާާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންެގާޚިޔ ލުފުޅުާހަމަ  295ވަނ2008ާާާާަނޮވެމްބަރުެގ

ތަފ ތާުާ ޚިޔ ލުާ މިމަޖިލީހުގައިވެސްާ އެއްފަދައިންާ މަޖިލީހެކޭާ އޮތްާ އަހަރުާ

ާާ ބަލަހައްޓ  ރިޔ ސަތުާ އެހެންީވމ ،ާ ީވ.ާ ޮގތުންާާމައްސަލައަކަށްާ މީހެއްެގާ

ނިންމަވ ާ ތިބޭފުޅުންާ ޮގތަކަށްާ ވިދ ޅުވ ާ ތިބޭފުޅުންާ މިއިނދީާ އަޅުަގނޑުާ

ެއއްޮގތަކަށްެވސްާާ އެހެންވީަމ،ާ ެގންދިއުމަށް.ާ ކުރިއަށްާ މިކަންާ ޮގތަކަށްާ

އެީއާާ އެީއކީ.ާ ނޫންާ ވ ހަކައެއްާ ދެއްކިާ ދޮުގހަދަިއެގންާ  300އަޅުަގނޑުާ

ޑުާއެވ ހަކަާހަމަާދަންނަވ ލީ.ާޔައުމިްއޔ ަގއިާއޮތްޮގތް.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނ

އަޅުަގނޑެއްާނުެއްއާާ ިގނަާވ ހަކަތަކެއްާ މިކަމ ބެހޭޮގތުންާ އިރ ދަކުރެްއިވއްޔ ާ



 12 

ވ ހަކަފުޅުތަްއާާ ދައްކަވ ާ ތިބޭފުޅުންާ އިންނ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ދައްކ ނަން.ާ

އަޑުއަހ ާޮގތެއްާނިންމޭތޯާބަލަން.ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާދ ންދާޫާ

 305ާރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރިޔ ޟް.ދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެ

ާ

އަދިާާދ ންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ ިއއްޔެވެސްާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާ.`ާ

129ާާމިއަދުވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާބަހުސްކުރަމުންާމިދަނީާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާމުޙަްނމަދުާރިޔ ޟްާވ ހަކަދެއްކެުވްނ:

ރައީސުލްޖު ދަށުންާ ެގާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާާވަނަާ ިމާ މްހޫރިއްޔ ާ

ހޯދުމަށްާާ ރުހުންާ ފޮނުވަިއެގން.3ާާާމަޖިލީހަށްާ މަްއސަލަާ  310ަވޒީރަކުެގާ

ވިދ ޅުިވާާ މެންބަރުންވެސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެހެންާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

އަޅުަގނޑުާާ ވ ހަކަފުޅުާ ތިޔަދެއްކެވިާ މަނިކުފ ނުާ ދެންމެާ ފަދައިންާ

މަޖިލީހު ޢިްއޒަތްތެރިާ މިާ ޚިޔ ލުތަފ ތުވުމަކީާާއަޑުއަހައިފިން.ާ ަގއިާ

މަޖިލީހުަގއިާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނޫން.ާ މައްސަލަެއއްާ

މާިާ ބަލަންޖެހެނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެންާ އެބައޮތް.ާ ފ ސްވެފައިާ  315ވަކިޮގތަކަށްާ

އެއްޗަކަށްާ އެހެންާ އެނޫންާ ަގވ އިދަށް.ާ ހިންގ ާ މަޖިލީހުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ދެ މަނިކުފ ނުާ ނުޖެހޭނެ.ާ ހިންގ ާބަލ ކަށްާ މިމަޖިލީހުެގާ ވިދ ޅުވެއްޖެާ ންމެާ

އެކަންކުރަންާާ ެއއްޮގތަުަށޭާ ަގވ އިދ އިާ އެހެންީވމ ،ާ އެބައޮތޭ.ާ ަގވ އިދުާ

ާާ ަގވ އިދުެގ ހިންގ ާ މިމަޖިލީހުެގާ ތަފްޞީލުކޮށ157ާާާްޖެހޭނީ.ާ މ އްދ ާ ވަނަާ

ާާ މިަގވ އިދުަގއި އަދިާ އޭރުނ9ާާާްކިޔ ލީމ ާއެނޭގނެ.ާ ެއބަބުނޭާ މ އްދ ާ  320ވަނަާ

ނިންމ  ރިޔ ސަތ އި،ާާފެށިެގންާ ިއއްޔެެގާ ބަެއކޭ.ާ ަގވ އިދުެގާ އެީއާ ކަމަކީާ ާ

ތިމަންާ ވިދ ޅުެވއްޖެ،ާ ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އިންނަަވިއެގންާ ރިޔ ސަތުަގއިާ

ކުރީަގިއާާ ޮގތަށޭ.ާ ކަންކުރިާ މަޖިލީހުންާ ކުރީެގާ ކަންކުރައްވ ނީާ މަނިކުފ ނުާ

މަޖިލިސްާމަޖިލީހުންާކަންކުރިާޮގތްާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންާއެވިދ ޅުަވނީ.ާާ

ކޮންމެވެސްާާ މިއުފެއްދީާ ހަލަބޮލިކަންާ ތެރޭަގއިާ މަޖިލިސްާ ދުްއވ ލ ާ  325ކަްއޗ ާ

އެކަންާާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ސީދ ާ ޮއެވެގންާ ސިއްރުކަެމއްާ ކަހަލަާ

މިއުޅެނީކީ.ާ ނޭނިގެގނެއްނޫންާ މިމަޖިލީހުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

އެކީާ މީސްކޮޅަކ ާ މަދުާ އެނގިވަޑައިަގންނަވ ނެާ ަގިއާާމަނިކުފ ނަށްާ

ކ މިޔ ބު.ާާ ހޯދ ފައިވ ާ މަޖިލީހުަގއިާ ޚ އްޞަާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ
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ޤ ނޫނަށްާ ކ ިމޔ ބު.ާ އޮތްާ ހޯދ ފައިާ މަޖިލީހުަގިއާ  330ރައްޔިތުންެގާ

ކަންކުރުުމެގާާ ނުހިތާ  ޙުރުމަތްތެރިކޮށްާ ގަވ ިއދަށްާ ނުހިތ ާ ޙުރުމަތްތެރިކޮށްާ

އެންމެާ މީެގާ ޮގތް.ާ ދިޔަާ ދިމ ަވމުންާ ކަންތައްތައްާ ދެރަވ ކަމަކީާާާާސަބަބުންާ

ޔައުމިްއޔ އަށްާފެންނަންާއެބަޮއތްާއިްއޔެަގއިާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސްާވިދ ޅުވި،ާާ

ޮގތަށޭ.ާާ ކަންކުރެއްިވާ މަޖިލީހުންާ ކުރީެގާ ކުރަްއވ ނީާ ކަންާ މަނިކުފ ނުާ

އެއަށްފަހުާ އެހުން.ާ ވޯޓަށްާ ަގނޑުކޮށްާ މަޖިލީހުަގއިާ ޮގތަކީާ  335ކަންކުރެްއވިާ

ސަވަންާދިމ ވީމ ާމިހުރިހ ާމައްސަލަެއްއާާމަނިކުފ ނުާވަކިވަކިންާވޯޓަށްާއައް

ޤ ނޫނުާާ ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައިާ ަގވ އިދުާ ހުންނ ނެ،ާ ހަނދުމަފުޅުާ ދިމ ވީ.ާ

މަސައްކަތެުެްއާާ ހުރިހާ  ކުރަންޖެހުނުާ މިމަޖިލީހަުގއިާ ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައިާ

ވ.އަތޮޅުެގާާ މަނިކުފ ނުާ ރަީއސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކުރ ނެކަން.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ަގވ އިދަށް،ާާާާމެންބަރެއްެގ މަޖިލީހުެގާ އިންނެވިއިރުަގއިާ  340ޙައިސިއްޔަތުންާ

ކަންކުރެްއިވާާ ނުހިތ ާ ޙުރުމަތްތެރިކޮށްާ ަގވ އިދަށްާ މަޖިލީހުެގާ ޚ އްޞަާ

މިހިރާަާ ނޫން.ާ ދ ކަށެްއާ ެއއަށްާ އަޅުަގނޑުާ ޮގތްާ ކަންކުރެްއވިާ ރައީސަކުާ

އެހ ާ މަންޒަރަކީާ ވެއްދިާ ސެކިއިރިޓީންާ ހައްޔަރުކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ ދޮރުންާ

ވަރަށްާާ އެހެންވީމ ،ާ މަންޒަރެއްނޫން.ާ ބޭނުންވ ާ ބަލަންާ ބަޔަކުާ ފަސޭހަކޮށްާ

ސީދ ާާ އޮތީމ ާ ފޮރުވިފަިއާ ކަންތައްތަކެއްާ މީަގއިާ މިދަންނަވަނީ،ާ  345ސ ފުކޮށްާ

ދަނީ.ާާ ކަންކުރަމުންާ ޚިލ ފަށްާ ކަންކުރެއްިވޮގތ ާ ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

އިންނެވީާ ރިޔ ސަތުަގިއާ މަޖިލީހުެގާ ިމއަދުާ މަނިކުފ ނު.ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ާ

ހަމާަާ މީެގާ އުޅުްއަވނީ.ާ ތިޔަާ ކަންކުރަންާ ޮގތަށްާ ފެންނަާ މަނިކުފ ނަށްާ

އަނެއްކ ވެސްާދަންނަވަންާބޭނުންވަނީާައޅުަގނޑުާއެންމެާދެރަވ ާސަބަބަކީ،ާާ

 350އިްއޔެަގއިާރިޔ ސަތުަގއިާއިންނަވަިއެގންާމަޖިލިސްާފައްޓަވަމުންާވިދ ޅުިވޭއާާ

އިާޮގތަށޭާމަނިކުފ ނުާކަންކުރަްއވ ނީ.ާާކުރީަގއިާމަޖިލީހުަގއިާކަންކުރަމުންާއަ

ތިޔަާ ަމނިކުފ ނުާ ސުމަކުންާ މިދިޔައީ.ާ ސުމަކަށްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

ތަކުރ ރުކޮށްާާ ހަަމާ އަޅުަގނޑުާ ައނެއްކ ެވސްާ އެހެންވީމ ،ާ ފައްޓަވަނީ.ާ

ަގވ އިދުެގާާ މަޖިުިލީހުެގާ ބޭނުންވަނީ،ާ މ އްދ 157ާާާާދަންނަވަންާ ވަނަާ

 355ާދެާޝުކުރިްއޔ ާ.މިނެޓްާހަމަވީތޯ.ާއ 3ާފުރުޞަތު..ާ

ާ
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ރައީސް.ާާިވލިފުށީާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާރިޔ ޟްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ އައްސަލ މްޢަލަިއކުމް،ާ ާ.`ާ

ދިުގކޮށްާާާާާާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެުވން: ަވރަށްާ ބެހެޮގތުންާ މިކަމ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ އިްއޔެަގއިެވސްާ

އިްއޔެ ބަހުސްކޮށްފީމޭ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދަންނަވ ލީާ ަގއިެވސްާާއަޅުަގނޑުާ

 360އަޅުަގނޑުާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސަށްާމިކަމުަގއިާއަޅުަގނޑަށްާފެންނަާލަފައ އިާ

މަނިކުފ ނުާ އަދިާ ފްލޯރގައ އިާ މަޖިލީހުެގާ އަޅުަގނޑުާ މަޝްވަރ ާ އަދިާ

ވަރަށްާާ އަޅުަގނޑުާ ބައްދަލުވުެމއްަގއިާ ކުޑަާ ބޭްއވިާ އަޅުަގނޑުމެންނ އެކުާ

ދެ ރައީސަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެވ ހަކަާ ޢިއްޒަތްތެރިާާތަފްޞީލުކޮށްާ ންނެވިން.ާ

ހިނަގމުންދ ާާ ިމާ މިއަދުުުާ ކަމަކީާ ކަންބޮޑުވ ާ ައޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ

އެާސަރުކ ރުާ  365ސަރުކ ރުެގާޅަފަތުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާރައްޔިތުންާމަޖިލިސްާ

ހިންުގމަށްާހުރަސްއަޅ ާބަޔަކަށްާވެދ ނެތީާއެކަންާައޅުަގނޑުމެންެގާބޮލުަގިއާާ

ާކޮށްފ ނެތީ،ާނޫންނަމަާެއކަމުެގާއިލްޒ ުމާާބަޔަކުާެއޅުވުމަށްާމަސައްކަތްތަކެއް

ކަންބޮޑުޭވާާ އަޅުަގނޑުާ އެކަމ ާ ައޅަންޖެހިދ ނެތީވެާ ބޮލުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ޙަޤީޤަތުަގިއވެސް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިއީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފ ޅުަގިއާ

މިދައްކަނީ.ާ މިައދުާ ައޅުަގނޑުމެންާ ވ ހަކަާ ކަންތައްތަކެއްެގާ  370ފެންނަންހުރިާ

ކަމެްއާާއިއްާ ވަކިޮގތަކަށްާ ަގވ އިދުަގއިާ މަޖލީހުެގާ ދެއްކީ.ާ ޔެަގއިެވސްާ

ކަނޑައެޅިފައިާނެތްނަމަާއެކަންާކުރަްއވ ނެާޮގތަކީާކުރިންާެއކަންާކޮށްފަިއާާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ދެންާ ހަމަެއއ ެއކުަގއި،ާ ވިދ ޅުވޭ.ާ އެބަާ ޮގތްކަމަށްާ އޮތްާ

ކުރަމުން ެއކަންާ ތަނެްއަގއިާ ކޮންމެވެސްާ އެހެންާ ދ ާޢަމަކުރ ނީާ

އެބައޮތް.ާާ ބުނެފައިާ ަގވ އިދުަގއިާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ  375ޮގތަށްކަމަށްވެސްާ

އަޅުަގނޑުމެންާ އަދިާ ހުރިއިރުަގއިާ މިހެންާ ޙ ލަތެއްާ މިހުރިހ ާ އެހެންވީމަ،ާ

އެންމާެާ ެގންދަންޖެހޭާ ކަންތައްތައްާ މިފަދަާ ރައީސަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިތިބީާ

އަޅުަގނޑުމެ އެބ ރުާ ެގންދިއުމުެގާ ޮގތުަގއިާ ދީެގން.ާޞުލްޙަވެރިާ ންާ

އަޅުަގނޑުމެންނޭާމިދެންނެވީ،ާހަމަޔަޤީނުންވެސްާއަޅުަގނޑުާމިހިރީާދީެގން.ާާ

މަޖިލީހުގާެާ ޮގތަކަށްާ ރަނަގޅުާ އެންމެާ ހުރިާ މަސްލަޙަތުާ  380އެހެންވީމަ،ާ

މަސައްކަތްާއެންމެާބ ރުާސްޕީޑެްއަގިއާެގންދެވޭނެާޮގތަށްާކަންކަންާކުރުމަކީާާ

ކަ ކުރަްއވަންޖެހޭނެާ ރައީސްާ އެނޭގާާޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑަށްާ މެއް.ާ

މަނިކުފ ނުާއެމަސައްކަތްާކުރައްވަމުންާެގންދަވ ކަންވެސް.ާެއހެންނަމަވެސް،ާ
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ދިމ ވެެގންާމިއުޅޭާމައްސަލައަކީ،ާމިއަދުާއެމް.ޑީ.ޕީާއަދިާޑީ.އ ރް.ޕީެގާބޮޑުާާ

ނ ދެވިެގންާާ އެއްބަސްވުމަކަށްާ ޕ ޓީއަށްާ ދެާ ެއާ އޮވެާ މިތ ާ  385އަޣްލަބިއްޔަތެއްާ

އްސަލަެއއްކަންާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާާދިމ ވެެގންުއޅޭާމަ

ސަިއާާ ދެންނެވިހެން،ާ އަޅުަގނޑުާ އިއްޔެަގިއވެސްާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ

މޭޒެްއެގާދަށުންާނަމަވެސްާައދިާއެހެންާކޮންމެވެސްާދިމ ލަކުންާނަމަވެސްާ

މުހިންމާުާ ވަރަށްާ ނިންމުމަކީާ ޮގތެއްާ މިކަމަށްާ މަޝްވަރ ކޮށްެގންާ މިކަމ ާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާކަ އެބަާ ކަންބޮޑުވ ންޖެހޭާ މިައދުާ ައޅުަގނޑުމެންާ  390މެކޭ.ާ

ކުރިއަށްާހުރިާމަސައްކަތްތަކަށްާމިކަމުެގާސަބަބުންާއަސަރުތަކެއްާކުރުމަކީާާ

އެކަށީެގންވ ކަމެއް.ާެއކަންާއެޮގތަށްާވ ކަށެއްާހަމަޔަޤީނުންވެސްާއަޅުަގނޑެްއާާ

ާާނޭދެން.ާއެހެންވީމަ،ާޮގތެްއާހަމަނު ެވއްޖިއްޔ މުާހަޖެހޭކަމަށް ާާމަނުޖެހޭކަމަށްާ

މިމައް ހަމަޖެހެންދެންާ އުނިކުރުމަށްފަހުަގިއާާއެކަންާ އެޖެންޑ އިންާ ސަލަާ

ރަނަގޅުކަމެްއ.ާ އެންމެާ ކުރިއަށްދިއުމަކީވެސްާ މައްސަލަތަކ އެކުާ  395ދެންހުރިާ

އެކަންވެސްާާ ޤަބޫލެއްނުކުރެޭވާ އަޅުަގނޑަކަށްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

ކުރެވިދ  މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ެއއީާ ކަަމކަށް.ާ ނެާ

ސަރުކ ރުަގިއާާ ހިނަގމުންމިދ ާ މިހ ރުާ މިސަރުކ ރުަގިއ،ާ މިދަންނަވަނީާ

ހުސްވެފައިާއޮތްާތިންާވުޒ ރ ެއއްެގާތިންާވަޒީރުންެގާވ ހަކަާއަޅުަގނޑުމެންާ

ހަމާަާ ހޯދުމަކީާ ޙައްލެއްާ މިކަމަށްާ އެހެންވީމަ،ާ  400މިދަންނަވަނީ.ާ

ކު ައޅުަގނޑުެމންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާާޙަޤީޤަތުަގިއވެސްާ ކަމެއް.ާ ރަންޖެހޭާ

ނިންމ ާާ ައަވހަށްާ ިމކަންާ މިއީާ ލ ޒިްމކުރ ކަމެއްާ މައްޗަށްާ މަޖިލީހުެގާ

އިްއޔެެވސްާާ އަޅުަގނޑުާ ހަމަޖައްސައިދިނުން.ާ ހިންޭގނެޮގތެއްާ ސަރުކ ރުާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ދުވަސްވަރުަގއިާ ކެމްޕޭނުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ފ ހަަގކުރިހެންާ

ޕ ޓީާ ެއއްާ ވެރިކަންކުރަންާާދައްކަމުންދިޔައީާ ތިމަންނަމެންާ ބުނީާ  405ންާ

ނުލިބިއްޖިއްޔ މުން.ާާ ޮގނޑިާ މިވެނިވަރެްއެގާ ތިމަންނަމެންނަށްާ ދަތިކުރ ނެއޭާ

ކަމަކަށްާާ ެއްއވެސްާ އޮންނަާ ރައްޔިތުންނަށްާ ނޫނޭ،ާ ބުނީާ އަނެއްބަޔަކުާ

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާާ ހުރަހެއްނ ޅ ނަމޭ.ާއެހެންވީމަ،ާމިއަދުާ ތިމަންނަމެންާ

ާޝުކުރިްއޔ .ާާާަގޑިޖެހުނީތޯ.

ާ410 
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ވަރަޙްމަތުާކަނޑިތީމުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ އަްއސަލ މްޢަލަިއކުމްާ ާ.`ާ އ ދެ،ާާهللا ާވަބަރަކ ތު.ާ

އިްއޔެާާާމުޙަްނމަދުާޙުސައިންާާ ދައްކަވަމުންދިޔައިރުާ ވ ހަކަފުޅުާ ބެހޭޮގތުންާ ާމިމައްސަލައ ިއާ

ާާާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ އިނީ. މަޑުކޮށްލަިއެގންާ ނޭދިާ ފުރުޞަތަކަށްާ ެއހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑުާ

ދޭތެރޭަގިއާ މިކަމ އިާ ުގޅިެގންާ ިއޝ ރ ތަކ އިާ ކޮށްލެއްވިާ ރައީސްާ މިއަދުާ

މިކަންާ ެގނެސްާ ނިމުމަކަށްާ މަސައްކަތްާ މިކުރަމުންެގންދ ާ  415އަޅުަގނޑުމެންާ

ތިނާްާ މީހުންާ އެދޭާ އެކަމަށްާ ދެންާ ހުޅުަވއިދެވޭތޯާ ދޮރެއްާ ޙައްލުކުރެވޭނެާ

ދެއްވ  ަވުގތުކޮޅެއްާ ުގޅިެގންާމިނެއްޓެއްހ އިރުެގާ ވިދ ޅުުވމ އިާ ނެކަމަށްާ

ފެނުމަކީާ ަމެގްއާ އެފަދަާ އ ދެ،ާ ިމއެދުނީ.ާ ފުރުޞަތަށްާ އަޅުަގނޑުާ

ތިޔަޮގނޑީަގއިާއިންނަާމީހަކަށްާކިހ ާފަސޭހައެްއވ ނެާކަެމއްކަންާއަޅުަގނޑުާާ

މައްސަލަާާ ހުޅުވިާ ދޮރެއްާ އެފަދަާ އަދިާ ހަނދ ންނެތޭހ އެއްނުވޭ.ާ  420އަދިާ

އަޅުަގނޑުމެ ބޮޑުާޙައްލުެވެގންދިއުމަކީާ ކިހ ާ މަސައްކަތަށްާ މަޖިލީހުެގާ ންެގާ

އ ދެ،ާާ ތަޞަްއވަރުކުރެވޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަެމްއކަންާ އަންނ ނެާ ކުރިއެރުމެްއާ

މިހ ރާުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ

މަޖިލީހަށާްާ ަވޒީރުންެގާ އ ދެ،ާ ކަންތައް،ާ މިއުޅޭާ މިކުރިމަތިލައިެގންާ

 425ކުރަްއވ ާމެންބަރުންެގާމައްޗަށްާރައްޔިތުންެގާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާޢައްޔަންާ

މިީއާާ ކަންތައްާ ބެލުމުެގާ ނޫންތޯާ ނުވަތަާ އޮތްތޯާ ރުހުންާ މަޖިލީހުެގާ

ރ އްޖޭެގާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ މިޢަމަލުކުރަމުންެގންދ ާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ކުރިއެރުމަކަށްާާ އިތުރުާ ނިޒ މުާ ދީމުޤްރ ތީާ ފުރިހަމަކޮށްާ އުސޫލުާ ދީމުޤްރ ތީާ

އަޅުަގނޑުމެންާެގނައުމަ ތެރެއިންާ ފިޔަވަޅުތަކުެގާ ައޅައިދީފަިއވ ާ ށްާ

ައޅުަގނޑުމެންެގާާ މިކަމުަގއިާ ކުރ ކަމެކޭ.ާ އަލަށްާ  430ނިސްބަތުންާ

ޤައުމުތަކުަގިއާާ ހިންގ ާ ކަންތައްާ އުސޫލުންާ ދީމުޤްރ ތީާ އުސޫލަކަށްވ ންވ ނީާ

ބެލުމޭ.ާާ ެގންދެވޭތޯާ ގ ތްޮގތަކަށްާ އުސޫލ ިއާ ެގންދ ާ 200ާމިކަންތައްާ

އަ ޤައުމެއްަގއިާާވަރަކަށްާ ޮއތްާ ޘަޤ ފަތެއްާ ސިސްޓަމްެގާ ދީމުޤްރ ތީާ ހަރުެގާ

ައޅުަގނޑުމެންެގާާ ނުެގންދެވުނުކަުމަގިއވިޔަސްާ ކުރ ޮގތަށްާ ކަންތައްާ

އެްއޮގތަށްާާ ހަމަތަކ އިާ ދީމުޤްރ ތީާ ފެންވަރުންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ  435މިންވަރުންާ

ރައްޔިތުންެގާާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އ ދެ،ާ ބަލަންވ ނެ.ާ ކުރެވޭތޯާ މިކަންާ

ިގނަާާ ވަރަށްާ އެކުލަވ ލެވެމުންދ އިރުަގިއާ މިހ ރުާ ަގވ އިދުާ މަޖިލީހުެގާ
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ކަންތައްތަްއާާ ރޫލްސްަގިއވ ޮގތަށްާ ހައުސްާ ޔޫ.އެސްެގާ ތަންތ ނަގއިާ

ެގންނަވަމުންާެގންދަވ ކަމަށްާލިޔުްއވ ފައިާއެބަހުރިާއަޅުަގނޑުމެންެގާއަތަށްާާ

އޮންނަޮގތްާާ އެތ ނަގިއާ އ ދެ.ާ ޑްރ ފްޓުގައި.ާ  440ލިބިފައިވ ާ

މިާކޮންފަރމޭޝަންާއެނގިާ ިގނަ.ާއ ދެ،ާ ބޭފުޅުންާވަރަށްާ ވަޑައިަގންނަވ ނެާ

ދޭތެރޭަގއިާާ ނަންފުޅަކ އިާ އެހުށަހެޅޭާ ސެނެޓުަގއިާ ޔޫ.އެސްެގާ ޕްރޮސެސްަގއިާ

އޭެގފަހުންާ ވޯޓުދެވިާ ކޮިމޓީަގއިާ ސެނެޓުެގާ ސެނެޓްާވ ހަކަދެކެވިާ މުޅިާ ާ

ކޮންފޮ ޕްވޯޓުދީެގންާ ކޮންފޮމޭޝަންާ އެބޭފުޅެްއެގާ ންާމޭޝަރޮސެސްަގއިާ

ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެހިސ ބަށްާ އ ދެ،ާ ެގންދަނީ.ާ  445ނިންމަމުންާ

ނުދެވުނުކަމުަގއިިވޔަސްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަންާބޭނުންވަނީާޤ ނޫނުއަސ ސީާ

މެންބަރުނާްާ މަޖިލީހުެގާ ވަޒީރުންެގާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ މިއޮތީާ

ޢަމަލުކުރެއްވު ޮގތްކޮޅަކަށްާ ޒިންމ ދ ރުާ ވަރަށްާ މަށްާާޢައްޔަންކުރެއްވުުމަގއިާ

ދަންނަވ ފައޭ.ާެއޮގތުެގމަތިންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާވަނީާޢަމަލުކުރުއްވ ފައި.ާާ

ބެހޭޮގތުންާ މިކަމ އިާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ  450އެހެންވީމަ،ާ

އަޅުަގނޑުމެންނަކީވެސްާާ ދަންނަވ އިރުެވސްާ ދެންނެވުމެއްާ ދަންނަވ ާ

ޖަވ ބު ދޭތެރޭަގއިާ އެކަމ ާ އަރުވ ާާޒިންމ ދ ރުޮގތެްއަގއިާ ޖަވ ބުާ ދޭާ

އ ދެ،ާާ ހިންގަވ ށޭ.ާ ވަމ ާ ބަޔަކުކަމުަގއިާ ައރުވ ާ ލަފަެއއްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

އެހެންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާދެޭވނީާއެހުށަހެޅިފައިވ ާނަންފުޅަކ އިާދޭތެރޭަގިއ،ާ

ހުށަހެޅިފައިވ ާާ ވެރިއަކުާ އެނަންފުޅެްއެގާ ދޭތެރޭަގއިާ ނަންފުޅަކ އިާ  455ކޮންމެާ

ަގނޑުމެންާވިސްނ ފައިާއަޅުަގނޑުެމންނަށްާފެންނާަާމަޤ މަކ ާދޭތެރޭަގއިާއަޅު

ވިސްނ ފަިއާާ ވިސްނުމެއްާ ފެންނަާ އަޅުަގނޑުެމންނަށްާ ތަޙުލީލެއްކޮށްފައިާ

އެބޭފުޅެއްެގާާ މަޤ މަކަށްާ ކޮންމެާ އެއިންާ މަްއޗަށްާ ޮގތްތަކެއްެގާ ފެންނަާ

ދެންނެވީމ ާާ އެއްޗެްއާ ފެންނަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދޭތެރޭަގއިާ ލ އިޤްކަމ އިާ

އެ ހުށަހެޅިފައިވ ާާއެކަންާ ފެންނަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ެގންދެވޭނެކަމަށްާ  460ޮގތަށްާ

އެޮގތަށްާ ވޯޓުދީެގންާ ވަކިންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނަންފުޅަކަށްާ ކޮންމެާ

ޝުކުރިްއޔ .ާާ ފުރުޞަތަށްާ ދެއްިވާ ފ ސްކޮށްެގން.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ާވަބަރަކ ތު.ާާهللاާވައްސަލ މްޢަލަިއކުމްާވަރަޙްމަތުާ

ާ
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ނަމުަގިއާާާާާހިތަދޫާމެދުާދ އިރ ެގާމެްނބަރު ދ ިއރ ެގާ އަޅުަގނޑުެގާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ  465ާޝުކުރިއްޔ ާ

މިދެކެވެމުންދ ،ާާމުޙަްނމަދުާރަޝީދުާ އ ދެ،ާ ދަންނަވަން.ާ މަރުޙަބ ާ ރައީސްއަށްާ ާޢިއްޒަތްތެރިާ

ބަހުސްކުރެވެމުންދ ާމަޢުޟޫޢުއ އިާބެހޭޮގތުންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާއޮތީާާާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީއ އ106ާާާާިޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ ިމވަނީާ މ އްދ ަގއިާ ަވނަާ

ލިބިެގންވަނީާ ބ ރުތަްއާ ހިންުގމުެގާ ެވރިކަންާ ޮގތުެގމަތިންާ ޤ ނޫނުަގިއވ ާ

ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންކަމުން،ާ  470ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށޭ.ާ

ލިބިފައިވ ހިނދުާ ބ ރުާ ހިންުގމުެގާ ެވރިކަންާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ

ފަސޭހަވ ނޭޮގތަށްާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ހިންުގމަށްާ ވެރިކަންާ ޔ އަށްާ

ކުރެވިދ ނެާާ ެއއީާ އިސްކުރެްއވުމަކީާ ބޭފުޅުންާ ކެބިނެޓަށްާ އެމަނިކުފ ނަށްާ

މިހުށަހެޅިފައިވ ާ ޤަބޫލުކުރަމޭ.ާދެންާއެހެންކަމުން،ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމެއްކަމަށްާ

 475ވެސްާާހުށަހެޅުމުަގއިާމިވ ާބޭފުޅުންނަކީާމިކަމަށްާވަރަށްާޤ ބިލްާބޭފުޅުންކަމަށް

ވިސްނުންހުރިޮގތަކީާ އަޅުަގނޑުެގާ އެހެންކަމުން،ާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ

މިކަމުަގިއާާ މިބޭފުޅުންނަށްާ ވޯޓުނަގ ާ ެއްއފަހަރ ާ ބޭފުޅުންނަށްވެސްާ މިތިންާ

ފަހިކޮށްދިނުން.ާާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ ަމެގްއާ ެގންދެވޭނެާ ކުރިއަށްާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.

ާ480 

މަނިކުފ ނާުާާރ ެގާމެްނބަރުާއަޙްމަދުާދިއްދޫާދ އި ޢިއްޒަތްތެރިާ ައޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ނިންމ ފައިވ ާާާސަމީރުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ައޅުަގނޑުމެންާ ކުރީަގިއާ ދެންމެާ އިންނަވަިއެގންާ ތިމަޤ މުަގއިާ

ުގޅިެގން ވިދ ޅުވުމަކ އިާ ވިދ ޅުވިާ ުގޅޭޮގތުންާ ނިޒ ީމާާާނިންމެވުމަކ އިާ

ފުރުޞަތަކަށްާނުކު އަޅުަގނޑުާ ނުދަންނަވ ންވެެގންާ އެްއޗެއްާ ތ އެްއަގއިާ

އަދިާ މަނިކުފ ނަށްާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  485ދަންނަވ ލީ.ާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ބޭނުމީާ ހަނދ ންކޮށަލަދޭންާ މަޖިލީހަށްވެސްާ މިޢިއްޒަތްތެރިާ

ކޮށްފައިވާ  ކުރިންާ ދުވަހެއްެގާ ތިންާ ނުވަތަާ ކުރިންާ ދެދުވަހެއްެގާ ާާމީެގާ

މަނިކުފ ނުވެސްާ އުންމީދުކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ ެއއްޗެއް.ާ ބުނ ާ ހުވ ަގއިާ

ދަންނަވ ލ ނަން.ާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ހަނދުމަފުޅުހުންނ ނެކަމަށްާ

ޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ހިތުމަށ އި،ާ ޙުރުމަތްތެރިކޮށްާ  490އިސްލ މްދީނަށްާ

ދެމެހެ ޙައްޤުތައްާ ރައްޔިތުންެގާ ދިވެހިާާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އި،ާ އްޓުަމށ އި،ާ
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ޤައުމަށްާއިޚްލ ޞްތެރިވުމަށ ިއ،ާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާމެންބަރެއްެގޮގތުންާާ

ދިވެހިރ އްޖޭެގާާ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަްއާ ވ ޖިބުތަކ އި،ާ އަދ ކުރަންޖެހޭާ އަހުރެންާ

ޮގތުެގމަތީންާ ެއްއޮގތްވ ާ ޤ ނޫނ އިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ ،ާ ޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ

އަމ ނ ތްތެރި ދެމިހުރުމަށްކަނާްާތެދުވެރިކަމ އިާ އަދ ކުރުންމަތީާ  495ކަމ އެކުާ

ާާ ާއަޅުަގނޑުމެން ރައީސް،ާهللا ޢިއްޒަތްތެރިާ އެހެންވީމ ،ާ ހުވ ކުރީ.ާ ަގންދީާ

އިނޭގތޯ.ާާ ޔައުމިްއޔ ާ މިއޮތީާ އަޅުަގނޑުާ ވިދ ޅުވުމުަގިއ،ާ ވިދ ޅުވިާ ދެންމެާ

މިހެންާާ އަޅުަގނޑުާ ތިވިދ ޅުވީާ މަނިކުފ ނުާ ކަނޑައެޅިެގންާ ޔައުމިްއޔ ަގއިާ

އަޅު މަޞްލަޙަތަށްޓަކަިއާާބުންޏޭ.ާ މަޞްލަޙަތަށްޓަކައި،ާ ދެންނެީވާ ަގނޑުާ

މަނިކުފ ނާުާ ނެތްކަމަށްވަންޏ ާ ެގންދެވެންާ ެއްއޮގތަށްާ އުސޫލ ާ  500ަގވ އިދ އިާ

އަޅުަގނޑުެގާާ ކުރ ނެކަމެއް.ާ ނެތޭާ ައޅުަގނޑުާ ެގންދެވީމަާ އެހެންޮގތަކަށްާ

ބަރާުާޢިބ ރ ތްާދަންނަވ ލަފ ނަން.ާއަޅުަގނޑުާިމއޮތީާބުނެފައި،ާއަރިމަތީާނަން

މިއޮތ2405ާީ ފުރަތަމަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޤަބޫލުކުރަނީާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ާ.

ކޮމިޓީެއްއާާ އެއްބަޔަކުާ ކޮމިޓީއެްއ،ާ އެކަމަށްާ ނެތީމ ާ އުސޫލެއްާ މިެގންދ ނެާ

ކުރިއަށްެގންދިއުމަށްޓަކަިއާާ މިކަންާ މިހުށަހެޅީާ އަޅުަގނޑުމެންާ  505މިހުށަހެޅީ.ާ

މަނިާ މިއުސޫލުންާ އެހެންވީމ ،ާ ޮގތެއް.ާ މިއަދުާކަނޑައަޅ ނެާ ކުފ ނުާ

ނިންމެވުންާނިންމެވުމަށްާއިޙްތިރ މްކުރައްވ ،ާެއޮގތަށްާވޯޓުެގންދަވ ނެކަމަށްާާ

އަޅުަގނޑުާާ ވިދ ޅުވީ،ާ ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އުންމީދުކުރަމޭ.ާ އަޅުަގނޑުާ

އެއ ިއާާ ކަނޑަެއޅިެގންާ ެއއްޗެއްާ އޮތްާ ލިޔުްއވ ފައިާ ޖަލްސ ަގއިާ އެވ ހަކަާ

އަ ހަމައެއ އެކުަގއިާ އަދިާ ދެބައިކުޅަާާޚިލ ފަށް.ާ އެްއޗެްއެގާ ބުނިާ  510ޅުަގނޑުާ

އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމ ،ާ ވިދ ޅުވީ.ާ ކަނޑުްއވ ލަްއވ ފަިއާ އެއްބައިާ

އަޅުަގނޑުާާ ދެންެމާ ތިއިނދީާ ބައިންދ ފައިާ މަނިކުފ ނުާ ތިމަޤ މުަގއިާ

މިާ އިޙްތިރ މްކޮށް،ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއަށްާ ެއާ ބުނިޮގތަށްާ މިހުވ ަގއިާ

ނިންމ ފަ މަޖިލީހުންާ ކުރިއަށްާާޢިއްޒަތްތެރިާ އެްއޮގތަށްާ ނިންމެވުމ ާ އިވ ާ

ބަހެްއާާ ބުނެފައިވ ާ ކުރިންާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ  515ެގންދިއުމަށް.ާ

ެއކަމަށްާ އަޅުަގނޑުާ ވިދ ޅުވިނަމަ،ާ މަނިކުފ ނުާ ބުނެފައިވ ޮގތަށްާ

މިޢިއްޒަތްތެރިާާ މަނިކުފ ނުާ ިމއަދުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ އިޙްތިރ މްކުރީމުސް.ާ

ތި ކުރިއަށްެގންދަވަންާ ނޭނެގ.ާާމަޖިލިސްާ އަޅުަގނޑަކަށްާ އުޅުއްވ ޮގތެްއާ
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މިސަރުކ ރުާާ ރަްއޔިތުންނ ިއާ ހަމަގައިމުެވސްާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ

 520ހިންގެވުމަށ ިއ،ާރައްޔިތުންނަށްާދެވެންޖެހޭާޚިދުމަތްތަކަށްާހުރަސްއެޅޭކަހަލަާާ

ދިއުމަށް،ާ ނިމިެގންާ ކަމެއްާ މަޖިލީހުަގއިާ މިޢިއްޒަތްތެރިާ ޮގތަކަށްާ

ޢިއްާ ބ ރުއަޅުްއވ ާާޚ އްޞަޮގތެްއަގއިާ އެކަންކަމަށްާ މަނިކުފ ނުާ ޒަތްތެރިާ

އަޅުަގނޑަކަށްާާ އުސޫލުކަމަކަށްާ ރަނަގޅުާ އެންމެާ ކުރެްއވުމަކީާ ކަންތައްާ

ނަހައްދަވ .ާާ އެހެންާ މަނިކުފ ނުާ އެހެންވީމ ،ާ ނުކުރެްއެވއޭ.ާ ޤަބޫލެއްާ

މެންބަރަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޤަބޫލެއްނުކުރަމޭާ ައޅުަގނޑުާ  525މިއަދުވެސްާ

އެބައޮތޭާމިުއސޫލުާބަދަލުކޮށްލެއްވުމަށް.ާއެީއވެުެސްާއެކަންާާާާހުށަހަޅުއްވ ފައި

އެކަންާާ ތިއިންނެވީާ މަނިކުފ ނުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނޫނޭ.ާ ކުރެްއވޭނެޮގތެއްާ

މެޖޯރިޓީާ ޕ ޓީެގާ މަނިކުފ ނުެގާ ެއހެންވީމ ،ާ ޤަބޫލުފުޅުކުރައްަވިއެގންނޭ.ާ

ންާކުރަްއވ ާާއޮތީތީެވ،ާޭއެގާނ ޖ އިޒުާފައިދ އެްއެގާބޭނުންކުރަްއަވއިެގންާެއކަ

 530ދިވެހިާރައްޔިތުންނަށްާއޮޅުވ ލ ,ާމިއަދުެގާޤައުމުެގާޚިދުމަތ ިއާކަންތައްތަްއާާ

ވުޒ ރ އެްއެގާާ ތިންާ މިދަނޑިަވޅުަގއިާ ބޭނުންވެފަިއވ ާ ރައްޔިތުންނަށްާ

ކުރިމަތިލ ފައިވ ހިނދު،ާާ ބޭފުޅުންކޮޅެއްާ ޤ ބިލުާ އެފަދަާ ވަޒީރުކަމަށްާ

އެ ހަމައެކަނިާ މަޖިލީހުަގިއާ ކަތިލުމުެގާާމިޢިއްޒަތްތެރިާ ބޭފުޅަކުާ ންމެާ

ވ ހަކަާާ ހިތ މަކުރ ާ އެކަމ ާ ުއޅުްއވ ތީާ ކުރަްއވަންާ އެކަންކަންާ ބޭނުމުަގއިާ

ބޭފުޅަކުެވސްާާ އެންމެާ ވިދ ޅުވެބައްލަވ ށޭާ އެހެންނަމަވެސް،ާ  535ދަންނަވަމޭ.ާ

ވިދ ޅުވަނީާާ ބޭފުޅަކުވެސްާ ކޮންމެާ ހަމަާ އެކަމަކުާ ވެެގންނޭ.ާ މިހެންާ ތެދުވެާ

ވިދ ޅު ކިޔަވ ާ ފަންނުަގއިާއެބޭފުޅުންެގާ ޢަމަލީާ ތަޖުރިބ އ ާ އެބޭފުޅުންެގާ ެވ،ާ

ާާ މީހުންނަށްާއެކުަގިއ3ާާާާވަރަށްާމޮޅޭ.ާވަރަށްާފުރިހަމަޭއ.ާއެހެންނަމަވެސް،

މިދައްކަނީ.ާ ވ ހަކައެއްތޯޭއާ ކޮންާ ކަމަކުނުދެއޭ.ާ ވޯޓުދެްއވ ކަށްާ

ެއއްޮގތަށްާާ ުއސޫލ އިާ ނިންމަވައިދެްއވ ށޭ.ާ މިމައްސަލަާ  540އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ވަރަށްބޮޑަށްާާނިންމަވ ފައި ޢަމަލުކޮށްދެްއވ ށޭ.ާ މަނިކުފ ނުވެސްާ ވ ޮގތަށްާ

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

އ ދެ،ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ ާއިނޭގތޯ.ާވަރަށްާބޮޑަށްާަމޢ ފުކުރައްވ ތިާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

 545ހުރިހ ާބޭފުޅުންވެސް.ާރިޔ ސަތުަގއިާއިންނަާމީހަކުާތަކުރ ރުކޮށްާމިކަމުަގިއާާ
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ވުމެއްާއުޅޭކަމަށްާދަންނަވަންޖެހޭތީ.ާދެންމެާވ ހަކަފުޅުާދެއްކެިވާާޚިޔ ލުާތަފ ތު

ޔައުމިއްޔ ެގާާ ވ ހަކަފުޅުަގިއާ މެންބަރުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދިއްދޫާ

ާާ ޔައުިމއްޔ ެގ އޮތްާ އަތުަގިއާ ައޅުަގނޑުާ ހިސ ބ އިާ ވަނ495ާާާައެވިދ ޅުވިާ

ާާ ފޮޅުވަތުަގއިާާާަވނ495ާާަފޮޅުވަތުަގއިާވިދ ޅުވެފައިާއޮތްާޢިބ ރ ތ އިާތަފ ތު.

ހުށަހެޅިޮގތ ިއާާ އަޅުަގނޑުާ ޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާ  550ވިދ ޅުވެފައިާމިއޮންނަނީ،ާ

އެކަމަށްާާ ފ ސްކުރިޮގތ ިއާ މެޖޯރިޓީންާ މިމަޖިލީހުެގާ އަދިާ

ވަކިވަކިންާާ ތިވިދ ޅުީވާ ދެންމެާ އެހެންނަމަވެސް،ާ އިޙްތިރ މްކުރަންޖެހޭނެ.ާ

މަޞްލަޙަތަށްޓަ މަޖިލީހުެގާ ައޅުަގނޑުާ ެއކަމ ާނެުގމ މެދުަގއިާ ކައިާ

އިތުރަށްާާ މިކަުމަގއިާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ނުކުރ ނަން.ާ އިޢުތިރ ޟެއްާ

ދަންނަވ ލީ.ާ މިވ ހަކަާ ހަމައެކަނިާ ނެތް.ާ ބޭނުމެްއާ ދ ކަށްާ  555ބަހުސަކަށްާ

ދ އިރ ެގާާ ފަރެސްމ ތޮޑ ާ މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ޙީމްާމުއްޠަލިބަށް.ާ

ާ

ވަުގުުތުކޮޅަކަށްާާާސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާފަރެ އަޅުަގނޑުާ މިހ ރުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

 560ާއެދުނީާ

ދުވަސް.ާާާއިބްރ ޙީމްާމުއްޠަލިބުާާ ދެވަނަާ މިއީާ ދެދުވަސް،ާ ބަހުސްކުރެވޭތ ާ ާމިމައްސަލައިަގއިާ

ންމެޮގތަކަށްނަމަވެސް،ާާއެހެންވުމ ެއކު،ާމިމައްސަލަާައވަހަށްާނިންމެންއޮތީާކޮާާާވ ހަކަދެއްކެުވން:

އަނެއްޮގތަކީާ އެްއސެވުން.ާ ވޯޓަށްާ ަވކިވަކިންާ ެއްއޮގތަކީާ އޮތީ.ާ ދެޮގތެއްާ

ކޮންމެޮގތަކަށްނަމަވެސްާާ މިުިއިންާ އެްއސެވުން.ާ ވޯޓަށްާ އެްއކޮށްާ

އެހެންވީމ ،ާާ ނިންމ ލަދޭން.ާ އަވަހަށްާ މިކަންާ އެބަޖެހޭާ  565އަޅުަގނޑުމެންާ

ންާނިންމުމަށްޓަކައި،ާމަޖިލިސްާއަޅުަގނޑުާއެދެނީާވީހ ވެސްާައވަހަކަށްާމިކަ

އެހޭކަށްާާ ވޯޓަށްާ އެްއކޮށްާ އިނޭގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިއޮތްޮގތުންާ މިހ ރުާ

ނެތްކަން.ާއެއީާކޮންމެވެސްާެއއްބޭފުޅަކަށްާބަެއއްާބޭފުޅުންާބޭނުންފުޅުވެދ ނެާ

ބޭފުޅަކަށްާ އަނެއްާ ބޭނުންވެދ ނެާ ބޭފުޅުންާ އަނެއްބަިއާ ނުދެއްވަން.ާ ވޯޓުާ

ައވަހަށްާވޯޓުނުދެްއވަން އެހެންީވމ ،ާ މިއޮތީ.ާ ަމއްސަލަެއއްާ އެކަހަލަާ ާ.570 

މިހ ރާުާ އަވަސްކޮށްލަދެވޭނެޮގތަކަށް،ާ މިކަންާ ނިންމައިދެއްވުމަށްޓަކައިާ
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ތ އީދުކުރަންާާ އެއަށްާ އަޅުަގނޑުާ ހުށަހަހަޅުއްވ ފައިާ ޙުސައިންާ މުޙަންމަދުާ

 އަވަހަށްާނިންމުމަށްޓަކައި.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

 

ވިދ ޅުވ އިރު،ާާާތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަ ނަންފުޅުތައްާ މެންބަރުންެގާ މަޖިލީހުެގާ  575ޝުކުރިއްޔ .ާ

މަޖިލީހުެގާަގވ އިދުަގިއާޮއއްޮގތަށްާވިދ ޅުވުމަށްާައޅުަގނޑުާހަނދުމަފުޅުކޮށާްާ

އަރުވަން.ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ ެއްއާނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރާުާ

ާމުޙަންމަދުާނަޝީދު.ާާ

ާ

 580ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ ()

ާ

ަގވ އިދުަގިއާާާނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ނުެގންދަނާްާާމުޙަްނމަދުާަނޝީދުާ އެްއޮގތަށްާ ަގވ އިދ އިާ ަވނިކޮށް،ާ ކަނޑައެޅިފައިާ ާވަކިޮގތަކަށްާ

މިތ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނަަގންާ ވޯޓެއްާ ހުށައެްއވެސްާާއަޅުަގނޑުމެންާ ނަަގންާ ވޯޓެއްާ ނަގއިާ

ވަކިޮގތަކަށްާާ ަގވ އިދުަގިއާ ނުކުރެވޭނެ.ާ ތ އީދެްއެވސްާ އެކަމަށްާ  585ނޭޅޭނެ.ާ

ެގންުގޅެފަިއވ ާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރީަގިއާ ީމެގާ އެބައޮތްާ

ހިމެނިެގންދ ނާެާ ބަެއއްެގޮގތުަގއިާ ަގވ އިދުެގާ ޕްރެސީޑެންޓްސްތަކަކީާ

ބަޔ ންކޮ ކަނޑައެޅިެގންާ ރައީސްެގާކަންތައްތަްއކަންާ ށްފައިވ ހިނދު،ާ

މަސްޢޫލިއްޔަތެއްާމިއީާމިަގވ ިއދުވެސްާނެެގހެއްޓުން.ާއެހެންީވމ ،ާރައީސްެގާާ

 590ާމަސްޢޫލިއްޔަތުާފުރިހަމައަށްާައދ ކުރައްވ ށޭ.ާޝުކުރިްއޔ .ާާ

 

ާ

ފޭދާޫާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނެތް.ާ ބަލައިަގނެވޭކަށްާ ނުކުތ އެއްކަަމކަށްާ ނިޒ މ ބެހޭާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

ާއިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަލްހ ންާފަހުމީ.ާާދ 

ާ595 

މަރުޙަބާ ާންާފޭދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާއަލްހާ  ބޭފުޅުންނަށްވެސްާ ހުރިހ ާ ހެނދުނަކަށްާ ބ ޖަވެރިާ ާ.`ާ

މިާާާާާމީާވ ހަކަދެއްކެުވން:ފަހު މިހ ރުާ ބޭނުންަވނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ެއއަށްފަހުާ ދަންނަވަން.ާ

ާާ ދައްކަމުންެގންދ  ަވކިންތޯާވ ހަކަާ ވޯޓުނަގ ނީ.ާ ަގނޑުކޮށްތޯާ މަޢުޟޫޢުަގއިާ

ވޯޓުނަގ ނީ.ާމިމައްސަލ ަގއިާިއއްޔެާއަޅުަގނޑުާދެްއކިާވ ހަކައ އިާުގޅޭޮގތުންާ
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ޢަބްދުއްާ އީވ ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އުތުރުާ  600هللاާަގލޮޅުާ

ާ ދެންނެވިއޭާ ައޅުަގނޑުާ ވިދ ޅުވެއްޖެ،ާ 3ާާއިޝ ރ ތްކުރައްވ ފައިާ

ވަ ާާބޭފުޅުންނަކީވެސްާ ޤ ބިލު 3ާާާާރަށްާ ެއ ތެދެއްމެ،ާ ެއއީާ 3ާާބޭފުޅުންނޭ.ާ

ކުރީެގާާ އެބޭފުޅުންެގާ ކޮލިފިކޭޝަންއ އިާ އެބޭފުޅުންެގާ ބޭފުޅުންނަކީވެސްާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ޮގތުަގއިާ ބޭފުޅުންާ ޤ ބިލުާ ބަލ އިރުަގއިާ ޚިދުމަތްތަކަށްާ

 605ބަލައިަގންނަންޖެހޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާހިތ މަޔ އެކުާފ ހަަގކޮށްލަންޖެހޭާކަމަކީާ

ާާހު މިއޮތް އަދ ކުރ 3ާާާާށަހެޅިފައިާ ދައުރުތަކެއްާ ެއއްާ ވަޒީރުންނަކީވެސްާ

ނ އިބުެގާާ ބަންޑ ރަާ ޚ އްޞަކޮށްާ ވަކިންާ ައދިާ ނޫންކަން.ާ ވަޒީރުންތަކެއްާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާާ ވ ހަކަައކީާ ނ އިބުެގާ ބަންޑ ރަާ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކ ިއ،ާ

ތިބޭފު މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކެއްކަންާ ބަޔ ންކުރެވިެގންވ ާ ޅުންނަށާްާވަކިންާ

ާާ ޤ ނޫނުައސ ސީެގ އެހެންވީމ ،ާ އަރުވަން.ާ ހަނދުމަކޮށްާ  133ާާ610އަޅުަގނޑުާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ޅ(ާަގއިާއެބަބުނޭ،ާބަންޑ ރަާނ އިބުެގާމަސްޢޫލިއްޔަތުތަކ ިއާާ

ވ ޖިބުތައްާއަުަދ ކުރުުމަގއިާޭއނ ާތަބ ވ ނީާހަމައެކަނިާޤ ނޫނުއަސ ސީއަށ ިއ،ާާ

މަސް ވަޒީރުންެގާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ބަޔ ންކުރ ާޤ ނޫނަށޭ.ާ ޢޫލިއްޔަތުތަްއާ

ކޮންެމ132ާާާާމ އްދ ަގއިާާ މަޖިލިސްެގާ ަވޒީރުންެގާ މ އްދ ަގއިާ ވަނަާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ތަބ ވެ،ާ ޤ ނޫނަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ އި،ާ  615މެންބަރަކުމެާ

ވ ހަކާަާ އަދ ކުރަންޖެހޭާ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައްާ އެންމެހ ާ ޙަވ ލުކުރ ާ އެމީހަކ އިާ

ފަރަ މިާ އެހެންވީމަ،ާ އަޅުަގނޑުމެންާއެބަޮއވޭ.ާ މިއީާ ޤުާ

މިކަންާ އެހެންވީމ ،ާ ފަރަޤެއް.ާ ކޮށްފައިއޮތްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީުީަގިއވެސްާ

މިއުޅޭާާ ދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުާ އެބަޖެހޭ.ާ ބަލައިަގންނަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ޤ ނޫނީޮގތުންާ ސަބަބަކީާ ނެތްާ ވޯޓުލެވެންާ ަގނޑުކޮށްާ ެއއްކޮށްާ  620ވ ހަކަައކީާ

ހުން ހ ޞިލުކުރައްވަިއެގންާ ބޭފުޅެްއކަމަށްވިޔަސް،ާާތަޢުލީމްާ ނެވިާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާހުށަހަޅުްއވ ފައިާއޮތްާއެބޭފުޅ އ އިމެދުާއަޅުަގނޑުމެންާ

ބަންޑ ރަާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ މިދަންނަވ ހެންާ ސަބަބަކީާ ވިސްނަންޖެހޭާ

ޮގތުަގިއާާ މަސްޢޫލިއްޔަތެއްެގާ ވަކިާ މަސްޢޫލިްއޔަތަކީެވސްާ ނ އިބުެގާ

އެހެާ މީެގާާބަޔ ންކުރެވިފައިވ ތީކަން.ާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ  625ންވީމ ،ާ

އިޝ ރ ތްކޮށް،ާާ ނެިގފަިއވ ކަމަށްާ ވޯޓެއްާ ަގނޑުކޮށްާ މަޖިލީހުަގއިާ ކުރިންާ
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މެންބަރުންާ ބަެއއްާ ބަލަންޖެހޭކަމަށްާ ަގވ އިދެއްކަމަށްާ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭާ އެއީާ

ބޭނުންވަނީ،ާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ުގޅޭޮގތުންާ އެކަމ ާ ވިދ ޅުވ ތީާ

ދ އިރ ެއއްަގިއާާާާޕ ލަމަންޓްރީ ެއްއވެސްާ ޤ ނޫނީާ އަދިާ ޕްރެކްޓިސްަގިއެވސްާ

ޮގތުަގިއާާ ޤ ނޫނެއްާ ނުވަތަާ ަގވ އިދެްއާ ެއއީާ ޮގތެއްާ  630ޢަމަލުކުރަމުންއައިާ

ބަލައިަގންނަންޖެހޭނީާއެކަމެއްާފުރިހަމައަށްާިގނަާޮގތްޮގތަށްާޢަމަލުކުރެވިާެއާާ

ޢަމަލުކުރެވިފަިއާާާާބަލައިަގނެފަިއވ ާެއްއޗަކަށްވ ނަމަ.ާއެންމެފަހަރަކުާޮގތަކަށް

ޤ ނޫނާީާ ނޫންާ ެއއްޗެއްާ ބަލައިަގނެވޭާ ެއޮގތަށްާ އެއީާ އޮންނައޮތުމަކީާ

ހަމަތަކުެގާމަތީން.ާއެހެންވީމ ،ާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާެއންމެާފަހަރަކުާ

ުގޅޭފަދަާާ ނުވެސްާ މިޙ ލަތ އިާ އަދިާ ދ އިރ ަގއިާ ކުރީެގާ މީެގާ  635މަޖިލީހުަގއިާ

ކެ ޙ ލަތެއްަގއިާ ކުއްލިާ އެޕްރޫވަލްއެްއާާޙ ލަތެއްަގއި،ާ އެްއކޮށްާ ބިނެޓްާ

ބޭނުމަކަށްޓަކަިއާއެމަޖިލީހަށާްާ ހިންގުމަުގއިާޟަރޫރީާ ދައުލަތްާ ދޭންޖެހިެގންާ

ތަފ ތޭ.ާ ޙ ލަތްާ މިއަދުެގާ ދޭންޖެހުންކަމަށްވިޔަސްާ ެއޮގތަށްާ އެޕްރޫވަލްއެްއާ

ޤ ނޫނީޮގތުންާ އެީއާ ނުޖެހޭނޭ.ާ ައޅުަގނޑުމެންާ ވޯޓުދޭކަށްާ އެޮގތަށްާ މިއަދުާ

އެހެންވީމ ،ާާޢަމަލުކުރަންޖެ ނެތޭ.ާ ބަލަިއަގނެވޭކަށްާ ޮގތެއްެގޮގތުަގއިާ  640ހޭާ

އަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާއަދިާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސްެގާއަރިހުންާާ

މިމަޖިލީހުަގިއާ ަވުގތުތަްއާ މަޖިލީހުެގާ ެއދެނީ،ާ އަދަބުވެރިކަމ އެކުާ ވަރަށްާ

ާާ ނަންތައް މިާ ބަދަލުަގއިާ ނަންަގވ ލެްއުވމުެގާ ވަކިަވކިންާާބޭކ ރުޮގތެްއަގއިާ

ނިންމަވ ދެއްވުން.ާާ ައވަހަށްާ މިމައްސަލަާ އައްސަަވއިދެްއވ ،ާ ވޯޓަށްާ

 645ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާައޅުަގނޑުެގާއަޚުާފޭދޫާދ އިރ ެގާާާހުޅުމީދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ

ފަހުމީާއިލްޔ ސްާލަބީބްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަލްހ ންާ މެންބަރުާ އަޅުަގނޑުާާޢިއްޒަތްތެރިާ ވ ހަކަާ ދެއްކެިވާ އެާ ާ

ރައްޔިތުންެގާާ ވިދ ޅުިވާ ދެންމެާ އެބޭފުޅ ާ އެކަމަކުާ އިޙްތިރ މްކުރަން.ާ ވަރަށްާ

ކުރީެގާާ ކެބިނެޓް،ާ ހުށަހެޅުއްވިާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ  650މަޖިލިސްަގއިާ

ކެބިނެޓްަގއިާައޅުަގނޑުމެންާޯވޓުދިނީާއެއީާއެހެންާޮގތެއްާނެތިެގންާކުއްލިާ

ައޅު ނޫނޭ.ާޙ ލަތެއްަގއޭ.ާ ޙ ލަތެއްާ ކުއްލިާ ެއއީާ ދަންނަވ ނީާ ަގނޑުާ

އެބޭފުޅުންނަށްާ މެންބަރުންވެސްާ މަޖިލީހުެގާ އެދުވަހުާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންާ
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ވޯޓުދެްއވީާހަމަާރަީއސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ާމިޢިްއޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާކެބިނެޓުންާ

މިމަޖިލީހުނާްާ ހުށަހަޅުއްވައިެގންާ ބޭފުޅުންާ ބޭނުންފުޅުވ ާ  655އެުެމަނިކުފ ނުާ

ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ާރު ހަމަާ ެއދުވަހުވެސްާ ހޯދަންވެެގން.ާ ހުންާ

މިނިސްޓަރުންެގާާ އަދި،ާ ނަން.ާ ނ އިބެްއެގާ ބަންޑ ރަާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވޭާ

ހަމާަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހަމަާ އެދުވަހުވެސްާ އެހެންވީމ ،ާ ނަންފުޅުތައްވެސް.ާ

ާާ ދިޔައީ ނަަގމުންާ ވޯޓުާ އެއްބަސްެވވަޑައިެގންާ މަޖިލީހުންާ މިާ ހަމަާވޯޓަށް،ާ

ޮގތްާާ ކަންކުރެްއވިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެދުަވހުވެސްާ އެހެންވީމ ،ާ  660އެްއކޮށް.ާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާވަރަށްާރަނަގޅަށްާފެންނަންާއެބައޮތް.ާދެން،ާއަޅުަގނޑުާާ

މިއެދެނީ،ާ އަދަބުވެރިކަމ ެއކީާ ވަރަށްާ އަރިހުންާ މަނިކުފ ނުެގާ އަދިވެސްާ

މަޖިލީހު ރައްޔިތުންާ ޒިންމ ކަމުަގއިާ އެބައޮތް،ާާމަނިކުފ ނުެގާ ގަވ އިދުަގއިާ ެގާ

މިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާ ޖެހުމެއްނެތިާ ފަރ ތަކަށްާ ވަކިާ ރައީސަކީާ މަޖިލީހުެގާ

 665ަގވ އިދުަގިއވ ާޮގތުެގމަތީން،ާއަދިާމަޖިލީހުެގާނިންމުންތަކ ވެސްާއެްއޮގތްވ ާާ

ކަންކަންާ އެންމެހ ާ މަޖިލީހުެގާ ކޮމިޓީތަކ އިާ ޖަލްސ ތަކ އިާ ޮގތުެގމަތީންާ

އިސް އެންމެާ އަޅުަގނޑުާާާާހިންުގމުެގާ ހައިޞިްއޔަތުންާ އެާ ވެރިޔ އޭ.ާ

އެދެން،ާާ އަދަބުވެރިކަމ އެކީާ ވަރަށްާ އަރިހުންާ ރައީސްެގާ މަޖިލީހުެގާ

އިޙްތިރ ުމކުރަްއވ ނެކަމަށްާ ނިންމަވ ފައިވ ޮގތަށްާ މިމަޖިލީހުންާ މަނިކުފ ނުާ

މިފަހަރުވެސްާ ނިންމިޮގތަށްާ ކުރީަގިއވެސްާ ހަމަާ ވ ތީއ އެކީ،ާ  670ވިދ ޅުވެފައިާ

ހަ މިެގންދަނާީާނިންމެވުން.ާ ޢަމަލުކުރައްވަުމންާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަދިވެސްާ މަާ

މަނިކުފ ނުވެސްާާ އަދިާ ޤަބޫލުކުރަން،ާ ައޅުަގނޑުވެސްާ ކަމުަގއިާ މިަގވ އިދުާ

ވޯޓުާާ ކުރީަގއިާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމަ،ާ ޤަބޫލުކުރައްވ .ާ

ނެންެގިވޮގތަށްާމިފަހަރުވެސްާހަމަާހުރިހ ާބޭފުޅުންާއެއްކޮށްާވޯޓަށްާޮގސްާާ

 675ހުރިހ ާނަންފުޅަށްާއެކީާވޯޓަށްާއެއްސެވުމަކީާައޅުަގނޑުމެންާވަރަށްާބޮޑަށްާ

އަޅުަގނޑުމެންވެސްާާ ޮގތް.ާ ބުނ ާ ަގވ އިދުވެސްާ މިާ އަދި،ާ ކަމެއް.ާ އެދޭާ

ވ ންއޮތިއްޔ ާާ ެއކަންާ ޮގތަކަށްާ ބޭނުންފުޅުވ ާ މެންބަރުންާ ިގނަާ ބޭނުންވޭާ

މަޖި މިާ ޮގތަކަށްާ ބޭނުންހ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެއކަމަކު،ާ ލީހުެގާވ ން.ާ

ކަންތަްއާާ އަޅުަގނޑުެމނަށްާ މަޖިލީހުަގއިާ ކުރެޭވނެ.ާ ނުެއއްާ ކަންތައްތަކެއްާ

ިމާ ެއހެންވީމަ،ާ ޮގތުެގމަތިން.ާ އެްއޮގތްވ ާ ަގވ އިދ ިއާ މަޖިލީހުެގާ  680ކުރެވޭނީާ
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އެކީާާ ނަންފުޅުާ ބޭފުޅުންެގާ ހުރިހ ާ ހަމަާ މަނިކުފ ނުާ ަގވ އިދުަގިއވ ޮގތަށްާ

މަ ަގވ އިދުންާ ހަަމާ ެއއްސެވުމަކީާ ކުރަްއވަންާާވޯޓަށްާ ނިކުފ ނުާ

ޖެހިވަޑަިއަގންނަވ ނެާކަމެްއކަމުަގއިާައޅުަގނޑުާދެކެން.ާއެހެންވެ،ާެއވ ހަކަާާ

ާދެންނެވީ.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ685 

ާ`.ާައއްސަލ މްޢަލައިކުްމ.ާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުަގިއާއަޅުަގނޑަށްާާތިނަދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ

ފުރަތަާމުޙަްނމަދުާޤަސަމްާ ލިބުނުާ އިޒުނައ ެއކުާާމިާ ރައީސްެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ފުރުޞަތުަގިއާ ާމަާ

އަޅުަގނޑުާއެާދ އިރ އަކަށްާނިސްބަތްވ ާތިނަދޫާދ އިރ ެގާެއންމެހ ާލޮބުވެތިާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

އަދި،ާާ އަދ ކުރަން.ާ ޝުކުރުާ އިޚްލ ޞްތެރިާ ައޅުަގނޑުެގާ ރައްޔިތުންނަށްާ

ދ އި އަޅުަގނޑުާ ރައީސަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ތިާ ނިސްބަތްވ ާއެއަށްފަހުާ  690ރ އަށްާ

މަރުޙަބ ާާ މަނިކުފ ނަށްާ ނަމުަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ ލޮބުވެތިާ އެންމެހައިާ

މިޢިއްޒަތްތެރިާ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ާ އަޅުަގނޑުވެސްާ އ ދެ،ާ ދަންނަވަން.ާ

ާާ ހުށަހަޅ ފައިވ  އަޅުަގނޑަށ3ާާާާްމަޖިލީހަށްާ ބެހޭޮގތުންާ ނަންފުޅ ާ ވަޒީރުންެގާ

އ  ދަންނަވ ލ ނަން.ާ އެއްޗެއްާ ބެލިާާފެންނަާ ައޅުަގނޑުާ މިޮގތުންާ ދެ،ާ

މިދ ޮގތުނާްާ ހިނަގމުންާ މަޝްރަޙުާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މިހ ރުާ  695ބެލުމުަގއިާ

ާ މިހުށަހަޅ ފައިވ ާ ދަނޑިވަޅުަގއިާ މިާ މަޖިލީހަށްާ 3ާާމިޢިއްޒަތްތެރިާ

ޚިދުމަތްތަކެއްާ ރަނަގޅުާ އެކަށީެގންވ ާ ެއންމެާ ރ އްޖެއަށްާ ނަންފުޅުތަކަކީާ

3ާނޑުާޤަބޫލުރަން.ާއ ދެ،ާމިޮގތުންާމިާާބޭފުޅުންކަންާއަޅުަގ3ާާކޮށްދެވިދ ނެާާ

ޕ ޓީތަކަށްާާ ެއކިެއކިާ ނެތިާ ބެއްލެވުމެއްާ ޕ ޓީއަކަށްާ އެްއވެސްާ ނަންފުޅަކީާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ެއއީާ ވުަމކީާ ނަންފުޅުތަކަކަށްާ ބޭފުޅުންެގާ  700ނިސްބަތްވ ާ

ޖެނެރަލްކަމުެގާ ެއޓ ރނީާ މިޮގތުންާ ހެއްކެއް.ާ ޤަބޫލުކުރ ނެާ އެންމެންވެސްާ

ފޮނުއްވ ފަ ޙުސްނުއްސުޢޫދަކީާާމަޤ މަށްާ އަލްއުސްތ ޛުާ ނަންފުޅު،ާ ިއވ ާ

އަޅުަގނޑުމެނަށްާާ ނޫންކަންާ ބޭފުޅެއްާ ނިސްބަތްވ ާ ޕ ޓީައކަށްާ އެްއވެސްާ

މިނިސްޓްރީ،ާ ހޯމްާ މިޮގތުންާ އެބަދޭ.ާ ހ މަވެެގންާ ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްާ

 705މިނިސްޓަރާއޮފްާހޯމްާއެފެއ ޒަށްާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާނަންފުޅުާއަލްފ ޟިލްާ

ޝި އޮފްާމުޙަންމަދުާ މިނިސްޓަރާ ޕ ޓީއަށް.ާ ޖުމުހޫރީާ ނިސްބަތްވަނީާ ހ ބުާ

ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާާ މަޤ މަށްާ ކޮމިއުނިކޭޝަންާ އެންޑްާ ސިވިލްޭއިވއޭޝަންާ
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ޑީ.އ ރް.ޕީއަށް،ާާ ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވަނީާ ރ ޒީާ މަޙުމޫދުާ ނަންފުޅުާ

މަޢ ފުކުރައްވ ާއެމް.ޑީ.ޕީއަށްާއިނޭގތޯ.ާއ ދެ،ާމިޮގތުންާައޅުަގނޑުމެންނަށްާ

 710އެނޭގާވަރަށްާއިޚްލ ސްތެރިކަމ އެކުާޤައުމަށްާޚިދުމަތްކޮށްދިނުމަށްޓަކަިއާއެބަ

ހަަމާާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީަމ،ާ މިއީ.ާ ނަންފުޅުތަކެއްާ ހުރިާ ފޮނުއްވ ފައިާ

މެންބަރުންެގާ ލޮބުވެތިާ އެންމެހައިާ ަމޖިލީހުެގާ މިޢިއްޒަތްތެރިާ އ ދޭހ އެކުާ

ތ އީދުކޮށްދެްއވާ  ނަންފުޅުތަކަށްާ މިާ އެދެނީާ މިކަންތަްއާާކިބައިންާ ާ،

އަޅުަގނޑަށްާ ދަންނަވަމުން،ާ ވ ހަކަާ އެދޭާ އަޅުަގނޑުާ ނިންމައިދެއްވުމަށްާ

ނިންމ ލަން.ާާ އަޅުަގނޑުާ އަދ ކުރަމުންާ ޝުކުރުާ ފުރުޞަތަށްާ  715ދެއްވިާ

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާާާިވލިމ ފަްނނުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ އަޅުަގނޑުމެން އ ދެ،ާ ޢައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.ާ ދުވަހެްއ2ާާާާ`.ާ ވަނަާ

ާމިާ

ދ ތ .ާާންާޙުސެއިްނމަނިކުާދުާނިހާ އަޙްމަ ބަހުސްކުރަމުންާ މަޖިލީހުަގއިާ މިާ މަސައްކަތ އިމެދުާ  720ާމުހިންމުާ

ެއީއާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެބައޮތް.ާ އެްއކަމެއްާ އިންތިފ ޤުވެވޭާ އެންމެނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ައޅުަގނޑުމެން ވެރިފަރ ތުންާ މަޖިލީހުގާެާނަސަރުކ ރުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ށްާ

ންާމިޖެހޭާސަބަބ ާމެދު.ާއަޅުަގނޑުމެންާއެންމެންވެސްާއެބަާާރުހުމެއްާހޯދަ

ވިސްނ ާމިކަމ .ާމިާމަޖިލީހުެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާއެކިޮގތްޮގތަށްާއެކިާާ

ީމެގާާ މިދަްއކަވަނީ.ާ ވ ހަކަތައްާ ެއކިާ ވިދ ޅުވަނީާ ޮގތަށްާ އެކިާ  725ބޭފުޅުންާ

ާާ ފ ރުެގ4ާާާާމުހިންމުާބޭނުމެއްކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާޔަޤީންާމިާމިާމަޖިލީހުެގ

މަޖިލީހުަގއިާ ފަރ ތްތަކ ިއ،ާ ބައްލަވަމުންދ ާ މަޖިލިސްާ މިާ ބޭރުންާ

ރަނަގޅަށްާާ ބޭފުޅުންނަށްާ އެންމެހައިާ އަޑުއައްސަވަމުންދ ާ

ރަނަގޅަށްާާ ވަރަށްާ މަްއސަލަ.ާ އުޅޭާ ޖެހިެގންާ މިާ އެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާ

ޕޮލިޓިކްސްާ ޕ ޓީާ މިތަނުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ  730އެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެ.ާ

ރައްޔިތުންނަށްާާހިން ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ އުޅެއްޖެނަމަާ ަގންާ

ރަނަގޅަށްާ ރައްޔިތުންނަށްާ ދިވެހިާ މިތަނުންާ ެގއްލުންވ ނެހެން.ާ

އޮޅުންފިލ ވަޑަިއަގންނަވ ނެާކޮންބައެއްތޯާސަރުކ ރުާހިންުގމަށްާހުރަސްއަޅަންާ

ާާ އަޅުަގނޑުމެން ތެރެއަށ3ާާާާްމިއުޅެނީ.ާ ނިޒ ެމއްެގާ އޮތްާ ވެކިވެފައިާ ބ ރުާ
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 735ޔިތުންެގާމަޖިލީހުަގއިާތިްއބެވިާބޭބޭފުޅުންާދަތިކުރައްވަންާއުޅުްއވ ކަމަށްާާރައް

އެންޑްާ ޗެކްާ ކޮބައިތޯާ އެކުރަްއވ އިރުަގިއާ އިޝ ރ ތްާ ބޭފުޅުންާ އެއްބައިާ

ބެލެންސް.ާރިޔ ސީާނިޒ ެމއްަގއިާއޮންނަާޗެކްާއެންޑްާބެލެންސްާކޮބައިތޯ.ާާ

ރުޞަތަކުންާދެއްވ ފަިއާާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާދައުރެއްާމިޮގތަށްާހަނިާފު

މެންބަރުނާްާ މަޖިލީހެުގާ ރައްޔިތުންެގާ ބޭނުންާ އެފުރުޞަތުެގާ އޮތްނަމަވެސް،ާ

މިއުޅޭާާ ޖެހިެގންާ މައްސަލަާ މީެގާ ކުރަންޖެހޭނެ.ާ  740އިޚްލ ޞްތެރިކަމ ެއކުާ

ަގނޑުކޮށްތޯާނުވަތަާވަކިވަކިންތޯާބަލައިލ އިރުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާލިބިފައިާ

ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ގެާ ާާާާމިވ ،ާ ދަށުނ129ާާާްސިޓީފުޅުަގއި މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާާ ވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(129ާާާާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާއަދިާރުހުންާހޯއްދެމަށްޓަކައި

ވިދ ޅުަވނީާާ މިާ މެންބަރުންާ ެއއްބައިާ އޮތްިއރުަގިއާ ފޮނުްއވ ފައިާ ދަށުންާ ެގާ

ެއާާ ބަދަލުވެ،ާ ވެރިކަންާ މަޖިލީހުަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ މަރުޙަލ ަގއިާ  745އިންތިޤ ލީާ

ޕީރިއަޓްރ ންސިޝަ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ނަލްާ އެަވުގތުާ އަލަށްާާާާޑްތެރޭަގއިާ

ކުއްލިާ ހަމަާ ކެބިނެޓްާ ެއއްކުރެއްވިާ ޙަވ ލުެވަވޑަިއަގންނަވ ފައިާ ވެރިކަމ ާ

ނިމިެގންދިޔަާ އެކަެމްއާ ފޮނުއްވ ފައިާ ިމތަނަށްާ ހޯދެއްވުމަށްޓަކައިާ ރުހުމެއްާ

އެ ތިވިދ ޅުވަނީާ ރިޔ ސަތުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ވ ހަކަ.ާ ދުވަހުެގާާޮގތުެގާ

އެބޭފުޅަކުާ ވިދ ޅުަވނީާ މެންބަރަކުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އޮތްޮގތް.ާ  750ޔައުމިްއޔ ަގއިާ

ވ ހަކަތަކެްއާ މިހުރިހާ  ހީވަނީާ ޮގތެއް.ާއަޅުަގނޑަށްާ ވިދ ޅުިވކަމަށްާވިދ ޅުވ ާ

ހުއްޓ ލަްއވ ާކީްއވެުެެގންތޯާެއއްބަސްެވވަޑައިާނުަގންނަވަންީވާވަކިވަކިންާިމާ

ހޯދުމަށް ރުހުންާ ޤައުމުތަކުަގއިެވސްާާނަންފުޅުތަކަށްާ އެހެންާ ދުނިޔޭެގާ ާ.

މްާާބަންޑ ރަާނ އިބަކަށްާވެެގން،ާހޯމިކަންާމިޮގތަށްާކޮށްފައިާއެބަހުރިާވަކި

 755މިނިސްޓަރަކަށްެވެގންާއަދިާސިވިލްޭއވިޭއޝަންާމިނިސްޓަރަކަށްާވެެގންނޫން.ާ

ބޭނުންކަމަށްވަނީނަމަާ ލިބެންާ ކިރިޔ ވެސްާ ރުހުމެއްާ މިތަނުެގާ

ލުމުެގާފުރުޞަތެްއާާމެވަރެްއެގާރެންޑަމްލީާމީތިާބަލ ންއަޅުަގނޑުމެންނަށްާކޮ

ލިބެންޖެހޭނެ.ާއަޅުަގނޑުމެންާހަމަާޔަޤީންކަމ އެކުާދަންނަވަންާހަމަާވަރަށާްާ

މަޝްހޫރުާއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނެއްާބިލްާކްލިންޓަންާއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަކީާާ

ހުށަހެޅުއްިވާާ ހަމަާ ދައުރުަގއިާ ފުރަތަމަާ ކްލިންޓަންެގާ ބިލްާ  760ޔޫ.އެސްެގ.ާ

ާާ ނ އިބަކަށް ާާބަންޑ ރަާ އ ނ އެޕްރޫވަލްާާމިޮގތަށްާ ސްޓޭޓަރާ ނުވަތަާ ބަސްާ
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ހަމަާއެާޓްަގއިާކުރިއަށްާދިޔައިރުަގިއ،ާާހޯއްދެވުމުެގާމަސައްކަތްާހަމަާސެނެ

ވަ ހަމަާ މެދުަގއިާ ާާމެންބަރަކ ާ ރަނަގޅަށް ހުރިހ ކަމެއްވެާރަށްާ ސްކްރީންެވާ

އޭނ  ޖަވ ބުަގއިާ ސުވ ލެއްެގާ އެންމެާ ހަމަާ ކޮށްލީާ ޭގަގިއާާނިމިެގންާ ާ

 765ނުދައްކ ާއޮތްާމައްސަލައިަގާާާާވިސ ާާެގންުގޅުނުާޑޮމެސްޓިކްާސަރެވންޓަކަށް

އަ އެހެންވީމ ،ާ ދ ންޖެހުނީ.ާ ވިސްނ ލަންާކެންސަލްެވެގންާ ޅުަގނޑުމެންާ

ވަކިާބޭފުޅަކ މެދުާަވކިާއެްއޗެއްާދެންނެވުމުެގާނިޔަތެއްަގއިާނޫންާއެބަޖެހޭ.ާާ

ވަރަ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއޮތީކީ.ާ ވެރިކަންާއަޅުަގނޑުމެންާ ބޭނުންާ ށްބޮޑަށްާ

ހިންުގމުެގާބ ރުންާއަދިާއަމުދުންާހޯރމްާމިނިސްޓްރީާހުސްވެފައިާއޮންނަތ ާ

މީެގާާ އެދިޔައީާ މަޤ މުާ ނ އިބުެގާ ބަންޑ ރަާ ދުވަހެްއެވއްޖެ.ާ  770އެތައްާ

ަގވ އިދ ާ މ ބޮޑަށްާ މިދ ޮގތުންާ ކަންތައްތަްއާ އަދިާ ކުރިން.ާ ދުވަސްކޮޅެއްާ

ައޅުަގނޑު މައްޗަށްާ ކަންބޮޑުވަނީާާކަންތައްތަކުެގާ ރިޢ ޔަތްކުރ ާ މެންާ

މައްޗަށްެވސްާ އޮތްޮގތުެގާ މިކަންކުރުމަށްާ މ އްދ ތަކުަގިއާ މިަގވ އިދުެގާ

ބ ރުއަޅަންާއެބަޖެހޭާކޮމިޓީވެސްާހަދަންާއެބަޖެހޭ.ާއަދިާކޮމިޓީއަށްާފަހުަގިއާ

އޮތީާާ މަސައްކަތްވެސްާ އެާ އެބަޖެހޭ.ާ ައންނަންާ ތަކަކ ެއކުވެސްާ  775އެޕްރޫވަލްާ

ބީދައިން އެާ މިހ ރާުާހަމަާ އަޅުަގނޑުެމންނަށްާ ތަންކޮޅަކީާ އަނެއްާ ދެންާ ާ.

ޝައްކުާއުފެދޭާހިސ ބުންާމިވ ހަކަތައްާދަްއކައިފިާކަުމަގިއަވންޏ ާމައްސަލަާ

ކަންނޭނެގާޖެހޭނީ.ާމިއަދުެގާދިވެހިރ އްޖޭެގާވެރިކަމ ާޙަވ ލުވެަވޑަިއެގންނަވ ާާ

ސަ ނިސްބަތްެވވަޑަިއަގންނަވ ާ ެއއްޕ ޓީއަކަށްާ ހުސްއެކަނިާ ރުކ ރެްއާާފަރ ތަކީާ

އެްގރީ ސަރުކ ރުެގާ އެާ ސަރުކ ރެއް.ާ ިއއްތިހ ދީާ އެއީާ ތަކެްއާނޫން.ާ  780މަންޓްާ

ާއެބައޮތް.ާާާމެދުގައިއެހެންާޕ ޓީތަކ 

ާ

ާމިނެޓްާހަމަވެއްޖެ.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

އިނޭގާިވލިމ ފަްނނުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ޝުކުރިްއޔ ާ ވަރަށްބޮޑަށްާ އެބަޮއތް.ާ ބަހ ނެޮގތްާ  785ާތޯ.ާާވުޒ ރ ތައްާ

އަޅުަގނޑުާާާންާޙުސެއިްނމަނިކުާއަޙްމަދުާނިހާ  އެކަމުން،ާ ބޭނުން.ާ ިގނައިންާ ފުދޭވަރަކަށްާ ހަމަާ ާއަޅުަގނޑުާ

އައްސަވަިއާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ވޯޓަށްާ ވަކިވަކިންާ އަވަުަހަށްާ ނިކަންާ ހަމަާ މިކަންާ

ާނިންމަވ ލަދެއްވުމަށް.ާާ
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ާ

ައޅުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: އިނޭގތޯ.ާ ާާޝުކުރިއްޔ ާ މިހ ރުވެސް އަތުަގއިާ  790ބޭފުޅުނ20ާާާާްަގނޑުާ

އެްއޗެްއާާވ ހަކަފުޅު މިކަމުަގިއާ ކޮންމެހެންާ އެބައޮތް.ާ ދަްއކަވަންާ

ވިދ ޅުވެލަްއވަންާބޭނުންފުޅުވ ާބޭފުޅަކުާނޫނިއްޔ ާފުރުޞަތުާދޫކޮށްލެއްވުަމކީާާ

ެގންދ ނެާކަމެއްކަމަށްާއަޅުަގނޑުާދެކެން.ާާވެާއަޅުަގނޑުެގާމަސަްއކަތްާހަލުވި

ާާ ައޅުަގމިކަމުަގއި އެބަދެކެވޭ.ާ ވ ހަކަާ ފުރުޞަތުާފުދޭވަރަކަށްާ މިހ ރުާ ނޑުާ

އަޙްމަދުާމިއަރުވަނީ،ާާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ  795ކެނދިކުޅުދޫާ

ާޢީސ އަށް.ާ

ާ

ރައީސްާާާކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދެންމެާ ހަމަާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެުެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ާާާާާުވން:އަޙްމަދުާޢީސ ާވ ހަކަދެއްކެާ މިހ ރުވެސް މިކަމ ުގޅޭޮގތުންާ ވ ހަކަދަްއކަނ20ާާާާްވިދ ޅުެވއްޖެ.ާ މެންބަރުންާ

އެހެންވުމުެގ އެބައޮތްކަމަށް.ާ ހިތަށްއެރީާާާ،އެދިފައިާ ައޅުަގނޑުާ  800ސަބަބުންާ

މަޖިލީހުެގާވަުގތުާސަލ މަތްކުރުމުެގާޮގތުންާއަޅުަގނޑަށްާލިބުނުާފުރުޞަތާުާ

އިާޝުކުރުާދަންނަަވން.ާއަދިާހަމާަާދޫކޮށްލ ނީއޭ.ާފުރުޞަތުާދެއްވިކަމަށްޓަކަ

ާާ ާާމިވަުގތު އަޅުަގނޑުާމި ފުރުޞަތަށްވީތީާ ފުރަތަމަާ ލިބުނުާ އަޅުަގނޑަށްާ

ހޮއްވަާ ޮގނޑިއަށްާ މިާ ތ އީދ އެކުާ ފުރިހަމަާ އަޅުަގނޑުާާވަާވަރަށްާ އިދެްއވިާ

ޝުކުރެއްާ އިޚްލ ޞްުެތެރިާ ވަރަށްާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ދ އިރ ެގާ  805ނިސްބަތްވ ާ

ާޝުކުރިްއޔ ާ..ާދަންނަވަން

ާ

ވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާރި ެގންދަވ ާާޔ ސަތުންާ ތިދެއްވަމުންާ ރިޔ ސަތަށްާ އިނޭގތޯ.ާ ޝުކުރިއްޔ ާ ވަރަށްބޮޑަށްާ

ައޅުަގ މިއަރުވަނީ،ާާއެއްބ ރުލެއްވުމަށްޓަކައި.ާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ ނޑުާ

 810ާމ ފަންނުާއުތުރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިމްތިޔ ޒްާފަހުމީއަށް.ާ

ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާާމ ފަންނުާއުތުރުާދ އިރ ެގާާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެުެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާ.`

ާރައީސް،ާާ

އެދިވަޑަިއެގންާމެންބަރުާއިމްތިޔ ޒްާފަހުމީާާ ާދެންމެާ ޮގތުންާާ ސަލ މަތްކުރުމުެގާ ވަުގތުާ ާފަދައިންާ
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ކުރުކޮށްާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: ވ ހަކަތަްއާ އެދިވަޑަިއެގންފަިއވ ތީެވ،ާއަޅުަގނޑުމެންެގާ  815ލުމަށްާ

ާ އިސްާއަޅުަގނޑުެވސްާ ފަރ ތުންާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ ޕ ޓީާ އަޅުަގނޑުެގާ

ިއއްަވވ  އަޅުަގނޑުމެންެގާސްޓޭންޑްާ މިހ ރުވަނީާ ދެްއވ ފަިއާާބޭފުޅުންތަކެއްާ ާ

ާ ކުރުކޮށްލ ނަން.ާއަޅުަގނޑުއެހެންކަމަށްވ ތީވެާ މިވ ހަކަކޮޅުާ ެގާ

ާވައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.ާ

ާ820 

ފުރުޞަތަާާއިހަްނަވްނދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ އަޅުަގނޑުާ މަނިކުފ ނާުާކައ ދެ،ާ އޮންނަމަެވސްާ އެދިފައިާ ާށްާ

ަވުގތުާާهللاާއަޙްމަދުާޢަބްދު އެދިަވޑައިެގންާ ކުރުކޮށްލަންާ ފުރުޞަތުތައްާ ެއވ ހަކަާ ާރިޔ ސަތުންާ

ފުރުޞަތުާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަޅުަގނޑުާ އެދިަވޑައިެގންފަިއވ ތީާ ސަލ މަތްކުރުމަށްާ

ާދޫކޮށްލައިފިންާޝުކުރިްއޔ .ާާ

ާ825 

ޝުކުރިއްޔ .ާައޅުަގނޑިާވަރަށްާޝުކުރުާދަންނަވަންާތިދެއްަވމުންާެގންދަވ ާާާާާން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވ

އަޅުގަާ ާާއެއްބ ރުލެއްވުމަށްޓަކައި.ާ މިއަރުވަނީ، މިހ ރުާ ފުރުޞަތުާ މުލަކުާނޑުާ

ާޔ މީންާޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށްާهللاާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދު

ާާ

ާ830 

ާތްތެރިާރަީއސް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާައޅުަގނޑުާދެތިންާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަާމުލަކުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ

ާނުކުތ އެއްާދަންނަވ ލ ނަން.ާައޅުަގނޑުާމިމައްސަލަާމަޖިލީހުންާެގންދަުަވަންާާާޔ މީންާޢަބްދުލްޤައްޔޫމްާާهللاާޢަބްދު

ލިބިފައި.ާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: ތ އީދުެވސްާ ވަނީާ އެއަށްާ ހުށަހަޅ ާ ފެންނަޮގތްާ އަޅުަގނޑަށްާ

ާާ މަޖިލީހުެގާއެއ އެކީވެސް ވ ހަކައަކީ،ާ ބޭނުންވ ާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ

ނެތ157ާާާާް ަގވ އިދުަގއިާ އެީއާ ވ ހަކައަކީާ ިމބުނ ާ މ އްދ ަގއިާ  835ވަނަާ

ަގވ އިދުާާ މުޅިާ މަޖިލީހުެގާ ޮގތް.ާ ޢަމަލުކުރ ނެާ ދިމ ވެއްޖިއްޔ ާ މައްސަލަެއއްާ

އޭރުާާާާހަދ ފައިާމިއޮތީާކޮމަންވެލްތްާޕ ލިމަންޓްރީާޕްރެކްޓިސްއަށްާބަލައިެގން.

ެއއުސޫލަށް.ާާ ކުރަމުންދިޔައީާ ކަންތައްތައްާ ޕ ރލިމަންޓްަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ނިންމ ާާ މަޖިލީހުންާ ކުރީަގއިާ ބަނދެވޭކަށްނުޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ެގންުގޅޭާާ ހަމަާ ތަކުަގއިާ ޑިމޮކްރަސީާ ޕްރެކްޓިސްއަކަށް.ާ  840ކަސްޓަމަރީާ

ސް ލެޖިސްލޭޓިވްާ ނޫނީާ ސްޕްރެމަސީާ ޕ ރލިމަންޓްރީާ މަސީ.ާޕްރެއުސޫލެއްާ
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ޕްރެކްޓިސްެއްއާާ ކަސްޓަމަރީާ އޮންނަާ ނިންމ ފަިއާ މ ނައަކީާ އޭެގާ

ދެނާްާ ބަނދެވޭނެ.ާ ނުއެއްާ މަޖިލީހުަގއިާ އަންނަާ ދެންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ކުރަމުންާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބަދަލުކުރެވިދ ނެ.ާ މަޖިލީހަށްާ އަންނަާ

 845ާބަދަލުކުރުމުެގާމިެގންދަނީާކުރީަގއިާމަޖިލީހުންާނިންމ ފައިާމިއޮތްާަގވ އިދު

ަގވ އިދުާ މެންބަރުންތަކެއްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމ ،ާ މަސައްކަތް.ާ

ކަސްޓަމަރީާ އަމުދުންާ އަދިާ އެދިއްޖެކަމަށްވަންޏ ާ ބަދަލުކުރަންާ

ބަދަލުކުރަންއެދި އޮތްކަމެްއާ ނިންމ ފައިާ އޮތްކަމެްއާ ްއޔ ާޖިއްޕްރެކްޓިސްަގއިާ

ރިފަރކޮށް އޭރުާ ނެތްޮގތެއް.ާ ާާނުކުރެވޭނެޮގތަކީާ މިއޮނަނީ ވަނ157ާާާާަފައިާ

ނެތްކަމަށްވަންޏ ާ ޢަމަލުކުރ ނެޮގތެއްާ މިޮއންނަނީާ ރިފަރކޮށްފައިާ  850މ އްދ ަގއިާ

އުސޫލެއްާނެތްކަމަށްވަންޏ ާކޮމަންވެލްތްެގާޕްރެކްޓިސްއެއްާިމކަމުަގއިާދ ން.ާާ

ކޮމަންވެލްތެެގާާ އެއްޮގތަކަށްެވސްާ މިދ ންޖެހެނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިހ ރުާ

ނޫން. ރިޔ ސީާާާޕްރެކްޓިސްައކަށްާ މިދ ންޖެހެނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިހ ރުާ

ނިޒ މްާޕްރެކްޓިސްއަށް.ާއެޮގތަށްާމިގަވ އިދުާހެދެމުންާމިހ ރުާއެދަނީވެސް.ާާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ރޫލްސްއަށްާ އޮފްާ ހައުސްާ ޔޫ.އެސްެގާ  855އެހެންވީމ ،ާ

ދ ކަމަށްވަންޏ ާ ރޫލްސްސަށްާ އޮފްާ ހައުސްާ ޔޫ.އެސްެގާ ދ ންޖެހޭނެ.ާ

ދަންނަވ ލަ ހަމަާ ާާނީާއަޅުަގނޑުާ އަާ، ނަންތައްާ އެއަންނަނީާާކެބިނެޓަށްާ ިއމަާ

ހަމަާރުހުމަށޭާއެއަންނަނީ.ާއަންނައިރުާކެބިނެޓްާއެޕްރޫވަލްާދޭާނަންތަކ އިާ

ާާ ޔޫ.އެސް ހުންނަނީ.ާ ނަންާ ނަންާ ނުދޭނެާ އެޕްރޫވަލްާ ިއާާސެނެޓްގަާކެބިނެޓްާ

ެގންުގޅެނީާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއެވސްާ ޔޫ.އެސްާ އެޮގތަށް.ާ ކުރަނީާ  860ކަންތައްާ

މިއޮންނަނީ،ާާޮގތަށް.ާާއެ މިއަންނަނީާއެހެންވީމ ،ާ އެޕްރޫވަލްއަކަށްާ އަންާ

ރިޖެކްޝަ މިއަންނަނީާ ޞަރީޙަކޮށް...ާާނޫނިއްޔ ާ ވަރަށްާ ހަމަާ ނަކަށް.ާ

މިތަނުންާނަންފުޅުތަކަކީާާއެހެންވީމ ،ާރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ ާފޮނުއްވ ާހުރިހ ާާ

ބަލ  ކުރައެްއޮގތަކަށްވެސްާ އެޕްރޫވްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެވޓްނުކޮށްާ ންޖެހޭާނުލ ާ

މިނަަގނީނޫންއްކަންތައްތަކެާ ައޅުަގނޑުމެންާ ާ.ާ ެއގްޒެކްޓްރީާާ  865ާހަމަާ

އެްއވ ހަކަާާޕްރެޒީ ެއއީާ މިއުޅެނީ.ާ ނަގައިެގންާ މޮޑެލްާ ޔޫ.އެސްާ ޑެންސީާ

ދެ ބޭނުން.ާ ދަންނަވ ލަންާ ވ ހަކައަކަށްާާއަޅުަގނޑުާ ދެވަނަާ އަޅުަގނޑުާ ންާ

ޔޫ.އެސްަގިއާާާާދަންނަވ ލަންާމިާަގނޑުކޮށްާނަގ ާމައްސަލަިއަގ.ާއެންމެފަހުންާ
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ސެނެ ކެބިނެޓްާ އޮބ މ ާ އިނޭގތޯ.ާ ކެބިނެޓްާ އޮބ މ ާ ހުވ ކުރިާ ޓަށްާއެާ

 870ތިބޭފުޅުންާބޭނުންފުޅިއްޔ ާއަޅުަގނޑުާާ،ާާއަިއސްެގންާާއައިސްެގންާއެޕްރޫވަލަށް

ސެކްރެޓް ސްޓޭޓްާ އިނޭގތޯ.ާ ާާދަންނަވ ލަފ ނަންާ ޖެނުއަރީ މިއޮތީާ 21ާާރީާ

ސެކްރެޓް ޓްރެޜަރީާ ޖެނުއަރީާާަގއި.ާ މިއޮތީާ ޑިފެންސްާާގ26ާާާަރީާ އި.ާ

ާާސެކްރެޓް ޑިސެމްބަރ މިއޮތީާ މިއޮތ6ާާާީރީާ ޖެނަރަލްާ އެޓަރނީާ ަގއި.ާ

ާާ 2ާާާާފެބްރުއަރީ މ ޗް ގައި.24ާާާާގައި.ާކޮމިއުނިކޭޝަންާސެކްރެޓަރީާމިއޮތީާ

 875ަގއި.ާހެލްތްާސެކްރެޓަރީާމިއޮތ24ާާާީލޭބަރާސެކްރެޓަރީާމިއޮތީާފެބްރުއަރީާާ

ާާ އަހ 28ާާއެޕްރީލް ޯވޓަށްާ ަގނޑުކޮށްާ ކޮބައިތޯާ އެހެންވީމ ،ާާަގިއ.ާ ފައި.ާ

ޕްރެކްޓިސްައކަށްާ ެގންުގޅޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހުމަކީާ ވޯޓަށްާ ަގނޑުކޮށްާ

މިޖެހެނާީާ ދ ންާ މިހ ރުާ ޕްރެކްޓިސްއަށްާ އެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވ ކަށްނުޖެހޭ.ާ

ޕްރެޒީ ހުރިހ ާާއެްގޒެކްޓިވްާ ދެންާ ކުރ ޮގތަށް.ާ މިކަންާ ޑެންސީއެްއަގިއާ

ލެޖިސްލޭ އުސޫލެއްާ އޮންނަާ ާާސްޕްރަާާޓިވްތަނެއްަގއިވެސްާ  880ނޫނިއްޔ ާާމަސީ

މަސީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުމެންާކުރީަގއިާމަޖިލީހުަގއިާާމަޖިލީހުެގާސްޕްރަ

ނިންމ ފައިާއޮތްާކަސްޓަމަރީާޕްރެކްޓިސްައކީާމިމަޖިލީހުަގއިާެއާދަމަހައްޓަންާ

ތެރޭަގިއާާ ައޅުަގނޑުެމންެގާ އޭެގތެރޭަގއިާ ކަމެއްނޫން.ާ އުޅެންޖެހޭނެާ ހަދަންާ

ތަފ ތުވ ާާ ވޯޓަކުން.ާާޚިޔ ލުާ މަޖިލީހުެގާ ނިންމ ނީާ އެކަންާ ކަމަށްވަންޏ ާ

 885އެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅ ފައިާއޮންނ ނީާމިމައްސަލަާނިންމ ނެޮގތަކ ިއާާ

ތ އީދުކުރަްއވަނީާާ މެންބަރުންާ ިގނަާ ައއްސަވަން.ާ ވޯޓަކަށްާ ދޭތެރޭަގއިާ

ާާަގނޑުކޮށްާކަމަށްވަންޏ ާއެީއކީާއަޅުަގނޑުެގާމައްސަލައެއްނޫން.ާއެކަމުންާ،

ނޑުމެންނަށްާވަކިވަކިންާވޯޓަށްާެގންދަވަންާބޭނުންފުޅުވ ާކަމަށްވަންޏ ާއަޅުަގ

ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާާއެޮގތަށްާެގންދެވޭނެ.ާ

ާ890 

އ ާާާތްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާބިލެ މިތިބީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާ.`

ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

އެއްާާާާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވން: ަގވ އިދ ާ ޤ ނޫނ އިާ ހިތައިދަށުންާ ޙުރުމަތްތެރިކޮށްާ ިމާާާޮގތަށްާ

މަތިންކަންާނިންމައިެގން.ާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާހިނގ ނީާޤ ނޫނީާއުސޫލުތަކުެގާ

 895ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިއަދުާތިއިންނެވީާއެާހުވ ކުރަްއވަިއެގންާމިދެންނެވާިާ
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ާާ މިޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުެގ ރަީއސަކަށް.ާއ ދެ،ާާއ ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާދަށުންާ

އ ދެ،ާ ފަދައިންާ ވިދ ޅުވިާ ދެންމެާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މުލަކުާ

މިއޮތީާާ ޖެހިފައިާ ކުރިމަތިލ ންާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާފޮނުއްވ ފައިވ ާނަންފުޅުތައްާވޯޓަށްާައހ ނީާއެއްކޮށްތޯާ

ސުވ ލ  މިކުރެވޭާ ސުވ ލު.ާ މިާ ަވކިންތޯާ އަޅުަގނޑުާާނުވަތަާ ުގޅޭޮގތުންާ ާ900 

ޮގތެްއާާ ކުރީަގއިާ މަޖިލީހުންާ މިޢިއްޒަތްތެރިާ ބޭނުންވަނީ،ާ ދަންނަވ ލަންާ

ނިންމަވ ފައިާއެބައޮތޭ.ާމިހ ރުާތިޮގނޑީަގިއާއިންނެވިާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާާ

އަޅުަގނޑަށްާާ ކަެމއްކަމަށްާ އުޅުްއވ ާ ނިންމަވައިެގންާ ތިާ މިހ ރުާ

ނިންމ ފައިާާރެވެނީ،ާާޤަބޫލުކު ނޫންކަމަށާްާކުރީަގއިާ ރަނަގޅުާ އޮތްޮގތްާ

 905މަނިކުފ ނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ތީާމިާފްލޯރއަށްާބަހުސަށްާހުޅުވ ލަިއެގން.ާާ

ފެނިވަޑައިަގންނަވ ނަމަާއެްއވެސްކަހަލަާާ މަނިކުފ ނަށްާއެޮގތްާރަނަގޅުކަމަށްާ

ކުރިއަށްާ މަނިކުފ ނުާ ނެންގެވުމަށްާ ެއޯވޓުާ ިމއަދުާ ާާސުވ ލެއްނެތިާ

އެހެންވީ އަޅުަގނޑުާާވަޑައިަގންނަވ .ާ ނުަވތަާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ މ ،ާ

ސުވ ލުކޮށްލަންާބޭނުންވަނީ،ާޢިއްޒަތްތެުެރިާރައީސްާޤަބޫލުފުޅުކުރަްއވަނީތޯާ

ދެްއވަންވީތޯާކިހިނެއްތޯާތިާ މަޖިލީހުަގއިާވިދ ޅުވެާ މިާޢިއްޒަތްތެރިާ  910ނުވަތަާ

ކޮ އ ދެާ ޤަސްދުކުރަްއވަނީ.ާ ޕްރޮސެސްއ ާާޢަމަލުކުރައްވަންާ ންފޮމޭޝަންާ

ފުރަތަމައިނުންާބެހޭޮގ އެންމެާ އ ދެ،ާ ދަންނަވ ލަންޖެހެނީ.ާ ތުންާ

ހަމަާ ފޮނުވުމ އެކުާ ނަންތައްާ އެާ މިމަޖިލީހަށްާ ާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ބައްލަވ ލެއްވީަމާާމިތ ނގައި،ާާ ޔައުމިއްޔ ާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ ައޅުަގނޑުާ

ޢަބްދު މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މުލަކުެގާ ާކަންނޭނެގާ  915ޔ މީންާާهللا

ާާޢަބްދު އެކަމަށް ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ދެއްވ ފައިހެންވީ.ާާވޯޓުލްޤައްޔޫމުވެސްާ

އަޅުަގނޑުާާ އެހެންވީމ ،ާ އެވިދ ޅުވަނީ.ާ ނުދެްއވ ކަމަށްާ ވޯޓުާ އ ދެ،ާ

ބަހުސްކުރެިވާާ އޭރުަގިއާ މިމަޖިލީހުަގއިާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ

ނިމިފައި ވަނީާ ަވކިޮގތަކަށްާ އ ދެާ އޮތީ.ާ ނިމިފައިާ ކަންތައްާ .ާާކިހިނެއްތޯއޭާ

ެއހެންނަމަވެސް،ާ ެގންދަންޖެހޭ.ާ ަވކިޮގތަކަށްާ ކަންތަްއާ  920އަޅުަގނޑުމެންާ

ރޫލްސްާ ހަުއސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކިހ ހިސ ބަކުންތޯާ ވަނީާ ެގންދަންާ

ނަުގލުާ އަނެއްކަަމކަށްާ އެއްކަމަކުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ އ ދެ،ާ ނިމުނީމަތޯ.ާ
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ރަނަގޅަާާ ަގވ އިދުތައްާ އޮންނަާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ވެވޭނީާ

ާާބަ ންެވސްާާއިތިއްބަމެންބަރުންާމިތަނުންާނުބ29ާާަދަލުވެެގން.ާއަޅުަގނޑުމެން

އެކަންީވ.ާވ ހަކަދެްއކީމު ބަދަލުވެެގންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ާ.925 

ާ 8ާއަޅުަގނޑުމެންާ ނުބަާ ވ ހަކަދެްއކިން.ާއިމެންބަރުންާ ތިއްބަވަންވެސްާ

ޤ ނޫނީ އ ާ ތަންދީާ އެތަނުންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީންާ ހަދ ާާއެހެންނަމަވެސް،ާ ާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެހެންވީމ ،ާ އެކަންީވ.ާ އެކުލަވ ލެިވެގންާ މަޖިލީސްާ

ކަންކަންާރަނަގޅަކުރެވޭނީާައޅުަގނޑުމެންާޤ ނޫނުަގއިާމިާއަޅުަގނޑުމެންެގާާ

ާ ބަދަލުކުރެިވެގން.ާ ަގވ އިދުާ އަޅުަގނޑުާާއޮތްާ ރަީއސް،ާ  930ޢިއްޒަތްތެރިާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  މިހ ރުާ ބޭނުންވަނީާ އޮތްާާާާދަންނަވ ލަންާ ފޮނުއްވ ފައިާ

ޚ އްސަކޮށްާާ އ ދެ،ާ ނިޒ މުަގއިާ ރިޔ ސީާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ނަންފުޅުތައްާ

ތެރެއިންާ ޕްރޮސެސްާ އެއޮންނަާ ސެނެޓްަގއިާ މިއޮންނަާ އެމެރިކ ަގއިާ

އެޮގތަށްާ ބޭނުންފުޅުވ ނަމަާ މަނިކުފ ނުާ ެގންދަވަންާ އެޮގތަށްާ ެގންދަންނަމަާ

ެއއްބަ ހުޅުވ ލަންވީނުންތޯއޭ.ާއ ދެ،ާ ެގންޮގސްފައިާދެންާއެކަންާ ެއޮގތަށްާ  935އިާ

އޮތްުްބައިާއެހެންޮގތަކަށްާެގންޮގސްފަިއ،ާެއއީކީާރަނަގޅުޮގތެއްނޫން.ާމިހ ރާުާ

ެގންދެވޭނީ.ާ ކަންތައްތައްާ މިހ ރުާ ތަންދޭޮގތަކަށްާ ަގވ އިދުާ އޮތްާ

ރަނަގޅުކުރަންާާ ކަންކަންާ ރަނަގޅުކުރުމަށްފަހުާ ެއަގވ އިދުާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އެހެންނަމަވެސް ކަންކަންާއެބަޖެހޭ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެންާ އެހިސ ބުންާ ާ،

ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  940ރަނަގޅުކުރަންޖެހޭނީ.ާ

ނިންމ ލަމުނާްާ ވ ހަކަކޮޅުާ އަޅުަގނޑުާ އަލީަގއިާ ކަންކަމުެގާ މިދެންނެވިާ

ަގވ އިދުތަކެްއާާ މިތ ާ ރައީސޭ،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދަންނަވ ނީާ އަދިވެސްާ

ށްާމަނިކުފ ނުާަގވ އިދ އިާެއއްޮގތަށްާެގންދަވ ނަަމާއެބަޮއވެއޭ.ާއެަގވ އިދުތަކަ

ހަމަާ ބޭނުންވޭާ އަދިާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ރަނަގޅުވ ނޭ.ާ ވަރަށްާ

ރަނަގބީލުާ ކަމެއް.ާ މުހިންމުާ ކަމަކީވެސްާ ކޮންމެާ  945ަގވ އިދުެގާ

ޖެއްސެވުމަށްފަހުަގއިާވޯޓުާނުނަންަގވ ޮގތަށްާކަންތައްތައްާެގންދިއުން.ާއެީއާާ

އެޮގތުންާާރަނަގޅުޮގތެއްނޫން ެއބަދޭ.ާ ކަންތައްތައްާ ވަރަށްިގނަާ ެއކަހަލަާ ާ.

މިފެންނަނީ.ާާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިކަމަކީ.ާ ބޮޑުކަމެއްާ މައިަގނޑުާ

މިހ ރުާ އަދިާ ލަސްކުރައްވ ޮގތ ިއާ ޢަމަލުކުރަްއވަންާ ތިާ ނެންެގވުމަށްާ ވޯޓުާ
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އެާނ ައޅުަގނޑަށްާ އޭެގއިންާ ކުރިއަށްދ ކަން.ާ ހުށަހެޅިެގންާ  950ެގނީާހުށަހެޅުމެއްާ

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭޮގތްާ ގަވ އިދަށްާ މަޖިލީހުެގާ މިހ ރުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ބަޙުސްކުރަްއވަންާާ އެކަންާ ފްލޯރއަށްާ ޤަބޫލުނުކުރައްވ ާ މަނިކުފ ނުާ

ާެގންނަވ ފަިއވ ކަމަށް.ާޝުކުރިްއޔ .ާ

ާ

ިއްއޔެާާާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ާ.`  955އ ދެ،ާ

ާދުރާުާމެން

އެކަމަށްޓަކަިއ11:30ާާާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާޢަލީާވަޙީދު މިލިބުނީ.ާ އަދިާ ފުރުޞަތެއްާ ފިތ ލިޮގތަށްާ ަގއިާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ އ ދެ،ާ ޝުކުރުއަދ ކުރަން.ާ މަނިކުފ ނަށްާ ވަރަށްބޮޑަށްާ

މަޖި ާާރައްޔިތުންެގާ ެއވަނީ، ނިޝ ނުަގިއވެސްާ މިާ ސޫރަތުެގާލީހުެގާ ޝޫރ ާ

بَيْ  ُشوَرٰى  ދެބައިމީހުންާ،  نَُهمْ َوأَْمُرُهْم  އުސޫލުންާ ރިވެތިާ  960ޝޫރ ެގާ

ޒުވ ބުކުރަންާާ މަޝްވަރ ކޮށްކޮށްާ ނިންމ ށޭ.ާ ކަންކަންާ މަޝްވަރ ކޮށްފައިާ

މަޖިލީހުެގާ ޙަޤީޤަތުަގއިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާރައްޔިތުންެގާ ތިބޭކަށެއްނޫން.ާ

ޢަްއޔަންކުރަްއވަންާ ަވޒީރުާ ކެބިނެޓަށްާ ޖަލްސ އަށްާއެމަނިކުފ ނުެގާ ާާފުރަތަމަާ

އެބޭފުޅ ައށްާާ ެއކަމަށްާ އުފ ކޮށްާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުެމންާ ފޮނުވިކަމަށްޓަކަިއާ

ޖަލްސ ަގިއާާ ިއއްޔެެގާ ދޭންއެބަޖެހޭ.ާ ފުރިހަމައަށްާ  965އެއްބ ރުލުންާ

ތިބިާ އަތޮޅުތަކުަގއިާ ވެެގންޮގސްފަިއވަނީާ މަޖިލިސްާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ެއހެންނަމަވެސް، ޖަލްސ އަކަށް.ާ ޝުކުރުއަދ ކުރ ާ ާރައްޔިތުންނަށްާ

ސްޕީޑެްއާާ ައަވސްާ އެްއވެސްވަރަކަށްާ މަސައްކަތަކަށްާ މިކުރަންޖެހޭާ

ަގނޑުކޮށްތޯާާ ވެެގންިމއުޅެނީާ މައްސަލަައކަށްާ ދެންާ ެގނެސްފަެއއްނުވޭ.ާ

ރައްޔިތުންނަށް.ާާ އެބަޖެހޭާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ  970ވަކިވަކިންތޯ.ާ

ކުނި ކޭހެއްަގއިާ ބިސްާ މިދަންނަވ ލަނީ.ާ މިސ ލުބަހެއްާ ބިހެްއާާމިސ ލަކަށް،ާ

ދީެގންނުވ ނެ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރައްޔިތުންނަށްާ ޓްރޭއެއްާ ބިސްާ އިންދައެއްާ

ދީެގނެއްނުވ ނެ.ާާ ކަްއކަންާ އެާ ކަޅުފުއްތަކ ެއއްކޮށްާ ދޮލަނެގްއަގއިާ ހަނޑޫާ

ނިމިެގނެއްނުވ ނެ.ާާ މިކަމެއްާ މިހެނެއްާ ަގނޑުކޮށެްއާ އެހެންވީމަ،ާ

ޤ ނޫ އެބަދައްކ .ާ ވ ހަކަެވސްާ ަގވ އިދުެގާ  975ނުއަސ ސީެގާާއަޅުަގނޑުމެންާ

އޮތަސްާާ ވަކިޮގތެްއާ ަގވ އިދުަގއިާ ދައްކ .ާ އެބަާ ވ ހަކަެވސްާ
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ހަަމާާ އަޅުަގނޑަކީވެސްާ ދަންނަވަނީނަމަާ މިސ ލަކަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ

ވަނަާމ އްދ ަގއިާ)ކ(ާަގއިާމިބުނަނީާޤ ނޫނުެގާވެރިކަނ132ާާާްމެންބަރެއް.ާާ

ސަމ ލަތްތެރިކަންާާ ރައްޔިތުންެގާ ކުރިއެރުވުމ އިާ ދަމަހައްޓ ާޙިމ ޔަތްކޮށްާ

ރަްއކ ތެރިކުރުމަށްާ ފައިދ ާ ޢ ންުމާ  980ރައްޔިތުުުންެގާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ އެހެންވެއްޖިުިއްޔ ާ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެކަމަށް.ާ

ެއޮގތަށްާާ،  ޟަމީރު މ އްދ ާ އެާ ބޭފުޅަކަށްާ ވަކިާ ޟަީމރުާ އަޅުަގނޑުެގާ

ާާ މީހުންެގ3ާާާޤަބޫލުނުކުރެވޭކަމަށްވަންޏ ާއަޅުަގނޑަކަށްާަގނޑުކޮށްާެއއޮންނަ

އެހެނެްއާާޮގ ކެބިނެޓްާ ދަާ ޓުާ ޓްރެކްާ އީޒީާ އެކަކަށްާ ވޯޓުލަިއެގންާ ތުަގއިާ

މިނިވަންކަންާ އެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެހެންވީމަ،ާ  985ނުދެވޭނެ.ާ

އޮންނަންޖެހޭނެ.ާދެންާއިއްޔެެގާޖަލްސ ަގއިާފެށުނީއްސުރެާޑީ.އ ރު.ޕީާއަށްާާ

ސަރުކ ރަށް ދިުގދައްމަނީކަމ ިއާ މަޖިލިސްާ ޑީ.އ ރު.ޕީެގާ ާނިސްބަތްކޮށްާ

އެއްބަސްވުންތަކަށްާާ ހެދިފައިވ ާ އަދިާ ވަކ ލ ތުކޮށްާ ޖެއްސުންކުރަނީކަމަށްާ

ެއހެންނަމަވެސް.ާ ެގންދިޔައީ.ާ ދަްއކަވަމުންާ ވ ހަކަާ އެއްބަސްނުވ ާ

އިންާ އެމް.ޑީ.ޕީާ މިއަދުާ ބޭނުންވޭާ ސުވ ލުކޮށްލަންާ ހަމަާ  990އަޅުަގނޑުމެންާ

އެ ނަންތަކަކީާ ހުށަހަޅ ާ ސަރުކ ރުންާ ނުވަތަާ ނަންތައްާ މް.ޑީ.ޕީާާއެހުށަހަޅ ާ

އެކަނިާާ އިންާ އެމް.ޑީ.ޕީާ ނުވަތަާ ނަންތަކެއްތޯާ ހުށަހަޅ ާ އިއްތިހ ދަކުންާ

ައޅުަގނޑުމެންވެސްާާ ެއްގރީމަންޓްތައްާ ެއއީާ ނަންތަކެއްތޯ.ާ ހުށަހަޅ ާ

ެއާާ އެއީ.ާ އެްގރީމެންޓެއްާ އަޑުއެހިާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދަންނަން.ާ

%ާ އަޅުަގ30ާާކޯލިޝަންަގއިާ ޙިއްސ ކުރ ކަމަށް.ާ ޕ ޓީާ  995ނޑަށްާާޖުމްހޫރީާ

އެނިގފަިއވ ޮގތުަގއިާޝިހ ބުެގާނަންފުޅުވެސްާހުށަހެޅިފައިާމިވަނީާޖުމްހޫރާީާ

ެއްގރީމަންޓްތަކުެގާާ އެހެންވީަމ،ާ ފ ސްެވެގނެއްނޫން.ާ ކައުންސިލުންާ ޕ ޓީެގާ

ފުރުޞަތެްއާާ ބަދުނ މުކުރުމުެގާ ޕ ޓީާ ައޅުަގނޑުމެންާ ވ ހަކަދަްއކަންާ

ހަ ފ ހަަގކޮށްލަން.ާ ނެތްވ ހަކަވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންާާއެމް.ޑީ.ޕީއަށްާ މައެއ އެކުާ

ވިސްނަންޖެހޭާ އެބަާ ހަމަޖައްސ އިރުާ ބޭފުޅުންާ މަޖިލީހަށްާ  1000ވަޒީރުންެގާ

ފުރިހަމަ.ާާ ަވރަށްާ ަވކިބަެއއްާ ވަނަވަރުެގާ ވަނަވަރަށްވެސް.ާ އެބޭފުޅުންެގާ

އެބޭފުޅުންާ ވިސްނަންޖެހޭާ އެބަާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

ވަ މިާ ކަންތަްއތައްވެސްާ ހުރިާ ހިމެނޭތޯ.ާާޯގޅިައޅ ފައިާ ނަވަރުަގިއާ
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އެބަޖެހޭާާ ކުރިމަތިލ އިރުވެސްާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ނުވަތަާ ނަަގންާ ފ ސްތަކެއްާ އެާ ބަލައިާ ރިކޯޑްތަކެްއާ  1005ކޯޓުތަކުންެވސްާ

ވަނަވަރުވެސްާާ އެހެންވީމަ،ާ ބަލަން.ާ އޮތްޮގތެއްާ ވެފައިާ އެކަންތައްތައްާ

ވަ ކޮމްޕްލީޓްާ ިމީއާ ދަންނަވ ނީާ ނުބެލެވޭނެާއަޅުަގނޑުާ ނަވަރެްއކަމަކަށްާ

ވޯޓެްއާާ ބަރޯސ ކޮށްާ މައްޗަށްާ ފ ސްތަކުެގާ މަތީާ ނެިގާ އެާ ހަމައެކަނިާ

ނުވަތަާ ޚިޔ ނ ތްތެރިާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ޯގޅިައޅައިާ އެބޭފުޅުންާ ނުލެވޭނެ.ާ

ކުރިެއކޭނޫންާ ބޭފުޅަކުާ ެއއްެވސްާ ކޮށްފައިވ ނަމަ،ާ  1010އެްއވެސްކަެމއްާ

ނަށްާއަންނަންޖެހޭނޭ.ާއެހެންވީމަ،ާމިދަންނަވަނީ.ާއެކަންވެސްާއަޅުަގނޑުމެން

ދެބައިމީހުންާ ިމާ ފްލޯރަގއިާ މަޖިލީހުެގާ ރައީސްާ އެދެނީާ އަޅުަގނޑުާ

ނުދެްއވ ާާ ެއވަުގތުާ ނުވަތަާ ވިސްނުމ އިާ ޮގތްދޫނުކުރުމުެގާ ޒުވ ބުކޮށްާ

މަޖިލީހުަގއިާ ކުރީެގާ ދެންާ ނިންމަވ ލަދެްއވަން.ާ މިކަންާ ވަކިޮގތަކަށްާ

ކުރެއްވީާ ކަންތައްާ ކުރެވޭކަށް،ާމިވެނިޮގތަކަށްާ ކަންކަންާ ވިދ ޅުވެާ  1015އޭާ

ނިންމޭކަށްނެތް.ާކުރީެގާމަޖިލީހުަގއިާއެބައޮތްާމޭޒުމައްޗަށްާއަރަިއެގންެވސްާާ

އ ާ މަޖިލީހެއްާ އ ާ މިއޮތީާ މިހ ރުާ އެހެންވީމަ،ާ ނިންމ ފައި.ާ ކަންކަންާ

އެހެންވީމަ،ާާ މަޖިލިސް.ާ ފުރަތަމަާ ެއކުލަވ ލެވުނުާ ދަށުންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ

ރައްޔިތުންނަ ނިންމ ލަދެއްވުންާއެންމެާ ކޮށްާ މިކަންާ ފައިދ ހުރިޮގތަކަށްާ ށްާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްެވސްާ އަދިާ އެދެން.ާ  1020އަޅުަގނޑުާ

ފ ސްކޮށްާ ވަޒީރުންތައްާ މިާ އަވަހަށްާ ފަސޭހަފުޅުކޮށްދެއްވުމަށްޓަކަިއާ

 މިކަންތައްާނިންމަވ ލަދެއްވުންާއަޅުަގނޑުާއެދެން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާަގވ އިދުަގއިާއޮތްާމ އްދ ެއއްެގާމަްއޗަށްާާާގެާކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ އިރ 

ކުރީެގާާާާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދު އަދިާ ަގވ އިދަށްާ ދ އިރުަގއިާ ވ ހަކަދަްއކަުމންާ  1025ާއަޅުަގނޑުމެންާ

ށްވަންޏ ާމަޖިލީހުަގއިާވޯޓެއްާނެިގެގންދިޔަާޮގތުަގއިާއެހ ވަރަށްާހިފަހަްއޓ ކަމަާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާާ ަވނ129ާާާާައަޅުަގނޑުާސުވ ލެއްކޮށްލަންާއެބަާބޭނުންވޭ.ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ

ާާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ޙަވ ލ ދެއްވ ާ އަށްާ )ނ(ާ ަގިއ30ާާާާމ އްދ ެގާ މެއިާ

ފޮނުއްވ އިރުަގިއާ ސިޓީފުޅެއްާ މިތަނަށްާ ސޮިއކުރަްއވ ފަިއާ ރައީސްާ

ާާ މިއޮންނަނީ، ަގިއވ ޮގ129ާާސިޓީފުޅުަގއިާ )ނ(ާ މ އްދ ެގާ  1030ތުެގމަތީންާވަނަާ
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އެބޭފުޅުންެގާާ ބަޔ ންކޮށްފައިވ ތީާ ހޯދުމަށްާ ހުރުންާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ

ާާ މި ފޮނުއްވަނީކަމަށް.ާއަދިާ 3ާާާާނަންފުޅުތައްާ 3ާާބޭފުޅުންނަކީާހުސްވެފަިއވ 

ާާ ބޭފުޅުންކަމަށް. ހުށަހަޅުއްވ ާ ަގިއ129ާާާާވުޒ ރ އަށްާ )ނ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  އޮންނަނީާ ވަޒީރުންެގާާބުނެފައިާ ފިޔަވ ާ ނ އިބުާ ެގާ

މަޖިލީހަށާްާ އެާ މެންބަރުންާ އެހެންާ ޢައްޔަންކުރ ާ  1035މަޖިލީހަށްާ

މިއީާ ހޯދަންވ ނޭ.ާ ރުހުންާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ޢައްޔަންކުރުމަށްފަހުާ

ފޮނުއްވަންވ ނީާާ ޙަވ ލ ދެްއވ ފައިާ މިމ އްދ އަށްާ ބުނ ޮގތް.ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ

މަޖިލީހަށް ވަޒީރުންެގާ މެންބަރުނާްާާާރައްޔިތުންެގާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ާާ ދެން ވޯޓ ިއ12ާާާާޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްފަހުަގއި.ާ ނެންެގވިާ ނޮވެމްބަރުަގއިާ

މީހެްއާާ ވ ހަކަދައްކ ާ ދެކޮޅަށްާ އެކަމ ާ ފެށިެގންާ އެދުވަހުންާ  1040ބެހޭޮގތުންާ

އަޅުަގނޑުާމިއީ.ާއަޅުަގނޑުާދެކޭޮގތުަގއިާމަޖިލީހުަގއިާބްލޮކްާވޯޓުާނެުގަމކީާ

ދެރަކޮށްާ ެއޮގތަށްާވަރަށްާ ެއީއާ އެކަންާ ދިޔަކަމެއް.ާ ާ

ރުހުނާްާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ މުޅިާ ހިނގައިެގންވ ނެކަެމއްނޫން.ާ

އެކީއެކަށްާާ އުސޫލުާ ދޭންޖެހޭާ މެންބަރަކަށްާ މަޖިލީހުެގާ ވަޒީރުންެގާ

ާާ އެއީ ކުރެވުނުކަެމއްާ އެއްދުވަހ14ާާާުނައްތ ލުމަށްާ ަގނޑުކޮށްާ  1045ބޭފުޅުންާ

ނިންމ ލެއްވުން. ވ ހަކަައކީާާާާދެން،ާާފ ސްކޮށްާ އޮތްާ ދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުާ

ރައްޔިތުންެގާ ެއއުސޫލަކީާ ވީނަމަވެސްާ އޮތްކަމަށްާ ެއޮގތަށްާ އެއުސޫލުާ

މަޖިލީހެއްެގާ އެހެންާ އަމްދުންާ އަދިާ ޖަލްސ ތަކުގައިވެސްާ ފަހުެގާ މަޖިލީހުެގާ

ޖަލްސ އެްއަގއިާއެމަޖިލިސްާބަނދެވިެގންދ ނެކަމެއްާނޫނޭ.ާސުޕްރީމްާކޯޓަކީާ

ކޯާ ސުޕްރީމްާ ނިޔ ާާއެާ ފަހުެގާއެާާޓުެގާ ަމއްޗަށްާ ކޯޓުެގާ  1050ސުޕްރީމްާ

ޙ ލަތްތަކުަގއިާބަނދެިވެގންދ ާއެްއޗެއްާނޫން.ާއެނިޔ ާރައްދުވ ާފަރ ތަށްާއެާ

ުއޅުން. ެއްއޮގތަށްާ އެއ އިާ ރައްޔިތުންެގާާާލ ޒިމްެވެގންވަނީާ ހަމައެޮގތަށްާ

ާާ ނިންމުންތައް ނިންމ ާ މިމަޖިލީހަކީާމަޖިލީހުންވެސްާ ފަރ ތްތަކަށްާ ާާރައްދުވ ާ

ނިންމުމެްއާދ ދެމިެގން މަޖިލީހުެގާ އެހެންނަމަވެސް،ާ މަޖިލީހަކަށްވ ނެ.ާ ާ

އެމަޖިލީހަށްާ ހަަމާ ތ ރީޚެއްަގއިާ ފަހުެގާ އިޚްތިޔ ރުާ  1055ބަދަލުކުރުމުެގާ

ރަްއޔިތުންގެާ ާލިބިެގންވ ނެ.ާ މަޖިލީާ ރައްޔިތުންެގާ ހުގާެާމަޖިލީހަށްާ

ބަ ޭއެގނިންމުމަކުންާ ނުނެނދެވިެގންާ އުޅޭކަށްނުޖެހޭނެ.ންާ ދެން،ާާާާއްޓިެގންާ
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ވ ހަކައަކީ،ާާއަޅުަގާނ އޮތްާ ދަންނަވ ލަންާ އެއީާާޑުާ ޚ ްއޞަާާއެދުވަހުާ

އުސޫލެްއކަމަށްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއިސްތިސްނ ާޙ ލަތެއްކަމަށްާބެލިދ ނެއޭ.ާ

 1060ަގއި.ާުމޅިާވަޒީރުންެގާާތައްާކުރަންާޮއންނަނީާއެއްޮގތްާޙ ލަތުކަންއެްއޮގތަށްާާ

ދައުރެއްާފައްޓަވ އިރުަގިއާާާާއ ާރައީސްެއއްާޙަވ ލުެވވަޑަިއެގންާއ މަޖިލިސް،ާާ

ާާވެދެއްާއެހީތެރި ާާވ ނެ ާާމަޖިަވޒީރުންެގ ނެތިެގން ރެންާާަގޑިއިރަށްވ24ާާުލީހެއްާ

އެވަާ ެގނެސްދިނުމަކީާިގނަެވެގންދިޔައިރުަގއިާ ވުޖޫދަށްާ މަޖިލިސްާ ޒީރުންެގާ

ފުޅ އަށްާއެހީތެރިކަންާއެރުވުމަށްޓަކައިާކޮންމެހެންާކުރަންޖެހާޭާބޭއެދުވަހުާއެ

އަާ ވޯޓުދިނުމަށްާކަމެއްކަމަށްާ ަގނޑުކޮށްާ ޤަބޫލުކުރަންާ  1065ޅުަގނޑުވެސްާ

މިއީާާ މިައދުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ދެކޮޅުހެދިކަމަށްވިޔަސް.ާ 6ާާއަޅުަގނޑުާ

ާާތްަގާނމަސްދުވަސްާގ  ިމނިސްޓަރެއްެގާާޑަކަށްާެވފައިާހުސްވެފައިާއޮތްާހޯމް

ިގނަދުވަސްވަންދެންާހުސްވެފައިާއޮތްާއެޓަރނީާާާާމަޤ މަށ އި،ާދެހަފްތ އެއްވުރެ

ޮއތްާާޖެނެ ހުސްވެފައިާ މިހ ރުާ ދުވަސްވަންދެންާ ދެތިންާ މަޤ މަށ އި،ާ ރަލްެގާ

މިނި ޢައްކޮމިއުނިކޭޝަންާ މީހުންާ މަޤ މަށްާ  1070ޔަންކުރަންާާސްޓަރުންެގާ

ޖަހ ޮގތަށްާ ސްޓޭމްޕެއްާ ރަބަރުާ މިތަނަކީާ އެްއޗެްއ.ާ އޮތްާ ފޮނުވ ފައިާ

ާ ފޮނުަވންޖެހޭނެާ އަޅުަގނޑުާާތަނެއްކަމަކަތައްަގނޑުޖަހ ފައިާ ށްާ

އެހެންޖެހޭނީާާ ވޯޓަށްާ ބޭފުޅުންނަށްާ މިތިންާ އެއްކޮށްާާޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާ

ާާ ެއވިދ ޅުވ  ދެން،ާ ޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ 157ާާަގނޑުކޮށްކަމަކަށްާ

އެ މ އްދ ަގއިާ ާވަނަާ ބޭފުޅަކުވެސްާާބުނަނީެވސް،ާ އެހެންާ  1075މިތ ނަގއިާ

ާާ ަގވ އިދުގ157ާާާަވިދ ޅުެވއްޖެ މަޖިލީހުެގާ މ ްއދ ާ ާާވަނަާ ެއއޮންނަާއި ލ ފައިާ

ާ ކަމެސަބަބަކީވެސްާ ނިންމުމުމަޖިލީހުަގިއާ ކޮމަންވެލްތުެގާާއްާ ަގިއާ

ސޫލުތަކަށްާބެލުން.ާކޮމަންވެލްތުަގއިާރ އްޖެާފިޔަަވއިާއެހެންާޕ ލިމަންޓްރީާއު

މިޮގތަށްާާ ޤައުމުތައް.ާ ހިނގ ާ ނިޒ މަށްާ ބަރުލަމ ނީާ ޤައުމުތަކަކީާ

ނިޒ  ބަރުލަމ ނީާ މިހ ރުާ ނުެގނެވޭނެ.ާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ އުސޫލެއްާ  1080މުެގާ

ރައްޔި އެާރ އްޖޭެގާ ވޯޓެއްގައިތުންާ ނުފެންނަާ ފެންނަާ ރިޔ ސީާާާާއޮތީާ

ވޯޓަށްާާނިޒ މެއްކަމަ ވަކިވަކިންާ ތ އީދުކުރަނީާ އަޅުަގނޑުާ ވިދ ޅުވެފައި.ާ ށްާ

ާއެުެހުމަށް.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ
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އަޅުަގާކެންދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާއަޙްމަދުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ބެހޭޮގތުންާާޝުކުރިއްޔ ާ މިކަމ އިާ  1085ާނޑުވެސްާ

އަޅުަގނޑުާާާާތަސްމީންާޢަލީާވ ހަކަދެއްކެުވްނ: ފުރަތަމަާ އެންމެާ ބޭނުންވޭ.ާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ ނުކުތ އެއްާ ދެތިންާ

މިހުށަހެޅިފައިވ ާ ަގނޑުކޮށްތޯާ ވަކިވަކިންތޯާ ބޭނުންވަނީ،ާ ދަންނަވ ލަންާ

ދަ ައޅުަގނޑުާ މިމައްސަލައިަގއިާ އަހ ނީާ ވޯޓަށްާ ންނަވ ލަންާނަންފުޅުތަކަށްާ

ބޭނުންވަނީާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާަގނޑުކޮށްާވޯޓަށްާއެހުމަކީާެއީއާާ

އަދިާ ނުދެކެމޭ.ާ އަޅުަގނޑުާ އުސޫލެއްކަމަކަށްާ ރަނަގޅުާ  1090ޑިމޮކްރެޓިކްާ

ނަޝީދާުާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ކުޅުދުއްފުށީާ

އެން ރައްޔިތުންނަށްާ އެީއާ ފަދައިންާ ފައިދ ހުރިާވިދ ޅުވިާ މެާ

ދުނިޔޭެގާާ މިކަމުަގއިާ އަދިާ ނުދެކެމޭ.ާ އަޅުަގނޑެއްާ އުސޫލުކަމަކަށްވެސްާ

އުސޫލުންާާ ޑިމޮކްރެޓިކްާ ނިޒ މެއްަގއިާ ރިޔ ސީާ އެްއވެސްާ

ޢަމަލުކު މަޖިލީހެއްަގއިާ ެއއްވެސްާ  1095ދ ާާރަމުންމަސައްކަތްކުރަމުންެގންދ ާ

ައޅުަގނޑަކަށެއް އަޅުާާާއުސޫލެްއކަމަކަށްެވސްާ ނެތޭ.ާ ަގނޑުާާއެނިގފައެްއާ

މިޢަމަލުކުރިއިރުާ އެންމެފަހުންާ މިކަމުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދަންނަވ ނީާ

އ ދެުެ،ާއެީއާއަލަށްާަވޒީރުންެގާމަޖިލިސްާމިހ ރުާމިާހޮިވވަޑައިެގންފަިއވ ާާ

މަޖިލިސްާ ވަޒީރުންެގާ އަލަށްާ ސަރުކ ރުންާ މިވ ާ ހޮވިވަޑަިއެގންފައިާ މިހ ރުާ

މަޖިލީއެކުލަާ ފޮނުވިާހުެގާރުވ ލަްއވ ފައިާރައްޔިތުންެގާ ބެލުމަށްާ  1100ހުންާއޮތްތޯާ

ާާ ާާޙ ލަތުަގއިާއޭރުާމަޖިލީހުންާނިންމަވ ފައިާމިވަނީ ޯވޓަށްާއެއްސެވުމަށް.ާާއެ

މެންބަރުއަ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބައެއްާ އެކަމ ދިާ ަގނޑުާާންާ ވޯޓަށްާާޚިޔ ލު،ާ ކޮށްާ

އެއްސެވުމަށްާޚިޔ ލުތަފ ތުވެފަިއާވަނިކޮށްވެސްާއޭރުާމަޖިލީހުެގާޢިއްޒަތްތެރިާ

ނިންމެވީ ޤ ނޫނީާާާާރައީސްާ ެއީއއަކީާ ައއްސަވަން.ާ ވޯޓަށްާ ަގނޑުކޮށްާ

 1105އަޅުަގނޑުާނުދެކެން.ާއަދިާއެއީކީާާާާލެއްާކަނޑައެޅިެގންދިޔަީއކަމަކަށެއްއުސޫ

އަޅުަގނޑުާާ ޢަމަލުކުރަމުންދ ާއުސޫލެއްކަމަކަށްެވސްާ ޢ ންމުކޮށްާ މަޖިލީހުަގއިާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރި ކުރިންވެސްާ މީެގާ މަޤ މުތަކަށްނުދެކެން.ާ އެކިއެކިާ ާއްޔ ާ

ާާތުޅުންާހަމަޖެއްސުމުަގއިާރައްޔިބޭފު ބެލުމަށްާންެގާމަޖިލީހުެގާތ އީދުާއޮތްތޯ

އުސޫލު ޮގސްފަެއްއާާޢަމަލުކޮށްފައިވަާ މިޮގތަށްާ މިކަންާ ބަލ އިރުވެސްާ ތަކަށްާ

ާާ މިސ ލަކަށް މެންބަރުނާްާދަނެތް.ާ ކޮމިޝަނަށްާ އިލެކްޝަންސްާ  1110ންނަވ ނަމަ،ާ

ނަންފުޅުތަ ފުރަތަމައިންާ އެންެމާ ވޯޓަށްާާކަނޑައެޅުުމަގިއާ ކަށްާ
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އައްސަވ ފަިއވަނީާަގނޑުކޮށް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއިލެކްޝަންސްާކޮމިޝަންެގާާ

އެމައްސަލަާާ މަޖިލީހަށްާ ދެންާ ހުސްެވެގންާ މަޤ މުާ ދެމެންބަރުންެގާ

ޯވޓުާާ ވަކިވަކިންާ ޢަމަލުކޮށްފަިއވަނީާ ދޭތެރޭަގއިާ އެކަމ އިާ ހުށަހެޅުނުހިނދުާ

 1115ާނޑުމެންނަކަށްާފެންނ ކަށެއްނަަގިއެގން.ާއެހެންވީމ ،ާމިކަުމަގިއވެސްާައޅުަގ

އެްއޮގތަ ޙ ލަތްާ މިކަހަލަާ ޢަމަލުކޮށްފައިވަނިކޮށެާށްނެތްާ މަޖިލީހުަގއިާ އް.ާާާ

މިހ ރުާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ،ާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ

ހުންނެވިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަލަށްާމަޤ މ ާޙަވ ލުެވވަޑަިއެގންާމަޖިލީހަށާްާ

މަޖިލީހުަގ އޭރުާާވަޒީރުންެގާ ފޮނުވީމ ާ ނަންފުޅުތައްާ ހިމެނިވަޑައިަގންނަވ ާ އިާ

ޮގތަކ ިއާާ ވޯޓުލ ނޭާ އަދިާ އޮތްނަމަވެސްާ ޚިޔ ލުތަފ ތުވެފަިއާ  1120މަޖިލީހުަގއިާ

ރިޢ ޔަތްކޮށްާ ޙ ލަތަށްާ އޭރުެގާ އޮތްނަމަވެސްާ ޚިޔ ލުތަފ ތުވެފައިާ ދޭތެރޭަގއިާ

ބަިއވެ ެއވޯޓުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެކިެގންާ ޮގތުަގއިާ ޙ ލަތުެގާ ރިީވާާޚ އްޞަާ

ހަމަޖެހިފައިނުވ ާ ބޭފުޅެއްާ ޙަވ ލުވ ނެާ ުވޒ ރ ައކ އިާ އެްއވެސްާ އޭރުާ

އެކަންާާ ސަބަބުންާ ޚިޔ ލުތަފ ތުވުމުެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ަގޑިއެްއަގިއާ

ރައްލަ ެއއީާ ޮގސްފިްއޔ ާ ޮގތްކަމުަގިއާާސްވެެގުެންާ ފައިދ ހުރިާ  1125ޔިތުންނަށްާ

ޙ ލަތެްއެގާާ ޚ އްޞަާ ރިޢ ޔަތްކޮށްފައިާ އެކަމަށްާ ޮގތުަގޭއ.ާާނުވެދ ނެތީާ

އެހެންވީމ ،ާމިހ ރުާައޅުަގނޑުާދެކޭޮގތުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާޢަމަލުކުރަންވ ނީާ

ޤައުމެްއަގިއވެސްާާ ހުރިހ ާ ދުނިޔޭެގާ އެއީާ އަހައިެގން.ާ ވޯޓަށްާ ވަކިވަކިންާ

ކީވެސް.ާެއއީާރައްޔިތުންނަށްާމިކަންާހިނގ ޮގތަކީ.ާއެއީާޑިމޮކްރެޓިކްާުއސޫލަ

ރައްާދ ހުފައި އެީއާ އުސޫލަކީވެސް.ާ ާރިާ ދޭާ  1130ޚިދުމަތްތައްާޔިތުންނަށްާ

ރަނަގޅުާ ެއންމެާ ެގންދެވޭނޭާ ކުރިއަށްާ ަވކިންާ ވަކިާ ނައިސްާ ހުއްޓުމަކަށްާ

 ާާއުސޫލަކީ.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.
 

ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާދޫކޮށްލައިފިން.ާޝުކުރިްއޔ .ާާާނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ
 1135ާާާމުޙަްނމަދުާަނޝީދު

ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ
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ެއއްބ ރުލެއްވުމަށްޓަކަިއ.ާާާޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ރި ތިދެއްވ ާ ރިޔ ސަތަށްާ ޝުކުރިްއޔ ާ ވަރަށްބޮޑަށްާ

ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މަޑަވަލީާ މިއަރުވަނީ،ާ މިހ ރުާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ

 1140ާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނ ޒިމް.

ާ

ާާާމަޑަެވލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ދެން މިމަޢުޟޫަގއިާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ވ ހަކަދަްއކ ކަށްާާ`ާ ާއިތުރަށްާ

މިދަނީާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާމުޙަްނމަދުާނ ޒިމް ވ ހަކަތައްާ ބޭފުޅުންެގާ ިގނަާ މިމައުޟޫަގިއާ އެއީާ ނެތިން.ާ

ިއޝ ރ ތްކޮށްލަންާ މަނިކުފ ނަށްވެސްާ ައޅުަގނޑުާ އެްއކަހަލަޮގތަކަށްވ ތީ.ާ

މިދަނީ.ާާ އިއްޔެެގެވސްާ މިއަދ އިާ އަދިާ ދިުގލައިެގން،ާ މިކަންާ  1145މިއަދުާ

އަޅުަގނޑުމެންާމަ ެއއަށްާ ދެްއވީމަާ ރޫލިންގެއއްާ ވަކިޮގތަކަށްާ ނިކުފ ނުާ

ހިނގައިދިޔަޮގތަށްާާ ކަންާ މަޖިލީހުަގއިާ ކުރީަގއިާ އެއީާ އެބަޖެހޭ.ާ ތަބ ވ ންާ

އެއަށްާާ ވިދ ޅުެވއްޖެ.ާ މަނިކުފ ނުާ ނިންމ ނެވ ހަކަާ އެމަސައްކަތްާ

ެއހެންނަމަ ހުރީ.ާ ވ ހަކަދަްއކަންާ އަޅުަގނޑުެވސްާ ވެސްާއިޙްތިރ މްކޮށްެގންާ

 1150ާމިހ ރުާއިތުރަކަށްާވ ހަކަދަްއކ ކަށްާއަޅުަގނޑުާނެތިން.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ެއއްބ ރުލެއްވުމަށްޓަކަިއ.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ތިދެއްވ ާ ރިޔ ސަތަށްާ ޝުކުރިްއޔ ާ ވަރަށްބޮޑަށްާ

މެންބަރާުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތުލުސްދޫާ މިއަރުވަނީ،ާ މިހ ރުާ ފުރުޞަތުާ

ާރޮޒައިނ ާއ ދަމްާ.

ާ1155 

ދަންނަވ ލަނާްާާތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ އަޅުަގނޑުވެސްާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ބޭނުންވަނީ،ާއަޅުަގނޑުާދެކޭޮގތުަގއިާބްލޮކްާވޯޓަކަށްާދިއުމަކީާވަރަށްާހަމާަާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާރޮޒައިނ ާއ ދަމް

ެއން މިދައްކަނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެއއީާ ރީޒަނަބަލްކަމެކޭ.ާ ބޭފުޅެއްެގާާއަންާ މެާ

ާާ 3ާާާާވ ހަކަެއއްނޫން. ވ ހަކަ. ހުރިހ 3ާާާބޭފުޅެްއެގާ ދޭތެރޭަގއިާ ބޭފުޅުންނ ާ

ހުރިހ ާ އެހެންވީމ ،ާ ނުވ ނެ.ާ އެްއޮގތެްއވެސްާ ދެކޭޮގތްާ  1160އެންމެންވެސްާ

ދެކޭޮގތުަގިއާާ އަޅުަގނޑުާ ކިރ ލުމަކީާ ލައިެގންާ ތައްޓަކަށްާ އެްއާ އެންމެންާ

ައޅުަގނޑުމެންނަށް ދެންާ ކުރީަގިއާާާރަނަގޅުޮގތެއްނޫން.ާ މިވ ހަކަދެކެވެނީ،ާ

އަހ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަ.ާ އޮތްޮގތުެގާ ކުރެވިފައިާ ކަންތައްާ މިތަނުަގއިާ

ބޭނުންވަނީ،ާއެއްާދުވަހުާފެންާނުވަރ ާހުރިއްޔ މުާދެންާއަޅުަގނޑުމެންާތ ާ
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ނުޮގސްާާ ކަމެއްާ ރަނަގޅަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ފެންނުވަރ ތޯއޭ.ާ ތިބޭނީާ  1165އުމުރަށްާ

އަޅުާ ޙ ލަތެްއަގއިާ ފޮލޯކޮށްެގންާާއޮތްާ އެކަންތަްއާ ނުޖެހޭާ ަގނޑުމެންނެއްާ

އެޮގތަށްާކުރިައކަށްާެގންދ ކަށް.ާދެންާަގލޮޅުާއުތުރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާާ

ޢަބްދު އީވ ާ ާމެންބަރުާ އޮތްާهللا ކުރީަގއިާ ހަމަާ މިއީާ މިހ ރުވެސްާ ވިދ ޅުވިާ

އޮތްާާ ކުރީަގއިާ މިއީކީާ މިހ ރުާ ދަންނަވ ލަންޖެހެނީ،ާ އަޅުަގނޑުާ މަޖިލީހޭ.ާ

އޭރުާާމަޖި ތަފ ތޭ.ާ ކޮމްޕޮޒިޝަންެވސްާ މިމަޖިލީހުެގާ މިހ ރުާ  1170ލީހެއްނޫނޭ.ާ

ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ނެިގއިރުަގއިާ ވޯޓުާ 8ާާއަޅުަގނޑުމެންާ

ޢައްޔަންކުރެވިފަިއވ ާާ ެއއީާ ތިއްބެިވއޭ.ާ އެތ ަގިއާ މެންބަރުންވެސްާ

އެްއވެސްާާ ޢައްޔަންކުރެވިފައިވ ާ މިމަޖިލީހަކުނެތޭާ މިހ ރުެގާ މެންބަރުންނޭ.ާ

ރައްޔިތުންާާމެންބަ ރެޕްރެޒެންޓްކުރ ާ ރައްޔިތުންާ ހުސްާ މިއީާ މިހ ރުާ ރެއް.ާ

މިހ ރުެގާ މަޖިލީހ އިާ އޭރުެގާ އެހެންވީމ ،ާ މެންބަރުންނޭ.ާ ތިބިާ  1175ހޮއްަވވ ފައިާ

މަޖިލީހ ާއަދަދުެގޮގތުންެވސްާތަފ ތޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއެޮގތަކަށްާއަޅުަގނޑުމެންާ

ނުދެކެމޭ އަޅުަގނޑެްއާ ކުރަންޖެހޭނެކަމަކަށްާ އަޅުަގނޑުާާކަންތައްާ ދެންާ ާ.

މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުޅުހެންވޭރުެގާ ިއއްޔެާ ބޭނުންވަނީ،ާ އަލިއަޅުވ ލަންާ

ހެޔޮފުޅުކަމުންނޭާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ވިދ ޅުިވާ މަނިކުާ މޫސ ާ

މިއޮތީ.ާާ ފޮނުވ ފައިާ މިާ ހޯދަންާ ރުހުންާ މިތަނަށްާ  1180އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ކުރެ އެމަނިކުފ ނަށްާ މިކަންާ އަޅުަގނޑުާާއެހެންޮގތަކަށްވެސްާ ވިދ ނެއޭ.ާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ބޭނުންވަނީ،ާ މިހެނ129ާާާްާދަންނަވ ލަންާ މ އްދ ާ ވަނަާ

މިކަމެްއާާ ނުހޯދ ާ ރުހުންާ މަޖިލީހުެގާ އެމަނިކުފ ނަކަށްާ އޮްއވަކައެްއާ

ނުކުރެވޭނެއޭ.ާދެންާރުހުންާހޯދުމުެގާމ ނައަކީ،ާއަޅުަގނޑުެމންާމިތަނުަގިއާާ

 1185ދުމުެގާމ ނައަކީ،ާާމިތަނުަގިއާާރަބަރާސްޓޭމްޕެއްާޖެހުމެއްނޫން.ާރުހުންާހޯ

ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފެންނަޮގތަކަށްާވ ހަކަދެއްކުން..ާ.

ާ

ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއް،ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާމަނިކު.

ާ1190 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ
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ާޢިއްޒަތްތެރިާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ކަމަނ އަށްާާާ ވ ހަކަފުޅުދައްކަވަމުންެގންދަވ ާ ާމެންބަރަށް،ާ

ާދަންނަވަންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާމޫސ ާމަނިކު ފްލޯަގިއާާާ މަޖިލީހުެގާ ވ ހަކަާ ނުދައްކ ާ އަޅުަގނޑުާ

 1195ާފ ޅުނުކުރެއްވުމަށް.ާޝުކުރިްއޔ .

ާ

ާ

ށްާެގންދެވުންާއެދެން.ާާޝުކުރިއްޔ .ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާސިކުންތުާބ ކީ.30ާާާ

ާ1200 

މެންބަރާުާާތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުޅުހެންވޭރުެގާ އިލްތިމ ސްކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ ާއ ދެ،ާ

ާއިްއޔެެގާޔައުމިްއޔ ާބައްލަވ ލަްއވަން.ާއ ދެ،ާދެންާއެހެންވީމ ....ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާރޮޒައިނ ާއ ދަމް

ާ

ނުވަތަާާކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަ ބަލަިއަގންނަންާ ނުކުތ އެއްކަމަށްާ ނިޒ މ ބެހޭާ މަޑުކޮށްލަދެއްަވްއޗޭ.ާ

އަޅުަގނޑަށްާާ ބަލ ފައިާ ޔައިމިްއޔ ާ ވަރަށްވުރެާ އެނޭގާ ނުަގންނަންާ  1205ބަލައިާ

ބޭފުޅުންވެސްާ ހުރިހ ާ އެދެންާ އަޅުަގނޑުާ އެނޭގނީ.ާ ދަންނަވަންާ އެްއޗެއްާ

އްާބޭފުޅަކަށްާރައްދުވ ޮގތަށްާވ ހަކަފުޅުާވ ހަކަދެްއކެވުުމެގާެއއްާބޭފުޅަކުާއަނެ

ދައްކަވ އިރުާއިޙްތިރ މ އިެއކު،ާއަދިާކޮންމެހެންާވިދ ޅުވ ންޖެހޭާއެއްޗެއްނޫނީާާ

ނިޒ މ ބެހޭާ އަޅުަގނޑަށްާ ެގންދެވުން.ާ ކުރިއަށްާ ވ ހަކަފުޅުތައްާ ވިދ ޅުނުވެާ

ބަލ ފައި ޔައުމިއްޔ ާ އިއްޔެެގާ ޔަޤީންވ ނީާ ބަލައިަގންނަންާ  1210.ާާނުކުތ އެްއކަމަށްާ

ހުރިހ ާާ އެދެންާ އަޅުަގނޑުާ ހީކުރަން.ާ މަޢ ފްކުރަްއވ ނެކަމަށްާ އެހެންވީމ ،ާ

ބޭފުޅުންާއަރިހުންވެސްާވ ހަކަފުޅުތައްާދެއްކެވުމުަގއިާމިޮގތަށްާެގންދެވުމަށް.ާާ

ާސިކުންތު.29ާާާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން،ާމިހ ރުާއަރުވަނީާ

ާ

ޢިއްޒަާތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ޝުކުރިްއޔ ާ ދަންނަވ ލަނާްާއ ދެ،ާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ރައީސް.ާ  1215ާތްތެރިާ

މިހ ރުާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާރޮޒައިނ ާއ ދަމް މިއުޅެނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނަަގިއެގންާ ވޯޓެއްާ ބްލޮކްާ ބޭނުންވަނީ،ާ

ދުްއވ ލަންެވެގން.ާާ އެއްކޮށްާ ނަންތަކެއްާ ހުރިާ ފޮނުވ ފައިާ ސަރުކ ރުންާ

ައޅުަގނޑުމެ ކުރެވޭކަށް.ާ ނެތްާ އެހެނެއްާ ސަރުކ ރަށްާއެކަމަކުާ މިއުޅެނީާ ންާ

ނަންެވސްާާ ެއއްާ ނަަގިއެގންާ ވޯޓެއްާ ބްލޮކްާ އެހީތެރިވެދޭންެވެގން.ާ

ނަމެއްާ ހުރިހާ  ކަމުނުދ ކަމަށްވަންޏ ާ  1220އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ
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ސަރުކ ރަކަށްާާ އޭރުންާ ރިޖެކްޓްކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްޖެހޭނީާ

މި ބޭކ ރުެވެގންދ ނީ.ާ ވަުގތުތަކެއްާ އިތުރުާ ހ ރާުާފަސޭހައެއްނޫންވ ނީ.ާ

ރިޖެކްޓްާާ މިސ ލަކަށްާ ނަންާ ދެާ އެހެންނޫނީާ ނަން،ާ ެއއްާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ހުންނ ނެ.ާާ މީހަކުާ ޙަވ ލުވ ނެާ ވުޒ ރ އ އިާ އަނެއްާ ކުރިކަމުަގއިިވޔަސްާ

ދަންނ ވ ނީ،ާ އަޅުަގނޑުާ އެމް.ޑީ.ޕީިއންނޭާ  1225އެހެންވީމ ،ާ

މިމަސަްއކަތްކުރަްއވަނީ.ާާ އުނދަޫގކުރަންާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ

ާޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ޝުކުރިއް

ާ

މިޢިއްޒަތްތެރިާާާގައްދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާޒ ހިރުާ ދިުގކޮށްާ ވަރަށްާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

އަޅުަގނޑަށްާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާއ ދަމް ހިނގައްޖެހެންާ ބަހުސްވެެގންާ މިކަމަށްާ ފްލޯަގއިާ  1230މަޖިލީހުެގާ

ާާ ިގނަ ވ ހަކަދެއްކެިވާ އެހެންނ ވެސްާ ެއއްެވސްާާހީވަނީ.ާ ބޭފުޅުންެގތެރެއިންާ

ނޫންކަމަކަށްާ ރަނަގޅުނަމެްއާ ނަންތަކަކީާ ހުރިާ މިހުުުށަހެޅިފައިާ ބޭފުޅަކުާ

އެްއެވސްާާ ކިޔ ފައިާ ނަންތަކެއްނޫނޭާ އެކަށީެގންވ ާ މިކަމަށްާ މިއީާ ނުވަތަާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ހީވަނީ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ނެތްހެންާ ވ ހަކަދަްއކ ފައިާ ބޭފުޅަކުާ

 1235ްއނުވޭާދިވެހިރ އްޖެައކުންާމިއަށްވުރެާމިކަމަށްާރައީސް،ާއަޅުަގނޑަކަށްާހިއެާ

ާާ އަޅުަގނޑ3ާާާާުޤ ބިލް ނެރެވޭނެހެންނެއް.ާ އިތުރަށްާ ދެންާ ބޭފުޅުންނެއްާ

މިތަނަށްާ ބަހުސްތަކަކީ،ާ މިކުރެވެމުންދ ާ މިތ ނަގއިާ މިހ ރުާ ދެކޭޮގތުަގއިާ

ހުށަހެޅިފައިާހުރިާނަންތަކަކ އިާުގޅިެގން،ާނަންފުޅުތަކަކ އިާުގޅިެގންާނުަވތަާާ

އަޅުަގނޑަށްާާމިކު ބަހުސެއްނޫންހެންާ ުގޅިެގންކުރަމުންދ ާ ކަމަކ ާ ރަންއުޅޭާ

ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ މައްސަލައެއް.ާ ޒ ތީާ އެހެންާ މުޅިންާ މިއީާ  1240ހީވަނީ.ާ

އަދިާާ ދަންނަވ ލަން،ާ ޮގވ ލަން،ާ މެންބަރުންނަށްވެސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާ

އަޅުަގނޑުެމން ދަންނަވ ލަން،ާ ރައީސްއަށްވެސްާ އަމިއްލަާާޢިއްޒަތްތެރިާ ެގާ

ކުރިއަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ މަސްލަޙަތުާ ޤައުމީާ މަސްލަޙަތަށްވުރެާ

ކަންތައްތަކެއްނޫނޭާާ ޒ ތީާ އަމިއްލަާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ނެރެންޖެހިއްޖެއޭ.ާ

މިތ ާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެގންުގޅެންޖެހެނީކީ.ާ މިތ ާ  1245އަޅުަގނޑުމެންާ

ާރައީސް،ާާެގންުގޅެންޖެހެނީާއަޅުަގނޑުމެންާޤައުމީާމަސްލަޙަތު.ާޢިއްޒަތްތެރި

މިދ ޮގތ އިމެދުަގއި.ާާ މިކަންާ ޙައިރ ންވ ންއެބަޖެހޭާ ވަރަށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ
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ަގވ އިދަކަށްާާ މިމަޖިލީހުެގާ ހަމަ.ާ މަޖިލިސްާ އޮތްާ ކުރީަގިއވެސްާ މިއީާ އ ދެ،ާ

ބަދަލުާ ގަވ އިދަކަށްާ މިމަޖިލީހުެގާ އަދިާ ނ ދޭ.ާ ބަދަލެއްާ

ަގވ ިއދުެގާާ )157ާާނ ންނަކަމަށްވަނީވިްއޔ ާ މ އްދ ެގާ ަގިއާާވަނަާ  1250ނ(ާ

މިާާ އެހޭނެ.3ާާާބުނ ޮގތުންާ ވޯޓަށްާ އެއްކޮށްވެސްާ ހަމަާ ނަންފުޅަށްާ

އެބަބުނޭާ މީަގިއާ ސ ފުކޮށްާ ވަރަށްާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ބައެއްކަުމަގިއާާ މިގަވ އިދުެގާ ނިންމުންާ ނިންމ ާ މަތިންާ މިމ އްދ ަގިއވ ޮގތުެގާ

ާާ ބެލެވޭނެއޭ. ފެށިެގންާ މިހެނ150ާާްއެހިނދުންާ ަގިއާ )ނ(ާ މ އްދ ެގާ ާވަނަާ

ާާ 157ާާާާބުނަނީ، ދެން މ އްދ ަގއި.ާ ަގިއ157ާާާާވަނަާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ  1255ވަނަާ

ބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާ ކަނޑައެޅިެގންާ މިގަވ އިދުަގއިާ މިމަޖިލީހުެގާ އެބަބުނޭާ

ކުރިނާްާ މަތިންާ ޚިލ ފުނުވ ނެޮގތުެގާ އުސޫލަކ އިާ ނުވަތަާ މ އްދ އަކ އިާ

ޢަމަލުކު މަޖިލީހުެގާ ޮގތަށ ިއ،ާ ނިންމ ފައިވ ާ ކަންކަންާ ރަމުނާްާމަޖިލީހުެގާ

އައިސްފައިވ ާއުސޫލަށ އި،ާކޮމަންވެލްތްާޕ ރލަމެންޓްރީާއެސޯސިއޭޝަނުންާާ

ދިމ ވެފަިއވ ާާ ޤަބޫލުކޮށްާ ނިންމުމުެގާ ކަންކަންާ މަޖިލީހުެގާ ލަފައ އި،ާ  1260ދޭާ

މިހެންާ ނ ޅައޭ.ާ ހުރަހެއްާ މިގަވ އިދުާ ޢަމަލުކުރުމަށްާ ެއޮގތަށްާ ޙ ލަތެއްާ

އޮތްާ ބަޔ ންެވެގންާ ކަނޑައެޅިެގންާ އަޅުަގނޑަކަށްާާމިަގވ އިދުަގއިާ އިރުަގިއާ

މިދަނީ.ާާ ކުރެވެމުންާ މިބަހުސްާ ދިުގކޮށްާ މިހ ާ މިކީްއެވެގންކަމެއްާ ނޭނެގއޭާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ކަެމއްކުރީމ ާ ރަނަގޅަށްާ މީހަކުާ ރަީއސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

މިއަދުެގާާ ރަީއސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކުރަންވީއަކީ.ާ  1265އެމީހ އަށްާއުނދަުގލެއްނޫންާ

ޤ ނޫނު ާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ަގިއ129ާާާާައސ ސީެގ )ބ(ާ މ އްދ ަގއިާ ވަނަާ

މީހުންާ މިމަޤ މުތަކަށްާ ނުފޮނުވ ވެސްާ މިނަންފުޅުތައްާ މިތަނަށްާ ބުނ ޮގތުންާ

ާާ 7ާާާާއިސްކުރެވޭނެ.ާއިސްކޮށްފައި ދުވަސްާތެރޭަގިއ7ާާާާދުވަސްފަހުންާނުވަތަ

އެޮގތަށްާާ ޭއެގއިތުރުންާ އެކަމަކުާ ރަނަގޅު.ާ އެންިގނަަމވެސްާ އެމަނިކުފ ނުާ

 1270ދަވައިާމިނަންފުޅުތައްާކުރިންާމިތަނަށްާފޮނުއްީވާއަޅުަގނޑަށްާާއެހެންާނަހައް

މިއޮތްާާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އަދިާ ރަްއޔިތުންނަށ އިާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ހީވަނީާ

ރަނަގޅަށްާާ ތަންކޮޅެއްާ އެމަނިކުފ ނުާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ

ކަންތަކ އިދޭތެރޭަގިއާާ ޤައުމުެގާ ދިވެހިާ ހިއްތަވަިއެގންާ ޙުރުމަތްތެރިކޮށްާ

ެގންދަވ ތީކަންނޭނެގާާތަން ކުރިއަށްާ ބަހައްޓަަވިއެގންާ ވިސްނުންފުޅުާ ކޮޅެއްާ
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އަޅުަގނޑުމެންާާ  1275މިޮގތަށްާމިހެންވަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިހަކުާރަނަގޅަށްާކުރީމާ 

ާހައްތ ވެސްާއެމީހ އަށްާއުނދަޫގކުރަންވީ.ާާ

ާ

ާވަުގތުހަމަެވއްޖެާއިނޭގތޯާ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ރައީސް.ާާާރުާގައްދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަ ިއނޭގތޯާ ހަމަވ ނެާ އެްއޗެްއވެސްާ ހުރިހ ާ ހަަމވ ނެ.ާ  1280ާވަުގތުވެސްާ

ެވެގންނޫނިއްޔަކ އެްއާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާޒ ހިރުާއ ދަމް ކަންތައްާ ކުރަންއުޅޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންނަމަވެސްާ

ކުރ ނީ.ާާ ކީއްތޯާ ތިބީމަާ މިތ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކިޔ ފައިާ ހަމަެވއްޖެއޭާ ވަުގތުާ

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ފުރުޞަތުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ  1285ޝުކުރިއްޔ .ާ

އަފްރ ޝީމްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އުނޫގފ ރުާ މިއަރުވަުަނީ،ާ

ޢަލީ.ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއް،ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރާުާ

ާމޫސ މަނިކު.

ާ

 1290ާތ ()ނިޒ މ ބެހޭާނުކު

ާ

ބަލ ލަންާާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ އަޅުަގނޑުާ ެގންުގޅޭާއުސޫލެއްާ ދެްއވުމުަގއިާ ފުރުޞަތުާ ާރައީސް،ާ

މިމަޖިލީހުަގއިާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާމޫސ ާމަނިކު ައޅުަގނޑުމެންާ އެހެންނ ާ މިދެންނެވީ،ާ އެހެންާ އެބަބޭނުންވޭ.ާ

އެދިަވޑަިއަގ ފުރުޞަތަށްާ މެންބަރުންާ އަދަދެއްެގާ ސްކްރީނުންާިގނަާ ތީމ ާ

ދޭތަންާ ކަރުދ ސްކޮޅުތަކެއްާ އަތްޕުޅަށްާ މަނިކުފ ނުާ ތަރުތީބު.ާ  1295ފެންނ ނެާ

ކ ކުތޯާާ ޖައްސ ާ ކ ކ ާ އެނަންގަވ ފައިާ މަނިކުފ ނުާ އެހެންވީމ ،ާ މިފެންނަނީ.ާ

ހަމަާ އަޅުަގނޑަށްާ ެގންުގޅުްއވ ހެންާ އެއުސޫލުާ ވ ހަކަދަްއކ ނީ.ާ

ނެތީމަާމިވ ހަކަާދަންނަވ ލީ.ާާޝައްކުކުރެވޭތީާދަންނަވ ލީ.ާމ ބޮޑުާއިތުބ ރެއްާާ

ާއެއުސޫލުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއަންގ ލަދެްއވުންާއެދެން.ާާ
ާ1300 

ާ
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އެކަމަކުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނެތް.ާ ބަލައިަގނެވޭކަށްާ ނުކުތ އެްއކަމަށްާ ނިޒ މީާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

ލިސްޓާްާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެދިަވޑަިއެގންނެިވޮގތުެގމަތިންާސްކްރީނުންާ

ފުރުޞަތާުާދައްކ  އަޅުަގނޑުާ ތަރުތީބުންާ އެދިވަޑަިއެގންފައިއޮތްާ ލ ނަން.ާ

އުނޫގފ ރުާާ އަރުވަން،ާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ މިެގންދަނީ.ާ  1305އަރުވަމުންާ

ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަފްރ ޝީމްާޢަލީއަށް.ާ

ާ

ދެއްާާއުނޫގފ ރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ޝުކުރިއްޔ ާ ވަރަށްބޮޑަށްާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ިވާާ`ާ

ާފުރުޞަތަށް.ާ

ވ ހަކައަކީ،ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާއަފްރ ޝީމްާޢަލީ ބޭނުންާ ދަންނަވ ލަންާ މިބަހުސްަގިއާ  1310އަޅުަގނޑުާ

ާާ ނަންފުޅުާމަޖިލީހުެގާމެންބަރުންެގާރުހުނ3ާާާްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާފޮނުވި

އޮތްތޯާބެލުމަށްޓަކައިާމިާދެްއކޭާވ ހަކައަކީ،ާަގނޑުކޮށްތޯާޯވޓަކަށްާއަހ ނީާާ

ކިަވކިންތޯ.ާވަރަށްާސ ފުކޮށްާހަމަާވަރަށްާައވަހަށްާދަންނަވ ލަންާނުވަތަާވަާ

ެއީއާާ ވަކިވަކިންނޭ.ާ އަހަންޖެހޭނީާ ވޯޓަށްާ ނަންފުޅުތަކަށްާ އެާ ބޭނުންވަނީ،ާ

އެންމެންވެސްާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ،ާ  1315އަޅުަގނޑުމެންާ

ހުަގިއާާދަންނަކަމެއްާއެއީާރިޔ ސީާނިޒ މެްއަގއިާރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ ެގާއަރި

ެއީއާާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ .ާ ކަނޑައަޅ ނީާ ބޭފުޅުންާ މަސައްކަތްކުރ ނެާ

އެބޭފުޅަކ ިއާާ ފަސޭހަވ ނީާ އެންމެާ ކުރަްއވަންާ މަސައްކަތްާ އެބޭފުޅ އ އެކުަގިއާ

އެކަުމާ ބޭފުޅުން.ާ އެްއޮގތްާ ޚިޔ ލުެގޮގތުންާ ފިކުރުެގޮގތުންނ އިާ

ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ައޅުަގނޑުމެންާ މީެގމިޙަޤީޤަތ އިއެކުަގއިާ  1320ާމިާާކުރީަގއި،ނެާ

ާާ ކަމެއްެގ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ެގވެހުރިހ ާ ވެރިންކަމުަގިއވ ާާާސްާކުރީަގިއާ

މިބޭފުޅުނާްާ ރަްއޔިތުންާ ތ އީދ ،ާ ރަްއޔިތުންެގާ ރުޙުމ އިާ ރައްޔިތުންެގާ

ކޮންމާެާ ބަލަންޖެހޭނެ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކިހ ވަރަކަށްތޯާ ބަލައިަގންނަނީާ

މީހެއްެގ މިިއންާ ކައިރީަގއިާ ކަލޭމެންާާާރައްޔިތެއްާ ކިހިނެއްތޯާ ޙ ލުާ

ކަމެއް.ާާ މުސްތަޙީއްލުާ އެއީާ އެހުންާ އެހެންާ މީހެއްތޯާ  1325ބަލައިަގންނަާ

ރައްޔިތުންާ ފަރ ތުންާ ރަްއޔިތުންެގާ ބަދަލުަގއިާ ޭއެގާ އުނދަޫގކަެމއް.ާ

ައޅުަގނޑުމެން.ާާ މުމައްސިލުންނަކީާ ތިބޭާ އަިއސްާ ތަމްޞީލުކުރަންާ

އޮތްތޯާބަލަނާްާރުހުންާާންެގާާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުމެންެގާތ އީދުާއަޅުަގނޑުމެ
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ބަޔަކުާހުށަހެޅޭކަމަށްވަންޏ ާަގނޑުކޮށްާހުށަހަޅަިއެގންާައޅުަގނޑުމެންާއޭަގިއާާ

ޯވޓުދެވިއްޖިއްޔ ،ާާ އެްއޮގތަކަށްާ މީހ އ ާ ނުބައިާ މީހ އ ިއާ ރަނަގޅުާ  1330ހިމެނޭާ

ރަނަގޅުާ އަޅުަގނޑުެމންާ މީހ އަށްާ ނުބައިާ ނަމުަގއިާ މީހ ެގާ ރަނަގޅުާ

ެއއީާ މ ދަމ ާފ ހަަގލެއްިވއްޖިްއޔ ާ ބޭއިންސ ފެއް.ާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ ާ

މީހަކުާ ރައްޔިތުންެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ޒޯނުަގިއާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ެއވ ހަކަާއަހަފިްއޔ ާކިހިނެއްތޯާއަޅުަގނޑުމެންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާކައިރީަގއިާ

 1335ޒިންމ ދ ރުާޖަވ ބެއްާއެމީހުނަށްާދޭނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއެމީހަކުާނުކުރ ާކުށެއްެގާާ

ނުކުރ ާކުށެްއެގާއަދަބުާއެމީހަކަށްާދިނުންާއެއީާއަޅުަގނޑުާާާާސަޒ ،ާއެމީހަކު

ހަމަާ މައްސަލައަކީާ މިާ ކަމެއްނޫން.ާ ޤަބޫލުކުރ ނެާ މީހަކުާ އެއްވެސްާ ހިތުންާ

ޤ ޟީައކުާާ މައްސަލަެއއް.ާ އޮތްާ ހުށަހެޅިފައިާ ކޯޓަށްާ ޙަޤީޤަތުަގިއވެސްާ

މިއީ ކަމެއްާ ކަހަލަާ ޙުކުމްކުރުންާ ައޑުނ ހ ާ ވ ހަކަާ މީހެއްެގާ .ާާއެްއވެސްާ

އަދަބުާ ކުށެއްެގާ ނުކުރ ާ އެމީހަކުާ ދަންނަވ ނީާ ައޅުަގނޑުާ  1340އެހެންވީމަ،ާ

އެމީހަކަށްާދިނުންާއެއީާއެްއޮގތަކަށްވެސްާައޅުަގނޑުމެންާބޭނުންވ ންޖެހޭނާެާ

ކަމެއްނޫން.ާރަނަގޅަށްާރައްޔިތުންާރުހޭާމީހެއްތޯާބެލުމަށްޓަކައިާަވކިަވކިންާ

އްާފ ސްވުންާއެީއ،ާވަރަށްާާވޯޓަށްާއަހައިެގންާވަކިވަކިންާއެމީހުންެގާނަންތަ

އެންމެާ އޮތްާ މީަގިއާ ެއީއއޭާ ދިއުންާ ކުރެިވެގންާ ސްކޭންާ ރަނަގޅަށްާ

އަޅުަގނޑުާާ ެއޮގތަށްާ އެހެންވީމަ،ާ ޮގތަކީ.ާ އިންޞ ފުވެރިާ  1345ޢަދުލުވެރިާ

ތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާކުރީަގއިާކަންތައްތައްާކުރެުވނުާޮގތްާެއީއާ

އަށްާބަރޯސ ވ ންޖެހޭނެާކަމެއްނޫން.ާެއީއާާއެްއޮގތަކަށްވެސްާައޅުަގނޑުމެންާއެ

އެްއޮގތަކަށްވެސްާއެއިންާކުރީެގާބައެްއ،ާީމެގާކުރީަގއިާބަެއްއާޢިއްޒަތްތެރިާާ

ބަދަލުނުކުރެވޭނެާ ެއޮގތްާ އެްއޮގތަކަށްވެސްާ ހ މަކުރެއްވިހެންާ މެންބަރުންާ

 1350ޮގތެއްނޫން.ާިއއްޔެވެސްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާއުޅުނުާވ ހަކައެއްާއެީއ،ާާ

ާމައްސަލައެްއަގއިާތަފ ތުވީމަާއެމައްސަލަިއަގއިާކިތަންމެާޒަމ ނެއްަގިއާާޚިޔ ލު

ނަތީޖ އެްއާ ނ ންނ ނެާ ނިމުމަކަށްާ އެމައްސަލަާ ިވޔަސްާ ވ ހަކަދެްއކިކަމުަގއިާ

ފެންނަާ ައޅުަގނޑަށްާ މިހ ރުާ ރައީސްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެހެންވީމަ،ާ ނ ންނ ނެ.ާ

ާބަހުސްކުރައްވަންާވަކިާާޮގތަކީ،ާހައްދަަވއިދެްއވަންވީާޮގތަކީާމިމައްސަލ ަގއި

 1355މުއްދަތެއްާދެއްވ ފައިާދެންާރައީސަކަށްާއިންނަާބޭފުޅަކުާމިކަމުަގއިާޮގތެްއާާ
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އިރަކުާ ކިތަންމެާ ނުނިންމަވ ާ ޮގތެއްާ މިކަުމަގިއާ އެއީާ ނިންމަންވީ.ާ

މިހ ރުާ އެހެންވީމ ،ާ ނ ންނ ނެ.ާ ނަތީޖ އެއްާ ވިޔަސްާ ވ ހަކަދެްއކިކަމުަގއިާ

ޤަ އަޅުަގނޑުާ އުސޫލުާ އޭެގާތިެގންދަވ ާ ދަންނަވ ލަމުން.ާ ވ ހަކަާ ބޫލުކުރ ާ

މިނެޓްާކޮންމެާބޭފުޅަކަށްާއަރުވ ފައިާޭއެގާފަހުަގިއާރިޔ ސަތަށ3ާާާްފަހުަގއިާާ

ނިންމަވ ާާ އެާ އަދި،ާ ނިންމަވަންވީ.ާ މިކަންާ ޮގތަކަށްާ  1360ފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާ

ޮގތަކީާެއއީާަވކިވަކިންާވޯޓަކަށްާއެހުންކަމުަގއިާދަންނަވ ލަމުންާއަޅުަގނޑުެގާާ

ާނިންމ ލަން.ާވައްސަލ ްމޢަލައިކުމް.ާާވ ހަކަ

ާ

އ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ ާއިނޭގތޯ.ާއަޅުަގނޑުާެގންދެވޭތޯާބަލަނީާހަމަާތިވިދ ޅުިވާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ބޭފުޅުންެގާާ އަރުވ ފައިާ ފުރުޞަތުާ ބޭފުޅުންނަށްާ މިދެންނެވީާ  1365ޮގތަށް.ާ

5ާާނެވިންާއެާާވ ހަކަފުޅުާނިމުނީމަ.ާއަޅުަގނޑުާމިއަދުާޖަލްސ ާފަށަމުންާދެންާ

ވަުގތަށްާާ ބޭފުޅުންވެސްާ ހުރިހ ާ ެއރުވިންާ ވަުގތުކޮޅެއްާ މިނެޓުެގާ

އެދިަވޑަިއަގތުމަށް.ާއެހެންވީަމ،ާއޭރުާއެދިަވޑަިއެގންނެވިާބޭފުޅުންެގާލިސްޓްާާ

ދެނާްާ ނިމުނީމ ،ާ ަވުގތުާ އެާ އެހެންވީމަ،ާ މިެގންދަނީ.ާ ކިޔަމުންާ އަޅުަގނޑުާ

ހުށަ އަޅުަގނޑުާ ނިމުނީމ ާ ލިސްޓްާ ހުށަހެޅުމަށާްާމިދެންނެވިާ  1370ހެޅިފަިއވ ާ

މިއަރުވަނީ،ާާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ މިހ ރުާ ދަންނަވ ނަން.ާ ވޯޓަކަށްާ

ާޙަމީދަށް.هللاާއިނުގރައިދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙަމްދޫންާޢަބްދުާ

ާ

އެންމެާާއިނގުރައިދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާ.`ާ

ހަމަާާޙަމީދުާهللاާބްދުޙަމްދޫންާޢަ އެންެމންވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބޭނުންވަނީ،ާ ދަންނަވ ލަންާ  1375ާފުރަތަމަާ

ވަުގތުާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މިާ ޙަޤީޤަތުަގިއާ ސަލ މަތްކުރުމަށްޓަކައި.ާ ވަުގތުާ ބޭނުންވެއޭާ

މަސައްކަތްކޮށްފިާާ އެންމެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ސަލ މަތްކުރަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ހ ތަނަށްާއަޅުަގނޑުމެންާމިާހޭދަވިާަވުގތުަގިއާާކަމަށްވަންޏ ާމިހ ރުވެސް،ާމި

ނިންމ ލެވުނީސ3ާާާް ނަގ ާ ވޯޓުާ މިހ ރުާ ވަކިވަކިންވެސްާ ހަމަާ ބޭފުޅުންނަށްާ

މިކަމަށާްާ އިލްތިމ ސްކުރަންާ އަދިވެސްާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ  1380އިނޭގތޯ.ާ

ާާ މި ވަކިަވކިންާ އަވަހަށްާ ދީާ ސަމ ލުކަންާ އެންމެންާ 3ާއަޅުަގނޑުމެންާ

ާހޯދުމުެގާޯވޓުތައްާނެންެގވުމަށްާއަޅުަގނޑުމެންާއެންމެނާްާނަންފުޅަށްާރުހުން
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ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަނެއްކަމަކަށްާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ އެއްބ ރުލަމ ތޯއޭ.ާ

ބޭނުންވަނީ،ާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުމެންާމިާވ ހަކަދައްކަނީާކުރީަގއިާކަންތަްއކުރިާާ

މި ކުރީަގއިާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ހިނގ ށޭ.ާ ކަންތައްކުރަމ ާ  1385ާޮގތަށްާ

ހޯއްދަވ ފަިއާާ ރުހުންާ މަޖިލީހަށްާ ކުރީެގާ ނުވަތަާ މަޖިލީހަށްާ

ވަޒީރުންެގާާ މުޅިާ ފޮނުއްވ ފަިއވަނީާ ނަންފުޅުތައްާ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ާ

މަޖިލީހަށޭ.ާއެާަގނޑުކޮށްާއެާވަޒީރުންެގާމަޖިލީހަށްާއެާރުހުންާހޯއްދަވ ފަިއާާ

މަޖިލީ ވަޒީރުންެގާ އެާ ނަންތައްާ އެބޭފުޅުންެގާ ވަކިަވކިންާ ހުނާްާމިހ ރުާ

 1390ވަކިކުރުްއވ ފަިއވަނީ.ާފަހަރަކުާބޭފުޅެއްާފަހަރަކުާބޭފުޅެއް،ާަވކިކުރެްއީވވެސްާާ

ފޮނުއްވިއިރުާާ ނަންތައްާ މިކޮޅަށްާ އަދިާ ދެން،ާ އިނޭގތޯ.ާ ަގނޑުކޮށެއްނޫންާ

ާާ މިވަނީ 3ާާާާފޮނުއްވ ފައިާ އެ ަމޤ މުތަށްވެސ3ާާާްބޭފުޅުން.ާ އެާ ބޭފުޅުންެގާ

ާާ އަޅުަގނޑު ަވކިަވކިންާ ހަމަާ ކުރީަގިއާާހުސްވެފަިއވަނީާ މިހ ރުާ ދަންނަވ ނީ.ާ

ފޮނުއްިވކަމަށްވަންޏ ާާ ހޯއްދެވުމަށްާ ރުހުންާ މަޖިލީހަށްާ ވަޒީރުންެގާ މުޅިާ

ކުރަްއވަންާާ ކަންތަްއާ ެއޮގތަށްާ ައއްސަވ ާ  1395މިހ ރުވެސްާ

ރަީއސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ާ ނަޒަރުަގއިާ އަޅުަގނޑުެގާ ބޭނުންފުޅުވ ކަމަށްވަންޏ ާ

މަޖިލީހުެގާރުހުނާްާާާފޮނުއްވ ނީާހަމަާމުޅިާވަޒީރުންެގާމަޖިލީހަށް މިހ ރުާމިާ

މާިާ މިވަނީ.ާ ކުރުއްވ ފަިއާ ކަންތައްާ އެހެނެްއނޫންާ އެކަމަކު،ާ ހޯދުމަށް.ާ

ާާ ހުސްވެފައިވ  މިހ ރުާ މިވަނީާ ކުރުްއވ ފައިާ ބޭފުޅުނ3ާާާްާކަންތައްާ ަމޤ މަށްާ

ދެއްކެިވާާ ބޭފުޅުންާ ެއކިާ ތ އީދުކުރަންާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ދެން،ާ  1400ހޯދުމަށް.ާ

ާާ މި 3ާާާާވ ހަކަފުޅުތަކުަގއިާ މި ތަފ ތޭ.ާ ވަނަވަރުތަްއވެސްާ 3ާބޭފުޅުންެގާ

ާާ މި އަދި،ާ ތަފ ތޭ.ާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ޤ ބިލުކަންވެސްާ ބޭފުޅުނ3ާާާްބޭފުޅުންެގާ

ޤ ބިލުކަންާބޭނުންކުރުްއވ ފަިއވ ާޮގތްވެސްާވަރަށްާތަފ ތުވ ނެޭއ.ާއެހެންވީމަ،ާާ

ހުރިހ ާ ރައްޔިތުންެގާ ފުރުޞަތުާ މިާ ައސްލުާ ހިތުންާ އަޅުަގނޑުެގާ

ާާ އެންެމާާރައްޔިތުންނަށް ނަޒަރުަގއިާ އަޅުަގނޑުެގާ ދޭންޖެހޭނެ.ާ  1405ފުރުޞަތުާ

މުހިންމުާއެއްާނުކުތ އަކީ،ާހުރިހ ާރައްޔިތުންވެސްާއެދެންާބޭނުންވޭާބަލަންާ

ބޭނުންވޭާއަޅުަގނޑުމެންެގާރުހުންާއެކިާބޭފުޅުންނަށްާދެނީާކިހިނެއްތޯ.ާމިއީާ

ހ މަކޮށްދޭ ހަމަާ ރައްޔިތުންނަށްާ މިއީާ ނުކުތ އެއް.ާ މުހިންމުާ ންޖެހާޭާވަރަށްާ

ިމީއާާ ޙައްޤެކޭާ ރައްޔިތުންެގާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުގނޑުާ މަޢުލޫމ ތެއް.ާ
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ބެލުން.ާ ކިހިނެއްތޯާ ލަނީާ ވޯޓުާ ައޅުަގނޑުމެންާ ނަމުަގއިާ  1410ރައްޔިތުންެގާ

އެާ މެންބަރުންނަށްާ މިތިބަާ މަޖިލީހުަގއިާ މިާ އަޅުަގނޑުމެނަށްާ އެހެންވީމަ،ާ

އަޅުަގ މިހ ރުާ ދަންނަވ ނީ،ާ އަޅުަގނޑުާ ދެއްވ ށޭ.ާ ނޑުމެންާާފުރުޞަތުާ

ާާ 3ާާއެއްބ ރުލައިެގންާމަސައްކަތްކޮށްެގންާނަމަވެސްާވީހ ވެސްާައަވހަކަށްާމި

މާިާ އޭރުންނޭާ ހިނގ ށޭ.ާ ހޯދަމާ  ރުހުމެއްާ އޮތްާ ނަންފުޅަށްާ

ހިންގެވުމަށްޓަކަިއާާ ހެޔޮވެރިކަމެއްާ މަސަްއކަތްޕުޅު،ާ  1415ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ެގާ

ާވީހ ވެސްާފަސޭހަފުޅުވ ނީ.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ ާ.

ާ

ހަމަާާމަޑުއްަވރީާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ައޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ާ.`

ާދަންނަވ ލަންާ

ާާާިވސ މްާޢަލީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ވަކިވަކި ިމއޮތީާ މައްސަލ ަގއިާ މިާ މިއަދުާ ައޅުަގނޑުމެންާ  3ާާ1420ބޭނުންވީ،ާ

ާާ ވަކި ވަކިާ މިދައްކަނީ.3ާާބޭފުޅުންނޭ.ާ އަޅުަގނޑުެމންާ ވ ހަކައޭާ ާުވޒ ރ ެގާ

ާާ ޙަވ ލުކުރެވިފަިއވ  މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކެްއާ ތަފ ތުާ ވަރަށްާ 3ާމީެގތެރޭަގއިާ

ބޭފުޅުންެގާވ ހަކަާއަޅުަގނޑުެމންާމިދައްކަނީ.ާބަންޑ ރަާނަިއބުާމިސ ލަކަށްާ

މަސްޢޫލިއްޔަތެްއާާ ތަފ ތުާ ވަރަށްާ ހަމަާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ

މި ެއހެންވީމ ،ާ ނައިބަކީ.ާ ބަންޑ ރަާ ބޭފުޅެްއާ  1425ާޙަވ ލުކުރަްއވ ފައިވ ާ

މައްސަލަިއަގއިާަގނޑުކޮށްާޯވޓަށްާއެއްސެވުމަކީާެއއްޮގތަކަށްެވސްާރަނަގޅުާާ

ދެާ ނޫނީާ ބޭފުޅަކުާ ެއއްާ މީެގތެރެއިންާ ނުދެކެން.ާ ައޅުަގނޑުާ ކަމެއްކަމަށްާ

އެހެންމާެާ ހަމަާ އެކަށީެގންވޭ.ާ ނެތުންާ ރުހުންާ މަޖިލީހުެގާ މިާ ބޭފުޅަކަށްާ

ހު މަޤ މެްއަގއިާ ކެބިނެޓްެގާ ދެކޭޮގތުަގއިާ އެކަށީެގންާއަޅުަގނޑުާ ންނަަވންާ

ާާ މި ބޭފުޅަކުާ ފެނިވަޑައިަގންނަވ ާ ަމޖިލީހަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މިާ  3ާާ1430ނުވ ކަމަށްާ

މިާާ ހިމެނިވަޑައިަގންނަވ ނަމަާ ެއއްކޮށ3ާާާާްބޭފުޅުންެގތެރޭަގއިާ ބޭފުޅުންާ

ނުވ ނެ.ާ ކަަމކަށްާ ރަނަގޅުާ ފ ސްކުރުމަކީވެސްާ އޮތްކަމަށްާ ރުހުންާ

ރުހުން ބޭފުޅަކަށްާ ެއއްާ ާާާާއެހެންނަމަވެސް،ާ އަނެއް ބޭފުޅުނ2ާާާްނެތިެގންާ

ާާ ނޫނިއްޔ  ދޫކޮށްލ ނަމަާ ފ ސްނުކޮށްާ ރުހުނ2ާާާްއަޅުަގނޑުމެންާ ބޭފުޅަކަށްާ

ދޫކޮށްލ ނަމާަާ ފ ސްނުކޮށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބޭފުޅަކަށްާ އަނެއްާ  1435ނެތިެގންާ

މުހިންމާުާ ަވރަށްާ ދޫކޮށްލެވެނީާ މިާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ހިތުންާ އަޅުަގނޑުާ
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ރައީސުލްޖުމު ެއއީާ މަޖިލީހ ާާފުރުޞަތެއް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މިާ ހޫރިއްޔ އ ިއާ

އެކަމުަގިއާާ ައޅުަގނޑުމެންާ ޮއއްވ ާ ޮގތެއްާ އެއްބަސްވ ާ އެއްބަސްވ ކަެމއްާ

އަޅުަގނޑުާ ދޫކޮށްލަނީ.ާ މިާ ފުރުޞަތުާ ެއާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނުހިފ ާ

ިމާ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ އ އިާ މ ޙައުލުަގއިާ މިއަދުެގާ  1440ދެކޭޮގތުަގއިާ

ެއްއބަސް މަޖިލީހ ާ އޮތްނަަމާާޢިއްޒަތްތެރިާ ކަމެއްާ ެއްއވެސްާ ވެޭވާ

ބޭނުންާ ފުރުޞަތުެގާ އެާ ހިފަންޖެހޭނެ.ާ ފުރުޞަތުަގއިާ އެާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ވޯޓަށްާާ ަގނޑުކޮށްާ މައްސަލ ަގއިާ މިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ކުރަންޖެހޭނެ.ާ

އައްސަަވއިފިނަމަާއެާފުރުޞަތެއްާއަޅުަގނޑަކަށްާނުލިބޭނެ.ާެއހެންވީމަވެސްާާ

ދަ އަޅުަގނޑުާ ައދަބުވެރިކަމ ެއކުާނިންމ ލަމުންވެސްާ ވަރަށްާ  1445ންނަވ ނީ،ާ

ާމިމައްސަލަަގއިާވަކިވަކިންާވޯޓަށްާއައްސަވައިދެްއވުންާއެދެމޭ.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

މ ާާކ ށިދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ވ ހަކަކޮޅުާ އަޅުަގނޑުެގާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މަރުޙަބ ާ ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ވަޒީރުާމީދުާޢީލްާޢަބްދުލްޙައިސްމ  ނުކުރ ނަން.ާ ހުސްވެފައިވ ާާދިެގއްާ މަޖިލީހުންާ ާުވޒ ރ 3ާާާާންެގާ

ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ހޯދުމަށްާ ރުހުންާ މަޖިލީހެުގާ މިާ  1450ހަމަޖެއްސުމަށްާ

ނަންފުޅަށްާވޯޓަށްާެއއްސެވުުމަގއިާދިމ ވެފައިާމިވ ާޚިޔ ލ3ާާާާުފޮނުއްވ ފަިއވ ާާ

ޒިން މަޖިލިސްާ މިާ ދިއުމުަގއިާ މިދ ާ ނުނިމިާ ޮގތެއްާ މ ދ ރުެވާތަފ ތުވުމުަގއިާ

އަޅުަގނޑުާާ ނިންމެންޖެހޭނެކަމަށްާ ޮގތެއްާ ނަގ ނުލ ާ ަވުގތުާ ބޭކ ރުޮގތުަގއިާ

ބޭނުންވޭާ ސ ފުކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދެކެން.ާ

 1455ކަނޑައެޅިެގންާަވކިާޮގތަކަށްާޢަމަލުކުރުމަށްާޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާމިާމަޖިލީހުެގާ

ޢަމަލުކު ކުރިންާ ކަމެްއަގިއާ ނެތްާ މެދުާަގވ އިދުަގއިާ ޮގތަކ ާ ރައްވ ފަިއވ ާ

ައޅުަގނޑުާ ިމއީާ މިންވަރަކަށްތޯ.ާ ކިހ ާ ރިޔ ޢަތްކުރަްއވ ނީާ މަނިކުފ ނުާ

ސ ފުކޮށްލަންާބޭނުންވ ާސުވ ލެއް.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާހުށަހެޅިފައިާމިވ ާާ

3ާާާާ ތ އީދުކުރެޭވ އަޅުަގނޑަށްާ ކޮންމ3ާާާެނަންފުޅަކީާ ނަންފުޅުކަމަށްވ ތީ،ާ

ެއއްސެވިޔަސް ވޯޓަށްާ އެާާޮގތަކަށްާ ޯވޓ3ާާާުާ އަޅުަގނޑުާ  1460ނަންފުޅަށްާ

ާާދޭނެކަމަށްާދަންނަވަމުންާއަޅުަގނޑުެގާވ ހަކަކޮޅުާނިންމ ލަން.ާޝުކުރިއްޔާ 

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ
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ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާމަޖިލީހުެގާޚިޔ ލުާތަފ ތުވެއްޖިްއޔ ާާާމަތިެވރިާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ

ނަގ ލުންކަމަކަށްާާބަހުސްކޮށްާޙުސެއިންާމުޙަްނމަދުާ ަވުގތުާ ހޯދަންާމަސައްކަތްކުރުމަކީާ ޮގތެއްާ  1465ާެގންާ

ދ ިއރ ތަކުންާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެކިާ މިތ ާ ައޅުަގނޑުމެންާ ނުދެކެން.ާ 77ާާއަޅުަގނޑުާ

ެއއްޮގތްނުވ ތީެވ.ާާ ޚިޔ ލުާ އެންމެންެގާ މިޖެހުނީާ ހޮވަންާ މެންބަރުންާ

ށްފައިާއަޅުަގނޑުމެންާއެހެންނޫންނަމަާވަކިާމީހަކަށްާހުރިހ ާކަމެއްާޙަވ ލުކޮ

އަޅުަގނޑުމެންާ އ ދެ،ާ ފަސޭހަވ ނެ.ާ އަޅުަގނޑުމެނަށްވެސްާ ތިބީމަާ ޭގަގއިާ

ދިޔަީއާާ ވޯޓަކަށްާ ބްލޮކްާ ފަހަރުާ ކުރީާ ވ ހަކަދަްއކަންާ އެބަާ  1470މިތ ނަގއިާ

ދިޔަީއާާ ވޯޓަކަށްާ މެދުާ ޮގތަކ ާ ނިންމ ނެާ އެކަންާ ނުވަތަާ ކިހިނެއްތޯާ

ޢިއްޒަ ޤަބޫލުކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ ެއކަންާާކީްއވެެގންތޯ.ާ ރަީއސް،ާ ތްތެރިާ

ެއހެންނަމަވެސް،ާ ޙަވ ލ ދެއްވި.ާ ޔައުިމްއޔ އ ވެސްާ ސ ފުކޮށްދެއްަވއިފިާ

ހަނދ ނަށާްާ އަޅުަގނޑުެގާ ޮގތުަގއިާ ޤަބޫކުކުރެޭވާ އަޅުަގނޑަށްާ

ެއހެންވީާާ ެއކަންާ ަގވ އިދުެގ.152ާާާާއަންނަޮގތުންެވސްާ މ އްދ ާ  1475ވަނަާ

ާާ ނުދައްކ152ާާައަޅުަގނޑުމެން ވ ހަކަެއއްާ މ އްދ ެގާ ާާވަނަާ ވަނ152ާާާަުމ.

ބެހޭޮގތުންާ ކަަމކ ާ ވަކިާ ރަީއސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ާ އޮންނަނީ،ާ މ އްދ ަގއިާ

ޮގތް.ާާ ޢަމަލުކުރ ނެާ ބޭނުންވީމަާ ޚިޔ ލުާ ބޭނުންފުޅުވީމަާ ލަފ ާ މަޖިލީހުެގާ

ސަރުކ ރެްއާާ އ ާ ބަލ ފައިާ ޙ ލަތެއްކަމަށްާ ޚ އްޞަާ ނުޮގސްާ އެމ އްދ އަށްާ

ވަޢު ސަރުކ ރުންާ އެާ ޙަވ ލުވެ،ާ ވެރިކަމ ާ ކަންތައްތަްއާާއައިސްާ  1480ދުީވާ

ޙ ލަތެއްެގާާ ޚ އްޞަާ މިތ ާ ފަހިކޮށްދިނުންާ މަުގާ ކުރުމަށްާ އަވަސްޮގތަކަށްާ

އެބަހުސްާާ ކިހިނެއްތޯ.ާ ނިންމ ނީާ އަުަަވހަށްާ ބަލ ފަިއާ ޮގތުަގއިާ

ކުރުމަށްފަހުަގއިާނިންމީ،ާވޯޓަށްާއަހައިެގންާނިންމީާކޮމިޓީައށްާނުފޮނުއްވ ާ

ޢަމަ އ ދަކޮށްާ ެއކަންކަމުަގއިާ ނުޮގސްާާއެހެންނ ވެސްާ ޕްރޮސެސްއަށްާ ލުކުރ ާ

ނަަގއިެގންާާ ވޯޓެއްާ އެޮގތަށްާ ނިންމ ނީއޭ.ާ ނަަގިއެގންާ ޯވޓެއްާ  1485މަޖިލިސްަގއިާ

މަޖިލިސްެގާ އެދުަވހުާ ފަހުަގއިާ ފ ސްކުރުމަށްާ ކިޔަިއެގންާ ނިންމ ނީއޭާ

އެންމެންނަށާްާ ނިމުނީާ މިާ މ ނަކުރެއްވީާ ފަރ ތުންާ ބެލެހެއްޓެވިާ ރިޔ ސަތުާ

އެ އަހ ށޭ.ާ ވޯޓަށްާ ެއްއާާއެއްފަހަރ ާ ފޮޅުވަތުންާ ބައްލަވ ާ ހެންނަމަވެސް،ާ

އަކުރުންާއަނެއްާއަކުރަށްާބެްއލެވިޔަސްާހެޔޮ.ާހުރިހ ާނަންފުޅަށްާއެއްފަހަރ ާ

 1490ވޯޓަށްާއަހ ނީއޭާކިޔ ފަިއާފ ސްކުރިާފ ސްކުރުެމއްާނޯންނ ނެާމިމަޖިލީހުން.ާާ
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އަޅުަގނޑުމެންާާ ދެންާ އ ދެ،ާ ބައިވެރިވިން.ާ އެޖަލްސ ަގިއާ އަޅުަގނޑުެވސްާ

ކެމްޕޭންކޮށްެގންާބަލ ލަން އިހަކަށްދުވަހުާ ެއންމެންވެސްާ ައޅުަގނޑުމެންާ ވީ،ާ

މިތިބީ.ާ ހޮިވފައިާ ހޯދައިެގންާ ވޯޓުާ ޮގސްެގންާ ކައިރިއަށްާ ރައްޔިތުންާ

ބުނިންާ އަޅުަގނޑުާ ހަމަޔަޤީނުންވެސްާ ހީވ ޮގތުަގިއާ އަޅުަގނޑަށްާ

ިގނަބޭފުޅުންާ ހީވ ޮގތުަގިއާ އަޅުަގނޑަށްާ އަހ ނަމޭ.ާ ައޑުާ  1495ރައްޔިތުންެގާ

ޖަލްސ ާވިދ  އިއްޔެެގާ ހޯދ ނަމޭ.ާ ޚިޔ ލުާ ައހ ނަމޭ.ާ އަޑުާ ރައްޔިތުންެގާ ޅުވިާ

ނިމުމ ާުގޅިެގންާއަޅުަގނޑަށްާހަމަޔަޤީނުންވެސްާވަރަށްާިގނަާފަރ ތްތަކުނާްާ

ދ އިރ ތަކުެގާ އެހެންާ ުގޅި.ާ މީހުންވެސްާ ދ އިރ ެގާ އަޅުަގނޑުެގާ ުގޅި.ާ

ތިމަ ނެތްާ ބުނެފައެއްާ ފަރ ތަކުންާ އެްއވެސްާ ުގޅި.ާ ންނައަށާްާމީހުންވެސްާ

ެއއްކޮށްާާ ނަންފުޅުތަކަށްާ ހުރިހ ާ އެާ ދިއުމަށޭ.ާ ވޯޓަކަށްާ ބްލޮކްާ  1500ރަނަގޅީާ

ހުރިހ ާާ ނެތް.ާ ބުނެފައެއްާ އެހެންާ ފެންނަނީކީާ ތިމަންނައަށްާ އެހުމަށޭާ

މިއެއްނޫންހޭ.ާ ކުރ ޮގތަކީާ ކަންތައްާ އެންމެންވެސްާ ބުނީާ ފަރ ތަކުންާ

އަޅުަގ އަދިވެސްާ މިާ އަހަންޖެހޭނީ.ާ ވޯޓަށްާ ނޑުމެންާާވަކިވަކިންނޭާ

އަޑުއަހަންާާ އައިަމާ މިތަނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިހ ރު،ާ އަޑުއަހަންޖެހޭާ

ސ ފުކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ އެްއކަމެްއާ ދެންާ އަޑު.ާ ރައްޔިތުންެގާ  1505ނުޖެހެނީތޯާ

ފަރ ތުންާ ރައްޔިތުންެގާ ތަމްޞީލުކުރ ާ ރައްޔިތުންާ އ ދެ،ާ ބޭނުންވޭ.ާ އެބަާ

އީާމިރ ްއޖޭަގއިާއެކަނިާާވ ހަކަދަްއކ ާމަޖިލިސްެގާރުހުންާހޯދުންާއޮތުން،ާއެ

ކަންކުރ ޮގތްާ ތަންތަނުންާ ބަެއއްާ ދުނިޔޭެގާ ނޫން.ާ ހިނގ ކަމެއްާ

ބޭފުޅުންާމަޝްހޫރުާއެމެރިކ ަގއި.ާއަޅުަގނޑުާާ ވިުިދ ޅުެވއްދެްއަވއިފިާބައެއްާ

ޤައުމެްއާާ އެްއެވސްާ ކުރ ާ މިކަންާ ސުވ ލެއް.ާ އެހެންާ  1510ދަންނަވަންއޮތީާ

އެބައޮތް ތަނެއްަގއިާ އެްއވެސްާ ދެާއެބައޮތްތޯއޭ،ާ ނުވަތަާ ނަންާ ތިންާ ތޯއޭާ

ނަންާފޮނުވީމ ާދެާނަމަށްާއެއްކޮށްާބަހުސްނުކޮށްާދެާނަމަށްާއެްއކޮށްާވޯޓުާާ

ހުރިހ ާާ އެއްކޮށް.ާއަންނަާ މިކަންާނިންމ .ާނުވަތަާތިންާނަމަށްާ އަހަިއެގންާ

މިކަންާ އެބައޮތްތޯއޭ.ާ ނިންމ ތަނެއްާ އަހ ާ ވޯޓަށްާ އެއްކޮށްާ ނަމަކަށްާ

އަޅު ފަރ ތުންާ ޮއޅުންފިލުވައިދެއްިވްއޔ ާާސ ފުވެފަިއއޮތްާ އެކަންާ  1515ަގނޑަށްާ

ބަލަނާްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ރަނަގޅު.ާ ވަރަށްާ

އެބަޖެހެއޭާދުނިޔޭެގާތަންތަނުަގއިާކަންކަންާކުރ ޮގތްެވސް.ާައދިާޢ ންމުކޮށްާ



 57 

މިކަންކަންާކުރ ާއުސޫލުތަްއެވސް.ާއަޅުަގނޑުމެންާިމއުޅެނީާތިންާމަޤ މަކަށްާ

މީހުންާހޮވުމަށްާފެނޭތޯާނުފެނޭތޯާބަލަން.ާއ ދެ،ާމިާނިންމ ލަނ3ާާާީާާާވަކިވަކި

ބަލ އިރުާ މިޮގތަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  1520އިނޭގތޯާ

ހުށަހެޅިފައިވ ާާ މަޤ މަކަށްާ އެާ ކުރެވޭނީާ މިކަންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ހުށަހެޅުނާްާ އެބޭފުޅަކުާ އެމަޤ މަކަށްާ ވިސްނުމަށްފަހު،ާ ބޭފުޅުންނަށްާ

ވޯޓަށްާާޢައްޔަން ވަކިވަކިންާ ނުފެނޭތޯާ ފެނޭތޯާ މަޖިލީހަށްާ ރަނަގޅުތޯާ ކުރަންާ

ާއެހުން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ1525 

އ ދެ،ާާާފުވައްމުލަކުާދެކުނުާދ އިރ ެގާާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ރައްޔިތުންެގ17ާާާާޝުކުރިއްޔ ާ ާވަނަާ

ާާާމަސީޙްهللاާމެންބަރުާޢަބްދުއް ވ ހަކަދައްކ ާ ައޅުަގނޑުާ ފުރުޞަތުކަމަށްވ ތީ،ާާމަޖިލީަގއިާ ާފުރަތަމަާ

ވަރަށްާާމުޙަްނމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އުޚުތުންނަށްާ އަޚުންނ އިާ ލޮބުވެތިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ފުވައްމުލަކުާ

ބޭނުންކޮށްލަންާ މިފުރުޞަތުެގާ ދެންނެވުމަށްާ އިޚްލ ޞްތެރިކަމ ެއކުާޝުކުރުާ

ތަމްސީލުކު އެބޭފުޅުންާ އ ދެ،ާ އިޒުނަފުޅ އެްއކޮށް.ާ  1530ރުމަށްާމަނިކުފ ނުެގާ

ޖުމްލަކޮށާްާ މިފުރުޞަތުަގއިާ އަދިާ ހޮއްަވވައިދެްއވީތީ.ާ އަޅުަގނޑުާ

އަދިާާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ ރައްޔިތުންނަށްާ ލޮބުވެތިާ ފުވައްމުލަކުެގާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ އ ދެ،ާ މަނިކުފ ނ އި،ާ ހަމައެފަދައިންާ

ނ އި ޢިއްޒަތްތެރިާ މަޖިލީހުެގާ ރަްއޔިތުންެގާ ރައީސަށްެވސްާރައީސަށ ިއ،ާ ބުާ

ބޭނުންކުރަން.ާ މިފުރުޞަތުެގާ ދަންނަވަންާ މުބ ރަކްބ ދުާ  1535ތަހުނިޔ އ އިާ

ވަރަށްާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއެއްާ ައޅުަގނޑުމެންާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

މޮޑަންާާ އެއީާ އ ދެ،ާ ކީއްެވެގންތޯ.ާ މިޮއތީާ ހަދ ފައިާ މަސައްކަތުންާ

އަ މ ނައަކީާ ޭއެގާ ެގނައުމަށްޓަކ .ާ ރ އްޖެާ ޅުަގނޑުމެންާާޑިމޮކްރަސީައކަށްާ

ކަންތައްތަްއާާ އެްއޮގތަށްާ އުސޫލުތަކ އިާ ޑިމޮކްރަސީެގާ ކުރިންާ

ާ 17ާކޮށްފައިނުވ ނަމަ،ާ އެންމެާާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ  1540ަވނަާ

ޑިމޮކްރަސީަގިއާާ ހަރުދަނ ާ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެއޭާ ފުރަތަމައިނުންވެސްާ

ކީއްެވެގންތޯ ކުރެވޭތޯ.ާ މަސައްކަތްާ އެްއޮގތަށްާ ޮގތ އިާ ާޢަމަލުކުރ ާ

ނިންމާީާ ހޯދަންާ ރުހުންާ މަޖިލީހުެގާ ރަްއޔިތުންެގާ ަވޒީރުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ބެލީ.ާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކޮންތަނަކަށްތޯާ އެކުލަވ ލިއިރު.ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ
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އޮންނަނީ.ާ ކިހިނެްއތޯާ އެމެރިކ ަގއިާ އެމެރިކ އަށް.ާ ބެލީާ  1545އަޅުަގނޑުމެންާ

އަޅުާ ކަނޑައެޅިއިރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނިޒ ުމެގާސިފަތަްއާ ަގނޑުމެންާާރިޔ ސީާ

ބެލީާއެމެރިކ އަށް.ާއެމެރިކ ަގިއާއެއޮންނަނީާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާރުހުނާްާ

ސ ފުވެެގންާާ މިމަޖިލީހުންވެސްާ އެކަންާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ހޯދަންވ ޮގތް.ާ

ާާ އަޅުަގނޑުމެން އެހެންކަމަށްވަންޏ ާ ރައްޔިތުންެގ16ާާާާހިނގައްޖެ.ާ ވަނަާ

ހަރުދަނ  އެއީާ ޢަމަލުކުރިޮގތްާ ާމަޖިލީހުންާ  1550ޑިމޮކްރަސީަގިއާާާ

ާާ މަޖިލީހުނ17ާާާްާޢަމަލުކުރ ޮގތެއްކަމަށްާނުވ ކަމަށްވަންޏ  ވަނަާރައްޔިތުންެގާ

އަޅުަގނޑުމެންާއެބަާޖެހޭނޫންތޯާއެކަންތައްާިއޞްލ ޙުކުރަން.ާއެކަންތައްތަްއާާ

އެކަންތައްތަްއާާ އެހެންވީމ ،ާ މިއުޅެނީ.ާ ކުރަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނޫންތޯާ

އަ ކުރަންއުޅޭއިރު،ާ ޑިމޮކްރަސީަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާ ދެންާ ޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ވެއްޖިއްޔ ާާ ތަފ ތުާ ޚިޔ ލުާ ެއއްބަސްވ ންޖެހޭ.ާ އުސޫލުތަކ ިއވެސްާ  1555އޮންނަާ

ކަންތައްތަކުަގިއާާ ތަފ ތުވ ާ ޚިޔ ލުާ ުއސޫލަކީާ އޮންނަާ ޑިމޮކްރަސީަގއިާ

އެކަންތަްއާާ އަހަިއެގންާ ވޯޓަކަށްާ މަޖިލީހުަގއިާ ވެއްޖިއްޔ ާ މަޖިލީހެއްާ

އެކަންތައްތަާ ދެންާާނިންމުން.ާ ިމއުޅެނީ.ާ ކުރަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ އްާ

ޕްރެސީޑެންޓްެގާވ ހަކަާނޫނީާަގވ އިދުެގާވ ހަކަާދަްއކ އިރުާމިާރައްޔިތުންެގާ

ބ ރުލިބިެގންވ ާ އިޞްލ ޙުކުރުމުެގވެސްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ  1560މަޖިލީހަކީާ

ލިބިެގންވ ާ ބ ރުތަްއާ ިގނަާ ވަރަށްާ އަދިވެސްާ މަޖިލިސް.ާ ރައްޔިތުންެގާ

މަޖިލިސް ޮގތުަގިއާާރައްޔިތުންެގާ ބައެްއެގާ ަގވ އިދުެގާ އެހެންކަމަށްވަންޏ ާ ާ.

ހިމެނިފައިވ ާ މ އްދ އެްއަގިއާ ަގވ އިދުެގާ ނޫނީާ ެއއްޗެއްާ ހިމެނިފައިވ ާ

ނޫންތޯ.ާ އިޞްލ ޙުކުރެވޭނެާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ މިާ އެްއޗެްއވެސްާ

ހުށަހެޅުމުނާްާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ނޫންތޯާ  1565އެކަންތައްާ

ކު ބެލެވޭކަމަށްވަންޏ ާާމިާ ބައެްއކަމުަގއިާ ަގވ އިދުެގާ ެއއީާ ރެވެނީ.ާ

އަނެްއކ ާާ އެއީާ ފ ސްކުރ ޮގތަކީާ ވޯޓުދީާ އެހުށަހެޅުމަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ާާ ވަނަާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުަގއ16ާާާިޮގތެްއކަމަށްާބެލެވޭނެ.ާދެންާައނެއްކ 

ފަދައިން،ާ ފ ހަަގކުރެްއިވާ މެންބަރަކުވެސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެހެންާ

ޢައްޔަންކުރެްއވިިއރުާާއި މެންބަރުންާ ފުރަތަމަާ ކޮމިޝަނަށްާ  1570ލެކްޝަންސްާ

އައްސަވ ފައި.ާާ ވޯޓަށްާ ަގނޑުކޮށްާ އޮތީާ ބައްލަވ ފައިާ ޙ ލަތަކަށްާ ޚ އްޞަާ
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އެއ ެއކުާ ދެންހަމަާ ބެލެވިފަިއ.ާ ބަެއްއެގޮގތުަގއިާ ަގވ އިދުެގާ އެއޮތީާ

އޮ އަިއއިރުާ ހުސްވެުެެގންާ މެންބަރުންާ ދެާ ކޮމިޝަނުންާ ތީާާއިލެކްޝަންސްާ

މިހ ރުާ ެއއޮތީާ އެހެންވެއްޖިްއޔ ާ ައއްސަވ ފައި.ާ ވަކިވަކިންާ

ަގނޑުކޮށްާާ އެއޮތީާ އެނެގންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ  1575ޢަމަލުކުރެވުނުޮގތެއްާ

އަހ ފައި.ާދެންާޚ އްޞަާޙ ލަތުަގއިާަގނޑުކޮށް،ާއަޅުަގނޑުާމިާނިންމ ލަނާީާ

ޙ ލަތްތަކުަގިއާާ މިކަހަލަާ އަންނަާ ފަހުންާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ރައީސް،ާާއަޅުަގ ޢިްއޒަތްތެރިާ އަހަންވ ނީ.ާ ވަކިވަކިންނޭާ ނޑުމެންނަށްާ

ކުރިންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ިއލްތިމ ސްކުރަނީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ

ކުރަންޖެހޭނީކީ.ާ ކަންތައްތައްާ ނޫނޭާ ޮގތަކަށްާ ކޮށްފަިއއޮތްާ  1580ކަންތައްތައްާ

ހަރުދަނ ާާ ހޯދެންޖެހޭނޭ.ާ ޙައްލުާ މިމަޖިލީހުންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ޝުކުރިްއޔ ާާޑިމޮކްރަ ކުރުމަށް.ާ ކަންތައްތައްާ ޢަމަލުކުރ ޮގތަށްާ ސީތަކުަގިއާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މިއޮތީ މިހ ރުާ ައޅުަގނޑުމެންާ ޝުކުރިއްޔ .ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ  30ާާ1585އ ދެ،ާ

ައޅުަގނޑުމެންެގާާ އ ދެވިފަިއ.ާ މިއަދުާ ހަމައަށްާ ހުސްަވުގތުކޮޅ ާ މިނެޓްެގާ

ާާާާމަސައްކަތް ވ ހަކަފުޅުދައްކަވ ނ30ާާާާީފެށޭނީ ފުރަތަމަާ ފަހުން.ާ މިނެޓްާ

ފުާނަޢީމް.ާއޭެގފަހުންާއެބައޮތްާރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޔޫސުފެލިދޫާދ އި

ދެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކު.ާަގލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރާުާ

 1590ްއޒަތްތެރިާމެންބަރާުާއަޙްމަދުާމަޙްލޫފު.ާއޭެގފަހުންާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢި

އެރުވުމަށްފަހުާ ފުރުޞަތުާ ބޭފުޅުންނަށްާ ތިންާ އެާ މަނިކު.ާ މޫސ ާ

ާއަޅުަގނޑުމެންެގާމަސަްއކަތްާކުރިއަށްެގންދ ނީ.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ި10ންޓަވަލްާއ:2ާާާްށ11:01ާްނާާ
ާ1595 

ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަތުންާާ 30ާާާާއަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތް ހުސްަވުގތުކޮޅަށްފަހުާ ކުރިއަށްާާމިނެޓްެގާ

ދ އިރ ެގާ ފެލިދޫާ އަރުވަނީ،ާ މިފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ މިހ ރުާ ެގންދ ނަން.ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޔޫސުފްާނަޢީމަށްާ.

ާ
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މިމަޖިލީހަށާްާާފެލިދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޔޫސުފްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާ`ާ1600 

ނަންފުޅުތަކ އިާނަޢީމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނެތްތޯާފޮނުވ ފައިވ ާ ނުވަތަާ އޮތްތޯާ ރުހުންާ ދޭތެރޭަގއިާ ާ

މިއީާ ވަކިވަކިންކަމަށްާ ނަންަގވަންވ ނީާ ވޯޓުާ ނަންަގވ ާ ބެއްލެވުމަށްޓަކައިާ

ޮގތަކީ.ާާ ތ އީދުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ އަދިާ މައުޟޫއަކީ.ާ މިއަދުެގާ އަޅުަގނޑުެގާ

ިމވ ހަކަދަްއކަވ ާާ ކުރުމަށްާ އެކަންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެނޫންޮގތަކަށްާ

ާާ ެއީއާާބޭފުުުޅުންެގ އެްއޗަކީ،ާ އެނޭގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ  1605ވ ހަކަދެއްކުމުންާ

ރުހުނާްާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ

ރޫޙ ެވސްާ ނުވަތަާ މަޤްޞަދ އިާ ލިޔުމުެގާ މިއޮތްާ ލިޔެފައިާ ހޯދަންވ ނޭާ

އެކަންެވއްޖިްއޔ ާާ އެހެންާ ދަންނަވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ޚިލ ފްކަމެއްކަމުަގއިާ

ާާމިސ ލަކަ އަހައިފިކަމަށްވަންޏ 7ާާާާށް ވޯޓުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބޭފުޅުންނަށްާ

ާާ  1610ބޭފުޅަކަށް.1ާާާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިވޯޓުދެްއެވނީާހަމަގައިމުވެސްާއެތަނުން

ޯވޓުާާ ެއއްކޮށްާ ނުވަތަާ ަގނޑުކޮށްާ ވ ހަކައަކީ،ާ މިދަންނަވ ާ އަޅުަގނޑުާ

ހަމަގައި މިދެއްވެނީާ ވޯޓުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މުެވސްާއަހައިފިކަމަށްވަންޏ ާ

ާ 1ާއެތަނުންާ ކޮންާާ ނޭޭގާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ އަދިާ ބޭފުޅަކަށޭ.ާ

އަމުދުންާ ައދިާ ދެއްވެނީކީ.ާ މިވޯޓުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބޭފުޅަކަށްކަމަށްާ

ކަމެްއާާ ބަސްާ ނޫންާ ނުވަތަާ އ ނބަސްާ މިދެްއވޭާ  1615އެބޭފުޅ އަށްާ

ާާމިވިދ ޅުެވވެނީސްާައޅުަގނޑުމެންނަކަށްާނޭނެގއޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންާއެޮގުަތަށްާ

ރައްޔިތުންނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އަހައިފިކަަމށްވަންޏ ާ ވޯޓަށްާ އެްއކޮށްާ

ފުރުޞަތުާއެބަާއޮވޭ،ާއެާޮގނޑީަގއިާއެއިންނެވިާވަޒީރަކީާެއއީާއަޅުަގނޑުާާ

ބުނުމުެގާ އެހެންާ ބޭފުޅެކޭ،ާ ނުދެވުނުާ ރުހުންާ ބޭނުންވެާ ދޭންާ ރުހުންާ

އަޅުަގ ވަޑައިަގންނަވަނީާ އެހެރަާ ނުވަތަާ އެބަޮއވޭ.ާ  1620ނޑުމެންާފުރުޞަތުާ

އެބޭފުޅަކ އިާދޭތެރޭަގއިާނޫންބަސްާބުނަންާބޭނުންވިާޢިއްޒަތްތެރިާވަޒީރެކޭ.ާާ

އެބަޮއވޭ.ާާ ރައްތުންނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ފުރުޞަތުެވސްާ ބުނުމުެގާ އެހެންާ

އަމިއްލަާާ އަޅުަގނޑުެމންެގާ އައިސްާ މިތަނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ސަބަބަކީާ

ާާ ިވއަސް ވ ހަކަދެްއކިކަމުަގިއާ ފ ޅުކޮށްާ މިވޯޓުދެނީާޝުޢޫރުާ އަޅުަގނޑުެމންާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ އެއްެވސްާ މިކަންާ ފަރ ތުން.ާ ރައްޔިތުންެގާ  1625އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ސަބަބަކީާ ނޭދެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ނެތިކުރެްއވުމަށްާ ހަނދުމަފުޅުާ މެންބަރަކުާ
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ދޭތެރޭަގިއާާ މިކަންކަމ އިާ ފަދައިންާ ިމދެންނެވިާ ކުރިންވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ރަނަގޅަށްާކަންތައްތައްާރ ަވންާއެބަޖެހޭާމިާާާއަޅުަގނޑުމެންާވިސްނ ާވަރަށްާ

ދަނޑިވަޅުަގއި.ާއ ދެ،ާައޅުަގނޑަކަށްާހަމަާއެްއޮގތަކަށްެވސްާވިސްނަިވސްނ ާ

 1630ނޭުގނުާކީްއެވެގންކަމެްއ،ާެއްއކޮށްާވޯޓުާނަަގންޖެހޭނެއޭާމިބުނަންާބޭނުންވ ާ

ހަމަާ އަޅިަގނޑަކަށްާ ކީއްެވެގންކަންާ މިވިދ ޅުވަނީާ މިހެންާ ބޭފުޅުންާ

ސަލ މަތާްާއެްއޮގތަ ވަުގތުާ މިާ ވެދ ނެާ ފަހަރުަގއިާ ނުވިސްނުނު.ާ ކަށްވެސްާ

ވޯޓަށްާާ ވަކިަވކިންާ އެހެންނަމަވެސްާ ޮގތުންކަމަށްވެސް.ާ ކުރުމުެގާ

ގ ތްަގނޑަކަށްާާ މިދައްކަނީާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްވަންޏ ާ 22ާާއައްސަަވއިފިާ

ާާ  1635ބޭފުޅުންނ އިާދޭތެރޭަގއިާވަކިންާވޯޓަށ3ާާާާްމިނެޓެއްެގާވ ހަކަާމިދަްއކަވަނީ.

ާާއަ މިދެއްކެނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ 22ާާާާއްސަަވއިފިކަމަށްވަންޏ ާ 23ާާނުވަތަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާާ މިހ ުެރުާ އެހެންނަމަވެސްާ ވ ހަކަ.ާ 2ާމިނެޓެއްެގާ

ވެސްާ މިއީާ އެހެންވީމ ،ާ ތަކުަގއި.ާ މިވ ހަކަާ މިެގއްލުނީާ ަގޑިއިރެއްހ އިރުާ

އ ދެ،ާާ ވ ހަކަތަކެއްނޫނޭ.ާ ތ ކުންތ ކުޖެހޭާ ދަންނަވ ނީާ ދެންާއަޅުަގނޑުާ

ނިންމ ފައި.ާާ ޮގތެްއާ ވަކިާ އެބައޮތޭާ މިުިޖަލީހުންާ މިބުނަނީާ  1640އަޅުަގނޑުމެންާ

ފ ސްކޮށްފަިއާާ އުސޫލެްއާ ކުރީެގާ މިމަޖިލީހުންާ ރަނަގޅުވ ހަކަެއއް.ާ

އެޮގތަށްާ ބުނެާ ބަެއއްކަމަށްާ ަގވ އިދުެގާ މަޖިލީހުެގާ އޮތްކަމަށްވަންޏ ާ

އަ ވ ހަކަެއއް.ާ ރަނަގޅުާ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ.ާ ޅުަގނޑުމެންާއަޅުަގނޑުމެންާ

ޢަމަލާުާ ެއޮގތަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އޮތްކަމަށްވަންޏ ާ ފ ސްކޮށްފައިާ

މިއެނުގނީާާ މ ފަހުންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެހެންނަމަވެސްާ  1645ކުރަންޖެހޭނެ.ާ

އެހެންވެްއހެކަމަށްވަންޏ ާ އެބައޮތްކަން.ާ މ ރަނަގޅުޮގތެްއާ މިއަށްވުރެންާ

ނޭބުރޭކަ ނޭބުރުން،ާ ރަނަަގޅުޮގތަކަށްާ ދެނާްާއަޅުަގނޑުމެންެގާ މަށްވަންޏ ާ

އެއްޮގތަކަށްެވސްާާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބަެއއްތޯ.ާ ކީއްކުރ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ވ ހަކަައކީާާ އަޅުަގނޑުެގާ ވ ހަކަެއއް.ާ މިދައްކަވ ާ މިވ ހަކައެްއ.ާ ނުވިސްނޭާ

ވަކިވަކިންނޭ.ާާ ހަމަާ އަހަންޖެހޭނީާ ވޯޓަށްާ  1650އަޅުަގނޑުމެންާ

ާާ ފޮނ3ާާުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  މިމަޖިލީހަށްާ އޮތްކަުމަގިއާާނަންފުޅުާ އްވ ފަިއާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ނުކުރޭާ މ ނައެއްާ އެާ ނުކުރޭ،ާ ލ ޒިމެއްާ ެއއަކުންާ ވިޔަސްާ
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އަހ ާ ވޯޓަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަހަންޖެހޭޖޭނީ.ާ ވޯޓަށްާ އެްއކޮށްކަމެއްާ

ބަލަންޖެހޭނީާވަކިަވކިން.ާާ ދޭތެރޭަގއިާރުހުންާއޮތްތޯާނެތްތޯާ ާއެބޭފުޅުންނ އިާ

ާ1655 

ފުރުޞަތަކަށްާާރުާަގލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެްނބަ އަޅުަގނޑުވެސްާ އ ދެ،ާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ބަހުސްަގިއާާާއަޙްމަދުާމަޙްލޫފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ: މިދ ާ ކުރެވެމުންާ ތެރޭަގއިާ މަޖިލީހުެގާ މިހ ރުާ މިއެދުނީ،ާ

އަޅުަގނޑުެވސްާާ ެއޮގތުންާ ޮގތުން.ާ ހ މަކޮށްލުމުެގާ ދެކޭޮގތްާ އަޅުަގނޑުާ

ާާ ަގނޑުކޮށް ޯވޓަށްާދަންނަވ ނީ،ާ ވަކިވަކިންާ ބަދަލުަގއިާ އެހުމުެގާ ވޯޓަށްާ

ހަމަޤައިމުވެސްާ އ ދެ،ާ ޮގތްކަމަށްވ ނެއޭ.ާ ރަނަގޅުާ އެންމެާ ޭއެގާ  1660އެހުމަކީާ

އަހައިފިކަމަށްވ ނަަމާާ ވޯޓަށްާ ަގނޑުކޮށްާ ނުކުރެވޭާ ޤަބޫލެއްާ އަޅުަގނޑަކަށްާ

އެންމެންާއެދޭޮގތަށްާވޯޓުާދެިވދ ނެކަމަށް.ާހަމަާގައިމުވެސާއަޅުަގނޑުެވސްާާ

ވޯޓުދޭންާވޯޓު އެހެންމެާ އަދިާ އެބަތިބި.ާ ބޭފުޅުންތަކެއްާ ބޭނުންވ ާ ދޭންާ

އެބަވޭ.ާާ ތެރޭަގއިާ ނަންފުޅުތަކުެގާ މިފޮނުވިފަިއވ ާ ބޭފުޅުންވެސްާ ބޭނުންނުވ ާ

މަޖިލީހުެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ދަންނަވ ނީ،ާ އަޅުަގނޑުާ  1665އެހެންކަމަށްވުމ ެއކުާ

އީދުކުރުމަކީާއެންމެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވަކިަވކިންާވޯޓަށްާއެހުމަށްާތ 

ައޅުަގނޑުާ މިފުރުޞަތުަގއިާ ހަމަާ އ ދެ،ާ ޮގތްކަމަށް.ާ އެދެިވެގންވ ާ

އަށްާާ ެއމް.ޑީ.ޕީާ ތެރޭަގއިާ މިމަޖިލިސްާ މިއަދުާ ބޭނުންާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ

ތ އީދުާ މެންބަރުންާ އަދަދެްއެގާ ިގނަާ ަވޑަިއަގންނަވ ާ ނިސްބަތްވެާ

އެބޭފުޅުން އެހުމަށް.ާ ވޯޓަށްާ ަގނޑުކޮށްާ އެޮގުަތަށްާާމިކުރައްވަނީާ ާ1670 

ޮގތުަގިއާާ ޤަބޫލުކުރެވޭާ އަޅުަގނޑަށްާ ކުރައްވަނީާ އެމަސައްކަތްާ

ދެއްވުމަށްާާ ޯވޓުާ އުނދަޫގޮގތަކަށްާ ދަތިާ ތަންކޮޅެްއާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ާާ މިސ ލަކަށް ޤަބޫލުކުރެވެމީ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަހަލަކަމެއްާ ކުރުންާ 3ާާމަޖްބޫރުާ

ބޭނުންނު ދޭންާ ވޯޓުާ ައޅުަގނޑުމެންާ ތެރޭަގއިާ ނަންފުޅެއްާނަންފުޅުާ ވ ާ

ާާ ެއ ރައްޔިތުންނަށ3ާާާާްއޮތުމ އިުގޅިެގންާ ކޮށްފިނަަމާ ރިޖެކްޓްާ  1675ނަންފުޅުާ

ފެނިެގންދ ނެާމެސެޖަކީ،ާދިވެހިރައްޔިތުންެގާޕ ޓީެގާއަދިާޕީ.ޭއާކޯލިޝަންެގާާ

ދަތިކުރ ާ ސަރުކ ރަށްާ މެންބަރުންނަކީާ ަވޑަިއަގންނަވ ާ ނިސްބަތްވެާ މިާ

ާ އަޅުަގނޑުާ ވ ނެކަަމށް.ާ ހަމަާމެންބަރުންތަކަކަށްާ ދަންނަވ ނީ،ާ

ޕީ.ޭއެގެވސްާާ އަދިާ ޕ ޓީެގާ ދިވެހިރައްޔިތުންެގާ މިފުރުޞަތުގައިެވސްާ
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 1680ކޯލިޝަންަގއިާހިމެނިވަޑަިއަގންނަވ ާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާމެންބަރުންނަކާީާ

ދިވެހިާ އެހެންާ އަދިާ ބައެއްނޫނޭ.ާ ކުރ ނެާ އުނދަޫގާ ސަރުކ ރަށްވެސްާ

ނުވަ ެގއްލުމެއްދޭންާ އެްއވެސްާ ރައްޔިތުންނަށްާރައްޔިތުންނަށްާ ދިވެހިާ ތަާ

އެއްވެސް ފުލިބިދ ނެާ ވ ނެބަޔަކަށްާ ހުރަހަކަށްާ ާާރުޞަތަކަށްާ ނުވ ނެއޭ.ާާެވސް

ހަމަމިއ އެކުާއަޅުަގނޑުާމިފުރުޞަތުަގއިާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންވޭާމިތަނުަގިއާާ

 1685ވ ހަކަފުޅުާއެބަދަްއކަވ ާބަެއއްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާކުރީެގާމަޖީލީހުަގއިާ

ާާ އެމަޖިލިސްާވަކިޮގުަތަކަށް ޭއރުާ ވ ހަކަ.ާ އޮތްޮގތުެގާ ކޮށްފައިާ ކަންތައްާ

އެގިވަޑައިަގންނަވ ނެ.ާ ބޭފުޅުންނަށްވެސްާ ހުރިހ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ އޮތްޮގތްާ

މެންބަރުންެގާތެރޭަގިއ8ާާާާއަޅުަގނޑަކީވެސްާކުރިންާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާާ

ވަދެާާާމިތ ާމަސައކަތްާކުރިާމީހެއް.ާއޭރުާއަޅުަގނޑުމެންނަކީާވަލުާދޮރ ށިން

ވެރިކަންާާ ފަހުންާ ވިދ ޅުެވ،ާ ބަެއއްކަމަށްާ މަސައްކަތްކުރިާ  1690ތިބެާ

8ާބަދަލުވުމަށްފަހުާމިމަޖިލީހުެގާފުރ ޅުމަތިންާޓިނުާނައްޓަަވއިެގންާމިތަނަށްާާ

މެންބަރުންާވައްދަަވއިެގން،ާޭއރުާމަޖިލީހުަގއިާމިއަދުެގާސަރުކ ރުެގާނުފޫޒުާާ

ނިން ކަންތައްތަކެއްާ އޭރުާ ކިޔ ފަިއާާބޭނުންކުރައްަވއިެގންާ އޮތީތީއޭާ މ ފައިާ

އަޅުަގނޑުމެންާ އެޮގތަށްާ މިއަދުާ ނުކުރަންާ ޤަބޫލެއްާ އަޅުަގނޑުާ

ވިދ ޅުވެްއޖެާާ ރަީއސްވެސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދެންާ  1695ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެކަމަކަށް.ާ

މަޖިލީހުެގ14ާާާ ރައްޔިތުންެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ފަހުންާ ދުވަހުެގާ ވަރަކަށްާ

ނިމޭނެކަމަށް. އިސްލ ޙުކޮށްާ ާަގވ އިދުާ ދެންާާ އެހެންކަމަށްވެްއޖިއްޔ މުާ

މިމައްސަލަާ ހީވަނީާ ކަންކުރަނީކަމަށްާ އެްއޮގތަށްާ ަގވ އިދ އިާ މަޖިލީހުެގާ

އެހެންމެާ ހަމަާ އަދިާ ޮގތްހެން.ާ އެކަށީެގންވ ާ އެންމެާ ފަސްކޮށްލުމަކީާ

ިގނަާާ ހަމަާ މިތަނުަގއިާ ބޭނުން،ާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ  1700މިފުރުޞަތުަގއިާ

އްާފ ހަަގކުރަްއަވއިފި،ާއެބޭފުޅުންެގާވ ހަކަފުޅުަގިއާާޢަދަދެއްެގާމެންބަރުންތަކެ

ނިސްބަތްެވާާ ކޯލީޝަންއަށްާ ޕީ.އޭާ ައދިާ ޑީ.އ ރު.ޕީާ ވިދ ޅުެވއްޖެާ

ވަޑައިަގންނަވ ާބޭފުޅުންާހަމަާސަރުކ ރަށްާޖެއްސުންާކުރުމުެގާޮގތުންާނޫނީާ

ދަތިާކުރުމުެގާޮގތުންާމަސަްއކަތްތަކެއްާކުރ ާވ ހަކަ.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާާ

އަޅުަގނޑުމެންާއަޅު ނޫނޭ.ާ އެރޫޙަކުާ މިތިބީާ އެްއޮގތަކަށްެވސްާ  1705ަގނޑުމެންާ

އިރ ދަކުރެއްވީތީާާ ހަމަާ ުގޅިެގންާ އެބޭފުޅުންނ އިވެސްާ ހަމަާ މިތިބީާ
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ވަރަށްބޮޑަށްާާ ފުރުޞަތަށްާ ދެްއވިާ ދިއުމަށޭ.ާ ކުރިއަށްާ މިމަސައްކަތްތަކުަގިއާ

ނިންމައިދެއްވުމަާ މިމައްސަލަާ އެހެންކަމުންާ ދަންނަވަން.ާ ކީާޝުކުރުާ

ޝުކުރިއްޔ ާ. އެދޭކަމެއް.ާ ވަރަށްބޮޑަށްާ ާއަޅުަގނޑުާ

ާ1710 

ފަހުންާާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ކުރިޮގތަށްާ ކަންތަްއާ ކުރިންާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

އެންމެާާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ެގންދިުއމަކީާ ކަންތައްތަްއާ ޮގތްޮގތަށްާ ރަނަގޅުާ ނުކޮށްާ

އެހެ ބައެްއާާރަނަގޅުކަމެްއ.ާ އިސްލ ޙުކުރުަމށްޓަކައިާ ކަންކަންާ ންވީމ ،ާ

ކުރިއަށްާ އެކަންކަންވެސްާ ހަދ ާ އެްއޗެހިާ ކޮމިޝަންތަކ ިއާ ފަރ ތްތަކުންާ

ފަރ ތްތައްވެސްާާ ބަެއއްާ ރަނަގޅުނުވ ާ ބައެްއކަންތައްވެސްާ ެއކަހަލަާ  1715އެބަދޭ.ާ

އަޅުަގނޑުމެންާ މައްސަލައެއްނޫން.ާ ާ އެހެންނަމަެވސްާ ދެންާ އެބައުޅޭ.ާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާކުރީަގއި އޮތްާ އޭރުާ ތިބީާ މަޖިލީހުަގއިާ ރަްއޔިތުންެގާ

ޢައްޔަންކުރ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އޮތީާ އޭރުަގއިާ ހަމަާ ދަށުން.ާ

ރައްޔިތުންެގާާ ތިބެެގންާ މެންބަރުންތައްާ އެާ ތިބުމަށް.ާ މެންބަރުންތަކެއްާ

ބެހޭާ ިއންތިޚ ބ އިާ ހުރިހ ާޤ ނޫނުތައްވެސްާރަނަގޅު.ާ  1720މަޖިލީހުންާފ ސްކުރިާ

މެންބަރުކަމުެގާޤ ނޫ ހޮވުނުާ ދަށުންާ ެއޤ ނޫނުެގާ ރަނަގޅު.ާ ނުވެސްާ

ހެދުނާުާ ދަށުންާ ޭއެގާ ރަނަގޅު.ާ ފުދޭވަރަކަށްާ ހަމަާ ޙައިޞިްއޔަތުވެސްާ

އަޅުަގނޑުމެންާ މައްސަލަެއއްނޫން.ާ ދެންާ ރަނަގޅު.ާ ޕ ޓީތަްއވެސްާ ސިޔ ސީާ

.ޕީާއެމް.ޑީ.ޕީެގާމެންބަރުންާފަހަރެއްަގއިެވސްާވ ހަކައެއްާނުދަްއކަންާޑީ.އ ރު

 1725އ އިާޕީ.އޭާެގާކޯލިޝަންާމިތަނުަގއިާޮއެވެގންާއެކަމ ާހ ސްެވެގންނެއް.ާެއީއާާ

މިތިބާީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރ ކަމެއްނޫން.ާ ފިކުރުާ މ ބޮޑަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ޮގތެއްަގިއާާ ަމއިަގނޑުާ ވ ހަކަދައްކަން.ާ މިތަނުަގއިާ ޙައްޤުަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ

ޅުަގނޑުމެންާވ ހަކަދައްކަމުންާއަޅުަގނޑުމެންާއެމް.ޑީ.ޕީެގާފަރ ތުންާއަދިާއަ

ކަންކަންާާ ދިނުމަށް.ާ ހިތްވަރުާ ރައީސަށްާ ބ ރުދީާ ރައީސަށްާ ެގންދިޔަީއާ

 1730ކުރުމުަގއިާރައީސްެގާޤ ބިލިްއޔަތުާއަޅުަގނޑުމެންާހޯދައިަގތީ.ާއެއީާރައީސްާާ

ދެޮގތަކަށްާވިދ ޅުވުމުންާރަީއސްާނިންމަވ ާނިންމެވުމަށްާައޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ކުރުމަށްާާ ބުނަމުނާްާއިޙްތިރ މްާ އަބަދުެވސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދަތިވ ތީވެ.ާ

ރައީސްާާ އެހެންނަމަވެސްާ ނިންމަވ ށޭ.ާ ޮގތެްއާ ރައީސްާ މިެގންދަނީާ
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އެހެންވީމ ،ާާ އަޅުވަން.ާ ެއކަންާ ބޮލުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ބޭނުންފުޅުވީާ

ކުރުމުންާ ޢައްޔަންާ މަނިކުފ ނުާ މަޤ މަށްާ ރައީސެްއެގާ ނުކުރަްއވ ށޭ.ާ  1735އެކަންާ

ލަންާއެބަޖެހެޭއ.ާދެންާަގވ އިދުަގއިާހުރިާއެްއޗެއްާއަޅުަގނޑުާާަގވ އިދުތައްާބަ

ހުރިހ ާ ެއއްޗެއްާ އޮތްާ ަގވ އިދުަގއިާ ނުކީކަުމަގިއވިޔަސްާ ތަކުރ ރުކޮށްާ

ކޮންާާ ަގވ އިދަކަށްވަނީާ އެނިގަވޑަިއަގންނަަވއިފި.ާ ބޭފުޅުންނަށްާ

ޢަމަލުކުރަމުންވެސްާާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއަދުާ އެޭގ.ާ ހިސ ބަކުންކަންވެސްާ

ހުރެާމިެގން ހުއްޓިާ މިމަޤ މަށްާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުާ ެއަގވ އިދަށް.ާ  1740ދަނީާ

މިތިބާީާ ކުރުކޮށްލ ފައިާ ވ ހަކަދެއްކުންާ މެންބަރުންާ ހުރިހ ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ވަރަށްާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޖަްއސަން.ާ ކޮޅެްއަގއިާ މިކަމުަގއިާ

ންފުޅުާރަނަގޅަށްާއެނިގއްޖެާޑީ.އ ރު.ޕީާއ އިާޕީ.އޭާނުޤަބޫލުާބޭފުޅެއްެގާނަ

ވޯޓަށް.ާ ފެނިެގންދ ނީާ އެކަންާ އެހެންނަމަވެސްާ އޮތްކަން.ާ މީަގއިާ

ސަރުކ ރުާާ ޮއތްާ ހިންަގންާ ތ އީދުކޮށްެގންާ ރައްޔިތުންާ  1745ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ހަމާަާ ދަތިވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ އަޅުަގނޑުެމންެގާ ހިންުގމަށްޓަކައިާ

މަޖިލީހު އިރ ދަކުރެްއިވއްޔ ާ ނުފެނޭ.ާ އަދިާ އެވަރުކަމެްއާާއެްއވެސްކަެމއްާ ންާ

ބޭނުމަކީާާ ދެމިއޮތުމުެގާ މަޖިލިސްާ ރައްޔިތުންެގާ ެއއީާ ފެންނ ނެ.ާ ނުވެސްާ

ބޭނުމަކީވެސްާާ ދެމިއޮތުމުެގާ ޚިދުމަތްކުރުން.ާސަރުކ ރުާ ދިވެހިރައްޔިތުންނަށްާ

ވ ހަކަާާ ކޮންެމޮގތަކަށްާ މީޑިއ ަގއިާ ޚިދުމަތްކުރުން.ާ  1750ދިވެހިރައްޔިތުންނަށްާ

ހ  ސަރުކ ރުާ ިވއަސްާ ނުދ ނެ.ާާދިޔަކަމުަގއިާ ހިސ ބަކަށްެވސްާ ސްވ ާ

އަޅުަގނޑަށްާހީވ ޮގތުންާމިއަދުާމިނަގ ާވޯޓުންާވަރަށްާރަނަގޅަށްާސަރުކ ރުާާ

ހިންުގމުަގއިާލިބެންާއޮތްާެއްއބ ރުލުންާފެންނ ނެ.ާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެޭވާ

ޑީ.އ ރު.ޕީެގާ ނުވަތަ،ާ ސަރުކ ރުަގއިާ އަޅުަގނޑު،ާ ނޫންކަންނޭެގާ މީހުންނެއްާ

ތި ވ ކަށްާއިސްވެރިންނަށްާ މީހުންނަކަށްާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ  1755ބޭނީއަކީާ

ނުޖެހޭ.ާއެހެންނަމަވެސްާދިވެހިާސަރުކ ރުަގއިާމިއަދުާތިބެންޖެހެނީ،ާދިވެހިާ

ވަރަށްމަތީާ ރަްއޔިތުންާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ތިބޭނީވެސްާ ސަރުކ ރުަގއިާ

އަޣްލަބިއްޔަތަކުންާވޯޓުާދީެގންާވ ދަވެރިާސިޔ ސީާޕ ޓީތަކުންާހޮވ ާވެރިކަންާާ

ކަމަށްވ އިރުަގިއ،ާޙަ ކެބިނެޓްާ ނަޝީދުެގާ މުޙަންމަދުާ އޮތްާ ވ ލުކޮށްފައިާ

އިސްފަރ ތަކަށްވަނީާ އެންމެާ ފޮނުވުމުަގއިާ ނަންފުޅެއްާ  1760ކެބިނެޓަށްާ
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އެކީަގިއާާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ އ ާ ކަމަށްވ އިރުަގއި،ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރި ނަންފުޅުާ ބޭފުޅުންެގާ ކުރެްއވޭނޭާ އްޔ ާމަސައްކަތްާ

ނުކުރެވިެގންާާ ތ އީދުާ އެނަންފުޅަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ފޮނުއްެވވީމ ާ

ާ ޑިމޮކްރަސީެގާ އެއީާ ފޮނުވ ލުމަކީާ އަނބުރ ާ ރީތިާއެނަންފުޅުާ

 1765ޖިލީހުެގާޑިޮމކްރަސީާާފަހަރެއްަގއިާމިާއަލަށްާހޮވުނުާމަވ ނަމަ،ާާއުސޫލުކަމަށް

ާާއެ ެއއްޗަކަށް އޮތްާ ެއޮގތަށްާ ާާއީާ ާާވެދ ނެ. ނޑުމެންާއަޅުަގއެހެންނަމަވެސް،

އަބަދުވެސް ާމިއީާ ާާ މަސަްއކަތްކުރ ާ ވަރަށްާާމައިނޯރިޓީަގއިާ ބައެއް.ާ

ކުރ ނަން.ާ މަސައްކަތްާ މިނިވަންކަމ އެކީަގއިާ ވަރަށްާ ހ ސްކަންކުޑަކޮށްާ

އަޅުަގނޑުާާ ެއއްބ ރުލުންދޭން.ާ ރައީސަށްާ ބޭނުންވަނީާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ

ރަ އެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެއޭދަންނަވ ނީާ  1770ސީަގިއާާޤ ނޫނުއަސ ާާއީސަށްވެސްާ

ވެރިކަންާހިންުގމުެގާބ ރުއޮތީާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް.ާއެަމޤ މުަގއިާމިއަދުާ

ނަޝީދު.ާާ މުޙަންމަދުާ ނުކުންނެވިާ ފަރ ތުންާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ ހުންނެވީާ

ބ ރުާާ ހިންުގމުެގާ ވެރިކަންާ އެނިގވަޑަިއަގންނަވ ނެާ އެމަނިކުފ ނަށްާ

ާާ ާކުރިއަށްެގންދ ނެޮގތް. އެމަނިކުهللا އެކަންކަންާާިއރ ދަކުރެއްިވއްޔ ާ ފ ނަށްާ

ނިންމުމަށްޓަކަ ކަންކަންާ ތެރޭަގއިާ ރަްއޔިތުންެގާ  1775ިއާކުރިއަށްެގންދެވޭނެ.ާ

އިހުސ ސްތަކ ެއކީ އަޅުަގނޑުމެންާާާާރައްޔިތުންެގާ މިތިބަާ މިތަނުަގއިާ ވަދެާ

ކަ މެންބަރުންާ މަޖިލިސްެގާ ރޫޙާ ރައްޔިތުންެގާ ރަްއޔިތުންެގާ ކުރ ނީާ ާާންކަންާ

އެނިގެގންދ  ެއކަންވެސްާ މަނިކުފ ނަށާްާއެްއޮގތަށް.ާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުާ ނެ.ާ

ނިންމ ާާ މަނިކުފ ނުާ ވަޑައިނުެގންާ ވޯޓަކަށްާ އިތުރުާ ހިތްވަރުދެންާ

ތައްޔ ރަށް.ާާ ހޭވަްއލ ާ ތައްޔ ރަށް.ާ މިތިބީާ ައޅުަގނޑުމެންާ  1780ކޮންމެޮގތަކަށްާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ

ޝުކުރުދަންނަަވން.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ލިސްޓްަގިއާާމިވަރަށްބޮޑަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ހ ރުާ

ދައްކަވ ާާ ވ ހަކަފުޅުާ ބޭފުޅުންާ ހުރިހ ާ ތިއްބެވިާ ދައްކަވަންާ ވ ހަކަފުޅުާ

މަސައްކަތުަގިއާާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެންާ ނިމުނީ.ާ  1785ޚިޔ ލުފ ޅުކުރަްއވ ާ

ދިއުމު ާާކުރިއަށްާ އެބައޮތް ދަންނަވ ލަންާ ކުރިންާ ހުށަހެޅުމެއާްާެގާ މަޖިލީހަށްާ

އަޅުަގ މިއަރުވަނީ،ާާާނހުށަހެޅިފައި.ާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ އެހުށަހެޅުންާޑުާ
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ދ އިރ ގެާ މުލަކުާ ޢަބްދުހުށަހެޅުއްވިާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާާ ޔ މީންާهللا

ާޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް.ާ

ާ1790 

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާައޅުަގނޑަށްާއަދިާާމުލަކުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ

ާާސ ާޔ މީންާާهللاާޢަބްދު ތ އީދުލިބިފައިއޮތީާ.ާާއިނޭގތޯ.ާއަޅުަގނޑުފެއްނުވި ހުށަހަޅާ  ާހުށަހެޅުމެއްާ

މިމައްސަލަާޢަބްދުލްޤައްޔޫމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެާއެކަމަކުާ ނޫނިއްޔ ާ މިނޫންޮގތަކަށްާ ެގންދަވަންާާ ޮގތަކަށްާ

މިހުރާީާ އަޅުަގނޑުާ ނިންމަވައިފިކަމަށްވަންޏ ާ ނިންމެވީތޯ.ާ ސްޕީކަރާ

 1795ާއެހުށަހެޅުންާދޫކޮށްލ ޮގތަށް.ާާ

ާ

އ ދެ،ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ ާއިނޭގތޯ.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމަޖިލީހުެގާާޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ރި

ތަޅުމުަގއިާިއވިެގންދިޔައީާިމކަމުަގއިާޢަމަލުކުރެވިދ ނެާދެޮގތެއް.ާއަބަދުވެސްާާ

މިޖެހެނާީާ މިއަދުާ ދެންާ ޮއވޭ.ާ ދެޮގތެއްާ ކޮންމެކަމެއްަގިއވެސްާ މިކަހަލަާ

ކޮންމެވެސް އަޅުަގނޑުމެންެގާާމިތަނުންާ އިޚްތިޔ ރުކޮށްެގންާ ެއްއޮގތެއްާ ާ1800 

ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މުލަކުާ ދެންމެާ ކުރިއަށްެގންދަން.ާ މަސައްކަތްާ

ޢަބްދު ާމެންބަރުާ އިޝ ރ ތްކޮށްލެްއވީާهللا އެާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްާ ޔ މީންާ

އަނބުރ ާ ހުށަހެޅުންާ އޮތްާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ތައް މިކަމުަގިއާާެގންދެވުމަށްާ އެނޫންޮގތަކަށްާ ހުންނެވިކަމަށް.ާ ޔ ރަށްާ

ކުރިައށްެގންދިއުމަށްާ މިމަސައްކަތްާ ެގންދެވިޔަސްާ އަނބުރ ާ  1805އެހުށަހެޅުންާ

ރިޔ ސަތުންާމަެގއްާދަްއކ ނެކަމަށްވަންޏ .ާއަޅުަގނޑަށްާސިޔ ސީާޕ ޓީތަކުެގާާ

ލިބޭ.ާާ އަބަދުވެސްާ ފުރުޞަތުާ މަޝްަވރ ކޮށްލުމުެގާ ބޭފުޅުންނ ިއާ އިސްާ

ހުޅުހެންވޭރުާއެކަމު ދެންމެާ ެއއްބައިާ ވ ހަކަތަކުެގާ ދެކެވުނުާ ތެރޭަގއިާ ެގާ

ވިދ ޅުވެލެްއވީ.ާާ އެާ މަނިކުާ މޫސ ާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ

 1810އަޅުަގނޑަށްާހިތްވަރުދެއްވިާީމަގއިާޮގތެއްާނިންމައިެގންާެގންދަންާކުރިއަށް.ާާ

ާާ ތަފ ތުވިނަމަެވސް ޚިޔ ލުާ ޔަޤީންކޮށްދެއްވިާ އަޅުަގނޑަށްާ މިކަމުަގިއާާއަދިާ

ބޭފުޅުންވެސްާާ ހުރިހާ  މަޖިލީހުެގާ ނިންމ ޮގތަކަށްާ އަޅުަގނޑުާ

އިޙްތިރ މްކުރަްއވ ނެކަމަށް.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާޤަސްދުކުރަނީާއިއްޔެާމިާ

ބަހުސްާފެށުމުަގއިާއަޅުަގނޑުާދެންނެވިާފަދައިންާމިކަމުަގއިާކުރިއަށްދ ން.ާާ
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ފޮނުއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ނަންފުޅުތައްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ  1815ވ ފަިއވ ާ

ވަކިވަކިންާވޯޓަށްާއަހައިެގންާއަޅުަގނޑުމެންާކުރިއަށްެގންދ ނީ.ާއެހެންވީމ ،ާ

އަޅުަގނޑުާާ ނެތުމ އެކުާ މިތ ނަގއިާ ބޭފުޅެއްާ ެއއްެވސްާ އިޢުތިރ ޟްކުރަްއވ ާ

ޢިްއޒަތްތެރިާާ ދ އިރ ެގާ މ މިިގލީާ ނުކުތ ެއއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ ނިންމީ.ާ އެޮގތަށްާ

ާމް.ާާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ޙީ

ާ1820 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

އޮތްކަމަށްާާާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާާމ މިލިިގލީ ބުނެފައިާ ަވކިޮގތަކަށްާ ަގވ އިދުަގއިާ ރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރިާ

މިާމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ޤ ސިމްާއިބްރ ހީާ ބަހުސްތައްާާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ތަފ ތުާ ވަރަށްާ މަޖިލީހުަގއިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

 1825ވަނަާމ އްދ ަގއިާއެބުނ ާބުނުމުެގާމައްޗަށ157ާާާްާާވަރަށްާހޫނުަގދަކޮށްާދިޔަ.

ދައްކަވ ފައި.ާާ ވ ހަކަފުޅުާ ވަނީާ ބޭފުޅުންާ ިގނަާ ވަރަށްާ ރިޢ ޔަތްކުރަްއވ ާ

އަޅުަގނޑުާމަނިކުފ ނަށްާހެޔޮއެދޭާއަޅުަގނޑުމެންާއިްއޔެާނޫންާއިހަށްދުވަހު،ާ

ާއިްއޔެާއަޅުަގނޑުމެންާމިާމަޖިލީހުގައި،ާވަރަށްާފަހުެގާތ ރީޚެއްަގއިާދެތިންާ

އިންތިޚ ބުކުރިާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރިޔ ސަތަށްާ ތިާ ކުރިންާ ދުވަހެއްެގާ

މަޖިލީހުެގާ މިާ މިހ ރުާ އިންނަވަިއެގންާ ތިތ ާ ބޭފުޅަކުާ  1830އަޅުަގނޑުމެންެގާ

މަޖިލީހުގާެާ ބަދަލުކުރަންާ އެހެންޮގތަކަށްާ އޮތްއޮތުންާ މިހ ރުާ ތަޅުމުަގއިާ

ހުށަހެ ހުށަހެޅުމެއްާ ދިއުމަށްާ ވަކިަވކިންާ ހޯދަިއެގންާ ތ އީދެއްާާރަޢުޔެއްާ ޅިާ

ޢަމަލުކުރައްވ ތަންާާ އެހެންޮގތަކަށްާ އެނޫންާ މަނިކުފ ނުާ ލިބިފައިވ ހިނދު،ާ

ައޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާ ދެކެންާއަޅުަގނޑަށްާއުނދަޫގެވެގންާމަނިކުފ ނަށްާ

ހުށަހެޅިާާ ެއޮގތަށްާ މިތަޅުމުަގއިާ ެއއަށްާބޭނުންވަނީ،ާ  1835ާާތ އީދުލިބިފައިވ ތީާ

ެއޮގތަ ާާވޯޓަކަށްާައއްސަވ ފައިާ ެއޮގތަށްާެގންޮގސްދެއްވުމަށް.ާާއޮވެއްށް ޖިއްޔ ާ

އެޅިދ ނެާާ އިސްތަށިފުޅުަގއިާ މަނިކުފ ނުެގާ ވެއްޖިއްޔ ާ އެހެންނޫންކަމަށްާ

ދަންނަވ ލީ.ާ އެވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުާ ސަލ މަތްކުރުމުެގޮގތުންާ އިލްޒ މަކުންާ

ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާާ
ާ1840 

ާ
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ޝުކުރުދަންނަވަާރިޔ ސަތުންާވ ު ހަކަދެއްކެުވންާ: ބޮޑަށްާ އިޚްލ ޞްތެރިާވަރަށްާ ފ ޅުކުރެއްވިާ ތިާ ންާ

ޕ ޓީތަކުެގާ ނިންމީާ މިާ މިޮގތަށްާ ައޅުަގނޑުާ ޝުޢޫރުތަކަށްޓަކައި.ާ

މަސައްކަތްާާ ހުރިނަމަެވސްާ ތަފ ތުވުންާ ޚިޔ ލުާ މަޝްވަރ ކޮށް،ާ ބޭފުޅުންނ އިާ

 1845ކުރިއަށްެގންދިއުމަށްޓަކ ާޮގތްދޫކުރެްއވުމުެގާރޫޙުަގއިާއެބޭފުޅުންާއަޅުަގނޑަށްާާ

ޔަޤީންކަންދެއްވީ ޚިޔ ލުާއެާ ނިންމުމަކީާ ނިންމުނުާ މިާ އެހެންވީމ ،ާ މަ.ާ

ޤަބޫލުކުރ ހިނދުވެސްާާ ހުރިކަންާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ތަފ ތުވުންތައްާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާމަސައްކަތްާކުރިއަށްެގންދިއުމަުަށްާހުރިހ ާބޭފުޅުންވެސްާާ

ނިންމާިާ ރިޔ ސަތުންާ އެއްބ ރުލަްއވަިއެގންާ ރިޔ ސަތަށްާ

 1850ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާއެާޔަޤީންކަންދެއްވީމ ާއެާޝުޢޫރުަގިއާާނިންމުމެއްކަމުަގިއވ 

ކުރިއަށްެގންދ ނީ.ާާ އަޅުަގނޑުާ އެޮގތަށްާ ނިންމީ.ާ މިާ މިކަންާ އަޅުަގނޑުާ

މެންބަރާުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މުލަކުާ އަރުަވން،ާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ

ާޔ މީންާޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް.ާهللاާޢަބްދު

ާ

ސ ފުވެއްޖެާާޝުކުރިއްާމުލަކުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ އަޅުަގނޑަށްާ މިހ ރުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  1855ާޔ ާ

ރައްޔިތުންނަށްޓަކައިާާާޔ މީންާާهللاާޢަބްދު ހުއްޓަސްާ ޚިޔ ލުތަފ ތުވުންާ ތެރޭަގއިާ ާއަޅުަގނޑުމެންެގާ

ޕ ޓީތަކުންާާޢަބްދުލްޤައްޔޫމްާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ ސިޔ ސީާ ހުރިހ ާ ހަމަާ ެގންދިއުމަށްާ ައވަހަށްާ މިމަސައްކަތްާ

ެއއް ވަރަށްާރަނަގޅުާ ބޭފުޅުންނަށްާ ހުރިހ ާ ދެްއވ ފަިއއޮތީމ ާ ބ ރުލުމެއްާ

އިޚްލ ޞްތެރިކަމ ެއކީާޝުކުރުދަންނަވަމުން،ާއަޅުަގނޑުާހުށަހެޅިާހުށަހެޅުންާ

 1860ާއަނބުރ ާެގނައްސިން.ާާ

ާ

ވޯޓ ިއެގންާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެދެންާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ

ާކުރިއަށްދިއުމަ ޖަހަންޖެހޭާ ކުރިންާ 5ާށްާ ރަނަގބީލުާާ މިނެޓްެގާ

ާޖައްސަަވއިދެްއވުންާއެދެންާ.

ާ1865 

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(ާ
ާ

ެގންދ ނަން.ާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ކުރިއަށްާ މަސައްކަތްާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ޝުކުރިއްޔ .ާ އ ދެ،ާ

ާ 129ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ ދަށުންާާ ެގާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ



 70 

މިހ ރާުާރައީސުލްޖުމްހޫރިއް މަޖިލީހުންާ ވަޒީރުންެގާ ޢަްއޔަންކުރަްއވ ފަިއވ ާ  1870ޔ ާ

އެންޑްާ ސިވިލްޭއވިޭއޝަންާ އޮފްާ މިނިސްޓަރާ ހުސްވެފަިއވ ާ

މަޙްމޫދުާ އަލްފ ޟިލްާ މ ދެލި،ާ މައްޗަށްޯގޅިާ މަޤ މަށްާ ކޮމިއުނިކޭޝަންެގާ

ާރ ޟީާހުންނެވުމަށް،ާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާޮގތަކަށްާވޯޓުދެއްުވންާއެދެން.ާ

ާ

 1875ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާ

74ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

 72ާ1880ާވޯޓުާދެްއވީާ:

00ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

00ާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:
ާ

ާ

 1885.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދ72ާާުވޯޓުަގއިާބައިވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

37ާާ ޖުމްލަ ފ ސްވީކަމަށ72ާާް.ާ މިމަޖިލީހުންާ މިނަންފުޅުާ އެހެންީވމ ،ާ ާ.

ނަންފުޅު.ާާ އޮތްާ ދެންާ މިެގންދަނީާ ކުރިއަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބަލަން.ާ

ާވަނަާމ އްދ ެގ...129ާާާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ

ާ

 1890 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

ަވުގތުކޮޅެއްާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ކުޑަާ ތައްޔ ރުކޮށްލައްވަންާ މިލިޔުންާ ނަގ ކަމަށްާާއ ދެ،ާ ާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ ެގންދަނީ.ާ ކުރިއަށްާ މިހ ރުާ މަޑުކޮށްލަނީ.ާ ވިދ ޅުެވެގންާ

129ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާާ ދަށުންާ ެގާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ހުސްވެފަިއވ ާާ މިހ ރުާ މަޖިލީހުންާ ަވޒީރުންެގާ  1895ޢައްޔަންކުރައްވ ފައިވ ާ

މ.ބަީގ މަޤ މަށްާ ހޯމްއެފެއ ޒްެގާ އޮފްާ އަލްފ ޟިމިނިސްޓަރާ ލްާޗ ެގާ

ޝިހ  ވޯޓުދެއްވުންާާާާބުމުޙަންމަދުާ ފެނިވަޑަިއަގންނަވ ޮގތަކަށްާ ހުންނެވުމަށްާ
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އެދެން.ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(.ާއ ދެ،ާމަޢ ފްކުރައްވ ތި.ާއަލުންާއަޅުަގނޑުމެންާާ

މައްސަލަެއްއާާ ޓެކްނިކަލްާ އެއީާ ފަށަންޖެހޭނީ.ާ މަސައްކަތްާ ވޯޓުެގާ އެާ

ތަްއޔ ރުކޮ އެބަާ ސިސްޓަމްާ އަލުންާ  1900ށްލަންޖެހޭ.ާދިމ ވެެގންާ

އަނެއްކ ވެސްާާ ސިސްޓަމްާ މިހ ރުާ އ ދެ،ާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(.ާ

ތައްޔ ރުވެއްޖެކަމަށްާސެކްރެޓަރިއޭޓުންާއިޝ ރ ތްކުރައްވަނީ.ާއަޅުަގނޑުމެންާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާެގާދަށުނ129ާާާްކުރިއަށްާެގންދ ނީ.ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

ވަޒީރު ޢަްއޔަންކުރަްއވ ފަިއވ ާ މިހ ރާުާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ މަޖިލީހުންާ ންެގާ

މ.ބަީގޗާ  މަޤ މަށްާ ހޯމްއެފެއ ޒްެގާ އޮފްާ މިނިސްޓަރާ  1905ެގާާހުސްވެފަިއވ ާ

ޝިހ ބު މުޙަންމަދުާ ފެނިވަޑަިއަގންނަވ ޮގތަކަށްާާާާއަލްފ ޟިލްާ ހުންނެވުމަށްާ

މެންބަރުންާވޯޓުދެއްވުންާއެދެން.ާ)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(.ާއ ދެ،ާވަރަށްާބޮޑަށްާާ

ަގިއާހަމަާކޮންމެވެސްކަހަލަާކުންޏެއްާޖެހެމުނާްާމަޢ ފްކުރައްވ ތި.ާސިސްޓަމްާ

މިދަނީ.ާއަޅުަގނޑަށްާމަޢުލޫމ ތުދެއްވ ޮގތުަގއިާސްޓ ޓްާވޯޓިންގއަށްާދިޔައިަމާ

އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމަ،ާ ޕްރިންޓިންގއަށް.ާ މިދަނީާ  1910ސިސްޓަމްާ

އިރ ދަކުރެއްިވްއޔ ާާ ދެން،ާ ޖައްސ ނީ.ާ ނިވ ލ ފައިާ އަނެއްކ ވެސްާސިސްޓަމްާ

ާނަގޅުވ ނެހެންާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީ.ާާމިފަހަރުާރަ

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(
ާ1915 

ސިސްޓަމްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ އަނެްއކ ެވސްާ ވިދ ޅުވޭާ މިހ ރުާ އަމީންޢ ންމުާ އ ދެ،ާ

ާދޮންވެއްޖެކަމަށް. ފެންނަނާީާާ އަޅުަގނޑަށްާ މިފަހަރުާ އެހެންވީަމ،ާ

މަާ ސިސްޓަމްާ ކުރިންާ ދިއުމުެގާ ވޯޓަށްާ މިާ ސައްކަތްކުރޭތޯާާއަޅުަގނޑުމެންާ

ކުރިއަށްާާ ެއކަންާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ ވޯޓެއްލ ން.ާ ޓެސްޓްާ ބަލ ލަންާ

ނުކުތ އެްއ،ާ ނިޒ މ ބެހޭާ ފުރުޞތުއަރުވަން.ާ އަމީންޢ ންމަށްާ  1920ެގންދިއުމަށްާ

އ ދެ،ާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ މެންބަރު...ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ

ރަނަގޅުކަަމށްވަނީ ރައުންޑްާ މިފަހަރާުާޓެސްޓްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމަ،ާ ާ.

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާެގާދަށުނ129ާާާްާކުރިއަށްެގންދ ނަން.ާޤ ނޫނުާއަސ ސީެގާާ

މިހ ރާުާ މަޖިލީހުންާ ަވޒީރުންެގާ ޢައްޔަންކުރަްއވ ފަިއވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

މ.ބަީގޗ ޭގާާ މަޤ ަމށްާ ހޯމްއެފެއަރޒްެގާ އޮފްާ މިނިސްޓަރާ  1925ހުސްވެފަިއވ ާ
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މުޙަ ފެނިވަޑަިއަގންނަވ ޮގތަކަށްާާއަލްފ ޟިލްާ ހުނެންވުމަށްާ ޝިހ ބުާ ންމަދުާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވޯޓުދެއްވުންާއެދެން.

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ1930 

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާ

74ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

73ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

 00ާ1935ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

00ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:
ާ

ާ

.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދ73ާުވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

 1940ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(129ާާާ.ާއެހެންވީމ ،ާޤ ނޫނުާއަސ ސީެގ73ާ.ާޖުމްލ37ާަ

ވަޒީރުންެގާާ ޢައްޔަންކުރައްވ ފައިވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ދަށުންާ ެގާ

ހުސް މިހ ރުާ ހޯމްމަޖިލީހުންާ އޮފްާ މިނިސްޓަރާ އެފެއަރޒްެގާާާާވެފައިވ ާ

މާިާ ހުނެންވުމަށްާ ޝިހ ބުާ މުޙަންމަދުާ އަލްފ ޟިލްާ މ.ބަީގޗ ޭގާ މަޤ މަށްާ

މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ނިންމަވައިފި.ާ ފެނިވަޑައިަގންނަވ ކަމަށްާ މަޖިލީހަށްާ

ާާ އަސ ސީެގ ޤ ނޫނުާ ދަށުނ129ާާާްާމިދަންނަވ ލަނީާ ެގާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ  1945ވަނަާ

މިހ ރާުާާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  މަޖިލީހުންާ ވަޒީރުންެގާ ޢަްއޔަންކުރަްއވ ފަިއވ ާ

ހަސަންކ ރީޭގާާ ސ.މީދޫ،ާ މަޤ މަށްާ ޖެނެރަލްެގާ ެއޓަރނީާ ހުސްވެފަިއވ ާ

ހުންނެވުމަށް ާޙުސްނުއްސުޢޫދުާ ޢިއްޒަތްތެރިާާ ފެނިވަޑަިއަގންނަވ ޮގތަކަށްާ

ާމެންބަރުންާވޯޓުދެއްވުމަށްާ.

ާ1950 

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:



 73 

ާ

 74ާ1955ާެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:ހ ޒިރުެވވަޑައި

39ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

32ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

02ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:
ާ

ާ1960 

.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދ71ާުވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

36ާާ ޖުމްލަ އަސ ސީެގ71.ާ ޤ ނޫނުާ އެހެންކަުމންާ މ އްދ ެގ129ާާާާާާ.ާ ވަނަާ

ަވޒީރުންެގާާ ޢައްޔަންކުރައްވ ފަިއވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ދަށުންާ ެގާ )ހ(ާ

ސ.މީދޫ،ާާ މަޤ މަށްާ ޖެނެރަލްެގާ އެޓަރނީާ ހުސްވެފައިވ ާ މިހ ރުާ މަޖިލީހުެގާ

މަޖިލީހަށާްާ މިާ ހުނެންވުމަށްާ ޙުސްނުއްސުޢޫދުާ  1965ޙަސަންކ ރީޭގާ

ާޑަށްާޝުކުރިްއޔ .ާފެނިވަޑަިއަގންނަވ ކަމަށްާފ ސްވެއްޖެ.ާވަރަށްބޮ

ާ

. ާްހުށަހަޅ ާމައްސަލަާ.ާާރިޔ ސަތުނ

ާ

 1970އަސ ސީެގާާއަށް.ާޤ ނޫނ4ާާުއަޅުަގނޑުމެންާމިހ ރުާމިދަނީާއެޖެންޑ ާައއިޓަމްާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

241ާ ސަލ މަތާީާާ އެކުލަވ ލަންޖެހޭާ ވ ޮގތުެގމަތީންާ މ އްދ ަގއިާ ވަނަާ

ހަމަޖެއް ެމންބަރުންާ ކޮމިޓީއަށްާ ިއއްޔެާާޚިދުމަތްތަކ ބެހޭާ މަްއސަލަ.ާ ސުމުެގާ

ޮގތްތަްއާާ އެކުލެިވެގންވ ނޭާ މިކޮމިޓީާ މަޖިލީހުންާ މިާ ވަނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ނަންފުޅުތަްއާ މެންބަރުންެގާ މިހ ރުާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންކަމުންާ ފ ސްކޮށްފައި.ާ

 1975ހުށަހެޅުއްވުމަށްާހުޅުވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާާ

ާްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާ.ހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢި

ާ

މިކޮމިޓީއަށްާާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ ބުނ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ކަނޑައަޅ ފައި.ާާާާާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވން: ޮގތްތަކެއްާ ވަނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނެުގމުަގއިާ މެންބަރުންާ

އަދަދު ޕ ޓީތަކުންާ އެހެންވީމަ،ާސިޔ ސީާ ވަނީ.ާ ކަނޑައަޅ ފައިާ  1980ތަކެއްާ

އެއްބަސްެވެގންާ ތެރެއިންާ ޕ ޓީތަކުެގާ ސިޔ ސީާ އެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ
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ސިޔ ސީާ ކޮންމެާ ނުވަތަާ ހުށަހަޅަންޖެހޭނީާ ޮގތުަގއިތޯާ އެއްލިސްޓެްއެގާ

ލ ޮގތަށްތޯ.ާ ޕ ޓީައކުންާ ސިޔ ސީާ ެއާ ނަންފުޅެއްާ ޤަސްދުކުރ ާ ޕ ޓީއަކުންާ

ަވއް ބޮޑަށްާ ނަންފުޅުތައްާއަޅުަގނޑަށްާ މިހުރިހާ  މިހުރީާ ހީކޮށްާ ތަރުވެާ

ެއޮގތަށްކަމަށްާ ޮގތުަގިއާފ ސްކޮށްލުމަށް.ާ ެއއްކޮމިޓީެއއްެގާ  1985އެްއކޮށްާހުށަހަޅ ާ

ަވުގތުކޮޅެއްާބޭނުންވ ާ ވަނީިވއްޔ ާއަޅުަގނޑުމެންާކުޑަކޮށްާވ ހަކަދައްކ ލަންާ

ާވ ހަކަެވސްާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ޕ ޓީތަކުަގިއާާާާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން ސިޔ ސީާ މަޖިލީހުެގާ މިާ އެީއާ ޝުކުރިއްޔ .ާ އ ދެ،ާ

އެޮގތަށްާ ބޭނުންފުޅުވ ޮގތްކަމަށްަވންޏ ާ އިސްބޭފުޅުންާ  1990ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވ ާ

އަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުއަރުވ ނަން.ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީ،ާކެންދޫާ

ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާތަސްމީންާޢަލީ.ާާ

ާ

ައަވސްކުރުމުެގޮގތުންާާކެންދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާއަޙްމަދުާ މަސައްކަތްާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ޮގތުަގިއާާާާތަސްމީންާޢަލީާވ ހަކަދެއްކެުވްނ: ލިސްޓެްއެގާ އެއްާ ވ ހަކަދައްކ ލައިެގންާ  1995އަޅުަގނޑުމެންާ

ކުރިއަށްެގންދަ އެޮގތަށްާ ފެންނ ތީާ ފަސޭހަވ ނެކަމަށްާ ންާާހުށަހެޅިއްޔ މުާ

ާފުރުޞަތެއްާދެއްވުމަށްާއަޅުަގނޑުވެސްާއެދޭވ ހަކަާދަންނަަވން.

ާ

އެހީތެރިވެަވޑައިެގންދެއްވުުމެގާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ރިޔ ސަތަށްާ ވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ ާ އ ދެ،ާ

އަޅުަގނޑުާާ ރޫޙަށްޓަކައި.ާ ޑިމޮކްރެޓިކްާ ވަރުަގދަާ ތިެގންުގޅުްއވ ާ  2000ޮގތުންާ

ފު އެކަމަށްާ ާާއެހެންވީމަ،ާ ަވުގތަށ20ާާާްރުޞަތުއެރުވުުމެގޮގތުން މިނެޓްެގާ

ާާ ފަށ ނީ މަސައްކަތްާ ދެންާ އަޅުަގނޑުެމންާ ޖަހ އިރު.12ާާާާމެދުކަނޑ ލ ނަން.ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

 2005 ]ށ12:01ާްނ11:40ާާްހުސްވަުގތުކޮޅު:ާާ       [

 

ފުރުޞަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަޅުަގނޑުާ ެގންދަންާ ކުރިއަށްާ މަސައްކަތްާ ތުާއަޅުަގނޑުމެންާ

ހުށަހެޅުއްވުމަށްާ ނަންތައްާ ކޮމިޓީއަށްާ ހުށަހެޅުްއވުމަށް.ާ ލިސްޓްާ ހުޅުވ ލަންާ



 75 

އަރުވަންާާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ ހުޅުވ ލަން.ާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ

 2010ާވަިއކަރަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާޢ ރިފަށްާ.

ާ

ާވަނ241ާާާާަ.ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ`.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާވައިކަރަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ

އަޅުަގނޑުާާާޢަލީާޢ ރިފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ: ނަންތައްާ ކޮމިޓީއަށްާ ސަލ މަތީާ މިނަަގންޖެހޭާ މ އްދ އަށްާ

މުޙަންމަދާުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ ިއރ ެގާ ކަނޑިތީމުާ ހުށަހަޅަން.ާ

މެންބަރާުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ފެލިދޫާ މެންބަރު.ާ ޑީ.އ ރް.ޕީެގާ  2015ޙުސެއިން،ާ

ޔޫސުފްާނަޢީމް،ާޑީ.އ ރް.ޕީ.ާފޭދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަލްހ ންާ

ޔ މީންާާهللاާފަހުމީ،ާޑީ.އ ރް.ޕީ.ާމުލަކުާދ ިއރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދު

މޫސ ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކިނބިދޫާ ޕީ.އޭ.ާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް،ާ

ޢިއްޒަތް ދ އިރ ެގާ ނޮޅިވަރަންާ ޕީ.އޭ.ާ މުޙަންމަދާުާޒަމީރު،ާ މެންބަރުާ ތެރިާ

މެންބަރާުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ އެމް.ޑީ.ޕީ.ާ  2020ނަޝީދު،ާ

މޫސ މަނިކު،ާއެމް.ޑީ.ޕީ.ާދ ންދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދާުާ

މެންބަރުާއިބްރ ހީމްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ުގރައިދޫާ އެމް.ޑީ.ޕީ.ާ ރިޔ ޟް،ާ

އިންޑިޕެންޑެންޓް މެންބަރުާރިޟ ،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލުފުށީާ ާ.

ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ މިިގލީާ ޕ ޓީ.ާ ޤައުމީާ ދިވެހިާ ރަޝީދު،ާ ރިޔ ޟްާ

ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ޕ ޓީ.ާ ޖުމްހޫރީާ އިބްރ ހިމް،ާ ޤ ސިމްާ  2025މެންބަރުާ

ާރައީސް.ާާ

ާ

ާރަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާާއ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާވަިއކަާހަނިމ ދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ

ާެމންބަރުާޢަލީާޢ ރިފްާހުށަހެޅުއްިވާލިސްޓަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.މުޙަްނމަދުާމުޖްތ ޒްާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ2030 

ޝުކުރިއްޔ ާއަޅުަގނޑަށްާއިތުރުާތިންާނަންފުޅެއްާލިބިފައިާއެބައޮތް.ާއެީއާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ވަންާކަމަށްވަންޏ ާއަޅުަގނޑުާއެބޭފުޅުންނަށްާދެންާއެލިސްޓަށްާތ އީދުކުރައްާ

)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(.ާާ ޤަސްދެއްނުކުރަން.ާ އަރުވ ކަށްާ ފުރުޞަތުާ ކޮންމެހެންާ

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ މަނިކުާ.

ާ2035 
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ާފުރުޞަތުެގާބޭނުންާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާައޅުަގނޑުާމިާހުޅުހެްނޭވާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ

ޚިލ ފަށްާާމޫސ މަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ ޮގތ އިާ ވިސްނ ފައިހުރިާ ތަފ ތެްއވުމ އެކީަގއިާ ކުޑަކުޑަާ މިކުރީާ

ނަމެއާްާ ެއންމެާ ލިސްޓްަގއިާ މިާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ އައުމުންާ ލިސްޓްާ

ބަދަލުވ ޮގތަށްާއަޅުަގނޑުވެސްާމިާލިސްޓްާހުށަހަޅ ލ ނެާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާ

ާާ ާާާާ-1އެއީ  2040ފެލިދޫާާާ-2ކަނޑިތީމުާދ އިރ ާުމޙަންމަދުާޙުސައިން،ާޑީ.އ ރް.ޕީ.

ާާ ޑީ.އ ރް.ޕީ. ނަޢީމް،ާ ޔޫސުފްާ ޢިއްޒަތްތެރިާާާ-3ދ އިރ ާ ދ އިރ ެގާ ފޭދޫާ

ޔ މީންާާهللاާމުލަކުާދ އިރ ާޢަބްދުާާ-4މެންބަރުާއަލްހ ންާފަހުމީ،ާޑީ.އ ރް.ޕީ.ާާ

ާާ ޕީ.އޭ. ޕީ.އޭ.ާާ-5ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް،ާ ރަމީޒް،ާ މޫސ ާ ދ އިރ ާ ާާ-6ާާކިނބިދޫާ

ާާ އެމް.ޑީ.ޕީ. ނަޝީދު،ާ މުޙަންމަދުާ ދ އިރ ާ ހުޅުހެންވޭރުާާާ-7ނޮޅިވަރަންާ

 2045ދ ންދޫާދ އިރ ާމުޙަންމަދާުާާާ-8ދ އިރ ާމޫސ މަނިކު،ާއަޅުަގނޑު،ާއެމް.ޑީ.ޕީ.ާާ

ާާ އެމް.ޑީ.ޕީ. ޢަބްދުލްޣަފޫރާުާާާ-9ރިޔ ޟް،ާ ދ އިރ އިންާ އުތުރުާ ކުޅުދުއްފުށީާ

ާާ ާާާާ-10މޫސ . ރަޝީދު. ރިޔ ޟްާ ދ އިރ ާ ދ އިރ ާމ މިާާ-11ވިލުފުށީާ ިގލީާ

މޫސ ާ މިދެންނެވީާ ކުރިންާ އ ދެ،ާ ޕ ޓީ.ާ ޖުމްހޫރީާ އިބްރ ހިމް،ާ ޤ ސިމްާ

ާޒަމީރު،ާމަޢ ފްކުރައްވ ތި.ާާ

ާ2050 

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާދ ދިާދެންމެއަކުންާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާާާދިއްދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާއަޙްމަދުާާ

މެންބަާާާސަމީރުާވ ހަކަދެއްކެުވން: އަޅުަގނޑުާާޢިއްޒަތްތެރިާ ލިސްޓަށްާ ހުށަހެޅުއްވިާ މޫސ މަނިކުާ ރުާ

ާފުރިހަމައަށްާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާޝުކުރިްއޔ .ާާ

ާ

އެީއާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: އެބައޮތް.ާ އެދިވަޑައިެގންފައިާ ބޭފުޅަކުާ ތިންާ އިތުރުާ  2055ޝުކުރިއްޔ ާ

ތ އީދުކުރަްއަވން ލިސްޓަށްާ އޮތްާ ލިބިފައިާ ތ އީދުާ ކަމަށްވަންޏ ާމިހުށަހެޅިާ

ދެންާއަޅުަގނޑުމެންާަވުގތުާެއކަމުަގއިާކޮންމެހެންާހޭދ ކުރ ނެާކަމެއްާނެތްާ

ދޫކޮށްލެއްވީކަމަށްާާ ފުރުޞަތުާ އެބޭފުޅުންާ އެހެންވީަމ،ާ ދެއްތޯ.ާ ކަންނޭނޭގާ

ދ އިރ ެގާާ ހުޅުހެންޭވރުާ ޝުކުރިއްޔ .ާ ބަލަިއަގންނަން.ާ އަޅުަގނޑުާ

 2060ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ މަނިކު.

ާ

ލިސްޓްާާވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާހުޅުހެންާ ޢ ންމުކޮށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ
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ހުށަހެޅިާާާާމޫސ މަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވން: ލިސްޓްާ ެގންދަންާ ދެމުންާ ތަޢ ރަފެއްާ ކުޑަކުޑަާ ހުށަހަޅ އިރުަގއިާ

އަމިއްލަާާ ައއިސްފައިާ ނަންތަކެއްާ އެއްާ ދ ދިާ އެހެންނޫނިއްޔ ާ ސަބަބު.ާ

ރަމީޒްެގާމެ އިބްރ ހީމްާ ދ އިރ ެގާ ުގރައިދޫާ ހުށަހެޅުއްވިާ ޮގތުަގއިާ  2065ންބަރެއްާ

ބަދަލުަގއިާމިދެންނެވީާޑީ.އ ރް.ޕީެގާހުށަހެޅުން،ާއޭެގާބަދަލުަގއިާައޅުަގނޑުާ

އަޅުަގނޑުާާ ސަބަބުާ ހުށަހެޅުއްވިާ ޢަބްދުލްޣަފޫރުާ ދ އިރ އިންާ ކުޅުދުއްފުށީާ

ާާ ޤައުމީ ކުރީަގއިާ އެބޭފުޅ އަކީާ ދ އިރ ަގިއާާދަންނަވ ލ ނަން.ާ ސަލ މަތ ބެހޭާ

އެހެންވީމަ،ާާ ވ ތީާ ބޭފުޅަކަށްާ ހުރިާ މަސައްކަތްކުރައްވ ފައިާ

އަމިއްލަާ ބޭފުޅުންާ ިގނަާ ޮގތުަގއިާ އެއްބަސްެވވުނުާ އެާ  2070އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ވ ތީާާ ވ ހަކަދަްއކަވ ފަިއާ ނަންފުޅަށްާ އެބޭފުޅ ެގާ ތެރޭަގިއާ މެންބަރުންެގާ

ެގާތެރެއިންާހަމަާކޮންމެާބޭފުޅަކާުާމިކަމަކީާޙަޤީޤަތުަގއިާއަިމއްލަާމެންބަރުން

އަިއކަމުަގއިާިވޔަސްާއަޅުަގނޑުމެންެގާމައްސަލަެއއްާނެތް.ާެއހެންނަމަވެސް،ާ

ދ އިރުަގިއާާ އަޅުަގނޑުެމންާ މަސައްކަތަކަށްާ މިކަހަލަާ އޮތީާ ބެލިފައިާ ބޮޑަށްާ

ބޭފުޅުންނ ިއާ ދ އިރ ެގާ ޑިފެންސްެގާ މަސަްއކަތުަގއިާ ސަލ މަތ ބެހޭާ  2075ޤައުމީާ

އިރ ެގާބޭފުޅުންާެގނެސްާމަސައްކަތްކުރަމުންާެގންދ އިރުަގިއާާއަދިާޕޮލިސްާދ 

އެކަމ ބެހޭާޓެކްނިކަލްާބޭފުޅަކުާމިކޮމިޓީަގިއާއިނުންާރަނަގޅުކަމަށްާފެންނ ތާީާ

ތަޖުރިބ ާ މިކަމުެގާ ބަލ އިރުަގއިާ އަރިމައްޗަށްާ އެކިުިއެކިާ މަޖިލީހުެގާ

ނަ މޫސ ެގާ ޢަބްދުލްޣަފޫރުާ ބޭފުޅަކަށްާ އިންނެވިާ އޮތީމަާލިބިވަޑަިއެގންާ ންާ

ެއއްެވސްާާ ީމަގއިާ އެހެންނޫނިއްޔ ާ ލީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ނަންފުޅުާ  2080އެބޭފުޅ ެގާ

ތަފ ތެއްާނޯންނ ނެ.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާޕ ޓީެގާމެންބަރުންނަށ އިާއަދިާއެހެންާ

ޕ ޓީތަކުެގާމެންބަރުންނަށްާވަރަށްާއިޙްތިރ މ އެކީަގއިާދަންނަަވން.ާހަމައެކަނިާ

މެންބަރުން އަމިއްލަާ ތަފ ތަކީާ ދެންާމިއައިާ ނަންފުޅެއް.ާ އައިާ ތެރެއިންާ ެގާ

ވޯޓަށްާާ ވަކިވަކިންާ ނަންފުޅުތަކަށްާ މިާ އުންމީދުކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ

ވަރަށްާ އައްސަވ ނެކަމަށް.ާ ވޯޓަށްާ މިއަށްާ އެއްކޮށްާ މިފަހަރުާ  2085އަހަންނުޖެހިާ

ާބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ .ާާ

ާ

އެާކެންދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާއަޙްމަދުާާ ފުރުޞަތަކަށްާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ދ އިރ ެގާާއ ދެ،ާ ވަިއކަރަދޫާ ާދުނީާ
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ލިސްޓަށްާާތަސްމީންާޢަލީާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ: ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާ ޢ ރިފްާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ އެލިސްޓްަގއިާ ޮގތުން.ާ  2090ތ އީދުކުރުމުެގާ

ނަންފުޅެއާްާ އެންމެާ ތަފ ތުާ ލިސްޓ ާ ހުށަހެޅުއްވިާ މޫސ މަނިކުާ މެންބަރުާ

މިއޮތީ.ާއެއީާއަިމއްލަާބޭފުޅުންެގާތެރެއިން،ާއަިމއްލައަށްާކުރިމަތިލައިެގންާާ

ހޮވިވަޑަިއެގންފަިއވ ާބޭފުޅުންެގާތެރޭަގއިާހިމެނޭާނަންފުޅެއް.ާއަޅުަގނޑުމެންާ

ޤ ބިލުކަމ އެކީާާ ވަރަށްާ ދ އިރ ަގއިާ ޤ ނޫނީާ ބޭފުޅަކީާ ހުށަހަޅ ފައިވ ާ

ވަ ކޮމިޓީއެްއަގއިާ މިފަދަާ ޤ ބިލުކަމ އެކީާހަރަކ ތްތެރިވެފަިއވ ާ  2095ރަށްާ

މަސައްކަތްޕުޅުާކުރެއްވޭނެާބޭފުޅަކަށްވ ތީާއަޅުަގނޑުމެންާއެބޭފުޅެއްެގާނަންާާ

ބަެއްއާާ އިންޑިޕެންޑެންޓްާ ައޅުަގނޑުމެންެވސްާ އަދިާ ވ ނީ.ާ ހިމަނ ފައިާ

ބޭފުޅުންނ ާމަޝްވަރ ކޮށްފައިާއެއީާމިފަދަާކޮމިޓީއެްއަގއިާހިމެނުމަށްާއެންމާެާ

ައޅުަގނޑުމެންނަށްާޤަބޫލުކުރެވޭތީ.ާއެހެންވީމަ،ާާއެކަށީެގންވ ާބޭފުޅ ކަމުަގއި ާ

 2100ާއެވ ހަކަާދަންނަވ ލަންާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތެއްާހޯދީ.

ާ

ތިހުރިހ ާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ހަމަާ އަދިާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވަންާ ޝުކުރުާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ

ެއއްޮގތްކުރެވޭތޯާ ޚިޔ ލުާ ޝުކުރުދަންނަވަންާ މެންބަރުންނަށްާ ާާޢިއްޒަތްތެރިާ

ތިބޭފުޅުންާތިކުރައްވ ާމަސައްކަތްޕުޅަށް.ާކޮމިޓީެއއްާެއކުލަވ ލުމުަގއިާމިހ ރުާ

އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ ނަމަކަށްާ ހުރިހ ާ ފިޔަވަިއާ ނަމެްއާ އެންމެާ  2105މިވަނީާ

އެްއަގލަކަށްާއ ދެވިފައި.ާބިލެތްދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާ

ާޙަމްޒ އަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެބަާއިނޭގާމިހ ރުާާާދ އިރ ެގާމެންބަރުާތްދޫބިލެ

ހުރިހ ާާާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އ ދެ،ާ މުހިންމުކަން.ާ ނިޒ މުެގާ  2110ޕ ޓީާ

ޕ ޓީތަކުންވެސްާހުށަހެޅިފަިއވ ާނަންތައްާއެވަނީާއެއްާނަންތަކެއްެގާޮގތުަގިއާާ

މިނިވަންާާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ދެފަރ ތުންވެސް.ާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ނަންފުޅުތައްާ ބޭފުޅުންެގާ ތިއްބެވިާ ޮގތުަގއިާ މެންބަރުންެގާ

އަޅުަގނޑަށްާާ މިއުޅެނީ.ާ މައްސަލަޖެހިެގންާ މިހ ރުާ ނިންމަންވީމަާ ޕ ޓީތަކުންާ

ކެންޑިޑޭޓުންާ މިނިވަންާ ނޫނީާ ބޭފުޅުން،ާ ޕ ޓީތަކުެގާ ތެރެއިންާފެނޭާ  2115ެގާ
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މީަގިއާާ އުސޫލެއްާ އެވެސްާ ލުން.ާ ނަންފުޅެއްާ އަމިއްލައަށްާ އެބޭފުޅުންާ

އިނޭގތޯ.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑުމެންާއެބޭފުޅުންނަށްާވަކިޮގތެއްާވ ހަކައަކީާާ

އަޅުަގނޑުމެންާކިޔުުމެގާބަދަލުަގއިާއެހެންވެސްާހެދިދ ނެ.ާެއހެންނަމަވެސް،ާ

ޒަތްތެރިާމެންބަރުާއެިވދ ޅުވިާޮގތަށްާާއަޅުަގނޑުާހިތުންާހުޅުހެންވޭރުެގާޢިއްާ

 2120އަޅުަގނޑުމެންެގާވިސްނުެމއްާވިސްނ ފައިާެއކަންާކޮށްފައިާޮއތީ.ާއަޅުަގނޑުާާ

ރައީސޭ،ާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިބޭނުންވަނީާމުސްތަޤްބަލުަގިއވެސްާ މިދަންނަވ ލަންާ

ހިމަނަންޖެހޭއިރުަގިއާާ ބޭފުޅުންާ މިނިވަންާ ނަގ ިއރުާ ކޮމިޓީތައްާ މިމަޖިލީހުެގާ

މިމަ ޢިއްޒަތްތެރިާހަމަާ އެހެންވީމަ،ާ ކުރިމަތިވަމުންނޭ.ާ ދ ނީާ އްސަލަތައްާ

އެބޭފުޅުންެގާ ތެރޭަގއިާ މަޖިލިސްާ ނިޒ މެއްާ ކަހަލަާ ކޮންމެވެސްާ ރައީސްާ

އަޅުަގނޑުާާ މުހިންމުކަމެކޭ.ާ ރޭވުމަކީާ ޮގތެއްާ ނިންމޭނެާ ޮގތްތަކެއްާ  2125މެދުަގއިާ

ިވާލިސްޓަށްާާހަމަާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއެހުށަހެޅުއް

ާތ އީދުކޮށްލ ފައިާެއވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާ

ާ

ލިބިފައި.ާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ތ އީދުާ ހުށަހެޅިާ މިއޮތީާ ލިސްޓްާ ދެާ މިހ ރުާ އ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ .ާ

މިކަުމަގިއާއަޅުަގނޑުާވޯޓަކަށްާދ ންާޤަސްދުކުރަނީ.ާއިތުރަށްާ  2130އެހެންވީމަ،ާ

ނުކު ޤަސްދެއްާ ައޅުަގނޑުާ ހުޅުވ ލ ކަށްާމިކަމުަގއިާ ބަހުސްކުރަންާ ރަންާ

އަދަބުވެރިކަމ އެކު،ާބަހު ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ސަކަށް.ާ

ާާ ތިއްބެވި އެދިަވޑަިއެގންފައިާ ފުރުޞަތަށްާ ބޭފުޅުންާއިޙްތިރ މ އެެއކުާ ބައެއްާ

ވަރަށްާާތިއްބެ އެދެން.ާ ދޫކޮށްލަދެއްވުމަށްާ ފުރުޞަތުާ އެބޭފުޅުންާ ވުމ ެއކީާ

ހުރި ޝުކުރިްއޔ .ާ ދޫކޮށްލަދެއްވައިފި.ާާބޮޑަށްާ ފުރުޞަތުާ ބޭފުޅުންވެސްާ  2135ހ ާ

ވޯޓުާ މިހ ރުާ އެދެންާ އަރިހުންާ އަމީންޢ ންމުާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ

ާނެުގމުެގާކުރިންާޖަހަންޖެހޭާރަނަގބީލުާޖައްސަަވއިދެްއވުމަށް.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ2140 
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ކުރިއަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ވޯޓަިއެގންާ އަޅުަގނޑުާާއ ދެ،ާ އެހެންވީަމ،ާ ދިއުމަށްކަމަށް.ާ ށްާ

އަމީންޢ ންމުާއަރިހުންާދަންނަވ ލ ނަންާފުރަތަމަާހުށަހެޅިާތ އީދުާލިބިފައިވ ާާ

ާލިސްޓުާއިްއވ ލަދެްއވުމަށް.ާާ

ާ

ާ2145 

ާާާއިދ ރީމޭޒުންާއިއްެވުވންާ: އެކުލަވ ލަންޖެހ241ާާާޭޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ޮގތުެގމަތިންާ މ އްދ ަގިއވ ާ ވަނަާ

ޚިދުމަތްތަކ  ހަމަޖެއްސެވުން.ާސަލ މަތީާ މެންބަރުންާ ކޮމިޓީއަށްާ އިބެހޭާ

ހުށަހަޅުއްވ ،ާާ އ ރިފްާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވަިއކަރަދޫާ

މުޖުތ ޒްާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހަނިމ ދޫާ

ާާ ބޭފުޅުންނަކީ، ހިމެނިވަޑައިަގންނަވ ާ ލިސްޓުަގއިާ  2150ާާ-1ތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ ާ

ދ  ާާކަނޑިތީމުާ ޙުސައިން، މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާ-2އިރ ެގާ

ފޭދޫާދ އިރ ެގާާާާ-3ފެލިދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޔޫސުފްާނަޢީމް،ާާ

ާާ މުލަކުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާާާާ-4ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަލްޙ ންާފަޙުމީ،

ބަރާުާކިނބިދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންާާ-5ޔ މީން،ާާهللاާމެންބަރުާޢަބްދު

ާާ  2155ނޮޅިވަރަްމާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދާުާާާ-6މޫސ ާޒަމީރު،

ާާ މޫސ މަނިކު،ާާާ-7ނަޝީދު، މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ

8-ާާާާ ރިޔ ޟް، މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ާާ-9ދ ންދޫާ

ވިލުފުށީާާާާ-10ޟ ،ާާުގރައިދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާރި

ާާ ރަޝީދު، ރިޔ ޟްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މ މިނިގލާީާާާ-11ދ އިރ ެގާ

 2160ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމް.ާ

ާ

ާ

ވޯޓުދެްއވުންާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ޮގތަކަށްާ ފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާއެދެން.ާ

ާ2165 

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:
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ާވަިއކަރަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާއ ރިފް.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

 2170ާހަނިމ ދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާމުޖުތ ޒް.ާާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

74ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

43ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

26ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

 04ާ2175ާާާާށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:ވަކިޮގތަކަ

ާ

ާ

.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދ69ާާުވޯޓުަގއިާބައިވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

.ާއެހެންކަމުން،ާަވއިކަރަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާއ ރިފ69ާް.ާޖުމްލ35ާާަ

ާާ  2180ހުށަހެޅުއްވިާހުށަހަޅުއްވ ،ާހަނިމ ދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާމުޖުތ ޒް

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ އަދިާ ނިންމަން.ާ ފ ސްެވއްޖެކަމަށްާ ވަނ241ާާާަކޮމިޓީާ

ހިނގ ނުހިނގ ޮގތްާާ ޚިދުމަތްތައްާ ސަލ މަތީާ ޮގތުެގމަތިންާ މ އްދ ަގިއވ ާ

ޢައްޔަންކުރެްއިވާާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ ެގންދިއުމަށްާ ބަލަމުންާ

ހަމަޖައްސަން މިއީކަމަށްާ ކޮމިޓީައކީާ މިހިސ ބުނާްާއިންތިޚ ބުކުރެްއވިާ ާ.

 2185އަޅުަގނޑުމެންެގާއެޖެންޑ ަގއިާމިއަދުާކަނޑަެއޅިފަިއވ ާހިސ ބުާމިނިމުމަކަށާްާ

މާިާ މިހ ތަނަށްާ ިމއޮތީާ ޚިޔ ލުކޮށްފައިާ މ ދަމ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ އައީ.ާ

މަސައްކަތްތަްއާާ ކޮމިޓީތަކުެގާ އިންތިޚ ބުކުރެވުނުާ ޢައްޔަންކުރެވުނު،ާ

ލަވ ލުމ ބެހޭާމަސައްކަތުާކޮމިޓީާާފަށައިަގތުމަށް.ާޭއެގާތެރޭަގއިާަގވ އިދުާެއކު

އެބައޮތް.ާއަދިާހަމައެއ ިއއެކު،ާމަޖިލީހުެގާދ އިމީާކޮމިޓީތައްާެއކަށައެޅުމ ބެހޭާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިާ ދެންމެާ ައދިާ އެބައޮތް.ާ  2190ކޮމިޓީވެސްާ

ކޮމިޓީެގާ ތިންާ މިާ އެހެންވީމަ،ާ އެބައޮތް.ާ ކޮމިޓީވެސްާ އިންތިޚ ބުކުރެވުނުާ

ާމެންާއިރ ދަކުރެްއިވއްޔ ާމ ދަމ ާފަށ ނީ.ާމަސައްކަތްތައްާއަޅުަގނޑު

ާ

. ާްޖަލްސ ާނިންމުނ.ާ

2195 
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ާާާާދެން،ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އޮންނ ނީ، ޖަލްސ އެއްާ 08ާާާާމަޖިލީހުެގާ ދުވަހުެގ2009ާާާާޖޫން

ާާާގައި.9:00ާހެނދުނުާ

ާ

ާޖަލްސ ާނިމުނީާ..ާާالعالمينާرب ާهللوالحمد 
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