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  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 5 މަޖިލިސްް .بسن هللا الرحون الرحين، الحود هلل ًالصالة ًالسالم علَ رسٌل هللا ًعلَ آلو ًصحبو ًهن ًااله

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީް ޖަލްސާގެ .2

ް

 10 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.ްމެްނބަރުނ22ްްމިްވަގުތުްޖަލްސާްއަށްްހާޒިުރވެަވޑަިއގެންްތިއްެބވީް

ް

ްދުވަހުގެްއެޖެންޑާްއިޢުލާންކުރުމާއިްޔައުމިއްޔާްފާސްކުރުން.ް.3

ް

 15ް.3އެޖެންޑާްައއިޓަމުް

ް.2213/22/22ްމިއަދުގެްއެޖެންޑާްނަންބަރަކީ،ްއޖ/ް-3.1

3.2-ްް ްނަންބަރު ްޔައުމިއްޔާ ްފާސްކުރުން. 2213/42ްްޔައުމިއްޔާ 2213/43ްްއިން ްެއީއ2ްްއަށް ްޔައުމިއްޔާ. ޖަލްސާގެ

ްއަހަރ2213ްްު ްވަނަ 2ްްގެ ްދައުރުގެ 18ްްަވނަ ްމ19ްައަދި ްޔައުމިއްޔާަތއް ްމި ްަޔއުމިއްޔާ. ްޖަލްސާގެ ޖިލީހުގެްވަނަ

ްޝާއިޢު ްމެންވެބްސައިުޓަގއި ްއެއްވެސް ްހުށަހަޅާފައިކުރުމަްށފަހު ްއިޞްލާޙެއް ްގޮތުގެބަރަކު ްގަާވއިދުަގިއވާ މަތިންްްނުވާތީ

 20ްްއޔާތަކެއްްކަމަށްްނިންމައިފިން.ްމިްޔައުމިއްޔާަތކަކީްމަޖިލީހުގެްރިޔާސަތުންްޤަބޫލުކުރާްޔައުމިް

ް

ްރިޔާސަތުންްއަންގާްއެންގުން.ް.4

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

 25ްމަސައްަކތެއްްނެތް.ްމިއަދަކުްރިާޔސަުތންްއަންގާްއެްނގުން.ްމިްއަިއަޓމުގެްދަށުންްް.4ްޑާްައއިޓަމުއެޖެން

ް

ްސުވާލު.ް.5
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ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

 30ްުސވާލު.ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންްކަމެއްްނެތް.ްް.5ްއެޖެންޑާްައއިޓަމު

ް

ްމަޖިލީހުގެްރައީސްގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންތައްތައް.ް.6

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

 35ްމަޖިލީހުގެްރައީްސގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންތައްތައް.ްމިްައއިޓަުމގެްދަށުންްކަމެއްްނެތް.ްް.6ްއެޖެންޑާްައއިޓަމު

ް

ްކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރު.ފުް.ްމަޖިލީހަށްްތަޢާރ7ު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްައއިޓަމު ްތަޢާރުފުް.7ްއެޖެންޑާ ްިޢއްޒަތްތެިރްމަޖިލީހަށް ްދާއިރާގެ ްފަރާތުްންކެލާ ްޤަރާރު.ްސަރުކާރުގެ ްބިލާއި  40ކުރަންޖެހޭ

ްޢަބްދު ްފައިނޭހުށަްޢުޞޫމުްމަهللاްމެންބަރު ްޓެރަިރޒަމަށް ްއަދި ްލޯްނޑްރިން ްމަނީ ްހުއްުޓވުމުެގްންސްހަޅުއްވާފަިއވާ ކުރުން

ްކުރުންްހުއްޓުވުމުގެްބިލު.ްޔުންްއިްއުވން.ްމަނީްލޯންޑްރިންްއަދިްޓެރަރިޒަމަށްްފައިނޭންސްބިލުގެްފުރަތަމަްކި

ް

ްކުރެވިފައިވާްބިލެއްގެްކުށެއްްއިޞްލާޙުކުރުން..ްކުރިންްތަޢާރުފ8ްު

ް45 

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެްދަށުންްމަސައްކަެތްއްފަިއވާްބިލެއްގެްުކށެއްްއިޞްލާޙުކުރުން.ްމިްއަިއޓަމުކުރެވިފުކުރިންްތަޢާރުް-8ްޑާްއަިއޓަމުއެޖެން

ްނެތް.ް

ް

 50ްބަހުސް.ްއިބްތިދާޢީްް.9

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއިބްތިދާޢީްބަހުސް.ް-9ްޑާްައއިޓަމުއެޖެން

ahmed.naseer
Placed Image



3 

 

ްދާއިް-9.1 ްއަޙްކުޑަހުވަދޫ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްހުށަހަޅުއްވާރާގެ ްއާމިރު ްޖުމްހޫރިއްާޔެގްމަދު ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަިއވާ

ް 71ްްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއަދި ް)ހ( ްމާއްދާގެ ްއިޞްލާޙ72ްްުވަނަ ްއަށް ް)ހ( ްމާއްދާގެ ްބިލުެގްވަނަ ްމި ްބިލު.  55ގެނައުުމގެ

ްއިއްވާފަިއވަީން ްކިޔުން 5ްްފުރަތަމަ 2213ްއޮގަސްޓް ްބޭްއވުނު 2213ްްަގއި ްއަހަރުގެ 2ްްވަނަ ްދައުރުގެ ވަނ17ްްަވަނަ

ް ްމި ްދާއިޖަލްސާގަ. ްކުޑަުހވަދޫ ްހުށަހަޅައިދެްއވުމަށް ްމަޖިލީހަށް ްއަޙްބިލު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްއާމިރަްށްމަާރގެ ދު

ްއަރުވަން.ްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުް

ް

 60ްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:ޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްކު

ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއަޅުަގނުޑ ްިމއަދު ްއާދެ! ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްައޅުަގނޑުމެްންްޝުކުރިއްާޔ ްބިލަކީ ްުހށަހަޅާ ްމި އަށް

މިއަދުގެްމިްޤައުމުގެްހާލަތުްމިްގޮސްފަިއވާްމިންވަރުންްއަުޅަގނޑުމެންނަށްްމިއަދުްކޮންމެހެންްކުރަންޖެހޭްކަމެއްްކަމަށްް

ްއަޅުަގނ ްުއްއމީދުގައި ްލިބޭނެކަމުގެ ްމިއަށް ްއެއްބާުރލުން ްޕާޓީގެ ްހުރިހާ ްމި ްަހމަ ްޤަބޫުލކުރެވޭތީ ްހުށަހަާޅްއަޅުަގނޑަށް ޑު

ލަްއކަެއއްހ4ްްާލާނަންްމިްބިލުްހުށަހެޅިްސަބަބު.ްދިވެހިރާއްޖޭގެްއާބާދީްައޅުަގނޑުްކުުރގޮތަކަށްްދަންނަަވއިްބިލެއް.ްއާދެ!

 65ކުރެވޭްޔިތުންެގްމަޖިލީހަށްްއިންތިޚާބުރައްޔިތުންގެްަމއްޗަށްްބިނާވެަފއިާވއިރުްއެްަރއްޔިތުްނގެްމަންދޫބުންގެްގޮތުަގއިްރައްް

ްއިތުރުވެމެންބަރުން ްއަދަދު ްދަތިގެ ްޤަބޫުލކުަރން ްދިއުމަކީ ްއެްްކަމަކަށްގެްނ ްޤައުުމގެްވެަފއި ްއިތުރުވުމަީކ ފަދަ

ްމިްއިޤް ްާއއި ްޤަބޫލުނުކުރެވޭތީ ްކަމުަގއި ްބަދަލެއް ްއެދެވޭ ްއެންމެ ްގެނެވޭ ްހިންގުމަށް ްއިާދރީ ްޤައުުމގެ ތިޞާދަށާއި

ްއަ ްއެ ްއިޤްތިހިނދުގައި ްސަބަބުން ްއިތުުރވުމުގެ ްގޮތުދަދު ްޮގންޖެހުންތަޞާީދ ްގޮތުން ްމާލީ ްކުރިމަތިލާންޖެހޭްންނާއި ކާ

ް ްވުމާ ްފަސްކަމަށް ްކޮންމެ ްތަމްސީލުކުރުމަށް ްަރއްޔިތުްނ ްމެންބަރަްއެކު ްރައްޔިތަކަށް ްމެންބަރުންްހާސް ްނުވަތަ ކު

ްބައިންތިޚާބު ްބަޔާންކުރުމަށް ްބަޔާންކޮށްފަިއވާ ްޤާނޫނުައސާސީަގއި ްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްއެްކުރުމަށް  70ލާއިރު

ްވީނަމަވެސް ްކަމުގައި ްއަދަދެއް ްމަދު ްނިސްބަތުން ްް،އަދަދަކީ ްމެންބަރުންގެ ްއެ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ މެއ28ްްިއަދަދު

ްއެކުަލަވއ2229ި ްއެކުަލަވއިްލެވުނުަގއި ްމަޖިލިސް ްއިންތިޚާބީްަރއްޔިތުންގެ ްދާއިރާތަކާއި ްިއދާރީ ްަކނަޑއަޅާފަިއވާ ލުމުގައި

ްދާއިރާތަ ްަމއްޗަށް ްއެކުލަަވއިކުގެ ްއިދާބިނާޮކށް ްބެހިފައިވާ ްމިހާރު ްދެމިއޮތުމަީކ ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ރީްެލވިފަިއވާ

ްމަޞްލަޙަ ްަރއްޔިތުްނގެ ްރަނގަޅުދާއިރާތަކުގެ ްއެންމެ ްްތު ްިހނދު؛ ްޤަބޫލުކުރެވޭ ްކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގަިއްް-2ގޮތް

ްހާލަތަށާ ްޤައުމުގެ ްބަލާއިރު ްއޮތުމަށް ްއޮްނނަ ނޑަައޅާފައި ްކަ ްދަތިތަކެްއްމިގޮތަށް ްއޭގެ ްބަލާއިރުަގއި ްވިސްނުމަށް  75އި

ދަނާްކުރެވިފަިއވާތީްާއއިްަޤުއމުގެްއިދާރީްހިންގުމަށްްއެންެމްހަރުދަނާްގޮތަކަށް،ްހަރުތަނަށްްވެސްްކުރިމަތިވެްަތޖުރިބާމިހާ

ނޭްގޮތެްއގެްމަތިންްނުދާންބަރުންގެްއަދަދުްއިތުުރވެގެންގެެނސްގެންްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްމެގޮތެއްްގެެނވޭނީްމިްބަދަލު

ނޑެްއަގއިްހިފެހެއްޓިގެންްކަމުަގއިްޤަބޫލުކުރެވޭްހިނދު،ްދިވެހިރާއްޖޭގެްޤާނޫނުއަސާީސގެް ވަނަްމާއްާދެގ71ްްވަކިްމިންގަ

ް ްއަދި ްއިޞްލާޙުކޮށ72ްްް)ހ( ްމާއްާދ ްވަރަް،ވަަނ ްއޮތް ްމިހާރު ްައދަދު ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްށވުެރްަރއްޔިތުންެގ

ނޑެއްްިހފެހެއްޓިފަތުރުމުސްތަޤުބަލުގައިްއި  80އިތުރުންްމިހާރުްމީގެް-3އިްއޮތުމުގެްމަޤުޞަުދގަ.ްުނވާޭންގޮތަށްްަވކިްމިންގަ
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ް ްއައުމަކީ ްބަދަލެއް ްދާއިރާތަކަށް ްއިދާރީ ނަޑއެޅިފަިއާވ ްކަ ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްދާއިރާތަުކގެްރައްޔިތުންގެ އެ

ްގޮތެްއގަރައްޔިތުންެގްމަޞްލަޙަ ްއެކަށޭނަ ްއެްނމެ ްޤާތު ްާއއި ްނުވާތީ ްގޮްތކަމުަގއި ްދެމެެހއްޓޭނެ ްދަށުންްއި ނޫނުއަސާީސގެ

ްރައްޔިތުންގެއިންތިޚާބު ްފުރަތަމަ ްއަދަދުކަްކުރެވުނު ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ނޑައަޅާަފއިވާ ްކަ މެންބަރުންެގ77ްްމުަގއި

ްމެްއަދަދަށް ްމަޖިލީހުެގ ްއިތުރުެވެގންވުރެ ްއަދަދު ްންބަރުންގެ ްވަިކވެފ3ްަދިއުމަކީ ްނިްބާރު ްޑިޮމކްރެޓިކް ޒާމެްއގަިއްިއވާ

ްގޮތް ްއެކަށޭނަ ްއެންމެ ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްހިނދު، ްނުދެކޭ ްދަށުނ161ްްްކަމުަގިއ ްމާއްދާގެ  85ވަނަ

71ްްޤާނޫނުއަސާސީެގް ް)ހ(ްއަދި ްާމއްދާގެ ްމާއ72ްްވަނަ ްއިޞްލާޙުވަނަ ްހުށަހަޅަނީ.ްއާދެ!ްދާ ނުޑްމި ްއަުޅގަ ކުރުމަށް

ނުޑްހަމަްމިްހިނދުގައިްއަުޅގަ ނުޑްދަންނަވާލަންްމިްއިޞްލާޙަކީްއަޅުަގނޑުމެންގެްމިްއިޞްާލޙުްހުށަހެޅުމުގައިްއަުޅގަ

ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ ްމަޝްވަރާ ްވަކީލުްނެގ ްޤާނޫނީ ްހުރިހާ ްފުންނާބުުއސް ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްކުިރން. ްދިރާސާެއއް ްބޮުޑ ްވަރަށް

ްމި ްައޅުަގނޑު ްވެސް ްމަޝްވަރާ ްރައްޔިުތންގެ ްއަދި ްހޯދިން. ްރަސްމީކަމުގަްްކަމަށް ްސީދާ ްައދި ްހޯދިން. ގޮތެްއގަިއްްއި

ްވާހަކަ ްލީޑަރުންނާ ްގްރޫޕުގެ ްމިޕާލިމެންޓް ްވެސް ްޕާޓީތަކުގައި ްއެ ްކަމަުކ ްވިސްނުންްްނުދެއްކިެއއް  90ކަންކަމުގައި

ްކަމަށްް،ގެންގުުޅްއވާ ްބޭފުޅުން ްހިމެނިވަޑައިގަންަނވާ ްބޭފުޅުން ްއުސް ްފުންނާބު ްގޮތުން ްޤާނޫނީ ވެްވާތީްޚާއްަޞކޮށް

ްޙަްްބިލެތްދޫ ްމެންބަރު ްމިދާއިރާގެ ްއަޅުަގނޑު ްވެސް ްބޭފުޅުންނާ ްފަދަ ްއެހެންވީމާްކަމުްމްޒާމެން ްމަޝްވަރާކުރިން. ،ްަގއި

ްމި ްިމއަދު ްދަންނަވާނީ ްކޮންމެހެންްްއަޅުަގނޑު ްމިއަދު ްިވސްނާއިރު ްނަޒަރަކުން ްޤައުމީ ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްމިއީ ކަމަކީ

ްގޮތަކަ ްވަކި ްކަމެކޭ. ްކުރަންޖެހިއްޖެ ްކަންކަމުގައިްއަޅުަގނޑުމެން ްޤައުމީ ްނޫނޭ ްއައިމަކާ ްވިސްނުމަކުން ްަވކި ށް

ްެގންގުޅެންއަޅު ްވިސްނުން ްއިޞްލާޙެއްްަގނޑުމެްނގެ ްކުރަންޖެހޭ ްމިއަދު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްިއޞްލާޙަކީ ްމި  95ޖެހެނީ.ްމިއީ

ްޤަބޫލުކުރައް ްވެްސ ްބޭފުޅުން ްިއސް ްޕާޓީތަކުގެ ްހުރިހާ ްހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްހަމަްކަމަށް ްއަދި ވާނެ.

ކުރަްއވާްމެންބަރުންްެވސްްަޤބޫލުކުރައްވާނެ.ްއެހެންކަމުންްާވްހުރިހާްދާއިރާތަކެްއްތަމްސީލުްމަޖިލީހުގެްހިމެނިވަޑަިއގަންނަ

ްބަލައިގަނެ ްއިޞްލާޙު ްމި ްދަންނަވާނީ ްއިޞްލާް،އަޅުަގނޑު ްފުރިހަމަމި ްއިތުރަށް ްކުރެވޭނެްޙު ްމިކަން ްޓަކައި ކުރުމަށް

ްހަމަ ްމިްއުސޫލުތަެކއް ްދަންނަވާލަން ްއަޅުަގނޑު ްމިހިނދު ްހަމަ ްއަދި ްކަެމކޭ. ްވެދާނެ ްހަމަ ްވެސް ޖެއްސުމަީކ

ްމި ްއަށް ްއިޞްލާޙުްްޤާނޫނުއަސާސީ ްެދންނެވި ްައޅުަގނޑު ްމ2ްިގެނަިއއިރުަގއި ްގެްނގުޅުނިން.ްްބިލެއް  100ކަމުގައި

ްއަުޅގަ ްވެސް ްގޮތްތަަކކަށް ނަޑއެޅޭނެ ްކަ ްއުސޫލުަތކެްއ ްޑްރާފްއިތުރުެވގެންދާނެ ްއެހެންވީމާނުޑގެ ްވާނެ. ްޓެްއ ކޮމިޓީް،

ް ްއެ ްމެްނބަރުންނަށ2ްްމަރުޙަލާގައި ްޕާޓީތަުކގެ ްއެްއކުރަްއވަިއގެން ްމިއަށްވުރެްްބިލު ަގުޅްވެްސްރަންފެނިވަޑަިއގަންނަާވ

ްފާްސވެގެން ްބިލު ްމި ްހަމަަގއިގޮތަކަށް ްކަމުަގއިވާނެ.ްމުިދއުމަކީ ްކަމެއް ްޮބުޑްހެޔޮ ްވަރަށް ްކޮށްދެވޭ ްަޤއުމަްށްޓަކައި ވެސް

ްމި ްމަޖިލީހުަގއި ްމި ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްޙަޤީޤަތަކީ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެކުެލވިގެްނ77ްްއަދު މެންބަރުން

ްކަމަކު ްޕްރެކްޓިސްްދިޔައެއް ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަދި ްނުވަައޅުަގނޑުމެްނނަކަށެއް ްޅަފަތުަގއި ްޑިމޮކްރެސީގެ  105ަތްކުރަމުންދާ

ްޕްރެކްޓިސްކުރަމުންދާ ްމި ްސިސްޓަމުްއަޅުަގނޑުމެން ްއެދެވޭޕާޓީ ްމާ ްއަދި ނޑުމެންނަކަްށ ްއަުޅގަ ްޅަފަތުގައި ގޮތަކަށްްްގެ

ްމި ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންކަމުން ްނުފެނޭ. ްތަނެއް ްކުރެވިގެންދާ ްވެްސްްމިކަން ްގޮތުން ްސިޔާސީ ްމިއީ ކަމަކީ
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ްމި ްބަަޔކަށް ްެއއްެވސް ްމިްއަޅުަގނޑުމެން ްނޫނޭ. ްކަމެއް ްހުރި ްެގއްލުން ްްކަމުގައި ްވެސްްކަމަކީ ްގޮތުން ސިޔާސީ

ްތާއީދު ްރަްއިޔތުންގެ ްއެކަުމގަިއ ްބޭފުޅަކަށް ްކޮންމެ ްަބއިވެިރވާ ްއެް،މިކަމުގައި ްރުހުން ްރަްއޔިުތންގެ ފަރާތަކަށްްްއަދި

ްހިތް ްދަންނަވާލާ ްހަމަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެެހންކަމުން ްކަމެކޭ. ްމިއަްށވުރެބޮޑުެވގެންދާނެ ްައދިވެސް  110ފުންކޮްށްްއޮތީ

ްއިޞް ްމި ްއިްލާޙަށްވިސްނަާވވަަޑިއގެން ްމޮޅު ްއިޞްލާޙުކޮށްްވުރެ ްމާއްދާ ްމި ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމި ްހަމަ ބާރާތަކުންްވެސް

ް ްއޮތް ްމ18ްިކުރިއަށް ްމަޖިލީހުގައި ްރަްއޔިތުންގެ ްއިތުރުވެގެންވަނަ ްމެންބަރުން ްމިއަދުްތަނަށް ްހެދުމަކީ ްގޮތެއް ނުދާނޭ

ްކޮންމެހެން ްޓަކައި ްޤައުމަށް ްމި ްކަމެކޭްއަޅުަގނޑުމެން ްައޅުގަް.ކުރަންޖެހިއްޖެ ްޢިއްޒަތްތެރިްއެހެންކަމުން ްހަމަ ނޑު

ް ްއެދެނީްެއކުްޒުނައާްޢިރައީސްެގ ނޑު ްއެއްބާރުލުމާްައޅުގަ ްހުރިާހްްަރއީްސގެ ްޕާޓީގެ ްމި ްޚާްއޞަކޮށް ްއަދި ެއކު

ްގްރޫޕުޕާ ްޕާލިމެންޓްރީ ްހުރިހާ ްމަޖިލީހުގެ ްގްރޫޕުގެ، ްވަރަށްްލިމެންޓްރީ ްމިކަން ްވާހަކަަދއްަކވަިއގެން ްލީޑަރުންނާ  115ގެ

ްޤައުމީއިން ްވަރަްށ ްގޮތަކަްށ ްައޅުަގނުޑްސާފުވެރި ްއެހެންކަމުން ްކޮށްެދއްާވށޭ. ްމިކަން ްގޮުތގަިއ ްމަަސއްކަެތްއެގ ވަންތަ

ްހަމަގައިމުއުއް ްބިލަކީ ްމި ްނުވިސްނަވަްެވސްމީދުކުރަނީ ްިވްސނުމަކުން ްމިކަމުންްެއްއވެްިއ،ސިޔާސީ ްބޭފުޅަކަށް ސް

ްކަމެއްގެއްލުން ްޮކންމިްއި،ކަުމގަިއްނުވިސްނަވަްްލިބޭނޭ ްފައިދާކަމުަގއިްިވސްނަވަްކަމުން ްވާނީ ްބޭފުޅަކަށްްވެސް ިމްްއި،މެ

ނޑުމެްނގެްަރއްޔިތުންނަށްްވީހާްކޮމިޓީްމަރުޙަލާގަިއްމިްބިލުްފުރިހަމަވެގެންްޤާނޫނުއަސާީސްއިޞްލާޙުެވގެންްއަޅުް ވެސްްގަ

ްެވގެން ްގޮތްތަކެއް ްކުރެޭވނެ ްކަްނކަން ްޤައުމުގައިްސިޔާސީ ްމި ްދުޢާދިއުްލުއިފަސޭހަްގޮތުގައި ނޑުގެ ްމިްްން.ްއަޅުގަ  120އަކީ

ްހާސިލުވުމަށް ްމަޤްޞަދު ްޙަޤީޤީ ްހުށަހެޅި ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ނޑުމެްނގެްބިލު ްއަުޅގަ ްހުރިހާްްޓަކައި ްހިމެނޭ ޕާލިމެންޓްގައި

ްމެންބަރުންގެްހިތްތަކަށްްރަނގަޅުްހެޔޮްވިސްނުމެއްްެދއްވުން.ްޝުކުރިއްޔާ.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑައެިޅފައިްމ3ްިއްކެވުމަށްްމިްބިލަށްްވާހަކަދެ  125ވަނީ.ްފުރުޞަތަށްްއެދިވަަޑއިގަންަނވާްޢިއްޒަތްތެިރްްގަޑިއިުރގެްަވގުތުްކަ

ްއަުރވަނީް ްމި ްފުރުޞަތު ްފުރަތަަމ ްއެންމެ ނޑު ްއަުޅގަ ްގެންދާނަން. ްުފރުޞަތުއަރުވަމުން ނޑު ްއަޅުގަ މެންބަރުންނަށް

ް.ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކަށް

ް

ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ްޤާނޫުނއަސާސީ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްހުށަހެޅުމަކީްް`. ްިއޞްލާޙެްއ ނުޑްްއަށް  130އަޅުގަ

ުގޅުންހުރިްްނޫން.ްރައްޔިުތންގެްމަޖިލީހުގެްމަސަްއކަތްތަާކއިްރަްއޔިތުންނާްވެސްްމިްަވގުތުްަޤބޫލުކުރާްކަމެއްއެްއގޮތަކަށްް

ްވަގުަތީކް ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްާތއީދުކުރަން. ްމަސައްކަތަކަށް ްހުރިހާ ްކުރައްާވ ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ކަންކަންކުރުމުަގއި

ްިދވެހިރާއް ނޑިވަަޅކީ ްދަ ްމި ްއެްއޮގތަކަށްނުވަތަ ްޤާނޫުނއަސާސީ ްިނގުޅާަލއިގެްނވާެންަވގުތެއްްޖޭގެ ްަވގުުތްްވެސް ނޫން.ްމި

ނޑުްޤަބޫލުކުރާްކަމެއްޤާނޫނުއަސާސީްނިއުޅަް ނޫން.ްދިވެހިާރއްޖޭެގްްއިލުމަށްްއެްއވެސްްބޭފުަޅކުްމަސަްއކަތްުކރުމަކީްއަުޅގަ
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ްޤާނޫނުއަސާސީް ްމި ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްހާލުން ްވަރަްށ ްބަާލއިރުަގއި ްގޮތަށް ްހިނގާ ްކަްނަކން ްމަޝްރަހުަގއި  135ސިޔާސީ

ްދާއި ްއިދާރީ ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްކުީރގައި ްމީގެ ްބައްޓަންކުރެވުނީ. ްއުޫސލެއް ްއެްއވެސް ނޑަްރާތަކަށް ްނޯކަ ޭވ.ްއެޅިފައި

ްަރއްޔިތުްނގެ ްްއަތޮޅުތަކަށް ްތެރެއިްނ ްމެންބަރުންގެ ްތަމްސީލުނުާވ2ްްމަޖިލީހުގެ ްއާބާދީ ްބަހާަލއިގެން ްމެުދގައި މީހުންގެ

ް 48ްްގޮތެްއގައި ްނުވަތަ ްލައ49ްިމެންބަރުން ްމެންބަރުންތަކެއް ްރަީއސުލްޖުމުހޫރިއްާޔ ްލައިގެން ގެްންމެންބަރުން

ްސިޔާސީ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްސަބަބުން ްބަދަލުގެ ްއައި ްމި ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުްނގެ ްމި ްުނވަތަްްހިނގަމުންދިޔަ ކަންކަުމގައި

ްދަ ްއާއުދިވެހި ްރަްއޔިތުންގެ ްހިންގުުމގަިއްދިވެހި ްލަތް ްބޮުޑްބަެއއް ްއެބަސާްއްހިބާދީެގްވަރަށް ްްކުެރވެމުން  5ް140ދޭ.ްކޮންމެ

ްއެ ްއެބުނެމީހުނަށްްބަސްްއަހަރަކުން ްގޮތަށް ްތެޭރގަިއްްވޭ ްބަދަލުގެ ްބޮޑު ްގެންދަނީ.ްމިްއައި ްމި ްމީހުންްހޮވަމުން މީހުން

ނަޑއެޅުމަށް ްކަ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ްމިްޓަްްރާއްޖޭގެ ްލިޔުނީ. ނޑުމެން ްައޅުގަ ްވެސް ްގޮތް ްަކންކުރަންވީ ކަިއ

ބުންްބައިތިއްަބއިގެންްކޮށްފައިާވްމިްދޫންމަގިނަްަރއްިޔތުންގެްތެރެއިންްްވުރެްއަށ011ްޤާނޫނުއަސާސީްހެދިްމަޖިލީހުގައިް

ްހަލަ ްސިޔާސީ ްމި ްމިއަދުެގ ްއަތްލަމަސައްކަތަީކ ްތެރޭަގއި ްމާޙައުުލެގ ްްއިބޮލި ްހެޔޮާވވަރު މަަކށްްކަްކަމެއްިނއުޅާަލން

ްމިއަދު ްނުފެނޭ. ްއެިކއެިކްްއަޅުަގނަޑކަށް ްގެންދެވެނީ ްމި ްބޭއްވިެގން ްސަލާމަތުން ްރާއްޖެ ްމި ނޑުމެނަށް ްއަުޅގަ  145ވެސް

ްތިބެގެންްައޅުަގނޑުމެނަށްްމިްރާއްޖެްކިތަންމެްޒުވާބެއްްތާރުްއުސޫލުތަކުންްއެއްިކބާވެުޚދުމުޚްއެފަދަްބައެއްްާއއިްްއަނިޔާ

ް ްއޮތީމަ. ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމި ްގެންދެވެީނ ްމި ްވެސް ްއެބަރާކޮށްގެން ްއިތުރުވަމުން ްާއބާދީ ްރަްއޔިތުންނާއި ދޭ.ްްއްޖޭެގ

ްމެ ްހުރީޢިއްޒަތްތެރި ްަކންބޮޑުވުން ްއާމްދަނީއަކުންއުދަްންބަރުންގެ ްިލބޭ ްމެންބަރުންނަށްްްލަތަށް ްމަޖިލީހުގެ ރަްއޔިތުންެގ

ރުފިޔާްހިފައިގެނ5111ްްްޫނން.ްްއެއްްކަމަށްްވާނަމަްއެްކުޑަކުރެްއވުމަީކްއެއްެވސްްމައްސަލަްބޮޑުްކަމެއްްރަދެވޭްމުސާ

ްމި ްްވެސް ްއެބަތަުނގަިއ ްީމހުން ްދަްތިބޭނެ ްއެހެންނަމަެވސް ްހިންގުމުްއުތިބި. ްވީހާްލަތް ްބަިއވެިރވުން ްަރއްޔިތުންެގ  150ގަިއ

ް ްދާއިރާެއްއގައި ްފުޅާ ްއައޮްވެސް ްގިނަ ްވަރަށް ްބަންނަންޖެހޭ. ްގިނަ ްވަރަށް ްމީހުން ްކުރުމަށްފަހުހުދަދެއްގެ ގައިްސްތަކެއް

ްރޭ ްދުވަސްަތކަާކއި ްދިގު ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްލިޔެފައިްމަޖިލީތަެކއް ްހޭދަުކރުމަށްފަހުގައި ްތިެބގެން ނޑިަތކުަގއި ްގޮ ްމިްހުގެ

ްރާއްޭޖގެލިޔުްވާ ްމި ްިވްސނައި،ްމަީކ ްޕާޓީަތކުން ްބޮޑެތި ްޖަމާެވގެންްްހުރިހާްިސޔާސީ ްތަނަކަށް ްއެްއ ސިޔާީސްވެރިްނ

ް ނުޑ ްއަޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްކަމެއް. ްރަނގަޅު ްކުރެްއވުމަށް ްއިޚްލާސްތެރިކަމާހަމަ ްޢިއްޒަތްތެރިްްވަރަށް އެކީަގއި

ނޑިަޔކުންްކުރަންވާމެންބަރަށްްޝުކުރުދަންނަވަން.ްއެންމެްމެންބަ  155ކަމަށްްްބުރަްކަމެއްްވުރެްވަަރށްްރަކުްތަމްސީލުކުރާްގޮ

ްބޭފުޅަކަށްް ްވާއިުރގަިއްކޮންމެ ްކަށަވަުރކޮށްދީފައި ްޤާނޫނުއަސާީސގަިއްޙައްޤުތައް ްދަންަނވަން.ްއެހެްނނަމަވެސް އަޅުަގނޑު

ްމަ ްމި ްވެްސ ްމެންަބރަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްޖިލީވެސް ްހުށަހެޅުމުގެ ްކަންކަން ނޑުްހަށް ްއަުޅގަ ްލިބޭއިރުަގއި ަޙްއޤު

ްއެ ްއޮތީ ްއަތްލުމަށްްބޭފުޅާްްދަންނަވާލަން ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްކިހާވަރަކަށްތޯއޭ ްްއަށް ްޓަަކއި ްވެރިންއެހެން ްސިޔާސީ

ްއެހެންކަމަށްް ްއޮތީ. ްެއްބާރުދީފައި ްވާހަކަފުޅުދަްއކަަވއިގެން ްވެރިންނާ ްސިޔާސީ ްމިތިބަ ްިމއަދު ްރާއްޖޭގައި ްމި ވާނަމަ

 160ނަމަްމިްކަންްވަރަށްްރަނގަޅަްށްްނަށްްމިްކަންްކުރަންްފެނިއްޖެންމީހުްއެއެއްްގަލަކަްށްގެނެސްގެންްްސިޔާސީްވެރިން

ް ްވެރިކަމަށް ްރާއްޖޭގެ ްމި ްގެންދަނީ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކުރެިވގެންދާނެ. ްޮބުޑްްއިންތިޚާބުުކރުމަށްމީހަކު ްވަރަށް ޓަކައި

ahmed.naseer
Placed Image



7 

 

ްިދވެހިރާ ްއެނގޭ ނޑުމެނަށް ްއަުޅގަ ްކުރަމުން. ްކެމްޕޭނެއް ްކޮންމެ ްކުީރގެ ްމީގެ ްކުާރްައހަރ5ްައްޖޭެގ ްފަހަރު ްއެއް ކުން

ްބޯ ްމީހުކަމެއް ްކަންަކން ްިސޔާސީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއެއީ ްންހިމެނުމަކީ. ްްއޮތްނަށް ްސަރުކާްގުމަށްންނޭްގޮތް ްންކުރަޓަކައި

ްއެކަމަކުހިފަހަ ްކަމެއް. ްއޮތް ްއަޅުަގންއްޓާފައި ްމިއަދު ްބުނަން ްފަޚުރުވެިރކަމާއެީކގައި ްތަމްސީލުކުރާްައޅުަގނޑު ްމި ޑު

ްދިވެހިާރއްޖޭގެްްއެމް.ޑީ.ޕީ ްދޮރުންްހާްއަކީ ްވަދެ ްޭގގެއަށް ްރާއްޖޭގެ ްޕާޓީ.ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެނގޭ ްރަނގަޅަށް ްއެންމެ  165ލަތު

ް ްހިނގަނީ ްދޮރަށް ްބޯމި ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްވަރަށް ްިމްކުރަނީ ްމިކަން ްހިމަނައިގެން އެނިގގެން.ްައޅުަގނުޑްޮގވާލަންްބޮޑަށް

ްޤާނޫނުއަ ްމި ްމިއަދު ްކުރީަގއި ްއަތްލުމުގެ ްތިބިދިވެހިާރއްޖޭގަްސާސީގަިއ ްްއި ްސިާޔސީ ްދޮރުންްޕާޓީތަކުއެހެން ްވެސް ން

ްބަލަހަްއިހިނގަްދޮރަށް ްގޮތެއް ްހުރި ްކަންކަން ްހިނގަމުންރޭމި ްކަން ްކުރީގައި ްމީގެ ްދި. ްމި ްގޮތަށް.ްޔައީ ދެންނެވި

ްމީގެްއެހެންނަމަވެސް ްވާަދވެރިކަން ްއުފެިދެގންސިޔާސީ ްރާދިއުމުތެޭރގައި ްޕާޓީން ްސިޔާސީ ްކޮންމެ ްދިވެހިްއްޖޭގެ ައކަށް

ް ްުއޅޭ ްއެބަހާރައްޔިތުން ްއެނެގން ްްލު ްފުރުޞަތު ްއެނގުމުގެ ްރަްއޔިތުންެގްތްއޮްއެބަޖެހޭ. ްރާއްޭޖގެ ްއެހެްނވީމާ، .170 

ްމިއަދު ްތިބިްމަޖިލިސް 77ްްްތަމްސީލުކުރަން ްޮގާވލަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްވެސް ްޭގގެޑަްވަމެންބަރުންނަށް ްށްއަްއިގެން

ްއެވެދެަވޑައިް ްްގެން ްޤާނޫނުައސާީސގައި ްކުަރއްވަަބއްލަވާށޭ ްސަރޭވއެއް ްއެީކގައި ްމިްންލަތްއަބޭފުޅުންާނ ެވއްޖެތޯ.

ްއެބަްތިބޮޑެޤާނޫނުއަސާސީަގއިްއަތްލުުމގެްސަބަބުންްއަޅުަގނޑުމެނަށްްިލބޭނެްވަރަށްް ހުރިްމިހާރުގެްސިޔާސީްްދެރަތައް

ްހު ްނިއުޅާލުމަށްްރިމާޙައުލު ްމި ްއެބަްދެންްފަހުގައިްގޮތުން. ްކަންތައް ްބައިވަރު ްވެްސްްކުރަންހުރި ނޑު ްއަޅުގަ ހުރި.

 175އަނެއްކާްމިްދަނީްްހުރި.ްއެހެންނަމަވެސްްބޭނުންވޭްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްައތްލަންްބޭނުންވާްވަރަށްްގިނަްކަންތައްތައްްއެބަ

ްމެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްބުނެގެން ްކާކު ްދިމާލަކަށްބާއޭ. ްކަމެއްކޮން ްކުރަންއުޅޭ ްކަް،ބާއޭްްންބަރަކު ނޑަްށްމި ްއަުޅގަ ްފިކުރު މުގެ

ް ްދަބޮޑުވޭ.ްެއްއގޮތަކަށްވަރަށް ްމި ްއާމްދަނީއުެވސް ްލިބޭ ްއަތުވެއްޖެްްްލަތަށް ްހުރިްސަރުކާރެއް ްވިސްނުން ްއިތުރުކުރުމުގެ

ްމުސާރަ ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންެގ ްރާއްޖޭގެ ްމި ްމިްނަމަ ްބެހެއްޓުމާްދިނުމާއި ނޑިޭމޒު ްގޮ މިްް،ތަނުގައި

ްކަމެއްްބުއިމަްސައި ްބޮޑު ްމާ ްްކީ ްމަސައްކަޢާނޫން.ްއެހެންނަމަވެސް ްމީޑިއާަގއި ްފަރާތްތަކުންނާއްމުކޮށް ްއިްތކުާރްއެކިެއކި

ްދިމާކުރޭ.ް ްމަޖިލީހާ ްރަްއިޔތުންގެ ްޮބޑަށް ްވަރަށް ްފަރާތްތަކުން ްނުހޮވުނު ްމަޖިލީހަށް ްަރއްޔިތުންެގ ްމި  180ރާއްޖޭގެ

ކައިްަމސައްކަތްކުރުމަށްްތަްއޔާރަށް.ްމިްޓަްންްެވސްްރައްޔިތުންނަށްއިގަެނގެއަޅުަގނޑުމެންްމިތިބީްއެްދިމާކުރުންތައްްބަލަ

ްއަތްލަރާ ްމުއައްސަާސަގއި ްމި ްކުޅެްއި،އްޖޭގެ ްމެންބަރުންނާ ްމުައއްސަާސގެ ނޑުމެންްް؛އަދަދުް،މި ްއަޅުގަ ްދެންނެވީ މި

ް ްތިބި ްމިހާރު ްނޫން. ްއަދަދާމެންބަރުންނެއް ްފުް،ުކޅެްމެންބަރުންގެ ްހަލާކުކޮްށ ނޑުްޤާނޫނުއަާސސީ ްިމްނޑުފު ކޮށްލާކަށް

ްފުރުޞަތު ްހުވަގުަތކު ްިޚޔާލު ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްެނތް. ްއިދެވޭކަށް ްވަރަށް ްމެންބަރަށް ނުޑްޙްށަހެޅުއްވި ްއަުޅގަ ތިރާމުކުރަން.

ް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ްމެންބަރުންނަށްމަޖިލީހުގެ ްޤާނޫނުއަސާސީގަްދަްއެންމެހައި ްމި ްއޮތީ  185ެއްއވެސްްްއިންނަވަން

ްއި ްެއީއްމާއްދާއެއް ްއިޞްލާޙުކުރާށޭ. ްދިރާސާކުރުމަށްފަހުގައި ްމައްސަލަތަކެއް ްހުރިހާ ްހުރި ްވާނަމަ ްކަމަށް ޞްލާޙުކުރާ

ްނޫނޭ.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުިރއްޔާ.ްމިްަވގުެތއްއެކަމަކުްއެއީް

ް
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ްވާހަކަދެްއެކވުން:هللاްގަލޮޅުްއުތުރުްާދއިރާގެްމެންަބރުްއީވާްޢަބްދު

ްއިޞް ްމި ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިޝުކުރިއްޔާ ްކުޑަހުވަދޫ ްމެންބަރު ްހުށަހެޅުއްވި ްހުށަހަޅަމުން ްޢިްއޒަތްތެިރްލާޙު  190ރާގެ

ްއަޙް ްމެންބަރު ްވިދާޅުވީ ްއާމިރު ްމ3ްަމަދު ްރައްޔިތުން ްމިޮގތަށް ްޤާނޫނުއަސާސީެއއްަގއި ްވަިކވެފަިއާވ ޖިލީހަށްްބާރު

ްއިތުުރެވގެން ނޑިަތއް ްފެންނަްދިޔުމަީކްއެގޮ ްނޫންްމަނިކުފާނަށް ްވިދާްކަމެއް ްރައީސް.ްުޅވީ.ްޢިގޮތަށް ބާުރ3ްްްއޒަތްތެރި

ްވާހަކަ ްވަިކވެފަިއވާ ްވާހަކަދަްއކާއިރ3ްުަދއްާކއިރު ްހަނދާންްްބާރެއްގެ ްމި ްހީވަނީ ނޑަށް ްޤައުމުެގްައޅުގަ ްދިވެހި ނެތެނީހެން

ްދިވެިހް ްރައްޔިތުންގެ، ްދިވެހި ްިވއްކަން ްބަސް ްރައްޔިތުންގެ ްދިވެހި ްރައްޔިތުން. ްދިވެހި ްއެއީ ްބާރު. ްބޮޑު އެންމެ

ްތަނެްއްރައް ްބައްޓަްނވާ ްެއއްގޮތަށް ްއާބާދީއާ ްމަޖިލީސް. ްރައްޔިތުންގެ ްބާރަކީ ްއޮންނަ ްވަކާލާުތކުރަން  195ޔިތުންނަށް

ްމަޖިލީހަކީ ްދާންޖެހޭނީްް.ރައްޔިތުންެގ ްވެސް ްމަޖިލީސް ްަރއްޔިތުްނގެ ްސައިޒަށް ްއާބާދީެގ ްެއއްގޮތަށް ާއބާދީއާ

ްާތްތިބެފައިްދެންްމިތާކަށްްއިތުުރްމެންބަރުންނަކަށްްނުވަދެވޭނޭމެންބަރުންްމ72ްިބައްޓަންވަމުން.ްމިއަުދްއަުޅަގނޑުމެންް

ްކަމެއް ްމިަކހަލަ ްެވސް ްކުރިން ްމީގެ ްައޅުަގނުޑމެން ްރައީސް،ްެއއީ ްޢިްއޒަްތތެރި ްބުނީމަ ްއުޅެފި.ްްއަޅުަގނޑުމެން ކުރަން

ްދިރާސާކޮށްފީ ްވަރަށް ްމިގޮތަށް ްވާހަކަހަމަ ްރައްޔިތުންާނ ްވަރަށް ްޢިމޭ. ްމި ްިކޔާފައި ްހަމަްދެއްކީމޭ ްމަޖިލީހަށް އްޒަތްތެރި

 200ފްރީްކާރުތައްްހުށަހެޅިްށަހެޅުނު.ްއެއީްެއއްކަަލްޑިޔުޓީވަރުްކުރިންްއިޞްާލޙެއްްހުްމީގެްތަންކޮޅެއްްކުރިންްމީގެްއަހަރެއް

ެވސްްމިްފެންނަނީ.ްވަރަށްްދިރާސާކޮށްފީމޭްރިްރައީސް،ްއަުޅަގނޑަށްްއަނެްއކާއިޞްލާޙު.ްހަމަްއެކަހަލަްކަމެއްްޢިއްޒަތްތެ

ޮއތީްއަނެއްާކވެސްްރައްޔިތުްނގެްބާރުްނިގުޅަިއގަންނަންވެގެންްްޔާފައިްރަްއޔިތުންްއެންމެްބާރުވެރިކުުރވަންވީްވަގުތުްމިކި

ްރަްއޔިތުން،ް ްމިއީ ްހީވަނީ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްިއޞްލާޙުކޮށްގެން. ްޤާނޫނުައސާސީ ްޚާއްޞަކޮށް ްއަދި ްހުށަހަޅާފަ. އިޞްލާޙަށް

ްވަރަ ްބޮޑުވަުމންދާ ްއާބާދީ ްއިްއވެންޖެހޭނެ.ްރައްޔިތުންގެ ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުން ްބަސް ްރައްޔިތެްއގެ ްކޮންމެ ކަށް

ްނުކެރޭނެް ނޑުމެންނަކަށް ްައޅުގަ ްލިމިޓުކުރާކަށް ްގޮތް ްިވކޭނެ ްބަސް ްއެ ްހާލަތެއްގައި ްެއްއވެްސ  205އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ްއެ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއެގޮތަްށ ްރަީއސް. ްްޢިއްޒަތްތެރި ްޢިއްޒަތްތެރި ްިއޞްލާޙުކޮށްފަ. ްހީވަީންއޮތީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ަރއީސް،

ްގޮތަްށްްއަޅުަގނުޑްމާ ްކަންެވގެންދާ ްހަމަ ްެވސް ްއިންތިޚާބުަގއި ްމި ްވާހަަކއެްއްދައްކާކަްށްބޭނުމެއްްނޫން.ްއެކަމަކު ގިނަ

ްމި ްހުށަހެޅިފައި ްމިްއިޞްލާޙު ްަރއްޔިތުންެގްކުްމިއަދު ްވޯޓަކަށް ްކުިރމައްޗަށް ްަރއްޔިތުްނެގްއޮތީ.ްަރއްޔިތުްނގެ ރިމައްޗަށް

ްއެނިކުންނަންްހޯދަންއީދުތާ ްމިހާރު ްދެން ްސުްޖެހުނީމާ ްއިންތިޚާުބްބުނަނީ ްލައިގެްނ ްމަްއސަލަ ްކޯޓަށް ޕްރީމް

ްހަމައަ ްރަްއޔިތުންނާ ްވެސް ްމަސައްކަަތކުން ްކޮންމެ ްވެސް ްހާލަތަކުން ްކޮންމެ ްނުގޮސްްފަސްކުރަންވީޭއ. ްކުރިމަްއޗަށް  210ށް

ްމިވެރިކަން ްހޯދަން ްގޮތެްއ ްޢިްއޒަތްތެރިްކުރާނެ ްމިްއުޅެނީ. ްއެމް.ޑީ.ޕީން ްބަދަލުަގއި ްޭއގެ ްވެރިކަމުެގްްަރއީސް، ބުނަނީ

ނޑުމެންް ހުންގާނުގައިްހިފަހަންޖެހޭނީްރައްޔިތުންނޭ.ްޤައުމުގެްތަރައްީޤެގްހުންގާނުގައިްހިފަންޖެހެނީްރައްޔިތުންނޭ.ްއަުޅގަ

ްވެރިކަމެޭކ.ްެއއީ ްއިންިތޚާބުކުރާ ްރައްޔިތުން ްތަމްސީލުކުރާ ްރައްޔިތުން ްބޭނުންވަނީ ްތެރޭގަްްމި ްމަޖިލީހުގެ ިއްރަްއޔިތުންގެ

ށޭ.ްގޮތަްިވކޭތިބެންޖެހޭނީްރައްޔިތުންގެްބަސްްްކަމުގައިްވިަޔސްްދިވެހިރާއްޭޖެގްވެރިކަމުަގއިކަމުގައިްވިަޔސް،ްެއްގޒެކެިޓވްް

ްބަސްް ްރައްޔިތުްނގެ ްހަދަންެވގެންމިގޮތަށް ްގޮތް ނޑުމެންނަކަްށްް،ނުވިކޭ ްއަުޅގަ ްުކޑަުކރުވާކަށް ްބާރު  215ރައްޔިތުްނގެ
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ްއިޞްލާޙަކަށްޢި ްމި ްތާއީދެއް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްނުކުރެވޭނެ. ްވަކާލާެތއް ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރިްްއްޒަތްތެރި ނުލިބޭނެ.

ްްރައީސް. ްހަނދާންވަނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްބޭނުމީ ްަދންނަވާލަން ްހަމަ ނުޑ ްޤާނޫނުއަސާސ2228ްްީއަުޅގަ ްއަހަރުެގ ވަަނ

ްމަނި ްމަޖިލީހުގައި ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްވަރަށްްއިޞްލާޙުކުރަންެވގެން ްގެންދިޔައިރު ްމަސައްކަތްކުރަްއަވމުން ކުފާނުމެން

އަކީްިދވެހިރާއްޖެްއަދިްޑިމޮކްރަީސއަކަްށްްގެންދިޔަްވާހަކަތިއްބެވިްބޭފުޅުންްދަްއކަވަުމންްގިނައިންްއޭުރަގއިްވެިރކަމުަގއިް

ްަތއް ްޑިމޮކްރަީސއަކަށް ްއަދި ްދިވެހިާރްއޖެ ްެއއް. ްވާަހކަ ްާބަވތުގެ ްއެ ްމިީއ ްވިާދޅުވަމުންްތައްޔާރެއްުނވޭ.  220ޔާެރއްނުެވއޭ

ް ްޑިމޮކްަރސީގެ ްތަްއޔާރުވަނީ ްޤައުމެއް ްހީވަނީ ނޑަށް ްރަީއސް،ްއަުޅގަ ްޢިްއޒަތްތެރި ްޑިމޮކްަރސީްގެންދިޔައީ ތެރެއިންހެން.

ްތައްޔާުރވެވޭީންފުޅާވި ްޤައުމެއް ްރައްޔިތުްނނަށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވަރަަކށް ްލިބިގެންދިޔަ ްފުރުޞަތު ްޑިމޮކްރަީސގެ ވަަރކަށް

ްފަްއާކވެވޭނީްޤައުމެ ްް،އް ްހިމާޔަތްކުެރވޭނީ. ްޙައްޤުަތއް ްއަސާީސ ްަރއީސްްައޅުަގނޑުމެންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންީވމާ،

ްހީް ްއަސާސާއަޅުަގނޑަށް ްިޑމޮކްރަސީގެ ްމިއީ ްދިރާސާކުރެވުނޭްްވަނީ ްބޮޑަށް ްވަަރށް ްކަމެއްހެން. ްދާ ްޚިލާފަށް ް،ވެސް

ްކަންކުރާ ްތަންތާނގަިއ ްއެހެން ްވިދާުޅވިއިްދުނިޔޭގެ ްގިަންގޮތޭ ްދުނިޔޭެގ ްއެނޭގ ނޑަެއޅިގެން ްކަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ  225ުރ

ްމަޖިލީ ްަރއްޔިތުން ްއެއީ ްއެްއޗެއް ްބައްޓަްނވާ ްއެްއވަރަށް ްއާބާދީއާ ްހަމަ ްެވސް ްހުރިްޤައުމުތަކުަގއި ްދެން ނޑި. ްގޮ ހުގެ

ްބާރާ ްވެރިކަންުކރާ ްބަލާފައި ްބާރާ،ްްއަދިްބާރުތަކަށް ނިޑޔާރުންގެ ްފަ ްބާރުތަކަކަކޯޓުތައް ްހުރިހާ ްޝަރުޢީްމި ްބަލާފައި ށް

ްމަޖި ްރައްޔިތުން ްތަފާތަކީ ްމަޖިލީހާއި ްރަްއޔިތުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަސްްނިޒާމުގެ ްރައްޔިތެްއގެ ްކޮންމެ ވިްއކަންްލީހަކީ

ްޖާަގއެްއް ްއެމް.ޑީ.ޕީއަކުން ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްކުޑަކުރާކަށް ްބާރު ްރައްޔިތުްނގެ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްމަޖިލީސް. އޮންނަ

 230ްޢިއްޒަްތތެރިްރައީސް.ްނުދެވޭނެ.ްޝުކުރިްއޔާ

ް

ްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ހޯރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙް

ްއާ ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްބަހުސް`. ްހުށަހެޅިގެން ްމިއަުދ ްމިދެ، ްދިވެހިރާއްޖޭގެްްކުރެވެމުން ދަނީ

ވަަނ72ްްވަނަްާމއްދާގެް)ހ(ްއާއ71ްްިވާްޤާނޫނުއަސާސީްއަށްްކުޑަުހވަދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްހުށަހެޅިފައި

ްބެ ްިއޞްލާޙާ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްއަށް ްރައީސް.މާއްދާ ްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮތުން. ްކުޅުމަށްްްހޭ ްޤާނޫނުއަސާސީއާ  235އަޅުަގނޑަްށ

ނޑުްަދންނަވާލަންްމިްއްނުކުެރވޭ.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ތާއީދެ ްފަނާކޮށްފައިް،ޖެހެނީްމުޅިްޤައުމުްހަނާކޮށްްމިހެންްއަުޅގަ

ްބަ ްެއންމެޣާވާތެއްބޮޑު ްޤާނޫނުއަސާސީން ްއޮތް ްަޤއުމުަގިއ ްރައްޔިތުންެގްްކޮށް ްޤައުމުގެ ްކަށަވަރުކޮށްދޭންޖެހޭ ބޮޑަށް

އަދިްވަކިންްޚާއްޞަކޮށްްއެކަނިްއިންިޑވިޖުއަްލްމެންބަރަކުްޤާނޫނުއަސާސީއާްް؛ވެރިކަންްފޭރިގަނެގެންްތިއްެބިވްބޭފުޅުން

ްމި ްްކުޅެން ްސީދާ ްހަމަ ްއުޅުމަކީ ްޭބބޭފުއުޅޭ ްޕާޓީތަކުގެ ްނެތް ްސިޔާސަތެއް ްއިންތިޚާބަށްްވާދަވެރި ްމިއަދު ޅުން

ނުޑްމިހެންްްފޯރުވަންްކުރާނުފޫޒު  240ޖެހެނީްދިވެހިރާއްޖޭަގއިްމިއަދުްއެްްދަންނަވަންްމިްކަމެއް.ްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަުޅގަ

ްކޮންމެ ްކަމުނުދާ ްއެްބޭބޭފުޅުންނަށް ްޯގސްވެފަ. ނޑު ްކަ ްއޮންނަނީ ްދިމާވުމުން ްައޅުަގނުޑްކަމެއް ްސާފުކޮށް ހެްނވީމާ،

ްމި ްކުރަން ްމިއަދު ްވަރަށްްމިދަންނަވަނީ ްކަމަކީ ްކުޅެްްއުޅޭ ްޤާނޫނުއަސާސީއާ ްދަށުން ްރޭވުމެއްގެ ްހީލަތްތެރި ް،ބޮުޑ
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ް ްބަދަލުކޮށްލުމުގެ ްރައީސް.ޤާނޫނުއަސާސީ ްިޢއްޒަތްެތރި ްއަޅުަގނޑުމެންްްމިްމަސައްކަތް. ްދާއިރު ހިސާބަށް

ްމިްްޔާސީްބޭފުޅުންގެްހިތްތައްްކިަލނބުވެގެްނގޮސްްހަނދާންކުރަންޖެހޭްމިއަދުްސިް ްކީއްތޯ ްމިންވަރުްނ ްތިބި ްޣާފިލުވެފައި

ްމި ްތިމާމެނަށް ްތިއްަބަވއިގެން ްކުރިމަތިލައިގެން ްވެރިކަަމށް ްތިމާމެން ްިދވެހިރާއްޖޭގެްްކުރެވެނީ. ްކީއްތޯ.  245ކުރެވެނީ

ްކުންްލިބުނުްކޮންްޙައްޤެއްތޯްލިބިދީފައިްއޮތީ.ްމިއްޖޭގައިްަރއްޔިތުންނަްށްޤާނޫނަރާްޤާނޫނުއަސާސީތޯްބަދަލުކުރަންީވ.ްމި

ްހާލަތެއްަގއި ްކޮން ްރަްއޔިތުން ްހިސާބެއްަގއިް،ރާއްޖޭގެ ްަބއިތިއްަބއިގެްނޯތްް،ކިހިނެއްް،ކޮން ްތެރޭގައި ްދަތިތަެކއްެގ ކޮން

ްމި ްވާހަކަ ްމިއަދު ްރަީއސް.ްތިމާމެން ްޢިްއޒަތްތެރި ްރާއްޖެްދައްކަނީ. ްއެއްްްމި ްލިބުނު ްޤާނޫނަކުްނ ްޙައްެޤއްްއަށް ވެސް

އްެބވިްބޭފުޅުންްިމއަދުްރާއްޖޭަގއިްިސޔާސީްފުންނާބުްއުސްްބޭފުޅުންްގޮުތަގއިްތިްރައްޔިތުންނަކަށްްލިބިދީފަެއއްްނެތް.ްމި

ްއެިކެއކިކެމްޕޭނު ްޕާޓޭ ްމާޭލގަިއ ްތިއްަބަވއިގެން ްޭގގަިއ ްހަމަްނުކޮށް ްމާލެތެރޭގައި ްމުިޅ ްނެެރގެން  250ނުޖެހުންްގުރޫޕުަތއް

ްމި ްޕާޓީްހިންގައިގެެނއް ނޑިޑޭާޓއި ްކެ ްރިާޔސީ ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްނުކުރާނެ. ްާތއީދެްއ ްރައްޔިތުންނެއް އަށްްްާރއްޖޭެގ

ްއިޞްލާޙަ ްމަސަދިވެހިރާއްޖޭެގ ްމިންނެތް ްބޭފުޅުންެގ ްަމސައްކަތްކުާރ ްއެމް.ޑީ.ީޕއާށް ްަވނީ ްިމއަދު ްިމްްއްކަތުން ދިމާލަށް

ް ްއަރިައޅައި ްމިއަދުއިންތިޚާބު ްވާދަވެރިން ްސިޔާސީ ްމިއީ ްރައީސްނިމިފަ. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެން ްޙަޤީޤަތެއް. ،ްޤަބޫލުކުރާ

11ްްޤާނޫނުއަސާސީްެވސްްބަދަލުުކރަންޖެހޭނެ.ްމިރާއްޖޭގައިްރަނގަޅުްއެްއކަމެއްްވެސްްނޯންާނނެ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް،

ްއެބަ ްމުއައްސަސާ ްމާތްް.ްމިހުރިްމިނިވަން ްއިްއވަهللاރާއްޖޭގައި ްޙުކުމްފުޅު ްމިއަދުގެ ްެއްއިންނެވީ ްކާކުތޯ  255ރީމްްޕްސުްން

ނިޑޑޭޓުްޢަބްދުކޯޓުގަ ނޫންތޯްއެްްހީމާްދެންްހުންނެވިްބާޣީްވަޙީދާޔާމިނާިއްޤާސިމްްއިބްރާهللاް.ްހަމަްމިއަދުްރިޔާސީްކެ

ްއެ ނޑިޔާރު ްމިްފަ ްތާއީދު ްބަިއންދައިގެން ްސިޔާސީްްތަނުަގއި ްތިމަންނާމެންނަކީ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިއަދު ކުރަނީ.

ްރަ ްޤައުމުގެ ްބުނާއިރު ްކުރަންޖެހޭލީޑަރުންނޭ ްެއއްގޮތަށް ްޤާނޫނުއަސާސީއާ ްވެރިކަމަްށްްއްޔިތުންނަށް ްވެރިކަަމކީ. ކަމެއް

ްތިމާމެންް ްކީއްތޯ ްއެއްޗެްހުށަހެޅޭއިރު ްހަޑިހުތުރު ްނެތީމާ ްސިޔާސަތެއް ްރަށްތަކުން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމުޅި ހި،ްކުރަނީ.

 260ްއްޖޭަގއިްހުރިހާްރަށްތަކުންްއަުޑއިްއވަމުންްމިރާްރާމްކުރެއްވިްހުރިހާްތަކެީތެގްވާހަކަްމިޙަهللاްބަނގުރަލުގެްވާހަކަ،ްމާތް

ްލީޑަރުންނޭް.ދަނީ ްސިޔާސީ ްއަނގަހާްލަދުގަންނަންޖެހޭނެ ްބޭފުޅުން ްމިތިބަ ްކުރިަމއްޗަްށްކިޔާފައި ްރައްޔިތުންގެ ކުރަން

ނޑުމެން ިއ،ްއަުތގަްނިކުންނައިރު.ްޯކއްެޗއްތޯްަރްއޔިތުންްއަުތގަިއްއޮތީ؟ްއަުޅަގނޑުމެންްމިްޤައުމަށްްއުފަންީވތީތޯްއަުޅގަ

ރާއްޖޭަގއިްމީހުންްދިރިއުޅެންްފެށިތާްްެޕޑުްނެތީ.ްމިހާލަތަށްްތަރައްޤީވުމަށްްކާކުތޯްމަނާކުރީ؟ްމިޅަދަރިންގެްއަުތގައިްއައި

ްމާް ްޤައުމުތައް ްފަގީރު ްމާ ނޑުމެންނަށްުވރެ ްއަުޅގަ ްޤައުމުތައް ްދުނިޔޭގެ ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްވެއްޖެތޯ ްޒަމާނެއް ކިހާ

ްދި ްބާރުވެިރާވްމުއްސަނދިެވގެން ްމަްއޗަށް ްރައްޔިތުންގެ ްޤައުމުގެ ްމި ްމުއްސަނިދްމަހުޖަނުން ްކީްއވެގެންތޯ؟ްމިތިބަ  265ޔައީ

ްމި ްވާހަކަަދއްާކއިރު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްަރީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްތަޢުލީމީްްފަދައިން ްރަްއޔިތުންނަކީ ާރްއޖޭގެ

ްއަބަދަ ްއެނގޭނެ. ްވާހަކަ ްދައްކާ ްަރއްޔިުތން. ްވިސްނޭ ްމިރައްޔިތުން. ްމިއަދު ްނެހެއްދޭނެ. ްރައްޔިތުންނަށްްްކު ރާއްޖޭގެ

ވީމާްްދަތަށްްކުޑަކުޑަްއެހީެއއްްއސިްމީހުންްއައިސްްތިމާގެްޮކލުއަށްްބޭނުންވެގެންްދަތިހާލުގައިްޖެްއެނގޭްތިމާގެްކިޑްނީ

ްދަ ްވިއްަކެއއްޤައުމުގެ ްމުސްތަޤުަބލު ްމިރިންގެ ްމިއަދު ްއެހެންކަމުން ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްރާއްޖެްދަްނުލާނެ ްމުޅި ނީ
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 270ުގގުމަމުން.ްމިައދުްޤާނޫނުއަސާސީްއެއްްނޫންްބަދަލުކުރަންވީކީ.ްގެްނގޮސްްްއިންްޢިްއޒަްތތެރިްރައީސްްރަންރީނދޫްކުލަ

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްޝުކުރިްއޔާ ްބަދަލުކުރަްނވީ. ްހިތް ްީލޑަރުންގެ ްިސޔާސީ ްމިތިބަ ްވަްއދައިގެން ްތިއޭޓަަރކަށް އޮޕަރޭޝަން

ްރައީސް.ް

ް

ްރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ނޮޅިވަރަމްްދާއި

ްގޮ ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްބަދަލުޝުކުރިއްޔާ ްއަށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއަދިްތުގައި  275ގެނައުމަކީ

ނޑުމެންްހަމަްކުޅިކުޅިވަރަްށްކޮންމެްވަގުަތކުްކޮންމެްވި ސްނުމަާކްޤާނޫނުއަސާސީއާްކުޅުމަކީްފަްނނީްކަމެއް.ްމިއީްއަުޅގަ

ްރަނގަޅު ްއެކަށީެގންވާ ްއެންމެ ްކުރުން ްޤަްނުލައި ްކަމަކަްށްއަޅުަގނޑު ކުޑަހުވަޫދްްބޫލެއްނުކުރަން.ްއެހެންނަމަވެސްކަމެއް

ްައޅުަގނުޑް ްކަންބޮޑުވުެމއް. ްވެސް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްކަންބޮުޑވުަމކީ ްއެ ްއާމިރުގެ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

ނޑުމެންްހަދާްޤާނޫުނތައްްވެސްްވާންޖެހޭނެްރާއްޖެްޤަބޫލުކުރާްގޮުތގަިއްދިވެހިރާއްް ްޖޭގެްޤާނޫނުއަސާީސްެވސްްައދިްއަުޅގަ

ްރާއްޖެ ްއަދި ްފެތޭވަރުގެ ްކަންތައްަތަކކަށް.ްއެހެންނޫންކަމަށްްއަށް ްއުފުލޭވަުރގެ ްނިޒާމުްްއަށް ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންގެ  280ވާނަމަ

ްއަހަރަކުްފެއިލްެވގެންދާނެ.ްއެހެންވީާމ،ްއަޅުަގނޑަްށްޤަބޫލުކުރެޭވްރަްއޔި ްކޮންމެ ްއަދަދު ްމެންބަރުްނގެ ްމަޖިލީހުގެ ތުންގެ

ްކަމަކަށްް ްހަމަޖެހޭ ްމާ ްބަލާއިރުގައި ްހަިއސިްއޔަތުން ްޤައުެމއްގެ ްއެއީ ްއޮތުން ްގޮތަކަށް ްކަހަލަ ްއިތުުރވަމުންދާ ވެސް

ްއެެހންނަމަވެސްނުވެވެ ްހިނަގއިދާނެ. ްދާއިްމިްސް ްކުަޑހުވަދޫ ްއަޙްވަގުތު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއާމިރުްމަރާގެ ދު

މިްމައްސަލަްްޤާނޫނުއަސާސީްއަށްްއިޞްލާެޙއްްހުށަހަޅުއްވާަފއި،ްގިިނކަންޏާްއަމިއްލަފުޅަށްްއިޞްލާޙެއްްުހށަހަޅުއްވާަފއި

 285ގޮތުންްއަޅުަގނޑަށްްމިއީްޙަޤީޤަތުގައިްވެސްްްއައީ.ްައއިއިުރގައިްމިްމަރުޙަލާްދިޔަްހަމައަށްްމިއަދުްމިްމަޖިލީހުގެްތަޅުމާ

ްބޭނުން ްމިކުރަްއވަން ްއެހެން ްބޭނުންވޭ. ނޑު ްައޅުގަ ްއުފައްދަން ްުސވާލު ްމި ްކަމެއްޯތއޭ ްޤާނޫނުއަސާީސްްފުޅު ދަންނަވަނީ

ްގެނެވޭނީްމިއަދުގެްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީސްްމެންބަރުންގެްއަދަދުްއޮތްްއަށް 52ްވަންޏާްްކަމަށްްގޮތުންްބަލާްއިޞްލާޙެއް

ްއެހެންނަމަވެސްްމެންބަރުންގެ ްލިިބގެން. ްދާްްވޯޓު ްމިނިވަްންުކޑަހުވަދޫ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްމެންބަރަީކ ްިޢއްޒަތްތެރި އިރާގެ

ްތަމްީސލު ްގޮުތަގއި ްއެހެްނވީމާމެންބަރެއްގެ ްމެންބަރެއް. ްކުރަްއވާ ްއެ، ްވިސްނުންފުުޅގެްްޤަބޫލުކުެރވެނީ ްމި މަިނކުފާނުގެ

ްހުށަހެޅުްއވިއިުރގަ ްއެ ްތާއީދެއް ްޕާޓީެއްއގެ ްސިޔާސީ ްެއހެންނަމަވެފަހަތުގައި ްކަމަށް. ްނެތް ނޑަށްްްސްއި  290އަޅުގަ

ްބެހޭ ްމައްސަލަާއ ްމި ްނެތްކަން.ްްފާހަގަކުރެވެނީ ްލޮބީކުރެވިފައި ްވަަރށް ްއެކަށީގެްނވާ ްމިންވަރަށް ްލޮބީކުރަންވާ ގޮތުން

ނޑުްމިްދަންނަވަނީ ކަްށވުރެްވެސްްގިނަް.ްއަދިްދެއަވޯޓ57ްުްވޯޓުްލިިބގެްންފާސްވާްކަމެްއ؛52ްްއެހެންކަމުން،ްއަުޅގަ

ް ްލިބިގެނ57ްްދެއްތޯ. ްއަޅުަގންޯވޓު ްކަމެއް ްމަޝްވަރާނުކުރަްއަވއިފާސްވާންޖެހޭ ްމީހަކާ ްއެއްވެސް ގިނިކަންޏާްްުޑމެން

ް ްފުރުޞަތު ްފާސްވުމުގެ ްެއކަން ްއެހެންނަމަވެސްލެއްވީމާ ްކުޑަވާނެ. ްގޮުތގައިްްވަރަށް ްހެޑްލައިނެްއގެ ްމީިޑޔާ މިވާހަކަ

ްގޮތެއް ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްމިއީ ްބޭނުންފުޅިއްޔާ ްއަޅުގަްގެންނަވަން ްއެކަމަށް ްޤަބޫލުކުަރން.  295މީގައިްްހެންނަމަވެސްނޑު

ްމި ްކޮށްގެން ްކަމަށްްމަސައްކަތްތަެކއް ްބޭނުން ްނެރެން ްނަތީޖާއެއް ްބޭނުންޭވ.ްވަްކަމުން ްއެބަ ްޑައިލޮގް ްސިޔާސީ ންޏާ
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ްމިް ްއޮތް ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ނޑުމެންެގ ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްބޮއްސުްނލާފަ. ްހުރީ ްކަންތައްތައް ްގިަނ ްވަރަށް ްރާއްޖޭގެ މިއަދު

ްޖުޑިޝަރީގަްސަ ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްއަދި ްނުކުރޭ. ްޤަބޫެލއް ްޕާޓީން ްސިޔާސީ ްބޮޑު ްއެންމެ ްރާއްޭޖގެ ްހުރިްރުކާރު އި

ްހަ ްމިއަދު ްޢިއްޒަތްތެިރްމައްސަލަތަކަކީ ްއިނގޭތޯ ްމައްސަލަތަކެކޭ ްހުރި ްމާނަ ްމައްސަލަތަެކއް.ްހަމަ ްޖެހިފައިވާ އްުލުކރަން

 300ް...ރައީސް،ްމިްކަންތައްަތކުަގއްމިހިރީ.ްއެހެންވީމަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.ތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޝިފާޒުނިޒާމީްމައްސަލަްއެއްްބާރަށުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތް

ް

 305ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ވާހަކަެދއްެކވުްނ:ްރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޝިފާޒުބާރަށުްދާއި

ްޝުކުރި ްމާފުއާދެ، ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްެތރި ްމިއަޅުގަް!ކުރައްވާތިްއޔާ ްނެގީ ްމި ްއެއް ްމައްސަލަ ްނިޒާމީ ވަގުތުްްނޑު

ްސަުރކާ ްދެން ްވިދާޅުވީމަ. ްެއހެން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްސަުރާކރޭ ްއޮތް ްޕާޓީްންްއިންތިޚާބުވެފައި ްބޮޑު ްއެންމެ ރަށް

 310ްވަގުުތްރާއްޖެއަކުްނެތްްއިންތިޚާބުޮކށްފައިްއޮތްްސަރުކާެރއް.ްްނުކުރާްވާހަކަ.ްމިތާއީދު

ް

 ެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްް

ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްޮނޅިވަަރމުްނިޒާމާ ނޑު ްއަުޅގަ ްނޫން. ްޢިްެއްއ ްވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށްްދާއިރާގެ ްެމންބަރު ްއޒަތްތެރި

ްއަރުވަން.ްފުރުޞަތު

ް315 

 ދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ނޮޅިވަރަމުް

ނޑުްވެސްްޤަބޫލުކުރަންްޤާނޫނުއަސާސީްއަްް،އެހެންވީމާ ހުރި.ްއަދިްޤާނޫުނއަސާީސްށްްބަދަލުތަކެއްްގެންނަންްއެަބްއަުޅގަ

ްޚުޠޫރާެލވުއެކުަލވައި ްވަރަށް ްއޮތީ ްއޭުރަގއި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔކަމުގެްނުއިުރގަިއ ްރާއްޭޖެގ ްއޭރު ނިޑވަެޅއް. ްދަ ތްތެިރ

ް ްހުންނަވާތާ ްމަޤާމުގައި ްއެ ްބޭފުޅަުކ ްހުންނެވި ްއިޞ32ްްމަޤާމުގައި ްޤާޫނނުއަސާސީ ްއޭރު ލާޙުކުރުުމގެްއަހަުރވީ.

ްހުީރް ްވިސްނުންފުުޅގައި ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްިގނަ ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްޞަ ްަރއްޔިތުްނގެ  320މަސައްކަތްކުެރއްވި

ްމަގުަފހިވާނޭބަދަލު ްގެަނއުމަށް ްހެދުމަށްްތަކެއް ްއެއް ްއެހެންނަމަެވސްްޤާނޫނުއަސާސީ ްޤާނޫނުއަސާީސްްޓަކައި. މިއަދު

ްނުކުތްއި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެްސްހިފައިގެން ްކަންތައްތަކެއް ްގިނަ ްވަރަްށ ްފުށުއަރާ ްބާރުތައް ްޤާނޫނުއަސާީސގައި ްއެ ުރގައި

ްތާއީދުކޮްށް ްނިޒާމަކަށް ްރިޔާސީ ްފުރިހަމަ ްރައްޔިތުން ްދިވެހިާރްއޖޭގެ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްއެހެން ްހަމަ ްއަދި ްހުރި. އެބަ
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ްޤަބޫލުކޮ ްެއކަން ްވޯޓަކުން ްނުފެންނަ ްދީމިފެންނަ ްމިނިވަން ްވީނަމަެވސް ްފުރިހަމަްށްފައި ްމުޖުތަމަޢުތަކުގައި ްއެހެން ޤްރާތީ

ނޑުމެންެގްމިއަދުްބަލައިގަނެވިފަިއވާްްނިޒާމުތަކުަގއިްޢަމަލުކުރާްގޮތާރިޔާސީް  325ފުށުއަރާްއެތައްްކަންތައްތަކެއްްވެސްްއަުޅގަ

ްހުރި ްއެަބ ްެވސް ްކަންަތއްތަކެްއ ްގިނަ ްވަރަށް ްމަސްހުނި ްނިޒާުމގަިއ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްހުރި. ްއެބަ ް،ނިޒާމުގަިއ

މިްކަންތައްތަަކކީްމަޖިލީހަށްްހަމަްބިލެއްްލައިގެންްއެަކނިްނިންމިދާނެްކަންތައްތަކެއްް،ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއެހެްނީވމާ

ްކަމަށްް ްނިންމިދާނެ ްމިކަން ްތެރެއިްނ ްަޑއިލޮްގގެ ްސިޔާސީ ްބަދަުލގައި ްއޭގެ ްނުކުރަން. ްޤަބޫެލްއ ނޑެއް ްއަުޅގަ ކަމަކަށް

ްެއންމެ ްޤަބޫލުކުރަނީ. ްހުރި.ްއަޅުަގނޑު ްއެބަ ްނިމިފައި ްކަންަތއްތައް ްވެސް ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްކީމާ ްއެކައްެޗއް ން

ްވިސްާނވަަޑއިގެންް ްެއކުލަަވއިްމިސާލަކަށް، ްކޯޓު ްސުޕްރީމް ްހަދާފައިްލުމަށްބައްލަވާ ްބިލެއް ްައޅުަގނޑުމެން  330ްއެް،ޓަކައި

ް ްއިްޞލާޙުގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފާސްކޮށްފައިބިލަށް ްބިލު ްއެ ްހަދާފައި ްހަދާފައިޤާް،ބިލެްއ ްޤާނޫނަށްްް،ނޫނަަކށް އެ

ކޮށްްމިްހުރިހާްފާސްކޮށްފައިްއެްިއޞްލާޙުްގެޒެޓުްއަޅުަގނޑުމެންްއިޞްލާެޙއްްހުށަހަޅާފައިްއެްއިޞްލާޙުްއަުޅަގނޑުމެން

ނޑުމެންނަށްްަގޑިއިރުްުނވަނީސް.ްއެެހންވީމާ،ްެއްޕޮލިޓިކަލްްވިލްްޮއވެއްޖ24ްްެކަމެއްްއަޅުަގނޑުމެންްކުރީމުް އްޔާްއަުޅގަ

ް ްކުެރވޭނެމި ްެއހެންވީމާކަންތައްތަްއ .ް ްހުށަހެޅުމަ، ްމި ްއާމިރުެގ ްޢިއްޒަތްތެރި ނޑަށް ްއަުޅގަ ްތާއީދުކުރަން.ްމިއަދު ށް

ްތަޅުމުންްްއެހެންނަމަވެސް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްމިއަދު ްމިކަން ްނިންމުން ްމި ްނުކުރެވޭ ްޤަބޫލެއް ނޑަކަްށ  335އަުޅގަ

ް ްއެހެންވީމާފާސްވެގެން ްަކމަކަށް. ްކުރަް،ހިނަގއިދާނެ ްކުރީަގއި ްކަމަށްްްއވަންޭއގެ ްކަމެއް ޖެހިަވޑަިއގަންނަވާނެ

ދުެގްބުނަނީ.ްމިއީްމިއަުޅަގނޑުމެންގެްމަޖިލީހުަގއިްބޮޑަްށްބަސްއަޅުަގނޑަށްްޤަބޫުލކުރެވެނީްޮޕލިޓިކަލްްޕާޓީތައްްމިއަދުްއަ

ނަމަްމިކަންްފާސްވުމުެގްްނަަވިއފިމާއިްތާީއދާްއެްއކޮށްްމިކަންްގެންބޭބޭފުޅުންެގްރުހުްއެ،ްސިޔާސީްޙަޤީޤަތް.ްއެހެންވީމާ

ްފަހިވެގެންދާނެ ްއަްފުރުޞަތު ްހަމަކަމަށް ްދެން ްޤަބޫލުކުރަނީ. ްއަދިްޅުަގނޑު ްބޭނުންވާ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ މިއާއެކު

ްވާހަކަް ްެއްްައކީްއެހެން ްފަހުގަިއ ްލިއްބައިދިނުމަށް ްޙައްޤުަތކެްއ ްރައްޔިތުންނަށް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ  340ޤާނޫނުައސާސީން

ްބޭބޭފުޅުންްޙައް ްގިނަ ްވަރަށް ްމިއަދު ްހަނިވާނެ. ްވަރަށް ްފުރުޞަތު ްޖެހުމުގެ ްފަހަތަށް ނޑުމެންަނށް ްއަުޅގަ ޤުތަކުން

ނޑިތައްްގިަނވާނެކަްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްއިންތިޚާބުގަިއ،ްޢާއްމުްއިންތިޚާބުގަިއްމި މުގެްިވސްނުންފުޅުަގިއްދެންނެވިްގޮ

ޔާސީްއަުއްޗާޓްްުކރެހިގެންދާއިރުަގއިްއިދާރީްދާިއރާތައްްބެހިގެންދާނެްގޮތްތަްއްކުރަްއވަންްފައްަޓވައިފި.ްއަދިްސިްކެމްޕޭން

ންެގްބަޔަކުްައޅުަގނޑުމެ،ްށްވުމުގެްމަރުޙަާލގަ.ްއެހެންީވމާވަނީްކޮންމެވެސްްަވރަކަށްްމަޝްވަރާކުެރވިްޤާނޫނަކަްމިއަދުްމި

ްޓްރަްސޓުކޮ ްއަްށ ްމަްޤާނޫނުއަސާސީ ްަޙއްޤުތަކެްއގެ ްލިބިދޭ ްޭއގައި ްހަމައަށްްށްގެން ްމިއަާދ ްރިާޢަޔތްކޮށްގެން  345އްޗަށް

ްުތަގއިްެއްޙައްޤުަތކެއްްނުލިބޭނޭްމީހުންްގާްމަސައްކަތްތަެކއްްކުރުމަށްފަހުަގއިްދެންްައޅުަގނަޑކަށްްޤަބޫލެއްްނުކުެރވޭްއެ

ނޑުވެރިްކަމެއްްކަަމކަށް.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑުމެންްބުނުންްއެއީްެވސްްއިންސާފު މެންްއެބަްމީަގއިްބެލެންސެއްްއަުޅގަ

ްމިންވަުރް ްއެ ނޑައަޅާނީ ްކަ ްގޮތަކަްށ ްއިތުުރވާނޭ ނޑިތައް ްގޮ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ނޑުމެްނ ްއަޅުގަ ގެންނަންޖެހޭ.

ނޑުމެނ5ްްްލިމިޓްކުރާނީްމިއަދުތޯްނޫނީްިމް ްއަުޅގަ ްކަހަލަްަކންތައްތަކަކީ އަހަރުެގްޓަރމްްނިންމާފައިތޯްމިކަހަލަްަބއެއް

ް ްވާަހކަދައެންމެން ްހައިށީނދެގެން ްޤަބޫުލކުރެވެނީ.ްއްަކއިގެްނ ްއަޅުަގނޑަށް ްކަމަށް ްކަންތައްތަެކއް  350އްލުކުރަންެޖހޭ
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ްއެހެންވީމާ ،ް ްމަހުގެ ްފެށޭ ްމި ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާަލން ނޑު ްއަޅުގަ ްެއއްަފހަރު ްދުވަުހގައ7ްްިއަިދވެސް ވަނަ

ްހަ ްސިޔާސީ ްމި ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްއަންނާނޭ.އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ްނިމުމެއް ްޤާްްލަބޮިލކަމަށް ްވެިރކަމެއް ރުމުެގްކުއިމުއާ

ްފަހިވެގެންދާނޭ ްސިޔާސީްފުރުޞަތު ްހިނގާށޭ. ްަތންދެމާ ްައޅުަގނޑުމެން ްޑައިޮލގަށް ްސިޔާީސ ްވެްސ ްެއއަށްފަހުގައި .

ް ްތަންދީގެންނޭ ްައޅުަގނޑުމެން ްއަޅ7ްްުޑައިޮލގަށް ްއަށް ްތަކުރާރުފެބްުރއަީރ ްރާއްޖޭަގއި ނޑުމެންގެ ުނވުމަށްްގަ

 355 ޖެހޭނީ.ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްމެންނަށްްމިސްރާބުލަށްްއަޅުަގނޑުއަޅުަގނޑުމެންނަށްްއެްދިމާ

ް

 ރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ލުފުށިްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްވި

ްދާއިާރގެްالسالم عليكن ްކުޑަުހވަދޫ ްބަހުސްކުރަމުންގެންދާ ްމި ްމިއަދު ްއާެދ، ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ .

ްމެންބަރު ްމިީއްްޢިއްޒަތްތެރި ްއިޞްލާޙު، ްހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ްމި ްގެންނަ ްއަށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމިވާ ހުށަހަޅުއްވާަފއި

ްކަމެްއް ްުފންކޮށްްވިސްނަންޖެހޭ ްކުރިން ްއޭގެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްބަދަުލގައި ްދެކޮޅުހެދުމުގެ ނޑުމެންްމިއާ ްއަުޅގަ  360ޙަޤީޤަތުގައި

ްތާއީދުމިއީ ްމިކަމަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެއެއް. ްނޫންތޯ، ްމިއަދުްްކުރާނީތޯ ްބަލަންޖެހޭ، ްމީގެ ްބަހުސަކީ. ްމީގެ ނޫން

އްްކިހާްމެންބަރުންްތިބިއިރުގައިްމިްމެންބަރުންްތަމްސީލުކުރާްދާއިރާތ77ްަވިސްނަންޖެހޭްކަމަކީްރައްޔިުތންގެްމަޖިލީހުގެް

ވާނީްކޮންްކަހަަލްތިއިތުރުކުރުމުގައިްެދންްކުރިމަްމެންބަރުނ77ްްކުރެިވެގންދަނީ.ްއަދިްމިއަދުްމިްމިންވަރަކަށްތޯްތަމްސީލު

ްއަދިް ްވިސްނަންޖެހޭ. ްފުންކޮށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްވެސް ްގޮުތން ްއިޤްތިޞާދީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމީގައި ދަތިތަކެއްތޯ.

ްއޮތްް ްހުށަހަޅާފައި ްމި ްމިއަދު ްއެހެންކަމުން، ްހުރި. ްއެބަ ްކަންތައްތައް ްގިނަ ްވަރަށް ްވިސްނަންޖެހޭ  365އަޅުަގނޑުމެން

ްކޮ ްައޅުަގނޑުެމން ްިމއީ ްހުށަހެއިޞްލާޙަކީ ްއިޞްލާޙު ްމި ްމިއަދު ްއެއީ. ްކަމެއް ްކުރަންޖެހޭ ްވަިކްންމެވެްސއިރަކު ޅުްއވީ

ްނިސްބަތް ްާދއިާރގެްް،ުނވާޕާޓީއަކަށް ްކުޑަހުވަދޫ ްަހއިިސއްަޔތުން ްމެންބަރެއްގެ ްއިންޑިޕެންޑެްނޓް ްމަޖިލީހުގައި ިމ

ްކަމަށް ްމެންބަރު ްއެހެންްޢިއްޒަތްތެރި ްތާއީދުުނކޮށްފާނެ. ްއެހެން ްިމއަށް ްޖެހެނީްްނަމަވެސްވާތީވެ ްއަޅުަގނޑުމެން ބަަލން

ްވިސްނަންޖެހެނީް ްފުންކޮށް ްައޅުަގނޑުމެްނ ްނޫން. ްމީހާއަކަށް ްހުށަހަޅާ ްއިޞްލާޙު ްމިފަދަ ްކުރާއިރު ްކަންތައްތައް މިފަދަ

ްމީގެންް ްބަދަލުތައް. ްައންނާނެ ްޚަރަދުތަކަށް ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްއިޤްތިޞާދަާށއި ްއަުޅަގނޑުެމންގެ ްސަބަބުން  370މީގެ

ްދާއިރާތަްއްރައްޔިތު ްއިދާރީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއާދެ! ްބަލަންޖެހޭނެ. ްމި ްކޮބައިތޯ ްއަކީ ްމަންފާ ްލިބޭނެ ންނަށް

ްމައްސަލަ ްބޮޑު ްއެންމެ ްދިމާވާނެ ނޑުމެންްްއިތުރުކުރާއިުރަގއި ްއަޅުގަ ްޚަރަދު.ްމިއީ ްހިނގާ ްމި ްބަޖެޓުން ްދައުލަތުގެ އަކީ

ް ްކޮންމެ ްއާދެ! ްކަމެއް. ްމ5ްިކޮންޓްރޯލްކުރަންޖެހޭ ްމިއަހަރަކުްނ ްއިތުރުވަމުން ްމެންބަރުން ްމިއީްްހާރު ްއަދަދަކީ ދާ

ނުޑމެންްވިސްނަމާހިނގާ ވަނަްރައްޔިތުންެގ16ްްމީގެްކުރިންްް.އަޅުަގނޑުމެންްކޮންޓްރޯލްކުަރންޖެހޭްކަމެއް.ްއެއީްއަޅުގަ

ްމަޖިލި ްހާލަތާ ްއޮތް ްމިއަދު ްހާލަތާއި ްއޮތް ްއޭުރގައި ްއޮތްއިރުގަިއ، ްބަލަމާހިސް ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްމި  77ް375ނގާ.

ް ްތިބިއިރުގައާއި ްއ52ްްަމެންބަރުން ްސްޕީޑަށް ްމަސައްކަތުގެ ްކުރާ ްމަޖިލީހުން ްމި ްތިބިއިރުގައި ްވަީންމެންބަރުން އިްއސަ

ްކުރިއެރުމެއްތޯ؟ ްކުްކޮން ްބޮޑު ްމާ ްނުފެނޭ ްއެެހންނަމަވެސްައޅުަގނޑުމެންނަކަށެއް މަސައްކަތްތަެކއްްްރިއެރުންތަކެްއ.
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ްމަސައް ްއެ ްދޭ.ްއޭރު ްއެކުރެވެމުން ްދަނީ ްމި ްކުރިއަށް ްބޭފުޅެްއްްކަތްތައް ްއިންނަވާ ްރިޔާސަތުގައި ްމަޖިލީހުގެ އިރެްއަގއި

ް ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްމިައދު ްއެހެންކަމުން، ްކަމަށް. ްހިންގުންތެރި ްމެންބަރުންގެ ްތިއްަބވާ ްމަޖިލީހުގައި 77ްނޫންނަމަ

ްކުރެވި ްމަަސއްކަްތތަކެއް ްގިނަ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްތިބިއިރުގައި ްމަްަފއިމެންބަރުން ްރައީސާްހުރީ ްަނއިުބްްޖިލީހުގެ  380އަދި

ްޤަބޫލުކުރަން ނޑު ްއަުޅގަ ްހިންގުންތެިރކަމުން.ްއެއީ ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްމިންނަުތން ްހިތްމަތާއި ްއެއީ.ްރައީސްގެ ްޙަޤީޤަތެއް ޖެހޭ

ްއެހެންވީމާ ްވެސް، ްމަޖިލީހަކުން ްކުޑަ ްކިތަންމެ ްއޮންނަ ްއޭރުގައި ްމަސައްކަތްަތކެްއ ްބިނާކުރަނިވި ްއަުޅަގނޑުމެން

ް ްމަޖިލީހުގެ ްމުޅި ްބަލަމާހިނގާ ްކުެރވިދާެނ. ްޫނނ77ްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމަޖިލީހުންްް،މެންބަރުންނެއް މިހާތަނަށް

ްހު ްމަސަްއކަތްފާސްކޮށްފައި ްބިލުތަކުގެ ްހުރިހާ ނޑުމެްންރި ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ްކުރަްއވަނީ. ްކޮމިޓީތަކުން ްއޮީތކީ. ކޮށްފައި

ްރައްޔިތުން ްމަޖިލީހުން ްޚިދުމަތްވިސްނަންޖެހޭނީ ްދޭ ްއޮތްްް،ނަށް ްހަވާލުވެފައި ނުޑމެންނަށް ްއަޅުގަ  385ނޫންނަމަ

މަސްއޫލިއްޔަތު.ްއެީއ،ްޤާނޫނުްހެދުން.ްމިކަންްހަލުވިކުރެވޭނީްމީހުންްއިތުރުވެގެންތޯްމަދުެވެގންތޯ،ްމިއީްއޮތްްުސވާލަކީ.ް

ްއިތުރުވު ްމެންބަރުން ްމީހުން، ްތެރެއިން ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްޤަބޫލެއްުނކުރަން ނޑުމެްނގެްއަޅުަގނޑު ްއަުޅގަ ްއެއީ މަކީ

ނޑުމެންް މަސައްކަުތގެްސްޕީޑްްއިތުރަްށްހަލުވިެވގެންދާނެްކަމަކަށް.ްެއކަމަކުްޭއގެްބަދަލުަގއިްމިގޮތަްށްމެންބަރުންްއަޅުގަ

ކަމަށްްވެއްޖެްއޔާުމްމީގެންްދިމާވާނެްއެހެންްމަްއސަލަތައްްއެބަްހުރި.ްމިއަދުްއަޅުަގނޑުމެްނގެްރައްޔިތުްނގެްްއިތުރުކުރާ

ްހަތަުރަވރަކަށް ނޑަކަށް ްގާްތގަ ްޖަލްސާައކަށް ްކޮންމެ ްލައްކައާްްމަޖިލީހުގެ ްހަ ްިމހާރު ްރުފިޔާ،  390ގާތަށްްްލައްަކ

ްެއްއޗެްއގަިއްނުޖަހައި،ޚަރަ ްބުނާްދުވެގެންދާނެ ްއެްއެޗއް ްީމހަކު ްާވނަމަ.ްއެހެންވީމާްއެސްޓިމޭެޓއްަގއި އެވަރުންް،ްކަމަށް

ް ްއިތުރު 11ްްއަދި ްނޫނީ ްމެންބަރ12ްުމެންބަރުން ްނޫނީ ްވ7ްެން ްަކމަށް ްއިތުރުވެއްޖެ ްއަދަދުްމެންބަރުން ްއެ އްޖެްއޔާ

ކުރެވޭނެްނިޒާމެއްްއަޅުަގނޑުމެންްހޯދަން.ްއެީއްމެންްއެބަޖެހޭްމިކަންްކޮންޓްރޯލްދާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑުއިތުރުެވގެން

ގެނެވޭނީްސިާޔސީްކޮންެމްލާޙު.ްމިއަދުްޤާނޫނުއަސާސީްއިޞްްގެނެްސގެންވޭނީްޤާނޫނުއަާސސީްއަށްްއިޞްލާޙުްއެކަންްކުރެް

ްބަާލއިރުގަް ްގޮތަށް ްފެްނނަ ްމި ްމަޝްރަޙު ްމިއަދުގެ ްއެހެންނޫނަސް ްާތއީދުކޮށްގެން. ްއެކަމަށް ްވެސް ްިމްޕާޓީއަކުން  395އި

ްތާއީދު ްމިއަދު ްތަންޮކޅެއްްއިޞްލާޙަށް ްސަބަބަކީ، ްއެއީ ްމެންބަރުން. ްޢިްއޒަތްތެރި ްަބއެއް ްކަމެއް ްއެކަށީގެްނވާ ނުުކރުމަކީ

ްޕާޓީއެް ްމެންބަރަކުް،އްކުޑަ ްިއންޑިޕެންޑެންޓް ްއެހެންނަމަވެްސްްނޫންނަމަ ްާތއީދުނުކޮށްފާނެ. ްމިއަށް ހުށަހެޅުއްވީީތވެ

ނޑުްޤަބޫލުކުރާއަޅުަގނޑުްއުއް ނަށްްއަންނާނެ.ްމިްއަންނާނީްބޮޑުްތަްގޮތުަގއިްިމްއިޞްލާޙުްފަހުންްމިްމީދުކުރަންްައުޅގަ

ްބަ ްމި ްމިއަދު ްސަބަބުން ްމީހާގެ ްއެީއްލީ ްހުރިްޕާޓީއަކުން. ްހިނގާފައި ްކަން ްއެީއްމިހާތަނަށް ްެއކަށީގެްނވޭ. ްލައިުނގަތުން

ް ްމި ްމިއަދުގެ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްމިއަދު ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންނޫނަސް ްައޅުަގނޑުމެންްހާގޮތް. ްބަލާއިރުގައި  400ލަތަށް

ނޑުމެންނަކަށްް ްމިއީ.ްއަުޅގަ ްކަެމކޭ ްނުވާނެ ްނުކޮށް ްމިއީ.ްއަުޅަގނޑުމެން ްކަމެކޭ ްމިއަދުްްކުރަންޖެހޭ ްނުކުެރވޭނެ އެފޯޑެއް

ް ްކޮންމެ ްއާމްދަނީ ްލިބޭ 5ްްދައުލަތަށް 12ްްއަހަރަކުން ްމިއަދު ްއިތުރުކުރާކަށް. ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ 77ްމެންބަރުން

ް ނަޑކަށް ްގާްތގަ ްމަޖިލީހެއްަގއި ްރައްޔިތުންގެ ްއަްނނަ ްދެން ްތިބިއިރުގައި ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްމިހާރު ނޫނ12ްްީމެންބަރުން

ްކަެމއް.ްއެގާަރވަރަކަ ްވިސްނަންޖެހޭ ްުފންކޮށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްިމއީ ްެވއްެޖއްޔާ ްކަމަށް ްޮގއްސި ްއިތުުރވެގެްނ ްޮގނޑި ްށ
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ްހައްލުގެ ްމި ްއެބަ. ްގެންނަންޖެހޭ ްހައްލެއް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިކަމަށް ްމި 5ްްންނާނީ ްއަންނަ ްދެން  405އަހަރުެގ5ްްއަހަރުތޯ،

ނޑުމެ ްއަުޅގަ ްސުވާލަކީ. ްއުފެދޭ ްމިއީ ްތެރެއިންތޯ. ްއިޚްންްދައުރު ްޤައުމަށް ްވަންޏާގެ ްކަމަށް ްހުރެއްޖެ ް،ލާޞްތެިރކަެމއް

ްިވސްނާ ްފުންކޮށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްމެދު ްއިޤްތިޞާދާ ްހަްކަމަށްްޤައުމުގެ ްމިކަމަށް ްއަުޅަގނޑުމެން އްލެއްްވަންޏާ

ނޑުމެންނަށްްައޑުިއވިގެން އްެޖްިދވެހިރާްދަނީްރިޔާސީްވަޢުދުތަކުގެްތެޭރގައިްމިްގެންނަންޖެހޭ.ްއާދެ!ްމިއަދުްެވސްްއަުޅގަ

ްއިތުރު ްއާމްދަނީ ްލިބޭ ްބޭބޭއަށް ްބައެއް ްކަމަށް ްވިދާޅުޭވ.ްއެހެންނަމަވެސްކުާރނެ ްއާމްދަނީްްފުޅުން ްއެ ްވިދާޅުާވއިުރގައި އެ

ް ްމިންވަރަކަށްތޯ ްއުފައްދަންޖެހ5ްްޭކިހާ ްސުވާލު ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްވެސް ްޖެްއސޭނީ.ްމިއީ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްތެރޭ  410އަހަރު

މަވެސްްއަދިްމުސާރަތަްއްކަުމގައިްވީނަޓެްކސްްނެގި،ްެއއްިއްވެސްްދަންނަވަމުންދިޔަްވާަހކަކުީރގަްކަމެއް.ްައޅުަގނޑުމެން

ްކަންތައްތަްއްބޮޑުކުރި ްމި ްވިސްނާފައޭ ްދޭތެރޭ ްކަންތައްަތކާ ްޮބޑަށް ްވަރަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވީނަމަވެްސ ކަުމގައި

ނޑުމެންްކުއްލިައކަށްްހަމަްހޭލާ މާްވަރަށްްބޮޑުްޓެކްހެއްްނަގާއިުރގައިްލިބޭްއާމްދަނީެގްގޮތަށްްމާދަްކުރަންޖެހޭނީ.ްއަޅުގަ

ްމައްޗަށް...ް

ް415 

 ވާހަކަެދއްެކުވން:ްރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟުދާންދޫްދާއި

ްއާ ްމެންބަރުން. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްއަށްް`. ްޤާނޫނުއަސާސީ ދެ!

ްއިޞްލާޙު ްހުށަހަޅާފައި ްތާއީދުއޮގެަނއުމަށް ްައޅުަގނުޑ ްހުށަހެޅުން ްދަންނަތް ްވާހަަކ ްރައީްސ،ްނުކުރާ ްޢިްއޒަތްތެރި ވަން.

ްޤާނޫނުއަސާސީދާދިމިދާކަށް ްނުވޭ ްއަހަރުތަކެއް ްގިނަ ްމާ ްގެނެްދުވަހު ްބަދަލުތަކެއް ްބޮޑެތި މުިޅްް،ސްއަށް

ްބަދަލުވެ ްރައްް،ޤާނޫނުއަސާސީހެން ްކަމަށް ްނިޒާމެއް ްރިޔާސީ ްޮއންނާނީ ްރާއްޭޖގައި ްމި ްނިންމަިއްއަދި  420ޔިތުން

ްމި ްެއކަށަހެޅިފަިއ ްމިވަްޤާނޫނުއަސާސީން ްސުވާަލކަށް ްތެރޭ ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްގިނަްވަްނީ. ްއަހަަރކު ްކޮންމެ ނީ

ްބޮޑުެވގެންދާ ްބުރަ ްދައުލަތަށް ްވަނީމާ ްމަޖިލީހަށް ްމެންބަރުން ްރައީސް.އަދަދެްއގެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްވާހަކަ. ާޚއްޞަްްނެ

ްމި ްތަްމަޖިލީހުގައި ްމިްއަށްްަސތޭކަނުގައި ްޤާނޫނުއަސާސީ ްބޭނުންވާ ްރައްޔިތުން ްމަޢުނަވީ ްތިބެގެން ްމީހުން ްގިނަ ްވުރެ

ްބައިވެިރވުންްއޮ ްރައްޔިތުންގެ ްއަޅުަގނޑުެމން ްބޮޑުވެގެން ްމާލިއްޔަތަްށްބުރަ ްދައުލަތުގެ ްއެކަށަެއޅިފަ.ްމިއަދުްސުވާލަކީ ތީ

ނޑިވަުޅގައިްއެްަބއި ނޑުމެންްބޮލައިލާޖަހާނީތޯ.ްޢިއްޒަތްތެރިްވެިރވުމިްޑިމޮކްރަސީްއަށްްފަްއކާވަުމންދާްމިްދަ  425މުންްއަުޅގަ

ްކުޑަކޮށްްރައީސް. ްމުސާރަ ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްތާއީދުކުަރނީ ނޑު ްބަިއވެރިވުްންް،އަުޅގަ ރައްޔިތުންގެ

ްމި ްއޮންނަން.ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްބޮޑުކޮށް ްއަށް ްމަްއިންތިހާ ްބާއްވަން.ްއާދެ!ްޚާއްޞަ ްގޮތަށް ްއެއްކުރެިވ،ްޮއތް ޖިލިސް

ްއެްޚާއްޞަްމަޖިލީހުގައިްގިނަްބުރަބޮޑުްމަސައްކަތްތަެކއްްރަްއޔިތުންގެްޚާްއޞަްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންްކުރެއްވި.ްއަދިްއެް

ް ްހަނދާންވަނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެއީ 4ްްދުވަސްވަަރކީ ްުނަވތަ ްމަޖިލީހުގ6ްްެމަސް ްރަްއޔިތުންގެ ްމިތާނަގއި މަްސވަންދެން

ް ްޚާއްޞަ ްމެންބަރުން، ްއުޖޫރައަކާމަޖިލީހުގެ ްމަސައްކަތްކުެރއްވީ ްހައެްއކަްްމެންބަރުން ްހަނދާންވަނީ ްއަުޅަގނޑު  430ނުލާ.

ްޤައުމުް ްމި ްއެީކގައި ްބައިެވރިވުމާ ްރައްޔިތުންގެ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްނެތް. ްވެސް ްއެއްޗެްއ ްލިބޭ ްފަހުން މަސް
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ށްްއެދޭްބަޔަކު.ްއާދެ!ްކަމަްމިް،ފުދޭތަަޞއްރަފުްމިކަމުގެްބިނާކުރުމަށްްރައްޔިތުންގެްަބިއވެރިވުމާްއެީކގައިްވަންނާނީްެއއީ

ްކުިޅަސމާސާ ްައޅުަގނޑުމެން ްަރއްޔިތުްނގެްމިއީކީ ްކުީރގައި ްމީގެ ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ްޫނން. ްތަނެއް ްއޮތް ކުރަން

ް ްއޮީތ ްއެކުލެވިަފއި ްމ42ްިމަޖިލިސް ްފުރަްތްްއޮްޮގނޑި. ްތިްްމާލެބޮޑު ްމަނިކުފާނު ނޑި. ްގޮ ްެދ އަށް

ްވ.ބައިވެރިް ްްެވވަޑަިއގަންަނވާ ްޢަްއޔަންކުރާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޮގނޑި. ްދެ ްެވސް ްއ8ްެއަތޮޅަށް  435ްތްގޮްމެންބަރުން.

ްމި ްނުކުމެ ްަރްއޔިތުން ްރާއްޖޭގެ ނޑުމެންްކަމުނުގޮްސގެން ްއަުޅގަ ްމުޒާަހރާކޮށް ްފުރައި،ްމިތާ ްގެލެރީ ްދެ ގެނަިއްްތަނުގެ

ްއަނެއްކާ ްމިއަދު ްބުނަބަދަލު ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްެވސް ްބަިއވެިރުވން ްރައްޔިތުން ްހިނގާށޭ ްޢިއްޒަތްތެިރްނީ ކުޑަކުރަން.

ްހޭދަކުރުންތަްއްްރައީސް. ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްކަމަކީ ްކުރަންވީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްނޫން. ްކަމެއް ްޤަބޫލުކުެރވޭނެ މިއީ

ްކުޑަކޮްށގެން ްކުޑަކުރުން. ްމުސާރަ ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމިނަްކުޑަކޮްށ، ްތިބެންޖެހޭްްތަނުގައިްމަވެސް އެބަ

ްއެްއގޮތަށްް ްހާްޤާނޫނުއަސާސީއާ ްޚާއްޞަ ްއިޤްތިޞާދީ ްޓަަކއިްމެންބަރުން. ްނެއްޓުމަށް ްޤައުމު ްމި  440ލަތުން

ްހުރިްއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްއޮިނަގނޑާރަ ްިސޔާސީ ް%އެީކގަިއްސަރުކާުރގެ ްމަޤާމުތަކުެގްމުސާރަ ްކުރުން.ްއެކުޑ22ްްަހާ

ނޑަށްްފެނުނީްެއްބައިވެިރވުމު ނުޑމެންގެްމުސާރަްއަމިއްލަްއަްށްދުވަހުްއަުޅގަ ަގއިްައޅުަގނޑުްވެސްްބަިއވެިރވަން.ްއަުޅގަ

ްއަޅުްދޮޅުއަހަރު ްހުރެވުނުވަންދެން ްދޫކޮށްލައިގެން ނަޑށް ްޕްރޮސެކިއުޓަރްޖެނެރަލްްްގަ ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްެއއާެއކީަގއި

ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްއާދެ! ްއުޅުނު. ްހޯދަން ްމުސާރަ ްައނބުރާ ްއަލުން ްގޮްސގެން ްމިކޯޓަށް ްޑިމޮކްރަސީއަކަށްްނުޑމެން ތިބީ

ް ްކަމަށްްމިފައްކާެވ، ްއެީކގައި ްބަިއވެިރވުމާ ްކޮބައިތޯްްކަމުގެ ްކުރެވެނީ. ްމި ްކަމެއްތޯ ްކޮން ްބަލައިލަންޖެހޭ ްއެބަ  445ވާއިރު

ްމޮޅުް ްމާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއިުރަގިއ ްމައުމޫްނގެ ްަރއީސް ްޢިްއޒަތްތެރި ްކަމަކީ. ްނުކުެރޭވ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއޭޤާނޫނުއަސާސީއެް ްހެދިން. ްިއޞްލާޙުއް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްލިެޔވިރު ްޤާނޫުނއަސާީސގައި ްއެ ްގޮސް ިލޔަންްް،ކުރަމުން

4ްޙަމީދުގެްރިޔާސަުތަގއިްهللاްވެރިކަުމގެްދެްދައުރު.ްކިހިނެއްޯތވީ.ްޢަބްދުްް؛ނިންމާފައިްފާސްކޮށްފައިްއޮތީްއެއީްކޮމިޓީން

ްްއަހަރު ްބޭއްވުނު ްނުބާއްވަިއ،ްދެން ްމަޖިލިސް ްޚާއްޞަ ްބަދަލެއްވަންދެން ްއިދާރީ ްުކޑަކުޑަ ޓަރަްށްއޮއް،ްބައްދަލުވުމުގައި

ްައއިއިރުްްބަދަލެއް ްެއއީގެނެިވގެން ްނެތް. ްބަެއއް ްއެ ްުހވަދުްަގއި ްއަތޮޅުތަކުން، ްބޮޑެތި ްގޮތް. ްހިނގާ  450އަތޮުޅްްމަޖިލިސް

ްއަްއޑު ްއަތޮޅުަތކުން، ްބޮޑެތި ްްކަހަލަ ްލައިގެން ްމެންބަރުން ްދެ ްއަތޮޅުތަކުން ްބޮޑެިތ ްކަހަލަ ްމަޖިލިއަތޮޅު ސްްއޭރު

ްބަޖެޓަކާދިހިންގަމުން ްޮކންމެ ްއަންގާނެްްޔައީ.ްމައުމޫން ްގެންގޮސް ްމެންބަރު ްބޭނުްކޮބާ!،ްދިމާކޮށް ްކަމެއްހޭ ންވަނީ.ްކޮން

ްނޯޓު ްގޮސް ްމެންބަރު ްނަރުދަދެން ްބަނދަރެއް، ްފޫޅުމަްކުރާނެ ްމީހަކު، ްިވއްސާ ްއެްއ، ްމިހެންގޮސްްމާ ްއެއް. ގެނެްސް،

ދޭނީ.ްއެއީްއެއްްމިއަދުްމިްޤައުމުްހިނގާްގޮެތއްްނޫން.ްެއއަށްވުރެްމާްކުިރއަށްްމިހާރުްޓުއަނެއްާކވެސްްއޭނަްބަޖެޓަށްްވޯް

ނޑުްދަންނަވާލަްން ނޑުމެންްދޫކޮށްލަންްވެއްޖެ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ްއަުޅގަ  455މިްޤައުމުްހިނގައްޖެ.ްއެްވިސްނުންްއަޅުގަ

ނޑުމެންްކުރާްބޭނުންވަނީްމިއަދުްމިްމަޖިލީހަށްްގިނަްމެންބަރުންްއައިްސެގންްރަ އްޔިތުންގެްަބއިވެިރވުމާްއެީކގައިްއަުޅގަ

މަސައްކަތަީކްރަްއޔިތުންްބަލަިއގަންނަްމަސަްއކަތް.ްައޅުަގނުޑމެންްކަންބޮޑުވަނީްަދއުލަތުެގްބަޖެޓަށްްބަރޯސާވެގެްންެއއީް

ްކޮށްގެންނަމަ ްުކޑަކުރަން. ްމުސާރަ ްތިބެގެން ްމިތާ ްައޅުަގނޑުމެން ްހިނގާށޭ ްވާނަމަ ްމިތާްބުރަބޮޑުވާކަމަށް ެވސް
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ްއާ ްބައިތިއްބަން. ްމީހުން ްެއއްގޮތަށް ްގޮތާޤާނޫނުއަސާސީއާ ްހިނގާ ްކަންކަން ްމިއަދު ްދެ! ްކަންތައްތައްް، ްޤައުމުގެ މި

ްދާ ްބަދަްބަދަލުވެގެން ްވެިރކަން ްެއނގޭ.ްބަޣާވާތަކުން ްއެބަ ްޕްރޮޖެކްޓުގޮތް ްހުރިހާ ްުހއްލުކުރުމަށްފަހު ްިމްތަކެއް  460ޓި،ްމުޅި

ްހަލާކުެވގެން ްރާއްޭޖެގްދާއިރުޤައުމު ްމިއަދު ްވެއްޖެ. ްވިސްަނން ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދޭތެރޭ ްމިކަމާ ްފުންކޮށް ަގިއ

ްރާއް ްިމައދު ްހޭލާ. ްތިބީ ްތަޞައްރަފުރައްޔިތުން ްތިީބ ްރަްއޔިތުން ްކޮންމެްޖޭެގ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންީވމާ، ފުދިފަ.

ްހޭްއިތުރުްމަސައްަކތްތަކެއްްއެބަްހުރި.ްއާދެ...ްގުިޅގެންްެއއާެއކުްކުރަންޖެރާއިުރގައިްއެްމަސައްކަތްތަކާްމަސައްކަތެއްްކު

ް

 465 ދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ްކުޅުދުއްފުށީ

ްމެންބަރަކުް ްކޮންމެ ނަޑއެޅުމުަގއި ްކަ ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުެގ ްރައްޔިތުންގެ ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްރަ ްކިތައް ްމިނިސްބަތްކުރާނީ ްއްިޔތުންތޯ. ްއެކުަލވައ2228ިއީ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްކުގެ ްވެސް ްދިޔައިރު ރެވުުންެލވެމުން

ްފޯމިއުލާ ްމިްސުވާލެއް.ްކޮން ްފޮނުވާނީ.ްއޭރު ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްމަންދޫބުން ްރައްޔިތުްނގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ައކުްނތޯ

ްދެްމީހުންްފޮނުވަން.ްއެްފޯމިއުލާްންްވެސްްއިްލެއޮންނަނީްއަތޮޅަށްްނިސްބަތްޮކށްފައިްކޮންމެްއަތޮޅަކުންްދެްމީހުން،ްމާ

 470މެންބަރުންްތިބެންްކަމުނުދިޔައީ.ްއާބާީދގެްނިސްބަތުންްމަންދޫބުންްފޮނުވަންްބޭނުންވީ.ްސުވާލަކަށްްވ42ްްީކަމުނުދިޔައީ.ް

ް ްއަންނާނީ. ްމެންބަރަކު ްނިސްބަތަުކންތޯ ްއާބާދީއެްއގެ 5ްްކިހާ 12ްްހާހުންތޯ، ްކޮންމ7ްެހާހުންތޯ، ްހާހުންތޯ. 5ްއަކަސް

ްފޮނުވާ ްމީހަކު ްގޮްހާހުން ްިލޔެިވ، ްޤާނޫނުއަާސސީގައި ްއޮތް ްއޭރު ްތަށް ްާތއީދާ ްމެންބަރުންތަކެއްގެ އެުކްގިނަ

ްކުޑަ ްބޮޑު، ްޚަރަދު ްއަކީ ްޑިމްކޮރަސީ ްދަނީ. ްމި ްހިނގަމުން ްެއއްެޗއްކަޤާނޫނުއަސާސީ ްބޮޑު ްވެސް ްހާޖާނު ްންކޮށް

ހިންގުމުގެްއެހެންްނިޒާމުތަކާްްޑިމޮކްރަސީްއަކީްވެރިކަންްނަމަވެސްއަޅުަގނޑުމެންްއެންމެންްވެްސްޤަބޫލުކުރާނެ.ްއެހެން

ްހާއަޅާބަ ްނުވަަތްްސްލާއިރު ްބަލައިގަނެގެން ްޑިމޮކްރަސީ ްޤަބޫލުކުރާތީ ްއަުޅަގނޑުމެން ްކަމަށް ްެއއްެޗއް ްރަނގަޅު  475ބައި

ނޑުމެންްމި ސީއެްއަގއިްރައްޔިުތްންމޮކްރަތެޭރގަިއްހެދިބޮޑުވެވޭތޯްމިްއުޅެނީ.ްޑިްއުޅެނީ.ްއޭގެްބަލައިގަންނަންެވގެންްއަުޅގަ

ްކަމެތަމްސީލު ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްއަާސސަކުރުމަކީ ްެއއް ްމައިަގނޑު ްއެންމެ ްތަމްސީލުވުން.ްއް. ްރައްޔިތުން ީކ

ްއިޤްތިޞާދަްށް ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްއެކަށޭަނ، ްޤައުމަށް ްައޅުަގނޑުެމންގެ ނަޑއެޅުމުަގއި ްކަ ްނިސްބަތް ތަމްސީލުކުރުމުގެ

ްގޮތް.ްްރެޭވވަރުގެްބުަރއަަކށްްވާށްްތަހައްމަލުކުންނައެކަށޭނަ،ްއަޅުަގނޑުމެ ގޮތަށްްމިކަންްކުރުން،ްއެއީްއެންމެްރަނގަޅު

ްމެންބަރުން ްކިޔާފަިއ ްބޮޑުވަީނޭއ ްޚަރަދު ްހަމައެކަނި ްެއއީކީ ްކުޑަކުރުމަީކ ްއަަދދު ްވިސްނުމަކަށްްގެ ްރަނގަޅު  480އެްނމެ

ްވި ްދައުލަުތެގ ްނުވަތަ ްފަދައިން ްކުންފުނިަތއް ްވިޔަފާރި ްދައުލަތުގެްނުވެދާނެ. ްގޮތަށް ްތަންތަން ްއުފައްދާ ްއާމްދަނީ ޔަފާރި

ް ްއާްމދަނީ ްއަކީ ްމުއައްަސސާ ްބެލިގެންނުކޮންމެ ްކަމަށް ްތަނެްއ ްޓަަކއިއުފައްދާ ްހިންގުމަށް ްަދއުލަތް ޑިމޮކްރަީސްް،ވާނެ.

ް ްތަންތަނަކުން ްއެ ްމުއައްސަސާަތއް. ްހިނގާ ްޚަރަދު ްމުއައްސަސާތަަކކީ ްކަހަލަ ްބަެއއް ްޓަކައި ްޒާުތގަިއްހިންގުމަށް އޭގެ

ްނުނެރޭނެ.ްއެހެންނަމަވެސްއާމްދަ ްއުފެދެންޖެހޭްްނީއެއް ްއާމްދަނީ ްޓަކައި ްކަމަށް ްހިންގާ ްޚަރަދުކޮށްގެން ްެއގޮތަށް ްތަން އެ

ްއުފެދިގެންްއެހެން ްއާމްދަނީ ްވާހަކަްތަންތަނުން ްނުނިކުންނަ ްމަޖިލީހުެގްނަތީޖާ ްއޮންނައިރުަގއި ްމިޮގތަށް ްމަޖިލިސް  485ދާނީ.
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ްދައްކާއިރު ްވާހަކަމީހުން ްތަަޞއްވުްްަގއި،ްައޅުަގނޑުގެ ްކުޑަ ްހާލަތުގައި ްޮއތް ްޤައުމު ްފެންނަައކީ ްއެ ްމަޖިލީހުން ނީ.ްރަކޭ

ްައޑުގަަދވުމާ ްމަޖިލީހުގައި ްހޫނުގަދަވުާމ، ްމަޖިލީހުގައި ްދިމާާވް، ްޤައުުމގަިއ ްދިމާވުމަކީ ްމައްސަލަަތއް މަޖިލީހުގައި

ންްެއކަންްމަޖިލިސްްތެރޭގައިްކުރުންްމާްރަނގަޅޭްރައްޔިތުންެގްލައްކަްރުފިޔާްޚަރަދުކޮށްގ4ްެމައްސަލަތަކޭ.ްމަޖިލީހަށްް

ްޤައުމެއްެގް ްރައްޔިތުންނަށް ްވުރެ.ްއޭރުން ްކުރުމަށް ްކަން ްމި ްމައިދާންތަުކަގއި ްމަގުތަކާިއްގޯޅިތަކާއި ްދޫކޮށް ްއެކަން ތެރޭ

 490ޭޑ.ްގެއްލުުމގެްގޮތުންްހިނާގްހައިސިއްޔަތުންްއުފުލަންޖެހޭްބުރަްމާްބޮޑޭ.ްޚަރަދުގެްގޮތުންްހިނގައިްޚަރަދުްެވސްްމާްބޮ

ްބައެއްގެް ްތިބޭ ްަތމްސީލުކުރަން ްރައްޔިތުން ްޤައުމުަގއި ްޓަކައޭ ްކަންތައްތަކަށް ްއެކަހަލަ ްއެހެން ްބޮޑޭ. ްމާ ްވެސް ގެއްލުން

ްމި ްގޮުތގައި ްތަނެއް ްހިނގާ ްޚަރަދު ްމަޖިލީހަކީ ނޑައަަޅއި، ްކަ ްމަޖިލިސް ްއެހެންނަމަވެސްްގޮތުަގއި ްޚަރަްއޮތީ. ަދީކްއެ

ްވިސްނާއަޅުަގނޑު ްމެން ްއެންމެ ްނަތީޖާ ްޭއެގ ްބަލައިގެން ްޚަރަދަށް ްއެ ްެއއްެޗއް. ްުކޑަކުެރވޭނެ ރަނގަޅަށްްވިސްުނމުގައި

ްމަސައްކަތް ްބަލަނީްނެރެދެވޭތޯ ްައޅުަގނޑުމެން ްަކމުގައި ްޤައުމުތައް ްކުދި ްޤައުމުތަކަްށްކަމުގައި ްއެއްެޗއް.ްުކޑަ ކުެރވިާދނެ

ނޑު ްމިންގަ ްކޮމަންވެލްތުގެ ނޑުން ްމިންގަ ްއދ.ގެ ްބަލަނީ ްމި ްޤައުމުތައް.ްްމިލިއަނަށ1.5ްްން ްކުޑަ ްއާބާދީ  495ުވރެ

ްވާަހކަ ްޤައުމަކަށްްއަޅުަގނުޑގެ ްުކޑަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޤައުމަކަށްްއަކީ ްކުޑަ ްއަންނަ ްތަރައްީޤވަމުން ާވއިރު،ްްވާއިުރ،

ްއުފުލައިއަ ްެއކަށޭނަ، ްނިޅުަގނޑުމެންނަށް ްއާބާދީެއއްގެ ްކިހާ ްވާނީ ްމިކަން ްބުރަަޔކަްށ ްމެންބަރުންްެލވޭވަުރގެ ސްބަތުން

ނޑު ްއަުޅގަ ްއަލުން ްފޮނުވައިގެންތޯ.ްމިްސުވާލު ްމިތަނަށް ްރަނގަޅުވާނޭ ްކުރުން ްއޮތްްމެްންއަލަށް ްހައްދަވާފައި ްމި މިހާރު

ްމި ްމިހާރު ްކުރުމަށްވުރެ. ްމިކަން ްްގޮތަށް ްބުނެފައި ްހަމައެކަނި 28ްްއޮތީ 2229ްެމއި ްައޅުވާފައި 28ްްއާ ގަިއ2229ްެމއި

ްމަ ްއެއުފެދުނު ްފްރީޒްޖިލިސް ްުނކުޅެ،ްގޮތަްށ ްދެން ްއެއަށް ްއައ28ްްިކުރާށޭ. ްަގއި ްމިްމެިއ ްާބއްވާށޭ.ްްޮގތަށް  500އަދަދުތައް

ވަންޏާްއަހަރަކު،ްްކަމަށްްއްލެއްްހޯދަންްބޭނުންއަކީ.ްހަްްއަދިްއެންމެްރަނގަޅުްގޮތެއްްނޫނޭްައޅުަގނުޑގެްވާަހކަްއެީއކީ

ް ްއެނގޭ ްވެސް 5ްްއަޅުަގނޑަށް 5ްްއަހަރުން ްމ12ްިއަހަރުން ނޑި ްއިތުރުެވެގންްގޮ ްބޮޑު،ްބަިއްތަނަށް ްޚަރަދު ދިއުމަކީ

ްކަމެއްކަން.ްއެހެންނަމަވެސްްްބޮޑު ްބަދަލުއަތުވެދާނެ ްއަޚްލާާޤިއްބައްޓަމަށް ްމަސައްކަތްކުރާ ްނަތީޖާއަށާއި ްމަސައްކަތްތަުކގެ

ްވާހަކަ ްކުރާްއަޅުަގނޑު ްމިހާރު ްސުވާލު ްމި ްްކަމަށްްައކީ 28ްްވަންޏާ ްއުފެދ2229ުމެއި ްމަޖިލީހާްަގިއ ހަމައިންްްނު

ނޑުމެންނަްށްރަނގަޅުްައޅުަގނޑުމެންނަށްްލޮކް ނޑުމެންްމަންދޫބުންގެްނިސްބަތަށްްބަލާފައިްއަުޅގަ  505ނާޅުވާށޭ.ްއަލުންްއަުޅގަ

ްގޮުތގަް ްތަހައްމަލުވިސްނޭ ްައޅުަގނުޑމެންނަށް ްރާއްޭޖގެްއި ްޓަކައި ްހަުރދަނާކުރުމަށް ްޑިޮމކްރަސީ ްރާއްޖޭގެ ކުރެވިދާނެ

ްތަމްސީލުކުރުމަށް ްއެނޭގްްރައްޔިތުން ްވެސް ްއަޅުަގނޑަށް ްކޮށްލާށޭ. ްއަލުން ްސުވާލު ްމި ްކޮބައިތޯ، ްއަދަދަކީ އެކަށޭނަ

ް ްމެންބަރަކ5ްުރާއްޖޭަގއި ްމީހުންނަށް ްނެތްކަްހާސް ްދުނިޔޭގައި ްމެންބަރަކުްފޮނުވާއިރުގަިއ ްއާބާދީއަކަށް ްމަދު ްމިހާ ން

ް ްޤައުމެއް. ްއެބ2ްްަްމިލިޔަނުންް،އިންްލައްކ2ްަް،އިންްްލައްކ1ްަް،ހާހުނ92ްްއަންނަ ްމަންދޫބުން ްވެސް މިލިޔަނުން

ްމި ްޮގތުގައި ްޤައުމުތަކުގެ ްކުދި ްބަލާްފޮނުވާ. ްޤައުމުތަކަށް ްޭއގެ ްލިސްޓުަގއި ްއދ.ގެ ްޤައުމު ްސާޅީހަކަށް  510ކަމަށްްްއުޅޭ

ްޮއވެދާނެ.ްއިފަހަރެއްގަް.ކަމަކަށްްައޅުަގނޑަކަްށްނުފެނުނުްހާސްްމީހުންނަށްްމެންބަރަކުްއަންނަްޤައުެމއްްއޮތ5ްްްވާނަމަް

ް ްޤަބޫުލކުރެޭވ ްވެސް ްައޅުަގނޑަްށ ްކުަޑ5ްްއެހެންނަމަވެސް ްވަރަްށ ްފޮނުވަން ްމެންބަރަކު ްމީހުންނަކީ ހާސް
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ްވާހަކަ ނުޑެގ ްއަުޅގަ ްލޮކުްނިސްބަތެއްކަން. ްިމގޮތަށް ްހަމައެކަނި ްއުފެދިފަް.ުޅވާށޭނާއަީކ ްެއއްެޗްއގަްއިމިހާރު ްއިްއޮްތ

ްވިސްނާފަ ްއަލުން ްެއއްބަސްވަމާހޭ.ްރަނގަްއިކޮށްފަޢާމުރާޖަް،އިްއަދަދަށް ްޮއވެގެން ްަވގުުތ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްައދަދަކަށް ުޅ

ްޮގނޑިްހދ. ްއެަބ ްހދ.ްއަތޮޅަށް ްައޅުަގނޑަށް ްއިތުުރވޭ. ްަތމްްއެއް ްދާއިާރއެއް ްހުރެފަސީލްއަތޮޅުެގ ްމީހަކަށް  515ްއިްކުރާ

ްއަޚްމިސާލަކަ ްޢިއްޒަތްތެރި ނުޑގެ ްއަޅުގަ ްްށް ްއެ ްއުނަދަޫގވާނެ ްވަރަށް ްގޮތަށް ްވިދާޅުވި ްއެ ްވެްސްްބޭފުޅާދެންމެ އަށް

ނިޑއަކަްށްވޯޓުްްއާްތަނަްށްއުފެދޭްއަޅުަގނޑަްށްވެްސްއެް ްއެހެންވީމާްދިނުމަށްގޮ ްހުއްުޓވުމަށް. ައޅުަގނޑުމެންްް،އެކަން

ް ްއެ ްބަލާފަވިސްނަށްީވްރަނގަުޅްއަދަދަީކްކޮބައިތޯ. ްައޅުަގނޑުމެން ްކަމަށްްއާްއިއަދަދަށް ްގެންނަ ވަންާޏްްފޯމިއުާލއެއް

ނޑުމެންނަ ްއަުޅގަ ްކުެރވިދާނެއެއީ ްއެކަްށް ްޤާނޫނުއަާސީސގައި ްގެެނވިދާނެ.ްްމެއް. ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙު ބުނާ

 520 ޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ްޙަސަންްވާހަކަދެއްެކވުން:ްރާގެްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއި

ް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްމާއްދ70ްާ`ްޝުކުރިްއޔާ ްއާްވަނަ ްމާއްދ72ްާއި އަްށްްވަނަ

ްދާް ްކުޑަހުވަދޫ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަްތތެރި ްެއއާްމިްފައިހުށަހަޅުއްވާއިރާގެ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއިޞްލާޙަީކ މެދުަގިއްްވާ

ްމައްސަލަެއއް ްވިސްނާލަންޖެހޭ ްޮބޑަްށ ްވަރަށް ްައޅުަގނޑުްއަޅުަގނޑުމެން ްޤަބޫލުކުރަްކަމުަގއި ްއެއީްވެްސ ްއާދެ!  525ން.

އިރުަގިއްގެނައިްްވަނަްއަހަރު.2118ްސާސީެއއްްމިްގެނައީްީމގެްުކޑަްދުވަްސކޮޅެއްްކުރިންްޤާނޫނުއަްްއުއަޅުަގނޑުމެންްއަް

ްލިޔެފައޭ ްޤާނޫނުއަާސސީަގއި ްމި ްގޮްއޮތްްއިރު ްްވުރެްހާހަށ5ްްތުން ްވެސް ްއަތޮަޅކަށް ްއޮންނަ ްއާބާދީެއއް 2ްުކޑަ

ްް،މެންބަރުން ްއެހެންމެ ްހަމަ ްއާބާދީްވުރެްހާހަށ5ްްއަދި ްކޮންމެ ް،ްއަކަށްްއިތުރުވާ ްދާއިރާއަކަށް ްމެންބަރަުކްއިދާރީ އެއް

ނަޑކަށްްްބުގައިްމިހާރުްލަފާކުރެވިަފއިްއޮތްްޚާތުންްމިްއަންނަްމަޖިލީސްްއިންތިއެބަްއިތުުރވަމުންދޭ.ްއެގޮ 7ްގޮތުންްގާްތގަ

ްއިތުރުެވގެންމެންބަރުންް ްގޮްދޭވަރުްއެބަ ްަކންކޮޅުތަކުން.ްއާދެ!ްައޅުަގނަޑށްްޤަބޫލުކުރެވޭ ްއެކި  530ުތގައިްިމްމުޅިްރާއްޭޖގެ

ްއިޤް ްހަމައެކަނި ްބޭނުމަކީ ްބޮޑު ްއެންމެ ްހުށަހެޅުއްވުުމގެ ްމައްސަލަ ްމި ްމެންބަރު ްގޮތުންްޢިއްޒަތްތެރި ތިޞާދީ

ްއޭގެްއުފުލަންްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްނޫން. ްއެކަންޏެއް ްބުރަ ްައޅުަގނުޑމެންޖެހޭ ްއެއީ ްމަްްގެއިތުރުން ްމިްމި ޖިލީހުގެ

ްމިހާރަށް ްއުފެްމަސައްކަތް ްކުވުރެ ްިވސްނުންއްދުންތެރި ްގެންގުުޅްއވާތީްފުޅުެރވުމުގެ ްއަޅުަގނޑަްށްްވެސް ކަމަށް

ނޑަށް ްއަުޅގަ ްޤާނޫނުއަސާސީްޤަބޫލުކުރެވޭ. ްބަދަލެއް ްބޮޑު ްމިކަހަލަ ްގޮތުގަިއ ްޤަބޫލުކުރެވޭ ްމި ްގެންނަްެވސް ްންއަށް

ްވިސްނަ ްވަރަންއަޅުަގނޑުމެން ްއެއާްޖެހޭނީ ްފުންޮކށް ްވަރަށް ްޮބޑަށް ްވިސްނުމަށްފަހުގަްށް ްހުރިާހްް.މެދުަގއި ްތަފާތު  535އަދި

ްމެުދގައި ްޕާޓީތަކެްއގެ ްގެަނއުްންއެންމެްރަނގަޅުްްބޮޑެތި ްބަދަލެއް ްމިފަދަ ްވާަހކަދެކެިވގެން ްޮބޑަށް ްވަރަށް އެންމެްް،ެވސް

ްގޮތެއް ްޤަބޫލުކުރެްއެކަށޭނެ ްވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްތެދެއްމެވެކަމަށް ްއާދެ! ްމިްް،ނީ. ްޤަބޫލުކުރަން ްވެސް ނޑު އަޅުގަ

ްވަރުންއެލަވަންްސްވެސްްމިހާރުްމިްއޮތްްއާއިްގެްއަހަރެއްގެްކޮންމެްއަހަރެްއގެްހަމައެކަނިްމުސާރަޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހު

ްގާތްަގނަޑކަށްް ްއޭގެްނަށްްވުރެންްޮބޑުްޚަރަދެްއްއަޅުަގނޑުޔަމިލ76ްްިވެސް ްއެބަްކުރަންޖެޭހ.ްއަދި ްއެތައްްއިތުމެން ރުން
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ްއަންނަް ްބޮޑުޚަރަދުތަކެއް ްވަރަށް ްހަމަ ްއިތުްްއިރުަގއި ްައވަދާރުވެގެންތަން ްއެންމެ ނޑުމެްނެގ ްއަުޅގަ ްޤައުމުއްނެ.  540ް،ޓެިރ

ްްއިސްރީލަންކާގަް ްގާްތަގނޑަކަށް ްއާބާދީްނަންޔަމިލ24ްިވެސް ްބޮޑު ްއޮންނަްުވރެން ްމިހާރުއެއް ްޤައުމުގެ ްއެ ވެްސްއިރު

ް ްިތއްަބވާނީ ްމަޖިލީހުގައި 224ްްރައްޔިތުން ްއެއީ ްއާދެ ްމެންބަރުން. ނަޑކަށް ްރަްއޔިތުންްގިްވުރެްލަްއކަައކަށްގާްތގަ ނަ

ް ްމެންބަރަކު ްކޮންމެ ްމަޖިލީހުގެ ްކުރަްއވަނީ ްއެ ްސައުތުްރެޕްރެޒެންޓު ްއެހެންެމ ްހަމަ ްއަދި ްއޭޝިާޔގަވެސް. ްއިްއީސްޓް

ްކިންްގޑޮމެ ްކަހަލަ ްބުރުނާއީ ްޤައުމެއް ްއޮންނަ ްއެްކަުމގައިއް ްތިއްބަވަީންްވިަޔސް ްމި ްމަޖިލީހުގައި ްަރއްޔިތުންގެ ތަނުގެ

ްހަ ނޑު ްއަުޅގަ ްްނދާންވާގާތްަގނޑަކަށް ްއަޅ55ްާގޮތުން ްާރއްޖެއާ ްރާއްޖެްަގއިބަލާއިރުްމެންބަރުްނ.ްއެއީ  545ްވުރެްއަށްްހަމަ

ްއިތުރު ްއާބާދީ ްތަންކޮޅެއް ްމުއްސަް،ކުޑަ ނޑުމެންނަށްނވަރަށް ްއަުޅގަ ްޤައުމެއް. ްްވުރެދި އެތައްްްއާމްދަނީބޮލަކަށްޖެހޭ

ް ްއެހެންނަމަވެސް ްަޤއުމެއް. ްއިތުރު ްގުނަެއއް ްަޤއުމުަގިއ ްއެ ްމި ްދެންވެސް ްމި ްރަްއޔިތުންްއޮންނަނީ ްގޮތަށް ނެވި

ްފުދޭވަރެްތަމްސީލު ްއާބާދީްްއގެްކުރައްވާ ްތަމްސީލުބޮޑު ްމެންބަރަކު ްކޮންމެ ްޤަބޫލުކުރެޭވްް.ކުރައްވަނީއެއް އަޅުަގނޑަށް

ްކަންބޮުޑވު ްބޮުޑ ްއެންމެ ްމެންބަުރގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަެހޅުއްިވ ްމައްސަލަ ްމި ްޤައުމުތަކާގޮތުަގއި ްދެންނެވި ްމި ްަމކީ

ނޑުމެން ްައޅުގަ ްނިސްބަތުން ްބޮޑުވުމާްއަޅާބަލާއިރު ްޚަރަދު ްކުރަންޖެހޭ ްމި ްއަޅުަގނޑު، ްމެންބަރުންްއަދި  550މެްނގެ

ްދާއިުރގައިްއަޅުަގނޑުމެންގެްމަސައްކަތަށްްމިްމަޖިލީހުގެްމަސައްކަތަށްްމިްދަންނަވާހެންްއެންމެްއެކަށީގެްނވާއިތުރުެވގެން

ކުރެވޭތޯ؟ްއާދެ!ްމެންބަރުންްގިނަވުމަކީްވެސްްބައެއްްފަހަރަށްްޭއގެްއެންމެްކަތްްތެިރކޮށްްމަސައްންއެންމެްއުފެއްދުް،ވަރަށް

ްގެންދިއުުމގައިް ްކުރިއަށް ްމަސައްކަްތ ްގޮުތގަިއ ްހުރަަހކަށްްއެދެވޭ ްވަރެްއގެ ްއެހެންނަމަވެސްްކޮންމެވެސް ވެދާނެ.

ްކުރިން ްުދވަސްކޮެޅއް ްުކޑަ ްމީގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޖެހެނީ ްމި ްވިސްނާލަން ްޤާނޫނުއަސާސީްއަޅުަގނޑުމެން އަްށްްމި

 555ްއިްބަދަލުްގެންނަވާފަްރުްއެއޭްއިވަރަށްްުފންކޮށްްވިސްނާަވޑަިއގެންފަްމިްދެންނެވިހެންްވަރަށްްބޮޑަށްްއިުރަގއިބަދަލުގެނައި

ްއޮތީ ްއެހެްނވީމާް.އެ ްބަދަލު، ްމި ްބޮްއިގެނައުމުގަްައޅުަގނޑުމެން ްވަރަށް ްއިތުރަށް ްވިސްނާލަންހަމަ ްކަަޑށް މަށްްޖެހޭނެ

ްން.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްވެސްްދަންނަވާލަްއަޅުަގނޑު

ް

ްހުޅުމީދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބުްވާހަކަދެްއކެވުްނ:

ްޤާނޫނުއަސާސީ ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްމިހާރުްް`ްޝުކުރިއްޔާ ްއިޞްލާޙާްއަށް ްހުށަހެޅިފައިވާ  560ދޭތެރޭގަިއްްމި

ކޮްންް،އަންނަްއްލާެޙއްްހުށަހަޅާއިުރްއެއީްކިހިނެއަށްްއިޞްްނުއަސާސީއަޅުަގނޑުމެންްއެބަޖެހޭްވިްސނާލަން.ްއަދިްޤާނޫ

ްއަންނަ ްވާހަކަް،ގޮތަކުން ްބަަޔކާ ނޑުމެންކޮން ްއަުޅގަ ްވެސް ްއިޞްލާޙެއްތޯ ްއަންނަ ްވިސްނާލަން.ްޖެްދެެކވިގެން ހޭ

ްހުަގއިއްޔިތުންގެްމަޖިލީްނނައިރުްރައޮް.އިމުވެފަޤާޕާޓީްސިސްޓަމެއްްންނަނީްރިޔާސީްނިޒާމެއް،ްމަލްޓިްރާއްޖޭަގއިްމިްއޮ

ްޕާ ްތަމްސީލްކުރާ ްޕާޓީ ްގިނަ ްއޮންނަނީ ްމި ްމަޖިލީް،ޓީތަކެއްްވެސް ްހަރައްޔިތުްނގެ ްމީހުންްށް ްދާއިރާތަކުން އެކި

ްކުރިމަތިލައްވާފަޚާއިންތި ްގޮތުން ްއަމިއްލަ ްނަމަވެސް ްމަދުން ްއެބަްއިބުކޮށްފަ. ްބޭފުޅުން ްއެހެްތިއްަބވާ  565،ްންވީމާތިބޭ.

ްމަޖިލީ ްމަޖިހުރައްޔިތުންގެ ްަރއްޔިތުންގެ ްއެއީ ްައންނައިރު ްއިޞްލާުޙވެގެން ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމެޖޯރިޓީްްއިގަހުލީން އޮންނަ
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ްޕާޓީްއާއިްޕާޓީ ްބަހެއްމައިނޯރިޓީ ްޕާޓީް،ނެތިްގެ ްދެ ްއެ ްމިނޫނީ ްނޭނގި ްޕާޓީއަކަށް ްކުރެން ްއިޞްލާޙެއްްްން ތަނަށް

ްހު ްައޅުަގނޑުެމންގެ ްދެއްކުމަކީ ްވާހަަކދައްކާ ްއަިއސް ްބޭކާރުވެްހުށަހަޅައިގެން ްވަގުތު ްވެސް ްއެންމެންގެ ްއެްް،ރިހާ އަދި

ްމީގަ ްިވދާޅުވިމުހުށަހަޅަްއިބޭފުޅާ ްހިނގާްން ްޚަރަދު ްބޮޑު ްމާ ްބަލާިއރު ްޚަރަދަށް ނޑަށްްްކަމެއްްގޮތަށް ްއަުޅގަ ކަމަށް

ްއެބަ ނޑުމެންްވިސްނާލަން ްބޭފުޅާްނިސްބަތްޖެްލަފާކުރެވޭ.ްއަުޅގަ ްޕާޓީހޭްއެ ްޕާޓީގެްނަް؛ވާ  570ނޭނގެ.ްްމެއްއަޅުަގނަޑކަށް

ްޝިޔާމު ްައޑުްސަންޓްރެވަލް ްކިޔާ ްޕީ.ޕީ.އެމާޕާީޓޭއ ްއާއި ްޕާީޓ ްއެ ްްަފއިގުޅިްިއވެނީ. ްއެހެންނަމަވެސްމިހާރު ްވަނީ.

ް ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްމިއަށް ްވެސް ްމަޖިލީްތަނެއްްތާއީދުކުރާބޭފުޅުން ްމި ނޑުމެންނަކަށް ްހުއަުޅގަ ްނުފެނޭ. ްފްލޯއަކުން އަިދްގެ

ނޑަކަށްްޤަބޫލެއްްނުުކރެވޭ.ްމީގަްއަށްްތާއީދުކުރާނެންްެވސްްމިއަޅުަގނޑުމެންްއެމް.ޑީ.ޕީ ވަރަށްްބައިވަުރްްއިކަމަށްްއަޅުގަ

ްއެބަ ްަރއީސްްސަބަބުތަކެއް ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާްް.ހުރި. ްނިސްބަތްާވ ނޑު ްް،އަުޅގަ ްހުުޅމީދޫ ްއަްށ ރުްމިހާދާއިރާ

 575ހާހަކަށްްމިްއޮންނަނ5ްްީމިއުލާގެްދަށުންްންނަްފޯއޮްމިްއިކުީރގަް،ްކުރަނީ.ްއެހެްނވީމާގާތްްހާހ7ްާގާތްަގނޑަކަށްްއާބާދީް

ނޑިް އިން.ްދެްންްމިހާރުްމިްއޮތްްފޯމިއުލާްްންއަްށްއިތުރުްޮގނޑިތަެކއްްއަންނަްޖެހޭްމިްދާއިރާްއެބަ،ްއް.ްއެހެންވީމާއެްގޮ

ްމި ްވިސްނާލަންޖެހެނީ ްކޮްއީއަޅުަގނޑުމެން ްގޮތްތޯ. ްރަނގަޅު ްެއންމެ ްޤައުމަށް ްމުޅި ްރިޔާީސ5ްްންމެ އަހަރަކުން

ްއިތުުރވަމުންދަނީޚާއިންތި ްއާބާދީ ްރާއްޖޭގެ ްައދަދު. ްމީހުންގެ ްވޯޓުލާ ްއިތުރުވޭ ްއެބަ ްވޯޓުލާއިރު ްއާބާދީްް.ބަށް ރާއްޖޭގެ

ްމީހުންގެ ްވޯޓުާލ ްވަރަކަށް ްބޮުޑވާނެްއިތުރުވަމުންދާ ްވެސް ްވޯޓުް،އަދަދު ްގިަނވާނެ.ްއަދި ްވެސް ްއަދަދު ްބަހައްޓާ ފޮށި

 580ތިބެންޖެހޭްމީހުންގެްއަދަދުްވެސްްހަމަްްއިށިްކައިީރގަފޮގިަނވާނެ.ްއަދިްވޯޓުއަދަދުްވެސްްކުރާްޓުކަރުދާްސކޮޅުްޕްރިންޓުވޯ

ް ްހަމަ ްމިގިނަ. ްކަންތައްތަްއ. ްހިނގާ ްޚަރަދު ްޑިމޮކްރަްއިސީެއއްގަްޑިމޮކްރަްއީއިތުރު ްހިފެހެއްޓުމަށްްއަުޅަގނޑުމެްނ ސީ

ށްްމެންބަރުންްހަަލކީްރަްއޔިުތންގެްމަޖިލީސުވާްކުރާްމަސަްއކަްތތައްްކުރަންްލާޒިމުްޚަރަދުަތއް.ްދެންްއޮތްްއިމުކުރުމަށްޤާ

ްތަމްސީލުއްޔަންޢަ ްރައްޔިތުން ްމިކުކޮްށގެން ްކިހާަވރެއްގަްްރަމުންދާއިރު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިނެއްގަްް،އިކަންތައް ޯތްއިކޮން

ނޑުެމންްކުްއީހިފަހައްޓާނީ.ްމި ޓީްޕާޓީްވެސްްކުރަންޖެހެނީްމަޖިލީހުގެްމެޖޯރިްތަމަރަކީ.ްމިކަންްފުރަންޖެހޭްބަހުސައަުޅގަ

 585ް،އުލާއެއްްޤާއިމުކުރެވިްމިނެްފޯށޭކަމަށްްއެންމެްއެކަްއެް،ހަކަދެެކވިވެސްްވާްމައިނޯރިޓީްޕާޓީއާްއާއިްނުވަތަްމެޖޯރިޓީްޕާޓީް

ނޑުެމންގެްހުރިހާްއީމިއުލާގެްދަށުންްހުށަހަޅައިގެންްމިްބަހުސްްކުރަންްވެސްްޖެހެނީ.ްމިއެްފޯ އެންމެންގެްވެސްްްއަޅުގަ

ްޭބކާރު ްއެްޓަްކުރުމަށްވަގުތު ނޑު ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙެއް. ްއުޅޭ ްހުށަހަޅުއްަވއިގެން ްމެންބަރަކު ްއެންމެ ްއިންނެވި ްމިތާ ަކއި

ްމެ ްއަދަބުވެރިކަމާޢިއްޒަތްތެރި ްވަރަށް ްްއިއެީކގަްންބަރަށް ްމަޖިލީހުގެްްމިަދންނަވަން ްގެންދަވާށޭ. ްއަނބުރާ އިޞްލާޙު

ްތަނަށްްއިޞްލާޙެއްްލައިގެންްޤާނޫނުއަސާސީްްނޭނގިްމިްވީނުވީެއއްް،ނެތިްމެޖޯރިޓީްޕާޓީްއާއިްމައިނޯރިޓީްޕާޓީގެްބަހެއް

 590ްޖެހޭްމިްް.ްއަޅުަގނޑުެމންްވިސްނާލަންްއެބަބޭފުޅަކުްޤަބޫެލއްްނުކުރަްއވައޭަކމަށްްއެއްވެސްްްއަށްްއިޞްލާޙެއްްގެނެވޭނެ

ްވާ ްމެންބަރުގެ ްވިސްނުމަީކްކޮބައިތޯ.ްޢިްއޒަތްތެރި ްރަްއޔިތުންގެ ްައޅުަގނޑުެމންގެ ްކުާރއިރު ް،ވިދާުޅވިްއިަހކަިއގަކަންތައް

މަޝްވަރާކޮށްފައޭްމިކަްންހުށަހެޅީ.ްއަޅުަގނުޑގެްދާއިާރގެްޮގނޑިްއެްއްއިތުުރވާއިުރްްންނަްވަރަށްްގިނަްރަްއޔިުތންނާތިމަ

ްރަްއޔިތު ްކިަތއް ްދާއިާރގެ ްއަުޅަގނޑުގެ ްސުވާަލކީ ްމިމަޝްވަރާްންނާއަޅުަގނުޑގެ ްއަޅުަގނޑު ދާއިާރގެްްއީކުރިންތޯ.
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ްތަމްސީލު ނަޑކާކުރަރައްޔިތުން ްއަޅުގަ ްމެންބަރު. ްހުރި ްައޅުގަްާވހަކައެއްްން ްކޮންބަޔަކާނުަދއްކާ. ްދެން ްނޭނގެ ްނަޑަކށް

ްއެހެންީވމާކަ ްވާހަކަދެްއެކވީ. ްމެއް ްިރސާޗް، ްބައިވަރު ްވަރަށް ްޤައުމުތަކުގަްއަދި ްކިަތއް ްދުނިޔޭގެ ްރިސާޗްްއިހެއްެދވީމޭ.  595ތޯ

ނޑިތަކަކޮންކޮންްފޯމިއުް،ހެއްދެވީ ޖޭގެްހުރިހާްއަދިްރާއްް؟ކޮންކޮންްުއސޫލަުކންތޯް؟ކުރަނީްއޔަންޢަށްްލާތަަކށްތޯްމީހުންްގޮ

ްތަމްސީލު ްގޮރައްޔިތުން ްރަނގަޅު ްެއންމެ ްބެއްެލވިންތޯކުރަން ްޮކބައިތޯ ްވެްސްްރާއްޭޖގެްް؟ތްތަކަީކ ްރަްއޔިތަކު ކޮންމެ

ްއޮންނަކުރެވޭތަމްސީލު ްގޮތްތަެކއް ްމަޖިލީްޖެހޭނެންނެ ްމީހާގެހުރައްޔިތުންގެ ްރައްޔިތު ްއެ ްގޮތްތަެކްއްްގަ. ްއާދެވޭނެ ބަސް

ްދާއިރާގަންއޮންނަ ނުޑެގ ްއަޅުގަ ްވިސްނެްއިޖެހޭނެ. ނޑަށް ްނޫންް؛ނީއަުޅގަ ްވިސްނުމެއް ްއެަކނި ނޑު އެއީްް.އަުޅގަ

ްޕާޓީ ްޕާޓީްއަޅުަގނުޑގެ ނޑުގެ ްައޅުގަ ްްއާއި ްވިސްނުން ްމެންބަރުންގެ ްތާީއދުކުރާ ްރައްޔިތުްނގެްއަށް ނޑު  600އަޅުގަ

ްޕާޓީޔާގަހުމަޖިލީ ނޑު ްއަުޅގަ ްޤާނޫނުއަސާސީްމާ،ްކުރަމުންދަނީ.ްއެހެންވީސާްއްހިްއިގައި ްތެރެއިން ްހުރިހާްވިސްނުމެްއގެ ްއެ

ްއި ްއެހެންއަށް ްއަންނަންޖެހެނީ. ްމިޞްލާެޙއް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވާނަމަ ްމިސްރާބަްނޫންކަމުގައި ްރަނގަޅު ކަްށްދެެވނީ

ްވިސްނަް ނޑުމެން ްއަުޅގައިނޫން.ްއަުޅގަ ްހޯދަންޖެހޭ ްރައްޔިތުލާފައި ްްހުގައިްންެގްމަޖިލީނުޑމެން ކުރަނީްއްޔަންޢަމެންބަރުން

އެކަްންްއިމިއުލާއެއްްހޯދާފަރަނގަޅުްފޯްއިކިހާވަރެްއގެްބަޔަކުްަރއްޔިތުްނތަކެއްްތަމްސީލްކުރާްއާބާދީެއްއތޯްނޫންތޯްބަލާފަ

ްޕާޓީ ްމައިނޯރިޓީ ްކުރަންޖެހޭނީ ްއެކަން ްހޯދެންޖެހޭނެ. ްގޮތްަތއް ްމެޖޯރިޓީްކުރެވޭނެ ްސިޔާސީްއާއާއި  605ެވްސްްޕާޓީތަކާްައދި

ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްމަޝްވަރާކުެރވިގެން.ްުޝކުރިްއޔާ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިއްް ްއަޅުަގނޑު ްހިސާބުން ްމި ްއާދެ! ްމެންބަރުންނަނށް ްއަުރވާނަން.ްމިނ32ްެޒަތްތެރި ްުހސްަވގުތުކޮެޅއް ޓުގެ

 610ްވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.ް

ް

ް

 ]އަށ11:22ްްްއިނ12:32ްްްހުސްވަގުުތކޮޅުް[

ް

 615ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމި ްކުރިމަތީގައި ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްގެންދާއިުރ ްުކރިއަށް ްމަސައްކަތް ްދަންފަޅީގެ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ވަނީްް`.

ްާދއި ްއަޙްކުޑަހުވަދޫ ްމެންބަރު ްިޢއްަޒތްތެރި ްޖުމްހޫރިއްޔާްރާގެ ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްހުށަހަޅުްއވާފަިއާވ ްއާމިރު މަދު

ް ްވ71ްަޤާނޫނުއަސާސީގެ ް)ހ(ްއަދި ްާމއްދާގެ ްއިޞްލާޙ72ްްުނަ ް)ހ(ްއަށް ްމާއްދާގެ ނޑުްވަނަ ްއަޅުގަ ްބިލު. ގެނައުުމގެ

ް.ތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޝިފާޒުމިހާރުްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްބާރަށުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތް

ް620 
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ްބާރަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޝިފާޒުްވާހަކަެދއްެކވުްނ:

ްޝުކުިރއް ްޤާނޫނުައސާއާދެ! ްިއޞްލާޙުޔާ. ްއަށް ްހުށަހެޅުއްވީީތވެ،ްސީ ްމަޖިލީހަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްބިލެއް ގެަނުއމުގެ

ނުޑެގްޚިޔާލުްހުރިްގޮތްްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސްްދަންނަވާލަންްބޭނުންވޭ.ްެއއްްކަމަީކްމިްޖަލްސާް އަޅުަގނޑުްިމއަށްްއަުޅގަ

ްޖަލްސާ ްދައުރުެގްފަހު ްޖަލްސާ.ްމި ްަދއުރުެގްފަހު ްމި ްޤާނޫނުއަސާއަކީ ްއިްޞލާޙުަގއި ްމިްީސްއަށް ްގެނައުމުެގްބަހުސެއް

ްމި ްހިނގަމުން ްިމްްތަނުގައި ްމިސްރާބު ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްވެދުން. ްވަރަށް ްޭބފުޅުންނަށް ްހުރިހާ ްކަމަކަށް ްފުރަތަމަ  625ދަނީ.

ީއްސްތަކުންްރަލަބިްއޔަންތިޚާބުްތަނަަވސްްއަޣްަޓކަިއްުކރިއަށްްއޮތްްއިްމަށްވުޅުއެްްވަގުުތްމިްހުރީްމިްޤައުމުްހަމައަކަށް

ްއެހެންނަމަވެސް ްދެން ްކާމިޔާބުލިބުމަށް. ްއިްޞލާްނަޝީދަށް ްއަށް ްމިްޤާނޫނުއަސާސީ ްގެންނައިުރަގއި ޙެއް

ްބެއިޞްލާޙު ްއަދަދާ ްނިސްބަތްވާނެ ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގައި ްޢިއްޒަްތތެރި ްމި ްރައީސް.ގެެނވެނީ ްޢިއްޒަތްތެރި ްޮގތުން. ްހޭ

ްގިނަވުމެ ްއަދަދު ްނޫން ްެއއް ްމައްސަލަ ްމަދުވުމެއްްއަޅުަގނުޑގެ ްއަދަދު ްނޫން ްެއއް ްމައްސަލަ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްވެްސ، އް

ްއިތުރުވެް ްމަންދޫބުން ްއެްއޗަކީ ްއެނގޭ ްއަޅުަގނޑަށް ްކަންކަންްް،ވެސް. ްޤައުމުގައި ްމި ްވަަރީކ ްއިތުުރވި  630މަޝްވަރާ

ބައެއްްޢިއްޒަތްތެިރްްގޮތެއްްކަމަށް.ްއެހެންނަމަވެސްްނިންމުމުގައިްއެންމެންގެްބައިެވރިވުންްފުރިހަމަްއަށްްބޮޑުކޮށްްލިބޭނެ

ްކަމެއް.ް ްވިސްނަންޖެހޭ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްއެީއ ްުނކުތާތަކަކީ ްފާހަގަކުެރްއވި ްއެ ްޮގތަށް ްވިދާުޅވި ްއެ މެންބަރުން

ްމި ްރައްޔިތުން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމިންވަރާ، ްލިބޭ ްއާމްދަނީ ނޑުމެްންވަްދިވެހިރާއްޖޭން ްއަޅުގަ ްމިއީ ްހާލަތާ ްތިބި ގުތު

ްިޢއްޒަްވިސްނަންޖެ ްކަމެއް. ްރައީސް.ހޭ ްއިޞްލާޙެްއްްތްތެރި ްއަށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްގޮުތގަިއ ްޤަބޫލުކުރެވޭ ނޑަްށ އަުޅގަ

ްމި ނޑުމެންނަށް ްޤަބޫލުކުރެވިގެން.ްައޅުގަ ްމިކަން ްޕަސެންޓަކަށް ްބޮޑު ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި  635ކަމުގެްްގެންނަންޖެހެނީ

ްމުހިް ްކިތަންމެ ްއަދި ްޕާޓީތައްއްމުކަވާހަކަ ްސިޔާސީ ްވީނަމަވެްސ، ްހަރަކާތްތެރިާވްްމުަގއި ްރާއްޖޭގައި ްވަުގތު މި

ްގިނައިންްް؛ދުވަސްވަެރްއގައިް ްއެންމެ ްމެންބަރުން ްނަމުަގއި ްޕާޓީތަުކގެ ްިސޔާސީ ްމަޖިލީހަކީ ްމި ްާޚއްޞަކޮށް ަވކިން

ްމި ްމަޖިލިސް. ްވިސްނުންފުޅުްްތަމްސީލުކުރާ ްމެންބަރުންގެ ްނޭނގި ްގޮތެއް ްހުރި ްިވސްނުން ްޕާޓީއެްއގެ ްސިޔާސީ ތަނުގެ

ްގޮތެއް ްމިްްހުރި ްއިޞްލާޙު ްމި ްމެންބަރަކު ްނޭނިގ، ްއެއޮްވެސް ްހުށަހަޅުއްވާފަ. ްްތީ ްއެްޭބފުޅާގެ ްިވސްނުންފުޅު އެ

ްއެހެންނަމަވެސްް ްކަމެއް. ްއިޙްތިރާމުކުާރ ްނުކުތާްއަޅުަގނޑު ްބޭނުންވާ ްފާހަގަކޮށްަލން  640ްއަކީްްއަޅުަގނޑު

ނޫނުއަސާސީަގއިްއަތްލާކަެށްއްމުަގއިްމިްޤާގެނައުމުގެްބޭނުޤާނޫނުއަސާސީްއަށްްއިޞްާލޙުްމިްއަޅުަގނޑުމެންނަކަެށއްްއަދި

އްޔާމުްއަދިްވަރަށްްގިނަްތަންތަންްއެބަްހުރި،ްވަރަްށްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްއަތްލާންވެއްޖެްްއެްމުނާސަބުްަވގުތެއްްނޫޭނ.ްމީ

ނޑުމެންްމިއާްކުޅެންްއުޅެ ފިއްޔާމުްގިނަްމާއްދާތައްްއެބަްހުރި.ްއެހެންވީމާ،ްޖުމްލަްގޮތެއްގައިްާޤނޫނުއަސާސީަގއިްއަުޅގަ

ްތަނެ ްހުރިހާ ްއިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭނެ ްބޭނުމަީކ ްއެދުމަކީ ްއެެހންނަމަވެސްއަޅުަގނުޑގެ ްއިޞްލާޙުވުން. ކުރުމުގެްްއެކަންްއް

 645ވަގުެތއްްނޫންްމިްވަގުަތކީ.ްެދން،ްމިއަދުްދިވެހިާރއްޖޭގެްަރއްޔިތުންްމިނިވަންްމެންބަރެްއެގްގޮުތގައިްހުންނެިވްބޭފުޅަުކް

ްހުށަހެޅުއްް ްއިޞްލާޙު ްއަމި ްތަފާތުވާނޭވީީތވެ، ްވިސްނާވިސްނުންތަެކްއ ްޤަބޫލުކުެރވޭނީ ނޑަށް ްބޭފުޅުންެގްުޅގަ ްއެ .

ްއެްވިސްނުމަކަށް ްީކއްެވެގންބާވައޭ ްހުންނަވައިްވާނެ ްގިިނކަންޏާ ްއެހެންވީމާ،ްްބޭފުޅާ ްހުށަހެޅުއްވީ. ްއިޞްލާޙު މި
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ްދިވެހިރާއްޖޭގަް ްއަންނަނީ ްިވސްނުމަކަށް ްރަްއޔިުތންގެ ްގޮތެްއގަިއ ނޑު ްބޮމައިގަ ްވާއި ްބޭނުމަކަށް ްރަްއޔިެތއްެގ ްއެްުޑ ނަމަ

ްކަންތަ ްމިފަދަ ްތެރެއިން ްޕާޓީތަުކގެ ްއެހެންނަމަެވސްބޮޑެތި ްދެން ްކަމަށް. ްހުށަހަޅާެނ ްމިކަްންްއްތައް ްނޫން ެއގޮތަކަށް

ްމި ްދެޮކޅެއްްގޮއްސަ ްއެްއޮގތަކަށްވެސް ްހަމަ ްައޅުަގނޑު ްއެހެންނަަމވެސް ްއިތުރުވުމައޮތީކީ. ްމެންބަރުން  650ކަށްްނަހަދާނަން

ްރައްޔިތުްންް،ވެސް ްމަޖިލީހަކީ ްރަްއިޔތުންގެ ްއެދުމަީކ ްހަމައެކަނި ނޑުެގ ްއަުޅގަ ްވެސް. ްމަދުވުމަކަށް ްއަދި މެންބަރުން

ތަމްސީލުކުރެވޭްތަނަކަށްްވާންޖެހޭނެ.ްގިނަްރައްޔިތުްނގެްައޑުްއިވޭްތަނަކަށްްވާންޖެހޭނެ.ްގިަންމަޝްވަރާކުެރވޭްތަނަކަށްް

ްނިންމު ްބިނާކުރެޭވ ްތަނަކަށްވާންޖެހެނޭ. ްނިންމޭ ްގިނަްްންތަކެއް ްމީހުން ްކިތަންމެ ްގޮަތަކށެއް ްނޫން ްމި ވާންޖެހޭނެ.

ްނޫނޭ.ް ްކަމެއް ްއެދޭ ްއަުޅަގނޑުމެން ްކުރުމަކީ ްކަމެއް ްގޮތަކަށް ްނުނެރެވޭ ްނަތީޖާ ްމަދުވިޔަސް ްމީހުން ްކިތަންމެ ވިޔަްސ،

ްަކން ްގޮތަކަށް ްނެރެވޭނެ ްއަޅުްްކުރުމަށްްނަތީޖާ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްމި ްވަރަްށްޓަކަިއ ްއިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން  655ގަ

ްމިް ްގޮތަކަށް ްކުރެވޭ ްއެކުެއކީަގއި ްކަމެއް ްހުރިހާ ްމި ްއެދުމަކީ ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްހުރި. ްއެބަ ްމާއްދާ ބައިވަރު

ްގޮަތކަށްް ްފާރުވެރިވޭނެ ްބާރަށް ްއަެނއް ްއެއްބާުރ ްދައުލަތުގެ ްުބއްދިވެރިކަެމކޭ. ްެއއީ ްއިޞްލާޙުކުުރމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީ

ްންނޫ ްދެން؛ ްމިްްގޮތަކަށް ްަވގުތު ްމި ްނޫން. ްކަެމއް ްޤަބޫލުކުރާ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްެއއީ ްހިންގުމަކީ ްދައުލަތް މި

ްހި ްޤައުމު ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހިާޔވަހިކަމުަގއި ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމަސައްކަތްކުރިއިުރގައި ްމައްސަލަންގަން ް،އަކީްްދިމަވާ

ްކަުމގަ ްއެއް ްމުއައްސަސާ ްމިނިވަން ްޚާއްަޞކޮށް ްމިނިވަންވިްަވނީްއިވަކިން ްބޮނަމަ ްދައުލަތަކާްލެއް ްވަކި ްގޮސް  660ްޑުަކމުން

ްއެ ްހަންއެްއވަރަށް ްކަން ްދައުލަެތއްަގއި ްއެއް ްއުޅެނީ ްހުރި.ްމި ްއެބަ ްވިްސނުން ްއާދޭ.ްބޭފުޅުންގެ ްއެބަ ްފަހަރު ދާންނެތޭ

ްމިްއެއީ ްއެއާެއކީަގއި ްހަމަ ްއަދި ްކަންތައްތައް. ްހުރި ްދިމާވެފައި ްމުއައްސަސާަތކަށް ްވެްސްމިނިވަން ނިވަންކަން

ކަށަވަރުކޮށްދީަފއިްއޮތްްހާލަތުގައިްއެްމިނިވަންކަންްވެސްްބޭނުންކުރުމަކީްއަދިްއެްބޭފުޅުންނަށްްއެހާްފަރިތަކަމަކަށްނުވޭ.ް

ްހަލުވެރިާވްން ްއަށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމި ްބޭނުންވަނީ ްފާހަަގކޮށްލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮެތއްަގއި ްޖުމްލަ އެހެންވީމާ،

ްއަިދވެ ްޤަބޫލުކުރަމޭ.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްެވސް ްހުރިކަން ްަމއްސަލަ ްބޭނުްނވޭ.ްޤާނޫނުއަާސސީގައި ްވަގުތު  665ސް

ްއާްއެހެންނަމަވެސް ްޤައުމު ްއާކަންތަްްައޅުަގނޑުމެްންމި ްމިނިޒާްްއްތަކެޭކްފަށައިގަީތ،ްމުޅިން ްބައްޓަްނވެފައި އޮީތްްމެކޭ

ްުދޢާ ނުޑގެ ްެދއްވާށޭ.ްދެން،ްއަުޅގަ ްވަގުުތކޮޅެއް ްއަދި ްަރއީްސްްމިކަމަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަކީ ްމަހުގެ ްސެޕްޓެމްބަރު 7ްމި

ްމުސްތަޤުބަލެްއް ްއޮމާން ްައމާން ްަޤއުމަށް ްމި ްކާމިޔާބުކޮށް ްއިންތިޚާބު ްނަޝީދު ްަރއީސް ްއެއްބުރުން ްދުަވސް ވަނަ

ނޑުމެންނަށްްޤަބޫލުކުރެވޭްމި ިމްްިތއްބެވީްވަގުުތްދިވެހިރާއްޭޖެގްކަންކޮޅުަތކުަގއިްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާްހޯދައިދިނުްނ.ްއަުޅގަ

 670ކުރުމަށް.ްއެއްބުރުންްރަީއސްްނަޝީުދްޅުްމެނިފެސްޓޯއެއްްވެސްްތަންފީޛުކުރުމަށް.ްރަނގަޤާނޫނުއަސާސީްވެސްްތަންފީޛުް

ްއެ ނޑިނޭިޅ ްކެ ްރަްއޔިތުން ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްމުޅި ްޓަަކއި ްމިކަމަށް ްތައްާޔރަށްކަން. ކުާރްްއިންތިޚާބުކޮށްދެްއވުމަށް

ްަމޖި ްަރއްޔިތުްނގެ ްމިމަސައްކަތަށް ްަހއިިސއްޔަތުން ްމެންބަރެއްގެ ްޝުކުރުްްލީހުގެ ްޝުކުުރކުރަން. ްައޅުަގނޑު ަވގުތު

ް.ًبركاتو السالم عليكن ًرحوت هللاًއަދާކުރަން.ް
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 675 ްހަކަދެްއކެުވން:ވާްމަޑަވެލިްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމު

ްއެންމެ ްަދއުރުގެ ްރައީސް.ްއާދެ!ްމި ްޢިްއަޒތްތެރި ްއަދިްޖަލްފަހުްް`.ްޝުކުިރއްޔާ ްރައީސަށާ ްމަޖިލީހުގެ ސާގައި

ްއިޙް ްއެްްތިރާމާމެންބަރުންނަށް ްހުށަހެޅިގެން ްއިޞްލާޙު ްއަްށ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމިއަދު ްއާދެ! ްޝުކުރުދަންނަވަން. އެކު

ްމި ްކުރަުމން ްއަޅުަގނޑުމެން ްވަކާލާތުްބަހުސް ްއެ ްމިދަނީ. ްދާއިާރެގްްކުަރމުން ްުކޑަހުވަދޫ ްއަށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ދަނީ.

ްއަޙްްތްތެރިޢިއްޒަ ްއެމެންބަރު ްކަންބޮޑުވުންަތކެްއ ްިއޞްލާޙުގައި ްހުށަހަޅުއްވާ ްއާމިރު ްފާހަގަކުރަްއވާފަ.ްމަދު ްހުރި ބަ

ްދައުލަތުގެއޭގެ ްފާހަގަކުެރވުީނ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްަމއިަގނުޑގޮތެްއަގއި ްއިހުްތެޭރގައި ްބޮޑުވަމުްނދާކަމުގެ ްމިްޚަރަދު  680ސާސްަތއް

ްރަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއޮތްކަން. ްފެންނަން ްކަމެއްްއިޞްލާޙުން ްއޮތް ްކުެރވެން ްަޓކައި ްބޮޑުވުމަށް ްޚަރަދު ްަދއުލަތުގެ އީސް،

އެީކގަިއްްކަަމީކްއިޙްލާޞްތެރިކަމާްލީމާްއަުޅަގނޑަަކށްްޤަބޫލެއްްނުކުެރވޭްމިކުެރވެންްއޮްތްކަމަަކށްްއިޞްލާޙުނުް،ނުކޮށް

ނޑުްމިކުރަންްއުޭޅްކަމެްއްކަމަކަށް.ްއަޅުަގނޑުމެންްކުރެވެންްނެތްްކަމެއްެގްވާހަަކއޭްއަޅުް ތަނުގައިްމިްފާަހގަކުރަީންްގަ

ް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްގެނެވެނީ ްމި ްއިޞްާލޙެއް ްއަށް ްތާއީދ58ްާޤާނޫނުއަސާސީ ްމެންަބރުންގެ ްްޢިއްޒަތްތެރި 58ްެއކީ.

ނޑުްފާހަގަކޮށްލަނީ.ްވާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްކުރެވެންްނެތްނުްމެންބަރުންްހޯދުމަކީްއެއީްފަސޭހަކަމަކަށް  685ކަމެއްގެްވާހަަކްއަޅުގަ

ްއެހެން ްއެއީ ްއޮތް. ްއެބަ ްކަމެއް ްކުރެވިދާެނ ްޖަލްސާއެއްަގިއ39ްްނަމަވެސް ްމަޖިލީހުގެ ްނުވަތަ ޯވޓުން

ްފޫެބއްދުމަށްް ްޚަރަދުތައް ްދައުަލތުގެ ްއޮތް ްއެބަ ްކަމެްއ ްއޮތް ްފާްސވާން ްއަޣްލަބިއްޔަތުން ްވޯުޓެގ ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި

ްޓެްކސް ްއިންކަމް ްއެއީ ނޑުްގެޓަކައި. ްއަުޅގަ ްބިލުން ްއެ ްދައުބިލު. ްައދި ްދައުލަތަށް ްދައުލަތުެގްމެންނަށް ްލިބޭ ލަތަށް

ެއއް.ްށްްމިްބިލުްއޮތީ.ްރަނގަޅުްވާހަކައަދިްދައުލަތަށްްލިބޭްއާމްދަނީްއަދިްދައުލަތަށްްބުރަްކުޑަެވގެންދާްގޮތަކަބަޖެޓަށާް

ްބޮޑުް ްޚަރަުދ ްއަކީ ްއެީއ.ް،ޑިމޮކްރަސީ ްކަެމްއ ްދައްކަންޖެހޭ ްައގެްއ ްޮބުޑ ްވަރަށް ްޒާތުަގއި ްދެކުނުްްޭއގެ  690ުކޅުދުއްފުށީ

ްމުޙައްމަ ްމެްނބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްފާހަަގކުރަްއވައިްދާއިރާގެ ްއެކަން ްނަޝީދު ްނަޒަރަކުްންްދު ްތަފްޞީލީ ވަަރށް

ްޑިމޮކްރަސީް ްމިއަދު ނޑުމެންނަށް ްއެީއ.ްއަުޅގަ ްވާހަކަދައްަކއިފި.ްރަނގަުޅްވާހަކަެއއް ްޮގތުން ްބެހޭ ްއަގާ ޑިމޮކްރަސީެއްއގެ

ކަމެއްްއެއީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްބައްަލވާ.ްމިނިވަންްމުއައްސަސާތަކެއްްްމަްއޭގެްޚަރަދުްބޮޑުބޭނުންވާްކަމަށްްވަނީްނަ

ްއޮިޑޓަ ްމިސާލަކަށް ްހުރި. ްމުސްތަޤިއްލުއެބަ ްއޮފީސް ްޖެނަރަލް ްމިނިވަންްރ ްއަދި ްބޯޑު ްކޮރަްޕޝަން ްއެންޓި ކުރުން،

ްނައްތައިމުއަ ްައޅުަގނޑުެމން ްއެއްސަސާަތއް ްބޮްލާފައި ްޚަރަދު ްއެއިންްތަނަްށ ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްިކޔަިއގެްނ  695ޑުވާީތއޭ

ްރަްއޔިތުންެގް ްެއކަށީގެްނވާވަުރގެ ްޤައުމުގައި ްމި ްބަލަންޖެހޭނީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނޯންނާނެ. ްމަންފާއެްއ ްރަނަގޅު ކުރެވޭނެ

ޭއގެްފަހުަގއިްް.ންނަނީއަަހރުްދުވަްސވީމާްެއްސީލްޖެހިފައިްއ22ްޮ.ްމަޖިލީހެއް.ްދުނިޔޭގެްއެހެންްަޤއުމުތަކުެގްއެަބްހުރި

ްމުޠާލިޢާ ްދާންޖެހެނީކުރުމަށްފަހުއެކަން ްއަނެއްކާ ްއަލުން ްއެހެންނަމަްގަިއ ނޑައެިޅގެން. ްކަ ްއަދަދު ވެސްްވަކިވަަރކަށް

ްއިޞްލާޙު ްމި ްމިއަޅުަގނޑުމެން ްގެންނަންޖެއުްެގންނަން ްއަށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއަްށްޅެނީ ްއިޞްލާޙެއް.ްޤާނޫނުއަސާސީ ހޭ

 700ްމެންބަރުންެގ،ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުންގެްތާއީދ58ްްާަގނޑުްކުީރަގއިްމިްފާހަގަކުރިްގޮތަށްްއިޞްލާޙެއްްުނގެނެވޭނެްއަޅުް

ްއެހެން ްނެތް. ްކުެރވޭކަްށ ްއެކަން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްނޫނީ ްރުހުމާއެީކގައި ްޕާޓީތަކުގެ ްޮބޑެތި ްމިްްވީމާ، އަދި
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ް ްދިޔައިުރގަިއ ްއިޞްލާުޙެވގެްނ 113ްްޤާނޫނުއަސާސީ ްމެންބަރުން ްތިްޢިްއޒަތްތެރި ްއޭރުަގއި ްމަޖިލީހުގައި އްބެވި.ްޚާއްޞަ

ްވަކާލާތުކު ްައޅުއަޅުަގނޑުމެން ްދިޔައިރުަގއި ްފާހަގަކުރެިވގެންރަުމން ްބޮުޑްދިަގނޑުެމންނަށް ްއަށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ޔަީއ

ްއެއަޣް ްޮކންޓްރޯލްްލަބިއްޔަެތއް ްކޮށްބަަޔކު ްމިކަން ްމިގޮތަށް ްކުީރ. ްމިކަން ްމިގޮތަށް ްކީްއވެގެންތޯ ްދިޔައިރު ފައިްކުރަމުން

ްއެ ްފަހުގައި ްކުރުމަށް ްބަހުސްތަކެއް ްގިނަ ްވަރަށް ްްއޭރުަގއި ްއޭރުގައި ްބާރު ްއިޚްތިޔާރާިއ ްއޮތް  705ހާހަށ12ްްްބޭފުޅުންނަށް

ނަޑއެިޅގެން ދިޔައީްކައުންސިުލެގްފަހުންްފެނިގެންްދިޔުންްވެސް.ްއެހެންނަމަވެސްްެއކަމެްއްނުކުރި.ްދެންްޭއގެމިއަދަދުްކަ

ްހެދިއިރު ްޤާނޫނު ްއޮންނަން.ްއިންތިޚާބުގެ ްކުޑަކޮށް ްއަަދދުތައް ްޭއގެ ްވެސް ްއޭރުގައި ްއެދުނިން ްައޅުަގނޑުމެން ގައި

ްޢި ްމި ްފެނިގެންއެހެންނަމަވެސް ްމަޖިލީހަށް ްްއޒަތްެތރި ްރަށަކަށްމެ ްކޮންމެ ްކަމަށ5ްްްދިޔައީ ްތިބެންޖެހޭނެ ކައުްނސިލަރުން

ްވެސް ްއެހެންނަމަވެްސްއެކަން ްވިަޔސް. ްުކޑަކަުމގައި ްއާބާދީ ްކިތަންމެ ްއަޅުަގނުޑްްއަދި ްނިންމާފަ. ްފާސްކޮްށދީފައި އޮތީ

ްރައްޔިތުންގެް ްބަޔަކު ްތިބޭ ްތަމްސީލުކުރަން ްރައްޔިތުން ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްއެެހންނަމަވެސް ްކަންބޮޑެއްުނވޭ.  710އެކަމާ

ްަމއްސަލަެއްއް ްެއއީކީ ްޝާމިލުވުން ްރައްޔިތުން ްނަމަ ްވަނީ ްކަމަށް ްބޭނުންވާ ްގެންނަން ްޑިމޮކްަރސީެއްއ ރުހުމާއެކީަގއި

ްމަނޫން ްޚަރަދުގެ ްކޮންޓްރޯލް. ްއަޅުަގނޑުމެން ްގޮތްތައްްއްސަލަ ްލިބޭނެ ްދައުލަތަށް ްޚަރަދު ްޖެހޭ. ްއެބަ ކުަރން

ްއޮތީްމުއްސަ ްމަޖިލީހުން ްއެަބްޖެހޭ.ްމި ްޓެކްސްއަޅުަގނޑުމެންްިވސްނަން ްއަތުން ްމަހުޖަނުންގެ ްއޮތީްނދި ްބިލެއް ނެގޭނެ

ްމަސަ ްސަރުކާރުން ްއެމް.ޑީ.ޕީެގ ްރަުމންއްކަްތކުތަޢާރަފުކޮށްފަ. ްއެހެންނަމަވެސް ްފާސްކުރަން. ްބިލު ްެއ ްމުޅިްދިޔައީ މިއަދު

ްރިޝްވަތު ްދައުލަތަށްްޤައުމުަގއި ްނުދީ ްފައިސާ ްގޮތުަގިއްމި ްރިޝްވަތުގެ ްމި ްމަހުޖަނުން ްމީހުން،ްމުއްސަނދި  715ބަހަމުންދާ

ްރަނގަޅުކުރަުމންދާނީ ްކަންަތއްތައް ްްސކޫލްތަުކގެ ްފަރާތުން ްދައުލަތުގެ ްއެ ްނަމަ ްދިން ްޚަރަދު ްފަރާތުންްމި ްދައުލަތުގެ .

ްމި ްމިައދު ްއެހެންނަމަވެސް ްރަނގަުޅކުރަމުންދާނީ. ްނިޒާމު ްްޞިއްޙީ ްނުދީ، ްޓެކްްސ ްއެ ްހިފަިއގެްންފެންނަނީ ްލާރި ެއ

އަދިްއިންތިޚާބާްދިމާކޮށް.ްވަރަށްްދެރަވަރުްކަމެއް.ްވަރަށްްހިތާމަހުރިްްތުންނަށްްރިޝްަވތުްބަހަމުންދާްތަންގޮސްްރަްއޔި

ނޑު ްއަުޅގަ ްއިލެކްޝަންްްކަމެއް. ްއަދި ްޖެހޭ. ްެއބަ ްވިސްނަން ްމިކަން ްވެސް ްމަޖިލީހުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި އެދެނީ

ްަކުޅް ްރިޝްވަތުގެ ްފައިސާ، ްހުތުރު ްރިޝްވަތުގެ ްމުތުލަޤަށް ނޑައެިޅގެން ްކަ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްވިސްނަން ްވެސް  720ކޮމިޝަނުން

ްއެ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްބެލެން ްއެކަން ްހިންގަމުންދާއިރު ްރާއްޖޭގައި ްމުޅި ްއެހެންނޫންކަޢަމަލުތައް ްބަލަންޖެހޭނީ. ްވަނީްން ކަމަށް

ްޤަުއމުގައި ްނާންނާނެ.ްމި ްވެސް ްޑިމޮކްަރސީ ްއަށް ްރާއްޖެ ްމި ްއަނިޔާވެިރްްނަމަ ްއަދި ްމަހުޖަނަކާ ްމުއްސަނދި ހުންނާނީ

ްަތޢާރަފުްވެރިކަމަކާ ްޤައުުމގައި ްރައީސް.މި ްޢިއްޒަތްތެިރ ްދުޢާްވެގެންދާނީ. ނުޑގެ ްޤައުމަށާްއަުޅގަ ްމި އަިދްއަކީ

ްދުޢާއަޅު ނޑުގެ ްައޅުގަ ްދެްއވުން. ްވިސްނުން ްހެޔޮ ްއެންމެންނަށް ްހެޔޮްްަގނޑުމެން ްަރއްޔިތުންނަށް ްާރއްޖޭގެ ްމި އަކީ

 725ގެްވޯޓުްެއއްބުރުންްރައީސްްނަޝީދަށްްވަނަްދުވަހުގައިްއެޭޅްރިޔާސީްއިންތިޚާބ7ްުއަދިްސެޕްޓެމްބަރުްް،ވިސްނުންްލިބި

 .ًبركاتو السالم عليكن ًرحوت هللاًޔުން.ްކާމިޔާބުްލިބިގެންދި
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ްިއޞްލާްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްް ްހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ ްއަށް ްޤާނޫުނއަސާސީ ްއާދެ! ްރައީސް. ްއެްއޗެްއްތެރި ްގޮތުން ްބެހޭ ޙާ

 730ް)ހ(ްއަށްްިއޞްލާޙުގެަނއުމަށާްމާއްާދގެްވަނ72ްަވަނީްޤާނޫނުައސާސީގެްްއާދެ!ްހުށަހަޅުއްވާަފއިްމިް،ލާއިރުްދަންނަވައި

ް ްމާއްދާގ72ްެއަދި ްނަމަ،ްްވަނަ ްބޭނުންކުރައްވާ ްފޯމިއުލާ ްމިއޮތް ްމިހާރު ްމަޤްޞަދަކީ ްއިޞްލާޙުކުރުމަށް. ްއަށް )ހ(

ްެއކަންްބޭނުން ްއިތުރުެވގެންދާނެތީވެ ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމަޖިލީހުގައި ްއޮތް ްކުރިއަށް ްނަމަ ކުރަމުންގެންދާ

ްއިންނި ްއަންނަ ްޖެހިގެން ްއަދި ްގެނައުން. ްއިތުރުވަމުންމުމަކަށް ްވެސް ްހުށަހެޅުއްވިްތިޚާބެއްަގިއ ްމި ްއެހެންވީމާ، ދިޔުން.

ްވާނަމަް ްކަުމގައި ްބާއްަވއިފި ްނިޒާމު ްމި ްމިގޮތަްށ ްދިއުެމއްަގއި ްއިތުުރވަމުންދާ ްމިގޮތަށް ްވިސްނުންފުޅަީކ މެންބަރުގެ

ްުވމާ ްނިސްބަތުންްނެރެވިދާނެއެކީްްއޮބިނޯންނަވަރުެގްބުރަައކަށް ްއެ ނުޑްްކަމެްއްކަމަށްްގަިއްއަދިްނަތީޖާ  735ނުވުން.ްއަުޅގަ

ްރޫހަ ްބިލުގެ ްތާމި ްއުސޫލަށް ްތާއީދުކުރަން. ްހަމަށް ްެއހެންނަމަވެސް ްދާއިރާްއީދުކުރަން. ްމަޑަވެލި ްޢިްއޒަތްތެިރްއެއާެއކު ގެ

ްނާޒިމު ްޑިމޮކްރަްމެންބަރު ްއެއީ ްިވސްނާލަންޖެހޭ. ްވެސް ްެއއްަޗކަށް ްވެސްްވިދާޅުވި ްައގެއް ްއަޅުަގނޑުމެން ްއަށް ސީ

ްއަ ްއަންނަ ްތަރަްއޤީވަމުން ްކުޑަ، ނޑުމެންނަކީ ްައޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ްއޮފްއަރާްދައްކަންޖެހޭނެ. ްކިތަންމެ ްއަޅުަގނޑުމެން ދި

ްހޭނެްާވއިުރގައިްީމގަިއްބެލެންސެއްްގެްނގުޅެންޖެްކަުމގައިްވީނަމަވެސްްުމއްސަނދިްނޫންްޤައުމަކަށްގަމީސްްލަިއގެންްތިބި

ްޤަބޫލު ްއަޅުަގނޑަށް ްފަދައިްންކަމަށް ްވިދާުޅވި ްވެސް ްބޭފުޅެްއ ްއެހެން ްވާހަކަދެްއކެވި ްކުރިން ްމީގެ ްއަދި  740ުކރެވެނީ.

ްއަހުލުވެރިވެަފއިޤާނޫ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަށް ްދެމެހެއްޓުމާްނުއަސާސީ ްގޮތުގައި ްފުރިހަމަ ްބަލިކަށިނުކޮށް ްިޑމޮކްރަސީ ްވާ

ް ްއޮމާންކޮށް ްކަންކަްނ ްދައުލަުތގެ ްގެންނަންޖެހޭްއެީކގައި ްގޮތަކަށް ްހިނގާ ްކަންކަން ްގުޅިގެން ްބާރާ ްއަެންއ އެއްބާރު

ދަނީްވިދާޅުވަމުން.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްމިހާރުްްކަމަށްްރާއްޖޭގެްހުރިހާްސިޔާސީްލީޑަރުންހެންްމިހާރުްބަދަލުތަކެއްްހުރި

ނޑުމެންގެްމިްނިޒާމުގައިްހުރިްސިޔާސީްލީޑަރުންގެްބަސްްލިބޭްކަހަލަްދުވަސްވަރެއްްމިއީްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަޅުް ގަ

 745ކަންކަންްކުިރއަށްްގެންދިއުމަށްްހުރިްބައެއްްހުރަސްތަްއްއެބަްވިދާުޅވޭ.ްއެހެންވީާމ،ްްއްްކުނިަތކާއިްބަެއއްްގެޕްތަކާ،ބައެ

ްމި ްބޭފުޅުން ްހުރިހާ ްމި ްދޭހަވާްްމިތާނގައި ްމި ްީމގައި ްވިސްނާަލއިފިއްޔާ ްގޮެތްއގައި ްބިނާކުރަނިވި ްއަށް ްވާހަކަ ްދައްކާ

ްއަދި ްމެުދގައި ްޕާޓީަތކުގެ ްތިބިްއެްއޗަކީ ްގޮތެްއަގިއ ްކޮންމެ ްިވޔަމިއަދު ްރޫހުކަމުގަިއ ްއިންތިޚާބީ ްމިއަދުގެ ްވެސް ގެ،ްސް

ްތިބިްއިންތިޚާބީ ްގޮތަކަށް ްކޮންމެ ްއަށް ްޤަބޫލުކަުމގަފޯރި ްއަުޅަގނޑު ްވެސް ްވިޔަްސ ްޤައުމުްއި ްނިމުނީމާ ްމިކަން ކުަރނީ

ނޑުމެންނަށްްކުރިއަށްްދެވޭނީ.ްއެހެންްކަމަށްްވާނަމަްޕާޓީތަކުގެްމެދުގަިއ،ްއިސްކުރަންޖެހޭނެްކަމަށް.ްއެހެންވެގެ ންްއަުޅގަ

ްޤާނޫނުއަސާސީް ްމި ްވިދާުޅާވްގޮތަށް ްއެ ްުކރެވިގެންްނޫނިއްޔާ ްކަހަލަްމަޝްވަރާތަކެއް ްކޮންމެެވސް ްމެދުގައި  750މެންބަރުންގެ

ބޭނުމަކަށްްވާނީްހަމައެކަނިްހުށަހެޅުމެއްްނޫން.ްްނުކުެރވޭނެ.ްފާސްކުރަންބޭނުންވާްިއްޞލާޙުތަކެއްްފާހެއްްއަށްްގެންނަން

ްދަންނަވަން ްއަިދވެސް ްރޫހަްއަޅުަގނޑު ްމި ްމެންބަރަށް ްމިހެންްޢިއްޒަތްތެރި ްމިގޮތަށް ްާތއީދުކުރަމޭ. ނޑު ްއަޅުގަ ށް

ްނުދެކެން ްވެސް ނުޑ ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްކަމެއް ްދެމެހެއްޓޭނެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްސިސްޓަމަކީ ްއެކަމަކުްބަދަލުވަމުންދާ .

ްރޫހާ ްގޮތަޤާނޫނުއަސާސީ ްނުެގްއލޭ ްމަޤުޞަދާ ްިޑމޮކްރަސީގެ ްމި ްގެންނަންއި ްއަށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްކަށް ހުރިްޖެހިފައި

ނޑުްބަދަލުތަކުގެްމަޝްވަރާކޮށްް  755ިނންމަން.ްޙަޤީޤަތުގައިްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްްއެންމެްފުރިހަމަްއެްއޗެއްްނުލިބޭނެ.ްއަުޅގަ
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ްމަޖިލީހުގަިއްެވސް ްޙަޤީޤަުތގަިއްޚާއްަޞްކުރިަމސައްކަތްްޚާއްޞަ ނުޑްވަކާލާތުކުިރއިރުަގއިްން.ްދެން ްއަުޅގަ މަޖިލީހުގައި

ްްމާްވެސް ްބިޔަ ްތާއީދެއްބޮޑު ްއަޅުަގނެޑއް ްޤަބޫެލއްނުކުއަދަދަަކށް ނޑެއް ްއަުޅގަ ްއެއީ ްބޮޑުކުާރްަރން. ްއަދަދު ނުކުރަން

ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަކަށެއް. ްބޮޑުވެގެްނދާނެ ްނަތީޖާ ްކަންކަނިސްބަތުން ްރޫހާއި ްގޮތާ،ްެމންގެ ްހުރި ްއިްނތިޒާމުކުރެވިަފއި މުގައި

ްސަގާފަތާ، ްްމިްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްމައްޗަށް ްރައީސްކަންކަމުގެ ްޢިއްޒަްތތެރި ްބިނާވެގެންދާނީ. ްކަްނކަން ،ްއެހެންވީމާ.

ްކޮންމެގޮތެއްް ްމި ްނެތުމާދަންނަވާލަންޖެހެނީ ްެއއްަބސްވުން ްމެުދގަިއ ްޕާޓީތަކުގެ ްމި ްމިފަހަރު ްއަިދ ްމިކަންްްވިޔަްސ  760ެއކު

ްމިްފާސްނުވި ްެވސް ްިވޔަސް ްިވސްނަންްކަމަށް ްހިކަމަކީ ްކޮންެމވެްސ ްކަެމއް. ްއޮތް ނޑުމެންްޖެހިފައި ްއަުޅގަ ސާބަކުން

ނޑުމެންގެްޑިއެޑްރެސްް ްއަުޅގަ ްަފއިސާްް،ދައްކަންޖެހޭްައގުްމޮކްަރސީގެްުމއައްސަސާަތކުަގއިްމިކުރަންޖެހޭނެްކަމެއް.ްއެއީ

ްެވއް ްއޮިބނޯންނަވަރު ްއަުގ ްދަްއކަންޖެހޭ ްދެމެހެއްޓޭްޖެއިން ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެއީީކ ްާވނަމަ ނިޒާމަކަްށްްނެކަމަށް

ްހުށަހެޅުއް ްމި ްުއއްމީދަކީ،ްއަދި ްނަތީޖާއަކާނުވާނެ.ްއެހެންވީާމ،ްައޅުަގނޑު ްއަދި ްނުދިޔަްްވުްންމިފަހަރު ކަމަށްްްހަމައަށް

ްިމކަ ްބަަހއްޓަިއގެން ްިވސްނުމުގައި ްއަުޅަގނޑުމެންެގ ްވެސްްމާވިޔަްސ ްދެން ްކަންކަމުަގިއްްއަިދވެސް ްހުރި  765ކުރިއަށް

ް ްރާއްޖޭގެ ްގޮތަކަށް، ްފައިދާހުރި ްޤައުމަށް ްވިސްނުން ްބަދަލުއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްހެޔޮ ްހިންގުމަށް ްގޮތުގެްކަންކަން އަންނާނެ

ްެގންގުޅެ ްތެރޭަގއި ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްވިސްނުމެއް ްިއޞްލާޙުކުރުމުގެ ްޤާނޫނުއަާސސީ ްކުިރއަްށްްމިް،މައްޗަށް ކަންކަން

ްކަގެންދާ ްދިވެިހްްމަށް.ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް.ނެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަފދައިން ްފާހަގަކުރެްއވި ްބޭފުޅުން ްވާަހކަދެއްެކވި ކުރިން

ްމިތި ްނިންމުމަކާރައްޔިތުން ްުމހިއްމު ްވަރަށް ްައޅުަގނޑުްްބީ ްނެތިން. ްދަްނނަވާކަށް ްގޮެތއް ްވަިކ ްއަޅުަގނޑު ކައިރީަގ.

 770ްޑަށްްވިސްަނންޖެހޭ.ްނިންމާްނިންމުމަކީްވަރަށްްމުހިއްމުްނިންމުމެކޭ.ްތިްދަންނަވަންޖެހެނީ،ްދިވެހިްރައްޔިތުންްވަރަށްްބޮ

ްމި ްނުބުނަމޭ. ްއެްއޗެކޭ ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަދެއްިކއިރު ްމިްބޭފުޅުން ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްތަފާތު ފެންނަނީްްފެންނަނީ

ްވިސްނަން ްތިބޭނީ ްރައްޔިތުން ްމިތަފާތު. ްއެހެންވެ ްހެް. ްޤައުމަށް ްވިސްނާފައި ްލާބަހުރިްް،ގޮތަށްްޔޮދަންނަވަނީ ްޤައުމަށް

 ްއވާށޭ!ްވައްސާލާމްޢަލަިއކުމް.ްމެއްްގެނެްސދޭނެްވެރިޔަކަށްްވޯޓުދެގޮތަށްްހެޔޮްވެިރކަ

ް

 775 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްހިސާބުންްމިްނިމުނީ.ްްމ9ްިއެޖެންޑާްައއިޓަމުް

ް

ް.ްނުނިމިްހުރިްމަސައްކަތްތައް.12

ް

 780ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދަނީ.ްނުނިމިްހުރިްމަސައްކަތް.ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންްމަަސއްކަތްްނިމުނީ.ްްއަށްްމ12ްްިައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ް
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ް.ްކޮމިޓީތަކުންްހުށަހަޅާްކަންކަން.11

ް

 785ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްކޮމިޓީތަކުންްހުށަހަޅާްކަންކަން.ްް-11އެޖެންޑާްައއިޓަމުް

ނިންމެވިްގޮުތގެްރިޕޯޓު.ްްާލމަތުގެްކޮމިޓީންްދިރާސާކުރަްއަވއިލުްޤައުމީްސަބިްާކއިްޕެރޯލްގެދިވެހިރާއްޖޭގެްޖަލުތަް-11.1

ް ްހުށަހެޅުއްވުމަށް ްއިޞްލާޙު ްރިޕޯޓަށް 22ްްމި ްއެއްެވސ2213ްްޯއގަސްޓް ްރިޕޯޓަށް ްމި ްފޮނުވުނު. ްމެންބަރުންނަށް ަގއި

ްސަ ްަޤއުމީ ްހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ ްމަޖިލީހަށް ްރިޕޯޓު ްމި ްލިބިފަެއއްުނވޭ. ްމުޤައްރިރުއިޞްލާޙެއް ްކޮމިޓީގެ ް،ާލމަތު

 790ްއަރުވަން.ްއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ްއަޅުަގނޑުްޢިް

ް

 ހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ްިދވެހިރާއްޖޭގެްޖަލުތަާކއިްޕެރޯލްގެްއަނބުރާްފޮނުވުނުްްވަނަްުދވަހ2213ްުމެއ15ްްިޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ްދިރާސާކުރި ްއަލުން ްކޮމިީޓން ްސަލާމަތު ްޤައުމީ ްހުށަްބިލު ްރިޕޯޓު ްބޭނުންގޮތުެގ ްފުރުޞަތުގެ ްމި ކުރާނަން.ްހަޅާލުމަށް

ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްބިލަކީ ްޕެރޯލުގެ ްކޮށް،ްްޖަލުތަކާއި ްމަސައްކަތެއް ްބޮޑު ްހޭްވަަރށްވަރަށް ްކޮށްބޮޑު  795ފަިއާވްދައެއް

ޓަކައިްިސޔާސީްޕާޓީތަކުްންްކުރުމަށްްއޔިތުންެގްމަޖިލީހަށްްމަސައްކަތްގެްިބލުްއަޅުަގނޑުމެންްރަބިލެއް.ްޖަލުތަކާއިްޕެރޯލް

ްވަރަށް ްމަސަްއކަތްކޮްއެުކވެގެން ްދިރާސާތައްކޮށް ްމިގިނަ ްދާއިރާއަކަށްްށްފަިއ ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްމިއީ ްއަިދްްވަނީ ވާީތވެ.

ްހުކުދިވެހިރާއް ްކުށްތަުކގެ ްމީހުންނާއި ްކުށްކުރާ ްމީހުންނާޖޭގެ ްތަންީފޛުކުރަމުންދާ ްމީހުންނާް،ްމް ްހަްއޔަރުކުެރވޭ ކުށްތަކުގެ

ްކަންކަންކޮށްްބެހޭ ްތަފާތު ްރާއްޖޭގައި ްމި ްޒަމާނުއްސުެރ ްފަރާތްް،ގޮތުން ްގޮތްގޮތަށްްއެފަދަ ްތަފާތު ތަކަށް

ްބައްޓަންކުރުް.ދެމުންދާތީވެއަނިޔާ ްބިލު ްމި ްއެިކއެިކްޚާއްޞަޮކށް ްދުނިޔޭގެ ްފަރާތުން ްކޮމިޓީެގ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ  800މުަގއި

ްިޒޔާރަތްކޮށް ްހުށަހެިޅއިުރްް،ޤައުމުތަކަށް ްރިޕޯޓު ްމި ްކުީރގައި ްހޯދާފައިވޭ.ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާ ްއެހީތެިރކަން ަޤުއމުތަކުގެ

ްމި ްސިްނގަްވެސް ްއާއި ްޮއސްޓްޭރލިޔާ ްޭއގެތެރޭަގއި ްެދއްެކވިފަިއވާނެ. ްަތއިްޕޫވާހަކަ ްާއއިްްލެންޑާއިރާއި ސްރީލަންކާ

ްޤައު ްއެ ްގޮސް ްޤައުމުތަކަށް ްފަދަ ްގޮާތ،މެލޭޝިޔާ ްޖަލުތަްއްހިންގާ ްބަލަހައްާޓްގޮްތްްމުތަުކގެ ްޖަލުތަުކެގްކުށްވެރިން އެ

ްމި ްބައްޓަންކުރެވިފައި ްޤާނޫނު ްމި ްދަންނަވާލަންްްދިރާސާކުރުމަށްފަހުގައި ްހުރެ ްމަޤާމުގައި ްމި ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ވަނީ.

ްވެސް ްނަތީޖާއަކަށްްމިއަދު ްއޮތުމުގެ ްނުނިމި ްބިލު ްމިްއަޅުަގނޑުމެނަްށްމި ްްވެގެން ްބޯމަތިވެގެން ްކުރިއަށް  805އަންނަްދަނީ

ްހަނިވެގެންދާކަމުގެްމަޢުލޫމާތުް އިންތިޚާބުަގއިްވެސްްޖަލުތަުކަގއިްބަންދުކޮށްފައިްތިބިްޤައިީދންނަށްްވޯޓުލުމުގެްފުރުޞަތު

ނޑުމެންނަށްްދަނީްލިބެ މުން.ްއެއީްމިފަދަްޤާނޫނެއްްނެތިްސަރުކާރުެގްފުލްްކޮންޓްރޯލުގެްދަށުަގއިްއެްފަރާތްތަކުންްއަުޅގަ

ްމުއަްއަސސާ ްފަދަ ްދެންނެވި ްދެްްމި ްއެނޭގ. ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްކަމުަގއި ްކަންަތއްތަްއ ްދިމާވާ ްސަބަބުން އޮތުމުެގ

ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްހަްފަހަރަށް ްސަރުކާރާ ްފާސްކޮށްފައި ްބިލު ްވެސްވާލުކުމި ްފޮނުވާލަމުންްރުމުން ްއަނބުރާ
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ްފޮނުވާލުމުގަިއް ްއަނބުރާ ްބިލު ްމި ްސަރުކާރުން ްފަހަރު ްމި ްރިޢާޔަތްކޮށް ްމަްއޗަށް ްވާހަަކތަކުގެ ްބަެއއް ްހުރި  810ދައްކާފައި

ް ނަޑކަށް ްގާްތގަ ްއެްއ، ްނުކުތާ ްހުރިހާ ނޑަައޅާފަިއވާ ްކަ ްއޮފީހުން ްކޮމިޓ28ްްީރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްތެރެއިން ްނުކުާތގެ

ްބަދަލު ްގެނެއްސަްގެންއަށް ްބަދަލުތައް ްއެ ްވާނީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނުކުތާތަކަށް ްހުރިހާ ްޖުމްލަ ްހަމަ ްފެނުނު ނަން

ްމައްސަލަތަ ްޮބޑެތި ްގޮތަށް. ްމީގެތެއެދިަވޑަިއގަންނަވާ ްއެހެންނަމަވެސް ްނެތް. ްމާއްދާތަަކކީްެކއް ްބައެއް ްހުރި ޭރގަިއ

ޖަލުަގއިްހުކުމްްތަންީފޛުކުރަކުންދާްމީހުނަށްްޭއގެންްްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްއެްމާއްދާަތކުގެްސަބަބުންްޤައިދީންނަށްްނުވަތަ

 815ްމީހުންނަށްްްއަދިްއެްންގެްވެސްްއިންސާނީްަޙއްޤުތަކާއަދިްޖަލުގޭގެްތިބޭްމުއްދަަތކީްއެމީހުބޮޑުްފަސޭހަތަކެްއެވ،ްްވަރަށް

ްވަސީ ްެއކިެއކި ްއިންސާނީ ްއެލިބެންވާ ްކަންމީްލަތްތަކުން ްފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ްދައުލަތަކުން ތައްތައްްހުންނަށް

ްފަސޭހަވެގެންފޯރުކޮ ްހަމަ ްއޮންނާނެްށްދިނުމުގައި ްބައްޓަންކޮށްފައި ްބިލު ްމި ްކޮމިޓީން ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްގޮތްތަކަށް ްދާނެ

ްއާދެ،ްމިް ްދަންނަވަން. ްފޮނުވައިްކަމަށް ްއަނބުރާ ްބިލު ްދައްކާފަިއްފަހަރު ްމާއްދާތަކުަގއި ްއަދަދެްއގެ ްގިނަ ލެވުުނއިރުަގއި

ްތެޭރގަ ްވާހަކަތަކުގެ ްމިހުރި ްފާހަގަ ްަމއިަގނޑު ްކުްއި ްގެންދިޔައިރުަގއި ްބައްޓަންކުރަމުން ްބިލު ްމި ދިވެހިާރއްޖޭެގްެރވެނީ

ްކަމަކާ ްކޮްއެްއވެސް ްަބންދުކުރެވޭ ްޕެރޯލްގެހުރެގެން ްޖަލުތަކާއި ްމި ްމީހަކީ ްކޮމިޝަނަރުްންމެ ްއުފެދޭ ްދަށުން  820ެގްޤާނޫުނގެ

ްދަށު ްބެލުމުގެ ްއޮްނނަްކޮމިޝަނުގެ ްދަށުގައިްނުވަތަ ްހިފައިްބެލުމުގެ ްމީހުން ްމިހާރު ްވުން.ްރާްއޖޭގައި ްބަަޔކަށް ްތިބޭ ގައި

ް ްމީހުން ްުނވަތަ ްހައްޔަރުކުރުމުަގއި ްއިދާރާއާ ްފުލުހުންގެ ްތަޙްޤީޤުކުރާ ްބޭތިއްބުުމގަިއ ްކުށްތަްއްއެކަހެރިކޮށް ްޖިނާޢީ އަދި

އިންްޤާނޫނަކުންްބާރުްލިބިދީފައިވާްވާލުކުރެވޭްދައުލަުތގެްއެހެްންމުއައްސަސާތަުކގެްތެރެބަލައިްތަޙުޤީޤުކުރުމަށްްޓަކައިްހަ

ބަންދުކުރާްީމހާްބަންދުކޮށްްބެލެހެއްޓުމުގެްް،ވާނަމަްހުރިހާްތަނަކުންްވެސްްމީހަކުްބަންދުކޮށްގެންްބަލަހައްޓަންޖެހޭްކަމަށް

 825ޚިލާފަްށްށް.ްއެހެންވީމާ،ްމިސާލަކަށްްިދވެހިރާއްޖޭަގއިްަގވާއިދާްވާނީްމިްކޮމިޝަނަރަްބާރުްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްލިބިދީފައި

ްއުޅޭ؛އު ްފަރާތުން ްއިމިގްރޭޝަުނގެ ްމިްޅޭ، ްއުޅޭ ްޚިލާފަށް ްބަންދެްއަގިއްްދެންނެވީްގަާވއިދާ ްވެސް ބިދޭސީއަކު

ްމި ްބަލަހައްޓާނީ ްއިންތިޒާމުތައް ްކަމެއް ްހުރިހާ ްބެހެއްޓުމުގެ ްއެކަހެރިކޮށް ްބަހައްާޓްމީހާ ދެންނެވިްްބަހައްޓަންޖެހިއްޖެއްޔާ

ްއަ ްމަރުޙަލާ ްތަޙުޤީޤު ްވެްސްފަރާތުން. ްތަނެއް ްބައިތިއްބަންޖެހޭ ްމީހުން ްއެ ްބަލަހައްޓަން ްމީހާ ްބަންދުކުރާ ްފުލުހުން ށް

ނޑަައޅާނީ ްކަ ނުޑތައް ްމިްނގަ ްއެ ނަޑއަަޅއި ްތަޙުޤީޤުްކަ ްފަރާތުން. ްފުލުހުންްމިދެންނެވި ްއެހެންނަމަވެސް ކުރުަމކީ

ނަޑއަޅާްއުސޫެލއްގެްމަތިންްފުލުހުންގެްމުއައްސަސާްއިންްކުރަމުންގެންދާްކަމެ  830ވަނީްމިްްއް.ްބަންދުމީހާްބެހެއްޓެންްމިކަ

ް ްދަށުން ްމިކަމާްދެންނެވިްމިބިލުގެ ްދެން ްތަނެއްގަ. ްކުރީްފަދަ ްއޮތުމުންްްގުިޅގެން ްއެގޮތަށް ްބިލު ްހަމަ ްެވސް ފަހަރު

ްމި ްބުނެފައި ްފޮނުވިއިުރގައި ްއަނބުރާ ްބިލު ްބަންދުކޮށްގެންްއޮްސަރުކާރުން ްމީހުން ްދެހެރޭ ްބަޔަކަށް ްކޮންމެ ންނަނީ

ްގެންގު ްޕެރޯލްޅުުމގެ ްޖަލުތަކާއި ްއެކަމަކު ްތަންތަނުގައިބާރު. ްެއހެން ްދުނިޭޔގެ ްބައްޓަންކުރިއިުރގައި ްބިލު ްއެްްގެ ވެސް

ްސެންޓަރުތަކާ ްރިމާންޑު ްއަދި ްޖަލުތަކާ ްތިބިްްކަސްޓޯިޑއަލް ްބައިތިއްބާފައި ްމީހުން ްގޮތުްނ ްތަންފީޛުކުރުމުގެ ްޙުކުމް އަދި

ްމުއައްސަާސއެއްް ްއެއް ްހަމަ ްޖަލުތަކަކީ ްކަމަށްއެކި ްތަންތަން ްހުރި ްބެހެއްޓިފައި ްބެލުން ްދަށަށް ްއެގޮތަށްްްގެ  835ވާތީ

ނޑުމެންނަށްްމި ުނކުރުން.ްއެހެންނަމަވެްސްހަމަްަފހަރުްވެސްްފެނުނީ.ްއެްވަކިްބަދަލުކޮށްފައިްވާނީ.ްހަމަްެއޮގތަށްްއަުޅގަ
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ކުރެވިަފިއްތަނެއްަގއިްބަންދުްއެްްޅަިއ،ނޑުަތއްްަކނަޑއަޓަކައިްބޭނުންާވްމިންގަްކުރުމަށްކުރިންްދެންނެވިްގޮތަށްްތަޙްީޤޤު

ްމީހުން ްބައިތިއްބަންތިބޭ ްބަންދުކޮށްފައި ްގޮތްތަގެ ްބިލުންްޖެހޭނެ ްމި ްފަރާތަށް ްތަޙްީޤޤުކުރާ ްބާރު ނަޑއެޅުމުގެ ްކަ ްއ

ްބަދަލިބިދީފައި ްބިލު ްމި ްފާހަގަކުރެވުނީ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްގޮތުަގއި ްކަމެއްގެ ްބޮޑު ްއަނެއް ިއްދާއިރުގަލުވެގެންވާނެ.ްދެން

ނޑަައޅާފައިްއޮ  840އޮތް.ްއިންތިޤާލީްމަރުޙަލާްއެއްްމިްބިުލގަިއްއޮންނާނެ.ްިއންތިޤާލީްމަރުޙަލާގެްތެރޭަގއިްތްްމުއްދަތުތަްއްކަ

ް،ނުވެްމީހުންނަށްްއެްބަދަލުްމިހާރުްބަންދުކޮށްފައިްތިބިްމީހުންނަށްްޕެރޯލްގެްދަށުންްލިބެމުންދާްލުއިތައްްތަކުރާުރކޮށްްއެ

ްބަދަލުވުްމި ްދަށަށްްމަށްޤާނޫނަށް ްސަރވިްސގެ ްސިވިލް ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ްައދި ްލިިބގެންދާނެ. ްވެސް ފަހުގައި

ޅާފައިްއެބަްއޮތް.ްވަރަށްްބޮޑަށްްސަރުާކރުންްބާރުއަްޖަލުތަކާއިްޕެރޯލްގެްބިލުގައިްަޖލުްބަލަހައްޓާްފަރާތްތައްްގެންދިއުމަށް

ްވަ ްމީހުންނަކީ ްތިބޭ ްބަލަހައްޓަން ްޖަލުތައް ްދީގެނއެހެންނަމަވެސް ްތަމްރީނެއް ްޚާއްޞަ ްހާލަތެް،ކި ްޚާއްޞަ ްއގަިއްވަކި

ްމަަސއްކަތް ްގޮތަކަށް ްބަޔަކަށްވަކި ްއެްކުާރ ްއިނާޔަތާްވާތީެވ، ްދޭންޖެހޭ ްއެްމީުހންނަށް ްދޭންޖެހޭްްއަދި  845މީހުންނަށް

ްއެް ްދުނިޭޔގެ ްތަފާތުރައްކާތެރިކަމަކީ ްެވސް ްޤައުމުތަކުގައި ްެއއްޗަކަށްހެން ްސިވިލްްކުރެވިފަިއވާ ސަރވިްސްްވާތީެވ،

ޓަކައިްވަިކްވެރިންްތިބުމުެގްސަބަބުންްްފުންްގެްނގޮސްފަިއްޖަލުްބެލެހެއްޓުމަށްގެްކޮންޓްރޯްލގެްދަަށށްްމުވަްއޒަކޮމިޝަނު

ްކޮންްޓރޯލް ްއަކީ ްނަތީޖާ ްެއއްަޗކަށްނުކުންނަ ްދަތިވާ ްދަށުންްކުރުމަށް ްބެލުުމގެ ްކަމާްް،ވާތީެވ،ްމިނިސްޓަރުގެ ްސަރުކާުރގެ

ނޑުމެންްއެކުަލވާަފއިްމިްބެހޭްވުޒާރާގެްބެލުުމގެ ވަނީްޖަލުްބަލަހައްޓާްްދަށުންްޖަލުތަކާއިްޕެރޯލްގެްބިލުގެްތެެރއަށްްއަުޅގަ

ްެއއީ ްގޮުތގަ.ްފަރާތްތަކަކީ ްމުައްއސަސާެއއްގެ ްަވކިންްަވކި ްނެއްޓި ްއިން ްސަރވިސް ްއެީއްސިވިލް  850ާރއްޖޭަގިއްްމިް،އަދި

ްމިދެ ްއެހެންވީާމ، ްހުރި. ްއެބަ ްވެްސ ްމުއައްސަސާަތއް ްއެއެހެން ްއަޅުަގނޑުެމންނަށް ްގޮތަށް ްއެްްންނެވި މީހުންނަށް

ްމި ްދީފައި ްމިއަްފުރުޞަތުތައް ްއަދި ްގޮތް. ްބޭނުންވާ ްވެސް ްމީހުން ްތިބި ްބަލަހައްޓަން ްޖަލު ްމިހާރު ްއެއީ ްެއްއޮތީ. ދު

ްމަސަްއކަތް ްިސވިލްމުއައްސަާސގަިއ ްވާނަމަ ްކަމުަގއި ްއެހެންނޫްނ ްއެީއ. ްސަލާމަތަކީ ްއޮތް ްވެސް ްމީހުންނަށް ްުކރާ

ކުރާއިުރގައިްަވކިްގަިޑއަކަްށްނިކުތުމަށްްނުވަތަްސިވިލްްސަރވިްސގެްތެރޭގައިްއޮންނަްވިްސގެްދަށުގައިްމަސަްއަކތްސަރ

ްކަ ްޤާއިމުކޮށްފި ްީމގަިއ ްއުސޫލުތަެކއް ްޤަްވަކި ްތިބޭ ްޖަލުތަކުަގއި ްވާނަމަ ްހިމަށް ްކަން ްދޭތެރޭގައި  855ނަގއިފާެންއިދީންނާ

ްބަަލއި، ްމައްޗަށް ނޑުމެްގޮތެްއގެ ްއަނެއްްައުޅގަ ްދެން ްއޮންނާނީ. ްވިސްާނފައި ްވިސްނުންތަެކއް ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްމިއަށް ން

ްމި ްެއކަށައަޅާަފއި ްބިލުަގއި ްމި ނޑު ްވީހާްމައިގަ ްއޮންއޮތީ ްނެއްިޓގެން ްެތރެއިން ްސަރުކާުރގެ ްބޮޑަށް ަންެވސް

ް ްގޮތުަގއި ްޮއންނަމުއައްސަާސއެްއގެ ްބާރު ްބެލެހެއްޓުމުގެ ްކަންތަްއތައް ްޕެރޯލްގެ ްމިްޖަލުތަކާއި ްއެހެންނަމަވެސް ްން.

ލުމުގެްބާރުްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއަށްްލިބިދީފައިްޮއވޭ.ްއަިދްކުށްކުރާްމީހުންނަށްްއަދަބުްދެންނެވިްކޮމިޝަންްއެކުަލވައިް

ްބާރުތައްްލުއިކޮށްދިނުމަށް ްލިބިދޭ ްއަްށ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއޮްތ، ްލިބިދީފައި ްޤާޫނނުއަސާސީަގއި ްއެް؛ޓަކައި  860ްހަމަ

ް ްމިްއެބާރުތައް ްއެހެންނަމަވެްސ ްޮއވޭ. ްއެބަ ްޤާނޫނީްްގޮތުަގއި ްހުރިހާ ްބެލެހެއްޓުމުގެ ްމޮނީޓަރކޮށް ްކަންކަން ދެންނެވި

ްމި ްހަޤީޤަތަށްްްބާރެއް ްބަލަހައްޓާ، ްޖަލު ްމަތީ ްއެންމެ ްބަލަހައްޓާ ްޖަލު ްލިބިފަ. ްފަރާތަށް ްބަލަހައްޓާ ްޖަލު އޮންނަނީ

ްކޮމިޝަނަރު ްޖަލުގެ ްބުނާނަމަ ްކޮމިޝަނަރަ، ްހުމިދެންނެވި ްދީފައި ްއެްއގޮތަކަްށވެށް ްބާރުތަކަކީ ްަވޒީރާިއްރި ސް
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ްެއކަްކޮމިޝަނަރާ ްުނވަތަ ްއުފެދޭ ްަތޅާފޮޅުމެއް ްފޯްދޭތެރޭގައި ްނުފޫޒު ްމަްއޗަށް ްއަނެކަުކގެ ްނޫން.ްކު ްބާެރއް ްކަހަލަ ރުވޭ

ްފޮނުވައިސަ ްއަނބުރާ ްބިލު ްމި ްމިރުކާރުން ްބުނެފައި ްފަހަރަކު ްކޮންމެ ް%ްލާ ްސަރުކާރުގެ  865ންޓްރޯްލެގްކ122ްޮއޮންނަނީ

ްޤަ ްއެދަށުގައި ްބައިތިއްަބއިގެން ްްއިދީން ްބޭނުންވާ ްބޭނުންވީމާ ްޤަމީހުން ްގޮތަކަށް ްބޭނުންވާ އިދީންނާްގަޑިއެްއަގއި

ްބެހޭ ްކުްށތަކާ ްޖިނާޢީ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްކުރުން. ްކަން ްގޮތަކަށް ްކުެރވޭނެ ްކަންތައްަތއް ްކޯޓުތަކުްންގޮްދޭތެރޭގައި ތުން

ްނިންމާ ްނިންމުންތައް ްހުރި ްތަންތަނުގައިްްކުރުމަށްތަންފީޛުފައި ްއެހެން ްދުނިޔޭގެ ްއޮތުމަކީ ްެއއް ްވަިކްމުއައްސަސާ ޓަކައި

ްަރއްޔިތުންެގް ްއެގޮތަށް ްދެކެން. ްކަމެއްކަމަށް ްއޮްނނަންޖެހޭނެ ްެވސް ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްއުސޫލުްނ ްއޮންނަ ްހަމަ ވެސް

 870އޮީތްްނޑުމެންްއެންމެންނަށްްއެއްބަްސވެވިަފއިްމިބިލުގައިްއަުޅގަްމަޖިލީހުންްވަކިްޕާޓީއެއްްނުަބލާްހުރިހާްމެންބަރުންްމި

ްއެޤައިދީންކަ ްވިަޔސް ްއިންސާނުންްމުަގއި ްވެސް ްއެްކަމަށްްމީހުންނަކީ ްޙައްޤުަތކެއް ްބުނާ ްޤާނޫނުއަާސސީގައި ްވެފައި

ްލިބިދޭންޖެހޭއި ްބަދަުލވެގެންމީހުންނަށް ްރުގަިއްސަރުކާރެއް 5ްްދާިއރުގައި ްބަދ5ްައަހަރުން ްސަރުކާރެއް ލުވުމުްންއަހަުރން

ކުރަމުންްދާިއރުގައިްއެކިްސަރުކާރުތަކުންްވުުމގެްސަބަުބންްޖަލުގައިްތިބޭްޤައިދީންނަްށްހުކުމްްތަންފީޛުސިޔާސަތުްބަދަލު

ްއެ ްފެންވަރުަގއި ްއެކި ްކަންަތއްތައް ްއެކި ްކަންކަްންްކުރާ ްމުއައްސަާސގެ ްމި ްގޮތެްއގައި ްދާއިމީ ްކޮށްފާނެތީވެ މީހުންނަށް

ްމަް ްގޮތެްއގެ ްބެލެހެއްޓޭނެ ްބިނާކޮށް ްބައްޓަންކޮއްޗަްށ ްބިލު ްމި ނޑުމެން ްމިއަުޅގަ ްގިަންްށްފައި ްވަރަށް ްއާދެ!  875ވަނީ.

ްމި ްކުރައްވާފައި ްމެންބަރުން ްކޮމިޓީގެ ްމަސައްކަތެއް ްވަރަްށްބުރަ ްފަހުގައި ްމެންބަރުންގެްްބަހުސްތަކަކަށް ްކޮމިޓީގެ ވަނީ.

ނުޑގެްގާތެރޭގައިްހިމެނޭްހުރިހާްސިާޔސީްޕާޓީގެްބޭފުޅު ފަހަރުްްދިނުމުަގއިްމިމިްިބލަށްްވޯޓުްވެސްތުްހަމަގައިމުްންްއަުޅގަ

ނޑުްުއއްމީދުކުރެވިފަްޮގތަށްްމިްބިލުްބައްޓަންްހުރިހާްބޭފުޅުންްއެއްބަސްވާ ުކރަނީްހުރިހާްބޭފުޅުންްވެސްްއިވާީތވެ،ްއަުޅގަ

ްފާސްކުރުމަށް ްބިލު ްވޯޓުްމި ްަޖލުތަޓަކައި ްނެތި ްަމއްސަލަެއއް ްެއއްވެސް ްކަމަށް.ްމީަގއި ްމީހުންނަށްްދެްއވާނެ ކުގަިއްތިބި

ްމި ްދެން ްކަމަށް. ްއޮތް ްފުރުޞަތު ްފާޅުްމި ްވަރަށް ްހަމަ ްައޅުަގނޑު ްދަންަނވަން،ްދިވެހިާރއްޖޭަގއިްވަގުތު  880ްމިްބޮޑުކޮށް

ްހަވާލުވެ ްބެލެހެއްޓުމާ ްޖަލުތައް ްމިްވަގުތު ްފަރާތުން ްހަދައި،ްހުރި ްއައި.ޑީކާޑުަތއް ްޤައިދީންގެ ްތިބި ްޖަލުގައި ްއެްވަުގތު

ްވޯ ްނުހެދިއްޖެޓުމީހުންނަށް ްގޮތް ްއެްލެވޭނެ ްވާނަމަ ްބިލުްމީްކަމަށް ްމި ްގެއްިލގެންދާނެ. ްޙައްޤުތަކެްއ ހުންގެ

ްތަޞްދީޤުނުކުރެވުނު ްވިޔަްސ، ްވިޔަތަންފީޛުނުވިކަމުަގއި ްދެއްވަންޖެކަމުަގިއ ްފުުރޞަތު ްމިދެންނެވި ްދެންްސް ހޭނެ.

ްއެދެންްމިއަުދގެްިމްމާޙަ ދާއިރުަގއިްމިްބިލުްދައުުރްނިމިގެންގެްމަޖިލީހުގެްމިްއުލަށްްބަލާއިރުަގއިްަރްއޔިތުންއަޅުަގނޑު

ނޑުްއެ  885އިދީންނަށްްލިބޭްވަރަށްްބޮޑުްޭދްވަރަށްްބޮޑުްއެދުެމއް.ްެއއީްޤަޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްފާސްކޮށްދެއްވުަމކީްއަުޅގަ

ންްޖަލުގައިްއެބަްތިބި.ްވަރަށްްހާލުގައިްތިބިްމީހުް،ފަރުވާްނުލިބިް،ލުޔެއް.ްވަރަށްްގިނަްމީހުންނަށްްބޭސްކުރަންްނުދެވި

ބޮޑަްށްްމިްބިލަށްްވޯޓުެދއްަވއިްާފސްކޮށްދެްއވުން.ްވަރަށްްބަުހސަށްްނުގޮސްްމިްބިލުްބައްލަަވއި،އަޅުަގނޑުްއެދެންްގިނަް

 ޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

 890ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ް ްބަހުސްކުރުމަށް ްރިޕޯޓަށް ްމި ްމ1ްިޝުކުރިއްާޔ. ްވަގުތު ްއަޅުަގނޑުްގަިޑއިރުގެ ްމެންބަރުންްއޮތީ. ނަށްްޢިއްޒަތްތެރި

ްމުފުރުޞަތު ްޢަލީ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްވެލިދޫ ްކުރިން ްވަޑަިއގެންއެރުވުމުގެ ްރިޔާސަތަށް ްއެިދްޙައްމަދު ދެްއވުމަށް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށް ްކުިރއަށްދަންނަވާލަން. ްމަސައްކަތަިއގެން ްއަޅުަގނުޑގެ ނޑުމެްނގެްަފހު(ް`. ްއަޅުގަ ްމިހާރު ދާިއރު

ްމި ްޖަލުއޮްކުރިމަތީގައި ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްޕެރޯލްގެތީ ްނިންމެވިްްތަާކއި ްދިރާސާކުރައްަވއި ްކޮމިީޓން ްޤައުމީްސަލާމަތުގެ ިބލު

ްމި ްމިހާރު ްވާހަކަދެްއކުމަށް ްރިޕޯޓަށް ްމި ްރިޕޯޓް. ނުޑްްގޮތުގެ ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއެެހންކަމުން ްހުޅުވާެލވިފަ. ްވަގުތު  895ވަނީ

ްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދަށް.ްއަރުވަނީްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިއްްްފުރުޞަތުްމި

ް

ްމްްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމާފަންދުްދެ

ްމިް ްމިހާރު ްމަޖިލީހުން ްމި ްބިލު ްބެހޭ ްޕެރޯލާ ްޖަލުތަކާއި ްބިލު ްއާދެ!ްމި ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ް`.ްޝުކުރިްއޔާ

ްސަރުކާރަށްް ްބާޣީ ްތ3ްަްއޮތް ްފޮނުވިއްޖެ ްއަނބުރާޞްދީޤުފަހަރަށް ްއެހެންނަމަވެސް ްރާއްޭޖެގްްުކރުމަށް.  900ފޮނުވާލަނީ.

ްހަމައެކަިންްޖަލުތަކާ ްނެތް. ްވިސްނުމެއް ްބާޣީންގެ ްރަނގަޅުކުރާކަށް ްމައްސަލަތަްއ ްހުރި ްވެށީަގއި ްއިޖްތިމާޢީ ްމި އަދި

ްއެް ްފުއްދުމަށްްވިސްނުމަކީ ްބޭނުންތައް ްއަިމއްލަ ްލިޓަްްމީހުންގެ ްއަހަުރ ްދެ ްމި ްދައުލަުތގެ ްމިްކައި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ބުނު

ވުރެްގިނަްރުފިޔާްއިސްރާފުކޮށްލުން.ްކުރެވުނުްެއއްވެސްްކަމެްއްްބިލިއަނަށ32ްްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްފާސްކޮށްފައިވާް

ްދެ ްއެްއަހަރުްނެތް ްއެނބަ ްަރްއޔިތުންނަށް ްރައްޔިތުންވީއިރު. ްތިބީ ްލާފައި ްކުރިމަތި ްިމހާރު ްއެންމެްނގޭ ްފަރާތުން ގެ

ނިޑޑޭޓެއްް ްމުޙައްކަކެ ްަރީއސް ްއެއީ ްނަޝީދުން. ްމަދު ްދެން ްކަން. ްތިބި ްކުރިމަތިލާފައި ްފަރާތުން ްބާޣީންގެ  3ް905ތިބީ

ނިޑޑޭޓުންކަން.ްެއއީް ތީްއެނގިފަ.ްއޮްންޖެހޭްފަރާތްްމިހާރުްމިށްްސާފުކޮށްްަރްއޔިތުންނަށްްވޯޓުދޭކަން.ްވަރަބާޣީނ3ްްކެ

ް ްހޮވާނެއެއީ ްއެއްުބރުން ްނަޝީދު ްްކަމާރައީސް ްއަޅުަގނޑު ްނަޝީދަށްްޝައްެކއްނުމެދު ްރައީސް ްރަްއޔިތުން ކުރަން.

ްޖަލުތަ ްވާހަކަދަްވޯޓުދެްއވާނެ.ްއާދެ!ްޢިްއޒަތްެތރި ްބިލުގެ ްބެހޭ ްޕެރޯލާ ްަދއްކަންއްާކއިރުގަްކާއި ްއެބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ޖެހޭްއި

ްތެ ްރައްާކތެރިކަމުގެ ްއިޖްތިމާޢީ ްދެމުންއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްއަޅުަގނުޑމެންނަށް ްޚިދުމަތެއްރެއިން ްހުރިހާ ްއަނެއްްްދިޔަ ާކވެްސްވަނީ

ްދެމުންދި ްމީހުންނަށް ްނުކުޅެދޭ ްދެމުންދިޔަ؛ ްއިނާޔަތްތަކަށް ްިއތުރު ްއަދި ްއާސަންދައާ ްވަީންހުއްޓިފަ. ްވެސް ްފައިސާ  910ޔަ

ްތާށިވެފައިް ްބަޔަުކ ްއެަތއް ްވެސް ްއިންިޑއާަގއި ްހުރީ. ްނުދަްއކާ ްފައިސާ ްހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ްއިންިޑއާެގ ަވީންްހުއްޓިފަ.

ްއެހެންނަމަވެ ްއަޅުގަމިހާރު. ްއޭގެސް ްައދި ްސަރުކާރުން ްއަނޑުމެްނގެ ްއަޅަމުންއިތުރުން ްސަރުކާރުން ނޑުމެން ދިޔަްުޅގަ

ްވެ ްފްލެެޓއް ްހާސް ްުހއްޓުއެތައް ްވަނީ ްދީ ްަބޔަކަށް ްވަކި ްމީްްސ ްހަމަްވާފަ. ްއަެނއްާކވެސް ްގޮތުން ްނަތީޖާެއއްގެ ގެ

ްދިމާމާލެ ްމަްއސަލަތަކެއް ްގިަނގުނަ ްއެތައް ްއިޖްތިމާޢީ ްެއއްކަލަ ްވެްސްލެމާް،ވެްތެރޭގައި ްމަސްުތވާތަކެތި ތެރޭގައި

ްމަސްތުވާތަކެ ްއެތެރެކުރަމުންދާ ްމިހާރު ްސަރުކާރުން ްއަދި ްވަނީ. ްގަސްތުއިތުރުވެަފއި ްސަރުކާރު ްހަމަ ްއެއީ ްވެސް  915ގަިއްތި

ްބަަޔކު ްނެރެފި.ްްލަްއވާ؛ްތިބެގެން ްމަސްތުވާތަކެިތ ްކިޯލ ްެއގާރަ ްވެސް ނޑިެއއްަގއި ްގޮދަ ްލަްއވާ ްޝައުކަުތ ޚަަބރު

ްތުްއެހެރީްދޫކޮށްލާފަ.ްއެއީްޢިްއޒަތާއިްލަޤަބާއިްޝަަރފުްދައުލަތުންްދީފައިްތިބިްމީހުންްކުރަމުންދާްކަންތައް.ްމިްޝައުކަ
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ްހުއްޓުމަކުންނު ްސަރުކާކަންތައްތަެކއް ްފިޔަވަޅުދޭ. ްޢަމަލީ ްމިއަކަށް ްމުިޅްރަކުން ްގޮތުން ްނަތީޖާއެއްގެ ްނުދޭ. ް އަޅަަމކުން

ްއަެނއްާކވެމާ ްކަންކަނުަގއި ްއެކި ްކުލޭގެ ްދެންނެވިހެން؛ްމިސް ްރޭްރިން ްޒޮންބީންތައް ްސަރުކާރުގެ ްނުކުމެްޒޮންބީ ނޑު ގަ

 920ދަނީ.ްމިއީްޒޮންބީްސަރުކާރެއް.ްަރއްޔިތުންްހޮިވްްގެންްއެތަްނމިތާނގައިްހަމަނުޖެހުންްހިންގަމުންްމިމަސްތުވާތަކެތިްބޮއިް

ްބައެއް ްނޫން. ްކެބިނެޓުްސަރުކާރެއް ްއޮންނާނެ، ްއަނެއްބައިްފަަހރު ްްއޮންނާނެ. ްއަނެއްބަިއްކޯލިފަހަރު ްއޮންނާނެ. ޝަން

އުޅޭްވަޒީރުްނގެްކެބިނެޓްްވެސްްއޮންނާނެ.ްމިްްޝަްންމީހުންްއެރުްނޯންނާނެ.ްކޯލީޝަނުންްވަިކވާނެ،ްެއކަމަކުްކޯލިފަހަ

ނޑުމެންްޑޯްޓުްޑޯްްވާހަކަްމިްށްނޭނގޭނެ.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްއަޅަގނޑުްވާނުާވއެއްްަރއްޔިތުންނަކަ ް؛ަދއްކަީންއަުޅގަ

ްދޮރުން ްއަިދްްދޮރަށްްގޭޭގގެ ްއަކީ ްވާހަކަ ްދައްކަންޖެހޭ ްމުހިއްމުކޮށް ްއެންމެ ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްމިހާރު ހިނގަމުންދާއިރު

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްދެނީ ްއަތަށް ްައޅުަގނޑު ްމައްސަލަ. ްބޯހިާޔވަހިކަުމގެ ްވެސް ްައކީ ްމައްސަލަ  925ހައްލުކުރަންޖެހޭ

ްސިޓީގައި ްމި ްސިޓީފުޅެއް. ްނަޝީދު ްގޮސްްްމުޙައްމަދު ްދޭށޭ. ްކުދީންނަށް ްފުލުސް ްބުނަނީ ްކައިރީަގއި ނުޑ އަުޅގަ

ްކެފޭ ްބޭދަނާ ްމަޝްހޫރު ްމާފަންނު ްެގައކަށް.ްެއއީ ްާދއިާރގެ ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްދިަޔއީ ނޑު ްހުރިް،ްހަވާލުކޮށްދޭށޭ.ްއަުޅގަ ހޮޓާ

އިޝަތުްނަޒީާންކިޔަނީްޢާްއަންހެންްކުއްޖާްައށްްލިލީ.ްްފުލުސްްޑްއަށްްކިޔަނީްގޯލްޑްްބާްކަށް.ްއެްގެގޯީޅގައިްހުރިްގެއަް

ްއެް ނުޑ ްއަުޅގަ ްަޓކިޖަހައިްމުޙައްމަދު. ްދޮރުަގއި ްކުަޑކުޑަްގޭ ްހަމަ ްވަންއިުރ ްަރއީްސ. ްޢިްއޒަތްތެރި ްވަނީ ލާފަިއ

ްނަޒީނާް ްއެހީ ްއަޅުަގނޑު ްދިއްކޮށްލާަފއި ްސިޓީ ްއަޅުަގނޑު ްވެސް ްފުރަތަމަ ްބައްޕައާ ްއާއި ްމަންމަ  930ކޮޓަރިަގނެޑއް.

އެކޭ.ްމިްރައްދުކުރަންްއެބަްްއެޭކ،ްދެްއވާފަިއވާްސިޓީްްްސްނަޝީދުްފޮނުވައިގެންްއައިްސިޓީމުޙައްމަދުްއުޅުްއވާތޯ.ްރައީް

ރޯންފެށީ.ްމަންމަްބުނީްތިމަންނަގެްލޯްްކުްއޭނަްމަންމަްއާއިްބައްޕަްރޯންފެށީ.ްގިސްލައިއެް.ްހަމަްއެހެންްބުނުމާޖެހެއޭ

ދުވަސްްކުރިންްއަޅުަގނޑަށްްދިމާިވްްހަކަްެއއް.ްމީގެްދެއަދިރިވަނީޭއ.ްތިމަންނަްއަށްްބޭހެއްްނުކުރެވެޭއ.ްމިއީްޙަޤީޤީްވާ

ްބައްޔޭ.ް ްހަކުރު ްމިހިރީ ްފިރިމީހާ ްތިމަންނަ ްނުކުރެވެއޭ. ްބޭހެްއ ްއަށް ްތިމަންނަ ްއަނދިރިވަނީއޭ ްލޯ ްވާހަކަ. ކަމެއްގެ

ްތިމަންނަ ްނުކުރެވެއޭ. ްބޭހެއް ްތިމަންނަމެންނަށް ްބައްޔޭ. ްއެހާ ްދެވޭްތިމަންނަ ްބޭރަްށ  935ޑަްުކޑަކުްް؛ގޮތަށްްއަށް

ފްލެޓެއްްތަނަކަްށްއެދުނިންތޯއޭ.ްުބނީމަްބުނީްނުދެއޭ.ްތިމަންނަްް،ނޫންްތަނެއްްމިް،ކޮޓަރިަގނެޑއް.ްއަޅުަގނުޑްެއހިން

ްތެރެއިްން ްފުލުހުންގެ ްހަަމއެކަނި ްނުދެއޭ. ްެވސް ްއެަކއްެޗއް ްކުއްޖެކޭ. ްއަންހެން ްފުލުސް ްކުއްޖެކޭ. ްފުލުސް ދަރިފުޅަކީ

ނޑަށްްފެނުނުްއެއަްށވުރެްމިއީްއެތާްތެރެއިންނީ.ްނުދިން.ްދިްވެސްްބާޣީންނަށްްމި ކުއްޖަކު.ްެއްްުތއްތުްއަންހެންްއަުޅގަ

ދެމިދެމިއޭްހުންްބުނީްތިމަންނަމެންނަށްްއޯކާކައްކަނީ.ްުދާވވަްގައިދޮރުމަީތގައިްހުރިްަސއިްހޮޓަލެއްްކުއްޖާްހުރީްކިލާވެފަ.ް

ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްރޭގަިއ ްމަރުެވއްްތިބެނީ. ްެގއެްއަގއި ްރައްެޓއްސެްްޖެމާޭލގައި ްގާތް ްމިީއްައޅުަގނޑުމެްނގެ  940އް.

ްޙަ ްހިއްތަލަ ްރާއްޖޭަގ. ްމައްސަލަތައް ްިއސްކަންދޭންޖޭހޭ ްމިއަޅުަގނޑުމެން ްދަންނާނެ. ްތިލަކޮްށްްސަނު ްވަރަށް ވާހަކަ

ްިވޔަފާރިއަ ްބާޒާރުގައި ްޙަސަނަކީ ްހިއްތަލަ ްދަްއކަންޖެހޭ. ްހެޔޮޅުަގނޑު ްވަރަށް ްމީހެއް. ްމީހުންނަްކުރި ްމީހެއް ށް.ްވެސް

ްރަ ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެހެންނަމަވެސް ްާޝކްތަކާ ްލޯން ްލޯްންޝާކިން، ްމި ްވެސް ްއޭނާ ްއެް،އެްއޗެހިއީސް، ްއެްއޗެހި ްރިބާ

ްޢާ ްގަދަވެމީހުންގެ ްމައްޗަށް ްޢާ،ްއިލާ ްުދއްވާލީ.ްްގެއިލާމުޅި ްތެރޭގަ.ްދެންްްކުދީނ52ްްދުވަސް ނޑެްއގެ ްޮކޓަރިގަ އެތިބީ
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ްއަޙް ްހުރި ްބަލަދުވެިރޔަކަށް ްއެްނިޔާވީ.ްމަޢާއިލާގައި ްބަލަދުވެިރޔާ.ްއ52ްެދުްރޭގައި ްއޮތީްްކުދިންގެ  945ކުދިން.52ްްގޭތެރޭ

އެތާްތެރޭްޖުމްހޫރީްޕާީޓްޖަގަހަެއއްްހަދަިއގެންްހަމަްް،ވެސްްެއތާްތެރޭގަިއްޑީ.އާރު.ޕީްކަންނޭނގެބަލަންވީނޫންތޯ.ްމިހާރު

ްނޫން ްއެްލަވަޖެހުން ްނުފެންނަނީތޯ ްޤާސިމަށް ްނުކުރޭ. ްމިްކަމެއް ްއައިްތަންތަން. ްައޅުަގނޑުމެންްތަނަށް ސް

ނިދާއިރުްއަޅުަގނޑުމެންްމިތާްްކޮޓަރިަގނެޑއްގެްތެރޭަގއިްކުދިންްއެއ52ްްޖެހެނީްއެްމައްސަލައެއްްނޫންތޯ.ްހަމަޖައްސަން

ނޑުމެްނގެްވެިރކަމެްއަގއިްޕާލިމެންޓުގައިްތިބެންްލަދުގަްނނަން ބަނދަރުްެއޅީްކިަތއ53ްްްޖެހޭްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަުޅގަ

ްއެއދުވަ ްހުންތޯ ްއ53ްެ؟ ްއެޅީމާ ްްބަނަދރު 1295ްްޖެހެނީ 3ްްދުވަސް ްކޮންެމ ްބަނދަރެއ22ްްްއަހަރަކީ.  950ދުވަހަކަްށ

ްއަޅަމުން ްއެޅުްއވި ްނަީޝދު ްރައީސް ްްދުވަސްތ47ްޯދިޔައީ.ްައޅުަގނޑުމެްންވެރިކަމުަގއި ްކިތައް އެއީް؟ްމިސްކިތް.ްެއއީ

ްއަަޅމުންދ23ްި ނޑުމެންްދުވަހުންްމިސްކިތެއް އިލާްޢ3ްާދުވަހަުކންްކޮންމެްދުވަހަކ3ްްުެވރިކަމުގައިްކޮންމެްޔައީ.ްއަުޅގަ

ްބަހާލީމާްކޮންމެ...1295ްްގެްނިސްބަތުންްބަހާލީމާްވަހިކަންްދިަޔއީްފޯުރކޮށްދެމުންދިޔައީ.ްެއއީްފްލެޓް.ްފްލެޓުއަށްްބޯހިޔާ

ް

 955ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްޒިމުންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާމެދުހެ

ނޑުްދަންނަވާްގޮތުަގއިްމިދިވެހިރާއްޖޭގެްޖަލުތަކާިއްޕެރޯލްރިްރަީއސް.ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެ ވަގުތަްށްްގެްބިލަކީްއަޅުގަ

ް ްސަބަބަކީ ްބިެލްއ. ްމުހިއްމުވެަފއިވާ ްވެސް ްވަރަށް ްމިހާހިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްތަކުރާރުކޮށް ނޑުމެން ސާބަށްްއަުޅގަ

ނޑުމެންދަނީްޖަލުގައިްއާްއަުޑއަހަމުންްމި ްވަރަށްްދަުށްގެްޤަދަޔާްޚިލާފަށްްއަުޅގަ އިދީންނާްދޭތެރޭަގއިްޢަމަލުކުރާްގޮތަކީ

ްޢަމަލުކޮށްގެންނުއިންް،ދަރަޖައިގެ ްޭދތެރޭ ނޑުމެންގެްސާނުންނާ ްއަުޅގަ ްގޮތުަގއި ްތަނެއްގެ ްޢަމަލުކުރަމުންދާ ްޮގތަށް ވާނޭ

ްމި ްމަޝްހޫްތެރޭގައި ްަތކުރާރުކޮށްއޮތީ ްޖަލުތަުކގައި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްޭވތުވެދިް،ރުެވފަ. ްމިދިޔަ  960ބޮޑެިތްްހަރުއ32ްަޔަ

ްއަނިޔާތަެކއް ްޤަ، ްގެއްުލންތަކެއް ްމަރައިއިދީންނަބޮޑެތި ްަޤިއދީން ްަބއެއް ްނުވަތަ ްދީފަީއވާކަން ކަމަށްްްލާފައިވާށް

ނޑުމެންްތުހު ނޑުްދަންނަާވނީްމިްބިލަކީްއަޅުގަ މަތުކޮށްްވަރަށްްގިނަްވާހަކަތަކެއްްދެެކވެމުންދާްމިްދަނޑިވަުޅަގއިްއަުޅގަ

ްމިހާރަށްް ްައޅުަގނޑުމެންނަށްްްމިހާރުން ްބަލައިލާއިރުަގއި ްރިޕޯޓަށް ްވާންޖެހިފައިާވްބިލެކޭ.ްމި ްޤާނޫނަކަށް ްފާސްކޮށް ވެސް

ްކަންތައްތަް ްޖަލުގަިއ ްދޭ ްއެަބ ްސާފުެވގެން ްބޮޑަްށ ްވަރަްށ ްސާފު، ްޤަްވަރަށް ްޖަލުަގއި ްގޮާތއި ްކުރަންޖެހޭ އިދީންްއް

ްމީހުންް ްތިބޭ ްގޮތާ،ްބަލަހައްޓަން ްކުރަންޖެހޭ ްއިތުރަށްްދޫކުރުމީްއަިދްއެްކަންތައްތައް ްއަްށްހުންްޖަލުން ްބޭސްފަރުވާ  965މާއި

ްކަންތައްތަްގެނައުމާ، ްމިފަދަ ްހަމައެްއަގއި، ްއެއް ްކޮންމެވެސް ްމުހިއްމުްއ ްއޮތުުމގެ ްއުސޫލެްއަގއި ްވަރަށްްްެއއް ކަމަށް

ްއަލިައޅުަވއި ްއަބޮޑަށް ްއާދެ! ްބިލަކީ. ްމި ްިބލެއް ްއަބަދުްލާފަިއވާ ްއެމް.ޑީ.ޕީން ްގެްނގުޅެނީްްވެސްުޅަގނޑުމެން ވިސްނުން

ްވަރަްށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްިބލުގައި ްމި ްއެގޮތުން ްކޮށްދިނުމަށް. ްކަންަތއްތައް ްުއސޫލަކުން ްެއއް ްހަމަހަމަކޮށް ރައްޔިތުންނަށް

ްބާރުއަޅާ ްޤަްބޮޑަށް ްވަިކވަކި ްހަޤީޤަތުގައި ްނެތިފަިއވާނެ ްތަފާތުކުރުންތަކެއް ްދޭތެރޭ ްބައްެޔއްެވގެންްް،އިދީންނާ ްއެއް ހަމަ

ނޑުްއެއްްޝަ  970ުކވާްެއއްްކުރީމަްައނބުރާްއެްފަރާތްތައްްމާލެްެގނައުމުގެްއުސޫލުތައްްމިްއޮްނނަނީްވަރަށްްބޮޑަށްްއަުޅގަ

ް ްބެލުމާ، ްމީހަކަށް ްވަކި ްއެދަންނަވާނީ ްގޮަތކަށްްްނުވަތަ ްބޭނުންވާ ްއިސްވެރިން ްތިބި ްބެލެހެއްޓުމަށް ްޖަލު އިރެްއަގިއ
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ނޑުމެންްމިްބިލުންްވަރަށްްބޮޑަށްްއެބަްކަންތައްތައްްކުެރވޭްނިޒާމެއްްމީގެްކުރިންްމިްއޮ ންނަނީ.ްއެހެންނަމަވެސްްއަޅުގަ

ޙަޤީޤަތުަގއިްް.އިދީންނަށްްހަމަހަމަކަންްއެބަްލިބިގެންދޭންގެްމިްބިލުންްއަޅުަގނޑުމެްނގެްޤަތަފްސީލުވެގެންދޭްައޅުަގނޑުމެް

ްޤަ ްުނަވތަ ްދޭތެރޭަގއި ްކުރަންރައްޔިތުންނާ ްަކންކަންތައްތައް ްދޭތެރޭގަިއ ްއެހެންކަމުންްއިދީންނާ ްއުސޫލު. ްއާިއ ްހަަމ ވާ

ްއަވަހަ ްވަރަށް ްބިލު ްމި ްދަންނަވާނީ ްޤާނޫނަކަށްއަޅުަގނޑު ްާފސްކޮށް ްއެބަ ްމިްށް ްކުރިއަށް ްސަބަބަކީ  975އޮްތްްހަދަންޖެހޭ.

ްފަރާތްތަްއް ްއަދަދެްއގެ ްގިނަ ްއެމް.ޑީ.ީޕެގ ްޚާއްޞަކޮށް ްަވކިން ްޔަޤީން ްައޅުަގނޑަށް ްވެސް ްދިމާކޮށް ްއިންތިޚާބާ ރިޔާސީ

ްެލވޭތޯއެކިް ްޖަލަށް ްއަދި ްފޮނުަވއި ްޝަރީޢަތަށް ްތުހުަމތުކުރެވި ްކުށްކުުށގައި ްގޮްތގޮތަްށްްއަދިް،އެކި ެއކިެއކި

ްމިފަދަމަސައްކަތްކުރަމުން ްދަންނަވާނީ ްއަޅުަގނުޑ ނޑިވަުޅަގއި ްދަ ްމި ްޤަްްދާ ްބިލެއް ްެގނެސްދޭ އިދީންނާްހަމަހަމަކަން

ްމުހި ްއޮތުމަކީ ްބިލެއް ްގެެނސްދޭ ްހަމަހަމަކަން ްކަމަކަށްދޭތެރޭގައި ްފާްސކޮށްްްްއމު ްައވަހަކަށް ްއެންމެ ްބިުލީވ ްމި ވާީތވެ

 980ްޖެހޭްވާހަކަްދަންނަވާލަން.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަްތތެރިްރައީސް.ްންްޤާނޫނަކަށްްހަދަންްކޮންމެހެންއަޅުަގނޑުމެ

ް

ްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ްނޮޅިވަރަމު

ްަރއީސްޝުކު ްޢިއްޒަތްތެރި ްރިއްާޔ ްދުވަްސވަންދެްން. ްގިނަ ްވަަރށް ްމަޖިލީހުގައި ްބިލަކީ ްބެހޭ ްޕެރޯލާ ޖަލުތަކާިއ

ްފާސްކުެރވިް،ބަހުސްކުރެވި ްއަލުންްްރުމަށްތަޞްދީޤުކު، ްފަހުގައި ްފޮނުވާލުމަށް ްއަރިހަށް ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޓަކައި

ްވިސްނުމަކަށް ްދެވަނަ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ްްއަނބުރާ ްމަޖިލީހަށް ްެއްއްްފޮނުވައި،ރައްިޔތުންގެ ްވެސް ްމަރުޙަލާގައި  985މި

ނަޑއްތުކޮށްަފިއވާްބިލެއް.ްއެހެންނަމަވެސްްމިހާރުްއަޅުަގނޑުމެންްކޮމިޓީންްްވުރެްފަހަރަށް ނޑުމެންްކަ ގިނަްފަހަރުްައޅުގަ

އްްއެބަްނިންމަވާފައިްގެންނަވާަފއިވާްިމްބިލުގައިްެވސްްކުރިންްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްފާހަގަކުރަްއާވފައިވާްކަންބޮުޑވުންތަ

ްޤަބޫލުކުރެވެނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްއެހެންނަމަވެސް ްހުރިމެ. ްއެބަ ްއަިދވެސް ްކަންބޮޑުުވންތަކެއް ްގިނަ ްއަދި ިމްްހުރި.

ްމިއަދުގެ ްމިހިރީ ްއެޑްރެސްުނކުރެވި ްވުމަކީްްކަންބޮޑުވުންތަކަށް ްކަމަށް ްމިންވަރުން ްހުރި ްތަފާތުވުންތައް ްޚިޔާލު ސިާޔސީ

ްއަޅުަގނޑަ ްކަމެކޭ. ްެއކަށީގެްނވާ ްދައުރަށްވެސް ްއަންނަ ްބިލު ްމި ްގޮަތކީ ްރަނގަޅު ްއެންމެ  990އަޅުަގނޑުމެްންްށް

ްއެޕާކްކޮށްލެިވއްޖެ ްގަާވއިުދ ްމަޖިލީހުގެ ްއެހެންނަމަވެސް ނޑަކަށްްްްއޔާ. ްއަުޅގަ ްކަމަކަށް ްތަންދޭެނ ކަމަކަށް

ނޑުމެންނަށްްިމއަދުްފާސްކުެރވިދާނެ.ްފާސްކުުރމަށް ފަހުްދެންްގެންނަންޖެހޭްޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.ްއެހެންވީާމ،ްމިްބިލުްއަުޅގަ

ް ްވެްސ ްގެަނއުމަކީ ްގޮެތއ2ްްއިޞްލާޙުތައް ްރަނގަޅު ްބަލާއިރުަގއި ްވިސްނުމަކަށް ްފެންނަނީ.ްކަްވަނަ ނޑަށް ްއަޅުގަ ަމށް

ްމި ްރެގުލޭޓްކުރަންޖެހޭ. ްއެަބ ްޖަލުތައް ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްމިއަދު ްދެންނެވީ ްމި ްތިބޭްްއެހެން ްމި ްތަންފީޛުކުރަން ހުުކމް

ްތަޙުޤީޤަ ްބައިދީންނާއި ްޤަށް ްމީސްމީހުންނާ، ްސަބަބުތަކާްނދުކުރެވޭ ްއެިކ ްމީހުންނާްއަދި ްެއކަހެރިކުރެވޭ  995ދުްމެްހެދި

ްއިޖުރާއަ ްގޮުތގެ ްަޤބޫޢަމަލުކުރެވޭ ްވެްސ ްައޅުަގނޑު ްކަމަށް ްހުންނާނެ ްތަފާތުތަެކއް ްމިްލުުތތަކުަގއި ްއެހެންވީމާ، ކުރަނީ.

ްއެބަ ނޑައެެޅން.ްކަންކަން ްކަ ްޒަމާނުއްްޖެހޭ ްއެހެން ްހަމަ ނޑުމެންގެްސުރެދެން ްތެރޭގަިއްްއަުޅގަ ްމަރުޙަލާތަކުގެ ތަޙުޤީޤީ

ް ްޮއތް ްތެރޭގައި ްއިދާރާތަުކގެ ްއަބަދުވެއެ ްޢާއްމުން ްމިއީ ްވާހަކަ ްމިްއަނިޔާވެރިކަުމގެ ްކަމެއް. ްކަންބޮުޑވާ ްދައްކާ ސް
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ްއެބަ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްކަށަވަރުކޮށްދޭން ްރަްއޔިތުންނަށް ްނެތްކަން ްހަމަްއަނިާޔވެރިކަން ނޑުމެންްމިއާޖެހޭ.ްދެން ްއަުޅގަ އެކު

ްފަދަް ްހުށަހެޅިގެންދާ ްުކށްތަކަށް ްފަދަ ްކުށްކުެރވޭނެ ްވެސް ްއިންސާނަީކ ްކޮންމެ ްއަކީ ްނުުކތާ ްއަނެއް  1000ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ

ްކަމަށްްޠަބީޢަތެއްްއެކުެލިވގެންވާްމީެހއް.ްއެހެްނވީމާ،ްއެ ްމުޅިްހަޔާތްްއެ ްއެީއްއޭަނގެ ްކުރެވުން ްކުށެއް ޓަަކއިްްމީހަކަށް

ްއައިސްްގެއްިލގެންދާން ްމުޖުތަމަޢަށް ްއަލުން ްއިޞްލާޙުެވގެން ްޤަބޫލެއްނުކުރެޭވ. ްއަޅުަގނަޑކަށް ްކަމަކަށް ްކަމެއް ޖެހޭނެ

ްކަމަށްް ްއޮންނަންޖެހޭނެ ްެވސް ްކުށްވެިރޔަކަށް ްކޮންމެ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްފުރުޞަތުތަކެއް ްއުެޅވޭނެ ރީހެބިލިޓޭޓްވެގެން

ްއަޅުގަް ްދަންނަވަނީ ްމި ްއެެހން ްޤަބޫލުކުރަނީ. ްއަޅުަގނޑުމެންގެއަޅުަގނޑު ްުކޑަކަާމިއ ްއާބާދީގެ އިންސާނީްްނޑުމެންގެ

ްމަދުކަމާ، ްތަރައްޤީކުރުމަށްްވަސީލަތުެގ ްވަސީލަްތ ްއިންސާނީ ްެދންނެވި ްމި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ  1005ަޓކަިއްްއަދި

ދަކޮށްފަިއާވްޓަކައިްހޭްމަށްިއވާްއިލްތިޒާމުތަުކގެްގިަނކަމާ،ްއެްކައަޅުަގނޑުމެްނގެްދައުލަތެްއގެްހައިސިއްޔަތުންްއަދާކޮށްފަ

ްިދވެހިް ްގޮުތގައި ްެއކަށީގެްނވާ ްއެންމެ ްބޭނުން ްފަރާތްތަކުގެ ްމިދެންނެވި ްޖެހޭ ްއެބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގިނަކަމުން ފައިސާގެ

ްގެންދިުއމަށް ްކުިރއަށް ްތަރައްޤީކުރުމަށްްއިޤްތިޞާދު ްޤަުއމު ްިދވެހި ްއަދި ްބަދަލުަގިއްްޓަކައި ްޭއގެ ްޭބނުންކުރަން. ޓަަކއި

ްއު ްއެއީްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްތިބެންޖެހުން ްއަބަދު ްދަށުަގިއ ްތޭރިތަކުގެ ްޖަލުތަކުގެ ްބައެއް ްބޮޑު ްއާބާދީގެ ފެއްދުންެތރި

ްނަފާއަޅުަގނ ްއެކަމުގެ ްޤައުމަށް ްއެހެންވީމާ،ްޑުމެްނގެ ްޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ. ނޑަކަށް ްއަުޅގަ ްކަމަކަށް ްކަމެްއ  1010ލިބޭނޭ

ނަޑއަޅަން.ް.ްމާވޭްނިޒާމުަތއްްހަރުދަނާުކރަންއަޅުަގނޑުމެންްއެބަްޖެހޭްޕެޯރލްްދެ ފުދެވޭނެްއުސޫލުަތއްްއަޅުަގނޑުމެންްކަ

ްއެބަ ްވެސް ްނެރުމުގައި ްނެރޭ ްމީހުން ްމި ްމުޖުތަމަޢަށް ނޑުމެްނެގ ްއަުޅގަ ނަޑއަަޅއި ްވިސްނަން.ްްކަ ްވިސްނުންތަކެއް ޖެހޭ

ނެްކުްށވެރިނުވާްއިދީގެްއެކަންޏެއްްނޫން.ްަޙްއޤުތައްްއޮންނާކަިންކުށްވެިރވާްމީހާގެްުނވަތަްޤަްޙައްޤުތައްްއޮންނާނީްހަމައެ

ްޕަބްލިކުމީ ްޖެނެރަލް ްޢާއްމު ްބަޔަކުހުންގެ. ްމަދު ްމިދެންނެވި ްޮއންނާނެ. ްަޙއްޤުތައް ްވެސް ްބަަޔުކްް،ގައި ްމަދު ކުްށކުރެވޭ

ްޮބޑު.ް ްވަރަށް ްެވސް ްމަްއސަތައް ްދިމާވާ ްދެން ްނެރެފިއްޔާ ްތެރެއަށް ްމުޖުތަމަޢުގެ ްނެތި ްހަމަެއއް ްއުސޫލެއް  1015އެްއވެސް

އާދޭ.ްއަދިްއިޞްާލޙުވުމަށްްމިްލިބޭްފުރުޞަތުްްއްކާްުކށްކުރުންްއިތުރުވާްފަހަރުތައްްވެސްްއެބައެކަމުގެްސަބަބުންްއަނެް

ނޭްކުރެވޭޒާންްހަމަހަމައުޅޭ.ްއެެހންވީމާ،ްމިްހުރިހާްކަންތައްތަެކއްގެްމީްއިދީންްވެސްްއެބަގޮތުަގއިްބޭނުންނުކުރާްޤަްްހެޔޮ

ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންވީްގޮތްތަެކއް ްޖެހޭ. ްއެބަ ްމިހޯދަން ްޤަބޫލުކުެރެވނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްބިލުްްމާ، ްމި ވަގުތުން

ްޝުކުރިްއޔާް ްގެނައުން. ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙުތަްއ ްގެންނަންޖެހޭ ްެއއަށްފަހުގައި ްބަަލއިގަންނަްނ. އަޅުަގނޑުމެން

 1020 އިްއޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

 އިނާްއާދަމްްވާހަކަދެްއކެވުން:ތުލުސްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްރޮޒަ

ްމިްބިލުްފާސްނުކުރުމަށްްވާހަަކފުޅުދެއްެކވިއިުރގައިްފާަހގަކުެރއްވިްތްތެރިްަރީއސް.ްބައެއްްމެންބަރުންޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަ

ްދަންނަވާލަންް ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް. ްފޮނުވާލި ްއަނބުރާ ްބިލު ްމި ްޖައްސާަފއި ްމައްސަލަތަކެއް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޓަކައި

ްމައްސަ ްހުރި ްފާހަަގކުަރއްވާަފއި ްރައީސް ްބިުލގައިްބޭނުންވަނީ ްމި ްމައްސަލަތަކަކީ ްގިނަ ްހަމަ ްވެސް ްޙަޤީޤަތުގައި  1025ލަތަަކކީ
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ްމިހާހިސާބަށްް ްކޮމިޓީން ްފާސްުކރަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަލައިނުލެވި ްރަނގަޅަށް ްބިލު ްމި ްއެއީ ްމައްސަލަތަކެއް. ހުރި

ްމަޤާމެއް ްެއއް ްޭއގައި ްތިންގެނެވުުނއިރުަގއި ްބޭފުޅުންނަށް ްހުންނަވާ ްމަޤާގައި ްއެ ްނަން ްބިލުގެހަތަރު ްދީފައި އެކިްްމަށް

ްއިދާރީް ްބައިވަރު ްވަރަށް ްއެަކހަލަ ްއެހެންވީމާ، ްކަމެއް. ްާދނެ ްކޮންފިއުޝަނަކަށް ްބޮޑު ްވަރަްށ ްއެއީ ްއޮތުމުން ތަންތާ

ްބި ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިުތންގެ ްއެހެންނަމަވެސް ްހުރި. ްެވސް ްފޮނުވުމަށްފަހުމައްސަލަތައް ްފާސްކޮށްފައި ްލު

ްއޮފީހަ ްއެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްބަދަލެއްކުން ްަކހަލަ ްއެްއވެސް ްމައްސަލަތަްއްައކަށް ްއެ ްެއހެންވީމާ،  1030ނުގެނެވޭނެ.

ނޑުްެވސްްމިއީްހަމަްމިްކޮމިޓީަގއިްްރަނގަޅުކުރަންްމިކޮޅަށްްފޮުނަވންޖެހޭ ނޑުްޤަޫބލުކުރަނީ.ްދެންްއަުޅގަ ކަމަށްްއަޅުގަ

ްމީހަކަށް ްރަްއިން ްހަމަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދިރާސާކުރިއިރުަގއި ްބިލު ްމި ްހުރިްވާތީ ްފާހަގަކުަރއްވާަފއި އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެވސް ްމައްސަލަތަކަކަށް ްއެހެންނަމަވެސްްހުރިހާ ްވަކިްްރިޢާޔަްތކުރިން. ްހަމަ ްމައްސަލަތަަކކީ ބަެއއް

ްހުިރް ްބޭއްވިަފއި ްއެހެން ްވެްސ ްއަލުން ްފެނިގެން ްާބއްވަްނ ްެއގޮތަކަށް ްވާހަކަެދކެިވގެން ްކޮމިީޓަގއި ގޮތަކަށް

ްހަަމްމައްސަ ްދައުރުގައި ްމި ްބިލަކީ ްމި ްގޮުތަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްބޭނުން. ްފާހަގަކޮށްލަން ނޑު ްއަުޅގަ  1035ލަތައްކަން

ްއެ ްގޮތާއި ްހުރި ްކަންތައްަތއް ްޖަލުގެ ްމިހާރު ްވެސް ްޙަޤީޤަތުގައި ްބިލެއް. ްޤާނޫނެްއްްފާސްވެގެންދާންޖެހޭނެ ތަނަށް

ްބޭނު ްޤައިދީންނާ ްހަމަ ްއެީއ ްމިންވަރު ްހަްއަދިންވެފައިާވ ްެވސް ްބޭފުޅުން ްޮބޑަްށްީޑ.ޕީ.އާރް.އެްސެގ ްވަރަށް މަ

ދިއުމަކީްައޅުަގނޑުމެންްހަމަްވަރަށްްބޮޑަށްްބިލުްމިްދައުރުގައިްފާސްެވގެންްގެންދާްކަމެއް.ްެއހެންވީމާ،ްމިފާހަގަކުރަމުން

ްމި ްދެން ްކަމެއް. ްފާހަގަކުރައްވާްއެދޭ ްހަމަ ްބޭފުޅުން ްބައެއް ްވާހަކަފުޅުދައްަކވަމުން ްޭގގެްތަނުގައި އަށްްްފުލުހުންގެ

ްހާ ްދަތި ްއުުޅްއވާ ްޢާއިލާަތއް ްޭގޭގގެ ްއެ ްވާހަކަވަަޑއިގެން ްލުގެ ްހިތަށްއަރާ ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއަނިޔާކޮށް.  1040،ްފުލުހުންނަށް

އިލާތަަކްށްބޭފުޅުންގެްޢާްއަށްްވަެދްއެްބޭފުޅުންގެްގޭގެްއެް،ސްޕްރޭްޖަހައި،ްޝެލްޓޮކްސްްޖަހައިފުލުހުންގެްލޮލަށްްބޮބް

ްޢާކޮދުއްތުރާ ްފުލުހުންގެ ްހަދާއިރުގައި ްގެންގުުޅްއވިތޯއޭ.ްށް ްިވސްނުމެއް ްކަހަލަ ްއެއްވެސް ްދެތޭރޭ އިލާތަކާ

ްއަިއސްގެން ްވެރިަޔކު ްބޭނުންވާ ްރަނގަޅުކުރަން ްނިޒާމު ްރަނގަޅުކުެރވޭނީ ްނިޒާމު ްމި ްބޭފުޅަީކްް.އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ

ްމަ ްމީހުންެގ ްޑީ.ޕީ.އާރް.އެސް ްައދި ްވެްސ ްމައްޗަށް ްނުފޫޒުއްފުލުހުންގެ ްވެްސ ްދިާމވީާމްއިންތިޚާް،ނުފޯރުވާޗަށް ބުތަކާ

ްބޭރަްށްނެރެފަ ްަޤއިދީން ްތިބޭ ްއެޖަލުގައި ްދެން ްރީހެބިލިޓޭޝަްއި ްއެްއވެްސްކަހަލަ ްމަގުމަީތގަިއްބޭފުޅުްނނަށް ްނުދީ  1045ނެއް

ްކްރިމިނަލުން ްއަނެއްާކވެސް ްމި ްއެހެންވީމާ، ްވެރިއެއްތޯއޭ. ްކަހަލަ ްހުންނާނެ ްދޫކޮށްލާފައި ްގޮތުގައި ކަންކަމަކީްެގ

އަޅުަގނޑުމެންްހަމަްކުރިއަށްްރިޔާސީްއިންތިޚާބުްއޮްތއިރުްެވސްްވިސްނާލަންޖެހޭްކަންކަން.ްއަޅުަގނޑުމެންްބޭނުންވަީން

ްތަންފީޛު ްޤަޤާނޫނު ްނުވަތަ ްވެރިއެއްޯތއޭ ްވެރިއެއްތޯއޭ.ްކުރެވޭނެ ްބޭނުންކުރާ ްވޯޓުތަކަްށ ްނަހަމަގޮތުގައި ްޭބނުން އިދީންގެ

ނޑުމެންްސުވާ ލުުކރަންްހަމަްޖެހޭްކަމެއް.ްއަޅުަގނޑުްވެސްްއެދެނީްހަމަްހުޅުހެންވޭރުްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެިރްމިއީްއަުޅގަ

ްމި ްވެސް ްމެންބަރުން ްހުރިހާ ްފަދައިން ްއެދިވަަޑިއގެން ްވެސް ްމަނިކު ްމޫސާ ްފާސްކުރުމަށްްމެންބަރު ްބިލު ްމި  1050އަދު

ްދެްއވުން.ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ވޯޓު

ް
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 ރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްމެންބަރުްރިޔާޟުދާއިރާގެްވިލުފުށީް

ްރަީއސް ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްބިލު ްޕެރޯލްގެ ްޖަލުތަކާިއ ްމިއަދު ްއާދެ، ްތަޞްދީ. ޤުނުކުރާންްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްފޮނުވާލުމާ ްއަނެްއކާްއަނބުރާ ްމިކަން ްިއތުރަށް ްއަިދްކޮމިޓީައކުން ްފޮނުވި ްއަލުން ްބިލު ްމި ްމަޖިލީހަށް  1055ސްްވެްުގޅިގެްންމި

ްއަެންއކާ ްމިދިރާސާކުރުމަށްފަހުގައި ްފޮުނވާފައި ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭްްވެސް ނޑުމެން ްައޅުގަ ްކުާރއިުރގައި ްއާދެ،ްމިކަން އޮތީ.

ްތަންފީޛުކުރަންޖެހޭް ްމިކަން ްަވއްދަިއގެްނ ްކަންތައްަތއް ްސިާޔސީ ްތެެރއަށް ްކަންކަމުގެ ްމިފަދަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ޙަޤީޤަތަކީ

ްކަމަށް ްސަރުކާރު ްއޭުރގަިއްްވާތީްފަރާތަކީ ްއޮެވގެން ްބައްޓަންކޮށްފައި ްބިލު ްމި ްގޮތަށް ްނުކުރެވޭނެ ްމިކަން ސަރުކާރަށް

ްކަ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ްމިހާރުވެވެސް ްއަިދ ްއޮތީ. ްކަންބޮޑުވުންތަްއްންބޮޑުވުމެއް ްދެންނެވި ްމި ްބިލުގައި ްމި ސް

ްަޤބޫލުކުރަނީްސަ ނޑު ްފާަހގަކުަރން.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ނޑު ްއަުޅގަ ްތިބޭްހުރިކަން ްތަންފީޛުކުރަން ްަކންކަން ްމި  1060ރުކާރުން

ނޫންްްމުއައްސަސާަތކަށްްއެކަންްކުެރވޭނެްގޮތަކަށްްަރއްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުންްބިލުތައްްފާސްކޮށްގެންްގެންދިއުން.ްއަދިްއެ

ނޑުމެނަށްްކުރިމަތިވާނީްލާމަރުކަޒީްޤާނޫނު ދިމާވެފައިްްއާދެ،ްމިއަދުް؛ގޮތަކަށްްމިކަންްގެންޮގސްފިްަކމަށްްވަންޏާްއަޅުގަ

ްމަ ްއަބަދުވެސްއޮތް ނޑުމެނަށް ްއަުޅގަ ްދޭތެރެއަުޑއިްްއްސަލަ. ްމަޖިލީހުގައި ްބަިއވަުރްވިެގންދަނީ ްއެަތއް ދޭތެރެއިން

ްދެންް ްކަންތައްތައް. ްހުރި ްޭއގަިއ ްއެއީ ްގެނެވިފަ. ްވަނީ ްމިހާރު ްޤާނޫނަށް ްލާމަރުކަޒީ ްއަޅުަގނޑުމެްނ އިޞްލާޙުތަކެއް

 1065ފާސްކޮށްލާފައިްދެންްފަހުންްމިއަށްްގެންނަންޖެހޭްއިްޞލާޙުތައްްގެަނއިމަްދެންްހަަމްްސުވާލަކީްިމކަންްމިގޮތަށްްމިްބިލު

ްރަނގަޅުވާނެ ްކުރާނީތޯްއެންމެ ްމިގޮތަށް ްސުވާލަކީ.ްމިކަން ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭްް،ނޫންހެއްޔޭ.ްމިއީ ނޑުމެން ނޫންތޯ.ްއަޅުގަ

ްހުންނަ ްކަންތައްަތއް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްއެންްޙަޤީޤަތަކީ ްނޫްންގޮުތން ްގޮތް ްއޮތް ްމި ްމިއަދު ްވެސް ްފޮޅުވަެތއް މެ

ްފަސޭހަ ްގެަނއުމަކީ ްބަދަލެއް ްޤާނޫނަށް ްބަދަލުކުރުަމކީ ްގޮތަކަށް ްއެކަމަކުްއެހެން ްނޫން. ްބަދަލުގަިއްްކަމެއް އޭެގ

ހަލަްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްމިއަދުންްމިއަދަށްްވެސްްއަދިްމިހާރުންްމިހާރަށްްވެސްްކޮމިޓީއެއްްބާްއަވއިގެންްެވސް،ްމިހިރަކަ

ްކަންތައްތަްއް ްމިފަދަ ްއަދި ްކަންތައްތައް. ްނިންމިދާނެ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުްނގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ  1070ކަންތައްތަކަީކ

ްއެބަ ނޑުމެން ްފަރާތްތަކާްނިންމާއިރުގަިއްއަުޅގަ ްތަންފީޛުކުރަްނޖެހޭ ްމި ްމަްޝވަރާކުރަން.ްްޖެހޭ ްފުާޅްާދއިރާެއއްަގއި އެކު

ްއެނ ްެވސް ްމަޝްވަރާކުރެްއވިކަން ްއަީލގައިްއަދި ްމަޝްވަރާގެ ނޑުމެްންް،ގޭ.ްއެހެންނަމަވެސް ްއަޅުގަ ްމަޝްވަރާ ްދިން އެ

ްިބލުގަްއެބަ ްެއގޮތަށް ްއެކަން ްކޮމިޓީތަކުން. ްބޭނުންކުރަން ްއެހެންނަމަވެސްޖެހޭ ްހިމަނަންޖެހޭ. ްކޮމިޓީތަކުްންްއި ގިނަ

ްކަންތައް ްމި ްއެހެނެއްނޫން ްކުަރއްާވއިުރގަިއ ނޑުްކުރަްއވަނީްކަންތައްތައް ްއަުޅގަ ްޢަމަލުކޮށްގެން. ް،ނުވާނެމެން

ްކަންތައް ްޤާނޫނުއަސާކޮްށގެންްއަޅުަގނޑުމެން ްނޫ ްައޅުަގނޑުމެންެގ ްއަށްނުވާނެ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްފެހި ްއޮތްާވ  1075ްސީ

ނޫންްމާދަންްްމީހާއެއްތައްްހެދުން.ްމިއަދުްހުންނަްވެރިކޮށްގެންްާޤނޫނުއަށް،ްމީހާްއަށްްޓާގެޓުްްޓަކައިްމީހާްބަދަލުވުމަށް

ްހު ްވެރިްވީމާ،އެހެންންނާނީ. ްހުރި ްމިއަދު ްގޮތުންްއަޅުަގނޑުމެން ްދަތިކުރުމުގެ ްއަށް ްވެރިމީހާ ްއެ ްކަމުނުދާތީވެ މީހާ

ްަކވަރު ްކަންތައްތަކެއް ްހުރިހާ ްހަދަންޖެހޭނީ ްޤާނޫނު ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްހަދައިގެނެއްުނވާނެ. ްޤާނޫނު ކުެރވޭްއަޅުަގނޑުމެން

ްގޮަތކަް ްތަންފީޛުކުރެވޭނެ ްެއކަން ްރަނގަޅަށް ްއެންމެ ްއަދިގޮތަށް ްހިްށް. ްވެސް ްޙައްުޤތައް ްވެްސްކުށްވެރިްނގެ މާޔަތް
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ްކުްށވެް ްއަދި ްގޮތަށް. ްކުރެވޭނެ ްއަަދބު ްކަންތައްތަކަށް ްކުރާ ްައޅުަގނޑުމެންްރިން ްނިޒާމު ްޖަލުތަކުގެ ްގޮތަށް. ްދެވޭ  1080ވެސް

ނޑަައޅާފައިްތިބޭްމީހުންނަކީްވެސްްމަތިންްއަންގާލީމަްރަނގަޅުކުރަންޖެހޭްއެބަ.ްއަދިްއެ ޖަލުތަުކގައިްތިޭބްްތަންތަނަށްްކަ

ްހަރުދަނާކުރުމަށްް ްއިތުރަށް ްެއކަންަކން ްއެހެންވީމާ، ްއެބަ. ްއޮންނަންޖެހޭ ްވެސް ްސިސްޓަމެއް ްކަހަލަ ްދޫނުކުރެވޭ ްމީހުން

ްއަޅުަގނޑުމެ ްހަދަންޖެހޭކަން ްޤާނޫނުތަކެއް ްމި ްައޅުަގނޑުމެން ްއެހެންނަމަވެސްޓަކައި ްޤަބޫލުކުރަން. ްހަދާްްން އެ

ްމި ްވާންޖެހޭނެ ްއެްްޤާނޫނުތައް ްގޮތަްށ ްަމއްޗަށް،ްކުްށވެްެދންނެވި ްތުހުމީހުންގެ ްކަންކަމުަގއި ްމަްއޗަށް މަތުކުެރވޭްރިންެގ

ްބައްަޓންކުރު ްބިލުަތއް ްގޮތަކަށް ްތަންފީޛުކުެރވޭނެ ްފަސޭހައިން ްތަންފީޛުކުެރވޭ، ްމައްޗަށް ްކަމެއް.ްމީހުންގެ ްމުހިއްމު  1085މަކީ

ްއެހެންވީމާ ްޤަބޫުލކުރަނީ، ްމިް؛ައޅުަގނޑު ްވެބިްމިއަދު ްމިލު ްމިހާރު ްނުކުރަން.ްްއޮތްްސް ްާތއީދެއް ްއަޅުަގނޑު ގޮތަކީ

ް ްމިައށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްިއޞްލާޙުތައް، ްބޮޑެިތ ްމިއަށް ްމެންބަރުންނަށ33ްްްއަދިވެްސ ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހެޅިަކން ިއޞްލާޙު

ްއެ ްއައުމާްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ްމިތަނަށް ްފުރަތަމަ ްއެްންމެ ްއެހެންނަމަވެްސ ްޕާގުިޅގެން. ްސިޔާީސ ޓީތަކުންްއަްށ

ްތާއީދު ްއަނެއްާކްތާއީދުނުކުރެްއވީ. ްފަހުން ްޭއގެ ްގެްނދިޔައީ. ނޑު ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙުތަކެއް ްހުރިހާ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ނުކޮްށގެން

ްއެ ްހަމަ ްބިލުްް؛ކަންބޮުޑވުންތައްްސަރުކާރުން ްމި ްސަރުކާރުން ްޮއވެެގން ްކަންޮބޑުވުންަތއް ްފާަހގަކުރި ްއެ ނޑު  1090އަުޅގަ

ް...ޤުތަޞްދީ

ް

 މަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:ގެްމެންބަރުްއަޙްހުވަދޫްދާއިރާްކުޑަ

ްހުށަހެޅި ްމަޖިލީހަށް ްމި ްބިލަކީ ްޕެރޯލްގެ ްޖަލުތަކާއި ްއާދެ! ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމިްޝުކުރިއްޔާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ގެން

ްގުޅޭމަސައްކަތް ްިމކަމާ ްބިލެއް. ްދުވަސްވެަފިއވާ ްފުޭދވަރަކަްށ ްވެގޮްކުރާތާ ްޚަރަދުތަކެއް ްބޮޑެތި ްވަރަށް  1095ސްްތުން

ްގުޅޭ ްމިކަމާ ްބިލެއް. ްކޮށްފަިއވާ ްދިވެހިރާްއަޅުަގނޑުމެން ްބެލުމާގޮތުން ްޖަލުތައް ްހުރިހާ ްއްޖޭގެ ްޚާއްޞަކޮށްް، އަދި

ްޚަރަދުތަކެއްކޮށްް ްޓަކައި ްބެލުމަށް ްގޮތް ްނެތް ްހުރި ްކަންތަްއތައް ްޖަލުތަކުގެ ްވެސް ްޤައުމުތަކަށް ްބޭރު ރާއްޖެއިން

ްބިލަކީްދަތުރުތަކެއް ްމިކޮށްަފއިާވްބިލެްއްމި ްައއިއިުރގަިއްައޅުަގނޑުމެން ްވެްސްމިހާހިސާބަށް ްމިއަދު ް.ްއެހެންނަމަވެސް

ްއަތްދޫކޮށް ްބިލުން ްމި ްކޮަބއިތޯްއުޅެނީ ްސަބަބަކީ ްނުލެވިގެން. ްމެންބަރުް؟ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވިލުފުށީ ްދެންމެ ހަމަ

ްމީހަ ްަވކި ްގޮތަަކށް، ްވަކި ްނިޔަތެްއަގއި، ްަވކި ްިމއީ ްފަދައިން ްއެވިދާުޅވި ްހަދަންކަށް ްބިލެއް  1100އުޅޭީތެވްވިސްަނިއގެން

ްމި ްނުކުރެިވގެން ްމިކަން ްމިްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިއަދު ްޚާއްޞަކޮށް ނޑުމެންނަށްްްއުޅެނީ.ްއަދި ްއަުޅގަ އޮތްްސަރުކާރަކީ

ްކުރެވޭ.ްއެހެންެވގެންްަސރުކާރަށްްކަމެްއްހަވާލުކުރުމަށްްފަހަރުްއެބަްސިފަްތާއަބަދުްއޮންނާނެްސަުރކާރެްއްކަމަށްްބަެއއް

ް ްުކރުމަކީ ްކަމެއް ްގޮތަށް ްފަސޭހަވެދާނެ ްސަރުކާރަށް ްފައިދާބިރުގަންނަނީ. ްއޭގެ ްރައްޔިތުންނަށް ްމިްް،ނުލިބިއެއީ ްމިހާރު

ްހަމައެާއއެުކް ްއަދި ްފަހަުރްހީކުރެވޭ. ްަބއެއް ްވެސް ްއެހެން ްލިބިގެންދާނީ. ްފަސޭހަ ްއޭެގްއެންމެ ްކަމަށް ްސަރުކާރަށް އޮތް

ްއިން ްވިދާުޅވޭ ްއެބަ ްފަހަރު ްރަްއޔިތުންްއަނެއްބައި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްސަރުކާރަކީ ްމި ްނޫނޭ. ްަސރުކާރެއް ްއޮތް  1105ތިޚާބުވެަފއި

ްބޭ ްއެފަދަ ްނޫނޭ. ްސަރުކާރެއް ްވާހަކަޤަބޫލުކުރާ ްމި ްގޮތަކަށް ްމިފަދަ ްޖަލުތަކާިއްފުޅުން ްދަންނަވާނީ ްައޅުަގނޑު ދައްކަނީ.
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ްހަމަ ްައޅުަގނޑުމެން ްފާސްވެގެންދާއިުރގައި ްމަޖިލީހުން ްމި ްބިލެއް ްކަންތައްތަކެްއްްޕެރޯލްގެ ްގިނަ ްވަރަށް ވިސްނަންޖެހޭ

ނޑުމެންނަށްްމިްނަމަްަބންޑާރަްޭވ.ްެއކަންތައްތަުކގެްަމްއޗަށްްިވސްނާފައިްހުރިްއެބަ ބިލުްްނައިުބގެްލަފާގެްމަތިްންއަުޅގަ

ްފޮނުވާކަށްތަކު ްމަޖިލީހަށް ްސަރުކާަރކުންރާރުކޮށް ްމަޖިީލހަށްްނުޖެހޭނެ. ްރަްއޔިތުންގެ ރޫހުްްކުރުމުގެްޖެއްސުންްވެްސ

ްމަްގެންގުެޅގެން ްއަދި ްއަށްްނުވާނެ. ްދާއިރާ ްޝަރުޢީ ްއަިދ ްރޫހާ ްޖެއްސުންކުރުމުގެ ްސަރުކާާރ ްވެސް  1110ޖިލީހުން

ްގެްނގުެޅގެން ްރޫހު ްހުރިކަންްޖެއްސުންކުރުމުގެ ްމައްސަލަތަކެއް ްހަދާއިރު ްބިލެއް ްބޮޑު ްމިފަދަ ްބިލުގަިއ ްމި ނުވާނެ.

ްކަމަށް ްފާހަގަކުަރނީ ްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެވަންޏާމު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވިލުފުށީ ްދެންމެ ވިދާޅުިވްްހަމަ

މެދުްތަންކޮޅެއްްފުޅާްދާއިރާއެްއގައިްމަްޝވަރާކުެރވިގެްންނދެގެންްމިކަމާްބެހޭްފަރާތްތަކާްފަދައިންްއަޅުަގނޑުމެންްއިށީ

ްއެް ްނޫނިއްޔާ ްކުރެވިގެން ްގޮތެްއގައިްމިކަން ްއެދެވޭ ްއެންމެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްހަމަްްކަމެއް ނޑުމެން ނުކުެރވޭނެ.ްއަުޅގަ

ްއަޅުް ްމިއަދު ްސަލާމަތްްގޮވާލަން ްމިޤައުމު ނުޑމެންނަށް ްޖަލުތަކެްއްގަ ްފެންވަރެއްގެ ްރަނގަުޅ ްއަންނަނީ  1115ކުރެވެން

ްފެން ްއަޅުަގނޑުްމިްސިފަހަދައިގެންނޭ.ްރަނގަޅު ްޖަލު ްއެވަރެއްގެ ްޤައިދީންނަށް ްތިބޭ ްޖަލުގައި ްއާމްދަނީްްކުރަނީ ތަނުން

ނޑުމެންްހަދަންޖެހޭ.ްޖަލަށްްވަލިބޭނެްގޮތްތަ ެދވޭނެްގޮތަކަްށްންނަްކޮންމެްމީހަކުްފަސޭހަކަމާްެއކުްނިކުމެގެންކެއްްއަުޅގަ

ްއޮވެގެންއަޅުަގނޑުމެ ްނިޒާމު ްޕެރޯލްގެ ްމި ްސްކްރީންުނވާން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެނެ. ްފަރާތުްކުެރވިގެން ންްމީހާގެ

ްގެއްލުްނނުވާނެ ްއިތުރު ްވަރަށްމުޖުތަމަޢަށް ްަޔޤީންބޮްްކަމުެގ ްނޫނިއްްޑު ްޮއެވގެން ްބޭރުކޮށްގެންްކަމެއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ާޔ

ްއަުޅގައެހެްނުވާނެ. ްފެންނަމުންދަންނަމަވެސް ްމިއަދު ްއެނޑުމެންނަށް ްގޮތުން ްސިޔާސީ ްޓަކައި ްބޭނުމަށް ްސިޔާސީ  1120ްނީ

ނޑިްަމސައްކަނުމަށްްޓަކައިްއަޅުަގނޑުމެންްމެދުކުރުތަނުންްބޭރުްމީހަކަށްްތާއީދުްހުރިްމީހަކުްއެ ތަން.ްެއގޮތުެގްްކުރާތްކެ

ްހަތަރު ްމާލެސަްމަތިން ްކުށްވެރިންނެްއ ްއެތަްއ ްދޫކޮށްލައި،ްތެރެތޭކަ ްއ3ްްެްައށް ްސަރުކާުރަގއި ޅެީންއުްއަހަރުދުވަުހގެ

ްއެް ްސަރުކާރަށް ްމި ްުއޅޭމީްއަދިވެސް ްކުށްވެރިންަތއް ްގިނަ ްނުފެނިގެން. ްވެސް ްހޯދައި ްނޭނގިގެންްްހުން ްވެސް ތަން

ްޙުކުމްވާުނވާްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްހަތަރުނޭނގި ްކުށްވެްއަށްްަސތޭކަްކޮށްަފއިވާ ްގިނަ ްަމގުތަކާވުރެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ިއްިރން

ްރަށްތަުކގަ ްހާމަދިވެހިރާއްޖޭގެ ްފަރާތްތަކުން ްބެހޭ ްަކމާ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްުއޅޭކަން ނޑުްއި ްއަޅުގަ ްރިޕޯޓް.  1125ކުރަމުންދާ

ނޑުމެންްކު ކޮށްލަނީކީްނޫން.ްއޭނަްެއްރިވާްމީހާްމުޖުތަމަޢުންްއެކަހެރިށްވެްދަންނަވާނީްމިއީްޤައުމީްކަންޮބޑުވުމެކޭ.ްއަުޅގަ

 ކުށްްކުރީމާްއޭނަްއަށްްލިބޭ...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްއެދިަވޑަިއގަންނަވާފަިއވާ ްވާހަކަދެއްކުމަށް ްރިޕޯޓަށް ްމި ްމިހާހިސާބުން ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި  1130ޝުކުރިއްޔާ

ްފުރުޞަތުމެންބަރުން ްނިމުނީ.ްއެހެންކަމުންްްއަރުަވއިނަށް ްމި ް)ހ(75ްގަާވއިދުގެ ްމާއްދާގެ ްވަނަ ްނ3ްަގެ ންބަރުގެްވަނަ

ް)ށ( ްމާއްދާގެ ްއެ ްގޮުތގެދަށުން ްްަގިއވާ ްބިުލ ްޕެރޯލްގެ ްޖަލުތަކާއި ްދިވެހިރާްއޖޭގެ ްިއްއވަން.3ްްމަތިން ްކިޔުން ވަނަ

ްދިޔައީ.ްްނިމިގެންްއ11.1ްެްއެހިސާބުންްއެޖެންޑާްައއިޓަމު
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ްމިދެް-11.2 ްކުރިމަތީގައި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްްން ްމ11.2ިއޮތީ ްދަންނަވަންް. ނޑު ްއަުޅގަ ްކުީރަގއި ްދިއުމުގެ ް؛އައިޓަމަށް

ނޑުމެންްމިްނިންމިްރިޕޯޓަށްްމަޖިލީހުންްގޮތެއްްނިންމުމަށް  1135ނަާގްނާނީްމިއަދުގެްވޯޓުޓަކައިްނެގޭްވޯޓުްއޮންްދެންމެްއަޅުގަ

ްގަީޑގަ ްމިދަނީ ްއަޅުަގނޑު ްމިހާރު ްއެހެންކަމުން ްއައިޓަމުއެ. 11.2ްްްޖެންޑާ ްމ11.2ިއަށް. ްދަށުން ްމެރިންްްެގ ވަނީ

ް ްސެންޓަރު ްމ2227ްާރިސާރޗް ްރިޕޯޓް ްއޮިޑޓް ްއަހަރުގެ ްދިރާސާކުރަްއވައިވަނަ ްކޮމިޓީން ްގޮުތގެްްލިއްޔަތު ނިންމެވި

ްހުށަހެ ްރިޕޯޓް ްރިޕޯޓް ްމި 5ްްޅުން. ްފޮނުވިފަްގައ2213ްިޮއގަސްޓް ްވަނީ ްމަޖިލީމެންބަރުންނަށް ްރިޕޯޓް ްމި ހަްށް.

ްދާއި ްވިލުފުށީ ްމެންބަރު ްކޮމިޓީގެ ްމާލިއްޔަތު ްރިޔާޟުހުށަހަޅައިދެއްވާނީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްރިޕޯޓްްްރާގެ ރަޝީދު.

 1140ްހުށަހެޅުއްވުމަށްްދަންނަވަން.ް

ް

 ރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުވި

ްަރއީސް ްިޢއްޒަތްތެރި ްއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.ްޝުކުިރއްޔާ ްސެންަޓރުގެ ްރިސާރޗް ްާއދެ!ްމެރިން ްއަހަުރެގ2227ްް. ވަނަ

އަހަރީްރިޕޯޓްްމާލިއްޔަތުްކޮމިޓީންްދިރާސާކުރުމުގެްމަސައްކަްތްކުރިއަށްްގެންދިަޔއީްއެންމެްފުރަތަމަްސަބްްކޮމިޓީއަކުން.ް

ްރިޕޯޓް ްމި ްިނންމުމަށްފަހުގައި ްމަސަްއކަތް ްކޮމިޓީގެ ްއަްށ،ްފުލްްސަބް ްކޮމިޓީ ްމާލިއްޔަތު ްހުށަހެޅިފަ.ްްވަނީ ްއަށް  1145ކޮމިޓީ

ްދިރާ ްރިޕޯޓް ްމުޅި ްކޮމިޓީން ްމި ްއޮޑިޓަރއަދި ްއަދި ްވެްސްްސާކުރެއްިވއިުރގައި ްބެލިއިރުގައި ްއޮފީހުްންމިކަން ޖެނެރަލްގެ

ްހިނގާފަފާހަގަ ްކަެމްއ ްވަުރގެ ްރިޕޯޓްްކުރެވޭނެ ްއޮޑިޓް ްމި ްޮކމިޓީން ްމާލިއްޔަތު ްމި ްއެެހންކަމުން ްނުވޭ. އެްއ

ްފޮނުވުމަށްފަހުްްދިރާސާކުރުމަށްފަހުގައި ްފޮނުވުން. ްއަށް ްފްލޯ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްރިޕޯޓް ްދިރާސާކުރި ްމި ނިންމީ

ްމި ްސަމާލުކަން ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްަޒތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްމެްރައްޔިތުންގެ ްމިއާ ްގެނައުމަށްފަހުފައި ްގޮެތްއްކަމަށް ދުގައި

ްހޯދުން. ްޚިޔާލެއް ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްދިރާސާކުރިއިރުގަިއްްނިންމުމަށް ްމިކަން ނޑުމެން ްއަޅުގަ  1150އާދެ!

އަޅުަގނޑުމެންނަށްްފާހަގަކުރެިވގެންދިޔަްކަންތައްތަެކއްްއެބަްހުރި.ްއެއީްދައުލަތުގެްވަރަށްްގިނަްއިދާރާތަކަކުންްފަހަކަށްް

ްއެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންނަމަވެސް ްހުރި. ްއެބަ ްރިޕޯޓްތަުކގައި ްއޮޑިޓް ްމަްއސަލަތަކެްއ ްބޮޑެތި ްްބައައިސް މެރިންްޖެހޭ

ް ްކަހަަލ ްސެންޓަރު ްސިސްޓަމެޓިުކކޮށްރިސާރޗް ްވަރަށް ްވެްސ ްދަށުންްމުއައްސަސާަތކުން ްސިސްޓަެމއްގެ ްަރނގަޅު

ފައިސާގެްބެލެެހއްޓުމުގެްކަންތައްތައްްކުރިއަށްްގެްނގޮއްަސވާީތވެ،ްިމއީްައޅުަގނޑުމެންްކޮްނމެްމުއައްސަާސއަކުންްވެްސް

ްކުރެވިދާނެ ްމިް،ކަންކަން ނޑުމެމިކަްނ ްއަުޅގަ ްެއއީ ްކުރެވިދާނެކަން ްއެހެންވީމާގޮތަށް ްކަމެއް. ްޤަބޫލުކުާރ ްން  1155މިއީް،

ްއުފަލާ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްމިއަދު ްވެސް ްކަމެްޙަޤީޤަތުގައި ްފާހަގަކުރަންޖެހޭ ްތަނުގެެއކު ްމި ްވެސް ްއޮޑިޓަރްޖެނެރަލް ްއް.

ްނެ ްާފޅުކޮށްފަެއއް ްކަންބޮުޑވުމެއް ްކަހަލަ ްއެްއެވސް ްމެުދގައި ްރިޕޯޓާ ްކޮމިޓީންްއޮޑިޓު ްސަބް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަދި ތް.

ްމާލި ްކޮމިޓީންވެސް، ްސަބް ްކޮމިީޓެގ ްވެސްްްއްޔަތު ްއަށް ްކޮމިޓީ ްސަބް ްވެްސ ްދިރާސާކުރެްއވިއިުރގައި ބަލައި

ްހިނގާފަެއއްފާހަގަކުރެ ްކަެމއް ްއެްއވެސް ްެއްއޮގތްވާވޭނެ ްޤާނޫނާ ްރިސަރޗްްގޮްނުޭވ.ްއެހެްނީވމާ،ްމާލިއްޔަތު ްމަތިން ުތގެ

ްސެ ްމުޢާމަލާތްންޓަރުގެ ްފައިސާެގ ނޑުްހުރިހާ ްއަޅުގަ ްކަމެއް. ްއުފާުކރަންޖެހޭ ްމިއީ ްއެހެންވީމާ، ްއޮތީ. ްހިނގާފައި  1160ތަކެއް
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ްބޭނުްނވަނީް ްގޮވާލަން ްވެސް ްހައިިސއްޔަތުން ްމެންބަރެއްގެ ްކޮމިޓީެގ ްމާލިއްޔަތު ްބޭުނންވަނީ ްވެސް ްސުވާެލއް މިއަދު

ްމި ްވެސް ްުވޒާރާތަކަްށ ްއެހެން ްްދައުލަތުގެ ްމަސައްްކަންތައްތައް ްޚަރަދުކުރުމާއޮިޑޓުގެ ްފައިާސ ްއަދި ްކަތް ދައުލަތުެގް،

ްއެއްގޮްތވާ ްަގވާިއދާ ްޤާނޫނާއި ްމާލިއްޔަތު ްޚަރަދުކުރުމުގެ ްފައިސާ ްމިްްމުދަލާއި ްމިއަދު ްކުރުމަކީ ްމިކަން ްމަތިން ގޮުތގެ

ްާވހަކަތަ ްދެެކވުމުންދާ ްެއ ްމިއަދު ްމެދުަގިއ ްފަރާތްތަާކ ްއެ ްމުޖުތަމަޢުގަިއ ްއޮްތ ްފަރާތްތަކުގެްހުޅުވާލެވިަފއި ްެއ ކަށް

ްމި ްދަންނަވަމުން ްތަކުރާރުކޮްށ ްހަމަ ނޑުމެން ްައުޅގަ ްއަދި ްފުރުޞަތެއް. ްރަނގަޅު ްވަރަށް ްލިބޭ  1165ގެންދަނީްްސާފުވުމަށް

ްފަރާތްތަކުަގއިް ްދައުލަތުގެ ްއިންތިޒާމުތަކެްއ ްބެލެހެއްޓޭނެ ްހިސާބުތައް ްޭބނުންކޮށްގެން ްސޮފްޓުެވއަރ ރަނގަޅު

ްއަޅުގަް ްއަދި ްޖެނެރަހުންނަންޖެހޭނެ. ްއޮިޑޓަރ ްހަމަ ްަލފާދެމުންނޑު ްއެގޮތަށް ްއެކަން ްވެސް ްދައުލަތުގެްލަށް ގެންދަނީ.

ްޚަރަދުކުރުމަށްް ްފައިާސ ްގެްނުގޅޭ ްފަރާތްތަކުެގ ްެއ ްއަދި ްިނޒާމެއް ްރަނގަޅު ްއޮިޑުޓކުރެވޭނޭ ްވުޒާރާތަެކްއގައި ހުރިހާ

ްގެންގުޭޅްުއސޫލު ްއަދި ްވެސް ްއެްއގޮތަކަްށްގެންގުޭޅްސޮފްުޓވެއަރްއަީކ ްއުސޫލަކުން ްެއއް ްދައުލަުތގެ ްެއއީ ްވެސް ތަކަކީ

ްކޮށްފިކަމުގައި ްމިކަން ްއެގޮަތށް ްބަދަލުކުރުމަށް. ްމިކަން ްގޮތުަގއި ްތަންތަން ްތެޭރގަިއްްގެންގުޅޭ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ  1170ވާަނމަ

ްނުކުމެގެންްމިހާރު ްމައްސަލަތަކެއް ނޑުހުރި ްއަުޅގަ ްފާހަަގކުރަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭްނުދާނެ. މެން

ް ްވޭުތވެދިޔަ ްހިނގާފަ.3ްްޙަޤީޤަތަކީ ްހުރީ ްކަންތައްތައް ްކޮރަޕްޝަނުގެ ްބޮޑެތި ްަވރަށް ްހުރީ ްތެރޭަގއި އަަހރުދުވަހުގެ

ްމިނިސްްޓރީތަކާޚާ ްޮބޑެތި ްމިދެންނެވިްްއްޞަކޮށް ްެވސް ްތެރޭގަިއ ްކުންފުނިތަކުެގ ްެއއީްްއަދި ްހުރި. ްއެބަ ގޮތަށް

ްއޮޑިް ްމިހާރުބެްޓަރއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްރިޕޯޓުން ްޖެނެރަލްގެ ްފެނޭ ްވީނުވީްނޭނގ442ްޭސްްއެބަ ްުރފިޔާ މަްށްކަްމިލިއަން

ްމިއީް ްކަމެއް. ްކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ްމިއީ ްއެހެންވީމާ، ްޮއތް. ްއެބަ ްފާހަގަކޮށްަފއި ްރިޕޯޓެްއގައި ްޖެނެރަލްގެ  1175އޮޑިޓަރ

ްކަ ްހުރި ްފާހަގަުކރެވިފައި ްރިޕޯޓުަތކުން ްއޮޑިޓު ްމިދަންނަވާ ްމަޖިލީހުގެްއަޅުަގނޑުމެން ްރަްއޔިތުންގެ ްިމއީ ންަތއް.

މެންބަރުންްދައްކާްވާހަކަ.ްމިީއްއޮޑިޓަރްޖެނެރަލްްދައްކާްާވހަކަ.ްކޮންމެްއޮޑިޓުްރިޕޯޓެްއަގއިްކޮންމެްވުާޒއެްއގެްޮއޑިޓުް

ް 52ްްރިޕޯޓުގައި 57ްްމިލިއަްނ، 62ްްމިލިއަން، ްއެބ21ްަމިލިއަްނ، ްނޭނގިފައި ްވީނުވީ ްރުފިޔާ ްމިއީްްމިލިއަން ހުރި.

ްމިހާރަކަށްއަ ްޤަބޫލުކުރަނީ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްވެސް. ްޙަޤީޤަުތގަިއ ްކަމެއް ްކަންޮބޑުވަންޖެހޭ ްވަރަށް ް؛ޅުަގނޑުމެން

ްއައިސްފަ ްވަރަްށްްހަކަށް ްއޮންނަނީ ްފާހަގަކޮށްފައި ްޖެނެރަލް ްއޮޑިޓަރ ްމެދުގައި ްރިޕޯޓުތަކާ ްޮއޑިޓު ްބައެއް  1180ހުށަހެޅޭ

ްއެ ްމާލިއްޔަުތްޤާނޫނާިއްގަާވއިދާ ްމިްްއގޮތްވާްރަނގަޅަށް ްމަތިން ްއޮތްްގޮުތގެ ްކޮށްަފއި ކަމަށް.ްއެހެންވީާމ،ްްކަންތައްތައް

ްޤަބޫލުކުރަންޖެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެބަ. ްކުރަންޖެހޭ ްމިގޮތަށް ްމިކަން ްނެތް. ްސަބަބެއް ްނުކުރެވެންީވ ްމިކަން ހޭްމިގޮތަށް

ކަމުގަިއްްވާްއަްނނާނެ.ްއެގޮތުންްމިގެްދަޢުމީހުންގެްމައްޗަށްްމިކަމުްތިބޭްބަަޔކުްއެދައުލަތުގެްމުދަލާއިްފައިސާްހަވާލުވެ

ްއެްއެ ްމަްއސަލަތަކުން ްތުހުމަުތކުރެވޭ ްމައްޗަށް ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭްްމީހުންގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެބަ. ްބަރީޢަވާންޖެހޭ ީމހުން

ްޢަމަލީ ްހަމަ ްޚިޔާނާތުގައި ްއަށް ްފައިސާ ްމި ްހިނގަނީ ްމިކަން ްވެްސ ްޙަޤީޤަތުގައި ްބައިވެރިވަްޙަޤީޤަތަކީ،  1185،ްނީތޯގޮތުން

ް ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްމިްނޫންނަމަ ްތެރެިއން ްސިސްޓަމެްއގެ ްދެގޮތަށްްްގެންގުޅޭ ްމި ްނުބެލެހެއްޓޭނީތޯ؟ ްރަނގަޅަށް ކަންކަން

ހުރިްމާލިއްޔަުތްކޮމިޓީގަ.ްއެހެންވީާމ،ްައޅުަގނޑުްމިްރިޕޯޓުްހުށަހަޅަމުްންްވެސްްމިްކަންތައްތަްއްތަޖުރިބާކުރެވިފަިއްއެބަް
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ނޑުމެންްމާލިްއޔަތުްޮކމިޓީގައިްމިްމަަސއްކަތްްކުިރައށްްގެންދިއުމުަގއިް،ްވެސްްދަންނަވަންްބޭނުންވަނީް މާލިްއޔަތުްއަުޅގަ

ްމުޤައްރިރާ ްއަްކޮމިޓީގެ ްމެންބަރުންނާ ްއެހެން ްކޮމިޓީގެ ްއެހީތެރިކަމާިއްދި ްލިބިނު ްފަރާތުން ްބޭބޭފުޅުންގެ ް ްއިދާރީ އަދި

ް ްއެ ްފާހަގަކޮށް ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޝުކުރުދަްފަރާތްަތކައެއްބާރުލުން ްމިއަދު ްެވސް ްމިއަުދްށް ްރިޕޯޓު ްމި  1190ންނަވަން.

ްޙަޤީޤަތުގައި ްވަގުތުްްހުށަހެޅީ ްމުނާސަބަތު ްއެންމެ ްމިްެވސް ްއެހެންކަމުން ްޤަޫބލުކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ކަމުގައި

ްިޢއްޒަތް ްމައްޗަށް ްކަންތައްތަުކގެ ްވިސްަނއި،ރިޕޯޓުގަިއވާ ްފުންކޮށް ްމެންަބރުން ްޢިްއޒަތްްތެރި ްމެދުަގއި ތެރިްމިއާ

ްއެބަ ްމިއަދު ްފުރުޞަތު ްފާޅުކުރުުމގެ ްޚިޔާލެއް ްކޮންމެ ްބޭނުންވާ ްފާޅުކުރަން ްފުރުޞަތުްްމެންބަރުން ޮއތް.ްއެހެންވީމާ،ްމި

 ދަންނަވަން.ްަވއްސަާލމްޢަލައިކުމް.ްތީްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސަްށްޝުކުރުދެއްވީ

ް1195 

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ަވނަްއަހަރުގެްއޮޑިޓުްރިޕޯުޓ2227ްްޕޯޓު،ްެއއީްމެރިންްރިސަރޗްްސެންޓަރުގެްއާދެ،ްމިްދެންމެްހުށަހެޅިގެންްއެދިޔަްރި

ްދިރާާސުކރައްވަް ްކޮމިޓީން ްމާލިއްޔަތު ްރިޕޯޓަްށްވާހަކަެދއްކުަމށްްނިންމެވިއި ްރިޯޕޓު.ްއެ ްމިްގޮުތގެ ނޑަެއޅިފައި ްޓަކަިއްކަ

ކުރިއަށްްދާިއރުގައިްއަުޅަގނޑުްފުރަތަމަްްއިގެން.ްއެހެންކަމުންްމިހާރުްއެްބަހުސަގަިޑއިރުގެްބަހުސެއްްކުރުމަށ1ްްވަނީް

 1200ްއަރުވަނީްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދަށް.ްްފުރުޞަތުްމި

ް

 މާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްސެންޓަރު ްރިސަރޗް ްމެރިން ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްމާލިއްޔަތ2227ްްުގެ ްރިޕޯޓު ްއޮޑިޓު ްއަހަރުެގ ވަނަ

ްނިންމެވި ްދިރާސާކުރައްވާަފިއ ްޒަމާނުގައިްްކޮމިޓީން ްމައުމޫނު ްރިޕޯޓަކީ ްމި ްރިޕޯޓު. ްދައުރުގަިއްް،ގޮތުގެ މައުމޫނު

 1205ެއއް.ްސާގޮތުންްކުރަްއވާފައިްއޮތްްދިރާްބެހޭރޗްްސެންޓަރުްހިންގާފަިއވާްގޮތާްހޭދަކޮށްފައިވާްފައިސާތަެކއްްމެރިންްރިސަ

ްރައީ ްަކންތައްތައް ްއޮތް ްހިނގާފައި ްލޯނުދިނުމާއޭރުަގއި ްބަަޔކަށް ްވަކި ްއޮފީހުން ްސް ްބަޔަކަްތީމުގެ، ްަވކި ްށްއިން

ްފަގީް ްބައެކޭލޯނުދިނުމާ،ްދިވެހިންނަކީ ްމިކަހަލަ ްބައެކޭ،ްދިވެހިންނަކީ ްކިޔައިް،ރު ްތިިބްް،އޭތިމީތި ްރާއްޖޭގައި ދިވެހިންގެ

ްރަްއޔިތުން ްތިބި ްދީރަށްތަކުގަިއ ްއަްއޑަނަ ްމިއީ.ްް،ނަށް ްކަންަތއްތަްއ ްަޒމާނެއްގެ ްއޮްތ ްފަޅުކޮށްަފއި ްބާލައި ރަށްރަށުްނ

ްަނތީޖާއެއް ްވަރަށްްސާފު.ްޭއގެ ްހޭދަކޮށްފަިއާވްގޮތް ްފަިއސާ ްްގެްއޭރުަގއި ްނޫނެކ2228ްްޭގޮތުން ްމައުމޫނަށް ވަަންއަހަރު

ްބުނީ.ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް.ރައްޔި ްއޮޑިޓަރްްތުން ްނުވަތަ ްބަޖެޓު ްފާހަގަކޮށްެލޭވްމި ްރިޕޯޓުތަްއްއަޅުަގނޑަށް  1210ޖެނެރަލްގެ

ްހުންނަ ްހޭދަޮކށްފައި ްފައިސާ ްރިޕޯޓުގަިއްމުޅިންްވެސް ްދަންނަވަން.ްއޮޑިޓަރްޖެނެރަލް ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަަކްްކަމެއް ގޮތުގެ

ްހޭދަކުރި ްސަރުްނުވަތަ ްބާޣީ ްމިހާރު ްއެހެންނަމަވެްސ ްހުރޭ. ްއެބަ ްގޮެތްއ ްއިސްރާފުކުެރވިފަިއވާ ްުނވަަތ ކާުރގައިްގޮތް

ްއަހަރުް ްފުރަތަމަ ްސަރުކާރުގެ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްފައިސާ. ްޚަރަދުނުކުރާަވރަށް ްސަރުކާރުަގއި ްއެމް.ޑީ.ޕީ ޚަރަދުކޮށްފިއޭ

ްމަސައްކަތް ްއޭރު ްއަޅުަގނޑުމެން. ްހޯދަން ްަފއިސާ 4ްްކުރީ ްނިޒާމަކުން ްޓެކްސްެގ ްލިބުނީ. ބިލިއަނަްށ12ްްބިލިއަން
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 1215އަޅަން.ްނަތީޖާއެްއެގްަސއްކަތްކުީރްފްލެޓުއަޅަން.ްދެންްމަަސއްކަތްކުީރްބަނދަރުުއްބޮޑުކޮށްަފއިްދެންްމަދައުލަތުގެްެރވެނި

ްކޮންމ53ްްެގޮތުންް ްއެޅީ.ްއެއީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަނދަރެއް.ްކޮންެމ22ްްބަނދަރު ްބަނދަރެްއ22ްްދުވަހަކަށް ުދވަހަކަށް

23ްތެއްްއަާޅފައިްއެބަްއޮތް.ްކޮންމެްދުވަހަކަށްްމިސްކ23ްިރައީސްްނަޝީދުްމިްރާއްޖޭގަިއްއަޅާފައިްއެބަްއޮތް.ްކޮންމެް

ްް،ދުވަހަކަށް ްނަޝީދ32ްުިމއީ ްރަީއސް ްްސޕީޑުަގއި ްކަންަތއް.ްމިހާ ްނުކުރެވުނު ްހުރީ.ްދެްންަމސައްކަތްްއަހަރު ކޮށްަފއި

ކަންތައްތައް.ްްއެންްބަނދަރުްއެހެރީްހުއްޓިފަ.ްދެންްހުރިްބައެއްްމިސްކިތްްހުއްޓިފަ.ްއަޅުަގނޑުްލޮުލންްދުށ22ްިހުރިް

ނުޑްމިްފާހަގަކުރާްުނކުާތްްރީްފެންނަން.ްދިވެހިރާއްޖޭގެހިރާއްޖޭގެްަރއްޔިތުްނގެްޮލލުންްއެހެދިވެ  1220މާލީްނިޒާުމގަިއްއަުޅގަ

ްރެކޮމަން ްބަޖެޓު ްއަުޅަގނޑުމެން ްނެތް ްގޮތަކަށް ްެއއްވެސް ްޖެނެރަލް ްއޮޑިޓަރ ްއޮންނާނެްއަކީ، ްލާފައި ޑޭޝަނެއްަގއި

ްދައުލަުތގެޕާ ްރާއްޖޭގައި ްއޮޑިޓެއް. ްްފޯމެންސް ްހޭދަކޮށްފައ32ްިމިހާރު ްްބިލިއަން ްކޮންގޮތަކަށްތޯ؟ ްބާޣީން 32ްވަނީ

ްނަރުދަމާް ްއެ ްނުވަތަ ްބަނދަރެއް ްރަށެްއގެ ްރާއްޖޭގެ ްފެންނާަކށް. ްވެސް ްއެއްކަެމއް ްނެތޭ ްހޭދަކުރިއިރުަގއި ބިލިއަން

ްެއއް ްފްލެޓުްނިޒާމެއް، ްހުރިހާ ްފެށި ްއަޅަން ްނެތް. ްކުރެވިފަެއއް ްެވްސ ްހުކަމެއް ްއެހެރީ ްބަޣާވާތްތައް ކުރިއިރުްއްޓިފަ.

ނުޑވެފަ.ްގެނައިްހިަލތަކާގަށަމުންދިޔަްސިމެންތިތައްްެއހެ  1225ަވަގށްްނަގަިއގެންްތަންތަނަށްްއެްް،ެއއްޗެހިްަނގަިއގެންްރީްގަ

ފޯމެންސްްއޮޑިޓެއް،ްހިއުމަންްޑިޓަރްޖެނެރަލްްއެބަްމަސައްކަތްކުރަްއވަންޖެހޭްޕާލަތަކީ.ްއޮހާގެންދަނީ.ްމިއީްމިްރާއްޖޭގެް

ްގޮތުަގއިރައި ްހޭދަކުރަންވާ ްހޭދަކުރައްވަންޖެހެނީ ްފަިއސާ ްކޮމިޝަނުން ްޓްސް ްގޮެތއްަގއިތޯ، ްނެރެވޭ ްނަތީޖާ ޭއެގްތޯ.

ްއެ ްރަށްރަށަށް ްވަޙީދު ްމުޙައްމަުދ ްބާޣީ ްކުރައްވަނީ ްހޭދަތައް ްސަރުކާރުން ްއެހެނެއްނޫން ްމާނައިގައިތޯ؟ ްދަނީްފުރިހަމަ

ގޮތަށްްކުރާްޚަރަދުތަެކއްތޯްްޭއގެްފުރިހަމަްމާނައިގައިްނަތީޖާެއއްްނެރެވޭނެްއެއީްރައްޔިތުންނަށްްް؟ދާންޖެހޭްދަތުރުތަކެއްތޯ

 1230ފުާޅްކޯލިޝަޭންާނއިްބޯުޑެގްމީހުންނާްލައިގެންްޖެހޭ.ްާރއްޖޭެގްއެިކްކުންފުނިްތަންތަނަށްްެއކްޓިވިސްޓުންްބަލަންްއެބަމިް

ްމި ްމުސާރަ ްބަޔަކަށް ްޖެނެރަލްްކިޔާ ްއޮޑިޓަރ ްފައިސާތޯ ްހޭދަކުރަންޖެހޭ ްމީ ނޑުމެްނެގްްދެނީ ްއަޅުގަ ްބަލަންޖެހޭ. އެބަ

ްޤައުމިްއޔަތޭ ްކީއްެވގެންތޯ ްދިވެހިރާއްޖޭ ްހުށަހަޅާފައި ްހުންނާނެ ްވެސް ްބުނާއިރުަގއިްް،ރެކޮމަންޑޭޝަންަގއި ވަޠަނޭ

ްކަންތައް.ް ްބަލަންޖެހޭ ްވެސް ްަގވަރުނަރު ްއެމް.އެމް.އޭ ްއެ ްނުނަގަނީ. ްއެއްެޗއް ްނޫން ްޑޮަލރު ްރަށްތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްރާއޮޑިޓަ ްނިޒާމު. ްމާލީ ްދިވެިހރާއްޖޭގެ ްއެއީ. ްކަމެއް ްަބލަންޖެހޭ ްވެސް ްޖެނެރަލް ްމިހާރުްރ ްނިޒާމުގައި ްމާލީ އްޖޭގެ

ްއެ ްމަދަނަިއެގްްބުނަމުން ްނުދެިވގެން ްފައިސާ ްދޭންޖެހޭ ްބަލިމީހުންނަށް ްއިންޑިާއަގއި ްނެތިގެންނޭ ްޑޮލަރު ްރާއްޭޖގެ  1235ދަނީ

ްފަ ްދޭންޖެހޭ ްދަށުން ްއާސަންދައިގެ ްނުވަތަ ްރަްއޔިދަށުން ްނުދެވިފައި ްއިސާ ްމި ްއެތިބީ. ްހައްޔަރުވެަފއި ބަލަންޖެހޭްތުން

ްމަނާ ްނެގުމަކީ ްރުފިޔާ ްޕެރަޑައިސަްށ ްމަނާްކިހިނެއްެވގެންތޯ. ްނެގުމަކީ ްރުފިޔާ ްއައިލެންޑަށް ްސަން ކަމެއް.ްްކަމެއް.

ްބުނެފަ ްނުނަގާނަމޭޤާސިމް ްއަރުަވއިގެންުނވާނޭ.ްތިމަންނައެއް ްރުފިޔާ ްއޮންނަނީ ްނޫނޭ.ްއަް.ްރުފިޔާއި ްއެއްެޗއް ްދަންނަ ކީ

ފިޔާެއއް.ްފަންްއައިލެންޑުަގއިްއެހެން.ްރޯޔަލްްއައިލެންުޑަގއިްއެހެން.ްޤާސިމުގެްރޯޔަލްްައއިލެންޑަކަްށްނުނަގާްދިވެހިްރު

ްމިހާރު ްރުފިޔާ ްވަޢުދުްދިވެހި ްއެމް.ީޑ.ޕީގެ ްރާއްޖޭގެ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްފަށައިފި ްނަގަން ްރިސޯޓުތަކަށް ްހުރިހާ ްރާއްޖޭގެ  1240ވެސް

ވެސްްސަންްޑޮލަރުްގަންނަންްލިބޭނެ.ްމިހާރުްއަށްްރުފިޔ9ްާއަށް،ްްރުފިޔ12ްާރުފިޔާ،9ްްރުގެްއޮތްްވަޢުދުްފުދޭނެ.ްއޭ
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ް ްތިމަންނަމެން ްމުޢާމަލާތުއައިލެންޑަށް ްރުފިާޔއިންނޭ. ްދިވެހިނަގާނީ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްކުރާނީ ބުނަީންްރުފިާޔއިންނޭ.

ްއެއަރލަ ްބޭނުންކުރަންޖެހެނީ. ްރުފިޔާއޭ ްޑޮލަރުން.ްދިވެހި ްނަގަނީ ްމި ްދާންޖެހުނަސް ްގަންނަން ްޓިކެޓެއް އިނަކަށް

ްއެ ްިދވެްއސަުކ ްގޮސް ްޚިްރިސޯޓަކަށް ްދަްއކަންތަނުން ްލާރި ްހޯދާފައި ްބޭސްފަރުާވއެްއކޮްށްދުމަތެްއ ްޑޮލަރުން. ޖެހުނަސް

ްޑޮލަރު،ްމު ްރާއްޖޭގައި ްމި ްމިއީ ްޑޮލަރުން. ްދާންޖެހުނަސް ްތާކަށް ްއެހެން ްނުވަތަ ްއިން ްހަދަންވީްއޭ.ޑީ.ކޭ ްޑޮލަރަށް  1245ޅިން

ްމިް ްނޫންތޯ ްހަދަންވީ ްސްޓޭޓަަކށް ްއެމެރިކާގެ ްނުހިނގާނެްްނޫންތޯ؟ ްދެން ްހިނގާނީ. ްމިތާނގައި ްޑޮލަރޭ ްޔޫ.އެސް ތަން.

ްަކންނެތްކަމާ ްމިއީ ްެއއް. ްފައިސާ ްރާއްޖޭެގްްއެހެން ްކަންތައް. ްބަލަންޖެހޭ ްއިންނަމީހާ ްގަވަރުނަަރކަށް ްއެމް.އެމް.އޭ އެކު

ްޤާ ްކަންތައް.ްކިހާވަރަކަށްތޯ ްބަލަންޖެހޭ ްމި ްބޭރަށް. ްރާއްޖޭން ްގެންދަނީ ްޑޮަލރު ްޔޫނިއަނުން ްވެސްޓަން ްއިބްރާީހމް ސިމް

ްދިވެ ްބަލަންޖެހޭ ްއެބަ ްހަރުދަނާއޮޑިޓަރްޖެނެރަލް ްނިޒާމު ްމާލީ ްކިހިނެއްެވގެންތޯ؟ްއޮޑިޓަރްޖެނެރަލްްހިރާއްޖޭގެ ކުރެވޭނީ

ްވަ ްިއޞްލާޙުކިތަންމެ ްކަންތައްތައް ްމި ްއުރަކަށް ްމިކުރަން ްރާއްޖޭގައިްްޅުަނސް ްމި ްސަބަބަކީ ްނުާވނެ ްނުވާނެ.  1250ކަމެއް

ްތެެރއިން ނޑިޑޭޓުން ްކެ ްތިބި ްނެރެފައި ްރައްޔިތުން ްތިބީ ްކެންޑިޑޭެޓއް.ްދެްމިހާރު ްއެންމެ ްނެރެހުރީ ްބާޣީން ްހުރީ ފައިްން

ް 3ްްތިބި ްނެރިފައ3ްިބާޣީން. ްްބާޣީން ްވޯޓުދީގެނ3ްްތިބީ. ްރާއްޭޖގަްބާޣީންނަށް ްއަމި ްނުކުރެވޭނެ. ްވަޙީުދ؛އި ްމުދުން

ްަމނިކު ްޙަސަން ްވަޙީދު ްޕާް.މުޙައްމަދު ްކުރާނީ. ްކަމެއް ްވަޙީދު ްބާޣީ ްެވސްްލިކިހިނެއްތޯ ނިޑެއއް ްގޮ ްއެންމެ މެންްޓަގއި

ްވަޢުދެއް ްއެނގޭނެ ްރައްޔިތުންނަށް ްޕާްނެތޭ. ްކޮްށދެވޭނީ ްކަމެއް ްރައީސަކަށްލިމެންޓްވެގެން ްހުރި ނިޑއެއް ްގޮ ން.ްކަގައި

ްނޫނީް ްނަޝީދުގެ ްނެތްްޕާްމުޙައްމަދު ނޑިޑޭެޓއް ްކެ ްރިޔާސީ ްހުިރ ނޑި ްގޮ ްގިނަ ްއެންމެ ނިޑ، ްގޮ  1255ލިމެންޓްގައި

ްކިހި ްބޭންކުކުރިމަތިލާފައެއް.ްދެން ްގަތްދޭ ްލޮތާރި ްހަމަ ްތަސްމީން ްކިހިނެއްތޯ ްވަޢުދުފުއްދަނީ؟ްދެން ްވަޙީދު އޮފްްްނެްއތޯ

ްސްމީހުންގެްގެދޮރު...ކުރަންްހަވާލުވެފަ.ްއެހެންްމީމިހާރު.ްއޭަނގެްޕްރޮޕަޓީްމެނޭޖުްމޯލްޑިވްސްްއިން

ް

 ްވާހަކަދެްއެކުވން:ްމަދުްއާމިރުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްކު

ް ްވެްސ ްޒަމާންޮކށްފައި ްމިހާ ްއާދެ! ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްރިސަރޗ2227ްްްޝުކުރިއްާޔ ްމެރިން ްއަހަރުގެ  1260ވަނަ

ށްްފޮނުއްިވްކަަމށްްޓަކަިއްައޅުަގނޑުްހަމަްމިްމަޖިލީހަްިލއްޔަތުްކޮމިޓީންްދިރާސާކުަރއްަވއިސެންޓަރުގެްއޮޑިްޓްރިޕޯޓުްމާ

ްވިދާުޅވީް ްބޭފުޅާ ްހުށަހެޅުއްވި ްއެ ްފަރާތުން ްކޮމިޓީގެ ްހުށަހަޅަމުން ްރިޕޯޓު ްއޮޑިޓް ްދެންމެއަުކ ޝުކުރުދަންނަވަން.

ްމި ްކަމެްބެލިބެލުމުން ްޚިލާފަށް ްަގވާއިދާ ްނުވަތަ ްޤާނޫނާ ްމާލިއްޔަތު ްނުވަތަ ްކަެމއް ްނޭދެވޭ ްކަހަލަ ްއެްއވެސް ްއްކަމުގައި

ްއެް ްހާަމކުރެިވގެން ްރިޕޯުޓގައި ްޤަބޫލުކުރަން.ްްފާހަގަކުރަްއވާ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްމަސައްކަތެއް ްފުރިހަމަ ްވަަރށް ދިޔައީ.

ްވަރަކަށްް ްކިތަންމެ ްއަުޅަގނޑުމެން ްޓަކައި ްފޮރުވުމަށް ްޙަޤީޤަތް ްޙަޤީޤަތަކީ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްމިއަދު  1265އަޅުަގނޑުމެން

ްފާޅުކަ ްސީާދ ްކުރިޔަސް ްނުފޮރުވޭނެ.ްކަންތައްތަެކއް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްޙަޤީޤަތްތަކެއް ްހުރި ްފެްނނަން ްބޮޑުގޮތެްއގައި ން

ްމިހާ ްވެސް ްއެނގޭހަމަގައިމު ްއެބަ ްައއިސް ްމިލިއަންްްރަކަށް ްއެަތއް ްޙަޤީޤަތް.ްއެތައް ްފެންނަމުންދާ ްިރޕޯޓުތަކުން ޮއޑިޓް

ނޑުމެންނަށްްފެންނަމުން.ްމާލިއްޔަތުްޤާނޫނާްރުފިޔާތަކެއްްމި ޚިލާފަށްްއަދިްިދވެހިރާއްޖޭެގްހެދިފައިވާްއެހެންްްދަނީްއަުޅގަ
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ޤާނޫނުތަކާްވެސްްޚިލާފަށް.ްައދިްހަމައެއާއެކުްިމއަދުްއަުޅަގނޑުމެންނަށްްހާމަވެގެންްހިނަގއްޖެްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަްން

 1270ލިއްޔަތުްޤާނޫނާްޚިލާފަށްްކުރެްއވިްބޭފުޅަކުްއަމިއްލަފުޅަްށްމިޑީއާްކުރިމަތީަގއިްއިޢުތިާރފުވެަވޑަިއގެންނެވިްތަންްވެސް.ްމާ

ްމަގު ްކޮރަޕްޝަނަށް ްކުެރވިފަިއނުވާނޭވިޔަސް ްކަމެއް ްގޮތަށް ްމާލިއްޔަަފހިވާ ނުޑް. ްއަުޅގަ ްޚިލާފެއްނުވެވޭނޭ ްޤާނޫނަކާ ތު

ްކޮރަޕްޓު ްއެމިދެންނެވީ ްވާނަމަ ްކަމަށް ްޚިލާުފވެއްޖެ ްވެސް ްިކރިޔާ ްޤާނޫނާ ްމާލިއްޔަތު ްޮގތަކަށް. ްެއްްނުެވވޭ ހިސާބުން

ް ްއެްކޮރަޕްޝަނަށް ްތެރެއަށް ްޚިޔާާނތުގެ ްނޯނުވަތަ ްގޮެތއް ްއެްއވެސް ްނުފެތޭނެ ްައޅުަގނުޑްކަން ްއެހެންވީމާ، ންނާނެ.

ްއަޅުަގނުޑމެން ްމިއަދު ްްދަންނަވާނީ ްހާމަކުރުމަކުން ްރިޕޯޓުތައް ްނުފުދޭނޭއެކަމި ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ އޮޑިޓްްް.ނި

ް ްހާމަކުރަމުންދާއިރުގައި ްމަރިޕޯޓުތައް ްހުިރ ްއެބަިޚޔާނާތްތެރިވެފައި ްައޅުަގނޑުެމން ްއިންސާފުގެްްއްސަލަތައް  1275ޖެހޭ

ްޤާނޫނުއަސާީސގައިް ްއަކީ، ްފައިާސ ްދައުލަތުގެ ްހޯދައިދޭން. ްއިންސާފު ްމީގެ ްރަްއިޔތުންނަށް ްގެނެސް ކުރިމައްޗަށް

ް ްޤާނޫނުައސާސީގެ ްމުދަލަކީ ްބުނ252ްާދައުލަތުގެ ްމާއްދާަގއި ްއެްއވެްސްްވަނަ ްމެނުވީ ްދަށުން ްޤާނޫނެއްގެ ްމަތިން ގޮުތގެ

ްނުވާނެ. ްވެސް ްދީގެން ްފަރާތަކަށް ްއަދި ްނޫން. ްއެއްެޗއް ްބޭނުންކުރެވޭނެ ްފަރާތަާކްްމީހަކަށް އެްއވެސް

ްރައްޔިތުންނަށްްއެގްރިމެންޓު ްއަށް ްުފރިހަމަ ްވަރަށް ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްގޮތަކަށް ްމިފަދަ ްނުވާނެ. ްވެްސ ކުެރިވގެން

ނޑުމެންނަ ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްއެހެންނަމަވެސް ްކަމެއް. ްފެންނަމުންބާރުދީފައިވާ ްމި ްށް ްޮއޑިްޓ2228ްްދަނީ ްއަހަުރގައި  1280ވަނަ

ްވާހަކަދެްއކެިވް ްއަޑުގަަދކޮށް ްބާރަށް ްވަރަށް ްހަދައިގެން ްއެއްޗަަކށް ްމޯހިރު ްމާ ްރިޕޯޓު ްއޮޑިްޓ ްއެ ްނެރެގެން ރިޕޯޓެއް

ނޑުމެ ންނަށްްކުރެވޭނެ.ްބޭފުޅުންގެްސަރުކާެރއްަގއިްވެފައިްހުރިްޚިޔާނާތުގެްއެތައްްަމްއސަލަތަކެއް.ްއެކަމަކުްިމއަދުްައޅުގަ

އަދިްއޮޑިޓްްރިޕޯޓުްހާމަކުރަންޖެހޭްއެންމެްބޮޑުްއެއްްުމއަްއސަސާްޮއީތްް.އަޅުަގނޑުްދަންނަވާނީްިމއަދުްވެސްްބައްަލވާށޭ

ް ްއެންސްޕާ.ްނިމިގެންދިޔަ ްތަނެއ3ްްްނުކޮށޭ.ްއެއީ ްއެއް ްއޮތް ްޚިޔާނާތެއްވެަފއި ްބޮޑު ްއެންމެ ްަސރުކާރުަގއި އަހަރުދުވަހުގެ

ްއަުޅގަ ްކެރިނކަމަށް ްަކނޑަެއޅިގެން ްހަމަ ްކެރޭޑަށް ްދަންނަވަން ނުޑްް.ހުރެ ްއަުޅގަ ނޑުމެންނަށް، ްއަުޅގަ  1285ެއކަންކަމަށް

ނޑުްކިތަންމެްފަހަރަކުްދަންނަވާފައިތުަގއިްސާބިތުްހެކިްއެބަްހުއްޓޭްއަ ތަންތަނުގެްއޮޑިޓްްްވާނީ.ްއެހެންވީމާ،ްމިްއަުޅގަ

ްއެނ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްއަދި ްހާމަކުރީމާ ްބައެއް ްއެރިޕޯޓު ްހުރިވަރު.ްްގޭނެ ްިޚޔާނާތްތެރިވެފައި ްދުވަސްތަކުގައި ދިޔަ

ްމިކަންކަންް ްދަންނަވާނީ ްއަުޅަގނޑު ްވެސް ްޖެނަރަލަށް ްޮއިޑޓަރ ްރިޕޯުޓ، ްއޮޑިޓް ްދަްނނަވާނީ ްއަޅުަގނޑު އެހެންވީމާ،

ްއިންސާފުް ްރައްޔިތުންނަށް ްމީތި ްިމއީ. ްފައިސާއޭ ްމުދަލާއި ްރައްޔިތުންގެ ްެގނެސް ްކުރިަމއްޗަށް ްއިންސާފުގެ

 1290 ަކމަށްްވާނަމަްމިްރިޕޯޓުތައްްނެރުމުގެްބޭނުމެއްްނެތޭ.ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ހޯއްދަވައިެދއްވާށޭ.ްއެހެންނޫން

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމި ްކުރިމަީތގަިއްމިހާރު ްްއާދެ!ްައޅުަގނޑުމެން 11.2ްއޮތީ ްސެންޓަރަށް ްިރސަރޗް ްމެރިން ްއަހަރުެގ2227ްް.ްއެއީ ވަނަ

ްޮކމިޓީންްދިރާސާކުރައްވަްްއޮޑިޓް ފޮނުއްވާަފއިވާްރިޕޯޓު.ްއެހެންވީމާ،ްމިްރިޕޯޓަށްްވާހަކަދެއްކުމަށްްއިްރިޕޯޓަށްްމާލިއްޔަތު
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ްޢި ްާދއިރާެގ ްކެނދިކުޅުދޫ ްާއދެ! ްއެދިަވޑަިއގެންފި. ްިމހާރު ްމެންބަރުން ްމެންބަރަށްްޢިއްޒަތްތެރި  1295އްޒަތްތެިރ

ްއަރުވަން.ފުރުޞަތު

ް

 ވާހަކަދެއްެކުވން:ްޢީސާްމަދުއަޙްްރުމެންބަްދާއިާރގެްކެނދިކުޅުދޫ

ްރިޕޯޓާް ްއޮޑިޓް ްމި ްއޮތީ ްބުނެލަން ްއެއް ްވާހަކަ ްދެތިން ްކުރު ްވަރަށް ްހަމަ ްރަީއސް.ްއަޅުަގނޑު ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްދީފައިްްގުޅޭ ްމުއައްސަސާަތކަށް ްމިނިވަން ްޤާނޫނުތަކުން ްޤާނޫނުއަާސސީންނާއި ްގޮތުަގއި ްޤަޫބލުކުރާ ްައޅުަގނޑު  1300ގޮތުން.

ނޑުމެންްދެމިއޮތުމަށް،ްދަމަހައްޓަންްމިްބާރުްޕްރެކްޓިސްްއޮތް ްނުކުރެވޭްނަމަްޑިމޮކްރަސީްއެންމެްފުރިހަމަްގޮތުގައިްއަުޅގަ

ްދޭތެރޭަގިއް ްމުއައްސަސާަތކާ ްމިިނވަން ްގިނަ ްދައުލަތުގެ ްދިެވހި ްހުރަހަކަށްވާނެ. ްބޮޑު ްވަަރށް ްއެޅޭ ްމަސައްކަތަށް ކުރާ

ްއުފެ ްުސވާުލތައް ްހިުތގައި ްމިރައްޔިތުންގެ ްދިއްުކރެވެމުން ްއިނގިލި ްވަރަްށްްދި ްމިއީ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ދަނީ.

ަވނީްނިކުމެފަ.ްހުރިހާްއޮޑިޓްްްހިސާބުގެްިގނަްއޮޑިޓްްރިޕޯޓުަތއްްމިހާރުްއ2226ް،2227ް،2228ްެހިތާމަހުރިްކަމެއް.ްް

ްހި ްބޮޑަށް ްއެންމެ ްހިތާމަކުރާ، ނުޑ ްއަުޅގަ ްކޮމިޓީގަ. ްމާލިއްަޔތު ްހުރީ ްއެ ްދައުލަތުެގްރިޕޯޓުތަކެއް ްކަމަކީ  1305ތާަމކުރަންޖެހޭ

ެގްވެިރކަމުަގއިްވަރަށްްގަިއ،ްމައުމޫންްޢަބްދުލްަޤއްޔޫމުވަރަށްްބަިއވަރުްމުދަލާިއްފަިއސާްއަށްްނިިމގެންދިޔަްިދގުްެވރިކަމު

ްއޮް ްކަމަށް ްކުރެވުނު ްނޫން ްގޮްތގޮތަށް ްޚަރަދުކުރަންވީ ްކަމަށް، ްޚިޔާނާތްތެރިވި ްއަށް ްފައިާސ ްަރއްޔިތުްނގެ ޑިޓްްބައިވަރު

ްއަދަދުތަކަށްް ްފައިސާގެ ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްރިޕޯޓުތަެކއް ްއޮޑިޓް ްހުރިހާ ްމި ްހުރި. ްއެބަ ްފާހަގަކުރަްއވާަފއި ރިޕޯޓުތަކުަގއި

ތުހުމަތުކުރެވިްއޮޑިޓްްރިޕޯޓުަތއްްމާލިއްޔަތުްކޮމިޓީަގއިްއެބަްހުރި.ްމެރިންްރިސަރޗްްސެންޓަރުްފަދަްކުޑަކުޑަްތަނެއްެގް

ްމި ްރިޕޯޓު ްއެްއޮޑިޓް ްގޮތުތަނަށް ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްހިތާމަކުރަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްއައީީތ ްއަހަރަކަށްފަހު  1310ަގއިްތައްއެަތއް

ްއުއްމީދު ްރައްޔިތުން ްއަދަދުތަކަްށްދިވެހި ްބޮޑެތި ްެތރެއިން ްފައިާސގެ ްމުދަލާއި ްރައްިޔތުންގެ ްދިވެހި ްތިބޭނީ ޮކށްގެން

ްރަ ްކިހިނެއްތޯ، ްހުރީ ްވެފައި ްރިޕޯުޓތައް ްއޮޑިޓް ްއިންތިޚާބުކޮްށްތުހުމަތުކުރެވުނު ްރައްޔިތުން ްއެ ްމަޖިލީހުން އްޔިތުންގެ

ް ްއިންތިޒާރުަގއި ްބެލުމުގެ ްބުނަނީްކީކޭތޯ ްދޭތެރޭ ްރިޕޯޓުތަކާ ްއޮޑިޓް ްއެ ްމަޖިލީހުން ްމިހާރުްރައްޔިތުންގެ ްތިބޭތާ ރައްޔިތުން

ރުފިޔާްުކޑަްލައްަކއެއްހާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްއުޅެުއޅެފައިްމެރިންްރިސަރޗްްސެންޓަރުްކަހަލަްކުޑަް.ހަތަރުްއަހަރުދެތިން

ްޚަރަދުނު ްމައްޗަށް ނުޑމެންްވާހަކަދައްކަމަހެއްގެ ްއަޅުގަ ްގެނެސްފައި ްރިޕޯޓުްމިތަނަށް ްޮއޑިޓު ްތަނެއްގެ  1315ންޖެހުނުކަމީްހިނގާ

ްުއއް ްައޅުަގނޑު ްގޮތެއްއެއީ ްއުއްްނޫންްމީދުކުިރ ނޑު ްއަުޅގަ ްހަމަގައިުމވެސް. ްރައީސް ްއެންެމްޢިއްޒަތްތެރި މީދުކުރީ

ް ްއޮކުޑަމިނުން ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ނޑުވަަރށާއި ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުރިޔާީސގަ ްމައުމޫން ްކޮށްފަިއްފީހަށް ްވެިރކަމުެގ ެގ

ގޮތުންްމިްރައްޔިތުންގެްްތުންްއޮޑިޓަރްޖެނެރަލްްނެރުއްވާފައިްއޮތްްރިޕޯޓުތަކާްބެހޭގޮްއެހެރަްބޮޑެތިްއިސްރާފުތަކާްބެހޭ

ްމި ްއަޅުަގނޑަށް ްނިންމައި ްގޮތެއް ްލިބޭނެްތަްމަޖިލީހުން ްަދއުރުަގއި ނޑުގެ ްައޅުގަ ްފުރުޞަތު ްބުނާނެ ްެއއްެޗއް ނުަގއި

ްމައުމޫުން ްވެރިކަމެްއގައި ްއެްއެވސް ްބޭނުންޭވ، ްއަޅުަގނޑު ްސާފުކޮށްދޭން ްރައްޔިތުންނަށް ްދާއިާރގެ ްއަޅުަގނޑު  1320ކަމަށް.

ްމުދަް ްރަްއޔިތުންގެ ްެވރިކަމެއްަގއި ްއެްއވެސް ްނޫން. ްެއކަންޏެއް ްވެިރކަން ްޚަރަދުކުެރވުނުްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ްފައިސާ ލާއި
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ްއުަފއްދާްގޮތާ ްސުވާލު ްަރއްޔިތުން ނުޑްްކަމަށްްދޭތެރޭގައި ްއަޅުގަ ްބުނެދިނުމަކީ ްރަްއޔިތުންނަށް ްސާފުކޮށް ްއެކަން ވާނަމަ

ނޑުްކުރަންޖެހޭްއިންތިޚާބުކުރީތީްމިްމަޤާމުގެްހަްމިްމަޤާމަށްްރައްޔިތުން ނޑުްބާރުައޅަންޖެހޭ،ްއަޅުގަ އިސިއްޔަތުންްއަުޅގަ

ްކަމެ ްަޤބޫލުކުރަން. ްައޅުަގނޑު ްކަމަށް ްއެދެނީއް ްުއއްމީދުކުރަނީ، ްމި ްއެކަމަށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްމިއަދުްްކުރާތީ ނޑު އަުޅގަ

ްޮބޑަށްް ްވަރަށް ްއަކީ ްކޮމިޓީ ްމާލިްއޔަުތ ްކުށްވެިރކުރަން. ްބޮަޑށް ްވަރަްށ ްކޮމިީޓ ްމާލިއްޔަތު ްތިބި، ްކޮމިީޓގަިއ  1325މާލިއްޔަތު

ް ްމާލިއްޔަތާ ްދެން ްކަންކަމުަގއި، ްސަރުކާުރްސަރުކާރު ްކަންކަުމގައި ްފަިއސާގެ ްމުދަލާއި ްރައްޔިތުންގެ ްކަންކަމުަގިއ ގުޅޭ

ްއެކުލަވައިޒިންމާދާރުކުރުވުމަ ްމަޖިލީހުން ްިމ ްޓަކައި ްބާރާއިްށް ްހުރި ްދީފައި ްއަށް ްކޮމިީޓ ްއެ ްއެއް. ްކޮމިޓީ ްއޮތް ލާަފއި

ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްހަރަކާތްތެިރވަމުންނުދާ ްއިންާޞފުވެރިކޮށް ްތެރެއިްނ ނުޑްއިޚްތިޔާުރގެ ްއަުޅގަ ްވާހަކަ ްފާަހގަކުެރވޭ ނޑަށް

ނުންްދަރަންޏަށްްފައިސާްނެގުމާއިްސަރުކާރުންްތަންތައުލަތްްދަރަމުންދާއިރުްވެސްްލޯނުއެކުްދަންނަވަން.ްމިްދަްހިތާމަޔާ

ްހިތަށްްމިްނެގުމާ، ްސަރުާކރުން ްޚަކަންކަން ްބޮޑެތި ްޚިލާފަށް ްޤާނޫނާ ްމާލިއްޔަތު ްކުރަމުންދާއިރު ްގޮތަކަށް  1330ތައްްރަދުއެރިހާ

ްއެކުރަމުން ްގޮެތއްަގއިްްގެންދާއިރު ްއެކަށީގެްނވާ ްއެންެމ ްފިޔަވަޅުތައް ްއަޅަންޖެހޭ ްކޮމިޓީން ްމާލިއްޔަތު ކަންަކމަށް

ްމިް ްގޮުތގަިއްމިހާރު ްަޤބޫލުކުރާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްދަންނަވަން. ނޑު ްވާހަަކްއަުޅގަ ްއަުޅަގނޑަްށްޤަބޫލުކުރެވޭ އަޅަމުންނުދާކަން

ގައިްވެްސްވަރަްށްބޮޑެތިްސުވާލުތަެކއްްއުފެދިގެންދާއިުރަގއިްމިްމަޖިލީހުގެްމިނިވަްންހުންނެވިްއޮޑިޓަރްޖެނެރަލާްދޭތެރޭ

ްއޮޑިޓަރް ްދެކެން. ްއަޅުަގނޑު ްކަމުގައި ްކަމެއް ްމުހިއްމު ްވަރަްށ ްބެލުމަކީ ްއެކަންކަން ްކޮމިޓީން ްބެހޭ މުއައްސަސާަތކާ

ްހިތަށްޖެނެރަލަކަ ްހަމަ ްބޭފުޅާ ްހުންނަވާ ްނެރުއްށް ްރިޕޯޓު ްގޮތަކަށް ްބަލައިްއެރިހާ ްރަްއޔިތުން ްވެސް ްއެއީ  1335ވީމާ

ްހުރަހެއް ްއެޅޭ ްކަންކަމަށް ްވަރަށްްްސާފުކުރަންބޭނުންވާ ްއޮޑިޓަރްޖެނެރަލް ްހުންނެވި ްމިހާރު ްދެކެން. ނޑު ްއަޅުގަ ކަމަށް

ްގެންދަވާ ްކުަރްއވަމުން ްކަންކަން ްއޮފީހުގައިްޒާތީކޮށް ްއޮިޑުޓ ްމުަވއްޒަްކަމަށް ްއެތައް ފުންނެްއްމަސަްއކަތްކުާރ

ފުންްޝަުކާވްއިްަވޒީފާްއަދާުކރެއްވިްުމވަްއޒަމުންްއެބަްގެންދަވާ.ްމިްމަޖިލީހުގެްކޮމިޓީތަކަށްްޮއޑިޓުްއޮފީުހގަޝަކުާވކުރަ

ްހިތްޕުޅުްހުށަހަޅުއްވާފައި ްބޭފުޅާ ްއެ ްހުރި. ްޤާނޫުނތަކާހަމަޖެހިވަޑައިއެބަ ްބޭފުޅުން ްއިންްްނުގަންނަވާ ްވަޒީފާ ޚިލާފަށް

ްހަރުކަ ްަވރަށް ްާއއި ްވާހަކަ ްމުޢާމަލާތްކޮށްްށިކޮށްވަކިކުަރްއވާ ްމުަވއްޒަފުންނާ ްތެރޭގައި  1340ހަޑިހުތުރުބަހުންްްއޮފީސް

ްދަ ްވަރަްށ ްފެންވަުރ ްއަޚްލާޤީ ްއާިއ ްވާހަކަ ްވާހަކައާ،މުޢާމަލާތްކުރައްވާ ްކަންކަންކުަރްއވާ ްމިކަހަަލްްށްކޮށް މިހެންގޮސް

ް ްވާހަކަތަކެްއ. ްކިތަންމެ ްވެސް ްމުވަްއޒ19ްަމިއަދު ްއޮފީހުންވަަރކަށް ްއޮޑިޓު ްއިްންްފުން ްވަޒީފާ ްޚިލާފަށް ޤާނޫނާ

ްމަރުޙަލާަގއިް ްކޯޓު ްދަށު ްއެަބްދޭ. ްދިވެހިާރއްޖޭެގްކޯޓުތަުކގަިއްހިނގަމުން ްމައްސަަލިއެގްޝަރީޢަތްތައް ްއެ ވަކިކޮްށގެން

ްވަނަްމާއްދާަގއި...85ްއެއީްޤާނޫނާްޚިލާފަށްްކުރިްކަމެއްކަންްަވޒީފާއާްބެހޭްޤާނޫނުެގް

ް1345 

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ް
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ކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ްއާެދ!ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްއާދެ!ްމިހާހިސާބުންްޝު

ް ްސެންޓަރުގެ ްރިސަރޗް ްދާއިރާެގ2227ްްމެރިން ްއޮޑިުޓްރިޕޯޓަށް...ް)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ްއާދެ!ްކޮމަންޑޫ ްއަހަުރގެ ވަނަ

ްދު.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙުސައިްންވަޙީ

ް1350 

ްއިންްވަޙީދުްވާހަކަދެްއކެވުްނ:ކޮމަންޑޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްުޙސަ

`.ްައއްސަލާމްޢަލައިކުްމްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ!ްއަޅުަގނޑުްވެސްްހަމަްދެންމެްޢީސަްފާހަގަކުރެްއވިްގޮތަށްް

ްބަރާބަ ްކަމެއް ްކުރަންޖެހޭ ްމުައއްަސސާތަކުން ްއެ ްމުއައްސަސާތަކުން ްމިނިވަން ްކުރަންޖެހޭނެ.ްރަޤަބޫލުކުރަން ށް

ްމަސަްއކަތަކީްްއެހެންނަމަވެސް ްބައެއް ްުކރަމުންދާ ްއޮފީހުން ްއޮޑިޓު ްފެންނަނީ ްމި ްއައިސް ްމިހާރަކަށް އަުޅަގނޑުމެްނނަށް

 1355އަޅުަގނޑުްއެންމެންްވެްސްްކުރަުމންދާްމަސައްކަތެއްްކަމަށްްޤަބޫލުކުރަން.ްސަރުކާރުގެްފައިާސ؛ްއެްަވގުތަކަށްްބަލާފައި

ްކަމެއް ްކިހިނެއްތޯ.ްޤަބޫލުކުރާ ްޚަރަދުކުރަނީ ްެއ ްފައިސާ ްރައްޔިތުްނގެ ްފައިާސ، ްދައުލަތުގެ ްކަމެއް ްބަލަންޖެހޭ .

ްދައުލަތުެގް ްއޮްތއިރު ްއިންތިޚާބުްމިހާްކައިީރގައި ްޚާއްޞަކޮށްްވިސްނަންޖެހޭ ްއަދި ނޑުމެްންމިއަދު ކޮންކަމަކަށްތޯ؟ްއަުޅގަ

ްބަޔަކަށް ްކޮން ްޚަރަދުކުރެވޭނީ ްހެޔޮގޮތުަގިއ ްއެންމެ ނޑުމެންްފައިސާ ްއަޅުގަ ްކަމެއް. ްވިސްނަންޖެހޭ ްވެސް ްއެ ތޯ؟

ްނެތީް ްކުރީަގއި ްޤާނޫނުތައް ްދިޔަީއ. ްނުބެިލގެން ްކަންަތއްތައް ްނެތިގެން ްކުރީަގއި ްޤާނޫނުތަކެއް ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ

ްއޭ ްނެތީ ްބެލޭެންޤާނޫނުތަކެއް ްމިކަންތައްަތއް ްނެތީ ްކުީރަގއި ްޖެހޭ.ްޤާނޫނުތަކެއް ްެއބަ ްބަލަން ްވެސް  1360ުރގައިްކީްއވެގެންތޯ

ްއުފާކުރަންް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބޭނުންނުވާތީވެ. ްހަދަން ްޤާޫނނުތައް ްބަލާނެ ްއެކަންތައްަތއް ްފަރާތްތަކުްނ ްހިންެގވި ވެރިކަން

ްއެބަް ްހަނދާންކުރަން ްއަޅުަގނޑުމެން ްލިބޭތީ. ްބަލަން ްރިޕޯޓުތައް ްމިފަދަ ްބައިވެިރވެވޭތީ. ްބަހުސްތަކުގަިއ ްމިފަދަ މިއަދު

ްގިނަދުވަސްް ްރާއްޖޭގައި ްޖެހޭ ްދިޔައީ 32ްެވގެން ްމ42ްި، ްވާހަކަދަްއކައިނުެލވޭތީ.ްްއަަހރުވެގެންދިޔަ ްރިޕޯޓަކަށް ކަހަލަ

ްހެޔޮ،ްއެހެންވީމާ ްަރއްޔިތުންނަށް ްނޫން.ްޖުމްލަކޮށް ްިރޕޯޓަކަށް ްއެންމެ ްމިކަހަލަ ްރަްއޔިތުްންބަލަންވީ ްވާނެްްިމއަދު ގޮތް

ްކަ ްކަހަލަ ްނުބެލޭ ްއޮފީހުން ްއޮޑިޓު ްޖެހޭ. ްއެބަ ްބަލަން ްދައުލަގޮތަކަށް ްހުރޭ ްެވސް ްޚަރަދުކުރަންްންތައްތައް ްފައިސާ  1365ތުން

ނޑުމެްންދީފަ ްއަުޅގަ ްޚަރަދުކުރަމުންދިޔަކަން ްފައިސާ ްފަހަރަށް ްގިނަ ްވަރަށް ްހަމަ ްަކންތައްތަކަށް ްއަމިއްލަ ްބޭފުޅުން ްއެ .

މުންދިޔައީްވެސްްހަމަްއެންމެންްފާހަގަކުރި.ްމިސާލަކަށް،ްކުރީގެްރައީސްްއޮފީހުންްމުލިއާގެްއަށް،ްތީމުގެްއަށްްަޚރަދުކުރަ

އެކަހަލަްގޮތަކަށް.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑުްހަމަްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީްދިވެހިރައްޔިތުންްމިއަދުްވިސްނަންްއެބަްޖެހޭް

ްޚަރަދުކުރަމުންދިޔައީ؟ް ްކިހިެނއްތޯ ްފައިސާ ްދައުލަތުގެ ްއަހަރު ްތިން ްވެރިކަމެްއަގއި ްއެމް.ޑީ.ޕީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

 1370ގެްަފއިދާވީ؟ްއަޅުަގނޑުމެންްމިއަދުްހަނދާންކުރަންްއެބަްޖެހޭްބޭސްފަރުވާްކުރީަގއިްކޮށްދެމުންްދިަޔީއްކޮންބަޔަކަށްތޯްއޭ

ްިމް ްުނވޭ. ްތަފާތެއް ްއެްއ ްުކލަ ްުނވޭ. ްތަފާތެއް ްމީހަކު ްމިައދު ްމިދަނީ. ްކޮށްދެމުން ްކިހިެނއްތޯ ްިމއަދު ކޮންގޮތަކަށްތޯ؟

ްއެބަްހުރިހާކަމަކަށް ްފާހަގަކުރަން ްޖެހޭ. ްއެބަ ްތިބިްްބަލަން ްދެން ްގޮތުަގއި ނޑިޑޭުޓންގެ ްކެ ްރިޔާސީ ްމިއަދު ޖެހޭ

ްއެހެ ްބޭފުޅުންނަކީ ްއެ ްބޭފުޅުންނަކީ ްހުރިހާ ްހަމ32ްްަން ްއަދި ްބޭފުޅުންކަން. ްޒިންމާވާ ްކަންތައްތަކުަގއި ްކުރި ްެއ އަހަރު
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ްބޭފުޅުން ްހުރިހާ ްއެ ްވެސް ްސަރުކާރުަގއި ްހިނގަމުންދާ ްމި ްމިހާރު ްޖެހޭ ްއެބަ ްއެބަްއެާއއެުކ،ްހަނދާންކުރަން ްޒިންމާ ގެ

ްއަެނއްް ްފާޑުކިަޔސް ްަސރުކާރަށް ްިމއަދުގެ ްޕޯޑިއަމްތަުކގައި ްބޭފުޅުން ްއެ ްއޮތްކަން. ްެއބަ ްމަްސއޫލިއްޔަުތ  1375އޮތްކަން.

ް ްމި ްކޯލިޝަނަކުންނޭ ްއެންމެން ްތިމަންމެން ްވިދާޅުވަނީ ްބޭފުޅުން ްއެ ްއެހެންވީމާޕޯޑިއަމްަގއި ްހިންގަނީ. ްމި ،ްސަރުކާރު

ްވާހަކަ ްހަމަ ްނަސޭހަނިންްއަޅުަގނޑު ްހަމަ ްކުރިން ްފައިާސ،ްމާލުމުގެ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްރަްއޔިތުންނަށް ްދިވެހި ތްތެރިވަން

ްގޮތެއް ްބޭނުންކުރާނެ،ްބޭނުންކުެރވޭނެ ްހެޔޮގޮުތގައި ްމުދާ،ްއެންމެ ްމުދާ،ްސަރުކާރުގެ ްހިންގާނެްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާަވއި

ްވޯޓު ްމިބަޔަކަށް ްވަްދިނުން ްރައްޔިތުންނަށް ްމުަވުގތު ްޮބޑަށް ްރަށް ްރައީސްހިއްމުވެއްޖޭ. ްޢިްއޒަްތތެރި ނޑުގެް. އަުޅގަ

ްދުޢާ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްހެޔޮްދުޢާއަކީ، ްއެންމެ ްފައިާސ ްަދއުަލތުގެ ްދިވެހި ްމި ްކުރިްނވެސްްްއަކީ ްމީެގ  1380ގޮތުަގއި

ްއަުޅގަނ ްވޯޓުދެްއުވން. ްނަޝީދަށް ްރައީސް ްހޯދައިދެއްވުން. ްފުރުޞަތު ްބޭނުންކުރުުމެގ ްއުއްބޭނުންކޮށްފައިވާ ކީްމީދަުޑގެ

ްވަބަރަކާތުހޫ.ްهللاްއަޅުަގނޑުމެންްެއއްބުރުންްމޮުޅވުން.ްަވއްސަލާމްޢަލައިކުމްްަވރަޙްމަތު

ް

ްސާްވާހަކަދެއްެކުވން:މަދުްޢީނދިކުޅުދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްކެ

ްއަީކް ްވާހަކަ ްދަންނަވަމުންދިޔަ ްވެސް ްފުރުޞަތުގައި ްފުރަތަމަ ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްައޅުަގނޑު ްރައީސް،  1385ޢިއްޒަތްތެރި

ްނެރުއްއަޅުަގނޑު ްއޮޑިޓަރްޖެނެރަލް ްމިއަދުގެ ްކިހިނެއްތޯއޭ ްއިތުބާރުމެން ްރިޕޯޓަށް ްއޭނަގެްްކުާރނީވާ ްކަމަކަށް ފުރަތަމަ

ްމުަވްއޒަްދަށުގައި ްއޭނަގެ ްއިންސާފުްމަަސއްކަްތކުރާ ްމިްވެރި،ފުންނަށް ްމީަހކު ްަރއްޔިތުްނގެްއުޤަްޢަދުުލވެރިނުެވވުނު ުމގެ

ްބެހޭ ްފައިސާއާ ްއޮްމުދަލާއި ްނެރޭ ްމި ްދޭޮގތުން ްޢަދުލުވެރިވެދާނެކަމާ ްކިހާވަަރކަށް ްރިޕޯޓުތަކުަގއި ތެރޭަގއިްޑިޓު

ފުންނާްދޭތެރޭަގއިްކަންތަްއްކުރިްމީހަކުްމިްދަުށގެްވަޒީފާްައދާކުރާްމުވަްއޒަްގޮތުންްއުފެދޭ.ްޒާތީއަޅުަގނޑުމެްނގެްުސވާލު

ްކޮށްފައި ްސަރުކާރުން ްފަރާތްތަކާިއ ްސިޔާސީ ްްޤައުމުގެ ްޚަރަދުތަކާ ްނުނެރޭނެްްޒާތީްްގޮތުންްބެހޭހުރި ްރިޕޯޓުތައް  1390ގޮތުން

ްއެބަްޖެހޭް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްކަމަކަށް ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްފުރަތަމަ ްއަުޅަގނޑުމެްންޤަބޫލުކުރާނީ ކަމަށްްކީއްވެތޯ

ްއޮފީހާް ްއޮޑިުޓ ްބަލަން. ްއިންޞާުފވެރިކޮްށތޯ ްޢަދުލުވެރި ްހިނގަމުންދަނީ ްއޮފީސް ްއޮޑިޓު ްއިން ްމުއައްަސސާ މިނިވަން

ްއުެފދޭއޮޑިޓަ ްއެބަ ްުސވާލުތަކެއް ްއެތައް ްދޭތެރޭގައި ްް.ރްޖެނެރަލާ ްޤާނޫނުގެ ްބެހޭ ްޚިލާފަށ85ްްްވަޒީފާއާ ްމާއްދާއާ ވަނަ

ްގެއްލި ްއެްބޭފުޅާްމަޤާުމގެްޝަރުެތއް ޖެހިއްޖެްކަމަށްްމަޤާމުންްވަިކކުރަން،ްޢަމަލުކުރަމުންގެންދާްގެންދިއުުމގެްސަބަބުން

ްމަޖިލީހު ްމި ްޤަބޫލުކުރެޭވ. ްވަކިކުރަންޖެހޭއަޅުަގނޑަށް ްމަޤާމުން ްބޭފުޅާ ްއެ ްމިއަދު ްޤަބޫލުކުރަން.ްްން ނޑު ްއަޅުގަ  1395ކަމަށް

ްއަނެްއކާވެއަޅުގަް ްއަޅުަގނޑު ްވަރަށް، ްނިންމާލަމުނޑު ްަތކުރާރުކޮްށ ްބޭނުން،ސް ްދަންނަވަމުން ްވަރަްށްްން އަޅުަގނޑު

ްދިްއގަރު ްމުޤައްރިރަކަށް ްކޮމިޓީގެ ްމާލިއްޔަތު ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަްހިތާމަކުރަން ްޢިއްޒަތްތެިރްދާިއރާގެ ރު،

ްނާޒިމު ްހިއިންނަްމެންބަރު ްމަޞްލަޙަތު ްޒާތީ ްމަޞްލަޙަތު، ްމަޤާމުގެ ްއަމިއްލަ ްއަށް، ްއަމިއްލަ މާޔަތްކުރުމަށްްވައިެގން

ްމާ ްހަޓަކައި ްމުޤައްރިރުގެ ްކޮމިީޓގެ ްއެލިއްޔަތު ްނަހަމަްްތަނުގައިްއިސިްއޔަތުން ްއިޚްތިޔާުރގެ ްބާރާއި ްއޮތް ލިބިފައި

ްކަންކަްނ،ްބޭނުން ްޒާތީ ްއަށް ްައމިއްލަ ްބްލެކްެމއިލްކޮށް ްސަރުކާރެއް ްަވގުތެްއގަިއްއޮންނަ ްއެ  1400ކުރަމުންގެންދާތީ.ްސަރުކާރު
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ްއެީއް ްބޭނުންކުރަމުންގެންދާކަމީ ނޑި ްގޮ ްމުޤައްރިރުގެ ްކޮމިޓީެގ ްމާލިއްޔަތު ްޓަކައި ްފުރިހަމަކުރުމަށް މަޤްޞަދުތައް

ނ ްއަުޅގަ ްކަމެއް. ްހިތާމަކުރާ ްވަރަށް ްދިއްގަުރްއަޅުަގނޑު ްބޭނުންވަނީ ްޮގވާލަން ްރަްއޔިތުންނަށް ްދާއިރާގެ ްދިއްގަުރ ޑު

ްއެބަް ްވެސް ްމިއަދު ްއަްތމަތީގައި ްރަްއޔިތުންގެ ްދާއިރާގެ ްދިްއަގރު ްޒިންމާ ްޒިްނމާދާރުކުރުވުމުގެ ްމިއަދު ްމެންބަރު ދާއިރާގެ

ްކަ ްކުރަންޖެހޭ ްރަްއޔިތުން ްދާއިާރގެ ްދިްއގަރު ްޓަކައި ްޤައުމަށް ްމި ްމުޅި ނޑީަގިއްއޮތޭ.ްއެއީ ްގޮ ްކޮމިޓީގެ މެކޭ.ްމާލިއްޔަތު

ްމެންބަރުކަންް ްދާއިާރެގްޢިއްޒަތްތެރި ްދިްއގަރު ްގެންދަވަނީ ްހަލާކުރައްވަމުން ްނިޒާމު ްމިޤައުުމެގްމާލީ ްމުޅި  1405އިންނަަވއިގެން

ްެއކުްފާހަަގކުރަމުންްއަޅުަގނުޑގެްވާަހކަޮކޅުްނިންމާލަން.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިއްާޔ.ްްއަޅުަގނޑުްހިތާމަޔާ

ް

ްސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

އާދެ!ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރު.ްއާދެ!ްމިހާހިސާބުންްމިްކޮމިޓީްރިޕޯޓަށްްވާހަކަފުޅުދައްކަންްއެދިަވޑަިއގެންނެިވް

 1410 ނިމުނީ.ްްމެންބަރުންނަށްްފުރުޞަތުއަރުވައިްހުރިހާްޢިއްޒަތްތެރި

 

 އިތުރުްއެހެންްމަސައްކަތް.ް.03
 

 ެކވުން:ޔާސަތުންްވާހަކަދެއްްރި

ް ްނަންބަރު ްއެޖެންޑާ ްމިދަނީ ްމިހާރު ްއ13ްެއަޅުަގނޑު ްދަށުންްއަށް. ްމަސައްކަތުގެ ްއެ ްމަސައްަކތް. ްއެހެން ްއިތުރު  1415އީ

ްގެންދާ ްކުރިއަށް ްއަޅުަގނޑު ްނަންބަރު ްއެޖެންޑާ 9.1ްނީ ްމެންބަރުަގިއ ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްކުޑަުހވަދޫ ދުްއަޙްމަްވާ

ްިދެވހިރާއް ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްއާމިރު ްާޤނޫނުއަސާސީގެ ްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 71ްްޖޭގެ ްއަދި ް)ހ( ްާމއްދާގެ ވަނ72ްްަވަނަ

ްިއޞްލާޙު ްއަށް ް)ހ( ްމީގެމާއްދާގެ ްބަހުސް. ްބިުލގެ ްފުރުޞަަތށްްްގެނައުމުގެ ްބަހުސްކުރެވުނުއިރު ކުރިން

ް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްެތރި ްފުރުޞަތުއެދިަވޑަިއގެންނެިވ ްއަޅުއަޅުަގނޑު ްގެްނދާނަން. ްފުރަތަމަްއަުރވަމުން ަގނުޑ

 1420ް.ްށްމަނަދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްެތރިްމުޙައްމަދުްޠާރިޤަްއަރުވަނީްމަނަދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްފުރުޞަތުްމި

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާރިޤުމަނަދޫްދާއި

ްވާަހކަ ްމިއަދު ްއަޅުަގނޑުމެން ްއާދެ! ްރައީސް. ްިޢްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްމި`. ގެންދަނީްްދައްކަމުން

ް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްވާހަކަ. ްއިޞްލާޙުކުާރ 71ްްޤާނޫނުއަސާސީ ްާއއި ްމާއްދާ ްރިޢާޔަތްކޮށ72ްްްވަނަ ްއަށް ްމާއްދާ ަވނަ

ްމުހިއް ްއެހާ ްމިއަދު ްވެއްޖެްއޔާ ްގޮތުން ްވިދާުޅވާ ްމެންބަރުން ްބައެއް ްއިޞްލާޙަކީ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްނޫން.ްމިހާރު ްކަމެއް  1425މު

ްގެންދައަޅުްްއެހެންނަމަވެސް ްއެ ްވަާކލާތުކުރަމުން ްމިއަދު ްވެސް ްެއމް.ޑީ.ޕީން ްނިސްބަތްވާ ްޕާޓީައކަށް ްއެ ނޑު ވަީންގަ

ްއިޞްލާޙުް ްއަށް ްކަމެއްްޤާނޫނުއަސާސީ ްކަމުދާ ްކުރަން ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްކަމަށް. ްނޫން ްަކމެއް ްރަނގަޅު ްއެންމެ ގެނައުމަކީ
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ްކަމަށް ްނޫން ްއެހެންނަމަވެސްވެސް ްބޭނުންް. ްދަންނަވާަލން ްއިޞްލާޙުްްވަނީައޅުަގނޑު ްމި ގެންނަންްޤާނޫނުއަސާީސްއަށް

ްޖެ ްއިޞްލާޙުއެބަ ްއަށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްޖެްހޭ. ްއެބަ ްއިޞްލާޙުގެންނަން ްއަށް ްޤަނޫނުއަސާސީ ްހަމަހޭ. އެއްްްނުގެނެވޭނެ

ްައއިްސގެން ްވެސް ްނޫވަގުެތއް ްެއއްެޗްއ ްއިޞްލާޙުނުގެެނވޭނެ ްއަކީ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްނުވާނެ.  1430ނޭ.

ްެއއްގޮތަްށްއިޞްލާޙު ްެއއާ ްއައިސްފަ. ްހިސާބަށް ނޑުމެންނާ ްައޅުގަ ްވަނީ ްެއއްެޗއް ްބަދަލުނުުކރެވޭނޭ ނުގެނެސް

ްހުރިހާް ްމިހިރަ ްތެރޭގައި ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ްަބއްޓަންކުރީމާ ްއަޚްލާޤު ްއުޅުާމއި ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެން،

ްއާ ްަހއްލުެވގެންދާނެ. ްއިޞްމައްސަލަތަކެއް ްައށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްިމްލާޙުދެ! ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދައްާކއިރު ްވާަހކަ ގެންނަ

ްދޭތެރޭގައިް ްމަޖިލީހާ ްރައްޔިތުންގެ ްކޮންތަނެއްތޯ؟ ްމަޖިލީހަކީ ްރައްޔިތުްނގެ ްވާހަކަ. ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ދައްކަނީ

 1435ްމަޤްބޫލުކަމެއްްމިްދިވެހިްރައްޔިތުންްދެކެނީްކޮްނގޮތަކަށްތޯ؟ްރަްއޔިތުންގެްމަިޖލީހަކީްމީހުންގެްކުރިމަތީަގއިްކިހާވަރެްއގެ

ްއޮތް ްްވަގުތު ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްޖެހޭ. ްބަލަން ްއެބަ ްވެސް ްޤާނޫނުއަސާސ77ްްީމެންބަރުން،77ްްތަނެއްތޯ ދާއިރާ

ްޤާނޫނުއަާސސީަގއިް ނަޑއެޅިގެން ްކަ ްމިހާރު ްމިދައްކަނީ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްެއކުލެވިފަިއާވއިރު ްދަށުން ްޤާނޫނުތަކުގެ އާއި

ްކަން ްވާހަބަޔާންކުރެވިަފއިާވ ްބަދަލުކުރާ ްކުރަންތައްަތެކއް ްއަދި ްނުކުރެވޭނެ ްއެީއ ްނޫން.ްކަ. ްެވސް ްކަމެްއ ުނވާނެ

ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްްޙަޤީޤަތުގައި ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްމިހާރު ްވެްސ71ްްގޮތުަގއި ްމާއްާދގައި ވަނަ

ނަޑއެޅިަފއިވާްރައްޔިތުންގެް  1440ަޑއެޅިފަިއްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންގެްއަދަދުްަކންބަޔާންކޮށްފަިއވާްގޮތުންްޤާނޫުނއަސާީސގައިްކަ

ްކޮންމެހެން ްިމްކިަޔނީްރައްޔިތުްނގެްނިސްބަތަްށްްހުރީކީ ނޑުމެން ްނޫން.ްއަުޅގަ ްބަލަިއގެންނެއް ރައްޔިތުްނެގްނިސްބަތަށް

ްއެކު ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުްނގެ ްގޮތެއްަގއި ްހަމަހަމަ ްގޮތަކަށް ްއޮންނަ ްބަިއެވރިވުން ްރައްޔިތުްނގެ ްވާހަކަ.ްބަލައިގެން ލަަވއިލާ

އެހެންކަމަށްވަންޏާްމިހާރުްއެކުލަވާލެވިފަިއވާްގޮތަކީްއެންމެްރަނގަޅުގޮެތކޭްވެސްްދެންނެޭވކަށްްނެތް.ްސަބަބަކީ،ްއެންެމް

ްމެންބަރުން،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔް ްދެ ްއަށް ްެމންބަރުން،ްމާލެ ްދެ ްއަތޮަޅކަށް ްކޮންމެ ްރާއްޭޖގައި ްޒަމާނުއްސުރެ ފުރަތަމަ

 1445ްގޮތްްއަދިވެްސްމިްޤާނޫނުައސާސީގެްދަށުންްވެސްްަރއްިޔތުންގެްމަޖިލިސްްތެރެއިންްމިްްއޮތްްތަފާތުްބޮޑުްްމެންބަރުނ8ްް

ްގޮތުން ްބަޔާންކުރެވިފަިއވާ ްަކނަޑެއޅި ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްއަީކ ްވާހަކަ ްމިދަންނަވާ ްއަޅުަގނޑު ްފެންނަމުން. ްއަންނަނީ

ްމިހާރު ްވަންޏާ ްކަމަށް ްދެއަތޮޅެއް ްއެ ްދޭންޖެހޭ ްއެބަ ްމަޖިލީހުގައިްްވެސް ްރައްޔިތުން ްއަތޮޅަކުން ްއެ މެންބަރަކު

ްއެހެންވީމާތަ ްޖާގަ. ްމްސީލުކުރުމުގެ ްރައްޔި، ނޑަެއޅިގެން ްކަ ްބުރަވެގެންެއއީކީ ްނިސްބަތަށް ްމަޤާމެްއްްތުންގެ ދެވިަފއިވާ

ްވެސް ްައދަދެއް ްނޫން. ްއެއް ނޑި ްގޮ ްއެހެންީވމާްނޫން. ްނޫން. ްޤާނޫނު، ްބަދަލުކުރަން. ްޖެހޭ ްއެބަ އަސާސީްއެކަންކަން

ނޑުމެންްއެބަް  1450އިޞްލާޙުކުރަންްއެބަްޖެހޭ.ްާޤނޫނުއަސާސީްއިޞްލާުޙކުރާްާވހަކަްދައްކާއިރުްިޢއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްއަުޅގަ

ބަލަންޖެހޭްމިްރާއްޖެްއޮތްްގޮތް.ްޤާނޫނުއަސާސީގެްތެރެއިންްލާފައިްމިްރާއްޖޭގައިްޖުޑީޝަރީްއެއްްއުފެދިްމިްރާއްޖޭގަިއް

ްހެދި ނޑިޔާުރގެެއއް ނޑިްް،ފަ ްދޭތެރޭަގިއްފަ ްކަންކަމާ ްެތރެއިން ނޑުމެންގެ ްޮގތް.ްއާދެ!ްއަުޅގަ ްހުރި ްކަންތައްަތއް ޔާރުޭގގެ

ްއެންމެ ނޑިޔާުރޭގގެ ްފަ ްމިހާރު ްދެންނެވިދާނެ، ްދަންނަވަންާޏ ްގޮަތކުން ްމަލާމާތުގެ ްނުިވސްނާ މަތީްްރަނގަޅަށް

ްކޮންް ްއިންނަ ނޑިޔާުރގޭަގއި ްފަ ްިފލްމު ްއޮރިޔާން ނޑިޔާރަކީ ްފަ ްމީހަމެ ްގޮތުަގއިްކުޅެފައިވާ ްޝަރުތެއްގެ ްވާންޖެހޭ ކަށް
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ްއެކަމަކު ްމިއީ ނަޑއެޅެން. ނޑިްްކަ ްސިކު ްއިންސާނީ ްނޫން. ްކަމެއް ްޤަބޫލުކުރާނެ ނޑި ްސިކު ްއިންސާނީ ްއަށް  1455އަމިއްލަ

ްރައްޔިތުންގެް ްކަމަށް ްތިބި ްހިންގާފައި ްޢަމަލުތައް ްބަދުއަޚްލާޤީ ްވައްތަުރގެ ްމިދެންނެވި ނޑިޔާުރޭގގައި ްފަ ޤަބޫލެއްނުކުރާނެ

ްބަދުނާމުތެރޭގަ ްއެކަުމގެ ްޝަްއކުެރވޭ ްއި ްމިއަދުގެ ްމީހުން. ްއ2ްްެއެޅިފަިއވާ ްވެސް ްމަޖިލީހުގައި ްއޮންނަ ޖަހާއިރު

ްހެއްަކކީ.ް ްވާހަކަިއގެ ްމިދަންނަވާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއީ ްއިންނެުވން ްއިންނަވާ ްމަޖިލީހުގައި ްޝަރީޢަތުގެ މިދެންނެވި

ނޑިޔާ ްފަ ނޑިޔާރުޭގގައި ްފަ ްއުމުރުދުަވހަށް ްހަމަހަމަްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްެއއީކީ ްވިޔަސް ްޢައްޔަންކުިރކަމުަގިއ ރުން

ްއެހެންވީމާ،ް ްނުލިބޭނެ. ްދިރިއުޅުމެއް ްހަމަޖެހޭ ްރަްއޔިތުންނަކަށް ްވެގެންނޫނީ ނިޑާޔގެައަކށް ްފަ  1460އިންޞާފުވެރި

ް ްޤާއިމުކުރުމުެގ ްަޢދުލުއިންޞާފު ްޖެހޭ ްއެބަ ްޤާނޫނުައސާސީންއަޅުަގނޑުމެން ްމި ްވެސް ްބާރުަތއްްްބާރަށް ދީފައިވާ

ްވެސްްްކޮްށ،ކުޑަ ނޑިޔާރަކީ ްފަ ްކޮންމެ ްތިބަ ްއެ ނޑިޔާރުޭގަގއި ްފަ ްބޭނުންވަީނ ްދަންނަވަން ްއަުޅަގނޑު ޙަޤީޤަތުގައި

ް ްނުހަދާ، ްމީހަަކށް ްޢައްޔަންކުެރވޭ 5ްްއުމުރަށް ްއ5ްެއަހަރުން ްޖެހޭ. ްއެބަ ްހަދަން ްމީހަަކށް ްޢައްޔަންކުެރވޭ ްއަހަރުން

ތަކަށްްއެކަންްކުރެވިދާނެކަުމގެްޔަޤީންަކންްއަޅުަގނޑުމެންްއެބަްޖެޭހްމީހުންނަށްްއެްއޮންނަްޔަޤީންކަންްތިމާްބޭނުންހާްގޮ

ްކުރާ ްކަންތައްތައް ްގޯސްކޮށް ްއެމީހުން ްޖެހޭ ްއެބަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެްކަމަށްްނުދޭން. ްބަދަލުކުރެވޭނެްްވަްނޏާ  1465މީހުން

ްރަ ްމެންބަރުންނަކީ ްއެ ްވެސް ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއިޔތުންގެ ްޤާއިމުކުރަން. ްބޭވަފާތެރިވެްނިޒާމެއް އްޔިތުންނަށް

ްޤާނޫނުއަސާީސގެް ްމި ްމަގެްއ ްބޭރުކުރެވޭނެ ްމަޖިލީހުން ްރަްއިޔތުން ްވަންޏާ ްބައެްއކަމުަގއި ްޚިޔާނާތްތެިރާވ ރައްޔިތުންނަށް

ްއެކަީށގެންާވް ްއެންމެ ްަޙއްޤުތައް ްރަްއޔިތުންގެ ްރައްޔިތުންނަށް ްއެހެންނޫންކަމަށްވަންޏާ ްހޯދައިޭދން. ްޖެހޭ ްއެބަ ތެރެއިން

ްއަޅުަގނަޑަކށްްޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސްްއިްހޯދައިެދވުނީްކަމަކަްށްހަމަގައިމުގޮތުގަް ނޑުމެްން.ްވެސް އަުޅގަ

ް ްމަޖިލީހަށް 122ްްރައްޔިތުންގެ ނޑ82ްްުމެންބަރުން، ްއަޅުގަ ްވިސްނަން. ްޖެހޭ ްއެބަ ްއިތުރުވެގެންާދއިރު  1470މެންބަރުން

ްއަ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްޖެހޭ ްއެބަ ްގޮުތގައި ނަޑއެިޅްޤަބޫލުކުރާ ްކަ ްާދއިރާތައް ްޤާނޫނުއަސާީސގައި ްަބދަލުގެންނަން. ށް

ް ްކޮންމެ ނޑައެޭޅއިރު ްކަ ްއަދަދު ްކަމުގައ222،12ްްިމެންބަރުންގެ ްކަމެއް ްއެީއްމުހިއްމު ނޑައެޅުން ްކަ ްމެންބަރަކު މީހަކަށް

ްރައްޔި ްޖެހޭ ްއެބަ ްލާަފއި ްތެރެއިން ްއިްޞލާޙުގެ ްގެެނވޭ ްމި ްއަްށ ްޤާނޫނުައސާސީ ްދެކެން. ްމަޖިލީހަށްްއަޅުަގނުޑ ތުންގެ

ނޑަކަށްްވެސްްޤަބޫލެއްނުކުެރޭވް މެންބަރުންްއިތުރުވެގެންްއަންނަްއައުންްކޮންމެވެސްްވަރަަކށްްހަމައަކަށްްއެޅެން.ްއަޅުގަ

ނޑައެޅިަފއިްއޮތްްައދަދުްއެއީްއަދަދެއް  1475ްކަމަށްްބަލައިގެން...ްމިހާރުްކަ

ް

ްސާްވާހަކަދެއްެކވުން:ފޫރުްމޫޣަރުްދާއިާރގެްެމންބަރުްޢަބްދުލްކުޅުދުއްފުށިްއުތު

ްިއޞްލާޙުް ްމި ްއިޞްލާޙަކީ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމި ްއަށް ްޤާނޫނުއަާސސީ ްމި ްމިއަދު ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްއިޞްލާ ްހުށަހެޅިފަިއވާ ްަވގުތުަގއި ްމުނާސަބު ްއެންމެ ްބަލައިލަން.ްހުށަހަޅަންޖެހޭ ްޖެހޭ ްއެބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ޙުތޯ

ްޫނންހަމަގައިމު ްވަގުެތއް ްއެ ްނުކުެރވޭ.ްވެސް ްޤަބޫލެއް ްއަޅުަގނަޑކަްށްވެސް ްކަމަކަށް ްާތއީދުުކރެވޭނެ ްއިޞްލާޙަކަށް  1480.ްއެ

ްދ. ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާަލން ްމިއަދު ްމެންބަރަށްްްއަޅުަގނޑު ްއެ ްހާލަތެއްގައި ްއަިއ ްއިތުުރވާން ްއެއް ނޑި ްގޮ އަތޮޅަށް
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ްޤަބޫލުކުރަ ްއަޅުަގނޑު ްހުށަހަޅަން. ްއިޞްލާޙު ްިމ ްނިޒާމުތަކަްށްކެރިވަަޑިއގަންނަވާނެތޯއޭ ްޑިމޮކްރެޓިކް ންޖެހޭނެ

ްހަމަްހެޔޮްބަދަލެއް.ްހދ. ނިޑްއިތުުރޭވ.ްްތަންދޭއިރުގަިއްރަްއޔިތުންެގްބަސްބުނާނެްމީހުންްގިނަވުމަކީ އަޮތޅަށްްެއއްްގޮ

ނިޑްއެްއޮތީްއެްއި ޤުންްއެްދާިއރާތަކަށް.ްއެހެންވީމާ،ްއެްަޙްއޤުވެފައިްއޮްތވާްއެްަޙއްްއިޙައްުޤވެފަތުރުާވއިުރގައިްއެްގޮ

ްމަޙުރޫމްކޮށް ްގޮތްް،އެބައިމީހުން ްރަނގަޅު ްއެންެމ ްެއއީ ްކުރުމަކީ ްުސވާލުއުެއކަން ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއަދު  1485ފެދޭ.ްތޯ

ްނު ްހަމަ ްެއީއ ްދިއުމަކީ ްުބރަބޮޑުެވގެން ްބަޖެޓަށް ްދައުލަތުގެ ްޤަބޫުލކުަރން ްވެސް ްކަމެއް.ްއަޅުަގނޑު ރަނގަޅު

ްދަްއެހެންނަމަވެސް ްއެކަންކުރަްނވީ ނޑުމެން ްއެކަންއަުޅގަ ްެއކަމުންްްނިޑވަުޅަގއި ްކުރީމާ ްއެކަން ްމިއަުދ ުނކޮށްފައި

ްއެހެންވީމާ ްދޭ. ްއެބަ ްެގއްލިގެްނ ްޙައްޤުަތއް ްބައެްއގެ ްކުޅުދުއްފުށި، ްިމއަދު ނޑު ްމެންބަރެއްގެްްައުޅގަ ތަމްސީލުކުރާ

ްހދ. ްވިދާޅުެވއްޖެ ްވެސް ްމެންބަރު ްއަެނއް ްއަޚު ްައޅުަގނޑުގެ ްއަދި ްލިބެްހައިސިއްޔަތުން ްއެއްއަތޮޅަށް ްއަންނަ ވެސްްން

ްދެޮކޅު ްލިބުމަކަށް ްހދ.އެްއޗެއް ްމުޅި ްނެތީމޭ.ްކުޅުދުފުއްޓަކީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދާއިރާ،ްެދްްހަދާކަށް ްތަމްސީލުކުރާ  1490އަތޮޅު

ް ްދޮގަކަށްދާއިރާ ްއެއީ ްބުންޏަސް ްތާއީދުކުރެޭވކަށްްކަމުގައި ްއިޞްލާޙަކަށް ްމި ނޑުމެންނަކަށް ްއަޅުގަ ްއެހެްނވީމާ، ނުވާނެ.

ްއަތޮްނެތް.ްހދ. ްރަްއޔިުތންނަށް ްހޯދައިޅުގެ ްެވސް ްއެއްޗެއް ްވެސްްހަމަްލިބެންޖެހޭ ނޑި ްދެްގޮ ްުކޅުދުއްުފށީގެ ދިނުމުގައި

ްއެކުގަްމި ްބޭފުޅުންނާ ްއެ ްތިބީ ްމި ްމިއަދު ްޤަބޫލުކުަރންޖެހޭނެ ްމިއަދު ްރަނގަޅ77ްްު.ްއަޅުަގނޑު ްހަމަ ްމިއީ މެންބަރުން

ހަެއްއހާްކައުންސިލަރުންްެވސްްމިީއްހަމަްރަނގަޅުްއަދަދެއްތޯ؟ްސާތޭކަްއަށްޑިްއަދަދެއްތޯ؟ްއަދިްެއއާެއއްކޮށްްހަމަްއަށް

ްައީކ11ްް ްމެންބަރުންގެްމުސާރަ ްހަމަްރަނގަުޅްއަދަެދއްތޯ؟ްރަްއޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެ ްމުައއްސަާސްައކީްެވސް  1495މިނިވަން

ްވިހ62222ްި ްއިތުރު ްްޕްލަސް ްކަމަކީ ްހުރިހާ ްމި ްއަދަދެއްތޯ؟ ްރަނގަޅު ްހަމަ ްވެސް ްމިއީ ްރުފިޔާ ހަމަްްވެސްހާސް

ްބާރަސުވާލު ްކަންތައްތައް. ްހުރި ްއަދަދެއްތޯ؟ްސަްއުފެދިފައި ްރަނގަޅު ްހަމަ ްވެސް ްެއއީ ނޑިޔާރުން ްފަ ތޭކަެއއްހާ

އެއްްް،ގެންނަންޖެހޭްބަދަލުތައްްގެންނަންޖެހޭނީްހުރިހާްޕާޓީތަކެއްްެވސްްހަމަްވީމާ،ްމިްހުރިހާްކަމަކަށްްވިސްނައިއެހެން

ްވިސްނުެމްއގައިް،ހަމައެއްަގއި ްއެހެންވީމާ،ްްެއއް ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ. ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަން ްގޮތަށް ްފައިދާވާ ްޤައުމަށް މުޅި

ްއިތުރަށްް ްއަށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްނެތް. ްހައްލުވެގެންދާކަށް ްކަންތައްތަްއ ްއިޞްލާޙަކުންނެއް ްގެނެވޭ ްމި  1500ހަމައެކަނި

ްޑިމޮކްރެޓިކް ްައޅުަގނުޑމެން ްހުރި. ްއެަބ ްއިޞްާލޙުތައް ްބައިވަރު ްހަމަްްގެންނަންޖެހޭ ްފައްާކވަމުންދާއިރުަގއި ިނޒާމަކަްށ

ްއެބަ ްގެންނަން ްއިޞްލާޙުތަެކއް ްގިނަ ްއެނގޭްވަރަށް ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމުއައްސަސާތަެކއްތޯްްޖެހޭ. ްކަހަލަ ކޮްނ

ްވެސް ްެއއީ ްކުޑަކުރެވޭނީ؟ ްޚަރަދު ްއެ ްކޮންތަކުންތޯ ްބޮޑުވެގެްނދަނީ؟ ްޚަރަދު ްކިހިނެއްެވގެންތޯ ްމަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ؟

ްހުރިް ްމިހެން ްކަމެއް ްހުރިހާ ްމި ްއެހެންވީމާ، ްކަންތައްތައް. ްބަހައްޓަންޖެހޭ ްމިއަދު ްވިސްުނމުގައި ނޑުމެްނގެ ްއަޅުގަ ހަމަ

ްމި ްއެީއްްހިނދު ނޑިަވޅުތޯ ްދަ ްަރނގަޅު ްއެންމެ ނިޑވަޅަީކ ްދަ ްމި ްނިންމަްނ ްނިންމުމެއް ްރަނގަޅު ްއެންމެ  1505ކަމުގަިއ

ްސުވާލެ ްއޮތް ްމިައދު ްމެދުގައި ްވެްސްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްވަގުެތއް ްނޫން.ްއެ ނޑިވަެޅއް ްދަ ްއެ ްމީކީ ްވެސް ްގަިއމު އް.ްހަމަ

ްަކންތައްތައްްރަނގަޅު ްނޫން.ްއެހެންވީމާ،ްަޤއުމުގެ ްވެސް ްފުރުޞަތެއް ްމަަސއްކަތްނޫން.ްއެ ްަޓކައި ްއެަބްކުރުމަށް ކުރަން

ްހިނގަމު ްނޫން ްވެސް ްގޯސްކޮށް ްބުނާހާ ްތިޔަ ްކަންތައްަތއް ްޤައުމުަގއި ްއެހެންމެ، ްހަމަ ްވެްސްދަނީކީންޖެހޭ. ްގޯސްކޮށް .
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ްބަދަލަކަށްދާއިުރގައިް ްބޮޑު ްމިަވރު ްކަންތައްތައް. ްރަނގަޅުްހުންނާނެ ްކަންަތއްތަްއ ްގޯސް ޓަަކިއްްކުރުމަށްހުރި

 1510ްޓަަކިއްއިތުރުްވިސްނުންތަަކއިގެްންނުކުންނަން.ްނުކުމެްެއކަންކަންްއަޅުަގނޑުމެންްއެބަޖެހޭްވިްސނުންްއާކޮށްްކުރިމަގަށްް

ްޤާބިލުކަ ްހަމަތަކުންްކުރުމުގެ ްއުސޫލީ ްއަުޅަގނޑަށް ްއެހެންވީމާ، ްޖެހޭ. ްެއބަ ްހުންނަން ްގަިއގާ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ން

ނޑިަވުޅްނޫންްކަމަށް ނިޑވަަޅކީްމިފަދަްނިންމުމެއްްނިންމުމަށްްއެންމެްމުނާސަބަތުްދަ ވާތީްާއއިްއަދިްްބަލާއިރުަގއިްމިްދަ

ްޮގނޑި ްއަތޮޅުތަުކގެ ްަޙއްޤުވެަފއިވާ ްޤާނޫނުއަސާސީން ްެއކަންްމިއަދު ްއުސޫލަކުން ްނުލިބޭނެ ނޑިތައް ްގޮ ްއެ ތަްއ،

ްހަމަް ްނުކުރަން. ްޤަބޫލެއް ނޑެްއ ްއަުޅގަ ްގޮްތކަމުަގއި ްއިންސާުފވެރި ްއެންމެ ްއަދި ްވެސް ްެއއީކީ ްވެސް ބަންދުކުރުމަކީ

ްއެންމެް ްއެއީކީ ްވެސް ްޮއތުމަކީ ްއެކަން ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްގޮތަށް ްއިތުރުވާ ނޑި ްގޮ ްއަބަދުއަބަދު ްއެ ްއަދި  1515ްއެހެންމެ،

ްުއންމީދަކީްޤާނޫނުއަސާސީްއަށްް ނުޑގެ ނޑުްޤަބޫލުކުރަން.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ްހަމަްއަޅުގަ ްކަމުަގއި ރަނގަޅުްގޮތްްނޫން

ްލާބަޔަށްް ްއާއި ްފައިދާ ްޤައުމުގެ ްމި ްގެނެސް ްބަދަލުތަކެއް ްރަނގަޅު ްވެސް ްޤާނޫނުތަކަށް ްއެހެން ްގެންނަންޖެހޭ ްއަދި ްވެސް

ޓަކައިްއެކަްނކަންްއެގޮތަށްްަބއްޓަންެވގެންދިއުން.ްްީޤއަށްޓަަކއިްމަސަްއަކތްކުރުމަށްޓަކައިްމިްަޤއުމުގެްކުރިއެރުާމއިްތަރައް

ްމިކަންް ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްހާލަތުގައި ްމި ނޑިވަުޅ، ްދަ ްިމ ްަވގުތު، ްމި ްއިޞްލާޙަކީ ްހުށަހެޅިފައިާވ ްމި އެހެންވީމާ،

 1520ްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސްްދެއްވިްފުރުޞަތަށް.ްކުރެވޭނެްއިޞްލާެހއްްކަމަކަށްްއަޅުަގނޑުްޤަބޫެލއްްނުކުރަން.ްޝުކުރިއްޔާ

ް

ްޖާބިރުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްކާށިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްމުނާ ްވަރަށް ްައޅުަގނޑުމެން ްަރީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްގުނެ`. ްިދވެިހރާއްޖޭަގއި ްވަގުތުޮކޅެއް ްމިސަބު ދަނީ.ްްމުން

ނޑުްޤާނޫނުއަާސސީްހެދިްކުރަންލާޙުއަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރަންްޤާނޫނުއަސާސީްވަރަށްްބޮޑަށްްއިޞްް ޖެހިއްޖެްކަމަށް.ްއަޅުގަ

ނޑުމެންްކަންކަންްއަތުރާފައިްއޮންނާނީްޤައުމުގައިްއޭުރގައިްއެންެމް  1525މަޖިލީހުގެްމެންބަރުކަންްއަދާކުރިން.ްއޭރުަގއިްއަުޅގަ

ްއެހެންނަމަވެސްބޭނު ްގޮތަށް. ްމިްންތެރިވާ ްފެނިގެްނ ްމިއަދު ްރައީސް، ްޤާނޫނުްޢިއްޒަތްތެރި ސާސީްއަދަނީ

ްއިޞްލާޙުކުރަން ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްކަަމށް. ްކުރިއަުރވަންޖެޖެހިއްޖެ ްދިވެހިރާއްއުެފއްދުންތެރިކަން ްކަމަށް. ޖޭެގްހިްއޖެ

ްހަރުދަނާކުރަންޖެހިއްޖެކަ ްމަްޑިމޮކްރަސީ ްބޭނުންވާ ްރަްއޔިތުން ްިދވެހިރާއްޖޭެގ ްއަުޅވަންޖެހިއްޖެކަން. ްކަްނކަން ން.ްގަށް

ްމިއަދުް ްރައީްސ، ްިއޞްްޢިއްޒަތްތެރި ްއުޅޭ ްހުށަހެޅިގެން ްބީރައްމި ްވަަރށް ްޑިމޮކްރަީސއާ ްއިޞްލާޙެްއ.ްލާޙަކީ ޓެހި

ްވާން ްމަޖިލިސް ްމި ްމަޖިލީހަކަށް ްތިބޭ ްހާޒިރުވެ ްރަްއިޔތުން ްއެންމެހައި ްދިެވހިރާއްޖޭގެ ްބޭނުންވަނީ  1530.ްއަޅުަގނުޑ

ްއަބަދު ްމައްޗަށް.ްދިވެހީން ްރޭުޓްދަނީ ްވިހެއުމުގެ ްއިތުރުދިވެހިރާއްޖޭގެ ްދަނީ ްރިޕްރެޒެންޓޭޝަްންވަމުންވެސް .ްދިވެހިންގެ

ްއިޞްލާޙުްޤާ ްމި ްއެހެންނޫންނަމަ، ްތިބިލެއް. ްމީހުން ް ްމަދުން ްމާ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްމަޖިލީހަކީ. ްމި ްމަޖިލިސް އިމުކުރާ

ްމިް ނޑަެއޅީ ްކަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމަޖިލީހުގައި ްއިޞްލާޙުކުރި ްޤާނޫނުއަސާސީ ްނީންނާނެ. ްމަޖިލީހަކު ްމި ްމެންބަރު ހުށަހެޅި

ްމިްއިޞްލާޙުްނުހުށެހެޅުނުމަޖިލީ ްދުވަހު ްަކމަށް.ްއެ ްވެއްޖެ ްބޮޑުކުރަން ްމިކަންްނުކުރިްސް ނޑުމެން ނަމަްްނަމަ،ްއަޅުގަ

ްަރއީސް،ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޯްނނާނެ. ްމިތާނަގއި ްފުރުޞަތެއް ްހުށަހެޅުމުގެ ްއިޞްލާޙު ްމި ްމެންބަރަށް ްހުށަހެޅި  1535އިޞްލާޙު
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ްބައްް ްއަޅުަގނޑުމެން ްައލުން ްޤައުމު ްމި ްޤާނޫނުއަސާީސްްކަން.ޓަންކުރަންޖެހުނުހިތާމައަކީ ްއަވަހަށް މިހާ

ްރިޔާީސްބަދަލުކުރަންޖެހުނު ްޤައުމުަގއި ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްހުރި. ްއެބަ ްހިންގުމުަގއި ްޤައުމު ްކަންތައްތައް ްބައިވަރު ކަން.

ޤާއިމުކުރުމަްށްރުކާރުްޓަކައިްކޯލިޝަންްހަދައިގެންްސަްނިޒާމެއްްއޮންނަނީްބަރުލަމާނީްސިސްޓަމަކަށްްޤައުމުްހިންގުމަށް

ްމަސަްއކަތް ްތަޖުރިބާކޮށްފިން.ްއަބަދުވެސް ްއަޅުަގނޑުމެން ްވެސް ްއެކަން ްމަތިން ްފަހަރެއްގެ ްދެ ކުރަުމންދަނީ.

ްއެބަ ްހިނގާްްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްދަށުން ްނިޒާމުގެ ްބަރުލަމާނީ ްއަކީ ްދިވެހިރާއްޖެ ްއިޞްލާުޙކުަރން. ްވެސް ްއެކަން  1540ޖެހޭ

ސީްނިޒާމެއްްއޮތީ.ްިރޔާސީްނިޒާމެްއގެްކަްނކަންްޮއންނަޖެހޭްގޮތަކީްޢިއްޒަތްތެިރްސިސްޓަމެއްްއޮތްްަޤއުމެއްްޫނން.ްރިޔާ

ްޤުދުރަތީް ްޤައުމެއް. ްހުރި ްލިބެން ްވަސީލަތްތައް ްވަރަށް ްޤައުުމ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްއެނިގވަަޑިއގަންނަާވނެ. ރައީސަށް

ްފަރާތްތަކުން ްލާ ްވެރިކަންުކރަން ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްހުިރ. ްއެބަ ްވެސް ްފަރާތްތަކުންްްވަސީލަތްތައް ްލާ ްހިންގަން ޤައުމު

ްމިް ްދަރުބާރު ްރައްޔިތުްނގެ ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްަރއްޔިތުންާނ ްެއއީކީ ްނުހިންގުމަކީ ްަޤއުމު ޕެރަލައިްޒވެގެން

ްހުށަހެޅުނުް ްމި ްމިދަންނަވަނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްއޮންނަޖެޭހނެ. ްތަމްސީލުވާން ްަރއްޔިުތން ްކިޔަނީ.  1545ދަރުބާރަށް

ްނޫނޭްއިޞްލާޙަކީ ްއިޞްލާޙެއް ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްބޮޑުކުރަންވެއްޖެއަުޅގަ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްއިންފާރުތައްް. ްމަޖިލީހުގެ ްއޔާ

ްދިވެހިާރއްެޖް ްއައުމަކީ ްކަންކޮުޅތަކުން ްެއކި ްޚިޔާލު ްރަްއޔިތުންގެ ްގިނަ ްައއިސް ްރައްޔިތުން ްގިނަ ްމަޖިލީހަށް ބޮޑުކުރާނީ.

ްދިވެ ްަބއްަޓންކުރުމާއި ްޤާނޫނުތައް ްެއްއގޮތްވާްހިންގުމަށާއި ްޚިޔާލާ ްެއންމެންގެ ްޤާނޫނުތައް ްހެދޭ ްަރއްޔިތުްނެގްމައްޗަށް ހި

ނޑުްތަމްސީލުކުރާް ގޮތުގެްމަތިންްހެދިގެންްދިއުމަކީްދިވެހިރާއްޖޭގެްއެންމެހައިްރައްޔިތުންނަށްްމަންފާވާނެްކަމެއް.ްއަުޅގަ

 1550ޖެހޭ.ްގިނަބަޔަކުްތިބުމަކީްްތާްއިންނަންްއެބަކާށިދޫ،ްގާފަރުްއެްދާއިރާގެްރަްއޔިތުންްތަމްސީލުކުރާނެްމީހަކުްމި؛ްދާއިރާ

ްކުރިއެުރވުމާިއް ްއިޤްތިޞާދު ްާދއިާރ ްބަްއޓަންކުރުމާއި ްާދއިރާ ްކުރިއެރުާމއި ްދާއިާރެގ ްކުިރއެރުމެއް. ްލިބޭނެ ްއަްށ ދާއިރާ

ްޤަ ނޑަށް ްައޅުގަ ްއެހެްނވީމާ، ްކަމެއް. ްޮއންނަ ްމަްއޗަށް ްިދއުމުގެ ްކުިރއަަރއިގެން ްަރއްޔިތުން ްމިްވެކުރެްބޫލުދާއިރާގެ ނީ

ްމިަވގުތަށް ްއިޞްލާޙެްއިޞްލާޙަކީ ްުހށަހެޅެންޖެހޭ ްވެސް ްކުރިމަގުަގއި ްއެހެންނަމަވެސްްނޫނަސް ްކަމަށް. ްނޫން ްއް

ްޖެހޭ.ް ްއެބަ ްރީވިިޒޓްކުރަން ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްއަލުން ްޤާނޫނުއަާސސީ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްިއޞްލާޙުކުަރން ޤާނޫނުއަސާސީ

ް ްމިހާރުގެ ްޖެހޭ ްއެބަ ްބައްޓަންކުރަްނ ްކަންތައްަތއްްޤާނޫނުއަސާސީ ްގިނަ ްވަރަށް ްރާއްޭޖގެ ްމި ްގޮތަށް. ްފިޓްވާ  1555މާހައުލަށް

ް ްއަތުރައިއަޅުަގނޑު ްޤާނޫނުއަާސސީއަކުން ްމަަގކުންްމިހުރީ ްހިނގަްނވާ ްއެކަްނތައްތައް ްޤާނޫނުއަސާސީްްލާފަ. ނުހިނގާ.

ްއިޙް ްފެިނގެނެއްްތިރާމުކުރާްއަށް ްވެްސްއެްތަން ްއެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނަކުން ްއިޙްްނުދޭ. ްއެހެްނވީމާ،ްތިރާކަމަކަށް މެއްނުކުރޭ.

ްއިޞް ްމިކަންކަން ްޖެހޭ ްއެބަ ްރަީއސް.އަޅުަގނޑުމެން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިްލާޙުކުރަން. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ދަީންްމިއަުދ

ްވެރިކަމަށްްއައުަމށްއަނެއްކާް ދަނީ.ްްކައިްހުރިހާްޕާޓީތަކުންްމަސައްކަތްކުރަމުންްމިޓަްވެސްްރާއްޭޖގެްއިންިތޚާބެއްްބާއްވާ

ްޤާނޫނުއަާސީސާއްމޯލްްމައެކަނިހަ ްދިެވހިރާއްޖޭގެ ްވެރިކަންކުރާނީ ްތިމަންނާމެން ްބުނަނީ ްމި ްޕާޓީން ްޑިމޮްކރެޓިކް  1560ޑިިވއަން

އެްއގޮތްާވްގޮުތގެްމަތިންނޭްައދިްރިޔާސީްނިޒާމެްއަގއިްހުންނަްގޮތަށޭްެއއްެވސްްބަަޔކަށްްކެބިނެޓްްޝެއަރކުާރްގޮަތކަށްް

ްމިތި ްތައްޔާރަށް ްތިމަންނާމެން ްޕާޓީތަކުންް،ް.ްއެހެންވީމާބީނޫނޭ ްހުރިހާ ްތިބި ްދެން ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްއެބަ އަޅުަގނޑުމެން
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ްހަދައި ްވޯކްކޯލިޝަން ްކޯލިޝަން ްއަންނަނީ. ްމި ްދިވެހިްގެން ްއެހެްނވީމާ، ްއެނގޭ. ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ނުކުރިކަން

ްއަތުކުރިއޮޅާލަ ްތައްޔާރަށް ްތިބީ ްއެ ްގެންނަން ްވެރިކަމަށް ްނަޝީދު ްރައީްސ ްއެއްބުރުން ްޢިއްޒަތްތެިރްރައްޔިތުން ިއގެން.

 1565ކުރިޔަްސްރުްމިގޮތަށްްފެނުނީމާްދެންްޖެއްސުންކޮށްްއުނދަގޫްރައީސް،ްމިއީްޙަޤީޤަތް.ްނަންބަރުްއެހެރީްފެންނަން.ްނަންބަް

ްމަގަށް.ް ްއެ ްހިނގާނީ ްެއކަން ްރާއްޖޭގައި ްމި ްނިންމީމާ ްގޮތެއް ްރަްއޔިތުން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްނެތް. ްކަމެއް ކުރާނެ

މިއަދުްޑިމޮކްަރސީްއަްށްްސް.ްއަދިްގަނެގެންްވޯޓުްގަނެގެންްނގެްަޙއްޤެއްްވޯޓުލުމުގެްަޙއްޤަކީްވެްދިވެހިރާއްޖޭގެްަރއްޔިތު

ކުރީްޒަމާނުގެްްމިހާްފައްކާވެފައިްއޮތްްޤައުމެްއގައިްވޯޓުްގަންނަންްރުފިޔާްބަހައިގެންްކުރާނެްކަމެއްްނޯންނާނެ.ްއެއީްމާ

ނޑުމެްނގެްއާދަކާދައެްއްެއއީ.ްއެހެންނަ ނޑުމެންްނުކުމެއްޖައިމަވެްސ،ްެއްއާދަކާކަމެއް.ްއަުޅގަ ްއަުޅގަ މުްމިހާރު.ްަދްއިން

ްކުރިއަށްދާންޖެހޭނެް ްހުށަހެޅިގެން ްމި ްއިޞްލާހު ްއޮތް ް ްހުށަހެޅިފައި ްމިހާރު ްޤަބޫލުނުކުރެވެނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ  1570އެހެންވީމާ،

ްމަސައްކަތްކު ްމިހާރު ްއަޅުަގނުޑމެން ްނޫން. ްއެުކވެރިކުުރވައިޞްލާހެއް ްޤައުމު ްޤަރަންވީ ްއެކުލުންތެރިކުުރވަން.ްން. އުމު

އޮތީްޤާނޫނުއަސާސީްްޤައުމުގެްރައްޔިތުްނގެްތެރޭަގިއްހުރިްތަފާތުވުންތައްްނައްތާލައިްމިްޤައުމުްހިންގަން.ްމިްޤައުމުްމި

ް ްއޮތް ްއެބަޖެހޭ.ްކުރިއަށް ްހިންގަން ްޤައުމު ނުޑމެންގެ ްއަޅުގަ އަހަރ5ްްުހެދިްހިސާބުންްފެށިގެންްވެސްްނުހިނގާ.ްމިއަދު

ްއެބައަޅުގަް ްލާރިވަްނނަށް ްޤައުމަށް ްހިނގަންޖެހޭނެ. ްޤައުމު ްތަނަަވސްވާޖެހޭްނޑުމެްނގެ ްަރއްޔިތުން ްޤައުމުެގ ްއެބަ. ްން

 1575ްދާވާތް...ޖެހޭ.ްޢަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢި ްމިހާޝުކުރިއްާޔ ްއާދެ! ްމެްނބަރު. ްމެންބައްޒަތްތެރި ްޢިއްޒަތްތެރި ްހިސާބުން ްހުސްަވގުތުކޮމިނ32ްެރުންނަށް ެޅްއްޓުގެ

ްއަރުވަން.ް

ް1580 
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ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑމެންްމަސައްކަތަހުސްވަގުުތކޮޅަ ދާއިރުްއަުޅަގނޑުްކުރިމަީތގައިްމިްއޮތީްގެންްކުިރއަްށްދާނަން.ްކުރިއަށްއިްށްފަހުްއަުޅގަ

ްދާއި ްއަޙްކުޑަހުވަދޫ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަްތތެރި ްޖުމްހޫރިއްޔާެގްާރގެ ްދިެވހިރާއްޖޭގެ ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްއާމިރު  1585މަދު

ް 71ްްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއަދި ް)ހ(ގެ ްާމއްދާގެ ްއިޞްާލޙ72ްުވަނަ ް)ހ(ްއަށް ގެނައުމުެގްބިލު.ްއާދެ!ްމިްވަަންމާއްދާގެ

ްާދއިރާ ްމެދުހެންވޭރު ްއަރުވަނީ ްމި ނުޑްފުރުޞަތު ްއަުޅގަ ްމިާހރު ްޢަލީްެގްޢިއްޒަބިލަށްްވާހަކަދެްއކެވުމަށް ްމެންބަރު ތްތެރި

ްޒިމަށް.ޢާ

ް
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 1590ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްޒިމުންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާމެދުހެ

ް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްރަީއސް.ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޢިްއޒަތްތެރި 71ްްޝުކުރިއްޔާ ް)ހ(ްއަދި ްމާއްދާގެ 72ްަވނަ

ނޑުގެްކަންޮބޑުވުންްނުވަތަްއެްބިލާްގުޅޭްގޮުތންްވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ްއަށްްހުށަހަޅާފައިވާްއިޞްލާޙާްުގޅޭ ގޮތުންްްއަޅުގަ

ްދަން ްކަންބޮޑުވުން ްބައެއް ްހުރި ްރައީސް.އަޅުަގނުޑގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަަސއްކަތްކުާރނަން. ްއަޅުަގނޑު ްނަވާެލވޭޯތ

ްވަ ްބާރު ްތިން ްައޅުަގނޑުމެން ްވާހަކަ، ްޑިމޮކްރެީސއެްއގެ ްއޮންނަންއަޅުަގނޑުމެން ްދައްކަކިވެފައި ްވާހަކަ ްފެށިްޖެހޭ ން

ނޑުމެންްއަޑުއެހީމ2222ްްުވަނަްއަހަރު.2222ްްއެހިްހިސާބަކީްް،އަޑު  1595ޖެހޭްވަކިވެަފިއްްބާރުްއެބ3ްަވަނަްއަހަރުްއަޅުގަ

ގޮތަށްްމިްތިންްބާރުްްއޮންނަން.ްއެއްްފަރާެތއްގެްއަުތގައިްުނވަތަްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްއަތްޕުޅުަގއިްީމގެްކުރިންްއޮތް

ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްރައްޔިތުްއޮތީތީވެ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއާދޭ. ްއެބަ ްނިކަމެތިަކން ްއެބަ ްކުިރއަރަންާވްރައްޔިތުންނަށް ން

ްނާރަ ްއަޅުްވަރަކަށް ްޤާއިމުނުއޭ. ްޑިމޮކްރެސީ ނޑުމެން ްކުރިއެރުމެްއްގަ ްފާގަތިކަމެއް ްރައްޔިތުންަނށް ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ކޮށް

ްދައް ްހަމައެކަނި ްއަޅުަގނޑުމެން ްވާހަކަ ްނެތޭ.ްމި ްގެނެސްދެޭވކަށް ްވެސް ްފެށުނީ ްއަހަރުތަކ2222ްުކަން ްތެރޭގަ.ްވަނަ ގެ

ްރަީއސް. ްއ2228ްާއާދެ،ްްޢިއްޒަތްތެރި ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްއަހަރު ްވުޖޫދަށްްްެފހިް؛ޤާނޫނުައސާސީްވަނަ  1600ޤާނޫނުއަސާސީ

ް ްއައުމާ ްބުނެިފ2228ްްެއކު ްރައްޔިތުން ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްހިސާބުން ްިއންތިޚާބާ ްބޭއްވުނު ްހަމައަށް ްއަހަރާ ވަނަ

ްޑިމޮކްރަސީްއަ ްެއ ްގެންނަން. ްައށް ްިދވެހިރާއްޖެ ްޑިމޮކްރަސީ ްފުރިހަަމ ްބޭނުްނވެއޭ ްއެބަ ްެވސް ްއެންމެން ޅުަގނޑުމެްނގެ

ްަޤބޫލުކުރާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއޮތްގޮތުްްގެނެވޭނީ ްވަިކވެފައި ްާބރު ްތިން ްބިނާވެފަިއވާތީެވްްއޮތުމަށްްގައި ކަމަށް

ނޑުްވެސްްޤަބޫލުކުރަންްޤާނޫނުއަސާސީްއަށްްއަޅުަގނޑުމެްނގެްރައްޔިތުންްެއގޮތަށްްމިްނިންމުންްނި ންމީ.ްއާދެ!ްއަުޅގަ

ްައންނަންއެ ްއެބަ ްއިޞްލާޙުތަެކއް ްމެންބަރަބަ ްެއއްެވސް ްބޭފުޅަކު ްއެްއވެސް ްދޭތެރޭގަިއ ްއެއަކާ ނޑަްށްޖެހޭ. ްއަޅުގަ  1605ކު

ްދެކޮޅެއް ްއެހެންޔަޤީން ްބަލައިނަހަދާނެކަން. ްއެބަ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ނޑުމެންނަމަވެސް ްއަޅުގަ ްއިޞްލާޙުްްލަންޖެހޭ މި

ްމިް ނޑިަވޅަކީ ްދަ ްނުވަތަ ްަވގުަތީކ ްއުޭޅ ްމި ްދަންނަވަނީްްގެންނަން ްމި ްއެހެން ްވަުގތުތޯ. ްރަނަގޅު ްއެންމެ ކަމަށް

އަޅުަގނޑުމެްނގެްފާއިތުވިްވަަރށްްދިގުްމުއްދަތަކަށްފަހުްއަޅުަގނޑުމެންްފުރިހަމަްޑިމޮކްރަސީްނުވަތަްއަޅުަގނޑުމެންްމިް

ނޑުމެންްގެަނއިްބަދަުލ2228ްްކުރުމަށްްފެށުނީްސައްކަތްމަބޭނުންވާްޑިމޮކްރަީސްގެެނވޭތޯް ވަނަްއަހަރު.ްއެްއަހަރުްައޅުގަ

 1610އަހަރުގެްއެއ5ްްްމެންްހަމަްއަޅުަގނޑުމެންްކޮންމެވެސްްަވރަކަށްްއެބަްތަޖުރިބާތަކެއްްކުަރންޖެހޭ.ްކުއްލިއަކަށްްއަުޅަގނޑުް

ް ްޓާރމް؛ ނޑުމެންނަކަށް ްއަޅުގަ ްނުނިމެނީސް ްޓާރމް ްއެއް ްމިްދައުލަތުގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްނިންމާލެވޭކަށް ނެތް

ްމިް ްމިހާރު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނިޒާމަީކ ްތައްޔާރުާވ ްމި ްއަހުލުވެިރާވން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނިޒާމަކީ ްފެށި ފަރިތަކުރަން

ްއަނެްއކާ ްިނޒާމު ްނެތް.ްބޭނުންވެފައިވާ ްދެންނެވޭކަށް ްއަޅުަގނޑުެމންނަށް ްދިއުމެކޭ ްައނބުރާ ްއޮތްގޮތަށް ްކުރިން ވެސް

ނޑުމެއެ ްއަުޅގަ ްމިހާރުްހެންކަމުން ްތަޖުރިބާކުރަންޖެހޭ ްއެަބ ްބަލައިލަންޖެހޭ، ްވަަރކަށް ްކޮންމެވެސް ްއެބަ ްނ

ނޑުމެްޤާނޫނުއަސާސީ ްއަުޅގަ ްބަލައިލަންން ްއެަބ ްދަތިތައް ްއަންނަ ްންނަށް ްކުއްިލއަކަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެކަން  2ް1615ޖެހޭ.

ްް،އަހަރުކޮށްފައި ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއަހަރުޮކށްފައި ްއާދެ!ްކުްކަމަްތިން ްނޯންނާނެ. ްައޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްދެންނެވޭކަށް ނުދެއޭ
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ްބޭނުންިވް ްރައްޔިތުން ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްޙަޤީޤަތުަގއި ްވަގުތަކީ ްމި ްއިނގޭތޯ. ްމިސާލު ްއެްއ ްއޭގެ ނޑިވަޅަކީ ްދަ މި

ް ްަވގުތު. ްދިޔަ ްތައްޔާރުވަމުން ްއަަށގަްނނަން ްގެނެްސ ްަވއްޓައިޑިމޮކްރަސީ ްަސރުކާރު ްގެނެސް ްއޮތްްލާބަޣާވާެތއް ަފއި

ނޑުވަގުތު.ްމިްވަގުުތް ައޅުަގނޑުމެންެގްބުނުންްއިތުރުކުރުްންމިހާރަށްވުރެ.ްއެބަްބޭނުންޭވްރަްއޔިތުންެގްބަސްެމންްއަުޅގަ

ްބަސް ްއައީތީވެ.ްރައްޔިތުން ްދިމާވަމުން ްުކރިން ްމީގެ ްކަންތައްތައް ްމިފަދަ ްވެސް ްއޮތީ ްމި ްއިުތރުކޮށްފައި  1620ބުނުން

ްފުރިހަމަް،ބުނުމުެގްަވގުތުްއޮތްްަވގުތުމެންްމިަވގުުތްރައްޔިތުްނގެްބަސްވާނީްައޅުަގނޑުއެހެންކަމުން،ްައޅުަގނޑުްދަްނނަ

ްއަް ްވަގުތު ްނެތް ްސަރުކާެރއް ްއޮތް ްހޮވާފައި ްރައްިޔތުން ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްބަސްއަށް ްރައްޔިތުްނގެ ބުނާްޅުަގނޑުެމންގެ

ް ްޤަބޫލުކުރާ ްއަުޅަގނުޑ ްސަބަބަކީ، ްދެވަނަ ްއިތުރުވާންޖެހޭ. ްއެބަ ްތެރެއިންްމީހުން ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްމިހާުރ ގޮތުގައި

ްއިތުރުވާް ްބައެއްްާދއިރާތަުކގައި ްޮގނޑިތަްއްއެބަ ނަޑއެްދާއިރާތަކުގެ ނޑުމެންނަށްްއެަބްކަމަށްްއެބަްޮއވޭްކަ ިޅގެންްއަުޅގަ

ްމިހާ ްުނވަަތްއެނގޭ. ނޑިތަކަށް ްގޮ ްއެ ްތަްއޔާރުޭވ ްއެަބ ްފަރާތްތައް ްބަެއްއ ްތެެރއިން ްއަޅުަގނޑުމެންގެ  1625ހިސާބުން

ްރަ ްތައްޔާރުވާ ްއެހެން ްއަންނަން. ްމަޖިލީހަށް ްމި ްޮގތުގައި ްމަންދޫބުންގެ ނޑުމެންނަށްްއްޔިތުންގެ ްއަުޅގަ ހިނދެއްަގއި

ްމިދުރައި ްއަެނއްކާްްލާ ްުކއްލިައކަްށްޤާނޫނުއަސާސީން ްވާަހކަ ްއޮްތްކަމެްއގެ ްއަހަރު ްމިއަންނަ ްަހމައެކަނި ްނުބުނެ ވާހަކަ

ްމި ްޤާނޫނުއަސާްއަޅުަގނޑުމެން ްދައްކަނީ ްއިޞްލާޙުްސީ ްޤާއަށް ްވާހަކަ. ްއިޞްލާޙުްގެންނަ ްަތންކޮޅަކަށް ގެންނަްނޫނެއްގެ

ްނޫން.ްއެެހންކަމުން ްވެސް ްެއއް ނޑުްްވާހަކަ ްއަޅުގަ ްބަދަލެްއްގެންނަންޖެހޭނީ ްޮބޑު ްއަށް ްޤާޫނނުއަސާސީ އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެންްކޮންމެވެްްޤަބޫލުކުރާ  1630ްސްްތަޖުރިބާތަކެއްްކުރުމަށްފަހުގޮތުަގއިްއެްއަހަެރއްްފެށިގެންްއެްޓަރެމއްްފެށިގެންްއަުޅގަ

ްޤަ ނޑު ްއަޅުގަ ްސަބަބާްކަމަށް ްނެތްްްބޫލުކުރަނީ.ްމިދެންނެވި ްޤަބޫލުކުރެޭވކަށް ްވެސް ްއެއްގޮތަކަށް ްހަމަ ނޑަށް ްއަޅުގަ ހެދި

ްއިޞްލާޙަކީ ްގެންނަންްމި ްއަށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމި ްމިނުވަތަ ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްބަދަލަކީ ްގެންނަންވާނެްްއުޅޭ ވަގުތަށް

ނޑުމެންގެްތެރޭަގއިްބަދަލެއްްކަ ނޑުްމިދަންނަވާްއިތުރުްަސބަބެއްްވެސްްއެބަްއޮތްްއިނޭގތޯ.ްއަޅުގަ މަކަށް.ްއެހެންްއަޅުގަ

ްއިޝާރާތްކުރި ްމި ްކުރިން ނޑު ްއަުޅގަ ްއިތުރުން ްމެންބަރުންގެ ްމިތިބަ ްމަޖިލީހަށްްްމިހާރު ްމި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ގޮތަށް

ްމި ްދޭ ްއެބަ ްފަރާތްތައް ްއޮތް ްތައްްއަންނަން ްދުރާލައިޔާކަމަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްތެރެއިންްްރުވަުމން.  1635އެބަްްރައްޔިތުންެގ

ނޑުމެން ނަޑއެޅިްރޭޝިއޯްކޮންމެްފަސްްހާސްްމީހަކަށްްމެންބަރެއްްއޮތުންްއެްއކަލަްއަުޅގަ ްއެްއޮތުމަށްްމާްދުރާލައިް،ްކަ

ްހިފައި ްބޭނުން ްމަޖިލީހުގެ ްމި ނުޑމެން ްއަުޅގަ ނިޑވަޅެްއަގއި ްދަ ްތައްޔާުރވަމުންާދ ްތިބިްމީހުންތަކެއް ްމަޖިލީހުގަިއ ގެން

ްވާް ްވަދެދާނެތީ ްމިތަނަށް ްފަރާތްަތެކއް ްއިތުރު ްނުވަތަ ްނަަމެވސް ްނިޔަުތގައި ްނެގުުމގެ ްެއއް ްފައިދާ ްނާޖާއިޒު މެންބަރުން

ްކަންބޮޑުވުންތަކެް ްއަޅުަގނޑުމެން ްތެރެއިން ްއަޅުަގނޑުމެްއގެ ްއެހެންކަމުންހުއްޓާެލވޭކަްށ ްނޯންނާެނ. ނޑުްްންނަކަށް އަުޅގަ

ްްދަންނަވާނީ ްއިޞްލާޙެއް ްމިފަދަ ނޑިވަުޅ ްދަ ްމި ްވެސް ްފަހަރެއްގައި ްމަޖިލީހުން ްމި ނޑުމެންެގ  1640ގެނެސްްއަުޅގަ

ްބަދަލުް ްއަށް ްއިޞްލާޙުަތކަށްްޤާނޫނުއަސާސީ ްއޮތް ްގެންނަން ްއަށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްުކރިއަށް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ެގނައުމަކީ

ްހުރަހެއް ނޑަްއެޅިދާނެ ްއަުޅގަ ްމިކަމަށް ްދެކޭީތވެ ނޑު ްއަޅުގަ ްދަންނަވާލަން.ްކަމަށް ްވާހަކަ ްނެތް ްތާއީދުކުެރވެން ްހަމަ ށް

 ޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްް
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 1645 މާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްމި ްފުޅާކުރާނީތޯ ްމަޖިލިސް ްމައްސަަލިއގައި ްހުށަހެިޅފައިވާ ްމި ނޑަށް ްަރީއސް.ްއަުޅގަ ްިޢއްޒަތްތެރި ްއޮތްްޝުކުރިއްޔާ ހާރު

ްކުރެވެމުންދާް ްމި ނޑުމެންނާ ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްމިއީ ްހަނިކުރާނީތޯ ްނުވަތަ ްދޫކޮށްލާނީތޯ ްެއގޮތަްށ ްއަށް ޤާނޫނުއަސާސީ

ސުވާލަކީ.ްމިއީްމާލީްސުވާލެްއ.ްއަޅުަގނޑުމެންގެްމާލިއްޔަތުްއިތުރަށްްޚަރަދުްބޮޑުކުރާނީތޯްނުވަތަްޚަރަދުްކުޑަކުރާނީތޯ.ް

ްހެ ްސާފު ްިމއީ ްކަމަށްއެހެންނަމަވެސް، ްކުރާ ްނިޔަތެްއގަިއ ްމިްޔޮ ްކުރަްނވީކީކަމެްްވަންޏާ ްަވގުތު ްމި ްނޫން ްިމކަްންއް .

ްޑިމޮ ްޙަޤީޤަުތަގއި ްެވއްޖެކޮށްފިއްޔާ ްކުރަން ްމިކަން ްމިްކރަސީގަިއ ްބަދަލުކުރަންެވއްޖެްއާޔްްއްާޔ ްއަށް  1650ޤާނޫނުއަސާީސ

ްވެއްޖެ ްބޭބަދަލުގެންނަން ްއަހަންޖެހޭ. ްއެބަ ްސީދާ ްކައިރިން ްަރއްޔިތުން ްނުވަތަްއްޔާ ްކުޑަކުރަންތޯ ްމަޖިލިސް ނުމީ

ނޑުމެންނަކީް ްއަޅުގަ ްަމންދޫބުން. ްރަްއޔިތުންގެ ްއަުޅަގނޑުމެންނަކީ ްަރއްޔިތުްނގެ، ްއަކީ ްޤާނޫނުއަސާީސ ބޮޑުކުރަންތޯ.

ރައްޔިތުންްހޮވާފައިްތިބިްބައެްއ.ްޤާނޫނުއަސާސީްއަށްްބޭނުންހާްބަދަލުތަކެއްްނުގެނެވޭނެ.ްމިކަހަލަްއަސާސީްޙައްޤުތަުކގެް

ްިޑމޮ ްއެއޮންނަ ްގާތް ްއަދި ްނަްއތައިބާބާއި ްއަާސސްތައް ްއަޅުްކްރަސީގެ ްނާހާ.ްނުލެވޭނެ ްކައިރީ ްރައްޔިތުން ނޑުމެންނަށް ގަ

ްއެހެންވީމާ ްހިސާބަަކށްް، ްވަކި ްގޮސްގެން ްބަހުސަކަްށ ްވެސް ްޕާޓީތަކުން ްއެހެން ްއަދި ްވެސް ްމީިޑއާތަުކން  1655މިއީ

ްފާސް ްމިތަނުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނޫނިްއޔާ ްނުގެންގޮްސގެން ނޑު ްައޅުގަ ްކަމަށް ްކަމެއް ްީމގަިއްޮކށްގެންވާނެ ދެކެން.

ްބޮޑުވާްއަޅުަގނޑުމެން ްޚަރަދުތައް ްދައުލަތުގެ ްނުވަތަ ްކަންބޮޑުުވމެއް ްކަމަށްްމާލީ ްކަންބޮޑުާވ ނޑުްްކަމަށް ްއަޅުގަ ވަންޏާ

ްމެނިފެސްޓޯަގއި ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްތެރޭގައި ްނިޒާމުގެ ްމިހާރު ްފުރަތަމަ ްައީކ ްވާހަަކ ްއޮތް ްތެރެއަށްްދަންނަވަން ްިނޒާމު ވާ

ގެެނވޭނެްޕާޓީްއަކީ.ްއެމް.ޑީ.ޕީްައކީްރާއްޖެްއަށްްތަރައްޤީްއަނބުރާްއިޢާދަވާށޭ.ްއަނބުރާްރުޖޫޢަވާށޭ.ްއެމް.ޑީ.ޕީައކީއޭްމިް

 53ް1660ުދވަހަކުންްައޅާފަިއާވްޕާޓީއޭ.ްއެމް.ޑީ.ޕީްައކ23ްްީމިްސކިތްްޮކންމ47ްްެްހުންްމިސްކިތްްއަޅާަފއިވާްކޮންމެ؛ުދވ47ްަ

ްރާ ްބަނދަރު 1295ްްއްޖޭގަިއ ްކޮންމެ ްތެޭރގައި ްވެިރކަނ22ްްދުވަސް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްދުވަހަކުން އަހަރުދުަވސް.3ްްކުރީ

ް،ްއެހެންވީމާ ްކޮންމެ ްމިޖެހެނީ ްއެބ22ްަެގއްލީމަ ްއަޅާފައި ްބަނދަރެއް ްއޮތީ.ްއޮްދުވަހަކަށް ްއަޅާފައި ތް.ްއެާހްސްޕީޑުގައި

ބިިލއަންްބާޣީްވަޙީދުްބަޣާވާތްކޮށްަފިއ32ްްބޭފުޅާްްރަްއވާށޭްއެްވަންޏާްުސވާލުކުްދެންްމާލީްކަންބޮޑުވުންްހުރެްއޖެްކަމަށް

ްއެހ32ްެ ްއުވަދޯނިތަްއ ްގަށަމުންދިޔަ ްހުއްިޓފަ. ްތަނެްއ ްހުރިހާ ްގޮތް. ްހޭދަކުިރ ްރުފިާޔ ްުހއްޓި،ްބިލިއަން ްހުއްޓިފަ. ރީ

ނުޑވެފަ ްުހއްޓިފަގަ ްއެހެރީ ްމިސްކިތްތަކެްއ ްުހރި ްބާކީ ްއަޅަމުންދިޔަ ްހުރި ްހުރިހާ ްާރއްޖޭަގއި .ް ްއޮީތ22ްް.  1665ނަރުދަމާ

ނޑުމެންްބޮޑުްހިލަްގެންދަންްއޭްހުއްޓިފަ.ްއެތަންްމިތަންްހުއްޓިފަ.ްހުރިއްޔާްމ. ރުްބަޣާވާތްކުރިްދުވަހުްއަތޮޅަށްްއަުޅގަ

ް ްމ.ވ.އަޮތޅާ ްހޯދަންޖެހޭ. ްއެބަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްވީނުީވއެއް ްހިލަތަކަށް ްބޮޑު ްހުރި ްބާޖުގައި ްދެ ްދިޔަ އަތޮޅުްްހަމައަށް

ްއަރު ްއެބަރަށްރަށަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެބަ، ްވީުނވީެއއް ްެއްއޗެއްސަށް ްހިލަތަކަށާއި ްހުރި ްކުޑަކުރަްންްވާފަިއ ްޚަރަދު ޖެހޭ

ްވެއްޖެް ްހުރި ްދައުލަތުަގއި 32ްްއްޔާ ްއަހަރު ްމިދިޔަ ްބަލަން. ްކިހިނެއްޯތ ްވީ ްއެީއްވުްބިލިއަނަށ15ްްބިލިއަނަށް ްގިނަ. ރެ

 1670ބޮޑުްަބޖެޓް.ްހޭދަވީްކިހިނެއްތޯ.ްެއއްަކމެއްްވެސްްނެތޭްކުެރވިފަ.ްްދިވެހިްދައުލަތުަގއިްއަދިްމިހާަތނަށްްފާސްކުރިްއެންމެ
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ްއެންމެްތޮއްްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާް؛ފަ.ްައޅުަގނުޑގެްދާިއރާގައިްމާލޭގައިްައޅަމުންދިޔަްފްލެޓުތައްްހުއްޓި ޖެހިފަިއްއަކީ

ްބަޖެޓުގައި ްމިއަހަރުގެ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެރީ ްދިެވހިރާއްޖޭގަ. ްމި ްދާއިރާ ްއިދާރީ ްދެކުނުްްއޮތް ްމާފަންނު ްފައިސާ. ްޖެހިން

ްވަްއަކންކޮ ްއެަކއުންޓުން ްއެހެދާއިރާގެ ްވަޙީދު ްއިމާރާތްްށްފައޭ ްހުރި ްއޭރު ްބޮުޑޭގގަިއ ްދާއިރާ ްދެކުނު ްާމފަންނު ރީ.

ްފްލެޓުްގުރުއަަތކާ ންނުލައި ްއަުޅގަ ްބަޔަކަްށތޯ؟ދޭްނ ްކޮން ްނިކަމެތި؛ ްެއންމެ ްއޮންނާނީ ްެގޔަށްްްޑުމެން ްކުއްޖާ ފުލުސް

ްނަްްއަޅުަގނޑު ްޢާއިޝަތު ްހިފަިއގެްނ.ްއެއީ ްސިޓީ ްދެއްވި ްނަޝީދު ްރަީއސް  1675ދަނާްލިލީ.ްބޭްޑްބާްމ.ވޯލްޑްް/ްޒީރާދިަޔއީ

ރުންނަށްްފްލެޓެއްްމިހާރުްބާޣީްނިޒާމުގައިްއޮތީްފަގީްފެށީ.ްފަޤީރުންނަށްްޙައްޤުްނޫނީތޯ.ކެފޭްގޯޅިތެރެ.ްމަންމަްހަމަްރޯން

ް 32ްްނުދޭނަމޭ. 42ްްހާސް، ްލ52ްިހާސް، ްރުފިޔާ ްހާސް ްމުއްސަނދިންނަށޭ ްދޭނީ.ްބޭ ްމީހުންނަށޭ ްލިބޭ ނުވަތަ

ްއެފަގީ ްދޭންޖެހޭ. ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްމިްރުންނަށް ްނޫނިއްޔާ ްހަދައިގެން ްބަޔަކަށް ްއުފެއްދުންތެރި ޤައުމެްއްްމީހުން

ްނަޒީރާ ްޢާއިޝަުތ ްނުވަތަ ްނަޒީރާ ްތިިބ ްޭގގައި ްއެ ްއަޅުަގނުޑމެންނަކަށް. ްޮކއްކޮމެންނަްށްކޮއްަޅކަށްނުޖެހޭނެ ގެ

ްއެބައަޅު ްއޭނަެގްްަގނޑުމެން ްވެސް ްކުއްޖާ ްއެ ްއެހެންނޫނިްއޔާ ްމަސައްކަތްކުރަން. ްހޯދައިދޭން ްމުސްތަޤްބަލެއް  1680ޖެހޭ

ްމަ ްގޮސް ްމަގުމަތީަގިއްބޭކާރުވެގެން ްެވސް ްޢާކޮއްކޮމެން ްމުޅި ްޖެހިގެން ްފަނާވެސްތުާވތަކެތީަގއި ހަލާކުެވގެންދާނީ.ްް،އިލާ

ްުކރަން ްމިއަދު ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަމަމިއީ ް،ްރުންނަށްކީ.ްރައްޔިތުންނަށް،ްފަގީޖެހޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްހުރިްއަޅާފަނިކަމެތި އި

ްްފްލެޓު ްރަނގަޅަށްތޯބޯހިޔާވަހިކަމާއި ްހުރީ ްދީފައި ްބަލަންޖެހޭ.ްް،ތައް ްއެބަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހުރީ ްބެހިފައި ިއންސާފުންތޯ

ްފަގީފުލުހު ްނިކަމެތި ްތިބި ްތެރޭގައި ްއަޅައެއްންގެ ްކުދިންނަށް ްފުލުހުރު ްނުލާ. ްތެރޭގަިއ ްމަދުްންގެ ްތިބި ބަޣާވާތްކޮށްފައި

 1685ފުރަތަމަް،11ްމަޤާމާއިްމެޑަލްްދީފަިއްއެްތިބީ.ްައޅުަގނޑުްޒިޔާރަްތކުރިްއެިކއެިކްންްމީހަކަށްްފްލެޓާއިްއޭިތްމީތި؛ްދެތި

ްގޮއްް ނޑު ްއަުޅގަ ްދުވަހު ްގެޔަށް.ްޭއގ11ްެސިން ްފުލުހުންގެ ްދެންނ12ްެެތރެއިން ްވެދުން ްނަޝީދަށް ްރައީސް ވި.ްފުލުހުން

ް ްމިތިބީ ްމަރުޙަބާކިޔާއަޅުަގނޑުމެން ްބަދަލަށް ްމި ްއެދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއަޑިން ްހިތުގެ ްބުނި. ްފޮޓޯްްށޭ ްވާހަކަދެއްކީ. މީހުން

މިްދަންނަވަނީްމިރާއްޖޭގެްހުރިހާްމުައއްސަސާްއެއްްއޮތީްބަދަލަށޭ.ް،ްވެސްްއަޅުަގނޑުމެންނާްެއއްޮކށްްނެގި.ްއެހެްނވީމާ

ްތިންްްހަމައެކަނިްރައްޔިތުންްނެެރެގން ްތިބި ްދެން ްަރއީސްްނަޝީދު.ްެދންްނެރެގެން ނިޑޑޭެޓއް.ްެއއީ ްއެންމެްކެ އުޅެނީ

ްއެެހންވީމާކެ ްބާޣީން. ްނިޑޑޭޓުންނަކީ ްދޭންޖެހޭނީް، ްވޯޓު ްކާކަށްކަން. ްދޭންޖެހޭނީ ްވޯޓު ްސާފު ްވަަރށް  1690ރަްއޔިތުންނަށް

ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްިމީއ ްނަޝީދު. ްމުޙައްމަދު ްެއއީ ނޑިޑޭޓަށް. ްކެ ްއެބަްރައްޔިތުންެގ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވިްސނަން. އަދު

ވިސްނަންޖެހޭްދިވެހިރާއްޖޭެގްމާލިއްޔަތުންްހޭދަކުރަމުންދެއޭ.ްމިްސުވާލަކީްމާލިްއޔަތާްބެހޭްސުވާލެއް.ްދައުލަތުެގްބަޖެޓްް

ދިނީ.ްޓަަކއިްުކނބުރުދޫްރައްޔިތުންނަށްްހުރިްފައިސާްކީްއެވގެންތޯްނުްޓަކައިްނުވަތަްިއސްރާފުްކުޑަކުރުމަށްްހަނިކުރުމަށް

ްތިބީ.ް ްއެ ްފަޅުކޮށްފައި ްރަށް ްމީހުން ްމާަވއިދޫ ްކީްއވެގެންތޯ ްގެނެސްފަ. ްފަޅުކޮށްފައި ްރަށަށް ްތިބީ ްއެ ްދީފައި އަްއޑަނަ

 1695ން.ްނުދީްބާޣީްސަރުކާރުންްމީހުންނަށްްބަދަލުދޭްްވަނަްއަހަރުްބަޖެޓުަގއިްޖެހިންްއ2212ްެބަޖެޓުގައިްއޮންނާނެްޖަހާފަ.ް

އެހެރީްހުއްޓިފަ.ްމާރިޔާްްއާނުްދާއިރާގެްރަްއޔިތުންނަށްްމާލޭގައިްެއކިްދާއިރާްއޯިޑއޯުނގަކާލީްއެްފައިސާ.ްމާފަންނުްދެކު

ްނި ްާދއިރާގެ ްދެކުނު ްމައްޗަްނގޮޅި ްފްލެޓުދާއިރާ ްހުރި ްހިސާބުަގިއ ްސަރުކާުރްސްބަްތވާ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްހުއްޓިފަ. ްއެހެރީ ތައް
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ްފަގީްއޮތް ްއެންމެން ްހުރިހާ ްތިބޭނީނަމަ ްވަދެ.ފްލެޓުްރުން ްޖަގަހައެއްްްތަކަށް ްމިހާރު ްއެހެރީ ްގޭަގިއ ްޙަސަނު ހިއްތަލަ

ްކުދިން...52ްކުދިންްއެބަްތިއްބޭްނިކަމެތިވެަފއިްއެްގޭތެރޭގަ.52ްްހަދާފައިްޖުމްހޫރީްޕާޓީން.ް
ް 1700 

 ކޮމަންޑޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްުޙސައިންްވަޙީދުްވާހަކަދެްއކެވުްނ:

ް ްޤަالسالم عليكن `. ނޑު ްައޅުގަ ްއާދެ! ްރައީސް. ްެވސްްޢިްއޒަތްތެރި ްައކީ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްގޮތުން ބޫލުކުރާ

ްުނކުރަންް ްޤަބޫލެއް ްއަިދ ްައޅުަގނޑު ްއެހެންނަމަވެސް، ްއެްއޗެއް. ްިއޞްލާޙުކުރަންޖެހޭނެ ްޖެހުނީމާ އިޞްލާޙުކުރަން

ްބާރުތަކެއްް ްހުރިހާ ްދައުލަތުގެ ްއޮތީ ްއެއް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއަހަރުވަންދެން ްތިރީހަކަށް ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްވަރަށްްވަ ނިޑޑޭޓް ްކެ ްރިޔާސީ ްއެމް.ޑީ.ީޕެގ ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަމުނުގޮްސގެްނ ްއެގޮތް ްދީފަ. ްއަތަށް ްބައެްއގެ ްމަދު  1705ރަށް

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްިދެވހިރާއްޖޭގެ ްމަސަްއކަތަކުން ްބުރަ ްކުެރްއވި ްުއޅުްއވާ ްފަހަރަކު ްެއތައް ްޖަލުގަިއ ްއުުޅއްާވ ޙާލުގައި

ްބަދަލުވެގެ ްޤާނޫނުއަާސސީައކަށް ްއަިދްޑިމޮކްރެޓިކް ްދެން ްކުރިން. ްއަހަރު ްފަސް ްހަތަރު ްއެންމެ ްމީގެ ްެއއީ ންިދޔަ.

ްމަޖިލީހުގެް ްރައްޔިތުންގެ ްމި ްމިއޮންނަނީ ްމީގައި ްބަލައިލާއިރު ްސަބަބުތަކަށް ްބަދަލުކުރާ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ޚާއްޞަކޮށް

ްކަމެ ްހިނާގނެ ްގޮތެްއގައި ްރަނގަޅު ްއެންެމ ްމަސްލަޙަތު ްާދއިރާތަުކގެ ްއެ ްއިތުރުވުމަކީ ނޑުްމެންބަރުން ްއަުޅގަ ްނޫނޭ. އް

ްއިތުރުވީާމް ްމެންބަރުން ްމަޖިލިސްގެ ްރައްޔިތުންގެ ްނޫން. ްެއްއ ްވާހަކަ ްރަނގަޅު ްމުޅިން ްއެީއ ްބޭނުންވަނީ  1710ފާހަގަކޮށްލަން

ްޕޮއިންޓަކަްށް ްއަނެއް ްދެން ްއުފާކުރާނެ. ްެއކަމާ ްރައްޔިތުން ްއެމީހުންގެ ްބެލެހެއްޓޭނެ. ްބޮޑަްށ ްކަންތައް ރައްޔިތުންގެ

ްހަމަޖެހޭނެްްފާހަގަކުރަްއވާފައި ްކަންަތއްތައް ްނިޒާެމްއގައި ްޑިމޮކްރެޓިކް ްއިތުރުވުމަކީ ްމެނބަރުން ްމަޖިލީހުގެ މިއޮންނަީނ

ްއިތުުރވުމަީކް ްމީހުން ްގޮތްކިޔާ ްއިތުރުވެ ްމީހުން ްވާ ްބައިބައި ްއިތުރުވެ ްމީހުން ްޤަޫބލުކުރަނީ ްައޅުަގނޑު ްނޫނޭ. ގޮތެއް

ްމެ ްބައެއް ްކަމެކޭ. ްރަނަގޅުެވގެްނދާނެ ްދައުލަތަށްްއެކަންތައްަތއް ްދިވެހި ްފާހަގަކުަރއްަވއިފި ްވާހަކަފުުޅަގއި ންބަުރންގެ

ްޤަބޫލުކުރާކަމެއްްމިއީްޑިމޮކްރެިޓްކް ނޑުމެން ްގޮތުން.ްއެހެނެއްވެސްްނުވާނެ.ްއަުޅގަ ްވާހަަކްމާލީ ްބުރަވެގެންދާނެ  1715އެކަމުން

ްެވރިކަންްކުރުމަށްވުރެްއުނަދގޫްކަމެއް.ްއެހެންނަމަވެސްް އެަކކުްވެރިކަންްކުރަމުންދިަޔއިުރް،ްނިޒާމެއްްހިންގުމަކީްެއކަކު

ްކަމެްއް ްބޮޑުާވ ްޚަރަދު ްެދނެތިބެ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަމެއް ްހުިރހާ ްއެ ްބަދަލުކުރީ ްައޅުަގނޑުމެން ްކަމުނުގޮްސގެން އެކަން

ްފާހަގަކޮށްލަންް ްކަެމްއ.ްއަޅުަގނޑު ްކުރެވިދާނެ ްއިތުރުިވޔަސްްމުސާރަްކުޑަކުެރވިދާނެ.ްއެއީްެވސް ްމެންބަރުން ވެއްެޖއްޔާ

ްނިންމަންް ްމިވަގުތަށް ްވެސް ްއަެނއްާކ ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްކައިރިވަމުންަދނީ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފުރުޞަތުގައި ްމި ބޭނުން

ްއެބަޖެހޭް ްބަލަން ްއަުޅަގނޑުމެން ްވޯޓަްށ. ްދުވަސް ްއަށެއްކަ ްމިއޮތީ ްނިންމުމަށް. ްކަންތައް ްއެއް ްމުހިއްމު  1720އެންމެ

ްމި ްކިާޔއިރުަގއި ްޑިމޮކްަރސީއޭ ްއާއި ްކޮންބައެްއެގްޤާނޫނުއަސާސީ ްބާރުން ްކާކުގެ ްއަިއ ްއަށް ްދިވެހިރާއްޖެ ްކިހިނެއް އީ

މަސައްކަތުންްައއިްއެްއޗެްއްަކން.ްރައްޔިތުންްވޯޓުްާލއިރުްެއބަްބަލަންޖެހޭްމިކަހަލަްބޭބޭފުޅުންްމިހާރުްވެސްްގިަނއިްން

ްއެަކކަށްް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްޮއތް ްކުީރަގއި ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއެ ނޑިޑޭޓުންނަކީ ްއުޅުްއވާްކެ ްގޮތަކަްށްމި ްބޭނުންހާ ބާރުދީގެން

ހެދުމުގައިްބަިއވެރިވިްބޭފުޅުން.ްއެހެންވީމާ،ްމިއަދުްަވޑަިއގެްންޑިމޮކްރަސީއޭްއަނެކަްއޗެކޭްިވދާޅުވުމަކުންްއެބޭފުޅުންނެްއް
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ްކިހިނެ ްވެރިކަމުަގއި ްކޮންބައެއްގެ ްއެބަޖެހޭ ްޤަބޫލުކުރަން ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ނޑު ްައޅުގަ ްނުކުރަްއވާނެ.  1725އްޯތްއެކަންތަެކއް

2ްއަހަރާއިްމިހާރުްހިނގަމުންްމިދ32ްްާވެގެންދިަޔއީ.ްައޅުަގނޑުމެންްދިވެހިްރައްޔިތުންްވިސްނަންްއެބަޖެހޭްވޭތުވެދިޔަް

ްހިންގިް ްބޭފުޅުން ްއެހުރިހާ ްޖުމްހޫރީާއ ްއާއި ްޑީ.އާރު.ޕީ ްޕީ.ޕީ.އެމާއި ްބޭފުޅުން ްއެހުރިހާ ްވިދާުޅވާ ްއެ ްމިއީ އަހަރާއި

ްހި ްސަރުކާރުތަކުން.ްައޅުަގނޑުެމން ްއެންމެ 3ްްންގީ ްފަިއސާއަާށިއ3ްްއަހަރު.ްއެ ްރަްއޔިތުންގެ ްރަްއޔިތުންނަށާއި އަހަރު

ްވިސްނަންް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްރައްޔިުތން ްއެބަޖެހޭ. ްބަލަން ްައޅުަގނޑުެމން ްކިހިނެއްތޯ ްެވގެންިދޔައީ ްއަށް ޤާނޫނުއަސާސީ

ް ްއަނެއްކާ ްނުލިބިއްޖެނަމަ ްވެރިކަން ްމި ްމިަފހަރު ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްޤާނޫނުއަސާސީްއެބަޖެހޭ. ްނޫ  1730ޤާނޫނުއަާސީސްއެްއކަލަ

ްއާޭދްސް ްވެސް ްއަނެްއކާ ްބާސަންދައަކަށްވެ ްއާސަންދަ ްެއއްަކލަ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްހިނގައިާދނެ. ްބަދަލުވެގެން އަށް

ނޑުމެންްދުވަްސވީްމީހުންނަށްްމިް ްހަލާކުވެގެންދާނެ.ްއަުޅގަ ދަންނަވަންްޖެހިދާނެ.ްއަޅުަގނޑުމެންގެްދަތުރުފަތުރުްނިޒާމު

ް ްނުހިނގާނެ.ްދޭ ްމަސައްކަތެއް ްެއ ްހަލާކުެވގެންދާނެ. ްްފލެޓުތައް ްއަޅަމުންދިޔަ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްދާނެ. އެލަވަންސްތައް

ްއަށްް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްކުރިން ްނިންމާލުމުގެ ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،

ްޑިމޮކްރަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހިތުމަށާއި ްދިވެހިްހުރުމަތްތެރިކޮށް ްގޮތުގައި ްހެޔޮ ްެއންމެ ްރައްޔިތުންނަށް ްއާލާކުރުމަށާއި  1735ސީ

ްސަރުކާރޭ.ް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއެީއ ްބޭނުމޭ. ްައޅުަގނޑުމެން ްސަރުާކރެއް ްޯއގާތެރި ްޓަކައި ްޚަރަދުކުުރމަށް ްަފއިސާ ދައުލަތުގެ

ްނަ ްރައީސް ްހޮާވ ްސަރުކާރު ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްެއއްބުރުން ްދުޢާައކީ ްއަުޅަގނޑުގެ ްއެދުމަކީ ްއަނެއްާކްއަޅުަގނުޑގެ ޝީދު

ނީޑަގއިްެއއްފަހަރުްބޭންދުން.ްވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.ްޝުުކރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް ްގޮ

ް

 1740ްއިސްދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙުމަދުްރަޝީދުްއިބްރާހީމްްވާހަކަދެއްކެވުން:

ށަހަޅުއްވާފައިްމިްއޮތްް`.ްޝުކުިރއްޔާްިޢއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ!ްކުޑަުހަވދޫްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެްނބަރުްހު

ްމަދުވެގެނެއްނޫންް ްނުވަަތްމެންބަރުން ްގިނަވެގެން ްމެންބަރުން ްއިޞްލާޙެއް.ްސަބަބަކީ ްާތއީދުކުރާ ްައޅުަގނޑު އިޞްލާޙަކީ

ްމެންބަރަކުް ްެއ ްހުއްޓަސް ްމެންބަރަކު ްއެންމެ ްކުެރވެނީކީ. ްކަންތައްަތއް ްަރްއޔިތުންނަށް ްދެޭކގޮތުަގއި އަޅުަގނުޑ

ްމަޖިލީ ްއެބޭފުޅެްއގެްރައްޔިތުންެގ ްދީ ްވޯޓު ްަބޖެޓަށް ްފާސްކުރަންޏާ ްބަޖެޓު ްކޮށް ްމަސައްކަްތ ްހުރި ްކުރަން ްތެރެިއން ހުގެ

ްކޮށްދެްއވާް ްއިޚުލާޞްތެރިކަމާއެކު ްސަރުކާރުން ްހިނގާ ްއެއިެރްއގަިއ ްކަންތައްތައް ނަޑއެޅިފަިއާވ ްކަ ްއަށް  1745ދާއިރާ

ްހަމަ ްވެސް ްކަމެއް ްހުރިހާ ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއަދަުދްކަމުގަިއވަނީނަމަ ްމެންބަރުންގެ ްމިތާނގައި ޖެހިގެންދާނޭ.

ްކަމަށްވަންާޏް ްނުކޮށްދޭ ްކަންަކން ްސަރުކާަރކުން ްއޮންނަ ްއެއިެރއްަގއި ްތިއްަބސް ްބަިއވަެރއް ްކިތަންމެ ގިނަެވގެން

ްދަންނަވާނަމަް ނޑު ްއަޅުގަ ްމިސާލަކަށް ްނުދެކެން. ނޑު ްއަޅުގަ ްއޮތްކަމަކަށް ްފައިދާ ްވާނެ ްގިނަވުމަކުން މެންބަރުން

ްބަޖެޓުަގިއްވޭތު ްއޮންނާނެ ްައޅުަގނޑު ްކަންކަމަށް ްގިނަ ްވަަރށް ްއަށް ްދާއިރާ ނޑު ްައޅުގަ ްއަހަރުތަުކގައި ވެިދޔަ

ްދެް ްނުވަތަ ްހުރެގެން ްމީހަކު ްއެންމެ ްކޮަބއިތޯ ްއެހެންނަމަވެސް، ްހުށަހަޅާފަ. ްކަންތައްތަކެއް ްއަދި ްއެދި  1750ހިމަނައިދިނުމަށް

ްއެއް.ްކާކުތޯ؟ްކޮންބޭފު ްފައިދާ ްތިބެގެންވީ ްގިނަކުރުމަީކްމީހުން ްއިޖާބަދެްއވީ؟ްއެހެްނީވމާ،ްމެންބަރުން ްކަްނކަމަށް ޅެއްތޯ
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ްފެންނަް ްއިތުުރކުރަން ްައޅުަގނޑަށް ްއަދި ްބަލާފައި ްއެްއެޗއްސަށް ްމި ްނިސްބަތާއި ްހަިއބަތާއި ްޤައުުމގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްޒަ ްއޮތް ްކުރިއަށް ްއަދަދުތައް ްމިއޮތް ްމިހާރު ްެއހެނެއްނޫން ްެއއް. ްއެއީކީ ްނޫން ްގުަނއަކަށްްކަމެއް ްއެަތއް މާންތަކުގައި

ްއުސޫލުެގްހަމަތަކުެގް ްޑިޮމކްރެޓިކް ްއިތުރުކުރުމަކީ ްމެންބަރުން ްގޮތަށް ްމިދަންނަވާ ްގޮއްިސްކަމުަގިއވަނީނަމަ އިތުރުެވގެން

 1755މަތީންްކުރުންްހަމަްއެންމެްރަނގަޅުްކަމެްއ.ްއެހެންކަމުންްމިްއިޞްލާޙަކީްއިތުރުްބަހުސްަތކެއްްކުރަންޖެހޭްއިޞްލާެޙްއް

ނޑުްނުދެކެން.ްއަޅުަގނޑުމެންްއެންމެންްޤައުާމއިްދޭތެރޭަގއިްިވސްނާްޤައުމުެގްއިޤްތިޞާދާއިްދޭތެރޭަގިއް ކަމަކަށްްއަުޅގަ

ްއެހެންކަމުންް ްކަމެްއ. ްވާޖިބުެވފައިވާ ްމައްޗަށް ްއެންމެންގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަކނޑަެއޅުމަކީ ްގޮތެއް ްރަނގަޅު ވިސްނާ

ްދަ ްއަނެއް ްދައުރަށްފަހު ްއެއް ްަރއްޔިތުންނަްށްމެންބަރުން ްއެއީ ްމަސައްކަްތުކރުމަކީ ްއިތުރުކުރުމަށް ްމެންބަރުން އުުރގެ

ނޑުމެންްަސރުކާރުްޒިންމާދާރުކުރުމުަގިއް ނޑުްނުދެކެން.ްޭއެގްބަދަލުގައިްއަުޅގަ ހެޔޮއެދިގެންްކުރެޭވކަމެއްްކަުމގައިްއަުޅގަ

ް ްކާމިޔާބުވާނެ ްާމ ްކޮށްފިނަމަ ްމަސައްކަތް ނޑަކަްށވެެގން ްއެކަިތގަ ްުޝކުރިްއޔާްއެންމެން ްދެކެން. ނުޑ ްއަުޅގަ  1760ކަމުަގއި

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްހޯރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙުމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ް ްއަޅުަގނޑަށް ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްވަރަށ2ްްް`. ްޓަކައި ްދެއްވިކަމަށް ްފުރުޞަތެްއ ވަނަ

ނުޑމެންްމިއަދުްޤާނޫނުއަސާސީްައށްްއިޞްލާޙެއްްހުށަހެޅިްއެްބޮޑަށްްޝުކުރުްދަންނަވަން.ްޢިއްޒަތްތެ  1765ރިްރައީްސ،ްއަުޅގަ

ްގިަން ްުދއިސައްަތއަްށވުރެ ްޤައުމުގައި ްމި ްވިސްނަންޖެހޭ ްއެބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދެެކވެމުންދާއިރު ްވާހަކަ އިޞްލާޙުކުރުމުގެ

ް ްގިނަ ްއޮތް.ްނުވަަސތޭކައަްށވުރެ ްއެބަ ްރައީސް،ްހެދިފައި ްޢިއްޒަތްތެރި ްރަީއސް،ްހެދިފަިއްޤާނޫނު ްޢިއްޒަތްތެރި ަގާވއިދު

ްއަޅުަގނޑުމެންް ްހޯދައިދިނުމަށް ްޙައްޤެއް ްދޭން ްހިމާޔަތް ްރައްޔިތުންަނށް ްޤާނޫނަކުން ްުސާވލަކީ ްައޅުަގނުޑގެ ްއޮތް. އެބަ

ްބޭފުޅަ ްހުންނަާވ ްަމޤާމުގައި ްވެިރކަމުގެ ްދައުލަތުެގ ްޤާނޫނުއަސާީސގަިއ ްޤާނޫނުއަސާސީ. ްއެަކއްަޗކީ ްބޮޑު ްއެންމެ ުކްބުނި

ްވެރިކަމަށްް ްއަނބުރާ ްއަލުން ްއަދި ްދުރުކުރުމާއި ްެވރިކަމުން ްއަޒުލުކުރުާމއި ްވެރިކަމުން ްޢައްޔަންކުރުމާއި  1770ވެރިކަމަށް

ްުސވާލަކީް ްއަޅުަގނުޑގެ ްކަންަކން. ްޤާނޫނީ ްވެސް ްހައްތަހާ ްހުންނަނީ ްމި ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެިރ އިންތިޚާބުކުރުމާއި

ް ްވެރިކަންކުރާ ްގޯސްވީމާ ްވެިރކަން ްބަދަލުކުރަންްޤައުމުގެ ްވެރިކަން ްއެ ްގޯސްވީމާ، ްބޭފުޅަކު ްހުންނެވި ްއެ ބަެއްއގެ،

ްިއްސް ްތިއްބެވި ްތެރެއިން ްސިފައިންގެ ްފުލުހުންނާއި ްމުއްސަނދިންނާިއ ްހައެއްކަ ްމިރާއްޖޭގައި ނުކުންނަންޖެހެނީ

ްއޮން ްައޒުލުކުަރން ްބޭފުޅަކު ްހުންނަވާ ްމުއަްއސަސާައުކ ްެއ ްގޮތުން ްޤާނޫީނ ްމިއީތޯ ނޑުްއޮފިސަރުންތޯ. ްއަުޅގަ ނަގޮތަކީ.

ްމާތް ްޚިލާފަށް ްޤާނޫނުއަސާސީއާ ްދުވާލު ްރޯމާއި ްމިއުޅެނީ ްދަންނަވަން ްބަޣާވާތެްއކޮށްްهللا ްކުރެއްވި ްޚަރާމް  1775ދީނުގައި

ްސަފުަގއިް ްއިސް ްމައިދާނުަގއި ްސިޔާސީ ްމިއަދު ްބަޔެކޭ ްބަދަލުކުިރ ްވެރިކަން ްިޑމޮކްރެޓިކް ްއޮތް ްއުފެދިފައި ޤައުމުަގއި

ޅުންްމިްޢަމަލުކުރިްގޮތްްއެއީްޤާޫނނީްގޮތެއްތޯްބަޣާވާތްްކުރެްއިވްބޭފުޅުންނަށްްޤާނޫނީްގޮތުންްމިތިބީ.ްފުރަތަމަްއެބޭބޭފު

ނޑުްޤަބޫލުކުރަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްމިހެންްމިދެންނެވީްޤައުމެއްެގް ލިބެންޖެހޭްއަދަބުތައްްލިބެންޖެހޭނެްކަމަށްްއަޅުގަ
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ްއުޅަ ްކުރަން ްދިފާޢު ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްދިފާޢުވާނީްވެރިކަމެއް ްވެރިކަެމއް ްޤައުމެއްގެ ްނުވާނެ. ްދިފާޢެއް ނަސް

ްފުލުހުން.ް ްސިފައިންނާއި ްއެއީ ްކުރީމަ. ްދިފާޢު ްއިން ްމުއައްސަސާ ްއޮތް ްކުރަން ްދިފާޢު ްެއވެރިކަން  1780އެޤައުމެްއގެ

ްޢާއްމުވެ ްވަްއކަން ްޤައުމުގައި ްމިއަދު ްމިޖެހެނީ ްދަންނަަވން ްހިތާމައާއެކު ްއަުޅަގނޑު ްރައީސް، އްޖެ،ްޢިއްޒަތްތެރި

ްޤާނޫނުއަސާސީް ްމިއަދު ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްޢާއްމުވެއްޖެ. ްވަޅިހެުރން ްޢާއްމުވެއްޖެ، ްާމރާމާރީ ްޢާއްމުެވއްޖެ، ކޮރަޕްޝަން

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްދެމެހެއްޓޭތޯ. ްބަޣާވާްތ ްގެނައި ްއެއްެވގެން ްމީހުން ްބަޔަކު ްޤައުމުގައި ްމިއުޅެނީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ބަދަލުކޮށް

ރާއްޖޭގެްރަްއޔިތުންްއިތުރަކަްށްދެންްފުރުޞަތެއްްނުދޭނެ.ްތިމާމެންްކެމްޕޭންްނުކުރީްކާކުްރައީސް،ްއެކަންކުާރކަށްްދިވެހިް

ްސުވާލުކޮށްލީަމް ްނަފްސާއި ްއަމިއްަލ ްތިމާމެންގެ ްކިހިެނއްެވގެންތޯ ްނެތީ ްތާއީދު ްރައްޔިތުންގެ ްތިމާމެންނަށް  1785ބުނެގެންތޯ،

ހުތުރުްއެއްޗެހިްކިޔަމުން،ްނެތިމޮށެމުން،ްފުރައްސާރަްއިނގޭނެ.ްމިއަދުްވެސްްތިމާމެންްމިދަނީްއަނެކާއާއިްދިމާލަށްްހަޑި

ްތަރައްީޤް ްރަްއޔިތުން ްހަމައެކަނި ްއެދަނީ. ްިވއްކަމުން ްރަށްަތކުަގއި ްޕާޓީތަކުން ްސިޔާސީ ްފިތުނަ ްއާިއ ކުރަމުން،ްފަސާދަ

ނޑިޭޑޓު.ްއެއީްޢިްއޒަްތތެރިްރައީސް މިްއިންތިޚާބުންްްކުރާނެްސިޔާސަތެއްްވިްއކަނީްއެމް.ޑީ.ޕީންްއެމް.ޑީ.ީޕގެްރިާޔސީްކެ

ްސާފުކޮށްް ްވަރަށް ނޑިޭޑޓުންނަށް ްކެ ްސިޔާސީ ްވާދަވެރި ްމިތިބަ ްސަބަބަކީ. ްއޮތް ްކޮށްފައި ްކާމިޔާބު ްއެމް.ޑީ.ޕީ މުޅިން

ްކޮންް ްހާލަތެއްަގއި ްކޮން ްތިބީ ްތިމާމެން ްކޮންބަޔެްއކަން. ްެޖއްީސ ްހާލަތެްއގައި ްޖެއްސި ްރަްއޔިތުން ްމިއަުދ  1790އިނގޭނެ

ންްތިބީްކޮންހާލަތެއްަގއިްކޮންްިހސާބެއްަގއިކަން.ްިޢއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްއެްހާލަތުްރަްއޔިތުްންހިސާބެއްަގއިކަން.ްަރއްޔިތު

ްަރއްޔިތުްން ްގޮސް ްކުރުުމެގްތެރެއިން ްބިކަ ްރަްއޔިތުން ްކުރުާވްއެ ްބިކަ ްަރއްޔިތުން ްކުރުވާ ްނިކަމެތި ްރަްއޔިތުން ޖައްސާ

ްފައިާސވެިރވެގެ ްމިއަދު ްހާލަތްތަކަކަށް ްދަތި ްއުފެދޭ ްތިބީކީްތެރެއިން ްރައްޔިތުން ްިދނަކަސް ްއެހީތަެކއް ްގޮސް ން

ްކޮންމެް ްދިވެހިރާއްޖޭ ްނޫްނ.ްމިއަދު ްގޮތަކަށް ްހަވާލުކުރާ ްއެބޭބޭފުޅުންނާ ްމުސްތަޤުބަލު ްދަިރންގެ ްދަރިންނާއި ރައްޔިތުންގެ

ްގޮތަ ްކުރެވޭ ްޢަމަލު ްދުވަހު ްދޭންޖެހޭ ްވޯޓު ްތިމާމެންނަށް ްޤަބޫލުކުރެވިއްޖެ ްވިސްނި ްއެނގި ްތިމާމެންގެްރައްޔިތަކަށް  1795ކުން

ްހުރީް ްރައްޔިތަކު ްކޮންމެ ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްމިއަދު ްގެއްިލގެްނދާކަން. ްމުސްތަޤުބަލު ްޤަުއމުގެ ްބަނަވެ ްމުޅިން ޤައުމު

ނޑިޑޭޓަްށް ްކެ ްރިޔާސީ ްއެމް.ީޑ.ޕީގެ ްެއއްބުރުން ްތައްޔާރުވެ ްދިނުމަށް ްވޯޓު ްޓަކައި ްދަރިންނާއި،ްދަރިންނަށް އެރަްއޔިތެްއގެ

ނޑުމެންެގްނަނ4ްްވޯޓުްދެްއވުމަށްް ބަރަށްްތައްޔާުރވެގެންްހުންނެވީ.ްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް،ްސާފުކޮށްްމިދަންނަވަނީްއަުޅގަ

ްގޮސްގެްނ،ް ްދަރަށް ްރައްޔިތުން ްލޮބުވެތި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްނެތް.ްއަޅުަގނޑުެމންގެ ްކަމެއް ްއެްއެވސް ްނުބައި ްނެތް ތެރޭގައި

ނޑުމެންގެްނަފްސުތަކުގަިއްހުރިްނުބަިއްމަހަށްްގޮސްގެން،ްފަރަށްްގޮްސގެންްައީވގައިްއުެޅގެންްހޯ  1800ދާްަފއިސާްއިންްއަުޅގަ

ްޚަރަދުކޮްށގެންް ްއަށް ްމުައއްސަސާ ްއެ ްއުަފއްދާ ްއެއް ްމުއައްސަސާ ްބޮޑު ްޤާނޫނީ ްކުރުަމށް ްރަނަގޅު ކަންތައްތައް

ކޮށްގެންްައީވގަްއަޅުަގނޑުމެްނގެްރައްޔިތުންްެއްތިބެނީްއެްރައްޔިތުންގެްއަުރްތެރޭގައިްއެްރަްއޔިތުންްބުރަްމަސައްކަތްް

އާއިްވާރޭަގއިްުއޅެގެންްހޯދިްފައިސާްއިންްެއއްެވސްްރަނަގޅުްއަސަރެއްްނުކޮށްްއަރުތެޭރގައިްއެްއވެސްްރަހަެއއްްނުދީް

ްގޮތުްން ްސިާޔސީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޤައުމުގައި ްމި ްމިވަނީ ްޖެހިފައި ްކުރަން ްޚަރަދު ްމިއަދު ްފައިސާ ްހުރިހާ ްލިބޭ އެ

ްބޭ ްތިބި ްީލޑަރުންނަށް ްރަްއޔިތުްންޕާޓީތަކުގެ ްލޮުބވެތި ްިމރާއްޖޭގެ ްޚަރަދުކޮށްކޮށް ްަކންތައްތަކަށް ްއުފެއްދެިވްނުބައި  1805ފުޅުން
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ްރަނގަެޅްއް ްވަކި ްކުރުމަކުން ްއިތުރު ްމީހުން ްމަޖިލީހަކަށް ްހަދާ ްޤާނޫނު ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްމިދަނީ. ހަލާކުވެގެން

ްރަނގަް ްވެސް ްމަދުކުރުމަކުން ްމީހުން ްމަޖިލީހަށް ްހަދާ ްޤާނޫނު ްކަެމއްްނުވާނެ. ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްުނވާނެ. ޅެއް

ްޢަޒުްމް ްނިޔަްތގަނެ ްަރނގަޅަށް ްގޮތަކަށް ްވަކި ްހިތުަގއި ްތިމާމެންގެ ްއިޙުސާންތެިރވީމަ. ްއިޚުލާޞްތެިރވެފައި ރަނގަޅުވާނީ

ްބަލަމުން ްރައްޔިތުން ްލޮުބވެތި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމިއަދު ްމިކުރަނީ ްމިތާނގައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ނަޑއެޅީމަ.ްީކއްތޯ އެދަނީ.ްްކަ

ްކިތަންމެް ްދެއްކިދާނެ. ްވާހަކަ ްހާލަތުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްއަޅުަގނޑުމެްނނަށް ްދައްކަނީ. ްގޮތަަކށްތޯ ްކޮން ްއެއް ްވާހަކަ  1810ކޮން

ް ްިމއަދު ްބައްލަވާ ްނިޔަތްގަތީމަ. ްކުރަން ްރަނގަޅު ްރަނގަުޅވާނީ ްކަމެއް ްެއހެންނަމަވެސް ްެދއްކިދާނެ. ްވެސް 4ްދުވަހަކު

ް ްދެން ްނޫނީ ނޑިޑޭޓު ްކެ ްނަންބަރު ްސާފުކޮށ3ްްްތިއްބެވި ނޑު ްއަުޅގަ ްބަޣާވާްތކޮްށގެން. ްއެތިއްބެވީ ނޑިޭޑޓުން ކެ

ް ްހަމައެކަނި ްބޭނުމިއްޔާމު ްހަލާލުކުރަން ްވެރިަކން ްމިރާއްޖޭގެ ްނޫނ4ްްްމިދަންނަވަނީ ްދިނުން ްވޯޓު ނިޑޑޭޓަށް ްކެ ނަންބަރު

ް ްތިއްބެވި ްދެން ްނޯންނާނެ. ްަރއްޔިތުންނަކަށް ްމިާރއްޖޭގެ ްގޮތެއް ނޑިޑ3ްޭއެހެން ްހަަމްކެ ްއެިތއްބެވީ ްވެސް ުޓން

 1815ބަޣާވާތްކޮށްގެން.ްހަމަްބަޣާވާތަށްްވާގިދިނުންްނޫންްއެއްެވްސްކަމަކަށްްނުވާނެްމިރާއްޖޭގެްރައްޔިތުންްދެންްތިބިްކޮންމެް

ްނުބައިް ްބައިވެިރވެ ްބަޣާާވތެއްަގއި ްއިނގޭނެ. ްރައްޔިތުންނަށް ްމިރާއްޖޭގެ ްޙަޤީޤަތް ްމި ްދިނަސް. ްވޯޓު ނިޑޑޭޓަކަށް ކެ

ްއެްއޗެހި.ްކަމެއްކޮށްް ްޖަހާ ްރެޑިޔޯތަކުން ްރަށްރަށުެގ ްބައްލަވާ ްނެތުނީމާ ްސިާޔސަތެއް ްިވއްކާނެ ްތިމާމެންގެ ްައއިސް ގެން

ްރާއްޭޖެގް ްމިއަދު ްއަޅުަގނުޑްގޮވާލަން ްކޮމިޝަނަށް ްކަމެްއ.ްއިލެްކޝަން ްޤާނޫނީ ްޭބއްވުމަކީ ްއިންތިޚާބެއް އިލެކްޝަނުން

ްޚިލާފުކޮ ްބެހޭ ްޤާނޫނާ ްއިންތިޚާބުގެ ްބަލަންޖެހޭނެ.ްރަށްތަކުގައި ްއެބޭފުޅުން ްކަންތައްތައް ްހުރިހާ ްޤާނޫނީ ްޣައިރު ްއެކުރާ ށް

 1820ްނަހީ...هللاްހުއްޓުވަންޖެހޭނެ.ްބަގުރަލުގެްާވހަކަްއާއިްމީހުންްމަރާްވާހަކަްއާިއ،ްމާތް

ް

 ޢަޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރުްާވހަކަދެއްެކވުން:ވަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްމާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެްޖުމްހޫރިއްާޔގެްޤާނޫނުއަސާސީްއަށްް.ްعليكن ً رحوت هللا ً بركاتو السالم`.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީްސ،ް

ނޑުްދަންނަާވލަންްބޭނުންވަނީްއަޅުަގނުޑް އިޞްލާޙުްގެަނއުމުގެްބިލުްމިައދުްހުށަހެޅިްބަހުސްްކުރަމުންްދާއިރުަގއިްއަުޅގަ

ްމިީއްޤާނޫނުއަސާ ްބަލާއިރުަގއި ްހުށަހެޅިްސަބަބުތަކާއިމެދު ްބިލު ްމި ްފެންނަްއިޞްލާޙެއްްކަމަށްްވެސް ްގެންނަން ްއަށް  1825ސީ

ްގޮތަށްް ްހުރި ްރޫޙު ްމެންބަރުންގެ ްގިނަ ްމަޖިލީހުގެ ްއެހެންނަމަވެސް ްބޭނުންވޭ. ްަދންނަވާލަން ްވާހަކަ ްފެންނަ އަޅުަގނޑަށް

ްޤަބޫލުކުރެވޭ.ް ނޑަށް ްއަޅުގަ ްވެްސ ްކަމެއްަގއި ްކައިރި ްނުުވން ްވުމަށްވުރެ ްފާސްވުމަކީ ްއިޞްލާޙު ްމި ބަލާއިރުަގއި

ހެންނަމަވެސްްއަދިްފާސްްނުވިްކަމަށްްވިޔަސްްއެމީހަކަށްްފެންނަްޚިޔާލެއްްހާމަކުރުމަކީްއެންމެްރަނގަޅުްގޮތްްކަމަށްްއެ

ްއިޞްލާުޙގަިއް ްމި ނޑައެޅުްންއެބައޮތް ްކަ ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްއާދެ!ްރައްޔިތުންގެ ްޤަބޫލުކުރަނީ. އަޅުަގނޑު

ް ްޤާނޫުނއަސާީސެގ ްމެންބަރުންގެްްވަނ70ްަގެންނަވާފައި. ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްކުރުން. ްއިޞްލާޙު ް)ހ(  1830މާއްދާގެ

ް 28ްްއަދަދަކީ ްއިދާރ2119ްީމެއި ނޑައަޅާަފއިވާ ްކަ ްއެކަށަެއޅުމުަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ްއެކުަލވާލެވުނު ަގއި

ް ްބިނާކޮށް ްމަްއޗަށް ްދާއިާރތަކުގެ ްއިންތިޚާބީ ްއ77ްޮދާއިރާތަކަށް ްއެބަ ްކަމަށް ނަޑއަުޅއްވާފަ.ްޙަޤީޤަތަްށްމެންބަރުން ްކަ ތް
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ްފަސްް ްކުރަން.ްސަބަބަކީ ްކޮންޓްޯރލް ްމިނެއްަގއި ްކޮންމެވެސް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްެއބަޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ބަލާއިރުަގއި

ްދުނިޭޔގެް ްޓަަކއި. ނަޑއެޅުމަށް ްކަ ްމަންދޫބުން ްެމންބަރުންގެ ްމަޖިލިސްގެ ްމިންވަރެްއ ްުކޑަ ްވަރަށް ްޙަޤީޤަތުގައި ހާހަކީ

ްބަލާއިރުަގއިްއެހެ ްއަދަދަށް ްޤައުމުތަކުގެ ްއުޅޭ ްމީހުން ްބިލިައން ްއެަތއް ްވެސް ްބަލާއިުރގައި ްޤައުމުތަކަށް  1835ން

ްއެހެންނަމަވެސްް ްއެބަޭވ. ްކަމުގައި ްޤައުމު ްޕާރލިމެންޓް ްގިނަ ްމެންބަރުން ްއެންމެ ްނިސްބަުތން އަޅުަގނޑުމެންނަކީ

ްޤަުއމެ ްުމއްސަނދި ްމިއީ ްބަލާިއރުގައި ްނަޒަރަކުން ްފަޤީރުްއިޤުތިޞާދީ ްއެންމެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވަރަށްފަހުން ްނޫން. އް

ނޑުމެންެގް ޤައުމުތަކުެގްލިސްޓުންްއުނިވިަކމުގައިްވިަޔސްްއަޅުަގނޑުމެްނނަކީްމެދުްފަންތީގެްަޤއުމެއް.ްއެހެންވީމަ،ްއަުޅގަ

ިއވާްހިނދުްއަދިްކޮންމެްއިޤުތިޞާދާއިްނުބައްދަލުްމިްނވަރަކަށްްދައުލަުތގެްބަޖެޓުންްޚަރަދުްކުރާްޚަރަދުކުރުންްއިުތރުވެފަ

5ްް ްޤައުމުެގ0ްްއަހަރަކުން ްޙަޤީޤަތުގައި ްއިތުރުވެގެންދިުޔމަކީ ްޚަރަދު ްކުރަންޖެހޭ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ  1840ފަހަރު

ނޑުމެންެގްމިްވޭުތވަމުންދާްމަޖިލީހުގެް އިޤުތިޞާދަށްްެވސްްއޭެގްނޭދެވޭްއަސަރުްފޯރާނެްކަމެއްކަމަްށްފެނޭ.ްއަދިްއަުޅގަ

ްދައ5ްު ްކަމެްއކަމަކަެށްއްއަހަރުެގ ްއިތުުރވާނެ ްއުެފއްދުންތެރިކަން ްގިނަވުމަީކ ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްބަލާއިުރގަިއ ރަްށ

ްޚިޔާލުަތްއް ްބިނާކުރަނިވި ްކުރެވެމުންދާއިރުަގއި ްބަހުސް ްބިލުތަަކށް ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްފަހަރަށް ްގިނަ ްސަބަބަކީ ނުބެލެވޭ.

ްހަމަގަ ްއަުޑިއވިގެންދަނީ ްބަދަލުގައި ްއެީއްހުށަހެޅުމުގެ ްވާހަކަދެެކވޭތަން. ްމައުޟޫޢުތަކަށް ްއެހެން ްތަފާތު ްވެްސ އިމު

ްކުރުމަށްް ްބަހުސް ްބިލުތަކަށް ްއެިކ ްނޫންގޮތެްއަގއި ްބިނާކުރަނިވި ްއެހެންވީމަ، ްނުވާނެ. ްޚިޔާލުފާޅުކުރުމަަކށް  1845ބިނާކުރަނިވި

ްއެ ްއަދި ްފާސްކުރުމުގަާޔއި ްޤާނޫނުތައް ްފާސްކުރަންޖެހޭ ްގިނަވުމަކީ ްމެންބަރުން ްކަންތައްތަުކގަިއްއިތުރަްށްޓަކައި ހެނިެހން

ްއިތުރުކުރުމަކީް ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހަށް ްއިނގެނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްެއކަމުން ްކަމަށްވޭ. ްދިޔުން ްހޭދަެވގެން ވަގުތު

ނޑަށްް ނޑުްދަންނަވާނީްއަޅުގަ ްފައިދާްހުރިްކަމެއްްނޫންްކަން.ްއާދެ!ްއެހެންކަމުންްއަޅުގަ އަޅުަގނޑުމެންްޤައުމަށްްވަކި

އިްބަާލއިރުަގއިްމިހާރުްމިއޮތްްއަދަދުްެވސްްގިނަ.ްމިއަށްވުރެްވެސްްުކަޑވާކަހަަލްކޮންމެވެސްްފޯމިއުލާރްއެްއްޙަޤީޤަތުގަ

ްހިމެނޭް ްމެންބަރުން ްނިސްބަތުން ްއާބާީދގެ ްވެސް ްޤައުމުތަކުަގއި ްއެހެން ްދުނިޔޭގެ ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ  1850ބޭނުންކޮށްގެން

އިޤުިތޞާދަށްްވެސްްޭއގެްފައިދާްުކރާނެްކަމެއް.ްއަދިްމަޖިލީހުގެްްނިސްބަތަކަށްްމެންބަރުންްމަދުްކުރުމަކީްއެއީްޤައުުމގެ

ނިންމުންތައްްނިންމުމުގައިްބަހުސްގެްމަރުޙަލާތައްްކުުރވެްއަަވހަށްްބިލުތައްްޤާނޫނަކަށްްވުމަށްްވެސްްމަގުފަހިވާނެްކަމެްއް

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމިދެންނެވި ްހަމަ ްއޮތީ ްދެން ްއާދެ! ްފެނޭ. ްމާއްާދގ72ްެކަމުގައި ްއިޞްލާުޙްްވަނަ ްވެސް ްއަށް )ހ(

ްމިމާއްާދެގް ްމާއްދާ. ްއެ ްުކރުން ްއިންތިޚާބު ްމެންބަރުން ްެއއީ ްއޮތް. ްއެަބ ްފާހަގަކުަރއްވާަފއި ްބިލުގަިއ ްއެ ހުށަހެޅުމަށް

ް ްމިާޤނޫނުއަސާސީެގ ްމިއޮންނަނީ 70ްްއިޞްލާޙުަގއި ްދާއިާރއަކުން ްއިދާރީ ްކޮންެމ ްަބޔާންކޮށްފަިއވާ ްމާްއދާގައި  28ް1855ވަނަ

ް ްވަިކްްގައ2119ިމެއި ްދާއިރާތައް ްއިންތިޚާބީ ްަކނަޑއަޅާފަިއވާ ްއެަކށައެޅުމުަގއި ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުންގެ އެކުަލވާލެވުުނ

ނޑަައޅަންވާެނއެވެ.ްިމިއންްކޮންމެްއިންތިޚާބީްދާއިރާައކުންްއިންތިޚާބުްކުރާނީްއެންމެް އިންތިޚާބީްދާއިރާތަުކގެްގޮތުަގއިްކަ

ްއޮ ްކުރިން ްވެްސްހަމަ ްމި ްއާދެ! ްކުރުމާއިއެުކަގއިްމެންބަރެކެވެ. ްއިޞްލާޙު ްމާއްދާ ްއެ ްލިބޭގޮތަށް ްބާރު ްއަށް ްމާއްދާ ތް

ްޙަޤީޤަުތގަިއް ްމިއީ ްަދންނަވާނީ ނޑު ްފެންނަނީ.ްއެހެންވީމަ،ްއަުޅގަ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްެއއް ްމާއްދާ އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ
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ްނުފެ ްމިކަންތައް ނިޑަވޅަށް ްމިދަ ްބޭފުޅުްންވާހަކަފުޅުތަުކަގއި ްަބެއއް ނޑިވަޅަށް ްމިްމިދަ ްވެްސްވިދާުޅވޭ.ްއަދި ްވާަހކަ  1860ންނަ

އިޞްލާޙަކީްކެމްޕޭންްކުރުމަށްްޓަކައިްބޭނުންކުރާްއިޞްލާޙެއްްކަމަށްްވެސްްއެބަްބޭނުންކުރަްއވާ.ްއެހެންނަމަވެސްްަޤއުީމް

ްމެންބަރުގެ ްހުށަހެޅުއްިވ ްއިޞްާލޙު ްމި ްޤަބޫލުކުރެވެނީ ނަޑށް ްއަުޅގަ ްކަމަށްވަންޏާ ްވިސްނާަލއިފި ްފުންކޮށް ްނަޒަރަކުން

ްައޅުަގނޑަްށް ްކަމުގައި ްނިަޔތް ްއެމަނިކުފާނުގެ ްއެއީ ްއޮތުމާއިެއކުަގއި ްބަޔާންކުރަްއވާފައި ްމީގައި ްސަބަބު މަޤުޞަދު

ްލިޔުމުންް ްމި ްވިޔަސް ްކަމަށް ްނެތް ްއަދި ްވިޔަސް ްކަމަށް ްއޮތް ްއެހެން ްއެކަން ްއަދި ްއެހެންކަމަށްާވިއރު ޤަބޫލުކުރެވޭ.

ްޤާ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިއީ ްގޮތުގައި ްކަމުގައިްފެންނަ ްކަމެއް ްމުހިއްމު ްގެނައުމަީކ ްއިޞްލާޙު ްއަށް  1865ނޫނުއަސާސީ

ް ްދައުރަށް ްއަންނަ ްސަބަބަކީ ްއަނެއް ްގެންނަންޖެހޭ ްމިގޮތަށް 8ްްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ. މެންބަރުނ01ްްްމެންބަރުން

ް ްޭއގެ ްއިތުުރވާނެ ްދައުރަށް ްއަންނަ ްދެން 2ްްއިތުރުާވއިރުަގއި 06ްްގުނަ ްއިތުރ21ްުމެންބަރުން ްޮގސްްެމންބަރުން ެވގެން

ްއެތައްް ްއިތުުރކުރުމަށްޓަަކިއްވެްސްދައުލަތުން ްަވސީލަތްތައް ްބޮޑުކޮށް ްމާލަމް ްޖަލްސާކުރާ ްމި ްމަޖިލީހުގެ ްފަހުން އެންމެ

ނޑައެޅިަފިއްކަމަށްްވާނަމަްމެންބަރުންް ޚަރަދުތަކެއްްކުރަންޖެހޭނެ.ްއެހެންވީމާ،ްމިހާރުްވެސްްމިއޮތީްވަކިްމިންވަެރއްްކަ

ްފަ ްއެހާ ްއުނދަގޫްމަދުކުރުމަކީ ްއެހާ ްހިތުން ްއަުޅަގނޑު ްހިފެހެއްޓުމަކީ ްމިންަވރެއްަގއި ްއޮތް ްނުވިޔަސް ްކަމަކަށް  1870ސޭހަ

ްއިޞްލާެޙްއް ްރަނގަޅު ްނަމަވެސް ނޑިވަޅެްއގައި ްދަ ްކޮންމެ ްބަލާއިރުގައި ްމަތިން ްނުވާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްމިގޮތުގެ ކަމަކަށެއް

ރަނގަޅުްގޮތް.ްއާދެ،ްމިްއިޞްލާުޙގައިްއެްއވެސްްޙާލެްއަގއެްއްހުށަހެޅިއްޖިއްޔާްތާއީދުކުރުަމކީްއަޅުަގނޑުްހިތުންްއެންމެް

ނެތްްމިހާރުްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންގެްއަދަދުްއުނިކުާރކަށެއް.ްމީގެްބޭނުމަކަށްްމިއޮތީްމިހާުރްމިއޮތްްމެންބަރުންގެްއަދަދުް

ްވެ ްވިސްާނއިރު ްެއީއްދެގޮތަކަށް ްމިންވަުރގަިއްހިފަހައްޓަން،ްކޮންޓްރޯލްކުރަން. ްއޮތް ްގޮތެއްކަުމގަިއްމި ްހުރި ްސްފައިދާ

ްާދއިރާގެް ްކުޑަހުވަދޫ ްއެހެންކަމުން ްފެންނަނީ. ްއިޞްލާޙަްށްްއަޅުަގނޑަށް ްމި ްުހށަހެޅުއްވި ްމެންބަރު  1875ޢިއްޒަތްތެރި

ްރަނގަޅުް ްއިޞްލާޙަށްވުރެން ްމި ްހުށަހަޅަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްދަންނަވާލަންޖެހޭ. ްާވހަކަ ްތާއީުދކުރެވޭ އަޅުަގނޑަށް

ނޑުމެންްއެްނމެްކުޑަމިނުންްމިްއިޞްލާުޙްގޮތަކަށްްވެސްްމިް ޢިބާރާތްތަްއްބައްޓަންކުެރވިދާނެްކަމަށް.ްެއހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްއަދިް ްބަދަލުކޮށް ްޢިބާރާތް ްގޮތަކަށް ްފުރިހަމަ ްވެސް ްމިއަށްުވރެން ްއަދި ްފޮނުވައިގެން ްއަށް ްކޮމިޓީ ްކަމާބެހޭ ބަލައިގަނެ

ް ްކޮންމެ ްމި ްނަމަވެސް ނަޑއަަޅއިގެްނ ްކަ ްއަދަދުްއ5ްައުސޫލުތައް ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްފަހަރު ްެއއް ހަރަކުން

ްއޮތްް ްދިއުމަށްވުރެން ްހިސާބަށް ްބޮޑުކުރަންޖެހޭ ްތަޅާލާ ްފާރުތައް ްއިން ްމަޖިލީހުގެ ްގޮްސ ްގުަނވަމުން  1880ގުނަވަމުން

ްއެހެންކަމު ްދަންނަވާލަން. ްވާހަކަ ްފެންނަ ްޮގތްކަމަށް ްހުރި ްފައިދާ ްޤައުމަށް ްހިފެހެއްޓުމަީކ ްމިްމިންވަރެއްަގއި ން،

ްވާހަކަކޮޅުް ްއަޅުަގނުޑގެ ްދަންނަވަުމން ްކަމުަގއި ްިއޞްލާޙެއް ްާތއީދުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްގޮުތން ްއުސޫލެްއގެ އިޞްލާޙަކީ

ްވަބަރަކާތުހު.ްهللاްނިންމާލަން.ްދެއްވިްފުރުޞަތަށްޓަކައިްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުިރްއޔާ.ްަވއްސަލާމްޢަލައިކުމްްވަަރޙްމަތު

ް

 1885ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްނެގުމަށްްޝުކު ްވޯޓު ްގޮތުން ްއުސޫެލއްގެ ްއަުޅަގނޑުމެން ްވަގުުތކޮޅަކީ ްމިއޮތް ްކުރިއަށް ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ރިއްޔާ

ް ްވެސް ްދުވަހެއްގެ ްކޮންެމ ްަވގުތުކޮޅު. ނަޑއަޅާ ްހަމައަށ1.32ްްްކަ ްއެހުމާ ްއެހުމަށް، ްވޯޓަށް ްޖަލްސާގައި މަޖިލީހުގެ

ްއެހު ްވޯޓަށް ްޮއތްނަމަ ްނިމިފައި ްކަމެއް ްއެްއވެސް ްއަޅުަގނޑުމެން ްޚާއްޞަކުރެވެނީ.1.32ްްމަށްޓަކައި ްމި ްފެށިގެން އިން

ްދަންނަވަން.ް ްގެންދިއުމަށް ްވަމުން ްތައްޔާރީަތއް ްވާންީވ ްނެގުމަށްޓަަކިއ ްވޯޓު ްެމންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި އެހެންކަމުން

ްޗެ ްކާުޑކޮޅުތައް ްއިށީނދެވަޑަިއގެން ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ނުޑް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްއަުޅގަ  1890ކްކޮށްެލއްވުމަށް

ްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ްް

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

 1895ް.ްވޯޓަށްްއެހުމަށްްހުރިްކަންކަމަށްްވޯޓަށްްއެހުން.12

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއައިޓަމް ްއެޖެންޑާ ްދަނީ ްމި ްމިހާރު ނޑުމ12ްެއަޅުަގނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހުން. ްޯވޓަށް ްކަންކަމަށް ްހުރި ްއެހުމަށް ންްވޯޓަްށ

ަގއިްވޯޓަށްްެދންނެވުންްއޮންނަނީ.ްމިހާރުްވަނީްވޯޓަށްްދެންނެވުމަށްޓަކައ1.32ްިޢަމަލުކުރަމުންްގެންދާްއުސޫލުގެްމަތިންް

ް ްޖަހާ ްރަނގަބީލު ްވާ ްގަވާއިުދގަިއ ްމަޖިލީހުގެ ްމިއަދުެގ5ްްޖަހަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެްނކަމުން ްހޭދަވެފަ. ްވެސް  1900ިމނިޓު

ްވޯޓަިއގެންްކުިރއަށްދާނަން.ް

12.1-ްް ްއައިޓަމް ްކަންކަމަށްްް-12.1އެޖެންޑާ ްގޮސްފައިވާ ްހިސާބަށް ްނިންމާ ްވޯޓުން ްެތރެއިން ްމަސައްކަތުގެ ދުވަހުގެ

ް ްމިއޮތީ ްދެންެނވުމަށް ްއެހުން.ްވޯޓަށް ްނިންމެވިގޮތަްށ2ްްވޯޓަށް ްކޮމިޓީން ްބިލު ްޕެރޯލްގެ ްޖަލުތަާކއި ްއެްއްކަމަކީ ކަެމއް.

ްމެ ްމިއޮތީ ްކަމަކަށް ްއަނެއް ްދެންނެވުން. ްވޯޓަށް ްސެންޓަރުެގ ްރިަސރޗް ްރިޕޯްޓ2228ްްރިން ްއޮޑިޓް ްއަހަރުގެ ަވނަ

ނޑުްމިހާރުްވޯޓަށްް  1905މާލިއްޔަތުްކޮމިޓީންްދިރާސާކުަރއްވާްނިންމެިވގޮތުގެްރިޕޯޓަށްްވޯޓަށްްދެންނެވުން.ްއެހެންކަުމންްއަޅުގަ

ްއަ ްެޗކްކޮށްެލއްވުމަށް ްކާުޑޮކޅުތައް ްވެސް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ްއަުރވަން.ްދަންނަވާނަން. ްފުރުޞަތު ނުޑ ުޅގަ

ްގޮތަށްް ްނިންމެވި ްކޮމިޓީން ްބިލު ްޕެރޯލްގެ ްޖަލުތަކާއި ްދިވެހިރާއްޭޖެގ ްދަންނަވަނީ، ްިމ ްވޯޓަށް ްމިހާރު އަޅުަގނޑު

 ފާސްކުރެްއވުމާްމެދުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަޑަިއަގންނަވާްގޮތަކަށްްވޯޓުދެްއވުމަށް.

ް

 1910ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ahmed.naseer
Placed Image



72 

 

ްްް

43ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 39ް1915ްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

23ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 1920 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެިރވި 39ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާސްވުަމށް .22ް ްޖުމްލަ ްއެހެންކަމ39ު. ްން.

ްަބއިވެިރިވް ްވޯޓުަގއި ްހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ްމަޖިލީހަށް ްގޮތަށް ްނިންމެިވ ްކޮމިޓީން ްބިލު ްޕެޯރލުގެ ްޖަލުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭެގ

ްރިސަރޗްް ްމެރިން ްމިދަންނަވަނީ ްވޯޓަށް ްދެން ނޑު ްއަުޅގަ ްފާސްވެއްޖެ. ްއިއްތިފާޤުން ްމެންބަރުންގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްއޯޑިޓ2227ްުސެންޓަރުގައި ްއަހަރުގެ ްމާްވަނަ ްދިރާސާކުރައްަވއިރިޕޯޓު ްކޮމިޓީން ްރިޕޯޓުްްލިްއޔަތު ްގޮތުގެ ނިންމެވި

 1925 ެދއްވުމަށް.ްނިވަޑައިގަންަނވާްގޮަތކަށްްވޯޓުމެދުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެްނިންމެވިްގޮތަށްްފާސްކުރެްއވުމާކޮމިޓީންް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް1930 

43ްްންގެްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރު

34ްްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

25ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް1935 

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުްނގެ ްަބއިވެިރވި 34ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާްސވުމަށް .18ް ްޖުމްލަ ްމެރިނ34ްް. ްއެހެންކަމުން .

ް ްސެންޓަރުގެ ްގޮތުެގްްވަނ2227ްަރިސަރޗް ްނިންމެވި ްދިރާސާކުރަްއވާ ްކޮމިޓީން ްމާލިއްޔަތު ްރިޕޯޓު ްއޯޑިޓު އަހަރުގެ

ahmed.naseer
Placed Image



73 

 

ްފާސްވެއްޖެ.ްއެޖެންޑާް ްމެންބަރުންެގްިއއްތިާފޤުން ްވަަޑިއގެންނެވި ްވޯުޓގަިއްބަިއވެިރވެ ްގޮަތށް ްނިންމެވި ްކޮމިޓީން  1940ރިޕޯޓު

ްމިްނިމުނީ.12ްްއައިޓަމުް

ް

ް.ްއިތުރުްއެހެންްމަސައްކަތް.13

ް

 1945ްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންް

ނޑުްކުިރއަްށ13ްްއަޅުަގނުޑްމިދަނީްއެޖެންޑާްައއިޓަމުް އަށް.ްއިތުރުްއެހެންްމަސައްކަތް.ްިމްައއިޓަމުެގްދަށުންްއަުޅގަ

ް ްއައިޓަމު ްއެޖެންޑާ ްދާއިް-9.1ގެންދާނީ ްއަޙްކުޑަހުވަދޫ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހަޅުއްވާފައިާވްރާގެ ްއާމިރު މަދު

ްޖުމް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްާޤނޫނުއަސާސީގެ 71ްްހޫރިްއޔާ ް)ހ(ްއަދި ްމާްއދާގެ ްއިޞްލާޙ72ްްުވަނަ ް)ހ(ްއަށް ްާމއްދާގެ ވަނަ

ނޑުްމިހާރުްފުރުޞަތުްމިައރުވަނީްކުޑަުހވަދޫްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙުމަދުް ގެނައުުމގެްބިލުގެްބަހުސް.ްައުޅގަ

 1950ްއާމިރު.

ް

ްކަދެްއެކުވން:ކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙުމަދުްއާމިރުްވާހަ

ނޑުްއިޞްލާެޙއްްހުށަހެޅީް ޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއާދެ،ްޤާނޫނުއަާސސީްައށްްއެންމެްފުރަތަމަްވެސްްއަުޅގަ

هللاްއަޅުަގނޑުްހަމަްމިތަނުގައިްމަޖިލީސްްމެންބަރަކަށްްކުރިްހުވާއާްއެްއގޮްތވާްގޮުތގެމަތީންްއަދިްހަމަްމިހާރުްވެސްްމާތް

ްއަ ްހާލު ްހުވާކުރާ ްއަޅުަގނޑުްގަންދީ ްވިސްނާފައި ްނަަޒރަކުން ްަޤއުމީ ްނިޔަތުގައި ްއިޚުލާްޞތެރި ްމިދަންނަވަނީ  1955ުޅަގނޑު

ނާޑިއް ްއަުޅގަ ްނޫނޭ. ްކުިރކަމެއް ނޑު ްއަުޅގަ ްޮއެވގެން ްނުފޫެޒއް ްފަރާތެްއގެ ްއެްއވެސް ްވެްސ ްފަހަރެްއގައި ކުރިކަމެކޭ.

ްގޮތްކަމަށް ްޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްްރައްޔިތުންގެ ްއެންމެފަހ75ްްުޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމާއްދާަގއި ވަނަ

ްއަޅުަގނޑުމެންް ްއަށް ްަމންފާ ްާއއި ްލާބަ ްރައްޔިތުންގެ ްހުރިހާ ްތަމްސީލުކުރުމުގައި ްމިއޮންނަނީ ޕެރެގްރާފުަގއި

ްމިް ްޤަބޫލުކުރެވެނީ ްއަޅުަގނޑުެމންނަށް ްހިނދު ްއެ ްބަޔާްނކޮށްފަިއޭވ ނޑަެއޅިގެން ްކަ ްކަމަށް ވިސްނަންޖެހޭނެ

ްްޤާނޫނުއަސާސީ 261ްްއެކުަލވާލިއިުރަގއި ްމާއްދާ، ްއަްށ261ްްވަނަ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްބަާޔންކުރޭ ްއެބަ ްމާއްދާަގއި  1960ވަނަ

ް ްހަމަ ްއަދި ްއެކަންކުރެވޭެނގޮތް. ްކަމަށްވާނަމަ ްޖެހިއްޖެ ްގެންނަން ްބަޔާންކުޭރ262ްްއިޞްލާހެއް ްއެބަ ްމާއްދާގައި ވަަނ

ވާހަކަްވެސްްަރއްޔިތުންެގްމަޖިލީހުން.ްހުރިހާްކަމަކީްވެސްްްއިޞްލާޙުކުެރވޭނެްކަންތައްަތާކއިްނުކުެރވޭނެްކަންތައްަތކުގެް

ް ްއެހެންނަމަވެސް، ްކަންތަްއ. ްނޫނިްއޔ4ްްާއިޞްލާޙުކުެރވޭނެ ްވޯަޓކުން ްަރއްިޔތުންގެ ްމިއަންނަނީ ކަމެއް

ްމަތީން ްއެގޮުތގެ ްބަޔާންޮކށްފައިވޭ. ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްމި ްކަމަށް ްނުވާނެ ްތަޞްީދޤުކޮށްގެން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްބޮޑަްށް ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްބެލުމުަގއި ްބެލި ނޑު ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުމުގައި ްއިޞްލާޙު ްހުަށހެޅީ.ްމި ްއިޞްލާޙު ްމި  1965އަޅުަގނޑު

ްޕާޓީތަކުގެް ްއޮތްްސިާޔސީ ްމަޖިލީހުަގއި ްމި ްދިޔުމަކީ ްކުަޑވެގެން ްމަޖިލީސް ްމިއޮތްވަރަްށވުރެ ްމިހާރު ްވިސްނާފައި ފުންކޮށް
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ްފަސޭ ްއެާހ ްބަލައިލާއިރުަގއި ްވަރަށްގިނަްރޫހަށް ްގޮތުން ްގުޅޭ ްމިަކމާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްކަމަށްވާތީެވ، ްުނވާނެ ްކަމަކަށް ހަ

ްައޅުަގނޑުް ްޚާއްޞަކޮށް ްބިލުގައި ްއޮތް ްހުށަހަޅާފައި ްމިހާރު ްއެގޮތުގެމަތީން ްކުރީ. ނުޑ ްއަުޅގަ މަސައްކަތްތަެކއް

ވިްފަދަިއންްމިގޮތަށްްމިްލޮކްކުރެވިފަިއްފާހަގަކޮށްލަންްކުޅުދުއްފުށީްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއެފާހަގަކުރެއްް

ްމީތިް ްއަށް ްމަރުޙަލާ ްކޮމިޓީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންކަމުން ްކަމެއް. ްވިސްނަންޖެހޭ ްައޅުަގނޑުމެން ްމިއީ ްވެސް  1970އޮތުމަކީ

ްއެއްކޮށްް ްބޭފުޅުންނާ ްފަންނީ ްހަމަ ްއޭގެ ްވެސް ްބިލު ްއަނެއް ްއޮތް ްހުށަހަޅާފައި ްދެން ްއަޅުަގނޑަށް ހިނގައްޖެނަމަ

ްހު ްވާހަކަްއަޅުަގނޑު ްދޭނެ ްޓަކައި ްމަސަްއކަތްުކރުމަށް ްތެރޭގައި ްއޭގެ ްހަމަ ްއެބޭފުޅުންނަށް ްބިލު ްއަނެއް ްއޮތް ށަހަޅާފައި

ދަންނަވަން.ްއަދިްހަމަްއެހިނދުްއެްކޮމިޓީއަކަށްްމިްބިލުްހުށަހެޅިގެންްއަދިްމިއަށްވުރެްެވސްްފުރިހަމަްގޮތަކަށްްމާވަށުް

ްފާހަަގކު ްއެ ްމެންަބރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްއިތުުރވާނެްދާއިރާގެ ްމި ްގޮތަކަށް ްފުރިަހމަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްފަދަިއން ރެްއވި

ްގޮތަކުްން ްކޮންމެވެސް ްެއހެން ްނޫނީ ްއިތުރުުނވެ ްވެްސ ްފަސްހާހުްނ ްވެސް ްކަމަށްވަންޏާމުން ްއިތުުރވަނީ  1975ގޮތްތަެކއް

ްމަރުޙަލާގައި ްކޮމިޓީ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިއީ ްދިޔުަމކީ ނަޑއެޅިގެން ްކަ ްގޮތްަތކެއް ްކަމެްއ.ްްއިތުރުވާނެ ކުެރވިދާނެ

ފަހަރެއްގައިްެވސްްމިއީްވަކިްބަޔަކަށްްގެއްލުެމއްދޭކަށްްވަކިްބަޔަކަށްްކުރިއެރުމެއްްހޯދައިޭދކަށްްއަޅުަގނޑުްހުށަހަޅާފައިް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްނުކުތާތަކުަގއި ްުހރި ްފާހަގަކޮށްފައި ްބޭފުޅުން ްއެިކއެިކ ްހަމައެއާެއއްކޮށް ްެދން ްނޫން. ްއިޞްލާެޙއް އޮތް

ްމި ްޤައުމުގަިއްދަންނަވާނީ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއީ ްކުރުމަކީ ްއެކަންކަން ްބަލާ ްއަށް ްމީހާ ްހުށަހަޅާ ްކަންކަމުގައި ފަދަ

ްރައްޔިތުންެގް ްޕާޓީ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްމިދަންނަވާކަމަކީ ްިމހެން ނޑު ްއަުޅގަ ްނޫނޭ. ްކަމެއް ްކޮްށގެންވާނެ  1980އަޅުަގނޑުމެން

ް ްމި ްއަޅުަގނޑު ްއަދިވެސް ްހައިސިއްަޔތުން ްހޮވުނު ްޕާޓީއަކަށްްމަޖިލީހަށް ްވަކި ްމަޖިލީސް. ްމި ްމިދަނީ ތަމްސީލުކުރަމުން

ނިސްބަތްނުވާްމެންބަރެއްެގްަހއިސިްއޔަތުންްއަިދްމިއަދުްޕާީޓްެއއްްހަދަިއގެންްޕާީޓގެްހަރާާކތްތަކުަގއިްތަމްސީލުކުރަމުންް

ްނިސްބަ ްޕާޓީއަކަްށ ްވަކި ްތަމްސީލުކުރަމުންދަނީ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްމަޖިލީސް ްރައްޔިތުންގެ ްމި ްމެންބަރެއްގެްއަޔަސް ތްނުވާ

ް ްނިމިގެންދިޔަ ނަޑއެިޅގެްނ3ްްހައިސިއްޔަތުން.ްމި ްކަ ްޒާތީގޮތުން ނަޑކީ ްއަުޅގަ ްެވސް ްތެރޭގައި ްވެިރކަމުގެ އަހަރުދުވަހުގެ

ްވެސްް ްމިހާރު ްއަދި ްނޫން. ްމީހެއް ްހުރި ްކޮށްފައި ްކަްނތައް ްޓަަކއި ްއުނދަގޫކުރުމަށް ްސަރުކާރަށް  1985ޖައްސާލަިއގެން

ްުނކުރާނަން.ްކު ްނެތް.ްެއކަމަކީްއަޅުަގނޑު ްއަޅުަގނުޑގެ ްވިސްނުެމއް ްކުރުުމގެ ްކަމެއް ްއެފަދަ ްއޮތްތާނގަިއްވެސް ރިައށް

ްއަދިް ްތާއީދުކޮށްދީފަ. ްއެކަެމްއގައި ްއޮންނާނީ ްއަޅުަގނޑު ްކަމުގަިއވަނީނަމަ ްކަމެއް ްލިބޭ ްލާބަ ްހެވާ ރައްޔިތުންނަށް

ް ްނިމިގެންދިޔަ ްގިަނއިން ްއެންމެ ްސަރުކ3ްާޚާއްޞަކޮށް ްހިމެނިވަަޑއިގަންަނާވްއަހަރުދުަވހުގެ ްޕާރލިމެންޓުގަިއ ުރގަިއ

ްބީދައިންް ްމިދެންނެވި ްހަމަ ްެވްސ ްވާަހކައަީކ ްއެްއ ްދަްއކަމުންދިޔަ ްކައިީރަގއި ްއަޅުަގނުޑ ްގިނައިން ްއެންމެ މެންބަރުން

 1990މަންމެންނަށްްމިދެންނެވިްޢިބާރާތުންްދައްކާފައިްހުރިްވާހަކަ.ްަރއްޔިތުންނަްށްފައިދާހުރިްކަންތައްތަުކގަިއްއެއްބާރުލުންްތި

ްބޮޑަށްް ްއެންމެ ްޓަކައި ްދިނުމަށް ްެއއްބާރުލުން ްސަރުކާރަކަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެގޮތުގެމަތީން ްއިނގޭތޯ. ްނިމުނީއޭ. ދެނިކޮށް

ް ްޤާނޫނުއަާސީސގެ ްމަޖިލީހަށ129ްްްކުރެވޭނެކަމަކީ ްވަޒީރުްނގެ ްއެުކލަވާލާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްދަށުން ްމާއްދާގެ ވަނަ

ް ްދިނުން. ްރުހުން ްގޮތުންްމިތަނުން ްސިޔާސީ ްނުހުންނާނެ. ްވަޒީރެއް ްނުދޭ ްރުހުން ްއަުޅަގނޑު ްފިޔަަވއި ްވަޒީރަކު އެންމެ
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ްހުރިް ްފައިދާ ްަރއްޔިތުންނަށް ްއެކަަމކީ ނޑު ްއަުޅގަ ްކަންަތއްތަެކްއ ްއެތައް ްހުރި ްކަންބޮުޑވުން އަޅުަގނޑަށް

ްގޮް ްސިާޔސީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްޭއގެތެޭރގަިއ ްކޮށްފަިއވަނީ. ްައޅުަގނުޑ ްނިކަމެތިކަެމްއްކަންތައްތަކަްށވާތީ ްވަރަށް  1995ތުން

ްމަޤާމުގަިއް ްކަމުގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއޭުރގެ ްއެހެންނަމަވެސް، ްވެސް. ްބިލަކީ ްޖީ.އެސް.ޓީގެ ްބިލެއް ލިބިގެންދިޔަ

ްކޮންމެވެްސް ްވިދާުޅވުމަކީ ްވިދާުޅވި ްކަމަށް ްހޯދައިގެން ްއާްމދަނީ ްޤައުމަށް ްއަންނަނީ ްހިންގެން ްޤައުމު ްބޭފުޅަކު ހުންނެވި

ްަވގުތުތަެކއްްމިންވަރަ ްމިންތަކެއް ްއުސޫލުަތކާއި ްއެކަުމގައި ްކަމަކީ ްމިދެންނެވި ްކަމެއް.ްއެހެން ްޤަބޫުލކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ކަށް

ްއެަބް ްއަުޅަގނޑުމެން ްގޮތްތަކެއް ްހޯދޭނެ ްއާމްދަނީ ްދަުއލަތަށް ްއެހެންނަމަވެސް، ނަޑއެޅި، ްކަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ވެސް

ްައޅުގަް ްވެްސ ްެއދުވަހު ްެއގޮތުގެމަތީން ްއެހެންވީމާ،ްވާންޖެހޭނެ. ްބީދައިން. ްމިދެންނެވި ްހަމަ ްދިަޔއީ ްޯވޓުދީގެން  2000ނޑު

ްއިޞްލާޙުް ްއަޅުަގނޑު ްއަިދެވސް ްވެސް ްކުިރއަށްއޮތްތާނަގއި ްއަށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމި ްވެސް ްމިއަދު އަޅުަގނޑު

ް ްމަޖިލީހުން ްމި ްވެސް ްއިޞްލާޙަށް ްހުށަހެޅި ްފުރަތަމަ ްއެްނމެ ްއަޅުަގނޑު ްލިބިގެންިދޔ42ްަހުށަހަޅާނަން. ްެއއީްވޯޓު އީ

ްކަމުގައިް ްލިބިފައި ްއެއަށް ްތާއީދު ްމަޖިލީހުގެ ްެއއޮތީ ްބަލައިލާއިރުގައި ްމަތިން ްހަމަތަކުގެ ްޑިމޮކްރެިޓކް އަޅުަގނޑަށް

ް ްޤާނޫނުއަާސސީގައި ްއެހެންނަމަވެސް، ްޤަބޫލުކުެރވޭ. ްބަހުނ262ްްްއަޅުަގނޑަށް ްސާފު ްވަރަށް ްމާއްާދގައި ވަނަ

ް ްއެބަ، ްއ261ްެބަޔާންެވގެންވޭ ްމާއްދާގެ ްޤާނޫނުއަސާީސްަވނަ ްއަޣުލަބިއްޔަތުން ްދެބައި ްތިންބައިުކޅަ ްަބޔާންެވެގންވޭ  2005ބަ

ްއިޞްލާުޙް ްއެ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްނުލިބުނީތީވެ ްއަދަދު ްއެ ްއެހެންކަމުން ްކަމަށް. ްލިބެންޖެހޭނެ ްކަމަށް އިޞްލާޙުކުރަނީ

ްޓަކަ ްހިންގުމަށް ްދާއިރާތައް ްއިދާރީ ްއުސޫލުން ްާލމަރުކަޒީ ްއެއީ ްނުދިޔަީއ. ްކައުންސިލުތަުކެގްފާސްވެގެން ްެއކުލަވާެލވޭ އި

ް ްހުށަހެޅީްހަމ5ްްައުމުރު ްއެކަން ނޑު ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅިްއިޞްލާޙެއް.ްއެދުވަހުްެވސް ްައޅުަގނޑު ްހެދުމަށްްޓަކައި އަހަރަށް

ްމިއަުދް ްވެސް ްބޭފުޅުން ްދެއްވި ްވޯޓު ްއިދިކޮޅަށް ްއެކަމަށް ްއެކަން ްއެހެންނަމަވެސް، ްނިޔަތުަގ. ްރަނގަޅު މިދެންނެވި

ްކުރަންޖެހޭްއަޅުަގނ ްކޮންމެހެން ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްެއއީ ްއިޞްލާޙެކޭ. ްރަނގަޅު ްއެއީ ްވިދާޅުވަމުންދޭ ްދިމާލަށް  2010ޑުމެންނާ

އަހަރަށްްއޮތުމަކީްއެީއ3ްްއަހަަރށްްއޮވެފައިްަކއުންސިލުގެްއުުމރ5ްްުކަމެކޭ.ްއެހެންްހުރިހާްމަޤާމުތަކެްއގެްވެސްްއުމުރުް

އްްނެތް.ްއެުދަވހުްއަޅުަގނޑުްއެކަންްއެގޮތަްށްއަނެކަތިކުރީ.ްމިހާރުްވެްސްބަލައިގަެނވޭކަމެއްްނޫންްކަމަށް.ްމައްސަލަްއެް

ދެންްއަޅުަގނޑުްހުށަހަޅާފައިްއޮތްްއަެނއްްއިޞްލާުޙގެްތެޭރގައިްއެކަމާްގުޅޭްކަންތައްތަެކްއްވެސްްހުންނާނެ.ްމިަވގުތަީކް

ްދަންނަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންކަމުން ްނޫން. ްވަގުެތއް ްަދއްކަްނވީ ްއަުޅަގނޑު ްއެިކއެިކްއެވާހަަކ ްބޭބޭފުޅުން ްއެިކއެކި ވާނީ

ްކަމަށް.ް ްކަމުދާ ްއިޞްލާޙު ްިމ ްދަންނަވާނީ ްއަޅުަގނުޑ ްއަީލގަިއ ްނުކުތާތަކުެގ ްހުރި ްފާަހގަކޮށްފަިއ  2015ގޮތްގޮތަށް

ްކުރުމުެގް ްއެކަްނ ްމެންބަަރކަށްވާީތވެ، ްނިސްބަތްުނވާ ްޕާީޓއަކަށް ްބޮޑު ްމިތާނގަިއ ްެމންބަރަކީ ްހުށަހެޅި އެހެންނަމަވެސް،

ްކޮޅެއްްުކޑަކޮށްްފެންނަމުންްމިދަނީ.ްރޫޙުްތަން

ް

ްރިޤުްވާހަކަދެއްެކވުން:ދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާްމަނަދޫ

ahmed.naseer
Placed Image



76 

 

 2020`.ްޝުކުިރއްާޔްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ!ްއަުޅަގނޑުްދެްވަނަްފަހަރަށްްވެްސްމިްފުރުޞަތުގެްބޭނުންކުރަންް

ްޤާނޫނުައސާސީގެ ްމަޖިލީހުގައި ްާޚއްޞަ ްރައްޔިތުްނގެ ްބޭނުންވީ ްައޅުަގނޑުމެންްްމި ްވެސް ްދިޔައިރު މަަސއްކަތްކުރަމުން

ްމެންބަރުންތަކެއްް ްއަދަދަކަށް ްގިނަ ްއަދަދަީކ، ްވަރުގެ ްއެކަށީގެންުނާވ ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުްނގެ ްވާހަކަެއއް ދެއްކި

ް ްކޮންމެ ްެއއީ ްދިޔުން 5ްްއިތުރުެވގެންދާ ްކޮންމެ ްކެތްކުރެވޭނެކ5ްައަހަރަކުން ްބަޖެޓަށް ްމިރާއްޭޖގެ ެމއްްއަހަރަކުން

ނޑުމެްންމިދައްކާްވާހަކަައކީްސިާޔސީް ނުޑމެންނަށްްމިްފެންނަނީްއެްމަންޒަރުްއެތަން.ްއަުޅގަ ނޫންކަމަށް.ްމިއަދުްއަުޅގަ

ް ްއެކަށީގެްނވާ ްކުަރން ްގެނައުމަކީ ްބަދަލު ްއަށް ްޤާނޫނުއަާސސީ ްބޭނުމެއްގައި ްނޫނޭ.  2025އެހެންނަމަވެސް،ްރަނގަުޅކަމެއް

ްގެންނަންޖެ ްބަދަލު ްއަށް ްވަިކްޤާނޫނުއަސާސީ ްއަށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްގެނެވެންޖެހޭނެ. ްބަދަލު ްއަށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ހޭނެ.

ްވިދާޅުޭވް ްއެބަ ްބޭފުޅުން ްބަެއއް ްތެރެއިން ްގެންނާކަށް.ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްބަދަލު ްނޯންނާނެ ްވެސް ްދުވަހެއް ްަވކި ވަގުެތއް

ްއެްއޗެކޭ.ްއެހެންވީމަ ްނުރައްކާތެރި ްމާ ްނުާވނެއޭ.ްެއއީ ްުކޅޭކަށް ްވާހަަކް،ްޤާނޫނުއަސާސީއާ ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ެއއީކީ

ްބަިއވެިރވުންް ްރައްޔިތުންގެ ްގެނައުުމގަިއ ްއިޞްލާޙު ްއަށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްޤަބޫލުކުރަނީ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްނޫން. އެއް

ްފެންނަނީް ްމި ްޤާނޫނުއަސާސީން ްމިއަދު ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްބަހާލަން. ނޑިތައް ްގޮ ްއެަބޖެހޭ ްނިސްބަތަށް  2030ރައްޔިތުންގެ

ނޑިތައްްބަހާލެވިފައިވާްތަނެއްްނޫން.ްޮކންމެްއަތޮޅަކަށްްދެްމެންބަރުންްހިމަނައިގެންްމިހާރުްވެްސްވެސްްނިސްބަ ތަށްްގޮ

ްގޮެތްއްނޫން.ްއެހެންވީމަ،ްކުރިއަށްް ްރަނގަޅު ްއޮްނނަނީ.ްއެއީކީ ނަޑއެޅިފައި ްކަ ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްއެ ްއިޞްލާޙުކުރާއިރު ްައޅުަގނޑުެމން ްތާނގައި ްއެކުަލވާލަން.ްއޮތް ްބަލައިގެން ްނިސްބަތަށް ްރައްޔިތުންގެ ބަެޖހޭ

އެކުަލވާލާއިރުްމިހާރުްމިއޮތްްފަސްްހާސްްއާބާދީގެްނިސްބަތްްބަދަލުކުރަންްއެބަޖެހޭްއޭގެްޑަބަލްްދިހަްހާސްްމީހުންނަށް.ް

ްއެ ްފާހަަގުކރަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހަމަެއާއއެކު ްގޮތެއް. ްތާއީދުކުރާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެއީ ނޑުމެންްއެހެންވީމަ، ްއަުޅގަ  2035ބަޖެހޭ

ްއެންމެް ްެއކަމަށް ްއަދާކުރުމުގައި ްދައުރު ްމަޖިލީހުގެ ްއެ ްރައްޔިތުން ްގެންނައިރު ްއިޞްާލޙު ްއަށް ޤާނޫނުއަސާސީ

ްކުރަމުންދިޔައިުރް ްމަސައްކަތް ްއެ ްމަޖިލީހުގައި ްޚާއްޞަ ްރައްޔިތުންެގ ްހުށަހެޅުމަށް. ްގޮތްތަެކއް ްރަނަގޅު އެކަީށގެންވާ

އްޔިުތންގެްމަޖިލީހުގެްެއްއވެސްްދާިއރާއަކުންްއެްދާއިާރއަާކއިްގުުޅމެއްްނެތްްމީހަކަށްްކުރިމަިތްއަޅުަގނުޑްހުށަހެޅިންްރަ

ްމަޖިލީހުގެް ްރައްޔިތުްނގެ ްުނކުަރން ްޤަބޫލެއް ނޑު ްއަުޅގަ ްސްޓޭންުޑގަ. ްެއ ްމިހިރީ ްއަިދވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ނުލެވޭގޮތަށް.

ްމީހުން ްނެތް ްުގޅުމެއް ްދާިއރާތަކާއި ްއެ ްދާއިރާތަކަށް ްެއްްއެިކއެކި ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްހޯދައިގެން ްވޯޓު  2040ކުރިމަތިލައިގެން

ނުޑްރަްއޔިތުންެގްމަޖިލީހުންްޤާނޫނުއަސާސީްއަށްްއިޞްލާޙެއްްގެންނައިުރް ދާއިރާެއއްގެްބަސްްބުެނވޭނެްަކމަކަށް.ްއަުޅގަ

ް ްބޭނުންވާ ްހުށަހަޅަން ނޑު ްއަޅުގަ ްބާބަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްއިޞްލާޙުކުާރނަމަ ްފުރަތަމަްޤާނޫނުއަސާސީ އެންމެ

ްމީހަކަްށް ްދާއިާރެއއްގެ ްއެ ްތަމްސީލުކުރެވިގެްންނުވާނެކަަމށް ްެއއް ްދާއިރާ ްެއއްެވސް ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ އިޞްލާޙަކީ

ްހަމަޖެހިގެންް ްއުސޫލެއް ްނުލެވޭނެ ްކުރިމަތި ްއަށް ނޑި ްގޮ ްދާއިރާެއްއގެ ްއެ ްނޫނީ ްރައްޔިތަކަށް ްދާއިރާެއްއގެ ނޫނިއްޔާ.ްއެ

 2045ުޅަގނޑުްޤަޫބލުކުރާްގޮުތގައިްވަރަށްްމުހިްއމުްކަމެއް.ްއާެދ،ްައޅުަގނޑުެމންްމިގޮތަށްްވާހަކަަދއްާކއިރުްދިއުމަކީްެވސްްއަ

ނިޑޔާރުގެްމިހާރުްޮއތްގޮތުންްއަޅުަގނޑުމެންނަށްް ނޑިޔާރުްގޭގެްމައްަސލައިގަ.ްފަ ހަމަްކަންބޮޑުވާންްމިޖެހެނީްއެއްކަލަްފަ
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ނޑިޔާރުންެގްއެބަްހީވޭްޤާނޫނުއަސާސީްއަށްްއިޞްލާޙެއްްގެންނަ ނޑިޔާރުންގެްއެންމެްމަތީްކޯޓުގެްފަ ންްއެބަޖެހޭހެން.ްފަ

ްއޮްތް ްކުރިއަށް ްގޮުތަގއި ްޝަރުެތްއގެ ްއެއީ ްމީހަކަށްވުން ްކުޅެަފއިާވ ްފިލްމު ްއޮރިޔާން ްއެމީހަކީ ްތެރެއަށް ޝަރުތުތަކުގެ

ްކުޑަ ްލަދުޙަޔާތް ްޮގސްފި.ްމިއީ ްކަންތައްަތއް ްމިރާއްޖޭގެ ްހިސާބަށް ްހިމަނަންޖެހޭ ްޮގސްފަިއާވްތާނގައި ްއިންތިހާއަށް ަކމުގެ

ނޑިޔާުރގެެއއްކަންްމިރާއްޭޖަގއިްއޮތީްިމއަދުްއެނގެމުންްމިދަނީ.ްއެހެންވީމަ،ްމިއީްާރއްޭޖގައިްކަންބޮުޑވާންޖެހޭްކަމެއް.ް  2050ފަ

ްމިރާއްޖެް ްނޭޅޭނެ. ްހަމަޔަކަށް ްނުވާނެ. ްއިޞްލާޙެއް ްމިރާއްޖެ ްހިނދަކު ްނުލިބޭހާ ްރައްޔިތުންނަށް ޢަދުލުއިންޞާފު

ްގޮެތއްަގއިްތަރައް ްހަމަހަމަ ްހިާސބަްވެސް ްމީހާއާ ްމަތީ ްއެންމެ ްފެށިެގން ްއާދައިެގްމީހާއިން ްެއންމެ ްދާނީ ްކުރިއަަރއި ޤީވެ

ްޠާހިރުް ނިޑޔާރުންނަކީ ްފަ ްކޯޓުތަުކގެ ްހުރި ްޤާއިމްކުރަން ްޢަދުލުއިންާޞފު ްއިންސާުފްޤާއިމްކުެރވޭނީ ްލިބިގެން. އިންސާފު

ްގެ ްއެތަނަށް ްބަޔަކު ްޠާހިރު ްމުއްދަތުްބަޔަކަށްެވގެން. ްތިބޭ ްއެތާނގައި ނޑިޔާރުން ްފަ ްއެބަޖެހޭ ްއެެހންވީމަ، ންދެވިގެން.

ްފެނިގެންް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްގޮތް ްދިމާވާ ްކަންކަން ްޢައްޔަްނކުރީމާ ްދުވަހަށް ްއުމުރު ނިޑާޔރުން ްބަދަލުކުރަން.ްފަ  2055ވެސް

ްގެންނަް ްއިޞްލާެޙއް ްއަށް ްޤާނޫނުއަާސސީ ްތާނގައި ްއޮތް ްކުރިއަްށ ްއެހެންވީމާ، ނޑިޔާުރޭގގަިއްމިދަނީ. ްފަ ްއެބަޖެހޭ އިރު

ނޑިޔާރުންނަކީް އަހަރުންްމަޖިލީހުންްނުވަތަްއެހެންްގޮަތކުންްނަމަެވސްްއެތަނަށްްޢައްޔަްނކުރެޭވ5ްްއަަހރުނ5ްްްތިބޭްފަ

ްކަންބޮުޑވުމަީކް ްބޮުޑ ްއެންމެ ނޑުެގ ްއަުޅގަ ްކަންބޮުޑވުމަކީ. ްބޮުޑ ްއެންމެ ްއަޅުަގނުޑގެ ްިމއީ ްއެހެންވީމަ، ްވާން. ބަޔަކަށް

ްމިރާއްޭޖަގިއްމިރާ ްކަންބޮުޑވުމަކީ ްބޮުޑ ްއެންމެ ްއޮްތ ްމިރާއްޖޭަގއި ްނެތުން. ްގޮތެްއ ްލިބޭނެ ްޢަދުލުއިންޞާފު އްޖޭގަިއ

ްދިއުން.ް ްގޮސްފައިވާ ްހިސާބަށް ްލަދުގަންނަ ްވާހަކަދައްކަން ްއެމީހުންެގ ްރައްޔިތުން ްގޮސް ްވަހުޝީެވގެން ނޑިޔާުރގެ  2060ފަ

ްއަޅުް ްކަންބޮޑުވުަމކީ ްބޮޑު ްއެންމެ ްއޮތްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްމުވަްއޒަފުންނަށް ްސަރވިްސގެ ްސިވިލް ނޑުމެންގެ ގަ

ްއަންހެނުންނާއިް ްނޫން. ްޒަމާނެއް ްޖާހިލީ ްމިއީ ްނުރައްކާތެރިކަން. ްއޮތް ްބޭފުޅުންނަށް ްއަންހެން ނުރައްކާތެރިކަން.

ްޖިންސީ ްމުަވްއޒަފުންނަށް ްއަންހެން ްއޮފީސްތަކުން ްއޮތް. ްތަފާތުކުރުމެއް ްބޮޑު ްއެހާ ްދޭތެރޭގައި ގޯނާކޮށްްްފިރިހެނުންނާ

ނޑުްނިހާޔަތަށްްުކށްވެރިކުރާްކަމެއް.ްމިާރއްޖެްިއޞްލާޙުކުރުމަށްޓަކައިްއެބަޖެހޭް ފުރައްސާރަކުރަމުންދާްދިއުންްއެއީްއަުޅގަ

ްޤާއިމްކުރުމުގެް ްޢަދުލުއިންޞާފު ްދޭތެރޭގައި ްމީހުންނާ ްހިންގާ ްޢަމަލުތައް ްމިފަދަ ްލިބެން. ްއިންސާފު  2065ހަމަހަމަގޮތެއްގައި

ް ްތެރެއިްނ ްޤާއިމްކުެރވޭނީްނިޒާމުގެ ްއިންސާފު ްލިބޭީނ ްއިންސާފު ްދިއުން. ްއެިޅެގން ްފިަޔވަޅު ްރަނަގޅު އެކަީށގެްނވާ

ްމިއީް ްޤާއިމްކުރެިވގެން. ްއިްނސާފު ްއެ ްރައްޔިތުންނަށް ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްގޮތެއްަގއި ްހަމަހަމަ ްއިޞްލާުޙވެ ނޑިޔާުރގެ ފަ

 ގެްބޭނުންކުރީ.ްވަރަށްްޮބޑަށްްޝުކުރިްއޔާ.ްއަޅުަގނުޑގެްކަންބޮުޑވުންތައްްފާހަގަކޮށްލުމަށްޓަކައިްމިްފުރުޞަތު

ް

 2070 ގަލޮޅުްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙުމަދުްމަޙުލޫފްްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްއަށްް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްކުޑަުހވަދޫ ްރައީސް. ްޢިްއޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްއަ ްގޮތުން ްއުސޫލެްއ ްއިޞްލާޙު ނޑަށްްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްއަުޅގަ ްދަންނަވާލަން. ްވާހަަކ ްތާއީުދކުރާ ްހަމަ ްވެސް ނޑު ުޅގަ

ްބަލަްނވީް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްތިޭބިއރު ްވެސް ްހަަމގައިމު ްގޮުތގައި ްމަންދޫބުން ްރައްޔިތުންެގ ްމިތާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ހީވަނީ
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ްހުއްޓު ނޑަނޭޅި ްކަ ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްކޮބައިތޯ. ްމިކަމުގައި ްފިުކރަކީ ްވިސްނުމާއި ްވެްސްރައްޔިތުންގެ ްއަބަދު މެއްނެތި

ްރަްއޔިތުންެގް ްކަަމކީ ްއެއް ްދޭ. ްއެބަ ްއަމާުޒވެގެން ްމިއަދު ްފާޑުކިޔުންތަެކއް ްބޮޑެތި ްވަަރށް ްމަޖިލީހަށް  2075ރައްޔިތުންގެ

ްކޮމިީޓް ްވާހަކަ. ްބޮޑު ްމުސާރައިގެ ްލިބޭ ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްވާހަކަ ްބޮޑު ްޚަރަދު މަޖިލީހުގެ

ްވާހަކަ. ްލިެޔވިފަިއްްއެލަވަންްސގެ ްމިއަދު ްޤާނޫނުައސާސީަގއި ްމި ްދެެކވޭ.ްެއހެންކަމަށްވުމާއެކު ްއެބަ ްވާހަކަތައް ްހުިރހާ މި

ް ްއިތުރަށް ްގޮތުން ްއަދަދެއްެގ2214ްްމިވާ ްގިނަ ްމަޖިލީހަށް ްަރއްޔިތުްނގެ ްކުރެވޭ ްއިންތިޚާބު ްއަލުން ްއަހަރު ވަނަ

ްައޅު ްެވސް ްހަމަގައިމު ްވާނަމަ ްއިތުުރވެގެންދާކަަމށް ނޑިަތކެއް ްާދއިރާެގްރައްޔިތުންެގްކަންބޮުޑވުްންގޮ ްނިސްބަތްވާ ނޑު ގަ

ްއިންތިޚާބާްުގޅިގެންްދޮރުންްދޮރަށްްމިްކުާރްކެމްޕޭންގަިއްހަމަްމިކަމާް ްއަހަރުގެްިރޔާސީ ނޑުމެންްމި  2080އެބަްއޮތް.ްއަުޅގަ

ްއޮ ްއެބަ ްއެިދފައި ްގާތު ނޑު ްއަޅުގަ ްނުުކރުމަށް ްމިކަން ްަރއްޔިތުން ްއަދަދެއްގެ ްގިނަ ްވަރަށް ްއެހެންކަމަށްްގުިޅގެން ތް.

ނޑުްމިްހުށަހެޅިފައިވާްިއޞްލާޙު،ްއިޞްލާޙަށްްނޫންނަމަްމިްވިސްނުމަށްްމިްފިކުރަށްް ވުމާއެކުްހަމަަގއިމުްވެސްްއަުޅގަ

ްނަޝީދުް ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްެދކުނު ްކުޅުދުއްފުށީ ްއަޚު ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްާތއީދުކުރަން. އަޅުަގނޑު

ްކޮމި ްގޮތަށް ްކޮބައިޯތްވިދާޅުވި ްފޯމިއުލަރައކީ ްރަނގަޅު ްކޮބައިޯތ،ްއެންމެ ްރަނގަުޅްގޮތަކީ ްއެންމެ ްމީގެ ްެގންގޮސް ޓީއަށް

ނުޑް  2085ބަލާފައިްެއގޮތަކަށްްައޅުަގނުޑމެންްއެންމެންގެްވިސްނުމާިއްފިކުރުްބައްޓަންކުރުމަކީްމުހިްއމުްކަމެއްްކަމުަގއިްއަުޅގަ

ްއެމެރިކާގަ ްހަމަ ްފެނޭ ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްަވކިްދެކެން. ްގުޅިގެން ްއިތުރުވެގެންިދއުމާ ްއަދަދު ްެއގޮތަށް ްވެސް އި

ްކަމަށްް ްބުނާ ްޙަޤީޤަތުގައި ްޤައުމަަކށް ްކުޑަ ްކަހަލަ ްހުއްޓުވިފަ.ްއެހެންވީަމ،ްރާއްޖެ ްއެކަން ްވަނީ ްމިހާރު ްހަމަ ހިސާބަކުން

ްބޮޑު ްވަރަށް ްމަޖިލީހަކީ ްރައްޔިތުންގެ ްއޮތް ްމި ްރާއްޖޭގައި ްނިސްބަތުން ްވެސް ްމިއަދު ްްވާނަމަ ހާސ5ްްްމަޖިލީހެއް.

ް ްފުންކޮްށ1ްްރައްޔިތަކަްށ ްދޭތެރޭ ްކަންކަމާ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްއަދަެދއް. ްބޮުޑ ްެއއީ ްުހރުމަކީ މެންބަރަކު

ްނިންމުމަކީް ްމަޖިލީހެއްތޯ ްމެންބަރުންގެ ްކިތަްއ ްަރނގަޅުވާނީ ްއެންމެ ްއަށް ްރާއްޖެ ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ  2090ވިސްނާފައި

ްއަ ްހަމަ ްީހވަނީ ްއިންތިޚާބަށްފަހުްއަޅުަގނޑަށް ްރިޔާސީ ްއަދި ްކަމެއްހެން. ްމުހިއްމު ްުކރަން ްކޮންމެހެންވެސް ނޑުމެން ޅުގަ

ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކާިމޔާބުކޮށް، ްއިންތިޚާބު ްމި ްޕީ.ޕީ.އެމުްނ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށ2214ްްްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ްއަހަރު ވަަނ

ްއަންނައި ްއިންތިޚާބުވެގެން ްމަޖިލީހެއް ްރަްއޔިތުންގެ ްއޮންނަ ްހުރިްތާއީދު ްމިގޮތަށް ްބޭނުންވަނީ ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ރުަގއި

ްހަމަް ްފާހަގަކުެރްއވިހެން ްއެ ްވެސް ްޠާރިޤް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެިރ ްދެންމެގައި ްާދން. ްަޙއްލުެވގެން މައްސަލަތައް

ްޙަ ްކަްނކަން ްއެ ްއެހެންވީމަ، ްހުރި. ްއެބަ ްރާއްޖޭަގއި ްމި ްމިއަުދ ްކަންތައްަތއް ްަބއިވަުރ ްކަންބޮޑުާވ  2095އްުލްއަޅުަގނޑުމެން

ްމޯލްޑިވްސް.ް ްއޮފް ްޕާޓީ ްޕްރޮގްރެސިވް ްޤަބޫލުކުރެވެނީ ްމިައދު ނޑަށް ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްއެއް ްޕާޓީ ްހަމައެކަނި ކުރެވޭނެ

ްވަރަށްް ްވެސް ްއެންމެން ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްކުޑަތަންވެފަ. ްވަރަށް ްމިއޮތީ ްމިހާރު ްއިންތިޚާބު ްކުރިމަތީަގއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއިން ްމި ްވާަދވެރިކޮްށ ްވަރަށް ްޓީވީްފޯރީގައި ްރާއްޖެ ްމިއަދު ްހަމަ ނުޑ ްއަޅުގަ ްދަން. ްއެބަ ްވާދަކުރަމުން ތިޚާބުގައި

ްބޭނުންވަނީް ްދަންނަވާލަން ްހަމަ ްވެސް ްމެންބަރުންނަށް ްލޮުބވެިތ ްއެންމެހައި ްބައްލަވާ ްޖަލްސާ ްމި މެދުވެރިކޮށް

ްކާމިޔާބު ްއިންތިޚާބު ްދަނީ ްސްޕީޑެއްަގިއްމި ްބާރު ްވަރަށް ްއިރާދަކުެރއްިވްއޔާ ނޑުމެންގެްްއަޅުަގނޑުމެން ްއަޅުގަ  2100ކުރުމަށޭ.

ahmed.naseer
Placed Image



79 

 

ްފައިސާް ްމިއަދު ްަފރާތްތަކުން ްބަެއއް ްކޮށްލަދެއްވާށޭ! ްމަސަްއކަްތ ްދުވަސްޮކޅުަގއި ްމިއޮްތ ްހިފަިއގެން އަތުަގއި

ްއޮޅުވާލުމަށްް ްމަންޒަރު ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްރައްޔިތުންނަށް ްމެދުވެރިކޮްށ ްމީޑިއާަތއް ްބައެއް ްނޫންނަމަ ބޭނުންކޮށްގެން

ތްތަކެއްްކުރަމުންްއެބަްދޭ.ްއެއްބަޔަކުްފުރަތަމަްބުރުގައިްއިންތިޚާބުްކާމިޔާބުކުރާްވާހަކަަދއްާކއިރު،ްޙަޤީޤަތުގައިްމަސަްއކަ

ްމިދިަޔް ްޙަޤީޤަތަކީ ްއެކަމަކު ްދޭ. ްއެބަ ްދަްއކަމުން ްވާހަކަ ްއޮތް ްތާއީދެއް ްބޮޑު ްމާ ްތިމަންނާމެންނަށް ްބަަޔކު އަނެއް

ް ްމަސައްކަތުން ްކުރި ްމި ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްބޭްއިވްދުވަސްތަުކގައި ްމި ްކަންކޮޅުތަުކގައި ްއެކި ްރާއްޖޭގެ ްެވސް  2105ހަމަގައިމު

ްވަރަށްް ްކަން ްއޮތް ްތާއީދު ްރާއްޖޭގެ ްމި ްމިއަދު ްޕީ.ޕީ.އެމަށް ްިވޔަސް ްކަމުގައި ްބަލައިލި ްނަތީޖާ ބައިއިލެކްޝަންަތކުގެ

ްއެކި ްރާއްޖޭގެ ްދޭތެރޭ ްކަންކަމާ ްމި ްެއދެނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްޭދ. ްއެބަ ްހާމަެވގެން ކަންކޮޅުަތކުަގިއްްރަނގަޅަށް

ްވޯޓުް ްއިންތިޚާބުގައި ްމި ްވިސްނާަވޑަިއެގން ްފުންކޮށް ްއިނޭގތޯ. ްވިސްނާަވޑަިއގަތުން ްފުންކޮްށ ްބޭފުޅުން ތިއްބެވި

ނިޑޑޭޓަކަށްޯތްނޫންތޯްވިސްނެވުމަީކްހަމަް ނޑުމެްނެގްވޯޓުްމިްދެނީްޤައުމަށްްއެންމެްފައިދާްވާނެްކެ ދެއްާވއިރުަގއިްއަުޅގަ

 2110އް.ްއޭރުްންއަޅުަގނޑުްމިްދެންނެވިހެންްއިންތިޚާބަށްފަހުްއޮންނަްރައްިޔތުންގެްމަޖިލީހުގެްއިންތިޚާބުްވަރަށްްމުހިއްމުްކަމެ

އަންނަންވާއިރަށްްމިހެންްމިހަރަްމައްސަލަތަކަށްްެވސްްޙައްެލއްްހޯދައިްދީ،ްއަޅުަގނޑުމެްނގެްރަްއޔިތުންގެްވިސްނުމާިއ،ް

ްމަޖިލި ްރައްޔިތުންގެ ްރާއްޭޖެގ ްެއއްގޮތަށް ްކުިރއަށްްފިކުރާއި ްމަސައްކަތްތައް ްމަޖިލީހުގެ ްއެ ްބައްޓަންކޮށް، ްެވސް ސް

ްކުރަނީ.ް ްތާއީދު ްމި ްވެސް ްއިޞްލާޙަށް ްމި ްހަމަ ްައޅުަގނޑު ްބޮޑުވެގެންދާނެތީ، ްފުރުަޞތު ްވެސް ގެންދިއުމުަގއި

ްއަންނަ ްއަށް ްޖަލްސާ ްމަޖިލީހުެގ ްރައްޔިތުްނގެ ްއެނބުރި ްއަލުން ްދެން ްއަުޅަގނޑުމެން ްދުޢާައކީ އިރުްއަޅުަގނުޑގެ

 2115ްޕީ.ޕީ.އެމަށްްމިްއިންތިޚާބުްކާމިޔާބުްވެފައިްއޮތުން.ްވަރަށްްޮބޑަށްްޝުކުރިްއޔާ.

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢަލީް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރެގ ްވެލިދޫ ްޓަކައި، ްގެންޮގސްދެްއުވމަށް ްކުރިއަށް ްޖަލްސާ ްމަޖިލީހުގެ މިހިސާބުން

ްދެއް ްވަޑަިއެގން ްރިޔާސަތަށް ްކުރިމަތީަގއިްމުޙައްމަދު ްއަޅުަގނޑުމެން ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ް`. ްދަންނަވަން. ވުމަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްދާއިރާގެ ްފަރެސްމާތޮޑާ ްމިްއަރުވަނީ ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްބިލަށްްވާހަކަދެއްކުމަްށްޓަކައި ްއޮތް  2120މި

ްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބަށް.

ް

 މްްމުއްޠަލިބުްވާހަކަދެއްެކވުން:ފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީ

ًصحبو  سيدنا هحود ًعلَ آلوްعلَްًالسالمްًالصالة .الحمد هلل رب العالمين .الرحينްالرحونްهللاްبسن`.ް

ްމެންބަރުް. السالم عليكنް.أجوعين ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްުކޑަހުވަދޫ ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްެތރި ްރައީސް.  2125ޢިްއޒަތްތެރި

ްއި ްއިޞްލާޙަށްްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްމި ނުޑްޤަބޫލުކޮށް ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްއިޞްލާޙެއް ްމުހިއްމު ްޓަކައި ްޤައުމަށް ްމި ޞްލާޙަކީ

ްބޮޑުް ްވަރަށް ްއަންނަނީ ްމި ްކުރިމަތިވަމުްނ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްތާއީުދކުރަން. އަޅުަގނޑު
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ނޑިްެއއްްއިތުރުކުރުމަްށްވަނަްއަހަރުްއޮންނަްރައްިޔތ2214ްުނުރައްކާތަެކއް.ްމިްއަންނަް ންގެްމަޖިލީހުގެްއިންތިޚާބުެގްގޮ

ްރަޖިސްޓަރީެގް ްއެ ްރަޖިްސޓަރީކޮށް، ްަރއްޔިތުން ްަދފުތަރުގައި ްއެ ްހަދައި، ްދަފުތަރު ްއެބަ ްދާއިރާތަކުން ްަބއެްއ ޓަކައި

ްކަމެއް ްނުރައްކާތެރި ްވަރަށް ްމިއީ ްދޭ. ްއެބަ ްމަސައްކަތްކުރަމުން ްހޯދުމަށް ނޑި ްގޮ ްހިފައިގެން ްމުސްތަޤުބަލުގައިްބޭނުން .2130 

ްނުބަލައި،ް ްރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް ްނެޝަނަލް ްރާއްޖޭގެ ްހަދައި، ްދަފުތަރު ްމިފަދަ ްއާބާދީތަކުްނ ްބޮޑެތި ރާއްޖޭގެ

ްއެްތަންތަނުންް ްއަދަދަށް.ްނަތީޖާްއަކީ އިލެކްޝަންސްްކޮމިޝަނުންްހަމައެކަނިްބަލަމުންްމިްދަނީްަކއުންސިލުތަކުންްދޭ

ް ްދަފުތަރު ްމާލޭ ްގެންގުޅޭ ްމި ްަބޔަުކްވަކި ްއެތައް ްަރށްރަށުގައި ްއެ ްހަދައި، ްދަފުތަރު ްރަށްރަށުގަިއ ގޮތަށް

ވަަންއަހަރުގެްއިންތިޚާުބގެްެއްއ2214ްްރަޖިސްޓަރީކުރުމުންްއަނެއްކާްމެންބަރުންްއިތުރުވެގެންދާގޮތްްއެބަްވޭ.ްމިއީްމިް

ް ްނަމަވެސް، ްއެއް ްމަްއސަލަ ްކުރިމަތިވާ ްއިންތ2219ްިދާއިރާއަކުން ްއޮންނަ ްއަހަރު ްކޮންެމްވަނަ ްރާއްޖޭގެ  2135ޚާބުގައި

ްކުރުމަކީް ްމަސައްކަތް ްޯހދުމަށް ނޑި ްގޮ ްިލޔެގެން ްދަުފތަރުގައި ްމީހުން ްރަށްރަށުގައި ްުހރި ްއާބާދީ ްބޮޑެތި އަތޮޅެްއަގއި

ްއިޞްލާަޙކީް ްމި ްއެހެންކަމާއެީކގައި ްފެނިފަ. ްމިވަނީ ްައޅުަގނޑުެމންނަށް ްކަން ްކަމެއް ްހިނގާނެ ްއަދި ްކަމެއް. ހިނގާފާނެ

ްއިޞް ްކަންތައްްމުހިއްމު ްހިތާމަވެރި ްދެންނެވި ްމި ްނަމަ ްފާސްނުވެއްޖެ ްއިޞްލާޙު ްމި ްދެކެން. ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް ލާޙެއް

ްރައީސް،ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްޫނން. ްކަމެއް ްއޮތް ްޝައްކެއް ްއެްއވެްސ ްކުރިމަތިވެގެންދާނެކަމީ ްޤައުމަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްބަ ްދަފުތަުރ ްއޮތް ްގޮތަށް ްދެންނެވި ްމި ްކޮމިޝަނުން ްއޮތްްއިލެކްޝަން ްވެފައި ްރަޖިސްޓަރީ ްދަފުތަުރގަިއ ްއެ  2140ލާއިރުަގއި

ްއޭެގް ްނުލާ. ްބަަލއެއް ްބައެއްތޯ ްއުފަން ްރަށަކަށް ްކޮން ްނޫނީ ްބަެއއްތޯ ްއޮތް ްރަޖިސްޓަރީވެފައި ްރަށަކުން ްކޮން މީހުންނަކީ

ްހަދައިގެ ްދަފުތަރެއް ްކޮށްގެން ްރަޖިސްޓަރީ ްބަޔަކު ްނުވާ ްއުފަން ްއެްއވެްސްތަނަކަށް ްއެއިން ްއަކީ ްދެންނެވިްނަތީޖާ ްމި ން

ްއަޅުަގނުޑް ްބޭނުން ނޑު ްައޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ްކުރެވިދާނެ. ްއެކަްނ ްއޮތް. ްއެބަ ްފުރުޞަތު ްކުރުުމގެ ްކަންތައް ގޮތަށް

ްހަނިވެް ްފުރުޞަތުތައް ްމިފަދަ ްދާނެއޭ. ްހަނިވެގެން ްފުރުޞަތުތައް ްމިފަދަ ްނަމަ ްފާސްވެއްޖެ ްއިޞްލާޙު ްމި ދަންނަވާނީ

ނޑިްަމދުވެގެންްއެްދާއިުރގައިްއެްދާއިރުަގއިްއަންނަްއިންތިޚާބުގަިއްނުދިޔައްޔާްމިއަދުްއަްއޑުއަތޮުޅްހި  2145ތަދޫްއިންްއެއްްގޮ

ޮގނޑިްއިތުރުެވގެންްހިނަގއިދާެނ.ްެއއީްެއގޮތަށްްޢަމަލުކުރުުމެގްފުރުޞަތުްތަނަވަްސވެގެނ4ްްްއަްއޑުއަތޮުޅްހިތަދޫްއިންް

ްޙަޤީޤަތުގައި ްވާަހކަައކީ ްއުޅޭ ްދަންނަވަން ްމި ްއެހެންވީމާ، ްބަަޔުކްްދިއުން. ްނެތް ްވުޖޫދުގައި ްނުަވތަ އުފަންުނވާ

ްރަށްރަށުގެް ްއެކި ްރާއްޖޭގެ ްފުރުޞަތު ްހޯދުމުގެ ނޑިަތއް ްހިމަނައިގެްންގޮ ްދަފުތަރެއްގައި ްޫނނީ ްހިމަނައިގެން ލިސްޓެއްަގއި

ް ްއޮތް ްމި ްމިހާރު ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްހިނގައިދާނެ.ްެއްޙާލަތުަގއި ްލިބިެގން ްާދއިރާތަކަށް ްއެކި 2219ްްމެންބަރުނ77ްްނޫނީ

 2150މެންބަރުންނަށްްއިތުރުެވގެންްހަމަްދިއުމަކީްވާނެްކަެމއް.ްއެހެންވީާމ،ްއަޅުަގނޑުްއުންމީދުކުރަނީްމ125ްްިވަނަްއަހަރުް

ްމާއްާދް ްމި ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްއަދި ްވިސްނަަވއި ްފުންޮކށް ްކޮމިޓީަގއި ްެގންގޮސް، ްއަށް ްކޮމިޓީ އިޞްލާޙު

ްކަމުގަ ްނޫން ްޢިާބރާތުން ްމިއޮތް ްއެބަްއިޞްލާޙުކުާރއިރު ްގޮތަށް ްނުކުރެވޭނެ ްމިކަން ްގޮތަްށ ްދެންނެވި ްމި ްިވަޔސް އި

ްމެންބަރުންް ްދާއިރާތަކަށް ްމުސްތަޤުބަލުގަިއ ްކޮމިޝަނުން ްއިލެކްޝަްނސް ްހަމައެއާެއކީަގއި ްދެއްވުން. ފަރުމާކޮށް

ްއޮން ްރަޖިސްޓްރޭޝަންގައި ްނެޝަނަލް ްއޮފް ްޑިޕާޓްމަންޓް ނޑަކީ ްމިންގަ ްބަލާ ްހަމައެކަނި ނަޑއެޅުމުަގއި ްދަފުތަރުްކަ ނަ
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ްނޫންނަމަް ްއެހެން ްދިއުން. ްފާސްވެގެްނ ްޤާނޫނުތައް ްމި ްގޮތަށް ްކުރެވޭނެ ްމިކަން ްކުރުމުން ްމިކަން ްބަލައިގެން  2155ކަމަށް

ްހިނަގއިދާނެ.ް ްތަނަވަސްެވގެން ްފުރުޞަތު ްއެ ްފަރާތްތަކަށް ްބޭނުންާވ ްކުރުމަށް ްމިކަން ްގޮަތށް ްދެންނެވި ްމި އަޅުަގނުޑ

ްމަޖި ްމި ްއެއީ ްސަބަބުން ްއެހެންކަމާއެީކގައިްއެކަމުގެ ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްކަމެއް. ްއޮތް ްފުރުަޞތު ްޑަބަލްވުމުގެ ލިސް

ްފުންކޮްށް ްދޭތެރޭ ްޤައުމާއި ްމި ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްތިއްެބވި ްމަޖިލިސްގައި ްމި ްއުންމީދުކުރަނީ އަޅުަގނޑު

ކޮމިޓީްއަްށްގެންދަަވއި،ްއެްބޭފުޅުންނަށްްވިސްނަަވއި،ްމިްބިލުްމަޖިލީހަށްްބަލައިގަނެ،ްމިްމަޖިލިސްްމިްބިލުްމަޖިލީހުގެް

ްވިސްނަަވއި،ްމިް ްގޮތަކަށް ްހިފެހެއްޭޓނެ ްމަޖިލިސް ްޤައުމުގެްމުސްތަޤުބަލާިއ،ްރަްއޔިތުންގެ ްމި ްގޮތަށް  2160ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ

ްނޫންނަމަް ްމިހެން ްރައީސް، ްިޢއްޒަތްތެރި ްފާްސކޮށްދެއްވުން. ްއިޞްލާޙުތައް ްމި ްފުރިހަމަކޮށް، އިޞްލާޙުތައް

ްބުރަޔަކަށްެވ،ްައޅުަގނޑުމެްންއަޅުގަް ްވަުރގެ ްނުއުުފއްލޭ ްއެ ްބުރަޔަކަްށވެ،ްަޤއުމަށް ްމަޖިލީހަކީ ްރަްއޔިތުންގެ ނޑުމެންނަށް

ނޑުމެންނަށްްެއަކމުގެްނަތީޖާްރަނގަޅުވުުމގެް މަޖިލީހާްދޭތެރޭްރައްޔިތުންްމިހާރުްއެްދެކޭްގޮތްްއިތުރަށްްޯގސްވެ،ްއަުޅގަ

މެއް.ްޢިްއޒަތްތެރިްަރީއސް،ްހަމައެހެންމެ،ްމިްއިޞްާލޙުްފުރިހަމަކުރާއިރުަގއިްމިްބަދަލުގައިްގޯްސވެގެްންހިނގަިއދާނެްކަ

ްމިގޮތަްށް ްއޮތް. ްއެބަ ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެ ްވެސް ްއިޞްލާޙެއް ްއެހެން ްއަދި ްގުިޅގެން  2165އިޞްލާޙާ

ް ްއެ ްޤަބޫލުކުރަނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްގެނެޭވއިރުަގއި ްިއްޞލާޙެއް ްއަށް ްކޮމިޓީްޤާނޫނުއަސާސީ ްވާނީ އިޞްލާޙުވާން

ްވިސްނަވަިއ،ްދާއިމީް ްމާއްދާތަކާިއްދޭތެރޭ ްހުރި ްމިހާރު ްޮގތުން ްބެހޭ ްއިންތިޚާބުތަކާ ްދާއިާރެއއްަގއި ްފުޅާ މަރުޙަލާއެއްަގއި

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްގޮތަކަށް ްއަންނާނެ ްހަމަޖެހުން ްސަބަބުން ްިއޞްލާޙުތަކުެގ ްއެ ްުމއްދަތަކަށް ްދިގު ްނުވަތަ ްއެ ގޮތެްއގައި

ކުރުން.ްއެހެންްނޫންނަމަްއަނެއްކާްވެސްްމާދަމާްނޫންްއަނެއްްުދވަހުްމިްއިްޞލާޙުްފާސްވާތާްދުަވސްކޮެޅއްެގްްބައްޓަން

ްމިް ްފަހަރު ްެއއް ްއަދިވެސް ްއެހެންވީމާ، ްހިނގައިދާނެ. ްހުށަހެޅިގެން ްއިޞްލާޙެއް ްެއހެން ްވެސް ްއަެނއްކާ  2170ތެރޭގައި

ްމަރުޙަ ްކޮމިޓީ ްއިޞްލާޙު ްމި ްފާސްކޮށްދެްއވަިއ، ްމެންބަރުންްއިޞްލާޙު ްމަޖިލީހުގެ ްފުރިހަމަކުރެްއވުމަށްފަހު ލާގައި

ްކުރާް ނޑު ްއަޅުގަ ްދިއުމަކީ ްފާސްވެގެން ްއިޞްލާޙު ްމި ްގެނަސް، ްއިޞްލާޙު ްމި ްފުރިހަމަކުރެއްވުަމށްފަހު ވިސްނަަވއި

ނޑުްވާހަކަްނިންމާލާނަން.ް ނޑުްާތއީދުކުރާްވާހަކަްދަންނަވަމުން،ްއަުޅގަ  ًالسالم عليكنއުންމީދެއް.ްއަދިްެއގޮތަށްްައުޅގަ

 ް.ً رحوت هللا

ް2175 

 ބިލެތްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙުމަދުްޙަމްޒާްވާހަކަދެއްެކވުން:

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއާމިރު ްއަޙުމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާެގ ްކުޑަުހވަދޫ ް)ހ(71ްް`. ްއަދި ްމާއްދާ ވަނަ

ނޑުްދެކޭްގޮތުަގިއްވަނަްމާއްާދގެް)ހ(ްއަށްްހުށަހަޅުްއވާފަިއވާްިއޞްލާޙާްގ72ްުއާއިްއަދިް ޭޅގޮތުންްދަންނަވަްނ.ްއަުޅގަ

ްރަނގަުޅް ްއަސާަސކީ ްބިނާކުެރވިފަިއވާ ްޚާއްޞަކޮށް ްއަށް ްމާއްދާ ްމި ްއަސާަސކީ ްބައްޓަންުކރެވިފަިއވާ ްޤާނޫނުއަސާސީ މި

ްމަޖިލީހެ ްކުރެޭވ ްތަމްސީލު ްރަްއޔިތުން ްވާންޖެހޭނީ ްމަޖިލިސް ްރަްއޔިތުންެގ ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްައސާސަީކ ްއެ  2180އްްއަސާެސއް.

ކަމުގައި.ްެއގޮތުންްރަްއޔިތުންެގްޚާއްޞަްމަޖިލީހުންްމިވަނީްފަސްހާސްްމީހުންނަށްވުރެްމަދުްއާބާދީްހިމެނޭްއަތޮޅުތަަކްށް
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ް ްއަދި ްމެންބަރުން. 5ްްދެ ްކޮންމެ ްއިތުުރވާ ްމަޖިލީހުގައ5ްްިހާހަށްވުރެ ްމި ްއުސޫލުން ްމި ްމެންބަރުން، ްއެއް ާހހަކަށް

ްމަޖި ްރަްއޔިތުންގެ ްމިހާރުްތަމްސީލުކުރައްަވއި ްގޮުތގައި ްދެކޭ ްއަުޅަގނޑު ްހަމަޖައްސަވާފަ. ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ލިސް

ްވެދާނެ.ް ްކަމުގައި ްޚަރަދު ްހިނގާ ްހިންގުމަށް ްމަޖިލިސް ްމި ްައކީ ްމައްސަލަ ްއެއް ްބޮޑު ްއެންެމ ްކަންބޮުޑވާ ރައްޔިތުން

ްަރއް ްފަދައިން ްފާހަގަކުެރއްވި ްއެ ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްބަެއއް ްވެސް ްދާްއަޅުަގނޑު ްހިންގުމަށް ްމަޖިލިސް  2185ޔިތުްނގެ

ްހިތުްން ްއަޅުަގނޑު ްބަދަލު ްއެކަުމެގ ްިދއުމުން ްަޤއުމަށްވެގެން ްކަމުަގއި ްޚަރަދެއް ްއުެފއްދުންތެރި ްެއއީ ޚަރަދަކީ

ރައްޔިތުންނަށްްލިބިގެންްއެްިދޔައީ.ްައޅުަގނޑުމެންްޤަބޫލުުކރަންޖެހޭނެްމިހާރުްމިްއެކުލަވާލެވިފައިްއޮތްްޤާނޫނުއަާސސީް

ްދު ްމިފަދަްއަކީ ްޤަބޫލުކުރާ ްބޮޑަށް ްއެްނމެ ްދުނިޔޭގެ ްޚާއްޞަކޮށް ްއަިދ ްޤާނޫނުއަސާސީ. ްއެއް ްތަހުޒީބު ްއެންމެ ނިޔޭގެ

މަޖިލިސްތަކުގައިްއެންމެްމުހިއްމުްއެއްްައސާޞަކީްަރއްޔިތުްންތަމްސީލުްކުރެވުން.ްއެހެންީވމާ،ްމިހާރުްމިއޮތްްއުސޫލުެގް

ްއެންމެ ްރައްޔިތުން ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ނޑުމެންްްދަށުން ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއުޫސލަކީ ްއެއް ްތަމްސީލުކުރެވޭ  2190ރަނގަަޅށް

ްހުށަހެޅުމަކީް ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްއެ ްއާމިރު ްއަޙުމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހިތުން ްއަޅުަގނޑު ްކަން. ްގޮތް މިއޮތް

ްދަްނނަވާލަ ްއަޅުަގނޑު ްއުސޫލުން. ްބަހުސްކުރަންޖެހޭ ްމަޖިލީހުން ްޢިއްޒަތްތެިރ ްމި ްމިހާރުްއަޅުަގނޑުމެން ްބޭނުންވަނީ ން

ް ްމިވާ ްމެންބަރުނ5ްްްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްދެ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއަތޮޅުަތކަށް ްކުރެވޭ ްތަމްސީލު ްއަތޮޅު ްރައްޔިތުން ހާސް

ހާހަކަށްްއެއްްމެންބަރުްއިތުރުކުރަނ5ްްްހާހާއިްދެމެދުްނުވަަތްއިތުރުާވްކޮންމ12ްްެާހހާއ5ްްިދޭނެތޯްނުވަތަްެއއަށްފަހުް

ްއެ ްއުސޫލު ްއޮންނަ ްދެޭކްއެ ނޑު ްއަުޅގަ ްއަދި ްބަހުސްކުރަްނޖެހޭ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިކަމާމެުދ ްއުސޫލެއްތޯ ްަރނގަޅު  2195އީ

ްބަެއއްް ްގޮތަށް، ްހިމެނޭ ްވެސް ްއަޅުަގނޑު ްނުވަތަ ްެމންބަރުން ްމަޖިލީހުގައި ްޢިއްޒަތްތެރި ްިމ ްައޅުަގނޑުމެންގެ ގޮތުަގއި

ްޤަބޫލުފުޅުކުރަްއާވް ްބައެްއްރައްޔިތުން ްރައްޔިތުންގެ ްޭއގެްމެންބަރުން ްގޮަތކީ ްެއްޢަމަލުކުރައްވާ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ގޮތުަގއި

ތެރެއިންްބައެއްްބޭފުޅުންގެްިހތްޕުޅުްހަމަޖެހިވަޑައިނުގަންނަާވްގޮތްތަކަކަށްްއަދިްހަމައެާއއެުކްމިްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެް

ްފެންވަެރއް ްަވކި ްުނވަތަ ްސެޓްިފކެޓެއް ްވަކި ްގޮތުން ްޢިލްމީ ްވެސް ްތިބެންޖެހެނީ ްބައެްއްްމެންބަރުން ްކަމަށް ލިބުމުން

ނޑުްދެކޭްގޮުތގަިއްޢިްއޒަތްތެރިްަރއީސް،ްަރއްޔިތުންްތަމްސީުލުކރެއްވުުމގެްއެންމެްޮބޑުްއެންމެް  2200ރައްޔިތުންްދެކޭ.ްއަުޅގަ

މުހިއްމުްއެއްްސެޓްފިެކޓަކީްަރއްޔިތުންގެްާތއީދު.ްރަްއޔިތުންެގްތާއީދުްއޮތުމުންްއެްމީހެްއެގްތަޖުރިބާްލިބިފައިވާްމީހަކުް

ްިޢއްޒަތްތެިރްނު ްމި ްއެއީ ްމީހަކީ ްޤަބޫލުނުކުރާ ްރައްޔިތުން ްނަމަެވސް ްމީހެްއ ްލިބިފައިވާ ްފާސް ްމަތީ ްގޮތުން ްޢިލްމީ ވަތަ

ްމެންބަރުންނަށްް ްހުރިހާ ްތިބި ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްހިތުން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްނޫން. ްމީހެްއ ްއެކަށީގެންވާ މަޖިލީހަށް

ްއަޅު ްއިޚުތިރާމްކުަރންޖެހޭ. ްއިޚުތިރާމްްއަޅުަގނޑުމެން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނޫން. ްމެންބަރަކަށް ްކުރަނީ ްއިޚުިތރާމް ނޑުމެން ގަ

ްމަޖިލީހުގައިް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްގޮތުަގއި ްދެކޭ ނޑު ްއަޅުގަ ްވީިއރު ްރައްޔިތުންނަށް. ްކުރި ްއިންތިޚާބު ްމެންބަރު ްއެ  2205ކުރަނީ

ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްބަަލިއ ްމަްއޗަށް ްސުލޫުކގެ ްއަޚުލާާޤއި ްމެންބަރުންެގ ްަވގުތީްްތިއްބެވި ްެއއީކީ ްކިޔުމަީކ ްފާޑު މަޖިލީހަށް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްވީއިރު ްނިޒާމު. ްތަމްސީލުކުރާ ްރައްޔިތުން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމަޖިލިސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްކަމަކީ ްދާއިމީ ކަމެއް.

ްދޭތެރޭް ްމިއާ ްފޮނުަވއި ްކޮމިީޓއަކަށް ްފޮނުވުން. ްއަށް ްކޮމިޓީ ްބިލު ްމި ްކުެރވޭ ްތާއީދު ްެވސް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްދަންނަވާނީ
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ްކޮންމެް ްކޮންމެފަދަްސަރުކާރެްއްނުވަތަ ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްހިުތން ނޑު ްދިރާސާކުރަން.ްއަުޅގަ ްވިސްނައި ްފުންކޮށް އިތުރަށް

ްވިަޔސްްޑިމޮކްރަސީގެްއަާސސްތަުކގެްދަށުންްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހަކީްއޮންނަންޖެހޭްމަޖިލީހެއް.ް  2210އުސޫލެއްްއޮތްްކަުމގައި

ްރަ ްތިބެންޖެހޭނީ ްމަޖިލީހުގައި ްއެްއެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންކަމާއެުކ، ްއުސޫލަކަށް. ްކުރެޭވ ްތަމްސީލު އްޔިތުން

ްބިލުް ްމި ްދަންނަވަމުން، ްކަމުގައި ްކަމެއް ްތާއީުދކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮތުން ްއުސޫލެއްގެ ްހުށަހެޅުއްުވމަކީ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ނޑަށްްވެސްްފެންނަްވާހަކަްދަްނނަވަން.ް ްޝުކުރިްއޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ކޮމިޓީއަކަށްްފޮނުވަންްއަުޅގަ

ް

 2215 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

މިނިޓު.ްއެހެންނަމަވެސް،ްމިހާރ2ްްުޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްއާދެ!ްމިހާހިސާބުންްއެމް.ޑީ.ޕީްއަށްްބާކީްއޮތީް

ްދާއި ްމެދު ްހިތަދޫ ްެއއީ ްއަރުވަން. ްފުރުޞަތު ްމެންބަރަކަށް ްއެމް.ޑީ.ީޕެގ ްޖެހެނީ ްމެންބަރުްއަޅުަގނޑު ްޢިއްޒަތްތެރި ރާގެ

ްމިނިޓުގެްފުރުޞަތެއް.2ްްމުޙައްމަދުްރަޝީދު.ް

ް

 2220 ހިތަދޫްމެދުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއކެވުން:

ްއިޞްލާޙާް ްމިވާ ްހުށަހެޅިފައި ްމި ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްައޅުަގނޑު ްަރީއސް.ް`. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްޤާނޫނުއަސާ ްމިްގުިޅގެން ްނުކުެރވޭ ްތާއީދެއް ނަޑކަށް ްއަޅުގަ ްމި ްހުށަހެޅުން، ްހުށަހަޅާފައިާވ ްިއޞްލާޙުކުރުމަށް ސީ

ްެއއާެއކު،ް ްހަމަ ްއަދި ްުނދެކެން. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމުަގއި ްަކމެއް ްެއކަށީގެްނވާ ްއެންމެ ނޑިަވަޅކަށް ްދަ ްމި އިޞްލާޙަކަށް.

ށްްރިޢާޔަތްްކުރާއިުރަގއިްރަްއޔިތުންނަށްްލިބިފައިވާްއަޅުަގނޑުްިޢއްޒަތްތެރިްމެންަބރުންްމީގެްކުރިންްދެއްެކވިްާވހަކަފުޅަ

ްކަމެްއް ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްައޅުގަ ްއެއީ ްދެކެިވއްޖެ. ްާވހަކަތަކެއް ްހިފާނެކަމުގެ ްގޮތެްއގައި ްނާޖާއިޒު ްރައްޔިތުން  2225ފުރުޞަތެއް

ްކުރުމުގަ ްޚިދުމަތް ްރައްޔިތުންނަށް ްބޭނުންވަނީ ްދަންަނވާލަން ްއަޅުަގނޑު ްއެއާއެކު ްހަމަ ްދެން ްަރއްޔިތުްނެގްނޫން. އި

ްއެީއް ްގިނަވުމަކީ ްމީހުން ްތިބި ްޚިދުމަތުގައި ްރައްޔިތުންގެ ްވެއްޖެއްާޔމު ްކަމަށް ްއެހެން ްތިބެނީ. ްމި ްމެންބަރުން މަޖިލިސް

މައްސަލަްއެއްްކަުމގައިްައޅުަގނޑުްނުދެކެން.ްނަމަވެސް،ްެއްކުރާްޚިދުމަތަކީްރައްޔިތުންްބަލައިގަންނަ،ްރަްއޔިތުންނަށްް

ްވަރުް ްމެންބަރުންްބަލައިގަެނވޭ ްކުރަްނވީ ްމަސައްކަތް ްމިއަދު ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންވީމާ، ްއެބަޖެހޭ. ްވާން ްޚިދުމަތަކަށް ގެ

ްއެއީް ްމަަސއްކަތް ްކުރާ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްތަން، ްމި ްައޅުަގނޑުމެން ްނުބަލައި، ްކަމަށް ްެއއް ްމައްސަލަ ްެއއީ  2230އިތުރުވުން

ްކަމުގައި ްމަސައްކަެތއް ްބަލައިގަނެވޭ ްރައްޔިތުން ްބޭނުންްްހަރުދަނާ ްދަންނަވާލަން ްއަުޅަގނޑު ްއެއާއެކު ްހަމަ ހެދުން.ްދެން

މިރާއްޖޭގެްރަްއޔިތުންްމިހާރުްވަރަށްްބޮޑަށްްހޭލުންތެރިވެްިމކަންކަމުގެްތެެރއަށްްއެތިީބްހޭލުންތެރިވެފައި.ްަރއްޔިތުންނަްށް

ރުގައިްޚާއްޞަކޮށްްސީދާްރައްޔިުތްއިނގޭްމިްވާނުވާ.ްމިކަންތައްަތއްްވަމުންދާްގޮތް.ްއެމް.ޑީ.ޕީެގްތިންްއަހަރުގެްސަރުކާ

ްއެމް.ޑީ.ީޕް ްއަދި ްގޮތުން ްނަތީޖާެއއްގެ ްޭއގެ ްކުެރވިފަ. ްވަނީ ްމަަސއްކަތްަތކެއް ްގުނަ ްގިނަ ްކުރުމަށްޓަކައި ްތަރައްޤީ މީހާ

ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްް ްަރއްިޔތުންނަށް ްރާއްޭޖގެ ްދެކެީނ ްއަުޅަގނޑު ްެވސް ްގޮތުން ްކާމިޔާބެްއގެ ްބޮޑު ްއެންމެ ްލިބުނު  2235އަށް
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ނުޑްފޯރު ކޮށްދެވުނުްއިޖުތިމާޢީްރައްކާތެރިކަމުގެްތެރެއިންްރައްޔިުތންްތިބީްވަރަށްްބޮޑަށްްހޭލުންތެރިވެފައިްކަމަށް.ްއަުޅގަ

ދަންނަވާނީްދުލުގެްމިނިވަންކަމާއި،ްއަދިްހަމަްއެއާއެކުްޚިާޔލުްފާޅުކުރުމުގެްމިނިވަންކަމުެގްތެރެއިންްރައްޔިތުންްމިހާރުް

ިޚޔާލުްފާޅުކުރަމުންްއެްގެންދަީނ.ްއެހެންކަމުންްމިވަގުތުްޤާޫނނުއަސާސީްއަށްްއިޞްލާޙެއްްްވަރަށްްބޮޑަށްްއެްބޭފުޅުންގެ

ނިޑއެއްހެންްއިތުުރވާނީ.ް ގެނައުުމގެްބަދަލުގައިްައޅުަގނޑަކަށްްނުފެނޭްއައްޑުްއަށްްެވސްްއަޅުަގނޑަށްްހީވަނީްއެްނމެްގޮ

 2240ކުރަންްތިބޭްމީހުންްޙަޤީޤަތުަގއިްވެސްްއިތުރުވުމަީކްެއއީްއެީއކީްމައްސަަލއެްއްނޫންްެއީއކީެއއް.ްރަްއޔިތުންނަށްްޚިދުމަތް

ްބަލައިގަންަން ްރައްޔިތުން ްއެަބޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްދަންނަވާހެން ްމި ްދެން ްނުދެކެން. ްައޅުަގނޑު ްކަމަކަށް މައްސަލަެއއް

ް ްހަތަރު ްވޭތުވެިދަޔ ްމި ްމަސައްކަތްތައް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްމިހާރު ްހަދަން. ްމަޖިލީސް ްމި ްތެރޭަގއިްމަޖިލީހަކަށް އަހަރުގެ

ްެއއީް ްޝަުކވާކުރަނީ. ްމެދުގައި ްމަޖިލީހާ ްރައްޔިތުން ްނުގަނެވޭތީ ްބަލައި ްރައްޔިތުންނަށް ްބަލާއިރުަގިއ ްގޮތަށް ހިނގާދިޔަ

ްކުރާް ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބޭނުންަވނީ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްފެނުމަކީ. ްފެންނަ އަޅުަގނޑަށް

ްަރއްޔި ްއެއީ ްވާހަކަްމަސައްކަތް ްފެންނަ ްއަޅުަގނޑަށް ްކަމަށް ްވާންޖެހޭ ްކަމުަގއި ްމަސައްކަެތްއ ްހުރި ްފައިދާ  2245ތުންަނށް

ނުޑގެްާވހަކަްކުރުކޮށްލާނަން.ް ް    .م عليكنالسالوދަންނަވާލަމުންްއަޅުގަ

  

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްހިސާބުން ްމިހާ ްއާދެ! ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްާޔ ްބަހުސްްއާދެ! ްބިލަށް ްމި ކުރުމަށްްއަށް

ްއެ ްހަމަެވގެން ްވަގުތު ނަޑއެޅިފަިއވާ ްއެިދވަަޑއިގަންަނވާފަިއާވްްކަ ްބަލައިާލއިރުަގއި ްއަށް ްފްލޯ ްއަުޅަގނޑު ްދެން  2250ދިަޔއީ.

ް ްއޮތް ްމ5ްިއެބަ ްއެހެންނަމަވެސް ްެމންބަރަކު. ްނެތުމާްޢިއްޒަތްތެރި ްަވޑަިއގެން ްމިްްވަގުތު ްޖެހެނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ އެކު

ޓަކައި،ްމިްބިލުގެްބަހުސްްނިންމާލުމުގެްކުރިންްއަޅުަގނޑަށްްޖެހޭްމިްބިލުގެްްބަހުސްްމިހިސާބުންްނިންމާލުމަށްްބިލުގެ

ްިޚާޔލުފުޅުތަކާއި ްފާޅުކުރައްވާަފއިވާ ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްއޮޅުންފިލުވަްންްކުރަްއވާފަިއވާްުސވާލުތަކާ މަރުޙަލާގައި އަދި

ްކަން ްއިބޭނުންފުޅުވެވަަޑިއގެންނެވި ްފަހުބަސް ްޓަކައި ްޮއޅުންފިލުވައިދިުނމަށް ްިމްކަން ްައޅުަގނޑު ްއވުމަށް

 2255މަދުްއާމިރަށް.ްރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްއަރުވަނީްމިްބިލުްހުށަހެޅުއްވިްފަރާތްްކަމުގަިއވާްުކޑަހުވަދޫްދާއިފުރުޞަތު

 ޓުގެްފުރުޞަތެއް.ްކުިރއަށްްގެންދެވުމަށްްދަންނަވަން.މިނ5ްެ

 

ްްވާހަކަދެްއެކުވން:ްމަދުްއާމިރުދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްކުޑަހުވަދޫް

ްދެަވަން ްހުށަހެޅި ްމި ނޑު ްައޅުގަ ްއަށް ްޤާނޫުނއަސާސީ ްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްިދވެހި ްއާދެ! ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްުގޅޭ ްމެްއިޞްލާޙާ ްހުިރހާ ްއިޚްގޮތުން ްފާޅުުކރެއްވި ްވެސް ްހިުތގެންބަރުން ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްޝުޫޢރަށް  2260ްލާޞްތެރި

ްޝުކުރުއިޚް ްކުރުމުގައިލާޞްތެރި ްކަންކަން ްމިފަދަ ްއާދެ! ްހުންނަންްދަންނަަވން. ްތަފާތުވުންަތއް ްކަމަށްްޚިޔާލު ޖެހޭނެ

ްކަމަށްް ްހުންނަންޖެހޭނެ ްާއދެ! ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ނޑުމެން؛ްޝުކުިރއްޔާ ްއަުޅގަ ްޤަބޫލުކުރެޭވތީވެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް
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ް ްޤަބޫލުކުެރޭވތީވެ ްތިްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްިދމާލުގައި ްއިސްތަށިފުޅާ ްރައީްސގެ ްޢިްއޒަތްެތރި ައޅުަގނޑުމެން

ް ٍٰ بَْينَيُنْ އިނީ أَْهُرىُْن ُشٌَر ްލިޔެފަ ،ًَ ްއުސޫލުންްް.ެއގޮތަށް ްމިދެންނެވި ްހިނަގިއދާނެ. ްނެތި ްބޮުލގައި ފަހަރެްއގައި

ނޑުެމންގެް  2265ތެރޭގައިްޚިޔާލުްތަފާތުުވންްހުރުމަކީްއެއީްމައްސަލަްއަޅުަގނޑުމެންްއެކަންްކުރަނީްކަމަށްްވަންޏާމުންްއަޅުގަ

އެއްްނޫން.ްއެހެންނަމަވެސްްިމްހުރިހާްބަހުސްތަކެއްްކުރުމަށްފަހުްމިކަމުގެްއެންމެްަފއިދާްހުރިްގޮތަކީ،ްރަްއޔިތުންނަށްް

ނޑުްހަމަްވަރަށްްއިޚްއެންމެްފައިދާްހުރިްގޮތަކީްޮކބައިކަންްައޅުަގނޑުމެންްވިްސނަންޖެ ުކްއެްލާޞްތެރިކަމާހެނީ.ްއަޅުގަ

ނޑުމެންދަޝުކުރު ްއަުޅގަ ްުކރުމުގައި ްފާޅުކުރެްއވިްޝުޢޫރުތަކަށް.ްކަންކަން ްއެ ްމެންބަރު ްބިލެތްދޫްދާއިރާގެ ނަށްްންނަވަން

ްޭއގެ ްއުސޫލު ްރަނގަޅު ްޓަތެއެންމެ ްހޯދުމަށް ްބަހުސްރެއިން ްމަޝްވަރާކުރަންޖެހޭ. ްކޮމިޓީއަކަށްްކައި ްއަދި ކުރަންޖެހޭ.

ްމިއަ ްވެްސްފުރިހަމަފޮނުވަިއގެން ްއެކިއެިކްށްވުރެ ްހަމަ ްދެން ްކަމެއް. ްކުރެވިދާނެ ްހަމަ ްކުރުމަކީ ްމިކަން ްޓަކައި  2270ކުރުމަށް

ްގުޅޭ ްޝުޢޫރުތަކާ ްހުރި ްފާޅުކޮށްފައި ްދަންނަވާްބޭފުޅުން ްެއއްެޗއް ްވަްްގޮތުން ްވެސްްކަމަށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ންޏާ

ްތަމްސީލުޤަބޫލު ްރަްއޔިތުްނ ްމަޖިލީހަކީ ްރައްޔިތުްނގެ ްމި ްމަޖިލީހެއް.ްކުރަން ްއޮންނަންޖެހޭނެ ްގޮަތކަްށ ކުރެޭވ

ް ްޤާނޫނުއަާސސީގެ ްމި ްހަމައަކީ ްމިުއޅޭ ްޤަބޫލުކޮށްގެން ްައޅުަގނޑުމެން ްމިއަދު ްމާއްދާަގިއ72ްްއެހެންނަމަވެސް ވަނަ

ްއާދެވޭް ްމަޖިލީހަށް ްަރއްޔިތުންެގ ްބޭފުޅަކަށް ްލިޭބ ްވޯޓު ްިގނަ ްއެންމެ ްގޮތުން ްމިްބަޔާންކުރާ ްވެދާެންްގޮތަށް އޮތީ.

ްފަހަރެ ްކަމަށް ްގޮްތ ްއޮންނަ ްޤައުމުތަކުަގއި ްއެހެްނ ްދުިނޔޭގެ ްދަންނަވާލަންްއްގައި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަެވސް  2275ވެސް.

ްރައްޔިތު ްއޮތުމުން ްގޮތަކަށް ްމިފަދަ ްޭއގެބޭނުންވަނީ ްބައިވެިރވުން ްފުރިހަމަ ްއެހެންނަމަވެސްްންގެ ްދޭތޯއޭ؟ްނުދޭ. ތެރޭަގއި

ްޤައުމުަގއި ްމި ްމިއަދު ްމިތިބީ ްވިސްނަވަްއަޅުަގނޑުމެން ްަކންތައްތަކަށް ްގިނަ ްޭއގަްއިރަްށ ްބުރަކަްށްްއިާލއިރުަގއި ދެވަަނ

ްކުރަނީ ްެއކަން ްްަކމަށްްގޮްސގެން ްވަދެވޭެންްއަށްްއިންސައްތ52ްްަވަންޏާ ްމަޖިލީހަށް ްމި ްލިބިެގން ްމަތިން ވުރެން

ްޮއެވއްޖެ ްއޭގަްކަމަށްްއުސޫލެއް ްއެްއިވަންޏާ ްބުރަވޭ. ްއެބަ ްމަސައްކަތްތަކެއް ްކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ހެންނަމަވެސްްއަުޅގަ

%ް ްނާދޭ. ްފިނިކަމެއް ްެއކަމުން ްމާޔޫްސކަމަށް ް%24ްރައްޔިތުންގެ ް%12ްނުވަތަ ްވެސ5ްްްުނވަތަ ްއަށް ްމީހާ  2280ލިބޭ

ް ްޤާޫނނުއަސާސީެގ ްމި ްގޮތްތަެކއް ްއާދެވޭނެ ްމަޖިލީހަށް ްލިބިދޭ.72ްްރައްޔިތުންެގ ްއެބަ ްއިން ްމާއްދާ ވަނަ

%ް ް%12ްއެހެންނަމަވެސް ްއަނެއް 92ްްލިބުމަށްފަހު ްމިހިރީްްބޭނުންވާމީހުން ްޮގއްސަ. ްގެއްިލގެން ްއޮންނަނީ ގޮތް

އަޅުަގނޑުމެންްދަންނަވާނީްއެކަންްއެގޮތަށްްއޮްތއިރުަގއިްއެންެމް،ްނާލަންޖެހޭްކަންކަން.ްއެހެންވީމާއަޅުަގނޑުމެންްވިސް

ްވިސްނަކުޑަވެް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދެން ްއިގެން، ްއާބާދީގެ ްއަކީ ްުނކުތާ ްއަނެއް ްއިތުރ5ްުލާ ްމެންބަރަކު ގޮތަްށްްވާހާހަކަށް

 2285ިތޔާރެއްްީދގެންްއެްބޭފުަޅކަށްްއެންމެްބޮޑުްއިޚްްޖެހޭްއަޅުަގނޑުެމންްމިއަދުއިްިމއަދުްައޅުަގނޑުމެންްބަލަންއޮންނައިރުގަް

ްހިންުގމަށް ްއޮޓަްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީސް ްމި ްދީފައި ނޑުމެން ްއަދަދަށްްކައި،ްއަުޅގަ ްރައީސް.ްވޯުޓގެ ްޢިއްޒަތްެތރި ންނަނީ

މަދުްވޯޓުްލިިބގެންްަވޑަިއގެންނެިވްބޭފުޅާ.ްއެކަމަުކްމިއަދުްަރއްިޔތުންގެްމަޖިލީހުގެްރަީއސެްއގެްްބަލައިލާއިުރގައިްއެންމެ

ްއި ްހަމަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްތިްޙްތިރާމާގޮތުަގއި ްވޯޓުްފުޅާްބޭްއެުކަގއި ްތަމްސީލުއަށް ްއަދަދަށްްުކރަމުންދީގެން ްވޯޓުގެ ދަނީ.

ްަވޑަ ްލިބިގެން ްވޯޓު ްގިނަ ްއެންމެ ްމެންބަރުްބަލައިލާއިުރގައި ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްމާމިނގިލީ ްބޭފުޅަކި ްހުރި ިއގެންފައި
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 2290ަވނަްމަޖިލީހުގައިްވަަޑިއގެންފައ17ްްިޤާސިމްްއިބްރާހީމް،ްވޯުޓގެްަޕސެންޓަންްބަލާއިރުްއެންމެްމަތީްޕަސެންޓެއްްމިދިޔަް

ްދާއި ްމީދޫ ްބޭފުޅަކީ ްއަޙްހުރި ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްާރގެ ްމުޙައްމަުދ،ސިމަދު ނޑުމެންްްޔާމް ްއަުޅގަ މިހިރީ

ްއެހެންނަމަވެސް ްތަމްސީލުްވިސްނާލަންޖެހޭ. ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް 5ްްކުރުމުގައި ްހަމަނުވާ ްވެސްހާސް 5ްްމެންބަރުން

ްތަމްސީލު ްއެއް ްއާބާދީ ްްކުރެވޭހާހުގެ ްއޮތީ. ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްމި ްނުވަތ3ްްަގޮތަށް ހާސް

ނޑުމެންްމެންބަރަކުްއިހުރި.ްދާއިރާއެްއގަްްވެސްްހަމަްމެންބަރަކުްއެބަްއިްގަްމީހުންްތިބޭްއަތޮެޅއ222ްް އެަބްްެވސްްައޅުގަ

ްއެހެންވީމާ ްހުރި. ްަރއްޔިތު، ްގޮތާއަދަދު ްއޮންނާނެ ްަބިއވެރިވުން ްާވހަކަްބެހޭްންގެ ްހިރީްގޮތުން ްމި  2295ދައްާކއިރުަގއި

ްބަހުސްހައްތަހާ ްައޅުަގނޑުމެންަނށް ްމައްސަަލތައްވެސް ްީމގަކުރެވޭނެ ްވިސްނާފައި ްފުންކޮށް ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްއިް.

ނޑުެމންގެްގިނަްބޭފުޅުންގެްމިކަމާްޓަކައިްބަހުސްްގޮތެއްްހޯދުމަށްްދުލުވެރިޢަ ކުރެވޭނެްމައްސަލަަތއް.ްއެހެންކަމުންްއަުޅގަ

ނޑުމެންނަށްްފާހަގަެވގެންްގުޅޭ ދަނީްހަމަްކުރިންްގޮތުންްނޫހުަގއިްޖަހާފައިްހުރިްކޮމެންޓަށްްބަލައިލާއިރުަގއިްވެސްްއަުޅގަ

ްއެހެންނަމަވެސްް ްކަމަށް. ްގޮތް ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްއެއީ ްއޮތުމަކީ ްމެންބަރުން ްދެ ްއަތޮޅަކަށް ްކޮންމެ އޮތްހެން

ްފަސޭހަ ްއެހާ ްމިއަުދ ްކޮމެންްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްބޭފުޅުން ްބައެްއ ްނޫްނ ްެއކަމަށްްކަމެްއ ްހުރީތީެވ ްއެހެން  2300ުޓ

ްއަޅުަގނޑުޙްއި ްއެހެންނަމަެވސް ްއެކަންްތިރާމުކުރަން. ްގޮަތކަށް ްއެފަދަ ްތެރޭގައި ްނިޒާމުގެ ްދުސްތޫރީ ްމިއޮތް ްމިއަދު މެން

ްއަޅު ްމިއަދު ްނުވާީތވެ ްކަމަކަށް ްުކރެވޭނޭ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްފަސޭހައިން ްއެހާ ްވަރަށްްބަދަލުކުރުމަކީ ަގނޑު

ްއެކަްލާޞްތެރިކަމާއިޚް ްފަހުން ްމިހާރުންްމިހާރަށްްވެސްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްހުށަހެޅީ ްމި ްހައްލުކުރުމަށްއެކު ކައި،ްޓަްން

ްމިް ްޤަބޫުލކުރެވޭތީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްކަުމގައި ްކަމެއް ްކުރެވިދާނެ ްމަޖިލީހަށް ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްހެދުމަކީ ްގޮެތއް އިތުރުނުވާނޭ

ްމި ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްޤައުމަށްްރައްޔިތުންެގ ްހެދުމަކީ ްގޮެތްއ ްއިތުރުުނވާނެ ްއިހަށް  2305ޓަކަިއްްވަގުތަްށ

ނޑުމެންނަށްްދެކޭތީވެްއަޅުަގނޑުމެން ިދްޚާއްޞަކޮށްްހުރިހާްޕާޓީގެްއަް،ނަށްްމިއަދުްކޮށްދެވޭނެްހެޔޮްކަމެއްްކަމަށްްއަޅުގަ

ްީލޑަޕާ ްގްރޫޕުގެ ްަދންނަވަލިމެންޓްރީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްވެސް ްވިސްަނވައިުރންނަށް ްނަޒަރަކުން ްފުްނ ްމިކަުމގައި އިްލާނީ

ްމާ ްސުލްޙަވެރި ްމިޙަތަންކޮޅެއް ްމަޝްވަރާކޮްށގެން ްއިޚްުއލެއްަގއި ްމިއަުދެގްްލާޞްތެރިކަމާކަން ްމިއީ ްކޮށްދެއްވާށޭ. އެކު

ްމީހަުކް ްވަކި ްގޮތުން ްިސޔާސީ ްފަހަރެއްގައި ްމިއީ ްގޮތޭ. ްޤަބޫލުކުރާ ްއެކަމަށް ްބަޔަކު ްގިނަ ްހަމަ ްރަްއޔިތުންގެ ޤައުމުގެ

ްހޯދުމަށް ްިދނުމަށްްކުރިއެރުން ްނިކަމެތިކަެމއް ްބަޔަކަށް ްަވކި ްއަދިްޓަކައި ްނޫނޭ. ްކަެމއް ްކުރި ްއެއްޓަކައި  2310ފަހަރުްްވެސް

ްހުވާކުރިްهللاްމާތް ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްވާން ްމެންބަރަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްދަންނަވަނީ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްހާލު ްހުވާކުރާ ްގަންދީ

ނޑުް ްއަުޅގަ ްގޮުތގައި ްުމދަލެއްގެ ްިފކުރީ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްވިސްުނމުގައި ްއަމިއްލަ ްއަޅުަގނުޑގެ ްމިއީ ްކުރަނީ ްމި ްހުވާ ގޮތަށް

ްއެކުްކޮށްދެއްވާށޭ.ްުޝކުރިްއޔާ.ްްލާޞްތެރިކަމާކަމެކޭ.ްމިކަންްއިޚްމިްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅިް

ް

 2315 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ް ްައއިޓަމު ްއެޖެންާޑ ްދާއ9.1ްިއާދެ! ްކުޑަުހވަދޫ ްދަށުން ްއަޙްެގ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްހުށަހެޅުްއިވްރާގެ ްއާމިރު މަދު

ވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ްއަށްްއިޞްލާުޙ72ްްމާއްދާގެް)ހ(ްއަދިްްވަނ71ްަދިވެހިރާއްޖޭގެްޖުމްހޫރިއްާޔގެްޤާނޫނުއަސާސީގެް

ްިތްއބެވި ްހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ްއެދިވަަޑއިގެން ްފުރުޞަތަށް ްބަހުސް ްއިބްތިދާީޢ ްބިލުގެ ްމެންބަރުންނަށްްްހުށަހެޅުމުގެ ހުރިހާ

ްަގވާއިުދގަިއވާްގޮތުގެްހިސާބުންްނިމުނީ.ްދެންްއޮންނާނީްމިްބިލަށްްވޯޓަށްްދެންނެވުންްމަޖިލީހުގެްއަރުަވއިްމިފުރުޞަތު

 2320ްމަތިންްބިލަށްްވޯޓަށްްދަންނަވާނީްޖަލްސާްދެންްބާއްވާްދުވަހަކުން.ް

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްނިންމުން.

ް2325 

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްައއިޓަމު ްއެޖެންޑާ 13ްްއާދެ! ްަގވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްއެހެންކަމުން ްނިމުނީ. ްމި ްމަސައްކަތް ްއެހެން ވަަނ16ްްއިތުރު

ްމަޖިލީހުގެް ްނިމުނީ.ްދެން ްމި ްވެސް ްދައުރު ްދެވަނަ ްއަހަރުގެ ްމި ނޑުމެްނގެ ްއަޅުގަ ްމަތިން ްގޮތުގެ ް)ށ(ްގަިއވާ މާއްދާގެ

ވަނަްމާއްާދގެް)ނ(ގަިއާވ16ްްވަނަްމާއްާދގެް)ށ(ްއާިއ16ްްޖަލްސާްއެްއްއޮންނާނީްަރއްިޔތުންގެްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދުެގް

 2330ްމަޖިލީސްްނިމުނީ.ްް.الحمد هلل رب العالمينًް.ވާްދުވަހ2213ްުއޮކްޓޯބަރ3ްްގޮތުގެމަތިންް
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