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ްرس�لްع�ىްوا���مްوا���ةް�ްا��حين، ا���دްا��ح��ް�ް��نްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ްފެށުނީ.ްޖަލ�ސާް.وا�هްو��ްوص���ްآ��ްوع�ىް�

ް5 

 

10 

ް

ްއާްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއެދެނ�. ްވިދާޅުވުނ� ްފެށީމަ ްކުރިއަށ�ދާނ� ްއެޖެނ�ޑާ ްމިްޖަލ�ސާގެ ދެ،

ް ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއ�ޞަ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްމ77ްްިޖަލ�ސާއަކީ ްޖަލ�ސާ. ވަނަ

ޖަލ�ސާއަށ�ްވަޑައިގެނ�ދެއ�ވިްއެނ�މެހާްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުނ�ނަށ�ްމަރުޚަބާް

ްވާހަކައެއ�ް ްކުރިނ� ްދިޔުމުގެ ްއައިޓަމަށ� ްއޮތ� ްއެޖެނ�ޑާގައި  15ދަނ�ނަވަނ�.

ްމެނ�ބަރުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެއީ، ްމައިކ�ްދަނ�ނަވާލާނަނ�. ްމޭޒުކޮޅުމަތީގައި ގެ

ްވޯޓުް ްމެނ�ބަރުނ� ްކާޑަކީ ްއެ ްއާދެ، ްބޭއ�ވިފައިވާނެ. ްކާޑެއ� ކައިރީގައި

ްކާޑެއ�.ް ްޖެހިވަޑައިގަނ�ނަވާ ްކުރައ�ވަނ� ްބޭނުނ�ފުޅު ްވީމަ ދެއ�ވަނ�

ްވޯޓާް ްމައ�ސަލައަށ� ްއޮތ� ްކުރިމަތީގައި ްމަޖިލިސ�ގެ ްމިހާރު އެހެނ�ވީމާ،

ްބޭނުނ�ފުޅު ްކާޑު ްއެ ްދިޔާމަ ްގޮތް�ްހަމައަށ� ްގެނ�ދާނެ ްގޮތާއި  20ކުރައ�ވާނެ

ވަނަްނަނ�ބަރަށ�ްމިްއޮތ2ްްީދަނ�ނަވާލާނަނ�.ްމިއަދުގެްއެޖެނ�ޑާގައިްމިއޮތީް

ވަނަްމާއ�ދާގެް)ށ(ްގައިވ52ްްާރައ�ޔިތުނ�ގެްޚާއ�ޞަްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދުގެް

ް ްތެރެއިނ� ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއ�ޞަ މެނ�ބަރުނ15ް�ްގޮތުގެމަތިނ�

ްފޮ ްނާއިބުްސޮއިކުރައ�ވާ ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއ�ޞަ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ނުއ�ވާފައިވާ

ްނިނ�މެވުނ�.ް ްގޮތެއ� ްމައ�ސަލައާމެދު ްއިތުބާރުނެތ�ކަމުގެ  25ރައީސ�ގެ

ްހުށަހަޅަނީ.ް ްމި ްމިހާރު ްމަޖިލީހަށ� ނޑު ްއަޅުގަ ްމައ�ސަލަ ްއެ އެހެނ�ވީމާ،

ްމަޖިލީހަށް� ްމެނ�ބަރުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްބެހޭގޮތުނ� ްއެކަމާ އާދެ،
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ް ްމަޢުލޫމާތަށ�ޓަކާްފޮނުއ�ވާފައިއޮތ� ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްތިޔަ ސިޓީ

ްސެކ�ރެޓަރޭރިއަޓުގެް ްއެ ްއިދާރީްމޭޒުނ� ްފޮނުވިފަ.ްއެހެނ�ވީމާ، ްވާނީ މިހާރު

ްޖަލ�ސާއަށް� ްގޮތުނ� ްހުށަހެޅުއ�ވުމުގެ ްމައ�ސަލަ ްސިޓީފުޅު ްއެ  30މޭޒުނ�

ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ްއިއ�ވަވާލައ�ވާ. ްސެކ�ރަޓަރޭރިއަޓުނ� ްއާދެ، ްއިއ�ވާވާލާނެ.

ްކިހިނެއ�ް ްމާއ�ދާއަކަށ� ްކޮނ� ްގަވާއިދުގެ ްވިދާޅުވަނީ ްމި ނުކުތާއެއ�

ްތަފާތުވެގެނ�ތޯްވިދާޅުވެދެއ�ވުނ�ްއެދެނ�.ް

ް

 35ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްގަވާއިދުގެްްއަރިއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެނ�ބަރުް ްނެގީ ްމި ްނުކުތާއެއ� ްނިޒާމާބެހޭ ނޑު ްއާދެ،ްޝުކުރިއ�ޔާ.ްއަޅުގަ

ނޑަށ�4ް�ްްްއިލ�ޔާސ�ްޙުސައިނ�ްއިބ�ރާހީމ� ްވަނަްމާއ�ދާއާއިްޚިލާފަށ�ްމިްޖަލ�ސާްހިނގަމުނ�ދާްކަމަށ�ްއަޅުގަ

ވަނަްމާއ�ދާގައިްމިްއޮނ�ނަނީްނަތީޖާްއިއ�ވުނ�.ްނަތީޖ�4ްްާޤަބޫލުކުރެވޭތީ.ްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ްވޯޓެއ�ް ނޑުމެނ�ގެްޚާއ�ޞަްމަޖިލީހުގެްޖަލ�ސާގައި ްއަޅުގަ  40އިއ�ވާއިރުްމިދިޔަ

ްނަތީޖާ ްވޯޓުގެ ްއިތުބާރުއޮތ�ްްނެގިނ�.ްއެ ްރައީސަށ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި އިއ�ވިއިރު

ް ނޑ57ްްުކަމަށ� ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްނުވޭ. ްލިބިފައެއ� ވޯޓު

ް ްކަމަށ� ްއިތުބާރުނެތ� ްއިތުބާރުނެތ2�ް�ްޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ްލިބިގެނ� ވޯޓު

ްގޮތުގައިވެސ�ް ްބޭފުޅެއ�ގެ ްއިތުބާރުއޮތ� ްނުނިމުނުއިރު ްގޮތުގައި ބޭފުޅެއ�ގެ

ްވާތީ ނޑުްްފާސ�ނުވެފައި ްއަޅުގަ ްނޫނ� ްބޭފުޅެއ� ްއިތުބާރުއޮތ�  45މަނިކުފާނަކީ

ްއިނ�ނެވީް ްތި ްރިޔާސަތުގައި ްޖަލ�ސާގެ ްމިއަދު ްއެ�ެހެނ�ވީމާ، ދެކޭގޮތުގަ.

ްގަވާއިދާއިްޚިލާފަށ�.ްއެްވާހަކަްދަނ�ނަވާލަނ�ވެގެނ�.ް

ް

ް

ްއަޅުގަްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްނުކުތާއަށ� ްނެނ�ގެވި ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެއ�ޗެއ�ްއާދެ،  50ނޑު

ް ްގަވާއިދުގެ ްކަމެއ�5ް�ްދަނ�ނަވާލާނަނ�. ްމަޖިލީހުނ� ްމާއ�ދާގައި ވަނަ

ްކަމެއް� ްމަޖިލީހުނ� ްސާފުކޮށ�. ްވަރަށ� ްއޮތ� ްއެބަ ްލިޔެވިފައި ފާސ�ވާގޮތ�

ްދަނ�ނަވާލާނަނ�.ް ްމާއ�ދާ ްގަވާއިދުގެ ްއަޅުގަނޑު ފާސ�ވަނީ

ްމަޖިލީ ްނުވަތަ ްއިޞ�ލާޙެއ� ްގެނ�ނަ ްމަޖިލީހުނ� ހުން�ޤާނޫނުއަސާސީއަށ�
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ްމަޖިލީހުގެް ްބެލެވޭނީ ްކަމަށ� ްފާސ�ވެއ�ޖެ ްއެހެނ�ކަމެއ�ވިޔަސ�  55ނިނ�މާ

ްކަމަކަށ�ް ްއަޣ�ލަބިއ�ޔަތު ްމަޖިލީހުގެ ްލިބުމުނ�ނޭ. ްއެކަމަކަށ� އަޣ�ލަބިއ�ޔަތު

ްއެއ�ބަޔަށ�ވުރެް ްދެބައިކުޅަ ްމެނ�ބަރުނ�ކުރެ ްމަޖިލީހުގެ ްވާނީ ލިބުނުކަމަށ�

ްލި ްވޯޓު ްމެނ�ބަރެއ�ގެ ްއެއ� ްމަދުވެގެނ� ްމަޖިލީހަށް�އިތުރަށ� ބުމުނ�ނޭ.

ްއާދެ،ް ްމީހެއ� ްއިނ� ްރިޔާސަތުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްމައ�ސަލައަކީ ހުށަހެޅުނު

ްވޯޓެއ�.ް ްކަމުގެ ްއިރުބާރުނެތ� ްމައ�ޗަށ� ްއިބ�ރާހީމ�ގެ  60ޢައ�ބާސ�

ްއެދުވަހުގެް ްފާހެއ�ނުވޭ. ްމައ�ސަލައެއ� ްއެ ްމަޖިލީހުނ� އެހެނ�ނަމަވެސ�،

ްފާސ�ނުވީ ްމައ�ސަލަ ްއެ ްއެހެނ�ވީމާ، ްމައ�ސަލަްނަތީޖާއަކު. ްއެ ްދެނ� މާ

ްގުނއ�ވާކަ�ަށ�ް ްއަދަދު ްވޯޓުގެ ްއަނެއ�ކޮޅަށ�ްލިބުނު އެހިސާބުނ�ްނިމުނީ.ްއެ

ްކަމަށް� ްއިތުބާރުނެތ� ްއެ ްފާސ�ނުވީމާ ްމައ�ސަލަ ްހުށަހެޅި ްއެ ނުޖެހޭ.

ްހޮވިފައިްއިނ�ްމީހަކުްއެް  65ފާސ�ނުވީ.ްއެހެނ�ވީމާ،ްކުރިނ�ްއިތުބާރުްއޮވެގެނ�

ނޑުްމަޤާމުގައިްހަމަްހުނ�ނާނެ.ްއެގޮތު ނ�ްޖަލ�ސާްކުރިއަށ�ްގެނ�ދަނ�ްއަޅުގަ

ްމައ�ސަލަް ްމި ްގޮތުނ� ްނުކުތާއެއ�ގެ ްނިޒާމާބެހޭ ްއެދެނ� ނޑު ްއަޅުގަ މިއިނީ.

ްބޭނުމިއ�ޔާް ްހުށަހަޅުއ�ވަނ� ްއަލުނ� ްމައ�ސަލަ�ަ ްނުނެނ�ގެވުނ�. އިތުރަށ�

ްއެ�ެހެނ�ވީމާ،ް ްތަނ�ދޭގޮތުނ�. ްގަވާއިދު ްހުށަހެޅުއ�ވެވިދާނެ އަނެއ�ކާވެސ�

ްމިހާރު ްމިްްޖަލ�ސާގައި ްގެނ�ދިޔުމަށ� ްކުރިއަށ� ްކަނ�ތައ� ްއޮތ�  70އެޖެނ�ޑާގައި

ްއާދެ،ް ްދަނ�ނަވަނ�. ްވާހަކަ ްއެދޭ ްގެނ�ދިޔުނ� ްކުރިއަށ� ޖަލ�ސާ

ްސެކ�ރެޓަރޭރިއަޓުނ�ްއެކަނ�ްއިއ�ވަވާލެއ�ވުނ�ްއެދެނ�.

ް

ް

ް[ްއިދާރީްމޭޒުނ�ްއިއ�ވެވުނ�: ްގަވާއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއ�ޞަ ް)ށ(52ްްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްމާއ�ދާގެ  75ވަނަ

ްގަ ްތެރެއިނ� ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއ�ޞަ ްމަތިނ� ްގޮތުގެ 15ްއިވާ

ްޚާއ�ޞަް ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްފޮނުއ�ވާފައިވާ، ްސޮއިކުރައ�ވައި މެނ�ބަރުނ�

ްމައ�ސަ ްކަމުގެ ްއިތުބާރުނެތ� ްރައީސ�ގެ ްނާއިބ� ްމަޖިލީހަށް�މަޖިލީހުގެ ލަ

ް]ހުށަހެޅުއ�ވިއެވެ.

 80ސަލަްހުށަހެޅުނީ.ްމައ�ސަލައާއިގެނ�ްވާހަކަފުޅުްދައ�ކަވަން�އާދެ،ްމިހާރުްމައ�ްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ްއެދެނ�.ް ްގެނ�ދެވުނ� ްއެދިވަޑައިގަނ�ނަވަމުނ� ްބޭފުޅުނ� އެދިވަޑައިގަނ�ނަވާ

ދެނ�ްޖަލ�ސާްފެށުނުތަނުނ�ްބ.ްއަތޮޅުގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްޢަލީްފާއިޒުް
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ނ�ބަރުްއެްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއ�ްނަނ�ގަވާފައިވޭ.ްއެއީ،ްކުރިނ�ްއދ.ްގެްމެ

ްދެއ�ކެވިްވާހަކަފުޅަށ�ްނުވާްކަމަށ�ވަނ�ޏާްކުރިއަށ�ގެނ�ދެވުނ�ްއެދެނ�.ް

ް85 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ނޑުްްމާޅޮސ�މަޑުލުްދެކުނުބުރީްމެނ�ބަރުް ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ނަމަވެސ� ްވާހަކަ ްއެ ްހަމަ ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްގަވާއިްޢަލީްފާޢިޒ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއުޅުމުގައިްދަނ�ނަވާނީ ްކުރަނ� ްކަމެއ� ްއެއ�ގޮތަށ� ދާއި

ްއެއީް ްކުރެއ�ވުނ� ްމަސައ�ކަތ� ްހުއ�ޓުވުމަކަށ� ްއެކަނ�  90މަނިކުފާނު

ްވަރަށ�ް ްގަވާއިދުގައި ްނޫނޭ. ްޤަބޫލުކުރެވޭކަމެއ� ްއެކަނ� ނޑަކަށ� އަޅުގަ

ް ްސާފުކޮށ� ްވަރަށ� ްމަޖިލީހުގ�5ްްެރީތިކޮށ� ްބުނަނީ ްމި ްގައި ް)ށ( ގެ

ްލިބި ްކަމަކަށ� ްވާހަކަްއަޣ�ލަބިއ�ޔަތު ްއެ ްވާހަކަ. ްގޮތުގެ ގެނ�ވާ

ްވޯޓުް މަނިކުފާނުވެސ�ްވިދާޅުވެްދެއ�ވާއިފި.ްމިްސިސ�ޓަމ�ްބޭނުނ�ކޮށ�ގެނ���

ްމަޖިލީހުގައިް ްމި ްކުރީގައި ްމީގެ ްދަނ�ނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްނެގުނ�  95ނެގުނު

ްދޭް ްވޯޓު ްފެނ�ނަކަމަށ� ްވޯޓެކޭ. ްނެގިފައިއޮތ� ްޚިލާފަށ� ްވޯޓުތަކާއި ނެގުނު

ްދޭއިރު،ް ްވޯޓު ްޕެރަލަލ�ކޮށް�ބަޔަކު ްއެ ްހަމަ ްދީ ްވޯޓު ްކަމަށ�ވެސ� ނުފެނ�ނަ

ްއެހިފަ.ްފެނޭތޯްއެހުނުްވޯޓުް ްފެނޭތޯވެސ� އެދަނީ.ްއެހެނ�ކަމަށ�ވާއިރުްއެއޮތީ

ޤަބޫލެއ�ނުކުރެވޭ.ް ނޑަކަށް� ްއެއީްފާސ�ވެފައިއޮތ�ްއެއ�ޗެއ�ްކަމަކަށ�ްއަޅުގަ

ް100 

ް

ްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ނޑު ްއަޅުގަ ްމެނ�ބަރު ްކުރިއަށ�ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްވާހަކަ ްއެ ްއެނގޭތޯ. އެދެނ�

ްނުގެނ�ދަވާްއިށީނދެވަޑައިގެނ�ދެއ�ވުމަށ�.ް

ް

ް105 

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަ�ަށ�ްގެނ�ދެވުނ�(

ް

ްމީގެްްމާޅޮސ�މަޑުލުްދެކުނުބުރީްމެނ�ބަރުް ްމަނިކުފާނު ްނަހައ�ދަވާ. ްތިހެނ� ްއެއ�ގޮތަކަށ�ވެސ� ްތިހެނ� ްނޫނ�.
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ނޑުްކުރީގަްްޒ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:ޢަލީްފާއި ްއަޅުގަ ްގެނ�ދަވާފި. ްގޯސ�ކޮށ� ްކަނ�ތައ�ތައ� ްގިނަ ްވަރަށ�  110އިވެސ�

ނޑަށ�ް ްއަޅުގަ ްއިތުރުނ� ްހައިސިއ�ޔަތުގެ ްމެނ�ބަރެއ�ގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމި މިއަދު

ްފިތުނައާއިް ްކިޔާްމީހެއ�ގެްހައިސިއ�ޔަތުނ�ްމަނިކުފާނު މަނިކުފާނުްބޮޑުްބޭބެ

ްހަލާކުވެގެ ްގެނބި ްތެރޭގައި ްކޯރެއ�ގެ ނޑަށ�ްއަނިޔާވެރިކަމުގެ ްއަޅުގަ ނ�ދާއިރު

ްތާރީޚުް ްދިވެހި ްކުރަނ� ްމަސައ�ކަތ� ްފަހު ްއެނ�މެ ްކުރާ ސަލާމަތ�ކުރެވޭތޯ

ނޑުްމިްމަސައ�ކަތ�ްކުރަނ�ްމިއަދުްބޭނުނ�ވާތީްމިްވާހަކަްމިް އަޅުގަ  115ހެކިކޮށް�

ްކުރިއަށް� ދަނ�ނަވަނީ.ްމަނިކުފާނުްރިޔާސަތުގައިްއިނ�ނަވައިގެނ�ްމިްޖަލ�ސާ

ްއެއ�ގޮތަކަށ� ްއެއީ ްކަމެއ�ކަމަކަށ�ްގެނ�ދެވުނ� ްކުރައ�ވާއިގެނ�ވާނެ ވެސ�

ނޑުް ްއަޅުގަ ްނަގާފައި ްނުކުތާ ްމި ްއެ�ެހެނ�ވީމާ ްޤަބޫލެއ�ނުކުރަނ�. ނޑު އަޅުގަ

ްނުކުރެއ�ވޭނެއޭ.ް ްތިކަނ� ްތިގޮތަށ� ްއިލ�ތމާސ�ކުރަނ�. މަނިކުފާނަށ�

 120ްޝުކުރިއ�ޔާ.

ް

ް

ްވާހަކަްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްދެއ�ކެވި ްމެނ�ބަރު ްދަނ�ނަވަން�އާދެ،ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ނޑު ްއަޅުގަ ފުޅަށ�

ްހުށަހެޅުނީް ްމަޖިލީހަށ� ްވާހަކަ. ްދެނ�ނެވި ނޑު ްއަޅުގަ ްކުރިނ�ވެސ� އޮތީ

ްފާސ�ނުވީމަް ްމަޖިލީހުނ� ްއެކަނ�ތައ� ްމައ�ސަލައޭ.  125އިތުބާރުނެތ�ކަމުގެ

ނޑުްކުރިއަށ�ްމިްގެނ�ދަނީް އެހިސާބުނ�ްއެކަނ�ތައ�ްނިމުނިއ�ޔޭ.ްދެނ�ްއަޅުގަ

ްއެދިވަޑަް ްވާހަކަދައ�ކަނ� ނޑުްއާދެ، ްއަޅުގަ ްބޭފު�ުޅުނ�ނަށ� އިގަނ�ނަވާ

ްއެދިވަޑައިގެނ�ފައިް ްއެނ�މެފުރަތަމަ ްގެނ�ދާނަނ�. ްއަރުވަމުނ� ފުރުޞަތު

ްމިވަނީްކޮޅުމަޑުލުގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުްޝަރީފ�.ް

ް130 

ްވަރަޙ�މަތުއ�ްކޮޅުމަޑުލުްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުް ްމިއަދުްهللاް`ްއައ�ސަލާމ�ޢަލައިކުމ� ްއާދެ، ްވަބަރަކާތޫ.

ްމިް

ްމާކުރިން�ްޝަރީފ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމީގެ ްމައ�ސަލައަކީ ްހުށަހެޅިފައިމިވާ ްމަޖިލީހަށ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްއިނ�ސާފެއ�ްް ްޢަދުލެއ� ްއެއ�ވެސ� ްއާދެ، ްމައ�ސަލައެއ�. ހުށަހަޅަނ�ޖެހިފައިވާ

ްމިް ްހަމަޖެހިފައިވާ ްޢަމަލުކުރުމަށ� ްފާސ�ކޮށ� ްހަދާ ްމަޖިލީހުނ� ްމި  135ނެތި

ްގަވާއިދުް ްހިތުހުރިްމަޖިލީހުގެ ްފެނ�ނަގޮތަކަށ� ްތިމާއަށ� ްޚުރުމަތ�ކަނޑާ ގެ

ްމަނިކުފާނުް ްއެ ްހަދާ ްކަމުގައި ްތަރިކައެއ� ްއަމިއ�ލަ ްމަޖިލީހަކީ ްމި ގޮތަކަށ�
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ނޑުް ޢަމަލުކުރައ�ވަމުނ�ްގެނ�ދަވާފައިްހުރީްހިތުހުރިްގޮތަކަށ�ްކަމުގައިްއަޅުގަ

ްޖުމ�ހޫރިއ�ޔާ ްދިވެހިރާއ�ޖޭގެ ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ގެްޤަބޫލުކުރަނ�.

ްމަޖިލިސް� ްމި ްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާ ްދިވެހިރާއ�ޖޭގެ  140ޤާނޫނުއަސާސީ

ްކަނ�މިހެން� ްއިޞ�ލާޙުކުރުމަށ�. ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމިވަނީ އެއ�ކުރައ�ވާފައި

ްނުބައިް ްރައީސ� ްނާއިބު ްރައީސ�އާއި ްމަޖިލީހުގެ ްމި އޮތ�ނަމަވެސ�،

ްމަޖިލިސ�ް ްމި ްގޮތެއ�ގެމަތިނ� ްއަނ�ގާ ްފަރާތަކުނ� ްވަކި ްރާވާ ްރޭވުނ�ތައ�

ްގަވާއިދުް ްގޮތުގެ ްޢަމަލުކުރާނެގޮތ� ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްސަބަބުނ� ގެނ�ދިޔުމުގެ

ް ްވަނީ ްދުއ�ވާލާފަ.1ްްހެދުމަށ�ވެސ� ްގިނަދުވަސ�  145އަހަ�ަރަށ�ވުރެ

ްޞަރީޙަކޮށް� ްގަވާއިދުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްރައީސ�. ޢިއ�ޒަތ�ތެ�ެރި

ްމަޖިލީހުގެް ްމި ްއޮތ�ހިނދު ްބުނެދީފައި ްޙައ�ޤުތައ� މެނ�ބަރުނ�ގެ

ްމިްމެނ�ބަރު ްބާރުނ� ްގޮށ�މުށުގެ ްޚުދުމުޙ�ތާރު ްނުދީ ްފު�ުރުޞަތު ނ�ނަށ�

ްއޮތ�ް ްމައ�ޗަށ� ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްމަސައ�ކަތ�ކޮށ�ފާވުމީ ްގެނ�ދަނ� މަޖިލިސ�

ްޤަބޫލުކުރަނ�.ް ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމުގައި ްހެއ�ކެއ� ްފުރިހަމަ  150އިތުބާރުނުކުރުމުގެ

ްއިޞ�ލާޙުކުރުމު ނޑައެޅިގެނ�ްޤާނޫނުއަސާސީ ގެްމިްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.ްކަ

ްއެނ�މެް ްޝައ�ކެއ�ނެތ� ްއިޚ�މާލުވެފަ. ްވަނީ ްކުރިއަށ�ނުގެނ�ގޮސ� މަސައ�ކަތ�

ްސިފަތަކާއިް ްއަސާސީ ްހިމަނަނ�ޖެހޭ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްކަމަކީ ފުރަތަމަ

ްކުރިމަތީގައިް ްޤާނޫނުގެ ްރައ�ޔިތުނ� ްހަމައެކަނި ްނުނިއ�މާ އުސޫލުތަކެއ�

 155ލީހުގެްގިނަްމެނ�ބަރުން�ހަމަހަމަކަމޭްކިޔާްތާކުނ�ތާކުނުޖެހޭްގޮތަ�ަށ�ްމިްމަޖި

ްއަހަރެން� ްހަދާށޭ. ްހަދާނެގޮތެއ� ްމަޖުބޫރުކުރުވާ ްނެގުމަށ� ްނުކުތާ ނިޒާމީ

ްމަޖިލިސް� ްމި ްގޮތަކަށ� ްހީވާކަހަލަ ްކުރާނެގޮތަކަ�ަށޭ ްކުރާނީ ކަނ�ތައ�

ްރައ�ޔިތުން� ްއާދެ، ްރައީސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްވަނީ. ކުރިއަށ�ގެނ�ގޮސ�ފައި

ްމި ްހަމަހަމަކަމޭ. ްކުރިމަތީގައި ނޑުމެނ�ްޤާނޫނުގެ ްއަޅުގަ ްއެހެނ� ހާރުވެސ�

ްޤާނޫނުއަސާސީގެް ްޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެ ްދިވެހިރާއ�ޖޭގެ ްމިހާރުވެސ�  160ބުނަމުނ�ދާއިރު

ްއެބައޮތ�.ްޤާނޫނުއަސާސީގ1�ްްެ ގ1ްްެވަނަްމާއ�ދާގ15ްްެވަނަްމާއ�ދާގައި

ްހަމަް ްއަދި ްއެބައޮތ�. ްއެނގެނ� ްސާފުކޮށ� ްމިކަނ� ްގައިވެސ� )ހ(

ް ްމާއ�ދާގ16ްެޤާނޫނުއަސާސީގެ ްހުރިހ1ްްާްވަނަ ްމި ްއެބައޮތ�. ގައިވެސ�

ްކަނ�ތައ�ތައ�ް ްލިޔެވިފައިވޭ. ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްމިހާރުގެ ކަމެއ�ވެސ�
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ނޑުމެނ�ގެް ްއަޅުގަ ްޤާނޫނުތައ� ްޤާނޫނުއަސާސީއާއި ްމި ްމިދަނީ  165ކުރެވިގެނ�

ްއެ�ެހެނ�ކަމާއެކުް ްރައީސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްނޫނ�. ްނެތިގެނ�ނެއ� އަތުގައި

ްހުރިހާް ްއޮތ�ނަމަވެސް�އަޅުގަނޑުްދަނ�ނަވާނީްމި ކަމެއ�ްޤާނޫނުއަސާސީގައި

ްވެރިކަމުގެް ްމިވަނީ ްބައިބައިވެފައި ްޤައުމު ްގެއ�ލި ްހަމަހަމަކަނ� ރައ�ޔިތުނ�ގެ

ްއަދިް ްނުކުރެވޭތީއޭ. ްކަނ�ތައ�ތައ� ްހަމަހަމަގޮތަށ� ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ފަރާތުނ�

ްކުރިމަތީގައިް ްޤާނޫނުގެ ްރައ�ޔިތުނ� ްއާދެ، ްނުގެނ�ދެވޭތީއޭ. ްއެކަނ�  170އެގޮތަށ�

ްނުވަތަްހަމަ ްތިބެނ�ވީތޯ. ްދަނ�މާލާ ްދަނ�މާލަ ްމިގޮތަށ� ްކިޔާގެނ� ހަމައޭ

ްގެނ�ދަނ�ވީތޯ.ްމިއީް ްކުރިއަށ� ްމަސައ�ކަތ� ްމި ްގޮތަކަށ� ްހަރުދަނާ މިއަށ�ވުރެ

ްވެރިކަން� ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްރައީސ� ްސުވާލަކީ.ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ނޑުގެ އަޅުގަ

ްވެރިކަ ްރާއ�ޖޭގައި ްމި ްމިސާލަކަށ� ނޑަނާޅާ. ްކަ ްއޮނ�ނަން�އޮނ�ނާނެގޮތ� ނ�

 175ްބޭނުނ�ވަނީްބަރުލަމާނީްނިޒާމެއ�ތޯްނުވަތަް

ް

ްއެދޭްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަ�ަކަދެއ�ކެވުނ�: ްވާހަކަފުޅުދައ�ކަނ� ްމައ�ސަލައަށ� ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްވާހަކައަށ�ްދަނ�ނަވަނ�.ް

ް

ްއަްްކޮޅުމަޑުލުްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުް ްގުޅޭގޮތުނ� ްމައ�ސަލައާއި ްގެނ�ދަނީ.ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމި ނޑު  180ްޅުގަ

ނޑަކަށް�ްްޝަރީފ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއަޅުގަ ްހަމައެކަނި ްއަޅުގަނޑު ްއެއީ ްރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްއިތުބާރުނެތީް ްއިތުބާރެއ�ނެތޭ. ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްއެމަނިކުފާނަށ� ނުދެނ�ނެވޭނެ

ްއޭރުން� ްބަޔާނ�ކޮށ�ދޭނ�. ްސަބަބު ްއެބަޖެހޭ ނޑު ްއަޅުގަ ކީއ�ވެގެނ�ތޯވެސ�

ް ނޑަށ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްއަޅުގަ ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްދެނ�ނެވޭނި ްވާހަކަ އެ

ނޑަނާޅާްމިސާލަކަށ�ް ްއޮނ�ނާނެގޮތ�ްކަ ްވެރިކަނ�  185ރައީސ�ްޤާނޫނުއަސާސީގައި

ްނިޒާމެއ�ތޯ.ް ްބަރުލަމާނީ ްބޭނުނ�ވަނީ ްއޮނ�ނަނ� ްވެރިކަނ� ްރާއ�ޖޭގެ މި

ްޕާލިމެނ�ޓ�ރީްނިޒާމެއ�ތޯ.ްދިރާސީްރަސ�ކަމެއ�ތޯްނުވަތަްޔޫގެނ�ޑާގައިްކުރިނ�ް

ްގައިގައިް ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްޚުދުމުޙ�ތާރު ްފަދަ ްގެނ�ގުޅުނ� ްއީޑީއާމީނ� އޮތ�

ްފުރަތަމަް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމިއީ ްވެރިކަމެއ�ތޯ. ްޖައ�ސާ ްމުގުރުނ� ކަރަނ�ޓ�

ްނިޒާމުް ްވެރިކަމުގެ ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްމިކަނ�ތައ�.  190ނިނ�މަނ�ޖެހޭނެ

ްމާއ�ދާތަ ްވަކިވަކި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްފަހުގައި ްއޭގެ ކަށް�އޮނ�ނާނެގޮތ�.



 8 

ްހިމަނާނެް ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާނ�ޖެހޭނި.

ްއާދެ،ް ްމަޖިލިސ� ްމި ްފަހުނ�. ްއޭގެ ްދެއ�ކޭނީ ްވާހަކަ ކަނ�ތައ�ތަ�ަކާމެދު

ްމަޖިލިސް� ްމި ްގޮތަށ� ްއަނ�ގާ ްމީހަކު ްވަކި ްވިކިގެނ�ހުރެ ވަކިފަރާތަކަށ�

ްއޮޅުފަ ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ްދިވެހިރާއ�ޖޭގެ ނޑައެޅިގެނ� ްކަ  195އިވާްގެނ�ދާކަމީ

ްޤާނޫނުއަސާސީް ްކުރެހުމަކުނ� ްމަގު ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ކަމެއ�ނޫނ�.

ްހަމަް ްހެއ�ކެއ�. ްމިކަމުގެ ްކަމީވެސ� ްވީ ްއިޢުލާނ�ކުރެވިފައި ްތާރީޚު ނިނ�މާނެ

ްއިޚ�ތިރާމ�ކުރަނ�ޖެހެނީް ްލޯބިކުރާނަމަ ްޑިމޮކ�ރަސީއަށ� އެ�ެހެނ�މެ

ްހަމައެކަނި...

ް200 

ްމަޢުޟޫއަށް�ޢިއ�ޒަތ�ތެްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްދަނ�ނަވަނ� ްއަނެއ�ކާވެސ� ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްމެނ�ބަރު ރި

ްމިހާރުް ްްނޫނ� ްމަޢުޟޫއަކަށ� ްއެއ�ގޮތަކަށ�ވެސ� ްނޫނ� ވާހަކފުޅުދައ�ކަވާށޭ.

ްއެދެން� ނޑުްވަރަށ�ްބޮޑަށ� ްއަޅުގަ ްގެނ�ދަވަނީ.ްދެނ� ްކުރިއަށ�ްތި ވާހަކަފުޅު

ްއިތުބާރުނެތ�ކަމުގެް ްމައ�ޗަށ� ްރައީސ�ގެ ްނާއިބު ްމަޖިލިސ�ގެ ްމި

ްއެއީް ްވާހަކަތަކަކީ ްބޭނުނ�ފުޅު ްދައ�ކަވަނ� ްވާހަކަދައ�ކަވާއިރު  205މައ�ސަލައެއ�ގެ

ްމިް ްއެދެނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްނުދެކެނ�. ނޑު ްއަޅުގަ ކަމަކަށ�

ްވިދާޅުވެް ްސަބަބުތައ� ްއިތުބާރުނެތ� ްމައ�ޗަށ� ްރައީސ�ގެ ްނާއިބު މަޖިލީހުގެ

ްދެއ�ވަނ�.ް

ް

ނޑުްމަޢުޟޫއަްކޮޅުމަޑުލުްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުް ްއަޅުގަ ްމަޢުޟޫއަށ�. ްނޫނ�. ްގެނ�ދަނީ. ްމި ނޑު ްއަޅުގަ  210ްށ�

ްބަޔާނ�ކުރަމުން�ްޝަރީފ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ނޑު ްއަޅުގަ ްސަބަބުތައ� ްބަޔާނ�ކޮށ�ދެނ�. ްސަބަބު އެބަޖެހޭ

ްއެގޮތަށ�ް ްމަޖިލިސ� ްމި ްއެހެނ�ވީމާއޭ ްރައީސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި މިދަނީ

ްނުފެނ�ނަނީ.ްއެ ްއެ�ެކަނ� ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްހުނ�ނަވަން�ނުގެނ�ދާތީއޭ މަނިކުފާނު

ްމިް ނޑު ްއަޅުގަ ްސަބަބު ްއެ ްއެގޮތަށ� ްއެހެނ�ވެގެނ�ނޭ. ނުފެނ�ނަނީ

ްރައީސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްދަނ�ނަވަނީ. ްލޯބިކުރާނަމަް،  215ޑިމޮކ�ރަސީއަށ�

ްމައިނޯރިޓީއަށ�ވެސ�ް ްނޫނ� ްމެޖޯރިޓީއަކަށ� ްހަމައެކަނި ހިތާމަކުރަނ�ޖެހެނީ

ްވަނީ ްމިކަނ�ވެ�ެސ� ްނަމަވެސ� ނޑުމެނ�ނަށ�ްްހިތާމަކުރަނ�ޖެހޭނެ. އަޅުގަ

ްކަނދުރާއަ�ަކަށް� ްމޫނަކަށ� ްމީހެއ�ގެ ްއެއ�ވެސ� ްއާދެ، ްނުކުރެވި. މިއަދު
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ްގެނ�ދިއުނ�ވަނީް ްހިތުހުރިްގޮތަކަށ�ްމަޖިލިސ� ނުބަލާްގަވާއިދުްއެއ�ފަރާތ�ކޮށ�

ްރައ�ޔިތުނ�ގެް ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއައިސ�. ްމިހާރަކަށ�  220ޢާނ�މުވެފައި

ްބޭކާރު ްފައިސާތައ� ްކާކުގެްްބައިތުލ�މާލުނ� ްމިދަނީ ްޚަރަދުވަމުނ� ގޮތުގައި

ްނޫނ�.ް ްއުފެ�ެދޭނެްކަމެއ� ްސުވާލު ްމިއީ ްއިހުމާލުނ�ތޯ ްބައެއ�ގެ ނުވަތަްކޮނ�

ްރައީސ�،ްމެޖޯރިޓީގެް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްނުވޭ. ްއޮޅިފައެއ� ްމިކަނ� ރައ�ޔިތުނ�ނަށ�

ްއިސ�ކޮށ�ގެނ�ް ްބަޔަކު ްވަ�ަކި ްމަޖިލީހަށ� ްމި ްބޭނުނ�ކޮށ�ގެނ� ބާރު

ްބޭނުނ� ްނުބައިކޮށް�ްޤާނޫނުއަސާސީ ްކުރިއަށ�ވުރެވެސ�  225ގޮތަކަށ�

ްވަކިް ްނުވަތަ ްފަރާތެއ�ގެ ްވަކި ްރޭވުމަކީ ްމިވާ ްރޭވިފައި އިޞ�ލާޙުކުރުމަށ�

ގެނ�ދާްވަރަށ�ްބޮޑުްހިތާމަްހުރިކަމެއ�.ް ކުރަމުން� ދެމެހެއ�ޓުމަށް� ްވެރިކަމެއް�

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް230 

ްރައީސ�ްމިލަދުނ�މަޑުލުްދެކުނުބުރީްމެނ�ބަރުް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމިއުޅެނީް، ްހުށަހެޅިގެނ� ްމަޖިލީހަށ� ްމި ްމިހާރު

ނޑުްްްޔާމީނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:هللاްޢަބ�ދު ްއަޅުގަ ްގޮތުނ� ްއިޙުތިރާމ�ކުރުމުގެ ްވަގުތަށ� ްއެނ�މެނ�ގެ ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްމަޖިލީހުގެް ްމައ�ސަލައަކީ ްއުޅޭ ްހުށަހެޅިގެނ� ްމިހާރު ދަނ�ނަވާނީ

ްމައ�ސަލައޭ ްނެތ�ކަމުގެ ްއިތުބާރު ނޑުމެނ�ނަށް�ނާއިބުރައީސ�ގެ ްއަޅުގަ .

ްޤާނޫނުއަސާސީގެް ްމާއ�ދަތަކަކަށާ ްގަވާއިދުގެ ްނޯޓިސ�ގައި ްއޮތ�  235ފޮނުއ�ވާފައި

ނޑ144ްްު ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމަ، ްމިއޮތީ. ްހަވާލަދެއ�ވާފައި ްމާއ�ދާއަށ� ވަނަ

ްވާހަކަދައ�ކާް ްމައ�ސަލައާއިގެނ� ްމި ްރައީސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެދެނ� ވަރަށ�

ްތެރޭގަ ްނުކުތާތަކުގެ ްމި ްދެއ�ވަނ�.ްމެނ�ބަރުނ� ްގެނ�ގޮސ� ްމައ�ސަލަ ްމި އި

ްޝުކުރިއ�ޔާްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.ް

ް240 

ް

އާދެ،ްއެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްނެނ�ގެވިްނިޒާމާްބެހޭްނުކުތާއާއިްބެހޭގޮތުނ�ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ްއެހެނ�ވީމަ،ް ްމިގެނ�ދަނީ. ްދަނ�ނަވަމުނ� ްފަށ�ފަށުނ� ރިޔާސަތުނ�ވެސ�

ްއަދަ ްވަރަށ� ނޑު ްވާހަކަފުޅުްއަޅުގަ ްމަޢުޟޫޢުގައި ްއެދެނ� ބުވެރިކަމާއެކު

ްމުޙަނ�މަދުް ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ްއ.އަތޮޅު ްއަދި  245ދައ�ކަވަނ�.

ނޑު.. ވިދާޅުވެފައިވާތީްއަޅުގަ ްމަޖުދީްއިބ�ރާހީމ�ވެސ�ްނިޒާމާބެހޭްނުކު�ުތާއަށް�
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ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ނެގީްނ.ް`.ްޢިއ�ޒަްއަރިއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް ނޑުްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް�  250ްތ�ތެރިްރައީސ�،ްއަޅުގަ

ްދެތިނ�ފަހަރުްްމުޙަނ�މަދުްމަޖުދީްއިބ�ރާހީމް� ްނުކުތާއަކަށ� ްނިޒާމީ ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއަތޮޅުގެ

ްނުލައ�ވާްްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއަޅުއ�ވާ ްއެކަމަށ� ްރިޔާސަތުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި އެދިލެއ�ވިއިރުވެސ�

ްގެނ�ދަވާ ނޑުމެނ�ނަށ�ްލިޔެފައިްއޮތ�ްކުރިއަށ� ްއެކަނ�ްދަނ�ނަވާލުމަށާްއަޅުގަ ތީ

ްދެން� ްވާހަކަދެއ�ކުމަށ�ފަހު ްބެހޭގޮތުނ� ްޙައ�ޤުތަކާ ްވާގޮތުގެމަތިނ� ކަރުދާހުގައި

 255އަހަނ�ޖެހެނީްވޯޓަށ�ކަމަށ�ްމިްހުށަހެޅުމުނ�ްއެބަްދަލީލުކޮށ�ދޭ.ްއެހެނ�ކަމަށ�ވާތީް

ްމިކަނ� ްބޭނުމުގައި. ްއަރިސ�ކޮށ�ލުމަށ� ްމާއ�ދާތަކެއ�ްްމިވާހަކަ ކުރުކޮށ�ލުމަށ�

ްމެނ�ބަރުނ�ކޮޅެއް� ްލިޔެފައި ްހުށަހެޅުމުގައި ްއެބައޮތ� އަޅުގަނޑު�ުމެނ�ނަށ�

ްގޮތުގައިް ްމައ�ސަލައެއ�ގެ ްވަކި ްއެއީ ްހުށަހެޅުމަކީ ްމައ�ސަލަ ްއެ އިތުރަށ�

ްގޮތުގެް ްހުށަހަޅަނ�ޖެހޭ ްމައ�ސަލަ ްއެ ްގަވާއިދުގައި ްކަމެއ�. ހުށަހަޅަނ�ޖެހޭ

ްތަފ�ސީ ްވަރަށ� ްރައީސ�ްވާހަކަ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެހެނ�ވީމަ، ްއެބައޮތ�.  260ލުކޮށ�

ްގޮސް� ްހަ�ަމައަށ� ްވޯޓަކާ ްފުރުޞަތެއ�ގައި ްއަވަސ� ްއެނ�މެ ްވީ މިކަނ�

ދަނ�ނަވަނ�.ްޝުކުރިއ�ޔާ.ް ްނިނ�މާލަދެއ�ވުމަށް�

ް

ް

ްއެއީްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއެދެނ�. ްނުގެނ�ދެވުނ� ްކުރިއަށ� ްދެނ� ްނުކުތާ ްނިޒާމާބެހޭ  265އާދެ،

ނޑަކަށް�މިހިސާބު ްއަޅުގަ ްކަމަކަށ� ްކުރިމަތިވެފައިވާ ްމައ�ސަލައެއ� ްއިތުރު ނ�

ްހަމަް ްމިއަރުވަނީ ްފު�ުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްދެނ� ްއެހެނ�ވީމަ، ހިއެއ�ނުވޭ.

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރު.ްއޭނަގެްވާހަކަފުޅުް އަނެއ�ކާްވާހަކަދައ�ކަވަނ�ްހުނ�ނެވި

ް ނޑަކަށ� ްގާތ�ގަ ްް�މިހާރު ްހިނގައ�ޖެ. ނޑިގެނ� ްކެ ްމިނެޓ� މިނެޓް�ް�އެއީ

 270އަރުވާނަނ�ްވާހަކަފުޅުްކުރިއަށ�ްގެނ�ދެވުމަށ�.ްއެހެނ�ނަމަވެސ�،ްމަޢުޟޫޢުގައިް

ގެނ�ދަވަނ�ްއެދޭްވާހަކަްދަނ�ނަވަނ�.ް ްހަމަްކުރިއަށް�

ް

ްމަޖިލީހުގެްްކޮޅުމަޑުލުްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުް ްމި ްދަނ�ނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެއަށ�ފަހު ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި
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ްވަކިވެވަޑައިގެނ�ްްްކެވުނ�:ޝަރީފ�ްވާހަކަދެއ� ްފެނ�ނަނީ ްހަމަ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްމިްމަޖިލީހުނ� ނާއިބުްރައީސ�

ްޤާނޫނުއަސާސީއެއ�ް ްބޭނުނ�ވާނެ ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ްދެއ�ވާށޭ.  275އިސ�ތިޢުފާ

އެބޭފުޅުނ�ްރިޔާސަތުގައިްތިއ�ބަވައިގެނ�ްހެދޭނެްކަމަކީްއެއީްޝައ�ކުގައިްއޮތް�

ްވާހަކަތަކަށ� ްދެނ�ނެވުނު ްމަޖިލީހުގެްްކަމެކޭ.ްއިސ�ވެ ްމި ްދެނ�ނެވޭނީ ވިސ�ނާ

ްޤާނޫނުއަސާސީް ްދަށުނ� ްޒިނ�މާގެ ްއެމަނިކުފާނުގެ ްރައީސ�އަކީ ނާއިބު

ްކަމަކަށ��ް� ްބޭފުޅެއ� ްގެނ�ދެވޭނެ ްކުރިއަށ� ްމަސައ�ކަތ� އިޞ�ލާޙުކުރުމުގެ

ްނެތ�ކަމަށް� ްއިތުބާރު ްމައ�ޗަށ� ްއެމަނިކުފާނުގެ ްނުފެނެއޭ. ނޑަކަށ�  280އަޅުގަ

ްމައ�ސަލައަށ� ްމިދަނ�ނަވަނީ.ްްހުށަހެޅިފައިވާ ްވާހަކަ ްތާއީދުކުރާ ނޑު އަޅުގަ

ްތިޔަް ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްތަކުރާރުކޮށ� ްމަނިކުފާނު ްރައީސ�، ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ނޑުް ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ްބޭރުގައޭ، ްމަޢުޟޫނ� ްގެނ�ދަވަނީ އަނ�ގަވަމުނ�

ްބަޔާން� ްސަބަބު ްއެއީ ްތެރޭގައި. ްމަޢުޟޫޢުގެ ްމިހުރީ ނޑު ްއަޅުގަ ދެކޭގޮތުގައި

ްއެއ�ް ްނެތ�ކަމެއް�ނުކޮށ� ްއިތުބާރު ްނުގެނ�ދެވޭނެ. ްކުރިއަކަށ� ްވާހަކައެއ�  285ވެސ�

ްނުކުރެވޭނެ.ްއެހެނ�ނަމަވެސ�،ްްމިއަދުް ްބަޔާނެއ� ްނުކޮށ�ވެސ� ްބަޔާނ� ސަބަބު

ްޙާލުގައިް ްއިޙުތިރާމ�ކު�ުރާ ްމަނިކުފާނަށ� ްހުރެ ްމަޤާމުގައި ްމި ނޑު އަޅުގަ

ްވާހަ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްއެދިވަޑައިގެނ�ފައިވާތީ ްއެގޮތަށ� ްކުރުކޮށ�ްމަނިކުފާނު ކަ

ްނިނ�މާލީ.ްޝުކުރިއ�ޔާ.ް

ް290 

ްރަޝީދުްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްޙުސައިނ� ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްކޮޅުމަޑުލުގެ ްއާދެ، ޝުކުރިއ�ޔާ.

ނޑުް ްއަޅުގަ ްކުރިނ� ްއޭގެ ްއަރުވަނ�. ްފު�ުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ޙަސަނ�އަށ�

ް ްމިގެނ�ދަނީ ްޖަލ�ސާތައ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމިހާރު ވާހަކަފުޅުްދަނ�ނަވާލާނަނ�

ް ްފަހަރު ްފުރަތަމަ ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި މިނެޓ15ް�ްދައ�ކަވާ

 295މިނެޓ�ވީމަްހަނދުމަފުޅުކޮށ�ްއަރުވާނަނ���.14ްްއަރުވަމުނ�.ްދެނ�ްއެހެނ�ވީމަ،ް

ްކޮޅުމަޑުލުގެް ްއެހެނ�ވީމަ، ްގެނ�ދާނީ. ްކުރިއަށ� ްއެގޮތަށ� ްއެހެނ�ވީމަ، ދެނ�

ްސަނ�.ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްޙުސައިނ�ްރަޝީދުްޙަ

ް

ނޑުގެްްްކޮޅުމަޑުލުްމެނ�ބަރުްޙުސައިނ�ް ްއަޅުގަ ްމިއަދު ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްއައ�ސަލާމ�ޢަލައިކުމ�. .`ް

ނޑުމެނ�ްްރަޝީދުްޙަސަނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއަޅުގަ ްމައ�ސަލައާއިމެދު ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމިދެކެނީ  300ވާޖިބެއ�ކަމަށ�

ްޝާހީނ� ްއާދެ، ްދަނ�ނަވާލަނ�. ްސަބަބުތައ� ްހުށަހެޅި ޙަމީދުއަކީްްމައ�ސަލަ
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ްއެމަނިކުފާނުް ްއެމަނިކުފާނަކީ ްއަދި ްވަކީލެއ�. ްޤާނޫނީ ްކުޅަދާނަ ވަރަށ�

ހާމަކުރައ�ވާފައިްއޮތ�ގޮތުގައިްއިޞ�ލާޙަށ�ްއެދިވަޑައިގަނ�ނަވާްބޭފުޅެއ�.ްއަދިް

ްޢަމަލީް ްއެކުލަވާލުމުގައިވެސ� ްޤާނޫނުއަސާސީ ްޢަމަލުކުރަމުނ�ދާ މި�ިހާރު

ްބޭ ްވަޑައިގެނ�ފައިވާ ްބައިވެރިވެ ްމިހާރުްގޮތުނ� ްއެހެނ�ނަމަވެސ�،  305ފުޅެއ�.

ްއެކަށީގެނ�ވާް ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ްޤާނޫނުއަސާސީއަކީ ޢަމަލުކުރަމުނ�ދާ

ްއެމަނިކުފާނުވެސ�ް ްނޫނ�ކަމަށ� ްޤާނޫނުއަސާސީއެއ� ްލިބިދޭ ޙައ���ޤުތަކެއ�

ްމިއޮތް� ްމިއަހަރު ްއެނ�މެފަހުނ� ްއަދި ްވިދާޅުވެފައި. ްކުރިނ� ްމީގެ ވަނީ

ްޤާނޫ ްއޮތ� ްކުރިނ� ްމިއޮތް�ޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމިހާރު ނުއަސާސީއަށ�ވުރެ

ްބޮޑުތަން� ްވަރަށ� ްޙައ�ޤުތައ� ްލިބިދޭ ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ�  310ޤާނޫނުއަސާސީނ�

އިތުރުވެފައިްނުވާކަމަށާްއަދިްރަނގަޅުްޤާނޫނުއަސާސީއެއ�ގައިްހުނ�ނަނ�ޖެހޭް

ްވާހަކަވެސ�ް ްނެތ�ކަމުގެ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްމި ްއަޅުގަނޑުމެނ� ކަނ�ތައ�ތައ�

ްދައ�ކަވާ ްދެނ�ނެވުމުގެްއެމަނިކުފާނު ްމިވާހަކަތައ� ްއަޅުގަނޑު ްއާދެ، ފައިވޭ.

ްއޭނައަކީް ްނޫނޭ ްޒުވާނެއ� ްހަމައެކަނި ްޙަމީދުއަކީ ްޝާހީނ� ބޭނުމަކީ

ްވިދާޅުވެފައިވާް ްއަމިއ�ލައަށ� ްއޭނަ ްމަސައ�ކަތ�ކުރައ�ވާކަމަށ�  315އިޞ�ލާޙަށ�

ްދައ�ކާއިރުް ްމިތާނގައި ްމިވާހަކަ ްމިއަދު ްއެހެނ�ވީމަ، ްމެއޭ. ބޭފުޅެއ�ވެސ�

ްޙަ ްހުށަހަޅާއިރުގައިްޝާހީނ� ްމިތަނަށ� ްމައ�ސަލަ ްނެތ�ކަމުގެ ްއިތުބާރު މީދުގެ

ްމިކަން� ްސަމާލުކަމަ�ަށ� ްތިޔަބޭފުޅުނ�ގެ ްމިކަނ� ްތިޔަބޭފުޅުނ�ނަށ� ނޑު އަޅުގަ

ްސަބަބުތައް� ްހުށަހަޅާ ްއިސ�ތިޢުފާ ްއޭނަގެ ްހަމައެކަނި ނުގެނެނސ�

ްމިވާ ނޑު ްއަޅުގަ ްނުވާނެތީ ްގޮތެއ�ކަމަށ� ްއިނ�ސާފުވެރި  320ހަކަްދަނ�ނަވާލުމަކީ

ްއަދިް ްދެއ�ކެވި. ްއެވާހަކަފުޅު ްއޭރު ްޝާހީނ� ްއާދެ، މިދަނ�ނަވާލީ.

ްއުނ�މީދުތަކެއ�ވެސ�ް ްބޮޑު ްވަރަށ� ްޒުވާނުނ�ނަށ� ްކަހަލަ ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްފަދަް ްއިތުބާރުކުރެވޭ ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްއެމަނިކުފާނަކީ ްއަދި ލިބިގެނ�ދިޔަ.

ް ްތެރެއިނ� ްޒުވާނުނ�ގެ ްހަމަގައިމުވެސ� ްގިނަްބޭފުޅެއ�ކަމަށ�ވެސ� ވަރަށ�

ްހުށަހަޅާފައިް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއާދެ، ްޤަބޫލުކުރަމުނ�ދިޔަ.  325ބޭފުޅުނ�

ްބެހޭގޮތުނ�ް ްކަނ�ތައ�ތަކަކާ ްވަކި ްސ�ޕެސިފިކ� ްވަރަށ� ްމައ�ސަލައަކީ މިވާ

ްމަޖިލީހުގެް ްފަދައިނ� ްމިވާ ްލިޔުމުގައި ްމި ްމައ�ސަލައެއ�.ްއެއީ ހުށަހެޅިފައިވާ

72ްްވަނަްޖަލ�ސާއާއި،71ްްއި،ްވަނަްޖަލ�ސާއ74ްާވަނަްޖަލ�ސާއާއި،69ްް
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ްއެް ްގޮތުނ� ްކުރައ�ވާފައިވާ ްޢަމަލުފުޅު ްއެމަނިކުފާނު ްޖަލ�ސާގައި ވަނަ

ްއިތުބާރުް ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްއެމަނިކުފާނާމެދު ްސަބަބުނ�  330ކަނ�ތައ�ތަކުގެ

ްމިް ްހުށަހެޅިފައިްމިވަނީ.ްއެހެނ�ވީމަ، ްމިތަނަށ� ްމައ�ސަލަ ްއެ ގެއ�ލިފައިވާތީ

ްއަ ްދާއިރާ ްމިދަނ�ނަވާލީ.ްއާދެ،ްމިްމައ�ސަލައިގެ ްތިޔަބޭފުޅުނ�ނަށ� ނޑު ޅުގަ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމިވަނީ 144ްްހުށަހެޅުމުގައި ްއަދި ްމާއ�ދާއާއި 2�ްވަނަ

ް ްމާއ�ދާއާއި 55ްްވަނަ ްމާއ�ދާއާއި ްޚިލާފަށ�1�ްްވަނަ ްމާއ�ދާއާއި ވަނަ

ްއެކަމުގެް ް ްދަޢުވާއެއ�، ްކަމުގެ ްޢަމަލުކުރައ�ވާފައިވާ ްޙަމީދު  335ޝާހީނ�

ނޑުްބަލައިލާނަނ�.ްތުޙުމަތެއ�.ްއެހެ ނ�ކަމުނ�ްމިްނުކުތާތަކުގެްމައ�ޗަށ�ްއަޅުގަ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްރައ�ޔިތުނ�ގ144ްްެއާދެ، ްވަނީ ްމާއ�ދާގައި ވަނަ

ްނާއިބުރައީސ�ް ްމަޖިލީހުގެ ްއަދާކުރުމުގައި ްވާޖިބުތައ� ްރައީސ�ގެ މަޖިލީހުގެ

ްއޭނާގެް ްރައީސ� ްމަޖިލީހުގެ ްއަދި ްއެހީތެރިވާނ�ވާނެކަމުގައި. އޭނައަށ�

ްގޮތުނ�ްވާޖި ްވަގުތީ ްހިނދެއ�ގައި ްޢުޒުވެރިވެއ�ޖެ ްއަދާކުރުމަށ�  340ބުތައ�

ްނާއިބުް ްމަޖިލީހުގެ ްއަދާކުރާނީ ްވާޖިބުތައ� ްރައީސ�ގެ މަޖިލީހުގެ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްބަޔާނ�ކުރޭ.144ްްރައީސ�ކަމުގައިވެސ� ްމާއ�ދާ ވަނަ

ްމިދެނ�ނެވިް ްކުރިނ� ްޙަމީދު ްޝާހީނ� ްއެބަޖެހޭ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ އެހެނ�ކަމުނ�

ްރައީސ�ކަމަށ�ްޖަލ�ސާ ްމަޖިލީހުގެ ްވަނީ ްފުރުއ�ވާފައި ްރިޔާސަތު ތަކުގެ

ްވަޑައިގެނ�ފައިވާތީް ްޢުޒުވެރިވެ ްސަބަބަކާ ްކޮނ�މެވެސ� ްބޭފުޅަކު  345ހުނ�ނެވި

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްކަމަށ�ވާތީ ްދުވަސ�ވަރު ްބެލެހެއ�ޓެވި ްރިޔާސަތު މަޖިލީހުގެ

ްޤާނޫނުއަސާސީގެް ްބަލަނ�ޖެހޭ ްމާއ�ދާއަށ�.ްއެއީްރައ�99ްއެބަ ޔިތުނ�ގެްވަނަ

ްވަނީް ްބަޔާނ�ކުރައ�ވާފައި ްވާޖިބުތައ� ްރައީސ�ގެ ްމަޖިލީހުގެ ޚާއ�ޞަ

ް ްމަޖިލީހުގ99ްްެޤާނޫނުއަސާސީގެ ްޚާއ�ޞަ ްއާދެ، ްމާއ�ދާކަމުގައިވާތީ. ވަނަ

ް ްބަޔާނ�ކުރައ�ވާފައިވަނީ ްވާޖިބުތައ� ްމައ�ދާގައި.94ްްރައީސ�ގެ  350ވަނަ

ްމަޖި ްޚާއ�ޞަ ްބުނެފައިވަނި ްމާއ�ދާގައި ްއެ ލީހުގެްޤާނޫނުއަސާސީގައި.

ްކަނ�ތައ�ތައ�ް ްނިނ�މަނ�ޖެހޭ ްމަޖިލީހުނ� ްހިނ�ގުމާ ްކަނ�ތައ�ތައ� އެނ�މެހާ

ްޖަލ�ސާތަކުގެް ްއެ ްބާއ�ވާ ްޖަލ�ސާތައ� ް ްމަޖިލީހު�ުގެ ނިނ�މުމަށ�ޓަކައި

ް ްގޮސ� ްމިހެނ� ްއަދި ްބަލަހައ�ޓާ ްމަޖިލީހުނ7ް�ްރިޔާސަތު ްތެރޭގައި ދުވަހުގެ

ްފޮނުވުމާ ްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާއަށ� ްކަނ�ތައ�  355މިކަނ�ކަން�ްނިނ�މާ
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ްނުކުތާގައިް ްމި ްއެހެނ�ވީމަ، ްރައީސ�ކަމުގައި. ްމަޖިލީހުގެ ކުރަނ�ޖެހޭނީ

ްރިޔާސަތުް ްމަޖިލީހުގެ ްފާހަގަކުރަނ�ޖެހޭ.ްއެއީ ްއެބަ ްދެކަމެއ� ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްޚާއ�ޞަް ްމިވަނީ ްވާޖިބަކަށ� ްރައީސ�ގެ ްނާއިބު ްނޫނީ ްރައީސ�ގެ ނޫނީ

ްއަދި ްހިނ�ގުނ�. ްކަނ�ތައ�ތައ� ްއެނ�މެހާ ްކަން�ްމަޖިލީހުގެ ްމިބުނަނީ މީގައި

ްޤަރާރުކުރެވިފައިވާް ްނޫނީ ްލިޔެވި ްހިނ�ގާނީ ްކަމެއ� ްވާހަކަ.  360ހިނ�ގާ

ްއުސޫލުތަކެއ�ގެް ްއެއ�ބަސ�ވެފައިވާ ްބަޔާނ�ކުރެވި ްމަތިނ�. އުސޫލުތަކެއ�ގެ

ްހިނ�ގާް ްކަނ� ްގޮތަށ� ްހިނ�ގާ ްކަނ� ްވެރިޔަކު ްޚުދުމުޚުތާރު ްއެއީ މަތިނ�.

ްޢިބާ ްމި ްއެހެނ�ކަމުނ� ްނޫނ�. ްޚުދުމުޚުތާރުްވާހަކައެއ� ްބޭނުނ�ކޮށ�ގެނ� ރާތ�

ްލިބޭކަމަށް� ްއިޚުތިޔާރު ްހިނ�ގުމަށ� ްކަނ�ކަނ� ްމަޖިލީހުގެ ގޮތެއ�ގައި

ްޚިލާފުވާް ްރޫޙާ ްގަވާއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްއަދި ްޤާނޫނާ ްމި  365ދެކެވަޑައިގަތުމަކީ

ްމަޖިލީހުގެް ްދެވަނައަށ� ްއާދެ، ްފާހަގަކުރަނ�. ނޑު ްއަޅުގަ ކަމެއ�ކަމުގައި

ްރަ ްނާއިބު ްނޫނީ ްނިނ�މަނ�ޖެހޭްރައީސ�ގެ ްމިވަނީ ްކަމުގައި ްވާޖިބެއ� އީސ�ގެ

ްއިނގޭތޯ.ް ްބޭއ�ވުނ� ްޖަލ�ސާތަ�ައ� ްމަޖިލީހުގެ ްނިނ�މުމަށ�ޓަކައި ކަނ�ތައ�ތައ�

ް ްއެބައިނގޭ ްމިއިނ� ްނިނ�މަނ�ޖެހ99ްްޭމިހާރު ްމަޖިލީހުނ� ްމާއ�ދާއިނ� ވަނަ

ްމިް ްޖަލ�ސާތަކެއ� ްނިނ�މުމަށ�ޓަކައި ްއެބަހުރިކަނ�.ްއެކަނ�ކަނ�  370ްކަނ�ތައ�ތަކެއ�

ްނިނ�މާް ްކަނ�ތައ�ތައ� ްމަޖިލީހުގެ ްޙަޤީޤަތުގައި ްއެހެނ�ވީމަ، ބާއ�ވަނ�ޖެހެނީ.

ްޖަލ�ސާތައް� ްނިނ�މުމަށ�ޓަކައި ްނޫނ�. ްރައީސ�އެއ� ްމަޖިލީހުގެ ބޭފުޅަކީ

99ްބާއ�ވަނ�ްމަޖިލީހުގެްރައީސ�އަށ�ްޖެހިވަޑައިގަނ�ނަވަނީްޤާނޫނުއަސާސީގެް

ްރިް ްޖަލ�ސާތަކުގެ ްއެ ްއަދި ްވާގޮތުނ� ްމާއ�ދާގައި ްބަލަހައ�ޓަވަނ�ްވަނަ ޔާސަތު

ްއެހެނ�ވީމަ،ް ްތިމަނ�ނައަށ99ް�ްމިޖެހެނީ. ްބިނާކޮށ� ްމައ�ޗަށ� ްމާއ�ދާގެ  375ވަނަ

ްޢާނ�މުވެގެނ�ވާް ްމައ�ޗަށ� ްމަޖިލީހުގެ ްމުޅި ްވިދާޅުވެ ްދަށުނ�ނޭ ްބާރުގެ ލިބިދޭ

ްނުވަތަް ްރައީސ�އަށ� ްމަޖިލީހުގެ ްއިޚުތިޔާރު ްބާރާއި، ްއިއ�ވުމުގެ ޙުކުމެއ�

ނޑުމެނ�ްްވަނ99ްަނާއިބުްރައީސ�އަށ�ް ްކަމުގައިްއަޅުގަ މާއ���ދާްލި�ިބިނުދޭ

ްނާއިބުް ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސ� ް ްމަޖިލީހުގެ ްއެހެނ�ކަމުނ� ޤަބޫލުކުރަނ�ޖެހޭ.

ް ްއާދެ، ްޖަލ�ސާތަކުގައި ްމިދަނ�ނަވާ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ  380ވަނ69ްްަރައީސ�

ް 74ްްޖަލ�ސާއާއި، ްޖަލ�ސާއާއި، 71ްްވަނަ ްޖަލ�ސާއާއި، ވަނ72ްްަވަނަ

ްޢަމަލުކުރައ�ވާ ްޖަލ�ސާގައި ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްގޮތުނ� ވަނ144ްްަފައިވާ
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ްއަދިް ްނާއިބ144ްްުމާއ�ދާއާއި ްކަނ�ކަނ�ްމަޖިލީހުގެ ވަނަްމާއ�ދާގައިްއެބުނާ

ް ްވަނީ ްކުރައ�ވާފައި ްދަށުނ99ް�ްރައީސ� ްމާއ�ދާގެ ވަނަ

ްއިޚުތިޔާރުތަކެއ�ގެް ްދެކެވަޑައިގަނ�ނަވާ  385ލިބިވަޑައިގަނ�ނަވާކަމަށ�

މާއ�ދާއާއިްޚި�ިލާފުވެވަޑައިގެނ�ފައިވ99ްްާދަށުނ�ކަމަށ�ވާތީްޤާނޫނުއަސާސީގެް

ްޝަކުވާް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްދެނ� ްދަނ�ނަވަނ�.ްއާދެ، ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ކަމުގައި

ް ްމާއ�ދާއަކީ ްއަނެއ� ްއޮތ� ްމަޖިލީހުގ2�ްްެއުފުލާފައި ްޚާއ�ޞަ ްމާއ�ދާ. ވަނަ

ް ްވަނ2�ްްީގަވާއިދުގެ ްބަޔާނ�ކޮށ�ފައި ްގައި ް)ހ( ްމާއ�ދާގެ ވަނަ

ްއިޞ�ލާޙުކުރުމު ްމެނ�ބަރުން�ޤާނޫނުއަސާސީ ްގުޅިގެނ� ްމަސައ�ކަތާ  390ގެ

ްފުރަތަމަް ްމަޖިލީހަށ� ނޑައެޅުމަށ�ޓަކައި ްކަ ްގޮތެއ� ްމަޖިލީހުނ� ޚި�ިޔާލުކޮށ�

ްސިފަތަކާއި،ް ްއަސާސީ ްހިމެނެނ�ވާނެ ްޤާނޫނުއަ�ަސާސީގައި ހުށަހަޅަނ�ވާނީ

ްވަރަށ�ް ްމިއީ ްއާދެ، ްމައ�ސަލައޭ. ްބަޙުސ�ކުރުމުގެ ްއުސޫލުތަކާމެދު އަސާސީ

ޖަމާކުރެވެމުނ�ދާްމައ�ސަލައެއ�.ްޙަޤީޤަތުގައިްމަޖިލީހުގެްގިނަްގޮތ�ގޮތަށ�ްތަރު

ްސަބަބުން� ްގޮތެއ�ގެ ްތަރުޖަމާކުރައ�ވާ ްމިބައި ްމާއ�ދާގެ ްމި ްރައީސ�  395ނާއިބު

ނޑުމެނ�ްވަރަށ�ްބޮޑުްޚި�ިޔާލުތަކެއ�ްޚިޔާލުްތަފާތުވެގެނ�ްޙަޤީޤަތުގައިް އަޅުގަ

ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްވަނީ ްރައީސ� ްނާއިބު ްމަޖިލީހުގެ ްއެކަމަށ� ހީވަނީްްމިއުޅެނީ.

ްކަނ�ތައ�ް ްމަޖިލީހުގެ ްމިހާރު ްވަޑައިގެނ�ފައިހެނ�. ްއެއ�ބަސ�ވެ ކުރިނ�ވެސ�

ނޑައެޅުމަށ�ޓަކައިްމަޖިލީހަށ�ްފުރަތަމަް ކުރިއަށ�ްމިދަނީްމަޖިލީހުނ�ްގޮތެއ�ްކަ

ްމަޖިލީހުން� ްނަމަވެސ�، ްހުށަހެޅިފައި. ްމިއޮތީ ްކަނ�ކަނ�  400ހުށަހަޅަނ�ޖެހޭ

ް ްކުރިނ� ނޑައެޅުމުގެ ްކަ ްގޮތެއ� ްއަހަރަކަށ�ްކަމަކާމެދު ްއެތައ� ްމިދަނީ މިހާރު

ް ްކުރެވެމުނ�. ްބަޙުސ�ތަކެއ� ްގައ2�ްްިދެމިގެނ�ދާނެ ް)ހ( ްމާއ�ދާގައި ވަނަ

ނޑައެޅެނ�ް ްކަ ްގޮތެއ� ްކަނ�ތައ�ތަކާމެދު ްހުށަހެޅޭ ްމަޖިލީހުނ� އެވާގޮތުނ�

ވަނަްމާއ�ދާގައިް)ހ(ްގެްތެރޭގައިް)ށ(ްށ�ްއަދިް)ނ(2�ްްއެބަޖެހޭ.ްހަމަް

ްއަކުރުތަކަށ� ްހުރި ްދެނ� ްތައުކީދުްްްށ� ްއިތުރު ްމިކަމަށ� ްކުރިނ�.  405ދިއުމުގެ

ވަނަްމާއ�ދާގ55ްްެވަނަްމާއ�ދާގެް)ށ(ްގައިްބުނާގޮތުނ�.ްއާދެ،55ްްލިބެނީް

ްއިޞ�ލާޙުް ްގޮތުގެމަތިނ� ްގައިވާ ް)ހ( ްމާއ�ދާގެ ްމި ްމިބުނަނީ ްގައި )ށ(

ް ްގަވާއިދުގެ ްމި ްއަސާސ2�ްްީގެނައުމުގައި ްގޮތުގެމަތިނ� ްމާއ�ދާގައިވާ ވަނަ

ްއު ްއެހެނ�ވީމާ،ްސިފަތާކާއި، ްފާސ�ކުރުމަށ�ފަހުގައޭ. ްމަޖިލީހުނ� ސޫލުތައ�
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 410ވަނަްމާއ�ދާގެް)ހ(ްގައިްއެވ2�ްްާވަނަްމާއ�ދާގެްތެރޭގައ2�ްްިއެބައިނގޭް

ްކުރުމުގެް ްކަމެއ� ްއެއ�ވެސ� ްއެހެނ� ްހުށަހެޅުމަށ�ފަހު ްމަޖިލީހަށ� ކަނ�ތައ�ތައ�

ްހޭދަކޮށ�ލު ްވަގުތުތައ� ްކޮށ� ްބަޙުސ�ތަކެއ� ްއިތުރު ްއެއ�ވެސ� މުގެްކުރިނ�

ްސިފަތަކާއި،ް ްއަސާސީ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްކަމެއ�ކަނ� ްކުރަނ�ޖެހޭ ކުރިނ�

ްއެބަކުރަނ�ޖެހޭ.ް ްއެކަނ� ްނިނ�މުނ�. ްގޮތެއ� ްއުސޫލުތަކާމެދު އަސާސީ

ްޤާނޫނުއަ�ަސާސީގައިް ްގެނ�ނަނ� ްސަ�ަމާލުކަމަށ� ްތިޔަބޭފުޅުނ�ގެ ނޑު  415އަޅުގަ

ްމެނ�ބަރުން� ްއުސޫލުތަކާމެދު ްސިފަތަކާއި، ްއަސާސީ ހިމެނެނ�ވާނެ

ނޑުމެނ�ނަށ�ްފާ ްއަޅުގަ ްވަނީ ްނުކުތާތައ� ްމައިގަނޑު ްޚިޔާލުތަކުގެ ޅުކުރެއ�ވި

ްނިމިފައިް ްއެއީ ްއެކަނ� ްލިބިފައި. ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ހުށަހެޅިފައި،

ްމިހާރުް ްނުނިނ�މާ ްގޮތެއ� ްއެއާމެދު ްނިމުމަށ�ފަހު ްއެކަނ� އޮތ�ކަމެއ�.

ްބަޙުސެއ� ްދެމިގެނ�ދާނެ ްއަހަރަކަށ� ްއެތައ� ްމިވަނީ ނޑުމެނ�  420ފަށާފައި.ްްއަޅުގަ

ްއިޞ�ލާޙުކުރުމަށް� ްޤާނޫނުއަ�ަސާސީ ްއެހެނ�ކަމުނ� ްމިދަނީ. ްކުރިއަށ� އެކަނ�

ް ްގަވާއިދުގެ ްހަދާފައިވާ ްމަޖިލީހުނ� ްއެވާގޮތ2�ްްާމި ްމާއ�ދާގައި ވަނަ

ްޢަމަލުކުރައ�ވާފައިވާް ްރައީސ� ްނާއިބު ްނޫނީ ްރައީސ� ްމަޖިލީހުގެ ޚި�ިލާފަށ�

ނޑުްދަނ�ނަވަނ�.ް ްކަމުގައިްއަޅުގަ

ް425 

ްްހަކަދެއ�ކެވުނ�:ރިޔާސަތުނ�ްވާ ްމިހާރު ްމެނ�ބަރު، ްއެހެނ�ވީމާ،14ްްޢިއ�ޒަތ�ތެރި މިނެޓ�ވެއ�ޖެ.

ްދަނ�ނަވާލީ.......

ް

ްއެނގޭނެްްކޮޅުމަޑުލުްމެނ�ބަރުްޙުސައިނ�ް ްވިދާޅުވީމަ ްބާރަށ� ްތަނ�ކޮޅެއ� ްއެއ�ޗެއ� ްވިދާޅުވާ ްމަނިކުފާނު

ވާހަކަދައ�ކަނ�.ްއިނގޭތޯ.ްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދުގައިްރަޝީދުްޙަސަނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:  430ްވެސ�ްބުނަނީްބާރަށް�

ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމެނ�ބަރު ްއެވާހަކ14ްްަޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެހެނ�ވީމާ، ްވެއ�ޖެ. މިނެޓ�

ްދަނ�ނަވާލަނ�ވެގެނ�.ް

ް

ްްކޮޅުމަޑުލުްމެނ�ބަރުްޙުސައިނ�ް ްގަވާއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްގައިވަނ55ްްީއާދެ، ް)ހ( ްމާއ�ދާގެ ްވަނަ

ްވަކިްްްދެއ�ކެވުނ�:ރަޝީދުްޙަސަނ�ްވާހަކަް ްއިޞ�ލާޙުގެނައުމުގައި ްޤާނޫނުއަސާސީއަށ�ްމަޖިލީހުނ�  435ޢަމަލުކުރަމުނ�ދާ

ްނުވަތަް ްބާބަ�ަކަށ� ްވަކި ްނުވަތަ ްމާއ�ދާތަކަކަށ� ްނުވަތަ މާއ�ދާއަކަށ�
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ްބަދަލުގެނެވިދާނެް ްޤާނޫނުއަސާސީއަށ�ވެސ� ްމުޅި ްނުވަތަ ބާބުތަކަކަށ�

ްގއ.މެ ްއޮތުމާއެކު ްމިގޮތަށ� ްމާއ�ދާ ްމި ްމަޖިލީހަށް�ކަމުގައި. ްމި ނ�ބަރު

ްނުދީް ްފުރުޞަތު ްއެކަމަށ� ްނުގެނެސ� ްމަޖިލީހަށ� ްމައ�ސަލަ ހުށަހެޅުއ�ވި

ްހުށަހެޅުނ�ތަކާމެދުް ްހުށަހެޅިފައިވާ ްއިޞ�ލާޙުކުރުމަށ�ޓަކައި  440ޤާނޫނުއަސާސީ

ްނިނ�މެވުމަކީް ްގޮތަށ� ްގެނ�ނަ ްމައ�ސަލަ ްއެ ްނިމުމަށ�ފަހު ްގެނ�ގޮސ� ބަޙުސ�

ނޑަށ�ްޤާބޫލުކުރެވޭގޮތުގައި ކުރެވިގެނ�ވާނެްކަމެއ�ނޫނ�.ްގއ.މެނ�ބަރުްްއަޅުގަ

ްހުށަހަޅައިް ްމަޖިލީހަށ� ްމި ްވަގުތުގައި ްމުނާސަބު ްމައ�ސަލަ ހުށަހެޅުއ�ވި

ްހުށަހެޅިް ްމައ�ސަލަ ްއެ ްނިނ�މުމަކީ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްގޮތެއ� އެކަމާމެދު

ްމަޖިލީހުގެް ްމި ްތާއީދުކުރެއ�ވި ްއެމައ�ސަލައަށ� ްއަދި  445ފަރަތަށާއި

ްލިބިގެނ� ްވަކިނުކުރެވޭނެްމެނ�ބަރުނ�ނަށ� ްކިބައިނ� ްއެމީހުނ�ގެ ވާ

ްޙަޤީގަތުގައިް ްޤާބޫލުކުރަނ�ޖެހޭ. ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ޙައ�ޤެއ�ކަމުގައި

ް ްވަގުތަކީ ްމުނާސަބަތު ްގެނައުމުގެ ްމައ�ސަލަ ްހުށަހެޅުއ�ވި 2�ްގއ.މެނ�ބަރު

ވަނަްމާއ�ދާގެް)ހ(ްގައިްއެބުނާްގޮތުގެމަތީނ�ްމަޖިލީހަށ�ްހުށަހެޅޭްއަސާސީް

 450ކާމެދުްގޮތެއ�ްނިނ�މުމުގެކުރިނ�.ްސަބަބަކީްގއ.މެނ�ބަރުްސިފަތަކާްއުސޫލުތަ

ްއެް ްމައ�ސަލައަކަށ�ވާތީ. ްއެ�ެޒާތުގެ ްއެބާވަތުގެ ހުށަހަޅުއ�ވާފައިވަނީ

ް ްގޮތެއ� ްއެބުނާގޮތުނ�2�ްްމައ�ސަލައާމެދު ްގައި ް)ހ( ްމާއ�ދާގައި ވަނަ

ްއެމައ�ސަލަް ްނިނ�މުމުގެކުރިނ� ްގޮތެއ� ްއުސޫލުތަކާމެދު ްސިފަތަކާ އަސާސީ

ްދިގުްްގެނެސ�ގެނ� ްވަރަށ� ްމިދަނީ ްމިހާރު ްއެކަމަކު ްނިނ�މޭނީ. އެކަނ�

ކުރެވެމުނ�.ްމިްގަވާއިދުގެްޤާނޫނުއަސާސީްއިޞ�ލާޙުކުރުމަށ�ޓަކައިް  455ބަޙުސެއް�

ް ްގަވާއިދުގެ ްސިފަތަކާއ55ްްިހެދިފައިވާ ްއަސާސީ ްގައިވަނީ ް)ށ( މާއ�ދާގެ

ްފާސ�ކުރުމަށ�ފަހުްވަކިވަކިްމާއ�ދާތައ�ްއެކުލަވާ ލުމަށް�އުސޫލުތައ�ްމަޖިލީހުނ�

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްކުރީގައި 141ްްފެށުމުގެ ްމާއ�ދާއާއި ވަނ2ްްަވަނަ

ް ްފޮނުވުމަށ�ޓަކައ1ްްިމާއ�ދާގެ ްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާއަށ� ްގޮތުގެމަތީނ� ގައިވާ

ްތަރުތީބެއ�ް ްގޮތެއ�، ްގެނ�ދާނެ ްނިނ�މަމުނ� ްމަޖިލީހުނ� ްމާއ�ދާތައ�  460އެ

ްނާއި ްމަޖިލީހުގެ ްމިހާރު ްފާސ�ކުރަނ�ވާނެއޭ. ްރައީސް�މަޖިލީހުނ� ބު

ް ްގޮތަކީ ްގޮތަށ�2�ްްޢަމަލުކުރައ�ވާފައިވާ ްގައިވާ ް)ހ( ްމާއ�ދާގެ ވަނަ

ްއުސޫލުތައ�ް ްސިފަތަކާއި ްއަސާސީ ްހުނ�ނަނ�ވާނެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި
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ްވިދާޅުވެް ްނާނ�ނަކަމަށ� ްއެމަރުޙަލާ ްއަދި ްފާސ�ކުރުމުގެކުރިނ� މަޖިލީހުނ�

ްފަށ� ްމިވަނީ ްބަޙުސެއ� ްދިގު ްދެމިގެނ�ދާނެ ްއަހަރަކަށ�  465ޓަވައިގެން�އެތައ�

ްޢަމަލުކުރައ�ވާނަމަް ްމިގޮތުނ� ްއެހެނ�ކަމުނ� ކުރިއަށ�ގެނ�ދަވަމުނ�.

ްކުރިއަށ�ް ްނުދީ ްފުރުޞަތު ްމައ�ސަލައަށ� ްހުށަހެޅުއ�ވި ގއ.މެނ�ބަރު

ް ްއެގެނ�ދެވެނީ 2�ްްގެނ�ދަވާނަމަ ްއަދި ްމާއ�ދާއާ ްމާއ�ދާގ55ްްެވަނަ ވަނަ

ްޚިލާފަށ�.ްއާދެ،ް ްބަޔާނ�55ް)ށ(ްވެސ� ވެގެނ�ވާްވަނަްމާއ�ދާގެް)ށ(ްގައި

ްތަސ�ދީޤް� ްއަދި ްނިނ�މާނެ ްމާއ�ދާތައ� ްމަޖިލީހުނ� ްޚާއ�ޞަ  470ގޮތަށ�

ްތަރުތީބެއް� ްގޮތެއ�، ްފޮނުވާނެ ްރައިސޫލުޖ�މުހޫރިއ�ޔާއަށ� ކުރުމަށ�ޓަކައި

ްގަވާއިދުް ްހުށަހެޅުނ2�ްްުފާސ�ކުރުމުގެކުރިނ� ް)ހ(ގެްދަށުނ� ްމާއ�ދާގެ ވަނަ

ްގެނ�ދިއުމަކީްއަސާސީްސިފަތަކާްއުސޫލުތަކާމެ�ެދުްދިގުްބަޙުސެއ�ްކުރި އަށ�

ް ްރައީސ� ްނާއިބު ްމަޖިލީހުގެ ްއެހެނ�ކަމުނ� ްއެކަށީގެނ�ނުވާކަމެއ�. 55ްވަރަށ�

ްޤަބޫލުކުރަނ�ޖެހޭ.ް ނޑު  475ވަނަްމާއ�ދާއާްޚިލާފުވެވަޑައިގެނ�ފައިްކަމުގައިްއަޅުގަ

ްއެއީ،ް ްހުށަހެޅި�ި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމައ�ސަލަ ްއެނ�މެފަހު ްދެނ�އޮތީ އާދެ،

ް ް)1�ްގަވާއިދުގެ ްމާއ�ދާގެ ްޚާއ�ޞަްވަނަ ްއޭގައިވަނީ ްގޮތ�. ްގައިވާ ށ(

ްނިނ�މުމަށް� ްޖަލ�ސާގައި ްހިމަނާނީ ްއެޖެނ�ޑާގައި ްޖަލ�ސާތަކުގެ މަޖިލީހުގެ

ްހިމެނުމަށް� ްއެޖެނ�ޑާގައި ްލަފާގެމަތީނ� ްކޮމިޓީގެ ްއިދާރީ ްކުރުމަށ� ނޫނީ

ް ްއަދި ްކަނ�ތަކޭ. ްނިނ�މާ ްރައީސ� ްއެބަބުނ11ްްޭމަޖިލީހުގެ ްމާއ�ދާގައި  480ވަނަ

ްކަ ްތަރުތީބު ްހޯދަވަން�މިގޮތަށ� ްލަފާ ްކޮމިޓީގެ ްއިރާދީ ނޑައެޅުމުގައި

ްދަނ�ނަވަނ�ޖެހެނީް ްހިތާމައާއެކު ްނަމަވެސ� ްކަމަށ�. ޖެހިވަޑައިގަނ�ނަވާނެ

ް ްމި ްކުރައ�ވާފައިވަނީ ްޢަމަލުފުޅު ްރައީސ� ްނާއިބު ވަނ1�ްްަމަޖިލީހުގެ

ް ްގުޅުނ�ހުރި ްއެޖެނ�ޑ11ްްާމާއ�ދާއާއި ްޚިލާފަށޭ. ްމާއ�ދާއާ ވަނަ

ްއިދާރީ ނޑައެޅުމުގައި ްބާއ�ވާފައިްްކަ ްއޮތ�ގޮތަށ� ްހަމަ ްލަފާ ްދެއ�ވި  485ކޮމިޓީނ�

ބޮލާލާްޖައ�ސަވާފައިްޢަމަލުކުރެއ�ވީްޚުދުްއެމަނިކުފާނަށ�ްފެނިވަޑައިގަނ�ނަވާް

ް ްލިބިވަޑައިގަނ�ނަވ99ްްާގޮތަށ� ްތިމަނ�މަނިކުފާނަށ� ްމާއ�ދާގެދަށުނ� ވަނަ

ްކުރުނ�ް ނޑު ްއަޅުގަ ްވިދާޅުވަމުނ�. ްކުރެއ�ވޭނެއޭ ްމިކަނ� ބާރުގެދަށުނ�

ްވަނަްމާއ�ދާގައި...99ްދެނ�ނެވިހެން�

ް490 
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ްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމިހާރު ްމެނ�ބަރު ްއެހެނ�ވ15ްްެޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއިނގޭތޯ. ްވެއ�ޖެ މިނެޓ�

ްދަނ�ނަވާލީ.ް

ް

ްމަނިކުފާނުްވިދާޅުވާްއެއ�ޗެއ�ްސާފެއ�ނުވެްއިނގޭތޯ.ްްކޮޅުމަޑުލުްމެނ�ބަރުްޙުސައިނ�ް

 495ްްރަޝީދުްޙަސަނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ް

ްްްރިޔަސާތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްދައ�ކަވާތާ ްވާހަކަފުޅު ްމިހާރު ްމިދަނ�ނަވާލީ ްމެނ�ބަރަށ� 15ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

އެދެމޭ.ް ވެއ�ޖެއޭ.ްއެހެނ�ވީމާ،ްވާހަކަފުޅުްނިނ�މަވާލެއ�ވުން� ްމިނެޓް�

ް

ްްކޮޅުމަޑުލުްމެނ�ބަރުްޙުސައިނ�ް ްއަވަހަށ� ްވަރަށ� ްތިކަނ� ްއިރާދަކުރެއ�ވިއ�ޔާ ނޑު ްއަޅުގަ  500ްކުރާނަނ�.ްއާދެ،

ްޙަމީދުގެްްްރަޝީދުްޙަސަނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްޝާހީނ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމިދަނ�ނަވާލީ ްދެނ�މެ ނޑު ްއަޅުގަ އާދެ،

ްހުށަހަޅައިް ްއިސ�ތިޢުފާދިނުމަށ� ްމަޤާމުނ� ްއެމަނިކުފާނުގެ މައ�ޗަށ�

ްވިދާޅުވެފައިވަނީް ްއެމަނިކުފާނު ްމާއ�ދާގެދަށުނ99ް�ްސަބަބުތައ�.ްއާދެ، ވަނަ

ްކަމުގައިވިއަސ�ްްތިމަނ�ނައަށ� ްދީފައިއޮތ� ްލަފައެއ� ްކޮނ�މެ ްކޮމިޓީނ� އިދާރީ

އެމަނިކުފާނުްވިދާޅުވަނީްކަނ�ހިނ�ގުމުގެް އޯވަރޯލ�ްކުރެވޭނެއޭ.ްއެހެން�  505އެކަން�

ް ްއެކަމަކު ްލިބޭތީ ްބާރުްމަޖިލީހަށ� ްބޭއ�ވުމަށ�ްމި ްޖަލ�ސާތައ� ްއަދި 99ްބާރު

ްގޮތ�ތަކެއ� ްމަޖިލީހުނ� ްބަޔާނ�ވެގެނ�ވަނީ ްމާއ�ދާގައި ނިނ�މުމަށ�ޓަކައިްްވަނަ

ްވަރަށް� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްއިނގޭތޯ. ްވާހަކަ ްބާއ�ވާ ޖަލ�ސާ

ްނަމަވެސ�،ް ްޖެހުނީތީ. ްހުށަހަޅަނ� ްމައ�ސަލަ ްމި ްމިގޮތަށ� ހިތާމަކުރަނ�

ްއުނދަގޫް ްކިތަނ�މެ ްބޭނުނ�ނަމަ ްއިޞ�ލާޙުކުރަނ�  510ކަނ�ތައ�ތައ�

ްއެހެ ްކުރަނ�ޖެހޭ. ްއެބަ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމިގޮތުނ�ްކަނ�ތައ�ތަކެއ�ވެސ� ނ�ވީމާ،

ްޝުކުރިއ�ޔާ.ް ްބޮޑަށ� ްވަރަށ� ްމިވަނީ. ްހުށަހެޅިފައި ްމިތަނަށ� ްމައ�ސަލަ މި

ްއައ�ސަލާމ�ޢަލައިކުމ�.ް

ް

ްރައީސ�.ް`ްރައ�ޔިތުނ�ގެްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެްމެނ�ބަރުް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ ްބޮޑަށ�  515ްްވަރަށ�

ްމަޖިލީހުްްއަޙ�މަދުްޝަހީދުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްޝާޙީން�ޚާއ�ޞަ ްއަލ�އުސ�ތާޛު ްރައީސ� ްނާއިބު ގެ

ް ްކަމަށ� ްގެއ�ލިފައިވާ ްއިތުބާރު ްމައ�ޗަށ� މެނ�ބަރަކ15ްްުޙަމީދުގެ

ްތަފާތު.ް ްވަރަށ�ވެސ� ްޚިޔާލު ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްމައ�ސަލާގައި ހުށަހަޅުއ�ވާފައިވާ
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ްދަނ�ނަވަން� ނޑު ްއަޅުގަ ްއޮތ�ކަމުގައި ްއިތުބާރު ްމައ�ޗަށ� އެމަނިކުފާނުގެ

ްބޭނުނ�ވޭ.ް ްއަލ�އުސ�ތާޛުްޝާޙީން�ހާމަކުރަނ� ްރިޔާސަތު  520ޚާއ�ޞަްމަޖިލީހުގެ

ް ްބެލެހެއ�ޓެވިްޖަލ�ސާތަކުގެތެރެއިނ�ްމަޖިލީހުގެ ވަނަްޖަލ�ސާއާއ74ްްިޙަމީދު

ވަނަްޖަލ�ސާްކުރިއަށ�ްގެނ�ދެވާފައިވަނީްޚާއ�ޞ72ްްަވނަްޖަލ�ސާއާއ71ްްި

ްވަރަށް� ނޑު ްއަޅުގަ ްގޮތުގެމަތީނ�ކަނ� ްއެއ�ގޮތ�ވާ ްގަވާއިދާ މަޖިލީހުގެ

ްސާބިތުކަ ްމިދެނ�ނެވި ްއަދި ްދަނ�ނަވަނ�. ްޔައުމިއ�ޔާްް�މާއެކު ޖަލ�ސާގެ

 525ބައ�ލަވާްލައ�ވައިފިނަމަްޖަލ�ސާތަކުގެްއެ�ެޖެނ�ޑާއާްބެހޭގޮތުނ�ްއަލ�އުސ�ތާޛުް

ް ްދެއ�ވާފައި. ްޖަވާބު ްފުރިހަމައަށ� ްވަރަށ� ްވަނީ ްޙަމީދު ް�ޝާޙީނ�

ް ްސުވާލުކުރެވުނު. ްގޮތުނ� ްއެއާބެހޭ ްޖަވާް�ދުވަސ�މަތިނ� ްއޭގެ ބުްވަނ�ދެނ�

ް ްމީގެއިތުރުނ� ްބަދަލ69ްްާދެއ�ވި. ްގެނ�ނެވި ްއެޖެނ�ޑާއަށ� ޖަލ�ސާގެ

ތަފ�ސީލުކޮށ�ްސަބަބުްބަޔާނ�ކޮށ�ދެއ�ވި.ްއަދިްހަމައެހެނ�މެް ވަރަށް� ބެހޭގޮތުން�

ް ްކޮމިޓީގެ ްއިދާރީ ްމަޢުލޫމާތަށ�ޓަކައި ްބައ�ދަލުވުމުގ11ްްެމަޖިލީހުގެ  530ވަނަ

ްކޮ�ަް ްއާދެ، ްދެއ�ވި. ްއިއ�ވަވާ ްމަޖިލީހަށ� ްއަސ�ލުްރިޕޯރޓ�ވެސ� ބައިތޯ

ް ްމައ�ސައަކީ ްއަސ�ލު ްއޮތ�64ްްމައ�ސަލައަކީ. ްއެޖެނ�ޑާގައި ްޖަލ�ސާގެ ވަނަ

ް 1ްްމައ�ސަލަތަކުގެތެރެއިނ� ްޖަލ�ސާއާހަމައަށ�74ްްއަ�ައިޓަމ� ވަނަ

ްބައެއް� ްމަޖިލީހުގެ ްއާދެ، ްބެހޭގޮތުނ� ްމިކަމާ ްމައ�ސަލަ. ނުގެނ�ނެވި

ް ްހަް�މެނ�ބަރުނ� ްކިއު ްނުކުތާގެ ްނިޒާމީ  535އ�ދަވައިގެނ�ްދުވަސ�ވަނ�ދެނ�

ްޖަވާބުްް�ސުވާލުކުރެއ�ވި.ް ްއެމަނިކުފާނު ްޕޮއިނ�ޓ�ތަކަށ� ްއެ ދުވަސ�ވަނ�ދެނ�

2�ްދެއ�ވި.ްއާދެ،ްރިޔާސަތުނ�ްޢަމަލުކުރައ�ވާފައިވަނީްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދުގެް

ްއަދިް ްގޮތަށ�. ްހަމައެކަނި ްއޮތ� ްޢަމަލުކުރެއ�ވެނ� ްމާއ�ދާގެދަށުނ� ވަނަ

ބައ�ލަވާލެއ�ވިއަސ�ްޢަމަލުކުރެއ�ވެނ�ްްވަނަްމާއ�ދާގެް)ށ(ްށ�55ްގަވާއިދުގެް

ް ްގަވާއިދުގެ ްގޮތަށ�. ްހަމައެކަނި ްމާއ�ދާގެދަށުނ�2�ްްއޮތ�  540ވަނަ

ްބަޙުސ�ް ްސިފަތަކުގެ ްއަސާސީ ްއުސޫލުތަކާ ްއަސާސީ ބަޙުސ�ކުރެވެމުނ�ދާ

ްމެނ�ބަރުް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ްހުވަދުއަތޮޅު ނޑާލާފައި މެދުކަ

ްހުށަހެޅު ްޙަލީމ� ްޢަދ�ނާނ� ްގޮތެއ�ްއަލ�ފާޟިލ� ްދެވޭނެ ްމައ�ސަލަތަކަށ� އ�ވި

2�ްް ްއެކަނ�ވަނީ ްހުއ�ދައެއ�ނުކުރެ. ްމާއ�ދާ ްޖަލ�ސާގ64ްްެވަނަ ވަނަ

ްއެނޫނ�ގޮތަކަށ�ް ްހާމަކުރައ�ވާފައި. ްރައީސ� ްނާއިބު ްމަޖިލީހުގެ  545ކުރިނ�ވެސ�
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ްކޮމިޓީގ64ްްެ ްއިދާރީ ްކުރެވިގެނ�ދިޔައީ ްއެޖެނ�ޑާ ްޖަލ�ސާ ްމާއ�ދާގައި ވަނަ

ްކަމު ްއާދެ، ްޤާބޫލުކުރަނ�ޖެހޭނޭ.ްލާފާގެމަތީނ�. ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްޙަޤީގަތ� ގެ

ްކަމެއް� ްޚިލާފަށ� ްޤާނޫނާ ްގަވާއިދާ ްކޮމިޓީއަކަށ�ވެސ� ްއިދާރީ ޙަޤީގަތަކީ

ްދެކޮޅަކަށ�ވެސ�ް ްއަޣުލަބިއ�ޔާތާ ްމޖަ�ިލީހުގެ ްއަދި ނުކުރެއ�ވޭނެކަނ�.

ްމަޖިލީހުގެް ްއެ ްޚާއ�ޞަކޮށ� ްއަދި ްނުކުރެއ�ވޭނެކަނ�.  550މަސައ�ކަތެއ�

ް ްސަމާލުކަން�އަޣުލަބިއ�ޔަތުގެ ްއެކަމަށ� ްހާމަކުރުމުނ� ްއެއ�ގޮތ�، ޚިޔާލު

ްވީމާ،ް ްކަމެއ�ކަނ�. ްޚިލާފުވާ ްމުޅިނ� ްއުސޫލަތަކާ ްޑިމޮކ�ރަސީގެ ނުދިނުމަކީ

ްރައީސ�ް ްނާއިބު ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއ�ޞަ ްނެތ�ގޮތުގައި ްޝައ�ކެތ� އެއ�ވެސ�

ްއަދިް ްގޮތުގެމަތީނ�. ްއެއ�ގޮތ�ވާ ްޤާނޫނާ ްގަވާއިދާ ޢަމަލުކުރައ�ވާފައިވަނީ

ްމައ�ސަލައާްދަނ�ނަ ްމި ްބަލާއިރު ްއުސޫލުތަކަށ� ްޑިމޮކ�ރެސީގެ  555ވަނ�ތޯ

ްނިނ�މާފައި.ް ްގޮތެއ� ްމައ�ސަލައެއ�ގައިްމަޖިލީހުނ�ވަނީްދާދިފަހުނ� ގުޅުނ�ހުރި

ްމައ�ޗަށ�ް ްރައީސ�ގެ ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއ�ޞަ ްމިކުރަނީ ްއިޝާރާތ� ނޑު އަޅުގަ

ްއިތުބާރުނެތ�ކަމަ ްމައ�ސަލަތަކުގައި ްމި ްހަމަ ްގޮތެއ�ގައި ށް�މައިގަނޑު

ްވީމާ،ް ްފެއިލ�ވެފައި. ްވޯޓުވަނީ ްއެ ްމައ�ޗަށ�. ްވޯޓުގެ ްނެގުނު މަޖިލީހުގައި

ްފެއިލ�ކަން� ްހަމަ ްނަ�ަގަނ�ްމިއުޅޭްވޯޓުވެސ�ވާނީ ްމައ�ޗަށ�  560ނާއިބުްރައީސ�ގެ

ްއިނ�ނަވާއެކޭް ްމާލަމުގައި ްމި ްމެނ�ބަރަކުވެސ� ްއެ ނުވިސ�ނިއ�ޖެނަމަ

ްމަސައ�ކަތ�ް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްހިތެއ�ނުބުނެ. ނޑު ްކުރިއަށ�ްއަޅުގަ ތައ�

ްއެހެނިހެން� ްއަދި ްކިއުތަކާ ްނުކުތާގެ ްނިޒާމީ ްބަލާއިރު ދާގޮތަށ�

ްޖަރުމަނުް ްއާދެ، ްމިދަނީ ްހިތަށ�އަރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްބަލާއިރު މައ�ސަލަތަކަށ�

ނޑުްކުރިނ�ް  565ބަހުނ�ްމިކިޔާްސ�ޓޫފަނ�ްޕ�ލޭނ�އެއ�ގެްދަށުނ�ްނޫނ�ބާއޭ.ްއަޅުގަ

ްފާޅުވެ ްއެނގި ްބަލާއިރު ްނާއިބުްދެނ�ނެވިްޕޮއިނ�ޓ�ތަކަށ� ްމަޖިލީހުގެ ގެނ�ވަނީ

ްގަވާއިދާް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްގެނ�ދަވާފައިވަނީ ްޖަލ�ސާކުރިއަށ� ރައީސ�

ްއެކަނ�ކަމާް ްގޮތުގެމަތީނ� ްއެއ�ގޮތ�ވާ ްބާރުތަކާ ްލިބިދޭ ޤާނޫނުއަސާސީނ�

ްމިނިވަނ�ކަމުގެް ްއަޅުގަނޑުމެނ�ވެސ� ްގޮތެއ�ގެމަތީނ�ކަނ�. ޚިލާފުނުވާ

ްބޮލަށ�ވަ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްމިނިވަނ�ކަމުގެްވާހަކަދައ�ކާއިރު ްމިޒަމާނުގެ  570ދޭ

ްއެމީހުން� ްއަނ�ނަމުނ�ދިޔައިރު ްމިނިވަނ�ކަނ� ްއެމެރިކާގެ ބައ�ޕަކަމުގައިވާ

ްބ�ރާސް� ްހުރިހާ ްދިވެހިރާއ�ޖޭގެ ްލަވައެއ�. ްޤައުމީ ޖަހުނ�ދިޔަ
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ްއަނ�ނަް ްއޭގައި ްއަޑުއިވޭ. ްޖަހަމުނ�ދާ ްލަވަ ްމި ބޭނ�ޑ�ތަކުނ�ވެސ�

ްއެނ�ް ްރައިޓ� ްދެއަރ ްބައި ްއާދޭ ްމައިޓ�.ްޖުމ�ލައެއ�ގައި ްދެއަރ ްބައި ޑ�

ް ްޢަމަލުކުރައ�ވާފައިވަނީ ްރައީސ� ްމަޖިލީހުގެ ްމާއ�ދާއާއ2�ްްިޚާއ�ޞަ  575ވަނަ

ްމައިޓ�ކަނ55ް�ް ްދެއަރ ްބައި ްއެނ�ޑ� ްރައިޓ� ްދެއަރ ްބައި ްމާއ�ދާގެ ވަނަ

ްވިދާޅުވާް ްޢަމަލުކުރައ�ވަނީއޭ ްގޮތަށ� ްހުދުމުޚ�ތާރު ްފާޅުވެގެނ�ދޭ. އެނގި

ްދަނ�ނަވަނ� ްހިނގައ�ޖެ. ްޢަމަލުތަކަކީްއަޑުއިވެގެނ� ްހުދުމުޚ�ތާރު ޖެހެނީ

ްއަޣުލަބިއ�ޔަތުް ްމަޖިލީހުގެ ްކަނ�ތައ�ތަކޭ. ްކުރާ ްދެކޮޅަށ� އަޣުލަބިއ�ޔަތާ

ްހަމަތައ�ް ްޑިމޮކ�ރެސީގެ ްކުރައ�ވައިގެނ� ްކަމެއ� ްއެއ�ގޮތަށ�  580އޮތ�ގޮތަށ�،ްއެއާ

ްހަމައަކުނ�ތޯް ްކޮނ� ްދެނ�ނެވީ ްޚިލާފަށ� ްގަވާއިދާ ްއެއޮތީ ްބަޔަކަށ� ޤަބޫލުރާ

ްސުް ނޑު ްއަޅުގަ ްމި ްޙަޤީގަތުގައި ްބޭނުނ�ވޭ. މެނ�ބަރުނ15ް�ްވާލުކޮށ�ލަނ�

ް ްއާދެ، ްޖަލ�ސާތައ�. 74ްްއިޝާރާތ�ކުރައ�ވާ ްޖަލ�ސާ 71ްވަނަ ،72ް

ްހަމަް ްއިތުބާރު ްއޮތ� ްމައ�ޗަށ� ްރައީސ�ގެ ްނާއިބު ްމަޖިލީހުގެ ވެގެނ�ދިޔައީ

ްދަރަޖައަކަށް� ްއެތައ� ްކުރިމަތީގައި ްމީހެއ�ގެ ްކޮނ�މެ  585ޤާބޫލުކުރާ

ްޖަ ްއިތުރުވެގެނ�ދިޔަ ްއަރައިނުގަނެ ްނުކުތާއިނ� ްނިޒާމީ ް�ލ�ސާތަކަކަށ�.

ްހަޑިމުޑުދާރުް ްއިސ�ކުރެވި ްރުޅި ްޖަލ�ސާތަކެއ�. ްކުރެވުނު ދުވަސ�ވަނ�ދެނ�

ްފެނިގެނ�ދިޔަް ްޢަމަލުތަކެއ� ްކުރަނިވިފަދަ ްހައިރާނ� ްބޭނުނ�ކުރެވި ބަސ�

ްކަމުގައިވާް ްޖީލު ްއާ ްސިޔާސީ ްދިވެހިރާއ�ޖޭގެ ްހަމައެއާއެކު ޖަލ�ސާތަކެއ�.

ްސަފުތަކުން�މިޒަމާނު ްއެކ�ސ�ގެ ްޖެނަރޭޝާނ� ްދަނ�ނަވާނަމަ ްގޮތުނ�  590ގެ

ްޝަޙ�ސިއ�ޔަތެއ�ގެވެރިް ްކެތ�ތެރި ްޙިކުމަތ�ތެރި ްކުޅަދާނަ ވަރުގަދަ

ްފެނިގެނ�ދިޔަް ްރައީސ� ްނާއިބު ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއ�ޞަ ޖެނަރަލެއ�ކަމުގައި

ްދުނިޔޭގެް ްއަނެއ�ކާވެސ� ްހިތަށ�އަރަމުނ�ދިޔައީ ނޑު ްއަޅުގަ ޖަލ�ސާތަކެއ�.

ްމަޝ� ްއާދެ،ްނަނ� ްއަނ�ނަމުނ�ދިޔައިރު ްމިނިވަނ�ކަނ� ްޤައުމަކަށ� ހޫރު

 595ފަރަނ�ސޭސީްވިލާތަށ�ްޑިމޮކ�ރެސީްއަނ�ނަމުނ�ދިޔަްޒަމާނުގައި،ްއެްހަލަބޮލިް

ްއިޓ�ް ްގޮތ�. ްސިފަކުރެއ�ވި ްއެކަނ� ްލިއުނ�ތެރިއަކު ްއިނގިރޭސި ޒަމާނުގައި

ދަްވާސ�ޓ�ްއޮފ�ްޓައިމ�ސ�.ް ދަްބެސ�ޓ�ްއޮފ�ްޓައިމ�ސ�ްއިޓ�ްވޯޒް� ްވޯޒް�

ް

ްއާދެ،ްނިޒާމީްނުކުތާްކުރިއަށ�ްގެނ�ދަވާ.ްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ް600 
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ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމައ�ސަލައާްްމާލޭްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުް ްހުށަހެޅިފައިވާ ްހީވަނީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްރައީސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްދައ�ކަވަްނަޝީދުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއެވާހަކަފުޅު ްނޫނ�ކަނ�ނޭނގެ ްލަވަްބެހޭގޮތަކުނ� ްބައެއ�ފަހަރު ނީކީ.

 605ވިދާޅުވަމުނ�ްއަނެއ�ބައިފަހަރުްއެކިްފިލޯސަފަރުނ�ގެްވާހަކަފުޅުްދައ�ކަވަމުނ�.ް

ްނާއިބުް ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއ�ޞަ ްމިވަނީ ްހުށަހެޅިފައި ްހީވަނީ ނޑަށ� އަޅުގަ

ްކަނ�ކޮޅުތަކުނ�ް ްދުނިޔޭގެ ްމައ�ސަލަހެނ�. ްއިތުބާރުނެތ�ކަމުގެ ރައީސ�ގެ

ްއަޅުގަ ްފިލާވަޅެއ� ްކަނ�ނޭނގެްހިސ�ޓ�ރީ ްނަގައިދިނުމަކަށ�ނޫނ� ނޑުމެނ�ނަށ�

ްމަގަށް� ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެހެނ�ވީމާ، ްބޭއ�ވެނީކީ. ްޖަލ�ސާ މިއަދުގެ

 610ްއަޅުވާލަްދެއ�ވުނ�ްއެދެނ�.ްޝުކުރިއ�ޔާ.ް

ް

ް

ްއެނެނ�ގެވިްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްނުކުތާއެއ�ގެގޮތުނ� ްނިޒާމަބެހޭ ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި އާދެ،

ނޑުވެސް�ނުކު ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްރަނގަޅު. ްޒާތުގައި ްއޭގެ ތާ

ްދަނ�ނަވާލާނަން� ްމެނ�ބަރަށ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްގެނ�ދަވާ  615ވާހަކަދައ�ކަވަމުނ�

ްއެދެމޭ.ްއެހެނ�ނަމަވެސ�،ް ްގެނ�ދިއުނ� ްތެރޭގައި ްމަޢުޟޫގެ ްބޮޑަށ� ވިހާވެސ�

ްމަޢުޟޫއިން� ްއެއީ ްގެނ�ނެވުނ� ްކޯޓޭޝަނ� ްބައެއ� ްއަދި ްޖެއ�ސެވުމާ މިސާލު

ްވީހާވެސ�ްބޭ ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ްނުދެކެނ�. ނޑުވެސ� ްއަޅުގަ ރުވުނ�ކަމުގައި

ްވާހަކަދަނ�ނަވަނ�.ް ްއެދޭ ްވާހަކަފުޅުދައ�ކަވަނ� ްމަޢުޟޫއުގައި ބޮޑަށ�

ްވިދާޅުވާނެް ްނުކުތާއެއ� ްނިޒާމީ ްއަލުނ� ްދެނ� ްމިހާރު ްހީވަނީ ނޑަށ�  620އަޅުގަ

ްތަނެއ�ނެތ�ހެނ�.ްއެހެނ�ވީމާ،..

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްވަރަށ�ްްބަރުްއަޙ�މަދުްމާލޭްމެނ� ްސާފުނުވާތީ، ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްއެއ�ޗެއ� ްވިދާޅުވާ  625ްމަނިކުފާނު
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ްޓެކ�ނިކަލ�ްްއާޠިފ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްވާހަކައެއ�ގައިވެސ�. ްހުރިހާ ްއިނގޭތޯ ްއުޅެނީ ްމަޑުކޮށ� ވޮލިއުމ�

ްއެޅުއ�ވޭނީް ްބާރެއ� ްއެކަމުގައި ްކަނ�ނޭނގެ ްފަރާތ�ޕުޅުނ� ބޭފުޅުނ�ގެ

ްނ�.ްކޮނ�މެވެސ�ްގޮތަކު

ް

ް630 

ްމުޅިން�ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއަދި ނޑު ްއަޅުގަ ްމައިކަ�ަށ� ްއާ ްމި ްހީވަނީ ނޑަށ� އަޅުގަ

ްދެން� ްތާނގައި ްއޮތ� ްކުރިއަށ� ްއިރާދަކުރެއ�ވިއ�ޔާ ްއަދި ފަރިތަނުވަނީހެނ�.

ްއާދެ،ް ްވާހަކަދައ�ކާނަނ�. ްކައިރިކޮށ� ްވަރަށ� ްމައިކާ ނޑު އަޅުގަ

ްޢިއ�ޒަތ� ްހުނ�ނެވި ްކުރިއަށ�ްވާހަކަދައ�ކަވަނ� ްވާހަކަފުޅު ްމެނ�ބަރު ތެރި

 635ްގެނ�ދެވުނ�ްއެދެނ�.ް

ް

ބޮޑަށ�ްޝުކުރިއ�ޔާްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.ްއާދެ،ްހުށަހެޅުއ�ވިްްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެްމެނ�ބަރުް ްއާދެ،ްވަރަށް�

ްހުނ�ނަވައިގެނ�ނެއް�ްްއަޙ�މަދުްޝަހީދުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްރައީސ� ްނާއިބު ްއެބައޮވޭ�ޭ މައ�ސަލަތެރޭގައި

ްނުކުރެއ�ވޭނެއޭ.ް ްމަ�ަސައ�ކަތެއ� ްޑިމޮކ�ރެސީ ްމި ނޑުމެނ�ނަށ� އަޅުގަ

ނޑުްދަނ�ނަވާލަނ�ްމިއުޅެނީްއާދެ،ްދެނ�ްވަރަށ�ްމަޢާފުްއެދެނ�ްބައެއ�ް  640އަޅުގަ

ްއެބަް ްމިއުޅެނީ ްދަނ�ނަވާލަނ� ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ްޖެހުނީތީ. މިސާލު

ފުޅެއ�ކަނ�،ްސާބިތުކޮށ�ދެއ�ވާފައިވެއޭްއެމަނިކުފާނަކީްއެކަމަށ�ްއެކަށީގެނ�ވާްބޭ

ްދޭނ�ޖެހޭް ްއިތުބާރު ްއޮތ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްބޭފުޅެއ�ކަނ�.ްއަދި އެކަމަށ�ްޤާބިލު

ްވާސ�ޓ� ްޓައިމ�ސ� ްއޮފ� ްބެސ�ޓ� ްއާދެ، ްޓައިމ�ސް�ްބޭފުޅެއ�ކަނ�ވެސ�. އޮފ�

ްދަޢުވާކުރާނެް ްދޭތެރޭގައި ްނުދާކަމާ ްފެނިގެނ� ްމަޖިލީހުނ� ނޑުމެނ�ގެ  645އަޅުގަ

ްމި ްކަނ�ނޭނގެ. ްނެތ� ްބޭފުޅަކު ްއެއ�ވެސ� ްމިދެނ�ނެވީ، ދުވަސ�ްް�ހެނ�

ް ްދެމިގެނ�ދާއިރު ްޖަލ�ސާ ްކިޔުއެއ�ގައި ްއޮތ� ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ް�ވަނ�ދެނ�

ްވަރސ�ޓ�ް ްފެނ�ނަނީ ްއެ ްދެއ�ވަމުނ�ދާއިރު ްޖަވާބު ްއެއަށ� ްވަނ�ދެނ� ދުވަސ�

ްގޮތެއް� ްނުދެނ�ނެވޭނެ ްނޫނެކޭ ްޓައިމ�ސ� ްއޮފ� ްބެސ�ޓ� ްޓައިމ�ސ�އަށ� އޮފ�

ނޑު ްއަޅުގަ ްތިރީސ�ްއަޅުގަ�ަނޑަ�ަކަށެއ�ނެތ�. ްވިހި ްފެނިގެނ�ދިޔަ  650މެނ�ނަށ�

ްފެނިގެން� ްއަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ� ްތަޤުރީރުތައ�. ްނުކުތާގެ ްނިޒާމީ މިނެޓުގެ

ްސުވާލުކުރެވޭތަނ�.ް ްމައ�ޗަށ� ްނުކުތާއެއ�ގެ ްއެ ްތަކުރާރުކޮށ� ްހަމަ ދިޔައީ

ްވަރަށ�ވެސ�ް ްގެނ�ދެވީ ްޖަވާބުދެއ�ވަނ�މުނ� ްމަނިކުފާނު އެހެނ�ނަމެވެސ�،
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ްކުޅަ ްވަރަށ�ވެސ� ްގޮތުގައި.ްޤާބިލު ްބޭފުޅެއ�ގެ ްވިސ�ނުނ�ފުޅު ްހުށިޔާރު ދާނަ

ްއިޓ�ް ްއަނ�ނަނީ، ްފަހަތަށ� ްލަފުޒުގެ ްއިޝާރާތ�ކުރި ްކުރިނ�ވެސ� ނޑު  655އަޅުގަ

ފޫލިޝ�ނަސ�.ްއާދެ،ް އޮފް� ވިޒ�ޑަމ�،ްއިޓ�ްވޯޒ�ްދިްއޭޖް� ދިްއޭޖ�ްއޮފް� ވޯޒް�

ްދެނ�މެްއިޝާރާތ�ކުރެވުނުް ްފަދައިނ� ނޑުްދަނ�ނަވާލި ޖަލ�ސާގައި،ްް�އަޅުގަ

ްކުޅަދާނަކަމުގެްބަް� ްޤާބިލުކަމާ ްރައީސ�ގެ ްނާއިބު ްމަޖިލީހުގެ އ�ދަލުވުމުގައި

ްއެމަނިކުފާނުގެް ްއަދި، ްދިޔަކަނ�. ްފެނިގެނ� ްއަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ� އިތުރަށ�

ްދިޔަކަނ�.ް ްއިތުރުވެގެނ� ްތެރެއަށ� ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްއިތުބާރު ްއޮތ�  660މައ�ޗަށ�

ްއިތުބާ ްމައ�ޗަށ� ްޙަމީދ�ގެ ްޝާހީނ� ްއަލ�އުސ�ތާޛ� ްނެތ�ކަމަށް�އާދެ، ރު

ްނާއިބުްރައީސަކަށ�ް ްމަޖިލީހުގެ ްގޮތުގައި ްވިދާޅުވެފައިވާ ވިދާޅުވާްމެނ�ބަރުނ�

ްކުރިއަށ�ް ްއެއ�ގޮތަށ� ްގަވާއިދާ ްމަސައ�ކަތ� ްމަޖިލީހުގެ ްހުނ�ނަވައިގެނ� އޭނާ

ނުފެނ�ނަްވާހަކަްވިދާޅުވެފައިވޭ.ް ްގެނ�ދެވިދާނެކަމަށް�

ް665 

ްމެްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްދަނ�ނަވާލަނ�، ނޑު ްއަޅުގަ ްވެއ�ޖެ.14ްްނ�ބަރު، މިނެޓު

އަރުވަނ�.ް ްއެހެނ�ވީމާ،ްހަނދުމަފުޅުކޮށް�

ް

ްތަފާތު.ްްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެްމެނ�ބަރުް ްމެނ�ބަރުނ�ނާ ްއެ ްޚިޔާލު ްއަޅުގަނޑުގެ ްބެހޭގޮތުނ�ވެސ� ްއެކަމާ

ްރާއ�ޖޭްްއަޙ�މަދުްޝަހީދުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްޙަމީދަކީ ްޝާހީނ� ްފުނ�ނާބުްއަލ�އުސ�ތާޛ� ްއެނ�މެ ްހުނ�ނެވި  670ގައި

އުސ�ްލޯޔަރުނ�ގެްތެރެއިނ�ްއެއ�ްލޯޔަރު.ްޒަމާނީްޑިމޮކ�ރެޓިކ�ްއުސޫލުތަކަށ�ް

ްހިމާޔަތ�ކުރުމަށް� ްޙައ�ޤުތައ� ްއިނ�ސާނީ ްއަދި އަހުލުވެރި

ްދިވެހިރާއ�ޖޭގައިް ްބޭފުޅެއ�ވެސ�މެ. ހަރަކާތ�ތެރިވެވަޑައިގަނ�ނަވަމުނ�ދާ

ްއައިސ�ފައިް ްހިނގަމުނ� ްމިޒަމާނުގެްޒަމާނުއ�ސުރެ ްނިޒާމ� ްހިނ�ގުމުގެ ވާ

ްމެނ�ބަރުން� ްއެނ�މެހާ ްމަޖިލީހުގެ ްއެ ްބަދަލުކުރުމަށ� ްސޮ�ައިޓީއަކަށ�  675އޯޕަނ�

ްނުރައ�ކަލަކީް ްބޮޑު ްއެނ�މެ ްއޮތ� ްމަސައ�ކަތ�ޕުޅަށ� ްގެނ�ދަވާ ކުރަމުނ�

ްދިމާވާް ްޙާލަތ�ތަކުގައި ްމިފަދަ ްޤައުމުތަކުގައިވެސ� ްބައެއ� ްއެހެނ� ދުނިޔޭގެ

ރަސީއަކަށ�ްބަދަލުވެގެނ�ްދިއުނ�.ްކުރުކޮށ�ްދަނ�ނަވާނަމަ،ްފަދައިނ�ްކ�ލޫްޓޯކ�

ްޤާބިލުް ްވަރަށ� ްޙަމީދަކީ ްޝާހީނ� ްއަލ�އުސ�ތާޛ� ްވިކުނ�. ފައިސާއަށ�

ްއަދި،ް ްބޭފުޅެއ�. ްގެނ�ގުޅުއ�ވާ ްކެރިޔަރއެއ� ްމުސ�ތަޤިއ�ލު  680އަމިއ�ލަފުޅު
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ްފަރާތަކުން� ްއެއ�ވެސ� ްއޭނާއަކީ ްދައ�ކަވާފައިވަނީ ްޢަމަލުނ�ވެސ� ްބަހާ އޭނާގެ

ްވާހަކަދެއ�ކެވިްނު ްދެނ�މެ ްދާދި ްއާދެ، ްނޫނ�ކަނ�. ްބޭފުޅެއ� ްވިކޭނެ ފޫޒަކުނ�

ްއޮތް� ްމިހާރު ްރާއ�ޖޭގައި ްފަދައިނ� ްވިދާޅުވި ްމެނ�ބަރު ކޮޅުމަޑުލު

ްޚިޔާލުފުޅުް ްއޭނާގެ ްއޭނާވަނީ ްބެހޭގޮތުނ�ވެސ� ޤާނޫނުއަސާސީއާ

ްއަތ�ޕުޅުް ްމެނ�ބަރުނ� ްތިއ�ބެވި ްމިހާރު ްމަޖިލީހުގައި ްމި  685ްފާޅުކުރައ�ވާފައި.

ްއެކަމާް ްއޭނާ ްތާއީދުކުރެއ�ވިއިރުވެސ� ނަނ�ގަވަ�ައިގެނ�

ްމިތާނގައިް ްހަމައެކަނި ްހާމަކުރައ�ވާފައި. ދެކޮޅުވެވަޑައިގަނ�ނަވާކަމަށ�ވަނީ

މާލޭގައިްދެއ�ކެވިްވާހަކަފުޅެއ�ްނޫނ�.ްއެމެރިކާގެްމަޝ�ހޫރުްނޫހެއ�ކަމުގައިވާް

ްޝެނ�ޗެދަރ ްއެލީނާ ްރިޕޯޓަރެއ�ކަމުގައިވާ ްޓައިމ�ސ� ސް�ވޮޝިނ�ގޓަނ�

ް ްނޮވެމ�ބަރު ްއޭނާ ްއެކަނ� ްއަދި، ްދެއ�ކެވި. ްވަނ2442ްްީއެވާހަކަ  690ގައި

ނޑުމެނ�ގެް ްއަޅުގަ ްސަބަބަކީ ްދަނ�ނަވާލި ްމިހިސާބަށ� ޝައިޢުކޮށ�ފައި.

ްޑިމޮކ�ރެސީއެއ�ް ްޒަމާނީ ްދިވެހިރާއ�ޖެއަށ� މަސައ�ކަތަކީ

ްނާއިބުް ްމަޖިލީހުގެ ްޙަމީދު ްޝާޙިނ� ްއަލ�އުސ�ތާޛ� ގެނައުނ�ކަމުގައިވާއިރު،

ނޑުމެނ�ގެްރައީސަ ްއަޅުގަ ްހަރަކާތ�ތެރިވެވަޑައިގަތުމަކީ ްހުނ�ނަވައިގެނ� ކަށ�

ނޑުް ްއަޅުގަ ްގެނެސ�ދޭތީ ްފަހިކަމެއ�ކަމަށ� ްބާރަކާ ްއިތުރު  695މަސައ�ކަތަށ�

ޝުކުރިއ�ޔާ.ް ްއެވާހަކަްދަނ�ނަވާލަނ�ްމަޢުލޫމާތަށ�ޓަކައި.ްވަރަށ�ްބޮޑަށް�

ް

ްޖަްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:ް ްމިހާރު ްއާދެ، ްޝުކުރިއ�ޔާ. ްތިއ�ބެވީ ްހާޒިރުވެވަޑައިގެނ� 95ްލ�ސާއަށ�

ްތި�ަދުނ�މަތީް ްމިއަރުވަނީ ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްދެނ�، މެނ�ބަރުނ�.

 700ްއުތު�ުރުބުރީގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްއަޙ�މަދުްމުޢިއ�ޒުއަށ�.ް

ްޚާއ�ޞަްްތިލަދުނ�މަތީްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްމިތެދުވީ ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްއިތުބާރުްްއަޙ�މަދުްމުޢިއ�ޒުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްބޮޑަށ� ްވަރަށ� ްޙަމީދަށ� ްޝާހީނ� ްރައީސ� ްނާއިބު މަޖިލީހުގެ

ްބެލެހެއ�ޓެވުމުގައިް ްރިޔާސަތު ްޙަމީދު ްޝާހީނ� ްދަނ�ނަވާލަނ�. އޮތ�ވާހަކަ

ްޚާއ�ޞަް ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްޤާނޫނުއަސާސީއާ ްރާއ�ޖޭގެ ޢަމަލުކުރައ�ވާފައިވަނީ

ްއަ ްގަވާއިދާ ްނިނ�މުނ�ތަކާްމަޖިލީހުގެ ްނިނ�މާފައިވާ ްމަޖިލީހުނ�  705ދި

ްމައ�ޗަށ�ް ްޙަމީދުގެ ްޝާޙީނ� ްޤަބޫލުކުރަނ�. ނޑު ްއަޅުގަ އެއ�ގޮތަށ�ކަމަށ�

ްފުރަތަމަް ްސިޓީގައި ްފޮނުއ�ވި ްބޭފުޅުނ� ްހުށަހެޅުއ�ވި އިތުބާރުނެތ�ކަމަށ�
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ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމިވަނީ ްމާއ�ދާއ144ްްާފާހަގަކުރައ�ވާފައި ވަނަ

ްޚިލާފުވެވަޑައިގެނ�ފައިވާ ްބެލުމުނ� ްބެލި ނޑު ްއަޅުގަ ވަނ144ްްަކަމަށ�.

ް ްނުކުރެވޭ. ްފާހަގައެއ� ްޚިލާފުވެފައިވާކަމަކަށ�  710ވަނ144ްްަމާއ�ދާއަށ�

މާއ�ދާގައިްބުނެފައިްމިއޮނ�ނަނީްރައ�ޔިތުނ�ގެްޚާއ�ޞަްމަޖިލީހުގެްރައީސ�ގެް

ްއޭނާއަށ�ް ްރައީސ� ްނާއިބު ްމަޖިލީހުގެ ްއަދާކުރުމުގައި ވާޖިބުތައ�

ްޙަމީދުްްއެހީތެރިވާނ�ވާނެއޭ. ްޝާޙީނ� އެކަމުގައި

ްއެހެނ�ވީމާ،ް ްނުފެނޭ. ނޑަކަށ� ްއަޅުގަ 144ްފަސ�ޖެހިވަޑައިގެނ�ފައިވާކަމަކަށ�

ނޑަކަށ�ް ްއަޅުގަ ްކޮނ�ކަމެއ�ކަމެއ� ްޚިލާފުވަނީ ްމި ްދަށުނ� ްމާއ�ދާގެ  715ވަނަ

ްދެއ�ކެވިް ްޙަސަނ� ްރަޝީދު ްޙުސައިނ� ްމެނ�ބަރު ްކޮޅުމަޑުލުގެ ސާފެއ�ނުވި.

ްހަވާލާދެއ�99ްް ްމާއ�ދާއާ ްއަމިއ�ލަފުޅަށ�ްވަނަ ްނިނ�މުނ�ތައ� ްމަޖިލީހުގެ ވާ

ް ްހީވަނީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްބުނ99ްްާނިނ�މަވަނީއޭ. ްމި ްމާއ�ދާގައި ވަނަ

ްނިނ�މުމަށ�ޓަކައިް ްކަނ�ތައ�ތައ� ްނިނ�މަނ�ޖެހޭ ްމަޖިލީހުނ� ވާހަކައަކީ

ްމަޖިލީހުގެް ްނިނ�މަނ�ޖެހޭކަމެއ� ްގޮތުނ� ްއިދާރީ ްވާހަކަ ްގެނ�ނަ�ަ  720މަޖިލީހަށ�

ްއިނ�ނަ ްނޫނ�.ްރިޔާސަތުގައި ްވާހަކައެއ� ްނުނިނ�މެވޭނެ ްބޭފުޅަކަށ� ވާ

ނޑުްފާހަގަކުރަނ�.ްދެނ�،ްހަވާލާދެއ�ވާފައިްމިވަނީް އެހެނ�ވީމާ،ްއެކަނ�ްއަޅުގަ

ް ްގަވާއިދުގެ ްމާއ�ދާއަށ�.ްމިްމާއ�ދާތަކަށ1�ް�ްއަދ2�،55ްްިމަޖިލީހުގެ ވަނަ

ްބަލައިލާނީް ނޑު ްއަޅުގަ ްފުރަތަމަ ްބަލައިލާނަނ�. ނޑު ްއަޅުގަ ްޖުމ�ލަގޮތެއ�ގައި

2�ްް ްމާއ�ދާއަށ�. ްމިއޮނ�ނަނ2�ްްީވަނަ ްބުނެފައި ްމާއ�ދާގައި  725ވަނަ

ްމަޖިލީހުން� ްގުޅިގެނ� ްމަސައ�ކަތާ ްއިޞ�ލާޙުކުރުމުގެ ޤާނޫނުއަސާސީ

ްހުށަހަޅަނ�ވާނީް ްފުރަތަމަ ްމަޖިލީހަށ� ނޑައެޅުމަށ�ޓަކައި ްކަ ގޮތ�ތަކެއ�

ޤާނޫނުއަސާސީގައިްހިމަނަނ�ވާނެްއަސާސީްސިފަތަކާއިްއަސާސީްއުސޫލުތަކާް

ްމިވަނީްބަޙު ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްމިކަމުގައި ްއާދެ، ްމައ�ސަލައޭ. ސ�ކުރުމުގެ

 730އަސާސީްސިފަތަކާްއަސާސީްއުސޫލުތަކާމެދުްބަޙުސ�ކުރުމުގެްމައ�ސަލައިގައިް

ނޑުމެނ�ނަށ�ްދެބަސ�ވެވޭނެހެނ�ނެއ�ްހިއެއ�ނުވޭ.ް ގޮތެއ�ްނުނިމިްމިކަމާްއަޅުގަ

ްމިއޮނ�ނަނީ،55ްް ްބުނެފައި ްގައި ް)ށ( ްމާއ�ދާގެ ްމ55ްާވަނަ އ�ދާގެްވަނަ

ް ްމިވަނީ ްހަވާލާދެވިފައި 2�ްް)ށ( ްމާއ�ދާއަށ�. ްމާއ�ދާގައ2�ްްިވަނަ ވަނަ

ްމަޖިލީހުން� ްއުސޫލުތަކެއ� ްއަސާސީ ްސިފަތަކާއި ްއަސާސީ ވާގޮތުގެމަތީނ�
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ްކުރީގައިް ްފެށުމުގެ ްއެކުލަވާލަނ� ްމާއ�ދާތަކަށ� ްވަކިވަކި  735ފާސ�ކުރުމަށ�ފަހު

ްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫ ްތަސ�ދީޤުކުރުމަށ�ޓަކައި ރިއ�ޔާއަށ�ްއެމާއ�ދާތައ�

ްއެބަް ްތަރުތީބެއ� ްނުވަތަ ްގޮތެއ� ްނިނ�މާނެ ްމަޖިލީހުނ� ފޮނުވުމަށ�ޓަކައި

ް ްމިޖެހެނީ ްފުރަތަމަ ްއެހެނ�ވީމާ، ނޑައަޅަނ�ޖެހޭ. ްމާއ�ދާގައިވ2�ްްާކަ ވަނަ

ްމަޖިލީހުން� ްއުސޫލުތަކެއ� ްއަސާސީ ްސިފަތަކާއި ްއަސާސީ ގޮތުގެމަތީނ�

ްފާސ�ކުރުމަށ� ްއެކަނ� ްނުނިމޭ. ްއެކަމެއ� ްއެބަްފާސ�ކުރަނ�. ްއަދި  740ފަހު

ްއެް ްތަސ�ދީޤުކުރުމަށ�ޓަކައި ްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާއަށ� ނިނ�މަނ�ޖެހޭ

ްޢަދ�ނާން� ްނުނިމޭ. ްމިކަމެއ�ވެސ� ްތަރުތީބެއ�ވެސ�. ްފޮނުވާނެ މާއ�ދާތައ�

ް 6ްްޙަލީމ� ްމައ�ސަލައަކ2445ްްީޑިސެމ�ބަރ ްހުށަހަޅުއ�ވާފައިވާ ގައި

ް 6�ްްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމާއ�ދާއާއި ްމާއ�ދާއ9�ްްާވަނަ ވަނ141ްްަްވަނަ

ް ްގޮތަކަށ�142ްްމާއ�ދާއާ ްއެހެނ� ްމައ�ސަލަ. ްފާސ�ކުރުމުގެ ްމާއ�ދާ  745ވަނަ

ްއިޞ�ލާޙާއެކީްފާސ�ކުރުމުގެްމައ�ސަލަ.ް

ް

ްއެއީ،ްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަ�ަކަދެއ�ކެވުނ�: ްދަނ�ނަވާލާނަނ�. ްއެއ�ޗެއ� ްކުޑަ ނޑު ްއަޅުގަ ްމެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ް ްމަޖިލީހުގައި ްބުނާގޮތުނ� ްގަވާއިދު ްނަނ�ްމަޖިލީހުގެ މެނ�ބަރެއ�ގެ

ްބޭނުނ�ކުރައ�ވާފައިް ްދާއިރާއާ ްއަތޮޅާ ްމެނ�ބަރެއ�ގެ ްއެ  750ބޭނުނ�ކުރައ�ވަނ�ޏާ

އަދިްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރޭްދެނ�ނެވުނ�ްއެދެނ�.ްއާދެ،ްއެހެނ�ވީމާ،ްއެގޮތަށ�ް

އެދެނ�.ް ްދެނ�ނެވުން�

ް

ްމަޢާފ�ކުރައ�ވާތި.ްގއްތިލަދުނ�މަތީްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް ްބޮޑަށ� ްމެނ�ބަރުއާދެ،ްވަރަށ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ް.އަތޮޅުގެ

ނޑުްމިދަނ�ނަވަނީްްއަޙ�މަދުްމުޢިއ�ޒުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:  755ް�ޢަދ�ނާނ�ްޙަލީމ�ްހުށަހަޅުއ�ވާފައިްމައ�ސަލައަކީްއަޅުގަ

ްއިބާރާތަކުނ�ް ްއެހެނ� ްމައ�ސަލައެއ�. ްއިޞ�ލާޙުކުރުމުގެ މާއ�ދާއެއ�

ްމައ�ސަ ްއެކުލަވާލުމުގެ ްމާއ�ދާތަކެއ� ްވަކިވަކި ލައެއ�.ްދަނ�ނަވާނަމަ

ް ްމިވަނީ ްހުށަހަޅުއ�ވާފައ ްއެ ްމައ�ސަލަ ްމި ވަ�ަނ2�ްްައެހެނ�ވީމާ،

ްގޮތެއް� ްމަޖިލީހުނ� ްއުސޫލުތަކާމެދު ްސިފަތަކާއި ްއަސާސީ ްއެބުނާ މާއ�ދާގައި

ްތަސ�ދީޤުކުރުމަށ�ޓަކައިް ްއެކަނ�ތައ�ތައ� ްއަދި، ްކުރީގައޭ.  760ފާސ�ކުރުމުގެ

ްމަޖިލީހުނ� ްފޮނުވުމަށ�ޓަކައި ގޮތެއ�ްްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާއަށ�
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ްމައ�ސަލަް ްމި ްޤަބޫލުކުރަނ� ނޑުވެސ� ްއަޅުގަ ްކުރީގައޭ. ނިނ�މުމުގެވެސ�

ްޖެހޭނެކަމަށ�.ް ްއެޖެނ�ޑާކުރެވެނ� ްހުށަހެޅިނަމަ ްސިފައެއ�ގައި މިނޫނ�

ްމިވަނީް ްހުށަހަޅުއ�ވާފައި ްޢަދ�ނާނ�ްޙަލީމ� ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ގއ.އަތޮޅު

ްފާސ�ކު ްގޮތުގައި ްމާއ�ދާއެއ� ްވަކިވަކި ްމާއ�ދާ ްމައ�ސަލަ،ްހަތަރު  765ރުމުގެ

ްރައ�ޔިތުނ�ގެް ްމަޖިލީހާ ްޚާއ�ޞަ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްމައ�ސަލަ. އިޞ�ލާޙުކުރުމުގެ

މަޖިލީހަކީްހަމައެކަނިްއިނ�ތިޙާބ�ކުރެވިފައިވާްމަޖިލީހަކަށ�ްހެދުމުގެްމައ�ސަލަް

ްއެް ްހުށަހެޅިނަމަ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްގޮތުގައި ްސިފައެއ�ގެ ްއަސާސީ އެއީ

ްކުރެވިދާނެކަ ްއެޖެނ�ޑާ ްނަމަވެސ�،ްމައ�ސަލަ ްޤަބޫލުކުރަނ�. ްއަޅުގަނޑު މަށ�

ްޚާއ�ޞަް ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްޤަބޫލުކުރަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްއޮތ�ގޮތުނ�  770ހުށަހަޅުއ�ވާފައި

2446ްމާރޗ�12ްްވަނަްޖަލ�ސާގައިްއެއީ،72ްްމަޖިލީހުގެްނާއިބުްރައީސ�ް

ްމެނ�ބަރުް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްގއ.އަތޮޅުގެ ްއެ ްޖަލ�ސާގައި ްބޭއ�ވުނު ްދުވަހު ވަނަ

2�ްމ�ްހުށަހަޅުއ�ވާފައިްއޮތ�ްމައ�ސަލަްއެޖެނ�ޑާގައިްހިމެނޭނީްޢަދ�ނާނ�ްޙަލީ

ް ްމާއ�ދާއާއި ްނިނ�މަނ�ޖެހ54ްްޭވަނަ ްމަޖިލީހުނ� ްމި ްދަށުނ� ްމާއ�ދާގެ ވަނަ

ްނިނ�މަވާފައިވާް ނޑައަޅުއ�ވާ ްކަ ްކަމުގައި ްނިނ�މެވުމަށ�ފަހުގައި  775ކަނ�ކަނ�

ްޤާނޫނީް ްއެއަކު ްމިދަނ�ނަވަނީ. ނޑު ްއަޅުގަ ްރަނގަޅޭ ްހަމަ ނިނ�މެވުނ�

ްރައ�ޔިތުނ�ގެް ްނިނ�މާފައިވަނީ ްމައ�ސަލައެއ�ނެތޭ. ްއެއ�ވެސ� ގޮތަކުނ�ނެއ�

ްވަރަށ�ް ނޑަށ�ވެސ� ްއަޅުގަ ްއެއ�ގޮތަށޭ. ްގަވާއިދާ ްމަޖިލީހުގެ ޚާއ�ޞަ

ްމަޖިލީހުން� ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްމަޖިލީހުނ�ނާ ްޚާއ�ޞަ ފެނ�ނަކަމެއ�،ްރައ�ޔިތުނ�ގެ

ްވަޒީރުނ� ްއަދި ްއުނިކުރުނ� ްމެނ�ބަރުނ� ްއުނިވުނ�.ްޢައ�ޔަނ�ކުރައ�ފާއިވާ  780ވެސ�

ްބޭނުނ�ކަމުގައިވިޔަސް� ްކިތަނ�މެ ްއަދި ްއެކަނ� އެހެނ�ނަމަވެސ�،

ްއެއ�ގޮތަށ�ް ްގަވާއިދާ ްފާސ�ކޮށ�ފައިވާ ްއަމިއ�ލައަށ� ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްއެކަން� ްއެއ�ގޮތަށ� ްގަވާއިދާ ްއެ ްއެހެނ�ވީމާ، ޢަމަލުކުރަނ�ޖެހޭނީ.

ްތާ ްގޮތުގައި ްފެނ�ނަކަމެއ�ގެ ނޑަށ�ވެސ� ްއަޅުގަ އީދުވެސ�ްހުށަހަޅައިފިއ�ޔާ

ް ްގޮތުނ� ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމި ްމިހާރު ްނަމަވެސ�،  785ޑިސެމ�ބަރ6ްްުކުރާނަނ�.

ްޙަލީމ2445ް�ް ްޢަދ�ނާނ� ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްގއ.އަތޮޅުގެ ްދުވަހު ވަނަ

ހުށަހެޅުއ�ވިްމައ�ސަލަްއެގޮތުގެމަތީނ�ްއެޖެނ�ޑާްކުރެވޭނެްޤާނޫނީްއަސާސެއ�ް

ދަނ�ނަވަނ�.ްޝުކުރިއ�ޔާ.ް ްނެތ�ކަމަށް�
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ް

ްހުށަހެޅުމުނ�ްްލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެްމެނ�ބަރުްރައީސު ްމައ�ސަލައެއ� ްރައީސ�،ްއާދެ،ްމިފަދަ  790ް`.ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއާދެ،ްްމުޙަނ�މަދުްސަލީމް� ްވިސ�ނާ ްފުނ�ކޮށ� ްވަރަށ� ްކުރިނ� ްނިނ�މުމުގެ ްގޮތެއ� ްމިކަމާމެދު

ްއެއ�ޗެއ�ްް ްއަލީގައިނޫނީ ްވިސ�ނުނ�ތަކެއ�ގެ ްވިސ�ނާ ްހަމަތަކުނ� ްބުއ�ދީގެ

ްހަމަތަކުން� ްބުއ�ދީގެ ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްދަތިކަމެއ�. ދެނ�ނެވުމަކީ

ްނިނ�މަނ�ޖެހެނީް ްކަނ�ކަނ� ްމަޖިލީހެއ�ގައި ްމިފަދަ ްމިޖެހެނީ ދަނ�ނަވަނ�

ްއެކަމަށ�ް ްމިއީ ްއަދި ްތަނަކަށ�ވާތީ ްއޮތ� ްއަދިްޚިޔާލުފާޅުކޮށ�ގެނ�  795ވާހަކަދައ�ކާ

ްއިނ�ތި ްމަޖިލިސ�ތަކުގައި ްމިފަދަ ްތަނަކަށ�ވާތީ ޙާބ�ތަކަށް�އޮތ�

ްބުއ�ދިހަމަޖެހޭްމީހަކަށ�ވުނ�ްޝަރުތުކޮށ�ފައިްއޮނ�ނާތީް ކުރިމަތިލެވޭއިރުވެސ�

ްވާހަކަދައ�ކަނ�ޖެހޭް ްހިފައިގެނ� ްބޭނުނ� ްބުއ�ދީގެ ްބޮޑަށ� ްވަރަށ� މިއީ

ްއާދެ،ް ްޤަބޫލުކުރަނ�. ނޑުވެސ� ްއަޅުގަ ްޚުދ� މަޖިލީހެއ�ކަމަށ�

ް ްގަވާއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއ�ޞަ 5�ްްއެހެނ�ކަމާއެކުގައި،  800ވަނ52ްްައަދި

ްމިް ްހިއ�ޕަވައިގެނ� ްބޭނުނ� ްފުރުޞަތެއ� ްމިނިވަނ� ްލިބިދޭ ްދަށުނ� މާއ�ދާގެ

ް ްމަޖިލީހުގެ ްސޮއިކުރައ�ވ15ްްާޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމެނ�ބަރުނ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްމައ�ސަލަް ްއިތުބާރުނެތ�ކަމުގެ ްނާއިބުރައިސާމެދު ްމަޖިލީހުގެ ހުށަހެޅުއ�ވި

ްހުށަހެޅުމުނ� ްކުރިމައ�ޗަށ� ްއަޅުގަނޑުމެނ�ގެ ްއަސ�ލަށ�ް، ްމައ�ސަލައެއ�ގެ އެ

ްދެނެގަތުން� ްމައ�ސަލަ ްޙަޤީޤީ ްވިސ�ނާ ްބުރަދަނަށ� ްއޭގެ  805ނުވަތަ

ްމައ�ސަލައަކީް ްގެނ�ނަވާފައިވާ ްއެ ްއަދި، ްވާޖިބުވޭ. ނޑުމެނ�ނަށ� އަޅުގަ

އެއ�ވެސ�ްޙަޤީޤަތެއ�ްއޮތ�ްމައ�ސަލައެއ�ތޯްވިސ�ނަނ�ޖެހިފައިްމިވަނީވެސ�ްމިް

ނޑަ ްއަޅުގަ ްމަޖިލީހަށ�. ްމިހާރުްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްވިސ�ނޭގޮތުގައި ށ�

ްހުށަހެޅިފައިމިވާްމަޖިލީހުގެްނާއިބުްރައީސަށ�ް ްކުރިމައ�ޗަށ� ނޑުމެނ�ގެ އަޅުގަ

ްބުރަދަނެއް� ްއެއ�ވެސ� ްއޭގެ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްމައ�ސަލައަކީ  810އިތުބާރުނެތ�ކަމުގެ

ްމައ�ސަލަ�ަް ްމި ްސަބަބަކީ، ްނޫނ�. ްމައ�ސަލައެއ� ްވިސ�ނޭ އޮތ�ކަމަކަށ�

ްބޭފުޅުނ�ްފާހަް ވަނ72ްްައަދ71،74،69ްްިގަކުރައ�ވާފައިމިވާްގެނ�ނަވާފައިވާ

ްގަވާއިދާް ްގެނ�ދަވާފައިވަނީ ްކުރިއަށ� ްރައީސ� ްނާއިބު ްމަޖިލީހުގެ ޖަލ�ސާގެ

ްއެކަން� ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްވީނަމަވެސ� ްވިދާޅި�ުވެފައި ޚިލާފަށ�ކަމަށ�

ްޖަލ�ސާތަކުގެް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  815ޤަބޫލުނުކުރެވޭތީ.
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ނޑައެޅުމުް ްކަ ްލިބިދީފައިވާްއެޖެނ�ޑާ ްރައީސަށ� ްމަޖިލީހުގެ ްއިޚ�ތިޔާރު ގެ

ްމިނ�ވަރަކަށ�ް ްހިމެނެނ�އޮތ� ްއެޖެނ�ޑާ ްޖަލ�ސާގެ ްއެދުވަހެއ�ގެ އިޚ�ތިޔާރެއ�.

ްރައީސަށް� ްމަޖިލީހުގެ ްއިޚ�ތިޔާރު ްނިނ�މެވުމުގެ މައ�ސަލަތައ�

ްކު�ުރިއަށ�ްގެނ�ދެވޭނެް ލިބިވަޑައިގެނ�ފައިވާްފަދައިނ�ްމަޖިލީހުގެްޖަލ�ސާތައ�

ްގޮ ްއިޚ�ތިޔާރުްހަލުވި ްރައީސަށ� ްތަރުތީބުކުރުމަށ�ވެސ� ްއެޖެނ�ޑާ  820ތެއ�ގެމަތީނ�

ްމިއީް ްދެކޭގޮތުގައި ނޑު ްއަޅުގަ ްޤަބޫލުކުރެވޭ. ނޑަށ� ްއަޅުގަ ލިބިފައިވާކަމަށ�

ްޖަލ�ސާް ްޚިލާފަށ� ްގަވާއިދާ ްރިޔާސަތުނ� ްނުވަތަ ްރައީސ� ްނާއިބު މަޖިލީހުގެ

ްޢިއ�ޒަތ�ް ްބުނެވޭކަށެއ�ނެތ�. ްގެނ�ދަވަނީކަމަކަށ� ްރައީސ�،ްކުރިއަށ� ތެރި

ް ްގަވާއިދުގެ ްފުރަތަމ2�ްްަމަޖިލީހުގެ ްދަށުނ� ްމާއ�ދާގެ ވަނަ

ްއުސޫލުތަކުގެް ްއަސާސީ ްސިފަތަކާ ްއަސާސީ ްބުނެފައިވާ  825ހުށަހެޅެނ�ވާނެކަމަށ�

އަދިްމިވަނީްނިމިފައެއ�ްނޫނ�.ްމިކަނ�ވަނީްރިޔާސަތުނ�ްތަކުރާރުކޮށ�ް ބަޙުސް�

ށ�ދެއ�ވާފައި.ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްއެތައ�ްފަހަރަކުްމިްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމަޖިލީހަށ�ްހާމަކޮ

ްފެށެން� ްބަޙުސ� ްމައ�ސަ�ަލައެއ�ގެ ްއެހެނ� ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ރައީސ�،

ް ްއޮތީ ްޖާގަ ްއުސޫލުތަކ2�ްްާކިރިޔާވެސ� ްއަސާސީ ްއެބުނާ ްމާއ�ދާގައި ވަނަ

ްއެހެނ�ކަމެއ�ް ްއޭގެކުރިއަށ� ްނިމިގެނ�. ްބަޙުސ� ްސިފަތަކުގެ  830އަސާސީ

ްތަފާތުވުމަ ްޚިޔާލު ްއުފެދޭ ްތަފާތުވިްއިސ�ކުރެވިގެނ� ްޚިޔާލު ްއެ ކީ

ްރައީސ�،ް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްފެނިވަޑައިގަނ�ނަވާގޮތ�. މެނ�ބަރުނ�ކޮޅަކަށ�

ްއިޙ�ތިރާމ�ކުރާނެ.ް ްމެޖޯރިޓީއަށ� ްއަބަދުވެސ� ްއުސޫލުތަކުގައި ޑިމޮކ�ރެސީގެ

ް ްރައީސ�، ްސިފަތަކ2�ްްާޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއަސާސީ ްއެބުނާ ްމާއ�ދާގައި ވަނަ

ްސިފަތަކުގެ ްއަސާސީ ްއުސޫލުތަކަށ� ްއެހެން�ްއަސާސީ ްނުނިމެނީސ�  835ބަޙުސ�

އެއ�ވެސ�ްމައ�ސަލައެއ�ްއޭގެްބަޙުސަށ�ްފެށުމަށ�ްމިްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމަޖިލީހުގެް

ްތާއީދެއ�ް ްމެނ�ބަރުނ� ްގިނަ ްއަޣ�ލަބިއ�ޔަތަށ�ވުރެ ްމަޖިލީހުގެ ްނުވަތަ މެޖޯރިޓީ

ް ްމިކަނ61ް�ްނުކުރޭ. ްޕެޓިޝަނުނ� ްހުށަހެޅުއ�ވި ްސޮއިކުރައ�ވާ މެނ�ބަރުނ�

ްޢިއ�ޒަތ�ތެ ްބަލާއިރުްސާބިތުވޭ. ްނުކުތާތަކަށ� ްދެނ�ނެވި ްއިސ�ވެ ްރައީސ�، ރި

ްނާއިބުް ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމި ްއޮތީ ްދެނ�ނެވެނ� ނޑަށ�  840އަޅުގަ

ްއޭގެް ްހުށަހެޅި ްމިވަގުތު ްމައ�ސަލައެއ� ްއިތުބާރުނެތ�ކަމުގެ ރައީސާމެދު

ްޤާބިލުކަމަށާް ްއެމަނިކުފާނުގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްވީނަމަވެސ� ްހުޅުވިފައި ބަޙުސަށ�
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ްއިޙ�ތިރާމާއެކުްކެތ�ތެރިކަ ްފުރިހަމަކަމަށ� ްގެނ�ދަވާ ްޖަލ�ސާތައ� މަށާ

ްހިފޭް ްއިތުބާރު ްއެމަނިކުފާނަކީ ްގާތުގައި ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްއަދި، ތާޢީދުކުރަމޭ.

ްކުޑަް ްއޮތ� ްއޮތ�ނަމަ ްއެމަނިކުފާނާމެދު ނޑު ްއަޅުގަ ްބޭފުޅެކޭ. ްއޮތ�  845އިތުބާރު

ްޢި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމި ްއޮތީ، އ�ޒަތާްހިތ�ހަމަނުޖެހުމެއ�ވެސ�

ްމެނ�ބަރުނ�ނާމެދުް ްބައެއ� ްކުރައ�ވާ ްޢަމަލުތައ� ްލިބޭފަދަ ްއުނިކަނ� ޤަދަރަށ�

ްމާބޮޑަށ�ް ްބަދަލުގައި ްއެޅުއ�ވުމުގެ ްފިޔަވަޅުތައ� ްއަޅުއ�ވަނ�ޖެހޭ ގަވާއިދުނ�

އެމަނިކުފާނު.. ްކެތ�ތެރިވެވަޑައިގަނ�ނަވާްމައ�ސަލައޭ.ްނަމަވެސ�،ްމިކަން�

ް850 

ްނިޒާމާބެހޭްްއާދެ،ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއައ�ޑުއަތޮޅުގެ ްގެނ�ދަވާ ކުރިއަށ�

ްނުކުތާ.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް855 

ްކަރާމަތާްްއައ�ޑުއަތޮޅުްމެނ�ބަރުްއިބ�ރާހީމ�ް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެ

ްވާްޝަރީފ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްގޮތަށ� ްގެއ�ލުނ�ވާ ްގަވާއިދާްޢިއ�ޒަތަށ� ްމެނ�ބަރުނ� ްދައ�ކަވާތީ ހަކަފުޅު

ްކުރައ�ވާތީް ްއެކިއުޒޭޝަނ� ްޢަމަލުކުރައ�ވާކަމަށ� ްޚިލާފަށ� ްޤާނޫނާ ޚިލާފަށ�

ްމެޖޯރިޓީގެް ްކީއ�ތޯ، ްއަދި ްދަނ�ނަވަނ�. ނޑު ްއަޅުގަ ްހުއ�ޓުވުމަށ� އެކަނ�

ްރައ�ޔިތުނ�ގެް ްމިތާނގައި ްދައ�ކަވާއިރު ްވާހަކަ ްޑިމޮކ�ރެސީގެ  860ވާހަކަ،

ްއިނ� ްލަދުހަޔާތ�ކުޑަކަމާްމަޖިލީހުނ� ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ްތިއ�ބެވި ތިޙާބ�ނުވެ

ނޑުްހައިރާނ�ވަނ�.ް ްދޭތެރޭގައިްއަޅުގަ

ނޑުްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއަޅުގަ ްއެގޮތަށ� ްނުކުތާ ްތިޔަނެނ�ގެވި ްނުކުތާއަށ� ނިޒާމާބެހޭ

ްޤަދަރަށ�ް ްޢިއ�ޒަތާ ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ްއެއީ، ްނެތީމު. ބަ�ަލައިގަނ�ނާކަށ�

ްކަހަ ްމެނ�ބަރުްގެއ�ލުނ�ވާ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެ ްއެއ�ޗެއ�  865ލަ

ވިދާޅުވިކަމަކަށ�ްނުދެކެނ�.ްދެނ�،ްއަނެއ�ކާްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާގައިްވާހަކަފުޅުް

ްކުރެއ�ވިް ްބޭނުނ�ފުޅު ްފަހުނ� ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްތިޔަ ދައ�ކަވަމުނ�

ްނޫނ� ްއިބާރާތެއ� ްހިތ�ހަމެޖެހޭ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެއީ ްއެހެނ�ވީމާ،ްއިބާރާތ�ވެސ� .

ްކުރިއަށ�ް ްވާހަކަފުޅު ްމެނ�ބަރުގެ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްދަނ�ނަވާލަނ�. އެވާހަކަ
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ްމިް ްދެއ�ވުމަށ� ްޖަވާބެއ� ްއެވާހަކައަށ� ްކޮނ�މެހެނ� ްއެދެނ�.  870ގެނ�ދެވުނ�

ްކޮނ�ކަމަކާތޯް ްމިހާރު ްއާދެ، ްއެދެނ�. ްނުކުރެއ�ވުނ� ްބޭނުނ� ފުރުޞަތުގައި

ްނިޒާމާ ްމިހާރު ްއެއީ، ްނުކުތާއެއ�. ްވިދާޅުވީމާްނިޒާމާބެހޭ ްނުކުތާއެއ� ބެހޭ

ނޑުްޖަވާބުްދިނިނ�.ްދެނ�،ްޖަލ�ސާގައިްމިވަގުތުްއިތުރުކަމެއ�ް އެއަށ�ްއަޅުގަ

ްމިް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެ�ެހެނ�ވީމާ، ްނުވޭ. ްޚިލާފެއ� ްގަވާއިދާ ހިނގައިގެނ�

ްނުކުރަނ�.ް ްޤަސ�ދެއ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއަރުވާކަށ�  875ފުރުޞަތު

ް ްމެނ�ބަރު.. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްހިއެއ�ނުވޭްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެ ނޑަށ� އަޅުގަ

ްއެހެނ�ވީމާ،ް ްހިނގެނީ. ްމި ްހިނގާކަމަށ� ްކަމެއ� ްޚިލާފަށ� ްގަވާއިދާ މިވަގުތު

ްކުރިއަށ�ް ްވާހަކަފުޅު ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެ

ނޑުްމިދެނ�ނެވީ.ް ްގެނ�ދަވަނ�ްއަޅުގަ

ް880 

ްރައީސ�ްރައިސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެްމެނ�ބަރުް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ ްއައީް، ްދަނ�ނަވަމުނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ،

ވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމަޖިލީހުގެްްމުޙަނ�މަދުްސަލީމް� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމި ްއާދެ، ްއެމަނިކުފާނަކީ، ްގާތުގައި ނޑުގެ އަޅުގަ

ްއޮތ�ް ްއިތުބާރު ްއަދި ްހިފޭ ްއިތުބާރު ްޙަމީދަކީ ްޝާޙީނ� ްރައީސ� ނާއިބު

ްއޮތ� ްއޮތ�ނަމަ ްއެމަނިކުފާނާމެދު ނޑު ްއަޅުގަ ކުޑަކުޑަްްބޭފުޅެކޭ.

ްއުނިކަނ�ް ްޤަދަރަށ� ްޢިއ�ޒަތާ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްއޮތީ  885ހިތ�ހަމަނުޖެހުމެއ�ވެސ�

ްގަވާއިދުން� ްމެނ�ބަރުނ�ނާމެދު ްބައެއ� ްޢަމަލުތައ�ކުރައ�ވާ ލިބޭފަދަ

ްމާބޮޑަށް� ްބަދަލުގައި ްއެޅުއ�ވުމުގެ ްފިޔަވަޅުތައ� އަޅުއ�ވަނ�ޖެހޭ

ްމިކަނ�ް ްނަމަވެސ�، ްމައ�ސަލައޭ. އެމަނިކުފާނުގެްްކެތ�ތެރިވެވަޑައިގަނ�ނަވާ

ްމަޖިލިސް� ްމި ްއަދި ްފުރިހަމަކަމަށ�ޓަކައި ްބަލަހައ�ޓަވާލެއ� ރިޔާސަތު

ްގޮތުގައިް ްމައ�ސަލައެއ� ނޑު ްއަޅުގަ ްޤާބިލުކަމަށ�ޓަކައި  890ގެނ�ދަވާލެއ�

ްއިޙ�ސާސ�ކުރެވެނީް ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްނެތިމޭ. ްނަގާކަށ� ނޑިވަޅުގައި މިދަ

ް ްމައ�ސަލައާ ްއަސ�ލު ްޙަޔާތުގެ ްމަޖލީހުގެ ްދުވަހެއ�ްއަނެއ�ކާވެސ� ނުގުޅޭ

ްބުނަނ�ވީް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްކޮށ�ކޮށ�ތިބެ ްހޭރިޔާ ްމިހެނ� ްގެއ�ލެނީއޭ. މިއޮށ�

ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ�ޓަކައިްހޭދަވިްދުވަހެއ�ކަމަށ�ތޯއޭ.ްޝުކުރިއ�ޔާް މިއީވެސ�ްހަމަ

 895ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.ް

ް

ނޑުްތިލަދުނ�މަތީްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.ްއަޅުގަ ްދަނ�ނަވާލަނ�ްްޝުކުރިއ�ޔާ ްއެއ�ޗެއ� ްހަމަ
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ްމައ�ސަލައާްްއަޙ�މަދުްސަމީރުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމިއޮތ� ްކުރިމަތީގައި ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްމިއަދު ބޭނުނ�ވީ

ްއިތުބާރުނެތ�ކަމުގެް ްމައ�ޗަށ� ްރައީސ�ގެ ްނާއިބު ްމަޖިލީހުގެ ގުޅޭގޮތުނ�.

ނޑަށ�ް ްއަޅުގަ ްދަނ�ނަވަނ�ޖެހެނީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްގުޅޭގޮތުނ�  900މައ�ސަލައާ

ްހަމަޔަޤީނުނ�އެ ްއެބައޮތޭ ްއިތުބާރު ްއަދިވެސ�ްމަނިކުފާނާމެދު ވެސ�

ނޑަށް� ްއަޅުގަ ްތަނ�ކޮޅެއ�ކަމަށ� ްވިސ�ނާލަނ�ޖެހޭ ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްމަސައ�ކަތ�ތައ�ް ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ފާހަގަކުރެވެނީ

ނޑުމެނަ ްއަޅުގަ ްހާސިލުކުރުމަށ� ްއެހެނ�ްމަޒިލެއ� ްމަނ�ޒިލަށ�ވުރެނ� ށ�ްދާނ�ވީ

ްރައ�ޔިތުނ�ގެް ްމަނ�ޒިލު ްމި ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްރައ�ޔިތުނ� ްއެއީ،  905ދެވެނީއޭ.

ްބޭނުނ�ވާް ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ްމިއޮތީ ްފަށާފައި ްދަތުރު ްމި ްމަޖިލީހުގެ ޚާއ�ޞަ

ްޤާނޫނުއަސާސީްއިޞ�ލާޙުކުރުމާބެހޭް ްހަދައިދިނުމަށ�ޓަކައި ޤާނޫނުއަސާސީއެއ�

ްމަޖިލީ ްޚާއ�ޞަ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްދައ�ކަނ�. ްގަވާއިދުގެްވާހަކަތައ� ހުގެ

މާއ�ދާއެއ�ގެްދަށުނ�ްއެބަލިބޭްޙައ�ޤެއ�ްއެމަނިކުފާނާމެދުްއިތުބާރުްނެތ�ކަމަށް�

ްބޭނުނ�ކޮށ�ގެން�  910ހުށަހެޅުމުގެްފުރުޞަތު.ްއެހެނ�ވީމާ،ްއެްލިބިފައިވާްޙައ�ޤުގެ

ްއެއީކީް ްހުށަހެޅުއ�ވުމަކީ ްމަތިނ� ްފެނިވަޑައިގަނ�ނަވާގޮތެއ�ގެ ްމެނ�ބަރަކަށ� އެ

ްނޫނ� ްމައ�ސަލައެއ� ްދަނ�ނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްއަލ�އުސ�ތާޛުް.ްއެހެނ�ނަމަވެސ�

ްނުވިސ�ނާްްޙަމީދު�ުްްޝާހީނ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްޒާތަށ� އެމަނިކުފާނުގެ

ނޑުމެން� ްއަޅުގަ ްޢާއިލާއަކުނ�ތޯ ްކޮނ� ްއައިއ�ސަހުރީ އެމަނިކުފާނު

ްމަސައ�ކަތ�ކުރައ�ވާފައިވާް ްއެމަނިކުފާނު ްނުކޮށ� ްފިކުރު  915އެމަނިކުފާނާމެދު

ްއަޅުގަނ ްމަޖިލީހުގައިްގޮތާމެދު ްމި ްމަނިކުފާނު ްއެ ްވިސ�ނާނަމަ ޑުމެނ�

ްމަސައ�ކަތ�ޕުޅުކުރައ�ވަމުން� ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްއަދި ހާސިލުކުރައ�ވަމުނ�

ްމެނ�ބަރުނ�ގެް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ގެނ�ދަވާފައިވަނީ

ްމަތިނ�ނޭ ްލިބިވަޑައިގަނ�ނަވާގޮތެއ�ގެ ްއެމަނިކުފާނަށ� ްޤަދަރި .ްއިޙ�ތިރާމާއި

ްހިތ�ޕުޅުގައިް ްއެމަނިކުފާނުގެ ްމަޤ�ޞަދެއ�ވެސ� ްހާސިލުކުރެއ�ވުމުގެ  920އަދި

ްމިް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމިދަނ�ނަވާލީ ްއަޅުގަނޑު ްއެހެނ� އޮތުމާވެސ�އެކުގައޭ.

ްއެމީހާް ްނުބަލާށޭ ްމީހާއަށ� ްބަސ�ބުނާ ްއަޑުއަހާފައިވާނެ ްތެރޭގައި މަޖިލީހުގެ

ްދަނ� ނޑުވެސ� ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްބަލާށޭ. ްބަހަށ� ްޝާހީން�ބުނާ ނަވާނީ

ްއެމަނިކުފާނުް ްނުބައ�ލަވާށޭ. ްއާއިލާއަށ� ްހުރި ްއުފަނ�ވެވަޑައިގެނ�ފައި ޙާމީދު
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ްއެމަނިކުފާނުް ްއެހެނ�ވީމާ، ްވިސ�ނާވަޑައިގަނ�ނަވާށޭ. ްބަހަށ�  925ވިދާޅުވާ

ްހިތަކުް ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްގޮތާމެދު ްގެނ�ދަވާފައިވާ މަސައ�ކަތ�ޕުޅުކުރައ�ވަމުނ�

ފާނުްމަސައ�ކަތ�ކުރައ�ވާފައިއޮތީްޤާނޫނާްޝައ�ކެއ�ްއުފެދިފަކާނެތ�ްއެ�ެމަނިކު

ްރަނގަޅަށް� ްއެނ�މެ ްމަސައ�ކަތ� ްމަޖިލީހުގެ ްއެއ�ގޮތ�ވާގޮތުގެމަތިނ� ގަވާއިދާ

ްދަނ�ނަވަނ�ޖެހެނީް ްއެހެނ�ނަމަވެސ� ްގެނ�ދިއުމަށ�ޓަކައި. ކުރިއަށ�

ނޑުމެނ�ގެް ްއަޅުގަ ްހަލަބޮލިކަމެއ�ގެތެރެއިނ� ްއައި ްހަމައަށ� ނޑުމެނ�ނާއި  930އަޅުގަ

ްގުޅޭގޮތުނ�ްްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމައ�ސަލައަކާ ްހުށަހެޅުއ�ވި މެނ�ބަރުނ�ކޮޅެއ�

ްމަޖިލީހުގެް ްހިސާބުގައި ްދިއުމުގެ ްހަމައަށ� ްނިނ�މެވުމާ ްގޮތެއ� އެކަމުގައި

ްނައިބުް ްމަޖިލީހުގެ ްކަމާގުޅިގެނ� ްތަނާޒިލުވެވަޑައިގެނ�ނެވި ްއެކަމަށ� ރައީސ�

ްއެމަނިކުފާނަށް� ްއިނ�ނަވަނ�ޖެހުމުނ� ްރިޔާސަތުގައި ރައީސ�

ްކުރިމަތިވެވަޑައިގެނ�ނެވިްރައ�ދު ްއެމަނިކުފާނަށ� ްނުވަތަ  935ވެވަޑައިގެނ�ނެވި

ްއަމިއ�ލައަށ�ވެސް� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްކޮބައިކަނ� މައ�ސަލަތަކަކީ

އިޙ�ސާސ�ކުރެއ�ވުނ�ްރަނގަޅޭ.ްކޮނ�ކަހަމަްމައ�ސަލަތަކެއ�ތޯްމިްމަޖިލީހުގައިް

ނޑުމެ ްއަޅުގަ ްދެއ�ވީ، ްއެއ�ބާރުލުނ�ތޯ ްއެމަނިކުފާނަށ� ނޑުމެނ� ނ�ްއަޅުގަ

ްތާއީދުތޯް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްހައ�ލުކުރެއ�ވުމަށ� ްމައ�ސަލަ ްއެ އެމަނިކުފާނަށ�

ްއެހީތެރިކަން� ްއެ�ެއ�ބާރުލުމާ ްއަޅުގަނޑުމެނ�ގެ ްނޫނިއ�ޔާމުނ�  940ކުރެއ�ވީ

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްލިބިވަޑައިގެނ�ނެވިތޯ، އެމަނިކުފާނަށ�

ްފެނ�ނަ ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްނުވަތަ ްގޮތުގައި ނޑުމެނ�ގެ ޚިޔާލުގެްްއަޅުގަ

ްއެހެނ�ނަމަވެސް� ްގެނ�ދިޔައީ. ްކުރިއަށ� ްބުރަވެގެނ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ މައ�ޗަށ�

ނޑުމެނ�ްމިް ްއަޅުގަ މިއަދުްއަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ�ްލިބިގެނ�ވާްޙައ�ޤެއ�ގެްދަށުނ�

ްހުށަހަޅުއ�ވާފައިވާް ްމެނ�ބަރުނ�ކޮޅެއ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްނުވަތަ  945ހުށަހަޅާފައި

ްފެނިވަ ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ� ްއެ ްމެނ�ބަރުން�މައ�ސަލާގައި ްއެ ްގޮތ� ޑައިގަނ�ނަވާ

ނޑުމެނ�ގެް ްއަޅުގަ ްމިއީވެސ� ްހަމަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްމިއޮތީ. ހުށަހަޅުއ�ވާފައި

ްމަސައ�ކަތް� ްމި ްގެ ްދުވަހެއ�.ްއެހެނ�ވީމާ،ްމިއަދު ްފާއިތުވެގެނ�ވާ ޙަޔާތުގައި

ްހަމަް ްއޮތީ ްނައުނ�ވެސ� ްއައުމާ ްމިކަނ� ްމާދަމާވެސ� ްއަދި ނިމުމަށ�ފަހު

ް ްރައީސާ ްމަޖިލީހުގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްދެމެދުގައި. ްރައީސާ ްނާއިބު  950ނުވަތަ

ްގޮތެއ�ގެމަތިނ�.ް ްފެނިވަޑައިގަނ�ނަވާ ްއެބޭފުޅުނ�ނަށ� ްމެނ�ބަރުނ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި
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ްއަދި،ް ްއޮތ�ކަމެއ�ނޫނޭ. ްނިމުމެއ� ްމިކަމަކީ ްދަނ�ނަވަނ�ޖެހެނީ އެހެނ�ވީމާ،

ްފެނިގެނ�ދާނެް ްމީގެފަހުނ�ވެސ� ްއަދި ްފަހުނ�ވެސ� ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ހަމަ

ްމަޖިލީހުގައިްކަ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމި ްދަނ�ނަވާކަށ� ްނެތިނ� ނޑު ްއަޅުގަ މެކޭ.

 955މެޖޯރިޓީްއޮތ�ްބޭފުޅުނ�ނަށ�ްވަކިްގޮތެކޭްއަދިްމައިނޯރިޓީްއޮތ�ްބޭފުޅުނ�ނަށް�

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްމި ްދަނ�ނަވަނ�ޖެހެނީ ްއެހެނ�ނަމަވެސ� ްގޮތެކޭ. ވަކި

ްއެނ�މެ ްއޮނ�ނަ ްކުރަނ� ްއެކަމެއ� ްކަނ�ކުރަނ�ވާނީ ރަނގަޅުްްމަޖިލީހުގައި

ްފައިދާކުރަނިވިް ްއެނ�މެ ްއެކަމަކުނ� ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ްއިނ�ސާފުވެރި އެނ�މެ

ްއެކަނ�ް ްކަމެއ�ގައިވެސ� ްކޮނ�މެ ްކުރާ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ގޮތަކަށޭ.

ްދެކެނ�.ް ނޑު ްއަޅުގަ ްފިކުރުކުރަނ�ޖެހޭނެކަމަށ� ްވިސ�ނާ ނޑުމެނ�  960އަޅުގަ

ްފާއިތުވެ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްރައީސ�، ދިޔަްްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ނޑަށ�ް ްއަޅުގަ ްތެރޭގައި ްމުއ�ދަތުގެ ްވުރެގިނަދުވަހު ދޮޅުއަހަރަކަށ�

ނޑުގެް ނޑުްކަ�ަހަލަްމަޖިލީހަށ�ްއާްމީހަކުްއަޅުގަ ފާހަގަކުރެވުނީްއަދިްއަޅުގަ

ޤާނޫނީްބައެއ�ްލަފާތައ�ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�ގެްއަރިހުނ�ްމިދެނ�ނެވީްނައިބުް

ް ްއަރިހުނ�ޙަމީދުްޝާހީނ�ްއަލ�އުސ�ތާޛުރައީސ�ގެ ްލަފާވެސ�ްްގެ ނޑު  965އަޅުގަ

ްދިމާވެފަހުރިް ްކުރީކޮޅުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްއަދި، ްގެނ�ދިޔައިނ�. ހޯދަމުނ�

ްމައ�ސަލަ�ަތައ�ް ްކަހަލަ ްއެކި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްތެރޭގައި މައ�ސަލަތަކުގެ

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްއަރިހުނ�ވެސ� ްއެބޭފުޅާ ްމައ�ސަލަތަކުގައި ްއެ ހުށަހަޅައިގެނ�

ްކުރެ ްއެކަނ�ކަނ� ްހޯދައިގެނ� ްއަޚ�ްމަޝ�ވަރާ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ވިފައިވަނީ

ްއެކުގައޭ.ްްއަލ�އުސ�ތާޛު ްވަޑައިގަތުމާ ްބައިވެރިވެ ްމުޢިއ�ޒުވެސ�  970އަޙ�މަދު

ްޤާބިލުް ްމިކަމަށ� ްއެމަނިކުފާނަކީ ްދަނ�ނަވަނ�ޖެހެނީ ނޑު ްއަޅުގަ އެހެނ�ވީމާ،

ްއަދިް ްހުނ�ނެވި ްލިބިވަޑައިގެނ� ްޤާބިލުކަނ� ްވަރުގެ ްކުރެއ�ވޭނެ މިކަނ�

ްޤާނޫނީގޮތު ްއަދި ްބޭފުޅެއ�ކަމުގައިްތަޢުލީމީ ްއުސ� ްފުނ�ނާބު ނ�

ްދެއ�ކެވިް ްވާހަކަފުޅު ްއެގޮތުނ� ްހަމަ ްގަބޫލުކުރަމޭ. ނޑުވެސ� އަޅުގަ

ްއެހެނ�ވީމާ،ް ްކުރަނ�. ްތާއީދުވެސ� ނޑު ްއަޅުގަ ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ�  975ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ް ްނެތޭ ްހިތަކު ނޑުގެ ްމަސައ�ކަތް�ްއަލ�އުސ�ތާޛުއަޅުގަ ްމި ްޙަމީދަށ� ޝަހީނ�

ްކުރިއަށ� ްމަޖިލީހުގައި ްޝައ�ކެއ�ްްމި ްއެ�ެއ�ވެސ� ނުގެނ�ދެވޭނެކަމުގެ

ްއަދިް ްއެމަނިކުފާނުވެސ� ްއެހެނ�ވީމާ، ްކުރެއ�ވޭނޭ. ްމިކަނ� އެމަނިކުފާނަށ�
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ކުރިއަށ�ްއޮތ�ްތާނގައިްމިްމަޖިލީހުގެްރައީސ�ކަނ�ްއަދިްނައިބުްރައީސ�ކަނ�ް

ްމަޖިލީހުގެް ްމި ްވިސ�ނާވަޑައިގެނ�ނަވަނ�ވާނީ ްބޭފުޅަކުވެސ� ްކޮނ�މެ  980ކުރައ�ވާ

ނޑީގައިްމަސައ�ކަ ްއެގޮ ްއެބޭފުޅާ ްބޭފުޅަކީ ްއިނ�ނަވާ ނޑީގައި ްގޮ ްއެ ތަކީ

ްއެް ްހީނުކުރައ�ވާށޭ ްބޭފުޅެއ�ކަމަކަށ� ްއިނ�ނަވާނެ ްގޮތަކަށ� ްދާއިމީ އަބަދު

ްމަޖިލީހުގައިް ްމި ްއަދި، ްއަނ�ނާނޭ. ްބޭފުޅަކުވެސ� ްއެހެނ� ނޑިޔަށ� ގޮ

ްޚާއ� ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްކުރިމަތިލައ�ވަނ�ޖެހޭ ްއެބޭފުޅަކަށ� ްމި ނޑުމެނ� ޞަްއަޅުގަ

ްޖެހިވަޑައިގަނ�ނަވާް ްކުރިމަތިލައ�ވަނ� ްރައީސާ ްނައިބު ްރައީސާ  985މަޖިލީހުގެ

ްއެއީް ްދިއުމަކީވެސ� ްއެހެނ�ގޮތަކަށ� ްއަދި ްބަދަލުވުމަކީވެސ� މެނ�ބަރުނ�

ްއޮތ�ކަމަށ�ވާނެމަް ްލިޔެފައި ްތަޤ�ދީރުގައި ްއެގޮތަށ� ްއެކަނ� ްނޫނޭ. ނެތ�ކަމެއ�

ްމީ ްއެހެނ�ވީމާ، ްބަދަލުވެގެނ�ދާނެ. ްއެގޮތަށ� ްލިބުނީމާްއެކަނ� ނޑި ްގޮ ހާއަށ�

ްއަނ�ނާނެކަމުގެް ނޑިއަށ� ްގޮ ްއެ ްއެހެނ�މީހުނ�ވެސ� ނޑިނ� ްއެގޮ އެމީހާއަށ�

ްމިް ްދަނ�ނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ،  990އިޙ�ސާސ�ތައ�ކުރެއ�ވެނ�ޖެހޭނެ.

ްމިް ްރައީސ� ްނައިބު ްރައީސާ ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއ�ޞަ ރައ�ޔިތުނ�ގެ

ްވަް ްވިސ�ނާ ްމިގޮތުގެމަތިނ�ވެސ� ޑައިގަނ�ނަވަނ�ްދެބޭފުޅުނ�ނަކީވެސ�

ޖެހިވަޑައިގަނ�ނަވާްދެބޭފުޅުނ�ްކަމަށ�ވާތީވެްއަދިްމިްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމަޖިލީހުގެް

ްމިނ�ވަރަކުން� ްހުރި ްގާބިލުކަނ� ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ްއެ ްހަމަ މެނ�ބަރުނ�ނަކީވެސ�

ްމެނ�ބަރަކަށް� ްއެ ްމެނ�ބަރުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއ�ޞަ  995ރައ�ޔިތުނ�ގެ

ްގޮނ ްއެފަދަ ްއެްތާއީދުކުރައ�ވާ ްޚިޔާލުކުރައ�ވައިފިނަމަ ްދެއ�ވަނ� ޑިއެއ�

ްކޮނ�މެް ްއެހެނ�ވީމާ، ްވާހިނދު ްބޭފުޅުނ�ކަމަށ� ްވަޑައިގަނ�ނަވާނެ ނޑިއަކަށ� ގޮ

ްރައ�ޔިތުނ�ނަށް� ްޚިދުމަތ�ކުރުމަށާއި ްޤައުމަށ� ްހިތ�ފުޅުގައި ބޭފުޅެއ�ގެވެސ�

ްކުރިއަށ�ް ްމަސައ�ކަތ� ްއިޞ�ލާޙުކުމުގެ ްޤާނޫނުއަސާސީ ފައިދާކުރަނިވިގޮތަށ�

ްދަނ�ނަވާލާނީްގެނ� ްނިނ�މާލަމުނ�ވެސ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއެ�ެހެނ�ވީމާ،  1000ދަވާށޭ.

ްއަދި،ްްއަލ�އުސ�ތާޛު ްއެބައޮތޭ. ްތާއީދު ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްޙަމީދަށ� ޝަހީނ�

ް ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއަޙ� ނޑުގެ ްމުޢިއ�ޒުްްއަލ�އުސ�ތާޛުއަޅުގަ އަޙ�މަދު

ްއެމަނިކުފާ ްތާއީދުކޮށ� ްވަރަށ� ނޑު ްއަޅުގަ ްވާހަކަފުޅަށ� ނާްދެއ�ކެވި

ްވާހަކަް ްތާއީދުކުރާ ްހަމަ ްއެކުގައި ްވާހަކަ ނޑުގެ ްއަޅުގަ އެކުގައިވެސ�
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ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްޝުކުރިއ�ޔާ ްބޭނުނ�ކުރަނ�. ްފުރުޞަތުގެ ްމި  1005ދަނ�ނަވާލަމުނ�

ްރައީސ�.

ް)ވަގުތުކޮޅަކަށ�ފަހު(

ް

ްކަްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްކޮނ� ްނަނ�ނަގަވަނީ ްނުކުތާއެއ� ްނިޒާމާބެހޭ ްމެނ�ބަރު މަކާތޯ،ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްމަޖ�ދީް ްމުޙަނ�މަދު ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ްއ.އަތޮޅު  1010މި

ްއިބ�ރާހީމ�ްއެއީްކޮނ�ްގަވާއިދުގެްކޮނ�ކަމަކާްޚިލާފުވެގެނ�ތޯ.

ް

ްނުކުތާ()ނިޒާމާބެހޭް

ް

ްމެނ�ބަރެއ�ގެްްއަރިއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސ�،ްމި  1015ް`.ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްވާކަނ�ްްމަދުްމަޖުދީްއިބ�ރާހީމ�ްމުޙަނ�ް ނޑައެޅިފައި ްކަ ްވަކިގޮތެއ� ްގަވާއިދުގައި ްމި ްހާމަކުރުމަށ� ްނަނ�

ްހާމަކުރައ�ވައިފީމު.ްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްރައީސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމާލަމުނ�ވެސ� ްމި މިއަދުގެ

ްވާހަކަދެއ�ކެވިއިރުް ްއެ ްފަހުނ� ްއެނ�މެ ްދެނ�މެ ްމެނ�ބަރަކު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްއިހާނެތިކޮށް�ްނިނ�މާލަމުނ�ވެސ� ދެްމެނ�ބަރުނ�ގެްނަނ�ްއެްގެނ�ނެވީްވަރަށ�

ްމިކަނ�ް ްބަލައިގެނ�ނެވިއިރު ްއެހެނ�ވީމާ، ްނިކަމެތިގޮތެއ�ގައި.  1020ވަރަށ�

ް ްގަވާއިދު ްމި ނޑުގ22ްްެހަނދާނ�ކޮށ�ދިނުމަކީ ްއަޅުގަ ްދަށުނ� ްމާއ�ދާގެ ވަނަ

ްތެދުވެްމިްވާޖި ނޑު ްވާޖިބުްއަދާކުރުމަށ�ްއަޅުގަ ބުްވާޖިބެއ�.ްއެހެނ�ވީމާ،ްމި

ްއަދާކުރުމަށ�ފަހުްއިށީނ�ނާނަނ�.ްޝުކުރިއ�ޔާ.

ް

ނޑުްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:  1025އާދެ،ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްއެްވިދާޅުވިްނުކުތާއަކީްއަބަދުވެސ�ްއަޅުގަ

ްބައެއް� ްދެނ�، ްގެނ�ނަކަމެއ�. ްއަރުވަމުނ� ްހަނދުމަފުޅުކޮށ� މެނ�ބަރުނ�ނަށ�

ްވާހަކަފުޅުގައި ްއެ ްއަތ�ޕުޅުނ� ްއެކަން�ްބޭފުޅުނ�ގެ ްފަހަރު ބައެއ�

ްއެކަނ�ް ްބޭފުޅުނ�ވެސ� ްހުރިހާ ްދިޔަނަމަވެސ� ކައ�ސާލާއިގެނ�

ްމެނ�ބަރުް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެ ްގަބޫލުކުރަނ�. ނޑު ްއަޅުގަ ހިފަހައ�ޓަވާކަމަށ�ވެސ�

ްދެއ�ކެވިް ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްވާހަކަފުޅުދެއ�ކެވި ްފަހުނ�  1030އެނ�މެ

ްއަ ްއިބާރާތެއ� ްބޭނުނ�ކުރެވުނު ްއިވުނުގޮތ�ްވާހަކަފުޅުގައި ނޑަށ� ޅުގަ

ްމައ�ސަލަް ްމަޖިލީހުގެ ްއެމަނިކުފާނަށ� ްއެއީ ކަނ�ނޭނގެ
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ްވިދާޅުވެވުނީ.ް ްއެކަހަލަގޮތަކަށ� ްނެތޭ. ްޝައ�ކެއ� ނުގެނ�ދެވޭނެކަމާމެދަކު

ްހީވަނީ.ް ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްއެއ�ޗެއ�ނޫހެނ� ްވިދާޅުވި ްގަސ�ތުގަތުގައި އެއީ،

ްނުގެނ�ދެ ްއެ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްޔައުމިއ�ޔާގައި ނޑާލަން�އެހެނ�ވީމާ، ްންކަ  1035ވޭނޭ

ްއެް ްހަމަ ްދަނ�ނަވާލަނ�. ްއެވާހަކަ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، ނޑަށ�. އަޅުގަ

ްނުކުތާއެއ�ް ްނިޒާމާބެހޭ ްއުޅެނިކޮށ� ްގަސ�ތުކޮށ�ގެނ� ްދަނ�ނަވާލަނ� ދެވާހަކަ

ްއެއ�ޗެއް� ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްގެ ްހއ. ްއާދެ�ެ ްނެނ�ގެވީ. މެނ�ބަރަކު

ްވިދާޅުވާނ�.

ް1040 

ްށ�ްގެނ�ދެވުނ�()ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަ

ް

ްހަމްބުރީްމެނ�ބަރުްރުްތިލަދުނ�މަތީްއު�ުތު ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝާހީން�ްއާދެ، ްއަލ�އުސ�ތާޛު

ްވާހަކަދެއ�ކީ.ްޙަމީދަްއަޙ�މަދުްސަމީރުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމެނ�ބަރެއ�ގެްހައިސިއ�ޔަތުނ� ްވާހަކަދެއ�ކީ ްތާއީދުކޮށ� ށ�

ްދަނ�ނަވާލަނ�ޖެ ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްމެނ�ބަރަށް�އާދެ، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  1045ހެނީ

ްހަމަް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ނަމަވެސ� ްވެދާނެ. އޮޅިވަޑައިގަތީކަމަށ�ވެސ�

ްބުނެފައޮތ�ކަމަށ�ވާނަމަް ްއެހެނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްބޭނުނ�ވަނީ މުޚާތަބުކުރަނ�

ްދަނ�ނަވަނ�ޖެހެނީް ްމަޢާފާއެކު ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ބުނެވިއ�ޖެކަމަށ�ވާނަމަ

ްއަލ�އުސ�ތާޛު ްޢިއ�ޒަތ�، ްމަޖިލީހުގެްރ.އަތޮޅުގެ ްމި ްމެނ�ބަރު ތެރި

ނޑުްްއަލ�އުސ�ތާޛުްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްނާއިބުްރައީސ� ްއަޅުގަ ްޙަމީދަ�ަށ�  1050ޝަހީނ�

ްޤާބިލުކަމާއެކުް ްމަޖިލިސ� ްމި ްމަނިކުފާނަށ� ްއެ ްވާހަކަދެއ�ކީ ތާއީދުކޮށ�

ްހަމަް ްއެހެނ�ވީމާ، ްދެނ�ނެވީ. ނޑު ްއަޅުގަ ްވާހަކައޭ ްގެނ�ދެވޭނެ ކުރިއަށ�

ްއަ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްމުޢިއ�ޒުގެްއެއާއެކުގައި ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްހއ.ްގެ ޚ�

ްމުޢިއ�ޒުް ްއެހެނ�ވީމާ، ްގެނައީ. ްއެގޮތުގެމަތިނ�ނޭ ނޑު ްއަޅުގަ ނަނ�ވެސ�

ނޑުްތާއީދުކޮށ�...  1055ްދެއ�ކެވިްވާހަކަފުޅަށ�ވެސ�ްއަޅުގަ

ް

ްތިވާހަކަްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ނޑު ްއަޅުގަ ްއެދެނ�. ްއިށީނދެވަޑައިގެނ�ނެވުނ� ްދެނ� އާދެ،

ްނަނ�ނަގަވަނީްނޯޓ�ކޮ ްނުކުތާއެއ� ްނިޒާމާބެހޭ ްމިހާރު ްއިނގޭތޯ، ށ�ލައިފިނ�
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ްޙުސައިނ�.ް ްއިލ�ޔާސ� ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްދެކުނުބުރީގެ އަރިއަތޮޅު

ނޑުްފުރުޞަތުްއަރުވަނ�.  1060ްއަޅުގަ

ް

ް(ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ)

ް

ްްއަރިއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެނ�ބަރުް ްނުކުތާއެއ� ްނިޒާމީ ނޑު ްއަޅުގަ ްޝުކުރިއ�ޔާ. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްއާދެ، ްމިނެގީ

ްނިޒާމެއ�ގެްްއިލ�ޔާސ�ްޙުސައިނ�ް ްކޮނ� ްއެވާހަކަދެއ�ކެވީ ްފަހަރަށ� ްދެވަނަ ްދެނ�މެއަކު  1065ްމެނ�ބަރު

ްދަށުނ�ތޯ.ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ް

ް

ނޑުްދަނ�ނަވާލިްވާހަކައަކަށ�ްޖަވާބުދެއ�ވުމުގެްގޮތުނ�ްއެްދެކަމަށ�ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: އެްއަޅުގަ

ްފުރުޞަތު، ްމިއަރުވަނިްްދެއ�ވި ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު  1070ދެނ�،

ްޝާފިޢުއަށ�.ް ްއިބ�ރާހީމ� ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ރައީސުލ�ޖުމުހޫރިއ�ޔާގެ

ްއާދެ،ްލ.އަތޮޅުގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްމޫސާްމަނިކު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1075 

ްއެހެނ�ނަމަވެސ�ްހައ�ދުނ�މަތީްމެނ�ބަރުްމޫސާް ްނެގީމަ. ްނުކުތާއެއ� ްވިދާޅުވިއެއ�ޗެއ�ްްނިޒާމާބެހޭ ްމަނިކުފާ

ްމިްްްމަނިކުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމިފަހަރު ްއެހެނ�ނަމަވެސ� ްއިނީ ްއިށީނދެ ްމަޑުމަޑުނ� ނޭގިގެނ�

ްނިޒާމާބެހޭް ްމެނ�ބަރަކު ްމަތިނ�ްދެ ްދެފަހަރެއ�ގެ ްނުކުތާްމިްނެގީ ނިޒާމާބެހޭ

ްނާއ�ސަވާް ްމާއ�ދާއެއ�ތޯވެސ� ްކޮނ� ްމަނިކުފާނު ްނެނ�ގެވިއިރުވެސ� ނުކުތާ

ްނިޒާމާބެހޭްދެނ�މެ ްނުކުތާއަކަށ� ްނެނ�ގެވި ްމެނ�ބަރަކު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  1080ގައި

ްތިވިދާޅުވީް ްދެނ�މެ ްއަނެއ�ކާ ްއެއ�ސެވި. ްގޮތަކުނ�ތޯވެސ� ްކޮނ� ނުކުތާ

ްމެނ�ބަރަކާް ްދަށުނ� ްފުރުޞަތެއ�ގެ ްލިބިވަޑައިގަނ�ނަވާ ތިމަނ�ނައަށ�

ްނެތ� ްއިތުބާރު ްމަނިކުފާނުގެ ްކުރީގައިވެސ� ްދައ�ކަވާލިއ�ޔޭ. ކަމުގެްވާހަކަފުޅު

ްގޮތް� ްތިގޮތަށ�ްއަމިއ�ލަ ްވާހަކަދައ�ކަނ�ްޖެހުނީވެސ� ްމިތަނުގައިްނަގަނ� ވޯޓު

ްއަމިއ�ލަފުޅަށ�ް ްހަމަ ްތިވިދާޅުވީ ްދެނ�މެވެސ�  1085ގެނ�ގުޅުއ�ވާތީ.

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްނިނ�މެވީ ްކަނ�ތައ�ތައ� ްމި ްގޮތަކަށޭ ފެނިވަޑައިގަނ�ނަވާ
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ްނުގެނ�ގު ްއެހެނ�ވީމާ،ްއެގޮތ� ްތިއ�ބާ. ޅުއ�ވާށޭ.ްއެހެނ�ކަމަށް�ބަލަހައ�ޓައިގެނ�

ްޝުކުރިއ�ޔާ. ްއަނ�ނާނެ. ްގިނަގިނައިނ� ްވަރަށ� ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ްވަނީވިއ�ޔާ

ް

ް1090 

ްނަނ�ގަވާނީ.ްމަޖިލީހުގެްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްނުކުތާ ްނިޒާބެހޭ ްޚިލާފުވެއ�ޖީވިއ�ޔާ އާދެ،ްގަވައިދާ

ްމަޖިލީހެއ�ގަ ްހުރިހާ ްއޮނ�ނާނެ ްއިޚ�ތިޔާރުތަކެއ� ްއޮނ�ނަ އިވެސ�ްރިޔާސަތަށ�

ްފުރުޞަތުް ްމިހާރު ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްއޮނ�ނާނެ. ްއިޚ�ތިޔާރު ރިޔާސަތަށ�

ްއިބ�ރާހީމް� ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްރައީސުލ�ޖުމުހޫރިއ�ޔާގެ މިއަރުވަނީ

 1095ްޝާފިޢުއަށ�.

ް

ްހޯދާލީްްރައީސުލ�ޖުމުހޫރިއ�ޔާގެްމެނ�ބަރުް ްމި ްފުރުޞަތު ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ

މިހާރުްހުށަހެޅިގެނ�ްމިއުޅޭްމައ�ސަލައެއ�ކަމަށ�ވާްޚާއ�ޞަްމަޖިލީހުގެްނައިބުްްމ�ްޝާފިޢުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:އިބ�ރާހީ

ްތާއީދުް ްއަޅުގަނޑުގެ ްގުޅޭގޮތުނ� ްމައ�ސަލައާ ްނެތ�ކަމުގެ ްއިތުބާރު ރައީސ�ގެ

ްހުރިް ްހުށަހެޅިފައި ްވިދާޅުވެ ްނެތ�ކަމަށ� ްއިތުބާރު ްދަނ�ނަވާލަނ�.  1100އޮތ�ގޮތ�

ްއަް ްވަރަށް�ނުކުތާތަކަށ� ްނުކުތާތައ� ްއެ ްސަބަބަކީ ްނުދާނަނ�. ނޑު ޅުގަ

ްވަރަށ�ް ްމުޢިއ�ޒު ްއަޙ�މަދު ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްގެ ްހއ. ފުރިހަމައަށ�

ްރައީސ�ް ްނާއިބު ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއ�ޞަ ްއާދެ�ެ، ްޖަވާބުދެއ�ވައިފި. ފުރިހަމައަށ�

ްޖެހިވަޑައިް ްފަރާތަކަށ� ްވަކި ްއަދި ްގާބިލު ްވަރަށ�ވެސ� ްޙަމީދަކީ ޝަހީނ�

ްވަރަށ�ްނުގަ ްއިނ�ނަވައިގެނ� ްރިޔާސަތުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްމި  1105ނ�ނަވާ

ސާބިތުކަމާއެކިްވާޖިބުތައ�ްއަދާކުރަމުނ�ްގެނ�ދާްބޭފުޅެއ�ކަމަށ�ްމިްމަޖިލީހުގެް

ްހަމަް ްޔަގީނ�. ްހަމަ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްޤަބޫލުކުރައ�ވާނެކަނ� ްބޭފުޅުނ� ގިނަ

ްރައީސ�ް ްނައިބު ްމަޖިލީހުގެ ްތާއީދުްމި ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްއުސ�ތާޛުްއަލ�މިގޮތުނ�

ްއެމަނިކުފާނުް ްމިހާތަނަށ� ްއަދި ްދަނ�ނަވާ ްވާހަކަ ްއޮތ� ްޙަމީދަށ� ޝާހީނ�

ްއެހާމެް ްއަދި ްޢަދުލުވެރި ްކޮށ�ދެއ�ވާފައިވާ ްއިނ�ނަވައިގެނ�  1110ރިޔާސަތުގައި

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްޝުކުރިއ�ޔާ ްދަނ�ނަވަނ�. ްޝުކުރު ްޚިދުމަތ�ތަކަށ� ފުރިހަމަ

ްރައީސ�.

ް
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ްމިްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްހައެއ�ކަްްއާދެ، ްއެދިވަޑައިގަނ�ނަވާފައިވާ ްވާހަކަދައ�ކަނ� މައ�ސަލާގައި

ްނާއިބުް ްމަޖިލީހުގެ ްއެހެނ�ނަމަވެސ� ްތިއ�ބެވި. ްއެބަ ްއަދިވެސ�  1115ބޭފުޅުނ�

ްއެމަނިކުފާނުް ްމިހާރު ްނެތުމާއެކު ްވިދާޅުވެފަ ްއެއ�ޗެއ� ްމިހާތަނަށ� ރައީސ�

ްމި ްއެހެނ�ވީމާ، ްއެދިވަޑައިގެނ�ފައި. ްދައ�ކަނ� ްވާހަކަފުޅު ގަވާއިދުްްވަނީ

ްމަޖިލީހުގައިް ްނެތ�ކަމަށ� ްއިތުބާރު ްރައީސ�ގެ ްމަޖިލީހުގެ ބުނާގޮތުނ�

ްރައީސަށ�ް ްއެ ްޙައ�ޤު ްވާހަކަދެއ�ކުމުގެ ްދިފާޢުގައި ވާހަކަދެއ�ކޭއިރު

ްމައ�ސަލަް ްމި ްމައ�ޗަށ� ްރައީސ�ގެ ްނާއިބު ްމަޖިލީހުގެ ްއާދެ،  1120ލިބިގެނ�ވޭ.

ް ްގަވާއިދުގެ ްމިދަނީ ްބަޔާނ�5�ްހުށަހެޅިގެނ� ްމާއ�ދާ ްއޭގައިްވަނަ ކުރާގޮތުނ�

ްމައ�ލަސަް ްމި ްމައ�ޗަށ� ްރައީސ�ގެ ްނާއިބު ްމަޖިލީހުގެ ބަޔާނ�ކޮށ�ފައިވަނީ

ވަނަްމާއ�ދާގައިްމަޖިލީހުގެްރައީސަށ�ްއެކަނ�ތައ�52ްްހުށަހެޅިގެނ�ްއުޅޭއިރުް

ނޑުް ްގެނ�ދެވޭނެކަމަށ�.ްއެހެނ�ވީމާ،ްއަޅުގަ ްކުރިއަށ� ްއެކަނ�ތައ� އެއޮތ�ގޮތަށ�

ްމިއަރު ްފުރުޞަތު ްރައީސ�ްމިހާރުްމި ްނައިބު ްމަޖިލީހުގެ  1125ްއަލ�އުސ�ތާޛުްވަނީ

ްޙަމީދަށް� ްޝާހީނ� ްރައީސ� ްނާއިބު ްމަޖިލީހުގެ ްއާދެ، ްޙަމީދަށ�. ޝާހީނ�

ނޑުްފުރުޞަތުްމިއަރުވަނީ. ްއަޅުގަ

ް

ްޙަޤީޤަތުގައިްްރައ�ޔިތުނ�ގެްޚާއ�ޞަްމަޖިލީހުގެް ްއާދެ، ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ .`

 1130ްއަޅުގަނޑުް

ްވުމަށ�ޓަކައިްްްނާއިބުްރައީސ�ްޝާހީނ�ް ްޖަވާބުދާރީ ްމައ�ސަލާގައި ްމި ްއެދުނީ ްފުރުޞަތަކަށ�

ްމެނ�ބަރުން�ްޙަމީދުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްވާހަކަދެއ�ކެވި ްމިހާތަނަށ� ްއަދި އެހެނ�ނަމަވެސ�

ްއިތުބާރުް ްމި ްމެނ�ބަރުނ� ްދެ ްއެނ�މެ ްއަދި ްބަލާއިރު ްވާހަކަފުޅަށ� ދެއ�ކެވި

ްއޮ ްވާހަކަދައ�ކަވާފައި ްއަދިްނެތ�ކަމުގެ ްޖަވާބެއ� ްފުރިހަމަ ްއެހެނ�ވީމާ، ތީ.

ްދެއ�ވުމަށ�ޓަކައިް ނޑުްދޭނ�ްފަހުްފުރުޞަތުްނުވަތަްއަދިްފުރުޞަތެއ�  1135އަޅުގަ

ްތަރުތީބުން� ްދެއ�ވުމަށ� ްފުރުޞަތު ްއެ ްވަގުތެއ�ގައި އެހެނ�

ްނެތ�.ް ްއިޢުތިރާޒެއ� ްއެއ�ވެސ�ކަހަލަ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ދެއ�ވިކަމުގައިވިޔަސ�

ްއެއ�ޗެއ�ް ނޑު ްއަޅުގަ ްއަދިްްމިވަގުތު ްފަހުނ� ްވާނަމަ ދަނ�ނަވާކަމުގައި

ްޖަވާބުް ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްއެއ�ޗަކަށ� ްވިދާޅުވާ ްބޭފުޅުނ�ނަށ� ވާހަކަދައ�ކަވާ
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ްއެއޮނ�ނަް ްހަމަ ްބޭނުނ�ވަނީ ްޖަވާބުދާރީވުމަށ� ނޑު ްއަޅުގަ  1140ނުދެވިދާނެތީ

ނޑާްޖެހުނީމަްއެްފުރުޞަތުގައި.ްޝުކުރިއ�ޔާ. ްތަރުތީބުނ�ްއަޅުގަ

ް

ްއެްް:ރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ްރައީސ� ްނާއިބު ްމަޖިލީހުގެ ްފުރަތަމަ ްއެނ�މެ ނޑު ްއަޅުގަ އާދެ،

ްއެއ�ޗެއ�ް ްއޭގެފަހުނ� ްއަރުވާފަ ްޖަވާބެއ� ްއެދިވަޑައިގަތުމަށ� އެދިވަޑައިގެނ�

ްއެދިވަޑައިގަނ�ނަވާް ްރައީސ� ްނާއިބު ްމަޖިލީހުގެ ްއެ ްއާދެ،  1145ދަނ�ނަވާނަނ�.

ްފުރުޞަތު ްވާހަކަފުޅުދެއ�ކެވުމަށ� ްދިފާޢުގައި ްފަހުނ�ވެސް�ްގޮތުގެމަތިނ� އަދި

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްއުތުރުބުރީގެ ްއަރިއަތޮޅު ްދެނ� ްއާދެ، ްއަރުވާނަނ�. ނޑު އަޅުގަ

ގެނ�ދަވާ. ްމެނ�ބަރު،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށް�

ް

 1150ްނިޒަމާބެހޭްނުކުތާ

ް

ްްްއަރިއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރު ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެތައ�ް`. ްދިޔަހާ ްހިނގާ ްމާލަމުގައި ްމި

ްޤާރީނާކޮށް�ްމަޖުދީްއިބ�ރާހީމް�ްމުޙަނ�މަދު ްކެތ�ތެރިކަނ� ްވި ްރިޢާޔަތ�ކޮށ� ްތެރެއިނ� ްހަލަބޮލިކަމެއ�ގެ

ްއެްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްހާމަވެގެނ� ްމަލާމުގައި ްމި ްދެނ�މެ ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި މިކަމުގެތެރޭ.

ްގެނ�ދެވުމުގައިް ްކުރިއަށ� ްމަޖިލިސ� ްމި ްރައީސ� ްނާއިބު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  1155ދިޔައީ

ްކެތ�ތެ ްގަވާއިދުްހުރި ްމި ްހާލެއ�ގައި ްއެއ�ވެސ� ްމިސާލެއ�. ރިކަމުގެ

ޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސަށ�ްތަނ�ދީފައެއ�ްނުވާނެްވާހަކަދައ�ކަނ�ްއެދޭްތަރުތީބުން�

ްރައީސ�ް ްނާއިބު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްމިއީ ްތަނ�ދޭކަށެއ�. ނޫނިއ�ޔާ

ްފަށުން� ްހިޔަހާސ� ްމިކަމަށ�ޓަކާ ްމިސާލެއ�. ްރީތި ްވަރަށ� ދެއ�ކެވި

ްޝުކުރުްޝުކު ްމި ްއެހެނ�ވީމަ، ްކަމެއ�. ްކުރަނ�ޖެހޭނެ  1160ރުއަދާކުރުމަކީ

ްމިް ްހަމަ ްނިޒާމާއިގެނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި އަރިސ�ކޮށ�ލަނ�.

ްގާވާއިދާްޚިލާފަށ�ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�،ްމިްމަޖިލީހުގެ ތެދުވީ

ފުރުޞަތެއ�ްދިނީމަްހަމަްޔައުމިއ�ޔާކޮށ�ލަނ� ްޝުކުރިއ�ޔާ.ްނާއިބުްރައީސަށް�

ް

ް1165 
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ްމައ�ސަލަތަކުގައިްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ���ކެވުނ�: ްއާދައިގެ ްނުކުތާ ްނެނ�ގެވި ްއެ ްނުކުތާއެއ�ގައި ނިޒާމާބެހޭ

ްމިހާރުް ްނަމަވެސ� ްބާރުއަޅާފައި.ްއެހެނ� ްއެބައޮތ� ްގެނ�ދަނ� ްއެގޮތަށ� އެކަނ�

ްރައީސ�ގެް ްނާއިބު ްމަޖިލީހުގެ ްމަޖިލީހުގައި ްމައ�ސަލައަކީ ްމިވާހަކަދެކެވޭ

ްފުރުޞަތުް ްއެ ްއެހެނ�ވީމަ، ްލިބިވަޑައިގަނ�ނަވަނ�ޖެހޭތީ. ްއޭނައަށ� ޙައ�ޤެއ�

ްދެން� ްއާދެ، ްދެނ�ނެވީ. ްއެވާހަކަ ްއެހެނ�ވީމަ، ނޑަށ�ޖެހޭ ްއަޅުގަ  1170އަރުވަނ�

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްދެކުނުބުރީގެ ްހުވަދުއަތޮޅު ްމިއަރުވަނީ ްފުރުޞަތު ނޑު އަޅުގަ

ްމެނ�ބަރުްޒާހިރުްޢާދަމ�އަށ�.

ް

ނޑުވެސ�ްމިްްރީްމެނ�ބަރުްހުވަދުއަތޮޅުްދެކުނުބު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�،ްޝުކުރިއ�ޔާްދެއ�ފިްފުރުޞަތަށ�.ްއަޅުގަ

ްޚިޔާލުކުރާތީވެްްޒާހިރުްޢާދަމ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްދަނ�ނަވާލަނ� ްއެއ�ޗެއ� ްކޮނ�މެސ�  1175މައ�ސަލައާމެދު

ްހުށަހެޅިފައިވާް ްމިއަދު ްކުރިމައ�ޗައ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއެދުނީ. ފުރުޞަތަކަށ�

ްނެތ�ކަމުގެްރައ�ޔިތުނ� ްއިތުބާރު ްރައީސަށ� ްނާއިބު ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއ�ޞަ ގެ

ްމިް ްފުރަތަމަވެސ� ްއެނ�މެ ްމީގައި ްއިރުގައި ްމިއޮތ� ްހުށަހެޅިފައި މައ�ސަލަ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމަޖިލީހުގ144ްްެބުނެވެނީ ްޚާއ�ޞަ ްމާއ�ދާއާއި ވަނަ

ް 2�ްްގަވާއިދުގެ ްމާއ�ދާއާއި 55ްްވަނަ ްއަދި ްމާއ�ދާއާއި  1180ވަނ1�ްްަވަނަ

ްތަކުރާރުކޮށ�ްމާއ�ދާއަ ްހާމަކޮށ� ްއެކަނ� ްދެކޭތީ ނޑު ްއަޅުގަ ްޚިލާފަށ�ކަމަށ� ށ�

ްވަޑައިގަތުމަށ�ް ްޙުރުމަތ�ތެރިވެ ްގަވާއިދަށ� ްދަނ�ނަވާ އެވާހަކަ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްދެކޭގޮތުގައި ނޑު ްއަޅުގަ ވަނ144ްްަދަނ�ނަވާފައިވާނެއޭ.

ްމިބުނާް ްމީގައި ްއަދި ްނެތ�. ްޚިލާފުވެފައެއ� ްމަނިކުފާނު ްއެ މާއ�ދާއަކާ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްޚިލާފުވެފަވާކަމަކަށ� ްއެމަނިކުފާނު ްމާއ�ދާއަކާ  1185އެއ�ވެސ�

ްދެން� ްކަނ�ނޭނގެ. ްދެކެވަޑައިގަނ�ނަވާނެ ްބޭފުޅުނ� ްދެކޭ ްދެނ� ނުދެކެނ�.

ްޤާނޫނުއަސާސީގެް ްމި ްކޮނ�މެހެނ� ްމިއުޅެނީކީއެއ� ްހީވާގޮތުގައި ނޑު އަޅުގަ

ް ްޚިލާފުވެގެނ� ްމާއ�ދާއަކާ ްގަވާއިދުގެ ްޚިލާފުވެގެނ� ްއުޅޭްމާއ�ދާއަކާ ޖެހިގެނ�

ްއިމާރާތް� ްބިލ�ޑިނ�ގްމި ްމި ްހީވަނީ. ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްނޫނ�ހެނ� މައ�ސަލައެއ�

ްދޮރުތަކުގެް ްފަހަރަށ� ްގިނަ ްވަރަށ� ްއެއީ ްމިއުޅެނީ. ްމައ�ސަލައެއ�  1190ހެދުމުގެ

ްބެކ�ޓީރިއާތައ�ވެސ�ް ްސަބަބުނ� ްނެތުމުގެ ްކާރޓެއިނ�ތައ� ްޓައިޓ� އެއަރ

ްކަމު ްއެހެނ� ްލަފާކުރެވިދާނެ. ްއުޅޭްވަނ�ނަނީކަމަށ� ްވަދެގެނ� ްމިހާރު ނ�
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ްނެތ�ކަމުގެްމައ�ސަލައަކީ.ްއެހެނ�ވީމަ،ްމިއީްމިް ްއިތުބާރު ްމި ބެކ�ޓީރިއާއެއ�

ްމައ�ސަލައެއ�ް ްބޮޑު ްމާ ްއަނެއ�ހެނ� ްއެއ�ގޮތަކަށ�ވެސ� ްމިއީކީ މައ�ސަލައަކީ.

ްއެއ�ވެސް� ްމީކީ ްނުދެކެނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމަ، ްކަމެއ�ހެނ�ނެއ�.  1195އުޅޭ

ްއަ ްކަމަކަށ� ްމަނިކުފާނަށް�މައ�ސަލައެއ� ްއެ ްއިތުބާރު ްފުރިހަމަ ނޑުގެ ޅުގަ

ްއޮތ�ވާހަކަްމިްފުރުޞަތުގައިްދަނ�ނަވަނ�.ްޝުކުރިއ�ޔާ.

ް

ްއުޅޭްްމާލެއަތޮޅުްމެނ�ބަރުްމާރިޔާް ްހުށަހެޅިގެނ� ްމި ްމިހާރު ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ

ްއެއ�ްއަޙ�މަދުްދީދީްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްފެނ�ނަ ނޑަށ�ވެސ� ްއަޅުގަ ނޑުްމައ�ސަލާގައި ްއަޅުގަ ްދަނ�ނަވާލަނ�  1200ޗެއ�

ްމެނ�ބަރުް ްރ.އަތޮޅުގެ ްއަދި ްރައީސ� ްނާއިބު ްމަޖިލީހުގެ ްތެދުވީ. މި

ގާތުނ�ްދަނ�ނަްބޭފުޅެއ�.ް ނޑުްވަރަށް� އަލ�އުސ�ތާޛުްޝާހީނ�ްޙަމީދަކީްއަޅުގަ

ްލޯް ްއޭނާވަނީ ްބޭފުޅެއ�. ްލޯބިކުރައ�ވާ ްއިޞ�ލާޙަށ� ްވަރަށ� އެމަނިކުފާނަކީ

ްހަ ްރައީސ�ގެ ްނާއިބު ްކުރަން�ސޮސައިޓީގެ ްމި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ އިސިއ�ޔަތުނ�

ްކޮށ�ދެއ�ވާފައި.ް ްކޮނ�ޓ�ރިބިއުޝަނެއ� ްމުހިނ�މު ްވަރަށ� ްމަސައ�ކަތަށ�  1205އުޅޭ

ްމާހިރުން� ްބޭރުނ� ްއަދި ްމާހިރުނ�ނާއި ްޤާނޫނީ ްރާއ�ޖޭގެ އޭނާވަނީ

ްގޮތުގައިް ްފެނ�ނަ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްމިހާތަނަށ� ްއަދި ހޯއ�ދަވައިގެނ�

ް ްއޮތ� ްގެނެވެނ� ްޕ�ރޮޕޯސަލް�ޤާނޫނުއަސާސީއަށ� ްއެއ� ްރަނގަޅު އެނ�މެ

ްއަދިް ްހުށަހަޅުއ�ވާފައި. ްޚިޔާލަށ� ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ތައ�ޔާރުކުރައ�ވާ

ްއުޅުއ�ވައިފިނަމަް ްކުރައ�ވަނ� ްމިކަނ� ްއޭނާއަކީ ްދެކޭގޮތުގައި ނޑު  1210އަޅުގަ

ްޤާބިލުް ްމިކަމަށ� ްވަރަށ� ްއަދި ްކަނ�ކުރެއ�ވިދާނެ ްމި ްރަނގަޅަށ� އެނ�މެ

ދުްބައެއ�ްމެނ�ބަރުނ�ްހިތ�ޕުޅުހަމަނުޖެހޭްގޮތަށް�ބޭފުޅެއ�.ްއޭނާގެްޢަމަލުތަކާމެ

ްބަޙުސެއް� ްމިފަދަ ްއަދި ްޖެހިވަޑައިގެނ�ފައިވާކަމީ ްޢަމަލުކުރައ�ވަނ� އޭނާއަށ�

ްވަރަށ�ް ްގައިމުވެސ� ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްކުރަނ�ޖެހުމަކީ ްޖަލ�ސާގައި މަޖިލީހުގެ

 1215ްހިތާމަކުރާކަމެއ�.ްޝުކުރިއ�ޔާްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.

ް

ްމަޖިލީހުގެްްބަރުްއަނީސާްމުލަކަތޮޅުްމެނ�ް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމި ްއާދެ، ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ

ްމައ�ޗައ�ްްއަޙ�މަދުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްޙަމީދުގެ ްޝާހީނ� ްއަލ�އުސ�ތާޛު ްރައީސ� ްނާއިބު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްމިް ްހަމަ ނޑުވެސ� ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅިފައިވާތީ ްމައ�ސަލަ އިތުބާރުނެތ�ކަމުގެ
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ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްއިތުބާރުކުރެވެއޭްްތެދުވީ ްއެމަނިކުފާނަށ� ްބޮޑަށ�  1220ވަރަށ�

ްބަލަހައ�ޓަވަމުން� ްރިޔާސަތު ްމަޖިލީހުގެ ްމިހާތަނަށ� އެމަނިކުފާނު

ްޤާބިލުކަމާް ްވަރަށ� ްކުރައ�ވާފައިވަނީ ްއެކަނ� ްޖަލ�ސާތަކުގައި ގެނ�ދަވާފައިވާ

އެކީގައޭ.ްއަދިްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްނާއިބުްރައީސ�ގެްމައ�ޗައ�ްއިތުބާރުްނެތ�ކަމަށް�

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްދެްމިް ްތ.އަތޮޅުގެ ްވާހަކަފުޅުްދެއ�ކެވި ްހުށަހަޅުއ�ވާ މަޖިލީހަށ�

ްމައ�ޗައ�ކުރެވޭް ްއެމަނިކުފާނުގެ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްވާހަކަފުޅަށ�ފަހު  1225މެނ�ބަރުނ�ގެ

ްމިް ްއާދެ، ްބޭނުނ�ވޭ. ްދަނ�ނަވާލަނ� ްބޮޑުވެއ�ޖެއޭ ްކުރިއަށ�ވުރެވެސ� އިތުބާރު

ްއެމަނިކުފާނު ްޖަލ�ސާއެއ�ގައި ްތިނ� ްބަލަހައ�ޓަވަނ�ްްމަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު

ްގެނ�ދަވާފައިވަނީް ްކަނ�ތައ�ތައ� ްމަޖިލީހުގެ ްއެމަނިކުފާނު ްއިރުގައި އިނ�ނެވި

ްނަނ�ގަވައިގެނ�ް ްނުކުތާ ްނިޒާމާބެހޭ ްތަކުރާރުކޮށ� ްވިދާޅުވެ ްޚިލާފަށޭ ގަވާއިދާ

ްއެއީް ްއެއ�ކަމެއ�ގައި ްހަމަ ްހޭދަކުރީ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްވަގުތު ްޖަލ�ސާގެ  1230ތިނ�

ް ްކަމެއ�ްވ69ްަޖަލ�ސާގައި ްހިމެނުއ�ވި ްއެޖެނ�ޑާގައި ްޖަލ�ސާގެ ނަ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްތ.އަތޮޅުގެ ްމިއަދު ްބެހޭގޮތުނ�. ްއުނިކުރެއ�ވިގޮތާ އެޖެނ�ޑާއިނ�

ްދެއ�ވިް ްއޭރު ްއެމަނިކުފާނު ްއެބޭފުޅުނ�ވެސ� ްވާހަކަފުޅުނ� ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ދެ

ްގަވާއިދުގެް ްމި ްވިދާޅުވީ ްއެމަނިކުފާނު ްކަޝަވަރުކޮށ�ދެއ�ވައިފި. ޖަވާބުތައ�

2�ްް ްއަދި ްދަށުނ� ްމާއ�ދާގެ ްގއ.ގ55ްްެވަނަ ްގޮތުނ� ްމާއ�ދާގައިވާ  1235ވަނަ

ްހުށަހެޅުއ�ވިްމައ�ސަލަް ްޙަލީމ� ްޢަދުނާނ� ްމެނ�ބަރުްއަލ�ފާޟިލ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްދެްމެނ�ބަރުން� ޖަލ�ސާގެްއެޖެނ�ޑާއަކަށ�ްނުގެނެވޭނެއޭ.ްމިއަދުްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ް ްއަދި ްދައ�ކަވައިފި 2�ްްއެވާހަކަފުޅު ްމާއ�ދާގައި ްއަސާސީްވަނަ ްބުނާ މި

ނޑައެއ�ް ްކަ ްގޮތެއ� ްމަޖިލީހުނ� ްމި ްބެހޭގޮތުނ� ްއުސޫލުތަކާ ސިފަތަކާއި

ްވަކިވަކިް ނޑަނާޅަނީސ� ްކަ ްގޮތެއ� ްމަޖިލީހުނ� ްމި ްއެހެނ�ވީމަ،  1240ނާޅައޭ.

ްމަޖިލީހުގެް ްމި ްނުކުރެވޭނެކަނ� ްމަޖިލީހުނ� ްމި ްކަނ�ތައ�ތައ� މާއ�ދާގެ

ް ްދ55ްަގަވާއިދުގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްބުނާތީ ްމާއ�ދާގައި ނ�ނަވާނީްވަނަ

ްކަނ�ތައ�ތައ�ް ްރައީސ� ްނާއިބު ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްޙަމީދު ްޝާހީނ� އަލ�އުސ�ތާޛު

ްމަނިކުފާނަށް� ްއެ ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމުނ� ްއެހެނ� ްގަވާއިދަށޭ ކުރައ�ވާފައިވަނީ

ްނެތ�ކަމަށް� ްއިތުބާރު ްރައީސ�ގެ ްނާއިބު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  1245އިތުބާރުކުރަމޭ.

ްޤާނޫނުއަސާސީ ްކަމަށ� ްސަބަބެއ� ްއެއ� ްހުށަހެޅުއ�ވި ްމާއ�ދާއ144ްްާގެ ވަނަ
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ްއިތުބާރުނެތ�ކަމަށ�ް ްއެމަނިކުފާނުގެ ްއެބައޮތ� މެނ�ބަރުނ15ް�ްޚިލާފުވިްކަމަށ�

ް ްލިޔުމުގައި. ްހުށަހެޅުއ�ވި ްމާއ�ދާއަށ�144ްްސޮއިކުރައ�ވާފައި ވަނަ

ް ްއެމަނިކުފާނު ްޚިލާފުވެވަޑައިގެނ�ފައެއ�144ްްބަލާއިރުގައި ްމާއ�ދާއަށ� ވަނަ

ްކަޝަވަރު ްއެކަނ�ވެސ� ްއަދި ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްނުވޭ ްތ.އަތޮޅުގެ  1250ކޮށ�ދެއ�ވައިފި

ްއެމަނިކުފާނުް ްވާހަކަފުޅުގައި ްޙަސަނ�ގެ ްރަޝީދު ްޙުސައިނ� މެނ�ބަރު

ް 144ްްވިދާޅުވީ ްމާއ�ދާގައި ްމާއ�ދާއަށ�144ްްވަނަ ވަނަ

ް ްނަމަވެސ� ްއޮތ� ްމަޖިލީހުގ99ްްެރިފަރަނ�ސ�ދެއ�ވާފައި ްމާއ�ދާގައި ވަނަ

ް ްކަމަށ� ްމަޖިލީހުނ� ްނިނ�މަނީ ްމަޖިލީހުގެްކަނ�ތައ�ތައ� ްޚާއ�ޞަ ބުނާތީ

 1255ރިޔާސަތުްބަލަހައ�ޓަވާްމަޖިލީހުގެްރައީސަށ�ްނުވަތަްނާއިބުްރައީސަކަށ�ވެސ�ް

ްކަނ�ތައ�ތަކެއ�99ްް ްގޮތަކަށ� ްބޭނުނ�ފުޅުހާ ްދަށުނ� ްމާއ�ދާގެ ވަނަ

ް ނޑ99ްްުނުކުރެވޭނެއޭ. ްއަޅުގަ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްމާއ�ދާގައި ވަނަ

ްމަޖިލީހުނ�ް ްބުނާ ްމި ްއޭގައި ްކަމަށް�ބަލައިލާއިރު ްކަނ�ތައ�ތައ� ނިނ�މަނ�ޖެހޭ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްފެނ�ނަނީ ނޑަށ� ްބުނ92ްްާއަޅުގަ ްމި ްމާއ�ދާގައި ވަނަ

ްއިތުރުް ްއުނި ްޤާނޫނުއަސާސީއަށ� ްހެދުމާއި ްޤާނޫނުއަސާސީ  1260ދިވެހިރާއ�ޖޭގެ

ްމަޖިލީހުން� ްމި ްކަމަށ�ވާތީ ްމަޖިލީހަށ� ްމި ްލިބިގެނ�ވަނީ ްބާރު ގެނައުމުގެ

ްއެކަނ�ތައ�ތަކޭ. ްހުނ�ނަވާނެްްކުރަނ�ވާނީ ްއެޖެނ�ޑާގައި ްމަޖިލީހުގެ މި

ްޖަލ�ސާތައް� ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްކަނ�ތައ�ތަކާއި ްހިމަނަނ�ވާނެ ކަނ�ތައ�ތަކާއި

ް ްމިއޮނ�ނަނީ ްއިޚ�ތިޔާރު ްގެނ�ދެވުމުގެ ްކަނ�ތައ�ތައ� ވަނ99ްްަބޭއ�ވުމުގެ

ްނުވަތަް ްރައީސަށ�. ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއ�ޞަ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްދަށުނ�  1265މާއ�ދާގެ

ްބަލަހައ�ޓަ ްރައީސ�ްރިޔާސަތު ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއ�ޞަ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ވަނ�

ްއެއ�ފަހަރުް ްއަދިވެސ� ނޑު ްއަޅުގަ ްވީމަ، ްއެމަނިކުފާނަށ�. ނުހުނ�ނަވާއިރު

ްރައީސ�ް ްނާއިބު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްބޭނުނ�ވަނީ ދަނ�ނަވާލަނ�

ްއެބައޮތޭ.ް ްއިތުބާރު ްފުރިހަމަ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްޙަމީދަށ� ްޝާހީނ� އަލ�އުސ�ތާޛު

 1270ްޝުކުރިއ�ޔާ.

ް

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.ްރައ�ޔިތުނ�ގެްޚާއ�ޞަްމަޖިލީހުގެްނާއިބުްްޒީރުނ�ގެްމަޖިލީހުގެްމެނ�ބަރުްވަ ްޝުކުރިއ�ޔާ

ްއޮތ�ކަ�ަމަށް�ްމުޙަނ�މަދުްނަޝީދުް ްއިތުބާރު ްފުރިހަމަ ްޙަމީދަށ� ްޝާހީނ� ްއަލ�އުސ�ތާޛު ްރައީސ�
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ްބޭނުނ�ކުރަނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްފުރުޞަތުގެ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްއެމަނިކުފާނުގެްދަނ�ނަވާލުމަށ� .

ްބައެއ�ް ްފާހަގަކުރައ�ވާފައިވާ ްވިދާޅުވެ ްނެތ�ކަމަށ� ްއިތުބާރު  1275މައ�ޗައ�

ްމިް ްދަނ�ނަވާލަނ� ްއެއ�ޗެއ� ނޑު ްއަޅުގަ ްގުޅޭގޮތުނ�ވެސ� ނުކުތާތަކާ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްހއ.އަތޮޅުގެ ްއަސ�ލަކީ ްމައ�ސަލާއިގެ ްބޭނުނ�. ފުރުޞަތުގައި

ްފަދައިނ� ްވިދާޅުވި ްމުޢިއ�ޒު ްއަޙ�މަދު 2�ްްްމެނ�ބަރު ްމާއ�ދާއާއި 55ްވަނަ

ވަނަްމާއ�ދާގެްދަށުނ�ްގއ.އަތޮޅުގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްޢަދުނާނ�ްޙަލީމް�

ްރިޔާސަތުން� ްކަމަށ� ްނެތ� ްގެނ�ދެވެނ� ްކުރިއަށ� ްމައ�ސަލަ  1280ހުށަހެޅުއ�ވި

ްމައ�ސަލަ.ް ްގެނ�ދެވި ްވިދާޅުވަމުނ� ްފަހަރު ްގިނަ ވަނ69ްްައެއ�ފަހަރަށ�ވުރެ

ް ްޖަލ�ސާއ74ްާޖަލ�ސާއާއި ްވަނަ 71ްްއީ ްޖަލ�ސާއީ ްޖަލ�ސ72ްްާވަނަ ވަނަ

ް ްދިޔައީ ްފަހުނ�.61ްްހިނގަމުނ� ްއޭގެ ްހުށަހެޅި ްޕެޓިޝަނެއ� މެނ�ބަރުނ�ގެ

ްރައ�ޔިތުނ�ގެް ްޙަމީދު ްޝާހީނ� ްއަލ�އުސ�ތާޛު ްޙަޤީޤަތުގައި ްނަމަވެސ� އެހެނ�

ްއެވަގުތުް ްއަދި ްހުނ�ނަވާ ްމަޤާމުގައި ްރައީސ�ގެ ްނާއިބު ްމަޖިލީހުގެ  1285ޚާއ�ޞަ

ްއި ްއެމަނިކުފާނުްރިޔާސަތުގައިވެސ� ްމައ�ސަލައާމެދު ްމި ނ�ނަވާ

ް ްއެ ްގޮތ�ވަނީ ްޕެޓިޝަން�ް�ދެކެވަޑައިގަނ�ނަވާ ްކުރިނ� ޖަލ�ސާއަށ�ވުރެ

ްނިނ�މަވާް ްގޮތެއ� ްއިނ�ނަވާ ނޑިކޮޅުގައި ްގޮ ްރިޔާސަތުގެ ްކުރިނ� އައުމުގެ

ް ްއެއީ ްނުވާނަމަ ްކުށ�ްކަމުގައި ނޑުގެްހަނދާނ� ވަނ67ްްަދެއ�ވާފައި.ްއަޅުގަ

ް ްނުވަތަ ްޝާހީން�ވ68ްަޖަލ�ސާ ްއަލ�އުސ�ތާޛު ްކަމުނ� ްޖަލ�ސާ.ްއެހެނ�  1290ނަ

ްރައީސ�ކަމުނ�ް ްނާއިބު ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއ�ޞަ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ޙަމީދު

ްދެކެވޭް ްނިނ�މަވާފައިވާކަމަށ� ްގޮތެއ� ްޖެހިވަޑައިގެނ� ވަކިފަރާތަކަށ�

ްކަމުގައިް ްވާހަކައެއ� ްނެތ� ްއަސާސެއ� ްޤާނޫނީ ްއެއ�ވެސ� ްއޭގައި ވާހަކަތަކަކީ

ނޑުްމިްފުރުޞަ ްބޭފުޅަކީްއަޅުގަ ްއިނ�ނަވާ ތުގައިްދަނ�ނަވަނ�.ްރިޔާސަތުގައި

ްބޭފުޅެއް� ްނިނ�މެވިދާނެ ްގޮތެއ� ްއެއ�ވެސ� ްމޯޝަނ�އަކަށ�  1295ސަބ�ސ�ޓެނ�ޓިވ�

ކަމުގައިްނުވިްނަމަވެސ�ްޕ�ރޮސީޖަރަލ�ްމައ�ސަލަތަކުގައިްގޮތ�ްނިނ�މެވުމުގެް

ްރިޔާސަތަށ�ވާ ްރިޔާސަތު. ްއެއީ ްފަރާތެއ�. ްލިބިވަޑައިގެނ�ވާ ްބާރު ތީްފުރިހަމަ

ްކަނ�އޮތީް ްތަނެއ�ގައިވެސ� ްހުރިހާ ްދުނިޔޭގެ ްބާރުތަކެއ�. ލިބިވަޑައިގަނ�ނަވާ

ްޚާއ�ޞަް ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްމަޖިލީހުގައިވެސ� ްރައ�ޔިތުނ�ގެ އެގޮތަށ�.

ްވަކިނ�ް ްއަދި ްނެތ�. ްސަބަބެއ� ްބަދަލުވާނ�ޖެހޭ ްއެގޮތ�  1300މަޖިލީހުގައިވެސ�
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ްރައީސ�ކަ ްނާއިބު ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއ�ޞަ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ މުގެްޚާއ�ޞަކޮށ�

ްޤާނޫނީް ްދިވެހިރާއ�ޖޭގެ ްޙަމީދު ްޝާހީނ� ްއަލ�އުސ�ތާޛު ްހުނ�ނެވި މަޤާމުގައި

ްފުނ�ނާބުއުސް� ްވަރަށ� ްދާއިރާގައި ްޤާނޫނީ ްދިވެހިރާއ�ޖޭގެ ހަޔާތުގައި

ްހިނދުް ްބޭފުޅަކަށ�ވާ ްއިޙ�ތިރާމ�ކުރެވޭ ްއޮޕީނިއަނ�ތަކަށ� އެމަނިކުފާނުގެ

ްޤާނޫނީ ްއިނ�ނަވައިގެނ� ްރިޔާސަތުގައި  1305ޕ�ރޮސީޖަރަލް�ްއެމަނިކުފާނަށ�

ްދެކެވަޑައިގަތުމަކީް ްކަމަށ� ްނުނިނ�މެވޭނެ ްގޮތެއ� ްބެހޭގޮތުނ� މައ�ސަލައަކާ

ްބަހެއ�.ް ްދެރަ ްއެމަނިކުފާނަށ�ކުރެވޭ ްދެކޭގޮތުގައި ނޑު ްއަޅުގަ އެއީ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްބަހެއ�. ްދެރަ 144ްްރައ�ދުކުރެވޭ ްމާއ�ދާއަށާއި 99ްވަނަ

ްޤާނޫ ްހަވާލާދެއ�ވާފައިވޭ. ްމާއ�ދާއަށ�ވެސ� ްވަނަ ވަނ99ްްަނުއަސާސީގެ

ްލިބިވަޑައިގަނ�ނަވާް ްރައީސަށ� ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއ�ޞަ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ  1310މާއ�ދާގައި

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްބަޔާނ�ކުރައ�ވާފައިވާއިރު ްވާހަކަ ވަނ144ްްަބާރުގެ

ްނާއިބުް ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއ�ޞަ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްބަޔާނ�ކުރައ�ވާފައިވަނީ މާއ�ދާގައި

ްމަޖި ްޚާއ�ޞަ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްބެލެހެއ�ޓެވޭނެްރައީސަށ� ްޖަލ�ސާތައ� ލީހުގެ

ްޚާއ�ޞަް ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްކަމުގައިވަނީ ްޙާލަތެއ� ްއެއ� ްތެރެއިނ� ްއޭގެ ޙާލަތު.

ްއުޒުރުވެރިވެް ްބަ�ަލަހައ�ޓަވަނ� ްރިޔާސަތު ްޖަލ�ސާގެ ްރައީސ�  1315މަޖިލީހުގެ

ްޚާއ�ޞަްމަޖިލީހުގެްނާއިބުް ްކަމަށ�ވަނ�ޏާ.ްއެކަނ�ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ވަޑައިގެނ�ފި

ްކުރެއ�ވި ްވާހަކައެއ�ްރައީސަށ� ްއުޒުރުގެ ްސިއ�ޙީ ްމާނާގައި ްއުޒުރުގެ ދާނެ.

އެއަކުްލިޔުއ�ވާފައެއ�ްނެތ�.ްއޭގެްސަބަބެއ�ނެތޭ.ްއުޒުރުގެްމާނައަކީްސިއ�ޙިް

ްޚާއ�ޞަް ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްނުވާނެ. ްދެކިގެނ�ވެސ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ އުޒުރުކަމަށ�

ްރައީސަ ްނާއިބު ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއ�ޞަ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްރައީސަށ�  1320ށ�ްމަޖިލީހުގެ

ްއެމަނިކުފާނުް ްއެބަހުރި. ްސަބަބުތަކެއ� ްހަވާލުކުރެއ�ވިދާނެ ރިޔާސަތު

ްރައީސ�ް ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއ�ޞަ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްގޮތުގައި ދެކެވަޑައިގަނ�ނަވާ

ްޖަލ�ސާއެއ�ގެް ްވަކި ްނުވަތަ ްޖަލ�ސާއެއ� ްވަކި ްގޮތުގައި ދެކެވަޑައިގަނ�ނަވާ

ްހަް ްރައީސާ ްނާއިބު ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއ�ޞަ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ވާލުކުރައ�ވަނ�ްބައެއ�

ްބޭނުނ�ފުޅުވެް ްސަބަބަކާހުރެ ްއެއ�ވެސ� ްވަޑައިގެނ�ފިނަމަ  1325ބޭނުނ�ފުޅުވެ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއެކަނ144ް�ްވަޑައިގެނ�ފިނަމަ ްދަށުނ� ްމާއ�ދާގެ ވަނަ

ްދާއިރާގެް ްގަވާއިދުގެ ްޤާނޫނާއި ްކުރައ�ވާފައިވަނީ ްއެކަނ� ކުރެއ�ވިދާނެ
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ް 2�ްްތެރޭގައި. ްމާއ�ދާއާއި ްއ55ްްެވަނަ ްމާއ�ދާ ްވަނަ ްއޮށ�ވާ ް�ގޮތަށ�

ްމައ�ސަލައަކީް ްބަދަލުްގެނައުމުގެ ްއިޞ�ލާޙުކޮށ� ްޤާނޫނުއަސާސީގެ މާއ�ދާއެއ�

ްވާހަކަދެއ�ކެވިް ްކުރިނ� ނޑަށ�ވުރެ ްއަޅުގަ ްކަމުގައި ްމައ�ސަލައެއ�  1330ހުށަނޭޅޭނެ

ްދައ�ކަވާް ްހަމަތަށ� ްޤާނޫނީ ްމެނ�ބަރުނ�ވެސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ބައެއ�

ް ްވަކިނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްފާހަގަކޮށ�ލަން�ވާހަކަދައ�ކަވާފައިވޭ. ޚާއ�ޞަކޮށ�

ްޙަސަން� ްރަޝީދު ްޙުސައިނ� ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްކޮޅުމަޑުލުގެ ބޭނުނ�ވޭ

ް ްއަދި ްވާހަކަފުޅާއި ްދެއ�ކެވި 72ްްމިއަދު ްޖަލ�ސާއާއި ވަނ71ްްަވަނަ

ްވާހަކަތަކުގެް ްހުރި ްދައ�ކަވާފައި ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެ  1335ޖަލ�ސާގައި

ްކަމަށ� ްބައ�ލަވާލައ�ވައިފި ްމެނ�ބަރުވެސް�ޔައުމިއ�ޔާ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެ ވާނަމަ

ވަނަްމާއ�ދާގެްދަށުނ55ް�ްވަނަްމާއ�ދާއާއ2�ްްިދެކެވަޑައިގަނ�ނަވާްގޮތުގައިް

ްނުނިމިކަން� ްކޮށ� ްއަދި ްދަތުރުވަނީ ްކުރަނ�ޖެހޭ ްމަޖިލީހުނ� މި

ްއެކަމަށ�ް ްއެނގިވަޑައިގަނ�ނަވާނެ ްސާފުކޮށ� ްވަރަށ� ޤަބޫލުކުރައ�ވާކަނ�

ްމަޖިލީ ްޚާއ�ޞަ ްރިޔާސަތުގައިްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްރައީސ� ްނާއިބު  1340ހުގެ

1�ްއިނ�ނަވައިގެނ�ވެސ�ްވަނީްޖަވާބުްޤާނޫނީްހަމަތަކުގެްމަތިނ�ްދެއ�ވާފައި.ް

ްޚާއ�ޞަް ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްއެއީ ްއިޝާރާތ�ކުރައ�ވާފައިވޭ ްމާއ�ދާއަށ�ވެސ� ވަނަ

ްއިދަރީް ްމައ�ސަލަތަކަކީ ްއެޖެނ�ޑާކުރެވޭ ްކުރުމުގައި ްޖަލ�ސާތައ� މަޖިލީހުގެ

ްލަފަޔާް ްއެހެން�ކޮމިޓީގެ ްކަމެއ�ކަމުގައިވުނ�. ްއެޖެނ�ޑާކުރެވޭ ްއެކުގައި އި

ނޑުމެނ�ްމިއަދުްމިްކަހަލަްމައ�ސަލަތަކައ�ްވާހަކަދައ�ކާއިރުް އަޅުގަ  1345ނަމަވެސް�

ް ްޤަބޫލުކުރުނ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމުހިނ�މު 2�ްވަރަށ� ނޑުމެނ�ް، އަޅުގަ

ްކޮނ�މެް ްހިމެނިގެނ�ވާ ްގަވާއިދުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއ�ޞަ ރައ�ޔިތުނ�ގެ

ްމާއ�ދާއެ�ެއ�ކަމާއިްމާއ� ްއެއ�ކޮށ�ލެވިފައިވާ ްއޮވެގެނ� ްސަބަބެއ� ދާއަކީވެސ�

ްކުރެވިގެނ�ް ްބަޙުސ�ތަކެއ� ްމާއ�ދާއެއ�ކަމާއި ްލިޔެވިފައިވާ ްއޮވެގެނ� ސަބަބެއ�

ްޚާއ�ޞަް ްމާއ�ދާއެއ�ކަނ�. ްފާސ�ކުރެވިފައިވާ ްވިސ�ނިގެނ�  1350ވިސ�ނުނ�ތަކެއ�

ްބެހޭގޮތު ްދައުރާ ްކޮމިޓީގެ ްއިދާރީ ްމިދެނ�ނެވި ްހުރިްމަޖިލީހުގެ ްދެކެވިފައި ނ�

ްމިް ްއެނގިވަޑައިގަނ�ނަވާނެ ްރަނގަޅަށ� ްވަރަށ� ްބަލާއިރުގައި ވާހަކަތަކަށ�

ްދަށުގައިް ްކޮމިޓީގެ ްއެ ްރައީސަކީވެސ� ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްއަދި މަޖިލީހަކީވެސ�

ނޑައަޅާފައެއ�ް ްކަ ްކަމަކަށ� ްފަރާތެއ� ްނުވަތަ ްކަމަކަށ� ްމީހެއ� ހުނ�ނަނ�ޖެހޭ
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ް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމަ، ްދަނ�ނަވާލަން�ނުވާނެ. ްކުރުކޮށ� ްވަރަށ�  1355ހަމައެކަނި

ބޭނުނ�ވަނީްރައ�ޔިތުނ�ގެްޚާއ�ޞަްމަޖިލީހުގެްނާއިބުްރައީސ�،ްއަލ�އުސ�ތާޛުް

ްރައ�ޔިތުނ�ގެް ްޤާނޫނުއަސާސީއާއި ްޢަމަލުކުރައ�ވަފާއިވަނީ ްޙަމީދު ޝާހީނ�

ްބާރުގެް ްލިބިވަޑައިގަނ�ނަވާ ްއެމަނިކުފާނަށ� ްގަވާއިދުނ� ްމަޖިލީހުގެ ޚާއ�ޞަ

ް ްރަނގަޅުްދާއިރާގެ ްކުރައ�ވާފައިވަނީ ްއެމަނިކުފާނު ތެރޭގައޭ.

ްއެބައޮތޭ.ް ްއެމަނިކުފާނަށ� ްއިތުބާރު ނޑުގެ ްއަޅުގަ  1360މަސައ�ކަތ�ޕުޅެކޭ.

ްޝުކުރިއ�ޔާ.

ް

ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްހިނގަމުނ�ދާތާ ްޖަލ�ސާ ްމިހާރު ްއާދެ، މިނެޓުވެއ�ޖެ.13�4ްްޝުކުރިއ�ޔާ.

ނޑުމެނ�ގެްދެނ�ްމިއޮ ްހުސ�ވަގުތުކޮޅެއ�.�4ްްތީްއެހެނ�ވީމަ،ްއަޅުގަ މިނެޓުގެ

ް ްފެށޭނީ ްދެނ� ްބޭފުޅުނ�ވެސ�11ްްޖަލ�ސާ ްހުރިހާ ްއެހާއިރަށ�  1365ޖަހާއިރު.

ްވަޑައިގެނ�ްދެއ�ވުނ�ްއެދެނ�.

ް

ް]ށ�11344ްނ143�4ް�ްއިނ�ޓަވަލް�[

ް

ްކުރިއަށ�ްގެނ�ދަނ��4ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްޖަލ�ސާ ްހުސ�ވަގުތުކޮޅަކަށ�ފަހުްމަޖިލީހުގެ  1370ްމިނެޓުގެ

ްއެދިވަޑައިގަނ�ނަވާފައިވާް ްދައ�ކަވަނ� ްވާހަކަފުޅު ްމިހާރު ފައ�ޓަނީ.

ްމިއަރުވަނީް ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްފުރަތަމަ ްއެނ�މެ ްތެރެއިނ� މެނ�ބަރުނ�ގެ

ްވަޒީރުނ�ގެްމަޖިލީހުގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްމަޙ�މޫދުްޝައުޤީއަށ�.

ް

ްރަްވަޒީރުނ�ްމަޖިލީހުގެްމެނ�ބަރުް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްނައިބުް`ްޝުކުރިއ�ޔާ ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއ�ޞަ  1375ްއީސ�.

ްޙަޔާތުގެްްމަޙ�މޫދުްޝައުޤީްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއެމަނިކުފާނުގެ ްޙަމީދަކީ ްޝާހީނ� ްއަލ�އު�ުސ�ތާޛު�ު ރައީސ�

ްގެނ�ގުޅުއ�ވާް ްވިސ�ނުނ�ފުޅެއ� ްއަމިއ�ލަ ްތަކުގައިވެސ� ްމަރުޙަލާ އެކިއެކި

ް ްވަރަށ� ްލޯބިކުރައ�ވާ ްކަމަށ� ްހަމަހަމަ ްލޯބިކުރައ�ވާ ޤާބިލުްއިނ�ސާފަށ�

ނޑަށ�ްހަމަްޔަޤީނަށ�ްއެނގޭ.ްއެހެނ�ވީމާ،ްއަލ�އުސ�ތާޛުް ބޭފުޅެއ�ކަނ�ްއަޅުގަ

ްމިް ްވާހަކަ ްއޮތ� ްއިތުބާރެއ� ްބޮޑު ްވަރަށ� ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްޙަމީދަށ�  1380ޝާހީނ�

ްވަޒީރުނ�ގެް ްބޭނުނ�. ނޑު ްއަޅުގަ ްދަނ�ނަވާލަނ� ްމިއަދު މަޖިލީހުގައި

ްމު ްއަލ�އުސ�ތާޒ� ްމެނ�ބަ�ަރުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްނަޝީދުްމަޖިލީހުގެ ޙަނ�މަދު
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ްޙަމީދުގެް ްޝާހީނ� ްއަލ�އުސ�ތާޛު ްމަތީނ� ްގޮތުގެ ްއެއ�ގޮތ�ވާ ގަވާއިދާ

ްބަހުން� ްސަރީޙަ ްވަރަށ� ްގެނ�ދަވާފައިވާކަނ� މަ�ަސައ�ކަތ�ޕުޅު

ްއިތުރުް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެކަމާގުޅޭގޮތުނ� ްއެހެނ�ވީމާ،  1385ސާބިތުކޮށ�ދެއ�ވައިފި.

ްއަލ�އު ްގައިމުވެސ� ްހަމަ ްނެތިނ�. ްދަނ�ނަވާކަށ� ްޝާހީން�އެއ�ޗެއ� ސ�ތާޒ�

ްވަ ްގެނ�ދެވީ ްބަލަހައ�ޓަމުނ� ްރިޔާސަތު ްމަޖިލީހުގެ ްމި ރަށ�ްޙަމީދު

ްހިކުމަތ�ތެރި ްވަރަށ� ްނުޖެހިްކެއ�ތެރިކަމާއެކު ްފަރާތަކަށ� ްވަކި ކަމާއެކު

ްއުސ�ތާޛެ�ެއ�ް ްޤާނޫނީ ްއެފަދަ ްސާބިތުކަމާއެކު. ްދެއ�ވަމުނ� ފުރުޞަތުތަށ�

ްމަޖިލީް ްއެ ްމަޖިލިސ�ވެސ� ްމި ްދެކޭގޮތުގައި ނޑު ްމަނ�ޒިލަށް�އަޅުގަ  1390ހުގެ

ްބޭފުޅެއް� ްއެބޭފުޅަކީ.ްއެފަދަ ްބޭފުޅެއ� ްހުރި ްޤާބިލުކަމެއ� ްފަދަ ގެނ�ގޮސ�ދެވޭ

ްނެގުމަކީްމިް ްވޯޓެއ� އެބޭފުޅެއ�ގެްމަޤާމުނ�ްވަކިކުރުމަށ�ްއިތުބާރުްނެތ�ކަމަށ�

ްނުދެކެނ�.ް ނޑު ްއަޅުގަ ްކުރާނެކަމެއ�ކަމުގައި ްފައިދާއެއ� ްއޭގެ މަޖިލީހަށ�ވެސ�

ްކު ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ�ޓަ�ަކާްއަދި ްމަސައ�ކަތ� ްބޮޑު ްމިއުޅޭ ރަނ�

ްއެއ�ވެސ�ް ްއޭގެ ްމަސައ�ކަތަށ�ވެސ� ްމިއުޅޭ ްކޮށ�ދޭނ� ނޑުމެނ�  1395އަޅުގަ

ްވާނީް ްއެކަމުނ� ްނުދެކެނ�. ްއަ�ަޅުގަނޑު ްކަމުގައި ްކުރާނެކަމެއ� މަނ�ފާއެއ�

ްއިތުރަށް� ްބަޙުސ�ވެސ� ްމި ްގޮތަކީ ްއެދޭ ްއެނ�މެ ނޑު ްއަޅުގަ ްގެއ�ލުނ�. ހަމަ

ްނުޖެ ްބައިވެރިވާނ�ވެްކުރަނ� ްވޯޓުގައި ްމި ްނުޖެހުނ�.ްހުނ�. ސ�

ްކުރިމަތިވެފައި.ް ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްމިއޮތީ ްމިކަނ� އެހެނ�ނަމަވެސ�،

ްނަގައިގެން� ްވޯޓު ްކުރުކޮށ�ލަނީ ްމި ްވާހަކަ ނޑުގެ ްއަޅުގަ  1400އެހެނ�ވީމާ،

ްމިް ްބޭފުޅަކު ްއެފަދަ ްބޭނުނ�ވާތީ. ނޑު ްއަޅުގަ ްނަގަނ� ްއަވަހަށ� ނަމަވެސ�

ނޑުމެނ�ްކޮށ�ގެނ�ްހެޔޮް ދުރުކުރުމަކީްއަޅުގަ ވާނެފަދަްކަމެއ�ްނޫނ�.ްމަޖިލީހުން�

ްޝުކުރިއ�ޔާްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.ް

ްދެކުނުބުރީގެްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމާޅޮސ�މަޑުލު ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްދެނ� ޝުކުރިއ�ޔާ.

ްޖަލ�ސާގައިް ްމިވަގުތު ްޢަފީފ�އަށ�. ްއިބ�ރާހީމ� ްމެނ�ބަރު  1405ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްފުރު ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްނެތ�. ްއަރުވަނީްވަޑައިގެނ� ްމި ޞަތު

ްމަޖުދީް ްމުޙަނ�މަދު ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއުތުރުބުރީގެ އަރިއަތޮޅު

ްމެނ�ބަރުް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްދެކުނުބުރީގެ ްއަރިއަތޮޅު ްއާދެ، އިބ�ރާހީމ�އަށ�.
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ްކޮން� ްގަވާއިދުގެ ްނަނ�ގަވަނީ ްނުކުތާއެއ� ްނިޒާމާބެހޭ ްޙުސައިނ� އިލ�ޔާސ�

 1410ްއިްއެްވިދާޅުވުނ�ްއެދެނ�.ްމާއ�ދާއަކާްޚި�ިލާފުވެގެނ�ތޯްދަނ�ނަވާލާފަ

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމައ�ސަލައާމެދުްްއަރިއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެނ�ބަރުް ްއަސ�ލު ްކުރިނ� ްދިނުމުގެ ްޙަވާލާ ްމާއ�ދާއަކާ ްއެއ�ވެސ�

ްއަނ�ނަކަމަށް�ްއިލ�ޔާސ�ްޙުސައިނ�ްއިބ�ރާހީމް� ނޑީގައިްހުރިްވިސ�ނުމާްގުޅިގެނ�ްޙައ�ލެއ� ނޑުގެްސިކު  1415ްއަޅުގަ

ްގޮތެއ�ގެްްވުނ�:ވާހަކަދެއ�ކެް ްބޭނުނ�ވާ ްއަމަލުކުރަނ� ްއަޅުގަނޑު ްވިސ�ނޭތީ ނޑަށ� އަޅުގަ

ްގުޅުމެއ�ް ްއޭގައި ްމެދުގައިވެސ� ްއޮނ�ނަގޮތާ ްއެ ްގަވާއިދުގައިވެސ� ސަބަބުނ�

ްހިނގާފާނެތިްއެވާހަކަްދަނ�ނަވާލަނ�ވެގެނ�.

ް

ް1420 

ްވާތީތޯ.ްމައ�ސަލައާްދޭތެރޭގައިްކިހިނެއ�ްފެނިވަޑައިގަނ�ނަްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށ�ްގެނ�ދެވުނ�(

ް

މިހާރުްއަޑުއިވެމުނ�ދާްއަޑުތަކަށ�ްްއަރިއަތޮޅުްދެކުނުބުރީް ނޑަށް�  1425ްއާދެ،ްމައ�ސަލައާްދޭތެރޭގައިްއަޅުގަ

ްްމެނ�ބަރުްއިލ�ޔާސ�ްޙުސައިނ�ް ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްނާބަލާފައާއި ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއ�ޞަ ްއިބުްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްނުވިކަމުގައިްްކަދެއ�ކެވުނ�:އިބ�ރާޙީމ�ްވާހަ ްބޭފުޅަކަށ� ްހުރި ްގުޅުނ�ތަކެއ� ްމާ ްއަޅުގަނޑާ ރައީސ�އަކީ

ްވަނ�ދެން� ްޒަމާނެއ� ްއެތައ� ްއަރިހުގައި ްބައ�ޕާފުޅުގެ ްއެމަނިކުފާނުގެ ވިޔަސ�

ްހުރިް ްބައ�ޕާފުޅުގެ ްއެމަނިކުފާނުގެ ްއެހެނ�ވީމާ، ްހުރީ. ްއުޅެފައި ނޑު އަޅުގަ

ްހުނ� ްއެމަނިކުފާނުގެވެސ� ނޑުްއަދަބުތަށ� ްއަޅުގަ ްމަތިނ� ްއެގޮތުގެ  1430ނާނެ.

ްއެް ްނަނ� ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްގެނ�ދަނ�. ްއަނބުރާ ްއެނަނ� ްބޭނުނ�ވަނީ މިހާރު

ވަނައަށ�.ްވަރަށ�ްލަސ�ްވަގުތެއ�ގައިްލިސ�ޓ�އައ1�ްްީލިސ�ޓ�ގައިްއޮނ�ނާނީް

ްކަނ�ތައ�ތައް� ްޖަޒ�ބާތީ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްއޭރު ނޑު ްއަޅުގަ އެހެނ�ނަމަވެސ�،

ްސޮއެކުރިނ�ް ްއޭގައި ްއެމަނިކުފާނާމެދުްހުރިގޮތުނ� ްއެއީ ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، .

ްއެއީް ްނޫނ�. ްކަމެއ� ްކުރެވުނު ްއޮވެގެނ� ްނެތ�ކަނ� ްއިތުބާރު ނޑު  1435އަޅުގަ

ް ްހުރިގޮތުނ� ްއަމަލުތަށ� ްއެމަނިކުފާނުގެ ްޖަލ�ސާގައި ނޑަށ�ްއެދުވަހުގެ އަޅުގަ
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ސ�ތުކުރަނީްއެްސޮއެްއަނބުރާްއޭގައިްސޮއެކުރެވުނީ.ްއެހެނ�ވީމާ،ްމިހާރުްޤަ

ްއަ ްބަޙުސ�ްގެނ�ނަނ�. ްހިނގާ ްމި ްނެތ�ކަމަށ� ްއިތުބާރު ްއެމަނިކުފާނާމެދު ދި

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްހުއ�ޓާލަދެއ�ވިއ�ޔާ ްޖަލ�ސާ ްމިއަދުގެ ްހުއ�ޓާލާ މިހިސާބުނ�

 1440ްރިޔާސަތުނ�ްވަރަށ�ްރަނގަޅު.ްޝުކުރިއ�ޔާ.

ް

ް

ދަނ�ނަވާލަން�ޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރު.ްދެނ�މެްދެއ�ކެވިްވާހަކަފުޅާްގުޅޭގޮތުނ�ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ްނެނ�ގެވޭނެް ްޖަލ�ސާއަކަށ� ްމަޖިލީހުގެ ްގޮތުގައި ްނުކުތާއެއ�ގެ ނިޒާމާބެހޭ

ްފާޅުކުރެއ�ވިް ްތިޔަ ްދެނ�މެ ްވިދާޅުވީކީ. ްތިޔަ ްދެނ�މެ ްނޫނ�  1445މައ�ސަލައެއ�

ްވިދާޅުވަނީ އިބުްރައީސ�ގެްމިހާރުްމިތަނަށ�ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްނާްްޝުޢޫރުގައިްތި

ްހުށަހަޅުއ�ވާފައިވާ ްނެތ�ކަމަށ� ްތެރޭގައ15ްްިްއިތުބާރު މެނ�ބަރުނ�ގެ

ްއަނބުރާް ްސޮއެކުރެއ�ވުނ� ްސޮއެކުރައ�ވާފައިވާ ްމެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ގެނ�ދަވާްއެްޚިޔާލުްދޫކޮށ�ލެއ�ވިްވާހަކަ.ްއެހެނ�ނަމަވެސ�،ްމައ�ސަލަްމިހާރުް

ްކުރިމަށ�ޗަށް� ްމެނ�ބަރުނ�ގެ  1450މިއޮތީްމަޖިލީހުގެްޖަލ�ސާއަށ�ްގެނެވިްމަޖިލީހުގެ

ްއެހެނ�ވީމާ ްގެނެވިފައި. ްމައ�ސަލަް، ްމި ްއެހެނ� ްއެކަނ�ތައ� މިހާހިސާބުނ�

ްނޫނިއ�ޔާ.ް ްނިނ�މަވައިގެނ� ްގޮތަކަށ� ްމަޖިލީހުނ� ްނެތ� ނިނ�މާލެވޭކަށެއ�

ްގޮތަކަށ�ް ްފެނިވަޑައިގަނ�ނަވާ ްދެއ�ވުމުގައި ްވޯޓު ްމެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްދެން� ްދާނަނ�. ްކުރިއަށ� ްމައ�ސަލައާގެނ� ްއެހެނ�ވީމާ، ވޯޓުދެއ�ވިދާނެ.

ް ނޑު ްއޮތ�ްއަޅުގަ ްއެދިވަޑައިގެނ�ފައި ްކުރިނ� ްއަރުވަނީ ްމި  1455ފުރުޞަތު

ްމުޙަނ�މަދުް ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ްއަރިއަ�ަތޮޅު އުސޫލުނ�

ްމަޖުދީްއިބ�ރާހީމ�އަށ�.

ްްއަރިއަ�ަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް ްގަވާއިދުގެ ްބަލަނ�ޖެހިއ�ޖެ ްރަނގަޅަށ� ްމާއ�ދާ.52ްް`ްފިސާރި ްވަނަ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްްބ�ރާހީމް�މުޙަނ�މަދުްމަޖުދީްއި ްޔަޤީނ�ކަނ� ްޖެހޭނެކަމުގެ ްހުއ�ޓާލަނ� ްޖަލ�ސާ ްމި ްމިހިނދުނ�

ްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއަރުވަނ�. ްމަޖިލިސ15ް�ްރައީސ�އަށ� ްމި ްހުށަހެޅުމަކުނ�  1460މެނ�ބަރުނ�ގެ

ކުރިއަށ�ްދަނިކޮށ�ްމިއަދުގެްޖަލ�ސާްކުރިއަށ�ްދަނިކޮށ�ްއެއ�ްމެނ�ބަރުްނަން�

ް ްގެނ�ދެވުމުނ� 15ްްއަނބުރާ ްނުވާނެ. ްހަމައެއ� މެނ�ބަރުނ�ގ15ްްެއެއ�
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ްއިތުބާރުް ްރައީސ�އެއ�ގެ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްނެތި ހުށަހެޅުމެއ�

ްނެތ�ކަމުގެްވޯޓަކަށ�ްނޭހޭނެްނޭހޭނެ...

ް1465 

ްއެކަން�ްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްހަމަ ނޑުްމިތަނުނ� ްއެކަމުގައިްއަޅުގަ ްމެނ�ބަރުްމިހާރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްވަ ްބަޙުސ�އެއ�ގެްނިނ�މާފައި ްއިތުރަށ� ްއެ ްދަނ�ނަވައިފިނ�.ްދެނ� ްގޮތަކަށ� ކި

ނުނަނ�ގަވާްވާހަކަފުޅުްދެއ�ކެވުނ�ްއެދެނ�. ްގޮތަށް�

ް

ްރައީސ�،ްްއަރިއަ�ަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް ްމަޖުބޫރުކުރުވ22ްްާޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެބަ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްމާއ�ދާ  1470ްވަނަ

ްޢިއ�ްްމުޙަނ�މަދުްމަޖުދީްއިބ�ރާހީމް� ްމަގަށް�ލާޒިމ�ކުރުވާ ްވަނ�ޏާ ްއެއ�ކިބާ ްމަގުނ� ްރައީސ� ްޒަތ�ތެރި

ްފުރުޞަތުްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްހިނގޭނެ ްމަގުނ� ްހަމަ ްގެނެސ� ްމަގަށ� ގެނައުމަށ�.

ްޙާލެއ�ގައިް ްއެއ�ވެސ� ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެހީތެރިވެދޭނ�. ހޯދައިދިނުމަށ�

ްމަޖިލީހު ްމި ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްނުނެގޭނެ. ްނުނެގޭނެ ގެްނުނެގޭނެ

ްނާޢި ްއ�ޒަތ�ތެރި ްމައ�ޗަށ� ްނެތ�ކަމުގެ ްއިތުބާރު ްމައ�ޗަށ� ްރައީސ�ގެ  5�ް1475އިބު

52ްް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްދަށުނ� ްމަޖިލީހަށ15ް�ްގެ ްމި މެނ�ބަރަކު

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްއިޙ�ލާސ�ތެރިކަމާއެކު ްވަރަށ� ްމައ�ސަލަ ހުށަހަޅުއ�ވާފައިވާ

ް ްތެރޭގައި ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ްމެނ�ބ1�ްަމަޖިލީހުގެ ްސޮއެކުރެއ�ވި ރުްވަނައަށ�

ް ްގެނ�ގޮސ�ފައި. ްނަނ� ްއަނބުރާ ްގޮތުގައ15ްްިވަނީ ްމެނ�ބަރެއ�ގެ ވަނަ

ވަނީްއަނބުރާްގެނ�ގޮ�ަސ�ފައި....ލިއުއ�ވާފައިވާްނަ  1480ްން�

ް

ްމައ�ސަލައާމެދުްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމިހާރު ްމެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްމިހާރު ްނޫނ�ތޯ. ްނުވަތަ ްބޭނުނ�ފުޅުތޯ ތިޔަްްވާހަކަދަ�ައ�ކަވަނ�

ނޑުް ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްމައ�ސަލައެއ�ގައި ްއިތުރު ވާހަކަފުޅުދައ�ކަވަނީ

ްދައ�ކަވަނ�ްް ްވާހަކަފުޅު ްގެނ�ދެވީމާ ްމެނ�ބަރަކު ްމައ�ސަލައެއ� ްމިހާރު  1485އެދެނ�

ްއެހެން� ްއިށީނދެވަޑައިގެނ�ނެވިދާނެ. ްހަމަ ްވަނ�ޏާ ްނުވާކަމަށ� ބޭނުނ�

ނޑުވެސ� ްއަޅުގަ ްދެނ� ްއެދެނ�. ނޑު ްއަޅުގަ ްގެނ�ދަނީްްހެއ�ދެވުނ� ްމި ހަމަ

މިކަނ�ތައ�ތައ�ްގެނ�ދަނ�ްއެހެނ�ްތަނ�ތާނގައިވެސ�ްމިކަހަލަްކަނ�ތައ�ތަކުގައިް

ްމައ�ސަލަް ްކުރިމައ�ޗަށ� ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމަޖިލީހުގެ ހިނގާގޮތ�.
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ްތިމަނ�ނަް ްއަދި ްބޭފުޅަކު ްއެއިނ� ްދެނ� ްދިޔައީމަ ްހިސާބަކަށ� ްވަކި  1490ހުށަހެޅި

ްއެްމައ�ސަލަްބާތިލެއ�ްނުވާނެްތިކަމަށ�ްއެގޮތަކަށ�ްނޫނޭް ވިދާޅުވުމަކުނ�ނެއ�

ްހަމަް ްއެނގޭތީ ްއެކަނ� ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްގޮތ� ްއޮނ�ނަ ްއެކަނ� އެއީ

ްމިހާރުް ްނުކުރައ�ވާ ްބަޙުސ� ްމިއަށ� ްދެނ�ނެވީ.ްއެހެނ�ވީމާ،ްދެނ� ްމި މިހިނ�

ްމިް ްނެގިފައި ްނެތ�ކަމަށ� ްއިތުބާރު ްމައ�ޗަށ� ްރައީސ�ގެ ްނައިބު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

 1495ްށަހެޅިފައިވާްމައ�ސައާްމެދުގައިްވިދާޅުވާނެްއެއ�ޗެއ�ްވިދާޅުވޭ.ްހު

ް

ްރައީސ�ގެްްއަރިއަ�ަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް ްނާއިބު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްްމުޙަނ�މަދުްމަޖުދީްއިބ�ރާހީމް� ްމައ�ޗަށ� ްމައ�ޗަށ� ްނެތ�ކަމުގެ 5�ްއިތުބާރު ްދަށުނ52ް�ް، ްގެ

ްްކެވުނ�:ވާހަކަދެއ� ްގަވާއިދުގެ ްކުރިނ� ްނެގުމުގެ ްވޯޓު ްމައ�ސަ�ަލާގެ ގ52ްްެހުށަހަޅުއ�ވާފައިވާ

 1500އިބުްރައީސ�އަށ�ްލިބިދޭްޙައ�ޤުްގޮތުގެްމަތީނ�ްމިްމަޖިލީހުގެްނާް)ޅ(ްގައިވާ

ފުރިހަމަކުރަނ�ްމިްގަވާއިދުްމިްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދުްތަނ�ދީފައިްވަނިކޮށ�ްމިް

ްމިްމަޖި ވަނަްމާއ�ދާގ18ްްެލީހުގެްގަވާއިދުގެްމަޖިލީހުގެްނައިބުްރައީސ�އަށ�

ްމަޖިލީހުގެް ްމި ްމިތުރުވެލާ ްއިތުރުކަނ�ވެސ� ްކުރެއ�ވި ްޚިލާފަށ� ްއާއި )ނ(

ްމެނ�ބަރުްޝާހީން� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ޢިއ�ޒަތ�ތެރިްނައިބުްރައީސ�ް)ރ(ްއަތޮޅުގެ

ްމިކުރަނީް ްފާހަގަ ނޑު ްއަޅުގަ ްފުރިހަމަކަނ� ްބެހެއ�ޓެވި  1505ޙަމީދު

ްމަޖިލީހު ްމި ް ްރިޔާއަތ�ްޤާނޫނުއަ�ަސާސީއާ ްބޮޑަށ� ްވަރަށ� ްގަވާއިދަށ� ގެ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްގެ ްހއ. ްހުރީ ްވިސ�ނުނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްފަހުގައި. ކުރުމަށ�

ްކުރުމާްއެއ�ގޮތަށ�ްމިހެނ�ވެްމިވާހަކަް ްއަޙ�މަދުްމުޢީޒ�ްހާމަކުރައ�ވި މެނ�ބަރު

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްނެތ�. ްބޭނުމެއ� ްމާބޮޑު ްގެނ�ދިއުމުގެ ްކުރިއަށ� ތަކުރާރުކޮށ�

ްއަޅު ްމިްރައީސ�، ްޔަޤީނ�ކޮށ� ްރައީސ�އަށ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމިހާރު ނޑު  1510ގަ

ްއެނބުރިް ްރައީސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމަތިނ� ްގޮތުގެ ްގަވާއިދުގައިވާ ްމި އަރުވަނީ

ްދާނެކަމުގެް ްދޫކޮށ�ފައި ްމަޖިލިސ� ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްނޫނ�ނަމަ ރުޖޫޢަވާށޭ.

އަރުވަނ�.ްޝުކުރިއ�ޔާ.ް ްޔަޤީނ�ކަން�

ް

ްމާޅޮސ�މަޑުލުްޝުކުރިްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއަރުވަނީ ްފުރުޞަތު ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު  1515އ�ޔާ.

ްމަޖިލީހުގެް ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްއާދެ، ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި އުތުރުބުރީގެ
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ްޝާހީން� ްރައީސ� ްނައިބު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއ�ޞަ ރައ�ޔިތުނ�ގެ

ްޙަމީދަށ�.

ް

ްރަްރައ�ޔިތުނ�ގެްޚާއ�ޞަްމަޖިލީހުގެް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ ްޝުކުރިއ�ޔާް` ްއަދި  1520އީސ�.

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް

ްމިއޮތީްްނާއިބުްރައީސ�ްޝާހީނ�ް ްޖެހިފައި ްޖަވާބުދާރީވާނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްއާދެ، ްމެނ�ބަރުނ�.

ނޑުްޚާއ�ޞަްމަޖިލީހުގެްނައިބުްރައީސ�ގެްހައިސިއ�ޔަތުނ�ްމަޖިލީހުގެްްޙަމީދުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: އަޅުގަ

ްބަލަހައ�ޓާފައި ްރިޔާސަތު ްބައެއް�ޖަލ�ސާތަކެއ� ްއެކަމާމެދު ްގޮތުނ� ވާ

ްހުށަހަޅުއ�ވާފައިވާް ްހަމަނުޖެހިގެނ� ްހިތ�ޕުޅު ްމެނ�ބަރުނ�  1525ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްމެނ�ބަރުް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޙަޤީޤަތުގައި ްމައ�ސަލަ ްއެ ްގުޅިގެނ�. މައ�ސަލައާ

ްނިނ�މިް ްއިނދެ ްރިޔާސަތުގައި ްޖަލ�ސާގެ ނޑު ްއަޅުގަ ހުށަހެޅުއ�ވީވެސ�

ްހިތ�ޕުޅުްހަމަޖެ ްވަނ�ޏާްމިފަދަްނިނ�މުނ�ތަކާމެދު ހިވަޑައިްނުގަނ�ނަވާކަމުގައި

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްއެ ްއެބޭފުޅުނ�ނަށ� ްހުށަހެޅުމަކީވެސ� މައ�ސަލައެއ�

ްގިނަް ްފަހަރަށ�ވުނ� ްދެތިނ� ްކަމުގައި ްއިޙ�ތިޔާރެއ� ްއޮތ�  1530މެނ�ބަރުނ�ނަށ�

ނޑުްޖަލ�ސާގައިވެސ�ްދަނ�ނަވާފައިވާތީްކަނ�ނޭނގެ.ްއަދިްހަމަް ފަހަރުްއަޅުގަ

ްދެނ�ނެ ްމިފަދަ�ެްއެދުވަހު ްފަދައިނ� ްދެނ�ނެވި ްއޭރު ްފަދައިނ� ވި

ނޑުްއެއ�ވެސ�ްކަހަލަްޖެހިލުމެއް� ްލުމަކަށ�ްއަޅުގަ މައ�ސަލައެއ�ގައިްކުރިމަތި

ްކުރިއަށ�ް ްޖަލ�ސާތަށ� ްއެ ނޑު ްއަޅުގަ ްދަނ�ނަވަނީ ްމި ްމިހެނ� ނެތ�.

ްގޮތައ�ކަމަށ�ް ްރަނގަޅު ްނިނ�މާފައިވަނީ ްކަނ�ތައ�ތައ� ްއަދި  1535ގެނ�ގޮސ�ފައިވަނީ

ްއަް ްއެްއަދިވެސ� ްގޮތުގައި ްސަބަބުތަކެއ�ގެ ްޤަބޫލުކުރެވޭތީ. ނޑަށ� ޅުގަ

ްބޭފުޅުނ�ްބަޔާނ�ކުރައ�ވާފައިވަނީ�ީް ްހުށަހެޅުއ�ވި އަދ69،74،71ްްިމައ�ސަލަ

ވަނަްޖަލ�ސާްކުރިއަށ�ްގެނ�ގޮސ�ފައިވަނީްގަވާއިދާްޚިލާފަށ�ކަމަށ�.ްއަދ72ްްި

ް ްސަބަބ144ްުޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމި ްޙިލާފަށ�ކަމަށ�. ްމާއ�ދާއާވެސ� ތަކާްވަނަ

ްވާހަކަފުޅުް ްމެނ�ބަރަކު ްދެ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްކުރީގައި ްމީގެ  1540ބެހޭގޮތުނ�

ްބޭފުޅުން� ްފުނ�ނާބުއުސ� ްހަމަ ްދާއިރާގައި ްޤާނޫނީ ދައ�ކަވައިފި.

ްގޮތ�ވެސ�ް ްވިސ�ނިވަޑައިގަނ�ނަވާ ްއެބޭފުޅުނ�ނަށ� ވާހަކަދައ�ކަވައިފި.

ްހުރިް ްނިނ�މަވާފައި ްކުރީގައި ްމީގެ ނޑު ްއަޅުގަ ވިދާޅުވެދެއ�ވައިފި.
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ްވިދާޅުވެފައެއ�ްނި ްބޭފުޅަކު ްއެއ�ވެސ� ްއެއިނ� ްގޮތަކަށ� ްޚިލާފު ނ�މުނ�ތަކާ

ްބަޙުސް� ްމިއަދު ްޙަޤީޤަތުގައި ްފާހަގަކުރަނީ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްމިކަނ�  1545ނުވޭ.

ްހުށަހެޅުއ�ވިް ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްގެ ްގއ. ްމައ�ސަލައަކީ މިކުރެވޭ

ްނި ްނިނ�މަވާފައިވާ ްކުރުމުގައި ްއެޖެނ�ޑާ ްމަޖިލީހަށ� ްމި ނ�މުމަކީްމައ�ސަލަ

ްމިް ްޙަޤީޤަތުގައި ްމިއީ ްނޫނ�ތޯ. ްނުވަތަ ްރަނގަޅުގޮތ�ތޯ ޤާނޫނީގޮތުނ�

ްނިނ�މިް ްގުޅިގެނ� ްމައ�ސަލައާ ްއެ ްއާދެ، ްއެގޮތަށ� ނޑު ްއަޅުގަ ސުވާލަކީ.

ްދެއ�ކެވިް ްވާހަކަފުޅު ްމިހާތަނަށ� ްކަމުގައި ްނިނ�މުމެއ� ްރަނގަޅު  1550ނިނ�މުނ�

ްތާއީދު ްބޭފުޅުނ� ްދާއިރާގެ ްޤާނޫނީ ްތެރެއިނ� ްއެއީްބޭފުޅުނ�ގެ ކުރައ�ވާ

ނޑަށ�ް ްއަޅުގަ ްދަނ�ނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްމިއީވެސ� ްގޮތ�ކަމަށ�. ރަނގަޅު

ްބާރެއ�ކަމަށ�.ް ްލިބިގެނ�ދާ ްއިތުރަށ� ްރަނގަޅަށ�ކަމަށ� ްހަމަ ނިނ�މިފައިވަނީ

ްވާނަމަް ްނުކުރައ�ވާކަމުގައި ްޤަބޫލުފުޅު ްވާހަކަތައ� ްދެނ�ނެވި ނޑު ްއަޅުގަ އަދި

ްވާ ްދެއ�ކެވި ްމެނ�ބަރުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްހުރިހާްއެ ްތިޔަ  1555ހަކަފުޅުތަށ�

ްކުރެއ�ވުމަކީް ްޤަބޫލުފުޅު ްއެވެސ� ްއެއަށ�ވެސ� ްއަޑުއައ�ސަވާ ބޭފުޅުނ�ވެސ�

ްމައ�ސަލަް ްމި ްފެނ�ނާތީ. ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްގޮތެއ�ކަމަށ� ރަނގަޅު

ްރަޝީދުް ްޙުސައިނ� ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއަތޮޅުގެ ްތ. ހުށަހެޅުއ�ވުމުގައި

ްއިނ�ޓ�ރޮޑަކ�ޝަނ�ގައިވެސ� ްދެއ�ވި ވިދާޅުވިފަދައިނ�ްްޙަސަނ�

ްރަނގަޅުް ްވީހާވެސ� ްޤާނޫނުއަ�ަސާސީ ްމަޤ�ޞަދަކީ ނޑުގެވެސ�  1560އަޅުގަ

ްކުރީގައިްމިހާރުް ްމީގެ ްއިޞ�ލާޙުކުރުނ�.ްއަދި ގޮތުގައިްވީހާވެސ�ްއަވަހަކަށ�

ްކަނ�ތައ�ތައ�ް ްނޫނ� ްރަނގަޅު ްހުރި ްޤާނޫނުއަ�ަސާސީގައި ޢަމަލުކުރަމުނ�ދާ

ް ްކަނ�ތައ�ތައ� ްރަނގަޅުކުރަނ�ޖެހޭ ްއަދި ނޑުވެސ�ްނުވަތަ ްއަޅުގަ ހުރިކަމަށ�

ހުރިކަމަށ�.ްހަމަ..... ކުރިމަތިލައިގެން� ްޤަބޫލުކުރާތީްއެކަމަށް�

ް1565 

އާދެ،ްއަރިއަތޮޅުްއުތުރުބުރީގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއ�ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ްއ�ވާ.މިްނަނ�ގަވަނީްގަވާއިދުގެްކޮނ�ްމާއ�ދާއަކާްޚި�ިލާފުވެގެނ�ތޯްވިދާޅުވެދެ

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1570 
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ްނެތ�52ް`ްއެއ�ވެސ�ްޝައ�ކެއ�ނެތ�ްްއަރިއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް ްއޮޅުމެއ� ް.ްމ52ްި.ްއެއ�ވެސ�

ްމަޖިލީހުގެްްމުޙަނ�މަދުްމަޖުދީްއިބ�ރާހީމް� ްމި ްރައީސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޢިއ�ޒަތަށ�ޓަކައި ްކަރާމަތާ ްމަޖިލީހުގެ

ްވަްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްހުށަހަޅުއ�ވާްޔައުމިއ�ޔާތަށ� ރަށ�ްރަނގަޅަށ�ްބައ�ލަވަނ�ޖެހޭނެ.ްމެނ�ބަރަކު

ްއަނބުރާް ްމީހާ ްތާއީދުކުރި ްއެ ްފަހުގައި ްތާއީދުކުރުމަށ� މެނ�ބަރަކު

ްގެނ�ދެވިގެނ�ް ްކުރިއަށ� ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްއެކަނ�ވެސ�  1575ގެނ�ގޮސ�ފިއ�ޔާ

ް ްގަވާއިދުގެ ްދަނ�ނާނެ. ްރަނގަޅަށ� ްމެނ�ބަރުނ� ވަނ52ްްަޢިއ�ޒަތ�ތެރި

މިްމައ�ސަލަ....ްމާއ�ދާގައި ްއެބަބުނޭްމައ�ސަލައެއް�

ް

ް

ްތިްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމިހާރު ްއިނގޭތޯ. ްއިށީނދެވަޑައިގަނ�ނަވާ ްމެނ�ބަރު  1580ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްތަކުރާރުކުރައ�ވަނީ.ް ްވާހަކައެއ� ްއޮތ� ްދައ�ކަވާފައި ްކުރިނ� ްހަމަ ވާހަކައަކީ

ްމި ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއިނގޭތޯ. ްނަހައ�ދަވާ ްމައ�ސަލަްއެހެނ� ްތި ހާރު

ްމިއޮތީ.ް ްދަނ�ނަވާފައި ްގެނ�ދާގޮތ� ްމި ްނިނ�މައިގެނ� ްއެކަމުގައި ވިދާޅުވީމަ

ްއިށީނދެވަޑައިގަނ�ނަވާށޭ.ް ްދަނ�ނަވަނީ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ އެހެނ�ވީމާ،

ްހުނ�ނަވަނިކޮށ� ްދައ�ކަވަނ� ްވާހަކަފުޅު ްމެނ�ބަރު  1585އާދެ،ްްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްވާހަކަފުޅަށ� ްދައ�ކަވާ ްދެނ�ނެވެން�ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރު ްހަމަ ނޑަށ� އަޅުގަ

ްމަޖިލީހަށް� ްމައ�ސަލާގައި ްމި ްދެނ�ނެވިހެނ� ްހަމަ ްކުރިނ�ވެސ� އަނ�ނަނީ.

ްމެނ�ބަރަކުް ްދެނ� ްހިނގަމުނ�ދަނިކޮށ� ްބަޙުސ� ްމަޖިލީހުގައި ހުށަހެޅި

ްއެއީ،ް ްވިދާޅުވީމާ ްގެނ�ދެވިއ�ޔޭ ްއަނބުރާ ްނަނ� ތިމަނ�ނަގެ

ްނޫނ� ްގޮތެއ� ްއޮނ�ނަ ްއެކަނ� ްލިބުނު.ްްއެއ�ވެސ�ތަނެއ�ގައި ްވަގުތު  1590އެއީ.

ް ްފޮނުއ�ވަވާފައި ްނޯޓިސ� ްޖަލ�ސާގެ ްވުމަށ�ފަހުްް�އެއީ، ދުވަސ�

ް ްފަހުނ� ްއޭގެ ްއަދި ްފޮނުއ�ވަވާފައި ްނޯޓިސ� 14ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ�

ނޑާފައިްމިއޮތީ.ް ދުވަސ�ކޮށ�ފައިްއެްބަނ�ދުްދުވަސ�ތަކާއިްހުރިހާްއެއ�ޗެއ�ްކަ

ްއެް ްވަގުތު ްގެނ�ދަވާނެ ްއަނބުރާ ްނަނ� ްއެ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިްްއެހެނ�ވީމާ،

ްވާހަކަދައ�ކަން� ްވަކިގޮތަކަށ� ްޖަލ�ސާގައި ްއެބަހުރި.  1595މެނ�ބަރުނ�ނަށ�

ްއެް ްދައ�ކަވާނި. ްއެކަނ� ްވޯޓުނ� ްބަދަލުވެއ�ޖެއ�ޔާ ްޚިޔާލުފުޅު ފެއ�ޓުނީމާ

ްކުރެވޭނެް ްއެކަނ� ްގޮތުނ� ްއުސޫލެއ�ގެ ްއެއީ ްގެނ�ދެވުނ� ްއަނބުރާ ނަނ�ފުޅު
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ްނޫނ�.ްއާދެ،ްރައ�ޔިތުނ�ގެްޚާއ�ޞަްމަޖި ލީހުގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�ްގޮތެއ�

ްގެނ�ދެވުން� ްކުރިއަށ� ްވާހަކަފުޅު ްގެނ�ދެވި ްދައ�ކަވަމުނ� ްޙަމީދު ޝާހީނ�

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއ�ޞަ ްދެނ�ނެވުނީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްއާދެ،  1600އެދެނ�.

ްޝާހީން� ްރައީސ� ްނާއިބު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްކަމަށ�.ްޚާއ�ޞަ ރައީސ�

ްގެނ�ދެވުނ�ްއެދެނ�.ްޙަމީދުްވާހަކަފުޅުްކުރިއަށް�

ް

ްއަލުނ�ްްރައ�ޔިތުނ�ގެްޚާއ�ޞަްމަޖިލީހުގެް ްވާހަކަ ްއުޅުނ� ްދަނ�ނަވަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްޝުކުރިއ�ޔާ.

ޙަމީދުް ްތ.އަތޮޅުްްނާއިބުްރައީސ�ްޝާހީން� ްއާދެ، ްބަލާނަނ�. ްދެނ�ނެވޭތޯ ްފަށައިގެނ� ްނުވަތަ  1605ްފެށޭތޯ

ްރަޝީްކެވުނ�:ވާހަކަދެއ� ްޙުސައިނ� ްމެނ�ބަރު ްވާހަކަފުޅުގައިްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްދެއ�ކެވި ްޙަސަނ� ްދު

ްް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމާއ�ދާއަށ�144ްްވިދާޅުވަނީ ްއެ ްއަދި ްމާއ�ދާއާއި ވަނަ

ް ްނިސ�ބަތ�ވާ ްކަމުގައިވިޔަސ� ްނުދިނ� ްހަވާލާ ްވަކިނ� ވަނ99ްްަހަވާލާދެވޭ

ްއެް ްކަމަށ�. ްނިނ�މާފައިވާ ްކަނ�ތައ�ތައ� ްމަޖިލީހުގެ ްޚިލާފަށ� މާއ�ދާއާއި

ްމެނ�ބަރު ްޖަލ�ސާތަކުގައިްްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްވެއ�ޖެއ�ޔާ ްގޮތުގައި  1610ވިދާޅުވާ

ް ްކަނ�ތައ� ްފާސ�ވާ ްމަޖިލީހުނ� ްބަލަހައ�ޓަވާ ްތެރޭގައ7ްްިރިޔާސަތު ދުވަހުގެ

ްއިތު�ުރުން� ްއޮތުމުގެ ްމިހެނ� ްފޮނުވުނ�. ރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާއަށ�

ްހިނ�ގުމާއިް ްކަނ�ތައ�ތައ� ްއެނ�މެހާ ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއ�ޞަ ރައ�ޔިތުނ�ގެ

ނިނ�މަ ނ�ޖެހޭްކަނ�ތައ�ތައ�ްނިނ�މުމަށ�ޓަކާްމަޖިލީހުގެްޖަލ�ސާތައ�ްމަޖިލީހުން�

ްނަނ�ގަވާް ްމުހިނ�މުގޮތުގައި ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމިއީ  1615ބޭއ�ވުނ�.

ްމާއ�ދާއިނ�ވެސ�ް ްމި ްވަނީ ްވިދާޅުވެފައި ްނުކުތާގައި ްމި ްއާދެ، ކަނ�ތައ�ތައ�.

ްއެބަހުރިކަނ�.ް ްކަނ�ތައ�ތަކެއ� ްނިނ�މަނ�ޖެހޭ ްމަޖިލީހުނ� އެނގޭކަނ�

ްރިޔާސަތުނ�ްމަޖި ްމަޖިލީހުގެ ްހުއ�ޓާ ްކަނ�ތައ�ތަކެއ� ްނިނ�މަނ�ޖެހޭ ލީހުނ�

ްކަހަލަގޮތަކަށ�ް ްޤަބޫލުފުޅުނުކުރައ�ވާ ްއޮވެދާނެކަމަށ� ްކަމެއ� ނިނ�މަނ�ޖެހޭ

ްޖަލ�ސާތައ�ް ްވެއ�ޖެއ�ޔާ ްދެކޭގޮތުގައި ނޑު  1620ވިދާޅުވީ.ްއެހެނ�ނަމަވެސ�،ްއަޅުގަ

ްއެޖެނ�ޑާކުރުމުގައިވެް ްޖަލ�ސާތައ� ްއަދި ްމަޖިލީހުގެްހިނ�ގުމުގައި ސ�

ްމިކަން� ްއިތުރުނ� ްމީގެ ްއެބަހުރި. ްބާރުތައ� ްދެވިފައިވާ ރިޔާސަތަށ�

ްމިވަނީް ްހެދިފައި ްގަވާއިދުވެސ� ްމަޖލީހުގެ ްމި ޤަބޫލުފުޅުކުރައ�ވާއިގެނ�

ްމިކަނ�ކަމުގައިް ްވާހަކައާއިްތަރުތީބުކުރުމުގެްވާހަކައާއިްއަދި އެޖެނ�ޑާކުރުމުގެ
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ްއެހެނ� ްވާހަކަ. ްގޮތ�ތަކުގެ ްނިނ�މަނ�ޖެހޭްޢަމަލުކުރާނެ ްމަޖިލީހުނ�  1625ވީމާ،

ްއިޞ�ލާޙުކުރުމާއިް ްޤާނޫނުއަ�ަސާސީ ްއެވަނީ ްބަޔާނ�ވެފައި ކަމެއ�ކަމަށ�

ްއެއީް ްގަވާއިދުވެސ� ްޢަމަލުކުރާ ްމަޖިލީހުނ� ްއަދި ްކަނ�ތައ�ތައ�. މިފަދަ

ްއެއަށ�ވުރެް ްކަމެއ�ްކަމުގައިްބެއ�ލެވިކަމުގައިވިއަސ� މަޖިލީހުނ�ްނިނ�މަނ�ޖެހޭ

ނޑަކަށ� ްހިއެއ�ނުވޭްމިްމާއ�ދާްމާނަކުރެވޭއ�ނެހެއ�ނެއ�.ްްދުރަކަށ�ްއަޅުގަ

ް1630 

ްއްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްޙުސައިން�.އާދެ، ްއިލ�ޔާސ� ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްދެކުނުބުރީ އަތޮޅު

ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށ�ގެނ�ދެއ�ވުނ�ްއެދެނ�.ް ްއިބ�ރާހީމް�

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ްްް1635 

ްދަށުން�ްްރުމެނ�ބަްްއައިއަތޮޅުްދެކުނުބުރީ ްއެއ�ޗެއ�ގެ ްއެނގިފައިއޮތ� ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްހަމަ ްއެއ�ފަހަރު ްއަދިވެސ�

ްތާއީދުްްްއިބ�ރާހީމ�ްޙުސައިނ�ްއިލ�ޔާސ� ްމައ�ސަލައެއ�ގެ ްބޭނުނ�ވަނީ. ްދަނ�ނަވާލަނ� ްރިޔާސަތަށ� ްހަމަ

ްގޮތެއ�ްްްދެއ�ކެވުނ�:ވާހަކަ ްއެނޫނ� ްއިނގޭތޯއޭ. ްދިޔައީ ްއުވިގެނ� ްއަސ�ލު ްއޭގެ ގެއ�ލިޖެއ�ޔާ

ްމައ�ސަލަްނޯނ� ްމި ްއަނެއ�ކާ ްދުވަހެއ�ގައި ްފަހުނ� ްއެހެނ�ވީމާ، ނާނެ.

ނޑުމެނ�ްް ްއަޅުގަ ްއަނެއ�ކާ ްޖެހިދާނެ ްމައ�ސަލަޖެހިގެނ�  1640ހިއ�ލިގެނ�

ްއެހެނ�ވީމާ،ް ްސިޓީއެއ�ލާނ�. ްމިތަނަށ� ްސޮއިކޮށ�ފައި ްކަމަށ� އިތުބާރުނެތ�

ްގެނ�ދަވަނ�ް ްކުރިއަށ� ްވިސ�ނާވަޑައިގެނ�ފައި ްއެއ�ފަހަރު އަދިވެސ�

ްތާއީދުްދަނ�ނަ ްގެއ�ލުނިއ�ޔޭ ްއަސ�ލު ްމައ�ސަލައެއ�ގެ ްއަސ�ލު ވަނ�.

ްޝަރުޢުން� ްއިސ�ލާމީ ްއެއީ ްނުވާނޭ. ްފުރިހަމައެއ� ްއެ ގެއ�ލިއ�ޖެއ�ޔާ

ްއުސޫލެއ�ހެނ�ް ްއޮނ�ނަ ްދީނ�ތަކުގައިވެސ� ްސަމަވީ ްއެހެނ� ްއަދި  1645ބެލިޔަސ�

ނޑަށ�ްހީވަނީ.ް ްއަޅުގަ

ްކަނ�ްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމަޖިލިސ�ތަކުގެ ްމިްއާދެ، ނޑު ްއަޅުގަ ްބަލާފައި ްހިނގާގޮތަށ� ތައ�

ްއެއާދޭތެރޭް ްހުށަހެޅި ްމައ�ސަލައެއ� ްމަޖިލީހެއ�ގައި ްމި ްގެނ�ދަނީ. ކުރިއަށ�

ްމަޖިލީހުން� ްދެނ� ްނިމުނީމާ ްއެކަނ� ްވާހަކަދައ�ކަވާ ްމެނ�ބަރުނ�ނެއ� އެތައ�

ްމިް ްދެނ� ްއެދެނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެ�ެހެނ�ވީމާ، ްނިނ�މަވަނ�ޖެހޭނީ.  1650އެކަނ�

ްއި ްކުރިއަށ�ްމައ�ސަލާގައި ްމައ�ސަލަ ްނުނަނ�ގަވާ ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ތުރަށ�
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ގެނ�ދައ�ވަނ�ްއިނގޭތޯ.ްއެހެނ�ވީމާ،ްއެގޮތަށ�ްކުރިއަށ�ްގެނ�ދެއ�ވުނ�ްއެދެނ�.ް

މިހާރުްޙުސައިނ�ްއިބ�ރާހީމ�ްޅ.ްއަތޮޅުގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްނިޒާމާބެހޭް

ްނުކުތާއެއ�.ް

ް1655 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްނެގީްްނ�ްފާދިއ�ޕޮޅުްމެނ�ބަރުްޙުސައި ްމި ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ްމި ްހަމަ ނޑުވެސ� ްއަޅުގަ ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ނޑަށ�ްނުފެނ�ނާތީްމިްްްއިބ�ރާހީމ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: މިހާރުްމިްމަޖިލިސ�ްކުރިއަށ�ްގެނ�ދެވޭނެކަމަށ�ްއަޅުގަ

ް ްމާއ�ދ52ްްާގަވާއިދުގެ ްމި ްއެހެނީ ްދަށުނ�. ްގެ ް)ށ( ްމާއ�ދާގެ  1660ވަނަ

ވޯޓަކާްހަމައަ ތިބެނ�ޖެހޭނެ.ްސީދާ...15ްށ�ދާއިރުްބުނާގޮތުން� ްމެނ�ބަރުން�

ް

ް

ނޑުްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްދަނ�ނަވާލަނ� ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްމެނ�ބަރު. ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްއެދެނ�.ް ްފުރުޞަތުދެއ�ވުނ� ްގެނ�ދިޔުމަށ� ްކުރިއަށ� ްއެމަސައ�ކަތ�  1665ޖަލ�ސާ

ްގެނ�ދަނީ ްކުރިއަށ� ްޖަލ�ސާ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްކުރިނ�ވެސ�ްްމިހާރު ހަމަ

ްއެއ�ގޮތ�ވާް ްއުސޫލުތަކާއި ްގެނ�ދާ ްކަނ�ތައ� ްމަޖިލިސ�ތަކުގައި ދެނ�ނެވިހެނ�

ްވީހާވެސ�ް ްއެދެނ�. ްދެއ�ވުނ� ްއިށީނދެވަޑައިގެނ� ްއެހެނ�ވީމާ، ގޮތުގެމަތިނ�.

ްކުރުކޮށ�ލެވެނ�އޮތ�ް ްކުރުކޮށ�ލީމަ ްވާހަކަފުޅުނުދައ�ކާ ްމެނ�ބަރުނ� އަވަހަކަށ�

ްއެހެނ�ނަ�ަވެސ�ް ްމިއީ. ްކަމެއ� ްގޮތެއް�، ްމިހާހިސާބުނ� ްދެނ�  1670މަޖިލީހުނ�

ނިނ�މަނ�ވާނި.ްއެހެނ�ނޫނީްމަޖިލިސ�ްމިވަނީްވަރަށ�ްއެހެނ�ކަހަލަްއެއ�ޗަކަށ�ް

ް ްމަޖިލީހުގައި ްއެހެނ�ވީމާ، ްކުއ�ލިއަކަށ2ް�ްއިނގޭތޯ. ްނަގާލާފައި ދުވަސ�

ްއޮތ�ް ްސޮއިކުރައ�ވާފައި ްއެ ްގެނ�ދެވީ. ްއަނބުރާ ްވޯޓު މެނ�ބަރަކު

ްއަނބު ްވަރަށ�ްސޮއިކުރެއ�ވުނ� ްމިވަނީ ްމަޖިލިސ� ްއެހެނ�ވެ ްގެނ�ދެވީ. ރާ

ނޑަށ�ް  1675ކުޅޭކުޅޭްއެއ�ޗަކަށ�.ްއެހެނ�ވީމާ،ްއެ�ެ�ެހެނ�ްހެދޭނެްފުރުޞަތުްއަޅުގަ

ްގެނ�ދާނަނ�.ް ްކުރިއަށ� ްޖަލ�ސާ ނޑު ްއެހެނ�ވީމާ،ްއަޅުގަ ްނުވާނެ. ދެވިގެނެއ�

ްކުރިއަށ�ް ްވާހަކަފުޅު ްޙަމީދު ްޝާހީނ� ްރައީސ� ްނާއިބު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި އާދެ،

ްވާ.ްގެނ�ދަ

ް
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 1680ްޝުކުރިއ�ޔާ.ްްރައ�ޔިތުނ�ގެްޚާއ�ޞަްމަޖިލީހުގެްނާއިބުް

ްޙަމީދުްްރައީސ�ްޝާހީނ�

ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ް

ްއާދެ،ްއައ�ޑުއަތޮޅުގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްހުސުނުއ�ސުޢޫދު.ްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ް1685 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމަްއައ�ޑުއަތޮޅުްމެނ�ބަރުް ްޚާއ�ޞަ ްޝާހީން�ރައ�ޔިތުނ�ގެ ްއަލ�އުސ�ތާޛު ްރައީސ� ްނާއިބު ްޖިލިސ�

ްމައ�ޗަށ�ްހުސުނުއ�ސުޢޫދުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއިތުބާރުނެތ�ްޙަމީދުގެ ްމައ�ސަލާގައިްހުށަހެޅިފައިއޮތ� ކަމުގެ

އަނބުރާގެނެސ�ފިނ�.ްޝުކުރިއ�ޔާ.ް ނޑުގެްނަން�  1690ްއަޅުގަ

ް

ް

ްޔައުމިއް�ްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ނޑު ްއަޅުގަ ްވާހަކަ ްމި ްފާހަގަކުރަނ�ޖެހޭ.ްއާދެ، ޔާގައިވެސ�

ްގެނ�ދާގޮތަށ�ް ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްއަދިވެސ� ްމައ�ސަލަ އެ�ެހެނ�ނަމަވެސ�،

ްވާހަކަދައ�ކަން� ްއޮތީ ްދެނ�ނެވެނ� ްހަމަ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްގެނ�ދާނަނ�.  1695ކުރިއަށ�

ްދޫކޮށ�ލައ�ވާފައިް ްފުރުޞަތު ްއެބޭފުޅުނ� ްބޭފުޅުނ� އެދިވަޑައިގަނ�ނަވާ

ް ްމިހާރު ްދޭތެރޭގައި ނޑަށ�ްމައ�ސަލައާއި ްއަޅުގަ ްއެހެނ� ްދަނ�ނަވަނ� ވޯޓަކަށ�

ްކޮށ�ދޭނަނ�.ް ްކަނ�ތައ�ތައ� ްއެގޮތަށ� ނޑު ްއަޅުގަ ފުރުޞަތުދެއ�ވައިފީވިއ�ޔާ

ްވާހަކަފުޅުދައ�ކަނ�ް ްކުރިމަތީގައި ނޑުގެ ްއަޅުގަ އެ�ެހެނ�ނޫނިއ�ޔާ

ްއެބަހުރި.ްއެބޭފުޅުނ�ނަށ�ްފުރުޞަތުް ްބޭފުޅެއ�ނެއ� ްއެތައ�  1700އެދިވަޑައިގަނ�ނަވާ

ނޑަް ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ،ްނާރުވާ ްނުލެވޭނެ. ްނިނ�މައެއ� ްމިކަނ� ކަށ�

ްމަޖިލީހުގެް ްއަނެއ�ކާވެސ� ްމިއަރުވަނީ ްފުރުޞަތު ްމިހާރު ނޑު އަޅުގަ

ޙަމީދުްވާހަކަފުޅުްކުރިއަށ�ގެނ�ދަވާ.ް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްނާއިބުްރައީސ�ްޝާހީން�

ް

ްވެއ�ޖެްރައ�ޔިތުނ�ގެްޚާއ�ޞަްމަޖިލީހުގެް ްދެކޭގޮތުގައި ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ، ނޑުގެްޝުކުރިއ�ޔާ. ްއަޅުގަ  1705ްއ�ޔާ

ހުށަހެޅިފައިްމިވާްއިތުބާރުނެތ�ކަމުގެްމައ�ސަލައަށ�ްޖަވާބުދާރީވުމުގެްްނާއިބުްރައީސ�ްޝާހީނ�ް ްމައ�ޗަށް�

ްއެްްޙަމީދުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްބޭނުނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްލިބިގެނ�ވޭ. ނޑަށ�ވެސ� ްއަޅުގަ ްޙައ�ޤު
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ްފު�ުް ްޖަވާބުދާރީވުމުގެ ްއެ ްބޭނުނ�ކުރަނ�. ްނުލިބޭގޮތަކަށް�ޙައ�ޤުގެ ރުޞަތު

ްގެނ�ދަވާް ްއަނބުރާ ްމައ�ސަލަ ްވާހަކަދެއ�ކެމަށ�ފަހު ްހުށަހަޅާ މައ�ސަލަ

ްއިހާނެތިކޮށް� ްއަޅުގަނޑާމެދުްވަރަށ� ނޑުްދެކެނީ ްއަޅުގަ ްއެއީ  1710ކަމުގައިވަނ�ޏާ

ްމައ�ސަލަް ްދެކެނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްކަމަށ�. ޢަމަލުކުރައ�ވަނީ

ްމިތަނުގަ ްމައ�ސަލާގައި ްބަޙުސ�ގެްހުށަހަޅުއ�ވާ ްހުޅުވާލެއ�ވީމަ ްބަޙުސ� އި

ްދައ�ކަވާފައިހުރިް ނޑާމެދު ްއަޅުގަ ްމެނ�ބަރުނ� ްބައެއ� ތެރޭގައި

... ްވާހަކަފުޅަށް�

ް1715 

ްއެބަްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:ް ްނުކުތާ ްނިޒާމާބެހޭ ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއުތުރުބުރީ އަލިފުއަތޮޅު

ްމިހާ ްއެއ�ގޮތަކަށ�ވެސ� ްއެކަމަކު ްއެއީ ްނެނ�ގެވިްނަނ�ނަގަވާ. ްކުރިނ� ރު

ްފުރުޞަތެއ�ް ނޑު ްއަޅުގަ ްގެނ�ދަވާކަށ� ްނަނ�ގަވައިގެނ� ްކުރިއަށ� މައ�ސަލަ

ްނާރުވާނަނ�.ްއެ�ެހެނ�ނަމަވެސ�،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށ�ްގެނ�ދަވާ.ް

ް1720 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްދަނ�ނަވާހިތ�ވަނީްއަރިއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި މިްް`

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް

ްއިތުބާރުނެތ�ކަމުގެްްމުޙަނ�މަދުްމަޖުދީްއިބ�ރާހީމް� ްހުށަހެޅިފައިއޮތ� ްމައ�ޗަށ� ްރައީސ�ގެ ްނާއިބު  1725ްމަޖިލީހުގެ

ްތަކުރާރުކޮށ�ްްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެ�ެރި ްނިމިއ�ޖެއޭ. ްމިހާރު މައ�ސަލަ

ްއަޅުގަނޑުްދަނ�ނަވާނީްގަވާއިދަށ�ްއެނބުރިްރުޖޫޢަވާށޭ.ް

ް

ޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްއިށީނދެވަޑައިގެނ�ްދެއ�ވުނ�ްއެދެނ�ްއިނގޭތޯ.ްމިހާރުްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއެ��ކެވުނ�:

ްމިް ނޑު ްއަޅުގަ ްހަމަ ްނުގެނ�ދަވާށޭ. ްކުރިއަށ� ްއިތުރަށ� ްމައ�ސަލަ  1730ތި

ްމިއާއިް ްގޮތަށޭ. ްއޮނ�ނަ ްހަމަޖެހިފައި ްގެނ�ދަނ� ްކަނ�ތައ� ްމިކަހަލަ ގެނ�ދަނީ

ްމިކަމެ ްބޭފުޅުން�ޚިލާފުގޮތަކަށ� ްތިބި ްވާހަކަފުޅުދައ�ކަވަނ� ްނުދާނޭ. އ�

ްދޫކޮށ�ލައ�ވާފައިް ްފުރުޞަތު ްއެބޭފުޅުނ�ގެ ްދޫކޮށ�ލާފައި ވާހަކަފުޅުދެއ�ކެވުނ�

ނޑަށ�ްނިނ�މާލެވިދާނޭ.ްއެހެނ�ނޫނިއ�ޔާްއެނޫނ�ް ނިނ�މަވާފިއ�ޔާްއަޅުގަ އެކަން�
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ްއަނެއ�ކާވެ ްމިހާރު ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްނެތޭ. ްދާކަށެއ� ްއެކަނ�  1735ސ�ްގޮތަކަށ�

ނޑުް ްއަޅުގަ ްއިނގޭތޯ. ްނަހައ�ދަވާށޭ ްތިހެނ� ...ް ްއަރުވަނީ ްމި ފުރުޞަތު

ނޑަށ�ޖެހޭނީް ްއަޅުގަ ްދެނ� ްމިހާރު ްދަނ�ނަވަނީ ްޢަދަބުވެރިކަމާއެކީ ވަރަށ�

ްއެއ�ގޮތަށ�ް ްގަވާއިދާއި ްމަޖިލީހުގެ ްގޮތުގެމަތިނ� ްގަވާއިދުގައިވާ މަޖިލީހުގެ

ްއެގޮތަ ްއެ�ެހެނ�ވީމާ، ްދަނ�ނަވަނ�. ނޑުްޢަމަލުކުރެއ�ވުމަށ� ްއަޅުގަ ްމިހާރު ށ�

 1740އަލިފުއަތޮޅުގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރަށ�ްމިްދަނ�ނަވަނީްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދާއިް

ްކުރިއަށް� ްޖަލ�ސާ ްރިޔާސަތުނ� ްޢަމަލުކުރައ�ވާށޭ. ްގޮތުގެމަތިނ� އެއ�ގޮތ�ވާ

ްފުރުޞަތުްދެއ�ވަވާށޭ.ްއާދެ،ްދެބޭފުޅަކުްވަރަށ�ްކައިރިކާރީގައިް ގެނ�ދިޔުމަށ�

ްނުކުތާއަ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްނިޒާމާބެހޭ ްމާލޭގެ ްއޭގެތެރެއިނ� ްއެދިވަޑައިގެނ�ފި. ށ�

ނޑުްފުރަތަމަްފުރުޞަތުްއަރުވަނ�.ް އަޅުގަ ްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުްނަޝީދަށް�

ް1745 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިްްމާލޭްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުް ްޤަބޫލުކުރެވެނީ ނޑަށ�ވެސ� ްއަޅުގަ ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ

ްބޭނުމެއް�ްްވުނ�:ނަޝީދުްވާހަކަދެއ�ކެ ްބަޙުސ�ކުރުމުގެ ްއިތުރަށ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމިހާރު މައ�ސަލާގައި

ްރައީސަށ�ް ްނާއިބު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްއެ�ެހެނ�ނަމަވެސ�،  1750ނެތ�ހެނ�.

ނޑުމެނ�ނަށ�ްއަރުވަނ�ޖެހޭނެ.ްދެން� ޖަވާބުދާރީވުމަށ�ވެސ�ްފުރުޞަތެއ�ްއަޅުގަ

ްސަލާ ްވަގުތު ްފެނ�ނަނީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްގޮތުނ�ނާއިްއެހެނ�ކަމުނ� މަތ�ކުރުމުގެ

ްނާއިބުް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްގޮތުނ� ްރުޖޫޢަށ�ވުމުގެ ްއަޅުގަނޑުމެނ� ްމައ�ސަލަ މި

ނޑުް ރައީސަށ�ްފުރުޞަތުްއެރުވުމަށ�ފަހުްވޯޓަކަށ�ްދާނ�ްފެނ�ނަކަމަށ�ްއަޅުގަ

 1755ްދަނ�ނަވާލި.ްޝުކުރިއ�ޔާްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.ް

ްތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްޙުސައިނ�ްއިބ�ރާހީމ�.ްޅ.ްއަތޮޅުގެްޢިއ�ޒަްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއުޅުނުްްފާދިއ�ޕޮޅުްމެނ�ބަރުްޙުސައިނ�ް ްދަނ�ނަވަނ� ނޑުވެސ� ްއަޅުގަ ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  1760ްޝުކުރިއ�ޔާ
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ްއެްްްއިބ�ރާހީމ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްނަޝީދު ްމުޙަނ�މަދު ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމާލޭގެ ްދެނ�މެ ވާހަކައަކީ

ްމައ�ޗަށް�ވިދާ ްރައީސ�ގެ ްނާއިބު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްއެއީ، ޅުވީ.

ްއެމަނިކުފާނުް ްތުޙުމަތުނ� ްއެ ްމިއޮތީ. ްކުރެވިފައި ތުޙުމ�ތުތަކެއ�

ްއެމަނިކުފާނަށް� ްދަލީލުތައ� ްހެކިތަކާއި ްދައ�ކަވަނ�ޖެހޭ ބަރީޢަވުމަށ�ޓަކާ

ްއަޅުް ްއޭގެފަހުގައި ްދެއ�ވަނ�ޖެހޭނެ. ްމަޖިލީހުނ� ްފުރުޞަތު ނޑުްދެއ�ކެވޭނެ  1765ގަ

ްދެއ�ވޭނެް ްޗާނ�ސ� ްކުރިއަށ� ްމެނ�ބަރުނ�ނަކަށ� ްއިތުރަކަށ� ްދެނ� ދެކެނީ

ް ްގަވާއިދުގެ ްމި ްނެތޭ.52ްްފުރުޞަތެއ� ްދަށަކުނ� ްގެ ް)ށ( ްމާއ�ދާގެ ވަނަ

ްޝުކުރިއ�ޔާް ްއަނ�ނާށޭ. ްނިމުމެއ� ްމިއަށ� ްދެނ� ްޖެހޭނީ އެހާހިސާބުނ�

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.ް

ް1770 

ް

ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްްރިޔާސަތުނ� ްއެކިްއާދެ، ނޑު ްއަޅުގަ ްވާހަކަފުޅަށ�ފަހު ްރައީސ�ގެ ްނާއިބު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްގެނ�ދާނަނ�.ްވާހަކަފުޅުދައ�ކަވަން� ްއިޢުލާނ�ކުރައ�ވަމުނ� ްނަނ�ފުޅު ބޭފުޅުނ�ގެ

ްރަނގަޅުވާނެ.ް ްގެނ�ދެވީމަ ްވިދާޅުވަމުނ� ްއެ�ެހެނ� ްބޭފުޅުނ� ބޭނުނ�ފުޅުނުވާ

ްވާހަކަފުޅުދައ�ކަް ްއެބޭފުޅުނ� ްހީވަނީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްބޭނުނ�ފުޅުްއޭރުނ�  1775ވަނ�

ްއެހިދާނެ.ް ްވޯޓަށ� ްތެރޭގައި ްއިރުކޮޅެއ�ގެ ްކުޑަ ްވަރަށ� ްހަމަ ނޫނިއ�ޔާ

ްފުރުޞަތުް ްބޭފުޅުނ�ނަށ� ްއެދިވަޑައިގެނ�ފައިވާ ްމިހާރު އެ�ެހެނ�ނަމަވެސ�،

ްމިހާރުް ްއެ�ެހެނ�ވީމާ، ްފެނ�ނަނީ. ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްކަމަށ� އަރުވަނ�ޖެހޭނެ

ްނާ ްޢިއ�ޒަތެރި ްއަރުވަނީ ްފުރުޞަތު ްމި ނޑު ްޝާހީން�އަޅުގަ ްރައީސ� އިބު

 1780ްޙަމީދުްވާހަކަފުޅުްކުރިއަށ�ްގެނ�ދެއ�ވުމަށ�.ް

ް

ްކުރިއަށ�ްްރައ�ޔިތުނ�ގެްޚާއ�ޞަްމަޖިލީހުގެް ްވާހަކަ ްދިޔަ ްދަނ�ނަވަމުނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްޝުކުރިއ�ޔާ.

ްވާހަކަދެއ�ކިއިރުްްޝާހީނ�ްްނާއިބުްރައީސ� ނޑު ްއަޅުގަ ްމީގެކުރީގައި ްމިހާރު ްބަލާނަނ�. ްގެނ�ދެވޭތޯ

ްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:ްޙަމީދު 144ްްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއަދި ްއާއި ްމާއ�ދާ ްމާއ�ދާއާއ99ްްިވަނަ ްވަނަ

ނޑުްޤަބޫލުނުކުރާކަމަށ�.ްް  1785ޚިލާފުވެފައިވާްކަމަށ�ްކުރައ�ވާފައިވާްތުޙުމަތުްއަޅުގަ

ްއެް ްތެރޭގައި ްއޭގެ ްއަދި ްދެނ�ނެވިއ�ޖެ. ްވާހަ�ަ�ަކަ ްއިނ�ކާރުކުރާ އެކަމަށ�

ްމާއ�ދާގައި ްއެ ްމާނަކުރާއިރު ްކަނ�ތައ�ތައ�ްްމާއ�ދާ ްނިނ�މަނ�ޖެހޭ ރިޔާސަތުނ�

ްރަނގަޅުް ްދެކެނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެއީ، ްކަމުގައިވާނަމަ ްމާނަކުރެވޭ ްކަމަށ� ނެތ�



 67 

މާނަކުރުމެއ�ނޫނ�ްކަމަށ�.ްދެނ�ްމައ�ސަލަްހުށަހެޅުއ�ވިްބޭފުޅުނ�ްވިދާޅުވެފައިް

ް ްގަވާއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއ�ޞަ 2�ްްމިވަނީ ްމާއ�ދާއާއި  1790ވަނ54ްްަވަނަ

ް ްމާއ�ދާއާއި ްގެނ�ދަނީކަމަށ�. ްކުރިއަށ� ްމާއ�ދާއާއ2�ްްިޚިލާފަށ� ވަނަ

ްކަމަށް� ްއިތުބާރުނެތ� ްމި ްއާދެ، ްމެނ�ބަރުނ� ްދެއ�ކެވި ްވާހަކަފުޅު ބެހޭގޮތުނ�

ް ްމިވަނީ ްވިދާޅުވެފައި ްބޭފުޅުނ� ްދެ ްމާއ�ދާގައ2�ްްިވާހަކަދެއ�ކެވި ވަނަ

ްޤާނޫނުއަސާސީގެް ްމިހާރު ްކުރީގައި ްކުރުމުގެ ްކަނ�ތައ�ތައ� ބުނެފައިވާ

ްގުޅިގެނ�ްވަ ްމިކަމާ ްކަމަށ�. ްވާހަކަދެކެވެނީ ްމައ�ޗަށ� ްމާއ�ދާތަކެއ�ގެ  1795ކިވަކި

ްޖަވާބުވެސ�ް ްގިނަފަހަރު ްވަރަށ� ްއިނދެގެނ�ވެސ� ްރިޔާސަތުގައި ނޑު އަޅުގަ

ްދަނ�ނަވަން� ްޖަވާބެއ�.ްއޭގައި ްއެއ� ްއޮތީ ްހަމަްދޭނ� ދެވިއ�ޖެ.ްއަނެއ�ކާވެސ�

ް ްކަނ�ތައ�ތ2�ްައޮތީ ްކުރަނ�ޖެހޭ ްދަށުނ� ްމާއ�ދާގެ ްކުރުމަށ�ޓަކާްވަނަ އ�

ްއިދާރީް ްފުރަތަމާއިނުނ�ނަމަވެސ� ްއެނ�މެ ްރިޔާސަތުނ� ްމަޖިލީހުގެ ޚާއ�ޞަ

ްމަޝަވ�ރާކުރެވުނުއިރުް ްކޮމިޓީގެ ްއިދާރީ ްއެދުނީ. ްމަޝ�ވަރާއަށ�  1800ކޮމިޓީގެ

ްވަކިވަކިް ްފުރަތަމާއިނުނ� ްމާއ�ދާތައ� ްއެ ްނިނ�މެވީ ްކޮމިޓީނ� އިދާރީ

ވާލުމަށ�.ްއެގޮތުނ�ްރައ�ޔިތުނ�ގެްކަނ�ތައ�ތަކެއ�ްއުސޫލުތަކެއ�ގެްމައ�ޗަށ�ްހުޅު

ްކަމެއ�ކަމަށ�ވާތީް ްމުހިނ�މު ްއެއީ ްއަދި ްއޮތުމާއެކު ްބާބެއ� ޙައ�ޤުތަކާބެހޭ

ްގުޅިގެން� ްއެކަމާ ްހުޅުވާލުމަށ�.ްއަދި ްއެކަނ� ްކަމަށ�ވާތީ ްއަސާސެއ� މުހިނ�މު

ްމާއ�ދާތަކެއ�ް ްވަކި ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ� ްވާހަކަދެއ�ކުމުގައި  1805މަޖިލީހުގެްޖަލ�ސާގައި

ްވަކި ްނުވާނަމަްްނުވަތަ ްތާވަލުކުރެވިފައި ްވަކިވަކިނ� ްވާހަކަ ޙައ�ޤުތަކެއ�ގެ

ްއިދާރީް ްގެނެވުނު. ްކޮމިޓީއަށ� ްއިދާރީ ްއެކަނ�ވެސ� ްވިދާޅުވާތީ ދަތިވާނެކަމަށ�

ނޑުް ްއަޅުގަ ްދަނ�ނަވާލިނ�. ނޑު ްއަޅުގަ ްދެކޭގޮތ� ނޑު ްއަޅުގަ ކޮމިޓީގައި

ްރަނގަ ްނިނ�މެވުނ� ްކޮމިޓީނ�ވެސ� ްއިދާރީ ްވެއ�ޖެއ�ޔާ ޅީްދެކޭގޮތުގައި

ްވާހަކަދެއ�ކުމަށް� ްޖުމ�ލަގޮތެއ�ގައި ްގޮތުނ� ްޙައ�ޤުތަކާބެހޭ  1810ރައ�ޔިތުނ�ގެ

ްގޮތުން� ްޙައ�ޤުތަކާބެހޭ ްވަކިވަކި ްނުވަތަ ްމާއ�ދާތަކެއ� ްވަކިވަކި ހުޅުވާލާފައި

ްއެއީް ްވާހަކަދެއ�ކުނ� ްއައިސ� ްކުރެވިގެނ� ްޑ���ރާފ�ޓ� ފަހުނ�

ްމަސައ� ްމަޖިލީހުގެ ްއެއީ ްއެކަނ� ްކަމަށ�. ކަތ�ްރަނގަޅުވާނެގޮތެއ�

ްގޮތުގައިް ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްއަދި ްކަމަށ�. ްގޮތެއ� އަވަސ�ވެގެނ�ދާނެ

 1815ވެއ�ޖެއ�ޔާްއަސާސީްއުސޫލުތަކާއިްއަސާސީްސިފަތަކުގެްތެރޭގައިްވަކިވަކިނ�ް



 68 

ްނުޖެހޭނެކަމަށ�.ް ްވާހަކަދައ�ކަނ� ްފާހަގަކޮށ� ްކޮނ�މެހެނ� އެކަނ�ތައ�ތައ�

ްމެ ްޖަލ�ސާތަކުގައި ްކުރީގެ ްއޭގެ ނ�ބަރުނ�ގެްއެ�ެ�ެހެނ�ނަމަވެސ�،

ްއެކީގައިް ްވިސ�ނޭތީއާ ްކަމަށ� ްދައ�ކަނ�ހުރި ްއިތުރަށ� ްއަދި ވާހަ�ަކަފުޅުގައި

ްއިދާރީް ްދެނ�ނެވިފައިވާތީ ްލިބިދެވޭނެކަމަށ� ްފުރުޞަތު ްވާހަކަދެއ�ކުމުގެ އަދި

ްއެކަނ�ތައ�ް ްތާވަލުކޮށ�ގެނ� ްވަކިނ� ްބުރަވެވަޑައިގަތީ  1820ކޮމިޓީނ�ވެސ�

ްއަޅުގަ ްތާވަލުކުރުމުގައި ްއެ ްކޮމިޓީގެްގެނ�ދިޔުމަށ�. ްއިދާރީ ްދަނ�ނަވާނީ ނޑު

ްއިދާރީް ްއެކުލަވާލެވިފައިވަނީ ްތާވަލު ްއެކުލެވިގެނ�ވޭ. ްރޯލެއ� ްބޮޑު ވަރަށ�

ްތައ�ޔާރުް ްސެކ�ރެޓަރޭރިއަޓުނ� ްއަދި ްލަފާއާއި ްދެއ�ވި ްފަރާތުނ�. ކޮމިޓީގެ

ްއެއ�ވެސ�ްހާލެއ�ގައިް ްގޮތުގެމަތިނ�ްއެއީ ްއެއ�ގޮތ�ވާ�ާ ކުރެއ�ވިްލިސ�ޓަކާއެކީ

ނޑަ ްކަ ްނޫނ�.ްރިޔާސަތުނ� ްގޮތެއ� ްނިނ�މި ްއަމިއ�ލައަށ� ްވަކިނ�  1825އެޅިގެނ�

ްއެޖެނ�ޑާ ްމިހާރު ްްއެ�ެހެނ�ކަމުނ� ްގޮތުނ� ްމާއ�ދާގ2�ްްެކުރެވިގެނ�ދާ ވަނަ

)ހ(ްގެްދަށުނ�ްރައ�ޔިތުނ�ގެްއަސާސީްޙައ���ޤުތަކާބެހޭްމަޢުޟޫއުގެްދަށުނ�ް

ްރައ�ޔިތުނ�ް ްކުރިމަތީގައި ްޤާނޫނުގެ ްގޮތުގައި ްމަޢުޟޫއެއ�ގެ ްވަކި އަދި

ނޑުގެްހަމަހަ ްއަޅުގަ ްއެއީ ްވާހަކަދަކެ�ެވެނީ ްވަކިނ� ްމަޢުޟޫއަށ� މަވުމުގެ

ނޑުގެްސަބަބުނ�ްވެގެނ�ްއުޅޭްކަމެއ�ްނޫނ�ކަމުގައިް  1830އިހުމާލެއ�ްނުވަތަްއަޅުގަ

ކެރިދާނެ.ްއެކަނ�ްއިދާރީްކޮމިޓީ�ީގެްޔައުމިއ�ޔާތަކުނ�ނާްއަދިްމިް ދަނ�ނަވަން�

ްފެނިވަޑައިގަ ްޔައުމިއ�ޔާތަކުނ� ްޖަލ�ސާތަކުގެ ނ�ނަވާނެ.ްމަޖިލީހުގެ

ް ްއެޖެނ�ޑާކުރެވިގެނ�2�ްްއެހެނ�ވީމަ، ްޚިލާފަށ� ްމާއ�ދާއާއި ވަނަ

ނޑުްއިނ�ކާރުކުރާް ގެނ�ދެވޭކަމަށ�ްދެކެވަޑައިގެނ�ްދެއ�ކެވިްވާހަކަފުޅަކީްއަޅުގަ

ް ްމިއޮތީ ްދެނ�، 55ްްވާހަކަފުޅުތަކެ�ެއ�. ްމާއ�ދާ. ްމާއ�ދާއާއ55ްްިވަނަ  1835ވަނަ

ްޢިއ�ޒަ ްގޮތަކުނ�ތޯްބަލައިލާއިރު ްކޮނ� ްފޮނުއ�ވިްޚިލާފުވަނީ ްމެނ�ބަރުނ� ތ�ތެރި

ް ްވާހަކަފުޅަކުނ�ވެސ� ްދެއ�ކެވި ްއަދި ްމާއ�ދާއާއ55ްްިލިޔުމުނ�ނާ ވަނަ

ްމިހެން� ްސާފެއ�ނުވި. ނޑަކަށ� ްއަޅުގަ ްގޮތެއ� ްޚިލާފުވެފައިވާ ނޑު އަޅުގަ

ް ްގޮތަކަށ�55ްްމިދެނ�ނެވީ ްވަކި ްއުސޫލަކުނ� ްވަކި ްމާއ�ދާގައި ވަނަ

ްބަޔާނ�ކުރެވި ްއެއޮތީ ްކުރުމަށ� ްކަނ�ތައ�ތައ� ްތެރޭގައި ްމީގެ  1840ވަނ55ްްަފައި.

ް ްބަޔާނ�ކުރޭ ްކަޑައެޅިގެނ� ް)ށ(ގައި ްމާއ�ދާގައ2�ްްިމާއ�ދާގެ ވަނަ

ްމަޖިލީހުން� ްއުސޫލުތަކެއ� ްސިފަތަކާއި، ްއަސާސީ ވާގޮތުގެމަތިނ�



 69 

ފާސ�ކުރުމަށ�ފަހުްކުރަނ�ޖެހޭްކަމެއ�ކަމަށ�.ްމީގެްކުރީގެްޖަލ�ސާތަކުގައިވެސް�

ްއެކަމެއ� ްފަދައިނ� ްދެނ�ނެވި ނޑު ްްއަޅުގަ ނޑައެޅި�ިގެނ� ްކަ ްނުވޭ. 72ްއަދި

ްއެކަނ�ް ްދެނ�ނެވިނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއިނދެ ްރިޔާސަތުގައި ްޖަލ�ސާގެ  1845ވަނަ

ް ްއަދި ްވާކަނ�. ްމާއ�ދާތައ55ް�ްނުނިމި ްވަކިވަކި ްބުނާގޮތުނ� ްގައި ް)ށ( ގެ

ްނިނ�މަނ�ޖެހޭް ްމަޖިލީހުނ� ްމި ްކުރީގައި ްފެށުމުގެ އެކުލަވާލަނ�

ްމިކަނ� ްނުނިމި. ްވަނީ ްއަދި ްމިވަނީްކަނ�ތައ�ތައ�ވެސ� ްނުނިމި ތައ�ތައ�

ްމަތިނ�ނެއ�ް ްގޮތެއ�ގެ ްނިނ�މި ނޑު ްއަޅުގަ ްއިނދެ ްރިޔާސަތުގައި މަޖިލީހުގެ

ްމިވަނީް ްނުނިމި ްމިކަނ�ތައ� ްނޫނ�. ްސަބަބުނ�ނެއ� ްއޭގެ ްނުވަތަ  1850ނޫނ�.

ނޑުމެނ�ނަށ�ްދަތުރުކުރެވިފައިް ްއަދިްއެހިސާބަށ�ްއަޅުގަ އެކަމުގެްމަރުޙަލާއާއި

ްދަތުރުކުރެވި ްއެހިސާބަށ� ްކުރިއަށ�ްނުވާތީ. ްޖަލ�ސާތަކެއ� ްނުވަނީ ފައި

ްނެގިް ްނުކުތާވެސ� ްނިޒާމީ ްޖަލ�ސާތަކުގައި ްމިނ�ވަރަށ� ްދަތިވާ ގެނ�ދިއުމަށ�

ްނުދާތީ.ް ްހަމަވެގެނ� ްކޯރަމ�ވެސ� ްޖަލ�ސާގެ ްގޮތަކަށ� ްނުބޭއ�ވޭ ްޖަލ�ސާ އަދި

ްމިކަނ�ތައ�ތަކަކީް ްނުދާތީ. ްހަމަވެގެނ� ްކޯރަމ� ްގޮތަކަށ� ްބޭއ�ވޭ  1855ޖަލ�ސާ

ްކުރީް ނޑުމެނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްއަޅުގަ ްޖަލ�ސާއެއ�ގައިވެސ� ްއެހެނ� ގައި

ްއަމިއ�ލައަށ�ް ްބޭފުޅުނ� ްކުރައ�ވާ ްއެކަމެއ� ްފަދައިނ� ްވިދާޅުވި މެނ�ބަރަކު

ްނަނ�ގަވަނ�ވީ.ް ްއަމިއ�ލައަށ� ްއެބޭފުޅަކު ްޒިނ�މާ ްއެކަމެއ�ގެ ވިސ�ނަވައިގެނ�

ްޒިނ�މާް ްއެކަމުގެ ްމީހަކަށ� ްއެހެނ� ްނުވަތަ ްބޮލުގައި ްމީހެއ�ގެ އެހެނ�

ްނުކުރަނ�ްޖައ�ސާކަ ްޤަބޫލެއ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމަ، ްނުޖެހޭނެ.  1860ށ�

ްހަލުވިް ްމަސައ�ކަތ�ތައ� ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއ�ޞަ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ މިހާތަނަށ�

ްމީގެް ްހެދިކަމަކަށ�. ނޑާ ްއަޅުގަ ްނުވަނީކީ ްގޮސ�ފައި ްކުރިއަށ� ގޮތެއ�ގައި

ނޑުް ްއަޅުގަ ްފަށަމުނ�ވެސ� ްޖަލ�ސާތައ� ްޖެނުއަރީމަހުގެ ްމިއަހަރުގެ ކުރީގައި

ްއެދުވަސ�ވަރުްދަނ� ްޖަލ�ސާތައ� ްމަޖިލީހުގެ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ނަވާފައިވާނެ

ް ްޖަލ�ސާތައ� ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއ�ޞަ ްބޭއ�ވޭތޯްްް�ނޯނ�ނާނެތީވެ  1865ދުވަހު

ްމަސައ�ކަތ�ކުރުމުނ�ވެސ�ް ްއެކަމަށ� ްބޭނުނ�ވާކަމަށ�. މަސައ�ކަތަކުރަނ�

ްއެކިް ްއަދި ްސަބަބުތަކާހުރެ ްއެކި ްނުލިބުނު. ްކާމިޔާބެއ� އެކަމަކަށ�ވެސ�

ްދިމާވެ�ެގެނ�.ްގޮ ްގޮތ� ްނުގެނ�ދެވޭނެ ްކުރިއަށ� ްމަސައ�ކަތ� ތ�ގޮތަށ�

ްމަހުް ްފެބ�ރުއަރީ ްމަހާއި، ްޖެނުއަރީ ްމިއަހަރުގެ ްހިތާމަކުރަނީ ނޑު އަޅުގަ
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ް ްއޮތ� ްލިބެނ� ްހަފ�ތާއަކުވެސ� ްކޮނ�މެ ްއޮތ� ްޖަލ�ސާްް�ލިބެނ�  1870ދުވަހުގެ

ްސަބަބުނ�ނެ ްރިޔާސަތުގެ ްދިޔައީކީ ްނުބޭއ�ވިގެނ� ްއެ ްދިޔަކަނ�. އް�ނުބޭއ�ވި

ްއެޅިގެނ�ް ްހުރަސ�ތަކެއ� ްހަމަ ްއެކަމަށ� ްދިޔައީ ްނުބޭއ�ވިގެނ� ްއެ ނޫނ�.

ްހުރަސ�ތަކެއް� ްފަރާތުނ� ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމަޖިލީހުގެ ދިޔައިމަ.

ްމެނ�ބަރުން� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެކަނ�ތައ�ތަކަށ� ްއެހެނ�ވީމަ، ްދިޔައިމަ. އެޅިގެނ�

ް ްތާއީދުކުރައ�ވަނ� ްއިތުރަށ� ނޑަށ� ްއަޅުގަ  1875ބޭނުނ�ފުޅުވާްވިސ�ނަވާ

ްމަޖިލީހުގެް ްމި ްއެކަނ�ތައ�ތައ� ްތާއީދުކުރައ�ވައިގެނ� ކަމުގައިވާނަމަ

ްގޮތަކަށް� ްގެނ�ދެވޭނެ ްބާރަށ� ްކުރިއަށ� ްރަނގަޅަކަށ� ްވީހާވެސ� މަސައ�ކަތ�

ްހުށަހެޅުއ�ވިް ްއާދެ، ްއެއ�ބާރުލައ�ވައިދެއ�ވުމަށ�. ްމެނ�ބަރުނ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ް ްމާ ްދަނ�ނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްދެއ�ކުމުގެްމައ�ސަލައާމެދު ްވާހަކައެއ� ދިގު

ް ނޑު ްއަޅުގަ ްކުރީގައި ްމީގެ ްނެތ�. ްޖަލ�ސާގައިވެސ�72ްްބޭނުމެއ�  1880ވަނަ

ްހުރިް ްއޭގައި ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ްނުކޮށ� ްތަކުރާރު ްވާހަކަ�ަތައ� ދެނ�ނެވި

ްދެނ�ނެވިް ްއެދުވަހު ްވިސ�ނާވަޑައިގެނ� ްމެނ�ބަރުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ވާހަކަތަކަށ�

ްވިސ�ނާވަޑައިގެނ� ްދެއ�ވުނ�ްްވާހަކަތަ�ަކަށ� ްނިނ�މަވައި ްގޮތެއ� މިއަދު

ްއެދެނ�.ްޝުކުރިއ�ޔާ.ް

ް1885 

ްނިޒާމާބެހޭްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމިހާރު ްކުރިފުޅުމަތީގައި ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި އާދެ،

ްއަދިް ްއެބަދޭ. ްވާހަކަދެކެވެމުނ� ްމައ�ސަލައަކާމެދު ްގޮތުނ�ވެސ� ނުކުތާއެއ�ގެ

ްއި ނޑީގައި ްގޮ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރ11:27ްްިނ�ދާ ގައި

ްއެއީް ްފޮނުއ�ވައިފި. ްސޮއިކުރައ�ވާފައި ްލިޔުއ�ވާ ްސިޓީއެއ� މެނ�ބަރަކު

ްޙުސައިން� ްއިލ�ޔާސ� ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްދެކުނުބުރީގެ  1890އަރިއަތޮޅު

ްނެތ�ކަމުގެް ްއިތުބާރު ްމައ�ޗަށ� ްރައީސ�ގެ ްމަޖިލީހުގެ ްވިދާޅުވަނީ އިބ�ރާހީމ�.

ްކޮ ނޑު ްއަޅުގަ ްގެނ�ގޮސ�ފީމޭ.ްއާދެ،ްމައ�ސަލާގައި ްއަނބުރާ ްތާއީދު ށ�ފައިވާ

ނޑަށ�ް ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމަ، ްރައީސ�އޭ. ްމަޖިލީހުގެ ްއޮތީ ްލިޔުއ�ވާފައި މީގައި

ްއިތުބާރުް ްމައ�ޗަށ� ްރައީސ�ގެ ްނާއިބު ްމަޖިލީހުގެ ްދެނ�ނެވުނީ. އެހެނ�

ްއަނބުރާް ްތާއީދު ްކޮށ�ފައިވާ ނޑު ްއަޅުގަ ްމައ�ސަލާގައި  1895ނެތ�ކަމުގެ

ްތާް ްމި ްބޭނުނ�ވާްގެނ�ގޮސ�ފީމޭ. ްމައ�ސަލައަށ� ްއަސ�ލު ްނެގުމުނ� އީދު
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ްލިޔުމުގައިް ްމި ްޤަބޫލުކުރަމޭ ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމުގައި ްގެއ�ލުނީ ްތާއީދު ފުރިހަމަ

ްއެދެނީް ނޑު ްއަޅުގަ ްދެނ�ނެވިހެނ� ްކުރިނ�ވެސ� ނޑު ްއަޅުގަ ްދެނ� މިވަނީ.

ްތިއ�ބެވިް ްއެދިވަޑައިގެނ�ފައި ްމިހާރުވެސ� ްރިޢާޔަތ�ކުރައ�ވާ ްމައ�ޗަށ� މިކަމުގެ

ްބޭފު ްއަދަދު ްދައ�ކަވަނ16ް�ްޅުނ�ގެ ްވާހަ�ަކަފުޅު ްގިނަ  1900އަށ�ވުރެވެސ�

ްމައ���ސަލަް ްމިހާރު ްއެހެނ�ވީމަ، ްބޭފުޅުނ�. ްތިއ�ބެވި އެދިވަޑައިގެނ�ފައި

ްނަނ�ފުޅުް ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ްއެހެނ�ވީމަ، ްކުރިމަތީގައޭ. ްމަޖިލީހުގެ މިއޮތީ

ްމައ� ްއަދި ްނުވާކަމަށާ ްބޭނުނ�ފުޅު ްދައ�ކަވަނ� ްވާހަކަފުޅު ސަލަްދެނ�ނެވީމަ

ްމަޖިލީހުނ�ނޭް ްކަމަށ�ވެއ�ޖައީވިއ�ޔާ ްބޭނުނ�ފުޅުވާ ްނިނ�މަނ� އަވަ�ަހަށ�

 1905މައ�ސަލަްނިނ�މަނީ.ްގަވާއިދުގައިްނެތ�ްމައ�ސަލައެއ�ްހުށަހަޅާފައިްއަނބުރާް

ްގަވާއިދުގައިް ްމިއުޅެނީ ް ްއެހެނ�ވީމަ، ްކަމެއ�. ްހިސާބަކުނ� ްކިހާ ގެނ�ދެވޭނީ

ްއެހެނ�ނަމަވެ ްވެދާނެ. ްމައ�ސަލައަ�ަކަށ�ވެސ� ްމަޖިލީހުގައިްނެތ� ްމި ސ�،

ްވިދާޅުވު�ުމުނ�ް ްއެގޮތަށ� ްކުއ�ލިއަކަށ� ްދެނ� ްފެށުމަށ�ފަހު ވާހަކަދައ�ކަނ�

ްބާޠިލ�ވާނެް ްއޮތ�އޮތުނ� ްއައިސ�ފައި ްކުރިމައ�ޗަށ� ްމަޖިލީހުގެ މައ�ސަލަ

ހަމަްއެއ�ގޮތަކަށ�ވެސ�ްއެއީްޤަބޫލުކުރެވޭްކަމެއ�ްނޫނ�.ްއެހެނ�ވީމަ،ް  1910ކަމަކަށް�

ނޑު ްއަޅުގަ ްދެނ�، ްއައ�ޑުއަތޮޅުގެްްމިގެނ�ދަނީ. ްމިއަރުވަނީ ފު�ުރުޞަތު

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްއިބ�ރާހީމ�ްޝަރީފ�އަށ�.ް

ް

ނޑުްޤަބޫލުކުރާްގޮތުގައިްޚާއ�ޞަްްއައ�ޑުއަތޮޅުްމެނ�ބަރުްއިބ�ރާހީމ�ް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.ްއަޅުގަ ްޝުކުރިއ�ޔާ

ްރައީސ�އަކީްްޝަރީފ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްނާއިބު ްޤާބިލ�ްވަރަށ�ްކުޅަދާނަްްމަޖިލީހުގެ  1915ވަރަށ�

ްމިކުރަނީކީ.ް ްބަޙު�ުސ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްނޫނ� ްދޭތެރެއެއ� ްއެކަމަކާ ބޭފުޅެއ�.

ްހެދުމައިގެނ�ް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމިޖެހެނީ ްހުށަހެޅެނ� ްބަޙު�ުސ� ްމި މަޖިލީހަށ�

ްރިޔާސަތުން� ްލަސ�ވުމުގައި ްލަސ�ވާ ްލަސ�ވާތީ. ްދިއުނ� ކުރިއަ�ަށ�

ކަށީގެނ�ވާްގޮތެއ�ގައިްއެޅުއ�ވެމުނ�ްނުދާކަމަށް�އަޅުއ�ވަނ�ޖެހޭްފިޔަވަޅުތައ�ްއެް

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްފެނިވަޑައިގަނ�ނަވާތި. ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  1920ބައެއ�

ްމަޖިލީހުގެް ްޚާއ�ޞަ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްގޮތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ރައީސ�،ްއަޅުގަ

ް ްއިޚުތިޔާރުގ61ްްެގަވާއިދުގެ ްލިބިދޭ ްރައީސ�އަށ� ްދަށުނ� ްމާއ�ދާގެ ވަނަ

ްދަށުނ� ްއަދި ްލިބިވަޑައިގަނ�ނަވ62ްްާވެސ� ްރައީސ�އަށ� ްމާއ�ދާގައި ވަނަ
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ްޤާނޫނުއަސާސީްއިޞ�ލާޙު�ުކުރުމަކީްމިްމަޖިލީހުގެް އިޚުތިޔާރުގެްދަށުނ�ވެސ�

ްއިޞ�ލާޙުކުރުމަށް� ްޤާނޫނުއަސާސީ ްކަމަށ�ވާއިރު ްމަސައ�ކަތ� ނޑު  1925މައިގަ

ރައީސ�އަށ�ްްހުރަހެއ�ްއެޅިއ�ޖެނަމަްއެކަމަށ�ްހައ�ލުްހޯއ�ދެވުމަކީްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް

ްރައީސ�ގެް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޖެހިވަޑައިގަނ�ނަވާނެކަމެއ�. ކުރައ�ވަނ�

ްމެނ�ބަރަކުް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްކޮނ�މެވެސ� ްމަޖިލީހުގައި ްމި މަސ�ޢޫލިއ�ޔަތެއ�.

ްރައީސ�އަކަށ�ވީތީް ްމަޖިލީހުގެ ްހާމަ�ަކުރައ�ވައިފި ްބަހުނ� ްޞަރީޙަ ވަރަށ�

ްމު ްއެބާވަތުގެ ްމަޖިލީހަށ�ވީތީ ްޚާއ�ޞަ ްއޮނ�ނަްރައ�ޔިތުނ�ގެ  1930ޢައ�ސަސާތަކަށ�

ްއެއީް ްވާހަކަ ްއޮނ�ނަ ްބާރުތަކެއ� ްއިނ�ހަރެނ�ޓ� ްއިމ�ތިޔާޒ�ތަކަކާ ޚާއ�ޞަ

ްކުރަނ�ޖެހޭް ްމަޖިލީހަކުނ� ްއެ ްބޭނުމަކީ ްއޮތުމުގެ ްބާރުތައ� ްއެ ތެދުފުޅެއ�.

ްމަޖިލީހުގެް ްއެ ްއަދާކުރުނ�. ްގޮތުގައި ްހެޔޮ ްވާޖިބުތައ� މަސ�ޢޫލިއ�ޔަތާ

ްގޮތެއ�ގަް ްއެކަށީގެނ�ވާ ްއިނ�ސާނުން�މަސައ�ކަތ� ްސ�ޕީޑ�އެއ�ގައި ްހަލުވި އި

ްގޮތެއ�ގެްމަތިނ�ްއިނ�ސާފުވެރިކަމާްޢަދުލުވެރިކަމާއެކުްކުރިއަށ�ް  1935ޤަބޫލުކުރާނެ

ްރިޔާސަތުގައިް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްބޭނުނ� ްބާރުގެ ްއިނ�ހަރެނ�ޓ� ްއެ ގެނ�ދިއުނ�.

ްނެތ�ކަމުގެް ްކުރައ�ވާފައި ްގޮތުގައި ްހެޔޮ ްއެކަށީގެނ�ވާ ްބޭފުޅުނ� ތިއ�ބަވާ

ްމިްްތު�ުޙުމަތު ްމަޖިލީހަށ� ްމި ްމެނ�ބަރުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްބައެއ� ކުރެވިގެނ�

ްއިނ�ނެވިް ްރިޔާސަތުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްމިގެނ�ދަނީ. ްހުށަހަޅަމުނ� މައ�ސަލަ

ްނުއުފެދޭ.ް ްސުވާލެއ� ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްދޭތެރެވެސ� ްޤާބިލ�ކަމާ  1940ބޭފުޅާގެ

ްތަޢު ްޤާބިލ�ކަމާ ްރައީސ�ގެ ްނާއިބު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމަޖިލީހުގެ ލީމީްއަދި

ްމިް ްނުއުފެދޭތީ ްސުވާލު ްނުއުފެދޭނެ. ްސުވާލެއ� ްދޭތެރޭގައި ފެނ�ވަރާ

ްތިއ�ބެވީ.ް ްމަޤާމުގައި ްތި ްލިބިގެނ� ްއަޣ�ލަބިއ�ޔަތު މަޖިލީހުގެ

ްކަނ�ތައ�ތައ�ް ްމަޖިލީހުގެ ްފަހުނ� ްއިނ�ތިޚާބުވި ްމަޤާމަށ� އެހެނ�ނަމަވެސ�،

ްފިޔަވަޅުތަ ްއަޅުއ�ވަނ�ޖެހޭ ްޙައ�ލުކުރުމަށ�ޓަކައި ްއެކަނ� ްއެޅިފައިްދާގޮތުނ�  1945އ�

ްފެނިވަޑައިގަނ�ނަވާތީއޭް ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްބައެއ� ނުވާކަނ�

ްމިޖެހެނީ.ް ްދިމާވާނ� ްމިހެނ� ްމައ�ސަލަތައ� ްމި ްދަނ�ނަވާނީ ނޑު އަޅުގަ

ްކަމަކީް ްހަނދާނ�ކުރަނ�ޖެހޭ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްރައީސ�، ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްމަސ�ޢޫލިއ� ްބުރަ ްވަރަށ� ްމިއޮތީ ްބޮލުގައި ނޑުމެނ�ގެ ްއެޅިފައި.ްއަޅުގަ ޔަތެކޭ

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްއިޚުލާސ�ތެރިކަމާއެކު ްވަރަށ� ްމަސ�ޢޫލިއ�ޔަތު  1950އެ
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ްރާއ�ޖެް ްނުކުރެވިއ�ޖެނަމަ ްއަދާ ްގޮތަކަށ� ްއެފަދަ އަދާކުރަނ�ޖެހޭނެ.

ްއެކަށީގެނ�ވާް ްދިއުމަކީ ްމަ�ަގުފަހިވެގެނ� ްދިއުމުގެ ނޑު�ުފުނޑުވެގެނ� ފު

ްޤައުމު ްއަޅުގަނޑުމެނ�ގެ ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްސިޔާސީްްކަމެއ�. ނޫނަސ�

ްއެކަނ�ް ްއިނ�ކާރުކޮށ� ްގެނައުމަށ� ްބަދަލުތައ� ްއެދޭ ްރައ�ޔިތުނ� ގޮތުނ�

ްއަޣ�ލަބިއ�ޔަތުގެް ްބާރުނ� ްގަދަ ްދަމަހައ�ޓަނ� ްޚުދުމުޚުތާރުްވެރިކަނ�  1955ލަސ�ކޮށ�

ނަމުގައާއިްއަދިްއެނޫނ�ވެސ�ްނަނ�ނަމުގައާއިްހެދިފައިްހުނ�ނަްބައެއ�ްކަހަލަް

ްއަ ްމެޝަރސ�ތަކުގެ ްބޭނުނ�ްޕ�ރިކޯޝިއަރޝ� ްއޭގެ ްނުވަތަ ލީގައި

ްއެހެނިހެން� ްދުނިޔޭގެ ްސަބަބުނ� ްކުރެއ�ވުމުގެ ްކަނ�ތައ�ތައ� ހިއ�ޕަވައިގެނ�

ްހުރިކަމީް ްދިމާވެފައި ްގޮތ�ތަކެއ� ްހިތާމަވެރި ްވަރަށ� ޤައުމުތަކުގައިވެސ�

ްއިއާދަވާް ްއަނބުރާ ްތާރީޚަކީ ްކަމެއ�. ްއޮތ� ްފެނ�ނަނ� ްތާރީޚުނ�  1960ޙަޤީޤަތެއ�.

ް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްސިޔާސީްފަދައިނ� ްރާއ�ޖޭގެ ްމިވަގުތު އެއ�ގޮތަ�ަކަށ�ވެސ�

މަސ�ރަޙުްމިއޮތ�ގޮތުނ�ްރާއ�ޖޭގެްރައ�ޔިތުނ�ްއެދޭްއެދުނ�ތައ�ްބަދަލުވަމުނ�ދާް

ްޤާނޫނުއަސާސީް ްމިނ�ވަރުނ� ްއެދޭ ްއިޞ�ލާޙަށ� ްރައ�ޔިތުނ� ްރާއ�ޖޭގެ ގޮތުނ�

ްއަދާލަތާްޢަދުލުއިނ�ޞާފާްރައ�ޔިތުނ�ގެް ްއިޖުތިމާޢީ އިޞ�ލާޙު�ުކޮށ�ްރާއ�ޖޭގެ

ްވަރަށް�ޙަ ްއިސ�ކަނ�ދިނުމަކީ ްމުހިނ�މުކަމަށ� ްނެރުމުގެ ްކުރިއަށ�  1965އ�ޤުތައ�

ްއެނޫނ�ވެސ�ް ްއަދި ްނަމުގައާއި ްޑިމޮކ�ރަސީގެ ބޭނުނ�ތެރިކަމެއ�.

ްލައ�ވައިގެން� ްފޭރާނ� ްކަހަލަ ްބައެއ� ްވާހަކަދައ�ކައިގެނ� ނަނ�ނަމު�ުގައި

ްހުރަސ�އަޅުއ�ވާް ްމިކަނ�ކަމަށ� ްމެނ�ބަރުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ބައެއ�

ްކުރެއ�ވުމަކީްޤާނޫނު ްމަސައ�ކަތ�ކުރައ�ވާ ްލަސ�ކުރައ�ވަނ� އަސާސީ

ްމުޅިން� ްޤައުމު ްމި ްމިކަމަކީ ްނޫނ�. ްކަމެއ� ްޤަބޫލުކުރެވޭނެ  1970އެއ�ގޮތަކަށ�ވެސ�

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްއެހެނ�ކަމުނ� ްކަމެއ�. ްހިނގައިދާނެ ފުނޑުފުނޑުވެގެނ�

ްއިނގޭް ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްއިލ�ތިމާސ�އަރުވަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ރިޔާސަތަށ�

ްނެތ�ކަމުގެްނާއި ްއިތުބާރު ްރައީސ�އަކަށ�ވެސ� ްއަދި ްރައީސ�އަކަށ�ވެސ� ބު

ވޯޓެއ�ްމިއަދުްމިްމަޖިލީހުގެްޝުޢޫރާްޚިޔާލުްހުރިގޮތުނ�ްފާހެއ�ްނުވާނެކަނ�.ް

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްއިލ�ތިމާސ�އަކީ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްއިނގޭއިރުވެސ� ްއެކަނ�  1975އެހެނ�

ްހުށަހެޅޭް ްކަނ�ތައ�ތައ� ްހުރި ްހިތާމަ ްމިބާވަތު�ުގެ ްގޮތަކަށ�ްރައީސ�އޭ ނެ

ްމަޖިލީހުގެްޚާއ�ޞަް ކަނ�ތައ�ތައ�ްނުނިނ�މަވާ�ާށޭ.ްރައ�ޔިތުނ�ގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރި
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ްބާރުތައް� ްއިނ�ހަރެނ�ޓ�ގެ ްއެވާ ްލިބިގެނ� ްރިޔާސަތަށ� ްމިދެނ�ނެވީ މަޖިލީހުގެ

ްގޮތެއ�ގައިް ްހަލުވި ްމިނެއ�ގައި ްއަވަސ� ްޤާނޫނުއަސާސީ ބޭނުނ�ކުރައ�ވައިގެނ�

ްމަގުފަހިކޮށ�ދެ ްގޮތަކަށ� ްމިފަދަްނިނ�މޭނެ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއޭރުނ�  1980އ�ވާށޭ.

ްހުށަހަޅައިގެނ�ް ްމައ�ސަލަތައ� ްކަހަލަ ްހިތ�ދަތިވާ ްއަދި ހިތާމަވެރި

ްރައ�ޔިތުނ�ގެް ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްނޯނ�ނާނެ. ްޖާގައެއ� ބަޙުސ�ކުރާކަށ�

ްވޯޓަކީވެސ�ް ްނެތ�ކަމުގެ ްއިތުބާރު ްމައ�ޗަށ� ްރައީސ�ގެ ްމަޖިލީހުގެ ޚާއ�ޞަ

ްއިތުބާރުްއަދިްރައ�ޔިތުނ�ގެްޚާއ� ްރައީސ�ގެްމައ�ޗަށ� ްނާއިބު ްމަޖިލީހުގެ ޞަ

ްދެއ�ކުމަކީވެސ�ް ްވާހަ�ަކަ ްނެގުމަށ� ްވޯޓެއ� ްމައ�ޗަށ�  1985ނެތ�ކަމުގެ

ްކަމެއ�ވެސ�ް ްފަސޭހަ ްނޫނ�. ްކަމެއ�ވެސ� ްހިތ�ވާ ްކުރާ ްއެހާ ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ްކުރަނ�ްބޭނުނ�ވާްކަމެއ�ވެސ�ްނޫނ�.ް ނޫނ�.ްއެއ�ގޮތަކަށ�ވެސ�ްއަޅުގަ

ްއޮ ްކަނ� ްމަސައ�ކަތ�ްމިހެނ� ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްއެބަޖެހޭ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ތ�އިރު

ްއަލީގައިް ްބަހަނާގެ ކުރިއަށ�ދާނެްގޮތަކަށ�ްވިސ�ނަނ�.ްއެކިްކަހަލަްވާހަކަތަކާ

ްއަދާް ްޚާއ�ޞަްމަސ�ޢޫލިއ�ޔަތު ްއޮތ� ްމައ�ޗަށ� ްމަޖިލީހުގެ ްމި ނޑުމެނ�  1990އަޅުގަ

ްހަމަޔަޤީނުނ�ވެސ� ނޑުްްނުކޮށ�ްދިގުދަނ�މަމުނ�ްދާކަ�ަމަށ�ްވަނީވިއ�ޔާ އަޅުގަ

ްކަނ�ކަމާް ްމިބާވަތުގެ ްފަހަރުފަހަރުގައި ްއިތުރު ްއަދިވެސ� ދަނ�ނަވާނީ

ްޚާއ�ޞަް ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްކުރިމަތިލާނ�ޖެހިދާނެ. ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްބޭނުނ�.ް ްދަނ�ނަވާލަނ� ްބަހެއ� ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ�ވެސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި މަޖިލީހުގެ

ްނުވަތަ ްއިސ�ތަށިފުޅުގައި ްރައީސ�ގެ ްރައީސ�ގެްްހަމައެކަނި  1995ނާއިބު

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްތިޔަ ްބަދަލުގައި ްއެޅުވުމުގެ ްމިކަނ�ކަނ� އިސ�ތަށިފުޅުގައި

ްހިއ�ތަވާް ްޙު�ުރުމަތ�ތެރިކޮށ� ްޙަޤުތަކަށ� ްރައ�ޔިތުނ�ގެ މެނ�ބަރުނ�ވެސ�

ްއިސ�ކަނ�ދެއ�ވާށޭ.ް ްއަދާކުރުމަށ� ްމަސ�ޢޫލިއ�ޔަތުވެސ� ތިޔަބޭފުޅުނ�ގެ

ނޑުމެ ްއަޅުގަ ްތިބެވިދާނެ ނޑުމެނ�ނަށ� ްދައުރުގެްއަޅުގަ ްއިނ�ތިޚާބީ ނ�ގެ

ްވާނެް ްފަހުނ� ްއޭގެ ްއަޑުގަދަކޮށ�ކޮށ�. ްމިތާނގައި ްހަމަވަނ�ދެނ�  2000މުއ�ދަތު

ްދޭތެރޭގައިވެސ�ް ްގޮތަކާ ްވެގެނ�ދާނެ ްދެނ� ްޤައުމަށ� ްދޭތެރޭގައާއި ގޮތަކާ

ްނުކުތާއަށ�ް ްވިސ�ނާވަޑައިގަނ�ނަވާށޭ.ްއާދެ،ްނިޒާމީ ްރަނގަޅަށ� ތިޔަބޭފުޅުނ�

ނޑުްފުރުޞަތުްދެނ�.ް ްއަޅުގަ

ް
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 2005ް)ނިޒާމާބެހޭްނު�ުކުތާ(

ް

ްމަޢުޟޫއަށ�ްް�ިލަދުނ�މަތީްދެކުނުބުރީްމެނ�ބަރުްތ ްމިއަދުގެ ްއެދެނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްއަޅުއ�ވާލަދެއ�ވަނ�.ްޝުކުރިއ�ޔާ.ްްނަޞީރުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:هللاްޢަބ�ދު

ް

ް2010 

ްވާހަކަްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްގެނ�ދެވުން�އައ�ޑުއަތޮޅުގެ ްކުރިއަށ� ފު�ުޅު

ނޑަށ�ް ްއަޅުގަ ްއަދި ްއެވިދާޅުވިްނުކުތާއަކީ ްނުކުތާއަށ� އެދެނ�.ްއެްނިޒާމާބެހޭ

ްކުރިއަށ�ް ްވާހަކަފުޅު ްނުދެކެނ�. ްކަމަކަށ� ްނުކުތާއެއ� ްފާހަގަކުރެވޭ އެގޮތަށ�

ް ނޑަކަށ� ްގާތ�ގަ ްމިހާރު ްދެނ�، ްއެދެނ�. ްމިނެޓ14ް�ްގެނ�ދެވުނ� ވަރަކަށ�

ްދެއ�ކެވިއ� ްވާހަކަފުޅު ްއެހެނ�ވީމަ،...އާދެ، 6ްޖެ. ްވާހަފުޅުްް  2015މިނެޓ�އިރު

ނޑަށ�ް ްއަޅުގަ ްގޯސ�ކޮށ�.14ްްދެއ�ކެވުނީ ްދެނ�ނެވުނީ މިނެޓ�އިރ6ްްުމިނެޓޭ

ްއިބ�ރާހީމް� ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއައ�ޑުއަތޮޅުގެ ްދެއ�ކެވިއ�ޖެ. ވާހަ�ަކަފުޅު

ްޝަރީފ�.ް

ް

ްސަލާމަތ�ކުރުމުގެްއައ�ޑުއަތޮޅުްމެނ�ބަރުްއިބ�ރާހީމ�ް ްްވަގުތު ްއަޅުގަނޑު ްވާހަކައެއ�6ްްގޮތުނ�  2020ްމިނެޓަކު

ްއިތުބާރުްްްޝަރީފ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމިހާރު ްވާހަކައަކީ ްއޮތ� ްދަނ�ނަވަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ނުދައ�ކާނަނ�.

ްމައ�ސަ�ަލަް ްއެ ްނެތޭ. ްމައ�ސަލައެއ� ްހުށަހެޅި ްނެގުމަށ� ްވޯޓު ނެތ�ކަމުގެ

ް ްރައީސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެހެނ�ވީމަ، ްގެނ�ދަވައިފިއޭ. އަނެއ�ކާވެސ�ްއަނބުރާ

ްމެނ�ބަރުން� ްޢި�ިއ�ޒަތ�ތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްފަދައިނ� ްމިދެނ�ނެވި ނޑު އަޅުގަ

ްމައ�ސަލަް ްމި ްދެނ� ްގެނ�ދެވީމަ ްއަނބުރާ ްމައ�ސަލަ ްހުށަހެޅުއ�ވި  2025އެބޭފުޅުނ�

ނުގެނ�ދަވާްނިނ�މަވާލަދެއ�ވާށޭ.ްޝުކުރިއ�ޔާ.ް ްކުރިއަށް�

ް

ްއައ�ސަލާމ�ޢަލައިކުްްމުލަކަތޮޅުްމެނ�ބަރުްއަޙ�މަދުް ްވަރަޙުމަތު`. ްމ� ްޝުކުރިއ�ޔާްهللا ްވަބަރަކާތޫ.

ްބޭނުނ�ވަނީްްްސުލައިމާނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްދަނ�ނަވާލަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްއާދެ، ްރައީސ�. ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމަޖިލީ ްރައީސ�ގެްމައ�ޗަށ�ްމި ްނާއިބު  2030އިތުބާރުްނެތ�ކަމަށް�ހުގެ

ްއިތުބާ ްފުރިހަމަ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްމައ�ސަލާގައި ްއުޅޭ ްކަމަށް�މި ްއެބައޮތ� ރު

ްނޯޓ�ކޮށ�ފައިް ނޑު ްއަޅުގަ ްމިްމައ�ސަލާގައި ްނަމަވެސ� ދަނ�ނަވާލަނ�.ްއެހެނ�

ްބޭނުނ�މެއް� ްދަނ�ނަވާކަށ� ްއިތުރަށ� ްނުކުތާތައ� ްމުހިނ�މު ްބައެއ� ހުރި
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ްމިް ްމިހާރު ްގޮތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑުވެސ� ްއަޅުގަ ްސަބަބަކީ މިހާރަކު.

 2035ވޭނެ.ްއެއީްމިހާރުްއެްމައ�ސަލައެއް�މަޖިލީހެއ�ްމިގޮތަކަށ�ްކުރިއަށ�ްނުގެނ�ދެ

ނޑުްޤަބޫލުކުރާްގޮތުގައިްނުވެސ�ނެތ�.ްއެހެނ�ވީމަ،ްއިތުރަށ�ްކުރިއަށް� އަޅުގަ

ނޑުްމިގޮތަކަށ�ްބޭނުމެއ�ނުވޭ.ްޝުކުރިއ�ޔާ. އަޅުގަ ްގެނ�ދަން�

ް

ްްފެލިދެއަތޮޅުްމެނ�ބަރުްޔޫސުފ�ް ްމައ�ސަލައަކީް`، ްމިއޮތ� ްހުށަހެޅިފައި ްރައީސ�، ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

 2040ްގެްއިތުބާރު

ްއެބައޮތް�ްނަޢީމ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއިތުބާރު ްއަޅުގަނޑުގެ ްމައ�ސަލަ. ްއިތުބާރުނެތ�ކަމުގެ މައ�ސަލަ.

ރ.އަތޮޅުގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްއަލ�އުސ�ތާޛުްޝާހީނ�ްޙަމީދާްދޭތެރޭގައިް

ްގިނަް ްސަބަބަށ�ވުރެ ްއެއ� ްއާދެ، ްއެބައޮތ� ްއިތުބާރު ްފުރިހަމަ ނޑުގެ އަޅުގަ

ްސަބަބުތަކަށ�ޓަކާ.ް

ް2045 

ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއ�.ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއާދެ،ްމާލޭގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްއަޙ�މަދުްއާޠިފް�

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ނޑުމެނ�ްްމާލޭްމެނ�ބަރުްއަޙ�މަދުްއާޠިފ�ް  2050ްރ.އަތޮޅުގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުގެްއިތުބާރުްއޮތ�ތޯްނެތ�ތޯްއަޅުގަ

ްޅާފައެއ�ްނޯނ�ނާނެ،ްއެހެނ�ވީމަ،ްއެކަނ�ްފާހަގަކޮށ�ލުމުގެްގޮތުނ�.ހުށަހަްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ް

ް

ްވާހަކަދައ�ކަވާްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްވާހަކައެ�ެއ�.ްއެހެނ�ްނަމަވެސ� ްރަނގަޅު ްވިދާޅުވީ އާދެ،ްއެ

ްވިދާޅުވިކަނ�ް ްރައީސޭ ްނާއިބު ްމަޖިލީހުގެ ްވާހަކަފުޅުގައި  2055މެނ�ބަރުގެ

ނޑުްހަނދާނ�ކުރަނ�.ްވާް ްހަކަފުޅުްކުރިއަށ�ްގެނ�ދެވުނ�ްއެދެނ�.އަޅުގަ

ް

ްދަނ�ނަވަން�ްފެލިދެއަތޮޅުްމެނ�ބަރުްޔޫސުފ�ް ނޑު ްއަޅުގަ ްނުލަނ�. ްނިނ�މައެއ� ްއަދި ްވާހަކަ ނޑުގެ ްއަޅުގަ

ނޑުްްނަޢީމ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއަޅުގަ ްއެމަނިކުފާނަށ� ްސަބަބުތަކަށ�ޓަކާ ްވަރަށ�ްގިނަ ްވާހަކައަކީ މިއުޅޭ

ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްއެމަނިފާނުވެސް�ްއިތުބާރުކުރަމޭ ްއެއީ ްއެބައޮތޭ.  2060އިތުބާރު

ްބޭފުޅުނ�ވެސ�ް ްއެނ�މެ ްތި ްކަމަކީ ްއިތުބާރުކުރައ�ވާފައިވާ ނޑުމެނ�ނަށ� އަޅުގަ
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ްވަގުތުް ްނަމަވެސ� ްއެހެނ� ްއިނގޭތޯ. ްޙަޤީޤަތެއ� ދެނިލައ�ވާނެ

ްދައ�ކާކަށ�ް ްވާހަކަތަކެއ� ްއިތުރު ްދެނ� ނޑުވެސ� ްއަޅުގަ ސަލާމަތ�ކުރުމަށ�ޓަކާ

ްނަމަ ްއެހެނ� ނޑުްނެތިނ�. ްއަޅުގަ ްނުކުތާއެއ� ްއެނ�މެ ްހަމަ ވެސ�

ްނުކުތާް ްއެ ްއަދި ްމެނ�ބަރަކުވެސ� ްއެހެނ� ްއެއީ ްބޭނުނ�ވޭ  2065ފާހަގަކޮށ�ލަނ�

ްމައ�ސަލަް ްއެ ްއެޖެނ�ޑާއިނ� ްއެމަނިކުފާނު ްއާދެ، ްނެތީމަ. ފާހަގަކުރައ�ވާފައި

މެނ�ބަރުނ�ްފާޑެއ�ގެްއެއ�ޗައ�ގައިްޕެޓިޝަނެކޭްދަނ�ނަވާކަށ�61ްްނެނ�ގެވީކީް

ްފާ ްނޫނ�.ްނެތިނ� ްހުށަހެޅުއ�ވީމައެއ� ްސޮއިކުރައ�ވާފައި ްއެއ�ޗެއ�ގައި ޑެއ�ގެ

ްމަޢާފ�ކުރައ�ވާް ްޙަލީމ� ްޢަދުނާނ� ްމެނ�ބަރު ްއުތުރުބުރީ ހުވަދުއަތޮޅު

ްމައ�ސަލަް ްހުށަހެޅުއ�ވި ްޙަލީމ� ްޢަދުނާނ� ްމެނ�ބަރު  2070ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްއެމަނިކުފާނުް ްދުވަހުވެސ� ްނިނ�މެވި ްކޮމިޓީނ� ްއިދާރީ އެޖެނ�ޑާކުރަނ�

ްކޮމިޓީން�ވިދާޅު ްއިދާރީ ްގޮތ�. ްދެކެވަޑައިގަނ�ނަވާ ްމައ�ސަލާގައި ްއެ ވި

ްކަމުގައިވިއަސ�ް ްދަށުނ�2�ްްއެގޮތަށ�ްއެްމައ�ސަލަްނިނ�މެވި ވަނަްމާއ�ދާގެ

ްއޮތީް ްވިދާޅުވެފައި ްއެމަނިކުފާނު ްއެވަގުތުވެސ� ްކަމަށ� ްހުއ�ދަނުކުރާ ގަވާއިދު

ްފާހަ ނޑު ްއަޅުގަ ްނުކުތާ ްއެ ްއެހެނ�ވީމަ، ްއޮތީ.  2075ގަކޮށ�ލާނަނ�.ްދަނ�ނަވާފައި

ޝުކުރިއ�ޔާ.ް ްވަރަށ�ްބޮޑަށް�

ް

ރ.އަތޮޅުގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއ�ްނަނ�ގަވަނީްމިހާރުްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ްދިޔައީތޯް ްގޯސ�ކޮށ� ްކަމެއ� ްތެރޭގައި ްހުސ�ވަގުތުކޮޅުގެ ްމި ނޑުމެނ� އަޅުގަ

 2080ްވިދާޅުވެްދެއ�ވުނ�.

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިްްސ�މަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުްމާޅޮް ްނަގަނީ ްނުކުތާއެއ� ްނިޒާމާބެހޭ ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ނޑުްދެކޭގޮތުގައ62ްްިގަވާއިދުގެްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމާއ�ދާގެްދަށުނ�.ްއެހެނ�ވީމަ،ްއަޅުގަ ވަނަ

ްހުށަހެޅުމަ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްއަޑުއައ�ސަވާފައި ްހުށަހެޅުނ� ނޑުގެ  2085ކީްއަޅުގަ

ްބޭފުޅުން� ްއެނ�މެހާ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްއަދި ްރައީސާއި ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްއިށީނ�ނާނަނ�.ް ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމުގައިވާނަމަ ްސަބަބެއ� ޤަބޫލުފުޅުނުކުރައ�ވާ

ްމަޖުބޫރީް ްނަމަވެސ� ްޤަބޫލުނުކުރި ްހިތުނ� ްއެގޮތ� ނޑު ްއަޅުގަ އަދި
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ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްޤަބޫލުކުރަނ�. ްއެގޮތ� ްޖެހޭނީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްޙާލަތެއ�ގައި

ނޑުްމިްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްމިްނަގަނީްގަވާއިދުގެް  2090ވަނ62ްްަރައީސ�،ްއަޅުގަ

ް ްގަވާއިދުގެ ްދަށުނ�. ްކަމެއ62ް�ްމާއ�ދާގެ ްމިގޮތަށ� ްމާއ�ދާއަކީ ވަނަ

ްލިޔެވިފައިވާް ްގަވާއިދުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްކަމަށ� ދިމާވެދާނެ

ްހެ ްގަވާއިދު ްމި ްދަނ�ނަވާނަމަ ްގޮތަކަށ� ްއެހެނ� ްއިނ�ސާނުން�މާއ�ދާއެއ�. ދީ

ްދިމާވާނެތީވެް ްކަނ�ތައ� ްމިކަހަލަ ްކަނ�ތަކުގައި ްއިނ�ސާނުނ�ކުރާ ކަމަށ�ވާތީވެ

 2095މަޖިލީހުގެްޖަލ�ސާއެއ�ްފެށޭފަހުނ�ވެސ�ްޤާނޫނީްމައ�ސަލައެއ�ްނުކުމެދާނެތީވެް

ްއަދިް ްމެނ�ބަރުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްގޮތުނ� ްހައ�ލުކުރުމުގެ އެކަނ�

ްބައިވެ ްރައީސ�ވެސ� ްލިބިގެނ�ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއަޣުލަބިއ�ޔަތު ރިވެވަޑައިގެނ�

ްގަވާއިދުގައިް ްއެބަބުނޭ ްމާއ�ދާގައި ްއެ ްމާއ�ދާއެއ�. ނަނ�ގަވާފައިވާ

ްކަމެއ�ް ްޖަލ�ސާއެއ�ގައި ްއެދުވަހުގެ ްމައ�ޗައ� ްކަމެއ�ގެ ހިމެނިފައިނުވާ

ްއިބާރާތް� ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްއެކަމަކު ްއިނީ ްނޫނ� ްއިބާރާތެއ� ްމި  2100ހިލިއ�ޖެއ�ޔާ

ްމެދުވެ ްކަމެއ� ްކިހިނެއް�ގެނައީ ްކަނ�ތައ�ކުރާނީ ްދެނ� ްއެކަމާމެދު ރިވެއ�ޖެއ�ޔާ

ްމިް ްދަނ�ނަވާނަމަ ްބަހުނ� ްދިވެހި ްރީތި ްދަނ�ނަވާނަމަ ްތެދުތެދަށ� ކަމެއ�

ކިޔާނަނ�.ްއެގޮތަށ�ްލާފައިް މައ�ދާއަކީްމިްރޯނުވަލެއ�ްއަޅާނަމަްމަދުްއުޅިއަށް�

ްބުނާ ްގޮތަކަށ� ްއެހެނ� ްވަކި ްނުވިތާކަށ� ްމީ. ްއުޅިއެއ� ނޑު ްބަ ނަމަ.ްއިނ�ނަ

ްމިއީ.ް ްމާއ�ދާއަކީ ްއޮތ� ްހައ�ލުކުރަނ� ްކަމެއ� ްކޮނ�މެ ްދިމާވާ  2105މިގޮތަށ�

ްއެއ�ވެސ�ް ްރައީސަކަށ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމާއ�ދާއަކަށ� ްމި އެހެނ�ވީމަ،

ްމަޖިލީހުގެް ްފަހުގައި ްހުށަހެޅުމަށ� ްގަވާއިދުނ� ްމިކަނ� ްނޯނ�ނާނެ އިހ�ތިޔާރެއ�

މަވަނީްކޮނ�ގޮތަކަށ�ތޯްމެނ�ބަރުނ�ގެްއިޚ�ތިޔާރާއިްމަޖިލީހުގެްމެނ�ބަރުނ�ްނިނ�

ްގެނ�ދާ ްކުރިއަށ� ްގޮތަކަށ� ްނޫނ� ްއެހެނ�ވީމަ،ްއެއ�ސެވުމަށ�ފަހު ކަށ�.

ްމިފަދަް ްއިނގެނ�. ްއޮނ�ނާނެ ްރީތިކޮށ� ްހަމަ ްބައ�ލަވާލައ�ވާ  2110އަމިއ�ލަފުޅަށ�

ްކަމެއ�.ް ްކިހިނެއ� ްކުރަނ�ވީ ްކަނ�ތައ� ްދެނ� ްމެދުވެރިވެއ�ޖެއ�ޔާ ކަމެއ�

ްއައ�ސަވަނ�ޖެ ްމަޖިލީހުގައި ްކަނ�ތައ�ކުރާނީ.ްއެގޮތަކީ ްކިހިނެއ�ތޯ ހޭނީ

ްބުނަނީް ްނިނ�މާލަމުނ� ްގަވާއިދުގައި ްމި ްއަނެއ�ކާ ްގޮތެއ� ްނިނ�މި މަޖިލީހުނ�

ްމިް ްއެއީ ްގޮތަކީ ްކޮނ�މެ ްނިނ�މި ްމެނ�ބަރުނ� ްމަޖިލީހުގެ ްދެނ� އެވަގުތަކު

ްފެށިގެނ�.ްކޮނ�މެހެން� ްއެވަގުތުނ� ްހަމަޖެހޭނެއޭ  2115ގަވާއިދުގައިްބައެއ�ްކަމުގައި
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ްގަވާ ނޑުްނުޖެހެޔޭ ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމަ، ްވާހަކަދައ�ކާކަށ�ވެސ�. ްކިޔާފައި އިދޭ

ްގަވާއިދުގެް ްނުބައ�ލަވާ ްމީހާއަށ� ްބުނާ ްޤަބޫލުކުރައ�ވާ. ްމިކަނ� ދެކޭގޮތުގައި

ްކޮނ62ް�ް ްހޮވިފައިވަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްބައ�ލަވާލައ�ވާ. ްމާއ�ދާއަށ� ވަނަ

ްމިް ްނުބައ�ލަވާ. ްއެގޮތަށ� ްނަސ�ލަކުނ�ތޯ ްކޮނ� ްނޫނީ ހިސާބަކުނ�ތޯ

ްކަމަށް�އުސޫ ްއެއ�ބައެއ� ްއެނ�މެނ�ނަކީވެސ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ  2120ލުދޫކޮށ�ލައ�ވާފައި

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްޙަޤީޤަތުގައި ްހީވަނީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ބައ�ލަވާލައ�ވާފައި

ްއެއީް ްދެވިފައިހެނ�. ްމިހާރުވަނީ ްފުރުޞަތު ްބޮޑު ްއެނ�މެ ްދޭނ�ވީ ފުރުޞަތު

ްރ.އަ ްމަޖިލީހުގެ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްޤަބޫލުކުރަނ� ނޑުވެސ� ތޮޅުގެްއަޅުގަ

ްނާއިބުް ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއ�ޞަ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްއަދި ްމެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްއެވާހަކަވަނީް ްގުޅިގެނ� ްމައ�ސަލައަކާ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމައ�ޗައ�  2125ރައީސ�ގެ

ްއޮށ�ވާް ްމިހެނ� ްމައ�ސަލަ ްމި ްކަމަށ�ވާތީވެ ްދެކެވިފައި ްގޮތަކަށ� ކޮނ�މެވެސ�

ދިފާޢުގައިްއޭގެްމާނައަކީްްރައީސަށ�ްފެނިވަޑައިގަނ�ނަވަނީްއެމަނިކުފާނުްއޭގެ

ްދިމާވާް ްއެހެނ� ްޚާއ�ޞަކޮށ� ްގެނެސ�ފައި. ްއެވާހަކަ ްއެބައޮތ� ގަވާއިދުގައި

ްއެބައޮތ�ްމާއ�ދާއެއ�.ްއެހެނ�ވީމަ،ް ްބެހޭގޮތުނ� ްވާހަކަދެއ�ކުމާ ކަނ�ތައ�ތަކުގައި

އެމަނިކުފާނަށ�ްއިޚ�ތިޔާރުްދިނުން� ކުރާްއިޙ�ތިރާމެއ�ގެްގޮތުން�  2130އެްމާއ�ދާއަށް�

ް ްދެކޮޅެއ�ްވާހަކަފުޅު ނޑު ްއަޅުގަ ްއެކަމަކާ ްދިނުނ�. ްފުރުޞަތު ދައ�ކަވަނ�

ްއެހެނ�ވީމަ،ް ްއިނީ. ްމަޑުކޮށ�ލައިގެނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވެގެނ� ނަހަދަނ�.

ްނޫނިއ�ޔާް ްނިނ�މައިގެނ� ްގޮތެއ� ްމިހާރު ްމަޖިލީހުނ� ްދެކޭގޮތުގައި ނޑު އަޅުގަ

ްއެހެނ�ވީ ްނޯނ�ނާނެ. ްދެވޭކަށ� ްބޭފުޅުނ�ނަކަށ� ްއެހެނ� ްތިއ�ބެވި މަ،ްމިްދެނ�

ްރައީސ�،ްއާދެ،ް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެގޮތަށ� ްބުނަނީ ްކަނޑައެޅިގެނ� ްހަމަ  2135މާއ�ދާ

ްޝުކުރިއ�ޔާްއިނގޭތޯ.

ް

ް

ްއަޑުއަހަނ�.ްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ނޑު ްއަޅުގަ ްވާހަކަ ްދެއ�ކެވި ްތި ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި އާދެ،

ްނަމަވެސ�ް ްއެހެނ� ްދަތި. ނޑަށ�ވެސ� ްއަޅުގަ ްޙަޤީޤަތުގައިވެސ�  2140ްހަމަ

ް ްމިހާރުވެސ� ްދަނ�ނަވަނީ ްމި ނޑު ްއެދިވަޑައިގެނ�ފައ17ްްިއަޅުގަ މެނ�ބަރުނ�

ނޑުްއެބޭފުޅެއ�ގެްނަނ�ްދެނ�ނެވީމަްތިމަނ�ނަްވާހަކަދައ�ކަން� އެބައޮތ�.ްއަޅުގަ

ްމައ�ސަލަް ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްއޭރުނ� ްނިމުނީއޭ ްވިދާޅުވީމަ ްނޫނޭ ބޭނުމެއ�
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ްހުށަހަ ްމައ�ސަލަ ްމަޖިލީހަށ� ްގެނ�ދެވިދާނެއޭ. ްމަޖިލީހުން�ކުރިއަށ� ޅާފައި

ްނެތް� ްގަވާއިދުގައި ްމެދުތެރެއިނ�ްއަނެއ�ކާ ްދޭތެރެ ްއެ  2145ގޮތެއ�ްނުނިނ�މަނީސ�

ްއުސޫލަކަށ�ް ްއެއީ ްނިނ�މުނ� ްގޮތެއ� ްމައ�ސަލައަށ� ްއެ ްވީމަ މައ�ސަލައެއ�

ްދެން� ްމައ�ސަލަ ްކުރިމަތިވި ްމި ްމިއަދު ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ވެގެނ�ނުވާނެ.

ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްކަނ�ތަކުގައި ްއޮތ� ްގޮތަކަށް�ްކުރިއަށ� ްގެނ�ދާނެ ކުރިއަށ�

ްމިގޮތަށް� ްގެނ�ދަނ�ޖެހެނީ ްކުރިއަށ� ްއަޅުގަނޑުމެނ� ްމިހާރު ނިނ�މިދާނެ.

ްބޭފުޅުނ�ވެސް� ްހުރިހާ ްގެނ�ދަނ� ްކުރިއަށ� ްއެގޮތަށ�  2150އެހެނ�ވީމަ

ްވާހަކަފުޅުދައ�ކަވާ.ްް ްކުރުކޮށ�ލައ�ވަނ� ްއެދެނ�. ނޑު ްއަޅުގަ އެހީވެވަޑައިގަތުނ�

ްމައ� ްމި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއެދިވަޑައިގެނ�ްމިހާރު ްފަހުނ�ވެސ� ްނެގުނު ސަލަ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމަ، ްވާހަކަހުރީމަ. ްހުރި ްދައ�ކަވަނ� އެބޭފުޅުނ�

ްފެލިދެއަތޮޅުގެް ްމިއަރުވަނީ ްފުރުޞަތު ްދެނ� ްއާދެ، ދަނ�ނަވާނަނ�.

ްނިޒާމާބެހޭް ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްނިޒާރަށ�. ްމޫސާ ްމެނ�ބަރު  2155ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްއަރުވަނ�ޖެހޭ ްފުރުޞަތު ްއެނ�މެްނުކުތާއަށ� ްއެހެނ�ވީމަ، ނޑަށ� ްއަޅުގަ ނެ

ްޙުސައިން� ްމެނ�ބަރު ްޅ.އަތޮޅުގެ ްއަރުވަނީ ްފުރުޞަތު ްމި ފުރަތަމަ

ްއިބ�ރާހީމަށ�.

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް2160 

ނޑުްނިޒާމީްނުކުތާއެއ�ްމިްްފާދިއ�ޕޮޅުްމެނ�ބަރުްޙުސައިނ�ް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.ްއާދެ،ްއަޅުގަ ްޝުކުރިއ�ޔާ

ްކަމެއ�ގެްް:އިބ�ރާހީމ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ްނެތ� ްގަވާއިދުގައި ްމަޖިލީހުގައި ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމި ްމިތާނގައި ނެގީ

ްވާހަކަފުޅުް ްފެނިވަޑައިގެނ� ްކަމަށ� ްނިނ�މަނ�ޖެހޭ ްކަމެއ� ްމިހާރު މައ�ޗައ�

ްމިއީް ްދަނ�ނަވާލަނ� ްހަމައެކަނި ނޑު ްއަޅުގަ ްގެނ�ދަވާތީ ދައ�ކަވަމުނ�

 2165)ށ(ްގައިްއެބައޮތޭްވަނަްމާއ�ދާގެް)ހ(ްއާއ52ްްިގަވާއިދުގައިްއޮތ�ްކަމެކޭް

ް ްތެރެއިނ� ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ްމަދުނޫނ15ް�ްމަޖިލީހުގެ މެނ�ބަރުނ�ނަށ�ވުރެ

ްއެް ްފެނިއ�ޖެނަމަ ްނެތ�ކަމަށ� ްއިތުބާރު ްރައީސ�ގެ ްމަޖިލީހުގެ މެނ�ބަރުނ�ނަށ�

ްމައ�ސަލަް ްއަކަސ� ްކޮނ�މެ ްއާދެ، ްހުށަހެޅިދާނެއޭ. ްމަޖިލީހަށ� މައ�ސަލަ

ް ްހަމަ ްގަވާއިދުނ� ްމިއޮތީ 15ްްހުށަހެޅިފައި ްތާއީދުލިބިގެނ� 15ްމެނ�ބަރުނ�ގެ

 2170މެނ�ބަރުނ�ްހުށަހަޅުއ�ވާފައިްއޮތ�ްހުށަހެޅުއ�ވުމެއ�.ްއެހެނ�ްނަމަވެސ�ްމިހާރުް
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ްގެނ�ދަވައިފި.ް ްއަނބުރާ ްހުށަހެޅުއ�ވުނ� ްއެބޭފުޅުނ�ގެ ްމެނ�ބަރަކު ދެ

ްބޭފުޅަކަށ�ވެސ�ް ްކޮނ�މެ ްއެއީ ްނެތ�. ްހުށަހެޅުއ�ވުމެއ� ްމިހާރު އެހެނ�ވީމަ،

ްއެހެނ�ވީމަ،ްއެނގިވަޑައިގަނ�ނަް ްނެތ�. ްހުށަހެޅުއ�ވުމެއ� ްމިހާރު ްކަމެއ� ވާ

ްމިހާރުް ްނޯނ�ނާނެ ްބަޙުސ�ކުރެވޭކަށ� ްމައ�ޗައ� ްކަމެއ�ގެ ްނެތ� ހުށަހެޅުމެއ�

ްބައ�ލަވާް ްހަމަވީކަމަށ� ްއެޖެނ�ޑާ ްމިއަދުގެ ްއެޖެނ�ޑާ ްހިސާބުނ�ޖެހެނީ  2175މިހާ

ްމާނަކުރެ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްގަވާއިދު ްނިނ�މަވަނ�.ްމިއީ ްމިހާހިސާބުނ� ވޭްޖަލ�ސާ

ްގޮތ�.ްޝުކުރިއ�ޔާްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.

ް

ް

ްއެްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްނުކުތާއަށ� ްނިޒާމާބެހޭ ްނެނ�ގެވި ްއެ ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  2180އާދެ،

ްމިގެނ�ދަނީް ްދަނ�ނަވަމުނ� ްފަށ�ފަށުނ� ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެއ�ޗަކަށ� ވިދާޅުވާ

ްވާހަކަދައ�ކަ ްމައ�ސަލައާމެދު ްހުށަހެޅި ްމައ�ސަލަ ްއެްއެ ްދަނިކޮށ� މުނ�

ްދެް ްނުވަތަ ްބޭފުޅެއ� ްއެއ� ްތެރެއިނ� ްބޭފުޅުނ�ގެ ްހުށަހެޅުއ�ވި މައ�ސަލަ

ްމަޖިލީހުގެް ްމައ�ސަލަ ްވިދާޅުވުމަކުނ� ްގެނ�ދެވީއޭ ްއަނބުރާ ބޭފުޅެއ�

ްގޮތެއ�ް ްމަޖިލީހުނ� ްމައ�ސަލައަށ� ްއޮތ� ްހުށަހެޅިފައި  2185ކުރިމައ�ޗައ�

ް ްފެނިގެނ� ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްއެގޮތަށޭ ްމިގެނ�ދަނީ.ްނިނ�މަނ�ޖެހޭނެއޭ. އެކަނ�

ނޑުް ްއަޅުގަ ްދެއ�ވުނ� ްއެހީތެރިވެވަޑައިގެނ� ްބޭފުޅުނ�ވެސ� ްހުރިހާ އެގޮތަށ�

ްމަނިކުވެސ�ް ްމޫސާ ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްލ.އަތޮޅުގެ ްމިހާރު އެދެމޭ.ްދެނ�

ްދެނ�ް ްމަޢުޟޫގައި ްމި ްއެދެނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއެބަވޭ. އެދިވަޑައިގެނ�ފައި

 2190ްވާހަކަފުޅުްކުރިއަށ�ްނުްގެނ�ދެވުނ�.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްހައ�ދުނ�މަތީްމެނ�ބަރުްމޫސާް ްގަވާއިދުގެ ްނެގީ ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ނޑު ްއަޅުގަ ްމާއ�ދާއަށ62ް�ްއާދެ، ްވަނަ

ްްމަނިކުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްފެށުނީމަ ްވާހަކަދައ�ކަނ� ްގޮތުނ�62ްްހަވާލާދީ ްމާއ�ދާގައިވާ  2195ވަނަ

ްހުއ� ްނުވަތަ ްނިނ�މާލުމަށ� ްޖަލ�ސާ ްމި ްމިއަދު ނޑުމެނ� ޓާލުމަށް�އަޅުގަ

ްކަމެއ�ް ްބަޔާނ�ކޮށ�ފައިނުވާ ްގަވާއިދުގައި ްމި ްހަމަ ްއިރުގައި ވާހަކަދެކެވޭ
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ް ްބޭރުނ� ްބޭރުނ� ްބަޙުސ�ނުކުރައ�ވާ ްގެނެސ� ްމަޖިލީހަށ� ްމި 61ްދިމާވެގެނ�

ްމަނިކުފާނުވަނީް ްކަނ�ތައ�ވެސ�ވަނީ ްޕެޓިޝަނ� ްފޮނުއ�ވި މެނ�ބަރުނ�

 2200ނ�ކޮށ�ފައިްނުވާްކަމެއް�ނިނ�މަވާފައޭްގޮތަކަށ�.ްއެހެނ�ވީމަ،ްގަވާއިދުގައިްބަޔާ

ނޑައެޅިގެނ�ްއޮށ�ވާްކުރިން� ދިމާވެއ�ޖެއ�ޔާްއެކަމެއ�ގައިްޢަމަލުކުރާނެްގޮތ�ްކަ

ްދިމާވެފައިް ްމައ�ސަލަތަކެއ� ްހުރިހާ ްމި ްގޮތަކުނ� ްޢަމަލުކުރެއ�ވި މަނިކުފާނު

ްފޮނުއ�ވީމަް ްލިޔުނ�ފުޅެއ� ްއިނ�ނަވާފައި ްބޭފުޅަކު ްމިއަދުވެސ� ްހަމަ މިއޮތީ.

ނޑުމެން�އެއަށ�ްޢަމަލުކު�ުރު މާްބެހޭގޮތުނ�ްމިހާރުްއެްބަޙުސ�ްފެށުނީ.ްއަޅުގަ

ްސަލާމަތ�ކުރުމުގެް ްރައީސ� ްނާއިބު ްއަދި ްރައީސާއި ްމަޖިލީހުގެ  2205މިއުޅެނީ

ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ�ޓަކާް ްމިއުޅެނީކީއެއ�. ްވަދެގެނ� ްމިތަނަށ� މަސައ�ކަތަކުނޫނ�

ްޢިއ�ޒަތ�ތެ ްތި ްއުޅޭއިރުގައި ްމަސައ�ކަތުގައި ްހެދުމުގެ ރިްޤާނޫނުއަސާސީއެއ�

ްމުޑިއަރާފައިް ްހިސާބަށ� ްމިހާ ްގޮތުނ� ްއޮތ� ްޢަމަލުކުރައ�ވާފައި ރިޔާސަތުނ�

ްގޮތެއ�ް ްފުރަތަމަ ްމިކަމަށ� ްދަނ�ނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމަ، މިހިރީ.

ްކާކުގެް ްނިނ�މަނ�ވީނޫނ�ތޯއޭ. ްގޮތެއ� ްމައ�ސަލައަށ� ްއޮތ� ްދެނ�  2210ނިނ�މާފައި

ްޕެޓިޝ61ްައަމުރަކަށ�ްކާކުްބުނެގެނ�ތޯއޭް ނެއ�ްބަލައިގަތީްމިްމެނ�ބަރުނ�ގެ

ް ްވަނީވިއ�ޔާ ްކަމަށ� ްބަލައިގެނ�ފި ްއެހެނ� ްޖ69ްަމަޖިލީހަށ�. ލ�ސާއަށް�ވަނަ

ް ްގެނެސ�ްއެޖެނ�ޑާކުރެއ�ވުމަށ� ްމިތަނަށ� ްމައ�ސަލާގައި ްއެ ފަހުގައި

މަޖިލީހުނ�ްފެނ�ނަްގޮތެއ�ްނުބަލާްމިއަދުްމިހާރުްހުށަހެޅިފައިްމިއޮތ�ކަ�ަމަށް�

ް ްބަލަނ� ްގޮތެއ� ްފެނ�ނަ ްހަމަޖެހޭނީްމަޖިލީހުނ� ްމިހާރު  2215ބަޙުސ�ނުކުރެވޭނެއޭ.

ްމިހިސާބުން� ްދެނ�ވެސ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްގެނ�ދާށޭ. ްމިދާގޮތަށ� މިހާރު

ްކަނ�ނޭނގެް ްހިތަނ�ފަށައިފިއ�ޔާ ްޙުރުމަތ�ތެރިކޮށ� ގަވާއިދަށ�

ްސިޓީއެއ�ް ްމީހަކު ްހަމަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްނިނ�މޭނީ. ްގޮތެއ� ނޑުމެނ�ނަށ� އަޅުގަ

ށަހަޅުއ�ވާފައިްއޮތ�ްކަމެއ�ްހަމަްމަނިކުފާނާްފޮނުއ�ވިްނުވަތަްއެޖެނ�ޑާގައިްހު

ްއާދެ،ް ްޤަބޫލުކުރައ�ވަނ�ވީ. ްއެކަނ� ްދެނ�ނެވީމާ ްއެއ�ޗެކޭ ްއައިސ�  2220ހަމައަށ�

ްނުވާކަމެއް� ްބަޔާނ�ކޮށ�ފައި ްގަވާއިދުގައި ްމި ްމިއޮތީ ނޑައެޅިގެނ� ްކަ ހަމަ

ްމިް ނޑައަޅާނީ ްކަ ްގޮތެއ� ްޢަމަލުކުރާނެ ްއެކަމެއ�ގައި ދިމާވެއ�ޖެއ�ނަމަ

ް ްމަޖިލީހުނ� ްކިއެއ�ވެގެނ�ތޯއޭ ްގޮތެއ�ގެމަތީނ�ނޭ. މެނ�ބަރުނ61ް�ްފާސ�ކުރާ

ްހަމައަށް� ނޑުމެނ�ނާ ްއަޅުގަ ްމައ�ސަލަ ްޕެޓިޝަނުގެ ްފޮނުވި ހުށަހަޅުއ�ވާފައި
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ްއެއީް ްވަނީވިއ�ޔާ ްނުކުރެއ�ވިކަމަށ� ްނުކުރެއ�ވީ. ްބަޙުސ� ްއެކަމާ  2225ގެނެސ�ގެނ�

ްމައ�ސަލާގައި ްމި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްރިޔާސަތުނ� ނޑައެޅިގެނ� ްކަ ހަމަްްހަމަ

ްކުރާކަމެކޭް ްތިބޭފުޅުނ� ްލަސ�ކުރުމަށ� ްމިކަނ� ްނުދެއ�ވާ ނޑައަޅައި ްކަ ގޮތެއ�

ްދަނ�ނަވާނީ.ް

ް

ް2230 

ްމިއަދުްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްނުކުތާއަކީ ްނެނ�ގެވި ްތި ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި އާދެ،

ނޑުް ްއަޅުގަ ްނުކުތާއެއ�ކަމަ�ަށ� ްނިޒާމާބެހޭ ްޖަލ�ސާގައި މިހިނގަމުނ�މިދާ

ްއެ ްފުރުޞަތުގައިްނުބަލަނ�. ްމި ްޖަވާބެއ�ވެސ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއެއަށ� ހެނ�ވީމާ،

ނޑުްދެނ�ްމިްފުރުޞަތުްއަރުވަނީްފެލިދެއަތޮޅުގެް ނާރުވާނަނ�،ްއާދެ،ްއަޅުގަ

 2235ޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްމޫސާްނިޒާރަށ�.ްއަރިއަތޮޅުްއުތުރުބުރީގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް

ްއަރު ްފުރުޞަތު ްނުކުތާއަށ� ްނިޒާމާބެހޭ ނޑު ްއަޅުގަ ވާނަނ�.ްމެނ�ބަރަށ�

ްމައިކ�ް ނޑު ްއަޅުގަ ްދައ�ކަވަނ�ޏާ ްވާހަކަފުޅު ްއެދައ�ކަވާ ްކުރިނ� އެކަމަކު

މިދެނ�ނެވީ.ް ނޑާލާނަނ�.ްކުރިން� ްކަ

ް

 2240ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(ް

ް

ްމިނެގީްްއަރިއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް ްނުކުތާއެއ� ްނިޒާމާބެހޭ ނޑު ްރައީސ�،ްއަޅުގަ ް`ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްްމުޙަނ�މަދުްމަޖުދީްއިބ�ރާހީމް� ްރައީސ�،25ްްގަވާއިދުގެ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްރުޖޫއަވަމުނ�. ްމާއ�ދާއަށ� ްވަނަ

ްްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްގަވާއިދުގެ ްފަސ�ނުޖެހ25ްްިއަވަސ�ކުރައ�ވާ ްބައ�ލަވާ. ްމާއ�ދާ ވަނަ

ްކުރޭް ްކުރޭ ްލަސ�ވަނީ، ްވަނީ ްވަނީ ްއަވަސ�ވެގަނ�ނަވާ.  2245ލަސ�ނުކުރައ�ވާ

ްކެތ�ތެ ްހާދަހާ ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއިޚ�ލާޞ�ތެރިްއަވަސ�ކުރޭ. ރި

ްކަމެއ�ގައިް ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމިއީ. ްމަޖިލީހެކޭ ްތިބި މެނ�ބަރުނ�ކޮޅެއ�

ހަދަނ�ޖެހޭްހުރިހާްގޮތ�ްމިްގަވާއިދުގައިްވަރަށ�ްޞަރީޙަކޮށ�ްލިޔެްސާފުކޮށ�ް

ްސަލާމަތ�ވާނެް ްއަކަމު�ުނ� ްދިމާވެއ�ޖެއ�ޔާ ްކަމެއ� ްއެބައޮތ�. ފެނ�ނާނެހެނ�

ްރަް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމަގެއ� ްއެބައޮތ�.ްހުރިހާ ްތަނ�ދީފައި ްގަވާއިދުނ� ްމި  2250އީސަށ�

ްސަލާމަތ�ނުވެގެނ�ްއުޅޭކަށ�ްތަނެއ�ނެތޭްމިއަކު.ް
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ް

ް

ްނިޒާމާބެހޭްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްހީވަނީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްދެނ� ްމެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްއެދެން� ނޑު ްއަޅުގަ ްދެނ� ްއެހެނ�ވިމާ، ްއަރުވަނީ. ްތި ްނޫހެނ�  2255ނުކުތާއެއ�

ްއެދެނ�.ްްއިށީނދެ ްއިށީނދެވަޑައިގެނ�ނެވުނ� ްއިނގޭތޯ. ވަޑައިގެނ�ނެވުނ�

ްޤަދަރާް ްމަޖިލީހުގެ ްއެދެނ� ްއަޅުގަނޑު ްއަރިހުނ� ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްހުރިހާް ްހިފަހައ�ޓަވަނ� ްކަރާމަތ� ްމަޖިލީހުގެ ްހިފަހައ�ޓަވަނ� ޢިއ�ޒަތ�

ނޑަށ�ްއެހީވެދެއ�ވަނ�.ްއަޅުގަނޑު އެއ�ވެސ�ްްބޭފުޅުނ�ވެސ�ްމިކަމުގައިްއަޅުގަ

ްހަމަް ްމިގެނ�ދަނީ ްމިކަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްހަދަނީކީ. ްއެގޮތަށ�  2260ބޭފުޅަކަށ�

ްލަފާްއަހަނ�ވީ.ްމިހާރުް ނޑު ްއަދިްއަޅުގަ ނޑަށ�ްއެނގިފައިހުރިްގޮތަށ� އަޅުގަ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްމަޖިލީހުގެ ްދަނ�ނަވާލަނަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްދިޔައިމާ މިހިސާބަށ�

ްއަޑުް ްއަޅުގަނޑު ްލަފާފުޅުވެސ� ްރައީސ�ގެ ްދަނ�ނަވާލިން�އެނާއިބު ހިނ�.

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްއިނ�ޓަވަލ�ް ްއުތުރުބުރީގެ ނޑުްގާތުގައިްއ.އަތޮޅު ްއަޅުގަ ގަޑީގައި

 2265މެނ�ބަރުްޢިލ�ޔާސ�ްޙުސައިނ�ގެްނަނ�ްއަނބުރާްގެނ�ދަވަނ�ްޤަސ�ދުކުރައ�ވާް

ނޑުް ްއަޅުގަ ްރައީސަށ� ްނާއިބު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްވިދާޅުވީމާ ވާހަކަ

ްއެމަނިކުފާނުވެް ްމިއޮތީްދަނ�ނަވާލިނ�. ްމައ�ސަލަ ްމިހާރު ްވިދާޅުވީ ސ�

ްނިނ�މަނ�ވާނީ.ް ްގޮތެއ� ްއެއާދޭތެރޭ ްމަޖިލީހުނ�ނޭ ްދެނ� ހުށަހެޅިފައޭ.

ްއެއީް ްއަނެއ�ކާ ްނުގެނ�ދެވޭނެއޭ. ްއަނބުރައެއ� ްމައ�ސަލަ މިހިސާބުނ�ނެއ�

ްއޮތީ.ް ްއެނިގިފައިވެސ� ްއަޅުގަނޑަށ� ްގޮތ�ކަމަށ� ްއޮނ�ނަ  2270އެކަނ�ތައ�

ްދަނ�ނަ ނޑު ްއަޅުގަ ްކުރިއަށ�ްއެހެނ�ވީމާ، ްމިގޮތަށ� ްމިއުޅެނީ ވަނ�

ްގޮތެއް� ްއެދެނ�.ްދެނ�،ްމަޖުލީހުނ� ްއެހީވެދެއ�ވުނ� ްތިބޭފުޅުނ� ގެނ�ދިއުމުގައި

ްޤަބޫލުނޫނ�ކަމެއ�ނޫނ�.ް ނޑުވެސ� ްއަޅުގަ ްއެއީ ްނިނ�މުމަކީ މިކަމާދޭތެރޭ

ްބޭފުޅުން� ްއެދިވަޑައިގަނ�ނަވާ ްވާހަކަދައ�ވަނ� ްހައ�ތަހާވެސ� އެހެނ�ނަމަވެސ�،

ްމި ްއިތުރުވަނީ. ްމަޖިލިސ24ް�ްހާރު ްއެހެނ�ވީމާ، ްވެއ�ޖެ.  2275މެނ�ބަރުނ�ނަށ�

ްއެބޭފުޅުން� ްއެހެނ�ވީމާ، ްނިނ�މާކަ�ަށެއ�. ްއަވަހަށ� ްމިކަނ� ނެތެއ�ނޫނ�ތޯ

ްނިޒާމާބެހޭް ްއެހެނ�ވީމާ، ްނިނ�މެވީމާ، ްމަޖިލީހުނ� ްދައ�ކަވާފައި ވާހަކަފުޅު

ްލިބޭް ްމަޖިލީހަށ� ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއެއީ ްނުކުތާ
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ްހިސާބަ�ަށް� ްއެހެނ�ވާ ްއެހެނ�ވީމާ، ްވެދާނެ. ްވަނަމަކަށ�ވެސ� އަނެއ�ކަހަލަ

ްބާރުއަޅާފައިް ްގެނ�ދަނ� ްކުރިއަށ� ްމިކަނ�ތައ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ  2280ނުގެނ�ދަވާ

ްޢި�ިއ�ޒަތ�ތެރިް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްހިނ�ގަވާ. މަސައ�ކަތ�ކުރަމާ

ްވާހަކަ ްމި ްނުހައ�ދަވާ ްއެހެނ� ްމިއެދެނީ ްއަރިހުނ� ްދައ�ކަވާްމެނ�ބަރު ފުޅު

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްދެއ�ވާފައި ްފުރުޞަތު ްދައ�ކާވާނެ ްވާހަކަފުޅު މެނ�ބަރުނ�

ްނިޒާމާބެހޭް ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްދެނ� ްނިނ�މާނީއޭ. ްގޮތެއ� ްދޭތެރޭ މިއާ

ްމެނ�ބަރުް ްވާހަކަދައ�ކަވާ ްމިހާރު ްއަރުވާނީ ްފުރުޞަތު  2285ނުކުތާއަށ�

ްކަމެއ� ްއިތުރު ްމިހާރު ްއެއީ ްނުމުނީމަ. ްހިނގާފައިްްވާހަކަދައ�ކަވާ ގޯސ�ކޮށ�

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްފެލިދެއަތޮޅުގެ ްއެހެނ�ވީމާ، ްއެނގޭތީ. ނޑަށ� ްއަޅުގަ ނެތ�ކަމަށ�

ްމެނ�ބަރުްމޫސާްނިޒާރުްވާހަކަފުޅުްކުރިއަށ�ްގެނ�ދެވުނ�ްއެދެނ�.ް

ް

 2290ްޝުކުރިއ�ޔާްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.ްްފެލިދެއަތޮޅުްމެނ�ބަރުްމޫސާް

ްްނިޒާރުްވާހަކަފުޅުދެއ�ކެވުނ�:

ް

ްވާހަކަދައ�ކަވާްްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:ްރިޔާސަތުނ� ްމެނ�ބަރު ްވާހަކަފުޅުދައ�ކަވާ ްމިހާރު ްދެނ�ނެވީ ނޑު އަޅުގަ

ްއިނގޭތޯ.ް ްއިށީނދެވަޑައިގަނ�ނަވާ ްއެހެނ�ވީމާ، ްވާހަކަ. ްއަރުވާނެ ނުމުނީމަ

ްނުހައ�ދަވާށޭް ްތިހެނ� ްދަނ�ނަވަނ� ްއަދުބުވެރިކަމާއެކު ްހަމަ ނޑު  2295އަޅުގަ

ް ްއިށީނދެވަޑައިގަނ�ނަވާށޭ. ްވ.އަތޮޅުގެްއިނގޭތޯ ްމިހާރު ނޑު އަޅުގަ

ްއަރުވާނަނ�.ް ްފުރުޞަތު ްގެނ�ދަވަނ� ްވާހަކަކުރިއަށ� ްމެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްވ.އަތޮޅުގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްމޫސާްނިޒާރު.ް

ް

ްފުރުޞަތަކަށ�އެދިްްފެލިދެއަތޮޅުްމެނ�ބަރުްމޫސާް ނޑުވެސ� ްއަޅުގަ ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  2300ްޝުކުރިއ�ޔާ

ްމަޖިލީހުގެްްްްއ�ކެވުނ�:ނިޒާރުްވާހަކަފުޅުދެ ްމި ްއާދެ، ްމައ�ސަލާގައި. ްއުޅޭ ްހުށަހެޅިގެނ� ްމިހާރު ދަނ�ނަވާލީ

ްމެނ�ބަރުން� ްބައެއ� ްއިތުބާރުނެތ�ކަމަށ� ްރައީސާމެދުގައި ްނާއިބު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްއެއ�ޗެއ�ް ްފެނ�ނަ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްމައ�ސަލާގައި ްއޮތ� ހުށަހަޅުއ�ވާފައި

ްއެއ�ވެސ� ނޑު ްއަޅުގަ ްވަގުތުްްދަނ�ނަވާލުމަށ�ޓަކައި. ްމަޖިލީހުގެ ޙާލެއ�ގައި

ްވާހަކަދައ�ކަން� ްފުރުޞަތަށ�އެދި ނޑު ްއަޅުގަ  2305ބޭކާރުކުރާކަށ�ނެތިނ�.

ްއަނބުރާް ްމައ�ސަލަ ްއެ ްއަދި ްޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ނޑު ްއަޅުގަ ޤަސ�ދުކުރީ
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ްހުށަހަޅައިް ްމައ�ސަލައެއ� ްނުކުތާގެތެރެއިނ� ްއާދެ�ެ،ްނިޒާމާ ނެގެނ�ދެވޭތީވެ.

ްގެނެވޭކަމަ ްއަނބުރާ ްޤަބޫލުނުކުރެވޭތީްމައ�ސަލަ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ކަށެއ�

ްއާދެ،ް ްދަނ�ނަވާލާނަނ�. ްފެނ�ނަގޮތ� ްބެހޭގޮތުނ� ްމައ�ސަލައާ ްމި ނޑު އަޅުގަ

ްމިް ްރައީސ� ްނާއިބު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޤަބޫލުކުރެވޭގޮތުގައި ނޑަށ�  2310އަޅުގަ

ްކުރައ�ވާފައިވަނީް ްމަސައ�ކަތ�ޕުޅު ްރައީސ� ްނާއިބު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި މަޖިލީހުގެ

ްގަވާއިދާ ްއެއ�ގޮތ�ވާްްމަޖިލީހުގެ ްޤާނޫނުއަސާސީއާ ްރާއ�ޖޭގެ އަދި

ްއެކިއެކިް ްގެނ�ދަވާފައިވާ ްކުރިއަށ� ްމަޖިލިސ� ްއެމަނިކުފާނު ގޮތުގެމަތީނ�.

ްބަލައިލާއިރުގައިް ްވިސ�ނާ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ޖަލ�ސާތަކަށ�

ްތަކުރާރުކޮށް� ްމެނ�ބަރުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްބައެއ� ނޑުމެނ�ގެތެ�ެރެއިނ�  2315އަޅުގަ

ްޚިލާފު ްގަވާއިދާ ްނިޒާމުްމަޖިލީހުގެ ްމަޖިލީހުގެ ވެވަޑަ�ައިގެނ�

ގެއ�ލުވާލުމަށ�ޓަކައިްމަސައ�ކަތ�ްކުރައ�ވަމުނ�ދިޔަްވަގުތުތަކުގައިވެސ�ްވަރަށ�ް

ްވަރަށް� ްޤާބިލުކަމާއެކުގައި ްވަރަށ� ްއިނ�ނަވާ ކެތ�ތެރިކަމާއެކުގައި

ްގެނ�ދަވަނ�ް ްކުރިއަށ� ްމަޖިލިސ� ްއެމަނިކުފާނުވަނީ ޙިކުމަތ�ތެރިކަމާއެކުގައި

ްޙަޤީގަތެއ�.ްމަސައ�ކަތ�ކުރައ� ްދަނ�ނަ ްއެނ�މެ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއެއީ  2320ވާފައި.

ްމިް ްއެމަނިކުފާނު ްޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، އާދެ،

ނޑުް ްއަޅުގަ ްރަނގަޅަށ�. ްވަރަށ�ވެސ� ްކުރައ�ވާފައިވަނީ މަސައ�ކަތ�ޕުޅު

ްބޭނުނ�ވަނީް ްދަނ�ނަވާލަނ� ްއެއ�ފަހަރު ްއަދިވެސ� ވާހަކަދިގުނުކޮށ�

ނޑުމެނ�ގެ ްފަދަްްއަޅުގަ ްއެމަނިކުފާނު ްއެބައޮތޭ. ްއެމަނިކުފާނަށ� އިތުބާރު

ްރިޔާސަތުގައިް ްމަޖިލީހުގެ ްބޭފުޅަކު ްތަޖުރިބާހުރި ްމިފަދަ ްޤާނޫނީ  2325ޤާބިލު

ނޑުމެނ�ް ްމަސައ�ކަތަކީްއަޅުގަ ްކޮށ�ދެއ�ވާ ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ އިނ�ނަވައިގެނ�

ް ްކާމިޔާބެކޭ ްއިތުރު ްލިބޭނެ ްމަސައ�ކަތަށ� ްމިއުޅޭ އަދިްމިކުރިމަތިލައިގެނ�

ްގޮތ�ތައ�ް ްރަނގަޅު ްސަބަބުނ� ްމިކަމުގެ ްއިތުރު ނޑުމެނ�ނަށ� އަޅުގަ

ްމެދުވެރިވެގެނ�ދާނެްކަމެކޭ.ްޝުކުރިއ���ޔާްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.ް

ް2330 

ްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްގަވާއިދުގެ ްއެދިވަޑައިގަތީމާ ްމެނ�ބަރުނ� ްނުކުތާއަށ� ްނިޒާމާބެހޭ 22ްއާދެ،

ްއަް ްބުނާގޮތުނ� ްމާއ�ދާގައި ްޅ.އަތޮޅުގެްވަނަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްދޭނ�ޖެހޭ. ނޑު ޅުގަ

ްއޭގެފަހުން� ްއަރުވާނަނ�.ްއަދި ްއިބ�ރާހީމަށ� ްމެނ�ބަރުްޙުސައިނ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި
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ްއަރުވާނަނ�.ް ްމަޖުދީއަށ�ވެސ� ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއުތުރުބުރީގެ އ.އަތޮޅު

ްވާހަކަދައ�ކަވާް ްމިހާރު ްދެނ�ނެވިނ� ްއެއިރު ްއަޅުގަނޑު ްމިދަނ�ނަވަނީ  2335އެހެނ�

ނޑުްބޭ ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްއަރުވާނީ. ްނިމުނީމައޭ ްވާހަކަދައ�ކަވާ ފުޅަކު

ްއިބ�ރާހީމް� ްޙުސައިނ� ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޅ.އަތޮޅުގެ އެނ�މެފުރަތަމަ

ްފުރުޞަތުްއަރުވަނ�.ް

ް

 2340ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްނިޒާމީްފާދިއ�ޕޮޅުްމެނ�ބަރުްޙުސައިނ�ް ްއަޅުގނޑު ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްނުކުތާއެއ�ގެްްއާދ،ްޝުކުރިއ�ޔާ

ްވަގުތުގައިްްްއިބ�ރާހީމ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއިނ�ޓަވަލ�ގެ ްވިދާޅުވި ްރައީސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ވާހަކަދަނ�ނަވާލީ

ްވިދާޅުވުމުގެމަތީނ�ް ްއެވިދާޅުވި ްއިބ�ރާހީ�ިމ� ްޙުސައިނ� ޢިލ�ޔާސ�

ްދެނ�ނެވީމޭ.ް ްރައީސަށ� ްނާއިބު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމަޖިލީހުގެ  2345އެމަނިކުފާނަށ�

ްއެ ްހުށަހެޅިފައޭ.ްދެނ�ނެވީމާ ްމައ�ސަލަ ްމިއޮތީ ްމިހާރު ްވިދާޅުވިއޭ މަނިކުފާނު

ްމައ�ސަލައަކީް ްމި ްދަނ�ނަވަނ�ތޯ ްނިނ�މެވޭނީ. ްގޮތެއ� ްމަޖިލީހުނ�ނޭ ދެނ�

ްހުށަހެޅިފައިވާް ްއިތުބާރުނެތ�ކަމަށ� ްމައ�ޗަށ� އެމަނިކުފާނުގެ

ްމައ�ސަލައަކަށ�ވާއިރުްއެމަނިކުފާނުގެްޚިޔާލުފުޅުްއެއ�ގޮތަކަށ�ވެސ�ްމިކަމުގައިް

ްއެމަނިކުފާނަކީް ްއިނ�ސާފެއ�ނޫނޭ. ްއެއީ ްނުދާނެއޭ. ްކަމަކު  2350ހޯއ�ދަވައިގެނ�

ްހިތ�ޕުޅުް ްވަރަށ� ްނެތ�ނަމަވެސ� ްމާގާތ�ގޮތެއ� ްރަނގަޅަށ� ްހަމަ ނޑު އަޅުގަ

ްއެމަނިކުފާނުގެް ްބޭނުނ�ފުޅުވާނެ ްއެމަނިކުފާނު ްޔަޤީނ� ްހަމަ ްބޭފުޅެއ�. ތިރި

ހުށަހެޅިފައިްއޮތ�ްމައ�ސަލަ..،ް ްމައ�ޗަށް�

ް

ް2355 

ްމިހާރުްްްނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:ރިޔާސަތު ްއިނގޭތޯ. ްއެދެނ� ްއިށީނދެވަޑައިގަތުނ� ްމެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްނުވާނެއޭް ްހޯދައިގެނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްލަފާ ްރައީސ� ްނާއިބު ނުކުތާއަކީ

ްރައީސ�ގެް ްނާއިބު ްމަޖިލީހުގެ ްހޯދީ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، އެހެނ�ނޫނ�ތޯ.

ްއެގޮތަ ްކުރީ ްއެ�ެކަނ�ތައ� ްއެހެނ�ވީމާ، ްއެކަމުގައިްލަފާ. ްއެހެނ�ވީމާ، ށ�.

ްއިނގޭތޯ.ް ްނަހައ�ދަވާ ްއެހެނ� ްމިހާރު ްދައ�ކަވާ، ްދިގުކޮށ� ްއިތުރަށ�  2360އެވާހަކަ



 88 

ްޖަދަލުކުރެއ�ވުނ�ް ްރިޔާސަތާ ްމިހާރު ްމައ�ސަލައެއ�ގައިވެސ� ްކޮނ�މެ ހަމަ

ްދެން� ްއެދެނ�. ްއިށީނދެވަޑައިގަތުނ� ްއެހެނ�ނުހައ�ދަވާ ތިގެނ�ގުޅުއ�ވަނީ.

ްއުތުރުބުރީގެ ްމަޖުދީއަށް�ްއަރިއަތޮޅު ްމުޙަނ�މަދު ްމެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ނޑުްފުރުޞަތުްއަރުވަނ�. ްއަޅުގަ

ް2365 

ް)ނިޒާމަބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްގަވާއިދުގެްްއަރިއަތޮޅުްއުތުބުރީްމެނ�ބަރުް ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްނިޒާމު. ްހައ�ތަހާވެސ�

1�ްްްމުޙަނ�މަދުްމަޖުދީްއިބ�ރާހީމް� ްމާއ�ދާއާ، ްމާއ�ދ25ްާވަނަ ްވަނަ ްއަދި ްމާއ�ދާގެދަށުނ22ް�ްއާ ްވަނަ

ްގެނ�ދާނީވެސ�ްްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްކުރިއަށ� ްވާހަކަ ނޑު ްއަޅުގަ ްމިތެދުވީ.  2370ނިޒާމައިގެނ�

ް ނޑު ްއަޅުގަ ްއިށީނ�ނާނީ. ްތަނ�ދެއ�ވަނ�ޏާ.ްއެހެނ�ނޫނީ ވަނ22ްްަމަނިކުފާނު

ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްމިނެގީް ވަނ25ްްަވަނަްމާއ�ދާއާްއަދ1�ްްިމާއ�ދާގެދަށުން�

ްއިޙ�ތިރާމ�ކުރުން�މާއ� ްރައީސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްކަނ�ތައ�ތައ� ްހިމެނޭ ދާގައި

ްވާހަކަްއަރިސ�ކޮށ�ލަށ�ވެގެނ�.ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްއެކަމުގެ ދޫކޮށ�ލަވާްކުރިއަށ�ދާތީ

ްއިނ�ނެވިއ�ޔާް ްވަޑައިގެނ� ްކެތ�ތެރިވެ ްފުރުޞަތުގައި ްތިދެއ�ވި  2375ރައީސ�

ްވަޑައިނުގަނ�ް ްކެތ�ތެރިވެ ްގެނ�ދާނަނ�. ްކުރިއަށ� ނޑު ްހަމަްއަޅުގަ ނަވަނ�ޏާ

ްނަގާނަނ�.ް ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ނޑު ްއަޅުގަ ްއިށީނ�ނާނަނ�. އަމުރުކުރައ�ވާއިރަށ�

ްވަރަށ�ް ްއޮނ�ނާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްކިޔަމަނ�ތެރިވާނަނ�. އަމުރަށ�

ްއަރިސ�ކޮށ�ފައިް ްދަނ�ނަވާ ްރައީސަށ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި އިޚ�ލާޞ�ތެރިކަމާއެކޮށ�

ްކިޔަމަ ްއިޚ�ލާޞ�ތެރިކަމާއެކު ްވަރަށ� ްހަމަ ނޑު  2380ނ�ތެރިވާނަމޭ.ްއަޅުގަ

ްކިޔަމަނ�ތެރިކަނ�ްއަދާކުރާނަމޭ.ްއިޙ�ތިރާމ�ކުރާނަމޭ.ްއޯގާތެރިވާނަމޭ....

ް

ް

އިނގޭތޯ.ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ނޑުްއެދެނީްއިށީނދެވަޑައިގެނ�ނެވުން� އާދެ،ްއެހެނ�ވިއ�ޔާްއަޅުގަ

 2385ްއިށީނދެވަޑައިގެނ�ނެވުނ�ްއިނގޭތޯ.

ް

ް()ނިޒާމަބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށ�ްގެނ�ދެވުނ�
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ް

ނޑުގެްނިޒާމުްނުނިމޭްއިނގޭތޯ.ްްއަރިއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް ްއަދިްއަޅުގަ

 2390ްމުޙަނ�މަދުްމަޖުދީްއިބ�ރާހީމް�

ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ް

ް

ްނޫނ�ތޯ.ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްދިމާނުކުރެއ�ވޭ ްއެއ�ޗެއ� ްވިދާޅުވާ ްތި އެހެނ�ވީމާ

ްޢިއ� ްދ.އަތޮޅުގެ ްއެދެނ�. ްމެނ�ބަރުްއިށީނދެވަޑައިގެނ�ނެވުނ�  2395ޒަތ�ތެރި

ްމުޙަނ�މަދުްރިޔާޟ�.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްކުރުނ�ްްނިލަނ�ދެއަތޮޅުްދެކުނުބުރީް ްޖަލ�ސާގައި ްމަޖިލީހުގެ ްއާދެ، ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  2400ްޝުކުރިއ�ޔާ

ްްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުްރިޔާޟ�ް ްތެރޭގައި ްކަނ�ތަކުގެ ްމިއޮނ�ނަނ14ްްީއެކަށީގެނ�ނުވާ ްމާއ�ދާގައި ްވަނަ

ްހިނގަމުނ�ދަމަޖިލީްދެއ�ކެވުނ�:ވާހަކަ ްޖަލ�ސާއެއ� ްމާލަން�ހުގެ ްޖަލ�ސާކުރާ ްމަޖިލީހުގެ ނިކޮށ�

ްހީހެދުން� ްވާހަކަދައ�ކާ ްއަޑުގަދަކޮށ� ްއަޑުއިވޭވަރަށ� ްމަޖިލީހަށ� ްތިބެ ތެރޭގައި

ްޖަދުވަލާް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ނޑަކީ ްއަޅުގަ ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި އިނގޭތޯ.

ްވިސ�ނިވަޑަް ްރިޔާސަތަށ� ްމީހެއ�.ްޚިލާފުވީކަމަށ� ްއިނ�ޒާރުދީފައިހުރި  2405އިގެނ�

ްގިނަް ްޖަދުވަލާ ްމި ްމިއަދު ްބާވައޭ ްފަހަރު ްކިތަށ� ްހިތަށ�އަރާ ނޑު އަޅުގަ

ްރައީސަށ�ް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެވާހަކަ ްޚިލާފުވީ. ްމި ްބޭފުޅުނ� އަދަދެއ�ގެ

ްއަރިސ�ކުރަނ�.ްޝުކުރިއ�ޔާ.ް

ް

ް2410 

ނޑުްްއާދެ،ްދ.އަތޮޅުގެްއެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަ�ަކަދެއ�ކެވުނ�: މެނ�ބަރުްއެްނެނ�ގެވިްނުކުތާްއަޅުގަ

ްޤަދަރުް ްޖަލ�ސާގެ ްއެދެނީ ްއަރިހުނ�ވެސ� ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ޤަބޫލުކުރަނ�.ްހުރިހާ

ްބެފުޅުނ�ވެސ�ް ްވާހަކަދައ�ކަވާ ްކަނ�ތައ�،ްއެްޖަލ�ސާގެ ްއެ ްއަދި ހިފެހެއ�ޓުނ�

ްފަރާތ�ތަކުނ�ވެސ�ް ްގެނ�ނަވާ ްޢަމަލެ�ެއ� ްރައ�ދު ްގުޅިގެނ� ްވާހަކަފުޅާ އަދި

ްދެނ�،ްްއެގޮތަށ� ްއެދޭކަމެއ�. ނޑު ްއަޅުގަ ްބޮޑަށ� ްވަރަށ� ްއެއީ  2415ގެނ�ދެވުނ�
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ްނިޒާމާބެހޭް ްއަރުވަނ�ޖެހެނީ ްއަނެއ�ކާވެސ� ްއަރުވަނ�ޖެހެނީ ފުރުޞަތު

ްކޮޅުމަޑުލުގެް ްއެއީ، ްބޭފުޅެއ�. ްއޮތ� ްއެދިވަޑައިގެނ�ފައި ނުކުތާއަކަށ�

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްރިޔާޟ�ްރަޝީދު.ް

ް

 2420ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްވާހަކަވެސ�ްނުދައ�ކާްްލުްމެނ�ބަރުްރިޔާޟ�ްކޮޅުމަޑު ނޑުްމިހުރީ ްރައީސ�.ްއަޅުގަ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ

ްނިނ�މައިގެނ�.ްްރަޝީދުްވާހަ�ަކަދެއ�ކެވުނ�: ްނުނަގަނ�ކަމަށ� ްނުކުތާއެއ�ވެސ� ްނިޒާމީ އަދި

ްހީވަނީް ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްމިދާގޮތުނ� ްކަނ�ތައ�ތައ� ްމަޖިލީހުގެ އެހެނ�ނަމަވެސ�،

ްވަ ްގަވާއިދާ ްއަދި،ްމި ްމިދަނީ. ްކަނ�ތައ�ތައ� ްޚިލާފަށ�ހެނ� ްބޮޑަށ�  2425ރަށ�

ްހުރިގޮތަށް� ްހިނގާފައި ްކަނ�ތައ�ތައ� ްދުވަހުގައި ްވޭތުވެދިޔަ މަޖިލީހުގެ

ްނުކުތާއެއ�ް ްނިޒާމީ ްނަގާ ްމެނ�ބަރުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ބަލައިލާއިރުގައިވެސ�

ްއޮތ�ގޮ ްއެ ްގަވާއިދުގައި ްމިބުނާ ްހަވާލާދީފައި ްވާހަކައަށ� ްދައ�ކާ ތް�ނޫނ�ނަމަ

ްސާފުކޮށް� ްވަރަށ� ްރިޔާސަތުނ� ްއޮތ�ނަމަ ްގޮސ�ފައި ްއެކަނ� ނޫނ�ގޮތަކަށ�

 2430އެކަނ�ްއޮތ�ގޮތ�ްސާފުކޮށ�ދެއ�ވާ.ްއެހެނ�ނަމަވެސ�،ްމިއަދުްއުފެދިފައިްމިއޮތ�ް

ްއޮތ�ގޮތ�ް ްއެކަނ� ްރައީސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްބެހޭގޮތުނ� މައ�ސަލައާ

ްއެ ްނުކުރެވޭ. ްޤަބޫލެއ� ނޑަކަށ� ްއަޅުގަ ހެނ�ވީމާ،ްސާފުކޮށ�ދެއ�ވާކަމަކަށ�

ްގެނ�ދަނީް ްދައ�ކަވަމުނ� ްވާހަކަފުޅު ްއެ ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެ މިހާރު

މިހާރުްހުށަހެޅިފައިްއޮތ�ްމައ�ސަލައަށ�ްތާއީދުކޮށ�ފައިްއޮތ�ްމެނ�ބަރަކުްނޫނީް

ްސާފުް ްމިއަށ� ްއެހެނ�ވީމާ، ްވާހަކަ. ްނުކުރާ ްތާއީދު ްއެއަށ� ްމެނ�ބަރަކު  2435ދެ

ްރައީސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޖަވާބެއ� ްވަޑައިގަތީމާްްރަނގަޅު ްކުރިއަށ� ދެއ�ވާފައި

ްއިރުއިރުކޮޅާް ްދެނ�، ްނިމުނީހެނ�. ްމި ްމިހިސާބުނ� ްހީވަނީ ނޑަށ� އަޅުގަ

ްއެބަް ނޑަށ�ވެސ� ްއަޅުގަ ްނަގާތީ ްމެނ�ބަރުނ� ްބައެއ� ްނަގާތީ ްނުކުތާ ނިޒާމީ

ްވަކިް ްނެގުމުގައިވެސ� ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ްއެ ްއެހެނ�ވީމާ، އުނދަގޫވޭ.

ްއަ ްއޮނ�ނަނ�ޖެހޭނެ. ްރިޔާސަތުން�ހައ�ދެއ�ވެސ� ްމީހަކަށ� ްއެފަދަ  2440ދި،

އަނ�ގާގޮތަށ�ްކަނ�ތައ�ްނުކުރާކަމަށ�ވަނ�ޏާްއިނ�ޒާރުކުރުވަނ�ވީ.ްމިްގަވާއިދުގެް

ްއެއ�ގޮތަށ�ް ްއެއާ ްއެހެނ�ވީމާ، ްއެބައޮތ�. ނޑައެޅިފައި ްކަ ްމާއ�ދާއެއ� ވަކި
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ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްއެދޭކަމަކަށ�ވާތީ ްބޮޑަށ� ްވަރަށ� ނޑު ްއަޅުގަ ގެނ�ދެވުމަކީ

ްވީހާވެސ�ްލުއިްފަސޭހަކޮށ�ްގެނ�ދިއުމަށ�ްރައީސަށ�ްމިްމަޖި ްކަނ�ތައ� ލީހުގެ

ްއެވާހަކަް ްވާތީވެ ނޑު ްއަޅުގަ ްފެށުނީއ�ސުރެވެސ� ްމީހަކަށ�  2445ބާރުއަޅާ

ްއަނެއ�ކާވެސ�ްހަނދުމަފުޅުކޮށ�ްއަރުވާލަނ�.ްޝުކުރިއ�ޔާ.

ް

ް

ްސާްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްވަރަށ� ްމައ�ސަލައިގައި ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްހަމަްޝުކުރިއ�ޔާ. ފުކޮށ�

ްޖަވާބުް ނޑު ްއަޅުގަ ްމެނ�ބަރަކަށ� ްވާހަކަދެއ�ކެވި ްއެ ްފުރަތަމަ  2450އެނ�މެ

ްމައ�ސަލަް ްގޮތުނ� ްނުކުތާއެއ�ގެ ްނިޒާމާބެހޭ ްފަހުނ� ްއޭގެ ްއަދި، އެރުވިނ�.

ްމައ�ސަލަް ްމިދަނީ ްދަނ�ނަވަމުނ� ްބޭފުޅުނ�ނަށ�ވެސ� ްގެނ�ދަވާ ނަނ�ގަވަމުނ�

ްނަ ްހުށަހެޅިފައޭ.ްމިހިސާބުނ� ްމަޖިލީހަށ� ްގެނ�ދެވުމުނ�ްމިއޮތީ ްއަނބުރާ މެއ�

ްހަ�ަމަް ްއެހެނ�ވީމާ، ްބެލެވޭކަށެއ�ނެތޭ. ްބާޠިލުވީކަމަކަށ� ްއެ ްމައ�ސަލަ އެ

ްއެހެނ�ނޫނ�،ް ްދެނ�، ްމިގެނ�ދަނީ. ްދަނ�ނަވަމުނ� ްހަމަ ްއަޅުގަނޑު  2455އެހެނ�

ްވާހަކަފުޅުް ްއިތުރަށ� ްއޮތީމާ ްމިހެނ� ްބޭފުޅުނ� ްއެދިވަޑައިގަނ�ނަވާ މިހާރު

ވިދާޅުވެްނިނ�މަވާލެއ�ވީމާްމައ�ސަލައިގެްވޯޓަށ�ްދައ�ކަވަނ�ްބޭނުނ�ފުޅުްނޫނީް

ްފަސޭހަކޮށް� ްއެނ�މެ ްހަމަ ްމިއީ ްއެއީ، ްނިނ�މާލެވިދާނެ. ްއެކަނ� ގޮސ�ފައި

ްފުރުޞަތުް ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއެހެނ�ވީމާ، ްދެނ�، ވާނ�އޮތ�ގޮތަކީ.

ްޢަދ�ނާން� ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ްހުވަދުއަތޮޅު  2460އަރުވަނީ

ްދ.އަ ްނާޝިދުްޙަލީމ�އަށ�. ްއަޙ�މަދު ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ތޮޅުގެ

ނޑުްދަނ�ނަވާލާނީ. ްކޮނ�ކަމަކާތޯްއަޅުގަ

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް2465 

ްްނިލަނ�ދެއަތޮޅުްދެކުނުބުރީް ްމ52ްްިގަވާއިދުގެ ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއާދެ، ްދަށުނ�. ްމާއ�ދާގެ ްވަނަ

ްޢިއ�ޒަތ�ްމެނ�ބަރުްއަޙ�މަދުްނާޝިދުް ްހުށަހެޅިފައިވާ ްއިތުބާރުނެތ�ކަމުގެްމަޖިލީހަށ� ްރައީސ�ގެ ްނާއިބު ްތެރި

ްްވާހަ�ަކަދެއ�ކެވުނ�: ްހުށަހެޅި ްމިްމައ�ސަލަ ްތެރެއިނ�ްދ15ްްެމައ�ސަލައިގައިްމިހާރު ބޭފުޅުނ�ގެ

ްގެނ�ދެވިފަހުން� ްތާއީދު ްއެބޭފުޅުނ� ްހުށަހެޅި ްއިތުބާރުނެތ�ކަމަށ� މެނ�ބަރުނ�ގެ
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ްކު ްމިތަނ� ްތިޔަވިދާޅުވަނީ ްމަނިކުފާނު ްތަނަކަށް�ފުރަތަމަކަމަކަށ�  2470ޅޭކުޅޭ

ްވާހަކަ.ް ްބާއ�ވާ ްހުޅުވާލާފައި ްބަޙުސ�ކުރަނ� ްތިމަނ�ނާ ްމިކަމައިގެނ� ވާނެތީވެ

ްވާހަކަ.ް ްދެއ�ވާ ްފުރުޞަތު ްފަރާތ�ތަކަކަށ� ްހުރިހާ ްއެދޭ ްއެކަމަށ� އަދި،

ްތާއީދުް ްމައ�ސަލައެއ�ގެ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްސުވާލަކީ ްފުރަތަމަ ނޑުގެ އަޅުގަ

ްމި ްއޮތ� ްގެނ�ދެވުމަށ�ފަހުގައި ްދިނުމުގެްއަނބުރާ ްފުރުޞަތެއ� ހާރު

ްކީއ�ވެގެނ�ތޯް ްކޮނ�އިރަކުނ�ތޯ. ްބަނ�ދުކުރައ�ވާނީ ްމަނިކުފާނު  2475ފުރުޞަތު،

ްއަދިވެސ�ް ްނުކުރައ�ވާ ްބަނ�ދު ްފުރުޞަތު ްމިހާރު ްމިކަމަކަށ� މަނިކުފާނު

ްދެވަނަކަމަކީ،ް ްދެއ�ވަނީ. ްފުރުޞަތު ްތިޔަ ްފަރާތ�ތަކަށ� ްއެދޭ މިކަމަށ�

ްތާއީދުކުރާކަމެކޭ ްވަރަށ� ނޑު ްވެދާނެތީވެްްއަޅުގަ ްތަނަކަށ� ްކުޅޭކުޅޭ މިތަނ�

ްމަނިކުފާނުް ްނިނ�މާނުލައ�ވާ ްމައ�ސަލަ ްމި ްކުއ�ލިއަކަށ� މިގޮތަށ�

ްނުދެއ�ވާް ްބަޙުސ�ކުރައ�ވަނ� ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ްއުސޫލު.  2480ތިގެނ�ގުޅުއ�ވާ

ްގޮތެއ�ކަމަށް� ްނިނ�މެވޭނެ ްމަނިކުފާނަށ� ްއެއ�ސެވުމަށ� ްވޯޓަކަށ� މިކަމަކަށ�

ް ްޤަބޫލުކުރަމޭ. ނޑު ްއެގޮތަށ�ްއަޅުގަ ްގަވާއިދުވެސ� ްމަޖިލީހުގެ އަދި،

ތަނ�ދޭތީވެްއިތުރުްބަޙުސަކަށ�ްނުލާްމިކަމަށ�ްވޯޓަކަށ�ްއައ�ސަވާްދެއ�ވާފައިް

ްއިތުރުް ްދެ�ެއ�ވާކަމަށ�ވަނ�ޏާމުނ� ްފުރުޞަތު ްބޭފުޅުނ�ނަށ� ްމަނިކުފާނު އަދި،

ްބަނ�ދުކުރައ�ވަދެއ�ވާށޭ.ް ްމިހާރު ްދޮރު ްމިކަމުގެ ްނުދެއ�ވާ  2485ފުރުޞަތު

ްޝުކުރިއ�ޔާ.

ްވާހަކަދައ�ކަވަން�ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަ�ަކަދެއ�ކެވުނ�: ްތެރެއިނ� ްވާހަކަފުޅުގެ ްދެއ�ކެވި ްމެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ނޑުް ްއަޅުގަ ްނުލަނ� ްހުއ�ޓާ ްފުރުޞަތު ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ� އެދިވަޑައިގަނ�ނަވާ

ްރައީސަށ�ް ްމަޖިލީހުގެ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްކުރިނ� ްމީގެ ްމިހުރީ ޤަސ�ދުކޮށ�ގެނ�

ްފުރަތަމަްްއިތުބާރުނެތ�ކަމުގެ ްދުވަހުވެސ� ްދިޔަ ްވާހަކަދައ�ކަމުނ�  2490ވޯޓަށ�

ްބަނ�ދުކޮށ�ލެއ�ވީް ްފުރުޞަތު ްއެ ްނުކުރުއ�ވާ. ްބަނ�ދެއ� ްއެކަމެ�ެއ� ދުވަހަކު

ްއިނދެފައިް ްމިތާ ްހަމަ ްމިއަދު ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްދުވަހު. ދެވަނަ

ނޑުްވާނ�ްބޭނުނ�ްނުވަނީ .ްއެނ�މެްފުރަތަމަްދުވަހުްހުއ�ޓާލާްމީހަކަށ�ްއަޅުގަ

ްވަރަށ�ް ްބޭފުޅުނ�ވެސ� ްތިއ�ބެވި ްއެދިވަޑައިގެނ�ފައި ްމިހާރު އެހެނ�ވީމާ،

ް ްދެނ�ނެވިހެނ� ްކުރިނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއެބަތިއ�ބެވި.  2495ވަރަކަށ�18،17ްްގިނައިނ�

ްދެނ�،ް ްއެދިވަޑައިގެނ�ފައި. ްވާހަކަދައ�ކަވަނ� ްއެބައޮތ� ްމިހާރުވެސ� ބޭފުޅުނ�
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ްމައ�ސަ ްމި ްމިހާރު ްވިދާޅުވީ ްއެ ްނުކުތާއަކީ، ްވަކިްދެވަނަ ްދޭތެރޭ ލައާ

ްގޮތަކަށ�ް ްވަކި ްމައ�ސަލައިގެ ްހީވަނީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްއަހަނ�. ްވޯޓަށ� ގޮތަކަށ�

ްއެކަނ�ް ްދަތިވެސ�ވާނެއޭ. ްހަމަ ްއަހަނ� ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްޖަލ�ސާގައި ްމި ވޯޓަށ�

ްއިތުރަށ�ވެސ�ް ްއަދި ްދޭތެރޭގައި ްމައ�ސަލައާ ްއެބަޖެހޭ ނޑު ްއަޅުގަ  2500އެއީ،

ްއެގޮ ްހަދާފައި ްމަޝ�ވަރާކޮށ� ްމައ�ސަލައެއ�ތޯްޚިޔާލުކޮށ� ްގެނ�ނަނ�ޖެހޭ ތަށ�

ް ްޙަޤީޤަތުގައި ްގެނެވޭނީ. ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްއެބ52ްްަބަލާފައި ްމާއ�ދާގައި ވަނަ

ްޖަލ�ސާއަށް� ްމަޖިލީހުގެ ްގޮތުގެމަތީނ� ްގައިވާ ް)ނ( ްމާއ�ދާގެ ްމި ބަޔާނ�ކުރޭ

ްއެހެން� ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމަޖިލީހަށ� ްއެވަގުތު ްހުށަހެޅުމަށ�ފަހު މައ�ސަލައެއ�

ްމައ� ްނިނ�މަނ�ވާނީްއެއ�ވެސ� ްގޮތެއ� ްނުވަތަ ްބަޙުސ�ކުރެވޭނީ  2505ސަލައަކާމެދު

ްގޮތެއ�ް ްނުވަތަ ްފެށޭނީ ްބަޙުސ�ކުރަނ� ްމައ�ސަލައަކާމެދު ްއެހެނ� ނުވަތަ

ްމައ�ސަލައާމެދުް ްއިތުބާރުނެތ�ކަމުގެ ްރައީސ�ގެ ްމަޖިލީހުގެ ނިނ�މަނ�ވާނީ

ރަކުްގޮތެއ�ްނިނ�މުމަށ�ފަހުގައޭ.ްއެހެނ�ވެސ�ްއެބައޮތ�.ްއެހެނ�ވީމާ،ްއެްމެނ�ބަ

ނޑުމެނ�ގެް ްއަޅުގަ ްނެތ� ނޑަކަށ� ްއަޅުގަ ްގެނ�ދެވިޔަސ� ްއަނބުރާ އަދި

ްހިފަހައ�ޓައިގެނ�ް ްއަކުރުގައި ްގަވާއިދުގެ ްމައ�ސަލަ ްއޮތ�  2510ކުރިމަތީގައި

ްއެހެން� ްހަ�ަމަ ްނެތ� ނޑަކަށ� ްއަޅުގަ ްގެނ�ދާކަމަށ�ވަނ�ޏާ މާނަކޮށ�ގެނ�

ްޙަޤީޤަތުގައިވެ ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްގެނ�ދެވޭކަށެއ�. ސ�ްއެއ�ވެސ�ކަމެއ�

ްގޮތުގެމަތީނ�ް ްއެއ�ގޮތ�ވާ ްގަވާއިދާ ްމިކުރަނީ ްމަސައ�ކަތ� ނޑު އަޅުގަ

ްހަމަް ްމެނ�ބަރުނ�ވެސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެދެނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއެކަމާ ގެނ�ދެވޭތޯ.

ްދެއ�ވަނ�.ް ްއަޅުއ�ވާ ްބާރު ްގެނ�ދިއުމަށ� ްއެކަނ� ްއެގޮތަށ�  2515ތާއީދުކުރައ�ވައިގެނ�

ްކުރިމަތީގައި ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްމައ�ސަލައެއް�ްއެހެނ�ވީމާ، މިއޮތީ

ްއެް ްމިދަނީ. ްދައ�ކަމުނ� ްވާހަކަ ްދޭތެރޭގައި ްމައ�ސަލައާއި ްއެ ހުށަހެޅި

ްމައ�ސަލައިގައިް ްތިމަނ�ނަ ްއެއ�ބޭފުޅަކު ްސޮއިކުރެއ�ވި މައ�ސަލައިގައި

ްއެއީކީް ނޑަށ�ްހީވަނީ ްވިދާޅުވުމުނ�ްއަޅުގަ ްމިތާނގައި އަނބުރާްގެނ�ދިޔައިމޭ

ް ްއަދި، ްނޫނ�ހެނ�. ްރަނގަޅުގޮތެއ� ްއެބަވޭ.ްއޭގެ ްފޮނުވާފައި  2520ސިޓީއެއ�ވެސ�

ްނޫނ�ހެނ�.ް ްރަނގަޅުގޮތެއ� ްއެނ�މެ ްއޭގެ ްއެއީކީ އެހެނ�ނަމަވެސ�،

ްމައ�ސަލަް ްއޮތ� ްކުރިމަތީގައި ްމަޖިލިސ� ްބަދަލުގައި އެހެނ�ވުމުގެ

ްފުރުޞަތުް ނޑު ްއަޅުގަ ްކުރިނ�ވެސ� ްއާދެ، ްއެދެނ�. ނިނ�މަވާދެއ�ވުނ�
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ްއަރުވަނީ. ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްދެނ� ްހއ.ްއެރުވިހެނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެ .

ްއެބައޮތ�.ް ްއެދިވަޑައިގެނ�ފައި ްމެނ�ބަރަކު ްއެހެނ� ްއަދި ްކުރިނ�  2525މެނ�ބަރުގެ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްދ.އަތޮޅުގެ ްއޮޅުނީ. ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްއެހެނ�ތޯ. އާދެ،

ްމެނ�ބަރުް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްހއ.އަތޮޅުގެ ްއެކުއެކުގައިހެނ� ްހަމަ މެނ�ބަރާ

ް ްނިޒާމާބެހޭ ްމުޢިއ�ޒުވަނީ ްއެދިވަޑައިގެނ�ފައި.ްއަޙ�މަދު ނުކުތާއަކަށ�

ްއެހެނ�ވީމާ،ްއޭނާއަށ�ްފުރުޞަތުްއަރުވަނ�.ް

ް2530 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްތިލަދުނ�މަތީްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް ްގަވާއިދުގެ ްމިނަގަނީ ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ނޑު ްރައީސ�،ްއަޅުގަ 62ްްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްދަށުނ�.ްއަޙ�މަދުްމުޢިއ�ޒުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމާއ�ދާގެ ްްވަނަ ްދަށުނ52ް�ްމަނިކުފާނުްވިދާޅުވެއ�ޖެ ްމާއ�ދާގެ ވަނަ

ްއަނބުރާް ްތާއީދު ްމެނ�ބަރުނ� ްމިހާރު ްމައ�ސަލައެއ�ގައި  2535ހުށަހެޅިފައިވާ

ްނުވާކަމެކޭ.ް ްހިމެނިފައި ްގަވާއިދުގައި ްއެއީ ްއެހެނ�ވީމާ، ގެނ�ދަވައިފިއޭ.

ވަނަްމާއ�ދާގައިްމިބުނަނ62ްްީއެހެނ�ްމަނިކުފާނުްޖަލ�ސާގައިްވިދާޅުވެއ�ޖެ.ް

ްއެކަމެއ�ގައިްގަ ްދިމާވެއ�ޖެނަމަ ްނުވާކަމެއ� ްބަޔާނ�ކޮށ�ފައި ވާއިދުގައި

ްގޮތެއ�ގެމަތީނ�ނޭ.ް ްފާސ�ކުރާ ްމަޖިލީހުނ� ނޑައަޅާނީ ްކަ ްގޮތ� ޢަމަލުކުރާނެ

ްްރައީސ�ްމަޖލީހުގެް ްމިބުނަނީްއެހެނ�ްދިމާވެއ�ޖެނަމަްމަޖިލީހުގެ  2540)ށ(ްގައި

ްމެނ�ބަ ްކުރައ�ވައިފި. ްއެކަނ� ްއިޢުލާނ�ކޮށ� ްއެކަމާމެދުްޖަލ�ސާއެއ�ގައި ރުނ�

ްނުވަތަް ްގޮތަކަށ� ްހުށަހަޅާ ްމެނ�ބަރުނ� ްދީ ްފުރުޞަތު ބަޙުސ�ކުރުމަށ�

ްއެކަނ�ް ްނަގާނީއޭ. ްވޯޓަކަށ� ްފެނޭތޯ ްފާސ�ކުރަނ� ގޮތ�ތަކަކަށ�

ްފުރުޞަތުް ްބަޙުސ�ކުރުމަށ� ްއެކަމަކާ ްމަނިކުފާނު އިޢުލާނ�ކުރައ�ވާފައި

ްކުރިއަށ� ްދެއ�ވައިގެނ� ްފުރުޞަތު ްދެކަމަށ� ްނޫނ�.  2545ތިގެނ�ދަވަނީ.ްްދެއ�ވީކީ

ްބޭފުޅުނ�ނަށް� ްވާހަ�ަކަދައ�ކަވާ ްމައ�ސަލައަށ�ވެސ� ްއިތުބާރުނެތ�ކަމުގެ އެއީ،

ްވާހަ�ަކަދައ�ކަވަނ�ް ްނަނ�ގަވައިގެނ� ްނިޒާމީްނުކުތާ ްމިކަމާ ވާހަކަދައ�ކަވަނ�ވީ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްލިބިގެނ�. ްފުރުޞަތު ްއެގޮތަށ� ްބޭފުޅުނ�ވެސ� ބޭނުނ�ފުޅުވާ

ްޢިއ� ްގޮތުގައިވެއ�ޖެއ�ޔާ ްގަވާއިދުގައިްޤަބޫލުކުރާ ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސ� ޒަތ�ތެރި

ްމިް ްއިޢުލާނ�ކުރުމަށ�ފަހު ް)ށ(62ްްހިމެނިފައިނުވާކަމެއ�ްދިމާވެއ�ޖެކަމަށ�  2550ގެ
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ްމެނ�ބަރުން� ްފުރުޞަތުދީ ްބަޙުސ�ކުރުމަށ� ްއެކަމާމެދު ްދެނ� ގައިވާގޮތަށ�

ްމައ�ސަލަް ްއަސ�ލު ްނިނ�މަވަނ�ޖެހޭނެ، ްއެކަނ� ްގޮތަކަށ� ހުށަހަޅާ

ް.ްއެހެނ�ވީމާ،ްއެވާހަކަްދަނ�ނަވާލީ.ްޝުކުރިއ�ޔާ.ްފަސ�ކޮށ�ލަނ�ޖެހޭނެ

ް

ް2555 

ްހަމަްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ނޑު ްއަޅުގަ ްނުކުތާ ްނެނ�ގެވި ްމެނ�ބަރު. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ޝުކުރިއ�ޔާ

ްމަޖިލީހަށް� ްދެނ�ނެވިނ�، ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްޤަބޫލުކުރަނ�. ްއަޑިނ� ހިތުގެ

ްގެް ްއަނބުރާ ްމައ�ސަލަ ްހުށަހަޅާފައި ްކިހާްމައ�ސަލައެއ� ނ�ދެވޭނީ

ްހަމަްޙަޤީޤަތެއ�.ް ްގަވާއިދުގައި.ްއެއީ ހިސާބަކުނ�ކަނ�،ްއެއެއ�ނެތޭްމަޖިލީހުގެ

ްހުށަހެޅުއ�ވީމާް ްމައ�ސަލައެއ� ްމެނ�ބަރަކު ްކުއ�ލިއަކަށ� ްމިހާރު  2560އެހެނ�ވީމާ،

ްއެކަނ�ޖެހޭނީް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްނިނ�މަނ�ވީ، ްމައ�ސަލަތޯ ްއެ މިހިސާބުނ�

ް ްގޮތުގައި ްމައ�ސަ�ަލައެއ�ގެ ްވަކިން�އުސޫލީ ްހަމަ ްއެކަނ� ވިސ�ނާފައި

ްދެނ�ނެވިހެން� ްކުރިނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްމިއޮތީ ްމައ�ސަލަ ްމި ްމިހާރު ވިސ�ނަނ�.

ްމިތަނަށް� ްމައ�ސަލައެއ� ްއެހެނ� ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްދެނ�، ްހުށަހެޅިފައި. މިތަނަށ�

ްމައ�ސަލަް ްމި ްމާނަކުރާކަމަށ�ވަނ�ޏާ ްބުނާގޮތަށ� ްގަވާއިދު  2565ގެނެވޭނީވެސ�

ްއެހެ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްނިނ�މުމަށ�ފަހުގައި. ްމިއެދެނީ ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ނ�ވީމާ،

ްމިހާރުް ްޖަލ�ސާގައި ްމިއަދު ްއާދެ، ްގެނ�ދަވަނ�. ްކުރިއަށ� ްމިކަނ� މެނ�ބަރުނ�

ްކައިރިވެއ�ޖެ.ް ްވަރަށ� ްމިހާރު ްވަގުތު ްނިނ�މާ ްޖަލ�ސާ ްމިއަދުގެ ވަރަށ�،

ްދައ�ކަވަން� ްވާހަކަ ްއަދިވެސ� ްމައ�ސަ�ަލައިގައި ްމި ްއެދެނީ ނޑު އަޅުގަ

ނޑުްތިއ�ބެވިްބޭފު  2570ޅުނ�ގެްވާހަކަފުޅުްކުރިއަށ�ްގެނ�ދެވުނ�.ްއެހެނ�ވީމާ،ްއަޅުގަ

ްމެނ�ބަރުް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއުތު�ުރުބުރީގެ ްހުވަދުއަތޮޅު ްމިއަރުވަނީ ފުރުޞަތު

ްޢަދ�ނާނ�ްޙަލީމ�އަށ�.ް

ް

ްތަފާްހުވަދުއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް ްވާހަކަތަކުނ� ްރައީސ�.ްތަފާތުްބޭބޭފުޅުނ�ގެ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްތުްޝުކުރިއ�ޔާ

ްމަޖިލީހުގެްްނާނ�ްޙަލީމ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:ޢަދު ްމިދަނީ ްއިވެމުނ� ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްއަދިވެސ�  2575އިބާރާތ�ތަކުނ�

ްއެވާހަކަތައ�.ް ްހިނގަމުނ�ދާކަނ�، ްޖަލ�ސާވެސ� ްމިއަދުގެ ްޚިލާފަށ� ގަވާއިދާ

ްބޭނުނ�ވަނީް ްދަނ�ނަވާލަނ� ްފުރުޞަތުގައި ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ނޑު ްއަޅުގަ އާދެ،
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ްޢިއ� ްއިތުބާރުނެތ�ކަމަށް�މަޖިލީހުގެ ްމައ�ޗަށ� ްރައީސ�ގެ ްނާއިބު ޒަތ�ތެރި

ްމަޖިލީހުގެް ްމި ްއެމަނިކުފާނު ްގުޅިގެނ� ްމައ�ސަލައާއި ހުށަހާޅާފައިވާ

ްދެކެވޭް ްޚިލާފުވެވަޑައިގެނ�ފައިވާކަމަށ� ްމާއ�ދާތަކާ ްބައެއ�  2580ގަވާއިދުގެ

ްމަޖިލީހުގެް ްމި ްއުޅެނީ ްފެށިގެނ� ްޙަޤީޤަތ� ްމައ�ސަލައިގެ ްއާދެ، ވާހަކަތައ�.

ްއާދެ،69ްް ްގުޅިގެނ�. ްމައ�ސަ�ަލައަކާ ްއެޖެނ�ޑާކުރެވުނު ްޖަލ�ސާއަށ� ވަނަ

ވަނަްމާއ�ދާއާއ2�ްްިވަނަްމާއ�ދާގެްދަށުނ�ްއަދ1�ްްިމަޖިލީހުގެްގަވާއިދުގެް

ްމައ�ސަލ55ްްަ ްހުށަހެޅުނު ްމަތީނ� ްބާރުދޭގޮތުގެ ްމާއ�ދާވެސ� ވަނަ

ްމި ްއެއީ ްފޮނުވިކަނ� ްއެޖެނ�ޑާއަށ� ްމަޖިލީހުގެ ްފަރާތަކުނ�  2585އަދުްކޮނ�މެވެސ�

ނޑަކަށ�ް ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްޙަޤީޤަތެއ�. ްދެބަސ�ވެވެނ�ނެތ� ނޑުމެނ�ނަށ� އަޅުގަ

ްރައީސ�ކަމެއް� ްކުރެއ�ވީ ްއެކަނ� ްޚިލާފަށ� ްލަފަޔާ ްކޮމިޓީގެ ްއިދާރީ ނޭނގެ

ްނުވަތަްނާއިބުްރައީސ�ކަމެއ�.ް

ް

ްއިލ�ޔާްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްދެކުނުބުރީގެ ްއ.އަތޮޅު ްޙުސައިނ�ްއާދެ،  2590ސ�

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއ�.ް

ް

ް

ް

 2595ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިހާރުްއަރިއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެނ�ބަރުް ްއެޖެނ�ޑާ ްބެނުނ�ވަނީ ްދަނ�ނަވާލަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ،ްޝުކުރިއ�ޔާ.

ްބަޙުސް�ްއިލ�ޔާސ�ްޙުސައިނ�ްއިބ�ރާހީމް� ްމައ�ސަލައަކާމެދު ްމަރުވެފައިއޮތ� ްމަރުވެފައޭ. ްމިހިސާބުނ�ވަނީ

މިހާރ2ްްުކުރިއަށ�ގެނ�ދަވާތީްގަވާއިދުގެްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ޚިލާފަށ�ވެސް� ވަ�ަނަްނަނ�ބަރާވެސް�

ްޕާލިމެނ�ޓ�ރީް ްއެއ�ވެސ� ްދުނިޔޭގެ ްމިދަނީ. ްހިނގަމުނ�  2600ޖަލ�ސާ

ްހިނ�ގޭނެގޮތެއ�.ް ްމައ�ސަލައެއ� ްގެއ�ލިއ�ޖެ ްތާއީދު ްނޯނ�ނާނެ ނިޒާމެއ�ގެވެސ�

ްއެޖެނ�ޑާއެއ� ްމިއަދު،ްމިހާރު ްޖަލ�ސާްއެހެނ�ވީމާ، ްމި ްނެތި ްއެޖެނ�ޑާ ނެތ�.

ް ްގަވާއިދުގެ ްމި ްގެނ�ދެވުމަކީ ްގެނ�ދަވ2ްްާކުރިއަށ� ްޚިލާފަށ� ްމާއ�ދާއާ ވަނަ

ްގެނ�ދެވުމެއ�ްވާހަކަްދަނ�ނަވަނ�ވެގެނ�.ްޝުކުރިއ�ޔާ.ް
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ް2605 

ް

ނޑުްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:ް ްއަޅުގަ ްނުކުތާއަށ� ްނިޒާމީ ްއެ ްމެނ�ބަރުގެ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި އާދެ،

ނޑުމެނ�ްއެއ�ބަސ�ވާކަ ްއަޅުގަ ްހަމަ ްމިގެނ�ދަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްނެތީމު. ށެއ�

ްހުވަދުއަތޮޅުް ްއެހެނ�ވީމާ، ްއެއ�ގޮތަށ�. ްގަވާއިދާ ްއޮތ� ކުރިމަތީގައި

ްކުރިއަށ�ް ްވާހަކަފުޅު ްޙަލީމ�ގެ ްޢަދ�ނާނ� ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  2610އުތުރުބުރީގެ

ްހީމ�.ގެނ�ދެވުނ�ްއެދެނ�.ްޅ.އަތޮޅުގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްޙުސައިނ�ްއިބ�ރާ

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

 2615ްއާދެ،ްޝުކުރިއ�ޔާްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.ްމިްގަވާއިދުގެްދަށުނ�ްހުށަހެޅުމެއ�ްފާދިއ�ޕޮޅުްމެނ�ބަރުްޙުސައިނ�ް

ްމެނ�ބަރަކުްްްއިބ�ރާހީމ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއެނ�މެ ްބެލެވެނީ ްލިބުނ�ކަމަށ� ްތާއީދު ްއެއަށ� ްއަދި ހުށަހަޅާ

ްއެހެ ްތާއިދުކުރުމުނ�. ްނާއިބުްއެއަށ� ްނުވަތަ ްރައީސ� ނ�ނަމަވެސ�،

ް ްމި ްހުށަހެޅެނީ ްއެދި ްވޯޓަކަށ� ްއިތުބާރުނެތ�ކަމުގެ 15ްރައީސާމެދު

ްހުށަހެޅެނީް ްހުށަހެޅުމެއ� ްތާއީދެއ�، ްއެހެނ�ވީމާ، ްތާއީދާއެކު. މެނ�ބަރުނ�ގެ

ްމިްހުށަހެޅެނީ.ްއޭގެްތާއީދަކަށ�ްމިވަނީް ްހުށަހެޅުނ� ްތާއީދާއެކީްމި  15ް2620އޭގެ

ްއެހެނ�ވީ ްމެނ�ބަރުނ�. ްމެނ�ބަރަކ15ްްުމާ، ްއެނ�މެ މެނ�ބަރުނ�ނަށ�ވުރެ

ްތާއީދެއ�ް ްގެއ�ލިފައި. ްއެއޮތީ ްތާއީދު ްވީނަމަވެސ� އުނިވިކަމުގައި

ްގަވާއިދުް ްމި ްނޭއ�ސެވޭނެ ްވޯޓަކަށ� ްއެއަކަށ� ްއެހެނ�ވީމާ، މިހާރަކުނެތ�.

ްމަނިކުފާނު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްްބުނާގޮތުނ�. ްވިދާޅުވި ްގަވާއިދުގައިްދެނ�މެ މިއީ

ްއެ ްނެތ�ކަމަކާމެދުްނެތ�ކަމެކޭ. ްގަވާއިދުގައި  2625ހެނ�ވެއ�ޖެކަމަށ�ވަނީވިއ�ޔާ

ް ްއޮތ�ގޮތަކީ ްއެހެނ�ވީމާ،62ްްޢަމަލުކުރަނ� ްގޮތުގެމަތިނ�. ްމާއ�ދާގައިވާ ވަނަ

ްޢަމަލުފުޅަކާް ްމަނިކުފާނުގެ ްއެއ�ޗަކާވެސ� ްތިވިދާޅުވާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމަނިކުފާނު

ނ ޑުްތަކުރާރުކޮށ�ްދިމަލެއ�ްނުވޭ.ްއެހެނ�ވީމާ،ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސަށ�ްއަޅުގަ

ްމިް ްމަނިކުފާނު ްގޮތުގެމަތިނ� ްއެއ�ގޮތ�ވާ ްގަވާއިދާ ްމި ްދަނ�ނަވަނ� އެދި

ްތާއީދެއ�ވެސ�ް ްނެތޭ، ްހުށަހެޅުމެއ� ްގެނ�ދަވާށޭ.ްމިހާރު ްކުރިއަށ�  2630މަޖި�ިލިސ�
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ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްޝުކުރިއ�ޔާ ްނުދާނައޭ. ްވޯޓަކާހަމައަކަށ� ްއެހެނ�ވީމަކާ ނެތޭ.

ްރައީސ�.

ް

ް

ްވިދާޅުވިއެއ�ޗައ�ވެސ�ްްނ�:ރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވު ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްދެނ�މެ ްއާދެ،  2635ޝުކުރިއ�ޔާ.

ްކަނ�ތައ�.ް ްމިއަނ�ނަ ްދަނ�ނަވަމުނ� ްކުރިނ� ްދަނ�ނަވަނ�އޮތީ ްހަމަ ނޑު އަޅުގަ

ްހުށަހެޅުއ�ވުނ�ތަކާް ްމެނ�ބަރުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްގިނަ ްމިހާރު އެހެނ�ނަމަވެސ�

ްއެބަގެނ�ދަނ�. ނޑުްހަމަްވިސ�ނަމުނ� ނޑުްމިހާރުްްމެދުްއަޅުގަ ދެނ�،ްއަޅުގަ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްއުތުރުބުރީގެ ްހުވަދުއަތޮޅު ްފުރުޞަތުްމިއަރުވަނީ އަނެއ�ކާވެސ�

 2640ްމެނ�ބަރުްޢަދުނާނ�ްޙަލީމަށ�.

ް

ނޑުމެނަށ�ްހުވަދުއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް ްއަޅުގަ ްދިމާވާނެ. ްމިހެނ� ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ

ްްއަދ�ނާނުްޙަލީމ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއާދެ، ްނެތ62ް�ްގެނ�ދެވޭގޮތުނ�. ްގަވާއިދުގައި ްދަށުނ� ްމާއ�ދާގެ ވަނަ

ްކަމަކާް ްނެތ� ްގަވާއިދުގައި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްދިމާވަނީވެސ� ްމި ކަނ�ތައ�ތަކާ

ްމިގެނ�ދާް ްބަޙުސ�ކުރަމުނ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއަދި،  2645ބައ�ދަލުކުރަނ�ބޭނުނ�ވީމަ.

ްޢި ްމަޖިލީހުގެ ްބަޙުސ�ކުރި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމީގެކުރިނ� އ�ޒަތ�ތެރިްއަދި

ްރައީސ�ގެްއިތުބާރުްނެތ�ކަމުގެްމައ�ސަލަ.ްއަދިްމިހާރު.

ްނަނ�ގަވައިފި.ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްނުކުތާއެއ� ްނިޒާމާބެހޭ ްއަނެއ�ކާވެސ� ްމެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްޙުސައިން� ްއިލ�ޔާސ� ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްދެކުނުބުރީގެ އަރިއަތޮޅު

 2650ްއިބ�ރާހީމ�.

ް

ްތާ()ނިޒާމާބެހޭްނުކު

ް

ްމިްއަރިއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެނ�ބަރުް ނޑު ްއަޅުގަ ްއިނގޭތޯ، ްވިސ�ނުނ� ްއެނ�މެފަހު ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްދެނ� ްމި

އިބ�ރާހީމ�ް ޙުސައިން� ްނުހިނ�ގޭނެްްއިލ�ޔާސް� ްމައ�ސަލައެއ� ްމި ްމިހާރުވާނީ. ްގެނެއ�ސަ ްއަނބުރާ  2655ްމައ�ސަލަ

ްއަނބުރާްގެނެއ�ސަވާްޙާލަތެއ�ގައެއ�.ްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ް

ް
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ްބެހޭްނުކުތާ()ނިޒާމާ

ް2660 

ްއިތުބާރުނެތ�ކަމުގެްްނިލަނ�ދެއަތޮޅުްދެކުނުބުރީް ްމައ�ޗަށ� ްރައީސ�ގެ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްރިޔާސަތުްްމުޙަނ�މަދުްރިޔާޟ�ްްމެނ�ބަރު ްރައީސ� ްނާއިބު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއުޅުނުއިރު ްހުށަހެޅިގެނ� ްމައ�ސަލަ

ްގެނ�ދެވިއިރުްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްތިއ�ބެވިްްބަލަހައ�ޓަވަމުނ� ްއެދިފައި ްއައ�ސަވާފައި އެބައޮތ�

ްމިް ްހީވަނީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްއިޢުތިރާޟުކުރައ�ވަނ�ތޯ، ްއަރިހުނ� ބޭފުޅުނ�

ްރައީސް� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްދިޔައީމަ ްމައ�ސަލަ ްމި ްމިހިސާބަށ�  2665މަޖިލީހުގައި

ްބޭފުޅުން� ްތިއ�ބެވި ްވާހަކަދައ�ކަވަނ� ްކަނ�ނޭނގެ އައ�ސަވަނ�ވީ

ހެނ�ްމިދެނ�ނެވީްމިހާރުްމިްއެދިވަޑައިގެނ�ފައިްއިޢުތިރާޟުކުރައ�ވާތޯްއެއީްމި

ްމިް ްބެހޭގޮތުނ� ްމައ�ސަލައާ ްމި ްހީވަނީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ތިބިބޭފުޅުނ�

ްވާހަކަފުޅުދައ�ކަވަނ�ް ްބެހޭގޮތުނ� ްމައ�ސަލައާ ދިމާވެގެނ�އުޅޭ

ްނިޒާމީް ްކަނ�ނޭނގެ ްނުވާނެ ްބޭނުނ�ފުޅު ްބޭފުޅަކު ްކޮނ�މެ  2670އެދިވަޑައިގަނ�ނަވާ

ްއެވާހަކަްއަޅުގަނޑުްމިދަނ�ނަވާލީ.ްނުކުތާއެއ�.ްއެހެނ�ވީމާ،

ް

ް

ްއެދެވޭްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްވަރަށ� ްއެދެއ�ވީ ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ޝުކުރިއ�ޔާ.

ްމިހާރުް ްއެހެނ�ނަމަވެސ� ްހީކުރަނ�. ނޑު ްއަޅުގަ  2675ނަސޭހަތެއ�ކަމަށ�

ްވާހަކަފުޅުް ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްގެނ�ދަވާ ވާހަކަދައ�ކަވަމުނ�

ްދެކުނުބުރީްނިނ�މާލުމަށ�ވަ ްހުވަދުއަތޮޅު ްގެނ�ދަނ� ްކުރިއަށ� ްއެކަނ� ހު

ނޑުްފުރުޞަތުްއަރުވަނ�. އަޅުގަ ޙަލީމަށް� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްޢަދުނާން�

ް

ްއާދެ،ްްހުވަދުއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް ްހަނދާނ�ވަނީ. ނޑު ްއަޅުގަ ްއު�ުތުރުބުރި ްހުވަދުއަތޮޅު  2680އާދެ،

ނޑުް ްއަޅުގަ

ްްް:ޢަދުނާނ�ްޙަލީމ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ްމައ�ސަލައަކީވެސ� ްދެ ްމި ްމިއުޅެނީ މެނ�ބަރުނ�ގ61ްްެދަނ�ނަވާލަނ�

ްކިޔަސ�ް ްއެއ�ޗެކޭ ްކޮނ�މެ ްއަދި ްކަރުދާހެކޭ، ްއިލ�ތިމާސ�އެކޭ، ޕެޓިޝަނެކޭ،

ްއަދި،ް ްމައ�ސަލައެކޭ. ްފަސޭހަ ްވަރަށ� ްނިނ�މާލެވިދާނޭ، ްމިހެނ� ހަމަ

ްމައ�ސަލައެކޭ. ްބެލިދާނެވެސ� ްކަމެއ�ގެގޮތުގައި ްނެތ�  2685އާދެ،ްްގަވާއިދުގައި

ްއެދިް ްޖަލ�ސާއަކަށ� ްނުބޭއ�ވިގެނ�ވެސ� ްޖަލ�ސާތައ� ްމަޖިލީހުގެ މީގެކުރިނ�



 100 

ހުށަހެޅުނު.ްއެހެނ�ނަމަވެސ�ްއެއީވެސ�ްގަވާއިދުނ�ްހުށަހެޅުނުްކަމަކަށ�ްނުވި.ް

ނޑުމެނ�ގެް ްއަޅުގަ ްކަނ�ތައ�ތަކެއ� ްނިމެނ�ހުރި ްފަސޭހައިނ� ްމިހާ އެހެނ�ވީމާ،

ްޤާނޫނުއަސާސީް ްއާދެ، ްމިއައީ. ްއުސޫލުތަކާްކުރިމައ�ޗަށ� ްއަސާސީ ގެ

ްއެ�ެބޭފުޅުނ�ގެް ްބޭފުޅުނ� ްގެނ�ދެވި ްވާހަކަދައ�ކަވަމުނ�  2690ސިފަތަކާމެދުގައި

ްވާހަތަކުތެރޭގައިް ްދެއ�ކެވި ްފުރަތަމަވެސ� ްއެނ�މެ ްފައ�ޓަވަމުނ� ވާހަކަތައ�

ްއެވާހަކަތައ�ް ްހިމެނޭ. ްމައ�ސަލަ ްފޮނުވި ްލިޔުމުނ� ްމަޖިލީހަށ� ނޑު އަޅުގަ

ްމިތަނުގައި ްތަކުރާރުކޮށ� ްމަޖިލީހުގެްްވަރަށ� ްއެހެނ�ނަމަވެސ� ދެއ�ކެވި.

ްކަނ�ތައ�ތައ�ް ްތިޔަ ްސިފައެއ�ގައި ްރަސ�މީ ްވިދާޅުވީ ރިޔާސަތުނ�

ނޑުމެނ�ނަށް� ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްލިބުނީމައޭ. ްލިޔުމަކުނ�  2695ބަލައިގަނެވޭނީ

ްތާކުނ�ތާކުން� ްއެއ�ވެސ� ްވާހަކަތަކަކީ ްމިދެކެވުނު ްވިސ�ނުނު އެހިސާބުނ�

ްއަ ްވާހަކަތަކެއ�ކަނ�. ްދިރާސާކޮށ�ްނުޖެހޭ ްއަޑުއަހާ ްމިވާހަކަތައ� ދި

ބާލާހެދުމަށ�ފަހުގައިްމީގެތެރެއިނ�ްއެނ�މެްފާހަގަކޮށ�ލެވޭްކަނ�ތައ�ތައ�ްނަގާނީް

ްނަގާއިރުް ްއަދި، ްނެތ�ކަނ�. ްނުވަތަ ްތިބިކަނ� ްބަޔަކު ްއަދި ްބައެއ�ކަނ� ކޮނ�

ްމިހިސާބުން� ްއެހެނ�ވީމާ، ްމައ�ސަލަތަކެއ�ކަނ�. ްވައ�ތަރެއ�ގެ ްކޮނ�  2700ނަގާނީ

ްއެއ�ގޮތަކަށ�ވެސ�ްމަޖުބޫ ްމިއީ ްގެނ�ނަނ�. ްކަރުދާހަށ� ްމައ�ސަލަ ްމި ރުވީ

ްއެއ�ގޮތަކަށ�ވެސ�ް ްމިއީ ްމައ�ސަލައެއ�ނޫނ�. ްއައި ްފާއީތުވިފަހުނ� ވަގުތު

ްބޭރުނ�ް ްވާހަކަތަކުގެ ްބެހޭ ްސިފަތަކާ ްއުސޫލުތަކާ ްއަސާސީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްއާދެ،ް ްވާހަކައެއ�. ްއައި ްއޭގެތެރެއިނ� ްމިއީ ްވާހަކައެއ�ނޫނ�. އައި

ް ްނިމުމަށ�ފަހުގައި ްމިވާހަކަ ްގައ2�ްްިކޮނ�މެއަކަސ� ް)ހ( ްމާއ�ދާގެ  2705ވަނަ

ްއަސާސީް ްހުނ�ނަނ�ޖެހޭ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާނ�ކޮށ�ފައިވާގޮތުގެމަތިނ�

ްއިދާރީް ްނިމުނީމަ ްހުށަހަޅާ ްމެނ�ބަރުނ� ްއުސޫލުތައ� ްއަސާސީ ސިފަތަކާ

ްހުށަހެޅިފައިވާް ްވާހަކަދައ�ކާނީ ްދެނ� ްހުށަހެޅުނީ ކޮމިޓީއަށ�

ޅުނ�ތަކުތެރެއިނ�ްކޮނ�ްމަޢުޟޫއަކަށ�ތޯ،ްއާދެ،ްހުށަހެޅިފައިވާްއަސާސީްހުށަހެ

ްހުށައެއ�ް ްފާސ�ކުރުމަކަށ� ްމިކަނ�ތައ�ތައ� ްސިފަތަކާ ްއަސާސީ  2710އަސ�ލުތަކާ

ްއާދެ،ް ްޙަޤީޤަތެއ�. ްޤަބޫލުކުރަނ�ޖެހޭ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމިއީ ނޭޅޭ.

ނޑަށ�ް ްއަޅުގަ ނޑާ ްއަޅުގަ ްގަބޫލުކުރެވޭ ްއެބަ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްކޮނ�މެއަކަސ�

ްވަރަށ�ގިނަް ްމައ�ސަލައަކާއިގެނ� ްފޮނުވި ްމިތަނަށ� ްބަޔަކު ތާއީދުކުރި
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ްނުބޭއ�ވިް ްޖަލ�ސާތައ� ްވަރަށ�ގިނަ ްހިނގައ�ޖެކަނ�، ްނުކުރެވި ކަނ�ތައ�ތަކެއ�

ްކިއޫއެއ�ގެް ްނުކުތާގެ ްނިޒާމީ ްވާހަކައިގައި ްމިއަދުގެ  2715ހިނގައ�ޖެކަނ�.

ްއެއ�ވެސ� ްއެހެނ�ނަމަވެސ� ްހިނގައ�ޖެ. ްދެކެވިގެނ� ސަބަބެއް�ްވާހަކަވެސ�

ްމިއަދަކުް ްވާހަކައެއ� ްތިއ�ބެވި ްވަޑައިނުގެނ� ްޖަލ�ސާއަށ� ްމަޖިލީހުގެ ނެތި

ްއެބަޖެހޭ.ް ްދެކެވެނ� ްމިވާހަކަތައ� ްތަރީޚަށ�ޓަކައި ްއެހެނ�ނަމަވެސ� ނައި.

ްޤަބޫލުކުރެވޭް ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްއެބަޖެހޭ. ްލިޔެވެނ� ްމިވާހަކަތައ� ތާރީޚަށ�ޓަކައި

ްފާސ�ވާ ްމިތަނުނ� ްވިދާޅުވާފަދައިނ� ްއޮތ���ްތިޔަ ްއަޣ�ލަބުއ�ޔަތު ްމިތަނުގެ  2720ނީ

ްޤާނޫނުއަސާސީގެް ްއެއީ، ްއެއ�ވެސ�ކަމެއ�. ްތާއީދުކުރާގޮތަކަށ� ފަރާތަކުނ�

ްއަދިް ްމާއ�ދާއެއ�ކަމަށ�ވިޔަސ� ްގަވާއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ މާއ�ދާއެއ�ކަމުގަވިޔަސ�

ނޑުމެނ�ނަށް� ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުމެއ�ކަމަށ�ވިޔަސ� ްހުށަހަޅާ ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްދިޔަތަ ްމިގޮތަށ�.ްމާޒީވެގެނ� ްމިކަނ� ްމިއޮތީވެސ� ްފެނިފައި ނުގައި

ްކުރެވެނ�އޮތ�ކަމަކީް ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްޔަގީނުނ�ވެސ� ްހަމަ ނޑުމެނ�ނަށ�  2725އަޅުގަ

ްއަދި،ް ްވާހަކަދެއ�ކުނ�. ްބަޔާނ�ކޮށ� ްމިތަނުގައި ްފެނ�ނަގޮތެއ� ނޑަށ� އަޅުގަ

ްއާދެ،ް ްހުށަހެޅުނ�. ްމިތަނަށ� ްލިޔެ ްކަރުދާހުގައި ްފެނ�ނަގޮތެއ� ނޑަށ� އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ްދަނ�ނަވާލަނ�އޮތީ.މަޖިލީ ްހުގެްނާއިބުްރައީސާްބެހޭގޮތުނ�ްއަޅުގަ

ްސިްއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުދ.އަތޮޅުގެްޢިްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއޭގެކުރިނ�ްއަޙ�މަދު ްއާދެ، ޔާމ�.

ްނިޒާމާބެހޭް ްޒާހިރު ްއަޙ�މަދު ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  2730ރައީސުލ�ޖުމުހޫރިއ�ޔާގެ

ްއި.ނުކުތާއަށ�ްއެދިވަޑައިގެނ�ފަް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިނަގަނީްްރައީސުލ�ޖުމުހޫރިއ�ޔާގެްމެނ�ބަރުް ްނުކުތާއެއ� ްނިޒާމާބެހޭ ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސ�،  2735ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ވަނަްމާއ�ދާއަށ�52ްްނ�ްދެނ�ްވަނަްމާއ�ދާގެްދަށ22ްުމަޖިލީހުގެްގަވާއިދުގެްްއަޙ�މަދުްޒާހިރުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ްނިނ�މާލަމުނ�ރިޢާޔަތ� ްމިހެނ�ްދަނ�ނަވަނ�ްމިޖެހެނ62ްްީްކޮށ�ްއަދި ހަވާލާދީ

މިްހުށަހެޅިފައިްއޮތ�ްމައ�ސަލާގައިް ޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�،ްމިހާރުްމަޖިލީހަށް�

ް ްހުށަހެޅެނީ ްމި ްމައ�ސަލަ ްނެތ�ކަމުގެ ްއިތުބާރު މެނ�ބަރުނ�ގ15ްްެމައ�ސަލަ

ްއޭނަގެް ްމެނ�ބަރަކު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެއ� ްޖަލ�ސާގައި ްމަޖިލީހުގެ  2740ތާއީދާއެކީ.
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ްއެހެން�ްތާއީދު ްތާއީދުކުރެއ�ވި ްއެއަށ�ފަހު ްގެނ�ދަވައިފި. އަނބުރާ

ްއެހެނ�ވުމާއެކީް ްގެނ�ދަވައިފި. ްތާއީދު ްއަނބުރާ ްމެނ�ބަރަކު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްގެއ�ލިފައި.ްދެނ�،ްމަޖިލީހުގެް ްތާއީދު ްހުށަހެޅި ްތާއީދު ްފެނ�ނަނީ ްމި މިހާރު

ްމައ� ްމިބާވަތުގެ ްނެތ� ްގަވާއިދުގައި ްބަލައިލާއިރުގައި ސަލައެއ�ްގަވާއިދަށ�

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްދެނ� ްނެތިއ�ޔާ ްގަވާއިދުގައި ްގެނ�ދާނެގޮތަކަށ�.  2745ކުރިއަށ�

ބަލަނ�ޖެހެނީްއާދަކާދަޔަށ�ްބަލައިލާއިރުގައިްރައ�ޔިތުނ�ގެްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދުް

ްމައ�ސަލައެއް� ްކޮމިޓީވަގުތުގައި ްމިއޮނ�ނަނީ އޮނ�ނަގޮތުގައިވިއ�ޔާ

އަނބުރާްގެނ�ދެވިދާނެކަމަށ�.ްމިްްހުށަހެޅިއ�ޖިއ�ޔާްއެްމައ�ސަލައެއ�ގެްތާއީދު

ްމަޖިލީހުގެް ްރައ�ޔިތުނ� ްދެނ� ްމިއޮތ� ްބަލައިލާއިރުގައި ްގަވާއިދަށ� މަޖިލީހުގެ

ްގަވާއިދަށ�ް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްނިނ�މާލުނ�. ްވަގުތު ްކޮމިޓީ ްއޮވޭ  2750ގަވާއިދުގައި

ްއޭގެް ްނިނ�މާލުމެއ�. ްކޮމިޓީވަގުތު ްނެތ� ްމަޖިލީހުގައި ްމި ބަލައިލާއިރުގައި

ްވޯް ްއަނބުރާްމާނައަކީ ްތާއީދު ްހުށަހެޅި ްއޮއ�ވަވެސ� ްއަހައަހާ ޓަށ�

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްއެ ްމިއަދު ްމާނައަކީ ްއޭގެ ްއެހެނ�ވެއ�ޖިއ�ޔާ ގެނ�ދެވިދާނެ.

ނޑުމެނ�ނަށ�ް ްއަޅުގަ ްތާއީދުްއަނބުރާްގެނ�ދަވައިފިއ�ޔާ ްހުށަހެޅުއ�ވި މެނ�ބަރު

ްއަނެއ�ް ްއެ ްދެނ�، ްތަރުޖަމާ. ްއެއީ ްނުގެނ�ދެވޭނޭ. ްކުރިއަށ� ްމައ�ސަލަ  2755މި

ްފޮތުގައިްތަ ްގަވާއިދު ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ރުޖަމާއަކީ

ވަކިގޮތަކަށ�ްކަނޑައަޅާފައިްނެތ�ކަމަށ�ވަނ�ޏާްފިޔަވަޅުްއެޅޭނެގޮތެއ�ްއެބައޮތ�ް

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްރ.އަތޮޅު ްރާސ�ތާއެއ�. ްދިގު ްވަރަށ� ްއެއީ، ހަމަޖެހިފަ.

ް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅު�ުއ�ވިގޮތަށ� ްވަޙީދު ްޢަލީ ދެން�މެނ�ބަރު

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްއެހެނ�ނޫނިއ�ޔާ ްއެގޮތަށ�. ްޖެހޭނީ  2760ކުރިއަށ�ދާނ�ޖެހެނ�ޏާ

ްމާދަމާވެސ�ް ްނުކުތާއެއ� ްނިޒާމާބެހޭ ްނުކުތާއަކަށ�ފަހު ްނިޒާމާބެހޭ ރައީސ�،

ްބެހޭގޮތުން� ްމިކަމާ ްއަޅުގަނޑުމެނ� ްހީވަނީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްދާނެ. މިކަނ�ތައ�

ްއެބަޖެހޭ ްނިނ�މަނ� ްކޮނ�މެސ�ގޮތެއ� ްވަރަށ�ބޮޑަށް�ރިޢާޔަތ�ކުރައ�ވާ ހެނ�.

ްޝުކުރިއ�ޔާްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.

ް2765 

ް
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ްދަނ�ނަވާލަނ�ޖެހެނީްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމެނ�ބަރަށ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމި ްމެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްބޭފުޅުން� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްވަރަށ�ގިނަ ްދެނ�ނެވިހެނ� ްކުރިނ�ވެސ� ނޑު އަޅުގަ

ްގެނ�ދެވުމާގު ްވިދާޅުވަމުނ� ނޑުްއެކަމާްޅިގެނ�ތިހެނ� ްއަޅުގަ ދޭތެރޭ

ވަކިގޮތަކަށ�ް ނޑުްމިކަން� އަޅުގަ އެބަްގެނ�ދަމޭ.ްއެހެނ�ނަމަވެސް�  2770ވިސ�ނަމުން�

ްއެއީ،ް ްގެނ�ދިޔައިނ�. ްއެގޮތަށ� ްކުރިނ� ްގެނ�ދިޔައީ ްކުރިޔަށ� ނިނ�މައިގެނ�

ްގެނ�ދިޔައީ.ް ްރަނގަޅަށ� ްއޮތ�ގޮތުގައި ްއެނގިފައި ްހަމަ ނޑު އަޅުގަ

ްކު ްއެގޮތަށ� ްއެކަނ� ްމިހާރުްއެހެނ�ނަމަވެސ� ްނުދާނެކަމަށ� ރިއަށ�

ްއަނެއ�ކާވެސ�ް ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްދެނ� ްހިތަށ�ވަދޭ. ްއެބަ ނޑަށ�ވެސ� އަޅުގަ

ްނުކުތާއަކަށް� ްނިޒާމާބެހޭ ްމެނ�ބަރުވެސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  2775ދ.އަތޮޅު

ްއަޙ�މަދުް ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްދ.އަތޮޅު ްއޮތީމަ އެދިވަޑައިގެނ�ފައި

ްސިޔާމ�.

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިްްދެއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެނ�ބަރުްނިލަނ� ްނުކުތާއެއ� ްނިޒާމީ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްއައ�ސަލާމ�ޢަލައިކުމ�. .`2780 

ްނަގަނ�

ވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްވިދާޅުވިްްއަޙ�މަދުްސިޔާމް� ްދެނ�މެ ްމެނ�ބަރު ްރައީސުލ�ޖުމުހޫރިއ�ޔާގެ ޚިޔާލުކުރެއ�ވީ

ް ްމި ްއެ ްވިދާޅުވިގޮތަށ� ްމެނ�ބަރު ްއަދ52ްިޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމާއ�ދާއާ 22ްްވަނަ

ް ްމާއ�ދާގެ 52ްްވަނަ ްއަދި ްމާއ�ދާއާ ްދަށުނ62ް�ްވަ�ަނަ ްމާއ�ދާގެ ވަނަ

ްމިް ްޙަޤީޤަތުގައި ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއެހެނ�ވީމާ،  2785އިނގޭތޯ.

ްހުރިހާް ްނެތ�.ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްކުރިމައ�ޗަކުއެއ� ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ މައ�ސަލައެއ�

ނޑުމެް ްއެކައ�ޗެއ�.ްއަޅުގަ ްހަމަ ްވިދާޅުވަނީ ްމި ނ�ގެްއަގުހުރިްމެނ�ބަރުނ�ވެސ�

ްހިއެއ�ނުވޭް ނޑަކަށ� ްއަޅުގަ ްތިބޭކަށ� ްމިތަނުގައި ްބޭކާރުކޮށ�ގެނ� ވަގުތުތަށ�

ްބޭނުނ�ފުޅުް ްމެނ�ބަރަކު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެއ�ވެސ� ނޑުމެނ�ގެ އަޅުގަ

ްނާޒުކުް ްމިކަހަލަ ނޑިވަޅެއ�ގައި ްދަ ްމިކަހަލަ ްއެހެނ�ވީމާ،  2790ވާނެހެނ�ނެއ�.

ްމި ްއިޤ�ތިޞާދު ްދިވެހިރާއ�ޖޭގެ ނޑިވަޅެއ�ގައި ްބަޖެޓަކަށް�ދަ ްޑިފެސިޓ� އޮތީ

ްމިއޮތ�ް ްބޮޑުވާއިރުގައި ްއެއ�ޗެހި ްކަރަނ�ޓ�ގެްޙަރަދާ ްއިރުގައި ްއޮތ� ގޮސ�ފައި

ްޙަރަދުކުރަމުން� ްމީއ�ޗާ ްއެއ�ޗާ ްއެ ްމިއެއ�ޗާ ްކަރަނ�ޓާ ްއިމާރާތުގައި ބޮޑު
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ްއެހެނ�ވީމާ،ް ްނުވޭ. ްކެތެއ� ްއެއ�ޗެއ� ްމި ްހިތަކަށ� ނޑުގެ ްއަޅުގަ ދާވަރަކަށ�

ނޑަށ�ްފެނ�ނަނީ..  2795ް.އަޅުގަ

ް

ް

  

ް

ްޖަލ�ސާއިން�ްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްނޭދެނ� ްވަރަށ� ނޑު ްއަޅުގަ ްމެނ�ބަރު  2800ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްއެއީް ްވިދާޅުވުނ� ްވާހަކަ ްއެކަހަލަ ްވާހަކައާ ނިކުމެވަޑައިގަނ�ނަވާނެ

ްރޫޙެއ�ނޫނ�.ް ްހުނ�ނަނ�ވާނެ ްތެރޭގައި ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ އެއ�ގޮތަކަށ�ވެސ�

ނޑު ްއަޅުގަ ްހަމަްްއާދެ، ްމީހަކަށ�ވެސ� ްއިނ�ނަ ްރިޔާސަތުގައި މިތާނގައި

ްއެއީް ްބޭނުނ�ވާގޮތ� ްގެނ�ދަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއެއީ ްކަނ�ތައ� ބައެ�ެއ�ފަހަރު

ްޤަބޫލުކޮށ�ގެނ�ް ްއެކަނ� ްއެއީ ްހިނގައިދާނެ. ްގޮތަށ�ވެސ� ްނޫނ�  2805ރަނގަޅު

ްދައ�ކަވަމުން� ްވާހަކަ ްއެ ްމިހާރު ްދެނ� ްތިބެނީ. ްމި ްމިތާ ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްޢިއ�ް ނޑުްގެނ�ދަވާ ްއަޅުގަ ްވާހަކަފުޅު ްޙަލީމ�ގެ ްއަދ�ނާނ� ްމެނ�ބަރު ޒަތ�ތެރި

ްމިހެން� ްދެނ� ްއަރުވާނަނ�. ްފުރުޞަތު ްދުވަހަކުނ� ްއަނ�ނަ ދެނ�

ނޑުމެނ�ްދެނ�ްޖަލ�ސާއެއް� ނޑުްދަނ�ނަވާލަނ�ްއަޅުގަ ދަނ�ނަވާއިރުގައިްއަޅުގަ

ް ްމަހުގެ ްއޭޕ�ރީލ� ްއެއީ ްމާދަމާ. ްް�ބާއ�ވާނީ ްހޯމަދުވަހު ްމ9:44ްްިވާ  2810އިރު

ްމިްްޖަލ�ސާ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްމިހާރު ްދެނ� ްއޮނ�ނާނެ. މިތާނގައި

ްބަލާއިރުގައިް ްވާހަކަތަކަށ� ްދިޔަ ްދެއ�ކެމުނ� ްދިޔައިރުގައި ްމި ނިނ�މާލަމުނ�

ްއޮނ�ނަް ްފުރަތަމަ ްއެނ�މެ ްޖަލ�ސާގައި ްމާދަމާގެ ްޤަސ�ތުކުރަނީ ނޑު އަޅުގަ

ްގެނ�ދެވުމުނ�ް ްއަނބުރާ ްމައ�ސަލަ ްމި ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމި ްމިހާރު ކަމަކަށ�

ްއޭގައިް ްދެބޭފުޅުނ� ްއަދި ްމެނ�ބަރަކު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެ ްދެނ�  2815އެއަށ�

ްމަޖިލީހުން� ްމައ�ސަލައާމެދުގައި ްގެނ�ދެވުމުނ� ްއަނބުރާ ކުރައ�ވާފައިވާްސޮއެ

ްނިނ�މަވަނީް ްމަޖިލީހުނ� ްއެކީގައި ްޚިޔާލުތަކާ ްފާޅުކުރެވުނު ްމި މިހާރު

ްހަމަ ްއެޖެނ�ޑާގެ ްއެކަނ�ތައ� ްގޮތަކަށ� ްވަކި ްބަލަނ� ފުރަތަމަްްކިހިނެއ�ތޯ

ްޤަސ�ތުކުރަނީ.ް ނޑު ްއަޅުގަ ްގެނ�ދަނ� ްކުރިއަށ� ްހަ�ަދައިގެނ� އައިޓަމަކަށ�

ނޑުް ްއަޅުގަ ްދެނ� ްނިމޭނެ. ްއެކަނ�ތައ� ްމާދަމާ  2820އިރާދަކުރެއ�ވިއ���ޔާ
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ްއޭގެތެރެއިނ�ް ްއެއީ ްއެބައޮތ�. ްވާހަކައެއ�ވެސ� ްދެތިނ� ްއެހެނ� ދަނ�ނަވާލަނ�

ްމިްހިނގާްހަފ� ްވާހަކައަކީްއިރާދަކުރެއ�ވިއ�ޔާ ްމަޖިލީހުގެްއެއ� ތާގެްތެރޭގައި

ނޑުް ްއަޅުގަ ްބޭއ�ވުމަށ� ްޖަލ�ސާ ްކޮމިޓީގެ ްޑ�ރާފ�ޓ�ކުރާ ދިރާސާކޮށ�

ދަނ�ނަވާލާނަނ�.ްއެހެނ�ވީމާ،ްއެްމަސައ�ކަތ�ްއިރާދަކުރެއ�ވިއ�ޔާްމިްހަފ�ތާގެް

ްދަނ�ނަވާލަނ�ްއަނެއ�ްވާހަކައަކީްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް  2825ތެރޭގައިްފެއ�ޓޭނެ.ްދެނ�ްއަދި

ްއެޖެނ�ޑާގެްމެނ�ބަރުނ�ނަށ�ވެސ�ްއެނގި ްއިޞ�ލާޙީ ްފަދައިނ� ވަޑައިގަނ�ނަވާނެ

ްއެް ްމިހާރު ްކުރައ�ވާފައި. ްއިޢުލާނ� ްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާ ްޗާޓެއ� މަގު

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްއެ ްއިދާރާއަށ�ވެސ� ްމަޖިލީހުގެ ްގުޅިގެނ� ްކުރުއ�ވުމާ އިޢުލާނ�

ްމަޖިލީހުން� ްމި ްހުރި ްއޭގައި ްއަދި ްފޮނުއ�ވަވާފައި. ްއެޖެނ�ޑާވަނީ އިޞ�ލާޙީ

ްބެހޭްކަނ�ތައ�ތައ�ްކުރަ ްކަނ�ތައ�ްނުވަތަްމަޖިލީހުގެްޚާއ�ޞަްމަޖިލީހާ  2830ނ�ޖެހޭ

ްނިނ�މާލަދެވޭތޯް ްއަވަހަކަށ� ްވީހާވެސ� ްނުވަތަ ްތާރީޙުތަކަށ� އޭގައިވާ

ްދެން� ްކުރައ�ވާފައިވަނީ. ްއިލ�ތިމާޟ� ްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާ އެދިވަޑައިގެނ�

ްއެއާބެހޭގޮ ްއަރިހަށ� ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ނޑު ތުނ�ްއަޅުގަ

ްމެނ�ބަރުނ�ނަށް� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްކަނ�ތައ�ތައ� ްމަޖިލީހާގުޅޭ ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްއަރިހަށ�ް ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ްލަހެއ�ނުވެ ްހަމަ  2835އެނގިވަޑަ�ައިގަތުމަށ�ޓަކައި

ްޖަލ�ސާް ްމި ްމިއަދުގެ ްއެހެނ�ވީމާ، ްފޮނުވަނ�. ނޑު ްއަޅުގަ އެބައިއެބަ

ްދެނ�ނެވިހެ ްކުރިނ�ވެސ� ްނިނ�މާލާނަނ�. ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން�މިހާތަނުނ� ނ�
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