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ްع�ىްوا���مް�ةوا��ް�ްا��حين، ا���دްا��ح��ް�ް��نްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

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

ް5 

 

ް

ްްނ�:ރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވު ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއ�ޞަ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްބައ�ދަލުވަނީ ްމި ވަނ�28ްްަމިއަދު

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްއެނ�މެހާ ްވަޑައިގެނ�ދެއ�ވި ްޖަލ�ސާއަށ� ްމިއަދުގެ  10ބައ�ދަލުވުނ�.

ް ްއެޖެނ�ޑާގެ ްޖަލ�ސާގެ ްމިއަދުގެ ްދަނ�ނަވަނ�. ްމަރުޚަބާ 2ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ�

ްޖ.ް ްނަނ�ބަރު ްޔައުމިއ�ޔާ ްމިއޮތީ ްނަނ�ބަރަކަށ� �2�ްނ�،ްޖ.�21ްްވަނަ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްޔައުމިއ�ޔާތަކަށ� ްމި ްފާސ�ކުރުނ�. ްޔައުމިއ�ޔާތައ� ހުރި

ްހުށަހަޅުއ�ވާފައެއ�ް ްއިޞ�ލާޙެއ� ްދަނ�ނަވާލުމަށ� ްދަނ�ނަވާލި މެނ�ބަރުނ�ނަށ�

ްލިޔުމުން� ްއާދެ، ްއެހެނ�ވީމާ، ްނެތ�. ްފަރާތަކުނ�ނެއ�  15އެއ�ވެސ�

ްޖަލ�ސާގަް ްނެތ�.ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ްވިދާޅުވާނ�ްހުށަހަޅުއ�ވާފައެއ� ްއެއ�ޗެއ� އި

ްމުޙަނ�މަދުް ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމާލޭގެ ްހީވަނީ. ބޭނުނ�ފުޅުވާތީހެނ�

ްޢިއ�ޒަތ�ތެ�ެރިް ްއެ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްއެދިވަޑައިގެނ�ފި. ނަޝީދު

ްމެނ�ބަރަށ�ްފުރުޞަތުއަރުވަނ�.ް

ް20 

ްސިޓީްމާލޭްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުް ްރައީސ�ގެ ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެ�ެރި ްއެއ�ގޮތ�ވާްޝުކުރިއ�ޔާ ްއާ

ްްްނަޝީދުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްހުށަހަޅާފައިވާނެ ްއިޞ�ލާޙު ްލިޔުމަކުނ�ވެސ� ނޑު ްއަޅުގަ �2�ްގޮތުގެމަތީނ�

ްގިނަް ްވަރަށ� ްޖަލ�ސާގައި ްއެ ްބަލައިލާއިރުގައި ްޔައުމިއ�ޔާ ްޖަލ�ސާގެ ވަނަ

ްއެް ްޔައުމިއ�ޔާގައި ްފާސ�ވެފައިވާއިރުގައި ްފާސ�ކުރުނ�ތަކެއ� އަދަދެއ�ގެ

ްއޮޅުނ�ބޮޅުނ�ްްފާސ�ވީްކޮނ� ްވަރަށ� ްގޮތަކަށ� ްނޭނގޭކަހަލަ  25ފާސ�ކުރުމެއ�ކަނ�

ްފާސ�ކުރެވުނުް ްމި ްޔައުމިއ�ޔާގައި ްހުރީމާ ްއެކަނ�ތައ�ތައ� ކަހަލަގޮތަކަށ�

ްސިޓީއަކުން� ނޑު ްއަޅުގަ ްއެދި ްހިމަނައިދިނުމަށ� ފާސ�ކުރުނ�ތައ�
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ްސިޓީް ްރައީސ�އަށ� ްއިދާރީގޮތުނ� ްއަދި ްފަހަރުގައި ދަނ�ނަވާލާފައިވާނި.

ްއިޞ�ލާޙުްލިބިވަ ްމި ްއެހެނ�ވީމާ، ްއެކަށީގެނ�ވާކަމެއ�. ްނެތުމަކީ ޑައިގެނ�ފައި

ްފާސ�ކުރެވުނީް ްއެއީ، ްއެދޭތީވެ، ްބޮޑަށ� ްވަރަށ� ނޑު ްއަޅުގަ  30ގެނަސ�ދެއ�ވުނ�

ްފާސ�ކުރުނ�ތަކެއ�ް ްގިނަ ްވަރަށ� ްނޭނގޭތީވެ ްފާސ�ކުރެއ�ވުނ�ތަކެއ�ކަނ� ކޮނ�

ްސ�.ްއެދުވަހުްހިނގާފައިވާތީވެ.ްޝުކުރިއ�ޔާްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީް

ް

ްހުށަހެޅުއ�ވިްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:ް ްއެ ްނަޝީދު ްމުޙަނ�މަދު ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމާލޭގެ އާދެ،

ްދުވަހަކުް ްކޮނ�މެ ްމިހަމަ ްވިދާޅުވަނީ ްމި ްމޭޒުނ� ްއިދާރީ  35މައ�ސަލައިގައި

މިތަނަށ�ްލިބޭްސިޓީތައ�ްއެނ�ޓ�ރީްބައ�ލަވާްހައ�ދަވާއިރުްއެކަހަލަްސިޓީއެއ�ް

ްހެނދުނުްލިބިވަޑައިގެ ްމިއަދު ްފަހަރެއ�ގައި ްނެތ�ކަމަށ�. ނ�ފައި

ނޑުމެނ�ނާް ްއަޅުގަ ްނެތިދާނެ ްރެކޯޑ�ކުރެވިފައި ްއެ ްއަދި ގެނ�ނެވިކަމަށ�ވަނ�ޏާ

ްކަނ�ތައ�ތައ�ް ްފާސ�ކުރި ްވާގޮތަށ� ްހުށަހެޅުމުގައި ްހުށަހެޅި ްދެނ�، ހަމައަށ�.

ްޖަލ�ސާް ްހަމަ ްމިހާރު ްއާދެ، ްނެތ�ކަމަށ�ވާނަމަ، ްއެގެނ�  40ޔައުމިއ�ޔާއިނ�

ްވޯޓަށ�ްހި ްއެއީ، ްއޮނ�ނާނީ. ްލިޔެވިފައި ްޔައުމިއ�ޔާގައި ނގަމުނ�ދާގޮތަށ�

ދެނ�ނެވުމުގެްކަނ�ތަ�ަކާ.ްއެއީ،ްވޯޓަށ�ްދެނ�ނެވުނީމާްލިބުނުްވޯޓުގެްނަތީޖާް

ްއެހެނ�ވީމާ،ް ްއޮނ�ނާނި. ްލިޔެވިފައި ްއެނގޭގޮތަށ� ްފާސ�ވިކަނ� ފާސ�ވިކަމާ

ްނެ ްފަހަރެއ�ގައި ްލިޔެވިފައި ްވަކިނ� ްކަނ�ތައ�ތައ� ތ�ނަމަވެސް�ފާސ�ވި

ްވިދާޅުވިް ްއެ ްދެނ�، ްއޮނ�ނާނެ. ްއެނގޭނެގޮތަށ� ްހިނގިގޮތަށ�  45ޔައުމިއ�ޔާއިނ�

ްއިޞ�ލާޙުވެސ�ް ްއެ ްއޮތިއ�ޔާ ްގެނ�ނަނ� ްއިޞ�ލާޙެއ� ްއެކަހަލަ ްބަލާ ކަނ�ތައ�

ގެނ�ނާނަނ�.ްއެހެނ�ވީމާ،ްމިްޔައުމިއ�ޔާ،ްއާދެ،ްމާލޭގެްއަނެއ�ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް

ްއިގެނ�ފިްފުރުޞަތަކަށ�.މެނ�ބަރުްއަޙ�މަދުްއާޠިފ�ވެސ�ްއެދިވަޑަ

ް

ްބޭނުނ�ވަނީްްމާލޭްމެނ�ބަރުްއަޙ�މަދުް ްފާހަގަކޮށ�ލަނ��� ނޑު ްރައީސ�.ްއަޅުގަ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  50ްޝުކުރިއ�ޔާ

ްހަމަްއިނގޭތޯ.ްދެނ�،ްވަކިްްްއާޠިފ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްވަރަށ� ްއެބަހުރޭ ްކުށ� ްޔައުމިއ�ޔާގައި އަދިވެސ�

ްކަމަށ� ްހުށަނޭޅުއ�ވި ްއިޞ�ލާޙެއ� ްއެހުރިގޮތަށ�ްމެނ�ބަރަކު ްކުށ� ްއެ ވަނ�ޏާ

ްދަނ�ނަވަނ�ޏާް ްމިސާލަކަށ� ްމިވަނީ. ްގޮތަކަށ� ްއެއީތޯ ްފާސ�ވުނ� ހުރެގެނ�

ްވާހަކަފުޅުދައ�ކަވަމުން� ްބޭފުޅަކު ްމިތާ ްއެނގޭކަނ�، ނޑައެޅިގެނ� ކަ
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ްލިޔެވިފައިް ްއެ ްވާހަކަ. ްއީސާކަލޭގެފާނުގެ ްގުޅީ ްވިދާޅުވީ  55އެއ�ދުވަހަކު

ްކަލޭފާ ްގުޅިއީސ� ްއިނ�ނަނީ ްއިނ�ނަނީ�ީ.ްއިނ�ނައިރު ްލިޔެވިފައި ނު.ްއެގޮތަށ�

ްއެއ�ޗެހިް ްއެނގޭކަހަލަ ްއެނ�މެނ�ނަށ�ވެސ� ްހަމަ ްކުށ� ްކުދިކުދި މިކަހަލަ

ްއެް ްކަމަށ�ވަނ�ޏާ ްހުށަނޭޅުއ�ވި ްއިޞ�ލާޙެއ� ްބޭފުޅަކު ްވަކި އެހެނ�ނަމަވެސ�

ްކަމަށ�ވެފައި.ް ްރަނގަޅުގޮތ� ްއެއީ ްއޮނ�ނާނީ ްފާސ�ވެފައި އޮތ�ގޮތަށ�

ްބައ�ލަވާ ްއެ ްއެހެނ�ްްއިދާރީގޮތުނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއޮވޭބާއޭ  60ބެއ�ލެވުމެއ�

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްޝުކުރިއ�ޔާ ްމިދަނ�ނަވާލި. ްވާހަކަ ްމި ހިތަށ�އަރައިގެނ�

ްރައީސ�.ް

ް

ްޢިމ�ލާްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްދެނ�، ްފޮނުވަނީ. ްހަމަ ްބަލާފައި ްބޮޑަށ� ްވަރަށ� އިދާރީގޮތުނ�ވެސ�

ްތިްވިދާޅުވިކަހަލަްކުށެ ްބައެއ�ފަހަރަށ�  65އ�ވެސ�ްއޮވެދާނެ.ްލިޔާކުދިނ�ނަށް�ކުށ�

ްއެހެނ�ވީމާ،ް ްއެބަހުރޭ. ްނަނ�ނަނ�ވެސ� ްނޭނގޭކަހަލަ ްއަޑުއިވޭއިރު ހަމަ

ްކަނ�ތައ�ވެސ�ް ްއެކަހަލަ ްހުރެދާނެ. ްއެހެނ�ވެފައި ބައެއ�ފަހަރަށ�

ރަނގަޅުކުރަނ�.ްއެ�ެހެނ�ވީމާ،ްމެނ�ބަރުނ�ްއަރިހުނ�ްއެދެނީހަމަްކިރިޔާވެސ�ް

ްއެކަނ�ް ްފާހަގަކުރެވެނ�ޏާ ްރަނގަޅުްކަމެއ� ްއެ�ެއީހަމަ ތައ�ްއަނ�ގަވާލަދެއ�ވުނ�

ްބޮޑަށް� ްއެހީތެރިކަނ� ްމެނ�ބަރުނ�ގެވެސ� ްގެނެވޭނީ ްއިޞ�ލާޙު  70ކަމަކަށ�ވާނެ.

ނޑުް ްއަޅުގަ ްދަނ�ނަވާނަނ�. ްއެހެނ� ްއެހެނ�ވީމާ، ްއޮތީވިއއ�ޔާ. މިކަމުގައި

ްއެނ�މެް ްއެބޭފުޅުނ� ްބައ�ލަވާލައ�ވާފައި ްމެނ�ބަރުނ� ްއެދެނ� ްބޮޑަށ� ވަރަށ�

ްއެބޭފުޅަކުްކުޑަމިނު ްވާހަ�ަކަފުޅެއ� ްދެއ�ކެވި ްމެނ�ބަރަކު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެ ނ�

ނޑުް ްއަޅުގަ ްވިދާޅުވާނަމަވެސ� ްއެއ�ޗެއ� ްދޭތެރޭގައި ްއެއާ ބައ�ލަވާލައ�ވާފައި

ްއެދޭް ްހައ�ދަވާލަދެއ�ވުނ� ްއެހެނ� ްއެހެނ�ވީމާ، ްރަނގަޅުވެގެނ�ދާނެ.  75ހިތުނ�

ރިޔާޟ�ްރަޝީދުވެސް�ވާހަކަްދަނ�ނަވަނ�.ްކޮޅުމަޑުލުްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުް

ްމިްޔައުމިއ�ޔާގެްމައ�ސަލައިގައިްއެއ�ޗެއ�ްވިދާޅުވާނ�ްބޭނުނ�ފުޅުވާކަމަށ�.

ް

ްފާހަގަކުރެވުނުްްކޮޅުމަޑުލުްމެނ�ބަރުްރިޔާޟ�ް ނޑަށ�ވެސ� ްއަޅުގަ ްބޭނުނ�ވީ ްދަނ�ނަވާލަނ� ނޑު ްއަޅުގަ

ްއެ�ެްރަޝީދުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްހުރި. ްޔައުމިއ�ޔާތަކުގައިވެސ� ްކަނ�ތައ�ތައ� ްއެްބައެއ�  80ހެނ�ނަމަވެސ�،

ްއެނގޭގޮތުގައިް ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްއެއީ، ްބެލީ. ްނުދައ�ކާވޭތޯ ނޑު ްއަޅުގަ ވާހަކަ
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ްނޫނ�.ް ްއެއ�ޗެއ� ްގެނެވޭނެ ްއިޞ�ލާހެއ� ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ އެއީއަކީ

ްއެގޮތަށ�ް ްނިމުނިއ�ޔޭ ްއެ ްއެގޮތަށ� ްއެކަނ� ްއިއ�ވާލާފައި ްމިތަނަށ� ހަމައެކަނި

ްއެހެނ� ްވަމުނ�ދަނީ. ްއެކަނ� ްހުށަހަޅާލަން�މިތަނުގައި ނޑު ްއަޅުގަ ވީމާ،

ްހުށަހަޅަނ�.ް ނޑު ްއަޅުގަ ްއިތުރުކޮށ�ލަނ� ްގަވާއިދަށ�  85ޤަސ�ތުކުރަނ�،ްނޫނ�ނަމަ

ނޑުމެނ�ނަށ�ް ްއަޅުގަ ްރިޔާސަތުނ� ްމަޖިލީހުގެ ްޔައުމިއ�ޔާތަކެއ� ްހުރިހާ މި

ްއޭރުނ�ް ްއައ�ސަވަނ�. ްވޯޓަށ� ްއެއަށ� ްދެނ� ްއިއ�ވަވާފައި ްދުވަހަކު ކޮނ�މެ

ހީވަނީްމި ނޑަށް� އިޞ�ލާޙުވެދާނެހެނ�.ްއަޅުގަ ްކަން�

ް

ްގެނ�ދަން�ް:ްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ްކަނ�ތައ� ްޔައުމިއ�ޔާ ްވަކިގޮތަކަށ� ްގަވާއިދުގައި ްމަޖިލީހުގެ  90އާދެ،

ނޑުް ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްމިގެނ�ދަނީ. ްއެގޮތަށ� ްއޮނ�ނަނީ. ނޑައެޅިފައި ކަ

ްއެގޮތަށ�ް ްމެނ�ބަރުނ�ވެސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްހުރިހާ ްހަމަ އެދެނ�

ްކުރިއައިޚ� ްދެނ�،ްތިރާމ�ކުރައ�ވައިގެނ� ްގެނ�ދެވުނ�. ށ�

ްއާދެ،ް ްސަލީމ�. ްއިބ�ރާހީމ� ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެ

ްޙުސައިން� ްއިލ�ޔާސ� ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްދެކުނުބުރީގެ  95އަރިއަތޮޅު

ްއިބ�ރާހީމ�.ް

ް

ްމައ�ސަލައަކީްއަރިއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެނ�ބަރުް ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްބެހޭގޮތުން�ްއާދެ، ްޔައުމިއ�ޔާއާ ްއަބަދުވެސ�

ްޔައުމިއ�ޔާތައ�ްްއިލ�ޔާސ�ްޙުސައިނ�ްއިބ�ރާހީމް� ްމަޖިލިސ�ގެ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްމައ�ސަލަ. ްނަގާ ނޑު ްއަޅުގަ

ްފަސޭހަގޮތަކަށ�ްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްބަލާލަނ� ްފަސޭހަ ްކިޔާލަނ� ްފަސޭހައިނ�  100ނުލާހިކު

ްޔަ ްމަޖިލިސ�ގެ ްޚާއ�ޞަ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްއަދިވެސ�ްހުނ�ނައިރު، އުމިއ�ޔާތައ�

ްފޮނ�ޓ�ވެސ�ް ްއުނދަގޫގޮތަކަށ�. ްއޮޅުނ�ބޮޅުނ� ްވަރަށ� ްހުނ�ނަނީ ނެޓ�ގައި

ްއަކުރުތައ�ް ްގޮތަކަށ� ްހުނ�ނަކަހަލަ ްފައިތައ� ްކަކުނިތަކެއ�ގެ ްހަމަ ހުނ�ނަނީ

ްބަލައިގެން� ްއެ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްހަމަގައިމުވެސ� ްއުނދަގޫ ްވަރަށ� ބަހާލެވިފައި.

ްއެ�ެ ްއޮޅުނ�ފިލުވަނ�. ްދަނ�ނަވަން�އެއ�ޗެއ� ނޑު ްއަޅުގަ  105ހެނ�ވީމާ،

ްސައިޓ�ވެސ�ް ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްއޮނ�ނަގޮތަށ� ްމަޖިލީހުގައި ރައ�ޔިތުނ�ގެ

ްބަދަލުކޮށ�ދެއ�ވަނ�.ް

ް
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ްޙުސައިނ�ްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއިލ�ޔާސ� ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްދެކުނުބުރީގެ ްއަރިއަތޮޅު އާދެ،

ްކުރިނ�ވެ ްމީގެ ްމައ�ސަލަ ްމި ްމަޖިލިސ�ގެްއިބ�ރާހީމ�، ްދެނ�، ްނަނ�ގަވާ.  110ސ�

ްހަމަް ްޔައުމިއ�ޔާ ްމަޖިލިސ�ގެ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްހަމަ ްބަލާއިރުގައި އިދާރާއިނ�

ްމަޖިލިސ�ގެްް ްޚާއ�ޞަ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްމި ްހަމަ ްފޮނ�ޓުނ� ލިޔުއ�ވާ

ްފަރުމާް ްއެއީ ްއާދެ، ްގެނ�ދަވާކަމަށ�ވަނީ. ްލިޔުއ�ވަމުނ� ޔައުމިއ�ޔާވެސ�

ްބޭނުނ�ފުޅު ްފަހަރެއ�ގައި ްފަރުމާްއަކުރުނ�. ްއެ ްކޮމ�ޕިއުޓަރުގައި ކުރައ�ވާ

ްބައ�ލަވާް ްއެ ްފޮނ�ޓަކުނ� ްކިޔާ ްބޮލިފޮނ�ޓު ްނެތީވިއ�ޔާ ްލިޔުއ�ވިފައި  115ފޮނ�ޓުނ�

ްދެތާގެް ްމި ްހުރެދާނެ.ްދެނ�،ްއަނެއ�ކާ ްތަފާތުވެފައި ްއަކުރުތައ� ކަމަށ�ވަނ�ޏާ

ްއެހެނ�ވީމާ،ް ްއެއ�ގޮތަކަށ�. ްހަމަ ްއާދައިގެ ްހަމަ ްމިލިޔަނީ ޔައުމިއ�ޔާވެސ�

ްއެްއެއ�ވެ ްއިދާރާއިނ� ްމަޖިލިސ�ގެ ްނުހުނ�ނާނެކަ�ަމަށ� ްމީގައި ްތަފާތެއ� ސ�

ްއެގޮތަށް� ްހަމަ ްދަނ�ނަވަނ�އޮތީ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްދެނ� ވިދާޅުވަނީ.

ްއުތުރުބުރީގެް ްތިލަދުނ�މަތީ ްދެނ�، ްވާހަކަ. ްކުރިއަށ�ގެނ�ދާ  120އެކަނ�

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްއަޙ�މަދުްސަމީރުވެސ�ްއެއ�ޗެއ�ްވިދާޅުވާނ�.ް

ް

ް ްމެނ�ބަރު ްއުތުރުބުރީ ްފޮނުއ�ވިްތިލަދުނ�މަތީ ްމަނިކުފާނު ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްކަނ�ދިމާވިގޮތުނ� ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ނޑުްްއަޙ�މަދުްސަމީރުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއަޅުގަ ްއެއީ، ްގޮތެއ�ނުވި. ްފޮނުއ�ވޭނެ ްއިޞ�ލާޙު ްގުޅިގެނ� ސިޓީއާއި

ްމަޢުލޫމާތަ ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ްހުރުމާއެކުގަ. ްވާހަކަްޗުއ�ޓީގައި ްބައެއ�  125ށ�ޓަކާ

ްއޭތިް ްވެބ�ސައިޓުނ� ްއިނ�ޓަނެޓ�ގެ ްބޭނުނ�ވަނީ. ނޑު ްއަޅުގަ ދަނ�ނަވާލަނ�

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްއުތުރުބުރީގެ ްއަރިއަތޮޅު ްދެނ�މެ ްވިދާޅުވާއިރު، ލިބެނ�ހުނ�ނާނޭ

ްވެބ�ސައިޓ�ގައިް ްމަޖިލީހުގެ ްފަދައިނ�،ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްފާހަގަކުރެއ�ވި މެނ�ބަރު

ްލިބެނ�ހުނ�ނަނީ ްފޯމެޓަށ�.ްްއެއ�ޗެހި ްޕީ.ޑީ.އެފ� ްއެކ�ރޮބެޓ� އެޑޯބ�

ނޑުމެނ�ނަށ�ްޚާއ�ޞަްމަޖިލީހުގައިްމިހުނ�ނަނީްހަމަް  130އެހެނ�ނަމަވެސ�،ްއަޅުގަ

ްއެް ް ްކުރަނ�. ްއޭތި ްފޮނ�ޓަކުނ� ްދިވެހި ްބުނަނ�ޏާމުނ� އާދައިގެގޮތަށ�

ްއެވަގުތަކުްހުރިް ްފޮނ�ޓ�ްނެތ�ކަމަށ�ވަނ�ޏާމުްއަނ�ނާނީ ކޮނ�ޕިއުޓަރެއ�ގައިްއެ

ްފޮނ� ްއޮވެދާނެ.ްދިވެހި ްވިދާޅުވިގޮތަށ�ވެސ� ްއެ ްއަނ�ނައިރު ްއެހެނ� ޓަކަށ�.

ްމިް ްތަނ�ކޮޅަކީ ްބެނުނ�ވާ ްދަނ�ނަވާލަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއެއާއެކޮށ� ްހަމަ ދެނ�،

ްކިޔާލާއިރުްއޭގޭް ްޔައުމިއ�ޔާ ްމަޢުލޫމާތުގެްމައ�ޗަށ� ްލިބެނ�ހުރި  135ވެބ�ސައިޓުނ�
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ްއެބަ ްކުށ�ތައ� ްތަފާތު ްގިނަ ްވަރަށ� ްގިނައޭ. ްވަރަށ� ހުއ�ޓޭ.ްކުށ�ތައ�

ްހުށަހެޅުއ�ވުނ�ތަކުގައިް ްހުރި ްހުށަހަޅުއ�ވާފައި ްބޭފުޅުނ� ްބައެއ� ޚާއ�ޞަކޮށ�

ްއެބަހުއ�ޓޭް ްއަކުރުތައ� ްއޭގައި ްގޮތަކަށ�ވެސ� ްކަހަލަ ްއޮޅުނ�އަރާ ްމާނަ އޭގެ

ްއެގޮތުގެމަތިނ�ް ްބަހައ�ޓަވައިގެނ� ްއެގޮތަށ� ްއެކަނ� ްއެހެނ�ވީމަ، ލިޔެވިފައި.

ްމަޖިލީހުނ�ްފާސ�ވުމަށ�ފަހުގައި ްއެކަނ�ްްއަދި ްނާނ�ނާތީވެ ްއިޞ�ލާޙުތަކެއ�  140އެ

ްޔައުމިއ�ޔާް ްމަޖިލީހުނ� ްމިދެނ�ނެވީ ްފާހަގަކޮށ�ލަނ�. ނޑު އަޅުގަ

ްއެއ�ޗިހިް ްއެ ްވެބ�ސައިޓުގައި ްއިނ�ޓަނެޓ�ގެ ްފަހުގައި ފާސ�ކުރެއ�ވުމަށ�

ްނުހުނ�ނަކަން� ްއައިސ�ފައި ްބަދަލުތައ� ްއެއ�ޗިއ�ސަށ� ްއެ ހުނ�ނައިރު

ްއެހެނ�ވީ ްފާހަގަކުރަމޭ. ނޑު ްބަދަލުތައް�އަޅުގަ ްކޮނ�އިރަކުތޯއޭ ްއެއަށ� މަ،

ްފަހުގައިވެސް� ްފާސ�ވުމަށ� ްއެ ްއެއ�ޗިހި ްއެ ްއެހެނ�ކަމަށ�ވާނަމަ،  145އަނ�ނާނީ.

ނޑަށް� ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމަ، ްހުނ�ނަނީ. ްގޮތަށ�ތޯއޭ ްއެހުރި ހަމަ

ްވާހަކަތައ�ވެސ�ް ްދައ�ކާފައިހުރި ނޑު ްއަޅުގަ ްމިއުޅެނީ ފާހަގަކުރެވިގެނ�

ްފާހަ ްއެގޮތުގެމަތީނ� ްދައ�ކާފައިހުރިްއެބަހުރި ްޚުދު ނޑު ްއަޅުގަ ގަކުރެވިފައި.

ްލިޔެވިފައި.ް ްއޭގެތެރޭގައި ްތަޢާރުޟުވާގޮތަށ�ވެސ� ްމުޅިނ� ވާހަކަތައ�

 150އެހެނ�ވީމަ،ްއެވާހަކަްތަކުރާރުކޮށ�ްދަނ�ނަވާލަނ�.ްޝުކުރިއ�ޔާ.ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް

ްރައީސ�.

ް

ް)ވަގުތުކޮޅަކަށ�ފަހު(

ް

ްޔައުމިއ�ްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއާދެ، ްހުށަހެޅުއ�ވީމަ ްއިޞ�ލާޙު ްހަމަްއެޔާއަށ�  155އިޞ�ލާޙުތައ�

ްދެނ�،ް ްވިދާޅުވަނީ. ްމި ްމޭޒުނ� ްއިދާރީ ްހުނ�ނާނެކަމަށ� ރަނގަޅުކުރެވިފައި

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްދެނ�ނެވިހެނ� ްކުރިނ�ވެސ� ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްވިދާޅުވާހެނ� ތިޔަ

ްއެބޭފުޅެއ�ގެް ްބޭފުޅަކުވެސ� ްކޮނ�މެ ްދަނ�ނަވާލަނ�އޮތީ މެނ�ބަރުނ�ނަށ�

ްރަނގަޅުކޮށ�ލައ�ވަން�ވާ ްވިދާޅުވެލައ�ވާފައިނަމަވެސ� ހަކަފުޅު

ްއިޞ�ލާޙެއް� ްއެ ްއެހީތެރިވެވަޑައިގެނ�ދެއ�ވާށޭ. ނޑުމެނ�ނަށ�  160އަޅުގަ

ްމިއަދުް ްދެނ�، ްރަނގަޅުކުރާނަމޭ. ްޔައުމިއ�ޔާ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ގެނެސ�ފައި

ްޖ ްއާދެ، ްޔައުމިއ�ޔާތައ�ވެސ� ްމިދެނ�ނެވިފައިވާ �21ްް-މިހާރު ށ�2�ް�ްނ�
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ްޔަ ްކަނ�ތައ�ްހުރި ްއެކަހަލަ ްކުށ�ތައ� ްޢިމ�ލާ ްއޭގެ އުމިއ�ޔާތަށ�ވެސ�

ްފެނިވަޑައިގަނ�ނަވާް ްފާސ�ކުރަނ� ްއިޞ�ލާޙުތަކާއެކުގައި ްއެ ރަނގަޅުކޮށ�ފައި

ްފާސ�ވީކަމަށ�ް ްޔައުމިއ�ޔާތައ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއެގޮތަށ�  165ކަމަށ�ވަނ�ޏާ

ްއެް ްއެހެނ�ވީމަ، ްގެނ�ދާނަމޭ. ްކުރިއަށ� ްޖަލ�ސާ ބަލައިގަނެ

ްހައ�ދުނ�މަތީްއިޞ�ލާޙުތަކާ ްދަނ�ނަވަނ�. ްފާސ�ކުރަނ� ްޔައުމިއ�ޔާ އެކުގައި

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްމޫސާމަނިކުވެސ�ްއެއ�ޗެއ�ްވިދާޅުވާނ�ްބޭނުނ�ފުޅު.

ް

ްފާސ�ކުރަނ�ްްހައ�ދުނ�މަތީްމެނ�ބަރުްމޫސާް ްއޮއ�ވާ ްއެގޮތަށ� ްއާދެ، ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  170ްޝުކުރިއ�ޔާ

ްއަލުނ�ްނުފެނ�ނަކަމަްމަނިކުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއެއީ، ްބޭނުނ�ވަނީ. ްދަނ�ނަވާލަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ށ�

ްމިތަނުގައިް ނޑުގޮތެއ�ގައި ްމައިގަ ްމިހާރު ްގެނ�ނަނ�. އިޞ�ލާޙުކުރައ�ވާފައި

ްކުށ�ް ްއެއީ ްހީވަނީ. ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްމައ�ސަލަތަކެއ�ހެނ� ްއިދާރީ މިއުޅެނީ

ްދެނ� ްހުރުމާ، ްތަފާތުވެލާފައި ްކުޑަކޮށ� ްވާހަކަ ްހުނ�ނަ ްދައ�ކާފައި ްހުރުމާއި

ްހަމަް ްދެނ�، ްއެއ�ޗެއ�ތޯއާ، ްކުނ�ފުނ�ޏެއ�ގެ ްކޮނ� ްކޮނ�ޕިއުޓަރު  175ލިޔާ

ްނުދައ�ކާް ްމިތަނުގައި ްވާހަކަތައ� ްއެ ްފޮނ�ޓެއ�ތޯ. ްކޮނ� އެއާއެކީގައި

ްދައ�ކަވާފައިް ްބޭފުޅަކުވެސ� ްކޮނ�މެ ްއެ ްހަމަޖެހޭނެހެނ� ްހީވަނީ ނޑަށ� އަޅުގަ

ްއޭތިްބައ� ްއިނ�ޓަނެޓުނ� ްވާހަކަްއެބޭފުޅަކުްއަމިއ�ލައަށ� ލަވާއިރުގައިްއެްހުރި

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްމިސާލަކަށ� ްހުރެއ�ޖިއ�ޔާ ްގޮތަކަށ� ްއެހެނ� ްވާހަކަ ދެއ�ކި

ްއައިސ�ފައިް ްއެހެނ� ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްތަނަކަށ� ްބުނާ  180ރައީސ�

ްބަޙުސ�ކުރަނ�ވީް ްމިތަނުގައި ްހީވަނީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްއެއީ ހުނ�ނަނ�ޏާ

ްބައ�ލަވާފައިްމައ�ސަލައެއ�ނޫނ�ްކަނ�ނޭނގެ.ްއިދާރީގޮތުނ�ްއެކަނ�ްރަނ ގަޅަށ�

ްރަނގަޅުވާނެް ްކުރެއ�ވީމަ ްއެކަނ� ްހިތ�ހަމެޖެހޭވަރުވީމަ ްއެބޭފުޅުނ� އަލުނ�

ނޑަށ�ްހީވީްކޮނ�ޕިއުޓަރުްއުފެއ�ދިްކުނ�ފުނިތަކާއިް ކަނ�ނޭނގެ.ްދެނ�،ްއަޅުގަ

ްއެކަނ�ް ްނުކިޔާ ްމިތަނުގައި ްނަނ�ތައ� ްމީހުނ�ގެ ްއުފެއ�ދި  185ފޮނ�ޓު

ނޑުމެނަށ�ްރަނގަޅުކޮށ�ލެވޭނެހެނ� އެވާހަކަްދަނ�ނަވާލީ.އަޅުގަ ް.ްއެހެނ�ވެގެން�

ް

ް

ް
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ް

ނޑުްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއަޅުގަ ްވާހަކަފުޅު ްދެއ�ކެވި ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި އާދެ،

ލާނަނ�.ްދެނ�،ްޙަޤީޤަތުގައިްމިހާތަނަށ�ްމިްއިޞ�ލާޙެއ�ްއައިސ�ފައިްދަނ�ނަވާ

 195ނެތުމާއެކުގައިްއަދިްމެނ�ބަރުނ�ްއެްދައ�ކަވަނީްހަމަްޙަޤީޤަތުގައިްމިްޢިމ�ލާް

ްއެކަނ�ތައ�ް ްވާހަކަ. ްރަނގަޅުކުރަނ�ޖެހޭނެ ްއެއ�ޗިހި ކުއ�ތަކާ

ްއެޖެ ްޖަލ�ސާގެ ްދެނ�،ްމިއަދުގެ ްކުރަމުނ�ދާނަނ�. ނ�ޑާގައިްއިރާދަކުރެއ�ވިއ�ޔާ

ްއެޖެނ�ޑާއާއިގެނ�ް ްބަލާފައި ްކަމަށ� ްޔައުމިއ�ޔާ ްފާސ�ވެފައިހުރި މިްޔައުމިއ�ޔާ

ްމިއޮތީް ްދެނ� ްއެޖެނ�ޑާގައި ްއާދެ، ްދާނަނ�. ްކުރިއަށ� ނޑު އަޅުގަ

ްމަރުކަޒީް ްމަޤާމުތަކާ ްއެހެނ� ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ްހިމެނެނ�ޖެހޭ  200ޤާނޫނުއަސާސީގައި

ްނިނ�މެވުނ� ްގޮތެއ� ްމަޢުޟޫޢުއާމެދު ްއެނގިވަޑައިގަނ�ނަވާނެްއިދާރާތަކާބެހޭ .

ްޖަލ�ސާް ްދުވަހު ްބޭއ�ވުނު ްޖަލ�ސާ ްފަހުނ� ްއެނ�މެ ްކުރިނ� ފަދައިނ�

ްއެހުމުގެް ްވޯޓަށ� ްހުށަހެޅުނ�ތަކަށ� ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމިހާރު ނިމުނުއިރުގައި

ްއެކަނ�ތައ�ް ްފަށައިގެނ�ފައި ްގެނ�ދަނ� ްކުރިއަށ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ މައ�ސަލަ

ްނިނ�މާލެވިފައި ްނުގެނ�ދެވި ނޑުްްކުރިއަށ� ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްއެހެނ�ވީމަ،  205އޮތީ.

ްކުރިއަށ�ް ްކަނ�ތައ� ްނެގުމުގެ ްވޯޓު ްޤަސ�ދުކުރަނީ ްމި ްމިހިސާބުނ� ހަމަ

ގެނ�ދަނ�.ްއެހެނ�ވީމަ،ްމިްވޯޓުްނެގުމުގެްކަނ�ތައ�ްކުރިއަށ�ްދާއިރުގައިްވޯޓުް

ދޭނ�ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުނ�ނަށ�ްވޯޓަށ�ްދަނ�ނަވާލާނެްތަރުތީބުތަށ�ްމިހާރުް

ްމޭޒު ްހުށަހެޅިފައިވާްއިދާރީ ްމިހާރު ްމިދެނ�ނެވީ، ްދަނ�ނަވާލާނެ. ނ�

ްމޭޒުން� ްއިދާރީ ްމިހާރު ްތަރުތީބު ްދަނ�ނަވާނެ ްވޯޓަށ�  210ހުށަހެޅުނ�ތަކަށ�

ްދަނ�ނަވާލަނީ.ް ްއެ ްމިހާރު ްމޭޒުނ� ްއިދާރީ ްއެހެނ�ވީމާ، ދަނ�ނަވާލާނެ.ްއަދި،

ް ްތިއ�ބެވީ ްހާޒިރުވެވަޑައިގެނ� ްޖަލ�ސާއަށ� ްމިހާރު ްމެނ�ބަރުނ�.71ްމިވަގުތު

ްމެނ�ބަރުނ�.ްއާދެ..71ްޖަލ�ސާއަށ�ްހާޒިރުވެވަޑައިގެނ�ްތިއ�ބެވީް

ް

ް215 
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ްމަޤާމުތަކާއިް[ްއިދާރީމޭޒުނ�ްއިއ�ވެވުނ�: ްއެހެނ� ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ްހިމެނެނ�ޖެހޭ ޤާނޫނުއަސާސީގައި

ްތާއީދުް ްހުށަހެޅި ްމިހާތަނަށ� ްބަހުސަށ� ްމައުޟޫޢުގެ ްއިދާރާތަކާބެހޭ މަރުކަޒީ

ްވޯޓަ ްހުށަހެޅުނ�ތަކަށ� ްތަރުތީބުްލިބިފައިވާ ްގޮތުގެ ްގެނ�ދާނެ ްއަހަމުނ� ށ�

އިއ�ވެވިއެވެ. ް]އިދާރީމޭޒުން�

 220 

ް

ްހުރިހާްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއެހެނ�ވީމާ، ްތައ�ޔާރުވަނީ. ްދެނ�ނެވުމަށ� ްވޯޓަށ� ްމިހާރު އާދެ،

ްވޯޓަށ�ް ްޖައ�ސަވާލައ�ވާ ްކާޑުކޮޅު ްބޭފުޅުނ�ގެ ްމެނ�ބަރުނ�، ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްދެއ�ވު ްވޯޓަށް�ތައ�ޔާރުވެވަޑައިގެނ� ް)ވަގުތުކޮޅަކަށ�ފަހު(. ްއެދެނ�. ނ�

ނޑުް ްއަޅުގަ ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްކުރިނ�  225ދަނ�ނަވާލުމުގެ

ްމިް ްފަދައިނ�، ްއެނގިވަޑައިގަނ�ނަވާނެ ދަނ�ނަވާލާނަނ�.

ްއެއ�ބައިް ްހުށަހެޅުއ�ވުނ�ތަކުގައި ްބައެއ� ހުށަހެޅުއ�ވުނ�ތަކުގައި،

ްއެ ްތަކުރާރުވެފައި ްނަނ�ތައ� ްބައެއ�ްމުޢައ�ސަސާތަކުގެ ްއަދި ބަހުރި.

ްފުރިހަމައަށް� ްގޮތ� ްއެކުލެވިފައިވާނެ ްމުޢައ�ސަސާތައ� ްއެ ހުށަހެޅުނ�ތަކުގައި

 230ބަޔާނ�ކުރުމުގެްގޮތުނ�ްއިތުރަށ�ްގެނ�ނަވާފައިްއެބަހުރި.ްއެމުޢައ�ސަސާތަކުގެް

މަސ�ޢޫލިއ�ޔަތާްމިކަހަލަްކަނ�ތައ�ްއެނގޭގޮތަށ�ްބަޔާނ�ކުރުއ�ވާފައިްއެބަހުރި.ް

ްމީގަް ްހުށަހެޅުނ�ތަކެއ�ްއެހެނ�ވީމާ، ްގޮތަކަށ� ްކަހަލަ ްތަޢާރު�ުޟުވާ އި

ްއެހެނ�ވީމާ،ް ްނުކުރެވޭ. ްޤަބޫލެއ� ނޑަކަށ� ްއަޅުގަ ްހުރިކަމަކަށ� ހުށަހެޅިފައި

ްފެނިވަޑައިގަނ�ނަވާގޮތަކަށ�ް ްއެބޭފުޅަކަށ� ްހަމަ ްވޯޓު ްމި ވޯޓުދެއ�ވުމުގައި

ްހުށަހެޅުމަ ްއެއ�ވެސ� ްއެއ�ގޮތަކަށ�ވެސ� ްމީގައި ްގެނ�ދެވުމުނ�  235ކާްދެއ�ވަމުނ�

ްއެް ްނެތ�. ްފެނ�ނާކަށ� ްއޮތ�ކަމަކަށ� ްތަޢާރުޟުވެފައި ްހުށަހެޅުމެއ� އަނެއ�

ްއާދެ،ް ްމިކުރަނީ. ްބޭނުނ� ްފުރުޞަތުގެ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ދަނ�ނަވަނ�

ކޮޅުމަޑުލުގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްރިޔާޟ�ްރަޝީދުްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް�

ްނަނ�ގަވައިފި.ްް

ް240 

ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(
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ް

ްމަގުމަތީގައިްްރުްރިޔާޟ�ްކޮޅުމަޑުލުްމެނ�ބަް ްއެހުމުގެ ްވޯޓަށ� ްޖަލ�ސާގައި ްމިމަޖިލީހުގެ ްފަހުނ�  245ްއެނ�މެ

ނޑުމެނ�ގެްއެނ�މެނ�ގެްރުޙުމާްްރަޝީދުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: މަޖިލީހުގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްނާއިބުްރައީސ�ްއަޅުގަ

ްތަޢާރުޟުވާް ްމިހެނ� ްއެބަހުއ�ޓޭ ްމީގައި ްވިދާޅުވި ްލިބިފައިވާ، ލޯބި

ވީމާ،ްމިއަށ�ްވޯޓުްދިނ�ްބޭފުޅަކަށ�ްމިއަށ�ްނުދެވޭނެއޭ،ްކަނ�ތައ�ތައ�.ްއެހެނ�

ްދެއ�ވި.ް ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްތަފ�ސީލެއ� ްރަނގަޅު ްވަރަށ� ްކިޔާފައި އެހެނ�

ްވިދާޅުވިް ްރައީސ�ވެސ� ްއިނ�ނެވި ްރިޔާސަތުގައި ްހަމައެއާއެއ�ކޮށ�،  250ދެނ�،

ނޑުް ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްމައ�ސަލަތައ�. ްއެކަހަލަ ްއެބަހުއ�ޓޭ މީގައި

ްއިރުގައިްހިތަށ� ްމިއައި ްޖަލ�ސާއަށ� ްމިއަދު ްމިކަނ�ތައ�ތައ� ްމިހާރު އަރަނީ

ްރަނގަޅުވެފައިތޯއޭ.ް ްމިއޮތީ ްމިހާރު ްމިކަނ�ކަނ� ްވާހަކަދެކެވި އެފަރާތ�ތަކާ

ނޑުގެް ްއަޅުގަ ްހަމަޔަޤީނުނ�ވެސ� ްކުރިކަމުގައިވީނަމަވެސ� ްއެކަނ� އެހެނ�

ނޑުްކައިރީްއެއ�ވެސ�ްއެއ�ޗެް ްހުށަހެޅުމަކަށ�ްއަޅުގަ ްއަހާފަކައެއ�ްއެއ�ވެސ�  255އ�

ްހަމަޖެއ�ސަވާފައިތޯް ްއެކަނ� ނެތ�.ްއެހެނ�ވީމާ،ްއެހެނ�ްބޭފުޅުނ�ްގެނެސ�ގެނ�

ްސާފުކޮށ�ލަން� ްއެ ްބަދަލުވީތޯ. ްޚިޔާލު ްއައިއިރުގައި ްމި�ަދު ްނޫނިއ�ޔާ އޮތީ

ނޑުްވޯޓަށ�ްދިއުމުގެްކުރީގައި.ް ްބޭނުނ�ްއަޅުގަ

ް

ް260 

ްއަޅުގަްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްހުރިހާްރިޔާސަތުނ�،ްމިގޮތަށ� ްހަމަ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްނިނ�މީ ނޑުމެނ�

ްތަނެއް� ްތަފާތުވާ ްމީގައި ްބަލާ ްހަމަ ްވަކިވަކިނ� ްތެރެއިނ� ހުށަހެޅުނ�ތަކުގެ

ްބޭފުޅަކަށް� ްވަކި ްމިކަމަކީ ްދެނ�، ްނުފެނ�ނާތީ. ްހަމަ ހުރިކަމަށ�

ްހުށަހެޅުއ�ވިް ްއެހެނ�ވީމާ، ްނޫނ�. ްކަނ�ތައ�ތަކެއ� ްނިނ�މެވި ދަނ�ނަވައިގެނ�

ނޑުމެނ�ްހަމަްބޭފުޅުނ�ނާވެސ�ް  265ވާހަކަދައ�ކައިގެނ�ްނިނ�މިކަމެއ�ްނޫނ�.ްއަޅުގަ

މިގޮތަށ�ްބެލީ.ްކުރީްދުވަހުވެސ�ްރިޔާސަތުނ�ްދަނ�ނަވާފައިްއޮނ�ނާނީްމީގައިް

ްވޯޓަށް� ްއިތުރަށ� ްކޮމިޓީއަކަށ� ްއެ ްފާސ�ވުމަށ�ފަހު ްކޮމިޓީއެއ� މި

ްއޭގަް ްތަފ�ސީލު ްކޮމިޓީއާބެހޭ ްއެ ްއެދެނ�ނެވެނީ ްދަނ�ނަވަނ�. އިްދަނ�ނަވަނ�ޏާ

ްދަ�ަނ�ނަވާފައިް ްއެދުވަހުވެސ� ްއެހެނ�ވެސ� ްދަނ�ނަވަނީއޭ. ހުށަހެޅިފައިވާތީ

ްދެނ�ނެވިހެން� ްކުރިނ� ްހަމަ ްމީގެ ްވާގޮތަކީ ްމިހާރު ްއެހެނ�ވީމާ،  270އޮނ�ނާނީ.



 11 

ްނިނ�މާފައިް ްގެނ�ދަނ� ްކުރިއަށ� ްއެގޮތަށ� ްނެތީމާ ްތަނ�ތަނެއ� ތަޢާރުޟުވާ

ތ�ތެރިްމެނ�ބަރުނ�ވެސް�ކުރިއަށ�ްގެނ�ދަނީ.ްއާދެ،ްއެހެނ�ވީމާ،ްހުރިހާްޢިއ�ޒަ

ްމިހާރުްވޯޓުްދެއ�ވަނ�ްތައ�ޔާރުވެވަޑައިގެނ�ްތިއ�ބެވިކަމަށ�..

ް

 275 )ވަގުތުކޮޅަކަށ�ފަހު(

ް

ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްތިއ�ބެވީ ްހާޒިރުވެވަޑައިގެނ� ްޖަލ�ސާއަށ� ްމިހާރު މެނ�ބަރުނ�.7�ްްއާދެ،

ް ްހަމަ ްއެހެނ�ވީމާ ްދަނ�ނަވާ، ްވޯޓަށ� ްފުރަތަމަ ްއެނ�މެ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިްދެނ�،

ްދެނ�ނެވޭް ްވޯޓަށ� ްގޮތުނ� ްއާކޮށ�ލުމުގެ ްހަނދުމަފުޅުތައ� މެނ�ބަރުނ�ގެ

ްއިއ�ވާލެއ�ވީމާްއޭގެފަހުން� ްމޭޒުނ� ްފަހަރަކުވެސ�ްއިދާރީ ްކޮނ�މެ  280ހުށަހެޅުމެއ�

ްމޭޒުން� ްއިދާރީ ްއެހެނ�ވީމާ، ްދެއ�ވުމަށ�. ްވޯޓު ްދަނ�ނަވާނަނ� ނޑު އަޅުގަ

ްމިހާރުްއެްދަނ�ނަވާލާނެ.ް

 

 

މަޤާމުތަކާއިްމަރުކަޒީްްއިއ�ވުނ�:ްއިދާރީމޭޒުނ�  285ޤާނޫނުއަސާސީގައިްހިމެނެނ�ޖެހޭްމުސ�ތަޤިއ�ލުްއެހެން�

ްމެނ�ބަރުް ްއުތުރުބުރީ ްތިލަދުނ�މަތީ ްބަހުސ�. ްމައުޟޫޢުގެ އިދާރާތަކާބެހޭ

ްމުޙަނ�މަދުް ްމެނ�ބަރު ްއުތުރުބުރީ ްއަރިއަތޮޅު ްހުށަހަޅުއ�ވާ ްސަމީރު އަޙ�މަދު

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްއިބ�ރާހީމ� ްމުސ�ތަޤިއ�ލުްމަޖުދީ މިނިވަނ�

ްބަޔާނ�ކުރާް ްމަޤާމުތަށ�ކަމަށ� ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ްމިނިވަނ� މުއައ�ސަސާތަކާއި

ްހަމަޖައ�ސަނ�ވާނީް ްޢައ�ޔަނ�ކޮށ� ްމީހުނ� ްމަޤާމުތަކަށ�  290މުއައ�ސަސާތަކާއި

ްމަޖިލީހުން� ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްނަނ�ތައ� ްފަރާތ�ތަކުގެ ނޑައަޅާ ްކަ އެމަޤާމުތަކަށ�

ްއެމުއަް ްކަމަށާއި، ްއައ�ޔަނ�ކުރާްފާސ�ކޮށ�ގެނ� ްއެމަޤާމުތަކަށ� އ�ސަސާތަކާއި،

ްމަސ�އޫލިއ�ޔަތުތައ�ް ްހިނ�ގުމުގައ�ޔާއި ްމަސައ�ކަތ�ތަ�ައ� ފަރާތ�ތަކުގެ

ްނުފޫޒާއިް ްފަރާތެއ�ގެ ްއެއ�ވެސ� ްއެހެނ� ްހުރަސ�އެޅޭނޭގޮތަކަށ� އަދާކުރުމަށ�

ްރައ�ޔިތުނ�ގެް ްހެދުނ�. ްޤާނޫނުތައ� ްނުހިފޭނޭގޮތަކަށ� ްބޭނުނ�  295ބާރުގެ

ްފާސ�ކޮ ްޙާއ�ޞަކޮށ�ްމަޖިލީހުނ� ްފަރާތ�ތަކަށ� ްހަވާލުކޮށ�ފައިވާ ްމަޤާމު ށ�ގެނ�

ްމުސ�ތަޤިއ�ލުް ްމިނިވަނ� ްމުޢައ�ސަސާތަކާއި ްމުސ�ތަޤިއ�ލު މިނިވަނ�

ްރައ�ކާތެރިކަން� ްމަޤާމުގެ ްފަރާތ�ތަކަށ� ްއައ�ޔަނ�ކޮށ�ފައިވާ މަޤާމުތަކަށ�
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ްމަޤާމުނ�ް ްހާލަތ�ތަކުގައި ްޖެހިއ�ޖެ ްވަކިކުރަނ� ްމަޤާމުނ� ްއަދި ްލިބިދިނުމާއި،

ްމައ�ސަލަް ްއެފަރާތެއ�ގެ ްދުރުކުރެވޭނީވެސ� ްމަޤާމުނ� ްނުވަތަ  300ވަކިކުރެވޭނީ

ްރައ�ޔިތުނ�ގެް ްއެމައ�ސަލަ ްހުށަހެޅުމުނ� ްސަބަބުތަކަކާއެކު އެކަށީގެނ�ވާ

މަޖިލީހުނ�ްފާސ�ވުމުނ�ކަމުގައިްބަޔާނ�ކުރުނ�.ްޤާނޫނުއަސާސީގައިްބަޔާނ�ކުރާް

ްމަޤާ ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ްމުއައ�ސަސާތަކާއި ްމީހުން�މުސ�ތަޤިއ�ލު މުތަކަށ�

ްވާނ�ވާނީް ްފަރާތ�ތައ� ްހުށަހަޅާ ްމަޖިލީހަށ� ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ހަމަޖެއ�ސުމަށ�ޓަކާ

ްކުރަނ�ޖެހޭް ްމަޤާމުތަކުގައި ްއެފަދަ ްމުއައ�ސަސާތަކުނ�ނާއި  305އެފަދަ

ްނުވުނ�.ް ްކަމުގައި ްފަރާތ�ތަކެއ� ްއަމިއ�ލަގޮތުނ�ކުރާ މަސައ�ކަތ�ތައ�

ްމުއަ ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ްމިނިވަނ� ްމިނިވަނ�ްޤާނޫނުއަސާސީގައި އ�ސަސާތަކާއި

ްބަޔާނ�ކުރާް ްތިރީގައި ްގޮތުގައި، ްމަޤާމުތަކުގެ މުސ�ތަޤިއ�ލު

ްމުސ�ތަޤިއ�ލުް ްމިނިވަނ� ްހިމެނުނ�. ްމަޤާމުތައ� މުއައ�ސަސާތަކާއި،

ް ްބަލަހައ�ޓާނެްް�މުއައ�ސަސާތައ�: ްކަނ�ކަނ� ްއެނ�މެހާ  310.އިސ�ލާމ�ދީނުގެ

ްއޮތު ްކައުނ�ސިލެއ� ްއެކުލެވޭ ްމައ�ޗައ� ްދަނ�ނަބޭކަލުނ�ގެ ްޖުޑިޝަލ2�ްނ�. .

ް ްކޮމިޝަނ�. ް�ސަރވިސ� ްކޮމިޝަނ�. ްއިލެކ�ޝަނ�ސ� ްޕަބ�ލިކ4�ް. .

.ްއިނ�ސާނ6ްީ.ްޤައުމީްސަލާމަތާބެހޭްކޮމިޝަނ�.5ްސަރވިސ�ްކޮމިޝަނ�.ް

ް ްކޮމިޝަނ�. 7ްޙައ�ޤުތަކާބެހޭ ްއޮތޯރިޓީ. ްޕ�ރޮސެކިއުޓިނ�ގ ްނެޝަނަލ� .8ް.

ްކޮމިޝަނ�. ްޔޫތު ްއިނ�ވެސ�ޓިގޭޝ9ަނެޝަނަލ� ްސ�ޕެޝަލ� ްހެލ�ތު  315ނ�ް.

ް �1ްޔުނިޓ�. ްކޮމިޝަނ�. ްއިނ�ޓަގ�ރިޓީ ްޕޮލިސ� ްއެނ�ވަޔަރމަނ�ޓް���. .

ް �2ްކޮމިޝަނ�. ްއޮތޯރިޓީ. ްރެގިއުލޭޓ� ްބ�ރޯޑ�ކާސ�ޓިނ�ގ ްނެޝަނަލ� .��ް.

ް ްކޮމިޝަނ�. ްކޮރަޕ�ޝަނ� ްކޮމިޝަނ�.�4ްއެނ�ޓި ްމީޑިއާ ްނެޝަނަލ� .

ް ްމަޤާމުތައ�. ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ްކޮނ�ޕ�ލޭނ�ސް��މިނިވަނ� ްއިނ�ޑިޕެނ�ޑަނ�ޓ� .

ްއޮނ�ބަޑ�ސ�މަނ�.2ްއިރެކ�ޓަރޭޓ�.ްޑަ ްޕާލިމަނ�ޓ�ރީ ްޖެނެރަލ�.ް�. ްއޮޑިޓަރ .320 

.ްކޮމިޝަނ�ްއޮފ6�ް.ްޕ�ރޮސެކިއުޓަރްޖެނެރަލ�.5ް.ްއެޓަރނީްޖެނެރަލ�.4ް

ް.ްއަތޮޅުވެރިނ�.7އިލެކ�ޝަނ�ސ�ް)އިލެކ�ޝަނ�ސ�ްކޮމިޝަނަރ(.ް

ް

ްމެްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްމިދަނ�ނަވާލަނީްއާދެ، ނ�ބަރުނ�ނަށ�

ްއުތުރުބުރީގެް ްތިލަދުނ�މަތީ ްއެއީ، ްހުށަހެޅުމަށ�. ްއެއ�ސެވި ްތިޔަ  325ދެނ�މެ
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ްއަރިއަތޮޅުް ްހުށަހަޅުއ�ވާ ްސަމީރު ްއަޙ�މަދު ްމެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްއިބ�ރާހީމް� ްމަޖުދީ ްމުޙަނ�މަދު ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި އުތުރުބުރީގެ

ްއެހުށަހެޅުއ�ވުމަށ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްްތާއީދުކުރެއ�ވި. ފެނިވަޑައިގަނ�ނަވާ

ްވޯޓުގެްކަނ�ތައ�ްކުރިއަށ�ް ްއެދެނ�.ްއާދެ،ްމިހާރު ްވޯޓުްދެއ�ވުނ� މެނ�ބަރުނ�

ްނިޒާމާބެހޭް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެއަށ�ފަހު ްދެނ�، ްއެދެނީ. ނޑު ްއަޅުގަ  330ގެނ�ދެވުނ�

ްދަނ�ނަވަނީް ްވޯޓަށ� ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއަރުވާނީ. ްފުރުޞަތު ނުކުތާއަށ�

ްއާދެ ްއިނގޭތޯ. ްމިހާރު ްޚިލާފަށ�،ް، ްގަވާއިދާ ްމިއީ ްނުކުތާއަކީ ނިޒާމާބެހޭ

ނޑުް ނޑުްމިހެނ�ްމިދަނ�ނަވަނީ،ްއަޅުގަ ކޮނ�ކަހަލަްކަމެއ�ްހިނގަނީތޯ.ްއަޅުގަ

ްވޯޓަށ�ްދަނ�ނަވާްދަނ�ނަވާްއޮއ�ވާްކޮނ�ކަހަލަްކަމެއ�ތޯްމިނުކުތީ.ް

ް335 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްރަްهللاފާދިއ�ޕޮޅުްމެނ�ބަރުްޢަބ�ދު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްނުކުތާއެއް�ޝުކުރިއ�ޔާ ްނިޒާމީ ްމި ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްއީސ�.

ްހުށަހަޅުއ�ވާްްޢަލީްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްސަމީރު ްއަޙ�މަދު ްމެނ�ބަރު ްއުތުރުބުރީ ްތިލަދުނ�މަތީ މިނެގީ

ްވާހަކަ.ް ްކޮމިޝަނެއ�ގެ ްސަރވިސަސ� ްޖުޑިޝަލ� ްއެބައޮވޭ  340ހުށަހެޅުއ�ވުމުގައި

ނޑުމެނ�ްމީގެކުރީގައިް ްހިތަށ�އަރާްއަޅުގަ ނޑު ްއެބައޮތޭްޖ2�ްުއަޅުގަ ލައިގައި

ްފާސ�ކޮށ�ފައި.ް ްކޮމިޝަނެއ�ގެ ްބެހޭގޮތުނ� ްނިޒާމާ ްޝަރުޢީ ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްމިް ނޑު ްއަޅުގަ ްހެދީމާ ްހީވާނ� ްރިޕީޓ�ވާހެނ� ނޑު ްއަޅުގަ އެހެނ�ވީމާ،

ްމަޢުލޫމާތުްސާފުކޮށ�ލުމުގެްގޮތުނ�..

ް345 

ް

ްހުށަހެޅިފައިވާްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމިހާރު ްމެނ�ބަރު، މައ�ސަލައަކާމެދުްްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްދެއ�ވަނ�ް ްވޯޓު ްމިހާރު. ްހިނގައ�ޖެ ްވަގުތު ވާހަކަދައ�ކާނެ

ްފެނިވަޑައިނުގަނ�ނަވަނ�ޏާް ްދެއ�ވާނީ، ްވޯޓު ފެނިވަޑައިގަނ�ނަވަނ�ޏާ

ްއެއީް ްއިނގޭތޯ. ްއިށީނ�ދެވަޑައިގަނ�ނަވާ ްއެހެނ�ވީމާ، ްމިވާހަކަ..  350ނުދެއ�ވާނީ.

ްއާ ްއިނގޭތޯ. ްއެއީކީއެއ� ްނޫނ� ްނުކުތާއެއ� ްއެހެނ�ވީމާ،ްނިޒާމާބެހޭ ދެ،

ްދެނ�މެް ްއާދެ، ްމިދަނ�ނަވާލަނީ، ްއަރިހުގައި ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ޢިއ�ޒަތ�ތެރި
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ޖަލ�ސާއަށ�ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރަކުްއިތުރަށ�ްވެދެވަޑައިގެނ�ފި.ްއެހެނ�ވީމާ،ް

ް ްދެނ�ނެވި ނޑު ްއަޅުގަ ްމ7�ްިކުރިނ� ްބަދަލުގައި ހާރުްމެނ�ބަރުނ�ގެ

ްތިބޭފުޅުނ�ނަށް�ތިއ�ބަވާނެ.ްއާމެނ�ބަރުނ�72ްްޖަލ�ސާގައިް  355ދެ،ްމިހާރުްދެނ�

ްމެނ�ބަރުް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ްތިލަދުނ�މަތީ ްދަނ�ނަވާލެވުނު ދެނ�މެ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްއުތުރުބުރީގެ ްއަރިއަތޮޅު ްހުށަހަޅުއ�ވާ ްސަމީރު އަޙ�މަދު

ްހުށަހެޅުއ�ވުމަށ�ް ްތާއީދުކުރެއ�ވި ްއެ ްއިބ�ރާހީމ� ްމަޖުދީ ްމުޙަނ�މަދު މެނ�ބަރު

ްއާދެ،ްފެނިވަޑައިގަނ�ނަ ްއެދެނ�. ްވޯޓުދެއ�ވުނ� ްމެނ�ބަރުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ވާ

ް ްތިބޭފުޅުނ�ގ45ްްެވޯޓުދެއ�ވުމަށ� ްލި�ިބިވަޑައިގަނ�ނަވާނެ.  360ސުކުނ�ތު

ްތައ�ޔާރުވެ�ެއ�ޖެކަމަށ�ް ްވޯޓުދޭނ� ްސ�ކ�ރީނ� ްއެ ްމައިކ� ްހުރި މޭޒުކޮޅުމަތީ

ްވޯޓުދެއ�ވުނ�ް ްއާދެ، ްފިއ�ތަވާލައ�ވާނީ. ްވޯޓަށ� ްލިބިވަޑައިގަތީމަ އިޝާރާތ�

ްދެނ�.ްއެ

ް

 365ް]ވޯޓުދެއ�ވުނ�ް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްތިލަދުނ�މަތީްމެނ�ބަރުްއަޙ�މަދުްސަމީރު.ްހުށަހެޅުއ�ވިްމެނ�ބަރު:

ްތާއީދުކުރެއ�ވިްމެނ�ބަރު:އަރިއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުްމަޖުދީްއިބ�ރާހީމ�.ް

ް370 

7�ްްހާޒިރުވެވަޑައިގެނ�ްތިއ�ބެވިްމެނ�ބަރުނ�ގެްއަދަދު:

ް

�1ްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްވޯޓުްދެއ�ވީ:

26ްްްްްްްްވޯޓުްނުދެއ�ވާ:

 375ް��ްްްްްްވަކިގޮތަކަށ�ްވޯޓުނުދެއ�ވާ:

1�ްްްްްްވޯޓުގައިްބައިވެރިވެްވަޑައިނުގަނ�ނަވާ:

ް
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ްވޯޓަށ�ްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:ް ްހުށަހެޅުމަށ� ްދެވަނަ ްދެނ�، ްފާހެއ�ނުވި. ްހުށަހެޅުނ� ްމި އެހެނ�ވީމަ،

ްއަޅުގަނ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްދެނ�ނެވުމަށ� ްތިލަދުނ�މަތީގެ ްހުށަހަޅާލާނަނ�. ޑު

 380ްމެނ�ބަރުްއަ�ަޙ�މަދުްސަމީރު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމަނިކުފާނުްްތިލަދުނ�މަތީްމެނ�ބަރުްއަޙ�މަދުް ްވެއ�ޖިއ�ޔާ ްދެކޭގޮތުގައި ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްހިސާބުްްސަމީރުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްނެރުއ�ވަނ�ޖެހޭނެ ްއެއީ،ްރޫލިނ�ގއެއ� ްމިއޮތީ. ްހީވަނީ  385ގައިހެނ�

ްނުފެނ�ނަކަމަށް� ނޑައެޅިގެނ� ްކަ ްހުށަހެޅުއ�ވުމަށ� ްހުށަހެޅި ނޑު އަޅުގަ

ްދެން� ްމަޤާމުތަކަށ� ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ްމިހިރަ ްމީގައި ްދެނ� ްބޭފުޅުނ� ވޯޓުދެއ�ވި

ްއެ�ެއަށ�ް ްހުށަހެޅުނ�ތަކަށ�. ްއެހެނ� ްއެބޭފުޅުނ�ނަށ� ވޯޓުދެއ�ވޭނެތޯ

ްނެރުއ�ވަނ�ޖެހޭނެ ްއެވާހަކަްރޫލިނ�ގއެއ� ްފެނ�ނާތީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ކަމަށ�

 390ްމަޢުލޫމާތަށ�ޓަކައިްދަނ�ނަވާލަނ�.ްޝުކުރިއ�ޔާ.ް

ް

ް

ްއެހެރަްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއެހެނ� ްދެނ�ނެވިނ� ްފުރަތަމައިނުނ�ވެސ� ްއެނ�މެ ނޑު ްއަޅުގަ އާދެ،

ްހުށަހެޅުއ�ވުން� ްމި ްސަބަބަކީ ްވޯޓުދެއ�ވޭނެއޭ. ހުށަހެޅުނ�ވުނ�ތަކަށ�ވެސ�

ްވަރަށް�ްމިއޮތީ ްއޮތ� ްގޮތަކަށ� ްއެކުލެވޭ ްއޭގައި ްކަނ�ތައ�ތަކެއ� ްގިނަ  395ވަރަށ�

ްފެނިވަޑައިނުގަނ�ނަވަނީކަމަށް� ްއެއ�ޗެއ�.ްއެގޮތަށ�ްފާސ�ކުރަނ� ްއޮތ� ދިގުކޮށ�

ްވޯޓުދެއ�ވޭނެކަމަށ�ް ްއެހެނ�ވީމަ، ްބަލާފައި ްނުދެއ�ވެވިކަމަށ� ްވޯޓު ވެގެނ�

ް ްއެގޮތަށ� ްވިސ�ނާފައި ްހަމަ ްއެގޮތަށ� ްމިގެނ�ދަނީ.ްއަޅުގަނޑުމެނ� ކުރިއަށ�

ްމުޙަނ�މަދުް ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްކޮޅުމަޑުލުގެ ްދެނ� އެ�ެހެނ�ވީމަ،

 400ްޝަރީފ�.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ްް

ްވޯޓުގެްްކޮޅުމަޑުލުްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުް ްމި ްހީވަނީ ނޑަ�ަށ� ްއަޅުގަ ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ
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ްރަްްޝަރީފ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއެހާ ްނުވާނެހެނ�.ްކަނ�ތައ�ތައ� ްޞައ�ޙައެއ� ްމިގެނ�ދާގޮތުނ�  405ނގަޅަކަށ�

ސަބަ�ަބަކީ،ްމިހާރުްކުރިމަތީގަ�ައިްފެނ�ނަނ�ްތިހިރަްސ�ކ�ރީނ�،ްއެްވޯޓުލާް

ނޑަށ�ްހީވަނީްއެްސ�ކ�ރީނ�ްދިއ�ލެނ�ޖެހޭނީ.ް ނިމިގެނ�ްއޭގެފަހުނ�ހެނ�ްއަޅުގަ

ްމެނ�ބަރުނ�ް ްވޯޓުލަމުނ�ގެނ�ދާ ްހުރެގެނ� ްދިއ�ލާފައި ްސ�ކ�ރީނ� ްސަބަބަކީ،ްއެ

ްނޫނ�ތޯް ްވޯޓުލެއ�ވިތޯ ްމީހަކު ްވަކި ްބައ�ލަވާފައި. ްއެއަށ� ްއެބަތިބި. މިތާ

ްނުކުރެވޭނެ.ް ްޞައ�ޙައެއ� ްއެއ�ގޮތަކަށ�ވެސ� ްއެ ްއެހެނ�ވީމަ،  410ބައ�ލަވާފައި.

އެއީ،ްބައެއ�ްބޭފުޅުނ�ްއެބަތިބިްވޯޓުލާތަނ�ްބަލާފައިްއެހެނ�ްމީހުނ�ްވޯޓުލީމަް

ްއެހެނ� ްފެނ�ނަނ�ހުރީމަ. ްއެ�ެ ްބޭފުޅުނ�ވެސ�. ްވަރަށ�ްލާ ްމިއީ ވީމަ،

ްމިއީ.ް ްމަޖިލީހެއ� ްއިޞ�ލާޙުކުރާ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމިއީ މުހިނ�މުކަމެ�ެއ�

ްމިކަނ�ތައ�ތައް� ްހަމައިނ� ްރަނގަޅާއި، ްއިނ�ސާފާއި، އެހެނ�ވީމަ،

 415ްގެނ�ދަވަނ�ވާނީ.ްވަރަށ�ްބޮޑަށ�ްޝުކުރިއ�ޔާ.ް

ް

ް

ްއިްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްހިނގަމުނ�ދަނީ ްކަނ�ތައ�ތައ� ްޖަލ�ސާގެ ްދެނ�،ްމި ްހަމައިނ�. ނ�ސާފާ

ްކުރިމަތީގައިް ްބޯޑުނ� ްއެދިވަޑައިގަނ�ނަވައިގެނ� ްމެނ�ބަރުނ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްމިކަން� ްހަމަ ްފެނ�ނަގޮތަށ� ްސ�ކ�ރީނުނ� ްބަހައ�ޓަވާފައި  420ސ�ކ�ރީނ�އެއ�

ްމިް ްމިތާނގައި ްމައ�ސަލާގައި ްމި ްދެނ�، ްއެހުރީވެސ�. ހަމަޖައ�ސާފައި

ނޑު ްއަޅުގަ ްދެއ�ކޭތީ ްމިގޮތަށ� ްމައ�ސަލާގައިްވާހަކަތައ� ްމި ްމިހާރު މެނ�

ްކޮމިޓީގެ،ްއެޖެނ�ޑާގައިވެސ�ް ްއިދާރީ ްހޯދަނ�ވެގެނ� ްލަފައެއ� ްކޮމިޓީގެ އިދާރީ

ްދޭތެރޭގައިް ްކަނ�ތަކުގައިްމިކަމާ ްވާނީ.ްވޯޓުގެ ްމިހާރު އެކަނ�ްނޯޓ�ކޮށ�ލާފައި

ްމިއަދުގެް ްމިހާރު ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ްހޯދާފައި. ްޚިޔާލު ނޑުމެނ�  425އަޅުގަ

ނޑު ްއަޅުގަ ްގެނ�ދާނަނ�.ްޖަލ�ސާވެސ� ްކުރިއަށ� ްގެނ�ދާގޮތަށ� ްމި ްހަމަ މެނ�

ްމިގޮތަށ���ް ްއެދިވަޑައިގަނ�ނަވައިގެނ� ްމެނ�ބަރުނ� ްހަމަ ްމަޖިލީހުނ� އެއީ،ްމި

ްމެނ�ބަރުް ްމިގެނ�ދަނީ.ްއާދެ،ްކޮޅުމަޑުލުގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްކުރަމުނ� މިކަނ�ތައ�

ރަޝީދުްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއ�.ް ްރިޔާޟް�

ް430 

ް
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 )ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއަސަރުކުރާނެްްމަޑުލުްމެނ�ބަރުްރިޔާޟ�ްކޮޅު ްވޯޓަށ� ްދެކޭގޮތުގައި ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްވޯޓަށ�ްްްރަޝީދުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއެހެނ�ވީމަ، ްނުވާނެ. ްކޮށ�ގެނ� ްބަޔަކު ްއެއ�ވެސ� ްކަމެއ�  435އެއ�ވެސ�

ްއެ�ެހެނ�ވީމަ،ް ްސ�ކ�ރީނ�ތަކުނ�. ްތިހުރި ްއެބަފޯރުވޭ ްނުފޫޒު ްބޮޑަށ� ވަރަށ�

ްނިމުނީމަްއަޅު ްވޯޓުލާ ްމާނައަކީ ްމީގެ ްޙަޤީޤީ ްމީގެ ްދެކޭގޮތުގައި ނޑު ގަ

ްއެހެނ�ނަމަވެސ�،ް ްހުނ�ނަނ�ޖެހޭނެއެވެ. ްފެނ�ނަނ� ސ�ކ�ރީނުނ�

ްމިް ްކަނ�ނޭނގެ ްނޫނ� ްކަމަކަށ� ްފެނ�ނަނ���ޖެހޭނެ ވޯޓުލަމުނ�ދާއިރުގައި

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްހަމައެއާއެއ�ކޮށ�، ްދެނ� ްއޮތީ. ްބުނެފައި  440ގަވާއިދުގައިވެސ�

ްއެ ްމީހަކުްހަމަ ްވަކި ްބުނާގޮތަށ� ްބަޔަކު ްވަކި ްއެބައިނގޭ ނ�މެނ�ނަށ�

ބުނާގޮތަށ�ްވަކިްބަޔަކަށ�ްފެނ�ނަގޮތަށ�ްނޫނީްމެޖޯރިޓީްއޮތ�ގޮތަކަށ�ްމިކަހަލަް

ްއޭނަް ްއެހެނ�ވީމަ، ްއެބަދޭ. ްވަމުނ� ްމަޖިލީހުގަ�ައި ްގިނަފަހަރު ކަނ�ތައ�ތައ�

ްއެގޮ ްއެހެނ�ވީމަ ްބައެއ�ފަހަރު. ްދޭނަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއެކަން�ދިނިއ�ޔާ ތަށ�

ނޑުްދެކޭގޮތުގައިްވޯޓަށ�ްއެބަްއަސަރުކުރޭްއެްސ�ކ�ރީނ�ގެްސަބަބުނ�.ް  445އަޅުގަ

އަސ�ލުްއަޅުގަނޑުމެނ�ގެްމިްގަވާއިދުގައިްބުނާގޮތަކަށ�ްނޫނ�ްމިހާރުްމިކަން�

ްގޮތަކީް ްވާނ�ޖެހޭނެ ްމިކަނ� ްދެކޭގޮތުގައި ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމަ، މިދަނީކީ.

ްއިއ�ވާް ްނަތީޖާ ްދެނ� ްނިމިގެނ� ްފެނ�ނަން�ވޯޓުލާ ްއެގޮތަށ� އިރުގައި

މާނަކުރެވޭްގޮތ�.ް އެކަން� ނޑަށް� ްހުނ�ނަނ�ޖެހޭނެކަމަށ�.ްއެއީ،ްއަޅުގަ

ް450 

ް

ނޑުްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެ�ެވުނ�: ްއަޅުގަ ްވާހަކަފުޅު ްއެގޮތަށ� ްއެއ�ގޮތަކަށ�ވެސ� ްމެނ�ބަރު، ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ގެްގަވާއިދާްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއ�ކަމަށ�ްބަލައެއ�ްނުގަނ�ނަނ�.ްއެއީ،ްޖަލ�ސާ

ްކަމެއް� ްކުރާ ްޚިލާފަށ� ނޑުމެނ�ގެްޤާނޫނުއަސާސީއާއި ްއަޅުގަ ޚިލާފަށ�ްނުވަތަ

ްހުނ�ނަން� ްމިކަނ� ްމިގޮތަށ� ްދެނ�ނެވިހެނ� ްކުރިނ�ވެސ�  455ނޫނ�.

ްސ�ކ�ރީނ�އެއް� ްބޮޑު ްވިދާޅުވެގެނ� ްމެނ�ބަރުނ� އެދިވަޑައިގަނ�ނަވައިގެނ�

ްގޮތަށ�ް ްފެނ�ނާނެ ްއެ�ެއ�ޗެއ� ްހުރިހާ ްސ�ކ�ރީނުނ� ްހަދާފައިްބަހައ�ޓާ ވެސ�

ނޑުްނުދެކެނ�ްމިތާްތިއ�ބެވިްމެނ�ބަރުނ�ނަކީް މިގެނ�ދަނީ.ްއެހެނ�ވީމަ،ްއަޅުގަ
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ްމީހަކުް ްވަކި ްއެހެނ� ްނެތ� ްއިތުބާރު ްއެހާ ްނަފ�ސަށ� ްއަމިއ�ލަ އެބޭފުޅުނ�ގެ

ްމެނ�ބަރުނ�ކަމަކަށް� ްތިއ�ބެވި ްވޯޓުދޭނ� ްވޯޓުދިނީތީ ްމީހަކު ްވަކި  460ބުނާގޮތަށ�

ްއެހެ ްމެނ�ބަރަކު. ްއެއ�ވެސ� ްހަމަްހަމަ ްއެބޭފުޅަކަށ� ނ�ވީމަ،

ްމީގެް ްވޯޓުދެއ�ވީމަ ްއިޚ�ލާސ�ތެރިކަމާއެކު�ު ފެނިވަޑައިގަނ�ނަވާގޮތަށ���

ްމިއަދުގެް ްހުށަހެޅުނ� ްދެނ� ްއާދެ، ްނޯނ�ނާނެ. ްމައ�ސަލައެއ� އެއ�ވެސ�

ްރަޝީދުް ްޙުސައިނ� ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްކޮޅުމަޑުލުގެ ްއާދެ، ދެވަނަ....

 465ްޙަސަނ�.ް

ް

 )ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ްް

ްްކޮޅުމަޑުލުްމެނ�ބަރުްޙުސައިނ�ް ްގަވާއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްނަގަނީ ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ �9ްއާދެ،

 470ްވަނަް

ްކޮމިޓީވަގުތުްްރަޝީދުްޙަސަނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމައ�ސަލައެއ�ގެ ްއެ�ެއ�ވެސ� ްއެބަބުނޭ ްދަށުނ�.ްއޭގައި މާއ�ދާގެ

ްވޯޓު ްނުވަތަ ްދެމެދު ްނެގުމާ ްވޯޓު ްމައ�ސަލައަކަށ� ްއެ ްފެށިއ�ސުރެްނިމި ލާނ�

ްވޯޓުލުމަށް� ްގޮތަކަށ� ްވަކި ްމެނ�ބަރަކު ްއިއ�ވުމާމެދު ްނަތީޖާ ވޯޓުގެ

ްލިބިގެނ�ވާް ްމެނ�ބަރަކު ްވޯޓުލުމުގައި ްނުވަތަ ްއިނގޭތޯ. ބާރުއެޅުނ�ކަމުގައި

ްވޯޓުނެގުމަށ�ް ްރިޔާސަތުނ� ްނުވަތަ ްހުރަސ�އަޅާނީކަމުގައި  475ޙައ�ޤަށ�

ްކަމެއ� ްއެއ�ވެސ� ްބެލެވިދާނެ ްމެނ�ބަރަކުްްދަތިކުރަނީކަމުގައި އެއ�ވެސ�

ްމާއ�ދާގެް ްމި ްވާހަކަދެ�ެއ�ކީމަ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްނުވާނެއެވެ. ކޮށ�ގެނ�

ނޑާމެދުްފިޔަވަޅުްނާޅާނެކަމެއ�ވެސ�ްނޭނގެ.ްއެކަމަކު،ްމީގައިް ދަށުނ�ްއަޅުގަ

ްސިއ�ރުް ްމަޖިލީހުގައި ްމިވާގޮތަކީ ްމީގައި ްނުކުތާއަކީ ްބޭނުނ�ވާ ނަގަނ�

ްމިހާ ްބޭނުމަކީ. ްއެއީ ްއޭތިްވޯޓުލުމުގެ، ްވަގުތުނ� ްވޯޓުލާއިރު ްމިވާގޮތަކީ  480ރު

ްމެނ�ބަރުން� ްއެވާގޮތަކީ ްވޯޓަކަށ�. ްސިއ�ރު ްނުވޭ ްމި ްފެނުނީމަ ސ�ކ�ރީނުނ�

ް ްވިނ�ޑޯ ްމިއޮނ�ނަ ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ41ް�ްވޯޓުދިނުމަށ� ްތެރޭގައި ސުކުނ�ތު

ްސިއ�ރުް ްއޭރުނ� ްކިހިނެއ�ކަނ�. ްވޯޓު ްދެނީ ްމެނ�ބަރުނ� ްއެހެނ� އެބަފެނޭ

ްނުވޭ.ްއަތ� ްއެއ�ވަރުވަނީ.ްވޯޓަކަށ� ނޑަކަށ� ްގާތ�ގަ ްވޯޓުދިނުމެކޭ އުފުލައިގެނ�

ްމާނައަށް� ްމިކަމުގެ ްރޫޙަށ� ްމިކަމުގެ ްވިސ�ނާވަޑައިގަނ�ނަވަނ�ޖެހެނީ  485މީގައި
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ްސ�ކ�ރީނަކުނ�ް ްނިމުނީމަ ްވޯޓުދީ ްއެހެނ�ވީމާ، ްއިފެކ�ޓިވ�ނަސ�އަށ�. މީގެ

ް ްޙަޤީޤަތުގައި ްގަވާއިދުގައި ްމި ް)�6ްފެނ�ނަނ�ވާނެކަމަށ� ްމާއ�ދާގެ ށ(ްވަނަ

ްއަބަދުވެސް� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްއިނގޭތޯ. ްބުނަނީވެސ� ްއެ ގައި

ްގޮތ�ް ްލާ ްވޯޓުލާއިރުގައި ްވާހަކަ. ްނުހުނ�ނަ ްފެނ�ނަނ� ްސ�ކ�ރީނުނ� ބުނީ

ްމީގެް ްހަމަޔަޤީނ� ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްނޫނ�. ްވާހަކައެއ�  490ފެނ�ނަމުނ�ދާ

ް ްސިއ�ރު ްއެއީ ްދާނެވެސ�މެ. ްއަދި ްތަފާތުވެގެނ�ދާނެކަނ�. ވޯޓުލުމުގެްނަތީޖާ

ްވޯޓުލަމުނ�ދިއުނ�.ް ްނުފެނި ްމެނ�ބަރުނަށ� ްއެހެނ� ްވޯޓުލަމުނ�ދާގޮތ� ބޭނުމަކީ

ނޑަށ�ްފެނ�ނަނީް މިހެނ�ްހަދާއިރުްވޯޓުލަމުނ�ދާގޮތ�ްފެނޭ.ްއެހެނ�ވީމާ،ްއަޅުގަ

މިއީ.ްޝުކުރިއ�ޔާ.ް ްގަވާއިދުގެްދަށުނ�ްފިޔަވަޅުއަޅަނ�ޖެހޭނެްކަމެއ�ކަމަށް�

ް495 

ް

ވަނަްމާއ�ދާގައިްހަމ�9ްްަޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްއެްދެއ�ކެވިްވާހަކަފުޅުގައިްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ްއެއ�ވެސް� ްދަތިކުރަނ� ްވޯޓުދިނުމުގައި ްބަޔާނ�ކުރަނީ ްމި ނޑައެޅިގެނ� ކަ

ްއިދާރާއިނ�ް ްނުވަތަ ްރިޔާސަތުނ� ްކޮށ�ގެނ�ނުވާނެކަމަށ�. ްޢަމަލެއ� މެނ�ބަރަކު

ްމި ްބުނެފައި ްއެއ�ޗެއ� ްނޫނ� ްހިނ�ގުމަކަށ� ްހިނ�ގާ ްއެ  500ވަނ�6ްްައޮނ�ނަނީ.

ްވޯޓެއ�ް ްއިލެކ�ޓ�ރިކ� ްވޯޓުދޭއިރުގައި ްސާފުކޮށ� ްވަރަށ� ްގައި ް)ށ( މާއ�ދާގެ

ްމެނ�ބަރެއ�ގެް ްކޮނ�މެ ްހާޒިރުވި ްހާޒިރީއާއި، ްޖަސ�ލާގެ ްނެގުމުގައި ނަގާ

ްފެނ�ނަކަމެއް� ްފާސ�ކުރުމަށ� ްމައ�ސަލައެއ� ްވޯޓުދިނ� ްމެނ�ބަރަކު ނަމާއި،

ްކަމުގަ ްނުފެނ�ނަކަމެއ� ްވަކިްކަމުގައިކަނ�، ްމެނ�ބަރަކު ްއެ ްނުވަތަ އިކަނ�

ްމެނ�ބަރުނ�ނަށް� ްމަޖިލީހުގެ ްނުވާކަނ� ްބޭނުނ� ްވޯޓުދޭނ�  505ގޮތަކަށ�

ްރައީސ�ް ްމަޖިލީހުގެ ްހުނ�ނަގޮތަށ� ްފެނ�ނަނ� ސ�ކ�ރީނަކުނ�

ްހަމަް ްމިގެނ�ދަނީ ްމިހާރު ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، ހަމަޖައ�ސަނ�ވާނެއޭ.

ްނުދައ�ކަ ްވާހަކަ ްއިތުރަށ� ްމިއަށ� ްއެދެނީްގަވާއިދުނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްހަމަ ވާ

ްނިޒާމާބެހޭް ްއެއ�ގޮތަކަށ�ވެސ� ްގެނ�ދިއުމަށ�. ް ްވޯޓުދެއ�ވަމުނ� މެނ�ބަރުނ�

ްނެތ�.ްއެއީް ްދިގުކުރައ�ވާނެްތަނެއ� ްމިްމައ�ސަލަ  510ނުކުތާއެއ�ްނަނ�ގަވައިގެނ�

ްވޯޓުް ްފުރަތަމަ ްހަމަނުޖެއ�ސިގެނ� ްމިކަނ� ްމިވާގޮތަށ� ްގައި ް)ށ( މިގޮތަށ�

ްއަތ�އުފުލައިް ްވޯޓުްނަގާްހިސާބަށ�ވެސ�ްމަޖިލީހުގެްކަނ�ތައ�ްނުނެގިގެނ� ގެނ�

ްއެހެނ�ވީމާ،ް ްކުރައ�ވަނ�. ްހަނދުމަފުޅު ްއެކަނ� ްއޮނ�ނާނީ. ގޮސ�ފައި
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ނޑުް ްމިއަދަކުްއަ�ަޅުގަ ްއަޅުގަނޑުްބަދަލުކުރާކަށ� އެއ�ގޮތަކަށ�ވެސ�ްއެގޮތަށ�

ނޑުް  515ކަމެއ�ްނުކުރާނަނ�.ްމިއަދުްމިގޮތަށ�ްވޯޓުްކުރިއަށ�ްގެނ�ދިއުމަށ�ްއަޅުގަ

ްހުރިހާްްހަމަ ްއެގޮތަށ� ްއެހެނ�ވީމާ، ްގެނ�ދާނީ. ްކުރިއަށ� ބާރުއަޅައިގެނ�

ނޑުް ްއަޅުގަ ްއެހީތެރިވެވަ�ަޑައިގެނ�ދެއ�ވުނ� ްމެނ�ބަރުނ�ވެސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްފާދިއ�ޕޮޅުގެް ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްދެނ� ްއާދެ، އެދެނ�.

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްއިބ�ރާހީމ�ްމުޙަނ�މަދުްޞާލިޙަށ�.ް

ް520 

ްމާބެހޭްނުކުތާ()ނިޒާ

ް

ްއުޅުނީްްފާދިއ�ޕޮޅުްމެނ�ބަރުްއިބ�ރާހީމ�ް ްދަނ�ނަވާލަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްރިޔާސަތަށ�. ްޝުކުރިއ�ޔާ ްއާދެ،

ްއިލެކ�ޓ�ރޯނިކ�ްްމުޙަނ�މަދުްޞާލިޙ�ް ްއެއޮތ�ގޮތަށ� ްްހަމަ ްމާއ�ދާ ްވިދާޅުވި ްތި ްދެނ�މެ ްމަނިކުފާނު

ްނަގަ�ަްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްވޯޓު ްބޭނުނ�ކޮށ�ގެނ� ްސިސ�ޓަމ� ްހުރިހާްވޯޓިނ�ގ  525މުނ�އައިއިރުގައި

ްވާހަކަ.ް ްހަމަޖައ�ސަނ�ޖެހޭ ްހުނ�ނަގޮތަށ� ްފެނ�ނަނ� ްތަފ�ސީލުކޮށ� ކަމެއ�

ނޑުްއިށީނ�ނާނަނ�. އިތުރުްވަގުތުްނުނަގާްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ،ްދެން�

ް

ް

ްނިޒާމާބެހޭްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުްނަޝީދު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  530ޝުކުރިއ�ޔާ.ްމާލޭގެ

ްނުކުތާއަކަށ�ްއެދިވަޑައިގެނ�ފައިްއޮތީ.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްކަނ�ތައ�ތަކުގެްްމާލޭްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުް ްފާހަގަކުރެއ�ވި ްއެ ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއަތޮޅުގެ  535ްޅ.

ްްނަޝީދުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްގަވާއިދުގެ ްއަދި �7ްްއިތުރުނ� ްމާއ�ދާއާއި ްމާއ�ދާގައ�8ްްިވަނަ ވަނަ

ް ނޑުމެނ� ްމާްއަޅުގަ ްއަދި ްވޯޓަށ�ވުރެނ� ްނެގޭ ްމި ްމިހާރު ްވޯޓަކީ، ްނަގާ މި

ްކޮނ�ް ްއަތ�އުފުއ�ލެވީ ްވޯޓުނ�ވެސ� ްއެ ްވޯޓެކޭ. ްނެގޭ ްގޮތެއ�ގައި ހާމަކަނ�ބޮޑު

ްމެނ�ބަރަކުް ްކޮނ�މެ ްތަރުތީބަކުނ�ދާއިރު ްވަކި ްނުވަތަ މެނ�ބަރެ�ެއ�ކަނ�

ްއެްނަނ�ގަވާްނިޒާ ްއެއ�ޗެއ�ްއެނގޭނެއޭ.ްއެހެނ�ވީމާ،ްއެބޭފުޅުނ�  540މީްވިދާޅުވާ
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ނޑުމެނ�ގެްވޯޓަށ�ްދަތިވާތީވެްއެގޮތަށ�ްނުވެްވޯޓުް ނުކުތާގެްސަބަބުނ�ްއަޅުގަ

ްދަނ�ނަވަނ�.ް ްއެދި ްކޮށ�ދެއ�ވުނ� ްކަނ�ތައ�ތައ� ްރައީސ� ްގޮތަކަށ� އަވަސ�ވާނެ

ްޝުކުރިއ�ޔާ.ް

ް

ް545 

ްއެދިވަޑައިގެނ�ފައިްއޮްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްބޭފުޅަކު ްދެ ްނުކުތާއަކަށ� ްނިޒާމާބެހޭ ތީމަްއާދެ،ްއަދި

ްއެއީް ްނިނ�މާލާނަނ�. ނޑު ްއަޅުގަ ްދެނ� ްއަރުވާފައި ފުރުޞަތު

ްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްފާޠިނ�ްޙަމީދު.

ް

 550ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްނެގީްްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެްމެނ�ބަރުް ްނުކުތާއެއ� ްނިޒާމާބެހޭ ނޑު ްރައީސ�.ްއަޅުގަ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ

ޙަމީދު ްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:ްފާޠިން� ްވޯޓ�9ްްުގަވާއިދުގެ ްއެއީ ްދާތީ. ްކަނ�ތައ�ތައ� ްޚިލާފަށ� ްމާއ�ދާއާއި ވަނަ

ްގަވާއިދުގެް ްމި ްއެއީ ްކުރިއަށ�ދާތީ. ްކަނ�ތައ�ތަކެއ� ްދަތިކުރުމުގެ ނެގުމަށ�

ްކަނ�ކަން� ްވާހަކައެއ�. ްނަގާ ްވޯޓެއ� ްސިއ�ރު ްނޯވޭ ްމާއ�ދާއެއ�ގައި  555އެއ�ވެސ�

ްބާބު،ް ްބެހޭ 6ްްފާސ�ކުރުމާ ްވަނަ ްދަށުނ� ްއޭގެ ްމާއ�ދ�5ްްާބާބުގައި ވަނަ

ްވާހަކައެއ�.ްއެހެނ�ވީމާ،�6ް،�7ް،�8ްް ްނަގާ ްވޯތެއ� މީގައިްނޯވޭްސިއ�ރު

ްބޭފުޅުނ�ނަކީް ްއެްގެނ�ދަވާ ސިއ�ރުްވޯޓެކޭްކިޔައިގެނ�ްމިްވާހަކަދައ�ކަވަމުނ�

ްނުކުތާއެއް� ްނިޒާމާބެހޭ ްފެނ�ނާތީ ްބޭފުޅުނ�ކަމަށ� ްދަތިކުރައ�ވާ ްނެގުމަށ� ވޯޓު

 560ްކުރިއ�ޔާްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.ްމިނެގީ.ްޝު

ް

ް

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްދެ ްދެނ�ނެވިހެނ� ްކުރިނ�ވެސ� ނޑު ްއަޅުގަ އާދެ،

ބޭފުޅަކުްނިޒާމާބެހޭް ފުރުޞަތުްއަރުވާނަނ�.ްދެނ�،ްއެއ�ވެސް� މެނ�ބަރުނ�ނަށް�

ްކޮޅުމަޑުލުގެް ްއެއީ ްއިނގޭތޯ. ްއެދެނ� ނޑު ްއަ�ަޅުގަ ްނުނެނ�ގެވުމަށ�  565ްނުކުތާ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުްޝަރީފ�.ް

ް
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ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް570 

ްއެހެނ�ްއެއ�ޗެއ�.�9ްްއާދެ،ްގަވާއިދުގެްްކޮޅުމަޑުލުްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުް ްވަނަްމާއ�ދާގައިްވިދާޅުވަނީްމުޅިނ�

ޅުވަނީ.ްއެއީްވޯޓުލާްނިމިގެނ�ްސ�ކ�ރީނުނ�ްފެނ�ނަނ�ްހުނ�ނަްވާހަކަްއެްވިދާްޝަރީފ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ްހަމަް ްއަތ���ނެގުމެކޭ ްއެހެނ�ވީމާ، ްފެނ�ނަނީ. ްއެއޮއ� ވޯޓުލަމުނ�ދާއިރުގައި

ްމިއީް ްވޯޓެއ�ގައި ްނެގޭ ްމިގޮތަށ� ްއެހެނ�ވީމާ، ްނެތ�. ްތަފާތެއ� އެއ�ވެސ�

ްމުހިނ�މުް ްއިޞ�ލާޙުކުރުމުގެ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމި ްނުވާތީވެ ްވޯޓަކަށ�  575ސައ�ޙަ

ް ްމިފަދަ ްކަމަކަށ�ވާތީ ްހިނގަމުނ�ދާ ްބައިވެރިވާކަށ�ްމަރުޙަލާގައި ވޯޓެއ�ގައި

ްގެނ�ދަވާކަމަށ�ވަނ�ޏާ.ް ްމަނިކުފާނު ްތިގޮތަށ� ްނެތިނ�، ނޑެއ� އަޅުގަ

ްބޮޑަށް� ްވަރަށ� ްނުވޭ. ްބައިވެރިއެއ� ްމިކަމުގައ ްތ.އަތޮޅު އެހެނ�ވީމަ،

ނޑުްނުކުނ�ނަނީ.ް ްޝުކުރިއ�ޔާ.ްއަޅުގަ

ް580 

ް

ްއަރުވާނީްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްފުރުޞަތު ްދެނ� ްއަޅުގަނޑު ްމެނ�ބަރަކަށ�.ްްއާދެ، ްއެނ�މެ ހަމަ

ްމަޖުދީް ްމުޙަނ�މަދު ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ްއަރިއަތޮޅު އެއީ،

ްއިބ�ރާހީމ�.ް

ް585 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްހުށަހެޅިްްއަރިއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް ްވޯޓާްބެހޭގޮތުނ� ްރައީސ�،ްދެނ�މެްނެގުނު ް`.ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްދަށުން�ްްމުޙަނ�މަދުްމަޖުދީްއިބ�ރާހީމ� ްނުކުތާއެއ�ގެ ްނިޒާމާބެހޭ ްވާހަކައެއ� ްރަނގަޅު ްވަރަށ� ްފަރާތުނ�

ްމިއާްް��:ވާހަކަދެއ�ކެވުނ ްހާމަކުރައ�ވާފައި. ްއަރިސ�ކޮށ�ފައި، ްވަނީ ްރައީސ�އަށ�  590ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްމިއީނީް ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްޖަވާބުނ� ްދެއ�ވި ްރައީސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ގުޅިގެނ�

ްނޭނގިފައި ްއަނގައިނ�ބުނަނ�ވެސ� ްމަޖިލީހުގައިްހަމަ ްމި ްކުރިނ� ްމިއީ .

ްރައީސް� ްދެނ�މެ ްކުރެވޭތީ. ްކަނ�ތައ� ްމިއަދު ްޚިލާފަށ� ްކުރެއ�ވިގޮތާ ކަނ�ތައ�

ގެްމެނ�ބަރުްއަޙ�މަދުް.ްނެރުއ�ވިްރޫލިނ�ގގައިްބުނާގޮތުނ�ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްހއ

ްކުރުން� ްތާއީދުކުރި ނޑު ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުއ�ވުމަށ� ްހުށަހެޅުއ�ވި  595ސަމީރު
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ްއަ ްވޯޓަށ� ްބޭނުނ�ކުރައ�ވައިފީމު.ްވަކިވަކިނ� ްޢިބާރާތެއ� ްކަހަލަ އ�ސަވަނ�ޖެހޭ

ްމިމަޖިލީހުގައިް ްމިދެނ�ނެވީ ްމިހެނ� ްރައީސ�، ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްމީގެކުރިނ�ވެސ�ް.......

ް

ް600 

ްނިޒާމާބެހޭްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމައ�ސަލައެއ�ގައި ްއޮތ� ްނިމިފައި ްމިހާރު ްމެނ�ބަރު، ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްތިވާ ްއެދެނ�ްނުކުތާއެއ�ގޮތަށ� ްއިށީނ�ދެވަޑައިގަތުނ� ްނުދެއ�ކެވޭނެ. ހަކައެއ�

ްތިއީް ްއިނގޭތޯ. ްއިށީނ�ދެވަޑައިގަނ�ނަވާ ްއިށީނ�ދެވަޑައިގަނ�ނަވާ. އިނގޭތޯ.

ްމިވަގުތުގެް ްދިނުމުގެ ްވޯޓު ްމިހާރު ްދެނ� ްއާދެ، ްނުކުތާއެއ�ނޫނ�. ނިޒާމާބެހޭ

ްނަނ�ގަވާނެތަނެއ�ް ްނުކުތާ ްނިޒާމާބެހޭ ްމިކަމާބެހޭގޮތުނ� ްދެނ�  605ްއިތުރަށ�

ްމިކަމުން� ްނުކުތާ ްނިޒާމާބެހޭ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމަ، ްނުފެނޭ. އޮތ�ކަމަކަށ�

ްދެނ�ނެވުމަށް� ްވޯޓަށ� ްހުށަހެޅުމަށ� ްދެވަނަ ްހުށަހެޅިފައިވާ ނުނަނ�ގަވާ

ްގަވާއިދުގެް ްއެއީ ްނުކުތާ ްނިޒާމާބެހޭ ްމިހާރު ްއިނގޭތޯ. ްދާނަނ� ނޑު އަޅުގަ

ްޤާ ްނުވަތަ ްޚިލާފުވާ ްއެ ްވިދާޅުވާތި ްމާއ�ދާއެއ� ްވަކި ނޫނުއަސާސީްހަމަ

 610ްމާއ�ދާއެއ�.ްއެހެނ�ްއެއ�ޗެއ�،ްއެހެނ�ގޮތަކަށ�ްވާހަކަފުޅުްނުދައ�ކަވާތި.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިމަޖިލީހުގެްްކޮޅުމަޑުލުްމެނ�ބަރުްރިޔާޟ�ް ްބޭއިޙ�ތިރާމ�ކޮށ� ްތިހާ ްދޭތެރޭގައި ްމެނ�ބަރުނ�ނާ ްބޮޑަށ�

ނޑުްރަޝީދުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއަޅުގަ ްގެނ�ދާކަށ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސަކާއިްކަނ�ތައ�ތައ� ްނޯނ�ނާނެ  615މެނ�

ްގެނ�ދާތީވެް ްކަނ�ތައ�ތައ� ްޚިލާފަށ� ްމިގަވާއިދާ ްއެހެނ�ވީމާ، ހަވާލުކޮށ�ފައެއ�.

ްވިދާޅުވިް ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެ ްދެނ�މެގައި އަދި

ނޑުމެނ�ްވޯޓަށ�ްދަތިކުރަމުނ�ްގެނ�ދާްވާހަކަ.ްއެހެނ�ވީމާ،ްއެްރޫލ�ސް� އަޅުގަ

ްމިްއަޅު ްއެހެނ�ވީމަ، ްރިޔާސަތުނ�ނޭ. ްނެރެނ�ޖެހޭނީ ްދަނ�ނަވަނީ ނޑު ގަ

ްވޯޓުގައިް ްމި ްކުރިއަށ�ގެނ�ދާތީ ްކަނ�ތައ�ތައ� ްވޯޓުގެ ްމި ްޚިލާފަށ�  620ގަވާއިދާ

ނެތ�ވާހަކަްދަނ�ނަވަނ�.ް ބައިވެރިވެވެން� ްއަޅުގަނޑަށް�

ް
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ްބޭްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްވިދާޅުނުވެވެސ� ްނުކުތާއެއ� ްނިޒާމާބެހޭ ްވަޑައިގަނ�ނަވަނ�ްއާދެ، ރަށ�

ނޑުް ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ނަމަވެސ� ްވަޑައިގެނ�ނެވިދާނެ. ްބޭފުޅަކު ބޭނުނ�ފުޅުވާ

ްވިދާޅުވާކަށ�ް ްނުކުތާއެއ� ްނިޒާމާބެހޭ ްމިއުޅެނީ  625ދަނ�ނަވަނ�

ްމެނ�ބަރުް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ްއަރިއަތޮޅު ޖެހިވަޑައިނުގަނ�ނަވާ.

ް ނޑު ްއަޅުގަ ްއިބ�ރާހީމ�ވެސ� ްޙުސައިނ� ްޚިލާފުވާްޢިލ�ޔާސ� ްގަވާއިދާ އެދެނ�

އިޝާރާތ�ކޮށ�ލަްދެއ�ވުނ�.ް ްކަމެއ�ްއޮތިއ�ޔާްއެކަމަށް�

ް

 630ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްތ.އަތޮޅުްްއަރިއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް ްތިވިދާޅުވީ. ްވާހަކަ ްއުޅުނު ްދަނ�ނަވަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ،

އިބ�ރާހީމ�ް ްްޢިލ�ޔާސ�ްޙުސައިން� ްނުކުމެވަޑ4ްްަޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމިހިނގަނީްމެނ�ބަރުނ� ްމިވޯޓު ްއިގެނ�ނެވިޔަސ�

މިގަވާއިދާްއެއ�ގޮތަށ�.ްމިއީްސިއ�ރުްވޯޓެއ�ނޫނ�.ްމިއީްހާމަްވޯޓެއ�.ްމިކަން�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

އެދެނ�ްވީހާްއަވަހަކަށ�.  635ްމިހެނ�ްކުރިއަށ�ގެނ�ގޮސ�ދެއ�ވުން�

ް

ް

ްމެނ�ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއިތުރު ނޑު ްއަޅުގަ ްދެނ� ްޝުކުރިއ�ޔާ. ްފުރުޞަތުްއާދެ، ބަރަކަށ�

ްއާދެ،ް ްމަސައ�ކަތ�ކުރާނަނ�. ްކުރިއަށ�ގެނ�ދަނ� ްވޯޓު ްއަނެއ�ކާވެސ� ނާރުވާ

ްއިޢުލާނ�ކޮށ�ލަް ްމޭޒުނ� ްއިދާރީ ްހުށަހެޅުނ� ްދެވަނަ ްހުށަހެޅިފައިވާ  640މިހާރު

ނޑުް ްއަޅުގަ ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ް)ވަގުތުކޮޅަކަށ�ފަހު( ްއެދެނ�. ދެއ�ވުނ�

ްނު ްނިޒާމާބެހޭ ްދެނ� ްމިހާރު ްމިމައ�ސަލަްއެދެނ� ްނަނ�ގަވައިގެނ� ކުތާ

ްފިޔަވަޅުް ްދަތިކުރެއ�ވުމަށ� ްނެގުމަށ� ްވޯޓު ްއަދި ްނޫޅުއ�ވާ ދިގުކުރަނ�

ނޑުް ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްއިނގޭތޯ. ްއެދެނ� ނޑު ްއަޅުގަ ނޭޅުއ�ވުމަށ�

ްއިތުރަށް� ްމިހާރުްދެނ� ްއެދެނީ ްއަރިހުނ� ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  645ކޮޅުމަޑުލުގެ

ްނުނެނ�ގެ ްނުކުތާ ްފުރުޞަތުްނިޒާމާބެހޭ ްކުރިއަށ�ގެނ�ދިޔުމަށ� ްވޯޓު ވުނ�.

ްއާދެ،ް ްއިއ�ވަވާލައ�ވާ.ް)ވަގުތުކޮޅަކަށ�ފަހު( ްމޭޒުނ�ްމިހާރު ދެއ�ވުނ�.ްއިދާރީ

ރަޝީދުްޙަސަނ�. ްކޮޅުމަޑުލުގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްޙުސައިން�

ް
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 650ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއަޅުގަްކޮޅުމަޑުލުްމެނ�ބަރުް ްމިވާގޮތަކީ ްމިތަނުގައި ްމިހާރު ްކަމަކާމެދުގައިްއާދެ، ްޚިޔާލު ްނޑުމެނ�

ްދިނުމަށް�ްޙުސައިނ�ްރަޝީދުްޙަސަނ�ް ްވޯޓު ނޑުމެނ�ނަކީ ްއަޅުގަ ްފާޅުކުރީމަ ްހަވާލާދީ ްމިގަވާއިދާ

ހުރަސ�އަޅާްމީހުނ�ކަމަށ�ްމިވަނީ.ްއަދިްމަޖިލީހުގެްމެނ�ބަރުނ�ްހަމަްފާޅުގައިްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ްމީހުނ� ްދަތިކުރާ ްވޯޓުދިނުމަށ� ނޑުމެނ�ނަކީ ްބުނެގެނ�ދާއިރުވެސ�ްއަޅުގަ  655ނޭ

ްޢިއ�ޒަތަށް� ްޤަދަރާ ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ްމި ްއެއ�ވެސ�، ްބެހޭގޮތުނ� އެމީހުނ�ނާ

ްމަޖިލީހުގެް ްވާހަކަދެއ�ކީމަ ްމެނ�ބަރުނ� ްއެހެނ� ްލިބޭގޮތަށ� އުނިކަނ�

ްއެހެނ�ް ްހައ�ދަވާފައި ްވިދާޅުވެ ްއެއ�ޗިހި ްއެކަމާމެދު ްއެބަހުރި ރިޔާސަތުނ�

ްކުރި ްމީގެ ްއިނގޭތޯ. ްބުނެފައި ްއެގޮތަށް�ނަހަދަނ� ްމަނިކުފާނު ނ�ވެސ�

ްކަމަކާމެދުް ްމެނ�ބަރުނ� ްކޮޅުމަޑުލުގެ ްއެކަމަކު ްއެބަހުރި.  660ޢަމަލުކުރައ�ވާފައި

ްހުރިހާް ްކޮޅުމަޑުލުގެ ްތިވިދާޅުވަނީ ްމަނިކުފާނު ްމިއަދު ްބުނީމަ އެއ�ޗެއ�

ްވާހަކަް ްއެގޮތަށ� ްމިތަނުގައި ްއަދި ްވަރިހަމައޭ ްނުކުތަސ� މެނ�ބަރުނ�

ްމަނިކުފާނު ނޑުމެނ�ްްދެކެވޭއިރުވެސ� ްއަޅުގަ ްބުނަނީ. ްއެއ�ޗެއ� ްބޭނުނ� ހަމަ

ްބޭނުނ�ވީމަ.ް ްބުނަނ� ްއަޅުގަނޑުމެނ�ވެސ� ްބުނަނީ ްއެއ�ޗެއ� ކަމަކާމެދު

ްވާހަކަދައ�ކާފައިް ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްމަޢުޟޫޢުގައި ްމި  665މީގެކުރިނ�ވެސ�

ްއެއ�ޗިހިް ްރިޔާސަތުނ� ްމަޖިލީހުގެ ްއެކަމާބެހޭގޮތުނ� ްއަދި އެބަހުރި.

ްއެބަ ނޑުމެނ�ނާްވިދާޅުވެފައިވެސ� ްއަޅުގަ ްމިދެނ�ނެވީ ްއެހެނ�ވީމާ، ހުރި.

ްއެއ�ޗިހިް ްހަމަްޢާނ�މުކޮށ�ްމިތަނުގައިްބޭއިޙ�ތިރާމ�ްރައ�ދުވާގޮތަށ� ބެހޭގޮތުނ�

ްއެއ�ޗެކޭް ްއެއ�ވެސ� ްރިޔާސަތުނ� ްމަނިކުފާނު ބުނެވެމުނ�ދާއިރުވެސ�

ްމަޖިލީހަށް� ްވާހަކަދައ�ކަނީކީ ްއައިސ� ްމިތަނަށ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ  670ވިދާޅެއ�ނުވޭ.

ްއެނ�މެގިނައިނ�ްމިމަޖިލީހަށ�ްއަނ�ނަްދަތި ނޑުމެނ�ްވާނެ ކުރާކަށ�ނޫނ�.ްއަޅުގަ

ްތިގޮތަށް� ްމިއަދު ްހިތާމަކުރަނ� ްވަރަށ� ްއެހެނ�ވީމާ، ްއިނގޭތޯ. މީހުނ�ނަށ�

ްކަނ�ތައ�ކުރެއ�ވީތީ.ް

ް
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ްހަްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްޖަވާބުދީ ްވާހަކަފުޅަށ� ްދައ�ކަވާ ްމެނ�ބަރުނ� ްމެނ�ބަރު، ދާްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ނޑުް ްއަޅުގަ ްދެނ� ްނުވަނ�. ްފަހަރަކު ްއެއ�ވެސ� ނޑު ްއަޅުގަ މީހެއ�ކަމުގައި

ްބަލަނ�.ް ްގެނ�ދެވޭތޯ ްގަވާއިދުނ� ްކަނ�ތައ�ތައ� ްޖަލ�ސާގެ މަސައ�ކަތ�ކުރަނީ

ްވޯޓުް ްމިގޮތަށ� ްފަދައިނ� ްހެކިވެވަޑައިގަނ�ނަވާނެ ްމެނ�ބަރުވެސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްވިދާޅު ްބައިވެރިއެއ�ނުވާނަމޭ ްވޯޓުގައި ްމެނ�ބަރުން�ދެނިކޮށ�  680ވެފައި

ްއެއ�ޗެއ�ް ްއެކަމާ ްމެނ�ބަރުނ�ވެސ� ްއެ�ެހެނ� ްބައެއ� ނުކުމެވަޑައިގަނ�ނަވާއިރު

ްޤަބޫލުކުރައ�ވާް ްވެދާނެކަމެއ�ކަމަށ� ްޠަބީޢީގޮތުނ� ްހަމަ ްއެއީ ވިދާޅުވުނ�

ްރޫޙާް ްއެކުވެރިކަމުގެ ްގެނ�ގުޅެނ�ވީ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމިތާނގައި އިނގޭތޯ.

ްމިއާއިް ްރޫޙާއި ްދާއިރުގައިްްއެއ�ބައިވަނ�ތަކަމުގެ ްކަނ�ތައ�ތައ� ޚިލާފުވެގެނ�

ްއެހެނ�ވީމާ،ް ްތިއ�ބަވާނެ. ްބޭފުޅުނ� ްމިޒާޖު ްއެކި ްބޭފުޅުނ�ގެ ްއެކި  685ހަމަ

ްހަމަް ނޑު ްއަޅުގަ ްހީފުޅުނުކުރައ�ވާ. ްއެއ�ޗެއ� ްކަނ�ތައ�ތަކަށ� އެކަހަލަ

ްމެނ�ބަރަކަށް� ްއަނެއ� ްމެނ�ބަރަކު ްއެއ�ވެސ� ްމިދަނ�ނަވަނީ ޖުމ�ލަކޮށ�

ްވާނެ ްވާހަކަފުޅުްއިހާނަތ�ތެރިކޮށ� ނޑޭނެގޮތަކަށ� ްޤަދަރުކެ ގޮތަކަށ�

ްއާދެ،ް ްމިގެނ�ދަނީ. ްއަރުވަމުނ� ްހަނދުމަފުޅުކޮށ� ްއަބަދުވެސ� ނުދައ�ކަވަނ�

ނޑުްވޯޓުްނެގުމުގެްކަނ�ތަކައިގެނ�ްކުރިއަށ�ދާނ�ްއިދާރީްމޭޒުނ�ް  690ދެނ�ްއަޅުގަ

ްއެދެނ�.ް ނޑު ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުއ�ވުނ� ްހުށަހެޅުނ� ްދެވަނަ މީގެ

ްނުކުތާއެއް�)ވަގުތުކޮޅަކަށ�ފަހު ްނިޒާމާބެހޭ ނޑު ްއަޅުގަ ްދެނ� ްއާދެ، )

ްއިނގޭތޯ.ް ްކުރިއަށ�ގެނ�ދަވާ ްވޯޓު ްހުށަހެޅުމަށ� ްދެވަނަ ްމިހާރު. ނާރުވާނަނ�

ްއިނގޭތޯް ްއެދެނ� ނޑު ްމެނ�ބަރުްއަޅުގަ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއުތުރުބުރީގެ އަރިއަތޮޅު

ްކުރިއަށ�ް ްކަނ�ތައ� ްނެގުމުގެ ްވޯޓު ްއަދި ްގެނ�ދަނ� ްކުރިއަށ�  695މިޖަލ�ސާ

ްއިހަށް�ގެނ�ދަ ްނުކުތާ ްނިޒާމާބެހޭ ްއެހެނ�ވީމާ، ްދެއ�ވަނ�. ްފުރުޞަތު ނ�

ްކަމެއ�ް ްއެއ�ވެސ� ްމިޖަލ�ސާގެ ްއެދެނީ ްއަޅުގަނޑު ްނުނަނ�ގަވާ މިހާރު

ްޤަބޫލެއ�ނުކުރެވޭ.ް ނޑަކަށ� ްއަޅުގަ ްޚިލާފަށ�ްހިނގަމުނ�ދާްކަމަކަށެއ� ގަވާއިދާ

ްއެދެނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއަރިހުނ� ްމެނ�ބަރުގެ ްމިްްއެހެނ�ވީމާ،ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ހަމަ

ްފުރުޞަތުްދެއ�ވަނ�.ްއެހެނ�ވީމާ،ް ްކުރިއަށ�ގެނ�ދަނ� ްކަނ�ތައ� ްނެގުމުގެ  700ވޯޓު

ވޯޓުލުމުގެްކަނ�ތައ�ްކުރިއަށ�ްގެނ�ދަވާްއިނގޭތޯ.ް)ވަގުތުކޮޅަކަށ�ފަހު(ްއާދެ،ް

ނޑަށ�ްއެބަޖެހޭް ނޑިނ�ްއަޅުގަ ނޑަށ�ްމިއަދުްއިށީނ�ނަނ�ޖެހިފައިމިވާްގޮ އަޅުގަ
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ްބަ ްދެކޮޅަށ�ވެސ� ްހިތާ ނޑުގެ ްޢަމަލުކުރަނ�.ްއަޅުގަ ްކަނ�ތައ�ތަކުގައި އެއ�

ްމަޖުދީް ްމުޙަނ�މަދު ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ްއަރިއަތޮޅު އާދެ،

ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްހަމަްއެނ�މެް ނޑުްފުރުޞަތުްއަރުވަން�  705އިބ�ރާހީމަށ�ްއަޅުގަ

ްޚިލާފުވާް ްގަވާއިދާ ްއަދި ްއެދެނ�. ްނިނ�މެވުނ� ްވިދާޅުވެ ްތެރޭ މިނެޓެއ�ގެ

ް ްވާހަކައެއް�މާއ�ދާއެއ� ްއެހެނ� ްވިދާޅުވުނ�. ްއެވާހަކަ ހަވާލާދެއ�ވާފައި

ނޑުްއިށީނ�ދެވަޑައިގަނ�ނަވަނ�ްދަނ�ނަވާނަނ�. ްވިދާޅުވާކަމަށ�ވަނ�ޏާްއަޅުގަ

ް

 710ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިފުރުޞަތުްްއަރިއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް ްނަމަވެސ� ްހިތާދެކޮޅަށ� ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި .`

ްދެއ�ވީތީް

ްްމަޖުދީްއިބ�ރާހީމ�ްްމުޙަނ�މަދު ްގަވާއިދުގެ ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްދަށުނ��9ްްއުފާކުރަނ�. ްމާއ�ދާގެ ްވަނަ

ްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްތ.އަތޮޅުގެ ްހަމަކުރައ�ވައިފިނ� ްރައީސ� ްމެނ�ބަރުްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  715ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ޑރ.ޙުސައިނ�ްރަޝީދުްޙަސަނ�ްވޯޓުްނެގުމަށ�ްދަތިކުރައ�ވާކަމަށ�.ްއެގޮތަށް�

ްއެނުކުމެނ�ގެނ�ްޢަމަލުނުކު ްދޫކުރައ�ވާފައި ްޖަލ�ސާ ްމެނ�ބަރު ްއެ ރައ�ވަނީސ�

ް ްޢަމަލުކުރުމަށ� ްއެއ�ގޮތަށ� ްމިގަވާއިދާ ްރައީސަށް�ދިޔައީ. ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްބޭނުނ�ްމިހިފީ.ް ްމިފުރުޞަތުގެ ނޑު ްއެރުވުމަށ�ޓަކައިްއަޅުގަ ހަނދުމަފުޅުކޮށ�

ް ްފުރުޞަތަށ�ޓަކައި. ްދެއ�ވި ްޝުކުރިއ�ޔާ ްރައީސ�،  720އަދިްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްޔައުމިއ�ޔާްކުރެއ�ވިކަމަށ�ޓަކައި.ްޝުކުރިއ�ޔާ.ް

ް

ް

ްއެއ�ގޮތަށ�.ްދެނ�ްއެކިްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ނޑުްޖަލ�ސާްހަމަްމިގެނ�ދަނީްގަވާއިދާ އާދެ،ްއަޅުގަ

ްކުރާނެކަމެއ�ނެތ�.ް ނޑު ްއަޅުގަ ްމާނަކުރުމުނ� ްއެކިގޮތަށ� ްގަވާއިދު  725މެނ�ބަރުނ�

ްހުށަހެޅިފައިވާ ްދެވަނައަށ� ްއިދާރީމޭޒުން�ްއާދެ، ްމިހާރު ހުށަހެޅުމަށ�

ްއިއ�ވަވާލަދެއ�ވުނ�ްއެދެނ�.ް

ް

ް
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ް730 

ް

ް

މަޤާމުތަކާއިްމަރުކަޒީްްްއިދާރީމޭޒުނ�ްއިއ�ވެވުނ�: ޤާނޫނުއަސާސީގައިްހިމެނެނ�ޖެހޭްމުސ�ތަޤިއ�ލުްއެހެން�

ް ްބަޙުސ�. ްމަޢުޟޫގެ ްމެނ�ބަރުްއިދާރާތަކާބެހޭ ްދެކުނުބުރީ މާޅޮސ�މަޑުލު

ްހުށަހަޅު ްޢަފީފ� ްމުޙަނ�މަދުްއިބ�ރާހީމ� ްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެްމެނ�ބަރު  735އ�ވާ

ޤުބާދުްއަބޫބަކުރުްތާއީދުކުރައ�ވާފައިވާްހުށަހެޅުމުގައިވަނީްޤާނޫނުއަސާސީގައިް

ްގޮތުގައި،ް ްއިދާރާތަކުގެ ްމަރުކަޒީ ްމަޤާމުތަކާއި ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ހިމަނަނ�ޖެހޭ

ްހި މެނުމަށް�ތިރީގައިްމިދަނ�ނަވާްމަޤާމުތަކާއިްއިދާރާތައ�ްޤާނޫނުއަސާސީގައި

ްކޮމިޝަނަރ.ް�ހުށަހަޅަނ�؛ް ްއިލެކ�ޝަނ�ސ� .ް�ް،.ްއޮޑިޓަރްޖެނެރަލ�2.

ްކޮމިޝަނ�4، ޕ�ރޮސިކިއުޓަރްޖެނެރަލ� ްރައިޓ�ސ�  740.ްސިވިލ5�ް، .ްހިޔުމަނ�

ްކޮރަޕ�ޝަނ�ްކޮމިޝަނ�.-.ްއެނ�ޓ6ި، ސަރވިސ�ްކޮމިޝަނ�ް

ް

ް

ްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމެނ�ބަރުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްދެނ�މެ ްހުށަހެޅުމަށް�އާދެ، ްއެއ�ސެވި ތިޔަ

ްއެދެނ�.ް ްވޯޓުދެއ�ވުނ� ްމެނ�ބަރުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  745ފެނިވަޑައިގަނ�ނަވާ

)ވަގުތުކޮ�ަޅަކަށ�ފަހު(ްއާދެ،ްމިދަނ�ނަވާލަނީްދެނ�މެްނެގުނުްވޯޓުގެްނަތީޖާ.ް

ްމުސ�ތަޤިއ�ލުް ްހިމެނެނ�ޖެހޭ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްދެނ�ނެވުނީ ްވޯޓު ދެނ�މެ

ްމަރުކަޒީ ްމަޤާމުތަކާއި ްމާޅޮސ�މަޑުލުްްއެހެނ� ްމަޢުޟޫޢުގައި، އިދާރާތަކާބެހޭ

ްހުށަހަޅުއ�ވާް ްޢަފީފ� ްއިބ�ރާހީމ� ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދެކުނުބުރީގެ

ްއަބޫބަކުރުް  750ރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުްޤުބާދު

ްތާއީދުކުރައ�ވާފައިވާްހުށަހެޅުމަށ�.ް

ް

ް]ވޯޓުދެއ�ވުނ�ް[

ް

 755ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ޢަފީފ�.ްްހެޅުއ�ވިްމެނ�ބަރު:ހުށަ ްމާޅޮސ�މަޑުލުްދެކުނުބުރީްމެނ�ބަރުްއިބ�ރާހީމް�

ްތައީދުކުރެއ�ވިްމެނ�ބަރު:ރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުްޤުބާދުްއަބޫބަކުރު.
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ް

7�ްްްްހާޒިރުވެވަޑައިގެނ�ްތިއ�ބެވިްމެނ�ބަރުނ�ގެްއަދަދު:

 62ް760ްްފެނ�ނަކަމަށ�ްވޯޓުދެއ�ވީ:

2ްްްްްްްްްްވޯޓުދެއ�ވީ:ްްނުފެނ�ނަކަމަށ�

8ްްްްްްވަކިގޮތަކަށ�ްވޯޓުނުދެއ�ވާ:ްްްް

ް

ް

ްދެން�ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:ް ްއާދެ، ްފާސ�ވީ. ްގޮތަށ� ްހުށަހެޅިފައިވާ ްހުށަހެޅުނ� ްމި  765އެހެނ�ވީމަ،

ްދަނ�ނަވާލާނީް ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްހުށަހެޅުނ�.ްް�އަޅުގަނޑު ވަނަ

ްހުށަހެޅު ްއެ ްމޭޒުނ� ްދެކުނުބުރީގެްއިދާރީ ްއަރިއަތޮޅު ްއާދެ، ްދަނ�ނަވާލާ. ނ�

ްނިޒާމާބެހޭް ްއިބ�ރާހީމ� ްޙުސައިނ� ްޢިލ�ޔާސ� ްމެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްނުކުތާއެއ�.

ް770 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްއަރިއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެނ�ބަރުް ްވިދާޅުވިއިރު ްއަދަދު ްބޭފުޅުނ�ގެ ްވިދާޅުވީމަ.7�ްްހާޒިރުވެތިއ�ބެވި

ްްބ�ރާހީމ�ްޢިލ�ޔާސ�ްޙުސައިނ�ްއިް 7�ްކުރީފަހަރުވެސ� ްމިދޭތެރެއިނ� ްނުކުމެވަޑައިގެނ�ނެވިްް�. ްބޭފުޅުނ�

ނޑަށ�ްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއަޅުގަ ްވެނ�ނެވިތަނ� ްބޭފުޅުނ� ްބަދަލުގައި ްއޭގެ  775ދެނ�މެއަކު.

ްނުފެނ�ނާތީްމިްދަނ�ނަވާލީ.ް

ް

ް

ް)ވަގުތުކޮޅަކަށ�ފަހު(

ް780 

ްޖަވާބެއ�ްދޭނ�ްކުޑައިރުކޮޅެއ�ްއިދާރީްދެނ�މެްކުރެއ�ވިްސުވާްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ނޑު ލަށ�ްއަޅުގަ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްހއ.ގެ ްމިހާރު ްއާދެ، ްދަނ�ނަވަނީ. ްމި ްބަލާލާފައި މޭޒުނ�

ްމެނ�ބަރުްއަޙ�މަދުްސަމީރުްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއ�ްނަނ�ގަވާފައިވަނީ.

ް



 30 

 785ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްރައީސ�ްތިލަދުނ�މަތީްއު�ުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްބައިވެރިނުވާް، ްވޯޓުގައި ްއިޢ�ލާނ�ކުރެއ�ވިއިރު ްދެނ�މެ

ްބޭފުޅަކުްްއަޙ�މަދުްސަމީރުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްބައިވެރިވަޑައިނުގަނ�ނަވާ ްއަދި ްވިދާޅެއ�ނުވޭ. ްއަދަދު ްމެނ�ބަރުނ�ގެ

ްމަނިކުފާނުްް ްނަތީޖާ ްވޯޓުގެ ްއެ ްވިދާޅުނުވާތީވެ ްވާހަކަވެސ� ްނެތ� ނެތ�ނަމަ

ނޑުްފެނ�ނާތީވެްއެވާހަކަްއެނ�މެްފުރިހަމައަށ�ްވިދާޅުވެ  790ފައިްނެތ�ކަމަށ�ްއަޅުގަ

ްދަނ�ނަވާލީ.ް

ް

ް

ްމަދުވާްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއެ ްއެހެނ�ވީމަ، ްނުދޭނެ. ްވޯޓެއ� ްމީހާ ްއިނ�ނަ ްރިޔާސަތުގައި އާދެ،

ްމެނ�ބަރުނ�ގެް ްތިބި ްޖަލ�ސާގައި ްއެކަމުނ� ްމީހާ. ްއިނ� ްރިޔާސަތުގައި  795އެކަކީ

ްރިޔާސަތު ްމިދަނ�ނަވަނީ ްހިމަނައިގެނ���.ްއަދަދު ްމީހާވެސ� ްއިނ�ނަ ގައި

ްތިއ�ބެވިް ްހާޒިރުވަޑައިގެނ� ްޖަލ�ސާއަށ� ްއިޢުލާނ�ކުރަނީ ނޑު އަޅުގަ

ްއަދަދާއި،ް ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ްވޯޓުދެއ�ވި ްފެނ�ނަކަމަށ� ްއަދަދާއި، މެނ�ބަރުނ�ގެ

ްފަރާތަކަށ�ް ްވަކި ްއަދަދާއި، ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ްވޯޓުދެއ�ވި ނުފެނ�ނަކަމަށ�

ްމެނ�ބަރުނ� ްވޯޓުނުދެއ�ވާ ްއެ ްއަދަދާއި. ްދެނ�މެްް�ގެ ްއެއ�ކޮށ�ލާއިރު  800އަދަދު

ް ްދެނ�ނެވިއިރު 72ްްފަހުނ� ްތިއ�ބެވި ްޖަލ�ސާގައި ކަމަށ�7�ްްހަމަވާނެ.

ްއެކަކުް ްވޯޓުނުދޭތީ ްމީހާ ްއިނ� ްރިޔާސަތުގައި ްއޮތ�އިރު ދަނ�ނަވާފައި

ްދެކުނުބުރީގެް ްއަރިއަތޮޅު ް)ވަގުތުކޮޅަކަށ�ފަހު( ްވާގޮތަކީ. ްއެއީ، މަދުވަނީ.

މެނ�ބަރުްޢިލ�ޔާސ�ްޙުސައިނ�ްކުރެއ�ވިްސުވާލަށ�ްދަނ�ނަވާލަން�ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްޖަލ�ސާއަށް� ްދެނ�ނެވުނުއިރު ްވޯޓަށ� ްހުށަހެޅުމަށ� ްފުރަތަމަ ްއެނ�މެ  805އޮތީ

ްވޯޓަށް� ްފަހަރަށ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުނ�ްމިްދެވަނަ ްތިނ� ްނެތ� ވަޑައިގެނ�

ްއެބޭފުޅުނ�ގެް ްވަޑައިގެނ�ތިއ�ބެވި. ްޖަލ�ސާއަށ� ނަނ�ފުޅުތައް�ްދެނ�ނެވުނުއިރު

ްދަނ�ނަވާލެވިދާނެ.ް ްނަނ�ފުޅުތައ�ވެސ� ްއެ ްބޭނުނ�ކަމަށ�ވަނ�ޏާ ދަނ�ނަވާލަނ�

ްއެގޮތަށް� ްއެދަދު ްއެހެނ�ވީމަ، ްވަޑައިގެނ�ތިއ�ބެވީމަ. ްބޭފުޅުނ� ްތިނ� އެ

ނޑުމެނ�ްކުރިއަށ�ދާނީް  810ް�ދަނ�ނަވަނ�.ްއާދެ،ްދެނ�ްއެހެނ�ވީމަްމިހާރުްއަޅުގަ

ް ްއާދެ، ްބެހޭގޮތުނ�. ްހުށަހެޅުމާ ްއިދާރީްް�ވަނަ ްމިހާރު ްހުށަހެޅުނ� ވަނަ

ދަނ�ނަވާލާނަނ�.ް ްމޭޒުނ�ްތިޔަްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުނ�ނަށް�
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ް

ް

މަޤާމުތަކާއިްމަރުކަޒީްްއިދާރީމޭޒުނ�ްއިއ�ވެވުނ�:  815ޤާނޫނުއަސާސީގައިްހިމެނެނ�ޖެހޭްމުސ�ތަޤިއ�ލުްއެހެން�

ްބަޙުސ�.ް ްމަޢުޟޫގެ ްރަޝީދުްއިދާރާތަކާބެހޭ ްޙުސައިނ� ްމެނ�ބަރު ކޮޅުމަޑުލު

ްޝަރީފް�ޙަ ްމުޙަނ�މަދު ްމެނ�ބަރު ްކޮޅުމަޑުލު ްހުށަހަޅުއ�ވާ ސަނ�

ް ްހުށަހެޅުމުގައިވަނީ، ްއެް�ތާއީދުކުރައ�ވާފައިވާ ްއަތޮޅުވެރިނ�ނަކީ، .

ްއިނ�ތިޚާބުކުރާް ްސީދާ ްލައިގެނ� ްވޯޓު ްސިއ�ރު ްރައ�ޔިތުނ� އަތޮޅެއ�ގެ

ް ްހުނ�ނަނ�ވާނ2ްެފަރާތެއ�ކަމުގައިވުނ�، ްކިބައިގައި ްއަތޮޅުވެރިނ�ގެ .820 

ްޤާނޫނުއަސާސީގައިްޝަރުޠުތަ ްމަސ�ޢޫލިއ�ޔަތުތައ� ްވާޖިބުތަކާއި ްއޭނާގެ ކާއި،

ނޑައަޅާފައިްއޮތުނ�.ް ްކަ

ް

ް

ްނިޒާމާބެހޭްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްޝަރީފ� ްއިބ�ރާހީމ� ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެ�ެރި  825އައ�ޑުއަތޮޅުގެ

ްނުކުތާއެއ�.ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމުސ�ތަޤީއ�ލުްއަޅުގަްްއައ�ޑުއަތޮޅުްމެނ�ބަރުްއިބ�ރާހީމ�ް ްހުނ�ނަވާ ްދަޢުލަތުގައި ްމިހުރީ ްހީކޮށ�ގެނ� ްނޑު

 830އ�ސަސާތަކުގެްމައ�ޗަށ�ކަމަށ�ްދަޢުލަތުގެްއިދާރީްއެގ�ޒެކެޓިވ�ްއޮފީސ�ތަކާްމުޢަްޝަރީފ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ްރައީސ�.ް ްފެނ�ނަކަމެއ� ްވަރަށ� ނޑަށ� ްއަ�ަޅުގަ ްނޫނ�ކަމަށ�.ްމިއީ ބެހޭގޮތުނ�

ނޑިވަޅުގައިްމިއޮތ�ްވޯޓަށ� ނޑަކަށ�ްނުފެނޭ.ްްމިްދަ އަޅުގަ ްއެހިދާނެކަމަކަށް�

ް

ް

ްކޮޅުމަޑުލުގެްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްހުށަހެޅުއ�ވި ްމައ�ސަލަ ްމި  835އާދެ،

ްހުށަހެޅުއ�ވުމުގައިވެސ�ް ްޙަސަނ� ްރަޝީދު ްޙުސައިނ� މެނ�ބަރު

ްގޮތުގައިް ްބައެއ�ގެ ްމުސ�ތަޤީއ�ލު ްހަމަ ްމިއީ ވިދާޅުވެފައިވަނީ،

ްހުށަހަޅުއ�ވާފައިވަނީ.ްޤާނޫ ްފެނިވަޑައިގަނ�ނަވާތީ ްއޮނ�ނަނ� ނުއަސާސީގައި

ްތިޔަް ްމިހާރު ްއާދެ، ްދަނ�ނަވަނީ. ްމި ްވޯޓަށ� ްއަޅުގަނޑު އެހެނ�ވީމާ،
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ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްކޮޅުމަޑުލުގެ ްދެނ�ނެވިފައިވާ ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ�  840ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްކޮޅުމަޑުލު ްއަދި ްހުށަހަޅުއ�ވާ ްޙަސަނ� ްރަޝީދު ްޙުސައިނ� ގެްމެނ�ބަރު

ްއެް ްތާއީދުކުރައ�ވާފައިވާ ްޝަރީފ� ްމުޙަނ�މަދު ްމެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްވޯޓުދެއ�ވުނ�ް ްމެނ�ބަރުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްފެނިވަޑައިގަނ�ނަވާ ހުށަހެޅުނ�

ްއެދެނ�.ް

ް845 

ް]ވޯޓުދެއ�ވުނ�ް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްކޮޅުމަޑުލުްމެނ�ބަރުްޙުސައިނ�ްރަޝީދުްޙަސަނ�.ްްްހުށަހެޅުއ�ވިްމެނ�ބަރު:

 850ްކޮޅުމަޑުލުްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުްޝަރީފ�.ްވިްމެނ�ބަރު:ތައީދުކުރެއ�ް

ް

7�ްްހާޒިރުވެވަޑައިގެނ�ްތިއ�ބެވިްމެނ�ބަރުނ�ގެްއަދަދު:

27ްްވޯޓުްދެއ�ވީ:

29ްްްްްްްވޯޓުްނުދެއ�ވާ:

 �6ް855ވަކިްގޮތަކަށ�ްވޯޓުްނުދެއ�ވާ:ްްްްްްްްްްްްްްް

ް

ް

ްއާްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްފާހެއ�ނުވި. ްހުށަހެޅުނ� ްމި ްމިއަދުްވީމާ، ްދަނ�ނަވާލަނީ ްމި ްދެނ� ދެ،

ްވަނަްހުށަހެޅުނ�ްއިދާރީްމޭޒުނ�ްދަނ�ނަވާލަނ�.4ްްހުށަހެޅިފައިވާް

ް860 

ް

ްމަރުކަޒީްްއިދާރީްމޭޒުނ�ްއިއ�ވެވުނ�: ްމަޤާމުތަކާ ްއެހެނ� ްމުސ�ތަޤީއ�ލު ްހިމަނަނ�ޖެހޭ ޤާނޫނުއަސާސީގައި

ްމެނ�ބަރު ްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެ ްބަޙުސ�. ްމަޢުޟޫޢުގެ ްއިދާރާތަކާބެހޭ

ްމެނ�ބަރުް ްއުތުރުބުރީ ްތިލަދުނ�މަތީ ްހުށަހަޅުއ�ވާ ްސަޢީދު ްދިޔާނާ ފާޠިމަތު

 865ޖައުފަރުްއީސާްއާދަމ�ްތާއީދުކުރެއ�ވިްހުށަހެޅުމުގައިވަނީްޤާނޫނުއަސާސީގައިް

ްހިނ�ގާް ްވެރިކަނ� ްގޮތުގައި، ްމަޤާމެއ�ގެ ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ހިމަނަނ�ޖެހޭ

ްގުޅިގެ ްޝަކުވާތަކާ ްމައ�ސަލަތައ�،ްހުށަހެޅޭ ްއަމިއ�ލަްފަރާތާބެހޭ ނ�،ްނުވަތަ
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ްމަޤާމުް ްއޮމ�ބަޑ�ސ�މަނ�ގެ ްރިޕޯޓ�ކުރާނޭ ްތަޙ�ޤީޤުކޮށ� ްބަލައި، ޒާތުގައި

ްހިމެނުނ�.

ް870 

ް

ްއާދެ،ްމިްހުށަހެޅުމަށ�ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްވޯޓުދެއ�ވުނ�ްއެދެނ�.ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ް

ް]ވޯޓުދެއ�ވުނ�ް[

ް875 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެްމެނ�ބަރުްފާޠިމަތުްދިޔާނާްސަޢީދު.ހުށަހެޅުއ�ވިްމެނ�ބަރު:ރައީސުލ�ް

ްތައީދުކުރެއ�ވިްމެނ�ބަރު:ތިލަދުނ�މަތީްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުްޖައުފަރުްޢީސާްއާދަމ�.

ް

 7�ް880ްހާޒިރުވެވަޑައިގެނ�ްތިއ�ބެވިްމެނ�ބަރުނ�ގެްއަދަދު:

�9ްްވޯޓުްދެއ�ވީ:

�1ްްްްްްްވޯޓުްނުދެއ�ވާ:

2�ްްްްްްްްްްވަކިގޮތަކަށ�ްވޯޓުްނުދެއ�ވާ:ްްްްްްްްް

ް

ް885 

ފާހެއ�ނުވި.ްދެނ�ްމިދަނ�ނަވާލަނީ....ްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްވީމާ،ްމިްހުށަހެޅުން�

ް

ް)ވަގުތުކޮޅަކަށ�ފަހު(

ް

ްދަނ�ނަވާނުލާްވަގުތުކޮޅެއ�ްމިދަނީ.ްކޮމ�ޕިއުޓަރުގެްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްކުޑަކޮށ�ްއެއ�ޗެއ�  890މިހާރު

ްއެ ްއުޅޭކަމަށ� ްމައ�ސަލައެއ� ްމިނެޓެއ�ހާއިރުްކުޑަ ްވިދާޅުވެގެނ�. ބޭފުޅުނ�

ދެއ�ވާ.ްއާދެ،ްލ.ްއަތޮޅުގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްމޫސާްމަނިކުްނިޒާމާބެހޭް

ްސިސ�ޓަމ�ް ްމައިކ� ްހުނ�ނައިރު ްތައ�ޔާރުވެފައި ްދިނުމަށ� ްވޯޓު ނުކުތާއެއ�.

ނުކުރޭްއިނގޭތޯްއެއީްވާގޮތަކީ.ް ްމަސައ�ކަތެއް�

ް895 
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ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއެހެނ�ވެގެނ�ްްމެނ�ބަރުްމޫސާްހައ�ދުނ�މަތީް ްއެބައުޅޭހެނ� ްމައ�ސަލައެއ� ްހާޒިރީގައި ްހީވަނީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ

ްފަހުން�ްމަނިކުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއެނ�މެ ްވަރަށ���ްޔަޤީނުނ�ްހާޒިރީ ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްދެނ� އިނގޭތޯ.

ްފެނ�ނަނީ.ްދޮރުް ްހުނ�ނާނެކަމަށ� ްބަދަލުވެފައި ްހާޒިރީ ްއެހުނުއިރުގައި  900ވޯޓަށ�

ވިފައިްބޭފުޅުނ�ްވެދެވަޑައިގަނ�ނަވާތީވެ.ްނިކުމެވަޑައިގަނ�ނަވާތަނެއ�ްދޮރުްހުޅު

ނުފެނޭ.ްދެނ�މެވެސ�ްބޭފުޅަކުްވެދެވަޑައިގަނ�ނަ�ަވައިފި.ްއެހެނ�ވީމާ،ްއެނ�މެް

ްވަރަށ�ް ްބަދަލުވާނެކަމަށ� ްއަދަދު ްހާޒިރީގެ ްއެއ�ސެވުމުގައި ްވޯޓަށ� ފަހުނ�

ނޑަށ�.ްބައ�ލަވާލަދެއ�ވުނ�ްއެދެ ހަމަްއަޅުގަ ްނ�.ްޔަޤީން�

ް905 

ް

ްއިތުރަށް�ްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްދެނ�ނެވުނުއިރުވެސ� ްވޯޓަށ� ްފަހުނ� ްއެނ�މެ ްމިހާރު އާދެ،

ްތެދުވެވަޑައިގެނ�ް ްމެނ�ބަރަކު ްއެހެނ� ްވެދެވަޑައިގެނ�ނެވިއިރު މެނ�ބަރަކު

ްފާހަގަކުރެވިފައިް ްމިތަނަށ��� ްވަޑައިގެނ�ނެވީ. ްނުކުމެވަޑައިގެނ� ޖަލ�ސާއިނ�

ްއެހެނ�ވީމާ، ްވޯޓުްްއޮތީ. ްއެދެނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްދެނ� ްދަނީ. ްމި  910އެގޮތަށ�

ްނުގެނ�ނެވުނ�.ް ްވަޑައި ްބޭރަށ� ްބޭފުޅުނ� ްތިއ�ބަވާ ްމިތާ ނެގެމުނ�ދާއިރު

ްއެދެނ�ް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެކަމަކު، ްބޭފުޅެއ�. ްވަޑައިގަނ�ނަވާ ްއެބަ މިހާރުވެސ�

ްއެއީް ްތިއ�ބެވުނ�. ްވަޑައިނުގެނ� ްބޭފުޅުނ� ްހަމަ ްދަނ�ނަވާއިރު ވޯޓަށ�

ްބޭރަށް�މައ�ސަލައެއ� ްމެނ�ބަރުނ� ްތެރެއިނ� ްވޯޓުގެ ްއެ ްނެގޭއިރު ްވޯޓަށ� ގައި

ްއާދެ،ް ްނޫނ�. ްކަމެއ� ްއެދެވިގެނ�ވާ ްއެއ�ގޮތަކަށ�ވެސ� ްއެއީ  915ވަޑައިގަތުމަކީ

ްނިޒާމާބެހޭް ނޑު ްއަޅުގަ ްމެނ�ބަރަށ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއަތޮޅުގެ ްލ. މިހާރު

ްނުކުތާއެއ�ްއަނެއ�ކާވެސ�ްއަރުވާނަނ�.ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްނުވާްްމަތީްމެނ�ބަރުްމޫސާްހައ�ދުނ� ްހަމަވާ ްކިރިޔާ ްހަމަ ްކޯރަމ� ްއިނގޭތޯ ްފާހަގަކުރެވޭ ްބޮޑަށ�  920ްވަރަށ�

ްމީހުން�ްމަނިކުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްސެކ�ރެޓޭރިއޭޓުނ� ްދުވެފައިގޮސ� ްދޮރުމަތިނ� ްދުވަހު ދުވަސ�

ްކިތަނ�މެް ްނިކުނ�ނަނ�ފެށީމަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްދޭ. ްހިސާބަށ�ވެސ� ހިފަހައ�ޓާ
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ްފާޙާނާއަކަ ްއަނެއ�ކާްބޮޑަށ� ްއަނބުރާ ްމީހަކުވެސ� ްދާ ްދާނ�ވެގެނ� ށ�

ްވަގުތެއ�ގައިް ްމިކަހަލަ ްމިއަދުވެސ� ްއެހެނ�ވީމާ، ްއަނ�ގަވާ. އިށީނ�ނަށ�ވެސ�

ްދެން� ްއޮޅޭނީ. ްއަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ� ްހެއ�ދެވީމަ ްތިހެނ� ްނާނ�ގަވާ  925އެކަނ�

ްއަނ�ނާނެ.ް ްމައ�ސަލަވެސ� ްއެ ްހޭނެ. ްއެނ�މެނ� ްނެގީމަ ްނުކުތާ ނިޒާމީ

ނެގޮތަކީްމާފ�ކުރައ�ވާތިްއެކަނ�ްއެގޮތަށ�ްހަމަޖައ�ސައިދެއ�ވާށޭްއެހެނ�ވީމާ،ްވާ

ްމަނުކުފާނުް ްއަނެއ�ގޮތަކީ ްތަޅުލުނ�، ްދޮރު ްއެއ�ގޮތަކީ ދަނ�ނަވަނ�.

ްއެނޫނ�ް ްހުނ�ނެވުނ�. ްދޮރެއ�ކައިރީގައި ްއެއ� ްކޮނ�މެވެސ� ތެދުވެވަޑައިގެނ�

ކޮނ�މެވެސ�ްގޮތަކަށ�ްހަމަޖައ�ސަވައިދެއ�ވާށޭ.ް  930ްގޮތެއް�

ް

ް

ްއެވާހަކަްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:ްރިޔާސަތުނ� ްމިހާރުވެސ� ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްހީވަނީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ އާދެ،

ްދެން� ްގެނ�ދާނަނ�. ްދަނ�ނަވަމުނ� ްފަށ�ފަށުނ� ްއަދި ްދެނ� ދެނ�ނެވިއ�ޖެހެނ�.

 935ްހުވަދުއަތޮޅުްއުތުރުބުރީގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްޢަދުނާނ�ްޙަލީމ�.ް

ް

ްއެހުނުްްޝުކުރިއ�ޔާްހުވަދުއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް ްވޯޓަށ� ްދެނ�މެއަކު ްއާދެ، ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްދިޔާނާްްއަދުނާނ�ްޙަލީމ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއަލ�ފާޟިލާްފާޠިމަތު ްމެނ�ބަރު ރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްދެއ�ވަމުނ�ް ްވޯޓު ްބޭފުޅުނ� ްހުށަހެޅުއ�ވުމަށ� ްހުށަހަޅުއ�ވާ ސަޢީދު

ްދެ ްވޯޓު ްފެނ�ނަކަމަށ� ްއެއ�ފަހަރުްގެނ�ދެވިއިރު، ްއަދަދު ްމެނ�ބަރުނ�ގެ  940އ�ވި

ް ްސ�ކ�ރީނުނ�. ްފެނުނު ނޑަށ� ްއޭގ4�ްްެއަޅުގަ ްދިޔަތަނ� ްއަރައިގެނ� ށ�

ް ްއަނެއ�ކާވެސ� �1ްްފަހުނ� ްވެއ�ޓި ްދިޔައީ.�9ްްށ� ްވެއ�ޓިގެނ� ށ�

ްކޮމ�ޕިއުޓަރުގެް ްވިދާޅުވީ ްތިޔަ ްކަމެއ�ތޯ ްދިމާވި ްކިހިނެއ� ްމިއީ އެހެނ�ވީމާ،

ް ްނަތީޖާ ްއޮވެގެނ� ްނުދޭްމައ�ސަލައެއ� ްއަތަކަށ� ްވަކި ްއަނެއ�ކާ ގޯސ�ވީތޯ،

ްމިކަހަލަް ްބައެއ�ތޯ. ްމީހުނ�ގެ ްވޯޓުދެއ�ވި ްފެނ�ނަކަމަށ� ްހަމަ ްއެއީ  945ވޯޓު

ނޑަށ�ްހީވާތީ.ްއެއީް ށ�ްއެރުމަށ�ްފަހުގައ4�ްްިމައ�ސަލައެއ�ްއުޅޭހެނ�ްއަޅުގަ

ްއެވާހަކ�9ްްަ ްއެހެނ�ވެ ްދިޔައީ. ްބަދަލުވެގެނ� ްއަނެއ�ކާވެސ� ށ�

ްނަވާލީްޝުކުރިއ�ޔާ.ްސަމާލުކަމަށ�ޓަކައިްދަނ�

ް
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 950ް)ވަގުތުކޮޅަކަށ�ފަހު(

ް

ނޑުްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަ�ަދެއ�ކެވުނ�: ްއަޅުގަ ްނުކުމެވަޑައިގަނ�ނަވާތީ ްޖަލ�ސާއިނ� ްމެނ�ބަރުނ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްހިމެނެނ�ދެން� ްވޯޓު ްވަގުތުގައި ްވޯޓުދޭ ްހިތާމަކުރަނ�. ވަރަށ�

ްއަރިހުނ� ްމެނ�ބަރުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްހުރިހާ ވެސ�ްމަޑުކޮށ�ލަދެއ�ވުނ�

ްމައ�ސަލައަކީް ްނޫނ� ްހަމަވުމެއ� ްކޯރަމ� ްއިނގޭތޯ. ްއެދެނ� ނޑު  955އަޅުގަ

ްވޯޓަކާް ްކޮނ�މެ ްފަހަރަކު ްކޮނ�މެ ްނެގެމުނ�ދާއިރު ްވޯޓު މައ�ސަލައަކީ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްކުރަނ�ޖެހޭތީ ްކަނ�ތައ� ްމިކަހަލަ ްހަމަކޮށ� ްއަދަދު ބެހޭގޮތުނ�

ްޢިއ� ްގެ ްގއ. ްއިނގޭތޯ. ްތިއ�ބެވުނ� ްއެހެނ� ްހަމަ ްއެދެނ� ޒަތ�ތެރިްވަރަށ�

ނޑުްމިް މެނ�ބަރުްއަދުނާނ�ްޙަލީމ�ްހުށަހެޅުއ�ވިްނުކުތާއާއިްބެހޭގޮތުނ�ްއަޅުގަ

ްވޯޓުް ްވިދާޅުވަނީ ްއެ ްއެބޭފުޅުނ� ްއަދި ްމޭ�ޭޒުގައި. ްއިދާރީ  960ސުވާލުކޮށ�ލީ

ްއ45ްްެދިނުމަށ�ްމިްއޮނ�ނަް ްވޯޓު ްމެނ�ބަރަކުްދެއ�ވާ ްތެރޭގައި ސިކުނ�ތުގެ

ްވާހަކައަކީް ްއެބޭފުޅަކަށ�. ްފިއ�ތަވާލައ�ވާފައިްްބަދަލުކުރެއ�ވެވޭ އެއ�ކޮޅަކަށ�

ްމިް ްއެހެނ�ކަމަށ� ްދެއޭ. ްބަދަލުވެގެނ� ްއެ ްފިއ�ތަވާލެއ�ވީމަ އަނެއ�ކޮޅަށ�

ް ްވާގޮތެކޭ. ްއެހެނ�ވީމަ ްދެނ�ނެވެނ�އޮތީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްދެނ� 45ްވިދާޅުވީ.

ްވަނީ.ްއެހެނ�ވީމާ،ްއެވާހަކަް ްމި ްދެވޭކަމަށ� ްގޮތ�ގޮތަށ� ްތެރޭގައި  965ސިކުނ�ތުގެ

ްދަނ�ނަ ނޑު ްމެނ�ބަރުްއަޅުގަ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއަތޮޅުގެ ްލ. ްއާދެ، ވާލާނަނ�.

ްމޫސާްމަނިކުްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއ�.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް970 

ްދައ�ކަވާފައިްްހައ�ދުނ�މަތީްމެނ�ބަރުްމޫސާް ްމައ�ސަލަތައ� ްގަވާއިދުގެ ްމިއަދު ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްްމަނިކުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްނިކުމެވަޑައިގެނ�ނެވި ްމިހާރުްމިތަނުނ� ްއެއ�ޗެއ� ްވިދާޅުވި ބޭފުޅުނ�

ނޑަށ�ްހީވަނީްގިނަްބޭފުޅުނ�ނަށ�ްވިސ�ނިވަޑައިގެނ�ފާނެހެނ�.ްއެގޮތަށް� އަޅުގަ

ްބާރުް ްގެނައުމުގެ ްބަދަލު ްވޯޓަށ� ްޙަޤީޤަތުގައި ްވަނީވިއ�ޔާ ްވާކަމަށ� އެކަނ�

ްއަތ�ޕުޅުގައިްއެބައޮތ�.ްއެއ�ގޮތަކަށ�ްވޯޓުްދެއ�ވާފައިްއަނެއ�ކާް  975އެކިްބޭފުޅުނ�

ް ްމައ�ސަލ45ްްަހަމަ ްއެ ްއަނބުރާލެވިދާނެ. ްއޭތި ްތެރޭގައި ސިކުނ�ތު
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ްމެނ�ބަރުް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއަތޮޅުގެ ްތ. ްހީވަނީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ކަނ�ނޭނގެ

ްމިތަނުގައިް ްޖޯކަކަށ� ްބޮޑު ްވަރަށ��� ްއެކަނ� ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ނެނ�ގެވީ.

ްނުނެނ�ގެވި.ް ްސީރިޔަސ�ކޮށ� ްއެހާ ްމަނިކުފާނުވެސ� ްއެކަނ� ހައ�ދަވާ

ނޑަށ� ްއެއ�ގޮތަކަށ�ްްއަޅުގަ ްކަނ�ނޭނގެ ްނޯނ�ނާނެ ްގަވާއިދުގައި  980ހީވަނީ

ް ްބަދަލުކޮށ�ދެވިދާނ45ްްެވޯޓުދޭނ� ްވޯޓު ްގޮތަކަށ� ްދެ ްތެރޭގައި ސިކުނ�ތުގެ

ްބަދަލުކުރެވޭކަށެއ�ް ްވޯޓު ްއޮނ�ނާނީ. ްދިނުނ� ްވޯޓު ްޙަޤީޤަތުގައި ވާހަކައެއ�.

ްސިސ� ްއެގޮތަށ� ްވަނީވިއ�ޔާ ްއެހެނ�ވެއ�ޖެކަމަށ� ްގަވާއިދަކު. ޓަމް�ނޯނ�ނާނެ

ްވޯޓުް ްޚިލާފަށޭ ްގަވާއިދާ ްދަނ�ނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްވަނީވިއ�ޔާ ހުރިކަމަށ�

ްއެއ�ގޮތަކަށް� ްވިޔަސ� ްފެނުނުކަމުގައި ްސ�ކ�ރީނުނ� ްއެދަނީ.  985ލެވެމުނ�

ްގޮތަކަށ�ް ްބަދަލުކުރެވޭ ްއޭތި ްދިޔައީމަ ްހިސާބަކަށ� ްވަކި ވޯޓު�ުދީފައި

ްދަނ� ްފާޅުބޮޑުކޮށ� ްވަރަށ� ނޑު ްއަޅުގަ ްނެތ�ވާހަކަ ނަވާލަނ�.ްގަވާއިދުގައި

އެގޮތަކަށ�ްނުކުރެވޭނެ.ް ްއެކަން�

ް

ް990 

ްއެއީްހަމަްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއެއ�ގޮތަކަށ�ްދެއ�ވުނ� ްމެނ�ބަރުނ� ްދެއ�ވުމުގައިްހަމަ އާދެ،ްވޯޓު

ްއެއީް ްވަޑައިގެނ�ދެއ�ވުނ� ނޑައަޅުއ�ވައިގެނ� ްކަ ްވޯޓުދެއ�ވާނެގޮތ� މެނ�ބަރުނ�

ްނިނ�މަވަނ� ްއަމިއ�ލަފުޅަށ� ްއެބޭފުޅުނ� ްމިއީްްހަމަ އޮތ�ކަމެއ�.

ްދެއ�ވާގޮތެއ�ް ްބޭފުޅަކު ްއެއ� ްއަދި ްނަގާ ްވޯޓެއ� ްސިއ�ރު އެއ�ގޮތަކަށ�ވެސ�

ްއެއ�ޗެއ�ކަމުގައިް ްދެއ�ވާ ްއެގޮތަށ� ްދެއ�ވާގޮތަކަށ� ްއަނެއ�ކާ  995ބަލާފައި

ްމިހާރުް ްދެނ� ްއާދެ، ްމެނ�ބަރުނ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެދެނ� ނެހެއ�ދެވުނ�

ް ްމި ނޑު ްޢިއ�ޒަތ�5ްއަ�ަޅުގަ ްހުށަހެޅުނ� ްމެނ�ބަރުނ�ނަށް�ވަނަ ތެރި

ް ްއާދެ، ްމެނ�ބަރުނ�ނަ�ަށ5ް�ްދަނ�ނަވާލާނަނ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްހުށަހެޅުނ� ވަނަ

ްދަނ�ނަވާދެއ�ވާ.ް

ް1000 

ް

ްމަރުކަޒީްްއިދާރީްމޭޒުނ�ްއިއ�ވެވުނ�: ްމަޤާމުތަކާ ްއެހެނ� ްމުސ�ތަޤީއ�ލު ްހިމެނޭ ޤާނޫނުއަސާސީގައި

ްއަޙ� ްމެނ�ބަރު ްބަޙުސ�.ްމުލަކަތޮޅު ްމަޢުޟޫޢުގެ ްޝަފީޤް�އިދާރާތަކާބެހޭ މަދު

ްތާއީދުކުރެއ�ވިްްހުށަހަޅުއ�ވާް ްނަޝީދު ްމުޙަނ�މަދު ްމެނ�ބަރު މާލޭ
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ްގަވަރުނަރުް ްބޭނ�ކުގެ ްސެނ�ޓ�ރަލ� ްދިވެހިރާއ�ޖޭގެ  1005ހުށަހެޅުމުގައިވަނީ

ްފައިސާނެރެް ްސިއ�ކަޖަހާ ްފައިސާގެ ްމަސ�އޫ�ޫލުވާ ްސިޔާސަތަށ� )ފައިސާގެ

ްފަރާތ� ްބަލަހައ�ޓާ ްޒިނ�މާވެ ްޚަ�ަޒާނާއަށ� ްދައުލަތުގެ ްމިނިވަނ�ްއަދި ްއަކީ )

ްމުސ�ތަޤިއ�ލުްމުއައ�ސަސާއެއ�ގެްގޮތުގައިްއޮތުނ�.

ް

ް1010 

ްއެ�ެދެނ�ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްވޯޓުދެއ�ވުނ� ްހުށަހެޅުއ�ވުމަށ� ްއެއ�ސެވި ްތިޔަ ްދެނ�މެ ްއާދެ،

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުނ�.

ް

ް]ވޯޓުދެއ�ވުނ�ް[

ް1015 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްރުްއަޙ�މަދުްޝަފީޤ�.މުލަކަތޮޅުްމެނ�ބަްްހުށަހެޅުއ�ވިްމެނ�ބަރު:

ްމާލޭްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުްނަޝީދު.ްތައީދުކުރެއ�ވިްމެނ�ބަރު:

ް

 7�ް1020ްހާޒިރުވެވަޑައިގެނ�ްތިއ�ބެވިްމެނ�ބަރުނ�ގެްއަދަދު:

2�ްްވޯޓުްދެއ�ވީ:

�4ްްްްްްްވޯޓުްނުދެއ�ވާ:

�5ްްްްްްވަކިގޮތަކަށ�ްވޯޓުނުދެއ�ވާ:

ް

 1025ޅުނ�ްފާހެއ�ނުވި.ްއާދެ،ްދެނ�ްމިްދަނ�ނަވާލަނީްމިއަދުްއެހެނ�ވީމަ،ްމިްހުށަހެްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ހުށަހެޅުނ�. ްހަވަނައަށ�ްއޮތް�

ް

ް

މަޤާމުތަކާއިްމަރުކަޒީްްްއިދާރީމޭޒުނ�ްއިއ�ވެވުނ�: ޤާނޫނުއަސާސީގައިްހިމެނެނ�ޖެހޭްމުސ�ތަޤިއ�ލުްއެހެން�

ް ްބަޙުސ�. ްމަޢުޟޫގެ ްމެނ�ބަރުްއިދާރާތަކާބެހޭ ްއުތުރުބުރީ  1030މާޅޮސ�މަޑުލު

ްޙަމީދުް ްްޝާހީނ� ްރަޝީދުްހުށަހަޅުއ�ވާ ްރިޔާޟ� ްމެނ�ބަރު ްކޮޅުމަޑުލު
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ްހިމަނަނ�ޖެހޭް ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްހުށަހެޅުމުގައިވަނީ ތާއީދުކުރެއ�ވި

ްފުލުހުނ�ގެް ްތެރޭގައި، ްއިދާރާތަކުގެ ްމަރުކަޒީ ްމަޤާމުތަކާއި މަސ�ތަޤިއ�ލު

ްކޮމިޝަނެއ�ް ްމުސ�ތަޤިލު ްމިނިވަނ� ްއުފުލޭނެ ްޝަކުވާ ްގޮތުނ� ޚިދުމަތާގުޅޭ

 1035ްވާނެއެވެ.އޮނ�ނަނ�

ް

ް

ވޯޓުދެއ�ވުނ�ްއެދެނ�.ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްތިޔަްއެއ�ސެވިްހުށަހެޅުމަށް�

ް

 1040ް]ވޯޓުދެއ�ވުނ�ް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ޙަމީދު.ްްހުށަހެޅުއ�ވިްމެނ�ބަރު: ްމާޅޮސ�މަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުްޝަހީން�

ްކޮޅުމަޑުލުްމެނ�ބަރުްރިޔާޟ�ްރަޝީދު.ްތައީދުކުރެއ�ވިްމެނ�ބަރު:

ް1045 

74ްްހާޒިރުވެވަޑައިގެނ�ްތިއ�ބެވިްމެނ�ބަރުނ�ގެްއަދަދު:

47ްްވޯޓުްދެއ�ވީ:

14ްްްްްްްވޯޓުްނުދެއ�ވާ:

�8ްްްްްްވަކިގޮތަކަށ�ްވޯޓުނުދެއ�ވާ:

 14ް1050ްްްްވޯޓުގައިްބައިވެރިވެވަޑައިނުގަނ�ނަވާ:

ް

ްމެްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއާދެ، ްފާހެއ�ނުވި. ްހުށަހެޅުނ�ވެސ� ްމި ނ�ބަރުނ�ނަށް�ވީމަ،

ްހިނގަމުނ�ދާް ްގޮތެއ�ގައި ްއާދައިގެ ްޖަލ�ސާ ްފަދައިނ� އެނގިވަޑައިގަނ�ނަވާނޭ

ްއެބައޮތ�.�3�1ްް ްދިނުނ� ްވަގުތުކޮޅެއ� ްއިނ�ޓަވަލ�ގެ މިނެޓ�ވީމަ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްކަމަށ�ވާތީ ްމެދުތެރެއިނ� ްވޯޓުނެގުމުގެ  1055އެހެނ�ނަމަވެސ�

ްކަ ްވޯޓުގެ ްމި ްގެނ�ދަނ� ްކުރިއަށ� ްމިޖަލ�ސާ ނ�ތައ�ްޤަސ�ތުކުރަނީ

ްތިޔަް ްއިރާދުކުރެއ�ވިއ�ޔާ ްނިމުނީމަ ްކަނ�ތައ� ްވޯޓުގެ ްމި ނިމެނ�ދެނ�.

ްމައ�ސަލައެއ�ގައިް ްވަގުތުއަރުވާނަނ�. ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި
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ްހުއ�ޓާލުން� ްވޯޓުނެގުމުގެްމެދުތެރެއިނ� ްދާއިރުގައި ްކަނ�ތައ�ތައ� ވޯޓުނެގުމުގެ

ްރަނގަ ްކުރުނ� ްއަޅުގަނޑުމެނ� ްއެއ�ގޮތަކަށ�ވެސ� ްނޫނ�ކަމަށް�އެއީ ްކަމެއ�  1060ޅު

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްތިޔަ ްދެނ� ްއާދެ، ްގެނ�ދާނަނ�. ްކުރިއަށ� ްއެގޮތަށ� ފެނ�ނާތީ

ދަނ�ނަވާލުމަށ�.ްއާދެ،ް މިްދަނ�ނަވާލަނީްހަތ�ވަނަްހުށަހެޅުން� މެނ�ބަރުނ�ނަށް�

ްވޯޓުގެް ްއެދެނ� ްފަށ�ފަށުނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއަރިހުނ� ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްވަޑައި ްބޭރަށ� ްހަމަްވަގުތުގައި ްކުއ�ލިއަކަށ� ްފަހަރެއ�ގައި ނުގެނ�ނެވުނ�.ްއަދި

ްމަޑުނުކުރެއ�ވޭނެް ްކަހަލަ ްވަޑައިގެނ�ނެވުނ� ްގޮވާލުމަކަށ�  1065ޤުދުރަތީ

ްއުފުރާއ�ލައ�ވާފައިް ްކާޑުކޮޅު ްނަމަވެސ� ްނުކުމެވަޑައިގަނ�ނަވާ ޙާލަތެއ�ގައި

ްމިހާރުް ްއާދެ، ްދަނ�ނަވަނ�. ނޑު ްއަޅުގަ ްވާހަކަ ްއެދޭ ވަޑައިގެނ�ނެވުނ�

ނަޢީމ�.ނިޒާމާބެ ްހޭްނުކުތާއެއ���ްވ.އަތޮޅުގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްޔޫސުފް�

ް

 1070ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްނިނ�މެްްފެލިދެއަތޮޅުްމެނ�ބަރުްޔޫސުފ�ް ްތި ްރިޔާސަތުނ� ްދެނ�މެ ްއާދެ، ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ

ްމެނ�ްނަޢީމ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްގިނަ ްވަރަށ� ްގުޅިގެނ� ބަރުނ�ގެްނިނ�މެވުމާ

ްހުށަހެޅުމަކަށް� ްގެނ�ދަވާ.ްމިހާރުްމިއޮތީ ްއެބަ ްފާޅުކުރަމުނ� ހިތ�ހަމަނުޖެހުނ�

ްވޯޓަށ�ް ްހުށަހެޅުމަކަށ� ްއިތުރު ްމިއޮތީ ްދެނ� ްނިމިފައި.ްއަނެއ�ކާ ްއެހި  1075ވޯޓަށ�

ްމިއޮތީ.ްއެހެނ�ވީމަ،ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުން� އަހަނ�ޖެހިފައި.ްއެްދޭތެރޭގައި

ްވަގު ްއިނ�ޓަވަލ�ގެ ނޑުވެސް�ވިދާޅުވަނީ ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމަ، ްބޭނުނ�ކަމަށ�. ތު

ްފަހުން� ްއިނ�ޓަވަލ�ގެ ްއަލުނ� ނޑުއ�ވާލައ�ވާފައި ްމެދުކަ ްހަމަ ހުށަހަޅަނީ

ްކުރިއަށ�ްގެނ�ދަވަނ�.ްޝުކުރިއ�ޔާ.

ް1080 

ް

ްނަޝީދުވެސ�ްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމުޙަނ�މަދު ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމަޖިލީހުގެ ވަޒީރުނ�ގެ

ނަނ�ގަވާ.ްނިޒާމާބެހޭްނުކު ްތާއެއް�

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1085 
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ްއެއ�ްްވަޒީރުނ�ގެްމަޖިލީހުގެްމެނ�ބަރުް ްގެނ�ދަވަނީ ނޑުއ�ވާނުލާ ްމެދުކަ ްޖަލ�ސާ ްދެނ�ނެވީ ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ،

ްހެދުމަށޭ.ްްމުޙަނ�މަދުްނަޝީދުް ްގޮތ� ްނާނ�ނާނެ ްބަދަލެއ� ްވޯޓަށ� ްއެ ްވަގުތު ްނަގަމުނ�ދާ ްވޯޓު

ްވޯޓުތަްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްތަފާތު ްނޫނޭ. ްދެމެދަކުނ� ްވޯޓުގެ ްދެ ްނަގަމުނ�ދާއިރު ވޯޓ26ްްުކެއ�

ްޖަލ�ސާް ްމި ްހީވަނީ ްއަޅުގަނޑަށ� ްއެހެނ�ވީމަ، ްނަގަނ�. އެބައޮތ�

 1090ްދޮޅުގަޑިއިރުވީމަްހަމަްހުއ�ޓަވާްލެއ�ވޭނެހެނ�.

ް

ް

ްއާދެ،ްމާލޭގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުްނަޝީދު.ްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ް

 1095ްނުކުތާ()ނިޒާމާބެހޭް

ް

ްމަޖިލީހުގެްްމާލޭްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުް ްވަޒީރުނ�ގެ ްމިނެގީ ްނުކުތާއެއ� ްނިޒާމީ ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ،

ްހުށަހެޅުއ�ވުމާްްނަޝީދުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްހުށަހެޅުއ�ވި ްއެ ްނަޝީދު ްމުޙަނ�މަދު ްމެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ް ްއެއީ ްތަފާތުވޭ. ްކުޑަކޮށ� ްޚިޔާލު ނޑުގެ ްޖަލ�ސާގައ�2�ްްިއަޅުގަ ްވަނަ

ްވޯޓެއ�ް ްތަފާތު ްވަކި ްއެއީވެސ� ްރޫލިނ�ގައި ްނެރުއ�ވި  1100ރިޔާސަތުނ�

ްޖަލ�ސާް ްވަގުތު ްވޯޓުްހިނގަމުނ�ދާ ްގެނ�ދެވީ.ްއެހެނ�ނަމަވެސ� ނަނ�ގަވަމުނ�

ނޑައަޅުއ�ވާފައި.ްޔައުމިއ�ޔާް މެދުކަނޑާްނުލެވޭނެްކަމަށ�ްރިޔާސަތުނ�ވަނީްކަ

ްއެ ްއެނގިވަޑައިގަނ�ނަވާނެ. ްބޭފުޅުނ�ނަށ� ްބައ�ލަވާ ގޮތަށ�ްއެގޮތަށ�

ް ްއާގޮތަކަށ� ްމިއަދު ްއަނެއ�ކާ ްކުރިއަށ�ްނިނ�މަވާފައިވަނިކޮށ� މިކަނ�ތައ�ތައ�

ނޑަށ�ްނުފެނ�ނާތީ.ްވޯޓުލާްނިމެނ�ދެނ�ްއިނ�ޓަވަލް� ްކަމަށ�ްއަޅުގަ  1105ގެނ�ދެވޭނެ

ނޑަށ�ްފެނ�ނާތީ.ްއެވާހަކަް ގަޑިްނުދީްކުރިއަށ�ްގެނ�ދަނ�ޖެހޭނެްކަމަށ�ްއަޅުގަ

ޝުކުރިއ�ޔާްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�. ބޮޑަށް� ްދަނ�ނަވާލީ.ްވަރަށް�

ް

ް

ްބެހޭގޮތުނ�ްދެން�ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމިކަމާ ްއެދެނީްދެނ� ނޑު ްމެނ�ބަރުނ�،ްއަޅުގަ  1110ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްގިނަް ްނިނ�މީ ްމި ްމިގޮތަށ� ނޑު ްއަޅުގަ ްނުނަނ�ގަވަނ�. ްނުކުތަ ނިޒާމާބެހޭ

ްމިް ްފެށޭއިރު ްދެނ� ްނިނ�މާލާފައި ްއިނ�ޓަވަލަށ� ްޖަލ�ސާ ްދުވަހު ދުވަސ�

ް ްމިކަހަލަ ްހަމަނުވުމާއި ްމެނ�ބަރުނ� ްއަނެއ�ކާވެސ� މައ�ސަލަތައ�.ްހުނ�ނަނީ
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ްވޯޓުނަގަނ�ް ްއެހެނ�ވީމަ، ްގެއ�ލިގެނ�ދޭ. ްއެބަ ްއިރެއ� ްއެތައ� އަނެއ�ކާވެސ�

ްވަކިް ްއޮތ� ްމިހާރު ްކުރިމަތީގައި ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްމިއޮތީ  1115ފަށާފައި

ްމިް ްއެހެނ�ވީމަ، ްހުރީ. ްހުށަހެޅުނ�ތަކެއ� ްތަފާތު ްމީގައި މައ�ސަލައެއ�ގައި.

ްހަ ްއެއީ ްގެނ�ދިޔުނ� ްކުރިއަށ� ނޑާނުލާ ްގޮތ�ްމެދުކަ ްރަނގަޅު ްއެނ�މެ މަ

ްމިގެނ�ދަނީ.ް ްޤަސ�ތުކޮށ�ގެނ� ްގެނ�ދަނ� ްކުރިއަށ� ްއެގޮތަށ� ްފެނ�ނާތީ ކަމަށ�

ްމިކަމުގައިް ްމެނ�ބަރުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެދެނ� ނޑު ްއަޅުގަ އެހެނ�ވީމަ،

ްހަމަް ނޑަކަށ�ނޫނ�، ްއަޅުގަ ްދެއ�ވުނ�. ްއެހީތެރިވެވަޑައިގެނ� ނޑަށ�  1120އަޅުގަ

ްކުރިއަށ� ްކަނ�ތައ�ތައ� ްއެހީތެރިވެވަޑައިގެނ�ްްމަޖިލީހުގެ ގެނ�ދިޔުމުގައި

ްނަގާފައިް ްވޯޓަށ� ްކަމަކަށ� ްހުރިހާ ްހަމަ ްއިރާދަކުރެއ�ވިއ�ޔާ ދެއ�ވުނ�.

ްއުތުރުބުރީގެް ްއަރިއަތޮޅު ްއާދެ، ްގެނ�ދާނަނ�. ްކުރިއަށ� ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުްމަޖުދީްއިބ�ރާހީމ�.

ް1125 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްގެނ�ދަނ�ްްރުބުރީްމެނ�ބަރުްއަރިއަތޮޅުްއުތު ްކުރިއަށ� ްއެއ�ގޮތަށ� ްގަވާއިދާ ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި .`ް

ްވަގުތުްްމުޙަނ�މަދުްމަޖުދީްއިބ�ރާހީމް� ްއިނ�ޓަވަލ� ނޑާލާފައި ްމެދުކަ ްހަމަ ްޖެހޭނީ ްބޭނުނ�ކަމަށ�ވަނ�ޏާ

ްޢަމަލުކުރެވެްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްޚިލާފަށ� ްގަވާއިދާ ްކަމަށ�ވަނ�ޏާވާނީ ްކަމަށ�.ްދެއ�ވަނ�.ްނޫނ�  1130ނީ

ް ްރައީސަށ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެ�ެރި ްމިކަނ22ް�ްއެހެނ�ވީމަ، ްދަށުނ� ްމާއ�ދާގެ ވަނަ

ްމިކަން� ްވާޖިބަކަށ�ވާތީ ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ހަނދުމަފުޅުކޮށ�ދިނުމަކީ

ްއަރިސ�ކޮށ�ލަނ�.

ް

ް1135 

ްޙުސައިން�ްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއިލ�ޔާސ� ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްދެކުނުބުރީގެ އަރިއަތޮޅު

ްހީމ�.އިބ�ރާ

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1140 
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ްނިނ�މޭނެްްއަރިއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެނ�ބަރުް ްމިކަނ� ްރިޔާސަތުނ� ްނުދެއ�ވާ ްފުރުޞަތުތައ� ްދިގު ްމިހާ ްއާދެ،

ްވެގެން�ްއިލ�ޔާސ�ްޙުސައިނ�ްއިބ�ރާހީމް� ްމިހެވެނ� ްހަމަ ްދުވަހުވެސ� ްކުރީ ްހުނ�ނަނީ. ްމި ްމައ�ސަލަތައ�

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރަކުްވަޑައިގެނ�ފި.ްވަޒީރުނ�ގެްދިޔައީ.ްރައީސ�ްއޮްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ފީހުގެ

ްކުރިމަތީގައިް ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްމެނ�ބަރުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ތެރެއިނ�

ްނުކުމެގެން� ްތިއ�ބާ ްގޮތުގައި ްކުދިނ�ގެ ްކުޑަކުޑަ ނޑުމެނ�  1145އަޅުގަ

ްކަރާމާތާް ްހައިބަތާއި ްމިޖަލ�ސާގެ ްއެހެނ�ވީމަ، އެވަޑައިގަނ�ނަވަނީ.

ްގޮތަ ްބާރުގެްގެއ�ލިގެނ�ދާ ްއޮނ�ނަ ްރިޔާސަތަށ� ްނުކުރައ�ވާ ްކަނ�ތައ�ތައ� ށ�

ްކިހިނެއ�ވާނެތޯް ްނިނ�މެވުނ� ްކަނ�ތައ�ތައ� ްކުދިކުދި ްމިކަހަލަ ދަށުނ�

ްމިއީ.ް ްޙާލަތު ްޟުރޫރީ ްއިނގޭތޯ. ްބޭނުމަކީ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ދަނ�ނަވާލުނ�

ްހުނ�ނަް ްހަރާނ�ކުރައ�ވާފައި ްޙާލަތުގައި ްޟުރޫރީ  1150އިނ�ސާނުނ�ނަށ�

ްކެވޭ ްނުގޮސް�އެއ�ޗެހިވެސ� ްއިނ�ޓަވަލަށ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމަ، .

ްވޯޓުް ްހަތަރު ްގަނޑު، ްހަތަރު ްއެނ�މެ ްއަދި ްކުރާނީ. ްމިކަނ� ކިހިނެއ�ތޯ

ްވޯޓުްއެބައޮތ�ްމިތާނގައި.26ްްނިމުނީ.ް

ް

ް1155 

ްއާދެ،ްޏ.އަތޮޅުގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުްއިބ�ރާހީމ�ްދީދި.ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ް

ް

ްބެހޭްނުކުތާ()ނިޒާމާ

ް1160 

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްްފުވައ�މުލަކުްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުް ްމި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެ�ެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ

ްމިހާރުްްއިބ�ރާހީމ�ްދީދިްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްވިސ�ނާލާއިރު ްއައިގޮތަށ� ްޢަމަލުކުރަމުނ� ްމިހާތަނަށ� މަޖިލީހުގައި

ްހުށަހެޅުނ�ތަކެއ� ްތަފާތު ްހުށަހެޅުމަށް�ހުށަހެޅިފައިހުރީ ްއެކި ްތެރެއިނ� ްއޭގެ .

ްމިހާރުް ްއެހެނ�ވީމަ، ްގެނ�ދަވަނީ. ްތިޔަ ްއަށ�ސަވަމުނ� ްވޯޓަށ� ވަކިވަކިނ�

ްނުދަމު.ް ްއަހަމަކުނ� ްވޯޓަށ� ްމައ�ސަލައަކަށ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ  1165މިވަގުތު

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްޤަބޫލެއ�ނުކުރެވޭ ްއެއ�ގޮތަކަށ�ވެސ� ނޑަކަށ� ްއަޅުގަ އެހެނ�ވީމަ،

ްވިދާ ްތިޔަ ްދެއ�ވަނ�ޖެހޭްރައީސ�، ްމި ްއެއ�ގޮތަށ� ްގަވާއިދާ ްމި ޅުވާގޮތަށ�
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ނޑަކަށް� ްއަޅުގަ ްކަމަކަށ� ްގެނ�ދެވިދާނެ ްކުރިއަށ� ްނުދެއ�ވާ ހުސ�ވަގުތުކޮޅު

ްޤަބޫލެއ�ނުކުރެވޭްއިނގޭތޯްއެހެނ�ވީމަ،ްއެވާހަކަްދަނ�ނަވާލީ.

ް1170 

ް

�1ްނަނ�ގަވައިގެނ�ްމިްްއާދެ،ްޢިއ�ޒަތ�ތެ�ެރިްމެނ�ބަރުނ�ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ްތުޙުމަތުްއެޅޭނީް ްކަމުގެ ްގެނ�ދަވަފާނެ.ްލަސ�ކުރި ްއަނެއ�ކާވެސ� މިނެޓުވެސ�

ްނުކުރަން� ްއެހެނ� ްއެކަނ� ްއެހެނ�ވީމަ، ްބޮލުގައި. ނޑުގެ އަޅުގަ

ނޑުވެސ�ްގަވާއިދުވަްގޮތުގެްމަތީނ�ްތިބޭފުޅުނ�ގެވެސ�ްއެދިވަޑައިގަތުމާް  1175އަޅުގަ

ްބެހެ ްހަނދުމަފުޅު ްއެކަމަކު ްއޮތ�ްއެކުގައި. ްކުރިއަށ� ްއެދެނ� އ�ޓެވުނ�

ްވަގުތަކީް ްއިނ�ޓަވަލ�ގެ ްފަހަރަކު ްދިމާވާ ްމިހެނ� ްމިގޮތަށ� ތަނުގައިވެސ�

ްމިް ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްކަމަށ� ްއެއ�ޗެއ� ްދެވޭނެ ްމެދުތެރެއިނ�ވެސ� ވޯޓުގެ

ްމައ�ސަލައެއ�.ް ްއެއ� ްމިއޮތީ ްތެރޭގައި ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްއެއީ ނޑައެޅެނީ ކަ

ްއަް ްމައ�ސަލައެއ�ގައި ްތެރޭގައިްއެ ްއޭގެ ްމިއަހަނީ. ްވޯޓަށ� ނޑުމެނ�  1180ޅުގަ

ނޑުް ހުށަހެޅިފައިްހުރިްތަފާތުްހުށަހެޅުނ�ތަކެއ�ްމިއުޅެނީ.ްއެހެނ�ވީމަ،ްއަޅުގަ

ްމިދެނ�ނެވީ.ްއާދެ،ް ްގޮތ� މިނެޓުގެްހުސ�ވަގުތުކޮޅެއ�1ް�ްއެކަނ�ްމާނަކުރާނެ

ް ްފެއ�ޓޭނީ ްޖަލ�ސާ ްދެނ� ްހުރިހ��315ްްާއަރުވަނ�. ްއިރަށ� ްއެހާ ގައި.

ދެއ�ވުނ�ްއެދެނ�.ްޢިއ�ޒަތ� ްތެރިްމެނ�ބަރުނ�ްޖަލ�ސާއަށ�ްވަޑައިގެން�

ް1185 

ް]ށ���311ްނ�13�1ް�ްއިނ�ޓަވަލް�[

ް

އެދޭްވާހަކަްދަނ�ނަވަނ�.ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: މެނ�ބަރުނ�ގެްކާޑުކޮޅުތައ�ްޖައ�ސަވާލަދެއ�ވުނ�ވެސް�

ްފަހުްޖަލ�ސާ ްވަގުތުކޮޅަށ� ކުރިއަށ�ްް)ވަގުތުކޮޅަކަށ�ފަހު(ްއާދެ،ްއިނ�ޓަވަލ�ގެ

ްވަނީް ްނިނ�މާލިއިރު ނޑުމެނ�ްޖަލ�ސާ ްއަޅުގަ ްފައ�ޓަނީ.ްމިހާރު ްމި  1190ގެނ�ދަނ�

މަޤާމުތަކާއިްމަރުކަޒީް ޤާނޫނުއަސާސީގައިްހިމެނެނ�ޖެހޭްމުސ�ތަޤިއ�ލުްއެހެން�

ްހުށަހެޅުނ�ތަކަށް� ްހުށަހެޅިފައިވާ ްބަޙުސ�ގައި ްމަޢުޟޫޢުގެ ްބެހޭ އިދާރާތާކާ

ނޑު ްއަޅުގަ ްއަހަމުނ�ްގެނ�ދަމުނ� ްހުއ�ޓާލީ.ްއާދެ،ްހުއ�ޓާލުމުގައިްވޯޓަށ� މެނ�

ްނިމިގެން� ްހުށަހަޅާ ްހުށަހެޅުނ�ތަކެއ� ްމިހުރިހާ ްމަސައ�ކަތ�ކުރީ ނޑު އަޅުގަ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ްނިނ�މާލަނ�ކަމަށ�. ްއެހުމަށ�ފަހު  1195ވޯޓަށ�
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ްމައ�ސަލައާް ްއަދި ްހިތައި ްޙުރުމަތ�ތެރިކޮށ� ްއެދިވަޑައިގަތުމަށ� މެނ�ބަރުނ�

ްފަ ްބޮޑަށ� ްވޯޓުްމެދު ްދެނ�ނެވުމަށ�ފަހު ްވޯޓަކަށ� ްވިސ�ނާލިއިރުގައި ހުނ�

ްއޮތުމާވެސ�ް ްމައ�ސަލައެއ� ްއަދި ްނުދެނ�ނެވި ްވޯޓަކަށ� ްދޭތެރެއާ ނެގުމާ

ްވަގުތުކޮޅެއ�ް ްއިނ�ޓަވަލ�ގެ ްޖަލ�ސާއެއ�ގެ ްހިނގަމުނ�ދާ ްއަދި، ތަފާތުކަމެއ�.

ްއެހެނ�ވީމަ،ް ްދެކަމެއ�. ްއެއީވެސ� ްނިނ�މާލުމާ ްމުޅިނ� ްޖަލ�ސާ  1200ދިނުމާ

ްކުރިއަށ�ްއަޅު ްމިކަނ� ްމިގެނ�ދެވުނީ ްމިކަނ�ތައ� ްމިއަދު ނޑުމެނަށ� ގަ

ްތިޔަް ނޑު ްއަޅުގަ ްރަގަޅުގޮތަށ�ކަމުގައި ްއެނ�މެ ްގެނ�ދަނ� އޮތ�ތާގައިވެސ�

ްކަނ�ތައ�ް ްއެގޮތަށ� ްދަނ�ނަވާލާފައި ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްމިހާރުް ނޑު ްއަޅުގަ ްދެނ�، ްއާދެ، ްދަނ�ނަވަނ�. ްވާހަކަ ކުރިއަށ�ގެނ�ދާނެ

ްމިހާރުްޢިއ� ްމިއޮތީ ްދަނ�ނަވާލަނ� ްއިދާރީމޭޒުނ� ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ�  1205ޒަތ�ތެރި

ްއޭގެކުރިނ�ް ްއެކަމަކު، ްހުށަހެޅުނ�. ްހަތ�ވަނަ ްހުށަހެޅުމުގެ ހުށަހެޅިފައިވާ

ްދަނ�ނަވާލަން� ނޑު ްއަޅުގަ ްއަދަދު ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ްތިއ�ބެވި ޖަލ�ސާގައި

ްސާފުކޮށ�ލާފައިް ްއަދަދު ްމޭޒުނ� ްއިދާރީ ްއެހެނ�ވެގެނ� ްބޭނުނ�ވާތީ

ްހއ.ް ްގެނ�ދަވާ. ްކުރިއަށ� ްނުކުތާ ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ދަނ�ނަވާލާނަނ�.

 1210ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްއަޙ�މަދުްސަމީރު.

ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

 1215ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�،ްމިްމަޖިލީހުގެްޖަލ�ސާްއިނ�ޓަވަލަށ�ްނިނ�މާލެއ�ވިއިރުްްތިލަދުނ�މަތީްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް

ްއެކަނ�ްްކެވުނ�:އަޙ�މަދުްސަމީރުްވާހަކަދެއ� ްޔައުމިއ�ޔާގައި ްމަޖިލީހުގެ ްވިދާޅުވެފައިވަނީ މަނިކުފާނު

ްވޯޓެއ�ް ްއޮތ�ތާނގައިވެސ� ްކުރިއަށ� ްއޮނ�ނާނޭ. ފާހަގަކުރެވިފައި

ނަގަމުނ�ދަނިކޮށ�ވެސ�ްއިނ�ޓަވަލ�ގެްވަގުތުްއައިސ�ފިނަމަްމިގޮތަށ�ްދިމާވާނޭ.ް

ނޑަށ�ްޔަޤީނ�ކުރެވިފައިތީްވޯޓެއ�ްނަގަމުނ�ދާއިރުްއި ނ�ޓަވަލ�ގެްވަގުތުްއަޅުގަ

ްއެކަން� ްނޫނޭ ްއެގޮތަކަށ� ްނުވާނެކަމަށ�. ްއެކަމެއ� ްކަމަށ�ވަނ�ޏާ  1220އައިސ�ފި

ްވިދާޅުވިްބަސ�ފުޅުްޔައުމިއ�ޔާގައިް ްއެހެނ�ވީމަ،ްމަނިކުފާނުްއެގޮތަށ� ވާނީކީ.

ނޑުް ްއަޅުގަ ްއުޅޭތީވެ ްތަފާތުތަކެއ� ްތިވިދާޅުވިގޮތާ ްއެކަނ� ްފަހުނ� އޮތ�ގޮތާއި
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ްއެ ްމަނިކުފާނު ްނަގަމުނ�ދާްްހިތަށ�އެރީ. ްވޯޓެއ� ްއޮތީ ވިދާޅުވެފައޭ

ްއެހެނެއ�ނޫން� ްދެއ�ވޭނީ. ްއެގޮތަށ� ްނިމުމަށ�ފަހުގައޭ ްވޯޓު ްއެ ކަމަށ�ވާނަމަ

ްވަގުތުް ްއިނ�ޓަވަލ�ގެ ްއެ ްޖެހޭއިރު ްވޯޓަކަށ� ްދެވަނަ ްނިމިގެނ� ްނަގާ  1225ވޯޓެއ�

ްވޯޓަކަށ�ް ްދެވަނަ ްފަހުގައޭ ްވަގުތަށ� ްއިނ�ޓަވަލ�ގެ ްކަމަށ�ވަނ�ޏާ އައިސ�ފި

ްއެހެ ްވާހަކަްދަނީ. ްއެދޭ ްސާފުކޮށ�ދެއ�ވުނ� ްއެކަނ� ްއެހެނ�ކަމަށ� ނ�ވީމަ،

ްދަނ�ނަވާލަނ�ްޔައުމިއ�ޔާއަށ�ޓަކާވެސ�.ް

ް

ް1230 

ނޑަށް�ްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއަޅުގަ ްސާފުކޮށ�ދޭނ�. ްއެކަނ� ްމަސައ�ކަތ�ކުރީ ނޑު ްއަޅުގަ އާދެ،

ްއޮނ�ނާނީް ްޔައުމިއ�ޔާގައި ްއެއ�ޗެއ�ވެސ� ްބުނި ްފަހުނ� ނޑު ްއަޅުގަ ހީވަނީ

ްއެކަނ�ް ްއަދި ްގެނ�ދާނެގޮތާއި ްއެކަނ�ތައ� ނޑު ްއަޅުގަ ްހަމަ ްސާފުކޮށ� ވަރަށ�

ްނިނ�މުން� ްމި ްދެނ�ވިފައިވީނަމަވެސ� ްއެހެނ� ްކުރިނ� ނޑުމެނ�ނަށ� އަޅުގަ

ްގެނ�ދާނެް ްއެހެނ� ްމީގެފަހުނ� ްނިނ�މުމެއ�ކަމާ، ްރަނގަޅު ްއެއީ  1235ނިނ�މުނ�

ްލިޔެވިފައި ްއެވާހަކަވެސ� ްޔައުމިއ�ޔާގައި ްމިދެނ�ނެވީ. އޮނ�ނާނެ.ްްވާހަކަ

ްއަދަދުް ްމި ްމޭޒުނ� ްއިދާރީ ްމިހާރު ްދެނ�ނެވިހެނ� ްކުރިނ�ވެސ� އާދެ،

ްހުށަހެޅުން� ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްއޭގެފަހުނ� ްވިދާޅުވެއ�ދެއ�ވީމަ ނޑަށ� އަޅުގަ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްއާދެ، ް)ވަގުތުކޮޅަކަށ�ފަހު( ްދަނ�ނަވަނ�. ހުށަހަޅާލަނ�

ްވިދާ ްއިދާރީމޭޒުނ� ްމި ްދަނ�ނަވާލަނ� ްއަރިހުނ� ްއެބޭފުޅުން�މެނ�ބަރުނ�  1240ޅުވަނީ

ްއަދަދަކީް ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ްތިއ�ބެވި ްޖަލ�ސާގައި ްމިހާރު ްގުނުއ�ވާލައ�ވާއިރު މި

ްބޭފުޅުނ�ނަށ67�ް ްތިބި ްޖައ�ސަވާފައި ްކާޑުތައ� ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، .

ރަނގަޅަށ�ް ބަލައިލާއިރުްއެއަދަދުްހަމަނުވާތީްބައެއ�ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުން�

ްޖައ�ސަވާނުލައ�ވާ ްކާޑުކޮޅު ްފާހަގަކުރެވޭ.ްްއަދިވެސ� ތިއ�ބެވިކަމަށ�

ްއާދެ،ް ްއެކަނ�ތައ�. ްއެދެނ�. ްޖައ�ސަވާލަދެއ�ވުނ� ްކާޑުކޮޅު ްއެ  1245އެހެނ�ވީމަ،

ްނިޒާމާބެހ67ްޭ ްމޫސާމަނިކު ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްލ.އަތޮޅުގެ ްއާދެ، .

ްނުކުތާއެއ�.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1250 
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ްއަޅުގަްހައ�ދުނ�މަތީްމެނ�ބަރުްމޫސާމަނިކުް ނޑު، ްއަޅުގަ ްއިނ�ޓަވަލ�ްއާދެ، ްމަނިކުފާނު ްހީވެފައިއޮތީ ްނޑަށ�

ްމައ�ސަލަވެސ�ްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްކޯރަމ�ގެ ްމި ްއުޅުއ�ވި ްނުލައ�ވަނ� ނޑުއ�ވާ ްމެދުކަ ގަޑިއަށ�

ްވޯޓުް ްކަމަކަށ� ްމުހިނ�މު ްމިވަރުގެ ްއެހެނ�ވީމަ، ނުކުނ�ނާނެތީހެނ�.

ްނެގުނ�ް ްމަދުކޮށ�ގެނ� ްމިހާބޮޑުތަނ� ްއަނެއ�ކާ ްކޯރަމ� ްނަގަމުނ�ދާއިރުގައި

ްކޯރަމް� ްދެނ� ްވޯޓުނަގަނ� ްހަމަވެގެނ� ްކޯރަމ� ްނުފެނ�ނާތީވެ ނޑަށ�  1255އަޅުގަ

ްމަޢާފުކުރައ�ވާތިް ްމިދެނ�ނެވީ ްކޯރަމޭ ްމަޑުކޮށ�ލައ�ވަނ�. ހަމަވާނ�ދެކަށ�

ްއެއީް ްބޭފުޅުނ�ްތިއ�ބަވަނ� ްއަދަދަށ� ނިނ�މާލިއިރުގައ74ްްިކުރިނ�ވެސ�ްއޮތ�

ްހަމަކޮށ� ްމީހުނ� ްއެއަދަދަށ� ްއެހެނ�ވީމަ، ްނެގުނ�ްތިއ�ބަވާނެ. ްވޯޓު ފައި

ްމަނިކުފާނުް ްއެހެނ�ނޫނިއ�ޔާ ްވާނީ. ްރަނގަޅުގޮތަކަށ� ްއެނ�މެ ްމީގެ ކަނ�ނޭގެ

 1260ދެއ�ވިްސައިގެްްއިނ�ޓަވަލ�ގެްވަގުތުގައިްހުރިހާްބޭފުޅުނ�ްނުކުމެްއެބޭފުޅުނ�ް

ނޑިގެނ�ދަނީ.ް ްކެ ްޙުރުމަތ�ތެރިކަނ� ްމީގެ ްވަޑައިގަތީމަ ްތަނަކަށ� ބޭނުނ�ވާ

ްއި ްއަނބުރާ ްއެކަނ� ނޑުްއެހެނ�ވީމަ، ްއަޅުގަ ްނަގަނ�ކަމަށ� ްވޯޓު ޔާދަކޮށ�ލީމަ

ްދަނ�ނަވާލަނ�ްމަނިކުފާނަށ�.

ް

ް1265 

ްނޯނާނޭ.ްމިހާރުްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްގެނ�ދެވޭކަށ� ްކުރިއަށ� ްއެކަނ� ްވިދާޅުވިގޮތަކަށ� އާދެ،ްތިޔަ

ްދާނަނ�.ް ްކުރިއަށ� ނޑު ްއަޅުގަ ްމެނ�ބަރުނ�ނައިގެނ� ްތިއ�ބެވި ޖަލ�ސާގައި

ނޑު ްއަޅުގަ ްދެނ� ްހުށަހެޅިފައިވާްްއާދެ، ްމިހާރު ްއެދެނީ ްމި ްމޭޒުނ� އިދާރީ

މިްއިޢުލާނުކޮށ�ލެއ�ވުނ�. ްހަތ�ވަނަްހުށަހެޅުން�

ް1270 

ް

މަޤާމުތަކާއިްމަރުކަޒީްްއިދާރީމޭޒުނ�ްއިއ�ވެވުނ�: ޤާނޫނުއަސާސީގައިްހިމެނެނ�ޖެހޭްމުސ�ތަޤިއ�ލުްއެހެން�

ް ްބަޙުސ�. ްމަޢުޟޫގެ ްމެނ�ބަރުއިދާރާތަކާބެހޭ ްއުތުރުބުރީ ްހުވަދުއަތޮޅު

ްޢަބ�ދު ްޚަލީލ� ްއިބ�ރާހީމ� ްރިޔާޟ�ްهللا ްމެނ�ބަރު ްކޮޅުމަޑުލު ހުށަހަޅުއ�ވާ

ްހުށަހެޅުމުގައިވަނީްއިސ�ލާމ�ދީނާްދިވެހިްސަޤާފަތ�،ް  1275ރަޝީދުްތާއީދުކުރެއ�ވި

ްމުސ�ތަޤިއ�ލުް ްމިނިވަނ� ްރައ�ކާތެރިކުރުމަށ�ޓަކައި ްދިވެހިބަސ� އަދި

ފެނ�ނަކަމަށ�ްހުށަހަޅަނ�. ްމުޢައ�ސަސާއެއ�ްއޮނ�ނަން�

ް
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ް

ްމެނ�ބަރުން�ްސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:ރިޔާ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްހުށަހެޅުމަށ� ްއެދަނ�ނަވާލި ްދެނ�މެ  1280އާދެ،

ްވޯޓުދެއ�ވުނ�ްއެދެނ�.

ްް

ް]ވޯޓުދެއ�ވުނ�ް[

ް

 1285ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްهللا.ހުވަދުއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުްއިބ�ރާހީމ�ްޙަލީލ�ްޢަބ�ދުްހުށަހެޅުއ�ވިްމެނ�ބަރު:

ްލުްމެނ�ބަރުްރިޔާޟ�ްރަޝީދ�.ތައީދުކުރެއ�ވިްމެނ�ބަރު:ކޮޅުމަޑުް

ް

66ްްހާޒިރުވެވަޑައިގެނ�ްތިއ�ބެވިްމެނ�ބަރުނ�ގެްއަދަދު:

 2�ް1290ްވޯޓުްދެއ�ވީ:

�9ްްްްްްްވޯޓުްނުދެއ�ވާ:

25ްވަގިގޮތަކަށ�ްވޯޓުްނުދެއ�ވާ:ްްްްްްްްްްްްްްްް

ްއައ�ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމިއަދުގެ ްދެނ� ްއާދެ، ްފާހެއ�ނުވި. ްހުށަހެޅުނ� ްމި ވަނަްއެހެނ�ވީމަ،

އިއ�ވަވާލަދެއ�ވުނ�ްއެދެނ�. އިދާރީްމޭޒުން� ްހުށަހެޅުން�

ް1295 

ް

މަޤާމުތަކާއިްމަރުކަޒީްްއިދާރީމޭޒުނ�ްއިއ�ވެވުނ�: ޤާނޫނުއަސާސީގައިްހިމެނެނ�ޖެހޭްމުސ�ތަޤިއ�ލުްއެހެން�

ް ްބަޙުސ�. ްމަޢުޟޫގެ ްއަޙ�މަދުްއިދާރާތަކާބެހޭ ްމާރިޔާ ްމެނ�ބަރު މާލެއަތޮޅު

ްމެ ްކޮޅުމަޑުލު ްހުށަހަޅުއ�ވާ ްތާއީދުކުރެއ�ވިްދީދީ ްޝަރީފ� ްމުޙަނ�މަދު ނ�ބަރު

ް ް ް�ހުށަހެޅުނ� ްމިނިވަނ�ް-. ްދިވެހިރާއ�ޖޭގައި ް)ހ( ްޖެނެރަލ�.  1300އެޓަރނީ

ްއެޓަރނީް ް)ށ( ްހުނ�ނަނ�ވާނެ. ްޖެނެރަލ�އެއ� ްއެޓަރނީ މުސ�ތަޤިއ�ލު

(ް ްސިފަތައ�. ްލާޒިމ� ްހުރުނ� ްޖެނެރަލ�އަކީް�ޖެނެރަލ�ގައި ްއެޓަރނީ )

ްވަކާލާތ�ކުރުމު ް)ދިވެހިރާއ�ޖޭގައި ްވާނ�ވާނެ. ްމީހެއ�ކަމަށ� ްއޮތ� ްހުއ�ދަ (2ްގެ

ް ްދާއިރާގައި ްޤާނޫނީ ްރާއ�ޖޭގެ ްކޮނ�މެވެސް�[އޭނާއަކީ މަދުވެގެނ�

ްއެޓަރނީްް]މުއ�ދަތެއ�ގެް ް)ނ( ްވާނ�ވާނެ. ްމީހަކަށ� ްލިބިފައިވާ  1305ތަޖުރިބާ

ްވަކިކުރުނ�.ް) ްޢައ�ޔަނ�ކުރުމާއި ްމަޤާމަށ� ްޖެނެރަލ�ގެް�ޖެނެރަލ� ްއެޓަރނީ )
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ްޢައ�ޔަނ�ކު ްމުސ�ތަޤިއ�ލުްމަޤާމަށ� ްމިފަދަ ްކުރެވޭނީ ްވަކި ްއަދި ރެވޭނީ

ްޤާނޫނުއަސާސީން� ްވަކިކުރުމަށ� ްޢައ�ޔަނ�ކުރުމާއި ްމީހުނ� މަޤާމ�ތަކަށ�

ްމުއ�ދަތަކަށ�.ް)ރ(ްއެޓަރނީްޖެނެރަލ�ގެް ނޑައަޅާްއުސޫލުގެްދަށުނ�ްވަކި ކަ

(ް ް)�މަސައ�ކަތ�. ްދިނުނ�. ްލަފާ ްޤާނޫނީ ްސަރުކާރަށ� ްދ2ްޭ( ްއެނާ )1310 

ފަރާތަކަށ�ްބުރަނުވެްއެއ�ވެސ�ްފަރާތެއ�ގެްނުފޫޒެއ�ްނެތ�ްލަފާވާނ�ވާނީްވަކިް

މުސ�ތަޤިއ�ލުްޤާނޫނީްލަފާއަށ�. ްމިނިވަން�

ް

ް

ްވޯޓުދެއ�ވުން�ްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްހުށަހެޅުމަށ� ްދެނ�ނެވުނު ްތިބޭފުޅުނ�ނަށ� ްމި ްދެނ�މެ  1315އާދެ،

ްދެނ�ނެވުނު ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްތިޔަ ްދެނ�މެ ްއާދެ، ްއެދެނ�.

ވޯޓުދެއ�ވުނ�ްއެދެނ�. ޢިއ�ޒަތ�ތެ�ިްމެނ�ބަރުން� ްހުށަހެޅުމަށް�

ް

ް

ް1320 

ް]ވޯޓުދެއ�ވުނ�ް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްމާލެއަތޮޅުްމެނ�ބަރުްމާރިޔާްއަޙ�މަދުްދީދީ.ްްހުށަހެޅުއ�ވިްމެނ�ބަރު:

 1325ްކޮޅުމަޑުލުްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުްޝަރީފ�.ްތައީދުކުރެއ�ވިްމެނ�ބަރު:

71ްްރުނ�ގެްއަދަދު:ހާޒިރުވެވަޑައިގެނ�ްތިއ�ބެވިްމެނ�ބަ

24ްްވޯޓުްދެއ�ވީ:

�4ްްްްްްްވޯޓުްނުދެއ�ވާ:

29ްވަގިގޮތަކަށ�ްވޯޓުްނުދެއ�ވާ:ްްްްްްްްްްްްްްްް

 2ް1330ވޯޓުގައިްބައިވެރިވެވަޑައިނުގަނ�ނަވާ:ްްްްްްްްްްް

ް

ް
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ްވޯޓަށ�ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްދެނ�، ްއާދެ، ްފާހެއ�ނުވި. ްހުށަހެޅުނ�ވެސ� ްމި އެހެނ�ވީމަ،

ްމޭޒުން�ދަނ�ނަވާލާނަ ްއިދާރީ ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމިދެނ�ނެވި ނ�

ް ްމިއަދުގެ ްއެއީ ްއާދެ، ްހުށަހެޅުއ�ވުނ�. ްއޮތ� ްހުށަހެޅުނ9ް�ްދެނ�  1335ވަނަ

ްއިއ�ވަވާލެއ�ވުމަށ�ްދަނ�ނަވާލަނ�.

ް

ް

މަޤާމުތަކާއިްމަރުކަޒީްްއިދާރީމޭޒުނ�ްއިއ�ވެވުނ�: ޤާނޫނުއަސާސީގައިްހިމެނެނ�ޖެހޭްމުސ�ތަޤިއ�ލުްއެހެން�

ްއިދާ ްބަޙުސ�. ްމަޢުޟޫގެ ްއަޙ�މަދުްރާތަކާބެހޭ ްމާރިޔާ ްމެނ�ބަރު  1340މާލެއަތޮޅު

ްތާއީދުކުރެއ�ވިް ްޝަރީފ� ްމުޙަނ�މަދު ްމެނ�ބަރު ްކޮޅުމަޑުލު ްހުށަހަޅުއ�ވާ ދީދީ

ް ްފަރާތުން�ް-2ހުށަހެޅުނ� ްދައުލަތުގެ ް)ހ( ްޖެނެރަލ�. ޕ�ރޮސެކިއުޓަރ

ްޖެނެރަލ� ްޕ�ރޮސިކިއުޓަރ ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ްމިނިވަނ� އެއް�ދަޢުވާކުރުމަށ�

(ް ްސިފަތައ� ް)ށ( ްޖެނެރަލ�ގައިް�ހުނ�ނަނ�ވާނެ. ްއެޓަރނީ ްއޭނާގައިވެސ� )

ްޢައ�ޔަނ�ކުރުމާއިް ްމަޤާމަށ� ް)ނ( ްހުނ�ނަނ�ވާނެ. ްސިފަތައ� ްލާޒިމ�  1345ހުރުނ�

(ް ްމީހުން��ވަކިކުރުނ�. ްމަޤާމުތަކަށ� ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ްމިފަދަ )

ްއުސޫލު ނޑައަޅާ ްކަ ްޤާނޫނުއަސާސީނ� ްވަކިކުރުމަށ� ގެްޢައ�ޔަނ�ކުރުމަށާއި

(ް ްމަސައ�ކަތ�. ް)ރ( ްމުއ�ދަތަކަށ�. ްވަކި ްފަރާތުން��ދަށުނ� ްދައުލުތުގެ )

ްޕ�ރޮސ2ްެ)ްދަޢުވާކުރުނ�. ްފަރާޔުން�( ްދައުލަތުގެ ްޖެނެރަލ� ކިއުޓަރ

ްވަކިް ްނިނ�މާނީ ްނުކުރާނެތޯ ްނުވަތަ ްދަޢުވާކުރާނެތޯ ްއަދި  1350ދަޢުވާކުރަނ�ވާނީ

ްއަމިއ�ލަް ްއޭނާގެ ްނެތި ްނުފޫޒެއ� ްއެއ�ވެސ� ްބުރަނުވެ ްފަރާތަކަށ�

ްއިޚ�ތިޔާރުނ�.

ް

ް

ްކުރިން�ްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްދަނ�ނަވާލަނ�.ްމީގެނ� ްމަޢުލޫމާތަށ�ޓަކައި ްމެނ�ބަރުނ�ގެ  1355ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްޕ�ރޮސެކިއުޓީް ްމި ްހުށަހެޅުމެއ�ގައި ްފާސ�ވެފައިވާ ްހުށަހެޅި މަޖިލީހަށ�

ްހުށަހެޅޭް ްމި ްމިފަހަރު ްނަމެއ�. ްއެބައޮތ� ްނަމުގައި ްމި ޖެނެރަލ�ކަމަށ�

ްއެްހުށަހެ ްތަފުޞީލުތައ� ްއިތުރު ްބެހޭގޮތުނ� ްމިކަމާ ްމިދަނ�ނަވަނީ ޅުމުގައި

ްވާޖިބާް ްމަސ�އޫލިއ�ޔަތާއި ްއޭނަގެ ްގޮތާއި ްހޮވޭނެ ޕ�ރޮސެކިއުޓަރްޖެނެރަލެއ�

ްދަނ�ނަވާލާފައިް ްވާހަކަ ްމި ްއެހެނ�ވީމަ، ްމިއީ. ްހުށަހެޅުމެއ�  1360ބަޔާނ�ކުރާ
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ްހުށަހެޅުމަ ްމި ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްތިޔަ ނޑު ްވޯޓުްއަޅުގަ ށ�

ްދަނ�ނަވަނ�. ްއެދި ްނިޒާމާބެހޭްްދެއ�ވުމަށ� ްމެނ�ބަރުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި އާދެ،

ްފުރުޞަތުް ނޑު ްއަޅުގަ ްބޭފުޅުނ�ނަނަށ� ްއެދިވަޑައިގަނ�ނަވާ ނުކުތާއަށ�

ްމެދުތެރެއިން� ްތެރޭގައި ްއެފުރުޞަތު ްވޯޓުނަގަނ� ްނަމަވެސ�، އަރުވާނަނ�.

ްއޭގެފަ ްދަނ�ނަވާފައި ްނަތީޖާ ްމީގެ ްނުކުރަނ�، ނޑުްއެކަނ� ްއަޅުގަ  1365ހުނ�

ދަނ�ނަވާނީ.ްއާދެ،ްމިހާރުްމިދަނ�ނަވާނީްވޯޓުގެްނަތީޖާ.ްވޯޓަށ�ްދެނ�ނެވުނީް

މަޤާމުތަކާއިްމަރުކަޒީް ޤާނޫނުއަސާސީގައިްހިމަނަނ�ޖެހޭްމުސ�ތަޤިއ�ލުްއެހެން�

ްމާރިޔާް ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއަތޮޅު ްމާލެ ްމަޢުޟޫޢުގައި އިދާރާތަކާބެހޭ

ްކޮް ްހުށަހަޅުއ�ވާ ްދީދީ ްމުޙަނ�މަދުްއަޙ�މަދު ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ޅުމަޑުލުގެ

 1370ްޝަރީފ�ްތާއީދުކުރައ�ވާފައިވާްހުށަހެޅުމަކަށ�.ް

ް

ް

ް

ް]ވޯޓުދެއ�ވުނ�ް

ް1375 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްމާލެއަތޮޅުްމެނ�ބަރުްމާރިޔާްއަޙ�މަދުްދީދީ.ްްހުށަހެޅުއ�ވިްމެނ�ބަރު:

ްކޮޅުމަޑުލުްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުްޝަރީފ�.ްތައީދުކުރެއ�ވިްމެނ�ބަރު:

ް

 71ް1380ްރުވެވަޑައިގެނ�ްތިއ�ބެވިްމެނ�ބަރުނ�ގެްއަދަދު:ހާޒި

�9ްްވޯޓުްދެއ�ވީ:

5ްްްްްްްވޯޓުްނުދެއ�ވާ:

25ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށ�ްވޯޓުްނުދެއ�ވާް

ް

ް1385 
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ްދެނ�ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއާދެ، ްދަނ�ނަވަނ�. ްވާހަކަ ްފާސ�ނުވި ްހުށަހެޅުނ� ްމި އެހެނ�ވީމާ،

ނ�މަތީްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްމޫސާްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްނަނ�ގަވާފައިވާްހައ�ދު

ްމަނިކު.

ް

 1390ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްބޮޑަށ�ްްހައ�ދުނ�މަތީްމެނ�ބަރުްމޫސާް ްވަރަށ� ްގަވާއިދު ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ

ްފަރާތަކަށް�ްމަނިކުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްވަކި ްމަރުޙަލާގައި ްއެހުމުގައި ްވޯޓަށ� ބަލައިފިނ�.

ްހީއެއ�ނުވޭްކެމ�ޕޭނުކޮށ�ދޭ ނޑަކަށ� ްއަޅުގަ ްމަނިކުފާނުވެސ� ްގޮތަކަށ�. ކަހަލަ

ްއޮތ�ހެނެއ�.ް ްގަވާއިދުްތެރޭގައި ްމި ްޙަ�ައިސިއ�ޔަތެއ� ްޤާނޫނީ  1395އެއ�ވެސ�ކަހަލަ

ްޕ�ރޮސެކިއުޓަރް ްވިދާޅުވުމުގައި ްވިދާޅުވި ްމަނިކުފާނު އެހެނ�ނަމަވެސ�،

ްމެނ� ްދެކުނުރީ ްމާޅޮސ�މަޑުލު ްއެއީ ްފާސ�ވެފައިވާނެއޭ. ބަރުްޖެނެރަލ�އެއ�

ްކޮނ�މެހެން� ްއެހެނ�ވީމާ، ްހުށަހެޅުއ�ވުމެކޭ. ްހުށަހެޅުއ�ވި ްއަފީފ� އިބ�ރާހީމ�

ނޑުް ްއަޅުގަ ްވިދާޅުނުވީމަ ްއެހެނ� ްވޯޓުދެއ�ވާނެކަމެއ�ނެތޭ ްމިއަށ� ތިބޭފުޅުނ�

ްމަނިކުފާނުް ްބޮޑަށ� ްވަރަށ� ްހަދާނ�ކޮށ�ލަދޭނ�ވެގެނ� ްމަނިކުފާނަށ�  1400އެކަނ�

ްޖެހިވަޑައިގަނ� ްއެއ�ފަރާތަކަށ� ްމިްމިކަމުގައި ްހީވެގެނ� ނަވާހެނ�

ްބަލާލަނ�ވެގެނ�ް ްހައިސިއ�ޔަތެއ�ތޯ ްކޮނ� ްއޮތީ ްމަނިކުފާނަށ� ކެމ�ޕޭނުކުރުމަށ�

ްނިޒާމެއް� ްތެރޭގައި ނޑުމެނ�ގެ ްނެނގީ.ްއަޅުގަ ްނުކުތާ ނޑުްމިްނިޒާމީ އަޅުގަ

ްމާއ�ދާއެކޭް ްމިވެނި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްވަކި ްގަވާއިދުނ� ްއެހެނ�ވީމާ، ނެތ�.

ްއެ ްނެތ�. ްފުރުޞަތެއ�ވެސ� ްހަމަޔާއިްބުނާނެ ްއިނ�ސާފާއި  1405ހެނ�ނަމަވެސ�،

ްރަނގަޅަށ�ް ްހަމަ ްމަނިކުފާނަކަށ� ްބަލާއިރުގައި އުސޫލަށ�

ްއެއީް ްދެކެވިއ�ޖެ. ްވާހަކަ ްމި ްމިތަނުގައި ްކުރީގައި އެނގިވަޑައިގަނ�ނަވާނެ

ހުރިހާްހުށަހެޅުނ�ތަކެއ�ގައިވެސ�ްއެބައުޅޭްހަމަްއެކައ�ޗެއ�.ްއެހެނ�ނަމަވެސ�،ް

ްއެހުރި ްވިދާޅުވީ ްއޮނ�ނާނީ.ްމަނިކުފާނު ްއެނގިވަޑައިގެނ�ފައޭ ްބޭފުޅުނ�ނަށ� ހާ

ްކޮނ�ް ްކުރެއ�ވީ ްތި ްކޮނ�ކަމެއ�ތޯ ްމަނިކުފާނު ްވަގުތެއ�ގައި  1410އެހެނ�ވެފައިއޮތ�

ްގަވާއިދެއ�ގެްދަށުނ�ތޯް..

ް

ް
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ްމިހާރުްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހާކަދެއ�ކެވުނ�: ްއިނގޭތޯ. ްއެދެނ� ްއިށީދެވަޑައިގެނ�ދެއ�ވުނ� ްމެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްނު ްހަމައެކަނިްނިޒާމާބެހޭ ނޑު ްއަޅުގަ ްފާހަގަކުރެވިއ�ޖެ. ނޑަށ� ްއަޅުގަ  1415ކުތާ

ްއެއ�ޗެއ�ް ްގޮތުނ� ްސާފުކޮށ�ދިނުމުގެ ްހަމަ ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ� ކުރިކަމަކީ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްނޫނ�ކަމަކަށެއ� ްނުވަތަ ްވޯޓުދޭކަށ� ްފަރާތަކަށ� ްވަކި ދެނ�ނެވީ.

ްއެކަހަލަ ްކިހިނެއ�ކަމެއ�ވެސ� ްވާނީ ްނަތީޖާއިނ� ްމީގެ ްއަދި ްނުދަނ�ނަވަނ�.

ްހިތުން� ނޑު ްއަޅުގަ ްނުދަނ�ނަވަނ�. ނޑު ްއަޅުހަ ްއެއ�ޗެއ�ވެސ� އެއ�ވެސ�

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްމަޖިލީހުގެ ްހަމަ ްމިތަނުގައި ްފަރާތުނ� ނޑުގެ ްއަޅުގަ  1420ކުރީދުވަހު

ްވީހާ ްވޯޓުދިނުމުގައި ްއެދިވަޑައިގެނ� ްމެނ�ބަރުން�މެނ�ބަރުނ� ްބޮޑަށ� ވެސ�

ްގޮ ްގެނ�ދިްއޮޅުފިލާ ްދައ�ކަމުނ� ްއެވާހަކަ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމަ،ްތަށ� އުނ�.

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްގއ.ގެ ްދެނ� ްއާދެ، ްއެކަނ�ތައ�ކުރީ. ނޑު ްއަޅުގަ އެގޮތުނ�

ްނުކުތާއަކަށ�ް ްނިޒާމާބެހޭ ްޙަލީމ�ވެސ� ްއަދ�ނާނ� މެނ�ބަރު

 1425ްއެދިވަޑައިގެނ�ފައިވާތީ.

ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއަޅުގަްހުވަދުއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެނ�ބަރުް ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްދަނ�ނަވާލަނ�ޝުކުރިއ�ޔާ ްމަނިކުފާނަށ�  1430ްނޑު

ްމެނ�ބަރުްްއަދ�ނާނ�ްޙަލީމ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމާލެއަތޮޅުގެ ްނެނ�ގެވުނު ްދެނ�މެއަކު ބޭނުވަނީ

ްއާދެ،ް ްބެހޭގޮތުނ�. ްހުށަހެޅުމާ ްދީދީގެ ްއަޙ�މަދު ްމާރިޔާ އަލ�ފާޟިލާ

ްހުށަހެޅިގެ ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްކުރިނ� ްވިދާޅުވިފަދައިނ� ްދިޔަްމަނިކުފާނު ނ�

ްއަފީފ�ގެް ްއިބ�ރާހީމ� ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްދެކުނުބުރީގެ މާޅޮސ�މަޑުލު

ް ްވާހަކަްް�ހުށަހެޅުމުގެ ްޖެނެރަލ�އެއ�ގެ ްޕ�ރޮސެކިއުޓަރ ްނަނ�ބަރުގައި  1435ވަނަ

ްހުށަހަޅުއ�ވާފައިއޮތީް ްހުށަހެޅުވިއިރުވެސ� ްދީދީ ްއަޙ�މަދު ްމާރިޔާ�ާ އެބައޮވޭ.

ްއެކަނ� ްނޫނ�. ްތަފ�ސީލެއ� ްހިތުނ� ނޑު ްއެގިގެނ�ްްއަޅުގަ ްސާފުކޮށ� ވަރަށ�

ްމުސ�ތަޤިއ�ލުް ްމިނިވަނ� ްދަޢުވާކުރުމަށ� ްފަރާތުނ� ްދަޢުލަތުގެ ްހ. އެބަދޭ.

ްމިހާރުް ްހުނ�ނަނ�ވާނެއޭ. ްޖެނެރަލ�އެއ� ޕ�ރޮސެކިއުޓަރ

 1440ހުނ�ނަނ�ޖެހޭނެކަމަކަށ�ްފެނިވަޑައިނުގެނ�ނެވިކަމަށ�ްްދެނ�މެްބޭފުޅުނ�ްވޯޓެއ�ް

ްކު ނޑަށ�ފެނޭ ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްމިގޮތަށް�ދެއ�ވީ. ރިއަށ�އޮތ�ތަނުގައި
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ްމިހާރުް ްގެނ�ދަވަނ�. ްކުރިއަށ� ްނުދެއ�ވާ ްވޯޓު ްހުށަހެޅުނ�ތަކަށ� ތަކުރާރުވާ

ްހުނ�ނަނ�ޖެހޭކަމަށް� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްކުރީގައި ްއިނ�ޓޯލ�ގެ ްހެނދުނު މިއަދު

ްމިކުރީް ްފާސ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްދެނ�މެއަކު ްފާހަގަކުރެއ�ވީ. ލިސ�ޓެއ�ގައި

ް ްނުޖެހޭކަމަށ�. ްތާކުނ�ތާކުްހުނ�ނަނ� ްދެކޮޅުނުޖެހޭ ްވަރަށ� ްމިއީ  1445އެހެނ�ވީމަ،

ްހައ�ދަވާް ްގޮތަކަށ� ްރަނގަޅުވާނެ ްމިކަނ� ްމިގެނ�ދަވަނީ. ނުޖެހޭގޮތަކަށ�

ނޑުް ްއަޅުގަ ްދަނ�ނަވަނ�. ނޑު ްއަޅުގަ ްރިކޯޑަށ�ޓަކައި ްގެނ�ދަވަނ� ކުރިއަށ�

ްހަމައެކަނިްމިްމަޤާމުގެް ްއޮތީ ްހުށަހެޅުމުގައި ހިތުނ�ްމާރިޔާްއަޙ�މަދުްދީދީގެ

ްއަޙ�މަދުްތަ ްމާރިޔާ ްއޮނ�ނަނ�ޖެހޭނެކަމަށ� ްމަޤާމު ްމި ްނޫނ�. ފ�ސީލުތަކެއ�

ްއެކަމަނާގެް ްއަދި ްއެބައޮވޭ. ްވިދާޅުވެފައި ްލިޔުއ�ވާފައި ނޑައެޅިގެނ� ްކަ  1450ދީދީ

ްމިް ްއެހެނ�ވީމަ، ްއެގިގެނ�ދިޔަ. ްއެކަނ� ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ވާހަކަފުޅުނ�ވެސ�

ްވިސ�ނާވަ ްބޮޑަށ� ްތަނ�ކޮޅެއ� ްްވޯޓާދެތޭރެގައި ްކުރިއަށް�ނެގުނު ޑައިގަނ�ނަވާ

ްޝުކުރިއ�ޔާް ްދަނ�ނަވަނ�. ް ްއަދަބުވެރިކަމާއެކުގައި ނޑު ްއަޅުގަ ގެނ�ދިއުމަށ�

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.

 1455އާދެ،ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްްނެނ�ގެވިްމައ�ސަލަްްހަމަްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ްމި ނޑޭ ނޑުމެނ�،ްއަޅުގަ ްއަޅުގަ ްބޮޑަށ� ްހަމަްްވަރަށ� ްރިޔާސަތުނ� ދެނ�ނެވީ

ްއެނ�މެް ްއޭގައިއޮތ� ްއެއީ ްއެހުނ� ްވޯޓަށ� ްމިގޮތަށ� ްމިކަމުގައި ވިސ�ނާފައި

ނޑުްމިވާހަކަްއިޝާރާތ�ކޮށ�ލީވެސ�ްއެް ރަނގަޅުްގޮތ�ކަމަށ�ްފެނ�ނާތީ.ްއަޅުގަ

ްއެކަމުން� ްނުވޭ. ްބާޠިލެއ� ްފާސ�ކުރުމެއ� ްފާސ�ކުރި ްމި ްއޮތުމަށ� މަޤާމު

ްބަ ްއިތުރު ްއެހެނ� ްފާސ�ކުރަނ�.ްއެއީްއެއާއިބެހޭ ްމިތަނުނ� ްކަނ�ތައ�ތައ�  1460އެއ�

ްއެހެނ�ވީމާ،ް ްފާސ�ނުވަނީ. ްއެގޮތަށ� ްހުރީމަ ްކަނ�ތައ�ތައ� ްއިތުރު ބައެއ�

ްސަމީރުް ްއަޙ�މަދު ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްހއ.ގެ ްމިއުޅެނީ ދަނ�ނަވަނ�

ްއެބަހުރި.ް ްކަނ�ތަކެއ� ްމިކަހަލަ ްހަމަ ްހުށަހެޅުއ�މުގައިވެސ� ހުށަހެޅުއ�ވި

ް ްމިގެނ�ދަނީ.ްއެހެނ�ވީމަ، ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްވަކިނ� ްހުށަހެޅުމަކަށ� ކޮނ�މެ

ްކުރިއަށ�ް ްބަލާފައި ްގޮތަށ� ްފާސ�ވުމެއ� ްއެ ްފާސ�ވުމެއ� ްފާސ�ވި  1465އެހެނ�ވީމަ،

ނޑުް ްއަޅުގަ ްދިގުނުކުރެއ�ވުނ� ްއިތުރަށ� ްމައ�ސަލަ ްއެހެނ�ވީމާ، ގެނ�ދާނީ.

ނޑުް ްއަޅުގަ އިހަށް�އެދެނ�ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުނ�ްއަރިހުނ�.ްއާދެ،ްމިހާރު

ްމ.އަތޮޅުގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްއަޙ�މަދުްޝަފީޤ�ްނިޒާމަބެހޭްނުކުތާއެއ�.
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ް

 1470ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްްމުލަކަތޮޅުގެްމެނ�ބަރުްއަޙ�މަދުް ްހައ�ދުނ�މަތީގެ ްގުޅިގެނ� ްމައ�ސަލައާއި ްމެދެވެރި ްމި ްދެނ�މެ

ވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްޙަޤީޤަތުގައިވެސ�ްްމެނ�ބަރުްމޫސާްމަނިކުްނެނ�ގެވިްޝަފީޤް� ްއެއީ އެްނިޒާމީްނުކުތާ

ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއ�.ްއަދިްގއ.ްއަތޮޅުގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްއަދ�ނާން�

ްއެއީް ްރަނގަޅު. ްހަމަ ްފާހަގަކުރެއ�ވުނ� ްފާހަގަކުރެއ�ވި ްއެ  1475ޙަލީމ�ވެސ�

ްބަދަލުތަކެއް� ްވޯޓަށ� ްނެގި ްދެނ�މެ ްވާހަކަފުޅުތަކަކުނ� ްދެއ�ކި ރިޔާސަތުނ�

ްއޮތް�އަތުވެއ�ޖެ ްފާސ�ކުވެފައި ްކުރިނ� ްއެއީ، ްއެނގިއ�ޖެ. ްއަސަރުކުރިކަނ� .

ްއެދިޔައީ.ް ްވޯޓަށ�ްއެއ�ހީމާްފާސ�ނުވެ ްފަހަރަށ� ްއެކަމަށ�ްދެވަނަ ކަމެއ�ްހަމަ

ްފާސ�ވުމާް ްފާސ�ވި ްކުރިނ� ްނުފެނޭ ނޑަކަށެއ� ްއަޅުގަ ްމައ�ސަލައެއ�. އެއީ

ްމުޢައ�ސަސާް ްއެ ްއަސ�ލުގައި ްއެހުމާއި ްވޯޓަށ�އެހި ްދެނ�މެ  1480މިހާރު

ްމުސ�ތަޤިއ�ލުް ްމިނިވަނ� ްތަފާތެއ�. ްއޮތ� މިނިވަނ�ވުމުގައި

ްއެގޮތަށ�.ް ްފާސ�ކުރީ މުޢައ�ސަސާއެއ�ގޮތުގައިްމިްފާސ�ކުރަނީ.ްކުރީގައިވެސ�

ްފާސ�ކޮށ�ފައިް ްކުރީގައި ްއެ ްއެކަމަކު ްއެގޮތަށ�. ްހުށަހެޅުނީވެސ� ްމި ފަހުނ�

ްކުރިް ްދެއ�ކިވާހަކައަށ� ްރިޔާސަތުނ� ްއެ�ެއީ ްފާސ�ނުވުނ� މިފަހަރު

ްގޮތަށ�ްއަސަ ްވަކި ްވޯޓުދިނ�އިރުގައި ްއަނެއ�ކާ ްއެއީ ްފެނ�ނަނީ.  1485ރެއ�ކަމަށ�

ްނިނ�މަނ�ްނޭގުނ�..

ް

ް

ްނުކުތާގެްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްނިޒާމާބެހޭ ްމިހާރު ްހީވަނީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްމެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްއިށީދެވަޑައިގަތުނ�ް ްއިނގޭތޯ. ްއިށީދެވަޑައިގަނ�ނަވާ ްވިދާޅުވެއ�ޖެހެނ�.  1490ވާހަކަ

ްދައ�ކަވަނީް ްތި ްނަނ�ގަވާފައި ްނުކުތާއެއ��� ްނިޒާމާބެހޭ ްއިނގޭތޯ. އެދެނ�

ްތިބޭފުޅުނ�ނަށް� ްއެ�ެއީ ްދަނ�ނަވާލުނ� ްދަނ�ނަވާލި ްއެހެނ� ރިޔާސަތުނ�

ނޑުް ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމަ، ްނޫނ�. ްދަނ�ނަވަނީކީ ްގޮތަކަށ� ްވަކި ނޑު އަޅުގަ

ްއެ�ެހެނ� ްނުދަނ�ނަވާނަނ�. ްއެގޮތަށ� ނޑު ްއަޅުގަ ވީމަ،ްްކުރިއަށ�އޮތ�ތާނގައި

ްއިތުރަށ�ް ނޑު ްއަޅުގަ ްދެނ� ްމިހާރު ްއިނގޭތޯ.  1495އިށީދެވަޑައިގަނ�ނަވާ
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ްއިނގޭތޯ.ް ްއިށީދެވަޑައިގަނ�ނަވާ ްނާރުވާނަނ�. ފުރުޞަތެއ�

ްގެނ�ދަން� ްކުރިއަށ� ްކަނ�ތައ� ްވޯޓުނެގުމުގެ އިށީދެވަޑައިގަނ�ނަވާ.

ް ްހުށަހެޅުނ� ްއާދެ، ްއިނގޭތޯ. ްއިށީދެވަޑަ�ައިގަނ�ނަވާ .�1ްފުރުޞަތުދެއ�ވާ

ްވަ ްމެނ�ބަރުްދިހަ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމާލޭގެ ްމަޢާފ�ކުރައ�ވާ. ްއާދެ ްހުށަހެޅުނ�. ނަ

ްއެދެން� ނޑު ްއަޅުގަ ްދެނ� ްއެއ�. ްނުކުތާ ްނިޒާމާބެހޭ ްއިސ�މާޢީލ�  1500އިބ�ރާހީމ�

ްކުރުކޮށް� ްވާހާވެސ� ްވިދާޅުވެފައި ްނުކުތާއެއ� ްޚިލާފުވާ ްގަވާއިދައި ހަމަ

ްގެނ�ދެވުނ�.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1505 

ްނިނ�މާްްހީމ�ްމާލޭްމެނ�ބަރުްއިބ�ރާ ްމި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްގޮތަކީ ްޚިލާފުވާ ްރައީސ�،ްގަވާއިދާ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްޤާނޫނުއަސާސީްްއިސ�މާޢީލ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްރިޢާޔަތ�ކޮށ�ގެނ� ްމައ�ޗަށ� ްނިނ�މުތަކުގެ ްމި ނިނ�މުނ�ތަކަކީ

ްއަދިް ްޖެނެރަލ�، ްޕ�ރޮސެކިއުޓަރ ްނިނ�މުނ�ތަކަށ�ވާއިރު ޑ�ރާފ�ޓ�ކުރަނ�ޖެހޭ

ްމި ނޑު ްކޮމިޓީގެްްއަޅުގަ ްޑ�ރާފ�ޓިނ�ގ ްމަޖިލީހުގެ ްދަނ�ނަވާލަނީ ްމި ވާހަކަ

ްހައިސިއ�ޔަތުނ�ް ްމީހެއ�ގެ ްޙަވާލުވެހުރި ްހިނ�ގުމާވެސ�  1510ކަނ�ތައ�ތައ�

ްޖެނެރަލ�އެއ�ގެް ްޕ�ރޮސެކިއުޓަރ ްމިދަނ�ނަވާލަނީ. ްރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްމިް ްއޮނ�ނަނ�ވާނެކަމަށ� ްގޮތުގައި ްމުޢައ�ސަސާއެއ�ގެ ްމިނިވަނ� މަޤާމު

ްފޮނުއ�ވަނީ.ްހަމަްމަޖިލީހު ްތި ްޑ�ރާފ�ޓިނ�ގްކޮމިޓީއަށ� ްފާސ�ކުރައ�ވާފައި ނ�

ްއޮނ�ނަނ�ޖެހޭނެކަމެއް� ްހުށަހެޅި ްފާސ�ނުކުރައ�ވާ ްދެނ� އެއާއެކުގައި

ްޖެނެރަލ�.ް ްޕ�ރިސެކިއުޓަރ ްނިނ�މެވީވެސ� ްމި ްމަޖިލީހުނ� ްމި  1515ނޫނ�ކަމަށ�

ްޖެހޭނެކަމަ ްހުނ�ނަނ� ްޖެނެރަލ�އެއ� ްޕ�ރޮސެކިއުޓަރ ްމިނިވަނ� ށް�އަނެއ�ކާ

ްމިހިރީް ްނުވުމުގައި ްފާސ�ނުވި ްމި ްއޮތ�އިރު ްފާސ�ކުރައ�ވާފައި ބަޔާނ�ކުރައ�ވާ

ްލިޔަނ�ޖެހޭނެް ްކޮމިޓީނ�ވެސ� ްޑ�ރާފ�ޓިނ�ގ ްހަމަ ްމިނިވަނ�ކުރުމަށ� އެމީހަކު

ްޑ�ރާފ�ޓިނ�ގް ްވިދާޅުވެދެއ�ވާށޭ ްމަޖިލީހުނ� ްއެހެނ�ވީމަ، ކަނ�ތައ�ތަކެއ�.

ް ްފެނިވަޑައިނުގަނެގެނ� ްކޮނ�ކަމެއ�ތޯ ްމިކަމުގައި.ްކޮމިޓީއަށ�  1520ތިއުޅުއ�ވަނީ

ނޑަށ�ް ްއަޅުގަ ްއިނގޭތޯ. ްގެނ�ދެވޭނީ ްކުރިއަށ� ްމިކަނ� ްއެގުނީމައޭ އެއެއ�

ްބައެއ�ކަނ�ކަން� ްބެލިކަމުގައިވިޔަސ� ްއުސޫލުނ� ްޕާޓީ�ީތަކުގެ ްމި ހީވަނީ
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ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްއެކަމަށ� ްއެއ�ގޮތ�ވީމަ ްޚިޔާލު ހުނ�ނާނެހެނ�

ްއެއަ ްހުށަހެޅީތީ ްމީހަކު ްވަކި ްއެއީްއެއ�ބަސ�ވާނ�ޖެހޭ. ްނުދިނުނ� ްވޯޓަށ� ށ�

ްކަމެއ�ކަމަކަށ�ް ްބެލެވިގެނ�ވާނެ ްމަޖިލީހުގައި ްމި  1525އުސޫލެއ�ކަމުގައި

ްއަޅުގަނޑަކަށ�ްނުފެނޭ.ްޝުކުރިއ�ޔާްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.ް

ް

ް

ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްހުށަހެޅުން�ްރިޔާސަތުނ� ްމި ްގޮތުނ� ްހޯދުމުގެ ްޙަ�ައ�ލެއ� ްހަމަ ްމިކަމުގައި ނޑު އަޅުގަ

ްއަޙ�މަދުްހުށަހަޅުއ�ވާފައިް ްމާރިޔާ ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއަތޮޅުގެ ްމާލެ  1530ވާ

ްމެނ�ބަރުް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެ ްދަނ�ނަވާލަނ�. ް ްއަޅުގަނޑު ްއަރިހުގައި ދީދީ

ްކުރައ�ވާތޯް ްއިޢ�ތިރާޟު ްދޭތެރޭގައި ްއެހުމާ ްވޯޓަށ� މިކަމާދެތޭރެގައިްމިގޮތަށ�

ްހުރި ްނަނ�ތަކެއ� ްއެއ� ނޑައެޅިގެނ� ްކަ ްމިހެނ� ްހަމަ ްމިގޮތަ�ަށ� ްނުވަތަ

ްއިޢ�ތިރާޟުް ްއެއީ ްގެނ�ދިއުނ� ްކުރިއަށ� ްނުދަނ�ނަވާ ްވޯޓަށ� ކަނ�ތައ�

ްގޮތަކުނ�ް ްވިދާޅުވާ ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްކަމެއ�ތޯ.ްްމާލެއަތޮޅު  1535ކުރައ�ވާނެ

ްމިއިން� ްމިގެނ�ދަނީ ްހަމަގައިމުނ�ވެސ� ނޑު ްއަޅުގަ ްމިކަނ�ތައ�. ނޑު އަޅުގަ

ްޤަސ�ދުކޮށ� ްގެނ�ދަނ� ްއަހަމުނ� ްވޯޓަށ� ްކަމަކަށ� ްމިގެނ�ދަނީ.ްކޮނ�މެ ގެނ�

ްވިދާޅުވެް ްއެއ�ޗެއ� ްމިއަށ� ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމާލެއަތޮޅު އެހެނ�ވީމަ،

ްކުރުކޮށ�ލޮ�ައ�ވަނ�ް ްވީހާވެސ� ްމިކަނ� ްއެދެނީ ނޑު ްއަޅުގަ ދެއ�ވާފައި

ްއަޙ�މަދުް ްމާރިޔާ ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމާލެއަތޮޅު ްއިނގޭތޯ.  1540އެހެނ�ވީމަ،

ްބޭނުނ�ފުޅުނު ްވިދާޅުވަނ� ްއެއ�ޗެއ� ްކުރިއަށ�ްދީދީ ނޑު ްއަޅުގަ ވާކަމަށ�ވަނ�ޏާ

ްނުކުތާއެއ�.ް ްނިޒާމާބެހޭ ްފުރަތަމަ ްއެހެނ�ވީމަ، ްއެނ�މެ ްއާދެ، ގެނ�ދަނ�.

ްހއ.ގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްޖަޢުފަރުްޢީސާްއާދަމ�.

ް

 1545ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމެނ�ބަރު ްއުތުރުބުރީ ްބޭނުނ�ވަތިލަދުނ�މަތީ ްސާފުކޮށ�ލަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސ�، ްކޮނ�ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްނީ

ްމިހާރުްްޖަޢުފަރުްޢީސާްއާދަމ�ް ްއެއީ ްތިގެނ�ދަވަނީ. ްކުރިއަށ� ްމަނިކުފާނު ްދަށުނ�ތޯއޭ ްގަވާއިދެއ�ގެ



 58 

ްއެބުރިްރުޖޫޢަވުމަށ�ޓަކައިްއިތުރުްްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ނިމިފައިވާކަމަކާްބެހޭގޮތުނ�ްއަލަށ�ްއެއަށ�

ްސާފުކޮ ްއެއެއ� ްދަށުނ�ތޯ ްގަވާއިދެއ�ގެ ްކޮނ� ްއެއީ ްހުޅުވެނީ  1550ށ�ލަނ�.ްދޮރެއ�

ްޝުކުރިއ�ޔާްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.ް

ް

ް

ްހިނ�ގަނ�.ްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްކަނ�ތައ�ތައ� ްޖަލ�ސާގެ ްއޮނ�ނަނީ ްލިޔެފައި ްގަވާއިދުގައި އާދެ،

ްމިް ްހީވާގޮތަށ� ްގެނ�ދެވޭހެނ� ްރަނގަޅަށ� ްއެނ�މެ ްމިކަނ� ނޑަށ� ްއަޅުގަ  1555ދެނ�

ނޑުް ްއަޅުގަ ްގެނ�ދެވޭތޯ ްކުޑަގޮތަށ� ްމައ�ސަލަ ްމިކުރަނީ.ްްއެނ�މެ މައ�ސަކަތ�

ނޑުްގަވާއިދާއިްޚިލާފުވެގެނެއ�ްނުގެނ�ދަނ�.ްމާލެއަތޮޅުގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް އަޅުގަ

ްބޭނުނ�ފުޅުނުވީމަް ްވިދާޅުވަނ� ްއެއ�ޗެއ� ްދީދީ ްއަޙ�މަދު ްމާރިޔާ މެނ�ބަރު

ްއޮތް� ްޤަސ�ދުކޮށ�ފައި ްކުރިނ�ވެސ� ނޑު ްއަޅުގަ ްނިމުނީ. ްއެކަނ� އެހިސާބުނ�

 1560ރިއަށ�ްގެނ�ދާނަނ�.ްއެހެނ�ވީމަ،ްދެނ�ްމިހާރުްދ.ްގޮތަށ�ްމިކަނ�ްކުރިއަށ�ްކު

ްއެދިވަޑައިގެނ�ފައިް ްރިޔާޟ� ްމުޙަނ�މަދު ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި އަތޮޅުގެ

ްގަވާއިދާއިް ްހަމަ ްއެދެނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއަރުވަނ�. ްފުރުޞަތު އޮތީމަ

ްޚިލާފުވާކަމެއ�ްވިދާޅުވެފައިްނިނ�މަވާލެއ�ވުނ�.

ް

 1565ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްވޯޓުލަމުނ�ދާއިރުްްދެކުނުބުރީްނިލަނ�ދެއަތޮޅުް ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ `

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ

ްއެބަފެނޭްްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުްރިޔާޟ�ް ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްދިމާވަނީ ްމި ްމައ�ސަލައަކަށ� ްނިޒާމީ

 1570ވަނަްމާއ�ދާގެް)ށ(03ްްސ�ކ�ރީނ�ނުނ�ްއެކަކުްތިނ�ްގޮތަކަށ�ްވޯޓުްދޭތަނ�.ްް:ވާހަކަދެއ�ކެވުނ�

ްނުވަތަްްގައި ްނުފެނ�ނަކަމަށ� ްނުވަތަ ްކަމަށ� ްފެނ�ނަ ްބުނަނީ މި

ްމިް ްވިދާޅުވޭ ްއެބަ ްފަހަރަށ� ްބައެއ� ްރައީސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ބޭނުނ�ނުވާކަމަށ�.

ްބައެއ�ގެް ްއަތ�ނުލާ ްމެޝިނ�ގައި ްމިހިރަ ްގޮތެއ�ވެސ�. ްނޫނ� ްގޮތ� ތިނ�

ްނިޒާމީް ްބޮޑު ްވަރަށ� ްމިއީ ްހީވަނީ ްއަޅުގަނޑަށ� ްއެހެނ�ވީމަ، ވާހަކަވެސ�.

ްސ�ކ�ރީނުން�މަ ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  1575އ�ސަލައެއ�ހެނ�

ްއެހެނ�ވީމަ،ް ްބަދަލުކުރަމުނ�ދާތަނ�. ްވޯޓު ްއެކަކު ްގޮތަށ� ްތިނ� ފެނޭ
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ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްމައ�ސަލައެއ�ހެނ� ްނިޒާމީ ްބޮޑު ްވަރަށ� ްހީވަނީ ނޑަށ� އަޅުގަ

ްދޫނިް ްއައިސ� ްޕާޓީލައިނުނ� ްމައ�ސަލަ ްދިމާވާ ްމި ްދެނ� ރައީސ�.

އައިސ�ްއެތުރިލައިގެނ�ްވޯޓުދިނީމަްމިްމައ�ސަލަްވަރަށ�ްބޮޑަށ�ްްއެއ�ހެނ���ބަ

ބޮޑަށ�ްޝުކުރިއ�ޔާ.ް  1580ްދިމާވާނެްކުރިއަށ�އޮތ�ތާގަ.ްވަރަށް�

ް

ް

ނޑެއ�ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއަޅުގަ ްކަމަކަށ� ްނުކުތާއެއ� ްނިޒާމާބެހޭ ްކަނ�ތައ�ތަކަކީ ްވިދާޅުވި ތި

ްހު ްމިހާރު ްދެނ�، ްއިނގޭތޯ. ްނުދެކެނ� ްހުށަހެޅުނ�1ް�ްށަހެޅިފައިވާ ވަނަ

ނޑުްއެދެނ�.ް  1585ްމިހާރުްއިއ�ވަވާލަދެއ�ވުނ�ްއަޅުގަ

ް

ް

މަޤާމުތަކާއިްމަރުކަޒީްްއިދާރީމޭޒުނ�ްއިއ�ވެވުނ�:ް ޤާނޫނުއަސާސީގައިްހިމެނެނ�ޖެހޭްމުސ�ތަޤިއ�ލުްއެހެން�

ް ްބަޙުސ�. ްމަޢުޟޫގެ ްއަޙ�މަދުްއިދާރާތަކާބެހޭ ްމާރިޔާ ްމެނ�ބަރު މާލެއަތޮޅު

ްހުށަހަ ްތާއީދުކުރެއ�ވިްދީދީ ްޝަރީފ� ްމުޙަނ�މަދު ްމެނ�ބަރު ްކޮޅުމަޑުލު  1590ޅުއ�ވާ

ް ަތއ�  ަދުއަލުތގެ ( ހ)، ެޖެނަރލ�  ޮއިޑަޓރ-�ހުށަހެޅުނ�. ޓ�  ެއަކުއނ�

ާޓނެ  ލު  ިމިނަވނ�  ަބަލަހއ� ަތިޤއ� ެއއ�  ޮއިޑަޓރ ުމސ�  ެޖެނަރލ�

ާވނެ  ަނނ� ޖަޭގއި ( �، )ިސަފަތއ� ( ށ. )ުހނ� ގެ  ާރއ�  ޮއިޑޓ�

ުކުރުމގެ  ަކތ� ދަ  ަމަސއ� ާވނެ  ިލިބަފިއވާ  ުހއ� ާވނ� ޖަޭގއި ( 2. )ީމަހަކށ�  ާރއ�

ގެ  ުކާރތާ  ޮއިޑޓ� ަކތ� ަދެތއ�  ަވކި  ަމުދެވެގނ� [ ަމަސއ�  1595)ނ(.ްް]ަހަމެވަފިއުވނ�  ުމއ�

(ް ްވަކިކުރުނ�، ްމަޤާމުތަކަށް��ޢައ�ޔަނ�ކުރުމާއި ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ްމިފަދަ )

ްއުސޫލުގެް ނޑައަޅާ ްކަ ްޤާނޫނުއަސާސީނ� ްވަކިކުރުމަށ� ޢައ�ޔަނ�ކުރުމަށާއި

ް)ދަށު ް)ރ(މަސައ�ކަތ�. ްމުއ�ދަތަކަށ�. ްވަކި ްމަޖިލިސ�،ް�ނ� ްސަރުކާރު، )

ްވިޔަފާރިް ްދައުލަތުގެ ްކޮމިޝަނ�ތައ�، ްއަދި ްއޮފީސ�ތައ� މުސ�ތަޤިއ�ލު

ްދައުލަތުގެްފަނ�ޑިނ�ގްލިބޭްއެހެނިހެނ�ްތަނ�ްއޮޑިޓ�ކުރުނ�.ް  1600ތަނ�ތަނ�،ްއަދި

ްފަރާތ2ެ) ްއެއ�ވެސ� ްބުރަނުވެ ްފަރާތަކަށ� ްވަކި ްއޮޑިޓ�ކުރަނ�ވާނީ އ�ގެް(

(ް ްއެއ�ގޮތަށ�. ރޑ�އާ ްސ�ޓެނ�ޑަ ްއޮޑިޓިނ�ގ ްނެޝަނަލ� (ް�ނުފޫޒެއ�ނެތި

އޮތުނ�. ހުށަހަޅާގޮތަށް� ްއޮޑިޓަރްޖެނެރަލ�ގެްއަހަރީްރިޕޯޓ�ްމަޖިލީހަށް�

ް
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ް1605 

ްމެނ�ބަރުން�ްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްހުށަހެޅުމަށ� ްއެއ�ސެވި ްތިޔަ ްދެނ�މެ އާދެ،

ްވޯޓަށ� ްއެދެނ�. ްހިމަނަނ�ޖެހޭްްވޯޓުދެއ�ވުނ� ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ދެނ�ނެވުނީ

ްބައިގައިް ްއިދާރާތަކާބެހޭ ްމަރުކަޒީ ްމަޤާމުތަކާ ްއެހެނ� މުސ�ތަޤިއ�ލު

ްމަޢުޟޫޢުގައި.ް

ް1610 

ް]ވޯޓުދެއ�ވުނ�ް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްމާލެއަތޮޅުްމެނ�ބަރުްމާރިޔާްއަޙ�މަދުދީދީްްްހުށަހެޅުއ�ވިްމެނ�ބަރު:

 1615ްނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުްޝަރީފ�.ކޮޅުމަޑުލުްމެްތައީދުކުރެއ�ވިްމެނ�ބަރު:

ް

69ްްހާޒިރުވެވަޑައިގެނ�ްތިއ�ބެވިްމެނ�ބަރުނ�ގެްއަދަދު:

44ްްވޯޓުްދެއ�ވީ:

1�ްްްްްްްވޯޓުްނުދެއ�ވާ:

 2�ް1620ވަކިގޮތަކަށ�ްވޯޓުްނުދެއ�ވާ:ްްްްްްްްްްްްްްްްް

ް

ް

ްޢިއ�ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްގެ ްއާދެ،ްގއ. ްފާހެއ�ނުވި. ްހުށަހެޅުނ�ވެސ� ްމި ޒަތ�ތެރިްއެހެނ�ވީމާ،

ޙަލީމ�ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއ�.ް ްމެނ�ބަރުްޢަދ�ނާން�

ް1625 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ް ްމެނ�ބަރު ްއުތުރުބުރީ ްވާހަކަފުޅުދައ�ކަވަމުން�ހުވަދުއަތޮޅު ްދެނ�މެއަކު ްދާދި ްމަނިކުފާނު ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްކުރިއަްޢަދ�ނާނ�ްޙަލީމ�ްވާހަ�ަކަދެއ�ކެވުނ�: ްޖަލ�ސާތައ� ްމަޖިލިސ�ގެ ްމަނިކުފާނަށް�ވިދާޅުވި ްގެނ�ދިއުމަށ�ޓަކާ ށ�

ްއިޚ�ތިޔާރުް ްގެނ�ދިއުމުގެ ްކަނ�ތައ� ްރަނގަޅުގޮތ�ތަކަކަށ�  1630ފެނިވަޑައިގަނ�ނަވާ

ްއާދެ،ް ްދަށުނ�. ްގަވާއިދުގެ ްލިބިވަޑައިގެނ�ފައިވާކަމަށ� މަނިކުފާނަށ�

ްއިނ�ޓަވަލ�ގެް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްހެނދުނު ްމިދަނ�ނަވަނީ ްއެހެނ�ވެ ނޑު އަޅުގަ



 61 

ްފާސ�ވެފައި ްވޯޓުނެގެމުނ�ދާއިރުްކުރީގައި ްދެވަނަފަހަރު ްކަނ�ތައ�ތަކަށ� ވާ

މިދެނީްނޫނ�ކަމަށ�.ް ނޑުމެން� ވޯޓުްދެވަނަފަހަރަށ�ްވޯޓުްއަޅުގަ ފުރަތަމަްދިން�

ނޑަށ�ްއެބަް  1635އެހެނ�ވީމާ،ްފުރަތަމަްވޯޓުްބާޠިލުވެގެނ�ްހިނގާދާނެކަމަށ�ްއަޅުގަ

ްއަކުރެ ްކޮނ�މެ ްލިޔުއ�ވުމުގެ ްއަޙ�މަދުދީދީގެ ްމާރިޔާ ް)ހ(ްޤަބޫލުކުރެވޭ. އ�ގެ

ްއެް ްވާހަކަ. ްމަޤާމުގެ ނޑައެޅިގެނ� ްކަ ްވާހަކަ. ްމަޤާމުގެ ްއެ ްއެބަބުނޭ ގައި

ްމިގެނ�ދަނީް ްވޯޓުދެމުނ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްނުފެނ�ނަކަމަށ� ްއޮނ�ނަނ� މަޤާމު

މިހާރު.ްއެ�ެހެނ�ވީމާ،ްއެްލިޔުނ�ްއެގޮތަށ�ްބަދަލުކުރާްވޯޓުްދެއ�ވުނ�ްނުވަތަް

ްއިޚ�ތި ްމަނިކުފާނަށ� ްނޭއ�ސެވުމަށ� ްލިބިވަޑައިގެނ�ފައިވާކަމަށ�ްވޯޓަށ�  1640ޔާރު

ްގެނ�ދެވުނ�ް ްޤަބޫލުފުޅުކުރައ�ވާ.ްއެހެނ�ވީމާ،ްއެގޮތުގެމަތީނ� ްއެބަ މަނިކުފާނު

ްއެނ�މެް ްމިކަނ� ްރެކޯޑަށ�ޓަކާވެސ� ްތާރީޚަށ�ޓަކާވެސ� ްމި އެއީ،

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްފެނޭ. ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްގޮތ�ވެސ� ރަނގަޅުވެގެނ�ދާނެ

ްބާޠިލުވެގެް ްވޯޓު ްދިނ� ްއެ�ެހެން�ކުރިނ� ްދެވަނައަށ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ނ�ދާނެ

ްއަދިް ްޤަބޫލުކުރެވޭގޮތ�. ްއެކަނ� ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްއެއީ، ްވޯޓުދިނީމާ.  1645ގޮތަކަށ�

ްކަމުގައިވިޔަސ�.ް ްމާނަކުރެއ�ވި ްއެކަނ� ްގޮތަކަށ� ްކޮނ�މެ ްބޭފުޅުނ� އެހެނ�

ްވިސ�ނާވަޑައިގަނ�ނަވާް ްބޮޑަށ� ްތަނ�ކޮޅެއ� ްދޭތެރޭގައި މިކަމާ

ްވޯ ްސަމާލުވެވަޑައިގަތުމަށ�ްކުރިއަށ�އޮތ�ތަނުގައި ްމިކަމަށ� ޓުދެއ�ވާއިރު

ްޝުކުރިއ�ޔާް ްއާދޭސ�ކުރަނ�. ްއިލ�ތިމާސ�ކުރަނ�. ްދަނ�ނަވަނ�. ނޑު އަޅުގަ

 1650ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.ް

ް

ް

ްވޯޓަށް�ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްހަމަ ްމިކަމުގައި ްގޮތަށ� ްމިދަނ�ނަވާ ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ އާދެ،

ްދެނ� ްގެނ�ދާނަނ�. ްދަނ�ނަވަމުނ� ްހިތުން�، ނޑު ްއަޅުގަ ތިވިދާޅުވާގޮތަށ�

ްތަފާތުވާް ްމީގައި ްދެނ�ނެވިނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްފުރަތަމައިނުނ�ވެސ�  1655އެނ�މެ

ވޯޓުްދެއ�ވެވިދާނެ.ްއެހެނ�ވީމާ،ްމިހާރުްނެތޭ.ްއެހެނ�ވީމާ،ްއެގޮތަށް�ްއެއ�ޗެއ�

ްއެއ�ގޮތަކަށ�ވެސ�ް ނޑު ްއަޅުގަ ްދޭތެރޭގައިވެސ� ްގެނ�ދާގޮތާ ްވޯޓުދެއ�ވަމުނ� މި

ްވަް ނޑު ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުނު ްމިހާރު ްދެނ� ްނުދަނ�ނަވާނަނ�. ްއެއ�ޗެއ� ް��ކި
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ްޢަފީފް� ްޙަސަނ� ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްކޮޅުމަޑުލުގެ ްއާދެ، ދަނ�ނަވާލަނ�.

 1660ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއ�.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްހުރިްްކޮޅުމަޑުލުްމެނ�ބަރުްޙަސަނ�ް ްފާސ�ވެފައި ްކުރިނ� ްމިހާރު ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެ�ެރި އާދެ،

 1665ްޤާމުތަކަށް�މަ

ްޤާނޫނުއަސާސީގައިްްޢަފީފ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްގެނ�ދަވަނީ ްމި ްވޯޓުދެއ�ވަމުނ� ްނުފެނ�ނަކަމަށ� މިހާރު

ްމިް ްދީދީ ްއަޙ�މަދު ްމާރިޔާ ްއެއާއެކު ްހަމަ ްއަދި ްނުޖެހޭނެކަމަށ�. ހިމަނަނ�

ްމަޤާމުތައް� ްއެ ްމިހިރީ ްތެރޭގައި ްއުސޫލުތަކުގެ ްމި ހުށަހަޅުއ�ވާފައިވާ

ްމިގޮތ�ތައ�ްްމުސ�ތަޤީއ�ލުކުރާނެ ްމަޖިލީހަށ� ްމި ްއެހެނ�ވީމާ، ގޮތ�ތަކެއ�.

ްމިް ްކޮބައިތޯ ްނިނ�މަނ�ޖެހޭނެ ްމަޖިލީހުނ� ްމި ްވަނ�ޏާ ްނުކުރެވޭކަމަށ�  1670ޤަބޫލު

ްގޮތ�ތަކަކީ.ްއެއީްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާްޢައ�ޔަނުކޮށ�ް ްކުރެވޭނެ މުސ�ތަޤީއ�ލު

ްމިއީވެސ�ް ްކުރުނ�ތޯ. ްކަނ�ތައ�ތައ� ްއެ ްގޮތަށ� ްބުނާ އޭނަ

ްހުށަހަޅުއ�ވާފައިްނިނ�މަނ�ޖެހޭ ްމާރިޔާ ްދެކޭގޮތުގައި ނޑު ްއަޅުގަ ނެކަމެއ�.

ްމުސ�ތަޤީއ�ލުް ްވަނ�ޏަކާ ްނުކުރެވޭކަމަށ� ްމިކަނ�ތައ�ތައ� ްގޮތ�ތަކަށ� މިހިރަ

ްއެބަް ްމަޖިލީހުނ� ްއެހެނ�ވީމާ، ްނުގެނ�ދެވޭނެ. ްއެކަނ�ތަކެއ�  1675މަޤާމަކަށ�

ްގޮ ްދެކޭ ްތިމަނ�ނަމެނ� ްމިއޭ ްކުރުމަކީ ްމުސ�ތަޤީއ�ލު ތަކީ.ްވިދާޅުވަނ�ޖެހޭ

އެހެނ�ވީމާ،ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�ްމިއަށ�ްވޯޓަށ�ްއައ�ސަވަމުނ�ްގެނ�ދަވާއިރުް

ްހަނދުމަފުޅުކުރައ�ވާތި.ް ްނުކުނ�ނާނެކަނ� ްކޮމިޓީގައި ްޑ�ރާފ�ޓ� ްމައ�ސަލަ ްމި

ް

ް1680 

ްހަމަްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްއެއީ ްނުކުރެއ�ވުނ� ްފާސ�ކުރެއ�ވުމާ ްމަޖިލީހުނ� އާދެ.

ްދަނ�ނަވަނީްްބާރުއެޅޭނެ ްމި ްސާފުކޮށ� ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްނޫނ�. ކަމެއ�

ްމިް ްއެހެނ�ވީމާ، ްގެނ�ދަނީ. ްމި ްދަނ�ނަވަމުނ� ްވޯޓަށ� ްމިކަމަށ� ނޑު އަޅުގަ

ްޚިޔާލުތައް� ްހަމަ ްޚި�ިޔާލެ�ެއ�ވެސ� ްހުރިހާ ްފާޅުކުރެވޭ މަޖިލީހުގައި

ްފޮނުވާނެްއަދިް ްކަނ�ތަކުގައިވެސ� ްމިނޫނ� ްފޮނުވަނ�  1685ޑ�ރާފ�ޓިނ�ގްކޮމިޓީއަށ�
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ްޑ�ރާފ�ޓ�ނ�ގްމީގަ ްހުރިހާކަމެއ� ްވާހަކަދެއ�ކިފައިހުރި ްމިތާނގައި އިވެސ���

ް ްމިހާރު ްދެނ� ްއާދެ، ްފޮނުވޭނެ. ްހުށަހެޅުން�ް��ކޮމިޓީއަށ� ވަނަ

ދަނ�ނަވާލާނަނ�.ްއާދެ،ްމާލޭގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްއިބ�ރާހީމ�ްއިސ�މާޢީލް�

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއ�.ް

ް1690 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއެްްބ�ރާހީމ�ްމާލޭްމެނ�ބަރުްއިް ްދެނ�މެ ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްކޮޅުމަޑުލުގެ ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްކުރިނ�ްްއިސ�މާޢީލ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްވިސ�ނަނ�ޖެހޭކަމެއ�. ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްހަމަ ްވާހަކަފުޅަކީ ވިދާޅުވި

ްއެހެނ�ވީމާ،ް ްއެކަނ�ތަކަށ�. ްބެލީ ްއިޝާރާތ�ކުރެވޭތޯ ނޑުވެސ�  1695އަޅުގަ

ްމި ްހީވަނީ ނޑަށ� ްގޮތެއ�ކަމަށް�ްއަޅުގަ ްނެރެވޭނެ ްހައ�ލެއ� މައ�ސަލައަށ�

ްއަޙ�މަދުް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްމާރިޔާ ނޑަށ�ްފެނ�ނަނީްމާލެއަތޮޅުގެ އަޅުގަ

ދީދީްހުށަހަޅުއ�ވާފައިވާްހުށަހެޅުނ�ތަކުގައިްމިހިރީްމިހާރުްފާސ�ކުރެވިފައިހުރިް

ްބުއ� ްހަމަ ނޑުގެވެސ� ްއަޅުގަ ްއަދި ްތަފ�ޞީލުތަކެއ�. ދިްކަނ�ތައ�ތަކެއ�ގެ

ްއަސާސީް ްބޭނުނ�ވާނެ ްކުރުމަށ� ްމިކަނ� ްމުސ�ތަޤީއ�ލުކޮށ�  1700ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި

ްވޯޓަށް� ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެހެނ�ވީމާ، ްމިހުރީ. ްމީގައި ސިފަތަކެއ�

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްއެ ްގޮތަކީ ްހައ�ދަވަނ�ވީ ްހީވަނީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ އެއ�ސެވުމުގައި

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްހު ށަހަޅުއ�ވާްހުށަހެޅުނ�ތަކުގައިްމެނ�ބަރުްމާލެއަތޮޅުގެ

ްވަކިވަކިނ�ް ްއެއ�ޗެހި ްއެހުރި ްޖަހާފައި ް)ރ( ް)ނ( ް)ށ( )ހ(

ްކޮން� ްނުގަނ�ނަވަނީ ްފެނިވަޑައި ްމަޖިލީހުނ�  1705ފާސ�ކުރައ�ވަނ�ވީހެނ�،

ކަމެއ�ކަނ�ްއޭރުނ�ްޑ�ރާފ�ޓ�ކުރާްމީހުނ�ނަށ�ްއެނގޭނީ.ްއެހެނ�ވީމާ،ްއެގޮތަށް�

ްމަ ްމި ްހީވަނީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްގެނ�ދެވިއ�ޔާ ނޑުމެނ�ނަށް�މި ްއަޅުގަ އ�ސަލަތައ�

ްހައ�ލުކުރެވިދާނެހެނ�.ް

ް

ް1710 

ްރ.ްއަތޮޅުގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްޢަލީްވަޙީދުްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއ�.ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ް
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ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއަޅުގަްމާޅޮސ�މަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްނިޒާމާބެހޭްއައަސ�ލާމ�ޢަލައިކުމ�.  1715ްނޑު

ްޔަޤީނުނ�ވެސ�ްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްހަމަ ްފަހުނ� ްފާހަގަކޮށ�ލަނީ ްމި ނުކުތާއެއ�ގެގޮތުނ�

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްރައީސ�،ްމިވަގުތު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމައ�ސަލައެއ�. ނުކުނ�ނާނެ

ްއެް ްޖެނެރަލ� ްއޮޑިޓަރ ްނުކުރެވޭނެ. ްފަހަކުނ� ްނުކޮށ�ފިއ�ޔާ ްހައ�ލު މިކަނ�

ްމާލެއަތޮޅުްްމަޤާމުގައި ްސިފަތައ� ްހުނ�ނަނ�ވާނެ ްމީހެއ�ގައި ހުނ�ނަވާ

ްހުށަހެޅުމުން� ްހުށަހެޅުއ�ވި ްދީދީ ްއަޙ�މަދު ްމާރިޔާ ްމެނ�ބަރު  1720ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްއޮޑިޓަރް ްސިފަތަށ� ްއެ ްނުގަނެ. ްބަލައި ްވަނީ ނޑުމެނ� އަ�ަޅުގަ

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްހުރުމަށ� ްނުވަތަ ްނުވާނެކަމަށ� ްހުރެގެނ� ޖެނެރަލެއ�ގައި

މިހާރުވަނީްޤާނޫނީްހަމަތަނުގެްމަތިނ�ްވޯޓަކުނ�ްވަރަށ�ްރީތިކޮށް�ނުރުހޭކަނ�ް

ދައ�ކާފައި.ްފަހުނ�ްމުޤައ�ރިރުްނުވަތަްއެހެނ�ްބޭފުޅަކުްނުވަތަްއެހެނ�ްބަޔަކުް

ްޔަޤީނުން� ްހަމަ ްލިއުމެއ�ގައި، ްއެއ�ވެސ� ްލިޔާ ްކޮމިޓީއަކުނ� ްއެހެނ�  1725ނުވަތަ

ްއެއ�ވެސ�ް ްދޫކޮށ�ލި ްމި ްފާސ�ނުކޮށ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ މައ�ސަލައެއ�ްްމިއަދު

ްމަޖިލީހަށް� ްއަދި ްނުވާނެ. ްލިޔެވިގެނ�ވެސ� ްއަލުނ� ްކަމެއ� އެއ�ވެސ�

ްހުސަހެޅުއ�ވިް ްރައީސ�އާއި ްމަޖިލީހުގެ ްމިކަމަކީ ްނުވާނެ. ހުށަހެޅިގެނ�ވެސ�

ްއައުމުގެް ްފ�ލޯއަށ� ްމަޖިލީހުގެ ްދެކެވިގެނ� ްވާހަކަ ްދެމެދުގައި ފަރާތ�ތަކާ

ްއެ ްއޮނ�ނަނ�ޖެހޭނެކަމެއ�. ްނިމިފައި ްހުރިހާްކުރީގައި ނޑު ްއަ�ަޅުގަ  1730ހެނ�ވީމާ،

ްކަމަކީް ްއެއ�ވެސ� ްމިއިނ� ްދަނ�ނަވާލަނީ. ްސަމާލުކަމަށ� ބޭފުޅުނ�ގެ

ްޤާނޫނުއަސާސީް ްމިއޮތ� ްމިހާރު ްދިވެހިރާއ�ޖޭގައި ފަހަރެއ�ގައިވެސ�

ްޤާނޫނުއަސާސީް ްފަހަރަށ� ްދެވަނަ ްތެރެއަށ� ްމަރުޙަލާގެ އިޞ�ލާޙުކުރުމުގެ

ް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްނަމުގައި ްމިްއިޞ�ލާޙުކުރުމުގެ ްވޯޓުނަގާފައި ފާސ�ނުކޮށ�

ްއެއ�ވެސ�ކަމެއ�ް ްސާބިތުކޮށ�ދިނ� ްމި ްނުވާކަމަށ� ްފާސ� ްވޯޓުނ�  1735ދޫކުރި

ްކަނ�ތައ�ތައ�ް ްބައެއ� ްކުރީގެ ްވެއ�ޖެ ްމިގޮތަށ� ްނުވާނެއޭ. އައިސ�ގެނ�

ްއޮނ�ނާނީް ްމިކަނ�ވެސ� ްއެގޮތަކަށ�ކަމަށ� ްޤަބޫލުކުރަނީ ްއަޅުގަނޑު ގޮސ�ފައި.

ްޝުކުރިއ�ޔާ.ް

ް
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ް1740 

ނޑަށ�ްްދެއ�ކެވުނ�:ރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަ ްއަޅުގަ ްވިދާޅުވެވިއ�ޖެހެނ� ްނުކުތާ ްނިޒާމާބެހޭ ްމެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްދެން� ްއިނގޭތޯ. ްމިއީކީ ްނޫނ� ްވަގުތެއ� ްބަޙުސ�ކުރައ�ވާ ްދެނ� ހީވަނީ.

ނޑުްހަމަްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުނ�ނަށ�ްމިްދަނ�ނަވަނީް ޙަޤީޤަތުގައިްއަ�ަޅުގަ

ްހުށަހެޅުނ� ްހަމަްމި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއަހާްފާސ�ކުރަމުން�މިހާރު ްވޯޓަށ� ތަކަށ�

ްހުށަހެޅުނ�ތައް� ްހަމަ ްއެއީކީއެއ� ްފާސ�ނުވުނ� ްހުށަހެޅުނ� ްގެނ�ދަނީ.  1745މި

ނޑަށް� ްއަޅުގަ ްގޮތަކަށ� ނޑުމެނ�ްނަގާނީ.ްއެނޫނ� ްއަޅުގަ ފާސ�ވާްހުށަހެޅުމެއ�

ްނޯނ�ނާނެހެނ�.ް ްގެނ�ދެވޭކަށ� ްކުރިއަށ� ްމިކަނ� ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ހީވަނީ

އެހެނ�ވީމާ،ްމާލެއަތޮޅުގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްމިކަމަށް�ހުށަހެޅުމާްއެކުގައިް

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްއެ ްއެކަމަކު، ްއެދުނީވެސ� ނޑު ްއަ�ަޅުގަ ްވިދާޅުވޭތޯ އެއ�ޗެއ�

ްދެން� ްއެހެނ�ވީމާ، ްނުވޭ. ްބޭނުނ�ފުޅެއ� ްވިދާޅުވަނ� ްއެއ�ޗެއ�  1750މެނ�ބަރު

ްދެނ�ނެވުން� ްވޯޓަށ� ްއޮތ�ގޮތަށ� ްތާއީދުލިބިފައި ްއަދި ހުށަހަޅުއ�ވާފައި

ްކުރިއަށް�ނޫ ްއެގޮތަށ� ްއަޅުގަނޑުމެނ� ްނެތ�. ނޑަކަށ� ްއަޅުގަ ނ�ގޮތެއ�

ްނިޒާމީް ްއާދެ، ްމި.... ްމިހާރު ްއަ�ަޅުގަނޑު ްދެނ� ްއެހެނ�ވީމާ، ގެނ�ދާނަނ�.

ްއެހެނ�ނަމަވެސ�،ް ްނުލާނަނ�. ްހުއ�ޓަކެއ� ްނާރުވާ ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ނުކުތާ

ްމެނ�ބަރުނ�ވެސް� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްބޭނުނ�ވަނީ ނޑު  1755އަޅުގަ

ްމިްވިސ�ނާވަޑައިް ްއުޅޭތާ ްމިކަމުގައި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމިހާރު ގަނ�ނަވަނ�

ްމިކަން� ްއެހެނ�ވީމާ، ްމިދަނީ. ްދުވަހަށ� ްދެވަނަ ްއުޅޭތާވެސ� ްހަމަ ވޯޓުގައި

ްއެދެނ�ް ްމަސައ�ކަތ�ކޮށ�ދެއ�ވުނ� ްބޭފުޅުނ�ވެސ� ްހުރިހާ ްގެނ�ދެވޭތޯ ކުރިއަށ�

ްއިނގޭތޯ.ްމުލަކަތޮޅުގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްއަޙ�މަދުްޝަފީޤ�.ް

ް1760 

ްޒާމާބެހޭްނުކުތާ()ނި

ް

ްއެގޮތ�ްްމުލަކަތޮޅުްމެނ�ބަރުްއަޙ�މަދުް ނޑު ްއަޅުގަ ްއިނގޭތޯ. ްޝުކުރިއ�ޔާ ްބޮޑަށ� ްވަރަށ� ްއާދެ،

ވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއެބައިނގޭްްޝަފީޤް� ްނެތ�ކަނ� ްވާކަށ� ްއެކަމެއ� ްއެހެނ�ނެއ� ްއަދި ވިސ�ނިއަކަސ�

ްނަގާފައި ްނެތ�. ްސަބަބެއ� ްނުނަގަނ�ވީ ްމި ްއެހެނ�ވީމާ،  1765ނިޒާމީްްމަޖިލީހަށ�.

ްޖެހޭނީ.ް ްފާހަގަކުރަނ� ްމައ�ސަލަ ްއެ ްވަނ�ޏާ ްއުޅޭކަމަށ� މައ�ސަލައެއ�
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ްމިްފާހަގަވަނީްމިްމުއައ�ސަސާތައ�ް ނޑަށ�ްނިޒާމީްމައ�ސަލައެއ�ގޮތަށ� އަޅުގަ

ްއެގޮތަށް� ްދެއ�ވާ ްވޯޓު ްފެނިވަޑައިގެނ� ްބާއ�ވަނ� ްމުސ�ތަޤީއ�ލުކޮށ� މިނިވަނ�

ްމަ ްމި�ި ްހަމަ ްމިހާރު ްބޭފުޅުނ�ނަށ� ްމިނިވަން�ފާސ�ކުރެއ�ވި ޤާމުތަށ�

ްޖެހިވަޑައިް ްކޮޅަކަށ� ްވަކި ްވޯޓުތަކުގައި ްނެގޭ ްމި ްބާއ�ވަނ�  1770މުސ�ތަޤީއ�ލުކޮށ�

ނޑަށ�ްހީވަނީްމިކަނ�ް ގަނ�ނަވަނ�ްއެނގިވަޑައިްނުގެނ�ްއެްތިއ�ބަވަނީްއަޅުގަ

ްއެއީް ްމައ�ސަލައެއ� ްބޮޑު ްވަރަށ� ްއެއީ ްއޮޅުނ�އަރަނީހެނ�. ްދާގޮތުނ� މި

ނޑު ްއަޅުގަ ްކުރިނ� ްއެއީ ްމިހާރުްއިނގޭތޯ. ްއެއ�ޗެހި ްފާސ�ކުރި މެނ�

ނޑަކަށ�ް ްއަޅުގަ ްމިކަނ� ްމިއީކީ ްބާތިލުކުރަމުނ�. ްމިދަނީ ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްގޮތެއ�ހެނ�.ްކޮނ�މެްގޮތެއ�ްވިޔަސ�ްމިްނިނ�މަނީް  1775ހިއެއ�ނުވޭްޤަބޫލުކުރެވޭނެ

މިކަނ�.ް ްމަޖިލީހުން�

ް

ް

ްއިށީނދެވަޑަްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެއީްއާދެ، ްއިނގޭތޯ. އިގަނ�ނަވާ

ްމެނ�ބަރުން� ްނުދެކެނ�. ނޑު ްއަޅުގަ ްނުކުތާއެއ�ކަމަށ�  1780ނިޒާމާބެހޭ

ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ�ވެސް� ްހަމަ�ަ ްގޮތ� ްދެއ�ވަވާ ވޯޓުދެއ�ވާއިރު

ްދެއ�ވާކަމަކަށ�ް ްއޮޅިވަޑައިގެނ� ްދެއ�ވާނީ. ްވޯޓު އެނގިވަޑައިގަނ�ނަވައިގެނ�

ްދެނ� ްއެހެނ�ވީމާ، ްނުގަނ�ނަނ�. ްބަލައެއ� ްހުށަހެޅިފައިވާްްއަޅުގަނޑު މިހާރު

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްް�� ނޑުްދަނ�ނަވަނ�.ްއާދެ،ްގއ.ްގެ ވަނަްހުށަހެޅުނ�ްއަޅުގަ

 1785ްޖާބިރު.ްهللاްމެނ�ބަރުްޢަބ�ދު

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްހަމަްްހުވަދުއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް ނޑު ްއަޅުގަ ްއިނގޭތޯ. ްޝުކުރިއ�ޔާ ްރައީސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއާދެ،

 1790ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއ�ްނުނަގާްހަމަްއިނދެވޭތޯްބަލައިފިނ�.ްމަނިކުފާނުްދެން�ްއ�ކެވުނ�:ޖާބިރުްވާހަކަދެهللاްޢަބ�ދު

ްގޮތަކަށ�ް ްވަކި ްކުރިނ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއަސ�ވަމުނ�ދާއިރުގައި ވޯޓަށ�

ްމިހާރުް ްދެނ� ްއެބައޮތ�. ްފާސ�ވެފައި ްގޮތަކަށ� ްވަކި ްދެއ�ވާފައި ވޯޓު

ްވޯޓަށ� ްހުށަހެޅުމަށ� ްމާރިޔާގެ ްތިްްއަނެއ�ކާވެސ� އައ�ސަވަމުނ�
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ްހުރިހާް ްދިގުކޮށ� ްނަގާ ްނުކުތާ ްނިޒާމާބެހޭ ްދެނ� ވަޑައިގަނ�ނަވަނީ.

ްއެް ްދެއ�ވާތީ ްމަނިކުފާނު ްހަމަ ްފުރުޞަތު ްވާހަކަދައ�ކަވަނ�  1795ބޭފުޅުނ�ނަށ�

ްގޮތަކަށ�ް ްދެއ�ވާ ްނިމުނީމަ ްނަގާ ްވޯޓު ްމި ްއެހެނ�ވީމާ، ލިބެނީ.

ްދެ ްދަނ�ނަވާލަނީ. ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްއެދިގެނ� ްކޮނ�މެްހަމަޖައ�ސަވާތޯ ނ�

ްފަރާތުގެް ްފާސ�ވާ ްކަމެއ�ވެސ� ްކޮނ�މެ ްހުށަހަޅާ ްފާސ�ވެގެނ� ގޮތަކަށ�ވެސ�

ްފާސ�ވެފައިް ްއެއ�ޗެހި ްހުށަހެޅި ްކުރިނ� ްއެބައޮތ�. ްއެއ�ޗެއ� ްހުރިހާ ނަމާ

ްއެއ�ޗެހިް ްހުށަހެޅި ްފަހުނ� ްއެއޮތީ. ްފާސ�ވެފައި ްއެ ްވަނ�ޏާ  1800ހުރިކަމަށ�

ްއަޅު ްއެއޮތީ. ްފާސ�ނުވެ ްވަނ�ޏާ ނޑަކީވެސ�ްފާސ�ނުވެއ�ޖެކަމަށ� ގަ

ނޑަށ�ް ްއަޅުގަ ްވަނ�ޏާ ްއެހެނ�ވެއ�ޖެކަމަށ� ްމެނ�ބަރެއ�. ޑ�ރާފ�ޓިނ�ގްކޮމިޓީގެ

ްފާސ�ް ްއެއ�ޗެއ� ްނުވާ ްފާސ� ްފާސ�ވީކަމަށ� ްއެއ�ޗެއ� ްފާސ�ވީ ވިސ�ނޭ

ނުވާކަމަށ�.ްމީގެްކޮނ�ފިއުޝަނެއ�ްމިތާނގައިްއޮތ�ކަމަކަށ�ްނުފެނޭ.ްހަމަްމިް

ްއެހެނ� ްނޫނ� ްލަސ�ވުނ� ްމަސައ�ކަތ� ްއެހެނ�ވީމާ،ްމަޖިލީހުގެ ްނެތ�.  1805ކަމެއ�

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްމަސައ�ކަތ�ކޮށ� ްއަވަހަށ� ްދަނ�ނަވަނ� ނޑު އަޅުގަ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްޝުކުރިއ�ޔާ ްބަލަނ�ވެއ�ޖެ. ްޚިދުމަތ�ދެވޭތޯ ރައ�ޔިތުނ�ނަށ�

ްރައީސ�.ް

ްގޮތަށ�ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްނުކުތާއެއ� ްނިޒާމާބެހޭ ްދެނ� ްމެނ�ބަރު ްޢިއ���ޒަތ�ތެރި އާދެ،

ްނިޒާމާބެހޭްއަ ްހީވަނީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްނެތިނ�.ްއެއީ ްބަލާގަނ�ނާކަށެއ� ނޑު  1810ޅުގަ

ް ްމިހާރު ްދެނ� ްކޮނ�މެއަކަސ� ްއާދެ، ްއެއަކުނެތ�ހެނ�. ވަނަްް��ނުކުތާއެއ�

އިއ�ވަވާލަދެއ�ވުމަށ�ްދަނ�ނަވަނ�.ް ްހުށަހެޅުނ�ްއިދާރީްމޭޒިން�

ް

ް

މަޤާމުތަކާއިްމަރުކަޒީްޤާނޫނުއަސާސީގައިްހިމެނެނ�ޖެހޭްމުސ�ތަްއިދާރީްމޭޒުނ�ްއިއ�ވެވުނ�:  1815ޤިއ�ލުްއެހެން�

ް ްބަޙުސ�. ްމަޢުޟޫގެ ްއަޙ�މަދުްއިދާރާތަކާބެހޭ ްމާރިޔާ ްމެނ�ބަރު މާލެއަތޮޅު

ްތާއީދުކުރެއ�ވިް ްޝަރީފ� ްމުޙަނ�މަދު ްމެނ�ބަރު ްކޮޅުމަޑުލު ްހުށަހަޅުއ�ވާ ދީދީ

ް 4ްހުށަހެޅުނ� ްދިވެހިރާއ�ޖޭގައިްް-4. ް)ހ( ްއެޑ�މިނިސ�ޓ�ރޭޝަނ�. ޕަބ�ލިކ�

މުސ� ތަޤިއ�ލުްސިވިލ�ްސަރވިސ�އެއ�ްއޮނ�ނަނ�ވާނެ.ް)ށ(ްސިވިލް�މިނިވަން�

ް)ނ(ް ްބަޔާނ�ކުރުނ�. ްޙައ�ޤުތައ� ްލިބޭ ްމީހުނ�ނަށ� ްއުޅޭ  1820ސަރވިސ�ގައި

ްސިވިލް� ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ްމިނިވަނ� ްބަލަހައ�ޓާނީ ްސަރވިސ� ސިވިލ�
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ްކޮމިޝަން� ްސަރވިސ� ްސިވިލ� ް)ރ( ްކޮމިޝަނަކުނ�. ސަރވިސ�

ްޤާނޫނުއަސާ ްވަކިކުރާނީ ްޢައ�ޔަނ�ކޮށ�ްޢައ�ޔަނ�ކޮށ� ްމީހުނ� ްމިފަދަ ސީގައި

(ް ް)ބ(މަސައ�ކަތ�. ްމުއ�ދަތަކަށ�. ްވަކި ްއުސޫލުނ� ްއޮނ�ނަ ްކުރަނ� (ް�ވަކި

ްމީހުނ�ނާބެހޭް ްއެނ�މެހާ ްމީހުނ�ނާގުޅޭ ްހިމެނޭ ްސަރވިސ�ގައި  1825ސިވިލ�

ްތިބެް ްއެއ�ކިބާވެ ްނުފޫޒުނ� ްއެހެނިހެނ� ްއަދި ްސިޔާސީ ްކަނ�ކަނ� އެނ�މެހާ

ްބެލެހެއ�ޓުނ�.

ް

ް

ްއެދެނ�.ްްހަކަދެއ�ކެވުނ�:ރިޔާސަތުނ�ްވާ ްދެއ�ވުނ� ްވޯޓު ްހުށަހެޅުމަށ� ްއެއ�ސެވި ްތިޔަ ްދެނ�މެ  1830އާދެ،

ްނަތީޖާ.ް ްވޯޓުގެ ްނެގުނު ްދެނ�މެ ްމިދަނ�ނަވާލަނީ ްމިހާރު )ވަގުތުކޮޅަކަށ�ފަހު(

ްއެހެން� ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ްހިމެނެނ�ޖެހޭ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްދެނ�ނެވުނީ ވޯޓަށ�

ްމަ ްއިދާރާތަކާބެހޭ ްމަރުކަޒީ ްމާލެއަތޮޅުގެްމަޤާމުތަކާއި ޢުޟޫޢުގައި

ްއަދިް ްހުށަހަޅުއ�ވާފައިވާ ްދީދީ ްއަޙ�މަދު ްމާރިޔާ ްމެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

 1835ކޮޅުމަޑުލުގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުްޝަރީފ�ްތާއީދުކުރައ�ވާފައިވާް

ްހުށަހެޅުމެއ�.ް

ް

ް]ވޯޓުދެއ�ވުނ�ް[

ް

 1840ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްމާރިޔާްއަޙ�މަދުްދީދީ.ްމާލެއަތޮޅުްމެނ�ބަރުްްހުށަހެޅުއ�ވިްމެނ�ބަރު:

ްކޮޅުމަޑުލުްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުްޝަރީފ�.ްތައީދުކުރެއ�ވިްމެނ�ބަރު:

ް

74ްްްހާޒިރުވެވަޑައިގެނ�ްތިއ�ބެވިްމެނ�ބަރުނ�ގެްއަދަދު:

ވޯޓުްދެއ�ވީ:  �9ް1845ްްފެނ�ނަކަމަށް�

ވޯޓުްދެއ�ވީ: 6ްްްްްްްްްްނުފެނ�ނަކަމަށް�

27ްްްްްވަކިގޮތަކަށ�ްވޯޓުނުދެއ�ވާ:

ް�ްްްްްްްްރިވެވަޑައިނުގަނ�ނަވާ:ވޯޓުގައިްބައިވެ
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ް

ް1850 

ވަނ�2ްްައެހެނ�ވީމާ،ްމިހުށަހެޅުނ�ްފާހެއ�ނުވި.ްއާދެ،ްދެނ�ްމިދަނ�ނަވާލަނީްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ނޑުްމިްއިއ�ވާލަނީްއިނގޭތޯ.ްއާދެ،�2ްްހުށަހެޅުނ�.ް އަޅުގަ ވަނަްހުށަހެޅުން�

ްޢިއ�ޒަތ� ްރ.އަތޮޅުގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްނުކުތާއަށ� ްޢަލީްނިޒާމާބެހޭ ްމެނ�ބަރު ތެރި

ްވަޙީދަށ�ްއަރުވަނ�.

ް1855 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްހަމައެކަނިްްމާޅޮސ�މަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް ްނުކުތާއެއ�ގައި ްނިޒާމާބެހޭ ްއަޅުގަނޑު ްރައީސ�. ްޝުކުރިއ�ޔާ،

ްޕަބ�ލިކ�ްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްހާލެއ�ގައި ްއެއ�ވެސ� ްޔައުމިއ�ޔާއަށ�ޓަކައި. ދަނ�ނަވާލަނީ

ްމީހުނ�ނަށް�އެ ްހިމެނޭ ްސަރވިސ�ގައި ްސިވިލ� ްދަށުނ�  1860ޑ�މިނިސ�ޓ�ރޭޝަނ�ގެ

ގުޅޭްއެނ�މެހާ،ްމީހުނ�ނާބެހޭްއެނ�މެހާްކަނ�ތައ���ްސިޔާސީްއަދިްއެހެނިހެން�

ްބެލެހެއ�ޓުނ�.ްވާހަކައަކީްމިއުސޫލުްމީގެްފަހުގައިް ްއެއ�ކިބާވެްތިބެ ނުފޫޒުނ�

ްލިޔެވިގެނ�ނެް ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްހާލެއ�ގައި ްއެއީްއެއ�ވެސ� އ�ނުވާނެ.

ނޑުމެނ�ް ނޑުމެނ�ްމިހާރުްމީގައިްމިއޮތ�ް)ބ(ްގައިްމިއޮތ�ްބައިްއަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްޢިބާރާތ� ްއޮތ� ްއޭގައި ްއެއީ. ްއެކެއ� ްގެ ް)ބ( ްކިޔާދިނީ،  1865މި

ްލިޔެވިގެނ�ް ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްއަނބުރާ ްމިއުސޫލު ްއެހެނ�ވީމާ، މިކިޔާލީ.

ްޔައުމިއ�ޔާއަށ�ޓަކަ ނޑު ްއަޅުގަ ްއޭގެްނުވާނެކަމަށ� ްއަދި ްމިދަނ�ނަވާލަނީ. އި

ް ްނަނ�ބަރު ްލިޔުނ� ްމި 4ްއިތުރު ްމީގެް، ްއެޑ�މިނިސ�ޓ�ރޭޝަނ� ޕަބ�ލިކ�

ްއެނބުރިް ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްކަމެއ� ްއެއ�ވެސ� ްހަމަ ްހިމެނޭ ދަށުގައި

ްއެދުވަހަކުނ�ް ްތާރީޚަށ�ޓަކައި. ްދަނ�ނަވާލަނ� ްވާހަކަ  1870ލިޔެވިގެނ�ނުވާނެ

ްމިތަނަށ�ވަނު ްދުނިޔޭގައިހުރެ ނޑު ްފުރުޞަތުްއަޅުގަ މުގެ

ްމައ�ސަލައެއ�ގެް ްއަނބުރާ ްމިވާހަކަ ނޑު ްއަޅުގަ ލިބިއ�ޖެކަމަށ�ވެއ�ޖެނަމަ

ްކަމެއ�ވެސ�ް ްކޮނ�ދުވަހަކުނ� ްއަނ�ނާނީ ްއެދުވަސ� ްނަގާނެ. ގޮތުގައިވެސ�

ްއިނ�ތިޚާބަށ�ފަހުގައިވެސ�ް ްޢާނ�މު ްފަހަރެއ�ގައި ނޭނގެ.

ްރެކޯޑިނ�ގއިނ�ް ްއެއ�ޗެއ� ްވިދާޅުވި ް...)މެނ�ބަރުނ�  1875ްކަނ�ނޭނގެ.
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ް ްކަނ�ނޭނގެ. ްއެވާހަކަްهللاްސާފެއ�ނުވޭ(... ްދެނެވޮޑިގެނ�ވަނީ. ހުރިހާކަމެއ�

ްދަނ�ނަވާލަނ�ވެގެނ�.

ް

ް

ްނިޒާމާބެހޭްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ނޑު ްއަޅުގަ ްނުކުތާއަކީ ްނެނ�ގެވި ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  1880އާދެ،

ްމިއެދެ ނޑު ްއަޅުގަ ްއިނގޭތޯ.ްދެނ� ްނުގަނ�ނަނ� ްބަލައެއ� ނީްނުކުތާއެއ�ގޮތަށ�

ްމެނ�ބަރުން� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއަދަދެއ�ގެ ްގިނަ ްވަރަށ� ްމިހާރު ްއާދެ، މިހާރު

ްދަނ�ނަވާނީް ނޑު ްއަޅުގަ ްމިގެނ�ދަވަނީ. ްނަނ�ގަވަމުނ� ްނުކުތާ ނިޒާމާބެހޭ

ވޯޓުގެްކަނ�ތައ�ްކުރިއަށ�ގެނ�ދަނ�ްހުރިހާްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުނ�ވެސ�ްހަމަް

ްއދ.ގެ ްދެނ� ްއެދެމޭ. ްމެނ�ބަރުްްބައިވެރިވެވަޑައިގެނ�ދެއ�ވުނ�  1885ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ފުރުޞަތު. ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއަކަށް� ްޢިލ�ޔާސ�ްޙުސައިން�

ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1890 

ްޑ�ރާފ�ޓިނ�ގްްއަރިއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެނ�ބަރުް ްއަދި ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމާލޭގެ ްޔަޤީނ� ނޑަށ� ްއަޅުގަ

އިބ�ރާހީމ�ް ްްޢިލ�ޔާސ�ްޙުސައިން� ްއަލ�ފާޟިލ� ްމުޤައ�ރިރު ްވަރަށް�ކޮމިޓީގެ ްއެވިދާޅުވީ ްއިސ�މާޢީލ� ްއިބ�ރާހީމ�

ްއެދައ�ކަވަނީވެސ�ްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްރ.އަތޮޅުގެ ްތެދުފުޅެއ�.ްއަދި ހަމަ

ްއިނގޭތޯ.ް ްވަޙީދު ްޢަލީ ްވާހަކަފުޅެއ�. ްހުރި ްބުރަދަނ� ްމީގައި ްވަރަށ� ހަމަ

ްމާކުރިނ�ވެް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްވަޙީދު. ްޢަލީ ްމިވާހަކަްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  1895ސ�

ްމާއ�ދާތައ�ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ް ްމިއީ ްމިމަރުޙަލާއަކީ ްދައ�ކާފައިވާނީ. މިތާ

ްވޯޓުްނަގަނ�ވީްމަރުހަލާއެއ�ނޫނޭ.ްހަމައެކަނިް ްގެނެސ� ފުރިހަމައަށ�ްލިޔެގެނ�

ްދިމާވާނެ.ް ްފަހުނ�ވެސ� ްމިމައ�ސަލަ ްފާސ�ކުރަނ�ވީ. ްމިހާރު ްއޭ ހެޑިނ�ގ

ްކިހިނެތ�ތޯ ްބޭފުޅުނ� ްކޮމިޓީގެ ްމިތަނުން�ްޑ�ރާފ�ޓިނ�ގ ޑ�ރާފ�ޓ�ކުރާނީ

ްއިނގޭތޯް ްނުހައ�ދަވާށޭ ްތިހެނ� ްޚިލާފަށ�. ްފާސ�ކުރުމާ ްއޮތ�  1900ފާސ�ކޮށ�ފައި

ްގޮތަކަށް� ްމިކަނ�ކުރެވޭނެ ްދަނ�ނަވަނ� ްއެބަ ްފަހަރަކު ްއެތަށ� ނޑު އަޅުގަ
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ް ްގެނ�ގޮސ�ދެއ�ވަށޭ. ްޤާނޫނުއަސާސ2118ްްީމިކަނ� ހަމައަށ�

ްކުރެވިދާނެްއިނގޭތޯ.ްްއިޞ�ލާޙެއ�ނުވާނެ.ްބޭނުނ�ގޮތަކަށ�ްމިތާްވެރިކަނ�

ް

ް1905 

ނޑަށ�ްހީވަނީްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްނުކުތާއެއ�ނޫނ�.ްއަޅުގަ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރު،ްމިްނިޒާމާބެހޭ

ްރަނގަޅުް ްވަރަށ� ްވިދާޅުވި ްކުރީބައިގާ ްވާހަކަފުޅުގެ ްމެނ�ބަރުގެ ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްމިގެ ްނިނ�މަމުނ� ްމި ްމިތަނުނ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ނ�ދަނީްވާހަކައެއ�ހެނ�.

ްތަފ�ސީލަށް� ްއޭގެ ްސިފަތަކެއ�. ްއަސާސީ ްކަނ�ތައ�ތަކެއ� އަސާސީ

ްމިހާރުް ްއެހެނ�ވީމާ، ްކޮމިޓީނ�. ްޑ�ރާފ�ޓ�  1910މަސައ�ކަތ�ކުރައ�ވާނީ

ްމިހުރީް ްހުށަހެޅުނ�ތަކުގައި ްމިހުށަހެޅޭ ްފާސ�ކުރަނ� ްމިތާގައި ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްފާސ�ކުރައ�ވަން� ްމަޖިލީހުނ� ްތަފ�ސީލުތައ� ްތަފ�ސީލުތަކެކޭ. އިތުރު

ްދެން� ްއަދި. ްފާސ�ނުވަނީކަމަށ�ވެދާނެ ްފަހަރެއ�ގައި ފެނިވަޑައިނުގަނ�ނަވާތީ

ްވާހަކައެއ�ް ްނުވަތަ ްދެއ�ކީކަމަށ� ްމަގު ްގޮތަކަށ� ނޑު ްއަޅުގަ އަނެއ�ކާވެސ�

ނޑުް ްއަޅުގަ ްނުދަނ�ނަވަނ� ްއެއ�ޗެއ�ވެސ� ްއެވަރު  1915ބުނީކަމަށ�ވެދާނެތީ

ްއަޅު ްމިދަނީ ްހިނގަމުނ� ްމިކަނ�ތައ� ްޙަޤީޤަތުގައި ނޑުްމިއިނ�ނަނީ. ގަ

ްއެދިވަޑައިގެނ�ފައިް ްމިހާރު ްދެނ� ްއާދެ، ްރަނގަޅަށޭ. ްހަމަ ދަނ�ނަވާނީ

އެބައޮތ�ްއަދިވެސ�ްދެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުނ�.ްއެއީްލ.އަތޮޅުްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް

ްމެނ�ބަރުްމޫސާްމަނިކަށ�.

ް1920 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްހައ�ދުނ�މަތީްމެނ�ބަރުްމޫސާމަނިކުް ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްނެގިްޝުކުރިއ�ޔާ، ްރަނގަޅަށ� ްވަރަށ� ްމަނިކުފާނު

ްތިވާހަކަްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްކޮނ�މެހެނ� ްމިހާރު ްދެނ� ްވަނީމަ ްގޯލައަށ� ކޯނަރެއ�

ނޑުް ްއަޅުގަ ްޖެހުނީމަ ްއެމައ�ސަލަ ްހަމަ ްފުރަތަމަ  1925ދައ�ކަވާނެކަމެއ�ނެތ�.

މަނިކުފާނުްތިކުރެއ�ވީްކެމ�ޕޭނެކޭ. ްދެނ�ނެވިން�

ް

ް
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ނޑަށ�ްހީވަނީްމިހާރުްނިޒާމާބެހޭް،ްއާދެްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްމިހާރުްއަޅުގަ

 1930ްނުކުތާއެއ�ނޫނ�ހެނ�.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށ�ގެނ�ދެވުނ�(

ް

މަނިކުފާނުްމަޑުކުރައ�ވަނ�ވީްހައ�ދުނ�މަތީްމެނ�ބަރުްމޫސާްމަނިކުް ނޑުްނިޒާމީްނުކުތާްފެށެނ�ްދެން� ްއާދެ،ްއަޅުގަ

މަނިކުފާނުްމަޑުކުރައ�ވާ.ްނޫނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ދެން� ނޑުގެްނިޒާމީްނުކުތާްފެށެން�  1935ްތޯ.ްއަޅުގަ

ް

ް

ްއެހެނ�ވީމާ،ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްތިވިދާޅުވީ. ްވާހަކައެއ� ްގޯލެއ�ޖަހާ ނޑު އަޅުގަ

ްވިދާޅުވެފައިް ްއޮތިއ�ޔާ ްނުކުތާއެއ� ްޚިލާފުވާ އިށީނދެވަޑައިގަނ�ނަވާ.ްގަވާއިދާ

 1940ްތޯ.އިށީނދެވަޑައިގަނ�ނަވާްއިނގޭ

ް

ް)ވަގުތުކޮޅަކަށ�ފަހު(

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށ�ގެނ�ދެވުނ�(

ް

ްއިޚ�ތިޔާރުްްހައ�ދުނ�މަތީްމެނ�ބަރުްމޫސާްމަނިކުް ްއެހުމުގެ ްވޯޓަށ� ްފާސ�ކުރަނ� ްމަނިކުފާނަށ�  1945ް...ނަހަދާގޮތަށ�

ްވަރަށް�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްހަމަ ްމިހާރު ނޑު ްއަޅުގަ ްނުފެނޭ. ްއޮތ�ކަމަކަށ� މިހާރު

ްހުށަހަޅަނ�ްރިކަމާްއަދަބުވެ އިނގޭތޯ.ްމަނިކުފާނުްތިްގެނ�ދަވަނީްހަމަްއެކީގައި

ްމަނިކުފާނަށް� ްއިނ�ނަވައިގެނ� ްޖެހިވަޑައިގެނ� ް ްފަރާތަކަށ� ވަކި

ްއެކަމެއ�ް ްއެގޮތަކަށ� ްނިނ�މަވަނ�. ްމިކަނ� ްގޮތަކަށ� ފެނިވަޑައިގަނ�ނަވާ

ްމިހިސާބަށް� ްނިނ�މައިގެނ� ްއެކަނ� ްކޮމިޓީނ� ްޑ�ރާފ�ޓިނ�ގ  1950ނުކުރެވޭނެ.

ްވޯޓުލާކަށ�ްްއައިސ�ް ްލައ�ވާ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއިދިކޮޅަށ� ްމިއަށ� އަނެއ�ކާ

ްޙަޤީޤަތުގައިް ްނެތ�. ްކަމެއ� ްމަސައ�ކަތ�ކުރައ�ވާނެ ްއެ ްއެގޮތަށ� މަނިކުފާނު

ްވޯޓަށ���ް ްފުރަތަމަ ްމިތަނުގައި ްއެދިވަޑައި�ިގަނ�ނަވާގޮތަށ� މަނިކުފާނުވެސ�

ްއެހިގޮތަށ�....

ް1955 
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ް

ްތިޔައީްޢިއ�ޒަތ�ތެްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމިދަނ�ނަވަނީ ްފަށ�ފަށުނ� ްއަޅުގަނޑު ްމެނ�ބަރު ރި

ްއެހެނ�ވީމަ،ް ްނަނ�ގަވަނީ. ްތި ްމިހާރު ްނޫނޭ ްނުކުތާއެއ� ނިޒާމާބެހޭ

ްއިނގޭތޯ.ް ްއިނގޭތޯ.ްއާދެ،ްއިށީނދެވަޑައިގަނ�ނަވާ އިށީނދެވަޑައިގަނ�ނަވާށޭ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްއިނގޭތޯ. ްއިށީނދެވަޑައިގަނ�ނަވާ ްމެނ�ބަރު  1960ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްގަވާއިދަށް�މެނ�ބަ ްމަޖިލީހުގެ ްދަނ�ނަވަނ�ޖެހެނީ ނޑު ްއަޅުގަ ރު

ްމަޖިލީހުގެް ްމިދަނ�ނަވަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްއިނގޭތޯ. ްހިއ�ތަވާށޭ ޙުރުމަތ�ތެރިކޮށ�

ްއިށީނދެވަޑައިގަނ�ނަވާް ްއިނގޭތޯ. ްހިއ�ތަވާށޭ ްޙުރުމަތ�ތެރިކޮށ� ގަވާއިދަށ�

ްފުވައ�މުލަކުގެް ްދެނ�، ްޝުކުރިއ�ޔާ. ްއާދެ، ްމެނ�ބަރު. ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

އަރުވަނ�.ް ދީދީއަށް�  1965ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުްއިބ�ރާހީމް�

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ނޑުގެްނަނ�ްތިްވިދާޅުވީްކޮނ�ްބޭނުނ�ފުޅަކުތޯ.ްްފުވައ�މުލަކުްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�،ްއަޅުގަ

 1970ްއިބ�ރާހީމ�ްދީދީްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ް

ް

ްނުކުތާއެއް�ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްނިޒާމާބެހޭ ްހިއ�ލަވާލައ�ވާފައި ްއަތ�ޕުޅު ްމެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ނޑަށ�ްފެނުނީމަްއެހެނ�ވީމަ.ްއާދެ،ް ނަނ�ގަވަނ�ްއަތ�ޕުޅުްނެނ�ގެވިތަނ�ްއަޅުގަ

ްމާލޭގެް ްއިށީނދެވަޑައިގަނ�ނަވާ. ްއިނގޭތޯ. ްމަޢާފ�ކުރައ�ވާ  1975އެހެނ�ވެއ�ޖިއ�ޔާ

އެ ްދިވަޑައިގެނ�ފައިވާކަމަށ�.ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްއަޙ�މަދުްއާޠިފް�

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްނުކުތާއަކަށ�ްްމާލޭްމެނ�ބަރުްއަޙ�މަދުްއާޠިފ�ް ްނިޒާމީ ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  1980ްޝުކުރިއ�ޔާ

ްމިކުރެވޭްްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްބޭނުނ�ވަނީ ްދަނ�ނަވާލަނ� ނޑު ްއަޅުގަ އެދުނީ

ްއެ ްބޭނުމެއ� ްމެނ�ބަރުްކަމެއ�ގެ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމާލޭގެ ްއޮނ�ނަނ�ވެއޭ ބަ

ްއަތޮޅުގެް ްތ. ްއަދި ްފަދައިނ� ްއެވިދާޅުވި ްއިސ�މާޢީލ�ވެސ� އިބ�ރާހީމ�
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ްފާހަގަކުރައ�ވައިފި.ް ްއެވާހަކަ ްޢަފީފ�ވެސ� ްޙަސަނ� ްމެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްހުށަހަޅާް ްނުވަތަ ްއެއ�ޗެހިތަކެއ� ްލިޔާ ްކުރަނ�ވެގެނ�  1985ޑ�ރާފ�ޓެއ�

ްމި ްމިވަގުތުްހުށަހެޅުނ�ތަކެއ� ްނޫނ� ްމާއ�ދާތަކެއ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއެއ�ޗަކީ އީ

ްމިްހުށަހަޅަނީކީ.ްއެހެނ�ވީމަ،ްއޭގައި....

ް

ް

ްބޭފުޅުން�ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްގިނައިނ� ްވަރަށ� ްހަމަ ްވާހަކަ ްތި ްމެނ�ބަރު،  1990ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްކުރިމައ�ް ނޑުގެ ްއަޅުގަ ނޑުްމިދަނ�ނަވަނީ ޗަށ�ްއެބަދައ�ކަވާ.ްއެކަމަކު،ްއަޅުގަ

ްނާހާް ްވޯޓަށ� ނޑު ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުމަށ� ްލިބިފައިހުރި ްތާއީދު ހުށަހެޅި

ްބަދުނާމުް ްދެއ�ވާނެ ްތިބޭފުޅުނ� ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްއަދި ްދެނ� ގެނ�ގޮސ�ފިއ�ޔާ

ްކުރިއަށް� ްމި ްމިކަނ� ްމިކުރަނީ. ްމިކަނ� ނޑު މާބޮޑުވާނެ.ްއެހެނ�ވީމަ،ްއަޅުގަ

ްއިނގޭތޯ.ްއެހެނ�ވީމަ،ްއަޅުގަ ްއެދެނީްމާލޭގެްގެނ�ދަނ�ްފުރުޞަތުދެއ�ވާ  1995ނޑު

އިނގޭތޯ.ް ދެއ�ވުނ�ްމިހިސާބުން� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްއިށީނދެވަޑައިގެން�

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށ�ްގެނ�ދެވުނ�(

ް

ްއެއ�ބައިްްމާލޭްމެނ�ބަރުްއަޙ�މަދުްއާޠިފ�ް ްއިނގޭތޯ. ްއެދެނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއަޑުއައ�ސަވާލަދެއ�ވުނ� ްއެއ�ޗެއ�

 2000އެބަްދެކެވަޑައިގަނ�ނަވާްމީގައިްމިހިރަްބައެއ�ްއަކުރުްމިސާލަކަށ�،ްބޭފުޅުނ�ްްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ްވިދާޅުވީް ްއެ ްވަޙީދުވެސ� ްޢަލީ ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްރ.އަތޮޅުގެ ދެނ�މެ

ްނުވާނެއޭްމިސާލަކަށ�.ްއެގޮތަށް� މީގައިްމިއިނ�ނަް)ބ(ްވެސ�ްއޮވެގެނ�ވެސ�

ނ ްއަޅުގަ ްއުޅުއ�ވާނެހެނ� ްބޭފުޅުނ�ތަކެއ� ްހީވަނީްދެކެވަޑައިގަނ�ނަވާ ޑަށ�

ްމިކުރެވޭް ްއަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ� ްއެހެނ�ވާނ�ވެއ�ޖިއ�ޔާ ޑ�ރާފ�ޓަށ�ދާއިރުވެސ�.

ްއަކުރުތައ�ް ްމި ްވަކިވަކިނ� ްއެހެނ�ވީމަ، ްނޯނ�ނާނެ. ްމާނައެއ�  2005ކަމެއ�ގެ

ްދެކޮޅުހެދެނީް ްމަތިނ�ނަމަވެސ� ްދެދުވަހެއ�ގެ ްއަދި ްނަމަވެސ� ވަކިކޮށ�ލައިގެނ�

ްކޮނ� ްހުނ�ނަނ�ވީ ްއެއ�ޗަކަށ�ކަމެއ� ްފާސ�ކޮށ�ނުލިއ�ޔާްްކޮނ� އެއ�ޗެއ�ކަމެއ�

ްކުރެވެމުނ�ދާލެއ�.ް ްމި ްނުވާނެހެނ� ްއަވަހެއ� ްވަކި ްހީވަނީ ނޑަށ� އަޅުގަ

ްކުރީް ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްފާހަގަކޮށ�ލުމަށ�ޓަކައި ްއެވާހަކަ އެހެނ�ވީމަ،
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ްވާހަކަް ްމި ްގޮތުނ� ްތާއީދުކޮށ�ލުމުގެ ްއެއ�ޗަކަށ� ްވިދާޅުވި ްއެ  2010ދެބޭފުޅުނ�

ްޒަތ�ތެރިްރައީސ�.ްމިދެނ�ނެވީ.ްޝުކުރިއ�ޔާްޢިއ�

ް

ް

ްއާދެ،ްދ.ްއަތޮޅުގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުްރިޔާޟ�.ްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ް2015 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޖަލ�ސާްްނިލަނ�ދެއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެނ�ބަރުް ްހީވަނީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ް ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ

ްއަނީސާއާއިްހުއ�ޓަވާލަްްމުޙަނ�މަދުްރިޔާޟ�ް ްރައީސ� ްޕާލަމެނ�ޓަށ� ްޑީ.އާރު.ޕީގެ ްއ�ވާފައި

ްޚިޔާލުްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއެމ�.އެސ�އަކުނ� ްއެސ�. ްފޮނުވާލާ  2020މަޝ�ވަރާކޮށ�ލާފައި

ްފަހުން� ްކަމެއ� ްކުރަނ�ޖެހޭ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއެއީ، ބަދަލުވެދާނެހެނ�.

ްއަލުނ�....ް

ް

ްމެނ�ބަރުްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްތިއީްްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއިނގޭތޯ. ްއިށީނދެވަޑައިގަނ�ނަވާ މިހާރު

ްނެތް� ްފުރުޞަތެއ� ްވާހަކަދައ�ކާކަށ� ްތިގޮތަށ� ްނޫނ�. ްނުކުތާއެއ�  2025ނިޒާމާބެހޭ

ްހުށަހެޅިފައިވާް ްމި ްދެނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުނ�2ް�ްއިނގޭތޯ.ްމިހާރު ވަނަ

ނޑުްއިނގޭތޯ.ް ްވަނަްހުށަހެޅުނ�ްދަނ�ނަވާލާނަނ�.�2ްްދަނ�ނަވާލާނަނ�ްއަޅުގަ

ް

ްގުތުކޮޅަކަށ�ފަހު()ވަ

ް2030 

ްވަޑައިގެނ�ނެވީމަްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުނ�ްބޭރަށ� އާދެ،ްޖަލ�ސާއިނ�ްބައެއ�

ްކުޑަކޮށ�ް ްބަލައިލަނ� ްއަދަދު ްތިއ�ބެވި ްމެނ�ބަރުނ� ްޖަލ�ސާގައި މިހާރު

ްބޭރަށް� ްމެނ�ބަރުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްބައެއ� ްމިދަނީ. ޔަޤީނ�ކޮށ�ލަނ�

ްއަނެއ�ހެން�ނުކުމެވަ ްކާޑުކޮޅުވެސ� ްއެބޭފުޅުނ�ގެ ޑައިގެނ�ނެވިއިރު

ްކުޑަކޮށ�ްއެކަން� ނޑުމެނ� ްވަޑައިގެނ�ނެވީ.ްއެހެނ�ވީމަ،ްއަޅުގަ  2035އުފުރާނުލައ�ވާ

ްބަލައިލަނ�.ް
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ް

ް)ވަގުތުކޮޅަކަށ�ފަހު(

ް

ްއިނގޭތޯ.ްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްގެނ�ދާނަނ� ްކުރިއަށ� ްޖަލ�ސާ ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު  2040އާދެ،

ްޖަލ� ްމިވަގުތުވެސ� ްއެބަތިއ�ބެވި.61ްްސާގައި ްވަޑައިގެނ� މެނ�ބަރުނ�

ްހުށަހެޅިފައިވާް ްމިހާރު ްގެނ�ދާނަނ�. ްކުރިއަށ� ްޖަލ�ސާއައިގެނ� އެހެނ�ވީމަ،

ދަނ�ނަވާލާނަނ�.�2ްް ްވަނަްހުށަހެޅުނ�ްތިޔަްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުނ�ނަށް�

ް

ް2045 

މަޤާމުތަކާއިްމަރުކަޒީްޤާނޫނުއަސާސީގައިްހިމެނެނ�ޖެހޭްްްއިދާރީމޭޒުނ�ްއިއ�ވެވުނ�: މުސ�ތަޤިއ�ލުްއެހެން�

ް ްބަޙުސ�. ްމަޢުޟޫގެ ްއަޙ�މަދުްއިދާރާތަކާބެހޭ ްމާރިޔާ ްމެނ�ބަރު މާލެއަތޮޅު

ދީދީްހުށަހަޅުއ�ވާްކޮޅުމަޑުލުްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުްތާއީދުކުރެއ�ވިްހުށަހެޅުނ�.ް

ް ް)ހ(ދިވެހިރާއ�ޖޭގައިްް-5ހުށަހެޅުނ� ްކޮމިޝަނ�. ްކޮރަޕ�ޝަނ� އެނ�ޓި

ްހުނ�ނަނ�ވާނެ.ްްމިނިވަނ� ްކޮމިޝަނެއ� ްކޮރަޕ�ޝަނ� ްއެނ�ޓި  2050މުސ�ތަޤިއ�ލު

ްވަކިކުރާނީް ްމެނ�ބަރުނ�ްޢައ�ޔަނ�ކޮށ� )ށ(ްއެނ�ޓިްކޮރަޕ�ޝަނ�ްކޮމިޝަނ�ގެ

ްޢައ�ޔަނ�ކުރުމަށާއިް ްމީހުނ� ްމަޤާމުތަކަށ� ްމިފަދަ ޤާނޫނުއަސާސީނ�

ް)ނ(ް ްމުއ�ދަތަކަށ�. ްވަކި ްދަށުނ� ްއުސޫލެއ�ގެ ނޑައަޅާ ްކަ ވަކިކުރުމަށ�

ްކުރެވޭްކޮރަޕ�ޝަނ�ގެްދައުލަ ްމުވައ�ޒަފުނ�ނައިްއޮފީސ�ތަކާމެދު ްއެނ�މެހާ ތުގެ

ތަޙ�ޤީޤުކުރުނ�.  2055ްތުޙުމަތުތައް�

ް

ްް

ްއާދެ،ްދެނ�މެްތިޔަްއެއ�ސެވިްހުށަހެޅުވުމަށ�ްވޯޓުދެއ�ވުނ�ްއެދެނ�.ްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ް

 2060ް]ވޯޓުދެއ�ވުނ�ް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްޅުްމެނ�ބަރުްމާރިޔާްއަޙ�މަދުްދީދީ.ްމާލެއަތޮްްހުށަހެޅުއ�ވިްމެނ�ބަރު:

ްކޮޅުމަޑުލުްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުްޝަރީފ�.ްްތާއީދުކުރެއ�ވިްމެނ�ބަރު:
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ް2065 

61ްްހާޒިރުވެވަޑައިގެނ�ްތިއ�ބެވިްމެނ�ބަރުނ�ގެްއަދަދު:

�9ްްވޯޓުްދެއ�ވީ:

12ްްްްްްްވޯޓުްނުދެއ�ވާ:

�8ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށ�ްވޯޓުނުދެއ�ވާ:

ް2070 

 

 

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްްް:ރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ްއަތޮޅުގެ ްރ. ްއާދެ، ްފާހެއ�ނުވި. ްހުށަހެޅުނ� ްމި އެހެނ�ވީމަ،

ްމިް ްހަމަ ްއެދެނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްނުކުތާ. ްނިޒާމާބެހޭ ްވަޙީދު ްޢަލީ މެނ�ބަރު

ްވާހަކަފުޅުް ްކުރުކޮށ� ްވަރަށ� ްވިދާޅުވެފައި ްތަނ�ކޮޅެއ� ްޚިލާފުވާ  2075ގަވާއިދާ

ްގެނ�ދެވުނ�.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއެއ�ވެސ�ްްތުރުބުރީްމެނ�ބަރުްމާޅޮސ�މަޑުލުްއުް ްދަޢުލަތުގެ ްދަނ�ނަވާލާނަނ�. ްކުރުކޮށ� ްވަރަށ�  2080ްއާދެ،

ްކަހަލަްްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއެއ�ވެސ� ްކޮމިޝަނުނ� ްކޮރަޕ�ޝަނ� ްއެނ�ޓި މުވައ�ޒަފަކާމެދު

ްއުޅޭް ްއިޞ�ލާޙުކުރަނ� ްމި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމިހާރު މައ�ސަލައެއ�

ްހިމެނިގެނ� ްއެއީ،ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްދަނ�ނަވާލަނ�. ްއެވާހަކަ ނުވާނެ

ް ްބުނާނަމަ ްގޮތަކަށ� ްއެހެނ� ްމިއަދު ނޑުމެނ� �1ްްއަޅުގަ 2116ްޑިސެމ�ބަރު

ްމުވައ�ޒަފުނ�ނާް ްއެނ�މެހާ ްދަޢުލަތުގެ ްމިވަނީ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްދުވަހު  2085ވަނަ

ްތަޙުޤީޤުް ްތުޙުމަތުތައ� ްކޮރަޕ�ޝަނ�ގެ ްކުރެވޭ އޮފީސ�ތަކާމެދުގައި

ް ްފާސ�ކޮށ� ްރެކޯޑަށ�ޓަކައިްނުކުރެވޭނެކަމަށ� ްއެވާހަކަ ނިނ�މާފައި.

ްދަނ�ނަވާލަނ�.ްޝުކުރިއ�ޔާ.ް

ް

ް2090 

ްވާހަކައަކީ،ްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްވިދާޅުވާ ްއެ ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއަތޮޅުގެ ްރ. އާދެ،

ްމިއަދުް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއެއީ، ްނޫނ�. ްކަމެއ� ްއޮތ� ްއެހެނ� އެއ�ގޮތަކަށ�ވެސ�

ގައިްއެބައޮތ�ްޤާނޫނުއަސާސީގައިްމުސ�ތަޤިއ�ލުްފާސ�ކޮށ�ފައިްއޮތ�ްފާސ�ކުރުމު
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ްތެރޭގައިް ްނަނ�ތަކުގެ ްމުޢައ�ސަސާތަކުގެ ްއެ ްހިމަނަނ�. މުޢައ�ސަސާތަކެއ�

ްބޯޑެއ�ް ްކޮރަޕ�ޝަނ� ްއެނ�ޓި ްއެބައޮތ� ްފާސ�ކުރުމުގައި ްފާސ�ކުރި  2095މީގެކުރިނ�

ްނުނިނ�މޭނެް ްއެކަނ�ތަކެއ� ްގޮތަކަށ� ްއެވިދާޅުވާ ްއެއީ ްއެހެނ�ވީމަ، އޮނ�ނަނ�.

ްފުރުޞަތެއް�އިނގޭ ްބަޙުސ�ކުރާކަށ� ްމައ�ސަލާގައި ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްދެނ�، ތޯ.

ނޑުްދެނ�ްމިްހުށަހެޅުން� ވަނަްހުށަހެޅުން�ް��އެއީް،ް��ނާރުވާނަނ�.ްއަޅުގަ

ްއަތޮޅުގެް ްރ. ްދަނ�ނަވާނަނ�. ނޑު ްއަޅުގަ ްއިއ�ވާލުމަށ� ްމަޖިލީހަށ� މި

ްވިދާޅުވަނ� ްނުކުތާ ްނިޒާމާބެހޭ ްވަޙީދު ްޢަލީ ްމެނ�ބަރު  2100ޖެހޭނީްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްވިދާޅުވެފައިް ްނުކުތާއެއ� ްޚިލާފުވާ ްގަވާއިދާ ްއަޅުގަނޑު އެއ�ގޮތަކަށ�ވެސ�

އެހެނ�ްވާހަކަްނުދައ�ކަވާްއިށީނދެވަޑައިގަތުނ�ްއެދެނ�.ް ްކުރިއަށް�

ް

ް

ް2105 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށ�ްގެނ�ދެވުނ�(

ް

ްފާސ�ކޮށ�ފައިްމާޅޮސ�މަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް ްކުރިނ� ްރައީސ�، ްކޮރަޕ�ޝަން�ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެނ�ޓި ްވަނީ

ްއެނ�ޓިްްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްފަހަރެއ�ގައިވެސ� ްމިދައ�ކަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްއޮތުމަށ�. ކޮމިޝަނެއ�

ްރިޔާސަތުން� ްނޫނީ ްމަނިކުފާނު ްނޫނ�. ްވާހަކައެއ� ްކޮމިޝަނެއ�ގެ  2110ކޮރަޕ�ޝަނ�

ްއެކަމަކާް ނޑު ްއަޅުގަ ްވާހަކަ. ްފާސ�ކުރި ްއޮތުމަށ� ްކޮމިޝަނެއ� ވިދާޅުވީ

ްއެނ�މެހާްދެ ްދަޢުލަތުގެ ްމިދަނ�ނަވަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްނުހަދަނ�. ކޮޅެއ�

ްތުޙުމަތުތައް� ްކޮރަޕ�ޝަނ�ގެ ްކުރެވޭ ްއޮފީސ�ތަކާމެދު މުވައ�ޒަފުނ�ނާ

ތަޙުޤީޤުކުރުނ�ްއެްކޮމިޝަނާްޙަވާލުކުރުމާްނުކުރުމުގެްމައ�ސަލަްމިއީްމުޅިނ�ް

ްއެ ްއަޑުއެއ�ސެވުނ� ްރިޔާސަތުނ� ްވާހަކަ ްމި ްއެ�ެހެނ�ވީމަ،  2115ދެނ�.ްދޭއ�ޗެއ�.

ްޝުކުރިއ�ޔާ.ް

ް

ް

ްއެހެނ�ނަމަވެސ�،ްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއަޑުއިވޭވަރަށ�. ްއެނ�މެނ�ނަށ�ވެސ� ްވިދާޅުވީ ްތިޔަ އާދެ،

ްގޮތަކީ.ް ްއޮނ�ނާނެ ްއެކަނ� ްގަވާއިދަކީ ްއޮތ� ްއެކަމުގައި ްނޫނ�  2120އެއީކީ

ްމިއޮތީް ްދެނ�، ްގެނ�ދާނެ. ްގަވާއިދުނ� ްކުރިއަށ� ްމައ�ސަލަ ްމި އެހެނ�ވީމަ،

ްވަނަްހުށަހެޅުނ�.ްމިްއިދާރީމޭޒުނ�ްއިއ�ވާލުނ�ްއެދެނ�.ްް��ގެްމިއަދު
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ް

ް

ްމަޤާމުތަކާއިްމަރުކަޒީްްްއިދާރީމޭޒުނ�ްއިއ�ވެވުނ�: ްއެހެނ� ްހިމެނެނ�ޖެހޭްމުސ�ތަޤިއ�ލު  2125ޤާނޫނުއަސާސީގައި

މާލެއަތޮޅުްމެނ�ބަރުްމާރިޔާްއަޙ�މަދުްދީދީްއިދާރާތަކާބެހޭްމަޢުޟޫގެްބަޙުސ�.ް

ްކޮޅުމަޑުލު ްތާއީދުކުރެއ�ވިްްހުށަހަޅުއ�ވާ ްޝަރީފ� ްމުޙަނ�މަދު މެނ�ބަރު

ް ްހުށަހެޅުނ�. ްދިވެހިރާއ�ޖޭގައިްް-6ހުށަހެޅުނ� ް)ހ( ްޚިދުމަތ�. ފުލުހުނ�ގެ

ް)ށ(ް ްޚިދުމަތަކަށ�. ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ްމިނިވަނ� ްއަދި ްޚިދުމަތ�ވާނީ ފުލުހުނ�ގެ

ްމިް ްކުރަނ�ވާނީ ްވަކި ްއެނ�މެްއިސ�ވެރިޔާްޢައ�ޔަނ�ކޮށ� ްޚިދުމަތުގެ  2130ފުލުހުނ�ގެ

ްވަކިކުރަނ�ްޤާނޫ ްޢައ�ޔަނ�ކޮށ� ްމީހުނ� ްމަޤާމުތަކަށ� ްމިފަދަ ނުއަސާސީނ�

ްއެނ�މެް ްފުލުހުނ�ގެ ް)ނ( ްމުއ�ދަތަކަށ�. ްވަކި ްދަށުނ� ްއުސޫލެއ�ގެ ކަނޑައަޅާ

ްފުލުހުނ�ގެް ް)ރ( ްބަޔާނ�ކުރުނ�. ްސިފަތައ� ްލާޒިމ� ްހުރުނ� އިސ�ވެރިއެއ�ގައި

ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ްމިނިވަނ� ްއުފުލޭނެ ްޝަކުވާ ްގޮތުނ� ކޮމިޝަނެއ�ްްޚިދުމަތާގުޅޭ

ޢައ�ޔަނ�ކޮށ�ް  2135ހުނ�ނަނ�ވާނެ.ް)ބ(ްފުލުހުނ�ނާބެހޭްޝަކުވާތައ�ްބަލާްކޮމިޝަން�

ްޤާނޫނުއަސާސީން� ްވަކިކުރަނ� ްޢައ�ޔަނ�ކޮށ� ްމީހުނ� ްމިފަދަ ވަކިކުރަނ�ވާނީ

ވަކިްމުއ�ދަތަކަށ�. ނޑައަޅާްއުސޫލަކުން� ްކަ

ް

ް

ްހުށަހެްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއެއ�ސެވި ްތިޔަ ްދެނ�މެ ްމެނ�ބަރުން�އާދެ، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  2140ޅުމަށ�

ްވޯޓުދެއ�ވުނ�ްއެދެނ�.ް

ް

ް]ވޯޓުދެއ�ވުނ�ް[

ް

 2145ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްމާލެއަތޮޅުްމެނ�ބަރުްމާރިޔާްއަޙ�މަދުްދީދީ.ްްހުށަހެޅުއ�ވިްމެނ�ބަރު:

ްކޮޅުމަޑުލުްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުްޝަރީފ�.ްތައީދުކުރެއ�ވިްމެނ�ބަރު:

ް
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59ްްއަދަދު:ްހާޒިރުވެވަޑައިގެނ�ްތިއ�ބެވިްމެނ�ބަރުނ�ގެ

 2150ް��ްވޯޓުްދެއ�ވީ:

�1ްްްްްްްވޯޓުްނުދެއ�ވާ:

ވޯޓުްނުދެއ�ވާްމެނ�ބަރުނ�ގެްއަދަދު:ްްް �4ްވަކިގޮތަކަށް�

1�ްްްްްބައިވެރިވެވަޑައިްނުގަނ�ނަވާްމެނ�ބަރުނ�ގެްއަދަދު:

ް

 2155 

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްދެނ�، ްއާދެ، ްފާހެއ�ނުވި. ްހުށަހެޅުނ� ްމި އެހެނ�ވީމާ،

ްމެ ްމިއަދުގެ ްދަނ�ނަވާލާނީ ްރ.އަތޮޅުގ�4ްްެނ�ބަރަށ� ްހުށަހެޅުނ�. ވަނަ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް2160 

ްމިހާރުްްމާޅޮސ�މަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް ްއޮތ�، ްކުރިއަށ� ްބޭނުނ�ވަނީ ްދަނ�ނަވާލަނ� ްމިފަހަރު ނޑު ްއަޅުގަ

ނޑުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްލިޔާއިރުގައިްއަޅުގަ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމިގެނ�ދާ ްއިޞ�ލާޙުކުރަމުނ� މެނ�

ްއެއ�ޗެއ�ް ްލާޒިމ�ވެގެނ�ވާ ްހުރުނ� ްއިސ�ވެރިޔާގައި ްއެނ�މެ ފުލުހުނ�ގެ

ްމިވަނީް ްމިއަދު ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްނުލިޔެވޭނެއޭ. ްޤާނޫނުއަސާސީއަކު ސިފައެއ�

ްނުލިޔެވޭ ްއަނބުރާ ްފާސ�ނުކޮށ�ފައޭ.ްއެހެނ�ވީމާ،ްއެވާހަކައެއ�  2165ނެއޭ.ްއެގޮތަށ�

ްއެވާހަކަްދަނ�ނަވާލަނ�ވެގެނ�.ްޝުކުރިއ�ޔާ.ް

ް

ް

ްވާހަކައަކީްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްނަނ�ގަވާ ްތިޔަ ްވިދިގެނ� ްވޯޓަކާ ްކޮނ�މެ ްމެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްއެގޮތަށ�ް ްއޮތ�ތާނގައި ްކުރިއަށ� ްއެހެނ�ވީމާ، ްނޫނ�. ްނުކުތާއެއ�  2170ނިޒާމާބެހޭ

ްދަ ްވާހަކަ ްއެދޭ ނޑު ްއަޅުގަ ްމިއަދުގެްނުނެނ�ގެވުނ� ްދެނ� ްއާދެ، ނ�ނަވަނ�.

ްވަނަްހުށަހެޅުނ�ްދަނ�ނަވާލާނަނ�.�4ްް

ް

ް

މަޤާމުތަކާއިްމަރުކަޒީްްއިދާރީްމޭޒުނ�ްއިއ�ވުނ�:  2175ޤާނޫނުއަސާސީގައިްހިމެނެނ�ޖެހޭްމުސ�ތަޤިއ�ލުްއެހެން�

ް ްބަޙުސ�. ްމަޢުޟޫގެ ްއަޙ�މަދުްއިދާރާތަކާބެހޭ ްމާރިޔާ ްމެނ�ބަރު މާލެއަތޮޅު
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ްކޮޅުމަް ްހުށަހަޅުއ�ވާ ްޝަރީފް�ދީދީ ްމުޙަނ�މަދު ްމެނ�ބަރު ޑުލު

ްްތާއީދުކުރެއ�ވި ްދިވެހިރާއ�ޖޭގައިްް-�7ިހުށަހެޅުނ� ް)ހ( ްޚިދުމަތ�. މިލިޓަރީ

ްޤާނޫނުއަސާސީް ްމި ްބަލަހައ�ޓާ ްސެކިއުރިޓީ ްސަރަޙައ�ދުގެ ްރާއ�ޖޭގެ މި

ްފަރާ ްވަކި ްޚިދުމަތ�ހިމާޔަތ�ކުރުމަށ�ޓަކައި ްމިލިޓަރީ ްނުޖެހޭ  2180ްތަކަށ�

ްޚިދުމަ ް)ށ(ްމި ްމިްއޮނ�ނަނ�ވާނެ. ްއޮނ�ނަނ�ވާނީ ްއިރެއ�ގައިވެސ� ްހުރިހާ ތ�

ްދަށުގައި.ް)ނ(ް ޤާނޫނުއަސާސީގައިވާްގޮތުގެމަތިނ�ްސިވިލިއަނ�ްކޮމ�ޓ�ރޯލ�ގެ

ްކާރިސާތަކުގައިް ްޕ�ރޮޖެކ�ޓ�ތަކުގައާއި ްތަރައ�ޤީގެ ްމަދަނީ ދިވެހިރާއ�ޖޭގައި

ްއެއ�ވެސ�ް ްދިވެހިރާއ�ޖޭގައި ްމެނުވީ، ްބައިވެރިވުމަށ� އެހީވުމުގައި

ްމަޖިލީހުން�ދާޚިލީކަމެއ� ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްހަރަކާތ�ތެރިވެވޭނީ ްމިލިޓަރީއަށ�  2185ގައި

ްމިލިޓަރީް ް)ރ( ްފާސ�ކޮށ�ގެނ�. ްއަޢުލަބިއ�ޔަތުނ� ްމަޖިލީހުގެ އެކަނ�ކުރަނ�

ްޚާއ�ޞަް ްމަޖިލީހުގައި ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްބެލެހެއ�ޓުމަށ� ްކަނ�ކަނ� ޚިދުމަތުގެ

ްކޮމާނ�ޑ�ް ްޚިދުމަތުގެ ްމިލިޓަރީ ް)ބ( ްއޮނ�ނަނ�ވާނެ. ކޮމިޓީއެއ�

ްދަށުން�ތަ ްއިރުޝާދުގެ ްވަޒީރުގެ ްޚިދުމަތާބެހޭ ްމިލިޓަރީ ނ�ފީޒުކުރަނ�ވާނީ

 2190ްދައުލަތުގެްއެނ�މެްއިސ�ވެރިޔާްއަނ�ގާގޮތެއ�ގެްމަތިނ�.

ް

ް

ްމެނ�ބަރުން�ްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްހުށަހެޅުމަށ� ްއެއ�ސެވި ްތިޔަ ްދެނ�މެ އާދެ،ްމިހާރު

ްވޯޓުްދެއ�ވުނ�ްއެދެނ�.ް

ް2195 

ް]ނ�ްވޯޓުދެއ�ވު[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްމާލެއަތޮޅުްމެނ�ބަރުްމާރިޔާްއަޙ�މަދުްދީދީ.ްްހުށަހެޅުއ�ވިްމެނ�ބަރު:

 2200ްކޮޅުމަޑުލުްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުްޝަރީފ�.ްތައީދުކުރެއ�ވިްމެނ�ބަރު:

ް

58ްްހާޒިރުވެވަޑައިގެނ�ްތިއ�ބެވިްމެނ�ބަރުނ�ގެްއަދަދު:

19ްްވޯޓުްދެއ�ވީ:
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�2ްްްްްްްވޯޓުްނުދެއ�ވާ:

ވޯ  2205ް��ްްްްްޓުްނުދެއ�ވާ:ވަކިގޮތަކަށް�

1�ްްްްްްްވޯޓުގައިްބައިވެރިވެވަޑައިނުގަނ�ނަވާ:

ް

 

ްމެނ�ބަރަށް�ްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްރ.އަތޮޅު ްފާސ�ނުވި. ްހުށަހެޅުނ� ްމި އެހެނ�ވީމާ،

 2210ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއަށ�ްފުރުޞަތުްއަރުވަނ�.ްއެކަމަކު،ްކުރިނ�ްދެނ�ނެވިހެނ�،ް

ްތަކުރާރުކު ްގަވާއިދާްއެވާހަކަ ްއެއީ ްއިނގޭތޯ. ްނަހައ�ދަވާތި ްއެހެނ� ރައ�ވަނ�

ްމިހެން� ްއެހެނ�ވީމާ، ްބަލަނ�ޖެހެނީ. ނޑު ްއަޅުގަ ޚިލާފ�ކަމެއ�ކަމަށ�

ްނަހައ�ދަވާށޭްދަނ�ނަވަނ�.ް

ް

 2215ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމަޑުކޮށ�ްމާޅޮސ�މަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް ްދެއ�ވާފައި ްފުރުޞަތު ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްރައީސ�، ްލައ�ވާ.ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްއޭގެފަހުގައިްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްބުނީމާ ްއެއ�ޗެއ� ްބުނާ ްނުވަ�ަތަ ްއެއ�ޗެއ� ނޑުދަނ�ނަވާ އަޅުގަ

ްއެއީ،ް ްއުސޫލު. ްއޮނ�ނަ ްގަވާއިދު ްއެއީ، ްނެރުއ�ވާނީ. ްއަމުރު ރައީސ�

ްއަތޮޅެއ�ގެް ްއެއ�ފަދައިނ�، ނޑެކޭވެސ� ްއަޅުގަ ްހަމަ  2220މަނިކުފާނަކީވެސ�

ްއަ ްހޮވާފައި ްނަގާފައިވާްރައ�ޔިތުނ� ްތެރެއިނ� ްމަޖިލީހުގެ ްއެ ޅުގަނޑުމެނ�

ރައީސެއ�.ްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާްޢައ�ޔަނ�ކުރައ�ވާފައިވާްބޭފުޅެއ�ވެސ�ްނޫނ�.ް

ްބޭފުޅަކުް ްވަކި ްތެރެއިނ� ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްތިގޮތަށ� އެހެނ�ކަމަށ�ވާއިރު،

ްވާހަކަފުޅުް ްގޮތަކަށ� ްބޭނުނ�ހާ ްތެދުވީމާ ްކޮޅަށ� ްމީހަކު ްވަކި ނުވަތަ

 2225ކަވާްފުރުޞަތުްދެއ�ވާނީްގަވާއިދާްއެއ�ގޮތަށ�.ްދެނ�،ްއެމީހަކުްއެބުނާްނުދައ�

ްވިދާޅުވާނީ.ް ްއެއ�ޗެއ� ްވަކި ްދެނ� ްއޭގެފަހުގައި ްބުނުމުނ� އެއ�ޗެއ�

ްބޭނުނ�ވަނީް ްދަނ�ނަވާލަނ� ްހަމައެކަނި ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސ�، ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްރައ�ޔި ްޙާލެއ�ގައި ްއެއ�ވެސ� ްޚިދުމަތަކީ ްމިލިޓަރީ ތުނ�ގެްރެކޯޑަށ�ޓަކައި،

ްއުސޫލަކުނ�ް ްއެއ�ވެސ� ްދަށުގައި ްކޮމިޓީއެއ�ގެ ްޚާއ�ޞަ މަޖިލީހުގެ

ް ްހުށަހެޅުމުގެ ްމި ްމިދެނ�ނެވީ، ްއެހެނ� ްނޫނ�، ްގައިްބެލިގެނ�ވާނެކަމެއ�  2230)ރ(

ްފާސ�ޓ�ކޮށް� ްއެކުރުކޮށ� ްމާއ�ދާ، ްއެ ްމިވަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެބައޮތ�. އެވާހަކަ
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ްދަނ� ްވާހަކަ ްނުލިޔާނެ ްއެވާހަކަ ްއަލުނ� ްދޫކޮށ�ލާފައި. ނޑުްނަވަމުނ� އަޅުގަ

ްއިނ�ނަމަވެސ�ް ްކުޑަވަގުތުކޮޅެއ� ްކިތަނ�މެ ްގަޑީގެ ހިތަށ�އަރަނީ

ްމިކަމަކީް ްދަނީއޭ. ްހިސާބަށ� ްހައ�ދުފަހަނައަޅާ ްމިހާރު ނުކުނ�ނަނ�ވީއޭ.

ްގެއ�ލުނުކަމަށ�ވީނަމަވެސ�ް ްކޯރަމ� ްނުދާނެކަމެކޭ. ްނައިސ�  2235އަނބުރާ

ނޑުްދާްވާހަކަްދަނ�ނަވާލަނ�.ް ްއަޅުގަ

ް

ް

  

ް2240 

ްމިހާރުްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްނުކުމެވަޑައިގެނ� ްބޭރަށ� ްމެނ�ބަރުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޖަލ�ސާގެ އާދެ،

މެނ�ބަރުނ�ނާްހަމައަށ�ްމަދުވެގެނ�56ްްޖަލ�ސާގެްކޯރަމ�ްހަމަވާވަރެއ�ްނުވޭ.ް

ް ްޖަލ�ސާގެ ްއާދެ، ްގަވާއިދުގެ، ްއެހެނ�ވީމާ، ްމާއ�ދާގ�1ްްެހިނގައ�ޖެ. ވަނަ

ްގޮ ްހުއ�ޓާލަނީ.ްދެނ�،ް)ނ(ްގައިވާ ްމިހާތަނުނ� ްޖަލ�ސާ ްމިއަދުގެ ތުގެމަތީނ�

 2245ވާްހޯމަްް��ޖަލ�ސާއެއ�ްއޮނ�ނާނީްމާދަމާ.ްއާދެ،ްއެއީްޑިސެނ�ބަރުްމަހުގެް

ް ްމެނ�ބަރުނ9:11ް�ްދުވަހު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްހުރިހާ ްޖަލ�ސާއަށ� ޖަހާއިރު.

ްސަބަބާހުރެް ްމިދެނ�ނެވި ްޖަލ�ސާ ްމިއަދުގެ ްއެދެމުނ� ވަޑައިގެނ�ދެއ�ވުނ�

ްއ�ޓާލަނީ.ްހު

ް
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