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 ސާްފެށްޓެވުން.ޖަލްް .1

ްްް

ްعلىްوالسالمްوالصالةްهللްالرحين، الحودްالرحونްهللاްبسنްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
ްްޖަލްސާްފެށުނީ.ް.واالهްوهنްوصحبهްآلهްوعلىްهللاްرسول

ް5 

އިންތިޤާލީްކަންތައްތަކާބެހޭގޮތުންްމެންބަރުންްހުށަހަޅުއްވާްް-2

ްކަށްްބަހުސްކުރެއްވުންްހުށަހެޅުއްވުންތަް
ްްް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްަޞ ްރައްޔިތުންެގ ްފެށުނީ. ްޖަލްސާ ވަނ259ްްަ`.

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްއެންމެާހ ްހާާާޒިރުވެަވަޑއިގެންެދއްވި  10ޖަލްސާއަށް

ް ްމިހާތަނަށް ްއާދެ، ްމަރުޙަބާ. ްމެންބަރުނ59ްްްމެންބަރުންނަށް ޢިްއޒަތްތެރި

ްއެޖެންާޑެގްްވަަޑއިގެންެދއްަވއިފި.ްއާދެ،ްިމއަދުގެ އެޖެންާޑަގއި،ްމިޖަލްސާގެ

ްއައިޓަމަް ްކަދެވަނަ ްމިއޮތީ، ްކަންތައްތަކާށް ްމެންބަރުންްއިންތިޤާލީ ބެހޭގޮުތން

ންްކުިރއަށްެގންދެވުން.ްއާެދ،ްވުއްްސްކުރެހުހުށަހަޅުއްވާްހުށަހެޅުންތަާަކަްށްބަ

ްވާހަކަުފޅުދެއްކެް ްޖަލްސާގައި ްެއންމެފަހުގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްމިހާރު  15ްމަށްްވުމިގޮތުން

ްދައްކަާވް ްވާހަަކފުޅު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްއެރުވިފަިއވާ ފުރުޞަތު

ްފުރުޞަތުް ްބާީކޮއތް ްއަޅުަގނޑު ްިޢއްޒަތްތެިރްމެންބަރަށް ްއެ ނިމިފައިނުވާތީ

ްއަރުވަން.ްއާދެ،ްލ.އަޮތޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޢީމް.ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްއައްސަލާމަލަިއކުމްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްހުރިހާ ްމެންދުރުފަހަކަށް ްުއފާވެރި ްއާދެ، .ް20 

ްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއަިދްމެންބަރުންނަށް، ްެދއްަކވުމަށާއި ްވާހަކަފުޅު ްބާބަށް އިންތިޤާލީ

ް ާަްޒިުރެވވަހާއަުޑއައްަސވަން ނުޑްޑަ ްއަުޅގަ ްބޭފުޅުންނަށް ްިތއްބެިވ އިގެން

ްކުރީގަް ްއާދެ،ްއިންޓޯލުގެ ްދަންނަވަން. ްައޅުަގނުޑްދަންނަވަމުންްމަރުޙަބާ އި

ް ްްޢާލްއިމްރާންގެންދިޔަީއ، ްއާދެ،11ްްޫސރަތުގެ ްަތރުޖަމާ. ްާއޔަތުގެ ވަނަ

ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޙާލަތު ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްަކނަޑއެިޅގެން  25އަމިއްލަައްށްްއެއީ

ްޙާލަތު ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްމެނުީވ ްބަދަލުކޮށްގެން .ްބަދަލުނުވާނެއޭްނިކުމެ

ް ްއެއީ ްއާދެ، ްއަންަގވާފަިއާވްޢާާާސުބުޙާނަހޫަވތަهللا ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ލާ

ްމިއީ.ްމިޤައުމުެގް ްކަމަކީ ްއުޅޭ ްމިކުރަން ްމިހާރު ނޑުމެން އެންެގވުން.ްއަުޅގަ
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ްބަލަްން ްގެނެސްެދވޭތޯ ްުދވަހެއް ްާބއްޖަވެރި ްއުާފވެރި ރައްޔިތުންނަށް

ްގެންދާް ްކުރަމުން ްބަރުދާސް ްމި ްމިހާރު ްަރއްޔިުތން ްމިޤައުމުގެ  30މިއުޅެނީ.

ްސަލާ ްއާދެ،ްއަނިޔާއިން ްމިެގންދަނީ. ްކުރަމުން ްމަސައްކަތް ްބަލަން މަްތވޭތޯ

ްެއއް ްމާބޮޑު ްމިމޭރުމުން ްކޮްނމެއަކަސް، ްރައީްސ، ެޗްއްޢިއްޒަތްތެރި

ްނެތިް ނޑު ްއަުޅގަ ްބަލާލާނަން،ްދަންނަވާކަށް ްކުރުގޮަތކަްށ ނޑު ްއަޅުގަ ން.

ް ްނޮވެމްބަރު ްސަރުކާރު ްއޮތް 11ްްމިހާރު ްއަލުން ްނިމި ްހަމައަށް 5ްާއއި

 35ގެްކޮމިޓީއަކުްންަސރުކާރުގެްކަންތައްަތއްްވަގުީތޮގތުންްބަލަހައްޓާްމެންބަރުން

ް ްނުދަންނަވާނަންްޙަާައިންތިޤާލީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްެގނެސް، ރަކާތެއް

ވަނަްއަހަރުްމިގޮތުންްއުފެދުުނ1953ްްކޮންމެހެންްއިންޤިލާބެކޭ.ްނަމަވެސްް

ްކޮމިޓީ.ްއެކޮ ްއިންޤިލާބީ ްކިޔެނީ ްހިމެނިވަަޑއިމަޖިލީހަށް ގަންަނވަނީ،ްމިޓީަގއި

ްއަލްމަރްޙޫާޫ ްއިްފާމުދޭރިގޭ ްމް ްކިލޭގެފާނާއި، ްފާމްދޭރި އިބްރާހީްމްބްރާހީމް

ްމިދުވަްސް ްއާެދ، ްދީދީ. ްޢިބްރާހީމް ްވެާލނާގޭ ްއެއީ ްދީދީ،  40މުޙަންމަދު

ް ްމިއަދު ްމިއޮތްްއިއަޅުަގނޑުމެން ްމިހާރު ްސަބަބަކީ ްއެބަޖެހޭ. ޔާަދކުރަން

ް ްޚްާްދުމުޚުާުއަނިާޔވެރިކަމާއި ްވެރިކަމަށް ްމެނުީވްާތރު ްގެެނސްގެން ނިމުމެއް

ްތެރެިއްން ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްނޯންނާނެކަން ްއިޞްލާޙުކުެރވެން މިޤައުމު

ްމަނިކުފާނުވެސްް ްޤަބޫލުކުރާކަން ްމިއަދު ްރައްޔިތުްނ ްގިނަ ވަރަށް

ްވަ ްޑްރާްގގެ ްއެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ، ްޖެހޭނެ.  45ބާ،ްޤަބޫލުފުޅުކުރައްވަން

ްމި ްކަމެްއނޫން. ްކުރިންއޮތް ްއިހަށްދުވަހުވެްސްމިރާއްޖެއަށް ްދާދިފަހުން ހާރު

11ްް ްމަސްތުވާތަކެިތ، ްމީހުންެގ13ްްކިލޯެގ ްެގނައި ްމަސްތުވާތަކެިތ ކިލޯެގ

ްރުފިާޔއާ ްއަތުަގއި ްހުރިއިރު، ްހުރިހާތަކެތި ްރަނާިއ އެބޭފުޅުްނެގްއި

ްނިް ްއެެޗކްތައް ްވިދާޅުވާްންސްާްނަންފުޅުތަކާއި ްނަން ްބޭފުޅުންތަކެްއގެ ބަތްވާ

ްފަސްޖެް ްވަނީ ްދަންނަވަންތޯ،ްސަރުކާރުން ްމިއީ  50ހިވަޑަާިއގެންފައި.

ް ްިވޔަފާިރ1105ްްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާތޯ ްޑްަރގްެގ ްޑޮލަުރގެ މިލިއަން

ްއާެދ،ް ްއެބަދޭ. ްތަކުރާރުވަމުން ްމަހަކު ްކޮންމެ ްމިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ްދަންނަވާނީ.ް ނުޑ ްއަުޅގަ ްނެތޭ ްވިޔަފާރިެއއް ްއެހެން ްރަނގަޅު މިއަށްވުރެ

ްވިޔަފާރުް ްއެކަްންއެހެންނަމަވެސް، ްއަުޅަގނޑު ްހަިއސިްއޔަތުން ވެިރއެްއގެ

ްބޭ ްބައިވެިރވާން ްމަނިކުފާނުެވސް ްއަދި  55އެކަްންނުންވަނީކީޫނން.
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ްގިަން ްމިޤައުމުގެ ްއެހެންނަމަވެސް، ްއެނގޭ. ްައޅުަގނޑަްށ ނުކުރައްވާެނކަން

ްތިިބް ްމަސްތުވެގެން ްއަމިއްލައަށް ްވަދެ ްއެވިޔަފާރިއަްށ ްމިހާރު ބަޔަކު

ނޑުމެޙާާާ ްއަުޅގަ ްލުގައި ްމިގެންދަނީ ްފުާޅކުރަމުން ްވިޔަފާރު ްމި 31ްން

ްމިކަމުްން ްޖެހިފައި. ްމިވަބާަގއި ްވަނީ ްމިހާރު ްރަްއޔިތުން ްގިނަ ހާހަށްވުރެ

 60ސަލާމަތްކޮށްްމިޤައުމުްއަމާންްބަނދަރަކަށްްގެންދަންްއެބަޖެހޭ.ްއެހެންވިމާ،ް

ްކައުންސިލަާކިއް ްަވގުތީ ްގެނެސް ްަމރުޙަލާއެއް ްއިންތިޤާލީ އަޅުަގނޑުމެން

ްވާލުޙަާަ ްވޯޓެއް ްމުސްތަޤިއްލު ްމިނިވަން ކުެރިވގެްންގާއިމްާްކޮްށގެން

ްއެހެން،ް ްހަމަ ްއަދި ްޖެހެނީ. ްޢަްއޔަންކުރަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކު

ްކޮމިޝަނަ ްއިލެކްޝަން ްމުސްތަޤިއްލު ްެއަބްރެމިނިވަން ްއވެސް

ްާއް ްކޯޓެއް ްސުޕްރިމް ްމުސްތަޤިއްލު ްމިނިވަން  65ޢައްޔަންކުރަންޖެހޭ.

ްދަ ްމިއޮތްްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމިހާރު ްއެބަޖެހޭ. ްޢައްޔަންކުރަން ށުން

ްކުެރވޭެން ްތެެރއިން ްއިންޞާފުގެ ްޙައްޤާއި ްދަށުން ްބެލުުމގެ ސަރުކާރުގެ

އެްއވެސްކަެމއްްޮއވެދާނެކަމަކަްށްމިދިވެހިރާއްޖޭގެްއެްއވެސްްަރއްޔިތަކުްދެންް

ްސަރުކާުރް ްހުންނެވި ްމިހާރު ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްެތރި ްނުކުރާނެ. ޤަބޫލެއް

ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަހިންގަވަ ްވަޒީރުންނާއި ްތިއްބެިވ  70ްށްން

ްޖެހޭނެ. ްިކާޔްްއެނިގވަަޑއިގަންަނވަން ްޑީ.އާރް.ޕީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާދިފަހުން

ްަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްޖަލްސާެއއްަގއި ްބޭއްވި ޖަމާޢަތަކުން

ް ްވަނީ ްކީއްކުރަންހޭ،31ްްވިދާޅުވެަފއި ްުކދިންނަށ35ްްއަހަރު ވެސްްއަހަރުވީ

ް ްކަްނތައްނޭނގޭނެއޭ ްެއހެންވެއްޖެްއޔާްްތައްމިތާނގެ ްގޮތެއް. އޮތް

ްމަރުޙަލާއެއްް ްމިކަހަލަ ްފަސްޖެހިވެވަަޑިއގަންނަވަނީ ްމިއަދު  75ކޮންކަމަކާތޯ

ްބަދުނާމުތަކުންް ްއެޅެމުންދާ ްމި ްއިްސތަށިފުޅުގައި ްމަނިކުފާނުގެ ގެނެސް

ްމިހުށަހަޅާލަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްސަލާމަތްވާން. ްދޮރުންްއަމިއްލަފުޅަށް ދިން

ްމިނިވަންް ްޢަދުލުއިންޞާފާއިެއއްޮކށް ނިކުމެވަަޑއިގަންަނވަިއގެްނ

ް ްމަނިކުފާނު ްާބއްަވިއގެން ްއިންތިޚާއްބެއް ްރިޔާސީ ަވަނ7ްްމުސްތަޤިއްލު

ްގޮތަކަށްވެްސް ްމިލްކުވެވޭކަހަަލ ްދިވެހިރާއްޖެ ްކީއްކުރަންޯތ، ްއަދި  80ދައުރަކަށް

ްވެރި ްނުވަތަ ްއިސްެވވަަޑިއގަތުމަކީ ްއިްސެވވަަޑއިގަތުަމީކްރަސްކަމަށް ކަމަށް

ްނުރުހެނީް ްހަމައެކަނި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނުރުހޭކަމެއްޫނން. އަޅުަގނޑުމެން
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ްހިލާލިގޮތަށްް ްޯވޓު ްމީގެކުރިންވެސް ްނެތި ްމުޢައްސަސާތަކެއް މުސްތަޤިއްލު

ްއަންގަިއގެން،ް ްވަޒީރުންނަްށ ްހަދައިގެން ްޙީަލތް ްމަކަރާއި އޮޅުވާަލިއގެން

ްދައް ްބިރު ްގެންޮގއްރައްޔިތުނަށްނަށް ްކަންތައްަތއް ްވޯުޓގެ  85ސަހުިރްކައިގެން

ްތާރީޚު ްެއއީ ްވާހަކަ، ްއެއްެޗއް.ްގޮތުގެ ްލިޔެވިަފއިުހރި ްފަތްފުށްތަކުގައި ެގ

ނޑުްދަންނަވާނީ،ްޢިއްޒަތްތެ ހުރިހާްވަޒީުރްބޭފުޅުންެވްސްރިްަރއީސް،ްއަުޅގަ

ްރައްޔިތުންް ްރިވެތިގޮތުަގިއ ްސަލާމަތްކޮށް ްނަފްސު ްއަިމއްލަ އެބޭފުޅުންގެ

ްެވަވޑަިއގެންނެވޭެންކު ްގޮުތަގއި ްބޭފުޅުންކޮޅެްއގެ ްސާފުތާހިރު ރިމަތީގައި

 90ަވނަްއިޞްލާުޙ،41ްްހަމައެކަނިްޗާންަސކީްމިީއއޭ.ްމިވަގުތުްދޫނުކޮށްަލްއވާް

ްއިޞްލާޙަްށް ްހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ ްނާޝިދު ްތާއީުދކޮްށ ނުޑ ްއަުޅގަ އާދެ،

ްކައު ްވަގުތީ ްތެރެއިން ްމަރުޙަލާއެްއގެ ްަވގުތީ ންސިލަުކްންވޯޓުދެްއވާށޭ،

ްިޢއްޒަތްތެރިްނެގްތެރެއިން،ްދިވެހިރާއް ްހޮޭވްއަާަޖޭގެ ްތެރެއިން ބުރުވެރިްނގެ

ްބަލަހައްޓާނެ،5ްް ްކަންތައްތަްއ ްމިދެންނެވި ްަކއުންސިލަކުްނ މީހެއްެގ

ްގާއިމު ްަސރުކާރެއް ްވަގުތީ ްހިންގާނެ ްމުހިްނމުކަމެކޭ.ްއަވެރިކަން  95ިދްކުރުމަކީ

ް ްހަމައެއާިއއެުކ، ްމިހާރު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔްޤާނޫނީގޮތުން ހުންނެވި

ް ްރައީސްކަުމގ11ްަނޮވެމްބަރު ްނިޔަލަށް ްވާނެކަމަށްެވްސްްގެ ދެމިހުންނަވަން

ނުޑވެސްްވަރަށްްސާިބތުކަމާއިެއކީްދަންނަވަން.ްއާދެ،ްމީގެއިތުރުންް އަާަުޅގަ

ްމު ްމިދަންނަވާ ްއިސްކުރުުމގަިއްައާަވޯޓުަގއި ްބޭފުޅުން އްސަސާތަކަށް

 100ކަހަާަލަްތަފާތުކުރުމެއްްއަތުެވދާނެކަމަށްޓަކަިއްްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްއެްއވެސް

މިހާރުްޤާނޫނުއަސާސީގެްދަށުްންގައިްމިވާްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްމިހުށަހެޅުމު

ްމުޢައްސަސާް ްތިން ްމިދެންނެވި ްމެންބަރުން ްތިއްބެިވ ޢައްޔަންކުަރއްވާަފއި

ްއަޅުަގނުޑް ްއޮްތއޮތުމަށްވެްސ ްަބއިވެިރނުވެޭވގޮތަށް ްވޯުޓގައި އެކުަލވާލާ

ްހުއް ްމިމަޤާމުގައި ްައޅުަގނޑު ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ޓިހުެރްތާއީދުކުރަން.

ް ްއެއްޗަީކ، ްއެްއޗެއް.ޙަޤީޤަދަންނަވަންޖެހޭ ްލަދުވެތި ްވަރަށް  105ިމީއްްތުގައި

ްއެބައިމީހުންެގް ްެއކީަގިއ ްއާދޭާހއި ްރައްޔިތުން ްިދވެހިރާއްޭޖގެ އަމިއްލައަށް

ްޙައްޤުތައްްހޯދަދޭންްމިކުރާްމަސައްކަުތގައި..

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްަވގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރި
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ްއޮންނާނެ.ްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްއިނގޭތޯ ްަވގުތު ނޑުގެ ްައޅުގަ ްއާދެ، ްކޮޅުފައިންޖެހުން.

ްއާދެ،ްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމިނިންމާލަނީ. ނޑު ްއަުޅގަ ްެދއްވާ. ްއިރުޮކޅެއް އަޅުަގނޑަށް

ްފައިކޮޅު ްދަންނަވާނީ، ނޑު ްއަުޅގަ ްހުންނެިވްންޖެހުން. މިހާރު

ްތާރީ ްރާއްޖޭގެ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްފަތްފުށްތައްްޚުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެގ

ް ްއާދެ، 21ްްއިޔާދަނުކުަރއްާވ، ްމުޙަންމަދ1953ްްުއޯގަސްޓް ްައހަރު  115ވަނަ

ް ްރައްޔިތުން ްނިންމަން ްވެިރކަން ްނިކުމެްްގުަޅކުޅޭއަމީންގެ ފަްސަގނޑަށް

ްނުދެއްާވްނިންމި ްަރއްޔިތުްނނަށް ްމިރާއްޖޭގެ ްފުރުޞަތު ްނިންމާނޭ ގޮތަށް

ްއިސްތިޢުފާްދެއްވާ..
ް

 120ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ނުޑްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްަހއްދަަވއިދެްއުވން.ްއަުޅގަ ްކުރެވޭެނގޮތެއް ްމިކަން ްއަޅުަގނޑުމެާެންނަށް

ސުބްޙާނަޙޫްވަތަޢާލާްهللاްއެދެނީްމިމަޖިލީހުގެްބޭފުޅުންނަށްްހެޔޮްވިސްނުންްްެކވުން:ނަޢީމްްވާހަަކދެއް

ްޔާ ްދެއްވުން. ްިމައނިޔާވެރިކަމުްންهللا. ްަރއްޔިތުން މިޤައުމުގެ

ްހެޔޮސަލާމަތްކޮށްދެއްވާނދޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްމިޤަުއމުގެ  125ިވސްނުންދެއްާވްް.

ްފިކުުރކުރު ްބުއްދިއާއި ްހެޔޮ ްބޭފުޅުންނަށް ްތިއްބެވި ްމިތާ ްތަޢުފީޤް هللاްމުގެ

ްއަޅުަގނުޑްްސުބްޙާނަހޫ ްދުޢާކުރަމުން ްއެދި ްދެއްވުން ވަތަޢާލާ

ްއިށީނދެލާނަން.ްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް

ްއުތުރުބުރީެގްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހުވަދުއަތޮޅު ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަްތތެރި ްޝުކުރިްއޔާ  130އާދެ،

ްައބްދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރުްهللا ްޢިއްޒަތްެތރި ްޖާބިރު.

ްއަޙްމަދުް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ްތިލަދުންމަތީ ވަަޑއިގެންނެތް.

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްފާދިއްޕޮުޅގެ ްވަޑަިއގެންނެތް. ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި މުޢިއްޒު.

ްމެންބަރުްޙުސައިންްއިބްރާހީމް.

ް135 

ްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ްއާެދ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރްއޔާ ްއާދެ، ް ްްއިންތިޤާލީް`.
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ީސައށްާ ިމޮގަތށްާ، ަމުރަޙލާ  ަބަދުލގެާ، ަމުރަޙލާ ްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ޫނުނައސ   ޤ 

ުރުވުމގެާ ެއަކަމށްާ ަޢަމުލުކުރަމްށަޓަކއިާ  ަކްނަތްއަތއްާ ޮގުތންާ ަތްއޔ 

ދެާ. ިމއީާ ަމުރަޙލާ  ަކނަޑެއުޅުމގެާ ައުޅަގނުޑެމންާ ުކަރްނވޮީގްތަތެކއްާ ، އ 

ރުާޚްާމުާދުާޚުާ، ަދްނަނވ ަނމަާ ުކުރޮކށްާ ްްާިދމިާ ެވިރަކަމުކންާ ތ  ތީާްޤ  140 ުނަވތަާ ރ 

ަލތުާ ިމަޤުއުމގެާ ިޑމްޮކަރީސައަކށްާ  ަޢަމުލުކަރންާ ަމުރަޙލ ަގއިާ ަބަދުލުވުމގެާ ޙ 

 ފ ްސޮކށްާ ައުޅަގނުޑެމންާ ަކންާއިާޮކބަާ ޮގްތަތަކކީާ ަރނަގޅުާ ެއްނމެާ

 ަމަސްއަކތްާ ފ ްސުކުރަމްށަޓަކއިާ. ިމައަދކީާ ުދަވސްާ ެފުށނުާ ެއަމަސްއަކތްާ

، ަރީއސްާ ިޢްއަޒްތެތރިާ. ުދަވެހއްާ ުމިހްނމުާ ަވަރށްާ ިމއީާ. ިމއީާ ުދަވސްާ ެފުށނުާ

ީސަގއިާ ައުޅަގނުޑެމންާ ޫނުނައސ  ުހރިާ ަރްއިޔުތްނަނށްާ ޤ   145، ަފިއދ 

އިާ އ  . ިލެޔިވަފިއވ ނެާ ަކްނަތްއަތެކއްާ ަވަރްށިގނަާ ލ ަބުހރިާ ަފިއދ 

ުރވ ނެާ ފ ްސުކެރިވަފއިާ ރުާ. ިމހ   ނޫާ ައްނނަާ ަޢަމުލުކެރެވުމންާ މިާ ިމހ 

ީސއިާ ޫނުނައސ   ަޤިއުދޮކށްާ ަރްއިޔުތންާ ިދެވހިާ ައުޅަގނުޑެމންާ ންާޤ 

ަފިއވާ   ައުޅަގނުޑެމްނަނށްާ ަކްނަތްއަތަކުކންާ ިގނަާ ަވަރށްާ ިހަފަހްއޓ 

 150 ިޑމޮްކަރީސެއްއަގއިާ ުމްސަތިޤްއލުާ ިމިނަވންާ ިލބިާ ަސލ ަމްތަކންާ

ިބުތުކުރުމގެާ ަފިއިތަލަތއްާ ައުޅަގނުޑެމްނގެާ ިބުތޮކށްާ، ސ  ްއަޖެވރިާ ސ   ބ 

ާަް ެތއްާަޙ ށްާައުޅަގނުޑމެާ ޔ  ަް ދެާ، ަރްއިޔުތްނަނށްާ ިދެވހިާ މިާ ްނަނ ، އ 

ނެާ ަރްއިޔުތްނަނށްާ ިދެވހިާ ައުޅަގނުޑެމްނަނށްާ  ިލިބެގްނދ 

ސީާ ޫނުނައސ  ރުާ ަވނީާ ައުޅަގނުޑެމްނަނށްާ ޤ   ފ ްސުކެރިވަފއޭާ ިމހ 

އޭާ، ުސވ ަލކީާ، ަނަމެވސްާ. ަދްނަނވ ނީާ ައުޅަގނޑުާ  155 ެއަކްނަކންާ ިކިހެންއބ 

ނީާ ައުޅަގނުޑެމންާ ިޞްލުކރ   ެއފ ްސޮކްށަފިއވާ  ަގނުޑެމންާައޅުާ ުނަވތަާ، ހ 

އިާ ފ ްސުކުރްނަތއްާ  ައުޅަގނުޑެމްނަނށްާ ަމިތންާ ޮގުތގެާ ެއްއޮގްތވާ  ެއއ 

އޭާ ެއިލިބަގެނވޭނީާ ދެާ .ިކިހަނުކްނބ  ިއރުާ ިމޮގުތންާ، އ  ލ   ެއްނމެާ، ިވްސނ 

 ެއެދވޮޭގެތްއަގއިާ ެއްނމެާ ިމަޙްއުޤަތއްާ ައުޅަގނުޑެމްނަނށްާ ުފަރަތމަާ

ިސުލުކެރވޭނީާ ރުާ ޙ  ރުާ ައްނނަާ ިމިހނަގުމންާ ިމހ   160 ިނުމަމަކށްާ ަސުރކ 

ދެާ. ެދެކންާ ައުޅަގނޑުާ ައިއްސެގްނަކުމަގއިާ ެރއްާ އާ ، އ   ުނަވތަާ ަސުރކ 

ެރއްާ ަބަދުލގެާ ާް  ަސުރކ  . ެދެކންާ ައުޅަގނޑުާ ިއުމުކެރިވެގްނަކުމަގއިާގ 

ރުާ ޫންނަނމަާ  ަރްއިޔުތންާ ަބަދުލަގއިާ ަމިޖީލުހގެާ ަރްއިޔުތްނގެާ ިމޮއތްާ ިމހ 
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ުބޮކްށަފިއވާ   ަރްއިޔުތްނގެާ ެއުކެލިވެގްނވާ  ަހަމެއަކނިާ ަމްނޫދުބންާ ިއްނިތޚ 

 165 ައުޅަގނުޑެމންާ ޮގުތންާމިާ. ޮއެވެގންާ ިންނމޮޭގަތށްާ ަކްނަތްއަތއްާ ަމިޖީލަހުކންާ

ުޙުކެރިވަފިއވާ ، ަބލ ލ ިއރުާ ީސންާ ިއްޞލ  ޫނުނައސ   ަރްއިޔުތްނގެާ ޤ 

 ެގްނަނިއރުާ ިހަތށްާ ަތަޞްއުވެރއްާ ޮގުތގެާ ެއުކެލިވެގްނވާ  ަމިޖިލސްާ

 ުކިރައްށޮއތްާ ައުޅަގނުޑެމްނގެާ. ެމްނަބުރންާ 72 ންާަމުދެވގެާ ެފިނެގްނދ ނެާ

ުޙުކެރުވނުާ މިާ ީސންާ ިއްޞލ  ޫނުނައސ   ިލިބަގެނވޭާ ައުޅަގނުޑެމްނަނށްާ ޤ 

ދެާ. ެމްނަބުރންާ 72 ިތްއަބވ ނެާ ަމިޖިލްސަގއިާ ަރްއިޔުތްނގެާ  170، އ 

ުބުކެރިވަފިއވާ   ަހަކށްާ 51، ެއެހްނވީމާ . ެއއީާ ެމްނަބުރންާ 72 ިއްނިތޚ 

ްތަގނަޑަކށްާ ަމިޖީލެހއްާ ވާ ިހެމިނެގންާ ެމްނަބުރންާ ީޅަހަކްށައަހރުާ ގ   ސ 

ުޙުކެރުވނުާ ުކްއިލައަކށްާ، ަފިއވ ިއރުާޮކށްާްޕެރްކިޓސްާ  ިއްޞލ 

ީސައުކންާ ޫނުނައސ   ަމިޖިލްސެއއްާ ިތެބެގންާ ެމްނަބުރންާ 72 ޤ 

ިއރުާ ަތެކއްާ ުކެރވިާ ްޕެރްކިޓްސެއއްާ ިއުތރުާ، ިހްނަގްނަފށ   175 ަތުޖިރބ 

. ުހަށެހުޅންާ ެއުހަށެހޅިާ ގެާައުޅަގނޑުާ ެދެކނީާ ައުޅަގނޑުާ ިލޭބެނަކަމށްާ

ދެާ. 47 ަންނަބރުާ ުހަށެހުޅންާ، ެއއީާ ުބަތއްާ، އ  ްނެދންާ ިއްނިތޚ  ެް  ޭބްއެވ

ުކުރންާ ަދުއރުާ ަމިޖިލްސގެާ ަރްއިޔުތްނގެާ  ަދުށަގއިާ ުސުރޚީގެާ މިާ. ައދ 

ދެާ. ުހަށެހުޅންާ ުހަށެހޅިާ ައުޅަގނޑުާ ުބުކެރިވަފިއވާ ، އ  ރުާ، ިއްނިތޚ   ޮއތްާ ިމހ 

ްއޞަާ  180 ަރްއިޔުތްނގެާ ަމިޖީލަހަކށްާ ެއުކެލިވެގްނވާ  ެމްނަބުރންާ ަމިޖީލުހގެާ ޚ 

ުފެވރިާ ަރނަގޅުާ ަވަރށްާ ިމއީާ. ިހެމިނެގްނިދުއންާ ަމިޖިލސްާ  ައދިާ ިއްނޞ 

ީސައށްާ ޫނުނައސ  ޫނުނަތއްާ ަހަދްނެޖހޭާ ވ ިސުލުވަމްށަޓަކއިާ ޤ   ެހުދަމށްާ ޤ 

ްުާއަާ ިލބިާ ަފޭސަހަކންާ ަވަރށްާ  ަމިޖީލަހަކށްާ ިލިބެގްނދ ނެާ ުލެވިރަކންާުހ

ެނަކުމަގއިާެވެގންާ ެއަމިޖިލސްާ  ެއްނެމހާ  ިމަމިޖީލުހގެާ ގެާައުޅަގނުޑެމންާ ދ 

ަޑިއަގްނަނވ ެނަކުމަގއިާ ެމްނަބުރންާ ިޢްއަޒްތެތރިާ  185 ައުޅަގނޑުާ ެއްއަބްސެވަވ

ދެާ. ަޤޫބުލުކަރންާ ސީާ، އ  ޫނުނައސ  ސީާ މިާ، ިއްޞލ ުޙުކރީާ ިމޤ  ޫނުނައސ   ޤ 

 މީާިޢލްާ ެމްނަބުރްނގެާ ިޢްއަޒްތެތރިާ ިމަމިޖީލުހގެާ ައުޅަގނުޑެމންާ ިއްޞލ ުޙުކރީާ

އިާ ަޤތ  ިއންާ ައދިާ ަލޔ  ީސައށްާ، ވީމާ . ަތުޖިރބ  ޫނުނައސ   ިމޤ 

ޫނުނަތއްާ ަހަދްނެޖހޭާ ވ ިސުލުވަމްށަޓަކއިާ އިާ ޤ  ީސައށްާ ެހުދމ  ޫނުނައސ   ޤ 

ނެާ ަކްނަތްއަތއްާ ެއޫންނެވސްާ ުކަރްނެޖޭހނެާ ވ ިސުލުވަމްށަޓަކއިާ  190 ުކރ 
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ަޑިއަގްނަނވ ނެާ ެއްނެމަރނަގަޅށްާ ޮގްތަތެކއްާ  ެއނިގަވ

ުކެރިވަފިއވާ   ަމިޖިލްސގެާ ިޢްއަޒްތެތރިާ މިާ ަހމަާ ޭބުފުޅްނަނކީާ ނެާަތުޖިރބ 

ދެާ. ެނތްާ ަޝްއެކްއެވސްާ ެމްނަބުރްނަކުމަގއިާ  ައުޅަގނުޑެމްނަނށްާ، އ 

ީސަގއިާ ިމފ ްސޮކްށަފިއވާ  ައުޅަގނުޑެމންާ ެއނޭގނީާ ޫނުނައސ   ޤ 

ަތއްާ ިހެމިނެގްނވާ  ްއދ  ްުާރޫާ ފ ްސުކރިާ ައުޅަގނުޑެމންާ މ   195 ެވސްާުޙ

 ައަލށްާ، ޮބަޑށްާ ެއްނމެާ ެއނޭގނީާ ށްާެމްނނަާައުޅަގނޑުާ ެއަކމ ެބޭހޮގުތންާ

 ެއަކްނަކންާ ަބަޔަކްށޫނންާ ައްނނަާ ިމަމިޖިލްސައށްާ

ަޑިއަގްނަނވ ީކެއއްާ  ިމަދްނަނވާ  ުހަށެހޅީާ ައުޅަގނޑުާ ެއެހްނެވެގންާ. ެއނިގަވ

ރުާ ްއޞަާ މިާ ިމހ  ުބޮކްށަފިއވާ  ަރްއިޔުތންާ ިމިތްއެބވިާ ަމިޖިލްސަގއިާ ޚ   ިއްނިތޚ 

ލީާ ެމްނަބުރންާ  200 ަމިޖިލްސަގއިާ ްއިޔުތްނގެާރަާ ަމުރަޙލ ގެާ ިއްނިތޤ 

ދެާ. ިތްއަބވ ޮގަތށްާ  ުހަށެހުޅނުާ ައުޅަގނަޑށްާ ެދޭކޮގުތަގއިާ ައުޅަގނޑުާ، އ 

 ިއްސލ މީާ' ެދެކނީާ ައުޅަގނޑުާ ުހަށެހުޅެމްއަކުމަގއިާ ަރނަގޅުާ ެއްނމެާ

އިާ ޫނުނަތއްާ ުގޅޭާ ަޝީރަޢތ   ުހަށެހޅިާ ައުޅަގނޑުާ ަދުށަގއިާ ުސުރޚީގެާ މިާ' ޤ 

ސީާ، ެޖުހނީާ ންާުހަށަހޅަާ ިމުހަށެހުޅންާ .ުހަށެހުޅންާ ޫނުނައސ   ޤ 

ުޙުކުރުމގެާ ްުާބަާ ިއްޞލ   205 ިއްސލ މީާ ުހަށެހިޅންާ ައުޅަގނޑުާ ްސަގއިާުހ

ްްާ ަޝީރަޢުތގެާ ުޒުކުރންާ ުޙުކްމަތްއ ިޒުމުކުރވ ނެާ ަތްނީފ ެއއްާ ލ  ްއދ   ަޝުރޢީާ މ 

މ ެބހޭާ ުބަގއިާ ިނޒ  ީއުދކުާ ިމުހަށެހުޅަމށްާ ައުޅަގނޑުާ. ޮއުތަމށްާ ބ   ެރްއވީާތ 

 ުމަޙްނަމދުާ ައްއފ ިޟލްާ ޮއަނަރަބލްާ ެމްނަބރުާ ިޢްއަޒްތެތރިާ ައޮތުޅގެާ.ލ

ެދްއވ ށެާ ެހޔޮާ ެއަމަސްއަކްތުޕަޅށްާ ެއަމިނުކފ ުނގެާهللا މ ތްާ. ަނީޢމްާ ، ަޖޒ 

 ްާ  210 ަޖވ ަބކީާ ެއުދަވުހގެާ ެމްނަބުރްނގެާ ިޢްއަޒްތެތރިާ ިގނަާ ިމަމިޖީލުހގެާ. ީމންާއ 

ދެާ. ޮކަބިއތޯާ ީސަގއިާ، އ  ޫނުނައސ   ެއހާ  ޮއުތަމކީާ ެއޮގަތށްާ ޤ 

ަސުބަކެމްއޫނނޭާ ަތަކުކްނނޭާ ަހދާ  ަމިޖީލުހންާ ުތްނގެާަރްއޔިާ. ުމނ  ުް ޫނުނ  ޤ 

ަސބުާ ެއްނމެާ ެއީއއޭާ. ެގެނވޭނީާ ެއަބިއަތއްާ ދެާ. ޮގަތަކްށވ ނީާ ުމނ  ، އ 

ަތއްާ ިމމުޭރުމންާ  ުހަށެހުޅންާ މ ތްާ އެާ ެއުދަވުހަވނީާ ަދްއަކވ ަފއިާ ަބަހނ 

ދެާهللا. ިބއްާ ޒްާަނޢޫާ. ެފިއްލޮކްށލ ަފއިާ  215، ިނިމަފިއވ ތީާ ިހނގާ  ެއޮގަތށްާ ެއަކންާ، އ 

ީސައށްާ ެރުވނުާިއްޞލ ުޙކުާ ޫނުނައސ   ުކަރްނެޖހޭާ ވ ިސުލުވަމްށަޓަކއިާ ޤ 

ދެާ ަމުރަޙލާ  ަކްނަތްއަތުކގެާ  ައުޅަގނޑުާ ިމަބއިާ ަމުރަޙލ ަގއިާ ަބަދުލގެާ، އ 



 9 

ްތަތުކންާ ިމަފަހރުާ. ުހަށެހޅީާ ުޅވ ނީާ ީކޭކބާ  ެއަފރ   ައުޅަގނޑުާ. ިވދ 

 ިޢްއަޒްތެތރިާ ޮލުބެވތިާ ުނަވތަާ ައުޅަގނުޑެމްނނޭާ ަދްނަނވ ނީާ

އިާ ިޔުތްނަނށްާަރއްާ ަތއްާ ީޙަލްތަހަދއިާ ަމަކރ   220 ވ ުލްނަތއްާޮއޅުާ ަދްއކާ  ަބަހނ 

ެނއޭާ ަނހޫާهللا ، ެއެހްނަނަމެވސްާ. ޮއުޅވ ެލިވދ  ލ ައށްާ ުސްބޙ   ަވަޠޢ 

އިާ ައުޅަގނުޑެމންާ ްީާ ަމަކރ  . ުނެލވޭނެާ ޮއުޅަވެއއްާ ޮއުޅވ ުލްނަތެކއްާ ަހދާ  ަލތްާޙީ

ަނހޫާهللا  ލާ  ުސްބޙ  َوالّلُه َخي ُْر  َوَمَكُروْا َوَمَكَر الّلهُ ، ުކަރްއަވނީާަވޙީާ ަވަޠޢ 

ދެާ اْلَماِكرِين ީސެއއްާ ައއުާ، އ  ޫނުނައސ  ުޙުކެރުވނުާ ުނަވތަާ ތޯާޤ   ިއްޞލ 

ީސެއއްާ ޫނުނައސ  ރުާ ެމުދަގއިާ ައުޅަގނުޑެމްނގެާ ިމީއެވސްާ. ތޯާޤ   225 ިމހ 

ްުާބަާ ިމއީާ. ެސއްާހުާބަާ ުކެރެވުމްނދާ   ފ ުޅވެާ ިމއީާ. ަދްނަނަވްނތޯާ ޫނނޭާ ެސއްާުހ

ްނެވެގްނވ ަކެމއްާ ެއނގިާ ުޙކުާ ިމއީާ. ަބޔ  ީސެއއްާ ެރވޭާިއްޞލ  ޫނުނައސ  . ޤ 

ަވްނތޯާ ަް ީސގެާ، ަދްނަނ ޫނުނައސ  ައށްާ ަވނަާ 94 ޤ  ްއދ   ަވނަާ 92، މ 

ައށްާ ްއދ  ދެާ ،މ  ަގއިާ ަވނަާ 92 އ  ްއދ  ްއޖޭގެާ، ުބަނނީާ މ   ިދެވިހރ 

ސީާ ޫނުނައސ  އިާ ޤ  ީސައށްާ ެހުދމ  ޫނުނައސ   230 ެގަނުއުމގެާ ުއިނިއުތރުާ ޤ 

ރުާ ސީާ، ަދްނަނވ ަނމަާ ެއެހްނޮގަތަކށްާ، ބ  ޫނުނައސ   ުޙުކުރުމގެާިއްޞލާ  ޤ 

ރުާ ްއޞަާ ަރްއިޔުތްނގެާ ބ  ދެާ. ިލިބެގްނެވއޭާ ަމިޖީލަހށްާ ޚ   ަވނަާ 94، އ 

ިއންާ ްއދ  . ިމަވނީާ ެއްއުކަރްއވ ަފއިާ ަމިޖިލސްާ މިާ ަރީއުސްލުޖްމޫހިރްއޔާ  މ 

ދެާ  ެއްއުކަރްއވ ަފިއަވނީާ ަމިޖިލސްާ މިާ ެއަމިނުކފ ނުާ، ެއެހްނވީމާ ، އ 

ީސެއއްާ ޫނުނައސ  ީސެއއްާ ައަލށްާ، ޤ  ޫނުނައސ  ކަާ ޤ   235. ޫނންާ ށްާަހދ 

ސީާ ެއެޖްނޑ ައީކެވސްާ ިމަމިޖީލުހގެާ، ެއެހްނވީމާ  ޫނުނައސ   ޤ 

ުޙުކުރންާ ީސިއންާ، ެއެހްނވީމާ . ިއްޞލ  ޫނުނައސ   ަޙްއެޤއްާ ިލިބީދަފިއވާ  ޤ 

ސީާ ުނަވތަާ ޫނުނައސ  ިޒްމުކރާ  ޤ   ަކްނަތްއަތއްާ ަމިޖީލުހގެާ މިާ ޮގެތްއެގަމީތންާ ލ 

ްނވ ނީާ  ެވްސަކެމއްާެއއްާ ަމިޖީލުހގެާ މިާ ިޚލ ަފަކށްާ ެއއާ . ިހނަގުމްނދ 

 240 ،ިމަދްނެނވީާ ައުޅަގނޑުާ ްނެވެގންާެއހެާ. ުނިންނމޭނެާ ިމަމިޖީލަހުކންާ

ސީާ ޫނުނައސ   ަގވ ިއުދަގިއެވސްާ ަމިޖީލުހގެާ މިާ ައުޅަގނުޑެމްނގެާ ޤ 

ަސުތންާ ިޢްއަޒްތެތރިާ  ޭބުފުޅްނަނށްާތިާ ަފަހރުާ ެއަތެކއްާ ިރޔ 

ެއއްާ ެދްއވ ަފިއވާ އިާިވްސނަާ ްއދ   ަމިޖީލުހގެާ މިާ ައުޅަގނުޑެމްނގެާ. ެއއީާ މ 
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ުޙުކެރުވނުާ ިމއީާ ުބަނނީާ ެއެވސްާ. ެއެޖްނޑ ާ ީސެއކޭާ ިއްޞލ  ޫނުނައސ  . ޤ 

ެވސްާ ިޢްއަޒްތެތރިާ ުޅެވަފެއއްާ ުދަވަހުކެވސްާ ަރީއުސްލުޖްމޫހިރްއޔ   245 ެނތޭާ ިވދ 

ަސަބުތަތެކްއަގިއެވސްާ ެއަތއްާ ެއަތއްާ  ަހދާ  ައަލށްާ ިމއީާ ުމނ 

ީސެއކޭާ ޫނުނައސ  ުޅެވެވނީާ ެއަމިނުކފ ަނށްާ ިކިހެންއތޯާ. ޤ  . ިވދ 

ީސެއއްާ އާ  ެއްއުކެރްއވީކީާ ަމިޖިލސްާ މިާ ުކފ ނުާެއަމނިާ ޫނުނައސ  ަކށްާ ޤ   ަހދ 

ސީާ. ޫނންާ ޫނުނައސ  ުޙުކަރންާ ޤ  . ެގްނަނންާ ުއިނިއުތރުާ ިމައށްާ. ިއްޞލ 

ދެާ  250 ިޢްއަޒްތެތރިާ ައޮތުޅގެާ.ލ ިންނމ ލ ނީާ ވ ަހަކޮކޅުާ ައުޅަގނުޑގެާ، އ 

ޮކށްާ ުޝުކރުާ ވ ަހަކުފަޅށްާ ެއެދްއެކވިާ ަނީޢމްާ ުމަޙްނަމދުާ ެމްނަބރުާ  ައދ 

ީއުދުކަރުމންާ ވ ަހަކުފަޅށްާ ގެާެއަމިނުކފ ނުާ  ިޢްއަޒްތެތރިާ ގެާ.ހއ ައދިާ. ތ 

 ައުޅަގނޑުާ ވ ަހަކުފަޅްށެވސްާ ަސީމުރގެާ ައްޙަމދުާ ޮއަނަރަބލްާ، ެމްނަބރުާ

ީއުދުކަރންާ ދެާ. ތ  ަނހޫާ هللا، ެނތްާ ަޝްއެކްއެވސްާ ަހމަާ، އ  ލާ  ުސްބޙ   ަވަޠޢ 

 255 َحَّتَّ يُ َغي ُِّروْا َما بِأَنْ ُفِسِهْم  ِإنَّ الّلَه اَل يُ َغي ُِّر َما ِبَقْوم  ް،ަވޙުީކަރްއަވނީާ

ަނހޫާهللا  ަހަމަކަށަވުރންާ ލާ  ުސްބޙ   ުނަވތަާ ަކްނަތްއަތއްާ ަބެއްއގެާ ަވަޠޢ 

ަލތުާ ަބެއްއގެާ  ެއަބެއްއގެާ ައިމްއަލައށްާ ެއަބަޔކުާ. ުނުކަރްއަވތޭާ ަބަދެލއްާ ޙ 

ަލތުާ ްނެދންާ ޙ   ަބްސުފޅުާ ަވޙީާ هللا، ަޝްއެކެވްސެނތްާ. ަބަދުލޮކްށުފަމްށދ 

ް ިމއީާ. ުނދ ނެާ ިހނަގަމުކންާ ިމަކެމއްާ ޮގަތަކށްާިމޫނންާ. ިމއީާ  ގެާهللا

ަލތުާ ައުޅަގނުޑެމްނގެާ ައިމްއަލައށްާ ައުޅަގނުޑެމންާ. ުސްނަނތްާ  260 ޙ 

ަލތުާ ައުޅަގނުޑެމްނގެާ ެމުނވީާ ަބަދުލުކުރުމންާ  ަވަރށްާ ިކަތްނމެާ ޙ 

 ެދްއިކަކުމަގއިާ ވ ަހަކަތެކއްާ ިކަތްނމެާ، ވަީނަމެވސްާ ަމަސްއަކްތުކިރަކުމަގއިާ

ްްާިއްޚލާ  ޮއތީާ ެއަކންާ. ެލްއުނވ ނެާަބދަާ ވަީނަމެވސްާ ެއކުާްޞ  ެތިރަކމ 

ަލތުާ ައުޅަގނުޑެމްނގެާ  ައުޅަގނުޑެމންާ ަބަދުލުކުރަމށްާ ޙ 

ދެާ. ަމަސްއަކްތޮކްށެގންާ  265 ....ައުޅަގނުޑގެާ، އ 

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްޔާ.ްއާދެ،ްޝުކުިރއްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް
 270ްވާހަކަެދއްެކވުން:ްއިްބރާހީމް
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ް

ްމެންބަރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަްތތެރި ްއައްުޑއަތޮުޅގެ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްމިވަގުތު.ް ްވަޑައިގެންެނތް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ޙުސްނުއްސުޢޫދު.

ްޢަބްދު ްމެންބަުރ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީެގ އްލަޠީފްްނިލަންދެއަތޮޅު

 275ްމުޙަންމަދު.ް

ް

ްވަރަޙްމަތުްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް ްމިއަުދްهللاްއައްސަލާމުޢަލަިއކުމް ްއާދެ، ްވަބަރަކާތުހޫ.ް`.

ްބާބާހުާުބަްޢަބްުދއްލަޠީފްްމުޙަްނަމދުް ްއިންތިޤާލީ ނުޑްސްކުރެވޭ ްއަޅުގަ ްޚިާޔލު ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްބެހޭގޮތުން

ްމިފުް:ވާހަކަެދއްެކވުން ްޝައްެކއްނެތް،ްއަރިސްކޮށްލުމަށް ްއާދެ، ްބޭނުންކުރަން. ރުޞަތުގެ

ްއިްޞލާޙުކުރުމަށްފަހުް ްޤާނޫނުއަސާސީ ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްބާބެއް  280އިންތިޤާލީ

ްއިންތި ްބޭނުންވަނީ،ްއަޅުަގނޑުމެން ްބާްއވަްނ ްބާބެއް ޤާލީ

ބެހޭގޮތުންްއޭގެްެއކިއެކިްޙުދޫދުތަކުަގިއްްޤާނޫނުއަސާީސއަށްްޢަމަާަލުކުރުމާއެ

ްކުރި ްއިންތިޤާީލްއަޅުަގނޑުމެން ްބަލާއިރު، ްެއގޮތުން ްދިުއމަށްޓަކައި. އަށް

ްއިޞްލާޙުކުިރް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރުކުނަކީ ްއެއް ްމުހިންމު ްއެންމެ ބާބެއްގެ

ްތަ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޢިއްޒަތްތެިރ  285ދީޤުކުާރްޞްާްޤާނޫނުއަސާސީ

ްެއް ްަރްއޔިތުންގެ، ްއޮންނާނީ ްާޤނޫނުއަސާސީ ްއެ ްފެށިގެން ދުވަހުން

ްޢަ ްެއްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްއެހެންުވމާއެކު، ްހަމަޖެހިފައި. މަލުކުުރމަށް

ްހަމައާިއް ްއިންޞާފުވެިރ ްޢަމަުލކުރުމުގަިއ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްކަންތައްތަްއް ްޤާނޫނުއަސާީސެގ ްއެ ްރޮނގުްނ ޢަދުލުއިންޞާފުގެ

ްބާބެާެއްް ްއިންތިާޤލީ ްެގނެސްދިނުމަށްޓަކައި. ްހަމައަށް  290ރައްޔިތުންނާއި

ް ްޝައްެކްއނެތް، ްއާދެ، ްހަމަޖެއްސުމަށްޓަަކއިްބޭނުންވަނީ. ްބާބު އިންތިޤާލީ

ްދުވަސްތަކެްއް ްގިނަ ްވަރަށް ްމަޖިލީހުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްހޭދަކޮށްް ްއެަކމަށް ްުދވަސްތަެކއް ްގިނަ ްަވރަށް ްަނގައިފިން. އަޅުަގނޑުމެން

ްއިންތިޤާީލް ްއެހެންނަމަވެްސ، ްދުއްވާެލވިއްޖެ. ްުދވަސްތަެކއް އަޅުަގނޑުމެން

ްއަިދވެ ްޢިއްޒަތްތެިރްބާބެއް ްނެހެދިގެން. ްމިއުޅެނީ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ  295ސް

ްބޭނުންވަނީް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްބާބެއް ްއިންތިޤާީލ ްއާދެ ރައީސް،

ްރައްޔިތުންނަްށް ްޤާނޫނުައސާސީ ްއިްޞލާޙުކުރެވޭ ްމި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްލާަބް ްމަންފާއާއި ްެއއިން ްރައްޔިތުންނަށް ްއަދި ފޯރުވައިދިނުމުަގއި
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ްރައްޔިތުންނާިއްްހޯދައިދިނުމުގައި ްެއކަންތައްތައް އިންޞާުފެވރިގޮތަކަށް

ްފޯރު ްބޭނުްންހަމައަށް ްޤާނޫުނއަާސސީގެ ްއެ ްނުވަަތ  300ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި

ްޢަދުލުއިންޞާފުް ްމެުދގައި ްރައްޔިތުންގެ ްހިންގުމުެގގޮުތން ރައްޔިތުންނަށް

ްއިްޞލާޙުކުރުމަށްފަހުްގާއިމު ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއާެދ، ކުރުމަށްަޓކައި.

ްއިންތިޚާބުއަޅުަގނޑު ްގިނަ ްވަރަްށ ްކުރިމަތިލާންްމެންނަށް ތަކަާކެވސް

ްރައްޔިތުންެގް ްއަިދ ްހޮވުން. ްރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާައކު ްއެއީ އެބަޖެހޭ.

ްއިންތިޚާބު ްއާދެްމަޖިލީސްގެ ްބޭއްުވން. ްަކުއންސިލްތަކާއި،ް،  305އަތޮޅުތަުކގެ

ް ްކައުންސިލްތަާކއި، ްއިންތިޚާބުރަށު ްކައުންސިލްަތއް ްއާެދ،ިސޓީ ްކުރުން.

ްމިްއިންތިޚާބު ްައބަދުވެސް ްޤައުމު ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްބޭްއވުމުަގއި ތައް

ްރާއްޖޭަގިއް ނޑުމެންގެ ްދިއްކުަރމުންްމިގެންދަނީްއަޅުގަ ޝައްކުކޮށްްއިނގިލި

ްއަބަދުެމް ްަރްއޔިތުން ްއެއީ ްއާދެ، ްނުބޭއްެވއޭ. ްއިންތިޚާބެއް އިންޞާފުވެރި

ްައޅުަގނޑުމެންެގްގި ްއަދި ްޝަުކާވއެއް. ްގެންދާ ްއެކަްންކުރަމުން  310ަންމީހުން

ްސަ ްޤަބޫލުކުރަނީ ްދަންނަވާނީ ްައޅުަގނޑު ބަބުތަކެއްެވސްްޤަބޫލުވެސްކުރޭ.

ްރިޔާީސްއޮވެް ްވޯޓު. ްރިޔާީސ ްނެގި ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއެންމެފަހުން ގެންނޭ.

ްޝައްކުތަެކްއް ްގިަނ ްވަރަށް ްނިޒާމުގަިއވެސް ްބަރުލަމާނީ ނިޒާމާއި

ްވަރަ ްހިނގާ ްމެދުގައި ްރައްޔިތުްނެގ ްސިޔާީސްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްގިނަ ށް

ނުޑް  315އޮިއވަރުތަެކއްްހިނާގްއެންމެފަހުންްއެކަންތައްްނިމިދިަޔގޮްތެވސްްއަުޅގަ

ްރަނގަޅަށްް ްވަރަްށ ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ދަންނަވާނީ

ނޑުމެްނެގް ްއަުޅގަ ްއެހެންކަމަށްވުމާެއކު، އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެއޭ.

ްރިޔާ ްވެިރަކމާއި ްރިޔާސީ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްބާބުން ސީްއިންތިޤާލީ

ްރަްއޔި ްއަދި ްއަތޮުޅްއިންތިޚާބާއި ްއިންތިޚާާބއި، ްމަޖިލީހުގެ ުތންގެ

ް ްަކއުްނސިލާއި، ްރަށު ްކައުންސިލާިއ، ްަކއުސިލާިއ،  320މިހުރިހާްސިީޓ

ތަކެއްްޭބއްވުުމގައިްއެކަންތައްަތއްްކުރުމަށްޓަަކއިްއިންޞާފުވެާެިރްއިންތިޚާބު

ްއެބަދަްއކައި ްބާބު ްއިންތިޤާލީ ްމި ްހަމަޖައްސަން ްއާދެ،ްކޮމިޓީތަކެއް ދޭ.

ްތަ ްޤާނޫނުއަާސސީ ްޞްާްޝައްެކއްނެތް، އަޅުަގނުޑްދީޤުކުރުމަށްފަހު،

ްރައްޖޭެގް ްެއއްގޮްތާވގޮތުގެމަތީްނނޭ ްޤާނޫނުއަާސސީއާއި ްއެ ދަންނަވާނީ

ް ްއާދެ، ްހިނގަމުންދާނީ. 2118ްްކަންތައްތައް  325ަގިއ11ްްނޮވެމްބަުރ
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ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޢިްއޒަތްެތރި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ އަލަށްްައކު

ްޤާނޫނުއަސާސީްތިޚާބުއިން ްއެ ްއޮތްކަުމގަިއވިަޔސް ްހަާަމަޖެހިފައި ކުރެވެން

ްގޮތުގެމަތީންްޞްާްތަ ްއެްއގޮްތާވ ްޤާނޫނުއަސާސީާއއި ްއެ ދީޤުކުރުމަށްފަހު

ްެއް ްއެހެންވީމާ، ްބަދަލުކުރަންޖެހޭނީ. ްކަންތައްަތްއ އަޅުަގނޑުމެން

ް ްއިންޞާުފވެރިޮގތެއްގެ ްއެކަންކަން ްައޅުަގނޑުމެްނ  330ްންތިމަބަދަލުކުރުމުގައި

ްރާވަންޖެހޭ.ް ްކަންތައްަތކެްއ ްގިނަ ްވަރަށް ްގެންދިއުމަށްޓަަކއި ކުރިއަށް

އެގޮތުންްބަލާއިރު،ްއަޅުަގނުޑގެްއަޚް،ްނިލަންދެއަތޮޅުްދެުކނުބުރީްމެންބަރުް

ްއެީއް ްހުށަހެޅުން ްއެހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްނާޝިދު ްއަޙްމަދު އަލްފާޟިލް

ްއާދެ ްތާއީދުކުރާކަެމއް. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑު ްތާ، އީދުކުރަނީްެއގޮތުްނ

ް ްދަންނަވާނީ، ްބޭނުންވެޭއްއަޅުަގނުޑ ްމިައދު ނޑުމެން  335އަުޅގަ

ްހިނގަމުންދަނީް ްމި ްކަންތައްތައް ްމިިހނގަމުންދާ ްމެދުގައި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ް ްވަިޅއާިއ ްތެރޭަގއި ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ންޖަރާިއްޚަާަކީްއވެގެްނކަން،

ްއަނި ްމީހުންނަށް ްމިކަންތައްތަކުން ްނުރައްކާތެިރްްއަދިޔާކުރުާމއި، އެންމެ

ްމަސްތުވާތަކެީތެގް ްގޮސްފައިވާ ްމިއަދު ްޤައުމު ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ދަރަޖައަކަށް

ްދުނިޔޭެގް ްމިވަނީ ްާރއްޖެ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްކަންތައްަތއްެވްސ  340ނުރައްކާތެރި

ްިހނގާފަިއވާ ްމަްއޗަށް ްއެންމެ ްތަރައްޤީވެްްއެކަން ްއެްއވަަރށް ްޤައުެމކޭ

ނުޑްްކުރިއަށްްގޮސްފައި.ްހިތާމަިއގެ ކޮޅެއްނެތް.ްއެހެންކަމަށްވުމާެއުކ،ްއަުޅގަ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ްއަދި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދަންނަވާނީ

ކުރެވިފަިއާވްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންވެސްްއެބޭފުޅުންްެއއިންިތޚާބު

ްއެކަންތައްަތްއް ްތިއްބެވިކަުމގަިއވިަޔްސ ްއެބޭފުުޅން ްހަމައަށް  345ދުވަހާއި

ްއާެދ،ްހަ ްޮހވަންޖެހެއޭ. ްއެބަ ްކޮމިޓީަތކެއް ްއިންޞާފުވެރި މަޖެއްސުމަށްޓަކައި

ްއެދުވަ ްމަާޤމުގައި ްއެ ްހަމައަްށްހުންނެވިނަމަވެްސްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ާހއި

ްތަ ްޤާނޫނުއަާސސީ ްއެ ްއެމަނިކުފާނަށްްޞްާްއެމަނިކުފާނު ދީޤުކުރުމަށްފަހު

ް ްހިންގުމަށްޓަކައި ްއެކަންކަން ބޭކަލުންގ5ްްެްމީހުން،5ްއިރުޝާދުދީ

ް ްނުވަތަ ްހޮވާ ްމަޖިލީހުން ްދ5ްަރައްޔިތުންެގ ްކޮމިޓީެއއް  350ލަްތްއުާުޭބކަލުންގެ

ްހަމަޖެހިފައި ްްހިންގަން ްދަންަނވާނީ، ނޑު ްއަުޅގަ ެއީއްއޮތުމަކީ

ްއާެދ،ް ާިއެރުމެކޭ. ްކުރި ްބޮޑު ްވަރަށް ްލިބިަވޑަިއގަންނަވާ އެމަނިކުފާނަށްވެސް
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ްޝައު ްތަނެްއގެ ްޝައްެކއްނެތް، ްގެެއއްްކަތު، ްނަމަވެްސ،ްެއއީ ގަިއ

ް ްއެަތނެއްގެ ްނަމަވެސް ްަޤއުމެްއގައި ްނަމަވެސް، ޝާްންއަތޮޅެްއަގއި

ްޭއެގް ްނިޒާމް ްއޭެގ ްއިންޞާފު ްޢަދުލުވެރިކަމުގެ ްެއެގއްލިގެންދަނީ  355ޝައުކަތު

ްރާއްޖޭަގިއް ނޑުމެްނގެ ްއަޅުގަ ްއެންމެފަހުން ްމިހާރު ްޮގސްގެން. އިދިކޮޅަށް

ްއެއަ ްޤާނޫނު. ްސަރވިްސގެ ްސިވިލް ްވަރަށްމިހަމަޖެހުނީ ބޮޑަްށްްށް

އެީއްރާއްޖެއަށްްއަދިްދުވަހަުކވެްސްނާންނަކަމެއް.ްބަދަލުތަކެއްްއަިއސްފައި،ް

ްމިހާުރް ްކަންތައްަތއްވެްސ ްޢަމަލުކުރުމުގެ ްއެޤާނޫނަށް އެހެންނަމަވެސް،

ްއެއާެމ،ް ްއެބައިނގޭ. ްރަނގަޅަށް ްއަޅުަގނޑުެމންނަށް  360ހިނގަމުންދާގޮތް

ްމައްސަ ްއެބައިނޖެހިގެންއުޅޭ ްއެކަމާލަަތއްވެްސ ްސިިވްލްޭގ. ްއެ ބެޭހގޮތުން

ްދެމެދުަގިއް ްކޮމިީޓގަިއ، ްސަރވިސް ްިސވިލް ްއަދި ސަރވިްސއަށާއި

ްވަރަްށް ްރަްއޔިތުންނަށް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްކަންތައްތައްވެްސ ހިނގަމުންދާ

ްއެ ްއެނިގވަަޑިއގަްނނަވަމުންދާނެ. ނުޑްރަނގަޅަށް ްއަޅުގަ ހެންވީމާ،

ް ްގެންދިއުދަންނަވާނީ، ްރަނގަޅަށް ްޝަޚްސީްމިކަންކަން ްަވރަށް  365މަށްޓަަކއި

ްގެންގޮްސގެންް ްއިންޞާފުވެާެރިގޮތެްއަގިއ ްދަށުން ްބެލުމުގެ ކޮމިޓީތަކެްއގެ

ްއަރާމެްއް ްއުފަލެއް، ްހަމަޖެހުމެއް، ްރާްއޖެއަށް ނޑުމެްނގެ ްއަޅުގަ ނޫނީ

ްކުރާނެކަމެްއް ްބިރުްނ ްއެތިބެނީ ްއަބަދުމެ ްރަްއޔިުތން ްޤައުމުެގ ނުލިބޭނެއޭ.

ްއެހެންކަމަްށވުމާ ްދަށުންްނޭނގިގެން. ްާބބުގެ ްއިންތިޤާލީ ްމި އެކު،

 370ކުރަްނޖެހޭްހުރިހާްކޮމިޓީތަކެއްވެސްްއެކޮމިޓީތަުކެގްއަޅުަގނޑުމެންްއިންތިޚާބު

ްއާއިންތިޚާބު ްނިމެންދެން ްސަރިވސްްތައް ްެއީއްްެއއްސިވިލް ުއފައްދާ،

ްކޮިމޝަނެއްވެްސް ްއިެލކްޝަން ްއާދެ، ްއެްއެޗއް. ްދެންނެވުނު އޮޅުމަކުން

ްއިެލކްޝަ ްއެ ްިމްއުފައްދާ. ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްކޮމިޝަނުަގއިވެްސ ްނ

ްކޮންެމް ްރަޖިސްޓްީރކުރެިވފައިވާ ްރާއްޖޭގައި ްފަދައިްނ ްބާބުގަިއވާ އިންތިޤާލީ

ްކުިރއަްށް ްހަމަޖެހިގެން ްެއކަން ްަބއިވެިރެވގެން ްއޭަގއި ްމީހަކު  375ޕާޓީއަކުން

ނޑުމެންނަށްްލިބޭްވަރަށްްޮބުޑް ނޑުްދަންނަވާނީްއަުޅގަ ހިނގައްޖެނަމަްއަުޅގަ

ްއިންތިޚާބުކުރިއެ ްބޭްއވޭ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއޭރުން ްކޮމިީޓެގްރުމެކޭ. ްއެ ތަްއ

ްބަލަ ްރަނގަޅަށް ްކުރިއަްށްްއިފަރާތުން ްެއކަން ްޢަދުލުވެރިކަމާއެކު ހިންގާ

ްބިރުގަންނަންވީކަމެއްްނޫން.ް ނޑުމެން ގެންދެވޭނެޭއ.ްއެްއގޮތަކަްށވެްސްއަޅުގަ
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ްއުފައްދަ ްއަލަްށ ްކޮމިޝަނެއް ްއިެލކްޝަން  380ިއގެްންއަޅުަގނޑުމެން

ްލިޭބް ްސަރުކާަރށްވެސް ްއެީއކީ ްެއްއގޮތަކަްށވެސް ްހަމަޖެހުމަކީ އެކަންކުރަން

ްލިޭބް ްސަުރކާރަށް ްދަންނަވާނީ ނޑު ްައޅުގަ ްއެީއ ްނޫން. ދެރައެއް

ްޢަދުލުވެރިް ްމިޝަުކވާކުރަީނ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއަބަދުެވސް ކުރިއެރުމެކޭ.

ްހަމަނުޖެ ްކަންތައްަތއް ނޑުމެން ްައުޅގަ ހިގެން.ްއިންޞާފުވެިރގޮތެްއގަިއ

ްހުރިހާް ްާރއްޖޭގެ ްއެބައޮވޭ ްޤާނޫނުގައި ްއަޅުަގނޑުމެންެގ  385މިހާރުވެސް

ނޑިޔާރާިއް ްފަ ްއުއްތަަމ ްއަދި ނޑިޔާރުންނޭ ްފަ ްތިބެނީ ކޯޓުތަކެްއަގއި

ނޑިޔާރުން ްތިފަ ްއެހެންނަމަވެސް، ްތިބޭނީ. ބޭފުޅުންނަށްްނޭ

ްޖަސްޓިސްގެް ްސަރިވސްއިްނ ްސިވިލް ްމިހާރުވެސް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ްމެިޖސްޓްރޭޓުންނާިއްއެިކއެ ްނޫންކަމަށް، ނޑިޔާރުން ްފަ ްެއއީ ްތަންތަނަށް ކި

ްމިީއް ްއެބަދޭ. ްވާހަކަދެެކވިގެން ްނޫންކަމަށް ނިޑޔާރުން ްފަ  390ނާއިބުންނަކީ

ްއިންތިޤާލީް ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްހުރިގޮތް. ްޙާލަތު އަޅުަގނޑުމެން

ްމަްއޗަށްވެް ްހުރިހާކަންކަމެއްގެ ްމިބާވަުތެގ ްބާްއވަިއގެން ްވިސްނުްންބާބެއް ސް

ްމިއަދުްވަްބަހައްޓަ ްދަންނަވާނީ ްއަޅުަގނޑު ްެގންދިއުމަކީ ްކުިރއަށް އިގެން

ނޑުމެންްވަރަށްްޤައުމުްއޮތްްޙާލަތަށްްވިސްނާއިރު،ްއަޅުަގނޑުމެްނގެް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެްޤައުުމް ނޑުްދަންނަވާނީްއަުޅގަ  395ބޮޑަށްްވިސްނަންޖެހޭކަމެކޭ.ްައޅުގަ

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްރަނގަޅުކޮށް ްޙާލަތު ްޤައުމުްއޮތް ެގ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމިހުރިހާ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިއަްށގެންދިއުމަށްޓަަކއި

ްއިންތިޤާލީް ްމި ްވިސްނާވަަޑިއގަންނަވަިއގެން ްބޮޑަށް ްވަރަށް މެންބަރުންވެސް

ްކުރިައްށް ްގަާވއިދުތައް ްޤާނޫނާއި ްައޅުަގނޑުމެންެގ ބާބުގައި

ްރަްއޔިތު ްރާއްޖޭގެ ްއަުޅަގނޑުމެން ްއަދި ްއުފާވެިރްގެންދިއުމަށްޓަަކއި  400ންނަށް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްހުރިާހ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްހޯދުމަށްޓަކަިއ މާދަމައެއް

ްިވސްނާވަަޑިއގަންނަވަންޖެހޭނެއޭ.ް ްބޮޑަށް ްވަރަްށ މެންބަރުންވެސް

ްވަ ްވިސްނަންީވ ްއަޅުަގނޑުމެްނެގްއަޅުަގނޑުމެން ްނޫން. ްމީހަކަށް ކި

ކުުރމުގެްމައްޗަްށ.ްޤައުމަށް.ްޤައުމުްއޮތްްޙާލަތަށް.ްޤައުމުގެްޙާލަތުްރަނގަޅު

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމީހަކަށް ްވަކި ްައޅުަގނުޑމެން  405އެްއގޮތަކަްށވެސް

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްަޤއުމަކީ ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްުނވާނެ. ވިސްނަިއގެން
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ްކޮންެމް ްލިބޭ ްޤައުމަްށ ްއެހެންކަމަށްވުމާއެުކ، ްޤައުމު. ރައްޔިތުންެގ

ްޤަުއމު ްކުރިއެރުމެއް. ްލިބޭ ްަރއްޔިތުންނަށް ްތިއްެބިވްކުރިއެރުމަކީ ގައި

ްވެރީ ްދަންނަވާނީ، ްައޅުަގނުޑ ްރަނގަުޅްންނަށްވެސް ޢަދުލުވެރިަކމާއެކު

ނޑުމެންގެްހުރިހާްއިންތިޚާބު  410ތަކެއްްބޭްއިވްއިންތިޤާލީްބާބެއްގެްދަށުންްއަޅުގަ

ްހިންގަންް ްިނޒާަމކުން ްއާ ްގޮތުގެމަތީން ްހަމަޖެހިފައިވާ ްމި ޤައުމު

ް ްލިބޭ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެއީ ްކުރިއެރުމެކޭ.ްފެށިއްޖެާެނަމަ ްބޮޑު ވަރަށް

ް ްނުވަތަ ްޤާނޫނު، ްޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ްމިހާުރްމި ނޫްއާދެ،ްައޅުަގނޑުމެންގެ

ްއެޤާނޫނު ްޭއގެ ްިއޞްލާޙުކުރެވުުންޤާނޫނު، ްމި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްަދށުން ގެ

ްބޮުޑް ްވަރަށް ްރަްއޔިތުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދިވެހިާރއްޖޭގެ  415ޤާނޫނުގައި

ްލިބިފައިވާނެ ްވެރިކަމާިއްކުރިއެރުންތަެކއް ްޤަުއމުގެ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި .

ްިއޞްލާޙުކުރެވުުން ްމި ްބަދަލުތަކެްއ ްބޮޑު ްވަރަށް ްނިޒާމަށް ޤައުެގ

ްޝައްެކއްނެތް.ް ްލިބޭނޭކަމާމެދު ްރައްޔިތުންނަށް ްދަށުން ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްޢަމަލުކުރަމުންދާް ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމީެގުކރިން ްދަންނަވާނީ އަޅުަގނޑު

ްރައްޔިތުން ްއިޞްލާޙުކުެރވުނުްޤާނޫނުން ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން  420ނަށް

ްަޕސެ ްދަށުން ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްދަންނަާވނަމަ ްގޮތުން ވަުރ99ްްންޓޭޖުގެ

ްރައްޔިތުންނަްށް ްކާމިޔާބުކަމާއެކު ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްދަންނަވާނީ އަޅުަގނޑު

ްއުފާކުރާތަްން ްރަްއޔިތުން ްލިބިގެން ްފުރިހަމައަށް ްޙައްޤުތަކެއް ހުރިހާ

ްފުރިހަމައަށްްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްެއކަންކަްނ ްއެހެްނވީމާ، ފެންނާނެއޭ.

ްމިް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްދަށުން ްބާބެއްގެ ްއިންތިޤާލީ  425ކުރުމަށްޓަކައި

އިޞްލާޙުކުެރވޭްޤާނޫނުއަސާީސގެްދަށުންްކަންތައްަތއްްހަމަޖެއްސުމަށްޓަަކިއް

ްހުރިހާް ްފާްސޮކށްގެން ްބާބެއް ްއިންތިޤާލީ ްރަނގަޅު އަޅުަގނޑުމެން

ްގުޅި ްއަޅުަގނުޑްމެންބަރުން ްމަސައްކަތްކޮށްފިނަމަ ްެއަކާަމަށް ގެން

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްނަތީޖާ ްމަސައްކަުތގެ ްމިކުރި ްއަޅުަގނޑުމެން ދަންނަވާނީ

 430ްރައްޔިތުންނަށްްވަރަށްްފުރިހަމަގޮތެްއގައިްލިބޭެނއޭ.ް

ް

ްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް
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ްހުރިހާްްުކނުުބރީްމެްނބަރުްނިލަންެދއަތޮޅުްދެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެދެން ްބޮޑަށް ްވަަރށް ްައޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ،

ްޢަމަލުކޮށްދެއްވުން.ްްޢަބްުދއްލަޠީފްްމުޙަްނަމދުް ްެއގޮތަށް ްކިބައިންެވސް ްމެންބަރުންގެ  435ްޢިއްޒަތްތެރި

ްވަބަަރކާތުޙޫ.ްهللاްއައްސަލާމުޢަލަިއކުމްްވަރަޙްމަތުްްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްމިހާރުްްތޮޅުްުއތުުރބުރީްނިލަންެދއަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއާެދ، ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި .`ް

ްކަންތައްތަކާމިވާހަކަދަްމެންަބރުްިއބްރާީހމްްައޙްަމދުް ްއިންތިޤާލީ ްމައްޗަށް.ްއްކަނީ ްއޮުތމުގެ ްބާބެއް ްބެހޭ

ްެއކުލެވެްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމި ްޚިޔާލަކީ ްމިދެންނެވި ްދިަޔއިރު،  440ނުަވަތްމުން

ްައިއްއި ްފެށިގެން ްތެރޭަގިއ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްދިޔައިުރ ޞްލާޙުކުެރވެމުން

ްމަްއޗަްށް ްއެކަންަތއްތަުކގެ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްުގޅިގެން ޚިޔާލަކާިއ

ްބަ ްމި ްމިއަދު ްބަހުާުްވާހަކަދެެކވި ްމިދިޔައީ.ްހުާުސްކުރެވެމުންދާ ްފެށިގެން ސް

ްޤާނޫުނއަ ްއިޞްލާޙުކުރި ްމި ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްމާނައަކީ ސާީސގަިއ،ްއިންތިޤާލީ

ްތެރެއިންް ްވާސިުލުވމުގެ ްއެ ްއޭަގއި ްވާސިުލވާއިުރގައި ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް  445އެ

ްގެނައުމުަގިއް ްއެއްފަހަރާ ްބަދަލުތައް ްމިގެންނަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއެކަންތައްަތްއް ްަޙއްލުކޮށް ްއެކަންަތއްތައް ްހުރުމާއެކީަގއި ްދަތިތައް ދިމާވާނެ

ްފަސޭ ްރައްޔިތުންަނށް ްޙާލަތެއްގަިއްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްޤަބޫލުކުރެވޭ ހައިން

ްިމް ްކިޔާނަމެއް ްމުއްދަތަކަށް ްގެންނަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ގެނެސްގަތުމަށްޓަަކއި

ނޑުމެްނެގް ްައޅުގަ ްބޭނުމަކީ ްޭއގެ ްމިކިޔަނީ. ްމަރުޙަލާއެކޭ  450އިންތިޤާލީ

ްބަލައިގަްރައްޔިތުންނަ ްޤާނޫނުއަާސސީ ްފަސޭހަގޮށް ތަށްްތްގަތުމުަގއި

ްތެރެއިންލާް ްބޭނުމަކީ.ްމިޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމީގެ ްއެއީ ްލިއްބައިދިނުން. ފައި

ނޑުމެންނަ ްއަުޅގަ ްއަްނނަކަމެއްނޫން. ްއަލަށް ްމިފަހަރު ްކުރީެގްމިއީ ށް

ްބަލާ ްއިްލަޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްޭއގެ ްމާއްދާަގިއ151ްްފިއްޔާ ވަަނ

ްއޮީތ.ް ްެއކުލަވާެލވިފައި ްމާއްދާެއއް ްބާރުއަޅާ ްވަރަށްބޮޑަށް  455މިކަމާބެހޭގޮތުން

ްއޭރުގަް ްމާއްދާއާިއްއެހެންނަމަވެސް ްއެކުލަވާެލވުނު ްއެ ިއ

ް ްހެދިފައިނުވުމުެގ11ްްއެްއގޮތްާވގޮުތގެމަތީން ްޤާނޫނުތައް ްތެރޭަގއި ައހަރުގެ

ްކަންތައްތަްއް ްވަރަްށގިނަ ްބުނާ ްއެޤާނޫނުއަސާީސގައި ސަބަބުން

ްއެހެންވީމަ،ް ްފޯރުކޮށްނުދެވިފައި. ްގޮތުަގއި ްފުރިހަމަ ްއޮތީ ރައްޔިތުންނަށް

ްމަޖިލީހު ްޚާއްޞަ ްމި ްޝައުޤުވެިރެވްމިއަދު ްއެކަމަށް ްމެންބަރުން  460ގެ
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ްަމސައްކަތްކޮށްަފއިް ްގެަނއުމަށް ްބާބު ްމި ްވާހަކަދެްއކުަމށް އެކަމާބެހޭގޮތުން

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްއެބަހުރި ްމީަގއި ްއާދެ، ްދަންނަވާނީ. ނޑު ްއަުޅގަ ވަނީ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއަދި ްކަންތައްަތއް. ްރަނަގޅު ްވަރަށް ވިސްނަން

ްެއކަންކަން ްދަތިާިތަކާިއ،ްްރައްޔިތުންނަށް ްހުރި ްއެކަުމގަިއ ވިސްނައިދީ

ްއެޤާނޫނުތައްް ްހޭލުންތެރިކުރުވުމާއި، ްރަްއޔިތުން ްތެރެއަށް  465ކަންތައްތަުކގެ

ބޭނުންވާްކަންަތއްތަކެއްްހުރި.ްްަތއްއަޅުަގނޑުމެންްގެނެސްދީްހަާދނެްވަގުތު

ްިއޞްލާޙުކުރެޭވް ްޭއގެތެރެއިން ްއެބަހުރި. ްކަންތައްަތއް ވަރަށްގިނަ

ނޑުމެންެގްޤާނޫނުއަސާސީ ްައޅުގަ ްމިއަންނަނީ ްބަދަލުތަކެއް ްވަރަށްބޮުޑ ަގއި

ްރައްޔިތުންނަށްް ްެއކަންތައްަތއް ްއަްނނައިރުަގއި ްއެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް.

ްމައްސަލަތަެކްއް ްސަބަބުން ްޭއގެ ްނެތިއްޔާ ްއެނގިފަިއ ްރަނަގޅަށް  470ވަރަށް

ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުންގެ ްމިސާލަކަށް ްމިހުރީ. ްކަންތައްތަެކއް ްކުރިމަތިވާނެ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމިއީ ްބަލައިލިކަމުަގއިިވޔަސް ްހަމައެކަނި އެކުެލވިފަިއވާގޮތް

ްދަންނަވާނީ.ް ނުޑ ްއަުޅގަ ްކަމެކޭ ްރަނގަޅު ްހަމަ ްވިސްނާލަން މިއަދު

ްައއީމަް ްޚިޔާލު ްބާބުެގ ްއިންތިޤާލީ ްމި ްއަުޅަގނޑުމެްނނަށް ބައެއްފަހަރަށް

ް ްއެއީ ްއިންޤިލާބެކޭ. ްވިާދޅުވެއްޖެ ްބޭފުޅުން ްބައެއް ްކަމެކޭ.ްކުރިން  475މިވެނި

ްއެބަހުރިް ްީމގައި ްބަލައިފިްއޔާ ްގޮތުން ްއުސޫެލްއެގ އެހެންނަމަވެސް

ނޑުމެްނެގް ްއަޅުގަ ްވިސްނާ ްފުންކޮށް ްމިކަންކަމާމެދު އަޅުަގނޑުމެން

ްރަނގަޅަްށް ްކަންތައްަތްއވެްސ ްއެކަްނކަމުގެ ރައްޔިތުންނަށް

ްހޭނިގަތުމަށްޓަ ްއޭގެތެެރއަށް ްއެމީހުން ްއަިދ ަކިއްވިސްނައިދިނުމަށްޓަަކއި

ްއެހެންނޫނީް ްއެބަުހރި. ްމީަގއި ްއެބަހުރި، ްނުކުތާަތްއ  480ބޭނުންވާނެބައެއް

ްބަ ްކުރިން ްވިދާޅުވިފަަދއިން،ްވާނެގޮަތކީ ްބޭފުޅުން ނިޒާީމްވޯޓުަގިއވެްސްެއއް

ްމީގެތެރެއިްން ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްަމްއސަލަތައް ްބައެއް ދިމާވިކަހަލަ

ްދުނި ްެއއީ ްެއކަށީެގންވާކަމެްއ، ްެއއީ ްކަންތައްަތްއްފެނިގެންދިއުން ޭޔގަިއ

ނޑުމެންނަށްްއިންސާނީްޠަބީޢަތުގަިއްހުންނަކަމެްއް ހިނގަމުންދާގޮތުންްއަުޅގަ

ްބޭނުންވެގެންް ްއަބަުދވެްސ ްަކންތައްތައްކުރަން ްމޮޅުގޮތަށް ްތިމާއަށް  485އެއީ.

ްގުޅިގެްން ްއެންެމން ްއަޅުަގނޑުމެން ްޚިލާފަްށ ްއެާއއި ދިއުން.

ްފައިދާހު ްއެންމެންނަށް ްމަސައްަކތްކުރެޭވގޮތަްށްމަސައްކަތްކޮްށގެން ރިގޮތަކަްށ
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ްމަސްލަޙަތައްވުެރް ްމީހެއްގެ ްވަކި ްއަންނާނީ ްއެ މަސައްކަތްކުެރވިއްިޖއްޔާ

ްމިް ްއަުޅަގނޑުމެން ްއެއީ ްދެވިގެން. ްއިްސކަން ްމަސްލަޙަތަށް ޤައުމުގެ

ނުޑް ްމައިގަ ްއެކަަށއެޅުުމެގ ްމިބާބުގެ ްވާހަކަދައްކާ ްމިކަމާމެދު  490މަޖިލީހުގައި

ްައޅުަގނޑަ ްޢަދުލްއިންނުކުތާއަކީ ްހަމައެގޮތަށް ްފެންނަގޮތުަގއި. ުފެގްޞާާާށް

މަރުޙަލާއަށްްމިއަންނަްބަދަލު،ްކުރިންްއަޅުަގނޑުމެންގެްާރްއޖޭގައިްނޯންނަް

ް ްކޯޓުތަކުގެ ްވާހަަކއާިއ ްއުަފއްދާ ނޑަެއޅުމާިއްްތަޚަްއޞުސްްކޯޓެއް ކަ

ްގެނެޭވގޮތެއްް ްބަދަލުތަކެއް ްމާބޮޑެތި ްައޅުަގނޑުެމންނަށް ްއެކަންތައްަތކުަގއި

ްއެކިެއިކް ްހަދަންޖެހޭ ްގުިޅގެން ްއެާއއި ނަޑއެޅިފަިއ. ްކަ ްމިއޮތީ  495މިހާރު

ްވާހަކަދެްއެކިވް ްކުރިްނ ނުޑގެ ްއަޅުގަ ްދެންމެ ްވާހަކަ ްހެދުމުގެ ޤާނޫނުތައް

ްވާހަކަފުޅުަގިއް ްއިބްރާހީމްެގ ްޙުސައިން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ޅ.އަތޮުޅގެ

ްމިޤާނޫނުއަސާސީަގއިް ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްއިޝާރާތްކުެރއްވި.

ްހެދެމުންދާނެް ްޤާނޫނު ްރާއްޭޖގެ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްއޮތީ އިޝާރާތްކުެރވިފައި

ްހުރިހާް ްހެދޭ ްރާއްޖޭަގއި ްވާހަކަދެެކވުނު ްއޭރު ްމައްޗަށް.  500ގޮތެްއގެ

ްިއސްލާމީް ްއުސޫލުަތާކއި ްއިސްލާމީ ްހުންނަންާވނީ ޤާނޫނުތައްވެސް

ްއަޅުަގނޑުމެންް ްއެހެންވީމަ، ްމަތީންނޭ. ްފުށުނާާރގޮތެްއެގ ްނިޒާމުތަކާއި

ްއުސޫލުތަާކިއް ްއިސްލާމީ ްބާރުއަޅަންވީނޫންޯތއޭ ްމިކަމަށް މިޤާނޫނުގައި

އިސްލާމީްޤާނޫނުތައްްހިންގުމަށްޓަކައިްހަދަންޖެހޭްޤާނޫނުތައްވެސްްހެދުމަށް.ް

ްކަންތައްތަކަްށވެ ްެއކަަހލަ ްބާރުލެވިގެންާދްއެހެންކަމަށްވުމާެއކީ  505ސް

ވީ.ްެއއީްމިކަންކަްންގޮތުަގއިްމިްއިްނތިޤާލީްމަރުޙަލާވެގެންދާންްމަރުޙަލާއެއް

ްބަލާފަިއް ްމުއްދަތެއްކަމުގައި ްލިބޭ ނޑުެމންނަށް ްއަޅުގަ ފުރިހަމަކުރުމަށް

ްފަހުންް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްދެން ްބޭނުންކޮށްފިއްޔާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ މިވަގުތު

ްވާހަކަ ްުނވެގެން ްއެކަންކަން ްކުަޑވެގެންދާެނއޭ ްބައި ައޅުަގނުޑްެދއްކުމުެގ

 510ކަންތައްތަުކގައިްމުޅިންްފުރިހަމައެއްނުވާެނ.ްދަންނަވާނީ.ްއިންސާނުންްކުރާް

ްއުޅުނަްސް ްފުރިހަމަކުރަން ްވަރަކަށް ްިކތަންމެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ އެއީ

ނޑުްދަންނަވަންްބޭނުންވަނީ.ްދެންްއަ ްނެއްކަމަކީްރަށުްނުވާނެްކަމެކޭްއަުޅގަ

ްއަތޮޅު ްްކައުންސިލްތަާކއި، ްއަތޮޅުތަާކިއްަކުއންސިލްތަކާއި، ްތަންތަނުން މި

ްއެކުަލވާލަންޖެހޭްްރަށްތައް ްގެންދިޔުމަށްޓަަކއި ްކަންތައްތައް ހިންގުމުގެ
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ްއެބަޖެހޭ.ް ްބާްއަވން ްއިންތިޚާބު ްަކުއންސިލްތަކުގެ ްއެބަހުރި.ްއެ  515ޤާނޫނުތަކެއް

ްމިހާރުވެސްް ްއެކަަށއަޅަން. ްއެބަޖެހޭ ްއުސޫުލތަކެއް ްަވކި އެކަމާުގޅޭގޮތުން

ްއަޅުް ްމިއީ. ްވާހަަކއެއް ްދައްކާ ްއަބަދުެވސް ނޑުމެންނަްށްއަޅުަގނޑުމެން ގަ

ްމިކަންކަް ްނަަމވެސް ްެއނގިގެން ްއަދި ްނަމަވެސް ްބެހޭގޮތުްންނޭނގި މާ

ް ްބުރަވެެވީންވާހަކަދެެކވޭއިުރ، ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްާވހަކާގަިއ މިދެެކވޭ

 520ބައެއްފަހަރަށްްބަެއއްްއަތޮޅުތަުކގެްއަތޮޅުވެރިްންއެމީހުންްނާޖާއިޒުްގޮުތަގިއް

ްބައެ ްވާހަކަާއިއ ްވާހަކަދަްއކާ ްއެކަީށގެންނުާވްބައެއް ްއކަންތައްތަކާމެދުަގއި

ްހަނިވުމުެގް ްފުރުޞަތަށް ްެއކަންކަމަށް ްއެެހންވީމަ، ްވާހަކަ. ްކުރާ އަމަލުތައް

ްމިކަންކަންް ްމިކަހަލަގޮތެއްަގިއ ްތަނަވަސްެވގެންދާނެ ްއިތުރަށް ބައި

ްކޮމިޝަންތަްއް ްމުސްތަޤިއްުލ ްމިނިވަން ްއޮީތ ްދެން ކުރެިވއްޖިއްޔާ.

ްދުަވސްވަރެް ްމިގެންނަްއުފެދިގެންދާ ްައޅުަގނުޑމެން ްމިއީ. ްމިހާރު  525ްއ

ްތެރެއިްން ްހަރުދަނާކުރުމުގެ ްތަޢާރަފްކޮށް ްިނޒާމު ޑިމޮކްރަސީގެ

ްމަސައްކަތްކުރަމުންާދް ްމިހާރުވެސް ްރާއްޖޭަގއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްޚާއްޞަކޮށްް ްމިއުޅެނީ. ްއުފެދިގެން ްމިހާރު ްކޮމިޝަނެއް ދެމުސްތަޤިއްލު

ްސިް ްއަދި ްކޮމިޝަން ްރައިޓްސް ްކޮމިޝަން.ްހިޔުމަން ްސަރިވސް ވިލް

ްނުވަތަް ްޢައްޔަންކުެރވިފަިއްތިބި ްމެދުވެރިކޮށް ްމަޖިލިސް  530މިކޮމިޝަންތަކުގައި

ްތެރެއިްނ.ްއެހެންވީމަ،ް ްއެބަތިބިްއުސޫލެްއގެ ްމެންބަރުންތަކެއް ްތިބި ހޮވިފައި

ްދޭނީް ްައޅުަގނޑުމެން ްކޮމިޝަންތަކަށް ްއޮތް ްފަށާފަިއ ްމަސައްކަްތކުރަން އެ

ްަވގުތެއްތޯް ްކޮމިޝަންތައްްކޮންކަހަލަ ްއިތުރުާވ ްއިތުރަށް ްެދން .

ްމުއްދަތުތަކެއްތޯ.ް ްކޮންކަހަލަ ްނަގާނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ އިތުރުކުރުމަށްޓަަކއި

ްބޭުނންކުރަން.ްއަިދް ްަވގުތުތަެކއް ްއެބަޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ  535މިކަންކަމަށްވެސް

ްއެނގެންޖެހޭް ްރައްޔިތުންނަްށވެްސ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ މިކަންކަމާބެހޭގޮތުން

އްތަެކއްްއެބަޮއވޭ.ްއެހެްނނޫނީްފެނިގެންދާނީްމުޅިންްއެހެންްއުސޫލެއް.ްކަންތަ

ްކޮންމެ ްދާދިފަހުން ްގާުތަގއި ްއަޅުަގނޑު ްބުނި ްމީހަކު އަހަރުވީމަ،65ްްވެސް

ް 41ްްތިމަންނަ ްތިމަންނަ ްނޫނީ ްމިކުިރ45ްްއަހަރު ްސަރުކާރަށް އަހަރު

ްކޮޅުފައިޖަ ްގައިގާ ްތިމަންގެ ްއަުގވަޒަންކުރުެމްއނެތި  540ހާފަިއްޚިދުމަތުގެ

އެއްަލއިލަނީއޭ.ްއެީއއޭްމިްިސވިލްްސަރވިސްްކޮމިޝަންްައއީމަްމިާވގޮތަކީ.ް
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ްއަިއްސް ްެއކޮމިޝަން ްެއއީ ްއޮތީކީ. ްއެަކން ްއެކަމަކު އެހެނެއްނޫން

ްވިސްނައިދިނުމުެގް ްމީހުންނަށް ްއެކަންކަން ްއަދާކޮްށ ްވާޖިބު އެކޮމިޝަންގެ

ްމީހުންް ްޤާނޫނުތައް ްހުރި ްގުޭޅގޮތުްނ ްއެކަމާ ްފެނިދެނިވެްމަރުޙަލާއަށް ނަށް

ްމީހުންް ްބުނެެދވުނީމަ ްއެކަންކަން ްވިްސނޭވަރަށް ްމީހުންނަށް  545އެކަންކަން

ްޮކޅުފައިް ްއޭނަ ްއޭަނއަްށްންޤަބޫލުކުރާނެ ްއެއްލައިލަނީނޫންކަމާިއ، ޖަހާ

ްއޭނައަށްް ްޭއރުން ްގެނެސްދެވެނީކަން. ްމީގެެތރެއިން ްއުސޫލުތަެކއް ރަނގަޅު

ް ްކުރުާމއެުކގައި ްޚިދުމަތްކުރި ްބޮގިނަދުވަހު ްބަލިޙާލު ްުދވަހުްމުްސކުިޅވެ ޑުވި

ް ްކާފަދަރިންނާއި ްތިެބގެންްގޭަގއި ްގޭެތރޭގައި ްއެމީހުން މާމަަދރިންނާއެކީަގއި

ްލިބޭް ްއަލުން ްއެމީހުންނަްށ ްސަޕޯޓްކޮށް ްއިތުަރށް ްދަރިންނަށް  550އެމީހުންގެ

ްދިރިއުޅުމުަގިއް ްކުރުެމއްނެތި ްމަސައްކަެތއް ްއިތުުރ އެްއޗަާކއެީކގަިއ

ްއެމީ ްގޮތެއްކަުމަގިއްބުރައަކަށްނުވެ ްރަނގަުޅ ްއެއީ ްތިބޭތިބުން ްގޭަގއި ހުން

ްޤަބޫލުކުރަމުންދާނެ.ް ްއެމީހުން ްއެކަންކަން ްވިސްނިގެން އެމީހުންނަށް

ްމީގައިް ްރައްޔިުތންނަށް ްބޭނުމަކީ ްމަރުޙަލާއެްއގެ ްމިކަހަލަ އެހެންވީމަ،

ްިވސްނައިދިނުމަށްް ްރައްޔިތުާުންނަށް ްކޮބައިކަން ްފައިދާތަކަކީ  555ލިބެންހުރި

ްއެރަްއޔިުތާުންނަށްވެސްްއަޅުގަް ްއަދި ްަވުގތުލިބުން. ނޑުމެންނަށްވެސް

ްވިސްިން ްރަނަގޅަށް ްކަންތައްތަެކއްކަން ްކޮންކަަހލަ ްހުރި އެކަންކަުމގައި

ްޚިޔާލުކޮށްލާނެް ްއެކަންކަމާމެދުަގއި ްބަލާލައި ްމިކޮޅު ްއެޮކޅު އެކަންކަުމގެ

ނޑުމެންްތަނެއްްބަަދލު ކުރަންްކުރާްވަގުތުަތކެއްްހޯދައިދިނުން.ްމިީއކީްއަުޅގަ

ް ނޑުމެންގެ ްބަދަލުެވގެންދާއިުރ،ްމަސައްކަތެއްނޫނޭ.ްއަުޅގަ  560މީހުންނަށްްޙާލަތު

ްބޭނުންވެގެްނާވް ްވެގެންިދޔުމަށްޓަކައި ްކަންތައްަތްއ ވިސްނޭގޮުތަގއި

ްވާުނާވް ްމިާވގޮތަކީ ްގެނެވިއްޖިްއޔާ ްމިކަން ްމިއީ.ްއެނޫންގޮތަަކށް މަރުޙަލާއެކޭ

ްގޯޅިއެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަްށ ްއެކިްނޭނގިތިބެ ްދެން ްމިވަީނ. ްދާގޮތް ިޅގެން

ް ްަޤއުމުގެ ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްދަްއކާއިުރގައި ްވާހަކަ ްއެކިފާޑުގެ ލަުތްޙާމީހުން

ްޤައުމުތަކެްއގަިއވެްސް ްހުރިހާ ްދުނިޔޭގެ ްިމއީ ްމިވަނީ.  565ބަނަވެގެންދާގޮތް

ްމިގޮތަްށް ްމިކަންކަން ްއަޅުަގނޑުމެން ްއަދި ްއުސޫލު. ްވަމުންދާ ކަންތައްތައް

ްއުސޫލުތަަކްށްދުނިޔޭް މިކުރަނީ ްމިކަންކުާރ ްޤައުމުތަކުަގިއވެސް ްއެހެން ގެ

ްެއކީަގއިް ްލަފައާއި ްމާހިރުންގެ ްތަޖުރިބާކާރު ްެއކަންކަުމގެ ،ްބަލައިގެން
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ްެގނައުމަށްޓަކަިއް ްެއކަން ްހަމަ ްޤައުމަާަްށވެސް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްމިް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއަދި ްޤަބޫލުކުރާ ްސަރުކާރުްނ  570އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްމަ ްބޭބޭފުޅުންގެްޢިއްޒަތްތެރި ްއެކިއެިކ ްލަފާދާރު ްޤަބޫލުކުރާ ޖިލީހުންވެސް

ްޢަމަލުކުރުމަށްް ްމިގޮތަށް ްއެކުލެިވގެން ްމިާބބު ްއެީކގައި މަޝްވަރާާއއި

ްމިމަރުޙަލާގަިއް ްއެހެންވީމަ،ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްމިދަނީ. މަސައްކަތްކުެރވެމުން

ްވޯޓު ްމިކަމަްށ ްތާއީދުކުރަްއވާ ްތިޭބފުޅުން ްއިޞްލާޙުތަކަށް ދެްއވާށޭ.ްމިގެނެވޭ

ްތާއީދުކުރެޭވް ްވަރަްށ ްައޅުަގނޑު ްއިނގޭތޯ، ްޤަބޫލު ްވަރަށް  575އަޅުަގނޑު

19ްއިޞްލާޙުތައްްއެބަހުރިްޚާްއަޞކޮށްްުގޅިފަިއވާގޮަތކަށްްގެނެްސފައިްއޮތްް

ްބައެްއް ްހުރި ްވަިކވަކިްނ ްއަދި ްާތީއދުކުރަން. ްައޅުަގނޑު އިޞްލާޙަށް

ް ްއިޝާރާތްކުރިްނ ްކުރިންވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ޙުސައިްންއިޞްލާޙުތައް

ްއެނޫންެވްސް ްއަިދ ްއިޞްލާޙުަތއް ްބައެއް ްހުރި ްހުށަހަޅުއްވާފަިއ އިބްރާހީމް

ްވާހަަކް ްތާީއދުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްއިްޞލާޙުތަކަށް ްބޭބޭފުޅުންގެ  580ބައެއް

ްބޭނުމަީކް ްމިކަުމގެ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްދަންނަވަން. މިފުރުޞަތުގައި

ްަކންތައް ްއެނޫްނވެސް ްއަދި ްއިންތިޚާބުތަާކިއ ތަކުަގިއްކުރިއަށްއޮްތ

ްބަެއްއް ްނަގާލުމުގެ ްމަސްލަޙަތު ްދިމާވާ ްތެރޭގަިއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްައޅަންީވް ްސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ނޑުމެން ްައޅުގަ ްކަންތައްަތކުން ވާހަކަތަާކއި

ްމިދެެކވޭް ްމަރުޙަލާގައި ްއިންތިޚާބީ ްޚާްއަޞގޮތެްއގައި ްއެޅުން.  585ފިޔަވަޅުަތއް

ްއަޑުައޑުތައް ްެއކިެއިކ ްގުިޅގެން ްތެރޭަގިއްްވާހަކަތަާކއި ްެއއަޑުަތކުގެ ިއވޭ.

ްބައެއްް ްހުރީމަ ްވާހަކަަތއް ްބައެއް ްދަތި ްޤަބޫލުކުަރން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްކޮންމެވެްސް ްއެހެންނަމަވެްސ ްޤަބޫލުނުކުރެވެނީ. ްއެކަން ބޭފުޅުންނަށް

ްދެކެވިަފއި.ް ްިމގޮތުންނަމަެވސް ްއެގޮތް ްއޮންނާނީ ްެއވާހަކަ ސިފައެްއގަިއ

ްމިވެ ްދެން ްބުނޭ ްފަެޅއްނުކޮނެދޭނެ.ްބައެއްފަހަރަށް ްނެތިއްޔާ ްބޭފުޅަކު  590ނި

ްމިވެިނކަމެއްނުވާނެ.ް ްނެތިއްާޔ ްބޭފުޅަކު ްމިެވނި ްދެން ްބުނޭ ބައެއްފަހަރު

ްއަޅުަގނުޑް ްރަށަަކށް ްކޮންެމވެސް ްމިީއ، ްމައްސަަލއެއް ްދިމާވި ވަރަށްފަހުން

ފޭބީމަްއެމީހުންްބުނީްމިރަށަށްްތިފޭބުނީްހާދަްދަތިކޮށްތާއޭ.ްއެކަމަކުްމިހާުރް

ްދެންާވީންފަޅުކޮ ްދެންނޭނގޭ ްއެކަަމކު ްއެއޮތީ. ްފަށަންވެފައޭ ށްނަން

ްއިންތިޚާބުް ްދެން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމިހުންނެވި ްެއއީ  595ކިހިނެއްކަމެއް.
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ް ނޑު ްއަުޅގަ ްފަޅުކޮނެއެއްނުދޭނޭ. ްމިރަށު ްނުވެއްޖިްއޔާ އެވަުގުތްދެން

ްއަސްލުަގިއް ްކުރިމަތީގައި. ްމިމީހުންގެ ްބުނާނީ ްކީކޭބާއޭ ހިތަށްއެރި

ަގނޑުމެންނަށްްމިކަންކަްންވިސްނައިދޭންްމިޖެހެނީްރަްއިޔތުންނަށްޓަކައިްއަޅު

ްއެްއޗަކުްން ްަރއްޔިތުްނެގ ްއެއީ. ްަކމެއް ްކޮށްދޭ އަޅުަގނޑުމެން

 600ްރައްޔިތުާުންނަށްްކޮށްދޭްކަމެްއްއެއީ.

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުަހމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްހުރިްއެކަްނކަމުގައިްްކުރެިވގެންދާކަމާއިްއެހެންވީމަ،ްެއއުސޫލުންްެއކަްނކަންްބުރީްނިލަންެދއަތޮޅުްުއތުރުް

ނޑުމެންްއެކޮޅުްިއބްާރހީމްްައޙްަމދުްްމެންަބރު  605ްމިޮކޅުްވިސްަނއިދިނުމަށްޓަކައިްމިކަހަލަްމަރުޙަލާތަކެއްްައޅުގަ

ްމިްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމުއްދަތުތަކެްއ ްމިމިބޭނުންވަނީ. ްއެހެންވެ މަރުޙަލާއެއްްބޭނުންވަނީ.

ނޑުމެންްމިްވާހަކަދަްއކަމުންް ގެންނަން،ްއިންތިޤާލީްބާބެއްްގެންނަންްއަުޅގަ

ްތެރޭަގއިް ްމުއްދަތުގެ ްމަރުޙަލާގެ ްއިންތިޤާލީ ްދުޢާައީކ ނޑުގެ ްއަޅުގަ މިދަނީ.

ްއެންމެްނެގް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްޭބނުންކުރުމަށް ްމުއްދަތުގެ ްއަންނަ އެ

ް ްހިތުގަިއވެސް ްހެޔޮްهللا ްވަތަޢާލާ ްއަިދްސުބްޙާނަޫހ ްލެއްވުން.  610ވިސްނުން

ްބޭނުންވާް ްގެންނަން ްގެނައުމަށްޓަކައި ްބަދަލު ްމިގެނެވޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްހެޔޮްهللاްބަދަލުްގެނައުމަށްޓަކައިްއަުޅަގނޑުމެންްކުރަންޖެހޭްމަސައްކަތުގައިް

ްވަބަަރކާތު.هللاްތަޢުފީޤްްދެއްވުން.ްަވއްސަލާމުއަލައިކުމްްވަރަޙްމަތު

ް

ްދަންނަވާލަންްްެމންަބރުްމިލަދުްނމަޑުލުްދެކުުނބުރީް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި  615ްޝުކުރިއްާޔ

ްްމުޙަްނމަދުްާޠރިޤްްވާހަކަެދއްކެުވން: ްބާބޭނުންވަނީ، ްއިންތިޤާލީ ްމަރުޙަލާގައި ްވާހަަކްއިންތިޤާލީ ބެއްގެ

ް ްމެންބަރުންވެސްްދެއްކެމުންދާއިރު، ްހުރިހާ ްމިމަޖިލީހުގެ ައޅުަގނުޑމެން

ޅުކުރަްއަވއޭްއިންތިޤާލީްމަރުޙަލާެއއްްައންނަންޖެހޭކަން.ްމިހާރުްއެބަްޤަބޫލުފު

ްޤަބޫލުކުރަނީް ްއަުޅަގނުޑ ްމިމަރުޙަލާގައި ްއާެދ، ްއޮޅުމެއްނެތްކަެމއް. މިއީ

ްވީހާވެްސް ްއިންތިާޚބު ްިއސްކަންދޭންޖެހޭކަމަކީ ްއެންމެ ްމުހިންމު  620އެންމެ

ް ްކޮށާލުްނކަމުގައި. ްަމގުތަެކއް ްއިންޞާފުވެިރގޮތެްއގައިދާނެ އާެދ،ްމިނިވަން

ްބަ ްމިގޮތަށް ްއަޅުަގނުޑްލާލާއިރު، ްއެްއގޮަތށް ްރޫޙާ ޤާޫނނުއަސާސީގެ
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ްޤާނޫނުއަސާސީް ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްބޭނުންވަނީ ދަންނަވާލަން

ްެއް ްމަރުޙަލާއަކީ ްޢަމަލުކުރުމުގެ ްއެޤާނޫުނައސާސީއަށް އިޞްލާޙުކުެރވިގެން

ްއެއްގޮތަްށް ްރޫާޙިއ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ  625އިޞްލާޙުކުެރވުނު

ްއިންތިޚާބުތަްއްޢަމަލުކުރެވެމުން ްއެގޮތުްނ ްއާދެ، ްމަރުޙަލާއެކޭ. ދާންޖެހޭނެ

ްދޭންޖެހޭނެކަމެއްކަމުަގިއް ްއިސްކަން ްއެންމެ ްއެއީ ްކަންތައް ބޭއްވުުމގެ

ްއަޅުަގނުޑް ްއެގޮތުްނ ްޤަބޫލުކުރަން. ނުޑ ްއަުޅގަ ހަމަގައިމުވެސް

ްއިންތިޚާބުތަްއް ްމުހިންމު ްބާއްވަންޖެހޭ ްރާއްޖޭގަިއ ފާހަގަކޮށްލަން

ްފުރަތަމަވެސްްބޭއްވުމަށްޓަކަް ްއެންެމ ްމަގުފަހިުކރުމުގެގޮތުން  630އި

ްދެންް ްފެންވަރުން، ްރަށްރަށުގެ ްޤަބޫލުކުރަނީ ނުޑ ްއަޅުގަ ފަށަންޖެހޭނެކަމަށް

ްމިހެންް ްހިސާބަށް. ްއިންތިޚާބާއި ްރިޔާސީ ްެއއަށްފަހު ްފެންވަރުން، އަތޮޅު

ްަކއުންސިލްތަ ްއަތޮޅު ްކައުންސިލްތަކާއި ްރަށު ްނުއުފައްާދްމިދަންނަވާލީ އް

ްރިޔާ ްހިސާަބށް ްއިންތިޚާބާ ްވަރަށްބޮޑެިތްސީ ދާންޖެހިއްޖެކަމަށްވަންޏާ

ްއަޅުަގނުޑް ްގޮުތން ްހެއްެކއްެގ ްމީގެ ްކުރިމަިތވާނެ.  635ހުރަސްތަކެއް

ްއެހެންކަމަ ްއިންތިޚާބުްދަންނަވާލާނަން. ްރަށްރަށުގެ ކަންތައްތަްއްްށްވަންޏާ

ްބައިވެ ިރވުެމްއްބެލެހެއްޓުމަށްްނޫނީްއެކަންތަްއތަކުަގއިްކޮންެމވެސްްވަރެްއގެ

ްގޮުތގަިއް ްީމހުންގެ ްިސޔާސީ ްކަތީބުްނގެ.ްއެމީހުންނަކީ ްރަށްރަށުގެ އޮންނާނެ

ްސި ްތިބޭނެ ްއަތޮޅުެވރިން ްއަތޮޅުތަކުގެ ްގޮތުަގިއ.ްތިބޭނީ. ްބޭފުޅުންގެ ޔާސީ

ްފާހަްމީގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްނުކުތާއަީކ، ްބޭނުންވާ  640އެބޭފުޅުންނަީކްގަކޮށްަލން

ްބައިވެރިނުވެް ްޢަމަލީގޮތުން ްގޮތުަގިއްމިކަމުގެތެރޭަގއި ްބޭފުޅުްނގެ ވޭ

ްައޅުަގނޑުމެންނަކަްށް ްޤަބޫލުކުރެވޭތަެނއް ްއެކަްނ ތިއްބެިވކަމުަގއިިވޔަސް

ްއެހެންވީމާ ްނާދޭ. ްނަތީޖާއެްއް، ްރަނަގޅު ްެއކަށީގެްނވާ އިންތިޚާުބތަކުަގއި

ްރަނގަުޅް ްރަނގަުޅވާގޮތަްށްއެ ްއެއީ ްމިދަންނަވަނީ ްރަނގަުޅ،ްރަނގަޅު އެއީ

ްނުލިބިއްޖެކަމަށްވަންޏާ ްކަހަލަގޮތަކަށްްްނަތީޖާ ްއެއްލާެލޭވ ްނަގާ  645ވަޒީފާއިން

ްއެކަތީބުންނަށްް ްމިކަމެއްުނކުރެވޭނެ. ްތިބެގެންެނއް ްކަތީބުން ތިބޭ

ްއެބަް ްރައްކާތެރިކަން ްއެމީހުންނަށް ްއެބަޖެހޭ. ްފިލުވާލަން އެބިރުވެިރކަން

ްފުރަ ްއެހެންވީމަ، ްދޭންޖެހޭ. ްަކއުންސިްލތަކާއި، ްރަށު އަތޮުޅްތަމަވެސް

ްއު ްބޭްއވޭެންކައުންސިލްތަްއ ްއިންތިޚާެބއް ްމިނިވަން ްނޫނީ ަފއްދަިއގެން
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ްކަތީބުންެގް ްެއއީ ްޤަބޫލެއްުނކުރަން. ނެޑއް ްައުޅގަ ްހަމަގައިުމވެސް  650ކަމަކަށް

ްމީހުންކޮޅަށްް ްމިއުޭޅ ްމާލޭގަިއ ްމުިހންމުކަމެއް. ްވަރަށް ރައްކާތެރިކަމަީކ

ްއެމީހުންނަށްް ްރަށްރަުށގަިއ ްގިނަޔަސް ްކިަތންމެ ްފުރުޞަތުތައް ވަޒީާފގެ

ްއެހެންވީމާމާ ްފުރުޞަތުތަކެއްނެތް. ްގިނަ ްރައްކާތެރިކަްން، އެމީހުންނަށް

ްގެންދެެވންޖެހޭނެކަމަށްް ްކުރިއަށް ްއިންިތޚާބުތައް ްގޮތަކަށް ލިބޭކަހަލަ

ްމަޖިލީހުގެް ްރަްއޔިތުންގެ ްާއދެ، ްޤަބޫލުކުރަނީ.  655އިންތިޚާބުެގްްއަޅުަގނުޑ

ް ްބާއްްވާހަކަދަްއކާއިުރ، ްއިންތިޚާބު ްމަޖިލީހަށް ްވާހަަކާއިއްރައްޔިތުްނެގ ވާ

ްރައްޔިތުންެގް ްމަރުޙަލާގަިއ ްއިންތިޤާލީ ްކުރީަގިއ ްދިއުމުގެ ހިސާބަށް

ްޚިޔާލުތަކަްށް ްހުރި ްހުށަހެޅިފައި ްމިމަޖިލީހަށް ްއެބަޖެހޭ. ްއޮންނަން މަޖިލީހެއް

ްއެހެންނަމަވެސްް ްއެބަހުރި. ްޚިޔާލުތައް ްތަފާުތ ްވަރަށް ބަލާލާއިރު

ްޤަބޫލެއްނުކުރެ ނޑަކަްށ ްއަުޅގަ ްމިްހަމަގައިމުވެސް ްއަުޅަގނޑުމެން  660ވޭނެ

ްއެްއވެްސް ްއޮްނނަ ްޚިލާފަށް ްރޫޙާއި ްޤާނޫނުއަސާީސގެ އިޞްލާޙުކުރާ

ްކޮންެމް ްއަދި ްމަރުޙަލާކަމުގަިއވިަޔްސ ްއިންތިޤާލީ އިޞްލާޙަކަށް.

ްޢަމަލުކުރަންް ްއެއަްށ ްތަސްދީުގކޮށް ްެއއެްއޗެއް މަރުޙަލާއެއްކަުމގަިއވިޔަސް

ްއެއްގޮތަށް ްރޫޙާ ްއޭެގ ްފެށިގެން ްހިސާބުން ްުކޑަމިނުންވެސްްްފަށާ އެންމެ

ްބޭނުމަކަށްޓަކަިއް ްވަކި ްމާއްދާތަކެއް ްވަކި  665ޢަމަލުކުރެވެންޖެހޭނެ.

ްހުށަހަޅާފައިް ްމި ނޑަށް ްއަޅުގަ ްމިދަންނަވާލީ ްމިހެން ހިފެހެއްޓިގެނެއްުނވާނެ.

ްރައްޔިތުްނެގް ްފާހަގަކޮށްެލޭވ ްއެންމެ ްތެރެިއން ްއިޞްލާޙުތަުކގެ ހުރި

ް ްބާބުގެ 4ްްމަޖިލީހުގެ ްާމއްދާގެ ްހުށަހަޅާވަނަ ްއަށް ް)ރ( އިޞްލާޙު.ްފަިއވާ

ްއަދާނުކުރެޭވެން ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްެއއީ އާދެ،

ްއިޞްލާޙުުކާރް ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޤާނޫނުއަާސސީަގއި،  670ވަޒީފާތަްއ.

ްރައްޔިތުންެގް ްސަބަބަކީ ްމާއްދާ. ްހުރި ްބަޔާންކުެރވިފައި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްއެމަރުޙަލާަގިއވެ ްނާއިބުންާންމަޖިލީހުގައި ްަވޒީރުންނާއި ްބޭނުންެވއޭ ްސްއެބަ

ްއެހެންކަމަށްވާީތެވް ްމިތާގައި. ްބައިތިއްބަން ްމީހުންތަކެއް އެފެންވަުރގެ

ްއެވަގުަތްއް ްބޭނުންަވނީ ްއެމާއްދާ ްމިޤާނޫނުއަސާސީގެ އިޞްލާޙުކުެރވޭ

ްހަމައެއްނޫން.ް ްޤަބޫުލކުރެވޭެނ ްމިއީކީ ްހަދާލަން.  675ޢަމަލުނުކުރާގޮތަށް

ްހަ ްއެއްގޮަތްށްޤަބޫލުކުރެވޭނެ ްރޫޙާ ްއޮތް ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި މައަކީ
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ްޢަމަލުކުރެވެންޖެހޭނީ.ް ްމަރުޙަލާގައިވެސް ްއިންތިޤާލީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ް ްބާބުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްވަޒީރުންގެ ްއަްށ1ްްހަމައެހެންމެ ް)ނ( ްމާއްާދެގ ވަނަ

ްއެމާއްާދް ްމާއްދާއެއް. ްހިފަހައްޓަންޖެހޭނެ ްއެމާއްދާައކީެވްސ އެބައޮތް.

ްަޢއްޔަންމިކުެރވެީންްހިފަހައްޓަން ްވަޒީރުން ްމަޖިލީހަށް ްވަޒީރުންގެ  680މިޖެހެނީ

ރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްރުހުންްހޯދައިގެންކަމަށްްމިހާރުްއިޞްލާޙުްމިކުރެވޭް

ްއީކީްޤަބޫލުކުެރޭވނެްގޮތެއްނޫނޭޤާނޫނުއަސާސީަގއިްބަޔާންކޮށްަފއިްއޮތީމަ.ްމި

ްކުެރވެް ްކަންތައްަތއް ްދާންޖެޭހނީ، ްމިްއެމަރުޙަލާގަިއވެސް ންވާނީ

ްހަމަގައިމުވެްސް ްެއްއގޮތަށްކަމަށޭ ްރޫޙާ ްޤާނޫނުއަާސސީގެ އިޞްލާޙުކުެރވުނު

ްއިޝޫެއއްނޫންް ްމާބޮުޑ ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްޤަބޫލުކުރެވެނީ.  685އަޅުަގނޑަްށ

ްމައްސަ ްދެދައުރުގެ ްބާޤާނޫނުއަާސސީގެ ްައއުާޤނޫނުއަސާސީ، މައްސަަލ،ްަލ،

ނޑަކަށްްއެްއވެްސްއިޝޫެއއްނޫން ނުޑްއެީއކީްއަުޅގަ .ްއެހެންނަމަެވސްްއަުޅގަ

ްއެންެމް ނުޑ ްއަުޅގަ ްރަނގަުޅގޮތަީކ، ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްބޭނުންވަނީ ދަންނަވާލަން

ްބޭްއވުމުަގިއް ްއިންތިޚާބެްއ ްއިންސާފުވެރި ްމިނިވަން ޤަބޫލުކުރާގޮތަީކ

ްއެންެމް ްހަމަތަކާއި ްޑިމޮކްރަސީގެ ްއެހެންމެ ްހަމަ  690ވަިކގޮތެްއކަމަށްވަންޏާ،

ްަވކިގޮެތއްކަ ްޤަބޫލުކުެރވޭކަމަށްވަންާޏްގާތްކުާރގޮތަކީ ްއަޅުަގނޑަށް ަމށް

ްެއީއް ްޢަމަލުކުރުން ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންގޮތަކަށް ްއެނޫން ހަމަގައިމުވެްސ

ްއަޅުަގނަޑކަްށް ްހަމަގައިމުވެސް ްޤަބޫލުކުރާނެކަމެްއކަމަކަށް ރައްޔިތުން

ްއެހެންވީމާ ްޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ. ްއެމީހަުކް، ްޤަބޫލުކުާރގޮތް. ްއަޅުަގނޑު މިއީ

ްއެނޫންގޮތަކަްށްޤަބޫލުކުރާގޮ ްއެންގުމަށްފަހު ްަރއްޔިތުްނނަށް  695ތް

ްއިޚްލާޞްތެރިއެްއކަމަކަްށް ްތެދުވެރި ްއެީއ ޢަމަލުކުރާކަމަށްވަންޏާ

ްދަން ނޑު ްއަޅުގަ ްމިއީ ްޤަބޫލެއްނުކުާރނެ. ްބޭނުންވާްރައްޔިތުންނެއް ނަާވލަން

ް ްބޭްއޭވްވާހަކަައކީ. ްރާއްޖޭގައި ްދަންނަވާލާނީ ްނިންމާލަމުންވެސް ނޑު އަުޅގަ

ްއިންްއިންތި ްމިނިވަން ްހެދުމަށްޓަކައިްޞާޚާބުތައް ްއިންތިޚާބުތަކަކަށް ފުވެރި

ްކަން ްގިނަ ްއެބަޖެހެއޭ.ވަރަށް ްކުރަން ްބާްއާވްްަތއްތަެކްއ  700އަތޮުޅތަކުަގއި

ްބަޔަކަށްް ްެއތައް ްތެރެއިން ްރައްޔިތުންގެ ްބޭއްވުމަށްފަުހ އިންތިޚާބުތައް

ް ްވާކަހަލަ ްކަންަތއްތަެކއް ްއެަތއް ްޭބއިންސާފުން ްމިހެންްއަނިޔާާއއި ޮގތަކަށް.

މިދަންނަވާލީްރަށްރަށުގެްކަތީުބންނަށްްއެމީހުންނަށްްއަންގާފަިއްއޮންނަްަވިކް
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ްގޮތަކަށްް ްލިބޭކަހަލަ ްއަނިޔާ ްސަބަބުން ާުމުގެ ްނުދެވު ްހޯދައި ްވޯޓު ގޮތަކަށް

ްނޫޭނ.ް ްގޮތެއް ްތާއީދުކުރާެނ ނޑު ްއަުޅގަ ްޭބއްުވމަކީ ްއިންތިޚާބެއް  705އެްއވެސް

ްސް.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރއީް

ް

ްމެންބަރުންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަްތތެރި ްޝުކުރިްއޔާ އާދެ،

ްނޫީން ްބައްަލވާލަްއވާފައި ްބޮޑަށް ްއިާދރީމޭޒުން ނުކުމެވަަޑއިގަންަނވާއިރު

ް ްމިކޮޅުން ްއެ ްއެެދން. ްލިބިވަޑަިއގެން،ްހުްނުކުމެވަަޑއިނުގެންެނވުން  710އްދަ

ް ްބަރާބަރަށް ްވަރަށްާް ްއަޅުަގނޑުމެްނ57ްްހަމަ ްތިއްބަވައިގެން މެންބަރުން

ާަނދުމަފުޅުކޮށްް ްހަ ްެއވާހަކަ ްއެހެންވީމަ، ްިމގެންދެވެީނ. ްކުރިއަށް ޖަލްސާ

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްެތރި ްމާލޭގެ ްއާދެ، ްދަންނަާވލީ. ްގޮތުން އަރުވާލުުމގެ

ްމުޙަންމަދުްނަޝީދު.ް

ް715 

ްޢިއްޒަތްތެްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްޝުކުރިްއޔާ ްކުިރއަްށްއާދެ، ްވާަހކަކޮޅު ްއަޅުަގނޑު ްރައީސް. ްރި

ްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން:ް ްކުރިން ްމެންބަރުްއެންމެގެންދިއުމުގެ ްޢިއްޒަތްެތރި ްނ.އަތޮޅުގެ ުފރަތަމަ

ްތާއީދުކުރާް ްަހމަ ްއަޅުަގނުޑވެސް ްވާަހކަފުޅުތަކަކީ ްއެދެއްކެވި ްދެންމެ ޠާރިޤް

ްބޭނުންވޭ. ްދަްނނަވާލަން ްއިންތިޤާލީްްވާހަކަފުޅުތަެކއްކަުމގައި ދެން،

ްހުށަހެޅިފަް ްމިހާރު ްބަލާއިރު،ްމަރުޙަލާއަށް ްހުށަހެޅުންތަކަށް ްބޮުޑްއިވާ  720އެންމެ

ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްފާހަގަކުރެވެނީ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ކަންބޮޑުވުެމއް

ްމަޢާފްކުރައްވާިތ.ް ްހުށަހަޅުއްވާ، ްއަޙްމަދު ްއަނީސާ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްމެންބަމ.އަތޮޅު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްދެންެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްްރު.

ްމިް ްނޫން ްގޮތަކަްށވެްސ ްކަހަލަ ްނުދެންނެވޭ ްމެންބަރޭ ޢިއްޒަތްތެރި

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްތެިރ ްއެ ްެއހެންވީމަ، ްިމވަނީކީ.  725ކަންތައްތައް

ްްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްބަލައިލާއިރު، ްކަންބޮޑުވުްންހުށަހެޅުންތަކަށް ވަރަްށ

ޅުަގނޑަށްްމިްފެންނަންްމިހިރީ.ްއެގޮތުްންފާޅުވާްކަހަލަްހުށަހެޅުންތަކެއްްއަ

ްމ31ްްި ްމިވަނީ ްއިޞްލާުޙަގިއ ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްކަރުދާހުަގއި ވަނަ

ްއެވަީން ްބުނެފައި ްޤާނޫނުއަސާސީކަމަށް ްމި ްމިބާބުގަިއ ޤާނޫނުއަސާސީާއއި،

 730ވަނަްުދވަހުްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްރަްއޔިތުންގެްޚާްއަޞ2114ްްޖުލައ19ްްި
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ްއެއްކުރުމާ ްފާސްކޮށް،ްމަޖިލިސް ްއެމަޖިލީުހން ްގުޅިގެން ިއ

ްއަޅުަގނަޑކަްށް ްޤާނޫނުއަސާސީއަެށވެ. ްތަޞްދީޤްކުރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްކަމެއްހެންނެއް.ް ްކުރަންޖެހޭ ްމަރުޙަލާގައި ްއިންތިޤާީލ ްިމއީ ހިއެއްނުވޭ

ްއިންތިޤާލީް ްކޮންމެހެން ްއެއީ ްމާނަކުރުން ްމިބާުބގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްއަންނަންޖެ ްޤަބޫލެްއްމަރުޙަލާއަށް ްައޅުަގނަޑކަށް ްކަމެއްކަމަކަށް  735ހޭނެ

ްޤަބޫލުާުކުރައްވާނެކަަމްށް ްެއގޮތަށް ްރަީއސްވެސް ްޢިއްޒަތްތެރި ނުކުރެވޭ.

ްހަަމް ްއަނެްއކާވެސް ްއެއަށްފަހުަގއި ްދެން، ްއުންމީދުކުރަނީ. އަޅުަގނޑު

ްކަމެްއް ްއެހެން ްފާހަގަކޮށްލެވޭ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްކަންބޮޑުވުމެްއ ްއެހެން އެކަހަލަ

ބެހޭކަމެއްްނޫންްދެދައުރުްވާހަކަ.ްިއންތިޤާލީްމަރުޙަލާއާއުރުްގުނާްއޮތް.ްދެދަ

ްހުށަހަޅުއްވާަފއި.ް ްއެބައޮތް ްހުށަހެޅުންވެސް ްއެ ްއަނެްއކާ  740ގުނުމަކީ.

ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްމިޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްބޭނުމަށް މިޤާނޫނުއަސާސީގެ

ް ްމާއްދ2ްާބާބުގެ ްަވނަ ްއަދަދެއް ްިމވެނި ްގައި ް)ހ( ްމާއްދާގެ ގަިއްވަނަ

ަވނަްދުވަހުްފެށ11ްްޭޮނވެމްބަރ2118ްްުބުނެފައިވާްދެދައުރުްގުނަންފަށާނީް

ްއެހެންވީމާ ްފެށިގެންނޭ. ްދައުރުން ްރިޔާސީ ނަޑްށް، ްއަުޅގަ އަނެްއކާވެްސ

ްކަހަަލް ްސުވާުލކުރެވޭ ްކޮބައިބާއޭ ްމަޤްޞަދަކީ ްހުށަހެޅުމުގެ ްމި  745ހީވަނީ

ްެގއް ްކްރެޑިބިލިީޓ ްހުށަހެޅުްއވުންތަކުގެ ްމުިޅ ްގޮތަކަްށްގޮތަކަށް ްަކހަލަ ލޭ

ްއެހެންވީމާ ްފާހަގަުކރެވެނީ. ްމި ްހުށަހެޅުއްވުންތައް ްޤަބޫެލްއް، ނޑަކަށް އަުޅގަ

ްމިހާރުް ްމަރުޙަލާގައި ްމި ްހުށަހެޅުމަކީ ްދެ ްމިދެންނެވި ނުކުރެވޭ

ްއަިދް ްއެހޭނެ ްވޯޓުވެްސ ްއަދި ްއަންނަންޖެހޭނެ ްހަމައަށް އަޅުަގނޑުމެންނާއި

ްހުށަ ްގަނެިވދާނެ ްބަލައިވެސް ްކަމަކަށް.ްއެހެންވީމަ،ްެއީއްމަޖިލީހުން  750ހެޅުމެއް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްވާހަކަ ްމަރުޙަލާެއއްގެ ްބާބެއްގެ ްމަރުޙަލާއަކީ،ްއިންތިޤާލީ މި

ްމުހިންމެްއް ްހުށަހެޅުމެއް ްދެ ްއެ ްމަރުޙަލާއަކަށް ްމި ްއެހެންވީަމ، މިދައްކަނީ.

ްހަމަް ްއިުތރުންވެސް ްޭއގެ ްދެން، ްޤަބޫލުކުރެވެނީ. ނޑަށް ްއަޅުގަ ނޫންކަމަށް

ްހުށަހަޅުއްވާ،ްރ.އަތޮޅު ްޙަމީދު ްޝާހީން ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ގެ

ްހުށަހެޅުންް ްތާއީދުކުަރއްވާަފިއވާ ްއަނިލް ްމެންަބރު  755ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ް 21ްނަންބަރު ްތާއީދުކުރާް، ްއަޅުަގނޑު ްހުށަހެޅުމަކީވެސް ްިމ މީގައި

ް ްއެހެން ްނޫން.ްދެން،ްހަމަ ްއެަބއޮތް،31ްްހުށަހެޅުމެއް ްހުށަހެޅުމުގައި ވަނަ
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ް ްމެންބަރ31ްްުއެއީ ްއުތުރުުބރީގެ ްތިލަދުންމަތީ ްހުށަހެޅުމެއްެގްގޮތުަގއި ވަނަ

ްތާއީުދކުރަްއވާފަިއާވް ްޙަމީދު ްޝާހީން ްހުށަހަޅުްއވާ، ްމުޢިއްޒު އަޙްމަދު

ް ްމިއޮންނަނީ، ްތަންކޮޅުގައި ްނިންމާ ްހުށަހެުޅމުގެ ްއެ  760މިްހުށަހެޅުމުގައިވެސް

ްޢައްޔަުނކުރުމާ ނޑިޔާރުން ްތާރީޚުފަ ްއެ ްބެހޭގޮތުން، ްފެށިެގން އަހަުރ7ްްން

ްއެމީހުންް ްއެހެންވީމަ، ްވާހަކަ. ްދެމިތިބޭނެ ްއެމީހުން ްމުއްދަތަށް ދުވަހުގެ

މަޤާމުންްވަކިކުރެވޭނެްއެްއވެްސްގޮތެއްްބަޔާންކުރަްއވާފަެއއްްނެތް.ްއެގޮތަްށް

ްސަބަބަކާއިހުެރް ްެއްއވެސް ްހިނގައްޖިއްޔާ ްލިޔެިވގެްނ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

 765އްެވސްްގޮެތއްްއޮންނާނެްކަމަކަށްްއަޅުަގނަޑކަްށްއެމަޤާމުތައްްުއވާެލވޭނެްއެް

ްއެހެންީވމާ ްނުކުެރވޭ. ްޤަބޫލެއް ްގޮުތގަިއް، ްކަންބޮުޑވުެމއްެގ މައިަގނުޑ

ްކޮންމެް ްަމރުޙަލާ ްއިންތިޤާލީ ްމިރާއްޖޭގެ ްފާހަަގކުރެވެީނ އަޅުަގނޑަށް

ްއިންތިޚާބަކަށްް ްއިންސާފުވެރި ްމިނިވަން ްެއީއ ްއޮާަތަސް ގޮތަކަށް

ްކަމެއް ްޤަބޫލުކުރެވޭ.ްމަގުފަހިވާނެ ްއެކަެމްއ ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ކަމަްށވަންޏާ

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްމިއީ ްނުކުރެވޭ ްޤަބޫލެއް ނޑަަކށް ްއަުޅގަ  770އެހެންނަމަވެސް،

ްހުށަހެޅުއްިވް ްއެބޭފުޅުްނ ްދެން ްމިހާރު ްއެކަްނ ްބާބުކަމެއް. މާނަކުރާ

ްމައުމޫންް ްއަްލއުްސތާޛް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްސަބަބުން ހުށަހެޅުއްވުމެްއގެ

ްފުރުޞަތެއްްޢަބް ްއިތުރު ްޚިދުމަތްކުރުމުގެ ްޤަުއމަށް ްދިވެހި ދުލްޤައްޔޫމަށް

ްހޯއްދަވައިެދއްވަްނވާނީެވްސް ްއަލުން ްފުރުޞަތެއް ްއެ ްދަންޏާ ނުލިބިގެން

ްާޤނޫނުއަސާސީެގް ްޤަބޫލުކުެރވެނީ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްކޯޓުންކަމަށް  775ސުޕްރީމް

ް ނޑުމެްނނަކަށް ްއަުޅގަ ްމިއީ ްއެެހންވީމަ، ްމާނަކުރަންވާނީ. މިހާރުްއެބައި

ްދެން،ް ްކުރާކަށް. ްއެކަންާް ްޤަބޫލުކުރެވެނީ ނޑަްށ ްއަޅުގަ ްނެތޭ މެންޑޭޓެއް

ްއެއްަބއިކަމަްށް ްމުހިންމު ްއެންމެ ްމަރުޙަލާއެްއގެ ްއިންތިޤާލީ ކޮންމެއަކަސް

ްމިހާރުް ނަޑކަްށވުން. ްއެކަިތގަ ްޤައުމު ްއަޅުަގނޑުމެންެގ ވާންޖެހޭނީ

ްމަޖިލި ްޚާއްޞަ ްމި ްގޮުތގައި ްޤަބޫލުކުެރވޭ ްމިްއަޅުަގނޑަށް ްއެކުެލވި،  780ސް

ް ްނަޒަރަކުނ4ްްްވޭތުވެިދޔަ ްޤަުއމީ ްތެރޭގައި ްދުވަހުގެ ްައހަރު ާަކަށް ވަރަ

ްފާޅުވާވަރަްށް ްކަންބޮުޑވުްނ ްވަރަށް ްައޅުަގނޑުމެްނ ބަލައިލާއިރު

ްމިވަނީ.ް ްއުެފދިފައި ްބައިބަިއވުންތަކެއް ްތެރޭަގިއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްެއގޮތަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެއކަމަުކ ްމިކަަމކީ ޮޓލަރޭޓްކުރެވޭެންްއެހެންވީމަ،



 30 

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްގޮުތގައި ްޤަބޫލުކުރެވޭ ްއަޅުަގނޑަށް ްނޫން.  785ކަންތަާައްތަެކއް

ްހިފަން ްމިސްރާބެއް ްއެއް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ނޑަކަްށެވގެން ްއެކަތިގަ ީވްއެންމެން

ް ްމިހާރު، ްކަންނޭނގެ ނޑިަވޅެއް ްދެތިްންދަ ްޤަބޫލުުކރެވެނީ ނޑަށް އަުޅގަ

ްމަޖި ްޚާްއޞަ ްތެޭރގަިއ ްނިިމ،ްޖަލްސާއެްއގެ ްމަސަްއކަތްވެސް ލީހުގެ

ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްނިމޭނެކަން. ްމަސަާަްއކަތްވެސް ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްމެންބަރުންނަކީވެްސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ްމިތިއްބެިވ ްމިތާ  790ނިމުނީމާވެސް

ްަމސްލަޙަތުތަކުަގއިް ްޤައުމީ ނޑުމެްނގެ ްރަޙްމަތްތެރިކަާމއިެއުކްއަުޅގަ އެުކގައި

މަސައްކަތްކުރެވޭނެްބަަޔކަށްުވންްކަންނޭނގެްްމަޝްވަރާކޮށްްެއއްްރޫޙެއްަގއިް

ްެއް ްއެހެންވީމަ، ްބޭނުމަކީ. ްމުހިންމު ްެއންމެ ްމަރުޙަލާއެްއގެ އިންތިޤާލީ

ްމަސަްއކަްތް ްގޮތަކަްށްމިބާބުގެ ްތަނަވަސްވާނޭ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ފުރުޞަތު

ްނިންމާލަމުންވެްސް ްހަމަ ްދެން، ްއެދެނީ. ނޑު ްއަުޅގަ  795ނިމިގެންދިއުން

ްބޭ ްޢިއްޒަތްތެިރްދަންނަވާލަން ްމުލަކަތޮުޅެގ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ނުންވަނީ

ްހަމަް ްއަުޅަގނޑަކަށް ްހުށަހެޅުއްވުންތައް ްއެާެ ްއަޙްމަދުގެ ްއަނީސާ މެންބަރު

ނަޑްށް ްއަުޅގަ ްކަމަކަްށ ްއެހިގެންވާެނ ްވޯަޓށްވެސް ްެއ ްނުކުެރެވއޭ. ތާއީދެއް

ްޤަބޫލެއްްނުކުރެެވއޭ.ްޝުކުިރްއޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް

ް800 

ްނުކުތާއެއް،ްްްތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަ ްނިޒާމާބެހޭ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްރ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެާެރިްމެްނބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް805 

ްނުކުތާއެްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްނިޒާމާެބހޭ ނޑު ްއަުޅގަ ނޑިވަުޅަގއި ްމިދަ ްރައީްސ، ްްއްޢިއްޒަތްތެރި

ްްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިނެގީ، ްމަޖިލީހުގ99ްްެޤާނޫނުއަާަސާީސެގ ްދަށުން ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްލިބިގެންްރައީސަށް ްބޭނުންކުރައްވަިއގެން. ްބާުރެގ ްމާލަމުގެްވާ ްމި މިހާރު

ބިއްދޮށުަގއިވާްަސއިމާލަމުަގއިްޑީ.އާރު.ީޕއަށްްނިސްބަތްވާްޮބުޑްބައިަގނެޑއްް

ްސަ ްކޮްނ ްމިހެްންއެބަތިއްެބވި ނުޑ ްއަުޅގަ ްނޭނގެ. ްކުރަީނ  810އްާލއެްއކަމެއް

ްވަރަްށް ްއަުޅަގނޑު ްއެހެންނަމަވެސް، ްޢުޒުރުވެރިަވން. ްވަރަށް ބުނަން

ްއަދާކުރަންް ްޝުކުރު ްބޭފުޅުންނަށް ްއެހެން ްބަެއްއ އިޚްލާޞްތެރިކަމާިއއެކު
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ްަވޑަިއގަންނަަވއިެގްން ްމިތަނަށް ްދޫކުރައްވާ ްބޭފުޅުން ްތުއްުޕޅު އެބޭފުޅުންގެ

ްޝުކުުރްޤައުމަށް ްބޭފުޅުްނނަށް ްވަަޑއިގެންެނވި ްމަސަްއކަތްކުރަްއވަން ޓަކަިއ

ްހެޔޮނުވާނެް ްރަީއސް ްދަންނަވާލަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްމިވާހަކަ  815ދަންނަވަމުން،

ްބޭނުންތަކަށްޓަކަިއް ްޟަރޫރީ ްމިތިއްބަވަނީ ްބޭފުޅުްނ ްމިތިއްބަވާ މިތަނުގައި

ް ްމިވާހަކަ ްޖެހިފައި. ްެކތްތެރިކަބޭރަށްދާން ްވަރަށް އެުކްމާނުބުނެވޭތޯ

ްޙާލަތުް ްއަމިއްލަ ްއަޅުަގނުޑގެ ްނެތިގެން ްގޮެތއް ްއިނދެފައި މަޑުކޮށްފައި

ްއެހެނިހެންް ްެއއްފަދައިްނ ނޑެކޭ ްއަޅުގަ ްޤަބޫލުކުެރވޭތީ، އަޅުަގނޑަށް

ްއެނގޭީތވެ،ް ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްވާނެކަމަށް ްެއފަދަ ްހަމަ  820އިންސާނުންނަށްވެސް

ްމީ ްއެހެން ްފުދުމުން ްތިާމއަށް ްކަންތައް ްއަމިއްލަ ްޙާލަތާއިމެދުްތިމާގެ ހުންގެ

ްެއް ްއުސޫލަކަށްވާީތވެ ްރީތި ްއިސްލާމީ ްއިްނސާނީ، ްއެއީ ވިސްނަންޖެހުމަކީ

ްއު ްޘަޤާފަތުގެ ްރީތި ްއިސްލާމީ ްމަތިން،ްއެ ްިމްއާދަިއގެ ްއަޅުަގނޑު ސޫލުން

ްފޮނުއްވަިއގެްންްބޭނުންވެ. ްބޭފުޅަކު ްކޮންމެާެވެްސ ްތިބޭފުުޅންގެ ހެޔޮނުވާނެ

 825ްވާ.ްުޝކުރިްއޔާ.ްއެތާްތިއްަބވާްބޭފުޅުންްގެނެްސދެއް

ް

ް

އާދެ،ްރ.އަތޮުޅގެްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްފާހަގަކުރެްއވީްނިޒާީމްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްމަޖިލީހުގެް ްމިދެންނެވީ ްއެހެން ްނެތް. ްބަލައިގަނެޭވަކށެއް ނުކުތާއެްއކަމަށް

ްމަޖިލީ ްމި ްދެްނ ްއެ ްގެންެދވުމަކީ ްެގންދެވޭ ްޮއެވގެން ްހަމައަށް  830ހުގެްކޯރަމް

ްމިތާް ްނޫން ްކަެމއް ްއެެދވިގެްނވާ ްއެހެންނަމަވެސް، ްދެން ްއަދަދު. ޞައްޙަ

ްތިއްބެވުްން ްމިތާެގްސައިކޮޓަީރގަިއްނަމަވެްސްެއޮގތަށް ްުނވަތަ ގޯތިތެރޭަގއި

ްވާހަކަެއއް.ް ްރަނަގޅު ްއެއީ ްހިނގަމުންދާހިނދު. ްޖަލްސާއެއް މަޖިލީހުގެ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްނުކުތާއެއް، ްނިޒާމާބެހޭ ްޢިއްޒަތްތެރިްދެން، ެގ

 835ްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްސަލީމް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްވަރަްށްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްމަިޖލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްހަމަ ނޑު ްރަީއސް،ްއަުޅގަ ްޢިއްޒަތްތެރި

ްްްމުޙަްނމަދުްސަލީމްް ްއެހެްނނަމަވެސް، ްމިދަނީ. ްދައްކަމުން ްމިވާަހަކ ްރޫޙެްއަގއި  840ްވަިކްއެުކވެރި
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ްނިްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޕާޓީއަށް ްވިދާޅުވާއިުރ، ްއެހެން ްއެްސްބަތްކޮށް ްހިތަށްއަރަނީ ނޑު އަުޅގަ

ްއެމް.ޑީ.ޕީައްށް ްފެނިވަޑައިުނގަންނަވަނީާބވަޭއ ްމެންބަރަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްގިނަ،ް ްވަރަށް ްހޯލްގައި ްމި ްމެންބަރުންތައްވެސް ްޢިއްޒަތްތެރި ނިސްބަތްވާ

ްނެތްކަން. ްމެންބަރުން ްބެންްޗްްބައެއް ްމުޅި ްއަްއޑުއަތޮުޅެގ މިސާލަާަކަށް،

ްނިސްބަތްވެް ްއެމް.ޑީ.ީޕައށް ްހަމަގައިމުވެސް ްއެތަނުަގިއ ްހުސްކޮށް.  845އޮތީ

ްއެބަތިބި.ވަަޑއި ްމެންބަރުންވެސް ްއެބަތިއްބެިވ.ްްގަންަނވާ ްިމތާ އަދިވެސް

ްރޫުޙް ްިމތާނގައި ްވާަހކަދެއްިކއްޔާ ްއިންސާފުވެރިކޮށް ްވަރަށް އެހެންވީމަ،

ްއެްއެންމެންނަށް ްއެެހންނޫންތޯ. ްމަސައްކަތްކުރެވޭނެ ްއެީކގަިއ ވެސް

ްވަިކް ްއެދެން. ްއެރުވުްނ ްހަނދުމަފުޅުކޮށް ްއެކަން ްމެންބަރަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްއިންސާެފްއް ްެއއީ ްބުނުން ްބަސް ްކުޑައިމީްސ ްނިސްބަްތވާގޮތަްށ  850ޕާޓީއަކަށް

ްއެކަމަުކ،ް ްމީހެއްގެެވސް. ްކޮންމެ ްހުންނާނެ ްވޭްނ ްހިތުގައި ްމީހާގެ ނޫން.

ްސާފުވެިރވާންޖެހޭނެްވޭނުެގްކުރިމަތީގަިއވެސް.ްއިން
ް

ް

 855އާދެ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުާތއެްއކަމަށްްބަލައިގަެނވޭކަށްްނެތް.ްއެްއްޢިއްޒަތްެތިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއަެންއް ްގޮތުން ްަޖވާބުދެްއވުމުގެ ްުގޅިގެން ްވާހަކަފުާޅއި ްދައްކަވާ މެންބަރަކު

ްވާހަކަ ްމެންބަރަކު ްކަެމްއްޢިއްޒަތްތެރި ްއެާެދެިވގެންވާ ްދެއްެކވުމަކީ ފުޅު

ްނިޒާމާބެހޭް ްވަޙީދު، ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަްތތެރި ްރ.އަތޮޅުގެ ނޫން.

ްނުކުތާއެއް.ް

ް860 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ނޑު ްރަީއސް،ްއަުޅގަ ްޙަާަޢިއްޒަތްތެރި ްމާތް ްވެއްަޖއިން ްގަންީދްهللاްއިރާން

ްތެދުވެރިވުމަށާިއ،ްްްެދއްެކވުން:ޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަ ްއިޚްލާޞްތެރިވުމަށާިއ، ްމިތިބެނީ ހުވާކޮށްފައި

ްއަ ްބަލާއަމާނާތްތެރިވުމަށް. ްމާލަން ްއެ ްމިއައީ ނުޑ ްއެމް.ޑީ.ީޕެގްުޅގަ  865ލާފައި.

ްހަމައެކަިން ްނުޖެހި، ްފަރާތަކަްށ ްވަކި ްީކއްކުަރންތޯ ްމެންބަރެްއ އެްއވެސް

ްނު ްބޭފުޅުން.ްއަޅުަގނޑު ްޑީ.އާރު.ީޕގެ ްހުްސްތިބިާީ ްެބންޗްތައް ްމިތާ ބުނަން

ްނޫނެކޭ.ް
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ް

ް870 

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު....ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

 875ްއަޅުަގނޑުްމިބުނީްހަމައެކަނިްއެްމާލަމުގައިްތިއްެބވީްީޑ.އާރު.ޕީގެްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް

ްބޭފުޅުންނޭ.ްްްއްެކވުން:ޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަދެް
ް

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިީށނދެވަޑަިއގެންދެްއވާ. ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ޢިއްޒަތްތެިރްއާދެ،

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްހައްދުންމަތީެގ ްއާެދ، ްއިށީނދެވަޑަިއގަންަނވާ.  880މެންބަރު

ްއާދެ،ް ްނެތް. ްވަޑަާަިއގެްނ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަނިކު. ްމޫސާ މެންބަރު

ްފުވައްމުލަުކގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްއިބްރާހީމްްދީދީ.ް

ް

ްޒަމާްނީވްްފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް ްިދވެހިރާއްޖޭަގއި ްއާދެ، ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްވެރިކަމަކުންްްއިްބރާހީމްްދީދީްވާހަކަެދއްކެުވން: ްނިޒާމަްޚުދުމުޚްތާރު ްވެރިކަންކުރުމުގެ  885ކުްންނުވަތަ

އަޅުަގނޑުމެންްމިހާރުްއެންމެްގިނައިންްމިާިކިާޔގޮތަށްްދަންަނވާކަމަށްވަންާޏް

ްދަ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްޑިމޮކްރަީސއަކަށް ްނިޒާުމްއުޒަމާނީ ްހިންުގމުގެ ލަްތ

ްއިޞްލާުޙް ްމިގެނެވުުނ ްޤާޫނނުއަސާސީއަްށ ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި

ްއިންތިޤާލީ ްއެބަޖެހޭ ްައޅުަގނޑުމެން ްމިްްބަލައިގަތުމަށްޓަަކއި ބާބެއް

ްމަރުޙަލާއެްއް ްއެފަދަ ްއަދި ްހިމަނަން. ްޤާނޫނުއަާސސީގައި  890އިޞްލާޙުކުެރވުނު

ްއިޞްލާޙުަތްއް ްބޮުޑ ްމިދެންނެވި ްބޭނުންވޭ ްއެބަ އަޅުަގނޑުމެން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްަރއީސް، ްިޢއްޒަތްތެރި ްބަލަިއގަތުމަށްަޓކައި. އަޅުަގނޑުމެން

ްިއޞް ްއަިއކަމުަގއިިވޔަސް ްބުނަމުން ްގޮތަކަށް ްާއްކޮންމެ ލާޙުކުރަނީއޭ،

ްޢިބާރާތެއްް ްކޮްނމެ ްމިކަހަލަ ްޤާނޫނުއަސާސީެއކޭ ްބާ ޤާނޫނުއަސާސީެއކޭ،

ްދިވެހިރާއްޖޭަގއިް ްޙަޤީޤަތަކީ ްކަމުގަިއވިަޔސް ްބޭނުންކުރި  895އަޅުަގނޑުމެން

ްމަސައްކަތަީކް ްމިކުިރ ްއަުޅަގނޑުމެން ްބުާނގޮތުން ްޤާނޫނުއަާސސީ މިއަދުގެ
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ްގެނައީ. ްިއޞްލާޙު ްޤާނޫނުއަސާސީއަްށ ްެއްްމުޅި ްޤާނޫނުއަސާީސއަށް މުޅި

ްތަޢާރަފްވެގެްން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްދެން ްސަބަބުން ްއިޞްލާުޙގެ ގެނެވުނު

ްއިޞްލާޙުެގް ްއިޞްލާޙުކޮްށގެްނ ްެއއީ ްޤާނޫނުއަސާީސެއއް. ްއާ މިދަނީ

ްރާއްޖެއަްށް ްައޅުަގނޑުމެްނގެ ްޤާޫނނުއަސާސީެއއް. ްއާ ްނެރެވޭ  900ތެރެާެއިން

ްތަޢާރަފްކުރަނީ ްޤާނޫނުއަސާީސއެއް ްއެހެންކަމުން،ްއަލަށް ްނޫން. ކީއެއް

ްމެންބަރުންގެް ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭނުން ްދަންނަވަްނ އަޅުަގނޑު

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްވިސްނާަވޑަިއގަތުމަށްޓަަކއި ްއަދި ސަމާލުކަމަށްޓަކައި

ްިމް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނުވަތަ ްބާބުގައި ްއިންތިޤާލީ ްޙާލެްއގައި އެްއވެސް

ްއިންތިޒާމުތަުކގެ ްބަދަލުގެ ްބޭނުންވާ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެްންްގެންނަން  905ތެރޭަގއި

ްފަށާކަށެއް.ް ްމާނަކުަރން ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއަޅުަގނޑުމެންެގ ނުޖެހެއޭ

ްވަިކް ްނުވަތަ ްބަޔަކަްށ ްވަކި ްނުޖެހެއޭ ްެއއްގޮަތކަށްެވސް އަޅުަގނޑުމެން

ްފުރުޞަތުތަކެްއް ްތެރެާެއިން ްނިޒާމުެގ ްތަޢާރަފްކުރެޭވ ްމި މީހަކަށް

ްވިސްނާކަށެް ްހޯދުމަށްޓަކައި ްޖާގަ ްއެގޮތަްށްއޮންނާނެހެން ްައދި އް

ްނުޖެހޭއިޞްލާޙު ްހުށަހަޅާކަށްެވސް ްބަެއްއްތަކެްއ ްއެހެންނަމަވެސް، .910 

ްހުށަހެޅިފައިް ްމިހާރު ްފަދައިން ްވިދާޅުވި ްއެ ްމެންބަރުންވެސް ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑަެއޅިގެްންއެްމަޤްޞަުދް ހުރިްއިޞްލާޙުތަކުގެްތެޭރގަިއްއެބަހުރިްހަމަްކަ

ްހުރި ްހުށަހަޅާފައި ްބެލެވޭނެްްޙާސިލްކުރުމަށްޓަކަާައި އިޞްލާޙުކަމަށް

ްިއޞްލާޙުތައްވެްސ.ް ްހުރި ްމާނަކުރެވިފައި ްއެގޮތަްށ ްއަދި އިޞްލާޙު

ްޤާނޫނުއަސާސީައްށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޙަޤީަޤތުގައި ްަރއީސް،  915ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެ ްތެޭރގައި ްބަދަލުގެ ްބޮޑު ްކަމަކީ،ްމިގެނައި ްފާހަގަުކރެވޭ ްބޮޑަށް ންމެ

ްނެތް ްތެރޭގައި ްައޅުަގނޑުމެންެގ ްކަންތައްތަެކއްްްކުރީަގއި ކިތަންމެ

ްދަ ްއެާެަބްއުާުއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްެތރެއަށް ްނިޒާުމގެ ްހިންގުމުގެ ލަްތ

ްފުރިހަމަް ްޑިމޮކްރަސީއެއް. ްބޭނުންވަނީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ތަޢާރަފްކުރަން.

ް ްޑިމޮކްރަސީެއްއްާގއިމުާްޑިމޮކްރަސީެއއް ްކަމަށްވާތީ  920ކުުރމަށްޓަކަާައި

ްއިންސްޓިޓިއުޝަގާއިމު ްޑިމޮކްރެިޓކް ނޑުމެންެގްކޮްށ، ްައޅުގަ ންަތކެއް

ް ްބަދަލުތަކެއްްާގއިމުތެާެރޭގައި ްއެބަހުރި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ކުރުމަްށ

ްހެޔޮގޮތުގަިއް ްބަދަލުތައް ްމި ްއެހެންކަމުން، ްގެނެސްަފިއ. ޤާނޫނުއަސާސީއަށް
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ްހުންނާނެް ްމަންފާ ްލާބައާއި ްރައްޔިތުންނަށް ްރާއްޖެއަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްބަދަލެއްގެް ްމާަނވީ ްނުވަތަ ްގެނެވޭީންގޮތަކަށް ްައޅުަގނޑުމެްނނަށް  925ގޮތަށްާް

ްތެރެއިންް ްނިޒާމުގެ ްހިނގަމުންމިދާ ްމި ްދިވެހިރާއްޭޖގައި ޙަޤީޤަތުގަިއވެސް

ްނޫން.ް ްއިންތިޚާބުކޮށްގެންނެއް ްމީހުން ްއިންތިޚާބުކުަރންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން

ްކަންބޮޑުާވް ްަރއްޔިުތން ްދިވެހި ްމިީއ ްމަްއަސލައަކީ. ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ މިއީ

ްައޅު ްިމްކަމަކީ. ްތެރޭގަިއ ްއަުޅަގނޑުމެންެގ ްބޭނުންވޭ ްއެަބ ަގނޑުމެން

ްމިނިވަްން ްއިންތިޚާބުތަަކކީ ްޭބްއވޭ ްވާސިްލވުަމށްޓަކައި  930ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްއެްިއންތިޚާބުތަކަީކް ްވާން.ްއަުޅަގނޑުމެންްއެބަްބޭނުންވޭ އިންތިޚާބުތަކަކަށް

ްވާން.ްއެހެންވީާމ،ްއެް ްއިްނތިޚާބުތަކަކަށް ްޭބްއވޭ ވާހަކައަްށްއިންސާފުވެރިކޮށް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްވާހަކަތަަކކަށްާްެވސް ްހުރިހާ ްބޭފުޅުްންއެެދްއކެވި ްބަެއއް ބުރަވެ

ްިއން ްމި ްިދވެހިރާއްޭޖގެ ްަރއީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ތިޚާބުތަކުެގްތާއީދުކުރަން.

ް ްދައްާކއިރު، ްެއްވާހަކަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ  935ޙަޤީަޤތް

ްތެރޭގައި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއެއީ ްއޮތްގޮތްކަްންްނުރުހުނަސް. ކަންތަްއ

ްރާއްޭޖެގް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެާެރި ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ. ްއެބަ އަޅުަގނޑުމެން

ްދެންވެްސް ްއަޮތޅުވެރިންާނއި ްއަދި ްމުިދމުންނާއި ްކަތީބުންނާިއ، ރަށްރަށުގެ

ްމިހާތަނަށްް ްބޭފުޅުންނަީކ ްތިއްަބވާ ްމަޤާމުތަކުަގއި ްއިްސ އެހެން

ްތާރީޚަށް ްދިވެހިބަހާއި ްކުރަްއވަީންްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްމަޖިލީހުން  940ޚިދުމަތްކުރާ

ްދެެކަވޑަިއގަންނަަވއިގެްން ްމަަސއްކަތްކަުމގައި ްއެ ހަމައެކަނި

ްތެރޭގަިއް ނޑުމެްނެގ ްއަުޅގަ ްޘަޤާފަތެއް ްބޯދާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއަންނަް ްމަސަްއކަތްކުަރމުން ްބަިއވެރިކުރުަވއިގެން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ްދުވަ ްއިންތިޚާުބގެ ްޚާއްަޞކޮށް ްރައީސް،ްބައެއް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްސވަރުަގއި.

ްއިދިކޮުޅް ްސަރުކާރާއި ްއެއީ ްމީސްމީހުންނަކީ ްކުރިމަތިލާ  945އިންތިޚާބުތަކަށް

ްބޭފުޅުންް ްތިްއބަވާ ްމަޤާމުތަކުގައި ްމިދެންނެވި ްއަޑުއުފުލާ، މީހެއްކަމަށް

ްތިއްެބިވް ްހިންަގވަން ްސަރުކާރު ްއެއީ ްގެންދަާަވަްނޖެހޭ. ވާހަކަދަްއކަވަމުން

ްއެަވގުތު ްއެގޮތަްށްްބޭފުޅުން ްމީހެއްކަމަށްަވންޏާ ްބޭނުންނުވާ އިންތިޚާބުުކރަން

ްމީހަކުް ްެއނޫން ްހަމައެހެންމެ ްއަދި ްލޭބަލްކުރަންޖެހޭތީ. އެމީހުން

ްތާއީދު.ް ްހަމަެއކަނި ްމީހެއްކަމަށްވަންޏާވެސް. ްތާއީދުކުރާ  950އިންތިޚާބުކުރުމަށް
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ްތާއީ ްޫނން. ްމަސައްކަތްކުރަންޖެހެނީއެއް ްހޯދައިދޭން ްވޯޓު ދުކުާރްކޮންމެހެން

ްެވއްޖިއްާޔް ްކަީތބެއް ްމީހެއްކަމަށްވަންޏާ، ްހުރި ްމަޤާމުަގއި ްެއއީ މީހަކުވެސް

ްއިންތިޚާބުް ްގެންނަންޖެހޭ ްމާލެ ްނުވަތަ ްބަދަލުކުރަްނޖެހޭ ްރަށަކަށް އެހެން

ް ްމިދަންނަވަނީ. ްޙަޤީޤަތް ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ވަަނ1979ްްނިމެންދެން.

ްނަމަވެސް ްއިންތިޚާބެއް ްއެނޫން ްނުވަތަ ްބައިވެިރިވްްއަހަރު ނޑު  955އަުޅގަ

ްއަޅުަގނޑަްށް ްއަތޮޅުްނ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއެބަހުރި އިންތިޚާބެްއގައި

ްމަޤާމުތަކުގަިއް ްއިްސ ްސަރުކާުރގެ ްަޝއްުކކުެރވިގެްނ ތާއީދުކުރާކަމަށް

ތިއްބެވިްބަެއއްްބޭފުޅުންްވޯޓުްނަގާްދުވަހާއިްަކއިރިކޮށްްމާލެްގެންނަވާފަިއ.ް

ްބޭބޭފުޅު ްމި ްރައީްސ، ްމަޔަާކިއްޢިއްޒަތްތެރި ްޙަޤީޤަތުަގއި ންނަކީވެސް

ްމީހުނޭ.ްކުށްވެރިންގެްބަފަޔަކު ްކުިރްތިބޭނެ ްމާލެްގެނައީމަ ްއެމީހުން  960ގޮުތގައި

ްނެތިސްް ްެއމީހުން ްމަންމަ ްދެމީހެއްގެ ްޭއގެެތރެއިން ްޮބޑުކަމުން އަސަރެްއގެ

ނޑުމެންެގް ްއަޅުގަ ްމިހުރީ ްއެހެންވީމާ، ްއެބަުހރި. ްދޫކޮށްފައިވެސް ދުނިޔެ

ްމިކަން ްޙަޤީޤަތުގަިއވެްސްތެރޭގައި ްސަބަބުން ްއޮްތޮގތް.ްމިހެންވުމުގެ ަތއްތައް

ސަރވިްސގެްބިލަށްވެްސްްއަޅުަގނޑުމެންްމިހާރުްހުށަހެޅިފައިްއެއޮތްްިސވިލް

ްއެ ްމިޖެހެނީ. ްދެކެން ްގޮތަކަްށ ްއެހެންވެގެްނ.ްހެން ާެވެނީ ްދިއްކުރެ  965އިނގިިލ

ްއައި ްކުރަމުން ްކަންތައްަތއް ްިމގޮތަށް ްތެރޭގައި ސްަފިއްއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ް ްއެހެންކަމުން ްއޮތީތީ. ްބޭނުންވަނީ، ްދަންނަވަން ނޑު އަޅުަގނޑުމެްންއަުޅގަ

ްއަންނާށޭ.ް ްިދވެހިރާއްެޖއަށް ްބަދަލެއް ްހެޔޮ ްޙަޤީޤަތުގަިއވެްސ ބޭނުންވަނީ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްފަހަނައަޅާ ްއުސޫލުަތއް ްޒަމާްނީވްބޯދާ ްމި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްާވސިލުވުމަށްޓަަކއޭ ްޑިމޮކްރަީސއަކަށް ްއެންެމްޒަމާނީ ްމީގެ ްއެހެންކަމުްނ .970 

ްއިންޞާފެއް،ް ްމިނިަވން ްފާހަގަކުެރވެނީ ްއަުޅަގނޑަށް ްގޮތުަގއި އިސްކަމެްއގެ

ްއިންތި ްފުރަތަމަްޚާާާއިންޞާފުވެރި ްއެްނމެ ްބޭްއވުމަށްޓަކައި ެބއް

ްމިހާރު ްެއއޮތްްްކަމަކަށްވެްސ ްގެނެސްަފއި އިޞްލާޙުަގިއްްއަުޅަގނޑުމެން

ްމީ ްމަޤާމުތަކަށް ްމުސްތަޤިއްލު ްއަިދްއެބުނާ ްއިސްކުރުމަށްޓަކަާއއި ހުން

ްމަޖިލީހެއްް ްަރއްޔިތުްނެގ ްއިތުބާރުކުރެވޭ ްރައްޔިތުންނަށް  975ފުރިހަމަ

މަކަށްްއަޮތޅުްަކުއންސިލްތަކާއި،ްބުކުރުމަށްޓަކަިއްއެންެމްފުރަތަމަްކަޚާއިންތި

ްއެންެމް ްކައުންސިލްަތްއވެސް ްރަށު ްނުވަތަ ްކައުންސިލްތައް މުނިސިޕަލް
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ްއިންތި ްއިންތިބުކުޚާާާފުރަތަމަ ްމަރުޙަލާގައި ްމިްޚާާާރާ ްއަދި ބުކުަރން.

ްހުރިްޚާއިންތި ްހުށަހެޅިފައި ްއިޞްލާޙު ްބައެއް ްކުރުމަށްޓަކަިއ ބުތައް

ްޤަބޫލުކުރެޭވް ްމިަވގުތަށް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެްއގޮތަށް  980އިޞްލާޙުތަކާއި

ްޞާާާއިން ްކޮމިޝަނެއް ްއިެލކްޝަން ްހަމައެކަނިްާގއިމުފުވެރި ްައދި ކުރަން.

ްއެ ްއިންޤަބޫލުކުރަން ްކޮމިޝަންގެްޞާާާާާބަޖެހޭ ްއިެލކްަޝން ފުވެާެރިކޮށް

ްދި ްއިލެްކޝަންއަށްމަސައްކަތް ްއެ ްފޯރުވަފާނެްްޔަކަުމގަިއިވޔަްސ ނުފޫުޒ

ްނުފޫުޒް ްއެ ްއެފަރާތްތަކަށް ްވަންޏާ ްހުރިކަމަށް ްފަރާތްތަކެއް އެހެން

ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެބަޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮތަކަށްވެސް  985މިހާރުްްނުފޯރުވޭނެ

ްކުޑަކޮށްލަން.ް ްވަރަކަްށ ްކޮންމެވެސް ްބާރު ްމިހުރި ްދީފައި ްފަރާތަކަްށ އެއް

ްގެނައުމަށްޓަަކިއް ްއިޞްލާެޙއް ްމާނަވީ ނަޑއެިޅގެންެވސް ްކަ ްހަމަ މިއީ

ްއެގޮަތްށް ްއެކަން ްނުރުހުނަސް ނޑުމެން ްައޅުގަ ްކަންތައްތައް. ކުރަންޖެހޭ

ްފުރިހަމަ ްރައްޔިތުންނަކަށް ްދިވެިހ ްނޫނިއްޔާ ބަދަލެއްްްކޮށްގެން

ްތާއީދުކުެރޭވް ނޑަްށވެްސ ްއަުޅގަ ްއެގޮތުން ްނުދާނެ.  990ތަޖުރިބާކުރެވިގެންެނއް

ްޤަބޫލުކުރެވޭެން ްއެންމެންނަށް ްވަގުީތގޮތުން ްކޮމިަޝން ޖުޑީޝަލްްސަރވިސް

ް ްއިންތިާގއިމުކޮމިޝަނެއް ްސަބަބަކީ، ްމައްސަލަތަކެްއްޚާާާކުރަން. ުބގައި

ތެއްްހުރިކަމަކަށްްބައެްއްފުވެރިްފަރާޞާާާާާދިމާވިޔަސްްދާނެްއެއްވެސްްިއން

ްޤަބޫލުކުރެވޭެން ްއެމެންނަށް ްނުކުރެވޭނެ. ްޤަބޫލެއް މީހުންނަކަށް

ް ްނޫނިއްޔަާކ.ްގާއިމުޢަދުލުއިންޞާާާާާފު ްޮއވެގެްނ ްނިޒާމެއް  995ުކރުމުގެ

އެހެންވީމާ،ްެއގޮތުންްއެއްފަާރތެއްގެްނުފޫޒުންްއެްއކިބާވެްެއންމެންނަށްވެސްް

ްއޮންނަންޖެ ްޖުޑިޝަރީެއްއ ްބޭނުމުގައިްޤަބޫލުކުރެވޭ ްއެ ްއެގޮތުން ހޭ.

ްދެންް ްތާއީުދކުރަން. ްައޅުަގނޑު ްއިޞްލާޙުތަކަށްވެސް ްހުރި ހުށަހެޅިފައި

އަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރަންްމިކަްންއެންމެްރަނގަޅަށްްޙަޤީޤަތުަގއިވެސްްަބއެްއް

ްކުރެވޭީން ްިމކަން ްރަނގަޅަށް ްއެންމެ ްފަދައިން ްދަްއަކވާ ްއެވާހަކަ  1000ބޭފުޅުން

ްހު ްވެރިކަުމގައި ްމަމިއަދު ްރައީސް ްއެންމެްންއުާުންނެިވ ްވިދާުޅަވންވީ މޫން

ްތިމަންނަް ްވިދާުޅަވންވީ ްހާމަކުރައްވާފައި ްއެންމެންނަށް ކުރިމަތީގައި

ްކުރިމަތިލައް ްމިއުޅުއްވަނީީކއެްއ.ވެރިކަމަށް ްނޫނޭ ްވިދާޅުވެަފިއްްާވކަށް އެހެން

ްއެކަކަްށވެސްް ްއެހެންނޫނިއްަޔކާެއްއ ްމަގުފަހިކޮށްދެއްވަްނވީ. ްއިޞްލާޙަށް ްއެ
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ްއިންތި ްިމ ްިދވެހިރާއްޭޖގައި ްގޮތަކަށް ްމިނޫން ްނެތް  1005ުބެގްޚާޤަބޫލުކުރެވޭކަެށއް

ނުޑް ްއަޅުގަ ްެދން ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްހިނަގއިދާނެކަމަަކށް. ކަންތައްތައް

ްވާހަަކދައްކާކަށް ްމާދިގުކޮށް ްބޭނުންވަނީ،ްްމިރޮނގުން ްދަންނަަވން ނެތިން،

ް ްބޭނުންވަނީ ްރައްޔިތުންަނށް ްނަމެއްގަްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއިޞްލާޙެކޭ ްމާނަވީ

ްއެީއއަީކް ްލިޔެުވނަކަސް ްހަމައެކަނި ްޤާނޫނުއަސާސީެއއް ްނޫނޭ. އިޞްލާޙެއް

ްެއްއގޮތަށްް ްޤާނޫނުއަސާީސާއއި ްެއ ްނޫނޭ. ްގެނެވުީނއަީކެއއް ްއިޞްލާެޙއް  1010އެ

ްޢަާަ ްެއ ްއިންތިޢަާަމަލުކުރެވޭނީ ބުކުރަންޖެހޭްާޚާާމަލުކުރެވޭގޮތަްށ

ްއިންތި ްމީހުން ްއިތުބާރުކުެރޭވްބުވެޚާާާމަޤާމުތަކަށް ްރަްއޔިތުންނަށް ގެންނޭ.

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަްތތެރި ްއއ.ގެ ްދެން ްއާެދިވގެންނޭ. ްމަޤާމުތަކަށް ްއެ ބަޔަކު

ްއަޅުަގނުޑެވްސް ްވާހަަކއަށް ްއެވިދާޅުވާ ްޅެންބަހުން ްގިނައިްނވެސް ވަރަށް

ްއެމަނި ްއެއީ ްއާދެ، ްބޭުނންވޭ. ްދަންނަވާލަން ްއެވިދާޅުާވްއެްއޗެއް  1015ުކފާނު

ް ްވާހަކަތަކެްއްވިދާޅުވުަމކީ، ްދާކަހަލަ ްބީހިލާފައި ްމޭގައި ްހީވަނީ ހަމަ

ްބޭނުންވަނީް ްދަންނަަވން ްައޅުަގނޑު ްއެގޮތުން ްއެހެްނވީމާ، ދައްކަވަނީހެން.

ލަތުގެްސުންޕާްނިދިން،ްދޭްއަރާމެއްްދޫކުރާަކްށްޢުފްހޭއަރާކަށްްއަދިްުނވޭތޯް

ްއަދިްނުވޭތޯްރިޝްވަުތގެްތިޔަްތަންމަތިން.ްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް1020 

ްމެންބަރު،ްްވާހަކަެދއްެކވުން:ްރިޔާސަތުން ްހާމަކޮށްލަދެއްވަްންޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރެއްކަން ްކޮން އ.އަޮތޅުގެ

ްއެބަޖެހޭ.ް

ް

ްއާދެ،ްައޅުަގނޑުްިއޝާރާތްކުީރްއ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެރި،ްއއ.އަތޮުޅގެްްފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް

 1025ްބަރުްމަޖުދީްއިބްރާހީމަށް.ްޝުކުރިއްޔާ.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންްއިްބރާހީމްްދީދީްވާހަކަެދއްކެުވން:

ް

ްހުށަހެޅިފައިްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްބާބަށް ްއިންތިޤާލީ ްމިއަދު ްރަީއސް، `ްޢިއްޒަތްތެރި

ްހުރިް

ްބަހުސްކުރެވެމުްންްމުޙަްނމަދުްސަލީމްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހެޅުންތަކުގައި ތަފާތު

 1030ުޅކުރަމުންްެގންދަވާއިުރގައިްިމއަދަކީްކަތީބުންގެްމަޤާމުަގިއްޚިޔާލުފުޅުތައްްފާ

ްޝަ ްސިާޔސީ ްބޭފުޅުްނގެ ްަހމަތިއްބެވި ގައިމުެވްސްޚްާްސިްއޔަތު،
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ްއެންމެްޚްޝަ ްހަމަ ްއެއްގޮެތްއގަިއ ްމާނަކުރާނީ ނުޑ ްއަާަުޅގަ ސިއްޔަތު

ްޝަ ްއެބޭުފޅުންގެ ްދިމާކޮށްފައި ްކަމެއްގެްކަމަކާއި ްެއންމެ ްޚްާްިސއްޔަތު

ްއަިދްބޮލުއަޅުވާފަް ްއެއީ ްޤަބޫލުކުރާގޮުތގައި ނޑު ްއަުޅގަ ްުދވަހެކޭ. ްކަތިލެވޭ އި

ްއިން ްމިޤައުމުގަިއްޞާާާާާއެންމެ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން.  1035ފުވެިރގޮތެްއ

ްހުންޚާއިންތި ްމިްބުވެފައި ްނޫން. ްމަޤާމެއް ްއެންމެ ރައްޔިތުްނެގްްނަނީ

ްބަޔަކީވެްސް ްބޮޑު ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްޞަ ްރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހަކީވެސް

ްއޮތްޚާާާންތިއި ްހަމަްބުވެފައި ްައޅުަގނޑަށް ްފެނޭްގައިްމަޤާމުތަކެއް. މުވެސް

ނުފޫޒުެވިރްދިްކަތީބުންްނޫންްއެހެންްބަޔަކު،ްބުތަުކަގއިްއަްޚާއެިކއެކިްއިންތި

ްއިންތި ްކޮންމެ ްހަރަކާތްތެރިވާތަން. ްމިޤައުުމގަިއ ްކޮްނެމްޚާާާބަޔަކު  1040ބެއްަގއި

ްނު ްހަމަ ްފައިާސވެރިްނނަކީވެސް ްބައެއް.ްތަނެއްަގއިވެްސ ްހުރި ފޫުޒ

ްއިންތި ްނުފޫޒު ްއެހެންވީމާ،ްޚާާާއެމީހުންގެ ްކުާުޭޅ. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ބުތަކަށް

ްފެނޭ.ް ްވަންނަތަންވެސް ްތަކެތި ްއެކަހަލަ ްހަމަ ްގޭެގއަށްެވސް ްކަތީބުންގެ އަދި

ްނޫންކަމާއިް ްފަރާތަުކން ްއެންމެ ްހަމައެކަނި ްފޯުރަވނީ ްމި އެހެންވީމާ،ްނުފޫޒު

ް ްހުރިހާ ްފޯރުވުމުގައި ްދައުރެްއްނުފޫޒު ްބޮޑު ްވަރަށް  1045އެންމެންވެސް

ްެއްއް ްއެާވހަކާގައި ްހަމައެކަނި ްއެހެންވީމާ، ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ. އަދާކުރާކަން

ްޝަ ްކަތީބުންގެ ްނިސްބަތްކޮށް ްއެީއްޚްާްފަރާތަކަށް ްކަިތލާލުން ސިއްޔަތު

ނޑުްހިތަްށއަރާްއެމީހުންގެވެްސްޞާާާާާއެންމެްއިން ފުވެިރގޮތްްބާވައޭްއަުޅގަ

ްއޮ ްޤަދަރެއް ްފާހަގަހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއާެދ،ްދެން ްބޭނުންވާްންނާނެ. ކޮްށލަން

ްކަަމކީ،ް ްރަީއސް،ްއަުޅަގނޑުމެންވެްސްއަނެއް ްވާހަކަެއްއްޢިއްޒަތްތެރި  1050ތެދު

ްހަަމް ްސަުރކާރަކަށް ްއޮންނަ ްެއއިރަކު ްރައްޔިތުންނަީކ ޤަބޫލުކުރަން

ްފާޑުކިޔަން ްފާުޑކިޔަންޖެހޭ ްރައްޔިތުންނޫްންްއަބަދުވެސް ްމީހުން. ޙައްޤު

ްމިސާލަކަްށްކޮން ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްތިބެން. ްފާުޑކިތަން ްސަރުކާރަށް ބައެއްތޯ

ްރައްޔިތުްން ްފާޑުކިާޔ ްސަރުކާރަކަށް ްއޮްނނަ ްއެއިަރކު އަބަދުވެސް

ްއޮތަސް.ް ްދަުއރަކު ްކޮންމެ ްސަރުކާރެއް ްކޮންެމ ްތިބޭނެ.  1055މިޤައުމުގައި

ްމިއަ ްހިތަށްއަރަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްހަޖަމުކުރުމާއެކީަގއި ްެއކަން ދުްއެހެންވީމާ،

ްމިހާރުް ްމިދިއްުކރަނީ ްއިނގިލި ްކަންތައްތަުކގައި ްގިނަ އަޅުަގނޑުމެން

ް ްމި ްހުިރްޢަމަާައަޅުަގނޑުމެން ްކަންތައްތަކެްއ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ލުުކރާ
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ްމިް ްހިންަގންޖެހޭތީ ްހަމަ ްމިޤައުމުގައި ްކަންަތއްތަެކއް ގޮތަކަށް

ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމިޤައުމުގަިއ، ްނޫންތޯއޭ ްދަށުން ްިގަންގެ  1060ވަރަށް

ްސްޓްރަްކޗަރްޭރވިފައި.ްމިސާލަކަްށްކަންތަ ްމަރުޙަލާތަްއްމިއޮތީ އްތަކަީކްމި

ްމުސްތަޤިއްުލް ްމީކީއެއް،ްމިިނވަން ްނޫން ްޤަުއމެއް ްއޮތް ްވަކިވެަފއި ތިންބާރު

ްމު ްބައިވަރު ްމިއީކީއެްއްއަާަމާ ްމިވަުގތު ްނޫން ްޤައުމެއް ްއޮތް އްސަސާަތްއ

ްމިވަް ްނޫން ްަޤއުމެްއ ްއޮތް ްމަޤާމުތަެކއްެވްސ ްއެފަދަ ްމިއީީކއެްއ،ްއަދި ުގތު

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއެކަމަކު ްފާޑުކިޔަނީ. ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ  1065އެހެންވީމަ

ްމިދަނީް ްއިޞްލާުޙކޮްށގެން ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމި ްތިބެގެން މިތާނގައި

ލަތުގެްތިންބާުރްއުާުާުއަޅުަގނޑުމެންްމިއަުދްބޭނުންާވްމަރުޙަލާއަށް.ްެއއީްދަް

ްމު ްމުސްތަޤިއްލު ްމިނިަވން ްއޮތް ސާތަެކްއްއްސަައާަވަިކވެފައި

ްއިންތިގާއިމު ްމިިނަވން ްއޮތް، ްޚާާާކުެރވިފައި ްބެއް އިާރދަކުރެއްިވއްާޔްهللا

ްޕާޓީތަކަްށްްކުެރވޭނެ.ގާއިމު ްހުރިހާ ްރާއްޭޖގަިއ ްސިސްޓަމް ްޕާީޓ  1070މަލްޓި

ެބއްްޮއތްްއަދިްސްޕްރިމްްކޯޓެްއވެސްްއުފައްދަިއގެްންޚާާާވާދަކުެރވޭނެްއިންތި

ްއަ ްުއފައްދައިގެން ްކައުންސިލްތަްއވެސް ްބޭނުންވާގޮތަްށްއަދި ޅުަގނޑުމެން

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްިމ ްއެކަމަާަށްޓަަކއި ްބަލަނީ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ މިއަދު

ްެއްަމސައްކަތްކުެރްއވިް ްވޯޓުަލްއވަިއގެން ްބާބުަތކަށް ްމިދެންނެވި މަޖިލީހުގައި

ްިދވެިހް ްަޙއްޤުވާ ްޝުކުރު ްވަރަށް ްމެންބަރުންނަކީ ްޢިއްޒަތްތެރި  1075ހުރިހާ

ްބައެް ްލިބޭނެ ްލޯބި ްހަަމްރައްޔިތުންގެ ްއެކަމަކު ްޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ އް

ްޤާނޫނުައސާސީއަީކވެްސް ްއޮތް ްމިފެންނަން ްއަތުަގިއ ްއަޅުަގނޑު މިހާރު

ބުކުރިްބަޔަކުްމިތާްތިއްބަވަިއެގންްހައްދަވާފަިއްޚާާާދިވެހިްރައްޔިތުންްއިންތި

ސީްހިފަިއގެންްމިައދާއިްހަމައަށް،ްއޮތްްޤާނޫނުއަސާީސއެްއ.ްމިްޤާނޫނުއަސާ

ްމިްްއެދުވަހުގެް ްިޚޔާުލްހުރިގޮތަށް ްބޭފުޅުްނެގްވިސްނުމާިއްފިކުރާއި  1080ތިއްެބވި

ނޑުމެންްިމއަދުްމިްޤާނޫނުއަސާސީް ޤާނޫނުއަސާސީްނިމިގެންްމިަދނީ.ްއަުޅގަ

ްވިސްނުާމިއް ްބޭފުޅުންގެ ްތިއްބެވި ްމިމާލަމުގައި ްމިވަގުތު ްމިކުރަނީ އިޞްލާޙު

ް ްެއްއގޮތަށް. ްޚިޔާލާއި ްފިކުރާއި ްޤާهللا ްމި ނޫނުއަސާސީްއިރާދަކުރެްއވިްއޔާ

މިހާރުްމިްްންނަށްްދެންްލިބޭނީްމިއަށްވުރެ،އިޞްލާޙުެވގެންްދިވެހިްރައްިޔތު

ްޤާނޫނުއަސާސީން ްދުވަހަށްވުރެްއަމަލުކުރާ ްމިއޮތް ްމާްްލިބިފައި ްއުފާވެރި  1085މާ
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ްޙަޤީޤަތެއްް ްމި ްޙަޤީޤަތް، ްމިއީ ްއެެހންވީމާ، ްދުވަސްތަކެްއ. މިނިވަން

ްޢި ްެއއްވެްސްގޮތަކަށް އްޒަތްތެރިްރައީްސްވަންހަނައެްއްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ްމި ްމިއަދު ްތެދެއްމެ ްއަޅުަގނޑުމެްނ ޤާނޫނުއަސާީސްްނުކުރެވޭނެ.

ް ްވާހަކަފުޅުަގިއްއިޞްލާޙުކުާރއިރު، ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ބައެްއ

ްފާހަ ްެއއްކަމެްއ، ްއޮތް ނޑުމެގަކުރަްއވާފައި ްޤާނޫނުއަސާީސްއަުޅގަ  1090ން

ް ްޤަބޫލުކުރައިޞްލާޙުކުރަނީ، ނުޑެވސް ްމިްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙުކުރަނީ ްހަމަ ން

ްއިްޞލާޙުކުރާއިރުަގިއް ްތިބެގެން. ްމިތާ ްއަޅުަގނޑުެމން ޤާނޫނުއަސާސީ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމާއްދާތައް ްބައެއް ްޮއތްގޮތަށް ްއިޞްލާޙު އަޅުަގނޑުމެން

ްދިވެހި ްމިސާލަކަށް ްބާްއވައިފީމު. ްވެރިރަްށްބާއްވަްނވެސް ރާއްޖޭގެ

 1095ބަެއއްްމާއްދާތަްއްެއްއޮތްގޮތަްށްިމްްއަދިްަޤއުމީްދުަވސްކަހަލަމާލެކަމުގައި،ް

ްމާއްދާޯތް ްކިތައް ްއެހެންނަމަވެސް، ްއެބައޮތް. ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްގެަނއީ.ް ްބަދަެލއްތޯ ްބޮޑު ްކިހާ ްޤާނޫނުއަސާީސއަށް ްމި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްާއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގެނެސްފިން. ްބަދަލެއް ްބޮުޑ ްވަރަށް އަޅުަގނޑުމެން

ްކައުްނސި ްގޮުތގައި ްތަޢާރަފްކުރުންްވިސްނުމެްއގެ ްމިޤައުމުަގއި ްނިޒާމް ލްގެ

ްރައްޔިތުންެގް ްބަދަލެއް. ްގެނައި ްއަލަށް ްޤާނޫނުއަސާސީއަްށ ްމި  1100އެއީ

ްބަދަލުކުރިން،ް ްޕްރޮޕޯޝަން ްމަޖިލީހުގެ ްވަިކެވ ްބާރުތައް މަޖިލީހުގެ

ްެއަބް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމި ްނިޒާމަކަށް ްވަިކކުރާ ްތިންބާރު އަޅުަގނޑުމެން

ް ްއެބަ ްކޯޓެއް ްެއަބްދަން،ްސްޕްރިމް ްމަޤާމުތަކެއް އުފައްދަން،ްމުސްތަޤިއްލު

ްމު ްމުސްތަިޤއްުލ ްއުފައްދަން،ްއަާައުފައްދަން، ްެއބަ އްސަސާަތކެްއ

ްގިނަް ްވީހާވެސް ްބަދަލުކޮށްފިން، ްގޮތްފޮތް ްޮހވާ ްރައީްސއަކު  1105އަޅުަގނޑުމެން

ްކުރިް ްރައީްސކަމަށް ްައއިސްގެްނ މަތިލެވޭނެގޮްތްކެންޑިޑޭޓުން

ތުންގެްއަސާސީްޙައްޤުަތކުަގިއްދިވެހިރާއްޖޭެގްއަދިްރައްޔިްހަމަޖައްސައިފިން.ް

ްިމް ްޙައްޤުތަކެއް ްއަސާސީ ްމިނިވަން ްފުރިހަމަ ްނުދެކޭހާ ތާރީޚް

ްމިދަންނަވަނީް ްއަޅުަގނުޑ ްއެހެންވީމާ، ްގެނެސްދީިފން. ޤާނޫނުއަސާސީން

ް ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްމި ްބަދަލުތަކެއް ްބޮޑު ްވަރަށް  1110އަުތެވއްޖެއޭ،ްމިއަުދްއެބަ

ް ްގެނެވިފަޭއ. ްއަުޅަގނޑުމެންނަކަށްްމިއޮތީ ްދެކޮޅަށް ްމިއަކާއި އެހެންވީާމ،

ނޑުމެންނަްށް ްައުޅގަ ްބޮޑަކަށް ްއެހާ ްހިެއއްނުވޭ ނޑަކަށް ްއަުޅގަ މިއަދަކު
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ްއިންތިޤާލީް ްމި ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއޮތްހެންނެއް. ްޙައްޤު ފާޑުކިއުުމގެ

ްހއ.އަޮތުޅެގް ްބަާލއިރު، ްާމއްދާތަކަށް ްބައެއް ްހުރި ްހުށަހެޅިފައި ބާބު

ްއޮްތްޢިއްޒަ ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްސަމީރު ްައޙްމަދު ްމެންބަރު  1115ތްތެރި

ް ްރަނގަޅު ްވަރަށް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްހަމަ ްިއޞްލާޙުތަކެއް.އިޞްލާޙުތަކަީކވެސް

ްހުރިގޮތުްން ްޑްރާފްޓްކުަރްއާވފައި ްަބއެްއ ްއެމަނިކުފާނުވެސް އެހެންނަމަވެސް،

ްކޮްނސްޓިޓުއެންސް،ް ްމިގެްނގުޅޭ ނޑުމެން ްައުޅގަ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި މި

ްހިފެހެއްޓުމަށްޓަކަިއް ްކޮންސިސްޓެންސީ ްމިގެންގުޅޭ ްމިހާރު އަޅުަގނޑުމެން

ްމިހާރުް ްބޭނުންކުރަންޖެހޭހެން. ްއެބަ ްއެްއގޮްތތަކެއް ްހީވަނީ  1120އަޅުަގނޑަށް

ްއޮްތް ްފާްސކޮށްފައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއޮތީ ްމިހާރު ްއަތުަގއި އަޅުަގނޑު

ްޤާޫނނުއަސާސީ ްމިސާލަކަށް, ްޤާނޫނުއަސާީސގައި. ައްށްމާއްދާތަކެއް

ްޢަ ްމާނަކުރުން، ްމަލުކުރުމާއި ްބާބުގެ ްމަޖިލީހުނ1ްްްމި ްމާއްާދ ވަަނ

ނޑުމެންްހަމަްައޅުަގނޑުެމންްވޯޓުލަިއގެްން ފާސްކުރެްއވިގޮތް.ްީމގަިއްއަުޅގަ

ްމިް ްހަދަންވާނީ ްޤާނޫނުތަްއ ްއެންމެހައި ްދިވެހިރާއްޭޖގަިއްހަދާ  1125މިފާސްކުރަނީ

ްމި ްގޮތުގެމަތީންނޭ. ްބަޔާްނވެގެްނވާ ޤާނޫނުއަސާސީއިްންްޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްިމް ްފުރިހަމަކުރަންވާނެއޭ. ްކަންތައްތަްއ ްއެންމެހަިއ ލާޒިމްކުރާ

ޤާނޫނުއަސާސީާއއިްޚިލާފުާވގޮަތށްްހަދާްކޮންމެްޤާނޫނެއްްނުަވތަްޤާނޫނަކުންް

ްޤާނޫނުއަސާީސޭއްޔަބައެްއވި ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެއގޮތަށް ްބާޠިުލވާނެއޭ. ސް

ްއަ ްމިއަދު ްފާްސކޮށްފައި. ްމިއޮތީ ްބާބުގަިއްކިޔާފައި ްއިްނތިޤާލީ  1130ޅުަގނޑުމެން

ްިމް ްއެއީ ްނުދިޔަ. ްކަމަކު ްއިބިފިލިޖެހީމާ ްަގއި ް'މ' ްޤާނޫނުއަސާސީގެ މި

ްމިކަންް ްއަޅުަގނުޑމެން ްމިހާރު ްއެހެންވީމާ، ްކަމަކުނުދިޔަ. ޤާނޫނުއަސާސީ

ްކުށަށްް ްކުރިން ްފެށުމުގެ ްޢަމަލުކުރަން ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްމިޖެހެނީ ބުނަން

ްޙު ނޑަެއޅިގެްނ ްކަ ްތެރެއިްންއަދަބު ްމީުހންގެ ްގެންދާ ްތަންފީޛުކުރަމުން ކުމް

ް ްޙުކުމް ްކުަށކަށް ްތަޢާރުުޟވާ ްމީހުންްަކނަޑެއޅިޤާނޫނުއަސާސީާއއި  1135ފައިވާ

ްޤާނޫނުއަސާ ްގިނަވެގެން ްފަށާތާ ްޢަމަލުކުަރން ްތެރޭަގިއ14ްްސީއަށް ުދވަސް

ްއިޞްލާޙުކުރަްން ްޤާނޫނުއަސާސީެއއްތޯ. ްކޮން ްއެއީ މިނިވަންކުރަންވާނެއޭ.

ްމިއުޅޭްްފަށާފައި ްނިމިެގންދާން ްއިޞްލާޙުކޮށް ްޤާނޫނުއަާސސީތޯ. މިއޮތް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްވާހަކަައކީ، ްއަުޅަގނޑުގެ ޤާނޫނުއަސާސީތޯ.
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 1140ކޮންސިސްޓެންސީްހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައިްއަލުންްކޮންމެހެންްކޯޓަށްްގޮސްގެްން

ްނެތްތާއޭ.ް ްދޭންީވކަމެއް ްޖާގައެއް ްމާނަކުރަން ްއަޅުަގނޑުމެން އަލުން

ްއެންެމްއަޅުަގނޑުމެ ްީވހާވެސް ްލިޔެ ްެއްއގޮތަކަށް ްވާހަކައެއް ްބުނާ ްހަމަ ން

ްބަސްމަުގް ްއެްއގޮަތކަށް ްވިސްނޭގޮތަށް ްރަްއޔިތަށްވެްސ އާދަިއގެ

ް ްަރްއޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްބޭނުންކޮށްފިއްޔާ ްބޭނުންކުރަންްމި ޤާނޫނުއަސާީސ

ނުޑމެންްމިއޮތީްފާސްކޮށްފައި.ްމިއޮތީްފެންނަން.  1145ްފަސޭހަވާނެއޭ.ްެއއީްއަުޅގަ

އެހެންވީމާ،ްމިދެންނެވީްއެްޭބނުންކުރާްބަސްމަގުްެއއްގޮަތކަްށްބޭނުންކުރުންް

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްފެނެއޭ. ނޑަށް ްއަޅުގަ ްރަނގަުޅވެގެންާދނެކަމަށް ްބޮޑަށް ވަރަށް

ްމާލެއަތޮޅުެގް ްައޅުަގނޑުެމން ްއިޙްތިރާމްކުރަން ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ރައީސް،

ްދީދީ،ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަޙްމަދު ްމާރިޔާ ްއެކަމަނާްްމެންބަރު ްހެނދުނު މިއަދު

ނުޑް  1150ވާހަކަފުޅުްދައްަކވަމުންްހަމަްފާހަގަކުރެްއވިްގިނަްޮޕއިންޓްތަަކކީްއަުޅގަ

ްވިދާުޅިވް ްޮޕއިންޓްތަކެއް.ްެއކަމަނާ ްަބލައިގަންނަ ްއިޙްތިރާާމއިެއކީަގއި ވަރަށް

ްތިބިް ްެމމްބަރސް ްއިލެކްޓެޑް ްުކރައްާވގޮުތގައި ްޤަބޫލުފުޅު އެކަމަނާވެސް

ނުޑްމަޖިލީހަކުންނޭް އެންމެްޑިމޮކްރެޓިކްްގޮތަކަށްްކަންތައްަތއްްދާނީ.ްއަޅުގަ

ްއިލެކްޓެްޑް ްޮއތް ްއިލެކްްޓވެފައި ްތެދެއް. ްެއީއ ްއިޙްތިރާމްކުރަން. ވަރަށް

ްއޮތުމަށްޓަކަިއް ްދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ްމަޖިލީހަކަށް ްމަޖިލީހަކުން ްތިބި  1155މެމްބަރސް

ނޑަކީ.ްއެހެންވީމާ،ްެއކަމަނާްއެދެއްް ކެިވްވާހަކަފުޅަްށްވޯޓުދިންްއެަކކުްއަުޅގަ

ްެމންބަރސްއަީކް ްއެޮޕއިންޓެޑް ްވިދާޅުވި ްއެަކމަނާ ްާތއީދުކުރަމުން އަޅުަގނޑު

ްތާއީދުކުރަން. ްެއކަމަށްވެްސ ްއަޅުަގނޑު ްޑިމޮކްރެޓިްކގޮެތކޭ. ްއަން ްވަރަށް

ްތިބޭ ްމެމްބަރސް ްއިރާދަކުރެއްިވްއާޔްްއެޕޮއިންޓެޑް ްނޫން މަޖިލީހެއް

ްހިތަށް ްއަޅުަގނޑު ްއެކަމަކު، ްއެޕޮއިންޓެްޑްފެންނާނީ. ްއެކަމަނާވެްސ  1160އަރާ

ް ްގޮުތގަިއ ްމެންބަރެއްގެ ްޢައްޔަްނކުރެްއވި ްގޮުތގައި އަހަރު،5ްްމެންބަރެއްގެ

ނީޑގައިްިމްމަޖިލީހުގައިްހޭދަކުރެއްިވއޭ.ް ނީޑގަިއްައޅުަގނުޑްމިއިްންގޮ މިގޮ

އެހެންކަމަށްވާތީްއެުދވަހުްެއީއްއިލެކްޓެްޑ،ްމިދެންނެވީްއެްނމެްޑިމޮކްރެޓިކްް

ްރަނގަޅުވީހޭ.ްްގޮތްކަމަށް ްހާދަހާ ްިވްސނިވަަޑއިގެންެނވުނުނަމަ ެއކަމަނާއަށް

ްމަރުޙަބާް ްއަުޅަގނޑު ްވާހަކަފުޅަށް ްެއިވދާޅުވި ްމިއަދުވެސް  1165އެކަމަުކ،

ްދަންނަވަން.ްޝުކުރިްއޔާ.ް
ް
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ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަްތތެރި ްފުވައްމުލަކުގެ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްދުޢަބް ްނެްތ.ްهللا ްވަަޑއިގެން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމުޙަންމަދު. މަޞީޙް

 1170ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްިޢއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްޝާފިޢު.ް

ް

ްއޮީތްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްަފށާލާހިތް ްވާހަކޮޅު ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްޚުދުމުްެކވުން:އިްބރާހީމްްޝާފިޢުްވާހަކަެދއް ްބޭފުޅުން ްވާހަކަދަްއކަާވ ްސަރުކާރެޭކްްތާރުޚްާުމިތާނގައި އަނިާޔެވރި

ް ްކަންވިދާޅުެވ، ްމަދު ްފާހަގަުކރަމުންދާއިރު،ްމިސާެލއްެގގޮތަށް ތައްތަެކއް

ްލިސްޓުްން ްދިގު ްކުރިއެރުުމގެ ްތަރައްޤީއާއި ްދެކެމުންދާ ްމިހާރު  1175ދިވެހިރާއްޖެ

ްުކޑަ ްނުކުަރްއވާ ްފާހަގަ ްދާތީވެވެކަންތައްތަެކއް ްޮކށްނުލާ ްއިޝާރާެތއް ްސް

ްބޭފުޅުންގެް ްވާހަކަަދއްަކާވ ްވިދާޅުވެ ްނެތޭ އިންޞާފުވެރިކަެމއް

ްސާބިުތވެގެންދާ ްމިންަގނޑު ނުޑްއިންޞާފުވެރިކަުމގެ ްއަުޅގަ ކަމަްށ

ް ްނުދާނެ.ްފާހަގަކޮށްލަން، ްއޮިޅގެން ްމިކަމެއް ްރައްޔިތުންނަކަށް ްދިވެހި އަދި

 1180ލީްބާބަކީްވަރަށްްމުހިންމުްބާބެއް.ްިމްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ްއާދެ،ްއިންތިޤާ

ބާބުގެްމާތްްމަޤްޞަދަކީްއަލަްށްމިްއެކުަލވާލެޭވްޤާނޫނުއަާސސީއަށްްއެންމެް

ްހަމަޖެހުންް ްއެްނމެ ްތެޭރަގއި ްރައްޔިތުންގެ ްައދި ްއަމާންކޮށް ްއަދި އޮމާންކޮށް

ްއެކުަލވާލެޭވް ްވާސިުލވުމަްށ ްާޤނޫނުއަސާސީއަށް ްމިދަންނެވުނު ބޮޑުގޮތަކަްށ،

ްކަންތައްތަކެްއްްބާބެއް. ްމިދެންނެިވ ްދެކޭގޮުތގައި ްއަުޅަގނޑު އެހެންކަމުން،

ްކަންތައްތަެކްއް ްފުޅާދާއިރާއެްއގަިއ ްވަަރށް  1185ޙާސިލުކުރުމަށްޓަކައި

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްަބެއއް ްމިގޮތުން، ްޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ްއަޅުގަ ހިމެނިދާނެކަމަށް

ްނުހިމެނޭނެކަމަށް ްމިބާބުގައި ްވާހަކަފުޅުަގިއ ބުނާްްބޭފުޅުންގެ

ކަމަްށްނިގެންދާންޖެހޭނެްކަންތައްތައްްއވެސްްއެއީްމިްބާުބގައިްހިމެކަންތައްތަ

ްޢަމަލުކުރަމުންދާް ްމިހާުރ ްޭއގެތެރޭަގއި ްޤަބޫލުކުރަން. އަޅުަގނުޑ

ްމުޙަންމަދުް ްމެންބަރު ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްުއވޭނެ  1190ޤާނޫނުއަސާސީ

ނުޑްެއކަމަށްްއަްއަނިލްގެްވާހަކަފުުޅގައިްހާމަުކރެއްވިްސަބަބުަތކަށްޓަަކއިް ުޅގަ

ް ްހުށަހެޅުންްތާއީދުކުރަން. ްއަޙްމަުދގެ ްއަނީާސ ްމެންބަރު ްމުލަކަތޮުޅގެ އަިދ

ްއެީއވެްސ38ްް ްގުނުްނ، ްދައުރު ްދެ ްހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ ނަންބަރުަގއި

ްމުހިންމުް ްވަރަށްވެސް ްހިމެނެންޖެހޭ ްބާބުގައި ްމި ްދެޭކގޮުތގައި އަޅުަގނޑު
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ްނިލަން ްރައީސް، ްިޢއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީގެްމާއްދާއެއް.  1195ދެއަތޮުޅެގ

ްއަޙް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހަޅުއްވާފައިާވ، ްނާޝިދު ވަަނ44ްްމަދު

ްހުށަހެޅުމުގަ ްހުށަހަޅުއްވަނީ، ްއެމަނިކުފާނު ްރިާޔީސްއި ްމިހިނގާ މިހާރު

ްރައްޔިތުންެގް ްވޯޓަކުން ްސިއްރު ްހިންގާނީ ްސަރުކާރު ްދެން ްނިމުމުން ދައުރު

ް ްކޮމިޓީއަކުންނޭ.ްޢިއްޒަތްތެިރްޢިއްޒަތްެތރިްމ5ްެމަޖިލީހުންްހޮވޭ ންބަރުންގެ

ްއަ ްރައީސް، ްވިްސނޭގޮތުަގއި ނޑަށް ްހަމަޖެހޭކަމަކަށްނުެވއޭ.ްުޅގަ ްމާ  1200މިއީ

ްދަންނަވާނަމަް ްމިސާލަކަްށ ްތަނެއްަގއި ްއެްއެވސް ްދުނިޔޭގެ ސަބަބަކީ

ްނިމިގެްން ްެއއްދަުއރު ްޤައުމެާެްއގަިއވެސް ްއޮންނަ ްފުރުޞަތު ދެދައުރުގެ

ްކުރިމަ ްަދއުރަށް ްމަޤާމުންްއަނެއް ްއެމީހަކު ްކޮންމެހެން ތިލާަކމަށްވަންޏާމު

ްއެެހންވީމާ ްނުޖެހޭނެ. ްދުރުވާކަށެއް ްމިކަްން، ްމިފުުރޞަތުގައި ހަމައެކަނި

ްދުނިޔޭަގިއް ްެވއްޖެްއޔާ ްދެކޭގޮުތަގއި ްއަޅުަގނޑު ްހުޅުވާލެވެނީ  1205މިހެން

ްބަެއްއް ްއަނެއްކާ ްމިވަނީ.ްދެން ްޚިލާފުކަމަކަށް ްއުސޫާލއިވެސް ކަންތައްކުެރވޭ

ްމިހެންްބޭ ްހިތާމަކުރަން ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަފުޅުތަުކަގިއ، ފުޅުންގެ

ދަންނަވާލަންޖެހޭތީވެސް.ްބައެްއްޢިއްޒަތްތެރިްބޭފުޅުންގެްވާހަކަފުޅުަގއިްއެަބް

ދައްކަވާްމިތާނަގއިްމިހާރުްމިއޮތްްހޮވިފައިްއޮތްްމަޖިލިސްްތެރޭގައިްބަެއްއް

ްމިތަނަށް ްއޮޅުވާަލއިގެން ްހިލާލާ ްވޯޓު ްތިއްެބިވްްމެންބަރުންނަކީ  1210އައިސް

ްިމް ްއެބަދައްަކވާ ްވާަހކަފުޅުަގއި ްބޭފުޅުންެގ ްއަެނއް ްއަނެްއކާ ބޭފުޅުންކަމަށް.

ް ްކޮމިޓީގެ ް ްވަރަށްވެްސ5ްްހޮވޭ ްތިއްަބވަންޖެހެނީ ްތެރޭގައި މެންބަރުންގެ

ްެމންބަރުންކަމަށް.ް ްޤަދަރުވެރި ްޝަރަފުވެރި، ްއޯގާތެިރ، އިންސާފުވެރި،

ްއޮޅު ްގޮތަްށ ްމިދެންނެވި ްވަޑަިއގެްންއެހެންވީމަ، ްތިއްަބަވއިެގން ވާަލއިގެން

ްތިއްެބިވް ްސިފަތައް ްމިދެންނެވި ްތެރެއިން ްބޭފުޅުންތަެކއްގެ  1215ތިއްބެވި

ްާމފަސޭހަކަމަކަށްް ްހީެއއްނުވޭ ްއަޅުަގނަޑކަށް ްހޮވުމަީކވެްސ ބޭފުޅުންތަކެއް

ނޑުވެސްްދަންނަަވނީްއެއީކީެއްއް ވާނެހެންނެއް.ްއެހެންވީމަ،ްެއޮގތުންްއަޅުގަ

ްތާއީދު ްމާކަށް ްނޫނޭ. ްކުރެވޭކަެމއް ްދަންނަވާލަންއޮތީ، ނޑު ްއަޅުގަ ާއްދެން

ްމައްޗަށް.ް ްތަރުތީބުަތކުގެ ްއިންތިޚާބުތަކުގެ ްނެނގޭ ްދަށުން ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްއަނީސާް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމުލަކަތޮޅުގެ ްއަޚު ްއަޅުަގނުޑގެ  1220މިގޮތުން

ްވަރަށް ްއުޚުްތ، ްތަުރތީބުކުރައްވާަފިއވާ. ްހުށަހެޅުމުގައި ބޮޑަްށްްއަޙްމަދުގެ
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ްއަޅުަގނުޑގެ.ް ްއުޚުތު ްކައްސާލީ. ްދުލުން ްައޅުަގނުޑެގ މަޢާފްކުރައްވާތި.

ްދެ ްއެްއގޮތަަކށްވެސް ްއެކަމަނާއަށް ްދަންނަާވޮގތަކަށްނޫން....ްއާދެ، ރަބަހެއް

ް ްކުރިއަށްދާނަން. ްމިާއގެްނ ްައޅުަގނޑު ްމުލަކަތޮޅުްއާދެ، ެއގޮތުްނ

ްހުށަހަޅުއްް ްއަޙްމަދު ްައނީސާ ްމެންބަރު ްތިްންޢިއްޒަތްތެރި  1225ވާފަިއވާ

ްތަރުތީބުގަިއް ްއެީއ ްތާއީދުކުރަން. ްބޮޑަށް ްވަަރށް ނޑު ްއަުޅގަ އިޞްލާޙަށް

ްމިއޮންނަނީް ްދެވަނައަްށ ްއިންތިޚާބު. ްރިޔާސީ ްފުރަތަމަ މިއޮންނަނީ

ްއަތޮޅުް ްމިޮއންނަނީ ްއިންތިޚާބު.ްދެން ްމެންަބރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ް ްއިންތިޚާބު. ްަކއުންިސލްގެ ްރަށު ްދެކޮޅަްށްކައުންސިލާ ްތަރުީތބާއި މި

ްމިތަރުތީބުް ްެއދަނީ ްވިދާޅުވަމުން ްބޭފުޅުްނގެްވާހަކަފުުޅގައި  1230ވާހަކަފުޅުދަްއކަވާ

ްއިންތިޚާބުތަްއްްއޮެވގެން ްމިނިވަންކޮްށ ްއެންމެ ްއިންސާފުެވރިކޮށް އެންމެ

ްއޮތީް ްދަްނނަވާލަން ްައޅުަގނޑު ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްެތރި ނުގެންދެވޭނެކަމަށް.

ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެްހުރިހާ ްފަދައިން،ްމެންބަރުންވެސް އްބަްސވެަވޑަިއގަްނނަވާ

ްއެކުަލވާެލޭވް ްިމއަލަށް ްއެދުމަކީ ްމެންބަރުންގެވެްސ ްޢިއްޒަތްތެާެރި ހުރިހާ

ްރަްއިޔތުންނާހަމައަށްް ްލޮބުވެތި ްފޮނިމީުރކަން  1235ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްމަލްޓިޕާީޓް ްބަލާލާއިުރަގއި ްއެގޮތުން ްފޯުރކޮށްދިނުމޭ. ވީއެންމެައވަހަކަށް

ްެއީއްއިލެކްޝަނެ ްހޮުވންވެސް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކު ްތެެރއިން ްއގެ

ްެއގޮތުްން ްއެއްކަންަތކޭ. ްއުންމީދުކުރަމުންދާ ްރައްޔިތުން ްހަމަ މިހާރު

ްއެއިރެްއަގއިް ްމިދަނީ ްނިމިގެންެވސް ްދައުރެއް ްއަވަހަށް ްއެންމެ ބަލާއިރުަގއި

 1240ްއޗެިހްހުންނަްރިޔާސީްދައުެރއް.ްއެހެންކަމުންްމިހަދަންޖެހޭްޤާނޫނުތަކާއިްއެ

ްއޮތްކަްން ްކުެރެވން ްދަށުން ްޤާނޫނުއަސާސީެގ ްައވަހަށް ްއެންމެ ހެދި

ްެވއްޖެްއޔާމު ްދެޭކގޮތުަގއި ްައޅުަގނޑު ްއޮތީވެސް ރިޔާީސްްފުރުޞަތު

ްއަްއިންތިޚާބެްއގައިކަމަށް ްއަިދ ްފާހަަގކޮށްލަން. ނުޑެގްއަުޅަގނޑު ުޅގަ

ްނިންމާލާނީ،ް ްއުންީމދަކީވެވާހަކަކޮޅު ްބޮޑު ްއެންމެ ްއަިދްައޅުަގނޑުެވސް ސް

 1245އެދުމަކީވެސްްވީހާވެސްްއިްނޞާފުވެރިކޮށްްއަދިްމިނިވަންޮކށްްއިންތިޚާބުތައްް

ް ްއިންތިޚާބުތައް ްމި ްއެގޮތުްނ މުސްތަޤިއްލުކޮްށްބޭއްިވގެންދިއުން.

ް ްމިހުށަހެޅުންތަކުބޭއްވޭނެކަމަްށ، ނޑުމެން ްައުޅގަ ްހުށަހެޅިފައިްބާްއވަން ަގިއ

ް ްވަގުތީ، ްމިހިރީ ްރައްޔިތުންގެ ްޮއތް ްަވގުީތްމިހާރު ްހޮވޭ މަޖިލީހުން
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ްމިނިވަންް ްއެެހން ްބޭނުންވާ ްއަދި ްކޮމިޝަނަާކިއ އިލެކްޝަން

ްއުފެިދގެންކަމަށްވާީތވެ،މުޢައްސަސާ ްެއއްެވްސްްތަްއވެސް ނުޑގެ  1250އަުޅގަ

ްއިންޞާފުެވިރް ްއަދި ްމިނިވަން ްއެދޭކަހަލަ ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ޝައްެކއްނެތޭ

ްއަ ްއެގޮތުން ްޭބއްވޭެނކަމާމެދު. ްހުރިހާވެްސްއިންތިޚާބުތަކެއް ޅުަގނުޑެގ

ްލޮބުވެތިް ްފޮނިމީރުކަން ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމިއެކުލަވާެލޭވ ްއަލަށް ދުޢާއަކީ

ްވީހާވެްސް ްއަދި ްލިބިދިނުން. ްއަވަހަކަށް ްވީއެްނމެ ްހަމައަށް ރައްޔިތުންނާ

ްޤާނޫނުއަސާީސެގް ްތާއީދުލިިބގެން ްމެންބަރުންގެ ްޢިްއޒަތްތެރި  1255ގިނަ

ްއެން ްވީ ްައވަހަްމަސައްކަތް ްނިމުމުގެމެ ްމާތްްށް ްތަޢުފީޤު ދެއްވާށެ.ްهللاްހެޔޮ

ްވަބަަރކާތޫ.هللاްމީން.ްވަްއސަލާމްޢަލައިކުްމްވަރަޙްމަތުއާާާ

ް

ް ްވާހަަކދެއްެކވުން: ނުޑްރިޔާސަތުން ްއަުޅގަ ްމިހާހިސާބުން ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެިރ ްޝުކުިރއްޔާ އާެދ،

ް ްއާދެ، ްއަުރވަން. ްހުސްވަގުުތކޮޅެއް ްމެންބަރުންނަށް  4:31ް1260ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިއް ްހުސްަވގުތުކޮެޅްއްވާއިރަށް ްވަޑަިއގެންދެްއވުންއެދި ްމެންބަރުން ޒަތްތެރި

ްއަރުަވއިފިން.
ް

ް]ށ16:36ްްނ16:11ްްްއިންޓަވަލްް[

ް1265 

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިީށންދެވަޑަިއގެްންއާދެ، ނޑިޮކޅުތަުކގައި ްގޮ ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްމިހާރު 57ްްދެއްވުްނއެދެން. ްދެއްަވއިފި.ްޒިރުވެަވޑައިްހާާާމެންބަރުން ެގން

ްމިބަ ނުޑްހުއާދެ، ްއަުޅގަ ްފުރުަޞތު ްވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން ްމިހާރު ސްަގއި

ް ްއާތިފް. ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްމާޭލގެ ްމިއޮތީ އަޙްމަދުްއަރުވަން

 1270ްއާޠިފް.

ް

ްއެންމެފުރަތަމަްްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުް ްއަޅުަގނޑު ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްދަންްފްްވާހަަކދެއްެކވުން:އާތި ްއެްއޗެއް ްބޭނުންވީ ްހުށަހެޅުމަށް.ްއާދެ،ްނަވާލަން ްތާޢީދުކުރި ނޑު އަުޅގަ

ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްއަތޮޅުގެ ްހުށަހެޅުއްވި،ްްދ. ްރިޔާޒު މުޙަންމަދު

ްމީހަކަްށްސަނާކިޔާފައިް ްއެއްވެސް ްނުވަތަ ްަވކިމީހަަކށް  1275މިގާނޫނުއަސާީސގައި

ްމި ްލިޔެގެންުނވާނެ. ްދައްާކވާހަކަެއއް.ްބަޔާނެއް ްކުރިންެވސް ނޑު ްއަޅުގަ ހެން
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ްތާރީ ްނުވާނެ.ްްޚުއަދި ްލިގެްނެވސް ްބަޔާން ްގޮްތޮގތަށްވެސް އޮޅޭ

ްމާއްދާަތްއް ްފާްސކުރި ްއިސްލާޙުކޮށް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްރަނަގީޅް ްބޮޑަށް ްއޮންނަންޏާ ްއެއްެޗއް ްދެން ްފުދެންވާނެ. ްއެވަރުން ހުރީމަ

ނޑުމެންްނޫނުއަސާސީ،ްޤާާާެއއްެޗްއއޮތުން.ްމިްހަލަކަްޕްރީްއެމްބަލްާް  1280ައޅުގަ

ްމި ްެއވެިންޤާާާއެބަލިޔަން ްާފސްކުރި ްދުވަެހއްަގއި ްިމވެނި ނޫނުއަސާީސއަކީ

ް ްތަސްދީޤުކުރި ްކިަޔއިގެންދުވަހެއްަގއި ްއެްއޗެހި.ްްާޤނޫނުއަސާސީއޭ ިމކަހަލަ

.ްއުޅޭްއެްއެޗއްތޯއިގެންްނޫނުއަސާސީއަކީްީކއްކުރަންްހަދަޤާއެހެންނަމަވެސްްމި

ްކަންތައްަތްއް ްއެމީހުންެގ ްގެނެސްދޭން ްތަނަވަްސކަމެއް ރައްޔިތުންނަށް

ް ްހަދާފައި ްއެބޭނުމުގައި ްގޮަތކަށް ްއެއްެޗއްކަްންރަނގަޅުކުރަން.ްމިކަހަލަ  1285ޮއތް

ް ްއެއީޕްއެގޭނެކަހަލަ ްއޮންނަން، ްއެމްބަލްާްެއއް ްަރނގަޅުކަްރީ މަކަްށްވަރަށް

ްބަޔާނަކަށްވު ްިމކަހަލަ ްހީވޭ ްއަޅުަގނޑަށް ްމިހެންްްރެ.ވާނެހެން ްމިކަން ދެން

ްއެބަފެނޭ.ް ްވަަރކަްށ ްކޮންމެވެސް ްވާގޮްތވެްސ ނެތުމުންވެސް

ްމިހާރުް ްރޫޙާމެދު ްމާއްދާތަުކގެ ްއިސްލާުޙކުރެވުނު އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއަންނައިުރ.ް ްހުށަހެޅުންތައް ްބައެްއކަހަލަ ް ްމިދަީނ ްކެިޑގެން  1290ވިސްނުން

ނުއަސާީސގެްަކނަޑައާޅްނޫޤާާާއިސްލާޙުކުެރވިފައިްހުރިްާމއްދާތަކުގެްރޫަޙކީް

ްއިންތި ްއިންސާފުވެރި ްޢަދުލުެވރި ްމަތިން، ްބޭއްވުން.ްޚާާާގޮތްތަެކއްގެ ުބތައް

ްލިބޭ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްބަހެއް ްރައްޔިތުްނގެ ގޮތަށްްނެއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްމިކަހަ ނޑުމެންގެ،އޮތުން. ްއަުޅގަ ްކަންތައްތަކެއް ރައްޔިތުންެގްްލަ

ްކަންތައްަތއް ްތަްްދިރިއުޅުމުގެ ްމިފަދަ ްިދއުން.  1295ކަންތައްތަެކްއްނަވަސްެވގެން

ްރޫޙަކަށްްއިސްލާޙުކުެރވުނު ްމުޅިްްމާއްދާަތކުގެ މިހުްނނަނީ.

ްއެއްެޗްއްޤާާާ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްިކޔާފައި ްއެީއއޭ ްރޫޙަކީ ނޫނުއަސާސީެގ

ްގޮތަކަްށް ްތަާފތުވާ ްކަމަކަށް ްމިއިން ްއެެހންވީމާ، ްނަމަވެސް. ްނެތް ލިޔެފައި

ްމިތަނަ ްހުށަހެޅުން ްއަޅުަގނުޑވެްސްހުށަހެޅޭ ްުނވާނެކަމަށް ްގެނެިވގެން ށް

ްއެނޫްނތަނެއްަގއިވެްސް ްއަދި ްލިޔާއިުރވެސް ްބާބެއް ްއިންތިޤާލީ  1300ގަބޫލުކުރަނީ.

ްނުވާނެކަމަްށް ްއައިްސގެްނ ްހުށަހެޅުން ްއެާބވަތުގެ ްުނވަތަ ްމާއްދާ އެބާވަުތގެ

ނޑުްތާް ިއސްލާޙެއްވެްސ،ްދުްކުރާްއީާީއަޅުަގނޑުްގަބޫލުކުރަނީ.ްދެްންއަުޅގަ

ްއިސްލާެޙްއްދ.ްއަތޮޅުެގްއީތާ ްބޭނުންވާ ްދަްނނަވާލަން ްފާހަގަކޮށް ދުކުރާކަން
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ްއެބައޮްތ.ް ްހުށަހަޅުއްާވފައި ްނާޝިދުވެސް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްހިންގުމުެގް ްމިސަރުާކރު ްކޮމިޓީައކުން ްނަމަެވސް ްަވގުތީގޮތުން  1305އެއީ

ްބާރުއަާޅކަމެ ްވަރަށް ްއަބަދުވެސް ްއަުޅަގނުޑ ްދެން ްކަންތައްތައް. މިއީ.ްއް

ްދާއިމީް ްކޮމިޓީއަކުންަކމަށް ްއޮންނަންވާނީ ްހިންގުން ސަރުކާރު

ްނުވެދިޔައީ.ް ްއެކަން ްދެން ްއެހެންނަމަެވސް ްއެހެންނަމަވެސްްގޮތެްއގަިއވެސް.

ްއެހުށަހެ ްމިހާރު ްއެަބބުނޭ ްނޫނަސ6ްްޅުމުގައި ްދުަވސް ކުރުްްމަސް

ްވާހަކަ ްހިްނުގމުގެ ްސަރުކާރު ްކޮިމޓީއަކުން ްނަމަވެސް  1310.ްމުއްދަތަކަށް

ްތާް ްވަރަށް ްމިހާރުްއީާީއަޅުަގނޑު ްދެން ްެއއީ. ްއިސްލާެޙއް ދުކުރާ

ްހުށަހެ ްހުރި ްމިހުށަހެޅިފައި ްވިސްނާާލިއރު، ްކުޑަކޮށް ވަނ1ްްަޅުންތައް

ް ްކޮމިޝަނަށްގ5ްްަހުށަހެޅުމުގެ ްމިއޮންަންއިލެކްޝަންސް އްޔަންކުެރޭވްޢަްއި

ްމެންބަރުންގެް ްއެކޮމިޝަުނެގ ްރައީސަކަށް ްއެކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން

ްތެ ްމީހަކު ްކޮންމެވެްސްޢަާަރެއިން ްއެތަނުަގިއވެްސ  1315އްޔަންކުރަންވާނެއޭ.

ްރަނގަޅުް ްއޮތުން ްމުއްދަތެއް ްހިތަށްަވދޭ. ނޑު ްއަުޅގަ އެްއކަަލްާވނެކަމަށް

ް ްތިއްބަވާފާނެ ްހޮވިގެން ްކޮމިޝަނަށް ްމެންބަރުން ްދުވަހެއްާވއިުރްހަމަ އެތައް

ްގޮތެްއެވއް ްމިކަހަަލ ްމިސާލަކަށް. ްނުޮހއްަވާވވެްސ ޖިއްާޔްރައީސަކު

ް ނޑައަޅާީނ ްމިކަ 31ްްއަޅުަގނޑުމެން ްކަންކަްނ41ްްުދވަހުން ުދވަހުން

ްކުރާވާ ްދިމާކުރާއިރު، ްއެހެންކުރަން ްހަކަ. ްހިތަށްއަރަނީ  1320އަިދްައޅުަގނޑު

ްކުެރވިގެންް ްކަންތައްތަްއ ްެއނޫން ްއަދި ްޮހވުނަސް 31ްދިޔައަްސްްރައީސަކު

ްބުނެލާއިރު ްްދުވަހޭ ްދުވަްސކޮެޅއް. ްކުޑަ ްވަރަށް ވަޭހްދ41ްުއެއީ

ް ްހުށަހަޅާފައި.61ްްއަޅުަގނޑުމެން ްމިހިރީ ްކުރަން ްމިކަން ްިކޔަިއގެން ދުވަހޭ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްފެންނަނީ. ްއަޅުަގނޑަށް ްކަމެްއކަަމށް ްނުެވވޭކަހަލަ ވަރަށް

ްމިތަނުނ31ްްް ްކިޔަިއގެްނވެސް ްފާސްކުރާނަމޭ ްގާނޫނުއަާސސީ  1325ޮނވެމްބަރަށް

ްއެކަންެވސްް ްއެެހންނަމަވެސް ނުވެދިޔައީ.ްްފާސްކުރުމެއްފާސްކުރި.

ްވެދާނެ ްކަހަލައެކަހަލަގޮެތއް ްދެން ްމިކަމަކީ. ްކަމެއް ްދަންނަވާއިރު 31ްމިހެން

ް ްދުވަހާއި، ްއަެނއ31ްްއެްއކަމެއްކުރަން ްދުވަސް ދުަވްސ41ްްކަެމއްކުރަްނ

ް ްބުނާއިރު، ްެއްއކަމެއް ްއެލިބެނީ ްކަމަށްވަންޏ31ްްާބާކީ ްކުރެވުުނ ދުވަހުން

ް ްއެލިބެނީ ްގޮްތގޮތަކަްށްދުވ11ްްައަނެއްކަެމއްކުރަން ްއެކަހަަލ  1330ސް.
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ް ްދެންްޙަޤީޤަމިހުންނާނީ. ްކުރަންޖައްަސިއގެން. ްމަސައްކަތެްއ ތުގައި

ްތަްނކޮޅެއްް ްާފހަގަކޮށްލެވުނު ްއަޅުަގނޑަށް ވަަނ13ްްްމިްޢިބާރާތުން

ް ްމިއޮންނަނީ، ްުނވިސްނެނީހުށަހެޅުމުގައި ްމުޅިން އްނޫން.ްބުނާއެްއޗެއް

ްމިއޮން ްނިމޭއިރު ްމިޢިބާރާތް ްދަށުއެހެންނަމަވެސް ްގާނޫނުއަސާސީގެ ންްނަނީ

ްހުށަހެޅޭ،ް ްކޯޓުތަކަށް ްކަމުަގިއްއުފައްދާ ްމައްސަލަތަކެއް ްހުރި  1335އެކޯޓުތަުކަގއި

ްމައްސަަލޭއް ްހުރި ްއެްއޗެްއަގއި ްޢާންމުކޮށް ނޑުެމން ްއަުޅގަ ބެލެވޭނެއޭ.ްދެން

ްކަމަށްވެްސް ްއުނިސިފަތަކެއް ްހުރި ްއެކަުމގަިއ ްއެއި ބުނާއިރު

ް ްއެހެންވީމާ،ްމާނަމިއެކަހަލަގޮަތކަށްވެސް ްމިމައްސަަލއަކީ. ުކރާއެްއޗެއް

ްމިބުނަނީް ްމިއިން ްބެލިދާނެކަމަށް ްމައްސަަލތަކެއްކަމަށް ްހުރި އެކޯޓުތަުކަގއި

ްސިފަތަކެއްކަމަްށެވްސް ްއުނި ްހުރި ްޭއގެ ްެއއީ ްކަންތައްތަކަކީ.  1340މިހެންހުރި

ްމީހަކު.ް ްކޮންމެވެސް ްމިއޮންނަީންމިމާނަކޮށްފާނެ ްކަންަތއްެވސް މާނަކުރުމުގެ

ަގނޑުމެންްއެކިމީހުންްއެިކދުވަހުްއެކިގޮތަށްްހިތަށްއެރިހަިއްގޮާަތްގޮތަްށްއަޅު

ްމިދަންނަވާލަންޖެހުނީ.ްދެންް ްމިހެން ްމިގެންދަނީ.ްއެހެންވެގެން މާނަކުރަމުން

18ްް ްމިއޮންނަ ްހުށަހެޅުމުގައިވެްސ ނޑަްށ14ްްވަނަ ްއަޅުގަ ދުވަސްެވްސ

ްއެްއގޮތަަކށްވެސް.ްއޭެގްމިއޮންނަނީ  1345ޤާނޫނުއަސާސީައްށްްހިތްހަމައެއްްނުޖެހޭ

ްޙުކުމްް ނޑަެއޅިގެން ްކަ ްއަދަބު ްކުށަށް ްކުރިން ްފެށުމުގެ ޢަމަލުކުރަން

ްޤާޫނނުއަސާސީައްށްގެންތަންފީޒުކުރަމުން ްތެރެއިން ްމީހުންގެ ދާ

ްޤާޫނނުއަސާސީއަްށްރުޟުާްތަޢާ ްމީހުން ނަޑއެޅިަފއިވާ ްކުށަކަްށްޙުކުްމްކަ ވާ

ް ްގިނަވެގެން ްފަށާތާ ްތެރ14ްޭޢަމަލުކުރަން ްމިމީހުންްދުވަުހގެ ަގާައި

ް ްދިމާވީމަ، ްިމކަހަލަކަމެއް ްދޫކޮށްލަންވާނޭ. ްޙުކުމްކޮށް ްއޭނަ  11ް1350ކޮންމެހެން

ް 14ްްދުވަސް، ްނުވާނެކަމަށ7ްްްުދވަްސ، ްބަަހއްޓަިއގެްނ ދުވަސް

ް ްއޭނަފެންނަނީއަޅުަގނޑަށް ްނިންމާކަމަށްވަް. ްމިނިވަނެްއކަމަށް ންާޏްއެީއ

ްމިނިވަންވެ ްއޭނަ ްފެށިގެންވެސް ްހުއެދުވަހުން ްނނަންޖެހޭނެކަމަށްްފައި

ްދެކެނީ ްއަޅުަގނޑު ްދެން .21ްް ްނަްނބަރު ްހުށަހެޅުމުގައި ގަިއ3ްްވަނަ

ްރު ްމަޖިީލހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްފަރާތަކަށްްހުާުމިއޮންނަ ްއެްއެވސް  1355މެއްނެތި

ްމިނޫންވެސްްއުާުދަ ްުނވަަތ ްވިއްކާ ްރަޙުނުކޮށް ްުކއްޔަްށދީ ްމުދަލެއް ލަތުގެ

ހުށަހެޅުންތަކުަގއިްނައްތާލައިެގްންްކުރީމިްގޮތަކަށްްދޫކޮށްަލިއގެންްނުވާނޭ.ް
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ްދަްނޫން ްއެަބދޭ. ްމިލްކުަކމަށްއުާުކަންތައްެވސް އެބަޭވްްލަތުެގ

ް ްއަޅުަގނޑުމެން ްތަކެިތްމިތަންތަނުން ްއެކަހަލަ ްޑްރަގްެވސް. ނަގާ

ްތިބެންޖެހޭނެ ްމަރްޙަލާއެްއްނައްތާނުލާވެސް ްއިންތިޤާލީ ްމި  1360ކަންނޭގެ

ްއަންނާނެ ްމާނައެއްވެސް ްއޮވެއްިޖއްޔާ.ްްނިމެންދެން.ްއެކަހަލަ ްމިހެން މިކަން

ްފާހައެހެ ްައޅުަގނޑަށް ްއެެވސް ްންވީމާ، ްދެން ްތަންކޮެޅްއ. 23ްގަކޮށްެލވޭ

ްމާލޭް ްަޖވާބުދާރީވާނީ ްއަވަށްތައް ްމާލޭގެ ްމިއޮންަނ ްހުށަހެޅުމުގައި ވަނަ

ްަސރަޙައްދެއްކަމަްށް ްަވކި ްއަވަށަީކވެސް ްދެން ްއެކަންޏޭ. މުނިސްޕަލްޓީއަށް

ްޢާންމުކޮށް ްޖަވާބުދާރީވުންޯތްްއަޅުަގނޑުމެން ްއަވަށްތައް ްއުޅެނީ.  1365މިމާނަކޮށް

ް ްހިންގަވަންްއަޅުަގނޑުމެން ްފަާރތުން ްައވަށްތަުކގެ ްބުާނނީ.ްނުވަތަ މިތާަގއި

ް ްއެތާ ްނުވަތަ ްބޭފުޅަކުތޯ ްކޮމިޓީއެއްތޯ،ހުންނަވާ ނުވަަތްްއެއޮންނަ

ްއަޅުަގނޑަްށް ްޕޮއިންޓެއްކަމަްށ ްމާނަނުވާ ްމިކަހަލަގޮތަަކށް މުވަްއޒިފުންތޯ.

ްައޅުަގނުޑްފާހަ ްގޮތެްއގައި ނޑު ްމައިގަ ްދެން ްއެެވސް. ްތަންކޮެޅއް ގަކުރެވޭ

ްކަންތައްަތްއް ްހުރި ްގޮތަްށ ްޕޮއިންޓް ްބޭނުންވި  1370ފާހަގަކޮށްލަން

ްޝުކުރިއްާޔއޭްދަންނަވާލާނީ.،ްމިދަންނަވާލެވުނީ.ްއެހެންވީމާ

ް

ްއަުޅގަްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްއާދެ، ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްފުރުޞަތަކަށްްޝުކުރިއްާޔ ްނޑުެވސް

ްްއަްޙމަދުްަމޙްލޫފްްވާހަަކދެއްެކވުްނ: ްއަނީާސްމިއެދުނީ، ްއަލްާފޟިލާ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްއަތޮުޅގެ މ.

ްތާ ްހުށަހެޅުންތަކަށް ްފެށުމުެގްއީއަޙްމަދުގެ ްއަޅުަގނޑު ްގޮތުން.  1375ދުކޮށްލުމުގެ

ްަވގުީތް ްމިތަނުގައި ްބޭނުންވޭ ްހަމަ ްދަންނަާވލަން ނޑު ްއަުޅގަ ގޮތުން

ްގަޫބލުކުރާގޮުތގަިއްސަ ނޑު ްއަުޅގަ ްޙަޤީޤަތުގަިއ ްދެެކވޭތީ. ްވާހަކަ ރުކާރެްއގެ

ްއަޅުަގނޑަްށް ްނޫންކަންނޭގެ. ްމާަރނގަޅުވާަހކަެއއް ްދައްކަްނވެސް މިތަނުގައި

ްއަ ްއެ ްމިތަނުގައި ްހަމަގައިުމވެސް ްނުވެްސްޣްާްއެނގޭ ލަިބއްަޔތު

ް ްހައީާީތާއެއޮންނާނެކަން. ްނުލިބޭނެކަން. ްމިތާތެރެއިންވެސް  1380މައެހެންމެްެދއް

ްތާ ްއެކަމަށް ނޑުމެންނަްށްީއާީރައްޔިތުންެވސް ްައުޅގަ ްއެއީ ްނުކުރާކަން. ދު

ް ްކިަޔއިެގން ްއިއްތިހާދު ްއެުކވެރި ްފެނިއްޖެ ްރަނގަޅަށް ްގޮސްްވަރަށް މި

ްބަލަ ްއެރަށްރަުށން ްއެރީމަ ްއިރަށްރަށަށް ްދެންްމިނުގަތްކަމާ ްއެްއޗެއް. ހުރިހާ

ްހިތް ްއެްއޗެހި ްޕޯސްޓަރާ ްފާރުތަުކގައި ްނެތިގެންއަިއްސްއޭގެ ްތަންތަން ޕާނެ
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ްެއގޮތުންް ްއެހެންވީމަ، ްހުރީ. ްހިތްޕާފައި ްދަންދެން ްފާރަށް  1385އަޅުަގނޑުމެްނގޭ

ްކަހަލަ ްްއެްއވެސް ނޑުމެންަނށް ްއަޅުގަ ްނެތްކަން އެބައިނގޭ.ްސަޕޯޓެްއ

ް ްފަށާދުވަހުންްއަނީސާގެ ްޢަމަލުކުރަން ްމިޤާނޫނުއަސާސީއަށް ހުށަހެޅުމުގައި

ް 1ްްފެށިގެން ްިދވެިހ1998ްްޖެނުއަރީ ްފަށާފައިވާ ްޢަމަލުކުރަން ގަިއ

ްޢިބާރާތުންް ްސާުފ ްވަރަްށ ްއުވުީނކަން ްޤާނޫނުއަާސީސ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްތާ ްވަރަށް ނޑަށް ްއަޅުގަ ްއެކަމަްށ ްއެހެްންއީފާހަގަކުރަްއވާފަިއވާތީ  1390ދުކުރެވޭ.

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްއެހެންނޫނިއްޔާ ްވިސްނެނީ ނޑަށްެވސް ްއަޅުގަ މިދެންނެވީ

ްދެޤާނޫނުއަ ްތެރޭގައި ްއެއީ ްހީވާނީ. ްއުޅޭނެހެން 98ްްެާސާީސއެްއ ެގ

ް ްރައްޔިތުންނަްށ2118ްްއެްއޗަާކއި ްއެޮއޅުން ްއެހެންވީަމ، ްެއއްަޗކާއި. ގެ

ްަބެއްއް ްނިސްބަތްވާ، ްމިމަާަޖިލީހަށް ްދެން ްސާފުވާނެ. ްރަނަގޅަށް ވަރަށް

ްއޮޅުވާލުުމެގް ްރައްޔިތުންނަށް ްމެންބަރުން ްބަެއއް ްނިސްބަތްވާ  1395އެމް.ޑީ.ޕީއަށް

ްމިޤާނޫ ްއޮުޅވާލަިއގެންްގޮތުން ްމާަނ ްެދއައުުރގެ ްދެން ްާމނައާއި ނުއަސާީސގެ

ްޤަބޫލުކުރެވެނީް ްއަޅުަގނޑަްށ ްބޭނުމެއްކަމަށް ްބޮުޑ ްއެންމެ ްޭއގެ މިއުޅެނީ.

ްއެބަް ްބިުރގަނޭހެން ްޮބޑަށް ްވަރަށް ްީހވަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ އެބޭފުޅުން

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއަްލއުްސތާޛުްމަޢުމޫންްޢަބްދުލްޤައްޔޫމް...

ް1400 

ްރަޝީުދްްްސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާ ްޙުަސއިން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްތ.އަތޮުޅ ްނުކުތާއެްއ ނިޒާމާބެހޭ

ްޙަސަން.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1405 

ްއެމް.ޑީ.ޕީއަްށްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްވިދާުޅވޭ ްއެބަ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްވާހަކަދަްއކަމުންދާ

ްއެހެންވީާާް:ރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން ްވާހަކަ. ްއޮުޅވާލާ ްކަމެއް ްމެންބަރުން ާެއް ްބައެ މ،ްނިސްބަތްވާ

ްކަމެއް.ްއެހެންނޫނިއްާޔް ްބޭފުޅުންނެއް ްކޮންމެ ްއެއީ ްރަނގަޅުވާނެ ވިދާޅުވުން

ްޢާންމުގޮތެއްަގިއް ްއެންމެނަށް ްހުރިހާ ްނިސްބަތްވާ ްއެޖަމާޢަތަށް އެމް.ޑީ.ޕީ

 1410ްޔާ.ްއެކަންްރަށްދުެވގެންދާތީ.ްވަރަްށްބޮޑަށްްޝުކުރިއްް

ް

ް
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ދިމާއަށްްވިާދޅުާވންްއޮންނައިުރ،ްްއާދެ،ްމެންބަރުންގެްނަންްވަިކްމެންބަރަކާްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްހާމަކުރަންޖެހޭް ްނަން ްވާަހކަ ްމެންބަރެއްގެ ްެއ ްއޮންނަގޮތުން ގަާވއިދުަގއި

ްކުރިއަްށެގންގޮސްދެްއވުްން ްއެގޮތަށް ްއެހެންވީމަ، ްމިއޮންނަނީ.  1415ކަހަލަގޮތަކަށް

ްވާހަކަފުުޅްރަނގަޅު ްމަޙުލޫފް ްއަޙްމަދު ްދަންނަވާލަމުން ވާެނކަމަށް

ްކުރިއަްށގެންދެވުންްއެދެން.ް

ް

ްބޭފުޅުންެގްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްތިހުރިހާ ްއެހެން ްއެއްގޮަތކަށްވެސް ްހަމަ ނޑަކަށް ްއަުޅގަ ްއާދެ،

ްއަޅުގަްްލޫފްްވާހަަކދެއްެކވުްނ:އަްޙމަދުްަމޙް ްދެންނެވޭނެ. ްނުއެއް ްގިނަފަހަރުނަމެއް ްނެތީްސ ްމިތާ  1420،ްނުޑވެސް

ްމިއަޑުިއވެނީ. ްއަބަުދެވސް ްބެލިއިރުަގއި ްޔައުމިއްާޔއިްންްޓީވީން އެހެންވީމާ،

ްމިކަންތައްްސާފުވާނެކަމަށް...

ް

ްޢަދްނާންްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެްނބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްގއ.ގެ ްނުކުތާެއްއ ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،

 1425ްޙަލީމް.ް

ް

ް()ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ

ް

ްގެންދަވާްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްވާހަކަފުޅުދައްަކަވމުން ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުރިްއޔާ ްއާދެ،

ްމަޙްލޫފްގެްްޢަދްނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި  1430ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްިވދާޅުވޭ ްއެބަ ްވާހަކަފުުޅގައި ްކޯ، ޗެއްަކްންޤާނޫނުއަސާީސއަީކ

ްވާހަކަދައްަކވާކަމަްށ.ް ްމެންބަރުން ްއެމް.ޑީ.ޕީ.ގެ އޮޅުވާލުމަށްަޓކައި

މަނިކުފާނަށްްރަނގަޅަށްްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެްމަނިކުފާނުްއަތުގައިްވޯޓުެގް

ްދަ ްއޮންނާނެ. ްމިބާބުގެްއުނަތީޖާ ްަރއްިޔތުން، ްވެރިކަމާއި ްއަމިއްލަ ލަތާއި

ްމިމަ ްެއއޮތީ ްފާސްކޮށްފައި ްމާއްދާ ްތަނަވަސްްފުރަތަމަ ްަވރަށް  1435ޖިލީހުގެ

ްއެހެްނވީމާ ްއަޣްލަބިއްޔަަތކުން. ްބޭނުން.ް، ްައޅުަގނޑު ްފާަހގަކޮށްލަން އެކަން

ްޤާނޫނުއަސާސީއަް ްމި ްނިންމުމެއް ްނިންމާފައިާވ ްމިމަޖިލީހުން ީކްއެއީ

ްޤާނޫނުއަސާސީް ްއެއްޗެކަްށކަްނ.ްއެހެންވީމަ،ްްކޮބައިކަން.ްމި ްކޮން މިބުނަނީ

ްވާހަކަދެްއކެވީމަ ްްއެގޮތަށް ްމިއީ ްއޮޅުންއަރާނެީތވެ، ްބޮޑަށް މިހާރުްވަަރށް
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ްެއވާހަަކް ްއެހެންީވމަ، ްމިއީ. ްމާއްދާެއއް ްފާްސކޮށްފަިއާވ  1440އަޅުަގނޑުމެން

ްދަންނަވާލީ.ްޝުކުރިްއޔާ.
ް

ް

ްނިޒާމާބެހޭްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނަޢީމް، ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްލ.އަތޮުޅގެ އާދެ،

 1445ްނުކުތާއެއް.

ް

ްހޭްނުކުތާ()ނިޒާމާބެ

ް

ްރޫލިންގްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްމަނިކުފާނު ްދެންމެ ްމިނެީގ ްނުުކތާއެއް ްިނޒާމީ ްައޅުަގނޑު ްއާދެ،

ްޢިއްޒަތްތެިރްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްތ.އަތޮުޅގެ ްނުކުރައްވާ ްެއްކނޮލޮޖެއް ްވިދާެޅއްނުވޭ  1450ދެއްވުުމގައި

ްއެ ްުނކުތާއެްއކަން. ްނިޒާމީ ްނެންގެވީ ްފަހަރުފަމެންބަރު ްއެގޮތަްށްހެން ހަރު

ް ްވާހަކަދަްއަކާވްފާހަގަކޮށްދެްއވާ. ްގެންދަާވ ްއެްއގޮތަށް ްަގާވއިދާއި އަދި

ްވިދާުޅވީ.ް ްހަމައެަކނި ްގޯސްކަެމއްކަމަށް ްދެްއވާ. ްއަްނގަާވވެްސ ބޭފުޅާއަށް

ްަގވާއިުދގަިއް ްމަޖިލީހުގެ ްއެހެންވިމާ، ްނުަގންނަވާ. ްބަލައެއް ްނުކުތާ އެކަން

ްބަލަިއގެންދެ ްއެހެްންއެކަން ްއިތުރަްށވެސް ްއަދި ްކަމަށާއި  1455ްއވަންޖެހޭނެ

ްެއް ްމައްަސލަތައްވެސް ްނިކުމެގެންއުޅޭ ްއެ ްމިހާރު ްސަބަބުން ނުވިދާޅުވުުމގެ

ްާވހަކަފުޅުދައްަކވާް ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްެއކަން ްއެހެންވީމަ، ނިކުންނަނީ.

ްބޭފުޅާއަށްްއަންަގަވއިދެްއވަންޖެހެންޏާްއަންގަަވއިދެްއވުންްއެެދން.ް
ް

ް1460 

ްނުެވްްތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަ ްއެހާބޮޑުކަމަކަށް ްދެން ްދަންނަވާލީ ްއެހެްނ ްައޅުަގނޑު އާދެ،

ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެން ްއެހެންަނމަވެސް، ހިނގައިދާނެކަމަކަށް.

ްފެނިަވޑަިއގަންނަ ްތިގޮތަށް ްދަންނަާވލީ، ނޑު ްއަުޅގަ ްދެން އަޙްމަުދްވާީތ

އެހެންްވިދާޅުވާްމެންބަރެއްގެްނަންފުުޅްްމަޙްލޫފަށްްއެވާހަކަފުޅުްދައްކަާވއިރު

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަްތތެރި ްއެހެންނަމަވެސް،ްއެ ްދެން  1465ހާމަކުރައްވަްނވާނެކަމަށް.

ްއެނގިަވޑަިއނުގަންނަވަޭއ.ް ްތިމަންނައަކަށް ްވިދާުޅވި ްދައްަކވަމުން ވާހަކަފުޅު

ްމެންބަރުްން ްމިތާނގައި ްމިވާހަކަުފޅު ްނެތީސްވެސް ްތިމަންނަ ބައެއްފަހަރު
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ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްދައްކަ ްޝާފިޢު ްއިބްރާހީމް ްއާެދ، ްއެބަުހއްޓޭ. ވާަފއި

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.ް

ް1470 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޢަދްނާންްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމިތާްގއ.ގެ ްކަންބޮޑުވީ ްއާދެ،ްައޅުަގނޑު

ްބަްވާހަކަެދއްެކވުން:އިްބރާހީމްްޝާފިޢުް ްނިޒާީމްހުާުޙަލީމް ްަދްއކަވާތީ ްވާހަކަ ްބަިއވެިރވަަޑއިގަންަނވަން ސްގައި

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްުޝކުރިްއާޔ ްފާހަގަކޮށްލީ. ްއެާވހަކަ ްތެެރއިންލާފައި.  1475ނުކުތާގެ

ްރައީސް.ް
ް

ް

ްމަޙްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޙްމަދު ްގެންދަަވންއާދެ، ްކުިރއަށް ްވާހަކަފުޅު ްއެްލޫފެގެ ކަހަަލްވީ.

ް ްދައްަކާވއިރު، ްމެންބަރެއްކަންްވާހަކަފުޅު ްކޮން ްއެއީ  1480ިވދާޅުވާންވާނެ

ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްެއހެންނޫނީވިއްޔާ ް،އަިއޑެންޓިފައިކުަރއްވާަފއި.

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއެހެްނ ްދާތީ ްނިސްބަތްވާގޮަތކަށް ްމެންބަރުންނަށް އެހުރިހާ

ްކަންބޮުޑވެަވޑަިއގަންނަ ްއާެދ،ްމެންބަރުންވެސް ްއެހާމަކުެރއްވީ. ވާކަްނ

ްކުރިއަްށގެންދަވާްވާހަކަފުޅު.ް

ް1485 

ްމިދެްނނެވިްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްައޅުަގނޑު ްްއާދެ، ްހަމަްމެންބަރުން، އަުޅަގނޑު

ްފާހަގަކޮށްލަންް

ްއޮޅޭްލޫފްްވާހަަކދެއްެކވުްނ:އަްޙމަދުްަމޙް ްމާނަ ްދެދައުރުގެ ްމާނައާއި ްމިޤާނޫނުއަސާސީެގ ގޮތަށް،ްބޭނުންވަނީ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްެއވާހަަކ ްވާހަކަދަްއކާފަިއވާތީ ްމިާތ ްއޮޭޅގޮތަށް ރައްޔިތުންނަށް

ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔް ްމިބޭފުޅުން ްމިވަނީ ްބޭނުމަކަްށ ްޭއގެ  1490ފާހަގަކޮށްލީ.

ްބިރަކުންް ްމިގަންަނ ްދެކެ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ްމަޢުމޫން އަލްއުސްާތޛް

ުޅވާލަނީ.ްރަްއިޔތުންްކައިީރްކުރިމަތިލައްވަފާނެތީެވްއެހެންެވގެންްއޭތިްިމއޮ

ްއެހެންވީމާ ްނުލެވޭނެއޭ. ްކުރިމައްޗެއް ްދެން ްމިބުނަނީ ،ް ދެންްެއޮގތުން

ްއަނީސާެގް ްމި ްއެހެންކަމުން ްމިއުޅެނީ. ްައއިްސެގން ނެޑއް މިއޮޅުވާލުްނގަ

ްހުށަހަޅާފަިއމިވަނީ ްމާނަކަމަށް ްޤާނޫނުއަާސސީގެ ްމި  19ް1495ް،ހުށަހެޅުމުގައި
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ް ްރައީސ2114ްުޖުލައި ްދުވަހު ްޚާއްަޞްވަނަ ްރައްޔިުތންގެ ލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްފާސްކޮށްް ްއެމަޖިލީހުން ްގުިޅގެން ްއެއްކުރުާމ މަޖިލިސް

ްއަިދް ްޤާނޫނުއަސާސީކަމަށް. ްތަޞްދީޤުކުރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ް ްުގނަންފަށަނީ ްދެދައުރު 11ްްއެހުށަހެޅުމުގައި ވަަނ2118ްްނޮވެމްބަރު

ްމި ްއޮތީ ްފެށިގެންކަން ްދައުުރން ްރިޔާސީ ްފަށާ ްވަރަށްްދުވަހު  1500ހާރު

ްހަމަް ްއަުޅަގނޑު ް ްސާފުވާނެ. ްަރއްިޔތުންނަށް ްެއކަންތައް ރަނގަޅަށް

ްމަޢުމޫންް ްއަލްއުސްާތްޛ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްބޭނުންވަނީ ދަންނަވާލަން

ްވަރަ ްއިރާދަކުރެްއިވްއޔާ ްލައްވާނެ. ްކުރިމަތިވެްސ ށްްޢަބްދުލްޤައްޔޫމް

ް ްއެހެން ްއަޣްލަބިްއޔަތަކުން، ްޕާޓީއެތަނަވަސް ްހުރިހާ ްޮބުޑްއް ެއކުެވގެން

ްކެންޑިް ްފުރިހަމަްޑޭއެއް ްވަރަްށ ްވިޔަސް ްނެރުނުކަމުގައި  1505ޓް

ްއެހުަށހެޅު ްއަދި ްކުރައްވާނެ. ްކާމިޔާބުެވސް ިއްުމގައްވުއަޣްލަބިއްޔަަތކުން

11ްް 2118ްްއޮކްޓޯބަރު ްމިހުށަހެޅުމުގައި ްކުރިން، އޮކްޓޯބަރ11ްްގެ

2118ްް ްކުރިން ްުހށަހަޅާފަގެ ްބޭއްވުމަށް ްއިންތިޚާބު އިވާީތްރިޔާީސ

ްޤަބޫލުކުރާގޮުތަގިއް ނޑު ްއަުޅގަ ްތާއީދުކުރެޭވ. ނޑަށް ްއަުޅގަ އެކަންެވސް

ްއެީއް ްބާއްވަްނޖެހޭ. ްއިންތިޚާބު ްރިޔާސީ ްހަމަ ްތެރޭަގއި  1510މިއަހަރުގެ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމާލޭގެ ްތިއްބެވި ްމަޖިލީހުގައި ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި މިހާރުވެސް

ްލ.އަތޮ ްއަދި ްދެން ްއިސްމާޢީލްވެސް ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރުްމެންބަރު ޅުގެ

ްޯފރީގައިް ްއެބަ ްމަނިކުވެްސ ްއެގެންަދވަނީ.ްްމޫސާ ކެމްޕޭނުކުރަްއވަމުން

ްއެހެންވީމާ ްދާނެ. ްެއއްޗެހިެވސް ްޚަރަދުތަކަކާ ްގިނަ ްވަރަށް ްމިް، ހަމަ

ްއާދެ،ް ްފެނޭ. ނޑަށް ްއަުޅގަ ްކުިރައށްގެންދަން ްމިގޮތަށް  1515އިންތިޚާބު

ްއެމަް ްބާްއވާ ްއިންތިޚާބު ްރިޔާސީ ްދަށުން ްމީހަކުްމިޤާނޫނުއަސާސީގެ ޤާމަށް

ްަޙވާލުވަންދެްން ްއެމަޤާމާއި ްއެމީހަުކ އިންތިޚާބުކޮށް

ްދެމިއޮންނަގޮތަްށް ްމަޖިލިސް ްަވޒީރުންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއި

ނޑަށްްތާއީދުކުެރވޭ.ްެއއީ،ްރައްޔިތުްން ހުށަހަޅާފައިވާތީްއެކަްނވެސްްައޅުގަ

ް ްމި ްމިއޮތީ ްއިންތިާޚބުކުރަްއވާފައި  1520ހަރުދުވަހުެގްއ5ްަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްނިމުމުގެ ްއެދައުރު ްއެހެންކަމުން، ްވަޒީރުްނެގްދައުރަށް. ކުރިްނ

ް ްރައީްސވެސް، ްއައިސްިތިބްމަޖިލިސްވެސް، ްމިތަނަށް ނޑުމެން އަޅުގަ
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ްއަޅުަގނުޑް ްނިގުޅަިއގަނެވިދާނެކަމަކަށް ްއެަޙްއޤު ްވެގެން މެންބަރުންތަކެއް

ްމިހުށަހެޅުމުގައި ްއެހެންމެ ްހަމަ ްދެން ްނުކުރަން. ިއންތިޚާބުތައްްްޤަބޫލެއް

ްއަޅުަގނޑަްށް ްތާރީޚްތަކެއްވެސް ނޑަައޅާފައިުހރި ްކަ  1525ބޭއްވުމަށް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްބައެއް ްތާއީދުކޮށްލަން ްހަމަ ްައޅުަގނުޑ ްދެން ތާއީދުކުރެވޭ.

ްމެންބަ ްހުށަހަޅުއްަވއިފި، ްމިތަނަށް ްރިޔާީސްރުން ްޕާޓީތަކަާށއި ސިޔާސީ

ްމިސަރުކާުރގެކެން ްގޮތެްއގަިއ ްހަމަހަމަ ލަތްތަްއްޞީާީވަްްޑިޑޭޓުންނަށް

ްއަޅުަގނުޑް ްމިހާރުވެސް ްއޮތުމަށް. ްއޮންނަ ބޭނުންކުރެވޭގޮތަށް

ްހަމަް ްމިތަންތަނުން ްރޭޑިޯއއާއި ްޓީވީާއއި ްހަމަ ްބޭނުންވަނީ  1530ދަންނަވާލަން

ްިލބެމުންނޭދަނީ.ް ްގޮތެއްގައި ްހަމަހަމަ ްވަރަށް ްފުރުޞަތުތަކެއް މިހުރިހާ

ްރަ ްމާ ްއެމީހުންނަށް ްހީވޭ ްއަޅުަގނޑަށް ްފަހަރު ނގަޅުހެންވެސް.ްބައެއް

ްހަމަްވަރަށްްރަނަގޅަށްްއެކަންތައްަތއްްއެބަދޭ.ް،ްއެހެންވީމާ

ް

 1535ްނިޒާާމބެހޭްނުކުތާއެއްްނ.އަތޮުޅގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްޠާރިޤް.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްަރީއސް.ްއާދެ،ްައޅުަގނޑުްނިޒާާމބެހޭްނުކުތާއެްއްްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިމިލަދުްނމަޑުލުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް

ްްމުޙަްނމަދުްާޠރިޤްްވާހަކަެދއްކެުވން: ްވާހަކަމިނެގީ، ްގެންދަާވއިރު،ްމިމަޖިލީހުގައި ްދަްއކަވަމުން  1540ފުޅު

ްބައެްއެގް ްތިބި ްއައިްސވަެދ ްހަމަ ްމިތިބީ ްައިއސް ްމިތަނަށް އަޅުަގނޑުމެން

ް ްގޮތުަގއި. ްމި ްހައެއްެވސް ްނެތް ްގޮތަކަްށްއިސިއްާްޔަެތއް ްކަހަލަ ބައެއް

ްއަޅުަގނަޑކަްށް ްވާހަކަެދއްެކވީމަ ްފްލޯރގައި ްމަޖިލިސްެގ ދޭހަވާގޮތަށް

ްމިތިބީް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެޮގތެއް. ހިންހަމައެއްނުޖެހޭ

ްއަޅުަގނޑުމެްންހަާަ ްއިންތިޚާބުކޮށްގެން ްރަްއޔިތުން  1545އިސިއްޔަަތކާެއއްކޮށް

ް ްބަެއއްނޫން ްއައިްސްތިބި ްހަމަ ްމިތިބީ. ްވަދެ ނޑުމެންނަކީ.ްމިތަނަށް އަުޅގަ

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.
ް

ް



 58 

ްވަކިކަމެްއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިމަޖިލީހުން ްމެންބަރު ްގެންދެވި ްދަްއަކވަމުން ްވާހަކަފުޅު  1550އާދެ،

ްކުށެއް.ް ްވިދާުޅވުްންއެއީ ްވިދާޅުވި ްޤަބޫލުނުކުރައްާވކަމަށް ނުކުރެވިދާނެކަމަށް

ްމަޖިލީހުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަްމި ްދިވެިހ ލަތުެގްއުނުނިންމޭނެކަމެއް

ްޑުދަށުަގއިްނެތްވާހަކަްދަންަނވާލަން.ްއާދެ،ްކުރިއަްށގެންދަާވްވާހަކަފުޅު.އު

ް

ްެއކަްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްގެންދެވޭއަޅުަގނޑަށް ްކުރިއަށް ްގޮތަކަްށ ްހުރިހާްހަލަ ްހަމަ ްދެން  1555ްނަމަ

ްއެދެންމެންބަރުްއަްޙމަދުްަމޙްލޫފްްވާހަަކދެއްެކވުްނ: ްމަޢާފަށްވެސް ްއަުޅަގނޑު ްއަރިހުން ްންގެ ނޑުެވސް،ް. ްައޅުގަ

ނޑުެވްސްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްައޅުގަ ްއެނގޭ ްއަޅުަގނޑަށް ްގައިުމެވސް ނޑުވެސް ްއަޅުގަ ހަމަ

ްއެހެން ްވަދެ. ްމިތަނަށް ްޤާނޫނީގޮތުންކަން ްހަމަ ވީމާ،ްމިއިނދީ

ނޑުްޤަބޫލުކުރަީންއަޅުަގނޑަްށވެސްްމިތާް ވާހަކަ.ްއާދެ،ްދެއްޭކނެހެންްއަޅުގަ

ްވަ ްސަރުކާުރެގ ްއެގޮތަށް ްމިދެންނެވިހެްނ  1560ލަތްތަްއްޞީާީއަޅުަގނޑު

ްވަރަްށް ްހަމަ ނުޑ ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުމަށް ްބޭނުންކުަރން ހަމަހަމަގޮތެއްގައި

ްީޓވީާއިއް ްރޭޑިޯޔއާއި ްމި ްމިހާރުވެސް ްދެންނެވީ ނޑު ްއަުޅގަ ތާއީދުކުރަމޭ.

މިހާރުވެސްްލިބޭްއެަބ.ްްޕާޓީތަކަށްްެޗހިްމިހަމަސުކޫލުތަކުެގްހޯލްތަކާިއްެއއް

ް ްައޅުަގނޑު ްއެކަމާ ްއެހެންވީމާ، ނުޑެގްހަމަ ްއަުޅގަ ތާއިދުކޮށްލަމުްނ

 1565ްވާހަކަކޮޅުްނިންމާލަން.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިްއޔާ.ް

ް

ްލ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ްއަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެ

ް

 1570ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ްހީވަނީ ނޑަށް ްައުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި

ްްްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމެންބަރު، ްމެންބަރު،ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަކަފުޅުދެއްެކިވ ްއެ ދެންމެ

ްނަންވެ ްމާރަނގަޅަކަްށ ްއެބޭފުޅާއަްށްއަޅުަގނަޑކަށް ްހަނދާނެއްނުހުރޭ. ސް

ްސުކޫލްތަާކިއް ްހުިރ ްދައުލަުތގައި ްދިވެހި ްމި  1575އެނިގވަަޑއިގަންަނވާތޯޭއ

އެްއޗެއްަސކީްެއއީްކިނބިގަްސދޮށުގޭްމަޢުމޫނުގެްތަރިކައެއްްނޫންކަން.ްއެީއް

ްމިކަހަަލް ްވާއިުރަގއި ްެއއްެޗއްކަމަށް ްރައްޔިތުންގެ ްހުރިހާ ދިވެހި
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ްވި ްއެހެން ނޑަްށްމަޖިލީހެއްގައި ްއަުޅގަ ްބަހަކަްށވާީތ ްލަދު ްއެއީ ދާުޅުވމަކީ

ހީވަނީްއެކަންްއޮޅުފިލުވާެދއްާވށޭ.ްމިްދިވެހިރާއްޖޭގައިްހުރިްޓީވީާއއިްރޭިޑޯޔް

ްނޫނޭ.ް ްތަރިކަެއއް ްވަކިމީހެްއގެ ްެއއްެޗއްސަކީ ްމިހުރިހާ  1580މޯލްޑިވްސްާއއި،

ް ްމަނިކުފާނު ްެއއްެޗކޭ. ްރައްިޔތުންގެ ްހުރިހާ ެއްދިވެހި

ވަްނވީނުންތޯ.ްއަޅުަގނޑަށްްހީވަނީްއެނގިަވަޑއިނުގަންނަވާީތްއޮޅުންފިލުވާދެއްް

ްޤާނޫނާިއް ްބޭފުޅެކޭ. ްއާ ްވިދާޅުެވއްޖެ ްދައްަކަވނީ. ްެއވާހަކަ ކަންނޭނގެ

ްދަށުްން ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްދަށުން ްޤާނޫނުގެ ްއެހެންނަމަވެްސ، އެްއގޮތަށް

 1585.ްއެްއޗެހިތައްްއެނގޭނެްގޮތެްއެވސްްއޮންނަންްއެބަޖެހޭްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް

ް ްމިހާރުްއެހެންވީމާ، ްނިމެންދެއްަކން. ްއަޅުަގނޑު ްދެން މަޑުކުަރްއވާ

ްތިއު ްައވަހަށް ްތަންކޮޅެއް ްދަންނަވާީނ، ނޑު ްއަުޅގަ ދައުލަތުެގްޅުްއވަނީ.

ްޚާއްަޞްއަާަމު ްރައްޔިތުްނގެ ްތަކެްއޗަކީ ްދައުލަުތގެ އްސަސާަތކާއި

ްހުރިހާް ްއެއީ ްއެނގެންޖެހޭނެ ްމެންބަރަކަށް ްއިންނެވި މަޖިލީހުގައި

ްއެއްެޗއްކަްންރަ ްވަކިމީހެްއެގ ްނޭނގި ްއެއްޗެހި ްެއ ްއެްއޗެހިކަން.  1590އްޔިތުންގެ

ްރައީސް.ް ްޢިއްޒަތްެތރި ްގޯހެޭކ ްއެީއ ްކަމަށްވަންާޏ ްހަދަންއުޅޭ އެ

ްވާހަކަދަްއކާއިުރް ްެއގޮތަށް ްދެރަޭވ ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ އެާެހެންވީމާ،

ްމަނިކުފާނުްއަޅާނުލައްވާްއިންނާތީވެ.
ް

ް1595 

މެންބަރުްވާހަކަފުޅުްްޢިއްޒަތްތެރިއާދެ،ްމިހާރުްފާހަގަކުރެވިއްޖެ.ްރިޕީޓްކޮށްްް:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން

ްދެއްކެވީމާް ްއަޅުަގނޑުމެްން، ްވަގުތު ްމަޖިލީހުގެ ްީހވަނީ ނޑަށް އަުޅގަ

ވިސްނާލަންޖެހޭނެހެން.ްއާދެ،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްިޢއްޒަްތތެރިްމެންބަރުް

ްއިބްރާހީމްްޝާފިޢު.

ް1600 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއެީއީކްްީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުްރަ ްވާހަކަދެްއކުން ްއަދި ްދޫހަލުވިކޮށް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި

ްދެންމެވެސްްްއިްބރާހީމްްޝާފިޢުް ްނުދާނެ. ްެވގެންނެއް ްނުކުތާއަކަށް ްނިޒާމީ ްކޮންމެފަހަރަކު
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ްމަްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޙުމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްދެއްކެިވްލޫޙްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ  1605ފް

ްއެހެނެްއް ްވިދާޅެއްނުެވޭވނެއޭ. ްމިހެނެއް ްއެދެްއވަނީ. ްޖަވާބު ވާހަކައަްށވެސް

ވިދާޅެއްުނެވވޭނެއޭ.ްމިތާްރިާޔސަތަކުވެސްްއެބައިނޭ.ްބަދަލުޮކށްލަންވީނުންތޯ.ް

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް
ް

ް1610 

ްމިްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހީވަނީ ްއަޅުަގނޑަްށ ްމިހާރު ްއާދެ، ްަވގުތު ްނިޒާމާބެޭހްދެން ނޑު އަުޅގަ

ްނޭރު ްމަނިކަށް ްމޫސާ ްރަނގަުޅވާނީ،ނުކުތާއެްއ ްކަންނޭނގެ ލ.ްްއްިވއްޔާ

ްއިބްރާހީމްް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރަށް.ްމާލޭގެ ްިޢއްޒަތްތެރި އަތޮޅުގެ

ްޢިއްޒަތްތެ ްއެދިަވޑަިއގެންފަިއއޮތީ. ްނުކުާތއަކަށް ްނިޒާމާބެހޭ ިރްއިސްމާޢީލް

ްޢި ްމެންބަރު، ްެމންބަރު، ްމާޭލެގްއްޒަތްތެރި ްނުކުތާއެއް  1615ނިޒާމާބެހޭ

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއެދިވަަޑއިގެންފައިްއޮތީމަްއެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރަށްް

ްްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުްއަުރވަްނޖެހޭނި.ްް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1620 

ނޑުމެްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްއަުޅގަ ްޖަލްސާގައި ްިމ ްރަީއސް، ްއެޖެންޑާެއއްްޢިއްޒަތްތެރި ްން

ނުޑްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ނަޑއަަޅއިގެންްވަކިްމަޢުޫޟޢުއެްއގައިްވާހަކަަދއްކަމުންދާިއރު،ްއަުޅގަ ކަ

ްމިހާރުް ްމިުއޅެނީ ްބޭނުންވެގެން ްސާފުކޮށްލަން ްއަރިހުން މަނިކުފާނު

ްމިް ްމެންބަރުން ްވަިކކުރަްއވާ، ްޢަްއަޔންކުރައްާވ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 1625ަވޑަިއގަންނަވާ.ްމަނިކުފާނުްއެްއެބަްއުމުރުގެްއެކިހިސާުބންވެސްްްމަޖިލީހުގެ

ްކޮީޕއެްއް ްގަާވިއދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްޭބފުޅުންނަށް ްވެެދވަަޑއިގަންަނވާ އަލަށް

ްާވހަކަދައްކަްނާވް ްމަޖިލީހުގައި ްއެީއ ްއޮންނާނީ. ްެދއްވާަފއިތޯ ދެއްވަމުތޯ.

ްގޮތްަތކަކާ، ްނުދެއްކޭ ްގޮތްަތަކކާ، ްދެއްކޭ ާވއިދުަގިއްގަްގޮތްތަކަާކ،

ްފެންނާތީ، ްއެކަން ްތަކުރާުރކޮށް މަނިކުފާނުްްބަޔާންކޮށްފައިހުރޭ.

ްކޮޕީެއްއް ްގަާވިއދުގެ ްއެ ްބަލާލަންވެގެން. ްއަދާކުެރއްވިްނތޯ  1630މަސްއޫލިއްޔަތު

ްއެރުވިންތޯްމިްއަލަށްްވަަޑއިަގންނަވާްބޭފުޅުންނަށް.ް
ް
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ް

ްމެންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްިޢއްޒަތްތެިރ ްމާލޭގެ ްއިބްރާހީއާދެ، ްތިްބަރު ްއިސްމާޢީލް މް

ް ްމަސްފާހަގަކުރެްއވީ ްމަޖިލީހުގެްޢޫާޫައޅުަގނުޑެގ ްމި ްނުވަަތ  1635ލިއްޔަތު

ްމަސް ްއަމީންޢާންމުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްުނވަތަ ލިއްޔަުތްޢޫރައީސްގެ

ްއަދާކުރައްވާަފއިވާެނކަމަށްްޔަޤީންކަްން ްއަމީްނޢާންމު ްެއކަން އޮތްކަމަށްވާނަމަ

ްހަމަެއާެހެން ްއެބައޮތް. ްމަޖިލީހަށްްްއަޅުަގނޑު ްމި ްއެފަދައިން ހަމަ

ްމެންބަރެއްެގވެްސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްޮކންމެ ބައިވެިރެވވަޑަިއގަންަނވާ

ް ްއެއާ ްހޯއްަދަވިއގެން ްއެ ްވާހަކަުފޅުދެއްެކވުމާިއްމަސްޢޫލިއްޔަތެއް  1640އެްއގޮތަށް

ް ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްދަންނަވާލަމުން، ްއެވާަހކަ ްބެހެއްޓެވުން. ދެްންޢަމަލުތައް

ްނުކުތާއެ ްސިލްސިލާގަިއްކޮންމެހެން،ްްކޭނިޒާމާބެހޭ ްމި ްހީވަނީ ައޅުަގނޑަށް

ސިލްސިލާއަކަށްްނުހެއްދެވުންްއަޅުަގނޑުްއެދެންްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުންގެް

ްނަ ްއެހެން ްއިނގޭތޯ. ްދެންްއަރިހުން ްދަްނނަވާލަން. ނޑު ްއަުޅގަ ހައްދަވާށޭ

ް ްއަޙުމަދު ްމިހާރު ްީހވަނީ  1645ވާހަކަފުުޅވެްސްްމަޙްލޫފްގެއަޅުަގނޑަށް

ްއެހެންވީމާ،ނިމިއް ްސ.ްޖެހެން. ްނުކުތާެއްއ ްނިޒާމާބެހޭ އަތޮުޅެގްއާދެ،

ްމިހާރުް ްދެން ނުޑ ްއަޅުގަ ްދެން ްޝަރީފް. ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްއިނގޭތޯ. ްއަދި ްއަރުވާނަން ްއެހެންވީމާ،ްފުރުޞަތު ދެން

ް ނުޑްނިކުމެވަަޑއިގަިތއްަޔކާ ްއަުޅގަ ްކަންނޭނގެ. ްނުވާނެ ރަނަގޅެއް

ްއަރުވާނަ ްއަުރވާނަން.ްފުރުޞަތު ްފުރުޞަތު ްއަުރވާނަން. ްފުުރޞަތު  1650ން.

ް ްނޫން. ްނޫން ްގެއްލޭެންނޫން... ްކޯަރމް ްނުކުމެވަަޑއިގެންފިްއޔާ މޫސަ

ްގެއްލޭ ްކޯރަމް ްސ.އިނގޭތޯ. ްޝަރީފް ްއިބްރާހީމް ްއާދެ، އަތޮުޅެގްނެ.

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ް

 1655ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްަގާވއިދުްޝުކުރިްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްމަޖިީލހުގެ ްމި ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެިރ ްއްާޔ

ްމަޖިލީހުގެްްްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްބޭފުޅުންނަށް.ްމި ްބައެއް ްާލޒިމްވަނީ ދަބާްއަާައެނިގވަަޑއިގަތުން

ްބޭފުޅުންނަށް.ް ްބައެްއ ްމިޖެހެނީވެސް ްވާަހކަާަދައްަކވަްނ އެްއގޮތަށް

ްމި ްކެރިހުރެގެން ްއަުޅަގނޑު ްރައީްސ، ްލ.ދަންނަވަްޢިއްޒަތްތެރި  1660އަތޮޅުެގްނީ،
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ްމަނިކަޢިއް ްމޫސާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތިރްޒަތްތެރި ްމާލޭެގ ްއަދި ކީވެްސ

ްމަޖިލީހުގެް ްގިނަފަހަރު ްވަރަށް ްއަކީެވސް ްއިސްމާޢީލް ްއިބްރާހީމް މެންބަރު

ްޚިލާ ްވާހަކަފުުޅވެްސްގަާވއިދާއި ްނަންަގވާ، ްނުކުތާވެސް ްނިޒާީމ ފަށް

ް ްމެންދައްކަާވ، ްޢިްއޒަތްތެރި ްގއ. ްއަދި ްޢަދްނާން ލީމްވެްސްޙަާަބަރު

ްބޭފުޅުންް ްޢިްއޒަތްތެރި ްބަެއއް ްއެކަމަކު، ްޢަމަލުކުރަްއވާފަިއވޭ.  1665އެގޮތަށް

ވާހަކަފުޅުްދަްއަކވަންްފެއްެޓވުުމންްއެވާހަަކްކުިރއަށްްގެންދިަޔނުދިނުމަށްޓަކާް

ްފުރުޞަތުގެްބޭނުންްކުރަްއވާްކުރެްއވުންްމިއީްވަރަށްްހިތާމަހުރިކަމެއް.ް
ް

ް

 1670ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރު....ްހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާ

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްގެްނދެވުން(

ް

ްވާހަަކދައްކަންްފެށީާމްްއަނެްއްބަޔަކުއެއްބަަޔކަށްްފެންނަގޮތަކަްށްދައްކާފައިްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް

 1675ްތިްވާހަަކއަކަްށީވމާއެއީްހިތަށްްދަްްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްމެންބަރުްްއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ.ޢިއްޒަތްތެރި ޢިްއޒަްތތެރި

ް ްަގވާއިދަްށްއިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްވަަބއްަލވާ. ްމަޖިލީހުގެ ްޝަރީފް އިބްރާހީމް

ްސ.ރުމަތްޙުާު ްއެދެން. ްހިތްތެވުން ްއިބްރާހީއަތޮތެރިކޮށް ްމެންބަރު  1680މްްޅުގެ

ްއެުރވީމާްޝަރީފް. ްފުުރޞަތު ނޑު މެންބަރުންްްޢިްއޒަތްތެރިްއަުޅގަ

ްދަްއަކވަ ްނިޒާމާބެހޭވާހަކަފުޅު ްައދި ްރަނގަުޅވާނެ. ްގެްނދެވިްއޔާ ްން

ް ްދަށުންކަމަްށވިޔަސް. ްހީަވީންނުކުތާއެއް ްައޅުަގނޑަށް ްނޫނީވިްއޔާ އެހެން

ްލިބިވަަޑއިނުގެންދާ ްަވގުތު ްެމންބަރަކަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ނީ.ްއެްއވެސް

ްމެންބަރަުކް ްޢިްއޒަތްތެރި ްެއއްވެްސ ްދަންނަވާލާނީ ނުޑ ްއަުޅގަ  1685އެހެންވީމާ،

ްަގާވއިާދިއް ްކުރަްއވާ ްމެންބަރަކު ްއަނެއް ްދަށުން ްނުކުތާއެްއގެ ނިޒާމާބެހޭ

ްމަޖިލީހުގެް ްމި ްނޫނޭ. ްމެންބަރުންނެއް ްކުރަްއާވނީ ްކަންތައްތައް ޚިލާފް

ްތިބޭ ްބާރު ްއިޚްތިޔާރާއި ްކުރެްއވުމުގެ ްެއކަން ްއަޅުަގނޑަްށ،ްރައީސް ފުޅުން
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ް ްމީހަކަށް ްިއންނަ ނޑީގައި ްގޮ ްމި ވާލުކުރައްވާަފއިާވކަންްޙަާަމިތާ

ްއެެދމޭ.ްއާދެ،ްރ.ް ްގެްނގޮސްެދއްވުން  1690ހަނދުމަފުޅުބަހައްޓަވައިގެްންުކރިއަށް

ްއަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއޮްތްްުރބުރީްެމންަބރުްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތު ްދަްނނަވަން ްދަށުން ްނުކުތާގެ ްނިާޒމާބެހޭ ްއަޅުަގނުޑ  1695ްޝުކުރިއްާޔ.

ްަރއީސް،ްްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްތެރި ްވާހަކަ ްިޢއްޒަތްތެރި ްއިބްރާހީމްްސ.އަތޮޅު މެންަބރު

ްބޭ ްވާހަކަްއަާަޝަރީފްގެ ްޚިލާފު ްަގވާއިާދއި ްޤާނޫނާއި ްވާހަަކއާއި ދަބީ

ްމުންްައޅުަގނުޑގެްނިާޒމީްނުކުތާްނިމުނީ.ްޝުކުރިއްާޔ.ވިދާޅުވު
ް

ް1700 

ްއިބްރާހީމްްނިޒާމާބެހޭްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްތެރިްޙުސައިން ްމެންބަރު އާދެ،ްޅ.ްއަތޮުޅގެ

ްނުކުތާއެއް.ްް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1705 

ް.ްައޅުަގނޑުްނިޒާމާެބހޭްނުކުތާއެްއްއާދެ،ްޝުކުިރއްޔާްިޢއްޒަތްތެިރްރައީސްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް

ްްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއޮމިނެގީ، ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްއިބްރާހީމްްދެންމެއަކު ނަރަބަލް

ް ްޖަވާުބްއިސްމާޢީލް، ްުސވާލުެގ ްކުރެްއވި ްރައީްސއާއި ްޢިްއޒަތްތެރި ެއ

ްޮއޅުން ްދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ްދެއްވާފަިއވަނީ ްގޮތަކަްށްއަރާްމަނިކުފާނު ފަދަ

ްއެކަންްްކަމަށްވާތީވެ. ްމަނިުކފާނަށް ްދެކެނީ ްކަމުަގއި ްާވޖިބެއް  1710މަނިކުފާނުގެ

ްކުރެްން ްއަމީންޢާންމު ްވާނަމަ ކަށަވަުރވެަވޑައިުނގަންނަާވކަމަށް

ް ްޖަވާބުދެއްވުން. ްއޭގެ ްއައްަސވާލެްއވުމަށްފަހު މިދަންނަވަނީްްއެހެންްއާދެ،

ްޢިއްޒަތްތެރި ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްމަްއެއީ ްއަޙުަމދު ލޫފްގެްޙްމެންބަރު

ްއެމަނިކުފާނުް ްޚިލާފަްށ ްގަވާއިދާއި ްހަމަ ްވާހަކަފުޅުތަެކްއަގއި ްގިނަ ވަރަށް

ްވާހަ ްއެމަނިކުފާނަށް، ްގެންދަާވތީ، ްހަަމްކަފުޅުދަްއކަވަމުން ނޑަށްވެްސ  1715އަުޅގަ

ްއެމަނިކުފާނަްށް ްމަޖިލީހެއްކަންވެސް ްކޮން ްމަޖިލީހަކީ ޔަޤީންކުރެވޭ
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ްމަޖިލީހަކީްއެނިގވަަޑއިނުގަންަނވާ ްކޮންތާކުޯތ. ްަގވާއިދު ކަން.

ްއެމަނިކުފާނަކަްށް ްމަޖިލީހެއްކަންވެސް ްއޮްތ ކޮންހައިސިްއޔަތެއް

ްއެނިގވަަޑއެއްުނގަންނަވާ.ްއާދެ،ްޝުކުރިއްޔާ.ް
ް1720 

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު. ްޢިއްަޒތްތެރި ްމެންބަރު، ްއިީށނދެވަޑަިއގެްންޢިއްޒަތްތެރި އާދެ،

ްެއާެ ްއަދެއްވުން ްއާދެ، ްަދންނަވާލެވިއްޖެްދެން. ްކުރީަގިއވެސް ްޅުަގނޑު

ްއެކަންތަކާ ްއެބެހޭގޮތުން ްއަޅުަގނޑު ްވާހަކަ.ްއާކުކަްނކުަރން ދެ،ްެއްރިގޮުތގެ

ް ްމެންބަރަށް، ްމެންބަރުްޢިއްޒަތްތެރި ްިޢއްޒަތްެތރި ްއަތޮާޮުޅގެ  1725ޅ.

ްފަދައިްން ްދެންނެވި ްައޅުަގނޑު ްކުރީގަިއވެސް ްފަދައިން ފާހަގަކުރެްއވި

ްވާހަަކްއަމީންޢާ ްއެކަްނތަކުގެ ްއެހެންވީމާ، ްއަާދކުރަްއވާފަ. ްވާޖިބުވަނީ ންމުގެ

ް ްހީވަީންހަމަ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްދެން ްއާދެ، ްދަންނަވާލަން. ވިދާޅުވިގޮތަށް

ނުޑް ްއަޅުގަ ްނެތްހެން. ްބޭނުމެއް ްގެންދިއުމުގެ ްކުރިއަށް ްއެކަން ކޮންމެހެން

ްފެލިދެއަ ްއަރުވަންއޮތީ ްފުރުޞަތު ްވާހަކަފުޅުދެއްކުމުެގ  1730ތޮޅުެގްދެން

ްޢިއްޒަތްެތިރް ްއާދެ، ްއިބްރާހީމްއަށް. ްނިޒާރު ްމޫސާ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއިބްރާހީމްް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްނެތް. ްވަޑަިއގެން މެންބަރު

ްއިސްމާޢީލްްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.ް

ް

 1735ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމަޖިލީހުގެްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްަރއީސް. ްަނާގްްޢިއްޒަތްތެރި ްނުކުތާ ްިނޒާމާބެހޭ ްަގާވއިދުގެ

ްނުކުތާެއްއްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަފުުޅެދއްުވން: ްިނޒާމާބެހޭ ްހަމަގައިުމވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްޮއވޭ. އުސޫލުތަެކއް

ްދެންް ްދަށުން. ްއުސޫުލގެ ްއެ ްއޮންނާނީ ްއޮތިްއާޔ ްނަގާަފއި މިތާނގައި

ްެއއްޗަް ްބޭނުންވާ ްދަންނަވާަލން ްޢިކީ،ްއަޅުަގނުޑްމިއަދު  1740ްއިްްއޒަތާމަޖިީލހުގެ

ްކަުމަގިއް ްޒިންމާއެއް ްރައީސްގެ ްމަޖިލީހުގެ ްއެީއ ްހިފެހެއްޓެވުން ކަރާމަތް،

ްދަނިކޮށް ްހިނަގމުން ްކަމެއް ްމަޖިލީހުގައި ްއޮންނަީނ. ްލިޔެަފއި ްގަާވއިދުަގއި

ް ްމިނަަގނީ ްނުކުތާއެއް ްގުޅިގެން.ްނިޒާމާބެހޭ ްަކމަކާ ްހިނގަމުންދާ އެވަގުތު

ްދޮރު ްމީހަކު ްހުންނަ ްގޯތިތެރޭގައި ްނިޒާމާބެހޭްމިތާ ްވަންނައިރުަގއި ން
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ްނަާގް ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ްވަެދގެން ްއަިއސް ްއަތްަނގަިއގެން ްިކޔާފައި  1745ނުކުތާއެކޭ

ްމެ ްތިބި ްމަޖިލީހުގައި ްކޮންވާހަކަެއއް،ދެން ްދެއްކީ ިކޔުްއީވްްންބަރުން

ްއެއްޗެްއް ްހުރިހާ ްހިތުހުރި ްހަމަ ްދިމާއަށް ްއެމީހުންނާ ްނޭނގި ކީއްކަން

ްސްމަޖިލީހުގެްރައީސްއަށްްއެކަމެއްްނުހުއްޓުވޭ.ްވިދާޅުވަމުންްގެންދަާވއިުރވެ

ްއަ ްރައީްސ، ްޢިްއޒަތްތެރި ްހިނގައޭ. ްއެބަ ްމިކަން ޅުަގނުޑްތަކުރާރުކޮށް

ް ްބޭނުންވަނީ، ްޤާނޫނުއަސާސީްދަންނަވާލަން ްމިހާުރ  1750މިތަނުގައި

ްހަޑިހުތުރުް ްހަޅޭފަޅޭަޖހާ ްކޮންމެހެއްނަކުން ްމަރުޙަލާގަިއ އިޞްލާޙުކުރުމުެގ

ްިކޔާކަށް ްކޮންމެހެންްްއެްއޗެހި ްއަޑުތަްއްއަާހކަށްވެްސްައޅުަގނޑު ްއެ ުނވަތަ

ްމިއަންނަީން ްމިތަނަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްޫނން. ްބޭނުމެއް އިންނާކަށް

ްރަނގަޅަކަްށް ްވީާހވެްސ ްައވަހަކަށް ްވީހާވެސް ްމަސަްއކަތް ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްމަނިކުފާނުް ްނުޖެހޭ ނޑަކަށް ްއަޅުގަ ްބަލާށޭ. ްއޮތްތޯ ްގޮތެއް  1755ނިންމޭނެ

ްކަމަށް ްވަންނުހުއްޓުވާ ްތަކުރާރުކޮްށ، ްއިނދެގެން ްމިތާ ްފަހަރެއްގަިއްޏާ އަިދ

މީހަކުްއެއްެޗއްްބުނެލާްއުސޫަލށްވުރެްތަކުރާރުކޮށްްަވކިބަަޔކުްފާހަގަކޮށްގެްން

ްހުރިހާް ްއެ ްދިމާއަށް ްމީހުންނާއި ްއިންނަ ްމިާތ ްފާހަަގކޮށްގެން ވަކިމީހަކު

ް ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ްއިންނާކަށް ްައޑުއަާހކަށް ްދަްއކާ ލާޒިމެްއްވާހަކަތަެކއް

ނީޑގަ ނޑުްމިއިންނަްގޮ  1760ެވސްްލާޒިމްކުރަނީްއެކަމެއްްނޫނޭ.ްނުކުރެއޭ.ްއަުޅގަ

ްއޮތްގޮތަަކްށް ްއިންތިޒާްމ ްޖަލްސާ ްރައީސް، ްމަޖިލީހުގެ އެހެންވީމާ،

ްދޫކޮށްް ްިމޖަލްސާ ްދެން ނޑު ްއަުޅގަ ްކަަމށްވަންޏާ ނުގެންދެވޭތީ،ްުނގެންދަވާ

ްޖަލް ްމި ްދެން ނޑު ްައުޅގަ ްއިޒުނަެދއްވާށޭ. ްމިހިސާބުންްދިއުމުގެ ސާއިން

ްވަިކވާނަމޭ.ްޝުކުރިްއޔާްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.ް
ް1765 

ް

ނޑުްހަމަްހުރިހާްމެންބަރުންނަށްވެސްްއަބަދުވެްސްތަކުއާދެ،ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދްއވުން: ރާރުކޮށްްއަުޅގަ

ް ްގެންދަނީ، ްދަންނަވަމުން ްގަާވއިދަށް ާުްމަޖިލީހުގެ ރުމަތްތެރިކޮށްްޙު

ްމެ ްޢިއްޒަތްތެިރ ްވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަށް.ްހިތްތަވަިއގެން ންބަރުން

ްމެންބަރުންް ްޢިްއޒަތްެތރި ްކަންތައްތައް ްެއގޮތަްށ  1770އެހެންނަމަވެސް،

ްއަޅުަގނުޑްްނުކުރެއްވީމާ ްވަކިޯނވޭ. ްއެްއޗެއް ްަދންނަވާނެ ނޑު އަުޅގަ

ނޑަށްް ްއަޅުގަ ްނުކުމެވަޑަިއގަތުމަީކ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ދަންނަވާނީ
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ްއޮތްކަމެްއްނޫނޭ.ްދެން ްއަޅުަގނުޑްދަންނަވާނެްހުއްޓުވެން ެއއްެޗްއްްއެކަމާ

ް ްނެތް. ްވަކި ްމަޖިލީހުގެްދެން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި އެހެންަނމަވެސް،

ް ްހިތްތެވުމަށް،ޙުާުގަާވއިދަށް ްްރުމަތްތެރިކޮށް ްރިާޔސަތުން  1775އްަދްހުމަޖިލީހުގެ

ލިބިވަޑަިއގެންްވާހަކަފުޅުްދަްއކަވަްނވާނި.ްއާދެ،ްފެލިދެއަތޮުޅގެްޢިއްޒަތްެތިރް

ްމައްސަލަެއްއްމެންބަ ްުކޑަުކޑަ ްއާދެ، ްިއބްރާހީމް. ްނިޒާރު ްމޫސާ ރު

ްޖެހިއްޖެ.ް ްރީސްޓާޓްކޮށްލަން ްސިސްޓަމް ްދިމާެވއްޖެ. ސިސްޓަމަށްވެސް

ްމަޢާފަށްއެދެންް ްހިނދުކޮޅަކަށް ްކުޑަކުޑަ ްއަރިހުން ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

 1780ތީ.ްއެބަޖެހޭ.ްއާދެ،ްއެްމަަސއްކަްތކޮށްލުމަށްްކުޑަުކޑަްހިނދުކޮެޅއްްބޭނުންވާ

ްކުޑަކުޑަް ްހަމަ ްއިނގޭތޯ. ްނޫން ްނުކުެމވަަޑިއަގންނަވާށެކޭ ްމާނައަކީ އޭގެ

ހިނދުކޮޅެއްގެްތެޭރގަ.ް)ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްއާދެ،ްއަމީންޢާންމުްވިދާޅުެވއްޖެް

ްއިބްރާހީމްް ްނިޒާރު ްމޫސާ ްދެން ްމިހާރު ްއެހެންީވމާ، ރަނގަޅުެވއްޖެކަމަށް.

ްފުރުޞަތު ްދެން ނޑު ްއަުޅގަ ްކޮޅުމަޑުުލްްވަަޑއިގެްންނެތީމަ އަރުވަްންމިޮއތީ

ްވަަޑއިެގްން ްޢަފީފްވެސް ްހަސަން ްޢަފީފް. ްޙަސަން ްމެންބަރު  1785ޢިއްޒަތްތެރި

ްނެތް.ްދެން،ްފުވައްމުލަކުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްފައިސަލްްނަސީމް.ް

ް

ްއެމް.ޑީ.ްފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްފަިއސަލްް ްރަީއސް.ްއާދެ،ްއަޅުަގނަޑކީވެސް ްޢިްއޒަތްތެރި ްޕީ.އަްށްޝުކުރިއްޔާ

ނިސްބަތްވާްމީހެއް.ްައޅުަގނުޑމެންްމިްމަޖިލީހުގައިްކުރަމުންދާްމަސައްކަްތްްްނަސީމްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްބައްލަވަމުން.ް ްކައިރިން ްވަރަށް ްގެންދަވަީނ  1790ދިވެހިރައްޔިތުން

ްވާހަަކް ްއިޚްލާޞްތެރިަކމެއްގެ ްހުރި ްައޅުަގނުޑމެންގެ އެްއވެސްޙާލެްއަގއި

ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނޫން.ްްއެއީ ްވާހަކަެއއް ްދަްއކަންޖެހޭ މިތަނުގައި

ްދެވަަނފަރާ ްބިރުގަންނަ ްރައީސް،އަޅުަގނޑު ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުވޭ. އާދެ،ްްތެއް

ްދައުރަކަށްް ްއިުތރު ްއެއްެވސްޙާލެްއގައި ްމިއަްނނަނީ ްމަރުޙަލާއެއް އިންތިޤާލީ

ްއިންތިޤާީލް ްނޫން. ްވާތީކީ ްކުިރމަތިލައްވާފައި ްފަރާތުން  1795ވެރިކަންކުރާ

ްހެޔޮބަދަލުްމަރުޙަލާ ްިއްޞލާޙީ ްފަށާފަިއވާ ނޑުމެން ްައުޅގަ ްމިއަންނަނީ އެއް

ްބޭނުމުގަ.ް ްފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ްރައްޔިތުންނަށް ްފުރިހަމަގޮތުގަިއ ްއެންމެ އޭގެ

ނޑުމެންްޤަބޫލުުކރަންޖެހޭނެްއިޞްލާޙުކުރެވޭްާޤނޫނުއަސާސީްން އާދެ،ްއަުޅގަ

ްއެ ްރަްއޔިތުންނަށް ްމިނިވަންކަން. ްަޙއްޤުތަާކއި ންެމްލިއްބައިދޭ
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ްހޯދަ ްމިތިބީްއިފުރިހަމަގޮތުގައި ްއަޅުަގނޑުމެން ްމުހިންމުކަން.  1800ދިނުުމގެ

ްަކމަކުނުދާނެކަމަށްް ްވެިރކަންކުރުން ްނޫނީ ްވީހާދުވަްސްަވކިފަާރތެއް އުމުރުން

ްމި ްހީކޮށްގެން. ްމަރުޙަލާއެއް ްއިންތިާޤލީ ްގެންނަންްހެންވެ ައޅުަގނޑުެމން

ްބާ ްއިންތިޤާލީ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހެޅުންތަކުެގްމިޖެހެނީ. ބުގެ

ްެއްއގޮތްކުެރވިފަިއވާް ްހުށަހެޅުންތަކަކީ ްގިަނ ްވަރަށް ތެރެއިން

ްެއްއވެްސް ްޭއގެ ްނިޔަުތގަިއ ްައަވސްކުރުމުގެ  1805ހުށަހެޅުންތަކަކަށްވާތީ

ނޑުހުށަހެޅުމަކަށްްއަލިއެޅުވުމެ ތާއީދުކުރާްވާަހަކްްއްެނތިްފުރިހަމައަށްްއަޅުގަ

ްއަޅުަގނޑުް ްއެހެންނަމަވެސް، ްބޭނުންވާްދަންނަވަން. ްފާހަގަކޮްށލަން ވެސް

ނޑަށްެވްސް ްއަޅުގަ ްއަދިހަމަ ްއެބަހުރި. ްހުށަހެޅުންތަކެއް ވަކި

ްދިއުުމގެް ްޯވަޓކަށް ްތެެރއިންވެްސ ްމިހުށަހެުޅންތަކުގެ ފާހަގަކުރެޭވގޮުތގައި

ްވެއްޖެނަމަް ްމިހެން ްކުެރވިދާނެ. ްއެއްގޮތް ްހުށަހެޅުންތައް ްއިތުރު  1810ކުރިން

ްމަސަ ްބޮުޑެވ ްފުރުޞަތު ްޢިއްޒަތްތެިރްފާސްވުމުގެ ްނިމޭނެ. ްައވަހަށް އްކަތް

ްިއޞްލާޙުކުރުމުެގް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމުޅި ްމަަސއްކަަތކީ ްމިބާބުގެ ރައީސް،

ްމަސައްކަޭތވެްސް ްމުހިންމު ްއެންމެ ްިހމެނޭ ްތެރޭަގއި މަސައްކަުތގެ

ްމުޅިް ްގޮތަކުން ްފާސްވާ ްމިބާބު ްމިދެންނެވީ، ްމިހެން ދެންނެވިދާނެ.

ްއި ްއަދި ްމާނަކުރުމާިއ ްާޤނޫނުއަސާސީންްޤާނޫނުއަސާސީ  1815ޞްލާޙުކުެރވޭ

ްބޮުޑް ްވަރަށް ްމިނިވަްނކަމަށް ްޙައްޤުތަކާއި ްލިބިދީފައިވާ ރައްޔިތުންނަށް

ނޑުމެންްދިގުްމުއްދަެތއްްތެރޭގައިްކުރިް އަސަރެއްްކޮށްފާނެތީ.ްއާދެ،ްައޅުގަ

ްނުލިބޭނެގޮތަކަށްް ްރައްޔިތުންނަށް ްފައިދާ ްފުިރހަމަ ްއެންމެ ްއޭެގ މަސައްކަތް

ްއެއްް ްރައްޔިތުންނަށްްއަޅުަގނޑުމެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކުރުމަކީ ްޢަަމލެއް ވެސް

 1820ވީްވަޢުދާއިްޚިލާފްވާނެްކަމެްއަކންްޔަޤީން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްއަޅުަގނުޑް

ްބަލާލާއިރު،ްވަިކވަ ްހުށަހެޅުންތަކަށް ްއެންމެކި ނޑު ބޮޑަްށްފާހަގަކުރަންްއަުޅގަ

ް ްހުށަހަޅުއްބޭނުންވަނީ، ްނާޝިދު ްއަޙުމަދު ްެމންބަރު ްއަތޮޅު ވާަފއިާވްދ.

ް ްނަންބަރު ްތާއީުދކުާރ45ްހުށަހެޅުން ނޑު ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުމަށް ްމި ްާއދެ، .

ްަޢްއޔަންކުރުމުަގއިް ްކޮމިޝަންތައް ްމުސްަތޤިއްލު ްމިނިވަން ސަބަބަކީ

ްވެ ްނުފޫޒު ްފަރާތުެގ ްހިންގާ ްއޮތުމަށްޓަކައި،ްރިކަން  1825ނުފޯރުވޭނެގޮތަށް

ް ނަޑއެިޅގެން ްމަޖިލީހުަގއ8ްިކަ ްރައްޔިތުންގެ ްހިންާގްްމެންބަރުން ެވރިކަން
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ްތަމްސީލު ްބާބުފަރާތް ްއިންތިޤާލީ ްތިބެ ްކަންތައްތަްއްްކުރަން ހިމެނޭ

ްމަްއޗަްށް ްއެކަންތައްަތކުގެ ްއިތުބާރު ްރަްއިޔތުންގެ ްިދއުމަކީ ފާސްވެގެން

ްހުރިހާް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިްއަޒތްތެރި ގެއްިލގެންދާނެކަމެއް.

ްމިގެންދަނީ ްކުރަމުން ްމަސައްކަްތ ްޙަޤީީޤްްމެންބަރުންވެސް  1830ޤައުމަށް

ނޑިަވޅެްއަގިއް އިޞްލާޙާއިްފުރިހަމަްޑިމޮކްަރސީްގެންނަން.ްއާެދ،ްމިފަދަްދަ

ްއައުމަށްް ްވެރިކަަމށް ްއަނެއްާކވެސް ްވަކިފަރާަތަކށް ނަޑއެިޅގެން ކަ

ްހަމަހަމަކަމާއިް ްއެއްބަްސިވ ްއަޅުަގނޑުމެން ްލިޔުމަކީ ްމިބާބު މަގުފަހިވާގޮތަށް

ްދަން ްކަމެްއކަމަށް ްރައީްސ،ްޚިލާފުވެގެންދާނެ ްޢިއްޒަތްތެިރ ނަވަން.

 1835އަޅުަގނޑުްމަްއސަލަެއއްނެތްްއެްއއުޞޫލެްއގެްދަށުންްވެރިަކމާއިްކުރިމަތިާލް

ްރައްޔިތުންް ްއޭރުްނ ްއާދެ، ްބެހެއްޓުމަކަށް. ްދޮރުހުޅުވާފައި ފަރާތްތަކަށް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްޤަބޫލުކުރާނަން. ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެކަން ްއަދި އިންސާފުކުރާނެ

ސްްމާޒީެއކޭްއެއްފަދައިންްއިންތިޚާބުތަެކއްްވެރިކަުމަގިއްރައީސް،ްއަެނއްާކވެ

ްަވޒީފާަގިއް ްދައުލަުތގެ ްއަދި ްފަިއސާ ްމީޑިޔާާއއި ްދައުލަތުގެ ްފަރާތަށް ހުންނަ

ްފަ ްނާޖާއިޒު ްަރއްޔިތުްނގެ ްބޭއްިވއްޖެނަމަ،ްތިއްބެވި ްެނގޭގޮތަށް  1840އިދާ

ްާވހަކަްރަނގަުޅވާނީްދެންްނުދެއްކިއް ޔާ.ްއާެދ،ްކަންތައްތަްއެވގެންދާނެގޮތުގެ

ްނުހުއްުޓވިް ްޢަމަލުަތއް ްނުބައި ްއަނިާޔވެރި ްހުރިހާ ްހިނގާ ޤައުމުަގއި

ްވެިރކަްން ްމިޤައުމުަގއި ްއަސްަލކީ ްކުިރއަށްދިުއމުގެ ހަލުވިމިނެއްަގއި

ްރައީްސ،ް ްޢިްއޒަތްެތރި ްކަންތައްތައް. ްގުޅިަފިއހުރި ްސީދާ ދެމެހެއްޓުމަށް

ްނުވާނީ ްކުރަންއުޅެންޏާ ްހެޔޮނިޔަުތގަިއ ްއެްއވެްސްކޮންކަމެއްތޯ .1845 

ޝައްެކއްނެތް،ްކޮރަޕްޝަނަީކެވސްްނައްތާލެވޭނެްއެްއޗެއް.ްައދިްވައްކަމާިއ،ް

ްއަިދް ްކަްނތައް. ްހުއްޓުވޭނެ ްމާރާމާރީއަީކެވސް ފޭރުމާއި،

ްމަސްތުވާތަކެީތގެް ްފެތުރެމުންދާ ްހަލުވިކޮށް ްއެްނމެ އަޅުަގނޑުމެްނގެތެރޭަގއި

ްޢިއްޒަތްް ްކަންަތއް. ްހުއްޓުވޭނެ ްހަމަ ްިމވެސް ްރައީސް،ްވަބާވެސް ތެރި

ްސަރުކާރުްން ްދެމެހެއްޓުމަށްޓަކަިއ ްެވރިކަން ްހިތަްށއަރާ  1850އަޅުަގނޑު

ްކަންތައްތަްއް ްހަލާކުކުރަނިިވ ްޤައުމު ްމިފަދަ ްބާރުމިނުަގއި މަސައްކަތްކުރާ

ްމިއޮީތް ްހާދަްރަނގަޅޭ.ްއާދެ،ްސަރުކާރަށް ހުއްޓުވަންްމަސައްކަްތކުރާނެނަމަ

ްމި ްރަްއޔިތުންނަށް ްދެމެހެއްޓުން. ްސަލާމަތްކުރުން.ްވެރިކަން ްޤައުމު އޮތީ



 69 

ްޢާންމުް ްމިފެންނަނީ ްބަލާލިޔަސް ްދިމާލަކަށް ްކޮްނމެ ްޤައުމު،ްޤައުމުގެ މިއަދު

ްމަންޒަރު.ް ްތިބޭ ްނުލިބި ްހަމަޖެހުމެއް ްއާދެ، ްކަންބޮުޑވުން.  1855ރައްޔިތުންގެ

ްބިރުންް ްދިމާވެދާނެކަެމްއގެ ްދުވަްސވަރުގެ ްއަންނަ ކުރިމަތިވަމުން

ްއަ ްހިތްތަކުަގިއ ްމިފަދަްރައްޔިތުންެގ ްދާމަންޒަރު. ށަގަންނަމުން

ްރައްޔިތުްން ްޢާންމު ްއަޅުަގނޑުމެން ްދުަވހަކު ްކިހާ ބިރުވެރިކަމުަގއި

ްޑިމޮކްރަސީް ްުފލް ްނިޒާމެއްގައި ްރިޔާސީ ްފުިރހަމަ ްމިއީތޯ ބައިތިއްބަންވީތޯ.

 1860ގެންނަގޮތަކީ.ްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް،ްއިންތިޤާލީްބާބުްަބއްޓަްނކުރުމަށްޓަކަިއް

ްގި ްރައްޔިތުންްހުށަހެޅިފައިވާ ްއަިދ ްމިނިވަންކަމާއި ނަހުށަހެޅުްނތަކަކީ

ްޢާންމުް ްއަދި ްއިންތިޚާބާިއ ްރިޔާސީ ްކުރިައށްއޮތް ްގޮތަކަށް ޤަބޫލުކުރާފަދަ

ްއަިދް ްހުށަހެޅުންތައް. ްހުށަހެޅިފައިވާ ްބޭއްވުމަށްަޓކަިއ އިންތިޚާބު

ްހުށަހަޅުއްވާަފއިާވް ްމެންބަރުންތަކެއް ްޢިއްަޒތްތެރި ްގިނަ މިމަޤްސަދުގައި

ްހުރިާހްހުށަ ްޭރހެއްަގއި ްއާދެ، ްތާއީދުކުރަން. ނުޑ ްއަުޅގަ  1865ހެޅުންތަކަށް

ްދިގުމުއްދަތެްއަގިއް ްވަކި ްއެއްހިސާބަކުން. ްފަށަންވާީނ ބައިވެރިްނވެސް

ްކުޅެންް ްކޮލިފައިން ްޓީމް ްޗެމްޕިއަން ްއާދެ، ްކިޔާަފިއ ްކުރެްއިވއޭ ވެރިކަން

ް ްފެށޭ ްމެދުން ްރޭހުގެ ްކުރިފަރާތަށް ްވެރިަކން ްއެ ްއުޞޫލުން ގޮތަށްްނުޖެހޭ

ްހިލާް ްއަުޅަގނޑުމެން ްކަމަކަްށ ްމިފަދަ ްއަދި ްުނވާނެ. ްދެވިގެެނއް ފުރުޞަތު

 1870ްއެއްބަްސެވގެންވެސްްުނވާނެ.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް

ްޢިއްޒަތްެތިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްޙަމީ ްފާތީން ްމެންބަރު ްވަޑައިގެންެނތް. ްމެންބަރު ްމުލަކަތޮޅުދު.ްޢިއްޒަތްތެރި

ްމެންބަރުވެސްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝަފީޤު. ްއަހްަމދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

 1875ވަަޑއިގެންނެތް.ްނިލަންދެއަތޮުޅްއުތުރުބުރީގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުް

ްއައްުޑއަތޮުޅގެް ްވަަޑިއގެންނެތް. ްމެންބަރުވެސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހަމްޒާ.

ްގެންޮގްސް ްކުިރއަށް ްވާހަކަފުޅު ްޠާހިރު ްއިބްާރހީމް ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްދެއްވުންްއެދެން.ް

ް

ްތެރެއިްންްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްމިމަޖިލީހުގެ ްއާދެ، ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި  1880ްޝުކުރިއްޔާ
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ްތަޖުްްޠާހިރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްކަންތައްތައް ްަތފާތު ްވަރަށް ްކޮށްފީން.ްއަޅުަގނޑުމެން ރިބާ

ްސަބަބުންް ްވާހަކަަތކުެގ ްއެދެކެވޭ ްޚިޔާލާިއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްކިތަންމެް ްރައްދުާވފަދަ ްމަލާމާތްތައް ްގިނަ ްވަރަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްކަރާމާތްް ްމިމަޖިލީހުގެ ްޚިލާފަށް ްއަދަބާއި ްމިމަޖިލީހުގެ ްއަދި ވާހަކަތަަކކާއި

ްއަޑުް ނޑުމެންވަނީ ްައޅުގަ ްވާހަކަަތއްވެސް ްއެދުވަހުވެްސްގެއްލޭފަދަ  1885އަހާފައި.

ްނިޒާީމް ްއެްއއަަޑކުން ްއެންމެން ްނަގާފަ ްނިޒާމީތެޭރގަިއ އަޅުަގނޑުމެން

ްވާހަކައެްއް ްއަޅުަގނޑުެމން ްނަގަިއގެން ްނުކުތާެއކޭ ްނިޒާމީ ނުކުތާއެކޭ

ްމިއުޅެނީް ްކީްއެވގެންޯތއޭ ްުސވާލަކީ ްއަޅުަގނޑުގެ ްމިއަދު ނުދައްކަމު.

ްއި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަކަދަްއކަްންއަްއޑުއަތޮުޅގެ ްޝަރީފް ބްރާހީމް

 1890ފެށުމާއިްގުޅިގެންްީކްއވެގެންޯތއޭ،ްއެްމެންބަރަށްވެސްްއެްމެންބަރުގެްޚިޔާުލް

ްއޮންނަންޖެހޭނެއޭ،ފާޅުކުރުމު ްފުރުޞަތު ްހަމަ ްްގެ މިނިވަންކަންެވްސްއެ

ބެހޭގޮތުްންކާއާދެ،ްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް،ްއިންތިޤާލީްާބބަްއޮންނަންޖެހޭނެއޭ.

ް ްއަޅުަގނުޑވެްސްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހެޅުންތައް ްހުށަހަޅާފައިވާ މެންބަރުން

ްބަލައިފި ްހުށަހެޅުންތަކަކީްވަރަށްބޮޑަށް ްަބއެްއ ްއޭގެތެޭރގައި ން.

ްއޭގެތެރެއިްން ްއެހެންނަމަވެސް، ްހުށަހެޅުންތައް. ްޤަބޫލުކުރާ  1895އަޅުަގނުޑވެސް

ްޤަބޫލުނުކުރާް ްޒަމީުރ ނޑުެގ ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުންތަަކީކ ބައެއް

ްސުލްަޙްހުށަހެޅުންތަކެ ްިދވެހިރާްއޖޭގައި ްއާދެ، ްދަްނނަވަންޖެހޭ. އްކަމުަގއި

ނޑަްށް މަސަލަސްކަމާއިްއަމަންއަމާންަކންްގެއްލޭފަދަްއެއްެވސްކަމަކަްށްއަޅުގަ

ތާއީދެއްްނުކުރެވޭނެ.ްިދވެހިރާްއޖޭގެްރައްޔިތުންނަށްްލިބެމުންދާްތަރައްޤީއަްށް

ްތަރުޙީބެ ްއަޅުަގނޑު ްކަމަކަށް ްއެްއވެސް ްއަދިްހުރަސްއެޅިދާނޭ ްނުދޭނަން.  1900އް

ްމިއޮންނަް ްމެުދގަިއ ްރައްޔިތުންގެ ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ހަމައެހެންމެ

ްއަޅުަގނުޑް ްކަމަކަްށވެްސ ްއެްއވެސް ްނަގާލާފަދަ އެއްަބއިވަންަތކަން

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްހިތާމައަކީ ްއެހެންނަމަވެސް، ްއާދެ، ްނުދޭނަން. ތަރުޙީބެއް

ްހުށަހެޅުންތަ ްބައެއް ްހުށަހެޅިފަިއާވ ްމިކަހަލަްކުރިމައްޗަށް ކުަގއި

ްއާދެ،ް ްކަންތައްތަކެއްެވސްހުރިކަން. ްމަގުފަހިެވގެްނދާފަދަ  1905ކަންތައްތަކަށް

ްތަޖުރިބާް ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްއަހަރެްއގެތެރޭަގއި ްދެތިން ވޭތުވެިދޔަ

ްތަޖުރިބާް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްތަޖުރިބާތަކެއް. ްހިތި ްވަރަށް ކުރެވިފަިއވަނީ
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ްމަސަލަ ްސުލްޙަ ްރާއްޖޭގެ ްއަމަންއަމާންކަންްކުރެވިފަިއވަނީ ސްކަމާއި

ްތަޖުރިބާް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްައޑުތައް. ްޮގވާލާ ްބަޔަކު ނަގާލުމަށް

ްބައެްއް ްރާްއޖޭގެ ްޙާދިސާތައް ްބައެއް ްއެކަހަލަ  1910ކުރެވިފަިއވަނީ

ްދަންނަވާނީް ނުޑ ްއަުޅގަ ްިމއީ ްމާލެއިްނވެސް، ކަންކޮޅުތަކުްނވެސް

ްކަމެއް ްއޮންނަންޖެހޭ ްތެރޭގައި ްވަރަްށްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްމިއީ ނޫނޭ.

ްއާެދ،ް ްނިސްބަތްވާ ްފަރާތްތަކަށް ްމިދެންނެވި ްއާދެ، ހިތާމަވެރިކަމެކޭ.

ްރާއްޖޭަގއިް ްއުފެދުނުފަހުން ްޕާޓީ ްސިޔާސީ ްދިވެހިރާއްޖޭެގ މިދެންނެވީ

 1915މިދަންނަވަނީ.ްއެންމެްފުރަތަމަްްަތއްތަުކގެްވާހަކަްައޅުަގނޑުހިނގާދިޔަްކަން

ްހަ ްމިއަދާއި ްފެށިގެން ްބަހުސުން ްއެކަންތައްަތްއްމިނިވަން މައަށްެވްސ

ްއަޅުަގނުޑް ްކަމުަގއި ްމިދެންނެވިގޮތުގެމަތީން ްއަިއސްފަިއވަނީ ހިނގަމުން

ްސިާޔީސް ްމިދެންނެވި ްއާދެ، ްދަންނަވަންޖެހޭ. ްކެރިހުރެ ްވަރަށް ހަމަ

ްމިއޮީތް ްމިހުށަހެޅިފައި ްކުރިމަްއޗަށް ްައޅުަގނުޑމެންގެ ްމިއަދު ޕާޓީތަކުން

ް ްބާެބއް،ކޮންކަމެއްތޯ. ްއުފެއްދުމުެގްްއިންތިޤާލީ ްސަރުކާެރްއ  1920އިންތިޤާލީ

ްމަ ްުސލްޙަ ްދިވެހިރާއްޖެއަށް ްއަމަންއަމާންކަމާވާހަކަ. އެީކްސަލަސްކަމާއި

ްޚިދު ްފޯރުކޮށްދޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްލޮބުވެތި މަތްތަކެއްްދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްއޮވެެގްން ްމިތާ ްސަރުކާރެއް ްއިންތިޤާލީ ްކޮންމެހެން ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ

ްއިންތިޤާލީްްއެކުރަންޖެހޭކަމެއްނޫން. ްއެްއވެސްކަެމއްަގިއ ުދނިޔޭގެ

ް ްސަރުކާރެއް ްޤާނޫނުއަސާސީއެއް ްއެ  1925ިއޞްލާޙުކުރުމާިއްޮއވެގެެނއްނޫން،

ްޚިދު ްއަސާސީ ްފޯުރކޮށްދޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްއެހެނިހެންްގުިޅގެން މަތްތަާކއި

ްއިންތިޤާލީްޚިދު ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްފޯރުކޮށްދީފައިަވނީ. މަތްތައް

ްކިޔާަފއި ްމަޤްސަދަކީްްސަރުކާރެކޭ ްޙަޤީޤީ ްދެްއކުމުގެ ްވާހަކަ މިތާނަގއި

ްލޭއޮހޮރުވުމަްށް ްމެދުަގއި ްަރއްޔިތުންެގ ްދިވެހިާރއްޖޭގެ މިދެންނެވިގޮތަށް

ްއަޅުަގނުޑް ްކެރިހުރެގެްނ ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ  1930މަގުފަހިކުރުވުންކަުމގައި

ްދަންަނާވް ްައޅުަގނޑު ްކެރިހުެރގެން ްވަރަށް ްހަމަ ްެއއީ ްއާދެ، ދަންނަވަން.

ްތެރޭަގިއްދެންނެވުމެ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއަލީަގއި. ްތަޖުރިބާގެ ްމިދެންނެވި އް

ްމި ްމިވަނީ، ްޢާންމުވެފައި ްޤަތުލު ްއަެނއްކަމެްއކުރަނީްއަދު ްއަޅަނީ ކަޓަރު

މިދެންނެވިްބޭފުޅުންްމިދެންނެވިފަދަްއަޑުތައްްއުފުލުމުގެްނަތީޖާއެްއގެގޮތުްނ.ް
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ްކުރަން ްކަންތައްަތއް ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްއަޅުަގނޑުމެން  1935ެޖހޭގޮތެއްނޫން.ްމިއީ

ްމިތިބީައީކް ްއައިސްފައި ްމިމަޖިލީހަށް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ފަހަރެއްގަިއވެސް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްތަރުޙީބުދޭކަށެއްނޫން. ްކަންކަމަށް ްމިފަދަ މިމަޖިލީހުގައި

ްއެކަހަލަްެއއްވެސްްކަމަކަށްްަތރުޙީބެއްްދޭކަށްްނުޖެހޭނެ.

ް

 1940ްށްްރ.ްައތޮޅުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ނިޒާމާބެހޭްްނުކުތާއަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމެންބަރެއްގެްްެމންަބރުްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީް ްއެބަބުޭނ ްޤަާވއިދުަގއި ްނުކުާތއެއްެނގީ ްނިޒާމާބެހޭ ްއަޅުަގނޑު

ްްވާހަކަެދއްެކވުން:ޢަލީްވަޙީދުް ްމެންބަރަކު ްއެ ްކަމަށްވާނަމަ ްައިދްނަންގަންނަންޖެހިއްޖެ ްދާއިރާާއއި  1945ްހިމެނޭ

ްބުނަންޖެހޭނެކަމަށް.ްއެހެންވީމަ،ްދެންް ްނަން ްއަިދްއެބޭފުޅެްއގެ މެއަުކްމާލޭގެ

ްޢާންމު ްެއއްޗިިތްްރާއްޖޭގެ ްކަންަތކާއި ްއެޅުމުގެ ްކަޓަރު މަގުމަތީގައި

ްއެގޮަތްށް ްއެމެންބަރުން ްސީދާ ްމިދަނީވެްސ ޢާންމުވެގެން

ްވިޢަާަ ްހިތްމަލުކުރެއްވުމުންނޭ ްާދޅުުވމުންނޭ، ްދިނުމުންނޭ، އެޢިބާރާްތްވަރު

ް ްހަމަ ްއެބަޖެހޭ ްސީދާްގަބުނީމައި ްބުނެފަިއވާގޮުތެގމަތީން  1950ާވއިދުަގއި

ްެއވާހަަކް ްެއްއކޮށް. ްދާއިރާާއއި ްއަދި ްބުނަން. ްނަން ނަޑއެިޅގެން ކަ

ްރިޔާސަތަށްްހާމަކޮށްލީ.ްޝުކުިރއްޔާ.
ް

ް

ާަްއްކަާވއިރުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަފުޅުްދަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:  1955ރުމަތްތެރިކޮށްްޙުާވއިދަށްްގަ

ްކުިރއަްށް ްއާދެ، ްއެދެން. ްގެންެދވުން ްުކރިއަށް ްވާހަކަފުޅު ހިއްތަވަިއގެން

ްގެންދަވާ.ް

ް

ްވާހަކަދެްއކެވިްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްވަރަްށްްއެހެން ްއަުޅަގނޑު ްމެންބަރަކީ ްިޢްއޒަތްތެރި

ްވަރަށްގާްތްްއިޙްތިރާމްކުރާްޠާހިރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްައޅުަގނާޑިއ ްކުރީއްސުރެ  1960ވަރަށް

ްދަްނނަވަންޖެހެނީ،ްރަޙްމަތްތެރި ްހިތާމަާއއެކު ްއެހެންނަމަވެސް، އެއް.

ްދައްކާފައިހުީރް ްވާހަކަ ްމެންބަރުވެސް ްއެޢިްއަޒތްތެރި ްތެރޭގައި މިމަޖިލީހުގެ
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ްމަސްލަ ްއެހެންވީމާޙަާަހަމަ ްބަލައިގެނެއްނޫނޭ. ްތަށް ްވަރަްށް، އަުޅަގނޑު

ންްމިއަދުްއެވާހަކަްއެޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޅުަގނޑާއިްެދކޮަޅްށްހިތާމަކުރަ

 1965ްއެވާހަކަްަދއްކާީތވެސްްައޅުަގނޑުްވަރަށްްހިތާމަކުރަން.

ް

ްނިޒާމާބެހޭްްނުކުތާއަށްްލ.ްައތޮޅުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1970 

ްނިޒާމާބެހޭްްަބރުްމޫސާްހައްުދންމަތީްެމން ްމިފަހަރު ްހެޔޮފުޅު ްވަރަށް ްމަނިުކފާނު ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ނުކުތާއެއްްެނގިޔަދިނީތީވެ.ްިމހާރުްމިްމަޖިލީހުގައިްއޮންނަންވާނީްއެްއވެްސްްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން:ް

ްޖެއްސުމަށްް ްއޭަނއަްށ ްވިއްަދއި ްއެާއއި ްކަެމއްކޮށްިފއްޔާ ްގޯްސކޮށް ބޭފުޅަކު

ްއަޅުްއަނެކަ ްކަންަތއްތަްއްކުރާގޮތަކަށްނޫންހެން ްގޯސްކޮށް ްހީވަނީ.ްކު ނޑަށް ގަ

ްރ. ްމެންބަރަކަށްވާީތްއެވިދާުޅވަނީ ްއުުޅްއވާ ްެއގޮތަށް ްމެންބަރަކީވެސް  1975އަތޮޅު

ްމަޖިލިސްެގް ްޚާްއޞަ ްަރއްޔިތުްނގެ ްއެީއއަކީ ްއުޅޭނަމޭ. ްއެހެން ތިމަންނަ

އްޫނންކަމަށްވާތީްމިްމެންބަރެއްގެްަގއިަގއިްހުރުމަށްްއެންމެްރަނގަޅުްސިފައެ

ްދަންނަވާލީ.ްޝުކުރިްއޔާ.
ް

ް1980 

ްބަލައިގަެނވޭކަށެއްނެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުކުތާއެއްކަމަށް ްޢިއްޒަތްތެިރްނިޒާމާބެހޭ ްއެީއ ތް.

ްވާހަކަުފުޅްމެންބަރުން،ް ްދައްކަވާ ްމެންބަރަކު ްއެއްވެްސްޢިއްޒަތްތެރި މިހާރު

ްރަ ްހަމަ ްމެންބަރަކު ްޢިްއޒަތްތެރި ުމގެގޮތުްންއްދުދެއްވުއަނެއް

ްްވާހަކަފުޅުދެްއކެވީމާ ްބަލައިގަެނވެންނެތީ. ާަްއެގޮތަްށ ވާއިުދގަިއެވްސްގަ

 1985އެގޮތަށްްތަންނުދޭތީ.ްލ.ްއަތޮޅުގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޢީމްް

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއަށް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްައޅުަގނޑުްަމދުްންމުޙަްހައްުދންމަތީްެމންަބރުް ްވާހަކަފުޅުްްއާދެ، ްދެްނމެ ްމިނެގީ ްނުކުތާއެއް  1990ްނިޒާމާބެޭހ
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ްސ.ްވާހަަކދެއްެކވުން:ނަޢީމްް ނަޑއެިޅގެްންދެއްކެވި ްކަ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަތޮުޅގެ

ްވާހަކަދައްކަް ްއިޞްލާޙަްށްމިމަޖިލިސްގައި ްޚިލާަފށް ްއަދަބުތަކާިއވެސް ްނޖެހޭ

ް...ްމަސައްކަތްކުަރއްވާްބޭފުޅުްނގެްބޮލުގައިްވަރަށްްބޮޑު...
ް

ް1995 

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިށީނދެވަަޑއިގެންްދެްއވުންްއެދެން.ްކޯރަމްްމިވަގުުތްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްކުޑަްމައްސަަލއެއްްއެބައުޭޅ.ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ް

ް

ގެްޤާނޫނީްއަދދުްގެއްލުމުގެްސަބަބުންްރިޔާސަތުންްޖަލްސާްް-3

 2000 .މަވާލެއްވުން.ނިންްޖަލްސާް

ް

ްމިދާގޮތުްންްހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާ ްކަންަތއް ްކޯރަމްގެ ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްދެން އާދެ،

ްކޯރަމްް ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްނިންމާލަންހެން. ްޖެހޭނީ އަޅުަގނޑު

ްޖަލްސާއެްއް ްދެން ްއާދެ، ްނިންމާލާނީ. ްަޖލްސާ ްމި ްައޅުަގނޑު ގެއްިލގެން

ް ްއާދެ، ްހެނދުނު ްމާދަމާ ްުދވަހ31ްުއޮންނާނީ ްހޯމަ ްްވާ  9011ް2005ހެނދުނު

ްގައި.ް
ް

ްޖަލްސާްނިމުނީ..ްالعالوينްربްهلل والحود
ްް

_____________ް2010 


