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 ސާްފެށްޓެވުން.ޖަލްް .1

   

ްعلىްوالسالمްالةوالصްهللްالرحين، الحودްالرحونްهللاްبسنްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
ްްފެށުނީ.ްޖަލްސާް.واالهްوهنްوصحبهްآلهްوعلىްهللاްرسول

ް5 

ްްްްްްްއަށްްހުރ189ްްިް-ންްޖ185ްް-ޔައުމިއްޔާްނަންބަރުްޖް-2ް

ްޔައުމިއްޔާތައްްފާސްކުރުން.
ް

ްްހަކަެދއްެކވުން:ވާރިޔާސަތުންް ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްޞަ 241ްްރައްޔިތުންެގ ްޖަލްސާއަށް ަވޑަިއގެންދެްއިވްވަނަ

ްއެ ްމަރުޙަބާ. ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްންމެހާ  59ް10މިހާހިސާބަށް

ް ްްމަޖިލީހަށްްމެންބަރުންޢިއްޒަތްތެރި ްއާދެ، މިއަުދެގްްވަޑައިގެންެދއްަވއިފި.

ްމ2ްިްއިއެޖެންޑާގަް ްއަިއޓަމަކަށް ްޖވަނަ ްނަންބަރު ްޔައުމިްއޔާ 185ްް-އޮތީ

ްޖ ްމ189ްްިް-ން ްމިގޮތުން ްއާދެ، ްފާސްކުރުން. ްަޔުއމިއްޔާތައް ްހުރި އަށް

ްމެންބަރަކުް ްޢިއްޒަތްެތރި ްއިޞްލާޙެއް ްެއއްެވްސ ޔައުމިްއޔާތަކަށް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްލ.އަތޮޅުގެ ްނަޢީމް ްނެތީމާ.ްއާދެ،ްމުޙަންމަދު  15ހުށަހަޅުއްވާފައި

ްމެންބަރު.

ް

ްކުތާ()ނިޒާމާބެހޭްނު

ް

ްމައްސަލަތަކެއްްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްޔައުމިްއޔާތަުކގައި ްމި ްއާދެ،  20ްއައްސަލާމުޢަލަިއކުމް.

ްދަންނަވާލަން.ްްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމިވާހަކަ ްމަޢުލޫމާތައް ްމަނިކުފާނުގެ ްއެހެންވީމާ، އެބަހުރި.

ްނޫން.ްއެް ްމައްސަލަތަކެއް ްމާބޮޑު ނޑު ްމަިއގަ ހެންނަމަވެސް،ްއެކަމަުކ،ްއެއީ

ްހީވަީން ްއަުޅަގނޑަށް ްލިޔަމުންދާއިރު ްބަސް ްނުވަތަ ތަރުޖަމާވެގެންދާއިރު

ްއެބުނަންް ްއޮޅި، ްފިލިފިލި ްބައެއް ްތަފާތުކޮށް ްހުންނަގޮތާ، ވާހަކަދަްއކާއިރު

ްތަންތަންް ްހުރި ްބަދަލުވެފައި ްސަބަބުން ްފިލިއޮުޅމުގެ ްމާނަ ްއެްއޗެްއގެ  25އުޅޭ

ނޑުްވަކިތަނެ ްއްފާހަގަކުާރކަށްްނެިތން.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނުޑްކީން.ްއަުޅގަ

ްެހޔޮކޮށްކުރުމަީކް ްފޭރާން ްމިއަްށވުރެން ްމަަސއްކަްތތައް އިދާރީގޮތުންކުެރވޭ
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ްތަންތަންް ްުހރި ްއެގޮތުން ްަދންނަވަމުން، ްކަމެއްކަމުގައި މުހިންމު

ނޑުްމަނިކުފާނަށްްދަންނަވާލަން.ް ރަނގަޅުކޮްށގެންްމިްބަލައިގަންނަންްއަޅުގަ

 30ްޝުކުރިއްާޔ.

ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްއާދެ،ްޢިއްޒަތްތެރި ްްްކަންތައްތިފާހަގަކުރެްއވި ްއޮްތްްަތއް ކުރިއަށް

ްދެްން ްވާހަކައާ، ްބަލަމުންގެންދާނެ ްިއތުރަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ތަނުގައި

ްގަާވއިދުަގިއާވް ްމި ްފާހަގަކުރަްއވާފައި ްނުކުތާެއއް ްވަކި  35ދަންނަވަމުން

ް ްލިޔުމަކުން ްޔައުމިްއޔާތަްއްގޮތުގެމަތީން ްމި ްނެތީމާ އަންަގވާފައި

ްގެންދާނަން.ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކުރިއަށް ްދަންނަވަުމން، ފާސްކުރެވުނީކަމަށް

ްއަޙްމަުދް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްހއ.ެގ ްނުކުާތއެްއ ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،

ްސަމީރު.

ް40 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްވާހަކަްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްފާސްކުރެއްވި ްއުނދަގޫ.ްްތި ްދަންވަންެވސް ްމިވާހަކަ ްިވދާޅުވީމާ

ްވާހަކަެއްއްްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްރަނގަުޅކުރަްއާވނެ ްރައީސް، ްިޢއްޒަތްތެިރ އެހެންނަމަވެސް،

ްއެގޮތަށް.ް ްހުންަނނީ ްތަކުރާރުކޮށްއެކަން ްހަމަ ްއެހެންނަމަވެްސ،  45ވިދާޅުޭވ.

ްމި ްއިންޓަނެޓްަގއި ްިމ ްޚާއްޞަގޮތެްއަގއި ްހުިރްްހަމަ ވެްބސައިްޓގައި

ްއެންެމް ްއެަކންކަން ްއެހެންވީމާ، ްހުންނަނީ. ްއެގޮތަށް ްހަމަ މަޢުލޫމާތުތައް

ްއެއްޗެިހވެްސް ްހުރި ްހަމައަށް ްމިއަދާ ްފެށިގެން ްދުވަހުން ފުރަތަމަ

ްެއީއް ްއިނގޭ ނޑަްށވެްސ ްއަުޅގަ ްެއހެންވީމާ، ްނެތް. އިޞްލާޙުކުެރވިފަކާ

ްމަސައްކަތްތަެކއް ްބުަރ ްނަގާނެ ްެއްވަގުތުަތކެއް ްެއހެންވީމާ،  50ކަން.

ްމުހިންމުް ްވަަރށް ްހުރުން ްއުސޫލުތަކެއް ްޗެްކކުރެވޭެނ ްއެ ލިޔުްއވާއިރު

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްެތރި ްލ.އަޮތޅުެގ ްމިދަްނނަވާ ްއިމްލާކުށޭ އިނގޭތޯ.

ްމިވާހަަކް ްަތކުރާުރކޮށް ްތާއީދުކުރަން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްނުކުާތއަށް ފާހަގަކުރެްއވި

ް ްދެންނެވިފަިއވާނެ. ްބަސް،ްއަޅުަގނޑަްށވެސް ްމުޅި ްދެންނެވީމާ އިމްލާކުށޭ

ްއެބަހު ްހިސާބަށްވެސް ްއޮޅޭ ްއެއްެޗއް ްއުޅޭ ްކަންތައްތަްއްބުނަން ްބައެްއ  55ރި
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ްއެއްެޗްއްްގޮސް. ްގެންދާ ްބަލަމުން ްރައްޔިތުންެވސް ްޢާންމު އެހެންވީާމ،

ްއެހެ ްތަންކޮޅެއްޔައުމިްއޔާައކީ. ްއެއަްށވުރެން ްސަމާލުކަންްްންވީާމ، ޮބަޑށް

ނުޑްދެކެންްއިނގޭތޯ.ްްއެހެންވީާމ،ްކޮންމެހެންްްދެއްވަންޖެހޭނެކަމަށް އަުޅގަ

ްނުދެންނެިވް ްޮއތީ ްމިހެންނޭ ްއެކަންަތއްތައް ްހުށަހަޅާ ްލިޔުމުން މެންބަރުން

ްަބއިވަުރްހުރީމާް ްވަރަށް ްކުށްތައްަތއް ްަޓއިޕްކުރުމުަގިއްހުރި  60ކަމުގަިއވިަޔސް

ްއެކަންކަންްްްރަނަގޅުކޮށްްދެްއވާނެކަމަށްްއުންމީދުކުރަން.ް
ް

ް

ްއާދެ،ްރ.ްއަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ްްތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަ

ް65 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްެމންަބރުްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީ ްރައީްސ، ްއަޅުަގނޑުްމިޢިއްޒަތްތެރި ްބެހޭގޮުތން ްކުށާ ްއިމްލާ ްަޔުއމިއްޔާގެ

ްދަންނަވާލަންޖެހޭްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެއްެޗޭކްއެްއޗެއް ްހިތާމަހުރި ްވަރަށް ނީ،

ް ނުޑގެ ްއަޅުގަ ްޢިއްޒަތްތެިރްްއަޚެްއކަމުަގއިވާްދަންނަވާލަންޖެހެނީ.  70ލ.އަތޮުޅެގ

ްވަރަްށް ްއެބޭފުަޅކަށް ްއަޅުަގނޑު ްއަދި ްނަޢީމާ، ްމުޙަންމަދު މެންބަރު

ްސަމީރުެގްޙްްްއި ްއަޙްަމދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހއ.ގެ ތިރާމްކުރަްއވާ

ްވިދާުޅވެ ނުޑްވާހަކަފުުޅގައި ްެއކަމަކު،ްއަުޅގަ ްތަފްޞީލެއް. އްެޖްޮކންމެވެސް

ްތެރޭަގިއް ްއަހަރުތަެކްއގެ ްގިނަ ްވަރަށް ްބަލައިފީމު ްގިނަފަހަރު ވަރަށް

ްސަބަބުންް ްސިޔާސަެތއްގެ ްއެގެންގުުޅްއވާ ްރިޔާސަުތން  75އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްޢިބާރާތްް ްބުނެވޭ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްޫދއޮޅި ްއަނގައޮިޅ، ބައެއްފަހަރަށް

ްނޯޓްކުރެވުުންބައެއްފަހަ ްއަޅުަގނޑަްށ ްހުރޭ. ްބަދަލުވެފައި ްފިލިވެސް ރު

ްލިުޔއްވާަފއިވަީނ،ް ްއެބޭފުޅުން ްތަޖުރިބާގައި ްައޅުަގނުޑގެ ގޮތުަގއި،

ްނުވަަތް ްމަޖިީލހުގެ ްާޚއްޞަ ްަރއްޔިތުންގެ ްމިއީ ފަހަރެއްގަިއވެސް

ްފަހަރެއްަގއިެވްސް ްއެމީހުންނަށް ްމުަވއްޒަފުންނަށް ްމަޖިލީހުގެ  80ރައްޔިތުންެގ

ްނޫން.ްއެމީ ްއެއްެޗއް ްބުނާ ްދިނުމަށް ްުއފައްދާ ްބޮޑާކަމެއް ހުންނަށް

ްކަހަަލްތަންތަންކޮޅުް ްބުެނވޭ ްއަޅުަގނޑަށް ްހުރީ އަޅުަގނޑަށްްނޯްޓކުރެވިަފއި

ްވިދާޅުިވް ްބޭފުޅުން ްއެހެން ްއަދި ްބުނެވުނުގޮތަށް. ްހަމަ އިންނަނީ
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ްމަޖިލީހުންް ްޚާްއޞަ ްޖެހޭނީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްހަމައެގޮތަށް. ކަންތައްެވސް

ްއިޚްތިޔާުރްްފާ ްޢާންމަށް ްއަމީން ްކަންތައްތައް. ްހުންނަ ްއެހެން  85ސްކުރަން

ްހަމަް ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްއެހެންނޫނީ، ދޭްޭންޖެހެނީ.

ްލި ްއެ ްެއގޮތޭ.އެބޭފުޅުން ްެއއީ ްހުރިގޮތް ްއަްުޔއްވާަފއި ނުޑްފަހަރެްއަގއި ުޅގަ

ްބޭފުޅަކު ްއެހެން ްފަްނުބުނަން ްވާހަކަފުުޅަގއި ްފިިލްދެއްކެިވ ހަރެއްަގއި

ްޖުމްލަގޮތެް ްވާހަކަތަކަްށްބަދަލުނުވެއެކޭ. ްދެއްިކ ނޑު ްއަޅުގަ ްނިކަމެތި އްަގިއ

ްބެލިއިރު،ް 22ްްމީގެ ްބަލާއިރުގައި ްތަޖުރިބާއަށް ްައހަރުގެ  90ޚާއްޞަކޮްށްައކަށް

ްއައިސް ްއަޅުަގނޑުމެްންްމިހާރަކަށް ްހަމަ ްކެރިދާނެ، ްދަންނަވަން ހުންނަނީ

ްައކުެރއް ްފިއްަޔކަށް، ްބަދަލެއްނުާވްްބުނިގޮތަށް ްކޮމާއެްއވެްސ ީކއްކުރަންތޯ،

ްފެންވަރުަގއި.ްޝުކުިރއްޔާ.ް
ް

ް95 

ްރ.އަތޮުޅެގްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބެހޭގޮުތން ްަޔއުމިއްޔާަތކާ، ްއެ ްމިހާރު ްައޅުަގނޑު އާދެ،

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްފާހަގަުކރެއްވިްުނކުތާްވަރަްށްބޮޑަށްްބަލައިގަންނަން.ް

އެހެންްޢިއްަޒތްތެރިްމެންބަރުންްދެއްކިްވާހަކަފުޅުތަށްވެްސްހަމައެއާެއކީަގއި،ް

ްކުެރެވްން ްރަނގަުޅކުރުމަށްޓަކައި ްއިތުރަށް ްވާހަކަ. ްޤަބޫުލކުރާ އަޅުަގނޑު

ނޑަށްްދަންނަވާލެވިއްެޖ.ް  100ހުރިްހުރިހާްމަސައްކަތްތަކެއްްކުރާނެްވާހަކަްއަުޅގަ

ްޢިއް ްގޮތުގެމަތީްނ ްގަާވއިދުަގިއވާ ްމިހާހިސާބުން ޒަތްތެިރްއެހެންވީމާ،

ްއޮންނައިުރް ްދަންނަވާފައި ްޖެހޭނެކަމަށް ްހުށަހަޅުއްވަން ްލިޔުމުން މެންބަރުން

ްއާދެ،ް ްދެންނެވީ. ްއަޅުަގނޑު ްވާހަކަ ްނެތް ްހުށަހަޅުްއވާފައި އިޞްލާޙެއް

ްހއ.ގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމުޢިއްޒު.

ް105 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޢިއްޒަތްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްގަވާއިުދގެ ްމިނަގަނީ ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ނޑު ްރައީްސ،ްއަުޅގަ 29ްތެރި

ްދިރާސާްއަްޙމަދުްމުިޢއްޒުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފަންނީ، ްމިބުނަނީ ްމާއްދާގަިއ ްމި ްދަށުން. ްމާއްާދގެ ކޮްށްވަނަ

ްމަސަ ްކޮމިޓީގެ ްފަންީންޑްރާފްޓްކުރާ ްގެންިދއުމަށްޓަކައި ްކުރިއަށް  110އްކަތް

ްފޯރުކޮށްދިނުމަް ްއެހީ ްޕެނަލަކާ،ްލަފަޔާ ްމާހިރުންގެ ްފަންނީ ށްޓަކައި
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ްއޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް.ް ްޕެނަލެއް ްމީހުންގެ ްފަންނީ ްއެކުަލވާލާނެ ޑްރާފްޓްކޮށް

ްނެތް.ް ްިމހާރަކު ްޕެނަލެއް ްެއކަހަލަ ްެވއްޖިއްާޔ ްޤަބޫލުކުރާގޮތުން އަޅުަގނުޑ

ްބެހޭގޮތުްން ްުއސޫލުތަކާ ްސިފަތަކާއި ްއަާސސީ ްބާބުގެ އިންތިޤާލީ

ްވަ ްކުލަޖެހުމުެގްވާހަކެދެްއކެނީ. ްސިާޔސީ ްމިއީ. ްބާބެއް ްަޚްއޞާސީ  115ރަށް

ްމާހިރެްއް ްމިަކމުގެ ްއިންޑިޕެްނޑެންޓް، ްމީގެ ްިމއީ. ްބާބެއް ްގާްތ ވަރަށް

ްބާބުް ްިއންތިޤާލީ ްމިހާރުވެސް ްނެތް. ްާމހިރެއް ްއެފަދަ ްއެކަަމކު ބޭނުންވޭ.

ްއަދިް ްުއފެދިފައި. ްސުވާލު ްވަރަށް ްވަނީ ްބެހޭގޮތުްނ ްގޮތާ އެކުަލވާލި

ްމާހިރެއްްްއެޑިޓޯިރއަލް ްދުްސތޫރީ ްފުންނާބުއުސް ްކުާރއިރުވެސް މަސައްކަތް

ްއެބަކުރަންޖެހޭ.ް ްކަންތައް ްހޯދުމުގެ ްމާހިރެއް ްއެފަަދ ްއެހެންވީމާ،  120ބޭނުންވޭ.

ް ްޤަބޫލުކުރަން. ްހުންނާނެަކމަށް ްަފއިސާ ްނޯޓަނަށްބަޖެޓްގައި ްއެްނޑް ްހިލް

ްޤ2ްާމަހަކުް އަސާީސްނޫނުމިލިޔަންްެދވޭްސަުރކާރަކުންްދުސްތޫރީްާރއްޖޭގެ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްހޯދަންޖެހޭނެ. ްމާހިރެއް ްނުލާ ްއެީހާއއި ްޔޫ.އެން.ޑީ.ީޕގެ ހަދަން

ްދަންނަވައިެގްން ްޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީަގއި ްއަެޑއް ްހިތެއްނުޭވްރައީްސްވިދާޅުވާ އަހާ

ްއި ްތިކަން ްޔޫ.އެން.ީޑ.ޕީއަށޭ ްް ްނޯޓަނަށް ްއެންޑް ްހިލް ްމިލިޔަންްނގޭނީ.  125ދެ

ްޖުމްހޫްމަހަކު ްދިވެހިރާްއޖޭގެ ްހަދަންްދެވެންޏާ، ްޤާނޫނުައސާސީ ރިއްޔާގެ

ްމާހިރުންްހޯދަންޖެހޭނެ.ްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް

ް

ްމިހާތަނަށްވެސްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމާހިރުން ްފާހަގަކުރެްއވި ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި  130އާދެ،

ްްޝމައިޒަރެވްސް ްޕްރޮފެސަރ ްމަަސއްކަްތކޮށްދެއްވި ްއެ ތިއްބަވާފައި

ްޢިް ްއެ ްހުންނަވާފައި ްހުންނެވެންްމިކޮޅުަގއި ްމިތާ ްއެމަނިކުފާނަށް އްޒަތްތެރި،

ްެއް ްައނެއްކާެވސް ްދެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންީވމާ، ްަވޑަިއގަތީ. ނެތިގެން

ްލަފާފުޅުެގް ްތިެދްއވި ްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ްފަށަިއގަންނާނަން މަސައްކަތް

 135ް.ނަޢީމްްމުޙަންމަދުމަތީން.ްއާދެ،ްލ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުް

ްނުކުތާ()ނިޒާމާބެހޭް

ް

ްދެްެމންަބރުްމުަޙންަމދުްްހައްުދންމަތީ ްޙަީޤޤަތުގަިއވެސް ްހަމަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްނުކުތާއާދެ، ްނިޒާމީ ްމިއަުދ ްަރވޭ
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ްއުންމީދާއެީކގަިއްްވާހަަކދެއްެކވުން:ްނަޢީމް ްވަރަްށ ްއަީއ ްއަޅުަގނުޑވެސް ނަގަންޖެހުނީމާ.

ްމިް ްނުވަތަ ްޤާނޫނުއަސާސީެގ ްމިހަދާ ްޤާނޫނުއަސާީސގެ  140އަޅުަގނޑުމެން

ްވާްއިޞް ްހިާޔވަހިކަމަށް ްޤާނޫނުއަާސސީގެ ލުކުރެވޭެންޞިްިލާޙުކުެރވޭ

ްއެެހންނަމަވެސް،ް ްއުންމީދުަގއި. ްވާހަކަެދްއކޭނެކަމުގެ ްމިއަދު ގޮތްތަކަކަށް

މިހާރުްހަމަްޙަޤީޤަތުގައިވެސްްމިތާނގެްމުވައްޒަފުންނަށްްކުަޑއިމީސްްބަހެއްް

ް ްނުއުުފްއލޭ ްުދވާލު ްރެއާއި ްއެބޭފުުޅން ްނޫން. ްބަރުްދަންނަވާކަށް ފަދަ

ްކަހަލަް ްލިޔާ ްކުދިން ްކުޑަ ްމިހުންނަނީ. ްހުންނަންޖެހޭގޮތަށް  145އުފުއްލާއިުރަގއި

ްވުރެންެވްސް ްވަަރށް ްފާަހގަކުެރވޭ ްއެްއޗެއް ްާމގިނައީ. ްމީގައި ޢިބާރާތްތައް

ްހުންނެވިް ްިއހަށް ްރަީއސުން، ްތިއްބެިވ ްިމތާ ްީމގެކުރިން ްއަދި ގިނައީ.

ްމައްސަލަ ްމިަކހަލަ ްޙަޤީޤަތުގައި ްދިމާވެއްޖިްއާޔްރައީސްެވސް ްފްލޯރގައި އެއް

ްބަދަލުތަކާއެީކގަިއް ްހުރި ްއެހެން ްވިދާުޅވަނީ ްފާސްކުރާއިރު މި

ްނާންނާތީް ްޢިބާރާތް ްއެ ްދެންމެ ްޢިބާރާތުގެ ްމަނިކުފާނުެގ  150ފާސްވެއްަޖއިމޭ.

ްއެގޮަތްށް ްމިދިޔަަތން ްކުާރއިުރގައި ްރަނގަޅު ްއޮތްތަނުަގއި ކުރިއަށް

ްބަޔަ ްބަލާ ްފަހުން ްދެަރްފާސްކުރަްއވައިފިނަމަ ްހުރި ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ކަށް

ްމަޖިލިސްް ްޚާްއޞަ ްރައްޔިތުންގެ ްމިއީ ްވިސްނޭނެކަމަށްޓަކަިއ ޙާލު

ްމިކަްން ްކުރާކަމެއްަގއި ްޚަރަދުކޮށްގެން ްފައިސާ ްމިހާގިނަ ކަމަށްވެފައި

ްޢިބާރާތްް ްއެ ްފެންނާތީ ްއޮންނަންެޖހޭނެކަމަށް  155އިޞްލާޙުެވގެން

ްެއކީަގއި ްއިޞްާލޙުތަކާ، ްއެ ްދެއްވުމަްށްްބަދަލުކޮށްދެއްވާ ްފާސްކޮށް މި

ްއަޅުަގނުޑް ްނުކުާތއަްަކަްށ ްއަނެއް ްެދން، ްދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު

ދަންނަވާލަނީްމިްވަކިްނުކުތާއެއްްފާހަގަކުރެވޭްވަރަށްވުރެްީމގެްފޭރާންްހަމަް

ްފާހަގަނުކުރީ.ް ްނުކުާތއެްއ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަޭއ، ދެރައީއޭ.

ްއި ްކޮށްލެވޭނެ ްރަނގަުޅ ްމި ްއެހެންވީާމ،ްއެހެންނަމަވެސް، ްމޭޒުން.  160ދާރީ

ނޑުްދަންނަވާަލންްޝުކުރިއްޔާ.ް ްއެވާހަކަްއަުޅގަ

ް

ްކަންބޮޑުެވްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެކަމާ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރު އާދެ،

%ް ްއެބަހުރި ްެރކޯޑިންގ ްޢިއްޒަތްތެިރ122ްވަަޑއިގަންަނވާކަށްނުޖެހޭނެ. .

ްނޫން ްވާހަކަުފޅު ްދެއްކެވި ްޢިބާރާތެއްްމެންބަރުން ްއެްއެވސް ްޭއގެ  165ގޮތަކަށް
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ްބަރާބަރަށްް ްހަމަ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްރެޯކޑިންގިއން ްއެ ހުރިއްޔާ

ްޔައުމިްއޔާއަްށް ްހަމައެކަނި ްމިހާރު ްއެީއކީ ްއެހެންވީާމ، ރަނގަޅުކޮށްެދވޭނެ.

އޮތްކަމަްށްދަންނަވަމުންްް.ްއެހެންީވމާ،ްމިކަންްމިގޮތަށްލިޔެލާްލިޔުމެއްނޫން

ްއޮތްތަނުް ްކޮންމެްކުރިއަށް ްހަމަ ްނުކުތާއެއްެގ، ްނިޒާމާބެހޭ ްމިާހރު ގައި..

ްކޮންމެހެންް ްވާހަކަފުޅު، ްހަމައެގޮތަށް ްމެންބަރަުކވެްސ  170ޢިއްޒަތްތެރި

ްމެންބަރުންް ްޢިްއޒަތްެތރި ްފާހަގަކުރެްއވި ްެއ ްނޫން. ދަންނަވާކަށެއް

ްއެބައޮްތް ްބޭނުމެއް ްނަގާލުމުގެ ްވަގުތުތަެކއް ްއެހާގިނަ ްހަމަ މިކަމުގަިއވެސް

ް ްބާވައޭ ްހިތަށްއަަރނީ. ނޑު ްޙަލީމްއަުޅގަ ްޢިްއޒަތްތެރިްް،ޢަދްނާން ގއ.ގެ

ްމެންބަރު.

ް175 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްބޭނުންވަނީްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްުސވާލުކޮށްަލން ްަރީއސް،ްއަުޅަގނޑު ްޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރި

ްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޙަލީމް ްްޢަދްނާން ްފެިށގ189ްްެމި ްޖަލްސާއިން ްވަނަ ްޖަލްސާެގްކުރީެގ241ްްންގޮސް 5ްވަނަ

ްހުރިތޯ.ް ްފާސްކުެރިވފައި ްޔައުިމއްޔާތަްއ ްހަމައަްށ ްޖަލްސާާއއި  180ވަނަ

ް ްަގާވއިދުގެ ްމިދަންނަވާލަނީ،ްމަޖިލީހުގެ ްމިހެން ްބަިއެގ7ްްއަޅުަގނުޑ ވަނަ

ވަނަްމާއްދާގެް)ޅ(ްަގއިްބުނެފައިްއޮންނަްޢިބާރާތެއްްދެންްއަބަދުވެްސ43ްް

ްއަ ްދެން، ްހަނދާންހުރޭ. ްއަބަދުވެސް ްހިތަށްއަރަނީ ނޑު ޔައުިމއްާޔޭއ5ްްޅުގަ

ް ްެގންދަނީ ްމިކުރިއަށް ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއޮންނާނީ. 241ްފާސްނުވެ

ް ްފާސްކުރަނީ ްމި ްމިއަދު ނޑުެމން ްއަޅުގަ ްޖަލްސާ.  185ވަނ185ްްަވަނަ

ް ްއެހެންވީމާ،189ްްޖަލްސާއިން ްަޔއުމިއްޔާަތއް. ްހުރި ްޖަްލސާއަށް ވަނަ

އަަދދެއްގެްަޔއުމިްއޔާތައްްފާސްނުުކރެވިްއެބަހުރި.ްްމިދޭތެރޭގައިްވަރަށްްގިނަ

ްކަަމށްވަންޏާވެްސް ްދުަވސްތަކަކަްށ ްދިޔަ ްޗުއްީޓައށް ްދޭތެރެއިން ްމި އެީއ

ްފާސްކޮށްް ްެއއްދުަވހު ްަޔއުމިްއޔާ ްޖަލްސާތަކުގެ ްމިހުރިހާ ްފެނޭ އަޅުަގނޑަށް

ް ްއަޅުވާލެޭވނެގޮތަކަށް ްހަމަްައަކަށް ްގޮުތގެަމތީން ްމިއޮތް  4ް190މިގަާވއިދުގެ

ްޔައުމިއްޔާަތއް.ްއެެހންވީމާ،ްއެކަްން ްފާސްނުވެހުރި ްދަށްކޮށްލަން ޖަލްސާއަށް
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ްމިވާހަަކް ްޮގތުން ްއެހީތެރިވުމުެގ ްމަނިކުފާނަށް ްދަންނަވާލާ މަނިކުފާނަށް

ްދަންނަވާލީ.ްޝުކުރިްއޔާ.ް

ް

ް195 

ްމެންބަރަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ށްްއާދެ،

ް ްދުވަަލކު ްމިގެންދިޔައީ، ްއަުޅަގނޑުމެން ޖަލްސ3ްްާއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ް ްެއހެންވީމާ، ްހިނަގއްޖެ. ްވޭުތވެ ްުދވަްސވެސް ްގެންދިޔަ ެއްބާއްވަމުން

ްބޭފުޅުންނަށް ްކުަރްއވާ ްމަސައްކަތް ްއިދާރީ ްމިތާނގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވަރަށް

ްހިތާމާާއިއއެ ނޑު ްއަުޅގަ ްުނކުރެވިަފއިާވކަްނ ްފާހަގަކޮށްލަން.ްއެކަންތައް  200ކު

ްލަފާފުޅުެގް ްތިޔަެދއްިވ ްތަނުަގއި ްކުިރއަށްއޮތް ްއެހެންނަމަވެސް، ދެން

ްއަޅުަގނުޑެވްސް ްކުރަން ްއެމަސައްކަތް ނޑުމެން ްއަުޅގަ އަލީަގއި

ްމުޙަންމަދުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްދެން، ްއާދެ، ދަންނަވާލައިފިން.

ްނަޝީ ްނުކުތާއެްއަގއި ްއަޅުަގނަޑްށްމިއަދު،ްއާދެ،ްނިޒާމާބެހޭ ްދާނެކަމަށް ދު

 205ްމިލަފާކުރެވެނީ.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ނޑުްދަންނަވާލަްންބޭނުންވާްވާހަކަައކީ،ްިޢއްޒަްތތެރިްރައީްސްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްނޫން،ްއަުޅގަ

ްައއިޓަމްއަްށްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްއޮްތ ްދެން ްނިމިއްޖެޔޭ. ްމައްސަަލ  210ޔައުމިްއޔާެގ

ްމިހާރުްވަަޑއިގަންަނވާ ްކަްނތައް ްޔައުމިްއޔާގެ ްއެހެންީވމާ، ށޭ.

ްއައިޓަްމް ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްވިދާޅުވީ. ްރަީއސް ފާސްކުރަްއވައިފިކަމަށް

ްނިމިއްޖެ.ްޝުކުރިއްޔާ.

ް

ް215 

ްނިޒާމާބެހޭްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހަމަ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެންނެވިޔަްސ ްއެހެން އާދެ،

ްދެފަހަރަ ްނަންގަވަނީ، ްމާލޭގެްނުކުތާ ްމިހާރު ްއަެނއްކާ ްނަންގަވަނީ. ށްވެސް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާޠިފް.

ް
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 220ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްވަުގުތްްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުް ްމިއީ ްނެގުްނ ްނުކުާތ ްނިޒާމީ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްއަްްފްްވާހަަކދެއްެކވުން:އާޠި ްިވދާޅުވާތީ ްމަނިކުފާނު ްހިތާމަކުރަން.ްނަގާލުންކަމަށް ްވަރަްށ ޅުަގނޑު

ްދެންމެް ްމިދެެކެވނީ. ްވާހަކަ ްރަނގަުޅުކރަންވެގެން ްކަްނކަން އާދެ،

ްއެހެންވީމާ،ް ްއެބަުހއްޭޓ. ްރެކޯޑިންގ ްމިތާނގަިއ  225ވިދާޅުެވއްޖެ

ް ްބަލާލައިގެން ްެވއްޖެްއާޔ .ްރަނަގޅުކޮށްލެވިދާނެރަނގަޅުކޮށްލަން

ނޑުމެންްމިމަޖިލީހުގަިއްއެހެންނަމަވެސް،ްއިްއޔެްއަޅުަގނޑަށްްއިވުނުްއަުޅގަ

ްނުވަތަް ްެސންސަރު ްއެ ްމޯލްޑްވިްސއިން ްޓީވީ ްހުންނަނީ ްރިކޯޑިންގ ހުންނަ

ްނޫންކަމަށްވަންާޏް ްތެދުވާަހކަެއއް ްގޮތަކަށޭ.ްއެއީ ްހުންނަ ްކޮށްަފއި އެޑިްޓއެއް

ްއަޅުަގނުޑވެްސް ްވާހަކައަކަށް ްއަނެއް ްދެން ްހުންނާނެ.  230ތިވިދާޅުިވގޮތަށް

ްެމން ްވަކި ްއޮތީ، ްފާހަގަނުކުރެްއިވްދަންނަވާލަން ްއޮތްކަން ްކުށެއް ބަރަކު

ްއޮތްކަްން ްކުށެއް ްބޮޑު ްކިތަންމެ ްއަޅުަގނުޑމެންނަށް ްދެން ކަމަށްވަންޏާ

ްލިޔެވިފައިހުިރް ްޔައުިމއްާޔއެްއ ްއޮންނާނީ. ްފާްސވެފައިޯތއޭ ްހަމަ އެނގުނަސް

ްމިފާސްކުރަނީް ްމަޖިލީހުން ްބޮޑު ްމިއޮށް ްއަޅުަގނުޑމެން ކުށްތަކާިއއެުކގަިއ.

ްޔަް ްެއްމިވެނި ްާފސްކުރާއިރު ްިކޔާފައި ްިމއޮތީ ްގޮތަކަށޭ ްެއވެިނ  235އުމިއްާޔއެްއ

ްބޮުޑް ްވަރަށް ްއެހެންވީާމ، ްހުއްަޓސް. ްކުްށތަކެއް ްކިތަންމެ އެްއޗެހިތަކުަގއި

ްޝުކުރިއްާޔް ްމިކަމަކީ. ްކަމެއް ްހިނަގއިދާނެކަހަލަ ްވެގެން ްހަމަ ގޯހަކަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ް240 

ްއާދެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަސްުލް، ްރިޯކިޑންގ ްތިފާހަގަކުރެއްވި ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްވީިޑޯއް ްއެބަހުރި ްމަޖިލީހުގައި ްޚާއްޞަ ްމިތާނގައި،ްރައްިޔތުންގެ އޮރިޖިނަލް

އަދިްއޯިޑޯއވެސް.ްއެހެްނވީމާ،ްއެްއވެސްްމައްސަްަަލއެއްްޖެިހގެންްެއއްވެްސް

ްއެް ްއެ ްކުަރއްަވއިފިްއާޔ ްޝަކުާވއެްއ ްމެންބަރަކު އްޗެިހްޢިއްޒަތްތެރި

ްމޯލްޑްވިސްއިްން ްޓީީވ ްދަންނަވާލަން. ްވާހަަކ ްއެބަހުރި  245ބެލޭގޮތަށް

ްފަހަރެއްަގިއް ްޭއަގއި ްގެންދަވާ ްދައްަކވަމުން ްޓިވީްނ ްގެންަދވާ ފޮނުއްވަމުން
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ނުޑއްވާަފިއް ްކަ ްފެތޭގޮތަްށ ްގަާވއިދަށް ްއެޭބފުޅުން ްއޮތަްސ، ނުޑއްވާަފއި ކަ

ްއޮރިޖިނަ ްއެ ްއެބަހުރި ްމިތާނަގިއ ްއިނގޭޯތްހުރިކަމުގަިއވިޔަސް ލްތައް

ނޑަކަށްްުނފެނޭްއެހާްބޮޑުް ނޑި.ްއެހެްނވީމާ،ްމިދެންނެވީްމިއީކީްއަުޅގަ ނުކެ

ްއޮންނަގޮތުްން ްަގާވއިދުަގިއ ްެއހެންނަމަވެސް، ްކަމަކަށް.  250މައްސަލަެއއް

ްހުށަހަޅުއްވަންޖެޭހް ްއޮތްކަމަށްވަންޏާ ްއިޞްލާޙެއް ްމެންބަރަކަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްވާހަްަކަުފުޅްގޮތަށްްމިއޮންނަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްދެ ްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރަކު ން

ްމަދުވެފައި،ް ްފިްއޔެްއ ްއަކުެރއް ްގެްނދެވުމުަގއި ްގެންދަވާ ދައްކަވަމުން

ްޢިްއޒަތްތެިރް ްރ.އަތޮުޅގެ ްދެންމެއަކު ްރީިތކޮށްލަން ްބަސްމަގު އުނިކޮށްލަން،

ްެއމައްސަލަވެްސް ްއަނެއްކާ ްަކނޑާލައިިފއްޔާ ްއެވިދާުޅވިހެން  255މެންބަރު

ްއެ ްދެކޮޅަށްވެްސްނުކުމެދާނެ. ްހަމަ ްކަންތައްތަކެއް ްމިކަހަލަ ހެންވީމާ،

ްބަޙުސަކަށްް ްއޭެގ ްކޮންމެހެން ްއަޅުަގނޑު ްދެން، ްއިނގޭތޯ. އެބަހުރި

ްދާކަށެއްނޫން.ްދެން،ްލ.އަތޮުޅެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.

ް

 260ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްަރީއސް.ްއާްހައްުދންމަތީްެމންަބރުް ނޑުމެްނވެްސްޤަބޫލުކުރަންްޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރި ްދެ،ްއަުޅގަ

މިތަނުގައިްައޅުަގނޑުމެންްވޭތުވެދިޔަްޖަލްސާތައްްވަރަށްްކަިއރިްކައިީރަގިއްްވާހަަކދެއްެކވުން:ްމޫާސމަނިކު

ްރަނގަޅަށްް ްއެްނމެ ްމުވަްއޒަފުންނަށް ްިއދާރީ ްދިަޔއިރުަގއި ބޭއްވެމުން

ްޙަޤީ ްެއކަމަކު، ްިހނގައިދާނެކަމަށް. ްނުކުރެވި  265ޤަތުގަިއްމަސައްކަތް

ނޑުމެްން ްައޅުގަ ްއުޅޭގޮތަކީ ްމިނިކުމެގެން ްމިހާރު ްމައްސަލަ ޔައުމިްއޔާގެ

ްިް ްރާއްޖޭގައި ްޚިލާފަށް ްނިންމުމާއި ްނިންމި ްމިތަނުގަިއ ްކުރީުދވަހު އިްއޔެގެ

ްނުކުެމް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާާއއި ްރާއްޖޭގެ ްޕާީޓއަކުންނާިއ ްސިޔާސީ އޮތް

ްވާ ްފާޑުފާޑު ްމެދުވެރިެވެގން ްމޯލްޑްވިސް ްދައްކާްޓީވީ ްރައްިޔތުންނަށް ހަކަތައް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމި ްއެބަދޭ. ްވާހަކަތަކެއް ްކިތަންމެ ްޚިލާފު ްޙަޤީޤަތާއި  270ހަދާއިރު

ްނުކިޔޭނެކަމަށްް ްފާޑު ްދޭތެރޭަގއި ްނިންމެވުމަކާއި ްނިންމަވާ މަޖިލީހުން

ްއަިދް ްއެބަދޭ ްލަާފ ްނުކުމެަވޑަިއގަންނަވާ ްާނއިބު ްބަންޑާރަ ބުނެފައިއޮތްއިރު

ްމީޑި ްދައްކަުމްންދަޢުލަތުގެ ްދަިހވެތިކަމުަގއި ްވެރިކަމުގެ ްމެދުވެރިޮކށް އާ

ްކުިރް ްމިތަނުގައި ްއަޅުަގނޑުމެން ްުމޅިން ްއެްއޗެހިތަކަކީ ގެންދާ
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ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއެހެންވީމާ،ްމިތަކެތި ްކަންތަްއތަކެއް. ްޚިލާފު  275ކަންތައްތަާކއި

ްގެންގޮސްދޭން.ް ްގޮތުަގއި ްރަނގަޅު ްަހމައަށް ްރައްޔިތުންނާއި އެބަޖެހޭ

ްމިއުޭޅްދިވެހި ްދިމާވެގެން ްހަޤީޤަތުގައި ްމިއީ ްެއބައޮތް. ްމީިޑއާވެސް ރާއްޖޭގެ

ްއިދާރީްމުވައްޒަފުންްމައްސަލައަކީ.ްފަހަރެްއގަިއވެސްް ކަންތައްތަްއްްމިތަނުގެ

ްކުރެްއވިކަކު ްޢާންމު ްއަމީން ްމިދައްކަނީ.ްރިގޮތަކުްނ، ްވާހަަކއެއްނޫްނ މެްއގެ

ް ްބޭނުންވޭ ްއެބަ ްއަުޅަގނޑުމެންެވސް ްމިހާުރްއެހެންވީމާ، ްވީިޑއޯވެސް  280އޭގެ

ްލިެޔލަވެސްފާނަން.ް ްޭގަގއި ްއަމިއްލައަށް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްޔައުމިއްޔާ ލިބެން.

ްހަްއދަވާދެްއވަންވީ.ް ްލިބޭނެގޮތެއް ްވީިޑޯއްއޮތްގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށްވެސް

ްބޭނުންޭވް ނޑުމެންވެސް ްއަޅުގަ ްދީގެން ްމީޑިއާތަކަށް ްއެހެން ްހުރި ރާއްޖޭގެ

ްރާއްޖޭގެ ްމި ްމީހުންްްފަތުރަން. ްބަޔަކު ްމިދަނީ ްމިހާރު ވެިރކަމަށްޓަކައި

 285ްޤުރުބާންވާްހިސާބުގައި.ްއެހެންވީމާ،ްމިއީްޙަޤީޤަތަކީ.

ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު..ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 290ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ނޑުްމިތަނުގައިްދަްއކާްހައްުދންމަތީްެމންަބރުް ްވާހަަކއެއްްައޅުަގނޑުމެންްދެއްިކްްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ގޮތަށްްއެނގެންޖެހޭނެ.ްއަުޅަގނޑުމެންްމިތަނަށްްއަިއސްްމިތިބެނީްސިޔާީސްްވާހަަކދެއްެކވުން:ްމޫާސމަނިކު

ްބަެއްއ.ް ްތަމްޞީލުކުރާ ްރަްއޔިތުން ްއަތޮެޅއްެގ ްމިީއ ޕާޓީއަކުންނޫން.

ްއޭގެް ްދޭންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމީުހންނަށް ްއަތޮޅު  295އަޅުަގނޑުމެން

ްމީޑިއާއިްންރަ ްަދއުލަތުެގ ނަޑއެޅިގެން ްކަ ްހަމަ ްމިހާރު ނގަޅުގޮތް.

ްއަޅުަގނޑުމެންްމިތާްދައްކާްާވހަކަްއޮުޅވާލަނީ.ްއެވާަހކަްމިމައްސަލަައކީ.

ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއޮފް ްޮޕއިންޓް ްއަޅުަގނޑު ްނުކުާތްްޯއޑަރެއއްމިހާރު ްިނޒާމާބެހޭ  300ނޫިނއްޔާ

ްޔައު ްމިގެންދަނީ ްޢިއްޒަތްތެިރްމިއަރުވަމުން ްެއކަމަކު، މިއްާޔއާބެހޭގޮތުން.
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ްވަަޑއިަގންނަވާ.ްއާެދ،ް ްއެބަ ްމާދުރަށް ްފާހަގަކުަރްއވާއިރު ްމެންބަރުން ބައެއް

ްޙުސައިންްއިބްރާހީމް،ްޅ.އަތޮުޅގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.

ް

 305ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(ް

ް

ްނުކުތާްފާފިއްޕޮޅުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްނިޒާމީ ްައޅުަގނުޑ ްއާދެ، ްނިޒާމީް`. ްހަމަ ްނެީގ ްއެއް

ްޢިއްޒަތްތެރިްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކަންތައްތަަކީކ ްޔައުމިްއާޔގެ ްދަންނަވަންޯތ، ނުކުތާއަކަްށވާތީ.

ްަވިކް ްފޮނުއްވާ. ްސިޓީ ްއެބަ ްމެންބަރަކަށްވެސް ްކޮންމެ ްހަމަ ރިޔާސަތުން

ްޖަލްސާތަކުެގް ްހުރި ްދެމެދުގައި ްތާރީޚަކާ ްމިވެނި ްފެށިގެން  310ތާރީޚަކުން

ްިއޞްލާޙުތަކެްއވާނަމަް ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްގެންނަން ޔައުމިްއޔާތަކަށް

ް ްހުށަހެޅުްއުވމަށް ްވާޖިެބްއްްއެހެންވީމާ،އެއިޞްލާޙުތަެކއް ނޑުމެންގެ އަުޅގަ

ްޭއަގިއް ްބައްަލވާލަްއވާފައި ްހަމަގައިމުވެސް ްވާހަކަފުުޅ ްއެބޭފުޅެްއގެ އެީއ،

ްހުށަހެޅުއް ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކަންތައްތަކެއް ްމިތަނަށްްހުރި ްދެން، ވިދާނެ.

ްމަސަްއކަތްކުރެްއވީާމ،ް ްރިޔާސަތުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްފާސްކުރަްއވަން  315ޔައުމިްއޔާ

ް ްމިހާރު 15ްްއެކަމަށް ްއެހެންެވގެނ22ްްްމިނެޓް، ްއިނގޭތޯ. މިނިްޓވީޭއ

ްއެދައްަކާވް ްއެބޭފުޅުން ްޙާލެްއގައި ްެއްއވެސް ްމިދެންނެވީ އަޅުަގނޑު

ް ްދައްކަާވްވާހަކަފުޅުތަަކކީ،ްެއްއގޮތަކަްށެވސް ްެއއްގޮްތާވގޮތުގެަމތިން ގަާވއިދާ

ނުޑެގް ްޖެހިވަޑަިއގަންނަވާނެ،ްއަިދްއަުޅގަ ވާހަކަފުޅުތަެކއްްނޫން.ްއެބޭފުުޅން

ްޖެހޭނެް ްައޅުަގނޑުވެސް ްމިދެންނެވީ ނޑު ްައުޅގަ ްނަފްސަށްވެސް  320އަމިއްލަ

ްވަނީިވްއާޔް ްއޮްތކަމަށް ްވާހަކަަދއްކާަފއި ނޑު ްއަުޅގަ ްަބއި، އަޅުަގނުޑގެ

ްއެހެންވީމާ،ްްއެވާހަަކިއގެ ްހުށަހަޅަން. ްމަނިކުފާނަށް ްަބލާފައި ްއޮތްތޯ ކުށެއް

ްވަގުތުް ްހަމަ ްވާހަކަަތކަީކ ްދައްކާ ްމިތާނަގިއ ހުށަނާޅުއްވާ

ްގެއްުލވާލުންކަމުަގއިްައޅުަގނުޑްދެކެނީ.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަްތތެރިްރައީސް.ް

ް325 

ްމެންބަރުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ ްމެންބަރުްއާދެ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއދ.ގެ .

ްއިލްޔާސްްޙުަސއިންްއިބްރާހީމް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(
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ް330 

ްވާހަކައެްއްްުބރީްމެްނބަރުްއަިރއަތޮޅުްދެކުނުްު ްބެހޭގޮުތން ްޔައުމިއްާޔއާ ްހަމަ ްއޮބާލީ ްފިތަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ،

ްަބއިްއިލްޔާސްްުޙސަިއންްއިްބރާީހމްް ނޑުގެ ްައޅުގަ ްއަޅުަގނޑު ްހަމަްްދަންނަވާލަން. ްަރނގަޅަށް ްވަރަށް

ްބަލަމުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދިމާާވްްސަމާލުކަމާއެކީ ްބައިަގއި ްއަޅުަގނުޑގެ ގެންދަނީ.

ްއެިކް ްވިާދޅުވަނީ، ްިލޔުްއވާކުދިން ްަޔއުމިއްޔާ ްމިތާ މައްސަލަެއއްކަމަށް

ްއަކުރުަތްއް ްބައެްއ ްގިނަކަމުން ްއެނބުރޭލެއް  335ފަރާތްފަރާތަށް

ްއެއަކުރުތަް ްތަފާތުވޭ.ްނައްޓަިއގެންދަނީއޭ. ްމާނަ ްވަރަށް ްހަމަ ްވިިދގެން ކާ

ްތިވިދާޅުވަީން ްފެށިގެން، ްމިއަދުން ްެއދުމަކީ ނުޑގެ ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،

ްމަޖިލީހުގެް ްމިޚާްއޞަ ްސަލާމަތްތެރިކަމާއެކީ ްރަނގަޅަްށ ްވަރަށް ރެކޯޑިންގ

ްސަިއޓަްށް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްބަލަހައްަޓވަމޭ. އަރުޝީފްަގއި

ްމަނިކު ްއޭރުންްއެރެކޯޑިްނގ ްއަޕްލޯޑްކޮށްލަދެްއވަންވީ.  340ފާނު

ްބޭނުްން ްރައްޔިތުންނަށްވެސް ްއަދި ްހުންނާނެ. ްފެންނަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްސީާދް ްހަމަެއކަނި ްއަޅުަގނަޑކަށް ްބަލައިެލވޭނެ. ްވީިޑއޯ ގަިޑއެްއގަިއ

ްއެިކް ްމިއީ. ްމީހެއްޫނން ްވާހަކަެދއްކޭނެ ްހަމަކޮށްގެން ްހަތަރުކަޅި މަނިކުފާނާ

ް ނުޑެގްދިމަދިމާއަށް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްއެނބުރެން. ްެޖހޭނެ އަޅުަގނޑަށް

ްއެހެންވީާމ،ް ްއަޕްލޯޑްކޮށްދެްއަވއިގެން. ްވީިޑއޯ ްރަނަގޅުވާީންހަމަ  345ޔައުމިްއޔާ

ްއެކަންްކޮށްދެްއވާ.ް
ް

ް

ް

 350ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއަރިއަޮތޅުޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެްމާޮޅސްމަޑުލުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް ްއަުޅަގނޑު ްަރީއސް. ްރި ްދެކުނުްުބުރީގެްެގ

ްހުށަހެޅުއްވުމަްށްްޢަލީްފާއިޒްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެހުށަހެޅުްއވި ްޙުސައިން ްޢިލްާޔސް ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްމިވާހަަކް ްމިއަދު ްޮއޅުމުން ްޔައުމިްއޔާ ްދަންނަވަންޖެހެނީ. ތާއީދުކުރަމޭ

ްޓެކްނޮލޮޖީް ްމިއަުދ ްވާހަކައެއްނޫން. ްދައްކަންޖެހޭކަހަލަ  355މިހާބޮޑަށް

ްވީިޑޯއްމިއޮތް ްހަމަ ްވާހަކަތަްއ ްމިދައްކާ ްައޅުަގނޑުމެން ްބަލާއިުރ، ގޮތަށް

ްެއއްގޮަތކަށްވެްސް ްެއއީކީ ްލެވެން، ްސައިޓަށް ްބަލައިލެވެން، މެދުވެރިކޮށް
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ދަތިކަމެއްނޫން.ްއެކަްންއެހެްންކޮށްދެްއވައިފިކަުމގަިއވާނަމަ،ްއަޅުަގނޑުމެްން

ްސަރުކާ ްއޮުޅވާލުމަށް ްކަންކަން ްދިއްކުެރވޭ، ްމިދައްަކާވްމިއިނގިލި ރުން

ްއެހެންވީާމ،ް ްެދކެން. ްައޅުަގނޑު ްައއީކަމަށް ްަޙއްލު  360ވާހަކަތަކަްށވެސް

ްަޔއުމިއްާޔއާެއއްޮކްށް ްފެނި ްސައިޓުން ްައޅުަގނޑުމެންެގ އެީވޑިއޯަތއް

ްޙައްލެއްކަުމގަިއް ްރަނގަޅު ްވަރަށް ްއެއީ ްހައްަދވައިެދްއވުން ބަލައިލެވޭނެގޮތް

ްއަޅުަގނޑުްދެކެން.ްުޝކުރިްއާޔ.
ް

ް365 

އާދެ،ްމިްިހާރުްގަވާއިދުްހަމަޖެހިފައިްއޮތްގޮތުންްއެކަންްކުރެވޭކަެށއްްނެތް.ްްތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަ

ްއާދެ،ްއއ.ގެްޢިއްޒަތްތެރިްެމންބަރުްމުޙަންމަދުްމަޖުދީްއިބްރާހީމް.ް

ް

ް

ްނުކުތާއާއިެގްންްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްނިޒާމީ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި .`370 

ްވީ،ްމިތެދު

ްްދީްއިްބރާީހމްްމުޙަްނމަދުްމަޖުް ްރައީސް،4ްްގަާވއިދުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަށުން. ްގެ ް)ނ( ްމާއްދާެގ ްވަނަ

ްބަހެްއްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކުަޑއިމީސް ްއަުޅވާ،ްމަނިކުފާނަށް ްއިލްޒާެމއް ްަނގާލުންކަމަށް ވަގުތު

ްެއކަްން ްއެހެްނވީމާ، ްހުއްދަކުރާކަމެއްނޫން. ްމިަގވާއިދު ރައްދުކުރުމަކީ

ްޖަވާބުދާރީްފާ ްމަނިކުފާނު ްހާމަކުރުމަކީ ްެއކަްނ  375ހަގަކުރަްއވައި

ް ްގަވާއިުދގެ ްހަނދާންކޮށްދިނުމަށް، ްމިކަން ވަނ22ްްަވާންޖެހޭނެކަމަށްވާތީ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްއަދާކުރުމަށްފަހު ްވާޖިބު ނުޑގެ ްއަޅުގަ ްދަށުން މާއްދާގެ

ްއިށީނދެލާނަން.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.
ް

ް380 

ްހީވަީންްއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެް ްއަޅުަގނޑަށް ްދެން، ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްތެރި ްތިންފަހަރަށްވެސް ްދެފަހަރަށް މިމައްސަލައިަގއި

ްދެންް ްމިކަން ްދެން، ްއިނގޭތޯ. ްކަންނޭނގެ ްނެތް ްމާނައެްއ ނެންގެވުމުެގ

ްތި ްމެންބަރުން ްިތޔަޢިްއޒަތްތެރި ްއަޅުަގނޑަށް ްފާޅުކުރެްއިވްމިހާރު ދެއްިވ،

ްކުރެވެންް ްައޅުަގނޑުމެްނނަށް ްރަނގަޅަށް. ްވަރަްށ ްލިބިއްޖެ  385ޚިޔާލުފުޅުތައް
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ްތިވިދާޅުިވގޮތަްށް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަސައްކަެތްއ ްހުރިހާ އޮތް

ނޑުމެންްކުރަމުންްގެންދާނަން. ްރަނގަޅުކޮށްެދވޭތޯްއަުޅގަ

ް

ވަނ14ްްަރައްޔިތުންގެްޚާއްޞަްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދުގެްް-3

 390މާއްދާގެްދަށުންްމެންބަރުންްހުށަހަޅާްމައްސަލަްކުރިއަށްް

 ގެންދަވައިްގޮތެއްްނިންމެވުން.

ް

ްއޮތްކަމެްއވިްއާޔްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކަމެްއކުރެވެން ްއެްއގޮތަށް ްގަާވއިާދ ހަމަކަށަވަރުންވެސް

ްމިއަުދް ްއަޅުަގނޑު ްދަންނަވަމުން، ްކުރާނެާވހަކަ ްެއގޮތަށް އެކަން

ްޢިއްޒަތްތެިރްއެޖެ ްދިއުމަށް ްކުިރއަށް ްއަިއޓަމާއިގެން ްއޮތް ްދެން  395ންޑާަގއި

ްމިއޮތީ،ް ްމިއަދުގެ ްދެން ްއާދެ، ްއެދެން. ްއިޒުނަ ްއަރިހުން މެންބަރުން

ް ްގަާވއިދުެގ ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްަޞ ްދަށުްނ14ްްރައްޔިތުންެގ ްާމއްދާގެ ވަނަ

ްނިންމުންމެ ްގޮެތއް ްގެންދަވާ ްކުރިއަށް ްމައްސަލަ ްހުށަހަޅާ .ްންބަރުން

ްމިވަނީ،ް ްިމހާރު ްއެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ ްމެންބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި

 400ޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރަކުްސޮއިކުރަްއާވ24ްްރައްޔިތުންގެްޚާްއޞަްމަޖިލީހުގެް

ް ްަގވާިއދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްޞަ ްަރއްޔިތުްނގެ ވަަނ14ްްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ،

ްހުށަހަޅުއްް ްމައްސަލައެއް ްހުށަހަޅާ ްދަށުން ްތ.އަތޮުޅެގްމާއްދާގެ ަވއިދެްއވާަފއި

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްޙަސަން. ްރަޝީދު ްޙުސައިން ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްމައިަގނުޑް ްޚުާލޞާ ްހުށަހެޅުއްވުުމގެ ްހުށަހެޅުއްިވ ްއަތުަގއި މެންބަރުންގެ

ް ްއެއީ ްޤަބޫލުކުަރނީ. ނުޑ ްއަުޅގަ ްއޮންނާނެކަމަށް  5ް405މިހުށަހެޅުއްވުންތައް

ްއެކުަލވާލައްް ްމައްޗަށް ްޕޮއިންޓެްއގެ ްމަްއޗަްށ6ްްވާފަިއވާ، ޕޮއިންެޓއްގެ

ްމިީއް ނުޑގޮެތްއގައި ްމައިގަ ްހުށަހެޅުން. އެކުަލވާލަްއވާފަިއވާ

ްމިހުށަހެޅުންތަކަށްް ްއެހެންވީމާ، ްއިނޭގތޯ. މިހުށަހެޅުންތަކަކީ

ްނިންމާފައިްހުްުބަ ްމިހާރު ނޑު ްއަުޅގަ ްހުޅުވާލަން ްފުރުޞަތު ސްކުރުމަށް

ްޙު ްއިތުރަށް ްދެން ްމިހެންވީމާ، ްދެން، ްއަރިހުންްމިވަނީ. ްަރޝީދު  410ަސއިން

ްމީގެއިތުރުންް ްމެންބަރު ްއެޢިއްޒަތްތެރި ްެދން ްދެންނެވިން، އަޅުަގނޑު

ްމިކަމާބެހޭގޮތުްން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަކަފުަތކަކީ، ދެއްކެިވ
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ްމިހާުރް ްއެ ްދެން، ްވިދާުޅވެފަިއވަނީ. ްތަޢާރަފްކަމަށް ދެއްވަންހުރި

ނޑުމެ ްއޮންނާނެ.ްދެްނ،ްއަުޅގަ ްދެވިދާނެ.ްޔައުމިްއޔާަގއި ންނަށްްއެލިޔެާލފައި

ްއެހުށަހެޅުްއިވް ްދަންނަވާލިން ނޑު ްއަުޅގަ ްމެންބަރަށް ްޢިްއޒަތްތެރި  415އަދި

ްއެއާެއއްޮކްށް ްއެހެންވީމާ، ްދެން ްވާހަކަެވސް. ްލިބެންވާނެ ހުށަހެޅުއްވުންތައް

ްދަންނަވާލާނަން،ް ްއަޅުަގނޑު ްޙަސަންއަށް ްރަޝީދު ްޙުަސއިން އަޅުަގނޑު

ްއަރު ްފުރުޞަތެއް ްސާފުކޮށްލަން.ްފުރަތަމަ ްއެްއެޗްއ ްކުޑަކުޑަ ްމި ާވނަން

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއެލިޔުްންދެއްަވއިފިންތޯއޭ.ް

ް420 

ްމިމައްސަލަްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްއިްއޔެ ްޝުކުރިއްޔާ. ްބޮޑަށް ްވަރަށް .`ް

ްވާހަކަްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްދެއްކި ނޑު ްއަޅުގަ ނޑުްހުށަހެޅުމަށްފަހު ްއަޅުގަ ްމިކަމާގުިޅެގން އަީކ،

ްޔައުމިްއޔާަގިއް ްއޮންނާީނ ްމިހާރު ްއެވާހަކަތައް ްތަފްޞީލު. ްއިތުރު ދިން

ހިމެނިފައި.ްއެހެންވީމާ،ްއެީއްމިމައްސަލައިަގއިްހިމެނޭ،ްމިަމއްސަލަްަިއގަިއް

ްކަންތައްތަެކްއ4ްް ްއިންތިޤާލީ ްއެއޮތް ްނަްނބަރުގައި ްާމއްދާަގއި،  425ވަނަ

ްއެބަޖެހޭ ްޮއވޭ.ްހަމަޖައްސަްަން ްހުށަހެުޅމުގައި ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ކަމަށް

ްތަފްޞީލުކޮށްދިނުމުެގް ްކޮބަިއކަން ްކަންތައްތަކަކީ ްއިންތިޤާލީ އެހެންވީމާ،

ްގިނަް ްހިމެނޭ ްމިހުށަހެޅުމުގައި ްވާހަކަ ްަދއްކާފަިއވާ ނޑު ްއަުޅގަ ގޮތުން

ްހުރިހާކަމަކަށްް ްީމގެ ްތާއީދުކުރެްއވިނަމަވެސް ްމިކަންތައްތަކަށް ބޭފުޅުން

ްެއަކށީގެންާވކަމެއް.ްތާއީދުނު ްތިއްބެވުމަީކވެސް ްބޭފުޅުން ްބަެއއް  430ކުރަްއވާ

ްމަޖިލީހުގަިއް ްމައްސަލައާމެދު ްމިހުށަހެޅުނު ްބޭނުްނވަނީ، ޙަޤީޤަތުގައި

ްިދއުން.ް ްެއކުެލވިގެން ްބާެބއް ްމައްޗަށް ްިމކަންތަކުެގ ވާހަކަދަްއކައި

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

 435ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްބަދަލުީވތީ.ްޙުސައިްންްަބރުްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެން ްވާހަކަފުޅު ްޙައިރާންެވއްޖެްރައީސްގެ ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު

ްބަްއސަވާނެކަމަްށްްއަްޙމަދުްމުިޢއްޒުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހައްދާފައި ްކޮޕީ ްިލުއމުގެ ްއެހުށަހެޅުއްވި ރަޝީދު

ްއަުޅަގނުޑް ްހިނގީާބަވއޭ ްކަެމއް ްރޭަގއި ްހެނދުނު، ްމިއަދު ވިދާޅުވެަފއި

ްްހިތަށްއަރަނީ. ްރޭ ްވެއްޖެްއޔާ ްޤަޫބކުރާގޮތުން ނޑު ްބޭްއިވ9ްްއަުޅގަ  440ޖެހިއިރު
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ްިއއްެޔް ްއެެހންވީމާ، ްމިކަމަކީ. ްނަތީޖާއެއްނޫން ްނިންމިކަމެއްގެ ޖަލްސާއިން

ްލިބޭނެގޮތްް ްއެިލއުްނ ްބަހައްޓަަވއި ްއިުތބާރު ްބަހުގެ ވިދާޅުިވގޮތަށް

ްހައްދަވައިެދއްވުންްއެދެން.ްުޝކުރިއްޔާ.
ް

ް445 

ްހިނގާދިޔަގޮތް.ްްވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްކެް ްއެކަން ްދަންނަވާލިން ްއަުޅަގނޑު ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ްދެއްކެިވް ްތިމަންނަ ްވިދާޅުވިއޭ ްދެންނެވީމާ ްރަޝީދަށް ްޙުަސއިން އަޅުަގނޑު

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްއެއްގޮތަކަްށވެްސ ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ވާހަކަފުޅުތަްއކަމަށް.

ްއޮުޅވާލުމެ ްދަންނަވަިއގެން ްދޮގެއް ްމީގެތެރޭގަިއްމެންބަރުންނަށް ްއ

 450އެްއވެްސވަރަކަށްްުނގެންުގޅެން.ްއެހެންވީމާ،ްދެންމެއަކުްުޙަސއިންްރަޝީދުް

ްމިލިޔެގެންް ްތިމަންނަ ްވިދާުޅވީ ްާވހަކަފުޅުތައް، ްއެދެއްެކވި އެވިދާުޅވެދެްއީވ،

ްހަމަް ްިތމަންނަ ްވިދާުޅވީ ްދެންމެ ްދެންނެވީ. ްެއއްެޗއްނޫންހޭ ގެންގުޅުުނ

ްފާހަ ްމައްޗަށް ްާވހަކަފުޅުތަކެޭކ،ްޕޮއިންޓްތަކެްއގެ ްދެއްކެވި ގަކުަރއްަވިއގެން

ްއާދެ،ް ްއެހެންވިާދޅުވީ. ްއާދެ، ްެއހުންނާނެއޭ. ްޔައުމިއްާޔގަިއވެސް މިހާރު

 455ްއަޙްމަދުްމުޢިއްޒު.ް

ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ނޑުްމޭޒުމައްޗަށްްއޭްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް  460ްިތްއިްއޔެ،ްއެހެންވީމާ،ްމިޖަލްސާއަށްްކީްއވެތޯއޭްއަުޅގަ

ްކޮންމެއަަކްސްްއަްޙމަދުްމުިޢއްޒުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެން ްއެބޭފުޅާ ްމިއަދު ްވިާދޅުެވފައި. ްއިްއޔެ އައިސްފަނެތީ

ްވިާދޅުވެފަިއއޮތީ،ް ްރަީއސް ްިއއްޔެ ްއެކަމަުކ، ްދެން، ްވިދާޅުެވއްޖެ. އެގޮތަށް

ްޤަބޫުލކުރާޮގތުންވެއްޖެްއާޔް ްއަޅުަގނޑު ްގެންނާަނމޭ. ްހައްދަވާަފއި ކޮޕީ

ް ްަވގުތު.4:45ްްއިްއޔެގެ ްމިއީ ްހައްދަްނ ްކޮޕީ ްޖަލްސާއެްއގެ ްނިމުނު ަގއި

ނޑަްށް ްއަޅުގަ ްބަދަލުވެގެންދިޔަކަމަްށ ްއެހެންގޮތަކަށް ްމިހާރު  465އެހެންވީމާ،

ްއެސުވާލުުކރައްާވކަށްވެްސް ްފުރަތަމަ ްމިއަދު ްއެހެންވީމާ، ޤަބޫލުކުރެވެނީ.

ނޑުްވަރަށްްސުާވލުްއުފެ ދޭކަމެްއްރައީސަށްްޖެހިވަަޑއިްނުގަންަނވާނެ.ްއަުޅގަ

ްމިކަމަކީ.ްޝުކުރިްއޔާ.ް
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ް

ް470 

ްޙުސައިްންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެސުާވލު ނޑު ްއަުޅގަ ްިމައދަކުނޫން ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުްހީކުރީްއެްއެޗްއް ރަޝީދުްޙަސަންއަށްްދެންނެީވކީ.ްިއއްޔެ.ްދެންްއަުޅގަ

ްއަޅުގަް ްކުރެްއވިކަެމއްކަމަށް. ްލިުއއްަވިއގެން ނުޑްބައްލަަވއިގެްނ،

ްމިހާރުް ްނާރުވާކަށެއްނޫން. ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެިރ އެްއގޮތަކަްށވެސް

ނޑުްބަަލއިލާނަންްޔައުިމއްާޔަގިއް ނޑުމެންނަށް،ްއަުޅގަ  475ޔައުމިްއޔާއިްންއަުޅގަ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްތ.އަޮތުޅ ްނުކުތާއެްއ، ްނިޒާާމބެހޭ ްހުރިތޯ. އެލިެޔވިފައި

ްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް480 

ްއެނޭގްްރިޔާޟްްެމންަބރުްކޮޅުމަޑުލުް ްއަުޅަގނޑަށް ްއިްއޔެަގވެްސ ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްްވާހަކަެދއްެކވުން:ްރަޝީދު ްހުށަހެޅުއްިވއިރުަގއި،ްތ.އަތޮޅުގެ ްރަޝީދު ްޙުސައިން ްމެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި

ްސިފައިަގިއް ްިލއުމުެގ ްވާަހކަފުޅުތައް ްއެެދއްެކވި ްރަޝީދު ޙުސައިން

ންްރަޝީދުްހުށަނާޅުްއާވނެކަން.ްއެހެންނަމަވެސް،ްބަިއގަިޑއެއްާހއިުރްޙުސައި

ްެއކަްން ްއެއީ ްހޭދަކުރެްއވި. ްވާހަކަިއގައި ްރަޝީދު  485ޙުސައިން

ްއެހެންވީމާ،ް ްެއއީ. ްމަަސއްކަެތއް ްުކރެއްވި މުއްސަނދިކުރުމަށްޓަކައި

ްދަންނަވަން.ް ްޝުކުރު ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްރަީޝދަށް ްޙުސައިން އެކަމަށްޓަަކއި

ްމިކަންްއަދި ްެއޮގތަށްްް ްލިބިއްެޖއްޔާ ްފުރުޞަތެއް ްެއކަހަލަ ވެްސ

ްބޭނުންތެރިް ްވަަރށް ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްެއއީ ކުރިއަްށގެންގޮސްެދއްވާށޭ.

ްދެްއވުާމިއް ްސިފައިގައި ްއެލިއުމުގެ ްދެން، ްދެއްވީ. ްއިއްޔެ  490މަޢުލޫމާތެއް

ްކަމެއްކަމުަގިއް ްއަމިއްލަފުުޅ ްރަޝީދުގެ ްޙުަސއިން ްެއއީ ނުދެއްވުން

ނޑުްޢިއްޒަތްެތރިްރައީސަްށްއަޅުގަް ނޑުްޤަބޫލުކުރަނީ.ްދެންްއެާއއެުކ،ްއަުޅގަ

ްބޭނުމަކީ،ް ނުޑ ްމަިއގަ ްނުކުތާގެ ްނިޒާމީ ްބޭނުންވި ދަންނަވާލަން

ނަޑއަުޅއްާވ.ް ްކަ ްަގޑި ްމަނިކުފާނު ްމަްއސަލަތަކަށް ްމިކަހަލަ ޢާންމުގޮތެއްަގއި

ްމިއަުދްނާމާން ްޤައުުމވެސް ްމުޅި ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ  495ކަމެއްެގްއެހެނަސް،ްމިއީ

ްމިއީ.ް ްމަްއސަލައެއް ްއޮތް ްތެރޭަގއި ްނުތަނަވަސްަކމެއްގެ ްނޫނީ ތެރޭގައި
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ްދޭތެރޭަގިއް ްމިކަންތަކާ ްދިރާސާކޮށް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްމިމައްސަލަ އެހެންވީމާ،

ްމިއާބެހޭގޮތުްން ްއަދި ްހޯދަންޖެހޭ. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމަޢުލޫމާތުތައް މިއާބެހޭ

ް ްއެހެންވީމާ، ްވާހަކަދަްއކަންޖެހޭ. ްވަުގުތްދިގުކޮށް މަނިކުފާނު

ްނޫނީް ްބައިގަިޑއިރު، ްމެންބަރަކަށް ްކޮްނމެ ނަޑއަުޅއްާވއިރުަގއި،  500ކަ

ް ްނުނީ ްނަމަވެސް ްމިކަހަލަގޮތަކަްށ15ްްއެްއގަިޑއިރު ްނަމަވެސް، މިނެޓް

ްައޅުަގނުޑް ްއެދޭކަެމއް. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއަުޅަގނޑު ްެއއީ ްދެްއވުން ވަގުުތ

ްކުޑަ ްއެންމެ ްނުދެއްވިއަސް ްދިގުކޮށް ްމިދެންނެވިހާ ވަރަކަްށ15ްްެވގެން

ް ްހަމަޖައްސަަވއިދެްއވުމަކީ ްލިބޭނެގޮތް ްމިނިޓް ބޭނުންތެރިްމުހިންމު

ްމިދެންނެވިް ނޑަައޅުްއވާއިުރަގއި ްކަ ްގަޑިެއއް ްމަނިކުފާުނ  505ކަމެއްކަމަށްވާީތވެ،

ްމައްސަލައާްދޭތެރޭްވިސްެނވުަމށްްއަޅުަގނޑުްއެދެން.
ް

ް

ްމެންބަރުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްތެރި ްޕޮއިންްޓް، ްކަަމކަށް ްދައްަކވާއިރު، ްވާހަކަފުޅު މިހާރު

ް ްހަމަްއޯްްއޮފް ްތިެގންދަވަނީ ްހޯއްދަވަިއގެން ްފުރުޞަތު  510ޑަރްނަންަގވަިއގެން

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއެގޮތަްށ ްތިދައްަކވަނީ. ްވާހަކަ ްގިނަ ްދައްަކވާހާ ފްލޯގައި

ްވާހަ ްއެބޭނުްނފުޅުވާ ްހަމަ ްއެދެމޭ. ނުޑ ްއަުޅގަ ްނެހެއްދެވުން ަކްމެންބަރުން

ްޕޮއިންްޓް ްބޭުފޅުން ްބޭފުޅުން،ްވަރަްށްގިނަ ްހުރިހާ ވިދާޅުވެެދްއވީމާ،ްމިހާރު

ް ްމެންބަރުްއޯއޮފް ްޢިއްޒަތްެތރި ްދ.އަތޮުޅގެ ްއާދެ، ްއެބަނަންަގވާ. ޑަރ

 515ްމުޙަންމަދުްރިޔާޟް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިތަނަްްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީް ްއިްއޔެ ްއާދެ، ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއިންތިޤާލީްޝުކުރިއްާޔ ްށް

ްޤާނޫނުއަސާސީްްމެންަބރުްުމޙަންަމދުްރިޔާޟްް ްމިދާ ްއިޞްލާޙުކުެރވެމުން ްައޅުަގނޑުމެްނ ްއަލަށް  520ްބާބެއް،

ްރަޝީދު،ްސިްިވާްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޙުސަިއން ްޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި ނުޑ ްއަުޅގަ ލުވުމަްށ،

ންްތ.އަތޮޅުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙުސައިންްރަޝީދުްހުށަހެޅުއްވިްއެްދެތި

ްކޮމިޝަންތަކާިއް ްމުސްތަޤިއްލު ްމިނިވަން ްއެްއޗެހީަގއި، ްހުރި ކަރުދާހެއްަގއި

ްއޮނިަގނޑަްށް ްސަރުކާރުެގ ްބަދަލާއި ްއަްނނާނެ ްމިނިސްޓަރުންނަށް އަދި
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ނޑުް ްއަުޅގަ ްވިދާުޅވި. ްއެމަނިކުފާނު ްވާަހކަ ްބަދަލުތަކުގެ  525އަންނާނޭ

ުޅަގނޑުމެންނަށްްޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި،ްމިމަޖިލީހުންްއޮށްޓަރުްހުރިްއެްއޗެއްްއަ

ްކޮމިޓީއަށްް ްޑްރާފްޓްކުރާ ްދިރާސާކޮށް ްނިންމޭނީ ްނުވަތަ ފާސްކުރެވޭނީ

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްފޮނުވޭނީ ްއެްއގޮތަށް ްޚިޔާލާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނޑުމެންނަްށް ްައުޅގަ ްދިރާާސކޮށް ްމައްޗަށް ްއޭެގ ްފެނިގެން. އެލިއުންތަްއ

ްޑްރާފްޓްކުް ްދިރާސާކޮށް ްއެހެންވީމާ، ްކޮމިޓީއަްށްވާހަކަދެްއކޭނީ.  530ރާ

ްމައްަޗްށް ްވާހަަކއިގެ ްދެއްކެވި ްމިތަނުގައި ްއެެއްއޗެހިތައް، އަޅުަގނޑުމެން

ްމެންބަރެއްެގް ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮންމެ ްމޭޒުން، ްއިދާރީ ފޮނުވުމަށްޓަކައި

ްބިނާކޮްށް ްަމްއޗަށް ްއޭގެ ްއޮންނަންޖެހޭނެ. ްލިޔުމެްއ ްއޭެގ މޭޒުކޮޅުމަތީަގއި

ްވާހަކަދެ ްމެންބަރުންނަށް ްއެހެންގޮތަކަްށްޢިއްޒަތްތެރި ްއެނޫން އްކޭނީ.

ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްް ްމައްސަލައަކާމެދު ްމުހިންމު ްމިހާ  535އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްމިހާރުންް ްއެހެންވީމާ، ްޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްނުދެއްކޭނެކަމަށް ވާހަކަ

ްޮކީޕް ްޭއގެ ްމިހާރަށް ްމިހާރުން ްހުއްޓަވާލައްވާ ްމަޖިލިސް މިހާރަށް

ްްކަމަށްްއަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުަރން.ނެއަޅުަގނޑުމެންނަށްްލިބެންޖެހޭ

ްމިހުށަހެޅުއްވިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަތްޕުުޅގަިއ، ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްެތރި ްމިމައްސަލަ މިހާރު

ްދެން،14ްް ްއެބައޮތް. ްމިހާރު ްމައްސަލަ ްހުށަހެޅުއްވި  540މެންބަރުން

ްއެއެ ްލިޔެފައިހުީރމާ ްއެެއއްޗެހި ްޔައުމިއްޔާ، ްމިހާރު ްއޗެިހްއަޅުަގނޑުމެން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއިރުކޮޅަކުން ްނަގާފައި ްމިގެންދަނީ.ްދެން،ްމިހާރު ނަގަމުން

ްދެއްކެިވް ްރަޝީދު ްޙުސައިން ްމެންބަރުންނަށް، ްޢިްއޒަތްތެރި އެެއއްޗެހި

ްއަޅުަގނުޑް ްމިބަލަނީ. ްރައްދުކޮށްދެވޭތޯ ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ވާހަކަފުޅުތައް

ްެއއެްއޗެ ްއަރިހުން ްޢާްނމު ްއަމީން ްކޮީޕްދަންނަވާލައިފިން ްގެެނސްދެއްާވ  545ހި

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްލ.އަތޮުޅެގ ްނުކުތާއެއް، ްިނާޒމާބެހޭ ްއާދެ، ހައްދަވާދެްއވަން.

ްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޢީމް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް550 

ްމިއަުދްްެމންަބރުްމުަޙންަމދުްްހައްުދންމަތީ ްމައްސަލަެއއްަގއި ްނިޒާމީ ްޙަޤީޤަތުގަިއވެސް ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ އާދެ،

3ްް
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ްމަނިކުފާނަށްްްވާހަަކދެއްެކވުން:ނަޢީމްް ްއަދި ްލަދުގަންނަން. ްތެދުވަންޖެހުނީތީ ްފަހަރަށް ވަނަ

ްދެރަވެސްވޭ.ް ްދަންނަވަންޖެހުނީމާ ްއެއްޗެހި ްމިކަހަލަ ްތަކުރާުރކޮށް އަޅުަގނޑު

ްބަޙުސަްށްހުޅުވާލަމުން،ް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމަނިކުފާނު  555ނަމަވެސް،ްދެންމެ

ްޙުސައިން ްމަރުޙަލާގައި ްއިންތިޤާލީ ްެއީއްްމި ްހުށަހެޅުއްވުން ރަޝީދުގެ

ްާވހަކަދައްަކވަްން ްއެއަށް ްބަލައިގެން ްހުށަހެޅުއްވުްނކަމަށް ހަމައެކަނި

ްަގވާއިާދް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްަމްއސަލައެއް. ްއެއީ ވިދާޅުވާތީ

ތަޢާރުޟުވާކަމެއް.ްއަޅުަގނޑުެމންްމިޤާނޫނުއަސާސީ،ްއިޞްލާޙުކުރެވުމުންާދް

ްރައްޔި ްފޮނިމީރުކަްނ ްވާސިްލކޮްށދިނުމަށްޓަކައިްޤާނޫނުއަސާސީގެ  560ތުންނަށް

ްމިމަޖިލީހުގަިއް ްއަުޅަގނޑުމެން ނަޑއަޅަްނވެގެން ްކަ އުސޫލުތަެކއް

ްބަ ްކުރަންޖެހޭ ްއެބޭފުޅާެގްހުްުފުޅާދާއިރާެއއްަގއި ްއެހެންވީމާ، ްމިއީ. ސެއް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްލިބެންޖެހޭނެކަން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ އެހުށަހެޅުއްވުންަތއް

ްއިއްެޔގެް ްއަދި ްނިންމަވާލަްއވަމުންްްޤަބޫލުކުރަން. ްމަނިކުފާނު ހަވީރު

ްތިމަންނަް ްއޯޑަރުކުރެއްވި ްހަމަ ްނެރުއްވާ ްރޫލިންގެއްއ ނަޑއެިޅގެން  565ކަ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީާމ، ްވިދާޅުވީ. ްމިހެން ްދެްއވަްނ. ްެއއެްއޗެހި އަންަގވަމޭ

ްރައީސްކަމަްށވީމާ،ް ްމިމަޖިލީހުގެ ނޑުމެްނގެ ްއަޅުގަ ްމަނިކުފާނަކީ ދަންނަވާނީ

ްނެ ްދެވަނައަްށ،ްމަނިކުފާނު ްތަންފީޛުކުރަްއވަންޖެހޭނެ. ްޙުކުމްތައް ރުއްވާ

ްޙުސައިންް ްހަމައެކަނި ްނުޖެހޭނެ ްެއްއގޮތަަކށްވެސް އަޅުަގނޑުމެންނެއް

ްެއއަްށް ްބަލައިގެން ްހުށަހެޅުްއވުންކަމަށް ްއެއީ ްހުށަްަހެޅުއްވުން  570ރަޝީދުގެ

ްގޮތެްއް ްމިމަްއަސލައަކަށް ްލިމިޓްކޮށްގެން ްެއވަރަްށ ބަޙުސްކުރާކަށެއް.

ްސަބަބުްން ްމިމައްސަަލިއގެ ްއެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ ހަމައެއްނުޖެއްސޭނެ.

ްހުވާކޮށްގެްން ްތެރެއިްނވެްސ ްނުގަާވއިދުގެ ްގަާވއިދާއި ޤާނޫނީގޮތުން

ްމަޖިލިސްް ްއަދި ްއަންނަންޖެހޭނެ. ްަބދަލުތަކެއް ްހުަވއަށްވެްސ ތިބިބައެްއގެ

ްަރއީސުލްޖުމްހޫރި ްއަންނާނެ. ްބަދަލުތަކެއް  575އްާޔއަށްެވްސްމެންބަރުންނަށްވެސް

ްބަެއްއެގް ްއެހެްނވާއިުރގަިއ، ްމިހިރީ. ްާވހަކަތައް ްއަންަނގޮތަކަށް ބަދަލުތަކެއް

ްޑްރާފްޓިންގް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަެމއްނިންމާއިރު، ްެގއްލޭގޮތަށް ޙައްޤުތައް

ކޮމިޓީއަށްްފޮނުވަންޖެހޭްއެއްަޗކީްވަރަށްްފުޅާދާއިރާެއއްަގއިްވާހަކަދެެކވިެގްން

ްހޭެނކަމެއްކަުމގައިްދަންނަވަން.ްުޝކުރިއްޔާ.ްވަރަށްްރަނގަޅަށްްކުރަންޖެ
 580 
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ް

ޑަރެގގޮތުަގިއްއޯްްއާދެ،ްމިހާރުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްމިްޕޮއިންޓްްއޮފްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑަްށް ްއަޅުގަ ްމައްސަލަތަކަީކ، ްތިނަންގަވާ ްދަށުން ްނިޒާމީނުކުތާގެ ނޫނީ

ްމިބަ ްމިހާރު ްމިކަންހުްުހީވަނީ ްދެން،ްސަކަށްވެއްޖެހެން ްިއނގޭތޯ. ތައް

ްބަ ްއެހެންީވމާ، ްހީވަނީ ްކުރިއަްށްހުްުއަޅުަގނޑަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ  585ސާއިގެން

ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްދެންނެވީ، ްއަޅުަގނޑު ްރަނގަުޅވާނީ. 24ްދިއައްޔާހެން

ނޑުް ްމައިގަ ްއަސްުލ ްމިހުށަހެޅުއްވުމޭ ްހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ މެންބަރަކު

ްމިގަވާް ްމީގެއިތުރަްށ، ްދެން ްޚިލާފަށްކަމެއް،ްހުށަހެޅުއްވުމަކީ. އިދާ

ްައޅުަގނުޑް ްެވޭނެެއކޭ ްނުކުރެ ްނޫނީ ްުނގެެނވޭނެއެޭކ މިބަހުސްކުރެވެންދާއިރު

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއެްެހެންވީމާ، ްއެްއގޮތަކަްށވެސް. ްއިނގޭތޯ  590ނުދަންނަވަން

ްދަތިޭވް ްވަރަށް ްގެންދެވީމާ ްވާހަކަފުޅު ްމިހެން ްއެއޮޅުވާނުަލއްވާ. މެންބަރުން

ްނުހެއްދެވުންް ްނިޒާމާބެހޭްްއިނގޭތޯ.ްއެހެން ްއަުޅަގނޑު އެދެން.ްއާދެ،ްދެން

ްމިހާރުް ްހިތަށްައރަނީ ްއަުޅަގނޑު ްބާވައޭ ްކިހާއިރެްއވާންދެން ނުކުތާ

ްނާންްޙަލީމް،ްގއ.ގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްމިގެންދަންވީ.ްއާދެ،ްޢަދު

ް595 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްމެްނބަރުްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީ ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްއަޅުަގނޑަްށްއާދެ، ްރައީސް.

ްޢިއްޒަތްތެިރްްވާހަަކދެއްެކވުން:ނާންްޙަީލމްްޢަދު ްއެޖެންޑާކޮށްދެްއވުމަށް ްމިމައްސަލަ ޤަބޫލުކުރެވުނުގޮުތަގއި

ްއިދާރީގޮތުްން ްކުރިްނ ްއެޖެންާޑގައި ްއެިދވަަޑއިަގތީ،  600މެންބަރުންކޮޅެއް

ްއެޖެންާޑކުރުމަށްޓަކައި.ް ްކުރިްނ ްަވގުަތށްވުރެ ްއޮތް ވިސްނާފައި

ްރިޔާސަތުްންއިދާރީ ްމަޖިލީހުގެ ްޤަބޫލުކުރެވޭގޮުތގައި ނޑަށް ްއަުޅގަ ގޮތުްނވެސް

ްބަ ްބެހޭގޮތުން ްބާބާ ްއިންތިޤާލީ ްއެެޖންޑާކުރަްއވަްންހުްުއޮތީ، ސްކުރުން

ްމައްސަަލް ްފޮނުއްވި ްމެންބަރުން ްމިއޮތީ، ްއެމައްަސލަ ްމިހާރު ނިންމަވާފައި.

ްމައްސަަލއެްއެގގޮތުަގއި ްއަިއސްފައި ްއެޖެންާޑއަށް ްައޅުަގނުޑްމިއޮތީ، .605 

ްސިފަތަކާޤަބޫ ްއަސާީސ ްާވހަކަދައްާކއިރު،ްލުކުރާގޮތުަގއި ބެހޭގޮތުން

ްލިއުމެއްް ްއެްއެވސް ްމީގެކުރިންެވސް ްކުރިމަތީަގއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްެއް ްގެންދެވީ، ްޚިޔާލުފާޅުކުރަްއވަމުން ްމެންބަރުން ްނެތް. ބެހެއްޓިފައެްއ
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ްޑް ްފޮނުއްވީމާ ްޮކމިޓީއަށް ްޑްރާފްޓިންގ ރާފްޓިންގްކޮމިީޓއިްންޔައުމިްއޔާތައް

ްމޭޒުމަްއޗަްށްމިއަންނަނީ.ް ނޑުމެްނގެ ްިލޔުމެްއްއަުޅގަ ްތައްޔާރުކުަރއްވާ  610ދެން

ްރަޝީދުް ްޙުަސއިން ްދައްަކވާފައި. ްވާހަކަފުޅު ްއެއޮތީ ްރަޝީދު ޙުސައިން

ްހަމަ ްޢިބާރާތްތަކެއް.ްވާހަކަފުޅަީކވެސް ްބޭނުންހިފޭނެ އެހެންވީމާ،ްްެއއަްށ

ް ްނިންމަންވީ ްމިހާރު ްބަމަނިކުފާނު ްބާބުގެ ްފެށިގެންތޯްހުްުއިންތިޤާލީ ސް

ްމިދަނީ.ް ްވާހަކަަދއްކަުމންތޯ ްމަްއޗަށް ްސިަފތަކުގެ ްއަސާސީ ްއޭގެ މިދަނީ.

ްމެންބަރަކުް ްކޮްނމެ ްހުޅުވާލެއްވީމަ ްައޅުަގނުޑމެންނަށް  615އެހެންކަމަށްވަންޏާ،

ްވާހަކަދެްއކެވީާމ15ްް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްތ.އަތޮުޅ މިނިޓް،

ްވާަހކަދަ ްކޮންމެހެންްއަޅުަގނޑުމެން ްރަނގަޅުާވނެ. ްގެންދަނިކޮށް އްކަުމން

ްއަުޅަގނޑުމެންނެއް.ް ްނުއެއްޖެހޭ ްވާަހކަދައްާކކަށް މީގެމައްަޗކަށް

ްއިޞްލާޙުތަުކގެް ްފެނިވަޑައިގަންނަވާ ްބޭބޭފުުޅންނަށް ްއެކި އަޅުަގނޑުމެން

ްއެްއެޗްއް ްއެުހރިހާ ްެދއްެކވީމާ ްވާހަކަ ްހުށަހެޅުންތަކުގެ ްދެްއެކވީމާ،  620ވާހަކަ

ްޑްރާ ްއެއްެޗއްްދާނީ ްދެން ްކޮމިޓީއިން ްޑްރާފްޓިންގ ްއެ ްކޮމިޓީއަށް. ފްޓިންގ

ްވާހަަކދައްކަންޖެހޭނީ.ް ްފަހުން ްއަނެއްކާ ްދެން ްެއއަށް އެކުަލވާލާނީ.

ްއައިގޮަތކީ.ް ްކުރެވެމުްނ ްމަސައްކަތް ްމީެގކުރިންވެްސ އެކަންނޭނގެ

ްވަރަްށް ްއެދި ްގެންޮގސްދެްއވުން ްކުރިއަށް ްއެގޮުތގެމަތީން އެހެންވީމާ،

 625ްދަންނަވަން.ްވެރިކަާމއިްއިޙްތިރާމާެއީކގައިްއަދަބު

 

ް

ްދެންނެީވްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ްއަުޅގަ ްފަށައިގަތުމުަގިއވެސް ްޖަލްސާ ނޑު ްއަުޅގަ އާދެ،

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއެހެންވީާމ، ްވާހަކަ. ްގެންދާ ްއަޅުަގނޑުެމން ްއެކަން އެގޮތަށް

ްމިއީކަމަށް ްހުށަހެުޅންތަކަކީ ނޑު ްމައިގަ ްރަޝީދުވެްސްްމެންބަރުން  630ޙުަސއިން

ް ްދެން، ްެއވިދާުޅވެދެްއވީ. ްދެންމެއަކު ްއިްއެޔްއެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑު

ްތަޢާަރފެއްެގގޮތުަގިއް ްދެްއވި ްބައެްއގެގޮުތަގއި ްއެހުށަހެޅުމުގެ ްއެީއ ދެންނެވީ

ްހީކުީރް ނުޑ ްައުޅގަ ްބައްަލވަިއގެންކަމަށް ްލިުއމެއް ްޭއގެ ްކުެރްއވީމާ އެކަން

ްގެންް ްވިދާްާޅުވަމުން ްއެހެންނޫންކަންްއެކަން ްއެހެންނަމަވެސް، ދެވިއިރު.

ްއިްއެޔް ްއަުޅަގނޑު ްއަެނއްކާ ްއެވިދާުޅވެސްެދއްވީ.  635ދެންމެއަކު

ްދެްއެކިވް ްތަޢާރަފެއްގެގޮތުގައި ްތިމަންނަ ްވިދާުޅވެދެްއވީ ސުވާލުކުރީަމވެސް
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ްދެންް ްއާދެ، ްަމއްސަލަައކީ. ްމިއުޅޭ ްމިދިމާވެގެން ްެއއީ ވާހަކަފުޅުތަްއކަމަށް.

ތާއެއްްތ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙުސައިންްރަޝީުދްނިޒާމާބެހޭްނުކު

ްޙަސަން.

ް640 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްގަވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްނަގަނީ، ްނުކުތާ ްނިޒާީމ ްއަޅުަގނޑު .`4ް

ްވަނަް

ްކޮންމެއަކަްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްދަށުން. ްެގ ް)ނ( ްއަދި ް)ހ( ްމަޖިލީހުގެްމާއްދާގެ ްމިާހރު  645ްސ،

ްތުހުމަތުް ްނުިވކަމުގެ ްކިޔަމަން ނޑު ްއަޅުގަ ްއަމުރުފުޅަަކށް ްކުރެްއވި ރައީސް

ްވާހަަކް ްދައްކާ ްމަޖިލީހުގަިއ ްދަންނަވާނީ، ނުޑ ްއަުޅގަ ްކުރިމަތިވޭ. އެބަ

ްމީގެކުރިންް ްހުށަހަޅަން ްލިއުމުން ްނިމުމަށްފަހު، އެވާހަކަަދއްކާ

ްނަމަވެސް ްނާންގަވަޭއ. ްމެންބަރުންނަކަށް ްއެގޮަތްށް، ނަޑށް އަުޅގަ

ްއެަބް ްެއލިޔެވޭތޯ ްހޯދަިއގެން ްއޯިޑއޯ ްއޭގެ ްއަޅުަގނުޑ  650އެންެގވުމާގުިޅގެން

މަސައްކަތްކުރަމޭ.ްައޅުަގނުޑެގްސެކެޓްރީންނަކަށްްއަދިްއެިނންމައެއްނުލެވޭ.ް

ްމިއުޭޅް ްދަންނަވަން ްހުށަހަޅާނަމޭ. ނޑު ްައޅުގަ ްނިމުނީމާ ކޮންމެއަކަްސ،

ްެދއްކިް ނޑު ްއަުޅގަ ްއަމުރުފުޅަކަްށްްވާހަކަައކީ، ްރައީސްެގ ްމަޖިލީހުގެ ވާހަކަ

ްބޭލީމޭ.ް ްައޅުަގނޑު ްކުެރވޭތޯ ްއެކަން ްއިޙްތިރާމްކުރުމުެގގޮތުްނ ސީދާ

ްއަޅުަގނުޑް ްއެހެންވީާމ، ްނުކުރެވުނޭ. ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ްއެކަން  655އެކަމަުކ،

ްއޮންނާނެ.ް ްރިކޯޑުަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްވާހަކަ ްދެްއކި ްއަޅުަގނޑު މިދަންނަވަނީ،

ްބޭފު ްމީހުންްބޭނުންފުޅު ްމީެގުކރިން ްއެކަމަުކ، ްެއްއސެވޭނެ. ޅަކަށް

ްހުށަހަޅަންް ްލިއުމުން ްނިމުމަށްފަހު، ްދައްކާ ްވާހަކަ ްދައްކާ މަޖިލީހުގައި

ްއެހޯއްދެވުމުެގގޮތުްން ްމެންބަރުންވެސް ްމަޖިލީހުގެ ްއަދި އަމުރެއްނުކުަރއްވާ.

ްދެއްކިވާހަ ްައޅުަގނުޑ ްކޮންމެއަަކސް، ްއިންތިޒާެރއްނުކުަރްއވާ.  660ަކްއެަވގުތުން

ްތިހާބޮޑުް ްޤަބޫލުކުރަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްޤަބޫލުކުރައްވާތީަކމަށް ތިބޭފުޅުން

ްއަޅުަގނުޑް ްކޮންމެއަކަްސ، ްބަހަްއޓަްަނީ. ޝައުޤުވެިރކަމެއް

ްދެްއިކް ނޑު ްއަުޅގަ ްެއއީ ްވާހަކަ ްދެއްކި ނޑު ްއަުޅގަ ކުށްވެރިނުކުަރއްވާޭށ،
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ްައތްޕުޅުމަތީގަިއ،ް ްތިޔަބޭފުޅުންެގ ްހުށަހެޅުން ްހުށަހެޅި ވާހަކައޭ.

 665ްޒުކޮޅުމަތީަގއިްެއއޮތީއޭ.ްވަަރށްްބޮޑަށްްޝުކުރިްއޔާ.މޭ

ް

ް

ްއިތުރަށްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރު އާދެ،

ްއަޅުަގނުޑް ްއެހެންވީާމ، ްހީކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ސާފުވެަވޑަިއގެންފިކަމަށް

ްއޮ ްނުވަތަ ްނެތްކަްނ ްތަޢާރުޟެއް ްެއ ްއެްއެޗއްވެްސ  670ޅުެމްއްމިދެންނެވި

ްހީކުރަމުންް ްއަޅުަގނުޑ ްސާފުވެަވޑަިއެގންފާނެކަމަށް ނެތްކަން

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްިޢއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްއަނިލް.

ް

ް

ް675 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(ް

ް

ްނިޒާމާބެހޭްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ ްއާދެ،

ްބަހުްުސްްްމަދުްއަނިލްްވާހަަކދެއްެކވުން:މުޙަންް ްައޅުަގނޑު ްމަސައްކަްތކުރިން. ްވަރަްށ ްނުނަާގވޭތޯ ނުކުތާއެްއ

ްއިނީ.ް ްމަޑުކޮށްލަިއގެން ްދައްކާލަންެވގެން ްމިވާހަކަތައް  680ހުޅުވާލުމަށް

ްކޮންމެވެްސް ްބަާލއިުރ ްވާހަކަތަކަށް ްމިދެކެވޭ ްމިހާރު އެހެންނަމަވެސް،

ނެްފަހަރެއްގަިއްައޅުަގނޑަށްްކަމަށްވެސްްެއްުއޅޭތީ،ްވެދާްްއޮޅުމެއްްވަރެްއގެް

ްއަރިހުންް ްމަނިުކފާނު ްޮއޅުންސާފުކޮށްލަދެއްވާތޯ ްއެ ްއަރާފައި. ްއޮތީ އޮޅުން

ް ްއާދެ، 24ްްދަންނަވާލުމަށްޓަކައި. 32ްްމެންބަރުން ގަިއ2227ްްނޮވެމްބަުރ

ްމިހާރުް ްމަްއސަލަ ްއެ ްމައްސަލަެއއް. ްއޮތް  685ސޮއިކުަރއްވާަފއި

ްއެޖެ ްގެންދަވަީނ.ްހުށަހަޅުއްވަިއގެން ްކުރިއަްށ ްމި ްމިހާރު ންޑާކުަރއްަވއިގެްނ

ް ްމިއޮތީ ްމައިަގނޑު ްމައްސަލަިއަގއި ްމި ްމާއްދާގެ.4ްްގެންދަާވއިރު ަވނަ

ްމާއްދާތަކަްށް ްމި ްބުނަނީ ްމި ްޖުމްލައިގަިއ ްފަހު ްމިބުނަނީ، އޭަގއި

ްހަމަޖައްސަްންއެބަޖެހޭކަމަށްް ްކަންތައްތަކެއް ްއިންތިޤާލީ ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި

ްއަސްލަީކ.ްއަޅުގަް ްމައްސަލަިއގެ ްިމ ްމިއީ ްޤަބޫލުކުެރވެއޭ.  690ނޑުމެންނަށް

އެބޭފުޅުންްހުށަހެޅުއްވިްަމއްަސލައަކީްއިންތިޤާލީްކަންަތއްތަްއްހަމަޖައްސަންް
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ްބެހޭގޮތުންް ްމިަކމާ ްޤަބޫލުކުރަްއވާކަން. ްއެބޭފުޅުްނ އެބަްަޖެހޭކަމަށް

ްެއހެންނަ ްއެޖެންާޑކުރެވިަފއި. ްމިއޮތީ ްމިއަދު މަވެސް،ްބަހުްުސްކުރުމަށް

ްއުސޫލުތަާކް ްސިފަތަކާއި ްއަސާސީ ްހުންނަންޖެހޭ ްބާބެއްގައި އިންތިޤާލީ

ްއޮތްކަމަކަްށް ްހުށަހެޅިފައި ްމައްސަލައެއް ްބަހުސްކުރުމަކަށް  695ބެހޭގޮތުން

އަޅުަގނޑުްޤަބޫެލއްްނުކުރަންްއަދިްއެޖެންޑާްކުެރވިފައިްއޮްތްކަމަކަށްވެްސް

ްހުށަހެޅިފައި ްމި ްއެހެންވީާމ، ްނުކުރަން. ްމަްއސަލައަށްވެްސްްޤަބޫލެއް އޮްތ

ްއޮންަނންޖެހޭނެކަމަށް.ް ްބާބެއް ްއިްނތިޤާލީއާއިބެހޭ ްާތއީދުކުރަން. އަޅުަގނޑު

ނުޑްޤަބޫލުކުރަން.ް އެްބާބުެގްކަންަތއްތައްްހަމަޖަްއސަންްޖެހޭނެކަމަށްްއަުޅގަ

ްހުށަހަޅުއްވާފަިއް ްރަޝީދު ްޙުސައިން ްޮއޅުވާނުލާ ްކަންތައް  700އެހެންވީމާ،ްމިދެ

ްމައްސަަލއާބެ ްގޮތެްއްއޮތް ްައވަހަކަށް ްވީހާ ްއެކަން ްަބހުްުސްކުރެވި ހޭގޮތުން

ްސިފަާތކަ ްއުސޫލުތަކާއި ްއަސާީސ ްއެ ްދެން ްބެހޭގޮތުންްނިމި، ިއ

ްފެއް ްއަިދްނެޓޭބަހުސްކުރަން ްަދންނަވަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްދެކޭކަމަށް ކަމަށް

ްމުޢިއްޒުއާިއް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްހއ.ގެ ހަމައެއާެއކީ،

ްޢިއްޒަ ްިމީއްލ.އަތޮޅުެގ ްވާހަަކފުޅުގައި ްދެއްކެވި ްނަޢީމް ްމެްނބަރު  705ތްތެރި

ްުފާޅް ްވަރަށް ްެއކަމާބެހޭގޮތުން ނޑުމެން ްައޅުގަ ްދިރާސާކޮށް ްބޮޑަްށ ވަރަށް

ްދެކެްނ.ް ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމެއްކަމަށްވެސް ްބަހުްުސްކުރަންޖެހޭނެ ދާއިރާެއއްަގއި

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްް
ް

ް710 

ްއާްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްމި ްމަަސއްކަތަީކ ނުޑކުރާ ްއަުޅގަ މެންބަރަުކ24ްްދެ،

ް ްމައްަސލަ ްމި ްމިތަނަށ14ްްްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްދަުށން ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްބެހޭގޮތުންް ްތިކަމާ ްފޮނުވާ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްެތރި ްތިޔަ އެޖެންޑާކުެރވި

ނޑުމެންްެގންދަންވީްގޮތަކަށްްދެންްކުރިައށް ގެންދިއުމުެގްްނިންމުމެއްްއަޅުގަ

ްެފނިވަަޑއިގަންަނާވް ްމިކަމުގައި ްމެންބަރުން ްދެން،ްޢިއްޒަތްެތރި  715މަސައްކަތް.

ްެއވެ ްމިވެނިގޮެތއް، ްމަްއޗަށް ްޚިޔާލުފުޅުތަކުގެ ްެއގޮތަްށްތަފާތު ނިޮގތެއް،

ްނިންމާލިއިރުް ްޖަލްސާ ްއިްއޔެ ްގެންދެވީ. ްދަްއކަްަވަމުން ވާހަކަފުޅު

ްރަޝީ ްޙުސައިން ްމިދެންނެވުީނ ްހީކުރީްއަޅުަގނޑަށް ނޑު ްއަޅުގަ ދު

ްިވދާޅުވަނީކަމަށް.ް ްބައްލަަވއިގެން ްކަރުދާހެއް ްދެންނެވިހެން ކުރީަގއިވެސް
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ްެިވް ްއެދެއްކެ ްފަހުން ްސާފުކޮށްދެއްވީ ްރަޝީދު ްޙުސައިން  720ދެންމެއަކު

ްގޮތަްށް ްފެނިވަަޑއިަގންނަވާ ްމަްއޗަށް ްޕޮއިންްޓތަކުގެ ްއެ ވާހަކަފުޅުތަަކކީ

ްއެހެ ްވާހަކަފުޅުތަްއކަމަށް. ްދެން،ްދެއްކެވި ްިމދިޔައީ. ްނުލިބިގެން ްއެ ންވީމާ،

ްޔައުމިްއޔާިއްން ްއެހެންނަމަވެސް، ްމިހާރު އަޅުަގނޑުމެން

ްމަސަްއކަތްް ްއެ ްމިހާރު ްއަދި ްހުްނނާނެވެސްމެ. ފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަށް

ްނިޒާމާބެހޭް ްމިހާުރ ްކޮންމެައކަސް، ްއެހެްނވީމާ، ްއާެދ،  725ކުރަންވެސްމެ.

ްހިއެއްުނވޭ ްއަުޅަގނޑަކަްށ ްޅ.އަޮތުޅެގްނުކުތާއެްއ ްއަނެްއކާެވސް ..

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙުސައިްންއިބްރާހީމްްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.ް

ް

ް

 730ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއެއްަބއިވަންތަކަުމެގްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ްަޤއުމީ ްއާދެ، ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްއުފެްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިާދްސަރުކާރެއް ްއިޞްލާޙުުކރެވިގެން ްމިވަނީ ްމަޤްޞަދަކަށް އްދުމުގެ

ްޤާނޫނުއަސާސީައްށް ްއެ ްނިމުމަށްފަހުގައި، ްއިޞްލާޙުކޮްށ ޤާނޫނުއަސާސީ

ްކުރިމަތިވަމުންް ްދެން ްުނވަތަ ްސަރުކާރެއް ްއާ ްއަންނަ  735ޢަމަލުކުރުމާގުޅިގެން

ްއެއްަބއިވަންތަކަ ްޤައުމީ ްމަުގްތަނަވަސްކޮށްދީ ްއިންތިޚާބުތަކަކަށް ުމގެްއަންނަ

ްގެންދެވޭޭން ްއިންތިޚާބުތަްއ ްއިންާސފުވެރިގޮެތއްަގއި ްދަށުން ސަރުކާރެްއގެ

ނޑުްދެކެނީ.ްއާދެ،ްއެހެންކަމުން،ް ގޮތެްއގެްތަނަވަްސކޮށްދިނުންކަމަށްްއަޅުގަ

ްއެއީް ްކުރަންޖެހޭނެ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާޖިބެއް ްޤައުމީ ްމުހިންމު ްވަރަށް މިއީ

ް ްމިއީ ްދެޭކގޮތުަގއި، ްއަޅުަގނޑު ްހަމަްކޮންމެހަމަ  740ހެންވެސް

ްދަންނަވަންތޯ،ް ްއިނގޭތޯ. ްއިޞްލާޙެއް ްގެންނަންޖެހޭ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްމިތަނަށް...ްއަޙްމަދުރަޝީދުްއިްއޔެްޑރ.ްޙުަސއިންް

ް

ް

ްޕޮއިންޓްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވާހަަކދަނީ. ްވާގޮތަށް ްބަހުްުސަށް ްމިހާރު ްމެންބަރު،  745ޢިއްޒަތްތެރި

ްއޮފްްއޯޑަރެއއްގެްގޮތުން...

ް
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ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން()

ް

 750ްއަޅުަގނޑުްދަންނަވަންްމިުއޅޭްއެްއޗަކީ...ްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް

ްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް

ނޫން،ްނޫން.ްނިޒާމީްނުކުތާއެްއގެްދަށުންްމިހާރު،ްއިށީނދެވަޑައިގެންެދއްވާ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްހީވަ ްފުރުޞަތުްއަޅުަގނޑަށް ްކުިރއަށްާދން ްބަހުސާއިގެން ްއަޅުަގނޑު  755ނީ

 ހުޅުވާލިްއޔާ...

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްޙުސައިްންްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ްކޮންމެހެންވެސް ްމިއީ ްދަންނަވާލަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްެއއްެޗއް  760ްކުޑަ

ްހުށަހެުޅއްްްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެ ްވާހަކަފުުޅްރަޝީދުގެ ްއެދެްއކެިވ ްވާހަކަ، ވުން،

ްގެންދެވޭަކްށް ްކުރިައށް ްމިކަން ްނޫނިއްޔަކާ ްލިބިގެްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

އެހުށަހެޅުއްވުާމްްއަޙްމަދުނެތޭ.ްއެއީްސަބަބަކީ،ްިއއްޔެްޙުސައިންްރަޝީދުް

ގުިޅގެންްމިތާނގެްމިނިސްޓަަރކުްވިދާުޅވިްއަުޑްައޅުަގނޑުްއެހިންްމިވަުރެގް

ް ްދަންނަވަންތޯއޭ،ްޚުދުމުޚުތާރު ްނެތޭ. ްހުށަހެޅިފައެއް ްމިތަނަކަށް  765އެއްެޗއް

ްއެކަމަނާއަށްްވިސްނިަވޑަިއގެްންނެތީއޭްއެމަނިކުފާނުްދެއްެކިވްވާހަކަފުޅު...

ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިށީނދެވަދަިއގެންދެްއވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް770 

ް()ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން

ް

ްއެވަގުތު....ްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ްދެންނެިވން ްއަޅުަގނޑު ްމިދެންނެވީ. ްައޅުަގނޑު ްއެހެންވެގެން
ްްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް775 
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ް

ްއިށީނދެވަަޑިއގެންނެވުންްއެދެްނ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް780 

ްޮއޅިއްޖެ.ްްރުްޙުަސއިންްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަ ްެއއްެޗއް ްމިކިޔާ ްޚުދުމުޚުތާރު ްއެހެންިވއްާޔ ްއަޅުަގނޑަށް
ްްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް

ނުޑްދެންްމިހާރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:  785އިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްވުންްއެެދންްއިނގޭތޯ.ްއާދެ،ްއަުޅގަ

ްވާހަކަ. ްލިިބވަަޑިއގަންނަވާނެ ްއެ ްއޮްތްްދަންނަވައިފިން ޔައުިމއްާޔގަިއވެސް

ނޑުްއެަބް އެްއޗެއް.ްމިހާރުްއެްއެްއޗެހިްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްައޅުގަ

ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްނުކުތާއެްއ ްނިޒާާމބެހޭ ްއާދެ، ފޮނުވާލަން.

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްޝާފިޢު.ް

ް790 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްހުޅުވުނީތޯ.ްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްބަހުްުސް ްމި ްބޭނުންވީ ްސާފުޮކށްލަން ްހަމަެއކަނި ްއަޅުަގނޑު

ނުޑްމިދަންނަވާލީ.ްްއިްބރާހީމްްޝާފިޢުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަުޅގަ ްަނގަިއގެން ނޑު ްއަުޅގަ ްއޯޑަރއެށް ްއޮފް ޕޮއިންޓް

 795ްޝުކުރިއްާޔ.

ް

ް

ްއިރާްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިވަގުތު ްދެން ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްމާލަހެއްނުވެްއާދެ، ދަކުރެްއިވްއޔާ

ްއިޙްސާސްަތްއް ްމިކަމާހުރި ްޖޯޝް، ްމިހުރި ްމެންބަރުންގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ްމިހާރުް ްއަުޅަގނޑު ްދެން ްމައިތިރިވީމާ ްވަަރކަށް  800ކޮންމެވެސް

ްއަޅުަގނުޑް ްއެހެންވީމާ، ްއާދެ، ްއިރާދަކުރެްއވިްއޔާ. މިފަށައިގަންނަނީ

ްަބއިވެރި ްބަހުްުސްގައި ްމި ްދަންނަވާލަން، ެވވަަޑއިގަންަނވަްންްމިގޮތުން

ްއޮީތް ްމިހާރުވެސް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަްތތެރި އެދިަވޑަިއގަންނަވާ
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ް ްަޤސްދުކުރަނީ ްައޅުަގނޑު ްދެްނ، ްގެންދަވާފައި. 6ްއެދިަވޑަިއގަންނަވަމުން

ް ނޑައަޅަން. ްކަ ްމިކަމަްަށް ްވަގުެތއް ްކޮންެމ6ްްގަިޑއިރުގެ  805ގަިޑއިރު،

ް ްމެންބަރަކަށް ްއާެދ،12ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުކުތާެއްއްްމިނެޓްއިރު. ނިޒާމާެބހޭ

ްްތްތެރިްމެންބަރު.ޢިއްޒަްގދ.ގެޢައްބާސްްއިބްރާހީމް،ް

ް

ް

ް810 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްބަްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްމިހާރު ްރައީްސ، ްހުްުޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރު ްތިކުރައްވަީނ 24ްްސް

ްމަޖިލީހުގައިްޢައްާބސްްިއބްރާީހމްް ްމަްއސަލަ ްހުށަހެޅުއްވި ްފެނޭތޯްްމެންބަރުން ްއެޖެންޑާުކރަން

ްާވހަކަދައްކަންތޯ.ްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކުިރއަށް ްބެހޭގޮތުން ްެއާއއި ްނުވަތަ  815ވާހަކަދަްއކަންތޯ

ްދެންް ްނިންމުމަށްފަހު، ްެއކަން ްއެޖެންޑާކުރަން ްމިދެންނެވީ، މިހެން

ް ްއެޖެންާޑ ްއެޖެންޑާކުަރއްވާަފއި ްބުނާގޮތުްނ ްގަާވއިދު ުދވަހުެގ3ްްމަޖިލީހުގެ

ްއަ ްބަހުްުސްކުރުންްމުއްދަތު ްއޭެގ ްނޫނިއްޔާ ްލިބިގެން ޅުަގނޑުމެންނަށް

ނޑަްށް ްއަޅުގަ ްކަމެއްކަމަށް ްތަންދޭނެ ްަގވާއިދު ްެއއީ ްގެންދިއުން ކުރިއަށް

 820ްނުފެންނާތީްއެވާހަކަްދަންނަވާލީ.ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ް

ްނުކުތާއާއިމެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފާހަގަކުރެްއވި ްތިޔަ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ުދްއާދެ،

ްދަންނަވާލަން.ް ްއެބަ ްއަޅުަގނޑު ްއެބަޖެހޭ. ްބަލައިލަން އަޅުަގނުޑވެސް

ްމުޙަންމަދުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްމާލޭގެ ްއާދެ،  825)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ްނަޝީދުްނިޒާމާބެްެހޭްނުކުތާއެއް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްައޅުަގނޑުމެްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްއެޖެންާޑްޝުކުރިއްޔާ ްމި  830ްންނަށް



 31 

ްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: 3ްްފޮނުއްވާފަިއވާތާ ްއެެޖންޑާގެ ްދުވަްސެވއްޖެ. ްގިނަ ވަނ2ްްަދުވަހަްށުވރެ

ްޚާއްަޞް ްރައްޔިުތންގެ ްަކނޑައަުޅއްވާަފިއވަނީ، ްގޮުތގައި ނަންބަރެއްގެ

ް ްގަވާއިުދގެ ްހުށަހަޅ14ްްާމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރުން ްދަށުން ްމާއްދާގެ ަވނަ

ްކު ްވަރަްށްމައްސަލަ ްއެހެންވީމާ، ްނިންމެވުން. ްގޮތެއް ްގެންދަާވ ރިއަށް

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްެތރި ްގދ.އަތޮުޅގެ ްހީަވނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ  835ސާފުކޮށް

ްމިއޮތީް ްއެުރވޭހެން. ްޖަވާބެއް ްވިދާުޅވުމަށް ްއެވިދާުޅވާ ްއިބްރާހީމް ޢައްބާސް

ްމިކަން.ްޝުކުިރއްޔާް ްފެންނަން ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްއެންްޑްަވއިޓުން ްބްލެކް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް
ް

ް840 

ނޑުމެންްސާފުކޮށްލަންްއެބަ.ްބަލައިލަންްކުޑަކުަޑްހިނދުކޮޅެްއްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: އާދެ،ްއަުޅގަ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްގދ.ެގ ްއާެދ، ް)ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްބޭނުން. އަޅުަގނުޑ

ްމިް ްއޮތީ، ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްސުވާލަްށ ްވިދާޅުވި މެންބަރު

ްމައްސަލަ ްމައްސަލަެއއް.14ްްއަކީ ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްދަށުން ްމާއްާދގެ ވަނަ

 845ުދވަެހއްްނޫން،ްއަދ3ްްިއެހެންވީމާ،ްަމއްސަލަްއެޖެންާޑކުރެިވގެންްއަންނަތާް

ނުޑް ްއަޅުގަ ްިމހާރު ްއެހެންވީމާ، ްވެއްޖެ. ްދުަވސްެވސް ްމާގިނަ އެއަްށވުރެ

ްދަންނަވާލާނަ ްވާހަކަ ްކުރިއަށްދާ ްޖަލްސާއާއިގެން ްދެން،ްމަޖިލީހުގެ ން.

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ްނުކުާތއެއް ްނިޒާމާބެހޭ އިތުރަށް،

ްމުޙަންމަދުްއަނިލް.ް

ް850 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްނިޒާީމްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްކުރިްނވެސް ނުޑ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްހުށަހަޅުއްވާަފިއާވްނުކުތާއެްމުޙަްނމަދުްއަނިލްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްބޭނުންވިކަމަކީ، ްސާފުކޮށްލަން ްއަގއި

ްބާބެއްް ްއިްނތިޤާލީ ްމިވަނީ ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްކޮަބއިތޯ.  855މައްސަލައަކީ

ްނުފެނޭތޯް ްފެނޭތޯ ްބަހުްުސްކުރަން ްއެކަމާބެހޭގޮތުން ްއަދި އޮންނަންޖެހޭނެކަމާ

ވާަފއިްޮއްތްހުށަހަޅުއްވާފައިްއޮތްްމައްސަަލއެއްތޯ.ްއެއީްއެބޭފުޅުންްހުށަހަޅުއް

ްމާނަ.ް ްމިދެންނެވި ްސާުފވަނީ ނޑަށް ްައޅުގަ ްލިޔުމުން ްެއ ލިޔުން،
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ްމަނިކުފާނުް ނޑަެއޅުްއވުަމށް ްކަ ްވަގުތު ްމިހާރު އެހެންނަމަވެސް،

ްއަޅުަގނޑަްށް ްއެބަ، ްވިދާޅުވަމުން ްދެންމެ ްގޮތް  860ޤަސްދުކުރަްއވާފަިއވާ

ްމާނަް ްނުވަތަ ްބާބެއްއެބަްއިޙްސާސްކުެރވޭ ްއިންތިޤާލީ ްމިއުޅެނީ ަގިއްކުެރވޭ

ްަމޝްވަރާކުރުމަްށް ްސިފަތަކާބެހޭގޮތުން ްއުސޫލުތަކާ ްއަސާސީ ހިމެންޖެހޭ

ްއެމައްސަަލް ްވަނީނަމަ، ްއެހެންކަމުގައި ްހުޅުވާލައްވަންކަމަްށ. ބަހުްުސް

ްއަލުްން ްއެވިދާުޅވިޮގތަށް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތަތެރި ްގދ.ގެ ޖެހޭނީ

ް ްމެންބަރުންނަށް ްއެންމެހާ ްމަޖިލީހުން ްމި ްހަމަ  865ނޯޓިސްްއެޖެންޑާކުަރއްވާ

ްދެއްވާފައިްހުށަހަުޅއްވަން.ްުޝކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް
ް

ް

ްމިކަންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނޫން ްގޮތަކަެށްއ ްތިފާހަގަކުރެއްވި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި އާދެ،

ްަމއްސަލަިއގަިއް ްމި ްއެޖެންޑާކުެރވިފައި. ްމިޮއތީ ްމިހާރު ްމިކަން  870މިއޮތީކީ.

ް ްމ14ްާގަާވއިދުގެ ްބަހުްުސަްަށްްވަނަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްބުާނގޮތަށް އްާދގައި

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްނިންމިގޮތަކަށް ްފްލޯރއިން ްމި ްދެން، ހުޅުވާލަނީ.

ްފުރަތަމަް ނޑު ްއަޅުގަ ްދަންނަވަމުން ްވާހަކަ ްގެންެދޭވނެ ްކުރިއަށް މަސައްކަތް

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްބޭނުންފުޅުާވ ްވަަޑއިގަންަނވަން ްބަިއވެރިވެ ްބަޙުސްގައި މި

ްމާޅޮސްމަ ްފާއިޒަްށްމެންބަރު ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީގެ  875ޑުލު

ްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް

ްމިދައްކަވަމުްންްމާޮޅސްމަޑުލުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްއިޞްްޢަލީްފާއިޒްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްގިނަ ްމިއޮތީ ްޤާނޫނުައސާސީއަށް ްވާހަކަައކީ ލާޙުތަކެްއްގެންދާ

 880ްގެނެސްސަޭއ.ްއެްިއޞްލާޙުތަުކގައި...

ް

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަނިލް، ްމުޙަންމަދު ްނުކުތާެއއް ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ް

 885ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް
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ްބަހުްުްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްއެދެން ްމަޢުޟޫޢުއަކަށްކަްނ.ްސާފުކޮށްލަދެއްވުން ްކޮން ްމިކުރަނީ ްސް

ްއަސާީސްޙުްުބަްމުޙަްނމަދުްއަނިލްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްހުންނަންޖެހޭ ްބާބެއްގައި ްއިންތިޤާލީ ްމިކުރަނީ ސް

ް ްނުވަތަ ްބެހޭގޮތުންތޯ ްސިފަތަކާ ްސޮއިކުރަްއާވ24ްްއުސޫލުތަކާ މެންބަރަކު

ްއަުޅގަ ްއޭރަށް ްގުޭޅގޮތުންތޯ. ްމައްސަަލއާިއ  890ނޑުމެންނަްށްހުށަހަޅުއްވާފަިއ

ްސްކުރަންްފަސޭހަވާނެ.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްހުްުބަ

ް

ް

ްމިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދަންަނވާލެިވއްޖެ ްއަޅުަގނޑަށް ްެމންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރު އާދެ،

ް ްމިއޮތީ ްހުށަހެޅުއްވުން 24ްްހުށަހެޅުއްވި ްހުށަހަޅުއްވާަފއި،  14ް895މެންބަރުން

ްމާއްާދގަ ްހުށަހަޅުްއާވްވަްަނަ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮުތގެމަތީން ިއވާ

ްިމގަާވއިދުަގިއާވް ްމައްސަލަ ްމި ްެއހެންވީމާ، ްގޮުތގައި. މައްސަލަެއއްގެ

ްނިމުނުގޮތަކަށްް ްފްލޯރއިން ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްއެޖެންާޑކުރެިވގެްނ ގޮތުގެމަތީން

ްމިގޮތަށް ްދެން، ްދަންަނވަން. ްވާހަކަ ްގެްނދެވޭނެ ްކުރިއަށް ްމައްސަލަ ްމި

ްމެންބަރަށްް ްޢިްއޒަތްެތރި ްނަންަގވަިއގެން ްނުކުތާެއއް ްނިޒާމާބެހޭ  900އިތުރަށް

ްއަޅުަގނުޑް ްނުލެވޭނެކަމަްށ ްހުއްޓުވާ ްފުރުޞަތުތަްއ އެރުވިަފއިވާ

ްފުރުޞަތުް ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްބ.އަތޮޅުގެ ދަންނަވަމުން

ްއަރުވަން.ް

ް

 905ްރައީސް...ްޢިއްޒަތްތެރިްމާޮޅސްމަޑުލުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް

ްއަލީްފާއިޒްްާވހަކަެދއްކެުވން:

ް

ްހައްދުންމަތީެގްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމި ްމަނިކު. ްމޫސާ ްިޢއްޒަތްތެިރްމެންބަރު އާދެ،ްލ.އަޮތޅުގެ

ްމިއަދުވެްސް ްނުދޭންވެގެެނއްނޫން. ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރަށް ޢިއްޒަތްތެރި

 910ްނުކުތާ.ްްދެފަހަރަށްްނަންގަވައިފިްކަންޭނނގެްމިހާރުްނިޒާމާބެހޭ

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްހަމަްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ްބޭނުމީ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްައޅުގަ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި
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ްއަހައަަހްްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްވޯަޓކަށް ްނަގާފައި ްނުކުތާެއއް ްިނޒާމީ ނޑު ްއަުޅގަ  915ކުރީދުވަހުވެސް

ްދެއްްއޮްއވާ ްމަނިކުފާނު ްއެއަށް ްދެއްިވްވާހަކަދެްއކީމާ ްމަނިކުފާނު ްޖަވާބާ ވި

ްފާޑުފާޑުެގް ްމެދުވެިރކޮށްގެްނ ްމީިޑއާ ްަދއުްުަލތުގެ ްޚިލާފަށް ރޫލިންގއާ

ްކަމެއްް ްމީހުން. ްެއކަހަލަ ްއެބަތިއްބޭ ްމިތަނުގައި ްބައެޭކ، ވާހަކަދަްއކާ

ްެއކުރެވުނުކަެމްއް ްފަހުން ްކޮްނކަމެއްކަމެްއްނުބަލާ ްއެކުެރވެނީ ކުރެޭވއިރުަގއި

ްރަނގަް ްއޭތި ނަޑއެިޅގެްންނުބައިވީމާ ްކަ ްމިއޮތީ ްވާހަކަދައްކަނީ.  920ޅުކުަރން

އަޅުަގނޑުމެންނަށްްއެޖެންާޑކުެރވިފައިްއޮތްްމައްސަލަ.ްމިްމަްއސަލައާިއގެްން

ްކުރިއަށްްގެންދަންޖެހޭނެ.ްމިއީްޤާނޫނުއަސާސީްހެދުން.ް
ް

ް

ްޢިްއޒަތްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމާޭލގެ ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްދެން ްމިހާރު ްމެންބަރުްއާދެ،  925ެތރި

ްއަޙްމަދުްއާޠިފް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްނިޒާމީްްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުް ްފަހުން ްގިނައިރު ްވަރަށް ްއާދެ، ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި  930ްޝުކުރިއްޔާ

ނުކުތާއެއްްލިބިއްޖެ.ްައޅުަގނަޑށްްހަމައެކަނިްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީ،ްމިްްއާޠިފްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ްނުލިބޭ.ްްހުށަހެޅިފައިވާ ްހަމައަށް ްައޅުަގނޑުމެންނާ ްމައްސަލަ މައްސަަލ،ްއެ

ްމިއިންނެވިް ްޖެހިގެްނ ްއަޅުަގނޑާ ްނެތް، ްއަތެްއގަިއވެސް އަޅުަގނޑު

ްއެދެްން ްތިެދއްވުން ްއާދެ، ް ްނެތް. ްއަތްުޕޅަކުެވސް ްމެންބަރުެގ ޢިއްޒަތްތެރި

 935ްއަޅުަގނޑު.ް

ް

ް

ްމެންބަރުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިވަީންްން،ބަލަ ްފޮނުވިފައި ނޑުމެންނަށް އަުޅގަ

ްދެން،ް ްއެމައްސަލަ. ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްެތރި ްހުރިހާ އިނގޭތޯ.

 940ްއަޅުަގނޑުމެންްމިހާރުްފޮޓޯކޮޕީއެއްްހަދާލާފައިްއިތުރަށްްއެބަފޮނުވާލާނަން.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(



 35 

ް

ްނުއްވީ.ްްކޮންތަކަށްތޯްތިފޮްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުް
 945ްްްއާޠިފްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ް

ްމޭޒުކޮޅުމަީތަގިއްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރު ްމަހު.. ޑިސެމްބަރު

ްފޮނުވާލަން.ް ްެއބަ ްކޮީޕއެއް ްޭއގެ ނުޑ ްއަުޅގަ ްނެީތކަމަށްވެދާނެ. ފަހަރެއްގައި

ްޢިއްް ްހުރިހާ ްހުށަެހޅުއްވީމާ ްމައްސަލަ ްމެންބަރުންނަށްްއެކަމަުކ،ްމި  950ޒަތްތެރި

ްއަޅުަގނޑަށްްިމވަނީްފޮނުވާލެިވފައި.ްއާދެ،ްކުިރއަށްްގެންދަވާ.

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް...ްމާޮޅސްމަޑުލުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް
ްއަލީްފާއިޒްްާވހަކަެދއްކެުވން:

ް955 

ނޑުްއަްޙމަދުްއާޠިފްއޭްދެންނެވީ.ްނިންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމާލެއްވީތޯ.ްނޫން،ްމިހާރުްއަޅުގަ

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްގެންދެވުން(ް

ް

 960ްއަޅުަގނޑުްމޭޒުމަީތގައިްނެތްްވާހަކަްައޅުަގނޑުްދެންނެވީ.ްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުް

ްްްއާޠިފްްވާހަަކދެއްެކވުން:
ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްމިހާމި ްދެން، ްފޮނުވިފައި. ްވަނީ ްމެންަބރުންނަށް ރުްޢިްއޒަތްތެރި

ްއާދެ،ް ްމިފޮނުވާލަދެނީ. ްމިހާރު ްައޅުަގނޑުމެން  965ފާހަގަކުރެްއވިގޮތަށް

ްވ.އަޮތޅުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްނިޒާރުްއިބްރާހީމް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްނޫން.ްްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޫމސާް ްޭބނުމެއް ްނަގާކަށް ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ނޑު ްރައީްސ،ްއަުޅގަ  970ްޢިއްޒަތްތެރި
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ްއަޅުަގނޑުްހަމަްްްހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން:އިްބރާނިޒާރުް އެހެންނަމަވެސް،ްމަނިކުފާނުްދެންމެްތިވިދާޅުވިްއެްއޗަކަށް

ްމީގެކުރިްން ްމަސައްަކތް ްމަޖިލީހުގެ ްބޭުނންވަނީ. ްދަންނަވާލަން އެްއޗެއް

ްމައްސަލަތަްއް ްމިކަހަލަ ްމަޖިލީހަށް ްބަާލއިރުަގއިވެްސ ްގޮތަށް ކޮށްފައިާވ

ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމައްސަލަެއްއްްހުށަހެޅުނީމާ ްއެ ްނިންމަނީ ފުރަތަމަ

ްިމް ްއެހެންވީމާ، ްނޫންތޯ. ްގެންދާނީތޯ ްކުރިއަށް  975މަޖިލީހުން

ްނޫންތޯް ްބަހުްުސްކުރާނެތޯ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން މައްސަލަްަިއގަިއވެސް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއަސާސްަތކާބެހޭގޮތުން ްމީގެ ްދެން ްނިންމާފައި ފުރަތަމަ

ްމީގެކުީރގަިއވެ ްއެއީ ްޖެހޭނީ. ްޤާޫނނުއަސާސީަގިއްވާހަކަދަްއކަން ސް

ްފަށާފަިއާވް ްބަހުްުސްތައް ްުއސޫލުތަކާބެހޭގޮތުން ްައސާސީ އަޅުަގނޑުމެން

ްއެހެންނޫނިއްޔާ،ް ްޖެހޭނީ. ްވަަޑއިގަންަނވަން ްއެގޮތަށް ްއެގޮތް  980އުސޫލު،

މައްސަލަްހުށަހަޅުއްވާަފއިާވްޮއތްްބޭފުޅުންްވިދާޅުވެަފއިާވގޮތާްމަނިކުފާނުްތިް

ްބޮ ްވަަރށް ްފުރުޞަތާ ްއެހެންވީމާ،ްހުޅުވާލަްއވާ ްއިނގޭތޯ. ްތަފާތު ޑަށް

ްއެވާހަކަްދަންނަވާލަން.ްުޝކުިރއްޔާ.ް
ް

ް985 

ނުޑްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަުޅގަ ްހަމަަގއިމުެވސް ްވިދާުޅވީމާ، ްޭއ ްމީގެކުރިންވެސް މިހާރު

ރައީސްކަމާްހަވާުލވިފަހަކުންްތިވިދާޅުިވގޮތަކަެށއްްމިްމައްސަަލްބަލައިގަނޭޯތް

ްބަހުްު ްނޫންތޯ ްތިަޔްނުވަތަ ްއެހެންވީމާ، ްއިނގޭތޯ. ްނޯންނާނެ ސްކުރެިވފަކާ

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްހަނދުމަފުޅުްނެތުނީކަމަށްްވެދާނެކަމަށްްހީކުރަމުން،ް

ްނިޒާމާބެހޭް ްއަޙްމަދު ްއަނީސާ ްމެންބަރު ްޢިްިްއޒަތްެތރި ްމ.އަތޮުޅގެ  990އާދެ،

ްނުކުތާއެއް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(ް

ް

ްއެޖެްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަީނސާް ްަމއްސަލަައކީ ްއޮތް ްރައްޔިތުންެގ1ްްންޑާކުަރއްވާަފއި  995ްޑިސެމްބަރުަގިއ

ްމަޖިލީހުގެްްއަްޙމަދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސްމެންބަރުންްސޮއިކުރަްއވާފައިް 24ޚާއްޞަ

ްއެމައްސަާލގަިއް ްމަްއސަލަެއއް. ްއޮތް ްފޮނުއްވާަފިއ އަރިހަށް

ްމެންބަރުން ްހަމައަށް، ްމައްސަލަްއަޅުަގނޑުމެންނާއި ްމަނިކުފާނު ްހަމައަށް ނާ
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ްމިއޮންނަނީ،ް ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްމެންބަރުން ްހުށަހެޅުްއިވ ްއެ ފޮނުއްވިއިރު

ްކަންތައްތަކަީކ،ް ްއެދިަވޑަިއގަންނަވާަފއިވާ ްމިއޮންނަނީ،  1000ނިންމަވާލައްވާަފއި

ވަަންޕެރެގްރާފްަގއިްަބޔާންކޮށްފަިއާވ4ްްކަންްމިހެންްހުރުމާއެކުްމިލިުޔމުގެް

ްމައްސަލައަ ްަގާވއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްޞަ ްރަްއޔިތުންެގ ވަނ14ްްަީކ،

ްޤަބޫލުކުރެވޭީތް ްމައްސަަލއެްެްއކަމަށް ްބުނެފަިއވާފަދަ ްަގއި ް)ށ( މާއްދާގެ

ް ްއެަގވާއިުދގެ ްދަށުްނ14ްްމިމައްސަލަ ްގެ ް)ހ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

ް ްެއވިދާުޅވާ ްދެން، ްހުށަހެޅީމެވެ. ްއެދި ްްވުން  1005ވަަނ4ްްއެޖެންޑާކޮށްދެއް

ްމިބު ްދިރާސާކޮށްްމާއްދާގައި ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްޞަ ްރަްއޔިތުންގެ ނަނީ،

ްބާބުތަުކެގް ްފޮނުވާފައިވާ ްޑްރާފްޓްކޮށް ްމިހާތަނަށް ްކޮމިޓީން ޑްރާފްޓްކުރާ

މާއްދާތަކަށާއި،ްަރއްޔިތުންގެްާޚއްޞަްމަޖިލީހުންްމިހާތަނަށްްފާސްކޮށްފައިާވް

ްއިންތި ްޢަމަލުކުރުމަށްޓަކަިއ ްމިާމއްދާތަކަށް ްބަލާއިރު، ޤާލީްމާއްދާތަކަށް

ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްް ްއެބަޖެހޭކަމަށް ްހަމަޖައްސަން  1010ކަންްްތައްތަެކއް

ްއިންތިޤާލީް ްމިއޮީތ ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްއެހެންވީމަ، ޤަބޫލުކުރެވެއޭ.

ްެއކަްން ްޤަބޫލުކުރެއްވޭތީ ްއެބަޖެހޭކަމަށް ްހަމަޖައްސަން ކަންތައްތަެކއް

ްއަ ްއެޖެންާޑކޮށްދެްއވާފައި. ްިމއޮތީ ްއެ ޅުަގނޑުމެްންއެްެޖެންޑާކޮށްދެްއވާށޭ.

ްމިއޮތީ.ް ްފޮނުއްާވފައި ްލިޔުން ްމި ްމަނިކުފާނު ްހަމައަށް މެންބަރުންނާ

ްހަމަޖަްއސަންޖެހޭކަމަށްް ްކަންތައްތަެކއް ްއިންިތޤާލީ ްމި ްީމގައި  1015އެހެންވީމަ،

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްހުށަހެޅުމެއް ްއެހެން ްފިަޔވާ، ްހުށަހެޅުން އެހުށަހެޅުއްވި

ްސްކުރަނީ.ްހުއޭްައޅުަގނޑުމެންްބަްއަތުަގއިްނެތޭ.ްއެހެންވީމަ،ްޯކއްަޗކަށްތޯ
ް

ް

ްހުށަހެޅުއްިވްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމި ްމިދަންނަވަނީ، ނޑު ްއަުޅގަ ްތިދަްައްަކވާ،  1020އާދެ،

ްމިފުރުޞަތުް ްބަހުސްކުރަްނ ނޑު ްއަޅުގަ ްމިައށޭ ްއެްއގޮތަށޭ ހުށަހެޅުއްވުމާ

ް ްމި ްމިދަންނަވަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްދެއްތޯ. ްއެނގިަވޑަިއގެންފި 24ްހުޅުވާލަނީ.

ް ްގަާވއިދުގެ ްމި ްހުށަހެޅުއްވި ްދަށުްނ14ްްމެންބަރުން ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްހުޅުވާލަނީ.ް ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްބަހުސްކުރާށޭ ްހުށަހެޅުްއވުމަްށ ހުށަހެޅުއްވި

ްދަންނަވާކަށެްއް ްއެްއޗެއް ްއިތުރަށް ްއަޅުަގނޑު ްމިއާބެހޭގޮތުން  1025ދެން،

ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހަމަ ްނެތް. ްއިތުރަކަށް ވެްސްމިއަށްވުރެ
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ްޢިއްޒަތްތެރިް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ްއާެދ، އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ.

ްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްސަލީމް.

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1030 

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްއަުޅަގނޑުމެންްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުގައިްހުރިހާްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް

ްމިްމެންބަރުންްްނ:މުޙަްނމަދުްސަލީމްްވާހަަކެދއްކެވު ްމިހާރު ްއެނގެީނ، ނޑަށް ްއަުޅގަ ްވާހަކަފުޅުތަކުްނވެސް ގެ

ްިމއަްށް ްޢަމަލުކުރެްއވުމަށްޓަކައި ްޤާނޫނުއަސާީސއަށް އިޞްލާޙުކުެރވެމުންދާ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމިހުރިހާ ްނިންމުމަކީ ްގޮތްތަެކއް ވާސިލްވުމަށްަޓކައި

ްޤަބޫލުފުޅުކުރަ ްހަމަ ްރޫޙާއެީކގައި ްވަރަށް ްކަމެކޭ.ްމެންބަރުންވެސް  1035އްވާ

ްއައިއިރު،ް ްމަޖިލީހަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއަުދ އެހެންނަމަވެސް،

ްމިއޮތީ،ް ްއެޖެންޑާކުރަްއާވފައި ްމަނިކުފާނު ްއެޖެންާޑގަިއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްދެްއާވް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމަނިކުފާނު ްއަންނަނީ އަޅުަގނޑުމެން

ް ްރަްއޔިުތންގެ ްމިއޮންނަނީ، ްއެޖެންާޑގައި ްއެ ޚާއްަޞްއެޖެންޑާައކަށް.

ް ްގަވާއިުދގެ ްހުށަހަޅ14ްްާމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރުން ްދަށުން ްމާއްދާގެ  1040ަވނަ

ްނިންމެވުން.ްއެހެންވީމަ،ްއަނިލްވެްސް ްގެންދަާވ،ްގޮތެއް ްކުރިއަށް މައްސަލަ

ްމެންބަރުް ްިޢއްޒަްތތެރި ްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްފާހަަގކުރެްއވި، އެ

ްއު ްއިންތިޤާލީ ްފާަހގަކުރެްއވިގޮތަްށ ްއެ ްުނވަަތްއަްަނިލްވެސް ސޫލުަތކާއި

ްބަހުްުސްކޮށްް ްބަދަލުވުމާބެހޭގޮތުން ްޤާނޫނުއަސާސީން އިޞްލާޙުކުެރވޭ

 1045ކުރިއަށްްގެންިދއުމަށް،ްއަާސސީްސިފަތަކާއިްއުސޫލުަތކުގެްތެރެއިންްގޮެތްއް

ްފަށާނެއޭ.ް ްމިމަޖިލިސް ްމަރުޙަބާއާއެީކގައި ްނިންމާލައްވައިފިްއޔާ މަނިކުފާނު

ް ްވަރަށް ްމިއުޅެީނ ްމިހާރު ްެއކަންްއެކަމަުކ، ްތެޭރގައޭ. ްޮއޅުމެްއގެ ބޮުޑ

ްސާފުކޮށްލަދެއްވާށޭ.ްުޝކުރިްއޔާ.ް

ް

ްމުޙަންމަދުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްނުކުތާއެްެްއ ްނިޒާމާބެހޭ  1050އާދެ،

ްނަޝީދު.ް

ް

ް

ް
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ް

ްރައީސްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްރައްޔިތުްނެގްޝުކުރިއްާޔ ްޤާނޫނުައސާސީަގިއ .

ްޚާއްޞަް

ްގޮުތގަިއްްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްސިަފއެއް ްާލޒިމްކުރާ ްހުރުން ްކިބަިއގައި ްމެންބަރުންގެ  1060މަޖިލީހުގެ

ްކިޔަްން ްލިޔަން ްއަކުރު ްއަކުރާިއ،ްހިސާބު ްައކުރާިއ،ްތާނަ އެބައޮތް،ްޢަރަބި

ްހުށަް ްމިހާރު ްާވންޖެހޭނެއެވެ. ްބައެއްކަމުަގއި ްމިާވްދަންނަ ހެޅިގެން

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމައްސަލަެއއް. ްއޮތް ްއެނގެން ްސާފުކޮްށ ްވަރަށް މައްސަލައަކީ

ްތަންޮކޅ24ްްު ްއެއް ްލިޔުުމގަިއވާ ްފޮނުވާފަިއވާ ްސޮިއކުރަްއވާަފއި މެންބަރުން

ްިމް ްދައްަކވަމުންދާއިރުަގއި ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި  1065ބައެއް

ާޔގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަްަނިލްވެްސްފާހަގަކުރެވެނީ.ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއް

ްމެންބަރުް ްިޢއްޒަްތތެރި ްމުލަކަތޮޅު ްއަދި ްފާހަަގކުރަްއވަނީ ްމި ވާހަކަފުުޅގައި

ްއެބޭފުޅުްން ްތަންޮކޅު. ްއެއް ްފާހަގަކުރަނީ ްިމ ްއަޙްމަދުވެސް އަނީސާ

ް ްަގާވއިދުގެ ްމިމައްސަލަައކީ، ްނުކުަރއްވާ ްމާއްދާެގ55ްްފާހަގަްައެއް ވަނަ

ްބަ ްދަށުން ްގެ ްގޮތުަގިއް)ހ( ްމައްސަލަެއއްގެ ްހުށަހަޅާ  1070ހުްުސްކުރުމަށްޓަކައި

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއެހެންވީމަ، ްކަެމއް. ްފާހަގަކުރައްވާަފއިވާ އެމެންބަރުން

ްއެބައޮްތް ްވިދާުޅވެފައި ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްއެޖެންާޑގަިއ ްމި ްމިހާރު ރައީސް،

އިުރަގިއްމިއަދުގެްއެޖެންާޑއަކީްކޮަބއިަކން.ްއެހެންވީމަ،ްމިއަދާްހަމައަށްްއައި

ްފާހަަގއެްއްނުކުރެވުުނ.ް ްަމއްސަލަެއއް ްޙާެލއްަގއި ްއެްއވެސް އެބޭފުޅުންނަކަށް

ްޑީ.އާރު.ޕީްަކއުްނސިލްްމީޓިންގއަކުންްކަންނޭނގެްމިމައްސަަލް  1075ރޭގަިއްއޮތް

ނޑުމެންްކުރިއަށްާދންްދަތިވެގެންް ފާހަގަކުރެވުނީ.ްއެހެންވީމަ،ްިމއަދުްއަުޅގަ

ްހަމަ ްިއއްެޔާއ ްެއކަމަކު، ްއެޖެންޑާްމިއުޅެނީ. ްއެ ްއެބޭފުޅުންނަްށ އަށްވެސް

ްއެކަމާބެހޭގޮތުްން ްކިޔާަފއި ްވާނީ ްމިކަން ްމިހެންނޭ ްނޫނޭ، ރަނގަޅެްއ

ްއެބޭފުޅުްން ްއޮތް.ްއެހެންނަމަވެސް،ްއެފުރުޞަތު ްފުރުޞަތު ޝަކުާވކުރުމުގެ

ްކުރިައްށް ްމިމަސައްކަތް ްނުހައްދަވާށޭ. ްިމހެން ްއެހެންވީމަ،  1080ދޫކޮށްލެއްވީ.

ްެއކުވެރި ްފުރުޞަތެްއްްގެންދަވާނެ ްގެންެދވޭނެ ްމިކަން ރޫެޙއްަގއި

ްތަނަވަސްކޮށްދެްއވާށޭ.ްުޝކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.
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ްއާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރިްަރއީސް،ްީމގެްކުީރަގއިވެްސްމިްޢިްއޒަތްތެރިްމަޖިލީހުންްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުް

ްކުރީަގިއްޢަމަލުކުރައްވަްަނޞީމްްިއްބރާހީމްްމުޙަްނމަދުް ްނިންމުމުގެ ްކަމެއް ްމަޖިލީހުން ްގޮތަީކ ްމުންދާ

ްަވިކްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކޮށްފައި ްބަހުްުސްކުރަނީ. ްއެކަމާބެހޭގޮތުން ްފްލޯރގައި މަޖިލީހުގެ

ްފޮނުވަނީ.ް ްޭއތި ްކޮމިޓީއަށް ްޑްރާފްޓިންގ ްފާހަގަކޮށްފައި ނުކުތާތަކެއް

ްއަ ްދެން ްހުށަހެޅީމަ ްމިތަނަށް ްޑްރާފްޓެއް  1090ނެއްާކްފޮނުވަިއގެން

ޑްރާފްޓާބެހޭގޮތުންްބަހުްުސްކުރަނީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަނީސާްއަޙްމަދުް

ްއެކަްން ްމިެދންނެވީ ްއަޅުަގނޑު ްނޫން. ްހިނގާގޮެތއް ްެއކަން އެވިދާުޅވީ

ްއޮީތ،ް ްވިާދޅުވެފައި ްމަނިކުފާނުވެސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހަމަ ްދެން، ހިނގާގޮތް.

ްޢަމަލު ްޤާނޫނުއަސާީސއަށް ްވަިކްއިޞްލާޙުކުެރވެމުންދާ ްބެހޭގޮތުން ކުރުމާއި

ްއުޅޭގޮތަީކ،ް ްވެްެެގން ްމި ްމިދައްކަނީ. ްވާހަކަ ްއެބާބުގެ ްއޮންނާނެއޭ.  1095ބާބެއް

ްއެކަާމިއް ްޒަޢީމް ްިކޔާތީ ްއިންތިޤާލީ ްމިއަްށ ްމީހުން ބަޔަކު

ްމީހަކުް ްެއްއެވސް ްޓީވީންނާއި ްރޭޑިޯއިއންނާއި، ނުޤަބޫލްވެވަަޑިއގެން

ްދިމާވެް ްއެކަން ްބުނެގެން ްނުކިޔާށޭ ްކިަޔީންއިންތިޤާލީ ްމިއަށް ްމިއުޅެނީ. ގެން

ްޤާނޫނުއަސާސީައްށް ްިއޞްލާޙުކުރެވެމުންދާ ްމިއީ، އިންތިޤާލީ.

ްއިތުރުް ްހުޅުިވފައި. ްމިއޮތީ ްބަހުްުސްކުރުން.ްއެްެއަށް  1100ޢަމަލުކުރުމާބެހޭގޮތުން

ބަދަލެއްްމިއަކަށްްނާންނާނެ.ްކޮންމެްއެއްޗެކޭްިކޔަްސވެސްްމިނޫންްގޮތަކަށްް

ްުނލެވޭނެ.ްްމިކަމެއްްނުވާނެ.ްޮއޅުަވއެއް
ް

ް

 1105ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިމައްސަލާގަިއްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްމިނަގަނީ، ްނުކުތާ ްނިޒާީމ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއާދެ،

ްމިކަްންްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއަހަންޖެހޭނެކަން ްޯވޓަށް ްމިއަށް ްއޮތްގޮތުްނ އެޖެންޑާކުެރވިފައި

ްމޭރު ްެއގޮަތށް ްގެންދަންޏާ. ނޑުްކުރިއަށް ްއަުޅގަ ްވާހަކަަދއްަކާވތީ. ންކޮށް

ްއޮީތ،ް ްއޮްތގޮތުން ްއެޖެންޑާކުެރވިފަިއ ްދަންނަވަން،  1110މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި



 41 

ް ްގަާވއިދުެގ ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްަޞ ްދަށުްނ14ްްރައްޔިތުންެގ ްާމއްދާގެ ވަނަ

ްެއއާމެދުް ްހުށަހަޅާފައި ްހުށަހެޅުން. ްމައްސަލަ ްހުށަހަޅާ މެންބަރުން

ްވޯޓަ ްެއއާމެދުްބަހުްުސްކުރުމަށްޓަކައި ްނެތް.ްހުށަހަާޅފައި ްވާހަަކއެއް ްއަހާ ށް

ްއޮތީ.ް ްއެޖެންޑާަގއި ްމިއަދުގެ ްގެންދާގޮތަށް ްކުިރއަްށ ބަހުްުސްކުރުމަށްޓަކައި

ްގޮެތްއް ްއެއާމެދު ްއޮތީ ްހުށަހެޅުން.ްމިއަދު ްޮއތީ ްއެޖެންޑާަގއި ްދުވަހުގެ  1115ކުރީ

ްދުވަހުަގިއް ްކުީރ ްދަންނަވަން ނޑު ްައޅުގަ ްއެހެންވީމަ، ނިންމުން.

ްއޮތީ.ްރައީސު ްނިންމުން ްގޮެތއް ްގެންދާ ްކުރިއަްށ ްބާބަްށ ލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްވޯޓަްށް ްއެހެންވީމަ، ްނެތް. ްވާހަކަެއއް ްއަހާ ްވޯޓަށް ްެއއަށް އެހެންވީމަ،

އެހުންްއެއީްަމއްސަލަައކަށްެވސްްހައްދަވަންޖެހޭނެްކަންނޭނގެ.ްއެހެްނވީމަ،ް

ްމިމަ ްނިންމުމަކީ ްގޮތެއް ްނިންމުން. ްގޮެތއް ްއެބައޮތް  1120އްސަލާަގިއްމިއަދު

ްބަހުްުސްކޮށް..ް

ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު..ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1125 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްމެންބަރުންްއެކަމާއިމެދުްގޮތްަތކެއްްަކނަޑއެޅުން.ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް
ްްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް1130 

ް

ްމެންބަރުްްްެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަ ްޢިްއޒަްތތެރި ްމެންބަރު، ްިޢްއޒަތްތެރި ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަޙްމަދުް ްމެްނބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްމ.އަތޮޅުގެ އިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްާވ.

ްސުލައިމާން.ް

ް1135 

ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(
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ް

ްިމއީްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްަޙޤީޤަތުގަިއވެސް ްަރއީސް، ްނިޒާމާބެޭހްްޢިއްޒަތްތެރި  1140ްހަމަ

ްމިއަުދްްްސުލަްައިާމންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމިއުޅެނީ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި މައްސަލަެއއް.

ްއެކަިން ްމަނިކުފާނު ްދަންނަވާލާނީ، ްއަުޅަގނޑު ްނުދެިވގެން. ކުރިއަށް

ްއެބައިންެނިވް ްމުޤައްރިުރ ްކޮމިޓީގެ ްިއދާރީ ްނުނިންމަވާ ގިނިކަންޏާ

ްކު ްބޭފުޅުން.ްކަންނޭނގެ ްހަމަާވަވރަށް ްކޯރަމް ްއެބަތިއްބެވި ްމިާތ ޑަދޮުށގައި.

ްގޮެތްއް ްިމކަމަށް ްނަމަވެސް ްބާއްަވއިގެްނ ްިމވަގުތު ްކޮމިޓީ  1145އިދާރީ

ްގޮތަކަްށް ްކުިރއަށްދެވޭެނ ްޖަލްސާއައިގެން ނިންމައިގެން

ް ްއެހެންވީމަ،12ްްމަގުފަހިކުރަްއވަންވީނޫންތޯ. ްމަނިކުފާނު. ޖަހަނީ،

ްއެ ްހަމަ ްމިީއްހައްތަހާވެސް ްދަންނަވާލީ. ްމިވާހަްަކަ ްގޮތުން ހީތެރިވެދިނުމުގެ

ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްކުރިއަށްްުންުދެވިގެންްއުޅެވޭީތވެ.ްުޝކުިރއްޔާ.ް
ް1150 

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއޮިޅަވޑަިއގެންފަިއވާްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ްމިބޭފުޅުންނަށް ްަހމައެކަނި ްައޅުަގނޑު ްޝުްުކުރިްއޔާ.

ްިމްްްެދއްެކވުން:އިްބރާހީމްްވާހަކަ ްއަޅުަގނޑު ްފިލުވާލަދިނުމަށްޓަކައި ްހަމަ ނުޑ ްއަުޅގަ  1155އޮޅިަވޑަިއގަތުމެއް

ްމިމައްސަލަް ްމަނިކުފާނު ްދަންނަވަންތޯ، ްމިެނގީ. ްނުކުތާއެއް ނިޒާމީ

ް ްގަވާއިދު ްމަޖިލީހުގެ ްާޚއްޞަ ްރައްޔިތުންގެ ްމިއޮތީ 14ްއެޖެންޑާކުަރއްވާަފއި

ްހުށަހަޅާް ްމެންބަރުން ްދަށުން ްމާއްދާގެ ްގެންދަާވްްވަނަ ްކުރިއަށް މައްސަލަ

ްއެބޭފުޅުންް ްނެތް ްހުށަހަޅުއްވާފަެއއް ްމަނިކުފާނު ްނިންމެވުން. ގޮތެއް

ް ްމައްސަަލ ްހުށަހަޅާ ްއެވިދާުޅވާ، ްނިންމުމޭ.ްކުރިއަށް ްގޮެތއް  1160ގެންެދވުމާމެދު

ްދިވެިހް ްމިއީ ްއެޖެންޑާކުރެްެވިަފއި، ްމިއޮތީ ްމީގަިއ ވިސްނިަވޑަިއގެންފިތޯ.

ނޑުމެންނަކަ ްއަުޅގަ ްބަހުންްބަހެއް ްދިވެހި ްއިނގޭތޯ. ްނުލެވޭނެ ްޮއޅުވަެއއް ށް

ްތިބޭފުޅުންނަށްް ްއެހެންވީަމ، ްމިއީ. ްެއއްެޗްއ ްއޮތް ލިޔެފައި

ވިސްނިަވޑަިއގަންނަާވގޮތަށްްެއމަނިކުފާނުްއެްއެޖެންޑާކުރަްއާވފައިްއޮތްގޮތަްށް

 1165ްކުރިއަށްްގެންެދވޭނެ.ް

ް
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ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްަސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރު ްމިފެންނަނީ.ްްްމާޅޮ ްދުވަހެއްގޮތަށް ްތަފާތު ްމުޅިްނ ްދުވަސްދުވަހާއި  1170ްއެހެން

ްޢިއްޒަތްތެރިްްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްީހވަީނ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްނުުކތާއަކީ، ްނިޒާމާބެހޭ އަޅުަގނުޑގެ

ްބޮޑުް ްއެހާ ްމިމައްސަލަ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްމިަވގުތު ރައީސް،

ްމ.އަ ްމިުއޅެނީ، ްވެގެން ްމެންބަރުްމައްސަލައަކަށް ްޢިއްޒަތްެތރި ތޮުޅގެ

ްހަމައެކަިން ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްެއވިދާުޅވިފަދައިން ްއަޙްމަދު އަނީސާ

 1175އެޖެންޑާކުެރވިފައި،ްދެންްިއްއޔެަގއިްއެލިބުނުްމަޢުލޫމާތުކޮޅެްެއްގެްއިތުރުންް

ްނެތްް ްެއްއޗެްއވެސް ްއެްއވެސް ްވާހަކަދަްއކާނެ ްމިކަމާބެހޭގޮތުން ޙަޤީޤަތުގައި

ްޢާންމު ްޮއވޭ.ްކަންނޭނގެ. ްމައްސަލަަތކުަގއި ްހުށަހަޅާލެވޭ ގޮތެްއަގިއ

ްރައީސްެގް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްހީވަނީ ްައޅުަގނޑަްށ އެހެންވީމަ،

ނޑުމެންނަްށް ްައުޅގަ ްައވަހަްަކަށް ްީވހާވެސް އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކީަގއި

ްގޮތަކަްށް ްއެހެން ްފަރާތްޕުޅުން، ްރަޝީދުގެ ްޙުސައިން ްޑރ.  1180އިްއޔެަގއި

ްޢިއް ްތ.އަތޮުޅގެ ްލިޔުންަތްއްދަންނަވާނަމަ، ްހުށަހެޅުއްވި ްމެންބަރު ޒަތްތެރި

މެންގެްެތރޭގައިްމިހާރުްއަޅުަގނޑުގިނަްމިނަކުން،ްނޑުމެންނަށްްވީހާްއަޅުގަް

ްޤަބޫލުކުރާް ްއަޅުަގނޑު ްދެން، ްހިނގައިދާނެހެން. ްހަމަނުޖެހުން މިއޮތް

ގޮތުަގއިްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާެއްއގެްދަށުންްމާގިނަްވާހަަކއެއްްެދއްކޭކަށްްޯނވޭ.ް

ްއޮންނަގޮތުްންއެހެން ްހަމަޖެހިފައި ްގަާވއިދު ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ  1185ނަމަވެސް،

ްނުކުތާ.ް ްިނޒާމާބެހޭ ްެއްއޗަކީ ްޮއތްހާވެސް ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް މިއީ

ްަޤއުީމް ްރައީސް، ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްަޞ ްމިުއޅެނީ، ްދަންަނވާލަން އަޅުަގނޑު

ްފާސްކުުރމަކާބެހޭގޮތު ްފާސްކުރި ްައޅުަގނޑުމެން ްޭރޑިޯއއިން ްންޓީވީންނާއި

ދައްކާްޕްރޮޕެގެންޑާްވާހަކަްިމއަދުްމިޖަލްސާްނިމިގެންްއަޅުަގނޑުމެންގެްިމް

ްޕަބްލިކަްށް ްމެދުވެރިކުރައްާވ ްއަމީންޢާންމު ްމަޖިލީހުގެ  1190ޚާއްޞަ

ްޤަުއީމް ްގޮތް، ްފާސްކުރި ްއިއްެޔަގއި ނޑުމެން ްއަުޅގަ އިޢުލާނުކޮށްދެްއވާށޭ،

ްއެ ްހާމަކުރުން. ްމަޢުލޫމާތު ްއެބަބުޭނ ްގަާވއިދު ްއެ ްޤައުީމްޓީވީން. ހެންވީމާ،

ްއޮންނަް ްޖެހިފައި ްއެއްފަރާތަށް ްއިނގޭ ްމިހާރު ްީޓވީައކީ ްމިކިޔާ ޓީވީައކީ،

ްސީާދް ްއެހެްނވީމާ، ްއެްއޗެްއކަން. ްދޮގު ްެއއްެޗއްކަްނ، ްއޮރި އެްއޗެކަން.
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ް ްއަމީންޢާންމު ްދަށުން ްބެއްލެުވމުގެ ްރައީސްގެ  1195މެދުވެރިކުރަްއާވ،ްމަޖިލީހުން

ްޭރޑިޯއިއންނާއި ްޓީވީންނާއި ްފަތުރާްް،ޤައުމީ ްމަޢުލޫމާތު ްއެހެން ނޫނީ

ްއޮތްގޮތަށް.ް ްފާސްކޮށްފައި ްމަޖިލީހުން ްދެއްވަްނީވ ވަޞީްީލަތްތަކަށް

ްމާއްދާަގިއް ްފާސްކުރި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިބުނަނީ ްކެރިހުރެ އަޅުަގނޑު

ްކުރިމައްެޗްއް ްެދން ްއަަލކުން ްމައުމޫނަކަށް ްރަީއސް ްވެއްެޖއްާޔ، އޮތްގޮތުން

 1200ްހިރާއްޖޭގެްރަްއޔިތުން..ނުލެވޭނެ.ްވަރަށްްކެރިހުރެްދިވެް

ް

ް

ްއިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްާވ.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 1205ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްއުމޫނަށް....އިޭވވަރަށްްމިބުނަނީ،ްމަްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް
ްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް1210 

ްއަޙްމަުދްއިްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ށީނދެވަަޑިއގެންދެއްވުްންއެެދން.ްހއ.ެގްޢިްއޒަތްތެރި

ްމުޢިއްޒު.

ް

ްހިމެނެންޖެހޭްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްބާބެއްަގިއ ްއިންތިޤާލީ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

 1215ރާފްޓްކުރާްކޮމިޓީްންކޮންމެވެސްްއަސާސީްސިފަތަކާބެހޭގޮތުންްިދރާސާކޮށްްޑްްއަްޙމަދުްމުިޢއްޒުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްތައްޔާރުކުރެވުުނ.ް ްކަރުދާހެއް ްސުވާލު ްއެއާެބހޭ ްވާހަކަދެެކވުނު. ވަރަށް

ނޑަްށް ްއަޅުގަ ްކިބައިްނ ްމުޤައްރިރުގެ ްކޮމިޓީގެ ްޑްރާފްޓްކުރާ ދިރާސާކޮށް

ްޕާޓީތަުކެގް ްއެކި ްކަރުދާސްތައް ްވެއްެޖްއޔާ،ްެއސުވާލު ްގޮތުަގއި އެނގިފަިއވާ

ްގްރޫޕް ްއެއަްށްޕާލިމަންޓްރީ ްޕާީޓތަކުން ްބައެއް ްފޮނުވުނު. ްވެރިްނނަށް ގެ

 1220އިޖާބަވެސްްދީފަިއވޭ.ްއަެނއްްާޕޓީތަކުންްއިޖާބަެއއްނުދޭ.ްދެން،ްއަދިްފަންނީް

ްއަމިއްލަފުޅަްށް ްމުޤައްރިުރ ްނޫނިއްޔާ ްކަންނޭނގެ ްޕެނަލުން މާހިރުންގެ

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްއެކުަލވާލި. ްޑްރާފްޓެްއވެސް ްބަހުްނ ްދިވެހި ކަންނޭނގެ
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ްޕްރޮފެސަރްއެނގިފަ ްމާހިރެއްކަމުގަިއާވ ްފަންނީ ްއެީއ ްގޮުތަގއި ިއވާ

ްޑްރާފްޓްކުާރް ްދިރާސާކޮށް ްއަދި ްނޫން. ްޑްރާްފޓެއް ްެއކުލަވާލި ޝްމައިޒަރ

ްމައްސަލަަތްއް ްއިންތިޤާލީ ނުޑވޭ، ްއަުޅގަ ްހަނދާނެއް ްނިންމާފައިވާ  1225ކޮމިޓީން

ްއަމިއްލައަ ްކޮމިީޓން ްޑްރާފްޓްކުރާ ްދިރާސާކޮށް ްފޮނުވަން. ްށްމަޖިލީހަށް

ްިމް ްމިއަދު ްކަމެްއ. ްހިނަގއިފާާވ ްކަން ްމިގޮަތށް ްނުނިންމާ. ގޮތްތަެކއް

ްމުޤައްރިުރް ްކޮމިީޓގެ ްޑްރާފްޓްކުރާ ްދިރާސާކޮށް ްޖަލްސާގައި މުހިންމު

ްމިވީ.ް ްއުފެދޭ،ްކިހިނެއްބާއޭ ްުސވާލު ްކުޑަކޮށް ނުޑވެސް ްއަޅުގަ ނެތްކަމާމެދު

ްފާހަގަކުރަންޖެ ްމިކަންތައްތައް ްދެން  1230ހޭ.ްކޮންމެއަކަްސ،ްދެން،ްއެއާިއއެީކަގއި

ްއިންތިޤާީލް ްމީހެްއ. ްޮސއިކުރި ްހުށަހެޅުމުގައި ްމިމައްސަލަ އަޅުަގނަޑކީެވސް

ްކަންތައްތަެކްއް ނޑުްހުށަހެޅުމުގައިްިމއޮންނަނީ،ްއިންތިޤާލީ މައްސަލަްއަުޅގަ

ްއެީއ،ް ްޤަބޫލުުކރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްޤަބޫލުކުރަމޭ. ހަމަޖައްސަންޖެހޭކަމަށް

ްއޮންނަން ްއެކަން ްނޫނަްަސް.ްއެހެންނޫނަސް ްމިހުށަހެޅުން ްގޮތް، ޖެހޭނެ

ްމިޤާނޫނުައސާސީަގއިެވްސް ްވޭ. ްޤާނޫނުއަސާީސގަިއވެސް  1235ކުރީަގއި

ްގޮުތގަިއް ްޤަބޫލުުކރާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްޤަބޫލުކުރަން. އޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް

ްކޮންމެއަކަްސ،ް ްދެން، ްޤާނޫނުއަސާސީެއއް. ްާއ ްމިފާސްކުރަނީ ވެއްެޖއްޔާ

ް ްހަމަޖައްސަންޖެހޭ. ްއެބަ ްއެކަމާމެދުްއެކަންތައް އެހެންވީމާ،

ްއެބަހުރި،ް ްހަނދާން ްރަނަގޅަށް ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑު ވާހަކަދެެކވެންޖެހޭނެ.

ްވިދާޅުިވް ްނަޝީދު ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަްތތެރި ްމަޖިލީހުގެ  1240ވަޒީރުްނގެ

ްއިންތިޤާީލް ްޤަބޫލުފުޅުކުަރއްަވމޭ ްގޮތުން ްއުސޫެލއްެގ އެބޭފުޅުންވެސް

ްޅުްދައްަކވަން.ކަންތައްތަކާބެހޭގޮތުންްވާހަކަފުް

ް

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްެތރި ްސ.އަތޮުޅގެ ްނުކުތާެއއް، ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،

 1245ްޙުސްނުއްސުޢޫދު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްދެންމެއަުކްްމެްނބަރުްްއައްުޑއަޮތޅު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްހއ.އަތޮޅުެގ ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި
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ްޤާނޫނުއަާސސީއެްއކަމަށް.ްްެދއްކެުވން:ޙުސްުންއސުޢޫދުްާވހަކަ ްއާ ްމިއީ ްހަްއދަވައިފި. ްއިތުރުފުޅެއް ްބޮޑު  1250ވަރަށް

2ްއެހެންްއެމަނިކުފާނަށްްވިދާޅެްއްނުެވވޭނެ.ްޚާްއޞަްމަޖިލީހުެގްަގވާއިުދގެް

ވަނަްނަންބަރުގައިްއެހެންްއޮްތހާހިނދަކުްމިއީްއާްޤާނޫނުއަސާސީެއއްކަމަްށް

ްުނވެް ްވިާދޅެއް ްާޤނޫނުއަސާސީ.ްއެމަނިކުފާނަކަށް ްއިޞްލާޙުކުެރވޭ ވޭނެ.ްމިއީ

ް ްއިޞްލާޙުކުރެވެނީ ްމިޤާނޫނުއަސާސީައީކ1998ްްމި ްޤާނޫނުއަސާސީ. ގެ

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްއާ ްއެހެންވީމާ، ްޤާނޫނުއަާސސީއަކީ.  1255އިޞްލާޙުކުެރވޭ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްުޝކުރިްއާޔ ްނުެވވޭނެ. ްިވދާޅެއް ްއެމަނިކުފާނަކަށް ހަދާކަމަށް

ްރައީސް.ް

ް

ް

ްމާބޮޑަށް،ްްހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާ ްމިހާރު ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރު ނޑު ްއަުޅގަ ްދެން  1260އާދެ،

ްއާދެ،ްއާެދ،ްކުރިއަށްްގެންދަާވްއަޙްމަދުްމުޢިއްޒުގެްވާހަކަފުުޅ.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްޤާނޫނުއަާސސީއެްއކަމަްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްއާ ްއޮްތްއަޅުަގނޑު ްއެުހށަހަޅާފައި ްދެންނެވީ  1265ްށް

ްޤަބޫލުކުރާްްއަްޙމަދުްމުިޢއްޒުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްައޅުަގނޑު ްނުކުރެވޭ. ްޤަބޫލެއް ނޑަށް ްއަުޅގަ އިޞްލާޙުވެސް

ް ްވެއްޖެްއޔާ 7ްްގޮތުަގއި ްދައުރަކާއި ްމިހާރ8ްްުވަަނ ްދަުއރަކަށް ވަނަ

ްެއއަްށްވޯ ނޑު ްއަުޅގަ ްލެއްވޭތީ ްކުރިމަތި ްރައީސްައކަށް ްނުދިނީ.ްހުންނެވި ޓު

ްއާް ްއެއީ ްފާސްީވ. ްއެކަން ްއޮތްގޮތުން ްއަޣްލަބިްއޔަތު އެކަމަުކ،

ްހަމަް ްއަުޅަގނޑުެގ ްއެކަަމކު ނޑު، ްައޅުގަ  1270ޤާނޫނުއަސާސީައކަށްވާތީ

ްޤަބޫލުކުރާގޮތްް ނުޑ ްއަުޅގަ ްރުޅިއަޔަސް ްބަަޔުކ ްއެއީ. ޕޮޒިޝަންއަކީ

ްއަޅުަގނޑުްވަރަށްްސާބިތުކަމާިއއެކުްދަންނަވަން.ްޝުކުިރއްޔާ.ް
ް

ް

ްއެްއެޗްއްްސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާ ްފެނިވަޑައިަގންނަވާ ްމެންބަރަކަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރު  1275އާދެ،

ްމީަގިއް ްއެހެންނަމަވެސް، ްދެން ްވިދާޅުވެވިދާނެ. ްމެންބަރަކަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްވަންނާކަށްް ްކޮންމެެހން ނޑު ްއަުޅގަ ްތެރެއަށް ްބަހުްުްސގެ ްއެކަމުގެ ދެން
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ްއެހެންނަމަވެސް، ްދެން ްމިހާުރްްނެތީމު. ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،

ްގިނަްމެންބަރުންްމިހާރުްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ،ް އަޅުަގނޑަށްްޮއޅިއްޖެ.ްވަރަށް

ްއިބްރާހީމްް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާދެ،ްޏ.އަތޮޅުެގ  1280ރިޔާޟް..

ްދީދީ.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްރައީސްްފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިއޮްތް، ްހުށަހެޅިފައި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ  1285ްމިހާރު

ްޢަމަލުކުރަމުންްްއިްބރާހީމްްދީދީްވާހަކަެދއްކެުވން: ްޤާނޫނުއަާސސީއަްށ ްާޙލެއްަގއި ްއެްއވެސް މައްސަލައަީކ،

ްއޮްތް ްހުށަހެޅިފައި ްގެނައުމަށް ްއިޞްލާޙެްެއް ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް މިގެންދާ

ް ްއިްޞލާޙުކުރެވެމުންދާ ްނޫން. ްެއއީްމައްސަލަެއއް ޤާނޫނުއަާސސީއަށް

ްތަާޢރުފްކޮށްފައިވާީތް ްައޅުަގނޑުމެން ްކަންަތއްތަކެްއ ްއާ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްގެންނަންޖެހޭް ްވާސިްލވުމަށްޓަކަިއ ްކަންަތއްަތކަށް  1290އެތަޢާރުފްކުރެވޭ

ްމިދައްކަނީ.ް ްވާަހަކ ްތައްޔާރީތަކެްއގެ ްާވންޖެހޭ ްވާހަކަ، އެރޭންޖްމަންޓެއްގެ

ްޤާނޫނުއަ ްޙާލެްއަގއި ްގެންަންއެްއވެސް ްިއތުރަށް ްއިޞްލާެޙއް ސާީސއަށް

ވާހަކަެއއްްނޫންްމިދައްކަނީީކެއއް.ްއެހެންވީމާ،ްމުޅިްމަފްޙޫމްްއޮޅުވާަލިއގެންް

ްޠޫްޫފާނެްއް ްނުކުތާގެ ްނިޒާމާބެހޭ ްނަގާލާ ްވަގުތުތަެކއް ްމިތާ އަޅުަގނޑުމެން

ްގެނެސް،ްމިއީ ނޑުމެންނާިއްކީމިތަނަށް ްއަޅުގަ ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ްނޫން  1295އެއް

ްއެބަޖެހޭްހަވާލުކޮ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްަމސައްކަތަީކެއއް. ްއޮތް ށްފައި

ްރައްޔިތުންނަްށް ްނިންމާފައި ްނިންމަން. ްމިަކން އިޚްލާޞްްްތެރިކަމާިއއެކު

ްމިކަންތަްއް ްކިހިނެްއތޯ ްއެހެންނޫނިއްޔާ ްފޯުރކޮށްދޭން. ްއިޞްލާޙު މާނަވީ

ްމީހަަކްށް ްމިއުޅެނީީކއެއް ްމިދަނީ. ްވާހަަކތަކެއްތޯ ްކޮން ްދެން ކުރާނީ.

 1300ކަމެއްްހަވާުލވިޔަނުދޭކަށްްނޫން.ްމީހަކަށްްވެރިކަމާއިްހަާވލުކުރާކަށްވެްސްވެރި

ްތިްއބެވިކަމަށްވަންާޏް ްމެންބަރުންތަކެއް ްވިސްނުމެްއގައި ްއެކަހަލަ ނޫން.

ްލާބައެއްް ްމީގެ ްރައްޔިތުންނަކަްށ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްހިތާމަކުރަން. އަޅުަގނޑު

ްނުފޯރާނެ.ްޝުކުރިއްޔާ.
ް

ް1305 
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ްހއ.ްގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްއާދެ،ްއަޙްމަދުްސަމީރު.ްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްގަާވއިދުެގް`ްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްރަީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްބުނަީނ55ްް. ްމާއްދާ  1310ްވަނަ

ްއިްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމަޖިލީހުން ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްގެނައުުމގަިއްޢަމަލުކުރަމުންދާ ްޞްލާުޙ

ްަވިކްް ްނުވަތަ ްބާަބަކށް ްވަކި ްނުވަތަ ްމާްއދާތަކަކަށް ްުނވަތަ ްާމއްދާއަކަށް ވަކި

ްއިޞްލާޙޭް ްެއކުަގިއެވސް ްޤަނޫނުއަސާސީއަށް ްމުޅި ްނުވަތަ ބާބުތަކަކަށް

ްައޅުަގނުޑް ްވާހަކަ ްަދއްަކވާ ްާޤނޫނުއަސާސީަގއި ްާއ ްއެހެންވީމަ، ގެނެވޭނީ.

ްނުކުރަން.ްޢިއްޒަްަތްތެ ްއޮތްްޤަބޫލެއް ްަދންނަވާލަން ްރައީސް،ްއަޅުަގނޑު  1315ރި

ް ްައޅުަގނަޑކީވެސް ްމީހެކޭ.25ްްވާހަކަައކީ، ްހިމެނޭ ްތެރޭަގއި މެންބަރުންގެ

ްސޮއިުކީރް ނޑު ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުމުގައި ްހުށަހަޅާފައިާވ އަޅުަގނޑު

ްއިންތިޤާލީް ްައޅުަގނޑުެމން ްޭއގަިއ ްުހރެގެންނޭ. ްސަލާމަތުން ހަމަބުއްދީގައި

ްއަޅުް ްކަންތައްތަކެްއްވާހަކަެއްއގައި ްއިންތިޤާލީ ްމިއޮތީ ނޑުެމން ގަ

ްކަންތައްަތްއް ްކަންތައްަތކަކީ. ްކޮބައިތޯ ްއެބަޖެހެއޭ.  1320ހަމަޖައްސަން

ްވާހަކަދަްއކަން.ް ްފުރުޞަތުދީގެން ްިކޔައިެދވޭނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްނިމުނީމާް ްާބބު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްއެުއެޅނީ ްއެބޭފުޅުން އެހެންވީމަ،

އްވަންވެެގން.ްއެހެންވީމަ،ްއެުދވަސްްޭއރުވެސްްދެްއީކްދެންްމިކަންްނިންމާލަ

ް ްމިުދވަްސ ްމިއޮތީ ްމިއަދު ްއެހެންވީމަ، ފުރުޞަތުްމިއަޅުަގނޑުމެން.

ްގެންދިއުމަށްް ްކުރިއަްށ ްއެކަން ްެއހެންވީމަ، ްއައިސްފައި.  1325މިހިސާބަށް

ްނުޖެިހް ްއެމަޅީގައި ްމަނިކުފާނު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންވީމަ، ހުރަސްއަޅަނީ.

ނުޑްއަޅުަގނޑުމެ ްއަޅުގަ ްކޮށްދެއްާވށޭ ްމިކަން ްފުރުޞަތުދެއްަވއިގެން ންނަށް

ްދަންނަވަން.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ް1330 

ްއެްއެޗްއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއޮތް ްބުނެފައި ްގަވާއިުދގައި ްމި ްމިމައްސަލާގަިއ ްމިހާރު އާދެ،

ްެއއްެޗްއވެސްް ްއޮްތ ްބުނެފައި ްޤާނޫނުއަާސސީަގިއ އެބައެނގޭ.ްްއެބައެނގޭ.

ްނޫްން ްމަްއސަލައެއް ްއޮތް ްވާހަކަަދއްކަން ްފާުޅަގއި ްއިތުރަށް ްއެައކީ ދެން،



 49 

ްއޮްތް ްއެޖެންޑާުކރެވިފައި ްހަމަކަށަވަރުންވެސް ްމިއީ ްދެން، އެހެންނޫންތޯ.

ްޚާއްަޞް ްރައްޔިތުންގެ ްކުރިއަށްދާނަން. ނޑުެމން ްއަުޅގަ  1335މައްސަލަައއިގެން

ހުއްޓުމެއްްުނގެނެވޭނެްއެްއެވްސްްމަޖިލިސްްގަވާއިުދގައިްބުނެފަިއްއޮތްގޮތަށް

ްއެހެންވީމަ،ް ްޤަބޫލުކުރާގޮުތަގއި. ްއަޅުަގނުޑ ްމެންބަރަކަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެހެންވީމަ،ް ްގެންދެވޭނެ. ްކުރިއަށް ްއަުޅަގނޑުެމންނަށް މިކަންތަކަިއގެން

ްބަިއވެިރެވް ްބަޙުސްަގއި ްމި ްއަޅުަގނޑު ްދެން ްދަންނަވާލަމުން އެހެން

ްޢިއް ްއޮތް ްފުރުޞަތުްވަަޑއިގަންަނވަން ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރަށް  1340ަޒތްތެރި

އަރުވާނަން.ްމިްހުށަހެޅިފައިވާްހުށަހެޅުމާއިމެދުްގޮތްތަކެއްްިނންމަން.ްއެއިްން

ނޑުމެންްކުރިއަށްްގެންިދއުމަށްޓަކަިއ.ް ްނިމުނުގޮތްތައްްއަުޅގަ

ް

ނުޑގެްވާހަްމާޮޅސްމަޑުލުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް ްކަްފަްއޓައިގަތުްނވެސްްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއަުޅގަ

ްގެެނިވްްްޢަލީްފާއިޒްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބަދަލުތަކެއް ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްދަންނަވަމުންދިޔަީއ  1345އަޅުަގނޑު

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްގޮތެއް ްހަމައަްަށްދާނެ ްއިޞްލާޙުަތކާއި ްއެ އަޅުަގނޑުމެން

ްހޯދަންްއެބަްބޭނުންވެއޭ.

ް

ްގެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކޯރަމް ްމެންބަރަކުްއާދެ، ްއެްެްއވެްސ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިނޭގތޯ، އްލޭ

 1350ްނިކުމެވަަޑއިނުގެންެނވުންްއެެދން.ް

ް

ްއާދެ،ްެއއީްައޅުަގނޑުމެންްދަްއކަމުންްމިއަންނަްވާހަކަައކީ.ްްމާޮޅސްމަޑުލުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް
ްްޢަލީްފާއިޒްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 1355ްއާދެ،ްކޯރަމްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއާދެ،ްައޅުަގނޑުްމިްމަޖިލީހުގައިްވާހަކަަދއްކަމުންްކުީރގަިއެވސް..ްްސްމަޑުލުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުްމާޅޮް
ްޢަލީްފާއިޒްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 1360ްނިމުނީތަ.ްއާދެ،ްކުރިއަށްްގެންދަވާ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް
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ްްމާޮޅސްމަޑުލުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް ްއަުޅަގނޑު ްރައީްސ، ްވަރަށްްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަކަަދްއކަމުން ްމިމަޖިލީހުގައި

ްއެްއޗެްއްްޢަލީްފާއިޒްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބަުހން ްދިވެހި ްދަންނަާވފައިވާނެ، ްފަހަރު ގިނަ

ްމާަން ްޭއގެ ްލިެޔވޭެނއޭ ްުނވެސް ްލިޔެެވއޭ ްުނވެްސ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ްފަހަރު ްކުރާ ްއެކަްނ ްގޮތަކަށް ްބޭނުންވާ ްގެންަދން ްދެއަތަށް  1365ްފުރޮޅާލައިގެން

ްމިދަނީ.ް ްފެންނަމުން ްމިއަދުވެސް ްއެކަން ްާއދެ، ްގޮަތކަށް. ްނުކުރެވޭ އެކަން

އަޅުަގނުޑްެއއްގޮަތކަށްެވސްްަހއިރާންވާްކަމެއްްނޫން.ްއެބަެއްއގެްމަޤާމާއި،ް

ްކަންކުރަްން ްމީހަކު ްހުންނަ ްވެރިއަކަށް ްޢިނާޔަތްތަާކިއ ްެއްގެ އެބައެ

ްއެް ްބަޔަކަށް ްއައިސްތިބި ްކުަރން ްެއކަން ްއެނޫންްބޭނުންވާގޮތަްަށް ކަން

ްޖުހާް ްއަދި ްނޫން. ްކަމެއް ްހައިރާންވާންވީ ްމިީއީކ ްނުކުރެވޭނެ.  1370ގޮތަކަށް

ނޑުްދަންަނވާލަންްއޮތީްނޭނގޭްބަޔަކަށްްކިަތންމެްވަރަްަްށް ބުނާހެންްއަޅުގަ

ްރައީސް،ްބޮޑެިތްބަދަލުތަކެއްެގް ްނޭނގޭނެއޭ.ްޢިއްޒަތްތެރި ކިޔައިދިނަްަަކސް

ލުތަކަށްްދާންްައޅުަގނޑުމެންްއެަބްވާހަކަްއަޅުަގނޑުމެންްމިދަްއަކނީ.ްއެބަދަ

ް ްހެޔޮގޮތްަތކެއް ްެދވޭނެ ްބަދަލުތަކަށް ްއެ ްބޭނުންވޭ. އަޅުަގނޑުމެްންހޯދަން

ްނަމެކޭް ްއަިދްއެހެން ްކިަޔސް ްއިންތިޤާލީއޭ ްވަރިަހމަ ްއެއަށް ްބޭނުންވޭ.  1375އެބަ

ނޑުމެންްިމް ނޑުމެންްމިދަްއކާްވާހަަކއަކީްއެއީ.ްއާދެ،ްއަުޅގަ ކިޔަސް.ްއަުޅގަ

ްސަބަބުެގްްދައްކަންޖެހޭ ްަދއްކަންޖެހުނު ްވާހަކަތައް ްިމދައްކާ ްނޫނީ ވާހަކަ

މައްޗަށްެވސްްވިސްނާލަންްއެަބޖެހޭ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްމިއީްއިތުބާުރެގް

ްއެަތއްް ްތަުޖރިބާއިން ްވޭތުވެިދޔަތާނަގއި ްައޅުަގނޑުމެްނނަށް މައްސަލަެއއް.

ްވިދާޅު ްސަރުކާުރން ްމިދަނީ ްއެނިގގެން ްމިދަނީ ްފެނިގެން  1380ާވްފަހަރަކު

ްއިތުބާރުް ްސަބަުބން ްނުކޮށްދެއްވުުމގެ ްެއވިދާޅުާވގޮތަްށ ކަންތައްތައް

ގެއްިލގެންދާތަން.ްއެހެންވީމަ،ްއަޅުަގނޑުމެންްމިދަންނަވަނީްމިްސަރުކާރުންް

ްނޫނޭ.ް ްޭބނުމެއް ްއިންތިޒާމުްުތަެކއް ްއިްނތިޤާލީ ްވިދާޅުވަނީ މިސާލަކަށް،

ްގެނަ ްތިކަން ްފެންނަގޮތަކަށް ްސަރުކާރަށް ްއެކަންްތިމަންނަމެން ްސދޭނަމޭ.

ްމިޖެހެނީ.ް ްަދއްަކން ްމިވާހަކަ ްޤަބޫލުނުކުރެިވގެން  1385އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްނުކުެރިވް ްކަންތައްތޯ ްކިތައް ްވިދާުޅވި ްކޮށްދެްއވަން ްރަީއސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްރައީސް،ް ްޢިްއޒަތްެތރި ްހުރީ. ްނުކުރައްާވ ްނޫނީ ްނުކުެރވުނީ އޮތީ.

ތަްއްޚިދުމަތްތަކެއްްމިްިހުީރްއެއްފަްސކުރުން،ްގެދޮރުެގްމަްއސަލަ،ްއެަތއްްއެ
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ްޭއެގް ްކަްނތައްތައް. ްހުރި ްުނކުރެވިަފއި ްވިާދޅުވެ ްކޮށްދެްއވަން ސަރުކާރުން

 1390ފަހަތުންްއަނެއްކާްމިކަހަލަްޙާަލތެއްަގއިްމިްވިދާޅުވަީންތިމަންނަމެންްމިކަންް

ްއެޭއް ްޤަބޫލުކުރާނީ. ްއެކަން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކިހިނެއްތޯއޭ ކޮށްދޭނަމޭ.

ް ްރައީސް،ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްޢިއްޒަްތތެރި ްމިުއޅެނީ. ޤަބޫލުނުުކރެވިގެން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމީހަކަށް ްކޮންމެ ްނޫން ްބޭނުން ްކުރިމަތިލާން ޙަޤީޤަތާއި

ްޙަޤީޤަތާިއް ްވާހަކަތަެކއް. ްދަތި ްއުނދަގޫ ްވަރަްށ ްވާހަކަަތކަކީ މިދައްކާ

ްމިދައްާކްވާހަކަތަކަީކް ްއަޅުަގނޑުމެން ްމީހަކަށް ްކޮންމެ ްބޭނުން  1395ކުރިމަތިލާން

ހާލަންްފަސޭހަްވާހަކަތަކެއް.ްއާދެ،ްބޮޑުްއަޣްލަބިްއޔަތަކުންްހޮވިފައިްހުރިްއަ

ްމިދިޔަީއް ްގެްެއްިލެގން ްއިތުބާރު ްއޮތް ްމީހުންެގ ްމައްޗަށް ވެރިެއއްެގ

ްއެމަނިކުފާުން ްކަމެއް. ްސުވާލުކުރަންޖެހޭ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްިމވެސް ކީްއވެތޯ،

ްމަ ްބޭފުޅުންގެ ްތިއްބެވި ްސަރުކާުރގަިއ ްއިތުބާުރްއެކުަލވާލެްއވި ްއޗަށް

ްދައްކާލަންޖެހޭް ްައޅުަގނޑުމެްނ ްމިވެސް ްީކއްވެތޯ.  1400ގެއްިލގެންދިޔަީއ

ްސަބަބުތަކެްއް ްއެަތްއ ްމިދިޔަ ްގެއްިލގެން ްއިތުބާުރ ްއާެދ، ވާހަކަތަެކއް.

ްވަޒީރުްން ްމިތިއްބެވި ްކުރިމަތީގައި ްހިމެނޭ. ްއެަބ ްދެޭކގޮތުަގއި އަޅުަގނޑު

ްއެބޭފުޅުން ްނަފްސާއި ްއަމިއްަލ ުސވާލުކުަރއްވަންޖެހޭކަމަްށްްއެބޭފުޅުންގެ

ްކީއްވެޯތް ްމިއުޅެނީ. ްވެގެން ްމިހެން ްީކްއެވތޯ ްދެކެން. އަޅުަގނޑު

 1405ތިމަންނަމެންގެްމައްޗަށްްއޮތްްއިތުބާރުްެގއްލިގެންްމިއުޅެނީ.ްބަޔަކުްމީހުންް

ްއިންނާށޭް ްރީއްޗަށް ްމިތާ ްއިށީނދެލައިގެން ްނިކުމެ ްވެރިޔަކު ްނޫނީ ނިކުމެ

ްތިބޭހާް ްހަރާލައިގެން ްފޫ ްމިތިބީްްބުނީމާ ްިދވެިހންތަކެއް ްތިބި ބަސްއަހަިއގެން

ނުޑް އިނގޭތޯ.ްއެްދިވެހިންތަކަށްްިމއަދުްމިހެންްމިވީްކީއްވެތޯ.ްޚުދުްއަޅުގަ

ނޑަްށް ްއަޅުގަ ްމީހެއް. ްހުންނަވަރުގެ ްޖަހައިގެން ްކުަޑކަކޫ ްވިދާޅުވިނަމަ މިއީ

ްޖަވާބުް ްުސާވލުކުރީމަ ްއަމިއްލައަށް ްއަޅުަގނޑު ްކީއްތޯ.ްމިވެސް ްމިވީ  1410މިހެން

ްގިނަް ްމިއީ ްގެއްލުނީ. ްއިތުބާރު ްއާދެ، ްއެްއެޗއް. ްލިބޭ އަޅުަގނޑަށް

ްވާހަަކއަީކް ްމިދައްކާ ނޑުމެން ްމިއުޭޅްގޮތަކީ.ްއަުޅގަ ްެވގެން ދިވެހިންތަކަކަށް

ްކުރައްވާނަޭމް ްމިހެން ްކޮށްދެްއވާނަމޭ ްކަމެއް ްމިވެނި ްސަރުކާރުން އެއީ.

ން.ްއަޅުަގނޑުމެްންވިދާޅުވީމާްމިއަދުްމިއުޅެނީްެއކަމަށްްއިތުބާރުްނުކުރެވިގެ

ްލާަފިއް ްަބނޑޭިރަގނޑެއް ްރީތި ްޤާނޫނުައސާސީއަކީ ްއާ  1415ބޭނުމެއްނުވޭ
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ްްވިފަިއްއޮންނަްއިތުރުްފޮތަކަްށްާވކަެށއް.ްއެކަހަްަލަް ހިރަފުސްްއަރަންްބޭއް

ްފެންނާނެތޯ.ް ްއޮފީސްަތުކން ްސަރުކާރުގެ ްމިހާރުވެސް ްޑޮިކއުމަންޓް ކިތައް

ނޑުމެންްމިްހޯދަންްމިއުޅޭްއެއްް ޗަކީ.ްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް،ްމިްމިއީްއަުޅގަ

ްވާެން ްައޅުަގނޑުމެން ްބަޔަކަށް ްތިބި ްލިބިގެން ްނަސީބު ްހެޔޮ ބަދަލުތަކުން

ްމިވާހަަކް ްމިއީ ްބޭނުންވަނީ. ްހޯދަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ  1420ފުރުޞަތުތަކެއް

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްސަބަބަކީ. ދައްކަންޖެހުނު

ްޖަލެއް ްރަށެްއަގއި ްކޮންމެ ްމީހަކުންްްޙައްލަކީ ްތިން ްކޮންމެ ހެދުމެއްނޫން.

ދެމީހަކީްއެކަކުްސިފައިންގެްމީހަކު،ްއަނެކަކުްފުލުހަކަށްްވުމެއްވެސްްނޫން.ް

ްއިތުބާރާއެްެއްކޮްށް ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްޙައްްްލަީކ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްކުރަންް ްައޅުަގނޑުމެން ްިމއީ ްހޯދުން. ްމަގެއް ްުއޅެވޭެނ  1425ސަރުކާރަާކއެއްކޮްށ

ްމަްަސަ ްމިއަދުްމިއައި ްައޅުަގނޑުމެން ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއކަތަކީ

ްކަންތައްތަެކްއް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްނުެޖހުނީހޭ ްދަްއކާކަެށއް މިވާހަކަ

ްވާހަަކް ްޮއޅުވާލި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއިންިތޚާބުތޯ ްކިތައް ދިމާނުވިނަމަ.

ްވާހަކަ.ް ްބަދަލުކުރި ްނަތީޖާ ްވާހަކަ، ްހެދި ްމަްަކަރު ްފޮށްޓަށް އިވެނީ.

 1430ނޑުމެންްމިްއިންތިޚާބުްމިްޤާނޫނުއަސާސީގެްދަށުންްެއްެންމެްބޮޑަށްްއަޅުގަް

ްއިންސާފުވެިރް ްޢަދުލުވެިރ ްއެްއޗަކީ ްމިއެދޭ ްހޯދަން އަޅުަގނޑުމެން

ްމިރާއްޖޭގަިއް ްޮއވެގެްނ ްމިއޮތްގޮތަކަށް ްސަރުާކރު ްމި އިންތިޚާބުތަކެއް.

ްކަމަކަްށް ްއޮންނާނެ ްއިންތިޚާބެއް ްިހންގޭނެ ްެއއްކޮށް ޢަދުލުވެރިކަމާއި

ްމިް ްހޯދަން ްއަޅުަގނޑުެމން ްމިއީ ްނުކުރެވޭ. ްޤަބޫލެްއ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

 1435މަސައްކަތްކުރާްއެްއޗަކީ.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް،ްކަންތައްތަެކއްްބަދަލުނުކޮްށް

ްނެްތ.ް ްގޮތެއް ްއެްއވެްސ ްހަމަ ްބަދަލުކުރެވޭނެ ްމިޙާލަތު އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ް.ްޝުކުރިްއާޔ.ްްޤަބޫލުކުރެއްިވޔަސްްނުކުެރއްިވަޔސްްމިއީްޙަޤީޤަތް

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމާލޭގެ ްދެން ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

 1440ްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޝީދު.ް

ް

ްބޭނުންވަނީްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްދަންަނވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ
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ްބަޙުސްަގިއްްްން:ނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެވުް ްމިކުެރވޭ ްގެނައުމަށްަޓކައި ްާބބެއް ްއިންތިޤާލީ އަޅުަގނޑުމެން

ްއަޅުަގނުޑް ްފެންނަކަމަށް ްއޮންނަން ްބާބެއް ްއިންތިޤާލީ އަޅުަގނުޑވެސް

ްބާބެްއް ްއިންތިޤާލީ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްއިޞްލާުޙކުރެޭވ  1445ތާއީދުކުރަމޭ.

ްހުށަހެޅޭނަ ްހުށަހެޅުމެއް ނޑު ްއަޅުގަ ްފެންނަކަމަށް ްއެގޮތަްށްއޮންނަން މަ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމިހެން ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭނުންވޭ. ހުށަހަޅަންވެސް

ްފުރަތަމަް ްެއންމެ ްއެބަހުރި. ްސަބަބުތަކެއް ްގިނަ ްވަރަށް ދަންނަވަންޖެހޭ

ްބޭނުންވަީން ްދަންަނވާލަން ްއަޅުަގނޑު ްގޮުތގައި ސަބަބެއްގެ

 1450.ްވަރަށްްގިނަްޤާނޫނުއަސާސީއަށްްވަރަށްްގިަންއާްމަފްޙޫމްތަކެއްްއަތުެވއްޖެ

ްރައްޔިތުންނަށްް ްސަބަބުން ްޤާޫނނުއަސާސީެގ ްކަންަތއްތަކެްއ އާ

ްމިއަދުް ްެދން، ްކަށަވަުރކޮށްދީފި. ްޤާނޫނުައާސސީ ލިއްބައިދޭނެކަން

ްނިމި،ް ނަޑކަށް ްގާްތގަ ްބާބު ްރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާގެ އަޅުަގނޑުމެން

ްޚިޔާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިވަގުަތކީ ްއައިމަ ްނިމޭހިސާބަށް ލުްޤާނޫނުއަސާސީ

ްޤަބޫލެއްް ނެޑްއެވސް ްއަުޅގަ ްަވގުތެްއކަމަކަށް ްދެބަސްވާންވީ  1455ތަފާތުވެ

ްވިސްނަންް ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްނަޒަްަރަކުން ްޤައުީމ ްމިވަގުަތކީ ނުކުރަން.

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްގޮުތަގއި ނެޑްއގެ ްެއަކތިގަ ްއެއްަބއިެވ އެންމެން

ްވާސިލްވުމަްށް ްއިޞްލާޙުަތކަށް ްއާ ްމިގެެނވޭ އާޤާނޫނުއަސާީސއަށް

ްޤަބޫލުކުރެވެީނ.ްއަޅުގަް ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްަވގުތުކަމަށް ްަމގުކޮށަންީވ ނޑުމެން

ްމިް ްދެން ްއަޅުަގނޑުމެްނެގ ްަޙޤީޤަތުގައި ްވާނީ ްއެކަން  1460އެހެން

ްބޭްއޭވް ްއިންތިޚާބުތަކަކީ، ްއިންތިޚާބުކުރެވޭ ްދަށުން ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްއިންތިާޚބުތަކަކަށްެވގެން.ް ްއިންސާފުވެރި ްމިނިވަްނ އިންތިޚާބުތަކަކީ

ްއަޅުަގނޑުމެްނެގްޢިއްޒަތް ްކުރެްއވޭނެ، ްޤަބޫލުފުޅު ްރަީއސްވެްސ ތެްެރި

ްމަޖިލިސްް ްރަްއޔިތުްނގެ ްހޮްއވަާވގޮާތއި ްަރއީސުލްޖުްުމްހޫރިްއޔާ ރާއްޖޭގެ

ްަކނަޑނޭޅުނުކަމުަގިއް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމުޅިން ްއަދި ްގޮތް  1465އޮންނާނެ

ްގިަން ްވަރަށް ްމިކަހަލަ ްހިންގުމަށް ްިއދާރީ ްއަތޮޅުަތކުގެ ވީނަމަވެސް

ްއާްއިޞްލާޙުތަެކއްެގްސަބަބުްންކަންތަ އްތަކަކަްށްޤާނޫނުއަސާީސއަށްްގެެނވޭ

ްފައިާދް ްއޭގެ ްބަދަލުތަކަކީ ްބޮޑެތި ްމިދެންނެވި ްއެބައާދޭ. ްބަދަލުތަކެއް ބޮޑެތި

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމި ްލަސްވާން ްނުލިބި ްރައްޔިތުންަނށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ
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ް ްނޫްމަޖިލީހުގެ ްކަމެއް ްބޭނުންފުޅުވާނެ ްމެންބަރަކު ްއެހެންވީމަ،ްއެްއވެސް  1470ން.

ްއެކަންތައްަތްއް ްލިބޭނޭގޮތަކަށް ްއަވަހަށް ްެއންމެ ްފައިދާ ްޭއގެ ރައްޔިތުންނަށް

ރޭވިގެންދާނޭްއިންތިޒާމްތަކެްއްއަޅުަގނޑުމެންްަކނަޑއަޅަންެޖހޭ.ްނަމަވެސް،ް

ްވާހަަކް ްޭބނުންވާ ްައޅުަގނޑުމެން ްއިންިތާޒމްތަކެއް ްމިކަހަލަ ހިތާމައަކީ

ްއި ްއެންމެ ްދަޢުލަތުގެ ްހުންނެވިްދެއްކީމާ ްމިައދު ްގޮތުަގއި ސްވެިރެއއްގެ

ްތަފާތުް ްރާްއޖޭގެ ްއެގެންދަވަނީ ްވިދާުޅވަމުން  1475ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްނަމަވެްސ،ް ްޤާނޫނީކަމެޭކ. ްޣައިރު ްތިއީ ްދަތުރުކުަރްއވަމުން ކަންކޮޅުތަކަށް

ްިމް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަޖިލީހުގައި ްމަތީ ްއެންމެ ްޤާނޫނުހަދާ ްރާއްޖޭގެ މިއަދު

ްމި ނޑަްށްވާހަކަދަްއކާ، ްއަޅުގަ ްވާތީކަމަށް ްޤާނޫނީކަމެއްކަމަށް ްމިއީ ހަދަނީ

ްގެެނޭވް ްޤާނޫނުއަާސސީއަށް ްއަލަށް ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ޤަބޫލުކުރެވެނީ.

ނޑުމެްން ްއަޅުގަ ްލިބެން ްރައްޔިތުންނަށް ްއަޅުަގނޑުމެންެގ  1480ބަދަލުތައް

ްމުސްތަޤިއްލުް ްގިނަ ްވަރަށް ްޤަބޫލުކުރަން ނޑުެވސް ްއަުޅގަ ބޭނުންވާއިުރގައި

ްހިމެނިފައި.ްނަމަވެސް،ްކޮ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްމިވަނީ ްމިހާރު މިޝަންތަކެއް

ް ނޑަކަށް ްގާްތގަ ްބަލައިލާއިުރގައި ްހިންގުމުގެގޮތުން ކޮމިޝަނެްއ7ްްއިދާރީ

ް ްމި ްފާސްކުރެވިފައި. ްމިވަނީ ްއެްއފަހަރެއްގަިއ،7ްްމިހާރު ްއެކީ ކޮމިޝަން

 1485މަށްާވނަމަްދަޢުލަތްްއެއްްަވގުތެްއގަިއ،ްއެއީްުމއްދަތުްހަމަވާގޮތަށްްއޮެވއްޖެކަ

ްލިބުމުގަިއް ްމަްނފާ ްފައިދާާއއި ްއޭެގ ްަރއްޔިތުްނނަށް ްއަދި ހިންގުމުގަިއ

ްއެހެންކަމުން،ް ްޤަބޫލުކުެރވޭ. ްއަޅުަގނޑަށް ްދިމާވެދާނެކަމަށް ދަތިތަކެއް

ްއެިކް ްކޮމިޝަންތަކަކީ ްމިހިރަ ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްމަރުޙަލާއެއްަގއި އިންތިޤާލީ

ްކޮިމޝަ ްއެކްސްަޕޔަރވާނެ ްވަރަށްްވަގުތު ްއެއީ ްހަމަޖެހުން ންތަކެްއގޮތުަގއި

ނޑުްދެކެން.ްއެހެންްމިދަންނަވަނީްމިހާރުވެްސް  1490މުހިންމުކަމެއްްކަމަށްްއަޅުގަ

ްޖުޑީޝަްލް ްކޮމިޝަންަތއް ްބައެއް ްއެބަހުރި ްތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްތެރޭގަިއް ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ްއިތުރުން ްއޭގެ ްއަިދ ްކޮމިޝަން. ސަރވިސް

ްއެކަހަ ްއަދި ނޑުމެން،ްއެބަހުރި ްއަޅުގަ ްކޮމިޝަންތަްއ ްބައެއް ލަ

ްމިހާރުވެްސް ްއެބަހުރި ްކޮމިޝަންތަްައް ްކޮމިޝަންފަދަ ހިއުމަންރައިޓްސް

ްމަރުޙަލާގަިއް ްއިންތިޤާލީ ްއެހެންވީމަ، ްތެރޭަގއި.  1495އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްެއް ްނުވަތަ ްތިންއަހަރަކަށް ްނުވަތަ ްދެއަހަްަަރކަށް އެކޮމިޝަންތަކަކީ



 55 

ްަހމަވަ ްމުއްދަތު ްކޮމިޝަންތަކެްއގެްކޮމިޝަންތަކުގެ ްބެހެއްޓިދާނެ ންދެން

ްއެކަަށއެޭޅް ްއަަލށް ްދެން ނަޑއެިޅއްޖިއްާޔ ްކަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ގޮތުަގއި

ްތާރީޚެއްަގއިކަމަްށް ްމިވެނި ްވަކި ްއެކަަށއެޅޭީނ ކޮމިޝަންތައް

ްޤަބޫލުކުރެޭވް ްައޅުަގނޑަްށ ްަކނަޑއެިޅއްޖެކަމަށްވާނަމަ  1500އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްމިހުރިހާ ްހަމަވެގެްންްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްމުއްަދތު ްއެއްުދވަހު ކޮމިޝަންތަކެއް

ްހަމަް ްނުޖެހޭނެކަން. ްކުރިމަތިލާން ްައޅުަގނުޑމެންނަށް ްދަތިތައް އެކަމުގެ

ްބޮުޑްމައްސަލައަީކ،ް ްއެންމެ ްދިމާވެފައިވާ ނޑުމެްނނަށް ްއަުޅގަ ްމިއަދު އެހެން

ްމައްސަލަެއްއެގް ްހުރިހާ ްމައްސަލަައކީ، ްބޮޑު ްއެންމެ ްދިމާވެފައިވާ ޤައުމަށް

 1505އަސްލަކީްިދވެހިރާއްޖޭަގއިްރޫްލްއޮފްްލޯްޤާއިމްްނުކުެރވުން.ްއެހެންކަމުން،ް

ްާޤއިމްުކރުމަްަށްޓަކަިއް ްތެރޭގައި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްވެރިކަން ޤާނޫނުގެ

ްޤާއިމްކުރުމުެގް ްޢަދުލުއިންޞާފު ނޑުމެްނގެ ްއަޅުގަ ްއެބަޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން

ްޤާނޫނުއަސާ ްއާ ްދާއިރާއަކަްށވާން. ްހަރުދަނާ ީސްދާއިރާއަކީ

ްރައީސް،ް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްކަށަްަވަރުކޮށްދޭ ްއެބަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއެކޯޓުތަުކަގިއް ްހުންނާނެކަމާއި، ްކޯޓުތައް ްމަރުޙަލާގެ ްތިން  1510އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްތިއްބަވާޭނކަން. ނޑިޔާރުން ްފަ ްއިންސާފުވެރި މިނިވަން

ްއިޞް ްމިގެެނޭވ ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްމާދަމާ ލާޙުތައްްއެކަންތައްަތކަކީ

ްަވގުތަްށް ްަވގުތުން ނިޑވަުޅގަިއ ްދަ ްތަޞްީދޤްކުރަްއވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްއެނޭގ.ް ްކަންތައްތަކެއްކަން ްދަތިވާނެ ްހަމަޖައްސަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއޮތުްން ްމުްއދަތެއް ްވަކި ނަޑއެޅޭ ްކަ ްކުރަން ްއެކަންތައްަތއް  1515އެހެންކަމުން،

ް 1997ްްއެއީ ްނިމި ްއަހަރު ްއަހަރ1998ްުވަނަ ޢަމަލުކުރެވުނުްްވަނަ

ްލިބޭނެކަމަށްް ްރަްއޔިތުންނަށް ްައޅުަގނޑުމެންގެ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްނުވުމަްށް ްތަުކރާރު ްދިޔަދިޔުން ްނުލިބި ްކަންތައްަތއް ކަށަވަރުކޮށްދީަފއިވާ

ްއަޅުަގނޑަްށް ްވާނެކަމަްށ ްފިޔަވަޅަކަށް ްމުހިންމު ްވަރަށް އެްެޅޭ

ްޤާޫނނުއަސާ ްއާ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެިރ  1520ސީެގ،ްޤަބޫލުކުރެވެނީ.

ްހަމަވޭތޯް ްޯކރަމް ްޤާނޫނުއަސާސީެގ، ްމާއްާދތަކަށް ްއާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްރަީއސް، ްމިގެނެޭވްްޢިއްޒަތްތެރި ްައލަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްވިސްނާއިުރގަިއް ްފުންކޮށް ްއަުޅަގނޑުމެން އިޞްލާޙުތަކާއިމެދު
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ްއިޞްލާޙުތައްް ްގެެނޭވ ްއަލަށް ްތަޞްދީޤްުކރައްާވ، ޤާނޫނުއަސާސީ

 1525ބުންްެފށިގެންްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔާއއި،ްވަޒީރުްނގެްތަޞްދީޤްކުރައްވާްހިސާ

ްތެރޭަގިއް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްމިގޮތަށް ްމަިޖލީހާއި ްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި،

ްކުރިންހުިރް ްޤާނޫނުއަސާީސގަިއ ްޢަްއޔަނުކުރެވިފަިއ ްުނވަތަ އިންތިޚާބުވެ

ްއިންތިާޚބުކުރެވިފައިް ްނުވަތަ ްޢައްޔަންކުެރވި ްބާރުލިބިގެން ާވްމާއްދާތަކުން

ްއެހެންކަމުން،ް ނޑިގެންދާނެ. ްކެ ްހަިއސިއްޔަތު ްޤާނޫނީ މަޖިލިސްތަކުގެ

ްހިންގަންް ްޤަުއމު ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްއެަދނިޑވަުޅގައި  1530އެހެންނަމަވެސް،

ނޑުމެންެގް އެބަޖެހޭ.ްއަޅުަގނޑުމެންގެްަޤުއމުްބޭނުންވާްކަންތައްތަާކއިްައޅުގަ

ްކުރަ ްއެބަ ްދަތުރު ްދާިއރާއަށް ްިމވާ ްއަމާުޒވެފައި ްމަސއްކަްތްޤައުމު ންޖެޭހ.

ްރައްޔިތުްނެގް ްއެހެންކަމަށްވާީތ ްނެތް. ްއޮެވވޭކަށް ްޤައުމަށް ހުއްޓާލަިއގެން

މަޖިލީހެއްވެސްްއެބަްއެމުއްދަުތގެްތެރޭަގއިްއޮންނަންްއެބަްަޖެހޭ.ްވަޒީރުްނެގް

ްއެބަޖެހޭ.ްައިދް ްޙަރަކާތްތެިރވާން ްގޮަތކަށް ްއެަބްކޮންމެެވސް  1535މަޖިލީހެއްވެސް

ްކަންަތއްތައުްުދަ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަުކވެްސްލަތުގެ ްަބްަލަހައްޓަވާނޭ އް

ްއިންތިޤާލީް ްއެހެންވީމަ، ްހުންނަވަންޖެހޭ. ްއެަބ ްތެޭރގައި އެމުއްދަތުގެ

ްާޤއިމު ްސަރުކާރެއް ްވަުގތީ ްގެނެސް، ްވާަހަކްމަރުޙަލާއެއް ކުުރްުމުގެ

ްމިދަ ްޤާއިމުކުއަޅުަގނޑުމެން ްސަރުކާރެއް ްވަގުތީ ރުްުމުެގްއްކަނީ.

ްއަޅުގަް ްސަބަަބީކްމުހިންމުކަން ްެއއް ްބޮުޑ ްއެންމެ ްިމދަންނަވާލާ  1540ނޑު

ްެއްއވެްސް ްއިންތިޚާބުގައި ްއޮންނަ ްކުރިއަށް ްސަރުކާަރީކ ްވަގުތީ މިދެންނެވި

ޙާލެއްަގއިްކުރިމަތިލަްއވާނޭްަވގުތީްސަރުކާރަކަށްްނުވާނެ.ްެއްސަރުކާރުގަިއް

ްަސައްކަތްކުަރްއާވް ްމަ ްގޮުތގައި ްވަީޒރުންގެ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ

ްަހއިސިްއޔަތުްންބޭބޭފުޅުންނަ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްއަދި ށް

ްކުރިމަިތް ްއިންތިޚާބުގައި ްއޮންނަ ްދެން ްބޭފުޅަީކ،  1545މަސައްކަތްކުަރއްވާ

ްއޮ ްދެން ްބޭފުެޅއްކަމުން، ްމިނިވަްންނުލައްވާނޭ ްއިންތިާޚބަކީ ންނަ

ްލިބިގެންދާނެ.ް ްރައްޔިތުންނަްށ ްޔަޤީންކަން ްއިންތިޚާބެްއކަުމގެ އިންސާފުވެރި

ްއެް ްނިޒާމެއްޯތ،ްއަޅުަގނޑު ްރިޔާީސ ްނުދަންނަވަން ްޙާެލއްަގއި އްްްވެސް

ްފެންނަް ްނެގުނު ްބެލުމުެގގޮތުން ްއޮންނާނީ ްރާއްޖޭަގއި ްނިޒާމެއްތޯ ބަރުލަމާނީ

ްހިތްހަމަނުޖެހެއެކޭ.ްނަމަވެސް،ް ނޑު ްއަޅުގަ ްނަތީޖާއާއިމެދު ްވޯޓުގެ  1550ނުފެންނަ
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ްއަޅުަގނޑަ ްނަތީޖާއާއިމެުދ ްއެ ްޭބނުންވަނީ، ްދަންނަވާލަން ްށްއަޅުަގނޑު

ްބަަޔުކް ްވަރަްށްގިނަ ްޔަޤީްނކަންނެތް ްނަތީާޖއާއިމެދު ްއެ ްނެތޭ. ޔަޤީންކަމެއް

ްބަްައެްެްއވެްސް ްމަދު ްއެއަދަދަކީ ްެއބަތިއްބޭ. ްތެރޭގައި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްމީހުންނަށްް ްސާޅީހަކަްށްހާސް ްވޯޓުލި ްަރއީސް.ްެއގޮތަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ނޫނޭ

ްނު ްނަމަވެސް، ްނެތް. ްޔަޤީންކަމެްއ ްނަތީޖާއަކީްއެނަތީޖާއާއިމެދު  1555ކުތް

ްވުމީވެްސް ްނިޒާމެއްކަަމށް ްރިޔާސީ ްފެންނަނީ ްއޮންނަން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ްޯވުޓެގް ްއެލީ ްއޭނާ ްމީހާއަށް ްވޯޓުލާ ްއެހެންނަމަވެސް، ްކަމެއް. އެކަީށގެންވާ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްއެީއ ްލިބުން ްޔަޤީންކަން ްނިކުތްކަމުގެ ްރަނގަޅަށް ނަތީޖާ

ްާރއްޖެ ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްމިއަދު ްމިއުޭޅްްދަންނަވާނީ ދަތުރުކުރަން

ްއެކަްން ްމުހިންމުކަމެްެކޭ. ްވަރަށް ްަބލާއިރުަގއި ްމިސްރާބަށް  1560ޑިމޮކްރަސީގެ

ްމިހިރަް ްާރްއޖޭގައި ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްމިއަދު ްވާނީ އެހެން

ްއިލެކްޝަްންސް ްއޮފް ްކޮމިޝަނަރ ްޢަްއޔަންކުރަްއވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްއިދާރާ ްއިންތިޚާބާއިބެހޭ ްމުސްތަޤިއްލު ްއެހެން ްޤާއިމްކުރެިވގެން.ްނޫން ެއއް

ްމެންބަރު،ް ްޢިއްޒަތްެތރި ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްމިއަދު އެހެންނަމަވެސް،

ްހުށަހެޅުްއިވް ްަޙސަން ްރަޝީދު ްޙުސައިން ްމެންބަރު  1565ތ.އަތޮޅުެގްޢިްއޒަތްތެރި

ްއިދާރީގޮތުނ11ްްް ްކުރުމަީކ ްއެކަން ްދަށުން ްެއްގެ ްކޮމިޓީއެ މެންބަރުންގެ

ްކުރިމަތި ްދަތިތަކެްއ ްކަހަލަ ްއަޅުަގނުޑްކޮންމެވެސް ްކަމެއްކަމަށްެވސް ވެދާނެ

ްމަރުޙަލާއެއްަގިއް ްބަދަލުގެ ްމިފަދަ ްއެހެންނަމަވެސް، ޤަބޫލުކުރަން.

ްބަލައިގަތުމަްށް ްގިނަބަޔަކު ްއެބަދަލު ްއެއީ ްލިބުން ްބަިއވެިރވުން ގިނަބަެއއްގެ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްޤަބޫލުކުރަން. ްއަޅުަގނޑު ްކަމެއްކަމަްށވެްސ  1570މަގުފަހިވާނެ

ްހަމައަށް ްރައީސް،ްްމިއަދާއި ްޢިްއޒަތްެތރި ްމިއައީ ވަކާލާުތކުރަމުން

ްތިއްބަވަންވާީން ްތަމްސީލުކުރަން ްރައްޔިތުން ްމަޖިލިސްތަކުގަިއ ޤާނޫނުހަދާ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމެންބަރުންނޭ. ްއިންތިޚާބުކުަރްއވާފަިއވާ ރައްޔިތުން

ްވަޒީރުްނެގް ްައދި ްމެންބަރުން ްއިންތިޚާބުކުރަްއވާފަިއވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްގަަދއަާޅްމަޖި ްވަކިކުރުމަްށޓަކައި ްމަޖިލީހުން ްޚާއްޞަ ްމެންބަރުން  1575ލީހުގެ

ްއެބޭބޭފުޅުންެގް ްޙާލެްއގަިއ ްއެްއވެސް ްގެންދިަޔއީ މަސައްކަތްކުރަމުން

ނުޑް ްއަޅުގަ ްނޫން. ްނުލިބޭތީއަކީއެއް ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ކޮންޓްރިބިއުޝަން
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ްއެބޭފުުޅންގެ ްޤާބިލްކަމާއި، ްޢިލްމީ ްއެބޭފުޅުންގެ ތަޖުރިބާްްޤަބޫލުކުރަން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއެހެންނަމަވެސް، ްލިބެމުންދާކަން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނަޑއެިޅެގންްހިތުގެައޑިންްައޅުަގނޑުމެްންޤަބޫލުކުރަނީް  1580ޤަބޫލުކުރަނީްހަމަްކަ

ްތަމްސީލްކުރަންް ްރަްއޔިތުން ްތިއްބަވަންވާނީ ްމަޖިލިސްތަކުގަިއ ޤާނޫނުހަދާ

ްއިންތިޚާބުކުރައްް ްރައްޔިތުްނ ްމެންބަރުންކަން.ްތިއްބަވަްނވާނީ ވާފަިއާވ

ނޑައެޭޅް ްކަ ްމިގޮތަްށ ްަމރުޙަލާއެްއގަިއވެސް ްވަގުތީ އެހެންކަމުން،

ނަޑއެޅުންތަުކގަިއް ްކަ ނަޑއަޅާ ްކަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްމަޖިލިސްތަކުަގިއް ްޤާނޫނުހަދާ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްޖެހޭ  1585އަޅުަގނޑުމެން

ްއިންތިޚާބުކުަރއްވާފަް ްރަްއޔިތުްނ ްމެންބަްަރުންކަންްތިއްބަވަްނވާނީ އިާވ

ްަވގުތުަކްން ްޕާޓީތަުކގެ ްސިޔާސީ ްމިއީ ްއެހެންނަްަމަވެސް، ކަށަވަރުކުރަން.

ްސިޔާީސް ްރާއްެޖައށް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްޤަބޫލުކުރަން. އަޅުަގނުޑވެސް

ްމަޖިލީހެއްގަިއް ްމިފަދަ ްބަިއވެރިވުްނވެސް ްއެޕާޓީތަުކގެ ްތަޢާރަފްވެ، ޕާޓީތައް

ްޢިއްޒަތްތެިރްމެ ްގޮތަކަށް ްއެކަމަށްވެްސްއޮންނާނޭ ްނިންމަވައިފިނަމަ  1590ންބަރުން

ނުޑެގް ްއަުޅގަ ްމުޅިްނ ްއެއީ ްނަމަވެސް، ްއިޙްތިރާމްކުރާނަްނ. އަޅުަގނޑު

ްއަޅުަގނުޑް ްނޫންކަމުގަިއެވސް ްަޤބޫލުކުރުމެއް ްޤަބޫލުކުރާ ހިތުގެއަޑިން

ްބޭްއޭވް ްއިންތިާޚބުތައް ްއާ ްމިއާއިެއކު ްައދި ްބޭނުންވޭ. ދަންނަވާލަން

ްއިންތިޤާ ްކޮންމެހެންްތަރުތީބަކީވެސް ްިލޔުްނ ްމަރުޙަލާއެްއގައި ލީ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްއެެހން ްޤަބޫލުކުރެވޭ. ްައޅުަގނޑަށް  1595މުހިންމުކަމެއްކަމުގައި

ްއިންތިޚާބެްއް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްފުރަތަމައިނުން ްއެންމެ މިދަންނަވަނީ

ްއިންތިޚާބަކީް ްމަޖިލީހުެގ ްރަްއޔިތުންގެ ްބޭއްވޭ ްދެން ްކަމަށްވާނަމަ ބޭއްިވއްޖެ

ްއިލްޒާމްްްމަކަރާއި ްއިންތިޚާެބއްކަުމެގ ްހަދާފައިވާ ޙީލަތް

ްިއސްތަށިފުޅުގަިއް ްބޭފުޅެްއގެ ްޮހވިަވޑަިއގަންނަާވ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް

ްފުރަތަމައިނުންް ްބޭުނންނުވާތީ.ްއެހެްނވީމަ،ްއެންމެ ނޑު ްއަުޅގަ  1600އެޅިގެންދާން

ް ްއިންތިޚާބެއްަކމަށް ްބޭއްވޭ ްހެެދންޖެހޭ، ްތެރޭަގއި ވާންވާީންއަޅުަގނޑުމެްނގެ

އަތޮޅުތަުކގައިްބޭްއވޭްލޯކަލްްިއންތިޚާބުތައްކަމަށްްއަޅުަގނޑަްށްޤަބޫލުކުރެވޭ.ް

ްއެޅެމުންދާް ްމިައދު ްުގައި ްއަތޮުޅވެރިންނާއި،ްކަީތބުންގެްއިސްތަށިފުޅު އޭރުން

ްއެބޭފުޅުންނަށްް ްފުރުޞަތު ްބަރީަޢވެަވަޑއިގަތުުމގެ އިލްޒާމްތަކުން
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ްޤަބޫލު ނަޑށް ްއަުޅގަ ްއިންތިޤާލީްލިބިގެންދާނެކަމަށް ްނަމަެވސް،  1605ކުރެވޭ.

ްުމހިންމުކަމެއް.ް ްވަރަށް ްއޮތުމަކީ ްމަޖިލީހެއް ްަރއްޔިތުްނގެ މަރުޙަލާއެއްަގއި

ްމަފްޫޙމްތަކާއެްއކޮށްް ްމި ްއާ ްމިދަްނނަވަނީ، ނޑު ްއަުޅގަ އެހެން

ްހަދަންޖެހޭް ްގެންިދއުމަށްޓަަކއި ްކުރިއަްށ ްޤާނޫނުއަާސސީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއެބަހު ްޤާނޫނުތަެކއް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްއެތަކެއް ްޤާނޫނުތައް ރި.ްމިދެންނެވި

 1610އެއްުދވަހަކުންްދެދުވަހަކުންްހަދާްނުނިންމޭނެ.ްއިންފޮމޭޝަންްއެންޑްްލީގަލްް

ްވި ްތަކުރާރުކޮށް ްނަޝީދު ްމުޙަންމަދު ްމިނިސްޓަރ ދާުޅވަމުްންރިފޯމް

ް ްއެއީ ްއެެހންކަމަށްވާނަމަ،ްއެގެންަދވަނީ ްމަސައްކަެތއްކަމުަގއި. ްބޮޑު ވަރަށް

ްއެމަސައް ްއިންތިޤާލީްކަތް ްމުއްދަތެއް ްކަހަލަ ްކުރެވޭނެ ނޑުމެންަނށް އަުޅގަ

ނޑަކަށްްނުފެނޭް މަރުޙަލާގައިްއޮންނަންްއެބަޖެހޭ.ްއެމުއްދަތެއްކަުމގައިްއަުޅގަ

ްވަންނަގޮތަަކްށް ްތެރެއަށް ްއަެނއްއަހަުރގެ ްބަޖެޓުގެ ްގޮސް ްެއއްއަހަރު  1615ބަޖެޓުގެ

ް ްމާނައަީކ ްއޮންާނކަށް. ްއެަކނ12ްްއެކަން ދިގުެވގެްންްމަސްުދވަހަށްވުރެ

ްފެންނަް ްއަުޅަގނޑަށް ްރަނގަޅުކަމެއްކަމަށް ްއެީއ ްއޮތުން ނުދާނޭގޮތަކަށް

ް ްޤަބޫލުކުރެވެނީ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްބަލައިާލިއރުގަިއ، ްެއގޮތަށް 9ްވާހަކަ.

ްވަރަށްް ްަކނަޑއެޅުމަްށޓަކައި ްިއންތިޒާމްތަކެއް ްމިފަދަ ްމިއީ މަސްދުވަސް

ނޑުމެންގެ ްއެކުލަވާެލޭވްްމުހިންމުކަމެކޭ.ްއާދެ،ްނަމަެވސް،ްއަުޅގަ ްމި  1620އަލަށް

ްޚިޔާލުފުޅުތަކެްއް ްގިނަ ްވަރަށް ްބަލައިލާއިުރގަިއ، ްމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ

ްމަޖިލީހުގަިއް ްރައްޔިތުންެގ ްއެބަހުރި. ްފާޅުކުރައްާވފައި ްމެންބަރުން އެކި

ްމެންބަރުންނަކީް ްހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްމަޖިލީހުގައި ްޚާއްޞަ މިހާރު

ްބަރުންކަމުގައިްހަމަޖައްސާ..ރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްމެން

ް1625 

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުަހމަވެއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްބޭފުޅުންގެްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްބަެއއް ްހަމަޖެއްސުމަށްވެސް ްމިނިންމާލަނީ. ްައޅުަގނޑު ްއާދެ،

ްއަްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްނަމަވެސް، ްއެބަހުރި. ްބޭނުންވަނީ،ްޚިޔާލުފުޅުތައް ްދަންނަވާލަްނ ނޑު ުޅގަ

ނަޑއެޅެންޖެހޭނެއޭ.ް ްކަ ްތާރީޚުތަކެއް ްނިންމާނެ ްމަސައްކަްތ  1630އެމަޖިލީހުގެ

ްމަސްލަޙަތުް ްޤަުއމީ ްމަސައްކަތްކުރަންޖެހެއޭ ްއެބަ ްމަޖިލީހަކުންވެސް އެފަދަ
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ްމަރުޙަލާަގިއް ްއިންތިޤާލީ ްމި ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްއެހެންނޫނީ އިސްކޮްށގެން.

ްމި ްޝުކުރިްއާޔްކާމިޔާބުކުރަން ްނުކުެރވޭނެއޭ. ްކާމިޔާބެއް ްކަންތަްއތައް އުޅޭ

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް1635 

ްނުކުތާެއްއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނިޒާމާބެހޭ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްރ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންަބރުްޢަލީްވަޙީދު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1640 

ްނިޒާމާބެހޭްްުރބުރީްެމންަބރުްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތު ްއަޅުަގނުޑ ްރައީސް. ްޢިއްޒަްތތެރި ްއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް

ްމާލޭެގްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދަންނަާވލަން. ްރިޯކޑަށްޓަަކއި ްމަޖިލީހުގެ ްމިނެގީ، ނުކުތާއެްއ

ްމަޖިލީހުގެް ްަވޒީރުްނގެ ްވާަހކަފުޅުަގއި، ްނަީޝދުގެ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްޤާބިލުކަންްްމެންބަރުންގެ ްޢިްލމީ ްއެބޭފުޅުންގެ ްމިދެންނެވީ، ޤާބިލުކަން

ްހަމަް ްކުްށބަހެއް. ްވިދާުޅވުމަކީ ްވިދާޅުވި ްލިބުނުކަމަށް  1645މިމަޖިލީހަށް

ްފަރާތުންް ްއެބޭފުުޅންގެ ްތެރޭަގއި ްދުވަހުެގ ްތިންއަަހރު ްމިދިަޔ ޔަޤީނުންވެސް

ްޢިލްމީ ްއެބޭފުުޅންގެ ްއެްއވެސް ްދަންނަވާނަމަ ްތެދުތެދަށް ްލިބިފައިވަނީ

ޤާބިލުކަމާއި،ްއެބޭފުޅުްނގެްކުަޅދާނަކަމާއި،ްއެބޭފުޅުްނގެްޙިކުަމތްތެރިކަމުގަިއް

ްއޮންނާނީް ްެއކަން ްމިންވަރު. ްޒައްެރއްެގ ްލިބިފަިއަވނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްތެދުތެދަށްް ްދަންނަވާަފިއ. ްޖަްލސާއެްއަގއިވެސް ްމީެގކުރީގެ  1650އަޅުަގނޑު

ް ްއަހަރަކު ްއެވްރެޖްގޮެތއްަގއި ްގޮތެްއަގިއްްދުަވސ3ްްބުނާނަމަ ެއވްެރޖް

ްހިްިތާމައާއެުކް ްއަޅުަގނޑު ްނުާވކަން ްދަްައްަކވާފައި ްވާހަކަފުޅު އެބޭފުޅުން

ްފާހަގަކުރަމުންްއިށީންނާނަން.
ް

ް1655 

ްއިށީނދެވަަޑއިގެންެދއްވުްންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު، ްޢިްއަޒތްތެރި ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ްިޢއްޒަތް ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްޢިއްޒަތްތެިރްއެދެން. ްއެހެން ްމެންބަރު ތެރި

ްނޫނޭް ްާވހަކައެްއ ްރަނަގޅު ްއެީއ ްވާހަަކފުޅަށް ްދައްަކވާ މެންބަރަކު

ނޑަށްްހީަވނީްވިސްނާަވޑަިއގަންނަވަންޖެޭހނެްކަމެއްހެން.ް ވިދާޅުވުަމކީްއަުޅގަ
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 1660އެްއގޮތަކަްށވެސްްމާލޭގެްޢިއްަޒތްތެރިްމެންބަރުްދެއްކެވިްވާަހކަފުޅަށްްއެުޅިވް

ްއެއީ.ްއިލްޒާމެްއކަ ްިއލްޒާމެއް ްނޫނިްއޔާ ްގާތްކަެމއް ްަވރަށް ްހަމަ މަށްވުމަީކ

ނޑުްއެދެންްެއއްެވސްްޢިއްޒަތްތެިރް އެހެންވީމަ،ްއެހެންްނުހެއްދެުވންްއަޅުގަ

މެންބަރަކު.ްއާދެ،ްތިލަދުންމަތީްއުތުރުބުރީގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުް

ްމުޢިއްޒު.ް

ް1665 

ްޤާޫނނުއަސާސީަގއިްޝުކުްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްޢަމަލުކުރެވޭ ްރަީއސް.ްމިހާރު ްރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި

ވަނަްމާއްދާ.152ްްއިންތިޤާލީްމާއްދާއެއްްއެަބއޮތް.ްއެއީ،ްޤާނޫނުއަސާީސގެްްއަްޙމަދުްމުިޢއްޒުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްާް ްބަޔާންެވގެންވާ ްމިޤާނޫނުއަސާސީަގިއ ްމިބުނަނީ، މިމާއްދާގައި

ްއި ްތެރެއިން ްމެނުީވްކަންތައްތަުކގެ ްހަމަޖައްސައިގެން ްއިންތިޒާމްތަކެއް ތުުރ

 1670ހިންގަންްފަށަންްދަތިވާްކަންތައްތައްްހިންގަންފެށުންްމިްޤާނޫނުއަސާސީައްށް

ްދިގުނޫންް ްދުވަހަށްުވރެ ްދެއަހަރު ްދުވަހުންފެށިގެން ޢަމަލުކުރަންފަށާ

ްލިބިގެންދެޭއ.ް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ ްބާރު ްފަސްކުރުމުެގ މުއްދަތަކަށް

ްދައްކަްންއެހެ ްމިހާރު ނުޑވެސް ްއަުޅގަ ްވާހަކަ ްއުސޫުލގެ ްމި ންވީމަ،

ްޤާނޫނުއަސާސީް ްޢަމަލުކުރެވޭ ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑުމެްނ މިއުޅެނީ.

ްމިއީް ްނަމަވެސް ްނުކިޔާ. ްއިންތިޤާލީއެކޭ ްމިއަކަްށ  1675އެކުަލވާލިއިުރގަިއ،

ްއެފަަދް ްއެހެންވީމަ، ްޤަބޫލުކުރަނީ. ނޑު ްައޅުގަ ްމާއްދާއެއްކަމަށް އިންތިޤާލީ

ްދަިތާވްއެތަްއްއެަތއްްކަންތަ ްމިއުޅެނީ.ްެއގޮތުން އްތަެކއްެގްވާހަަކްދަްއަކން

ްމިވަީންފާސްކޮށްފަިއް ްމިހާރު ނޑުމެން ްހުރެދާނެ.ްމިސާލަކަށް،ްއަުޅގަ ކަމެއް

ްެއް ްވާހަކަ. ްހަނުހުރުމުގެ ްކޯޓުގައި ްމަޖިލިސްތަކުގައާއި، ތަޙްޤީޤު

ްތަ ްފުލުސްއޮފީހަށް، ްއަދި ްރަްއޔިތުްނނަށް.  1680ޙްޤީޤުކުރާްޙައްްްޤުދީފައިވަނީ

ްވާަހކަ،ް ްޤަބޫލުނުކުރެވޭ ްމަޖިލީހަށް ްޝަރީޢަތުގެ ްބަޔާން ފަރާތްތަކަށްދޭ

ްބަޔާނުެގް ްއިޢުތިރާފު ްއެހެންވީމާ، ްވާހަކަ. ްބަލައިނުގަންނާނެ ޝަރީޢަތަށް

ްހޯދަންޖެހޭނެ.ް ްހެކިތަްއ ްހަމައެކަނި ްުނނިންމޭނެ. ްަމއްސަލަތަެކއް މައްޗަކަށް

ްނޫ ްިއޢުތިރާފެއް ްވާ ްމީހަކު ްނުކުެރވޭނެ.ްޝަރީޢަތުގައި ްޤަބޫލެއް ނިއްޔަާކ

ްމިކަހަލަް ްމުޢައްސަާސތައް ްާރއްޖޭގެ ްުސވާލަކީ، ްައޅުަގނުޑގެ  1685އެހެންވީމާ،

ްއެހެންވީމަ،ް ްތިބީ. ްތައްޔާުރވެފައި ްކިހާވަަރކަށްާބއޭ ކަންތައްތަކަށް
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ްމިކަހަލަް ްވާހަކަަދއްާކިއރު، ްކަންތައްތަުކގެ ްއިންތިޤާލީ އަޅުަގނޑުމެން

ްވި ްއެބަ ްމިބުނީްކަންތައްތަކަްށވެސް ްއިދާރާތަކުން ްސަރުކާރުގެ ްސނަންޖެހޭ.

ްތައްޔާުރވެފަިއް ްކިހާވަަރކަށްާވއޭ ްދާއިރާތަްއ ްތަންފީޒުކުރުމުެގ ްޤާނޫނު މިފަދަ

ްހިނގަިއގަންނަން.ް ްފަށައިގެން ްޢަމަލުކުރަން ްމާއްދާތަކަކަށް ްމިފަދަ  1690ތިބީ

ްޙައްޤު.ް ްހަޅުތާލުކުުރމުގެ ްފާސްކޮށްފަިއވާނެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ދެން،

ްއެހެންވީމާ ްހެދޭީން، ްެއްއޗެހިވެސް ްގަާވއިދުތަާކއި ްޤާނޫނުތަކާއި އެކަމާބެހޭ

ކޮންދުވަހަކުންބާއޭ.ްއެެވސްްިވސްނާލަންޖެހޭްތަންކޮޅެއް.ްއެހެންވީމަ،ްއެފަަދް

ްހިއުްުމަންރައިޓްްސް ްމިހާރުވެސް ްދެން، ްއެބަހުރި. ްކަމެއް ްއެަތއް އެތައް

ްއެބައޮތްް ްކޮމިޝަެނއް ްސަރވިސް ްިސވިލް ްއެބައޮތް.  1695.ްކޮމިޝަނެއް

ްޢައްަޔނުކުރެވިފަިއާވް ްމުއްދަުތ، ްއިންތިޚާުބކުރެވިފަިއވާ ްމިހާރު އެބޭފުޅުންގެ

ްބޭފުްުޅުންް ްާއ ްތިއްބަވާނީތޯ ްއެބޭފުޅުން ްކިހިނެއްތޯ. މުއްދަތަށްވާނީ

ްއެަބް ްގޮްތތަކެއް ްކަމަކާމެދު ްއެތައް ްއެތަްއ ްއެފަދަ ތިއްބަވާނީތޯ.

ްކޮންެމއަކަ ްޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ ނޑަކަށް ްއަޅުގަ ްއިލެކްޝަްންނިންމަންޖެހޭ. ްސ

ް ްގޮތުަގއި ްބާއްވާކަެށއް.11ްްކޮމިޝަނަރުންގެ ްތިބޭގޮތަކަށް  1700މެންބަރުން

ް ނޑަށް ްައޅުގަ ްގިނަ ްއަދަދު ްސިޔާސ11ްްީތަންކޮޅެއް ކޮމިޝަނަުރން

ްޕާޓީތަކަީކް ްސިާޔސީ ްބަެއއް ްއަދި ްތިބޭގޮތަށް. ްބަޔަކު ނަޑއަޅާ ްކަ ޕާޓީތަކުން

ްޑިމޮކް ްމާބޮޑު ްއެތެރޭަގއި ްރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި ްނެްތްޕާޓީ ަރސީއެއް

ްޕާޓީެއއްެގް ްެއއް ްކޮންމެވެސް ްފާަހގަކުރަންޖެހޭ. ްއެބަ ޕާޓީތައްކަންެވސް

ްލިބޭ.ް ްއެބަ ްހިންާގކަމަށްވެްސ ްޭގގައި ްެއއްބޭފުެޅއް ްވަކި  1705ހުރިހާކަމެއް

ްނުވޭ.ް ްއޮންަނަކމަކަށް ްކޮމިޓީެއއްެވސް ްހިންާގ ްއޮންނަ ރަސްމީކޮށް

ް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެޕާޓީާއދޭތެރޭގައި ްއެއީ ްސިާޔީސްއެހެންވީމަ، ެއއީ

ްަގވާއިދުްން ްަފިއސާ ްއެޕާޓީއަށް ްއަދި ްުސވާލުުއފެދޭ. ޕާޓީއެްއކަމާމެދުވެސް

ްމިހާރުް ްހީވަނީ ްައޅުަގނޑަށް ްސުވާލުއުފެދޭ. ްކަމާމެދުގައިވެްސ ލިބެންޖެހޭނެ

ްއެދިފަިއ.ް ްއަމުރަކަށް ްަވގުތީ ްެވއްޖެ ްަމއްސަލަައކަށް ްޕާީޓއެްއގެ  1710އެއް

ްބެހޭ ްބޭނުންނުކުރުމާއި ްއެނަން ްފެންނަނީްއެޕާޓީައކީ، ްައޅުަގނޑަށް ގޮތުން.

ްމިހާރުް ްކަންނޭނގޭ ްހުށަހަޅުއްވަްނވެއްޖެ ްއިެލކްޝަްނސް ކޮމިޝަނަރްއޮފް

ްރަސްމީކޮްށް ްއެޕާޓީަގިއ ްދޭންޖެހޭތޯ ްފައިސާ ްކޮންމެހެން ްޕާީޓއަކަްށ އެއް
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ްކޮމިޓީެއއްް ްހިްނގާ ްއިންތިޚާބުވެފައިވާ ްޖަލްސާއަުކން ްޢާންމު އޮންނަ

ްފަ ްރަްއޔިތުންެގ ްއެޕާޓީއަްށްނޯންނައިރުވެސް ްމިލިޔަނުން ްމިލިޔަން  1715އިސާ

ްކަންތައްަތއް.ް ްޕާޓީެގ ްމިހުންނަނީ ްކަންތައްތައް ްމިކަހަލަ ދޭންޖެހޭތޯ.

ނޑުްމިދަންނަވަނީ،ްޕާީޓެގްކަންތައްތަްއް ްައޅުގަ އެހެންވީމަ،ްމިފަދަްގޮތަކަށޭ

ްހަަމް ްބުރަެއއްނުެވވޭ ްމާބޮޑަކަށް ްއަޅުަގނޑަކަށް ްއެހެންވީމަ، މިހުރީ.

ް ްމީހުން ްއެމީހުންނަށްްތިންހާސް ްރަޖިސްޓްރީވީީތ ްޕާޓީއެއް ހަމަކޮށްލައިގެން

ްއަޅުަގނަޑކަްށް ްލިބެންޖެހޭނެކަމަކަށް ްޕާޓީތަކަށް ްމަޤާމެއް ްޚާއްޞަ  1720މާ

ނޑިޔާރުްނެގް ްފަ ްކޯޓުގެ ްސުޕްރީމް ްދެން ްނޫން. ްއުސޫެލއް ޤަބޫލުކުރެވޭ

ނޑަށްް ްއަުޅގަ ްތިޭބގޮތަކަށްެވްސ ނިޑާޔރުންތަކެއް ްފަ ްވަގުީތ ގޮތުަގއި

ް ްމަރުޙަލާްތަންކޮޅެއް ްއިންތިާޤލީ ްމައްސަަލއެއް. ްއުނދަގޫ ޤަބޫލުކުރަްނ

ްތަންކޮެޅްއް ްައޅުަގނޑަްށ ްއޮތުންެވސް ްނިމޭގޮތަަކށް ްއެކަން ނިމުނީމަ

ްހޯދަންޖެހޭކަމަށްް ްއެބަ ްައޅުަގނޑުމެން ްއެބަ ްގޮތްަތކެްއ ްއެނޫން  1725ދަތިގޮތެއް.

ްނިޒާީމް ްިމއަދު ްކުރިންވެސް ްއަޅުަގނޑު ްޤަބޫލުކުރަނީ. އަޅުަގނޑު

ްމާހިރެއްގެްނުކުތާއެ ްފަންނީ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްފާހަގަކޮށްލައިިފން ްއަގއި

ްބޮޑަްށް ްަވރަށް ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްބޭނުްނވެއޭ. ްބޮޑަށް ްވަރަްށ އެހީ

މިޤާނޫނުއަސާސީަގއިްވަރަށްްިގނަްއާްކަންތައްތަެކއްްތަޢާރަފްވެގެންްމިދަނީ.ް

ްއުސޫ ްާއ ްބަދަލުކުރެވިފައި. ްމިވަނީ ްކަންތައްތަެކއް ްގިނަ  1730ލުތަކެްއްވަރަށް

ްއެހެންވީމާ،ް ްހަދަންޖެހޭ. ްއެބަ ްޤާނޫނުތަކެއް ްގިަނ ްވަރަށް ތަޢާރަފްކުރެވެނީ.

ްހިނަގިއގަނެވިދާނެތޯ.ް ްމިޤާނޫނުއަސާސީާއގެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްެއް.ް ްސުވާލެ ްބޮުޑ ްވަރަށް ްއެީއ ްކުިރއަށްދެވޭނީ. ްތެޭރގައިތޯ ކިހާދުވަހެްއގެ

ްފަންނީ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްއެކަމަށް ްއެަބްްއެހެންވީމަ، އެހީތެރިކަން

ްމިހާރުް ްދެން، ްބޭނުންވޭ. ްއެބަ ްއެހީތެރިކަން ްމާހިރެއްގެ ްފަންނީ  1735ބޭނުންވޭ.

ްޑްރާފްޓްކުރާް ްދިރާސާކޮްށ ްޙަޤީޤަތެއް، ްޤަބޫލުކުރަންެޖހޭ އަޅުަގނޑުމެން

ްމިއުޅުްއވަނީ،ް ްބޭފުޅުން ްޚިޔާލުފުޅުގެ ްސިާޔސީ ްތަފާތު ކޮމިޓީގަިއވެސް

ްއަދި ްއެެހންވީމާ، ްބޭފުޅުން. ްގުިޅވަަޑިއގެންްްޕާޓީތަކުގެ ޕާޓީައކަްށ

ްބޭފުޅުންް ްބުރަވާ ްސިޔާސަތުތަކަށް ްެއކި ނުތިއްބެވިކަުމގަިއވިަޔސް

ްމީހެއް،ް ްޤަބޫލުކުރާ ްގޮތްތަކެއް ްވަކި ްހަމަ ނޑަީކވެްސ ްއަުޅގަ  1740މިތިއްބަވަނީ.



 64 

ްަވިކް ްއެެހންވީމާ، ްުނވިޔަސް. ްމެންބަރެއްކަމުަގއި ްޕާޓީެއްއގެ ސިޔާސީ

ްމާހިރެއްގެ ްފަންނީ ްމިފަދަްްފަރާތަކަށްނުޖެހޭ ްބޮޑޭ ްވަރަްށ މުހިންމުކަން

ްވަރަްށް ްޑިސެމްބަރުމަހުވެސް ްކުރީފަހަރުެވސް ކަމެއްަގއި.

ްއިންތިޤާީލް ްނިސްބަްތކޮށް ްކޮމިީޓއަށް ްދިރާސާކުރާ ސެންސިޓިްވވެގެންދިަޔ

ްދިރާސާކޮށްް ްއެީއ ްއެނގުނީ ްއެންމެފަހުން ްހާމަވެގެންދިއުމުން.  1745ބާބެއް

ްރަސްމީގޮތެއް ްއަދި ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްެޓްއްޑްރާފްޓްކުރާ ްނިންމާފައިވާ ަގއި

ްއެކުަލވާލެްއިވް ްބޭފުޅުންކޮޅެއް ްފަންނީ ްފުރަތަމަ ްހަމަ ްއަދި ްއެއީ ނޫންކަން.

ްކަމެްއގަިއް ްޚައްާޞީސ ްމިފަދަ ްއެެހންވީމަ، ްބޭުރވީކަން. ޑްރާފްޓެއް

އަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުާރގޮުތގައިްވެއްެޖއްޔާްފަންނީްއެހީތެރިކަްންވަރަށްްބޮޑަްށް

 1750މާހިރުންގެްއެހީތެރިކަންްއެބަްބޭނުންވޭ.ްދެން،ްއަނެްއްބޭނުންވޭ.ްދުސްތޫރީް

ްމަޖިލިސްް ްރައްޔިުތންގެ ްއޮންނާނެ ްމަރުޙަލާގައި ްއިންތިޤާލީ ނުކުތާއަީކ،

ްމަޖިލީހުންް ްރަްއޔިތުންެގ ްމިއޮތް ްމިހާރު ްހަދާނީ. ކިހިނެއްތޯ

ް ްިއއްެޔ8ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްނޫނިއްޔާ ްއުނިކުރާނީތޯ، ެމންބަރުން

ްވާީންއަޅުަގނޑުމެންނަ ްމަޖިލީހަކަށް ްރައްޔިތުންގެ ްހަނދާންވާނީ، ްއިވުނު ށް

 1755މެންބަރުންްވަިކކޮށްފަިއ،29ްްމިހާރުްމިއޮތްްޚާއްޞަްމަޖިލީހުންްމަޝްހޫރުް

އެއީްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލިސްކަމަށްވުން.ްދެން،ްއަޅުަގނޑުމެންްނިންމައިގެްން

ްތަޞްދީޤު ްއިންތިޤާލީރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްެއީއ ްކުރައްަވއިފިްއޔާ

ްޚާްއަޞް ްަރއްިޔތުންގެ ްެއކަމަކު، ްވެދާނެ. ްމަޖިލީހަށްވެސް ރައްޔިތުންެގ

ްމަޖިލީހުގެް ްރަްއޔިުތންގެ ްއިންތިޚާބުކުރީ ްރައްިޔތުން ްމެންބަރުން މަޖިލީހުގެ

ްތަންކޮޅެއްް ްދެން ްއެކަން ްނޫން. ްައދާކުރާކަށް ްވަގުީތގޮތުންެވސް  1760ރޯލެއް

ނޑަ ްއަޅުގަ ްދެން، ްަޤބޫލުކުރަން. ްއުނަދގޫވޭ ްބޮޑަށްްއަޅުަގނޑަށް ށް

ްރައްޔިތުންް ްއަދާކުރައްަވން ްރޯލު ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ބުރަވެވެނީ

ްމެންބަރުންްވަކިކުެރއްިވކަމުަގއި..8ްއިންތިޚާބުކޮށްފައިްތިބިްބަޔަުކ،ްދެންް

ް

ްއަޅުަގނުޑްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހުސްވަގުތުކޮުޅ ްދެން ްމިހާރު ްމެންބަރު،  1765ޢިއްޒަތްތެރި

ްދަ ްދެންްއަރުވަންޖެހޭތީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ންނަވާލަން.

ްދަންނަވަމުން،ް ްއެރުވޭެނކަމަށް ްފުރުޞަތު ްއޮްތ ްބާކީ އިންޓަވަްލގެފަހުން
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ް ްއަުރވަން. ްހުސްވަގުތުކޮޅު ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި 11:22ްމިހާރު

ޖަހާއިރުްވަޑަިއގެންދެްއވުންއެިދްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްހުސްވަގުުތކޮުޅް

 1770ް.އަރުވަން

ް

ް]ށ11:22ްްނ12:32ްްްއިންޓަވަލްް[

ް

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުނ58ްްް`.ްޖަލްސާްފެށުނީ.ްމިހާރުްމިހާތަނަށްްްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންް

ްގެންދިަޔް ްދައްަކވަުމން ްވާަހކަފުޅު ްއެހެންވީމާ، ްއެބަތިއްެބވި.  1775ވަަޑއިގެން

ްއޮ ްބާކީ ްުެގ ްމުޢިއްޒު ްއަޙްމަދު ްނިންމާލަން، ްވާހަކަފުޅު ްތްމެންބަރު

ްވަގުުތކޮޅުްހަމަކުރެްއވުންްއެެދން.ްވާހަކަފުޅުްކުިރއަށްްގެންަދވާ.ް

ް

ްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއެންމެްފަހުންްވާހަކަެދެކވުނީްއިންތިޤާީލްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް

ްްއަްޙމަދުްމުިޢއްޒުްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ްއަުޅގަ ްބެހޭޮގތުން. ްމަޖިލީހާއި ނަޑްށްރައްޔިތުން ްއަުޅގަ  1780ދެންެނވިން

ްޖުމްހޫރިއްޔާް ްދިވެިހ ްރަްައްޔިތުްނގެ، ްދަްއޗޭ ްޤަބޫލުކުރަން ތަންކޮޅެއް

ްބަޔަުކް ްއިންތިޚާުބކުރި ްރައްޔިތުން ްއިޞްލާުޙކުަރން ޤާނޫނުއާސާސީ

ްހަމަޖައްސަން.ް ްއަދާކުާރގޮތަްށ ްރޯލެއް ްމަިޖލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ އިންތިޤާލީ

ްަރއްޔިތުން ްއިންތިޚާބުވެފައިވާ ނޑަްށްމިހާރު ްއަޅުގަ ްދެން ްމަޖިލިސް، ގެ

ް  1785މެންބަރުންްއުނިިވކަމުަގއިިވޔަސްްރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔ8ްްާއެންމެްރަނގަޅު

ް ްރަނގަޅ8ްްީޢައްޔަންކުަރއްވާަފއިވާްާ ްއެންމެ ްދެން، މެންބަރުން.

ްމަޖިލީހުެގް ްރަްއޔިތުންގެ ްދަށުން ްޤާނޫނުައސާސީގެ ްއާ އަޅުަގނޑަށް

ް ްނަމަވެސް، ްބޭއްވުނިްއޔާ. ްއެިކްއިންތިޚާބު ްޤާނޫނުތައް ެއކަމާއިބެހޭ

ްެއކަށައަޅަންޖެހޭ.ް ނަޑއަޅަންޖެހޭ. ްކަ ްއެބަ ްއަލުން ދާއިރާތަްއވެސް

ްތެރޭގައިެވްސް ްމަސްދުވަހުެގ ްހައެއްކަ ްނާދޭ ްހިތަކަށް  1790އަޅުަގނަޑކަށް

ްއިންތިޚާުބް ނަޑއަަޅއިގެްނ ްކަ ްދާއިރާތައް ްއިންތިޚާބީ ޤާނޫނުތަކާއި

ްވެއްޖެއް ްބޭްއވޭކަމަްށ ްކަމަކަްށްބޭއްވިދާނެކަމަކަށް. ްެއކަށީެގންވާ ްެއއީ، ޔާ

ްގޮތުަގިއް ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮތުން ްއިްސކަމެްއގެ ްއެންމެ ވެއްެޖއްޔާ

ްބޭއްވުން.ް ްއިންތިާޚބު ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުންެގ ްކަމަކީ ްކުރަންވީ ވެއްިޖއްޔާ

ްރަނގަުޅގޮތްކަމަްށް ްއެންމެ ްހަމަ ްނޫނަސް ްފަސޭހަކަމެއް ްމާ  1795ދެން،ްމިކަމަކީ
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ްޤަބޫލު ްދަންނަވާލިންްއަޅުަގނޑު ްައޅުަގނުޑ ްކުރީގަިއވެސް ްދެން، ކުރަނީ.

ްކޯޓެްއް ްުސޕްރީމް ްއިންތިޤާލީ ްދައްޗޭ ްޤަބޫލުުކރަން ްވަރަށް އަޅުަގނޑަށް

ްހަމަޖެހިފައިް ނޑިޔާުރން ްފަ ްކޯޓެއް ްސުޕްރީމް ްދުވަހަށް ްއަހަރު ހަމައެކަނި

ްވިސްނިދާނެް ްޭއގެ ްވަިކވާގޮތަްށްއޮތުން. ްމަާޤމުން ްއެބޭފުޅުން އެްއއަހަރުވީމާ

ްރައްޔިތުންެގް ްމިހާރު ްތިއްބަވާގޮތަށް ްއެބޭފުޅުން ްހަމަ ްކަންނޭނގެ  1800ގޮތެއް

ްއިންތިޚާބުކުރެޭވް ްފަހުން ްެވއްޖެއްޔާ ްނުބޭއްވޭކަމަށް ްއިންތިޚާބެއް މަޖިލީހުގެ

ްމަޖިލީހުންް ްރަްއޔިތުންގެ ްއިންތިޚާބުކުެރވޭ ްެއްއގޮތަްށ ޤާނޫނުއަސާސީާއއި

ްދެން، ްޮގތަށްވެސް. ްއެންޯޑޒްކުަރްއވާ ްއަޅުަގނޑުމެްންްއެބޭފުޅުން ްހަމަ ިމއީ

ްހަމަް ްއަދިވެސް ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމެއް. ްވިސްނަންޖެހޭ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ހަމަ

ް ްތަކުރާރުކޮށް ްމާހިރެއްގެްއެބަ ްފަންނީ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ  1805ދަންނަވަްނޖެހޭ

ލަފާްވަރަށްްބޮޑަށްްބޭނުންާވަކމެކޭްމިފަދަްކަންތައްތަުކގައިްޢަމަލުކުރުމުގަިއް

ަބއިަކމަށްްލަފާދިނުމަށްޓަކައިްއެކަަމށް.ްއެހެންވީމާ،ްއެންމެްރަނގަުޅގޮތަކީްކޮ

ްކުރިއަްށް ްަކންތައް ްހޯއްދެވުމުގެ ްމާހިރެއް ްއެފަދަ ްރިޔާސަތުން ލަސްނުކޮށް

ްގޮެތއްަގިއް ނޑު ްމަިއގަ ްއެހެންވީާމ، ްދަްނނަވަން. ްައޅުަގނޑު ގެންދެވުމަށް

ްއަިދް ްނަަމވެސް، ްދެންނެވިއްޖެ. ްވާހަކަތަްއ ްދަންަނވާލަންޖެހޭ  1810އަޅުަގނޑު

ްމަރުޙަލާގައިް ްއިންތިޤާލީ ްދަންނަވާލަންޖެހޭ. ްވާަހަކ ްެއއް ްއިތުރު އަޅުަގނޑު

ްބަޖެޓެއްް ްޚާްއޞަ ްބޭފުޅަކަށް ްހުންނަވާ ްވެރިައކަށް ސަރުކާރުގެ

ްެއިކް ްވަނިކޮށް ްހެދިފައި ްމުޢައްސަސާތައް ްަވކި ްސަރުކާުރގެ ނަޑއެިޅގެން ކަ

ްވު ްމިނިސްޓްރީތަކުގެ ްތަފާތު ްނިާޒމެއް ްޚަރަދުކުރެވޭ ޒާރާތަުކްންކަންކަމަށް

ްއެފަަދް ްއަމިްއލަފުޅަށް ްވެރިޔާ ްއެންމެމަތީ ްވަނިކޮށްްސަރުާކރުގެ  1815ހަމަޖެހިފައި

ްއެގޮތަްށް ްނުެފނޭ. ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ްޮއންނާކަށް ްއުސޫލެއް ްބައްަސވާ އެހީ

ްދެން،ް ްކަންބޮުޑާވކަމެއް. ްައޅުަގނޑު ްއެއީ ނޑަެއޅިފަިއވާނަްަމަ ްކަ ބަޖެޓް

ްކަ ްގޯތިގެދޮުރގެ ްައޑުއެހިން ްއަޅުަގނޑު ްހަމަޖައްސައިދޭންެވްސްއަދި ންތައް

122ްް ްއެގޮތަށް ނޑައެޅިަފއިާވކަން. ްކަ ްުރފިޔާ ްމިިލއަން 122ްވަރަކަށް

ްހަމަް ްސިޔާަސތެއްނެތި ްހަރުދަނާ ްއެއީ ނަޑއެޅިފަިއވާއިުރގައި ްކަ  1820މިލިއަން

ްއުސޫލަކުން،ް ްކޮްނ ްބަހާނީ ްއެ ްަވނީ. ްއަދަދެއްކަމަށް ޖަހާލެވޭ

ްނިންމި ްއަދިއަަދށްވެސް ްނުފެނޭ.ްކިހިނެއްކަމެްއވެސް ފައިާވކަމަކަްށ
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އެހެންވީމާ،ްއެީއްައޅުަގނޑުްަކންބޮޑުވާކަެމއް.ްއެފަދަްކަންތަްއތައްްެއގޮތަްށް

ްއެގޮަތްށް ްއެޭބފުޅާ ްބޭފުޅާ، ްހުންނަވާ ްވެރިައކަށް ްއެންމެމަތީ ދަޢުލަތުގެ

 1825ވެރިކަމުަގއިްހުންނަވަިއގެންްެއބޭފުޅާގެްބެއްލެވުުމގެްދަށުންްއެފަދަްއެހީތަްއް

ްނޫނީ ްގޮތަކަށްްްބައްސަަވެއއް ްލިބޭފަދަ ްއެހީ ްއެފަދަ ްދެންނެވީމާ އެބޭފުޅާައށް

ްދަންނަވާލަން.ް ްވާހަަކ ްކަންބޮޑުވާނެކަެމއްގެ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެއީ އޮެވއްޖެްއޔާ

ްޝުކުރިއްާޔ.

ް

ްއެހެންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްިއތުރަށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްެތރި ްުޝކުރިްއޔާ  1830އާދެ،

ްމެ ްންބަރަކަޢިއްޒަތްތެރި ްއެރުވުމުެގކުރިން ްފުރުޞަތު ދަންނަވާލަންްށް

ްއިބްރާހީމްް ްޙުސަިއން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްޅ.އަތޮުޅގެ އެބަޖެހޭ،

ްދެއްކެިވް ްތިަމންނާ ްވިދާުޅވި ްގަީޑގައި ްއިްނޓަވަލް ްކައިީރްދެންމެ އަޅުަގނޑު

ްޔައުމިްއޔާިއްން ްަބއެްއ ްކޮންމެވެސް ްތެރެއިްނ ވާހަކަފުޅުތަުކގެ

ްއަ ްެއވާހަކަފުުޅްއުނިކުރެްއވުމަށް. ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެދެނީ ނުޑ  1835ުޅގަ

ްއެދިވަަޑއިގަތުްނ.ް ނޑާލަދެްއވުމަށް ްކަ ްޔައުމިްއޔާިއން ވިދާޅުވެެދްއވާ

ްގެންދަާވ.ް ްކުިރއަށް ްއިބްރާހީމް ްޙުސައިން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ޅ.އަތޮުޅގެ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްއަުޅަގނޑުްވިދާުޅވީ..

ް

ްއެކަމަީކްްއިންްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުސަް ްދެން ނޑުްއވާލަދެްއވުން. ްކަ ްެއވާހަަކ ްއެދެން  1840ްއަޅުަގނޑު

ްެއީއްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެާބއްާވކަށް. ްނުވޭ ްބޭނުމެއް ނޑު ްއަުޅގަ ޙަޤީޤަތެއްކަމުަގއިިވޔަސް

ްއެކަމަާން ްވިާދޅުުވން. ްވިދާުޅވި ްއެްއެޗއްކަމުަގއި ްޚުދުމުޚްތާރު އެކަމަނާ

ނޑަށްްދެ ްްންނެުވނުކަން.ނަންފުޅުްއަޅުގަ

ް

ްއާެދ،ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްައޅުަގނޑު.. ްދެން ްއާދެ، ްވިދާޅުވި، ްމެންބަރު  1845ޢިއްޒަތްތެރި

ްއިށީނެދަވޑަިއގެންދެްއވުންް ްއާދެ،އާދެ، ްެއދެން. އިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްވުން

ްމިލަދުންމަޑުލުް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްެދން ްައޅުަގނޑު ްއާދެ، އެދެން.

ްފުްުރުޞަތުްްދެކުނުބުރީގެ ްޠާރިޤަށް ްމުޙަންމަދު ްެމންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި
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ްރ.އަތޮުޅެގް ްވަޙީދު، ްޢަލީ ްނުކުތާެއއް، ްިނޒާމާބެހޭ ްއާދެ، އަރުވަން.

 1850ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއުސޫްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްޮއންނަ ްެއކަމަށް ްގަވާއިުދގައި ްއެަކނޑާެލވެންޖެހޭނީ ްލާއިްނަމަވެސް،

 1855ްއެްއގޮތްވާްގޮުތގެމަތިން.ްއެވާަހކަްދަންނަވާލަން.ްޝުކުރިްއޔާ.ްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް

ްވާހަކަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްެގންދާނެ ްެއކަން ްެއްއގޮތަށް ްަގާވއިާދއި ނުޑ ްއަުޅގަ އާދެ،

ނޑުްމިލަދުންމަޑުލުްދެކުނުބުކުރިއަށްްދަންނަވާލަން.ްއާދެ،ް ރީެގްދެންްއަޅުގަ

ްފުްުރުޞަތުް ނުޑ ްއަޅުގަ ްޠާރިޤަށް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު  1860ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަރުވަން.

ް

ްްމިލަދުްނމަޑުލުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްމި ްައޅުަގނޑަީކެވސް ްއާެދ، ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި 24ްްޝުކުރިއްާޔ

ްހުށަހެޅުމުގަްވާހަކަެދއްކެުވން:ާޠރިޤްްމުޙަްނމަދުް ްހުށަހެޅި ްސޮއިކޮށްފައި ްމެންބަރެއް.ްމެންބަރުން ްސޮއިކުިރ އި

ްވަުގީތް ްއާދެ، ްމަރުޙަލާ، ްއިންތިޤާލީ ްމި ްައޅުަގނަޑކީވެްސ  1865އާދެ،

ްގެނެސްގެްން ްއިޞްލާޙުތަެކްއ ްއާ ްމިޤާނޫނުއަާސސީއަށް އިންތިޒާމުތަެކއް

ްއިންތިޒާމުތަެކއްް ްވަގުީތ ްފަށާއިރު ްޢަމަލުުކރަން ްެއއަށް ނިމިގެން

ނޑު ްއަުޅގަ ްމީހަަކށްވާތީ ްތާއީދުކުރާ ްއާދެ،ްްޤާއިމްކުރަން ްޮސއިކުރީ. މީަގއި

ްއެަބް ނޑު ްއަޅުގަ ްދަންނަވާލަން ްސަބަބުތައް ްތާއިދުކުާރ ްމީަގއި އަޅުަގނޑު

ނަޑީކްރާއްޖެތެރޭެގް ްއަުޅގަ ްބޭނުމަކީ ްއެއް ްފުރަތަމަ  1870ބޭނުންވޭ.ްއާދެ،ްއެންމެ

ްެއކަހަަލް ްަގއިމުވެސް ްއަތޮުޅގައި ްމީހަކަށްވާތީ، ްތަމްސީުލކުރާ އަތޮޅެއް

ންްނުގޮސްފިކަމަށްވަންޏާްދިމާވާެންކަންތައްތަކެްއްއިންތިޒާމުތަެކއްްހަމަޖެހިގެ

ްރަށްރަށުެގް ްއެއްކަަމކީ، ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްފާހަަގކުރެވޭީތ. އަޅުަގނޑަށް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްވެއްެޖއްާޔ ްތެރޭަގއި ްއިންތިޚާބެއްގެ ްއާދެ، ކަތީބުން،

ްކަތީބުންނަށް.ް ްރަށްރަށުގެ ްމިގެންދަނީ ްދިއްކުަރމުން ްއިނގިލި  1875އަބަދުވެސް
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ްކަ ްއެިކްއާދެ، ްަސރުކާރުގެ ްއެކަހަލަ ްއަދި ްއަތޮުޅެވރިންނާއި ތީބުންާނއި،

ްަވގު ްއެހެންވީމާ، ްބޭފުުޅންނަށް. ްިތއްބަާވ ްއިންތިޒާމުތަެކއްްމަޤާމުތަކުގައި ތީ

ްދިއްކުރުންަތއްްހަމަޖެއްސިއްޖެކަ ްއިނގިިލ ްމިދެންނެވި މަށްވަންާޏ

ްއަޅުގަް ްމިގޮުތން ްއާދެ، ްނުކުރެވޭނެ. ްކުރިމަްއޗެްއ ނުޑްއެބޭފުޅުންނަކަށް

ްަވުގީތް ްމިދަންނަވާ ްބޭނުންވަނީ ްފާހަގަކޮށްލަން ްފުރަތަމަ  1880އެންމެ

ްރަށްރަށުެގް ްފަރާތްތަކާއި، ްހިންގާ ްރަށްރަށް ްތެރޭަގއި އިންތިޒާމުތަުކގެ

ްއާދެ،ް ްަފރާތާއި، ްހިންާގ ްއަތޮޅުަތއް ްކައުްނސިލާއި، ްއަތޮޅު ކައުންސިލާިއ،

ްވަގުތީް ްމިބައިަތއް ްކަުއންސިލާއި ްއަތޮުޅ އިންތިޒާމެްއެގްްއަތޮޅުވެރިންާނއި،

ްބޮޑު،ް ްއެންމެ ްމީގެ ްކޮންމެހެންވެސް. ްހަމަޖައްަސން ްއެބަޖެހޭ ތެރެއިން

ްހިންގަންް ްރަްށރަށް ްމިދާއިރާތަކުަގއި ްމަްޤޞަދަކީ ްބޮޑު ްއެންމެ  1885އަޅުަގނުޑގެ

ްސަލާމަތްކުރުން.ް ްބަދުނާމުތަކުން ްކުރިމަތިވާ ްއެމީހުންނަށް ްކަތީބުން، ތިބޭ

ްމަސައްކަތްކު ްރަނަގޅަްށ ްވަރަށް ްއިންސާްާފުވެިރްއާދެ، ްވަރަްށ ރާ

ްއެބަތިއްެބވި،ް ްކަތީބުްނވެްސ ްމަސަްއކަތްކުރާ ހަމަހަމަކަމާއިއެކު

ްހުރިހާް ްހަމަ ްއެހެންނަމަވެސް، ްިތއްބެވި. ްއެބަ އަތޮޅުވެރިްނވެސް

 1890އެންމެންނަށްްއެްއިނގިލިްދިއްކުރެވެމުންްްދާތީްއެއީްއިންާސފުވެރިްހަމަޖެހޭް

ްނު ްޤަބޫލެއް ނޑަކަްށ ްއަުޅގަ ްހަމައެހެންމެްގޮތެްއކަމަކަށް ްއާެދ، ކުރެވޭ.

ްހިނގަމުންދާގޮތަށްް ްކަންތައްަތއް ްަރށްރަށުގެ ްބޭނުންވޭ ފާހަގަކޮށްލަން

ްމިސާލަކަށް،ް ްކަތީބުން. ްމިބަދުނާމުވަނީ ްކަެމއްަގިއެވސް ްކޮންމެ ބަލާއިރު

ްރަުށް ްެއރަށުގައި ްވާހަކަ. ްމިލަދޫގެ ްނ.އަތޮޅު ްދަންނަވާލަފާނަން އަޅުަގނޑު

ްބަންދުކޮށް ްކޯާޓއި ްއޮފީހާއި، ްމިހާރު ްހުންނަތާ  1895ދުވަސްެވގެްނ16،17ްްފައި

ްއެމީހުންނަށްް ްމިވަީނ ްމިސަބަބުތަކެއްކަމަށް ްދާއިުރަގއިވެްސ މިދިޔައީ.

ްނޫންް ްަކތީބެއް ްއެހެންނަމަވެސް، ްނުލިބޭތީ. ްޚިދުމަތްތަކެއް ލިބެންޖެހޭ

ްކޮށްދޭކަށް.ް ްކަންަތއްތަެކްއ ްަވކި ްަވޢުދުވަނީ ްކުރިމަީތގަިއ ރައްޔިތުންެގ

މިދެންނެވިްައނިޔާތަކުެގްޝިކާަރއަކަށްްެވެގންދާނީްކަތީބު.ް،ްއެހެންނަމަވެސް

ްދިމާާވް ްމަރުޙަލާެއއްަގއި ްއެކަހަލަ ްނޫނޭ ްބޭުނމެއް ނެޑއް ްއަުޅގަ  1900އެހެންވީމާ،

ްވާހަކައަީކ،ް ްބައިތިއްބާަކށް. ްކަތީބުން ްއެކަހަލަ ްކުރިމަތިލާން، ކަންތައްތަާކއި

ްއެބަޖެ ްހަމަޖައްސަން ްއިންތިޒާމުތަެކއް ްަވގުތީ ްހަމައެހެންމެްއެކަމަށް ހެއޭ.
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ްރިާޔީސް ްއިންތިޚާބާއި ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުން ްއިންތިޚާބާިއ، ްޤައުމުެގ މުޅި

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމި ްބަލާއިުރވެސް ްކަމަކަށް ްމިހުރިހާ އިންތިޚާބު،

ްހަމަނުޖެހޭް ްމީަގިއ ްއެބައެނޭގ ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ  1905ޒަމާނުއްސުރެ

ްއިންސާްާ ްއަންނަކަން. ްކުރިމަތިވަމުން ްެއއްކިާބވެފަިއާވްކަންތައްތަެކއް ފުން

ނޑުމެންްއަބަދުެވސްްދައްކަމުްން އިންތިޚާބުތަކެްއްބޭްއވެމުންދާްވާހަކަްއަުޅގަ

މިގެންދަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްެއކަްނތައްތަކުންްމިހާރުްއެކަންތައްަތއްްކުރަްއވަްން

ްކުރިއަްށް ްއާދެ، ްއެބަޖެހޭ. ްސަލާމަތްކުރަން ްބޭފުޅުން ތިއްބެވި

ްޤަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްމަޤާމުތަކެްއްއޮތްތާނަގއިވެސް ްމިކަހަލަ ްގޮތުަގއި  1910ބޫލުކުރާ

ްސަރުކާރުަގިއް ްމިހާރުވެްސ ްތިއްބެީވވެސް ްބޭފުޅުންނަށް ްޤާބިލް ފުރުއްވާނެ

ްތިއްބަވާްބޭފުޅުންނާއި..

ް

ްއެހެންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަޑުކޮށްލަފާނަންތޯ. ްހިނދުކޮޅަކަށް ްކުަޑ ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެ ްމެންބަރަކު ްިދުގްޢިއްޒަތްތެރި ްފުދޭވަރެްއގެ ްއެއީ ްކޮޅަށް.  1915ބަހުންނެވި

ް ްވާތީ.12ްްވަގުެތއް، ްހުންނަވަންޖެހިވަޑަިއެގންފައި ްކޮޅަށް މިނެޓްއިރު

ްކުރިއަށްްގެންަދވާ.ް

ް

ްދަންނަވާލަންްްމިލަދުްނމަޑުލުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ނޑު ްރައީސް،ްއަުޅގަ ްއާދެ،ްޝުކުިރއްޔާ.ްއާެދ،ްޢިްއޒަތްތެރި

ްދިމާލަކުންްްކަެދއްކެުވން:ރިޤްްވާހަޠާްމުޙަްނމަދުް ްމިހުިރހާ ނޑިަވޅެްއގައި ްދަ ްިމކަހަލަ ްވާހަަކއަީކ،ްޤައުުމގެ  1920މިއުޅޭ

އެބަޖެހެއޭްަވގުތީްއިންތިޒާމުތަެކއްްހަމަޖައްސަން.ްއެއީްޤައުުމގެްމަސްލަޙަތުް

ްތަްން ްއޮތް ްކުރިއަްށ ްއެއްަބިއވަންތަކަމާިއއެކު ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ްގެންދިއުމަށްޓަކަް ްމަޤާމަްށްއަޅުަގނޑުމެން ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާގެ ްއާދެ، އި.

ްމައްސަލަތަާކިއް ްމުހިންމު ްމި ްއިންތިޚާބުކުާރއިރުަގއިވެްސ ބޭފުޅަކު

ްހަަމނުޖައްސައިިފް ްއިންިތޒާމުތަކެއް ްަވގުތީ ްއެހެންވީމާ،  1925ކުރިމަތިލާންޖެހޭނެ.

ްގޮތުަގިއް ްޤަބޫލުކުރެވޭ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްއޮްތތަން ްކުރިއަށް ކަމަށްވަންޏާ

ްރަް ްއިންތިޚާބެްއްމާހަމަޖެހޭ ްރިޔާީސ ްއެހެންވީމާ، ްނުދާނެ. ނގަޅުގޮތަކަށް

ބޭއްވުުމގެްކުރިންްަރއްޔިތުްނެގްމަޖިލިސްްއޮންނާނެްގޮތަާކއި،ްހަމައެހެންމެް

ްއެއްތަނެްއ،ް ްމުހިންމު ްއެންމެ ްމިސާލަކަށް، ްކޮމިޝަންތައް، މުސްތަޤިއްލު
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ްވަރަ ްމުސްތަޤިއްލު، ްވަރަށް ްއެދާއިރާ ްާއދެ، ްކޮމިޝަން.  1930ްށްއިލެކްޝަންސް

ްއިންތިޚާބެްއް ްގޮެތއްަގިއ ްއިންސާފުވެިރ ްެވގެންނޫިނއްޔާ ްތަނަކަށް މިނިވަން

ްނިޒާމު.ް ްޢަދުލްއިންޞާފުގެ ްހަމައެހެންމެ ްއެހެންވީމާ، ނުބޭއްވޭނެ.

ްގެންނަން.ް ްބަދަލުތަކެއް ްމުހިންމު ްނުވަތަ ްވަުގތީ ްއެބަޖެހޭ އެދާއިާރއަށްވެސް

ްބަލަިއގަނެ ްމިަކންތައްތައް ްގޮތެްއގައި ްމައްސަލަތަްއްއިންސާފުވެރި ްދިާމާވ ވި

ްއެހެންވީމާ،ް ްއެބަޖެހޭ. ްހޯދަން ްއަުޅަގނޑުމެން ްގޮެތއް  1935ޙައްލުކުރެވޭނޭ

ްމިދެންނެވިް ްތާއީދުކުރެވެނީ ްެއރޭންޖްމަންޓަކަށް ްވަގުތީ ްމި އަޅުަގނޑަށް

ްހިފެހެ ްމަސްލަޙަުތ ްޤައުުމގެ ްހުރުމާއިެއކު ްސަބަބުތައް އްޓޭނީްމުހިންމު

ްފެންނާތީ. ްއަޅުްއެގޮތަްށކަމަށް ނޑަްށްއާދެ، ްއަޅުގަ ްމިބަލައިލަީނ ަގނޑު

ްއަޮތޅު.ްެއއަތޮުޅެގް ްތަމްސީުލކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްވަޒަންކުެރވެނީ ްބޮޑަށް އެންމެ

ްހުރިާހް ްރަނގަޅު. ްވަރަށް ްހަމަ ްބަަލއިލާއިުރ  1940ކަންތައްތަކަށް

ްއެަބް ްކަތީބުން ްމިދެންނެވީ، ްހުރީ ްކަންަތްއތައް ރަށްރަށެއްަގއިެވސް

ްއެހެންނަ ްރަނގަޅު. ްވަރަށް ްއެބޭފުޅުންނަްށްތިއްބެިވއޭ މަވެސް،

ކުރިމަތިވަމުންދާްމައްސަލަތަކަީކްމިދެންނެވިކަހަލަްއިނގިލިްދިއްކުރުންތަެކްއް

އިންސާފުންގެްެއއްކިާބވެފަިއވާްއިނގިލިްދިްއކުރުންތަްއވެސްްވަރަށްްގިނަޭއ.ް

ްމިދަނީް ްނުކޮށްދެވި ްކަންތައްތައް ްބުނާ ްޮކންދޭން ްރަށްރަށަށް  1945އެހެންވީމާ،ްމި

ްކަހަްަަލްވަކިކަހަލަްސަބަބު ްއެްއވެސް ްއެމީހުންގެ ތަކެްއްހުރެެގންްކަމަށްވާތީ

ްސަލާމަތްކުރެވޭެން ްއެމީހުން ްއެހެންވީމާ، ްއެަދނީ. ްއެކަންަތއް އިހުމާލެއްނެތި

ްތަންތަންް ްރަށުއޮފީހާއި ްރަށްރަށުގެ ްއެބަޖެހޭ. ްހޯދަން ގޮތެްއވެސް

ްއާ ްގޮެތއްނެތް. ްބަލައިެލވޭނެ ްދާއިރުވެސް ްމިކަންތައްަތއް ދެ،ްބަންދުކުރެވި،

ްއިޞްާލޙުތަކަކާިއއެުކް ްއާ ްދުަވސްވަރެްއަގއި ްމިކަހަލަ  1950އެހެންވީމާ،

ްމުހިންމުް ްަވރަށް ނޑިވަަޅކީ ްދަ ްފަށާ ްޢަމަލުކުެރވެން ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްވަރަށްް ްެއބަޖެހޭ ނިޑވަޅު ްމިދަ ްއެހެންވީމާ، ްެވގެންދާނެ. ނޑިަވޅަކަށް ދަ

ްކަ ްގޮތަކަށް ްހިފެހެއްޓޭނެ ްމަސްލަޙަތު ްޤައުުމގެ ންތައްތަްއްރަނގަޅުކުރަން.

ްއެބަޖެހޭް ްވިސްާނލަން ްއެންމެންވެސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގެންދަން. ކުރިއަށް

ްދިމާވާެން ްކަންތަްއތައް ްމަރުޙަލާގައި ްމި ްމަރުޙަލާއެއްަކން. ްމުހިންމު  1955މިއީ

ްކުރިމަތިވެދާނެ.ް ްކަންތައްަތކެއް ްއެތައް ްހިތަށްނާރާ ްައޅުަގނޑުމެން ގޮތަކީ
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ްމަނިކުފާނަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްމިމަޖިލީހުގެްއާދެ، ްއަިދ ވެސް

ްނަޭސޙަތްތެރިވަނީ،ް ނޑު ްއަުޅގަ ްމެންބަރުންނަށްވެސް ޢިއްޒަތްތެރި

ދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީ،ްމިްމުހިންމުްމަރުޙަްަލާގައިްއަޅުަގނޑުމެންނަކަްށް

ްއެކޮޅިަގނުޑް ްއަންނާނީ. ްކޮޅިަގނެޑއް ްދިމާލަކުންކަމެއް ްކޮން  1960ނޭނގޭނެއޭ

ްއެހެން ްނޭނެގއޭ. ްވާނެގޮެތއް ްހޭލާްޖެހިގެން ްބޮޑަށް ްވަރަށް ވީާމ،

ްނޫނީް ްމުސްުކޅިން، ްައޑުއަހަން ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، ތިބެންޖެހޭނީ.

ްމޫސުމަކަށްް ްުއޅޭ ްޮއވޭ،ްވަިއްއެނބުރި ްޅެމެްއގައި ްއަުޑއަހާ އަޅުަގނޑުމެން

ްފަނާލައިގެންެވްސް ްއާެދ، ްފަނައެއް، ްަލއިގެްނ ފުއްޓަރުބޭރަށްވާ،

ްނިދައިފިކަމަށްވަން ްނޫނީ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްވާނެްނިދައިފިކަމަށްވަންޏާ  1965ޏާ

ްކަހަލަް ްތިބެންޖެހޭ ްހޭލާ ްބޮޑަްށ ްވަރަށް ްއެހެންވީމާ، ްނޭނގެ. ގޮތެއް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ނޑިަވޅަކީ. ްމިދަ ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ނޑިަވޅެކޭ ދަ

ްމުހިންމުކަމެކޭ.ް ްވަރަށް ްވިްސނާވަަޑއިގެންެނވުމަކީ ްމިކަމާިއ ރައީސްެވސް

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.

ް1970 

ްއަޅުަގނޑުމެްންްމުލަކުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުްފުވައްް ްމިހާރު ްއާެދ، ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްމިގެންދާްްއިްބރާހީމްްދީދީްވާހަކަެދއްކެުވން: ްއިޞްލާޙުކުރަުމން ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއޮތީ ވާހަކަދަްއކަންޖެހިފައި

ްއިތުރަށްް ްއެޤާނޫނުއަސާސީގައި ްދެން ްިނމުނީމާ ްއިޞްލާުޙވެ ްޤާނޫނުއަސާސީ

ްާއް ްޚިޔާލުތަކާިއ، ްއާ ްކަންތައްތަކަށް، ްއާ ްތަޢާރްފްކުރާ ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ްއެއިޞްލާޙުަތްއް ްުނވަތަ ްވާސިލްވުމަށްަޓކައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ  1975ވިސްނުމަށް

ްވާަހކަ.ް ްހަމަޖެއްސުންތަކެއްގެ ްހަމަޖައްސަންޖެހޭ ބަލައިގަތުމަށްޓަަކއި

ްޖުމް ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރައީްސ، ހޫރިއްޔާެގްޢިއްޒަތްތެރި

ްކުރީގަިއް ްއެަބހުރި ްތެރޭގައި ްއިޞްލާޙުގެ ްމިގެންަނ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްމަފް ްއާ ްކިތަންމެ ްނެތް ްއެގޮތުްންހޫްޫްއެޤާނޫނުއަސާީސގައި މުތަކެއް.

ްކިތަންމެްއާްއިޞްލާޙުތަކެްއް ްއަމާޒުކޮްށގެްންގެންނަންޖެހޭ  1980ޑިމޮކްރަސީައކަށް

ްފާހަގަކޮށްލަ ްއެއިން ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެބަހުރި. ްއޮްތްމީގައި ްކުރިއަށް ން

ްމަޖިލީހުގެް ްރައްޔިތުންެގ ްއާދެ، ްއިްނތިޚާބުްު. ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ްައިއް ްބާއްވަމުން ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްމިހާތަނަށް ްބަލައިލާއިރު އިންތިޚާްާބަށް



 73 

ްދެންް ްއިންިތޚާބަކަށް ްތަފާތު ްވަރަށް ްއިންތިާޚބުތަކާއި ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުން

 1985އޭގެދަށުންްޭބއްޭވްއިންތިާޚބުްެވގެންދާނީ.ްްމިޤާނޫނުއަސާސީްއިޞްލާުޙވުުމން

ްޕާޓީތަކުެގް ްސިޔާސީ ްމިހިރަ ްތަޢާރަފްކުރެވިފައި ްއަލަށް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ްދިވެހިރާއްޭޖެގް ްހަމައެހެންމެ، ްެވގެންދާނެ. ްެއ ްއިންތިޚާބަކަށް ވާދަވެރި

ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަް ްދަށުން ްމިޤާނޫނުއަސާސީގެ ުކްމިހާތަނަށް

ްރާއްޭޖގެްްއިންތިޚާބުކުރަމުން ްތަފާތުގޮަތކަށް ްވަރަްށ ްގޮތާވެްސ މިއަިއ

ްއިންތިޚާުބކުރަންޖެހޭނެ.ް ްބޭފުޅަކު ްމަޤާމަށް  1990ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްކަމަށްވާީތް ްގޮތަކަށް ްތަފާތު ްބޮޑު ްމިހާ ްކުިރއާއި ްމިކުރަނީ މިކަންތައްތައް

ްރާއްޭޖެގް ްމިމަސައްކަްތކުރުމުގައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެބަޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން

ްދަމަހައްޓަން،ްއަމަ ްސުލްޙަމަސަލަސްކަްނ ްދަމަހަްއޓަން، ްއަމާންކަން ން

ްއެގޮތުންް ްދަމަހައްޓަން. ްޔަޤީންކަން ްހަމަޖެހުމާއި ްމެދުަގއި ރައްޔިތުންގެ

ްުކރިމަތިވަމުންދާް ްމަރުޙަލާތަކުގައި ްމިފަދަ ްޤައުމުތަުކގަިއ ްބަެއއް  1995ދުނިޔޭގެ

ްތެރެ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްކަންތައްތަކެްއ ްނޭދެވޭ ތަޢާރަފްވެ،ްްއަށްްކަހަލަ

ް ްހަމަނުޖެހުންތަކާއިއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްބޮޑެތި ްތެރޭަގިއ މަސްލަޙަތުް،

ް ްމީހުންގެ ްއަޅުަގނޑުމެްންގެއްލުމާިއ، ްކަންތައްަތއް ްމިކަހަލަ މާރާމާރީއާއި

ނުޑް ްއަުޅގަ ްކަންތައްތަެކއް ްމިކަހަލަ ްލޭއޮހޮރުވުާމއި، ތެރެއަށް

ްބޭނުމެއް ްއާދެ،ތަޢާރަފްކުރާކަށް ްކެންޔާގެްްނުވޭ.  2000އިންތިޚާބަށްްްމިހާރު

ްމިއުޭޅް ްދަންނަވަން ްފެނިގެންދާނެ. ްމިސާލެއް ްހަމަ ްދިރޭ ްމިއީ ބެލިޔަސް

ްމެުދގަިއް ްޕާޓީަތކުގެ ްސިޔާީސ ްވާަދވެރި، ްަރއީްސ، ްިޢއްޒަތްތެރި އެްއޗަކީ

ްމައްސަލަތަކެްއް ްކިތަންމެ ްދިމާވާނެ ްާދއިރު، ްއިންތިޚާބަކަްަށް ވާދަވެރި

ްޤަބޫލު ްއެބަ ނޑުމެްނނަށް ްއަޅުގަ ްޭއެގްހުންނާނެކަމަށް ްމިހާރުވެސް ކުރެވޭ.

ްއެނޫންވެްސް ްއަިދ ްވަޅިެއޅުމާ ްމަގުމަތީގައި ްމިދަނީ. ްފެންނަމުން  2005ކޮޅުންމަތި

އެފަދަްމާރާމާރީްީގެްކަންތައްަތއްްފެށިގެންްުއޅެނީ.ްެއގޮތުން،ްއިންސާފުވެިރް

ްދިނުމަށްޓަކަިއް ްފުރުޞަތު ްރައްޔިތުންނަށް ްދިެވހި ްއިންތިޚާބަކަށް މިނިވަން

ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްއެަބްްމި ްއެރޭންޖްަމންޓެއް އަޅުަގނޑުމެން

ްހަމަޖައްސަންޖެހޭ.ް ްއެބަ ްއިންތިޒާމްތަެކއް ްނުވަތަ ތަޢާރުފްކުރަންޖެހޭ

ްއިންތިޚާބަކަްށް ްއިންސާފުވެރި ްމިނިވަން ްޤަބޫުލކުރާގޮުތގަިއ،  2010އަޅުަގނޑު
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ްއެންމެންނަްށް ްއެީއ ްކޮމިޝަން ްއިެލކްޝަްަން ްހަމަެއކަނި ދެވޭނީކީެއއް

ްކޮމިޝަންއަް ްމެދުަގިއްޤަބޫލުކުރެވޭ ްޕާޓީތަކުގެ ްނޫން.ްހުރިހާ ްވެގެންެނއް ކަށް

ްހުރިހާް ްއެބަޖެހޭ ްކުރިމަތިލާއިރު ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއިންތިޚާބުތަކަކަްށ ވާދަވެރި

އެނޫްންްނުވަތަޕާޓީތަކަކަށްްޤަބޫލުކުރެވޭްއަދިްއެނޫންްކޮމިޝަންތަކެއްެވސްް

ްފާހަގަ ްައޅުަގނޑަްށ ްއެގޮތުން، ްގެްނނަން.  2015ކުރެޭވްއެރޭންޖްމަންޓްތަކެއްެވސް

ްމެންބަރުންް ްަބއެްއ ްޢިްއޒަތްތެރި ްކުިރންވެސް ްފުރަތަމަކަމަކަށް އެންމެ

ްއިލެކްޝަންް ްޤަބޫލުކުރެވޭ ްޕާޓީތަކަށް ްހުރިހާ ްފަދައިން، ފާހަގަކުރެްއވި

ްއޮންނަންޖެހޭނީް ްކޮމިޝަން ްއެ ްދެން، ްއޮންނަންވާނެކަަމށް. ކޮމިޝަނެއް

ްކޮންގޮތަް ްނޫނިްއޔާ ްމައްަޗއްކަމެއް ްމެންބަރުންގެ ްެއްކިތައް ކަށްކަމެއް

ްކޮމިޝަްން ްއިލެކްަޝން ްއެހެންނަމަވެސް،ްއެ ްމަޖިލީހުން. ްމި ނަޑއާޅާނީ  2020ކަ

ްއޮތްް ްޢައްޔަްނުކރެވިފައި ްޕާޓީތަކަށްވެްސްޤަބޫލުކުރެޭވގޮތަށް ްހުރިހާ ވާންޖެހޭ

އަދިްހުރިހާްޕާޓީތަކަށްްޤަބޫލުކުރެވޭގޮތަށްްފަންކްޝަްނކުރާނެްކޮމިޝަނަކަްށް

ްދެންނެވި ްކުރިން ްައޅުަގނޑު ްއިލެކްަޝްންވާން. ްހަމައެކަނި ހެން

ްއިންތިޚާބަކަްށް ްއިންސާުފވެރި ްމިނިވަން ކޮމިޝަންއަކުންނެްއ

ްަރއްޔިތުންނަކަްށް ްކަމެއްކަަމކަށް ްވެދާނެ ްެއއީ ްދިއުަމކީ  2025ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ޤަބޫލެއްްނުކުރެވޭ.ްއެއީްއަުޅަގނޑުމެންގެްތެޭރގައިްމިހާތަނަށްްއިންތިޚާބުެގް

އަޅުަގނޑުްޭއގެްތަފްޞީލަަކށްްނުދިޔައަސްްްކަންތައްްގޮސްަފއިްހުރިގޮތުން،

އެންމެްބޭފުޅުންނަށްވެސްްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ.ްއެހެންކަމުން،ްއަޅުަގނުޑް

ްަބއެްއް ްމަޖިީލހުގައި ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްމިއަދު ްފާހަަގކޮށްލަން، އޭެގއިތުރަށް

ްެއއްެޗްއް ްއަލިައޅުވާާލފައި ްިޚާޔލުފުޅުތަކަށްވެސް ްފާޅުކުރެއްވި  2030މެންބަރުން

ންނަވާލާނަން.ްއެއީްމީޑިާއެގްވާހަކަ.ްދައުްުލަތުގެްމީޑިާއައކީްއެއީްހުރިހާްދަ

ްޤަބޫލުކުރެޭވް ްޕާޓީތަކަށް ްހުރިހާ ްލިބިގެން ްފުރުޞަތެްެއް ްހަމަހަމަ ޕާޓީތަކަށް

ްމިް ްއަުޅަގނޑުމެން ްނުވަތަ ްދުވަސްވަުރަގއި ްއިންތިޚާުބގެ ްމި އުސޫލަކުން

ްވާސިލުެވވެންދެން ްކަންތައްތަަކށް ްއާ ްޕާޓީތަކަށްްްތަޢާރަފްކުރާ ހުރިހާ

ްމުއަްައްސަސާތަކަކަްށް ްހިނގާ ްމަތީން ްއިންތިޒާމެްއެގ  2035ޤަބޫލުްުރެވޭނެ

ްއެހެންކަ ްކީވާންޖެހޭނެ. ްނަމެއް ްކޮންމެ ްެއއަށް ްެއްމުން، ކަމުަގއިިވޔަސް،

ްއެންމެންނަށްް ްކޮމިޝަނޭިކޔަްސ ްނުވަތަ ކަްައުންސިލްޭއކިޔަްސ
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ްކައުންސިްލއެ ްނުވަތަ ްކޮިމޝަނެއް ްމީޑިާއ ްބެލުމުެގްޤަބޫލުކުރެވޭނެ ްއގެ

ނޑަްށްޤަބޫލުކުރެވޭ.ް ދަށުންްދައުްުލަތުގެްމީޑިއާްހިނގަންޖެހޭނެކަމަށްްއަޅުގަ

ްިދވެހިރާއްޖޭަގިއް ްކަންތައްތަުކގައި ްއިންތިޚާބުގެ ްހަމައެހެންމެ، ްދެން  2040އާދެ،

ްިވސްނާލަންޖެހޭ.ް ްދާއިރާތަކަްށވެސް ްއެހެން ްފޯރުވާ ްނުފޫޒު މިހާތަނަށް

ްަކންބޮޑުވާ ްވަރަށް ްމީހުން ްނުވަތަްއެގޮތުން، ްފުލުހުން ްމިހާތަނަށް ކަެމއް

ްނުފޫުޒް ްެއއީެވސް ްހުރިގޮތް. ްއައިސްަފއި ްޢަމަްަލުކުރަމުން ސިފައިން

ްކަންތައްަތއްް ްމުައއްސަާސެގ ްެއ ްމުއަްައްަސސާައަކށްވާތީ ފޯރުވިދާނެ

ްއެންމެންނަށްް ްަކއުންސިލެްެްއވެްސ ްނުވަތަ ްކޮމިޝަނެއް  2045ބަލަހައްޓާނެ

ްއެކުަލވާލެވި ްުއސޫލަކުްނ ްއޮްނނަންޖެހޭނެކަމަށްްޤަބޫލުކުރެވޭ ަފއި

ްކުރިްން ްއަޅުަގނޑުގެ ްރަީއސް، ްިޢއްޒަތްތެރި ްޤަބޫލުކުެރވޭ. އަޅުަގނޑަށް

ްމިޚިޔާލު.ް ްފާޅުކުރައްަވިއފި ްމެންބަރުން ްބަެއްއ ްވާހަކަދެއްެކވި މިއަދު

ްބަޖެޓުެގް ްާވހަކަ. ްފައިާސގެ ްވެދާނެ. ްއެހެންގޮތަަކށްކަމަށް އެހެންނަމަވެސް،

ްއާ ްވާހަކަ. ްބަޖެުޓގަިއ ްބޭނުންްދެ، ްތަފާތު ްއަދަދުތަެކއް ްބޮޑެތި  2050ެއބަހުރި

ްޚަރަދުކުރެވެީން ނޑަައޅާފައި.ްއެހެންނަމަވެސް،ްއެްފަިއސާްއެ ބޭނުމުގައިްކަ

ްރަނގަުޅގޮތުަގއިތޯެވްސް ްޙާސިލްކުރުމަށް ްމަޤްޞަދުތައް ްހުރި ނަޑއެޅިފަިއ ކަ

ްޤަބޫލުކުރެވޭ.ް ނޑަްށ ްއަޅުގަ ްަބލަންޖެހޭނެކަމަށް ނޑިވަެޅއްަގއި ްދަ މިކަހަލަ

ްކަންތައްތަްއްމިހެ ްއިންތިޚާުބގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމިޖެހެނީވެސް ްދަންނަވަން ން

ްއިންތިޚާބުގެް ްމި ްއެހެންކަމުން، ްހުރިގޮތުން. ްގޮސްފައި  2055މިހާތަނަށް

ްހޭދަކުރެިވގެންާދް ްފައިސާ ްހޭދަވެގެންދާ ްބަޖެޓުން ްނިމެންދެން ކަންތައްތައް

ްކައު ްނުވަަތ ްކޮމިޝަނެއް ްފަިއނޭންސް ްބެލުމަށްޓަކައިވެސް ންސިެލްއްގޮތް

ްއިންސާފުވެިރް ްއޮތުމަީކ،ްހަމަ ްޤަބޫލުކުރެވޭގޮތަްށްއެކުލެވިފައި އެންމެންނަށް

ްމުހިންމުް ްގެންދިުއމަށް ްކަންތައް ްއިންތިޚާބުގެ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ގޮތަކަށް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެެކން. ނޑު ްއަުޅގަ  2060ކަމެއްކަުމގައި

ްއިޞްލާ ްމިގެނެވޭ ްބަލާލަންޖެހެނީ، ްފުރިހަމަްދެން ްތެރެިއން ޙުގެ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްކޮްނގޮތަކަށްތޯ ްާވސިލުވުަމށްޓަކައި ޑިމޮކްރެސީައކަށް

ްކޮންް ްިއްސކުރާނީ ްނުވަތަ ްިއންތިޒާމްކުރާނީ ްކަންަތއްތައް އިންތިޚާބުގެ

ްއެްއގޮތަީކ،ް ްބެލިދާނެ. ްދެގޮތަކަށް ްހިތުން ނޑު ްއަުޅގަ ްމިއީ އިންތިޚާބެއްތޯ.
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ނޑުމެްނގެްމިހާރުްވަ  2065ގުތުްއޮތްގޮތަށްްވިސްނާފައިްދަންނަވަންޖެހޭްއެއީްއަުޅގަ

ްއެރޭންޖްމަންޓަކަްށްވިސްނާލާފައިް ްއަނެްއގޮތަީކ،ްއެންެމްރަނގަޅު އެްއޗެއް.

ްބަެއްއް ްފާހަގަކުރެވޭ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްެއގޮތުން، ްއެއްޗެއް. ދަންނަވަންޖެހޭ

ްއިންތިޚާބުެގް ްދިވެހިާރއްޖޭެގ ްއެވިދާޅުވިހެން، ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ތައްްމިހާތަނަށްްގޮސްަފއިްއޮްތގޮތުންްނުފޫޒުްފޯރުވާެންފަރާތްތަކުެގްކަންތައް

 2070ތެރޭގައިްއެންމެކުރީްސަްަުފަގއިްތިއްަބވާނެކަމަށްްބޭފުޅުންަނށްްޤަބޫލުކުރެޭވް

ްއެހެންވެްސް ްއަިދ ްކަތީބުން ްއަތޮޅުވެރީްނ، ްއަޮތޅުެގކަމަށްވާނަމަ އަތޮޅު،

ްއަުޅގަ ްބޭފުޅުން. ްިތއްބަވާ ްމަޤާމުތަުކގައި ްމިްސަރުކާރުގެ ްމިހާރު ނޑުމެން

ްރާއްޖޭެގް ްގޮތަކަށް ްތަފާތު ްއެބަހުރި ްޤާނޫނުއަާސސީގައި އިޞްލާޙުކުެރވޭ

ްއެބަހުިރް ްއެގޮުތން، ްމަސައްކަތްކޮށްފައި. ްގެންނަން ްގަވަރނަންސް ލޯކަލް

ްމުނިސިޕަްލްކައުންސިްލް ްުނވަތަ ްކައުންސިލް ްއަދިްރަށު ްަކއުންސިލް  2075އަތޮޅު

ްގޮތަ ްމިކަހަލަ ްަކއުންިސލް، ްސިޓީ ްމާނަކުރެވޭނެްނުވަތަ ކަްށ

ްމިް ްެއހެންވީމާ، ްމަސައްކަތްކޮށްަފއި. ްތަޢާރަފްކުރަން ކައުންސިލްތަެކއްެވސް

ްއެއީެވްސް ްއިންތިޚާބްކުރެއްވުމަީކ ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ކައުންސިލްތައް

ްއެްއޗަކީ،ްީމެގް ްމިއުޅޭ ނުޑްދެކެން.ްދަންނަވަން ްއަުޅގަ މުހިންމުކަމެއްކަމަށް

 2080ހަމަްއިންސާފުވެރިްމިނިވަންްފުރުޞަތެްއްބޭނުމަކީވެސްްރަްއޔިތުންނަށްްފުރި

ްރަނގަޅުް ްެއންމެ ްމީގައި ްދެން ްއިންިތޚާބަކަށްފަހު، ްއެފަދަ ްއާދެ، ދިނުމަށޭ.

ްއަޅުަގނޑަްށް ްދާންޖެހޭނެކަމަށް ްދެން ްދާކަމަށްވަންޏާ އެރޭންޖްމަންޓަކަށް

ްރައްޔިތުންެގް ްއާދެ، ްއިންތިޚާބު. ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ޤަބޫލުކުރެވެނީ

ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްްމަޖިލީހުގެ ްއަދި އިންތިޚާބުކަމަށްވިޔަސް

ްއަޅުަގނުޑް ްކުރީގައި ްނިމެންދެން ްިއންތިޚާބު ްއެ  2085އިންތިޚާބުކަމަށްވިަޔސް

ްަވގުތީް ްެއުކލަވާލެވޭ ްދަށުން ްެއރޭންޖްމަންޓެއްގެ ްަވގުތީ ްކަހަލަ މިދެންނެވި

ްއެ ްމަސައްކަތްުކރަންޖެހޭނެ. ްކުރަންޖެހޭނެ، ްފަންކްޝަްނ ްކޮމިޝަންތަކެއް

ްދަށުންް ްބެުލމުގެ ްމުއަްައްސަސާތަުކގެ ްެއ ްނުވަތަ ކޮމިޝަންތަކުގެ

ްދެވަނައަްށް ްެއީއ ްމަޖިލިސް ްަރއްޔިތުންެގ ްއާދެ، ހިނގަންޖެހޭނީ.

ްހުރިާހް ްމަޖިލިސްވެސް ްރައްޔިތުންގެ ްފަރާތްކަމަށްާވނަމަ،  2090އިންތިޚާބުކުރެވޭ

ްނި ްއިންިތޚާބު ްއެ ްވާންޖެހޭއިރު ްއިންތިާޚބަކަށް ްވާދަވެރި މިގެންްޕާޓީތަކެްއގެ
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ްފުރަތަމަް ްއެންމެ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންެގ އެކުަލވާލެވޭ

ްއިޞްލާޙުކުާރް ްިމ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިހާރު މަސައްކަތަކަްށވާންޖެހޭނެ

ްމުސްތަޤިއްުލް ްމިނިވަން ްތަޢާރަފްކުރާ ްއަލަށް ޤާނޫނުއަސާސީއިން

ްިމް ްއެީއ، ްއެޕްރޫވްކުރުްނ. ްފަރާތްތައް ްހަވާުލވާނެ  2095މުޢައްސަސާތަކާ

ްމުއަްައްސަސާތަުކެގްްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއެފަދަ ްއެހެންކަމުން، ްއެއީ. ރޫޙަކީ

ްއަދިް ްކޮިމޝަންވެސް ްސަރވިސް ްޖުިޑޝަލް ްހިމެނޭނެ ތެރޭގައި

ނިޑޔާުރންތައްވެސް... ނިޑޔާރުެވސް،ްސުްޕރީމްްކޯޓުގެްއެހެންްފަ ްއުއްތަމަފަ

ް

 2100ްމަވެއްޖެ.ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްަވގުތުްހަްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންް

ް

ްމިބުާންްފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް ްޤާނޫނުއަސާސީގަިއ ްމި ްދަންނަވާނަމަ ްކުުރގޮތަކަށް ްއެހެންގޮތަކަށް،

މްތައް.ްހުރިހާްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުެގްލަފާގެމަތީންްޢައްޔަންކުރަންެޖހޭްމަޤާްއިްބރާހީމްްދީދީްވާހަކަެދއްކެުވން:

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް...

ް2105 

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްވާހަކަެދއްެކވުން:ްރިޔާސަތުން

ް

ްދެންްްފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް ްިނންމާލަން ނޑު ްއެކަމަކު،ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްނިމުނީކީއެްއްްއިްބރާހީމްްދީދީްވާހަކަެދއްކެުވން: ްއަދި ްއާެދ،ްމިހިސާބުން ްދެއްވާ. ނޫން.ްދެން،ްކުޑައިުރކޮެޅއް

ްއިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭް ްގޮތުގެމަތީން ްބުނާ ްޤާނޫނުއަާސސީ ްމި  2110އެއަންނަނީ

ްއިންތިޚާާބް ްއެ ްއާދެ، ްއިންތިޚާބު. ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްތަޢާރަފްކުރާް ްމި ްއަލަށް ްޤާނޫނުއަސާސީއިން ްމި ްއޮންނާނީ ހަމަްައަށްދާއިރު

ްކަންތައް ްހުރިހާ ްއެރޭންޖްމަންޓެއް، ްމީހުންްހުރިހާ ްމަޤާމްތަކަކަށް ތަކާއި

ްޢައްޔަންކޮށްްނިމިފައި.ްއޭރުންްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްއެްވާސިުލވެވުނީ....

ް2115 

ްއިށީނދެވަަޑއިގެންެދއްވުްންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންް ްހަމަވެއްޖެ. ްވަުގތު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެދެން.ް

ް
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ްންްމިްބަދަލުތަކަށް.ްޝުކުރިއްާޔ.ްރީތިްއޮމާންްމަގަްަކުްފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް
 2120ްއިްބރާހީމްްދީދީްވާހަކަެދއްކެުވން:

ް

ްޝުްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންް ްޢިއްޒަތްތެރިްއާދެ، ްހައްދުންމަތީގެ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްެތރި ކުރިްއޔާ

ްއާދެ،ް ް)ވަގުުތކޮޅަަކށްފަހު( ްއިބްރާހީމް. ްނަޞީމް ްމުޙަންމަދު މެންބަރު

ްނުކު ްމެންބަރު ްއިނގޭތޯ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްެގްއލޭނެ ްކޯރަމް މެވަަޑއިގެންިފއްޔާ

ްދެންް ނުޑ ްއަުޅގަ ްދެންނެވީމާ ްތިހިސާބަށް ްދެން ނުޑ ްއަުޅގަ  2125އާދެ،

ް ްބަރާބަރު ްމިހާރު ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްއެްއޗެްއ... 57ްދަންނަވާނެ

ް ްމިގެންދަނީ ްތިއްބަވަިއގެން ްމަޖިލީހުގައ113ްްިމެންބަރުން ްމި މެންބަރުން

ހަްަމަްބަރާބަރުްކޯރަމްްއެހެންނޫންތޯ.ްއާދެ،ްމިހާރުްްތިއްބެިވކަމުަގއިިވޔަސް

ްދެން،112ްް ްއިނގޭތޯ. ްހިތާމަހުރިކަމެއް ްވަރަށް ްދެން ްއާދެ، މެންބަރުން.

ްބ.އަޮތުޅެގް ްދެންމެއަްަކު ްމެންބަރަށް، ްޢިއްޒަތްެތރި ްހަމަ  2130އަޅުަގނުޑ

ްދިމާވެއްޖެްއާޔް ްއެހާވަރަްށ ްފަދައިން ްދިމާވި ްމެންބަރަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ޑުކޮށްލާނަން.ްެދން،ްކީއްޯތކުރާނީްައޅުަގނޑުްއިނގޭތޯ.ްއާދެ،ްއަޅުަގނޑުްމަް

ްމުޙަންމަދުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހައްދުންމަތީގެ ްދެން، އެހެންވީމާ،

ނޑުްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް ްނަޞީމްްއިބްރާހީމަށްްއަޅުގަ

ް2135 

ްމުންްމިދާްއާދެ،ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް.ްމިހާރުްއިޞްލާޙުކުެރވެްހައްުދންމަތީްެމންަބރުް

ނޑުެވސްްްމުޙަްނމަދުްަނޞީމްްިއްބރާހީމްް ްއަޅުގަ ްއޮތުމަށް ްބާބެއް ްއިންތިާޤލީ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްަދންނަވާލާނަން.ްްވާހަކަެދއްެކވުން: ނުޑވެސް ްއަުޅގަ ްސަބަބުަތއްވެްސ ްޭއގެ ތާއީދުކުރަން.

ްއިންޞާްާފު.ް ްސަބަބަީކ ނޑު ްމައިގަ ްބޮޑު ްއެންމެ ޖުމްލަގޮތެއްަގއި

ް ްއިންޞާްާފުދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމަރުޙަލާއެްއްްަރއްޔިތުންނަށް ްއިންތިޤާލީ  2140ލިބޭނީ

ްސަބަްަބަކީ،ް ްދެވަނަ ްޤަބޫލުކުރަން. ްއަުޅަގނޑު ކަޑައްުތކޮށްގެްނކަމުަގއި

ްވިސްނުްން ްޯބދާ ްމިއޮތް ްމިހާރު ްތެރޭގައި ްިދވެހީންގެ އަޅުަގނޑުމެން

ްދިވެހިް ްައޅުަގނުޑމެން ްސަބަބަކީ، ްތިންވަނަ ްއެބަޖެހޭ. ބަދަލުކުރަން

ްއެކަންތައްަތްއްސަރުކާރު ްބޭފުޅުން ްިތއްބެިވ ްހަާވލުވެގެން ްސަުރކާރާ ން،

ްއެބަޖެޭހް ްބަދަލުކުރުމަށްޓަކަިއވެސް ްގޮތް ްބޯާދ ްބޭއިންސާފު  2145ކުރަްއވާ

ްއެންެމް ްއެނގޭ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްދާން. ްމަރުޙަލާއަކަށް އިންތިޤާލީ
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ްިއްޞލާޙުކުރެވުނީ.ް ްމުއްދަތަކުން ްދިގު ްަވރަށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ފަހުންވެސް

ްކަންތައްަތްއްއިޞް ްވާހަކަދެެކވިފަިއާވ ްޤާނޫނުއަސާީސގައި ްއެ ލާޙުކުެރވިގެން

ްމަރުޙަލާއަ ްއިންތިޤާލީ ްނޫނީ ްދިއުމަށްޓަކަިއްކަތަންފީޛުްުކުރުމަށްޓަކައި ށް

ްސަރުކާުރގެް ްުމއްދަތެްއވެްސ ްއެކަމަށް ްހުރި. ްކަންތައްަތކެްއ  2150ފާހަގަކުރެވުނު

ް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެކަމަުކ، ްދެވުނު. ްއެކަންތައްަތކެްއްވެރިންނަށް އެނގޭ

ްއެހެންވީމާ،ް ްނުދެއްާވކަްނ. ްފުރިހަމަކޮށެއް ްަރއްޔިތުންަނށް ްމުއްދަުތގައި އެ

ްމަޖިލީހެއްގަިއް ްެއ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްހަަމގައިުމވެސް ްއަލީަގއި ްތަޖުރިބާގެ އެ

ްއެގޮތަށްް ްނޫން ްޤަބޫލެއް ްއަޅުަގނޑު ްއިނދެގެން ްމަޖިލީހެއްގައި ޝާމިލުވާ

ްދެ ނޑަައޅާފައި ްކަ ްމަކަުރްމުއްދަތެއް ްއެ ްއެމީހުންނަށް ްހަމަ ްފަހަރަށް  2155ަވނަ

ްއެހެނވީމާ،ް ްފުރުޞަތުދޭކަށެއް. ްހަދަން ްއެމަކަރު ްރައްޔިތުންނަށް ހަދަން،

ްއިންތިޤާލީް ްތިެބެގން ްމިތަނުގައި ްައޅުަގނޑުމެން ްއެދޭގޮަތކީ އަޅުަގނޑު

ްއިޞްލާޙުކުެރޭވް ްމި ްރައްޔިތުންނަށް ްއެކުލަވާަލިއގެން ބާބެއް

ް ްހުރި ްވަޢުދުކުރާެންޤާނޫނުއަސާސީަގއި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ަކންތައްތައް،

ްއެހެންވެގެްން ްފަހިކޮށްދިނުން. ްމަގެއް ްފުރިހަމަކުރާނެ  2160ކަންތައްތަެކއް

ްމަރުޙަ ްއިްނތިޤާލީ ްބޭނުްނވަނީ ްއިންތިޤާލީްއަޅުަގނޑު ްގެންނަްނ، ލާއެއް

ްމީހަކުްބާބެ ްދިޔާވާ ނޑު ްބަ ްހޮޑުލެވިޔަސް، ްމީހަކު ްހޮޑުލަވާ ްގެންނަން. އް

ްދިާޔވިޔަސް ނޑު ްިކޔުމާްްބަ ްއިންތިޤާލީކަމަކަށް.ްދެން،ްއެބަސް ްަހމަ ިމވާނީ

ްރައީސް،ް ްޢިްއޒަތްެތރި ްއެހެންކަެމއް. ްެއއީ ްނޭހުމާ، ްައޑު ނުކިޔުމާ

ްއަމިއްަލް ްތިމަންނާމެންގެ ްއެއީ ްވެރިކަމެއް ްަހވާލުކުިރ ްބަޔަކާ  2165ރައްޔިތުން

ްހިންާގް ްޭބއިންސާފުކޮށް ްތެރެއިން ްރަްއޔިުތންގެ ްދެްނ، ވެރިކަމެކޭ.

ްދެބޯގެރިންނޭ،ްކަންތައްތަ ްމީހުންނަކީ ްއަުޑއުފުލާ ްެދކޮޅަށް ކާ

ްތަނެއްގަިއް ްއަޑުއުުފލާ ްނޫނޭ،ްމިގޮތަށް ކްރިސްޓިއަނުންނޭ،ްއިސްލާމުްނނެއް

ްނަމަެވްސް ްޮބޑު ްނަމަވެސް ްުކޑަ ްޭބނުންވޭ. ްކަންތައްަތކެއް އިންތިޤާލީ

ްމަކަރާިއް ްފަަހރަކު ްކޮންމެ ްބޭްއވޭ ްއިންިތޚާބެއް ްމެދުގަިއ  2170ރައްޔިތުންެގ

ްބޭނުްނވޭ.ްޙީްީލަތް ްމަރުޙަލާއެއް ްއިންތިޤާލީ ްަތނެއްަގއި ްތިބި ްބަޔަކު ހަދާ

ްއެހީމު.ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްައޑު ްއެކި ްއިންތިޚާބުގަިއވެސް ްމިދިޔަ އެންމެފަހުން

ބައެއްްރަށްރަށުގެްފެކްސްްަނންބަރުތައްްޑަިއވަރޓްކޮްށގެންްވަކިްތަނަްަކަްށް
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ްއޮ ްވޯޓުތައް ްހުރި ްލާފައި ްރަްއޔިުތން ްގެނެސްގެން ްވާހަަކްފެކްސް ޅުވާލި

ްއިންތިޤާީލް ްތަެނއްަގއި ްތިބި ްަބޔަކު ްެއވަރުގެ ްއަުޑއެހީމު.  2175އަޅުަގނޑުމެން

ްމިް ްމިފެންނަނީ ްކުރިމަތީަގއި ނޑުމެްނގެ ްައުޅގަ ްބޭނުންވޭ. މަރުޙަލާއެއް

ްމިދަނީ.ް ްކުެރވެމުން ްމަސައްކަތްތަެކއް ްިއޞްލާޙީ ްއެކުލަވާލަިއގެން މަޖިލިސް

ްަބއެ ްކުަރއްވަން ްމަަސއްކަތްަތއް ްއުުޅއްާވ.ްބައެއް ްަވރަށް ްބޭފުޅުން ްއ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްމިސާލަކަށް ްއަދާކުރެްއވެނީ. ްެއއްަބިއ ްއޭެގވެސް އެކަމަުކ،

ްދޭތެޭރް ނޑާ ްއަޅުގަ ްއެމަނިކުފާނު ްުއންމީދުކުރަން ނޑު  2180ދަންނަވާނަން،ްއަުޅގަ

ްތަޢުރީފު ްވަރަްށ ްއަޅުަގނޑު ްނުކުަރއްާވނެކަމަށް. ްހީފުޅު ކުރާްއެްއޗެއް

ނޑުމެންގެްމިހާރުގެްއިންފޮމޭޝަންްމިނިސްޓަރުްއަެޚއް.ްއަުޅގައަޅުަގނުޑގެް

ްރަނގަޅަްށް ްވަރަްށ ްދާއިރާ ްއިންފޮމޭޝަންގެ ްނަޝީދު. މުޙަންމަދު

ްއަދިވެްސް ްެއކަމަުކެވސް ްކުރަްއވާ. ްމަސަްއަކތްޕުްުޅު އިޞްލާޙުކުަރއްވަން

 2185ކަންތައްތައްްހުިރގޮތުންްއެމަިނކުފާނަކަށްވެސްްހަމަްކެިރވަަޑެއއްްނުގަންނަާވް

ްރައްް ްސަރުކާރުްންކިރިޔާެވސް ްނުަވތަ ްއެްއކޮޅަށް ްަކންތައްތަކާއި ޔިތުންގެ

ްއަރުވަިއގެްން ްޓީވީއަްށ ްމީހަކު ްޚިޔާލުފާޅުކުރާ ްދެކޮޅަށް ްކަންތައްތަާކއި ކުރާ

ވާހަކަެއއްްދައްާކކަށެއް.ްއެްެހެންވީމަ،ްއިންތިޤާލީްމަރުޙަލާއެއްްބޭނުންވަނީ.ް

ް ްިޚޔާލު ްޙާދިސާ. ްހިނގާދިޔަ ްމިތަުނަގއި ްިއއްޔެ ތަފާތުވިްމިސާލަކަށް،

ްރޭޑިޯއއިންނާއި،ް ްަކނަޑއެޅިގެްނ ްގުިޅގެން ްެއއާިއ ްހަމަ  2190މައްސަލަެއއް.

ޓީވީންނާއިްބޮުޑސިންގާްޑްރާމާތަކެއްްުކޅެފައި.ްއެކަމަުކ،ްެއްއފަރާތް.ްއަނެްއް

ފަރާތްްގެނެވޭކަްަށްްހަމަްނެތް.ްއަދިްއެވަުރގެްހިތްވަެރއްްެނތީ.ްއަޅުަގނުޑް

ް ްެއހިތްވަރު ްއެމަނިކުފާނަށް ްދުޢާކުރަން ްދުނިޭޔެގްهللا ްެއއީ، ދެްއވާތޯ.

ނޑުްމިދަންނަވަނީްއިންތިޤާލީް ކަންތައްތައްްއޮންނަގޮތަކީ.ްއެެހންވީމަ،ްއަުޅގަ

ްމީހަކާް ްވަކި ްޖައްސާލައިެގން ްމީހަކާ ްވަކި ްމިީއކީ ްބޭނުންވެއޭ.  2195މަރުޙަލާއެއް

ްކަމެްއ.ް ްކޮށްދޭ ްރައްޔިތުންނަްަށް ްނޫން. ްމަސަްއކަތެްއ ްކުރާ ދެކޮޅަށް

ްއެަޙއް ްއިންތިޤާީލްރައްޔިތުންނަށް ްއަދާކޮށްދިނުމަށްޓަަކއި ްބަރާބަރަށް ޤުތައް

ްމަސައްކަްތް ްއިޞްލާޙީ ްމި ނޑުމެން ްައޅުގަ ްބޭނުންވަނީ. މަރުޙަލާއެއް

ްއޭެގް ްފާްސޮކށްފީމު. ްަގވާއިދުަތކެއް ްޤާނޫނުތަކަކާއި، ްކިތަންމެ ތެރޭގައި

ްލޯޔަރުްން ްކަންތައްަތކެއް ްކިތަންމެ ްމިސާލަކަްށ،ްޢަދުލްިއންޞާފުގެ  2200ތެރޭގައި
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ްނަށްްއަނިޔާނުކުރާްވާހަކަ.ްޭއގޭންްވާހަކަ.ްތަޙުޤީޤުގެްމަރުޙަލާގައިްމީހުންދޭް

އެްއވެސްްކަމެއްްތަންފީެޒއްްނުކުރެވޭ.ްއެހެްނވީމަ،ްމިހާތަނަށް،ްމިހާްދުވަހުް

އެކަންތައްަތއްްނުކޮށްފައިްތިބިްބަޔަްަކަށްްދެވަފަހަރަށްްތިމަންނަމެންްތިކަންް

ްއިންތިޚާބު ްކުީރގަިއެވސް ްމީގެ ްއަިދވެްސްކުރާނަމޭ، ްބޭްއވުީނއޭ، ތައް

 2205ބޭއްވިދާނެްނޫންހެްއޔޭ.ްއެހެންްއަދިްބުނެލާްއެްއޗަކަްށްދެންްމިހާރަކުްނެްތް

ްމިް ްއިތުބާރު ްމަޢާފްކުރަްއވާޭށ. ްދަންނަވާނީ ްއަުޅަގނޑު އިތުބާރުކުރެޭވކަށެއް.

ްނޫނޭ.ް ްަކމެްެއް ްކުރާ ްޖައްސާލަިއގެން ްމަނިކުފާނާއި ްސީދާ ނުކުރަނީ

ް ްކަންތައްތައް ްގެއްލުީނއޭ.ްދެން،ްެއްމަނިކުފާނު ްއިތުބާރު ްއެ ކުަރްއވާގޮތުން

ްމަރުޙަލާއަކަްށް ްއިންތިޤާލީ ްގޮތަކީ، ްހަމައެކަނި ްލިބޭނެ އިތުބާރު

ްރައްޔިތުްނެގް ްބައިވެރިެވގެން ްއެންމެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ  2210ވަަޑއިގަންަނވާށޭ.

ްކުރާނީއޭ.ް ްކަންތައްަތއް ްއެްއގޮތަށް ްޝާމިލްވުމާއި ބައިވެިރވުމާިއ،

ްކޮ ްޖަހައިދޭނަމޭ.ްމަނިކުފާނުގެ ްމެޑެްލ ްއަޅުަގނޑުމެން ނޑުފުުޅަގިއ

ްގޮްސފައިހުރިވަރަީކް ްމިހާރު ްކަންަތއްތަްއ ްމިޤައުުމގެ ްަރއީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްތަޤްރީރުތަކުގަިއް ްދެވޭ ްހެނދުނާ ްހެނދުނު ްއެސެމްބްލީަގިއ ސްކޫލްތަކުގެ

ްސަރުކާރަްށް ްއެަބއާދޭ. ްކިޔާތަން ްހަޑިއެްއޗެހި ްދިމާލަށް ްމީހުންނާއި  2215ބައެއް

ްކޮށްދެނީްވަ ްކަމެއް ްހުރިހާ ްކަލޭމެންނަށް ްސަުރކާރުންނޭ ފާތެރިވާށޭ،

ްދުަވސްވަރެްެްއަގިއް ްެދއްޭކ ްވާހަކަތަެކއް ްސިޔާީސ ްމިކަހަލަ ކިޔަިއގެން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއެހެންވީމަ، ްބޭނުންވޭ. ްމަރުޙަލާއެއް އިންތިޤާލީ

ްމިއަްށް ްިއޞްލާޙުކުެރވިގެްނ ްމިޤާނޫނުއަސާސީ ްއިނގޭތޯ. މިދަންނަވަނީ

ްކޮންްޢަމަލުކު ްޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ. ްކޮންގޮތަކަށްތޯ ްފެށޭއިރުގައި  2220ރަން

ްއިންސްޓިިޓއުޝަންތަކެއްޯތް ްކޮން ްޢަމަލުކުެރވޭނީ. މުއްދަތެއްަގއިތޯ

ްޔަޤީންކޮށްދޭން،ް ްރައްޔިތުންނަށް ްއެބަޖެހޭ ްެއކަންތައްަތްއ ބަދަލުކުރެވޭނީ.

ްމުޢައްސަސާތައް.ްއެްެހެންވީމަ،ްއިންތިޤާީލްމަރުޙަ ްއެ ލާއެއްްޤާއިމްކޮށްދޭން

ބޭނުންވަނީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ްދިވެހިރާއްޖެއަށްްޑިޮމކްަރސީްގެނައުމުެގް

ްޕާޓީއެއްް ްމީހާ ްހުރި ްވެރިައކަށް ްހުޅުވާލާއިރަށް ްސިސްޓަމް ްޕާޓީ  2225ނަމުގައި

ްބޭނުންވޭ.ް ްމަރުޙަލާއެއް ްއިންތިޤާލީ ްގޯެހއް ްެއއީ ހަދާތަނެއްގައި

ނޑުް ްގަ ްހުޅުވާލާއިރަށް ްމިިނވަންކަްނ ްނޫސްްނޫސްވެރިކަމުގެ ްތެރެއިން ވަރު
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ްބުނާް ްމީހަކު ްއިނގޭޯތ. ްބޭނުންވޭ ްމަރުޙަލާއެއް ްއިންތިޤާލީ ްތަނެއްގައި ނެރޭ

ްރޭޑިއޯަތކުްން ްީޓވީތަކުންނާިއ ްސަރުކާުރގެ ްއިދިކޮޅަްށ ްއެްއޗަާކއި ކޮންމެ

ްމަރުޙަލާއެްއް ްއިންތިޤާީލ ްކިޔާތަނެއްަގއި ްެއއްެޗހި ްއިދިކޮޅަށް  2230އެމީހާއާއި

ްޕްރެކްޓި ްޑިމޮކްރަސީ ްއެބަޖެހޭްބޭނުންވޭ. ްކަމަށްވަންޏާުމ ސްކުރާ

ްޖެހޭް ްކަމަްށވަންޏާމު ްޕްރެކްޓިްސކުރާ ްޑިޮމކްރަސީ ްވާން. ޓްރާންސްޕޭރަންޓް

ްމިޤާނޫނުއަސާީސް ްކުރީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްެއވަޢުދު އިންސާފުވެިރވާން.

ްުފއްދައިދޭންޖެހޭ.ް ްއެވަޢުދު ްއެހެންވީމަ، ްައިއއިރުަގއި. އިޞްލާޙުކުރަން

ްފުއްަދއިދިނުމަށްޓަ ްއިންތިޤާލީްއެވަޢުދު ްއެބަޖެޭހ ްައޅުަގނޑުމެން  2235ަކއި

ްއެހެންވީމަ،ް ްމިދައްކަނީ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެވާަހކަ ްގެންނަން. މަރުޙަލާއެއް

މިތަނުގައިްބަހުްުސްކުރެވެްނީވްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްކޮންްގޮތަކަށްތޯް

ްތަކުރާރުކޮްށް ްއަވަސްައވަހަށް ްހަމަ ްދެން، ްއޮންނާނީ. އެކަންތައްަތއް

ްވިދާޅުވަީންރޭޑިޯއއިން ްމި ްމެންބަރުން ްބައެއް ްނޫނީ ްީޓވީންނާއި ނާއި،

ްނޫންް ްތިއުޅެނީ. ްވަްއޓާލާށޭ ްރައީސަކު ްހޮވިފައިހުރި  2240ޤާނޫނީގޮތުން

ްޤާނޫނުް ްހުންނަވާނެ. ްހަމަ ްއެމަނިކުފާނު ްމިދައްކަނީކީ. ްނޫން އެވާހަަކެއއް

ވާނީްޤާނޫނަށް.ްކޮންމެްތަނެއްގަިއވެސްްޤާނޫނަށްްޢަމަލުކުރެވޭނެ.ްއެކަަމކު،ް

ްގޮްތް ްއެމަިންިކުފާނު ްެއއުޅެނީ. ްޤަބޫލުނުކުރެިވގެން ްއެކަްނ އެމަނިކުފާނަށް

ްނުގޮހެއްް ްހަޅުތާލަށް ްމި ްއެހެންވީމަ، ްއިޞްލާުޙވާނެ. ްމިކަން ދޫކުރެއްވީމަ

ްނުވާނެ.ްދިވެިހް ްމިކަމެއް ްނުގެނެހެއް ްބާބު ްއިންތިާޤލީ ްނުވާނެ.ްމި  2245މިކަމެއް

ްޤަޫބލުކުރަ ްއުންމީދުކުރަން، ްައޅުަގނުޑ ްއވާނެކަމަށް،ްރައްޔިތުން

ްކުޅެްން ްސިުކނިޑތަކާއި ްއިންސާނުންގެ ްީޓވީންނާިއ، ރޭޑިޯއއިންނާއި،

ްމިބުނާް ްައޅުަގނުޑމެން ްވާހަކަތަެކކޭ. ްޯގސް ްއެއީ ްވާހަަކއަކީ އެދައްކާ

ްދީމުޤްރާތީް ްއިޞްލާުޙވަނީއޭ. ްމިއޮއް ްޤާނޫުނއަސާސީެއްއ އެްއޗަކީ

 2250ޮއތީއޭްލިެޔވިފައި.ްއިންސްޓިޓިއުޝަންަތކެއްްާރްއޖޭގައިްބިނާކުރުމަށްަޓކައިްމިް

ްެގޮތަޭށް ްއެ ނޑައަަޅން. ްކަ ްއެބަޖެހެއޭ ްގޮތެްއ ްތަންފީޒުކުެރވޭނެ މިކަންތައް

ްކުެރވޭީން ްެއކަން ްޢަމަީލގޮތުން ްގޮތަކީ. ްއިްނތިޤާލީ ްމިިކޔަނީ އަޅުަގނޑުމެން

ްހުރިް ްބޭއްިވފައި ްމިހާތަނަށް ްބޭްއިވގެްނނޭ. އިންތިޚާބުތަކެއް

ްމައްސަލަ ްއެބަހުްއޓޭ ްރައްޔިތުްނެގްއިންތިޚާބުތަކުަގއި ްނެތި .ްއެމައްސަލަަތއް
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ްއެަބިއް ްގޮތަަކށްތޯ. ްކޮން ްބޭްއވޭނީ ްއިންތިޚާބު  2255އިތުބާރާއެުކަގއި

ްއިންތިޤާލީް ްމިދައްކަނީ ްއެވާހަކަ ްލިޔަންޖެހެނީ. ްމި މިޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްސަރުކާރާިއް ްތަރުޖަމާކުރައްވަނީ ްމި ްޭބފުޅުން ްބައެއް ްއެކަމަުކ، ވާހަކަ.

ްހުރި ްވެރިައކަށް ްޤައުމުަގިއްްދެކޮޅުވުމޭ، ްއެއީ ްމަރާލަންށޭ، މީހާ

ްެއީއީކް ްެވެނީ. ްމިދެކެ ްވާހަކަތަެކއް ްމިކަހަލަ ްއުފައްދަންށޭ. ފިތުނަފަސާދަ

 2260ނޫންްއިންތިޤާލީްވާހަކައަކީ.ްެއހެންްނޫންްއެބޭފުޅުންްއެްތަރުޖަމާކުރާގޮތަށްް

ްއުފަްއދާކަމަށްވަންޏާް ްފިތުނަފަސާދަ ްގެަނއުމަކީ ްމަރުޙަލާއެއް އިންތިޤާލީ

ް ްއިންތިޤާީލްއަޅުަގނޑު ްފިތުނަވެރިޔާ.ްެއކަމަކު،ްއެްެީއތޯ ްބޮޑު ްއެންމެ ިމއީ

ްހަމަް ްއުފެްއދުންތޯ. ްފިތުނަފަސާދަ ްެއްެއީ، ްގެަނއުމަކީ. މަރުޙަލާއެއް

ްމުޚާޠަބުކުރައްާވް ްަރއްޔިތުންާނއި ްރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ

ްމިޤައުމުެގް ްެއއުޅެީނ ްެއވިދާޅުވަީނ، ްފަހަރަކު  2265ކޮންމެ

ްދީމުޤްރާތީްސުލްޙަމަސަްަލަ ްނަގާލަންޭށ. ްއަމާންކަން ްައމަން ސްކަމާއި،

ްނަގާލުންތޯ.ް ްސުލްޙަމަސަލަސްކަން ްޤާއިމުުކރުމަކީ އިންސްޓިޓިއުޝަެނއް

ްދަްއާކް ްޮއޅުވާލަްނވެގެން ްކާކަށް ްއެއީ، ްއުފެއްދުންތޯ. ފިތުނަފަސާދަ

ްމަޖިލީހުގެް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްއަުޅަގނޑުމެން ްެއއީ. ވާހަކަެއއްތޯ

ްދައްކަވާތީ.ްމެންބަރުންނަށްވެ ްއެހެން ްއެމަނިކުފާނު ްއެވާހަކަ ްހުތުރު  2270ސް

ްނުކުރެވޭނެ.ް ްއެހެން ްއެކަމެއް ްކުްށވެރިކުރަން. ްެއވާހަކަތައް އަޅުަގނޑު

ްއަޅުަގނުޑް ްބާރުލާފަިއ ްއަޑަށް ްެއއްފަހަރު ްއަިދވެސް އެްެހެންވީމާ،

މިދަންނަވަނީ،ްދިވެހިްލޮބުވެތިްރައްޔިތުންނޭްއިންތިޤާލީގެްމާނައަކީ،ްމިހާރުް

ްކަންތައްަތއް،ްއިޞް ްމިހުިރ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްމިދާ ލާޙުކުެރވެމުން

 2275އަޅުަގނޑުމެންްަރއްޔިތުންނަށްްވަޢުދުކުރަމުންމިދާްކަންތައްތަްއްޢަމަލީގޮތުންް

ްަކނަޑއެޅުޭމ.ްއެވާހަކަަތއްް ްގޮތްތަކެއް ްފޯރުކޮށްދެވޭނެ ްހަމައަށް އެމީހުންނާއި

ބާބެްއްލިޔާްވާހަްަަކ.ްްދައްކާ،ްއެކަންަތއްްނިންމުމަށޭްޭްމިކިޔަނީްއިންތިޤާލީ

ްގޮްތގޮތަށް.ް ްެއކި ްޚިޔާލުފާޅުކުަރއްަވއިފި ްމެންބަރުންތައް ްގިނަ ދެން،ްވަރަށް

ްއިންތިޚާބެްއް ްމަޖިލީހުެގ ްރައްޔިތުންގެ ްުފރަތަމަ ްވިދާޅުވަނީ ްބޭފުޅުން ބައެއް

ްކަުއންސިލްތަކުެގް ްރަށު ްވިދާޅުވަނީ ްބޭފުޅުން ްއަނެއްަބއި  2280ގެންނާނީއޭ.

ް ްބާއްވާީނއޭ. ްއިްސފަސްކުރުމަކުްންއިންތިޚާބު ްޭއަގއި ްހީވަނީ ައޅުަގނޑަށް
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ްކަމަީކ،ް ްގެރެންޓީކޮށްދޭންވީ ްހަމައެކަނި ްނެތްހެން. މައްސަލަެއއް

ްބޭއްވޭެނ،ް ްއިންތިޚާބުތަެކއް ްއިންސާފުވެރި ްމިނިވަން ރައްޔިތުންނަށް

ްބާރުް ްތިން ްަވކިކުެރވޭނެ، ްބައި ްގާއިމުކުރުުމގެ ޢަދުލުއިންޞާފް

ް ްކޯޓުތަުކަގިއ ނޑިޔާރުންނަީކްވަކިކުެރވޭނެ، ްފަ ްޖަޖުންނަކީ،  2285ތިބޭ

ްޕާޓީތަކުެގް ްޫނނީ ްނުފޫޒުން ްސަރުކާުރގެ ްހެދޭެނ، ްބަޔަކަށް މުސްތަޤިއްލު

ްގެއަކަްށް ްމީހަކު ްޙުކުމްކުރާ ްވަިކގޮތަކަށް ްނާންނާނެ، ްއެތަނަކަށް ނުފޫޒެއް

ްމަޤާމުް ްއެމީހާގެ ްނޫނީ ްމުސާރަ ްއެމީހާގެ ްނޫނީ ްނުލެވޭެނ، ފޮނުވައެއް

ްޝުކު ްނުކުެރވޭނެ، ްނާއިބުކަމެްއްއުންޏެއް ްމީހަކަށް ްޖަހާ ްސަޖިދަެއއް ުރގެ

ްއިންތިޤާލީް ްެޮއތީ ްއެ ްގެނެސްދިނީމަ ްގެރެންީޓތަކެއް ްމިކަހަލަ  2290ނުދެވޭނެ.

ްއެކަންަތއްް ްއެކަަމުކ، ްކަމެއް. ްސިމްޕަލް ްއެާހ ްދެވިފައި. މަރުޙަލާއަކަށް

ްޫނސްތަކުންނާއި،ް ްރޭިޑއޯއިންނާިއ، ްޓީވީންާނިއ، އޮޅުވާލަްނެވގެން

ްލާ ްޮބޑެިތްމީސްމީހުންނަށް ްުޝކުރުގެ ްކުންފުނިތަކުން ްކުދިކުދި ރިދީގެން

މެސެޖްތައްްހަވީރުަގއިްޗާޕްކުުރމާއިްމިހުންނަނީްދެންްކުޑަކުިދންކުރާްކަހަލަް

ްރައްޔިތުންނަީކް ްދިވެހި ްއިނގޭތޯ. ްމިހުންނަނީ ްކަންތައްތައް  2295ކޫސަނި

ްއޮޅުވަެއްއް ްއެެހން ްއިނގޭތޯ. ްމިއަދު ްބައެކޭ ްހޭލުންތެރި ްމާ އެއަްށވުރެ

ްއަޅުްންނުލެވޭ ްިތއްބެވި ްހައްދަވާަފއި ްމާތްކަލާނގެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަީކ ނެއޭ.

ްހެދިޔަސްް ްގޮތެއް ްކޮންމެ ްމިމީސްމީހުން ްޕާޓީތަކުންނާިއ ްމިއީ. އިނގޭތޯ

ްކުާރްބައެއް.ްމަީތް ްކަންަތއް ްބޭިސކް ްޓްަރޔަލްއަްށްއަރާ އަޅުަގނޑުމެންނަކީ

 2300ސުބްޙާނަހޫްهللاްްފަރާތުންްނިންމަވާނީ.ްމިރާއްޖޭގައިްަރއްޔިތުންގެްަޙއްޤުަގއި

ްމާޒީަގިއވެްސް ްވޭުތވެދިަޔ ްއެހެންނަމަކާ ްނުނިންމަވާނެ. ްދެރަގޮެތއް ވަތަޢާލާ

ްކިތަންެމް ްއައި ްއިސްތިޢުމާރުކުރަންވެސް ްޤަުއމު ްމިކުަޑކުޑަ ބައްލަވާަލއްވާ

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްނުވޭ. ްއެކަމެއް ްހަމަ ްެއކަމަކުެވސް ބަޔަކު.

ްއެް ްނެތް. ްޤާބިިލއްޔަެތއްވެްސ ްމިޤައުމެްއްއިންކާނިްއޔަތެއް ކަމަުކވެްސ

ްދަނީ.ް ްދުވަސް ްއިސްތިޢުމާރުގެ ްހަމަ. ްނުކުރެވުުނ  2305އިސްތިޢުމާރެއް

ްދަންނަވާނީ،ް ްނިންމާލަމުންވެްސ ްއަޅުަގނޑު ްމިދަންނަވަނީ. އެހެންވީމަ،

ނޑުްދަންނަވާނީ،ްރައްޔިތުންނޭްއިންތިޤާލީއަީކް ދިވެހިްރައްޔިތުންނަށްްއަުޅގަ

ްމާނަ ްިއންތިޤާލީގެ ްވާހަކަެއކޭ. ްިއޞްލާޙުކުރެޭވްރަނގަޅު އަކީ
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ްރަނގަޅަށްް ްއެ ްކަންތައްތަްއ ްމިކުރެވޭ ްވަޢުުދ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

 2310ްއިންސާފުވެރިކަާމއެކުްފުއްަދއިެދވޭނެްގޮެތއް..ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްޒަތްތެރިްރައީސް.ހެދުމޭ.ްޝުކުރިއްޔާްޢިއްްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް
 2315ްނަޞީމްްިއބްާރހީމްް

ްެއްެކވުން: ްވާހަކަދެ

ް

ްނުކުތާއެއް،ްއއ.ެގްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނިޒާމާބެހޭ ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްެތރި އާދެ،ްޝުކުިރއްޔާ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްމަޖުދީްއިބްރާހީމް.ް

ް2320 

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްނުކުތާއެްއގަިއްްންަބރުްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެ ްނިޒާީމ ްައޅުަގނޑު ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި .`

 2325ްމިތެދުވީް

ްދެންމެްްމުޙަްނމަދުްމަުޖދީްއިްބރާީހމްް ްއިބްރާހީމް ްނަޞީމް ްމުޙަންމަދު ްމެްނބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްލ.އަތޮޅުގެ

ްދަރިވަރުްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަދަރުސާެގ ްއެސެމްބްލީގައި ްމަދަރުސާތަކުެގ ންނަށްްވާހަކަފުުޅގައި

ްނަޭސޙަތްދެއްވަމުްން ްއަމާނަތްތެރިވުމަށް ްވަފާތެިރވުމަށާއި، ސަރުކާރަށް

ްއަޅުަގނުޑް ްވާހަަކއަްށ ްދެއްެކވި ްއިންކާުރކުރަްއވާ ްެއކަމަށް ގެންދަވާތީ

ްއަްއދީނުއްނަސޭޙަ.ް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި  2330އިޙްތިޖާދުކުރަމުން.

ހަކަށްްގެއްލުމެްއްނަސޭޙަތްދެއްވާނެ.ްެއއްވެސްްާޙލެއްަގއިްދުލާއި،ްއަތުންްމީ

ްވާހަކަދެްއކުމަީކް ްބާރުއަޅާ ްޢަމަލުކުރުމަށް ްގޮތަަކށް ްއެހެން ްނޫނީ ލިބުމަށް

ްރައީސް،ް ްޢިއްްްޒަތްެތރި ްނޫން. ްކަމެއް ްކޮްށގެންވާެނ އެްއގޮތަކަްށވެސް

ްމިވާހަކަ....ް
ް2335 

ް
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ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމާދިގުެވއްޖެ. ްމިހާރު ްއެދެން. ްދެއްވުްނ ިތްއިށީނދެވަަޑިއގެން

ްދެކެން.ް ްއަޅުަގނޑު ްފާހަގަކުރެވިއްެޖކަމަށް ްބަިއ ްބޭނުންވާ ފާހަގަކުރަްއވަން

ްެއް ްދައްކަަވމުންދާއިރު، ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެރި އެހެންވީމަ،

ްއަސްލަާކިއް ްއިސްލާމްދީނުގެ ްފެނިވަަޑއިގެންެނވި ްމެންބަރަކަށް  2340ޢިއްޒަތްތެރި

ްދައްަކވަމުން ްވާހަަކއެްއިވއްާޔ ްއެހެންވީަމ،ްްޚިލާފުނުވާ ްދެްނ ެއގެންދަވަނީ.

ްފާހަގަވެްސް ްޮޕއިންްޓ ްތިފާހަގަކުރެްއވި ްމެންބަުރ ްޢިއްޒަތްތެރި ދެން

ްފާހަގަކުރެްއީވް ްތި ްތިކަން ްއެހެންވީމަ ްއެކަމަުކ، ްދެން ކުރަްއވައިފި.

ްވާހަކަފުޅުަގިއް ްމެންބަރުެގ ްޢިއްޒަތްތެރި ްލ.އަތޮޅުގެ ްމިހާރު އެހެންނޫންތޯ.

 2345ކަްަދްއކާްވާހަަކްއިނގޭތޯ.ްެއްއގޮތަަކށްވެސްްދީނާިއްދެއްކެީވްޕޮލިޓިކަލްްވާހަ

ޚިލާފުްވާހަކައެއްްދައްކާްވާހަަކއެއްްނޫން.ްޕޮލިޓިކަލްްވާހަކަްދައްކާްވާހަކަ.ް

ްއާދެ،ް ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިނގޭތޯ ްިއނީ ްައޑުއަަހއިގެން އަޅުަގނޑު

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއެހެން ްވަރަށް، ްަދންނަވާލަން ްައޅުަގނޑު އެހެންވީމަ،

ްޚާއްަޞްމެ ްރަްއޔިުތންގެ ްކުރިން، ްއެރުވުމުގެ ްފުރުޞަތު ންބަރަކަށް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްދަންނަވާލަން ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި  2350މަޖިލީހުގެ

ް ްމިހާރު ްިމ57ްްބޭނުންވަނީ، ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްތިއްބަވަިއގެން މެންބަރުން

ްބޭނުމަކަށްޓަކަިއެވްސް ްޟަރޫރީ ްގެންދަނީ. ްކުރިއަށް ޖަލްސާ

ްމަޑުކޮްޮށްލަން.ްނުކުމެވަަޑއިގަން ްޖަލްސާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިޖެހެނީ ަނވަންޏާ

ްމ112ްްި ްފެށިގެން ްމިއަދުްނ ްއެހެންވީމަ، ްއެބަތިއްަބވާ. މެންބަރުން

ްޖަލްސާގަިއ،ް ްއޮްނނަ ްދެން ްޖަލްސާގަިއ، ްމިއަްނނަ ްފެށިގެން  2355ޖަލްސާއިން

ް ްމެންދުރުފަހު ްދެނ2:32ްްްމިއަދު ްނޫނީ ްޖަލްސާގަިއ، ްފެށޭ ން

ްމިއަ ްޖަލްސާގަިއްއެހެންނަމަވެސް، ްފަށާ ްފެށިގެން ްދުވަހުން ްާއދިއްތަ ންނަ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްނަންފުޅުތައް ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެިރ ވަަޑއިނުގަންަނވާ

ކުރީަގއިްދެންނެވިހެންްހަމަްނޫހަށްްދެމުންްގެންދާނަން.ްއަދިްއޭގެްއިތުރަްށް

 2360ންެގްސަލާމުގައިްތިއްަބވާްބޭފުޅުންނާއި،ްުޗއްޓީްނަންގަވާަފއިްތިއްބެވިްބޭފުޅު

ނަންތައްވެސްްކޮންމެްދުވަެހްއގަިއވެސްްހާޒިރީްނޫްސވެރިްނނަށްްއަރުވަމުންް

ގެންދާނެކަންްދަންނަވާލަމުން،ްއަޅުަގނޑުްކުިރއަށްްގެންދާނަން.ްއާދެ،ްމިީއް

ްދެންްހައްދުންމަތީގެްޢިއްޒަތްެތރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ް
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ް

 2365ްރައީސް...ްް`.ްޝުކުރިްއޔާްޢިްއަޒތްތެރިްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް

ްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ްމިހާރު.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނަންަގވައިފި ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުކުތާެއއް އާދެ،ްނިޒާމާބެހޭ

ްމާލޭގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޝީދު.ް

ް2370 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްދެްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްމިޖަލްސާ ްަބެއްއްއާދެ، ްވިދާޅުވީ ްރައީސް ްފެއްޓުމުން ްދަންފަޅި ްވަނަ

ްބައެްއްްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްޞަ ްމެންބަރުން، ޢިއްޒަތްތެރި

ްދަންނަވާލަންް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެްނވީމަ، ްޚިލާފުވެއޭ. ްއެބަ ްހުވައާ  2375މެންބަރުން

ްމައް ްބޮޑު ްވަރަށް ްޚިލާފުވުމަކީ ްހުވައާ ްއެމައްސަަލްބޭނުންވަނީ، ސަލައެކޭ.

ބަންޑާރަނާއިބުގެްއޮފީހަށްްހުށަހަޅައިގެންްނަމަވެސްްބަލާ،ްެއކަމާމެދުްގޮތެްއް

ްމެްނބަރުންނާއިމެދުް ްޚިލާފުވާ ްހުަވއާިއ ްއެ ްޖެހިވަޑައިގަންަނވާނެ. ނިންމަން

ްފިޔަވަުޅއަުޅއްަވއިދެްއވާށޭ.ްުޝކުރިއްޔާ.ް
ް2380 

ް

ްމިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ްއަުޅގަ ްޮއޅުވާލަްއަވއިެގްންއާދެ، ްއަެނއްާކވެސް ްއެއްެޗއް ދެންނެވި

ްސައިކޮޓަީރަގިއް ްުނވަތަ ްގޯތިތެޭރގައި ްމި ްދެންނެވީ ނޑު ްއަުޅގަ ތިވިދާޅުވީ.

ްަވދެވަަޑއިނުގެްން ްމިތަނަށް ްެގއްލިގެންދާއިުރ، ްކޯރަމް ްމި ތިއްބަަވއިގެން

ްއެއީް ްކަމަށްވަްނޏާ ްވަެދަވޑައިުނގަންނަވާ  2385ގަޑިޖެހެމުންދާއިރު،

ްކޮށްގެންްއިޚްލާޞް ްއަުޅަގނުޑމެން ްެއއީ ްއުފެދޭކަމެކޭ. ްސުވާލު ތެރިކަމާމެދު

ްވާހަަކް ްޤަޫބލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމެއްކަމަށް ްޚިލާފުވެދާނެ ްހުވައާިއ، ތިބި

ްަވރެއްގެްތަފާތެްއް އިނގޭތޯ.ްއެހެްނވީމާ،ްތިވިދާުޅވިްވިދާުޅވުންްކޮންމެވެސް

ް ްިޢއްޒަތްތެރި ްއަތޮުޅގެ ްލ. ްޤަްަބޫލުކުރަމުން، ްމޫސާްއުޅޭކަމަށް ެމންބަރު

 2390ްމަނިކަށްްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަުތްއަރުވަން.

ް
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ްފެއްޓުުމެގްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ްވާަހކަ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްހުށަހަޅުއްވާފަިއާވްްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްނަޝީދު ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްމާލޭ ކުރީަގއި

ް ްއާދެ، ްިމްހުށަހެޅުއްވުން، ްއިޞްލާޙުކުެރވޭިއރުގަިއ، ޤާޫނނުއަސާސީ

ްހުށަހެޅިް ްބޭއްުވމަށް ްބާބެއް ްއިންތިޤާލީ ްޤާނޫނުއަސާީސގައި  2395އިޞްލާޙުކުެރވޭ

ްހަމައެއާއެުކ،ް ްއަދި ްދަންނަވަން. ްވާހަކަ ްތާއީުދކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ހުށަހެޅުމަށް

އަޅުަގނޑުްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީްއަޅުަގނޑުމެންްމިއުެޅނީްރައްޔިތުންެގް

ނޑުމެންްމިއުޅެީންމަޖި ލީހެއްގައިތޯްނުވަތަްސިާޔސީްޕާޓީތަކެްއގައިތޯ.ްއަުޅގަ

ްހޯދަންވެއްެޖް ްޖަވާުބ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއީ ްޤައުމުގައިތޯ. ްދިވެހި މި

ްަވިކް ްމިއުޅެނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކުރިމަތިވެްއޖެއޭ.ްނުވަތަ ްމިހާރު  2400ސުވާލަކަށް

ނޑުމެ ްައޅުގަ ްމިއީ ްދަމަހައްޓަންތޯ. ްރައީސްކަުމގައި ްންމީހަކު

32ްޖަވާބުދޭންޖެހިއްޖެްސުވާލެކޭ.ްރައްޔިތުންނަށްޓަަކއިްވެރިކަމެްއްކުރުމަށްް

ްހުންނެވިް ްމިހާރު ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްހޭދަކުރެްއވި ްދުވަހު އަހަރު

ްޖުމްހޫރިއްާޔެގް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއެންމެފަހުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްއެ ްގެނެސް، ްއިޞްާލޙު  2405ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްދިވެހިރާއްޭޖެގްއިޞްލާޙު ްވިދާޅުވެަފއިޭވ ްބަޔާނުަގއި ްޮއތް ްދީފައި ކުރަމުން

ްބަދަލުތަކާއެީކަގިއް ްގެންނަ ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ް ްއިންނަނީ ްވިދާޅުވެަފއި ްއަހަުރގ1418ްްެއިޞްލާޙުކުެރއްވުމަށްފަހުަގއި ވަނަ

ް ްއެމަޖިލީހުނ6ްްްރަޖަބުމަހުގެ ްނިންމާ، ްދުވަހު ްބުރާސްފަތި ވީ

ްތަޞްދީޤްކުރުމަށްްޤާނޫނުއަ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްފާސްކުރި ްއެ ްފާސްކޮށް.  2410ސާސީ

އަހަރުމެންގެްކުރިމައްޗަށްްހުށަހެޅުމޭްކިޔައިގެންްވާހަކަަތކެްއްދެއްކިއިުރަގިއް

ްވަޢުދަީކް ްވެަވޑަިއގަންނަވާަފިއވާ ްޮއތްގޮތާ، ްހިނގާފައި ކަންތައްތައް

ްހުާވޮކށްގެ ްއިޚްލާޞްތެރިވުމަށް ްަރއްޔިތުންނަްށ ްހުރިްދިވެހިރާއްޖޭގެ ން

ްެއކަްން ްއެހެންނަމަެވސް، ްވަޢުދުތަކެކޭ. ްފުއްދަންޖެހޭނެ ްއެ ރައީސަކު

ްމިހާރުް ްަދއުުރވެސް ްދެވަނަ ްވަަޑއިގެްނ ްވެިރަކމަށް ްދެދައުރަށް  2415ނުފުއްދާހުރެ

ްމަސައްކަތަްށް ްފެށި ްމިކުރަން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިއަދު ހަމަވެގެންދަނިކޮށް

ްއަ ްމަސައްކަތަކީ ްކުރަމުންގެންާދ ްެއއްގޮަތކަށްވެްސްހުރަސްއެޅުމަށް ނޑު ުޅގަ

ްދިވެހިް ްމި ްމީހެއްކަުމގަިއިވަޔސް ްކޮންމެ ްެއއީ ްނޫނޭ. ްކަމެއް ޤަބޫލުކުރާނެ
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ްހުރިާހް ްމިްފަސްަގނޑުގެ ްރައްޔިތަކަށް ްދިވެހި ްކޮންމެ ްއުފަން ނޑަށް ފަސްގަ

ްޤަބޫލުކޮށް،ް ްެއކަންވާނެކަްނ ނޑަްށވެްސ ްައުޅގަ ްފަަދއިން  2420ޙައްޤުތަކެްއވާ

ް ްހައްދުންމަތީެގ ްލާފައިހުރިްއަޅުަގނަޑކީ ްމިތަނަށް ްހޮވާ ރައްޔިތުން

ްދެކޭތީ.ް ްއޮްތކަމަށް ްމިހާރުވެސް ްހައިިސއްޔަުތވެސް ްޤާނޫނީ މީހަކަށްވީއިރު

ްގެންނަންް ްމަރުޙަާލއެއް ްއިންތިޤާލީ ްއަުޅަގނޑުމެން ްރަީއސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްރައްޔިތުްން ްސަރުކާރަކީ ްމިއޮތް ްމިހާރު ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްމިވަނީ ބޭނުން

ްއިތު ްނިމިގެންދާންްކުރިމަތީގައި ްއަވަަހށް ްދާދި ްސަރުކާރެއް.ްއަދި ްނެތް  2425ބާރު

ްދިގުް ްކިތަންމެ ްއޮތީ. ްމުއްދަތެއް ްކުރުކުރު ްވަރަށް ްސަރުކާރެްއ. އޮތް

ްކިތަންމެް ްމީހަކު ްކޮންމެ ްމަސައްކަތްކުިރޔަސް، ްހިފަހައްޓަން މުއްދަތަކަށް

ް ްދިންކަމުަގިއވިޔަްސ، ްލަފާތަެކއް ްޤާނޫނީ ނޮވެމްބަުރ11ްްވަރުގަަދޔަށް

2228ްް ްޭރ ްމައުމޫްނ12.22ްްދުވަުހގެ ްކިނބިަގްސދޮށުގޭ ޖެހުމަށްފަހުގައި

ްދެމެހެއްޓޭނެް ްމިރާއްޖޭަގއި ްދެން ްވެރިކަމަކީ ްއެހުންނެވި ްޤައްޔޫމް  2430ޢަބްދުލް

ްނޫންކަމަށްް ްއުސޫލަކުްނ ްޚުދުމުޚުތާރު ްަބޑިހިފައިެގން ްނޫން. އެްއޗެއް

ްރައްޔި ްެއއްެވސް ްދިވެހި ްކުރާކަށް ްެއގޮތަްށ ްއެކަން ަތުކްވަނީިވއްޔާ.

ްކަމަީކް ްެވގެްނމިއުޅޭ ްތެޭރގައި ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްމިއަދު ނުތެދުވާނެ.

ްހުރީް ްފިކުރު ްިޚޔާލާިއ ްބައެއްގެ ްމަދު ްދެމެހެްއޓުން. ްވެރިކަން ހަމައެކަނި

ްފައިާދް ްއެ ްފައިދާއަކަށްަޓކައި. ްވަުގތީ ްލިބޭ  2435އެމީހުންނަށް

ްމުސީބާތެއް ްކިތަންމެފަދަ ްރައްޔިތުން ްދިވެިހ ެގްހާްާސިލުކުރުމަށްޓަކައި

ްތިިބް ްކޮށްގެން ްތިމަންނަމެން ްެވއްޓުނުކަުމގަިއިވޔަސް ތެރެއަށް

ްޚިލާފުވުންތަކަކުްން ްޤާނޫނާ ްއޮތް ްވެފައި ްތިމަންނަްަމެން ވަްއކަންތަކަާކއި،

ްޢަބްދުލްް ްމަުއމޫން ްކުީރަގއި ްފަޟީޙަތްްްވުމުގެ ްއަމިއްލައަށް ތިމަންނަމެން

ްބަހަ ްވެރިކަމުެގ ްމީހެއްވިަޔސް ްކޮންެމ ްއަދި  2440އްޓަިއގެންްޤައްޔޫމްިވޔަސް

ްގަާވއިދާް ްޤާޫނނާ ްކަންތައްަތއް ްމިރާއްޖޭގެ ްޕްރެޝަރދީގެން އެމީހަކަށް

ްފަހަކަށްއައިްސް ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެްނވުމުން، ްގެންދިއުން. ޚިލާފަށް

ްތެޭރަގިއް ްމަަސއްަކތުގެ ްިމކުރެވުނު ްފަށައިގެން ްމަސައްކަްތ އިޞްލާޙުެގ

ްޕާޓީތަކަ ްސިޔާސީ ްހިމެނޭ ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްދިވެހިރާއްޖޭެގްމިއަދު ްިމ ކީ

ްނުދަންނަވަންް ނުޑ ްއަުޅގަ ްޙިއްޞާކުާރ، ްބޮޑުބަެއއް ްއާބާީދގެ  2445ރައްޔިތުން،
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ްގޮުތގަިއް ްޕާީޓގެ ްސިޔާސީ ްމިރާއްޖޭގެ ްޕާޓީައކަށް. ވަކި

ްދިވެހިރާއްޭޖެގް ްމި ްޕާޓީތަކަީކ ްިސޔާސީ ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފަިއވާ

ްެއމީ ްޤަބޫލުކުރާކަމަށްވާނަމަ ްައޅުަގނޑުެމން ްގޮވާލާްރައްޔިތުންކަމަށް ހުން

ްމިރާއްޖޭެގް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިޖާބަދޭންޖެހޭނެ. ގޮވާލުންތަކަށް

ްވަީން ްިބނާވެފައި ްއިޤްތިްިޞާދު ްރާއްޖޭގައި ްކުޑަުކަޑ ްމި  2450އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްޓުއަރިސްޓުްން ްއަންނަނީ ްޓުއަރިޒަމަށް ްމިރާއްޖެއަްށ ޓުއަރިޒަމަށްްް.

ްސުލްޙަ ްހަމަޖެހުމާއި، ްމިޮއތް ްމިރާއްޖޭގަިއ މަސަލަސްކަމަށްްއަންނަނީ

ނޑުމެންެގް ބަލާފައި.ްއެމީހުންނެއްްނާންނާނެްމިތަނަށްްފައިސާދޭކަށެއްްައޅުގަ

ްޕާޓީތަޭކް ްިސާޔސީ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއޮތިްއޔާ. ްތަޅާފޮޅުން ތެރޭގައި

ްއެހެްން ްދުނިޔޭަގއިވެްސ ްވެރިމީހާ ްހުރި ްމިރާއްޭޖގަިއ  2455ބުނާއިރުަގއި،

ފަދައިންްއަމިއްލައަށްްތިމާްްތަންތަނުގައިްތިބިްސިޔާސީްޚުދުމުޚުތާރުްވެރިން

ްރޫުޙްގެންނަކަމަށްް ްވެރިކަންކުރުުމގެ ްދަްއާކްނިކުމެ ްފެންވަރު ގަިއގަިއްނެތް

ްމިރާއްޖޭަގިއް ްޔަޤީނުންވެްސ ްހަމަ ްދަންނަވާނީ، ނޑު ްއަުޅގަ ވަނީިވއްޔާ

ްއޮިހގެންދާނެޭއ.ްއެދުވަހަކުްން ްލޭއޮހޮރުވުންތައް ްބޮޑެތި ްއޮތްތާނަގއި ކުރިއަށް

ް ްފައިސާަތކެްއ ްވެރިންަތްއްގިނަ ްިތބި ްޖަމާކޮށްފައި ްބޭންކުތަކަށް  2460ބޭރުގެ

ްވެއްިޓގެންދާނެ.ް ްތެެރއަށް ްޙާލުގެ ްމިޤައުމު ްދިއުމުން ްފިލައިގެން މިތަނުން

ނޑުމެްނެގް ްއަޅުގަ ްތަޙަންްްމަލުކުރަންޖެހޭނެ ްެއކަން އަޅުަގނޑުމެން

ްހަމަގައިމުެވސް،ް ްނެތިން. ްޭދކަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެފުރުޞަތު ދަރިންނަށް

ްނޮ ްއަޅުަގނަޑކީ ްނޮވެމްބަރު ްއަހަރުގެ ްހިނގާ ްމި ްފަހުްނ12ްްވެމްބަރު، ގެ

ްކުރަންޖެހޭނީް ްކުރާނަމަ ްވެިރކަން ްމިރާއްޖޭަގއި ްޤައްޔޫމް ްޢަބްދުލް  2465މައުމޫން

ްމިތަނުގަިއް ްއިހަށްދުަވހު ްެއއީ ްހައްޔަރުކޮށްަފއި. ްހަަމގައިމުެވސް އަޅުަގނޑު

ްއެކަާމް ްއަޅުަގނޑު ްމިއީ ްބަލާފައި. ްފާސްކުރެވުމަްށ ފާސްކުރެވުނު

ނޑަކީްމައުމޫނުގެްޖަލުްޭގގެްަރހަްލިބިފައިހުރިް ދޫކުރާނެކަމެއްްނޫން.ްއަުޅގަ

ްިކޔަިއގެްން ްހަަދނީއޭ ްޤާނޫނުައސާސީެއއް ްއާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއާދެ، މީހެއް.

ްަދއްަކއިަގނެވުނުއިުރަގިއް ްވާހަކަ ްއުޅުނު ްަދއްަކއިެގން ްމިތަނުަގއި  2470އެދުވަހު

ްބޭރުްންިކޔަާވވިދާުޅވެގެން ްިތއްބެވި ވަަޑިއގެންނެިވްބޭފުޅުންނަށްްްމިތަނުގައި

ްބަޔަުކް ްއިންޑޮނޭިޝާޔއިން ްނޫންކަން. ްއީސްޓްމޯރެއއް ްމިއީ އިނގޭނެ
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ްއަމިއްލައަްށް ްއަުލން ްހަދައިގެން، ްޤާނޫނުއަސާސީެއއް ްއަލުން ވަިކވެގެްނ،

ްވެރިކަމުެގް ްޠާލިބާނުންގެ ނޑުމެންނަކީ ްބައެއްްނޫންކަން.ްއަޅުގަ ފަށައިގަންނަ

ްދިޔަ ްތަޅާފޮޅުންތަްތެރޭގައި ްތެރޭގައި ްއިންޤިލާބުގަިއްުކެގ ްގެަނއި  2475ދުނިޔެއަށް

ްފަތަޙަކުރިް ްިތއްާބ ްބަލަހައްޓައިގެން ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްއަރާ އެމެރިކާ

ްއޭނާެގް ްޙުސައިނާއި ްަސއްދާމް ްއިރާޤުން ްއަދި ްނޫންކަން. އަފްޣާނިސްތާނެއް

ްއިރާޤެއްް ްހަދަްނޖެހުނު ްޤާނޫނުއަސާސީއެއް ްއަުލން ްވަކިކުރުމަށްފަހުަގއި ބާރު

ްޤާނޫނުއަސާީސއަކާިއ،ްނޫންކަ ްޢަމަލުކުރަމުންދާ ްައޅުަގނޑުެމން ްމިއީ ން.

ްއިްޞލާޙުތަކެއްކަްނ.ް ްގެނެޭވ ްހުރިތަނަކަށް ްވެރިޔަކު  2480ޢަމަލުކުރަމުންދާ

ްވެރިކަންް ްޤައްޔޫމަށް ްޢަބްދުލް ްމަޢުމޫން އެހެންނަމަވެސް،ްކިނިބގަސްޮދށުގޭ

ްލޯް ްޚުދުމުޚްތާރުކަމަށް ްބައެއް ްތިބި ްމިރާއްޖޭގައި ްމީހުންްނުލިބިދާނެތީ ބިކުރާ

ނޑުމެންްދެކުނީމު.ްއެމީހުންނަކަށްް އިހަށްދުވަހުްމިތަނުގައިްއުޅުުނގޮތްްއަުޅގަ

ްރައީސް،ް ްޢިއްޒަތްެތރި ްދެނެއް. ްުނުކރާނަން ްދުލެއް އަޅުަގނޑުމެން

ްސަބަބުތަކާހުރެ.ް ްމިދެންނެވި ްބޭނުންވަނީ ްގެންަނން ްމަރުޙަލާއެއް  2485އިންތިޤާލީ

ްއިޞް ްމި ްހަދަމުންދާ، ްމި ްބައިބަިއްއަޅުަގނޑުމެން ލާޙުކުރެވެމުންދާ،

ްދަށުންް ްޤާނޫނުއަސާސީއެްއގެ ްއިތުރުކުަރމުންދާ އެކުެލވެމުންދާ،

ރައްޔިތުންނަށްްއެްއވެސްްމިންވަރެއްްައޅުަގނޑުމެންްހޯދައިދޭންްބޭނުންވާތީް

ްއިންތިޤާީލް ްއެ ްއަދި ްބޭނުންވަނީ. ްެގންނަން ްމަރުޙަލާއެއް އިންތިޤާލީ

ްއަުޅަގނޑުމެ ްހަމައެކަނި ްނޫންކަމަށްވެްސްމަރުޙަލާއަކީ ްމަރުޙަލާ ްތިބެންވީ  2490ން

ްތިިބް ްދިވެިހރާއްޖޭަގއި ްޕާޓީަތކާިއ، ްސިޔާސީ ްއޮްތ ްދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ވެދާނެ.

ްއެްއޗެްއކަމަްށް ްހަދަންޖެހޭ ްބައިވެިރކޮށްގެން ްުމއަްައްސަސާަތްއ އެހެންވެސް

ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްމިހާރަށް ްމިހާރުން ްދަންނަވާީނ، ނޑު ްއަުޅގަ ވާނަމަ

ްިއސްތިޢުފާދިނުމަށްފަހުގައިްްއަލްއުސްާތޛު ްޤައްޔޫމް ްޢަްބދުލް މައުމޫން

ްޤާނޫީން ްއޮތީ ްދެން ްޙަވާލުކުރާށޭ. ްމިމަސައްަކތް  2495އަޅުަގނޑުމެންނާ

ްހައިސިްއޔަތަކުްން ްޤާނޫނީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްބަލާއިުރގައި. ހައިސިއްޔަަތކުން

ްހިންގުމުެގް ްވެރިަކން ްމިއޮތް ްމިރާއްޖޭގައި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ބަލާއިރުަގއި

ްއޮތީް ްދީފައި ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްމިއަދު ްބާރުތަކެއް ހުރިހާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށްކަމުަގއިިވޔަސްްޤާނޫނުައސާސީަގއިްބުނަނީްދިވެިހް
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ްދިވެހިް ްައންނަނީ ްފެށިގެން ްބާރުތައް ްއެންމެހާ ްހިންގުމުގެ  2500ދަޢުލަތް

ްދިވެހިަރްއޔިތުންނަށްވު ްވަނީިވއްޔާ ްބުާނކަމަށް ްކިބައިންނޭ. ރެްރައްޔިތުންގެ

ްވަގުތަުކް ްޮކންމެ ްމަސައްކަތްކުރާ ްހުންނަން ްމިރާއްޖޭަގިއ ްެއއްެޗއް ބާރުގަދަ

ްއެީއް ްމީހެއްކަމަށް. ްޚުދުމުޚްތާރު ްއެއީ ްވިސްަނންޖެހޭ ްއެބަ އަޅުަގނޑުމެން

ްއަުޅަގނޑުމެންނަކަށްް ްއެފުރުޞަތު ްއެކަން، ްވެރިއެއްކަމަށް. ޚުދުމުޚުތާރު

ްކަ ްމިރާއްޖޭގެ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިގޮތަކީ،ްނުދެވޭނެ.  2505ންތައްަތްއ

ްމައްސަލާަގއި،ް ްވޯޓުގެ ްނުފެންނަ ްފެންނަ ްބޭްއުވނު ްމިރާއްޖޭގައި ދާދިފަހުން

ްގެންދިޔަީއްތިމަންނަމެންް ްބުނަމުން ްޕާޓީއަކުން ްވަކި ްދައްަކވަމުން ވާހަކަފުޅު

ްނިޒާމެއްގަިއް ްރިޔާީސ ްތާއީދުކުރާށޭ. ްނިޒާމަކަށް ްރިޔާސީ ބޭނުންވަނީ

ްައޅު ްަވޒީރުންނަކީ، ްމަޖިލީހުގަިއްއޮންނާނީ، ްޤާނޫނުހަދާ ްމި ނޑުމެންގެ ގަ

ްބުނެފައި،ް ްބައެކޭ. ްނުތިބޭނެ ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުްނގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ  2510އަދި

އެގޮތަށްްަރއްޔިތުންްފާްސކުރުާވްމަނިކުފާނުްއެކަންްއިޢުލާންުކރެއްވުމަށްފަުހް

ްމެންބަރަްށް ްއިންނަވާ ނީޑގައި ްގޮ ްމީނދަ ްވ.އަތޮުޅގެ ްއައިދުވަހު ޖެހިގެން

ްއެީއ.ްމި ްކަމެއްތޯ ްގޮންޖަހަންކުރައްވާ ްރައްޔިތުންނަށް ްދިނީ ނިސްޓަރުކަން

ްމިރާއްޖޭެގް ްމީހަކު، ްއަޅާލުމެއްނެތް ްރައްޔިތުންނަށް ްޚުދުމުޚްތާރު މިވަރުގެ

ްއަތޮޅުއަޮތޅުަގިއް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްޙާުލަގއިޖެހިފައި ްސުނާމީގެ  2515ރައްޔިތުން

ްވަ ނުޑވަރަށް ްގަ ްބޮޑެތި ްތިއްބާ ްބިންމަތީގައި ްލަދުފުޅުގެންްމީހުން ދެތިެބ

ްއިންތިޤާލީް ްބޭނުންަވނީ ވަަޑއިގަންަނވަންޖެހޭނެ.ްއެހެންވީމަ،ްައޅުަގނޑުމެން

ްއަވަހާަރވިޔަްސް ްމާދަމާ ްކޮންމެގޮތެްއވިޔަސް ްގެންނަން. ބާބެއް

ްކުިރއަށްގެންދަން.ް ްކަންތައްތަްއ ްމިޤައުމުގެ ްއެބަޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން

 2520ރައްޔިތުންްއެަމނިކުފާނާއެީކގަިއްއަޅުަގނޑުމެންްއެންމެންްނުަވތަްމިޤައުމުގެް

ްޖަހައިގެްން ްސަންދޯއްތަެކއް ްއަޅުަގނޑުމެން ްކައިރީަގއި ފަސްދާނުލާކަށް

ްދެވެންނެތްް ްމިޤައުމުން ްދަރިންނަށް ނޑުެމންގެ ްއަޅުގަ ްނެތީމު. ދާކަށް

ްދޭކަށްނޫންް ްމީހަަކށް ްއެއްވެސް ްއެހެން ްއަޅުަގނޑުމެްނ ފުރުޞަތެއް

ްފަހަރެްއަގއިވެ ްރާއްޭޖެގްމިމަސައްކަތްކުރަނީ. ްމިއީ ްހީފުޅުކޮްށގެންނުވާނެ ްސ

 2525ވެރިކަމަކީްަވކިމީހަކަށްްލޭބަލްކޮށްފައިްއޮތްްއެއްެޗކޭ.ްއާދެ،ްއަޅުަގނޑުމެްން

ްކޮންެމް ްުބނެވޭ ްމިތަނުގައި ްމިއަދު ްމިދެކޭކަހަލަ، ްމިތަނުން މިހާރު
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ްފުންމައިގެންް ްބަަޔުކ ްބުނާއިރަށް ްޤާނޫނުައސާސީއޭ ްއާ ޖުމްލައެއްަގއި

ްހީވާ ްމިތެދުވާއިރު، ްކޮންމެ ްއެއްފަހަރަކ12ްްުކަހަލަ އަހަރަކުްނ

ްދެފަހަރޭް ްަދުއރަކީ ްވެިރކަމުގެ ްޤާނޫނުައސާސީަގއި ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ް ްއޮތްކަުމގަިއވިަޔސް ްރައްޔިތުްނެގ12ްްބުނެފައި ްަކއިީރވީމަ  2530އަހަރުހަމަވާން

ްމިް ްއިޞްލާޙުޮކށްލާފައި ްބާބު ްއެއް ްއެއްކޮށްާލފައި ްމަޖިލިސް ޚާއްޞަ

ްމިހެ ްއެހެންގޮްސްޤާނޫނުއަސާސީ، ްވެރިކަމަްށ. ްއަެނއްާކވެސް ްިކާޔފައި ން

42ްް ްއަޅުަގނޑުމެްނ52ްްއަހަރު، ްެއގޮތަކަްށ ްހުރެވިދާނެއޭ. އަހަުރ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްޤާނޫނުއަސާސީައކީ ްމި ްެއއީ ްދެނެއް. ދުލެއްނުކުރާނަން

ްމިފޮތުގަިއް ްދުސްތޫރު. ްއެކުލަވާލި ްއަުޅަގނޑުެމން  2535އުޅުމަށްޓަަކއި

ްލިޔެފަިއވާް ްބަލާއިރުގަިއ،ްްއަޅުަގނޑުމެން ްބައިތަކަްށ އެކިެއކި

ްގެންދިއުމަީކް ްމަަގކަްށ ްއަމާން ްހެޔޮ ްރަްއޔިތުން ްލޮުބވެތި މިދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްޒިންމާެއއް.ް ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްބޮޑަށް ްޕާޓީތަކަްށވުރެ ސިޔާސީ

ްސަރުކާރަށްުވެރް ްޒިންމާއެއް. ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްޮބޑަށް ޑީ.އާރު.ީޕއަށްވުރެ

ނޑުމެންގެް  2540ޒިންމާއެއް.ްއެހެންވީމަ،ްއަުޅަގނޑުެމންގެްބޮލުަގިއްބޮޑަށްްއަުޅގަ

ްތިއްބެިވް ްއިންތިޚާބުކުރެިވފައި ްމިތަނުގައި ްމަސްޢޫލިއްޔަތު ްމި އެޅިފަިއވާ

ްދެްއާވް ްބޭފުޅުންނާ، ްިތއްެބވި ްޢައްޔަްނކުރެވިފައި ްއަދި ބޭފުޅުންނާއި

ްވެނަށްް ްެވނުމަސް ްބަލާފައި،ްއަމިއްލައަށް ްފައިާސައށް ނައިބުކަމާއި،ްދެްއވާ

ްއިޚްލާޞްތެރިވެެގްންކެ ްރަްއޔިތުންނަށް ްއިޙްސާްސކުރަްއވާ، ވެނީކަމަށް

ްގެންނަްން ްބާބެއް ްއިންތިޤާލީ ްބޭނުންވާތީ ްކުުރވަން ްކަންކަން  2545އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެންެގް ްއަޅުގަ ްސަބަބުން ްބާބެއްގެ ްއިންތިާޤލީ ްއާދެ، ބޭނުންވަނީ.

ްއެބަޖެހޭ.ް ްހެދެން ްޤާނޫނުތައް ްނެހެދިހުރި ްމިއަދު މިރާއްޖޭގައި

ްއެންމެް ްއެބަޖެހޭ. ްތިބެން ްބަޔަކު ްއިތުބާރުުކރެވޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްނަފްސެއްިވޔަސް ްއެންމެ ްމިޤައުުމގަިއ ނަފްސެއްވިަޔސް،

ްތިބޭް ްިމޤައުމުަގއި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްދަށުގައި ްއިޙްްްތިރާްމގެ ްދިދައިގެ  2550މި

ްއެް ްއިޙްތިްިރާމްކުރަން. ްޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމީހަކަށް ްީރޯކްކޮންމެ ްވަކި އީ

މޫސާްމަނިކުވެގެްނ،ްކިނިބަގސްދޮށުގޭްމައުމޫންްޢަބްދުލްްޤައްޔޫމްްވެގެެންއް

ނޑުމެންެގް ްއަޅުގަ ްއިޙްތިރާމްނުކުރާނަމަ، ްެއ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ނޫން.
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ނުޑް ްއަުޅގަ ްނުގެންެނވޭނެ. ްަވޑަެއއް ްކާުރގައި ްމައުމޫނަކަށް ގޭދޮށަކުން

ްއެް ްރިހައުކަންވެްސ. ްކޮންމެދުވަހަކު ްއަިނާޔްނުކުންނާނަން ްެއވަރުގެ  2555އީ

އަޅުަގނޑަށްްދީފައިހުރީ.ްެއކަމެއްްނޫންްޒާތީގޮތަށްްމިނަގަނީައކީ.ްއެކަމަުކ،ް

ްމިހީވަނީް ްމީހުންނަށް ްގިނަ ްމިތިބަ ްެތރޭގައި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ މިއަދު

ްދައުލަތުެގް ްމިާރއްޖޭެގ ްރިޒޯޓަކުން، ްިލބޭ ްުޓއަރިޒަމުން މިރާއްޖޭގެ

ް ްދޭ ްއެިކގޮްތގޮތުން ްމުޅިްމުއަްައްސަާސއަކުން ްތިމާގެ ްއެއީ، މަޤާމަކުން

ް ނޑަކީ ްއަުޅގަ ްިވސްނާަވޑަިއަގންނަވާ.  2560އަހަރުދުވަހަށ14ްްްޙަޔާތްދަނީއޭ.

ް ްއެނގިަވޑަިއަގންނަވާނެ ްމަޖިލީހަށް ްޢިްއޒަތްެތރި ްމި 14ްމިޤައުމުގަިއ،

ްނައްތާލާފަިއާވް ްޢާއިލާ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްމުޅި ނޑާއި ްއަުޅގަ އަހަރުދުވަހަށް

ް ްއެކަމަުކ، ްމީހެއް. ްމިތަނަށްްއިރާަދކުރެهللا ްމިޮގނިޑއަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްއވީ

ްއެންމެް ނޑަށް ްއަޅުގަ ްއިންނަނީ ްޖެހިގެން ނޑާ ްއަުޅގަ އައުމަށް.

ްކޮންް ްައޅުަގނުޑމެންގެ ްއެހެންވީމަ، ްއަސަުރކުރާެނތޯ.  2565އަނިޔާކުރިމީހާ.

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއެހެންވީމަ، ްއޮތީ. ްބާރެއްތޯ ްކޮން ްއޮތީ. ބާރެްެއްތޯ

ްއަޅުގަ ްގެނެސްެގން ްބާބެއް ްމަސައްކަުތގަިއްއިންތިޤާލީ ްމިކުރާ ނޑުމެން

އަޅުަގނޑުމެންްހޭދަކުރަމުންްމިގެންދާްދައުްުލަތުގެްަފއިސާްެއތައްްމިލިޔަްން

ްދިނުމަކީް ްރަްއޔިތުންނަށް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމި ްފައިދާ ރުފިޔާއެްއގެ

ްނެތް.ް ްޭބނުމެއް ްބަލާކަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާޖިބުކަެމްއ.  2570އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްެއްއގޮތަކަ ްނޫންްއަޅުަގނޑުމެން ްލީަޑރުންނަކަށް ްޕާޓީތަުކގެ ްސިޔާސީ ްށެވސް

ްނޫންް ްމީހުންނަކަށް ްވެރިކަންކުރި ްިގނަދުވަހު ްދިވެހިރާއްޖޭގައި މިބަލަނީ.

ްމިބަލަނީ.ް ްޫނން ްމީހުންނަކަށް ްކިޔަވާވިދާުޅވި ްމިޞްްްރުން މިބަލަނީ.

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމިބަލަނީ. ްނޫން ްސްޓާރުންނަކަށް ްފިލްމް ފިލްމުކުޅުނު

ްމިރާ ްގެންނަން.ްބޭނުންވަނީ ްއަމާންކަްނ ްސުލްޙަވެރިކަމާއި  2575އްޖެއަށް

ްއުފެދޭއިރަށްް ްތަޅާފޮޅުމެްއ ްއެންމެ ްތެރޭަގިއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއަޅުަގނޑުމެްނެގް ްޙާލުަގއިޖެހޭނީ ްދާއިރާ ްޓުއަިރޒަމް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްތިބޭނެް ްއަުޅަގނޑުމެން ްަރއްޔިތުން. ްދިވެހި ްތިިބ ްރަށްތަުކގަިއ ރާއްޖޭަގއި

ްމާލޭ ްމި ްއެންމެްކަިއގެން. ްތިބޭނެ ްައޅުަގނޑުމެން ްާގއަޅާފައި. ްިމއޮީތ ަގއި

ްތިބޭނީް ްދުްއަވއިަގންނަން ްމަގޫފަތްކަިއގެން ްއެހެންނަމަވެސް،  2580ފަހުވަގުތަށް.
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ްއެހެންވީމަ،ް ްވިސްަނއިދޭންޖެހޭ. ްއެކަން ްރައްޔިތުން. އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއަމާޒު،ް ްަޤއުމުގެ ްޮބޑު ްިމއޮއް ްއަމާޒު، ްމުިޅ ްމިއަދު އަޅުަގނޑުމެން

ްއަުޅަގނޑުމެންނަކަށްްމިޤަ ްނިޝާން ްމިޤައުމުގެ ްދިދަ، އުމުގެ

ކިނބިގަސްދޮށުެގާއއިްދިމާލަށްްއަނބުރައެްއްނުލެވޭނެްިޢއްޒަްތތެރިްރައީސް.ް

ްމިދަންނަވަނީ.ް ްއާދޭހާއެީކަގއި ނޑު ްއަުޅގަ ްނުކުަރއްވާޭށ ްއެކަން  2585އެގޮތަށް

ްބިންމައްޗަ ްމިޤައުމުެގ ްޤުރުބާނީއެއް، ްކޮްނމެ ްވާންހުރި ްށްއެކަމަށްޓަަކއި

ްއެހެންވީމަ،ް ްތައްޔާރަށް. ްވާން ްމިހިރީ ނޑު ްއަުޅގަ ލޭފައިބައިގެންިދޔަސް

ްކިތަްއް ްބޭނުންވަނީ. ްގެންނަން ްބާބެއް ްއިންތިޤާލީ އަޅުަގނޑުމެން

ްމީޑިާއއާިއ،ް ްދައުްުލަތުގެ ްދޮގުހަދައިފިތޯ. ްގޮތަްށ ްކިަތއް ކަންތަކުަގއި

ްސިފަ ްަދއުްުލަުތގެ ްބޭނުންކޮށްގެން، ްައްސަސާަތްއ ްމުއަ  2590އިްންދައުްުލަތުގެ

ްބޭނުންކޮށްގެން...

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއަޅުަގނޑުމެްންްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ްއެހެންވީމަ، ްކުެރވިއްޖެތޯ. ްއަނިާޔެއއް ްކިހާ  2595ްރައްޔިތުންނަށް

ްބޭނުންްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްގެންނަން ްބާބެއް ްއާދޭހާއެުކްއިންތިޤާލީ ްވަަރށް ްއަޅުަގނޑު ވަނީ.

ްމިދަންނަވަނީްމިކަމުގައިްރަްއިޔތުންގެްއިޙްސާސްަތއް..

ް

ްވަގުތުްހަމަެވއްޖެްއިނގޭތޯްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް2600 

ްމައުމޫންްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ްކިނިބގަސްދޮުށގޭ ްަރއްޔިތުންނަކީ ްނެރުްއވާށޭ. ްކުރިއަށް

ްޢަބްދުލްްޤައްޔޫމެއްްނޫނޭ.ްްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ްއިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްވުންްއެެދން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް2605 

ްއެކަންްޤަބޫލުކުރަްއވާށޭ.ްުޝުކރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް
ްްްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް
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ްދުސްތޫރީްްންްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއި ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްމިއަދަކީ ްއާދެ، .`ް

ނޑުްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން:  2610ޙަޔާތުަގއިްވަރަށްްމުހިންމުްާބބެއްްހުޅުިވގެންދާްދުވަެހއްކަުމގައިްއަުޅގަ

ްސަރުކާެރްއް ްެއއްބަިއވަންތަކަުމގެ ްޤައުމީ ްއެބާބަކީ ްއާދެ، ފާހަގަކޮށްލަން.

ްޢިއްޒަތްެތިރްްގާއިމުކުރުމަށްަޓކައި ްބަހުސްކުރުމަށްޓަކަިއ ްެބހޭގޮތުން އެކަމާ

ްދުވަްސ.ް ްހުޅުވާލަދެއްވި ްމަޖިލީހަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ރިޔާސަތުން

ްޝުކުރާިއް ްނިހާަޔތަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސަށް ްޢިއްޒަތްތެރި އެކަމަށްޓަަކއި

ްއާދެ،ް ްތަޢުރީފްކުރަން. ްޝުކުރުދަންނަވަން، ްއަދާކުރަން.  2615މުބާރިކްބާދީ

ްޠާރިޤްްދަންނަވަން ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްނ.އަތޮޅުގެ ތޯ،

ްގާއިމުކުރުމަްށް ްސަރުކާރެއް ްއިންތިޤާލީ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްފަދައިން، ވިދާޅުވި

ްރަށްތަކުެގް ްރާއްޖެތެޭރގެ ްސަބަބެއް، ްެއއް ްބޭނުންވާ އެންމެބޮޑަށް

ްަކނޑަައޅުްއވާފަ ްަދއުލަތުން ްހޮްއވެވުމަށްަޓކައި ްއެރަށްރަށް ިއްރައްޔިތުންގެ

ްެއް ްއިންތިޚާބަާކގުިޅގެން ްކޮންމެ ްއިސްތަިށފުޅުގައި ްވެރިްނގެ  2620ތިއްބެވި

ްއާެދ،ް ްއިލްާޒމްތައް. ްެއއްގޮތް ްޙަޤީޤަތާއި ްނުވަތަ ްޮދގު އެޅިގެންދާ

ްބަރީޢަވެގެްނާވް ްެއކުށުން ްވިދާޅުވިފަދައިން ްއެމަނިކުފާނު ހަޔަޤީނުންވެސް

ްއެިޅގެންދޭ ްޢިލްޒާމްތަކެއް ްނުަޙްއޤު ްބޮލުަގއިވެސް ްއެހެންވީމާ،ްބައެްއގެ .

ްމަކަރާިއް ްޯޓަށް ްވޯ ްވާހަަކއާިއ، ްއޮޅުވާލުުމގެ ްވޯޓު ްމިދެންނެވީ އަޅުަގނުޑ

ްއާެދ،ް ްވާހަކަ. ްބޭނުންކުރި ްނުފޫޒު ްވޯޓުަގއި ްވާހަކައާިއ، ްހެދުމުގެ  2625ޙީލަތް

ްމަދުރަށެއްގަިއް ްވަރަްށ ްރަށެއްގަިއވެސް ްޮކންމެ ްރާއްޖޭގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއިްނތިޚާބަ ްކޮންމެ ްރައްޔިތުން ްމިއީ.ްމެނުވީ ްކުރާްޝަުކވާތަެކއް ްގުިޅގެން ކާ

ްސަރުކާރެްއެގް ްއިންތިޤާީލ ްމިއީ ްވިާދޅުވިފަދައިން ްއެމަނިކުފާނު އެހެންވީމާ،

ްއެބޭފުޅުްން ްބަދުނާމުތަކުން ްއެފަދަ ްޭބނުމެއް ްއެއް ްމުހިންމު އެންމެ

ްނުވަަތް ްސަރުާކރެއް ްަވގުތީ ްނެތް، ްޝައްކެްތވެސް  2630ސަލާމަތްވެގެްނވުން.

ްޤައު ްނުވަތަ ްމިކަންކަންްއިންތިޤާލީ ްސަުރކާރަުކން ްެއއްބަިއވަންތަކަމުގެ މީ

ްެއއީ،ް ްޤަބޫުލކުރެވޭ. ްގޮެތއްަގއިކަުމގައި ްއިންޞާްާުފވެރި ްވަރަށް ގެންދާނީ

ްނޫންް ްދެބަސްވާެނކަމެއް ްބޭފުޅަކުވެސް ްކޮންމެ ްޤަބޫލުކުރާ ޙަޤީޤަތް

ްހަަމް ނޑު ްައޅުގަ ްދަންނަވާއިރު، ްމިހެން ނުޑ ްއަުޅގަ ްއާދެ، އެީއކީެއއް.

ްއެރަށަކަްށްފަޚުރުވެރިކަމާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްބޭނުންވޭ ްދަންނަާވލަން  2635އެުކ
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ްެއއްވެްސް ްއިންތިޚާބެްއގައި ްދުވަހަުކވެސް ްޅ.ކުރެންދޫައީކ ނިސްބަތްވާ،

ްއެކަމަށްޓަަކއިް ްނޫންކަން. ްރަށެއް ްއޮތް ްހިނގާަފއި ްމައްސަލައެއް ކަހަލަ

ްއަޅުަގނުޑް ްަރއްޔިތުންނަށް ްލޮބުވެތި ްރަުށގެ ްލޮބުވެތި އަޅުަގނުޑގެ

ްތަޢު ްލޮބުވެިތްޝުކުރާއި ނޑުމެްންްގެ ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްދަންނަވަން. ރީފް

ްޤައްޔޫމް،ް ްޢަބްުދލް ްމައުމޫން ްފަޟީަލތުލްއުސްތާޛު  2640ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ،

ގެްތާއީދުްމިއަދުްއެމަނިކުފާުނގެްސަރުކާރަްށ92ްްއެމަނިކުފާނުްވިދާުޅވޭް%

ްއެމަނިކުފާނުް ްއާދެ، ްލިިބވަަޑއިގެންަފއިާވކަމަށް. ްއެމަނިކުފާނަށް ްނުވަތަ

ްދަންނަވާީން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންކަމަށްވާނަމަ، ްެއގޮތް. ޤަބޫލުފުޅުކުރައްާވ

ްތާއީުދނުކުރައްވާްނީވް ްއެމަނިކުފާނު ްސަރުާކރަކަށް ްއިންތިޤާލީ މިފަދަ

 2645އެްއވެސްްސަބަެބއްްނެތޭ.ްަސބަބަކީ،ްއިންތިޤާލީްސަުރކާރެްއގެްދަށުންެވްސް

ްލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެ ްާކމިޔާބު ްޕާޓީއަށް ްފުރިހަމަްއެމަނިކުފާނުގެ ަކމުގެ

ްދެކޭގޮުތަގިއް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްޮއންނާނެ. ްއެމަނިކުފާނަށް ޔަޤީންކަން

ްހަަމް ނޑު ްައޅުގަ ްއިންކާރުކުަރްއވަނީީކއެއް. ްމިކަމަާކ ްނޫން އެމަނިކުފާނެއް

ްސައްތައިްން ްއެމަނިކުފާުނ ްޤަބޫލުކުރަން ްައޅުަގނުޑ އުންމީދުކުރަން،

ްތާއީދުކުރަްއވާނެ ްިމކަމަށް ްއެމަނިކުފާުންސައްތައަށް ްއާދެ،  2650ކަން.

ްޚިޔާލުފުޅުް ްބޭފުުޅންގެ ްތިއްބެވި ްމިތާނގައި ްތިއްބެިވ، ޢައްޔަންކުަރއްވާަފއި

ްޔަޤީންކުރެެވޭއް ްހަމަ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްހުިރގޮތެއް. ްނޭނގޭ އަޅުަގނަޑކަށް

ްހަމަް ްސަރުކާރަށް ްއިންތިޤާލީ ްމި ްއެމަނިކުފާނު ދަންނަވަންތޯ،

ްއެމަނިކުފާނަ ްެއީއ ްޔަޤީންކަްންތާއީދުކުރަްއވާނެކަން. ްއެހާބޮުޑ ށް

%ް ްތާއީުދކުރަްއވާކަމުެގ.92ްްއެބައޮތް. ްދިވެހިރައްޔިތުން  2655އެމަނިކުާފނަށް

ްއިންތިޚާބެްއް ްމިނިވަން ްދަށުން ްސަރުކާރެްއގެ ްއިންތިޤާލީ ކީްއވެގެންތޯ

ބާއްަވވާްކާިމޔާބުކުރަްއވަްނވީްނޫންތޯ.ްއަޅުަގނޑުްއެދެނީްެއތަންްއަޅުަގނުޑް

ްޔަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްޤައުީމްދުށުން. ްއެމަނިކުފާނު ޤީންކުރާގޮުތގައި

ްރައީސަަކްށް ްއެސަުރކާރުެގ ްޤާއިމްކޮްށ، ްސަރުކާެރއް އެއްަބއިވަންަތކަމުގެ

ްބާއްަވވާ،ް ްއިންތިޚާބެއް ްމުސްތަޤިއްލު ްހުންނަވައިގެްނ  2660އެމަނިކުފާނު

ްނައުް ްމިޤައުމީ ްގެނެސްދެއްާވ، ްއަމާންކަން ްޢަމްނު ްހަމަޖެހުމާއި މިޤައުމަށް

ްބަނދަރަކަށް ްއުންމީދު.ްްއަމާން ްައޅުަގނުޑގެ ްެއއީ، ވާޞިްިލުކޮށްދެއްވުން
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ްއެއަށްފަހުް ްައދި ްެއއީ.ްައޅުަގނޑު ްއެޭދްދުވަސް ްއެންމެ ްދެކެން އަޅުަގނޑު

ްސަރުކާރެްއެގް ްއަންނަ ްދެން ްއިސްތިޢުފާދެއްވާ އެމަނިކުފާނު

ްލަާފދެއްވެމަށްޓަަކިއް ްއެސަރުކާރަކަށް ްގޮތުަގިއ  2665މުސްތަޝާރެއްގެ

ނުޑްއުންމީދުކުާރްވަރަށްްޮބޑުްޙަޤީޤަެތްއްްހުންނަވާތަންްފެނުންްއެއީް އަުޅގަ

ްައޅުަގނުޑް ްެއއީ. ްއުންމީދެއް ްއުންމީދުކުރާ ްހިތުެގއަޑިން އަޅުަގނުޑގެ

ް ްމިމޭރުމުންްهللاއެކަމަށްޓަަކއި ްއާދެ، ްދަންނަވަން. ްދުޢާ ްޙަޟްރަތަށް ގެ

ްއަންނަނީ،ް ްޚިޔާަލށް ްައޅުަގނުޑގެ ްގެންދާއިރު ްކުިރއަށް ްވާހަކަ އަޅުަގނުޑގެ

ްސުމުްއވުލްްއަޅުަގނޑު ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ްީމގެކުީރގެ ްކުީރގެ،  2670މެްނގެ

ްއެމަނިކުފާނުެގް ްކިލެގެފާނު. ނޑޭރި ްރަންނަބަ ްނާޞިރު ްއިބްރާހީމް އަމީރު

ް ްދައުުރ، ްތިްނވަނަ ްަމޢާފްކުރެއްވުްނ3ްްރިޔާސަތުގެ ްނޫން. ްދައުެރއް ވަނަ

ވާފަިއްވަނަްއަހަރުްއެމަނިކުފާނުްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހަށްްފޮނުއ3ްްއެދެން.ް

ްބޭފުޅުންގެް ްއެްނމެ ްތިޔަ ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްސިޓީފުޅެއް. އޮތް

 2675ސަމާލުކަމަށްޓަްަކައިްމިސިޓީުފޅުްދަންނަވާލާނަން.ްމަޢާފްކުރެއްވުންްއެދެން.ް

ްޤަބޫލުކުރަން.ް ނޑު ްއަުޅގަ ްނޫންކަމުގައި ްބޭރުވުން ްމަޢުޟޫޢުއިން މިއީ

ްފެނިވަަޑއި ްމިއިންވެސް ްމުހިންމުކަން ްސަރުކާރެްއގެ ގަންަނވާނެ،ްއިންތިޤާލީ

ްއެމަނިކުފާނުް ްސިޓީފުޅުަގިއ ްއެ ްވިސްނިވަަޑއިަގންނަވާނެ. ތިބޭފުޅުންނަށް

ްދިވެިހް ްފަރާތުން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްމިއޮންނަނީ، ލިޔުްއވާފައި

ްދިވެހިރާއްޖެ.ް ްމާެލ ްއޮފީްސ، ްަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްސުރުޚީ.  2680ޤައުމަށް،

ްމެންބަ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންެގ ްލޮބުެވިތްޢިއްޒަތްތެރި ރުންނާއި

ްދަންނަވަމެވެ.ް ްއިޚްލާޞްތެިރކަމާއެުކ ްހެޔޮއެދުންަތކާއި ރައްޔިތުންނަށް

ްމަސްޢޫލިއްޔަުތް ްބުރަ ްަރއީސްކަުމގެ ްޤައުުމގެ ްިދވެހި އަޅުަގނުޑގެ

ްމަޤާމުް ްަރއީްސކަމުގެ ްތިންއަހަރުވަނީއެވެ. ްމިހާރު ްގެންދާތާ އަދާކުރަމުން

ްފެށި ްޢަްައުޒަމްކަމުން ްަވޒީރުލް ްހިންގުމުެގްނޫންނަމަވެސް ްުލަތް ްަދއު  2685ގެން

ް ްއުޅޭތާ ްއަމްނުޢާންމ13ްްުމަޤާމުގައި ްރާއްޖޭެގ އަހަރުެވއްޖެެއވެ.

ބެލެހެއްޓުމުގެްގޮތުންނާްއެފަދަްއެހެނިހެންްގޮތްގޮތުންްސަރުކާރުްހިންގުމުެގް

ް ްއުޅޭާތ ްައޅަިއގެން ްބޮލުގަިއ ްައޅުަގނުޑެގ އަހަރ17ްްުމަސްޢޫލިއްޔަތު

ްވިސްނޭގޮ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްމިހާްވެއްެޖއެވެ. ްމީހަކު ްެއއްެވސް ުތަގއި
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ްނޫނޭ.ް ްކަމެއް ްއެކަށީގެންާވ ްމިޒަމާނާ ްުހރުމަކީ ްމިމަޤާމުގައި  2690ދިގުމުއްތަކަށް

ްލޮބުވެތިް ްމެންބަރުންނާއި ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިުތންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ތިޔަ

ް ްދަންނަވަމޭ، ްމެދެއްހާތާނގަިއ1972ްްރައްޔިތުންނަށް ްއަހަުރގެ ވަނަ

ްމަޤާމުް ްރަީއސްކަމުގެ ްަޤސްދުކޮށްފީމޭ.ްޤައުމުގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްވަކިވުމަށް ން

ްތެރޭގަާޔއި،ް ްމުއްދަުތެގ ްރައީސްކަުމގެ ްވޭތުވެިދަޔ މިފުރުޞަތުގައި

ްހިންގަވަމުްން ްދަޢުލަތް ްއަޅުަގނޑު ްމަޤާމުތަކުގައި ްެއކި  2695އެނޫންވެސް

ްވަޒީރުްނެގް ްތެރޭގައި ްކަންތައްތަުކގެ ްބޮޑެތި ްެއކިެއިކ ްއަދި ގެންދިޔައިުރ،

ްމެންބަރުން ްމެންބަރުންނާއި،ްމަޖިލީހުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ނާއި،

ްވެެދްއިވް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްފަރާތްޕުޅުތަކުން ްއެފަދަ ްވެރިންާނއި އޮފީސްތަުކގެ

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްަރއްޔިތުްނ ްދިވެހި ްއަދި ްދަންަނވަމޭ. ްޝުކުރު އެހީފުޅުތަކަށް

ްއަދިް ްރައްުދުކރަމޭ. ްުޝކުރު ްއިޚްލާޞްތެރިކަަމށްވެސް  2700ބެހެއްޓެވި

ްަވޑަިއގަންނަވާޭންްއަޅުަގނުޑގެ ްދެން ްވެރިކަމަށް ްޤައުމުގެ ްދިވެހި ފަހަށް

ްއެދެމޭ.ް ްބެހެްއޓެވުން ްއިޚްލާޞްތެިރކަން ްއެހީފުޅާއި ްއެ ްހަމަ ބޭފުޅަކަށްވެސް

ްވާހަަކދައްކަަވިއގެން،ް ްވިސްަނވާ ްފެށިގެން ްމިހާރުއްުސރެ ްއެދެނީ އަޅުަގނޑު

ޅަކާދޭތެރޭަގިއްޤާނޫނުްތަންދޭްގޮތުގެމަތީންްޤައުމުގެްަރއީސަކަށްްޮހވާނޭްބޭފު

ްހަމަޖެހިގެންް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްތިއްެބވުމޭ.  2705ނިންމަވައިގެން

ނުޑް ްއަުޅގަ ްތިއްެބވުމަކީ ްނިންމަވަިއގެން ްެއކަްނ ވިސްނުންތެރިކަމާެއކު

ްތެދުވެރިވާންޖެހޭނޭް ްމީހަކުވެސް ްކޮންމެ ްާރްއޖޭގެ ްކަމަކީ ްއެދޭކަމެކޭ. ވަރަށް

ްރާއްޖޭަގއި ްމުިހންމުކަމޭ. ްއެންމެ ްބޮޑުކަމޭ، ްޚާއްޞަްްއެންމެ ްެއންމެ އޮތް

ްރައީސަކަްށް ްޤައުމުެގ ްެއއީ ްކަންތަކޭ. ްރައްކާތެރިވާްނވީ ްއެންމެ އަދި

ްރައްޔިތުންނަްށް ްދިވެހި ްލޮބުވެތި ނޑައެޅުމޭ. ްކަ ްބޭފުޅަކު  2710ހުންނަވާނޭ

ްރާއްޖެއަާށިއް ްަވކިިވކަމުަގއިިވޔަްސ ްރަީއސްކަމުން ނޑު ްއަުޅގަ ދަންނަވަމޭ.

ްޚިދުމަތެ ްވެުވނު ްރަްއޔިތުންނަށް ްހުންނާނީްރާއްޖޭގެ ްއަބަދުވެސް ްކުރުމަށް އް

ްދުނިޔޭަގިއް ްމީަހކީ ްއެްއވެސް ްނެތޭ، ްަޝއްެކއް ްަތއްޔާުރަގއޭ. ތައްޔާރަށޭ،

ްއަބަދުް ްަމޤާމަކީ ްއެއްވެސް ްއަދި ްނޫނޭ. ްމީހެއް ްހުންނާނޭ އަބަދު

ްދިވެހިް ްނޫނޭ. ްމަޤާމެއްވެސް ްއޮންނާނޭ ނަޑއެޅިަފިއ ްކަ  2715އެކަކަށްަޓކައި

ްހު ްެއދެނީ ްައޅުަގނޑު ްޤައުމަށާއި،ްްރައްޔިތުންނަށް ްިދެވހި ްހެވެކޭ. ރިހާވެސް
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ްއުމުރެކޭ.ް ްާދއިމީ ްބާއްޖަވެރި ްއެދެނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްމިނިވަންކަމަށް ޤައުމުގެ

1971ްް 16ްޖުލައި ްދަންނަވަންތޯ،ް، ްނާޞިރު. ްއިބްރާހީމް އަލްމުްޚލިސް

ްެދއްެކިވް ްއިސްތިޢުފާދެްއވުމަށްޓަކައި ްަރއީްސކަމުން ްރައީަސކު ޤައުމެްއގެ

ްނަމޫނާ ްރީތި ްމިްވަރަށް ްއުްނމީދުކުރަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްމިއީ.  2720އެއް

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްދެްއކެވުމަށްފަހު، ްަނމޫނާއެއް ްރިވެތި ނަމޫނާއަށްވުރެވެްސ

ްމައުމޫންް ްފަޟީލަތުލްއުސްތާޛް ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޢިއްޒަތްތެރި ލޮބުވެތި

ނޑުމެންގެްދެންްއަންނަންްއޮތްް ޢަބްދުލްްޤައްޔޫމްްއިސްތިޢުފާދެއްާވ،ްއަުޅގަ

ްހުންނަވާތަންްސަރު ްއެމަނިކުފާނު ްގޮތުަގއި ްމުސްތަޝާެރްއގެ ކާރެްއގެ

ްތާއީދުކުރަނީ.ް ްސަުރކާރަކަްށ ްއިންތިޤާލީ ްއަުޅަގނޑު ްއެކަމަށްޓަކަިއ  2725ފެނުން.

ްދެކޭނެ.ް ްޤައުމު ްދިވެހި ްމި ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްމިކަން އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ

ްވަބަރަކާތު.ްهللاްވަްއސަލާމްޢަލައިކުމްްަވރަޙްމަތު.ްانثاهللا

ް

ްފޮނިމީރުކަމާއި،ްއްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުްހަ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމި ްއާދެ، ްއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.

ްާޙލުގައިޖެހިފަިއްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްަބނޑަށްޖެހި ްތިބި، ްފެންބޮަވއިގެްނފައި  2730ހިޔާވަހިކަްަމަށް

ްާވސިލުކޮށްދެވޭތޯ ްރަްައްޔިތުންނަށް ްމިކުރަމުންދާްްތިބި ްމިތާ ބަލަން

ްބޭފުޅުންނަށްްބަހުްު ްބަިއވެިރިވ ްމިކަމުގަިއ ްމަރުޙަބާ. ނުޑ ްއަުޅގަ ސަށް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއިޚްލާސްތެރިކަާމެއކީ. ްހިތުގެ ްދަންނަަވނީ ްޝުކުރު އަޅުަގނޑު

ްއިންތިޤާީލް ްޤަބޫުލކުރެޭވތީ ްއަޅުަގނޑަްށވެސް ްމިތެދުވީ، ްމިތަނަށް މިއަދު

ްމަރުހަލާ ްދެންއޮތް ްމަރުޙަލާއިން ްއޮތް ްމިހާރު ްޤާނޫނުއަސާސީ  2735އަްަށްްނުވަތަ

ްއޮތުމަްށް ްއުޞޫލުތަކެއް ްލިބިދޭނެ ްއޭެގްޙައްޤުތައް ްރަްއޔިތުންނަށް ވާސިލްވެ

ްވަރަށްް ްވާހަަކެއްއކަން ްތާއީދުކުރާ ްފެށުނީއްސުެރެވސް އަޅުަގނަޑކީ

ްވާހަަކް ނޑު ްއަޅުގަ ްމިގޮތުން ްއާދެ، ްދަންނަަވން. ފަޚުރުވެރިކަމާިއއެކީ

ްބޭނުންވޭ، ްދަންނަވާލަން ްކުިރން ްގެންދިއުުމގެ ނުޑްްކުރިއަށް އަޅުގަ

 2740އެއަތޮަޅކަށްްނިސްބަތްވާްހައްދުންމަތީގެްޢިއްޒަތްތެރިްދެްމެންބަރުންްވަރަށްް

ްހައްދުންމަތީެގް ްއަސަާރިއއެީކގަިއ ްސާބިުތކަމާއި އިޚްލާސްތެރިކަމާއި

ްޝުޢޫާރް ްބޭުފޅުންގެ ްގިނަ ްމަޖިލިސްގެ ްމި ްައދި ްފަރާތުންނާއި ރައްޔިތުންެގ

ނ ްއަްަުޅގަ ްވާހަްަކަައށް ްދެްއެކވި ްޙާްާލު،ްއެްއގޮތަށް ްަދންނަވާ ްޝުކުުރ ޑު
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ްމަޢުލޫމާތުް ނަޑށް ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްމަދުވިތަންކޮޅު ްވާހަަކއިން އެބޭފުޅުންގެ

ްެއއްެޗްއް ްމައްޗަށް ްނުކުތާއެއްގެ ްދެތިން ްޤަބޫލުުކރެވޭ ްއަދި  2745އޮތްގޮތުންނާއި

ްޙަޤީޤަތުގަިއް ްވާހަަކއަީކވެްސ ްއެބޭފުޅުންގެ ދަންނަވާލުމަށްފަހު،

ް ްވާަހކަކަަމށް ްބޭފުޅުންްއަޅުަގނުޑެގވެސް ްެއހެން ްއެއީ ދަންނަވަން.

ްއެގޮތުްން ްގޮުތން. ްތަންދިނުމުގެ ްވާަހކަފުޅުތަކަށް ްއަގުހުރި ްހުރި ދައްކަވަން

ް ްޢަމަލުކުރަމުންދާްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްދަންނަވާލާނަން،ްމިހާރު 43ްއަޅުަގނޑު

ްލިބިގެންވަނީް ްބާުރ ްވެރިކަުމގެ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ްމާއްދާ،  2750ވަނަ

ްޤާނޫނު ްފަހެްޝަރީޢަތާއި ްތެރޭގައޭ. ްދާއިާރގެ ނޑައެިޅގެްނވާ ްކަ އަސާީސަގިއ

ްެއއްެވސްކަމެްއްނުހިންގޭނޭ.ް ްގޮތަކަށް ްޚިލާފު ްޤާނޫނުއަސާީސއާ ޝަރީޢަތާއި

ްރަީއސުލްޖުްުމްހޫރިއްޔާައކަްށް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްުސވާލުކޮށްލަން އަޅުަގނޑު

ްކުރެްއިވް ްަޢއްަޔން ްއެބޭފުޅާ ްޭބފުޅާއަށާިއ ްބޭފުޅުންނަށް، ހުންނެވި

ްވަޒީ ްމިދިޔަ ްއޮީތ.29ްްރުންނަށް ްިހނގާފައި ްކަންތައް ްމިގޮތަށްތޯ  2755ައހަރު

ްދިމާނުވާ،ް ްޢަަމލާ ްބަހާއި ްމިއީ ްދަންަނވަންޖެހެނީ ްާއެކީ ްހިތާމައާ އާދެ،

ްއެްއކަމެްއވެްސް ްމެނުވީ ްވާގޮތަށް ްތަޢާރުޟު ނޑައެިޅގެން ްކަ މިމާއްދާއާއި

ް ްޤާނޫނުއަސާސީެގ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްދެން ވަަނ152ްްކޮށްފައެއްނެތޭ.

ްމާއް ްވެލާނަން. ްރުޖޫޢަ ްއަޅުަގނޑުމެްނ152ްްދާއަށް ްބުނަނީ، ްމާއްދާ ވަނަ

ްޙައްޤުތަްއް ްލިބިދޭ ްމިޤާނޫނުއަސާސީން ްހެދުމަށްފަހު،  2760މިޤާނޫނުއަސާސީ

ްތެރޭަގިއް ްުދވަހުގެ ްދެއަހަރު ްފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންނަށް

ްއެބަިއް ްހަދަން. ްޤާނޫނުތަކެއް ްަހދަންޖެހޭ ްއެބަޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން

ްމިދަތުރުކުރީ.ްއަ ްމިހިސާބަށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްތިބެ ްނަހަދައި ޅުަގނޑުމެން

އޭގެްސަބަބުންްމިއޮތީްވާުނވާްނޭނގިްއޮޅުންބޮޅުންްވެފައި.ްެއމީހަކުްހިތަށްް

ްމީހަކުް ްކޮންމެ ްލިޭބ ްަވޒީފާެއއް ްކުރަނީ.ްސަރުކާރުެގ ްކަންތަްއ  2765އެރިގޮަތކަށް

ްތިމަން ްތަރިކަެއކޭ. ްތިމަންނާގެ ްމިއީ ްއަްަރަނީ ްއެރިްހިތަށް ްހިތަށް ނާެގ

ްއެިރް ްހިތަށް ްމީހަކަށް ްއެރި ްހިތަށް ްތިމަންނާ ްޕްރޮމޯޝަންދޭނީ، މީހަކަށް

ނުޑް ކަމެއްްކުރާނީ.ްވަރަށްްހިތާމަާއއިްއެކީްދަންނަވަންްދާދިްފަހުންްއަޅުގަ

ްލ.ް ްޖަލްސާ ްފުރަތަމަ ނޑުެގ ްއަުޅގަ ްއުޅެގެން ްހަދަން ްޕާރީޓއެއް ސިޔާސީ

ްގުޅިް ްާހދިސާއާ ްޭބއްވި ްއިސްޫދގައި ްއަތޮޅުވެރިން،ްއަތޮޅު ނުޑެގ ްއަުޅގަ  2770ގެން
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ްހުންނެވިް ްދަށުން ްމިނިސްޓަރުގެ ްގެންނަަވއި ްމާލެ ްއަތޮޅުވެރިން އަތޮޅުގެ

ްއެބޭުފާޅް ްކުރަްއވައި ްކަންތައް ްއިހާނެތިކޮށް ްވަރަށް ްއެބޭފުޅާއަށް ވެރިން

ްފަޚުރުވެރިކަމާެއީކް ްއެހެންނަމަވެސް ްބިރުފުޅުން. ްވަރަށް ްހުރީ މިހާރު

ްއަތޮ ްޖެހެނީ، ްއަތޮޅުެގްދަންނަްަވަން ްލ. ްބިރުދެއްކުމަކުންނެއް ޅުވެރިންނަށް

ްކިަޔއިެގްން ްހައްދުންމައްޗޭ ްނުވާނޭ. ްޖެހިލުމެއް ްމިއަދަކު  2775ރައްޔިތުންނެއް

ްގެއްލޭގޮތަްށް ްޢިްއޒަްތ ްއަބުރާއި ނޑުމެންގެ ްއަްަުޅގަ ްކިަޔއި ވަނަމެއް

ްކަންތައްަތއްް ްގޮަތށް ްއިހާނެިތވާ ްަރއްޔިތުންނަށް ްއަޮތޅުެގ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއަތޮުޅެގްކުރެވޭ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްދިއުމަކުންނެއް ްާރވަމުން ްގޮތްގޮތަށް ހާ

ްނުހިނގާނެް ްމެުނީވ ްމަގުން ްދައްކާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއަދަކު ރައްޔިތުން

ްއަޅުަގނުޑް ްދަންަނވަން.ްައދި ްކަމާއިއެކީ ްޔަީޤން ްވަރަށް  2780ވާހަކަްސަރުކާރަށް

ްހުށަހަ ްއުޞޫލުތަކާބެހޭގޮތުން ްއިްނތިޤާލީ ނޑު ްއަުޅގަ ޅަންޖެހޭްދަންނަވާނީ،

ްމާދިުގް ްމިއީ ްއެހެންނަމަވެސް، ްއެބަހުރި. ނޑުެގ ްއަުޅގަ ހުށަހެޅުންތަކެއް

ް ްއެނގޭ ނޑަށްވެްސ ްއަުޅގަ ްމަރުހަލާއެއްނޫން. ްދައްކަންޖެހޭ 12ްވާހަކަތަެކއް

ްޚާއްަޞް ްއެހެންނަަމވެސް ްއެބައޮތްކަން. ްދެްއާވފައި ްަވގުތެއް މިނިޓްއިރުގެ

ްވާހަް ްނަސީމްގެ ްއަްޚ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްޖުމްލަގޮތެއްަގިއްގޮތެްއގަިއ  2785ކަފުޅަށް

ްބަޔާންާވް ްއޮންނަންޖެހޭކަމަށް ްސަބަބުތަކެއް ްއިންތިޤާލީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްދަންނަވާލަންް ްއަުޅަގނުޑ ްވާހަކަައކަށް ްދެަވނަ ްހިަގއްޖެ. ސަބަބުތައް

ްބޭފުޅެއްެގް ްކިޔާ ްބީ ްރޯޑްނަސް ްއިހަށްދުވަހު ްނޫން ްއިްއޔެ ބޭނުންވަނީ،

ްބޭއް ްޕާރޓީތަކުްނ ްގެްކުރިފުޅުމަތީގައި ްޕީ ްއާރު. ްޑީ. ްޖަލްސާއެްއގައި ވި

ްިއންޞާްާފުވެިރް ްޢަދުލުވެިރ ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްމެންބަރަކު ްދެ  2790ޢިއްޒަތްތެރި

ްސަބަބެއްކަމަްށް ނޑު ްމަިއގަ ްެއއީ ްވިދާޅުިވ. ްބޭްއވޭނެކަމަށް އިންތިޚާބެއް

ްހިތާމައާއެކީް ްއުފެދިފައިާވކަން. ްސާރިވސްއެްއވެސް ްިސވިލް ވިދާޅުވީ

ްސިވި ްޖެހެނީ، ްދޯނިދޭގޮތަށޭްދަންނަވަން ްމޮހޮނަށް ްއޮތީ ްސާރވިސް ލް

ްދަށުންް ްމިޤާނޫނުއަސާސީެގ ްމިހާރުވެްސ އުފެދިފަ.

ނޑެީނވެްސް ްކެ ްމީހުން ްބޭފުޅަކަށޭ ްހުންނަވާ  2795ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް

ނޑާް ްކަ ްމީހުން ްޮއޑީަގއި ްމިސިޔާސީ ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ޖެއްސެނީވެސް.

ްސި ްލިބެނީ. ްމިޤާނޫނުއަސާސީއަށޭ ްބާރު ްސާރވިސްެގްޖެއްސުމުގެ ވިލް
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ރައީސްްއެކަންްވަރަށްްފާޅުކަްންބޮޑުގޮެތއްަގއިްވަނީްއިޢުލާންްކުރަްއވާފަޭއ.ް

ްެއއްެޗޭކްއެއީ.ްދެވަަން ްއޮތް ްނަމެއްގައި ްދޯނިދޭހެން އެްެހެންވީމާ،ްމޮހޮނަށް

ްމަޖިލީހުންް ްރައްޔިތުްނގެ ްބޭނުންވަނީ، ްދަންނަވާލަްނ  2800ޕޮއިންޓަކަށް

ްޒިްނމާވާނޭް ްފަިއސާއާ ްހަމަޖައްސައިެގްންދިވެހިރާއްޖޭގެ އޮޑިޓަރްޖެނެރަލަކު

ްމުއްދަތުް ްކޮށްފައި. ްޢައްޔަން ްމިހާރުވަނީ ްއަޅުަގނުޑމެން އޮޑިޓަރްޖެނެރަލް

ްފޮނުްއވިް ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއެކަންކުރީ. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ހަމަވިފަހުން

ްމިމަޖިލީހުންް ްއެހެންނަމަވެސް، ްއަުޅަގނޑުމެން ްައއީ. ނަންފުޅުވެސް

ްމަޖި ްމިއަާދިއްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްހިތާމައަކީ ްއޮތީ. ްނިންމާދެއްވާފައި  2805ލީހުން

ްނުކުރައްަވއޭ.ް ްހުވާވެްސ ްއަދި ްޖެނެރަލް ްޮއޑިަޓރ ްދިޔައިރުވެސް ހަމައަށް

ްކަިއް ްމީުހންނަށް ްލާރިތައް ްދައުލަތުގެ ްވަރަށްގިނަ. ްސަބަބުތައް މީގެ

ްބޮުޑކަމުންް ްކުެރވުނުަވރުގެ ްޚަރަދު ްކުރަން ްސުންނާފަިތ ްތަޅާ ހަލާކުކޮށް

ްއިތުރުްްނުވެގެން ްއަދި ްމީަގިއ ްއާދެ، ްއެކަށީގެްނވޭ. ްުވން ުއޅެނީކަމަށްވެސް

ްދާދިް ްެއބަހުރި. ްގެންނަންޖެހޭ ްކަންތައްތައް ްއިންތިޤާލީ  2810ސަބަބުތައްވެސް

ްޖެނެރަލްް ްެއޓާރނީ ްމަރުޙަލާަގއި ްކުރެވުނު ްތަޙްޤީޤު ްމީހެއްގެ ފަހުން

ުރގަިއްއޮފީހުންްސީްސީްކެމެރާއިންްދެއްކިްމީހަކުްކަންފަތުްމުދިްާލފައިްކަ

ްހިނާގް ްރަށުތެރޭގައި ްހުރިހާ ްމީހެއް، ްހުރި ްއަޅާަފއި ބެލްޓެއް

ްސިަފއިންެގއިންވަީން ްޝަރީޢަތް ްއޭނާގެ ްބަިއވެިރވޭ. ފަސާދަތަކެއްަގއި

 2815ދޫކޮށްލާފައި.ްނަމަވެްސްބަންާޑރަްނައިބުެގްއޮފީހަށްްމަްއސަލަތައްްައއުމުްން

ް ްއޭނައަށް ްޖަލަށް. ްދޫނިދޫ ްގެންދެވެީނ ްއެމީހާ ައނިޔާކުރަމުން،ްބަލާލައިފައި

ް ްގޮސް ްނުހިފެހެއްޓިގެްނ21ްްތަޅާފޮޅަމުން ްއޭނައަށް ްތަޙްޤީޤަށްފަހު ުދވަހުގެ

ބުނެވުނީްމިވެނިްމީހެއްގެްކަިއރީގައިްުސވާލުކުރާށޭްތިމަންނާްއެކަންކަމުަގިއް

ްހިންގަވަްން ްދައުލަްތ ްެއއީ ްކޮންމެއަކަސް ްީކއްެވގެންތޯ. ބަްައިވެިރވީ

ްނުވަތަ ްއިްސވެިރޔާ ްއެންމެ ްއަމަްންްހުންނެވި ްއިްސެވރިޔާ.  2820ެދވަނަ

އަމާންކަންްބެލެހެއްޓުމުގެ.ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެްޤާނޫނުއަާސސީންްއަމަންް

ް ްނުޖެހޭ. ްދަންނަާވކަްށ ްޙަވާލުކުރަްއވަނީ. ްކާާކކަން ްބަލަހައްޓަން 12ްްއަމާން

ް ްދޫކޮށްލަން. ްއެންގީ ްފަހުން 12ްމިނިޓްއިރު ްއެންީގްް ްފަހުން މިނިޓްއިރު

ްނަތީޖާއަ ްތިއްެބިވްދޫކޮށްލަން. ްއޮފީހުަގއި ްޖެނެރަލް ްއެޓާރނީ ކަށްީވ
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ްރައްޔިތުންެގް ްމިދައުލަތުގަިއ ްމިހާރު ްދިޔައީ، ްހާމަވެގެން  2825ބޭފުޅުންނަށް

ްއެޖެންޓުންް ްޖާސޫސީ ްނުވަތަ ްފުލުހުން ްސިްއރު ްއަނިާޔކުރަން މައްޗަށް

ްމިޤައުމުގެް ްހިންގަމުން ްފިތުނަ ްފަސާދައާއި ްލައިގެްނ ްސީދާ ސަރުކާރުން

ްއަމާންކަން ްދަންނަވަންޏާ،ްމިހާރުްްއަމަން ްގެންދާކަން.ްކުރުކޮށް ނަގާލަމުން

މިހުންނެވިްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއޭނާގެްޒާުތަގއިްއެއީްގޯްސްބޭފުޅެއްނޫން.ް

ްެއް ްއެބޭފުޅާ ްމައްސަލައަކީ ްބޭފުޅެއް. ްދަންނަ ްގާތުން ްވަރަށް  2830އަޅުަގނޑު

ްޞާްާދިނު ްމިތިބޭ ްވަަށއިގެން ްެއބޭފުޅާގެ ްބައިިތއްބަިއގެން ންނާއިްމަޤާމުގައި

ްޙާޞިލްކުރަން.ް ްމަޤްސަދުތަކެއް ްއެމީހުންގެ ްއެބަޖެހޭ ޚާދިމުން،

ްއެްއެޗްއް ްވިާދޅުވި ްނަސީމް ނޑުެގ ްއަުޅގަ ްދެންމެ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ްބޭފުޅަކަށްް ްސަޖިދައެްއޖެހި ްކޮންމެވެސް ްނޭނގޭ. ްމުޅިއަކުން އަޅުަގނަޑކަށް

ްބޮޑަށް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްިވދާޅުވެއްޖެ. ްވާހަކަ  2835ޭއެގްްނާއިބުކަންދިން

ް ްޤަބޫލުކުރެވުނީ ްޤުބާދުްދާދިފަހުން ްވަަޑިއގެން ްކިަޔވަިއގެން މިޞްރުން

ްކިޔާް ްޚުބަލް ްގެންނެިވ ްވަޑަިއގަންނަވާަފއި ްމަްއކާއަްށ ްޝޭޚަކު ވަންހައިގެ

ްސާދިނަކަށްް ްއެތާނގެ ްދެން ްބާްއވާފައި ްމަރުކަުޒގައި ްއިސްލާމީ އެްއޗެްއ،

ދޭހަވާްކަހަލަްގޮތަކަށްްްއެބޭފުޅާްހުންނަވައިގެންްެއއަްށްސަޖިދަްަްޖެހީކަމަށް

ްެއއްެޗއް.ް ްވިދާުޅވި ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ްނަސީމަށް  2840އެޢިބާރާތް.

ްޝުކުުރެގް ްނަމާދުަގއި ްެއއްަޗކީ ްއެނޭގ ނޑަްށ ްއަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް،

ނަޑއަޅާފަިއް ްކަ ްއިސްލާމްދީނުަގއި ްގޮތްތަެކއް ްކުެރވޭނެ ްކުރެވޭނެ. ސަޖިދަ

ްހުރެގެ ްކޮޅަށް ްއެހެންނަމަވެސް، ްނަމާދުްއެބަހުރި. ްކުެރިވދާނެ. ްނވެސް

ްއެތާނަގއިް ްހިތާމައަީކ، ްކުރެވިދާނެ. ްއިށީނދެގެންެވސް ނިންމާލާފައި

ްެއީއް ނަޑއެޅިގެން ްކަ ްބޭފުޅުންނަށް ްގިނަ ްކުރިއިރުަގއި، ްސަޖިދަ  2845ޝުކުރުގެ

ްމިް ްަވތްކެއްނުޭވ. ްއެނައުންސްމަންޓަކުން ްސަޖިދަެއއްކަމެްއ ޝުކުރުގެ

ްތެ ްބޭފުޅުންގެ ްނުކުރާ ްސަޖިދަ ްުޒވާްންޝުކުރުގެ ްއަދުގެ ރޭގައި،

ްހިމެނިވަަޑއިގަންަނާވް ްޖަމީލްވެސް ްމިނިސްޓަރްމަޢުރޫފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން

ްޤަބޫލުނުކުރެއްވޭީތ.ް ްކަންތައްތައް ްއުޞޫލާ ްެއީއ ްއިރު. ްއިންނެވި އެތާ

ްދެންެވްސް ްކަޭލގެއާ ްވަންހައިގެްޞާްާދިނު ްޤުބާދު ްދެންނެވި  2850އެހެންވީމަ،ްމި

ް ްސަރުކާރުގެ ްކިަޔވަިއގެްންްއޮފީސްަތުކގައިްއެހެން ްމީހުންނަށް ްނުކުޅެދޭ ތިބި
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ްކުރުކޮްށް ްދެމުންދާތީ. ްމަޤާމުތައް ްދޭންޖެހޭ ްމީހުންނަށް ްތަޢުލީމީ ތިބި

ްބޭފުޅެއް.ް ްޢިލްމީ ްވަރަށް ްނަސީމް، ްމިއިންނެވި ްމިސާލަކަށް ދަންނަވަންޏާ

ްޭް ްއުޅޭ ްއެތާނގައި ްމިހާރު ްމަޤާމު ްބޭފުޅެއް.ްމިބޭފުާޅްހުންނެވި ްމޮޅު ވަރަށް

ްސަރުކާރެްއެގްޕިޔޯނުންނަށްވެ ްކަންތައްތައް ްމިހިސާބަށް ްދެން  2855ސްދީފި.

ްސީދާް ްހަމަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްހަދަނީ. ްކިިހނެއްތޯ ްދެން ތަރައްޤީެވއްޖިއްާޔ

ނޑުް ްއަުޅގަ ްކޮންމެހެން ނޑު ްއަުޅގަ ްމިއީ ްމިދަންނަވަނީ. ޕޮއިންޓުން

ްއޮެވގެނެއްނޫްން ްގުޅުމެއް ްއެހެންކަހަްަލަ ްމާބޮުޑ ްދޭތެރޭގައި ނަސީމާއި

ްުއޭޅްްއިނގޭތޯ.ްފެކްޓަށް ްކައްކަން ްބަދިގޭަގއި ްޖެހޭނީ.ްމީގައި ވާަހކަދައްަކން

ނުޑް ްއަޅުގަ ްއިނގޭތޯ. ްލިބިދާނެ ްޕްރޮމޯޝަން ްޓަސްލާފައި  2860މީހާއަށްވެސް

ްމީހަކަްށް ްެއވެނި ްގެނައި ްކުރަން ްމިވެނިކަމެއް ްކޮންމެހެނެއް ދެންނެވީކީނޫން

ނޑުމެން. ް..މިވެނިްކަމެއްްދިނީއެޭކ.ްދަންނަވަންްމިއުޅޭްެއްއޗަކީ،ްއަުޅގަ

ް

ްނަޝީދު،ްނަޝީދުްކޯރަމްްގެްއލެނީ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް2865 

ްދިވެހިްދައުލަތުގެްފައިސާްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް
ްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

.ްވަޒީރުންްމަޖިލީހުގެ...ްއާދެ،ްކޯރަމްްެގއްލިއްޖެްއިނގޭތޯ.ްމަޑުކޮށްލަދެްއވާްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްނަޝީދު.ް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްަވޒީރުންގެ  2870އާދެ،

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު، ްޢިްއޒަްތތެްެރި )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ްއާދެ،ް ް)ަވގުތުޮކަޅކަށްފަހު( ްއަޅުަގނޑު... ްދެއްާވ. އިށީނދެވަަޑިއގެން

ްކުރިއަްށްގެންދަވާ.ްކުރިއަށްްގެންަދވާްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްވާހަކަފުޅުް

ް

ްތިޔަގެންނެީވްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްފެނިވަޑައިގަންަނވަިއ ްދެންމެ ްމަނިކުފާނަށް  2875ްއާދެ،

ްރިފޯމްްްވާހަަކދެއްެކވުން:ނަޢީމްް ްއެއީ ްމިތިބެނީ. ްރިފޯމެޓްވެފައި ްޙަޤީޤަތުގަިއ ރިފޯމްވާގޮތް.

ްނަގާލާފަ ްކޯރަމް ްއިނގޭތޯ ްއެވަޑައިަގތީ ްއެހެންވީމާ،ްމިނިސްޓަރްދެންމެ ިއ.

ް ްނިޔަތާއި، ްތެދު ްއިޚްލާސްތެރިކަމާ ްއެބައެނގޭނޫންތޯ ސުބްޙާނަޫޙްهللا
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ްކޮންމެްެއަކަްސ،ް ްވާހަކަ. ްހުވާގެ ްހުރި ްކޮށްގެްނ ްގަންދީ ވަޠަޢާލާ

 2880ްއަޅުަގނުޑގެ....

ް

ްްވަގުތުްހަމަެވއްޖެްއިނގޭތޯްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންް

ް

ްއަޅުަގނޑުްަވގުތުްތެރެއަކުްޫނންްމިވާހަކަްމިދެންނެވީ.ްއަޅުަގނޑުގެްވަގުުތްްމުަޙންަމދުްްހައްުދންމަތީްެމންަބރު

ްއެަވގުތުކޮުޅްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްގެއްލުނީމާ. ްކޯަރމް ްމިތަނުން  2885ހަމަވެއްޖެއޭ

ްޕޮއިންޓެްއް ްމުހިންމު ްހުރި ްދަންނަވަން ނޑު ްއަުޅގަ ދެއްވަްނވާނެ.

ްއިށީނދެލާނަން.ްފާހަގަކޮށްލުމަށްފަހުް

ް

ނޑުްއަރުވާްނިމިއްޖެްއިނގޭތޯ.ްްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންް ްއާދެ،ްެއަވގުތުކޮޅުްއަުޅގަ

ް2890 

ނޑުްފާަހގަކޮށްލާފައިްއަރުާވލާނަން.ްްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްނޫން،ްނޫން.ްއެްޕޮއިންޓްްއަުޅގަ
ްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ްއިީށނދެވަޑަިއގެްންް:ވާހަކަެދއްެކވުންރިޔާސަތުންް ްއާެދ، ްއެދެން. ްދެއްވުން ްއިށީނދެަވޑަިއގެން އާދެ،

ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްނުކުތާއެްއ ްިނޒާމާބެހޭ ްއާެދ، ްއެދެން.  2895ދެއްވުން

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްޝާފިޢު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ނޑުވެސްްހަމަްނިޒާމީްނުކުތާއެއްްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް  2900ްީއސް،ްއަުޅގަ

ްނިޒާީމްްްއިްބރާހީމްްޝާފިޢުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްައޅުަގނުޑވެސް ްޝުކުރިްއޔާ. ްއާެދ، ނޑު... ްއަުޅގަ މިނެގީ

ްބޭފުޅާވެސްް ްވާހަކަދެއްެކިވ ްދެންމެ ްމިާތ ްމިެނގީ، ނުކުތާއެއް

ްެގންދެވީ ްދަްއކަވަމުން ްވާހަކަފުޅު ހަމަްްވާހަކަފުޅުދެްއކެިވއިުރގަިއ،

ްދެއްކެިވއިުރ،ް ްެއވާހަކަ ްވާހަކަ. ްމެންބަރެއްގެ ްޢިއްޒަތްތެރި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްގޮތަކަށްހެންް ްކަަހލަ ްކުަޑވާ ްއިޤަދަރު ްަކރާމަތާ ްޢިްއޒަތާއި  2905އެމަނިކުފާނުގެ

ްވިސްނުމުަގިއް ްއެމަނިކުފާނުގެ ްދެން، ްދިަޔީއ. ްހީވަނީ އަޅުަގނޑަށް
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ްެއގޮތަށްކަެމއް ްކަންޭނނގެ ްނެތިދާނެ ްނަމަވެސް،ްްފަހަރެއްގަިއ ގެންދެުވނީ.

ްދެން،ް ްއެެގންދެވީ. ްއެގޮތަށްކަން ްިވސްނުނީ ްހަމަ އަޅުަގނޑަްށވެސް

ްއެކަމަްށް ްމަނިކުފާނުެވސް ްދައްަކވާއިރު ްވާހަކަުފޅު ްެއގޮތަށް އެހެންވީމާ،

ނޑުމެންނަށްްމިތާްތިބެންް  2910އިޝާރާތްކޮށްލަްއަވއިފިއްޔާްަހމަގައިމުެވސްްއަުޅގަ

ްން.ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް.ްފަސޭހަވާނެ.ްއެވާަހކަްދަންނަާވލަ
ް

ް

އާދެ،ްައޅުަގނޑުްައޅުަގނޑަްށްފެންނަްއުސޫލެއްގެްތެރެއިްނ،ްއަޅުަގނޑަްށްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްގެންދެވޭޯތް ނަޑށް ްއަުޅގަ ްތެރެއިން ްގަވާއިުދގެ ްމި ްމިދެންނެވީ  2915ފެންނައޭ

ް ްއަޅުަގނޑު ްއެގޮތަށް ްހަމަ ްކުރަނީ. ނޑު ްއަުޅގަ ަމސައްކަތްކުާރްމަސައްކަތް

ވާހަކަްދަންނަވާލަން.ްއާެދ،ްލ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަުރގެްވާހަކަފުުޅ،ް

ވަގުތުްހަަމވެއްޖެްއިނގޭތޯ.ްެދން،ްއެހެންވީމާ،ްމިހާރުްއަޅުަގނޑަށްްއިުތުރް

ްއެދެން.ް ްެދއްވުން ްއިށީނދެަވޑަިއގެން ްނޫން، ްނެތް. ްއެުރވޭކަެށއް ވަގުުތ

ްއުތު ްތިލަދުންމަތީ ްދެން، ްއަޙްމަދުްއާދެ، ްމެްެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި  2920ރުބުރީގެ

ްސަމީރު.ް

ް

ނޑުްވާހަަކްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްައޅުގަ

ްބާބެްއްްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއިްނތިޤާލީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދަންނަވާލާނީ، ްކުރިންެވސް ފެށުމުގެ

ްފުރަތަމަކަމަކީ،ްބޭ ްއެންމެ ްސަބަބުތަކަށްޓަކައޭ. ްއެތައް ްތަފާތު  2925ނުންވަނީ

ްމިް ްނުވަތަ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމިދާ ްޢަމަލުކުރަމުން ްމިހާރު އަޅުަގނޑުމެން

ްޚާއްަޞް ްަރއްޔިތުްނގެ ްމަސައްކަތް ްއިޞްލާުޙކުުރމުގެ ޤާނޫނުއަސާސީ

ްމަސައްކަތްކުރަްއވަމު ްމި ްފެށިގެން ްތާރީޚުން ްޙަވާލުކުރެއްވި ްންމަޖިލީހާ

ްކުރަްއވަމުންް ްމަސައްކަތްަތްއ ްބައެްއ ްސަުރކާރުން ްމިާއއެުކއެީކގަިއ ދާއިރު،

ްފަރާތުންް ްދައުްުަލތުގެ ްއެވާހަކަަތއް ްުބނެ، ްވާަހކަތައް  2930ގެންދާކަމުގެ

ްފެއިްލވެފައިކަުމަގިއް ްސަރުކާރަށް ްއެަކންކަންވަނީ ްހާމަކޮށްދީ ރައްޔިތުންނަށް

ްދިވެހިރާއްޖޭް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެިރ ްާޤނޫނުއަސާީސެގްދަންނަވަން. ްމި ގެ

ްއެަބޮއތް،ް ްލިުޔއްވާަފއި ްމަހުގ1978ްްެފެށުމުގައި ްިޑސެމްބަރު ްއަހަރު ވަނަ

ވަނަްުދވަހު،ްއާދީއްތަްުދވަހުްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްޤާނޫނުއަސާީސ31ްް
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ްމިް ްމިދަންނަވަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްފާސްކުެރއްިވއޭ.  2935އިޞްލާޙުކުރުމަށް

ްދިވެ ްފަހެ، ްދެން ްވާހަކަ. ްޖުމްހޫރިއްޔާެގްޤާނޫނުއަސާސީގެ ހިރާއްޖޭގެ

ްފާސްކުރެްއިވް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްއިޞްލާޙުކުުރމަށް ޤާނޫނުއަސާސީ

ްމިހާރުެގް ްއެއީ ްޤަބޫލުކުރަްއވާ، ްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ ފާސްކުރެްއވުމުން

ްވާހަކަ.ް ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ްމައުމޫން ްއަލްުއސްތާޛް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްއަހަރުްނޮވެމްބ1982ްަ ްވަނަ ްމަހުގެ ްހޮނިހިރ29ްްުރު ްދުވަހު،ްެއއީްީ  2940ވަނަ

ްޚާއްޞަް ްރައްޔިުތންގެ ްގޮުތގެމަތީން ްޤާނޫނުއަސާީސގަިއވާ ްރޭ، ދުވަހުގެ

ްމަސައްކަތްް ްއިޞްލާޙުކުރުުމެގ ްޤާޫނނުއަސާސީ ްއެއްކުރަްއވާ މަޖިލިސް

ްމުހިންމުް ްއަުޅަގނޑުގެ ްޙަްަވާލުކުރެްއިވއޭ. ްމަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްަގނުޑގެްމުހިންމުްޕޮއިންޓްްމިއަންނަނީ...ޕޮއިންޓް،ްައޅު

ް2945 

ްމޫސާްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްލ.އަތޮުޅގެ ްނުކުާތއެްއ ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،

ްމަނިކު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް2950 

ްމެންބަރުންްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ްަބެއއް ްތެރޭގައި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްްޢިއްޒަތްތެރި

ްމިކުރަމުންްްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމެންބަރުން ްހުރިހާ ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްއިނގޭތޯ. އެބަތިއްަބވާ

ގެންދާްމަސައްކަތާްމަނިކުފާނުްއަންގަވާްއެންެގވުމަށްްއިޙްިތރާމްްނުކޮށްްމިް

ްއެވާހަަކް ްގުިޅެގން ްެއކަމާ ްނުކުމެވަަޑއިގަތީމާ ްމިނިސްޓަރު ރިފޯމް

ްރަީއސު ްތެދުވެަވޑަިއގެންްތަކުރާރުކޮށްލީމާވެސް ްމެންބަރުން  2955ްލޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްމުިޅް ްާވހަކައަކީ. ްދެންނެވި ްމިތަނުގައި ްައޅުަގނޑު ްމިއީ ްވިދާޅުވޭ. އެްއޗެހި

ްކިާހދެރަކަމެއްތޯއޭ.ް ްމިއީ ްއިނަނުދެއްވާށޭ. ްބައްޓަްނވެފަިއ ްއެކަކަށް ތަން

ްބޭފުޅަކުް ްއެންމެ ްމިތަނުން ްމަސައްކަުތގައި ްމިކުރާ އަޅުަގނޑުމެން

ްމިވެިންނުކުތީމާވެ ްބުނާއިުރގަިއ، ްގެއްލޭކަމަށް ްޯކރަމް ްމިތަނުގެ ސް

 2960މެންބަރެއްގެްފަރާތުންްއެްތެދުވެަވޑަިއގަންނަވަނީ.ްއެކަމަުކ،ްއަޅުަގނޑުމެްން
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ްބޭފުޅަުކް ްެއއް ްބައިިތއްބާފައި ްމިތަނުގައި ްމެންބަރުން ހުރިހާ

ްނުކުމެވަަޑއިގަތީމާ،ްމަނިކުފާުންމިކަމަށްްރޫލިންގއެއްްެދއްާވށޭ.ް

ް

ް

ްދެން،ްްތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަ ްހީކުރަން. ްފާހަގަކުރެްއވިއްެޖކަމަށް ްނުކުތާ ްނިޒާމީ  2965އާދެ،

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަްތތެރި ްގެންދެވި ްދައްކަވަމުން ްވާހަކަފުޅު އެހެންނަމަވެސް،

ްކުރިއަށްްގެންެދވުންްއެދެން.ް

ް

ްމިދެންނެްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްރައީްސ،ްައޅުަގނޑު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަހުގެ ްނޮވެމްބަރު ްވަނ29ްްަވީ

ްމަސަްއކަްތްްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއެ ްެއއްކުަރްއވާ ްމަޖިލިސް ްއެ ްޭރ ްދުވަހުގެ ްހޮނިހިރު  2970ދުވަހު،

ފެއްްްޓެިވއޭ.ްއެްމަސައްކަުތގެްތެރޭގައިްމިްޤާނޫނުއަސާސީަގިއްލިޔުއްވާފަިއް

ރަސްމީގޮތުންްވަަރްށްްއެބައޮތޭ،ްރައީސުލްޖުމްހޫރުއްާޔްއަމިއްލަފުޅުްގޮތުންނާ

ްޤާނޫނުއަސާސީް ްިމ ްކުރައްވާަފއިެވއޭ ްމަސަްައްކަތްފުުޅ ބޮޑަށް

ްތަަނވަްސް ްމަޖިލީހުގައި ްާޚއްޞަ ްަހމައެއާެއކު، ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްޓަަކއި.

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމާލޭެގ ްއެނޭގގޮތުަގއި ްައޅުަގނޑަށް ްފާޅުކޮށް،  2975ޚިޔާލެއް

ް ްއެފަދަ ްހަމަ ްއާޠިފަކީެވސް ްއަޙްމަދު ްފާޅުކުރެއްިވްމެންބަރު ޚިޔާލުތައް

ބޭފުޅެއް.ްއެހެންނަމަވެސް،ްއެްޚިޔާލުފުޅުތައްްމީގެތެރެއަށްްަވންތޯ.ްނުވަދެޭއް

ްމިނިވަންކަމާއެުކް ްފާޅުކޮށް ްޚިޔާލުފުޅުތައް ްެއ ްއެހެންވީމާ، އިނގޭތޯ.

ްމަްއޗަްށް ްގެންިދއުމުގެ ްނިންމަމުން ްަކންތައްތައް ްެއކިެއކި ބަހުްުސްކޮށްގެން

ްބާ ްިމްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމަގުފަހިކޮށްދެްއވާފަިއވާކަން ްެއކަމަށް  2980ުރއަުޅއްާވ

ްއެމަނިކުފާނުް ްއެހެންވީާމ، ްފާހަަގުކރައްވާަފއިވޭ. ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

އޭރުވެސްްހުންެނވީްޤާނޫނުައސާސީްރަނގަުޅގޮތުަގއިްއިްޞލާޙުކުރައްވަންށޭ.ް

ްދެން،ްއޭރުަގއިްަރއްޔިތުްނގެްޚާއްޞަްމަޖިލީހުންްމިކަންްމިގޮތަށްްނިމިފައި

ްހަމަައށްްނުލިބުމަކީް ްޤާނޫނުއަސާީސގަިއްފަހިކަންްރައްޔިތުންނާ ްމި އޮވެަފއި

 2985އެއީްއޭުރގެްރަްއޔިތުންގެްޚާްއޞަްމަޖިލީހުގެްޒިންމާއެއްކަމަކަށްްއަޅުަގނުޑް

ްައގުަވޒަންކުރަން.ް ްމަސަްއކަތަށް ްކުރެއްވި ްއެބޭފުުޅން ްއަޅުަގނޑު ނުދެކެން.

ްއިހުމާލުވެފައި ްސަރުކާރުްނ ްއަޅުަގނުޑްްއެހެންނަމަވެސް، ްމިންވަރު ހުރި
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ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމި ްބުނަނީ،152ްްްދަންނަވާލާނަން. ްމާއްާދގައި ވަނަ

ްޢަމަލުކުރަންް ްމިޤާނޫނުއަސާީސއަްށ ްއުފަންކުރުަމށްފަހުގައި މިޤާނޫނުއަސާސީ

ްދުވަހުްން ްޢަމަލުކުރަްންފަށާ ްފެށިގެން،ްމިޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްދުވަހުން  2990ފަށާ

އްދަތަށްްހަދަންޖެހޭްހުރިހާްޤާނޫނުތައްްހެދުންްފެށިގެންްދެއަހަރުްދުވަުހގެްމުް

ްފުރުޞަުތް ްލިިބގެންވޭ.ްލަސްކުރުުމގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާއަށް ލަސްކުރުން

ްއެހެންނަމަރައީސުލްޖުމްހޫރި ްލިިބގެންވޭ. ްފާހަގަކުރަްއާވްއްޔާއަށް ވެސް،

ްދުވަސްތޯ.ް ްިކތައް ްއަހަރުތޯ، ްކިތަށް ްިމީވ ްހަމައަށް މިއަދާއި

ްޤާނޫނުތައްްއަޅުަގނޑުމެންނަ ްހަދަންޖެހޭ ްދަށުން ްމިޤާނޫނުއަސާީސގެ  2995ށް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްދިޔަީއ. ްގެއްިލގެން ްކަންތައްތޯ ްކިތަށް ްސަބަބުން ނެހެދުމުގެ

ް ްމާއްާދގަިއްބުނަނީ،ްިދވެހިރާއްޖޭަގިއ28ްްރައީސް،ްޤާނޫުނއަސާީސގެ ވަނަ

ްޙައްޤުް ްލިބުމުގެ ްޕެންޝަން ްމުވަްއޒިފުންނަށްވެސް ްހުރިހާ ްއަދާކުރާ ވަޒީފާ

ބިގެންެވއޭ.ްއެްެހެންނަމަވެްސ،ްއެަޙއްޤުްހޯދަދިނުމަށްޓަކައިްދިވެހިރާއްޭޖެގްލި

ްުކރައްވާަފއިއޮތީ.ް ްމަސައްކަތްަތކެއްތޯ ްކޮްނ ްސަރުކާރުން  3000މިހާރު

ްލެއްވީ.ް ްކޮންއިރަކުތޯ ްހަދަން ްޤާނޫނުތައް ްހަދަންޖެހޭ 2227ްއެމަސައްކަތަށް

ްމަޖިލީ ްރައްޔިތުންެގ ްދައުރު ްފަހުގެ ްއެންމެ ްއަހަރުގެ ހެއްްވަނަ

ްމިހާރުވަނީް ްސަުރކާުރން ްޖަލްސާައކަށް ްއެދައުުރގެ ހިނގަމުންދިޔައިރު،

ްމިދަނީް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއޭރު ްހުށަހަޅުއްވާަފއި. ްޤާނޫނެއް ޕެންޝަނާބެހޭ

ްޢިއްޒަތްތެިރްމި ްމަސައްކަތްކުރަމުން. ްއިޞްލާޙުުކރުމުގެ  3005ޤާނޫނުއަސާސީ

ް ްޢަަމލާއި ްބަހާއި ްކުރައްވާފަ، ްމިކަންކަން ްމިހެން ދިމާނުވާްރައީސް،

ްސަބަބުން،ް ްއޮތުުމގެ ްނުކުރައްވާ ްފުރިހަމަ ްމިކަންކަން ސަރުކާރަކުން

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްމިދާ ްޢަމަލުކުރަމުން ްމިހާރު ްމިދަންނަވަނީ އަޅުަގނޑު

ްކަންތައްތަްއް ްކުރަންޖެހޭ ްއިޞްލާޙުކުރަމުންދާއިރު، މިމަޖިލީހުން

ްމެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްގެެނސްދިނުމަށްޓަކައި ްހަމައަށް  3010ންބަރުންްރައްޔިތުންނާއި

ްހަމައަށްް ްަރއްޔިތުްނނާ ްކަންތައްތައް ްމުހިންމު ފާސްކުރަްއވާފަިއވާ

ްއިންތިޤާލީް ްޮއެވ ްބާބެއް ްއިންތިޤާލީ ްހަމަަގއިމުެވްސ ގެނެސްދެވޭނީ

ްސަބަބެއްކަމުަގިއް ްއޮެވގެންނޭ. ްއޮްނނަންޖެހިގެން، ްއޭގެތެޭރަގއި ސަރުކާރެއް

ައސާސީގެްދަށުްންއަޅުަގނޑުްމިދަންނަވަީނ،ްމިހާރުގެްސަރުކާރުންްމިޤާނޫނު
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ްއެކަމަށްް ްަނހަދާ ްދިޔައިުރވެސް ްދެއަހަރުވެގެން ްޤާނޫނުތައް  3015ހަދަންޖެހޭ

ް ްރައީސް، ްޢިްއަޒތްތެރި ްއަހަރ12ްްުއިހުްުމާލުވެފަިއވާތީއޭ. ަވރަކަށް

ފާއިތުެވގެންްދިޔައިުރވެސްްއެަކންކަންްއެއޮތީްމިސަރުކާރުންްނުކުރައްާވކަްން

ްދެ ްފާހަގަކުރަން. ްހިތާމަާއއެކު ްދަންނަވާލަންްއަޅުަގނޑު ނުޑ ްއަުޅގަ ން

ްމަސައްކަްތް ްއިޞްލާުޙކުރުމުެގ ްާޤނޫނުއަސާސީ ްމިާއއިެއކުަގއި ބޭނުންވަނީ،

ްމާއްދާއެްއެގް ްޤާނޫނުއަސާީސެގ ްެގންދާއިރު، ްކުިރއަށް  3020އަޅުަގނޑުމެން

ް ްމިމަޖިލީހުގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކޮްށ238ްްމަސައްކަތް ްަޖލްސާގަިއ ވަނަ

ްެއކަމާގުޭޅގޮތުން ްވަނީ ްްއަޅުަގނޑުމެން 14ްހުށަހެޅުއްިވްހުށަހެޅުމެއް،ްއެއީ

ް ްއެފާސްކުރުމަީކ2228ްްޖެނުއަރީ ްފާސްކޮށްަފއި. ަގއި

ްސަލީމްް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްއަޙްމަދުް ްއަީނސާ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްމުލަކަތޮޅު  3025ހުށަހަޅުއްވާ،

މިފާސްކުެރއްުވމުގެްކުރީަގިއްތާއީދުކުރަްއވާްފާސްކުެރއްވިްާފސްކުރެްއވުމެއް.ް

ްއަބްދުލްޤައްޫޔްމް ްަމއުމޫން ްއަލްއުސްތާޛް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްއެމަނިކުފާނުް ްފޮތުގައި ްރީނދޫ ްފޮނުވި ްހަމައަްށ އަޅުަގނޑުމެންނާއި

ް ްކަުމެގ5ްްލިޔުްއވާފަިއވޭ، ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއެކަކަށް ްމާްއދާގައި ވަނަ

ްަފސްއަހަރު ްގިނަވެގެން ްފުރޭނީ ްއޮތުމަށްްމަޤާމު ްދެދައުުރކަމަށް ްިރޔާސީ  3030ގެ

ްމިހެންް ްގުޅޭނީ ްބޮޑަށް ްހަމަތަކާ ްިދމްޤުރާތީ ފެނިވަޑަިއގަންނަާވކަމަށާއި،

ްއެމަނިކުފާނުް ްރަނަގޅުކަމަްށ ްގެނައުން ްއެބަދަލު ްފެންނާތީ، ކަމަށް

ވިދާޅުވެަފއިޭވ.ްހަމައެާއއިެއުކަގއިްއެމަނިކުފާނުްފާހަަގކުރަްއާވފައިވޭްއެަކކަށްް

ްކުރައްވާކަެމްއްްދެދައުރަށްވުރެ ްޤަބޫލުފުޅު ްއެކަން ްކުިރމަތިލުމަކީ ގިނައިން

ް ްިދޔައީ. ްވެގެން ްކިހިނެއްޯތ ްދެން ްޖަލްސާގަިއ238ްްނޫންކަމުގައި.  3035ވަަނ

ްމިއޮންނަނީ،ް ްހުށަހެޅުްއވުމުަގިއ ްމިހުށަހެޅުއްވި ްފާހަގަކޮށް މިކަން

ް ްދައުރަކީ ްއަިދ5ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ ްދުވަހޭ. އަހަރު

ސާސީގެްދަށުންްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްކަމުގެްމަޤާމަށްްއިންތިޚާުބްމިޤާނޫނުއަ

ްެއނޫންގޮތަކަށްވެްސް ްނުވަތަ ްވިދިވިިދގެން ްމީހަކަްށ ްއެްއވެސް ކުރެވޭ

ްނުފުރޭނޭ.ް ްމަޤާމެއް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްދުވަހު ްގިނަ  3040ދެދައުރަށްވުރެ

ްކެ ްއަުޑިއވުނީ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްދިޔައީ. ްވެގެން ްކިހިނެއްތޯ ޕިޓަލްްދެން
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ްިމވާހަަކް ްއެޭރޑިޯއގައި ްއަރާ ްމީހުން ްަބޔަކު ްެއްއޗަކަށް ްިކޔާ ރޭޑިއޯ

ްއޭގަފަހަތުްން ްލެވޭނޭ. ްކުރިމަތިވެސް ްއެހެނެއްނޫނޭ، ްމިދަނީ. ދައްކަމުން

ްގޮތުްން ްހަނދާންވާ ްއަޅުަގނޑު ްޚަބަރުގަިއވެސް ްއަެށްއގެ ކިހިނެއްތޯވީ.ްޭރގެ

 3045ްރޭގެްބާރަިއގެންްޚަބަރުްއެއީ.ްއެޚަބަރުަގއިެވސް..

ް
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ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިހާރު ްމެންބަރު، ްމިނެޓްކޮޅ12.32ްްުޢިއްޒަތްތެރި ްޮއތް ްބާކީ ެވއްޖެ.

ްއަރުވާނެް ްމެންބަރަްަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްޖަލްސާގައި ްއޮންނަ ްފަހުގައި  3050މިއަދުގެ

ްމިް ްިނންމާލާނަން. ްޖަލްސާ ްމިއަުދގެ ްައޅުަގނޑު ްދަންނަވަމުން ވާހަކަ

ްމަޖިލީހުގެްޖަލް ްެދން ްދަންނަވާލަން. ްއެވާހަަކ ްނިންމާލަންޖެހޭތީ ސާ

ް ްއޮންނާނީ 16ްްޖަލްސާއެއް ްއާދެ،2228ްްޖެނުއަރީ ްދުވަހު، ްބުދަ ވާ

ްވާއިރު.2.32ްްމިއަދުގެްމެންދުރުފަހުގެް
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ްޖަލްސާްނިމުނީ.ް.العالوينްربްهلل والحود

ްް_____________ް


