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 ސާްފެށްޓެވުން.ޖަލްް .1

ްްް

ްعلىްوالسالمްوالصالةްهللްالرحين، الحودްالرحونްهللاްبسنްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
ްްޖަލްސާްފެށުނީ.ް.واالهްوهنްوصحبهްآلهްوعلىްهللاްرسول

ް5 

އިންތިޤާލީްކަންތައްތަކާބެހޭގޮތުންްމެންބަރުންްހުށަހަޅުއްވާްްް-2

 ކުރިއަށްގެންދެވުންްްކަށްްބަހުސްކުރެއްވުންްހުށަހެޅުއްވުންތަް

 

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްޞަ ްަވޑަިއގެންދެްއިވ262ްްރައްޔިތުންެގ ްޖަލްސާއަށް ވަނަ

 10މެންބަރުނ58ްްްއެންމެހާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްމަރުޙަބާ.ްމިހާތަނަށްް

ްެދވަނަ ްއެޖެންާޑގެ ްޖަލްާސގެ ްމިއަދުގެ ްއާދެ، އަްށްވަަޑއިގެންެދއްަވއިފި.

ްކަންަތއްތަކާ ްއިންތިޤާލީ ްހުށަަަޅުްއާވްމިއޮތީ، ްމެންބަރުން ބެހޭގޮތުން

ްއާދެ،ް ްގެންެދވުން. ްކުރިއަށް ްބަހުަުސްކުރެްއވުން ހުށަހެޅުއްވުންތަކަށް

ްހައްދުންމަތީގެް ްމިއޮީތ، ްއަރުވަން ްފުުރޞަތު ނޑު ްއަުޅގަ މިގޮތުން

ްްަ ްރިޔާޟް ްނުކުާތ. ްނިޒާމާބެހޭ ްމަނިކު. ްމޫާސ ްމެންބަރު  15ްޢިއްޒަތްތެރި

ްރަޝީދުްތ.ްއަތޮޅުގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްނުކުތާއެްއްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްމެްނބަރުް ްނިާޒމީ ްމިއަދު ްއަޅުަގނޑު ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި  20ްޝުކުރިއްޔާ

ްވަްރަީޝދުްވާހަަކެދއްކެވުްނ:ޟްްރިޔާ ްއޮތް ްކުރިމަތިވެފައި ްމިޤައުމަށް ްއަިދ ްައޅުަގނޑަާށއި ރަށްޮބުޑްމިނެގީ،

މައްސަލައަކާްގުޭޅގޮތުން.ްެއީއްއިންތިޤާލީްބާބުްމިހާރުްޑްރާފްޓްްކުރެވިފަިއް

ްއޮތްގޮތުްން ް)ށ( ްމީގެ ްދެމިތިބުން، ްމަާޤމުގައި ނޑިޔާރުން ްފަ އޮތްގޮތުން

ްައިދް ނޑަށާއި ްއަުޅގަ ްގެއްލިގެންދާތީ ްޙައްޤުތަްއ ވަރަށްގިނަަބއެްއގެ

ްިޢއްޒަތް ްވަރަށްގިނަ ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރުންނަށްްމިޢިއްޒަތްތެރި  25ތެރި

ްކުރަމުން.ް ްދަނީ ްޝަުކވާތަެކއް ްވަރަށްގިނަ ްފަރާތްތަކުން ްހުރި އެކަމާުގޅުން

ްއަިދް ްތިބެވި، ްނުަލިއ ްވިސްނާ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްޙަޤީޤަުތަގއިވެްސ އެއީ

ްއެއާދޭތެެރަގިއް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމަރުޙަލާގަިއވެސް ްއެްއގޮތްކުރުުމގެ ބާބު
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ްައޅުަގނޑުމެންް ްކަމަކަށްވާީތވެ،ްވިސްނާނުލައި ްއޮތް ްކުރެވިފައި ނަށް

ްހީވަނީް ްއަޅުަގނޑަށް ްމިހާހިސާބަށްވެސް ްރައީްސ،  30ޢިއްޒަތްތެރި

ްކުރީަގިއްޢިއްޒަތްތެިރް ްނިމުމުގެ ްވަިކ،ްބަހުަުސް އެބަޖެހިވަަޑއިގަންަނވާހެން

ްމިއަްށް ްނުވަތަ ްނަައއްަސވާނެތޯ. ްައްއސަވާނެތޯ ްވޯޓަްށ ްމިއަްށ ރައީސް

ްިމއޮ ްގެނެސްގެން ްމިްއިސްލާޙެއް ްނޫންތޯ. ްބަދަލުކުަރއްވާނަންޯތ ތްގޮތް

ްމަޢުލޫމާތުް ްމިކަމުގެމުގެ ްމުހިންމުކަމެއްހެން. ްވަރަށް ްހީވަނީ އަޅުަގނޑަށް

ްމިހާރުް ްލިބިފަހެންވާނީ. ްހީވަނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްރައީސަްށވެސް  35ޢިއްޒަތްތެރި

ްމައްސަލަެއއް.ް ްއޮްތ ްމައްސަލައަކަްށވެފަިއ ްަޤއުމީ ްވަރަށްޮބޑު މިއީ

ްމިވާހަަކްއެހެންވީމާ،ްޢިއްް ްއަުޅަގނޑު ްމަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ްަރީއސްގެ ޒަތްތެރި

ްމަޢުލޫމަތަށްޓަކަިއވެްސް ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަްތތެރި ްއަދި ދަންނަވަން.

ްވޯޓުދިނުމަީކް ްމިއަްށ ްޮއވެ ްމިމިގޮތަށް ްދަންަނަވން. ްމިވާހަކަ އަޅުަގނުޑ

ްވަރަށްބޮޑަް ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްޙައްޤުތަްއ ްރަްއޔިތުންެގ  40ްށްއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނޑުމެންެގް ްއަޅުގަ ްޤާނޫނުއަސާސީން ްވަކިަބޔަކަްށ ނިގުޅަިއގަެނވި

ްރައްޔިތުންގެްަމއްޗަށްްހަމަހަމަކަމާއެކު..
ް

ް

ްނުކުތާްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން ްބޭނުންފުޅުވި ްފާހަގަކުރަްއވަން ްމެންބަރު،  45ޢިއްޒަތްތެރި

ްތަކުރާރުކުަރއްވަމުންް ްރިޕީޓްކޮށް ްތަފާތުކޮށް ގެންދެވުމުެގްްފާހަގަކުރެިވއްޖެ.

ްމެންބަރުންް ްހުށަހެޅުްއވި ްއެހުށަހެޅުއްވުެމއް ްއެކަމާބެހޭގޮތުްނ ބޭނުމެއްނެތް.

ްާވހަކަފުޅުދެއްެކވި.ް ްބައްދަލުވުމުގައި ްނުަރސްމީ ްތިވިދާޅުވި އެބަތިބި

ްއޭގެތެރޭަގިއް ްއެހެންވީމަ، ްއެކަރުދާސް. ްއަތްޕުޅުމަތީގަިއާވނެ ތިބޭފުޅުންގެ

ްހަމަ ްމެންބަރުންނާ ްނުވަަތްއެހުށަހެޅުއްވި ްބަެހއްހޯދާލަން. ްއެބޭފުޅުންގެ  50އަށް

ްބޭނުންާވނެ.ްއެހެންވީމާ،ް ނޑު ްއަޅުގަ ްބަލާލަން ްެއއްެޗއް އެބޭފުޅުންްވިދާޅުވާ

ްކުރިައްށް ްބަހުަުސް ްޖަލްސާގެ ްމަޖިލީހުގެ ނޑު ްއަުޅގަ އެހިސާބުން

ްއެްއގޮތްކުެރިވް ްމިހާރު ްހުށަހެޅުން ްފުރުޞަތުައރުވާނަން. ގެންދިއުމަށްޓަަކއި

ްބައް ްއެއްބަްސވެްނުރަސްމީ ްވާހަކަފުޅުދެްއެކިވ ދަލުވުމުަގއި

ްާމއްދާާއް ްތިވިާދޅުވި ްއެބަހުރި ްޭބފުޅުންތަކެއް ްތިބި  55ވަަޑއިގެންެދއްވާަފއި

ްއެބޭފުޅުްނެގް ްނުވަަތ ްހުށަހެޅުމެއް ްއެޭބފުޅުންގެ ްއެހެންވީމަ، ބެހޭގޮތުން.
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ްދަންނަވާލަން.ް ްވާހަަކ ްބަލާލަންޖެހޭ ްައޅުަގނޑު ްއޮތްތޯ ބަސްފުޅެއް

ްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނާޝިދު.ްދ.އަތޮޅުގެ

ް

ްއަޅުަގނުޑެގްްމެްނބަރުްްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީ ްއެވިާދޅުިވގޮތަްށ ްމެންބަރު ްތ.އަޮތޅުގެ ްރައީްސ،  60ްޢިއްޒަތްތެރި

ަެއްކެުވން:ްއަްޙމަދުްާނޝިދު ނޑުެވސްްިވސްނާފައިްއިނީްބަދަލެއްްގެްނނަން.ްްާވހަކަދެ ްހުށަހެޅުންްއަޅުގަ

ނޑުމެންްމިއެަެްއގޮތްްކުރެްއވުމުަގއިްބަިއވެރިވިްބޭފުޅުްންއެހެންވީމާ،ްް އަުޅގަ

ްއެވިސްނުްން ްައޅުަގނޑުމެްނ ްމަޝްވަާރކޮށްގެން އަޅުަގނޑުމެން

ްކުރިްން ްިދއުމުގެ ްވޯޓަށް ްއެ ްދެންނެވީ. ްމަޢުލޫމާތަށްަްޓަކައި ވިސްނާވާަހކަ

ްބަދަލެއްގެންނަން.ް ްއެހުށަހެޅުމަށް ްއޮތީ ްވިސްނާފަިއ  65އަޅުަގނޑުމެން

ްމާ،ްހަމަްއެްވާހަކަްަދންނަވާލީ.ްއެހެންވީ

ް

ްއެއީްކޮންަބއެއްތޯ.ްިޢއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްފާހަގަކުރެއްވިްކޮށްެދއްވަފާނަންތޯ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ަައްޔަންކުރުމަްށްްމެްނބަރުްްއަތޮޅުްދެުކނުުބރީނިލަންދެް ްޢަ ނިޑޔާރުން ްފަ ްބައި. ނިޑޔާރުންނާބެހޭ ްފަ ....ް70 

ަެއްކެުވން:ާވހަްއަްޙމަދުްާނޝިދު ްކަދެ

ް ްހުށަހެޅުން ްހުށަހެޅުން. ްމިއިދަ ްެއއްގޮްތކޮށްަފއި 21ްއަޅުަގނޑުމެން

ްކަންނޭގެ.ްބަލާލާނަން.ް

ްް

ްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރިޔާސަތުން ްމެންބަރުްް ްޢިއްޒަތްެތރި ްހއ. ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެިރ ްޝުކުރިްއޔާ  75ާއދެ،

ްއަޙްމަދުްސަމީރު.

ް

ްނުކުތާގަިއްޢިއްްމެްނބަރުްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީ ްނިޒާމީ ްމެންބަރުން ްިޢްއޒަތްތެރި ްރައީސް. ްޒަތްތެރި

ްމަޤާަާމުގަިއްްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްަފނޑިޔާރުްނ ްަމއްސަލަައކީ، ްެއގެންދާ ފާހަގަކުރަމުން

ްބައްދަލުވުމަށްް ްނުރަސްމީ ްބައިވެރިން ްއެމާއްާދެގ ްއެއީ  80ދެމިތިބުން.

ްގުޅިގެން ްއިސްލާަޙާކ ނޑިޔާރުންްތައްޔާރުކޮށްަފއިވާ ްފަ ްއެހެންނަމަވެްސ .

ނޑުް ްއަުޅގަ ްއޮްތކަމަަކށް ްމުޅިްނ ްއެކަން ްގޮަތށް އެކަންބޮުޑެވވަަޑއިގަންަނވާ

ްކަންބޮޑުވުެމްއް ްއެބޭފުޅުްނެގ ްއެހެންނަމަވެސް ްޤަަަބޫލެއްނުކުރަން. މުޅިން

ްރަނގަޅުކުެރވޭނެގޮަތކާމެދުް ްއެކަން ްެއބޭފުޅުންގެ ްވިސްނާ ްއެކަމާމެދު އުޅޭތީ
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 85ލުކޮށްލުމުގެްފުރުޞަތުްރިޔާސަތުންްދެއްވަިއފިކަމަށްވާނަމަްވިސްނާްމީތިްބަދަ

ްހުރިވާހަަކް ނޑުެވސް ްއަޅުގަ ްބަދަލުކުރުމަށް ްއެަކން ްމަޝްވަރާކޮށް އެކަމާމެދު

ްދަންނަވާލަން.ްޝުކުރިއްޔާ.

ް

ްއެހެންވީމަ،ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނުޑ ްއަޅުގަ ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްމިހުށަހެޅުންްޢިއްޒަތްތެ ްފާހަގަކުެރއްވީަމ، ްތިވާހަކަ ްދެމެންބަރަކު  90ރި

ްތެރެއިްން ްބޭފުުޅންގެ ްެއއްބަސްެވވަަޑިއގެންނެވި ްބައްދަލުވުމުަގއި ނުރަސްމީ

ްދަންނަވާލަންއެބަޖެޭހް ްއަުޅަގނޑަށް ްއެިދވަަޑއިގަތީމަ ްއެގޮތަށް ދެބޭފުޅަކު

ންބަރުްއަނީާސްއެހެންްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަުކްއަރިހުންވެސް.ްމުލަކަތޮޅުްމެް

ނޑިޔާރުްނގެ. ްއަޙްމަދުްއެކަމާދޭތެރޭްވިދާުޅަވނީްކިހިނެއްތޯ.ްފަ

ް95 

ްއަީނސާ ްެމންަބރު ްތަންކޮޅެްއްްމުލަކަތޮޅު ްވަެދވުީނ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްުޝކުރިއްޔާ

ކަންަތްއްްފަހުންވީމަ،ްރިޔާސަތުންްވިދާުޅވިެއއްެޗއްްއަދިްީމގެްކުީރގަްހިނގިްްއަްޙމަދުްވާހަކަެދއްކެުވން:

ނޑަށްްމިހާުރްފާހަނގަކުރެޭވް މާކަރަނގަޅަކަށްްނޭޭގ.ްއެހެންނަމަވެސްްއަުޅގަ

ްއިންތިޤާލީް ްދެމިތިބުމަށް ްމަޤާަާމުގައި ނޑިޔާރުްނ ްފަ ގޮތުަގިއވިްއޔާ

ނިޑޔާރުންްކަްނބޮޑުެވވަަޑއިގެްން  100މަރުޙަލާގެްދެއަހަރުދުވަހުގެްަމއްސަލާަގއިްފަ

ްދަންނަ ްއަުޅަގނޑު ްކަންތަުކަގއި ްކިރިޔާެވްސްއުޅުްއވާ ްބޭނުންވަނީ، ވާލަން

ްގެންނަންް ްއިސްލާޙެއް ްހުށަހެޅުމަށް ްިމހާރުއޮތް ްއޮތީިވއްޔާ ފުރުަުޞަތެއް

ްއަްއސަވައިިފއްާޔް ްވޯޓަށް ްއޮތްގޮތަށް ްިމހާރު ްއަދި ްބެނުމޭ. އަޅުަގނޑު

ނޑިޔާރުްނެގް ްފަ ްމިހާރު ްދޭންެވސް. ްވޯޓު ްެއއަްށ ްދަިތވާނެ އަޅުަގނޑަށް

 105ްއި.ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްވިސްނުންފުޅުްހުރިގޮތަށްްބަލާފަ

ް

ްމިވާހަކަދެކެޭވްްމެްނަބރުްްމާޅޮްސމަޑުލުްއުުތރުުބރީް ްމިހާރު ްހަމަ ްއާދެ، ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ނޑިޔާރުންގެްްްާވހަކަެދއްކެުވން:ްޝާހީންްަޙމީދުަު ނޑުެވްސްްފަ ްއަުޅގަ ްމިއާގުޅޭގޮތުން ްދެމިތިބުން، ްމަޤާމުގައި

ްހުް ްތެރޭގަިއްހުށަހެޅުމެއް ްއެއްގޮްތުކރުމުގެ ްހަމަ ްއެއީެވސް ށަހަޅާފައިވާނެ.

ްއެބޭފުޅުންނާް ނޑުމެންވެްސ ްއަޅުގަ ްދެން ްހުށަހެޅުމެއް.  110ނުކުތް
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ްއެިދް ްފުރުޞަތުދެއްވުން ްއަލުން ްރަނަގޅުގޮތަކަށް މަޝްވަރާކުރަްއވާފައި

ްދަންނަވަން.ް

ް

ްވާހަަކދެއްެކވުން: ްރިޔާސަތުން ްާތއީަީް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްެމންބަރުންގެްއާެދ، ްިޢއްޒަތްތެރި ދުކުރަްއވާ

ްއަފީފްް ްޙަަސން ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްކޮޅުަމޑުލުގެ  115ތެރެއިން،

ްވިދާޅުާވެއއްެޗއްްބަލާލަންްބޭނުން.ް

ް

ްމައްސަލަެއްއްްކޮޅުމަޑުުލގެްމެްނބަރުްޙަސަންް ްއެްއވެްސ ނޑިޔާރުންނަށް ްފަ ްނުެދކެން ްއަޅުަގނޑު

ްސަރވިސަްސްދިމާވާނެކަމަްއަފީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްޖުޑީޝަލް ްމިއުފައްދާ ްމިބުނަނީ، ްމީގައި ކަށް.

ްޭއެގް ްކުރަންޖެހޭނެއޭ. ްކޮންފަރމް ްމަޤާަާމުތައް ްއެމީހުންގެ  120ކޮމިޝަނުން

ްވަިކކުރަންޖެހޭް ްމަޤާަާމުްނ ްތެޭރގައި ްދުވަހުގެ ްދެއަހަރު ްއެމީހުން މާނައަކީ

ް ްޚިޔާލެއްެގްވާހަކަެއއްނޫން. ްފާޅުކުރެުވނު ްމިތާނގައި އެހެންނަމަެވސް

ްހީވެގެންއުޅެނީ.ސަ ްއެހެން ނޑިޔާރުންނަށް ްފަ ެއއްވެްސްޙާަާލެއްަގިއްްބަބުން

ްއެމީހުންް ްާނދޭ. ްބުރުލެއް ްއެްއވެްސ ްަވޒީފާައކަްށ ނޑިޔާރުންެގ ފަ

ްމަޤާަާމަށްް ްއެމީހުން ްކޮމިޝަނުން ްސަރވިްސ  125އެޖުޑީޝަލް

ްދުވަުހް ްެދއަހަރު ްއެ ްއެކަންތައްަތއްކޮށް ްއިުރގަިއ ޢަަައްޔަންކުރަންޖެހޭ

ްނިން ްުހންނަންޖެހޭނެްތެރޭގައި ނޑިޔާރުންގެ ްފަ ްއެބުނަނީ. ްވާހަކަ މާނެ

ްހުންނަންޖެހޭް ްއިުރގަިއ ްވަކިކުެރވޭ ްއެެހންމެ ްއެމީހުންގެ ސިފަތަކާއި

ނޑިޔާރުންަގިއް ްފަ ްއާެދ، ްއެމީހުންގައި. ްސިފަތަކެްއ ސިފަތަކުންކުރެ

ްއުނިވާކަމަށްވަންާޏް ްސިފަތަކެއް ްސިފަތަކުންކުރެ  130ހުންނަންޖެހޭ

ްއެމީހު ްވަކިކުރަންޖެޭހްއެމަޤާަާމެއްަގއި ްއެމީހުން ްއަދި ްނުބޭތިއްބޭނެ. ންނެއް

ްނުބޭތިއްބޭނެ.ް ްއެމަޤާަާމެއްގަިއ ްއެމީހުން ްހުރިކަމަށްިވއަްސ ސިފަތަކެއް

ްޖުޑީޝަްލް ްތެޭރަގއި ްދެއަހަރުދުވަުހގެ ްބަލައި ްމިހުރިހާކަމަކަށް އެހެންވީމާ،

ްކަންތައްތަްއް ްމަޤާަާމުގެ ްއެމީހުންގެ ްކޮމިޝަނުން ސަރިވިސް

ްމިތާނގަިއްހަމަޖައްސަންޖެ ްބަޔަކުމީުހން ްމިބުނަނީ. ްމީގަިއ  135ހޭނެކަމަށް

ްެއއްގޮަތކަށްެވްސް ނޑުމެންނެއް ްއަުޅގަ ްކަންބޮުޑވެގެން. ްއުޅެނީ ވާހަކަދެްއކީމާ

ްއަިދް ްހުރަހެއް ްކަހަލަ ްއެްއވެސް ްަމޤާަާމަށް ނޑިޔާރުްނގެ ްފަ ނުދެކެން
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ްޢިއްޒަތްތެ ްޝުކުރިްއޔާ ްދިމާވާނެކަމަށް. ްކަންތައްތަެކއް ްކަހަލަ ިރްއެްއވެސް

ްރައީސް.ް

ް140 

ްނުފެނޭްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްައޅުަގނަޑކަށް ްއެހެންވީމާ، ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި އާދެ،

ްއެހެންވީމަ،ް ްހައްަދވަނީކަމަކަެށްއ. ްދެކޮޅު ްއެޭއެގއާ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްަވޑަިއގަންނަާވގޮތަްށް ްއެއްަބސްވެ ްމެދުގައި ްތިބޭފުޅުންގެ ްެއގޮތަށް އަޅުަގނޑު

ްއެފުރުޞަުތްމިމާއްދާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްގެންނަން ްިއސްލާޙެއް ްއެބަޔަށް ގެ

 145ްއަރުަވއިފިން.ްމާލޭގެްޢިއްޒަތްެތރިްމެންބަރުްއިބްރާހީަިމްްއިސްމާޢިލް.ް

ް

ަްްއިްބރާްމާލޭގެްމެްނަބރު ްހުށަހެޅުމެއްްްީހމް ްަ ނުޑެގވެސް ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްއަދިްއިްސމާޢިލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެލިުޔްންްއޮންނާނެ. ނޑަށްވެސް ްހަމައަުޅގަ ްމައްސަލަިއގަިއ ެއވިދާޅުާވ

ްގޮްތަކމަށްްލިބިފައިް ްމިއުޭޅ ްހިނގަިއގެން ްމިަކން ްއެހެންނަމަވެސް އެބައޮތް.

ްަފނޑިޔާރުންާނިއް ްއޮތީ ްވިސްނިފަިއ ނަޑށް ްއަުޅގަ ްމިހާތަނަށް  150އަދި

ްޒަރިއްާޔއަުކްން ްކޮންމެވެސް ްމަޢުލޫމާތުތަކެއް ްސައްޙަނޫން ޤާޟީަީންނަށް

ްކަންބޮޑުވުްންލި ްއެބޭފުޅުްނ ްަވޑަިއގެން ްބުރަވެ ްޭއގެމަްއޗަށް ބިވަޑަިއގެން

ްއެއްަޗކުްން ްއެއްެވސް ްމިހާރު ްޑްރާފްޓްކުރެވިފައި ްމިހާރު ހާމަކުރައްވާކަމަށް.

ްނުކުންނާނެގޮތެއްނެތް.ް ްމައްސަލަ ްަވަޑއިގަންަނވާ ްކަންބޮުޑވެ އެބޭފުޅުންގެ

ްައޅުަގނޑު ްމިމައްސަލައިަގއި ްީހވަނީ ްހަމަްއަޅުަގނޑަށް ްމިތަނުން  155މެން

ްވިސްނާފަިއް ްރަނގަޅަްށ ްބަދަލުގައި ްބަދަލުކުރުމުގެ ްމިއެްއޗެހި ކުއްލިައކަށް

ްބަލަންވީ.ް ްޮއތްތޯ ްމައްސަލަެއއް ްކަުމގަިއ ްއެވިދާުޅވާ ްއެބޭފުޅުން އަދިވެްސ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމުހިަިންމުކަމެއް. ްވަރަށް އަދި

ނޑިޔާރުންނާއި ްފަ ްރާއްޭޖގެ ްމެޖިސްޓްރޭޓުންނާިއްްދެކޭގޮުތގައި އަދި

ްހިތްޕުޅުް ްބޭފުޅުންނަށް ްތިއްބެިވ ްކުރަްއވަްނ  160އެކަންކަން

ްމިހާރުންް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަެގއް ްިތއްބެވޭނެ ހަމަޖެހިވަޑައިގެންެނވުމާއެކު

މިހާރަށްްދައްކަންވެސްޖެހޭނެ.ްއެހެންވީމަ،ްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް،ްމެދުވެިރެވް

ްއެބޭފުުޅންނަށް ްމިކަްންްވަަޑއިގެންަނވަިއވެސް ްގޮތުެގ، ްހިނގާފަިއވާ މިކަން

ްވާޞިލްކުެރވޭނެް ްއަވަހަކަށް ްވީހާވެސް ްމަޢުލޫމާތު ްޞައްޙަ މިއޮތްގޮުތގެ
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ްމީެގް ްފެނޭ. ްމުހިަިންމުކަމަށް ްދެްއވުން ްހައްަދަވއި ްގޮތެްއ  165ކޮންމެވެސް

ނޑުމެންްޖަލްާސއަށްްވަދެްކުީރަގިއް ޙައްލަކީްހަމަްުކއްލިައކަށްްމިައދުްއަުޅގަ

ްމަ ްއެއްޗެިހްއަޅުަގނޑުމެން ްލިޔެފައިުހރި ްވިސްނާފައި ޝްވަރާޮކށް

ްނުވިސްނޭ.ް ްެއއްގޮަތކަށްެވްސ ްއަޅުަގނޑަކަށް ބަދަލުކޮށްލުންކަމަކަށް

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް170 

ްޢިއްޒަތްތެިރްްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއް ްނިންމިފަހުން ްދެންމެއަކު ްގޮަތކަށް ްމިހާރު ނުޑ ްއަުޅގަ އާދެ،

ްތިވިދާޅު ްއިޞްލާޙުްމެންބަރު ްެއވިދާުޅާވ ްއަުޅަގނޑު ްއެހެްނވިމާ، ވީ.

ްހއ.ެގް ްއަދި ްއަނީސާާއއި ްނާޝިދާއި، ްއަޙްަމދު ްމެުދގައި، އެބޭފުޅުންގެ

ްމެންބަރުންގެް ްތާއީުދކުރެްއިވ ްއަދި ްސަމީރު ްއަޙްމަުދ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެބޭފުޅުންނަށްް ްއޮތްގޮތުން ްއެނގިފައި ްއަޅުަގނޑަށް  175މެދުގައި،

ްއެއިޞްލާުޙްްއެފާހަގަކުެރވުނީ ްއެހެންވިމާ، ްބަދަލެއް. ްުކަޑކުޑަ ވަރަށް

ްފ.އަތޮޅުެގް ްއާދެ، ްއަރުަވއިފިން. ްފުުރޞަތު ްއަުޅަގނޑު ގެނައުމަށް

ްމެންބަރުް ްިޢއްޒަްތތެރި ްފ.އަޮތޅުގެ ްޙަމްޒާ. ްއަޙްމަުދ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަބްދުލްޤަފޫރު.ް

ް180 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއުޅުނީ،ްްނިލަންެދއަތޮޅުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްދަންނަާވލަން ނުޑވެސް ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްބަނގްލަދޭޝްއްރުްިއބްރާީހމްްއަްބދުލްޤަފޫް ްމަސަްއކަތަށް ްތިނiްްގޭގެ ްދެއަހަރަށް ްމީހުންހެން ްގެންނަ ްން

ްގާއިމުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢަދުލުއިންޞާފު ްމެޖިސްޓްރޭޓުންނަށްަްްއަހަރަށް ްމީހުން ްތިބޭ  185ކުރަން

ްނުވާީތްމުއް ްފެންނަކަމަކަށް ްއަޅުަގނޑަށް ްތިބުމަކީ ނަޑއެިޅގެން ްކަ ދަތެއް

ްވާހަކަް ްނިކުންނާނެ ްމަޖިލީހުން ްއަޅުަގނޑު ްނަާގއިރު، ްވޯޓެއް އެފަދަ

ްދަންނަވާލަން.ް
ް

ް190 

ްދެންހުރިްްނިލަންެދއަތޮޅުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްާބކީ ްސުވާަލކީ ނޑުގެ ްައޅުގަ ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ްއިޞްލާޙުތަކަށްް
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ްބަދަލުގެނެވިދާނެތޯ.ްްދުްޙަމްޒާްވާހަކަެދއްެކވުން:އަްޙމަ ްބޭނުންފުޅުވާަާނަމަ ްބޭފުުޅން ްއެހުށަހެޅުއްވި ހަމަ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްގެެނވެންޏާ ްބަދަލެއްވިޔަސް ްބޮުޑ ްބަދަލެއްިވޔަސް ކުޑަުކޑަ

ްއެބޭފުޅުން،ް ްެއގެެނވުމަށް ްބައިތަކަށްެވސް ްދެންހުރި ްއެދެން  195ވަރަށް

ްއެ ްއެޭދނަމަ ްބޭފުޅުން ްމިފުރުޞަތުްހުށަހެޅުއްވި ްދެއްވަން. ފުރުޞަތު

ްއެވާަހަކް ނޑަްށްފެންނާތީ ްއެީއްރަނގަުޅކަމެއް.ްއެހެންވިމާ،ްއަުޅގަ ދެއްވުން

ްދަންނަވާލީ،ްއެކަންްއޮތީްކިިހނެއްތޯވެސްްސާފުކޮށްލަންްބޭުނން.
ް

ނުޑްދެންްއަދިްއެފަދަްކަމެްއްއެެހންްދިމާވެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:  200ފަިއްއާދެ،ްުޝކުރިްއޔާ.ްއަުޅގަ

ްނުދެންނެވިޔަްސް ްއެްއޗެއް ްކޮންމެހެން ނޑު ްއަުޅގަ ްނެތީމާ އަިއއްސަ

ްއަޅުަގނޑަްށް ްެއކަމަކާމެުދ ްބާވަތުން ްކަމެއްގެ ްއެހުށަހެޅޭ ރަނގަޅުވާނެ.

ްމުޙަންމަދުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްނ.އަތޮުޅގެ ްދަންނަވާލެވިދާނެ. އެްއޗެއް

ްޠާަާރިޤް.

ް205 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއަުޑއިވެީންްބުރީްެމންަބރުްމިލަދުްނމަޑުލުްދެކުނުް ްމިާހރު ްައޅުަގނޑަށް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްސުވާަލީކްްވާހަކަެދއްެކވުން:ްމުޙަްނމަދުްާތރިޤް ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްއެހެންވިމާ، ްާވހަކަ. ްބަދަލުކުރާ އިޞްލާޙުތައް

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްމިފްލޯރގައި ްގެަނުއމަށްފަހު ްބަދަލު  210އިޞްލާޙަށް

ްމިހާރުްްބަހުސްކުރުމުގެ ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްސަބަބަކީ ްލިބޭނެތޯ. ފުރުޞަތު

ްބަދަުލް ްއިޞްލާުޙތަކަށް ްމިތިބީ.ްއޭގެފަހުން ބަޙުސްގަިއްބަިއވެރިެވްނިމިފައި

ްއެަބް ްވާަހަކދައްކަން ްއެއިޞްލާަޙކާބެހޭގޮތުން ްއަޅުަގނޑުމެން އަންނައިރު

ްބޭނުންވޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއެފުރުޞަތުްލިބޭނެތޯްނުވަތަްނުލިބޭނެތޯ.
ް215 

ް

ްމެންބަރަށްްްސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާ ްޢިއްޒަތްތެިރ ނޑު ްއަޅުގަ ްދިޔައީާމ ްއެހިސާބަށް އާދެ،

ްނިޒާމާބެޭހް ްމީކީ. ްނޫން ްމަރުޙަލާއެްއ ްއެ ްމިހާރު ްއަދި، ދަންނަވާނަން.

ްމަޖް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއއ.އަޮތޅުގެ ދީްނުކުތާއެްއ،

 220ްއިބްރާހީމް.
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ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއަިރއަތޮ ްެމންަބރު ްއުތުުރބުރީ ްދެންމެްޅު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްފ.އަތޮުޅގެ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި .`ް

ްމެޖިސްޓްރޭޓުންެގްްްމުޙަްނމަދުްމަުޖދީްއިްބާރޙީމްް ނޑިޔާރުްނގެ، ްފަ ްޤާީޟންނާއި ްފަދައިން  225ްއެފާހަގަކުރި

ްދެމިތ11ްިްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަޤާމުަގއި ނޑިޔާރުންގެ ްފަ ްހުށަހެޅުމުގައި ބުން،ްމިބާބުގަިއްވަނަ

ްެއްއވަަން ްއަދި ްެއކުަގއި ްނޯޓިސްައކާިއ ްދުަވހުގެ ްެދއަހަރު ލިއުނުއިުރގައި

ްޖުޑީަޝލްްސަރވިސަސްްކޮމިޝަނުްންހަމަނުޖައްސާް ްބުާނގޮތުން މާއްދާގައި

ްކުރުްން ްމިއީ ްއޮތުމުން، ްބަޔާންކުރެވިަފއި ްވާހަކަ ްވަކިކުރާނެ މީހުން

ްއެގޮ ްހަމަ ްނުފެންނާތީ، ްޢިއްޒަތްތެިރްއެކަީށގެންާވކަމަށް ްފ.އަތޮޅުެގ  230ތަށް

ްހަމަް ްއަުޅަގނޑުެވސް ްފަދައިން ްއެހާމަކުރެަެއްވި ްއަބްދުލްޤަފޫރު މެންބަރު

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްޝުކުރިްއާޔ ްހާމަކުރަން. ްވާހަކަ ްޢަމަލުކުރާނެ އެގޮތަށް

ްރައީސް.ް
ް

ް235 

ްޢިއްޒަތްެތރިްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޝުޢޫރުތައް ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންްްއާދެ،

ްއެހެންވީާމ،ް ްދެން ްދަންަނވައިފިން. ްއެވާހަކަ ނޑު ްއަުޅގަ ފާޅުކުރަްއވާއިރު

ްއެހެންވީާމ،ް ްކަންނޭނގެ. ްމާނައެއްނެްތ ްގެންދެުވމުގެ ްއެގޮތަށް ތަކުރާރުކޮށް

ނުޑް ްއަޅުގަ ްދިޔުމަށް ްކުރިއަށް ްއެޖެންާޑާއއިެގން އަޅުަގނޑު

ްޢިއްޒަތް ްހައްދުންމަތީގެ ްއާދެ، ްމެންބަރުްއަވަްސެވގަންނާނަން.  240ތެރި

ްމޫސާމަނިކު.

ް

ް`.ްޝުކުރިްއޔާްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.ްހައްުދންމަތީްެމންަބރުް
ްވާހަަކެދއްކެވުްނ:ްމޫާސމަނިކު

ް245 

ްމެންބަރުންނަށްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަދި ްކުީރގައި ްެފްއޓެވުމުގެ ްވާހަކަފުޅު މޫސާމަނިކު

އަޙްމަދުްނާޝިދުްއަިދްްދަންނަވާލާނަން،ްދ،އަތޮުޅގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު

މުލަކުތޮޅުގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަނީސާްއަޙްމަދުްއަދިްސަމީރު،ްހއ.ެގް
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ްއަފީފް،ް ްަޙސަން ްއަދި ްމެދުަގއި ްމިޭބފުޅުންގެ ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ްގެނެސްް ްއެބަދަލު ްބޭނުންފުޅުވާ ްތި ްތިބޭފުޅުން ްމެދުގައި  250މިބޭފުޅުންގެ

ނެސްްދެއްވުންްއެދެންްއިނގޭތޯްވަރަްށްއަޅުަގނާޑއިްހަމައަށްްލިޔުމަކުންްގެ

އަވަހަށް.ްއާދެ،ްލ.އަތޮުޅގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްަމނިކުްވާހަކަުފުޅް

ްކުރިއަށްްގެްނގޮސްެދއްވުންްއެދެން.

ް

ްނުކުތާގެްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުް ްނިޒާާމބެހޭ ްކުރީދުވަހު ްއަުޅަގނޑުެވސް ްރައީސް.  255ްޢިއްޒަތްތެރި

ދަށުންްދަންނަވާފައިްއޮންނާނެ،ްމިތަނުގައިްަގަވއިދާއިްޚިލާފަށްްހުށަހެޅުމެއްްްވުްނ:ވާހަަކެދއްކެްމޫާސމަނިކު

ްދައުަުުރް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެއީ އޮތްކަމަށް.

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމަޤާމަކީ ްަރއީސުްލޖުމްހުރިއްޔާއެްއގެ ްއަދި ނަޑއަަޅއި ކަ

ްއެހެ ްހުންނެވިްފާސްކޮށްފައިާވްެއއްެޗއް.ްޤާޫނނުއަސާސީަގއި ްިމހާރު ންއޮްއވާ

ްއިޞްލާޙަކީް ްހުށަހަޅާފައިޮއތް ްުކރިމަތިލެވޭގޮތަށް  260ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް

ްދަތިކަމެއް.ް ްއިންނަންެވސް ްޯވޓުދޭއިުރގައި ނޑުވެްސްމިތަނުަގއި ްއަުޅގަ އެއީ

ްނިންމާފައިް ނޑަައޅާ ްކަ ްދައުރު ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްައޅުަގނޑުމެން އެއީ

ްއެއިޞްލާހަ ނުޑްއޮްއވާ ްއަުޅގަ ްއައްަސވާނަްނތޯ ްވޯޓަށް ްަމނިކުފާނު ްށވެސް

ްއެއްގޮްތް ްބެހޭގޮުތން ްއެކަަަމާ ްއެބަބޭނުްނވޭ. ސުވާލުކޮށްލަން

ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއް ނޑުމެްނއޮންނާނެ ްއަުޅގަ  265ކޮށްލައްވަްނވީނޫންތޯ.

ް ްމީހަކީ ްކުރިމަތިލާ ްެވރިކަމަށް ްދަށުން ްދުވަހ5ްްުމިޤާނޫނުއަސާސީގެ އަހަރު

ްމީ ްހުންނަ ްއެނޫްންމުއްދަތެއް ްނުވަތަ ްވިދިވިިދގެން ހެއްކަމަށާއި،

ގޮތަކަްށވެސްްދެދައުރަްށވުރެްިގނައިންްނުހުރެވޭނެކަަަމަށްްއޮްއވަިއްއަެނއްާކް

ްއެހުށަހެޅުންވެްސް ްއެހެންވިމާ، ްހުށަހަޅާފައި. ްހުށަހެޅުމެއް ްއެބޮތް މިހާރު

ްއަޙްމަދުް ްއަނީސާ ްމެންބަރު ްމުލަކަތޮޅު ްދަންނަވާލާނަން.  270އަޅުަގނޑު

ްފުރަތަަަމަްހުށަހަޅާފަ ްއޮްނނަ ްދަށުން ްމިޤާނޫނުއަސާސީެގ ްމިއޮންނަނީ، އި

ރިޔާސީްއިންތިޚާބުްބާއްވާްމިާޤނޫނުއަސާސީަގިއވާްގޮތުގެްމަިތންްއެމަޤާމަށްް

ްަޙަަވާލުވަންދެްން ްއެމަޤާމާއި ްއެމީހަކު ްއިންތިޚާބުކޮށް މީހަކު

ްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާކަމުެގް ްފަށާއިރު، ްޢަމަލުުކރަން މިޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްދެމިހުންނާނެއޭ.ްމަ ްމަޤާމުަގއި ްއޭަނގެ ްރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާ ްހުރި  275ޤާމުގައި
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އެހެންވީމާ،ްއޭގެންްއެދަްއކަިއދެނީްމިހާރުްހުންނެވިްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގް

ްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަުކް ްދެން ްހަމަވިކަމުަގއިިވަޔސް މުއްދަތު

ް ްވަރިހަމަ ްހުނ11ްްއިންތިޚާބުކުރެވެންދެން ްިވޔަސް، ނާނެކަމަށްްއަހަރު

ްމިކުރަމުންް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންވިމާ، ްހުންނަންޖެހޭނެކަމަށްވާތީ. ނުވަތަ

ްމެޖިސްޓްރޭޓުންނަށްް ްދަންނަވާނީ ްއަޅުަގނޑު ްތަފާތު. ްމަސައްކަތާއި  280ގެންދާ

ްމިޤާނޫނުއަސާސީަގިއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްތިެބވޭނީ ްމަޤާމުަގއި އެބޭފުޅުންގެ

ްއުސޫލު ްގެންދާ ްމިކުރިއަްށ ްއެހެންނޫނީްއިޞްލާޙުކޮްށގެން ްއޮތީަމއޭ. ތައް

ްބަހައްޓަންް ްއަނެއްާކްއަުޅަގނޑުެމން ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްހުންނެވި މިއަދު

ްނިންމައިފިއްޔާ..

ް285 

ްއާދެ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ،ްްރިޔާސތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއެީއްވިސްނަްހައްުދންމަތީްެމންަބރުް ްވަިކކޮށްަްފާނެއޭ. ްމެޖިސްރޭޓުން ްހުރިހާ ްންޖެޭހްވަަޑއިގަންަނވާ

ްމައްސަލައެކޭ.ްމޫާސމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް290 

ްނިޒާމާބެހޭްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންަބރު، ްިޢއްޒަތްތެރި ްމަުޑޮކށްލައްވާ. ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ްނުކުތާއެއްްމ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްއަނީސާްއަޙްމަދު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް295 

ްމެންބަރުްްއަީނސާްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރު ްިޢއްޒަތްެތރި ްލ.އަޮތޅުގެ ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްއެވިދާުޅވީ.ްްއަްޙމަދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްމާނައޮޭޅގޮތަްށ ްެއއްޗަކުން ްއެވިދާޅުވި ްދެންމެ މޫސާމަނިކު

ްހުންނެިވް ްމިހާރު ްތެދުފުޅެްއ، ްއޮންނާނެ، ްހުށަހެޅުމުަގއި އަޅުަގނުޑގެ

ްއެ ްއެކަމަުކްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްހުންނަވާނެކަމަށް. ްދެމި މަާޤމުގައި

ްނޮވެމްބަރުް ްމިއަަހރުގެ ްއެއާއިެއީކގައި ްޮއންނާނެ ްހުށަހެޅުމެއް  300އަޅުަގނުޑގެ

ްރައީސްކަމާިއ11ްް ްރައީސަުކ ްިއންތިޚާބުކުރެވޭ ްއަލަށް ަގއި

ޙަަަވާލުެވވަަޑިއގަންނަވަންްވާެނކަމަށްވެސް.ްއެހެންވިމާ،ްޮއޅޭޮގތަށްްއެއްަބިއް
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ަގނޑުްެއކަންްރަނގަޅުކޮށްލަންެވގެންްފުރުޞަތަކަށްްއެދުނީ.ްވިދާޅުވީމާްައޅު

ްޝުކުރިއްާޔ.
ް305 

ް

ްގެންދެވުންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކުރިައށް ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެިރ ްލ.އަތޮުޅގެ އާދެ،

ްއެދެން.

ް

ްމުޅިްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުް ްހީވަނީ ްއަޅުަގނޑަްށ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެިރ  310ްްޝުކުރިއްާޔ

ްއެއީްްވާހަަކެދއްކެވުްނ:ްމޫާސމަނިކު ްމިދަނީ. ްކަންތައްތައް ްކަންނޭނގެ ްއޮޅެމުން މަޖިލީހަށްވެސް

ްތިިބް ްއޮޅިފައި ްއެއްޗެހިަތްއ ްހުށަހަޅާފައިހުރި ްމިތަނުގަިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްމެޖިސްޓްރޭޓުންނަށާިއް ްތިއްބެވި ްބޭރުގައި ްރާއްޖޭން ްއަދި އިރުަގއިަި

ްތިްއބެވި ްހިންގަން ްހުންނާނެވަރުްްސަރުކާރުން ްއޮޅިފަިއ ބޭފުޅުންނަށް

 315އަޅުަގނޑުްހިތަށްއަރަނީ.ްއެެހންވިމާ،ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް،ްއަޅުަގނޑުމެްން

ްވާހަަކދެކެވުނުއިުރަގިއް ްމިތަނުގައި ްފުރަތަމަ ްގެންނަން ްބާބެއް އިންތިޤާލީ

ްމަރުޙަލާއެްއް ްއިންތިާޤލީ ްގެންދިަޔއީ ްވިާދޅުވަމުން ްބެބޭފުޅުން ްގިނަ ވަރަށް

ްއިންތިޤާލީްއޮެވގެން ްއެއްބަްސެވުވނީ ްފަހުން ްއެހެންނަމަވެސް، ނުވާެނއޭ.

ްވިސްނަިއްއަޅުަގނޑުމެންް ްއޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް.ްެއގޮތަށް މަރުޙަލާއެއްެވސް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްެއގޮތުން ްއާެދ، ްެއއްބަސްވީ. ްމަރުޙަލާއަކުން  320އިންތިޤާލީ

ްގެނެވިފައިާވއިރުގަް ްމިހާރު ްޑްރާފްޓްކޮށްގެން ްބާބެއް ްިމްއިންތިޤާލީ އި،

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމިއޮތީ ްގޮތެްއަގއި ްަމއިަގނޑު ްބޭނުން ްބާބުގެ އިންތިޤާލީ

ްކަންބޮުޑވުްން ްތެޭރގަިއ ްަރއްޔިތުްނގެ ްއެއީ ްއެްނގުންތަެކއް. އަންަގއިދޭ

ްއޭގެތެރޭަގިއް ްވާަާހަކަދެެކވުން. ްމިތަނުގައި ްގޮތްގޮތަށް އުފެދޭކަހަލަ

ް ްތިބި ްރާއްޭޖގަިއ ްއެދިޔައީ ްއަުޑއިިވގެްނ  325ހުރިހާްދެންމެވެސް

ްވާހަކަ.ް ްަމއްސަލަަތކެްއގެ ްކުރިމަތިވެދާނެ ްދިމާވެދާނެ، މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް

ްމަޖިލިސްވެސްް ްަރއްޔިތުންެގ ްޙަޤީޤަތަކީ، ްދަންނަވަްނޮއތް އެހެންނަމަވެސް،

ްަރއްޔިުތންވެސް ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްބޭނުްނވަނީްއަދި ްރާއްޖެއަްށްްމިއަދު މި

ް ްއިޞްލާޙުގެަނއުން. ްގޮތެްއަގއި ްރަނގަޅު ްކަންތައްަތްއްއަިދ ްާރއްޖޭެގ މި

ްމި ްބޮޑުބައި ްއެންމެ ްއެކަމުެގ ްދިއުން. ނޑުމެްނެގްބަދަލުވުގެން ްައޅުގަ  330އޮތީ
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ްެއް ްނިމުމާއެކީަގއި، ްއިޞްލާޙުކޮށް ްޤާނޫނުއަސާީސ އަތްމަތީގަިއ.

ްޙައްޤުތަްއް ްލިބިދޭންޖެހޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްދަށުން ޤާނޫނުއަސާސީެގ

ްކު ްތައްޔާރުކޮށް ްހުރިހާކަމެއް ްބާރުވެްސްހޯދައިދިނުމުގެ ްގެންދިޔުުމގެ ިރއަށް

ްއެހެންނަނަމެވެސް،ް ްއަތްމަތީަގއި. ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ މިއޮތީ

ް ްމިއަދު ްވަރަށްްމިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްހަމަ ްމިއޮތްގޮތަީކ  335ވެފައި

ްްހިތާމަޔާއެކީަގއި ްމީހަުކްދަންނަވާލަްނޖެހެނީ، ްެއްއވެސް އަޅުަގނޑުމެން

މިކަންްދޫކޮށްުލމުގެްފުރުޞަުތްއަނެކަކަށްްއިތުބާރުކޮށްްަރއްިޔތުންނަށްޓަކައިް

ްއަހަރު ްތިރީހަަކށް ްބޭނުމެއްނުވޭ. ްރާއްޖޭގަިއްދުވަސްދޭކަށް ްމި ވަންދެަކަަށް

ްބަލަ ްގޮތްތަެކއްޭވތޯ ްދެމެހެއްޓޭނެ ްއަދިެވސް ްވެރިކަން ންޖެހޭ.ްހިނގާފައިވާ

ްއެ ްެއއްޙަޤީޤަތަކީ ްޤާނޫނުއަސާީސްނޫން. ްބަލަންވީ ނޑުމެން  340އަޅުގަ

ްދަ ްޮބޑުްްލަުތގެްއުަުއިޞްލާޙުކުރުމަށް ްަފއިސާއިން ްފައިސާއިްންރަްއޔިތުންގެ

ް ްހެޔޮގޮުތަގިއްއަދަދެއް ްޭއގެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއަދު ހޭދަކުރުމަށްފަހުގަިއ

ްއަުޅަގނ ްގެންގޮސްދޭންީވ. ްއެަކން ްހަމައަށް ްިމްޑުރައްޔިތުންނާ މެންގެ

ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްނީންނަާވ. ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއެއް ްމަޖިލީހުގައި

ްރައިސުލްޖުމްހޫރިއް ްޔާ ްލިޔުންތައް ްހުރި ްކަންތައްތަކުެގްލިޔުްއާވފައި  345ބައެްއ

ްޢާންމުކޮށްްތެރޭގަިއ،ް ްލިޔުްއވާ ްމައްޗަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔްރައްޔިތުންގެ

ްޗާޓްް ްމަގު ްެއއީ ްއާެދ، ްކަންތައްތަކެއް. ްއެބަހުިރ އިޢުލާންކުރަްއވާފައި

ްަކއުންސިްލތަކާ ްރަށު ްއޭގެތެޭރގަިއ ްަތއްޔާުރކުރަްއވާ ްކިޔާެއއްެޗއް އަތޮުޅް،

ްއެެހންނަމަވެސް،ް ްވާހަކަދަްއކާފައި. ްއިންތިާޚބުކުރާނެ ކައުންސިލްތަަަްއވެސް

ްތިއްބަާވް ްމިތަނުގައި ްފަރާތުން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  350މިއަދު

ްޙަޤީޤަތެްއް ްޭއގެ ްވާހަކަ. ްއިދިޮކޅަށް ްއެާއއި ްދައްަކވަނީ ބައެއްބޭބޭފުޅުން

ނޑުެމން ްއަޅުގަ ްއެބަޖެހޭ. ްބަލާލަން ްތެރޭގަިއްއަޅުަގނޑުމެން ގެ

ްހަމަތަކުގެް ްޤާނޫީނ ްތިބިއިރުަގއި ްަބަޔކު އިންތިޚާބުކުރެވިަފއިވާ

ްގިަން ްވަރަށް ްޢައްޔަންކުެރވިފަިއވާ ްއިންތިޚާބުނުކޮށް ދަށުންނަމަވެސް

ްއޭގެސަބަބުްން ްއެބަިތއްބެވި. ްމިތަނުގައި ްމެންބަރުން  355އަދަދެްއގެ

ްކަންތައް ްބޭނުންާވގޮތަކަްށ ްރައްޔިތުން ްބޭނުންވާ ަތްއްއަޅުަގނޑުމެން

ްމިތަނުަގިއް ްވަކިބޭފުަޅކު ްބޭނުންވަނީ، ްމި ްބޮަޑށް ްބާރަށްވުރެން ނިންމުމުގެ
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ްވިސްާނލަންވީނޫންތޯ ްއާދެ، ްެގންގުޅުން. ްޘަޤާފަތެއް ްއޭްބެހެއްޓުމުގެ

ްކޮޅަށްތެދުެވް ްމިތަނުގައި ްކަމެއްކުރަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ރައްޔިތުންނަށްޓަަކއި

ްއަޅުގަް ްއިށީނދެތިބޭއިރުވެސް ްނުވަތަ ްހިތުގަިއްތިބޭއިރުަގއި  360ނޑުެމން

ބާއްވަްނވީްައޅުަގނޑުމެންްޤަުއމަށްޓަކައިްކޮށްދޭކަެމއް.ްެއއީްރައްޔިތުންނަްށް

ްރައްޔިތުްން ްެއކީަގއި ްމިނިވަންކަމާ ްޭއގެތެރޭަގއި ްވާންޖެހޭނީ. ކޮށްދޭކަމަކަށޭ

ްމޮޅުވާް ްހޮވެ ްބާްއވަިއެގން ްއިންތިޚާބެއް ްެއކީަގއި ވޯޓުލަިއގެން،ްމިނިވަންކަމާ

ެއކަންްެއގޮތަަަށްްްަކމުގައިްނިންމީމަްނިމުނީއޭ.މޮޅުްމީހާމީހަކީްއެއީްއެންމެ

ްހުށަހަޅައިގެްން ްޤާނޫނެއް ްސަރވިްސގެ ްސިވިްލ  365ކުރެވިދާނެތީެވ

ްއިނގޭ.ް ްެވގެންދިޔަގޮތް ްއިޞްލާޙުވެސް ްހުށަހެޅި ްޤާނޫނަށް ހުށަހަޅާފައިއޮތް

ްމަޖިލި ްަރއްޔިތުްނެގ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްެއއްަޗީކ ްދޭހަކޮށްދޭ ސްވެސްްއޭެގއިން

ްބަހައްޓަްންްމިއަދު ްވެރިކަމުަގއި ްރާއްޖޭގެ ްމި ްމީހަކު ްަވކި ބޭނުމެއްނުވެއޭ

ްއޮތްއިުރގަިއް ްެއކަްނ ްއެހެން ްމަސައްކަތްކުާރކަށެއް. ދަމަހައްޓަން

ްކޮންް ްަމޖިލީހުގެ ަެއްކުެރވިފަިއވާ ްއެ ްއިޞްލާުޙެގނައުމަށް  370ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްއޭަގިއ ްގެންުގޅެންވީ. ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްރޫޙެއްތޯއޭ

ްފައިދާވާެނގޮތަްށް ްއެންމެ ްރައްޔިތުންނަށް ްރޫޙަީކ، ގެންގުޅެްނވީ

ްުހށަހެޅުންތަކެްއް ްތެޭރގައި ކަންކަންކުރުމޭ.ްއާދެ،ްއެގޮތުްންއަޅުަގނޑުމެންގެ

ްހުށަހެޅު ްއެ ްބަލާއިރުަގއި،ްއެބަހުރި. ްއަޙްމަދުްންތަކަށް ްމެްނބަރު ދ.ްއަތޮޅު

ްިމަވނީ ްހުށަހަޅުއްވާފައި 11ްްް،ނާޝިދު 2118ްްނޮވެމްބަރު  375ފެށިގެްންއިން

ްވެިރކަންް ްރާއްޖޭގެ ްމި ްމެންބަރުންނާ ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ްިމްޙަަަ ްއެހެންނަމަވެސް، ްގެންދެޭވގޮތް. ްކުރިއަށް ްެއކަން ވާލުވުމަށްފަހުަގއި

ްމަޖިލީހުގަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަކަދެކެަެވެމުންދަނީ، ްކޮމިޓީައކަށްްއެހެންިއ ްނަާގ

ްޖަމާޢަތެ ްކޮމިީޓައކީ ްކުރެވޭނީ. ްކިހިނެއްހޭ ްަފސް، ްތެރެއިން ްމީހުންްއްގެ ހަ

ްމަޖިލިްބައިވެިރވެ ްަރއްޔިތުންެގ ްޤާނޫނުއަސާީސގަިއ، ްއޮްތްްސް  380ބުނެފައި

ް ްއަކަން ްމަޖިލީަިހުން ްއިންތިޤާލީްޙަަަރައްޔިތުންގެ ްއެީއ ވާުލވަނީ.

ްއެހެަެންނަމެވެސް،ް ްފަރާތެއް. ްއޮތް ްައންނަން ްއޮޓަމެޓިކުން މަރުޙަލާއެއް

ްފަ ްދެކެނީ ްކޮމިޓީއަކަށްްސްަވރަކަބައެއްބޭފުޅުން ްމީހުންގެ ކޮންކަމެއްޭހްްށް

ްތިރީހަކަށްް ްވިއްސަަކށް ްޤަބޫލުކުރާނެތޯއޭ ްރަްއޔިުތން ްބުނާއިރުގައި ކުރާނީ.
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ް ްމިކަން ނަޑކާ ްބައިގަ ްދެކޮުޅްޙަމީހުންގެ ްވީމާ، ްބާއްވަން.  385ވާލުކޮށްފައި

ްރަނގަޅުް ްެއންމެ ްއޮތް ްއެކަްންހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި އެބައޮތް.ްޤާނޫނީގޮތުން

ްކޮމިޓީއަުކްންްފުރުޞަތަކީ ްނެގޭ ްތެރެއިން ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުްނގެ

ް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްިއންތިޚާބުކުރެވެންދެކަށް ްބެލެހެއްޓުންވެރިައކު ް.ެއކަްނ

ް ްތިެހން ްކޮމިީޓއަކުން ްމިވަނީ ްއެކަްނވެްސ ްހަމަ ނަގަިއގެްންއެކަމުން،

ް ްތަޅާފޮޅާ، ްމީހަކާ ްއެްނމެ ްއަޅުަގނޑުމެްންޙަަަބުނާއިުރގައި  390ވާލުކޮށްގެން

ްގެްނ،ވާލުކޮށްލައިޙަބެންވީތޯއޭްިވއްސަކަށްްމީހުންނާްޤައުމުގެްހުރިހާކަމެއްްތި

ްރައްޔިތުންެގް ްވާހަކަެއްއ ްރައްޔިތުްނގެ ްފައިދާެއއްަނގަން ްނަގާ އެމީަިހުން

ްިމް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނުބާއްވާ ްއެކަން ްއެގޮތަްށ އަުޑއެހުމެއްނެތި.

ް ްކަންަތއްތަްއްރައްޔިއިޞްލާޙުކުރި ްބުނާ ްހަމައަްށްޤާނޫނުައސާސީަގއި ުތންނާ

ްކުރިްއޔާް ްރުހުުމން ްހިތުން ްއަޅުަގނޑުމެން ްމަސައްކަްތ  395ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ

ްމަގުމައްޗަްށް ްޖެހޭތޯއޭ ްނިމޭއިރުަގއި ްދަުއރެއް ްކޮންމެ ްވާނީ. ކީއްތޯއޭ

ްގުޅަުކޅޭ ްނިކުމެ ްކަންކަްންްރައްޔިތުން ްއެްއެވގެން ްމީހުން ނޑަށް ފަސްގަ

ްނިކު ްއެގޮތަށް ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ްދިމާކޮށްފިއްޔާްނިންމަން. ންނަން

ްއެބަހުރި.ް ްކޮށްފައިެވސް ްއެކަން ްމިހާތަނަށް ްނިކުންނާނެ. ނިކުނަންވެސް

ްއާ ްހަނދާނަށް ްއަޅުަގނޑު ްހަމަގައިމުވެސް 12ްދޭ  400މިކިާޔްްއ13ްޭ،

ްބޮޑީގަިއްރައްޔިތުން ްހިނގި ްއެއްީވ.ްްހާދިޘާއެއްެވސް ްއެއްތަނަކަށް އެންމެން

ްމަޖިލީހަކު ްކުރިކަމެްއނޫން ްޕާޓީައކުން ްކުރިކަމެއްނޫންަް.ްވަކި ންވެސް

ްމީހުންް ްވަޑަިއގެްނނެވީ ްމަނިކުފާނުވެސް ްއެއްވީަމ ްއެތަނަށް އެންމެން

ނޑަަކްށް ްގާތްގަ ްއޭެގ ްތިބެ ްއިރެްއވަންދެކަ ްއެތަްއ ްދުރުކުރަން. އެތަނަށް

ްދުރަ ްމީހުންނަށް ްަގޑއިުރީވފަހުން ްއޮނަވިހި ްދެންްށްަްްއަށާރަ  405ދިޔައިމަ

ްނި ްއެތަނުން ްނޭވާަލިއގެން ްސިފައިންވެސް ހެންތޯޭއްއެކުމެވޭވަރުެވްސވީ

ްރަށްރަށުގެް ްކަިއރި ްރަށްރަށުަގއި ްްވާންވީ.ްްމިހާރުވެްސްރާއްޖެެތރޭގަިއްހުރި

ް ްޮގވާލާްއޮފީސްދޮށަށް ްވާހަކަ ްނަރުދަމާގެ ްއެއްެވ ްމީހުން ރައްޔިތުްން،

ް 16ްްނުދިޔައިމަ ްތިއްބަސް ްީމހުން ްސަރުކާރުންްވަރަކަށް އެންމެފަހުން

ްނިން ްކޮށްދޭން ްއެކަން ްވަޢުދުވޭ ްއެހެންވީމާމަން. ްދިރިުއޭޅް،  410މާލޭގެ

ް ްކަންކަްންރައްޔިތުންނާ، ްޤާނޫނުއަާސީސގައި ްމި ްރައްޔިތުން ްާރއްޖޭގެ މި
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ްސިފައިންގެދޮަށށް،ހޯދުމަށް ްމައިދާނަށްްޓަކައި ްޖުމްހޫރީ ތީމުގޭދޮށަށްް،

ްޤައުމުގަިއް ްމި ްހަމަނުޖެހުން ްއެ ްބޭނުންވަނީ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ އެްއވާންތޯއޭ

ްމަސައްކަތް ްކުެރވެންހުރިގޮތަްށްގެންނަން ްމިކަންކަން ްޤާނޫނީގޮތުން ނުކޮށް

ްއަޅުަގނ ްނިމުނީނޫންތޯއޭ. ްކުރީމަ ނީޑަގިއްއަޅުަގނޑުމެން ްސިކު  415ޑުމެންެގ

ް ްެއާތްމިއިންނަނީ، ްކޮންމެގޮތަކުންވެސް ްހަމަ ްފަރާތް ްވެރިކަންކުރާ މިހާރު

ހުންނަންޖެހޭނޭ.ްއެްއެއްނޫނޭްއަޅުަގނޑުމެންްބަލަންްބޭނުންވާްއެއްަޗކީ.ްމިް

ްއަުޅގަހު ްރައްޔިތުންނަށް ްމަސައްކަތްތަކެްއކޮށް ްމިކުިރްރިހާ ނޑުމެން

ް ްއެހުރިާހްމަސައްކަތްތަާކއި ްޙައްޤުަތކާ ްލިބިދޭ ޤާނޫނުައސާސީން

ްއެްނގުމަށްފަހުގަ ްއެްއޗެހިތަކެއް ްިއ، ްއަނެއްކާ ްމިހާރު  420އިއްެޔަގިއްހަމަ

ްމަޖިލީހުންް ްރައްޔިތުްނެގ ްއަުޑިއވިގެންދިަޔއީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ިމްންގަނީ،ްލެވުނުްބިލަކާްުގޅޭގޮުތންްސަރުކާރުްއެްއވެލާފައިްއެްއަަަބޭރުކޮށް

ްވަިކް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްބާރެއްނެތި ްއެއްެވސް ްމަޖިލީހަކަށް ޤާނޫނުހަދާ

ްއޭެގް ްކުރާނަމޭ. ްމިކަން ްތިމަންނަަަމެން ްހަދަިއގެންެވސް މުޢައްސަސާތަކެއް

ްޤާނޫނީ ްތެރެއިންްމާނައަކީ ނެޑްއގެ ްޮއނިގަ ްކުރާކަްށްކަންތަްްއެްއވެސް  425އްތައް

ްހޮ ްރައްޔިތުްނ ްސަރުކާރަީކ ްބޭނުމެއްނުވޭ. ްރައްޔިތުްނެގްސަރުކާރުންވެްސ ާވ

ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއް ްތިބޭަބއެއް. ްބައިތިއްބާފަ ްހިންގަްނ ފައިސާދީފައި

ްމިއޮންނަ ްމަނީ، ްރަްއޔިތުންގެ ްކުރެވޭީނ ްަކންކަން ޖިލީހުންްމިތަނުންނޭ

ްނިންމުންތަކެއް ްނިންމީނިންމާ ްނިންމުން ްެއ ްދަ. ްމީިޑާޔްއުަުމަ، ލަތުގެ

ްރައްޔިތުންނަ ްތިބެގެްނ ްއެްއވެ ްތެރެއަށް ްރައްޔިތުްނެގ  430ށްްބޭނުންކޮށްގެން

ް ްމިއަންގަނީ، ްތިމަންނަމެންނޭްބޮޑަށް ްގޯހޭ ްއެމީހުން ްމިހާރު ނޫންނޫން

ްއެހެން ްބަލާރަނގަޅީ. ްވިސްނާލަން، ްައޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވަނީްްލާންވީމާ،

ްހިޞާރު ްމިއޮތީ ްޤައުމު ްތިްކޮްށފައިތޯއޭމި ނޑުމެން ބެންޖެހޭނީްަބޔަކު.ްއަުޅގަ

ް ްާވހަކަދައްކާފަިއްއަޅުވެިތކަމުަގއިތޯއޭ. ްމިތަންތަނުަގއި މިނިވަްނކަމާއެކީ

ްއަންގާ ްއެބަ ްކަނިކުތީމަ ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑުމެްންއޭ ްދެން  435ޓަރުއަޅަނީއޭ.

ތިބެންވީްެއއްޗެިހްބަލާްތަްއާޔރުވެގެްންކަޓަުރއަޅާތޯ.ްުދވަހަުކްއަާޅކަށްވެްސް

ް ްމިކަނާދޭ ްދެނީ. ްއިންޒާުރވެސް ްއެކަމުްންހަލަ ކޮންކަމަާކތޯ

ްމިްބިރުގަން ްނާނީވެސް. ްޚިލާފުކަެމއް. ްއާަދޔާ ްވަރަށް މިތަނުަގއިްވެްސ
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ްވާހަކަދެެކވިއްެޖް ްހިތްހަމަނުޖެހޭގޮތަކަށް ްމާ ްއެދެްނ ވާހަކަދެަެވުުނގޮތަކުން

ް ްސެލަޑަށް. ްކޮށަނީ ްމީހާ ްކަޓަރުއަޅަނީ. ްމިހާރު ްދެން  440ނެހެދޭނެްއެހެނެއް

ްޢިއްޒަތް ްއެ ްރައީސް. ްާޙަާަާތެރި ްޤައުމު ްމި ނުދޭންވެގެްންގެންދިޔަލަތަށް

ްގިނަް ްކިތަންމެ ްއެހެންވިމާ، ްމިކުރަނީ. ްމަސައްކަްތ އަޅުަގނޑުމެން

ްވިސްނާަވަޑއިގަން ްބޭފުޅުން ްވޯުޓދެއްވާ ްއޮތަސް ަނވަންީވްހުށަހެޅުންތަކެއް

ްރައް ްކަމެްއކުރަން.އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަޅުަގނޑުމެްންްޔިތުްނނަށްޓަކައި

ްމިމެއެން ްްބޮޑަށް ްވާހަކައަީކ، ްއަޮތުޅްދައްކާ ްކައުންސިލްތަކާ،  445ރަށު

ްނޭވާއެއްް ްހަމަޖެހޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްއިންތިޚާަާުބުކރުމަށްފަހު ކައުންސިލްތަކާ

ްއިންތިޚާބެްއގަިއްްލެވިގެން ްދެްނއޮތް ްބަލަންވީއޭ ްަރއްޔިތުްނ ދެން

ްމަޖިލިްސް ްަރއްޔިތުްނގެ ްނޫނިއްޔާ ްހޮާވނީ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާތޯ

ްކޮށްދީގެްންް.އިންތިޚާބުކުރާނީތޯ ްއެްއވެްސކަމެްއ ްރައްޔިތުންނަށް އެކަމަކު

ްބާއްަވއިާވކަށްނެތް.ް ްއިންތިޚާބެއް ްމިނިވަން ްއެްއެވސް ްމެދުަގއި  450ރައްޔިތުންގެ

ްބައެއް ްތިބި ްހިންގަން ްބާާރިއްްސަރުކާރު ްތެރޭގައި ބޭފުޅުންނާއިްސަރުކާރުގެ

ްދަ ްފަރާތްތަކުން ްއުަުނުފޫޒުހުރި ްމީޑިޔާ ްކަންކަންްލަތުގެ ބޭނުންކޮށްެގން

ްރައްޔިތުންނަ ްކަންކަމުަގއި، ްޮއޅުވާަލއިެގން ްއެންމެބޮަަުޑްށް މިހާުރ

ްމަޖިލީހަކީް ްަރއްޔިުތންގެ ްތެރޭަގއިޮގސް ްއޮުޅާވލުމުގެ އަމާޒަކަްށވެފަިއްމިއޮތީ

 455ްތެރޭގައިްއެވަރުގެްނުބައިތަނެއްްނެތް.ްއެވަރުކޮށްލައިފިްރަްއޔިުތންގެްމިހާރުް

ްދަބޭްމީިޑއާްލަތުގެއުަުދަ ްެއއީ ްއެކަުމގެ ްމީޑިއާ،ްނުންޮކށްގެން. ުއަުލަތު

ްފެށިގައުަުދަ ްބާރުތައް ްއެންމެހާ ްކިބައިންނޯ.ްލަތުގެ ްރައްޔިތުންެގ ންނަނީ

ްއަުޅގަ ްއެހެންވީާމ، ްމިހާރު. ްވާެއއްނުާވއެއް ްނޭނގެ ނުޑްރައްޔިތުންނަކަށް

ް ްކަންތައްތަްއްދަންނަވާނީ، ްތެޭރގަިއ ްނެތްބައެއްގެ އިޚްލާޞްތެރިަކމެއް

ްފައިދާާވގޮތަކަްށްްކުރެވޭނީ ްއެންމެ ްރައްޔިތުންނަށް ްހަަމގައިުމެވސް  460އެއީ

ްމިް ްއެްނމެފަހުން ްއިނގޭތޯ ްއަޑުއެހިން ްމިތަނުަގިއ ނޑު ްއަޅުގަ ނޫނޭ.

ް ްިމތަނުގައި ްޖަލްސާގައި ްނިމިގެންދިޔަ ބަހުސްކުިރްމިނިވަްނކަމާއެީކގަިއ

ްެއްއޗެ ްގޮވި ްމިތަނުގައި ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްއަްއޑުއަޮތޅުގެ ހި.ްބަޔަކަށް

ްއެް ްނޯންނާނެ ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުންގެ ްނަގަންޖެހުނު. ްނުކުތާ ނިޒާމީ

ް ްމަޖިްމިބާރެއް. ްނުނިންމޭނެއޭްޚާއްޞަ ްގޮތްތަކެއް  465ލީހަކުން
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ްނިންމާ ްމަޖިލިްނީ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއޭ ްޚާްއޞަ ްމި ސްްބުނާއިރުގައި

ްވޯޓުލައިް ްރައްޔިތުްނ ްހުރިހާ ްދިވެިހރާއްޖޭަގއި ްމިވަނީ ގެްންއެްއކުރެވިަފއި

ްބާރުގަދަް ްމިއަްށވުެރން ްމައްޗަށޭ. ްމެންބަރުންތަކެްއގެ ްތިބި ހޯވާފައި

ްނޯންނާ ްޤައުމުަގއި ްމި ްއެކަމަުކްމަޖިލީހެއް ްޔަޤީންކަެމއް. ްއެއީ ނެ.

ްބާރުގަދައޭ ްމާ ްްމިއަށްވުރެން ްލިބިފަިއްރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ. ްތިމާއަށް  470މީ

ްހުިރހާ ްމި ްފައިސާއަށް ްލިބޭ ްތިމާއަްށ ްމަޤާމަކަށް، ްބާުރްއޮންނަ ކަމެއްގެ

ް ްބޭނުންކުރަންވެގެން ްނަހައްދަވާށޭ.ްއެހުނ، ްއެހެން ްކަމަކުނުދޭ. ިމތަންވެސް

ްދިއުމު ްހަމަނުޖެހުމަށް ްަކންކަން ްރާއްޭޖގެ ްމި ްަމުގްއާދެ، ގެ

ްބާ ްރައްޔިތުްންތަނަވަސްކޮށްދިނުމުގެ ްއަތްމަތީަގއި. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއޮތީ ރު

ްރަނގަް ްއިޤްދިޞާދު ްޤަުއމުގެ ްމި ްކުރިައްށްހަމަޖެހުމާއެކީގައި  475ޅަ

ްރައީސް،ް ްޢިްއޒަްތތެރި ްއަތްމަތީގަިއ. ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްއޮީތ ގެންދެވޭެނގޮތް

ްކަންތައްތަްއް ްބޮއްސުންލައިގެން ްމުޅިން ްކަންތައްތަްއ ްޤައުމުގެ މި

ް ްދާކަްނ ްތެރޭަގިއްްއިނގޭހަމައިންނެއްޓިގެން ްރައްޔިުތންގެ ިދވެހި

ްއެ ްބަލާއިރުގައި. ްްހުރިގޮތަށް ްމިަވގުތު ހެްނވީމާ،ްމިނިވަންކަމާްކަންތައްތައް

ްވަރިކަންކުރަ ްރާއްޖޭގެ ްމި ްބާއްވާ ްއިްނތިޚާބެއް ްައޅުަގނޑުމެން  480ްންއެީކގައި

ްއަންނަނީ ްއެަތްއްްދެން ްއެމީހުންގެ ްމީހެއްކަމުގަިއިވޔަސް ކޮންމެ

ްދިނުމަށްފަހުގައިް ްދޭންވީނޫންތޯއޭ. ްފުރުޞަތު ްއެ ބަޔަކަށްިވޔަސް

ްއެއްޗެއް.ޤާނޫނުއަސާ ްހުރި ްނިންމާފައި ްއެއްޗެްއެގްްސީަގއި ްނިމުނު ްހަމަ އެ

ްބުނާް ްަމޖިލިހޭ ްމި ްބަލައިގަންނަވީޯތއޭ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ގޮތުަގއި

ްމުޚާ ްމިތަނުގައި ނުޑ ްއަުޅގަ ްމަޖިލީހުގައި،ްބުކުޠަަަކޮންމެފަހަރަކު ްމި  485ރަްނވީ

ްމަޖިލީސްް ްކުއްލިައކަށް ްކޮންމެފަހަރަކު ްބުަުނާ ްމަޖިލީހޭ ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ްމިް ްއެހެންެވއްޖިްއޔާ، ްމިްްއާވޭޯތއޭ. ްކޮންމެފަހަރަކު ްބުނާ ޤާނޫނުއަސާސީއޭ

ްްޤާނޫނުއަސާސީްއަލަށްްވިހަނީޯތއޭްނުވަތަްޤާނޫނުއަސާސީްާއޭވތޯއޭ.
ް

 490ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް
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ްާއްމްހައްުދންމަތީްެމންަބރުް ްބޭނުންކުރަނީ ްމި ްއިބިފިލި ްގައި ް)މ( ްބަހުގައި ްދިވެހި ިަ

ްޗަކަށްޯތއޭ.ްއެއްް

ނޑުްނިންމާލަމުންްދަންނަވާނީ،ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްއަްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަެދއްެކވުން: ވޯޓުދިނުމުގަިއްުޅގަ

ްނިޒާީމް ްއެަބހުއްޓޭ ްކަންތައްތައް ްބައެއް ްދެންނެވިޮގތަށް ްކުރިން  495އަޅުަގނޑު

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއެކަންކަމަށް ްއޮޅުްނފިލުވަންޖެހޭނެ. ްނަގަިއގެންވެސް ނުކުތާ

ްޮއޅުންފިލުވުމުެގް ްއެ ނޑުމެންނަށްވެސް ްައޅުގަ ްނުކުތާނަގަިއގެން ނިޒާމީ

 ފުރުޞަތުްދޭންޖެހޭނެ.ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެަެރިްރައީސް.

ް

ްޤައުމީްްފުވަްއމުލަކުގެްެމންަބރުް ްމި ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެަެރި  500ްޝުކުރިއްޔާ

ްނިކުެމގެްްމަޞީޙްްމުަޙންަމދުهللاްޢަބްދު ްމަސައްކަތައް ްދާތާ ްުކރިއަށް ްވުރެނ42ްްްން ްމަސްދުަވހަށް

ްމަސައްކަުތެގްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމި ްމިތިބީ ްމިހާރު ްއަުޅަގނޑުމެން ްއާދެ، ގިނަދުވަްސވީ.

އައިްސސަްބަލާލާއިރު،ްނިމުމާްހަމައަށްްއައިސްފައި.ްއާދެ،ްނިމުމާްހަމައަށްް

ްކަންތައްތަެކއް ްފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ްއެބަެފނޭ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްމިް ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންކަމަށްވަންޏާ ްއެބަހުރިކަން.  505ފުރިހަމަކުރަން

ްއަމާން ްޭބނުމަކީ ްއާދެ، ްފުރިހަމަކުރުމަށް. ްއެކަންަތއްަތއް ްމަސައްކަތްކުރަނީ

ްއެއް ްދަތުރެއްގައި ްވާސިލުވުްނ.ްްނިޔާމަ ްއަނެއްމަްއޒިލަށް މަންޒިލުން

ނޑުްޤަބޫލުކުރާްގޮތުގަް އިްއަޅުަގނޑުމެްންޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްއާެދ،ްައޅުގަ

ްކޮންސެ ްޤާނޫނުއަސާސީައކީ ްޢަމަލުކުރަމުންދާ ްޝަނަލްަްމިހާރު

ްޤާޫނނުއަސާސީެއއް.ް ްއޮތް ްބައްޓަްނކުރެވިފައި  510ޕޮލިޓިކްސްއަކަށް

ްޕޮލިޓިކްސްއަށްް ްއެްޑވަސޭިރއަލް ްމިކުރާކަމަކީ ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑުމެން

ް ްބައްޓަންކުރެޭވްބައްޓަންކުރެޭވ، ްޕޮލިޓިކްސްއަްށ މަލްޓިޕާޓީ

ްފުރިހަމަކުރަން.ޤާނޫ ްމޮޑަންްްނުއަސާސީެއއް ނުޑމެން ްއަުޅގަ އާދެ،

ްޑިމޮ ްވާަހަކދައްކާއިުރ، ަެްއގެ ްޕޮލިޓިކްސްްމަލްޓިޕާކްރަސީއެ ީޓ

ް ްއޮޕީނިއަްނެގްވާހަކަދަްއކާއިުރ، ްމަލްޓި ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން  515އަުޅގަ

ްވިއުސްގެ ްމަލްޓި ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްއަުޅަގނޑުމެން ،ްވާހަކަްްވާހަކަ،

ްއަޅުަގނޑު ްއައިޑިއަމެން ްމަލްޓި ްވާހަަކ.ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ރްސތަކުގެ

ނޑުމެްންވަރަށްްޮބޑަށްްޖާގަދޭންޖެހޭނެ.ްޓޮލަރެންްސް މިކަންތައްތަކަށްްއަުޅގަ
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ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްސިފަތައް ްއެ ްއާދެ، ްއެަބހުރި. ްކިަބއިގަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްމަރުަޙބާކި ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެބަދޭ.ްއެއީ ްފެންނަމުން ްކަެމއް.ްކިބައިން  520ޔާ

ްކުާރް ްބާބުގައި ްއިންތިޤާލީ ްމި ްައޅުަގނޑުމެން ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ްފްރީ ްއުޅެނީ ްަކށަވަރުކޮށްދޭން ްމި ްތެރޭގައި ފެއަރްްއެންޑްްއެްއކަމެްއގެ

ްކޮށަ ްަމގު ްދާން ްއިލެކްޝަނަކަށް ްގޮތުަގިއްއިދެނީ. ްޝަްއކެްއނެތް އާެދ،

ްއިންޞާ ްބޭމިަިނިވަން ްއިންތިޚާބެއް ަެއީފުވެރި ްއެ ްރައްޔިތުްންްްއވުން ދިެވހި

ްއެބަޖެ ްައަވހަކަށް ްވީހާވެސް ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަންަތއްތައް. ްތިބި  525ހޭްއެދިއެދި

ްވީހާވެްސްައަވހަކަށްްއެބަޖެހޭްްރިޔާސީްއިންތިޚާބުްާބްއވަން. އަޅުަގނޑުމެން

ްބާއްވަން ްއިްނތިޚާބު ްމަޖިލީހުގެ ްވީހާވެްސްް.ރައްޔިތުންގެ ނޑުެމން އަުޅގަ

ްކައުންސި ްއެބަޖެހޭ ްާބއްވަންއަވަހަކަށް ްއިލެކްޝަންސްތައް ްއާެދ،ްލް .

ްކަންތައްތަކެއްްްޙަޤީޤަތަކީްޕްރެކްޓިކަލްްސަބަުބތަކާހުރެ ްމިހުރިހާ

ްއެބަޖެހޭް ްއަޅުަގނޑުެމން ްެއހެންކަމަށްވަންޏާ ްނުކުެރވޭނެ.  530އެއްފަހަރާ

ްިމުއޅޭމަސައްކަތަީކް ްކުރަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްކޮށްލަން. ތަރުތީބުތަކެއް

ްިޢއްޒަ ްމިމަރުޙަލާއަީކްއެމަސައްކަތް. ްަޝއްެކއްނެތްގޮުތގައި ްަރއީސް، ތްތެރި

ްއިޤްިތޞާދީގޮތު ްއަގުޮބޑުްއިޖްތިމާޢީގޮތުންނާއި ްވަރަށް ްވަރަށްމުހިންމު ްން

ްސިޔާސީގޮތުްން ްމިމަރުޙަލާއަކީ ްޝަްއކެއްނެްތގޮތުަގއި މަރުޙަލާއެއް.

ްމަރުހަލާއެއް.ް ްަދއްކަންޖެހިދާނެ ްއަެގއް ްވަރަށްބޮުޑ  535އަޅުަގނޑުމެން

ްދޭތެރޭަގއިްމިކަންތައް ްވިސްނަިއްްތަކާއި ްފުންކޮށް ނޑުމެން އަޅުގަ

ްޤައުމުެގް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްެތރި ފިކުރުކުރަންޖެހޭ.

ްރައްޔިތުްނެގް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެަބނެރެންޖެހޭ. ްކުރިއަށް މަސްލަޙަތު

ްއާދެ،ް ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެބަެނރެންޖެހޭ. ްކުރިއަށް މަސްލަޙަތު

ްޑި ްކުރިއަށްދާއިުރްދިވެހިރައްޔިތުން ްމައިދާނުަގއި ްސަރާސަރު  540މޮކްރަީސެގ

ްއެހެންހުރިހާް ްބޭނުންވޭ. ްތިބުމަށް ްސިއްޙަެތއްަގިއ ދުޅަހެޔޮ

ްއޮންނަން ްފުރިހަމަވެފައި ްއާދެ،ްްކަންތައްތަެކއްެވސް ބޭނުންވޭ.

ްކަންތައްތަެކްއް ްމިހުރިހާ ްމަސައްކަތަކީ ްމިކުރާ އަޅުަގނޑުމެން

ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްވާޖިބުއަދާކުރުން.ްްފުރިހަމަކުރުމުގައި ޤާނޫނީ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމިޤާނޫނުއަސާސީން ްބޭނުންފުޅުވަނީ  545ދިވެހިަިރައްޔިތުން



 21 

ްލިބިދޭނެ ްފުރިހަމައަށް ްގަހުެގްމޭވާ ްެއގަުހެގްްމިއިންދާ ްތަަނވަްސވުން. މަގު

ްލިބިދިނުން.ްމައު ްފުރުޞަުތ ްދިރިއުޅުމުގެ ްޖައްވުަގއި ްހިތްގައިމު މެލާމެލީގެ

ްހިޔާވަ ްފުރިހަމަ ްއާެދ،ްއެގަުހގެ ްތަނަވަްސވެގެްނދިއުން. ްލިބިދޭނެމަގު ހިކަްނ

ްމިހި ްމިކަމަަަްށްއަޅުަގނޑު ްވާޖިބުއަދާކުރުމަށްޓަކައި ނޑުެގްޤާނޫނީ ްއަުޅގަ ރީ

 550އެދިއެދި.ްިޢއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ްޑިމޮކްރަީސއެްއގަިއްއެންމެންްއެއްބަސްުނާވް

ްވޯ ްމަޖިލީހުގައިނަމަ ްމިޢިއްޒަތްތެރި ްވޯޓަުކން. ްނިންމަނީ ޓަކަްށްކަންތައްތައް

ްބަަލންބޭނުންވާނަމަް ްއެޭދގޮތް ްގިނަބަޔަކު ްރަްއޔިތުްނގެ ްސީދާ އަހަިއގެން

ްވޯޓަކުން. ްްރައްޔިތުންގެ ްދަްއކާއިުރ، ްވާހަކަ މޮޑަަަރންްޑިމޮކްރަސީގެ

ނޑުމެ ްއަުޅގަ ްވާހަކަަދއްާކއިުރ ްޙަޤީޤަތަކީޑިމޮކްރަސީެގ ްޤަބޫލުކުރަްނޖެހޭ ްން

ްހިނގައިދާ ްނުނިމި ްހިތްއެދޭގޮތަށް ްބައެއްފަހަުރްބައެއްފަހަރު ްއަިދ  555ނޭ.

ްަމްއސަލައެއްނޫންކަމަްށް ްއެއީ ްއާދެ، ްނިމިދާނޭ. ހިތްއެދޭގޮތަށް

ްމިސާލަކީް ްރީތި ްދަްސކޮށްދޭ ްޤަބޫލުކުަރން.ްޑިމޮކްރަސީ ްއެބަ ްއަޅުަގނޑުމެން

ްއިޙްތިރާމާ ްނިންމުންތައް ްޝުކުރިްއާޔްމިފަދަ ްބަލަިއގަތުމަށް. އެކު

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް560 

ްމެންބަރުްްްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއް ްޢިއްޒަްތތެރި ްއައްުޑއަތޮުޅގެ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްވަޑަިއގެންނެތް. ްމެންބަރު ްއަސްލަމް.ްޢިއްޒަްތތެރި ފެލިދެއަތޮޅުެގްްމުޙައްމަދު

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްނިޒާރުްއިބްރާހީމް.ް

ް

ްރައީސް`ްްމެްނބަރުްފެލިދެއަޮތޅުް ްޢިއްަޒތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްއިންތިޤާލީ ްބާބާް.  565ްމަރުޙަލާގެ

ްބަހުސްކުްމޫސާްނިާޒރުްިއބްރާީހމްް ްއެްއޗެްއްދަންނަވާލަންްބެހޭގޮތުން ނުޑވެސް ްއަުޅގަ ްަވގުުތގައި ްރެވޭ

ްވަރަްށގިނަ.ްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވާހަކަ ްހުރި ްދަންނަވަން ނުޑެވސް ްއަުޅގަ ޤަސްދުކުރަން.

ްވަ ްަސލާމަތްކުރުމުގެގޮތުން ްވަގުތު ްކުރުކޮށްލެޭވޯތްއެހެންނަމަވެސް، ރަށް

ނުޑް ްއަޅުގަ ްފުރަތަމަވެސް ްއެންމެ ްއާދެ، ްމަސަްއކަތްކުރާނަްނ. އަޅުަގނޑު

ްމިގެނައިް ްއަޅުަގނުޑމެން ްބާބެއް ްވާހަކައަކީ،ްިމްއިންތިޤާލީ  570ދަންނަވަންޖެހޭ

ބޮޑެތިްއިޞްލާޙުތަކަށްްނުވަތަްއަލަށްްއަޅުަގނޑުމެންްމިލިޔުނުްމާއްދާތަކަށްް

ްކޮންމެހެން ްމަރުޙަަަލާގެްޢަމަލުކުރުމުގައި ްއޮންނަންއެބަޖެހޭ.ްއިންތިޤާލީ ެވސް
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ްއެންމެންވެްސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބޭއްވުމަކީ ްލިޔެފަިއ ްލިޔުމަކީ، ބާބެއް

ްއެންެމް ްމިބާބުގެ ްތާއީުދކުރަމޭ. ނޑުެވސް ްައޅުގަ ްެއކަމަށް ތާއިދުކުރާކަމެކޭ.

ްމިކުރަންފަށާް ްއަލަްށ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއަމާޒަކަށްވާްނޖެހޭނީ ްއެއް  575މުހިންމު

ްއަމާންކަމާިއްމަސައް ްމަސަލަސްކަމާއެުކަގިއ ްޞުލްަޙ ކަތަށް

ްވާޞިލްވެޭވެން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެކަންތަްއތަަަކަށް އޮމާންކަމާއެުކަގއި

ްހުރިް ްއޮތުން.ްހުށަހެޅިފައި ްއޮންނަންޖެހޭ ްބައްޓަންކުެރިވފައި ްއެބާބު ގޮތަކަށް

ްށްގިނަްއިޞްލާޙުތައްްައޅުަގނުޑވެސްްބަލައިލިން.ްވަރަްށގިނަްއިޞްލާޙުތަކަ

ނޑުެވސްް ްައޅުގަ ްއިޞްލާޙުތައް ްމަދު ްަބއެއް ްތާއީދުކުެރވޭ.  580އަޅުަގނޑަށް

ްދަންަނވާކަމަށްވަނީނަމަ،ް ްކުރުކޮށް ްވަރަށް ްިމގޮތުްނ ތާއީދެއްނުކުރަން.

ްބައްދަލުވުމުަގިއް ްނުރަސްމީ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްެތރި ްގިނަ މިމަޖިލީހުގެ

ްހުށަހަޅުއްް ްމަްޝވަރާކުަރއްވާަފއި ްބައިވެިރެވވަޑަިއގެން 19ްާވފައިވާ

ްތާއީދުކުރެޭވ،ް ްޖުމްލަގޮެތއްަގިއ ނޑަށްވެސް ްއަުޅގަ ްއެއީ އިޞްލާޙެއް

ނަޑްށް ްއަުޅގަ ްމިހާރު ްއިޞްލާހުަތއް ްބަެއއް ްއޭެގ  585އެހެންނަމަވެސް،

ްފަހުންް ްއަުޅަގނޑު ްެއވާހަކަ ްތާީއދުނުކުރެވޭ. ްއެބަހުރި ފާހަގަކުރެވޭ

ްމެން ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަތޮޅުގެ ްމ. ްހަމައެގޮތަށް ްއަނިާސްދަންނަވާލާނަން. ބަރު

ްހުށަހަޅުއްވާަފއިހުިރް ްއަޙްމަދު ްއަނީސާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި އަޙްމަދު،

ްގިނަް ްމުިހންމު ްފާހަގަކުަރއްވާ ްމައްސަލަަތއްގޮުތަގއި އުޞޫލީ

ނޑުްާތއީުދކުރަން.ްއާދެ،ް  590އިޞްލާޙުތަކަްށވެސްްެއއިޞްާލޙުތަކަށްވެސްްއަުޅގަ

ްއިޞްލާޙުތަުކގެ ްބައެއް ްތާއިދުުނކުރެޭވ ވާަހަކްްއަޅުަގނޑަށް

ްދަންނަވާލަންޖެހެނީ،ް ނޑު ްއަޅުގަ ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ފާހަގަކުރުމުެގގޮތުން

ްފާހަގަކުރެްއވިގޮތަްށް ްމެންބަރުން ްޢިއްަޒތްތެރި ްއެހެން ދެންމެވެސް

ްމަަސއްކަތްކުަރްއާވް ްޖުޑިޝަީރގައި ްާރއްޖޭަގއި ްމަރުޙަލާގައި މިއިންތިޤާލީ

ްަމސައް ްދާއިާރގަިއ ަްުކރުމުގެ ްގާއިމު  595ކަތްކުަރްއވާްޢަދުލުއިންޞާފު

ްއެއިޞްލާުޙް ްމިހާރު ްނުވަތަ ްޚިޔާލު ްއެފާޅުކުރެވުނު ބޭފުޅުންނާބެހޭގޮތުން

ނޑަށްެވްސް ްައޅުގަ ްއޮތްގޮތުންިވއްާޔ ްމިހާރު ްއޮތްގޮތް. ްކުރެވިަފއި ޑްރާފްޓް

ްލިބިވަަޑއިގަންަނާވް ްއެބޭފުޅުންނަށް ްއެީއ މާނަކުރެވެނީ،

ް ްއެބޭފުޅުން ްއަލުން ްުނވަތަ ްލިބޭްރީއެޕޮއިންޓްމެންޓްކުރުމުގެ ޢަްއަޔންކުރަން
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ްމާނަކުރުވުމެްއް ްނޯޓިްސެއއްދެޭވގޮތަށް ްވަގުތީ ްނުވަތަ  600ފުރުޞަތެއްެގގޮތުަގއި

ްއެހެްން ްޤަބޫލުކުާރގޮުތގައި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ، ްއެބައޮތް. މިހާރު

ްއެބޭފުޅުްނެގް ްއޮންނަންޖެހޭނެ ްގެރެންޓީ ްއެބޭފުޅުްނނަށް އެކަންެވގެންުނވާނެ.

ްއެއި ްއެހެންވީމަ، ްއަޅުަގނަޑްށްވަޒީާފގައި. ްމިހާރު ޞްލާޙު

ނަޑްށް ްއަުޅގަ ްދެއްވާފަިއއޮތީ. ްފުރުޞަތު ްރިޔާސަުތން ޤަބޫލުކުރެވޭގޮުތަގއި

ްއަިއްސް ްއިޞްާލޙެއް ްބަދަލެއް، ްަރނގަޅު ްއެއަށް  605ވިސްނޭގޮުތަގއި

ްމިހާރުް ްއެބޭފުުޅންނަށް ްއޭރުން ްހުށަހެޅިގެންދާނެ. ްމަޖިލީހަށް އެއިޞްލާޙު

ްައޅުަގނ ްއެއީ ްބޭފުޅުންނަށް ްއިޞްލާޙުކުިރްތިއްބެވި ޑުމެްނ

ްއެބޭފުޅުންް ްބޭފުޅުން ްފުރިހަމަވާ ްސިަފތައް މިޤާނޫނުއަސާސީަގއިވާ

ްއެއިޞްލާހު ްދެމިތިއްަބވާނެޮގތަށް ްއެީއްްއެމަޤާމުގައި ބަދަލުވެެގންދާނެ.

ްވަރަށްް ްލިބޭނެ ްއެބޭފުޅުންނަށްވެސް ްހިތުން  610އަޅުަގނޑު

ްއަންނާނެކަމަް ްއިޞްލާޙު ްއެ ްެއގޮތަްށ ނުޑްހިތްހަމަޖެހުމަކަށްވާނެ. ްއަުޅގަ ށް

ްވާހަކައަކީ،ް ްދަންނަވާލަންޖެހޭ ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްއާދެ، އުންމީދުކުރަން.

ްއެންެމް ްމިގެނައީ ްތަނުގައި ްމިވޭތިވެދިޔަ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްއިޞްލާޙުކުރީ.ް ްއަޅުަގނޑު ްނޫން ްމާއްދާއެއް ްއެންމެ ްނޫން. އިޞްލާޙެއް

ްވަރަ ްލިޔުނީ. ްއަޅުަގނޑުމެން ްނޫން ްބާބެއް ްބާބުތަްއްއެންމެ ްގިނަ  615ށް

ްތިބޭފުޅުންް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއޮތް ްމިހާރު ްލިޔެފިން. އަޅުަގނޑުމެން

ްއޮީތް ްައތުގަިއ ްއަުޅަގނުޑގެ ްފެިނވަަޑއިަގންނަވާނެ. ބައްލަވާެލއްވީމާ

ްރަތްކުލައިެގް ްއޮީތ ްއަުތގައި ްއަުޅަގނޑުގެ ްނޫން. ނޫކުލައެއް

ް ްބަލާލިއިުރގައި ނޑު ްައޅުގަ ްމީަގއި ްމިްމާއ156ްްޤާނޫނުއަސާސީެއއް. ދާ

ްއިދާރާިއްން ްމަޖިލީހުގެ ްހަމައެގޮތަށް، ްއެބައޮތް.  620ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްކޮށްފައިް ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިހާރު ްއެބައޮތް ްފޮނުއްވާަފއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްރީނޫދް ްއޮްތިއރުގައި ްބައިންޑްކޮށްލާފައި ްމި ްެބއެއް. ްމަސައްކަތުގެ ހުރި

ްއަ ްއެހެންނަމަވެސް، ްއޮތީ. ްަގނެޑްއ ްބޭރުގެ ނޑަށްްކުލަިއގައި ޅުގަ

ނޑުްގުނާލާއިުރގައިް މާއްދާްމިހާރ261ްްުފެންނައިރުގަިއ،ްމިހާރުވެސްްއަޅުގަ

ްތެރޭގަިއވެްސް ްއިޞްލާޙުަތކުެގ ްއޮތް ްބައިންްޑޮކށްލާފައި ްމި  625އަޅުަގނޑުމެން

އެބަްހިމެނޭ.ްއަޅުަގނޑުްދަްނނަވަންްމިއުޅޭްވާހަކަައކީ،ްާޤނޫނުއަސާސީއަްށް
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ްުކޑަ ްމިެގނައީ ްމިފަހަރު ްބަދަލެްއްްއަޅުަގނޑުމެން ްމަދު ްނޫނޭ. އިޞްލާޙެއް

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްމިގެނައީ. ްބަދަލުތަކެކޭ ްބޮޑު ްވަރަށް ްގިނަ، ްވަރަށް ނޫނޭ.

%ް ްެއީއ99ްްގާތްަގނޑަކަށް ްބުންޏަކަސް ްބަދަލުކުރިއޭ އަުޅަގނޑުމެން

ްވާސިލުވުުމަގިއް ްއިޞްލާޙުތަކަށް ްމި ްއެހެންީވމާ، ްނުވާނެ.  630ދޮގަކަށް

ް ްެއްއފަހަރާ ްއެކީ ްއެްއވެްސގޮތެްއްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްހަމަ އެކަންކުރެވޭނެ

ްރަނގަޅަްށް ްބާބު ްމަރުޙަލާގެ ްިއންތިޤާލީ ްއެހެންވީމާ، ނޯންނާނެ.

ްއަމާންކަމާއިް ްެއކުލަވާެލިވ ްްޑރާފްޓްކުރެވި، ވިސްނުންތެރިކަމާެއކުަގއި

ްމަގުަތއްް ްެދވޭނެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްެއއަްށ އޮމާންކަމާއެުކަގއި

ްރައް ްއޮންނަންޖެހޭނީ. ްއުންމީދުތަްއްތަނަވަސްވެަފއި ްގިަނ ްވަރަްށ  635ޔިތުްނގެ

ްބޭފުޅުންް ްގިނަ ްވަރަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްޙާސިލުވެފައިާވކަމަށް މިއިން

ްބޭފުޅަކުެވްސް ްކޮންމެ ްއަުޑއަހަން. ނުޑ ްއަުޅގަ އެބަވިދާުޅވޭ.

ްމިފަހަރުް ްމިތިބީ ްއަުޅަގނޑުމެން ްވިދާުޅވޭ، ތެދުވެަވޑަިއގެންފައި

ްަރއްޔިތުން ްރަނގަޅު، ްވަރަށް ްފައިދާހުރިްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްވަަރށް ނަށް

ްތާއީދުކުރަން.ް ްެއއަަަށް ްއަޅުަގނުޑވެސް ްގެނެސްގެންޭނ.  640އިޞްލާޙުތަކެއް

ނުޑެގް ްއަޅުގަ ްއެކަމަކު، ްދަންނަވާހިތްވޭ. ްއެހެން ްހަމަ އަޅުަގނުޑވެސް

ްނިސްބަތްވަީން ް'އަހަރުމެން' ްމި ްެއއްަޗކީ ްހިތަށްއަރާ ނޑު ހިތަށްއަރާ،ްއަުޅގަ

ްރިޔާ ްޢިްއޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުެގްކޮންބަޔަކަށްހޭ. ްވިާދޅުވޭ. ްއެހެން ސަތުންވެސް

ްަބިއވެރިެވަވޑަިއގަންނަވާނެ.ް ްއެކަުމގައި ްބެފުޅުްނވެސް ްތިއްެބވި އިދާރާަގއި

ްއެކަމުަގިއް ްބޭފުޅުންވެސް ްހުރިހާ ްއެހެން ްތިއްބެވި  645މިތަނުގައި

ްއެކަްން ްޤަބޫލުކުާރގޮތުަގއި ނޑު ްެއކަމަކު،ްއަުޅގަ ބައިވެަެިރެވވަަޑއިގަންަނވާ.

ން.ްއެބޭފުޅުންަނށްްއެޙައްޤުްޝުކުރުްއަޅުަގނޑުްއަދާކުރަން.ްއޮތީވެސްްއެހެ

ްހިމެނިފައިާވް ްމަޖިލީހުގަިއ ްއެުތރިފައިާވގޮތާިއ ްމަޖިލިސް އެކަމަުކ،

ްެއކިް ްއެަބތިއްބެވި ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްބަލާއިރުގަިއ، ްގޮތަށް މެންބަރުންގެ

ްއުފައްަދވަން ްޕާީޓ ްބޭފުޅުންވެސް. ްނިސްބަތްެވވަަޑިއަގންނަވާ  650ްޕާޓީތަކަށް

ްޕާޓީއަކަްށް ްަވކި ްތިއްެބވި. ްއެބަ ްބޭފުޅުްނެވސް މަސައްކަތްކުރާ

ްކޮންެމް ްމިއިން ްއެބަިތއްބެވި. ްބޭފުޅުންވެސް ްުނގަންނަާވ ނިސްބަތްވެަވޑައި

ްއިޞްލާޙުތަެކްއް ްރަނގަޅު ްޙިއްޞާވެ ްީމގައި ބޭފުޅަކުވެސް
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ްއެބޭފުޅުްން ްފަހަުރ ްަބއެއް ްއެކަމަުކ، ްމިވިާދޅުީވ. ގެނެސްފަިއވާކަމަށް

ްއޮްތގޮާތިއްއެބަވިދާޅުް ްއެކުލެިވފައި ްމި ްމަޖިލީހާއި ްއޮްތ ްމިހާރު  655ވޭ

ްޙާސިުލް ްކަންތައްަތެކއް ްބޭނުންވާ ނުޑމެން ްއަުޅގަ މިކަންކަމަކުންނެއް

ްހެޔޮް ްަރނގަޅު ްވާހަކަައކީ، ްމިއުޅޭ ްދަންނަވަން ނޑު ްއަުޅގަ ނުވާނެއޭ.

ްރައްޔިތުންނަްށް ްކަންތައްތަކަށް، ްފައިދާހުރި ްރައްޔިތުންނަްށ ބަދަލުތަކަށް،

ރުްތަނަވަސްކަމާއިްކުިރއެުރންްލިބޭްކަންތައްތަކަށްްއެއްެވސްްޕާޓީއަކަްށްއިތު

ްގެންގުޭޅް ްސިޔާސީގޮުތން ްނަހައްދަވާނެ. ްދެކޮޅު ްބޭފުޅަކު  660ނިސްބަތްވާ

ްއެހެންނޫނިއްޔަާކް ްތަފާތުވާންޖެހޭނެ. ްތަފާތުވެދާނެ. ވިސްނުން

ްނުކުރެވޭނެ. ްއިޚްތިޔާެރްއ ްގޮތްަތކެއް ްމެދުމިނުގެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ްއަިދް ްބޭުފޅުންވެސް ްމަސަްއކަތްކުރަްއވާ ްޕާޓީތަުކގަިއ ްސިޔާީސ އެހެންވީމާ،

ްގެންގުޅުްއާވް ްއެބޭފުޅުން ްދޭތެރޭގައި ްޤައުމާއި ްބޭފުޅުންވެސް އެނޫން

ްކޮންެމް ްެއކަމަކު، ްޠަބީޢީކަމެއް. ްވަރަށް ްހަމަ ްެއއީ ްތަފާތުވުމަީކ  665ވިސްނުން

ްޑިމޮކްރެސީް ްޤަބޫލުކުރާގޮުތގައި ްައޅުަގނޑު ްފުރިހަމަްބޭފުޅަކުވެސް ްއެންމެ ގެ

ްފާުޅކުާރް ްއަެނކަކު ްއިޙްތިރާމްކުރަންޖެހޭނެ. ްިޚޔާލަށް ްއަެނކަުކގެ އުސޫލުން

ްއެގޮތަްށް ްބަލައިގެންނުާވނެ. ްޚިޔާލުކަމަށް ްނުބަިއ ްއެންމެ ްެއއީ ޚިޔާލަކީ

ްޑިމޮކްެރީސް ްނުކުރެވޭކަމަްށވަންޏާ ްއިޙްތިރާމް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ް ްއިޞްލާޙު ްނުވަތަ ްމިކުާރްމިގެނައުމަށް،ްރިފޯމް ނޑުމެން ްއަުޅގަ  670ގެަނއުމަށް

ނުޑް ްކަތިޮކށް.ްއަުޅގަ ްވަރަށް ްމިއަޅަނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބިންގާ މަސައްކަުތގެ

ްއާެދ،ް ްމިކުަރނީކީ. ްއެކަން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނޫން ްއެހެނެއް ހިތުން

ްމިދެންނެިވް ްވާހަކަައީކ، ްމިއުޅޭ ްދަންނަވަން ްައޅުަގނޑު ކޮންމެއަކަްސ،

ްމަސަ ްގެނައުމުަގިއ ްބޭފުޅުންނަށްްއިޞްލާޙުތައް ްހުރިާހ އްކަތްކުެރއްވި

ްމިކަމުގަިއް ްޚާއްޞަކޮްށ، ްވަކިން ްއަދި ްއަދާކުުރމޭ. ްޝުކުރު  675އަޅުަގނޑު

ނުޑް ްއަުޅގަ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައށް ްިޢއްަޒތްތެރި ްާރއްޖޭގެ އިސްނެންެގވި

ްއެމަނިކުފާުން ްއަިދ ްއަދާކުރަން. ްޝުކުުރ ްބޮޑަށް ވަރަށް

ްވަ ްޕާީޓގައި ްމެންބަރުންްނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ްޢިްއޒަތްތެރި ްގިނަ ރަށް

ްއެުތރިފައިާވގޮތަށްް ްމަޖިލީހުގައި ްހީވަނީ ނަޑށް ްއަޅުގަ ްތިއްބެވިހެން މިތާ

ްނޫން.ް ްކުޑަެއއް ްމީގައި ްޙިއްޞާ ްެއބޭފުޅުންގެ ްއެހެންވީމާ،  680ބަލާއިރުަގއި.
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ްރައްިޔތުންނަށްޓަކަިއް ްއެއަދާކުެރއްިވ، ްއެބޭފުޅުންނަށްެވސް އެހެންވީމާ،

ް ްބުރަ ްވަރަްށްކޮށްދެއްވި ްމިފުރުޞަުތގައި ްއަޅުަގނޑު މަަސއްކަަތށް

ްރިޔާސަތުްން ްހަމައެގޮތަށް، ްދަންނަވަން. ްޝުުކރު އިޚްލާޞްަްތެރިކަމާެއކު

ްވަރަްށް ްިޙކުމަތްތެރިކަމާއި ްވަރަށް ްދުވަސްަތކުަގިއ މިވޭތުވެދިަޔ

ްޤަބޫލުކުރަން.ް ްއަޅުަގނުޑ ްމަަސއްކަްތކޮށްދެަެއްިވކަން  685ޤާބިލުކަމާއެުކގައި

ްމަނި ްިމްއެހެންވީމާ، ްއަޅުަގނޑު ްމަަސއްކަަތއްވެްސ ްތިޮކށްދެއްވި ކުފާނު

ފުރުޞަތުގައިްުޝކުރުްދަންަނވާލަންްބޭނުން.ްޝުކުރުްދަްނނަވާލަން.ްއާދެ،ް

ްވަގުތުޮކޅެްއް ްވާހަކައަީކ، ްބޭނުންވާ ްދަންނަާވލަން ްއަޅުަގނޑު ދެން،

ްޤާނޫނަީކް ްބަލާއިރުގައި ްހަމަތަކުން ްޤާނޫނީ ްައޅުަގނޑުމެން އޮތިްއޔާ،

ްބަދަލެއްވިަޔސް،ްްއަބަދުވެސް ްެއއީ ްެއއްެޗއް. ްޢަމަލުކުރެވޭ ްކުިރއަށް  690އެ

ްޤާނޫނެއްް ްލިޔުނުކަމުގަިއިވޔަސް ްއަލުން ްމުޅިްނ އިޞްލާޙެްއވިޔަސް

ްތަޞްަްދީޤުކޮށްް ްގެނެސް ްބަދަލެއް ްއެެގންނަ ްފަށާނީ ޢަމަލުކުރަން

ްެއއުސޫލުްން ްއެހެްނވީމާ، ްނުހިނގާނެ. ްފަަހތަކަށް ްޭއގެކުިރއަށް. އެހިސާބުން

ް ްޢަމަލުކުރަންްބަލާއިރު ްބަދަލުތަކަްށ ްމިގެނައި އަުޅަގނޑުމެްނ

ްއެް ްބަލާއިރުަގއި ްހަމަތަކުން ްޤާނޫނީ ްފެށޭނީ  695އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ތަޞްަްދީޤުކުރާްދުވަހުންްފެިށގެން.ްެއއީްވަިކްމާއްދާެއއްްަވކިްބާބެއްްނޫްން

ްމިދެންެނިވް ްފެށުމުގައި ްޢަމަލުކުރަން ްައޅުަގނޑުމެން ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް މި

ްދުނިޭޔެގްވިސްނުމާ ްނުކުެރވޭނެ. ްޚިލާފަކަށެއް ްުއސޫލާއި ްމިދެންނެވި އި

ްކޮށްފަިއް ްބަޔަކު ްެއްއވެސް ްތަނެއްގައި ްެއއްެވސް ްއިެރއްަގއި އެްއވެސް

ނޑުެމންނަކަށްވެްސް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްއެީއކީެއްއ. ްނޫން  700އޮތްކަމެއް

ްޖާގަެއއްެވްސް ްމާނަކުރާެނ ްނުކުރެވޭނެ. ްެއކަންކަމެްއ އެނޫންގޮތަކަެށއް

ްއެހެންވީމާ،ްނޯން ްނޯންނާނެ. ްގޮތެއްވެސް ްއަމުރުކުރެވޭނެ ްއަދި ނާނެ

ނުޑް ނޑުެމން،ްއަުޅގަ އަޅުަގނުޑްމިދެންނެވީ،ްމިްާޤނޫނުއަސާސީއަްށްއަުޅގަ

ްިއޞްލާޙުތަކޭެވްސް ްބާބުތަކޭ، ްއަލަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ދަންނަވާހިތްވަނީ

ްއަލަްށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދަންނަވާހިތްވަނީ ްައޅުަގނުޑ ްއެކަމަުކ،  705ކީދާނެ.

ް ްއަދަދެއް. ްގިނަ ްަވރަށް ްއެއީ ްބާބުތަކޭ. ްމިހާރުވެސ261ްްމިލިޔުނު .

ްއަިދވެްސް ްއެކުެލވިަފއި. ްމާއްދާެއއް ްެއބައޮތް ްއަުތގައި އަޅުަގނޑުމެްނގެ
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ްިމް ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްއޮތްަްއިުރގަިއވެސް ްބާކީއެބައޮްތ. ްބާބު ްދެ މިއުޅެނީ

ނޑުމެންްމިްލިޔުނުްމާއްދާ ްައޅުގަ ްއަދަދު،ްއަލަށް ްއަދަދުްމާއްދާތަކުގެ ތަކުގެ

ްއޮތ261ްްް ްމިހާރު ްއެހެންވީމާ، ްގިަނ.  710އަްށވުރެ

ް ްގާތްަގނަޑކަށް ްމާއްދ111ްްާޤާނޫނުއަސާސީއަަަްށވުރެެވްސ ަވރަކަށް

ްބަދަލެއްް ްބޮޑު ްވަރަްށ ްއެހެންވީމާ، ްމިެފންނަނީ. ްއިތުރުކަމަށް މިހާރުވެސް

ްއާދެ،ް ްޤަބޫލުފުޅުުކރައްވާ. ްއެބަ ްބޭފުޅުންވެސް ްހުރިހާ ްމިކަން މިއީ.

ނޑުްއެހެން ވީމާ،ްމިދެންނެވިްކަންަތއްތަުކގެްއުަުސޫލުންްބަލާއިުރަގއިްއަުޅގަ

ްމިހަމަް ްމިުއޫސލާއި ްއެންމެންވެސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ  715މިދަންނަވަނީ،

ނުޑް ްއަުޅގަ ްމީެގކުރީަގއި ްއެހެންނޫންކަމުގަިއވަނީނަމަ، ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެއޭ.

ްޤާނޫނުތަކަ ްއެިކއެިކ ްތަފާތު ްާރްއޖޭގައި ށްްހަނދާންވާގޮތުންިވއްޔާ

ބަލާއިރުަގއިްމިސާލަކަށް،ްމިާހރުވެއްެޖއްޔާްއެބަްހަދަންޖެހޭްއެިކއެކިްބޮޑެިތް

ްއިމްޕެކްްޓް ްއެްނވަޔަރަަަަމންޓް ްކުރީގައި ްހިންގުމުގެ މަޝްރޫޢުތައް

 720އެސެސްމަންޓްްކިޔާްެއއްޗެހިަތއްްއެބަްހަދަންޖެހޭްފަޅުްކޮނެްކަންތަަައްތަްއް

ްބޭފު ްތަރައްޤީކުރާ ްކުރަްންކުރާކަމަށްވަންޏާ.ްރިޒޯޓްަތއް ްެއކަންތައް ޅުންވެސް

ްޖޫރިމަނާވެސްް ްނުކޮށްފިްއާޔ ްދަށުން. ްޤާޫނނުގެ ްއޮތް ްމިހާރު އެބަޖެހޭ

ްވާހަަކް ްޚަބަރު ްޖޫރިމަނާކުރެއްވި ްދާދިފަހުން ްސަރުކާުރވެސް އެބަކުރޭ.

ްމިީއް ްވާހަކައަީކ، ްމިއުޅޭ ްދަންނަވަން ްއަުޅަގނޑު ްައޑުއެހިން. އަޅުަގނޑު

ްއެކަ ްޤާނޫެނއް. ްައއި ްފަހުން ްބައެްއްވަރަށް ްެއބަހުރި ްމީެގކުރީެގ  725މަުކ،

ްގިނަް ްތިބޭފުުޅންނަށް. ްކަންނޭނގެ ްއެނިގވަަޑިއގަްނނަވާނެ ރިޒޯޓްތައް.

ްބޮޑެތިް ްވަރަށް ްތަރައްޤީކުެރވިފައި ްއެނގިވަަޑިއގަްނނަވާނެ. ބޭފުޅުންނަށް

ކަންތައްތަްއކޮށްފައިްއެތަންތަުނގެްތިމާވެށްޓާއިްުގޅޭގޮތުންްފަޅުތައްްކޮނުމާިއް

ްހެ ްބަނދަރު ްވާހަކަައކީ،ްއެ ްމިދަންނަާވ ނޑު ްއަުޅގަ ްތެރޭގައި. ދުމުގެ

ްހުރިް ްކޮށްފައި ްެއގޮތަށް ްކުީރގެ ްއައުުމގެ ްމިޤާނޫނު  730އެހެންވެއްެޖއްޔާ

ްޖޫރިމަނާާވންޖެހޭނެނޫންހޭް ްިޙއްާޞދާރުންވެސް މަސައްކަތްތަުކގެ

ްތިބިކަމަށްވަންޏާ.ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްިވސްނުމުގައި ްމިދަންނަވާ އަޅުަގނޑުމެން

ްފަ ްނުކޮްށްޤާނޫނުތައް ްއެ ްމަަސއްކަތްަތއްެވްސ ްކުރީގެ ްހެދިޔަސް ހުން

ްއޮތްކަމަށްވަންޏާްއެަބޔަކުްޖޫިރމަނާކުރަންޖެހޭނެ...ް
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ް735 

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޫމސާް ްޢަމަލުކުރަން ްޤާނޫނަށް ްމިއުެޅނީ ްދަންަނވަން ްއަލަްށްއަޅުަގނޑު ްއެ ްފެށޭނީ

ްދުވަހުންްްވާހަކަެދއްެކވުން:އިްބރާހީމްްްނިޒާރު ްބަލަިއަގންނަ ްސަރުކާރުން ްތަޞްަްީދޤުކޮށް ްއިޞްލާޙު ގެންނަ

ްފަށަންޖެހޭނީ.ް ްއެކަްނ ްއެހިސާބުންނޭ ްެއްއޗަކަށޭ. ްއާ ްެއވާނީ  740ފެށިގެންނޭ.

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް

ްާޤނޫނުއަަަސާީސްއައްސަލާމުްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙަަސންް ްައޅުަގނޑުމެން ްއާެދ، ްޢަލަިއކުމް.

ނޑުމެންެގްްްވާހަކަެދއްކެވުްނ:ްޢަފީފް ްައޅުގަ ނަޑކަށް ްގާްތގަ ްވަރަށް، ްމަރުޙަލާަގިއ އިޞްލާޙުކުރުމުގެ

ްވާސިލުވުުމަގިއް ްޤާނޫނުއަސާީސއަށް ްއިޞްލާޙުކުެރވިފަިއވާ  745މަސައްކަތްނިމި

ްބާބެ ނޑަެއޅުމުގެ ްކަ ްގޮތްތަެކްއ ްމިހާރުްކަންތައްތަްއކުރާނެ ްވާހަކަ ްއގެ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިދަނީ. ްދައްކަމުން އަޅުަގނޑުމެން

ްއޮމާންކަމާިއް ްވާސިުލވުމުަގިއ ްމަރުޙަލާއަށް ްއަެނއް ްމަރުޙަާލއިން އެއް

ްގުޅިެގްން ްއެންމެން ްހުރިހާ ްކުރާކަމަށްވާނަމަ ްކަންތައްތައް އަމާންކަމާއެކު

ްހަ ްޤަބޫލުކުރެވޭ ްިއންޞާފުތަކެްއްއެންމެންނަށްވެސް  750މަތަކަކާއި

ްމީަހުކް ްވަކި ްނުކުެރވޭނެ. ްެއކަންތައްތަެކއް ްނޫނީ ގާއިމުަްކުެރިވގެން

ްއެް ްހަމަތަކާއި ްއެ ްމަސައްކަތްކުރާނަމަ ްބެހެއްޓުމަށްޓަަކިއ ވެރިކަމުަގއި

ްދުނިޔެއިންް ްމިއަުދ ްނަމަވެސް، ްނުުކރެވޭނެ. ްާގއިމެއް އިންޞާފެއް

ްކަންތަ ްމިފެންނަމުންދާ ްބަލާއިރުަގއި،ްއުފާކުުރްންއަޅުަގނޑުމެންނަށް އްތަކަށް

ްނާކާމިޔާބުވެފަިއ.ް ްއިންތިޚާބުން ްއެހެރީ ްމިހާރު ްމުގާބޭ ްޒިންބާބްޭވގެ  755ޙައްޤު،

ްމަޖިލީހުެގް ްރަްއޔިތުންގެ ްޕާޓީއަށް ްއޭނާގެ ްއިޢުލާންކޮށްފި ރަސްމީކޮށް

ްފަދައިންް ްމުާގބޭ ްކޮންމެއަކަްސ، ްގެއްލިަފއިާވަކން. އަޣްލަބިއްޔަތު

ް ްޢިއްޒަތްތެިރްވެރިކަންކުރަމުންދާ ްމެސެޖެއް. ްސާފު ްމިއީ މީހުންނަށް

ްގެަނއުމަށްް ްމަރުޙަލާއެއް ްއިންތިޤާލީ ްައޅުަގނުޑމެން ްއާދެ، ރައީސް،

ްާޤނޫނުއަސާސީެގް ްމި ްސަަބބަކީ،ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްއެއް ްމުހިންމު  760ބޭނުންވާ

ްއިްނޞާފުވެރިކަމާެއުކް ްއަދި ްމިނިވަންކަމާއި ްއިންތިޚާބުތަްއ ްބޭއްވޭ ދަށުން
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ްގޮ ްއާދެ،ްގެންދެވޭނެ ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްހަަމޖެއްސުން. ތްތަކެއް

ްހުރިހާް ްލިިބފައި ްަޙއްޤު ްވޯޓުލުމުގެ ްރަްއިޔތުން ްިދވެހި އަޅުަގނޑުމެން

ްފުރުޞަުތް ްވޯޓުުލމުގެ ްބޭނުންވާގޮތަށް ްއެމީހުން ރައްޔިތުންނަށް

ްނުބޭއްވޭެނ.ް ްއިންތިޚާބެްއ ްއިންޞާފުވެރި  765ނުލިބޭކަމަށްވާނަަަމަ

ްމިބާބުގަް ްމިްއަޅުަގނޑުމެން ްރަްއިޔތުންނަށް ްދިވެހި ްއެބަބުނަން، އި

ޤާނޫނުއަސާސީއަށްްގެނެވިަފއިްމިވާްބަދަލުތަކާބެހޭގޮތުންްފުރިހަމައަށްްދިވެިހް

ްއެކަންތައްތަްއް ްއާެދ، ްހޭލުންތެރިކުރުވަންވާނެކަމަށް. ރައްޔިތުން

ްކުއްިލއަކަްށް ްއެބަބޭނުންވޭ. ްވަގުތު ްައޅުަގނޑުެމންނަށް ކުރާކަމަށްވަންޏާ

ްކުރުގަުޅވާލާ ްޮނވެމްބަރު ްއިންތިޚާބެއ11ްްްފައި ްައޅުަގނޑުމެްނ ްކުރިން  770ގެ

ްބުނެގެންނެއްް ްއިންތިޚާބުކުރަްނވާނެޭއ ްރައީސުލްޖުމުހޫރިްއާޔއަކު ބާއްވާ

މިދަންނަވާގޮތަށްްދިވެހިްަރއްިޔތުންނަކަށްްމިްޤާނޫނުއަސާީސންްލިބިދޭންޖެހޭް

ްއަުޅަގނޑުމެން ްމަޢުލޫމާތުތަކެއް ްފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ނަކަްށްމަޢުލޫމާތާއި

ްރައްޔިތުްން ްދިވެިހ ްއެބަޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނުދެވޭނެ. ފޯރުކޮށެއް

ްލިބިފައިވާް ްއެމީހުަނށް ްޤާނޫނުއަސާީސއާބެހޭގޮތުން. ްމި  775ހޭލުންތެރިކުރުވަން

ްއެމީހުނަްށް ްޔަޤީންކަމާެއކު ްއެބަޖެހޭ ްއެމީހުންނަށް ްކޮަބއިތޯ ޙަޢްޤުތަކަކީ

ްއެމީހުންނަށް ްޔަީޤންކަން ްއާދެ،ްްއެބޭނުންކުރެވޭނެކަުމގެ ދިނުމަށް.

ްހިނގާފަިއާވް ްކަންަތއްތަްއ ްކުރިން ްވާހަކަދަްއކާިއރުގައި އަޅުަގނޑުމެން

ްއިންޞާފުވެިރް ްދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ްމިވީހާތަނަށް ްބަލާލަންޖެހޭނެ. ގޮތަށްވެސް

 780ރިޔާސީްއިންތިޚާބެއްްބޭްއވިފަިއވާކަމަށްްވަރަށްްގިނަްމީހުންްޤަބޫލެއްނުކުރޭ.ް

ްމީހު ްއޮުޅވާިލ ްވޯޓު ްއެ ްއެބަދޭ.ްމިއަދު ްދަްއކަމުން ްއެވާހަކަތައް ން

ނޑުމެންްމިްޤާނޫނުއަސާސީްއިޞްލާޙުކުުރމުގައިްދިމާިވް އެންމެފަހުންްއަޅުގަ

ްގާއިމުަްކުރާީން ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްނިޒާމެއްތޯ ްކޮންކަހަލަ މައްސަލައަށް

ްެއް ްމިއަދު ްއާެދ، ްދިޔައިން. ްވޯޓަކަށް ްޢާންމު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ބަލަންވެސް

ްމަކަރު ްވޯޓުަގއި ްއެމީހުނަށްްޢާންމު ްމީުހން ްވޯުޓއެޅި ްއިތުރަށް ްމީހުން،  785ހެދި

ފައިސާްލިބުނުްތަންތަނުގެްވާަހކަްފާޅުކަންމަތީަގއިްއެބަްދަްއަކމުންދޭ.ްމިއީް

ްމިކަންތައްތައްް ްމިހެން ްކަންބޮުޑާވންޖެހޭކަމެއް. އަޅުަގނޑުމެން

ްއިންތިޚާބެއްް ްއިންޞާުފވެިރ ނޑުމެންނަށް ްައުޅގަ ކުރެވެމުންދާކަމަށްވަންޏާ
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ްއިންތިޚާބެްއްނުބޭއް ްއިންޞާަާފުވެިރ ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ވޭނެ.

ްލިބިދޭް ްރައްޔިުތނަށް ްދަށުން ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްމި  790ބޭއްވުމަށްޓަަކއި

ްއެބަޖެހޭް ްއެމީހުންނަށް ްރައްކާތެރިކަން ްލިބިދޭ ްއެމީހުންނަށް ޙައްޤުތަކާިއ

ްޔަޤީންކަމާެއުކް ްއެބަޖެހޭ ްއެމީހުންނަށް ްބުނެދޭން. ޔަޤީންކަމާއެުކ

ްިއްންޤަބޫލުކު ްލިޔެފައި ްކަރުދާސްތަކެްއގައި ްމި ްހަމައެަކނި ްމިއީ ރެވެން

ްފުރުޞަތުް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިކަމަށް ްއެހެންީވމަ، ްނޫންކަން. ޢިބާރާތެއް

ްއެބަޖެހޭ.ް ްމަސަްއކަތްކުަރން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިކަމަށް  795ބޭނުންވޭ،

ްތެރޭަގިއް ްައޅުަގނޑުމެންެގ ްމަސައްކަްތކޮށްގެން މިނޫންގޮތަކަށް

ްސަބަބަށްޓަކަިއްއިންޞާފު ްިމ ްއާދެ، ްނުބޭއްވޭނެ. ްއިންތިޚާބެްއ ވެރި

ްކޮންމެހެންވެސްް ްސަރުކާރެްއ ްއިންތިޤާލީ ްމިބުނަނީ، އަޅުަގނޑުމެން

ގާއިމުަްކުރަންޖެހޭނެއޭ.ްއާދެ،ްއިންތިޚާބުަގއިްވާދަކުރާްމީހުްންމިހާހިސާބަށްް

 800ްއައިުރގައި...

ް

ްނުކުތާއެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނިޒާމާބެހޭ ްމުޙަންމަދުްއާދެ، ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއއ.ގެ ްއ.

ްމަޖުދީްއިބްރާހީމް.

ް

 805ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިނެީގްްިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުްއަ ްނުުކތާއެއް ްނިޒާމީ ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި .`ް

ްްމުޙަްނމަދުްމަުޖދީްއިްބރާީހމްް ްމަޖ4ްިގަާވއިދުގެ ްރިޢާޔަތްކުރަމުން. ްމާއްދާައށް ްކަންަކްންވަނަ ލީހުގެ

ްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްގަާވއިދުގެ ްހަނާދންކޮށްދިނުމަކީ ްރައީސަށް ްމާއްދާެގ22ްްޢިއްޒަތްތެރި ވަނަ

ްޙަސަންް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްތ.އަތޮޅުގެ ްލާޒިމްކަމަކަށްވާތީއާ،  810ދަށުން

ްިދވެހިރާއްޖޭަގިއް ްގެންދިއުުމގައި ްގެންދަވާ ްވާހަކަދައްކަމުން ްމިހާރު ޢަފީފް

ްބޭއްވިފަިއްްމިހާތަނަށް ްއިންޞާފުވެިރގޮތަަކށް ްއިްނތިޚާބެއް އެއްވެސް

ްފިކުރުކުަރންޖެހޭނެކަމެއް.ް ްއަޅުަގނޑުމެން ްކުރުމަކީ ްހާމަކުރި ނެތްކަމަށް

ްއިންޞާފުވެރިގޮަތްށް ްއިންތިޚާެބއް ްެއއްވެްސ ްޭބއްިވ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

 815ންްއެއީްނޫންގޮތަށްްބޭއްވިފަެއއްްނުވޭ.ްއޭަގއިްކުށްކޮށްފިްމީހަކަށްްއަދަބުދިނު

ްމިތަންް ްހެޔޮނުވާނެޭއްދެން ްދަްނނަވާނީ،ްކުދިންނޭ އެހެންކަމެއް.ްައޅުަގނޑު
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ްހޯދަދޭށޭ.ް ްޤަުއމަށް ްމި ްމަންފާ ްލާބަޔާއި މިގޮތަށްްފަސާދަކުރަން.ްކުދިްނނަށް

ްޝުކުރިއްާޔ.
ް

ް820 

ޅުަގނުޑްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިށީނދެވަަޑއިގެންެދއްވުންްއެދެން.ްދެން،ްއަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްބަެއްއް ްެގންދެވި ްދައްކަވަމުން ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެހެންވީމާ،ް ްގެންދާކަމަށް. ްބުނަމުން ްމީހުން ްބަިއވެިރވި އެކަންތައްަތކުަގއި

ްނިޒާމާބެހޭް ްފާހަގަކުރެްއވީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްިތޔަ ްައޅުަގނޑު، އެކަން

ްތ. ްނެތް. ްބަލަިއގަނެޭވަކށް ްމެންބަރުްނުކުތާއެްއކަމަށް ްޢިްއޒަްތތެރި  825އަތޮުޅގެ

ްވާހަކަފުޅުްކުިރއަށްްގެންެދވުންްއެދެން.
ް

ްއުތުރުބުރީެގްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙަަސންް ްއަރިއަތޮުޅ ްފަހަރެއްގައި ްރަީއްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާދެ،

ްމެންބަރުްޢަފީފްްވާހަކަެދއްކެވުްނ: ްކުރިންްްޢިއްޒަތްތެރި ްއެވާހަކަ ްއިބްރާހީމް ްމަޖުދީ މުޙަންމަދު

ްކަންނޭނގެ.ްއެ ްބުނެފާނެތީ ްމިތާ ނޑު ްއަުޅގަ ްވާަހކަ ްއެމަނިކުފާުނގެ  830ވިދާުޅވީ

އެމަނިކުފާނަށްްއެނގިަވޑަިއގަްނނަވާނެްމިކަންތައްަތއްްހިނގަުމންްދިޔަކަން،ް

ްއެކަންތަުކަގއިް ްފޮށިފޮށްޓަށް. ްއެޅިކަން ްވޯޓު ްވަގަްށ ްއޮޅުވާިލކަން، ވޯޓު

ްއެމަނިކުފާނުވެސްްބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންފަިއވަނީ.

ް

ްމުޙަންމަދުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންަބރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްއއ.ގެ ްނުކުާތއެްއ ްނިޒާމާބެހޭ  835އާދެ،

ްއެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމެންބަރުްދެއްެކިވްމަޖް ނޑު ދީްއިބްރާހީމް.ްއަޅުގަ

ްފުރުޞަތެއްް ްވާހަކަދަްއކާކަްށ ްރައްދުދެްއވުުމގެގޮތުން ވާހަކަފުޅަށް

ްނާރުވާނަން.

ް

 840ްހޭްނުކުތާ()ނިޒާމާބެ

ް

ްްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްަގާވއިދުގެ ްރައީސް، ނުޑެގ4ްްޢިއްޒަތްތެރި ްއަޅުގަ ްދަށުން ްމާއްދާގެ ްވަނަ

ްޢިއްޒަތްތެިރްްދީްއިްބރާީހމްްމުޙަްނމަދުްމަޖްް ްނަމަވެްސ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްމިތެުދވީ. ްއަދާކުރަން ްވާޖިބު
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ްދިވެްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބަދުާނމުކޮށް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެްރައީސް، ްރަްއިޔތުންނަށް ހިރާއްޭޖގެ

ްއިންޞާފުކޮށްދެއްވަން. ްޖެހޭނީ ްއެކަން ްޮދގެއް. ްބޮޑު ްވަރަށް  845ްހާމަކުރެއްވީ

ްއޮުޅވާލުމުަގިއް ްއިންތިޚާބެްއ ްއެްއވެސް ްއަުޅަގނޑު ްަރއީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްއޮުޅވާާލް ްއިންތިޚާބެްއގައި ްެއއްެވސް ްައޅުަގނޑު ބައިވެިރއެއްުނވަން.

ްމަސައްކަތެއްނުް ްމިކަންްްުކރަން.ހިސާބަކަށް ްރަީއސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްމިް ްއެްނމެފަހުން ްއަސަރާއެުކގައި. ްވަރަށް ްމިހާމަކުރަނީ އަޅުަގނޑު

 850ްމަޖިލީހުގައިްނެގި..

ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު...ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 855ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްތ.އަތޮުޅެގްްމިދައުރުގެްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްވޯުޓގަިއ ްިއންތިފާޤުވެގެންދިޔަ ްވޯޓަްށވެސް

ްމައުމޫންްްދީްއިްބރާީހމްްމުޙަްނމަދުްމަޖްް ްހުރީ ްމިހާރުވެސް ްބައިވެިރވި. ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި

ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް.ްއަދިވެސްްހުރީްމައުމޫންްޢަބްދުލްޤައްޔޫމް.ްއޭރުވެސްްހުީރްްވާހަކަެދއްެކވުން:

 860ްޔޫމް.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.މައުމޫންްޢަބްދުލްޤައް

ް

ް

ްގެންދެވުްންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކުރިައށް ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެިރ ްތ.އަޮތޅުގެ އާދެ،

ްއެދެން.

ް865 

ްއެހެންވީަމ،ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙަަސންް ްނުދޭ. ްއިސްތިޢުފާެއއް ްމުގާޭބބެސް ްއަދި ްމިހާރު ްއާދެ،

ްވާހަކަެއއްނޫްންއޭގެމާްވުްނ:ޢަފީފްްވާހަކަެދއްކެ ްމީހެްއގެ ްރަނގަޅު ްމުގާބޭއަކީ ްކޮންމެހެން ނަައކީ

ްކުށްކުރަމުންދޭ. ްއެމީހުން ްމީހުން ްކުށްުކރާ ްމިަދއްކަނީ. ވޯުޓްްއަޅުަގނޑު

ްއެމީހުންގެް ްއަނިާޔވެިރން ްއޮޅުވާލަމުންދޭ. ްޯވޓު ްއެމީހުންގެ ްމީހުން އޮޅުވާލާ

ްމާނަައކީ ްއޭގެ ްދެމިތިބޭ. ްއެމީހުންނަކީްްއަނިާޔވެރިކަންމަތީ  870ކޮންމެހެން

ްއާެދ،ް ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. ްސަބަބެއް ްބަަޔކަށްވާ ރަނގަޅު
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ްދައްކާީތް ްވާހަކަ ްސަރުކާރެއްގެަެ ްއިްނތިޤާލީ ްމިތާނަގއި އަޅުަގނޑު

ްއަިދް ްކަންބޮުޑވެެގންދަނީ. ްމިކަންތަކުަގއި ްބޭފުޅުންނަށް ްބަެއއް ކަންނޭނގެ

ްކު ްައޅުަގނޑު ްމިތާނަގަައި ްބޭނުން ްރިާޔީސްއަޅުަގނޑު ްދެއްކީ ރީަގއި

ްއެކަންތައްް ްއިންސާފުވެިރޮކށް ްވާހަކައާިއ، ްއޮުޅވާާލ ްވޯޓު  875އިންތިޚާބުަގއި

ްމީހުންް ްކުރި ްއެކަންަތއްތައް ްވޯޓުތަުކގައި ްއެކަންަތއް ނުގެންދެިވގެން

ްރަނގަަޅްށް ްާއދެ، ްއެބަދޭ. ްދަްއކަމުން ްއެވާހަކަ ްމީހުން ްބައެްއ މިހާރުވެސް

ްއަުޑެއހީ ްސާފުކޮށްގެން ްހަމައެކަިންކަންފަތް ްދެއްކީ ްއަޅުަގނޑު ްއެނގޭނީ މަ

ްނުދައްކަން.ް ްވާހަަކެއއް ްއިންތިޚާބެއްގެ ްވާހަކަ.ްހުރިހާ ްއިންތިޚާބުގެ ރިޔާސީ

ްމިހުންނަނީ.ްއާދެ،ް ްހުންނަވަރު ްއޮޅިފަަައި ްކަންތައްަތއް  880އެހެންވީމަ،ްމީހާގެ

ްއިނގޭތޯ.ްތިމާެގް ްމީހުންނަށް ްބަެއއް ްވާނެ ްެއކަންތައް ްއެހެން ކޮންމެއަކަސް

ްކަންބޮޑުވާނެ.ްއަތު ްެއކަމާ ްކަމަށްވަންޏާ ްޫދވެގެންދާ ްއެްއޗެއް ްއޮންނަ ަގއި

ްމިހާރުް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްއާދެ، ްރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްދިވެހިރާއްޭޖެގް ްހިމެނޭ ްއެބަ ްބައިތަުކގައި އިޞްލާޙުކޮށްފަިއވާ

ްގިނައިންް ްދެދައުރަްށވުރެ ްެއކަކަށް ްމަާޤމުގައި  885ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްތަފްޞީަީލެއްް ްއިތުރު ްދެން ްެއއަކަށް ްލިެޔވިަފއި. ްެއއޮތީ ނުހުރެވޭނެއޭ.

ްއިންތިޤާީލް ްުނގެނެވޭނެ. ްބާބެއްަގއި ްޮއންނަ ްމަރުޙަަަލާގަިއ އިންތިޤާލީ

ްކުރަންޖެހޭް ްވާސިްލވުމަްށ ްޤާނޫނުއަސާީސއަށް ްބާބަކީ މަރުޙަލާގެ

ްމިބާބު ނޑައެޅުަމކީ ްކަ ްތާރީޚެއް ްގުނަންޖެހޭ ްދައުރު ްއެ ގަިއްކަންތައްތައް.

ްޚިޔާލުް ްައޅުަގނޑުެމންނަށް ްޭއގައި ްއާދެ، ްނޫން. ްކަމެއް  890އޮންނަންޖެހޭނެ

ްމާނަކުރުމުގަިއް ްެއ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްނޫނީ ތަފާތުވާކަމަށްވަންޏާ

ްކުާރެން ްއެކަންތައްތައް ްކަމަްށވަންޏާ ްއެއްބަްސނުވެވޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

އަދިްއެކަންތައްަތްއްގޮތެއްްއެބަޮއވޭްމިްއިންތިޤާލީްބާބުގައިްަކނަޑއަޅާފައި.ް

ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއް ްއިޞްލާޙުކުރަމުންދާ ްިމ ނޑުމެން ްއަުޅގަ އެބައޮތް

ްއުފައްދަންް ްއެބަ ްބާބުން ްއިންތިޤާލީ ްމި ްައޅުަގނޑުމެްނ ނަޑއެޅިފައި.  895ކަ

ްިއޞްލާޙުކުރެވުުން ްމި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްކޯޓެްއ. ްސުޕްރީމް އިންތިޤާލީ

ްމައްސަލައެއްް ްޤާނޫނީ ްއެބަބުނޭ ްޤާނޫނުްްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ދިމާެވްއޖިއްޔާ

ްކޯޓުންނޭ.ް ްސުްޕރީމް ްއެ ްމަރުޙަލާގައި ްއިްނތިޤާލީ ްމި ްފަރާތަކީ މާނަކުރާނެ
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ނުޑް އެއީްއެކަންތައްަތއްްކުރަންޖެޭހނެްގޮތަކީ.ްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް،ްއަުޅގަ

ްއިންތިޚާބަށްް ްރިޔާސީ ްމީހަކު ްަވކި ްކަންބޮެޑއްނުވޭ ްޙާލެްއގައި  900އެްއވެސް

ްއެހެންނަ ްމީހެއްެގްކުރިމަތިލާފާނެތީ. ްވަކި ްކަންޮބޑުވޭ ނޑު ްއަުޅގަ މަވެސް،

ްއޮންަނންޖެހިދާނެތީ.ް ްކަންތައްަތއް ްިއންތިޚާބުގެ ްިރޔާސީ ްތެޭރގައި ވަކިތަުކގެ

ްއޭަނެގް ްތިބެ ްބޭނުންކޮށްގެްނ ްރައުސްމާލް ްިދވެހިރާއްޖޭެގ ްމީހަކަށް ވަކި

ްރައްޔިތުންެގް ްދިވެހިރާއްަްޭޖެގ ްޚަރަދުކޮށްގެން، ްއިންތިޚާބަށް އަމިއްލަ

ްދަންނަވަްންްފައިސާ ްއަޅުަގނޑު ްއާެދ، ްމިއީ، ްތިމަންނަ  905ޚަރަދުކޮްށގެން

ްަދތުރުކުރުމުގަިއް ްސަރަަޙއްދުތަކަށް ްއެިކއެކި ްރާއްޭޖގެ ްވާހަަކއަީކ، މިއުޅޭ

ްރިޔާީސް ްވެރިަކމުގެ، ްމިބުނަަަނީ ްގޮސްފައި ްމީހާ ްހުންނަ ވެރިކަމުަގއި

ްވެިރޔާް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްދަތުަުރުކުަުރަނީ ްކުރިމަތިލައި، ެގްއިންތިޚާބަށް

ްއަރާފަިއް ްސްޭޓޖަށް ްހުރެ. ްމަޤާމުަގއި ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމުގައި

ްޒަޢީމަކަށް.ް ްޕާީޓެއްއގެ ްކޮންމެވެސް ްބަަދލުަުވަނީ ްހައިިސއްޔަތު  910ކުއްލިައކަށް

ްިމް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންވެގެން ްނުވާނެ. ްވެގެންނެއް ްމިކަންތައް މިހެން

ް ްމިކަންތައްތައް ްމިދައްކަނީ. ްމިވާހަކަ ްގޮތަަކޭށްބާރުއަޅާ ްނުގެންދެވޭ މިހެން

ްއިންތިޚާބަށްް ްރިޔާސީ ްއާދެ، ްޮއންނަންޖެހޭނީ. ްމިބާބުގައި އަޅުަގނޑުމެން

ްރޭސްް ްތިެބވެްނޖެހޭނެ. ްހަމަެއްއގައި ްއެއް ްއެންމެންނަށް ްހުރިހާ ކުރިމަތިލާ

 915ފަށަންޖެހޭނީްހުރިހާްއެންމެންްއެއްްރޮނެގއްގެްމަތީަގއިްތިބެގެންނޭ.ްއެަކުކް

ްކަ ްރޮނގު ްނިންމާ ްރޭސްްރޭސް ްއާނ ްބުނާނީ ްނޫނޭ ްހުރެފަެއއް އިީރގައި

ްކިޔާަފިއް ްމޮޅުވީ ްތިމަންނާއޭ ްހުރަސްކޮށްފައި ްރޮނގު ްދެން ފަށާށޭ.ްބުނެފައި

ްެވއްޖިްއާޔް ްވާން ްއެކަންަތއްތައް ްއެހެން ްބުނާނީ. ްނޫނޭ އެހެންނެއް

އެކަންތައްަތއްްދުނިޭޔގެްެއކިެއކިްޤައުމުތަުކގައިްކޮށްފައިްހުިރްތަންތަނުގަިއް

 920ހުންްއުފެދިްއެކަންތަްއތަކުަގއިްރައްޔިތުްނގެްއެަތއްްބައެްއގެްފުރާނަްހަމަނުޖެ

ްއިންތިޚާބެްއް ްމިކަހަލަ ްކެންޔާގައި ްފަހުން ްަ ްވަރަށް ްއެބަހުރި. ގޮސްފައި

ްދިޔަފަހުންް ްފުާރނަ ްބަެއއްގެ ްއެަތއް ްމިގޮތަށްިދޔައީ. ްމިކަންތައް ބޭއްވި

ްމީހާައށް ްހުރި ްއަރަިއގެން ްގަދަބާރުން ްރައީަސކަށް ވިސްނުީންްކެންޔާެގ

މިހާރުްއެބަޖެހޭކަންްއެހެންްީމހުންނާއިްއެްއކޮށްްވާހަކަދަްއަކއިގެންްަޙއްލެްއް

ްއޮީތ.ް ްޮގސްފައި ްފުރާނަތޯ ްރަްއޔިތުންގެ ްިކތައް ްއެކަމަކު،ްއޭރުަގއި  925ހޯދަން.
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ްއަޅުަގނުޑް ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމަކީ ްކަންބޮުޑވާ ްއަޅުަގނޑުމެން މިއީ

ްއާ ްވާހަަކ، ްބޯލައިގެން ްފާޅުަގިއްފެންފޮދެއް ްައޑުބާރުޮކށް ްވަރަށް ެދ،

ލިބޭނެއޭ.ްއެކަމަުކ،ްޔަޤީންކަމެްއ91ްްލިބޭނެއޭ،ްޔަީޤނޭް%91ްއެބަބުނޭް%

އެްއގެްވާަހކަތ91ްްޯނެތޭްއެއްްހަމައެްއަގއިްރޭސްްފަށާކަށް.ްދެން،ްކޮންް%

%ް ްމިދަންނަވަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ،  930ވެްސ91ްްމިދައްކަނީ.

ްބެންޏާްއެކަންތަްއ...ވެސްްލިބިދާނެ.ްއަޅެްލ111ްިލިބިދާނެ،ް%
ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްް

 935ްކީކޭތޯ.ްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙަަސންް

ްޢަފީފްްވާހަކަެދއްކެވުްނ:

ް

ްވަގުތުްހަމަެވއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްެއކަންތައްަތއްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙަަސންް ްެއްއްްއާދެ، ްގޮތުން ްޔަޤީންކޮށްދިނުމުެގ ްިލބޭނެކަން  940ްއެ

ްއެްއްްްްޢަފީފްްވާހަކަެދއްކެވުްނ: ްމީހުންނާއި ްއެހެން ްރޮނގުމަތީގައި ްއެްއ ްހުރެގެްނ، ސަފުގައި

ްހަމައެއްަގއިްހުރެގެންްރޭސްްަފށާަާށޭ.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްެތރިްރައީސް.ް

ް

ްއިކުްމ.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްމިހާރުް`.ްައއްސަލާމްޢަލަްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް

ނޑުެވްސްްްފާޠިންްޙަީމދުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއަޅުގަ ްގުޅޭގޮތުން ްބާބާ ްކަންތަކާބެހޭ ްއިންތިޤާލީ  945ބަހުސްކުރަމުން

ްމިބާބުެގް ްރަީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެބައޮތް. ްދަންނަވާލަން ްއެއްެޗއް ދެތިން

ްމިހާރުް ްވާންޖެހޭނީ ްމަޤްޞަދަކަށް ްޤާނޫނުއަސާސީ،ްްޙަޤީޤީ ޢަމަލުކުރަމުންދާ

ްމިމަަަޖިލީހުނ1998ްްް ްޤާނޫނުއަސާސީން ްފަށާފައިވާ ްޢަމަލުކުރަން ަގއި

ްޤާޫނނުއަސާސީައްށް ްއާ ްތަޞްދީޤްކުަރއްާވ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފާސްކޮށް،

ްހިތާމައަީކް ްބަޔާންކުރުްނ. ްކަންތައްތަްއ ްކުރަންޖެހޭ  950ވާސިލްކުރުމަށްޓަަކއި

ްހު ްމެންބަަަރުން ްބަލާއިރު،ްބަެއްއްމިބާބަށް ްހުށަހެޅުންތަކަށް ށަހަޅުއްވާަފއިވާ

ްރައްޔިތުްން ްރާއްޖޭގެ ްހަމަތަކުން ްޤާނޫނީ ްބޭނުމަކީ ްޙަޤީޤީ މެންބަރުންގެ

ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔް ްއިންތިޚާބުކޮށްފަިއވާ ްތާއީދަކުން ްފުރިހަމަ ވަރަށް
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ެގްއަލްއުސްާތޛުްމައުމޫންްޢަބްދުްލްޤައްޔޫމް،ްއެމަނިކުފާުނގެްާޤނޫނީްދައުރު

ްދެންް ްއެމަނިުކފާނަށް ްދުރުކުރުމަށާއި، ްވެިރަކމުން ްހަމަނުވަނީސް  955މުއްދަތު

ްމިއީް ްހެދުން. ްގޮްތ ްކުރިމަތިނުލެއްވޭނެ ްއިންތިޚާުބަގއި ްރިޔާސީ އޮންނަ

އެްއވެސްްކަހަލަްއިންޞާަާފެްއްކަމަކަށްްއަޅުަގނޑުްނުދެކެން.ްޢިއްޒަތްތެިރް

ްޤާް ްބާ ްމިއީ ްނޫނޭ ްޤާނޫުނައސާސީެއއް ްއާ ްިމއީ ނޫނުއަސާސީެއކޭްރައީސް،

ްމިބާބުގަިއް ްވާހަކަތަކެއް ްހަމަނުޖެހޭ ްދައްަކއި، ްވާހަކަތައް ްއެހެން މިފަދަ

ްއިންތިޚާބުަގިއް ްރިޔާސީ ްމައުމޫން ްރައީސް ްބުނަންވީނޫންތޯ ްހަމަ  960ނުހިމަނާ

ްތާއީދެްއެގް ްކަށަަވރު ްލިބޭނޭކަން ްއެމަނިކުފާނަށް ކުރިމަތިލައްަވއިފިނަމަ

ްކެން ްޕާޓީގެ ްތިމަންމެންގެ ްމިފަހަރުްބޮޑުކަމުން ްނުހޮޭވނެތީ ިޑޑޭޓް

ްހަމަް ްމިހެން ްބޭނުންވެއޭ. ްހަދަން ްގޮތް ްކުރިމަތިނުލެއްޭވނެ އެމަނިކުފާނަށް

ްުނވަަތް ްސަުރކާރެއް ްއިންތިޤާލި ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެިރ ބުނަންވީނޫންތޯ.

ްއެުކެއީކް ްމަސްޢޫލިއްޔަުތތައް ްހިންގުމުގެ ްދަޢުލަތް ްމަރުޙަލާގައި  965އިންތިޤާލީ

ް ްއެހެން ްބަިއކޮށް ްުހށަހެޅުންތަކެއްްއަދި ްހުރި ަަވާލުކުރުމަށް ްޙަ ފަރާތްަތކާއި

ްދެކުނުބުީރް ްނިލަންދެއަތޮުޅ ްއެބަހުރި. ްކުރިމަީތގަިއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްމޫސާް ްމެންބަރު ްލ.އަތޮުޅގެ ްހުށަހެޅުމަކާއި، ްނާޝިދުގެ ްއަޙްމަދު މެންބަރު

ްރަީއސް،ްއިންތިޤާލީް ްހިމެނޭ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިބަިއަގއި ްހުށަހެޅުމެއް ްމަނިކުގެ

ްއަދިް ްނެތް. ްސަބަބެްއ ްަސއްޙަަަ ްއެްއވެސް ްގާއިމުކުރަންޖެހޭ  970ސަރުކާރެއް

ްމިމަޖިލީހުންް ްނެތް. ްސަބަބެްއވެސް ްއެއްވެސް ްމަސްހުނިކުރާނެ ދެބާރު

ްއެކަާމިއް ްއަދި ްދަށުން ްެބއްލެވުުމގެ ްރައީސްގެ ްިޢއްޒަތްތެރި ދަންނަވައިގެން

ދަށުންްކުރިއަްށްްގުޅޭްއެހެންްކަންަތއްްފަރުމާޮކށްގެންްމިމަޖިލީހުގެްބެލުމުގެ

ްބޭނުމީ.ް ްނިޒާމެއްތޯ ްބަރުލަމާނީ ްބޭނުމީ ްިނޒާމެްއތޯ ްރިޔާސީ ގެންގޮސްފި

ްއަޑުހަރުކޮްށް ްފުރިހަމައަްށ ްވަރަށް ްަރއްޔިތުން ްިދވެހިރާއްޖޭގެ  975މިކަމުގައި

ްނިޒާމެކޭ.ް ްރިޔާސީ ްފުރިހަމަ ްނިޒާމެކޭ. ްރިޔާސީ ްބޭނުމީ ްތިމަންމެން ބުނެފި

ްނި ްއޮތް ްވަކިކޮށްފަިއ ްއެކީ ްއިންތިޤާލީްތިންބާރު ްއެހެންީވމަ، ޒާމެކޭ.

ްދެބާުރް ްއެްގޒެެކޓިވްެގ ްމަޖިލީހާއި، ްރަްއޔިތުންގެ ްނަމުގަިއ މަރުޙަލާއެއްެގ

އެްއކޮށްްމަސްހުނިކުރާނެްއެއްެވސްްބާރެއްްމިމަޖިލީހަށްްލިބިގެންވާްކަމަކަްށް

ްފަރާތުެގް ްިހންގާ ްވެރިކަން ްރައީސް، ްިޢއްޒަްތތެަެރި ްނުދެކެން.  980އަޅުަގނޑު
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ްެއްމަސްޢޫލިއްޔަތު ްަޙވާލުކޮށް ްފަރާތްތަކާއި ްއެކި ްބައިަބއިޮކށް ތައް

ްަހމަޖެއްސުމުންް ްއިންތިޒާމްތަކެއް ްއަދާނުކުެރޭވފަދަ މަސްޢޫލިއްޔަތު

ްގެނެޭވް ްަދށުން ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއާ ްރައްޔިތުންނަށް. ގެއްލުްނވާނީ

ްނުކުރެވޭނެ.ް ްތަންފީޒެއްެވސް ްބަދަލުތައް ްިއޞްލާޙީ އިޞްލާޙުތަކަށް،

ްމިމޭރު ްތާއީދެްއްމިހެންކަމުން ނަޑކަށް ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުންތަކަކަށް ްހުރި  985މުން

ްއެކުެލިވް ްޤާނޫނުައސާީސއެއް ްކޮންމެ ްަރީއސް، ްިޢއްޒަތްތެަެރި ނުކުރެވޭ.

ްސިފަެގނައުމަށްޓަަކިއްް ްޢަމަލީ ްޤާނޫނުައސާސީއަކަށް ްއެ ނިމިގެންދާއިރު

ްާއް ްަމޖިލިސް. ްރައްޔިތުްނގެ ްައދާކުރާނީ ްއިސްަދއުރެްއ އެންމެ

ް ްލިބިދިނުމަށްްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްޙައްޤުތަްއ ްލިބިދޭ ްަރްއޔިތުންނަށް ދަށުން

ްާޤނޫނުއަސާސީާއިއް ްއާ ްއަދި ްާފސްކުރުމާއި ްޤާނޫނުތައް  990ބޭނުންވާަާ

ްމަސައްކަތްަތްއް ްއެ ްުއވާލަންޖެހޭ، ްބަލައި، ްޤާނޫނުތައް ތަޢާރުޟްވާ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއި،ް ްއަދި ްމަޖިލީހުން. ްރައްޔިތުންގެ ކުރަންޖެހޭނީ

ް ްމަޖިލީހުންްރައްޔިތުންގެ ްމިކަމަށްޓަކައި ްއިންތިޚާބުކުރެވޭނީެވސް މަޖިލިސް

ްމަރުޙަލާގަިއް ްއިންތިޤާލީ ްމިހެންކަމުން، ްދަށުން. ްޤާނޫނެއްގެ ފާސްކުރާ

ްއެްއވެސްް ްހުރަސްެއޭޅ ްމަސައްކަތްތަކަށް ްމަޖިލީހުގެ  995ރައްޔިތުންގެ

ްިމް ްތެރޭގައި ްމީެގ ްނުކުެރވޭ. ްތާއީދެއް ނޑަކަްށ ްއަޅުގަ ހުށަހެޅުމަކަށް

ްގޮްތގޮތަށްްމަރުޙަ ްެއކި ްއަލުން ްމަޖިލިސް ްރަްއޔިތުްނގެ ލާގަިއވެސް

ްބަދަލުކޮށް،ް ްމެންބަރޝިޕް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްިޔތުންގެ ްމިހާރުގެ އެކުަލވާލައި،

ްހިމެނޭް ްކަންތައްތައް ްލަސްކުރުމުގެ ްމިފަދަ ްބާްއވާ ްއިލެކްޝަން ބައި

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްހއ.ގެ ްދަންނަވަނީނަމަ، ްމިސާލަކަށް  1000ހުށަހެޅުންތަކެއް.

ްހުށަހެޅުއްވުންތަަކކަްށްމެ ްމިފަދަ ްހުށަހެޅުއްވުން، ްސަމީރުގެ ްއަޙްމަދު ންބަރު

ްއަޅުަގނަޑކަށްްތާއީދެއްްުނކުެރވޭ.ް

ް

ްގެއްިލއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކޯަރމް ްމަޑުކޮށްލަްއވާ. ްމެންބަުރ ޢިއްޒަތްތެރި

 1005ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(.ްއާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްކުރިއަށް.ް

ް

ްައވަްސެވަގންނަންޖެހޭނީްްީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުްރަ ްޙަޤީޤަތުގައި ނޑުމެން ްރައީްސ،ްއަުޅގަ ްޢިއްޒަތްތެރި
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އާްޤާނޫނުއަސާީސގެްދަށުންްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކުްއިންތިާޚބުކުރުމަށާއި،ްްްފާޠިންްޙަީމދުްވާހަަކދެއްެކވުން:

ްމިބާ ްއިންިތޚާބުކުރުމަށް. ްމަޖިލީހެއް ްމިްރައްޔިތުންެގ ްހިެމނެންޖެހޭނީ ބުގައި

ްރިޔާީސް ްިމޮގތުން ްކަންތައްަތއް. ްޭބނުންވާ ްމަސައްކަތްކުރުމަށް  1010ދެ

އިންތިޚާބާއި،ްަރއްޔިތުްނގެްމަޖިލީހަށްްމެންބަރުންްއިންތިޚާބުކުރުމަށްްޢާންމުް

ްހުށަހެޅުމެއްް ްބާރުއަާޅ ްއަވަްސކުރުމަށް ްބޭއްވުމަށް އިންތިޚާބު

ްމެން ްމުލަކަޮތޅު ްއެހެންްހުށަހަޅުއްވާފަިއވަނީ ްއަްޙމަދު. ްއަނީސާ ބަރު

ްއިންތިޚާބުެވްސް ްދެ ްމި ްނަތީޖާއަކީ ްގޮތްތަުކގެ ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މެންބަރުން

ްދައުުރް ްިރޔާސީ ްމި ްހުށަހަޅުއްާވގޮތަށް ްއެކަމަާނ ްގޮތްތަެކއް.  1015ލަސްވާ

ްއިންތިޚާބުަގިއް ްާބއްަވއި، ްއިންތިޚާބެއް ްިރޔާީސ ްކުރިން ހަމަވުމުގެ

ް ްމީހަުކ ްޮނވ11ްްެކާމިޔާބުކުރާ ްޙަަަވާުލވުނ2118ްްްމްބަރު ްމަޤާމާިއ ގަިއ

ްެއކަމަނާް ްމިހެންކަމުން، ްދެކެން. ނުޑވެސް ްއަޅުގަ މުހިންމުަުކަމަށް

ްބޭއްވުމަީކް ްލަސްނުކޮށް ްއިންތިޚާބު ްދެ ްމި ްތަރުތީބުްނ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ،

ނުޑް ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުންތަކަށް ްއެކަމަނާގެ ްފެންނަތީ  1020މުހިންމުކަމަކަށް

ް ްމި ްއަދި ްގޮތަަކްށްތާއީދުކުރަން. ްއިންސާފުވެރި ްމިނިވަން ްއިންތިޚާބު ދެ

ްތާއީދުކުރަން.ް ްހުށަހެޅުންތަކަށްވެސް ްހުށަހަޅުއްާވފައިވާ ގެންދިއުމަށްޓަަކއި

ްކުރިއަްށް ްެއއަށްފަހު ްއިންތިޚާބުވެްސ ްަކއުންސިްލެގ ްލޯކަލް އަދި

ްތާއީދުކުރަން.ް ްހުށަހެޅުއްވުމަށް ްހުށަހައްުޅްއވާފަިއވާ ގެންދިއުންގޮތަށް

ްމުޙަންމަދުްޢިއްޒަތްތެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްފުަވްއމުލަކުގެ ްރައީސް،  1025ރި

ްމިހާތަނަށްް ްރާއްޭޖަގއި ްވިދާުޅވެފަިއވޭ، ްވާހަކަފުޅުަގއި ްދީދީ އިބްރާހީމް

ްޢިއްޒަތްެތިރް ްުނވެޭއ. ްބާްއވާފަެއއް ްިއންތިޚާބެއް ްއިންޞާަާފުވެިރ މިނިވަން

ްވޭތުވެިދޔަ ްމި ްާރއްޖޭަގއި ްއިންތިޚާބެއްވެސްްރައީސް، ވަީންްހުރިހާ

ޤްވާމީްއިލެކްޝަންސްްމޮނިޓަރުންގެްބެލުމުގެްދަށުންްހާމަކަންމަތީްބައިނަލްއަ

ްޢާންމުް ްއިންތިޚާބުތައްެވސް ްރިޔާސީ ްތެޭރަގިއ ްމީގެ  1030ބާއްވާަފއި.

ްއިންތިޚާބުތައްެވސްްހިމެނޭ.ްމިއިންްކޮންމެްއިންތިޚާބެްއވެސް...

ް

.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންަބރުްމުޙަންމަދުްއާދެ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާެއއް،ްތްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްކވުން:

ްޝަރީފް.
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ް1035 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްިއންޞާފުވެރިޭއްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްމިނިވަން ްިއންތިޚާބުތަކުގައި ްާބއްވާ ްރާއްޭޖގައި ްއާދެ،

ްިއންކާްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަފުޅަށް ްއެކަމަާނގެ ްއިނގޭތޯ. ރުކުރަން.ްނުބުނެވޭނެ

ްހުއްާޓް ްކެްނިޑޑޭޓަކަށް ްއަޅުަގނޑު ްދުށިން ްލޮުލން ްއަޅުަގނުޑގެ  1040ސަބަބަކީ،

ްދެންްވާދަކުރަންްހުރިްމީހާްފޮށިްކައިރީަގއިްހުރެގެންްވޯޓުްައޅާތަން.ް
ް

ް

ްމެންބަރުންެގްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއެކވުން: ްމެންބަރު، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު، ްޢިްއޒަތްތެރި އާދެ،

ްހު ްނުެގންގޮސްދެްއވުްންވާހަކަފުޅަށް ްކުިރއަށް ްވާހަކަފުޅު  1045ރަސްއެޭޅގޮތަްށ

އެދެން.ްއާދެ،ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްފާޠިންްޙަމީދުް

ްވާހަކަފުޅުްކުިރއަށްްގެންެދވުންްއެދެން.

ް

ްރާއްޖޭްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްމިހާތަނަށް ްދެންނެވީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްރަީއސް، ްަގިއްޢިއްޒަތްތެރި

ްޢާންމުްްންްޙަީމދުްވާހަަކދެއްެކވުން:ޠިަިފާ ްއަދި ްއިންތިޚާބުވެްސ ްރިޔާސީ ްއިންތިޚާބުަތއް،  1050ބޭއްވިަފއިވާ

ްއިލެކްޝަންްސް ްބައިނަލްއަޤްވާީމ ްމިވަނީ ްބޭްއވިފަިއ އިންތިޚާބުވެސް

ްމިދަނީް ްހުށަހެޅެމުން ްމިހާރުވެސް ްދަށުން. ްބެލުމުގެ މޮނިޓަރުންގެ

ްފެއާް ްއެްނޑް ްފްީރ ްޭބއްވުމަށްޓަަކިއްްއިންޞާަާަާފުވެރި އިލެްކޝަންސް

ްދަންނަވާނީް ނޑު ްއަޅުގަ ްބާއްވަން. ްދަށުން ްބެލުމުގެ ްމޮނިޓަރުންގެ މިފަދަ

ްމިބޭފުޅުންް ްއިންތިޚާބުތަކުެގްތެރޭަގއި ްޭބއްވުނު ްދަށުން  1055މިގޮތަށް،ްމިބެލުމުގެ

ްއަތޮޅުތަުކެގް ްރިޕޯޓެްއަގއި ްއެއްވެސް ްރިޕޯޓްތަކެްއވެއޭ.ްމިއިން ހުށަހަޅާފައިވާ

ްރިންާނއި،ްކަތީބުްނގެްއަބުރާްމިތާނގައި...އަތޮޅުވެ

ް

ްނިޒާމާބެހޭްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުކުތާއެްއ، ްނިޒާމާބެހޭ ްނުކުތާެއއް، ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،

 1060ްނުކުތާއެްއ،ްތ.އަތޮުޅގެްޢިްއަޒތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްޝަރީފް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(
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ް

ްއެްވޯޓުްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްމޮނިޓްރީން ްއިންޓަރނޭޝަނަލް ްބަލައި ްކަންަތއްތައް ގެ

 1065ްކަންތައްތައްް

ްބޭފުޅާްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއޭނައަށް.ް ,ބަލާ ްފޯނުކުިރން ްސީދާ ްއަޅުަގނޑު ްހުއްާޓ ހއ.ަގއި

ްވަުގްވޯޓު.ް ްއަޅަީނއޭ ްމިއޮށް ްނުބެލެހެއްޓޭ ްަކލޭ ްމިއޮތީ ްބުނިން ފޯނުކޮށްފައި

ްޕްްޔޫްއޭ.ްކޮަބއިތޯްއެޅިަފއި.ބުނީމަްބުނީްއައިްކާންޓްްހެލް
ް

ް1070 

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްިޢއްަޒތްތެރި ްފުަވއްމުލަކުގެ ްއާދެ، ްމެންބަރު، ްޢިްއޒަތްތެރި އާދެ،

ްމުޙަންމަދުްއިބްރާހީމްްދީދީ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1075 

ްތްތެރިްަރީއސް.ްމިހާރުްވާހަކަފުޅުްދައްަކަވމުންްގެންދަވާޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަްފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް

ނުޑްްއިްބރާހީމްްދީދީްވާހަކަެދއްކެުވން: ްއަޅުގަ ްޙަމީދު ްފާޠިަިން ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްވާަހކައާބެހޭގޮތުްން ްއެެދއްިކ ްއިާޝރާތްކުރަްއވާ ްވާހަކަައކަށް ދެއްކި

ްހާމަކުރައްވަްންބޭ ްއެ ްއޮޅުވާލުމަްށްއެމަނިކުފާނު ްޙަޤީޤަތް ްނުކުތާއަކީ ނުންވާ

ްާރއްޖޭަގިއް ްއެއީ ްެއކަމަނާއަކީ ްދަންނަވަން. ްމަސަްއކަތެްއކަމުަގިއ  1080ކުރަްއވާ

ްތިލަކޮްށް ނޑު ްއަުޅގަ ްމިހާރު ްއެހެންނަމަވެސް، ްވެދާނެ. ްބޭފުޅަކަށް ނޫޅުއްވާ

ްއިސްރޯލެްއް ްއެންެމ ްއެކަމުަގއި ްބައްޕާފުޅު ްއެކަމަނާގެ މިދަންނަވަނީ،

ްވީ.ްއަދާކުރެއްް
ް

ް1085 

ްޙަޤީޤަތްތަކުގެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފެންނަންހުރި ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްެތރި ްއެދެން އަޅުަގނޑު

ްކަންތައްތަުކެގް ްފެންނަންހުރި ްރިކޯޑްތަކުްނވެސް ްސަރުކާުރެގ ްއަދި މައްޗަށް

ްހޫނުވިޔަނުދީް ްފްލޯރ ްމަޖިލީހުގެ ްިއތުރަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ މައްޗަށް

ްމެންބަ ްނިްނމާލަދެއްވުމަށް.ްޢިއްޒަތްތެރި ްގެންގޮސް ްވާހަކަފުޅު ރުން

ްމަދުކުރެއްވުްން ްނުކުތާަތއް ްނިޒާމީ ްވާހަކަފުުޅތަކުަގއި ްދައްކަވާ  1090މެންބަރުން
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ްދަންނަވާއިުރވެްސް ްމިހެން ްދެން، ްއެދެން. ްބޮޑަށް ްވަރަށް އަޅުަގނޑު

ްެއް ްއެކަން ްބޭނުންފުޅުވީާމ ްކުރައްވަން ްއެަކން ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްމެންބަރުްކުރަްއވަނީ ްޢިއްޒަތްެތރި ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްއަނެްއކާ .

ްއިބްރާހީމްްޝާފިޢު،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.ް

ް1095 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްދަންނަވާލަންްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްހަމައެކަނި ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްވާހަކައަްށްްއިްބރާހީމްްޝާފިޢުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބޭފުޅުންެގ ްޢިްއޒަތްތެރި ްދަްއކަވާ ްވާހަކަފުޅު ބޭނުންވަނީ،

ްމަސައްކަތެްއް ްރަނަގުޅ ްއަސްލު ްަމސައްކަތަކީ ްއެކުަރއްވާ  1100ޖަވާބުދެއްވަން

ްކަންތައްތަކާިއވެްސް ްޒާތީ ްމިހާރު ްއެގޮތުްނޮގސް ްއަދި ނޫނޭ.

ްއިޙްލާޞްަްތެރިކަާމއިެއކީަގއި ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ހަމަްްބެހިވަޑަިއގަންނަވާތީ.

ްޝުކުރިްއާޔް ްިވޔަނުދިނުމަށް. ްއެކަން ްއެހެން ްދަންނަވާލަނީ މަނިކުފާނަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.
ް1105 

ް

ްމަސައްކަތް،ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެގޮތަްށ ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެދެނީ ްައޅުަގނޑު އާދެ،

ްކުަރއްާވކަމަށްވާ ްެއކަން ްއަދި ްނުކުެރއްވުމަށް. ްމެންބަރަކު ނަމަްއެްއވެސް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ްނެހެއްދެވުަމށް. ްއެހެން އެކަން

 1110ްމެންބަރުްފާޠިަިންްޙަމީދުްވާހަކަފުޅުްކުރިއަށްްގެންދެވުންްެއދެން.

ް

ްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްކިަތއްްމިނެޓްތޯްައޅުަގނޑުގެްާބކީްއޮތީ.ްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް

ްހުރަސްއެޅުމަންްްހަަކދެއްެކވުން:ންްޙަީމދުްވާޠިފާ ްވާހަކައަށް ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއުންމީދުކުރަން އަޅުަގނޑު

ނޑަށްް ްއަުޅގަ ްމިނެޓްތަްއ ްމިނަންގަާވ ްމަސަްއކަްތތަކަށް މަސައްކަތްކުަރއްާވ

 1115ްލިބޭނެގޮތެއްްހައްަދވައިެދއްވުން.

ް

ްންްމިގެންދަނީ.އާދެ،ްެއގޮތަށްްސްޓޮޕްްވޮޗުްންބަލައިގެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް
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ްގެންދިޔަްްމެންަބރުްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ ްދަންނަަވމުން ނުޑ ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްއަބުާރިއްްންްޙަީމދުްވާހަަކދެއްެކވުން:ޠިަިފާ ްއަތޮުޅވެރިންނާއި،ްކަތީުބންގެ ްއަތޮޅުަތކުގެ  1120ވާހަކަައކީ،ްމިތާނގައި

ްކަންތަަަ ްތުހުަުމަތުކުރެވެމުންދާފަދަ ްމިދެންނެވިފަދަްބެހި ކެއް

ްެއއްވެްސް ްމޮނިޓަރުންގެ ްއިލެކްޝަންސް ްަބއިނަލްއަްޤާވމީ އިލެކްޝަންސް،

ްރައީސް،ް ްޢިްއޒަތްެތރި ްވާހަކަ. ްފާހަގަކުރަްއވާަފއިނުވާ ރިޕޯޓެއްަގއި

ްދީދީް ްއިބްރާހީމް ްމުޙަަަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ފުވައްމުލަުކގެ

ްމިހާތަ ްމިރާއްޖޭގައި ްފަދައިން ްއިންޞާަާފުވެިރްއެވިދާުޅވާ ްމިނިވަން  1125ނަށް

ްއޭނާވެްސް ްެއވިދާުޅވަީނ ްއޭނާ ްުނވާނަމަ، ްބޭްއވިފައި އިންތިޚާބެއް

ހޮވިވަަޑިއގެންްއެހުންނެވީްއިންޞާަާފުވެރިްނޫންގޮތަކަށްްކަުމގައި.ްއަދިްިމް

ްއިްނތިޚާބުވެފަިއާވް ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިަިތުންގެ ްމަޖިލީހާއި ޢިަިއްޒަތްތެރި

ްއިންތިޚާް ްމެންބަރެއް ްއިންޞާފުވެިރްއެްއވެސް ްއެިތއްބެވީ ބުވެަވޑަިއގެންފައި

ްއެހެންކަމަށްވާނަަމް ްއެވިދާުޅވަނީ. ްމެންބަރު ްއެ ްނޫންކަުމގަިއ  1130ގޮތަކަށް

ްއިންތިޚާބުވެފަިއާވް ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ްިކޔާފަިއް ްނަމުގައޭ ްރައްޔިތުންގެ ްއޮތީ ްޙައްޤެއްތޯ ްކޮން މެންބަރުންނަށް

ް ްތިއްެބވިްވާހަކަފުޅު ްހޮވިފައި ްނޫންގޮތަކަށް ްއިްނޞާަާފުވެރި ދައްަކވަން.

ްރައީސް.ް ްޢިއްޒަތްެތރި ްއިނގޭތޯ ްނޯންނާނެ ްަޙއްޤެއް ްެއއްވެސް ބަޔަކަށް

ްެއގޮތަށްް ްައޅުަގނޑު ްމިދަންނަވަނީ ްއަުޅަގނޑު ްރަީއސް،  1135ޢިއްޒަތްތެރި

ްފުވައްމުލަުކެގް ްމިދަންނަވަީނ ނޑު ްއަުޅގަ ްނޫން. ްވާހަަކއެއް ޤަބޫލުކުރާ

ްވާހަކަފުުޅެގްޢިއްޒަ ްދެއްކެވި ްދިދީ ްއިބްރާހީމް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ތްތެރި

ްއެއްެވްސް ްއެވިދާޅުަވނީ ްއެމަނިކުފާނު ްނަތީޖާއަކީ، ްމިއީއޭ ސަބަބުން

ްނެތޭ.ް ްޭބްއިވފައެއް ްިއންޞާަާފުވެރިގޮުތގައި ްާރއްޖޭަގއި އިންތިޚާބެއް

ްގޮތަ ަާފުވެރި ްއިންޞާ ްމިއޮތީ ްހޮވިފައި ްމީހަުކ ްއެްއވެސް  1140ކަްށްއެހެންވީމާ،

ްކިޔާފަިއް ްޙައްޤޭ ްރައްޔިތުންގެ ްނޯންނާނެ ްޙައްޤެްއ ްއެހެންވީމާ، ނޫން.

ްމިފަަދް ްމެންބަރުގެ ްެއ ްރައީސް، ްިޢއްޒަތްެތރި ވާހަކަދެްއކުމުގެ.

ްކޮމިޓީތަުކގެް ްއިންތިޤާީލ ްހިންގާނެ ްަދއުަުލަްތ ވާހަކަފުޅުންނާއި

ްވަކިކުރުމަށްް ްމެންބަރުންތަކެްއ ްވަކި ްމަޖިލީހުގެ ްއަދި ްހުށަހެޅުންތަކާއި

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްމަޤްޞަދަށް ްޙަޤީޤީ ްހުށަހެޅުންތަކެއްެގ  1145ހުށަހަޅާ
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ްސަރުކާރެްއް ްއިންތިޤާލީ ްލަސްކުރުމަށްފަހު ްއިންތިޚާބުތަްއ ވިސްނާލަންޖެހޭ.

ްދައްކާފަިއް ްފާުޅޮކށް ްކުީރގައި ްމިވާހަކަ ްމަޤްޞަދަކީ. ްމި ގާއިމުަްކުރުމަށް

ްމިވަނީް ްފޮރުވިފައި ްތެރޭގައި ްހުށަހެޅުންތަކުގެ ްއެކި ްޢިއްޒަތްތެިރްމިހާރު .

ްބަލާއިރު ްތަޖުރިބާައށް ްދުނިޭޔގެ ްރައީސް، ްނުަވަތް، ްަސރުކާރެއް އިންތިޤާލީ

ްސަރުކާރެްއް ްއިންތިޚާބުވެފަިއާވ ްޤާނޫނީގޮތުން ްަގވަރމަންޓަކީ  1150ޕްރޮވިޝަނަލް

ް ްސިޔާސީ ްުއފެދޭ ްސަބަބުން ްވަގުީތގޮތުންްހޯލެވައްޓާލުުމގެ އްެގ

ްސަރުކާރެ ްިއމަޖެންސީ ްހަމަޖައްސާ ްއިރާްޤ،ްފުރުމަށްޓަކައި ްމިާސލަކަށް އް.

ްސަރުކާރެްއް ްއިންތިޤާލީ ްމިފަދަ ްޤައުމުތަކުގައި. ްފަދަ އަފްޣާަާނިސްތާން

ްސަބަބުންް ްހަނގުރާމައިގެ ްނުވަތަ ްސަބަބުން ްއިންޤިލާބެްއގެ ގާއިމުކުރަީނ،

ްޤަނޫނީް ްލަްޝަކރެއް ްފަތަހަކުރާ ްެއޤައުމެއް ްައއިސް ްބޭރުން  1155ނުވަތަ

ްދުނިޔޭ ްމިގޮތުން ްަވއްޓާލުމުން. ްއިންތިޤާލީްސަރުކާރު ްތާރީޚްަގިއ ގެ

ސަރުކާރުތައްްމިސާލުތައްްގިަނގުނަ.ްއެހެންނަމަވެސްްޢިްއޒަްތތެރިްރައީސް،ް

ްާވސިލްކުރުމަށްވާް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްައނެއް އެއްޤާނޫނުައސާސީައކުން

ްމިސާލެއްް ްެއްއެވސް ްސަރުކާރެއްގެ ްިއންތިޤާލީ ްމަރުޙަލާއެއްަގއި އިންތިޤާލީ

ްފެން ްތާރީޚްަގއި ްދިގު ްރައީސް،ްމިދުނިޔޭގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޯންނާނެ.  1160ނާކަށް

ްހުށަހަޅުްއވާފަިއވާގޮތަްށް ްމެންބަރުން ްބައެްއ ްހިމެނުމަށް ްބާބުަގއި އިންތިޤާލީ

ްއެންމެް ްހަމައެކަނި ްބޭނުންވާނީ ްބަދަލުކުރުމަށް ްސަރުކާރު ޤާނޫނީ

ްއިންތިޚާބުަގިއް ްރިޔާސީ ްއަންނަ ްރައީްސްމައުަުމޫން ސަބަބަކަށްޓަކަިއ.ްއަދި

ްހަމަްކުރިމަތިނުލެއް ްބޭނުންވަނީ ްހަމަޖައްސަންވެސް ވޭެނގޮތަށް

ްއިންތިޚާބެްއަގިއް ްބޭްއވޭ ްއެްއގޮތަށް ްާޤނޫނާ ްއެއީ  1165އެސަބަބަށްޓަަކއި.

ްއިންތިޚާބުް ްބަޔަކަށް ްދެންތިބި ްވޯަޓކުން ްސީދާ ރައްޔިތުންގެ

ްސަރުކާރެްއެގް ްއިންތިޤާލީ ްރައީސް، ްިޢއްޒަްތތެރި ކާމިޔާބުނުކުރެވޭނެތީ.

ްމާބާރެއްލާފައި ްއުސޫލުންްްވާހަކަތައް ްޤާނޫނީ ްޣައިރު ްއުޅެނީ ަނގަިއގެން

ްހަޅުތާލުކުރަމުންް ްދުވެ ްމަގުމަތީގަިއ ްފޭިރަގންނަން ްވެރިކަން ދިވެހިންގެ

ްއަިދް ްބައެއް. ްތިިބ ްނާކާމިޔާބުވެފަިއވާ ްމަަސއްކަެތއްކޮްށ  1170އެތަކެއް

ްެވރިކަންކުރެވޭެން ްމިޤައުުމގައި ްމަސައްކަތްކުރަނީ ްގުިޅގެން މިފަރާތްތަކާއި

ްަބއިނަލްއަޤްވާީމްތިމަންމެންވަ ްރާއްޭޖގަާއއި ްކިޔަމުން ްޢިލްމީބައެްއްނެތޭ ރުގެ
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ްކޮންމެް ްިމއިން ްބަެއއް. ްއަުޑގަދަކުރަމުންދާ ްފަހަކަްށއަިއސް މައިދާނުގައި

ްވެިރކަންް ްކުރިމަތިލަިއގެން ްއިންތިޚާބަށް ްހަމަތަުކން ްޤާނޫނީ ގުރޫޕެްއވެސް

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްކީއްެވގެންތޯ. ްފަސްޖެހެންވީ ްެއީއްްކާމިޔާބުކުރަން  1175ރައީސް،

ްވާހަަކް ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްތާއީދުނުލިބޭނެތީ. ރައްޔިތުންގެ

ްމިމަޖިލީހުގެް ްުގޅިގެްނ ނާޑ ްބަިއގަ ްމިދެންނެވި ްދަންނަވާނީ ނިންމާލަމުން

ްތިެބް ްހޯދައިގެން ްޙިމާޔަތް ްޤާނޫުނގެ ްމަަސއްކަތަކީ ްޙަޤީޤީ ްކުރަްނއުޅޭ ބަޔަކު

ްަމސައްކަެތއްކަޤާަާބަ ްކުރާ ްރައީސް،ްވާތްކުރަން ްޢިްއޒަްތތެރި މުަގއި.

ްފުރުޞަތަށްް ްދެއްިވ ްއޮޅުަވއެއްނުެލވޭނެ. ްދިވެހިރައްޔިތުންނަަކށް  1180އެޙަޤީޤަތް

ްޝުކުރިއްާޔ.

ް

ްިމްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްގެްނދަވާއިރު، ްދައްަކވަމުން ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި އާދެ،

ްމަ ްޚާއްޞަ ްމަޖިލީހަށް،ްރައްޔިުތންގެ ްއެއްކުރުުމެގްޚާއްޞަ ްދެބާރު ޖިލީހަށް

ްތިންބާރުް ްނުވަތަ ްޙައްެޤއް ްއެއްކުރުމުގެ ްތިންބާރު ްނުވަތަ  1185ޙައްޤެއް

ވަކިކުރުުމގެްޙައްެޤއްްނުވަތަްމިޚާއްޞަްމަޖިލީހަށްްއިހާނަތިކަމެއްްއަންނާެން

ްއެގޮތަްށް ްހިތާމަކުރަން. ްވަރަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްގެންދަވާީތ ްވިދާޅުވަމުން ބަހެއް

ްމެންބަ ްމަޖިލީހަށްްޢިއްޒަތްތެރި ްމިޚާްއޞަ ްއެދެން. ްޢަމަލުނުކުރެއްވުން ރުން

ްިއޞްލާޙުކުރުމުގެ.ް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްބާރެްއވެސް ްހުރިހާ ލިބިގެންވޭ

ްނިޒާމާބެހޭް ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްދަންނަވާލަން. ްެއވާހަކަ  1190އެހެންވީމަ،

ްނުކުތާއެްއް ްނިޒާމާެބހޭ ްއާދެ، ްނާރުވާނަން. ްމިކަމާބެހޭގޮތުން ނުކުތާއެއް

ްރިއްޔާގެްިޢއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްފާޠިންްޙަމީދު.ރައީސުލްޖުމްހޫ

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1195 

ްބަހުަުސްގަިއްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްކަމަކަށް ްފުރަތަމަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްރައީސަށްް

ްއޮންަނގޮްފާޠިންްޙަީމދުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްަގވާއިުދގަިއ ްކަމަކަްށްބައިވެިރެވވަޑަެއއްުނގެންނެވޭެނ ްދެވަނަ ތުން.

ްވާހަަކއަީކް ްދެންނެވި ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަކަށް ްދެވަަނ ްރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްރިޔާސީް ްނިންމަިއފިއޭ ްރައްޔިތުން ްނަގައިިފއޭ.ްމިޤައުމުގެ ްވޯޓެއް  1200ނިޒާމާބެހޭ



 45 

ްތިންބާރުް ްއޮންަނނީ ްއޭަގއި ްއެހެންވީމަ، ްބޭނުމީ. ްތިމަންނަމެން ނިޒާމޭ

ްނިާޒމަ ްބަރުލަމާނީ ްނިންމީކީ.ްވަކިކޮށްަފއޭ. ްރަްއިޔތުން ްމިޤައުމުގެ ކަށްނޫނޭ

ްނިންމުންް ްއެ ްއެހެްނވީމަ، ްވާހަކައަކީ. ްދެންނެވި ނޑު ްއަުޅގަ އެއީ

ްޝުކުރިްއާޔް ްއަޅުަގނޑުމެންގެ. ްޯނންނާނޭ ްޙައްެޤއް ފުރޮޅާލެވޭނެ

 1205ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ް

ްމެންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްަވކި ނޑު ްައޅުގަ ްމެންބަރު، ްވާހަކަެއްއްޢިއްޒަތްތެރި ބަރެއްެގ

ްދައްކަވަމުްން ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރުން ްދެންނެވީ ނޑު ްއަޅުގަ ނުދަންނަވަން.

ްވަިކކުރާނީް ްުނަވތަ ްެއއްކުރާނީ ްތިންބާރު ްުނވަަތ ްދެބާރު  1210ގެންދަާވއިރު

ްމިް ްއެނގިވަަޑއިަގންނަވާނެ. ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ކޮންތަނަކުކަން

ނީ.ްމިޤާނޫނުއަސާސީްބަަދލުކުރުމުގެްބާރުްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުންްއެކަްނކުރަ

އޮތީ.ްއެހެންވީަމ،ްެއވާހަކަްިމމަޖިލީހަށްްނެތްވާހަކަްވިދާޅުާވތީވެްއަުޅަގނުޑް

ްޢިލްޔާސްް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއދ.ގެ ްއާދެ، ްދަންނަވާލީ. އެހެން

 1215ްޙުސައިންްއިބްރާހީމް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްހުށަހަާޅްްއާދެ،ްއަިރއަތޮޅުްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްމެންބަރުންތަކެއް ްޢިްއޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްމިޢިްއޒަތްތެރި

ްބަްޢިލްޔާސްްޙުަސއިންްިއބްާރހީމްް ްބަޤާަާއިޞްލާޙަކީ ްމިޤައުމުގައި ްބޭފުޅަީކްޤާަާވަތަކަްށވަްނޏާ  1220ްވާތްކުަރއްވާ

ުންމިޤައުމުގެްޢިްއޒަތްތެރިްަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ.ްސިންގަޕޫުރގަިއްއެމަނިކުފާްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްކޮންމެް ްެއކުަރއްވާ ްބައްދަލުކުރަްއވާ ްމީުހންނާ ްފުޓްބޯޅަ ހުންނަވައިގެން

ްމިކަންކަމަށްް ްބަާޣވާތް. ްހިންގާ ްއިދިކޮޅަށް ްދިވެހިރަްއޔިތުންނާ ކަމަކީ

ްބޮޑުމަޖިލީހުެގް ްމި ްބޮޑުމަޖިލީހުން. ްމި ްޮއތީ ްގެނެސްދެވެްނ ޙަަައްލެއް

 1225އްްއެަދނީްނިގުޅިގެްންޤުތަްޒިންމާއެއްްއެކަްނކަންްބެލުމަކީ.ްރައްޔިތުްނގެްޙައް

ްއެމީހެްއެގް ްހުންނަވަންޏާ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަްށ ހަލާކުވެގެންާދއިރު

ްމަޖިލީހުގެް ްޚާއްަޞ ްކީއްެވގެންތޯ ްރަނގަޅުުކރުމަކީ. ްެއކަން ޒިންމާއެއް

ްމިހެންް ްމިކަންތައްތައް ްމިހާރު ްނުނެރެވެންވީ ްބަޔާނެއް ރިޔާސަތުން
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ްމިމާއްދާ ްމިހާ ްމިތަޅުމުންްއިޞްލާޙުކުރަންެވއްޖެއޭ. ްވަީނ ތައް

ްމިް ްނުދޭ ްސަމާލުަކމެއް ްކަމަކަށް ްއެްއވެސް ްއޭެގއިްނ  1230އިޞްލާޙުކުެރވިފައޭ.

ްޢިއްޒަތްތެިރް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ، ްމަޖިލީހުންނެއް. ޚާއްޞަ

ްބަ ްމި ްބަޤާަާމެންބަރުންނެއްނޫން ްމި ވާތްކުރަީންޤާަާވާތްކުރަނީ.

ްޤައު ްދިވެހި ްމިހާރު ްދެޮކޅަްށ ްޙަަަވާުލވެގެްންދިވެހިރައްޔިތުންނާ މާިއ

ްއެކަމާޖެހޭނެް ްއިނގޭތޯ. ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޢިއްޒަތްތެރި ހުންނެވި

ްކުދިކުިދް ްމިނެެރނީ ްބަޔާން ްނެރެން. ްބަާޔނެއް ްރިާޔސަތުން  1235ޢިއްޒަތްތެރި

ްނެރެންީވް ްނެރެްނވީ. ްެއގޮތަށް ްކޮންބަޔާްނތަކެއްތޯ ކަންތައްތަުކގައި.

ބަޔާންްނެރެްނވީ.ްއެނޫންގޮަތކަށްްްމިޤައުމުގެްބޮޑެިތްކަންތައްަތާކްބެހޭގޮތުން

ްމިްއިޞްލާޙެއްްނުކުެރވޭނެްުކރާކަށްްއިނގޭތޯ.ް
ް

ް1240 

އާދެ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުާތއެްއކަމަށްްބަލައިގަންނަންޖެހޭ.ްމިޚާްއޞަްމަޖިލީހަކީްްްރިޔާސތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްކުިރއަށްގެންަދވާ،ްޤާަާބަ ްއާެދ، ްއުަފއްދާފަިއވާތަނެއްނޫން. ވާތްކުރަން

ްޖުމްހޫރިއްޔާގޭްިޢއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްޝާފިޢު.ރައީސުލް

ް

 1245ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިތެދުވީްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްކަންބޮޑުެވެގން ްވަރަށް ނޑު ްައުޅގަ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްމެްއިްބރާހީމްްޝާފިޢުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްތެރި ްއދ.ގެ ްވާހަކަދެްއކެވި ްޢިލްޔާސްްދެންމެގައި ންބަރު

ްބަ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްެއވިދާުޅވީ ްވާހަކަ.ްޤާަާޙުސައިން ވާްތކުރާ

ްއެހެންވީމަ،ް ްނުކުާތއެްއކަމަށް. ްނިޒާމީ ްއެއީ ްަޖވާބުދެްއީވ ްތި  1250އެވާހަކަފުޅަށް

ްެއއްެޗްއް ްތިިވދާޅުވި ްސާފުކޮށްދެއްވަންޖެހޭނެ ްހިތަށްއަރަނީ އަޅުަގނޑު

ްއިނގޭތޯ.
ް

ް

ްއެރުވިދާނެ.ްްް:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން ްސާފުޮކށް ްރަނަގޅަށް ްވަރަށް ްއެުރވިދާނެ. ްސާފުކޮްށ  1255އާދެ،

ްއުފެއްދުމަްށް ްހެދުމަށް، ްމިޤާނޫނުއަސާސީ ްވިދާުޅވީ ްމެންބަރު އެޢިއްޒަތްތެިރ
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ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން.ް ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްއެއްކުެރްއވީ ްމަޖިލިސް މިޚާއްޞަ

ްއެ ްއެންމެންނަށް ްައޅުަގނުޑމެން ްތެެދއްކަން ްއެހެންވީމާ،ްއެއީ ނގޭ.

ްމާނައަކީ،ްދިވެހިރާއްޖޭެގް ްނެގުނު ނޑަށް ްައޅުގަ ްވާހަކަފުޅުން އެމަނިކުފާނުގެ

ްބަ ްއެަފދަ ްއުފެއްުދމަކަށްނޫންކަންްޤާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  1260ވާތެއް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއެެހން ްއެހެންނަމަވެސް ްއުފެއްދެވީ. ްމަޖިލިސް މިޢިއްޒަތްތެރި

ްބަްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްމެންބަރަކު ްވިދާުޅވީ ވާތްކުެރޭއްޤާަާވާަހކަފުޅުަގއި

ްބަް ްއެއީ ްދެންނެވީ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީމަ، ްވަކިބަޔަކު. ވާތެއްނޫނޭ.ްޤާަާމި

ްބަ ްނުކުރާނޭ ްމެންބަރުންނެއް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ވާތެއް.ްޤާަާމިޚާއްޞަ

ްއާދެ،ް ްބަލައިގަތީ. ްނުކުތާއެއްކަމަށް ްނިާޒމާބެހޭ ްއަުޅަގނޑު  1265އެހެންވީމަ،

ްމްހޫރިއްޔާގެްިޢއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްފާޠިންްޙަމީދު.ރައީސުލްޖު

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްވާހަކައަީކްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްދެންނެިވ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި  1270ްޝުކުރިއްޔާ

ްަބެއއްްްފާޠިންްޙަީމދުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމިތަނުގައި ްގުިޅގެން ްބަޔަާކިއ ްއުޭޅ މެންބަރުންްްބަޣާވާތްކުރަން

ްއެީއް ްހުށަހެޅުންތަކަށް ްހުރި ްހުށަހަޅާފައި ްމިތާ ްއަދި ްވާހަކަ. އުޅުްއވާ

ްވައްޓާލުމަްށް ްސަރުކާރު ްޤާނޫނީ ްގާއިުމަްކުރުމަށް، ްސަރުކާރެއް އިންތިޤާލީ

ްބަޣާވާތްކުރުުމެގް ްއިނގޭތޯ. ްބަޣާވާތެކޭ ްމަސައްކަތަީކ ކުރަމުންދާ

 1275.ްެއްއެވސްްޙާަާލެްއގަިއްމަސައްކަތެކޭ.ްެއއީްައޅުަގނުޑްދެންނެވިްވާހަަކއަކީް

ްއެްއވެްސް ްމަސައްކަތެކޭ. ްކުރާ ްމިމަޖިލީހުން ްނުދަންނަވަން އަޅުަގނޑު

ނޑުްނުދަންނަވަން.ްޝުކުރިްއޔާ. ްޙާަާލެއްަގއިްއަުޅގަ
ް

ް

ްއޮީތްމިޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޅުަގނުޑްދަންނަވާލަން ްމެންބަރު  1280އާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރި

ްއެއްވެސް ްބަޔަކާިއްްމަޖިލީހުގެ ްއުފައްަދން ްބަޣާވާތެއް މެްނބަރަކު

ްކަމެއް.ް ްސާބިތުކޮށްދެްނޖެހޭނެ ްއެހެންގޮތަކަށް ްެއއީ ްއުޅޭކަން ބައިވެިރެވގެން

ްނެތިން.ް ްދަންނަާވކަށެއް ްެއްއޗެއް ްއެާއދޭތެރޭގައި ްައޅުަގނޑު އެހެންވީމަ،
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ްނިންމަވާލެއްވީް ްނިންމަވާލެްއވީތޯ. ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި .ްއާދެ،

 1285ްއާދެ،ްމުލަކަތޮޅުްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަފީޤް.

ް

ްމިދާްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްބަހުަުްސކުރަމުން ްމިއަދު ްއާެދ، ްރަީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި .`ް

ްހުށަހެޅުންތަކަށްްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްހުށަހެޅިފައިާވ ްބަުހަުސްގަިއ ްމަރުޙަލާގެ އިންތިޤާލީ

ްމިބާ ްނެތްްބަލާލާއިރުަގއި ްގުޅުްނ ްމިބާބާ ްހިމެނެންނުޖެހޭ ބުަގިއ

ް ްއެހުށަހެޅުންތަަކކީ ްއެބަހުރި. ްހުށަހެޅިފައި  1290ވަަނ92ްްހުށަހެޅުންތަކެއް

ްރިޔާޟްް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދ.އަތޮޅު ހުށަހެޅުން،

ްބަޔާނެއްް ްކިޔޭަފދަ ްޘަނާއެއް ްއެްއެވސް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ްހި ްމިބާބުަގއި ްިހަިމެނިގެންވާެންމިޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްއެއީ މެނުމަށް.

ްވޯޓަްށް ްމިހުށަހެޅުމަށް ްއެހެންވީމަ، ްނުދެކެން. ނޑު ްއަޅުގަ ހުށަހެޅުމެއްކަމަށް

ް ްައދި ްދެދައުރ85ްްުއެއްެސިވގެންވެސްުނވާނެ. ްހުށަހެޅުން،  1295ވަނަ

ްޮނެވމްބަރ2118ްްުގުނަންފަށާނީް ްއިންތިޚާބ11ްްީގެ ްައންނަ ްފެށިގެން އިން

ްއަ ްފެށިގެންކަމަށް ްހުށަހެޅުމަށްވެްސްދައުރުން ްހުށަހަޅުއްާވ ްއަޙްމަދު ީނސާ

ްގުޅުންހުރިް ްމިބާާބއި ްއެއީ ްނުދެކެން. ނުޑ ްައުޅގަ ްއެހިގެންވާެނކަމަށް ވޯޓަށް

ް ްއަދި ްބުާނ93ްްހުށަހެޅުމެއްނޫން. ްއުވުީނއޭ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމާއްދާ ވަނަ

ްއިންތިޤާލީް ްމި ްމިމަރުޙަލާގަިއ، ްެއއީ ްހުށަހެޅުންވެސް ްއޮންނަ  1300ޢިބާރާތެއް

ްހުށަހެޅުމެއްނޫން.ްމަރުޙަލާ ްހިމެނެންޖެހޭނެ ްމިބާބުގަިއ ގައި

ް ްއަދި ްެއހިގެންނުވާނެ. ްވޯޓަށް ްހުށަހެޅުނ94ްްްމިހުށަހެޅުމަށްވެސް ަވނަ

ްޤާނޫނުއަސާސީެގް ްމިލަފްޒު ްމާނަކުރުން ްބަހުގެ ްބުނެފައިވާ ޤާނޫނުއަސާސީއޭ

ްމިބާބުަގއިް ްއެހެންވީަމ، ްބާެބއްނޫން. ްމާަނކުރެވޭ ްލަފްޒުތަުކގެ ބަސްތަކާއި

ްމިބާބުަގިއްބަސް ްާމއްދާއެްއ ްއެްއވެސް ްމާނަކުރެވޭ ްލަފްޒުަތއް  1305ތަކާއި

ްއެހެންވީމަ،ް ްޤަބޫެލއްނުކުރަން. ނެޑއް ްއަުޅގަ ހިމެނިގެންވާނެކަމަކަށް

ްބަހުސްގަިއް ްމިމަރުޙަލާގަިއ ްއެހިގެންނުވާނެ. ްވޯޓަށް މިހުށަހެޅުމަށްވެސް

ްތިބޭފުޅުންނަށްް ްވާހަކަައކީ، ްއޮތް ްދަންނަވާލަްނ އަޅުަގނޑު

ިއގަންނަާވްދިވެހިރާއްޭޖގައިްޒަމާނީްޑިމޮކްރަީސެއއްްާގއިމުަްކުރުމަްށްފެނިވަޑަ

ްރިާޔީސް ްއެިކއެކި ްއަދި ްމަގުޗާްޓ. ްޕްރޮގްާރމުގެ ްއިޞްލާޙީ  1310ހިންގާ
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ްިކނބިގަސްދޮށުޭގް ްމުޚާތަބުކޮށް ްރައްޔިތުންނާ ްިދވެހިރާއްޖޭެގ ބަޔާންތަކާއި

ްމީގެ ްވާހަކަތަކުން ްހުރި ްދައްކާފައި ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ްއެަބްމައުމޫން އިން

ްމަަކރުވެރިެއއްކަން،ް ްދޮުގވެރިެއއްކަން، ްވަރަްށބޮޑު ްއެމަނިކުފާނަކީ އެނގޭ

ްއޮުޅވާލުންތަްއް ްވަރަށްބޮޑެިތ ްރައްޔިތުންނަށް ްމިަޤއުމުެގ ޙީލަތްތެރިއެއްކަން.

ްގެންދަވަްން ްތެރެަެއަްށ ްފިތުނަފަސާދައިގެ ްމިޤައުމު  1315އޮޅުވާަލއި،

ްމަސައްކަތްކުަރއްވަމުން....

ް

ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްްްކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަ ްނުކުތާއެއް ްނިާޒމާބެހޭ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްޝާފިޢު.

ް1320 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްދަންނަވާލަންްްރައީސުްލޖުމްޫހރިއްާޔގެްެމންަބރުްް ްހަމައެކަނި ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްވާހަކަފުުޅދައްކަވަިނކޮްށްްޝާފިޢުްވާހަކަެދއްެކވުން:ްއިްބރާހީމް ްބޭފުޅަކު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޢާފްކުރަްއވާތި ބޭނުންވީ،

ނަޑއެިޅގެްން ްކަ ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްއެކަމަކު  1325ހުރަސްއަޅަންޖެހުނީތީ.

ްބެހިަވޑަިއގަންނަވަީން ްއެ ްމިހާރު ދަންނަވާލަންޖެހުނީ،

ްއަުޅގަް ްއިނގޭތޯ. ްޒާާތޭއ ްމިތިބެނީްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ނޑުމެންެވސް

ްރޫޙެއްަގިއް ްރަނގަުޅ ްމިތާަގއި ްއިޚްލާޞްތެރިކަާމއެީކގައި ވަރަށް

ްދަންނަވަން.ް ްނުހެއްެދވުމަްށ ްއެގޮތަށް ްއެހެންވީމަ، ބަހުސްކުރަންށޭ.

 1330ްޝުކުރިއްާޔ.

ް

ް

ްވާހަކަފުޅުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކުރިއަށްގެންދަވާ ްމެންބަރު .ްވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުްނގެންދަާވ

ްޒާތާބެޭހް ްބޭފުޅެއްގެ ްެއއްެވސް ްނުވަތަ ްމެންބަރެއްގެ ްޢިއްޒަތްތެރި އެްއވެސް

 1335ްވާހަކަފުޅެއްްނުެދއްެކވުންްއެެދން.ްއާދެ،ްކުިރއަށްގެންދަވާްާވހަކަފުޅު.ް

ް

ްމީގެްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްޙަޤީޤަތް. ްމިދަންނަވަނީ ނޑު ްައޅުގަ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި
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ްހަށިވިްއކުުމެގްްް:ޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުންް ްިމވަނީ ްޤައުމު ްދިވެހި ްމި ްމިއަދު ްފުދޭނެ ހެއްކެްއކަމަށް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްތަެނއް، ްއެަތއްއެަތއް ްމާޭލަގއި ްފުރިފައި. ވިޔަފާރިން

ް ްބަލާއިރު، ްރިޕޯޓްތަކަށް ްލިބުނު ނޑުމެްނނަށް ްއަުޅގަ  25ް1340ހިސާބުކޮށްފައި

ްފާުޅގައިް ްވިޔަފާރި ްހަށިިވްއކުމުގެ ްއެބަ ްއެބަދޭ.ްްއެތައްތަނެްއަގއި ހިނގަމުން

ްއަިދް ްުކޑަުކދިންނާއި ްއަދި ްނުހުއްޓުވޭ. ްމިސަރުކާރަކުންނެްއ މިކަމެއް

ްހިންގުމުެގް ްޢަމަލު ްބަދުއަޚްަްލާޤީ ްބެހި ްދަރިންނާއި ްއުފަން އަމިއްލަ

ްަކންބޮޑުވަންޖެހޭް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއީ ްހައްދުފަހަނައަޅާ. ްމިދަނީ ޢަމަލުތައް

ްމިޤައު ްކޮންަބއެއްޯތ ްަބއްޓަންކުރަމުްންމައްސަލަތަކެއް. ްމިގޮތަށް  1345މު

ްއެބަހުރި.ް ްވެިރއެއް ްހުރި ްހޮވާަފއި ނޑުމެން ްއަުޅގަ މިގެންދަނީ.ްމިޤައުމުގައި

ްކޮންޓްރޯލެްއް ްމިކަންކަްނ ްެއކަމަކު ްެއބައޮތް. ްސަުރކާރެއް މިޤައުމުގައި

ްބޮޑުް ނުޑމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމިއޮތީ ްމައްސަލަ ްތަކެީތެގ ްމަސްތުވާ ނުކުރެވޭ.

ރުްބަސްތާއިން،ްކިޯލއިން،ްހަންދަރުންްމަސްތުވާތަކެިތްވަބާައކަށްވެަފއި.ްމިހާ

ްމިވަރުެވގެންދާއިުރގަިއް ްއެބަދޭ. ްފެންނަމުން  1350ދިވެހިރާއްޖެއިން

ްމިކަންކަްން ްމައްސަަލއަކަށްނުޭވތޯ. ްބޮޑު ްމިމައްަސލަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްވާހަކަަތްއް ްދެއްކެވި ްދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ްވިދާޅުެވ ކޮންޓްރޯލްކުރާނަމޭ

ްދޮުގާވހަކަތަކެއްނޫންތޯ.ްްކޮބައިތޯ. ްއެއީ ްއެބައޮތްތޯ. ްޙަޤީޤަތެއް ޭއގެ

ްޒަމާީން ްދިވެހިާރއްޖެއަށް ްލިޔެ ްއެްއޗިހީަގއި ްެއއްޗިިހ ްމިހިރަ އެހެންވީމަ،

 1355ޑިމޮކްރަސީްގެންނަންްދެއްެކިވްވާހަކަތަކަކީްޮދގަށްްނުވާނެޮގތެއްްއެބައޮތްޯތ.ް

ްހިތްތަކުަގއި ްދަރިންގެ ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްއަޤީދާ ބަލިކުރުވައިިފ.ްްއާދެ،ްދީނީ

ްހުޅުވާލަްއވާފަިއ.ް ްޢަމަލުތަކަށް ްފާޙިޝް ްމިަޤއުމު ްފަސާާދއާއި މިޤައުމުގައި

ްއެކެްއެގް ްމިޤައުމުގައި ްބައްޓަންކުރަމުން ްެއގޮަތށް ްރައްޔިތުން މިޤައުމުގެ

ްރާއްަވވަމުްން ްކަންތައްތަްއ ްދެމިހުންނާނޭގޮތަށް ްތާއަބަދަށް ވެރިކަން

ް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްމިއީ ްމައްަސލަތަކަކަށްވާީތެވްއެގެންަދވަނީ  1360ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ

ްތިޔަބޭފުޅުންނަށްް ްއާދެ، ްމިދަންނަވާލަނީ. ްެއވާހަކަތަްއ އަޅުަގނޑުމެން

ްވޯްޓް ްނިޒާމީ ްއަިދ ްއިންތިޚާބަކަށް، ްރިޔާސީ ްކޮންެމ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ްީމެގް ނޑު ްައުޅގަ ްމިސާލަކަށް ްގުިޅގެންވެްސ، ްވޯޓާއި ްނިޒާމީ މިދިޔަ

ްދަންނަވާ ްބާރަުށގަިއްމިސާލުތަކެއް ްހއ. ްބާރަަަށް. ްހއ. ްބައްލަާވ ލާނަން.
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ްއާބާީދެއްއް ްބޮޑު ްއެރަުށގެ ްރަށެއް. ްއޮްތ ްބަނދަރެއް ްރީަީތި ްޤުދްރަތީ  1365އެީއ

އެބައޮތް.ްާރއްޖޭގެްތާރީީޚގޮތުންްފާހަގަކޮށްލެވޭްރަެށއް.ްއެރަުށގެްބަނދަރަްށް

ްރިޔާީސް ްެއތައް ްއެތައް ްއެއީ ްބުރިކޮށްލަދިނުން ްދުނި ްއޮންނަ ވަންނަން

ްމިއަުދްއިން ްވަޢުދުވުމެއް. ްވަޢުދުވި ްަރްއޔިތުންނަށް ްއެރަށު ތިޚާބަކަށް

ްެއއޮތީ.ް ްަޖހާފައި ްފަސްފުންޏެއް ްބޮޑު ްބެެދމުން. ްއެދަނީ ްތަން އެބުރިކޮށްލި

ްސަރުކާރުްން ްމިީއ ްގެަނއީ. ްއެއްޗިހި ްހުރިހާ ްގެންދިޔަ  1370އެތަންކޮންނަން

ްމިދިޔަ ްއަދި ްބޭކާރުެވގެން. ްއެދަނީ ްޚަރަުދ ްއެ ްޚަރަދު. ނިޒާީމްްކުރަްއވާ

ްމަދިރީެގް ްބާަރށަކީ ްއިންތިޚާބުތަުކގަިއ ްރިޔާީސ ްކުީރ ވޯޓުަގާއއި

ްއެްއޗިިތް ްހުސްކުާރނެ ްަކއި ްމަދިރި ްރަށަކަްށވާތީ ހައްދުފަހަނައަޅާފައިާވ

ްނާގަހަރުފައާިއް ނޑައާިއ ްހުއިފިލަ ްނޭނގެ ނަޑކަްށ ްއަުޅގަ އެރަށުކުީޅގައި

ްރައްޔިތުް ްދައްކައި ްަރއްިޔތުންނަށް ްވާހަކަތައް ްލޮލުަގިއްގެންގުޅޭނެ  1375ންގެ

ްއެޙާލުަގއި.ް ްއެިތބީ ްރައްޔިތުން ްބާރަށު ްމިއަުދވެްސ ްއެުޅވި. އަދުން

ްޤައްޔޫމްް ްޢަބްދުލް ްމައުަުމޫން ްދެނެއް ްރައްޔިތުްނނެއް ްބާރަށު އެހެންވީމަ،

ްކަރުނަް ްޖެހޭނީ ްދެން ްނުދެްއވީމައި ްނުދެއްވާނެ. ްވޯެޓއް ކުރިމަތިލިޔަކަސް

ްމި ްއަޅަން. ްދުން ްއަސޭމިރުސް ްމުގުާރއި ްދިވެހިރާއްެޖްގޭހާއި މަރުޙަަަލާއަށް

ްމިދަންނަވަނީް ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ، ްނޭދެން. ްއަޅުަގނޑުމެން  1380ދާކަށް

އިންތިޤާލީްސަރުކާރެްއްދިވެިހރާއްޖެއަށްްބޭނުންވޭ.ްދެންްަބްއލަވާްނ.އަތޮުޅް

ްބަނދަރުް ްވަޢުދުވީ ްމީހުަުންނަށް ްކެނދިކޮޅުދޫ ްނ.އަތޮޅު ކެނދިކޮޅުދޫ.

ްވަރަށް ނޑު ނޑުްްކޮބައިތޯ.ްއަުޅގަ ްހިނގައްަޖއީްނ.ްއަުޅގަ ްއެރަށަަަށް ަފހުން

ދުށީންްއެރަށުްބަނދަރުްއޮތްްޙާލު.ްދެންްރަށަކަށްްމަގޫދޫްިކޔައިފިްއޔާްެއީއް

ްުރޅިއަންނަންޖެހޭް ްއެބަެއއްދެކެ ްވަަރށްބޮޑަށް ްސަރުކާރުން  1385ދިވެހި

ްނ.އަތޮޅުގަިއިވޔަްސް ްނޭނގެ. ްސަބަބެއް މައްސަލައަކަްށވާންޖެހޭ

ދޫެއއްްއޮެވއްޖިްއޔާްއެރަށުެގްރައްޔިުތންނާއިމެދުަގިއްފ.އަތޮޅުަގިއވިޔަސްްމަގޫ

ްކޮންް ްގެްނުގޅެނީ ްރުިޅެއއް ްހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ މިސަރުކާރުން

ްއޮތީސަބަބަކާއިތޯ ްައތޮޅު.ްމ.އަތޮޅު.ްް.ްދެން ްތަމްސީުލކުރާ ނޑު މ،ްއަުޅގަ

ްދިމާކޮްށް ްއިންތިޚާބަކާއި ްރިޔާސީ ްކޮންމެ ްރަްއޔިތުންނަށް ްދިއްގަރު  1390މ.އަތޮޅު

ްދައްަކވާ.ްްކުޑަ ްކުރެހުްނތައް ްއޮތް ްކުރަހާފައި ްދަްއކަވާ. ސިންގަޕޫެރއް
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ްރިޔާސީދައުުރް ްއަނެްއ ްއަނެްއކާ ްސިންގަޕޫރު. ްއޮތް ްދިއްގަުރަގއި ކޮބައިތޯ

ްއެހެންވީމަ،ް ްވަޢުދުތަެކއް. ްދޮގު ްމިކަހަލަ ްހަމަ ްއަނެްއކާެވސް އަންނަނީ.

ް ްޮދގުވެިރެއކޭ. ްމައުަުމޫނަކީ ްަރއީސް ްމިދަންނަވަނީ ދޮގުހަދާ،ްއަޅުަގނޑު

ްނުފޫުޒް ްވޯޓަށް ްހޯއްަދވަިއގެން ްވޯޓު ްލައްަވއި ްރަްއޔިތުން  1395ދޮގުހަދައިގެން

ްފޯރުވަިއގެންްކަންކުަރއްވާްބޭުފޅެކޭ.

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަތޮުޅެގ ްޅ. ްނުކުތާއަށް ްނިޒާާމބެހޭ ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢަލީ.ްهللاްމެންބަރުްޢަބްދު

ް1400 

ްތާ()ނިޒާމާބެހޭްނުކު

ް

ްެއްއވެްސްްهللاްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޢަްބދު ްއަުޅަގނޑު ްދޮގުވެިރއެކޭ. ްމައުަުޫމނަކީ ްަރއީސް ވިދާޅުވޭ

ްޙާލެއްަގއިް

ްދައްަކާވއިުރްްްޢަލީްވާހަކަދެއްެކވުން: ްެއވާހަކަ ްއެބޭފުޅާ ްއެެހންނަމަވެސް، ްދައްާކކަށްނޫން.  1405އެވާހަަކ

ްއުުޅއްިވއިރުވެް ްސްކޫލްަގއި ްމަޖީދިއްާޔ ްފައިާސެގްއެބޭފުޅާައކީވެްސ ސް

އަދިްޓްރާންސްޕޯރޓްްމިނިސްޓްރީގަިއްްމީހެއް.ްމައްސަލަތަކެއްްޖެހިފައިްހުރި

ނުޑއްާވ....ް ްކަ ްމައްސަލަިއގައި ްލައިސަަަންްސތަކެްއގެ އުޅުްއިވއިރު،

ްހުރެގެންް ްާސފުވެ ްރަނގަޅަށް ްއެބޭފުޅާވެްސ ްދަްއކާއިުރ ްވާހަކަ މީހުންގެ

ނޑުްމިދަންނަވަނީ.ް  1410ްދައްކަވާށޭްއަުޅގަ

ް

ް

ްކުރިއަްށްްްތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަ ްާއދެ، ްބަލައިގަނެޭވކަށްނެތް. ްނުކުތާެއއްަކމަށް ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،

ްގެންދަވާްވާހަކަފުޅު.

ް1415 

ްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްުމލަކުަގއި ްމުލައް. ްއަތޮޅު ްމ. ްއޮތީ ްދެން ްރައީސް. 15ްްޢިއްޒަތްތެރި

ްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްމިދިޔަ ްފަޅުކޮނެދޭނެްރިޔ3ްާއަހަރު، ްމުލަކުގައި ްދިމާކޮށް ްއިންތިޚާބާއި ސީ

ް ްދެން ްހެއްދެވި. ްފޫޓްއަޅާ ްސާރވޭޮކށް ްވިދާުޅވުމުން އަަަހަުރ15ްްވާހަކަ

ްނިމިދިޔައިރުވެސް....
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ް1420 

ްއަޮތުޅެގްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވ. ްނިޒާުރ ްމޫސާ ްނުކުތާއެއް. ްނިޒާމާބެހޭ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ް.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1425 

ްރިޔާސަތާިއްްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޫމސާް ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްބާބާބެހޭގޮތުންތޯޭއްްްނިޒާރުްާވހަކަެދއްކެުވން: ްމަރުޙަަަލާގެ ްމިއިންތިޤާލީ ްމިހާރު ސުވާލުކޮށްލަނީ

ްަދއްަކަވނީ.ްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއެބަހުސްކުރަްއވަނީ.ްވާހަކަފުޅު
ް

ް1430 

ްހުށަހެޅުންތަަަކަށްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމަރުޙަލާއާބެހޭގޮތުން ްއިންތިޤާލީ އާދެ،

ްާވހަކަތަކެއްކަަމްށް ްގުޅުންހުރި ްފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ްމެންބަރަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްވާހަކަފު ްމިިއނީ. ްނުދަންނަާވ ްއެްއޗެއް ްައދި ްޤަބޫުލކުރާތީވެ ުޅްއަޅުަގނޑު

ްކުރިއަށްްގެންަދވާ.

ް1435 

ްސަބަބާިއްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްބޭުނންވާ ްމަރުޙަލާއެއް ްއިންތިޤާލީ ްދަންނަވަނީ ްމި ްއަޅުަގނޑު

އިންތިޤާލީްސަރުކާރެއްްމިާރްއޖޭގައިްއުފައްދަންޖެހޭްސަބަބު.ްމިއަނިޔާވެިރާޔްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ:

ްސަލާމަ ްމިޤައުމު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއިނގޭތޯ.ްކިބައިން ްކުރަންޖެހޭވާހަކަ ތް

އެހެންވީމަ،ްމިވާހަތަަައްްހަމަްއަޅުަގނޑުްދަންނަވާލަންްބޭނުންވޭ.ްމ.އަތޮުޅް

 1440އަަހރުްދުވަހުގެްތެޭރގަިއްކޮނެދޭެނކަމުގެްހުވަފެްނ15ްްމުލަކުގެްފަޅުްމިދިޔަް

ްމީހުންް ްކަހަލަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެންމެފަހުން ްއޮތީ. ްދައްކާ ރައްޔިތުންނަށް

ްރައްޔި ނޑުމެންްމ.އަތޮޅު ްއަޅުގަ ްބޭންދީމަިއ ނޑީަގއި ްމިގޮ ތުންހޮަވިއ

ްބޮޑުކަޑަށް.ް ްއެަދނީ ްކޮނެވޭގޮްތވީމައި ްމިއަދު ްއަޑުއުފުަލއިގެން މަޖިލީހުގައި

ްެއީއް ްވަޑައިަގންނަވަޔޯ. ްއެރަށަށް ްމައުމޫން ްރައީސް ްހަފްތާގައި މިއަންނަ

ްބަނދަރެއްކަމުަގިއް ްކޮނެދޭ ްއެހީގެދަށުގައި ްދީލަތި  1445އެމަނިކުފާނުގެ

ްކަންެވގެންް.ްެއކަމުްމިޤަުއމުގެްދައުލަތުގެްބަޖެޓުންނޭ....ދައް

ް
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ްހުށަހެޅިފައިާވްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ްކުރިއަްށް ްވާހަކަުފޅު ްއަމާޒުކުަރއްަވިއގެން ްދިމާއަށް ހުށަހެޅުންތަކާއި

 1450ްގެންގޮސްެދއްވުންްއެދެން.

ް

ްމިދައްކަނީްްބަރުްއަްޙމަދުްމުލަކަތޮޅުްމެންް ްމިދައްކަީނ. ްވާހަކަ ްއަމާޒުކޮްށގެން ްމިހުށަހެޅުމަށް ްބައްލަވާ

ްވާހަަކްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްނުޭބްއވޭނެ ްއިންތިޚާބެއް ްމުްސތަޤިއްލު ްމިިނވަން މިރާއްޖޭގައި

ްރައްޔިތުންނަްށް ްއެމަނިކުފާނު ްހުރެގެން. ްވެރިކަމުަގއި ްމައުމޫން ރައީސް

ް ްއޮޅުވާލާަފއިހުިރްހަދާފައިހުރި ްރަްއޔިތުންނަށް ްވާހަކަ.  1455ދޮގުތަކުގެ

ްރައްޔިތުން،ް ްދިވެހިާރއްޖޭެގ ްއެހެންވީމަ، ްވާހަކަ. އޮޅުވާލުންަތކުގެ

ްމުލަކުް ްރަްއޔިތުްނނާއި ްދިްއގަރު ްަރްއޔިތުން ްމ.އަތޮުޅގެ މިސާލަކަށް

ްކަރުނަް ްދެންވީ ްނުދެްއވާނެ. ްވޯޓެއް ްމައުަުޫމނަކަށް ްރައީސް ރައްޔިތުން

ްމުގުރާް ްއެރަށްރަށުެގްގޭހާއި ްހަމައަށްދާން. ްއެމީހުންނާއި ްހިފައިގެްނ އި

 1460ރައްޔިތުންްގެނެްސްޖަލަށްްއަަޅން.ްއެހެންވީމަ،ްއަޅުަގނޑުމެްންމިވާހަކަތަްއް

ްއިންތިޤާީލް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިސަބަބަށްޓަކައި ްދައްކަންޖެހޭ. މިއަދު

ްއިންތިޤާލީ ްމިސަބަަަަަބަށްޓަކަިއ ްމިއުޅެނީ. ްބޭނުންވެގެން ްމަރުޙަަަލާއެއް

ްގާއިމު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދެންްސަރުކާރެއް ްިމއުޅެނީ. ްބޭނުންެވގެން ކުރަން

ްމައްޗަށްް ްބަނދަރު ްރައްޔިތުންނެރެ ްއޮތީ ްކޮޅުފުިށ ްކޮޅުފުށި. ބައްލަވާ

ްޭބުރް ްއަދި ްސުނާމީެގ ްކޮަބއިތޯ ްމިވަނީ. ްއަހަރުތޯ ްކިަތއް  1465އަޅާފައި.

ްރައްްޤައުމުތަކުން ްައޅުަގނޑުމެންެގ ްއެހީ. ްދެއްވި ޔިތުންޭންދިވެހިރާއްެޖއަށް

ނޑުމެންްކަންބޮުޑެވއޭްއެރަްއޔިތުންްއެޙާލުަގއިްތިބެްނޖެހޭތީވެ.ްދެންް އަަަުޅގަ

ިވ،ްބައްލަވާްތ.އަތޮުޅ،ްތ.އަތޮޅުްވޭމަންޑޫްބަނދަރެއްްހަދާނެްވާހަކަްދެއްކެ

ް ްއެތިބީ، ްަރއްޔިތުން ްވޭމަންޑޫ 21ްްމިދިޔަ ްއެތިީބ ބަނދަރުެގްއެއަހަރު

ްއެހެން ްބަނދަރު. ްކޮަބއިތޯ ްދޮގުްއިންތިޒާުރގައި ްބޮޑެތި ްމިވަރު  1470ވީމާ،

ްއަޅުަގނުޑް ްއެހެންވީމާ، ްއިނގޭތޯ. ްހައްދަާވކަށްނުވާނެ ރައްޔިތުންނަށް

ްމަ ްރައީސް ްއޮޅުވާާލްއުަުމިދަންނަވަނީ ްދޮުގހަދާ ްދޮގޮވެރިެއކޭ މޫނަކީ

ްކިބައިްން ްމިއަނިޔާެވރިންގެ ްއެބަޖެހޭ ްއަުޅަގނޑުމެން ްއެހެންވީމާ، ވެރިެއކޭ.

ްސަލާމަ ްމިޤައުމު ނޑުމެންނަްށްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ތްކުރަން.
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ްެއއަ ްހުވަފެންދެއްކި ްދިްސަރަޙައްދަށްްހަތަރުރޕޯޓް. ްބަދަލުވެެގން  21ް1475ޔައީ

ް ްތެރޭަގއި. ްތ.އަތޮޅުގެ،ްކޮބައަހަރުދުވަހުގެ ްައޅުަގނޑުމެްނ އިތޯ،

ްއަޅުގަް ްތ.އަތޮޅަށް. ްނިސްބަތްވަނީ ްއަޅުަގނުޑްނޑުމެން ްދަިރން ކޮޅުަމޑުލުގެ

ްައޅުގަ ްއަޅުަގނޑުމެންނެއް ްނުދެނީހެއްނެްއްމިއީ. ްެއއަރޕޯޓް ނޑުމެންގެ

ްމަ ްނާޅާނަން ްމަުއަުވޯޓެަެއް ްކުރިމަތިލުމަކީްއުަުމޫނަކަށެއް، މޫން

ް ްނޫން، ްއެދޭކަމެްއވެްސ ްނިމުމަށްްމައުަުމޫނުގެއަޅުަގނޑުމެން  1480ްސަރުކާރު

ްއެދެން.ްައޅުަގނުޑމެންނަށްް ްވެިރކަްންއަޅުަގނޑު ްޭއނަގެ ްލިބޭނީ އެއަރޕޯޓް

ްނިމިގެން ްމިދައުރު ްައޅުަގނޑުމެްނގެްނިމިގެން. ެއއަރޕޯޓެްއްްދާއިރުވެސް

ނުލިބޭނެ.ްއެހެންވީމާ،ްމިއަޑުްއަޅުަގނޑުމެންްކޮޅުަމޑުލުގެްަދރިންްފަދައިންް

ްމިއީ ްބޭނުން. ްއުފުލަން ްވާހަކަތަކަްްއަޅުަގނުޑ ްމިދައްާކ ނޑުމެން ކީ.ްއަުޅގަ

ނޑުމެންނަށްްއޮުޅވާާލ،ްމިވަރުގެްބޮޑެތިްއޮުޅވާލުންތަ  1485މިއީްކޮންެމްްއްއަަަުޅގަ

ްރައްޔިތުންނަްށްރިޔާ ްބޭނުންެވގެންގޮސް ްވޯޓު ްފެށެްނވާއިަރށް ްދައުރެއް ސީ

ްއެްއޗެހިް ްމިވާހަކަތައްްްމިހުވަފެންތަކާއި ްއެހެންވީަމ ދައްކަނީ،

ްއިންތި ްމުސްތަޤިއްލު ްމިނޫން ްއާދެ، ބެއްްޚާަާދައްކަންމިޖެހެނީ.

ްރަށްރަށުގެް ްައދި ްއަތޮުޅވެރިން ްކަތީބުންނާއި ްނުޭބއްވޭނެ، ދިވެހިރާއްޖެއަކު

ްއިންތިކަ ްއިންތިޤާލީްޚާަާއުންސިލްތައް ްމި ްއެހެންވީމާ، ްނުކުރެވިއެްއ.  1490ުބ

ްއިންތި ްރިޔާސީ ްެއބަޖެހޭ ްައޅުަގނޑުމެން ްކުރިޚާަާމަރުޙަލާގައި ްންބަށްވުރެން

ް ްކައުްނސިލްތައް، ްއަތޮުޅ ްަކއުންސިލްތަާކއި، ްިސީޓްރަށްރަށުގެ އަދި

ްއިންތި ަާްކައުންސިލްތައް ްއެބައިނގޭ،ްބުޚާ ްައޅުަގނޑަްށ ކުރެވެން.

ްއިްނތިޚުަުް،ގެއަޅުަގނޑުް ްރިޔާސީ ްބައްަޕ ްައޅުަގނޑުެގ ްތިްންޚާަާދު ބުގެ

ްމަ ްބަްއޕައަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްވެރިކައުަުފަހަރެއްގައި ްބަހައްޓަްންމޫން  1495ުމަގއި

ްވޯުޓްނުފެންނާތީވެ،ް ްކަރުާދސްކޮުޅގައި ްއޭަނގެ ްޙައްެޤއް ްލިިބެގންވާ އޭނައަށް

ްބަލަނީ.ްކަރުދާސްކޮުޅގައި ްކަތީބު ްފާހަގަ ްޖަހާ ްނުބަިއްބަލާްއޭނަ ްއޭނަ ތީ

ނާޑިއް ްއަޅުގަ ްއައިސް ްފަހަރު ްތިން ްނުލެވިގެން ްއެވޯޓު ްޖަހާތީވެ ފާހަގަ

ްއެކަަމުކް ްޙައްޤަކީ. ްޤާނޫނީ ްލިބޭ ްިތމަންނައަށް ްިމއީހެއްޔޭ އެޝަުކވާކުރި.

ްއިންތި ްެފއަރ ްއެންޑް ްްފރީ ްދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ްބޭްއޭވްޚާަާމިބުނަނީ  1500ބުތައް

ްއިނގޭތޯ ްދެަނހުރީމޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއަންަގއިގެްންްވާހަކަ. އަތޮުޅވެރިްނ
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ނުޑަގއިްދެފުްއކެހެރިްތަތްޮކށްގެންްވޯޓުތަްއް ރަށްރަށުގެްވޯޓުފޮށިތަކަށްްފަިތގަ

ްެއކަ ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްއެބަހުއްޭޓ ްވާހަކަ ްރައްޔިތުްންބަދަލުކުރި ްުކރި ން

ނޑުމެން ްދެނެަވަޑއިގަންަނވަންތޯްްއަަަުޅގަ ްދައްކާަފއި. ކުރިމަީތަގއި

ްޢިއްޒަތްތެ ްމަގޫޫދަގއި، ްފ.އަތޮޅު ްަރއީސް، ްދަންނަވާފަިއްރި  1505މިރަްށ

ްމި ްއަތޮުޅްްދަންނަވަނީ.އަޅުަގނުޑ ްހިފައިގެން ްވޯޓުފޮށި ްމަގޫޫދަގއި ފ.އަތޮޅު

ްވޯޓެްއް ްނުބައި ްމިވޯޓުފޮށީަގއި ްައތޮޅުވެަެރިން ްދިޔައީމަ ްކަތީބަކު އޮފީހަށް

ްުބނިމީ ަީގައޭ ްކުޑަގޮޅީ ްއުމުރަށް ްއިންނަންޖެހޭނީ ްކަލޭ ްއަނެއްްއޮެވއްޖިްއޔާ ހާ

ްމިނަ ްމިރާއްޖޭގައި ްމިީއއޭ ްމަރުވެފައޭ. ްއޮތީ ްހެނދުނު ާގްދުވަހު

ްތިއިންޞާ ްވޯޓޭ ްފުވެރި ްލޯންސްޓަރ، ްަބއްަލވާ ްވޯޓަކީ.  1510މިލިޔަްނ8ްްބުނާ

ްރުފިޔާްދިވެހިްދައުލަތުންްދެްއވާފައި......
ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 1515ްބޮޑުްގެެއއްްއަޅާފައިްއެގެ....ްޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުްމުލަކަތޮ

ްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ:

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްފ.އަތޮުޅްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްއެަކމަކު ްއެހެރީ. ަައި ްދީފަ ްކުއްޔަށް ްމިނިސްޓަރަށް  1520ްއެިޑއުކޭޝަން

ްްވާހަަކެދއްކެވުްނ:ޝަފީޤްް ްރަްއޔިތުންގެ ްޯކޓެއް ްލިބޭްޢިަިބިލެއްދޫގައި ްއެމީހުންނަށް ްހިންގަނީ މާރާތެއް

ްޖަވާބުދާރީެއްއް ްކޯުޓްއެހެީރްބަންދުކޮށްފައި.ްމިކަންކަމަށް ްއެމީހުންގެ ލާރިން

ްމަރުޙަލާއެްއް ްއިންތިާޤލީ ްމިރާއްޖެއަްށ ްމިދަންނަވަނީ ްއެހެންވީމާ، ނުވެވޭނެ.

ްބޭނުންވެއޭ......

ް1525 

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިށީނދެވަަޑއިގެންެދއްވުންްއެދެން.ްްޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރި

ް

ްއިންތިޤާލީްސަރުކާރެއްްބޭނުްނވެޭއ،ްަވއްސަލާމް.ްްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް
ްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ:
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ް1530 

ްނުކުތާއެއްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްިނޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ްޢިއްޒަތްތެިރްްޝުކުރިއްާޔ. ފ.އަތޮުޅެގ

ްފޫރުްއިބްރާހީމް.ްޣަަަްމެންބަރުްޢަބްދުލް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1535 

ްހަށިވިއްކުުމެގްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްދިވެހިރާއްޭޖގައި ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްވާހަކަްފޫރުްއިްބރާހީމްްޣަަަޢަބްދުލް ްރަނގަޅު ްދައްަކއިފި، ްވާހަަކ ްވިޔަފާީރގެ ްމީެގ ްވަނަރަކަްށ15ްްެއއް.

ްވިްއަހަރުދުވަހުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކުީރގައި ްރިސޯަޓކަށް ްލިނގިލީަގއި ބަދަލުވެގެްންހުއްާޓ

ް ްއެތަނުަގއި ްގޮތުަގިއްޙަަަާވލުވެގެން،ްހުރިއިރުގައި ްމުވަްއޒަެފއްގެ ސަުރކާރު

ްއެތަނުަގއިް ްޮގސް ްގޮަވިއގެން ްއަންހެނަކު ްމީހަކު ްކިޔާ ްޝަފީޤް  1540ހުރި

ްދެވަނަްޢަަަްލާޤީޚްބަދުއަ ްހުރި ްއެތަނުަގއި ްދެން ްހިންގަންވެގެން މަލު

ްދެނަހުރިން.ް ނުޑ ްއަުޅގަ ްގެންގޮސްދިންކަްނ ްއަންބެއް ްމީހެއްގެ މީހާއަށް

ްކާކުބާްހަށިްވިްއކުމުގެްވިޔަފާިރްފެށީްރާއްޖޭގައި.....ް
ް

ް1545 

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްވާހަކަފުޅުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެން ްައޅުަގނޑު ްމެންބަރަށްްއާދެ، ްިޢއްޒަތްެތރި ދައްަކވަންއޮތް

ްޢިްއޒަތްތެިރް ްއުތުރުބުީރގެ ްނިލަންދެއަތޮޅު ްފުރުޞަުތއަުރވާނަން. އަޅުަގނޑު

ްމެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރު ްޙަމްޒާ. ްއަޙްމަދު ްދެއްެކިވްމެންބަރު  1550ންބަރަކު

ްނުކުތާއެްއްވާހަކަފުޅާ ްނިޒާމާބެހޭ ްހީވަނީ ްއަުޅަގނޑަށް ބެހޭގޮތުން

ްކަ ްނިޒާމާބެހޭްނުނެންގެވިްއޔާ ްާއދެ، ްދެއްތޯ. ްރަނގަޅުވާނީ ންނޭނެގ

ނުކުތާއެްއްމ.އަތޮުޅގެްިޢއްޒަްތތެރިްމެންބަރު،ްއާދެ،ްނިޒާމާެބހޭްނުކުތާއެްއް

ްމ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަފީޤް.ް

ް1555 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް
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ްއަްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްބޭނުންވައާދެ، ްދަންނަާވލަން ނޑު ްުޅގަ ްމިމޭރުމުންްނީ، ނޑު ްއަުޅގަ

ްފަންޑުތަްއްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްޮބެޑތި ްމަޤާމުތަކާއި ްބޮޑެިތ ްަދއުލަތުގެ ްދިވެހި ވާހަކަދެްއކީމަ

ްއަސަރުކުރަްއވަފާނެ.ްޙަަަ ްވަރަށް ްބޭފުޅުންނަށް ްހުންނަ  1560ވާލުވެަފއި

ްނުކުރަން.ް ްޤަޫބލެއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާހަަކ ްދަްއކަާވ ްެއގޮތުން އެހެންވީމާ،

ްއޮްތްއަ ްކިބަިއގައި ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްއެްއެވސްކަހަލަކަމެއް ްެއވިދާުޅވާ ޅުަގނަޑކީ

ްވެރިައކަށްް ްވިލިނގިީލަގއި ްއޭުރަގއި ްދަންަނވަންތޯ ްއަދި ްނޫން. މީހެއް

ްއެވިދާުޅާވް ްއެބޭުފޅާ ްބޭފުޅެއް. ްގުޅުންހުރި ްއެބޭފުާޅއާއި ހުންނެވީވެސް

ްއޮންނާނީ. ްކުރަްއވާފަިއ ްކުަރއްަވއިފިްއޔާ ނެޑްއްްކަންތައްތަެކއް  1565އަުޅގަ

ްނޯންނާނެްވައްސަލާމް.ްދިވެހިާރއްޖެއަށް....
ްް

ް

ްވަރަޙްމަތުްނިލަންެދއަތޮޅުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްައއްސަލާމްޢަލައިކުްމ ްަރއީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްهللاް`

 1570އާެދ،ްދިވެހިންްއުންމީދުކުރަމުންއައިްފޮނިްޤާޫނނުއަސާސީެއްއްްވަބަރަކާތުހޫ.ްއަްޙމަދުްޙަމްޒާްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއެިކެއިކް ްސިާޔސީ ްމަރުޙަލާގަިއ ްމިއަންނަ ްލިބެން އެބައިމީހުންނަށް

ްއެއީް ްބަދަލުވެެގންދާކަމީ ްޒާތީކަންކަމަށް ްެއކަންކަްނ ޚިޔާލުތަފާތުވެގެން

ނުޑް އަޅުަގނޑުމެންްމިއަދުްހިތާމަުކރާކަމެއް.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީްސ،ްއަަަުޅގަ

ްޖެ ްޤަބޫލުފުޅުކުރަްއވަން ްމެްނބަރުން ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިްހިތުން ހޭނީ

ްތިއްެބިވް ްހޮވިވަޑަިއގެން ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހަށް  1575ޢިއްޒަތްތެރި

ްނޫން.ް ްގޮތަކަށް ްނިސްބަތްވާ ްޕާޓީތަކަކަށް ްަވިކ ްެއއީ ހައިސިއްޔަތުަތއް،

ްހޯދައިދިނުމަށްް ްގޮތްތަެކްއ ްރަނގަޅު ްަރއްިޔތުންނަށް ްދިވެހި އަޅުަގނޑުމެން

ްޢިއް ްމިތިބީ. ްހާޒިރުވެ ްމިތަނަށް ްމިއަދު ނޑުމެން ްރައީސް،ްއަަަުޅގަ ޒަތްތެރި

ްއެްއް ްމުހިންމު ްއެންމެ ްބޮުޑ ްއެންމެ ްގެަނއުމުގެ ްމަރުޙަލާ ްއިންތިޤާލީ މި

ްނުވަަތް ްއެހުށަަހޅުއްާވ ްކޮންމެ ްމިތަނުގެ ްެދކެނީ ްައޅުަގނޑު  1580ސަބަބެއްކަމަށް

ްމެންބަރަކުވެސްް ްކޮންމެ ްތާއީުދކުރަްއވާ އެހުށަހެޅުންތަކަށް

ްއެންމެްމިނިވަންްއި ބެްއްޚާަާފުވެިރްއިންތިޞާަާންދެކެވަަޑިއގަންނަާވގޮތުަގއި

ދިވެހިްރައްޔިތުންނަށްްބޭއްވޭީންކިހިނެއްތޯ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްއެގޮތުްން

ްެމންބަރުންތަކެއްް ްގިނަ ްވަރަށް ްހުށަހެޅުންަތކެއް ްގިނަ ވަރަށް

ްރާއްޭޖގަިއް ްެދކޭގޮުތަގއި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެަބވޭ.  1585ހުށަހަަަޅުއްވާފައި
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ްއިންތިޞާަާއިން ްބޭްއވުމަށްޓަާޚަާފުވެރި ްއަޅުަގނުޑްބެއް ކަިއ

ްކައުންސިލްތަކާިއް ްރަށު ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްބާްއވަންޖެހޭނީ ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި

ްއިންތި ްަކއުންސިލްތަުކގެ ްއަޅުަގނަޑްށްޚާަާއަތޮޅު ްއެީއ ްއާދެ، ބު،

ްއެދޭގޮަތކީް ްައޅުަގނޑު ްހެދުމަށްފަހުގައި ްެއގޮތަށް ރައްޔިތުްނގެްްފެންނަގޮތް.

ްއިންތިޚާ ްއެއަމަޖިލީހުގެ ްބޭއްުވން، ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގްބު  1590ށްފަހުަގއި

ްހުށަހެޅުންތައްްޚާއިންތި ްމިހާރު ްެއހެންނަމަވެސް، ްބޭއްވުން. ބު

ްއަޮތުޅް ްކައުންސިލްތަކާއި ްރަށު ްއެބައޮތް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ހުށަހެޅިފައިވަނީ

ބުަތއްްބޭްއވުން.ްއާދެ،ްައޅުަގނުޑމެންްމިތަނަށްްޚާަާކައުންސިލްތަުކގެްއިންތި

ްރަްއޔިތުންގެ ްޢިއްޒަތްތެިރްްހާޒިރުވެ ްކޮންމެ ްވާހަކަަދއްކާއިުރަގއި ނަމުަގއި

ްމިކަންް ްޮގތަކަށް ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްފެނިވަަޑއިަގންނަވާ  1595މެންބަރަކަށްވެސް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްެއގޮުތން ްމުހިންމުކަމެއް. ްވަރަްށެވސް ްއެީއ ގެންދިއުމަކީ

ްމެންބަރުންް ްަކއުންސިލްތަުކގެ ްއަޮތޅު ްަކއުންސިްލތަކާއި ްރަށު ދެކޭގޮުތގައި

ރައީސް،ްމެްފުރަތަމަްހޮވުމަކީްވަަރށްވެސްްމުހިންމުކަމެއް.ްޢިއްަޒތްތެރިްއެން

ްއިޒުނަދެްއަވއި ްދަންނަވާލާނަން. ްއަޅުަގނޑު ްފ.އަތޮޅަްށްފިނަމަ ނޑު އަުޅގަ

 1600ކުރިމަތިލައިގެންްކުރިްމަސަްއަކތުގައިްއަތޮުޅގެްދޯނިްބޭނުންޮކށްގެންްއަތޮުޅް

ްތާއީ ްކެންޑިޑޭަޓކަްށ ްވަކި ްމުަވއްޒަފުްނ ދުކުރަމުންްއޮފީހުގެ

ްެއީއް ްނުދަންނަާވނަން ްއަޅުަގނެޑއް މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ.

ްިތއްބަާވް ްއޮފީުހގައި ްއެއަޮތޅު ްސަރުކާރުން ްދިވެހި އެްއގޮތަކަްށވެސް

ްމުވަްއޒަފުންނަްށް ްތިބި ްއޮފީހުގަިއ ްއަތޮުޅ އަތޮޅުވެރިންނަާށއި

 1605ިދވެހިްްއަންަގވަިއގެންނޭ.ްއެހެންނަމަެވސް،ްވަކިްބޭފުަޅކަށްްތާއީުދުކރައްވަން

ސަރުކާރުގެްަފއިސާްބޭނުންކުަރއްަވއިގެންްއެބޭފުޅުންްމަސަްއަކތްކުރެްއވިކަމީް

ްއެހެންވީމާ،ް ްހެިކވެރިވާެނކަމެްއ. ްއެކަމަށް ްރަްއޔިުތން ްއެންމެހާ ފ.އަތޮޅުެގ

ްހުށަހެޅިފައިް ްހުށަހެޅުމެއް ްމިހާރު ްއާދެ، ްހުއްޓުވުމަށްޓަަކިއ މިކަންކަން

އަދިްކަތީބުންނަށާއިްމާލޭްމުނިސިޕަލްޓީެގްްއެބަޮއވޭ.ްއެއީްއަތޮުޅވެރިންނަށާއި

ްއެްއވެްސް ްވެރިންަނށް ްައވަށުއޮފީސްތަުކގެ ްމާލޭެގ ްއަތޮުޅގެ  1610ރައީސްއަާށއި

ވަކިްފަރާތަކަށްޖެހިްވަކިްމީހަކަށްްބާރުްޚާަާބުަގއިްބަިއެވރިވާްގޮތަކަށްްއިންތި

ްވަރަށްް ްއަރިހުން ްމެންބަރުންގެ ްހުރިހާ ްޢިްއޒަްތތެރި ްއަޅުަގނޑު ނޭޅުމަށް.
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ްބުވެރިކަާމއެއަދަ ްދަންނަވަން، ްއާދޭހާއެކު ްވަރަށް ްހުށަހެޅުންްކު މިދެންނެވި

ބަކަށްްއަޅުަގނޑުމެްންޚާރިްއިންތިއިންސާަާފުވެަެފާސްކޮށްދިނުމަކީްމިނިވަންް

ްބޮޑަށްް ްނުހަނު ްއެކަމަށް ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ްމަގުފަހިކޮށްދޭނެ  1615ކުރިމަތިލުމަށް

ްފެން ްައޅުަގނޑަށް ްކަެމއްކަމުަގއި ނުޑްޝުކުރުވެިރވާނެ ްއަުޅގަ ނާތީ،

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމި ްހައިިސއްޔަތުން ްރަްއޔިތެްއގެ ްިދވެހި ހަމަގައިމުވެސް

ްއެވާނީް ްފާސްކޮށްދެއްަވިއފިނަމަ ްއެފާސްކުރުން ްދަންނަވަން، މަޖިލީހުގައި

ްއިންް ްމިނިވަން ްއިންތިޞާަާއަޅުަގނޑުމެން ްއަާޅްޚާަާފުވެަެރި ްބޭއްވުމަށް ބެއް

ް ްއެްއ ްބިންގަލުގެ ްދަންަނވާނީ ްއެހެންކަމާެއުކްއަޅުަގނޑު  1620އަސްލުމަކަށް.

ްހުށަހެޅުންް ްމިދެންނެވި ްެއއްފަހަރު ްއަދިވެްސ ްމެންބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަިދް ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްދަންނަވަން. ްއާދޭހާެއކު ފާސްކޮށްދިނުމަށްއެދި

ް ްމި ްައޅުަގނުޑ ްމަރުޙަލާްްފާހަގަކޮށްލަން،ހަމައެއާެއކު ްއިްނތިޤާލީ މި

ަގނުޑްފާހަގަކޮށްލަންްބޭނުންްމިހާރުްހުށަހެޅިފައިާވްއައުުމގެްސަބަބުންްއަޅު

ްިމް ްޤާނޫނުައސާސީާއއި ްިމވަގުތު ްދިެވހިރާއްޖޭގައި ްތެރެއިން  1625ހުށަހެޅުންތަކުގެ

ްއަދަބުލިބެމުންދާް ްޚިލާފަށް ްޤާނޫނުއަސާސީާއއި ްމިހަދާ އަޅުަގނޑުމެން

ްހުށަހެޅުމަކީ ްހުށަހަޅާފައިާވ ްދޫކޮށްލުމަށް ްމިނިވަންޮކށް ްަވގުތުން ްއެންމެން

ްައިދް ްހުށަހެޅުމެއް. ްމުހިންމު ްވަރަށްވެްސ ްާތއީދުކުެރވޭ އަޅުަގނޑަށް

ްއެހުަށހަޅުއްވާަފއިާވް ްދޫކޮށްލުމަށް ްވަގުތުން ްތެރެއިން އެހުށަހެޅުންތަކުގެ

ްތާއީދުކުރާް ްއިންތިހާައށް ްނުހަނު ނޑު ްއަުޅގަ ްެއއީ  1630ހުށަހެޅުއްވުމަކީ

ް ްއަދި ްޤާނޫނުއަސާސ14ްްީތާއީދުކުރުމެއް. ްމި ްމުޙްލަތު ްދުވަހުެގ

ްތިބޭގޮތަްށްޢަަަ ްއަދަބުަގއި ްއެމީހުން ްފެށުމަށްފަހުގަިއވެސް މަލުކުރުމަށް

ނަޑއެިޅގެްން ްކަ ްއެކަމަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުމަކީ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ްދަންނަވަން.ް ނުޑ ްއަުޅގަ ްުހށަހެޅުމެއްކަމަށް ްއިންކާރުކުރާ ދެކޮޅުހަދާ

ް ްނަންބަރު ްހުށަހެޅުން ްރައީސް، 83ްޢިއްޒަތްތެރި ްދ.އަތޮ،  1635ޅުެގްއާދެ،

ްމުޙަންމަދުް ްހުށަހަޅުއްވާފައިާވ، ްނާޝިދު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްނާޝިދުް ްއަޙްމަދު ްހުށަހެޅުމެއް،ްނާޝިދު، އިންތިޤާީލްްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ްެއއީް ްބަޔަކު ްހިންގާެނ ްނުވަަތ ްސަރުކާރު ްިދވެހިރާއްޖޭެގ މަރުޙަލާގައި

ް ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްއެއީ ްއޮުތމަކީ ްގޮތުަގއި ތާއީދުކުރެޭވްމަޖިލީހެއްގެ
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ްހުށަހެޅުމެއް.ް ްތާއީދުކުާރ ްއަޅުަގނޑު ްހުށަހެޅުމަީކ  1640ތާއީދުކުރުމެއް،

ްއަޅުަގނުޑެގް ްއެއީ ްމިހެންމިދަންނަވާލީ ްއަުޅަގނޑު ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ވިސްނުން.ްއަޅުަގނުޑްބޭނުންވަނީްދިވެހިާރއްޖޭަގއިްވީހާވެްސްމުސްތަޤިއްުލް

ްބެއްްބޭްއވުން.....ޚާަާއިންތި

ް

ްދަންނަާވލަންްހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާ ނޑު ްއަުޅގަ ްމިހާހިސާބުން ްމެންބަރު  1645އެބަޖެހޭްްޢިއްޒަތްތެރި

ް ްހިތާމައައާެއކީ، ްއައިްސްވަރަށް ްވަގުތު ްހުސްަވގުތުކޮުޅގެ ނޑު ަަޅުގަ އަ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްފަުހން ްހުސްވަގުތުކޮޅުގެ ްފަހުން ްއިންޓަވަލްގެ ްދެން ޖެހުނީމަ

ްދަ ްވާހަކަ ްފުރުޞަތުއަރުވާނެ ްމެންބަރަށް ްަފސްމިނެޓް 27ްންނަވަން.ްމިހާރު

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްވާހަކަދެްއކިފަިއވުމާެއުކ ްމެންބަރަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ސިކުންތު

ް ްއަުރވަން. ްހުސްވަގުުތކޮޅު ނޑު ްއަޅުގަ  1650ަގިއ11:11ްްމެންބަރުންނަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްވަަޑިއގެންދެްއވުންއެަެދިްދަންނަވަން.

ް

ް]ށ11:13ްްނ11:31ްްްއިންޓަވަލްް[

ް

ްްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންް ނޑިކޮޅުތަުކަގިއް`، ްގޮ ްމެންބަރުން ްިޢއްަޒތްތެރި  1655އާދެ،

ް ްމިހާތަނަށް ްއާދެ، ްެއދެން. މެންބަރުނ66ްްްއިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްވުން

ްފ.އަތޮޅުެގް ްގެންދިަޔ ްވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން ްއާދެ، ވަަޑއިގެންެދއްަވއިފި.

ް ްޙަމްޒާގެ ްއަޙްަމދު ްމެންބަރު ްުކރިއަށްގެްނގޮްސްޢިއްޒަތްތެރި ވާހަކަފުޅު

ްނިންމާލަދެއްވުންްއެދެން.ް

ް1660 

ް ްމެންަބުރ ްއުުތރުުބރީ ްއަޅުަގނުޑްނިލަންެދއަތޮޅު ްދިޔައިރުަގއި ްާވހަކަދައްކަމުން ނޑު ްއަޅުގަ .`

ްދަންނަވާފައިް

ްނާޝިދުްްއަްޙމަދުްޙަމްޒާްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދ.އަތޮޅުގެ އޮންނާނީ

ްބެލުމުގެދަށުންްހުށަހަޅު ްކޮމިީޓއެްއެގ ްމަރުޙަލާގައި ްއިންތިޤާީލ އްވާފަިއވާ

ްހުށަހެޅުމަށްް ްހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ ްހިންގުން ްސަރުކާރު  1665އެދުވަްސވަރު

ްމީގަިއް ްައޅުަގނޑުެމން ްއާދެ، ްާވހަކަ. ްާތއީދުކުރާ އަޅުަގނޑު
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ްމުދަލަށް ްއެބައެްއގެ ްނުބަތަ ްއެމީހެްއގެ ްޚިޔާލުތަފާތުވުމަކީ ްވިސްނާލަންޖެހެނީ

ްުކރަންޖެހޭކަމެއްް ްކަންކަން ްއެކަހަލަ ްެގްއލުންދީ ްއެހެންކަމަކަމަށް ނުވަތަ

ްމިލްކިއްޔާުތެގް ްނާޝިދުގެ ްއަޙްމަދު ްލިބޭގޮތުގައި ްމަޢުލޫމާތު ނޫންކަމަށް.

 1670ތެރެއިންްކޮންމެވެްސްބަޔަކަްށްމިވަގުުތވެސްްބަަޔކުްގެއްލުެމްއދީފިކަންްއެބަް

ްޤާ ްނުވަތަ ްޤަބޫލުކުރާިހތްވަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްމިކަމަކީްއިވޭ. ބޫލުކުރާނީެވސް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްނޫންކަމަްށ. ްުގޅުންހުރިކަމެއް ްހުށަހެޅުމާއި މިހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ްހުށަހެޅިފައިާވް ްމިހާުރ ްބޭނުންވަނީ، ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ރައީސް،

ްބެލުުމެގް ްކޮމިޓީެއއްގެ ްގޮތަށް ްމިދެންނެވި ްއާެދ، ްތެރެއިން ހުށަހެޅުންތަކުގެ

ްނޯންް ްމިކަން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއިއްދަަަށުން ްހަމަޖެހިއްޖެނަމަ  1675ނަގޮތަށް

ްއިންތިޚާބަީކް ްޭބްއޭވ ްޙާލަތެްއގައި ްއޮންނަ ްދެމިގެން ްކެބިނެޓް އޭނާގެ

ްއިންޞާަާފުވެިރް ްމިނިވަން ްެއއީ ްޤަބޫލުކުރެޭވގޮުތގައި އަޅުަގނޑަށް

ްރައީސް،ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްޤަބޫލުކުރަން. ްދުރުވާނެކަމަށް ް އިންތިޚާބަކަށްވުން

ްމެންބަރުްްއެގޮތުން ްޢިއްޒަތްެތރި ްރ.އަތޮޅުގެ ްފާހަގަޮކށްލަން ައޅުަގނޑު

ް ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްޙަމީދު ްހުށަހެޅުން.ްއާދެ،69ްްޝާޙީން ްނަންބަރުގެ  1680ެއއް

ވަނަްނަންބަރުަގއިްބުނެފަިއވަނީ،ްމިދެންނެވިްމަރުޙަލާަގިއްދެމިހުންނާނ9ްްީ

ްއާ ްމަޖިލިސްކަމަށް. ްރައްޔިތުންެގ ެދ،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއި

ްޮއންނާނެކަމަކަށްް ްކެބިނެޓް ްއެްއގޮތަަކށްވެސް މިހުށަހެޅުމުގައި

ްތާއީދުކުެރޭވް ްައޅުަގނޑަްށ ްެއއީ ްއެހެންީވމަ، ވިދާޅުވެަފއެއްުނވޭ.

ްިއންޞާަާފުވެިރް ްމިިނވަން ްަޤބޫލުކުރާގޮތުަގއި ނޑު ްއަުޅގަ  1685ހުށަހެޅުމެއް.

ްސިާޔީސް ްރާއްޖޭގެ ްމިއޮތް ްމިހާރު ްގެަނއުމަށްޓަކަިއ އިންތިޚާބެއް

ްކުރުަމީކްހަލަ ްމަަސއްކަެތއް ްހުރިހާ ްކުެރވެންއޮތް ްތެރޭަގއި ބޮލިކަމުގެ

ްއެޕާޓީައކަްށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއަދި ްމުހިންމުކަމެއް. ވަރަށްވެސް

ްމިް ްތިިބްމެންބަރުން ްސޮއިކުރަްއވާފައި ްވަރަްށްގިނަ ްއެޕާޓީަގއި ނިސްބަތްވާ

 1690ދެއްވުމަީކވެްސްްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުގަިއވެސްްއެބަތިއްެބވި.ްީވއިރުްދޫތަކެއް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެވާަހކަެވސް ްދެކޭތީ ްއަޅުަގނޑު ްމުހިންމުކަމެއްކަމުަގއި ވަރަށް

ްޢިއްޒަތްެތިރް ްމ.އަތޮޅުެގ ްއަދި ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ދަންނަވާލަން.

ްރާއްޖޭގަިއް ްމިހާރު ްއެަބއޮވޭ ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްއަޙްމަދު ްއަނީސާ މެންބަރު
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ް ްހުންނެވި ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަްށ ރާއްޖޭެގ

ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަްސް ްމައުަުމޫން ްއަްލުއސްތާޛު  1695ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްއޮތީ.ް ްފާސްުކރެއްވުން ްފާސްކުރައްވާަފިއވާ ްމިހާރު ކުރިމަތިނުލެވޭގޮތަށްކަމަށް

ްދޫކޮށްލަންޖެހެނީް ްައޅުަގނޑުމެން ްއެކަން ްދެޭކގޮުތގައި އަޅުަގނޑު

ްދިވެހި ްތަރުޖަމާކުރުމަށް ްކޯޓަށް.ްޤާނޫނުއަސާސީ ްސުްޕރީމް ރާއްޖޭގެ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމި ްއެހުށަހެޅުން ްހުށަހަޅާ ްއެފަދަކަމެްއ މިމަރުޙަލާގައި

ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްާޔް ްހުންނެވި ްމިހާރު ްއެއީ ްފާސްނުވެއްޖެނަމަ  1700މަޖިލީހުން

ްދައުރެއްކަަމްށް ްގުނޭނެ ްެއއީ ްދައުރުތައް ްއޮތް ްއަދާކުަރއްވާަފއި އެ

ްކު ްޤަބޫުލކުރެވޭީތވެ ނަޑްށްއަޅުަގނޑަށް ްއަުޅގަ ރިމަތިނުލެވޭެނކަމަށް

ްކަަމްށް ްމާރަނަގޅުވާނެ ްގެންދެވުން ްައނބުރާ ްއެހުށަހެޅުން ފެންނާތީވެ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްދަންނަވާލީ. ްެއވާހަކަ ނޑު ްއަުޅގަ ްފެންނާތީވެ އަޅުަގނޑަށް

ްމިހާރުް ްމަޖިލީހުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްމި ްޤަބޫލުކުާރގޮތުަގއި ނޑު  1705ރައީސް،ްއަުޅގަ

ްފުރިހަ ްރަްއޔިތުން ްރިޔާސީްއެބަ ްުފރިހަމަ ްނުވަތަ ްޑިމޮކްރަސީެއްއގެ މަ

ްބޭފުޅަކުް ްހުްނނަވާ ްމަޤާމުގައި ްރައީސުލްޖުަުމްޫހރިއްޔާކަުމގެ ނިޒާމެއްަގއި

ނޑުމެްން ްއަޅުގަ ްއެއީ ްނުހުރެވޭނެކަމަށް ްގިނައިްނ ދެދައުރަށްވުރެ

ްފަށައިގެންް ްރޭގަންިއން ްރޮނަލްޑް ްަހނދާން... ްައޅުަގނޑު ކުޑައިުރއްސުރެ

 1710މެްގިނަްރަީއސުންނެއްވެސްްދެކެފީމުްއެމެިރކާަގއި.ްއާދެ،ްއަޅުަގނޑުްކިތަން

ްދެދައުރަށްވުެރް ްއިނޭގ ްއެބަ ނޑައެިޅގެން ްނިޒާުމގަިއްކަ ްރިޔާސީ އެފުރިހަމަ

ްރައްޔިތުންް ްދިެވހި ްއަޅުަގނޑުމެން ްނުހުރެޭވނެކަމަށް. ްއިތުަރކަށް ގިނައިން

ރިަިޔާސީްްމިއޮތީްބަސްބުނެފައި.ްއެބަހަކީްތިމަންނާމެންްބޭނުންވަނީްފުރިހަމަ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްހިތުން ްައޅުަގނޑު ްެއއީ ްއެހެްނވީމަ، ނިޒާމެކޭ.

ްކިޔަމަންވުމަީކް ްބޯލަނބާ ްެއގޮތަށް ްއެހެންވީމަ،  1715ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭކަމެއް.

ނުޑް ްއަުޅގަ ްފެށިގެްނ ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއިން ްހިތުން އަޅުަގނުޑ

ްއެންމެންވެސްް ްއަޅުަގނޑުމެން ްަޙއިސިްއޔަތުން ްދިވެހިރައްޔިެތއްގެ

ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ.ްއާދެ،ްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުގައިްބަެއއްްޢިއްޒަތްތެިރް

މެންބަރުންްއެއްްމެންބަރަކުްައނެއްްމެންބަރަކާދިމާލަށްްސަރުކާރުްދަމަހައްޓާް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމި ްބައެކޭ ްބަޣާވާތްކުރާ ްަވއްަްޓާާލ ްސަރުކާރު  1720ބައެކޭ
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ްދެކޮ ްއަޅުަގނޑު ްވާަހކައަްށ ްދައްކާ ްމިީއްމަޖިލީހުގައި ްވާަހކަެއއް. ޅުހަދާ

ްބަޔަކަށްތިެބް ްތަމްސީލުކުާރ ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ްމިތާނަގއި އަޅުަގނޑުމެން

ްމުސްތަޤުބަލް،ްދިވެހިންެގްމުސްތަޤުބަލްް ްދިވެހި ްފެންނަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްވާހަކަަތްއް ްރަނގަޅު ްފެންނަ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ނަޑއެޅުމަށްޓަަކއި ކަ

ްމިދަ ްހުށަހަޅަމުން ްދިއްކުެރވޭްއަޅުަގނޑުމެން ްއެއިނގިލި ްއެގޮތަށް  1725ނީ.

ްއެކަްން ްކުށްެވރިކޮށް ްއެކަން ްރިޔާސަތުން ްހިތުން ނޑު ްއަުޅގަ ދިއްކުރެވުަމކީ

ްހުއްޓުވަންޖެހޭނެްކަންކަން.ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުަހމަވެއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1730 

ނުޑްްއެހެންކަމާއެުކ،ްނިލަންެދއަތޮޅުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްއަުޅގަ ްނިންމާލުމުެގކުރިން ްވާހަކަ ްއަޅުަގނުޑެގ

ްއިންތިޤާީލްްވާހަކަެދއްެކވުން:ްއަްޙމަދުްޙަމްޒާ ްެއއްގޮަތކީ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްދަންނަވާނީ،

ްނުލައްވާްް ްކުިރމަތި ްނުވަތަ ްކުރިމަތިލެއްވުން ްފުރުޞަތުދީފައި މަރުޙަލާއަށް

ްފުރުޞަތު ްރައީސަކަްށ ްއޮންނަ ްެއމަޤާމުގައިހުެރްްދެން ދެއްާވ

 1735ދިވެހިރާއްޖޭަގއިްިރވެތިްއިންިތޚާބެއްްގެނެްސްއެހެންްރަީއަސކަށްްފުރުޞަތުް

ްދިނުން.ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްެތރިްރައީސް.
ް

ްމެންބަރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއުތުރުުބރީގެ ްއަރިއަތޮޅު ްެމންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްޢަބްް ްދުޢަބްދުލްމުޙުސިން ްވަަޑއިގެންނެތް.ްهللا. ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

 1740ްމާޅޮސްމަޑުަުލުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.

ް

ްމާްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްކަންތަްއްهللاއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ްދުިނޔޭގެ ްާވގިއެދި ްޙަޟުރަތުން ްެގ

ރަތުންްާވގިއެދިްއަުޅަގނޑުެގްވާަހަކްގެްޙަޟުهللاއިޞްލާޙުކުރުމުެގްމަްއޗަށްްްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްވެގެންދާީން ްފަހަރެްއގަިއ ްމިއަދު ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ފަށާނަން.

ްފަހުދުވަހެއްކަމަށްެވްސް ްއެންމެ ްފެންނަ ނޑު ްއަޅުގަ  1745މިމަޖިލީހުން

ްވުމަކީެވސް..

ް

ްވާ.ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްމައިކްްތަންކޮޅެއްްަކއިރިކޮށްަލއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
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ް

ްވަރަްށްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްފެނުމަކީވެްސ ްމިތަނުން ްއަޅުަގނުޑ ްމިމަޖިލީހަށްފަހުގައި  1750ްމިއަދު

ްްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޮކންމެކަމަކީވެސް ްކަެމއް. ްއޮތް ްކުޅަުދންވަންތަކަމުެގްهللاކައިީރގައި ގެ

ްވާހަކަ ްމިތަނުގައި ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމެއް. ްހިމެނޭ ްނިމިގެްންތެރޭގައި ަދއްކާ

ްފުރާަން ްއަުޅަގނޑުގެަެ ްއައުމުެގކުރިން ްެއނބުރި ނޑު ްއަުޅގަ ގެއަށްދާފަހުން

ް ްނޯންނާނެ.ްهللا ްމިފުރުޞަތެއް ްއަޅުަގނަޑކަށް ްވާނަމަ ގެންދަަވއިފިކަމުަގއި

ްހަމަް ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްވާހަކަ ނުޑ ްއަުޅގަ  1755އެހެންކަމާއެުކ،

ްމިމޭ ްމިވާހަކަދައްކަނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ނޑުްޔަޤީނުންވެސް ްއަުޅގަ ރުމުން.

ްފުރުޞަތާހަމައަށްް ްމިްއައިސްފަިއވާ ްއަޅުަގނުޑމެންނަށް ްމިހާރު ދެކޭގޮުތގައި

ްފުރަތަމަް ްެއންމެ ނޑު ްއަޅުގަ ްބާބާބެހޭގޮތުން ްއިންތިޤާލީ ބަލާލާއިރުަގއި،

ްމިއޮތްް ްމިހާރު ްދިވެހިރާއްެޖ ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްބޭނުންވަނީ، ދަންނަވާލަން

ްއަޅުަގނޑުމެްންޙާލަތުންްއެހެންްޙާލަތަކަށްްބަ  1760ދަލުކުރަންްޤަބޫލުކުރެވެންދެން

ްމިމަސައްކަްތް ނޑުމެންނަށްަް ްއަުޅގަ ްނުވަތަ ްހުއްޓާލަމާތޯއޭ މަސައްކަތް

ްމިދަންނަވާލީް ްމިހެން ނޑު ްއަުޅގަ ްހުއްޓާލެވިދާނެތޯއޭ. ްދެން ްޙާލަތުން މިއޮތް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނެތިެއްއވެސްނޫން ސަބަބެއް

ްކަންތަކުަގިއްްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްސިޔާސީ ްޢާންމުކޮށް މިހާރު

ްހުރިހާް ްއަދި ްބޭފުޅުންނަށް ްހުރިހާ ްއުުޅްއާވ  1765ހޭލުންތެރިވަޑަިއގެން

ްވަރަށްް ްޙާލަތު ްމިހާރުގެ ްދުނިޔޭގެ ްގޮތަކަށް ްކަހަލަ ޢިލްމުވެރިންހެން

ްދުނިެޔް ްޤަބޫލުކުާރޮގތުގަިއ ްއެބޭފުޅުން ްދެނެަވޑަިއގަންނަާވނެ. ރަނގަޅަށް

ްއަޅާބަ ްކުިރއާިއ ްފޮރުޅިފައި.ްމިއޮތީ ްގޮަތަކށް ްއެހެން ްޮބޑު ްވަރަށް ލާަފިއ

ްގޮތުންނާިއް ްިސާޔސީ ްއަިއސްފައި ްއިންޤިލާބެއް ްބޭނުންކުރާނަމަ އަރަބިބަހުން

ްއެހެންނަމަވެސް،ް ްގޮތުން. ްއިޖުތިމާޢީ ްގޮތުންނާިއ  1770އިޤްތިޞާދީ

ްމަޖިލީހުގެް ްޚާްއޞަ ްޚާއްަޞކޮށް ްދިވެހިރައްޔިތުން ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެންްޤަބޫލުކުރަމުްދުނިޔެްޤަބޫލުކުރާްހުރިހާްކަމެއް.ްމެންބަރުން،ްއަޅުގަ

ްޢަދްލުއިންޞާފުެގް ްޤަބޫލުކުރަމު. ނޑުމެން ްައޅުގަ ްވަކިކުރުމަްށވެސް ތިންބާރު

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްނުވަންނަންވެސް ްފަރާތުން ްހިންގާ ްވެރިކަން ތެރެއަށް

ްބަަޔުކް ްއިންޚާބުކުރެވޭ ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުންެގ  1775ބާރުލަމު.
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ްމިގޮތުންގޮސްްނުތިބޭނެކަ ްއެއްބަްސވަމު. ްއަުޅަގނޑުމެން މަށްވެސް

ް ްވާހަކަކޮޅު ްކޮންމ11ްްެއަޅުަގނުޑގެ ްނުނިންމާލެވޭނެތީ ްތެރޭަގއި މިނެޓްގެ

ްހާމަކުރާކަށްް ްކަންތައްތަެކްއ ްމާގިނަ ްމިނަންގަތިން ްސުވާލުތަެކއް، މާގިނަ

ްނުވެެވއޭް ްެއްއބަހެއް ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްމިއުޅެނީ ްދަންނަވާލަން ްނެތިން.

ްކުަރއްވާަފއިވާނަަމް ްވެރިކަން ްއެަކކު ްމުއްދަެތއްަގއި ްގިނަ  1780ދެދައުރަށްވުރެ

ްއެވާހަަކް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްކުިރމަތިނުލެވޭނޭގޮތަކަށް ްއަލުން ްއެމީހާއަށް ދެން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއަދި ްބުނާނަމަ ްގޮަތކަށް ްއެހެން ދައްކާކަށް.

ްމީހަކުް ްމުއްދަތުަގއި ްގިނަ ްދެދައުރަްށުވރެ ވެރިކަމުަގިއްްއެއްބަހެއްުނެވވެއޭ

ްމިހިސާބުންް ްއެހެންކަމުަގިއވާނަމަ ްމައްސަލަެއއްަކމަކަށެއް. ްއެއީ ހުރުމަކީ

ނޑުމެންނަށްްދެވެްނދެންްކުޑަކޮްށް  1785އަޅުަގނުޑގެްވާހަަކއަކީްއެހިާސބަށްްއަުޅގަ

ްޤާނޫނީް ްއެްއެވސް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްހިންގަވާޭށ މަޑުޖައްސާލަމާ

ްހުއްޓާލާފައި ްހެދުން ްއޮތީިވއްާޔ ނުޑްޙައިސިްއޔަތެއް ްއަުޅގަ .

ްޚަރަދުވީކަމަްށް ްމިހާރު ްމިލިޔަންރުފިޔާ ްިވއްސަކަަމށް ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި

ްއެނޫނަސް،ް ްދެން ްއެއްަޗކީެވސް ްއެހުރިހާ ްއެނގިފަިއވަނީ. އަޅުަގނޑަށް

ްމިހާރަށްް ްއެއީ ްއެްއޗެްއވެސްނޫން ްމާބޮޑު ްރުފިޔާައކީ ްމިލިޔަން  1790ވިއްަސކަށް

ްފަޅެއް ްކުަޑވަރެްއގެ ްއާދަިއގެ ްހަދާލަންވެްސްްބަލައިފިއްޔާ. ބަނދަރެްއ

ްއެހެންކަމުން،ް ްއެބަހުރި. ްގޮސްފައި ްއަދަދު ްބޮުޑ ްިމއަށްވުރެ ގާތްަގނޑަކަށް

ްތެރެއަށްވެްސް ްތާރީޚުެގ ްއިސްލާމީ ްކުޑަކޮށް ްހިނގާށޭ އަޅުަގނޑުމެން

ްތިއްަބާވް ްމިތާގައި ްބުނާއިރު ްތާރީޚޭ ްިއސްލާމީ ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ވަދެލަމާ.

ްދެނެވަޑަިއަގންނަ ްތާރީޚު ްމަޢާފަށްއެދެން.ްއިސްލާމީ ްއަރިހުން ްބޭފުޅުންގެ  1795ވާ

ްކިއިއްެޖއްާޔް ްކުެށްއ ްޙާލެއްގައި ްެއްއވެްސ އަޅުަގނޑަށް

ް ްއެދެން. ްއަލުންްهللاްރަނގަޅުކޮށްލަދެްއވުން ްބިން ްިމ ްވަތަޢާލާ ސުބުޙާނަޙޫ

ްމުޙަންމަދުް ްރަސޫަލކީ ްފޮނުއްވެވި ްއެންމެފަހުން ްކުެރއްވުމަށް އާރާސްތު

ްޞަަައްލަ ްއެهللا ްވަަޞއްލަމަ. ްރަސޫލަުކްޢަލައިހި ކަލޭނގެފާނަށްފަހުގައި

 1800ނުފޮނުއްވާނެކަންްނަބިްއޔަކުްނުފޮނުއްވާނެކަންވަނީްއަންަގާވފައި.ްމުޙަންމަދުް

ްއަސްޙާބުން،ްهللاްޞައްލަ ްހަތަރު ްެއކަލޭނގެފާނުގެ ްވަަޞއްަލމައާއި ޢަލައިހި

ަުލަތުގެްބިންާގް މިްފަސްްބޭފުޅުންްމަދީނާގައިްއެްއެުޅއްެވވިްއިސްލާމީްދައު
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ް ްއެވްރެޖްކޮްށްއ41ްަދެމިއޮތީ ްބޭފުޅަކަށް ްބޭފުޅުންކުރެ ްފަސް ްއެ ހަރަށް.

ްދުނިޔެް ްމުޅި ްމިހާރު ްމިއީ ްއުސޫލު ްމި ްއަށްއަހަރު. ބަހާލައިފިނަމަ

ްޤަބޫލުނުކުރަންވީް ްމި ްއުސޫލެްއ. ްއިލާހީ ްިމއީ ްުއސޫލެއް.  1805ޤަބޫލުކޮށްފައިވާ

ްނުގެނެވޭނެ.ް ްބަދަލެްއ ްމީހަކަށް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެިރ ްނެތް ސަބަބެއް

ްނަމެްއްކްރިސްޓި ްއެހެން ްއަދި ްކިަޔސް ްަނޞާރާއިންނޭ ްިކޔަސް އަނުންނޭ

ްއެކަމަކު،ް ްބަލައިގަންނަމުން. ްމިއުސޫލު ްއެއަްނނަނީ ްެއވެރިންެވސް ކިޔަސް

ްއެމީހުންް ްނުބުނާނެ. ްދުލަކުން ްެއއްަބހެއްނުވާނެ. ްއެހެނެއް އެމީހުންނެއް

ްއަހަރުެގް ްހަތަރު ްއެހެންެވގެން ްއޮޅުވާލުން. ްރޭވުން، ްމަކަރާއި  1810ހަދާނީ

ްިއސްލާމްދީނާއިް ްމިކަހަލަ ްިކޔަިއގެން ްދެަދއުރޭ ްފަސްއަހަުރގެ ދެދައުރޭ،

ނޑުމެންްބަލަމާްހިންގަވާ،ްިމީއް ވީހާވެސްްދުރަށްްޖެހިލެވޭތޯްބަލަނީ.ްއަޅުގަ

ްގޮތް.ް ްގުނާލެވޭ ްޞަފްޙާތަކުން ްެއންމެފުރަތަމަ ްތާރީޚުގެ ްއިސްލާމީ ސީދާ

ްތަބަޢަނުވާ ްއެއަށް ްކީްއވެތޯ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހަމައެކަނިްއެހެންވީމަ، ްނވީ

 1815ްއިސްލާމީްއުސޫލަކަްށވާީތވެ.ް

ް

ްޤުބާދުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމުަޙންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ އާދެ،

ްއަބޫބަކުރުްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާެއއް.

ް

 1820ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްކޮންމެެވސްވަަަރަކަްށްްޝުކުރިއްޔާ ނޑުވެސް ްއަުޅގަ ްަރީއސް.

ްވާހަކަާއިއްްމުޙަްނމަދުްޤުާބރުްައބޫބަުކރުް ްދެްއެކިވ ްވާތީވެ ްމީހަކަށް ްކިަޔއިއުޭޅ ްތާރީޚު ްއިސްލާމީ

ްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިސްާލމީ ްވަރަކަށް ްވާހަކަްމުޢައްރިކޮންމެވެސް ްނުދައްކަާވޮގތަކަށް ފުން

ްދަންަނވާލުމަ ްއެްއޗެއް ްދައްކަވާީތވެ ްެއއްެވްސ ްެއއީ  1825ފަކުްމުޢައްރިށްޓަކައި.

ްމުއްދަތަީކް ްވެރިކަްނކުުރމުގެ ްައބޫބަކުރުގެފާނުގެ ްނެތް ފާހަގަކުރަްއވާފަެއއް

ްމިީއ،ް ްުމއްދަތަކީ ްމިއީ.ްޢުސްމާނުގެފާނުގެ ްުމއްދަތަކީ މިއީ،ްޢުމަރުގެފާނުގެ

ްނުވަތަް ްހަތަރުއަހަރު ްއެބޭފުޅުން ްގޮތޭ. ްމިީވ ްމުއްދަތަކީ ޢަލީގެފާނުގެ

ްއެބޭފުޅުންެގްއަށްއަހަ ްއޮތްކަމަކަށް. ްހަމަޖެހިފައި ްވެިރކަންކުރެްއވުަމށް ރު

 1830އެްއވެސްްޤާނޫނެްއގައިްއަދިްެއޒަމާނުގެްެއއްެވސްްޤާނޫނެއްަގއި.ްމިގޮތަކަްށް
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ްކުރެވިަފެއްއް ްމާނަެވސް ްއަދި ްތާރީޚެއްްނެތް ްޙާެލއްަގއިްިއސްލާމީ އެްއވެސް

ްވެ ްބޭފުޅަކުވެްސ ްކޮންމެ ްއެއިން ްއެހެންނެއްނޫން ރިކަމަްށްނެތް.

ްއެބޭފުޅުންް ްތިއްބެީވ ްއެބޭފުޅުން ވަަޑއިގަތުމަށްފަހުަގއި

ްތާރީޚްގަިއް ްއިސްާލމީ ްިމއީ ްވެރިކަމުަގއި. އަވަހާަރވެއްެޖއުމަށްދާންދެން

 1835ްމިކަންްފާހަގަކުރާްގޮތަކީ.ްުޝކުރިއްޔާ.ް

ް

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނެތް. ްބަލައިގަެނވޭކަށް ްނުކުތާައކަށް ްނިޒާމާބެހޭ ރ.އަތޮުޅެގްއާދެ،

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުގެްވާހަަކފުޅުްކުރިއަށްްގެްނގޮސްެދއްވުްންއެދެން.ް

ް1840 

ްދޫކޮށްލީ.ްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްއެބަހުރުަވވެްސ ްއަޅުަގނުޑގެ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްޤަބޫލުކުރަންްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިއަދު ނޑު ްއަުޅގަ ްދޫކޮށްލީ. އަޅުަގނޑުމެްންްއެއުސޫުލވެސް

ްހަމަެއްއް ްދުނިޔެވީ ްނޫން. ްަޤބޫލުކުރާކަށްވެްސ ްހަމައެއް ްއިސްލާމީ މިތިބީ

ްޤަބޫުލކުރާކަށެއްނޫން.ް ްހަމައެއްވެސް ްއިްނސާނީ ޤަބޫލުކުރާކަށްވެސްނޫން.

ްވާހަާކަގިއް ްއަޅުަގނުޑގެ ްދޫކޮށްލީ. ްއެހެންވީމަ ްރައީްސ،  1845ޢިއްޒަތްތެރި

ްވަކި ްބޭފުޅަކަށް ްވަކި ްޙާލެްއގައި ނަޑއެޅިފަިއްްއެްއވެސް ްކަ އަހަރެއް

ް ްދެންނެީވ ްއަޅުަގނޑު ްުނބުނަން. ނޑު ްއަުޅގަ ހަކަްށ41ްްއޮތްވާހަަކއެްއ

ްބޭފުޅަކަށްް ްބަހާލައިފިނަމަ ްފަސްބޭފުޅުންނަށް ްއެވްރެޖްަްކޮށް. އަހަރޭ

ްޢިަިބާރާތަކުން.ް ްކުރު ްރީތި ްވަރަށް ްފަސޭަހ ްވަރަށް އަށްއަހަރޭ.

ް ްއެނބުރި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންވީމަ،ްމަޢާފްކުރައްވާ  1850ދަމާހިނގާ

ނޑަށްްއެނިގއްޖެްިއސްލާމީްތާރީޚޭް މިހިސާބުންްމިކަންްދޫކޮށްލާފައި.ްއަުޅގަ

ްހިންހަމަޖެހިވަޑަިއް ްއެކަމާ ްބޭފުޅަކު ްކޮންމެވެސް ްބުނެފިއްޔާ އިސްލާމްދީނޭ

ނުޑެގް ްއަޅުގަ ްއެހެންކަމުަގއިވާނަަމ ްއަޅުަގނޑުމެން ްދެން ނުގަންނަވާނެކަން.

ްއަޅުަގނޑުެމން ްއެކަންތަްއްވާހަކަައކީ، ްއެހާހިސާބަސް ނަށް

ްދެވެންް ްފަހަތަށް ްދަމާތޯއޭ ްއަނބުރާ ނުޑމެން ްއަުޅގަ  1855ޤަބޫލުކުރެވެންދެން

ްތިޔަް ްނިންމޭނެކަމެއްނޫން. ނޑަށް ްއަުޅގަ ްިމއިކީ ްއެހެންނަމަވެސް، އޮތިްއޔާ.

ްވަރަށްް ްިމތިބެނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނިންމަންވީ. ބޭފުޅުން

ްއަޅުް ްމިަދންނަވަނީ. ްއެހާްއިޚްލާޞްަްތެރިކަމާެއކު ްާތރީޚުވެސް ނުޑގެ ގަ
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ްިމްރައްޔިތުްނެގް ްވިާދޅުވިފަދައިން ްބޭފުޅަކު ްއެހެން ކުރެއްނޫން.ްކޮންެމވެސް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްބަލިނޫނީ ްހަނދާން ްއަޅުަގނޑު ްތެރޭގައި، ްމަޖިލިސް  1860ޚާއްޞަ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްދުަވސްވަެރއްަގއި. ްޮކންމެވެސް ްއިންެނވި މަނިކުފާނުވެސް

ްމިދެން ްކޮންއިެރއްތޯ ްގިަންއެއިުރ، ްދެދައުރަށްވުރެ ްމާކުރިން ްޭއގެ ނެވީ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްނުބެހެއްޓުމަށް ްނުހުރުމަށް ްވެރިކަމުަގއި ްމީހަކު މުއްދަތަކަށް

ްފާސްވެްސް ްބަލިނޫންކަމުގައިނުވާަނ ްހަނދާން ްއަޅުަގނޑު ވަހަކަދެްއކީމު.

ްސަބަބުންް ްބަދަެލއްގެ ްގެަނއި ްެއޑިޓޯރިއަްލއަށް ްއެހެންނަމަވެސް،  1865ކުރީމު.

ްބަދަލުވެފައި.ްއެެއއްޗެހި ްމިގޮތަްށ ްއެގޮްތ ްުމޅިން ްވަނީ ތަްއ

ްރައީސް.ް ްޢިއްަޒތްތެރި ްހިންގަވާ ްބާއްވަން ްެއވާހަކަެވސް އެހެަެންނަމަވެސް،

ްގިނަދުަވސްް ްއެަކުކ ްޖެހިލަމާތޯ، ްަމޑުމަޑުން ްއެނބުރި އަޅުަގނޑުމެން

ްެގއްލުންތޯ.ް ްފައިދާޯތ ްލިބުނީ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްސަބަބުން ބެހެއްޓުމުގެ

ްފައިދާއެްއްްނޫނިއްޔާ ނޑުމެންަނށް ްއަޅުގަ ްގިނަދުވަުހގަިއްބެހެއްޓުމުން  1870އެަކކު

ްެއްއޗަކީ.ް ްބަލާލަންވީ ްމިީއ ްނޫންތޯ. ްނުވަތަ ްޤަބޫލުކުރެވޭޯތ ކޮށްފާނެކަމަށް

ްކޮންމެހެންް ްއެބޭފުޅަކަްށ ްކުރީމަ ްބޭފުޅަކު ްަވކި ްޙާލެްއަގއި އެްއވެސް

ްގަދަކަމުްން ްނޫނީ ްނެްތކަންނޭނގޭ ބާލަންއުޅޭނެކަމެއް

ްއެބޭފުޅެްއގެްބަހަށް ްއޮންާނނީ ްެއކަން ްނެްތކަަަންނޭނގޭ. ޓަންއުޅޭކަމެްއވެސް

ްވާހަކައަީކ،ް ްމިއުޅޭ ްދަންނަވަން ނޑު ްައޅުގަ ްއިޚްތިޔާުރގަިއ.  1875އަމިއްލަ

ްހިނގާށޭ.ް ްަބލަމާ ްއޮތްގޮތް ްޙާލަތު ްއިސްލާްމދީނުގެ ްމިއަދު ރާއްޖޭަގއި

ްއިްޤތިޞާދު ްމިއަދު ްާރއްޖޭަގއި ްއެބޭނުމުގައި. ްބަހައްޓަނީ އޮތްްްވެރިައކު

ްރާއްޭޖެގް ްއެބޭނުމުަގއި. ްއިްސކުރަނީ ްެވރިއަކު ްހިންގަވާށޭ. ްބަލަމާ ޙާލަތު

ްހިންގަވާށޭ.ް ްބަަލމާ ްއަންނަގޮތް ްމިވަމުން ްމިައދު ްޞިއްޙަތަށް ރައްޔިތުންގެ

ްއަމިއްލަައްށް ްތިބޭފުޅުން ްނޫންތޯ ްނުވަތަ ްޙައްުލކުރެވިަފއިވޭޯތ  1880އެކަން

ގަމުންމިދާްފިތުނަްމިދުނިޔޭގެްޖަޖުކުރައްވަަބއްލަވާށޭ.ްރާއްޭޖަގއިްމިހާރުްހިނ

ްހުރިހާކަމަކަކަށްވުެރވެްސ،ް ްބިރުވެރިކަްނ ްބޮުޑ ްއެންމެ ބިމުގައި

ްއެންެމް ްއަުޅަގނޑު ްތަދުމަޑުކަމަކަމަށްވުެރވެސް ބަލިމަޑުކަމަކަށްވުެރވެސް

ްއޮްތް ްފިތުނަ ްފިތުނަ.ްއެހެންީވމަ،ްމިވަގުުތްދުނިޔޭެގްބިމުަގއި ކަންބޮޑުވަނީ

 1885ލައިފިކަމަށްވާނަމަްދިވެހިރާއްޭޖެގްމިއޮތްްފިތުނަްހިސާބުތަކުގެްނިސްބަތުންްބަ



 70 

ްފިތުނަް ްއެއީ ްތިންލައްަކއެްއވެސްނޫން. ްތެރޭަގއި ްމީހުންގެ ތިންލައްކަ

ްއެހެންނަމަވެސް،ްޙަޤީޤަްތް ްގިނަީއ،ްޅަކުދިން. ްކުދިން ްނުދަންނަ ކޯެޗއްކަން

ްއެވަުރް ްމާުކޑަކުޑަ. ްބަލައިފިއްޔާ ްނިސްބަތުން ްތެރޭގައި ްމީހުންގެ ދަންނަ

ްނެތިއެއްނޫްންްބަލަމާ ްމިދެންނެވީްސަބަބެއް ްމިވާހަކަ ނޑު ހިންގަވާށޭ.ްއަުޅގަ

 1890ޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްައޅުަގނޑުމެންގެްރަްއޔިތުންގެްާޚއްަޞްމަޖިލިސްއިންް

ްދިވެހިރާއްޖޭަގިއް ްމަޖިލީހުން ްޚާއްޞަ ްަރއްޔިތުންެގ ފާސްކޮށްފައިާވ،

ްއަުތަގއި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޤާނޫނުއަާސސީއެއް މިހާރުވެްސްްބަލައިގަނެފަިއވާ

ްދައްކަނީ.ް ްވާަހކަ ްައޅުަގނޑުމެން ްއަލީަގއި ްޤާނޫނުައސާސީެގ އެބައޮތް.

ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއް ްެއ ްމިބަލަނީ. ްއިޞްލާޙުުކރެވޭތޯ އެޤާނޫނުއަސާސީ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ްޤާއިމުކުރުންަވނީ  1895ޢަދްލުއިންޞާފު

ްއެންމެ ްދައުަުލަުތގެ ްޤާނޫނުއަސާީސގައި ްއެ ްވެރިޔާޭއ،ްދީފައި. މަތީ

ްވެރިޔާޭއ،ް ްއެންމެމަތީ ްސިަފއިންގެ ްވެިރޔާއޭ، ްއެންމެމަތީ ސަރުކާރުގެ

ްމީހަކަްށް ްވަކި ްކިޔާަފއިވަނީ ްމިހެން ްވެރިާޔއޭ، ްއެންމެމަތީ ފުލުހުންގެ

ްޝިޢާރުް ްއެންެމހާ ްއިސްލާމްދީނުގެ ްޤާނޫނުއަާސީސގައި ްއެ ދެވިފައި.

ްއެ ްހަމަ ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ. ްވެިރޔަކީ ްދެވިފަިއ.ްފާޅުކުރުމުގެ  1900މީހަކަށްވަނީ

ްހަމަް ްއިްސވެރިަޔީކވެސް ްއެންމެ ްގާއިމުކުރުުމގެ ޢަދްލުއިންޞާފު

ްއަދަުބް ްޢަަަފޫުކރުމާއި ްކުށްވެރިންނަށް ްބުނެފަިއ. އެނަކަމަށްވަނީ

ްޢިއްޒަތާިއް ްދެވިފަިއ. ްއެފަރާތަކަަަށް ްބާރުވެްސަވނީ ލުއިކޮށްދިނުމުގެ

އެފަރާތަކަށްްދެވިަފއި.ްްމެޑައްާޔއިްޝަރަާފއިްލަގަުބްދިނުމުގެްބާރުވެްސވަނީ

ްޢަްއޔަންކުރުމާއި،ް ނޑިޔާރު ްފަ ްުއއްތަމަ ްޢައްޔަންކުރުާމއި، ްރައީސް  1905ނާއިބު

ްނާއިބާިއ،ް ްބަްނޑާރަ ްޢައްޔަްނކުރުމާއި ްަރއީސް ްމަޖިލިްސގެ ރައްޔިތުންގެ

ްޯވޓުެގް ްމީހުންނާއި، ްބަލަހައްޓާ ްހިސާބު ްއަތޮުޅވެރިންާނއި، ސަފީރުންނާއި،

ްކު ްބަލަހައްޓާ ްވަީންކަންތައްތަްއ ްހަމަ ްވެރިަޔީކވެްސ ްބޮޑު ްއެންމެ ރުމުގެ

ްރަނގަޅަްށް ްދޫކޮށްލާފައި. ނުޑ ްއަުޅގަ އެއްފަރާތެްއކަމުަގއި

ްެއއްގޮްތވާް ްައސާީސއާއި ްފުރިހަމައަށްްކަންހިންގުމަށްޓަކައި  1910ގޮތުގެމަތީްނ

ްުކރުމަށްވެސްވަީން ްމިހުރިހާކަމެއް ްޙުކުމް. ްއަުމރު، ްގަވާއިުދ، ޢަމަލުކުރުމަށް

ްބޮޑެތިްރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ްދޫކޮްށލާފައި. ްއަޅުަގނޑު ޔާައކަްށ
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ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއިޚްތިޔާުރވެްސވަނީ ްހޯދުމުގެ ްޚިޔާުލ މައްސަލަތަކުަގއި

8ްއެފަރާތަކަށްްދޫކޮށްލާފައި.ްޤާޫނނުއަސާސީްއިޞްލާޙުކުެރވޭްާޙލަތަކެއްަގއިް

ްެއއްެވގެްން ްމަޖިލިސް ްަރއްޔިތުންެގ ްޢައްޔަންކުރުމާއި ްމަޖިލީހަށް  1915މެންބަރުން

ްްއޮންނަ ްޢައްޔަންކުރުން،8ްްޙާލެއްގައި ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ މެންބަރުން

ްޤާނޫނުތައް،ް ްފާސްކުރާ ްމަޖިލީހުން ްާޚއްޞަ ްެދވިފައި. މިބާރުވެސްވަނީ

ްމިދެންނެވީް ްހެދުމުގެ، ްޤާނޫނަކަށް ްނިންމުންތައް، ްނިންމާ މިދެންނެވީ

ްގެޒެ ްދެއްވާފައި.ްއަދިްސަރުކާަރށް ްބާރުވެްސަވނީ ުޓގަިއްތަޞްަްދީޤުކުރުމުގެ

ްޤާނޫނުގަިއް ްއެފަރާަތށް ްޙަޤީޤަތުގަިއވަނީ ްއިޚްތިޔާުރ  1920ޝާއިޢުކުރުމުގެ

ޝާއިޢުކުރުމޭްއޮތަްސވެސްްާކކުތޯްކުރާނީްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާގެްބާރުަގއި.ް

ްމިއޮންނަނީް ްއަތޮޅުވެިރޔާއަްށވެްސ ްހިްނގުން، އަތޮޅުތައް

ްޤާނޫނުއަސާ ްމި ްިމއީ ްމަޝްވަރާގެމަތީން، ްދޭ ީސެގްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްވަުގުތ119ްް ްނުދެނީ ްޑީެޓއިލަށް ްމީގެކުރިން ނޑު ްއަުޅގަ ްމާއްދާ. ވަނަ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއުފެއްދުންެވސްވަނީ ްކޯޓު ްޝަުރޢީ  1925ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި.

ނޑިާޔުރް ްފަ ްކޯޓުތަަކށް ްދީފައި. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އިސްކުރުްނވެްސވަނީ

ްއަމުރާއިްޤާނޫނުއަ ްހިންގުމާބެހޭ ްކޯޓު ްދީފައި. ްބާރުްނ ސާސީގެ

ްބެލެހެއްޓުންވެްސވަީން ްކަންތައް ްސުލޫކާެބހޭ ނޑިޔާރުންގެ ފަ

ް ްބޭނުންފުޅިއްޔާ ްދީފަިއ. ްމާއްދާކަމަށ121ްްްޤާނޫނުއަސާސީއިން  1930ަވނަ

ްކަންަތްއް ްޯވޓުގެ ްބާރުވެްސ. ްވަކިކުރުުމގެ ނޑިޔާރުްނ ްފަ ނޯޓްކޮށްލައްާވ.

ްއިސްކުރުމަ ްމީހާ ްކަމެްއްހިންގާ ްވޯޓާބެހޭގޮތުން ްބަލައި ްމައްސަލަ ށް

ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްބަލަންޖެހެނީވެސް ްަމއްަސލަ ްއަދި ދިމާވެއްޖެނަމަ

ްނޫނޭ.ް ްޯކޓެއްެވސް ްއޮންނަ ނޑަެއޅިފައި ްކަ ްކުިރން ްކޯޓުކުން.ްމިއީ ވިދާޅުވާ

 1935ވިދާޅުވަނީ.ްއެްބާރުެވސްްދީފައި.ްދައުަުލަުތގެްމިލްކުަގއިވާްތަކެތިްދިނުން،ް

ްވިްއކުން ްމިވަީން، ްމިބާރުވެސް ްނެގުން، ްއަދި ްދަރަންޏަށް ރަހުނުކުރުން،

ްދީފައި.ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
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ް1940 

ްއަމަްންްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްނިންމާލާނަން. ްއަޅުަގނޑު ްސިުކންތު ްެއއް ްހަމަ ްދެއްވާ

އަމާންކަމަށްްގެއްލުންްލިބިދާނެފަދަްކަމެއް،ްޙާލެއްްމެދުވެރިެވއްޖެނަމަްވަންްްވުން:ވާހަކަެދއްކެްޢަލީްވަޙީދުް

ްދެއްވާފައި.ް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ ްބާރުވެްސވަނީ ްހިންގުމުގެ ްފޯ ފޯ

އެހެންކަމަށްވެއްޖެނަމަްމިހުރިހާްބާރެއް،ްމިއީްއަދިްައޅުަގނޑުގެްމީގެްހަމަް

ްއެްއޗެްއގެ ްމިހުރިހާ ްތަންޮކޅެކޭ. ްރައީސް،ްްކުޑަ ްޢިްއޒަްތތެރި  1945ތެޭރގަިއ

ްއެމަނިކުފާނުެގް ްއަލުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިުއޅެނީ ްދަންނަވާލަން އަޅުަގނުޑ

ްހުރިހާް ްައޅުަގނޑުމެން ްހިަިންަގވާށޭ ްބަދަލުގައި ްސަވާރުވުުމގެ ބޮލަށް

ްޚާއްޞަކޮށް،ް ްމަޢާފްކޮށް ްއެމަނިކުފާނަށް ްހިތެްއަގިއ ްއެއް ބޭފުޅުން

ްޢިއްޒަތްތެރިްނނަށާ ްތިމާެގްޑީ.އާރް.ީޕގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އި

ްއެމަނިކުފާނަީކް ްހިންަގވާށޭ ްއިލްތިމާސެއް. ްކުާރ ނޑު ްއަޅުގަ  1950ބޭފުޅުންނަށް

ްމުއްދަތުެގް ްދިގު ްރައީްސކަންކުެރއްވި ްދިވެިހރާއްޖޭގެ ކޮންމެގޮތެްއވިނަމަވެސް

ްއެއްަބއިެވގެްން ްއެންމެންވެގެންގޮސް ްމިހާރު ްއެހެންވީމާ، ްމިފަހުގެ. ބޭފުޅެކޭ

ްތިބެގެްންއަޚްވަންތަަަ ްބައްަދިއގެން ްގަިއގައި ްއެމަނިކުފާނު ކަާމއެީކގައި

ްމަޢާފްކުރާނަންކަމާިއް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދެމާ ްޔަޤީންކަން އަޅުަގނޑުމެން

ްހެދިހެން،ް ްއަމީންއަށް ްމުޙަންމަދު ްހުްނނަވަންީވއޭ  1955އަޅުަގނޑުމެންނާެއކުަގއި

ްހެދިހެ ްނާޞިރަށް ްއިބްރާހީމް ްހެދިހެން، ްޝަމްސުއްދީނަށް ންްމުޙަންމަދު

ްރީިތް ްއޮތް ްަރއްޔިތުންަނށް ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްހުތުރުދާނެތީވެ ްތާރީޚު މިރާއްޖޭގެ

ްބޭފުޅަކުް ްުހންނަ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް ްދެްއކުމުެގގޮތުން މިސާލެއް

ްޤަދަާރިއް ްޝަރަާފއި، ްޢިޒަތާިއ، ްހަމަ ްދެްއވަާވފައި ްިއސްތިޢުފާ އެބޭފުޅާ

ްރަްއޔި ްެއއްެޗއްގެމަީތގަިއ ްމިހުރިހާ ްލޯބިްފަޚުރާއި  1960ުތންގެ

ްގޮްސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހުންނަވަންވީނުންތޯއޭ. ލިަިބިވަޑަިއގަންަނވަިއގެން

ްއަމިއްލައަށްްބުނަމާްހިންގަވާޭށ..

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1965 

ްކޮންކަމެއްޯތއޭްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްބޭނުންވަީނ ްކިބައިން.ްްތިޔަބޭފުޅުން ނޑުގެ ްއަުޅގަ
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ްމިހިރީްތިޔަބޭފުޅުންނާއެކީަގިއވާށޭ.ްޝުކުިރއްޔާ.ްްއަޅުަގނޑުްޢަލީވަީޙދުްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ްމިއަުދްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްްވާހަކަެދއްެކވުން:ްއިްސމާޢީލް ްމިކުރަމުންާދ ްމިހިރަްއަޅުަގނޑުމެން ްހުށަހެޅިފައި  1970ބަހުަުސްގަިއ

ްވާހަކައެްއް ްދެތިން ްދަންނަވާލަންޖެހޭ ްފިކުރުކޮށްލާއިރު ްދޭތެރޭ ހުށަހެޅުންތަކާ

ްވާހަކަތަްއް ްިގނަ ްވަރަށް ްޙަޤީޤަތުގައި ްދަންނަވާލާނަން. އަޅުަގނޑު

ްއެންެމް ްމަދުަކމާއެކު ްަވގުތުކޮޅު ްދީފައިވާ ްއެހެންނަމަވެސް، އެބަަަހުރި.

ނޑަ ްއަޅުގަ ްަޚްއޞަކޮށްލާނަން.ްމުހިންމުކަން ްމިވާހަކަކޮޅު ްެދޭވްކަންކަމަށް ށް

 1975ޢިއްޒަތްތެރިްރަަައީްސ،ްހުށަހެޅިފައިވާްހުށަހެޅުންތަކަށްްބަލާިއރު،ްމ.އަތޮުޅް

ްހުށަހެޅުއްވުުމގަިއް ްހުށަހެޅުއްވި ްއަޙްމަދު ްއަނީސާ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްވާ ްއުވޭނެ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްޢަމަލުކުރަމުންދާ ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ހަަކްމިހާރު

ްދޭތެރޭަގިއް ްނުކުރުާމއި ްކުރުމާއި ްއެ ްއުސޫެލއްެގޮގތުން ްލިުއއްވާ. އެބަ

ްއެހެްން ްއެހެންނަމަވެސް، ްނެތިން. ްދަްނނަވާކަށް ްވާހަަކއެއް އަޅުަގނޑު

ްިވސްނާލަންޖެހޭ.ް ނޑު ްއަުޅގަ ްދޭތެރޭގައި ްނަތީޖާއާިއ ްޭއގެ  1980ހަދައިފިއްޔާ

ް ްދަށުްނ ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްއެ ްުއވާލައިފިނަަމ ޞައްޙަަަކަްންޤާނޫނުއަސާސީ

ްދަންނަގޮތުަގއި،ް ނޑު ްއަުޅގަ ްބާޠިލުވީ. ްހުރިހާކަމެއް ްއެހެން ލިބިފައިވާ

ްހުށަހެއްވުމުެގް ްއެ ްހަމަ ްއެކަަމކު، ްމިދަންނަވަީނ. ވިސްނޭގޮުތަގއި

ްދަށުްން ްޤާނޫނުައސާސީގެ ްއެ ްއެބައާދޭ،ްއެހެްނނަމަވެސް،ްހަމަ ފަހަތުކޮޅުން

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ްހުރި ްމަޖިލީހާއިްްއިންތިޚާބުވެފައި  1985ަވޒީރުްނގެ

ްޤާނޫނުއަސާސީް ްދެމިއޮންނާނެއޭ. ްޞައްޙަކަން ްމީގެ ްމަޖިލީހާއި ރައްޔިތުންގެ

ްކަންކޮށްަފިއް ްމިރާއްޭޖގަިއވެްސ ްހުރިހާތާކުވެްސ، ްދުނިޭޔގެ އުވާލާފަިއ

ްކޮމިޓީެއްއް ްކޮންމެވެްސ ްއެްއބައިވަންތަކަުމގެ ްއިންތިޤާލީ ހުރިގޮތަކީ

ްބޭްއވެން ްއިންތިޚާބު ްމިްކަހަލަގޮތަކަށް ްހުރީ. ްހިންާގފައި ްކަންތައްތައް ދެން

ްލުބްނާ،ް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްށ.އަތޮުޅގެ ްމަޖިލީހުގައި  1990ޢިއްޒަތްތެރި

ްމަޢުލޫމާތުގެް ްޙަމީދު ްފާޠިން ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްދުނިޔޭެގް ްޭބނުން. ްައޅުަގނޑު ްރަނގަޅުކޮށްލަން ްއޮތީތީ ްވިދާުޅވެފައި ކުށް

ްޤާނޫނުއަސާީސްްޑިމޮކްރެސީ ްއަދި ްމިހާރުވެސް ްޤަުއމުތަކުގަިއ ްގިަނ ހިނާގ
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ްސަރުކާުރް ްކުީރަގއި ްދިއުމުގެ ްއިންތިޚާބަކަށް ްނުކުރިޔަސް ބަދަލުކުރިޔަސް

ްބާރުތަކާއެީކަގިއް ްއެ ްސަރުކާެރއް ްެއއޮތް ްޙަޤީޤަަތކީ. ްއެއީ  1995ސަސްޕެންޑްވޭ.

ްއުް ްާބރުތައް ްސަުރކާރުގެ ްދަނީކީއެއް. ްއިންތިޚާބަްށ ްނޫން ވޭ.ްތިބެގެނެއް

ް ްފެންނަން ްތާރީޚުން ްައޅުަގނޑުމެން ްވަމިރާއްޖޭގައި ްކޮމިޓީެއްއްއެބައޮތް ލީ

ްކުށް.ް ްމަޢުލޫމާތުގެ ްއެހެރީ ްވެިރކަންކުރިކަން. ްމިރާއްޖޭގެ ހަދައިގެން

އެހެންވީމަ،ްއަޅުަގނޑުްެއވާހަކަްދަންނަވާލީ.ްއަުޅަގނޑުްަދންނަވަންްމިއުޭޅް

ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރަީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްވިސްނުމުަގިއްްވާހަކަައކީ  2000ވިސްިނ

ްާޙޞިލުކުރަންއުޭޅް ްއަމާޒު ްއެއް ްމިއޮތީ ްމިއަދު ްކުރިމަތީަގއި އަޅުަގނޑުމެން

އެއްްކަންތައް.ްމިްޤާނޫނުއަާސސީއެއްްއިޞްލާުޙވިްއޔާްއިްޞލާޙުްއާްިވްއާޔް

އާ،ްދެންްއޭެގްވާހަަކްއަުޅަގނޑުްމިހާރުްނުދައްކާނަންްޮކންމެގޮތެއްިވޔަްސް

ްޢަ ްއިންތިޚާަބީކ ްބޭއްވޭ ްއިންޞާަާފުވެިރްދެން ްމިނިވަން ދުލުވެރި

ްހުރިް ްމިކަމަށް ްކޮބައިތޯ ްހުރަސްތަކަކީ ްހުރި ްހެދުން.ްމިކަމަށް  2005އިންތިޚާބަކަށް

ްމެންބަރުންނަށްް ްިޢއްޒަތްތެރި ްގިނަ ްވަރަށް ްހުރަހެއްކަމަށް ްބޮޑު އެންމެ

ްމިހުންނެވިް ްމިހާރު ްސަރުކާރު، ްމިއޮތް ްމިހާރު ފެނިވަޑަިއގަންނަވަނީ

ްކުރިމަިތލައްވާނެކަުމެގްްރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ ްމަޤާމަށް ްއެ އަނެއްާކވެސް

ްބާރު،ް ްމިހުރިހާ ްދެން ްވުމާެއކު ްއިޢުލާންުކރައްވާަފއި ްއޮތްކަން ޤަސްދު

ްރ.އަތޮ ްވަޙީދުދެންމެ ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްހުރިާހްްޅުގެ  2010އެވިދާޅުވި

ްވާދަކުރާނީް ްކިހިނެއްތޯއޭ ްމީހަކު ްއެހެން ްދެން ްވެިރއަކަށް ްހުރި ްބާރުތަކަކާއި

ްޙައްލުކުރެޭވެން ްމިކަން ްނުކުރެވޭނެ. ްެއކަމެއް ްއެހެނެއް ހަމަހަމަގޮތެއްގައި

ް ްފެށުމާއެކ2ްްުއެބައޮތޭ ްޢަމަލުުކރަން ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްެއްއގޮތަކީ، ގޮތް

ްެއީއް ްހިންގުން، ްސަރުކާރު ްކޮމިޓީއަކުން ްއުިވ ްސަރުކާރު ްއޮތް މިހާރު

ްދިމާ ްއެހެން ްގޮތަކީ. ްމިޮއންނަ ްހުށަހެޅުމުގަިއ ްމައްސަލައަީކްއެއްަބއި  2015ާވ

ްއެކަްން ްދަތިތަކެއް. ްލިބޭ ްކޮްނޓިނިއުޓީއަށް ްހިންގުމުގެ ސަރުކާރު

ްއެހެްން ްއަދިވެސް ްއެބައޮތޭ ްބޭނުމިއްޔާ ްދަމަހައްޓަން އަޅުަގނޑުމެން

ްޚިދުމަތްތައްް ްގެންދާ ްދެމުން ްސަރުކާރުން ްމިއޮތް ްމިހާރު ގޮތެްއވެސް.

ްބާްއވާް ްދެވޭެނގޮތަކަށް ނޑި ްމެދުނުކެ ްކަންތައްަތއް ްއެހެންްއަސާސީ ފައި

ްބޭއްވުން.ް ްއިންތިާޚބު ްދެން ްވަކިކޮށްަފއި ްސަރުކާރުން ްއެ  2020ބާރުތައް
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ނުޑް ްމައިގަ ްހުށަހެޅިފައިޮއތް ްއެބައޮތޭ. ްހުށަހެޅިފައި ްމިތަނަށް އެގޮތަްށވެސް

4ްް 3ްްހުށަހެޅުމުގެތެރެއިން ްމިދެންނެވި ްއޮތީ ްބިނާވެފައި 2ްހުށަހެޅުން

ްމެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްމ.އަޮތޅުގެ ްަމއްޗަށް. ްހުށަހެޅުއްިވްއުސޫލުގެ ންބަރު

ްހުރިހާް ްހަމަ ްސަރުކާރު ްއޮތް ްމިހާރު ްޚިލާފުކޮށް ްއެއާ ްއެކަނި ހުށަހެޅުން

ްމިް ްާބއްވަްނޖެހޭގޮތަށް ްއިންތިޚާބު ްެއކީަގއި ްކަމަކާ ްހުރިހާ  2025ބާރަކާއި

ްކޮންމެެވްސް ްމައްސަަލއެްއ، ްއުފެދިގެންުއޅޭ ްޚިލާުފ ްމިއީ ވާހަކަދެްއކެނީ.

ްދޫ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެބަޖެހޭ ްރައީސް،ްްކޮށްލަންއެއްތާކުން ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުމެންގެްރަްއޔިުތންނާްހަމައަށްް އެހެންނޫނިއްޔާްކިހިނެއްޯތއޭްިމކަންްއަުޅގަ

ްއެކަްން ްޒިންާމއެކޭ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްގެްނގޮސްޭދނީ. ރަނގަޅުގޮެތްއގައި

ްއަޅުަގނުޑް ްކަންަތްއ ްއަނެއް ްއޮތް ްހުށަހެޅުމުގައި ްއެ ްދެން،  2030ކުރުމަކީ.

ްއަިދްކަންބޮޑުާވްއަެނއްްކަމަ ްއަޅުަގނޑުމެނަަކށްްނޭނގެ ީކ،ްާޤނޫނުއަސާސީ

ް ްނޮވެމްބަރު ްތަޞްދީޤުވިަޔސް ްއިރަކުން ްކޮންމެ 11ްތަޞްދީޤުަުވާއިެރއް.

ްމަޤާމާް ްަރއީސުލްޖުމުހޫރިްއޔާ ްއިންތިޚާބުކުރެވޭ ްއަލަށް ގައި

ްކުރަންހުރިް ްޖަހާފައި ްހިސާބު ްމިއޮތީ ނުޑ ްއަުޅގަ ޙަވާލުވާްނވާނެޭއ،

ް ްއިންތިޚާެބއް ްޤާނޫނުތަކާއިްކަންތައްތައް ްހަދަންހުރި ްދޭތެރޭަގއި  2035ބޭްއވުމާއި

ްއެްއޗެްއް ްމިހުރިހާ ްމިހެންގޮްސ ްެއުކލެވުމާއި ްކޮމިޝަން އިލެކްޝަން

ްޢިއްޒަތްެތިރް ްއަުރވާނަން ްކޮީޕއެއް ްމީގެ ްމަނިކުފާނަށް އަޅުަގނުޑ

ްއެންެމް ްހިސާބުކުާރޮގތުގަިއ ނޑު ްއަުޅގަ ްއަރުވާަނން. ްކޮޕީ މެންބަރުންނަށް

ްޤާނޫ ްފެށިގެންްމަދުވެގެންެވސް ްދުަވހުން ްތަޞްަްދީޤުކުރާ ނުއަާސސީ

ް ްދޭތެރޭ ްޭވއްވުމާ ނޑުމެންނަށ231ްްްއިންތިޚާބެއް ްއަުޅގަ ްހޭދަނުކޮށް  2040ދުވަސް

ްއެކަންް ްހަމަ ްއެހެންެވއްޖިްއާޔ ްނެތް. ްގޮތެއް ްއެްއވެސް ްކުެރވޭނެ އެކަން

ްޤާނޫނުއަސާީސް ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްމަހު ްޮއގަސްްޓ ކުރުގަުޅވާލާފަިއ

ްހަމަ ްބާއްވަްނވީ،ްްތަޞްދީޤުކުރިޔަސް ްއިންތިޚާުބެވސް ްމަހުގައި އޮްކޓޯބަރު

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްކަްނކުރަން ްގޮތަކަށޭ ްކުރާނީ.ްކުރެވޭނެ ްެއކަން ކިހިނެއްތޯއޭ

 2045ހުށަހަޅަންވާނީ.ްޤާނޫނުއަސާީސގައިްިލޔެްތަޞްަްދީޤުކުރުމަށްްފަހުްދެންްއެް

ްޚިލާފުވުްން ްޚިލާުފވި ްޤާނޫނުައސާސީއާ ްުނވެއްީޖިވއްޔާ ްއެކަން ތާރީޚަކަށް

ްހުށަހެޅިް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ، ްއުފުލަނީ. ްޒިންމާ ކާކުތޯ
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ްދުވަހު،ް ްތަޞްދީޤުކުރާ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެރީ ހުށަހެޅުންތަކުގައި

އަދިްމިއަދުްކުރިޔަސްްމާދަންްކުރިޔަސްްެއއްްމަސްދުވަސްފަުހންްކުރިޔަސްް

ްފެ ްުދަވހުން ްއެކުރާ ްވިަޔސް ްތަޞްދީޤުކުިރކަމުގައި ްދުވަހަކު  2050ށިގެންްކޮންމެ

ްމިތައްްދުވަހުގެތެޭރަގއިްއިންިތޚާބުްބާއްވަްނވާނެޭއ،ްބުއްީދގެްހަމައަކީްެއއީ.

ނޑުްމިްފުރުޞަތުގައިްފާހަގަކޮްށލަންްބޭނުން،ް ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްއަުޅގަ

ްވާހަކަެދއްކުންއިުރަގިއް ްމިމައްސަލައާބެހޭގޮތުން ްކޮމިީޓގަިއ ޑްރާފްޓިންގ

ް ްއިނިން.ްމިހާރު ްއެތާ ްނޫންްއަޅުަގނުޑވެސް ްހައިިސްއޔަތަކުން މުޤައްރިރުގެ

ްއުޅެނީ.ްމިހާރުް ްފިލައިގެން ްމިހާރު ްކަލޭގެ ްކިޔާ ްމުޤައްރިރު  2055މިދައްކަނީ،ްމި

ްބަލާލާއިރު،ް ްޔައުިމއްާޔއިން ްާވހަކަތައް ްދެއްކުނު އެތާނަގއި

ްައއްުޑައތޮޅުގެ ްއިބްރާހީމްްްފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްވިދާް ްކޮމިޓީަގއި ްއެ ްތަމްސީލުކުރާްޝަރީފް ްތިމަންނާ ްއެބައޮްތ، ޅުވެފައި

ްވީޓޯކުރުމުެގް ްފާސްކުރިޔަސް ްމަޖިލީހުން ްނޫންގޮަތކަށް ްއެދޭގޮތް ޑީ.އާރް.ީޕގެ

ްއަނބުރާވެްސް ްިމ ްބޭނުންކުރައްަވއިގެން ްރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ  2060ބާރު

ްއެހެްން ްރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ ްއަދި ްނުދަންނަވަން ނޑު ްއަޅުގަ ފޮނުވާލާނަމޭ.

ްކުރައްް ްއެކަން ްކުރައްވަްންްވާނެއެކޭ. ްވިދާޅުވާގޮަތށް ްމެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި

ްފާޅުކުރެވިފަިއ.ް ޖެހިވަޑަިއގަންނަަވއެޭކވެސް.ްެއކަމަކު،ްމިްޝުޢޫރުްއެބައޮތޭ

ްއެކަމަުކ،ް ްެއޮއތީ. ްކުެރވިފައި ްޔައުމިްއޔާ ްބަހުން ްސާފު ްމުޠުަުލަޤަށް ހަމަ

ްޢިްއޒަތް ްއެ ްހަމަ ްިމބުނަނީ، ްމަޖިލީހުގައި ްމެންބަރުްރައްޔިތުންެގ  2065ެތރި

ްއެހެްން ްނުެކރޭނެއޭ ްވާހަކަދަްއކާއިުރ ްއިްޞލާޙެއްގެ ްގަާވއިދަށް ވިދާޅުވަީނ،

ްވާހަކަައީކް ްމިުއޅޭ ްދަންނަވަން ްއަޅުަގނޑު ްބާްއވާކަށް. ްއިންތިޚާބު ގޮތަކަށް

ްމައިބަދަް ްސަުރާކރުގެ ްދުވަހު ްއަންގާރަ ްމިދިަޔ ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ންތައްތައްްދެންްމިހާރުްމިފެންނަނީ.ްބިނދިއްޖެއޭ.ްެއއާްުގޅިގެންްައންނަްކަ

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްމި ްޯގސްވާނެ. ްމިައށްވުރެ ްިމކަންތައް  2070އަދިވެސް

ްއެޅެންް ްލުމަށް ްއަރުތެރޭަގއި ްރައްޔިތުންގެ ްދިެވހި ްރަހަ ްމީގެ ތަޞްދީޤުކޮށް

ްމީހުންް ްތިބި ްނުފޫުޒަގިއ ްބާރާއި ްމިޤައުމުގަިއ ްމިއަދު ްހުރަހެއް ްހުރިހާ އޮތް

ްމިދަނީ ްކުރަމުން ްބާުރްްކުރާނެ، ްރައްޔިތުންގެ ްމިދަނީ. ްފެންނަމުން ލޯމަތީ

ނޑުމެނަްށް މިއަދުްއަދިްއޮތީްވަރަށްްުކޑަޮކށް.ްއެހެންނަމަވެސް،ްެއއީްއަުޅގަ
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ްވާހަކައަީކ. ްމިދަންނަވާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއީ ްކަމެއްނޫނޭ،  2075ްބަލައިގަެނވޭނެ

ްނުނިންމާވެްސް ްފޮނުވާެލވިދާނެ ްއަނބުރާވެސް ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެ ްއިތުބާރުްތިބެވިދާނެ، ްދޭތެރޭ ްއެބަަޔކާ ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ްދެން ކަމަުކ،

ްމިގޮތަްށް ްކިަބއިން ްރައްޔިތުންގެ ްއިތުބާރު ްެއ ްބައެްއގެ ްއޮތް ގެއްލިފައި

ްއިތުބާރުް ްއެ ްކިހިނެއްތޯއޭ. ްހޯދާނީވެސް ްއަނބުާރ ްއަލުން ކަންކޮށްގެން

ްއެއްގޮތަްށް ްއެުދމާ ްަރއްޔިތުްނގެ ްޮގތަކީވެސް ްހަމައެކަނި ްއޮތް  2080ހޯދޭނެ

ްގޮްތގޮތުްންދީ ްއެކި ްބާރު ްނިންމުމުގެ ްކަންކަން ްޤައުމުގެ ްމި ްމިއަދު ލާލުމޭ.

ްއޮތްގޮތަްށް ްަރޢުޔު ްަރއްޔިތުްނގެ ްފިކުރުުމރަންވެއްޖެއޭ ްވިސްނާ ްމީހުން އޮތް

ްބަދަލުަގއި. ްހިފެހެއްޓުމުގެ ްގަަދކޮށް ްގޮތް ްތިމާގެ ޢިއްޒަތްތެިރްްދީލާލުމަށް،

ްއިއްތިފާ ްހެކިދެނީ ްއެހެރަ ްހަނދު ްތަރިރު ްރައީސް، ަވަނ1978ްްޤެއްނޫން،

ްމަޤާމާް ްއެ ްރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ ްހުންނެވި ްމިހާރު ްމިރާއްޖޭަގއި  2085އަހަރުަގއި

ްމުޤާަާބޭް ްރޮަބރޓް ްޒިންބާބުޭވގެ ްޙަވާލުވެވަަޑއިގަތުމާިއ، ްފުރަތަމަ އެންމެ

ް ްމަޤާމާިއ، ްއެ ްަޤުއމުގެ ްއެ ްހަމަ ްއަހަރ2118ްްުޙަވާލުވުާމއި ވަނަ

ްއެފެން ްޒިންބާބުވޭްނ ްއަޅުަގނޑުމެްންއިންތިޚާބެްއގައި ްމަންޒަރުތަކާއި ނަ

ްމިއަންަން ްދުނިެޔއަށް ްމުޅި ްދިއުމާއި ްތަްއޔާރުަވމުންދާ ްދާން އިންތިޚާބަކަށް

ްއެއިްން ްކިިހނެއްތޯ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްރޯޅި ްޖެހޭ ްދުނިޔެއަށް ްބަދަލާ  2090ބޮޑު

ްމިނިވަންކަމުެގް ްޑިމޮކްރަސީާއއި ްހިނގާފައިހުރި ްދުނިޔޭގައި ްމުޅި ނެއްޓޭނީ.

ޢިްއޒަތްތެރިްަރއީސް.ްއެހެންްްޖެްއިސްތިްސނާއެއްްުނވާނެއޮިއވަރުންްމިރާއް

ްޤައުމުް ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްބާކީއޭ. ްވާނީ ނޑުެމން ްއަޅުގަ ްއުޅެންޏާ ހަދަން

ްދާނީ. ްނިކަމެތިެވގެންނޭ ްިބކަެވ ްރައްޔިތުން ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ްވަނީ. ްހަލާކޭ

ްއެބައޮްތް ްލިެޔފައި ްބާބެްއަގއި ްޤާނޫނުއަސާީސގައި ްރައީްސ،  2095ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްއެކަުކ ްަމޤާމަށް ްުދވަހ2ްްުރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާކަުމގެ ްގިނަ ދައުރަްށވުެރ

ހުރެގެންްނުވާނެއޭ.ްފަހަތުންްމާއްދާއެއްްލިެޔގެންްއެބާބަށްްބަދަލުްގެނެވޭެން

ްއެހެްން ްބާުބގައި. ްއިންތިޤާލީ ްގަޫބލެއްނުކުރަން ްއަުޅަގނޑު ކަމަކަށްވެްސ

ްވޯޓުނަންގަް ްމާއްދާއަށް ްެއ ްމާއްާދއެއް. ްއަޅުަގނުޑްއެބައޮތް ަވންޏާ

ްބޭނުންް ްދަންަނވަން ްއަޅުަގނޑު ްިއތުރުން ްޭއގެ  2100އިޢުތިރާޟުކުރަން.

ްޤާނޫނުް ްމާަނކުރަނީ ްޤާނޫނުއަސާީސެއއް ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެިރ ވާހަކަައކީ،



 78 

ްމިކިާޔް ްޤާނޫނުއަސާސީއަކީ ްނޫނޭ. ްލަފުޒަކަށް ްލަފުޒުން ްގޮތަށް މާނަކުރާ

ް ނޑު ްމަިއގަ ްއިންޓެންޓް.ްއޭގެ ްއޮފް ްމިްސްޓޭޓްމަންޓް ްއަންނާނީ މާނަކުރުން

ްކޮންކަމެއްޯތް ްއިންޓަޕްރިޓޭޝަްނ، ްޕާރޕަސިވް ްމިވިދާޅުވާ ލޯޔަރުން

ްަމއްސަލަެއއްަގިއް ްކުރިމައްޗަށްދާ ްކޯޓު ްސްްޕރީމް ްމިއުޅެނީ.  2105ޙާޞިލުކުރަން

ްދިވެހިރާއްޖޭެގް ްމިމީހާ ްކުރިމަތިލާ ްސުވާލަކީ، އޮންނާނެ

ްމިހާ ްއަހަރު ްކިތައް ްަމޤާމު ްކޮށްފިތޯްރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާކަުމގެ ތަނަށް

ްިއޞްލާޙުކުރަންް ްޤާނޫނުއަސާސީެއއް ްކިިހނެއްތޯ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ނުކުރޭތޯ،

ްކުރެވޭެން ްއެއީ ްފޮހެލާނީ. ްތާރީޚް ްރާއްޖޭގެ ްމި ްކުީރގައި ްދުވަހުގެ ފަށާ

 2110ްއަހަރުްނުފުރޭްރައްޔިތުންްޅަކުދިން...31ްކަމެއްތޯ،ްމިރާއްޭޖގެްއުމުރުންް

ް

ްތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ޢިއްޒަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްއުމުރުން ްމިރާއްޖޭގެ ްރައީސުލްުޖމުހޫރިއްޔާެއއް. ްއެހެން 6ްްނުދެކެއޭ

ްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކާކުހޭ،7ްްއަހަރު ްމަުއމޫނަކީ ްއެމެރިާކގެ ްއަހައޭ ްުކޑަކުދިްންއެބަ  2115އަހަރުވީ

ްަރީއސަކީ ްއެމެރިާކގެ ްއަހަނީ ްިމގޮތަށްްްމި ްަޤއުމެއް ްކިހިނެއްޯތ ާކކުހޭ.

ްޤައުމުކަމަށްް ްމުޅި ްއެއީ ްއެކަކު ްިވސްނުމަށް ްއެެކްއގެ އަޅުަގނޑުމެން

ްފުންކޮށްް ްަވރަށް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާނީ ްކުރިއަށް ްދެން ބަލައިގެން

ްމިއީ.ް ނޑިވަޅެއް ްދަ ްޙުޠޫަޫރަތްތެރި ްވިސްނަންެޖހޭ އަޅުަގނޑުމެން

 2120ުމގެްމުސްތަޤްބަލާްމިޤައުުމގެްެދންްއޮތްތަނަށްްރައްޔިތުންެގްމަންފާޔާްމިޤައު

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްތަނަށް ްއޮތް ްދެން ްނުތިބެ ްތާށިެވގެްނ ްތަނުގައި ފާއިތުވީ

ްނިންމުންތަކެއްް ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްރިޢާޔަަަތްކޮށްފައި ފުންކޮށް

ްނިންމަންޖެހޭނީ.ްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ްއާދެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްތެިރް، ްފެލިދެއަތޮޅު ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަްތތެރި  2125ޝުކުިރއްޔާ

ްއާދެ،ް ްނެތް. ްވަަޑއިގެްނ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްނަޢީމް، ްޔޫސުފް މެންބަރު

ްދެކުނުބުރީެގް ްހުވަދުއަތޮޅު ްމިއޮތީ ްއަރުވަން ްފުރުޞަތެްއ ނޑު ްއަޅުގަ ދެން

ްމެ ްޢިއްޒަތްތެިރ ްއެ ްއާދަމަށް. ްޒާހިރު ްމެންބަރު ންބަރުވެްސްޢިއްޒަތްތެރި
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ވަަޑއިގެްންނެތް.ްދެން،ްއަުޅަގނޑުްފުރުޞަތުއަުރވަންްިމއޮީތ،ްހުވަުދއަތޮޅުް

ްޢަބްދު ްެމންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ްފަހުެގްهللا ްއެންމެ  2130ޖާބިރަށް

ްވާހަކަފުުޅް ްޖާބިރުގެ ްދެން، ްހަަައިސިްއޔަތުން. ްމެންބަރުގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ްމި ްބޭފުޅަކު ްވަޑަިއގެންނެތް ްދެން ްނެތުމުގެްނިމޭއިރު ްވަޑަިއެގން ތަނަށް،

ްަވޑައިުނގަންނަާވް ްއިންކަމަށްވަންޏާ ްބޭފުޅަކު ްނޭރުވި ްވަގުތު ސަބަބުން

ްމެންބަރުކަމަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްފަހުގެ ްމިީއްއެންމެ ނޑަށް ްއަުޅގަ ކަމަށްވަންޏާ

ްއާެދ،ް ްއެދެން. ްގެންދެވުން ްކުރިއަށް ްވާހަަކފުޅު ްއާދެ،  2135ދަންނަވާލަން.

ްތޮުޅގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްރ.އަ

ް

ް)ނިޒާމަބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްބަލަން.ްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްޭވތޯ ްނުނަގާ ްނުކުތާ ްިނޒާމާބެހޭ ްމި  2140ްމަސައްކަތްކުރީ

އެހެންނަމަވެސް،ްރަްއޔިތުންްމަޖިލީހުގެްޚާއްޞަްމަޖިލީހުގެްރައީސްެގކަމެްއްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްވަރަްށް ްައޅުަގނޑު ްގެންެދވުން. ްުކރިއަށް ްޖަލްސާތައް މަޖިލީހުގެ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްމެދުމިނެއްގައި ްވަރަށް ްހީކުރީ ްމިައދު ނޑު ްއަޅުގަ ހިތާމަކުރަން

ްފަހުް ްއެންމެ ްއެނގިވަަޑިއގަންނަވާެނ ްމިހާރު ްއެކަމަުކ، ްބަލަން. ގެންދެވޭތޯ

ްބޭފުޅުން ްނިސްބަތްވާ ްޑީ.އާރް.ޕީއަށް ްބުނަންވާއިރަށް  2145މަދުމަދުންްްމެންބަރޭ

ްއެހެންަކމަށްވެއްޖެނަަމް ްވަަޑިއގަންނަވަނީ. ްއެ ްނުކުމެގެން ްދޮރުދޮރުން އެކި

ްެއކަްން ްދަންނަވާލަންވެގެން. ްއެވާހަކަ ްެއހޭނެ، ްނުވެސް ްވޯޓަކަށް މިއަދު

ްވަރަކަްށް ްކިަތންމެ ްގެނެސްދިނީ.ްމިކަމާ ްރައީސްެގްސަމާލުަކމަށް މަޖިލީހުގެ

ްގޮތް ްއޮތް ްނިންމާފައި ްމިއީ ްޑީ.އާރް.ޕީްންްކޯފާވިޔަސް ްނަގާލަން، ކޯރަމް

 2150ްނިންމާފައިްއޮތީ.ްޝުކުރިްއޔާ.

ް

ް

ްނެތް.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބަލައިަގނެވޭކަށް ްކަމަށް ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެޭހ ްައޅުަގނޑު އާދެ،

ްޖާބިރުގެްވާހަކަފުޅުްކުރިއަށްްގެންެދވުންްއެދެން.ްهللاްޢަބްދު

ް2155 

ްކުރިްންޝުކުރިްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްައޅުަގނުޑގެ ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއްޔާ
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ްހުރިާހްްޖާިބރުްވާހަަކދެއްެކވުން:هللاްޢަބްދު ްއެެދއްެކވި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ވާހަކަފުޅުދެްއކެިވ

ްއަިދް ްމެންބަރުންވެސް ްހުރިހާ ްމިމަޖިލީހުގެ ްހިތުްނ ނޑު ްއަުޅގަ ވާހަކަތަަކކީ

ްރަްއިޔތުންވެ ްހުރިހާ ްނެތްްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްދޮުގުކރެވެން ްެއވާހަތަކަށް ސް

ްވާހަކަް ްއެމަނިކުާފނުގެ ްވާހަކަތަެކއްކަމަށް. ްފުރިހަމައަށްްއަށް  2160ައޅުަގނުޑ

ްވާހަކަދަްއކައިިފް ްކުރިން ނޑުެގ ްއަުޅގަ ްަރއީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ތާއީދުކުރަން.

ނޑުްމިއޮީތް މަޖިލީހުގައިްތިއްބެވިްހުރިހާްމެންބަރުންްކަހަލަްގޮތަކަށް.ްއަުޅގަ

ްވާހަކަތައްްްލިސްޓުން ްިގނަ ްވަރަށް ްއެހެންވީމާ، ްފަހަތުގަިއ. އެންމެ

ްތަކުރާރުނުކޮްށް ްެއވާހަކަތަްއ ްދެއްކިފައި. ްވާނީ ްމިހާރު މަޖިލީހުގައި

ްރައީސް،ް ްޢިްއޒަތްެތރި ްކުރާނަން. ްމަަސއްކަތް ްއަޅުަގނޑު  2165ގެންދެވޭތޯ

ްމަނިކުފާނުް ްރައީސްކަން ްމިމަޖިލީހުގެ ްދަްނނަވާނީ ްއަޅުަގނޑު ފުރަތަމަވެސް

ްކެތްތެރިކަމާިއްޙަަަވާ ްމަސައްކަާތއި ްބުރަ ްތިކުރެއްވި ލުެވވަަޑިއގެންފަހުން

ްވަަރްށް ްައޅުަގނޑު ްއުސޫލަށް ްރިވެތި ްދެްއވި ްދައްަކވާ ތިޔަ

ްޤަބޫލުކުރަނީް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއަދި ްމަނިކުފާނަށް. ޝުކުރުދަންނަވަން

ނޑުމެންނަްށް ްއަޅުގަ ްޤަބޫލުކުރާނެކަމަށް. ްެއކަން ްރަްއޔިތުން  2170މިދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްަތޞައްވަުރކުރެޭވްމިހާ ްއަޅުަގނޑަށް ްމަންޒިލު ްއާދެވިފައިއޮތް ްމި ރު

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްޙިއްސާކޮށްލާނަން. ްމެންބަރުންނާއި ްމިމަޖިލީހުގެ ގޮތްވެސް

ްމެންބަރުް ްމާލޭ ްދެންމެ ްެއއްކަމަކީ ްމިއޮތީ. ްމީަގއި ްދެކަެމއް ރައީސް،

ްހަދަ ްމިހާރު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްފަދައިން ްވިދާޅުިވ ްއިސްމަޢީލް މުންްއިބްރާހީމް

ްބޭއްވިދާނެޯތް ްއިންތިޚާބަށް ްރިޔާސީ ްނިމި ްޤާނޫނުއަސާސީ  2175މިދާ

ްޭބއްޭވކަމަށްވަންާޏް ްއެހެން ްެއހެންކަމަށްވަންޏާ، ްދަށުން. މިޤާނޫނުއަސާސީ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްހާޞިލްކުރަން. ްކޮންކަމެއްތޯ ްބޭނުންވާނީ އަޅުަގނޑުމެން

ްޤަބޫލުކުރާކަ ްރައްޔިތުްނ ްޢަަަދުލުވެރި ްއިންޞާފުވެރި، ހަލަްބޭނުންވާނީ

ްދަށުން،ް ްމިޤާނޫނުއަސާސީގެ ްބޭްއވުން. ްމިޤައުމުގައި ްއިންތިޚާބެއް ރިޔާސީ

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްމިދާ ްކުރަމުން ްމަސައްކަތް ނޑުމެން ްއަޅުގަ  2180މިހާރު

ްއެީއް ްޭބއްިވްއޖެއްޔާ. ްއިންތިޚާބެއް ްތަޞްަްދީޤްކުެރވި އިޞްލާޙުެވ

ްރައްޔި ްަކމަކީ.ްއެހެންވެއްޖެކަމަްށވަންޏާ ްބޭނުންވާނެ ތުންނަށްްއަޅުަގނޑުމެން

ްރަނގަޅަްށް ްކިތަންމެ ްަބޔަކު ްއިންތިާޚބަަަކަށްވުން. ްކަހަލަ ޤަބޫލުކުރެވޭ
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ްލިބޭް ްެއޚިދުމަތް ްވިދާުޅވިެއއްކަމަުކ ްކުރެވިދާނެއޭ ްކުރާނަމޭ، ތިމަންނާމެން

ްއެމައްސަލަް ްބޮޑަްށ ްވަރަށް ްއެއޮތީ ްޤަބޫލުނުކުރަންޏާ ްއެކަން  2185ފަރާތުން

ްރަްއޔިތުން ްޤަުއމެއްގެ ްމިދައްކަނީ ްކަންކަމުެގްދިމާވެފައި. ްވާހަަކާއއި ގެ

ްާތް ްއަޅަިއގެން ްފެން ްރައީސް،ްތެލަށް ްވާީތވެ.ްޢިްއަޒތްތެރި ްކަމަށް މައްޗަށް

އަބަދަށްްވިްއކިްމީހަކުްކުއްިލައކަށްްއަިއއްސަްތިމަންނާްމިހާރުްސީދާްތެލޭް

ްތެޔޮް ްސީދާ ްޙަޤީޤަތުގައިެވްސ ްހަމަ ްއޭނަ ްދެްނ ްބުންޏެއްކަމަކު، ވިްއކަނީ

ްއެހެ ްވިއްކަނީ. ްބޮޑުްމިހާރު ްިކތަންމެ ްނުކުެރވޭނެ ްޤަބޫލެއް  2190ންނަމަެވސް،

ްތެލެއްނޫންހޭް ްހަމަ ްމިއޮތީ ްޓެސްޓުކޮށްފައި ްއޭތި މީޓަރަކުން

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމިއުޅެީނ ްމައްސަލަެއއް ްއިުތބާރުގެ ްއެއީ ބުންޏެއްކަމަކުެވސް.

ރައީސް،ްއެނޫންްއެހެންްމަްއސަލައެްއްމިތާކުެއއްނެތް.ްއެހެންވިމާ،ްއިތުބާުރް

ްމަރުޙަލާގަިއްގާއިމުކުެރވޭ ްއިންތިޤާލީ ްމި ްގަރަންޓީެއއް ްަވއްތަރުގެ ނެ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްދ.އަތޮުޅގެ ްގަރަންޓީއަީކ، ްއޮތްހާވެސް ްހަމަ  2195އަދިެއއްނެތް.

ްމިހާރުް ްއެއީ ްހުށަހެޅުން. ްއެހުށަހެޅުއްވި ްނާޝިދު ްއަޙްމަދު މެންބަރު

ްއެކަްން ްިތއްބަަވިއގެން ްވެރިކަމުގައި ްބޭފުޅުން ްތިއްެބވި ވެރިކަމުަގއި

ްއެަބްނުކު ްމެންބަުރންވެސް ްގިނަ ްވަރަށް ްމިމަޖިލީހުގެ ރެވޭނެކަަަމަށް

ްއިނގޭތޯ.ް ްޚިޔާލުަތއް ްހަމައެކަނި ްއެއީ ްޚިޔާލުތައް. ފާޅުކުރަްއވާ

ްޚިޔާލަށްވެސް.ް ްއެންމެންގެ ްހުރިހާ ްއިޙްތިރާމްކުަރންޖެހޭނެ  2200އަޅުަގނޑުމެން

ްކުރެ ްެއޮގތަށް ްވާހަަކއަީކ،ްމިކަން ްމިއުޅޭ ވެްންއެހެންނަމަވެސް،ްދަންނަވަން

ްމެންބަރުް ްިޢއްޒަްތތެރި ްމާލެއަތޮޅު ްދެންމެ ްޤާނޫުނއަސާީސ، ްެއއީ އެބޮތްތޯ.

ްބޭއްވޭެން ްއިންތިޚާބެއް ްނިންމާފައި ްއިްޞލާޙުކޮށް ްނެތް ވިދާޅުވިފަަދއިން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއެހެންވެއްޖެކަމަށްވަންޏާ ްޙާލާތެއްނެތް. ްަވގުާތއި ވަގުެތއް،

ްދަށަށް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްމިހާރުއޮތް ްއެހެންވެްއޖެކަމަށްވަންޏާްދާންޖެހޭނީ .2205 

ްޤާނޫނުހަދާް ްކަންތައްަތްއ ްޤައުމުގައި ނުޑމެން ްއަުޅގަ މައްސަލަެއއްނެތް.

ްރަނގަޅަކަށް.ް ްއެންެމ ްވީހާެވސް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިކުރަނީ މަޖިލީހުން

ވީހާވެސްްބަރާބަރަށް.ްއާްޤާޫނނުއަސާސީެއއްްހަދަިއ،ްނުވަަތްމިހާރުްމިހެދޭް

ްއިްނތި ްދަށުން ްވަރަްށްޤާނޫނުއަސާސީެގ ްފުުރސަަަތު ްބޭްއވޭނެކަުމގެ ޚާބެއް

ްއެބަކުރަންޖެހޭް ްއިންތިޚާުބ ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަކު ްއެއީ  2210ހަނިވެއްޖެ.
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ް ްމަހު ްބުނާގޮތުނ11ްްްނޮވެމްބަރު ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމިހާރުއޮތް ްދުވަހަށް ވަނަ

ްއެަބް ްމަުރޙަލާއެއް ްއިންތިޤާލީ ްމިޤާނޫނުއަސާސީދަށުން ވެއްެޖއްޔާ.ްނޫންނަމަ

ްމިޖެހެނީ.ްވަރަށްްއުފެދެންޖެ ްވާހަކަދަްއކަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދޭއްޗަށް ހޭ.ްމި

ްމައްސަލައަީކ،ް ްެއއް ްމިއުޅެނީ. ްދެމައްސަލައެއް ްމި ސާފުކޮށް

ްދަށުންް ްމިޤާނޫނުައސާސީ ްދެން ްއިޞްލާޙުޮކށްގެން،  2215މިޤާނޫނުއަސާސީ

ްދަށުންތޯް ްޤާނޫނުައސާސީ ްމިހާރުއޮތް ްނޫނިއްޔާ ްބޭްއވިދާނެތޯ އިންތިޚާބެއް

ްއޮީތްްއިންތިޚާބު ްޤާނޫނުައސާސީަގއި ްމިހާރުއޮތް ްއެހެްނެވއްޖެއްާޔ ބާްއވަނީ.

ްއިލެކްޝަނެްއް ްޕާޓީ ްމަލްޓި ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްބަޔާންކޮށްފައި. ހަދަންވާގޮތް

ބޭއްޭވއިރުަގއިްައޅުަގނޑުްއެެދނީްރާއްޖޭގެްރައްޔިތުންނަށްްެއއްވެސްްކަހަަލް

ްބޭއްް ްއިންތިޚާބު ްބޭނުންވާގޮތަށް ްއެމީހުން ްގޮަތކަްށްހުރަހެއްނެތި  2220ވޭނެ

ްހުރިހާް ްވާަދކުރާ ްއިލެކްޝަްނގަިއ ްާޕޓީ ްމަލްޓި ވެގެންދިޔުން.

ފަރާތްތަކަށްވެސްްހަމަހަމަްޕްލެޓްްފޯމެއްގައިްވާދަކޮްށގެން.ްެއއީްކަންނޭނެގް

ްގޮތަކަްށް ްއަްނނަ ްއުނި ްަވކިމީހަކަށް ްއެްއަޗކީ. ްމިކިޔާ އަޅުަގނޑުމެން

ްމީހަކަ ްކޮންމެ ްއެއީ ްދެަރވާގޮަތކަށް، ްއެއްނޫްންވަކިމީހަކަށް ްއެއީ ށްވިަޔސް

ްހަޤީޤަތަކީ.ް ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްެއއީ ްވާަހކައަކީ. ްމިދަްއކާ  2225އަޅުަގނޑުމެން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމިހާރު ްމިހާރަކުއެއް ްޓައިެމއްނެތޭ ްޓެކްިނކަލް އެހެންވީމާ،

ްބާއްާވކަށެްއ.ް ްއިންތިޚާބު ްިއޞްލާޙުކޮށްގެން ްޤާނޫނުއަސާސީ މިހަދާ

ްމަޖިލީ ްހަދާ ްޤާނޫނު ްހިނގާގޮްތްއަޅުަގނޑުމެން ްމަސައްކަްތެވސް ހުގައި

ްމެންބަރެއްް ްއެމަޖިލީހުެގ ްއިނގޭ. ްެއބަ އަޅުަގނޑުމެންނަށްވެްސ

ްއޭގެް ްދެންމެ ްހަދަންޖެހެނީ. ްއެބަ ްބައިވަރު ްޤާނޫނުތަްއ  2230އަޅުަގނަޑކީެވސް.

ްމިމަޖިލީހުގެް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭެގ ްލިސްެޓއް ޑީޓެއިލް

ްޢިއްޒަތްތެ ްޙިއްސާކޮށްފި. ްއޮތީްމެންބަރުންނާއި ްދެން ްރައީްސ، ރި

ްހިނގަމުންް ްކަންތައްަތއް ްދުނިޭޔގެ ްަޤއުމުތަކާއި ްއަވަށްޓެރި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްނުފޫޒުް ްއެީމހުންގެ ްމައްޗަށް ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްބަލައި ްމައްޗަށް އަންގޮުތގެ

ްގެެނސްގެންދާނެއޭ.ް ްއެމަބރގޯެއއް ްމިތަނަށް ްއީ.ޫޔއިން  2235ފޯރުވޭނެއޭ

ްހިތާމަކޮށްފާނެ ްމީހުން ްއަޅުަގނޑުމެންނާބެހޭްސްރީލަންކާ އޭ.

ްކަންތައްަތްއް ްޤައުުމގެ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްމިއީކީ. ޕްރޮބްލަމްއެއްނޫން
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ނޑުމެންްެއކަންްނިންމީމާް ނިންމާނީްމިމަޖިލީހުގެްމިތިބަްމެންބަރުން.ްއަޅުގަ

ްޤައުމެްއ.ް ްއަދި ްޮސވްރިންގ ްއަުޅަގނޑުމެންނަކީ ްބަސް. ްފަހު އެއީ

ް ްމިނިވަން ްއަިމއްލަ ްބޭރުމީހުންްއަޅުަގނޑުމެންނަކީ ްއެހެންވިާމ،  2240ޤައުމެއް.

ްްަ ްކަންތައްކުރާކަްށ ްައޅުަގނޑުމެން ްތެިޅފޮޅިގެން ްކިޔާފާނެީތވެސް އެްއޗެކޭ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްނުކުރަން. ްތާއީދެއް ްއަޅުަގނޑު ްއެއަކަށް ނުޖެހޭ.

ޙަޤީޤަތުގަިއވެސްްމިހާރުްޤައުމުްޙާލަތާއިްކަންތައްތައްްދާގޮތަްށްބަލާއިރުގަިއް

ްހި ްވަރަށް ްާރއްޖޭެގްއަޅުަގނޑުމެން ްނާޒުުކކަާމއި، ްރާއްޖޭެގ ތާމަކުރަން.

ްޙާލަާތިއ،ްމިކަންކަމަށްް ްތިބި ްރައްޔިތުންގެ ްާނޒުކުކަާމއި،ްިދެވހި  2245އިކޮނޮމީގެ

ްފެށިގެންގޮްސް ްބެންޗުން ްކުރީ ްމެންބަރުން ްކުރެޭވވަުރެގ ްފިކުރު ވިސްނާ

ްމީހުންނަށްް ްތިބި ްމަސަްއކަތްކުރާން ްފަހަތުގައި ްއަދި ްގޮސް ފަހަތުން

ްމިް ްއެހެންވެްއޖެކަމަށްވަންޏާ،ްދާންދެން ްމީހުންނަކީ. ްމިތިބި ތާނގައި

ނޑުމެންްމިމަރުޙަލާތައްް ޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ްވަރަށްްޒިންމާދާރުކޮށްްއަުޅގަ

ްއޭ.ޑީ.ޭކް ްމިއަދު ްޒިންމާދާރުކޮށް. ްވަަރށް ނަޑއްތުކުރަްނވާނީ.  2250ކަ

ްތަކެއްާޗިއް ްހުރި ްއެތެރޭ ްއެތާ ްތަޅައިގެންފި. ްބަޔަކު ްވަދެ ހޮަޮސްޕިޓަލަށް

ްއިންެނވި،ްސާމާ ްއެބަ ްމިނިސްޓަރު ްހޯމް ްިމތާނގައި ްގެއްލުންދިަީފި. ނަށް

ްދައުަުލަތުެގް ްއިންނެވި، ްއެބަ ްމިނިސްޓަރު ްޑިފެންސް މިތާނގައި

ްމިނިސްޓަރުެގް ްފިނޭންސް ްމަނިކުފާނު ްޚަރަދު ޚަަަޒާނާއިންކުރާ

ްޑީޓެއިލްެއްއް ްއޭެގ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެނިގވަަޑއިަގންނަވާނެ.  2255ހައިސިއްޔަތުން

ްމިތިބީ.ްއެކަުކްދޭކަށްްނުޖެހޭނެ ްމީހުން ްބަިއވަރު ްއެތައް ްމަޤާމެއްގައި .ްއެއް

ްކުރާކަންތަްއް ްެއއްއަތުްނ ްއޮީތކީނޫން. ްކަންތައްަތކެއް ްނޭނގެ އަނެކަކަށް

ްމިއަތްް ްލާފައި ްމިފަރާތަްށ ްމިއަތް ްނުވެއްދާނެ. ްނޭނިގެއއް ްއަތަކަށް އަނެއް

ޤައުުމެގް،ްމިފަރާތަށްްލިޔަސްްވާނީްހަމަްއެްއވަރުްއެހެންނޫންތޯ.ްއެހެންވިމާ

ްމެނޭޖްް ްމިަކންކަން ްިމއޮތީ. ްބިރުވެރިކަމެއް ްޤައުމުގެ  2260ހަމަޖެހުމެއްނެތް.

ްމަދީތޯ،ްއުޅަނދުަުފަހަރުް ްބޭސް ްމަދީތޯ،ްބަޑި ްބަޑި ްމިއުޅެނީ ނުކުރެިވގެން

ްދެންމެް ްމަދީތޯ. ްބާރުދީފައިއޮތްލެއް ްމަދީތޯ، ްމީހުން މަދީތޯ،

ތޮުޅެގްޢިއްޒަތްތެިރްޤާނޫނުއަސާސީއިންްބާރުަތއްދީފައިާވްގޮުތގެްވާހަކަްރ.އަ

ްރަންކުރާކަްށް ްއިތުރަށް ްއެޕްޮރގްރާމް ްައޅުަގނޑު ްއެދެއްކެވީ. މެންބަރު
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ްމިކަްން ްެއއްަޗކީ ްދަންަނވަންމިއުޅޭ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި  2265ބޭނުމެއްނޫން.

ްހެދިއޭ.ްިއތުބާރުްނެތީއޭ.ް ްއިތުބާުރގެްމައްސަލަައކާއި ްމިއުޅެނީ ނުކުރެިވގެން

ްނެީތއޭ ްއިތުބާރު ްބޭފުޅުންކުރާްރައްޔިތުންެގ ްތިިބ ްހިންަގވަން ްވުޒާރާަތއް .

ްއެހެނިހެންް ްައދި ްނުކުރަނީ. ްއިތުބާރު ްކަންތައްަތކަށްެވްސ ރަނގަޅު

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއެހެންވިމާ، ްނުކުރަނީ. ްއިތުބާުރ ކަންތައްތަކަްށވެސް

ްއެީއް ްނެރެން. ްފޯމިއުލާރެއއް ްކޮންމެވެސް ްާގއިމުކުރަްނ ްއިތުބާރު  2270އެބަޖެހޭ

ްއިންތިޤާލީ ްާއްްކަންނޭނގެ ްފޯމިއުލާއަީކ. ްނެރެންޖެހޭނެ މަރުޙަލާއެްއގައި

ްއެކަްން ްވާސިްލވުމަށްޓަަކއި. ްަކންތައްތަކަށް ްދަށުން ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްކުރުމަށްޓަކަިއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެކަން ްބަަަހީއޭ. ްކުރަމާ ނޑުމެން ަުގަ އަޅު

ްމަންާފް ްލާބައާއި ްއެންމެ ްރައްޔިތުންނަށް ްނުަނާގ ްަސއިެޑއް އެްއވެސް

ް ްއެހެންނޫންކަމަށްވަންާޏްހުރިގޮތަކަށް ްބަހީއޭ. ްޮކށްލަމާ  2275އެކަން

ްާއް ްހުއްޓާލާފައި ްމިހިސާބުން ްއިހަށް ްހެދުން މިޤާނޫނުއަސާސީ

ްހަދާް ްނިމުނީކަމަށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްިމހަދާ ްމިހާރު ޤާނޫނުއަސާސީ،

ބަހައްޓާފައިްމިހާރުްމިއޮތްްާޤނޫނުއަސާސީގެްދަށުންްއިންތިޚާބުްބާއްވާްއަިދް

ނޑުެމންްއެްފޯމިއުލާރެއއްްހޯދެންދެންްމަސައްކަްތްވަގުތުްަނގަިއގެންްއަޅުް ގަ

ްރާއްެޖއިްން ްނުވޭ ްކަންބޮެޑއް ްހަމަގައިމުވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްހިނގަށޭ.  2280ކުރަމާ

ބޭރުްބަޔަކުްބުނެފާނެްކަލޭމެންްމިހާރުްޑިމޮކްރަސީއެއްނޫނޭ.ްއަޅުަގނޑުމެްން

ްފެށުީނވެްސްތްރީ،ްފޯރ ްމަސައްކަތެއް ްާގއިމުުކރަން ްޑިމޮކްރަސީ ްޤައުމުަގއި

ް ްމިދައްކަނީ ްގޯ. ްއެ ްމީހުން،111ްްއިޔަރސް ްތިބި ްޑިމޮކްރީސގައި އަހަރު

ްހުރިހާް ްޑިމޮކްަރސީގަިއ ްދުވަސްތެރޭަގއި ްއަހަުރ ްތިން އަޅުަގނޑުމެން

ްޑިމޮކްރަސީް ްއެމީހުންެގ ްއެއީ ްިވސްނުން  2285ފަންކްޝަންކުރާނެކަމަށް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއެްއޗަކީ ްމިއުޅޭ ްދަންނަވަން ްއެހެންވިމާ، ނެތީނޫންތޯ.

ވާތެއްްކުރާކަްށވެސްްމިތަނަކުްނުރާވަމޭ.ްއަދިްބަޣާަާވާތްކުރާްމީހަކާއިްބަޣާަާ

ްކޮށްިފއްާޔް ަާވާެތއް ްބަޣާ ްއެކަހަލަ. ްނެތޭ ްވިސްނުެމއްވެްސ ގުިޅގެންވެްސ

ްހިމެނެނީް ްތެރޭގަިއެވސް ްމީހުންގެ ްލިބޭ ްެގއްލުމެއް ްބޮޑު އެންމެ

ްއުފެއްުދންތެރިކަ ްމިޤައުުމގައި ްއެއީ ްމިޤައުމުަގއި.  2290މުގަިއްއަޅުަގނޑުމެންނޭ

އަޅުަގނޑުމެންްޙިއްސާްކުަޑއެްއްނުވާނޭ.ްމިމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންގެްޙިއްާސް
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ްމިޤައުމުެގް ްދެރަެއއް ްކޮންމެ ްަރއްޔިތުންނަށްވާ ްމިަޤއުމުގެ ކުޑަެއއްނުވޭނޭ.

ނޑުމެންނަީކް ްައުޅގަ ްޙާލަތުގަިއ ްަތމްސީަީލުކުރާ ްއަޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުން

ްމީހު ްގެްއލުންވާނެ ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްރައީސް.ްއޭގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ންނޭ

ްހުއްދަކުާރނެކަމެއްނޫނޭ.ް ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެކަަމކީ  2295އެހެންވެއްެޖކަމަށްވަންޏާ

ްދައްަކއިގެްނވެްސް ްވާހަކަެއއް ްއެކަހަލަ ްމެންބަރަކުވެސް މިމަޖިލީހުގެ

ްގޮތަކަށްް ްބައްޓަްނެވދާނެ ްވިސްނުންފުޅު ްގޮަތކަށް ްއެކަހަލަ ްއަދި ނުވާނެއޭ.

ްުނވާ ްދީގެން ްޤައުމާއިގެްންޚިޔާލެްއވެސް ނޑުމެްނެގ ްއަުޅގަ ނެއޭ.

ްއިާރދަކުރެއްިވްއާޔް ްރޯޅިގައޭ. ްފަހި ްބޭނުންވަނީ ްކުިރއަށްދާން އަޅުަގނޑުމެން

ްހުރަހަކީް ްުހރި ްކުރުމަށްޓަކައި ނުޑމެންނަށް. ްއަުޅގަ ްކުެރވޭނޭ  2300އެކަން

ްއަޅުަގނޑުމެްނެގް ްނުބޭއްވޭނެކަމަށް ްރައްޖޭަގއި ްއިންތިޚާބެއް އިންޞާފުވެރި

ްގިނަމީ ްގޮތަކަށްްތެރެއިން ްއެނޫންއެެހން ްއެކަން ްޤަބޫލުކުރާކަމޭ. ހުން

ްގޮތަަަކަްށް ްއެހެން ްޤަބޫލު، ްފޯމިއުލަރއެއް ޤަބޫލުކުރާނެ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްޙައްލުީވއޭ. ްމައްސަލަ ްހަމަޖެހުނީމާ ޤަބޫލުކުރެވޭނެގޮަތކަށް

ްނިޒާމެްއް ްހިްނގޭނެ ްޤައުމު ްވާހަކަައކީ، ްދަންނަވަންޮއތް ްދެން  2305ރައީސް،

ްއެބަ ްވުޒާރާަތްއްސަރުކާރުންވެސް ްޤައުމުަގއި ްގާއިމުަްކުރަން. ޖެޭހ

ހަރުދަނާކުރަންްއެބަޖެހޭ.ްޤައުމުގެްރަްއޔިތުންނަށް،ްއެމީހުންނަށްްޔަޤީންކަްން

ްކުރަންޖެހޭނީ.ް ްއެކަން ްޢަމަލުންނޭ ްވާހަކައިނެްއނުނޭ، ްދޭންޖެހޭ. އެބަ

ްއެކަން..
ް2310 

ްއްޖެ.ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްަވގުތުްހަމަވެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއަިދްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްަވގުުތކޮޅަކަށް ްކުޑަކުޑަ ްހަމަ ްައޅުަގނޑު ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއަޅުަގނޑަށްކަމަށްވާތީ.ްްާޖބިރުްވާހަކަެދއްކެުވން:هللاްއަްބދު ްމިއޮތީ ްވާހަކަދައްކަންެވސް ްފަހުގަ ްއެންމެ އެދެން،

ްމަްއސަލަ ްމި ްރައީސް، ްހިތާމަކުރަން ްނުފެިންއަޅުަގނޑުމެން ްގޮތެއް  2315ިއގައި

ްހިތާމަކުރަން.ް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްކަމަށްވަންޏާ. ްނިމިއްޖެ ްމިއަދު މިމަޖިލީހުން

ްފޯރިއާިއ،ްޖޯޝާިއް ްވަރަށް ްމިހެދީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމި އެއީ

ްތިބެގެން.ް ްމިތާނގައި ްދުވާލު ްރެާއއި ްމަސައްކަތް ްމިންނަތް ްވަރަށް އަދި
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ްރަްއޔިުތންނަ ްނަތީޖާެއއް ްެއއީްމީގެއިން ްގޮސްސިކަމަްށވަންޏާ ްނުލިބި ށް

ްވަރަްށް ްރައްޔިުތންވެސް ްމިރާއްޭޖގެ ްމެންބަރުންވެސް، ްހުރިހާ  2320މިމަޖިލީހުގެ

ްއަންނާނެކަމަށްް ްނަތީޖާއެއް ްރަނގަޅު ްމިކަންކަމުން ްކަމެއް. ހިތާމަކުރާނެ

ްއެހެންވީަމ،ް ްގިަނ. ްވަރަްށ ްމިރާއްޖޭގަިއ ްރަްއޔިތުން ްތިިބ އިންތިޒާުރގައި

ނޑު ްއަުޅގަ ްހުރިހާްްމީގައި ްަމޖިލީހުގެ ްޚާއްޞަ ްރައްޔިތުންެގ ޮގވާލަން

ްކޮސްޓްލީވާނެޭއ.ް ްވަރަށް ްނަހަދާށޭ.ްމިސްޓޭކް ްމިސްޓޭކެއް ބޭފުޅުންނަށްވެސް

ްމިސްޭޓްކް ްމަގަކީ ްއަިއ ްކުރަމުން ްކަން ްހިސާަބށް ްމިހާ  2325އަޅުަގނޑުމެން

ްއެއުސޫުލް ްކުރުްނ. ްކަންތައް ްލަރންކޮށްގެން ްމިސްޓޭކުން ހަދައިގެން

ްދޫ ްމިސްޓޭކްްމިހިސާބުން ްހަދާ ްމިފަހަރު ްނުހަދަިއ، ްމިސްޓޭކެއް ކޮށްލާފައި

ވަރަށްްބޮޑަށްްައގުބޮޑުްމިސްޭޓކަކަށްްވާެނއޭ.ްެއކަމުންްލިބޭނެްގެއްލުންތަްއް

ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްތަހައްމަލެްއްނުކުރެވޭނެ.ް

ް2330 

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު...ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްއަިދވެްސ..ްްނބަރުްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެ
ްޖާިބރުްވާހަަކދެއްެކވުން:هللاްޢަބްދު

ް2335 

ްއާދެ،ްަވގުތުްހަމަެވއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއެއްފަހަރުްމަނިކުފާނުްމިމަޖިލިސްްކުރިއަށްްގެންދަވަންްކުރިްޤުރުބާނީއަށާިއްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް

ްރައްޔިތުންެގްްްހަަކދެއްެކވުން:ޖާިބރުްވާهللاްޢަބްދު ްއަިދ ްދަންނަވަން. ްޝުަުކުރު ްމަސަްއކަތަށް ްކުރެްއވި އަދި

ނޑުްޝުކުުރްދަންނަވަން.ް  2340ޚާއްޞަްމަޖިލީހުގެްހުރިހާްމެންބަރުންނަށްްއަޅުގަ

ްހޯދައިިދންކަމަށްޓަކަިއް ްމިފުރުޞަތު ނޑަށް ްއަުޅގަ ްހުރިހާްރައްޔިތުން ގއ.ގެ

ްަދންނަވަން ްޝުކުރު هللاް.ްަވއްސަލާމްޢަލައިކުްމްވަރަޙްމަތުއެމީހުންނަށްވެސް

ްވަބަކާތު.ް

ް

ްވާހަކަފުޅުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްެމންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި  2345ޝުކުރިއްޔާ

ްއަިދްް ްހެޔޮބަސްފުޅަށާއި ްވިދާޅުވި ނޑާއިެމދު ްއަުޅގަ ދައްކަވަމުން
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ްހެ ްވިދާޅުވި ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ޔޮބަސްފުޅަށްްމިމަޖިލީހުގެ

ްއަމިއްަލް ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްއަދި ްހައިސިއްޔަތުންނާއި ްމެންބަރުންގެ މިމަޖިލީހުގެ

ްއާެދ،ް ްދަންނަވަން. ްޝުކުރު ްެމންބަރަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ނަމުގައި

 2350ްފެލިދެއަތޮޅުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޔޫސުފްްނަޢީމް.ް

ް

ްރަްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޔޫސުފްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްއިންތިޤާލީް`. ްއާދެ، ްއީްސ،

ްހުށަހަޅުއްވާަފއިާވްްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމެންބަރުން ްމިމަޖިލީހުގެ ކަންތައްތަކާބެހޭގޮތުްނ

ްމިކަަަންް ްކޮމިޓީއަށް ްމިޖެހުނީ،ްޑްރާފްޓްކުރާ ްބަހުސްކުރަން ހުށަހެޅުންތަކަށް

ްކުރަމުންދާް ްމިހާރު ްނިންމުމަށް ްމިކަންކަން ްމިމަޖިލީހުން  2355ނުވެގެން

ްމަޖިލީހުގެްމަސައް ްއާދެ، ްމިދަނީ. ްކުރިއަށް ްއެަކން ްގޮތުން ކަތެްއގެ

ްދެއްކެިވއިރު،ް ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރުންހެން ްހުރިހާ ްހަމަ ގާތްަގނޑަކަށް

އަޅުަގނޑުްވަރަށްްރަނަގޅަށްްއެކަންތައްްކަނުލާްައޑުއެހިން.ްގާތްަގނޑަަކްށް

ްއެހެންވީމަ،ް ްދަްއކަވާަފއި. ްވާަހކަފުޅުތަކެްއ ްއެއް ްހަމަ ހުރީ

 2360ަގނޑަްށވެސްްޖެހޭނީްހަމަްއެްއްވާހަަކެއއްްދަްއކަން.ްެއހެންވީމަ،ްދެްންއަޅު

ްފަހުންް ްެއންމެ ްމިއަުދގެ ްމިހާރު ްއޮްތގޮތުަގއި ްއެނގިފައި އަޅުަގނޑަްށ

ްދެންް ްނިމުމުން ްވާަހކަދައްކާ ނޑު ްއަުޅގަ ްައޅުަގނޑު. ްމިއޮތީ ވާހަކަދަްއކަން

ްވާ ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްކަމަށްވަންޏާ ްއެހެންެވްއޖެ ްއަހާނެ. ހަަކްވޯޓަށް

ްވާނީ.ް ްހުރަހަކަށް ްެއޅޭ ްވޯޓަށް ްއެއީ ްކަމަށްވަންާޏ ދިގުލަިއގެންދާ

ްގޮތުްން ްތަންދިނުމުގެ ްވޯޓަށް ްއަޅުަގނުޑްކުރުކޮށްލާފައި ްގޮތުން  2365އެހެންވުމުގެ

ްވާހަކަްނިންމާލާނަން.ްޝުކުރިްއޔާ.ް

ް

ްނިޒާމާްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ ްނުކުތާއެއް،ްއާދެ، ބެހޭ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްިޢއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްޝާފިޢު.ް

ް2370 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްނުކުތާއެްއްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްނިޒާމާބެހޭ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ
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ްްއިްބރާހީމްްޝާފިޢުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިޖެހުނީ، ްޢިއްޒަތްތެރިްނަގަން ްރ.އަތޮުޅެގ ްކުރިން ްކުޑައިރުކޮެޅއް މީގެ

ްއެވާހަަަކަ.ް ްައޅުަވިއ، ްއިލްޒާމެއް ްބޮލުގައި ްބައެއްެގ ްވަޙީދު ްޢަލީ  2375މެންބަރު

ްރައްދުާވް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއެމަނިކުފާނު ްއެެދން ނޑު ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްޝުކުރިްއާޔ ްއެދިވަޑަިއގަންނަވަން. ްމަޢާފަށް ބޭފުޅުންނަށް

ްއީސް.ްރަ
ް

ް2380 

ްިޢއްޒަތްތެިރްމެންބަރެއްެގްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަނެއް ްމެންބަރަކު ްިޢއްޒަތްތެރި އާދެ،ްއެްއވެސް

ްއިލްޒާމެްއް ްއިސްތަށިފުުޅގައި ްމެންބަރުންގެ ްެއ ްނުވަތަ އިސްތަށިފުޅުަގއި

ްނުކުތާއެްއ،ް ްނިޒާމާބެޭހ ްއެދެން. ްނުކުރެްއވުން ްކަންތަްއ ްގޮަތކަށް އެޅޭނެ

ްގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންަބރުްޢަލީްވަޙީދު.ރ.އަތޮޅު

ް2385 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްައޅުަގނޑުްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްމިނެގީްދެންމެގަިއްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް

ްމެްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްެތރި ްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްދެްއކެވި ންބަރުްވާހަކަަަފުޅު

ނުޑް ްއަުޅގަ ްގޮުތގެމަތިން ްެއްއގޮތްވާ ްގޮތާިއ ްއެވިދާުޅިވ ްޝާފިޢު  2390އިބްރާހީމް

ްކުރެއްިވގޮތުްން ްކަންތައް ްފަހުން ްޑީ.އާރު.ޕީން ްނަމަވެސް ްދެންނެވި އެހެން

އަޅުަގނޑުްއެކަމަށްްމަޢާފަށްެއދިްއަދިްމިހާރުްއިތުރަށްްޝުކުރުްދަންނަވަންް

ްޑީ.އާރު.ީޕއަށްްއިނގޭތޯ.ް
ް

ް2395 

ްބަހުްސްްްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންް ްހިސާބުން ްމިހާ ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްުޝކުރިްއޔާ އާދެ،

ްތިއްެބިވް ްއެދިވަޑަިއގެން ްބާބުގެ ްއިންތިޤާލީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދެން، ނިމުނީ.

ްމިތަނަށްް ްއެރުވިަފއިވުާމއެީކަގއި، ްަވގުތު ްބަހުސްގައި ްބޭފުޅުންނަށް ހުރިހާ

ްޭބފުޅު ްނެތް ްދަންނަވާލެވުނުއިުރވެްސްހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ްމިހެން ންނަށް

ްދިއުމަށްޓަަކިއް ްވޯޓަްށ ްއަޅުަގނޑު ްހަމަ ްދެން، ްއިނގޭ.  2400ނޭރުވޭކަން

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންގެްއަިރހުންްއަަަދަބުވެރިކަމާެއކުްދަންނަވަންްހުރިހާް
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ްޢިއްޒަތްތެިރް ްޖައްަސވާލަްއަވއި، ްާކޑުކޮޅުަތއް ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްނަން ްއާެދ،ްމެންބަރެއްގެ ްއެދެން. ްެޗކްކޮށްެލއްވުން ްބަްއލަވާލަްއވާ ފުޅުތޯ

ްރިޔާްޟް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްތ.އަތޮޅުގެ ްނުކުތާއެއް، ނިޒާމާބެހޭ

 2405ްރަޝީދު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްކުރީަގިއްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްއެހުމުގެ ްވޯޓަށް ްކުރީުދވަހު ްވިދާުޅވި ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްކޯްއޗަކަށްކަްނ.ްްއްެކވުން:ްރަޝީދުްވާހަކަދެް ްއެހޭނީ ްމީެގއިން ްވޯޓަށް ްވިދާޅުާވނަމޭ ްަރއީސް  2410ޢިއްޒަތްތެރި

ްސާފުކޮށްލަދިނިއްާޔް ްއެކަން ްއެހެންވީމަ، ްކޯއްޗަކަށްކަން. ްނޭހޭނީ އަދި

ްއަޅުަގނޑަށްްވަރަށްްރަނގަޅުްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްވޯޓަށް..
ް

ް

ްާވހަކަެދއްކެުވން: ްއިށީނދެވަަޑއިްރިޔާސަތުން ްބަލައެއްްއާެދ، ްނުަުކުތާއެއްކަމަށް ްނިޒާމާބެހޭ  2415ގެންެދއްާވ.

ްނުގަންނަން.ްލ.އަތޮޅުގެްިޢއްަޒތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޢީމް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިއަުދްްމުަޙންަމދުްްހައްުދންމަތީްެމންަބރު ްމިނެގީ ްނުކުތާެއއް ްނިޒާމީ ްރައީްސ،ްއަޅުަގނޑު  2420ްއާދެ،ްޢިއްޒަތްތެރި

ްމިްްެކވުން:ނަޢީމްްވާހަަކދެއް ްބޭފުޅުން ްބަެއްއ ްވިދާޅުިވ، ްފައްޓަވަމުން ްޖަލްސާ ްފުރަތަމަ އެންމެ

ނޑިޔާުރންނާބެހޭގޮތުންް ްފަ ްހުށަހަޅުއްވާފަިއ، ްބާބަށް ނޑިޔާރުންގެ ފަ

ްބަދަލުގެންނަންް ްަބއެއް ްހުށަހެޅުއްވުންތަކަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ްމަޖިލީހަށްް ްފުރުޞަތުތައް ްއެ ްދެއްވާަފއިަވނީ. ފުރުޞަތުވެސް

ްފުަުރުޞަތާމެދުގަިއްރަ ްއެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްގެނެވި،  2425ސްމީގޮތެްއގައި

ްމީެގް ްއެއީ ްވަޑައިގަތުަމކީ ްވޯޓަށް ްނޫނީ ްވިސްނާލުމަށްފަހުގަިއ ބަލައިލާ

ްކަމަކަްށް ްހިންގެވި ްއެްއގޮތަށް ްގަާވއިދާ ްޮގތާއި ްހިންގަވާ ްމަޖިލިސް ކުރިން

ް ްރޫލިންގެއއް ްމިކަމަށް ްކަމަަަަކށްވާތީ ްއެކަީށގެްނވާ ްއެިދްނުވުމަކީ ދެއްވުން

ްދަންނަވަން.ްޝުކުރިްއޔާ.
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ް2430 

ް

ްިތްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހުަށހެޅުއްވުން ްހުށަހެޅުްއވި ްއެ ްެމންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްމިހާރު އާދެ،

ްއެބޭފުޅުްން ްތެރޭަގއި ްކުޑަހިނދުކޮޅެްއގެ ްމެންބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްފޮނުވާ ނޑު ްއަޅުގަ ްނިންމާލެްއވުމަްށފަހު ްލާސޮއިކުަރއްވާ ްއަދިނަްނ. ްދެން

ްރަޝީުދެގް ްރިާޔޟް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަތޮުޅގެ ްތ. ްއެހެންމެ  2435ހަމަ

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްެތރި ްކުރީދުވަުހ ްާވހަކަ ްއޮތް ހުށަހެޅުމެއްވެސް

ްއާދެ،ް ްއެބަފޮނުާވލަން. ްއަޅުަގނޑުމެން ްެއވެްސ ފާހަގަކުރަްއވާފަިއއޮތީ.

ްަޖއްަސވާ ްކާުޑކޮޅުތައް ްމެންބަރުން ްސ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެދެން. ލާދެްއވުން

ްއަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްޝަރީފްްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއަށް.ް
ް2440 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްތ.އަތޮުޅެގްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްޙަޤީޤަތުގައިެވސް ްހަމަ ްޤަބޫލުކުރެޭވގޮތުަގއި ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ،

ްނިޒާީމްޢިއްޒަތްތެްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްނުކުތާއަކީ ްނެންގެވި ްއެ ްރަޝީދު ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ްރި

ްއަުޅަގނޑުމެންނަަަށްްް ްކަމެއްފެށޭއިުރގައި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ  2445ނުކުތާއެއް.

ްސާފުެވް ްކޮންއެއްެޗކަން ްނޭހޭނީ ްވޯޓަށް ްކޮންގޮަތކަށްކަްނ ްއެހޭނީ ވޯޓު

ހިިތްްއެނގެންްއެބަޖެހޭ.ްމިހެންްމިދަންނަވާލީްމިތާނގައިްމާޒީވެްދިޔަތަނުގެ

ްބޭފުޅުްން ްބައެއް ްމިވާގޮަތކީ ްފަހަރު ްބައެއް ްއަލިލިބިގެން. ތަޖުރިބާއިން

ހުށަހެޅުއްވިްެއއްިޗއްސަށްްވޯުޓްނުލިބިފައިްއަނެއްބައިްބޭފުުޅންްހުށަހެޅުއްިވް

 2450އެްއޗިހިްވޯޓަށްްނޭހިފައި،ްމިަކހަލަްގޮތަކަށްްެވއްޖެނަމަްމިއިންތިޤާލީްބާބުެގް

ްދެބައިުކޅައެއް ްއޮންނާނީ ްޢަަމލުނުކުރެވޭކަހަަލްތެރެއިން ްފާްސވެފައި. ަބއި

ްމިހާރުް ްޔަޤީނުންވެސް ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްޮގްސފައި. ްބަދަލުެވގެން އެްއޗަކަށް

ްހުރިހާް ްހުށަހެޅި ްމެންބަރުންވެސް ްޢިއްަޒތްތެރި ްހުރިހާ ހުށަހެޅިފައިވާ

ްބަިއެވރިއެއްުނވާނަން.ް ްިމވޯޓުަގއި ްނާްއސަވާކަުމގައި ްވޯޓަށް ހުށަހެޅުންތަކަށް

ްމިތަނުންްްއެކަމަކު ްދެއްަވންވީ ްމަނިކުފާނު ްރޫލިންގ ްެއ  2455ުއޒުރުވެިރވާނަން.

ްނޫނިއްާޔް ްޤަސްތުކުަރްއވަްނތޯ، ްނާއްސަވަން ްޯވޓަށް ްެއްއޗަކަށް އެްއވެސް

ްފެނިވަަޑއިގަންަނާވް ްމަނިކުފާނަށް ްައއްސަވާަފއި ްވޯޓަށް ްއެްއޗިއްސަށް ބައެއް
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ްއަޅު ްމިއަދު ްނިންމަވަންތޯ. ްނާއްސަާވޮގތަށް ްވޯޓަށް ނުޑްއެްއޗިހި ގަ

ްފުރިހަމަް ްބޭނުންޭވ ްރައްޔިތުން ްާރއްޖޭެގ ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި

ްމަންފާް ްއެޤާނޫނުއަސާސީގެ ްލިބިަގންނަން.  2460ޤާނޫނުއަސާސީެއއް

ްމަސްަްލަޙަތުް ްބައެްއެގ ްވަކި ްއޮންނަން. ްލިބޭނެގޮތަކަްށ ރައްޔިތުންނަށް

ްމިކަންް ްގެއްލިގެންދާޮގތަކަށް ްމަސްލަޙަތު ްއަނެއްަބއެްއެގ ޙިމާޔަތްކޮށްފައި

ްމިއަދުްއޮ ްއެހެންކަމުން ްބޭނުމެއްނުވާނެ. ްަރްއޔިތުން ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ންނާކަށް

ްާޤނޫނުއަސާސީެގް ްޚާއްޞަކޮށް ްަވކިން ްމައްސަލައިަގއި، ްކްރޫޝަލް މި

ްފުރިހަމަގޮތެއްަގިއް ްސްމޫތްގޮތެއްަގއި ްމި ްއުފައްދަަވއި ްބާބެއް  2465އިންތިޤާލީ

ްލާބައާ ްރައްޔިތުންނަްށ ްއާޤާނޫނުައސާސީެއއް ިއްއަޅުަގނޑުމެން

ްމަންފާހުރިގޮތެއްގައިްލިިބގަންަނންްޤަސްދުކުރާހިނދު...
ް

ް

 2470ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްމިހާރުްވަރަށްްދިުގވެއްޖެްވާހަކަފުޅު.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްގެްނދެވުން(

ް

ްޒަތްތެރިްރައީސް.އާދެ،ްައޅުަގނޑުްމިނިންމާލަނީްޢިއްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް
 2475ްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ް

ްއިށީނދެވަަޑިއގެންްދެއްވުންްެއދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 2480ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްގެްނދެވުން(

ް

ްމަނިކުފާނަށްްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްއެދިފައިނެތްކަން ްފުރުޞަތަށް ްވާހަކަދައްކަްނވެްސ ްއަޅުަގނޑު

ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ.ްްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ް2485 
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ްމާގިނައިުރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްަދށުން ްނުކުތާއެްއގެ ނިޒާމާބެހޭ

ްދެއްވުްން ްއިށީނދެވަޑަިއެގން ްމިހާރު ްއެހެންީވމަ، ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަނީ.

ްޢިްއޒަތް ްއާދެ، ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްތ.އަތޮޅުެގްއެދެން. ްމެންބަރުން ތެރި

ްތިވިދާޅުިވް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްސ.އަތޮޅުގެ ްމެންބަރާއި ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެްއވޯޓު،ް ްކުރީގަިއެވސް. ްދަންނަވާލައިފިން ނުޑ ްއަުޅގަ  2490ވިދާޅުވުާމގުޭޅގޮތުން

ްހަމައަްށް ްެއވޯަޓކާއި ްއައިސްފަިއއޮތީ. ްމަސައްކަތްކުަރމުން މިމަޖިލީހުގައި

ްއެހިސާބުން ނުޑްްއައީމަިއ ްއަުޅގަ ްއޮންނާނީ ްދަންނަވާަފއި އަުޅަގނޑު

ްވާހަަކް ްޢަމަލުުކރާނެ ްއެގޮތަށް ްއެހެްނވީމަ، މިކަންތައްކުރާނެގޮތް.

ް ްމާތް ްދަންނަވާަލން. ްއަދަބުވެރިކަާމއެކު ްމެންބަރުންނަށް هللاްޢިއްޒަތްތެރި

ްއަޅުަގނުޑް ްގެންދާނީ ްމަސައްކަތްކުރަމުން ނުޑ ްއަުޅގަ  2495އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ

ްހު ްހައްދަވާފަިއާވްކޮށްގެންހުރި ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަިދ ަވއާއި

ްތިޔަް ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްމިމަޖިލީހުގެ، ްބަލައިގެން. ގަަަާވއިދަށް

ްފުރިހަމަް ްއެންމެ ްުއޅުްއވާ ްޙާޞިލްކޮށްދެއްވަން ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްޙައްޤުތަެކްއް ްހުރިހާ ްއޮތް ްގެންގޮސްެދވެން ްފުޅާދާއިާރއެްއގަިއ އެންމެ

ްދަންނަވަން.ްރައްކާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްވިސްނަިއގެންކަން ްމައްޗަށް  2500ތެރިކުރުުމގެ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމިހާުރ ްރަޝީދު. ްރިޔާޟް ްނުކުާތއެްއ ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،

ްއެކަމަްށް ްދަންނަވާލުމަށްފަހު ނުޑ ްއަުޅގަ ްވޯޓުލާން ްމިމަޖިލީހުގެ މެންބަރު

ްއެ ްމަނާކަމެްއ. ްަގވާއިުދގަިއ ްކަންކުެރްއވުމަކީ ހެންވީމަ،ްހުރަސްއެޅޭނެގޮތަށް

ްނުކުތާއެްއް ްނިޒާމާެބހޭ ްވޯޓަށްދިއުުމގެކުީރގަިއ ްދެން ްއިތުަރކަށް އަޅުަގނުޑ

ްގެންދަާވ.ް ްކުިރއަށް ްމެންބަރަކަށް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްނާުރވާނަން  2505އަޅުަގނޑު

ްއަޅުަގނުޑް ްވޯާޓއިެގން ނޑު ްއަުޅގަ ްޖައްަސވާަފއިހުރިއްޔާ އާދެ،ްާކޑުކޮޅުަތއް

ް ް)ަވގުތުކޮަޅކަްށފަހު( ްނިޒާމާބެހޭްކުރިއަށްދާނަން. ްދެން ނޑު ްއަުޅގަ އާދެ،

ނުޑް ްއަުޅގަ ްދެްނ ްދަންނަވާެލވިއްޖެ. ްއަުޅަގނޑު ްނާުރވާނަމޭ ނުކުތާއެއް

ްދަންނަވާލަންް ްއަޅުަގނުޑ ްމިހާރު ްކުިރއަުކންނެއް. ްވޯުޓގެ ނާރުވާނަން

ްނާޝިދާއި،ް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދ.އަތޮުޅގެ  2510ބޭނުންވަނީ،

ްެމންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝާހީންްްމ.އަތޮޅުގެ ްއަދި ްއަޙްމަދާިއ އަނީސާ

ނޑިޔާރުންނާބެޭހް ްފަ ްައޅުަގނުޑ، ްމިހުށަހެޅުއްވުމަށް ްއެބޭފުޅުންގެ ޙަމީދު،
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ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުލިބޭތީ ނޑުމެްނނަށް ްއަުޅގަ ްއަދިވެސް ބާބު

ްއިޞްލާޙެްއކަމަށްް ްކުޑަކުޑަ ްބޭނުންފުޅުވާ ްއެހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވާލަން

ްއެނގެނީ ްބޭނުންފުޅުވާ.ްްއަޅުަގނޑަށް ްގެންނަން ްއަކުރަކަށް  2515ެއންމެ

ްއެައވަހަަަްށް ްއޮތީމަިއ ްދަންނަވާފައި ްވާހަކަ ްބަލަިއގަންނާނެ ނޑު އެއަުޅގަ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއޭރުން ްފޮނުަވއިދެްއވުން. ްހަމައަށް އަޅުަގނާޑއި

ްމައްސަލައެްއް ްމިމަޖިލީހަށް ްއާދެ، ްއެރައްދުކޮށްލެވޭނީ. މެންބަރުންނަށް

ްފުރުޞަތުްހުށަހަޅުއް ނުޑ ްއަުޅގަ ްހައިސިއްޔަތުން ްބޭފުޅެްއެގ ވާފަިއއޮތް

ްބޭފުޅުންް ްވަރަށްގިަނ ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ  2520އަރުވަްނވެއްިޖއްޔާ

ނޑުްމަޖިލީހުގެް ނޑު.ްއެހެންވީމަ،ްއަުޅގަ އެމައްސަލަތަުކަގއިްއެަބއޮތްްައޅުގަ

ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްގެންދިއުމަށް، ްކުރިއަށް މަސައްކަތް

ްވޯޓަްށްއެނިގވަަަ ްމަނާކަމެްއ ްގަަަާވއިދުަގއި ަޑއިގަންަނވާނެ

ްކުރެއްވުްނ.ް ްކަންަތއްތަްއ ްހުރަސްއެޅޭގޮތަށް ްވޯޓަށް ތައްޔާުރވުމަށްފަހު

ްތަކުރާރުކޮށްް ްދަންނަވައިފިން، ނޑު ްއަޅުގަ ްނަހައްދަާވށޭ ްއެހެން  2525އެހެންވީމަ،

ްއެކަމާމެުދް ްައޅުަގނުޑ ްފުޅާދާއިރާެއއްަގއި ްއެންމެ ްހަމަ އަޅުަގނޑު

ްއެއަްށްވިސްނާފަ ްދެން ްނިންމާނީ. ްނިންމުމެއް ްނިންމާ ނޑު ްއަުޅގަ އި

ްެއްއވެްސް ްއެދެމޭ.ްއަުޅަގނޑު ްއަޅުަގނޑު ްބެހެއްެޓުވން އިތުބާރުްޔަޤީންކަން

ްއަިދް ްއަންނާނެ ްއުނިކަމެއް ްަޙއްޤަަަށް ްމެންބަެރއްގެ ްއެްއވެސް ފަރާތެއްގެ

ްނިޔަތެއްނެޭތް ނޑުެގ ްއަޅުގަ ްކުރުމަކަށް ނުޑ ްއަުޅގަ  2530އެްއވެސްކަެމއް

ްނުކުތާއެްއްއަޅު ްނިޒާމާެބހޭ ްދެން ނޑު ްއަުޅގަ ްއާެދ، ްދަންަނވާލަން. ަގނޑު

ްމިހާރުް ްދެން ްއިނގޭތޯ. ްނާރުވާނަން ްއަުޅަގނޑު ްނެންގެިވޔަސް އަތްޕުޅު

ްޭއަގިއް ްސަމީރުވެސް ްއަދި އެއިޞްލާުޙކޮށްލަްއވާ.

ްދެބޭފުޅަުކް ްތި ްދެން ްމިހާރު ބައިވެިރެވވަޑަިއގަންަނވާގޮތަށް،

ްދެްއވީމަ ްގެންދާނަން.ްސޮއިކޮށްަލއްވާަފއި ްކުރިއަްށ ްމިހާރު ނުޑ ްއަުޅގަ  2535ިއ،

ނޑަށްްހަމަްތިބޭފުޅުންްއެދިވަަޑިއގަތްްއެދިަވޑަިއގަތުމުގެްމަތީްން ދެންްއަޅުގަ

ްވަރަށްދެރަ.ް ްއަޅުަގނުޑ ްނިންމާލަނުދެއްވޭތީ ްއަިދވެސް ްއެކަމަކު އެރުވީ.

ްވަރަށްބޮަޑްށް ްއަޅުަގނުޑ ްނިންމާލަދެއްވުން ްައވަހަށް ްއެކަން އެހެންވީމަ،

ްނިޒާމާބެހޭްއެދެ ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްއާދެ، ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ން.
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ްމޫސާް ނޑު ްައޅުގަ ްވިދާުޅވާތީ، ްއެބަ ނޑަށް ްައުޅގަ ްއަެނއްާކވެސް  2540ނުކުތާއެއް

ނިޒާރަށްްއެރުވުމުގެްކުީރގައިްއަޅުަގނޑުްމ.އަތޮުޅގެްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުް

ްައޅު ްނުކުތާެއއް ްނިޒާމީ ްއަޙްމަދަށް ްއަނީސާ ްއެުރވިްއާޔްއަޅުަގނޑު ަގނޑު

ްނިޒާމާބެހޭް ްމެންބަރުވެްސ ްއެޢިއްޒަތްތެރި ްރަނގަުޅވާނީ. ކަންނޭނގެ

ްނުކުތާެއްއެގް ްނިޒާމާބެހޭ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެދިަވޑަިއގެންފަިއއޮތީމައި ނުކުތާއަކަށް

ްމަސައްކަތްކުރަްއވަންާޏް ްޖައްސަވަން ްތިބޭފުޅުން  2545އޮިއވަރެްއަގއި

ްއެހެންގޮެތއް. ްއެނޫން ްނޯންނާނެ ްމެންބަރުންްްއަޅުަގނަޑކަށް ދެން

ްނުގެންދެވޭެން ނޑަކަެށްއ ްއަުޅގަ ރުހިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަށްނޫންގޮަތކަށް

ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންކަން ްއޮންާނނީ ްއެކަން ހަމަގައިމުވެސް.

ްއަޙްމަދު.ް ްއަނީސާ ްނުކުތާއަށް ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ، އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ.

 2550ްމ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްކުރިއަްށްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަީނސާް ްމަަސްއކަތް ްމިމަޖިލީހުގެ ްޙާެލްއގައި ްއެްއވެސް ްރައީސް،

ްޖައްސާކަށްނޫްންްްއަްޙމަދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްޮއއިވަެރއްަގއި ްމިކަމުގައި ްހުރަސްައޅާ  2555ގެންދިއުމަށް

ްމިތަ ްހުށަހެޅުން ްބައެއް ްހުށަހެޅި ްހުށަހެޅިގެންްއަޅުަގނޑު.ްައޅުަގނޑު ނަަަށް

ްވަރަްށް ްވާހަކަފުުޅގައި ްމެންބަރުންގެ ްބައެއް ްޢިއްޒަތްތެރި ނުވާނެކަމަށް

ްބޭނުންވަނީ،ް ްބަލާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެެހންވީމަ، ްގެންނެވި. ތަފްޞީލުކޮށް

ްވޯޓަްށް ްމަނިކުފާނު ްހުށަހެޅުންތަކަށް ްހުށަހަޅާފައިހުރި އަޅުަގނުޑގެނަމުަގއި

ްޚާއްޞަކޮ ްނޫންތޯ. ްބޭނުންވަނީްއައްަސވާނަންތޯ ްދަންނަވާަލން ނޑު ްއަުޅގަ  2560ށް

85ްް ްހުށަހެޅުމާއި 93ްްވަނަ ްހުށަހެޅުމާއި ްއެީއ94ްްަވނަ ްުހށަހެޅުން. ވަނަ

ްއަޅުަގނޑަްށް ްނޫނީ ްދެްއވީމައި ްރޫލިންގެއއް ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ އެއަށް

ްމިވާަހަކް ްޚާްއޞަކޮށް ްހަމަ ނޑު ްދަތިާވނެތީ،ްއަުޅގަ ްަބއިވެިރވާން މިވޯޓުަގއި

ްބައެްއްދަންނަވާލަންޖެހު ްހުށަނޭޅޭެނކަމަށް ްހުށަހެޅުންތައް ނުޑގެ ްއަޅުގަ ނީ

ްއޮތީަމއި.ް ްފާހަގަކުަރއްވާަފއި ްމިމަޖިލީހުގައި ްމެންބަރުން  2565ޢިއްޒަތްތެރި

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.
ް
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ް

ްއެއީްކޮންްހުށަހެޅުންތަކެކޭތޯ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް2570 

ްންދެވުން()ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާގެްދަށުންްކުރިއަށްްގެ

ް

ް.85ް،93ް،94މުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަީނސާް
ްއަްޙމަދުްވާހަކަެދއްކެުވން:

ް2575 

ް

85ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަނީސާއަްށް، ްމިހާރު ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(

ްމެންބަރަށްް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްއެކަން ނޑު ްއަުޅގަ ދަންނަވާލައިފިން،

ްއަޅުް ްެއކަން ްއަޅުަގނުޑްދަންނަވާލެވިއްޖެ ްކުރީަގިއެވސް ްކުރާނެގޮތް. ަގނޑު

ްމެދުގަިއް ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއޮންނާނީ،  2580ދަންނަވާލާފައި

ްަކންތައްތަްއވެްސް ްއަންނަ ްދެގޮތަށް ްދެޮކޅަށް ޚިޔާލުތަފާތުވެގެން

ްމަޖިލީހުންް ްގެންގޮސްަސްއަިދްކުީރަގއި ްކަްނތައް ނޑު ްއަުޅގަ މިމަޖިލީހުގައި

ްކުރަްއވާފައިހުރި ްމަްއޗަްށްކަންތައް ްހިްތތައް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ގޮްތވެސް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއެްއވެްސ ްމިދަންނަވަނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ގެންނަންއެބަޖެހޭ.

ްކަެމްއް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއަަރއިގަންނާކަށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްޙައްޤުަތކަށް  2585މެންބަރެއްގެ

ްމެންބަރުން،ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެން ްެއކަމާދޭތެރޭ ްއެހެންވީމަ، ނުކުރާނަމޭ.

ނުޑްްމިކަމާދޭތެރޭ ްއަޅުގަ ްދެން ްނެތިއްޔާ ްޔަޤީންކަން ްތިބޭފުޅުން ދެން

ްެއއްެޗއް ްދަންނަވާކަށް ްިއނގޭތޯ. ްެއްއވެްސްނެތް ްއަުޅަގނޑު އެަެހެންވީމާ،

ް ްމާލޭގެްފަރާތަކަށް ްއާދެ، ްކަމެއްކުރާކަށްނެތީމޭ. ްއަްނނާނެ އުނިކަމެއް

ްކުީރގަިއް ްއެރުވުމުގެ ްޝިހާބަށް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު  2590ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުް،ްއަޅުަގނޑުް ްއަުޅގަ ްނިޒާަރށް ްމޫސާ ްމެންބަރު ވ.އަޮތޅުެގްޢިްއަޒތްތެރި

ްނިޒާމާބެހޭް ްމެންބަުރން ްޢިއްޒަތްތެރި ނުޑްއެދެން ްނުކުތާ،ްއަުޅގަ ނިޒާމާބެހޭ

ްއެހެްން ްުކރިއަށް. ްޯވޓަިއގެން ްނުހައްދަވާ ްސިލްސިާލއަކަްށ ނުކުތާތަގެ

ނ ްނަންަގވަނީ.ްައުޅގަ ްއަތްޕުޅު ްހަމަ ްބޭފުޅުން ުޑްވޯޓަްށްނުހައްދަވާ.ްހުރިހާ

ްވަރަްށް ްނުހެއްދެވީމަ ްއެހެން ްދެން ްނިމުނީމަ ްކަމެއް ްހުރިހާ  2595ދަންނަވާލަން
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ނޑުްދަންނަވާލާނީ.ް ދެރަކަމެއްްމިދަނީްއިނގޭތޯ.ްެއހެންްނުހައްދަވާށޭްއަުޅގަ

ްނިޒާުރް ްމޫސާ ްނުކުތާެއއް. ްނިޒާމާބެހޭ ްޝިހާބު ްމުޙަންމަދު އާދެ،

ްއިޝާރާތްް ްދޫކޮށްލެއްވީކަމަށް ްތިމަންނާ ްދެްންވިދާޅުެވއްޖެ ކުރަްއވައިފި.

ްމުޙަންމަދުްޝިހާބުްމާލޭގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.

ް2600 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއަޅުަގނުޑްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްވޯްްާވހަކަެދއްކެުވން:ޝިހާބުް ްމީެގކުރިންވެސް ްމިނެގީ، ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްއައްަސވަމުންްމި ޓަްށ

ްކަންތަްއް ްެއއްެސުވމުގެ ްވޯޓަށް ްެގންދެވިގޮތަށް ްމަރުޙަލާތަކުަގއި  2605ގެންދެވި

ްމާއްާދއެްއް ްފާސްވާ ްމިތަނުން ްއެީއ ްއެދެން. ްައޅުަގނުޑ ކުރިއަްށގެންދެވުން

ްމިވެިން ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްގުޅިގެން ްމާއްދާއަާކިއ ްފެއިލްވާ ނުވަތަ

ްއެް ްއެްއސެވޭނޭ ްވޯޓަށް ްވަނީްހުށަހެޅުމަކަށް ްނޭއްެސޭވނެކަން ގޮތަށް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްކުިރއަްށގެންދެވޭނެކަަމށް ްެއގޮތަށް ްއެހެްނވީމަ ނިންމަވާފައި.

 2610ްޤަބޫލުކުރަނީ.

ް

ް

ްދެންްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނެތްަކންނޭނގެ. ްމާނައެއް ްވިދާޅުވުުމގެ ްއިތުރަށް ްތިވާހަކަފުޅު އާދެ،

ްިޢއްޒަތްތެ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެްނވީމަ، ްމެންބަރުންނަށްްއަޅުަގނުޑ، ރި

ްކާޑުކޮޅުަތްއް ްމިހާރު ްހުށަހެޅުން. ްއޮތް ްފުރަތަމައަށް  2615ދަންނަވާލަން

ްއަމީންޢާންމުެގް ްއިޝާރާތް ްއަޅުަގނޑަށް ްހުރިކަމަށް ޖައްސަވާލަދެްއވާަފއި

ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްެއހެންވީމަ، ްލިބިއްޖެ. ފަރާތްޕުޅުން

ްތި ްހުށަހެޅުން. ްއޮތް ްފުރަތަމައަށް ްއުތުރުބުރީެގްދަންނަވާލަން ލަދުންމަތީ

ްއަންަން ްޮގތުގައި ްހުށަހެޅުމެއްގެ ްސަމީރުގެ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްމި.ް ްއެކަމަކު ްބަލާލަންއެބަޖެހޭ ނޑު ްއަޅުގަ ްމިއީ.  2620ހުށަހެޅުމެއްކަންނޭނގެ

ް ްމެންބަރުްްއާެދ،)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްޢިއްޒަްތތެރި ްމަޖިލީހުގެ ަވޒީރުންގެ

ްްމާބެހޭްނުކުތާއެއް.މުޙަންމަދުްނަޝީދުްނިޒާ

ް
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ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް2625 

ްދަންނަވާލަންްްވަީޒރުންގެްމަޖިލީުހގެްމެްނބަރުް ްހަމައެކަނި ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްބޭނުންވަނީްރިޔާސަތުންްކުރިްންޢަމަލުކުރައްވާފަިއާވގޮތަށްްމިބާބުގެްކަންތައްްްމުޙަްނމަދުްަނޝީދުް

ްއަބަދުވެްސްކުރިްވާހަކަެދއްެކވުން: ްުކރީ ްކުީރގައި ްދަތިފުޅުވެދާނޭ. ްތަންކޮެޅްއ އަްށގެންދަވަން

ްއެައްށް ްގެނެވި ްޑްރާފްޓެއް ްއޮތް ްަތއްާޔރުކޮށްފައި ްކޮމިޓީން ޑްރާފްޓިންގ

ްބައްދަލުވުންތަކުަގިއް ްނުރަސްމީ ްދެވިގެން ްފުރުޞަތު ްހުށަހަޅާނެ  2630އިޞްލާޙު

ްއެހެ ްއިޞްލާޙުތަކެއް. ްހުރި ްގެނެސްަފ ންނަމަވެްސްއެްއގޮތްކުެރވިގެން

ް ްހުށަހެޅިފައިމިވާ ްބާބ91ްްުމިފަހަރު ްމުޅި ްތެރެއިން ްހުށަހެޅުމެއްގެ އެތަށް

މިއަންނަނީްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންްހުށަހަޅުއްވާްހުށަހެޅުންތަކެއްގެްގޮުތަގއި،ް

ްބަންޑެލީަގިއް ްމުިޅ ްީމގެތެރެއިން ްއެހެންވީމާ، ްނެތި. ްޑްރާފްޓެއް އެްއވެސް

ްއިޞްލާޙުތަކަކަށް ްހުރިހާ ްވަިކްްމިހިރަ ްއަހަުމންގޮސް ްއަހަމުން  2635ވޯޓަްށ

ނޑުމެންނަށްްމިްވޯޓަށްްއަހަންފަށާއިރަުކް އިޞްލާޙެއްްނަންަގވާފިްއޔާ،ްައޅުގަ

ްޑްރާފްޓްކުާރް ްކޮންގޮތަކަްށކަމެްއ. ްއަންނާނީ ްނިކުމެގެން ްމިބާބު ނޭނގޭނެ

ްއޭގެް ނުޑމެންނަށް ްއޮންނައިރު،ްއަުޅގަ ްތައްޔާރުޮކށްފައި ްޑްރާފްޓެއް ކޮމިޓީން

ްވިސް ްއިޞްލާުޙްސިފަ ްބަންޑެްއަޔށް ްމިހިރަ ްެއނގުނަސް ނަިއގަންނަން

ްމިބާބުް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްނޫނިއްޔާ ްނިމުނީމަ ްމުޅިން  2640ހުށަހަޅައި

ް ްމީގައި ްނޭނގެ. ްގޮތެއް ްއެބައުޅޭ.4ްްނިކުންނާނެ ްހުށަހެޅުން ބާވަެތްއގެ

ްމެންބަރުންނަށްވެްސް ްހުރިހާ ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ އެހެންވީމަ،

ްވޯޓެްއްްއެނިގވަަޑއިގަންަނވަން ްއެންމެ ްމިއިން މަޖުބޫރުހެން

އެއްެސވުމުެގކުރިންވެސްްމިހުިރހާްއެއްިޗއްސަށްްދެންވާެނގޮތެްއްއަސްލުަގއި.ް

ްގޮސްފަިއް ްހަމައަށް ްއެހުށަހެޅުމަކާއި ްއެހިސާބަކަށް، ްހަމަ  2645އެހެންނޫނިއްޔާ

ްއަުޅަގނޑުމެންނަކަށްް ްމިދާނެގޮތެއް ްދެން ްވިދާުޅވެއްޖެކަމަްށވަްނޏާ އެްއޗެއް

ްއެއީްވަރަށްބޮޑުްޤާޫނނީްމައްސަލައަކަްށވެދާނެ.ްޝުކުރިއްޔާ.ްނޭނގެ.ް
ް

ް

 2650ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް
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އާދެ،ްިނޒާމާބެހޭްނުކުތާއަށްްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްއެބަްޭބނުންފުޅުވެގެްންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްޢަދްނާންް ްމެްނބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްގއ.ގެ ްއެބަެފނޭ ނޑަްށ ްއަުޅގަ އައްަސވާ.

ްމައްސަލަޖެހިގެންްޙަ ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްލ.އަތޮޅުގެ ްހަމައެހެންމެ ލީމް،

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްދަންނަވާީލ، ްއަޅުަގނޑު ްރަނގަޅު. ްމިހާރު  2655މިއުޅެނީ.

ްއެނޭގް ްައޅުަގނޑަށް ްނަންގަވާ. ްއެބަ ްނުކުތާ ްނިޒާމާބެހޭ މެންބަރުން

ްނުތަނަވަްސެވވަަޑއިގެންަފިއް ްބޮޑަށް ްަވރަށް ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްވޯަޯޓުނަގަްން ނުޑ ްއަޅުގަ ްދަންނަވާލަން ްއަުޅަގނޑު ތިތިއްބެވީ.

ޤަސްދުކުރާގޮތް.ްދެންްައޅުަގނޑުްއެދެންްެއއްެވސްްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރަކުް

ްމިހެންނޭ.ް ްތިމަންނަ ްމިހެންނުހެއްދެވިއްާޔ ްމިހާރު ްވަިކކަމެްއ،  2660ވަިކގޮތަކަށް

ްމަޖުބޫރުކުރަ ްއެހެންވިދާޅުވެ ްހައްދަވާނީ ްމިހެންނޭ ްއުސޫލުންްތިމަންނަ ްްއވާ

ްދެން،ް ްިއނގޭތޯ. ްއެދެން ްޮބޑަށް ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްނުކުެރއްވުން ކަމެއް

ްމިކަންް ްހަމަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްދަންނަވާލައިފިން ނޑު ްއަުޅގަ ކޮންމެއަކަްސ،

ްއިންޞާފުވެިރް ްހުރިހާ،ްއެންމެ ްއޮތް ނުޑްގެްނދެވެން ްއަުޅގަ ގެންދިއުމުަގއި

ްކުެރވެންއޮ ްގެންިދއުމަށްޓަަކއި ްމަަސއްކަތެްއކޮށްފަިއްމަރުޙަލާއަކަށް ްހުރިހާ  2665ތް

ްއަހާނަމޭް ްނޫނީ ްނާހާނަމޭ ްވޯޓަށް ްއެްއަޗކަށް ްެއްއވެސް އަޅުަގނޑު

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްބާްއވާޭށ ްޔަޤީންކަން ްެއކަމުގެ ްއެހެންވީމާ، ދަންނަވާނީ.

ްދިމާައކަްށް ްވަކި ްނޫޅެން ްައޅުަގނޑު ްއެްއގޮތަަކށްވެސް ްދެން، މެންބަރުން.

ްުހށަ ްހުށަހެޅުްއވި ްބޭފުަޅކު ްބޭފުޅެްއެގްވަކި ްއަެނއް ްނާހާ ހެޅުއްވުންތަކަްށ

ްިތަޔް ްއެހެންނަމަވެސް، ްކުރާކަށެއް. ްއެކަން ްއަހާ  2670ހުށަހެޅުންތަކަށް

ްެއއްެޗްއް ްތަޢާރުޟުވާ ްެއއްަޗކާ ްފާސްކުރަްއވާ ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްކަންތައްތަެކްއް ްތަޢާރުޟުވާ ްއަދި ްެއއްަޗކާއި ްފާސްކުރަްއވާަފއިވާ ނުވަތަ

ްބަ ްެއކަމަށް ްނޫނިްއާޔްހުރިއްޔާ ްބެލުމަށްފަހުގައި ްބެލުންތަކެއް ލަންޖެހޭ

ްނާހާނަަަމޭް ްއަހާނަމޭ، ްވޯޓަށް ްއެއްަޗކަށް ްމިވެނި ްނޭނގޭނެ އަޅުަގނަޑކަށް

ްއަޅުަގނުޑް ްބަހައްޓަާވށޭ ްހަނދުމަފުޅު ްއެކަން ްއެހެންވީމާ،  2675ދަންނަވާކަށެއް.

ްމިވާހަކަކޮާޅއެީކަގިއް ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްބޭނުންވަނީ. ދަންނަވާލަން

ްމިްދަންނަވާލާ ްޤަަަަަސްދުކުރަނީ ްއަހަން ްވޯޓަށް ނޑު ްއަޅުގަ ނަން،ްފުރަތަމަ

ްފްލޯރއަްށް ްމަޖިލީހުގެ ްހުށަހެުޅއްިވ، ްފުުރޞަތުގައި ްއެުރވި އަޅުަގނޑުމެން
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ްމެންބަރުންތަކެއްެގް ްގިނަ ްމެދުގަިއ، ްމެންބަރުްނތަކެްއގެ ްއަދި ހުށަހަޅުއްވާ

ްއެއްބަްސެވވަަޑއިގަތުުމގެ ްެއއްބަސްެވަވޑަިއގެްނފައި ްމެދުގައި ްހުރިހާް،  2680އޭގެ

ނުޑްއަހާނީްޝާހީންްޙަމީދުް ބައިތަކަކަށްްވޯޓަށްްއަހަިއްނިމުނީްދެންްއަުޅގަ

ްއަހާނީް ްއަުޅަގނޑު ްދެން ްއޭހެފަހުން ްހުށަހެޅުްއވުންތަަކށް. ހުށަހެޅުއްވި

ްފާސްނުކުރެިވް ްމާއްދާއެްއ ްއޮންނަ ްުގޅޭގޮތަށް ްއެްއޗަާކއި ފާސްކުރެވުނު

ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްއޮެވއްޖެްއޔާ ްޢިއްޒަތްތެިރް، މ.އަތޮޅުެގ

ްއަންނަް ްޭއގެ ްހުށަހެޅުއްވުންަތކަށް. ްުހށަހެޅުއްިވ ްއަޙްމަދު ްއަނީސާ  2685މެންބަރު

ްނާޝިދުް ްދެން ްނިމުމަށްފަހު ްއަހާ ްވޯޓަށް ނޑު ްއަޅުގަ ހުށަހެޅުންތަކަށް

ްމިދެންނެވިގޮތަްށް ްހަމަ ްއޭގެފަހުން ްދެން ްހުށަހެޅުންތަކަށް. ހުށަހެޅުއްވި

ް ްތަރުތީބުން. ްމެންބަރުްހުށަހެޅުއްވި ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ެއންމެފަހުން

ްެއއްެޗްއް ްނުގުޅޭ ްހުށަހެޅުްއވުންތަކަށް ްހުށަހެޅުއްވި ްއިސްމާޢީލް އިބްރާހީމް

ްހުށަހެޅުންތައްވެްސް ްހުށަހެޅުއްވި ްސަމީރު ްއަޙްަމދު ްއަދި  2690އޮތްކަމަށްވަންޏާ

ްއަޙްމަދުް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަންާނނެ.ްހއ.ގެ ްހިމެނިގެން އޭގެތެޭރގައި

ްައިދްސަ ްކުަރއްވާަފއި ްއެްއކޮށް ްބައެްއވަނީ ްިގނަ ްހުށަހެޅުންތަކުެގ މީރުގެ

ްއަިދް ްއެހުށަހެޅުްނތައްވަނީ. ްނާޝިދުގެެވސް ްއަިދ ްއަޙްމަުދގެެވސް އަނީސާ

ްއެހެންވީމާ،ްޖޮއިްންޓް ްހުށަހެޅުންތަްއވެސް. ްޙަމީދުގެ ހަމައެހެންމެ،ްޝާހީން

ްމި ްވާހަކަ ްއަހާނެ ްފުަރތަމަ ްައޅުަގނޑު  2695ދެންނެީވ.ްއެހެންވީމާ،ްއެްއޗެހިތަކަށް

ްހުިރް ްރޭވިފައި ްކުރީަގިއވެްސ ްމީގެތެރެއިން ްއަންަނއިރު، މިދެންނެވިގޮތަށް

ްއެހެންް ްއަުޅަގނޑު، ްއެ ްއޮިތއްޔާ ްެއއްެޗއް ްއުނިވެގެންދާ ތަރުތީބުން

ްދަންނަވަން.ްއަދިް ނުޑްމަސައްކަތްކުރާނެްވާހަކަ ްއަުޅގަ ވިޔަނުދިއުމަށްަޓކައި

ްދަންނަ ްވާހަކަެވސް ްނިޒާމާބެހޭްއެހެންނުވާނެ ްއެހެންވީމާ، ްއާދެ، ވާލަން.

ްބޭނުންފުޅިއްޔާް ްނިންމާލަން ްޖަލްސާ ނޑުެމން ްއަުޅގަ  2700ނުކުތާއެްއަގއި

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްެތރި ްގެންދަން ް ްކުރިައށް ްެއގޮތަށް އަޅުަގނޑު

ްމެންބަރުންގެް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްހުރިހާ ްހަމަ ްދެްނ، ްައޅުަގނޑު ހެއްދެވީމާ..

ްއަޅުަގނ ްއެބަހުރި. ްވޯާޓއިގެން..ްޝުޢޫރުތައް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހީވަނީ ޑަށް

ްމެންބަރުް ްލ.އަތޮުޅގެ ްވިދާޅުވެެދއްވާ ްާއދެ. ްއާދެ، ްމައްސަަލ، އާދެ،

 2705ްމުޙަންމަދު،ްމިދެންނެވީްމުޙަންމަދުްނަޢީމެއްްނޫން.ްމޫސާްމަނިކު.ް
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ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްިޢއްަޒޔްތެރި ްބޭނުންވީޝުކުރިއްޔާ ްދަންނަާވލަން

ްނަންތައްްްްވާހަަކދެއްެކވުން:ްމަނިކު ްޚިާލފަށް ްއަިއގޮތާިއ ްކުރީަގއި ްމިހާރު ްނުކުތާެއއްަގއި،  2710ނިޒާމީ

ްފަހަރަކުވެްސް ްކޮންެމ ްއެއްބަސްުކރެވިފަިއވާގޮެތއް ްމި ހުރުމުން

ްިމް ްއަްނގާލަދެއްަވއްޗޭ ްއެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ އިޢުލާންކުރަްއވާއިުރަގއި

ނުޑމެންްއެންމެންްޑްރާފްޓިންގްކޮ މިޓީގެްނުވަތަްހުރިހާްފަރާތްތަކުންްއަޅުގަ

ްމިހާރުް ްހުރިޮގތެއް. ްެއއްބަސްވެަފއި ްއެކުެވގެން ްފަރާތްތައް މިހުށަހެޅި

ްބޭފުޅެއްެގް ްެއންމެ ްބޭފުޅުންގެްނަމުގަިއ.ްމިހާރު ްހަތަރު ްތިން ްހުރީ  2715ކުރީަގއި

ް ްބޭފުޅުންނާެއީކގައި ްތާއީދުކުރެއްވި ްއައިމަ ްހުށަހެޅުން އެއްބަްސވެފަިއްނަމަށް

ހުރިވަރުްނޭނގޭތީވެްވިދާުޅވެެދއްަވއްޗޭްކޮންމެްހުށަހެޅުމެއްްިވދާޅުވާއިުރަގއިް

ްމިއީްއެއްބަްސވެފައިްއޮތްްެއްއޗެްއކަމެއް.ް
ް

ް2720 

ްއާދެ،ްވަރަށްްޮބޑަށްްޝުކުރިްއޔާ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްދަންނަވާލަންްްަބރުްމޫސާްހައްުދންމަތީްެމން ނުޑ ްއަުޅގަ ްވާހަކަައކަށް ްައނެއް ްވާހަކަ. ްއެއް ްއެއީ  2725ްދެން،

ނޑުމެންނަށްްިމްފާސްކުރެވެމުންދާްވަރަށޭްމަނިކުފާނަށްވެްސްްްވާހަަކދެއްެކވުން:ްމަނިކު ބޭނުމީ،ްއަުޅގަ

ްތަޢާރުުޟވަމުންދާވަރެއް.ް ްއަނެްއކަްއޗަަަށް ްެއކަިތ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނީ

ރީަީަގއިްކޮންމެހެންްޔަޤީންކަމެްއްއަތުަލއިގެންްއެކަންކުރުަމީކްއެހެންވީމާ،ްކު

ްނޫޭނ.ް ްޮއތްގޮތެއް ްކޮށްފައި ްކަންަތއްތައް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްމިހާތަނަށް އެއީ

ްދިނަސްް ްވަރަކަށް ްކިތަންމެ ްޕްރެޝަރ ްމަނިކުފާނަށް ްެއގޮތަށް  2730އެހެންވީމާ،

ްޢި ްުޝކުރިްއޔާ ްއިންަނވާށޭ. ްސާބިތުކަމާއެކީަގއި ްހަމަ ްއޒަތްތެިރްމަނިކުފާނު

ްރައީސް.ް
ް

ް
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ނުޑްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަުޅގަ ްމިާހރު ްދެން، ނޑު ްއަުޅގަ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި  2735ޝުކުރިއްާޔ

ްއެއްވެްސް ްހޯއްދެވުމުެގގޮުތން ްޔަޤީންކަން ްއިތުރަްށ ްއެއްަޗކަށް ދެންނެވި

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއަިދ ްސަޕޯޓްކުރަްއވަންެވސް ްމެންބަރަކު ޢިއްޒަތްތެރި

ްބޮޑަށްްޑިސްއެޕޮް ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްނުކުރެްއވުން ްކަެމއް އިންޓްކުރަްނވެސް

ްިމް ްއަޅުަގނޑު ްދެންމެއަކު ްދަންނަވާލައިފިން ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، އެދެން.

ްއަތްޕުުޅގަިއް ްމެންބަރުންެގ ްޢިއްޒަތްތެިރ ްތި ްގެންދިއުުމގަިއ ްއަހަމުން  2740ވޯޓަށް

ްޖަހާފަ ްނަންބަރު ްފޮނުވާފައި ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްފުރަތަމަ ްމިއޮތްްއޮންނާނެ އި

ްލިބިވަޑަިއގަންނަވާަފިއް ްތިޔަބޭފުޅުންނަށް ްއެންމެފަހުން ްދެންމެަެއަކު ސެޓް.

ްަވޑަިއގަންނަވަނީ.ް ްއޮޅުންއަރާ ްތި ްކަންނޭނގެ ްެބއްލެވީމާ ްސެޓުގައި އޮންނަ

ްދަންނަވަމުންް ްވޯޓަްށ ނޑު ްއަުޅގަ ަަވަިއގެން ްބައްލަ ްެއއަށް އެހެންވީމާ،

ްނުރަސް ްބޭފުޅުންތަކެއް ްގިނަ ްއަދި ްބައްދަލުވުމުަގިއްގެންދާނީ.  2745މީ

ްއަޅުަގނުޑް ްއެއްބަްސވެަވޑަިއގަތުްނ ްުހރި އެއްބަްސެވވަަޑއިގެންފައި

ްއެއްބަްސެވވަަޑއިގެންަފއިް ްބޭފުޅުންތަކެއް ްގިނަ ްގެންދާނަން ދަންނަވަމުން

ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްދެން، ްއިނގެތޯ. ްޫނންކަން ްނުވަތަ ްއެްއޗެްއކަން ހުރި

ްއަުޅގަ ްނަންފުޅުތަކެއް ްބޭފުޅުންގެ ްއާދެ،ްހުރިހާ ްހުރީަީ. ްނުލެވިަފއި ނޑަށް

ްމަޑުކޮށްލަްއވާ.ް ްއިސްމާޢީލް. ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ  2750މާލޭގެ

ްއަރުވާފަިއ.ް ްފުރުޞަުތ ްއަޅުަގނޑު ްމެްނބަރަށް ްިޢއްޒަތްތެރި ލ.އަތޮޅުގެ

ްމުޙަންމަދުްނަޢީމް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް2755 

ްއަޅުްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްދެންމެ ްެއްއާދެ، ްނުކުތާގެ ްނިޒާީމ ްއެނެްނގެިވ ްއަޚް ނޑުެގ ްގަ

ްބަެއއް.ްްވާހަަކދެއްެކވުން:ނަޢީމްް ްބޮޑު ްބަެއްއެގ ްުއޅުނު ްފާހަގަކުރަން ނުޑ ްއަުޅގަ ފާހަގަކުރެްއވީ

ްައޅުަގނުޑް ްަބއި ްޫދކޮށްލި ްަބއި،ްއެފާހަގަނުކުެރވި އެހެންނަމަވެސް،ްެދވަނަ

ްމިހާރު ްކުރުމުގެގޮތުން. ްވާހަކަ ްދަންނަވާލާނަން ްހުށަހަޅުއްާވްްދެން މި

ްހުށަހެޅިގެންް ްނަންފުޅުަގިއ ްބޭފުޅުންގެ ްހުށަހެޅުއްިވ ްމި  2760ހުށަހެޅުއްވުންތަްއ،

ްމައްސަލަެއްއްް ްބޮުޑ ްވަރަްށ ްރެކޯުޑަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ނުދާކަމަށްވެއްޖެްއޔާ

ްކުރީދުވަހުވަީން ްނަން ްބޭފުޅުންގެ ްހުށަހެޅި ްހުށަހެޅުންތައް އޮންނާނެ.
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ްޖަލްސާއަ ްމިއަދު ްެއަކރުދާސްތައްވަީންއިްއވަވާަފއި. ްއަިއއިރު ށް

އަޅުަގނޑުމެްނގެްމޭޒުތަކުންްެނގިފައި.ްދެން،ްއިންަްފޮމޭޝަންްމިނިސްޓަރް

 2765ދެންމެ،ްކުޑައިުރކޮޅެއްްކުރިންްއެފާހަގަކުެރއްވިހެންްބާބެއްްެނތިްއަސްލުަގިއް

ްއަްސުލް ްބައެއްގެ ްމިހުށަހެޅި ްހުށަހެޅިގެންދާއިރުަގއި މިހުށަހެޅުންތައް

ްެގއްލޭގޮ ްަރނގަޅުކަމަކަްށްރެކޯޑުން ްއެހާ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެއީ ްއޮތުމަީކ، ތަށް

ްނުވާނެކަމަށްްފެންނާތީ...ް
ް

ް2770 

ްއިނގޭޯތ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަމުރުކުރާަނން ްކުރުމަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެކަން އާދެ،

ްއެކަންކުރުމަްށް ްއިށީނދެވަަޑިއގެންދެްއވާ. ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަމުރުކުރާ ްމެންބަރުްއަޅުަގނޑުމެން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްއާދެ، ނަްނ.

ްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލް.ް

ް2775 

ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްިދއުމަށްފަހު ްމަރުޙަލާއަށް ްޯވޓުގެ ްމި ްަރއީސް،  2780ްޢިއްޒަތްތެރި

ްމަނިކުފާްްވާހަކަެދއްެކވުން:ްއިްސމާޢީލް ްުސވާލުަތކަށް ްކުރެއްވި ްޖަވާބުދެއްަވއިފީމުްމެންބަރުން ްމިހާރު ނު

ްއެާއގުިޅގެްން ްޤަސްދުކުަރއްާވގޮތް. ްގެންދަވަން ްކުރިއަަަށް ްކަންތައް ވޯޓުގެ

ްއަރިހުންް ްމަނިުކފާނު ްައޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްީނވޭ. ްއިޢުތިރާޟެއް އިތުރު

ވަރަށްްއިޙްތިރާާމއެކުްއެދެން،ްއިތުރަށްްމިްމައްސަލަްިދގުްުނދައްމާްވޯުޓެގް

 2785ްކުިރއަށްްގެްނދަވާ.ްައވަހަށްްވޯޓުްނަންަގވަްންފެށްޓެވުން.ްްމަސައްކަތާިއގެން

ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވ.އަތޮޅުެގ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްމެންބަރުްމޫސާްނިޒާރުްއިބްރާހީމްްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.ް

ް2790 
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ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްތަފާުތްްސާްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްމޫް ްދަންނަވަން ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްާޤނޫނުއަސާސީެގްްާވހަކަެދއްކެުވން:ނިޒާރުްިއބްާރހީމްް ްމި ްއެއީ ްމިތިބީ. ްމިހާރު ނޑުމެން ްއަުޅގަ މަޤާމެއްގައި

ްވަރަށްް ްމިައހަނީ ްވޯޓަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްބާބަށް ްމުހިންމު  2795އެންމެ

ްއިޞްލާޙުތައް ްއިޞްލާޙުތަްއްްތަފާތުގޮތަކަށް ްބައިވަުރ ްވަރަށް ހުށަހެޅިގެން

ްވިދާުޅވުމަްށް ްތިވިދާޅުިވ ްމަނިކުފާނު ްދެްނމެ ްއެހެންވީމާ، އެްއކޮށް.

އަޅުަގނޑުމެންްއަދިެވސްްއެަކމަށްްސުވާލުްއެބައުފެދޭ.ްވާގޮަތކީ،ްމިްތަފާތުް

ްއެއްތަްއް ްނުވަދިހަ ްހުރި ްހުށަހެޅިފައި ްމަްއޗަްށ ްޚިޔާލެއްގެ ތިން

ްއޮ ްމިްއިޞްލާޙެްއގައި ްމީގައި ްދަތިވަނީ ްހަމަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ  2800ތީމާ

ްއެކަންް ްައޅުަގނޑުެމންނަށް ްކޮންއިރަކުންތޯ ްހޯދަން، ްހިސާބު ތަޢާރުޟުވާ

ްއެބަް ްމޭޒުން ްއިދާީރ ްހީާވގޮތުން ްއަޅުަގނޑަށް ްއެހެންވީާމ، ވަޒަންކުެރވޭނީ.

ްމީެގް ްޖެހިވަަޑއިަގންނަވާ ްއެބަ ްތައްޔާރުޮކށްލައްވަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ޞީަީލުތައްްއަޅުަގނޑުމެްނނަށްްތަންކޮޅެއްްރަނގަަަޅަށްްދޭހަވާގޮތަކަށް.ްތަފް

ްޑިސިޝަްން ްެއ ްަވގުތުން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްހަމަ  2805އެހެންނޫނިއްޔާ،

ްވިދާުޅވެއްެޖް ްމިހާރު ްދަތިވާނެ. ްހަމަ ްނިންމަން ްެއގޮތަށް ނޫނިއްޔާ

ްތަޢާރުޟުނުެވް ްއެްއެޗއްގެ ްފާސްވަމުންދާ ްއެްއޗަަކށް ްހުރިހާ ތަޢާރުޟުނުވާ

ްމަނިކުފާނުް ްއެެހން ްއައްަސވާނަމޭ. ްވޯޓަށް ްއެއްޗަކަަަްށ ްހުރިހާ ހުންނަ

ްހަމަް ްއަދިވެސް ްގެންަދވާނަންތޯ ްކުރިއަށް ްއެގޮތަށް ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާ

 2810ްއަޅުަގނޑުމެންްުސވާލުްއުފެދޭ.ްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް

ް

ްދެންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތަކުރާުރކޮށް ްެއވާހަކަ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްމިހާރު ްޝާހީންްއާދެ، ނެވިްއޖެ.

ްޙަމީދުްރ.އަތޮޅުގެްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރު.ް
ް2815 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއެިދްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްފުުރޞަތަކަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ
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ްފެްާވހަކަެދއްކެުވން:ޝާހީންްަޙމީދުް ްޖަލްސާ ްމިއަދުގެ ްހެނދުނު، ްމިއަދު ނުޑްދެންނެވީ ްއަޅުގަ ށުނުއިރު

ްހުށަހެޅުންތަކުގަިއް ްބައެއް ްހުރި ްހުށަހެޅިފައި ްމިހާރު ްފަދައިން،  2820ދެންނެވި

ްއަިދް ްދެއްވާތޯ ްފުރުޞަތެއް ްރަނަގޅުޮކށްލުމަށްޓަކައި ްމައްސަލައެއް ހުރި

ްމިހުށަހަޅަނީ،ް ނުޑ ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއާދެ، ްވިދާުޅވެފަިއާވތީ. އެދެްއވާނެކަމަށް

ްނަން ްހުށަހެޅުން ްމީގެކުރީަގއި 11ްްބަރު ްިމގޮތަްށ11ްްއަދި ްގުޅޭ، ާއއި

ްމިއަދުް ްފަހުން ްދެން، ްބަދަލު. ްގެންނަ ްހުށަހެޅުމަށް ްހުރި ޖެހިފައި

ްެއް ްސެޓްގައި ްއޮްތ ްބޭްއވިފައި ްމޭޒުކޮޅުމަީތގައި ްމެންބަރުންގެ  2825ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްނަންބަރު ްހުށަހެޅުން ްމިއޮތީ، ްނަންބަރު ްއޭގެބަދަުލަގިއ36ްހުށަހެޅުމުގެ .

ްހުށަހެޅު ްސުރުޚީއަީކ،ްއަޅުަގނޑު ްއަރިމަީތ ްއާދެ، ްމިހުށަހަޅަނީ. ން

ްދޫކޮށްލާފައިް ްނަންބަުރ ްމާއްދާގެ ްއެ ްދެިމތިބުން. ްމަޤާމުގައި ނޑިޔާރުން ފަ

ނޑުޔާރުްނެގް ްފަ ްފަށާއިރު،ްތިބި ްޢަމަލުކުރަން ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްމި )ހ(.

ްމިް ނިޑޔާރުންނަށް ްފަ ްއެހެން ްފިޔަވައި ނޑިާޔރު ްފަ ްއުއްތަމަ  2830ތެރެއިން

ނޑިޔާރުކަުމގަިއްޤާނޫނުއަސާސީއި ްފަ ްފެށުމަށްފަހު ްޢަމަލުުކރަން ން

ްތިބިް ްފަށާއިރު ްޢަމަލުކުރަްނ ްާޤނޫނުއަސާސީއަށް ްމި ް)ށ( ދެމިތިބެވިދާނެއޭ.

ްއެީއް ްމާއްދާ ްވަނަ .....ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމި ްކިަބއިަގއި ނޑިޔާރުންގެ ފަ

ްގާއިމު ްޢަދުލުއިންޞާފު ްބާބުގެ ްމި ްބާރު. ްމާއްދާގަިއ9ްްކުރުުމެގ ަވނަ

ްދަށުންްްބުނެފައިވާ ްބާބުގެ ްިމ ްނޫންކަން، ްުނވަތަ ްފުރިހަަމވާކަން  2835ސިފަތައް

ްމިް ްނުވަތަ ްކޮމިޝަނުން ްސަރވިސަސް ްޖުޑިޝަލް އުފައްދާ

ްޮކމިޝަންތަކާިއް ްމުސްތަޤިއްލު ްއެ ްމާއްދާ، ްވަނަ ....ް ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ް ްބާބުގެ ްމި ްޖުޑިޝަލ1ްްްމަޤާމުތައް، ްބަޔާްނުކރާ ްމާއްދާގައި ވަނަ

ްމި ްކޮމިޝަނުން ްފަށާާތްްސަރވިސަސް ްޢަމަލުކުރަން ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ް ްމ2ްްިގިނަެވގެން ް)ނ( ނޑައަޅަްނވާެނއޭ. ްކަ ްތެރޭަގއި ްދުވަުހގެ  2840އަހަރު

ނޑިޔާެރއްެގް ްފަ ްބެލުމުގައި ްބަލާ ްގޮުތގެމަތީން ްަގއިވާ ް)ށ( މާއްދާގެ

ްވަަން ....ް ްޤާނޫނުއަސާީސެގ ްމި ްިކބައިަގއި ްމީހެއްގެ ްހުރި މަޤާމުގައި

ްޢަދުަުލުއިންާޞފު ްއެއީ ްގާއިމުްމާއްދާ، ްބާބުގެ ްމި ްބާރު ަވަނ9ްްކުރުމުގެ

ްފުރިހަމަނުވާކަމަށްް ްސިފަތަކެއް ްނުވަތަ ްސިފަެއއް ްބުނެފަިއވާ މާއްދާގައި

ނޑިޔާުރަކމުގެްމަޤާމުންް ނަޑއަަޅއިފިނަމަްއެމީހުންްެއހިނދުންްފެށިގެންްފަ  2845ކަ
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ްބެލުމުގަިއް ްބަލާ ްގޮުތގެމަތީން ްގައިވާ ް)ށ( ްމާއްދާގެ ްމި ް)ރ( ވަިކވާނެއޭ.

ނޑިޔާެރއް ްޤާނޫނުއަސާީސެގްފަ ްމި ްކިބަިއަގއި ްމީހެއްގެ ްހުރި ްމަޤާމުަގއި ގެ

ް ްބާބުގެ ްމި ްބާރު. ްގާއިމުކުރުމުގެ ްޢަދުލުއިްނޞާފު ްއެއީ ްމާއްދާ، 9ްވަނަ

ްަކނޑަައޅައިފިނަމަް ްފުރިހަމަވާކަމަށް ްސިފަތައް ްބުނެފައިާވ ްމާއްާދގަިއ ވަނަ

ްަފނޑިޔާުރކަމަށްް ްދަށުން ްާޤނޫނުއަސާސީގެ ްމި ނިޑޔާރަކު ްފަ  2850އެ

ންކުރަްނވާނެއޭ.ް)ބ(ްމިްމާއްދާގެް)ނ(ްގައިްބުނެފަިއވާްގޮުތގެމަތީންްޢައްޔަ

ްހަމައެކަިން ްވަކިކުެރވޭނީ ްމަޤާމުން ނޑިޔާަރކު ްފަ ްފިަޔަވއި ްަވކިވުން ވަިކވާ

ްޢަދުލުއިންޞާފުް ްއެީއ ްމާއްދާ، ްވަނަ ....ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ މި

ށޭ.ްިމްވަނަްާމއްދާަގއިްބުނެފަިއވާްގޮތ14ްަގާއިމުކުރުުމގެްބާރުްމިްބާބުެގް

ްއޮތްް ްހުށަހެޅިފައި ްމީގެކުރީަގއި ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިހާރު  2855އިޞްލާޙަކީ

ްކަހަލަގޮތަކަްށް ްތިބެޭވ ްއެކަނި ްމުއްދަތަށް ްދުވަހުގެ ްދެއަހަރު ހުށަހެޅުމުގައި

ްވާހަކަތަކުްން ްބޭފުޅުންެގ ްބަެއއް ްއަދި ްަބއެއްފަރާތްަތކުން މާނަކުރެވިގެން

ްދުވަހުގެ ްދެއަހަރު ްމިހާރު ްެއްްދޭހަވާތީއާެއކީަގއި ްތެރޭގައި މުއްދަތުެގ

ްމިް ްސިފަތައްކަމަށް ްބޭފުޅުންގެ ްތިބެވޭނެ ްމަޤާމުގަިއ ނޑިޔާރުކަުމގެ ފަ

ްސިފަތައްކަމަްށް ްބަޔާންކޮށްފަިއވާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ  2860ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ނޑައަަޅއިފިްއާޔް ްކަ ްކޮމިޝަނުން ްސަރވިސަސް ްޖުޑިޝަލް ނެތްކަމަށް

ްމަ ްއެ ްއެެހންނޫނިއްޔާ ްކަހަަލގޮތަކަށް. ްއެބޭފުޅުންނަށްްވަކިކުރާ ޤާމުގައި

ތިބެވޭގޮތަްށ،ްޢަްއޔަންކުރާގޮތަްށްހުށަހެޅިގެންްމިދަނީ.ްއެހެންީވމާ،ްމިލިޔުްން

ްމިް ނޑު ްައޅުގަ ްެސކްރެޓޭރިއޭޓަށް ްަރއީސް، ްިޢއްޒަތްތެރި އަޅުަގނޑު

 2865ްހުށަހަޅާލަނީ.ްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުރިްއޔާ ްހއ.ެގްއާދެ، ްއާދެ، ްމީގައި.. ްދެން، .

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރު.ް

ް

ްބޭނުންވީ،ްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްދަންނަވާަލން ނޑު ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި  2870ޝުކުރިއްާޔ

ްދާދިް
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ްޢިްއޒަތްތެްވާހަަކދެއްެކވުން:އަްޙމަދުްަސމީރުް ްރ.އަތޮޅުެގ ްއެހުށަހެޅުްއިވ، ްޝާހީންްދެންމެއަކު ްމެންބަރު ރި

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްޖަލްސާއެްއގައި ްމީގެކުރީގެ ްތާއީދުކޮށް ްހުށަހެޅުމަށް ޙަމީދުގެ

ްހުށަހެޅުމުގެް ްހުށަހެޅުން ްެއއްގޮްތކުރެވުމުން، ްބައްދަލުވުމުގެ ނުރަސްމީ

ް ްހުށަހަޅާފަިއވާ ްހުށަހެޅ11ްްިތެރޭގައި ްއޭރު ނޑު ްއަުޅގަ ްމާއްދާއަށް  2875ވަނަ

ްވާހަކަ ްގެނަިއ ްއަނބުރާ ްޯވޓަްށްްއިޞްލާޙު ްއަދި ްދެްނ ދަންނަވަމުން.

ްކަންބޮުޑެވވަަޑއިގަންަނވާް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްމެންބަުރން ްެދއްާވއިރު އައްަސވާ

ްމެންބަރުންް ްއެއްބަްސެވވަަޑއިގެންަފިއވާ ްބައްދަލުވުުމގައި ްނުރަސްމީ އެބަ

އެބޭފުޅުންގެްނަންފުޅުަގއިްމިެއއްޗެހިތައްްއިޢުލާންކޮށްދެްއވުަމކީްއެެދވިގެްނާވް

 2880ްުމގައިްދަންނަވަންްުޝކުރިއްޔާ.ްކަމެއްކަ

ް

ްމެދުވެރިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއީގޯ ްކަންތައްތަކުަގިއ ްމާބޮޑަށް ްދަންނަވާާލނީ ނޑު ްއަުޅގަ އާދެ،

ްނޫންް ްރިޔާޟް، ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދ.އަތޮުޅގެ ްއާދެ، ނުކުރައްވާށޭ.

ްއަޙްމަދުްނާޝިދު.ް

ް2885 

ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޖަލްސާއިންްްުކނުުބރީްމެްނބަރުްނިލަންެދއަތޮޅުްދެ ްމިތަނުްނ ްކުރީދުވަހު ްއަުޅަގނޑުމެން ްރަީއސް،  2890ްޢިއްޒަތްތެރި

ްެއއްބަްސީވްްއަްޙމަދުްާނޝިދުްާވހަކަެދއްކެުވން: ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހުންނާނެ ްމޭޒުމަތީަގއި ްިމ ދިޔައިރުަގއި

ްއެހެްން ްމިއޮތީ ްިމއަދު ްއޮްއވައި ްގޮސްސަ ްބަހަްއޓާފައި. އެއްބަްސވުންތައް

ްޭއަގިއްްސެޓެއް ްބަލާފައި ްިކޔާހަދާ ްެއއްޗެހި ްއެ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ަނގާފައި.

ްބަންޑެލިް ްމުޅި ްކުއްލިއަކަށް ްހުންނާނީ. ްޖަހާފައި ްއެްއޗެހި އިނީޝިއަާލއި

ނޑުމެްނެގް ްައޅުގަ ްގައިުމވެސް ްހަމަ ްއައީމަ ްމިތަނަށް  2895ބަދަލުކޮށްލާފައި

ނޑުމެންްއެ އްބަްސީވްތެރެއިންްވަރަށްްގިނަްމެންބަރުންނަށްްއެބައޮޅޭ.ްއަުޅގަ

ްއަޅުަގނޑުމެްނެގް ްެއކަރުދާސްތައް ްއެހެންވީމާ، ްކޮބައިތޯ. ގޮތްތަކަކީ

ްމިއޮްތް ްލާފައި ްނަމަވެސް ްއޮޅިގެން ްމި ްމިއަދު ްލިބިފައި މެންބަރުންނަށް

ްޮއޅުމެްއ.ް ްބޮޑު ްވަރަްށ ްމިީއ ްއިނގޭތޯ. ްގެންދެވުްނއެދެން ކަރުދާސްތައް
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ްއަ ްމަރުޙަލާގައި ްއިންތިޤާލީ ްބޭނުންވަނީ ނޑުމެްންއަޅުަގނޑުމެން  2900ޅުގަ

ްމިގޮތަްށް ްފާްސވާން. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުންތަކަށް ްހުރި އެއްބަްސވެފައި

މިހާބޮޑުްއޮޅުވާލުމެްއަގއިްމިއެްއޗެހިްއައިސްަފއިްމިހުރީްކީްއެވގެންކަންެވްސް

ްއަޅުަގނޑަށްްސާފުކޮށްެދްއވުންްއެދެން.ް
ް

ް2905 

ްއެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްމިހާރުްްޢިއްޒަތްތެރި ްނުބައްލަވާ. އޮޅުވާލުމެްއކަމަށް

ްތިް ްެއކަުރދާސްތައް ްމޭޒުގައި ްއިދާރީ ްމިދަންނަވާލަނީ، އަޅުަގނޑު

ްގެންދިއުމަށް.ް ްމޭކޮޅުތައްމައްޗަްށ ްމެންބަރުންގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ްމިއޮތްގޮތުްން ްމިހާރު ްޙަޤީޤަތުގައިވެސް ްއޮޅުްނއަރަްއޖެ އަޅުަގނޑަްށވެސް

ްއޮތް ްހިތުަގއި ްެއގޮތަްށްއަޅުަގނުޑެގވެސް ްއެހެްނވީމާ، ްނޫން.  2910ގޮަތކަށެއް

މިހާރުްކުރީގައިްއެއްބަްސެވވަަޑއިގެންެނވިްެއއްބަްސވެަވޑަިއގަުތމުގެްކުރީަގިއް

ނުޑް ްއަޅުގަ ްވާހަަކ ްގެންދަވާނެ ްތަރުތީބުން ްއެގޮތަށް ްއޯޑަރު ހުރި

ްއަޅުަގނުޑް ްކޮށްދެްއވުަމށް ްެއކަން ްއެގޮތަށް ްއެހެންވީމާ، ދަންނަވާލައިފިން.

ނުޑްއަމީންޢާންމު އަށްްދަންނަވާލަން.ްއާދެ،ްދެންްމިހާރުްއެހެންީވމާ،ްއަުޅގަ

ްމިހާރުް ްދެން ްމިދަނީ. ނޑު ްއަަަުޅގަ ްވޯޓަިއގެްނ  2915އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ

ްދާއިުރ،ް ްވޯޓަށް ްމިހާރު ްދަންަނވާލާނަން އަޅުަގނޑު

ްެއް ްުފރަތަމަ ްެއއްބަސްެވވަަޑިއގަތުންތައް އެއްބަްސެވވަަޑއިގެންެނވި

ްޢިއްޒަތްތެ ްިތ ްފަހުގަިއްކަރުދާސްތައް ްލިބިވަޑަިއަގތުމަށް ްމެންބަރުންނަށް ިރ

ްއއ.ެގްޢިއްޒަތްތެިރް ްނުކުތާއެއް ްދާނީ.ްނިޒާމާބެހޭ ްވޯޓަށް ްއަޅުަގނޑު ދެން

 2920މެންބަރުްމުޙަންމަދުްމަޖުދީްއިބްރާހީމް.ްމަޢާފްކުރައްވާްއަދިްޝާހީންްޙަމީދުް

ް ްއެަބއޮތް ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްާމއްދާއަްށވެްސްއެހެންނޫނ11ްްކުރީަގއި ތޯްވަނަ

ްއާދެ،ް ްއެހެންނޫންތޯ. ްގެންދަާވގޮތަށް ްައނބުރާ ްހުށަހެޅުން ްއެ ހުށަހެޅުމެއް.

ްނާޝިދު،ްއަޙްމަުދް ްއަޙްމަުދްނާޝިދުވެސް،ްއަޙްމަދު އެހެންވީމާ،ްރަނގަޅު

ްޙަމީދުް ްޝާހީން ްމެންބަރުވެސް ްޢިއްަޒތްތެރި ްދ.އަތޮޅުގެ ނާޝިދު

 2925ްނޫންތޯ.ްހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެޅުްއވުންްޤަބޫލުފުޅުްކުރައްވަންްއެހެން

ް
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ްއެންމެންްްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްތިއީ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި އާދެ،

ްވާހަކަދެެކވިގެންް

ްއެއްބަްސެވވޭްގޮަތކަށްްހުށަހަޅާފައިވާްއެްއޗެއް.ްްއަްޙމަދުްާނޝިދުްާވހަކަެދއްކެުވން:

ް2930 

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޙްމަދުވެްސ ްއަނީސާ ްއަނީާސްއާދެ، ްއެހެންނޫންތޯ. ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާ

ްރިކޯްޑަގިއް ްމި ްއާނެއކޭ، ްއާދެ، ްޤަބޫލުފުުޅކުރަްއވާ. އަޙްމަދުވެސް

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަްތތެރި ްމ.އަތޮޅުގެ ްއާދެ، ްއާނެއކޭ. ވިދާޅުވެެދްއވަންވާނެ

ްދަންނަވާލަން،ް ްެއްއޗެްއ ްއަޅުަގނޑު ްއަރިހުން ްއަޙްމަދުގެ އަނީސާ

ްމެ ްިޢއްޒަތްތެރި ްއެްއޗެްއްމ.އަތޮޅުގެ ްއަުޅަގނޑު ްއަޙްމަދަށް ްއަނީސާ  2935ންަބރު

ދަންނަވާލީްޝާހީންްޙަމީދުްހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެޅުްއވުންްޤަބޫުލފުޅުކުރަްއވަްން

ްއިޞްލާޙަށްް ްމިގެންނެިވ ްދެމިތިބުން، ްމަޤާމުގައި ނޑިޔާރުްނގެ ްފަ ދެއްތޯއޭ

ްޝާހީންްހުށަހެޅުއްވިްބަދަލުްޤަބޫލުފުޅުކުރައްވަންޯތއޭ.ް

ް

 2940ްޤަބޫލުކުރަންްޝުކުރިއްޔާްިޢްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްްބަރުްއަީނސާްމުލަކަތޮޅުްމެންް

ްްއަްޙމަދުްވާހަކަެދއްކެުވން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ނޑަކީްއެންމެްފަހުންއޮތްްޖަލްސާގައިްމިއަުދެގްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް  2945ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްއަުޅގަ

ްވާހަކަދަްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްފުރަތަމަ ްވިދާުޅވެފަިއ،ްއެންމެ ްމީހާކަމަށް ްއޮތް އްކަން

ްދިޔައީ.ް ްބަހަްއޓާފައި ްމިތާނގައި ްނޯޓެއް ްހުިރހާ ްގެްނގުޅޭ އަޅުަގނޑުމެން

ްމިކަންް ްެއދެން ނޑު ްއަަަުޅގަ ްނުވާކަމެއް ްމިތަނުގަިއ ދުވަހަކުެވސް

ނޑުމެންނަްށް ްއަޅުގަ ްފަރާތަކުން ްކޮްނމެވެސް ތަޙްޤީޤުކޮށްދެއްވުމަށް.

 2950ވޯުޓދިނުމަށްޓަކައިްމިތަނުގައިްހުިރްލިޔެކިއުންަތްއްމިކަމުގައިްއޮުޅވާލަިއގެންް

ްމިކަމުގެް ްއަމީންޢާންމު ްޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި ނުޑ ްއަޅުގަ ްމިހުރީ. ފޮނުވާފައި

ނޑުްިލޔެފައިްބަހައްޓާަފއިްދިޔަްހުރިހާ..... ްޒިންމާްނަންގަވަންޖެހޭނެ.ްއަުޅގަ
ް

ް
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ްމެންބަރުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން ްނޫން ްމެންބަރު......ް،  2955ްޢިއްޒަތްތެރި

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްގެްނދެވުނ(

ް

ްނޯޓްތަކާއިްހުރިހާްލިއުމެއްްމިއޮތީްފޮރުވާފައި.ްމީަގއިްއެަބުއޅޭްކޮންމެވެްސްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް

 2960ްކަހަލަްނުރައްކާކަމެއްްިޢއްޒަްތތެރިްރައީސް.ްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން:

ްް

ް

ްަދންނަވާލެވިއްެޖްްހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާ ނޑަްށވެސް ްއަުޅގަ ްއެްއގޮަތކަށްވެސް ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްމެންބަރުންގެް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްދަންނަވާލައިފިން ްއަމީންޢާންމުއަށް މިހާރު

ްެއއްބަސްވުންަތއްް ްައޅުަގނޑުމެން ްުކރީގައި ްމަްއޗަށް  2965މޭޒުކޮޅުތައް

ްގެންދާ ްލިެޔކުއުްނތައް ްއަހާިއުރްއެއްބަްސވެފައިހުރި ްޯވޓަށް ްމި ްމިހާރު ށޭ.

ްގެންދާގޮތަްށް ްަބޔަކުްނ ްބަޔަކުން ްފަސޭހަައކަށްޓަކަިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއެގޮތަްށް ްއެހެންވީމާ، ްބައްސަވާލައްވާަފއިހުރީ. އަމީންޢާންމު

ްމިހާރުް ނޑަްށވެސް ްއަޅުގަ ްދެން ްއެދެން. ަަޑައިުނގެންނެވުން ވިސްނާވަ

ްއަޅު ްމިހާރު ްދަންނަވާލެވުނީމަ، ްދަންނަވާލައިފިްންއެވާހަަކ  2970ަގނޑު

ްއެްއޗެހިތަްއް ްެއ ްމޭޒުކޮޅުމަްއޗަށް ްމެންބަރުންެގ ޢިއްޒަތްތެރި

ްވޯޓަށްް ްމިިހސާބުން ްއެހެންވީމާ، ްއަޅުަގނޑު ްދެން ްއާދެ، ގެނެސްދިނުމަށް.

ްއާދެ،ް ްިމއޮތީ، ނޑަށް ްއަުޅގަ ްފުރަތަމަ ްދަންނަވާލާއިުރ، ފަށައިގަންނަން

ްޢިއްޒަތްތެރި ްއއ.ެގ ްނުކުތާއެްއ ްމަޖުދީްްނިޒާމާބެހޭ ްމުަޙންމަދު މެންބަރު

 2975ްއިބްރާހީމް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްިމްްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްމިެނގީ ްިނޒާމީނުކުާތއެއް ްައޅުަގނޑު ްރަީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި .`ް

ްކަންތައްތަްއްްމުޙަްނމަދުްމަުޖދީްއިްބރާީހމްް ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްއެބަބުނޭ ްރަނގަަޅށް ްވަރަށް  2980ްގަާވއިދުަގއި

ނޑުމެންެގްްކަެދއްެކވުން:ވާހަ ްައޅުގަ ްކަރުދާސްަތއް ްހުށަހެޅޭނެގޮތާއި ހުށަހަޅަންވީގޮތާއި

ްހާމަކޮށްދޭ.ް ްރަނަގޅަްށ ްވަރަށް ްމިކަންކަން ްއަންނާނެގޮތާއި މޭޒުމައްޗަށް
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ް ްެއކަކުން ްމިއޮްތ ްކުިރމަތީގައި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްއޮތ97ްްްމިހާރު ށް

ްއެ ްހުށަހެޅުން ްހުރި ްއެްއސޮއެ ްެއހުށަހެޅުންތަކަށްްހުށަހެޅުންތަކުގައި ބަހުރި.

ްވެދާނެތީެވް ްކުރެވޭކަމަަކށް ްޚިލާފަށް ްއުޫސލުތަކާއި ްައއްސަަވއިފިނަމަ  2985ވޯޓަށް

ް ްގަާވއިދު ްހަނދާންކޮށްދިނީ ްމި ްމިވާހަކަ ްމާއްާދެގ22ްްއަޅުަގނުޑ ވަނަ

ްރައީސް،ް ްޢިްއޒަތްެތރި ްއަދާކުރަމުން. ްވާޖިުބ ްއަޅުަގނުޑގެ ދަށުން

ްޝުކުރިއްޔާްއިނގޭޯތ.ް
ް

ް2990 

ްއަބަދުވެްސްްންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތު ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްޝުކުރިއްޔާ ްމެންބަރަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްގަާވއިދުންނޭް ްމިގެންދަނީ ްމިހާރު ނޑު ްައޅުގަ ްދެން ހަނދާންކޮށްދެއްވާތީ.

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއިރާދަކުެރއްިވްއޔާ ްއިނގޭތޯ ްދަންަނވާލާނަން އަޅުަގނޑު

ްވާ ްއިތުރު ްދެން ްމިގެންދަނީ. ްެއްއގޮތަށް ްޢިއްޒަތްތެަެިރްގަާވއިދާއި ހަކަފުޅު

ްއިނގޭޯތ،ް ްރަނގަޅީ ްނުދެްއެކވިްއޔާ ނާޑއި ްއަުޅގަ ްމިކަމާބެހޭގޮތުން  2995މެންބަރު

ްމިހާުރް ްބޮޑަށް، ްވަރަށް ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްދަށުްނވެސް. ްނުކުތާގެ ްނިޒާމީ ދެން

ްވަަރްށް ްދަންނަވާލެވިއްޖެ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްމެންބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެހެްނވީމާ ްދެން ް،..ތަކުރާރުކޮށް. ނުޑް. ްއަުޅގަ ްއާެދ، )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(.

ްމަޢާފަށްް ްނިހާޔަތަށް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްައރިހުން ްމެންބަރުންގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ްމިމައްސަލަ،ް ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްދެންމެއަކު ްިމ ްއިދާރީގޮތުން  3000އެދެމުން،

ްއެދިަވޑަިއގަތުްން ްއެދިަވޑަިއގެންނެވި ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

އި،ްޭއގެްމާނައަީކްކުީރގައިްޭމޒުކޮުޅމަތީގައިްހުރިާހްހަމަޖައްސައިދިނުމަށްޓަކަ

ްމޭޒުކޮޅުމަްއޗަްށް ްތިބޭފުޅުންގެ ްހުށަހެޅުންތައް ްހުރި ްނަންފުޅުގައި ބޭފުޅުންގެ

ްބޭނުންވޭ.ް ްއެބަ ްހިނދުކޮޅެއް ްކުޑަުކޑަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ގެނެސްދިނުމަށްޓަކައި

ްއަޅު ްއެދެމުން،ްއިދާީރގޮތުން ްއަޅުަގނޑު ްމަޢާފަށް ްބޮޑަށް  3005ަގނޑުމެްންވަރަށް

ްދެްން ްނަގާތީ، ްަވގުތުކޮެޅއް ްކަހަލަ ްމިދެންނެވި ްހަމަޖައްސާލަން އެކަން

ް ްމިއޮތީ ްގެންދެވެން.11ްްމިހާރު ްމިޖަލްސާ ްކުރިއަށް ްއިތުރަށް މިނެޓްއިރު

ްމިއަދުގެް ްދެން ްދަންނަވާލަންޖެހެނީ ްހިތާަމއާެއކީަގއި އެހެންވީމަ،ްައޅުަގނޑު

ްނިންމާލާ ްހިސާބުން ްމިހާ ނޑު ްއަޅުގަ ްމިޖަލްސާ ްޢިއްޒަތްތެރިް، ތި
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ް ްވަޑައިގަންނަަވންވާއިރަށް ނުޑ2:31ްްމެންބަރުން ްއަޅުގަ  3010އަްށ

ްދަންނަވާލާނަން.ް
ް

 ން.މުްނިންްޖަލްސާްް-3

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންދުރުފަހުގެ ްމިއަުދގެ ްއޮންނާނީ ްޖަލްސާެއްއ ްމަޖިލީހުގެ  2:31ް3015ދެން،

ގަންަނާވނެްމިހާރުްދެންްވާއިރު.ްޢިްއޒަތްތެަެރިްމެންބަރުންނަށްްއެނިގވަަޑއި

ަައިގެންެދއްވުްން ްަވޑަ ްަގޑިއަްށ ްމެންބަރުންވެސް ްހުރިހާ ްހަމަ ްއޮތީ. ވޯޓަށް

ނުޑްމިއަދުގެްޖަލްސާ،ްމިޖަލްސާްނިންމާލަނީ. ްއެދިްދަންނަވަމުން،ްއަުޅގަ
ް

 3020ްޖަލްސާްނިމުނީ..ްالعالوينްربްهلل والحود

ްް
_____________ް


