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 ސާްފެށްޓެވުން.ޖަލްް .1

 

ްعلىްوالسالمްالةوالصްهللްالرحين، الحودްالرحويްهللاްبسنްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
ްްފެށުނީ.ްޖަލްސާް.واالهްوهيްوصحبهްآلهްوعلىްهللاްرسول

ް5 

ް2-ްް ްގަވާއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްޞަ ވަނ25ްްަރައްޔިތުންގެ

ރާފްޓްކުރާްމައްދާގެް)ހ(ްގައިވާްގޮތުގެމަތިން،ްދިރާސާކޮށްްޑް

ްމިް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ްއެކުލަވާލައްވާފައިވާ ކޮމިޓީން

ްއިޞްލާޙުތަކަށްް ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްމެންބަރުން ބާބަށް

ްޚިޔާލުފާޅުކުރެއްވުމަށްފަހު،ް ްބައްދަލުވުންތަކުގައި  10ނުރަސްމީ

ްގަވާއިދުގެް ގައިވ1ްްާވަނަްމާއްދާގެް)ބ(ްގ25ްްެމަޖިލީހުގެ

ްންދެވުން.ކުރިއަށްްގެްގޮތުގެމަތިންް
ް

ްްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންް ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްޞަ 237ްްރައްޔިތުންެގ ްޖަލްސާއަށް ަވޑަިއގެންދެްއިވްވަނަ

ްއެ ްމަރުޙަބާ. ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްންމެހާ  59ް15މިހާތަނަށް

ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާދެ، ްވަަޑއިގެންެދއްަވއިފި. ްއެޖެންާޑގެްމެންބަރުން ްމިއަުދގެ

ްެއކަކަ ްއައިޓަމް ްައޅުަގނޑު ްކުރީަގއިށް ްމަހުގެްްދިޔުމުގެ ްދުވަުހ8ްްމި ވަނަ

ހއ.ހޯރަފުށިންްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށްްކުރިމަތިކޮށްފައިވާްެއް

ް ްހަމަލާ ްވަރަްށްކުްށވެިރކުރަންނުރައްކާތެރި ްހަމަަގއިމުވެސް ްެއކަމަކީ .

ްަކންތަ ްހަމަލާއެއް.ްއެފަދަ ްއުސޫެލއްްނެތް ްއަދި ްިމްއިންސާފެއްްނެތް  20އްތައް

ްދުޢާކުރަން.ް ްއެިދ ްނުކުރެއްވުމަށް ްމެދުވެރި ްރަްއޔިތަކަްށ ްެއްއވެސް ޤައުމުގެ

ްއަިއޓަމްގައިއާ ްމަޖިލީހުގެްްދެ، ްޚާއްޞަ ްރައްޔިތުންގެ ްމިއޮތީ މިއަުދ

ް 25ްްގަާވއިދުގެ ްަގއިވާ ް)ހ( ްމާއްާދގެ ދިރާސާކޮްށްްގޮުތގެމަތިންވަނަ

ް ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓްކުރާ ްަރއީއެކުަލާވލައްވާފަިއވާ ްމިބާބަށްސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ،

ް ްއިޞްލާޙުތަކަްށ ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ  25ނުރަސްމީްމެންބަރުން

ްްބައްދަލުވުންތަުކގައި ްގަވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ 25ްިޚޔާލުފާުޅކުރެްއވުމަށްފަހު

ަގިއވާްގޮތުގެމަތިންްކުިރއަށްްގެްނދެވުން.ްއާެދ،1ްްވަނަްމާއްާދގެް)ބ(ްގެް
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ްމެން ްޢިއްޒަތްެތރި ްމިހާރު ްއެރުިވްމިގޮތުން ްފުރުޞަތު ބަރުންނަށްވަނީ

ްއެއާެއކީަގިއް ްމިހާރު ްއާެދ، ްގެންދެވިފައި. ްކުރިައށް ްހުށަހެޅި އިޞްލާޙުތައް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމިހާރު ްނިމުމަށްފަހު ްހުށަހަޅުއްވާ ްހުށަހެޅުންތަކެއް  30ހުރިހާ

ްބަޙުސްަގއިް ްފުރުޞަުތ، ްދެއްެކވުމުގެ ް ްވާހަކަފުޅު މެންބަރުންނަށް

ްބައިވެިރެވވަޑަިއގަތުމުް ްފުރުަޞތުގައި ްއެ ްހުޅުވާލެވި ްފުރުޞަތު ވާހަކަފުުޅްގެ

ް ްދައްކަވަްނ ްނަންފުުޅ43ްްއެިދވަަޑއިގެންަފއިާވ ްމެންބަރެއްެގ ޢިްއޒަތްތެރި

ްބަޙުސްގަިއް ްމި ްފުރަތަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްމިާއއެީކަގއި ްއާދެ، ލިބިފައިވޭ.

ް ްަވގުތަީކ ނަޑއަޅާފަިއވާ ްކަ ްމެންބަރުންނަށް  35ަގޑިއިުރެގ3ްްޢިއްޒަތްތެރި

ްވަގުތެް ްމެންބަރަކަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮންމެ ްއަދި ްަވގުުތ3ްްއް. މިނެޓްގެ

ްފުރަތަމަް ްމިޮގތުން ްއެހެންވީމާ، ްލިިބވަަޑއިަގންނަވާނެ. ްއާދެ، ލިބޭނެ.

ް ްދެކުނުބުީރެގ ްމާޅޮސްމަޑުލުގެ ްމެންބަރު ްފާއިޒަޢިއްޒަތްތެރި ށްްޢަލީ

ްގއ.ެގް ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ްއަރުަވން. ްފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު

 40ް.ޢަދްނާންްޙަލީމްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢިއް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(ް

ް

ްހަނދުމަފުޅުްްއާދެ،ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް.ްމަނިކުފާނުްއެކަންްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް

ްމަނިކުފާްޢަދްނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްަވގުތެްއގަިއ ްކޮންމެވެސް ްޭރެގ ްުކއްލިައކަށް  45ނަށްްނެތިދިޔައީ

ް ްތިޔަ ްއަންަގވަަަިއގެން ްދަްއކަވަން ްވާހަކަފުޅު ެޖހިވަޑަިއގަތީމާ.ްދެއްެކވި

ްޖަލްސާް ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ްއެދުނު ްއިއްޔެ ނުޑ ްއަޅުގަ އެހެންނޫންނަމަ،

ްދެއްވާނެކަމަްށ.ް ްމިއަދު ްއޮތީ ްވިދާޅުވެަފއިަި ްމަނިކުފާނު ނިންމަވާލަމުން

ްއެހެންނަމަ ްދެަެއްވީސް. ްއެކަްނ ްމަނިކުފާނު ނުޑްއެހެންވީމާ، ްއަުޅގަ ވެްސ،

ްތިޔަް ްމިއަދު ްމާބޮޑުކަމެއް ްމަނިކުފާނަށް ްދަންނަވާލިހެން  50ކުރިން

ޖެހިވަޑަިއގަތީްފާޑެްއގެްވާހަަކެއއްްދައްކަން.ްދިވެހިރާއްޭޖގެްޢަދުލުއިންސާފުް

ްތަޅާ،ް ްމިދަނީ. ްހަލާކުވެގެްނ ްފަނާ ްމަރުވެ ްމިތާ ްމީހުންތޯ ްކިތައް ނެތިގެން

ްމަ ްެއވާހަކަ ްމަގުމަީތގައި. ްތަޅާ ްނުކުރަްއވާ.ްއަތުން ްކުްށވެރިެއްއ ނިކުފާނު

ްއިްއެޔް ްސަމާުލކަމަށް ްމަނިކުފާނުގެ ްއަުޅަގނޑު ްދެރަކަމެއް. ވަރަށް
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ްއިޞްލާޙުކުަުރުމުެގް ްޤަނޫނުއަސާސީ ްބޭނުންވީ،  55ދަންނަވާލަން

ްތިންވަަން ްމާއްާދއާއި ްދެވަނަ ްބާބުގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަސައްކަުތގައި

ްބަދަލެ ްކުެރވޭނީ ްތަޞްދީޤު ްރައްޔިތުްނެގްމާއްދާއަށް ްގެނެވޭީނ އް

ްަކންދިމާކުރިގޮތުންް ްއޮްއވާ، ްމިހެން ްއެބަޮއވޭ. ްފާސްކޮށްަފއި ވޯޓަކުންކަމަށް

ވަނަްމާއްދާެގްޮގތުގައިްކުރިްނ3ްްއަޅުަގނޑަށްްިމއުޅެނީްދެވަނަްމާއްދާއާއިް

ްގެަނއުމަށްް ްމާއްދާތަެކއް ްއެހެން ްނެތް ްފެނިފަިއ  60އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްނުވަތަް،ްހުށަހެޅިގެން.ްއެހެަެންވީމާ ްަކމެއްތޯ ްކުެރވިދާނެ ނޑަށް ްއަުޅގަ މިއީ

ްއޮތީ.ް ްމައްސަލަައކަްށވެފައި ްޙަޤީޤީ ްއަޅުަގނޑުގެ ްސުވާލުކޮށްލުން ނޫންތޯ

ް ްއޮތް ްހުށަހަޅާަފއި،ްމިހާރު ްއެބައޮތް ްދެބައިކޮްށ1ްްއަޅުަގނޑު ްމާއްދާ ވަނަ

ްތިންވަނަް ްގެެނސް ްމާއްދާއެއް ްދުރުން ްއަދި ްއުފެއްދުމަާށ ްމާއްދާެއއް ދެވަނަ

ނޑަްށްމާ ްއަޅުގަ ްޙަޤީޤަތުގައިވެްސ ްހަމަ ްއެއީ ްލުމަށް. ްގޮުތގައި  65އްދާއެްއގެ

ްކޮންމެހެންް ްޤަސްދުަގއި ްކިޔާިލއިރު ްމާއްދާތައް ނޑު ްއަުޅގަ ކުރެވުނުކަެމއް.

މިކަހަލަްމައްސަލައެއްްނެރުމަށްޓަކައިްކުރިކަެމއްނޫން.ްއެހެންވީމާ،ްމިކަމަީކް

ްނޫންތޯ ްނުވަތަ ްކަެމއްތޯ ްކުެރވިދާނެ ްބޮޑަްށްއަޅުަގނޑަށް ްވަރަށް ްއެއީ .

ްއެހެންވީމާ،ް ްމައްސަލައެއް. ްމުހިންމު ްވަރަްށ ްއޮތް ބަލަންޖެހިފައި

ްމަނިކުފާ ްރޫލިންގެއއްމިއާދޭތެރޭގައި ްފަސޭހައިންްްނި ނަޑށް ްއަުޅގަ  70ނެރުްއވާ

ްދަންނަވަންް ްއާދޭްސ ްއެދި ްުހޅުއްވާެދްއވުން ްމަެގއް ްެދވޭނޭ ކުރިއަށް

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ް

ްދަންނަވާނީްްްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވު ނުޑ ްއަުޅގަ ްސުވާލު ްތިކުރެްއވި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި  75އާދެ،

ް ްމި 2ްްމިހާރު ްމާއްދާއާއި ްމ3ްްިވަނަ ްމިހާރު ްމާއްދާަގިއ ވަނަ

ް ްމަޖިލީހުން ްމިބާބު ްއިޞްލާުޙކުުރން، ްގޮްތ،ްޤަނޫނުއަސާސީ ފާސްކުރެްއވި

ްމެން ްިޢއްޒަްތތެރި ްތި ްިތވާހަކަ ްދިމާވެގެން ްމައްސަަލއަާކ ބަރުްއެއޮންނަ

ްމިއޮންނަނީް ްފާސްކުަރްއވާފަިއ ްޭއގައި ްދެން، ތިވިދާޅުވީ.

ް ްމިބާބުެގ 2ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމާއްާދއާއި  80ވަަންމާއްދާ،ްދެނ3ްްްވަނަ

ް ްމިބާބުގެ ްމަޖިލިސް، ްމިއިންކަމެއ9ްްްރައްޔިތުންގެ ް)ހ(، ްމާއްދާގެ ވަނަ
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ްއެހެ ްއަޣްލަބިއްޔަތުންނޭ. ްތިންބައިގެ ްހަތަރުބައިުކޅަ ންވީމާ،ްބަދަލުކުރެވޭނީ

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްތިސުވާލުްތިކުރެއްވީ.ްމިްމަޖިލީހުންްއަދިްމިދެންނެވިް

ްމަޖިލީހުންް ްމި ްމާއްދާ ްނެތް.ްއެހެންވީމާ،ްއެ ްމާއްދާްފާސްކުރެވިފަާކއެއް ދެ

ްހިނގާނެް ްެއކަން ްއޮްތްތަނުަގއި ްގޮތެްއގެމަތީން.ްދެންކުރިއަށް  85ފާސްކުރަްއވާ

ްރ.އަ ްއިްއޔެެވްސ ްައޅުަގނޑު ްވާހަކަ ްެމންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ޢަލީްތޮޅުގެ

ްދެންނެވިން.ްްވަޙީދު ްއަުޅަގނުޑ ްއަރުވަމުން ްޖަވާބު ްސުވާލަށް ކުރެްއވި

ނުޑް ްއަޅުގަ ްދަންނަވަމުން ްއޮތްގޮތްކަމަށް ްއެކަްނ ްެއއީ އެހެންވީމާ،

ްށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ްޢަލީްވަޙީދަރ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންަބރުް

ް90 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ނުޑްއެންމެްފުަރތަމަްނިޒާމާބެހޭްްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުްމާޮޅސް ް..ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާެއއްްދެްއީވތީވެ.ްއަުޅގަ

ްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރައީްސ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވާލާީނ ވެރިްޢަދުލުނުކުތާއެއް

ްރައީސަށް ްޢިއްޒަތްެތރި ްޤަބޫލުކުރަން، ްއަުޅަގނޑު  95ްވަަޑއިގަންަނވަންޖެހޭނެއޭ

ްއަނިޔާެއްއް ްތިކަަހލަ ްމީހަކު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ްކަންނޭނގެ ޖެހޭ

ްފަހަރެއްގަިއެވްސް ްއެއީ ްފާހަގަކުރަން. ްއެކަްނ ކޮށްފިކަމުަގއިވާނަމަ

ްހަމައެއާެއުކ،ް ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމެްއނޫން. ްދެކޮޅުހަދާނެ އަޅުަގނުޑ

ްކަ ްމެންބަރެްއ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްމި މުގަިއާވްއަޅުަގނޑުމެން

ްަބޔަުކް ްަގއިކޮޅަށް ްއިބްރާހީމްްޝަރީފްގެ ްމެްނބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި  100ސ.އަތޮުޅގެ

ްހިތާމަވެރިް ްއެ ްވައްޓާލާ ްމޫދަސް ްީސދާ ްއޭނަ އަރަިއގަނެގެން

ްއެނގިފަާކް ްއަޅުަގނަޑށް ްހިނގާފައި. ްހަފްތާތެރޭ ްމިދިޔަ ޙާދިސާވެްސވަނީ

ްބޭފުެޅއްކަ ްދެނެވަޑަިއގަންނަވާ ްފީނަން ްއެމަނިކުފާނަކީ މެްއވެސް.ްނެތް

ްފާހަގަެއްއް ްއެކަްނެވސް ްކަންނޭނގެ. ްކިރިޔާ ްމަރުުނވީވެސް ފަހަރެއްގައި

ްގެންގުުޅްއވާނީް ްރައީސް ްއެހެންވީމާ، ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި  105ނުކުރެއްވި

ްރައީސް.ް ްޢިއްޒަްތތެރި ްދަންނަވާލަން ް ްއުސޫލެްއކަމުަގިއ ޢަދުލުވެރި

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް
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ް

ނޑުްްއާދެ،ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޅުގަ ްެދން ްނުދަންނަވާ ްއެްއޗެއް ްތިކަާމްވަކި ްއަޅުަގނޑު  110ދެން

ްފުރުޞަތުް ނުޑ ްއަޅުގަ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްައޅުަގނޑު ކުރިއަށްދާނީ.

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ އެރުވިަފއިވާ...

ްމުޙަންމަދުްނަޝީދު.

ް

 115ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއެވިދާުޅވިްޝުކުްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްމަނިކުފާނު ްދެންމެ ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްރިއްޔާ

ްނުކުތާއެްއްމިނަގަނީކީ.ްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްނިޒާމީ ނޑު ްއަޅުގަ ްނޫން ްގުިޅގެންނެއް ވިދާޅުވުަމކާ

ް ްހުޅުވާލެްއވީ ްނިންމަމުން ްޖަލްސާ ްއިއްެޔަެ ްމަނިކުފާނު 3ްބަޙުސް،

ްއެދިަވޑަ ްބަޙުްސކުރުމަށް ްދެން، ްގަިޑއިރަށް. ްމިވަނީ  43ް120ިއގެންފަިއ

ް ްމެންބަރަކަށް ްތިދެއްވަނީ ްމަނިކުފާނު ްއެހެންނަމަވެސް، 3ްމެންބަރުން.

ް ްމެންބަރަކަށް ްކޮންމެ ްތެޭރގައި ްެއވަގުުތގެ ްއެހެންނަމަވެސް، 4ްމިނެޓް.

ް ްަވގުތ18ްްުމިނެޓް ްމަިނކުފާނު ްޮއްއވާ ްފުރުޞަތު ްއެުރވޭނެ ސިކުންތު

ްކޮ ްގެންަދާވކަމެއްވީާމ، ނަޑއަުޅއްަވިއގެން ްކަ ްމެންބަރަަކށް މިނެޓ4ްްްންމެ

ް ްއިންސާފުވެިރ ްއެއީ ްއެރުވުން ްފެންނާތީެވްކަމެއްކަމަށް، ނޑަށް  125އަުޅގަ

ްނިޒާމީް ްމި ްދަންނަވަންެވެގން ްދެއްވާތޯ ްވިސްނާަވޑަިއގެްނ އެގޮތަށް

ްފުރުޞަތެްއް ްގިނަ ްވީހާވެސް ްއެހެންވީމާ،ްބަޙުސްކުރުމަށް ްެނގީ. ނުކުތާއެއް

ނޑިވަް ްދަ ްމިކަހަލަ ްހުޅުވާލެވެންޖެހޭނެ ްއެހެްނވީމާ، މިނެޓ4ްްްޅެްއގައި.

ްއަޅުަގނޑަްށް ްޖެހިވަޑައިގަންަނވާނެކަމަްށ ްދެއްވަން ްމެންބަރަކަށް ކޮންމެ

 3ްް130ގަިޑއިރަށް.ްއެހެންވީމާ،3ްްޤަބޫލުކުރެވެނީ.ްެއއީްމަނިކުފާނުްހުޅުވާލެްއވީް

ް ްމެންބަރަކަށް ްކޮންމެ ްބަލާއިުރަގއި ްގޮތުން 4ްްގަިޑއިރުގެ 18ްމިނެޓް

ް.ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ސިކުންތުްލިބޭނެތީވެ

ްނިޒާމީްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިހާރު ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ްމެންބަރަްށވެސް ްޢިއްޒަތްތެރި އާދެ،

ްއަޅުަގނޑަްށް ްދެން، ްއެަބގެއްލޭ. ްވަގުތު ްގިަނ ްވަރަށް ނުކުތާގަިއވެސް

ް ްބުނަނީ ްގަާވއިދުަގއި ްވާހ3ްައެނގޭނީ، ްަވގުެތއްގެ  135ަކްމިނެޓްއިރުގެ
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ް ްހަމަ ްބަލާކަމަށްަވންޏާ ނުޑްަގާވއިދަށް 3ްއެހެންނޫންތޯ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްއެހެންގޮތަކަްށް ްއެނޫން ްއެރުވޭނީ. ްައޅުަގނޑަށް ްަވގުތެއް މިނެޓްގެ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއެދިަވޑައިުނގަންނަާވ ްވަގުތަށް ްއިްއެޔ ްއަެނއްކާ ހަދައިފިވިްއޔާ

ްއަ ްވަގުތު ްއަޅުަގނުޑްމިއަދު ުރވަންޖެހޭނެ.ްއެހެންވީމާ،ްމެންބަރުންނަށްވެސް

ްކަމުަގއިް ްޤަބޫލުފުޅުކުރަްއވާނެ ްކުިރމަތިވާނެކަމަށް ްމައްސަލަވެސް  140މިދެންނެވި

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްއއ.ެގ ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ްހީކުރަން. އަޅުަގނޑު

ްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްމަޖުދީްއިބްރާހީމް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް145 

ނޑުްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްަގވާިއދުގެްް`.ްއަުޅގަ ްމިތެދުވީ ްނުކުތާއާިއގެން ްވަަނ4ްްނިޒާމީ

ްމުޅިްްްދީްއިްބރާީހމްމުޙަްނމަދުްމަޖުް ްޤައުމަށް ްމުޅި ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަށުން. ްގެ ް)ނ( މާއްދާގެ

ރައްޔިތުންނަށްްދިވެހިްއުއްމަަތށްްއެފަދަްޢަމަލުތައްްކުްށވެރިޮކށްްމަނިކުފާނުްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްމެންބަރުްދެއް ްޢިއްޒަްތތެރި ްރ.އަތޮުޅގެ ްއަޑުަނއަްއސަވާ ްވާހަކަ ކެވި

ް ްކުަޑއިމީސްބަހެްއ4ްްގަާވއިދުގެ ްރައީސަށް ްދަށުން ް)ނ(ްގެ ްމާއްާދގެ  150ވަނަ

ްއިށީންނާނަން.ް ނުޑ ްއަުޅގަ ްފާހަގަކުރަްއވާފައި ްއެކަން އިޝާރާތްކުެރއްވީތީ

ްޝުކުރިަްއޔާްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ް

ް

ް

 155ް.ނަޢީމްްމުޙަންމަދުްއާދެ،ްލ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްްްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވު

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ނޑުްނިޒާމީްނުކުތާެއއްްމިނެގީްދެންމެްމާލޭގެްއައްސަލާމުޢަލަިއކުމް.ްްހައްުދންމަީތގެްމެްނބަރުްމުޙަްނމަދުް ްއަުޅގަ

ްެއްއޗަްވާހަަކދެއްެކވުން:ްނަޢީމް ްވިދާުޅވި ްމެންބަރު ްަޖވާާބްޢިއްޒަތްތެރި ްދެއްވި ްމަނިކުފާނު  160ކަށް

ްހަމަވުމުންް ްކޯރަްމ ްއިއްޔެގެ ްޖެހޭނެ ްއެނިގވަަޑިއގަންނަަވން ގުިޅގެން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމިތާނގަިއ ްނިމެންދެކަށްވެސް ްޖަލްސާ ްގޮސް ފަށައިގެން
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ްނަތީޖާއެްއގެް ްދިޔަީއ. ްހިނގަމުން ްޖަލްސާ ްތިެބ ްނުދެިވ ކުޑަކަމުޙާލަތަށް

ްމިާތނގައި ްްގޮތުން،ްައޅުަގނުޑވެސް ްވުރެނ15ްްްހުރީމު ްމިނެޓަށް ވަރަކަށް

ްބޭފުޅުންނަށްވެްސް ްއެހެން ްއަިދްއެގޮތުްނ،ްބަެއއް ްނުނިކުެމވިފައި.  165ގިނައިރު

ް ްތިވިދާޅުވިހެްނ ްނުލިބޭ. ްފުރުޞަތެްއ ގަިޑއިުރ3ްްބައިވެިރވާނެ

ްމިއަުދެގް ްމިނެޓްއިރު ްދޮުޅ ްދެކެނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ނަޑއަުޅއްވާަފއިާވއިރު ކަ

ްއެދިވަޑަިއގަ ްއިތުރުވިއިުރްފުރުޞަތަަަށް ްތެރެއިްނ ްބޭފުޅުންގެ ންަނވާފަިއވާ

ްފުރުޞަތުްނެތ5ްްްއަލުންް ްއެދިަވޑަިއގަތުުމގެ މިނެްޓގެްފުރުޞަެތއްްިއއްޔެ

 170ްބޭފުޅުންނަށްްދެއްވާ.ްޝުކުިރްއޔާ.

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެްނބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްތ.އަތޮޅުެގ ްނުކުާތއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްރިޔާޟްްއާދެ،

ް.ރަޝީދު

ް

 175ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްވަރަށްްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްޝުުކރުގައި ްމި ްމިއަުދގެ ްއަދި ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ނޑުެމންނަށްްމިއަދުްްވާހަކަެދއްެކވުން:ްރަޝީދު ނޑުްއިސްކުރަން.ްެއއީްއަުޅގަ ބޮޑަށްްމަނިކުފާނުްއަޅުގަ

ްވާ ްހަމަޖައްސަދެއްވާފައި ްމަގުވެސް ްލިބޭނެ ްއެހެންވީމާ،ްބޯފެން ީތވެ.

ް ްަގާވއިދުގެ ްމިނެީގ ްނުކުތާއެއް ްިނާޒމީ ނޑު ްއަުޅގަ  180ވަަނ25ްްއެާއއެްއކޮށް،

ްއެީއް ްމިއީ. ްނުކުާތެއއް ްނިޒާމީ ްަނގާ ނޑު ްއަުޅގަ ްދަށުން ް)މ(ްގެ މާއްދާގެ

ްިމް ްވިދާޅުވިހެން ްނަޝީދު ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ މާލޭގެ

ް ްބުނެފަެއއްނެތް ްނުދެވޭނެއެކޭ.ްމިނެޓަށްވ3ްުގަާވއިދުަގއި ްަވގުެތްއ ްދިގު ރެ

ްސާފުކޮށްލަންް ްއަރިހުްނ ްރައީސްގެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަޅުަގނޑު ދެން،

 185ބޭނުންވަނީ،ްކޮންކަމަާކ،ްމީގެުކރިންްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްވިާދޅުވެފައިްއޮީތް

ްތިމަންާން ްނިންމުމަށްޓަކައި ްއިޞްލާޙުކޮށް ްޤާނޫނުއަާސސީ ްމުއްދަަތކަށް ވަކި

ްގެންދަ ްމިގޮތަށް ްމިގެންދަވަނީްމިކަން ްމިގޮތަށް ްމިހާރު ްއެހެންވީމާ، ނީއޭ.

ްމަޤްޞަދުގައިޯތް ްނިންމުގެ ްމީތި ްޮކންދުވަހަކަށް ްކުރިމަިތވެގެން ކޮންކަމެއް

ްއިޞްލާުޙް ްބާބެްއ.ްމިައށް ްިދގު ްވަރަށް ްމިާބބަކީ ްތިކުރަްއވަނީ.ްއެއީ ތިކަން

ް ްމިކަހަލ95ްަހުށަހެޅިފައި، ްއެހެންީވމާ، ްއެބައޮތް. ްހުށަހެޅިފައި  190ްއިޞްލާޙު
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ް ްމެންބަރަކަށް ްބާބަކަށް ްރައީސ3ްްްމުހިންމު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދިނީމާ މިނެޓް

ްއެކަންަތއް.ް ްަވގުތަކަށްުނޭވ ްއެކަީށގެންާވ ްައދި ްއިންސާފުވެިރ ްއެހާ އެނުވޭ

ްވިސްާނވަަޑއިގެންަފިއް ްދޭތެރޭގައި ްއެކަމާ ްރަީއސް ްޢިއްޒަތްތެރި އެހެންވީމާ،

ްވިދާޅު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްދެން، ްހަމަ 4ްްވިހެން 18ްމިނެޓާ

ް ްއެބަލިބޭ ްމެންބަރަކަށް ްމީތ3ްްިސިކުންތު ްަމނިކުފާނު  195ގަޑިއިރަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްެފނޭ ްައޅުަގނޑަށް ްއެހެންވީމާ، ްވެއްޖިްއޔާ. ބަހާލައިފިކަމަށް

ްވިސްނަން.ްރައީސް ްދޭތޭރެގަިއ ްފުރުޞަތުްްމިކަމާ މެންބަރުންނަށް

ް ްފުރުޞަތު ްބޮޑަށް ްވީާހެވސް ްގޮތަކަްށ ްގޮތަކަްށްއޮންނަކަހަލަ އޮންަނކަހަލަ

ްމިކަންްކުރިއަށްްގެންދަން.ް

ް200 

ް

ްއާދެ،ްމާލޭގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާޠިފް.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް205 

ްާވހަކަދައްކާލަްންްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުް ނޑު ްއަުޅގަ ްއާެދ، ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްވާހަަކއަށް.ްްްަކދެއްެކވުން:އާޠިފްްވާހަ ްތިޔަދެއްެކވި ްފަށްޓަވަމުން ްޖަލްސާ ްމަނިކުފާނު ބޭނުންވަނީ

ްމަޢުޟޫއާިއް ްނުަވތަ ްއެޖެންޑާާއއި ްމިއަދުގެ ްެއއްގޮަތކަށްވެްސ އެވާހަަކއަީކ،

ގުޅޭްވާހަަކއެއްނޫން.ްިއއްެޔެވސްްއެވާހަކަަތއްްމިތަނުގައިްދެކެިވގެންްނިޒާީމް

ްމާބޮ ްމަނިކުފާނު ްނެގީމާ ްއެހެންވީމާ،ްނުކުތާ ްއަޅާނުލެްއވިނަމަެވްސ.  210ޑަށް

ްކުރާނަމޭ،ް ްއެކަން ްހަމަ ްތިމަންނަ ްމިއަދު ނަޑއެިޅގެން ކަ

ްއަޅުަގނުޑް ްޢަމަލު ްއެ ްކުެރއްވީީތ، ްއެކަން ްގޮތުން ޖެއްސުންކުރެްއވުމުގެ

ްކުށްވެރިކުރަން.ްުޝކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް

ްއަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެއްެވސްކަމެްއްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްގޮތުްނ ްޖެއްސުންކުރުމުގެ ނުޑ ުޅގަ

ްވެދާެން ްހީފުޅުވެވަޑަިއގެންނެީވކަމަށް ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި  215ނުކުރަން.

ްތިހެން.ްއާދެ،ްލ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ް

ް
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ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްައޅުގަންހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ްަރއީސް، ްދިނުމުެގްޢިއްޒަތްތެރި ްފުރުޞަތު ްމިތެދުީވ  220ްޑު

ްބާރަށްްްްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްވަރަށް ްއަމީންޢާންމު ްއަތްހިއްލާލީމާ ނޑު ްއަުޅގަ މައްސަލަިއގައި.

ްއެންމެފަހުންް ްމަނިކުފާނު ްނުލިބޭނެކަން. ްފުުރޞަތު ްއެނގިއްޖެ ބޯހޫރުވާލީމާ

ްތިމަން ނަްދެންްމިްޖަލްސާތައްްނިންމަންްޑިސެމްބަރުމަހުްވިދާޅުވެފައިްއޮތީ

ްސުންސިކުންތުަގއި.ްނުަވަޑއިގެންެނވިްއޔާް ްސީދާ ްހަމަ ްފަށްޓަވާނަމޭ ޖަލްސާ

ްތިެބް ްމަޑުޮކށްގެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއިއްެޔގައި ްނިމުނީއޭ. ްއެ  225ދެން

ްދެންް ްބުަނންވެސް ްމިވާހަކަ ްއިންޓަވަްލގެ، ްއަދި އިންޓަވަްލއަށްފަހުގައި

ްމިތަނު ްސަިއކޮެޅއްވެްސ ްއެހެންނަމަވެސް، ަގިއްލަދުވެސްގަނޭ.

ްއަންނާށޭ.ް ްސައިބޮއިެގން ްހޮޓާހޮޓަލުން ްޮގސް ްވިދާުޅވީ ހަދާފައިނެތިގެން

ްއަިއއިރުަގިއް ްމިތަަނށް ްގޮސްފައި ްބޭރަށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ އެހެންބުނީމާ

ްޚަބަުރް ްޭރގައި ްދެން، ްދިޔައީ. ްއެނގުނީމާ ްނުފެށޭނެކަން  230ޖަލްސާ

ނޑުމެންނަ ްއަުޅގަ ްދެްއވާ ްފުރުޞަތު ްބޭްއވި ްޖަލްސާ ްށްލިބުނުގޮތުަގއި

ފުރުޞަތުްނުލިބޭގޮތަށްްފުރުޞަތުްބަންދުކުރައްާވްހައްދަަވއިފި.ްލައްަކްިގަން

ްމިކަްން ްރޭވުެމއްަގއިތޯ ްޖާސޫީސ ްކޮންކަހަލަ ްމިީއ ްއެބައޮތް. ކަންތައްތަެކއް

ްމިކަންކުރަން.ް ްނުދީ ްފުރުޞަތު ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހިނގަނީ

ްއެ ްހަމަ ނޑުމެްނވެސް ްއަުޅގަ ްބާަބކީ  235އަށްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ވާހަކަދަްއކަންްބޭނުންވާނެްބާބެއްަް.ްދެންްމިހާރުްމިވާގޮތަކީްމިްޖަލްސާތައްް

ްދެންމެް ްިތބެގެން ްމިތަނުގައި ްފޯެވގެން ްދާހިއްލާ ްބޭނުންވެގެން މަނިކުފާނު

އަޅުަގނުޑގެްއަނެއްްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުްއެވިދާޅުިވގޮތަށްްގަޟާޙާޖަނުކޮްށް

ނޑުމެންްހަމަްއެއްަކއިިރއަރާލާްވަގުުތްމިތަނުގައިްތާށިވެފައިްތިބެފައިްއަޅުގަް

 240ފުރުޞަތުްގެއްލެނީ.ްިމގޮތަށްްމިކަންްދުލެއްނުކުރެވޭނެނޫންތޯޭއ.ްއެހެންވީަމ،ް

ް ްވާހަަކދެއްކުމުގެ ްމިއަށް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްދަށުން ްނުކުތާގެ 5ްނިޒާމީ

ްެއް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްހަމަޖައްސަވާދެްއަވއިފިއްޔާ ްގޮތަށް ްދެއްވާނެ މިނެޓް

ްކަްދަންނަވާލަްންމިތެދުވީ.ްނިމުނީ.ްއެވާހަ

ް

ް245 
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ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބުނަނީ ްމިަގާވއިދުގައި ްައޅުަގނޑު ްަވގުތެްއެގ3ްްއާދެ، މިނެޓްއިުރގެ

ް ްއޮތީ ްއެދިަވޑަިއގެންފައި ްމިހާރު ްދެން، މެންބަރުން.45ްްވާހަކަެއއް.

ް ްދެން،43ްްއެހެންވީމަ، ްމިއޮތީ. ްއެދިވަޑަިއގެންފައި ްމިހާރު މެންބަރުން

ްަކނޑަައޅަިއގެްންވަގު ްގޮުތގެމަތީން ްގަާވއިދުަގިއވާ ްިއއްޔެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ތު

ްމިހާރ3ްްު ްއެހެންނަމަވެސް، ްނިންމީ. ްމިހާރު ްވަގުެތއް  250ގަިޑއިރުގެ

ް ްދެން،15ްްމިއަދުވެސް ްނުުކތާގައި. ްނިޒާމީ ްިހނގަިއގެންދިޔަީއ މިނެޓް

ނޑުްކޮންެމހެންް ުރެގްމިނެޓްއ4ްިސިކުންތުނުިވޔަސ18ްްްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްކުރިައށްގެންދާގޮތަްށް ްއަރުވަިއގެން ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ވަގުެތއް

ްވިސްނައިފިން.ް ނޑު ްއަުޅގަ ްެއގޮތަށް ްދެން، ްނިންމާނީ. އަޅުަގނުޑ

 255އެހެންވީމާ،ްމާޅޮސްމަޑުލުްެދުކނުބުރީގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަުރްޢަލީްފާއިޒަށްް

ްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް

ްުދވަސްތަެކއްަގިއްްްނބަރުްމާޮޅސްމަޑުލުްދެުކނުުބރީްމެ ްދިގު ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ .`ް

ްްޢަލީްފާއިޒްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވެރިކަން ްޚުދުމުޚުތާރު ްހިނގަމުންައއި ްމިރާއްޖޭގައި ރަޙްމަތްފުޅުންްهللا

ްދަޢުލަތުެގް ްއުންމީދުކުރަން. ްގާތްެވއްޖެކަމުަގއި ްދުވަސް  260ނިމުމުގެ

ރިކަުމގައިްހުންނަވާްބޭފުޅަކުްހިތްޕުޅަށްްމުއްސަނދިކަމާއިްމުދަލާއިްފައިސާވެ

ްދެއްާވް ްމީހަކަށް ްބޭފުޅަކަށް، ްހަމަކުރައްާވ ްހިތްުޕޅު ްގޮތަކަށް އަރާަވޑަިއގަތް

ް ްމިދާދުވަސްތައް ްދައުުރވަމުންަް ްތެރޭގައި ްބެއްސެވުުމގެ އިރަދާފުޅާިއްهللا

ްއަތުވެދާނެކަމަްށް ްނިމުމަކަށް ްމާލަސްތަކެއްުނވެ ްދެން މިންވަރުފުޅުން

ްލަފަޔާިއްއުންމީދުކު ްރައްޔިުތންގެ ްމިސްރާބު ްތަރައްޤީގެ ްރާއްޖޭގެ ްމި  265ރަން.

ްދުވަްސް ްބަދަލުކުރުމުގެ ްމިސްރާބަށް ްބޭނުންވާ ްރައްޔިތުން މަޝްވަރާާއއިެއކު

ްރައްޔިތުްނެގް ްއެކަްނކުރެވޭީނ ްއާދެ، ްއުންމީދުުކރަން. މިއަންނަނީކަމުގަިއ

ްލަފަޔާއި ްރަްއޔިތުންެގ ްއެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ، ްއިޙްސާސްތައް

ްރާއްޖެް ްމި ްބޭފުޅަަކށް ްުޒވާން ްަޤބޫލުކުރައްވާނެ ްކަންކަން މަޝްވަރާާއއިެއކު

ްރާއްެޖް ްމިއަދު ްއާެދ، ްދީގެން. ްެއފުރުޞަތު ނޑުމެން ްއަުޅގަ  270ހިންގުން

ްމިޒަމާނަށްް ްކޮޅަށްޖެޭހނީ ްއަލުން ްނަގާ ްއަނދަަވުޅން ްއޮތް މިވެށްޓިފައި

ް ްނުދަންނަ ްހުރިހާކަމެއް،ްއެންމެމޮޅަށް ްވިސްނުންހުރި ްމިްފެތޭނެ ޒުވާނަކަްށ
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ޤައުމުްހިންގަންްޙަވާުލކުރެިވެގން.ްހަމަގައިމުންވެސްްވެރިކަުމގެްމަސްތުަގިއް

ް ްހިންގަާވ ްެވރިކަން ްބާރުން ްގޮށްމުށުެގ ްކައިިރވެފަިއ22ްްހުންނަވާ ވުމަާކިއ

ްއިޙްސާސްތަާކް ްރަްއޔިތުންެގ ްހަމަގައިމުންވެސް ްއެއީ ްބޭފުޅަކު  275ހުންނެވި

ްދެނެވަަޑއިގަން ްރަނަގޅަށް ްވާނެކަމަކަްށްކެކުޅުން ްބޭފުޅަކަްށ ަނވާނެ

ްހުންނަާވް ްމަޤާމުގައި ްޤަބޫލެއްނުކުރޭ.ްރައީްސކަމުގެ ްިވސްނުން އަޅުަގނުޑގެ

ްވެިރކަމުެގ32ްް ްއާެދ،ްއޭާނގެ ްބޭފުޅަކު ްމުސްކުޅިވެފަިއވާ ްފުރިހަމަވެ އަހަރު

ްބޭުނންވާގޮްތކަމުަގއިް ްރަްއޔިތުން ްހިނގާދިަޔއީ ްކަންކަން ޚިދުމަތުގެ

 280އެފަދަްބޭފުޅެއްގެްވެިރކަން،ްއެފަދަްބޭފުޅަކުްމާބޮޑަށްްްނުވުންކަމުަގއިިވޔަސް

ްެއް ްނޭދެން.ްމިއަދު ނޑު ްއަުޅގަ ްނިމިގެންދާކަށް ްގޮަތކަށް ނިކަމެތިވެގެންދާނެ

މަޤާމުގައިްހުންނަާވްމުސްކުިޅެވފައިވާްބޭފުަޅކީްއިޚްތިރާމާއިްައދަބުްތަޢުޒީމްް

ްބޭފުޅެއް.ްވެރިކަ ްބޭނުން ްއަާދުކރަން ްއެބޭފުޅަކަށް ްމަސްތުންްއަޅުަގނޑު މުގެ

ްމިއަދުް ްގެންިދޔަނަމަ ްކުރަްއވަމުން ްއެކަން ްހުންނަވާ، ބޭރުވެަވޑަިއގެން

ްދެރަވަން.ް ްދައްކަންޖެޭހތީ ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަެއއް ްކިތަންމެ  285ދައްކަންނުޖެހޭނެ

ް ްއެމަނިކުފާނު ްައޅުަގނޑު ްވާަހަކ7ްްއާދެ، ްކުރިމަތިލެއްވި ްދައުރަކަށް ވަނަ

ްއަދަބުްތަޢުޒީްމްއަުޑއަހާްހިތާމަކުރަން.ްއަޅުަގނޑުް މިދެންނެވިްއިޚްތިރާމާއި

ްއެމަނިކުފާނުް ްަޙއިިސއްޔަތުްނ ްރައްޔިެތއްގެ ްިދވެިހ ްފުރުޞަތު އަދާކުރުމުގެ

ްރައީސް،ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވަން. ްެއދި ްދެްއވުން އަޅުަގނޑަށް

ް ްވޭުތެވމިދިޔަ ްދަށުން 29ްްއެްއވެރިކަެމއްގެ ްރާއްޖެއަށްއަހަރު  290ލިބުނުްްމި

ް ނުޑްފައިާދއަކުރިއެރުމާ ްއަުޅގަ ްޮބޑުަކން ްހަލާކު ްގެއްލުމާ ްިލބުނު ށްވުރެ

ްވާހަަކް ްއައި ްތަރައްޤީެއއް ްމާބޮޑު ްރާއްޖެަެއަށް ްމި ްމުއްދަތުގައި ްއެ ދެކެން.

ްނޫން.ް ްއެހެނެއް ްފެންނަނީ ްއެކަން ްައޅުަގނޑަްށ ދައްކާއިުރ

ޚުދުމުހުތަރުކަމާއެކުްކަންކަންްކުރެްއވުމުަގއިްބިނާކުެރވިފައިްމިއޮތީްތޮއްޖެިހް

ްއަޅާކިޔަްންދިރިއު ްތަފާތަުކން ްބޮޑު ްމާލެއަާކ، ްއޮތް ްނުކުޅަދާނަވެަފއި  295ޅެން

ްމިނެދެވޭގޮތަށްް ނޑަކުްނ ްމިންގަ ްހަތަރު ްިތން ްތެރެެއއް. ްރާއްޖެ އޮތް

ްތިބިް ްއެދި ްދިވެހީން ްމި ްނިޒާމެއް ްޢަދުލުއިންސާފުގެ ްއޮތް ޤާއިމްކުރެވިަފއި

ކަްސ،ްއެަކުކްތަރައްޤީެއއްްނޫންކަމަށްްއަޅުަގނޑަށްްވަރަށްްޔަޤީން.ްކޮންމެއަ

ްފައިދާހުރިް ްޤައުމަށް ްހުރުމަކީ ްވެރިކަމުަގއި ްދުވަހު ްގިނަ ްދަޢުރަށްވުރެ ދެ
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ް ްބަދަލުކުރަން ްވެިރކަން ްުނދެކޭތީ ނޑު ްއަުޅގަ  300ވަަނ1993ްްކަމެއްކަުމގައި

އަހަރުވެސްްއަޅުަގނޑުްމަަސްއކަތްކުރިން.ްއާދެ،ްއެއަހަރުްޭބއްވުނުްރިާޔސީް

ންނެވިްބޭފުޅާްނޫންްއެހެންްބޭފުޅަުކްއިންތިޚާބުަގއިްމިހާރުްއެްމަޤާމުގައިްހު

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއިސްކުރުމަްށ ްއެމަޤާމަށް ްވަގުީތ ްހަމަތަކަކުން ޤާނޫނީ

ްބޮޑަްށް ްއެންމެ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްަމސައްކަުތގަިއ ްއެ މަސައްކަތްކުރިން.

ްގދ.ެގް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްދެްއވީ ްހިތްވަރު ްދެއްވާ ްއިރުޝާދު  305އެހީތެރިވެދެްއވާ

ްޢި ްފުރުއްވާ ްމިހާރު ނިޑެއއް ްމ.އެންދެރިމާޭގްގޮ ްމެންބަރު އްޒަތްތެރި

ްމިހާރުް ްކަމަަކށްވީތީ ްކުީރގެ ްތަންކޮޅެއް ްއެކަަމކީ ްއިބްރާހީމް. ޢައްބާސް

ނުޑް ްއަޅުގަ ްއެކަމާ ްއެއީ ްނެތުން ްއެކަން ްހަނދުމަފުޅުގަިއ އެމަނިކުފާނުގެ

ްވެރިކަުމެގް ްވެރިންގެ ްޚުދުމުހުތާރު ްއާދެ، ްނޫން. ހައިރާންވާނެކަމެއް

ްސަ ްާރއްޖެ ްމި ްދުޢާކުރަމުންްވަކިތަކުން ްައޅުަގނުޑ ްއެދި  310ލާމަތްކުރެްއވުން

ްމިވާހަކަްނިންމާލާނަން.ްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް

ްޢިއްޒަްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންް ްއައްޑުއަޮތޅުެގ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ ތްތެިރްއާދެ،

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމާލޭެގ ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްޙުސްނުއްސުޢޫދު. މެންބަރު

 315ްމުޙަންމަދުްނަޝީދު.މެންބަރުް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއަޅުަގނޑުމެްންްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްގަވާއިުދގައި ްމި ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްބޭނުންތަަަކެއްްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްސަބަބުތަަކކާ ްވަކި ްހުންނަނީ ްަކނަޑއަޅާފަިއ  320ކަންތައްތަެކއް

ްބޭފުޅުންފުޅު ްމަނިކުފާނު ްމާނަކުރަމުންްްއޮެވގެން. ްަގވާއިުދ ގޮތަކަށް

ްމަސައްކަްތް ްމި ްމިތިބެނީ ްއަޅާނުލާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ގެންދަާވއިރުަގިއވެސް

ނުޑް އަވަހަށްްނިންމުމުގެްމާތްްިނަޔތުގައި.ްއެހެންނަމަވެްސ،ްގަާވިއދުްއަުޅގަ

ްވާހަކަދަްއކަްން ްގޮުތގެމަތީން ްމިބުނެވުނު ްދަންނަވާލަދޭނަން. މަނިކުފާނަށް

ްވަިކ،ްްބޭނުންވާކަމުގެ ްޑްރާފްޓްގެ ްއެ ްމެންބަރަކަށް ްކޮންމެ ްދީފަިއވާ  325ނޯޓިސް

ް ްވާަހަކދެއްކުމަށް ްއިޞްލާޙުތަކަށް ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމާއްާދއަކަށް 3ްވަކި
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މިނެޓުގެްަވގުތެއްްދެވޭެނއޭ.ްެއހެންވީމާ،ްއޭގެމާަނއަކީްކޮންމެްއިޞްލާޙަކަްށް

ް ްސާފ3ްުވާހަކަދެްއކުމަށް ްދެވޭނެއޭ.ްއެހެްނވީމާ،ްވަރަށް ްވަރަްށްމިނެޓް ކޮށް

ްއެތަނަްށް ްލަފްޒު ްއެ ް'ަވކި' ްމިއޮންނަނީ ްބަޔާންކޮށްފަިއ ސަރީޙަކޮށް

ްގަާވއިުދް ްގޮތަކަށް ްބޭނުންފުޅުހާ ްރައީސް ްއެހެްނވީމާ،  330ގެނެސްފައި.

ްމިީއް ްބޭނުްނފުޅުވީމާ ްރަީއސް ްެނތްކަމެއްެވސް ްގަާވއިދުަގއި މާނަކުރަމުން

ްޖަލްސާ ްމަދަހަ،ްސަނާކިޔާ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ްހެއްދެޭވ.ްމައުމޫނު އަކަްށވެސް

ްނާއިބެްއެގް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްނަހައްދަވާށޭ. ްއެހެން އެހެންވީމާ،

ްކުރިމަތިލައްވަްން ްއިންތިޚާބަށް ްރިޔާސީ ްމަނިުކފާނު ްމައުމޫނާެއކު ގޮތުަގއި

ްއަަރއިނުގަންނަވާޭށ.ް ްޙައްޤުަތކަށް ްަރއްޔިުތންގެ  335ބޭނުންފުޅުވިޔަސް

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް

ް

ްގޮތަަކްށްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބޭނުންފުޅުވާހާ ްވާަހކަެއއް ްބޭނުންފުޅުވާ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްމެންބަރުް ްޢިއްަޒތްތެރި ްމާލޭގެ ްނޫން. ްތަންދޭކަމެއް ްަގާވއިދު  340ދެއްކުމަީކވެސް

ްަވިކް ްިލބިގެންވާ ްބާރެއް ްަވކި ްޤާނޫނީގޮތުން ްނަޝީދަކީ މުޙަންމަދު

ްއިޚްތިޔާރެ ްލިިބގެންވާ ްުނވެއް ްއެހެންވީމާ،ްބޭފުޅެއްވެސް ނޫންމެ.

ްދަންނަވަމުންް ްުނކުރެްއވޭނެކަމަްށ ްއެގޮތަށް ްއެކަން އެްއގޮތަކަްށވެސް

ްގެންދާެން ްައޅުަގނޑު ްހަމަ ްގެންދިޔަގޮތަށް ްޢަމަލުކުރަމުން މީގެކުރީަގިއވެސް

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަްތތެރި ނުޑްދެންްއައްޑުއަތޮުޅގެ ްއަޅުގަ ްދަންނަވަމުން  345ވާހަކަ

ްދަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ްޙުސްނުއްސުޢޫ

ް

ްބަޙުސަްށްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުް ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްބާބުްްޙުސްުންއސުޢޫދުްާވހަކަެދއްކެުވން: ްމި ްިމހާރު ްބާބު. ްމި ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ، ްިމވަނީ ހުޅުވިފައި

ްހުށަހެޅިފަ ްމީގައި ްއޮތްގޮތުްނ ްއިޞްލާޙުތަކަްށްޑްރާފްޓްކުރެވިަފއި  350އިވާ

ްބާުބްޑްރާފްްޓކުރުމުގަާޔްމިް ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަްށްއެބައިނގޭ ބަލާއިރުަގއި

ްހިޔަނިތަެކްއް ްޮބޑެތި ްވަރަށް ްިއޞްލާޙުތަކަށް ްހުށަހެޅިފައިވާ ބާބަަަށް

ްމަޢުމޫންް ްއަލްއުސްތާްޛ ްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ އެޅިފަިއވާކަން
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ް ްވެރިކަމުގ29ްެޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ްބާބުްްައހަރުގެ ްމި ސަބަުބން

ްބޮޑެިތް ްވަރަށް ްހުށަހެޅުމުގައި ްއިޞްލާޙު ްބާބަށް ްމި ްއަދި  355ޑްރާފްޓްކުރުމުގަޔާ

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްއެޅިފަިއވާކަީމ ްހިޔަނިތަެކްއ ސިޔާސީ

ްލޮޖިކާް ްަސއިންސާ ްީލގަލް ްގޮތުން، ްނަތީޖާއެްއގެ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެކަމެއް.

ްގޮތަކަށް ްދެވޭކަހަލަ ްދުރަްށ ްއުސޫލުތަކާ ްހުށަހެޅިފައިްްޑިމޮރެޓިކް އިޞްާލޙު

ްއަލީގަިއް ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެކަމެއް.ްއެހެންވީމާ،ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ހުރިކަމީ

ްަސއިންާސްޑިމޮކްރެޓިްކް ްީލގަލް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވޯޓުދޭއިރު  360އަޅުަގނޑުމެން

ްއިޞްލާޙުތަކަްށް ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްނުދާނެގޮތަކަށް ްދުރަށް އުސޫލުތަކާ

ްގެންދާނެކަމަ ްދެމުން ްރައީްސްވޯޓަށް ްއާދެ، ްޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ްއަޅުގަ ށް

ިރޔާީސ6ްްއަހަރުްހޭދަކުރަްއވާފައި.ްެއީއ،29ްްމައުމޫންްވަނީްވެިރކަމުަގއިް

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްގޮތުން، ްނަތީޖާއެއްގެ ްކުރިމަތިލައްވަިއގެްނ. ދަޢުރަކަށް

ްހުށަހެޅުމުގަިއް ްއިޞްލާޙުތަްއ ްޑްާރފްޓްކުރުމުގަޔާ ްބާބު ްމި ްމާއްދާ،  365މި

ނޑުމެންނަްށްއައިސްފަް ްއަުޅގަ ްކަންތައްތަުކގައި ްމި ްކަންތަްއތަކާ ްއުނި އިހުރި

ްސަބަބަކީ،ް ްމެަެުދވެރިވެަފިއވޭ. ްހިތްނުތަނަވަސްކަމެއް ްވަެރްއގެ ކޮންމެވެސް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްބައްޓަންކުރުމަށް ްމުސްތަޤްބަލު ްޤައުމުގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްވަކިް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަކނޑަައޅާއިރު ްގޮތްތަކެްއ މީހަކަްށްްވިސްނާއިުރ،

ްމީހަކުް ްވަިކ ްއަިދ ްބެހެއްޓުމަށް ްެވރިކަމުގަިއ ްމީހަކު ްވަިކ  370ބަލައިގެން

ްނުވަަތް ްޑްރާފްޓްކުރެވިފައި ްއެގޮތަށް ްބާބު ްމި ްދުރުކުރުމަށް ވެރިކަމުން

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްެއއީ ްެވއްޖެއްާޔ ްދާކަމަށް ްހިފަމުން ްއަމާުޒ އެގޮތަށް

ްގެއްލު ްބޮޑު ްވަރަށް ްލިބެނެ ްމަޞްލަޙަތަށް ްއެއްެވސްްޤައުމުގެ ެމއްކަމާެމދު

ްދެކޭގޮތުަގިއް ްމީހުން ްބައެއް ްތެރެއިން ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ްނެތް. ޝައްކެތް

ްރުކެއް.ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްފަސްމީރު ްމީުރްނުވަތަ ްކުރި ްމައުމޫނަކީ  375ރައީސް

އަނެއްްބަޔަކުްޤަބޫލުކުާރގޮުތަގއިްއެއީްގޮޅާބޯ.ްއެހެްނވީމާ،ްމިްއަލީގަިއ،ްމިް

ްބިނާ ްމައްޗަށް ްއިޞްލާޙުތަކަްށްޕްރެމިސްގެ ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ކުރެވިގެން

ްޯވުޓް ްމާްއދާތަކަށް ްއެހެން ްބާބުގެ ްމި ްައދި ްެވއްޖެްއޔާ ވޯޓުދެޭވކަމަށް

ްެއއްގޮަތކަށްވެްސް ްެއއީކީ ްދެޭކގޮތުަގއި ްއަުޅަގނޑު ްެވއްޖެއްޔާ ދެވޭކަމަށް

ްޑިމޮކްރެޓިްކް ްސައިންާސ ްލީގަލް ްއަުޅަގނޑުމެން ްނޫން.  380ރަނގަޅުގޮެތއް
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އިންސާނީްަޙއްޤުތަކަށްްޙުރުމަތްތެރިކޮށްްިހތޭނެގޮތަކަށްްިމްއުސޫލުތަކާްއަދިް

ބާބުްފަރުމާކުރެވެންްޖެހޭނެކަމަށްްއަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރަން.ްާއދެ،ްމިގޮތުން،ް

ްއެގޮތުްނ،ް ްބަަލއިލާނަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްއިޞްާލޙުތަކަށް ްބަެއއް ހުށަހެޅިފައިވާ

އްޔާްފުލުހުންެގްއަޅުަގނޑުްފާހަަގކޮށްލާްެއއްްއިޞްލާޙަކީ،ްަރއީސުލްޖުމްހޫރި

ނުޑްދެކޭގޮުތގަިއް  385ވެރިައކަށްްހެދުމަށްޓަކައިްހުށަެހޅިފައިާވްއިޞްލާޙު.ްއަުޅގަ

ްވާންޖެހޭނީް ްފުލުހުން ްނޫން. ްއިޞްލާޙެއް ްހަމަޖެހޭ ްެއއްގޮަތކަށްވެްސ މިއީ

ްމިނިވަންކަމާއެްއކޮްށް ްބަޔަކަށް. ްޕްރޮފެޝަނަލް ްމިނިވަން ޙަޤީޤަތުގަިއވެސް

ްއަމާން ްއަމަން ްކުށްކުާރްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްބަޔަކަށް.ްއަދި ްޤާއިމްކުރަންޖެހޭ ަކން

ްޤާބިުލް ްަލާޔޤަތާއި ްކުރުމުގެ ްތަޙުޤީޤު ްކުރަންޖެހޭ ްމައްޗަްށ މީހުންގެ

ްބަޔަކަްށް ްލިބިގެްނވާނެ ްފުރުޞަތު ްެއކަންުކރުމުގެ  390މިނިވަންކަމާއެްއކޮށް

ްތިޭބްބަޔަކަްށްެވގެންނުވާނެ.ް ްދަށުަގއި ްނުޫފޒުަތކެްއގެ ވާންޖެހޭނެ.ްސިޔާސީ

ނޑުްބަލައިލާނީ،ްސަފްޙާްނަންބަރުްްދެވަނަ ގަިއާވ13ްްއިޞްލާޙަކަށްްއަުޅގަ

ްހުަށހަޅުއްވާަފއިާވް ްަވޒީރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްގިނަ ްވަރަށް އިޞްލާޙު.

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްގިަނ ްވަރަށް ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްއަދި އިޞްލާޙެއް.

ްއިޞްލާޙުަގިއް ްއެ ްިއޞްލާޙެއް. ްސޮއިކުރަްއވާފަިއވާ  395މެންބަރުން

ްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާކަމުެގްއެނިގވަޑަް ްމިއޮންނަނީ، ްފަދަިއން އިގަންަނވާނެ

ް ްދަށުނ5ްްްދަޢުރަކީ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމި ްއަދި ްދުވަހޭ. އަހަރު

ްމީހަކަށްް ްއެްއެވސް ްއިންތިޚާބްކުރެވޭ ްމަާޤމް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްުދވަހުް ްގިނަ ްދަޢުރަށްވުެރ ްިމ ްއެނޫްނޮގތަކަށްވެސް ްނުވަަތ ވިދިވިިދގެން

ނުޑްރައީސު ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްނުފުރޭނެއޭ. ްމަޤާމެއް  400ލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ

ްލިބިގެންދާނީް ްޤައުމަްށ ްދިވެހި ްާފސްވެއްޖެނަމަ ްއިޞްލާޙު ްމި ދެކޭގޮުތގައި

ވަރަށްްބޮޑުްދެރަެއއް.ްޑިމޮކްެރޓިކްްއުސޫލުތަުކަގއިްކޮޅުަފއިންްޖެހުންކަމަށްް

ނޫން.ްމީގެްއޮްތްވެގެންދާނެ.ްއެއީްމިހެންްމިަދންނަވަނީްސަބަބެއްްނެިތއެއްް

ްަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްދަށުން ްޤާނޫނުއަސާސިގެ ްމި ްބައްލަވާ، ޢިބާރާތް

ްނުވަަތް ްވިދިވިިދގެން ްމީހަކަށް ްއެްއވެސް ްއިންތިޚާބްކުރެވޭ  405މަޤާމަށް

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްދުވަހު ްގިނަ ްދަޢުރަށްވުރެ ްދެ ްގޮަތކަށް އެނޫންވެސް

ް ްހަމައެކަނި ްއާދެ، ްނުފުރޭނެއޭ. ްިމްމަޤާމެއް ްމިކުރަނީ ކޮންފައިން
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އަހަރުްފަހުންްއޭރ12ްްުައހަރުްފަހުންްނުވަތ5ްްަޤާނޫނުއަސާސީއަށް.ްމީގެް

ްދަޢުރުް ްދެ ްމީަހކު ްހުންނަ ްިއންތިޚާބްކުރެވިފައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަށް

ްޤާނޫނުއަސާސީެއްއް ްއާ ްބާޠިލްކޮށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމި  410ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު

ްކިހިނެއްތޯވާ ްާޤނޫނުއަސާސީެގްހަދައިފިއްޔާ ްާއ ްއަނެްއކާެވސް ްއޭނާއަށް ނީ.

ްލިބޭނެ.ް ްފުރުޞަތު ްހުރުމުގެ ްވެރިކަމުގެ ްމުއްދަތުތަކަށް ްއިތުރު ދަށުން

ްދެރައެްއ،ް ްދެވޭ ްޤައުމަށް ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްއެއީ ްނަހައްދަވާ. އެހެން

ްދެރައެއް.ް ްދެވޭ ްހަމަތަކަށް ްޑިމޮކްރެޓިކް ްދެރަެއްއ، ްދެވޭ ރައްޔިތުންނަށް

ްނަހައް ްޤާނޫނުއަސާސީްއެހެން ްމި ްއާދެ، ްވާހަަކއަކީ. ްއަޅުަގނޑުގެ  415ދަވާށޭ

ްެދް ްރައްޔިތަކު ްެއއްވެސް ްނުވާނެ. ްކޮންފައިންކުރެވިގެން ްމިކަން އެކަނި

ްޑިމޮކްރެސީެގް ްކުރުމަކީ ްރަީއސްކަން ްމުއްދަތެްއގައި ްގިނަ ދަޢުރަށްވުރެ

ް ްފުށޫއަާރކަމެްއކަމަށް 9ްްއުސޫލުތަކާ ްމައުމޫްނ2224ްްޖޫން ްރަީއސް ުދވަހު

ްވިްތާރީޚިްތަޤުރީރުަގިއވެްސްވަނީްވިދާުޅވެފައި.ްއެހެންވީމާ...ދެއް

ް420 

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްބާބަށްްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުް ްމި ްރިޢާޔަތްކޮށްގެން ްމިހުރިހާކަމަކަށް ްއަޅުަގނޑުމެން

ްވިސްނުންފުުޅްވޯޓުލުމުގަްްޙުސްުންއސުޢޫދުްާވހަކަެދއްކެުވން: ްވޯޓުލުމުަގއި ްއިްޞލާޙުތަކަށް ްއަދި ޔާ

 425ްގެންގުުޅްއވާނެކަމަށްްއުންމީދުުކރަން.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެިރްރައީސް.ް

ް

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަްތތެރި ްއައްުޑއަތޮުޅގެ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްމެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަސްލަމް. ްނެތް.ްމުޙަންމަދު ްަވަޑއިގެން ްމިވަގުތު ންބަރު

ްމާޅޮސްމަޑުލުްއުތުރުބުރީގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ް

ް430 

ްމެްނބަރުް ްއުތުުރބުރީ ްދައްކަްންްމާޮޅސްމަޑުލު ްވާހަަކ ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެިރ ްައއްސަލާމުޢަލައިކުމް

ްއަުޅގަްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްކުރީަގއި ްހަނަދުމަފުޅުކޮށްްފެށުމުގެ ްރައީސަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ނުޑ

ްބާބުެގް ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމިވާހަކަދައްކަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްބޭނުން އަރުވަން

ް ްބުނާނަމަ، ްއެހެންގޮަތކަށް ްއެމާއްދާއަށް. ްބާުރ'، ްހިންގުމުގެ 1ް'ވެިރކަން
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ްކޮންމެް ްއެހެން ްއަދި ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެެހންވީމާ، ްެއކަނި. ްމާއްދާއަށް  435ވަނަ

ްމާއްދާ ްއިތުރު ްއެގޮތަްށ3ްްއަކަްށވެސް ްއޮތީ ްގަވާއިުދގައި ްއޮންނާނެ. މިނެޓް

ްނަަގއިގެން.ް ްވޯެޓއް ްފާްސކޮށްފައި ނޑުމެން ްލިޔެފަިއ،ްައުޅގަ ނަޑއެިޅގެން ކަ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއަުރވާނަން. ްތަފްޞީލު ްއޭގެ ްބޭނުންފުޅިްއޔާ އެހެންވީމާ،

ްބަޔަކަްށް ްމަސައްކަތްކުރާ ްހަދަން އަޅުަގނޑަްށްރައީސް،ްޤާނޫނުއަާސސީެއއް

ްއިޚްލާްސތެރިވެގެންނޭ،ް ްހެދޭނީ ްޤާނޫނުއަސާީސއެއް  440ދެންނެވޭނީ

ްޙައްޤުތަަކާކް ްތިމާއަީކ ްނަފްސަށް ްައމިއްލަ ްއަދި ވަފާތެރިެވގެންނޭ،

ްމީހެއްކަމަށްް ްހުރި ްއެިޅގެން ްބޮލުގައި ނުޑއަަޅއިގެްނ، ްކޮ ވާޖިބުތަކެއް

ްައުޅން ްއެއްކިބާެވގެންނޭ. ްއަުޅވެތިަކމުން ްވުމުގެްޤަބޫލުކުރެވިގެންނޭ. ނަށް

ްއެންެމް ްވާަހކަ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްސަލާމަތްވެެގންނޭ. ބަދުނަސީބުން

ްރައީސްެގް ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން  445ފުރަތަމައިނުންވެސް

ްޤާޫނނުއަސާސީެއްއް ްދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ްއަިއސް ްމިފަހަކަށް އަރިހުަގއި،

ގައިްމިހާރުްހެދުމުގެްނަމުގައިްއަޅުަގނޑެމންަުްމިްމަޖިލިސްކުރާްގޭގެްތެރޭ

ްނެހެދުނ22ްްީ ްރަނަގޅު ްޤާނޫނުއަސާސީެއއް ްގިނަީވ. އަހަރަށްވުެރވެސް

ް ްވެިރކަމަށް ްފުރި،ްޙިޖްރީގޮތުްންމިދެންނެވީ،31ްްކީްއވެތޯ.ްެއކަުކގެ އަހަރު

ް ްމީލާދީގޮތުން ްއަހަރަށްވުެރ21ްްއިތުރުެވގެންދާއިރު  450ހަކަްށ

ްޤާނޫނުައސާީސއެ ްރަނގަޅު ްީކްއވެެގންތޯ ްނެހެދުނީ.ްގިނަދުވަްސވީއިުރަގއި އް

ްސަބަބުންް ްހުުރމުގެ ްއެަކކު ްގިނަުދވަހުަގއި ްސަބަބުން.ްވެިރކަމުަގއި އެމީހާގެ

ްއަރިހުްން ްބޭފުުޅންގެ ްހުރިހާ ނޑު ްއެހެންީވމާ،ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްކޮމިޝަންގ2224ްްެދަންނަވާލަން، ްހިޔުމަންރައިޓްްސ ްއަހަރުގެ ވަަނ

ްއުފެދު ްދިވެހިރާްއޖޭގައި ްއޭުރގެ ްެއްއްރިޕޯޓުގައި ްރަނގަޅު ްއެންމެ  455ނު

ްއޮްތް ްނޫންަނމަވެސް ްއެފެންވަރު ްމިހާރުވެސް ްދެންނެވިދާނެ. ކޮމިޝަނޭ

ްއެބަޮއްތް ްވިދާުޅވެފައި ްއެބޭފުޅުން ްކޮމިޝަން. ްެއއް ްތެެރއިން ކޮމިޝަންގެ

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްހުށަހަޅާފައި، ްރިޕޯޓް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

ްމަޖި ްހުށަހެޅިފައިވާ ްހުށަހަޅައިދޭށޭްއިޞްލާޙުކުރުމަށްޓަަކއި ލީހަށް

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްބުނާނަމަ، ްއެހެންގޮތަކަށް ްމިއެދުންތައް.  460ތިމަންނަމެންގެ

ްިދުގް ްއެަކކު ްކަންަތއްތައް. ްބައްލަވާދޭްނވީ ްމަނިކުފާުނ އިޞްލާޙުކުރުމުަގއި
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ްޙައްޤަްށް ްއިންާސނީ ްސަބަބުން، ްހުރުމުގެ ްވެރިކަުމގައި މުއްދަތެއްަގއި

ްއެބަ ްއެބޭފުޅުން ްލިބެއޭ. ްވާުނވާެވްސްގެއްލުން ްޭއގެ ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް އޮތް

ްެއކަުކް ްމުއްަދތެއްަގއި ްސަބަަަބަީކ،ްދިގު ްެއއީ.ްއެއީ ކިޔާދީފައި.ްީކްއވެތޯއޭ

ްނާ ްމަޤާމުގެ ްދެމިހުރުމުން ްއަިދްމަޤާމުގައި ްެނޭގނެތީއާ، ްފައިދާ  465ޖާއިޒް

ްުމޞްތަޤްބަލުގަިއް ްއަޫޖޒްވުން ްމުސްކުޅިވެ ްމީހާ ްބުނާނަމަ، އެހެންގޮތަކަށް

ްރަ ްބޭނުންޭވްޤައުމަށް ްމުޖުތަމަޢުއަަަށް ްނުކުރެވޭނެތީ ްގޮތްތަްއ ނގަޅު

ްވަޙީދަށްް ްޢަލީ ްކަނދޮޅުދޫ ްމެންބަރު، ްރ.އަތޮޅު ްމިއަުދ ްއާޯރކަން. ތާޒާކަމާ

އަަހރުވެއްޖެ.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީްސ،ްމިއީްއޭރުެގ55ްްގެނެވޭނެތޯ.ްއުމުރުންް

 470ބަލާޣާތްތެރިްތިއްބެިވ،ްދިވެހިރާއްޖޭަގއިްތިްއބެވިްޚިޔާލުެވސްްނުގެނެޭވކަހަލަް

ްއޭެގް ްބޭފުޅުން. ްތިއްބެވި ްޢަޒުމް ްޖޯޝާ ްއަދި ްފަންނީ ްއަދި ްޢިލްމީ އަދި

ްތެރެއިން.ް ްހޯލުގެ ްމި ްފެނޭ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްމިހާރުެވްސ ްބޭފުޅުން ބައެއް

ްމެންބަރުް ްިޢއްޒަްތތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްަވޒީރުންގެ ްބުނާނަމަ، އެހެންގޮތަކަށް

ްސ.އަތޮޅުް ްވަޙީދުއްދީނާއި، ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރުްއައްނަބީލު ްޢިއްޒަްތތެރި ގެ

ްހަރަކާތްރިވެް ްމަސައްކަުތަގިއ ްބައެއް ްއިދާރީ ްމި ްއަދި  475ޙުސްނުއްސުޢޫދާ

ްބޭފުޅުންގެް ްޢަޒުމްގަދަ ްވަޙީދުފަދަ ްމުޙަންމަދު ްމަޑުލު ވަަޑއިގަންަނވާ

ްއެހެންވީާމ،ް ްަރއީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްމިއީ. ްކެރުން ްއެބޭފުޅުްނގެ ބަސްތަކާ

ްދަންނަވާލަން ްއަުޅވެތިކަމުންްސަލާމަތްވަާމްްއަޅުަގނުޑްފުރަތަމަ ބޭނުންވަނީ

ްދަންނަވާލަންް ނުޑ ްއަުޅގަ ްމީެގއިތުރުން ްރަީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ހިންގަވާށޭ.

ްމަޖިލިސްް ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެމަނިުކފާނު ްޚުދް  480ބޭނުންވަނީ

ް ްފޮުނއްވި ްތަންކޮޅެްއ31ްްއެްއކުރަްއވާފައި ްކުލަިއެގ ްރީނދޫ ޕޮއިންޓްެގ

ނޑަކަްށވުރެ ްގަ ްޑަަބލްކުރެވިފަިއާވްްއާދަިއގެ ްތަންކޮޅެއް ތިކްނަސް

ްދިުގް ްދަޢުރަށްވުރެ ްދެ ްއެަބއޮތް ްފޮނުވާފައި ްލިޔެަފއި ނެޑްއގައި ގަ

ްނޫންކަމަށާ،ް ްރަނަގޅުކަމެްއ ްެއއީ ްހުރުމަކީ ްމީހަކު މުއްދަތަކަށް

ްމިހުރިހާް ްހިނގާެނަކމަށް. ްކަންތައް ްނޭދެވޭ ްވަރަްށ  485އެހެންކަމަށްވެއްޖެނަމަ

ްއަޅުް ްއަލީަގއި ްއަރިހުްންއެްއޗެްއގެ ްބޭފުުޅންގެ ްއެންމެހާ ްހަމަ ނުޑްއެދެނީ ގަ

ްޙައްޤުަތްއް ްރަްއޔިތުންގެ ްކިޔާަފއިތޯއޭ. ްކޯްއޗެކޭ ްހުވާކުރެްއވީ ތިޔަބޭފުޅުން
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ް ްމާތް ްދެމިހުރުމަށް ްއޮތީ، ްމައުމޫންްهللاްރައްކާތެރިކޮްށ ްހުާވުކރަމޭ. ގަންދީ

ްކިޔާްމީހެއްެގ...

ް490 

ްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްމެންަބރު ްއުތުުރބުރީ ްދަމަހައްޓާކަށެއްްނޫން.ްރައްޔިތުްންްމާޮޅސްމަޑުލު ްެވރިކަން ްޙަްއޤުްރައްކާކުާރކަށް،ްއޭނާގެ

ްދިނީކީްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްފުުރޞަތު ްރަްއޔިތުން ްނޫން. ްމަޤްޞަދެްއަގެއއް ްއެ ވޯޓުލީކީ

ނޑު  495ްމިްދަންނަވާލަނީ...ްއެމަޤްޞަދެއްަގެއއްްނޫން.ްއަުޅގަ

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްަވގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްމެންަބރު ްއުތުުރބުރީ ނޑުްޤަބޫުލކުރާްގޮުތަގއިްފުރަތަމަްްމާޮޅސްމަޑުލު ްއާދެ،ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ްެއީއްއަުޅގަ

 500އިނގޭތޯ.ްއެހެންިވއްޔާްއަޅުަގނޑުްއިށީނދެލާނަން.ްައދިްއަޅުަގނުޑްމާއްދާްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:ް

ްއެހެންްމާއްދާއަކަށްްފުރުޞަތު..

ް

ްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްބާބުގެ ްރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްރައީްސ، ްމާއްދާގ2ްްެޢިއްޒަތްތެރި ްަވނަ

ްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމުޢިްއޒު ްިމއޮންނަްއަްޙމަދު ްބުނެފައި ްގަިއ ް)ހ( ްދައުރަކީ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ 5ްނީ،

ްނުވަަތް ްވިދިވިިދގެން ްމީހަކަށް ްެއއްވެްސ ްއަދި ްދުވަހޭ.  505އަހަރު

ްދުވަހުް ްގިނަ ްދަޢުރަށްވުރެ ްެދ އެނޫންގޮތަކަަަްށވެސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެްމަޤާމެއްްނުފުރޭނެއޭ.ްައޅުަގނޑަްށްވަރަށްްފެޭން

ްވިދިވިދިް ްއެކަކަްށެވސް ްއޮންނަން. ްއެނޫންގޮތަކަށްެވްސްމިގޮތަށް ްނުވަތަ ގެން

ދެްދަޢުރަށްވުރެްގިނަްދުވަހުްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްމަޤާމްްނުފުރޭގޮތަކަށްް

ް ްއަދި ްފެނޭ. ްއަޅުަގނޑަށް ްބުނެފަިއ2ްްއޮންނަން ް)ށ(ްގައި ްމާއްދާގެ  510ވަނަ

ނޑަްށްވަރަށްްބޮޑަްށްޤަބޫލުކުރެޭވ.ް)ށ(ްބުނެފައިް ްއަުޅގަ މިވާްއުސޫުލވެސް

ްރައީސުލްޖު ްމީހަކަްށްމިވަނީ ްފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ްދަޢުރު ްދެ މްހޫރިއްޔާަކމުގެ

ްރަނގަުޅް ްަވރަށް ްިމއީ ްނުލެވޭނެއޭ. ްކުރިމައްެޗއް ްމަޤާމަށް ްއެ އަލުން

އުސޫލެއް.ްެއކަކުްާމގިނަްުދަވހުްވެރިކަުމގައިްހުެރއްޖެއްާޔްޚުދުމުހުތާރުކަންް
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ްމިނަށްވު ްއެކަީށގެންާވ ްނުފޫޒު ްބާރާއި ްއެމީހެއްގެ  515ެރްބޮޑުެވގެންދާނެ.

ްތަޖުރިބާކުރެވިފަިއ.ް ްމިވަނީ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެކަން ބޮޑުެވގެންދާނެ.

ްހަވާލުކުރީމާް ްކަންތައްތަްއ ްފަހަރިންނާ ްިޅޔަްނ ްމީހުން، ގާތްތިމާގެ

ްނުލާހިކުް ްޚުދުމުހުތާރުކަން ްފެނިފައި. ނޑުމެްނނަށްވަނީ ްއަުޅގަ ވެގެންދިަޔގޮތް

ްޢަމަ ްކޮރަޕްޝަްނގެ ްފަސާދައާއި ްރާއްޖޭގެ ްދިޔަ. ްނުލާހިކުްބޮޑަށް ލުތައް

ްތިާމް ްބޭނުންގޮތަކަށް ްތިމާ ްނޭޅުނު. ްފިޔަވަެޅއް ްއެކަމާމެދު ްދިޔަ.  520މައްޗަށް

ްޚާދިމެއްކަމުަގއިް ްަރއްޔިތުންެގ ްތިމާައކީ ްގެންިދޔައީ. ްކުރަމުން ކަންތައްތައް

ްއާވެަފިއް ްހަނދާން ްކުަޑކޮށް ްއަހަރު ްދެތިން ްމި ްނެތިގެންގޮސް ހަނދާން

ވެސްްމިީއްހަމަޖެހޭްއުސޫލެއްްނޫން.ްޚުްދްމިވަނީ.ްއެހެންވީާމ،ްެއްއގޮތަަކށް

ްޤާނޫނުއަސާސީައްށް ްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ،

ްހުށަހެޅުމުގަިއް ްއިޞްލާޙުތައް ްއެ ްއިޞްލާުޙތަކާއި ްފެންނަ  525ގެންނަން

ް ްކަންތައްތަްއ 14ްްވިސްނާފަިއވާ ްދުވަހ2225ްްުފެބްރުއަރީ ވަނަ

ް ްމެންބަރުންނަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްލިޔުމުެގ ްސަފްޙާަގިއ5ްްފޮނުއްިވ ވަަނ

ްގިނަވެގެްން ްފުރޭނީ ްމަޤާމް ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ްއެކަކަށް މިއޮންނަނީ

އަހަުރގެްރިާޔސީްދެްދަޢުރުކަމަށްްއޮތުން.ްސަބަބު،ްދީޮމްގރާތީްހަމަތަކ5ްްާ

ްރަނގަޅުވާެނކަމަްށް ްގެނައުން ްމިބަދަލު ްފެންނާތީ ްިމގޮތްކަމަށް ްގުޅެނީ  530ބޮޑަށް

ްމަޢުމޫންްފެނުން ްއަލްުއސްާތޛް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޚުދު، .

ް 14ްްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ްމިހެން.2225ްްފެބްުރއަރީ ްފެނިަވޑަިއގަތީ ގައި

ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއޮއްާވ ްގޮތަކަްށްްމިހެން ްެއހެން ްޕާޓީއަްށ އެބޭފުާޅގެ

ްއެޕާރޓީގެް ްއޮންނަީނޯއ ްގަވާއިުދގައި ްއެޕާީޓެގ ފެނިވަޑަިއގަތީހެން،

ްލާޒިްމކުރަްއވަިއގެްންއިސްވެރިް ްއެހެންވެގެން ްކުރިމަތިލާންޖެހޭނީ.  535އެކޭ

ްއަޅުަގނަޑކަްށް ްދެން، ްމިކަންވަނީ. ްއުޭޅކަމަކަށް ްއައިްސގެން ހިތްޕުޅަަަށް

ްއަންނަންވީީކ،ް ްއިސްކޮށް ްުއސޫލުކަމެއް ްޤަބޫލުކުަރްއވާ ްއެބޭފުޅާ ނޭނގެ

ްއުސޫލުކަމެއް.ްކޮންމެއަަކސް،ްއެމަނި ްއޮންނަ ްޕާީޓގައި ކުފާނަށްްއަމިއްލަފުޅު

ްރީނދޫް ްއެމަނިުކފާނުގެ ްމިދެންނެވީ، ްއަުޅަގނޑު ފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތް

 540ވަނަްޞަފްޙާގެްދީމޮގްރާީތ5ްްފޮތުގައިްމިއޮތީްއަމިއްަލއަށްްހުށަހަޅުއްވާަފއިް

ްހައިރާންޭވް ނޑު ްއަުޅގަ ްދެން، ްެއގޮތްކަމަށް. ްގުޅެނީ ްބޮޑަށް ހަމަތަކާ
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ްެއއްވެް ްާދއިރާަގއި ްެއަވޒީރުންގެ ްވިދާޅުުނވާްއެބޭފުޅުންގެ ްބަސްފުެޅއް ސް

ބޭފުޅުންނަށްވެސްްމިކަމާްޖެހުނީމާްއެބަްހުށަހަޅުއްވާ،ްއޭްައލުންްދެްދަޢުރުް

ދަޢުރުްހަނދާންްނައްތާލާށޭ.ްއެގޮތުން،ްއެަވޒީރުންެގ6ްްފަށްޓާނީއޭ.ްކުރީގެް

ްހުށަހެޅުނުް ްމައްސަލަަތްއ ްބެހޭގޮތުން ްކަންތައްތަާކއި ް  545ދާއިރާާއއިބެހޭ

ްވި ްބަސްފުެޅއް ްއެަބްއިރުަގއި ްގެންނަން ްބޭފުޅުންވެްސްެއއިޞްލާޙު ދާޅުުނވާ

ްނަންތަްއް ްއަުޅަގނޑު ްއެަބއޮވޭ. ްލިސްޓެއް ްދިުގ ްވަަަރަށް ހުށަހަޅުއްވާ.

ކިޔާކަށްްދެންްނެތީން.ްހަމައެަކނިްރެކޯޑަށްޓަަކއިްއެބޭފުޅުްނެގްމަސައްކަތުެގް

ްބޭފުޅުންވެްސް ްވިދާޅުުނާވ ްބަސްުފޅު ްވާހަކަެދއްެކވިއިރު ްބެހޭ ދާއިރާާއއި

 550އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއަދިްއިުތރުްދެްދައުރަށްްބަހައްޓަވަން،ްއަލްއުސްާތްޛްރަ

ްމަސައްކަތްް ްބަހައްޓަވަްނ ްދައުރަށް ްދެ ްޤައްޔޫމް ްޢަބްދުލް މައުމޫން

ްބާވައޭ.ް ްެނތިގެން ްނުވަތަ ްބާވަަައޭ. ްއޮެވގެން ްއިޚްތިޔާރު ްހަމަ ކުރަްއވަނީ

ްުގޅާ ްހެނދުނު ްދުވަހެްއގެ ްބުރާްސފަތި ްއެބޭފުޅުންނަށް ްމީަގިއްނޫނީ ފައި

ްއޮފީހަްށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްވަަޑއިގަްނނަވާށޭ ްޖަހާލަން ސޮއި

ްނުގުޅިގެްން ްފޯނުން ްދެން ްބާއޭ. ްނެތިގެން ްގޮތެއް ްއެހެން  555ދެންނެވީމާ

ްއެހެންް ްނުވަތަ ްނެތްނަމަވެްސ ްވަޑަިއގެން ްރަށުގަިއ ްނުވަތަ ނަމަވެސް

ޅުންްކުޑަކޮްށްޢުޒުރަކާްލަިއގެންްނަމަަަވެސް،ްމީގައިްސޮއިްނުކުަރއްވާްބޭފުް

ްހިތްޕުޅުް ްތަންކޮޅެއް ްއެބޭފުޅުންނަށް ްކަަމށްވޭ. ްއެބަތިއްބެވި މަދުމަދުން

ްބެހޭގޮތުންް ްއެަކމާ ްނޭނގެ ްއަޅުަގނަޑކަށް ްދެންަް، ްކަންނޭނގެ. ހަމަޖެހޭނެ

ްބޭނުންވަނީ،ް ްބަލައިލަްނ ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްދަންނަާވކަށް.  560އެްއޗެއް

ް ްރައީސުލ6ްްމިޑްރާފްޓްގެ ްއެއީ ްމާއްދާައށް. ްމީހަކުްވަނަ ޖުމްހޫރިއްާޔކަމަށް

%ް ްދިންމީހުންގެ ްވޯޓު ްއެމީހަކަްށ52ްްއިންތިޚާބްވާނީ ްވޯޓު ްގިނަ އަށްވުރެ

ލިބިގެންނެވެ.ްހަމައެކަނިްއަޣްަލބިއްޔަތުްލިބިގެަެންެނއްްނުފުދޭ.ްއެހެންވީމަ،ް

ް ްދެން، ްނުކުެރވޭ. ްތާިއދެއް ްމިކަމަށް ްހަމަ 7ްްއަޅުަގނުޑ ްމާއްދާ. 7ްަވނަ

ްބުނެފަް ްމާއްާދގައި ްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާކަމަށްްވަނަ ްމިއޮންނަނީ  565ިއ

ް ްވާދަކުރަންޖެޭހނީ. ްއެީކގައޭ ްަރއީަސކާއި ްނާއިބު ވަނ7ްްަވާދަކުރާއިުރ

ްމަޤާމަށްް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާަކމުގެ ްމިުބނަނީ ްގައި ް)ށ( މާއްދާގެ

ކުރިމަތިލާްކޮންމެްމީހަކުމެްއޭނާއާއިްއެުކގައިްާނއިބުްރައީަސކަށްްހުންނާނޭް
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ްޢާ ްނަން ްޖޮއިްންމީހެއްގެ ްއެހެންވީމަ، ްކުރަންވާނެއެވެ. ްއިޢުލާން ންމުކޮށް

 570ޓިކެޓެްއގަިއްވާަދކުރާނީ.ްއަުޅަގނޑަކަށްްއެްއގޮތަކަްށވެސްްޤަޫބލެއްްނުކުެރޭވް

ްމީހަކުް ްފެންނަ ްއެމީހަކަށް ްއިްނތިޚާބުވުމަށްފަހު ްއެމީހަކު ރައީސްކަމަށް

ްބާއް ްޮގތް ްޢައްޔަންކުރާ ްގޮތް، ްއިންތިޚާްބކުރާ ްރައީސަކަށް ވާކަން.ްނާއިބު

ްއެހެންވީމަ،ް ްބާްއވާކަށް. ްޢައްޔަންކުރާގޮތް ްނޫން. ްގޮތެއް އިންތިޚާބުކުރާ

ްވާަދކުރެވެންޖެހޭނީ.ް ްރައީާސއެީކގަިއ ްނާއިބު ްވާދަކުރާއިުރ ރައީސްކަމަށް

ްއަޅުަގނުޑް ްަހމަ ްދެން، ްޤަބޫލުކުރެވެނީ. ްބޮަޑށް ނޑަަަށް ްއަުޅގަ  575މިއުސޫލު

ްގިނަ ްކަންބޮުޑވާކަމެްއ،ްދެދައުރަށްވުރެ ްކޮށްފަިއްްވަރަށް ްރަީއސްކަން ދުވަހު

ްހުށަހެޅިފައިވާތީް ްއިޞްލާޙުތައް ްގޮތަށް ްކުރިމަތިލެވޭ ްވެރިކަމަށް ްމީހުން ތިބި

ްޚުދުމުޚުތާރ1993ްްު ްވަރަށް ްއުޅުނީމާ ްތޮޅެން ްެވރިކަމާ ްއަހަަަރުވެސް ވަނަ

ްއުޅުުން ްެއކަމާ ްގޮތެްއގައި ްައނިޔާވެރި ްވަރަށް ގޮތެްއގަިއ،

ްއެޅިފަ ްފިަޔވަޅު ްޤާނޫނުތަކަކަްށްމީހުންނަށްވެސްވަނީ ްާރއްޖޭގެ ްއެކަަމކު،  580އި.

ްއެކަންކަްން ްކުރިމަތިލައްވާެނކަމާ ްރައީސްކަމަށް ްމިހާރު ްނާދޭ. ބަދަލެއް

ްހުއްަދކަމެއްަްކަމަށްް ްޤާނޫނީގޮތުން ްާރްއޖޭގެ ްކުރީމާވެސް އިޢުލާން

ް ްބޭފުޅަުކ1993ްްމިބެލެވެނީ. ްކިޔާ ްއިބްރާހީމް ްއިލްޔާސް ްައހަރު ވަނަ

ްވީމާ...ްއެގޮތަށްްމަަސއްކަތްްކުެރއް

ް585 

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ނުޑްމިވާހަަކްިނންމާލަނީ.ްއާދެ.ްޕްރެޒިޑެންިޝއަލްްކެންިޑޑޭްޓްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީް ްއާދެ،ްއަުޅގަ

ްއަްއޑުއަތޮުޅގެްްމެންަބރުްައޙްަމދުްމުިޢއްޒުް ްމީހަކު ްކިޔާ ްޖަމާލު ްނަޞީރު ްސްކޫލްތަކަްށްްކިޔާފައި

ްފޮތްތައްވެސްްސްކޫލްތަުކެގްްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއޮތް ްޖަހާފައި ްއެހެން ްކުރީމާ ްހަދިޔާ  590ފޮތްތަކެއް

ް ްކުށުގައި ްނުކިޔަމަންތެރިވުމުެގ ްއަމުރަށް ްއެބޭފުޅާ ްނަގާ 6ްލައިބްރަރީން

ްޙުކުމްް ްބަންދުކުރުަމށް ްގޭގައި ްމުއްދަތަށް ްދުވަހުގެ މަސް

ްޑަްށޓަކައިްފާހަަގކުރަން.ްޝުކުރިްއޔާ.ްކުރަްއވާފަިއވާކަްނވެސްްރެކޯ

ް
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ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު. ްޢިއްަޒތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ  595އާދެ،

ްނުކުތާއަށްް ްނިޒާމާބެހޭ ްސަލީމް. ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްރ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންަބރުްޢަލީްވަޙީދު.ް

ް

ްނުކުތާ()ނިޒާމާބެހޭް

ް600 

ްމުޢިއްޒުެގްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހއ.ެގ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި

ްވިދާޅުވީމާ،ްްމެންަބރުްޢަލީްވަީޙދުް ްއުޅުއްިވޭއ ްވެރިކަމާ ްިއބްރާހީމް ްއިްލޔާސް ްވާހަކަފުުޅގައި

ްއެމަނިކުްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއޮްތގޮތުަގއި ްއެނގިަފއި ްނޫޅުްއވާ.ްއަޅުަގނޑަށް ްއެކަަމކާ ފާނު

ްެއކަްން ްެގންދެވީ. ްކުިރއަށް ްއެކަން ްމަޢުމޫން ްހަދައިގެްނ އުޅުްއވިކަމަްށ

 605ްރަނގަޅުކޮށްެލއްވުންްއެދެން.ް

ް

ް

ްސަލީމަށްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ އާދެ،

ްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުްއަުރވަން.ް

ް610 

ްއިޞްލާޙުތަްއްްީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުްރަ ްގިަނ ްވަރަށް ްމިބާބަށް ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި .`ް

ްއެއިޞްލާުޙތަުކެގްްމުޙަްނމަދުްސަލީމްްވާަހަަކަެދއްކެވުްނ: ްހުށަހަޅުއްވާފައި. ްވަނީ ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްތެރޭގައިް

ްައޅުގަް ްހުރިކަން ްއިޞްލާޙުތަކެްއ ްރަނގަޅު ްއެެދވޭ، ނޑުެވްސްވަރަށް

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްތެަެިރ ްިއޞްލާޙުތައް ްބައެއް  615ފާހަގަަަކުރަން.

ްރަޢުަޔްށް ްއެބޭފުެޅއްގެ ްއިޞްލާޙަކީެވސް ްކޮްނމެ ްެއއިން ހުށަހެޅުއްވުމުަގއި

ްރަނގަޅުް ްެއންމެ ްހަމަ ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްވިސްނުމަށް ަްގެ އެބޭފުޅެއް

ްއަ ްއިޞްލާޙުތައްކަްނ ްހުރި ްހުށަހެޅިފައި ޅުަގނުޑްވިސްނުންފުޅުަގއި

ްރައީސް،ް ްޢިްއޒަްތތެރި ްއެހެންނަމަވެސް، ްޤަބޫލުކުަރން. އިޙްތިރާމާއިެއކީަގއި

ްތެޭރަގިއް ްއިޞްލާޙުަތކުގެ ްަބއެްއ ްހުރި ްހުށަހެޅިފައި ްމިބާބަށް  620ބައެަެއް،

ްރާއްޖޭެގް ްެއއްަކމަކީ ްކަންބޮޑުާވ ްއެންެމ އަޅުަގނޑަށް
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ްބޭފުަޅކު ްވަޑަިއގަންނަވާ ްމަޤާމަށް އެމަޤާމަްށްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ

ްއުމުރެްއްމިދެންނެވީ،ް ްަވކި ްއޮވެަފިއ35ްްވަަޑއިގަތުުމގައި ްއުމުރު އަހަރުގެ

ްވެރިކަމަށްް ްއެބޭފުަޅކަްށ ްަހމަވުމަށްފަހުގައި ްއުމުރެއް ްވަކި އަދި

ްއަޅުަގނޑަްށް ްއިޞްލާޙުތަްއ ްހުންނަ ްކަހަލަގޮަތކަށް  625ވަަޑއިނުގެންެނވޭނެ

ނޑުމެންނަށްްހަމަްއެން މެްރަނގަޅުްގޮތްބާވަޭއ.ްވިސްނެނީްއެއީްހަމަްއަޅުގަ

ްްޕރެޒިޑެންޝަްލް ްޤައުމުތަުކގައި ްބައެއް ްދުނިޔޭގެ ްމިދަންނަވަނީ، އެހެން

ްބޭފުޅުންް ްހަރު ްދުވަްސވީ ްވަރަށް ްކެނެޑާައކީ ްބަލާަާއިރު، ކެންޑިޑޭޓުންނަށް

ްކުރަްއާވް ްކާިމޔާބު ްކުރައްާވ، ްކެމްޕޭން ްވަަޑިއެގން ްވެިރކަމަށް އެޤައުުމގެ

ްދައުރުތަެކއް ްކާމިޔާބު ްމިސާލަކަށް،ްްއަދި ްޤައުމެއް. ްއޮތް  630ވޭތުކޮށްފައި

އަހަރުްއެބޭފުޅާްވަަޑއިގެންެނވިްއިރު.ްއަދ76ްްިކެނެޑާގެްސަރްޖޯން،ްއެއީް

އަހަރުްއުމުރުފުޅުންްއެބޭފުޅާްވަޑަިއގެންނެިވއިރު.ްއަދިްސަރ75ްްލޯރަންޓްް

އަހަރުްއެބޭފުާޅްވަަޑިއގެންނެވިއިުރްއުމުރުފުަޅކީ.ްއަދިްޖޯްނ73ްްޗަރލްސްް

ްްއެބަރޓް ްވަަޑއިގެންެނވިއިުރ.71ްްެއއީ ްވެިރކަމަށް ްއެބޭފުޅާ އަހަރު

 635އަހަރުްއެބޭފުާޅ71ްްހަމަަައެގޮތަށް،ްއޮސްޓްރޭިލޔާަގއިްސަރްރޮބަރޓްްއެއީް

އަހަުރ71ްްވެރިކަަަމަށްްަވޑަިއގެންނެިވއިުރ.ްއަދިްޖަޕާނުގެްސްކޫޑަރްެއއީް

ްެއންމެ ްދުނިޭޔގެ ްވަަޑއިގެްނނެވިއިރު.ްމިއަދު ްވެރިކަމަށް މަޤްބޫލު،ްްއެބޭފުޅާ

ްއެމެރިކާގަިއް ްޮއތް ްހުއްޓިފައި ްކަޅި ްއިްނތިޚާބަކަށް ްއެ ްބަޔަކު ްގިނަ އެންމެ

ޖޯންްމެކޭންގެްޢުމުރުފުޅުްހުރިހާްބޭފުޅުންނަށްވެސްްއެނގިވަަޑއިގަންަނވާނެ،ް

ްހިތްޕުޅުް ްަވރަށް ްބޭފުޅުންނާއެކީގަިއ، ްޒުާވން ްއެވާދަކުަރްއވަނީ  640އޭނަ

ްއެ ްކާމިޔާބުކަަަމާއި ްވަރަށް ނުޑްހަމަޖެހިގެން ްއަޅުގަ ްކާމިާޔބޭ ީކަގއި.

ްއެހެންނަމަވެސް،ް ްކާމިޔާބެއްނޫން. ްބޮޑު ްއެހާ ްހޯލްގައި މިދަންނަވަނީ

ްހުރިހާް ްކެރިަވަޑއިގެން ްވަރަށް ްެއާވދަކުރައްވަނީ ްއެބޭފުޅާ އިންތިޚާބުަގއި

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީަމ، ްއެީކގައި. ްވިސްނުާމ އުމުރުފުރައިގެ

ް ްއުމުރު ްވެއްީޖވިްއޔާ، ްވަިކްވިސްނޭގޮުތަގއި ްއަުޅަގނޑުމެން  645އެއީކީެއއް

އުމުރެްއގެްމަތިވީމައިްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާކަމަށްްވަަޑއިނުގެްނނެވޭނެްކަހަލަް

ނަޑްށް ްއަުޅގަ ްޤަބޫލުކުރާގޮުތަގއި، ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެީއ ވިސްނުންފުޅެއް

ްއެންމެް ްބަލަިއގަންނަން ްއަޅުަގނޑުމެން ްައދި ްެއއީީކއެއް ވިސްނޭގޮުތަގއި
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ްބާަވއޭ ްވިސްނުން ްއެްއޗެްއ.ްރަނގަޅު ްވިްސނޭ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްހަމަ ްއެއީ .

ްއެް ްހަމަ ްެއވަަޑިއަގއިތީ ްޝިރާކް، ްބޭފުޅެއް ްކާމިޔާބު ްވަރަށް  650މިސާލަކަށް

ްވަރަށްް ްހަމަ ްހުންނަަވއިެގން ްއުމުރުފުޅުގައި ްެއ ްހުންނަވަިއގެން، އޭޖްަގއި

ްރައީސް،ް ްޢިްއޒަްތތެރި ްހުންނަވަިއގެން. ްގޮުތަގއި ްރައީެސްއގެ ކާމިޔާބު

ްއާ ްބޭފުޅުންގެްދުނިޔޭގެ ްއެިކެއކި ްއުމުރުަގއި ްެބހޭގޮތުން، ްއުމުރާއި ދެ،

ްއެކިެއކިް ްުހރި ްކުރަްއވާފައި ްދިރާސާތައް ްބެހޭގޮތުން ޤާބިލްކަމާއި

ްބައެްއް ްއެްއބަސް. ނުޑވެސް ްއަޅުގަ ްތަފާތުކަމަށް ްރަޢުޔު  655އެކްސްޕަރޓުްނގެ

ް ްއުމުރުގެ ްވިދާުޅާވގޮތުަގއި 72ްްއެކްސްޕަރޓުން ްއަިދ އަހަރަީކ75ްްއަހަރު

ްޝާޕްނަސްއަްށްއެބޭ ްމެންޓަލް ްއަދި ްއެބިިލޓީސްއާއި ްފިިޒކަލް ފުޅެްއގެ

ގެްތެެރއަކީްއެްއވެްސްމީހަކުްނާޤާބިްލ72ްްއަދ72ްްިބަލާއިރުަގއިްއުމުރުގެް

ްމީހަކަަަށްވެްސް ްކޮންމެ ްއެއުމުރަށް ްމިދަްނނަވަނީ، ްއެހެން އުމުރެއްނޫން.

ްކުރުމުން ްތަޖުރިބާތަކެއް ްގިނަ ްަވރަށް ްއެމީހަކު ްއަދިްމިވާޞިލްެވވެނީ .660 

ްމެުދް ްއިޙްާސސްތައް، ްކުޑަކުދިްނގެ ްޮއތްމީހެއް. ްޢައިލާެއއް ްމީހަކީ ކޮންމެ

ްއުމުރުަުފުރާެގް ްއަންނަ ްދެން ްއަިދ ްއިޙްސާްސތައް ްމީހުންގެ އުމުރު

ްމިް ްެއއުމުރަށް ްއަީލގައި ްތަޖުރިބާތަކެއްގެ ްމިހުރިހާ އިޙްސާސްތަކާ

ްއު ްވަިކ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެީކަގއި، ްއެހެންކަމާިއ މުެރްއްވާޞިލްެވވެނީ.

ްވަިކް ނޑު ްައޅުގަ ްބޭފުޅަކު ްއެއްެވސް ްއަދި ްވެރިކަމަށް ްމިޤައުމުގެ  665ފުރުނީމާ

ްމިޤައުމަީކް ްވާހަަކެއއްވެސްޫނން. ްދައްާކ ްފޯކަސްކޮްށގެްނ ބޭފުޅަކަށް

އިރާދަކުރެްއިވއްޔާްމުސްތަޤްބަުލގައިްަބއިވަރުްަރއީސުންްފެްނނާނެްޤައުމެއް.ް

ް ްހަދަނީ ްމި ްދައުރ5ްުއަޅުަގނޑުމެން ްދެ ްދެްންއަހަރުގެ ްރައީސަކު .ްކޮންމެ

ްދެކޭނެް ްޤައުމު ްމި ްވެއްޖިިވއްޔާ ްކަމަށް ްއެހެންެވއްޖެ ހޭދަކުރައްވާެނގޮތަށް.

 670ްއެތައްްބަިއވަރުްަރއީސުން....

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއަުޅގަންރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްއެހެންވީމަ، ްއަޅުަގނަޑކަްށްއާދެ، ްމިދަންނަވަނީ ްޑު

ްސީލިންގެއއްްްމުޙަްނމަދުްސަލީމްް ްޢުމުރުަގިއ ްނުކުރެވެއޭ ްތާއީެދްއ  675ްއެްއގޮަަތަކަްށވެސް
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ނަޑއަޅާކަށް.ްުޝކުރިްއޔާްަވރަށްްބޮޑަށް.ްްްވާހަަަކަެދއްެކވުން: ްކަ

ް

ްޢިއްޒަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްލ.އަތޮޅުގެ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމެންބަރުްޝުކުރިއްޔާ ްތތެރި

ްމޫސާްމަނިކުްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއަށް.ް

ް680 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްނިޒާީމްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ްކުރިްނވެސް ްއަޅުަގނޑު ްރައީސް، ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްނުލިބޭތޯްްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްލިބޭތޯ ްފުރުޞަތު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްދެންނެވީމު .ްނުކުތާއެްއަގއި

ްތާވަލެްއް ްވަގުާތއިެބހޭ ްގަިޑާއއިބެހޭ ްބޮޑު ްމަނިކުފާނު  685ވިދާޅުވީމާ

ްނުދެއްާވް ްޖަވާބެއް ްއެއްެވސް ްއެކަމަށް ްހަމަ ްދެން ނަޑއަުޅއްވާަފއި ކަ

ްދެންމެް ްމިނެގީ ްނުކުާތއެްއ ްނިޒާމީ ްދެންމެވެްސ އިންނަވާފަިއ،

ްދުނިޔޭ ްދައްަކވަނީ ްއެވާހަކަފުޅު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެިރ ެގްވާހަކަފުޅުދެްއކެވި

ްޤައުމުތަކުަގިއް ްކުރާ ްވެިރކަން ްއުސޫލުން ްޕާލިމެންްޓރީ ްަޤއުމުތަކުަގއި އެކި

ްދެްނ،ް ްހަދައިގެން. ްަރއީސުންނަށް ްވާހަކަ ްަވޒީރުންތަކެްއެގ ްބޮޑު  690ތިބި

ްގެންގުުޅްއވަްން ްލިމިޓެއް ްކަހަލަ ްކޮންމެވެސް ްއޮުޅވާލުމުަގއިވެސް ކަންކަން

ްމަތިވެފައިް ްއުމުރުފުޅު ްމައުމޫންެގ ްރައީސް ްއެބޭފުޅާައްށްްޖެހޭނެ، ހުރީމާ

ްެއއްގޮތަްށް ްޙަޤީަޤތާއި ްއެހެްނވީމަ، ްހޯއްދަވައިދެްއިވކަމުގަިއޔަސް. ފުރުޞަތު

ްކުާރް ްބޮުޑަވޒީރުކަން ްޤައުމުތަަކކީ ްގިނަ ްވިާދޅުވި ްއެ ްދަްއކަވާށޭ. ވާހަކަފުޅު

ްވާހަަކް ްއެ ްއެހެންވީމަ، ްތަންތަން. ްޮއންނަ ްސިސްޓަމް  695ޕާލިމެންޓްރީ

ްދަންނަވާ ްމާގިނައިންްމަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ްއަނެަެއްެހން ްއަޅުަގނޑުމެންނަކީ ލީ

ްވާހަަކއަީކް ްއަެނއް ްދެން ްނުވިޔަސް. ްބަަޔކަށް ްތިބި ްގޮސްފައި ބޭރަށް

ްމިތަނުގަިއް ްވާހަކަަތއް ްިމކަހަލަ ްއިނގޭތޯ. ްވާަހކަ ްފުރުޞަތުގެ އަޅުަގނުޑގެ

ްވޯޓުލާްން ްައޅުަގނޑުމެްނވެސް ްހަމަގައިމުވެސް ްރައީސްކަމަކީ ްމި ދައްކަންޏާ

 700ްކަށްވާތީްފުރުޞަތު،ްފުރުޞަތުްމަނިކުފާނުްދެއްވާށޭ.ްޖެހޭނެކަމަ

ް

ް
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ްނިޒާމާބެހޭްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނަޝީދު. ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމާލޭެގ އާދެ،

ްނުކުތާއެްއ،ްލ.އަތޮުޅގެްޢިްއަޒތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޢީމް.ް

ް705 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްދެވަަންްމުަޙންަމދުްހައްުދންމަތީްެމންަބރުް ްިމއަދު ްހިތާމަކުރަން ްވަރަށް ްރައީްސ، ްޢިްއޒަތްތެރި ްއާދެ،

ްޖެހުނީތީ.ްްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްދަންނަާވލަން ްނުކުތާއަކަށް ްނިޒާމާބެހޭ ފަހަރަށްވެސް

ްވަންހަނާެވގެްން ްމީހަކަަަށްވެްސ ްއެްއވެްސ ްމިަޤއުމުެގ  710އެހެންނަމަވެސް،

ްވަ ްމަނިކުފާނަކީ ްފަދައިން ްމިއަދުވެްސްނުވާނެ ްބޭފުޅެއް. ްދީލަތި ރަށް

ްސާބިތުވެއްެޖ.ް ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ްމިތަނުން ްެއކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ަްޗެއް.ް ްއެއް ްކުރަްއވާފަިއާވ ްހަރާމް ްވެއްދުން ްމިތަނުން މިފެންފުޅިއަކީވެސް

ްމިހާރުް ްއެެހންވީމާ، ްވައްަދވާފައި. ްމިހިރީ ްމަނިކުފާުނ އެހެންނަމަވެސް،

ްޤައުމެްއގެ ްބޭނުންފުޅުވާްްމިދައްކަނީ ްހުންނަން  715ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

ބޭފުޅެއްގެްހުންނަންޖެހޭްސިފަތަކާއިްކަންތައްަތކާއިބެހޭްވާހަކަ.ްކޮންމެހެނެއްް

ްމަނކުފާނުެގް ްނޯންނާނެ. ްެއްއޗެއް ްއެްއވެސް ްާބވައިެލއްވި ްފިޔަވާ ޤުރުއާން

ފާނަށްްވަގުުތވެްސްމުއްދަތުްަކނަޑއަަޅންްއޮންނަނީްަވކިވަެރއްްޯނވޭ.ްމަނިކު

ް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްއޮންނާނެ ްދަށުން.99ްްއިޚްތިޔާރު ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްރިޢާޔަތްް ްޝުޫޢރަށް ްރަްއޔިތުންގެ ްގިނަ ްމިދެންނެީވ،ްމިޤަުއމުގެ  720އަޅުަގނޑު

ްބޭފުޅުންނަށްް ްވަަޑިއގެންނެިވ ްމިއަދު ްބޭފުޅުންނަށްވެސް، ްހުރިހާ ކުރަްއވާށޭ.

ސުބުޙާނަޫހްهللاްވާށޭ.ްފުރުޞަތުްދެއްވުމަށްްމަނިކުާފނުްކޮންސިޑަރްކޮށްދެއްް

ވަތަޢާލާްމަނިކުފާނުގެްކަންަތްއތަކުަގއިްބަރަކާތްްެލއްވުމާްެހޔޮވިސްނުންފުުޅް

ަްެގް ްރައްޔިތެއް ްދިވެިހ ްމިއާދޭސް ްއަޅުަގނޑުގެ ްއެދެމުން ދެއްވުމަށް

ްރައްޔިތުންެގް ްލޮބުވެިތ ްއެންމެހައި ްލ.އަތޮުޅގެ  725ޙައިސިްއޔަތުންނާއި

ްމިވަގުތު ްމިމަޖލީސްގަިއ ްދެއްވުމަށްްްޙައިސިްއޔަތުން ްބޭފުޅުންނަށް ތިއްބެވި

ްއިށީނދެލާނަން.ްޝުކުރިއްޔާ.ދަންނަވަމުންްއަޅުަގނޑުް

ް

ް
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 730ްއާދެ،ްޝުކުިރއްޔާ.ްމާޭލގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޝީދު.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަަަެދއްެކވުން:

ް

ްޤާސިްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްމާފަންނު ްޤަބޫލުކުރަން ްައޅުަގނުޑވެްސ ްމްވިލާ،ްއާދެ،

ްވަރުގަަދްްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްޖާނުން ްމުއްސަނދި ްކަހަލަ ްއިބްރާހީމް ްޤާސިމް މާފަންނުވިލާ

ްނަޝީދަކީ.ް ްމުޙަންމަދު ްފޮއްޫދގެ ްމާލޭގެ ްނޫންކަން ބޮޑުމީހެއް

ްމުޙަންމަދުް ްފޮްއދޫގޭ ްމިވާހަކަދައްކަނީ ްއަިއސްފައި ްމިތާ  735އެހެންނަމަވެސް،

ތެރިްރައީސްްދެންމެްވިދާޅުވެއްޖެްކަލޭތީްނަޝީދެއްްނޫނޭްއިނގޭތޯ.ްޢިއްޒަތް

ްކަލޭެގް ްަޙއިސިްއަޔތެއްހޭ ްކޮން ްވާހަަަަކދެއްކުމުެގ، ްމިމަޖިލީހުގައި ކާކުހޭ

ްމާޭލެގް ްކޮންބޭފުެޅއްތޯއޭ ްތިއީ ްމަނިކުފާނު ްދަންނަވާީނ ްައޅުަގނޑު އޮތީ.

ްނުކުރެވޭެނޭއް ްތަމްސީލު ްމިމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުންނަށް ހަތްދިހަހާސް

ްއަް ްއަމިއްަލްވިދާޅުވަން. ްއަޅުަގނޑުގެ ްމިހުރީ ްައއިސް ްމިތާނގަިއ  740ޅުަގނޑު

ްއަޅުަގނުޑް ްރައީްސ. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއިންގޭތޯ ްނޫނޭ ޙައިސިްއޔަތަކުންނެއް

ްޙައްޤުގަިއ.ް ްމީހުންގެ ްހަތްދިހަހާސް ްމާލޭގެ ްމިވާހަކަދަްއކަނީ މިތާނގައި

ްމިމަޖިލީހުގައިް ްރައްޔިތުންނަށް ްމާލޭގެ ްނުެވޭވނެ ްވިދާެޅއް ރައީސަކަށް

ްސީލުްކުރުމުގެްފުރުޞަތެްއްނުލިބެނެއޭ.ްތަމް

ް745 

ްނުދައްކަާވްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވާހަކަފުުޅ ްމަޢުޟޫއާއިގެން ްމެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި

ްކަމަށްވަންޏާމުންްއަޅުަގނޑުްުފރުޞަތެއްްނާރުވާނަން.ް

ް

ްމަނިކުްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްމިވާހަކަދައްކަނީ. ްމަޢުޫޟއާިއގެްނ ްއެނޫންްއަޅުަގނޑު ްފާނަށް

ްހަމަްްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްމަނިކުފާނު ްެއއީ ްބައިންދަންވީ. ްއަނެްއކާ ްފެނިއްޖިއްޔާ  750ގޮތަކަށް

ްކަންތައްތަްއް ްމަނިކުފާުނ ްގޮތަކަށް ްއަރާވަަޑއިގެންެނވި ހިތްޕުޅަށް

ކުރަްއވަމުންްގެންަދވަނީ.ްއާެދ،ްމަޢުޟޫޢުއަކީްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ.ްއާދެ،ް

ްދެންމެއަކުްރައީސުލްޖުމްހޫ ްދާިދ ްދާއިރުަގއި ްމަުޢޟޫޢުއަށް ރިއްޔާގެ

ްވިދާޅުވެްއެޖް ްސަލީމް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ް 72ްްމެކޭންއަީކވެސް ްބޭުފޅަކީެވސް ްމިވެނި ްބޭފުޅެޭކ،  72ް755އަހަރުެވފައިވާ

ްމައްސަލަައކަށްް ްއަޅުަގނޑުމެންނަްށ ްދަްނނަވަންތޯ، ްބޭފުެޅކޭ. އަހަރުވެފަިއވާ
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ްވެގެ ްމިއުޅެނީ ްކުރިމަތ72ްްިން ްރައީސްކަމަށް ްމީހަކު ައހަރުގެ

ް ްހުްނނަވަިއގެން ްރަީއސްކަމުަގއި ްމިުއޭޅގޮތަކީ، ްެވގެން 72ްލައްވާތީކީނޫނޭ.

ްއެބޭބޭފުޅުންް ްޤައުމުތަުކަގިއ ްވިދާުޅވާ ްިތޔަ ްދަންނަވަންތޯ، އަހަރުވީ.

ްއަދިް ްއަޅުަގނޑުމެން ްނަމަވެސް، ްތެރެއިން. ްޑިމޮކްރެީސގެ  760ްވަަޑއިގެންެނވީ

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްމަގުމަތީަގއި. ްައލިވިލުމުގެ ްޑިމޮކްރެސީއަށް މިއުޅެނީ

ްހަމަް ްބޭބޭފުޅުން ްބަެއއް ްއެބަ ްބަލައިލާއިުރގައި ްމިނިސްޓަރުންނަށް އެިކއެކި

ްފާހަގަކޮށްލަންް ނޑު ްއަުޅގަ ްޚާއްޞަކޮށް، ްވިދާުޅެވްއޖެ ްގާުތގަިއ އަޅުަގނޑު

ްޢަބްދު ްއިޞްލާهللا ްތިމަންނާމެން ްވިދާުޅވި ްހުށަހަޅާފައިްކަމާލުއްދީން ޙެއް

ްެއީއް ްހުށަހެޅުއްވީމޭ ްމިތަނަށް ްޮސއިކުަރއްވާަފއި ްވަޒީރުން  765ހުރިހާ

ްވިދާޅުވެަފއި.ް ްމިހެން ްއޮންނަންވާނީ ްދެދައުރު ްދަށުންނޭ މިޤާނޫނުއަސާސީގެ

މިހެންްތިމަންނާމެންްހައްދަވަންޖެހޭްއެންމެްބޮޑުްއެްއްސަބަަބކީ،ްދެްިދވެހިް

ްމި ްެގއްލޭތީއޭ. ްަޙއްޤު ްވެލާާނޭގްރައްޔިތުންގެ ްރައްޔިތުންނަކީ ްދިވެހި ދެ

ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމޭ.ް ްމައުމޫން ްކިނބިގަސްދޮށުގޭ ްނާސިރާއި އިބްރާހީމް

ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަްށް ްދިވެަެހިރާއްޖޭގެ  770އެދެމީހުންނަށް

ކުރިމަތިލެއްވުމަށްްއޮތްްފުުރޞަތުްގެއްލެީނއޭ.ްނަމަވެސް،ްއެބޭފުޅުންނަކަްށް

ވަނަްއަހަރުްފަހުނ1979ްްްހެންްހެއްދެވީމާްއެނިގވަަޑއެއްްނުގަންަނވައޭްއެް

ް ްނުަވތަ ްއައިސްަފއިވާ ްދުނިޔެއަްށ2228ްްދުނިޔެއަށް ްފަހުން ްއަހަރުގެ ވަނަ

ް ްަރއްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްހުރިހާ ްދިވެހިރާއްޖޭެގ8ްްއަންނަ އަހަރު

ްބަންދުކުރަނީް ްެއ ްއެމީހުން ްފުރުޞަތު ްކުުރމުގެ  775ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން

ތުްދޭްނެވގެން.ްުނވަތަްއެންމެްމީހަކަްށްއެްފުރުޞަތުްދެމީހަކަށްްއެްފުރުޞަ

ްވާހަކަތަކެްއް ްނުޖެހޭ ްތާކުންތާކު ްމިކަހަލަ ްއެހެންވީމާ، ދޭންވެގެން.

ްއިތުުރް ްުކރެވޭނެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިމަޖިލީހުގަިއ ްދެން މިދައްކަނީ.

ްބޭފުޅަކީވެްސް ްއިންނެިވ ްަރއީސަަަކަށް ްމިމަޖިލީހުގައި ްނެތް. މަސައްކަތެއް

ްފަރާ ްދެްންވަކި ްއެބޭުފޅާއަކަށް ްބޭފުޅެއް. ްއިންނެވި ްހުސްވެފައި  780ތަކަށްޮގސް

ްމެންޑޭޓެްއް ްފުރުޞަތެއް، ްވާހަކަދެއްކުުމގެ ްމެންބަރުންނަށް ްއެހެން ތިއްބެވި

ްދިޔައިމާް ްމިހާލަތަށް ްނުކުރެްއވޭ. ްޤަބޫލުފުޅެއް އޮތްކަމަކަްށވެސް

ް..އަޅުަގނޑުމެންްކުރާނީްީކއްތޯ.ްއަޅުަގނޑުްދެންްކުރަންްއޮތީްހަމަ.
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ް

ްނުދަންނަވަންްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފަހަރަކުވެްސ ްއެންމެ ނޑު ްައުޅގަ ްމެންބަރު،  785ޢިއްޒަތްތެރި

ްވަަޑއިގަންަނވާނެ.ް ްއަުޑިއވި ްބައްލަވާެލއްވީމާ ްރެކޯޑްތައް ްމި ްހަމަ ކަލޭއޭ،

ްއަޅުަގނޑުްދަންނަވާަފކާްނޯންނާނެ.ް

ް

ްވިްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްމަނިކުފާނު ްނެޭތްރެކޯޑުަގއި ްޙައިިސއްޔަެތއް ްކަހަލަ ްއެްއވެސް ްދާުޅވީ

 790ްވާހަކަދަްއކާކަށް.ްްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން:

ް

ްމުޙަންމަދުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްނޫނޭ، ްހައްދަވަނީ. އިތުރުފުޅު

ްާވހަކަދެއްކުމުެގް ްޚިލާފަށް ްމިގަާވއިދާ ްޤާޫނނާ ްވަކި ނަޝީދަކަށްވެސް

ްބައްލަާވްޙައި ްނޫން. ްނޫން، ްނޫން، ްދެންނެވީ. ނުޑ ްއަުޅގަ ްނެތޭ ސިްއޔަތޭ

ްވާހަކަފުުޅް ްެއގޮތަްށ ްއަެނއްކާ ްިމހާރުވެސް ްއެހެންވީމަ،  795މިހާރުވެސް.

ްކުރިއަށްް ްމިމަޢުޟޫއާިއގެްނ ނޑު ްއަުޅގަ ގެންދަވާކަމަްށވަންޏާ

ްވަަޑއިގަންަނވާށޭްދަންނަވާލަންޖެހޭ.ްއާދެ.ް

ް

ްޤައުމަްށްޤައުްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ްމިއީ. ްމަްއސަލައަކީ ްދިމާވެފައިމިވާ ްމަށް

ްމިތިބީްްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްގިަނމީހުން ްޤަބޫލުކުރާ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްގެނެވިދާނެކަމަށް  800އިޞްލާޙު

ްިމް ްއެހެންވީމަ، ްލެވިަފއި. ްތޮށްެޓއް ްބިުރވެިރކަމުގެ ްކަހަލަ ކޮންމެވެސް

ނ ްއަުޅގަ ްތޮށިން ްމިއަދުްބިރުވެރިކަމުގެ ްނިކުްނނަން. ްއެބަޖެހޭ ޑުމެން

ްހުރިހާް ނުޑމެންގެ ްވޯޓުަގއިވެްސްއަުޅގަ ްމުހިންމު ްމިނެގޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްވަަޑއިގަންަނވަންޖެހޭ ްއެަބވިސްނާ ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްބިރުގަންނަންޖެހޭް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބިރުނުގަްނނަން. ްމީހެއްދެކެ  805ވަކި

ްފަރާތަކީ ްްހަމައެކަނި ްހެއްދެވި ްވަތަޢާލާކަންްهللاްއަޅުަގނުޑމެން ސުބުޙާނަހޫ

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްޤަބޫލުކޮށްގެްނ ްއެބަޖެހޭ. ްޤަބޫލުކުރަްނ އަޅުަގނޑުމެން

ްގެނައުމަށްޓަަކިއް ްއިޞްލާޙު ްޤައުމަށް ްެއއްގޮަތށް ްހުަވޔާ ކޮށްފައިވާ

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްެއގޮތަށް ްކުރަން. ްމަސައްކަތް ްއެބަޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން

ްލާްންމަސައް ްވޯެޓއް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެގޮތަށް ްނުކުެރވޭނަމަ،  810ކަތް
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ްޢިއްޒަތާިއް ްޮއންނަ ްކުރިމަީތގައި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްމަޤާމާއި ފަސްޖެހެވޭނަމަ

ްޤައުމުެގް ނޑުެމންގެ ްއަޅުގަ ްވިސްނާނަމަ، ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެކަނި ޤަދަރު

ް ްއަޅުަގނޑުެމންނަށް ްނުވިސްނޭނަމަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ އަލަށްްކުރިމަގާމެދު

ްފައިދާއާިއް ްރަްއޔިތުްނނަށް ނޑުމެްނގެ ްޤާނޫނުއަސާސީއަީކވެްސްއަުޅގަ މިހެދޭ

ްއަޅުަގނޑުމެްނެގް ްބިރު ްުނވުމުެގ ްޤާނޫނުއަސާސީއަކަށް ްލިބިދޭނެ  815ލާބަ

ްބޮޑަށްް ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއީ ްއެހެްނީވމަ، ްއެބައޮތް. ތެރޭގައި

ްޤާނޫނުއަސާސީ ްހަމައެހެން، ްދެން ްމިހާރުްވިސްނާލަންޖެހޭނެކަމެއް. އަށް

ްއިޞްލާޙުތަކަްށް ްހުރި ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްބޭބޭފުޅުން ބައެއް

ނޑަށްްއެބަފެނޭްވަރަްށްކަންބޮުޑވުންްފާޅުކުެރޭވް ބަލައިލާއިުރގަިއވެސްްއަުޅގަ

ްމޭޓެްއެގް ްރަނިންގ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްެއީއ ްއިޞްލާޙުތަެކއް.  820ކަހަލަ

ް ްބޭފުަޅކު ްހަމަުނޖައްސަވާ ްބޭފުޅަކު ްވަކި ްއޮތުްންގޮތުަގއި ޢައްޔަންުކރާގޮތަށް

ނޑަކަށްްޤަބޫލެްއް އެއީްއެްއވެސްްކަހަލަްއިންާސފުވެރިްގޮެތއްކަމަކަށްްއަުޅގަ

ްތެރޭަގއިވެްސް ްއިޞްލާހުތަުކެގ ްހުށަހެޅިަފއިވާަފއިާވ ްއަދި ނުކުރެވޭ.

ްބޭއްޭވް ްދެން ްދެއްވައިފިނަމަ ްއިްސތިޢުފާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްއޭނާް ަްގައި ްކުރިމަތިއިންތިޚާބެއް ްގޮތަކަށްްްއަްށ ްަކހަަަލަ  825ނުލެއްވޭނެ

ްހުށަހެޅިފައިާވް ްއެހެންނަމަވެސް، ްއެބަހުރި. ްއެއްޗެހިެވސް ްހުރި ޢިބާރާތްތައް

ްދެއްަވއިފިނަމަް ްއިސްތިޢުފާ ްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމިއޮތީ ޑްރާފްޓްަގއިވެސް

ް ްމަޤާމާ ްއެ ްރައީްސ ްނާއިބު ްގޮތަކަށްްްހަވާލުވާއޮޓަމެޓިކުން ކަހަލަ

ްއޮތީ ްއިތުުރްޑްރާފްޓްކުރެވިަފއި ްހަާވލުވީމަ ްރައީސް ްނާއިބު ްއެެހންވީމަ، .

ްއަިދް ްނުކުރެވޭ. ްޤަބޫލެއް ްއަޅުަގނަޑކަށް ްކަމަަކށް ްއޮންނާނެ  830އިންތިޚާބެއް

ްއެަތްއް ްިޚލާފުވާ ްުއސޫލުތަކާ ަަސްލު ްއަ ްއިސްލާމްދީނުގެ ްއިތުރުން މީގެ

ްޤަބޫުލކުރަްއވަިއގެްން ްިތއިންނަވަނީ ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ހުށަހެޅުމެއްވެސް

ނަޑަަކަށް...ބަލަ ްއިގަންނަަވިއގެން.ްމިހެންްމިކަންތައްތައްްވާތީްއަުޅގަ

ް

 835ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް

ް

ްމިހަދާްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްއަލަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޙާލެއްަގއި ްއެއްވެސް ްނެތް ްމިހާރަކު
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ްއުންމީދެއް.ްޤާނޫްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން:ް ްވާނެކަުމގެ ްޤާނޫނުއަސާސީައކަށް ްރަނގަޅު ނުއަސާސީައކީ

ް ްދުޢާއަކީ ްައޅުަގނުޑެގ ްއެހެންވީމަ، ްވަތަޢާލާްهللا ސުބްާޙނަހޫ

ްހެޔޮވިސްނުމާިއ،ް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެންމެހާ  840އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްފައިދާހުރިް ްަރއްޔިތުންަނށް ްޤައުމަށާއި ްމިކަުމަގއި ްދެއްވުން. ހިތްވަރު

ްތްތައް..ްގޮ

ް

ްވަގުތުްހަމަެވއްޖެްއިނގޭތޯ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް

ް845 

ްަވްއސަލާމްޢަލައިކުމްްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްއާމީން. ްއިރާދަުކރެއްވުން. ްމިންވަރުކުރަްއވާ،

ްވަބަރަކާތު.ްهللاްވަރަޙްމަތުްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން:

ް

ްޙާލެއްަގިއްޝުކުރިއްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްެއްއވެްސ ނުޑ ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްާޔ

ްވާހަަކްްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްހުިރގޮތުގެ ްކަންތައްަތއް ްމިޤައުމުަގއި ްނެތިން  850ދަންނަވާކަށް

ދައްކައިިފއްޔާމުްވިދާުޅވާނީްިތދައްކަނީްވަކިްމީހެްއގެްވާހަަކޭއ.ްއަޅުަގނޑު،ް

ްދަންަނވާ ްަރއީސް، ްައޅުަގނުޑްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންނަމަެވސް، ްނެތިން. ކަށް

ްބޭފުޅަކީ،ް ްފޮނުވި ްހަމައަށް ނޑުމެންނާއި ްއަޅުގަ ްމިފޮތް ްބޭނުން ދަންނަވަން

ްއެހެްން ްއެީއ، ްބޭފުޅެކޭ. ްދިމާނުވާ ްޢަމަލާ ްބަހާިއ، އެްއގޮތަކަްށވެސް

ް ްެއބައޮތް ްލިޔުްއވާފައި ްމިފޮތުގައި ްއެމަނިކުފާނު  855ވަަނ5ްްމިދަންނަވަންޖެހެނީ

ނުޑގެްއަޚްްއަްލއުސްތާޛްްއަޙްމަުދްމުޢިއްޒުވެްސްމާއްދާގަިއ،ް ދެންމެްއަޅުގަ

ްހުރެވޭީން ްމަޤާުމގައި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްއެކަކަށް ްފަދައިން ވިދާޅުވި

ް ްއޮތުނ5ްްްގިނަެވގެން ްދެދައުރުކަަމށް ްރިޔާސީ އަހަރުެގ

ްދީމުޤްރާތީް ްމިޮއތީ ްލިުޔއްވާަފއި ްަސބަބެއްކަމަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަާވކަމަށް.

ްގެނައުްންހަމަ ްބަދަލު ްމި ްފެންނާތީ ްމިގޮތްކަމަށް ްގުޅެނީ ްބޮޑަށް  860ތަކާ

ްއެހެންތޯ.ް ްމިަވނީ ްކަން ްއެހެންނަމަވެސް، ްފެނެއޭ. ރަނގަޅުވާެނކަމަށް

ކިހިނެއްތޯްކަންތައްަތއްްެވގެްންމިދަނީ.ްއެމަނިކުފާނުްޢައްޔަނުކުރައްވާަފއިާވް

ްއެމަނ29ްި ްބޭފުޅުްނ ްއަދަދެްއގެ ްގިނަ ްތެަެޭރގަިއ ކުފާނުްމެންބަރުންގެ

ްހިތާމައާއެުކް ނުޑ ްއަުޅގަ ްުހށަހަޅުއްވާަފއިާވކަން ްއެކަން ބޭނުންފުޅުވާގޮތަށް
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ްމިމަޖިލީހުގައިް ްއެބޭބޭފުޅުްނ ްވަނީ، ްސަބަބަކަްށ  865ފާހަގަކުރަން.

ްބަޙުސްތަކުަގއިް ްމި ްމިތަނުގައި ްވާހަކަފުުޅަގއި، ދައްކަވަމުންދިޔަ

ްއެމަޢުޟޫޢުއަް ްެއހެންނަމަވެސް، ްއެހިސާބަށްްބައިވެިރެވވަޑައިުނގަންނަވާ. ށް

ްކުރައްާވް ްއެކަްނަކން ްތިއްބަވަިއގެން ްހޭލާ ްއެބޭފުޅުން އައުމުން

ްސޮއިކުަރްއާވް ްވަަޑއިގަންަނވަިއގެްނ ްމިތަނަށް ަައިގަންަނވަިއގެން، ވަޑަ

ްއެހެންވީމަ،ް ްދުށީމު. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަންޒަރުވެސް ްކުރެްއވި  870އެކަންތައްަތއް

ްފާހަގަ ްއެކަންކަން ްއައިމަ ްހިސާބަށް ްމުހިންމު ްމިދަނީ.ްމި ކުެރިވގެން

ްނިޒާމެއްގަިއް ްރިޔާީސ ްދަންނަވާނީ ނޑު ްައުޅގަ ްރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ނުޑް ްއަޅުގަ ްއޮންނަންވާނެކަމަށް ްކަމަށްވަންޏާމު ްނިޒާމެއް ްރިޔާސީ ފުރިހަމަ

ްޤަބޫލުކުރަނީ..

ް875 

ްިޢއްޒަތްެތރިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެދެން. ްމަޑުކޮްށލަދެއްވުން ްމެންބަރު މެންބަރަކުްްޢިއްޒަތްތެރި

ްމެންބަރަުކް ްެއއް ްދަތިފުޅުވާވަރަށް ްގެންދަވަނިކޮށް ްދައްަކވަމުން ވާހަކަފުޅު

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްެއ ްގެންދަވާތީ ްދައްކަވަމުން ްވާަހކަފުުޅ ްމެންބަރަކާ އަނެއް

ްނުހެއްދެވުންް ްއެހެްނ ްމިދަންނަވާލީ. ނޑު ްައުޅގަ ްބައްލަވާލެއްވީމަ މެންބަރު

 880ްހއ.ގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްއެދެމޭ.ްއާދެ،ްކުިރއަށްްގެންަދވާ.

ްް

ނޑަްށްފަހަރެއްަގއިްވެދާެންްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްއާދެ،ްުޝކުރިްއޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަުޅގަ

ްއަނެއްހެންްްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއެީއީކ ްކަމަށްވެސް. ްމުހިންމުނޫންވީމަ ްވާހަކަިއަގއި އެ

ްޢިއްް ްނޫން. ްއިނިއްާޔްމައްސަލަެއއް ްއަުޑއަަހން ްރައީސް، ަޒތްތެރި

ްރަްއޔިތުްން ްރާއްޭޖގެ ްދެން، ްއިނގޭތޯ. ްއެނިމުނީ ްއެކަން  885އަޅުަގނޑަށް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއުންމީދުކުރަީނ. ނޑު ްއަުޅގަ ްގެންދާނެކަމަށް އަުޑއަހަމުން

ްނިޒާމެއްަގިއް ްރިޔާސީ ްފުރިހަމަ ްގޮތުގައި ްޤަބޫލުުކރާ ްައޅުަގނޑު ރައީސް،

ްމަޖިލީހަކީ ްނޫނިއްޔާްްވަޒީރުްނގެ ްއޮވެެގން ްބަހެއް ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ްއެހެންނަމަވެސް،ް ްނުވާނެ. ްވެގެންނެއް ްބަޔަކަްށ ޢައްޔަނުކުެރވޭނެ

ްއެަބިއް ްނެތް ްޑްރާފްޓަކު ްމިދަނީ ްމިފެނިގެން ްޑްރާފްޓްަގިއ ްމި  890އަޅުަގނޑަށް

ްވާނެ.ް ްހުށަެހޅުމެއް ްއަޅުަގނުޑގެ ްއެެހންވީމަ، ްގެނެސްފަެއއް. އެގޮތަށް
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ްރި ްމެންބަރުންނަކީްފުރިހަމަ ްމަޖިލީހުގެ ްަވޒީރުންގެ ްނިޒާމެއްަގއި ޔާސީ

ރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެްރުހުމެއްްޮއެވގެންްޢަްއޔަނުކުެރވޭްަބއެްއގެްގޮތުަގިއް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ، ްހުށަހަޅާފައި. ްހުށަހެޅުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި

ްަވޒީރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްމިތިއްބެވި ްމިތާނގައި ްއެކަާމްއުންމީދުކުރަނީ  895ންވެސް

ްލިބިވަޑަިއގެްން ްއިޙްތިރާމް ްލޯތްބާިއ ްަރއްޔިތުްނގެ ވިސްނާަވޑަިއގެން

އެަވޒީރުކަުމގައިްިތއްބަވާްބޭފުުޅންގެްގޮުތގައިްމުސްތަޤްބަުލގަިއްވުމަށްޓަަކިއް

ްެއއަްށް ްބޭފުޅުންވެސް ްތިއްބެވި ްމިހާރު ްވަޒީރުކަުމގަިއ، އެބޭފުޅުންވެސް

ްުނދެއްވުމާ ްދެން ްއެބޭފުޅުންެގްވޯޓުދެްއވާނެކަމަށް. ްއެީއ ްދެްއވުން ިއ،

ްޢިއްޒަތްތެރިް ަަވަން. ްދަންނަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއޮތްކަމެްއކަމުަގިއ  900އަތްޕުޅުަގއި

ްއަލްއުސްތާްޛް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއައްުޑައތޮޅުގެ ްމިމޭރުމުން ރައީސް،

ނޑުްއިޙްތިރާމާއިެއުކް ޙުސްނުއްސުޢޫދުްދެއްކެވިްފުިރހަމަްވާހަކަފުޅަށްްއަޅުގަ

ްތާއީުދކު ްޮބުޑްވަރަށް ްވަރަށް ްހުރީ ްމިކަމުގަިއ ްއެަމނިކުފާނު ރަން.

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްކިޔައިެދއްވާަފއި. ްޙުއްޖަތް ްމިކަންތައްަތްއ ޙަޤީޤަތްތަކާއި

ްހުިރް ްނުފޫޒުގެ ްބާރާއި ްމިދަނީ ްފެންނަމުން ްައޅުަގނޑުމެންނަށް  905ރައީސް،

ްރައްޔިތުންނަްށް ްމިރާއްޖޭގެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްސަބަބުން ވަރުގަަދކަމުގެ

ލަށްޓަކައިްހަދާްޤާޫނނުއަސާސީްވަިކގޮތަކަށްްަބއްަޓންކުރެވެމުންދާްމުސްތަޤްބަ

ްބޭނުމަކީ.ް ްމީގެ ްކޮބައިތޯ ްމިފެންނަނީ. ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ މަންޒަރު

މުސްތަޤްބަލުގައިްކޮންކަމެއްތޯްވާނީ.ްދެން،ްއަންނަްފަރާތަުކންވެސްްޖެހޭީން

 910ނެއްްނޫްންޤާނޫނުއަސާސީްއިޞްލާުޙކުރަންްމާދަމާ.ްއޭރުްއިންނާނީްމަނިކުފާ

ނޑީަގިއް ްމިގޮ ްކަންނޭނެގ ްނޫން ނޑެްއ ްައޅުގަ ނީޑަގއި. ްިތގޮ ކަންނޭނގެ

ް ްހުންނާނީ. ްއަންނައިރުްهللا ްއެހިސާަބށް ްއެކަްނކަން ދެކެވޮިޑގެްނވާނީ.

ްރައީސް،ް ްޢިއްޒަތްެތރި ްބައެއްކަން. ްޮކން ްތިއްަބވާނީ މިޤައުމުގައި

ްމިބަލަނީް ްއަދިެވސް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއޮތްިއރު ްޤައުމު ްމިޙާލަތުގައި

ްައޅުަގނޑުމެންެގްވެރިކަމުަގިއް ްަފިއދާއަކަށްޓަަކއި ްއަމިއްލަ  915އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްކުެރވޭނެް ްކަންަތްއތައް ްބައްޓަންކުރުމަށްޓަަކއި ްގޮތަކަްށ ްހުރެވޭނެ ގިނަދުވަހު

ްކުރުމުަގިއް ްމިގޮތަްށ ްމިކަން ްއެހެންީވމަ، ްހޯދަން. ގޮތް

ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ްބަޔަކީ ްތިބި .ްއެހީތެރިވެދެްއވުމަށްޓަަކއި
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ްނުކުރާނެ.ް ްމަޢާފެއް ްދުވަހަކުވެސް ްކިބައިން ްއެމީހުންެގ އެމީހުންނަށްޓަކައި

ްިދވެހިް ްނަފްސަށްަޓކައި، ްއަމިއްލަ ްޙައްުޤގަިއ، ްއަިމއްލަ  920އެހެންވީމަ،

ްަރްއޔިތުންނަށްޓަކަިއް ްދިވެހި ްވޯޓުެދއްަވއިގެްނ، ރައްޔިތުންނަށްޓަަކއި

ްހަމަ ްއެއީ ްހަދައިދެްއވުމަކީ ްޤާނޫނުއަާސސީެއްއ ކޮންމެްްރަނގަޅު

ްމެންބަރެއްެގވެްސް ްކޮންމެ ްހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ މިމަޖިލީހުގައި

ްގޮވާަލްން ްައޅުަގނޑު ްއެހެންވީމަ، ްދެކެން. ްއަުޅަގނޑު ވާޖިބެއްކަުމގަިއ

ްފެށިގެންވެްސް ްމިހާރަށް ްމިހާރުން ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި  925މަޖިލީހުގެ

ް ްޢިްއޒަތްތެިރ ްމާއްދާތަކަށްވެސް ްމިހިރަ ްހިސާބަށް މެންބަރުންްމިހާ

ވަކިފަރާތަކަށްްބުރަުނވެްނުވަަތްވަކިްމީހަކަށްްފައިާދއަކަްށ،ްވަކިްޖާޙަތަކަްށް

ްވިްސނާވަަޑއިނުގެްން ްނުފޫޒަކަށް ްމަާޤމަކަށް، ްއެމީހެްއގެ ނުވިސްނާ

ްރަްއޔިތުންނަށްޓަކަިއ،ް ްމިކަން ްޯވޓުދެއްަވއިގެން ްގޮތަކަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ

ްމުސްތަޤްބަަަލަށްޓަކައި ނުޑްްރައްޔިތުންެގ ްއަުޅގަ ްކޮށްދެްއވާށޭ.  930މިކަްނ

ްހުރީް ްމިކަންކަން ްއެބައިނގޭ ްއަޅުަގނޑަށް ްދަންނަވާއިރުވެސް މިހެން

ްތިއްބަވާެން ްއެބޭފުުޅން ްކޮށްފިްއޔާ ްގޮތަކަށް ްއެހެން ްމިނޫން މިގޮތަށްކަން.

ްޙާލަތުވެސް.ް

ް

 935ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްރައީްސ،ްްންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުްތިލަދު ްިޢއްޒަތްެތރި ްއެހެންވީމަ، ްިއނގޭ. ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްއެކަންެވސް

ްމިހެދޭްްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްރައްޔިުތންނަށް ްދިވެހި ްދަންނަވާލާނީ، ްނިންމާލަމުން އަޅުަގނޑު

ްއަުޅގަ ްޤާނޫނުއަސާީސއެްއކަމުަގއި ްރަނގަޅު ްއެންމެ ނުޑްޤާނޫނުއަސާސީައކީ

 940ްނުދެކޭްވާހަކަ.ްޝުކުިރއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް

ް

ްވަރަޙްމަތުްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްهللاްޝުކުރިއްާޔ

ްބާބުަގިއްްއިްބރާހީމްްަޝހީދުްޒަކީް ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިްއަްޔާ ްޑްރާފްޓްގެ، ްޤާނޫނުއަާސސީގެ ްވަބަރަކާތު.

ްދަންނަވާލަންްްްއްެކވުން:ވާހަކަދެް ްޚިޔާެލއް ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްއިޞްލާޙުތަކާއިެމދު ހިމެނިފައިވާ

ްއަޅުަގނުޑް ްކަމަކަށް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްބޭނުންކުރާނަން.  945މިފުރުޞަތުގެ
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ްހުށަހަޅާފައިް ްއިޞްލާުޙކޮށް، ްބާުބ ްރައީސުލްޖުމްޫހރިއްަްޔާ ދަންނަވާލާނީ،

ްކަ ްދައުރު ްރިޔާސަތުެގ ްއަިދ ްރަނގަޅަށޭ. ްވަރަްށ ްއޮތީ ވަަނ2ްްނަޑއަޅާ

ްދެދައުުރް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްަްޔާަކމުގެ ްގަިއ ް)ށ( މާއްދާގެ

ްކުރިމަތިނުލެވޭނެގޮތަްށް ްއެމަޤާމަށް ްއަލުން ްމީހަކަށް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ

ްއަޅުަގނުޑް ްއެހެންނަމަވެްސ، ްތާއީދުކުރަމޭ. ނޑު ްއަުޅގަ  950ބާއްވަްނވެސް

ްރެްޓރޮސް ްޤާނޫނަކީ ްއެްއވެސް ްބޭނުންވަނީ، ޕެކްޓިްވކޮްށްފާހަގަކޮށްލަން

ްހިނގާފަިއާވް ްކުރިްނ ްއައުމުގެ ްުވޖޫދަށް ްއެޤާނޫނެްއގެ ނުވަތަ

ްމިޤާނޫނުއަސާީސް ްނޫންކަމުން ްއެއްެޗއް ްހިންގޭެނ ކަންތައްތަކަކަށް

ްހަމަކޮށްފައިާވް ްދެދައުުރ ްަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްަްޔާކަމުގެ ްކުރިން ފާސްވުމުގެ

ްއަޅުަގނޑަ ްކުރިމަތިލެވެންޖެހޭނެކަމަށް ްއެމަޤާމަށް ްވާހަކަްމީހަކަށް ްފެންނަ  955ށް

ްއިޞްލާެޙްއް ްޢިބާރާތުެގ ްކުަޑވަރެްއގެ ްދެވަނަކަމަކަްށ ދަންނަވާލަން.

ްމީހާެގް ްއިންތިޚާބުުކރެވޭ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް ހުށަހަޅާލާނަން.

ް ްބަޔާންކުރާ ްޢިބާރާތުގަިއ4ްްސިފަތައް ްއޮްނނަ ްގަިއ ް)ރ( ްބާބުގެ ަވނަ

އުނަދގޫކަަމށްްއަޅުަގނޑަްށްނަފީގެްދެބަސްްއައުމުންްމާނަކުރާށާއި،ްކިޔަންް

ްނެތްް ްަދރަންޏެއް ްސާބިތު ް"އަދާކުރަންޖެހޭ ްބަދަލުަގއި، ްޭއގެ  960ފާހަގަކުރެވޭ.

ްބޭނުންާވް ްފަސޭހަެވފައި، ްކިޔަން ްއޮތުމުން ްމިހެން ްކަމުގަިއވުން". މީހަކު

ްއަދާކޮށްް ްަދރަނި ްެއއީ، ްދެކެން. ްއަޅުަގނޑު ްޙާސިލްވާނެކަމަށް މަޤްޞަދު

ް ްދަރަންޏެއް ްއަޅުަގނުޑްނިންމައިފިނަމަ ްކަމަކަށް ްތިންވަނަ ނޯންނާނެތީ.

ްކުާރް ްކޮށްގެން ްކުެށްއ ްޖިނާޢީ ްަގއި ް)ބ( ްއެާމއްދާގެ ްހަމަ ފާހަގަކޮށްލަނީ،

ް ްމުއްދަުތ ްއޮތްކަމަަކްށ12ްްޙުކުމުގެ ްބޭނުމެްއ ްބޭްއވުމުގެ  965މަްސދުވަހަށް

ްއެްއވެްސް ްކޮށްގެން ްކުށެއް ްޖިނާޢީ ްއެހެންކަމުން ްނުފެނޭ. އަޅުަގނަޑކަށް

ްކޮށް ްނުވަަތްޙުކުމެއް ްިނމުނުތާ ްތަންފީޒުކޮށް ްޙުކުމް ްމީހަކުނަމަ ަފއިާވ

ް 3ްްމަޢާފްކުރެވުނުތާ ްބަދަލުަގއި ްދުވަސްވެަފިއ5ްްއަހަރުގެ އަހަުރ

ްރައީސް،ްމިދެކެވެީން ްދެކެން.ްޢިއްޒަތްތެރި ނޑު ްއަޅުގަ އޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް

 5ް970ްރާއްޖޭގެްއެންމެމަތީްވެރިާޔގެްމަޤާމުގެްވާހަކަ.ްއެހެންކަމުން،ްވޭތުވެދިޔަ

ްމީހަކުް ްތަންފީޒުކޮްށފައިވާ ްޙުކުެމއް ްކުށެއްގެ ްޖިނާޢީ ްތެރޭަގއި އަހަރުގެ

ނޑަށްްދެްއވިްފުރުޞަތަްށް އެފަދަްމަޤާމަކަށްްއިސްކުެރވިެގންްނުވާނެ.ްއަުޅގަ
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ްޝުކުރިްއާޔް ްއިށީނދެލާނަން. ްދަންނަވަމުން، ްޝުކުރު ރިޔާސަތަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް975 

ްމަނިކުފާނުްްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރު ްމެންދުރުފަހު ްމިއަދު ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ޖަލްސާއެއްްބާްއަވއިފީިވއްޔާްިމއަދަކީްވަރަށްްތާރީޚީްދުވަހަަކށްްވެގެންދާނެ.ްްްޢަދްނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ްރައްޔިތުންނަށްް ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްކުރިމަގަށް ްމިޒަމާުނެގ ްިދވެހިރާއްޖޭގެ އެއީ

ް ްަކނޑަައޅާނެތީެވ.ްމިޤައުމު ްގޮތެއް ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ހަވާލުކުރުމުަގއި

ްވެިރކަްން ްމިއައީ، ްހިންގަމުން ްވެރިކަން ްމިހާތަނަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ  980އާދެ،

ްފަދައިްން ްދަންނަވާލި ްިއއްެޔވެސް ްައޅުަގނޑު ްމިއައީ، ކުރަމުން

ްމިހެންގޮްސް ްމާރާމާރީާއއި، ްަވއްކަމާިއ، ްފަސާދަާއއި، ކަރަޕްޝަންއާިއ،

ްނެތްކަމެްއެގްދަން ްއިންސާފެްއ ްޢަދުލުވެރިކަމެްއ، ްކަހަލަ ްެއްއވެސް ނަވާނެ،

ްމިގެންދިޔަީއް ްކުރިއަުރވަމުން ްތަރައްޤީކުރަމުން ްމިކަންކަން ތެރޭގައި.

ްކޮންމެއަކަްސް ްއާދެ، ްވަރަކުން. ްކުެރވުުނހާ  985އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއެންމެ ްއޮތީ ްކުރަްނ ްރަނގަޅުކުރުމަށްޓަަކއި ްމިކަންކަން ްއަޅުަގނޑުމެން

ކަމެއް.ްދިވެހިރާއްޭޖގެްވެިރކަންްއަމާންްއޮމާންކަމާއެީކގައިްަބދަލުވެގެންދާެން

ްމިއަދަކީް ްތަޢާރަފްކުރުން. ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއީޖާދުކޮށް މޮޅުގޮތެއް

ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްއާދެ، ްދުވަސް. ްުކރާ ްއެކަން އަޅުަގނޑުމެން

ްބާުބެގް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއަްޔާގެ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ  990އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްވަރަށްްޑް ްެއބަހުރި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއޮްއވާ، ްކުރެވިަފއި ްމިގޮތަށް ރާފްޓް

ތަފާތުްވައްތަރުްަވއްަްތަރުގެްއިޞްލާޙުތައްްމިއަށްްެލވިފައި.ްމީގެްތެރެއިްން

ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްަްޔާެގް ްިއޞްލާޙަކީ، ްެއއް ްފާހަގަކޮށްލާ އަޅުަގނުޑ

ްމެންބަރުް ްހުށަހަޅުއްވާ ްޓައިޕްކުރަްއވަިއެގން ްނަމާއި،ްއޮފީހުން ގެ

ްކަރުދާސް.ް ްބެއްެސވި ްނުޖައްސަވާ، ްނަން ްމެންބަރުގެ  995ތާއީދުކުރަްއވާ

ްބަެއއް.ް ްނަީސބުގަދަ ްވަރަށް ްބޭފުޅުންނަކީ ްލިބިވަަޑއިގެންެނިވ މިކަރުދާސް

އެީއ،ްމައުމޫންްޢަބްދުލްްޤައްޔޫމްގެްއަރިހުގައިްއެަެިތއެތިކޮުޅްލިބުމުގައާިއ،ް

ްެއބޭފުޅުންގެ ްކުެރްއވުމުަގއި ްަގދަ.ްމިކަރުދާސްްްކަންތައްތައް ްވަރަށް ނަސީބު

ްނެތްް ްކޮޅެއްެވސް ްހިތާމައިގެ ްހަމަ ްދެން ްބޭފުޅުްނނަކީ ލިބިވަޑައިުނގެންނެވި
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ްދެް ްތެރޭގައި ްބޭފުޅުންެގ ްލިބިވަަޑއިގެންެނވި ްމިކަަަރުދާސް  1000ބޭފުޅުން.

ްއިބްރާހީމްް ްައޚް ްއަޅުަގނުޑގެ ްހިމެނިަވަޑއިގަންަނވާ. ްއެބަ ވަޒީަރކުވެްސ

ްހިމެ ްއެބަ ްވަރަްށްޚަލީލްވެސް ްމިބޭބޭފުޅުންނަށް ްދެްނ، ނިވަަޑިއގަންނަވާ.

ރަނގަޅުްކުރިއެަެރުންތަާކއިްަކންތައްތައްްލިބޭނެ.ްކޮންމެއަަކސްްއަޅުަގނުޑް

ްދެދައުރުަގިއް ްނޫނޭ، ްޤާނޫނުއަސާީސއެއް ްަވކި ްބޭނުންވަނީ ދަންނަވާލަން

 1005ރައީސްކަންްކޮށްފިްއޔާްެއއޮތީްރައީސްކަންްކޮށްފައޭ.ްދެން،ްއަޅުަގނޑުމެްން

ްވޯޓުދެްއވަން.ްހިނ ްއިދިކޮޅަށް ްމިާއއި ްރަނގަޅުކޮްށލަންވެގެން ްމިޤައުމު ގާށޭ

ްއަޅުަގނުޑް ްމިއަްށުވރެ ްމިއުޅެނީ. ްނުކެރިގެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ކީްއވެގެންތޯ

ްމިސާލަަަކަށް،ް ްއެބަހުރި. ްކަންތައްތައް ްެއހެން ްބައެއް ްތާއީދުކުރާ މާބޮޑަށް

ްމެންބަރަކު ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްަްޔާގެ ްވާހަކަ ްހަމަްްއުމުރުގެ ަެއްެކވި. ދެ

ްއެވާަހަކް ްމެންބަރަުކ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްަްޔާގެ  1010ރަނގަޅު.

ްއެނިގވަަޑިއްް ްދައްަކވާކަްށ ްބޭފުޅަކަށް ްއެހެްނ ދައްކަވަންޖެހޭނީވެްސ.

ނުވެސްްގަންނަވާނެްެއކަހަލަްވާހަކަެއއް.ްދެން،ްއެހެންްމެންބަރަކުްވިދާުޅިވް

ް ްކޮންމެހެން ްމިުއޅެނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހުިރްއ72ްަފަދައިން ހަުރވެފައި

ް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަްށ62ްްމީހަކު، ްމީހަކު ްހުރި އަހަުރވެފަިއ

ްމިއުޅެީންވެރިކަުމަގިއް ްއަޅުަގނޑުމެން ްނޫން. ްކަންބޮޑުެވގެނެއް  1015ކުރިމަތިލާތީ

ް 72ްްހުއްޓާ 75ްްއަހަުރވެގެްނ، 78ްްއަހަރުެވގެން، 82ްއަހަުރވެގެން.

ްެއއްޗެް ްބޮލުގަިއ ނޑުމެްނެގ ްއަުޅގަ ްކިހިނެއްތޯްއަހަރުވާތީ. ްމިެއެޅނީ. އް

ްރައީްސ،ް ްިޢއްޒަތްެތރި ްއެްއޗެއް. ްމިކަހަލަ ްގެންގުޅޭނީ އަޅުަގނޑުމެން

ްއިލްތިާމސްކޮށްދެްއވާތިް ްދަންނަާވ ްބޭފުޅުންނަށްވެސް ްހުރިހާ މަނިކުފާނު

ްހަތިޔާރުް ްދެކޮޅަށް ްދިވެހިންނާއި ްނޫނިއްޔާ ްހުވާކުރި ްޖަހައިގެން  1020ފިސްތޯލަ

ްގޮ ްމަކަުރެވރި ްރާވާ، ްގަާވއިާދްބޭނުންކުރަން ްާޤނޫނާ ްރާއްޭޖގެ ތެްއަގއި

ޚިލާފަށްްހަތިޔާރުްއެތެރެކޮށް،ްމީހުންްއަތަށްދީ،ްކުރިމައްަްޗަްށްއަރައިފިްއާޔް

ްރައީސްކަމަްށް ްމީހަކަށްވެސް ްހުރި ްހަދާފައި ްމިހެން ްކިޔާފައި ްޖަހާށޭ މީތި

ްެއއަްށް ްިއޞްލާޙެއް. ްއޮންނާނެ ްލާފައި ްައޅުަގނުޑ ނާދެވޭނެގޮތަށް

ްއެހެން ްމައްސަލަެއއްްްވޯޓުދެްއވަން. ްވޯޓުނުދިނަްސ ްއެްއޗަކަށް  1025ެއްއެވސް

ނޑުމެންްިމއުޅެނީްމިޤައުުމް ނެތް.ްމިއަށްްވޯޓުދެްއވަްނވާނެްއިނގޭތޯ.ްއަުޅގަ
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ްމިކުރަނީް ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްހަވާލުކުރަން. ްރައްޔިތުންނާއި ދިވެހި

ްއެކަްނ.ް ްހަާވލުކުރީ ްއަޅުަގނޑުމެންނާއި ްރަްއޔިތުން މިމަސައްކަތް.

ްގޮތެ ްޒަމާެންއްޚުދުމުޚްތާރު ްެއތައް ްހިންގާތާ ްވެިރކަން ްމިތަނުގައި ްއގަިއ

ްމިތަނުގަިއް ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްމިއުޅެނީ. ްރަނގަުޅކުރާންވެގެން ްމިކަން  1030ވެއްޖެ.

ްތިބޭނީް ްއަނިބދަރިން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނޫޅުަނސް ްމީހަކާއެކީ މިކަހަލަ

ްދޭތެރޭގަިއް ްމިކަންތައްަތކާ ްއެހެންވީމަ، ްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ. ކަިއގެނޭ

ްއަޅުަގނޑުމެްންއަޅު ްއެބަޖެހޭ. ްފިކުރުކުރާން ްބޮަޑށް ްވަރަށް ަގނޑުމެން

ްނުކޮށްފީވިއްާޔް ްމިކަްނ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެބަޖެހޭ. ވިސްނާން

 1035އަޅުަގނޑުމެންނަށްްވަރަްށްދެރަގޮތްތަކާްދިމާވެދާނެ.ްދާދިްދެްނމެއަކުްވާހަަކް

ްއަމާޒުކޮށްގެ ްމީހަކަށް ްވަކި ްހަމަ ްމިއީ ްވިދާުޅީވ ްބޭފުޅަކު ންޭންދައްކަވަމުން

ްއެކަްން ްއަބަދުވެސް ްއެީއ، ްމިހުރީ. ްކުެރިވފައި ްކަންތައްތައް މިކަހަލަ

ްވަިކް ްލިޔަންޖެހޭ ްއެބަ ްއެކަން ްމާބޮޑަށް ްމިހާރު ްކުިރއަށްވުރެ އަންނަގޮތް.

ްޤާނޫނުއަަަސާސީަގިއްބިދޭސީއަކާިއް ްބޭނުންކުރާ ްއަމާޒުކޮށް.ްމިހާރު މީހަކަށް

ްބުނެފަ ްކުރިމަތިނުލެވޭނެއޭ ްމީހަކަށް ްެއބައޮތް.ްބުނާތީްއިނދެގެންހުރި  1040އިވެސް

ްއެދޮރުް ްއަތުެވދާނެތީ ްވެރިކަމަށް ްދެކުދިން ްބޮޑުފެންަވޅުޭގ ްެއއީ އަުޑއިވޭ

ް ްމައުމޫނ72ްްްބަންދުކުރަންވެގެންނޭ.ްމިހާރު ްދެން ްބުނަނީ ްލިޔުނީމަ އަހަރޭ

ް ްޤައްޔޫމަށް ްނުލެވޭނ72ްްެޢަބްދުލް ްކުިރމަތި ްއޭނައަށް ްއޮތީމަ އަަހރުވެފައި

ްދެ ްހަދަންެވގެންނޭ. ްމީހަކަށްްގޮތް ްހުރި ްކޮށްފަިއ ްަރއީްސކަން ދަުއރުގައި

ްނޫންޯތް ްޙައްޤެއް ްއެހެންވެގެންނޭ. ްހަމަ ްބުނަނީެވސް  1045ކުރިމަތިނުލެވޭނެއޭ

.6ްަދއުުރގައިްަރީއސްކަންްކުެރވުނީމަ.ްދެދައުެރްއވެސްްނޫނޭ.6ްްއެދެވުނީ.ް

ްއެް ްފޮތް. ްރީނދޫ ްެއއްކަލަ ްއެބައޮތް ްއަުތގަިއެވސް ްައޅުަގނުޑގެ އާދެ،

ްމައުމޫންްްކޮންމެހެން ްވާހަަކއަާކއި ްއޮތް ްއޭަގއި ްނެތްތާ. ްބޭނުމެްއ ކިޔުމުގެ

ްހަމަް ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްނޫން. ްދިމާވަނީެއއް ްަކމަކާ ްކުަރއްާވ ްޤައްޔޫމް ޢަބްދުލް

 1050ްޔަޤީންްމިއީްއެމަނިކުފާނުްލިުޔއްވާަފއިްއަނީސާްލަްއވާްއެކަްނ..ް

ް

ްމަވެއްޖެ.ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް



 40 

ނޑުަތްއްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ނޑުަތއްްެބއްސެީވ.ްބެއްެސީވމަްގަ ްކުރެްއވީ.ްޓައިްޕކުރުްއވާފައިްެއގަ

ްޖެހޭ.ްްްޢަދްނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްޮސއިކުރަްނވެސް ްދެރަ. ްސޮއިނުކޮށްފިއްާޔވެސް ްމީހުން  1055ލިބުނު

ް ްހިތްޕުޅާެވގެންނެއް ްއެބޭފުޅުން ްސޮއިކުެރްއިވްކޮންމެހެން ްީމގަިއ ނޫނޭ.

ްބޭފުޅުންވެސްްކޮންމެހެންްސޮިއކުރާްހިތަކުންްނޫންްތިބީ.ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1060 

ްއެބޭފުޅުންނަށްްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްހީވަނީ، ްއެމީހުންނަށް ްމިޤައުމުަގިއ ްއެހެންނަމަވެސް،

ްސޮއިކޮްށގެންނޭ.ްްްދްނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން:ޢަ ްމީަގއި ްއުެޅވޭނީ ްިމޤައުމުަގއި ހީފުޅުވެަވޑަިއގަންނަަަވަނީ

ްއެބޭފުޅުން،ް ްއެްއގޮތަކަްށވެްސ ްއެއޮތީ. ްސޮިއކޮށްފަިއ އެހެންވެގެން

ްއެބޭފުޅުންްވޯޓުދެްއވާއިރުްމިއާްެދކޮޅަްށްވޯޓުދެްއވާނީ.ް އަޅުަގނޑަށްްޔަޤީން

 1065މޮޅު.ްޑްރާފްަޓށްްވޯޓުދެްއވާ.ްިތޔަބޭފުޅުންގެްޤައުމެއްްމިީއ.ްޑްރާފްޓްްވަރަށްް

ްދަރިންެގް ްިތޔަބޭފުުޅންގެ ްމިއީ. ްޤައުމެއް ްރަްއޔިތުންެގ ތިޔަބޭފުޅުންގެ

ްކޮށްދެއްާވ.ް ްމިކަްނ ްކުރިމަގަށްަޓކައި ްޤަުއމުގެ ްިދވެހި ްމިއީ. ޤައުމެއް

ނޑުް ްއަުޅގަ ްވަޒީރުންަނށް ްޒުވާން ްާޚއްޞަކޮށް ްއާދޭސްކުރަން. ްއަޅުަގނޑު

ްނަސޭޙަތްތެރިވަން...ް

ް1070 

ްހަމަވެއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްަވގުުތ ްމެންަބރު ްޢިއްޒަތްތެރި

ްވަގުތުްހަމަެވއްޖެތޯ.ްއިށީންނަީންއިނގޭތޯ.ްޝުކުިރއްޔާ.ްްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް
ްޢަދްނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ްގިނަްޝުކުރިއްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް  1075ްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއާދެ،ްމިބާބަށްްއަުޅަގނޑުްވަރަށް

ްޤަބޫލުކުާރްްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްައޅުަގނޑު ްއެއިޞްލާޙުތަަކކީ ްައދި ްހުށަހެޅިން. އިޞްލާޙުތައް

ނޑުމެންގެްމިޤައުމުގެްމުސްތަޤްބަލަށްްވަރަށްްމުހިންމުްއަދިް ގޮތުަގއިްއަުޅގަ

ްއަ ްއިޞްލާޙުތަކެއް. ްއެީއ.ްފައިދާހުރި ްގޮތް ްޤަބޫލުކުާރ ޅުަގނޑު

ްބެހޭގޮތުްން ްއިޞްލާޙުަތކާއި ްމިހުށަހެޅި ްއަުޅަގނޑު ްިއއްޔެ އެހެންކަމުން،

ްމިއަުދް ްއެހެްނވީމަ، ްވާހަކަދަްއކާފައި. ްދިުގކޮށް ްވަރަށް ްވާނީ  1080އަޅުަގނޑު

ްނޫން.ް ްޭބނުމެއް ްދައްާކކަށެއް ްއަޅުަގނުޑ ްއެވާހަކަތަެކއް ކޮންމެހެން
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ނޑު ްއަުޅގަ ްމިއަުދްއެހެންނަމަވެސް، ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެަެރި މެންގެ

ްދިޔަީއް ްމިޙާލަތަށް ްމިޤައުމު ްިމގެންދަވަނީ ްދަްއކަވަމުން ވާހަކަފުޅު

ްނުލަފާކަމުންނޭ.ް ްނުބައި ްމީހެއްގެ ްހުރި ްވެރިކަުމގައި މިޤައުމުގައި

ނޑުްމިމަްއސަލަްއަޅުވަީން  1085އަޅުަގނުޑގެްޚިޔާލުްއެާއއިްަވރަށްްތަފާތު.ްއަޅުގަ

ް ްމި ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްތިަޔވިދާުޅާވ ްމާީޒގައި ްދިގު އަހަރ29ްްުފާއިތުވެިދޔަ

ްމެންބަރުންގެް ްތިިބ ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުންގެ ްމިމަޖިލީހުގަިއ، ދުވަހުގައި

ްބައެްއް ްދާން. ްމިކަންތައް ްމިޙާލަތަށް ްޮބޑު ްވަރަްށ ްމީގަިއ އިޙްމާލް

ްމެންބަރުންް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއާޔގެ ްވިދާޅުވޭ، ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެަެރި

ްތިއް ްެމންބަރުންތޯ. ްކިތައް ްތިއްަބވަނީ ްވާަހކަެއއް. ްރަނގަޅު  8ް1090ބަާވކަމަށް.

ް ްބާކީ 8ްްމެންބަރުން. ނާޑލީމަ ނޑުމެްނގ42ްްެކަ ްައުޅގަ އެބަިތއްބެވި.

ްމުއްދަތުގަިއް ްދިުގ ްއެ ްކޮންކަމެއްތޯ. ްނުނިންމޭނީ ްމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ

ްއެމީ ްއިޚްިތޔާުރ ްަވކިކުރުުމގެ ްމީހަކު ްހުރި ހުންނަށްްވެރިކަންކޮށްަފއި

ްއެަެހެންވީމަ،ް ްއެބައޮތޭ. ްއަތްމަތީގައި ްއެމީހުންެގ ްއެބާރު އެބައޮތޭ.

ްމިދަންނަވަނީ.ް ްސަބަބަކީ ްއެއް ްތަފާތުވާ ްއެަެާއިއ ްޚިޔާލު  1095އަޅުަގނުޑގެ

ްމަޖިލީހުންް ްރަްއޔިތުންެގ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއިޞްލާޙުކުރަން މިޤައުމު

ްމި ްވެފައި. ްއޮންނާނީ ްމިކަން ްކުރެްއވިަނމަ އަދުްމަސައްކަތްތަެކއް

ްބޭނުންާވް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްިޑމޮކްރަސީއާިއ ްމި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްމިދެންނެވިް ްމިއޮީތ ްނައިސް ްތެރެއަށް ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ކަންތައްތައް

 1100މަޖިލީހުގެްތިއްބެވިްމެންބަރުންގެްއަމިއްލަްއެދުމާއި،ްއެމީހުްނގެްބޭނުންތައްް

ްއެއާއެް ްހަމަ ްދަންނަވާނީ. ނޑު ްައޅުގަ ްމިންވަރުންނޭ އްކޮްށްއިސްކުރި

ްއެދުމާއި،ް ްއަމިްއލަ ްބޭފުޅުންގެ ްތިއްބެވި ްރައީސުންަނށް އެމަޖިލިސްތަކުަގއި

ންތައްަތކުގެްއަީލގަިއްއެންމެްބޮޑަްށްއެބޭފުޅުންްކަންތައްްކުރަްއވާްގޮތާްމިކަ

ްބަޙުސަކަްށް ްމަޖިލީހުެގ ްކަމުަގއިިވޔަސް ްހުށަހެޅި ްކަންތައްތަކެްއ މެންބަރުން

ްމޭޒުދޮށު ްއަމިއްަލއަށް ނަޑކަށްލާ،ްނުގެންނަވާ ްަވށިގަ ްކޮންމެވެސް  1105ން

ްގޮތަކަްށް ްިމކަހަލަ ްދިުރވާލާ. ްހިލުވާލާ، ްަމްއސަލަ ްއެްއޗަކަށްލާ ކޮންމެވެސް

ްކަންތައްތަްއް ްމިޤައުމު ްގޮތަކަށް ްމިކަހަލަ ްހިލާލާ. ްގެންދަނީ. މިކަންތައް

ްރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްމިޤައުުމގެ ްމިއަދު ްއެހެންވީމާ، ްއޮތީ. ގޮސްފަިއ
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މިކަންކަންްައޅުވާފައިްެދވަނަްދަޢުރަކަށް،ްާފއިތުވިތަުނގަިއްްއިސްތަށިފުޅުަގއި

ްމިހެންް ްގޮތަށް ްކުރިމަތިނުލެވޭ ްދެން ްމީހަކަށް ްކޮށްފައިހުރި ްދަޢުރު  1110ތިން

ްގޮެތއްކަމަކަްށް ްއިންސާުފވެިރ ްއެހާ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިއީ އޮތީމާ

ްާޤނޫނުއަސާސީގެް ްއާ ްއެހެންނަމަވެސް، ްނުކުރެވޭ. ްޤަބޫލެއް ްއަޅުަގނަޑކަށް

ްެއއީް ްާތީއދުކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްބޭއްވުްނ ްެއގޮތަްށ ްއެފުރުޞަތު ދަށުން

ްފުރުޞަތެއްް ްނިުގޅަިއގަތުމަްށ ްއަނެަކކަށް ްަޙއްެޤްއ ްމީހެްއގެ އެްއވެސް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމިތިބީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްުނވާނެ. ްދީގެންނެއް  1115އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނޫނީ ްަމޞްލަޙަތު ްރައްޔިތުްނގެ ްހުރިހާ އެންމެންެގްްދިވެހި

ްއެހެންވީމާ،ް ްގެނެސްދޭން. ްގޮތްތަެކއް ްރަނގަޅު ްއެމީހުންނަށް ޙިމާޔަތާއި

ްގޮެތްއަގިއް ްފާޅުކަންޮބޑު ްމިތަނުން ްަޙއްޤެްއްެގއްލޭގޮތަށް ްމީހެްއގެ އެްއވެސް

އެވަުރކަމެއްްކުާރކަށެއްްއަުޅަގނޑަކަށްްއެްއގޮތަކަްށވެސްްާތީއދެއްްނުކުރެވޭ.ް

ް ްހަމަައށް ްވޯޓާ ްކުރާނެގޮެތްއްއެހެންނަމަވެސް، ްެއަކން ނުޑ ްއަުޅގަ  1120ދިޔައީމާ

ްއަެނއްާކް ްހަމައެާއެއކު، ްނޭނގެ. ްއަދިެއއް ްދަންނަވާކަށް އަޅުަގނަޑކަށް

ްބާރުތަކެްއް ްމިހުރިހާ ްމިއޮތީ ްއަިއއިރުަގއި ްމިބާބު ްކުރެިވގެން ޑްރާފްޓް

އަޅުަގނޑުްކުރިންްމިދެންނެވިހެންްރައްޔިތުންްމަޖިލީހުގެްރަީއސަށްްދީފައި.ް

ްއެމަޖި ްކަންތައްތަުކެގްމިހާރު ްނުބައިނުލަފާ ްޚުދުމުޙުތާރު ްރައީސްެގ ލީހުގެ

ްލާފަިއް ްބަަކރިތަކެއް ްކޮށްޓަކަށް ްބަކަރި ްދައްާކބަލަ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ  1125ވާހަކަ

ްކުރަމުންދަނީ.ް ްމަސަްއކަތް ްއޭނަ ްގޮުތގައި ްސަރުދާރުެގ ްެއކޮށީގެ އޭނައަީކ

ހުންްތިބެގެންްމިހާރުްޙާލަތުްއޮތްގޮތްްމިދަްނނަވަނީ.ްއެހެްނވީމާ،ްއެކަހަލަްމީ

ްމިޤައުމުްހަލާކުކުރީ.ްއެހެންވީާމ،ްމިކަންްމިގޮތަށްްކޮށްފައިްީކއްވެތޯ...

ް

 1130ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު..ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް..އެއިެރްއގެްވެިރއަކަށްްހުންނަވާ..ްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް
ްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްމެންބަރު،ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު،ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު،ްްޢިއްޒަތްތެރި  1135ޢިއްޒަތްތެރި

ްބަކަރިް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރު ްެއދެން. އިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްވުން
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ްޤަބޫލުކުރެވޭނެް ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްއެއީ ްވިދާުޅވުްނ ްވިދާުޅވި ކޮށްޓެކޭ

ްއެއްގޮަތކަށްެވސް ްމަިޖލީހަކީ ްރައްޔިތުންގެ ްތަނެއްކަމަށްްްކަމެއްނޫން. އެފަދަ

ްއެދެްއކެިވް ްމެންަބރު ްިޢއްޒަތްތެރި ނުޑ، ްައުޅގަ ްކުެރްއވުން ސިފަކުރެްއވި

 1140ނަވަމުންްއަޅުަގނޑުމެްންވާހަކަފުޅުްއެއީްރަނގަޅުްވާަހކަެއއްނޫންކަމަށްްދަން

ްއާދެ، ްނޫންތޯވެސް. ްނުވަތަ ްބޭއްވޭނެތޯ ްޔައުމިއްާޔަގއި ްއެ ްބަލައިލަންޖެހޭ

ްވާ ްއެހިސާބަށް ްދަންނަވާލީ.ްއެހެންވީމާ، ނުޑ ްއަުޅގަ ްގެންދެވީމާ ަހކަފުޅު

ްއެދެއްެކިވް ްބެހޭގޮތުންެވސް ްރައީސާއި ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުން އެހެންވީމާ،

ްވާހަކަުފުޅް ްޤަބޫލުނުކުރެޭވތީ. ްާވހަކަފުޅެއްކަމަށް ްރަނގަޅު ްެއއީ ވާހަކަފުޅު

ްގއ.ެގް ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ްއެދެން. ްގެންދެވުން  1145ކުރިއަށް

ްޖާބިރު.هللاްމެންބަރުްޢަބްދުްޢިއްޒަތްތެރި

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްރައްޔިތުްނެގްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްމެންބަރު، ްޢިްއޒަތްތެރި ްަދއްަކވާ ްއެވާހަކަފުޅު  1150ްމިހާރު

ްކަރާމާތަްށްްޖާިބރުްވާހަަކދެއްެކވުން:هللاްބްދުޢަ ްރައީްސގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންެގ ްމެންބަރުންނާއި މަޖިލީހުގެ

ްމެންބަރަަަށްްހުތުރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްއެއީ ްވާހަކަދެއްެކވީތީ. ކޮށް

ްމަޖިލިސްކަން.ް ްަރއްޔިތުންގެ ްމިއީވެސް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

އެހެންވެއްެޖކަމަށްވަންޏާްެއްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާީން

ްމިތާނގައި.ް ްގޮތުަގއި ްމެންބަރެއްގެ ްމަޖިލީހުގެ ްޚާްއޞަ  1155ރައްޔިތުންގެ

ްަކރާމާތަށްވެްސްމިތާނ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްވާހަކަަދއްާކއިުރގަިއ ގައި

ްކުރަަަްއވަްން ްއިންޒާުރ ްއެބޭފުޅާއަށް ްވާހަކަެދއްުކމަށް ހުރަސްނާޅާގޮތަށް

ްއަޅުަގނޑުްއެދޭވާހަކަްދަންނަަވން.ް

ް

ް1160 

ނޑަށްްދަންނަވާެލވިއްޖެްއެހެންނޫންތޯ.ްތ.އަތޮުޅގެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ޢިއްޒަތްތެިރްްއާދެ،ްއަުޅގަ

މެންބަރުގެްވާހަކަފުޅުްކުރިއަްށްގެންދެވުންްއެދެން.ްދ.އަތޮުޅގެްޢިއްޒަތްތެިރް

ްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްރިޔާޟްްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.



 44 

ް

 1165ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއަުޅގަްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް ްމަޖިލީހުަގއި ްޚާއްޞަ ްރަްއޔިތުންގެ ްރައީްސ، ްނޑުްޢިއްޒަތްތެރި

ްއިލްޔާްސްްމުޙަްނމަދުްރިޔާޟްް ްމެންަބރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްލ.އަޮތޅުގެ ްއިންދާ ްއަުޑއަހަން

ްމެންބަރުންނަށްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަޖިލީހުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްާޚއްަޞ ްވިދާޅުވި އިބްރާހީމް

ްބުޅާތަްއް ްތެރެއަށް ްމިމަޖިލިސް ްއަޅާފައި ްގޯްނޏަށް ްބުޅާތަކެއް  1170ނިސްބަތްކޮށް

ްއެ ްވާހަކަ. ްއެވާހަަކެވްސްދޫކޮށްލި ްޔައުމިްއޔާތަުކގަިއ ހެންނަމަވެސް،

ްހަމަް ްއެެހންވީމާ، ްނޫން. ްހުއްޓުީވއެްއވެސް ްއެދުވަުހ ްެއވާހަކަ އެބަހުރި.

ްދެއްކޭނެ.ް ްހަމަ ްވާަހކަ ްެއދައްކަާވ ްރަޝީދު ްރިޔާޟް

ް

ް1175 

ްއާދެ،ްރިޔާޟްްރަޝީދުްކުިރައށްްގެންދަވާްވާަހކަފުޅު.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްމިހާރުގެްްެމންަބރުްރިޔާޟްްކޮޅުމަޑުލުް ްވާހަަކެއްއނޫން. ްދައްާކ ްއަޅުަގނުޑ ްިމއީ ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްމަޖިލިސްްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްަރއްިޔތުން ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްރަީއސް ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ްއޭަން ްމިަދންނަވަނީ. ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަަކ ްނުކުރާ ްއިޙްތިރާމް  1180މެންބަރުންނަށް

ބަކަިރްކޮށްެޓއްެގްތިބިްބަކަރިްކޮީށގެްސަރުދާރުްގޮތުަގއޭްއޭނަްްބަލަނީްއެއީ

ްމިވާަހަކް ްހެކިވޭ. ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ްމިކަމާ ްއެވާހަަކ. މަސައްކަތްކުރަނީ،

ްއަޅުަގނޑުްމިދަންނަވަނީ.

ް

ްއާެދ،ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެދެން. ްއިށީނދެވަަޑިއގެންދެްއވުން ްމެންބަރު، ްޢިއްޒަތްތެރި  1185މިހާރު

ްމާލޭގެް ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްހަމަެވއްޖެ.ްޝުކުރިއްޔާ ްވަގުތުވެސް މިހާރު

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލް.

ް

ްރައީްސ،ްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްޢިްއޒަތްތެރި ްރައީސް. ްިޢއްަޒތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްއާދެ،
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ްދެްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ނުޑ ްއަުޅގަ ްދަންނަވާލަްންމިބަޙުސްގައި ްއެްއޗެްއ ްނުކުތާއަކަށް  1190ތިން

ްއިޞްލާޙުތަުކގެް ްހުށަހެޅިފައިހުރި ްމިބާބުގަިއ ްފުރަތަަމ ްއެންމެ ބޭނުންވަނީ.

ްނާއިބުް ްއެަބފެނޭ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްިއޞްލާޙު ްބައެއް ތެރެއިން

ްަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަްށް ްއަދި ްޢައްޔަންކޮްށ ްމީހަކު ްމަޤާމަށް ރައީސްކަުމގެ

ްހިނދެ ްގޮތަކަްށްފެނިއްޖެ ްކަހަލަ ްހަދާ ްމިހެން ްަވކިކޮށް އްގައި

ްދަންނަވާލިންް ްިއއްެޔަގއިވެްސ ނޑު ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙުތަެކއް.  1195ހުށަހެޅިފައިހުރި

ްމުޅިް ްހަމަ ްމާއްދާތަކުގެ ްހުރި ްދެން ްމިބާބުގެ ްެއއީ ްރައީސަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެއަްށް ްއެެހންވީމާ، ްބަދަލުތަކެކޭ. ްކަހަލަ ްގެލިގެންާދނެ ްއެކުަގއި މަފްޙޫމް

ްއެންެމްއަ ްެއއްެސވިދާނެހެންނެއްވެސް. ްވޯޓަށް ްހިެއއްނުވޭ ޅުަގނަޑކަށް

ްއިންތިޚާުބް ްރައްޔިުތންގެ ްޢައްޔަންކުރަން ްމަޤާމު ްރައީސްގެ ްނާއިބު ފުރަތަމަ

ްއެގޮތަްށް ްޫނނީ ްައއިސްފަިއ ްއެބަިއ ްގޮުތގަިއ ްމަގާމެްއގެ  1200ނުކުރާ

ްއަުޅގަ ްދެން، ްނުކުެރވެއޭ. ްޤަބޫލެއް ނަޑކަްށ ްއަުޅގަ ނުޑްހެދޭނެކަމަކަށް

ް ްބާބުގެ ްހުރީ ްއިޞްލާުޙތައް ްކަންބޮޑުވާ ްމާއްދާއަށް.18ްްއެންމެ ަވނަ

ްޤަބޫލެްއް ްއަޅުަގނޑަކަށް ްދަންނަވާލީން ްމަނިުކފާނަށް ނޑު އިްއޔެވެްސްއަުޅގަ

ްމިމަޖިލީހަށްް ްގޮުތަގިއ ްއިްޞލާޙުތަކެއްެގ ްެއ ނުކުރެވެޭއ

ްއެހެންް ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއ  1205ބަލައިގަެނވިދާނެކަމަކަށްެވސް،

ްއިސްލާީމްލިޔެވިދާނެކަ ްޭއގެ ްދެންނެވީ ްައޅުަގނޑު ްިއއްެޔގައި މަކަްށވެސް.

ްދެކޭގޮތުަގިއް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެއީ ްސަބަބު. ްއޮްތ ްނަޒަރަކުން ޝަރީޢާގެ

ްއެީއް ްއޮތްކަުމގަިއަވންޏާ ްޚިލާފުވާކަމެއް ްޝަރީޢާއާއި އިސްމާލީ

ްކަމެއްނޫން.ް ްގާތްެވގެްނވާނެ ްއެާއއި ްެއއްގޮަތކަށްެވސް އަޅުަގނޑުމެން

ްމީހަކުްްއިސްލާމްދީނުގައި ްކޮންމެ ްޙައްޤެއް ްލިބިދީފައިއޮތް  1210މީހުންނަށް

ނޑިޔާެރއްެގް ްފަ ްނިގުަޅއިފިކަމުަގިއވަންޏާ ްހައްެޤއް ްއެމީހެްއގެ ނަމަވެސް

ްއެކަުމގެްޙަްއޤުްބަދަލުްހޯދުމަށްްދަޢުވާްުއފުލުން.ްއެކަްން ކުރިމައްޗަްށގޮސް

ްކިބައަ ްމީހެއްގެ ްއެްއވެސް ްނުގަނެވޭނެ ްނިގުޅަެއްއ ކުްނ.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނުޑްނުދެންނެވީ.ް ްއަުޅގަ ްއިްއޔެ ްވާަހކަ ްސަބަބުތަކުގެ ްސިާޔސީ ދެން،ްއޭގެ

ް ްދަންނަވާލަނާން. ްމާއްދާއަްށ18ްްއެހެންނަމަވެސް،ްމިއަުދްއަުޅަގނޑު  1215ަވނަ

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްގެ ްހދ. ްހުށަހަޅުއްވާަފއިއޮްތްهللا ނަޞީރު



 46 

ްދޭހަ ްޭއގެ ްގޮތެްއގައި ްަމއިަގނޑު ްެއއޮތީ އަީކްއިޞްލާޙުަގއި

ްކޮންމެގޮތަކަްށް ްމީހަކު ްހުންނަ ްމަާޤމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްނުއުފުލޭނެއޭ.ް ްދަޢުާވއެްއ ްދޭތެރޭގައި ްއެމީހަކާ ްދެން ްކުރިއަށް ކޮންމެކަމެއް

 1220އެމީހަކާްދޭތެރޭގައިްފިަޔވަެޅްއްނޭޅޭނެ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްމިހެންްވީމާް

ްމިހާުރްމިސާލަކަށް.ްސި ްަބއްލަވާ ްަގާވއިދުަގއިްމިދިމާވާގޮތަކީ ްޕާީޓަގއި ޔާސީ

ްއެމީހަުކްސަރުކާުރގަިއްއަދާުކާރް ްމީހަކު ްެއއްެވސް ވަރަށްްސާފުކޮްށްބުނެއޭ

ްުއޭޅް ްއޭަނ ްވަސީލަެތއް ްއޮފީހަކު ްއޭނަެގ ްނުަވތަ ްޙައިިސއްޔަެތއް މަޤާމުގެ

ްކޮށްފީވިްއާޔް ްއެހެން ްއަދި ްނުވާނެއޭ. ްބޭނުންކޮށްގެން ްކުރިއަރުވަން ޕާޓީ

ްކުށްވެިރވާނެއޭް ްވަރަކުްންއެމީހަކު ްކޮންެމެވސް ްރުފިޔާއެއްތޯ ްދިހަހާސް .1225 

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްލިޔެފަިއޮއވޭ. ްަގވާިއދުގައި ޖޫރިމަނާކުރަންވާނެއޭ

ްރަށްރަށަށްް ްއެިކެއކި ްޙައިސިއްޔަތުން ްރަސްމީ ްހަމަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ވަަޑއިގެްންޖަލްސާތައްްާބއްަވާވފައިްޑީ.އާރް.ޕީެގްވާަހކަްދަްއަކވަނީ.ްއެހެންް

ްޚިލާފުވީާމްްއެކަން ްަގާވއިދާއި ްޤަނޫނާ ްއެގޮތަށް ްފުރުަޞތެކޭ ްދެވޭ ކުރުމަށް

ްޤާނޫނާއިް ްއެހެންކަމަްށވަްނޏާ، ްލިެޔފައިއޮތުން. ްނޭޭޅގޮތަށް  1230ފިޔަވަެޅއް

ްއެީއް ްއޮންނަކަމަށްވަންޏާ. ްއެމާއްދާ ްނެތޭ ްބޭނުމެއް ްލިޔުމުގެ ްދެން ގަާވއިދު

ހެނެއްްނުބޭްއވޭނެ.ްއަޅުަގނުޑްމިދަންނަވާްވާހަަކައކީ.ްެއްއގޮތަކަަަްށވެސްްއެ

ްސިޔާީސް ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްމީހަކީވެސް، ްކޮންެމ ްމީހަކީވެސް، ކޮންމެ

ްަބާޔންކޮށްފައިއޮްތް ްޤާނޫނުަގއި ްމީހަކީވެސް ްކޮންމެ ސަރަޙައްދުަގއިހުރި

ްފިޔަވަޅުް ްދޭތެރޭ ްއެމީހަކާ ްތެރެއިން ްޝަރީޢަުތގެ ްކޮށްފިއްޔާ  1235ކުށެއް

ްނުވާ ްހުރެގެން ްމީހަކު ްއެނޫން ްމީހެކޭ. ްއަޅުަގނޑުމެްންއެޅެންޖެހޭނެ ނެއޭ.

ްއަުޑ،ް ްވިދާުޅވާ ްތަކުރާރުކޮްށ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޢިއްޒަތްތެިރ އަުޑއަހަން

ްހިމްސެލްފް.ްއެހެެނއްްނުެވވޭނެ.ް ްލޯ.ްއެކްސެޕްޓް ްދަ ްއެަބވް ްިއޒް ްވަން ނޯ

ްމީހަކީވެސްް ްކޮންމެ ްބޯލަނބަން. ްޤާނޫނަށް ްޖެހޭނެ ްމީހެއްވެސް ކޮންމެ

ްިއސްޖަ ްކުރިމަތީގައި ްއެނޫންގޮތަކަށެްއްޝަރީޢަތުގެ ްމީހެއް.  1240ހަންޖެހޭނެ

ްހުށަހަޅާލާފައިއޮްތް ނުޑ ްއަުޅގަ ްދެން، ްަރީއސް، ްިޢއްޒަތްތެރި ނުވެވޭނެ.

ްމެންބަރުންް ްިޢއްޒަތްތެިރ ްބައެއް ްުގޅިގެްނ އިޞްލާޙަާކއި

ް ްުއމުރުން ްމީހުނ75ްްްވާހަކަފުޅުދަްއކާއިުރގަިއ އަހަރުންމަތީގެ
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ްކުރިމަ ްމަޤާމަށް ްނުބާއްވަންްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ ްފުރުޞަތު ތިލުމަށް

ްއަޅުަގނުޑް ްނަޒަރަުކން ްަޤއުމީ ްިއއްެޔގައި ްސަބަބުަތއް ްފެންނަ  1245އަޅުަގނޑަށް

ްއެހެންް ްދަންނަވާލާނަން ނޑު ްއަޅުގަ ްމިައދު ްދެންނެވީ. އެއިޞްލާޙު

ްރައީސް،ްް ްޢިއްޒަތްެތރި ްނަޒަރަކުން. ްޢިލްމީ ްއަދި. ނަޒަރަކުންވެސް

ްމީހުން...ްއަހަރުންމަތީެގްކިތައ72ްްމިރާއްޖޭގައިް

ް

 1250ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުުތެވސްްހަމަވެއްޖެްއިނގޭތޯ.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިނިންމާލަނީ ްކިތަްއ72ްްއާދެ، ްމަތީގެ ްއަހަރުން

ްބޯލަނބަންްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްގަާވއިދަްށ ްޤާނޫނާއި ްއޮްފްްމީހުންތޯ ްރޫލް ްތިީބ، ދަސްވެގެން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްވާހަކަައކީ. ްމިދަންނަވާ ްއަުޅަގނޑު ްއެއީ ފްލޯރްދަންނަނީ.

ްަގާވއިުދް ްތަކުރާުރކޮށް ްއިނގޭތޯ. ްމިދެކެނީ ްމަޖިލީހުން ްޢިއްޒަތްތެރި  1255މި

ްކަމަށްވާީތް ްމިޮގތަށް ްރަނގަޅީ ްމަޞްލަޙަތު ްމިަވުގތު ްނަމަވެސް ްއޮތް މިހެން

ްކޮށް ްެއއްަކއިރި ްއެިވސްނުމެއްްގަާވއިދު ްުއސޫލު. ްކުރުުމގެ ްކަންތައް ލާަފިއ

ް ްއެވިސްނުްނ75ްްޢުމުރުން ްމީހެއްެގ ްހުރި ްގޮސްފައި ްމައްޗަށް އަހަރުން

ްއެީއީކް ްބަދަލުކުރާނީ. ްލިެޔގެން ްޤާޫނނުއަސާސީަގއި ްައޅުަގނޑު ކިހިނެއްތޯއޭ

ްނޫނޭ.ް ްެވވޭެނކަމެއް ްލިެޔގެންެވސް ްޤާނޫނެއްަގއި ްނޫނޭ.  1260ވެވޭެނކަމެއް

ނބުމުގެްރޫޙުްހުރިްމީހުންނަށް،ްއެވިސްނުންްހުރިްމީހުންނަށްްޤާނޫނަށްްބޯލެ

ްތަންފީޒެްއް ްމިރާއްޖޭގައި ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމިލިޔާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ނޫނީ

ްނުކުރެވޭނެއޭ.ްުޝކުރިްއޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

 1265ްިއ،ްއާދެ،ްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްަރީއސް.ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔްމިާބބުގަްމާލޭއަޮތޅުްމެްނބަރުްާމރިޔާް

ްބާބުަގިއްްއަްޙމަދުްދީދީްާވހަކަެދއްކެުވން: ްމީހެއްގެ ްދެވޭ ްއެއްޗެއް ްހުރިހާ ނިޑާއިއ ްތަޅުދަ ްގުދަނުގެ ބަޑި

ް ިމނެޓަކީްވަރަްށްކުަޑްަވގުތުޮކެޅއް.ްއެހެންވީމާ،4ްްވާހަކަދަްއކަންްބަލާއިރު

ްއެންމެް ްބަާލނަން. ްދަންނަވާލެވޭތޯ ްއެްއޗެްއ ްކުުރކޮްށ ްވީާހވެސް އަޅުަގނޑު

ްއިސްލާޢީްލްފުރަ ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްމާލޭ ްދަންނަާވނީ ނޑު ްއަޅުގަ ތަމަ

ްއެދެއްެކިވް ްދެކޮޅަށް ްއެއިޞްލާޙާ ްނުގެންދެވޭނޭޮގތަށް  1270އެޝަރީޢަތަށް
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ްއަޅުަގނުޑް ްކަމަކަްށ ްދެވަނަ ްާތއީދުކުރަމޭ. ނޑު ްއަުޅގަ ވާހަކަތަކަށް

ްގިަން ްިލޔެވިަފއިހުރި ްޑްރާފްޓްަގއި ްޤާނޫނުއަސާީސގަިއ ދަންނަވާލާނީ

ްއެއޮްތގޮތަްށްކަންތަ ްއެބާުބ ްއަދި ްކަންތަކޭ. ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ އްތަކަކީ

ްއަޅުަގނުޑް ްދެން، ްވާހަކަތަެކކޭ. ްތާއީުދކުރާ ްކަންތައްތަެކއް ގިނަ

ްުހށަހެޅިފައިެވއޭ.ް ްއިޞްލާޙުތަކެއް ްގިނަ ްވަރަށް ްބޭނުންވަނީ  1275ދަަަންނަވާލަން

ްބަ ްދަންނަވަީނނަމަ، ްމިސާލަކަށް ްބަލައިާލއިރު ްއިޞްލާޙުަތކަށް އެްއްއެ

ްބަަޔކަްށް ްވަކި ްނުވަތަ ްބާީކކުރުމަށް ްަބޔަކު ްވަކި ްއެއީ އިޞްލާޙުތައް

ްާވހަކަދައްަކވާއިުރް ްވިދާުޅވެފައި ްަކންތައްތަކެކޭ ްލިޔެވޭ އަމާޒުކުެރިވގެން

ްއެކަާމް ްއަުޅަގނޑު ްފާހަގަކުރައްވާތީ ްމާއްދާ ްދެަެވަނަ ހަމައެކަނި

ްހުށަހެޅިް ްއިޞްލާޙުތަކެއް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް  1280އްޖެ،ްފިރިހެނަުކްހިތާމަކުރަން.

އެކަނިކަމަށްްވެރިކަމާްކުރިމަިތލެވެނީ.ްެއއާއިްދޭތެޭރގައިްެއްއވެސްްބޭފުޅަުކް

ްމިދައްކަނީް ްއަޅުަގނޑުެމން ްހިތާމަކުރަމޭ. ނޑު ްއަުޅގަ ްވިދާޅުނުވާތީ އެްއޗެއް

ނޑުްޤަބޫލުުކރާްސަބަބުތަކޭ.ް އެބޭފުޅުންްއެހުށަހެޅުްއވިްސަަބބަކުތަކަކީްއަުޅގަ

ްއަޅުް ްމިއަދު ްއަންހެންްއެކަމަުކ، ްއެްއެވސް ްހިތާމަކުރަން ްވަރަށް ނުޑ ގަ

ްދެކޮޅަށްް ްެއަކމުގެ ްލައްވައިގެން ްލިބާހެއް ްރަތް ްތެދުވަޑަިއގެން  1285ބޭފުޅަކު

ްބޭނުންވަނީް ްދަންނަވާލަްނ ނޑު ްއަުޅގަ ްނެތީމާ. ްވިދާުޅވާން އެްއޗެްއ

ްރައްޔިތުންޭން ްތެރެއަށޭ. ްޑިމޮކްރެސީގެ ްމިއަންނަނީ ްމިހާރު އަޅުަގނޑުމެން

ްޢައްޔަކުާރްވެރިކަންކުރާ ްރައްޔިތުން ްމީހުންނަކީ. ްވެރިން ްރަްއޔިތުންނޭ ނީ.

ްމެއޭ.ްއެހެންވީމާ،ް ްބޭލޭނެވެސް ްމީހަކު ްވެރިައކަްށްނަގާ މީހެއް،ްރައްޔިތުން

ްއަންހެނުންް ްބުެނގެްނ ްރައްޔިތެކޭ ްވާހިނދު ްއަންހެނަކުވެސް  1290ރައްޔިތަކަށް

ްއޮންނަންވާ ްފުރުޞަތެއް ްއެހުރިހާ ްއަންހެނަކަށްވެސް ްހިނދު ނެޭއ.ްތިބޭހާ

ްބުނުގެންް ްމީހެކޭ،ްެއހެން ްޖެހިފައިވާ ްޙައްދު ްބަލާލައިރު ދެން،ްހަމައެހެންމެ

ްއޮންނައިުރް ްކުރިމަތިނުލެވޭނެކަމަށް ްމީހަކަށް ނޑައެޅިަފއިާވ ްކަ ްޙައްދު އެ

ގިނަފަހަރަށްްޙައްދުްމިޖެހެނީްއަންހެނުންްގަިއގަިއކަންްައޅުަގނޑުްރާއްޭޖެގް

ްަދންނަވާލަންޖެ ްއެބަ ްބަލާއިރު ްއެހައްދުޖެޭހްޤާނޫނަށް ްއެހެންވިޔަްސ،  1295ހޭ.

ްނުލާް ްފިރިހެނަކާއި ްއެކުރެވެނީ ްގިނަަފހަރަށް ްޒިނޭ ްއެ ނުވަތަ

ނޑުް ްއަުޅގަ ްއެކަމުަގއި،ްެދން ްފިރިހެނުން ްދަންނަާވިއރު ނުކުރެވޭކަެމއްކަމަށް
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ްމީހާގެް ްައންހެން ްހަދައިގެްނވިޔަސް ްދޮގު ްސާބިތުނުވާީތ ްއެ ދެންނެވޭނީ

ްއެް ްސާބިތުާވއިރު ްމަްއޗަށް ްބާކީކުރުމަށްްއެކަނި ްއަންހެނުްނ ވެސް

ްްަ ްހުށަހެޅުންތަކަށްވެސް ްއެކަހަލަ ްއެހެންވީމާ، ްހުށަހެޅުމެކޭ.  1300ހުށަހެޅިފައިވާ

ްބަލައިލާއިުރް ްމާއްދާއަށް ްދެވަނަ ްދެން، ްނުކުރަމޭ. ްތާއީެދއް އަޅުަގނޑު

ްހުށަހަޅުއްވާަފިއް ްބޭފުޅުން ްގިނަ ްވަރަށް ްދަންނަވާލަްނޖެހޭ ްއެބަ އަޅުަގނުޑ

ްހު ްވިދާޅުެވގެްންސޮއިކުަރއްވާަފއި ްމިޤާނޫނުއަސާީސޭއ ްއެބޮތް ށަހަޅުްއވާފައި

ްދެދައުރަށްް ްދަށުންނޭ ްމިޤާނޫނުއަސާސީ ްހުށަހެޅުްއވުމެްއ، އެހުށަހަޅުއްވާ

ްމިބުނާް ްޤާނޫނޭ ްޙަޤީޤަތުަގއި ްޤާނޫނުއަސާސީައކީ ްކުރިމަތިލެވެނީ.  1305މީހަކަށް

ްމިް ްމިބުނާ ްޤާޫނނޭ ްދަންނަވާނަމަ ްއެްއޗެއް ްއެނގިަފއިއޮތް އަޅުަގނޑަށް

ްމީހުްނެގްލީ ްއެއީ ްޤާނޫނެއްނޫން. ްސްޓްރިކްޓް ްސީދާ ްސެންސްަގއި ގަލް

ްބޭނުންާވް ްޙާސިލްކުުރމަށް ްއެބަަޔކު ްއެޤަުއމެއްގެ އެސްޕިރޭޝަންސްާއއި

ްމިހުރިހާކަމެއްް ްމަންޒިލާ ްބޭނުންވާ ްވާސިްލާވން ނޑިަތކާިއ ނޑުދަ ލަ

ްއެއަްށް ްއަމިއްލައަށް ްއެމީހުން ްލިޔެިވގެން ްއެކަންަތއްތައް  1310އެކުެލވިގެން

ްސިއްުރްބަ ްޢާންމު ްމިހާރު ްރައްޔިތުން ްޤަުއމުގެ ްތިބޭކަމެއް. ނދެވިގެން

ްގިަން ްދެދައުރަށްވުރެ ްނޫނޭ ްބޭނުމެއް ްތިމަންނަމެން ްބުނެއްޖެ ވޯޓެްއަގއި

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްުނވަތަ ްިކޔަިއގެން ްވެިރއެކޭ ްމީހަކު ދުވަސްވަންދެން

ްގޮުތަގއި ްވެރިެއއްގެ ްހިންގާ ްމައްޗަށް ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ްއަމުރުތައް

ނޑަކީްޙަޤީޤަތުގައިްދޮރުންްދޮރަށްްބަރުލަމާނީްނިޒާމަކަށްް  1315ހުންނާކަށް.ްއަޅުގަ

ްނިޒާމަކަްށްތާއީދުކުރަޭމް ްމީހެއް.ްއެކަމަުކ،ްރިާޔސީ ްހިނގި ްހޯދުމަށް ތާއީދު

ްބޭނުމެއްް ްތިމަންނަމެން ްބުނަނީ ްސަބަބަކަށް ްއެމީހެްއެގ ްިވއްޔާ ްބަޔަކު ބުނާ

ްދައުރަށްވުރެ ްދެ ްގޮތަށް ްވެިރއެްއގެ ްމީހަކުްތިމަންނަމެންގެްްނުވެއޭ ގިަނއިން

ްއެއްބޭފުަޅުކް ްވާހަކަަދއްަކވަމުން ްހުންނާކަށް.ްމިތާނގައި ްވެިރެވގެން މައްޗަށް

ްބަަޔުކް ްވަކި ްއެީއ ްއެޕްލިކޭޝަެނއް ްރެޑްރޮސްޕެކްިޓވް  1320ވިދާޅުެވއްޖެ

ނޑުެގް ްއަުޅގަ ްހުރުމަކީ. ްކުެރޭވގޮތަށް ްބާކީ ްވެރިކަމުްނ ްމީހަކު ބާކީާވގޮތަށް

ްރެޓްރޮ ްބުނުމަކީްވާހަކަައކީ ްއެބުނާ ްނުވަތަ ްއެޕްލިކޭޝަނަކީ ސްޕެކްިޓްވ

ްނުދެވޭެނއޭ.ް ްއަދަެބއް ްކަމަކަށް ްކުރެވުުނ ްކުރިން ްޤާނޫނަކުން ްހެދޭ ފަހުން

ްތިޭބް ްބާކީ ްނޫންގޮތުގައި ްވެރިމީހާ ްނުވަތަ ްވެރިއަކަށްުނވެ ްބުނާއިރު އެހެން
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ްސުވާލުކޮށްލަްން ނޑު ްއަުޅގަ ްބައެއްތޯ ްތިބޭ ްލިބިގެްނ ްއަދަބު  1325އެންމެންނަކީ

ްއެގޮތަްށް ްދެޭކޮގތުގައި ްއަޅުަގނޑު ްއެީއެއްއ ބޭނުންވޭ.

ްނޫން.ް ްކުެރވޭނެއޭވެސް ްއެކަންތައް ްެއޮގތަކަށް ވިސްނޭކަމެްއވެސްނޫން.

ްޑްރާފްޓްަގއި....

ް

 1330ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްަވގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްމީހަކުްމާލެއަޮތޅުްމެްނބަރުްާމރިޔާް ްަވކި ްެދްްލިޔެފައިއޮީތ ްދިެވހިންވެސް ްހުރިހާ ްހަމަ ްޤައުމުަގއި ްނުާލ

ްއެންމެންްްދީދީްާވހަކަެދއްކެުވން:ްއަްޙމަދު ްއެއީ ްނުކުރެވޭނެގޮތަށް. ްދެން ްކޮށްފިްއާޔ ްވެރިކަން ދަޢުރު

ްއޮންނަންވާެން ްެއކަންތައް ްެއއީ ްގޮަތކީވެސް. ްއެލިޔެވޭނެ ހަމަހަމަކޮށް

ްބުނެ ްުނވެސް ްއެކަންތައް ްއެނޫންގޮތަކަށް ްމިޤާނޫނޭްގޮތަީކވެސް.  1335ވޭެނ.

އެޤާނޫނޭްކިަޔއިގެންްއެދަްއކަްންއުޅޭްވާހަކަައކީްއެްއވެސްްޮގތަކަށްްހަމަޖެހޭް

ްިއށީނދެލާނަން.ް ނޑު ްއަުޅގަ ްދަންނަވާލަމުން ވާހަކަެއއްނޫންކަމަށް

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސްްދެއްވިްފުރުޞަތަށް.

ް

ްިޢއްޒަތްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޝުކުިރއްޔާ ްޢިއްޒަތްތެިރްއާދެ، ްއައްުޑއަތޮުޅ ްމެންބަރު.  1340ތެރި

ްމިވަގުތުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާދެ، ްތާޙިރު. ްއިބްރާހީމް މެންބަރު

ްރަޝީދުް ްޙުސަިއން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްޮކޅުމަޑުލުގެ ވަަޑއިގެންނެތް.

ްްޙަސަން.

ް

ްތާރީްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްާރއްޖޭގެ ްއާދެ، ްައއްސަލާމުޢަލައިުކމް. ްިމއަުދް`.  1345ްުޙގައި

ްމުހިންމުްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްވަަރށް ްެވގެންދާނީ ްަމސައްކަތް ްމިކުރާ އަޅުަގނޑުމެން

ްނިންމުންވާނީް ްމިނިންމާ ްމިއަށްފަހު ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއަދު މަސައްކަތަކަށް.

ްބާއްާވް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބައްޓަންކުރުމަށްޓަަކއި ްވަިކގޮތަކަށް ްތާރީޚު ރާއްޖޭގެ

ް ްމިކުާރްއެންމެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންކަމުން،ްމިއަދު ްގާަގނޑަށް. މުހިންމު

ްސަމާލުކަމެއްް ްބޮޑު ްވަރަށް ްމެންބަރުން ނޑުެމން ްއަުޅގަ  1350މަސައްކަތާއިމެދު

ްހުށަހެޅިފައިާވް ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑު ްދަންނަވަމުން ދޭންޖެހޭނެކަމަށް
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ްގޮެތއްަގއިް ނޑު ްމައިގަ ްހުށަހެޅުމަކާއިމެދު ްތިން ްހުށަހެޅުންތަކާއިމެދު،

ް ްހުށަހެޅުން ްބޭނުންވޭ.ްފުރަތަމަ ްދަންނަވާލަން ްފުލުހުންެގް،5ްއެްއޗެއް އެއީ

އެންމެްއިސްވެިރއަކީްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާްކަމުގައިްހެދުމަށްްހުށަހަޅާފައިވާް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްގދ.ެގ ްމިއޮންނަނީ ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްމިހުށަހެޅުން  1355ހުށަހެޅުން.

ްހަމަ ްއަދި ްވަޙީދު. ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރުްްމެންބަރު ްޢިްއޒަްތތެރި އެއަތޮުޅގެ

ްޢަބްދު ްއުސޫލީގޮތުްންهللا ްއޭގެ ްމިހުށަހެޅުމަށް ްތާއީދުކުރައްވާފައި. ލަޠީފް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްދެން، ްދެކޮޅުހަދަން. ްއަދި ްހިތްހަމަނުޖެހޭކަމާއި އަޅުަގނޑު

ް ްހުށަހެޅުން ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްއެީއ22ްްއެްއޗެއް ްެބހޭގޮތުން. އާއި

ްއިނދެގެ ްދިވެހިރާއްޖޭެގްބިދޭސީއަާކއި ްމީހަކަށް ްހުރި  1360ްނ

ްހުށަހެޅުންް ްލިޔެފަިއއޮްތ ްުނކުރެވޭނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން

ްޚަލީލްް ްއިބްރާހީމް ްމިއޮންނަނީ ްުހށަހަޅުއްވާަފއި ްއެހުށަހެޅުންވެސް އިނގޭތޯ.

ްޢަބްދުهللاޢަބްދު ްއާިއ ްލަީޠފްهللا ްބްދުޢަ، ްާތއީދުކުރަްއވާފަިއްهللا ނަޞީރު

ް ްމިވެސް ްމެންބަރު. ްހދ.ގެ ްހުށަހެޅުން ްއެގޮތަްށ22ްއެއީ، ްހުށަހެޅުން ްއެ .

ްދަންނަވަން.ް ްކަމެްއކަމުަގިއ ްތާއީދުނުކުރެވޭނެ ްައޅުަގނޑަށް ްއެއަށް  1365އޮތުމަކީ

ްބިނާކުރަްން ްމިއަުދ ްވާހަކަ ނޑު ްައޅުގަ ްގޮތެްއގަިއ ނޑު މައިގަ

އާއިްބެޭހގޮތުން.ްެއއީ،ްމިޤާނޫނުއަސާީސެގ13ްްޤަސްދުކުރަަަނީްހުށަހެޅުންް

ްރައީސުލްޖު ްގިނައިްންދަށުން ްދެދައުރަްށވުރެ ްމީހަކަށް ްކުރާ މްހޫރިއްޔާަކން

ް ްހުށަހެޅުން ްހުށަހެޅުން. ްމިއޮންނަ ްއޭަގިއ13ްްނުކުރެޭވގޮތަށް އެއީ.

ް ްދައުަރކީ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ ްއަިދ5ްްމިއޮންނަނީ  1370އަަހރުދުވަހޭ.

ްމަޤާމަށްް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްދަށުން މިޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްނުވަތަްްއިންތިޚާބުކުރެވޭ ްވިދިވިދިެގން ްމީހަކަށް އެްއވެްސ

ްރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާކަުމގެް ްގިނަދުވަހު ްދެދައުރަްށވުރެ އެނޫންގޮތަކަްށވެސް

ްބުނުމުެގް ްމިޤާނޫނުއަސާސީއޭ ްމިތަނުގައި ްމިހާރު ްނުފުރޭނެއޭ. މަޤާމެއް

ްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާކަންް ްމި ްަޙޤީޤަތުގައި ްމިއޮތީ  1375ބޭނުމަކަށްވެފައި

ްމިހާރުްދިވެހިރާއްޖޭގަް ްއިމަކީ ްފަށާ ނޑަކީ ްމިންގަ ްުގނަންފަށާ ްކުރާމީހުން އި

ްދަންނަވާ ނުޑ ްއަޅުގަ ްބެލުން. ްޤާނޫނުއަސާސީކަމަށް ނީްމިހެދޭ

ްކ.އަޮތޅުެގްްރެޓްރޮސްޕެކްޓިްވކޮށް ްމަފްޙޫމަކީ ްއުސޫލު ްޢާންމު ވާހަކަަދްއކަވާ



 52 

ްހަދާް ްމިހާރު ްވިދާޅުވިހެްނ ްދީދީ ްއަޙްމަދު ްމާރިާޔ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢަދަބުްޤާނޫނަ ްއެމީުހންނަށް ްކުށްވެރިކޮށްފަިއްްފަހުން ްމިމީހުން ްފަހުން  1380ކުން

ްމީގެފަހުންް ްއުސޫލަކުން ްހަދާ ްމިހާރު ްައޅުަގނޑުމެން ްއެކަމަކު، ނުދިނުން.

ނޑުމެްން ްއަޅުގަ ްމަނަލެއްނުކުރާނެ. ްެއމަފްޙޫމް ްޢަމަލުކުރުމަކަށް އެމައްޗަށް

ްޤާނޫނުައސާސީއެް ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްކަމަކީ ްމިއުޅޭ ްރާއްޖޭެގްކުރަން ްަހދަނީ އް

ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަްށް ްބަޔަކަށްކަން ްޮކން ްތެެރއިން ްމީހުންގެ އާބާދީގެ

ނޑުމެންނަްށް ްައުޅގަ ްއެހެންކަމުން، ްނުލެވޭނީ. ްއަދި  1385ކުރިމަތިލެވޭނީ

ްކޮށްފައިާވް ްމީގެުކރިން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްދެދައުރު ްހަމަ ބުނެވިދާނެ

ނ ނަޑއެޅިދާނެ.ްެއއީްމީހުންނަށްްނުލެވޭގޮތަށްްމިންގަ އަހަރަށްވުެރ35ްްޑުްކަ

ް ްމީހުންނަށްެވސް ްއާބާީދގެ ްމީހުންނަށްވެސ18ްްްދަށުގެ ްތިބި އަހަރުވެފަިއ

ްހަމަް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކުރިމަތިލެވޭގޮތަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަށް

ް ްބުނެވިދާނެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެގޮތަށް ްހަމަ ްބީދައިން.  72ް1390އެއްބަްސވާ

ށްްއުމުރުްގޮސްފަިއވާްމީހުންނަށްްކުރިމަތިނުލެވެޭއވެސް.ްއަހަރަށްވުރެްމައްޗަ

ނޑުމެންްކުާރކަމެއްކަމަކަްށް އެީއކީްބަެއއްގެްއަސާސީްަޙއްުޤްނަގާލަންްއަުޅގަ

ް ްޚާއްަޞކޮށް ްނުކުެރވޭ. ްޤަބޫލެއް ްމަތ72ްްީއަޅުަގނޑަށް އަހަަރށްވުރެ

ްބަލާ ްމިރާްއޖެއަށް ނަޑއެޅުމަކީ ްކަ ްނުލެވޭގޮތަށް ްކުރެވިމަތި އިރުްމީހުންނަށް

ްރާއްޖޭެގް ްސަަބބަކީ ްދަންނަވަން. ްއަޅުަގނޑު ްރަނގަުޅކަމެއްކަމަށް  1395ވަރަށް

ް ްއެކްސްޕެކްޓެންީސއަީކ ްމީހަކ64.76ްުލައިފް ްމިބެލެވެނީ ްއެހެްނވީމަ، .

ް ްމިހުންނާނީ ްދުނިޔޭަގއި ްޢާންމުކޮށް ްގިަނއިންވެްސ 64ްްއެންމެ 65ްނޫނީ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަ ްއެހެންީވމަ، ްވަންދެންނޭ. ްކުރިމަތިލާންްއަހަރު ްށ

ް ްމިދެންނެވީ ްއޭަނ72ްްމީހަކު ްކުރިމަތިލާއިރުަގއި ްމީހަކު އަހަރުވެފައިހުރި

ްބޮޑަށްް ްަވރަށް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްބިރު ްނިޔާވެދާނެކަމުގެ  1400ދެން

އޮންނަންޖެހޭނެ.ްސްޓެޓިސްކަލްކޮށްްބަލާއިރު.ްއެހެންވީމަ،ްެއއީްވަރަށްްބޮުޑް

ްބަލާ ްއެއުސޫލުން ްއެހެންވީމަ، ްމީހެއްެގްމައްސަލަެއއް. ްއެްއެވސް އިރު

ްނުދާކަންް ްެގއްލިެގން ްއެްއޗެްއވެސް ްެއހެން ްޙައްެޤްއވެސް އިންސާނީ

އަޅުަގނޑުްފާހަަގކުރަން.ްދެން،ްއޮތީްކާުކގެްއިންސާނީްަޙއްެޤއްްެގއްލޭތީތޯް

ްފާހަގަކުަރއްަވއިފި.ް ްމިތާނގައި ްމިއުޅެނީ. ްކަންބޮުޑވެގެްނ  1405އަޅުަގނޑުމެން
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ްމި ްއަޅުަގނޑު ްވާހަކަ ްރާއްޖޭެގްދެމީހެއްގެ ދައްކަނީ.

ްއިބްރާހީމްް ްވެލާނާޭގ ްެދދައުރުކުރަްއވާފަިއވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން

ް ްއޭނަގެ ްޤައްޫޔމް. ްޢަބްދުލް ްމައުމޫން ްކިނބިގަސްޮދށުގޭ ްއަދި 6ްނާޞިރާއި

ްވަނަްދައުރުްފުރިހަމަކުރަމުންްވަަޑއިގަންަނވަނީ.

ް1410 

ްގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްަދންނަވާނީ ްއަޅުަގނޑު ްއަންލަކ13ްްީއެހެންކަމުން ްއިްޞލާޙަކީ ްވަނަ

އިޞްލާޙެްއކަމުަގއިްހައްދަވާ،ްއަޅުަގނޑުމެންްެއއަށްްވޯޓުނުެދމާްހިންގަވާށޭ.ްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން:

 1415ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުިރއްޔާ.

ް

ްރަޝީދުްްައޙްަމދުްްމާލޭްމެންަބރު ްޙުސައިން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްތ.އަތޮޅުގެ ްދެންމެ ްއާދެ،

ްއެވިދާުޅީވްްއާޠިފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްުއމުރު ްއެކްސްޕެކްޓެންީސގެ ްލައިްފ ވާހަކަދަްއކަވަމުން

ްތަފާތުގޮތަކަށް.ް ްކުޑަކޮްށ ްއޮންނަގޮތަާކއި ްއެނގިފައި އަޅުަގނޑަްށ

ް ްއޮންނަނީ ްއެނގިފަިއ ްލައިފްްއަޅުަގނޑަށް ނުޑމެންގެ  1420އަޅުގަ

ްމަޤާމާިއް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ އެކްސްޕެްކޓެންސީ

ް ްގާްތަގނޑަކަށް 43ް44ްޙަވާލުެވވަަޑިއގެންނެވި ްހިސާބުގަިއް، އެހާަކށް

ްމިހާުރް ްގާްތަގނޑަކަށް ްއަންނަވަރަށް ްުއމުރުފުޅު ްއެމަނިކުފާުނގެ އެއޮންނަނީ

ްގާތްަގނޑަ ްެއކްސްޕެކްޓެންސީ ްލައިފް ްއެ ްހިސާބަށ72ް،72ްްްކަށް އެާހކަށް

ްއަޑުިއވިފަިއް ްއަޅުަގނޑަްށ ްގޮތަކަށް ްެއަކހަލަ ްއޮންނަކަމަށް.  1425އަރާފައި

ްސްޓެޓިސްޓިްކްސް ްއެމަނިކުފާނު ްއެހެންނަމަވެސް، އޮންނަނީ.

ްދަންނަވާލަންް ްުސވާލެްއ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެންމެފުރަތަމަ އެވިދާުޅވެދެްއވީ.

ްރައީ ްއެީއ ްކޮމިީޓން. ްޑްރާފްޓިންގ ްކިބައިްންބޭނުންވޭ ސުލްޖުމްހޫރިްއޔާގެ

ްިމް ްައޅުަގނޑުމެން ްކިަބއިން ްބޭފުޅެއްެގ ްހުންނަާވ ްއެމަޤާމުަގއި ނުވަތަ

ްއުނިެވއްޖެނަމަް ްޝަރުތެއް ްތެރެއިން ްޝަުރތުތަކުގެ ްއޮންނަ ނަޑއަޅާފައި  1430ކަ

ްޑްރާފްޓުންް ްމި ްހިސާބަކުން ްކޮންމެވެސް ްވާހަަކ ްހަދާނެގޮތެއްގެ ދެން

ްއަ ްއޮްތކަމަށް ްގޮސްަފއި ްއެުސވާުލެގްއަތްދަށުން ްވާހަކަ. ްހީވާ ނޑަްށ ުޅގަ
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ްއުންމީދުކުރަން.ް ނޑު ްއަޅުގަ ްލިބޭނެކަމަށް ްފަހުން ްދެން ޖަވާބެއް

ްވާހަކައަީކ،ް ްބޭނުންވާ ްތާއީދުކުރަން ްއެންމެބޮޑަށް ްހަމަ އަޅުަގނުޑވެސް

ްމީހެއްކަމަށްް ްހުެރޭވ ްމަތީގައި ްޤާނޫނަށްވުަުރެ ްމީހަކީ  1435އެްއވެސް

ްދަ ްމީހަކަށް ްެއްއވެްސ ްގޮތަކަްށްވެގެންުނވާނެއޭ. ޢުވާނުކުރެވޭ

ް ްމި ްއެހެންނަމަވެސް، ްހެދުނ17ްްުއޮެވގެންނުވާެނއޭ. އަހަުރން

ްހިނގަުމންދިޔައިރުެވްސްް ްަމސައްކަތް ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްމީހެކޭ،ް ްދަޢުވާނުކުރެވޭނެ ްއޭނާއަށް ްމީހަކީ ްހުންނަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

ްވާހަް ނޑު ްއަޅުގަ ްދެކޮޅަށް ްއެކަމާ ްދުވަހު ްހުށަހެޅުނު ްއޭުރްއެމާއްދާ  1440ކަދެއްކީމަ

ްތިމަންނަް ްތިވާހަަކ ްވިދާުޅވީ ްޭބފުޅަކު ްއިންނެވި ތިމަޤާމުގައި

ްވާހަަކެއްއް ްއޮްނނަ ްއެހާހިސާބުގަިއ ނޑާލާނަމޭ. ްކަ ޔައުމިްއޔާއިްނވެސް

ްދަޢުވާކުރުުމެގް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ ްމި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްބޮޑު ްވަރަށް ްދެން ްމިއަދު ްއެހެންނަމަވެސް، ކުރިއެރުެމްއްވާހަކަައކީެވސް.

 1445ލިބިފައިްމިއޮތީ.ްމަނިކުފާނުްއެހެންނެއްްވިދާޅެއްުނވޭްމިކަމަާކއިްބެހޭގޮތުން.ް

ްމީހަކުް ްެއއްވެްސ ްމާއްާދއެކޭ. ްޭބކާރު ްއެއީ ްދެންނެީވ ްައޅުަގނޑު އޭރު

ްޚިލާފުނުވަންޏާް ްދަޢުވާކުރަންޖެހޭނެއޭ. ްޚިލާފުވެއްޖެްއާޔ ޤާނޫނާއި

ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން، ްނުޖެހޭނެއޭ. ްއޭރުެގްދަޢުވާކުރާކަށް މެްނނަށް

ްމިސާލަކަށްް ްގޮތަކީ، ްމިހުންނަ ްސްޓައިްލުކރެވިފައި ވާހަކަދަްއކާއިރު

ް 47ްްދަންނަވާނަމަ ްމާއްދާ. ްމިއޮންނަނ47ްްީވަނަ ްާމއްދާަގިއ  1450ވަނަ

ްއޭނާގެް ްހަމަވުމުެގުކރިން ްދައުރު ްިރާޔސަތުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްކަން ްއަންނަވި ްމައްޗަށް ްއޭނާގެ ްދުރުކުރެވޭނީ ްތެރެއިްންްމަޤާމުން ކަމުގެ

ްމިދަންނަވަނީ.ް ނުޑ ްއަުޅގަ ްސްޓައިލްއޭ ްދެން ްތުޙުމަތުކުރެިވގެންނޭ. ކަމެއް

ްމައްަޗްށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްމިބުނަނީ ްަގއި ް)ށ( މިމާއްދާގެ

ްމަޖިލީހުންް ްރައްޔިތުްނގެ ްތަޙްޤީޤުކުރާނީ ްކަންތައްަތްއ  1455ތުޙުމަތުކުރެވުނު

ނަޑއަޅާްދެމީހުންނާއި،ްރަީއސުލްޖުމްހޫރި އްޔާްޢައްޔަނުކުާރްދެމީހުންނާއި،ްކަ

ރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހާއި،ްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްޤަބޫލުކުރާްމީހަކު.ްއަނެއްާކް

ްތިބެންވެސްް ްމީހުން ނޑަައޅާ ްކަ ްއޭނަ ްހަމަ ްބަލަްނވެްސ ްމައްސަލަ އޭނަގެ

ްހުރީ.ް ްޭއރުގައި ްޚިޔާލު ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްސްޓައިލަކަްށ ްމިކަހަލަ މިވަނީ.
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ްފާހަގަކޮށްލަ ްރައްޔިތުންނަީކްދެން، ްދިވެހި ްބޭނުންވަނީ، ްއަޅުަގނޑު  1460ން

ްހަމަހަމަވެގެންާވް ްކުރިމަތީަގއި ްލިބުމާއި،ްޤާނޫނުގެ ްރައްކާތެރިކަން ޤާނޫނުގެ

ް 13ްްބައެކޭ. ްބުނެފައި، ްމާއްާދގަިއ ްއަެނއްާކ44ްްވަނަ ްމާއްާދގަިއ ވަަނ

ްަރއްކާތެރިކަެމއްް ްޚާއްޞަ ްޤާނޫނީ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާއަކީ އެބަބުނޭ،

ްދަންނަވަންޖެހެނީްލިބި ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްއެެހންވީމަ، ްމީހެކޭ. ގެންވާ

ްއެއީ،ް ްނޫނޭ. ްރައްޔިތުންނެްއ ްދިވެހި ްދިވެިހންނަކީ ްމިއުޅޭ  1465ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ްބަެއޭކް ްހަމަހަމަވެގެންވާ ްކުރިމަތީަގއި ްޤާނޫނުގެ ދިވެހިރައްޔިތުންނަކީ

ްދަންނަ ްއެހެން ްއަބަުދވެސް ްއަޅުަގނުޑ ްއެސަބަބަށްޓަަކއި ވަްންއެބުނާހެން.

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްޤާނޫނުައސާސީ ްވިސްނާލާއިރު ނޑު ްދެން،ްއަޅުގަ މިޖެހެނީ.

ްވަިކކުާރް ްބާރުތަކެއް ްމިވާހަކަދައްކަނީ ްފަށާއިރު ްމިހަދަން އިޞްލާޙުކުރަން

 1470ވާހަކަ.ްތިންްބާރުްވަކިކުރުމުެގްވާހަކަ.ްދެންްމިގޮތަށްްބާރުތައްްވަިކކޮށްަފިއް

ްޤާނޫނުއަސާސީަގއިެވސް،ްޢަދުލްއިންޞާ ްޤާއިމްކުރުންްއެއީްޝަރުޢީްކުރީ ފު

ްހިންގުންް ްވެިރކަން ްމަޖިލީހަށް. ްރައްޔިތުންގެ ްހެދުން ްޤާނޫނު ކޯޓުތަކަށް.

ްދުރުަގިއް ްތަންޮކޅެއް ްއަނެއްކާ ްލިޔެފައި ްމިހެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް.

މާއްދާއެްއްމިްލިޔެލަނީްޢަދުލްއިންޞާފުްޤާއިމްކުރުުމގެްއެްނމެމަތީްވެރިަޔީކް

ްއެހެންްރައީސުލްޖުމްހޫރި ްތަެނއްަގއި ްއެހެން ްގޮތަކަށް ްމިަކހަލަ  1475އްޔާއޭ.

ްގޮަތކަށް.ް ނުޑވާލާ ްބާރުކަ ްމާއްާދގެ ްެއއްކަލަ ްިލޔެލަިއގެން މާއްދާއެއް

ްއެބައުޅޭހެންް ްކުރަްނ ްކަމެއް ްއެކަހަލަ ްއަޅުަގނޑުމެްނ މިހާރުވެސް

ްނުވިއްާޔް ްެއވަުރން ްވާަހކަ. ްދަޢުވާނުކުރުމުގެ ްމި ްހީވަނީ. އަޅުަގނޑަށް

ްއަ ްއެންމެމަތީްހުވާަގއި ްހުރިހާކަމެއްގެ ްއިސްލާމްދީނުގެ ްމިލިޔެލަނީ. ނެްއކާ

ްހިންގާނީް ްކަންަކން ްެއވެނި ްމިވެނި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔޭއ.  1480ބާރަކީ

ްކޮށްާލް ްއެކަން ްނަމަެވސް ްލައިގެން ްުހަވއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއޭ.

ްއުޭޅީތް ްބަދަލުނުވެގެްނ ްއަދިވެްސ ްސްޓައިލް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ގޮތަކަށް

ްަގނޑުްއެވާަހކަްމިދައްކަނީ.ްދެން،ްދައުރުގެްވާހަކަދައްާކިއރު..އަޅު

ް

 1485ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްަވގުތުްހަމަވެއްޖެްއިނގޭތޯ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް
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ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުް
ްއާޠިފްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ްމިއަުދްްރުްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންބަް ްައޅުަގނުޑވެސް ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި  1490ްޝުކުރިއްޔާ

ްެޗޕްޓަރުގައިހުިރްްޝާޙީންްަޙީމދުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްިމވާ ްހުޅުވާެލވިފައި މިބަޙުސްއަށް

ްބޭނުން.ް ްދަންނަވާަލން ްއެއްެޗއް ނޑުެވސް ްއަުޅގަ އިޞްލާޙުތަކަށް

ްދަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެްންއެހެންނަމަވެސް، ްާވހަކަ ްގިނަ ްވަރަށް އްކަންހުރި

ބޭފުޅުންްދައްަކވާފައިްހުރީމަްއަޅުަގނުޑްވަރަށްްކުރުކޮށްލާަނން.ްމައިަގނުޑް

ްބޭނުންވަނީް ްފާހަގަކޮށްަލން ްއަޅުަގނުޑވެސް ްއެންމެފުރަތަމަ  1495ގޮތެްއގައި

ްމިހާރުް ްޗެްޕޓަރަށް ްއަދި ްަމއްޗަށް ްޗެޕްޓަރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއިބެހޭ

ްޢިއްޒަތްތެިރްހުށަހެޅި ްއެހެްނ ްީމގެކުީރގަިއ ްއިޞްލާޙުތަަކށްވެސް ފައިހުރި

ްއެޅިަފިއް ްހިޔަންޏެއް ްއެހެންކަހަލަ ްވަރަށް ްފަދައިްނ ްވިދާުޅވި މެންބަރަކު

ްވަރަްށް ްނިސްބަތްާވގޮތަށް ްބަަޔކަށް ްވަކި ްނުވަތަ ްމީހަކަށް ްވަކި މިއޮންނަނީ.

ްޤާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިދަނީ. ްކަންަތއްަތއް ްވާހަކަަތކާއި  1500ނޫނުއަސާސީްގިނަ

ހަދަންްމިއުޅެނީްމުޅިްޤައުމަްށްއަދިްކުިރއަށްްއޮްތްދިގުްުމސްތަޤްބަލަކަށް.ް

ްމިކަންް ްހަނިވިސްނުަމކުން ްއެކަހަލަ ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ އެހެންވީމަ،

ނުޑް ްއަުޅގަ ްދަންނަވާލާފައި،ްއެވާަހކަ ްުނާވނެކަން ްރަނަގޅެއް ގެންގޮްސގެން

ް ްދަންނަވާލަން ްއަުޅަގނޑު ްދެން، ްދެންމެގަިއްކުރުކޮށްލާނަން. ބޭނުންަވނީ

ްފަދައިންް ްވާހަކަެދއްިކ ްެމންބަރުންވެސް ްޢިއްޒަތްތެރި  1505އެހެން

ްޤާނޫނަށްވު ްމީހަކީވެސް ްހުންނަ ްމަާޤމުގައި ރެްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ނަޑއެިޅގެްން ްކަ ްެއއީ ްނުވާނެކަން. ްމީހަކަށްވެގެން ްހުންނަ މަތީގައި

ްިބނާކުރަންޖެހޭނެް ްެއކަން ްފާހަގަކޮށް ނުޑމެން ްއަުޅގަ މިޤާނޫނުއަސާސީން

ްމިޤާނޫނުއަސާސީަގިއް ްޢަމަލުކުރަމުންދާ ްމިހާރު ްމީެގކުރީަގއި ކަމެއްކަން.

ްއާޠިފްްވިް ްއަޙްމަދު ްިޢއްޒަތްތެިރްމެންބަރު ްމާލޭގެ ްދެންމެގައި  44ް1510ދާޅުވިހެން

ްޤާނޫނީް ްޚާއްޞަ ްލިބިދޭ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ްެއވާ ްމާއްދާގައި ވަނަ

ްއެގޮތަކަްށް ްނޫން.ްކޮންެމހެން ްއެއްޗެއް ްއޮންނަންޖެހޭނެ ްމިއީ ރައްކާތެރިކަން

ްނުދެކެން.ް ްކަމަކަށް ްއޮންނަންޖެހޭނެ ްރައްކާތެިރކަން ްޤާނޫނީ ޚާއްޞަ

ްހުންނަ ްމަޤާުމގައި ްަގވާއިާދިއްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްޤާޫނނާއި މީހަކުވެސް
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ްގޮތްަތްއް ްދަޢުވާކުރެވޭނެ ްއެކަމާމެދު ްކަމަށްވަންޏާ ްޢަމަލުކޮށްފި  1515ޚިލާފަށް

ްދަންނަވާލާނީް ްކުރުކޮްށ ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ހުންނަންޖެހޭނެ.

ނޑަށްް ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙުތަެކއްކަމަްށ ްހުރި ްހުރަސްެއޅޭގޮތަްށ އެކަމަށް

ް ްއިްޞލާޙ79ްުމިފެންނަ ްްވަނަ ްމިީއ92ްްއަދި ްިއޞްލާޙު، ވަނަ

ްފެންނަގޮތުގަިއް ްއަޅުަގނޑަށް ްނޫންކަމަށް. ްއިޞްލާެޙއް ޤަބޫލުކުރެވޭ

ް ްމިއޮތް ްޑްރާފްްޓަގއި ްމިހާރު ްމިއޮތްގޮތަްށ18ްްވެއްެޖއްޔާ ްމާއްާދ  1520ވަނަ

އޮތުމުންްއެކަންްފުރިހަމަވެގެންދާނެ.ްއެހެންވީމަ،ްމިނުކުތާގަިއްދެންްއެހެންް

ްމެންބަރުންވެ ްވަގުތުްޢިއްޒަތްތެރި ްހަމަ ްއޮތީަމ ްދައްަކވާފައި ްވާހަކަފުޅު ސް

ްބޭކާރުކޮށްނުލާްކުރުކޮށްލާފައިްއަޅުަގނޑުްއިށީންނާނަން.ްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް

ްމިބާބުެގްްމާލެއަޮތޅުްމެްނބަރުްިއސްމާޢީލްް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ، ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި  1525ްޝުކުރިއްޔާ

ްރަނގަޅުކަމަށް.ްްދެކިކޮޕީއަށްްޢަބްދުްލޙަީމދުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްޖުމްލަކޮްށ ްދަންނަވާނީ ްއަުޅަގނޑު ބަާލއިރު

ްއިޞްލާުޙް ްަބއެއް ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމާއްދާތަކަށް ްބަެއއް ނަމަވެސް،ްދެލިކޮީޕގެ

ްރައީްސ،ް ްޢިއްޒަތްެތރި ްފާހަަގކުރެވޭ. ްރަނގަުޅކަމަށްވެސް ދެލިކޮޕީއަށްވުރެ

ްިހތް ްއެންމެބޮޑު ނޑަށް ްއަުޅގަ ްބަާލއިުރ ްމާއްދާތަކަށް ހަމަޖެހުމެއްްމިބާބުގެ

ް ްމިބާބުގެ ްސަބަބަކީ،3ްްލިބިގެންދަނީ ްމާއްދާާއއިމެދު.  1530ވަނަ

ްިސއްުރް ްރަްއޔިުތންގެ ްސީދާ ްއިންތިޚާބުކުރާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްމިއީް ްއެހެންކަމުން، ްއޮތުމުން. ްބަޔާންކޮށްަފިއ ވޯޓަކުންކަން

ްދަންނަ ްހިތްހަމަޖެހުމެއްކަމަށް ްބޮޑު ްަވރަށް ްލިބޭނެ ވާލާްރައްޔިތުންނަށްވެސް

ް ްމިބާބުގެ ްއަިދ ްހިތްހަމަޖެހޭނ2ްްެހިތްވޭ. ްރަްއޔިތުން ްމާއްދާއަީކވެްސ ވަަނ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްއުންމީދުކުރަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްެވގެންދާނެކަމަްށ  1535މާއްދާއަަަކަށް

ް ްމިބާބުގެ 2ްްރައީސް، ްމާއްދާއާއި، ްމާއްދާއާއިމެދ3ްްުަވނަ ވަަނ

ްއަންް ްހަނދާނަށް ްއަޅުަގނުޑގެ ްއޮތްނަމަވެސް ްމިހާރުްހިތްހަމަޖެހުން ނަނީ

ްއެުކލަވާލެވުުނއިުރް ްޤާނޫނުއަސާސީ ޢަމަލުކުރަމުންމިދާ

ްއާދެ،ް ްޮއތްގޮތް. ްފާސްވިއިުރ ްފުރަތަމަ ްބާުބ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

 1540ދެމީހެއްގެްނަންްރަަައްޔިތުންނާއިްހަމައަށްްފޮނުވާގޮތަށްްނިންމިްނިންމުން.ް

ްއެންމެ ްފަހުން ްނިންމުމަށްފަހު ްެއގޮަތށް ްރައީްސ، ނަމަކަށްްްޢިއްޒަތްތެރި
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ްމީހުންގެް ްިގނަ ްެއކަކަްށވުރެ ްވަނީ ްސަބަބަބެްއކަމަށް ބަދަލުވެގެންދިަޔއީ.

ްމެދުަގިއް ްރައްޔިުތންގެ ްއަތުވެއްޖެނަމަ ްހަމައަށް ްރައްޔިތުންނާއި ނަން

ްގޮސްފާނެތީ.ް ްލޭއޮހޮރުމަކަށް ްގެއްލި ްސުލްޙަމަސްލަޙަތު ްއުފެދި ހަމަނުޖެހުން

ްޢިއް ްނުކުރަން. ްޤަބޫެލއް ްއެކަން ްައޅުަގނުޑްއަޅުަގނޑު ްަރީއސް،  1545ޒަތްތެރި

ްއެކުަލވާލެޭވް ްމިފަހަރު ްޤަބޫލުކުރަނީ ްއަިދ ްހިތްއޮތީ ޔަޤީންކުރާ

ްނުދާނެކަމަށް.ް ްބަދަލުެވގެން ްއެގޮތަށް ްބާުބ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްތިޔަް ްމިކުރަނީ ްއިލްތިމާސް ްެމންބަރުންނަށް ްިޢއްޒަތްތެރި އަޅުަގނޑު

ްހެޮޔވިސްނުންފުޅު ްމެންބަރުންގެ ްބޭނުންކުރެއްވުމަށް.ްްޢިއްޒަތްތެރި މިކަމުަގއި

ނޑަްށް ްއަޅުގަ ްބަލާއިރު ްމާއްދާތަކަށް ްއެހެން ްރައީސް،ްމިބާބުެގ  1550ޢިއްޒަތްތެރި

ްހުރިކަމަށްް ްއިޞްލާުޙ ްބަެއއް ްާތއީދުކުރެޭވ ްމާއްދާތަާކއި ތާއީދުކުރެޭވ

ްއަޅުަގނުޑެގް ްއަންނާީތެވ ްަކއިރިވަމުން ްހުސްވަގުުތކޮޅު ްއަދި ދަންނަވަމުން

ްލަން.ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްވާހަކަކޮޅުްނިންމާ
ް

ްއަިދްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވަޑަިއގަންނަވަންޏާ ްބޭނުންފުޅުވެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި  1555އާދެ،

ްފަހުން.ް ްހުސްވަގުުތކޮޅުގެ ްމި ްއެރުވިދާނެ ްފަހުން ްދެމިނެޓްއިރު އިތުރަށް

ނޑުް ށްްޢިއްޒަތްތެިރްޖަހާއިރ11:22ްައެހެންވީމަ،ްމިހާރުންްފެށިގެންްއަޅުގަ

ްއަރުވައިފިން.ް ްހުސްވަގުތުކޮުޅ ްމިހާރު ްއެދި ްވަޑައިގެންެދއްވުްނ މެންބަރުން

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްމެްނބަރު.ް

ް1560 

ް]ށ11:22ްްނ12:32ްްްއިންޓަވަލްް[
ް

ްއިށީނދެވަަޑއިގެންެދއްުވްންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންް ްޮގނޑިކޮޅުަތކުަގއި ްމެންބަރުންގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ްދެްއވައިފި.ްއާެދ،59ްްދެން.ްއެ ްހާޒިރުވެވަަޑއިގެން ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްއިސްމާޢީލް،ްމަޢާފްކުރައްާވ.ް ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި  1565މާލެއަތޮޅުގެ

ްއިތުުރް ްއަދި ްގެންދިޔަ. ްދައްަކވަމުން ްވާހަކަފުޅު ްޢަބްދުލްޙަމީދް އިސްމާޢީލް

ްއެބައ2ްި ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދައްކަްންމިނެޓް ްވާހަކަުފޅު ން.

ްޝުކުރިއްާޔް ްނިންމަވާލެްއވީތޯ. ްގެންދަވާ. ްކުރިއަށް ބޭނުންފުޅިއްޔާ
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ްމިއޮީތް ްައރުވަން ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަުޅގަ ްދެން، ްމެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި

 1570ްނިލަންދެއަތޮޅުްދެކުނުބުރީގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްރިޔާޟަށް.ް

ް

ްއާދެ،ްްރުްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީްމެްނބަ ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއާޔ .`

ްހުިރްްމުަޙންަމުދްރިޔާޟްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެް ްހުށަހަޅާފައި ބާބުގައި

ްހިންގާލާއިރުަގިއް ްނަޒަރު ްހުށަހެޅުންތަަކށް ްބައެއް

ްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއޮތް ްހުށަހަޅާފައި ްއާޠިފް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި  25ް1575މާލޭގެ

ްކަ ްތާއީދުކުރެވޭ.ްނަންބަރު ްއަޅުަގނޑަްށ ްހުށަހެޅުންވެސް ްމިވާ ރުދާހުގައި

ްމިް ްރާއްޖޭަގއި ްމި ްއަދި ްހުށަހެޅުމާ ްިއޞްލާޙު ްމި ްރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެހެންް ްފިޔަވާ ްމުސްލިމަުކްކަމުގަިއވުމާ،ްއިސްލާމްދީން ްމިވާ ހުށަހެޅުމުގައި

ްލަޤަ ްނުވަތަ ްޢިއްޒަެތއް ްެއއްެވސް ްނިސްބަްތވާ ްދީނަކަށް ބެްއްއެްއވެސް

ްެއއްކޮްށ،ް ްއޮީތމައާ ްހުށަހެޅިފައި ްނުވުމަށް ްމީހަކުކަުމގަިއ  1580ބަލައިގެންފަިއވާ

ްދިވެހިރާއްޖޭަގިއް ްފުޅާދާއިރާެއއްަގއި ްވަރަށް ްވާހަކަައީކ ްލަޤަަަބުގެ ްމި އަދި

ްމިކަމާބެހޭް ްހިތަށްެއރީ ްއަޅުަގނޑު ްވާަހކަައކަށްވާީތ ދައްކާ

ް ްއާދެ، ްހޯދާލާނަމޭ. ްހޯދުންތަެކއް ްއިޞްލާޙަށްްކޮންމެވެްސވަރެްއގެ ެއ

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްމިދަންނަވާލީ. ްސަބަބު ްތާއީދުކުެރވޭ އަޅުަގނޑަްށ

 1585ރާއްޖެއަށްްއެތެރެކޮށްަފއިްމިޮއތްްލަޤަބަކީްފަލަސްތީނުގެްމުސްލިމްްއަޚުންނާް

ްެއް ްނެތިކޮށް ްއަުޚން ްމުސްލިމް ްއެތާނގެ ްއަުޅވެިތކޮށް ްއެަބއިމީހުން ދެކޮޅަށް

ްށ1192ްްނ1191ްްްއްތާލުމަށްްމީލާތީްމުޤައްދަސްްބިމުންްއިލާހީްނޫރުްނަ

ްހިންގި.ް ްޖަރީމާތަކެއް ްމުޑުދާރު ްލާއިންސާނީ ްވަރުގަަދ ްވަރަށް ނަޞާރާއިން

ްމުސްލިމުންގެް ްހަނގުރާމައިގައި ްމީހާ ްހުރި ްވެރިައކަްށ ްއެމީހުންގެ އެފަހަރު

ްހަމަް ްބޭނުންފުޅު. ްނަން ްޖޯޖްގެ ްފާދިރީ ްަނޞާރާ ްއެދި ްނަޞްރަށް  1590މައްޗަށް

ްފާދި ްވުޑް ްނަޞާރާ ްޖީ.ސީއެމް.ޖީެގްއެ ްނަންދެވިފަިއވާ ްނަމުން ްޯޖޖްގެ ރީ

ްއޮފީހުަގިއް ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްވަނީ ްލަޤަބު ްބޮޑު ްމަޝްހޫރު ނަން

ނޑުވަުރގަިއްފޮރުވާފައި.ްއާދެ،ްމިލަޤަބުްދިވެހިރާއްޖެައްށް ނުވަތަްރިޔާސީްގަ

ްމައުމޫންް ްކިނިބގަސްދޮުށގޭ ްރަީއސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ، އެތެރެކޮށްފަިއވަނީ

ްޖޯޖްްޢަބްދު ްފާދިރީ ްކުރެހުމަީކ ްއެއްފަރާތުަގއިވާ ްޞަލީބުގެަެ ްމި  1595ލްޤައްޔޫމް.
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ް ްމީލާދީ ްކުރެހުން. ްބުނާ ްަމއިތިިރކުރާކަމަށް ްއޮބަހައްޓާ 1818ްޝައިޠާނާ

ވަނަްއަހަރުްކިްނގްްޖޯޖްްތަާޢރަފްކުރިްމިްޞަލީބުގަިއްނަޞާރާއިންްއެބުާން

ްއެއްޗެ ްނިސްބަތްކުރާ ްއެމީހުން ްމުސްލިމުންނަށް ްއެމީުހެގްޝައިޠާނާައކީ އް.

ްޞަލީބަށްް ްއެ ްއެކަމަކު، ްޝައިޠާނުން. ްމުސްލިމުންނަކީ ނަޒަރުަގއި

ްރިސީވްކުރަްން ްއެ ްޤަބޫލުވެ ްރުހި ްބަޔަކު ްގިަނ ްރާއްޭޖގެ  1600އަޅުަގނޑުމެން

ްޞަލީުބެގް ްއަޅުަގނުޑްޓީވީްންދެކުނިން.ްއާެދ،ްދެން،ްއޮީތްއެ އެމަންޒަރު

ްއާދެ، ްމައިކަލް ްއެީއ ްަފރާތް. ްދެވަނަ ްނިސްބަތްވާ ްއަނެްއްްނަން ޞަލީބު.

ްމައިކަލްެގް ްމިުބނި ްހަތްބޯރާއްސަާކއެކު ްުނަވތަ ްޑްޭރގަން ފުށުގަިއވަނީ

ްއެމީހުްން ްމައްޗަށް ްމުސްލިމުންގެ ްހަނގުާރމައިަގއި ްއެ ްއެއީ ކުރެހުން.

ނުޑް  1605ހިތްވަރާއިްގަދަކަންްދަްއކައިޭދކަމަށްްޤަބޫލުކުރާްއެްއެޗއް.ްާއދެ،ްއަުޅގަ

ްރައީސުލްޖު ްމިރާއްޖޭެގ ްކިނބިގަސްދޮށުޭގްމިދަންނަވާލަނީ މްހޫރިއްޔާ،

ްކުުރް ްޞަލީބުގެ ްއެތެރެކުރި ްމިރާއްޖެއަށް ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމް މައުމޫން

ނޑުްދެކުިނންްޓީވީންްވިޔަފާރިކުާރްޖަމްޢިއްާޔގެްމީހުންނާް ތަޢާރަފެއް.ްއަުޅގަ

ްދިަޔް ްރިސީވްކުރަން ްމި ްދޮށަށް ްފާލަން ްމީހުން ްޖަމްޢިއްޔާތަުކގެ އެިކއެކި

ނޑުްޓީ  1610އަުޅަގނޑުްހިތަށްއެީރް،ްهللاވީންްބެލިއިރު.ްސުބްޙާނަމަންޒަރު.ްއަުޅގަ

ްވަރަްށް ްޖަމްޢިއްާޔގެ ްވިޔަފާިރ ްއާދެ، ްބޭފުުޅންނޭ. ްތިޔަބޭފުޅުންނަކީ ނޫނޭވާ

ްކަެމްއް ްހެޔޮާވވަރުގެ ްކުރަން ްެއއީ ްއިންކާރުކޮށް ްއެކަމާ ްބޭފުޅުން ގިނަ

ްއެތަނަްށް ްބޭފުޅުން ްަބއެްއ ްވާަހކަދެއްކި. ްއެދުވަހު ނޫންކަމަށް

ްބައެްއްވަަޑއިނުގަންނަް ްހުރި ްހުށަހަޅާފައި ްއޮތީ ްދެން ްއާެދ، ވާ.

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްެތރި ްހދ.ގެ ްހިންގާލާއިުރ، ްނަޒަރު  1615އިޞްލާޙުތަކަށް

ްޢަބްދު ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްهللا ްނުގެންނެވި ްވިްސނިވަަޑއި ނަޞީރަކަށް

ްޙައްޤުތަްއވެްސ،ް ްއަންހެނުންގެ ްރާއްޖޭގެ ްމި ްއައިމަކާެއއް ބާބު

ްއަސްލު ްއެކަްންއިސްލާމްދީނުގެ ްއެހެންނޫންތޯވާނީ. ްއޮތްކަމަށް. ތަްއެވސް

ްދިވެހިރާއްޖޭެގް ްނެތިން. ްނައްތާލާކަށް ްހަނދާން އަޅުަގނޑު

ްމިލިޔާް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމި ްނުވަތަ  1620ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކީ

ްފޮޯޓް ްމީހެއްގެ ްވަކި ްއެއީ ްކަންތައްތަކަކީ ްިމއޮންނަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްއި ްބަލަިއގަނެގެން ްމިހުރިހާްމައްސަލަެއްއްއަޅުަގނޑުމެން ްހުށަހެޅީމާ ޞްލާޙު
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ްމިހުށަހެޅިގެންްްމިދިމާވަނީ. ްއަޅުަގނޑުމެން ްރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ވާހަކަދަްއކަމުންްމިދިޔަްހުރިހާްދުވަހުގެްތެޭރަގއިްވަޒީރުްނެގްޖީބުގައިްހުިރް

ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްއެހެންނަމަަަވެސް، ްނުހިނގައޭ. ްދެއްެޔއް  1625ގަލަމުގެ

ްހިސާބަ ްއޮހޮރެންފެށި.ްބާބާ ްޖީބަށް ްދެލިތައް ްއަޅާފައި ްގަޑަަގޑަ ްއައިމާ ށް

ްތިބިް ްހަރާލަިއގެން ްބިމަށް ނޑު ްތުންގަ ްިލޔެވެންފެށި.  ކަރުދާހުގައި

ްމަޖުބޫރުވި.ް ްދުވަން ްދިމަދިމާލަށް ްއެކި ްބޭފުޅުންނަށް ްަވޒީރު ވަޒީރުންނަށް،

ްތިަޔބޭފުޅުން ްކޯއްެޗއްތޯ. ްމަދުވަނީ ްރާއްޖެއިން ްމި ތިތާްްތިޔަބޭފުޅުންނަށް

ްމިް ްދެނެއް ްަޙއިިސއްޔަަތކުން ްޢަްއަޔންކުރައްވާ  1630ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްއަޅުަގނޑުމެންް ްޔަޤީންކަެމއް. ްއަޅުަގނޑަށް ްއެީއ ްނުތިބޭނެ. މަޖިލީހުގައި

ނޑުމެްނގެްދަރީންނާްއަންނަންްއޮްތް މިއަދުްޤާނޫނުއަސާސީްމިހަދަނީްއަުޅގަ

ްމިހަ ްޤާނޫނުއަާސސީ ްމިއަދު ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ދަނީްޖީލުތަކަށް.

ްބޭފުޅުން.ް ްޢިލްމީ ްތިއްެބވީ ްތިޔަ ްއާދެ، ްމުސްތަޤްބަލަށް. އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްމިއަުދް ްިތޔަބޭފުޅުންނަށް ްމިވާހަކަދައްކަން. ްދެރަވޭ ްވަރަށް  1635އަޅުަގނޑު

ްމިރާއްޖެއިންްކޯްއޗެއްްމަުދވެެގންތޯ.ްތިޔަބޭފުޅުންނަށްްމިއަދު...

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއާޔ ްހަމަވެއްޖެ. ވަުގތު

ްނިޒާމާބެހޭް ްރަޝީދު ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަްތތެރި ްތ.އަތޮޅުގެ މެންބަރު.

 1640ްނުކުތާއެއް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްބޭނުމެްއްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްނެުގމުގެ ްނުކުާތ ްނިޒާމާބެހޭ ްއަުޅަގނޑު ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިއްޒަތްތެިރްްއްެކވުން:ރަޝީދުްވާހަކަދެް ްއޭުރގަިއ ްއަޅުަގނޑު ްއެއީ ްނުދެކެން. ްއޮތްކަމަކަށް  1645މިހާރު

ްދ.އަތޮުޅެގް ްެދއްެކވި ްވާހަކަފުޅު ްދެންމެ ްބޭނުްނވީ ްދަންނަވަން ރައީސަށް

ްއެވާަހަކް ްހެޔޮނުާވނެއޭ ްވާހަކަތަކަީކ، ްއެދެްއކެވި ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުމެންެގްލައިްވކުރަންވެސްްއަދިްެއވާހަަކްއަުޑއަހަންވެ ސް.ްއެދެއްކީްައޅުގަ

ްއަިދް ްބަލާއިރުަގއި ްރޫލަށް ްގެންގުޅުްއވާ ްމިހާރު ްމަނިކުފާނު ްއަދި މިގަާވއިދާ
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ްމަނިކުފާނުް ްކަންތައްަތްއ ްދަންފަޅީގައި ްކުރީ ްމަޖިލީހުގެ  1650މި

ކޮންޓްރޯލްކުރެްއވިްގޮތަށްްބަލާފައިްހުއްޓުވަންޖެހޭްވާހަކައަަކށްވާތީވެްެއކަްން

ްއެ ްހަނދުމަފުޅުކޮށް ްެއހެންނަމަވެސް،ްހަމަ ްދެން، ްބޭނުމުގައި. ރުުވމުގެ

ްކުރިއަްށް ްދެން، ްކޮށްފި. ްރިޔާޟް ްމިއަދު ްފުރިހަމައަށް ްވަރަށް އެކަން

ނުޑް ްއަޅުގަ ްވިސްނަވާނެކަަމށް ްމަނިކުފާނު ްދެން ްެއކަމަށް މިއޮތްތާނގައި

 1655ްއުންމީދުކުރަން.ް

ް

ް

ްބަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުކުތާެއއްކަމަށް ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ،ްއާދެ، ްނުގަްނނަން. ލަެއއް

ްއަބްދުއްލަޠީްފް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީެގ ނިލަންދެއަތޮޅު

 1660ްމުޙަންމަދު.ް

ް

ްވަބަރަކާތުހޫ.ްާއދެ،ްމިއަދަީކްهللاް`.ްައއްސަލާމުޢަލައިކުްމްވަރަޙްމަތުްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް

ްްޢަބްުދއްލަޠީފްްމުޙަްނަމދުް ްދުވަހެއް. ްތާރީޚީ ްދަންނަވާނީްވަރަށް ްައޅުަގނޑު ްތާރީޚުަގއި ްިދެވހިރާއްޖޭގެ

ްާރއްޖޭެގްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްައޅުަގނޑުމެްނގެ ްކޮންމެއަކަްސ، ްުދވަހެކޭ. ްތާރީޚީ ވަރަށް

 1665ޤާނޫނުއަސާސީްކަމުދާކަމަށްްފެނިވަަޑއިްނުގަންނަވާތީްރާއްޖޭެގްޢިއްޒަތްތެިރް

ްިއޞްލާ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްައޅުަގނޑުމެންނާ ޙުކުރުމަށްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްބާބަކީް ްމި ްދަންނަވާީނ ނޑު ްއަުޅގަ ްެއގޮުތން، ްއާދެ، ހަވާލުކުރެްއވި.

ްކޮމިޓީންް ްޑްރާފްޓް ްބާބަށް ްމި ްބާޭބ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްއަިދް ްއިޞްާލޙުތަކެކޭ. ްރަނގަޅު ްވަރަށް ްއިޞްލާޙުަތކަކީ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ްރަނގަ ްވަރަްށ ްއޮތީ ްްޑރާފްޓްކޮށްފައި ްއިޞްލާޙުތަކާގުޭޅ،  1670ޅަށޭ.ްމި

ްކަމުނުާދް ްތެރޭަގއި ްިއޞްލާޙުތަކުެގ ްހުށަހަޅާފަިއވާ އެހެންނަމަވެސް،

ްކަމުާދް ްގެެނސްގެން ްއިޞްލާޙުތަްއ ްއެ ްޑްރާްފޓަށް ްެއ ްއަދި އިޞްލާޙުތަކާ

ްފާހަގަކޮށްލަން،ް ްައޅުަގނޑު ްޚާއްޞަކޮށް، ްއެބަހުއްޭޓ. އިޞްލާޙުތަްއވެސް

ް ްތެރޭގައި ްއިޞްލާޙުތަކުގެ ްނަންބަރު.69ްކަމުނުދާ އެީއްްޕޭޕަރު

ްމުޙަންމަދުް ްއަލްފާޟިލް ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި  1675ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްކުށްވެރިންނަްށް ްއެބަޮއވޭ ްުހށަހެޅުއްވުުމގައި ްހުށަހަޅުއްވާފައި ސަލީމް
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ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްލުއިކުރުމަކީ ްޢަދަބު ްކުށްވެރިންނަށް ޣަފޫކުރުމާ

ްޣަފޫކުރު ްުކށްވެރިންނަށް ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްއޮެވގެންްކަމެކޭ. ްެއހެން ން،

ް ްاى هللاނުވާނެ. ،ް ްމާތް ްއެއީ ްހަމަކަށަަވރުން ްއިސްމުފުޅެްއ.ްهللا ގެ

ނޑުމެްނގެްއާަދއިެގްއިންސާނަކަށްްޮއެވގެންްނުވާނެ.ް  1680ޣަފޫކުރުންްއެއީްއަުޅގަ

ްެއީއް ްލުއިކޮށްިދނުމަކީ ްއަދަބު ްމަޢާފްކުރުމާ ކުށްވެރިންނަށް

ް ްއެހެްނ ްއޮންނަކަމެކޭ، ބޭއްވިދާނެ.ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

ްއަދަބުް ްކުށްވެރިްނނަށް ްޣަފޫކުރުމާ ްކުށްވެރިްނނަށް އެހެންނަމަވެސް،

ްެއއްގޮަތކަށްވެްސ.ް ްނުވާނެ ްއޮވެގެން ްއެހެން ްޣަފޫކުރުން، ލުއިކޮށްދިނުމަކީ..

ް ްހަމައެފަދައިން، 89ްްދެން، ްޕޭޕަރުގައި، ްނަންބަރު  1685ޕެޕަުރަގިއ88ްްވަނަ

ް ްހުންނަވާ ްމަާޤމުގައި ްކުރައްަވވާ،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ބޭފުޅަުކ

ްއަިދް ްޚިލާފަށްނަމަވެސް ްޤާނޫނާ ްއަިދ ހިންގަވާކަެމއްަގއި

ްނަމަވެްސް ްުނގަންނަަވިއގެން ްއެނގިަވޑައި ްައދި އެނިގވަަޑއިގަންަނވަިއގެން

ކުށެއްްކުރެިވއްޖެނަމަްެއއިރަުކްއެހުންނަވާްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެްމަްއޗަްށް

ްނުހިންގޭނޭކަ ްޝަރީޢަެތއް ްކަހަލަ ްޝަރީޢަތްްއެްއވެސް ްނުވަަތ  1690މަށް

ްބަޔާންކޮށްފަިއވާް ްެއ ްހުންނާނެކަމަށް ްޙުދޫދްަތކެއް ްަވކި ހިންގުމުގަިއ

ްނޫން.ް ްޕޭޕަރުތަކެއް ްޤަބޫލުކުެރވޭ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެއީ ޕެޕަރުތަކަކީވެސް

ްއިސްމާޢީލްް ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްމާލޭގެ ހަމައެއާެއކު،

އަޅުަގނޑުްވަރަށްްޮބޑަށްްތާއީދުކުރަން.ްއެހުށަހަޅުއްވާަފއިާވްހުށަހެޅުްއުވމަށްް

ްއިންސާނުން.ް ްމީހަކީވެސް ްކޮންމެ ްައޅުަގނޑުމެންެގ  1695އާދެ،

ްއިންސާނުންނަށްް ްއިންސާނެއް. ްހުންނަވާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށްެވްސ

ްމީހަީކވެސް،ްދިވެިހް ްކޮންމެ ްއަދި ްކުށްވެްސްކުރެވޭނެ. ްހެދޭނެ، ގޯްސވެސް

ްޤާނޫނަްށވުރެ ްދީނާއި ްނޫން.ްްރައްޔިތަީކ ްބޭފުޅެއް ްހުންނަާވ މަތީަގއި

ްމީހަކާމެދުް ްޮކންމެ ްހަމަ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްމެދުެވސް އެހެންވީމާ،ްއެބޭފުޅަކާ

ްމިއަުދް ނޑު ްައޅުގަ ްއާދެ، ްހިންގެންޖެހޭނެ. ްފަދައިްނ ްހިންގާނޭ  1700ކަންތައް

ނޑުމެންްިމް އަޅުަގނޑުމެްނގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްގޮވާލަން،ްއަުޅގަ

ްމި ްހުންނަާވްޤާނޫނުއަސާސީ ްިދވެހިރާއްޖޭަގއި ްއެއްގޮަތކަށްވެސް ހަދަނީ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއަުޅަގނޑުމެން ްނޫން. ރައީސަކަށް
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ްދިވެހިރާއްޭޖެގް ނޑުމެންެގ ްއަޅުގަ ްމިހަދަނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ބައްޓަންކޮށް

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ  1705ރައްޔިތުންނަށް.ްއަޅުަގނޑުމެްންއެންމެްިއސްކަންދޭންވާނީ

ަަާސސީގެްމިހުރިހާްދިވެހިރާއް ޖޭގެްަރއްޔިތުންނަށް.ްއެހެންވީމާ،ްމިްޤާނޫނުއަ

ްދިވެހިރާއްޖޭެގް ްފާސްކުރުުމގަިއ ްމާއްދާތަެކއްވެސް ބާބުތަކެއްެވސް،

ްއެންމެް ްޢަދުލުެވރި، ްއެންމެ ްރަނގަޅަށް، ްއެންމެ ރައްޔިތުންނަށް

ްކުރެވޭޭން ްކަންތަްއތައް ްއޮމާންކަމާއެކު ްއެންމެ މަޞްލަަަޙަތުހުރި،

ްާފސްކުރަންވާނީ.ްގޮތެްއގަމަތީ ްކަންތައްތައް ްވޯޓުދީ ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ  1710ން

ްަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަކަްށް ނޑު ްއަުޅގަ ްއަިދ އެްއގޮތަކަްށވެސް،

ްޤައުމުެގ،ް ްދިވެހި ްބަލަންވާނީކީ. ްނޫން ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ހުރިކަމުގަިއވިޔަސް

ްބަލަންޖެހޭނީ.ް ްައޅުަގނޑުމެްނ ްރައްޔިތުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެިރ ދިވެހިރާއްޖޭެގ

ްޖެހޭނެ،ްވަރަ ްވިސްނާަވޑަިއގަންނަަވން ްއަުޅގަނުދމެން ްބޮޑަްށ ށް

ްޢަމަލުތަްއް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްެއއްގޮތަށް ްުހވަޔާ ްކޮށްފަިއވާ  1715އަޅުަގނޑުމެން

ބައްޓަންކުރަންޖެހޭން.ްއެްއގޮތަަކށްވެސްްއަޅުަގނޑުމެްނގެްނަފްސަކީ،ްކޮންެމް

ްނަފްުސް ްއެ ްެއއްެޗއް. ްއަގުހުރި ްެއންމެ ްނަފްސަކީ މީހެއްގެެވސް

ްދަންނަވާނީް ްނުވާނެ.ްއެހެންވީާމ،ްއަުޅަގނޑު ްވިްއކާލަިއގެން އަޅުަގނޑުމެން

ްނިންމުމުގައިް ްބައްޓަްނކޮްށ ްކަންތައްތަކެްއވެސް ްމިހުރިހާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްދިވެހިރާއްޭޖެގް ްދޭންޖެހެއޭ ްސަމާލުކަން ްބޮަޑށް ްވަރަށް  1720އަޅުަގނޑުމެން

ްރާއްޖޭް ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްރަްއޔިތުންނަށް. ްމާޙައުލަްށްޢިއްޒަތްތެރި ގެ

ނޑުމެްން ްއަޅުގަ ްކަންތައްތަްއ ްރާއްޖޭގެ ްއަޅުަގނޑުމެންެގ ފެތޭގޮތަށް

ނުޑް ްއަޅުގަ ްވިސްނާވަަޑިއގަންނަވަންޖެހޭނެ. ްބޮޑަްށ ްވަރަށް ހަމަޖެއްސުމުގައި

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްވެރިންނަށްެވސް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ދަންނަވާނީ،

ްއިޙްތިރާމްކުރަން ްއެެވރިންނަށް ްގޮތަށޭ.ްއިޙްތިރާމްކުރަންޖެހޭނީ  1725ޖެހޭ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްރައްޔިތުންނަށްވެސް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްގޮތުގެމަީތންނޭ.ްވެރިައުކް ްއެްއގޮްތވާ ްޢަދުލުއިންސާފާ އިޙްތިރާމްކުރަންޖެހޭނީ

ްއޮުޅވާލުމަީކް ްއޮޅުވާެލވޭ ްއެ ްއެމީހާއަށް ްކިޔާފައި ްމާތްކުރުމަށޭ ހަމައެކަނި

ްބެއި ްކުރެވޭ ްއެމީހާއަށް ްެއއީ ްދަންނަވާނީ ންސާފެކޭ.ްއަޅުަގނޑު

ނޑުމެންގެްޤައުމުގެްަރއީސަކަށްްމިާހރުްމިހުންނެވިް  1730އެްއގޮތަކަްށވެސް،ްއަުޅގަ
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ް ްއާދެ، ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމް. ްމައުމޫން 29ްްއަލްއުސްާތޛް ްވޭތުކޮށް 32ްއަހަރު

ްވަނަްއަހަރުްމިފެށީ...

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްަވގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1735 

ްެއްްތޮޅުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުްނިލަންެދއަ ްލޯބިކުރުަމށްޓަކައި ްރައީސަްށވެސް ްއެ ްައޅުަގނޑުމެން ްއެހެންވީމާ،

ްއެމަނިކުފާނަށްްްޢަބްުދއްލަޠީފްްމުޙަްނަމދުް ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްއަުޅަގނޑުމެން ްޙައްުޤަގއި ްރައީސްގެ

ްެއއްގޮަތކަްވާހަކަެދއްެކވުން: ްެއއީ ްނުވާނެއޭ. ްކޮްށގެން ްކަންތައް ށްެވްސްދެރަވާގޮތަށް

ްއަްއސަލާމުޢަލައިކުްމް ްނޫނޭ. ްިޢއްޒަެތއް ްކަރާމާތެއް، ްދެވޭ އެމަނިކުފާނަށް

 1740ްވަބަރަކާތުޙޫ.ްهللاްވަރަޙްމަތު

ް

ް`.ްއަްއސަލާމުޢަލައިކުްމ.ްއާދެ،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެްބާބުގެ،ްިމްްފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް

ްބަލައިލާއިްވަީޖޙްްިއބްރާީހމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއެީއްބާބު ްއެބަހުރި. ްދެކަމެއް ްފާހަގަކޮށްލެވޭ ނަޑށް ްއަުޅގަ ރު

ްއިޞްލާޙުތައް،ް ްހުށަހެޅިފައިވާ ްބާބަށް ްއެއަށްަފހު، ްޑްރާފްޓް. މިބާބުގެ

ްބަލައިލާއިުރަގިއް ްޑްރާފްޓަށް ްމުޅި ނޑުމެން ްއަުޅގަ  1745ޖުމްލަގޮތެއްަގއި

ްމާއްދާތަކެއް.ް ްގިަނގުަނ ްތާއީދުކުރެވޭ ްބޮޑަށް ްވަރަށް އަޅުަގނޑަށް

ްބަލައިލާއިުރްއެހެންނަމަ ްއިޞްލާޙުަތކަްށ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމަޖިލީހަށް ވެސް،

ްެއްއް ްދާންއުޅޭކަމަށް. ްދިމާލަކަށް ްދެ ްބާބު ްމި ްފާހަަގކުެރވުނީ އަޅުަގނޑަށް

ްެއް ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ްމައުމޫން ްހުންނެވި ްރަީއސްކަުމގައި ދިމާލަކީ،ްމިވަގުތު

ްމަސައްކަތް ްމެންބަރުން ްބަެއއް ްބެހެއްޓެވުމަށް  1750ކުރައްވާަފއިވާތަްނ.ްމަޤާމުގައި

ްދުރުކުރުމަށްް ްމަޤާމުން ްއެ ްމައުމޫން ްރައީސް ްދެވަނަކަަމކީ، ހަމައެއާެއކު،

ްކޮްނމެގޮތެްއވިޔަްސ،ް ްއާދެ، ްމަސައްކަތްުކރައްވާަފއިާވކަން. ްބޭފުޅުން ބައެއް

ްއަޅުަގނުޑް ްބަލައިލާއިުރގަިއ ްމާއްދާތަކަށް ްއެކިެއކި ްމާއްދާ، މި

ްޑްރާފްޓް ްބާބުގެ ްމި ނޑުމެންނަްށްދަންނަވާހިތްވަނީ ްއަުޅގަ ްމިވާގޮތްަތއް ަގއި

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްރަނގަޅޭ. ްވަރަށް  1755ކަމުދެއޭ.

ްއިޞްލާޙުތަެކްއް ްގިނަ ްޑްރާފްޓަށް ްމި ްބޭފުޅުންތަެކއް ްގިނަ ތެރެއިން

ް ްވޭތުވެިދޔަ ްއާދެ، ްބޭނުމެއްގައި. ްުމހިންމު ްވަރަށް 32ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވަނީ
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ބާއަށްްަބއްލަވާފަިއްެއްތަޖުރިބާތަކުންްއަޅުަގނޑުމެްންއަހަރުްދުވަުހގެްތަޖުރި

ްއާދެ،ްމިހާރުް ްނުވުމަށްޓަކައި. ްއެހެން ްދަނެގަނެ،ްދެން ްއެްއޗެހިތަެކއް ގިނަ

ްވަރަްށް ްެތރެއިން ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްޤާނޫނުއަސާސީއަކީ  1760ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ

ްވެރިކަމުަގިއް ްބޭފުޅަުކ ްވަކި ްވިދާޅުާވގޮތުަގއި ްބޭފުޅުން ގިނަ

ްހައްދަވާފަިއާވްހުންނެވު ްރަނަގޅުާވގޮތަށް ްއެބޭފުާޅއަށް މަށްޓަކައި

ްވެަެރިކަންް ްދަުށން ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ޤާނޫނުއަސާސީެއއް.ްއެހެންކަުމން،ްއެ

ްދުރަށްް ްވެިރަކމުން ްއެއުޅުްއވަނީ ްފަރާތަށް ްގެންދަވާ ކުރަްއވަމުން

ްމައްޗަްށް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްނޭނިގގެން.  1765ވަަޑއިގަންަނވާނެގޮެތއް

ެވގެންވަނީްއަލަށްްހެދޭްޤާނޫނުއަސާސީައކީްއެމަނިކުފާނުްއެްމަޤާމުންްލާޒިމް

ްަވޑަިއގެންނެވޭެން ްދިރިއުޅުމަށް ްައސްލު ްއެމަނިކުފާނުގެ ވަިކވެަވޑަިއގެން

ްކޮންމެް ްއޮންނަ ްވެރިކަމަށް ްހެދުން. ްެއްއޗެްއކަށް ްބައްޓަްނކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް

ްޤާނޫނު ްގޮތަކާ ްބޭނުންފުޅުވާހާ ްއެބޭފުޅަކު ްޤާނޫނުތައްްބޭފުޅަކަށް އަސާީސއާ

ްހުންނެވޭގޮތަށްް ްވެިރކަމުަގިއ ްދުވަހަކު ްބޭނުންުފޅުވާހާ ްއެބޭފުޅަކު  1770ހެދިގެން

ްދެރައެއް.ް ްބޮޑު ްވަރަށް ްލިބޭ ްމިޤައުުމެގްރައްޔިތުންނަށް ްވުމަކީ ކަންތައްތައް

ްމިހެދޭް ްިމހާރު ްދެކޭގޮުތގައި ނޑު ްައޅުގަ ްރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެ ްއަޅުަގނުޑމެން ްޙާސިލްކުރަން.ްޤާނޫނުއަސާސީއިން ްކަންތައްތަކެއް ބަޖެހޭ

ްރައީސްކަްން ްުދވަސްތަުކަގިއ ްވޭުތވެދިޔަ ްމުހިންމުކަމަކީ ްއެންމެ އެގޮތުން،

ްދެް ްެއއޮތްގޮތަށް ްޑްރާފްޓްގައި ްމިހާރުވެސް ްބޭފުޅުންނަށް  1775ކުރަްއވާފައި

ދަޢުރުގެްވެރިކަންްކުަރއްވާަފިއވާްބޭފުޅަކަށްްއަލުންްެއކަންްނުކުރެއްޭވގޮތަްށް

ްއެބަދޭ،ްބައްޓަންކު ްފެނިގެން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިދެންނެވީ، ްމިހެން ރުން.

ްރިޔާީސް ްއެމަނިުކފާނުގެ ްމައުމޫން ްރައީސް ްހުންނެިވ ްވެރިކަމުަގއި މިހާރު

ްފުރަތަމަް ްއެމަނިކުާފނު ްއުުޅއްވާތަން. ްފަށްަޓވަިއގެްނ ކެމްޕެއިނެއް

ްތިއް ްޤަުއމުގައި ްގޮތުަގއި ްވަޒީރުންގެ ްއެމަނިކުފާުނެގ  1780ެބިވްކުރެްއވިކަމަކީ

ްމިހާރުް ްއެމަނިުކފާނު ްެއއަށްފަހު، ްހިމެނުއްވުން. ްމުއްސަނދިން ހުރިހާ

ްޚާްއޞަގޮތެްއަގއި،ް ްހުންނަަވއިގެްނ ްިނވަލުަގއި ްއެބޭފުޅުްނގެ އެނިކުންނެވީ

ްމިީއް ްހޯއްަދވަން. ްރުޙުން ްަރއްޔިތުންެގ ްތިއްެބވި އަތޮޅުތަުކގަިއ

ްކުރިންވެސް. ްކަރަމުންދާގޮތް ްެއކަންތައް ްއިހަކަށްްްޢާންމުގޮތެއްަގއި ދާދި
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%ް ްއެބައޮތޭ ްޔަޤީންކަން ްތިމަންނައަށް ްވިދާޅުިވ، ްއޮްތ92ްްދުވަހު  1785ތާއިދު

ނުޑް ްއަުޅގަ ްަބއެްއކަމުަގއި. ްަރްއޔިތުންގެ ްާރއްޖޭގެ އާދެ،

ްއެީއއޭ.ް ްޕަސަންޓަކީ ްއެބޭނުންފުޅުވާ ްއެމަނިުކފާނު ދަންނަވާހިަިތްވަނީ،

ްހޯ ްނަތީޖާ ްއެ ްިއންޚާބުގަިއވެސް ްއޮތް ްކުިރއަށް އްދެވުމަށްޓަަކިއްއެހެންވީމާ،

ްއެގޮތަކަްށް ްުޒވާުނން ްމިއަދުގެ ްނަތީޖާއަކަށްވާީނ، މަސައްކަތްކުަރއްވާެނއޭ.

ްއެްއކޮށްް ްޤައުމު ްމުޅި ްނުވާނެ. ްބޭނުމެއް ްނެރޭކަށް ްއެނަތީޖާ  1790ނުރުހޭނެ،

ްހެޔޮއެދުމަީކް ްދެމިގެންދާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްަޤއުމަށް ްލޭހޮއޮރުންކަން ތަޅާފޮޅުމާ

ްރައް ްދިވެހި ްމައުމޫނަށް ްދީފިްރައީސް ްމުއްދަތެއް.32ްްޔިތުން އަހަުރގެްދިގު

ްއެހެންވީމާ،ް ްނޫން. ްމުއްދަތެއް ްކުރު ްެއއީ ްކުަުރުމަށްޓަަކއި ވެރިކަން

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްވަނީނަމަ ްދަންނަވާކަމުަގއި ްހެޮޔ ްޤައުމަށް އެމަނިކުފާނު

ްރިވެތިގޮތަކަްށް ްދީފައި ްފުރުޞަތު ްމީހުންނަށް ްއެހެން ްމިހާރު  1795އެަެދެނީ

ްވަޑަ ްދުރަށް ްރައީސް،ްއެކަމުން ްކުރީގެ ްއަންނަނީ، ްހަނދާނަށް ިއގަތުން.

ްއެމަނިކުފާނުް ްހުންނަވާފަިއ ްވެރިކަމުގައި ްނާސިރު އިބްރާހީމް

ްއަމިއްލަފުޅަށް...

ް

 1800ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއެދުްފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް ްހަމަ ްގޮތް. ްބަެއއްްވަަޑއިގެންެނވި ްތިއްބެވި ްމަޖިލީހުގައި ް ްވަހުވެސް

ްވިދާޅުވީްވަީޖޙްްިއބްރާީހމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްގޮސްފިްއާޔްްބޭފުޅުން ްނުދާށޭ، ްނަހައްދަވާށޭ، ްތިހެން މަނިކުފާނޭ

ްއަނެއްާކެވްސް ްިދއުމާެއއްކޮްށ ްކިހިނެއްތޯވީ. ނޑަށްޖެހޭނެއޭ. ްބަ ރައްޔިތުން

ްއެހެންވީމާ، ްކޯަޓށް. ްހުށަހެޅުއްވީ ްހަމައެގޮތަށްްްމައްސަލަ  1805މިއަދުވެްސ

ްއެވާހަކަަދއްަކވާްބޭފުޅުން....

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 1810ްކަންތައްްކުަރއްވާނީްއެގޮތަށް.ްޝުކުރިއްާޔ.ްްފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް

ްްވަީޖޙްްިއބްރާީހމްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް
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ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގްްކުުނބުރީްެމންަބރުްހުވަުދއަޮތޅުްދެ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ .`

ްްށްބާބަ

ްއަޅުަގނުޑެގްފެންްވެސްއަޅުަގނޑަށްްްމުޙަްނމަދުްވަީޙދުްޢަލީ ްއާދެ، ްދަންނަވާލާނަން. ްއެއްެޗއް  1815ްނަ

ްަވިކްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޤާނޫނުައސާސީއަކީ ްއިޞްލާޙުކުރާ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ނަޒަރުަގއި

މީހަކަށްްއަމާޒުކޮށްގެންްހަދާްއެްއޗެއްނޫން.ްމިްޤާނޫނުއަސާސީްވާންޖެހޭނީްދެ

ްއަދިްމުސްތަޤްބަލަްށްއަންނަންތިބިް ްމިަވގުުތްދިރިއުޅޭ ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި މުޅި

ނުޑް ްމިންގަ ްެއ ްއެހެންވީމަ، ްއެްއޗަކަށް. ްއަމާޒުކުެރވޭ އެންމެންނަށް

ްރައީސުލްޖުމްހޫރި ްެވރިކަން، ްޤަބޫލުކުރަން. ްމަޤާމަށްްއަޅުަގނޑު  1820އްާޔގެ

އަހަުރެގްދެްދަޢުރުްމިޤާނޫނުއަސާސީެގްދަށުންްއެީއ5ްްކުރިމަތިލާްމީހަކަށްް

ްމިޑްރާފްޓްގަިއް ްބަލައިލާީނ ނޑު ްއަުޅގަ ްދެން، ްާތއީދުކުާރގޮތެއް. އަޅުަގނޑު

ްފޮނުވިް ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓްކުރާ ްޑްާރފްޓަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްޤާނޫުނއަސާީސގައިް ްކުރީގެ ްޝިޢާރުްޑްރާފްޓްަގއި ްިއސްލާމްދީނުގެ ވެސް

ްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާކަމަްށް ްއިސްފަރާތަކީ ްއެންމެ  1825ފާޅުކުރުމުގެ

ފާހަގަކޮށްފަިއވީއިރުްމިފަހަަަުރްއެްއވެްސްެއއްެޗއްްީމގަިއްހިމެނިފައިްނުވޭ.ް

ްދީނާއިް ްމިވިްސނެނީ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްގޮތެްއަގިއ ނޑު ްމައިގަ ދެން،

ްމި ްކަމަށް. ްދެއެއްޗެއ ްމިއީ ްޚިޔާލެއް.ްދަޢުލަތް ްއިްލމާނީ ްއަސްލު އީ

އެަެްއކަލަްތުރުީކވިލާތުގެްވާަހކައިންްއަޅުަގނޑުމެންްފަށަންްމިޖެހެނީ.ްހަމަް

 1830އެހިސާަާބު.ްތުރުކީވިލާތްެވސްްފެށުނިްހަމަްމިގޮތަށް.ްއެހެންވީމަ،ްއިސްލާމީް

ްފާޅުނުކުރެޭވް ްޝިޢާރު ްއިސްލާމީ ްމީހަކު ްހުންނަ ްވެރިަޔކަށް ޤައުމެްއގެ

ް ްވަނީިވއްާޔ ްިއސްލާީމްކަމަށް ްޙަޤީޤަތުަގއި ްހަިއރާންވާންޖެހޭކަމެއް. ެއއީ

ްލިބެންޖެހޭނެ.ް ްއެބާުރ ްމީހަކަށް ްހުންނަ ްއިްސވެރިައކަށް ްއެންމެ ޤައުމެްއގެ

ްނަސޭޙަތްތެރިވާްން ްކައްސާާލކަމަށްވާނަމަ ްމަގުްނ ްޢުއްމަތް އިސްލާމީ

ްނަސޭޙަތްް ްއެ ްދޭންޖެހިއްޖެނަމަ ްނަސޭޙަތް ްދީނީގޮތުން ްއަދި  1835އެބަޖެހޭ.

ނޑުްވަރަްށްްދިނުމުގެ ބާރުވެސްްއެމީހަކަށްްއޮންނަންޖެހޭނެ.ްމިގޮތުންްއަުޅގަ

ްހުށަެހޅުއްިވްޚިޔާލު،ް ްއެ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްައއްުޑއަތޮުޅގެ ތާއީދުކުރަން

ްއަިދް ްޢިލްމުވެރިން، ްއަދި ްޤަބޫލުކުރެވޭ. ނޑަްށ ްއަުޅގަ އެއިޞްލާުޙގަިއ

ް ްމީހެއްކަމުގައި ްނުދަންނަ ްދީން ްމީހަކީ ްއަންނަ ވާނަަމްވެރިައކަށް
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ްއެމީހެްއެގް ްދެމެހެއްޓުަމކީ ްެއކަން ްނަމަވެސް ްބޭނުންކޮށްގެން  1840ޢިލްމުވެރިން

ްިމް ްޑްރާފްޓްަގއި ްއެހެންވީމަ، ްކުަރންޖެހޭނެކަމެއް. ްެއއީ މަސްޢޫލިއްޔަތެއް.

ްވަރަްށް ްއަުޅަގނޑު ްޙަޤީޤަތުަގއި ްނެތްކަމަކީ ްހިމެނިފައި ޕޮއިންޓް

ްތާއީދުްއެްއިޞްލާޙަ ނޑުގެ ނުޑްކަންބޮޑުާވކަމެއް.ްއަުޅގަ ްވާނެަކންްއަުޅގަ ށް

ނުޑް އަރުވަން.ްދެން،ްރައީަސކަށްްކުރިމަތިލާްމީހެއްގެްޝަރުތުަތކަށްްއަުޅގަ

ްމީހަކަށްް ްއަންނަ ްލެއިން ްދިވެހި ްމީހަކީ ްއެަފދަ ްމިގޮތުން،  1845ބަލައިލާނަން.

ްމާމަް ްކާފަ ްއެމީހެްއގެ ްއަދި ްމަތިފުށްވިޔަސް ްހަތަރު ްއާދެ، ވާންޖެހޭނެ.

.ްދެން،ްްކޮންމެގޮެތއްިކޔަްސ،ްެއއީްދިވެިހްކިޔަސްްއެއީްަމއްސަލަެއއްްެނތް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްެއއީ ްވާންޖެހޭނެ. ްމީހަކަށް ްއަންަނ ްލެއިްނ ްދިވެހި ސީދާ

ްއޮންަން ްތަންތާނގާއި ްގިނަ ްވަރަށް ްހަމަ ްދުނިޔޭެގވެސް ޤަބޫލުކުރަން

ްބޭުރް ްނުކުރެވޭ ްޤަބޫލެއް ްއަޅުަގނަޑކަށް ްއެީމހަކީ ްހަމައެފަދައިން  1850އުސޫލެއް.

ްށގެންްހުންނަްމީހަކަށް.ްދެން،ްިޚޔާލުްތަާފތުވެދާނެ.ްެއީއްމީހަކާްކަިއވެނިކޮ

ްމަޤްޞަދެއްގަިއް ްމަތިވެރި ްވަރަށް ްމީހަކީ ްކުރިމަތިލާ ްމަޤާމަކަށް އެފަދަ

ޤައުމާްހަވާލުވާްމީހެއް.ްއެހެންވީމަ،ްއެފަދަްމީހެއްގެްކިބަިއަގއިްހަމަްޤައުމީް

ްހުރި ްކައިވެނިކޮްށގެން ްމީހުންނާ ްބޭުރ ްޖެއްސުމަށްޓަކައި މީހަކަށްްްސިފަ

ްއެގޮތަްށ،ް ްހަމަ ްދެްނ، ްކަމެއް. ްޝަރުތުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެީއ  1855ނުވުންވެސް

ްނުވަތަް ްދަރަންޏެއް ްކިބައިަގއި ްމީހެއްގެ ްއަދާކުރާ ްމަޤާމެއް މިފަދަ

ްއެް ްއަދި ްއެމީަހކީ ްއެއީ ްސާބިތުަިވެއްޖެނަމަ ްހުރިކަމަށް ދަރަނިތަކެއް

ްައޅު ްމީހެއްކަުމގައި ްއެކަށީގެންވާ ްކުރިމަތިލުން ްނުދެކެން.ްމަޤާމަށް ަގނޑު

ްއޮފީހަކަށްް ްކުރިން ްކުރިމަތިލުމުގެ ްމަޤާމަށް ްމީހަކު ްއެފަދަ ވާހަަަކަައކީ،

ްނެތްތޯ.ް ްހުރިތޯ ްސާބިތުވާންޖެހޭނެ، ްއެއްޗެހިތައް ްމިފަދަ  1860ދަރަނިވެރިވަންޏާ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެ ްހަމަ ްސާބިތުވެއްޖެނަމަ ްކުރިަކން ްކުށެއް ްޖިނާޢީ ހަމަ

ްހަ ްއެމީހަކަށް ްހަމަ ްޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި ްހުކުމެްއ5ްްމަ އަހަރުގެ

ް ްއެލިބުނު ްމީހެއްނަމަ 5ްްފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ްނޫން، 12ްއަހަރެްއ

ްެއް ްމީހެއްނަމަ ްކުރެވިަފއިވާ ްޙުކުމެއް ްދިގުުމއްދަތުގެ މަސްދުވަހަަަށްވުރެ

ް ްލިބުނުތާ ްމަޢާފް ްއެމީހަކަށް ްނިމުނުތާ ްތަންފީޒުކޮށް  1865އަހަރ5ްްުހުކުމެއް

ްމެހެންްލާޒިމް،ްމިފަދަްކުށްތައް..ވެފަިއވާްމީހެއްްކަމުަގިއވުންްެއއީްކޮން
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ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއަންނައިުރްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްމަޤާމަަކށް ްމަޤާމްތަކަށް، ްބޮޑެތި ްމިފަދަ ްމީހުން ްތިބޭ  1870ްކޮށްފައި

ްމީހަކަށްވާންްއެބަޖެހޭ.ްހަމައެޮގތަށް،ްދީނުގަިއްއެމީހަކީްސާފުެވގެންްއަްމުޙަްނމަދުްވަީޙދުްޢަލީ ްންނަ

ްެއީއްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކަމުަގއިވާނަމަ ްމީހެއް ްކޮށްފައިވާ ްކުެށއް ނޑައެޅިަފއިވާ ްކަ ޙައްދެއް

ްއެްއގޮތަކަްށވެސްްމިމަޤާމަށްްއެކަށީގެްނވާްމީހެއްްކަމުަގއި...

ް

 1875ްތުްހަމަވެއްޖެ.ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއެކަީށގެންވާްމީހެއްނޫން..ްީކޭކތޯ،ްަވގުތުްހަމަވީތޯ.ްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް
ްމުޙަްނމަދުްވަީޙދުްޢަލީ

ްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1880 

ްމުލަކަތޮޅުެގްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްުޝކުރިއްޔާ ްހަމަވެއްޖެ. އާދެ،ްަވގުތު

ްމެންބަރުްއަނީސާްއަޙްމަދު.ްޢިއްޒަތްތެރި

ްދ.އަތޮުޅގެްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަީނސާް ްދެންމެައކު ްދާދި ްއާދެ، ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްވިދާޅުވިހެންްްްއަްޙމަދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްވާހަކަފުޅުަގިއ ްރިޔާޟްގެ ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްމިހަދަނީް ްމިޤާނޫނުއަސާސީ ްއެންމެންނަށް.ްްއަޅުަގނޑުމެން ްހުރިހާ  1885ރާއްޖޭގެ

ްމީހުންނަށް.ް ްއުޅޭ ްރާއްޖޭގައި ްމިހާރު ްއަދި ްޖީލުތަކަށް. ްއޮތް އަންނަން

ްަވިކް ްމިޤާނޫނުއަސާސީއިން ްޤަބޫލުކުރަނީ ްައޅުަގނުޑ އެހެންކަމަށްވާނަމަ،

ްމިހެންް ްއަުޅަގނޑު ްުނވާނެކަމަށް. ްނިުގޅަިއގަެނވިގެން ްަޙއްޤު ބައެްއގެ

ްއަންހެނުންނަް ްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާކަްންމިދަންނަވަނީ ްރާއްޖޭގެ ށް

ްހުށަހެޅިފައިވާީތާއިއް ްއިޞްލާޙެްއ ްކަހަލަ ްހުރަސްއެޅޭ  1890ކުރެްއވުމަށް

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމެގް ްރާއްޖޭގެ ްމިހާތަނަށް ްމިހާރު ހަމައެއާިއއެީކގަިއ،

ްއިތުރަްށް ްބޭފުޅުްނނަށް ްތިއްބެފި ްފުރިހަމަކުރައްވާަފއި ްދެދަޢުރު މަޤާމް،

ް ްއޮތީާމްރައީސްކަމަށް ްކުެރވިފައި ްޑްރާފްޓް ްމި ްނުލެއްޭވގޮތަށް ކުރިމަތި

ްމަޢުލޫމާތުް ްައޅުަގނަޑށް ްރައީސް، ްޢިްއަޒތްތެރި ްބެހޭގޮތުން. އެާއވެސް
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ްމިދެންނެވިް ްމީެގކުރީަގިއ ްއެމެރިކާަގިއވެސް ްއޮތްގޮުތަގއިިވއްޔާ  1895ލިބިފައި

ނޑަެއޅިފަެއްއ1947ްް ްކަ ްދަޢުރުކަމެއް ްކިތައް ްދަޢުރު ްރިޔާސީ ްކުީރގައި ގެ

ްވޭ.ްއެމެރިާކގެްޤާނޫނު....ނޯ

ް

ްވާހަކަފުޅުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްއަރުވާަނން ްފުރުޞަތު ްެމންބަރަށް ްިޢއްޒަތްތެރި އަޅުަގނޑު

ްކުރިއަްށް ްއާދެ، ްނުކުތާެއއް. ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ްނިންމެވީމާ.  1900ދައްކަާވ

ަެދެން. ްގެންދަވާ.ްއަނީސާްއަޙްމަދުްިއށީނދެވަޑަިއގެންްދެްއވުންްއެ

ް

ްމާބެހޭްނުކުތާ()ނިޒާ

ް

ްއިނގޭތޯ.ްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ްނުކުަރން ްޤަސްދެއް ްާމދިގުކުރާކަށް ްވާހަކަ ނޑުގެ ްއަުޅގަ  1905ްއާދެ،

ްޢިއްޒަތްތެިރްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްހުރިހާ ްކޮްނމެގޮތެްއގަިއވިޔަްސ ްމިއީ ދަންނަވަންތޯ،

ްިއސްލާމް ްވަަޑއިގަންަނވާނެ ްެއއްބަސްެވ ްއަސްލަާކްމެންބަރުންވެސް ދީނުގެ

ބެހޭގޮތުންްމިތާކުްވާހަކަެއއްްނުދެއްކޭނެްއިިދކޮޅަކަށް.ްއެހެްނވީމަ،ްއެކަމަާން

ްއިދިކޮޅަށް.ް ްއަސްލަާކ ްއިސްލާމްދީނުގެ ްދަްއކަވަނީ އެވާހަކަފުޅު

ްއެހެންވީމަ،ް ްނާދެވޭެނ. ްވެރިކަމަކަށް ްޤައުމެްއގެ ްއިސްލާމީ  1910އަންހެނުންނަކަށް

ްއި ްވާހަކަދެްއކެވުމަީކ ްޚިލާފަަަްށްއާދެޭވގޮތަށް ްއަސްލަާކ ސްލާމްދީނުގެ

ްދައްކަވާްވާހަަކއެއް.ްުޝކުރިްއޔާ.ް

ް

ް

 1915އާދެ،ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްހުށަހަޅުއްވަމުންެވސްްއެވާަހކަފުުޅްދައްކަވާފަިއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްވާހަކަފުޅުް ްމެންބަރުެގ ްޢިއްޒަތްތެރި ްައޅުަގނޑު ްއެހެންވީމަ، އޮތީ.

ްއަ ްއެހެންވެގެން.ްނިންމަވާލަންދެން ްދެންނެވީ ްމަޑުކޮށްލަން ނުޑ ޅުގަ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންވެސްްނިޒާމީްނުކުާތް އެހެންނަމަވެސް،ްދެންްއިތުރު

ްއަޙްމަދުް ްައނީސާ ްއާެދ، ްއެރުވީ. ްއެުފރުޞަތު ްައޅުަގނޑު ނަންގަވާތީ

 1920ްވާހަކަފުޅުްކުިރއަށްްގެްނގޮސްެދއްވުންްއެދެން.

ް
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ްޢިއްޒަްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަީނސާް ްދިޔަގޮތަށް ްވާހަކަދަްއަކވަމުން ްައޅުަގނޑު ްރައީސް، 1947ްްތްތެރި

ްްްއަްޙމަދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްޤާނޫުނއަސާީސއަށް ްއެމެރިކާގެ ްކޮްނގްރެސްިއން ްއެމެރިާކގެ ވަަނ22ްްގައި

ްވަިކް ްއޮންނަނީ ްއެމެރިކާގަިއވެސް ްފާސްުކރަންދެން ްގެަނއުމަށް އިޞްލާޙު

ްުކރެވޭގޮ ްރައީްސކަން ްިއޞްލާުޙްމުއްދަތެއްނެތި ްޤާނޫުނއަސާީސގައި.ްއެ  1925ތަށް

ނަޑއެިޅގެްން ްކަ ްހަމަ ްއެއިޞްލާުޙގަިއ ްހުންެނވި ްއޭރު ގެނައުމަށްފަހު

ްއެގެަނިއް ްއެޤާނޫނުއަާސސީގެ ްރައީސަްށ ްހުްނނެވި ްއޭރު ްއެބައޮތް ބުނެފައި

ްމެންބަރުް ްިޢއްޒަތްެތރި ްރ.އަތޮޅުގެ ްނުވާނެަކމަށް. ްއެޕްަލއި އިޞްލާޙު

ްވާް ްޒަީކގެ ްޝަހީދު ްހެދޭްއިބްރާހީމް ްފަހުން ްވިދާުޅވިހެްނ ހަކަފުޅުގަިއވެްސ

 1930ޤާނޫނަކުންްކުރީަގއިްކޮށްަފއިްހުރިްކަންތައްތަކަެށއްްއެޤާނޫެނއްްއެޕްަލއިެއްއް

ްެއީއް ްނުވާނެ. ްއެޕްަލއިެއއް ްޤާނޫނު ްއެ ްރިޓްރޮސްޕެކްިޓވްކޮްށ ނުވާނެ.

ްމިހާރުް ްއެހެންވީމަ، ްގޮތެއްނޫން. ްކޮށްއުޭޅވެްސ ކަންތައް

ްތިއްބެިވްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއަދާކުރައްވާަފއި ްދެދަޢުރު ްމަޤާމު ކަުމގެ

ްފުރުޞަތުް ްއިތުަރށް ްއިޞްލާޙުވީމަކާ ްމިޤާނޫނުއަސާސީ ބޭފުޅުންނަށް

ްިއންސާފެއްނޫން.ް ްެއްއވެސް ްދެކޭގޮުތގައި ނޑު ްއަުޅގަ ްއޮތުމަކީ  1935ނުލިބޭގޮތަށް

ްދެންނެވިހެންް ްކުރިން ނޑު ްއަޅުގަ ްެދން ްރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑަށްްއެނޭގގޮތުަގިއްއަންހެނުންނަށްްރައީސް ކަންްުނކުރެވޭްކަންތައް.ްއަުޅގަ

ްޤައުމަީކް ްއިސްލާމީ ްބޮޑު ްއާބާދީ ްއެްނމެ ްދުނިޔޭގަިއވެސް މުޅި

އިންޑޮނޭޝިއާ.ްއިސްލާމްދީނުެގްއަސްލަކާްޚިލާފުކަމެއްނަމަްިއންޑޮނޭޝިއާެގް

ްޕާކިސްތާނުެގް ްނުކުރުްއވާނެ. ްބޭފުޅަކު ްއަންހެން  1940ރައީސްކަމެްއވެސް

ސްްދެފަހަރަށްްއިންތިޚާބްެވގެންްއެމަޤާމުްފުރުއްވީްއަންހެންްބޮޑުަވޒީރުކަންވެް

ްއެބައެނޭގް ްއެންމެންނަށް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ބޭފުޅަކު.

ބަންގްލަދޭޝްއަީކވެސްްިއސްލާމީްޤައުމެއް.ްހަމަްއެޤައުމުގަިއވެސްްއަންހެްން

ްބޭފުޅަކުް ްއަްނހެން ްތުރުކީވިލާުތގަިއވެސް ްކުރުްއވާ. ްވެރިކަން ބޭފުޅުން

ްޙާލެއްަގިއްކަންކުެރއްބޮޑުަވޒީރު ްެއއްެވސް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެަެެހންވީމަ،  1945ވި.

ްއިސްލާމީް ްޚިލާފަށް ްއަސްލަކާ ްއިސްލާމްދީނުގެ ްކަމެއްނޫން ޤަބޫލުކުރާ

ްއަޅުަގނުޑް ްއެައކީ ްއެހެްނވީމަ، ްކުރާނެއެކޭ. ްކަންތައްަތއް ޤައުމުތަކުަގއި

ްދަންނަވަނީް ްިމ ްއަޅުަގނޑު ްެއހެންވީމަ، ްގޮތެއްނޫން. ޤަބޫލުކުރާ



 73 

ްވެރިޔަކަްށ.ްދިވެހި ްއެމީހުންގެ ްނިންމާނީ ްރައްޔިުތންނޭ ރާއްޖޭަގއިެވސް

ްނުވާނެއޭ.ް ްއެިޅެގން ްހުރަސް ްދިއުމަށް ްމީހަކަށް ްކުރިމަްއޗަށް  1950ރައްޔިތުންގެ

ްމަޤާމަށްް ްރައީްސަކމުގެ ްދެޭކގޮުތގައި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެޕްލައިވޭ ްހަމަ އެއުސޫލު

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމު ްމިހާރު ްމީހަކަށްވެސް. ްމަޤާމުަގިއްކުރިމަތިލާ ގެ

ްއަދިް ްއެމަޤާމަށް ްއެަބޮއވޭ ްވިދާޅުވެފައި ްބޭފުޅަކު ހުންނެވި

ްއޭަނވެްސް ްކުރިަމްއޗަށް ްރަްއޔިތުންގެ ްއެަެހެންވީމަ، ކުރިމަތިލައްވާނެކަމަށް.

 1955ވަަޑއިގަތުުމގެްފުރުޞަތުްއަޅުަގނޑުމެންްދޭންވީއޭ.ްއޭނަާއއިްވާދަކަަޮްށގެްން

ްއަ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްެއީއ ްކުރުމަކީ ްޑިފީޓް ްއޮްތކަމެކޭ.ްއޭނަ ތްމަީތަގއި

ްމަޤާމަްށް ްއެ ްއޭނަ ްކާމިޔާބުކޮށްގެންނޭ ްއެަކން ްެއކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން

ްކުރުމަށްޓަކަިއް ްމަޙްރޫމް ްއެމަޤާމުން ްއޭނަ ްޙާލެްއަގއި އަޔަނުދޭނީ.ްެއްއވެސް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްޝުކުރިއްާޔ ްނޫނޭ. ްނަގާލާނީކީ ްފުރުޞަތު ްއެ އޭނައަށް

 1960ްރައީސް.

ް

ްނުކުތާއަށްްްްވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްކެް ްނިޒާމާބެހޭ ްމެންބަރު. ްޢިްއަޒތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްލ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.

ްް

 1965ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއެީކަގއިްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ްއަދަުބެވރިކަމާ ްހަމަ ްވަރަށް ްއަުޅަގނޑު ްަރއީސް ްޢިއްޒަތްތެރި

ްމިޖެހެނީްްް:މަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން ްނަަގން ްނޖުކުތާ ްނިޒާމީ ްހަމަ ނޑުވެްސ ްއަުޅގަ ދަންނަވަން

ވާހަކަދެްއކުމުގެްފުރުޞަުތވެްސްނެތިފައިްއަނެްއކާްނިޒާމީްަމއްސަލަތައްްިމް

ްިމް ްއިޞްާލޙުކުރަނީއޭ. ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމި ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ  1970ކުރިމަތިވަނީ.

ްވެ ްމިދިވެހިރާއްޖޭގެ ްދެން، ްހަދަނީނޫނޭ. ރިކަްންއާޤާނޫނުއަސާީސއެއް

ްނުވަތަް ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ްމައުމޫން ްކާިމނީގޭ ްގޮތަކުން ކޮންމެވެސް

ްމިތަނުގަިއް ްލާގޮަތށް ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ްމައުމޫްނ ކިނބިގަސްދޮށުޭގ

ވާހަކަދަްއކާއިރުްމަނިކުފާނުްިތޔައިންނަވަނީްހަމަްއެކަމާްއަުޅއްާވްނުލަްއވާ.ް

ްމިހާރު ްއޮތީ. ްފުރުޞަތު ްކާކަށްޯތ ްދޭންވީ. ްމިއުޅެީންމިކާކަށްތޯ  1975ވެސް

ްވާހަކަެއްއވެްސް ްެއއްެވސް ްކިޔާަފއި ްވެރިކަމޭ ްރަްއޔިތަކަށް މިދިވެހިރާއްޖޭގެ
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ްމިް ްމިކަމުން ްހެިދ. ްއުނދަގުލާ ްޢަްބދުލްޤައްޔޫމްގެ ްމައުމޫން ނުދެއްކިގެންނޭ

ްހަަމް ްއަނެއްކާ ްއަނެްއކާ ްވާހަކަދަްއކާއިރު ްމިާތ ްގޮތަކަށް ސަލާމަތްވާނެ

ްނި ްޮބޑު ްކިހާ ްމިއީ ްަނގާތީ ްއަޅުަގނޑުމެްންއެވާހަކަ ްމައްސަލަެއއްތޯ. ޒާމީ

ްމިީއް ްދޭަކށްނޫނޭ. ްވެިރކަން ްމީހަކަށް ްަވކި ްވާހަކަދަްއކަނީ  1980މިތަނުގައި

ްމިތާް ްނޫނޭ ްކުިރގޮތަކަްށ ްކަންަތއް ްއެމެރިާކގައި ްނޫނޭ. އެމެރިކާެއއް

ްޖެހިފައޭ.ް ްޙާލުގައި ްއެތިބީ ްރައްޔިތުން ްމިރާއްޖޭގެ ްކުރަނީ. މިކަންތައް

ްޖެހި ްޙާލުަގއި ްނުވަދެވިފަޭއ.ްސުނާމީގައި ްގެދޮރަށް ްއެތިބީ ްމީހުން ްތިބި ފައި

ްގޮެތްއް ްސަލާމަތްވާނެ ްމިކަމުން ްހެދިއޭ. ްކަންތަާކ ްތިވެރިކަމެއްގެ ހަމަ

 1985ްހައްދަވާްދެްއވާށޭްމާތްކަލާނގެްރަސްކަންފުޅަށްޓަކައިްަރއީސް.

ް

ް

ްޢިއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެްއޗަީކ ްދަންނަވާނެ ްތީގައި ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ޒަތްތެިރްއާދެ،

ްމެންބަރަކަްށް ްއެޢިްއޒަތްތެރި ްގެންދަވަނީ ްދަްއކަަވމުން ްވާހަކަފުޅު މެންބަރުން

ްއެޖެންާޑެގް ްހުށަހެޅިފަިއވާ ްތެރެއަށް ްއުސޫލުަތެކަެއްެގ  1990ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ

ްމިއިންނަނީ.ް ްދީގެްނ ްއެފުރުޞަތު ްއަޅުަގނޑު ތެރެއިންކަމަށްވަންޏާ

ްއޮ ްދަންނަވާލަން ްއަޅުަގނުޑ ްެއއީ ްއެހެންވީމަ، ްއާދެ، ްވާހަކައަކީ. 24ްތް

ްނިޒާރުް ްމޫސާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްފެލިދެއަޮތޅުގެ ްދެން ްއާެދ، ވަނަ

ްމުލަކަތޮޅުެގް ްވަަޑިއގެންނެތް. ްމިވަގުތު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި އިބްރާހީމް.

 1995ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަފީޤް.ް

ް

ްރަީއސް،ްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްބާބަށްްް`. ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްއާދެ،

ްމިބާބާއިްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްއަދި ްވިސްނާލާއިުރގައި ްއިޞްލާޙުތަކަްށ ިއްމެދުގަްްހުށަހެޅިފައިވާ

ްނަޒަުރް ްވާހަކަުފޅުތަކަށް ްދެއްކެވި ްމިހާތަނަށް ްމެންބަރުން މަޖިލީހުގެ

ްމިހާރު ްެއއީ ްެއއްުސވާލު. ްބޮޑު ްއޮީތ ްކުެރވޭ  2000ރާއްޖޭެގްްހިންގާލާއިރުަގއި

ްއިތުރަްށް ްވެރިޔާ ްޚުދުމުހުތާރު ްހުންނެވި ްމަޤާމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްޤައުމުް ްައޅުަގނޑުމެން ްއެނޫްނގޮތަކަށް ްުނވަތަ ްބަހައްޓާނީތޯ ވެރިކަމުަގއި

ްހަަމް ްމިދެކެވެނީ ްވާހަކަ ްސުވާަލކީ. ްުކރެވޭ ްމިއީ ްކުރާނީތޯ. ބައްޓަން

ްއެހެންވީ ްބެހޭގޮތުން. ްމީހަކާ ނަޑއެިޅގެން ްދުރުންވިޔަސްްކަ މަ،
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ްކަމެއްނެތް.ް ްކުރަްނީވ ްވާހަކަނުދަްއކާ ްބެހޭޮގތުން ްމީހަާކ  2005ކައިރިންިވޔަސް

ްބޯހިޔާވަހިކަްން ްމިތިބީ ްަދއްކަންީވްއެމީހަާކްެބހަަޭގޮތުން.ްރަްއޔިތުން ވާހަކަ

ްލިބެނީް ްޢަދުލުއިްނސާފު ްހުސްވެއްޖެ. ްީޖބު ްރައްޔިތުްނގެ ގެއްލިފަިއ.

ްބޮޑު ްފަރާުތން ްބޮޑުްނގެ ްމީހުންނަށް.ްބޮޑުންނާއި ްތިިބ ްލިބިފަިއ ކަން

ްޙާލަތުް ްލޭއޮހޮރޭ ްގައިން ްހައްދުފަހަނައަާޅްހިގައްޖޭ.ްމީހުންގެ އަނިާޔވެރިކަން

ްމިސުާވުލް ްދިޔައީމާ ްމިޙާލަތަށް ްމަރައިފި. ްބަޔަުކ ްއެަތއް  2010ޤާއިމްެވއްޖެ.

ްކޮންް ްދާނީ ްދެން ްތެޔޮހަން. ްއެދިޔައީ ްމިއަދު ްނޯންނާނެ. ނުކުރެވިެއއް

ްނޭނޭގ. ްަޤއުީމްްހަމެއްކަމެއް ްިވސްނަންވެއްޖެ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ އެހެންީވމަ،

ބިނާްފޫވެށްޓިއްޖެއޭ.ްހުރިހާްދިމާލަކުންްވާރޭވެހެނީ.ްފާރުްފުޑުްފުޑުވެއްޖެޭއ.ް

ްކުރެވެންޖެހޭ.ް ްއެބަ ްސުވާލު ްމި ްއެހެންވީމަ، ްކައިިރވެއްޖެ. ްވެށްޓެއް ބޮލަށް

ްޮފނުވާފައި ްލިޔުމުން ްއޮތީ، ްވިސްނާެދއްވާަފއި  2015އޮީތްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްފަސްް ްނުވަތަ ްއަހަރު ްހަަަތަރު ްެއއީ ްމުއްދަތުގަިއ، ްގިނަ ްވުރެ ދެދަޢުރަށް

ްގޯހެކޭ،ް ްބޮޑު ްވަރަށް ްކުރުމަކީ ްވެރިކަން ްުމއްދަތުަގިއ ްދިގު އަހަރަށްވުރެ

ްނުކުރަމޭ.ް ްތާއީދެްއ ްއެކަމަކަށް ްތިމަންެވސް ކޮށްގެންނުވާެނއޭ،

މެތިކަމުންްދިވެހިްއެހެންނަމަވެސް،ްމިދެކެވޭްވާަހކަިއގައިްމިފެންނަނީްމިނިކަ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްރަްއޔިތުންެގ ްމަސައްކަތްކުރާ ްސަލާމަތްކުރުމަށް  2020ޤައުމު

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްއޭގެއިތުރުން، ްއަދި މެންބަރުން.

ް ްމަޝްހޫރު ްޢައްޔަންކުެރއްވި ްއެމަނިކުފާނު މެންބަރުނ29ްްްމެންބަރުންނާ

ް ްއަދިވެސް ްއަޑުއުފުލަނީ ްތަކުރާރުކޮށް ްމިޤައުމުްހަމަ ް މިއަނިޔާވެިރކަމުަގއި

ްވިސްނަންވެއްޖެ.ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހިތާމަހުރިކަމެއް. ްމިއީ ބާއްވަން.

ްމީހުންް ްޤާބިލު ްކަމަށް ްމިއުޅެނީކީ ްޤައުމުަގިއ  2025އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްވިްއކާލައިފިން.ް ްއިހަވަންދިއްޕޮުޅ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ނެތިގެންނެއްނޫން.

ްފޫބައްދަން.ްްހަމައެކަނި،ްކޮންބޭނުމަކަށްތޯ.ްތެޔޮހަން އަރުވަން.ްހަންދިޔަތަން

ރައްޔިތުންގެްާތއީދާއިްމަދަދުްހޯދަން،ްޚަރަދުކުރުމަށްޓަކައިްފައިސާްހޯދަން.ް

ްާވގޮތަީކް ްކުރީމާ ްވެިރކަން ްުދވަހު ްގިނަ ްދެދައުރަްށވުރެ ްެއއީ. މިކުރާކަމަކީ

ްރައްޔިތުްން ްބޭނުންކުރަންޖެހެނީ ްުމއްަސނދިކަން ްަދއުލަތުގެ  2030އެއީ.

ްަބޔަުކްރުއްސުމަށްޓަކައިް ްވަކި ްގޮަތކަށެއްނޫން. ްިއންސާފުވެރި ްއެދަނީ .
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ްއަސަރުް ްމިއީ ްބިކަޙާލުގައި. ްޖެހެނީ ްރައްޔިތުން ްދަނީ. ްމައްސަލަ ފާޓުފުޅާވެ

ްއެހެންވީމަ،ް ްމިުއޅޭގޮަތކީ. ްނުކުރެިވގެން ްމިޤަޫބލު ްިމއީ ްވާހަކަެއއް. ހުރި

ްވިއްކާލަންޖެހެނީ ްމާދަމާ ްދެކުނު. ްބޮޑު ްމެދުރާއްޖެތެރެއާިއ ްއޮތީ ްދެން

ްކަމަީކް ްއެނގޭ ްއަޅުަގނޑަށް ްނޭނގެ. ނޑަަކށެއް ްއަުޅގަ  2035ކޮންތަނެއްކަމެއް

ްތެޔޮހަންް ްވިއްކާލިކަުމގަިއިވޔަސް ްބޮޑުދެކުނު ްވިއްކާލިޔަްސ، މެދުރާއްޖެތެރެ

ްމިރާއްޖޭަގިއް ްދެނެއް ްހިެއއްުނވޭ ނޑަކަށް ްައޅުގަ ްއެރުވުަނކަސް އެރުވިދާނެ.

ްލިބިގެންދާނެހެނެ ްޖާގަ ްވެރިކަމަށް ްޚުދުމުހުތާރު ްރަްއޔިތުްންމި ްރާއްޭޖގެ އް.

ްއިއްތިހާުދް ްައރާ ްއެއްގަލަކަށް ްޕާޓީތަށް ްސިާޔސީ ްބޭނުމެއްނުވޭ. އެގޮެތއް

ްނިކުތީމާް ްކެމްޕޭނަށް ްމިހާރު ްއެތިބީ ްރަްއިޔތުން ްރާއްޖޭގެ  2040ހައްދައިފި.

ްވާހަކައަީކ.ް ްދިޔަ ްތެޔޮހަން ްއެދައްކާ ްއެއީ ްހިފައިެގން. ކޮންގޮތަކަށްޯތ،ްވަޅި

ްނުރައްކަަލކާ ްއެވަރު ްރައްޔިތުްންްދެން، ްކުެރވިެގން ްވެރިކަން ިވޔާނުދާކޮށް

ްނުކުންނަވަންވީ.ް ްއެކަމަާކިއގެން ްކީއްކުރަންތޯ ްދެން ްނުރުހުނީމާ ނުޤަބޫލުވެ

ްއަުޅަގނޑުމެންެވއްެޖް ްނެތިގެންހެން. ްފޭބޭނެގޮތެއް ްހީވަނީ އަޅުަގނޑަށް

ްއަނިޔާވެިރް ްމި ްނަމަވެސް ްފެލާލައިގެން ނޑިތައް ްސިކު  2045އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްރަ ްރައްޔިތުންެވސްްޙާލަތުން ްމިޤައުމުެގ ްއަދި ްމައުމޫްނވެސް އީސް

ްމަސައްކަތަީކ،ް ްކުރަންވީ ްމިއަދު ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއީ ސަލާމަތްކުރަން.

ްވިސްނުްން ްމިގޮުތަގއި ްއެހެްނވީމަ، ްމަސްޢޫލިްއޔަތަކީ. އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްރައްޔިތުންނަްށް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމެންބަރުން ްމިޢިްއޒަތްތެރި ބަހައްޓަަވއިގެން

ްކަމަށްވެއްެޖއްާޔްއި ްކޮށްދެްއވައިފިަި ްމިަމސައްކަތް  2050ޚްލާސްތެރިކަމާެއކީަގއި

ްއެބަދަލުް ްޤާނޫނުތަކަށް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްނޫން. ްކަމެއް ްނުކުރަންވީ މިއީ

ްގެނެެވއްޖިކަމަށްްެވއްޖެއްާޔ...

ް

ްޢިއްޒަަަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުުތްހަމަވެއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް2055 

ްވަރަޙްމަތުްްނބަރުްއަްޙމަދުްމުލަކަތޮޅުްމެ ްަވްއސަލާމުޢަލައިކުމް ްފަސޭހަކަމެއް. ްދާދި ްވަބަރަކާތުހޫ.ްهللاއެއީ
ްްްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ:

ް
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ްރ.އަތޮުޅެގްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުކުތާައށް ްނިޒާމާބެހޭ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

 2060ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ް

ް

ްމާބެހޭްނުކުތާ()ނިޒާ

ް

ނޑުއައްސަލާމުޢަލަްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިއްަޒތްތެރި ްނިޒާމާބެހޭްްިއކުމް.

ްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެއްެކިވ ްވާހަކަފުުޅ ްދެންމެއަކު ްދާދި ްމިެނގީ  2065މ.އަތޮުޅެގްނުކުތާއެއް

ްވިދާުޅވީ ްއަޙްމަދު ްއަނީާސ ްމެންބަރު ްަޙއްުޤްްޢިއްޒަތްތެރި ްފަާރތެއްގެ ަވކި

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީަމ، ްދޭންވީއޭ. ްއެުފރުޞަތު ްއެހެންވީމަ، ގެއްޭލކަމަށް.

ްއެބަބުޭން ްހުާވގައި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްމިއުޅެނީ، ދަންނަވާލަން

ްފަސާދަތަކުްން ްޙައްުޤ ްރައްޔިތުންެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކީ

 2070ްރައްކާތެރިކުރަންޖެހޭްމީހެއްކަަމށް...

ް

ް

ްއަޙްމަދުްްވާހަކަެދއްެކވުން:ޔާސަތުންްރި ްައނީސާ ްވިދާުޅވެފައި ްމެންބަރުްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެކޭ ޢިއްޒަތްތެރި

ްގެންދަވަނީ.ް ްކުރިއަްށ ްވާހަކަފުޅު ްތި ްމާފަހުން ްނިމުނު ްވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި

ްއެހެންް ްއެހެންނޫންތޯ. ްލެވޭކަށް ްނެތްތާ ްމަޑުކޮށެއް ްއެހެން ްދެން  2075ނޫން

ްމެންބަ ްފައްޓަަވއިފި.ްޢިއްޒަތްތެރި ްނަންގަވަްނ ްނުކުތާ ްނިޒާމާބެހޭ ރުންވެސް

ްމެންބަރުންގެް ްޢިްއޒަތްތެިރ ްއެހެންވެސް ްއަޅުަގނޑު އެހެންވީމަ،

ވިސްނުންފުޅަށްްޖާގަދޭންޖެހޭ.ްއެޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުންގެްިފކުރުފުޅަށްވެްސް

ްއެކަންް ްިމފަހަރު ްައޅުަގނޑަށް ްއެހެންވީމަ، ްއެބަޖެހޭ. ްބަހައްޓަން ޚިޔާލު

ްކުިރއަްށްކޮށް ްއާދެ، ްއެދެން. ްމަޢާފްކުރެއްވުން ްބޮަޑށް ްވަރަށް ްނެތީ.  2080ދެވެން

ްފުވައްމުލަކުެގް ްމިއޮތީ ްއަރުވަން ްފުރުޞަތު ނުޑ ްއަުޅގަ ްދެން، ގެންދަވާ.

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްފައިސަލްްނަޞީމަށް.ް

ް

ްރައީސުލްޖުްލްްފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްފަިއޞަ ްއާދެ، ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްބާބުެގްޝުކުރިއްޔާ ްމްހޫރިއްާޔގެ
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ްކަންތައްަތއްްްނަޞީމްްާވހަކަެދއްކެުވން:ް ްބަެއްއ ްފާހަަގކޮށްލެޭވ ްއަުޅަގނޑަށް ްަވގުތުަގއި  2085ބަޙުސްގެ

ްރައީސް،ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭނުންހިފަން. ްމިފުރުޞަތުގެ ދަންނަވާލުމަށްޓަކައި

ނުޑްދަންނަވާނީ،ްމިބާބުެގްޑްރާްފޓަށްްތާއީދުކުާރް ނޑުްގޮތަކަށްްއަުޅގަ މައިގަ

ްބަެއްއް ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމިބާބަށް ްމިއާއެކު، ްހަމަ ްއަދި ވާހަކަ.

ްއާދެ،ް ްއިޞްލާޙުަތކެއް. ްތާއީދުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ އިޞްލާޙުތަކަީކވެސް

ް ްމިޑްރާފްޓްގެ ނުޑ2ްްމިގޮތުން ްއަުޅގަ ް)ށ( ްއަދި ް)ހ( ްމާއްދާގެ  2090ަވނަ

ްބައެްއް ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެިރ ފާހަގަކޮށްލަން.

ްހު ްމިރާއްޖެއަީކްއިޞްލާޙުތައް ނޑުމެންެގ ްއަޅުގަ ްދޭހަވަނީ ށަހެޅިފައިާވގޮުތން

ްނެތްތަނެއްހެން.ް ްބަަޔކު ްލިބިފައިވާ ްޤާބިލްކަން ްކުރުުމގެ ްވެރިކަން ޤައުމުގެ

ްވެިރކަމުަގިއް ްމީހަކު ްަވކި ްމަރުދުވަހަށް ްާދިއމަށް، ްބޭނުންވަނީ ްމިއިން އަދި

ްކަމަކަްށވެް ްކޮންމެ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެިރ ްޙައްދެްއްބެހެަެއްޓުންކަން.  2095ސް

ްމާތްވެގެންާވް ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ްއެއީ ްނުދިއުން ްޙައްދުފަހަނައަޅާ އޮންނާނެ.

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްކަމެއް. ްބާރުއަޅާ ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ އިސްލާމްދީންވެސް

ް 32ްްރައީސް، ްވެިރކަންކުރުމަށް. ްއެކަުކ ްމަދީޯތ އަހަރުނ32ްްްއަހަރު

.ްއާދެ،ްރާއްޖެފަދަްކުޑަްނުވިކަމެއްްއުމުރުްދުވަހުްހުްއޓަސްްދެނެއްްނުވާނެ

ްޤައުމުެގް ްގެްއލި، ްމަސްލަޙަތު ްޢާންމުން ްނުބެލި، ްކަންތައް  2100ޤައުމެްއގެ

ްއުފުލަންޖެހޭނީް ްޒިންމާ ްގޯްސވަމުންދާކަމުގެ ްދުވަހަްށ ްުދވަހުން ކަންތައްތައް

ްވެރިކަްން ަެކަކު ްއެ ްމުއްދަެތއްަގއި ްދިގު ްިމހާ ްއާދެ، ްފަރާތަކުންތޯ. ކޮން

ްިބރަކީ، ްބޮޑު ްއެންމެ ްއިތުރަްށްްކުރުމުގެ ްުމއްސަނދިން ަޤއުމުގެ

ްދިއުްނ.ްވެރިކަުމގަިއް ްފަޤީރުެވގެން ްފަޤީރުްންއިތުރަށް ްއަދި މުއްސަނދިކޮށް

 2105ދެމިހުރުމަށްޓަކައިްވަކިްބަޔަކުްކުރާްކަންތައްތައްްެއްއގޮތަކަްށވެސްްނުފެނި،ް

ްއާދެ،ް ްނެތިގެންދިއުން. ްހަމަހަމަކަން ްތެރޭގައި ްރައްޔިތުންގެ ްޢާންމު އަދި

ނޑުމެްނގެްޤައުާމިއ،ްރަްއޔިތުންެގްްކުރުގޮތަކަށްް ދަންނަވާނަމަ،ްިމހާރުްއަުޅގަ

ްވަިކް ްމިއުޅެނީ ްމުހިންމުވެގެްނ ްފައިދާއަށްވުރެ ްކުރިއެރުާމއި މަސްލަޙަތާއި،

ނުޑް މީހެއްގެްމަސްލަޙަތާއި،ްއަމިްއލަްއެދުން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްއަުޅގަ

ްބަދަލުޮކށް، ްވިސްނުން ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްޮގވާލަން  2110ޤައުމާިއްްމިއަދު

ްޙައްުޤް ްމީެހއްެގ ްވަކި ްއާދެ، ްނެުރމަށް. ްކުިރއަށް ރައްޔިތުން
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ްޙައްުޤް ްރައްިޔތުންގެ ްހުރިހާ ްޤައުމުގެ ްމުިޅ ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި

ނޑުްމިއަދުްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުގެްހުރިހާް ޤުރުބާންކޮށްްނުލުމަށްްއަޅުގަ

ްްއޒަްތތެރިްރައީސް.ްމެންބަރުންނަށްްގޮވާލަމުން،ްިއށީންނަން.ްޝުކުރިއްޔާްޢި

ް2115 

ްޖުމްހޫރިއްޔާެގްްފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް ްދިވެހިރާއްޭޖެގ ްއާެދ، ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްމިއަދަކީްްްއިްބރާހީމްްދީދީްވާހަކަެދއްކެުވން: ްމަސައްކަުތގަިއ ްއިޞްލާުޙކުރުމުގެ ޤާނޫނުއަސާސީ

ނުޑްފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭްދުވަހެއް.ްިމއަދަކީްފާހަގަް ކޮށްލަންޖެހޭްދުވަހެކޭްއަުޅގަ

ްކޮްން ްކިހިނެއްެވގެން، ްއާދޭ ްހަނދާނަށް ްައޅުަގނޑު ދަންނަވާއިރު

ްިއޞްލާޙުކުރުމުެގް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްައޅުަގނޑުމެން ނޑިަވޅެްއގަިއކަން  2120ދަ

ްރައީްސ،ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްމިގެންދަނީ. ްކުިރއަށް ްފަށަިއގެން މަސައްކަތް

ްޤާނޫނުއަސާސީ ްިމއަދުެގ ްމަސައްަކްތްްދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޞްލާޙުކުރުމުެގ

ްހުިރް ްިގނަވެފައި ްމައްސަލަަތކެްއ ްދިވެހިާރއްޖޭަގއި ްިމގެންދަނީ ކުރިއަށް

ްތަޙަންމަލުް ްރަްއޔިތުންނަށް ްދަންނަވާނަމަ، ްގޮތަކަްށ ްއެހެން ވަގުެތްއގައި.

ްއިތުރުވަމުންާދް ްއަދި ްގިަނވަމުން ްމައްަސލަތަކެއް ްބޮޑެތި  2125ނުކުރެވޭފަދަ

ްައޅުގަް ްހަމަގައިމުވެްސްދުވަސްވަެރްއގައި. ްކުރީަގއި ްތެރޭގައި ނުޑމެންގެ

ްކިތަންެމް ްނޭދެވޭ ްކަންތައްތަކެްއ، ްކިަތންމެ ްނެތް ތަޢާރަފްވެފައި

ްޢާންމުވަމުންދާް ްތަޢާރަފްވެ ްތެރެއަށް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ކަންތައްތަެކއް

ްދުވަސްވަރެްއަގއި.ް ްޢާންމުވަމުންދާ ްމާރާމާީރ ދުވަސްވަެރްއގައި.

ްވަބާަގއިް ްހަލާކުވެގެންާދްމަސްތުވާތަކެތީގެ ްމީހުންތަކެއް  2130ޖެހި

ްމަގުފަހިކޮށްދީގެްން ްހަލާކުަުކުރުމަށް ްމީހުންތަކެއް ްއަދި ދުވަސްވަެރްއގައި.

އެހެންްބަޔަކުްމުްއސަނދިވަުމންދާްދުވަސްވަެރއްަގއި.ްިޢއްަޒތްތެރިްރައީސް،ް

ްރާއްޖޭެގް ްއެަބހުރި. ްވާހަކަަތކެއް ްކިތަންމެ ްއަިދ ްދަންނަވާނަމަ މިގޮތަށް

ްބޭނުންކޮށްގެންްމުއްސަނދިކަމާ ްބަޔަުކ ްމަދު ްވަސީލަތްތަްއ ްޤުދުރަތީ އި،

ްމުއްސަނދިކަންް ްތަނަވަސްކަމާިއ، ްއެމީހުންގެ ްހިސާބަށް  2135އަތްނުފޯރާ

ްނިކަމެތިވަމުންދާް ްފަޤީރުވެ ްބަޔަކު ްއަނެްއ އިތުރުވަމުންދާއިުރ،

ދުވަސްވަެރްއގައި.ްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް،ްދިވެހިރާއްޭޖގެްމިައދުގެްއާބާދީއަްށް

ްބަލައިލާ ްއުމުރުން ްއާބާީދެގ،35ްްއިރު ްއެއީ ްރައްޔިތުންނަކީ އަހަރުގެ
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ް ްދަންަނވާނީ، 122ްްއަޅުަގނޑު ްގޮތަކަްށ72ްްއިން ްއެހެން އޭ.

 2140އަހަރަށްވުރެްަދށްްމީހުންނޭ.35ްްމީހުންނަކީްއުމުރުނ72ްްްދަންނަވާނަމަް%

އަހަރަްށވުރެްއުމުރުންްދަށްްމީހުން،35ްްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ްމިދެންނެވިް

ްމިހުންނެވިްރައްޔިތު ްަރއީސްކަުމގަިއ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމިއަދު ންނަކީ

ްނޫންް ްޤައްޔޫމް ްޢަބްދުލް ްމައުމޫން ްއަލްުއސްތާޛް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްމިީއް ްރައްޔިތުން. ްނުދެކޭ ްެވރިކަންކުރާތަން ްރާއްޖޭގެ ްމީހަކު ދެވަނަ

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްއަޅުަގނޑުމެން ްޙަޤީޤަތާއެއްކޮށް ްމި  2145ޙަޤީޤަތަކީ.

ްކުރިމަުގްއިޞްލާޙުކުރާް ްާރްއޖޭގެ ްމިމަސައްކަތްކުރަނީ ްައޅުަގނޑުެމން އިރު

ްބަޔަކަްށް ްއޮތް ްފުރުޞަތެއް ްހަމަހަމަ ްރައްިޔތުންނަކީ އުޖާލާކުރަން.ްރާއްޖޭގެ

ްތަނަވަސް،ް ްރާއްޖެައކީ ްއަދި ްހަދަން. ްަތނަކަށް ްއަމާން ްރާއްޖެއަކީ ހަދަން.

ްއިންސާފުް ްހަދަން. ްޤައުމަކަށް ްކުރިއަާރފައިވާ ްއިޤްތިޞާދީގޮތުން

ްއަމާޒުތަކަްށް ްމި ްއެހެންވީމަ، ްހަދަން. ްޤައުަމކަށް ްއޮތް  2150ޤާއިމްކުރެވިަފއި

ްއަިލް ްރާއްޖެއަށް ްމަސައްކަަތކީ، ްމިކުރާ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ވާސިލްވުމަށްަޓކަިއ

ްމިމަސައްކަތްް ްމަަސއްކަތެްއ. ްކުރެވޭ ްއަމާޒުކޮްށގެްނ ކުރިމަގަކަށް

ްބަލައި ްއިޞްލާޙުތަކަްށ ްހުރި ްހުށަހެޅިފަިއ ލާއިުރްކުރަމުންދާއިރު

ނުޑް ްއަޅުގަ ްތެރެއިން ްއެބަހުރި.ްމީގެ ްއިޞްލާޙުތައް ްކަހަލަ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ

 2155ވަނަްޞަފްޙާގައިްހުށަހެޅިފައިްެއއޮތްްިއޞްލާޙު.ްއާދެ،13ްްފާހަގަކޮށްލަންް

ް ްޑްރާފްޓްގެ ްއޮްތ ްހުށަހެޅިފައި ްމިހާރު ްއަްށ2ްްއެއީ ް)ހ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްހު ްއެއިޞްލާޙު ްއިޞްލާެޙއް. ްއޮތް ްބަެއްއްހުށަހެޅިފައި ްއޮތީ، ށަހަޅުްއވާފަިއ

ްސަރުކާރުެގް ްމިހާރުެވސް ްފަަދއިން ްފާހަގަކުެރއްވި ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްވަޒީރުްނވެްސް ްއަދި ްބޭފުޅުންނާއި ްތިއްެބިވ އިސްމަޤާމުތަކުަގއި

ްއެއިޞްލާުޙް ްއިޞްލާެޙއް. ްއޮތް ްހުށަހަޅުއްވާަފއި  2160ހިމެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަށް

ްޭއގެް ްއިނގޭ ްސާފުކޮށް ްްވަރަށް ްމިހާރު ްދުވަސ32ްްްމަޤްޞަދަކީ އަހަރު

ްދިނުމުގެް ްފުރުޞަތު ްއިތުރު ްއަދިވެސް ްބޭފުޅަކަްށ ވެރިކަންކުަރްއވާ

ްނުެވވޭނެ.ް ްޚިލާފެއް ްމިައކަށް ްިއޞްލާޙެއްކަން. ްހުށަހެޅުްއވި މަޤްޞަދުގައި

ްމެންބަރުނ2ްްްދެން،ްހަމައެހެންމެ،ް ްޢިްއޒަތްެތރި ް)ށ(ްއަށް ވަނަްމާއްދާގެ

ްހު ްދަޢުލަތުގެްހުށަހަޅުއްވާފައި ްަހމަ ްއެވެސް ްބަލައިލާއިރު ްއިޞްާލޙަށް  2165ރި
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ްބޭފުޅުންެވްސް ްިތއްބެިވ ްމަޤާމުތަކުަގއި ްަވޒީރުންގެ އިސްމަޤާމުތަކުަގއި،

ް)ށ(ް ްއެީއ، ްއިޞްލާޙެއް. ްއޮތް ްހުށަހަޅުއްވާފަިއ ހިމެނިގެން

ްަރއީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާކަމުެގް ްކީކޭތޯ. ްބުނަނީ ްަގިއ ް)ށ( އުނިކޮށްލަްއވަން.

ްފުރިހަ ްކުރިމައްެޗްއްދެދައުރު ްއެމަޤާމަށް ްއަލުން ްމީހަކަށް މަކޮށްފައިވާ

ްމިދެންނެިވް ްކުިރން ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްިޢއްޒަތްތެރި  2170ނުލެވޭނެއޭ.

ްއަމާޒުކޮްށގެންް ްކުރިމަަގކަްށ ްއަލި ްބިާނކޮށް ްމައްޗަށް ޙަޤީޤަތުގެ

ްމިވަރުެގް ްއިޞްލާޙުކުރަމުންދާިއރު ްޤާނޫނުއަާސސީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްމިކަހަލަ ްހުށަހަޅުއްވާީންްއިޞްލާޙެްއ، ްއުނިކޮށްލަްނ ްމާއްދާއަކަށް މުހިންމު

ްއޮޅޭނެް ްކާކަށް ްމިީއ ްމަޤްޞަދެއްގައިތޯ. ްކޮްނ ްނިޔަތެއްަގއި، ކޮން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްކަންތައްތަކަށް ްކަހަލަ ްމިހިރަ ްއެހެންވީމަ،  2175ޙަޤީޤަތެއްތޯ.

ްފުންކޮށްްވިސްނާލާފައިްމިހުށަހެޅޭްއިޞްލާޙުތަކަށްްވޯޓުދެްއވުމަކީ...ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްްތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަ

ް

ނޑުމެންެގްްފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް ްައޅުގަ ްމުސްތަޤްބަލަށްޓަކައި، ްދިވެހިރާްއޖޭގެ ްހިތުން  2180ްއަޅުަގނޑު

ނޑުމެންްކުރަްްއިްބރާހީމްްދީދީްވާހަކަެދއްކެުވން: ންޖެހޭްވަރަށްްމުހިންމުްރައްޔިތުންގެްކުިރއެރުމަށްޓަަކިއްއަޅުގަ

ްމަސައްކަތެްއކަމުަގއިްދެކެން.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް

ްމިއަަދީކްްهللاްފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްޢަްބދު ްނެތްޮގތުގައި ްއާދެ،ްޝަްއކެއް ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްމަޖިލީްޙްްމުޙަްނަމދުްމަޞީ ްޚާއްޞަ ްމިވޭތުކުރާ ްމިހާރު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްފަހުްނޫނީ  2185ްހުގެ

ްލިޔެިވގެންދާެންްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޚާއްަޞގޮތެްއަގއި ްވަރަށް ްތާރީޚުަގއި ޖަލްސާތަކަކީ

ްމިއަުދްކުރިމަތިލާފަިއް ނޑުމެން ްަރއީސް،ްއަުޅގަ ޖަލްސާތަކެއް.ްިޢއްޒަތްތެރި

ްބާބުގަިއް ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްޤާޫނނުއަސާސީގެ ްއިޞްލާޙުކުރެވޭ މިވަނީ

ް ްއ18ްިހިމެނޭ ްއާދެ،ްމާއްދާއަށް ްމަރުޙަލާއަށް. ންސާފުކުރުމުގެ

ް ްބަލާއިރު ްއިޞްލާޙުތަކަްށ ްއައިސްަފއިވާ ްހަމައަށް  95ް2190އަޅުަގނޑުމެންނާއި

އިޞްލާޙެއްްޓޭބަލްކުެރވިގެންިދޔަ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްޭއގެްތެރެަެއިންްބައެްއް

ްމިބާބަށް،ް ްދޭހަވަނީ ްެއއިން ްގެންދަވާފަިއ. ްވަީނ ްއަނބުރާ އިޞްލާޙުތައް
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ްފުރިހަމައަށްްރައީސުލްޖުމްހޫރި ްވީހާެވސް ްރަނގަޅަށް، ްވީހާވެސް ްބާބު އްޔާގެ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމަޖިލީހުގެ ްބެއްލެވުމަށް ްނިންމޭތޯ ްއެދޭގޮތަށް ރައްޔިތުން

ްޭބނުންފުޅުވާކަމަށް.ް ްމަސައްކަތްކުަރއްވަން ްބޮޑަށް ްވަރަށް  2195މެންބަރުން

ްޑްރާފްޓްަގިއް ްބަލާއިރު ްމިގޮތުން ްާއދެ، ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ްޖުމްލަގޮތެަެ ްަކމަށްވަންޏާ، ްދަންނަވާ ްވަރަްށ18ްްއްަގއި ްެތރޭގައި މާއްާދގެ

ްވަީން ްމިވާހަކަފުޅު ްމެންބަރުން ްއާދެ،ްބައެއް ްއެބަހުރި. ްމާއްދާތައް ރަނގަޅު

ްދެތިންް ްމިލިބޭ ްއަނެއްކާ ްކޮންމެހެން ްއެަެހެްނީވމަ، ފާހަގަކުރަްއވާފައި.

ްދަްއކާކަށް ްވާހަކަތަކެއް ްއެހުރިހާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްމިނެޓްގައި  2200ނެތިން.ްްހަތަރު

ްނޫނިްއާޔް ްކަންތަްއތައް. ްހުރި ްގޮސްފައި ްއަތްދަށުން ްއެބަހުރި ްބައެއް ދެން،

ނުޑް ްއަުޅގަ ްމިދެންނެވީ ްެއއީ ްއެކަންަތއްތަްއ ްއެބަހުރި. ްކަންަތއްތަކެްއ އުނި

ްބަެއްއް ްެބއްެލވުމަށް ްއިޞްލާޙުކުެރވޭތޯ ްއެކަންަތއްތަްއ ދެކޭގޮުތގައި

ްއިޞްލާޙުތަ ްމަސައްކަތްކުރައްާވ، ްއެބައޮްތްމެންބަރުން ެކްއވެްސ

ްފުރަތަމަް ްެއންމެ ްބަާލއިރު ްރައީސް،ްމިގޮތުން  2205ހުށަހަޅުއްވާފައި.ްިޢއްޒަތްތެރި

ްޤާނޫނުގަިއާވ1ްް ްޤާނޫނުއަސާސީއާިއ ްމިބުނަނީ ްގަިއ ް)ހ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްލިބިގެންވަީން ްބާރުތައް ްހިންގުމުގެ ްވެރިކަްނ ގޮތުގެމަތިން

ްމަޖިލީ ްވަޒީރުްނގެ ްއެަެހެންނަމަވެސް،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަާށއި، ހަށޭ.

އަޅުަގނޑުމެންްމިހާރުްފާސްކޮށްފައިްއޮތްްދަޢުލަތާއި،ްއަމިްއލަްވެރިކަމާިއ،ް

ް ްމިބާބުގެ ްވަީނ6ްްރައްޔިތުން ްފާސްކުރައްވާަފއި ްމަޖިލީހުން ްމާއްދާ  2210ވަނަ

ްގޮތުގެމަތިްން ްބަޔާންެވގެންާވ ްމިޤާނޫނުއަސާސީަގއި މިދަންނަވާގޮތަށް.

ްލިބި ްބާުރ ްހިންގުމުގެ ްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަށޭ.ްވެރިކަން ގެންވަނީ

ްއޮްއވާ،ް ްފާްސޮކށްފައި ްމާއްދާއެއް ްއޮތް ްފާސްކޮށްގައި ްމިހާރު އެހެންވީމަ،

ް ްޑްރާފްޓްގެ ްމިއޮތް ްފޮނުއްވާފައި ްމި ްޑްރާފްޓިންގްކޮމިޓީން ވަަނ1ްްމިހާރު

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމިީއ ްއެހެންވީމަ، ްތަޢާރަޟްވޭ. ްއެބަ ް)ހ(  2215މާއްދާގެ

ްކަމެއް ްިވސްނާވަަޑއިގެްންވިސްނާލަންޖެހޭނެ ްރައީްސ،ްމިކަމާ .ްިޢްއޒަތްތެރި

ްނިންމަވަންޖެހޭް ްެއއީ ްއައްަސވާނެޯތވެސް ްޯވޓަްށ ްމިއޮތްގޮތަށް މިމާއްދާ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްރައީސް،ްދެން ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކެން. ނޑު ްއަުޅގަ ކަމެއްކަުމގައި

ްރައީސެްއެގް ްނާއިުބ ްއާެދ، ްނުކުތާއަީކ، ްއަނެއް ްބޭނުންވާ ފާހަގަކޮށްލަން
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 2220ވަނަްމާއްދާގެް)ހ(7ްްވަަންމާއްދާގައިްމިބުނަނ7ްްީދަްއކާއިރުްމީގެްވާހަކަ

ްވާހަކަ.ް ްއިޢުލާނުކުަރންޖެހޭ ްނަމެއް ްމަރުޙަލާގައި ްއިންތިޚާބުގެ ްމި ްެއއީ ގައި

ްނާއިބުް ްނުބުނޭ ްމާއްދާެއއްަގިއ ްެއއްެވސް ްޑްރާްފޓްގެ އެހެންނަމަވެސް،ްމުޅި

ްކިހިނެއް ްވާަހކަެއއް. ްގޮުތގެ ްޢަްއޔަނުކުރެވޭނެ ްެއޕޮއިންޓްމަންޓްްރައީސް ތޯ

ް ްވާހަކަ. ްއިޢުލާނުކުރާ ްނަން ްގައ7ްްިއޮންނަނީ. ް)ހ( ްމާއްާދެގ ވަނަ

ްމަޤާމަށްް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ްމިބުނަނީ ްގައި ް)ށ(  2225މިބުނަނީ،

ްރައީސްައކަްށް ްނާއިުބ ްެއކުަގއި ްއޭނާާއއި ްމީހަކުމެ ްކޮންމެ ކުރިމަތިލާ

ްއިޢުލާނުކުރަ ްޢާންމުކޮށް ްނަން ްމީހެއްގެ ްއެކަމަކު،ްހުންނާނެ ންވާެނއޭ.

ނުޑް ްއަުޅގަ ްެދން، ްނެތް. ްތާކު ްއެްއވެސް ްވާހަަކއެްއ އެޕޮއިންޓްމަންޓްގެ

ް ްއަންނައިުރ ްކިޔަމުން ްދެން،15ްްކިޔަމުން ްއެަބއޮތް. ްމާއްދާަގއި ވަނަ

 15ް2230އަޅުަގނޑަްށްހީވަނީްއެއްދޮނަުކންްދެބުޅިްޖައްަސވާލަްއވާފަިއްއޮތީހެން.ް

ްޖުމްލާގަ ްއެންމެފަހު ްމާއްދާަގއި ްރައީސްކަމަްށްވަނަ ްނާއިުބ ްއެބައޮތް އި

ްމަޖިލީހުންް ްަރއްޔިުތންގެ ްނަން ްމީހެއްގެ ްޢަްއޔަނުކުރާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްމިހާރުް ްހިތަށްއަރަނީ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންީވމަ، ފާސްކުރަންވާނެަެއޭ.

ްކޮށްލާް ނުޑ ްައުޅގަ ްއެހެންވީމަ،ްމިެވސް ްއޮންާނނީ. ްމިކަންތައް އެގޮތަށްާބއޭ

ްއެ ްެއއީ، ްއެވާހަަކެއއްްސުވާލެއް. ްތަނެްއަގއި ްއެއްވެސް ްއެހެން  2235ހެންނޫީނ

ްމިކުރަންް ްރައީސް،ްއާދެ،ްއަޅުަގނުޑމެން ްނެތީމަ.ްޢިއްޒަތްތެރި އައިސްަފއި

ްިމް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޕޮލިޓިކްސްައކުން ްކޮންސެްނސަސް ްމަސައްކަަތކީ، އުޅޭ

ްމިޤާނޫނުއަސާީސެގް ްއާދެ، ްޕޮލިޓިކްސްއަކަށް. ްއެްޑވަަސއިރިއަލް ދަތުކުރަނީ

ްމިދެނީ.ްދަ ްބާުރތަކެއް ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްަރްއޔިތުންނަށް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ށުން

ްބަޔަކުް ްފުިރހަމަވާ ްޝަރުތުތަކެއް ްަކނޑަެއޅޭ ްބާރުތަކަީކ. ްއެ  2240ކޮބައިތޯ

ްކަމަށްވަންޏާް ްކުރިމަތިލައިފި ްމަޤާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ

ްބަޔަ ްބުނާ ްބަސް ްފަހު ްއެންމެ ްމިދަނީ. ްހަމައަށް ކީްރައްޔިތުންނާއި

ްރައްޔިތުން.ްރަްއޔިތުންްއެންމެްފަހުްބަސްްބުނާްބަޔަކީ.ް

ް

 2245ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް
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ްމީހަކުްްهللاްފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްޢަްބދު ްރައްޔިތުްނނަށް ްމިމަސައްކަތްކުރަނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ،

ްނުހޮވުމުެގްބާރުދިނުން.ްއެހެންވީމަ،ްަރއްޔިތުންނަށް،ްރައްޔިތުްނެގްްހޮވުމާއިްޙްްމުޙަްނަމދުްމަޞީ

ވެރިކަންްއަނބުރާްހަވާލުްމިުކރަނީ.ްއެހެންވީމަ،ްވަރަށްްބޮަޑށްްޝުކުރިއްާޔްްްވާހަކަެދއްެކވުން:

 2250ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްް

ް

ްަގނުޑވެސްްމިްހުށަހެޅިފައިވާްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއާދެ،ްއަޅުްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް

ްފެންނަްްޢައްާބސްްިއބްރާީހމްް ްއަުޅަގނޑަށް ްބެހޭގޮތުން ްއިްޞލާޙުތަކާއި ްހުށަހެޅިފައިވާ ްބާބަށް،

ްމިބާބުގެްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ނުޑވެސް ްދަންނަވާލާނަން.ްއަުޅގަ ްއެްއޗެހި ބައެއް

ްހު ްާފހަގަކޮށްލެވިަފއި ނޑަށް ްއަުޅގަ ްހަމަްމާއްދާތަކުން ްމާއްދާ ްބަެއްއ  2255ރި

ް ްތެރެއިން ްއޭގެ ްބަލާނަން. ްދަންނަވާލެވޭތޯ ްމާއްދާެގ1ްްކުރުކުރުކޮށް ވަނަ

ްފުވައްމުލަުކެގް ްދެއްެކވި ްވާހަކަފުޅު ްކުރިން ްއަޅުަގނުޑގެ ްދެންމެ ވާހަކަ

މަސީޙްްއެވާހަކަްަދއްަކވައިފި.ްއެހެންވީމަ،ްهللاްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު

ނޑުްނުދާނަން ވަނަްމާއްާދއަށްްބަލައިލާއިުރގަިއ12ްް.ްދެން،ްއެައކަށްްއަުޅގަ

ްއޮންނަނީ،12ްް ްލިޔެފަިއ ްމި ްޝަޕޯގައި ްމާއްާދގެ  2260ވަނަ

ްމަސްޢޫލިއްޔަތުކަމުަގިއް ްބާރުތަކާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ނޑަައާޅް ްމާއްދާތަކުަގާއއި،ްޤާނޫނުތަުކގަިއްކަ ްއެހެނިހެން މިޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްިއތުރުން ްކަންތައްަތކުގެ ްކުރުްންްބުނެފައިވާ ްކަންަތއްތައް ްމިވާ ތިރީގައި

ްއެކަންތަްއް ްައދި ްހަވާލުކޮށް ްމިޤާނޫނުއަސާސީން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

ްއެހެންް ްދެއޭ. ްމިޤާނޫނުއަސާސީން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ްބާރު  2265ކުރުމުގެ

ްމިބުނަނީ،ް ްގައި ް)ޓ( ްނިންމާލާއިރު ްއަކުރުތައް ްމީގެ ްހަމަ ްދެން ބުނެފައި

ްއަދާކުރަންޖެހޭކަމަށްްރައީސުލްޖުމްހޫރި ްމީހަކު ްހުންނަ އްޔާައކަްށ

ްމިނޫންވެސްް ްބަޔާންކޮށްަފއިާވ ްޤާޫނނުގައި މިޤާނޫނުއަސާސީއާއި

ނޑުމެންނަށްް ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއެހެންވީމަ، ްއަދާކުރުން. މަސްޢޫލިއްޔަތު

ްބަޔާންކުރަީން ްމި ްޝަޕޯގަިއ ްމިހާރު ްއިޝާރާްތުކރަނީ ްެއ  2270މިނޫންވެސް

ކުރަން.ްއެހެންވީަމ،ްައޅުަގނަޑށްްހީވަނީްިމްްމިޤާނޫނުންްބުނާްހުރިހާކަމެއް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެހެން ްނެތްކަމަށް ްއޮންނަން ްމިތާ ްބޭނުމެއް ްގެ )ޓ(

ްމިބާބުގެް ްދަްނނަވާލާނަން.ްދެން،ްހަމަ ްއެވާހަަކވެސް ވަަނ11ްްހިތަށްއަރާތީ
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ް ްއެ ްއެަބއޮތް. ްމައްސަލައެއް ްެއކަހަލަ ްމާއްދާެގ11ްްމާއްދާގަިއވެސް ވަނަ

ްއޭނާެގްް)ށ(ްަގއިްމިބުނަނީ  2275ެއއްެވސް،ްސަބަބަކާހުރެްރައީސުލްޖުމްޫހރިއްޔާ

ްޢުުޒރުވެރިެވއްޖެނަމަް ްވަގުީތގޮތުން ްއަދާކުރުަމށް މަސްޢޫލިއްޔަތު

ްރައީސްޭއ.ް ްާނއިބު ްއަދާކުރާނީ ްަމސްޢޫލިއްޔަތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްަްޔާގެ

ވަނަްާމއްާދގައިްއެކަަމކު،16ްްވަރަށްްސާފުކޮށްްމިކަންްއެނެގންްއެބައޮތް.ް

ްއެމީހުންގެްބަޔާން ްރައީސްާއިއ ްނާއިބު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއާިއ، ކުރަނީ

ްމެދުވެރިެވއްޖެނަމަް ްވަގުތީގޮތުން ްޙާލަތެއް ްއަދާނުކުރެވޭަފދަ ްވާޖިބު  2280މަޤާމުގެ

ްއަލުންް ްމަސައްކަތާ ްރައީސް ްނާއިބު ްނުވަަތ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްމަސްޢޫލިްއޔަތުތަާކއި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވާޖިބުތަްއްްހަވާލުެވވެންދެން

ްއެހެންވީމަ،ް ްރައީސްޭއ. ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްޙަވާލުވާނީ އަދާކުރުމަށް

ް ްެއ ްނޭނގެ. ްމިބުނަނީ،11ްްމިވާގޮެތއް ްމާއްާދަގއި ވަނަ

ްގޮެތްއް ްހަާވލުވެވޭ ްދިމާެވގެން ްަވގުތީކަމެްއ  2285ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ

ް ްމި ްއެކަމަުކ، ްރައީސްއޭ. ްނާިއބު ްހަވާުލވާނީ ވަަނ16ްްނެތިއްޖިއްޔާ

ްމަޖިލީހުގެް ްރައްޔިތުްނގެ ްވެއްޖަީއވިްއޔާ ްމިހެން ްމިބުނަނީ މާއްދާގައި

ްއަލުންް ްމިބާބުގައިވެސް ްހުރީމަ ްކަންތަކެއް ްއެހެންވީމަ،ްމިކަަހލަ ރައީސްއޭ.

ވިސްނާލަންޖެހޭްކަހަލަްބައެއްްމާއްދާތައްްއެބަހުރި.ްމިދެންނެވީްއިޞްލާުޙެގް

 2290ހެންވީަމ،ްއަުޅަގނޑުްހިތަށްއަާރްގޮތުންްހުށަހެޅިފައިްނެތްކަމުގައިިވޔަސް.ްއެ

ްމިކަމަށްް ްމެްނބަރުން ްވޯޓުެދއްާވއިރު ްކަންތައްތަްއ މިކަހަލަ

ްހުށަހެޅިފައިވާް ްދެން، ްއެދެމޭ. ްދެްއވުން ވިސްނަވާަލްއވަިއގެން

ް ްވާހަކަދަްއކާލާއިުރގައި ްދޭތެޭރގައި ްމާއްާދެގ18ްްއިޞްލާޙުތަކާއި ވަނަ

ްއަޅުގަ ްބަޙުސްކުރަންޖެހޭްމައްސަލައަީކ،ްޙަޤީޤަތުަގއިެވްސްހަމަ ނޑުމެންނަށް

ްއިބްރާހީމްް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްމައްސަލައެއް.ްާޚއްޞަޮކށް  2295ކަހަލަ

ްއަޅުަގނުޑެވްސް ްއެއީ ްއިޞްލާޙަށް ްއޮތް ްއެހުށަހަޅުއްވާފަިއ އިސްމާޢީލް

ްެއއާެއކީަގިއް ްއެހެންނަމަވެްސ، ްއިޞްލާޙެއް. ްތާއީދުަުކުާރ އުސޫލެްއެގގޮތުން

ްހިތަށްއަރަ ްމިދެކެނީްއަޅުަގނޑު ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނީ

ްޚާއްޞަ ްބޮޑަްށ ްފަރުދަކަްށވުރެ ްމުްވަކި ްއސާއެްއެގގޮތަްށްޢަހަމަ

ްމީހެްއެގް ްބަލަހައްޓާ ްއެމުޢައްސަާސެއއް ްއެބޭފުޅެްއެގ  2300ދެކޭކަމަށްވަންޏާ
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އަބުރަކާއިްޤަދަރަާކއިްއޮންނަންވާނެއޭ.ްއެހެްނވީމާ،ްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހަށްް

ގެންްރައްޔިތުންްމަޖިލީހުންްއެޝަރީޢަތްްކުރަންޖެހޭްކަހަލަްކަމެއްޯތްހުށަހެޅި

ްހަމަް ްހީވަނީ ްއަޅުަގނޑަްށ ްއެއީ ްއޮތުން ްގޮތެއް ްނިންމާލާކަހަލަ ބަލާ

ްުނވަަތް ްނަގާލުމަްށޓަކައި ްއަބުރު ްމީހަކުވެސް ްކޮންމެ ްއެީއ ރަނގަޅުގޮެތކޭ.

ްދައްކަމު ްވާހަކަެއްއ ްކޮންމެފަދަ ްގޯްސކުރުމަށްޓަަކއި  2305ންްމިކަންތައް

ްހިނގާގޮތަްށް ްކަންތައްތަްއ ްމިކަހަލަ ްގެްނދެވި ްދަޢުވާ ކޯޓަކަްށގޮސް

ްސްްކރީންކުރެޭވގޮތެްއް ްކޮންމެވެސް ްތެރެއިން ްގޮެތއްެގ ްއެނޫން އޮތުމަށްވުރެ

ްއޮްތގޮތަްށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމިހާރު ްޮކންމެހެން ްއެކަމަީކ ްއޮންނަން. ގޮތަށް

ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިަދންނަވަނީ. ނޑު ްއަޅުގަ ްނޫން ްްހަދާކަށް އަހަރުެގ17ްްމި

ްކުަޑކުަޑް ްއަުޅަގނޑު ްމިވާހަކަދެއްކިން. ްހަމަ ްފާސްކުރިއިރުެވސް  2310ޤާނޫނެއް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމާޭލެގ ްއަލްފާޟިލް، ްމިއަދު ްދަންނަވާލާނަން. ވާހަކަެއއް

ްއޭުރްމިމަޖިލީހުގައިް ްވާހަކަައކީ ްއެދައްަކވާ ްއިސްމާޢީލް ްއިބްރާހީމް މެންބަރު

ްލ.އަ ްގޮުތގައި ްހަނދާންވާ ްހުންނެވިްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރަަކށް ޮތޅުގެ

ްވާހަކަތައް.ް ްދެްއެކވި ްހަމަ ްބައްޕަ ްއޭނަެގ ްއާދެ، ްނަޞީރު، އިސްމާޢީލް

ްހަމަް ްއެވާހަކަތަކަށް ްހަމަ ްއެބަހުރި. ްހަނދާން ްމިހާރުވެސް  2315އަޅުަގނޑު

ނުޑް އަޅުަގނުޑވެސްްތާއީދުކޮްށގެްނވެސްްވާހަކަެދއްކީން.ްއެހެންީވމާ،ްއަޅުގަ

ްމިމައްސަ ްމިއުޅެނީ ްވިްސނާލެވިދާނެއޭ.ްދަންނަވަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ލައިަގއި

ް ްއޮތްްއިޞްލާުޙގަިއްބިދޭސީއަާކިއ22ްްދެން ްހުށަހެޅިފައި ްކަރުދާހުގައި ވަނަ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްތަންކޮޅުަގއި ްމިއޮތް ްނުވުން. ްމީހެއްކަމުގައި ްހުރި އިނދެގެން

ްއުސޫެލްއް ްތާއީުދކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްނޫން. ްނިސްބަތްކޮެށއް ްބޭފުޅަކަށް  2320ވަކި

ބަކަށްްވަނީްމިހާރުްއަޅުަގނޑުމެންްބިދޭސީއަާކއިްއިންނައިރުަގިއްއެއީ.ްސަބަ

ްޣައިރުް ްމުސްލިމަކަށްވާިހނދު ްފިރިމީހާއަކީ ްޙުއްދަކުޭރ އިސްލާމްދީން

ްމީހަާކް ްޔަހޫދީ ްނުވަތަ ްނަޞާރާ ްއެހެންނަމަވެސް މުސްލިމް

ްއެހެްން ްލޭޑީއަކީ ްފަސްޓް ްރާއްޖޭގެ ްއެހެންީވމާ، ކަިއވެނިކުެރވިދާނެއޭ.

ނޑުްހަމަްެއއްގޮަތކަށްވެްސްހިތްހަމަޖެހޭްދީނެއްގެްމީހަ  2325ކަށްްވުންްެއއީްައޅުގަ

ްއިތުރަށްް ްނުުވމުގެ ްރައްޔިތަކަށް ްދިވެހި ްއެކަިނ ްއަދި ްނޫން. ކަމެއް

ްލޭޑީއަކަށްުވްން ްފަސްޓް ްރާއްޖޭގެ ްމީހަކު ްދީނެއްގެ ްއެހެން މިދެންނެވިގޮތަށް
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ްެއއީް ްއޮތުން ްއެސިފަ ްގޮތުން. ްރަްއކާތެރިކުރުމުގެ ްއެކަން ްވެދާނެތީ،

ްއާދެ،ް ްދަންނަވަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްަކމުގަިއވާތީ ްފެންނަކަމެއް އަޅުަގނޑަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްބ.އަތޮޅުެގ ްކުރިން ްނިންމާލުމުގެ ްވާހަަކކޮޅު  2330އަޅުަގނުޑގެ

ްމެންބަރުްޢަލީްފާއިޒްްދެއްކެވިްވާހަކަެއްއގައި..

ް

ްއާދެ،ްަވގުތުްހަމަެވއްޖެ.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްބައިވެިރެވ93ްްްުބރީްމެްނބަރުްަުވަުދއަތޮޅުްދެކުނުހ ްއޭަނާއއި ްއެކަުމގައި ްހިނިގކަމެއްަގއި ްއަހަުރގައި  2335ްވަނަ

ނުޑްްޢައްާބސްްިއބްރާީހމްް ްއަުޅގަ ްތެދެއް ްއާދެ، ްދެއްެކވީމާ. ްވާހަކަފުޅު ްމީހެއްގޮތަށް ްހިތްވަރުދިން

ްހިްވާހަކަެދއްެކވުން: ްައނގަ ްރައްކާތެރިކަމާިއއެީކގައި ްއެީއ ްހިތްވަރުދިނިން. މޭނުންްއޭނައަށް

ނުޑެގް ލައިގެންްހުންނެވުމަށްްޤާނޫނީްކުށެްއގައިްނުބެދިްހުންނެވުމަްށްއަުޅގަ

ނޑުް ްއަުޅގަ ްމިއަދުެވސް ްނަޞޭހަތް ްދިން ްއޭުރެވސް ްމީހެއްކަމަށްވާތީ ތިމާގެ

 2340ްއެބަދެން.ްޝުކުރިްއޔާ.

ް

ްައޅުަގނުޑމެންްމިލަދުްނމަޑުލުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމިއަދުްްޝުކުރިއްޔާ

ްބަޙުސްކުރަމުންްމިގެންދަނީްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ..ްރިޤްްވާހަކަެދއްކެުވން:ޠާްމުޙަްނމަދުް

ް

 2345ްއާދެ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާެއއްްބ.އަތޮުޅގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަުރްޢަލީްފާއިޒް.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްވިދާުޅީވްވާހަްމާޮޅސްމަޑުލުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް ްއިބްރާހީމް ްޢައްބާސް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްގދ.ގެ ްކަދެްއކެވި

ްެއއްބައި.ްތެެދއް،ްނަސޭޙަްތްްޒްްވާހަކަެދއްެކވުން:އިޢަލީްފާ ްތެރެއިން ްވާހަަކތަކުގެ ްވާހަކަދެްއކެިވއިރު  2350އޭނަ

ްދެއްވި.ްހަމަްއެަެހެންމެްޤާނޫނީްއިމުގެްތެރެއިން...

ް

ް

ްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ޢިއްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް2355 
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ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްދަްއކާްއުޅުމަްށވެސްްހިތްވަރުދެްއވި.ބޭރުނުވެްއެހެންްމެންބަރުންނާއިްވާހަކަްމާޮޅސްމަޑުލުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް
ްޒްްވާހަކަެދއްެކވުން:އިޢަލީްފާ

ް2360 

ް

ްޢިއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު، ްނުކުތާއެްއެގްޢިއްޒަތްތެރި ްނިޒާމާބެހޭ ްމެންބަރު ޒަތްތެރި

ްވާހަކަފުުޅް ްމެންަބރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްތިޔަ ްމެންބަރު، ްޢިއްޒަތްތެރި ދަށުން

ދެއްކެިވއިުރވެސްްގދ.ެގްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިންނެވި.ްތިްޢިއްޒަތްތެިރް

ްއިށީނދެވަޑަިއގެްން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންވީމާ، ްއާދެ،  2365މެންބަރު..

ންްއެދެން.ްއާދެ،ްއިށީނދެވަަޑއިގެންްދެްއވުންްއެދެން.ްމިލަދުންމަޑުލުްދެއްވު

ްދެކުނުބުރީގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެްނބަރުްމުޙަންމަދުްޠާރިޤް.

ް

ްމިހާރުްްމިލަދުްނމަޑުލުްދެކުުނބުރީް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއާެދ، ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްއިޞްލާްިރޤްްޠާުމޙަންަމދުްްމެންަބރު ްމިބަޙުްސކުރެވެމުންދަީންޤާނޫނުއަސާސީ ްމަރުޙަަަލާގައި  2370ްުޙކުރުމުގެ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްމިބާބުގެްމައްޗަށް.ްއާެދ،ްމިބާބުގެ..ްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްޢަދްނާންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެްނބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްގއ.ގެ ްނުކުތާެއްއ ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،

ްޙަލީމް.ް

ް2375 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިދިޔަީއްްއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުްހުވަދުް ްފެނިެގން ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްދެންމެައކު ްތެރޭަގއި ްމަޖިލިސްގެ

ްކަމެްއްްދްނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން:ޢަ ްޫދކޮށްލަންވާވަުރގެ ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްއިނގޭތޯ. ްޚިލާފުކަމެްއ އާދަޔާ

ްފާް ްގެންނަވާަފއި ްމިތަނަށް ްާފިއޒް ްފެނޭ ްއަޅުަގނޑަށް ްިނޒާމީްނޫން.  2380އިޒަށް

ްބޮޑުް ްވަރަށް ްއިނގޭތޯ. ްއޮޅުންފިލުވަން ްމިކަްނ ްދެއްވަިއގެން ނުކުތާ

ްރާއްޖޭެގް ްއެީއ، ްހިނގައިގެން. ްމިއުޅެީނ ކަންތައްަގނެޑއް

ްމީގެކުރިްން ްބަދަލުކޮށް ްމަތިން ްހަމަތަކުގެ ްޤާޫނނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން
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ް ްހޯއްދަވައިެދއްވުމަށް ްވެިރކަން ްއިބްރާހީމްއަށް ްމަސައްކަތުެގްއިލްޔާސް ކުިރ

ްދެކެވެންޖެހޭނެ.ް ްރަނގަޅަށް ްެއވާހަކަ ްއެހެްނވީމާ، ްއެދެެކވެނީ.  2385ވާހަކަެއއް

ްޤައުީމް ްއެއީ. ްނޫްނ ްެއކަންޏެއް ްއާއިީލކަމެއްވެްސ ްއެމީހުންގެ އެއީ

ްމައްސަލަެއއްްެއއީ.ް

ް

ް

ްއެެދން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިށީނދެވަޑަިއގެންދެްއވުން ްމެންބަރު  2390މިއީެއްއްްޢިއްޒަތްތެރި

ްއާދެ،ް ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިނގޭތޯ ްނޫން ްތަނެއް ތަޙްޤީޤްކުރާ

ްކުރިއަްށް ްވާހަކަފުޅަިއގެން ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެިރ ނ.އަތޮޅުގެ

ްވަަޑއިގެންެދއްވުންްއެދެން.

ް

ްާވހަކަދައްކަމުްންްދެކުުނބުރީްމިލަދުްނމަޑުލުް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިމަރުޙަލާގައި ްއާެދ،  2395ްޝުކުރިއްާޔ.

ްމިދަނީ..ްިރޤްްޠާުމޙަންަމދުްްރުމެންބަް
ްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްމެންބަރަށްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްގެންދަާވ ްދައްކަމުން ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

 2400ްފުރުޞަތުްދެއްވުންްއެދެން.ްާއދެ،ްކުރިއަށްްގެންދަވާ.

ް

ްވާަހަކދައްކަްމިލަދުްނމަޑުލުްދެކުުނބުރީް ްައޅުަގނޑުމެން ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއާދެ، ްމިގެންދަނީ ްމުން

ްވާހަކަދަްއކަމުްންްިރޤްްޠާުމޙަންަމދުްްމެންަބރު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމައްޗަށް ްމިބާބުެގ ްމައްޗަށް. ްމިބާބުގެ

ްކޮމިޓީްންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޑްރާފްޓިންގ ްއެބަޖެހޭ ްހަނދާންކުރަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ދާއިރު

ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްޑްރާފްޓެްއ ްބަލާއިުރްއެބައޮތްކަްނ ްމިޑްރާްފޓަށް ްއާެދ، .2405 

ްތާއީދުކުރަން.ް ްޖުމްލަގޮތެްއގައި ްޑްރާފްަޓށްވެސް ްމުޅި އަޅުަގނޑު

ްޤަބޫލުކުރެޭވް ްައޅުަގނޑަްށެވސް ްއެބަހުރި ްއިޞްލާުޙތައް ްބައެއް ހަމައެހެންމެ

ްެއއިޞްލާޙުތަުކެގް ްއެހެންވީމާ، ްއެބަހުރި. ްިއޞްލާޙު ްތާއީދުކުރެވޭ ކަހަލަ.

ްފާހަގަް ނޑު ްއަުޅގަ ނަޑއެިޅގެންްތެރޭގައި ްކަ ްއިޞްލާޙެްއ ްވަކި ޮކށްލަން

ްަދންނަވާލާނަންް ްއަޅުަގނޑު ްޖުމްލަގޮތެްއގައި ްނަމަވެސް  2410ނުދެންނެވި

ްއެބަފެެނޭއް ްމީަގއި ނޑަށް ްއަުޅގަ ްބަލާއިރު މިހުށަހެޅިފައިހުރިްއިޞްލާޙުތަކަށް
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ްހުށަހަޅަންް ްމިއިޞްާލޙު ްއިޞްލާޙުތައް. ްުހރި ްގޮތްގޮތަށް ްތަފާތު ވަރަށް

ްމި ްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާކަމުެގްއަޅުަގނޑުމެން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ވިސްނަީނ

ްމިފެންނަް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެކަަމކު، ްނޫން. ްބޭފުަޅަކށް ްވަކި ްއާދެ، މަޤާމު.

 2415އިޞްލާޙުތަކަކީްވަކިްބޭފުޅަކަްށްއަމާޒުކޮށްްހުށަހަޅާފައިހުރިްިއޞްލާޙުތަކެއް.ް

ްއިޞްލާޙުތަކެކޭެވސްް ްމަޖާ ްހެއްވާ ްހަމަ ްއިޞްލާޙުތަކަީކ ްބައެއް ްއާދެ،

ްތާރީޚަށްޓަކަިއް ްިމީއ ްދެަރކަމެއް. ްވަރަށް ްމިއީ ްދަންަނވާނަން. އަޅުަގނޑު

ްމިއެއްޗެިހް ްފަހުން ްޒަމާންތަކެއް ްމިއީ ްއެއްޗެހިތަކެއް. ްހުންނާނެ ފެންނަން

ްވަރަށްް ްޙާލަތު ްމިޒާމާުނގެ ްއެހެންވީމާ، ްއަންާނނެ. ްބަޔަކު ދިރާސާކުރާނެ

ްބޭ ްހުންނެިވ ްވެރިކަމުަގއި ްމިހާރު ްއެނގޭނެ ްދޭތެރޭަގއިްރަނގަޅަށް  2420ފުަޅކާ

ްއެނިގގެންދާެން ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްދެކޭގޮތްވެސް ްމެންބަރުން މިމަޖިލީހުގެ

ްއިޞްލާޙުތަކެްއް ްމިކަހަލަ ްނުކުރަން ްޤަބޫލެއް ްއަުޅަގނެޑއް ްއާދެ، އޭރުން.

ްމެންބަރުންގެް ްއެހެންނަމަވެސް، ްޖެހޭނެކަމަކަށް. ްދާން ހުށަހެޅިގެން

ްެއކަންތައްތައް ްހުރިގޮތަކަށް ނޑުްްވިސްނުންފުޅު ްއަުޅގަ ްއާެދ، ެވގެންދާނީ.

ްބާުބެގް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާގެ ްއަުޅަގނޑުމެން ްގޮުތގަިއ  2425ޤަބޫލުކުރާ

ްަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާެގް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކުރެވެމުންދާިއރު މަޝްވަރާތައް

ްމިހާރުެގް ްއެހެްނވީމާ، ްބޭފުޅެއް. ްހުންނެވި ްއެަބ ްމިހާރުވެްސ މަޤާމުގައި

ްއޮްތތަ ްކުިރއަށް ްއަދި ްޑްރާފްޓްކުރަްންޙާލަތާއި ްއެބާުބ ްވިސްނަިއގެން ނަށް

ްގޮުތގަިއް ްޤަބޫލުުކރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްބަާލިއރު ްެއގޮތުން ވާނީ.

ްހުންނެިވް ްބޭފުަޅކު ްކޮންމެ ްމަޤާމުގައި  2430ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ

ްކުރަްއވާީން ްކަންތައްަތއް ްބޭފުޅަކު ްހުންނަވާ ްއެމަޤާމުަގއި ކަމުގަިއވިަޔސް

ް ްއެކަންަތއް ްބަަޔކާ ްާޚއްޞަގޮެތްއގަިއްކޮންމެވެސް ހަވާލުކުަރްއވަިއގެން.

ްފަހުންް ްެއންމެ ްބަލާއިރު ްޙާލަތަށް ްމިހާރުގެ ްފާަހގަކޮށްލަން އަޅުަގނޑު

ްއެޙާދިާޡް ްއަުޅަގނޑު ްއާެދ، ްޙާދިޘާ. ްހިނގާދިޔާ ްހޯރަފުށީގައި ހިނގާދިޔަ

ްހިނގާދިަޔް ްމާލޭގައި ްހަމައެހެންމެ ްކުްށވެިރކުރަން. ްހަރުކަށިކޮށް  2435ވަރަށް

ްޖަ ްއެފަދަ ްަކންތައްތަްއވެްސްއެިކއެކި ްހިނގާދިޔަ ްޖަލުގައި ރީމާތަކާިއ،

ްބޭނުންވަނީް ްފާހަަގކޮށްލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްާއދެ، ްކުްށވެރިކުރަން. އަޅުަގނޑު

ްބޭފުޅުންެގްކަންތައްތަކަްށް ްހަވާލުކުރަްއވާ ްކަންތަްއތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
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ްވަޒީ ްކަންތައްަތްއވެސް ްރާއްޖެތެރެއާއިބެހޭ ްމިސާލަކަށް ުރްބަލައިލާއިރު

ްހުންނަވާް ްއަތޮޅުވެރިއަުކެވސް ްއަދި ްހުންނަނީ. ްހަވާލުކުރަްއވާފައި  2440ބޭފުޅަކާ

ްކަމެއް،ް ްމިޮކންމެ ްއެހެންނަމަވެްސ، ްދެްއވަވާަފއި. ްފަތްކޮޅެއް ހަމަ

ްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްވާހަަކއަކީ ްމިއުޅޭ ްދަންނަވަން އަޅުަގނޑު

ްފަތް ްނޫނީ ްމުވަްއޒަފުން ްއާދަިއގެ ްކަންތައްަތއް ކޮޅަކުންްހަވާލުކުރަްއވާ

ވަޒީފާދެްއވާްމުަވއްޒަފުންްެއަކންތައްތައްްނުކުރެްއވީމާްެއއީްކޮންމެްކަމެއްެގް

ްިއސްތަށިފުޅުގަޭއ.ް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްމިއެޅެީނ ްގޮސް ްބަދުނާމު  2445އެ

ްމިލަދޫް ްމިލަދޫ. ްނ.އަތޮޅު ްބޭނުންވޭ ްފާހަގަކޮްށލަން ނުޑ ްއަުޅގަ އާދެ،

ް ްރައްޔިތުން ްބަންދުކޮށްފަިއ ްކޯޓު ްއޮފީހާއި، ްމިހާރު ދުަވްސ15ްްތިބިތާ

ްދިޔައިމަް ްމީހުން ްއެރަށު ްއަރިހަށް ްމިނިސްޓަރު ްއެޓޯލްސް ވެއްޖެ.

ްބޭރުކޮށްލީ.ްމިީއް ްަވއްދަިއގެން ްނުވި.ްފުލުހުން ްގޮެތއްެވސް ބައްދަލުކުރެވޭނެ

ްކަމެްއގެެވްސް ްކޮންެމ ްިމއިން ްއޮްތވަަަރަކީ. ްމިހާރު ްޙާލަތު  2450ޖަވާބުދާރީވުމުެގ

ްައޅު ްރައްޔިތުން ްގޮސް ްހުންނަާވްބަދުނާމު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާައކަށް ވާނީ

ްވާހަަކއަީކް ްބޭނުންވާ ްދަންނަވަން ްއަޅުަގނޑު ްއިސްތަށިފުުޅަގއި. ބޭފުޅެއްގެ

ްސީދާް ްކުަރްއވައޭ ްއެބަ ްަކންތައްތައް ްާދއިރާތަކުން ބައެއް

ްރަށްރަށުެގް ްކުރުމަށްޓަކައިވެސް. ްެއބަދުނާމު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

ްބަލާއިރު ްއެހެންްްކަންތައްތަކަށް ްެއކަންަތއްތައް  2455އަޮތޅުއޮފީސްތަކުްނވެސް

ް ްހަމަަގއިމުެވސް ްއަދި ްހުޭރ15ްްއެކުރަނީ ްއަޮތޅުއޮފީހެއް ުދވަްސވީއިރު

ްހުންނަވާ.ް ްމީހަކު ްހަވާުލވެގެން ްއަޮތޅުއޮފީހާއި ްހުންނަވާ. އަތޮޅުވެިރއަކު

ްބޭފުޅަކަށްް ްބަލައިލަންެވސް ްކިހިނެއްތޯ ްުއެޅނީ ްެވގެން އެކަންތައްަތއް

ްޚިދުމަތްތަކެްއްްނުދެވުނު. ްއަސާސީ ްތިމަންނަމެންނަށް ްމިބުނަނީ އެމީހުން

ްނިޒާެމްއް ްނަުރދަމާގެ ްނުލިބެއޭ. ްކަރަންޓެްއ ްނުލިބެއޭ. ްބޯފެނެއް  2460ނުލިބެއޭ.

ްގޮްސް ްމީހަކު ްބަލައިލަން ްއެކަންތަކަށް ްމިހާވަރޭ. ްދަތިކަން ްފަޅުގެ ނެތޭ.

ްމި ްއެހެންވީމާ، ްއެމީހުން. ްދެަރވަނީތޯ ްީކއްތޯވާނީ. ްކޮންމެްބަލައިލިއްޔާ އިން

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމިހުންނަނީ ްމީހަކަށް ްމިއެޅޭ ްބަދުނާމު ކަމެއްގެ

ްަޒމާނެއްގަިއވެްސް ްކޮންމެ ްނޫނަސް ްމިހާރު ްއަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ.

ްރިޢާޔަތްކޮށްގެްނޭން ްކަމަކަށް ްމިހުރިހާ ްއެހެންވީމާ، ްވާނީ.  2465އެހެން
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ްބާުބް ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްޤާނޫނުއަާސސީގައި އަޅުަގނޑުމެން

ލިޔަންވާނީ.ްއެކަންަތއްތަުކގައިްމުޅިްޤައުމުގެްމަސްޢޫލިއްޔަތާިއްހަވާލުވެގެްން

ްސަލާމަތްކުރެވޭެން ްއެބަދުނާމުތަކުން ްރައްކާެތރިކަމާއި ްބޭފުޅަކަށް ހުންނަވާ

ްއޮތްތަނަށް.ް ްކުރިއަށް ްވިސްނަންޖެހޭ ްއެބަ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ގޮތްތަކަކަްށވެސް

ްކަންތަ ްައތޮޅުގެ ްައޅުަގނޑުމެން ްގައިުމވެްސްއެހެންވީމާ، ްބަލާއިުރ  2470އްަތކަށް

ްހުރިހާް ްކަންަތއްތަކެްއ ްމިހުރިހާ ނަރުދަމާއާއި،ްބޯފެނާިއ،ްކަަރންޓާއި،ްފަޅާ

ްަޖވާބުދާރީެވވޭެން ްއެކަންަތއްތަކަށް ްހުރީ. ްދަތިޮކށް ްވަރަށް ރަށެއްަގއިެވސް

ްަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްއެޅެނީ ްބަދުނާމު ްެއކަންތައްަތކުެގ ްނެތޭ. ގޮތެްއ

ްމިކަންތައްތަްއްއިސްތަށިފުޅުގަް ްނުފުއްދި ްވަޢުދު ްމިވަޢުދުވެ ްއެހެްނވީމާ، އޭ.

ްހިތްހަމައެއްްނުޖެހޭނެ.ްއެހެންވީާމ،ް ްވެިރކަމާިއްމީހުން  2475ވަމުންދާކަމަށްވަންޏާ

ްޙަޤީޤަތުގައިްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްވާޖިބުތައްްވަރަށްްރަނަގޅަށް..

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު..ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ނޑުމެންްފަރުމާކުރަންްމިޖެހެނީ.ްދުްނމަޑުލުްދެކުުނބުރީްމިލަ  2480ްއަދާކުރެވޭނެްގޮތަކަށްްމިބާބުްައޅުގަ

ްިރޤްްޠާުމޙަންަމދުްްމެންަބރު

ްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްވަގުތުްހަމަެވއްޖެްއިނގޭތޯ.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް2485 

ްބޭްމިލަދުްނމަޑުލުްދެކުުނބުރީް ްދަންނަވާލަން ނުޑ ްއަުޅގަ ނުޑްއެހެންވީމާ، ްއަުޅގަ ްނުންަވނީ

ްތާއީދުކުރަމޭ.ްްިރޤްްޠާުމޙަންަމދުްްމެންަބރު ްއަޅުަގނުޑ ްމިްޑރާފްޓަށް ްމިޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްއަޅުަގނުޑްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދޭތެޭރގަިއވެްސ ްމުއްދަތާއި ްަދއުުރގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްޢަބްދުލްް ްމަުއމޫން ްއަްލއުސްތާޛް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތާއީދުކުރަނީ

ްޝުކުރިްއާޔްޤަ ްއޮތްގޮތަޭށ. ްތާއީދުކުރަްއވާފައި ްފޮތުގަިއ ްރީނދޫ ްމި  2490އްޔޫމު

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް
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ްއާދެ،ްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއާޔ .`

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެް

ްހުްهللاްބްދުޢައިްބރާހީމްްޚަލީލްް ްބަޙުސަށް ްޚިޔާލުތަކުގައި ްހުށަހެޅި ްހުޅުވާލުމުގަިއްބާބަށް  2495ްޅުވާިލ

ްއިޞްލާޙުްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދަންނަާވނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްމިފުރުަޞތުގައި ނޑަްށވެސް އަަަުޅގަ

ްއިޞްލާޙުތަކަީކް ްހުށަހަޅާފައިވާ ްމެންބަރުން ްފުރުޞަތުގައި ހުށަހަޅުވާލި

ްމިވާނީް ްނަމަެވސް ްޚިޔާލު ްެމންބަރުންގެ ްހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު

ްއެް ްބަޙުސްކޮށް ްއެއްެޗްއްމިމަޖިލީހުގައި ްފައިާދހުރި ްރަނގަޅު ްއެންމެ އިން

ްއެގޮތުްން ްފޯރުކޮށްދިނުން. ްހަމައަށް ްރައްޔިތުްނނާއި  2500އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްމެންބަރުންގެް ްއެހެން ްއަދި ްހުށަހެޅި ްމިމަޖިލީހަށް ްޚިޔާލު އަޅުަގނުޑެގވެސް

ޚިޔާލުވެސްްމަޖިލީހަށްްހުށަހަޅާފައިވަނީ.ްއާދެ،ްބަޙުސްކުެރވިްއެއިންްއެންެމް

އޮށްޓަރުހުރިްެއއްެޗްއްމިމަޖިލީހުގައިްފާސްކޮށްްއެްރައްޔިތުންނާިއްްރަނގަޅު

ް ްައޅުަގނުޑެގ ްއެގޮތުން ްއާދެ، ްފޯރުކޮށްދިނުން. ވަަނ31ްްހަމައަށް

ް ްއިޞްލާުޙގެ ްާފހަގަކޮށްލާފަިއ4ްްހުށަހެޅުމުގައި ްައޅުަގނޑު ްމާއްދާަގއި  2505ވަނަ

ްއެ ްުނވުން. ްމީހަކުކަމުގައި ްއިނދެގެންހުރި ްބިދޭސީއަކާއި ީއ،ްއޮންނާނެ

ް ްއެންމެ ްއިޞްާލޙުގެ ްހުށަހެޅި ްެއއީ.4ްްއަޅުަގނޑު ްޚިޔާލު ގަިއވާ

ްބައިންދަންވާނީް ްތަޚުތުަގއި ްޤައުމުގެ ްިދވެހި ްޚިޔާުލގައި އަޅުަގނުޑގެ

ްމުިޅް ްޔަޤީނުންވެސް ްހަމަ ްލޭޑީއެއް.ްމިއީ ްފަސްޓް ްދިވެހި ހަމަޔަޤީނުންވެސް

ްހިތާމަ ްވަރަށް ްައޅުަގނޑު ްޙަޤީަޤތެަެއް. ްިއއްތިފާޤްވާނެ  2510އާއިެއުކްޤައުމު

ްިދވެިހް ްއަދި ްދިވެިހ ްބޭފުަޅކީ ްއިންނަވާ ްތަޚުތުަގއި ްރާއްޖޭެގ ދަންނަވަނީ

ްާވންޖެހޭނެކަމަށް.ް ްބޭފުޅަކަށް ްހުންނެވި ްބައްަލވަިއގެން ްކަިއވެނި ބޭފުޅަކާއި

ްލޯބިކުރާް ްޤައުމިއްޔަތަްށ ްދިވެހި ްދިވެހިްނ، އަޅުަގނޑުމެންނަކީ

ްއަުޅގަ ްބައެއްކަން ްފަޚުރުވެިރާވ ްދަންނަންޖެހޭނެ.ްދިވެއްަސކަށްވީތީ ނޑުމެން

ނުޑް ްއަޅުގަ ްބޭފުޅުންނަށް ްފިރިހެން ްއަންހެން ްއެންމެހާ ްދިވެހި  2515އާދެ،

ްރައީަސކަށްް ްއަުޅަގނޑުމެްނގެ ްއަދި ްަތޚްތުގައި ްރާއްޭޖގެ އިލްތިމާސްކުރަން

ްމީހަކަށްވެް ްހުރި ްަކިއވެނިކޮްށގެން ްބިޭދސީއަކާ ްބޭފުޅަކީ ވަަޑއިގަންަނވާ

ްކުރުނީސްކުރަ ްދިވެހިން ްމިީއްއެމީހަކަށް ްނުވާެނކަމަށް. ްދޫކޮށްލައިގެން ން

ްއަންހެްން ްއަދި ްއުޚުތުންނަށް ްއަޚުންނާއި ްދިވެހި ްއެންމެހާ އަޅުަގނޑު
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ނޑުްއުންމީދުކުރަނީްދިވެހިރާއްޖޭެގް  2520ކަނބަލުންނަށްްގޮވާލާްގޮވާލުެމއް.ްއަުޅގަ

އެންމެހާްލޮބުވެތިްއަޚުން،ްއުުޚތުންްމިޙަޤީޤަތްްޤަބޫލުކުރައްާވނެކަމަށް.ްމިީއް

ް ްލޮބުވެތިްވަރަށް ްދިެވހި ްހުރިހާ ްއާދެ، ްރައުސްާމލެއް. ައގުހުރި

ްދިވެހިންެގް ްކަިއގެްނ ްވެލި ްދިވެހި ްމިދަންނަވަނީ ރައްޔިތުންނަށް

ްަކިއް ްއުފެްއދުންތައް ްދިވެހި ްަކނޑުމަހާއި، ްިދވެހި ލޭނާރުކަމުގަިއވާ

ްތަޚުތުަގިއް ްިދވެހިރާއްޖޭެގ ްމީހެްއކަމުަގއިމެނުވީ  2525ބޮއިގެންހުރި

ްނުް ްއަޅުަގނޑުމެްންރެނދެލިކުރެވިގެން ްދެރަކަމެއް ްމިފަދަ ވާނެަކމަށް.

ްދަންނަވަންް ްއެެހން ްކުރަން. ްއުންމީދުވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ނުކުރާނެކަމަށް

ްއެކަަހަލް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްގޮތުން. ްޚިޔާލުހުރި ްމިމަޖިލީހުގެވެސް މިޖެހުނީ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްފެންނާތީ. ްވެދާނެކަަަމަށް ްއެގޮތަށް ްމިކަން ްފަޙުމްގެ ގޮތަކަށް

ްބަރީޢަނު ްހުށަހެޅުމަކުންްނަފްސު ްހުށަހެިޅ ްއެމީހާ ްދަންނަވަން، ްޙާލު  2530ކުރާ

ްއެހެންް ްކަމަކަށް ްއެއްެވސް ްމިއިން ްިކޔުމަކުން ްފާޑުކިޔާ ްއެމީހާ ނޫނިއްޔާ

ްނޫންކަން.ް ްހެޮޔވާވަުރގެަކމެއް ްކުރަން ްދޫޮކށްލުމަކީ ްތާއީދުނުކޮށް މީސްމީހުން

ްދިވެ ްއަޅުގނޑުމެންނަކީ ްހަނދާކޮށްލަންޖެހޭނެ ްައޅުަގނޑުމެން ހިން.ްއާދެ،

ްޤަމަތުގެް ްނޫްނނަމަ ްބަންގިއާއި ްުއފަންވާތަނުން ްދުނިޔެއަށް އަޅުަގނޑުމެން

ްބުއިމަަކްށް ްދެކަލިމަލިޔެ ްޝަހާދަތުެގ ްމާމުތުގެ ްމަރުޙަބާިކޔާ  2535އަޑުން

%ް ްދެވިފައިވާ ނޑުމެންނަކީ.122ްްފުރަތަމަވެސް ްއަުޅގަ މުސްލިމުން

ްނޭ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދަރިން. ްޞާލިޙް ްހެޔޮލަފާ ދެންްއަޅުަގނޑުމެންނަކީ

ްކިޔާް ްމިހެން ްޫޔ، ްބްލެސް ްގޯޑް ްޑޭ، ްަނިއސް ްއަ ްހޭވް އުފަންވާތަނުން

ނޑުްދެންްއަލިައޅުވާލާނީް ނޑުމެންްވާކަށް.ްއާދެ،ްއަުޅގަ 92ްބަޔަކަށްްއަުޅގަ

ްއިންނާނީް ނުޑ ްއަުޅގަ ްެއއިޞްލާޙުަގއި ްއިޞްލާޙު.  2540ވަނަ

ްރައީސަކަްށް ްނާއިބު ްނޫންނަމަ ްބޭފުޅަކު ްހުންނަވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

ްނުވާގޮަތްށް ްހިްނގުމަށް ްވިޔަފާރި ްތަކެތިން ްމިލްުކގަިއވާ ްބޭފުޅެްއގެ ހުންނަވާ

ްރ.އަތޮޅުެގް ްީހަވނީ ނޑަށް ްއަލިއަޅުވާާލފައި.ްއާދެ،ްއަުޅގަ މުޢާމަލާތްކުރުމަށް

ްޤާނޫީން ްފާހަަގކުރެްއވުމަކީ ްއެފާހަގަކުެރވި ްޝާީޙން ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްފާހަގަކުރެްއވު ްފާހަގަކުރެްއވި ްއިސްލާީމްނަޒަރަކުން ްއާދެ،  2545މެްއކަމަށް.

ްއެމީހެްއެގް ްހީވަީނ ްއަޅުަގނޑަށް ްފާހަގަުކރާނަމަ ްެއކަން ނަޒަރަކުން
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ްނޫނިއްޔާް ްއަނބިދަރިްނނަށް ްއެމީހާގެ ްތަެކއްަޗކުްނ މިލްކުގަިއވާ

ްޕީރިއަޑްެގ،ް ްެއ ްއެއީ ްވާނެކަަަމަށް. ްމުޢާމަލާތްކުރެވެން ވާރިސުންނަށް

ްގި ްފުދޭވަރަކަށް ްޕީރިައޑްައކީ ްއެެހންކަމަށްވާނަމަ،ްފަސްއަހަރުގެ ނަުދވަހެއް.

ްދެންނެވޭނީ.ް ނަޑށް ްއަުޅގަ ްރަނގަޅުކަމުަގއި ްއެންެމ ްމިޚިޔާލު  2550އަޅުަގނޑަށް

ްއަޅުަގނުޑް ްހުށަހެޅީ. ްމިމަޖިލީހަށް ްމިޚިޔާލު ނޑު ްއަުޅގަ ްެއގޮތުން އާދެ،

ްމިޚިޔާލުް ްމެންބަރުންނަށްވެސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ މިމަޖިލީހުގެ

ްދޫކޮ ްނުވާނަމަ ްއިޢުތިރާެޟްއްރަނގަޅުކަުމގައި ްއަޅުަގނުޑގެ ށްލުމަކީ

ްޚިާޔލުކަމުގަިއވާީތެވް ްައޅުަގނުޑގެ ްއެއީ ްއެހެންނަމަވެސް، ްނޫން. އޮތްކަމެއް

 2555ްއަޅުަގނޑުްއެގޮތަށްްހުށަހެޅީ.

ް

ްނިޒާމާބެހޭްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްހަމަވެއްޖެ. ްަވގުތު ްމެންބަުރ ްޢިްއޒަތްތެރި އާދެ،

ްެތރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ނުކުތާއެއްްލ.ތޮުޅގެްޢިްއޒަތް

ް

 2560ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ނޑުމެްންްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ްއަުޅގަ ްމިެނީގ ނޑު ްއަުޅގަ ްނުކުތާއެްއ ްނިޒާމާބެހޭ

ްނޫންކަމަށްްްވާހަަކދެއްެކވުން:ްމަނިކު ްބާބުން ްލޭޑީއާއިބެހޭ ްފަސްޓް ްދައްކަމުންދަނީ މިވާހަކަ

ްމިބާބު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގްދަންނަވާލަން. ގައި

ްކައިެވިން ްނުވަތަ ްއިންނަންޖެހޭނީ ްބޭފުޅަކު ްހުންނަވާ  2565މަޤާމުގައި

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްނެތް. ްެއކަކުކަުމގަެއއްެވސް ބައްލަަވއިގަންނަންޖެހޭނީ

ްމިއަދުް ްވަޑަިއގަންނަަވއިފިނަމަ ްމަނިކުފާނު ްމިސާލަކަށް، ހީވާގޮތުން

ްނުވަތަ ްލޭޑީ ްފަސްޓް ްތިން ްދެން،ްްތިއްބަވަންޖެހޭނީ ްލޭޑީ. ްފަސްޓް ހަތަރު

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްރަނގަޅު. ްރަނގަޅުކޮށްދެްއިވއްޔާ މަނިކުފާނު

ްދަރިންް ްަކއިވެިނކުުރމާއި ްބާބުތަކުަގއި ްުކރީގެ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ  2570ފާސްކުރި

ްަވިކް ްނަސްލަކަށް، ްވަކި ްދީފައި، ްރައްޔިތުންނަށް ްމިނިވަންކަން ހޯދުމުގެ

ްއަންބަ ްދީނެްއގެ ްަވކި ްޙާުލްމީހަކަށް، ްމަޖުބޫރުނުކުރާ ްހޯދުމަށް ކު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށްވާންްއަންނަްމީހާްހުންނަންޖެހޭނީްއެންމެްފަސްޓްް
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ްމީހެކޭް ްޖައްސާފައިހުރި ްމާމުއި ްދިވެހި ްހުންނަންޖެހޭނީ ްއޭނަގެ ލޭޑީއެކޭ.

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްަކނަޑއެިޅގެން ްވާހަަަކައަކީ ްއެދަްއކަވާ  2575ކިޔަިއގެން

ގޮތަަކށްްއަނބުރަންްދަްއކާްވާހަކަ.ްއަޅުަގނޑުމެްންމިޤާނޫނުއަސާސީަގއިްވަކިް

ްފިރިހެނަކަށްް ްދިވެހި ްއަދި ްނޫން. ްވާހަކަެއއް ްހޮވާ ްލޭޑީ ްފަސްޓް މިދައްކަނީ

ްގަާވއިދު.ް ްނުވެްސްބެހެްއޓޭނެ ްލޭޑީައކު ްފަސްޓް ްއެންމެ މުސްލިމަކަށްވާއިރު

ްެއގޮތަްށް ްވާނެޮގތަކީ ްއެހެންވީމާ، ްބޭފުޅުން. ްތިންހަތަރު ތިބެންޖެހޭނީ

ްނިޒާމީްއެ ްއަެނއްާކެވސް ްއޮޅުވާލާތީ ނޑުމެްނނަށް ްއަުޅގަ  2580ވާހަކަަދއްކާ

ްކަިއވެނިކުރުމާިއ،ް ްއެބައޮތޭ ްފާސްކޮށްފައި ްއަޅުަގނޑު ްމިދެންނެވީ ނުކުތާއެކޭ

ނޑުމެންނަށްްއޮތްކަމަށް.ްއެހެންވީމާ، ްއަޅުގަ ްޙައްޤު ްހޯދުމުގެ އެަކްންްދަރިން

ްއޮޅުވާނުަލއްވާށޭްއެްއވެސްްމެްނބަރަކު.ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު...ްްވާހަކަެދއްެކވުން:ްރިޔާސަތުން

ް2585 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްއެްއވެްސްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ްބެހެއްުޓން ްވަކިމީހަުކ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަްށ

ްމައްސަލަެއއްްނޫން.ްޝުކުރިްއޔާ.ްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން:

ްްް2590 

ް

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިށީނދެވަަޑއިގެންެދއްވުންްއެދެން.ްއާެދ،ްރ.އަތޮުޅެގްްްވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްކެް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ް

ް

 2595ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޤާނޫނުއަސާސީާއިއްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީް ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް،

ްގޮތަކަށްޚިލާފުވާތީްމެންަބރުްޢަލީްވަީޙދުް ްޚިލާފުވެާދފަދަ ްއަސްލަކާއި ްއިސްލާމްދީނުގެ ްނޫން. ްކީ

މަޖިލީހުގެްމެންބަރަކުްމިތާނަގއިްވާހަކަދެްއކީމަްެއކަންްވަގުުތންްމަޖިލީހުގެްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްދެންް ްރައީސަށް ްފެންނާތީވެ ްއަޅުަގނޑަށް ްހުއްޓުވަންޖެހޭނެކަމަްށ  2600ރައީސް
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ްއަ ްހަނުހުންނެވުނީމަ ްތަންކޮޅެއް ްދަންނަވާލަނީ،ްއެކަމަށް ނޑު ޅުގަ

ނުޑގެްާގްތް ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްދާދިދެންމެއަކުްވާހަކަފުޅުްދެއްެކވިްއަުޅގަ

ްޚަލީލްގެް ްއިބްާރހީމް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްގއ.ގެ އަޚެްއކަމުަގއިވާ

ްއަންހެނެކޭ.ް ްބަހައްޓަންޖެހޭނީ ްލޭޑީއަކަށް ްފަސްޓް ްވިާދޅުީވ، ވާހަކަފުުޅގައި

ް ްހިތަށްއަރަނީ ްރައީސްކަްންއަޅުަގނޑު ްބޭފުޅަކަްށ ްއަންހެން  2605ައނެއްކާ

ްއަންހެނަކަށްތޯއޭ.ް ްއިންނަންޖެހޭނީވެސް ްއޭަނ ްއަެނއްކާ ލިބިއްޖެއްޔާ

އެހެންވީމަ،ްމިވާހަކަްދަންނަާވލީ.ްމިކަންްސާފުކޮށްލަންްވަރަށްްބޮޑަށްްއެޭދް

ްވާހަކަްދަންނަވަން.ް

ް

ް2610 

ވަަޑއިގެންެދއްވުންްއެދެން.ްާއދެ،ްއެއީްދެްންޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިށީނދެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްެއ ްދައްކަާވއިރު ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްފާޅުކުަރއްވަނީނޫންތޯ.ް ްއެބޭފުަޅކު ްުހންނަގޮތަށް ްިޚޔާލުފުޅުަގއި މެންބަރެއްގެ

ްވާހަކަދައްަކވަނިކޮްށް ްއެބޭފުޅުން ްމާބޮޑަށް ްއެާއިއ ނޑު ްއަޅުގަ ދެން

ްއަޅުަގނުޑްއުނދަގޫނުކު ްވެދާެނތީ ްދަތިކަމަކަށް ްނޫީނވިްއޔާ  2615ރަްނވެގެން

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަްތތެރި ްފާދިއްޕޮޅުެގ ްދެން ްއާެދ، ްއިނީ. މަޑުކޮށްލަިއގެން

ްއިބްރާހީމްްމުޙަންމަދުްޞާލިޙް.

ް

ްމިއޮްތްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްކުރިަމތީގައި ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްތާއީދުކުާރްްޙަްނމަދުްޞާިލޙްްމު ްއަޅުަގނޑު ްޖުމްލަގޮތެއްގައި ްބާބަީކ  2620ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްމިއޮީތްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޑްރާފްޓްކުެރިވފައި ްމިބާބު ްއާދެ، ްދަންނަވަން. ބާބެއްކަމުަގއި

ްޚިޔާލުތަކުެގް ްފާޅުކުރެވިަފިއާވ ްިނންމުންތަކާއި ްނިމިފައިވާ މަޖިލީހުގައި

ްރައީސުލް ްިއޞްލާޙުތަކާިއްއިތުރަށް ްފޮނުއްވި ްމިމަޖިލީހަށް ޖުމްހޫރިއްާޔ

ްމަޖިލީހަށްް ްރައްޔިތުން ްޢާންމު ްމެދުެވރިކުރަްއވާ ރައީސުލްޖމްހޫރިއްޔާ

ްިމް ްކަމެއް ްއެްއވެްސ ްީމގެއިތުރު ްައލީގައި. ްިއޞްލާޙުތަކުެގ  2625ފޮނުއްވި

ްމިހަދާް ްއަޅުަގނޑުމެން ްއާދެ، ްނެތް. ްހިމެނިފައެއް ޑްރާފްޓްަގއި

ްވާން ނޑުމެންނަްށްޤާނޫނުއަސާސީ ްއަުޅގަ ްެދކޭގޮުތަގއި ްއަޅުަގނޑު ޖެހޭނީ

ްއަންނަންް ްމިައދާއި ްއަލީަގއި ްތަޖުރިބާތަކުގެ ްކުެރވިފައިހުިރ ްމި އަމިއްލައަށް
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ްއެކުލެޭވް ްއަސަރުކުާރޮގތަށް ްރަނގަޅު ްއޭެގ ްޖީލުތަކަށް އޮތް

ްބާރުަުތަްއް ްމިޤާނޫނުއަސާީސގަިއ ްމިގޮތުން ްއާެދ،  2630ޤާނޫނުއަސާސީައކަށް.

ް ްާބުރްބެަެހިފައިވާކަން ްހިންގުމުގެ ްވެިރކަން ްެއގޮތުން ްއެނގެން. އެބައޮތް

ނޑަައާޅް ްކަ ްމިބާބުގައި ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްއިސްފަރާތަކީ އެންމެ

ްިލމިޓްކުރެވިފަިއް ްަވކިވަަރކަށް ްދައުުރ ްވެިރަކމުގެ ްޭއެގއިތުރުން އެބަބުނޭ.

ްގޮް ްއިންތިޚާބުކުރެވޭ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކު ްހަމައެާއއެުކ، ްތްއެބައޮތް.

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަަކްށް ްޚިލާފަށް ްުކރިއާއި ްބަދަލުކުރެވިފައި.  2635މިއޮތީ

ްވޯޓުާލް ްމިބެލެނީ ްިއންތިޚާބުކުރެވޭނެކަމަށް ްމީހަކަށް ކުރިމަތިލެވޭ

%ް ްއަޅުަގނޑުމެްނ52ްްމީހުންގެ ްމިއީ ްވޯޓުލިބިގެން. ްއިތުރަށް އަށްވުަުރެ

ްމައިް ްޑިމޮކްަރސީެގ ްޕިޔޯ ްމިބުނާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެއްއްދަންނަވާނީ ނުޑގެ ގަ

ްތާއީދުކުިރް ްއަޅުަގނުޑ ްޑްރާފްޓަށް ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި އަސާސޭ.

ްަރނގަޅުކުެރވޭނެް ްމިއޮތްވަރަށްވުރެ ްމިހާރު ްމިއަށްވުެރ ްޑްރާފްޓް  2640ނަމަވެސް

ްހުރިކަްން ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްމެންބަރުން ްޢިއްަޒތްތެރި ްަބެއއް އިޞްލާޙުތަކެއް

ްތ.އަތޮޅުް ްިމގޮތުން ްޤަބޫލުކުރަން. ްމެންބަރުްއަޅުަގނޑު ްޢިްއޒަްތތެރި ގެ

ްޙުސްނުއްސުޢޫުދް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްރަޝީދާއި،ްސ.އަޮތޅުގެ ޙުސައިން

ްތާއީދުުކރަން.ްމިގޮތުންް ްއަޅުަގނޑު ްއިްޞލާޙުތަކަށް ްގިނަ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ްެއްއ14ްް ްހުަށހެޅުއްވި ްޙަސަން ްރަޝީދު ްޙުަސއިން ްާމއްދާއަށް  2645ވަނަ

ްރައީސުލްުޖމްހޫރިއް ްެއއީ، ްބޭފުޅަުކްއިޞްލާޙު ްހުްނނެވި ްމަޤާމުަގއި ޔާގެ

ްބަދަލުކުރަންް ްކުރިމަތިނުލެވޭގޮތަްށ ްއަލުން ްދެން އިސްތިޢުފާދިނުމަށްފަހު

ް ްހަމައެާއކު،ަު ްތާއީުދކުރަން. ނޑު ްައޅުގަ ްއިޞްލާޙަށް 16ްއެހުށަހެޅުއްިވ

ވަނަްމާއްދާއަށްްއެިޢއްޒަތްތެރިްމެންަބރުްހުށަހެޅުއްިވ17ްްވަނަްމާއްދާާއއި،ް

ްގދ.ެގްދެއިޞްލާޙަށްވެ ްހިތުން ނޑު ްއަުޅގަ ްތާއީދުކުރަން. ނުޑ ްއަުޅގަ  2650ްސ

ްކަންބޮޑުެވވަަޑއިގަންަނާވް ްއެ ްއިބްރާހީމް ްޢައްބާސް ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްރަނަގޅުެވގެންދާނެ.ް ްގެނައުމުން ްއިޞްލާޙު ްިމ ކަންބޮޑުެވވަަޑިއގެންނެވުމަށް

ް ްމެނ17ްްއާދެ،ްހަމައެއާކު ްޢިްއޒަްތތެރި ްސ.އަޮތޅުގެ ްމާއްދާއަށް ބަރުްވަނަ

މުޙަންމަދުްއަސްލަމާއި،ްއަޅުަގނޑުގެްއަޚްްއަޙްމަދުްމުޙަންމަދުްހުށަހެޅުއްިވް

ނޑުްދެކެން.ް  2655އެއްްިއޞްލާޙުްއެއީްރަނގަުޅްއިޞްލާޙެއްކަުމގަިއވެސްްައުޅގަ
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ްރައީސްކަމުެގް ްނާއިުބ ްބޭފުޅަކާއި، ްހުންނެވި ްމަޤާމުަގިއ ްރަީއސްކަމުގެ އެއީ

ްއެ ްމަޤާމު ްބޭފުެޅްއގެ ްހުންނެވި ްދެންްމަޤާމުގައި ްހުްސެވއްޖެނަމަ އްފަހަރާ

ްއެމަޤާމާިއް ްހަމައެަކނި ްމިވަގުތަުކްނެތް.ްއޮތީ ްޑްރާފްޓަކު ްމި ްގޮތެއް ހަދާނެ

ްއިޞްލާޙުަގިއް ްއޮތް ްހުށަހެޅިފައި ްރަީއސްކަމަށް. ްމަޖިލީހުގެ ޙަވާލުވާނީ

ް ްހަވާލުވުމަށްފަހު ްއެހެން ްއަލުްނ92ްްމިއޮތީ ްތެރޭގައި  2660ދުވަހުގެ

އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭނެކަމަށް.ްއަޅުަގނޑަްށްްއިންތިޚާބަކަށްގޮސްްއާްރަީއަސކު

ްބަެއްއް ްހުށަހެޅިފައިހުރި ްއާދެ، ްއިޞްލާޙަކީ. ްއެ ްއިޞްލާެޙއް ތާއީދުކުރެޭވ

ްޗެްކްސް ްމިކިޔާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޑިޮމކްރަސީާއއި ްތެރޭގައި އިޞްލާޙުތަުކގެ

ްއެބަހުރި.ް ްހުށަހެޅިފައި ްިއޞްލާޙު ްބަެއއް ްތަޢާރުުޟވާ ްބެލެންސާއި އެންޑް

ްއަސާސަީކްއެއްފަރާތުްންޑިމޮކްރަ ނޑު ްމައިގަ ްައޅުަގނޑުމެްންމިބުނާ  2665ސީަގއި

ްކުރާްކަންތައްަތއްްއަނެއްްފަާރތުންްބެލޭނެގޮތަށްްއޮންނަްއޮތުން.ްއެގޮތުން..

ް

ްވަގުތުްހަމަެވއްޖެ،ްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރު.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 2670ްވީތޯ.ްއާދެ،ްަވގުތުްހަމަްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް

ްމުޙަްނމަދުްޞާިލޙްް

ްވާހަކަެދއްެކވުން:
ް

ްމެންބަރު.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްިޢއްޒަްތތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްަވގުތުހަމަވެއްޖެ. އާދެ،

 2675ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްިޢއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޒާހިރު.ް

ް

ް

ނޑުްމިފުރުޞަތުްހޯދީް`.ްޝުކުރިްއޔާްޢިްއަޒތްތެްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްރިްރައީސް.ްއަުޅގަ

ްިޚޔާުލްްއަްޙމަދުްޒާިހރުްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްބެހޭގޮތުން ްދެިއޞްލާޙަާކއި ހުށަހެޅިފައިވާ

ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިްއޒަތްތެރި ްބައެއް ްިޚޔާލަކީ ނޑުގެ ްއަޅުގަ  2680ދަންނަވާލަން.

ްސ،ްއަޅުަގނޑުމެްންޤަބޫލުފުޅުނުކުރެވޭްޚިޔާލަކަްށެވސްްވެދާނެ.ްއެހެންނަމަވެ

ްމުހިންމުް ްަވރަށް ްޓޮލަރެންސަކީ ްދަތުރުުކރާއިރުަގއި ްމަގުން ޑިމޮކްރަސީގެ

ްއެކަމުގަިއް ްައދި ްޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާނެ. ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ކަމެއްކަން

ްމިހާރުް ްތިބޭފުޅުންނަށް ްހުންނަކަންވެސް ްސާބިުތެވ ނޑު ްއަުޅގަ ވަރަށް
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ްކަްނނޭނގޭ ނުޑްސާބިތުވެަވޑަިއގަންނަވާނެ ްއަުޅގަ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި .2685 

ްބާރުއެޅުމުެގް ްހުރުމަށް ްމަޤާމުގައި ްބޭފުޅަކު ްވަކި ްމިދަންނަވަނީ މިވާހަކަ

ްިޚޔާލުް ްއަުޅަގނޑުގެ ްބެހޭގޮތުން ްމިމަްއސަލައާއި ްނޫން. ގޮތަކުންނެއް

ްއަުޅަގނޑުެގްނަޒަުރގަިއްރައީސުލްުޖމްހުރިއްޔާއަކަްށް ްދަންނަވާނީ. ސާފުކޮށް

ްބޭފު ްެއގޮތަްށްކުރިމަތިލައްވާ ްހުންނެވުމަކީ ްބޭފުަޅކަށް ްވަިކްއުމުރެއްގެ ެޅއްގެ

ްރަނގަޅުކަމެްއް ްެއއީ ްބޭްއވުމަކީ ްއަޅާަފއި ްއުމުެރއް ްަވކި  2690ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްކުރެޭވް ްމީުހންނަށް ްުދވަސްވީ ްބަލައިލާއިުރގައި ްނަޒަަރކުން ްއެ ްއެ ނޫން.

ްބަލައިލާއިުރގަިއް ްނަޒަރަކުން ްއަނެއް ްެއއީ. ޑިސްކްރިމިނޭޝަނެއް

ްިމްތަޖު ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެއީ. ްކޮޅުންފައިްނޖެހުން ރިބާއަށްވެސް

ްތަފާތު.ް ްަވރަށް ްމަޤާމުތަކާއި ްސިވިލްސަރިވސްގެ މަޤާމުތަކާ

ްަވިކްޓެސްޓްތަެކއްް ްމީހާ ްއެދޭ ްމަޤާމަކަށް ްސަުރކާުރގެ  2695ސިވިލްސަރވަންޓަކީ

ްއަްނަން ްއޭނަ ްކޮލިފިކޭޝަންސްތަާކއެީކގަިއ ްވަިކ ްނޫިނއްޔާ ފާސްވެގެން

ްދާންޖެހެނީްމީހެއް ްއެ ްރިޓަޔަރކޮށްަފއި ްއޭނަ ްއުމުރަކަށްފަހު ްވަކި .

ްޖުޑިޝަރީގަިއް ްހަމައެގޮތަށް ްދޭން. ްފުރުޞަުތ އަނެއްމީހާއަށް

ްައއިްސް ްކޮލިފިކޭޝަނަާކެއކީަގއި ްވަކި ްބޭފުޅުންަނކީވެސް މަސައްކަތްކުަރއްވާ

ްަވކިދުވަހެްއވީމާ ްއުމުރުފުޅުން ްބޭފުޅުން. ްވަަޑއިގަންަނވާ ްމުއްދަތަކަށް  2700،ްވަކި

ްގެައްށް ްޕެންޝަނާއެކީަގއި ްދުރުވެވަަޑއިގަންަނވަން ްއެކަމުން އެބޭފުޅުން

ް ްރެސްޕެކްަޓބަލް ލިބިވަޑައިަގންނަވަިއގެން.ްްޕެންޝަންވަަޑއިގަންަނވާނީ.

ްވާހަކަ.ް ްމަޤާމެއްގެ ްއިންތިޚާބީ ްމިދައްކަނީ ްމިހާރު އަޅުަގނޑުމެން

އޮތްްއެމީހަކަްށްއިންތިޚާބަށްްކުރިމަތިލެއްވީމަްރައްޔިތުންނަށްްފުރުޞަތުްއެބަ

ް،ް ްަދންނަވަންޏާ ްމިސާލަކަށް ްބުނަން. ްއާނއެކޭ ްނޫނިއްޔާ ްބުނަން  2705ނޫނެކޭ

ްނޭނެގއޭ.ް ްވާުނވާެއއް ްއޭނައަށް ްމީހެކޭ، ްދުވަްސީވ ްއުމުރުން އެމީހަކީ

ްއިލެކްޝަްން ްމައިދާނުގައި. ްއިންތިޚާބުގެ ްދައްާކނީ ްަދއްކަންޏާ އެވާހަތައް

ްފޯރަ ްއެ ްގެންދާއިުރގައި. ްކުރަމުން ްދައްކާނީ.ްކެމްޕޭނު ްެއވާަހކަ މްަގއި

ނުޑް ްއަޅުގަ ްގެނައުމަކީ ްހުރަސް ްޤާނޫނުއަާސސީން އަޅުަގނޑުމެން

ްމިހެންް ްިމގޮތަށް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްޫނން. ްރަނަގޅުކަމެއް  2710ދެކޭގޮުތގައި

ްގިަން ްވަރަށް ްސަބަބަކީ، ްއަނެއް ްނުފެންނަ ްއަޅުަގނޑަށް އޮންނަން
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ްރައީ ްކުރިމަތިލާ ްއެަބ ްމިކަމަށް ްއަޅުަގނޑުމެްންޒުވާނުންތަެކއް ސްކަމަށް.

ްވަތްއިުރގަިއް ނުޑ ްއަޅުގަ ްމިތަނަށް ްމުސްކުިޅވާނެ. ްމީހަކުވެސް ކޮންމެ

ްބައްަލާވް ްޒުާވނެއް. ނޑަީކވެސް ްއަޅުގަ ްނޫން. ްމިހެނެއް ްހުރީ އަޅުަގނޑު

ްުޒވާންކަމަްށް ްތިއްބެވި ްމިތާ ްމިގޮތަށް ްހަމަ ްހުރިގޮތް. ނޑު ްއަޅުގަ  2715މިހާރު

ްމި ްހަމަ ްބޭފުޅުންވެސް ްޔަޤީން.ްދަޢުވާކުރަްއވާ ްއަޅުަގނޑަށް ހެންވާނެކަން

އެކަމަުކ،ްއެބޭފުޅުންްފަހަރެއްަގއިްމިތާްތިއްބަަވއިގެންްމިދަަރޖައަށްްނުގޮްސް

ްިމް ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްއެބޭފުޅުންނަްށވެސް ްއެހެންނަމަވެްސ، ހިނގައިދާނެ.

ްބަިއވަުރް ްެއއްަޗކީ ްމިއުޅޭ ްދަންނަވަން ްއަްނނާނެ. ްދުވަސް އައިސްަފއިހުރި

ްޕާޓީ ްއެަބްްޒުވާނުންތަެކއް ްރަީއސްކަމާއި ްމެދުވެރިެވގެން ްޕާޓީ  2720ފޯރަމް،

ް ްނިދިހަމަނުވާ ްމިހާރުވެސް ްއުުޅްއަވއޭ. ްއެބަ ވަރަކަްށ12ްްކުރިމަތިލައްވަން

ްނިދިހަމައަށ15ްްް ްރޭަގނުޑ ްކަންނޭނގޭ ްުއޅުްއވަފާނެ ްބޭފުޅުން ވަރަކަށް

ްލިބިވަޑައިުނގަންނަާވްބޭފުޅުންްމިކަމަކާްހުރެގެން.ްއެހެންވީމަ،ްމިދަންނަވަން

އަހަުރ12ްްމިއުޅޭްެއްއޗަކީްމިއިްންކޮންެމްބޭފުޅަކަށްްލިބިަވޑަިއގަންނަަވނީް

ްބަލައިލާއިުރގަިއް ްސީނިއަރިޓީން ްޕާޓީ ްމާނައަކީ ްޭއގެ ްފުރުޞަތެކޭ.  2725ދުވަހުގެ

ްވީާމ،ް ްވަަޑިއގަންނަވާނެ. ްވެިރކަމަށް ްޭބފުޅަކު ްއަނެއް ްބޭފުަޅކަށްފަހު އެއް

12ްް ްއެބޭފުާޅއަްށ ްބަލަިއލިއްާޔވެސް ފުރުޞަތުްއަހަރުން

ްއައިސްފަިއެވްސް ްވެރިކަމުން ްޕާޓީގެ ްއެހެން ްއަދި ލިބިވަޑަިއގަންަނވާއިރު

ް ްލިބިވަޑައިގަްނނަވާއިރު ްފުރުޞަތު ްވަަޑިއގަންނަަވން 72ްރައީސްކަމަށް

ްޖަޕާނަށްް ްބައްލަާވ، ްމިސާލެއް. ްޖަޕާނަކީ ްހުންނާނީ.  2730އަހަރުވެފައި

ްއަބަުދވެސް، ްބޭފުޅުން. ްވަަޑއިގަންަނާވ ްބޭފުޅަުކްްބޮޑުަވޒީރުކަމަށް ުޒވާން

ްައހަރެއްދުވަްސް ްކެެތއްނުކުެރވުނު ްޭއނައަކަށް ްވަަޑއިގަީތ. އިހަކަށްދުވަހު

ްނޫން.ް ްވާހަކައެއް ްބާރުލާ ްމިއަށް ްމިދަންނަވަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ވާންދެންވެސް.

ްެއހެންވުމާއެީކގަިއް ްކުެރވޭނީ. ްމިކަންތައްތަްއ ްތަޖުރިބާާއއިެއކީަގޭއ ވާހަކަައކީ

ްދިނު ްފުރުޞަތު ްމިހާރުްޒުވާނުންނަށް ްފެނޭ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްގޮތުންެވސް  2735މުގެ

ްލިމިޓޭޝަނެްއް ްއެ ްއޮިތއްޔާ ްނުބާއްވަން. ްލިމިޓޭޝަން ްއުމުރުގެ މި

ްދެަވަން ްއަޅުަގނޑުގެ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައްޔިތުންނޭ. ގެންނަވާނީ

ްނެންގެިވް ްއިސްމާޢީލް ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ނުކުތާއަީކ،ްމާލޭގެ
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އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށްްދަޢުާވކުރުމުގެްަމއްސަލަ.ްމަދަނީްނުކުތާއެއް.ްއެއީްރަް

ްއެާހް ްކުރެޭވގޮތަށް، ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ްދަޢުވާ ްމަދަނީ  2740ދަޢުވާ.

ްމަދަނީް ްނުފެނޭ ްއަޅުަގނަޑކަށެްއ ްޮއންނާކަށެއް ްކުެރވޭގޮތަށް ފަސޭހައިން

ް ްޤާނޫުނައސާސީގެ ްދަޢުވާ. ްވަރަްށ18ްްކުށްކުށުެގ ްއޮތްގޮތް ްމާއްދާ ވަނަ

ްކުރިްންރަ ްއަެނއްާކވެސް ްޕޮއިންެޓއް ްއުޅުނު ްދަންަނަވން ްައޅުަގނޑު ނގަޅު.

ްގދ.ް ްސްކޯރކުރަްއވާގޮތަށް ްޕޮއިންޓް ްއެ ްބޭފުޅުން ްދައްަކވާ ވާހަކަފުޅު

ްމާލޭގެް ްވިދާޅުވެއްޖެ. ްއިބްރާހީމް ްޢައްބާސް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި  2745އަތޮޅުގެ

ްއެނެް ްހަމަ ްއިސްމާޢީލް ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްނުކުާތްޢިއްޒަތްތެރި ންގެވި

ްމެންބަރުް ްިއއްޒަްތތެރި ްލ.އަތޮުޅގެ ްބައްޕަ، ްއޭަނެގ ްމައްސަލަ ޙަޟާނަތުގެ

ް ްމި ްީމގެކުީރަގއި ްެނންގެވީ ްއެމައްސަލަ ްއެގޮތަށް ްދުަވްސ17ްްހަމަ އަހަރު

ްވީާމ،ް ްޖަލްސާގަިއ. ްއިޞްލާޙުކުރުުމގެ ްޤާނޫނުއަާސސީ އަޅުަގނޑުމެން

ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާވެސް ްަރއީސް، ްުކރައްަވއިފިްއާޔްްޢިއްޒަތްތެރި  2750ކުށެްއ

ްކުށަށްވެްސް ްމަދަނީ ްއޮންނަންވާނެ. ްގޮތެއް ްގެންދެވޭނެ ޝަރީޢަތަށް

ްމަރުޙަލާތަކެްއް ްަވިކ ްއެީއ ްއެހެންނަމަވެސް، ްއޮންނަްނވާނެ. ގެންދެޭވގޮތަށް

ްރައީްސް ްިޢއްޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްބޮޑަށް ްވަރަްށ ކަޑައްުތކުރަްއވާފައި.

ްދެއްވިްފުރުޞަތު.ް

ް2755 

ްިމްްދެކުުނބުރީްްމިލަދުްނމަޑުލު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިހާރު ްރައީސް. ްިޢއްޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްއާދެ،

ްމިގެންދާްްމެންަބރުްޢަލީްމުޙަްނމަދުް ްއިޞްލާުޙކުރަމުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާހަކަދަްއކަމުންގެންދާ

ްވާހަކަދައްާކއިރުަގިއްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިބާބާމެދު ްަރއީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްގިނަްއަޅު ްވަރަށް ްމިހާރުަވނީ ްައސްލު ްގިަންވާހަކަަތއް ަގނުޑްދައްކަންހުރި

ްއެހެންކަމުން،ް ްވާހަކަދަްއކާފައި. ްމިތާނގައި ްމެންބަރުން  2760ޢިއްޒަތްތެރި

ްތަފްސީލަކަށްް ްމާބޮުޑ ްއަދި ްދިުގކުރާކަށްެވސް ްވާަހކަ ްމާ އަޅުަގނޑު

ްެދކޭގޮުތގަިއވެްސް ނޑު ްއަުޅގަ ްނުކުރަން. ްޤަސްެދއް ދާކަށްވެސް

ނޑުމެންްއެންމެންގެްމޮޯޓއަީކވެސްްޤާނޫނުްކުރިމަީތގަިއްއެންމެންނަީކްއަޅުގަް

ްމިޤާނޫނުއަސާީސް ްހަމައެހެންމެ ްބަެއއް. ހަމަހަމަވެގެންވާ

ްމީހާއާިއް ްިނކަމެތި ްއާަދއިެގ ްއެންމެ ްޤައުުމގައިހުރި  2765ހެދިގެންދާއިރުަގއިެވސް
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ްހަމަހަމަވާގޮތަކަ ްއެންމެން ްހަމަ ްމީހަކާއި ްހުންނަ ްއިސްކޮށް ްއެންމެ ްށްއަދި

ްއެންމެް ްދިއުަމކީ ްހެދިގެން ްޤާނޫނުއަސާސީ ްދިއުމަކީ ހެދިގެން

ްމިއަދާިއް ްއަދި ްިއއްެޔއާިއ ްއާދެ، ްދެކެން. ނޑު ްއަުޅގަ ރަނގަޅުކަުމގައި

ްމިހާރުް ްގެންދިަޔިއރު ްވާހަކަދަްއކަމުން ްތެރޭގައި މިމަޖިލީހުގެ

ްމައްސަލައަާކިއް ްދެރަ ްވަރަށް ްކުރިމަތިވެފަިއވާ  2770އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްދެންނެީވްބެހޭގޮތުން ނޑު ްއަުޅގަ ްގެންދިޔަ. ްވާހަކަދަްއަކމުން ވެސް

ްވޭުތވެދިަޔް ްވާހަކަދަްއކާއިުރަގއި ްބެހޭގޮތުން ްބާާބިއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްރަނަގުޅް ްެއކަށީެގންވާ ްމިލަދޫއަީކ ްނ.އަތޮޅު ްބަލާއިުރގަިއ ްރިޯކޑަށް ތަނުގެ

ްރަނގަޅު ްކިަިޔަމަންތެރި ްހޯދާފައިވާ ްރިކޯެޑްއ ބަޔަުކްްތަޢުރީފްކުރެވޭވަުރގެ

ްއެފަދަް ްއުޅެުމންދަނީ ްމިހާރުވެްސ ްއަދި ްރަެށކޭ. ްއުޅެމުންއައި  2775މިހާތަނަށް

ްމެންބަުރް ްވާަހކަދެއްެކވި ްމީގެކުރީަގއި ްދަންނަާވނީ ްއަޅުަގނޑު ބައެކޭ.

ްބޮުޑް ްވަރަށް ްޚިދުމަތްތަކަްށ ްައސާސީ ްެއރަށުގެ ްމިހާރު ްފަދައިން ވިދާޅުިވ

ްކުރިމަތިް ްދަތިތަކެއް ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްއާެދ،ްބުރުލެއްއަރާ ްެއބަދެއޭ. ވަމުން

ްއެރަުށެގް ްމައްސަލައަކީ ްނަރުދަމާގެ ްޯބފެނާއި، ްއަދި ްކަރަންާޓއި އެރަށުގެ

ްވަނީް ްމިހާރު ްމައްސަަލއަކަްށވާީތ ްދަތިވެފައިާވ ްވަރަްށ ްރަްއޔިތުންނަށް  2780ގިނަ

ްަބންދުކުރެވިފައި.ް ްވަގުީތގޮތުން ްނުކުރާގޮތަށް ްމަަސއްކަތް ްއޮފީސް ރަށުގެ

ްމިކަންތައް ްއެކަންްއެހެންނަމަވެސް، ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްޙަޤީޤަތުަގއި ަތކަކީ

ްުއޅޭކަމަށްވަންާޏް ްމައްސަލަ ްމިކަހަލަ ްއަދި ްބެލެވި ްފަރާތްތަކުން ހިންގާ

ްއެއްް ްކުެރވެްނޖެހޭނެ. ްމަސައްކަތްވެސް ްގެެނޭވތޯ ްޙައްލެްއވެސް އެކަމަށް

ްރާއްޖޭެގް ްނުކުެރވޭނެ. ްރަނގަޅެއް ްތިންދުވަހަކުން ްދެދުވަހަކުން  2785ދުވަހަކުން

ްރަށްރަ ްިމކަންތައްެވްސްގިނަ ްއެހެންކަމުން، ްގޮތަކަށް. ްމިކަހަލަ ްއޮީތ ށް

ްއެކަމަށްް ްބަލާ ްގޮްސ ްފަރާތްތަކުްނ ްިތއްބެވި ްަޙވާލުެވވަަޑިއގެން އެކަމާ

ނޑާްއަދިްއަޅުަގނުޑގެްއަތޮުޅގެެވްސްއަދިްއެހެންް އެހީތެރިވެދިނުމަކީްއަުޅގަ

ނޑުމެންެގް ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއާދެ، ްއެދުން. ްހަމަ މެންބަރުންގެވެސް

ްޑްރާފްޓިްނގްކު ްހުށަހެޅިފަިއވާ ްބެހޭގޮތުން ްިމބާބާއި ްހުށަހެޅިފަިއވާ  2790ރިމައްޗަށް

ްޤަބޫލުކުރެވޭް ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްގިނަ ްވަރަށް ްޑްރާފްްޓގަިއވެސް ކޮމިޓީގެ

ް ްހުށަހެޅިފައިާވ ްހަމައެހެންމެ ްައދި ްއެބަހުރި. ްއަދި އެަތއ122ްްްމާއްދާތައް
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ްވަރަ ްފާހަގަކުރެވޭ ްއަުޅަގނޑަށް ްތެރެއިން ްމާއްދާްމާއްދާތަކުގެ ްރަނގަޅު ށް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްޚާއްަޞގޮތެްއގައި ްމީގެތެރެއިން ްފާހަގަކުރަން. ހުރިކަމަށްވެސް

ްފާހަގަކުރެްއިވް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްެދތިން ްވާހަކަދެްއކެވި  2795މީގެކުރީަގއި

ްއިސްމާޢީލް،ް ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ވަަނ18ްްފަދައިން

ްގެންނަވާަފއިވާ ްތާއީދުކުެރޭވްްމާއްދާއަށް ްވަރަްށ ްއަޅުަގނޑަށް ިއޞްލާޙަކީ

ްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަަކްށް ްދެކޭގޮުތގައި ނޑު ްއަުޅގަ ްެއއީ އިޞްލާޙެއް.

ްނޫނީވިއްާޔް ްކޮށްފިކަމަްށވަްނޏާ ްޚިލާފުކަމެއް ްޤާނޫނާިއ ްމީހަކަށްވެސް ހުންނަ

ްަޝރީޢަތްކުރެވޭެން ްދޭތެރޭގަިއވެސް ްެއމީހަކާ ްކަމަށްވަންޏާ  2800ކުށެއްކޮށްފި

ނަޑއެޅިފައިްއޮންނަންޖެހޭނެ.ްއެއީްޓަރމްެގްޢަދަބު ދެވޭނެްގޮތެއްްނިޒާމެއްްކަ

ްއާަދިއެގް ްދޫކޮްށގެންދާއިރު ްއެކަެމއް ްވީނަަމވެސް. ްނޫްނކަމުަގއި ތެރޭގައި

ްެއީއް ްެއކަމަކީ ްނަމަވެސް ްހުްނނައިރުަގއި ްގޮުތގައި މީހެއްގެ

ްބައެއް ްހަމަހަމަ ްއެންމެންނަކީ ްއެއީ ްޫނން. ްކަމެއް ކަމަށްްދޫކޮށްލެވިގެްނވާނެ

ްއިސްކޮްށް ްެއންމެ ްޤައުމުގެ ްއޮންނަންޖެހޭނެ ްެއކަންތަްއ ްހަމަ ްއެ  2805ވާއިުރގަިއ

ްދެކޭގޮުތގަިއް ްައޅުަގނުޑ ްއެެހންކަމަށްވާނަމަ، ްމީހަކަށްވެސް. ހުންނަ

ްާޤނޫނުއަސާީސެގް ްއަދި ްޤާނޫނުއަސާސީ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްތަ ްބޯލަނބާ ްއެންމެން ްހުރިހާ ްޤާނޫނުތަކަށް ްހެދޭ ބާވުމަްށްދަށުން

ްމާގިަން ްފަދައިން ްދެންނެިވ ްކުީރގައި ނުޑ ްއަުޅގަ ްއާދެ، ބާރުއެޅެމުންދާނެ.

ްރައީސް،ް ްިޢއްޒަތްެތރި ްނެތީމު. ްަދއްކާކަށް ްައސްލުަގއި  2810ވާހަކަތަެކއް

ނޑުްދެްން ނަޑއަުޅއްވާަފއިވާްގަިޑވެސްްވަރަށްްަކއިރިވެަފއިވުމާެއކުްައޅުގަ ކަ

ނޑަށްްޑްރާ ްައޅުގަ ފްްޓކޮށްގެްންައއިސްފައިްިމާވްއިތުރުްވާހަކަެއއްްނުދަްއކާ

ްަބއެްއް ްހުށަހެޅިފައިވާ ްއަދި ްޑްރާްފޓްތަކަށްވެސް ްކޮމިީޓގެ ޑްރާފްޓިންގ

ްއިޞްލާޙުތަކަްށވެސް...

ް2815 

ްވަގުތުްހަމަެވއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް ްމެްނބަރު ްދެކުުނބުރީ ްއިމިލަދުްނމަޑުލު ްމެންބަރުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްތެރޭަގއި ްފިޔަވަިއްިއޞްލާޙުގެ ްޞްާލޙު
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އަްއޑުއަތޮުޅގެްމެންބަރާއިްއަިދްތ.އަތޮޅުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙުސައިންްްޢަލީްމުޙަންަމދުްވާހަަކެދއްކެވުްނ:

 2820ރަޝީދުްހުށަހަޅުއްވާަފއިާވްބަެއއްްއިޞްލާޙުތަކަީކވެްސްއަުޅަގނޑަށްްވަރަްށް

ްދަންނަވަ ްެއވާހަަކ ްވުމާއެކު ްިއޞްލާޙުތަކެްއކަމަށް ން.ްތާއީދުކުރެވޭ

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް

ްގޮތުްންްނިލަންެދއަތޮޅުްުއތުުރބުރީް ްވާހަަކފެށުމުގެ ްައޅުަގނޑު ްއާދެ، ްައއްސަލާމްޢަލައިުކމް. .`ް

ްބަެއއްްްމެންަބރުްިއބްރާީހމްްައޙްަމދުް ްވާހަކަެދއްެކވި ްމިއަދު ްޭބނުންވަނީ ްދަންނަވަން  2825ްއަޅުަގނޑު

ްވާހަްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވާހަކަ.ްމެންބަރުންގެ ްާތއީދުުކރާ ްއަޅުަގނޑު ކަފުޅުތަަކށް

ްހއ.ެގް ްައދި ްޙުސްނުްއސުޢޫދާއި ްއަަަްލއުްސތާޛު ޚާއްޞަގޮެތްއގައި

ްމެންބަރު ްްޢިއްޒަތްތެރި ްއަދި ްމުޢިއްޒު ްއަޙްމަދު ްޝާހީންއަލްުއސްތާޛް

ްއަިދްޙަމީދު ްތާއީުދކުރަން. ްޮބޑަށް ްވަރަށް ްައޅުަގނޑު ްވާހަކަފުޅަށް ގެ

 2830ާދއާއިްބެޭހގޮތުންްމާލޭގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްވަނަްާމއ18ްްއޭެގއިތުރަށް،ް

ްައޅުަގނުޑްތާއީދުކުރަން.ް ްދެއްކެިވްވާހަކަފުޅަށްވެސް ްއިސްމާޢީލް އިބްރާހީމް

ނޑަށްް ްއަުޅގަ ްަދންނަވާލަނީ.ްދެން،ްޭއެގއިތުަރށް ްިމވާހަކަ ްކުރުކުރުކޮށް ހަމަ

ްޅ.އަތޮުޅގެް ްއެީކަގިއ ްާތއީދާ ނޑުގެ ްައޅުގަ ްއަޅުަގނޑުމެން، އިނގޭ

ްޢިއް ްމެންބަރު ްހުށަހެޅުމަކާްްއިބްރާހީމްްޙުަސއިންޒަތްތެރި ހުށަހެޅުއްިވ

ް ްގުޭޅގޮތުން ްބޭފުުޅން ްވާހަކަފުުޅްބަެއއް ްދިއްކުަރްއާވ  2835އިނގިިލ

ްެދް ްބޭނުންވާ ްދަންނަވަްނ ްައޅުަގނޑު ްއެހެންނަމަެވސް، ދެއްކެިވކަންެވސް.

ނޑުމެ ންނަްށްވާހަކަެއއްްޭއަގއިްއެަބއޮތް.ްެއއްްވާހަަކއަީކ،ްދާދިފަހުންްއަޅުގަ

ްދިޔައިާމް ްިހނގާ ްޖަނާޒާ ްބުއްޓޫގެ ްފެނިގެންދިަޔްބޭނަޒީރު ސީ.އެން.އެްނއިން

ްބޭނަޒީރުެގް ްމުސްލިމުން ްކަހަލަ ްއެދަންނަވާ ްޕާކިސްތާނުެގ ްމީހުން، ބައެއް

ްދެކެންް ްައޅުަގނޑުމެން ްެއއީ ްއެހެންވީމާ، ްސަޖިދަކުރިތަންވެްސ.  2840މަހާނާއަށް

ް ްދިވެހިރާއްބޭނުންވާ ްތަންތަނެއްނޫން ްދަންނަވަންތޯ،ްކަހަލަ ްައކުންނެއް. ޖެ

ްތަފާތަކީ.ް ްއެއީ ްމުސްލިމެއް ްޝީޢީ ްެއަކމުން ްމުސްލިމެއް ބޭނަޒީރަކީ

ްނޫނޭ.ްދެން،ްޭއގެ ްމީހެއް ްޖަމާޢަތުގެ އިތުރަްށްއަޅުަގނުޑްމިކިާޔްސުންނަތް

ްެއވާހަކަް ްނެތިން. ނޑު ްއަުޅގަ ްތަފްޞީލުތަކަށްދާކަްށ އޭެގ

ްގެން ްޙުސައިން ްގެންނެވި ްއެްހުށަހެޅުއްވިއިުރަގއި، ްޙަދީޘް  2845ީއްނެވި
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ްޙަދީޘްް ްިކސްރާ. ްއަލް ްކިތާބުއްނަބީ ްބާބު ްކިތާބުލްމަޣާީޒގެ ޞަޙީޚުލްބުޚާރީގެ

ތާބުްލްކިް.ް)ހަތަރުހާސްްހަތަރުސަތޭކަްފަންސަވީސް(ްއަދ4425ިނަންބަރަކީް

ް ްބާބު ްފިދަންގެ ްަގއި.18ްްރަކަމް،ްނަންބަރު ިމްް.7299ޙަދީޘްްނަންބަރަކީ

ްހިސާބުގައި ްޙަދީޘްްދެ ްމި ްއޭެގއިތުރަްށްްްބުޚާީރގެ ްއެަބއޮތް. ގެނެވިަފއި

ް ްޙަދީޘް ްމަޝްހޫރު ްއައިސްަފއިވޭ.6ްްފޮތްތަކުގެ ްޙަދީްޘ ްމި  2850ފޮތުގައި

ް ްސުމުލްއޭގެތެޭރގައި ްމުާސޢީ، ްއަިދްްމިސްނަލް ްއައްިތރުމިޒީ ބައިޙަތީ

ްލިލްޙާކިމް ްބަޔާންވެފަިއޭވ.ްްމިްއަލްމުސްތަދުރިކް ްޙަދީޘް ްމި ފޮތްތަކުގައި

ްރަނގަ ްއެންމެ ްޤަބޫލުކުރަަަްއވަންޏާްއަޅުަގނޑަށް ްޙަދީޘް ްއެ ްތިބޭފުޅުން ުޅ

ްއިނޭގް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްނުކުރެއްވިަޔސް ްނުކުަރއްވަންާޏ ކުރެްއވިޔަސް

ްތިބޭފުޅުންް ްމަްއަޗށް ްއޭގެ ްދެން ްެއޮގތުގަިއކަން. ްެއއޮތީ ްޙަދީޘް  2855އެްއޗަކީ،

ްއެް ްއެކަން ެއއީްައޅުަގނޑުްަދންނަވަންްއޮްތްް،ނިމުނީއޭގޮތެއްްނިންމެވީމާ

ްވާހަކަދަްއކަނީްްވާހަކަައކީ. ްއަޅުަގނޑުމެން ްނަމަވެސް ްގޮެތއްަގިއ ކޮންމެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްމިްބާުބގެްމަްއޗަށްްކަމަށްވާތީްމިްހުަށހެޅިފައިްހުރިް

ނޑަްށްވަރަށްްކަމުޭދް ބައެއްްވާހަކަތަކަށްްއަޅުަގނުޑމެންްބަލާއިރުގައިްއަުޅގަ

72ްް ްއާދެ، ްޭއަގިއ ްހުށަހެޅުން. 72ްްވަނަ ްޞަފްހާވަނަ  2860ދީީންްމިއޮތްަގއި

ްފާޅުޮކްށް ްޝިޢާރުތައް ްއެންމެހާ ްިއސްލާމްދީނުގެ ްމެދުވެރިކޮށް ޢިލްމުވެރިން

ްޮއްތް ްގެނެސްފައި ްމި ްމިތާނގައި ްޙިމާޔަތްކޮށްކުުރމަށް އިސްލާމްދީން

ްމިް ްހަމަ ްއެހެންނަމަެވސް، ްވާހަަކ. ްާތއީދުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ނުކުތާއަށްެވސް

ްޢ12ްަ ްކުށްވެރިންނަށް ްގަިއ ް)ޑ( ްާމއްދާގެ ްކުށްވެރިްނެގްވަނަ ފޫކުރުމާިއ،

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްބަހުގައި ްދިވެހި ްމި ްޢަފޫކުރުން ްލުއިކޮށްދިނުމެވެ.  2865އަދަބު

ނޑުްދަންނަވާީނ.ްއެހެންވީމާ،ް ވަކިްދަރަޖަެއއްަގއިްބޭނުންކުރާްބަހެކޭްއަޅުގަ

ްބޮޑަްށް ްވަރަށް ްމިނުކުތާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަްތތެރި ްބ.އަތޮުޅގެ ކުރިން

މުޙަންމަދުްވާހަކަފުޅުްދެއްކެިވ.ްއެހެންވީމާ،ްްލަޠީފްهللاްޢަބްދުްފާހަގަކުރަްއވ

ްއެހެންވީމާ،ް ްބޭނުން. ްަދއްކަން ްވާހަކަ ްމަތީްނވެސް ްއެނުކުތާގެ އަޅުަގނޑު

ްއައިއިުރް ްޑްރާފްޓްވެގެްނ ްބާބު ނޑުމެންަނށް ްއަުޅގަ  2870އެވާހަކަ

ގެނެސްދެްއވާފަިއވާްގޮތްްވަރަްށްރަނގަޅަށްްއޮްތކަމަށްްއަުޅަގނޑުްދަންވަްން

ްތިޔަބޭފު ްފާހަގަކުެރޭވްބޭނުން ްމީަގއި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްހަމައެޮގތުން ޅުން.
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ްބޭނުންވީ.ް ނޑު ްއަުޅގަ ްދަންނަވާލާށޭ ްއެވާހަކަ ްހުރީމާ ްނުކުތާަތއް ބައެއް

ްދަންނަވަމުންް ްޝުކުުރ ްފުރުޞަތަށްޓަކައި ްދެްއވި ނޑަށް ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،

 2875ްމް.އަޅުަގނުޑގެްވާހަކަކޮޅުްނިންާމލަން.ްޝުކުރިއްޔާ.ްވަްއސަލާމުޢަލައިކު

ް

ްއުތުރުބުރީގެްޝުކުރިއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނިލަންދެއަތޮޅު ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޔާ

ް ްމެންބަރު ްޢަލީަީޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރުްއަްނަވރު ްޢިްއޒަތްެތރި ްއާދެ، .

ވަަޑއިގެންްިމަވގުތުްނެތް.ްތިަލދުންމަތީްދެކުނުބުރީގެްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުް

 2880ް.ލްޢާދިްއަޙްމަދު

ް

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްމިއަދުްބަޙުސްކުރެވެމުންްމިދާްބާބަކީްމިްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް

ްމުހިންމުްްްއަްޙމަދުްާޢދިލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެްނމެ ްމަރުޙަލާގައި ްއިޞްލާޙުކުަރމުންދާ ޤާނޫނުއަސާސީ

ްދެން،ްމީގަިއްވަރަށް ނުޑްދެކެން. ްއަުޅގަ ްވާހަކަތަެކއްަގިއްްބާބުކަމަށް ގިނަ

ްެމންބަރުންވެސްް ްދަްއކަަވއިފި، ްޭބފުޅުންވެސް ްޢިްއޒަތްތެރި ްގިނަ  2885ވަރަށް

ްނުކުތާަތއްް ްަބއެއް ްފާހަގަކޮށްލާ ްހަމަ ްއަުޅަގނޑުވެސް ްމީަގއި ދައްކަަވއިފި.

ްއޮްތް ްޑްރާފްޓްުކރެވިފައި ްމި ްާޚްއޞަގޮތެްއަގއި ނޑު ްއަުޅގަ އެބަހުރި.

ް ްޑްރާފްޓަށް ްަދންނަވަންޖެހެނީ.ްއަޅުްޖުމްލަގޮތެްއގަިއ ްރަނަގޅޭ ނޑު ގަ

ނޑުެވސްްއަަޅިއގަންނަްބަެއއްްމާްއދާތައްްއެބަހުިރ.ް އެހެންނަމަވެސް،ްއަުޅގަ

ް ްހަމަ ްެއ2ްްމިސާލެއްގޮތުން ްދަޢުރު، ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްމާއްދާ  2890ވަަނ

ްަދންނަވާލާނަން.ް ްއެްއޗެްއ ްފެންނަ ނޑަްށވެްސ ްއަުޅގަ މާއްދާއަށް

ްފަދަް ްއިޞްލާީޙްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ އިން

ްެއކަަކްށް ްިވދާޅުވީ ްއެމަނިކުފާނު ްރޭވެސްަް ްއިޢުލާންކުެރއްިވ ޕްރޮގްރާމެއް

ްހިތްޕުޅުހަމަޖެހޭް ްއެބޭފުޅާވެސް ްހުރުމަކީ ްދުވަުހ ްާމގިނަ ވެރިކަމުަގއި

ްކަމުަގއި.ް ްދަތިފުޅުަކމެއް ްަޤބޫލުފުޅުކުރަަައްވަން ްއެ ްއެކަަމކީ  2895ކަމެއްނޫންކަމާ

ް ްއަނެއްކާ ްރިޔާސީ ްއަހަރުެވސް ްމިއަންނަ ްއެވިދާޅުވަނީ ްއެމަނިކުފާނު 7ްހަމަ

ްޢަމަލު.ް ްބަހާ ްކޮބައިތޯ ްލައްވާނަމޭ. ްކުރިމަތި ްދައުރަކަށް ވަނަ

ްއެބޭފުޅަީކް ް ްބޭފުޅަކު، ްހުންނެވި ްވެރިޔަކަްށ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއެވިދާުޅވަީން ްބޭފުޅާ ްހުންނެވި ްދައްަކވަން ްމަގު ްމިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ް ްުކރިމަތިލައްވާނީ.ްމިހެންނޭ ްެއގޮތަށޭ ްއެކަމަކު  2900އެހެންނޭ.ްމިހެންނޭްރަނގަޅީ
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ްނުރުހުމާް ްަރއްޔިުތންގެ ްއެހެންވީމައޭ ްމިދަްނނަވަނީ ްއަޅުަގނޑު އެހެންވީމާ،

ްބަހާް ްދަނީ. ްދެކެވެމުން ްބެހޭގޮތުން ްއެަމނިކުފާނާ ްަޝކުވާަތއް ރައްޔިތުންގެ

ް ްވަަރށް ނޑު ްއަުޅގަ ްދެން، ްސަބަބުން. ްދިމާނުވުމުގެ ހައިރާންޭވްޢަމަލާ

ްުޒވާން،ް ްތިއްބެވި ްތެރޭގައި ްމެންބަރުންގެ ްއޮނަތިރީސް ްމި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ް ްޚާއްޞަ ްމާދަމާވެްސްްުޒވާންގޮތެްއގަިއ ްކުރިަމގު ްއެބޭފުޅުންގެ  2905ބޭފުޅުން

ްމިހާރުގެް ްގޮތެްއަގިއ ްއެއްެވސް ްއުޖާލާޮކށް ްވަރަށް އެބައޮތް

ްވިާދޅުވާްރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ްޢަމަލުކޮށްގެންްޔާ، އެބޭފުޅުންެގްްގޮތަކަށް

ްބަދަލުަގިއް ްޭއގެ ްއެބައޮތޭ ްފުރުޞަތު ްދިޔުުމގެ ްގެއްިލގެން ކުރިމަގު

ްއޭރުްން ްވޯޓުެދްއވާށޭ. ް ްމިއަދު ްެއބޭފުޅުން ްއެޭދގޮތަކަށް ރައްޔިތުން

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްއެބައޮތޭ. ްމުްސތަޤުބަލުވެސް ްކުރިމަގު  2910އެބޭފުޅުންގެ

ް ްމެންބަރުން ްބައެްއ ްއަުޑިއވިގެންދިަޔ ްާޚްއަޞްމީގެކުރީަގއި ވިދާުޅވި،

ްބޭފުޅުންް ްތިްއބެވި ްޢައްޔަންކުަރއްވާަފއި ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ގޮތެްއގައި

ްޢައްޔަންކުެރްއިވްްދާޅުވިްވި ްރައިސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ނޑުމެން އަުޅގަ

ްރައްޔިތުންާން ްމިދަނީ ްމަސައްކަތްކުރަމުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ކަމުގަިއވިަޔސް

ްއެ  2915ްއގޮްތވާްގޮުތގެމަިތންނޭ.ްމިއަދުްއެުކގައޭ.ްރައްޔިތުްނގެްޝުޢޫާރ،ްވިންދާ

ްކަންތައްތަެކއް.ް ްއެއާއިދިޮކޅު ްދަނީ ްމިފެނިެގން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްދުވަހަީކް ްބޭުނންވާ ްދެކެން ނޑު ްއަުޅގަ ްހިތާމަކުރާކަމެއް. ްވަރަށް އަޅުަގނޑު

ް ްވެރިކަުމގައި ްޙާެލއްަގއި 32ްްއެްއވެސް ްބޭފުޅަކ6ްްުއަހަރު ްހުރި ދަޢުަުުރ

ްމުސްތަޤުބަ ްބޭފުޅަކު ްލެއްވުން.ްނޫން ްކުިރމަތި ްވެރިކަމަށް ްރާއްޖޭގެ ލުގައި

ްާއ32ްް ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްކުރެވުނީމާ ްވެިރކަން  2920އަހަރު

ްޤާނޫނުައސާސީއަކުްނވިޔަްސް ްބާ ޤާނޫނުއަސާސީައކުންވިަޔްސ

ް ްނޫނީ ްތެރެއިްނވިޔަްސ ްއެގްޑިކްޭޓޓަރޝިޕެޑިމޮކްރެސީެއްއގެ

ްެވރިކަންްކުރެވެނީކަމަށް ނޑުްދެކެންްްތެރެއިންކަމަށްވިަޔސްްއެއީ 32ްއަުޅގަ

ްއެހެްން ްއަސްުލގަިއ، ްހުންނެވުމަކީ ްވެރިަކމުގައި ްތާއަބަދަށް އަހަރަށް.

ްވަރަްށް ްދަނީ ްފެންނަމުން ްމި ްހަމަ ްގޮތެްއގައި ްޢާންމު ްފަރާތްތައް  2925ހުންނަވާ

ްބޭފުޅުން.ް ްހިންަގވާ ްވެރިކަން ްގޮތެްއގައި ްޚުދުމުހުތާރު ބޮޑަށްވެސް

ްއެނިގވަަޑއި ްނޫސްތަކުން ްކުރީެގްތިބޭފުޅުންނަށް ްމިހާރު ގަންަނވާނެ
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އިންޑޮނޭޝިާޔގެްަރއީސްކަްންކުރެްއވިްސުހާޓޯްމިހާރުްހުްނނެވީްމެށިނެްއގެް

ް ްއެބޭފުޅާ ްޚުދުމުހުތާރ32ްްުއެހީަގއި. ްވަރަްށ ްކުރެްއވީ ްވެރިކަން އަހަރު

ްއެގޮަތކަްށް ްބޭނުމެއްނުވޭ ނޑުމެންނެއް ްައޅުގަ ްއެހެންވީމާ،  2930ގޮތެްއގަިއ.

ްކަްނކުރެ ްަރއީސް ްވާހަކަަތްއްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްވާހަކަައކީ، ްބޭފުޅެްއގެ ްއވި

ްދައްކާކަްށ.ް ްވާހަކަތަްއ ްބަދުނާމު ްޭބފުޅަކާބެހޭ ްއެ ްަޤއުމުަގއި ްމި ދެކެވި

ްފުރުޞަތުް ްަވިކވެަވޑަިއގަުތމުގެ ްރައީސްކަމުން ްއެބޭފުަޅކުެވސް ރީތިގޮތުަގއި

ްމީގެއިތުރުްން ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްދެން، އެބައޮތް.

ްއަ ްއަޅުަގނުޑގެ ްމެންބަރު ްއަނެއް ްހދ. ްޢަބްދުޚް  2935ވެްސްނަޞީރުهللا

ްފެނިގެންް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްިއޞްލާޙުތަކެއް. ްއެބަހުރި ހުށަހަޅުއްވާފަިއ

ްދެވިފަިއް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ްޤާނޫނުއަސާސީން ްމިހާރުގެ މިދަނީ

ްބާރުތަކެްއް ްއިުތރު ްބޮޑެތި ްެއއަށްވުރެްނވެސް ްއަދިވެސް ްބާރު ހުންނަ

ްއިޞްލާޙު ްދެއްވަން ްހުރިތަން. ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްޢަބްދުތަެކއް ެގްނަޞީރުްهللا

ނޑަށްްއެބަފާހަގަވޭ.ްއެހެންވީމާ،ްމިހާރުްމިްވެރިކަންް  2940އިޞްލާޙުތަކުންްއަުޅގަ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްޢަމަލުތަްއ ްގެންދަވާ ްުކރަމުން ްމިހާރު ްފަރާތުން ހިންގަވާ

ްއިތުރަށްް ްޢަމަލުތައް ްއެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިގެންދަނީ. ްކުށްވެރިކުރަމުން

ްރައްޔިތުންނަްށް ްގޮތްތަެކއް ްއިތުރު ްބަލަނީ ްމި ރަނގަޅުކުެރވޭތޯ

ްބާރުތަކެްއް ްވަރުަގދަ ްއެއަްށވުރެންެވސް ްއޭެގއިތުަރށް ފައިދާހުރިގޮތަކަށް

ްއެހެންވީމާ،ް ްމިފެންނަނީ. ްމަސަްއކަތްކުަރއްވާތަން  2945ދެއްވަން

ްއިޞްލާީޙް ްމިއީ ްޙާެލއްަގއި ްއެްއވެސް ްމިފެންނަނީކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނޑުްެދންނެވިން....ބަދަލެ ްއްނޫން.ްމީގެކުރީަގއިްވާހަކަދައްކަމުންެވސްްއަުޅގަ

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް2950 

ްފަހަރުގެްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްމި ްނޫީނ ްވެރިކަުމގައި ްރިޔާސީ ްމި ްދެންނެވިން ްއަޅުަގނޑު

ްއެދޭކަހަަލްްްކަެދއްެކވުން:އަްޙމަދުްާޢދިލްްވާހަ ްރަްއޔިތުން ްދައުެރްއގައި ްބޭފުޅެއްގެ ްހުންނެވި ވެރިކަމުަގއި

ްބޮޑަްށް ްވަރަށް ްނުލިބޭނެ. ްރައްޔިތުންނަކަށް ްދިވެހި ޤާނޫނުއަސާސީެއއް

ްޝުކުރިއްޔާްެދއްވިްފުރުޞަތަްށ.
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ް2955 

ްނުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނިޒާމާބެހޭ ްެމންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ ްވަޙީދުްްޢަލީކުތާ

ްރ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންަބރު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(ް

ް2960 

ްރަީއްސްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްމިނެގީ، ްނުކުތާެއއް ްނިޒާމާބެހޭ ްއަޅުަގނޑު ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއަްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްިއއްޔެ ްވާަހކަ ްސާފުކޮްށދެއްވާނެ ްއޮތީ ްކުިރްވިދާޅުވެަފއި ނޑު ޅުގަ

ްމަތީްން ްހަމަތަކުގެ ްޤާނޫނީ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއެީއ ްޖަވާބު. ސުވާލުެގ

ްޖަވާެބްއް ްެއއަށް ްއަދި ްބެހޭގޮތުްނ ްފޮނުއްވުމާ ްފޮނުއްާވ ތަޞްދީޤުކުރަން

ްބާީކް ްޖަލްސާގެ ްމިއަދުެގ ްހީކުރަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ،  2965ނުލިބޭތީވެ.

ް ްެއކަން ްތެރޭގައި ްމިނެޓެއްހާއިރު ްދެ ްސާފުކޮށްްމިއޮތް އަޅުަގނަޑށް

ދެއްވާނެކަމަށް.ްިއއްެޔއިންްފެށިގެންްމިއަދާްދޭތެރޭގައިްމިވަުގތުގެްރައީްސެގް

ް ްޔަޤީނުން ްއަދާކުރަްއވަން.52ްްއެބަތިއްަބވާ ްވަޒީފާަތއް ްމުވަްއޒަފުން ހަކަށް

ްރައީސެްއް ްޮއންނަ ްބޭނުންވެފައި ްސާފުކުރަން ްއަރިހުން ްބޭފުޅުން އެހެން

 2970ދީފައި.ްއަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރަންްއަޅުަގނޑުމެްންްމިހާރުްހުންނާނީްޔަޤީނުންް

ްުމވަްއޒަފުންނަީކް ްރަްއޔިތުންގެ ްަމޖިލީހުގެ، ްޚާއްޞަ ރައްޔިތުންެގ

ްއެބޭފުޅުންެގްދިވެހިރާއްޖޭގަް ްއޮފީކަށްވުރެްނވެްސ ްއެއް ްހިނގާ ްމިހާތަނަށް އި

ްއޮތްތަނެއްކަމަށް އަިމއްަލް.ްމިއީްއެފިޝެންސީްހަމަްޔަޤީނުންެވސްްކުރީަގއި

ްމޮ ްނޫބައި ްމިދަންނަވަނީ،ްގޮންޖަހާލާްޅުކުރަނީއަކީ ްކެރިހުރެ ނޑު ްައޅުގަ ން.

ްރައްޔިތުްނެގް ްނުތިބޭނެ ްއޮފީހުަގިއވެސް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  2975މިބުނަނީ

ްބައެއް.ް ްޤާބިލު ްމުވަްއޒަފުންހާކަމަށް ްމިދެންނެވީ ްމެންބަރުން، މަޖިލީހުގެ

ްނު ްމަނިކުފާނު ްޖަވާބުދީފައި. ްވާނެ ްމަނިކުފާނަށް ދެއްވަްންއެހެންވީމާ،

ްެއކަމަްށް ްޖަލްސާގައި ްމިއަދު ްބޭނުން ްއަޅުަގނޑު ތިއުޅުްއވަނީ.

ްޖަވާބުދެއްވަން.ްުޝކުރިްއޔާ.

ް2980 

ްްް
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ް

ް

ް

 2985ްޖަލްސާްނިންމުން.ް-3

ް

ްިމްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޅުަގނުޑ ްއޮންނާނެ ްދަންނަވާލާފައި ްިއއްެޔވެްސ ނުޑ ްއަުޅގަ އާދެ،

ްޢިއްޒަ ްގޮތުގެަމތީން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްޤަނޫނުއަސާސީަގއިވާ ތްތެރި

ްާވހަކަ.ްއަނެްއކާްމިއަުދވެސްްިމދަންނަވާލެވުނީް އަރިހަށްްފޮނުވަމުންްގެންދާ

ްނަންގަަވއިގެްން ްނުކުތާއެްއ ްނިޒާމާބެހޭ ްމެންބަރު  2990ޢިއްޒަތްތެރި

ްދެންނެވިްން ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެމޭރުމުން ްހަމަ ތިފާހަގަކުރެްއވަނީ.

ޖަލްސާގައިްދިމާވެެގންްއުޅޭކަމެްއްްއެްއގޮތަކަްށވެސްްމިހާރުްހިނގަމުންްމިދާް

ްަގވާިއުދް ްެއކަން ްބޭނުންފުޅުކަމަށްވަންޏާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ނޫނީ

ްމިހާރުވެސްް ްަހމަ ްއަދި ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. ްެލއްވީަމވެސް ބައްލަވާ

ްމަޖިލީހުންް ްޢިްއޒަތްެތރި ްެއކަން ނޑު ްއަުޅގަ ްދެން،  2995އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ.

ްދަ ްޢާންމުއަށް ްދުވަހަކުްންއަމީން ްއެަތއް ްސާފުކޮށްލަން. ްއެ ންނަވަިއފިން

ކުރެވުނުްމަަސއްކަތަކަްށވާތީްެއކަންްބަލަިއގެންްއިނގޭނީްއިނގޭތޯ.ްއެވާހަަކް

ްކަންނޭނެގް ްދަތިފުޅުެވގެން ްޤަބޫލުފުޅުކުރަްއވަން ްހަމަ ދެންނެވީމާ

ްއާދެ،ް ްދަންނަާވލާނަން. ްއެ ްއެސާފުވީމާ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްދެން، ތިއުޅުްއވަނީ.

ްފަރާތުެގްބާއްަވވާަފިއްއެހެން ްމި ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްއެބައޮތް  3000ވީމާ،ްއާެދ،ްމިހާރު

ްމަސައްކަތްތަެކްއ.ް ްގިނަ ްވަރަށް ްމިއީ ްއެހެްނވީމާ، ްފައިލެްއގައި. ބޮޑު

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްގޮުތގެމަތިން ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއވާ ްއެްއޗެހި އެހެންވީމާ،ްމި

ްމިއޮތީ ްދަންނަވާލެވިފައި ނޑަށް ްއަޅުގަ ްވާހަކަ ްއެހެންވީމާ،ްފޮނުވަމުންދާ .

މިނެޓްްހަމަވެއްޖެ.ްއަޅުަގނުޑ،32ްްދެންްއެވާހަކަްދަންނަވާލަމުން،ްމިހާރުް

ްދެނ1:32ްްް ްއެެހންވީމާ، ްފަހުންވެސް. ްއިްނޓަވަލްގެ ްހަމަވީ  3005މިނެޓް

އަޅުަގނޑުްޖަލްސާްނިންމާލަންްމިދިމާވަނީ.ްއެކަމަކު،ްއިތުުރްއަދިްބޭފުޅުންް

ް ްނޭރުޭވ. ްަވގުތު ްވާހަކަފުޅު، ްނެްތްއެބަތިއްެބވި ްަވޑަިއގެން މިަވގުތު
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ްފުރުޞަތުް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެބޭފުޅުންނަށް ްތިއްބެިވ. ްއެބަ ބޭފުޅުންވެސް

ްޖަލްސާެއްއް ްމަޖިލީހުަގއި ްދެން، ްޖަލްސާގައި. ްމިއަންނަ ްދެން އަރުވާނަން

ް 14ްްއޮންނާނީ 2227ްްޖެނުއަރީ ްމިއަދުގެ ްއާދެ ްދުވަހު،  14.32ް3010ހޯމަ

ްވާއިރު.ް

ްނީ.ޖަލްސާްނިމުް.العالوييްربްهلل والحود
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ް


