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 ސާްފެށްޓެވުން.ޖަލްް .1

 

ްعلىްوالسالمްالةوالصްهللްالرحين، الحودްالرحونްهللاްبسنްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
ްްފެށުނީ.ްޖަލްސާް.واالهްوهنްوصحبهްآلهްوعلىްهللاްرسول

ް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 ްރައްޔިތުންގެ ްފެށުނީ. ްޖަލްސާއަށ236ްްްޖަލްސާ ވަަނ

 15ވަަޑއިގެންެދއްވިްއެންމެހާްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްމަރުޙަބާ.ްމިހާތަނަށްް

ްއެޖެންާޑގ58ްްެ ްައޅުަގނޑު ްވަަޑއިގެންެދއްަވއިފި. ްމެންބަރުން ިޢއްޒަތްތެރި

ް ްދަންނަވާލަން.ްއޮތް ނޑު ްއަުޅގަ ްކުީރގަިއ ްދިޔުުމގެ ައއިޓަމާިއގެން

ްގަޑިއަްށް ްއޮންާނނެ ްދަންނަވާލެވިފައި ނޑަްށ ްއަުޅގަ ކުރީދުވަހުވެސް

ްއަޅުަގނުޑް ްގަިޑއަްށ ްވަަޑއިގެންެދއްވާތޯ. ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްވާހަކަ. ްކޮށްލާނެ ްކެްނސަލް ްޖަލްސާ  20ނުފެށިއްޖެއްޔާ

ްއިންޓަވަްލެގްްމިއަދުވެސް ނޑު ްއަޅުގަ ްހެނދުނު ްފަހުން ްތަންކޮެޅއް މިދިމާވީ

ްިމގޮތަށް.ްދެން،ް ްމިދިމާވީ ްޖަލްސާގަިއވެސް ްމި ްފެށުނީ.ްދެން،ްހަމަ ފަހުން

ްވަގުުތކޮެޅްއް ްައޅުަގނުޑ ްދެން ްތިއްބެވީމާ ްަސއިމާލަމުގައި މިތާނގައި

ް ްގާތްަގނޑަކަށް ްއެހެންނަމަވެސް، ްމިނެޓަށްވުރ11ްެބަލައިލީ. ްވަަރކަްށ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއެދެްނ ނޑު ްއަުޅގަ ްމިދިޔައީ. ްހިނގަިއގެން  25އިތުރަށް

މެންބަރުންގެްއަރިހުންްވަރަށްްއަދަބުވެރިކަާމއިެއކުަގއިްހުރިހާްބޭފުޅުންވެްސް

ް ްމިއަދު ްއިނގޭތޯ. ްވަަޑއިގެންެދއްވުމަްށ ނުޑ2331ްްގަިޑއަށް ްއަުޅގަ ގަިއ
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ެއހެންނަމަވެސް،ްްފަށާގޮތަށްވެްސްހަމަޖެއްސީްިމދެންނެވިހެންްެވގެން.ްދެން،

ްއެހެްން ްަތނުގައި ްކުރިއަްށއޮތް ްދެން، ްބަލާނީ. ްދިމާވިގޮްތކަމަށް މިއަދު

ްދެވަަން ްއެޖެންޑާގެ ްމިއަދުގެ ްުއންމީދުކުރަމުން ނޑު ްއަުޅގަ  30ނުވާނެކަމަށް

ްޚާްއަޞް ްރައްޔިުތންގެ ްދާނަން. ްކުރިއަށް ނޑު ްއަުޅގަ އައިޓަާމއިގެން

ް ްގަާވއިދުގެ 25ްްމަޖިލީހުގެ ް)ހ( ްމާއްދާގެ ްމަތިްންަވނަ ްގޮތުގެ ަގއިވާ

ްއެކުލަވާލަްއވާފަިއާވް ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓްކުާރ ދިރާސާކޮށް

ްހުށަހަޅުއްވާަފިއާވް ްމެންބަރުން ްިމބާބަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ،

ްޚިޔާލުފާުޅުކރެއްވުމަށްފަހުް ްބައްދަލުވުންތަުކގައި ްނުރަސްމީ  35އިޞްލާޙުތަކަށް

ަގިއވާްގޮތުެގްމަތިނ1ްްްވަަންމާއްދާގެް)ބ(ްެގ25ްްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދުެގް

ްއިޞްލާޙުތަްއް ްމެންބަރުންްފޮނުއްވާ ްގެންދިޔުން.ްމިގޮތުން،ްމިހާރު ކުރިއަށް

ްމިހާރުް ްމިގެންދަނީ. ްދެމުން ްފުރުޞަތު ނުޑ ްއަުޅގަ ހުށަހެޅުއްވުމަށް

ްއުތުރުބުރީެގް ްތިލަދުންމަތީ ްމިއޮތީ ްައރުވަން ްފުރުޞަތެއް އަޅުަގނޑު

ްފޮ ްސަމީރު ްއަްޙމަދު ްމެންބަރު ްިއޞްލާުޙްޢިއްޒަތްތެރި  40ނުއްވާފަިއވާ

ްހއ.ެގް ްނުކުާތއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ްއަރުވަން. ްފުރުޞަތު ހުށަހެޅުމަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމުޢިއްޒު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް45 

ްވަރަްށްްތީްއުުުތުުރބުރީްމެންަބރުްތިލަދުންމަ ްެއއްބާރުލުންވެސް ްރިާޔސަތުގެ ްފެށުމުަގއި ްަގޑިއަްށ ްޖަލްސާތައް

ްްމަދުްމުިޢއްޒުްވާހަކަެދއްެކވުން:އަޙްް ްމިއަދު ނޑުެމން ްބޭނުންވޭ.ްއަުޅގަ ްއޮންނަކަްނ2331ްްބޮޑަށް ްޖަލްސާެއއް ގެ

ް ްމިރޭ ްވަގުތު. ްނިމުން ްޖަލްސާ 8331ްްއިނގުނީ ްޫނނީ ަގިއ9ްްގައި

ްހަފްތާގެް ްމި ްމާދަމާާއިއ ްއަދި ްނޭނގެ. ްނެތްަކމެއް ްއޮތްކަމެއް ޖަލްސާއެއް

ްޖަލް ްދުވަސްތަުކގެ ްޖަލްާސްކުރިއަށްހުރި ްޖަލްސާކަމާއި ްކިަތއް  50ސާއާއި،

ްއެަކްން ްއެހެންީވމާ، ްނޭނގެ. ްގަިޑެއއްަގއިަކންވެސް ްކޮން ފެށޭނީ

ްއަންގަވާލަެދއްވުްން ްމެންބަރުންނަށް ްއިދާރާއިން ްމަޖިލީހުގެ ލަސްތަކެއްުނވެ

ްވަރަށްްއާދޭހާެއކުްދަންނަވަން.ް
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ްމެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްަޒތްތެރި ްޝުކުިރއްާޔ ްމިހާުރްއާދެ، ްއަޅުަގނޑު ންބަރު.

ްދުވަހަކު،ް ްހުިރހާ ްއެހެން ްނޫން ްދުވަސް ްބުރާސްފަިތ  55ޤަސްދުކޮށްފައިވަނީ

ްކޮންެމް ްދުވަހުވެސް ްހަތަރު ްމި ްބުދަ، ްއަްނާގރަ، ްހޯމަ، ްއާދިއްތަ އެއީ

ންްފެށިގެނ2331ްްްޖަހާއިރުްހެނދުނުްޖަލްސާއެއްްމެންދުރުފަހ9ްްުދުވަހަކުް

ްނުބާ ްޖަލްސާ ްރޭަގނޑު ްހަފްތާއަކުްޖަލްސާއެއް. ްއެހެްނީވމާ، އްވާގޮތަށް.

ް ްޤާނޫނުއަސާސ8ްްީމުޅިއަކު ްގެންދާގޮތަށް ްބާއްވަމުން ޖަލްސާ

ްޖަލްސާތަްއް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންެގ ްނުވަތަ  60ނިމިއްޖައުމަށްދާންދެން

ފެށިއްޖައުމަށްދާންދެން.ްއެހެންވީމާ،ްއެވާަހކަްދަންނަވާލީ.ްައދިްއޭެގއިތުރަްށް

ްމެން ްިޢއްޒަތްތެރި ްވާަހަކްއަޅުަގނޑު ްދަންނަވާނެ ްެއވާހަކަ ބަރުންނަށްވެސް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއުތުރުބުރީގެ ްތިލަދުންމަތީ ްއެހެންވީާމ، ްއާދެ، ދަންނަވަން.

ނޑުްފުރުޞަތުްއަުރވަން.ް ްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރަށްްއަޅުގަ

ް65 

ްހިތްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްތިކުާރ ްމަނިކުފާނު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްވަރަްށްޝުކުރިއްާޔ

ްމަަސއްކަތްކުރާނަްންްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްކުެރވޭތޯ ްތިހިތްވަރު އަޅުަގނޑުމެްނވެސް

ްނިމޭނެކަމުެގް ްދެން، ްނިންމުމަށްޓަކައި. ްމިކަްނ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމިކުރަނީ. ްމިމަސައްކަްތ ނޑުމެންެވސް ްއަުޅގަ އުންމީދުގަިއ

ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއް ްރައީސް، ްބާބުގެ ްްށ4ްްާޔގެ ް)ނ( ްާމއްދާގެ  70ވަނަ

ް ްދަންނަވާލާނަން. ްފުރަތަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއިޞްލާުޙ ްހުށަހަޅާ 4ްއަޅުަގނޑު

ްޢުުު ް)ނ(، ްމާއްދާގެ ްވަނަ 53ްްމުރުން ްއަިދ އަހަރ53ްްުއަހަރުވެފައި

ްކަމުގަިއވުން ްމީހަކު ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަަކްށްފުރިފައިނުވާ .

ްހުންނަންޚާއިންތި ްމީހެްއގައި ްމިަކްންބްކުރެވޭ ްގޮުތގައި ްސިފަތަކުގެ ވީ

ްަދންނަވާލާނަން.ް ނޑު ްއަުޅގަ ްސަބަބު ްހުށަެހޅި ނޑު ްއަުޅގަ  75މިގޮތަށް

ްކޮމިޝަންގަިއ،ް ްސަރވިސް ްިސވިލް ްދިވެިހރާއްޖޭގެ ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްޤާނޫނުގެ ްސަރވިސްާއއިބެހޭ ނުޑ94ްްސިވިލް ްއަުޅގަ ްމާއްާދ. ވަނަ

ްމެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްބަެއއް ްއަންނާނެްމިވާހަކަދައްާކއިރު ްޚިޔާލުފުޅަށް ންބަރުން

ްދަންނަވަން،ް ްުސވާުލ ނޑު ްއަުޅގަ ްމަޤާމެކޭ. ްސިޔާީސ ްެއއީ ކަންނޭނގެ

ްކޮންތާކުތޯް ްޤާނޫނުއަާސސީ ްއެކަްނއޮތީ ްގޮުތަގއި ްމަގާމެްއގެ  80ސިޔާސީ
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ްޤާނޫނުގެް ވަނަްމާއްދ94ްްާލިޔެފައި.ްެއވާހަކަެއއްނެތް.ްިސވިލްްސަރވިސް

ްވަޒީފާއިން ްސަރވިްސެގ ްސިވިލް ްމުސްކުޅިކުރުުމެގްްބުނަނީ، މުަވއްޒަަފކު

ްމިބުނަނީް ްަގއި ް)ހ( ްއެވަީނއޭ. ްަބޔާންުކރެވިފައި ްތިީރގައި އުމުރުތައް

ް ްއުމުރުން 33ްްމުވަްއޒަފެްއގެ ްމިޤާނޫނުގެ ްމާއްދާެގ35ްްއަހަރުވުމުން ވަނަ

 85)ށ(ްަގއިްބަޔާްނވެގެްނވާްގޮތުގެމަތިންްަވޒީފާއިންްމުސްކުިޅޮކށްްވަޒީާފއިްން

ްއިޚްތިޔާ ްމިބުނަނީްވަކިކުރުުމގެ ްަގއި ް)ށ( ްލިބިގެންެވއެެވ. ްކޮިމޝަނަށް ރު

ް ްޢުމުރުން ްމުސްކުޅިކޮްށ53ްްމުވަްއޒަފެްއގެ ްވަޒީާފއިްނ އަހަރުވުމުން

ް ްއެހެންވީމާ، ްަވކިކުެރވޭނެއޭ. ްއެމީހަކ33ްްުވަޒީާފއިން އަހަރުވުުމން

ްއެބަް ްދުރުހެލިވުމަށް ްއެކަމުން ްބާރުއަޅާ ްޭއނާއަށް ްއަދި މުސްކުޅިކުަރއްވާަފއި

ްމިއާއިއެުކަގއި،ްދިވެިހްސަރުކާރުންްމަސައް ްހަމަ ްައދި ްކުރަްއވަންޖެހޭ.  90ކަތް

ްދިވެހިރާއްޖޭެގް ްހުށަހަޅާފައިވާ ްަމޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ މިހާރު

ްޕެންޝަނާ ްއެބިލުގެ ްއެބަބުނޭ ްއެިބލުގަިއވެސް ްބިލު، ަވަނ71ްްއިބެހޭ

ް ްޢުމުރަކީ ްރިޓަޔަރކުާރ ްމުވައްޒަފުން ްބުނަީނ ްގައި ް)ހ( 53ްމާއްދާގެ

ްދިވެހިރާއްޭޖެގްއަހަރެ ނުޑ ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިއްަޒތްތެރި ްއެހެންވީމާ، ވެ.

ްއެހެްން ްހަމަ ްބޭފުޅަީކވެްސ ްހުންނަވާ ްމަޤާމުގަިއ  95ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

އަހަރުވީމާްހަމަްުބއްދީގެްވިސްނުމާިއ53ްްއިންސާނުންނެކޭްެއއްްއުސޫުލންް

ްއެހެން ްހަމަ ްކަންތައްތަކެްއެގވެސް ްއެހުރިހާ ްފިކުރަކާ މީހުންނަށްްްއެހުރިހާ

އެއަންނަްބަދަލުތައްްއަންނާނެްފަދައިން.ްއެހެންވީމާ،ްއެމަޤާުމގައިްހުންނަާވް

ްކޮންމެް ްއެހެްނވީމާ، ްދިމާވާނެކަން. ްއެގޮތަށް ްހަމަ ްެއކަން ބޭފުޅަކަށްވެސް

ްސިޔާސީގޮުތްން ްލޯބޯކޮށިވާނެ، ްޢުމުރުން ްއެމީހާެގ  100އިންސާނަކަށްެވސް

ްއުނިްކަންތައްތަ ާކވެްސްކުރިމަތިާވނެ.ްއެހެންވީާމ،ްކަންކަންްދިމާވާނެ.ްއަދި

ް ްއެގޮަތްށ53ްްއުމުރުން ްެއކަން ްމަޤާމްތަކެއްގަިއވެސް ްހުރިހާ އަހަރުވީމާ

އަހަރުވީމ53ްްާއޮންނަކަމަށްވަންޏާްސިޔާީސގޮުތންވެސްްއެމީހެްއގެްޢުމުރުންް

އެމީހަކުްއެބަޖެހޭްޤައުމުގެްިވސްނުންްއެއަްށވުރެްހަގުްބަަޔާކްހަވާލުކުރެވޭެން

ްމިވިސްނުްންއިންތިޒާމުތަ ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްއޮންނަން.  105ެކއް

ްބޮޑުް ްއެންމެ ްއޮންނަންޖެހޭ ްމިގޮތަށް ްިމކަން ްޤާނޫނުއަސާީސގައި ނުވަތަ

ްތިއްބެިވް ްކުަރްއވަްނ ްމިކަން ްމުޞްތަޤްބަލުގައި ބޭނުމަކީވެސް
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ް ްެއކަންކަން ްއެހެނ53ްްްފަރާތްތަކުންވެސް ްމިަޤުއމުގައި ްފަހުގައި އަހަރަށް

ްްފަރާތްތަކަށް ްޙައްޤުެވގެންާވ53ްްއެފުރުޞަތުދީ ްއެމީހުންނަށް އަހަރުވުމުން

ްއުންމީދުކުރަނީްދިވެހިރާއްޖޭަގިއް  110ރިޓަޔަރމަންޓްްއުސޫލުންްދެންްއަޅުަގނޑު

ްއެބޭފުޅުންނަށްް ްއަދާކުރީތީއޭ ްމަޤާމު ްއެބޭފުޅުންގެ ްބޭފުޅުންނަށް އެފަދަ

ްބެލެެހއްޓޭ ްނުވަތަ ްކޮށްެދވޭނެ ްކަންތައްަތއް ްޙައްޤާ ްބަޔަުކްލިބެންޖެހޭ ނެ

ްއެހެންވީމާ،ް ްހުންނާނެކަމަށް. ްމަގުތަކެްއ ްކުެރޭވނެ ްއެކަންތަްއ ހަމަޖައްސާ

ްއެގޮތަްށް ްެއއްފަދަިއން ްރައްޔިތުންނެޭކވެސް ްއެހެން ްިދވެހި އެއުސޫލުން

ްމަޤާމުގަިއް ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްފުރުޞަތު  115އުޅުމުގެ

ްލިބިަވޑަިއގަންނަންޖެހޭ ްބޭފުޅަކަށްވެސް ްދެކެނީ.ްހުންނަ ނުޑ ްއަުޅގަ ނެކަމަށް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުމުަގއި ނޑު ްއަުޅގަ ްމިމާއްދާ ްއަުޅަގނޑު އެހެންވީމާ،

ްިއޞްލާޙުކޮށްފަިއް ްބައްދަލުވުމެއްަގއި ްނުރަސްމީ ްއިޞްލާޙު ހުށަހަޅާފައިވާ

ްޙަލީމްެގް ްޢަދްނާން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއުތުރުބުީރގެ ްހުވަދުއަޮތޅު މިވަނީ

ނ ްއަުޅގަ ްެއއްކޮށްލަިއެގންކަމަށްވާތީ.ްހުށަހެޅުމާއި ްހުށަހެޅުމާވެސް  120ުޑގެ

ްޒާތާިއް ްމީގެ ްހުށަހެޅުމުެގ ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއުންމީދުކުރަން އަޅުަގނޑު

ްވިސްނިވަަޑއިގެންަފިއް ްމެންބަރުންނަށްވެސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ްފާޑު މީގެ

ްމެންބަރުންގެް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިގޮތަށް ްމިަމޤްޞަދު ްއެހެންވީމާ، ވާނެކަމަށް.

ްދިވެހިރާއްޖޭެގްޚި ްއުންމީދުކޮށް ނޑު ްއަޅުގަ ްހުންނާނެަކމަށް ޔާލުފުޅުަގއިވެސް

ްތިއްެބިވް ްކުަރއްަވން ްަރއީްސކަން ްމުޞްތަޤްބަލުގައި  125ޤާނޫނުއަސާސީެގ

ް ްޢުމުރަކީވެސް ްރިޓަޔަރކުރަްއާވ53ްްބޭފުޅުންގެ ްއެބޭފުޅުން އަހަރުވުމުން

ްއިޞް ްމި ްހަމަޖައްސަވާެދއްވުމަށްޓަަކއި ްގޮތުަގއި ލާޙަށްްބޭފުޅުންގެ

ްމިއިޞްލާޙަްށް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއަދި ްވޯޓުދެއްވާ ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢަދްނާންް ްމެްނބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ްހުވަުދއަތޮޅު ތާއީދުކޮށްދެްއވި

ްއަޅުަގނޑަްށް ްއިތުރަްށ ްއަދި ްތާއީދުކޮށްދިނުމުގައި ްމިއިޞްލާޙަށް  130ޙަލީމް

ް ްޢާންމުކޮށް ްހަމަ ްތާއީދުކޮށްދެްއާވްތާއީދުކޮށްދެްއވާނެކަމަށް، ނޑަށް އަޅުގަ

ްމިައްށް ްރަޝީދުވެސް ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ކޮޅުމަޑުލުެގ

ްއުންމީދުކުރަންް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްއޮތީ. ްގޮތަށް ތާއީދުކޮށްދެްއވާ
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ްޝުކުރިއްާޔް ްތާއީދުކޮށްދެއްވާނެކަން. ްމިއިޞްލާޙަށް ްބޭފުޅަކު މިއިން

 135ް.ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްެދއްވިްުފރުޞަތަށް

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތާއީދުކުރައްާވ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްމިވަުގުތް ްރަޝީދު ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި ްކޮޅުމަޑުލުެގ މެންބަރު،

ްނަންގަާވ.ް ްއަތްޕުޅު ްއެބަ ްޙަލީމް ްޢަދްނާން ްއެހެންވީމާ، ވަަޑއިގެންނެތް.

ްއެފުރުޞަތު ްގއ.ެގްޢިއްޒަތްތެރިްްއަޅުަގނޑު ްޙަލީމަށް. ްޢަދްނާން  140އަުރަވން

ްމެންބަރު.

ް

ްއަޙްމަދުްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްމެްނބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީ ްތިލަދުންމަތީ ްދާދިދެންމެއަކު

ނޑުްްދްނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން:ޢަ ްތާއީދުކުރަން.ސަމީރުްއެހުށަހެޅުއްވިްހަރުދަާންހުށަހެޅުއްވުމަށްްއަުޅގަ
ް145 

ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްބ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްފާޢިޒްްފޮނުއްވާްއިޞްލާޙުްހުަށހެޅުއްވުމަށްްައޅުަގނޑުްފުުރޞަތުްއަރުވަން.

ް

ްްމާޮޅސްމަޑުލުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްޢިއްޒަތްތެިރް`. ްމ.އަޮތޅުެގ

 4ް150މެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަފީޤުގެްތާއީދާއިެއކުްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްބާުބގެްްޢަލީްފާއިޒްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއިޞްލާުޙް ްހުށަހަޅާ ނޑު ްއަުޅގަ ްޑްރާފްޓަށް ްގެ ް)ނ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްއޮ ްލިޔެވިފައި ްއެމާއްާދ ްގެނައީމާ ްޢުް،ންނާނެގޮަތކީއެމާއްދާއަށް 53ްމުރުން

ް ްމީހަކުކަމުގައިވުނ15ްްއަހަރުފުރި، ްނުފުރޭ ްމިގޮތަށް.ްއަހަރު ްާއދެ، .

ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްމަޤާމަށްްޝަރުތުްފުރިހަމަވާް

ްއެމަޤާމުަގިއްހުންނެވުމަށްް ނޑަައޅާފައިްއޮންނައިރު  155އެންމެްހަގުްޢުމުރެއްްކަ

ްއެން ްއޮންނާނެ ްފުރުޞަތު ްކުރިމަތިލެއްވުުމގެ ްޢުމުރެއްްނުވަތަ މެމަތީ

ްދެކެން.ް ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމުަގއި ްކުރަންެޖހޭކަމެއް ނަޑއެޅުމަީކވެސް ކަ

ްމިރާއްޖޭެގް ްފެށިގެން ްމިހިސާބުން ްއިްޞލާޙަކީ ްމިހުށަހެޅި އަޅުަގނޑު

ްަމުގް ްޮހވިަވޑަިއގަތުމުގެ ްބޭފުޅަކު ްޒުވާން ްމަޤާަމށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްފުޅާކޮށް ްއެމަގު ްތަނަަވސްކޮށްދީ ްއަޅުަގނޑުމެްންްޙަޤީޤަތުގައި  160ހުުޅވާލަން

ބޭނުންނަމަްއެކަންކުރުމަށްްމުހިންމުްއިޞްލާޙެއްކަމުަގއިްއަުޅަގނޑުްދެކެން.ް
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ްމިރާއްޖޭެގް ްދީފިނަމަ ްފުރުޞަތު ްރައްޔިތުން ްދިވެިހ ްއާދެ، އަޅުަގނޑުމެން

ްައދާކުރައްުްވާޭން ްޤާބިލްކަމާއެްއކޮށް ްވަރަށް ްމަޤާުމ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ް ްފުރުއްވާނޭ ްމިޤައުމުގަިއްނުވަތަ ްމިއަުދ ްޒުވާނުން ްތަޢުލީމީ އެކަީށގެްނވާ

ްމިހާތަނަށްް ްބާރުަތއް ްވެރިކަުމގެ ްމިރާއްޖޭގެ ްއެހެންނަމަވެސް،  165އެބަތިއްެބވި.

ްވެރިކަްން ްޚުދުމުޙްތާރުކަމާއެކު ްމިއޮތީ ނިޑކުރަްއވާަފއި ްބޮ ޖަމާކުރައްވާ

ްއަތްޕުޅުގަް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ްބާރެއް ްއެހުރިހާ އިްހިންގެވޭނެގޮތަށް

ްވަިކކަމެްއް ްވަކިކަެމއްަގިއ ްއާދެ، ްކޮންމެކަމަަކށް، އޮންނާނެގޮތަށް.

ްަޤސްދުކުރަްއވައިިފް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިސްތިސްނާކުރުމެއްނެތި

ްމަޤާމުެގް ްމައްޗަށް ްކޮންމެކަމެއްގެ ްހަމަ ްހިނގާ ްމިޤައުމުަގއި  170ހިނދެއްގައި

ްހިންގެުވމު ްވެރިކަްނ ްއާދެ، ްފޯރުްއވޭެނގޮަތށް. ްނުފޫޒު ްވަރަްށްބާރާއި ގައި

ްތިބޭް ްބޭތިއްެބފައި ްޙާލުގައި ްފަޤީރު ްތިއްބަވާ ކެރިވަަޑިއގެން

ްގޮތުަގިއް ްނާާޖއިޒް ްބާރު ްވެރިކަމުގެ ްަމއްޗަްށ ރައްޔިތުންތަެކއްގެ

ފޯރުވޭނެގޮތަށް.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް،ްކަްނކަންްބައްޓަންްކުެރވިފައިްމިހުރީް

ްބޭފުޅަކަ ްހުންެނވި ްމަޤާމުގައި ްބޭފުޅަކުްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްެއހެން  175ށް

ްއެމަ ްހަނި ްއެމަގު ްވާދަކުރެްއވުމުަގިއ ްހަނިކުރެވިފައިްޤާމަށް ްދޮރަކުން

ްހަމަހަމަކަމާއެކުް ްއިންސާފުވެރިގޮެތްއގައި ްއެހެންކަމުން، އޮންނަގޮތަށް.

ްފެންނަންް ްމިހާތަނަށް ްގޮތެްއ ްވާދަކުރެްއވޭނެ ްބޭފުޅަކަށް ްއެހެން އެމަޤާމަށް

ްޤަބޫ ނޑަކަްށ ްއަުޅގަ ްކަމަކަށް ްރައީްސ،ްއޮތް ްޢިްއޒަތްތެރި ލެއްނުކުރެޭވ.

ްމަޤާމަށްް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާގެ ްަކންނޭނގެ، ްވިދާޅުވާނެ  180މަނިކުފާނުވެސް

ްބޭފުަޅކަށް،ްޝަރުުތް ްޝަޢުޤުވެިރވާ ްއެކަމަށް ްބޭނުންފުޅުާވ، ވާދަކުރަްއވަން

ފުރިހަމަވާްކޮންމެްބޭފުޅަކަށްްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްއެފުރުޞަުތްހުޅުވާލެވިފަިއް

ްނަމަެވްސްްއެބައޮތޭ. ްވިާދޅުވި ްއެހެން ްމަނިކުފާނު ްރަީއސް، ޢިްއޒަތްތެރި

ްގޮތަށޭް ްޯދނިދިން ްމޮހަނަށް ްއޮތީ ްއެކަން ްއެހެނެއްޫނން. ްއޮތީ ްއެކަން އޮތީ،

ް ްއުމުރުން ްދަށުްނ ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްއާ ްގޮތަށް. ްބުނެއުޅޭ  71ް185ދިވެހިން

ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއް ްބޭފުޅުންނަށް ްއުމުރުގެ ްމުސްުކޅި ްފުރިފައިވާ ޔާެގްއަހަރު

ްެއީއް ްބަންދުެވގެްންދިޔުން ްފުރުޞަތު ްވާދަުކރުމުގެ ްކުރިމަތިލައްވާ މަޤާމަށް

ްމުހިންމުް ްއޮތް ްބޭނުންވެފައި ްޮކންމެހެން ްމިވަގުތަށް މިރާއްޖެއަށް



 8 

ްފައިދާާއިއް ްއޭގެ ްރައްޔިތުންނަށް ްއަދި ްދެކެން. ނޑު ްއަުޅގަ ކަމެއްކަުމގައި

ްއާދެ ްދެކެން. ނޑު ްައޅުގަ ްކަުމގައި ްއޮތްގޮެތއް ްކުރުކޮްށް ،ލާބަ  190ަވރަށް

ްމިވަގުުތް ްގުޅޭގޮތުން ްއިޞްލާޙާ ްމިހުށަހެޅި ްއަޅުަގނުޑ މިދަންނަވާލެވުނީ

ްއަޅުަގނޑުްދަންނަވަންްޤަސްުދކުރާްމިންވަރު.ްޝުކުިރއްޔާ.

ް

ްމެންބަރަށްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެްނބަރު.ްތާއީދުކުަރއްާވްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި

 195ޞަތުްއަރުވަން.ްމ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެްނބަރުްއަޙްމަދުްއަޅުަގނޑުްފުރު

ްޝަފީޤް.

ް

ްއިޞްލާޙަްށްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްއެހުށަހެޅުއްިވ ްފާއިޒް ްޢަލީ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްބ.އަތޮޅުގެ

ްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.ްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ:

ް200 

ްއަޙްމަދުްޝުކުރިއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު.ްމާލޭގެ ްިޢއްޒަތްތެރި ޔާ

ްއިޞްލާުޙް ްފޮުނވާފަިއވާ ްއަރުވަން ްފުުރޞަތު ނޑު ްއަުޅގަ އާޠިފަށް

ްހުށަހެޅުއްވުމަށް.

ް

ނުޑްހުށަހަޅާްއިޞްލާޙަީކ،ް، އާދެްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުް  205ްއަުޅގަ

4ްްްވުން:އާޠިފްްވާހަަކދެއްކެް ް)ނ( ްާމއްދާގެ ްވަނަ 95ްްޢުމުރުން ްދެމެދ53ްުއަހަރާިއ، ގެްައހަރާ

ްކަމުގަިއވުން ްވާހަކަދެްއކެިވްމީހަކު ްބޭފުޅުްނވެްސ ްބައެއް ްއެހެން ްދެން، .

ްއުުުމުރުެގް ްއެއްކަމަކީ ްބޭނުންމިވާ ްބޮޑަށް ްއެްނމެ ނުޑވެސް ްއަޅުގަ ފަދައިން

ްދަ ްއެންމެ ްަކނަޑެއޅުން.ްއުމުރުން ްމިންވަރެއްެވސް ްއޮންަންމަތީ ށްެވުެގެން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއެީއ ްފަދައިން. ްއޮންނަ ްަކނަޑއެޅިފަިއ  210މިންވަރެއްެވސް

ް ްއުމުރުން ްޤާނޫނުއަސާސީަގއިެވސް ްއޮންނަނ53ްްްމިހާރުގެ އަހަރުެވފައި

ްބައެއްް ްހަމަ ްއަިދ ްދެން، ްމަތީކޮޅެއްނެތް. ްއެހެންނަމަވެސް، އެބަޖެހޭ.

ްސަރވި ްސިވިލް ްފަދައިން، ްފާހަގަކުރެއްވި ްސގަިއވެްސްބޭފުޅުން

ކަމަށް.ްއަދ53ްްިއަޅުަގނޑުމެންްއެބަްބަލާްމީހުންްމުސްކުޅިކުރާްޢުމުރަކީް

ނަޑއަޅާފަިއް ްކަ ްއުމުރެއް ްއަޅުަގނޑުމެން ނޑައެިޅއިުރެވސް ްކަ ނޑިޔާރުން  215ފަ
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ް ްހުރިއިުރ15ްްއެބަޮއވޭ، ްމިޮގތަށް ްއުމުރެއް. ްއެހާކަށްހިސާބުގެ އަހަރު

ްދިޔައީ ްހަމައަށް ްމަޤާމާ ްއެއްވެްސްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއަޅުަގނޑުެމން މާ

ްއަޅުަގނަޑކަްށް ްެއގޮތަށް ްބާްއވަން ްހުޅުވާލާފައި ްއެކަން ްނެތްގޮތަށް ލިމިޓެއް

ް ްދެން، ްކޮންމެވެސ53ްްްނުފެނޭ. ްއަެނއްާކެވސް ނޑައަާޅއިރު، ްކަ އަހަރު

ްގެނެޭވކަމަށްް ްއެަބ ްމިއަށް ްކުަލއެްއވެްސްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްދީނީ  220ވަރެްއގެ

ްއެ ްދެން، ްދެކެން. ްއެހެންްއަޅުަގނޑު ްކޮންެމހެން ހެންނަމަވެސް،

ނޑުމެްނެގް ްައޅުގަ ްގެނެސްެދއްިވ، ްދީން ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ދަންނަވާކަށްނޫން.

ް ްޢުމުރުން ްއަވަހާަރެވ55ްްރަސޫލާވެސް ްހަނދާންވަީނ ނޑު ްއަުޅގަ ގައޭ

ްޙިޖުރީް ްއެހުންނަނީ ްބެލިފައި ްެއއުުުމުރު ްދެން، ސުވަުރގެަވޑަިއގެންނެވީ.

ްޙަޤީ ްކަމަށްވަންޏާ ްމިބަލާގޮތަްށްތާރީޚުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ  225ޤަތުގައި

ް ްބޮުޑ57ްްބަލައިފިއްޔާ ްއެވަުރގެ ްއެހެންވީމަ، ްަކންނޭނގެވާނީ. ވަރު

ްގެނެސްދެްއވާ،ް ްރިސާލާތު ްއެއޮތްބޮޑު ްމީހަކު، ްއަންނަ ކަމަކާިއގެން

ް 95ްްމިސާލަކަށް ްގޮތަަކްށ55ްްއަހަރާިއ ްކަހަލަ ްދޭތެރޭ އަހަރާ

ްއެހެން ްެއދަނީ. ްކުެރވިގެން ްރައީސްކަްންއެވަުރކަންކަން ްޤައުމެްއެގ ވީމަ،

ްދާންޖެހޭނެކަމަށްް ްއަހަރުން ްސާޅިސް ްތިރީސް ްނުފުދިގެން ްހަމަ  230ކޮށްލަން

ްކުޑަކޮްށް ްމިކަން ްދުނިޔޭގަިއވެސް ްދެން،ްއެހެނޫނަސް ްނުދެކެން. އަޅުަގނޑު

ްކުީރަގއިް ްތަްނޮކޅެއް ްހީވަނީ. ނޑަށް ްއަުޅގަ ްނުވޭހެްނ ްކަމަކަށް ފެޝަނަބަލް

ްކަހަލަްތަންތާނގަިއވެް ްއެތަންތާނގެްވެރިންނަށްވެްސްއޯޝިޔާ ސްްތިއްބަވާނެ

ްއައިްސް ްފަހަކަށް ްއެހެންނަމަވެސް، ްބޭފުޅުން. ްޒަމާންވީ ވަރަށް

ްބްލެއަރމެންް ްޯޓނީ ްބިލްކްލިންޓަން، ްިމސާލަކަށް ްދެކެފިން  235އަޅުަގނޑުމެން

ް ްބޭފުޅުން. ްމިހާރުެގ95ްްފަދަ ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ްއަދި ްތެރޭގައި. ގެ

ްރައީ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެވސް ްވަަޑިއގެންނެިވިއރު ގ95ްްެސްކަމަށް

ްގެންދެވޭެން ްރީތިކޮްށ ްނުލާހިކު ްހަމަ ްކުރުކޮށްަލއްވަިނކޮށް ްއެ ތެރޭގައި.

ްރަނގަުޅް ްބަލައިލަން ްނަމޫނާއަކަށް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްމިހިރީ. ކަންތައް

ްވަދޭް ްހިތަށް ްައޅުަގނޑު ްމަންޑޭލާވެސް. ްނެލްސަން  240ކަންނޭނގެ

އިްއޮށޯވެަލިއގެންްއޮންނެވިއަސްްހަަމްއެމަނިކުފާނުވެސްްހަމަްއަށިަގނޑެްއގަް

ްޮހވާފާނެކަމަށްވެސް.ް ްރައީސްކަމަށްވެސް ްއެތަުނން ްދުވަހަށްވެސް ޢުމުރު
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ްމިހިރީވެސްް ްއެހެންވީމާ، ްދޫކޮށްލެއްވީ. ްއަމިއްަލއަްށ އެހެންނަމަވެސް،

ްއޭެގއިތުރުން،ް ްދެން ްކަންތައް. ްކަހަލަ ްބަލައިލެވިދާނެ މިސާލަކަށް

ްފެނިފައި ްވަރަށް ްބައެްއްްކޮންމެވެސް ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްމަންޒަރު  245އެބަހުރި

ްވަރަްށް ްިމކަހަލަ ްގެްނގުެޅއްޖެހިފައި، ްއަތުލަފިޮކށްގެން ްަރއީސުން ޤައުމުގެ

ްއެވަރުްނވެްސް ްކޮންމެހެން ްހަމަ ްގޮްތޮގތަށްވެސް، ްއުނދަގޫވާކަހަލަ ހިތަށް

ްުއޅުއްވާތަްނވެސް.ް ްއެހެން ްުހންނަންވެގެން ްރައީސަކަމުަގއި ހަމަ

ްފެންނަންްްއެކަހަލަގޮެތއް ްކޮންމެހެން ްމިޤައުމުަގއި އަުޅަގނޑުމެންގެ

 250ނުޖެހޭނެކަހަލަގޮތަކަށް.ްދެން،ްމިވާހަކަތައްްދެކެޭވއިރު،ްައޅުަގނޑަށްްކުރިްން

ހުށަހެޅުނުްއިޞްލާޙުންވެސްްައދިްމިހާރުްހުށަހެޅޭްއިޞްލާޙުންވެސްްމިވެިން

ްައތުވެދާ ްރައީސްކަމަށް ްމީހަކު ްެއވެނި ްނުވަތަ ްއަމާޒުކޮށް ނެތީއޭ،ްމީހަކަށް

ްވަރަްށް ނޑު ްއަުޅގަ ްދެން، ްއެބަހުރޭ. ްކުލައެއް ްއަރާކަހަލަ ްހިތަށް އެހެން

ްެއްއގޮތަުަކަްށވެްސް ނޑު ްއެހެންނަމަވެސް،ްއަުޅގަ ްމިކަމަކީ. ހިތާމަކުރާކަމެއް

ްރައީްސް ްހުންނެވި ްމިހާރު ްެއއްގޮަތކަށްވެްސ ްނެތް. ްޚިޔާެލއް  255އެކަހަލަ

ްކޮންމެ ްހުށަހަޅަން ްިމ ްވާކަހަލަގޮަތކަށް ްއުޅެނީއެއްނޫން.ްނިކަމެތި ހެން

ްއިސްވެިރއަުކް ްމަސައްކަތްކުރިްނ ްހުށަހެޅޭތޯ ްމިތަނަށް އަޅުަގނޑު

ްހުންނެވިް ްމިހާރު ްހަމަ ްއެހެންކަމަށްވީނަމަ، ްނިޒާމެއްވެސް. ނުހުންނަކަހަލަ

ްއެީއް ްިދޔައިސް. ްލިބިގެން ްނަމެއްވެސް ްރީިތ ްވަރަށް ރައީސަށްެވސް

ްއެގޮތަ ްސާހިބާ. ްާމތް ްޚަޠިމްކުެރއްވި ްއޮތްކަމެްއްރައީސްކަން ްާވން  260ށްެވސް

ްމިއީްހަމަްނުލާހިކުްރީތިކޮށް.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް

ްމެންބަރު،ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްެތރި ްތާއީދުކުރައްވާ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްހައްދުންމަތީގެްޢިއްޒަތްތެރިްެމންބަރުްމޫސާްމަނިކަށްްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތު

 265ްއަރުވަން.

ް

ްމާލޭްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާޠިފްގެްހުށަހެޅުމަށްްއަޅުަގނޑުްތާީއދުކުރަން.ްްމޫސާްެމންަބރުްްހައްުދންމަތީ
ްވާހަަކދެއްެކވުން:މަނިކުް
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ްމެންބަރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްފޮނު ްއިޞްލާޢީލް، ްހުށަހެޅުއްވުމަްށްއިބްރާހީމް ްއިޞްލާޙު  270އްވާފަިއވާ

ްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް

ްއިޞްލާެޙއްްްިއބްރާީހމްްމާލޭްމެންަބރުް ނުޑެވސް ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެިރ ޝުކުރިއްާޔ

ްމިހުށަހަޅަނީް

ްއިޞްލާޙުަގިއ4ްްްވާހަކަެދއްެކވުން:ްއިްސމާޢީލް ްމިހުށަހަޅާ ްއަޅުަގނޑު ްައށް. ް)ނ( ްމާއްާދގެ  275ވަނަ

އަހަުރ35ްްބާރާތްްދަންނަވާާލނަންްއެންމެްފުރަތަމަ.ްޢުމުރުންްލިޔެފައިާވްޢި

ް ްހަަމ71ްްވެފަިއވާ ްރައީސް، ްިޢއްޒަތްތެރި ްމީހަކުކަމުަގއިވުން. އަހަރުނުވާ

ްެއް ްފާއިްޒވެސް ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްބ.އަތޮޅުގެ މިމޭރުމުން

ނޑުްމިއިޞްލާުޙްފޮނުވި އިރަުކްއިޞްލާޙެއްްހުށަހަޅުްއވާފައިްެއބައޮތް.ްއަުޅގަ

ް ްމި ްއަދި ްދެްނ، ްއެނގިަފއެއްނެތް. ްހުށަހެުޅއްިވކަމެްއ  35ް280އެއިޞްލާޙު

ް ްއެހެނ71ްްްއަހަރާއި ްޢުމުރުތަކުންވެސް ްތަފާތުގެ ްޫނނަސް އަހަރު

ްރައީސްކަމަށް،ް ްމަފްޙޫމަކީ ްމީގެ ްހުށަހެޅިއްޖެ. އިޞްލާޙުތަްއވެސް

ްމަދުވެގެ ްއެންމެ ްއާދެވޭނީ ްމީހަކަށް ްމަޤާމަށް ންްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

އުުުމުރުންްވަިކވަރެްއްެވގެންޭނ.ްއަދިްއުުުމުރުންްަވިކވަރަކަްށވުރެްމަްއޗަށްް

ްމިމަފްޙޫމަކީ.ް ްެއީއ ްރަނގަޅެއްނޫނޭ. ްޙަވާުލކުރުން ްއެމަޤާމު  285ދިޔައިމާވެސް

ްމިމޭރުމުންް ްމެންބަރުން ްއެހެން ްޢިްއޒަތްތެރި ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ްތަ ްއެކި ްހުށަހެޅުއްވަމުން ްއިޞްލާޙުަތއް ްސަބަބުތަްއްހުށަހެޅެއްވި ފާތު

ނޑުް ްއަުޅގަ ްއެބަުހރި ްސަބަބު ްބައެއް ްުނހިމެނޭ ްއޭގެތެޭރގަިއ ދަންނަވައިފި.

މިއިޞްލާޙުްހުށަހެޅުމުގައި.ްަދންނަވާލެވޭތޯްބަލާނަން.ްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް،ް

ްަތފާ ްއާބާދީއަކީ ްއާބާީދެގްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްދައްާކގޮތުން، ްހިސާބުތައް  290ސް

ް ްނުވ71ްަގާތްަގޑަކަށް ްއިންަސއްތަ ްޢުމުރުން ްމަތި، ްއެއަށްވުރެ 45ްތަ

ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްޤައުމެއް. ްދިރިއުޅޭ ްމީހުން ްދަށުގެ އަހަރަށްވުރެ

ްޮކންމެވެސްކަހަލަް ްބައްޓަންކުރުމަށް ްމުސްަތޤްބަލް ްޤައުމުގެ މަޤާމަކީ

ްމަޤާމެއްނޫން.ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއަދާކުރެވޭނެ ްނޫނީ ްހުެރގެން ވިސްނުންތަކެއް

ްމިޖެހެ ްމައްޗަްށްއަޅާިކޔާލަން ްއުުުމުރުްންމާ ްެއއްަޗކާ ްލިބޭ ްތަޖުރިބާއިން  295ނީ
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ްގެއްލުާމ،ް ްލިބޭ ްނެތުމަށް ްއެޖޯޝް ްހިތްވަރާ ްކުރުމުގެ ްކަންކަން ދިޔައިމާ

ް ްއެބަޖެހޭ. ްވިސްނާލަން ްައޅުަގނުޑމެން ްމެދަކަށް އަހަރުވުްނ35ްްމިދޭތެރޭގެ

ްގަިއަގިއް ްއެީމހާގެ ްތަަޞއްރަފެއް ްވަކިކަހަލަ ްތަޞައްރަފު، ނޑަައޅަނީ މިކަ

އަށަގަންނާނޭްޢުމުރުކަމަށް.ްމެޑިކަލްްހޯދުންތަކުންްމިހާރުްަވރަށްްރަނގަޅަްށް

ް ްުއމުރުން ްއޮތްކަެމއް، ްދިަޔއިާމ71ްްސާބިތުވެފައި ްމަްއޗަށް  300އަހަރުން

ްކޮންމެް ްހިސާބުން ްމިހުންނަ ްއޭރިއާަގއި ްސެރެބްރަމް ްމި ނީޑގެ ސިކު

ްއަ ްލިބެުމން ްއުނިކަމެއް ްއިންާސނަކަށްވެސް ްކޮންމެ ންނަކަން.ްމީހަކަށްވެސް

ް ްވާހަަކއަކީ ްމިއުޅޭ ްދަންނަވަްނ ްޙަޤީޤަތެއް. ްރައީސް،ްމިއީ ިޢއްޒަްތތެރި

ޒުވާންްއާބާީދއެްއގެްކުރިަމގުްބައްޓަންކުރުމުަގއިްޒަމާނާްއެަކށޭނަްވިސްނުްން

ް ްމިއަހަރު، ްމިސާލަކަށް ްމިހާރު 2118ްްހުންނަންޖެހޭނެއޭ. ްއަހަރު  71ް305ަވނަ

ްދުނިޔެއަ ްމީހެއްނަމަ ްހުރި ްފުރިފައި ްހުންނާނީްއަހަރު ްއުފަންެވފައި ށް

ް ްގާތްަގޑަކަށް 1941ްްހިސާބުކޮށްލީމާ ްތެޭރަގއި.ްއޭުރްއޮްތ31ްްުނވަތަ ުހގެ

ް ްދުނިޔެާއވެސް ްއޮތް ްމިހާރު ްއަދ3111ްްިދުނިޔެއާއި ްތަފާތު. ގުނަ

ްމުސްތަޤްބަލާް ްޤައުމުެގ ްމީހަކު ްއަދާކުރާ ްމަޤާމު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ

ްކުރަ ްމިކަންތައް ްވިސްނާ ްުޒވާްންދޭތެރޭގައި ްއަންނަންއޮތް  310ންޖެހެނީ،

ްބައްޓަން ްކުރިަމގު ްޅަކުދިންގެ ްއަޅުަގނޑަްށްޖީލުތަކަށް، ްގޮތުން. ކުރުުމގެ

ްޤަ ްޢުމުރުން ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިުއޅެނީ ްދަތިވެގެން 71ްބޫލުކުރަން

21ްއަހަރުންްމައްޗަށްްގޮސްަފއިހުރިްއެްއވެސްްމީހަކަށްްމިހާރުްއުުުމުރުންް

ް ްއަހ25ްަހަކަށް ްއުޅެންްހަކަށް ްދިރިުއޅެން ްއެމީހުން ްޒުވާނުން ުރެގ

ްއަޅުަގނޑަްށް ްއެނގިދާނެކަމަށް. ްއިޙްާސސްުކރަންވެސް  315ބޭނުންވާނެގޮތް

ް ްމިހާރު ްޢުމުރުން ްައޅުަގނުޑގެ ްއައީ، ްމައްޗަށ41ްްްމިވިސްނުން ހުން

ްމިއަންނަް ްދުނިެޔއަށް ްއުނދަޫގވޭ ްއެބަ ްމިާހރު ނޑަށް ްއަުޅގަ ދިޔައިރު،

ްބަދަލުތަކާއެކުް ްޓެކްނޮލޮޖީގެ ްޢުމުރުން ްއަޅުަގނުޑގެ 8ްްަގިއ 9ްއަހަރުގެ

ްދިމާކޮށްލުންް ްސީާދ ްކަންތައްަތކާވެްސ ްެއއިޙްސާްސކުރާ ްދަރިން އަހަރުގެ

 320ވިސްނުމާްބަެއއްްފަހަރަށްްއުނދަގޫވޭ.ްހަމަޔަޤީނުްނވެސްްާރްއޖޭގައިްމިހާރުް

ް ްޒުވާނުން، 21ްްތިބި ްވިނުމަކ25ްްާއަހަރު ްެއިވސްނާ ްުޒވާނުން، އަހަރުގެ

ްއެމީހުންްއަޅުަގނޑުމެންނަ ްމާފަސޭހައެްއނޫން. ްކައިރިާވކަށް ްމިހާރު ކަށް



 13 

ްތަޞައްވަުރކުރާގޮާތ،ް ްއެމީހުން ްއޮންނަން ްާރއްޖެ ްދެކޭގޮތާއި ރާއްޖެ

ްބައެއްފަހަރުް ްސަބަބުން ްތަޖުރިބާގެ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ މިކަންކަމަށް

ްދުނިެޔް ްަރއީސް،ްަޤއުމަކީ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެަބެއޅޭ. ްހުރަސްވެސް  325ނުރަނގަޅު

ްްދެމިއޮތްހާ ްދުވަހަކު ްކަންަތްއްهللا ްެރއިޒް ްލެވެލް ްސީ ްވާގިފުާޅއެުކ، ގެ

ްެދމިއޮންނާނެކަމަށްް ްޤައުމުވެސް ނޑުެމންގެ ްއަޅުގަ ނާންނަންޏާ

ްމިޤައުމުގަިއް ްދުޢާވެސްކުރަނީ. ްއެގޮތަށް ްއުންމީދުކުރަީނ އަޅުަގނޑުމެން

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްދޭންވާނެ ްފުރުޞަތު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދިރިއުޅޭނެ މީހުން

ްއަންނަ ްއެމީހުްނެގްރައީސް، ްދިރިުއޅުމާއި ްއެމީހުންގެ ްީޖލްތަކަށް ްއޮތް  330ން

ްއެނޫންގޮތަކަްށް ްދޭންވާނެ. ްފުރުޞަތު ްގޮަތކަށް ްބައްޓަންކުރާނެ މާޙައުލު

ްރަނގަޅަކަްށް ްދޭތެރޭގައި ްޤައުމާއި ްއެ ްވިސްނާކަމަްށަވންޏާ އަޅުަގނޑުމެން

ްޤައުުމގެްިއސްްސަފުަގއިް ްދެޭކގޮތުަގއި ްނޫންްއެވިސްނެނީީކއެއް.ްއަުޅަގނޑު

35ްމަސްޢޫލިއްޔަތުްއުފުލަިއގެންްޚިދުމަތްްއަދާކުރަންްމިއޮންނަނީްއުމުރުންް

ް ްކުރެވުނުކަެމްއ71ްްއަހަރުން ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްދޭތެރޭގައި  335އަހަރާ

ްކުރަްން ްކަންތައް ްހުރި ްނުވެ ްައޅުަގނުޑމެންނަށް ްދެން، ކުރެވުނީ.

ްޖީލުތަކުެގް ްއޮތް ްއަންނަން ްދެން ްދޫކޮށްލަންވާނީ ނޑުމެން އަުަުޅގަ

ްދިހަވަރަކަްށް ްބާީކ ްދެން ނޑުެގވެްސ ްއަުޅގަ ްމަނިކުފާނުެގވެްސ އަތްމައްޗަށް.

ްޤައުމުެގް ްރަނގަުޅގޮަތކަށް ްއޮތީ ްއިނގޭތޯ ްއަހަރޭ ްވަރަކަށް ފަނަރަ

ްދެންް ްެއައށްފަހު، ްުއޅެން. ްބައިެވރިވެލަިއގެން ްމިހެން  340ކަންކަމުަގއި

ްދު ްއެއީ ްޖެހޭނީ. ްޖެހިލަން ްފަހަތަށް ްމަޑުމަޑުްނ ނިޭޔެގްއަޅުަގނޑުމެްނވެސް

އުސޫލު.ްޤުދުރަތީްޤާނޫނުްއެއަކަށްްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްްދެޮކޅެއްްނެހެދޭނެ.ް

ްމީހަުކް ްހޮވާ ްރަްއޔިތުން ްދެން ްވިދާޅުވެދާނެ ްބޭފުޅުން ްބަެއއް އެހެންވީމާ،

ްއެހެންވެއްޖިްއޔާް ްދެން، ްނޫނީ. ްމީހެއް ްރަނގަުަުޅ ނުހޮވާނެނޫންހެއްޔޭ

ް ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްކ35ްޮކީއްކުރަންތޯ ްމިތާނގައިްއަހަރުވެސް  345ންމެެހން

ް ްއޭނަެއްއ11ްްޖަހަނީ. ްރައްިޔތުން ްލިޔަކަސް ްކުރިމަތި ްުކއްޖަކު އަހަރުގެ

ްކަންތައްތަެކްއް ްަވިކ ްއެހެންނަމަވެސް، ްޫނންތޯ. ްނުހޮވާނެ ވޯޓުދީގެންެނއް

ްއެހެންވީާމ،ް ނަޑއަުަަޅނީ. ްކަ ްއުމުރެއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ކަށަވަރުކުރަްނެވގެން

ްފަދައި ްަކނަޑއަާޅ ްއުމުރެއް ްއެބަޖެޭހްދަށުގެ ްއުމުރެއްވެސް ްމަތީގެ ން
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ްސަބަބަށްޓަކައި،ް ްމި ްއެކަނި ްހަމަ ނަޑއަޅަން. ްކަ ްރައީްސ،  350ޢިއްޒަތްތެރި

ްޒުވާްން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަބަދުވެސް ްމުސްތަޤްބަލު، ޤައުމުގެ

ްުޒާވންކަމެއްްނޫން.ް ްއެންމެްނުވިސްނޭ ްމިެދންނެވީ ޖޯޝާއިއެީކަގއި،ްޒުވާނޭ

ްތިބޭްމީހުންނަށް...ްހަރުްފުރައޭްމިކިޔާްޒުވާންްުއމުރުގައި

ް

 355ްވަގުތުްހަމަެވއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއެްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްއަދި ްފިުކރާއި ްވިސްނުމާއި ްބައްޓަންކުރުމުގައި ްމުސްތަޤްބަލު ްޤައުމުގެ

ރައީސް.ްްވާންވީްޤުރުބާނީތަކެއްްވުުމގެްޖޯޝްވެސްްއޮންނާނެއޭްޢިއްަޒތްތެރިްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްރިްއާސް ްހުޅުހުޅުގަިއ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޮގސް ްމައްޗަށް ހަތްދިހައިން

ްތެދުވުމަީކް ނުޑއަަޅއިގެްނ ްކޮ ްޤައުމު ްދިޔަީއމާ ްހިސާބަށް  360ތަންމަތިވާ

ްދަތިކަމަކަށްވާނެތީ.ްޝުކުިރއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްމެންބަރުްއާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި

ްހުށަހެޅުއްވުމާިއް ްފާއިޒްގެ ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެުެިރ ބ.އަތޮޅުެގ

ްގޮތަކަްށް ުަލަ ްއެްއގޮތްކަހަ ްހުށަހެޅުއްވުމާ ްމެންބަރުގެ  365ޢިއްޒަތްތެރި

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްެތުެރި ްބ.އަތޮޅުެގ ްދަންނަާވލަން. ްީހވާތީ ވިދާޅުވިހެން

ގަިއވުން.ްޢިއްޒަތްެތރިްމެންބަރުގެްއަހަރުްނުފުރޭްމީހެއްކަމ71ްުމިއޮންނަނީް

ް ްމީހަކުކަމުގަިއވުން.ްއެހެންވީމާ،71ްްހުށަހެޅުއްވުމުަގިއވަނީ ްހަމަނުވާ އަަހރު

ްމިދޭތީގެްތަފާތެއްްއުޅޭްއެހެންީވމާ،ްއެވާހަކަްދަންަނވާލީ.ް

ް370 

ްެއހެންނަމަވެްިއބްރާީހމްްމާލޭްމެންަބރުް ްމިއޮތީ. ްމޭރުމަކުންނޭ ްއެއް ްދެންނެވިން ްސް،ްއަޅުަގނުޑވެސް

ނޑަކަށްްޭނނގެްއިނގޭޯތްްވާހަކަެދއްެކވުން:ްއިްސމާޢީލް ްއަުޅގަ ްހަމަ ްހިނާގގޮތުން ްކަންތައް މިމަޖިލީހުގައި

ްއިޞްލާޙުެވްސް ްމެންބަރުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްބ.ައތޮޅު ްހަމައަށްދާއިރު ްވޯޓާ މި

މިފްލޯރގައިްއޮންނާނެކަމަށް.ްއެހެންވީމާ،ްބ.އަތޮޅުްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުގެް

ްމި ްއިޞްލާޙަށްވުެރްއިޞްލާޙު ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްއައިއިރު ްތަރުތީބުން  375އޮތީ،

ްއަޅުަގނުޑް ްދެން ްނެގުމަށްފަހު ްވޯޓަށް ްެއއިޞްލާޙަށް ކުރީަގއި.
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ްޝުކުރިްއޔާް ްނުނެންެގވިއަްސ. ްވޯޓަށް ްމިއިޞްލާަޙށް މައްސަލަެއއްނެތް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްޢިްއަޒތްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތާއީދުކުަރއްވާ ްފުރުޞަތުްއާދެ، ނުޑ ްއަޅުގަ ްމެންބަރު  380ތެރި

ްޝިޙާބްް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި ްމާލޭގެ އަރުވަން.

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްމެންބަރަކަށް. ްއެހެން ވަަޑއިގެންނެތީމާ

ްމުޙަންމަދުްނަޝީދުްފުރުޞަތުްއަރުވަން.

ް

ްއިބްރާހީްުމޙަންަމދުްމެންަބރުްމާލޭް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހެޅުއްވުމަށްްމާލޭ ްއިސްމާޢީލްގެ  385ްމް

ްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.ްޝުުކރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްވާހަކަެދއްކެުވން:ނަޝީދުް

ް

ްިޢއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނާޝިޝުކުރިއްޔާ ްއަޙްމަދު ްެމންބަރު. ްޢަބްދުއްލަޠީފްްޒަތްތެރި ދު،

ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި ްދ.އަތޮޅުގެ ްނާޝިްމުޙަންމަދު. ްމިވަުގުތްއަޙްމަދު ދު

ްފޮނުވާފައިާވް ނުޑ ްއަޅުގަ ްމުޙަންމަދަށް ްޢަބްދުއްަލޠީފް ްނެތީމާ  390ވަަޑއިގެން

ްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅުމަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް

ްއަޅުަގނުޑްްމެްނބަރުްްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީ ްދައްާކކަްށ ްވާހަކަތަެކއް ްއިތުުރ ްއާދެ، .`ް

ްޤަޞްދެްޢަބްުދއްލަޠީފްްމުޙަްނަމދުް ްމިބާބުގެ ްމިހުށަހަޅަނީ، ނުޑ ްއަުޅގަ ްމާއްދާެގ4ްްއްނުކުރަން. ްވަނަ

ްފެންނަގޮތް.ްްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙުކުރުމަށް ްއަންނިިވގޮތަށް ްއަށް  395)ނ(

ްމިއިޞްލާޙުް ްމިޖެހުނީ، ްހުށަހަޅަން ްމިއިޞްލާުޙ އަޅުަގނޑު

ްއަލްފާް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދ.އަތޮޅުެގ ްއަޙްމަދުްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޟިލް

ްީމގަިއް ްއާދެ، ްމިހުށަހަޅަނީ. ްމިމައްސަލަ ްއަޅުަގނުޑ ްނެތުމުން ނާޝިދު

ް ްޢުމުރުން ްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާކަމުެގ35ްްމިއޮންނަނީ، އަހަރުވެފަިއވާ

ް ްފެށޭއިރު، ްދައުރު ްނުވުން.71ްްމަޤާމު ްމީހަކުކަުމގައި  400އަހަރުވެަފއިވާ

ްދަން ްވާހަކަތަެކްއ ްއިތުރު ނުޑ ްއަުޅގަ ނަވާކަްށްއެހެންވީމާ،

ްހުށަހަޅަން.ް ްައޅުަގނުޑ ްމިމައްސަލަ ޤަޞްދެއްނުކުރަން.

ްވައްސަލާމުޢަލަިއކުމް.ް
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ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތާއީދުކުރައްާވ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ  405އާދެ،

ނޑުްފުރުޞަތުްއަރުަވން.ްދ.އަތޮުޅެގްމެންބަރުް މުޙަންމަދުްރިޔާޟަށްްއަުޅގަ

ްްތްތެރިްމެންބަރު.ްޢިއްޒަ
ް

ްމެންބަރުްްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީް ްޢިްއޒަްތތެރި ްދ.އަތޮުޅގެ ްރަީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްއާދެ،

ްއަޅުަގނުޑްްުމޙަންަމދުްރިޔާޟްްމެންަބރުް ްއިޞްލާަޙށް ްއެހުށަހެޅުއްވި ްމުޙަންމަދު  410ްޢަބްދުއްލަޠީފް

ްތާއީދުކުރަން.ްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވު ްސ.އަތޮުޅެގ ްއާދެ، ްެމންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްފޮނުާވް ްައރުވަން ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަުޅގަ ްޠާހިރަށް ްއިބްރާހީމް މެންބަރު

ް ްހުށަހެޅުމަށް. ްއިޞްލާޙ49ްްުއިޞްލާޙު ްމި ްއާެދ، ްކަރުދާސް.  415ވަނަ

ްއާދެ ް)ަވގުތުޮކޅަކަްށފަހު( ްއިދާރީމޭޒުން. ްއޮތްކަމަށް ،ްގެންދަވާފަިއ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމަޖިލީހުެގ ްވަޒީރުންގެ ްެމންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްޢަނިލް،ް ްމުޙަންމަދު ްއަދި ްނަޝީދު ްމުޙަންމަދު މެންބަރު

ްެދް ްޢިްއޒަތްތެރި ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްއާެދ،ް ްވަަޑއިެގންނެތް. ްމިަވގުތު ްބޭފުޅަކު ްއެްއވެސް  420މެންބަރުންކުރެ

ްއަޙްމަދުްއެހެންވީ ްމެްނބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްުއތުރުބުރީގެ ްތިލަދުންމަތީ މަ،

ްސަމީރުްފޮނުވާްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅުއްވުމަށްްފުރުޞަތުްއަުރަވން.ް

ް

ްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ނޑުގެ ްރަީއސް،ްައޅުގަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި 4ްްޝުކުރިއްޔާ

ްކުޑަކުަޑްް:އަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން ްވަރަށް ްހަމަ ްއިޞްލާޙަކީ ްިމހުށަހަޅާ ްއަށް ް)ބ( ްމާއްދާގެ  425ވަނަ

ްދެންމެް ްއަޅުަގނޑު ްދެން ްރަނަގޅުކޮށްލެްއވުމުން، ްކުަޑކުަޑކަމެއް އިމްލާގެ

ްމުޤައްރިރާވެްސް ްކޮމިީޓގެ ްޑްރާފްޓިންގ ްއަދި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި މާލޭގެ

ްވިދާޅުް ްއެމަނިކުފާނުވެސް ްވާހަކަދައްކާލިން. ްއެގޮަތްށްކުޑަކޮށް ވަނީ

ްރަނަގޅުކަމެއްކަމަްށް ްއެންމެ ްރަނގަޅުކޮށްލުމަކީ ްއެކަްނކަން އޮތްކަމަށްވާނަމަ

ްއެް ްހަމަ ްދަންނަވާާލނަން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ،  430ފެނިވަޑަިއގަންނަާވކަމަށް.

ްސާބިތުވެގެްން ްކުރިކަން ްކުށެއް ްޖިނާޢީ ްހުށަހަޅާޮގތް. ނޑު ްއަޅުގަ ޢިބާރާތް



 17 

ްމުއ12ްް ްދިުގ ްޑްރާފްޓްަގިއްމަސްދުވަހަްށވުރެ ްމި ްޙުކުެމއް، ދަތެއްގެ

ް'ޙުކުމެއްް ްބަދަލުކޮްށލަނީ ްއެތަންކޮޅު ނޑު ްައޅުގަ ް'ކުރެވިފަިއވާ'. މިއިންނަނީ

ކޮށްފައިވާްމީހަކުނަމަްއެޙުކުމެްއްތަންފީޒުކޮށްްނިމުނުތާްނުވަތަްއެޙުކުމަކުންް

ްއަހަރުވެފަިއާވް ްތިން ްލިބުނުތާ ްަމޢާފް ްއަދަބަކަށް ނަޑއެޅޭ  435ކަ

ްއެމީހެްއެގްމީހަކުކަމުގަިއވު ްޤަސްދުަގއި ްޙުކުމްކުރާނީ ްއެހެންީވމަ، ން'.

ްއެހެންވީމަ،ް ްދެކެނީ. ނުޑ ްއަުޅގަ ްސާބިުތީވމަކަމަށް ްއެކަމެްއ މައްޗަށް

ްެއކަންް ްެއދޭތީވެ ްބަދަލުކޮށްލަން ްއެގޮތަށް ްއޮތީމާ ްއެކަން އެގޮތަށް

ްެއީއް ްޤަބޫލުކުރެވެނީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްއެއޮްތގޮތަށްވުެރ ޑްރާފްޓްަގއި

ްެއކަމެްއްްޤަސްދުގަިއކަން ްަމްއޗަށް ްއޭނަގެ ްޙުކުމެއްކުރާނީ ްަމއްަޗށް  440މީހެއްގެ

ްއެދޭތީެވް ްއިޞްލާުޙކޮށްލަން ްއެކަން ްއެހެންވީަމ، ސާބިތުވީމަކަމަށް.

ްއުންމީދުކުރަންް ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހުށަހަޅަނީ. ނޑު ްއަޅުގަ މިހުށަހެޅުން

ްމިވަގުތުް ްރަޝީދު ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ތ.އަތޮޅުގެ

ްމީގެކުީރެގްވަަޑއިގެްނއިންނެ ްތާއީދުކޮށްދެްއވާނެކަމަށް. ްމިއަްށ ވީމާ

ްއަޅުަގނުޑވެްސް ްނޭނގިަފއި ްވީގޮެތއް ްއެމަނިކުާފނަށް  445ހުށަހެޅުންތަކުގައި

ްމިހުރީ.ްޝުކުރިއްޔާ.

ް

ްމެންބަރަށްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތާއީދުކުރައްވާ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްއަރުް ްފުރުޞަތު ްމެންބަރުްއަޅުަގނޑު ްޢިއްޒަްތތެރި ްކޮޅުމަޑުުލގެ ވަން.

 450ްރިޔާޟްްރަޝީދު.ް

ް

ނޑުްއެބަުއޅެމޭްމިތާނގައި.ްޝުކުިރއްާޔ.ްއަުޅަގނޑުްހއ.ެގްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްސަމީރުްއަުޅގަ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުގެްއެހުަށހެޅުމަށްްތާއީދުކުރަން.ްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްހުށަހެޅުންވެްސްްްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއް ްދެންއޮތް ްއާދެ، ްެމންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި  455ޝުކުރިއްޔާ

ްއިބްރާހީމްް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްސ.އަތޮޅުެގ ްގެންަދވާފައި، އަނބުރާ

ްޢަދްނާންް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްުއތުރުބުރީގެ ްުހވަދުއަތޮޅު ްއާދެ، ޠާހިރު.
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ްފޮުނއްވާފަް ްއަރުވަން ްފުުރޞަތު ްއަޅުަގނޑު ްއިޞްލާުޙްޙަލީމަށް އިވާ

ްހުށަހެޅުމަށް.ް

ް460 

ްކުިރއަްށްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްއަުޅަގނޑު ްދިވެހިރާއްޭޖގައި.. ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްގެންދަންވީތޯ.ްޢަދްނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ްކުރިއަށްްގެންަދވާ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް465 

ްމިހުށަހަޅަނީ،4ްއާދެ،ްްރީްމެްނބަރުްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުބުް ނޑު ްއަުޅގަ ްއިތުރުކުރަން ްއަުކރެއް ްމާއްދާއަށް ްވަނަ

ްހުންނާންވީްްޢަދްނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން:ް ްކިބަިއަގއި ްމީހެއްގެ ްިއންތިޚާބްކުރާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަށް

ަރީކްސިފަތަކުގެްތެރެއަށްްއިތުރުްސިފައެއް.ްއާދެ،ްއަުޅަގނޑުްހުށަހަޅާްއަކު

ްވަޢުދުާވް ްރައްޔިތުންަނށް ްނުވުާމއި ްހީލަތްތެރިއެއްކަުމގައި މަކަރުވެރި

ްމިހާރުް ްާއދެ، ްތެދުވެރިެއއްކަމުަގިއވުން. ްވަޢުފުފުއްދާ  470ފަދައިން

ްކުިރއަށްއޮތްތަނުަގިއް ްމިތިބީ. ްމިރާއްޖޭގައި ްމީހުން ތިންލައްކަެއއްހާ

ްވަް ްބަދަލުވެގެންިދއުން ްބާރަލަްއކައަށް ްނުވަތަ ްގާތުގަިއްހަލައްކައަށް ރަށް

ްމަކަރުވެިރް ްމީހަކީ ްހުންނަ ްވެިރކަމުގައި ްރާއްޖޭގެ އޮންނާނީ.

ްދެރަް ްވަރަށް ްރައްޔިތުންނަށް ްާވކަަމށްވަންޏާ ހީލަތްތެރިއެއްކަމުަގއި

ްފަދައިންް ްވަުޢދުވާ ްފަދައިން، ްވަޢުދުފުއްދާ ްއާދެ، ްވާނެ.  475ގޮތްތައްަތއް

ްއި ްމުޅިން ްތެދުވެރިނުވެ ްއަދި ތުރުފުުޅްވަޢުދުނުފުއްދާކަމަށްވަންޏާ

ްވާހަކަދައްކަވާކަމަްށވަންާޏް ްބަހުން ްދޮގު ްނުވަތަ ހައްދަވާކަމަްށވަންޏާ

ް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދަށަށް. ްދުވަހަށްދާނީ ްދުވަހުން ްޙާލު 211ްރައްޔިތުންގެ

ް ްދިރިއުޅުން ްނިކަމެތި ްމިދިރިުއޅޭ ްާއއިލާތަްއ411ްްރަށުގައި ްބަދަުލވެ ރަށަށް

ނ ްއަުޅގަ ްނިކަމެތިެވގެންދާނެ. ްރާއްޖެައްށްވިއްިސވިުިހާލެިވ  480ޑުމެން

ްއެްއކޮޓަީރެގް ްމާލޭގެ ްތޮށްޖެހި ްމާލޭ ްއެމަންޒަރު. ްމިފެންނަނީ މިހާރުވެސް

ތެރޭގައިްއެތައްަބޔަކުްދިރިުއެޅްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްފެންނާންްނުޖެހޭްއެތައްް

ްޙާލަތުް ްދިރިއުޅުމުގެ ްއަނެއްދުވަހަށް ްއެއްދުަވހުން ްފެނި ކަންތައްތަެކއް

ްމިކަ ްމިދަނީ ްދަށަށް ްމެުދެވރިވަމުންދާތީވެ.ްޙަޤީޤަތުގައި ްކަންތައްތައް ހަލަ
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ްައޅުަގނުޑް ްދިމާނުވުމަށްޓަަކއި ްމިކަހަލަކަމެއް  485އެހެންވީމަ،ްމުސްތަޤްބަލިަގއި

ްކިބަިއަގިއް ްމީހެްއގެ ްކުރާ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި

މިސިފައަކީްކޮންމެހެންްހުންނާންޖެހޭްސިފައެއް.ްއަނެއްޮކޅުްންބަލާއިރު،ްިމް

ްވެިރކަްންސި ްމުޖުތަމަޢެއްގެ ްއިސްލާމީ ްމިފަދަ ްައޅުަގނޑުމެން ފައަކީ

ްސިފަެއއް.ް ްހުންނާންޖެހޭނެއޭ ްކޮންމެހެން ްހަމަ ްކިަބއިަގއި ޙަވާލުކުރާމީހެްއގެ

ްޙަާވލުކޮށްގެންާވެން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްއެއީ ްނެތްނަމަ ްސިފަ  490މި

ްކުރަމުންދަނިކޮ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްއަދި ްމީގެއިްންމީހެއްނޫން. ށްެވސް

ްއޮތްް ްރައްޔިތުންނަށް ްފަރާތަށް ްދަޢުލަތުގެ ްއުނިެވއްޖެކަމަށްވަްނޏާ ސިފައެއް

ްދުރުކުރުން.ް ްައވަހަށް ްވެިރކަމުން ްއެމީހަކު ްވާޖިބަކަށްވާީނ ްައވަސް އެންމެ

ްކުރިމަތިވާނެ.ް ްދުށްތުރާތަކާ ްވަރަށް ްރަްއޔިތުންނަށް އެހެންނޫނިއްޔާ،

ްދެރަގޮތްތަކަ ްވަރަށް ްހަމަްރައްޔިތުންނަށް ްޙަޤީޤަތުގައި ްދިމާވާނެ.  495ާކއި

ްދަށަށްދާނެ.ް ްމަޑުމަޑުން ްމަޑުމަޑުން ްަހމަ ްދިިރއުޅުން ރައްޔިތުންގެ

ްތަނުގަިއް ްކުރިއަށްއޮތް ްފެނޭ ނޑަްށ ްއަުޅގަ އެހެންވީމަ،

ްސިފަް ްމި ްކިބަިއަގިއ ްބޭފުެޅއްގެ ްުކރައްވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން

ްއުންމީދު ނޑު ްއަުޅގަ ްބާްއވަން. ްހުރިހާްއެކުލަލަވާލާަފއި ުކރަން

ްާރއްޖޭެގް ްއަދި ްތާއީދުކުަރއްވާެނކަމަށް ްމިއަްށ  500މެންބަރުންވެސް

ްވިންދާް ްރަްއިޔތުންގެ ްމިީއ ްތާއީުދކުރަްއވާނެކަމަށް. ްމިއަްށ ރައްޔިތުންެވސް

ްގުޅިފަިއވާކަެމއް.ްޝުކުިރއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްެމންބަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްިޢއްޒަތްތެރި ްމެންބަރުްޝުކުރިއްޔާ ްޢިްއޒަްތތެރި ްމުލަކަތޮޅުގެ ރު.

ްތާއީދުކުަރްއާވް ްއަުރވަން ްފުރުޞަތު ްއަުޅަގނޑު ްޝަފީޤަށް  505އަޙްމަދު

ްމެންބަރަކަށް.

ް

ްތާއީދުކުރަން.ްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް
ްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ:

ް510 

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްާޔ ްއުތުރުބުީރްއާދެ، ްހުވަދުައތޮޅު ދެން،

ް ްއިޞްލާޙު ްފޮނުއްވާފަިއވާ ްޙަލީމް ްއަދްނާން ްމާއްދާއަްށ4ްްމެންބަރު ަވނަ
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ްއަިދް ްނޫނަސް ްއިޞްލާޙު ްމި ްއަިދވެސް ްިއޞްލާޙެއް ްދެ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ.

ްެއީއް ްއެދެން. ްހުށަހަޅުއްވާެދްއވުން ްއެީކގަިއ ްއެހެންވީމަ، އެބަޮއވޭ.

 515ްނބަރުްއަޙްމަދުްޝަފީޤްްާތއީދުުކރައްވާަފއިވަީންމުލަކަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެ

ްދެްއިޞްލާޙަށްވެސް.ް

ް

ްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްމާނަައކީ ްމިހާރ11ްްުއޭގެ ްިލބޭނެ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްމިނެްޓ

ްްޢަދްނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއަޅުަގނޑު ްއާދެ، ްހުށަހެޅުމަށް. ްއަކ4ްުދެ ްިއތުރު ްމާއްދާއަށް ރެްއްވަނަ

ްަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްއެީއ، ްބޭނުންވަނީ ްއިތުރުކުރަން  520އަނެއްާކވެސް

ްކިބަިއަގިއް ްމީހެްއެގ ްކުރާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަްނ ކިބަިއގަިއ

ްތަފްސީލުކޮށްް ްވަރަްށ ްއަޅުަގނޑުމެން ްސިފަތައް ހުންނަންޖެހޭނެ

ނޑުމެންެގް ްއަޅުގަ ްދަންނަވާލިހެން ްކުރިން ނޑު ްއަުޅގަ ނުލިޔެފިވިްއޔާ

ނޑުމެްނެގްޤައު ްކުރިމަތިލާންޖެހިދާނެ.ްއަޅުގަ ްމުސީބާތަކާއި ްބޮޑު ްވަރަށް މުގެ

ްމިކަންކަމުންް ްހިނަގއިދާނެ. ްވެށްޓިގެން ްއަނދަަވަޅކަށް ްބޮޑު ްވަރަށް  525ޤައުމު

ްޤައުމުް ްމި ްޅަދަރީންނަށް ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްކުރިއަށްއޮތްތަނަްށ ސަލާމަތްކޮށް

ްމާތް ްރަށްދުކޮށްދިނުމުގައި ްއިރާދަފުާޅިއްޢަމާނާތްތެރިކަމާއެކު ރަސްކަލާނެގ

ްމެދުވެރިވެފައި.ް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިތިބީ ްމިވަގުތު މިންވަރުފުޅުން

ްވާހަކަދައްާކް ްމިކަންކަމަްށ ްއިޚްލާސްެތރިކަމާއެކު އަޅުަގނޑުމެން

ްވޯޓުނުދީފިއްާޔް ްމިކަންކަމަްށ ުީގައި ްއިޚްލާސްތެިރކަމާއެކީ  530އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެ ްމުސްތަޤްބަލް،ްއަުޅގަ ްމުސްތަޤްބަލްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްޅަދަރީންގެ ންގެ

ްއެްއް ްިމހުށަހަޅާ ްމިފަހަރު ނޑު ްއަުޅގަ ްާއދެ، ްހިނގައިދާނެ. ހަލާކުވެގެްނ

ްދުވަސްވަރަުކް ްެއއްެވްސ ްޢަމަލެއްަގއި ްފަާސދައިގެ ްޚިޔާނާތާއި އިޞްލާޙަކީ

ްމުހިންމުް ްވަރަށް ްހަމަ ްމިއީ ްނުވުން. ްމީހެއްކަމުަގިއ ބައިވެިރވެފަިއވާ

ްކުށްތަކެކޭް ްޖިނާޢީ ްއެއްފަަދއިްންްސިފައެއް. ްދަރަންޏެޭކ  535އެއްފަަދއިން،

ްއެހެންނޫނިއްޔާ،ް ްހިމަނަން. ްމީގައި ްއެަބޖެހޭ ްކަންތައްތަކެއް މިކަހަލަ

ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާކަމަށްް ްމީހަކުވެސް ްވަރަްށވިޔަނުާދ ވާނެގޮަތކީ

ްއެބަހުރި.ް ްފާސްަތއްެވސް ްމީހެއް. ްމޮޅު ްކިަޔވަިއގެންހުިރ އަތުވެދާނެ.

ުލވަިއެގންްމިއުޅެނީ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްމިފަސާދައިގެްވަށަިއގެންްފާސްތައްްއެ
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ްއެހެންވީމަ،ް ްއަތުވެދާނެ. ްމީހެއް ްއުޅެފައިހުރި ްތެޭރގަިއ ްިޚޔާނާތުގެ  540ތެރޭގައި

ނޑަށްްިއވިެގންްހިނގައްެޖް މިކަންތައްްމިސާލަކަށް،ްމިއަދުްހެނދުނުްއަޅުގަ

ްތަންދިނެއް ްގޮތުން ްއުމުރުގެ ްއަދި ްއޮތެްއކަމަުަކު ްމޮޅުވެަފއި ކަމަުކްފާސްވެ

ް ްދިރިުއޅޭތާވެސް ްާރްއޖޭގައި ްރީއްޗެއްކަމަކު ްއަހަރ11ްްުމޫނުމަތި ވަރަކަށް

ްއަިދް ްމިހިރީ.ްރާއްޖޭަގއި ްސިފަސިފަ ްމާމުހިންމު ްެއއަށްވުރެ ވާންޖެހެއޭނެއޭ.

ްމިއީް ްިސފަސިފަ ްމިކަހަލަ ްވިެއއްކަމަކު ްދެއަހަުރ ްައއެްއކަމަކު  545އިްއޔެ

ްހުން ްކޮންމެހެން ްހަމަ ްބަލާއިރުވެސް ްސިފަތައް.ްދީނީގޮތުން ނަންޖެހޭ

ްބޭފުޅުްން ްތިޔަ ްމިއޮތީވެްސ ްހުށަހަޅާފައި ްސިފަ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ އެހެންވީމަ،

ްހަމަް ނޑަށް ްއޮތީމަ.ްައޅުގަ ްއަޅުަގނޑަށް ްޔަޤީްނކަން ފާސްކޮށްދެއްވާެނކަމުގެ

ްތިަޔް ްޯވޓުދެްއވާނެ. ްކަންތައްތަކެއް ްމިކަހަލަ ްތިޔަބޭފުޅުން ޔަޤީން

ްވަ ްކަންތައްަތކަށް ްދީނީ ްއިބޭފުޅުންނަކީ ްތަރުޙީބުެދއްވާ  550ލާމްދީނުެގްސްރަށް

ޙައްޤުަގއިްވަކާލާތުކުަރްއވާްިދފާޢުގައިްވާހަކަފުޅުދަްއކަާވްބޭުފޅުން.ްޤައުމުެގް

ްޤައުމުެގް ްބޭފުުޅން. ްވިސްނާަވޑަިއގަންނަވާ ްދޭތެރޭގައި މުސްތަޤްބަލާ

ްަޤއުމުެގް ްއަދި ްބޭފުޅުން. ްވަަޑިއގަންނަވާ ްހަމްަދރުދީ ްދޭތެރޭގައި ޅަދަރީންނާ

ްދޭ ްމިްޙާލަތާ ނުޑެގ ްއަުޅގަ ްއާެދ، ްބޭފުޅުން. ްިހންގަާވ ްފިކުރު ތެރޭގަިއ

ްބޭފުޅުންވެސްް ްހުރިހާ ްއެއްފަދައިން ްޝަފީޤެކޭ ްއަޙްމަދު  555ހުށަހެޅުމަށް

ތާއީދުކުރަްއވާނެކަމަށް.ްއާދެ،ްއަޅުަގނުޑްދެންްހުށަހަޅާްއަެނއްްިއޞްލާޙަީކް

ްމިހުށަ ްމިފަހަރު ްއިތުރުކުރުން. ްއަކުެރއް ްއިތުރު ްއަނެއްކާވެސް ހަޅާްހަމަ

ްޤާނޫނާއިް ްާއދެ، ްއިޞްލާޙެއް. ްމާނަވީ ްވަރަށް ްހަމަ އިޞްލާޙަީކވެސް

ްހަތިޔާރުް ްދެޮކޅަށް ްދިވެހިންނާއި ްގެންގުޅެ ްހަތިޔާރު ްޚިލާފަށް ގަާވއިދާއި

ްމީހެއްކަމުގަިއް ްރާވާފަިއވާ ްބޭނުންކުރުމަށް ްހަތިާޔރު ްުނވަތަ  560ބޭނުންކޮށްފައިވާ

ްދަތުރުކުރާ ްބޭރު ްދަންނަވަންތޯ، ްމިސާލަކަށް ްއޭނާެގްްނުވުން. މީހަކު

ްދިވެހިންެގް ްކާމިޔާުބކުރުމަށްޓަަކިއ ްކަމެއް ްކަމެްއގައި ދިރިއުުުޅުމުގެ

ްރާވައިގެްން ްވިސްނައިެގން ްހަމަލާދިނުމަށް ްދިެވއްސަަކށް ްނުވަތަ އާއިާލއަކަށް

ރާއްޖެއިންްބޭރުަގއިްހުރެފައިްއަިއއިރުްއެްބޯުޓގެްދުންހޮޅިެތރެއަށްްލަިއގެންް

ް ްައއީ. ްހިފައިގެން ްއިނގޭތޯ.ްފިސްތޯލެއް ްމީހެކޭ ްމޮޅު  565ކިޔަަވއިގެންހުރި

ްއުޅެނިކޮްށް ްއަިއސް ްާރއްޖެއަށް ްލައިގެން ްފިސްތޯލެްއ ްތެރެއަށް ދުންހޮޅި
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ްބުީނވެސް.ްތިމަންަންފިސްތޯލެއްް ްއަިމއްލައަްށްއަނެއްކާ ފަޅާއަރައިފި.ްމީނަ

ްމީހަކަށްް ްމިފަދަ ްވަްނއިރު. ްބޯޓު ްއައީ ްލައިގެންޭނ ދުންހޮޅިތެރެއަށް

ް ްހަވާލުކޮށްގެްންއަޅުަގނޑުމެްނގެ ނޑި ްތަޅުދަ ްގުދަުނގެ ްަހތިޔާރު ރާއްޭޖގެ

 570ނުވާނެ.ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔަކންްޙަވާލުކުާރއިރުްައޅުަގނޑުެމންްހަމައެކަނިް

ްބަންޑާރަކޮށިް ްމި ްއޮފީހެއްނޫން. ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޙަވާލުކުރާނީ

ްއެަބް ްައޅުަގނޑުމެން ްގުދަނެްއވެސް ްހަތިޔާރު ްބޮޑު ްހުންނަ ކިޔާތާނަގއި

ްބޮޑުްޙަ ްުހންނަ ްކިުިޔާތަުނގައި ްއިްސކަންދަރުކޮށްޓޭ ވާލުކުރަން.

ްއެތައްް ްިމކަހަލަ ްއެހެންވީމަ، ްަޙވާލުކުރަން. ްއެބަ މުގުރުގޯންޏެްއވެސް

ްޢާއިލާައކާިއް ްދިވެހިްނެގ ްމީހާައކީ ްޙަވާލުކުރާ ްއަޅުަގނޑުމެން  575ކަންތައްތަެކއް

ްވިސްނާފައިް ްިވޔާނުދާގޮތަކަްށ ްދޭތެރޭގަިއ ްިދވެހިންނާ ާވްދޭތެރޭގައި

ްއޭަން ްުއޅުނުއިރު ްބޭރުދަތުރުކުރަން ްބައްލަވާ، ްވެގެންުނވާނެ. މީހެއްކަމުގައި

ނަހަމަގޮތުގައިްފޮރުަވިއގެންްހަތިޔާރުްގެންގުޅެްހަތިޔާރުްގެނެސްްދިވެހިންެގް

ްރޭވިމީހަކުް ްހަމަލާދިނުމަށް ްދެކޮޅަށް ްަބަޔކާއި ްދިވެހިންގެ އާއިާލއަާކއި

ްހަމަ ްކިހާއަަވހަުަކަށް ްމީހަކު ްގުދަނުެގްފިކުރުހިންގި ްހަތިޔާރު  580ލާދޭނެތޯ

ްތިަޔް ްހެޮޔނުވާނެ. ްއިނގޭތޯ. ްހެޔޮނުވާނެ ްދިނީމާ. ްއޭނައަތަށް ނޑި ތަޅުދަ

ނާޑއިްއިނދިޮކޅަށްްމިއަށްްވޯޓުދެްއަވއިފިއްާޔްއޭެގްމާނައަީކް ބޭފުޅުންްއަުޅގަ

ްއެބަހުއްޭޓް ްކޮބައިތޯ. ްއަދި ްއެބުނީ. ްޖަހާށޭ ްގަޔަށް. ްދިވެހިން ބަޑިޖަހާނެށޭ

ްއުޅެއު ްމިގޮތަށް ްހަތިޔާރުްހަމަ ްގުޅައިެގން ްމީސްމީހުންނާ ޅެފަިއ

ްބައެްއް ްެއބަހުރި. ްއެތެރެކޮށްަފއިވެސް ްފުރުޞަތުެވސް.  585އެތެރެކުެރވޭނެ

ްމިވެނިކަމެްއގަިއް ްމީެގކުރިން ްބުނެފައިވެސް،ްތިމަންނަ ްއެބަހުރި މީސްމީހުން

ްރަށްޓެހިންގެް ްހިފައިގެންނޭ. ްހަތިޔާރު ްދިޔަީއ ޖަލްސާއަކަށްދިަޔއިރު

ްހުން ްޤާނޫނާއިޚިލާފަށްްއަތަށްވެސް ްއެއީ ްދެން ްދީފައި. ނާނެއޭ

ްހަމައެކަިން ްއިނގޭތޯ. ްއިޢްތިރާފުވެަފއި ްވެދާނެޭއ، ކުރެވުނުކަމަކަްށވެސް

ްދިވެހިް ްހައްދުޖެހުމެްއނޫން. ްޙުކުމެއްކޮށްފަިއ ްޝަރީޢަތުން  590ސާބިތުވުމަކީ

ްއަޅުަގނުޑް ްމީހަކު، ްތަޤުރީރެއްގައި ްާޢންމު ްކުރިމަތީގައި ރައްޔިތުންގެ

ގޭތޯްމަނިކުފާނުްނަމަވެސް.ްއަދިްއެހެންްބޭފުޅުންްނަމަވެސް.ްނަމަވެސްްއިނ

ްެއީއް ްއިޢްތިރާފު ްދެން ްއިޢްތިރާފްވެފައި. ްއެއޮތީ އިޢްތިރާފުވެއްެޖއްޔާ
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ްއެކަްން ްކަމެކޭ. ްބުނެވުނު ްހަނދާންނެތިގެން ްއޮޅުމަކުންކުރިކަމެޭކ ތިމަންނަ

 595.ްއެހެނެްއްކުރިންްކުރީްމިވެނިމީހެކޭ.ްތިމަންނަްހާސްވެފައިހުރީމާްބުނެވުނީއޭ

ްމުޅިް ްމިހެން ްބިރުގަންނަީނ ްއަޅުަގނޑު ްއިނޭގތޯ. ްނުޖެއްސޭނެ ދެކޮޅެއް

ްދުނިޔޭަގިއް ްމުޅި ްިދވެހިން ްއޮންނައިރު ްހުުޅިވފައި ްދިވެހިރާއްޖެ ދުނިޔެއަށް

ްވިއްކާްނވެްސް ްހަތިޔާރު ްފިހާރަތަކުަގއި ްތަންާތނގައި ްބައެއް ދަތުރުކުރާއިރު

ްއިނގޭތޯ ްފަދަިއން ްިވއްާކ ްރާފުޅި ްފަތްކޮެޅްއްއެބަހުރޭ ްޑްަރގް ްފަތްކޮޅެްއ .

ްބޮޑަްށް ްވަރަށް ްހަމަ ްައޅުަގނޑު ްނުރައްކަލީ. ްެއކަންޏެއްނޫން  600އެތެރެކުރުން

ނޑުދަތުރުކުާރް ްކަ ްމި ްޚާއްަޞކޮށް ްނޫނިއްޔާ ްބޯޓުގައި ްމަތިންދ ބިރުގަނޭ

ްެއކިެއކިް ްާއގުޯބޓުގެ ްއެ ްފަރާތުން ްފަރާތް ްމަސަްއކަތްކުަރްއވާ ބޯޓުފަހަރުގައި

ްފަލްކާ ްދުންހޮޅިތެރެއަށްްހޮޅިތެރެއަށް ްތަންތަނަށް ްއެހެން ްނޫނީ ތެރެއަށް

ލައިގެންްނަމަވެސްްމިްފިސްޯތލުްއެްއޗެހިްގެނެްސގެންްދިވެިހންނާްދެކޮޅަށްް

ްކަމަކަްށް ްެއކަހަލަ ްއެހެންވީމަ، ްބިރުަދއްަކފާނެތީވެ. ްއެ  605ރާއްވަފާނެތީެވ

ްމީހަކަްށް ްހިންގާަފއިހުރި ްފިކުރެއްެވސް ްމީހަކު ވިސްނާފައިހުރި

ްވަރަށްްރައީސުލްޖު ްމިއީ ްއެހެްނވީމަ، ްނުވާނެ. ްާއދެވިގެން މްހޫރިއްޔާކަމަށް

ްބޭފުޅުންެގް ްތިޔަ ްޤައުމު، ްބޭފުޅުންގެ ްތިޔަ ްކަމެއް. ްވިސްނަންޖެހޭނެ ބޮޑަށް

ްއެއްފަދައިްނ.ް ނޑެޭކ ްއަުޅގަ ްހަމަ ްވަޠަން ްބޭފުޅުންެގ ްތިޔަ ޅަދަރިން،

ްތިޔަް ްހަމަ ްވާަހކަ ްމިދައްކާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއަސަުރ ްިމކުރާ  610ްއަޅުަގނޑަށް

ްތިޔަް ްައދާކުރަނީ ްމިވާޖިބު ްިމއަދު ްއަޅުަގނޑު ްއޮތީ. ްދަްއކަން ބޭފުޅުންވެސް

ްއެދިވަަޑއިގެންެނވީމާ.ް ްބޭފުޅުން ްތިޔަ ްފަރާތުން ްބޭފުޅުންގެ އެންމެ

އެތައްފަހަރަކުްއަުޅަގނޑުްަކިއރީގައިްތިޔަްބޭފުޅުންްވިދާުޅެވފައިވޭްމިވާހަަކް

ްއަޅު ްއެހެންވީމަ، ްދައްަކއްޭޗ. ްމިވާހަކަ ްއެވާަހަކްއަންނައިރު ްމިއަދު ަގނޑު

ްޔަޤީންކުރަްން ްައޅުަގނުޑ ްފަރާތުން. ްބޭފުޅުންގެ ްއެންމެ ްތިޔަ  615މިދައްކަނީ

ްތެޭރގަިއް ްސިފަތަކުގެ ްހުންނަންޖެހޭނެ ްކިަބިއގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްއެންމެންް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްގެނައުމަށްޓަަކއި ްމީހަކު ްނެތް ްސިފައެއް މިކަހަލަ

ްކެމް ްފުޅާދާއިރާއެއްަގިއ ްފާސްކުރުމަށްްހަމަ ްހަމަ ޕޭންކޮށް

ްމުސްތަޤްބަލްް ްދިވެހިރާއްޭޖެގ ްއޭރުން މަސައްކަތްކުަރއްވާެނކަމަށް.

ްލިބިފައިާވް ްއަމަންއަމާންކަން ްމިތަން ްދިވެހިންނަށް  620އުޖާލާެވގެންދާނެ.
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ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްތަނެއްެގގޮުތގައި ްތިޔާޤި ްވެގެންދާނެ. ްގޮތުަގއި ތަނެއްގެ

ްއުން ނޑު ްއަޅުގަ ްމުލަކަތޮޅުެގްފެނިގެންދާނެ. ްމިއަށްވެްސ މީދުކުރަން

ްއިތުުރް ްަފދައިން ްތާއީދުކުަރއްާވ ްޝަފީޤް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްމެންބަރުންވެްސް ްހުރިހާ ްތިއްެބވި ްމިތާނގައި ްބޭފުޅުންވެސް، ހުރިހާ

ްޤައުުމެގް ްމިއީ ްޔަޤީނުންވެސް ްހަމަ ްއަދި  625ތާއީދުކުރަްއވާނެކަެމއްކަމަށް.

ްތާއީދުކުާރކަ ްމިއަށްދެކޮޅެްއްރައްޔިތުން ްބޭފުޅަުކ ްއެްއވެސް މަކަްށވާތީވެ

ްހަމަްޔަޤީންްދެކޮޅެއްްނަހައްދަވާނެ،ްހަތިޔާުރް ނޑަށް ނަުަހައްދަވާނެ.ްއަުޅގަ

ްދޭކަށް.ް ްރަީއސްކަން ްމީހަކަށް ްބޭުނންކޮށްފައިހުރި ްހަިތޔާރު ްަވގަށް ގެންގުެޅ

ްާތއީދުކޮށްެދއްވާނެކަުމގަިއް ްމިއަށް ްބޭފުުުުޅންވެސް ްހުރިހާ އެހެންވީމަ،

 630ްހީކުރަން.ްވައްސަލާމުޢަލަިއކުމް.ްޝުކުރިއްޔާ.

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތާއީދުކުރައްާވ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމުލަކަތޮުޅ ްއަުރވަން. ްފުުރޞަތު ްއަޅުަގނޑު މެންބަރަށް

ްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަފީޤް.ް

ް635 

ްބޭފުޅަކުްްޙމަދުްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަ ްެއހެން ްތާއީދުކުަރއްވާ ްދެއިޞްލާޙަށް ްމި ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުްިއށީނދެލާނަން.ްްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްހުންނެވިއްޔާްއެފަރާަތކަށްްފުރުޞަތުްދެމުންްއަޅުގަ

ް

ްކީކޭތޯ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް640 

ްޙަލީމްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްބޭނުންފުޅުްްޢަދްނާން ްތާއީދުކުރައްަވން ްއިޞްލާޙަށް ްދެ ްހުށަހެޅުއްވި

ްދެއްވާފަިއްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްފުރުޞަތު ްއެބޭފުަޅކަުަށް ްހުންނެވިއްޔާ ްމެންބަރެއް އެހެން

ްއަޅުަގނޑުްއިނށީންނާނަން.ްނެތިއްޔާްައޅުަގނޑުްާތއީދުކުރާނީ.

ް

ްމެންބަރަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްާތއީދުކުރަްއވަން.ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެރުވީ ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ  645ށް

ްއެހެންް ްތިޭބފުޅާ ްދެްނ، ްތާީއދުކުރައްވަންތޯ. ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި
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ނުޑް ްއަޅުގަ ްދޫކޮށްލައްވާކަެށއްޫނން ްފުރުޞަތު ްމި ްމެންބަރަކަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްފުރުޞަތުްއެރުވީކީ.ް

ް

ްޢަްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްމިދެންނެވީ ްއެގޮތަށްްއަޅުަގނޑު ްހުށަހެޅުއްވުމުަގުައި ްޙަލީމްގެ  650ްދްނާން

ްއެީއްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްދިނުން ްފުރުޞަތު ްއެ ްމެންބަރުންނަށް ްއެހެން އެދިަވޑަިއގެންތީތީވެ

ްފުރުޞަތުް ްއެ ްފެންނާތީވެ ްސިފައަކަށް ްރިވެތި ްރީތި އަޚްލާޤީގޮތުން

ްއަޅުަގނޑުްހަމަްދެނީއޭ.ް

ް

 655ްހެންވީމަ،ްޭއގެމާނަައކީްޢިއްަޒތްތެރިްމެންބަރުްތާއީދެއްްނުކުރައްވަމޭތޯ.ްއެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ނޑުްފަހުންްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްއެހެންްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަކުްތާއީދުނުކުރާކަމަށްވަންޏާްއަުޅގަ

ްތާއީދުކުރާނަން.ްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ:

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްގޮތެއްނޫްނ.ްމިހާރު ްޢަމަލުކުރެވިަފއިާވ ްއަދި ްމީގެކުީރގައި ްއަދި  660ތިއީ

ްތާއީދުް ްެމންބަރު ްދަތިވެއްޖެ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްވަަރށް އެހެންވީމަ،ްައޅުަގނޑަށް

ްމެންބަރުންނަށްް ްއެހެްނ ްއިންނަވަިއގެން ްމިތާ ނުކުރައްާވކަމަށްވަންޏާ

ްއެބަ ްގެއްލެމުން ްވަގުތު ްވިދާޅުވީމާ ްދެއްވަމޭ ްތިމަންނަ ްދެން،ްފުރުޞަތު ދޭ.

ްުކރައްވާނެކަމަްށް ްމީގަުައި ްާތއީދު ްމެންބަރުންގެވެސް ްޢިއްޒަތްތެރި އެހެން

ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިްއޒަތްތެރި ްތިޔަ ްެއހެންވީމަ، ްގެންނެވީތީ.  665ވާހަކަފުުޅގައި

ްޖެހިވަޑަިއވަަޑއިގަންަނވާހެންް ްމެންބަރަށް ްޢިްއޒަްތތެރި ްހީވަނީ އަޅުަގނޑަށް

ްއަްޙމަދު ްތާއީދުކުރަްއވަން. ްމީަގިއްްމިއަށް ްތާއީދުނުކުރައްވަންތޯ. ޝަފީޤް

ްލ.އަތޮުޅގެް ްނުކުތާެއްއ ްިނޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ްއެބައޮތް. ސޮއިކުަރއްވާަފއި

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.

ް670 

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް
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ްދާދިފަހުންްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ްމަނިކުފާނުވެސް ްދިނުމުގައި ްފުރުޞަތު ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްޖަލްސާްްްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްވަަޑއިގަންަނވަން ްޙައްޖަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫިރއްޔާ  675ރާއްޖޭގެ

ްހަމަް ްއެީއވެސް ްއެހެންވީމަ، ްދިނީ. ްފުރުޞަތު ނޑާލަން މެދުކަ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްިމ ްވަީނިވއްޔާ ްކުެރއްޭވަކމެއްކަމަށް މަނިކުފާނަށްވެސް

ްެއއްބޭފުޅަކު ްހަމަ ްމެންބަރުންނަށްވެސް ްބޭފުޅަކަްށްްމަޖިލީހުގެ ައނެއް

ްތާއީދުކުރަްން ްއެއަްށ ްގައިުމވެސް ްއަުޅަގނޑު ްދެއްވޭނެ. ފުރުޞަތު

 680މަނިކުފާނުްއެއްސެވީމާްމިއިްނނަނީ.ްހަމަްއަހާއިރަށްްތާއީދުކުރާނަން.ްއެއީ،ް

ްއެނގެްން ްއެަބއޮތް ްއޮތްކަން ްތާއީދުކުރައްވާަފއި ްމިހާރު ްޝަފީޤް މިހާރު

ްފްލޯރގަ ްމަޖިލީހުގެ ްއެހެންވީމަ، ްއެތާއީުދްއިނގޭތޯ. ްނުކުރަްއަވނީ. ްއަދި އި

ްމިދެންނެީވް ްއެހެންވިމަ، ްދޫޮކށްލައްވަނީ. ްބޭފުޅަކަށް އެހެން

ްޖަލްސާް ްހަމަ ްމަނިކުފާނަށް ްއޮންނަގޮތަށް ްދެކޮުޅ ހަކުރުއަޑުާބގަިއވެސް

ްވަކިބޭފުޅަުކް ްއެބައޮޭތ ްުފރުޞަތު ނޑާލަންވެސް  685މެދުކަ

ްީކްއވެގެން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްފުރުޞަުތްޙައްޖަވަަޑިއގަންވަްނވީމާ. ްއެ ތޯ

ްނުދެއްވަންްތިއުުޅްއވަނީ.ްޝުުކރިއްޔާ.ް

ް

ް

ނުޑްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްއަުޅގަ ްއެހެންނޫންތޯ. ްނޫޅެން ްނުދޭކަށެއް ްފުރުޞަތު ްމި  690އަޅުަގނުޑ

ދެންނެވީްމިހާރުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްމިތާްއިންނަވަިއެގންްއެފުރުޞަތުް

ްިޢއްޒަތްތެ ްބޭފުޅަކަށް،ްއެހެން ްތިމަންނަްއެހެން ްދެްއވަން ްމެންބަރުންނަށް ރި

ްވަިކް ްަގވާއިުދގައި ްޖަލްސާގައި ްމަޖިލީހުގެ ްވިދާުޅީވމާ ްދެއްވަމޭ އެފުރުޞަތު

ނަޑއެިޅގެންްއެގޮތަށްްބުނެފަކާެއއްްނެތް.ްއެހެން ހައްދަވަންްފަށައިފިއްާޔްްކަ

ްަވގުުތް ްައނެއްކާ ްހައްދަވައިިފއްޔާ ްއެގޮތަށް ްމެންބަރުންވެސް  695އެހެން

ްޢިްއޒަތްތެރިްްއިތުރުވަމުން ްެއއީ ްއެހެްނވީމަ، ްދަންނަވާލީ. ްއެހެްނ އެބަދެއޭ.

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްގއ.ެގ ްހުށަހެޅުއްވުމެއް. ްސޮއިކުރަްއވާފަިއާވ މެންބަރު

ްއެހެްން ްނޫންވެސް ްޝަފީޤް ްއަޙްމަދު ްވިާދޅުވީ ްވާހަކަފުޅުގައި މެންބަރު

ްއެ ްާމނައަކީ ްޭއގެ ްހީކުރަމޭ. ްތާއީދުކުރަްއވާނެކަމަށް ްމިއަށް ހެްންބޭފުޅުން

ްއެދެްން ނޑު ްއަުޅގަ ްނޫން. ްދެއްީވކީ ްފުރުޞަތު ްކޮންމެހެން  700މެންބަރަކަށް
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ްނުވަަތް ްތާއީދުކުަރއްަވންތޯ ްހުށަހެޅުއްވުމަށް ްދެ ްމި ްޝަފީޤް އަޙްމަދު

ްިލބިފައިްއޮތްކަްން ްާތއީދު ްދެްއވަން.ްއާދެ،ްއެއަށް ްޖަވާެބއް ނޫންތޯ،ްއެއަށް

ްމި ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެުެހެންނަމަވެސް، ކަރުދާހުަގިއްްއިނގޭ.

ްއެޢިއްޒަތްތެިރް ްއިންނެވީމަ ްމިތާނގައި ްމެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ނޑުްފުރުޞަތުްއެރުވީ.ް  705ްމެންބަރަށްްއަޅުގަ

ް

ްދެިއޞްލާޙަށްވެްސްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްހުށަހެޅުްއވި ްއެ ްަރއީސް،ްޢަދްނާްންޙަލީމް ްޢިއްޒަތްތެރި

ްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ:ް ްމީަގިއްްއަޅުަގނުޑ ްބޭނުންެވގެން ްތާއީދުކުރަްނ ނުޑ ްއަުޅގަ ތާއީދުކުރަން.

ްހުރިގޮތުންް ްރޫޙު ްމަޖިލީހުގެ ްެއުެހެންނަމަވެސް، ްއޮތީ. ްކޮށްފަިއ ސޮއިެވސް

ްހަަމް ްތިއްބެވީމާ ްތާއީދުކުރައްވަން ްމިކަމަށް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި  710އެހެން

ްނުކު ްއެއީީކ ްއިއްވާލުމަީކވެސް ްމިތާ ްބަސް ްތާއީދުގެ ރެވޭެންއެބޭފުޅުން

ްދެން،ް ނޑަށް. ްއަުޅގަ ްއެގޮތަށް ްުނދެކޭތީވެ ްައޅުަގނޑު ކަމެއްކަމަށް

ްކުރެެވްން ްެއކަން ްެއގޮތަށް ްނުދެއްވީީތވެ ްއެފުރުޞަތު އެހެންނަމަވެސް،

ނޑުްމިްތާއީދުކުރީ. ްނެތީތީވެްއަުޅގަ

ް715 

ްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިނގޭތޯ. ްނޫން ްނުދޭކަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްމި އާދެ،

ްތިަޔްމެ ްހަމަ ްމިހާރު ުައިގަންަނވާނެ ްއެނިގވަޑަ ންބަރުންނަށްވެސް

ްއަޅުަގނުޑް ްޚިލާފުވެގެްނ ްަގާވއިދާ ްވިދާޅުވަނީ ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެހެންް ްދޫކޮށްލީމަ ްމިފަހަރު ްތިބޭފުޅުންނަށް ްދެން، ްކުރާތީ. ކަމެއް

ްމެންބަރުންވެްސް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްއެހެން ްެއގޮތަށް،  720ބޭފުޅުންވެސް

ްނަންގަަވއިެގްންފަށްޓަވައިފީް ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްެއއިން ްއަނެްއކާ ވިްއޔާ

ްވެދާނެތީް ްަކމަކަށް ްއެސްޓެބްލިޝްކުެރވޭނެ ްީމގަިއ ްސިލްސިލާއެއް ބޮޑު

ްމިވެެގްން ްއެީއ، ްއާދެ، ްއިނގޭތޯ. ްމިބަލައިލީ ްމިހެން އަޅުަގނޑު

ްމާލޭެގް ްދެން ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްއާެދ، އުޅުނުގޮަތކީ.

ްފުރުޞަުތްޢިއްޒަތް ނޑު ްއަޅުގަ ްނަޝީދަށް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު  725ތެރި

ްއަރުވަންްފޮނުްއވާފަިއވާްއިްޞލާޙުްހުށަހެޅުއްވުމަށް.ް

ް
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ްއިޞްލާޙަކީ،ްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްހުށަުަހަޅާ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ް)ޅ(ް

ްރައީސުލްްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްިމ ްއިތުރުކުރަން ްެއއީ،ްއެއް ްބާބަށް.  730ޖުމްހޫރިއްާޔެގ

ްޝަރީޢަތަށްް ްކުރިަކން ްކުެށއް ްަކނޑަެއޅިފަިއވާ ްަޙއްދެއް އިސްލާމްދީނުގައި

ްގެއްލިފަިއާވް ްއަބުުރ ްބެދި، ްިޚޔާނާތެއްަގއި ްނުވަތަ ސާބިތުވެފަިއވާ

ްމިހުށަހަޅަނީ.ް ނުޑ ްއަޅުގަ ްމިގޮތަށް ްޢިބާރާތް ްމި ްނުވުން. މީހެއްކަމުގައި

ްޢަމަލު ްއަޅުަގނޑުމެން ްިމގޮތަްށްމިހާރު ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއވެސް ކުރަމުންދާ

ްތެރޭގަިއް ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއަދި ްއޮންނާތީއާިއ،  735އަކުެރއް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެްމަާޤމުގައިްހުންނަާވްބޭފުޅަީކ،ްިއސްލާމްދީނުގަިއް

ްވުމަީކް ްބޭފުޅަކަށް ްކުރަްއވާފަުަިއވާ ްކުެށއް ްޤާއިމްކުެރވޭ ޙައްދެއް

ްދި ްެއއްެވސް ްއަޅުަގނަޑކަްށްއަޅުަގނޑުމެން ްކަެމއްކަމަށް ްއެދޭނެ ެވއްސަކު

ްއެބޭފުޅަކާމެުދް ްބެދި، ްޚިޔާނާތުަގއި ްއަިދ ްނުކުރެޭވ. ޤަބޫލެއް

ނޑުމެންެގްރައްޔިތުްނެގް  740އަޅުަގނޑުމެންނަށްްއިތުބާރުްެނތްްބޭފުޅަކަށްްއަުޅގަ

ްބޭނުްނކުރުމަށްޓަކަިއ،ް ްހެޔޮގޮތުަގއި ްއެްނމެ ްފައިސާ މުދަލާއި،

ްއެް ްބެލެހެއްޓުމުެގްރައްޔިތުންނަށްޓަަކއި ްއިންތިޒާމްކޮށް ކަންތައްތައް

ްއަޅުަގނޑަްށް ްކަމެްއކަމަށް ްރަނގަޅު ްއަުަދާކުރުަމކީ މަސްޢޫލިއްޔަތު

ނޑުް ްއަޅުގަ ް ްމިހެން ްދެން، ްމިހުށަހެޅީ. ްމިގޮަތށް ނޑު ްއަޅުގަ ނުފެންނާތީ،

ްމިގޮތަށްް ްހުށަހެޅުން ްމި ްއެބައިނގޭ ްހަމަ ނޑަްށ ްއަުޅގަ  745ދަންނަވާއިރުެވސް

ްހުށަ ްމަްއސަލަތަކެްއވެްސްއަޅުަގނޑުމެން ްބައެްއކަހަލަ ްދިމާވެދާނެ ހެޅީމާ

ްހުށަހަޅާފައިާވް ްޑްރާފްޓްގައި ްމިހާރު ްުކރިން ްއެީއ، ްއެބަހުރި. މިހާރު

ްޝަރީޢަތަްށްސާބިތުވުމާިއް ްކުރިކަން ްޖިނާީޢްކުށެއް ްބަަލއިލާއިރު ގޮތްތަކަށް

ްޑްރާފްޓަށްް ްމިހާރުެގ ްއެހެންވީމަ، ްހިމެނޭ. ްއެބަ މިކަންތައްތައް

ނޑަްށްބަލައިލާއި ްއަުޅގަ ްަކވަުރވާކަމަްށ ްްޑރާފްޓުންވެސް ްމިަބއި  750ުރގައި

ޤަބޫލުކުރެވެނީ.ްއެހެންވީމަ،ްޖުމްލަކޮށްްބަލައިލާއިރުްމިކަންތައްތައްްމިގޮތަްށް

ްދެންނެވީ.ް ްވާަހކަ ްގެންދާ ްއަނބުރާ ްހުށަހެޅުން ްއަުޅަގނުޑގެ އޮތުމާއެުކ،

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް
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ްމެންބަރުްްވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްކެް ްޢިްއޒަްތތެރި ްގދ.ގެ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި  755ޝުކުރިއްާޔ

ްހުށަހެޅުއްވުމަްށް ްއިޞްލާޙު ްފޮނުއްވާފަިއވާ ްޢަލީ ްވަޙީދު މުޙަންމަދު

ްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުްއަުރވަން.ް

ް

ްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްައންނަނިވިގޮތަްށ4ްްޝުކުރިއްާޔ ް)ހ( ްގެ

ްދިވެހިްްމުޙަްނމަދުްވަީޙދުްޢަލީް ްއުފަން ްބައްޕަައކަްށ ްދިވެހި ްމަންމައަކާިއ، ްދިވެހި  760ްއިޞްލާޙުކުރުން.

ްއަިދްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުވުން. ްރަްއޔިތެްއކަމުގަިއ ްޤައުމެްއގެ ްބޭރު ްވުމާެއކު، ރައްޔިތަކަށް

ނުޑްއެމީހެއްގެްއާއިާލގެްދެފަރާތުގެްކާފަ،ްމާމަްދިވެހިންކަމުގަިއވުްނ.ްއަޅުގަް

ްތާއީދުކުިރް ްއިޞްާލޙަށް ްއަޅުަގނުޑގެ ްނަމަވެސް، ްއިޞްލާޙަކީ. މިހުށަހަޅާ

ްއިންނަވާފަިއް ްމިތާ ްމުޙަންމަދު ްއަޙްމަދު ްޢިްއޒަތްތެިރ ފަރާތްކަމުގަިއވާ

ްބޭރަށްް ްހީަވނީ، ނޑަށް ްއަުޅގަ ްބޭނުންފުޅެއްަގއި  765ކޮންމެވެސް

ްމިއަށް ްމަނިުކފާނު ްނޭނގެ ނޑަކަށް ްައޅުގަ ްދެން، ްވަަޑއިގެންފިހެން.

ްހުށަހެޅިް ްތާއީުދުކރަން ނޑު ްއަުޅގަ ްކުރިންވެސް ްގޮތެްއ. ޢަމަލުކުރައްވާނެ

ްއިޞްލާުޙް ްމި ްއެހެންވީަމ، ްނުލިބިފައިވާނެ. ްފުރުޞަތު އިޞްލާޙަކަށް

ްފުރުޞަތުް ްމެންބަރަކަށް ްތާއީދުކުރާނެ ްގެންދެޭވނީ ްކުރިއަށް އިތުރަށް

 770ްދެވޭނެކަމުަގއިވާނަމަްދަންނަވާަލން.ް

ް

އާދެ،ްުޝކުރިްއޔާްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރު.ްތާއީދުކުރަްއވާްމެްނބަރުްއަޙްމަދުްްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވު

ްނެތް.ް ުައިގެން ްވަޑަ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްޅ.އަތޮޅުގެ މުޙަންމަދު،

ްފުރުޞަުތް ްއަުޅަގނޑު ްމެންބަރަކަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެހެން އެހެންނަމަވެސް،

 775ންބަރަކަށް.ްާއދެ،ްެއއްެވސްްއަރުވަން.ްތާއީދުކުަރއްާވްޢިްއަޒތްތެރިްއެހެންްމެ

ްމުޙަންމަދުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްއއ.ެގ ްއާދެ، ްމެންބަރަކު، ޢިއްޒަތްތެރި

ްމަޖުދީްއިބްރާހީމް.ް

ް

ްތާއީދުކުރަން.ްޝުކުިރއްޔާ.ްްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް
 780ްމުޙަްނމަދުްމަުޖދީްއިްބރާީހމްް

ްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް
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ްނުކުތާއެްއްއާްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނިޒާމާެބހޭ ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްެތރި ްުޝކުރިްއޔާ ދެ،

ްލ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ް

ް785 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއޮްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ްފާސްކޮށްފައި ނޑުމެން ްައުޅގަ ްރައީސް، ްއަސާީސްޢިއްޒަތްތެރި ްތް

ްޙައްޤުްްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްާބބުގެ ްމިިނވަންކަމުގެ ްހަމަހަމަކަމ5ްްާތަކާއި ްިމއޮްތ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްހުށަހެޅުމާއިް ްމި ްފާސްކުރުމާއި ްފާސްކޮށްފަިއވާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ  790ބެހޭގޮތުން

ްއެނގޭެނ.ް ްރަނގަަޅށް ްބައްލަވާެލްއވީމަ ްދަންނަާވލީ. ްވާހަކަ ތަޢާރަޟްވާ

ްވާހަކަ ްުކއްޖެްއގެ ްނެތް ްެއނގެން ްަބއްުްޕަ ްވަކި ްނެތް އަުޅަގނުޑްްއޭަގއި

ްިދވެިހް ްބައްަޕއަާކއި، ްިދވެހި ްއެހެންވީމަ، ްފާހަަގކޮށްފައި. އަޅުަގނޑުމެން

މަންމައަުަކަށްްއުފަންްރައްޔިެތއް،ްދިވެހިްމީހެްއކަމަށްްއަިއެޑންޓިޓީްކާޑުްން

ްވެރިކަމަްށް ްރާއްޖޭެގ ްމީހަކަށް ްނޭނގޭ ްގޮތަކުްނ ްއެހެންވެސް  795ނުވަތަ

ްމިދެންނެ ްއެހެންވީަމ، ްތެރޭަގިއްކުރިމަތިނުލެވޭނެތީ. ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ވީ

ްޝުކުުުރިްއާޔް ްއަުޑިއވޭތީވެ. ްދަްއކާ ްވާހަކަ ްއުޭޅ ްމީހުން ްވަކިުނވާ ބައްޕަ

ްހަމަހަމަކުރުވާފަިއް ްޤާނޫނު ްމިގޮތަށް ްއެހެްނވީމަ، ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްއައިމާް ްބާބު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްމިޮކޅުން އަނެއްކާ

ްވަީނވިއްް ްެއއްަޗާކްތަފާތުކުރާކަމަށް ްފާސްކުރި ްކުރިްނ ްއަޅުަގނޑުމެން  800ޔާ

ްތަޢާރަޟްވާނެްވާހަކަްދަންނަާވލީ.ް

ް

ް

ްއޮީތްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކިިހނެއްތޯ ްތިކަންތައް ްނޯްޓކޮށްލާނަން ްއަޅުަގނޑުމެން އާދެ،

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްރަޝީދު،ްތ.އަޮތޅުެގ ްރިޔާޟް ްއާދެ، ްއިނގޭތޯ.  805ބަލައިލާނަން

ްކުތާއެުެއް.ްމެންބަރުްނިޒާމާބެހޭްނު

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްރައީސްއަްށްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްޢިްއޒަތްެތރި ްމިކަން ްއަޅުަގނޑު ްމިއީ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި
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ްްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: 3ްްހަނދާންކޮށްދޭ ްދުވަސް. ްމިގަވާއިދުްނ3ްްވަނަ ްއެއީ ްފަހަރު.  810ވަނަ

ްލިބިގެންވޭ ްމެންބަރުންނަށް ްފެންބުއިމުެގްްޢިއްޒަތްތެރި ްއެތެޭރަގއި މިތާ

ްއޮެވގެްން ްކޯރަމެްއ ްދަތިގޮތަކަށް ުަރަށް ްވަ ްމިއަދު މިނިވަންކަން.

ްޙައްޤުތަުކެގް ްއެހެންވީަމ، ްމިތާނގައި. ްމިތިބެނީ އަޅުަގނޑުމެން

ވާހަކަދަްއކާއިުރގަިއްޖަލަށްލާ،ްދީނީގޮތުންވެސްްއަދިްއެހެންްގޮތްގޮތުްނވެްސް

ްީމހުންނަށްވެ ްކުށްކުރާ ްބޮޑެތި ްއެހެންވީމަ،ްއެންމެ ްލިބޭ. ްބޯފެން  815ސް

ްމިތާނގައި.ް ްނެތިފައި ްގޮތެއް ްލިބޭނެ ްފެންވެސް ްމިތިބެނީ އަޅުަގނޑުމެން

ްހަރުކަށި،ްއަނިާޔވެރިް ްމިކަހަލަ ްނިންމުމެއްތޯއޭ ްރައީްސގެ ްޢިއްޒަތްތެރި މިއީ

ޢަމަލެއް،ްމިމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންނަށްްފެންނުދީ،ްފާޚާނާކުރެޭވނެްގޮތެއްނެިތް

ްއެތެރޭގައި ްމިގޮތަށްްްމިތާ ްރަީއސްތޯ ްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮތް. ބައިިތއްާބ

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްޢަދަބެއް ްމިފަދަ ްކީްއެވގެންތޯ ްތިއުޅެނީ.  820ނިންމައިގެން

ްމިވާހަކަް ްމިއީ ްބޭނުންވޭ. ނޑު ްއަޅުގަ ްސާުފކުުރމަށް ްެއއެއް ތިދެއްވަނީ.

ްވަނަްދުަވސް.3ްްއަޅުަގނޑުްަދއްކާް

ް

ް

ްރަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނުޑްއާދެ، ްއަުޅގަ ނޑުމެން، ްއަުޅގަ ްތިވިދާޅުވީ. ްވާހަކަފުެޅްއ  825ނަގޅު

ްތަށިންް ްފެން ްމިއީ. ްއޮތްގޮތް ްމިކަން ްަޙވާލުިވއިރުެވސް ރައީސްކަމާއި

ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްގޮތަކަށްްމިއޮންނަނީ.ްދެން ްަވޑަިއގެންނެވުުމގެ ހިފައިގެން

ް ްހުރޭ ްފެންފުިޅ ްފެށިގެންދިޔައިރު ްމަޖިލިސް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ކޮންމެްމީގައި

ްދިމާިވް ްއެހެންނަމަވެސް، ްދެން ްމޭުޒކޮޅުމަތީަގއި. ްމެންބަރެްއގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ްނުެވގެްން ްމާރަނގަޅު ްގޮތް ްޢަމަލުކުރެވުނު ްފެންފުޅިން  830މައްސަލަެއއްަގއި

ނުޑް ްއަޅުގަ ްދެން ްވަނީ. ްހުއްޓާލެވިަފއި ްމިކަން ްއޭރު އެކަން

ްތިދައްކަވާ ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްތިޔަ ވާހަކަުފުޅްްއެހެންނަމަވެސް،

ްމިދަނީ.ް ްނޯންނަމުން ްއޮންނަމުން ްކޯރަމް ްކިރިޔާ ްކިރިޔަ ްހަމަ މިހާރު

ްމެންބަރުންގެް ްޢިްއޒަތްތެިރ ްޖަލްސާއެްއގައި ްއަންނަ ްދެން އެހެންވީމަ،

ްވާހަަކް ްބަހައްޓަިއދޭނެ ްފެންފުޅިއެއް ްައޅުަގނުޑ  835މޭޒުކޮޅުމަތީަގއި
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ްއަ ްއަުރަވން ްފުރުޞަތު ްއަޅުަގނޑު ްދެން ްއާދެ، ޙްމަދުްދަންނަވާލަން.

ްޝަފީޤަށްްފޮނުއްވާފަިއވާްއިްޞލާޙުްހުށަހަޅުއްވައިެދއްވުމަށް.ް

ް

ްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްއާދެ، ްަރީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްައކުރެްއ4ްް`. ްމާއްާދއަށް ްވަނަ

ްހުށަހަާޅްްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްއަޅުަގނޑު ްމިއީ. ްހުށަހެޅުން ްހުށަހަޅާ ނޑު ްއަުޅގަ  840އިތުރުކުރަން

ްޤާނޫނީްއިޞްލާ ްކުރަންޖެހުނު ްޙަވާުލވުމަށްޓަަކއި ްމަޤާމަކާއި ޙަކީ،ްދަޢުލަތުގެ

ްހުވައެްއކުިރް ްެއ ްހިފައިގެންހުރެ ްހަތިޔާރެއް ްެއްއވެސް ްކުރިއިރު ހުވަެއއް

ްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަަކްށް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމިއީ ްކަމުގައިުނވުން. މީހަކު

ްޝަ ްފުރިހަމަވާންޖެހޭ ްފަރާތެްއަގއި ްއިްސވާ ްގޮުތަގިއްއެމަޤާމަށް ރުތެއްެގ

ްހުށަހަޅާް ްމި ްޝަރުުތ ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ ްބޭނުންވޭ. ނޑު ްއަޅުގަ  845ހިމަނަން

ސަބަބަކީ،ްައޅުަގނޑުްައޑުއެިހންްދިވެހިރާއްޖޭގެްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަްށް

ްމައުމޫްން ްއަލްއުްސތާޛް ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްހުންެނވި އިސްވެ

ްހަތިޔާ ްހުވާކުރެްއިވިއރުގައި ްހުންނެވިްޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ްހިއްަޕަވއިެގން ރު

ްބަެއްއް ްއަދި ްމުޚާޠަބްކުަރއްވާ. ްޤައުމާ ްވިދާުޅވި ްއެމަނިކުފާނު ވާހަކަ.

ްހަތިޔާރުް ްބޭފުޅުްނނާއި ްބައެއް ްރަޙްމަތްތެރި ްގާތް ްރައްޓެހި  850ބޭފުޅުންނާ

ްމިއަުދް ްއިޝާރާްތކުރެްއވި. ްވާހަކަެވސް ްހުރި ޙަވާލުކުރަްއވާަފއި

ނީްއޭުރގައިްއެމަނިކުފާުންއެްހަތިޔާރުްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްމިްތަޖުރިބާކުރެވެ

އަޅުްއަވއިގެންްހުންނެވީްނުބަިއްނިޔަތެއްަގއިކަން.ްެއއީްޤައުުމގެްދަރިންނަށްް

ްކޮންމެް ްގަނެގެްނކަން. ްނިޔަތް ްހިންގުމަށް ްއަނިާޔވެރިކަްނ ނަޑއެިޅގެން ކަ

ްވެުެދެަވޑަިއގަންނަވަްން ްަގނުޑވަރަށް ްވެިރަކންކުރާ ްނަމަވެްސ  855ގޮތެްއގަިއ

ްހިނގައިފި.ްްތައްޔާރަށް ްކަންތައްތަކެްއ ްދަލީލުކޮށްދޭ ްެއަކން ހުންނެވިކަން.

ްބަކަިރް ްައނިޔާކޮށް ްބަންދުކޮށް، ްޖަލުގައި ްިއވިއްެޖ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ކޮށީަގއިްއެަތއްްިދވެހިްދަރިންނެއްްަވޅުލިްވާހަކަަތކެްއވެސްްޤައުމުަގއިްެއަބް

ްތޭރިަތކުަގއި ްޖަލުގެ ްެއނގިގެން ްހަމަ ްފަހުަގއި ްއޭގެ ްތަާޅްްދެކެވޭ. އެލުާވ،

ްފަޒާއަށް،ް ްފަހުން ްއޭގެ ްއަދި ްމަރައިފި. ްދަރިައކު ްދިވެހި  860އަނިޔާކޮްށވެސް

ްއަރާގޮތަށްް ްަވަޒން ްގަޔަށް ްނެތިގެން ްގޮތެއް ްއެހެން ްހަަވއަށް ޖައްވަށް،

ްއެހެންވީަމ،ް ްއުފުއްަލވައިފި. ްޒިންމާވެސް ްޭއގެ ްވިދާޅުެވ ބަޑިޖަހަންޖެހުނީއޭ
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ްހުންނަވައިް ްހިއްޕަަވިއގެން ްެއީއްހަތިޔާރު ްކުެރއްވުމަީކ ްހުަވއެްއ ްއެފަދަ ގެން

ްއެދެނީް ްއަުޅަގނޑު ްބިރުވެރިކަމެއް. ްަވރަށް ްއޮތް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއަޅަިއގެންހުެރް ްހަތިޔާރު ްފަރާތަކީ ްިއސްވާ ްރައީސްކަމަށް  865މިރާއްޖޭގެ

ްއެމަޤާމުް ްގޮތުަގއި ްމަޤާމެއްގެ ްޮގތުގަިއ، ްމީހެއްގެ ހުވާނުކުރެވޭ

ްއަޅުް ްވެިރކަމަށްްއިސްާވްހަމަޖެހިގެންދިއުން.ްއެއީ ްމިރާއްޖޭގެ ަގނޑުްނޭދެން

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްބޭނުންކޮށް، ްހަތިޔާރު ްލޯބިކުރާ، ްލޭއޮހޮރުމަށް މީހަކީ

ްފަރާތަކަށްް ްހިންގާ ްކަންތައްތައް ްނޭދެވޭ ްނޭއްގާނީ ްއެފަދަ ްމަރާ، ދަރިން

ްބިރުވެރިކަމާިއ،ް ްަޤއުމުަގއި ްސަބަބުން ްެއކަމުގެ ްދާކަެށއް. ްެވގެން  870އެފަރާތް

ްއުފެދިފަިއްްނާމާންކަން ްއޮތީ.ްމިހާރުެވސް އުފައްދަނީ،ްއުފެެދނީ،ްއުފެދިފައި

އޮތީްއެްނާމާންކަން.ްއެހެންީވމަ،ްމިކަމުންްޤައުމުްސަލާމަތްކުރުމަކީްމިއަދުް

ނޑުފުުޅަގިއް ްކޮ ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލިސްތަކުގެ ްޤާނޫނުހަދާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްމި ްމަސްޢޫލިއްޔަތަކަްށވާީތވެ، ްޮބޑު ްވަރަށް ްއޮތް ރާއްޖޭެގްއެޅިފައި

ްމިގޮތަށްް ްިއޞްލާޙުވެގެންާދއިރުަގިއ  875މިޤާނޫނުއަސާސީ

ްކޮންމެހެންް ްއޮތުމަކީ ްލިެޔވިފައި ްޝަުރތުތަކުަގއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެހެންީވމަ، ްހުށަހަޅާލީ. ްކަމަަކށްވާތީވެ ްބޭނުްނވާ އަޅުަގނޑަށް

ްތާއީދުކުރަްއާވފައިވާ ްއިޞްލާޙަށް ްއަޅުަގނުޑެގ ބޭފުޅުންްްއުންމީދުކުރަން

ްކަމަށްވަންޏާް ްތާއީދުނުކުރައްާވ ްއެޭބފުޅުން ތާއީދުކުރަްއވާނެކަމަށް.

ްތާއީުދް ްއަުޅަގނޑަށް ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮންމެވެސް  880މިމަޖިލީހުގެ

ްދެއްވާނެކަމަށްްއުންމީދުކުރަމުްންއިށީނދެލަން.ްވައްސަލާމުޢަަލއިކުމް.ް

ް

ްޢިއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރުްޝުުުކުރިްއޔާ ްޢިްއޒަތްެތރި ްދ.އަތޮޅުެގ ްެމންބަރު. ޒަތްތެރި

ްތާއީދުކުަރއްާވް ްއަުރވަން، ްފުރުޞަތު ްއަުޅަގނޑު ްރިޔާޟަށް މުޙަންމަދު

 885ްމެންބަރު.ް

ް

ްމެންބަރުްްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީް ްޢިްއޒަތްެތރި ްމ.އަތޮުޅގެ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ނުޑްްއަޙްމަދުްުމޙަންަމދުްރިޔާޟްްްމެންަބރު ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙަްށ ްއެހުށަހެޅުްއވި ްދެންމެއަކު ްޝަފީޤް

ްތާއީދުކުރަން.ްްްވާހަކަެދއްެކވުން:
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ް890 

ްއިޞްލާޙުެވްސްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއޮތް ްދެން، ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުރިްއޔާ އާދެ،

ްއަނބުރާް ްވަނީ ްޠާހިރު ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ސ.އަތޮުޅގެ

ފައި.ްއާެދ،ްދެންްުޙސަުައިންްއިބްރާހީމް،ްޅ.އަޮތޅުގެްިޢއްޒަތްތެިރްގެންދަވާ

ްމެންބަރު.ް

ް895 

ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަްށްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ްރައީސް. ްިޢއްޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްއާދެ،

ްްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްސިފަތައް. ްހުްނނަންވާ ްމީހެއްަގއި 4ްއިންތިޚާބްކުރާ ްފަހަތަށްްމިމާ، ްއދާގެ

ްއަޅުަގނުޑް ްގެނައުަމށް ްއިޞްލާޙުތައް ްއަންަނނިވި ްއިތުރުކޮްށ، އަކުެރއް

ހުށަހަޅާފައިްމިއޮތީ.ްދެން،ްމީގައިްމިްައކުރުތައްްވަރަށްްިގނަްޢިއްޒަތްތެރިް

ްުގޅިެގްން ްހުށަހެޅުްއވުމާ ްއިޞްލާޙުތަެކއް ްކުރިއަްށ ްމީގެ  900މެންބަރުން

ްއެ ްއައުމަީކްއެއީ ްބަދަލު ްކަމެއް.ްެއހެންނަމަވެސް،ްމިއަކުރުތަކަށް ކަީށގެްނވާ

ްއިޞްލާޙުތަެކްއް ްނެތް ުައި ްޑްރާފްޓްގަ ްމިއޮތީ ްބަލާފައި ްމި އަޅުަގނޑު

ްމިީއް ްއިޞްާލޙުތަކަކީ ްމި ްއާދެ، ްިމއޮތީ. ްހުށަހަޅާފައި އަޅުަގނުޑ

ްއިސްކުރެޭވް ްމައްޗަްށ ްމީސްތަކުންގެ ްއިސްލާމްދީނުަގއި މާތްވެގެްނވާ

ްހުރު ްކިަބއިަގއި ްވެރިޔާގެ ްތެރެުެއިްންއެންމެމަތީ ްސިފަތަކުގެ ްވާޖިބު  905ން

ްމިް ްމިހުށަހެޅީ، ްއަޅުަގނޑު ްސިފައަކަށް ްއެއް ްސިފަތަކެއް. ހިމެނޭ

ް)ކ(،ް ްކަމުގައިވުން. ްމީހަކު ްސަލާމަތުންހުރި ްބުއްދި ްމިއޮތީ، ހުށަހަޅާފައި

ް ް)އ(، ްކަމުަގިއވުން. ްަޙއްދުްޢަދުލުވެރިއެްއ ްޝަީރޢަތުގައި ިއސްލާމީ

ްުކރިކަ ްކުށެއް ނަޑއެިޅގެންވާފަދަ ްމީހަކުްކަ ްސާބިތުވެފައިވާ ްޝަރީޢަތަށް ން

ްތެރޭގައިްހިމެނޭް  910ކަމުގައިުނވުން.ްއާދެ،ް"ޢަދުލުވެރިެއއްކަުމގައިްވުން"ްމީގެ

ްކުރިަކްން ްކުެށއް ނަޑއެިޅގެންވާފަދަ ްކަ ްޙަްއދު ްޝަރީޢަތުަގއި އިސްލާމީ

ްވާންޖެހޭް ްމީހެްއކަމުަގިއ ްސާބިތުވެަފއިނުވާ ޝަރީޢަތަށް

މީހަކު.ްއެއީްމިކަހަލަްހުރިހާްކަންތައްތަކަކުްންްޢަދުލުވެރިއެްއކަމުަގއިްެވއްޖެ

ްމެރުމާއިް މިސާލަކަށް،ްރާބުއިމާިއ،ްަވްއކަންކުރުމާއި،ްޒިނޭކުރުމާިއ،ްމީހުން

ްނެތްް ްޢަދުލުވެރިކަމެއް ްމީހުންނަކީ ްކުރާ ްިމއީ ްކަންތައްަތކަކީ  915މިބާވަތުގެ

ްއިއްިތފާޤްކަމެއްް ްޢިލްމުވެރިން ްހުރިހާ ްމަޒްޙަބްަގއި ެއީއްމީހުންކަމަށްްޝާފީ
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ްހުރެެގްން ްިސފައެއް ްެއްއވެސް ްއެކަހަލަ ްކިބަިއގަިއ ޢަދުލުވެރިއެްއގެ

ނުވާނެކަމަށް.ްއާދެ،ްއެހެންވީަމ،ްމިބާވަތުެގްކުށްތަްއްކުރާްީމހުންނަކީްއެީއް

ްއިުތުރް ްއެއީ ް)އ( ްއެހެންވީމަ، ްނުބެލެވޭނެ. ޢަދުލުވެރިންކަމުގަެއއް

ްއަް ްމިަބއި ްއެހެންނަމަވެސް، ްވެދާނެ. ްިމްހުށަހެޅުމަކަށްވެސް ނޑު  920ޅުގަ

ްޤާނޫނުައސާސީަގއިވެްސް ްޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ްިމ ްމިހާރު ްމިއޮތީ ހުށަހަޅާފައި

ްަޙއްުދް ްޝަީރޢަތުގައި ްއިސްލާމީ ްއެގޮތަށް ްހަމަ ްނަންބަރު ްއެ އެބައި،

ްސާބިތުވެފަިއާވް ްޝަރީޢަތަށް ްކުރިކަން ްކުށެްއ ނަޑއެޅިފަިއވާފަދަ ކަ

ްެއއީ ްއޮތީމާ، ްހިމަނުއްވާފައި ްުނވުން ްރަނގަޅުްްމީހެއްކަމުގައި ހަމަ

ްމިް ްއާދެ، ްޤަބޫލުކުެރވޭީތ. ނޑަށް ްއަުޅގަ ްސިފަެއއްކަމަްށ  925ކަމެއްކަމަށް،

ްކިަބިއގަިއް ްމުސްލިމެްއގެ ްމަޒްޙަބްަގއި ްޝާީފ ްމިީއ ސިފަތަކަކީ

ްއެންމެމަތީް ްއެަޤއުމެްއގެ ްނުވަތަ ްވެރިެއއްގެ ްއެންމެމަތީ މުސްލިމުންކުރެ

ްލާޒިމްކުރާ ްހުރުން ްކިބަިއަގއި ްއިސްވެިރާޔގެ ވާޖިބުުކރާްސިފަތަކުެގް، އެންމެ

ްއެންމެހާް ްތިޔަ ްއުންމީދުކުރަްނ ްއަޅުަގނޑު ްސިފަތަކަކަށްވާތީ. ތެރެުެއިން

ްއެީއް ްވޯޓުދެއްވާެނކަމަށް. ްމިއަށް ްމެންބަރުން  930ޢިއްޒަތްތެރި

ްމުސްލިމުންކަމުގައިވާީތވެ.ްއާދެ،ްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް

ްމެންބަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްމެންބަރަށްްއާދެ، ްތާއީދުކުރައްވާ ރު.

ްފ.އަތޮޅުެގް ްއަޙްމަދު، ްއިބްރާހީމް ްއަުރވަން. ްފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު

 935ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ް

ްޙުސައިްންްނިލަންެދއަތޮޅުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްޅ.އަޮތޅުގެ ްދެންމެއަކު ްއާދެ،

ނޑުްތާއީދުކުރަން.ްއިްބރާހީއިްބރާހީމްްއަްޙމަދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމްްއެހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެޅުްއވުމަށްްއަުޅގަ

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއައްޑުއަޮތޅުެގ ްދެން، ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި  940ޝުކުރިއްޔާ

މެންބަރުްއިބްރާހީމްްޠާހިރުގެްހުށަހެޅުންވެސްްއަނބުރާްގެްނދަވާފައި.ްދެން،ް

ްޢިްއޒަ ްއަްއޑުއަޮތޅުގެ ްޠާހިރުްއޮތީ ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ތްތެރި

އިންިތޚާބުކުރާްގޮްތް،3ްވަނަްމާއްދާ،3ްްހުށަހަޅުއްވާފައިްހުށަހެޅުްއވުމެްއ.ް
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ްފުރުޞަތ3ްްު ްހުށަހެޅުްއުވމަށް ްއިޞްލާޙު ްއޮތް ްއަްށ ް)ހ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

 945ްއަރުވަން.ް

ް

ްމިމާއްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްހުށަހަޅާފައިާވްޝުކުރިއްޔާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްދާއަށް

ްހުށަހެޅުންވެސްްއަނބުރާްގެެނސްފިން.ްްްޠާހިރުްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު. ްޢިއްަޒތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ  950އާދެ،

ްހުށަހެޅު ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްސަލީމް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްންޢިއްޒަތްތެރި

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްެތރި ްއާދެ، ްއަރުވަން. ްފުރުޞަތު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ

ުައިގެންްނެތް.ްަވޒީރުންެގްމަޖިލީހުގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު މުޙަންމަދުްްވަޑަ

ްފޮނުވާް ްއަޙްމަދު ްއަނީސާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމުލަކަތޮޅުގެ ްއަދި ނަޝީދު

 955ްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅުމުގެްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް

ްްކަުަތޮޅުްމެްނބަރުްއަީނސާްމުލަ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ނޑ6ްްުޝުކުރިއްޔާ ްއަޅުގަ ް)ހ(ްށް ްމާއްދާގެ ްވަނަ

ްއިޞްލާޙަީކްޙަޤީޤަތުގަިއވެްސްމިހާރުްްްްކަެދއްކެުވން:މަދުްވާހައަޙްް ްއޮތް ްމާއްާދެގ6ްްހުށަހަޅާފައި ވަނަ

ްކޮންމެް ްކުރިމަތިލާ ްމަޤާމަށް ްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާގެ ްއޮތްގޮތުން )ހ(

ްމީ ްބެލެވޭނީ ްވީކަމަށް ްއިންިތޚާބު ްއެމަޤާމަށް ްދެްއިވ51ްްހަކުވެސް  960ވޯޓު

ް ްއެއީ ްލިބިެގން. ްއަޣްލަބިއްޔަތު ްގިނައިްނ51ްްމީހުންގެ އިންސައްަތއަްށވުރެ

ްނުކުމެދާނެް ްމައްސަލައަކަށް ްނުކުންނަ ްމީގައި ްދެން، ލިބިގެން.

ވަރަކަްށްމައްސަލަެއއްކަމަށްްއަުޅަގނޑަްށްޤަބޫލުކުރެވޭްޙަޤީޤަތުަގިއވެްސްއެއްް

ްކެންިޑޑޭޓަކަްށވެސް.ް ްދެ ްއުުޅްއވާ ްކުރިމަތިަލއްަވއިގެން ްލިބިދާނެ ވޯޓު

ްދާނީް ްބުރަކަށް ްދެވަނަ ްމައްސަލައަކީ ްނުކުންނާނެ ްދެން  965އެހެންވެއްީޖވިްއޔާ،

އެތަނުންްކާކުތޯ.ްއެހެްނވީމަ،ްއަޅުަގނޑުްހުށަހަޅާފައިްމިއޮްތްއިޞްލާޙުަގިއް

ްދެބޭފުޅަ ްވޯޓު ްއެއްވަރަކަށް ްވޯޓުްމިއޮންނަނީ ްއެްއަވރަކަށް ކަށް

ލިބިވަޑަިއގެންފިކަމަށްުްްވެއްީޖވިްއޔާްެދވަނަްބުރެްއގަިއްވާދަކުރަްއވާނީްެއެދް

ްވޯުޓް ްގިނަ ްއެންމެ ްފުރަތަމަ ްހަމައެހެންމެ ްދެން ކެންޑިޑޭޓުންނޭ.

ްލިބޭް ްވޯޓު ްެއއްވަަރށް ްދެވަނައަށް ްއިތުރަުަށް ްބޭފުޅެއްގެ  970ލިބިވަޑަިއގަންަނވާ
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ްކުރިމަތިލައްަވއިް ްތިއްބަާވކަމަށްްދެބޭފުޅުން ްވެއްީޖވިްއޔާ، ފިކަމަށް

ވެއްީޖވިްއޔާްއެދެބޭފުޅުންނަށްެވސްްދެބޭފުޅުންގެްތެރޭަގއިްަޓީއއެއްްއޮންނާީތް

ނޑައެޅޭެން ްކަ ްކެންިޑޑޭެޓްއ ްވަިކ ްނަގާނެ ްތެެރއިންެވސް ްބޭފުޅުްނގެ ްދެ އެ

ްފުރުޞަތުް ްކެންޑިޓޭޓުންނަށްވެސް ްދެ ްއެ ްއެހެންވީމަ، ްނޯންނާނެ. ގޮތެއް

ްއިޞްލާޙުްލިބެންޖެހޭނެ ްޮއތް ްހުށަހަޅާފައި ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީމަ، .975 

ްދަންނަވާލާނަންް ނޑު ްއަުޅގަ ްިއޞްލާޙެއްކަމަށް ްދިގު ްވަރަށް އަޅުަގނޑަށް

ް ްޢިބާރާތް. ްމިއޮތްގޮތަްށ ްދެން ް)ހ(6ްްހަމަ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްމީހުންގެް ްވޯޓުދިން ްއިންތިޚާބުވާނީ ްމީހަކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަށް

ްއިންސައްތަ ްލިބިގެންނެވެ.ްފަންސާސް ްއެމީހަކަްށ ްވޯޓު ްގިނަުަ އަްށުވރެ

ްއެްއެވްސް ްތެރެއިން ްމީހުންގެ ްކުރިމަތިލާ ްއިންތިޚާބަށް  980ރިޔާސީ

ްނުލިބިއްޖެނަމަް ްވޯޓު ްގިނަ ްވުރެ ްއިްނސައްތައަށް ްފަންސާސް ކެންޑިޑޭަޓކަށް

ްދެވަަން ްއިްނތިޚާބުގެ ްތެރޭަގއި ްދުވަހުގެ ްއެާކވީސް ްބޭއްވުނުތާ ްއިންތިޚާބު އެ

ްބާއްް ްވާދަކުރާީންްބުރެއް ްބުރުަގިއ ްެދވަނަ ްއިންތިޚާބުގެ ްވާނެެއވެ. ވާން

ްދެް ްލިބުނު ްވޯުޓ ްގިަނ ްއެންމެ ްބުުރގައި ްފުރަތަމަ އިންތިޚާބުގެ

ްޑިޑޭޓުންކެން ްބުރުގަްެނވެ. ްފުރަތަމަ ްެދްއިންތިޚާބުގެ ްވާދަކުރި  985އި

ކެންޑިޑޭޓުންނަށްްވޯޓުްލިބުނީްއެއްްޢަދަދަކަށްްކަމުަގއިވާނަމަ،ްއިންތިޚާބުެގް

ް ްއަދިްދެވަނަ ްއެަކންޏެވެ. ްކެންޑިޑޭޓުން ްއެދެ ްވާދަކުރާީނ ބުރުގައި

ްކެންޑިޑޭޓުންް ްދެ ްލިބުނު ްވޯޓު ްދެވަނައަށް ްބުރުގަިއ ްފުރަތަމަ އިންތިޚާބުގެ

ްވޯުޓް ްގިނަ ްއެންމެ ްވާަދކުރާނީ ްބުރުގައި ްދެވަަނ ްއިންތިޚާބުގެ ތިބިނަމަ،

ްދެް ްލިބުނު ްވޯުޓ ްެއއްވަރަށް ްދެަވނައަށް ްކެންޑިޑޭާޓއި  990ލިބުނު

ްޓުންެނވެ.ްޝުކުިރއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްކެންޑިޑޭ

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތާއީދުކުރައްާވ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްއަނިލް،ް ްމުޙަންމަދު ްއަރުވަން. ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ މެންބަރަށް

ްވަޑަިއގެންް ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްއެހެންްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  995ނެތް.

ނުޑްފުރުޞަތުްއަުރވަން.ްޢަބްދު ޢަލީ،ްهللاްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަކަށްްައުޅގަ

ްޅ.ްއަތޮުޅގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެްނބަރު.ް
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ް

ްހުށަހެޅުއްިވްްهللاްއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޢަްބދުފާދި ްއަޙްމަދު ްއަނީސާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމުލަކަތޮޅުގެ

ނޑުްާތީއދުކުރާްވާހަކަްދަންނަވަން.ްހުށަހެޅުުުމަށްްއަޅުްްކަދެއްެކވުން:ޢަލީްވާހަ  1000ްގަ

ް

ްޢިއްޒަތްެތިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްޢަބްދު ްޚަލީލް ްއިބްރާހީމް ްއަދި ްމުޙަންމަދުްސަލީމް މުޙަންމަުދްهللا.ްމެންބަރު

ްޢަބް ްޚަލީލް ްއިބްރާހީމް ްނެތީމައި ްވަޑަިއގެން ްއަޅުަގނުޑްهللاްދުސަލީމް އަށް

 1005ްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް

ްްމެްނބަރުްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީ ްމިބާބުގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ްއާދެ، ްމާއްދާެގ5ްް` ްވަނަ

ްހުރިްްهللاްއިްބރާހީމްްޚަލީލްްޢަބްދު ްދެން ްއިތުުރޮކށް ްބައި ްއަންނަނިވި ްގޮތުަގއި ް)ށ( ްފަހަތަށް ްގެ ް)ހ(

ނުޑްއަކުރުތައްްތަްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑުްހުށަހަޅާފައިވާްިއްޞލާޙުްއަޅުގަ ރުތީބުކުރުމަށްްައޅުގަ

ް ް)ށ( ްދެވަުަނަްމިދަންނަވާލަނީ. ްދެްްއިްނތިޚާބުގެ ްވާދަކުާރ  1010ބުރުަގިއ

ްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްކެންޑިޑޭޓުްނގެ ްއިންތިޚާބުވާީންތެރެއިން ްމީހަކު ކަމަށް

ހަަކްށްވޯޓުްދިންްމީހުންގެްފަންސާްސްއިންސައްަތއަްށވުރެްގިނަްޯވޓުްއެްމީ

ްމާއްދާއެްއ.ްްލިބިގެންނެވެ. ްއިތުރުުކރާ ްގޮުތގަިއ ްއަކުެރއްެގ ނުޑ ްއަުޅގަ މިީއ

ްހުށަހެޅުން.ް ްހުށަހަޅާފައިާވ ްއިތުރުކުރަން ްގޮތުަގއި ްއަކުެރއްގެ މިމާއްދާއަށް

 1015ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް

ްމެްނބަރު.ްތާއީދުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރަށްްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި ކުަރއްާވްޢިްއޒަތްތެރި

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްގދ.ގެ ްއަރުަވން. ްފުރުޞަތު هللاްއަޅުަގނޑު

ްލަޠީފް.

ްމެންބަރުްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްޢިއްޒަތްެތރި ްއުތުރުބުރީގެ ްހުވަދުައތޮޅު  1020ްއައްސަލާމުޢަލަިއކުމް.

ްްްފްްވާހަަކދެއްެކވުން:ޠީލަهللاްޢަބްދު ްޢަބްދުއިބްރާހީމް ނުޑްތާއީދުކުރަން.ްهللاްޚަލީލް ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުމަށް ހުށަހެޅި

ްޝުކުރިއްާޔ.

ް
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ްމެންބަރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަްތތެރި ްސ.އަތޮުޅގެ ްެމންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްއަޅުަގނުޑް ްހުށަހެޅުމަށް ްއިޞްލާޙު ްފޮނުވާފައިވާ ްޠާޙިރު  1025އިބްރާހީމް

ްޢިއް ްއަރުވަން. ްވަަޑއިގެންނެތް.ްފުރުޞަތު ްމިވަގުތު ްމެންބަރު ަޒތްތެރި

ްއަދިް ްނަޝީދު ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަްތތެރި ްމަޖިލީހުގެ ވަޒީރުން

ްއަރުވަން.ް ްފުރުޞަތު ްހުށަހެޅުއްވުމަށް ްއިޞްލާޙު ްފޮނުވާ ްއަޙްމަދު އަނީސާ

ްދެން،ް ްގެންދަވާފައި. ްއަނބުރާ ްމިއިޞްލާޙު ްނަޝީދުވަނީ ްމުޙަންމަދު އާދެ،

ނޑުްއަރިހުގައިްދަންނަވާލަން.އަނީސާއަށްްއަ  1030ްުޅގަ

ް

ްއަނބުރާްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަީނސާް ްއިޞްލާޙު ްމި ނޑުެވސް ްައޅުގަ ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެުެރި

ްގެންދާނަން.ް
ްްއަްޙމަދުްވާހަކަެދއްކެުވން:

ް1035 

ްރިޔާްޟްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްތ.އަތޮޅުގެ ްއާެދ، ްޝުކުިރއްޔާ. އާދެ،

ްޝީދުްފޮނުވާފައިވާްހުށަހެުޅންްހުށަހެޅުމަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ރަ

ް

ްްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟް ްިއޞްލާޙަކީ ްހުށަހަޅާ ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި 1ްޝުކުރިއްާޔ

 1040ްވަނަް

ްމާއްދާގެް)ނ(ްއިޞްލާޙުްކުުރން.ްްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްދެްޢިއްޒަތްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޖެހިޖެހިގެން. ްހަމަ ްއެަބއޮތް ްިއޞްލާޙެއް ްދެ ްމެންބަރު ތެރި

ްއިޞްލާޙުވެސްްއެްއކޮށްްހުށަހަޅުއްވާލަްެދއްވުންްއެުެދެން.ް

ް1045 

ްރައީްސެގްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ް)ނ(ްާނއިބު ްއިޞްލާޙަކީ ްިމހުށަހަޅާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ،ްފުރަތަމަ

ްޝަރުްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހުންނަންޖެހޭްހުންނަންޖެހޭ ްގަިއަގިއ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ތުތަކަކީ

ްނުވަަތް ްެއއްަބނޑު ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއި ްއިތުރުން، ޝަރުތުތަކުގެ

ްމިގޮތަށްް ްމިހުށަހަޅަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްނުުވން.ްމިހެން ްކަމުގައި ްމީހަކު އެއްބަފާ

ްދެ ްވަރަށް ްކުރިމަތިވެދާެނ ްމީގެން ްވެއްީޖވިްއޔާ ްއޮވެއްެޖކަމަށް  1050ރަްމިކަން

ނިކަމެތިްކަންތައްތަކެއްްއަުޅަގނޑުމެންގެްރަްއޔިތުންނަށްްުކރިމަތިވެދާނެތީވެް
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ްމިއީ.ް ްހުށަހެޅުމެއް ްހުށަހެޅި ނޑު ްއަުޅގަުަ ްހޯދުމަށްޓަކައި ްޙައްލެއް އެކަމަށް

ްއަިދް ްއެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ްމެންބަރުންނަށްވެސް ްޢިއްޒަތްތެރި ތިޔަ

ްއެނގި ްއެނގޭނެ، ނޑަްށވެްސ ްއަުޅގަ ްތަޖުރިބާްޚާއްޞަކޮށް، ްއެަބހުރި ފައި

ްކަންތައްތަްއ.ް ްކުރިމަިތާވ ްވީމާ ްކަންތައްތައް ްމިހެން ްއެބަހުރި  1055ކުރެވިފަިއ

ްވީނަމަވެްސް ްނުދިޔަކަމުަގިއ ްތަފްޞީލަކަށް ްމާބޮޑު ްމީގެ އެހެންވީމަ،

ްކޮރަޕްޝަނާިއް ްތެރެއިން ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްމިދައްކަނީ އަޅުަގނޑުމެން

ްބާ ްަވކިމީހެއްގެ ްމަކަާރއި ްތެރޭަގިއްއޮޅުވާލުާމއި ްައޅުަގނޑުެމންގެ ްއާރު ާރއި

ްމާބޮޑަށްް ްުނފޫޒު ްބަެއއްގެ ްަވކި ްމައްޗަށް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ގަދަެވގެންޮގސް

ްގޮތްތަކެްއް ްސަލާމަތްާވނެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްެއކަންތައްަތުކން  1060ބޮޑުެވގެންދާތީވެ

ްކުރަމުންް ްއިޞްާލޙު ްޤާނޫނުއަސާސީ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްމިއަދު ހޯދަން

ްއެހެންވީ ްއެއިެރްއެގްމިގެންދަނީ. ްގެންާދއިރުަގއި ްއެގޮތަށް ްއެހެންވީމަ، މަ،

ްނުވަަތް ްއެއްަބނޑު ްއޮންނަ ްގާތްގުޅުމެއް ްމީހަކާއި ްހުންނަ ވެރިކަމުަގއި

ްކަމަށްވެއްިޖްއާޔް ްލިބިއްޖެ ްމަޤާމެއް ްއެފަދަ ްމީހަކަށް އެއްބަފާ

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްނުފޫޒު ްއޭނާގެ ްނުފޫޒު،  1065ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށވުރެ

ްގަދަް ްހުރިްމައްޗަށް ްހިނގާފައި ްމާޒީަގއި ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްމިއީ ވެދާނެ.

ްހުިރް ްުކރެވިފައި ްތަޖުރިބާ ްކަންތައްތަެކއް ްހުރި ްވެަފއި ކަންތައްތަެކއް.

ްމިަކންތައްތަކުަގއި.ް ްއެބަހުރި ްލިބިފައި ްއަނިޔާތަެކްއ ކަންތައްތަެކއް.

ްހުށަހެޅިް ްއަުޅަގނޑު ްހޯދުމަށްޓަކައި ްޙަްއލެއް ްމިކަމަށް އެހެންވީމަ،

ްބޮޑަށްްހުށަ ްވަރަށް ްދޭތެރޭގައި ްމިއާއި ްމިއީ.ްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރު  1070ހެޅުމެއް

ްޮއވެގެްނ.ް ްމިބޭނުމެއް ްމިކުރަނީ ްމިކަން ްމިހެން ވިސްނަވަންޖެހޭނެ.

ްޤާނޫނުއަސާީސް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިގޮތަށް ްގޯސްވެާދނެ ްވަރަށް މީގެނަތީޖާ

ްތަ ްީމގެއިތުުރ ްއެހެންވީމަ، ްނުކޮށްީފިވއްޔާ. ްއިޞްލާޙު ފްޞީލަކަށްްމިގޮތަށް

ްއިތުރަށްް ްލިުބނީމާ ްވާހަކަަދއްކަން ްމިމަޢުޞޫގައި ްއަދި އަޅުަގނޑަށް

ްއިޞްލާޙެްއް ްއިތުރު ްޖެހިޖެހިގެން ްއިތުރު ްހަމަ ްމިއަދު  1075ވާހަކަދަްއކާނަން.

ނުޑް ްއަުޅގަ ްބާްއވާނަްނ. ްފަހުން ްއެަބއި ްމީގެ ްހުށަހަޅަންޖެހޭތީވެ އަޅުަގނުޑ

ް ްއެލިބޭ ްފަހުން ްއަދި ްއެތިޮކޅާއި ްެއްްމިނެޓާއ3ްިމީގެ ްއަޅުަގނޑު އެްއކޮށް

ްދެްން ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްގެންދާނަން. ްކުރިއަްށ ްވާހަކަ މަރުޙަލާގެ
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ް ްއަނެއްކާ ްމިހުށަހަޅަނީ ްއެއ1ްްްއަޅުަގނޑު ް)ރ( ްމާއްދާއަްށ ވަނަ

ްދުވަހުންް ްޯވޓުލާ ްހޮވުމަށް ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަކު ްެއއީ  1080އިތުރުކުރަން.

ްނާއިބުް ްރައީސް ްާނއިބު ްވޯޓުލާނިމި ްހުާވްްފެށިގެން ްޤާނޫނީ ރައީްސކަމުެގ

ކުރުމާއިްހަމައަށްްއޮންނަްމުްއދަތުގައިްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއޭނާގެްނާއިުބް

ްހިނދަކުް ްމަރުނުވާހާ ްއެމީހާ ްމީހާ، ްއިޢުލާންކުރާ ްގޮުތގައި ރައީސްގެ

ްމުސްތަޤްބަލްަގިއް ްމީގެމާަނއަކީ، ްުނވާނެެއވެ. ބަދަލުކޮށްގެނެއް

ްަރއީސަކަ ްޤައުމުގެ ްނާއިުބްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްޭއނަގެ ްމީހަކު ްއަންނަ  1085ށް

ނޑަެއޅިފަިއް ްކަ ްރަްއޔިތުންނަށް ްއޭެގކުރީަގއި ްއެބަޖެހޭ ްއޭނަ ރައީސަކު

ނޑުމެންނަްށް ްއަޅުގަ ްއެބަޖެހޭ. ްބުނަން ްމިއީ ްރައީސޭ ްނާއިބު ތިމަންނަގެ

ްދޭތެޭރް ްމިއާއި ްއެނގޭ ނޑަށް ްއަުަުޅގަ ްިވސްނުމަށް، ްއަޅުަގނުޑގެ މިކަން

ްޢިއްޒަްތތެރި ްހުރިހާ ްތިޔަ ްްމިހާރު ްވިސްނާނެ. ނުޑެގްމެންބަރުން އަުޅގަ

ްނަތީޖާއެއް ްނުބައި ްމީގެްނ ްކޮބައިކަން. ނޑުމެންނަްށްްބޭނުމަކީ  1090ައުޅގަ

ްނުކުާރް ްތާއީދު ްރައްޔިތުން ްދިމާވާނެގޮތަީކ، ްމިސާލަކަށް ނުކުމެދާނެ.

ްނުކުންނަް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަަކށް ްއެކަަމކު، ްހުރެދާނެ. މީހަކުވެސް

ްމިޤަުއމު ްއޭނައަށްވުރެ ްއޭނައަށްްމީހަކު ްނޫގައި ްޕޮޕިއުަލރ ންނަމަްވުރެ

ްވެިރކަމަްށް ްމީހަކު ްޤަދަރުކުރާ ްއޭނައަްށވުރެ ްއިޙްތިރާމްކުރާ އޭނައަްށވުރެ

ްެއް ްގެަނސްފީވިްއޔާ ްއޭނަ ްގޮތުން ްނާއިބެްއގެ ްއޭަނގެ  1095ކުރިމަތިލާއިރުަގއި

ްމިއަުދް ްމިސާަލކަށް، ްފަސޭހަވާނެ. ްވަރަށް ްއޭނައަްށ ްޙާޞިލްކުރަން މަޤާމު

ްވާަހކަދައްަކވައިިފްްވާހަކަދެްއކެވި ްއިރުަގއި ްާވހަކަދެއްެކވި ބޭފުޅުން

ްބޭފުޅެކޭ.ްއެހެންް ްހުރި ްކުރަްއވަން ްރައީސްކަން ްނާއިބު ްމާދަމާ މަނިކުފާނަކީ

ްޝުޢޫރުތަކަާކިއް ްއުފެދޭ ްހިތުތެރޭގައި ްގުިޅގެންެވސް ްެދއްކުމާ އެވާހަކަ

 1100ޫގާވްކޮންމެއަކަސްްމިކަންަތއްތަކެއްްނޫންނަމަ،ްއޭގެްސަބަބުންްހިތަށްްއުނދަ

ްއުފާކުރަްން ްވަަރށް ނޑު ްއަުޅގަ ްހަމަޔަޤީނުންވެސް ްތިބެދާނެ. ބަުަޔަކުެވސް

ްދިމާވެދާނެް ްމީގެްނ ްއެހެންވީަމ، ްރަީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި އެކަމާ.

ްއޭަން ްަރއީސަކު ްމިދަންނަވާއިރުަގއި ްމިހެން ނޑު ްއަުޅގަ ކަންތައްތަެކއް

ްގޮވަ ްމީހާ ްއޮތް ްާތއީދު ްގޮަވިއގެން، ްމީހާ ްމިދެންނެވި ިއގެްންބޭނުންނުވާ

ްހުވާކުރުމުެގް ްޔަޤީންވާހިނުދ ްހޮވިއްޖެކަން ްއޭަނ ްނުކުމެފައި  1105ނުކުންނާނީ.
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ކުރީަގއިްމިހާރުްމިްޑްރާފްޓްްއޮތްގޮތުންްވެއްިޖއްޔާްއޭނައަްށްއޭނާގެްާނއިުބް

ްއެނާއިުބް ްހުާވކުރުމަށްފަހުގައި ްއެހެންނަމަވެުެސް، ބަދަލުކުރެވިދާނެ.

ްމަޖި ްރައްޔިތުން ްދެްނ ްވެއްިޖއްޔާ ްީމަގިއްބަދަލުކުރަން ްަދއުރެއް ލީހުގެ

ނޑުމެންްޑްރާފްޓްްކުރިއިުރަގިއް އޮންނަންްއެބަޖެހޭ.ްއެހެނަސްްމިހާރުްއަޅުގަ

ް ްއެހެންވީަމ،ްއެރޭ ްއެކަންތަެކއް. ްނެތް ްގޮތަކަެށއް ްުނގެނެވޭ  1110ެގ1ްްއެގޮތަށް

ްރައީސްކަމަްށް ްތިމަންނަ ްމިރޭ ނޑަެއޅިގެން ްކަ ްހަމަ ްއެނގޭ ްއެބަ ފަހުން

ްރައީް ްއެހެންވީމަ، ްއޭަންހޮވޭނެކަން. ްއެއްކަލަ ްހަދާނެގޮތަކީ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްތާއީުދް ްރަްއިޔތުންގެ ްައޅުަގނޑުމެން ްގެންގުޅުނު ްއޭރު ނާއިބެްއގެގޮުތގައި

ްާތއީުދް ްއޭނަގެ ްބަަލއިގެްނ ްކަމަށް ްމީހެއް ްެއއީ ްއޭނަ ްއޭަނއަށްޓަަކއި އޮތް

ްކުރެވުނީާމް ްކާމިޔާބު ްހޯދި ްވޯޓުތަކެއް ްގިނަ ްއެހާ ްކޮްށގެން ްޙިއްޞާ  1115އޭަގއި

ްބުނެފާނެްްއޭނަ ްަވުގތުން ްހަމަ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްގޮތުން ބޭރުކޮށްލުމުގެ

ްއޭނައަްށް ްއެފުރުަޞތު ްނޫނޭ. ްއޭނަެއއް ްނާއިަބީކ ްމިހާރުގެ ތިމަންނަގެ

ނޑަްށް އެބައޮތްްމިހާރު.ްއެހެންވީމަ،ްއެފުރުޞަތުްއޭނައަށްްދޭންްއެއީްއަުޅގަ

ްކުރުމަ ްހުވާ ްެއހެންނަމަވެސް، ްކަމަކަށްުނވޭ. ްދެްންޤަބޫލުކުރެވޭ ށްފަހުގައި

ްހޮވާކަމަްށް ްރައީސަކު ްނާއިބު ްދެން ްގެނަސްފިކަމަށްވަްނޏާ،  1120އެބަދަލު

ްއޮންނަންޖެހޭ.ް ްދައުރެްއ ްމަޖިލީހުގެ ްރަުަްއޔިތުްނ ވެއްިޖއްޔާ

އެހެންނަމަވެސް،ްމިހާރުްމިއޮތްގޮތުންްވެއްެޖކަމަށްްވެއްީޖވިްއޔާްމިމައްސަަލް

ްވަރަށް ްހިތްހަމަނުޖެހޭ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެބަތިބިްްނުކުމެދާނެ. ގިނަމީހުން

ްއެބަތިބި.ް ްީމހުން ްބޭނުންވާ ްވަރަށް ްއަްނނަން. ްވެިރކަމަށް މިޤައުމުގެ

ްދެކޭގޮުތގައި.ް ނުޑ ްއަުޅގަ ްނެތް. ްިމޤައުމުަގއެއް ްފުރުޞަތެއް  1125އެމީހުންނަކަށް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްކުރާނަން. ްމަސައްކަތް ްއިދިޮކޅަށް ްއެކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން

ްލޯ ްޢަދުލުއިންސާފަށް ްރައްޔިތުންނަީކްބޭނުންވަނީ ްމިޤައުމުގެ ބިކުރާ

ްއަދިް ްމުސްތަޤްބަލުގައިެވސް ްޤަބޫލުުކރާ ރައްޔިތުންކަން

ްބަޔަުކް ްނުވާ ްއަިނޔާވެިރ ްތަނުގަިއވެސް ްފާއިުތވި ވޭތުވެިދޔަތުނުަގއިވެސް

ްމީހަކަށްް ްއެަކހަލަ ްއެހެންވީމަ، ްައންނަން. ްވެރިަޔކަށް  1130މިޤައުމުގެ

ްއެކަހަލަ ްފާރަލާލާ. ްމިތިބެނީ ްކުރިމަތިްްއަޅުަގނޑުމެން މީހަކު

ްއެމީހަކުް ްތާއީދުކުރާނަން. ްއެމީހަކަށް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ލައިފިކަމަށްވަންޏާ
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ްމިއަދުެގް ްމިަދްއކަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްކުރާަނން. ްމަަސއްކަތް ހޮވަންވެސް

ްކުރިމަތިލާް ްމާދަމާ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ްމަޢުމޫން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްއަޅުަގނ ްވާހަަކއެއްނޫން. ްމިާޤނޫނުއަސާސީެގްއެމަނިކުފާނު ްމިދަންނަވަނީ  1135ޑު

ްވަރަށްް ްތިބި ްބޭނުންވެފަިއ ްމިކަުަމަށް ްާވހަކަ. ްރައީސެްއގެ ްއަންނަ ދަށުން

ްބާެރއް،ް ްޤައުުމގައި ްއެމީހުންނަކީ ްއެހެންވީމަ، ްއެބަތިބި. ްމީހުން ގިނަ

ްކޮށްގެުެްން ްބޭނުން ްބާރުގެ ްބާރެއް ްޮއތް ްދިމާލަކުން ކޮންމެވެސް

ްވެރިަކން ްކޮްށގެން ްބައެއް.ްްކަންތައްތަެކއް ްކުރަުމންދާ ްމަސައްކަތް ހޯދަން

ްމިތިބެނީ.ް ްއަަޅއަޅަ ްކަޅި ްމިތިބީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެމީހުންނަށް  1140އެހެންވީމަ،

އެހެންވީމަ،ްއެމީހުންނަށްްމިހެންްލިބެންހުރިްހުންނަްހުރިހާްފުރުޞަތުތަކެްއް

ނޑުމެްން ްއަޅުގަ ްމަސައްކަތެއް ްހުރިހާ ްހުރި ްކުރެވެްނ ބަންދުކުރުމަށްޓަކައި

ްމުޅިްންކުރަމު ްއެއީ ްުނވުްނ ްކާމިޔާބުވުމާއި ްމިކަން ްގެންދާނަން. ން

ްމިކަންް ްމިކަްންއޮތީ. ްއަތްމަތީގައި ްމެންބަރުންގެ ްޢިްއޒަތްތެރި އެހެންކަމެއް.

ްެއއްވެްސް ްިތއިން ްއެނގޭ ްއަޅުަގނޑަށް ްދޫކޮށްލާނީތޯ،ްުނކުާރނީތޯ.  1145އެގޮތަށް

ްއަުޅަގނޑު ްނުގަންނަވާެނކަން. ްބޭނުންފުޅުވަޑަެއއް މިހާރުްްމެންބަރަުަކު

ްމިގެންދަނީް ްދައްކަމުން ްމިހާރު ނޑު ްއަޅުގަ ްވާހަުަކަެއއްޯތ. ްކޮން މިދައްކަނީ

ްރައްޔިތުްނެގް ްައޅުަގނޑުމެްނ ްނުވެޭއ ްބޭނުމެއް ްމިހާރު އަޅުަގނުޑ

ނުޑމެންގެްރައްޔިތުންްބޭނުންވާްޮގތްނޫންްއެހެންް އިޙްސާސްތަކާްުކޅޭްއަުޅގަ

ްއިސްް ްއެދުން ްއަމިއްލަ ްކަންތައްަތއްކޮްށ ްތިާމްގޮތްގޮތަްށ  1150ކޮށްގެން

ްޝަރުީޢް ްހޯދުމަށްަޓކައި ްޙައްޤުަތއް ްޕާްޓނަރުގެ ްތިާމގެ ބޭނުންވާގޮތަށް

ްގޮތަކަްށް ްބޭނުންވާހާ ްއެމީހާ ްމައްސަަލތައްނެރެ ްއޮންނަ ކޯޓުަގއި

ްމުިޅް ްއޭނާގެ ްލަިއގެްނ ްވެރިކަމަށް ްމިޤައުމުގެ ްމީހުން ކަންތައްތަްއކުރާ

ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދޫކޮށްަލއިގެން ްމިޤައުމު ްދާކަށްްއަތްދަށަށް ެއޮގތަށް

ްބޭނުންޭވް ްއަުޅަގނޑު ްބޮޑަށް ްެއއަްށވުރެ ްުނެވއޭ. ްބޭނުމެއް  1155އަޅުަގނޑުމެން

ްގޮުތގަިއް ްއިންާސފުވެރި ްހަމަހަމަގޮތެއްގައި ްރައްޔިތުންަނށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްމުސްތަޤްބަލްގަިއް ްއެހެންވީމަ، ްހޯދާށޭ. ްވެރިައުކ ްކޮށްދޭނެ ވެރިކަން

ްމީހަކީ ްއަންނަ ްދަށުން ްކަމަށްވާްންްމިޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމީހެްއ އޭގެ

ްމަޤްޞަދެއްް ްމުހިންމު ްއެކަހަލަ ްެއހެންވީމަ، ްބޭނުންވަނީ. އަޅުަގނޑު
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ްއެހެންވީމަ،ް ްމިހުށަހަޅަނީ. ްމިހުށަހެޅުން ްއަުޅަގނޑު ްއޮތީމައި  1160އަޅުަގނުޑގެ

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްތެރި ްތިޔަހުރިހާ ްއުއްމީދުކުރަްނ އަޅުަގނޑު

ް ްރައްޔިތުންނާ ްލޮބުވެިތ ްފުންކޮްށްއަޅުަގނޑުމެްނގެ މެދުަގއި

ްގޮތަކަްށް ްނުލިބޭނެ ްމިފުރުޞަތު ްމީހަކަށް ްމިކަހަަލ ވިސްނުމަށްފަހުގައި

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްއެގޮތަށް ްބަހައްޓާ ްވިސްނުްނ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްގެންދަން.ް ްކުރިއަްށ ްމަސައްކަތް ްއިޞްލާޙުކުުރމަށް  1165ޤާނޫނުއަސާސީ

ްުއއްމީދުުކރަ ނޑު ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްމިއަށްްޝުކުރިއްޔާ ން

ްދެއްވަފާެނ.ް ްނުދީފާނެ، ްފަހަރެއްގަިއ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ރ.އަތޮޅުެގ

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތާއީދުކުރައްާވ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ  1170އާދެ،

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްރ.އަތޮުޅެގ ްއަރުވަން. ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރަުަކަށް

ްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ް

ް

ްމެންބަރުްްެމންަބރުްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީް ްޢިއްޒަތްެތރި ްތ.އަތޮުޅ ނުޑ ްއަުޅގަ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

 1175ްރިޔާޟްްރަޝީދުްހުށަހެޅުއްވިްއިޞްލާޙަށްްތާއީދުކުރަން.ްްވާހަކަެދއްެކވުން:ދުްޢަލީްވަޙީ

ްް

ްއޮތްްއިނޭގތޯ.ްދެްހުށަހެޅުމެއްްއެބަްްހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާ

ް

ްއަޅުަގނޑުްޮސއިކޮށްަފއިްހުރިްހުރިހާްއިޞްލާޙަށްްރިޔާޟްްރަޝީދުގެ.ްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް
 1180ްްދުްވާހަކަެދއްެކވުން:ޢަލީްވަޙީ

ް

ްއަްއޑުއަޮތޅުެގްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްޢިްއަޒތްތެރި ްުޝކުރިްއޔާ އާދެ،

ްމެންބަ ްހުށަހެޅުމަށްްޢިއްޒަތްތެރި ްއިޞްާލޙު ްފޮނުވާ ްޙުސްނުއްސުޢޫދު ރު

ްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުްއަުރވަން.ް

ްހުށަހަޅާފަިއްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުް ްިއޞްލާޙެއް ްައޅުަގނޑު ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި  1185ްޝުކުރިއްޔާ

ްްސުޢޫދުްާވހަކަެދއްކެުވން:ޙުސްުނއްް ްޢިބާރާތ1ްްްމިވަނީ ްއޮތް ްމިހާރު ް)ރ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްއިޞްލާޙު ްމިާހރު ްއޮްތގޮތުނ1ްްްކުރުމަށްޓަަކއި. ް)ރ( ްމާއްާދގެ ވަނަ
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ްމަޤާމްް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްަސބަބަކާހުރެ ްއެްއވެސް މިއޮންނަނީ

ްނާއިުބް ްޙަވާުލވާނީ ްމަޤާމާއި ްރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާެގ ހުސްވެއްޖެނަމަ

 1190ރައީސޭ.ްމިމާއްދާައކުންެވސްްައދިްމިބާބުގެްއެހެންްތަުަނަކުްނވެސްްސާެފްއް

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔްްނުވޭ ްކުރާނީ، ްފުރިހަމަ ްދަޢުރު ްރިާޔސީ އެ

ްސާފުކޮްށް ްރައީސްކަން ްނާއިބު ްުފރިހަމަކުރާނީ ްދައުރު އިންތިޚާބުކުރެވުނު

ްނުކުތާެއްއް ްދެ ްދޭހަވާ ްއެހެން ްއެެހންނަމަވެސް، ްނޭނގެ. ނަޑއެިޅގެން ކަ

ްއެހެންނަމަވެސް ްއޮވޭމެ. ން،އެބަ ްނޭނޭގްކަ ްސާުފކޮނެއް ޑައެިޅގެން

 1195ޖުމްހޫރިއްޔާައކުްނުަވތަްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްމަާޤމުްހުސްވެއްޖެްރައީސުލް

ްއެ ްރައީސް ްނާއިބު ްކުްނަމަ ްކޮމްޕްލީޓް ްކަމަކަްށްޓަރމް ރަންޖެހޭނެ

ްެއީއް ްއެބޭނުަމށްޓަކައި ްއެހެންވީމާ، ްދޭހައެއްުނވޭ. އެްއގޮތަކަްށވެސް

ްބޭުނމަކީ،ްމި ްއަނެއް ްހުށަހަޅާ. ްިއޞްލާޙު ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ހާުރްއެއްބޭނުމަކީ

ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަުކް ްމީހަކު، ްނެތް ްާތއީދު ްރަްއޔިތުންގެ މިއޮތްގޮތުން

ްނުވަތަް ްއޮްނނަކަން ްރައީސަށް ްނާއިބު ްތާއީދު ްރައްޔިތުްނގެ  1200އިންތިޚާބުާވއިރު

%ް ްނޯންނާނެ.755ްްނޫންކަން ްގޮތެްއ ްކުރެވޭނެ ަޔޤީން

ްޮގތުގައި ްމޭޓެއްގެ ްރަނިންގ ްމިސާލަކަށް، ނައިުބްްއެހެންކަމަށްވުމާެއއްކޮްށ،

ްލިބޭތަނާް ްމަޤާމު ްއެ ްއެމީހަކަށް ްއިޚްިތޔާރުކުރުމަްށފަހު ރައީސަކު

ްެވއްޖީިވއްޔާ،ް ްއެހެންކަމަްށ ްދެއްވީ. ްއިސްިތޢުފާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްގެންަން ްހިފައިގެން ްއަތުގައި ްމީހަކު ްުކރިމަތިލާ  1205ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަށް

ްފު ްއަދާކުރުމުގެ ްއެމަޤާމު ްއިންތިޚާބުނުވެ ްެއީއްމީހަކު ްއެބަލިބޭ. ރުޞަުތ

ްއިންތިޚާބުވުާމް ްެއއްކޮްށ ްމީހަކާ ްިއޚްތިޔާރުކުރާ ްއޭނާ ްރައީަސކަށް ނާއިބު

ްމަޤާމުންް ްއެމީހަކު ްފަހުން ްކުަޑދުވަސްކޮެޅއް ްޭއގެ ްނުވަތަ އެްއކޮށް

ްއެމަޤާމުް ްނުަވތަ ްމަޤާމު ްަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްދީފިއްޔާ އިސްތިޢުފާ

ް ްަރއީސަކަށް ްނާއިބު ްފުރުޞަތު ްއެބަލިޭބްފުރުމުގެ ްމީަހކަށް  1210އެއިޚްިތޔާރުކުރާ

ްދެކޭގޮުތގަިއް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެއީ ްއެހެންވީމަ، ްގޮތުަގއި. ްރައިޑެްއގެ ފްރީ

ްއެމީހަކަްށް ްމެންޑޭޓް ްރައްޔިތުންގެ ްގޮތެއްނޫން. ހަމަޖެހޭ

ްނުވަަތް ްއަދާކުރާކަށް ްދައުރަކަށް ްފުރިހަމަ ްމަޤާމު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ

ްއްއަދާކުރާކަށްްރަްއޔިތުންގެްާތއީދުްއޮތްކަެމްއްފުރިހަމަްދައުރެއްގެްބޮޑުަބއެ
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ްނޯންނާނެ.ް ްގޮެތއް ްކުރެވޭނެ ްކަަށވަރު ްޔަޤީންކަމާިއެއއްކޮށް ްސާފުކޮށް  1215އެހާ

ްރައީސްެގްބަިއް ްނާއިބު ްައޅުަގނުޑްދެކޭގޮުތގަިއްމިހާރު އެހެންކަމަށްވުމާެއކު

ްހަމަޖެހޭގޮތެ ްއެހާ ްހީވަނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްމިއޮތްޮގތް ް)ރ( ްެއއީ އްްމިއޮތްގޮތް

ްމިއިޞްލާޙުް ްއަޅުަގނުޑ ްއެބޭނުމަށްޓަކައި ްއެހެންވީމަ، ނޫންހެން.

ްެއއްެވްސް ްމިއޮންަނނީ، ްއިޞްލާޙުަގއި ްހުށަހަޅާ ނޑު ްއަޅުގަ މިހުށަހަޅަނީ.

ްހުސްވެއްޖެނަމަ،ް ްމަޤާމު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  1220ސަބަބަކާހުރެ

ްނާިއުބް ްަޙވާލުވާނީ ްވަގުީތގޮތުން ްމަޤާމާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްހަވާލުވާއިުރްރަ ްރައީސް ްނާއިބު ްމަޤާމާ ްރައީސުލްޖުމްހޫިރއްާޔގެ އީސްެއވެ.

ްއަހަރަށްވުރެް ްެއްއ ްުމއްދަތު ްއޮތް ްބާކީ ްދައުުރގެ ްރިޔާސީ ހިނގަމުންދާ

ްފެށިގެންްްދިގުވާނަމަ ްތާރީޚުން ްހުސްވާ ްމަޤާމު ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާކަމުގެ

ްބާއްވަްނވ121ްާ ްއިންތިޚާބެއް ްރިޔާސީ ްއާ ްތެރޭަގއި  1225ނެއޭ.ްދުވަުހގެ

ްހިނގަމުންދާް ްހަވާލުާވއިުރ ްރައީްސ ްނާއިބު ްމަޤާމާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްކުރުނަމަް ްއެއްއަހަރަށްުވރެ ްމުއްދަތު ްޮއތް ްބާކީ ްދައުރުގެ ރިޔާސީ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެް ްނިމެންދެން ްދަުއރު ްރިޔާސީ އެހިނގަމުންދާ

ްރިްރައީސް.ްމަޤާމުްފުރާނީްނާއިބުްރައީސްއެވެ.ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެ

ް1230 

ްޢިއްޒަތްތެިރްްއާދެ،ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތާއީދުކުރަްއާވ ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްެތރި ޝުކުިރއްޔާ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްޮކޅުމަޑުލުެގ ްއަރުވަން. ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ މެންބަރަށް

ްމެންބަރުްޙުސައިންްރަޝީދުްޙަސަން.ް
ް

ްއެހުށަހެޅުްއިވްްއަްއޑުއަތޮުޅގެްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްޙުސްނުއްސުޢޫދު ްމެންބަރު  1235ްިޢއްޒަތްތެިރ

ނޑުްތާއީދު.ްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއިޞްލާޙަށްްއަުޅގަ

ް

ްމެންބަރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްތެރި ްތ.އަތޮޅުގެ ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ހެޅުމެއްްޖެހިޖެހިގެންްއޮތީމަްރިޔާޟްްރަޝީދުްހުށަހަޅުއްވާަފއިްއޮތްްދެްހުށަ

ްއެއްފަހަރާް ްހުށަހެޅުންވެްސ ްދެ ްައރުވަން ްފުރުޞަތު  1240އަޅުަގނޑު

ްހުށަހަޅުއްވައިެދްއވުމަށް.ް

ް
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ްހުށަހެޅުމަކީްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްފުރަތަމަ ްމި ނޑުގެ ްަރީއސް.ްއަުޅގަ ްޝުކުރިއްާޔ.ްޢިއްޒަތްތެރި

ްބަދަލުްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްސުރުޚީ ްމި ްމި ނަޑްށ9ްްކުުުރުން. ްއަުޅގަ ްސުރުީޚ ްާމއްދާގެ ވަނަ

ްއޮތްް ްހެދިފައި ްކޮމިޓީއަްށ ްޑްރާފްޓިންގ ްޑްރާފްޓްކުރިއިުރަގިއ  1245ހީވަނީ

ްއަރާަފިއް ްއޮުޅމެއް ްކުުުރުުމގައި ްއެކަން ްއެމީހުންނަށް ްނޫންނަމަ މިސްޓޭކެއް

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްއޮންނަންޖެހޭނީ ްޙަޤީޤަތުގަިއެވސް ްއެީއ، އެއޮތީ.

ހުވާކުރުން.ްއެގޮތަށްްެއްއޮންނަންޖެހޭނީ.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑުްެއްްނާއިބު

ް ްިއޞްލާޙަކީ، ްދެވަނަ ްމިހުށަހަޅާ ނުޑ ްައުޅގަ ްދެން ްއެއީ. 9ްއިޞްލާޙަކީ

 1250އެއްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔަކމުގެްމަޤާމަށ9ްްްވަނަްމާއްދާްއިޞްލާޙުކުރުން.ް

ްމަޤާ ްއެމީހެްއގެ ްރައީސް ްނާިއބު ްއަދި ްމީހަކު މުެގްހުވާކުރުމުެގްއިންތިޚާބުވާ

ނޑިޔާުރް ްުއްއތަމަފަ ްނުވަތަ ނޑިޔާރު ްއުްއތަމަފަ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރިން

ްމަޖިލީހުގެް ްރައްޔިތުްނގެ ްކުރިމަތީގައި ނިޑޔާރެްއެގ ްފަ ޢައްޔަނުކުރާ

ް ްޖަދުވަލު ްމިޤާނޫނުގެ ްއިޤުރާރުަގިއ1ްްޖަލްސާއެްއގައި ްހުާވ ަގިއވާ

ްމިހުށަހެ ނޑު ްއަޅުގަ ްމިގޮތަްށ ނޑިޔާރުްސޮއިކުރަްނވާނެެއވެ. ްއުްއތަމަފަ  1255ޅީ

ްކުރިމަތީަގިއް ނޑިޔާރެްއެގ ްފަ ްހުށަހަޅާ ނޑިޔާުރ ްުއއްތަމަފަ ނުވަތަ

ްމިޮއީތް ްޑްރާފްްޓގައި ްއެހެންނަމަވެސް، ްދެން އޮންނަންވާނޭ.

ްމީހެޭކ.ް ނޑައަޅާ ްކަ ނޑިޔާރު ްއުއްތަމަފަ ްުނވަތަ ނިޑޔާރު އުއްތަމަފަ

ްރަނގަޅުަކމަކަށް ްއެހާ ްއަޅުަގނޑަްށ ްއޮތީަމ ްއެހެން ނުފެނޭްްއެހެންވީމާ،

ްެއގޮތަްށް ްއަުޅަގނޑު ނޑިޔާރެއްކަމަށް ްފަ ްހަމަ ްބަދަލުގައި  1260އެމީހަކުގެ

ްއިްޞލާޙެއްކަމަކަްށް ްމާބޮޑު ްެއއީ ްއެެހންވީމާ، ްއެއޮތީ. ބަދަލުކޮށްލާފައި

ްކުށަކަށްވެްސް ްލިޔުުމެގ ްފަހަރެްއގައި ްއެއީ ްދެކެން. ްުނވެސް އަޅުަގނޑު

ްއުން ނޑު ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙަށް ްެދ ްމި ްއެހެންވީމާ، މީދުކުރަންްވެދާނެ.

ްރ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންަބރުްޢަލީްވަޙީދުްތާއީދުކުރަްއާވނެކަމަށް.ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތާއީދުކުރައްާވ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ  1265އާދެ،

ްއަޅުަގނުޑް ްވަޙީދަށް ްޢަލީ ްމެންބަރު ްިޢއްަޒތްތެރި ްރ.އަތޮޅުގެ މެންބަރަށް،

ްޢިއްޒަތްތެިރްްފުރުޞަތު ްއއ.ެގ ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ، އަރުވަން.

ްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްމަޖުދީްއިބްރާހީމް.

ް
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 1270ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްނުކުތާއައިެގްންްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްނިޒާމީ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި .`

ްމިތެދުވީް

ްވަނ58ްްަގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދުްދެންމެްމިްތ.ްއަތޮޅުްމުޙަްނމަދުްމަްޖދީްއިްބރާީހމްް

ްނޫންގޮތަކަްށްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއޮތްގޮތަށް ްލިޔެފައި ްހުށަހަޅުއްވައިެދއްަވމުން  1275ކަރުދާސް

ްހުށަހަޅައިދެްއވުމަީކް ނޑު ްއަޅުގަ ްއިްޞލާޙުކޮށްލަން ްއެކަން ވިދާޅުެވވުނީތީ

ްހަނދާ ްއެކަން ްކަމެއްކަމަށްވާީތ ްމަޤާމުްކުރަންޖެހޭނެ ްއެއީ ންކޮށްދެއްވަން.

ްޢިބާރާތްް ްެއގޮތަްށްއޮތް ްކުރިން ްކުރިން،ްމަޤާމުެގްހުވާކުރުމުގެ ހަވާލުވުމުގެ

ްެގންނަންޖެހޭނެތީް ްއެތަންކޮޅު ްކުރިން ްހަާވލުވުމުގެ ްމަޤާމު ބޭނުންކުރެއްވީމަ.

ްމިވާހަަކް ްފެންނާތީ ްހުށަހަޅަންޖެހޭނެކަމަށް ްހުށަހެޅުން ްއެ  1280އަލުން

ްއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަރިސްކުރަން.ްޝުކުރިް

ް

ް

ްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެކަްންްރިޔާސަތުން ްރަޝީދު ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްތ.އަތޮުޅގެ އާދެ،

 1285ްރަނގަޅުކޮށްލަދެްއވުންްއެދެން.ް

ް

ްރަނގަުޅވީހެންްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްއެކަން ްމިހާުރ ްހީވަނީ ްއެއޮްތގޮތަްށްްއަޅުަގނޑަްށ ްއެ.

ްފުރިހަމަކޮށްލީމަްްްެދއްެކވުން:ރަޝީދުްވާހަކަ ްލަިއގެން ްއެބައި ްއެހެންވީމަ، ްމަޖުދީ. އެވިދާުޅވި

ްއަޅުަގނޑަށްްީހވަނީްރަނގަުޅާވނެހެން.ް

ް1290 

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރ.އަތޮޅުގެ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ް

ްތ.އަތޮޅުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދުްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާގޮތަްށްްެމންަބރުްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީް

ްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކޮށްފިން.ްްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1295 

ްއާދެ،ްދެްހުށަހެޅުމަށްްދެއްތޯ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް
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ްްހުރިހާްއެއްޗަކަށް.ްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް
ްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1300 

ްއުތުރުބުރީްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތިލަދުންމަތީ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަްތތެރި ްޝުކުރިްއޔާ އާދެ،

ްހުށަހެޅުއްވުމެްއ،ް ްދެ ްއަރުވަން. ްފުރުޞަތު ްސަމީރަށް ްއަޙްމަދު މެންބަރު

ްޖެހިޖެ ުައޮްތ ްއެބަ ްހުށަހެޅުއްވުމެއް ްެދ ްމެންބަރުވެސް ހިގެން.ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއެހެންވީމަ،ްެއީކގައިްހުށަހަޅުްއވާލަދެްއވުންްއެދެން.ް

ް1305 

ްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްެއއީ ްހުށަހެޅުން ްފުރަތަމަ ްައޅުަގނޑުގެ ްުޝކުރިްއޔާ. ްވަަނ59ްްއާދެ،

ްްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްދަންނަވާލަން ނޑު ްައޅުގަ ްކަމުަގިއވާތީެވ، ްމާއްދާއ9ްަކަރުދާސް ްށްަވނަ

ްޢިއްޒަތްެތިރް ްތ.އަތޮޅުެގ ްއިޞްލާޙަީކ، ްއޮްތ ްހުށަހަޅާފައި އަޅުަގނުޑ

ްއިޞްލާޙެްއް ްހުށަހެިޅ ްތާއީާދއެުުުީަގއި ްރަޝީދުގެ ްރިޔާޟް މެންބަރު

ް ްހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ57ްްކަމަށްވެފައި ްއެމަނިކުފާނު ްކަުރދާހުުުގައި  1310ވަނަ

ްެއއާް ްނުވަތަ ްއިޞްލާޙެއްކަމަށް ްގުުޅންހުރި ްެއއާއި ިއްއިޞްލާޙަީކވެސް

ް ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙެްއަކމަށްވާތީވެ ްއޮތް ްއިޞްލާޙ59ްްުއެްއގޮތަށް ވަނަ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއިޞްލާަޙއިެގން ްއޮތް ްދެން ްދަންަނވަމުން، ްވާހާކަ ދޫކޮށްލާ

ނޑުްހުށަހަޅާފަިއވާްއިޞްލާޙަީކ11ްްކުރިއަށްދާނަން.ް ވަނަްމާްއދާއަށްްއަުޅގަ

ްމަސްޢޫލިއްޔަތުތަް ްާބރުތަކާއި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  11ް1315އް.

ްމަސް ްބާރުތަކާއި ލިއްޔަތުކަމުަގިއްޢޫރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްމާއްދާތަކުަގއްާޔއިްޤާނޫނުއަސާސީގެމި ްއެހެނިެހން ޤާނޫނުތަކުގަިއް،

ް ނަޑއަަޅއި ްމިާވްްބަޔާންކޮށްފަިއވާްކަ ްތިރީގައި ްއިތުރުން ކަންތައްތަުކގެ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަ ްކުރުން ްކަންތައްތައް ްންްމިާޤނޫނުއަސާސީށް

ްކުރުމުގެއެ، ޙަވާލުކޮށް ްްކަންތައްަތްއ ްފުރިހަމަ  1320ުރްބާުާިޒންމާއާއި

ްމިް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ޢިއްޒަތްތެިރްްލިބިދެއެވެ.ޤާނޫނުއަސާސީން

ްމަޤާމުަގިއް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްހުށަހެޅީ ްމިގޮތަްށ ްައޅުަގނޑު ރައީސް،

ްއެ ްކަމުގަިއވިަޔސް ްބޭފުޅެއް ްޮކންމެ ްއެއީ ްބޭފުޅަކު ބޭފުޅަކަްށްހުންނަވާ

ްބާރާިއް ްއަދާކުުރމުގެ ްވާޖިބުތައް ްމަާޤމުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްހަމަަޖއްސައިީދގެންް ްމަގު ްކުެރވޭނެ ްއެކަން ްލިބިދީފަިއ ްއެބާރު  1325ޤާނޫނީގޮތުން
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ް ނޑުމެންނަްށްނޫނިއްޔަާކއެއް ްއަޅުގަ ްނޯންނާނެ. ްގޮތެއް ްުކރެވޭނެ ެއކަންކަން

ްއަ ްޙާލަތްތަކުގަިއ، ްބައެއް ްއެބަދޭ ްކައިރިްންފެނިގެން ްަވރަށް ނޑު ުޅގަ

މިސާލެއްްދަންނަވަންޏާ،ްއެްނމެފަހުންްއޮތްްބަޖެޓްްޖަލްސާއަކީވެސްްކޯޅުްން

ްމިކަހަލަް ްނުކުރުމާއި ްފާސްކުރުމާއި ްެވގެންގޮްސްއެބަޖެޓް ްޖަލްސާއަކަށް ބޮޑު

ްެއްއޗަީކް ްއެނގޭހާވެސް ްހަމަަގއިމުވެސް ްތެެރއިންިދޔައީ.  1330ކަންތައްަގނެޑއްގެ

ްދަ ްފާސްނުކުރެވި ްހިންގަްންބަޖެޓް ްދަޢުލަތެއް ްނުހިންގޭނެކަން. ޢުލަތެއް

ްރައްޔިތުްން ްކުރެްއވޭީނ ްކަންތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށވެްސ

ްޤާނޫނީގޮތުންް ްއެހެންވީމާ، ްލިބިގެންކަން. ްއެއްބާރުލުްނެވސް މަޖިލީހުގެވެސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށްޤާނޫނުއަސާސީންނާއިްިދވެހިރާއްޖޭެގްޤާނޫނުތަކުްން

ް ްނިޒާެމްއްލިބިދޭ ްގެންދެވޭނެ ްކުިރއަށް ްފުިރހަމަގޮތުގަިއ ްޭއގެ ްއެީއ  1335ބާރު

ްއަިދް ްމިމަޖިލިސްތަކުންވެސް ނޑުމެން ްައޅުގަ ްެއކަމަށް އޮންނަންވާނެ.

ްއެކަމަށްް ްފަރާތްތަކުންވެްސ ްތަންފީުޒކުާރ އެކަންކަން

ްއިޞްލާޙުް ްމި ްއެހެންވީމާ، ްދެކެނީ. ނޑު ްއަުޅގަ މަގުފަހިކޮށްދޭންވާނެކަމަށް

ްމިގޮ ްކޮންމެްއަޅުަގނޑު ްސަބަބުތަކަށްޓަކައި. ްމިދެންނެވި ްމިހުށަހެޅީ ތަށް

ްބޭފުޅަކުް ްޮކންމެ ްމަގާުމގައި ްރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްނަަމވެސް  1340ގޮތެްއގައި

ްޤާނޫނީގޮތުންް ްބޭފުޅަކަށް ްހުންނަވާ ްއެަމޤާމުގައި ްކަމުގަިއވިޔަސް ހުންނެވި

ުތގެްމަތިންްލިބިދޭްބާރުްއެބޭފުޅަކަށްްބޭނުންކުރުމުގެްއިޚްތިޔާާރއިްބާރުްއެގޮ

ްއުންމީދުކުރަންް ނުޑ ްއަުޅގަ ްދެކެނީ. ނޑު ްއަޅުގަ ލިބެންޖެހޭނެކަމަށް

ްރިޔާޟްް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްތ.އަތޮޅުގެ ްމިހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނުޑގެ

ްއެކަާމް ްބޭފުުޅންވެސް ްއެހެން ްއަދި ްތާއީދުކޮށްދެްއާވ  1345ރަޝީދު

ްރިްރައީސް.ވިސްނާަވޑަިއގެންްޯވޓުދެްއވާެނކަމަށް.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެް

ްމެންބަރަށްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްމެްނބަރު.ްތާއީދުކުަރއްާވްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި

ްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ްރިޔާޟްްރަޝީދު.ްތ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްެތރިްމެންބަރު.

ް

ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްސަމީރުެގ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ  1350ްހުށަހެޅުމަށްްހއ.ެގ

ްތާއީދުކުރަން.ްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް
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ްޢިއްޒަތްތެރިްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަޖިލީހުެގ ްވަޒީރުންގެ ްެމންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަްތތެރި ްމުލަކަތޮޅުގެ ްއަދި ްނަޝީދު ްމުޙަންމަދު މެންބަރު

ް ްައޙްމަދަށް ްއަނީާސ ްއަޙްމަދު. ްއަުރވަްންއަނީސާ ްފުުުރުޞަތު  1355އަޅުަގނުޑ

ްއޮތްްހުށަހެޅުންްހުށަހަޅުއްވައިެދއްވުމަށް.

ް

ްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަީނސާް ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަްށ11ްްޝުކުރިއްާޔ ް)ޅ( ްާމއްދާެގ ްވަނަ

ްްއަްޙމަދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްޮއތީ ްހުށަހަޅާފައި ްޙަޤީޤަތުގައި ްއިޞްލާުޙ ްހުށަހެޅި ވަނ7ްްައަޅުަގނޑު

ްމިހާރުްމާއްދާ ްއެިއޞްލާޙު ްގުިޅގެން. ްއިޞްލާޙާއި ްހުށަހެޅި ްއަށް ް)ށ(  1360ގެ

ް ްއޮތީާމ ްގެްނގޮސްފައި ނުޑ11ްްއަނބުރާ ްއަުޅގަ ްައށް ް)ޅ( ްާމއްދާ ވަނަ

ްއެހެންވީމާ،ްއެއިޞްލާޙުވެްސް ްނެތް. ްބޭނުމެްއްމިހާރު ްއިޞްލާޙުގެ ހުށަހެޅި

ްއަޅުަގނޑުްއަނބުރާްގެންނަން.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް

ް

ްމެންބަރުްްޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ްރި ްޢިއްޒަްތތެރި ްއައްުޑއަތޮުޅގެ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި  1365ޝުކުރިއްޔާ

ްމުޙަންމަދުްއަސްލަމްްހުށަހަޅުއްވާްއިޞްލާޙަށްްފުރުޞަތުްއަުރވަން.ް

ް

ްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް ްހ11ްުއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ނުޑ ްައުޅގަ ްއަްށ ް)ޅ( ްމާއްދާގެ ްށަހަޅާްަވނަ

ްމަޖިލީހަށާއިަވޒީްއިޞްލާޙަކީްއަސްލަމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަޤާމުެގްް،ރުންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްޭބނުންވާ ްއަދާކުރުމަށްޓަަކއި ްަކނޑަައޅާފަިއވާްވާޖިބު ްޤާނޫނުގައި  1370ކަމަށް

ް،މަޤާމުތަކުންްއެމީހުންްވަކިކުރުާމއިް ،މީހުންްޢައްޔަނުކުރުމާއިް،މަޤާމުތަކަށް

ްޤަބޫލުކުރުންްއެމީހުންގެ ްއިސްތިޢުފާ ްމި ްއެއީ ްމާއްދާގަިއ75ްް. ވަަނ

ް)ޅ(ް ްެތރޭގައި ްމަސްޢޫލިްއޔަތުތަުކގެ ްބާރުތަކާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްމިމާއްދާް ްިމހާރު ްދެން، ްއިޞްލާޙަކީ. ްހުށަހަޅާ ނޑު ްއަުޅގަ މިމާއްދާއަށް

 1375ދަނީްލިޔެވިފައިްިމއޮތްގޮތުން،ް)ޅ(ްލިޔެފައިާވގޮތުންްައޅުަގނޑަށްްދޭހަވެގެން

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެް ްމީހަކަށް ްއަންނަ ްމަޤާަމށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްައދާކުރުމަށްޓަކަިއް ްމަސްޢޫލިއްޔަތު ްމަޤާމުގެ ްވަޒީރުްނގެ ްއަދި މަޤާމާއި

ްލިބިގެންދޭ.ް ްބާުރ ްޢައްޔަނުކުރުމުގެ ްމީހުން ްމަޤާމުތަކަށް ްއެންމެހާ ބޭނުންވާ

ްޤާ ްމިކޮށްލަނީ ްއިުތރު ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ނަޑއަޅާފަިއާވްދެން ްކަ ނޫނުގައި
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ްކޮްން ްއެއީ ްހެދި ްޤާނޫެނއް ްެދކޭގޮުތގައި ނޑު ްއަުޅގަ  1380މަޤާމުތަކެއް.

ނޑަނާާޅް ްކަ ްއެބަޖެހޭ.ްޤާނޫނުގައި ްަކނޑަައޅަން ްޤާނޫނުގައި މަޤާމުތަކެއްކަން

ްމިބާރުް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ްލިެޔފައި ްމިމާއްދާ މިގޮތަށް

ްމީހަކަ ްހުންނަ ްވަނީނަަމްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް ްދީފިކަމުގައި ްމިބާރު ށް

ްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަކަްށް ްތެރެއިން ްމިކަމުގެ ްބާރުތަކެއް ްނުހަމަ މީގެ

ްައޅުަގނުޑް ްއޮތްކަމުަގއި ްބިރު ްހަމަ ްކޮށްފާނެކަމަށް ްބޭނުން ްމީހަކު  1385ހުންނަ

ްއެީއް ނޑަައޅަންޖެހޭ ްކަ ްޤާނޫނުގައި ްއެހެންކަމުން ްބޭނުންވޭ. ދަންނަވާލަން

ްމަޤާމުތަކެއްކަ ްހަމަްކޮން ްލިޔުމުގައި ްމިމާއްދާ ްއެނގޭ ްއަުޅަގނޑަށްެވސް ން.

ްތިބޭކަމުގަިއް ްެއއިޑުްނ ްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްއެއީ ްމިވަނީ ބަލާފައި

ްނުަވަތް ްމަޤާމުތަކެއް ްމިކަހަލަ ްެއޑްަވއިޒަރުން. ްނުވަތަ ްއެިއޑުން ވަނީނަމަ

ްމަޤާމުތައް.ް ްއެކަހަަލ ްވަނީނަމަ ްސެކްރެޓަރީކަުމގައި  1390ޕަރސަނަލް

ްކޮްންއެހެންނަމަ ްއެއީ ްޤާނޫނެއްަގއި ްމިއޮތްގޮތުން ްމިހާރު ްމިމާއްދާ ވެސް،

ްމިސާލަކަށްް ްކަމުަގއިވަނީނަަމ ނަޑނާޅާ ްކަ މަޤާމުތަކެއްކަން

ްެއީއް ްގެ. ްހަމަޖައްސާ ްފަރާތުން ްދަޢުލަތުގެ ްހުންނަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ް ްތިބޭ ނޑުވަުރގަިއ. ްރިޔާސީގަ ްަވނީނަމަ 555ްރިޔާސީަގނުޑވަރުކަުމގައި

ްުމވަ ްބަޔަކަްށްއެތައް ްޢަްއޔަްނކުރާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްެއއީ  1395ްއޒަފުންނަކީ

ްދެއްވާފަިއާވް ްއަރާމުކޮށްލަން ްއެހެނިހެން ްހަމައެހެންމެ ްހަމަޖެއްސިދާނެ. ހަމަ

ްއެހެނިހެންް ްނުވަަތ ްމީހުން ްތިބޭ ްރަށުގައި ްހަމަޖައްސާ ދަޢުލަތުން

ރިހާްގެތަކާިއްއަތޮޅުތަުކގައިްކޮންމެްއަތޮެޅްއގައިްހުންނަްމަރިޔާދުގެާއއިްމިހު

ްއެީއް ްއެންމެންނަކީ ްމި ްދެން ްޑްރައިވަުރންނާއި ްކާރު އެހުރިހާ

ްވެގެްން ްަވނީނަމަ ްމަޤާމުތަކެްއކަމުަގއި ްހަމަޖަްއސަވާ  1400ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްނެތެމުން.ްދެންް ްހަމަ ްދާނީ ްބޭނުންވެސް ްސަރިވސްގެ ްސިވިލް ްގޮތަކީ މިދާ

ިސވިްލްސަރވިްސގެްސިވިލްްސަރވިސްގެްވާހަކަަދްއކާއިރުްއަޅުަގނޑުމެންް

ްއެޤާނޫނަށްް ްއަިދެވސް ްއޮްތކަމަކު ްފާސްވެފައި ްމިހާރު ްމިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނެއް

ްޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ.ް ްެއއަށް ްތެރޭގައި ްމިއަހަރު ްބުނާގޮތުން ްޤާނޫނުގައި ދެން

ްއެކިް ްމިދަނީ ްފެނިގެްނ ްމިއަދުންވެސް ްމިއަދުްނ  1405އެހެންނަމަވެސް،

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްހަމަ ްޕަބްލިްކްމަޤާމުތަކަށް ްއެވާ ްއޮފީހުަގއި ގެ



 53 

ްްެއިކް ްމަޤާމުތައް ްއަދި ްޕްރޮމޯޝަނާއި ްމަޤާމުތަކުގެ ްިޑވިޜަނުން ސަރވިސް

ްއެްއގޮތަށްެވސްް ްރޫާޙއި ްއެޤާނޫނުގެ ްއެހެންވީމާ، ްދެމުންދާތަން. ފަރާތްތަކަށް

ްއަންަން ްމިރާއްޖޭގަިއ ްދެން ްނުކުރެވެމުންދާއިރު ޢަމަލު

ްމިއުސޫލު ްއެބާރުެގްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކުެވސް ްދިނީމާ ްބާރު ްޤާނޫނުން  1410ން

ްއެފަަދް ްއެެހންވީމާ، ްނޭނގޭނެ. ްދަންނަވާކަށް ްނުކުރާނެއެކޭ ްބޭނުން ނުހަމަ

ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއް ްބާރުތަެކއް ްބޭނުންތަކެއް، ްނުޙައްޤު ނުހަމަ،

ްއެކަްންހިނގަންވާނެް ްއަޅުަގނޑުްދެޭކގޮުތގައި ނަޑއެިޅގެންްދިއުމަކީްެއއީ ކަ

ްއެހެންކަމުން، ްނޫން. ްކޮްންްގޮތެއް ްއެއީ ނޑައެޅެންޖެެހނީ ްކަ ޤާނޫނެއްގައި

ނަޑއަޅާފަިއާވް ްކަ ްޤާނޫނުަގިއ ްއަޅުަގނޑު ްެއގޮތުން  1415މަޤާމުތަކެއްކަން.

ްމިހުށަހެ ްއެިއޞްލާޙު ްކަމުގައި ްމަޤާމުތަކެއް ްދެންޅީ. ނުޑް، އަޅުގަ

ްމިއަށްް ްމެންބަރުންެވސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ އުންމީދުކުރަނީ

ްއްޔާ.ްތާއީދުކޮށްދެްއވާނެކަމަށް.ްޝުުކރި

ް

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަްތތެރި ްކޮޅުމަޑުލުގެ ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި  1420ޝުކުރިއްޔާ

ްއަރުވަްން ްފުުރޞަތު ނޑު ްއަުޅގަ ްޙަސަންއަށް ްރަޝީދު ޙުސައިން

ްތާއީދުކުރަްއވާްމެންބަރު.

ް

ްމުްކޮޅުމަޑުުލގެްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ްެމންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމިހުށަހެޅުއްވިްއަްއޑުއަތޮުޅގެ ްއަސްލަމް ްޙަންމަދު

ނޑުްތާއީުދކުރަން.ްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން:  1425ްއިޞްލާޙަށްްއަުޅގަ

ް

ްއަބްދުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޚަލީލް ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްهللاޝުކުރިއްޔާ ގއ.ގެް،

ް ްފޮނުއްވާފަިއވާ ްއަރުވަން ްފުރުޞަތު ްމެންބަރަށް އިޞްލާުޙްޢިއްޒަތްތެރި

ް.63ްކަރުދާސްްނަންބަރުް

ް1430 

ްއާދެ،ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްރައީސް. ް`.ްޝުކުިރއްާޔްޢިްއަޒތްތެރި

ްްهللاްބްދުޢައިްބރާހީމްްޚަލީލްް ްމަސްޢޫލިއްޔަތު، ްއަޅުަގނުޑ11ްްބާރުތަކާއި ްއަްށ ް)ކ( ްމާއްދާގެ ްވަނަ
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ްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިޞްލާޙު ްހުށަހަޅާ ްމިދަންނަވާލަނީ. ނޑު ޒީރުންެގްވަްް،()ކ11ްއަުޅގަ

ްބެލެހެއްޓުން ްރިޔާސަތު ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަްށްމަޖިލީހުގެ ްއަދި، .

ްނުވަަތް ްނާއިބު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްހިނދެއްގައި ްނެތް  1435ހާޒިރުެވވެން

ްރިޔާސަުތް ްއެމަޖިލީހުގެ ްތެރެއިން ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ވަޒީރުްނގެ

ނަޑއެުޅންބަލަހައްޓާނެް ނުޑްމިގޮތަްށްމިްއިޞްލާުޙްމީހަކުްކަ .ްއާދެ،ްއަުޅގަ

ް ްގައި ް)ކ( ްމިިއންނަނީ ްޑްރާފްޓްގައި ްމަޖިލީހުެގްވަހުށަހަޅާލީ ޒީރުްނގެ

ްބެލެހެއްޓުން ްބާރުތަކާިއްރިޔާސަތު ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްއެއީ .

ްދެން،ް ްގޮތުަގއި. ްހިމެނޭކަމެއް ްތެރޭަގިއ  1440މަސްޢޫލިއްޔަތުގެ

ްޖަލްސާއެްއވެްސްރައީސުލްޖުމްހޫރި ްހިނދެއްަގއި ްނެތް ްހާިޒރުވެވެން އްޔާއަށް

ްނެތްް ްބޭފުޅަކު ްެއްއވެސް ްބެލެހެއްޓޭނެ ްރިޔާސަުތވެސް ްއަދި ްބޭްއވޭ. ނުއެއް

ްއޮތުމުންް ްއެހެން ްދެން ްެވއްޖެކަމަށްވަންޏާ. ްއެބުާނގޮތުން ްގައި )ކ(

ްމިއިންނަނީް ްައޅުަގނުޑ ްބަދަލުަގއި ްިދުއމުގެ ްނުބޭްއވި އެޖަލްސާތައް

ްެންތްއިތުރުކޮ ްހާޒިުރވެވެން ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ްއަދި  1445ށްލާފައި

ްމަޖިލީހުގެް ްަވޒީުރންގެ ްުނވަތަ ްނާއިބު ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ހިނދެއްގައި

ްމީހަކުް ްބަލަހައްޓާނެ ްރިޔާސަތު ްމަޖިލީހުގެ ްތެރެއިން މެންބަރުންގެ

ްހަމަޖެހޭކަ ްވަރަްށ ްހީވަނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްއޮތުމުން ްމިހެން ނަޑއެޅުން. ހަލަްކަ

ްވަރަްށް ްބޭއްވި ްގަޑިެއްއގައި ްބޭނުންވާ ްބާްއަވން ްޖަލްސާތައް ގޮތަކަށް

ްެއްއޗެހިް ްޚިދުމަތްތަކާއި ްފުިރހަމަވެގެންދާނެކަމަށް. ްކަންތައްަތއް  1450ރަނގަޅަށް

ްމިގޮތަްށް ނޑު ްއަުޅގަ ްފެންނާތީވެ ްފުރިހަމަވެގެންދާނެކަމަށް ބަރާބަރަށް

ްއު ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްހުށަުަހަޅާލީ. ްމިއަށްްމިއިޞްލާޙު ންމީދުކުރަން

ްތާއީދުްލިބޭނެކަމަށް.

ްތާއީދުކުރަްއާވްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްމިއަށް ްމެންބަރު. ްިޢއްަޒތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާުާދެ،

 1455ްލަޠީފް.هللاްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްގދ.ގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު

ް

ްމެންބަރުްްއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.ްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްޢިއްޒަްތތެރި ްއުތުރުބުރީ ްހުވަދުއަތޮޅު

ްޢަބްދުްފްްވާހަަކދެއްެކވުން:ޠީލަهللاްބްދުޢަ ްޚަލީލް ްއިބްރާހީމް ނުޑްهللا ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުއްވުމަށް ހުށަހެޅުއްވި

ްތާއީދުކުރަން.ްޝުކުިރއްޔާ.ް
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ް1460 

ްޢިއްޒަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(. ްޝުކުިރއްޔާ. ތްތެރިްއާދެ،

ްއަިއްސް ްވަގުތު ްއަުރވަންވީ ްހުސްވަގުުތކޮޅު ނޑު ްއަޅުގަ މެންބަރުންނަށް

ް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްމެންބަރުނ4:31ްްްޖެހުނީ. ްިޢއްޒަތްެތރި ވާއިރު

ްނ.އަތޮުޅެގް ްނުކުާތއެްއ ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ްއެދެން. ވަަޑއިގެންެދއްވުން

 1465ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްޠާރިޤް.

ް

ްނުކުތާ(ް)ނިޒާމާބެހޭ

ް

ްހުސްވަގުުތކޮުޅްްމިލަދުްނމަޑުލުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްގޮުތގައި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްައޅުގަ ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްއަދި

ްބަލާފަިއްްރިޤްްވާހަކަެދއްކެުވން:ޠާްމުޙަްނމަދުް ްަވުގތުން ްފެށުނު ްޖަލްސާ ްއެީއ ްނުޖެހޭ. ްވަގުެތއް  1470ދެއްވަްނވީ

ްކަނ ްެއބޮތް ްަވގުތެއް ްަވކި ްގަާވއިދާިއްގަާވއިދުަގއި ްދެންެވސް ޑަެއޅިފައި.

ްއެްއގޮތަށްްގެންިދއުންްރަނގަުޅކަމަށްްފެންނާތީްދަންނަވާލީ.ް

ް

ް

ްވާހަކަެއއް.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރަނގަުޅ ްތިވިދާޅުިވގޮތަށް، ްައޅުަގނޑުމެން  1475އާދެ،

ްއެއްަގިޑް ްހަމަ ްފެށުނަސް ްލަހުން ްކުީރގަިއވެސް ްމިހާރު އެހެންނަމަވެސް،

ްމިނެ ްގެންދިޔައީ.ްތިރީސް ްއަރުވަުމން ްވަގުތު ްއަޅުަގނޑު ްހަމަކޮށްފައި ޓް

ްަރނގަޅުވާެނކަމަށްް ްކުރުން ްކަންަތއް ްއަުޅަގނޑު ްއެގޮތަށް އެހެންވީމާ،

ް ްއަުރވައިފިން. ްހުސްަވގުތުކޮޅު ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެގޮތަށް އަްށ4:31ްްފެންނާތީ

 1480ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްވަަޑިއގެންދެްއވުންްއެދެން.

ް]ށ16:31ްްނ16:11ްްްއިންޓަވަލްް[
ް

ްމިހާރުްްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންް ްއެދެން. ްއިށީންދެވަޑަިއގެންދެްއވުން ނޑިކޮޅުތަުކގަިއ ްގޮ މެންބަރުން

.59ްމިހާރު،58ްްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުންްވަަޑއިގެންެދއްަވއިފި.ްއާދެ،57ްް

ްސަމީރުް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ްތިލަދުންމަތީ  1485އާދެ،

ްފުރުޞަުތްފޮ ނޑު ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުއްވުމަށް ްއިޞްާލޙު ްހުށަހެޅުން، ނުއްވާ

ްއަރުވަން.ް
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ް

ްަވނަްްމާއްދާއަށ11ްްްއާދެ،ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް.ްއަޅުަގނޑުްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް

ްހުށަހެްވާހަަކދެއްެކވުން:އަްޙމަދުްަސމީރުް ްއިޞްލާޙެއް ްިއޞްލާޙުަގއި، ނޑުްފޮނުވާފައިވާ ްއަޅުގަ ްނޫން  1490ޅުމަކަށް

ްމިއޮތީ،ް ްފޮުނާވފައި ްއިޞްލާޙު ްއެ ްއެއޮތީ، ްއަުޅަގނޑު ްއޮތީ. ފޮނުވާފައި

ވަނަްމާއްދާެގް)އ(ްަގއިްިމ11ްްއަޅުަގނޑުްަރއީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާގެްބާުބގެް

ްމަޖިލީހުެގް ްަރއްޔިުތންގެ ްގޮތުަގއި ްެއނގިފަިއވާ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްބައި ހިމެނޭ

ް ްމާއްާދައށ24ްްބާބުގައި ްވޯުޓ219ްްްވަނަ ްނެގި ްޖަލްާސގަިއ ވަނަ

ްޑްރާފްޓިންގް ްޑްރާފްޓްކުރުމަށް ްއަލުން ްއެމާއްދާވަީނ  1495ފާސްނުވުމުން

ކޮމިޓީއަށްްފޮނުވިފައި.ްއެހެްނީވމާ،ްއެްމާއްދާގައިްހަމަްއޮތްްޢިބާރާތުންްމިް

ްއަޅުަގނުޑް ްރަީއސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެެހންވީމާ، ްމިއޮތީ. މާއްދާގަިއވެސް

ްއެްޑް ްބޭނުން ްިއޞްލާޙުކުރުމަށްްދަންނަވާލަން ްމިކަން ާރފްޓިންގްކޮމިޓީއަށް

ްމިް ްގެްނދެވިދާނެތޯ، ްކުިރއަށް ްމިގޮތުގެމަތީން ްާމއްދާ ްމި ފޮނުއްވާފަިއވާތީ

ްސަމާލުކަމަށާް ްއެކަުމެގ ްއެހެންވީމާ، ްފެނިވަޑަިއގަންަނަވނީ.  1500ކިހިނެއްތޯ

ްެއް ްލިޔުމަކުން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއޮތީ. ްހުށަހަޅާފައި ްއަޅުަގނޑު އެްއކޮށް

ްމިދެންނެވީ،ްްމާއްދާއަށް ްއެހެްނ ްއޮތީކީ. ްފޮނުވާފައި ްނޫން އިޞްލާޙެްއ

ްމަޖިލީ ްރައްޔިތުންގެ ްބާބުެގ ްމިބުނަނީހަނގުރާމ24ްްަހުގެ ްމާއްދާަގއި ވަނަ

ްއެކަްން ްއިޢުލާންކުރުމާއެކު ްރައީސުލުޖުމްހޫރިއްޔާ ްޞުލްޙަ ނުވަތަ

ްމަޖިލީހަށްް ްެއ ްތަސްދީޤުުުކުރުމަށްޓަކައި ްމަޖިލީހުން  1505ރައްޔިތުންގެ

ް ްއެހުމުން ްވޯޓެްއ ްމިގޮތަްށ ްޖަލްސާގަިއ219ްްހުށަހަޅަންވާނެއޭ. ވަަނ

ްތި ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެން 78ްްއްެބވި ްތެރެއިން މެންބަރުނ39ްްްމެންބަރުންގެ

މެންބަރުން.ްވަކިގޮތަކަށްްޯވުޓ5ްްފެންނަކަމަށްްވޯޓުްދެއްވި.ްނުފެންނަކަމަށްް

ް ްއަނބުރ29ްްާނުދެއްވާ ްމައްސަަލަވނީ ްެއ ްއެހެންކަމުން، މެންބަރުން.

ްހަަމް ްޮގސްފައި. ްކޮމިޓީއަށް ްޑްާރފްޓިންގ  1510ބަޙުސްކުރުމަށްފަހުގައި

ްރައީސުލްޖުމްހޫ ްމަސްޢޫލިއްޔަތުތަުކގަިއ ްބާުރތަކާއި ވަަނ11ްްރިއްޔާގެ

ްއިޢުލާންކުރުމުގެް ްޞުލްޙަ ްނުވަތަ ްހަނގުރާމަ ްމިބުނަނީ ް)އ(ްގައި މާއްދާގެ

ްމަޖިލީހުންް ްރައްޔިތުންެގ ްޤަރާރުތައް ްއެފަދަ ްނެރުމާއި ޤަރާރު

ްހުށަހެޅުން.ްއެހެންވީމާ،ްިމް ްމަޖިލީހެއް ްއެ ްަވގުުތން ތަސްދީޤުކުރުމަށްޓަކައި
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ްއެްއޗަކަްށވާީތވެްޢިބާރާ ްއަންަނ ްއެްއކަމެްއގަިއ ްިމީއ ްގޮތުން  1515ތުގެ

ްއެކަްން ްބާބަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްއިޞްާލޙު، ްމި އެްއގޮތަކަްށވާތީެވ

ްގެންދެވިދާނެތޯ.ް ްކުރިއަށް ްމިގޮތަށް ްމާއްދާ ްމި އިޞްލާޙުކުެރވެމުންދާއިރު

ނޑުްެއވާހަކަްގެެނސްފަ އިްމިއޮތީ.ްއެހެންވީމާ،ްއެްސަމާލުކަމަށްަޓކައިްއަުޅގަ

ްބޭނުންކުރަން.ް ްފުރުޞަތުގެ ްމި ްދަންނަވާލަމުން ްެއވާހަކަ އެހެންވީމާ،

 1520ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް

ްދެންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދަންނަވާލަންޖެހެނީ ްމައްސަލައިަގއި ްމި ްމިއީ ނޑު ްއަުޅގަ އާދެ،

ްކިހިނެއް ްމިއީ ްއަރިހުން ްމުޤައްރަރު ްކޮމިީޓގެ ެވގެްންޑްރާފްޓިންގ

އުޅޭކަެމއްތޯްސާފުކޮށްލަދެްއވުަމށް.ްމާލޭގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްް

 1525ްއިސްމާޢީލް.ް

ް

ްއެވިދާުޅވިހެްންްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްހއ.ގެ ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްާމއްދާްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެ ްބާުބަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްފޮނުވުނު.ްްރައްޔިތުންގެ ރީޑްރާފްޓްކުަރން

ްޚިދުމަތްތަކާބެހޭް ްސަލާމަތީ ްހަނދާވާގޮތުން ނުޑ ްއަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް،

ްފާސްކުރަްއވާފައި.ް ްމަޖިލީހުން ްލިޔެވި ްމިހާރުވަނީ ްމަފްޙޫމް ްމި  1530ބާބުގައި

ްސިފައިްން ްގުޅިެގން، ްއިޢުލާންކުރުމާ ްޞުލްަޙ ހަނގުރާމައާއި

ސްދީޤުކުރުމަށްްހުށަހެޅުމަށްްއެގޮތަްށްމޮބިލައިޒްކުރުމާްގުިޅގެންްމަޖިލީހަށްްތަ

ްއަޅުަގނޑަްށް ްއެހެްނވީމާ، ްއޮތީ. ްފާސްކުރައްވާަފއި ްއެމަފްޙޫމް މިހާރު

ްރިޢާޔަތްކުރަްއވާނެ.ް ްއެއަށް ްކޮމިޓީންވެސް ްޑްރާފްޓިންގ ވިސްނޭގޮުތަގއި

 1535ރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްބާުބެގްބައިވެސްްނިންަމވާފައިްެއއޮީތ.ްއެހެންވީމާ،ް

ްމަފް ްމި ްމަޖިލީހަށްްމިހާރު ްމިއޮތްގޮަތށް ްބާބުގައި ްމި ްމިހާރު ޙޫމަކީ

ްިމވާހަަކް ްދިމާލެްއގައި ްޙަޤީޤަތުަގއި.ްތިން ްމަފްޙޫމެއް ްއޮތް ފާސްކުރަްއވާފައި

ްބާބުަގިއ،ް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްމިދަންނަވަނީ، އެބައާދޭ.

ްބާބުގަިއ.ް ްޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ްސަލާމަތީ ްއަިދ ްބާބުަގއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

 1540ްއެހެންވީމާ،ްއެތަނުންްއެއްަބއިަގއިްމިހާރުްމިްމަފްޙޫމްްފާސްވެފައިްއެއޮތީ.ް

ް
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ދެންމެްތިޔަވިދާޅުވީްމިހާރުްޮކންމެހެންްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްބާބުަގއިްމިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއާދެ،ް ްއެހެންތޯ. ްވާހަކަ، ްހިމަނަންޖެހޭނެ ްމި ްނުޖެހޭނެއޭތޯ. ހިމަނާކަށް

ްރައީސު ްަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާްމިހާރު ްތެޭރގައި ްބާރުތަކުގެ ލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްމިއަންނަނީ.ް ްހިމެނިގެން ްމި ްމިބައި ްތެރޭގައި ްކަންތައްތަކުގެ  1545ކުރަްއވަންޖެހޭ

ނޑަށްްހީަވނީްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްތިޔަްފާހަގަކުރެއްީވް އެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްއަާދކުރަްއވަންޖެހޭ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަސްޢޫލިއްޔަތުެގްްރަނގަޅަށްހެން.

ްމުޤައްރިރުވެްސް ްއެހެންވީމާ، ްމިދަނީ. ްހިމެނިގެން ްމި ްއަންނައިރު ތެރޭގައި

އެވިދާުޅވީްއަދިްސަލާމަތީްކަންތައްތަުކގެްބާބުަގއިެވސްްމިްހިމެނިގެންްދިަޔް

ްގޮުތަގިއް ްކުރަންޖެހޭނެކަމެއްގެ ްމިކަން ްމަޖިލީހުންވެސް  1550ވާހަކަ،ްރަްއޔިތުންގެ

ް ްއެއާެއއްކޮްށ،ްފާހަގަކުރަްއވަނީކަމަށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، މިދެކެެވނީ.

ްމިހާރުް ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރަށް ްޢިްއަޒތްތެރި ްއަދި އެހެންވީމާ،

ްސާފުވެަވޑަިއގެންފިކަމަށްްހީކުަރންްމިވެގެންއުޅޭްގޮތް.ް

ް

ްމިދަންނަްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ނުޑ ްއަުޅގަ ްމަޖިލީހުގެ، ްަރއްޔިުތންގެ ްާމއްދާއަކީ ްއެ  1555ްވަނީްއާދެ،

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްބާުބގަިއްއެްމާއްދާްއޮންނަންޖެހޭނެކަމަށްްއަޅުަގނުޑްްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން:

ްހުށަނާޅާް ްއިޞްާލޙެއް ނޑު ްއަުޅގަ ްމާއްދާއަށް ްއެ ްއެހެންނަމަވެސް، ދެކެން.

ްެއގޮތަްށް ްެއއޮތީ ްދަންނަވާލާފައި ްއެވާހަަކ ްއެޓެންޝަނަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ހަމަ

ނަޑްށްއެކަ ްއަުޅގަ ްރޫލިްނގއިްނ ްތިދެއްވި ްމަނިކުފާނު ްދެން، ްއޮތީމާ. ން

ްއެހެންވީމާ،ް ްފަސޭހަވެގެންދާނެހެން. ްގެންދިއުމަށް ްކުރިއަށް ްއެކަން  1560ހީވަނީ

ްއެކަްން ްހުށަނާޅާ ްއިޞްލާޙެއް ްއަޅުަގނޑު ްމާއްާދއަށް، ްއެ އަޅުަގނޑު

ްއެގޮުތގެމަތީންްދޫކޮށްލީ.ްޝުުކރިއްޔާ.ް

ް

ްޢަބްދުްވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްކެް ްޚަލީލް ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ ،ްهللاއާދެ،

ްފޮނުްއާވް ްއަުރވަން ްފުރުޞަތު ނުޑ ްއަުޅގަ ްމެންބަަރށް ްިޢއްޒަތްތެރި  1565ގއ.ގެ

ްވަނަްކަރުދާސް.65ްްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅުއްވުމަށް،ް

ް

ްރައީސް.ްއާްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްޢިްއަޒތްތެރި ްމާއްދާއަްށ11ްްދެ،ް`.ްޝުކުިރއްޔާ ްަވނަ
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ްްهللاްއިްބރާހީމްްޚަލީލްްޢަބްދު ްމިހުށަހަޅަނީ. ނޑު ްއަުޅގަ ްއިްޞލާޙުކުރަން ްއަންނަނިވީގޮތަްށ 11ްް)އ(

ނުޑްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަުޅގަ ްމިއީ ްއިޢުލާންކުރުން. ްޞުލްޙަ ްނުވަތަ ްހަނގުރާމަ  1570)އ(

ްހުށަހަޅާގޮތް.ްޝުކުރިްއޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްް

ް

ްމެންބަރަށްްްހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާ ްމެްނބަރު.ްތާއީދުކުަރއްާވްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި

ްނަޞީރު،ްހދ.ގެްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރު.هللاްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ްޢަބްދު

ް1575 

ްޢަބްދުްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްޚަލީލް ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްހުށަހެޅުއްވިްهللاްގއ.ގެ ްްއެ

ނޑުްާތއީދުކުރާްވާހަކަްދަންަނވަން.ްޝުކުރިއްާޔ.ްްަނޞީރުްވާހަކަެދއްކެުވން:هللاްޢަބްދު ްހުށަހެޅުއްވުމަށްްއަުޅގަ

ް

ްމާޭލެގްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

 1580ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޝީދު.ް

ް

ްތާ()ނިޒާމާބެހޭްނުކު

ް

ްހުށަހެޅުންްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްއެހުށަހެޅުްއވި ްިޢއްޒަތްތެިރްރައީސް.ްދެންމެ ްއާދެ،ްޝުކުިރއްޔާ

ްހުށަހެޅުމެއްްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްެއ ްއުިނކުރުމަށްޓަކައި ްބައެއް ްފާސްވެފަިއވާ ްމިހާރު  1585އެއީ

ނޑަްށްއެހުށަހެޅެނީ.ްއެހެންވީމާ،ްެއީއްތަޢާރުޟުވާްހުށަހެޅުމެއްކަމަްށް އަުޅގަ

ްފާސްކުރެވިަފއި.ް ްކުރިން ްއެބަިއވަނީ ްކުރީަގއި ްެއއީ ޤަބޫލުކުރެވެނީ.

ްކުރިންް ްއެ ްހުށަހެޅުްއވީމާ ްއެ ްއެގޮަތށްއޮވެ ްމިހާރު އެހެންވީމާ،

ފާސްކުރެވިފަިއވާްެއއްަޗކާްތަޢާރުޟުވާްއެްއޗެއްްއެްހުށަހެޅުމުގެްފުރުޞަތުް

ްއަޅު ްހުށަހެޅިދާނެކަމަށް ްެއ ްއެހެންވީމާ، ްޤަބޫލެްއްދެއްވަުަނީ.  1590ަގނޑަށް

ްނުކުރެވޭ.ްޝުކުިރއްޔާްިޢއްޒަްތތެރިްރައީސް.ް

ް

ް

ނޑުމެންްބަލައިލާނަންްއިނގޭތޯ،ްތަޢާރުޟުވޭތޯްނުވަަތްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: އާދެ،ްއެކަންްއަުޅގަ

ްދެން،ް ްއާދެ، ްނިންމާނީ. ްގޮތެއް ްއަޅުަގނޑުމެން ްބަލައިލާފައި  1595ނޫންތޯ.
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ްޢިއްޒަތްތެރިهللاްޢަބްދު ްހދ.ގެ ްއިޞްާލުޙްްނަޞީރު ްފޮނުއްވާަފއި މެންބަރު

ްވަނަްކަރުދާސް.66ްްހުށަހެޅުއްވުމަށްްފުރުޞަތުްއަުރވަން،ް

ް

ްމިްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ .`ް

ްްަނޞީރުްވާހަކަެދއްކެުވން:هللاްޢަބްދު ްބާބުގެ ްމި ްއ11ްަބާބަށް، ް)ފ( ްމާއްދާގެ  1600ންނަނިވިގޮަތްށްވަނަ

ްގައި،ް ް)ފ( ްއާދެ، ްމިވަނީ. ްހުށަހަޅާފައި ނޑު ްއަުޅގަ އިޞްލާޙުކުރަން

ޤާނޫނުައސާސީާއއިްޤާނޫނުގަިއާވްއަޅުަގނޑުްހުށަހަޅާފައިްމިވާްއިޞްލާޙަކީ،ް

ްޖަމްޢިއްޔާތަާކއެުކް ްބައިނަްލއަޤްވާމީ ްބޭރުޤައުމުަތކާއި ްމަތިން ގޮތުގެ

ްއެއްބަްސވުންތައް ްމުޢާހަދާތަކާއި ްމިގޮތަށް.ްްކުރާންޖެހޭ ެއއްބަްސުވން،

ްރައްޔިތުްނެގް ްެއއްބަސްވުމަށްަޓކަިއ ްއެ ްއޮންނަގޮތުްނވެއްެޖއްޔާ  1605ޑްރާފްޓްަގއި

ްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްއެހެންނަމަވެސް، ްހުށަހަޅަންޖެހެނީ. މަޖިލީހަށް

ްއަޅުަގނުޑް ްެއގޮތަްށ ނޑަުަައޅާ ްކަ ްއަުޅަގނޑު ްގޮުތަގއި ކުރާކަމެްއގެ

ްޔާ.ްހުށަހަޅާފައިްމިވަނީ.ްޝުކުރިއްް

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތާއީދުކުރައްާވ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ  1610އާދެ،

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަްތތެރި ްއަރުވަން.ްގދ.ގެ ްފުރުަޞތު ނޑު ްއަޅުގަ މެންބަރަށް

ްލަޠީފް.ްهللاްޢަބްދު

ް

ްޢަބްދުްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްމެްނބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހދ.ގެ ްހުށަހެޅުއްިވްهللا ްނަޞީރު

ނޑުްާތއީދުކުރަން.ްޝުކުިރއްޔާ.ްްލަޠީފްްވާހަަކދެއްެކވުން:هللاްޢަބްދު  1615ްހުށަހެޅުއްވުމަށްްއަުޅގަ

ް

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަްތތެރި ްގދ.ގެ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްހުށަހެޅުއް ްމައްސަަލ ްހުށަހަޅުއްާވ ްޢަލީ ްވަޙީދު ްފުރުޞަތުްމުޙަންމަދު ވުަމށް

ް.67ްއަރުވަން.ްކަރުދާސްްނަންބަރުް

ް1620 

ް)ދ(11ްްްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްމާއްާދެގ ްވަނަ

ްްމުޙަްނމަދުްވަީޙދުްޢަލީ ްއިޞްލާޙުުކރުން. ްޤައުމުތަކަާށިއ11ްްއަންނަނިވިގޮތަށް ްބޭރު ް)ދ(
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ްސަފީރުންްްވާމީބައިނަލްއަޤްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޖެހޭ ނޑައަޅާން ްކަ ްރާއްޖެއިން ޖަމްޢިއްޔާަތަކށް

ްގެަނއުން ްއަނބުރާ ްސަފީުރން ްއެފަދަ ނަޑއެޅުމާިއ ްކަ ނުޑެގް. ްއަުޅގަ މިީއ

 1625ްއިޞްލާޙަކީ.ްޝުކުިރއްޔާްިޢްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްމެންބަރުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަްތތެރި ްގދ.ގެ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްލަޠީފަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން،ްާތއީދުކުަރއްވާްމެްނބަރު.ްهللاްޢަބްދު

ް

ްހުށަހެޅުއްވުމަްށްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްހުށަހެޅުއްވި ްޢަލީ ްވަޙީދު ްމުޙަންމަދު  1630ްގދ.މެންބަރު

ްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.ްޝުުކރިއްޔާ.ްްލަޠީފްްވާހަަކދެއްެކވުން:هللاްޢަބްދު

ް

ްޢިްއޒަތްތެިރްްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއް ްދެކުނުބުރީގެ ްމެްނބަރު.ްތިލަދުންމަތީ ޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރި

ްޢަބްދު ްކަރުދާްސްهللاްމެންބަރު ްއަުރަވން. ްފުރުޞަތު ްއަޅުަގނޑު ނަޞީރަށް

 1635ް.68ްނަންބަރުް

ް

ްރުމަްށްަވނަްމާއްދާގެްފަހަތަށްްއަކުެރްއްއިތުރުކ11ްުޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް

ވަނަްމާއްާދގެްަފހަތަށްްއަކުރެްއ11ްްއަޅުަގނޑުްމިއޮތީްހުށަހަޅާފައި.ްއާދެ،ްްަނޞީރުްވާހަކަެދއްކެުވން:هللاްޢަބްދު

ްމިދަންނަވާލަނީ.ްއިތުރުކުރުމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙު ްހުށަހަޅާފައިާވ ށް

ްވާޖިބު ްމަާޤމުގެ ްބޭނުންާވްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  1640އަދާކުރުމަށްަޓކައި

ްްމަޤާމުތައް ްބާރުތަްއްއުފެއްދުން. ްެއަކމުގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ އެއީ

ްއެހެންވީމާ،ް ްއަދާކުރެވޭނީ. ްމަޤާމްތައް ްރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައށް ދީގެން

ްޝުކުރިއްާޔ.

ް

ްމެންބަރަށްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެްނބަރު.ްތާއީދުކުަރއްާވްޢިްއޒަތްތެރި  1645ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި

ްފު ްޢިއްޒަތްތެިރްއަޅުަގނޑު ްއުތުރުބުރީެގ ްހުވަދުއަތޮޅު ްއަުރަވން. ރުޞަތު

ްهللا.ްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްޚަލީލްްޢަބްދު

ް
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ްޢަބްދުްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްމެންބަރު ްދެކުނުބުރީ ްިތލަދުންމަތީ ްޝުކުިރއްޔާ. هللاް`.

ނުޑްްهللاއިްބރާހީމްްޚަލީލްްޢަްބދުނަޞީރުް ްައޅުގަ ްއިޞްލާޙަށް  1650ހުށަހަޅުއްވާ

ްދުކުރަން.ްޝުކުިރއްޔާ.ްތާއީ
ްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްޢިއްޒަތްެތިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްކަރުދާސްް ްއަުރަވން. ްފުރުޞަތު ްއަޅުަގނޑު ްސަލީމަށް ްމުޙަންމަދު  1655މެންބަރު

ް.69ްނަންބަރުް

ް

ްްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރު 11ްްއާދެ، ްއިޞްާލޙުކުރަން. ްއަންނަނިިވގޮތަށް ް)ޑ( ްމާއްާދގެ 11ްްވަނަ

ްކޮށްދިނުން.ް)ޑ(ްްމުޙަްނމަދުްސަލީމްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްލުިއ ްއަދަބު ްކުށްުްވެރިްނގެ ްޢަފޫކުރުާމއި ކުށްވެރިންނަށް

 1660ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ްމެްނބަރު.ްތާއީދުކުރަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރަށްްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި އްާވްޢިްއޒަތްތެރި

ްޅ.އަތޮުޅެގް ްމުޙަންމަދު، ްއަޙްމަދު ްއަުރވަން. ްފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ް1665 

ްސަލީމްްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްޙަށްްއަުޅަގނޑުްތާއީދުކުރަން.ްހުށަހެޅުއްވިްއިޞްލާްމުޙަްނމަދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަްތތެރި ްއައްުޑއަތޮުޅގެ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްނަންބަރުް ްކަރުާދސް ްއަުރވަން. ްފުރުޞަތު ނުޑ ްއަުޅގަ ޙުސްނުއްސުޢޫދަށް

71ް.ް1670 

ް

ްމިްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުް ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްމިއޮތްގޮތުންްޝުކުރިއްޔާ ްޑްރާފްޓް ްހާރު

ްމަސްޢޫލިއްޔަުތްްޙުސްުންއސުޢޫދުްާވހަކަެދއްކެުވން: ްޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ްއިސްލާްމދީން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ްޤާނޫނުއަސާސީަގއިެވްސް ްނޭނގެ. ްާކކަށްަކމެއް ހަވާލުކުރެވިަފއިވަނީ

ްއޮީތް ްިބނާވެފައި ްދަޢުލަތް ްދިވެހި ްޭނނގެ. ްއެކަެމއް  1675އެްއވެސްތާކުްނ

ްއެބައިނޭގ.ްްއިސްލާމީ ްސާފުކޮްށ ްވަރަށް ްމައްޗަށްކަން އުސޫލުތަުކގެ
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ްމަސްޢޫލިއްޔަުތް ްުނވަތަ ްޒިންމާ ްއެކަންކުުރމުގެ އެހެންނަމަވެސް،

ްޤާނޫުނއަސާީސެގްޑްރާފްޓަކުްން ްމި ހަވާލުކުރެވިަފއިވަީންކޮންފަރާތަކަށްކަމެއް

ިމްސާފެއްްނުވޭ.ްއެހެންވީާމ،ްއެްމައްސަލަްޙައްލުކުރުމަށްޓަަކއިްއަޅުަގނޑުް

 1680އިޞްލާޙުްހުށަހެޅީ.ްއަުޅަގނުޑްދެކޭގޮުތގައިްދީާނއިްދަޢުލަތަީކްވަިކކުރެވޭެން

ްވެިރޔާެގް ްދަޢުަލތުގެ ްެދކޭގޮުތގައި ނޑު ްއަުޅގަ ްއަދި ްނޫން. އެްއޗެއް

ްނެގެހެއްޓުމަީކ.ް ްޙިމާޔަތްކޮށް ްދީން ްދަޢުލަތެއްގެ ްއެ މަސްޢޫލިއްޔަތެއް

ފައިްމިޮއތީ.ްމިގޮތުން،ްއެހެންވީމާ،ްއެްބޭނުމަށްޓަކައިްމިްއިޞްލާޙުްހުށަހަޅާ

ް ްރާއްޖޭގަިއ1932ްްއަޅުަގނޑުމެން ްފެށިގެން ްއަހަރުން ވަނަ

ްމިް ްނުވަތަ ްފަންކްޝަން ްމި ްޤާނޫނުއަސާސީތަކުަގއިެވސް  1685ޢަމަުަލުކުރަމުންދާ

ްވެރިާޔއަށް.ް ްދަޢުލަތުެގ ްމިއޮންނަނީ ްހަވާލުކުެރވިަފއި މަސްޢޫލިއްޔަތު

ްމި ްއަިދވެސް ްެދކޭގޮުތގައި ނޑު ްއަުޅގަ މަސްޢޫލިއްޔަުތްްއެހެންކަމުން،

ްކިަބއިްން ްއޭާނގެ ްިމއީ ްވެިރޔާއަށް. ްދަޢުލަތުގެ ްހަމަ އޮންނަންވާނީ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްމަސްޢޫލިއްޔަެތއްކަމަްށ ްވަިކުކރެވޭނެ ްނުވަތަ ނިގުޅަިއގަނެ

ްމިޮއީތް ްއިޞްލާޙުގައި ްމިހިރަ ްހުށަހަޅާފައި ނުޑ ްއަޅުގަ ްމިހާރު  1690ނުދެކެން.

ްއިސްލާމްދީނުގެ ްމެދުވެރިކޮށް ްޢިލްމުވެރިން ްޝިޢާރުތަްއްްދީނީ އެންމެހާ

ްމިީއް ްއާދެ، ްޙިމާޔަތްކުުުރުން. ްއިސްލާމްދީން ފާޅުކޮށް

ނުޑް ްއަޅުގަ ްހިމެނޭކަމެއްކަަމށް ްތެރޭަގއި ްވާޖިބުތަކުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްމިް ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ްދެކޭގޮތުަގއި ނުޑ ްއަޅުގަ މިހުށަހަޅަނީ.

ްކުރަްއވަންް ްއެކަްނ ްއަާދކުރަްއާވިއރު ްކައުންސިެލއްްމަސްޢޫލިއްޔަތު  1695ވާީނ

ްުއފައްދަވަިއގެން.ް ްަކއުންސިލެއް ްޢިލްމުވެރިންގެ ްދީނީ އުފައްދަަވިއގެން.

ްމިއޮތީް ްްޑރާފްޓް ްއަޅުަގނުޑގެ ްލިބޭގޮތަށް ްޖާގަ ްެއއަށް އެހެންވީމާ،

ްދިވެހިރާއްޖޭަގއިް ްދެޭކގޮތުަގއި ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ކުރެވިފައި.

ްެއކަ ްކާކުކަން، ްޙިމާޔަތްކުރާނީ ްމަސްޢޫލިއްޔަުތްއިސްލާމްދީން މުގެ

ްމިް ްެއހެންވީމާ، ްއެނގެންޖެހޭ. ްއެބަ ްބޮުލގަިއކަން ްކާުކގެ  1700އެޅިފަިއވަނީ

ްޢިްއޒަތްތެިރް ްއުންމީދުކުރަން.ްުޝކުރިްއޔާ ްލިބޭނެކަމަށް ްތާއީދު ހުށަހެޅުމަށް

ްރައީސް.ް

ް



 64 

ްޢިއްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތާއީދުކުރައްާވ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ޒަތްތެިރްއާދެ،

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްޮކޅުމަޑުލުެގ ްއަރުވަން. ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ  1705މެންބަރަށް

ްމެންބަރުްޙުސައިންްރަޝީދުްޙަސަން.ް

ް

ްއެްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްދެންމެ ްޙުސްނުއްސުޢޫދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްއަްއޑުއަތޮުޅގެ

ްށްްއަުޅަގނޑުްތާއީދުކުރަން.ްހުށަހެޅުއްވިްއިޞްލާޙަްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް1710 

ްޅ.އަތޮުޅެގްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމުޙަންމަދު، ްއަޙްމަދު ްެމންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްފުރުޞަތުް ނޑު ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙަށް ްހުށަހަޅުއްާވ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްވަނަްކަރުދާސް.71ްްއަރުވަން.ް

ް

ްމިްޝުކުރިއްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްރައީސުުޖމްހޫރިއްޔާ، ނޑު ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި  1715ްޔާ

ވަަނ11ްްވަނަްމާއްާދއަށްްައކުރެއްްއިތުުރކުރަންްހުށަހެޅީްއެއ11ްްީބާބުގެްްމުޙަްނމަދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއިސްލާމްދީންް ްދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ްއަކުރަީކ ްއިތުރުކުރާ ްމި މާއްދާގެ

ްޤާއި ްޝިޢާރުތައް ްއިސްލާމީ ްއިތުރުކުރަން.ްދެމެހެއްޓުމާ ްމިބަިއ މްކުރުން.

ްހުށަހެޅުއްިވް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްައްއޑުއަތޮުޅގެ އެހެންނަމަވެސް،ްދެންމެ

ްފެންނާތީް ްރަނަގޅުަކމަށް ްއިޞްލާޙަްށވުރެ ްހުށަެހޅި ްައޅުަގނޑަށް  1720އިޞްލާޙު

ްއަޅުަގނުޑެވްސް ްއިޞްލާޙަށް ްއެ ްގެނެސް ްއަނުބރާ ްއިޞްލާޙު އަޅުަގނުޑގެ

ްއްޔާ.ްތާއީދުކުރަނީ.ްޝުކުރިް

ްނިޒާރުވެްސްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމޫސާ ްދެން، ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްޖޮއިންކޮްށް ްދެބޭފުޅުން ްހުށަހެޅުއްވުމުަގއި. ްއިޞްލާޙު ްމި އެބައޮތް

ްއަނބުރާް ްއިްޞލާޙު ްނިޒާރުވެސް ްމޫސާ ްއޮތީމާ،  1725ހުށަހަޅުއްވާފައި

ްގެންދަވަނީތޯ.ް

ް

ްދަންނަވާލަންްްޫމސާްނިާޒރުްްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރު ނޑުެވސް ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްެއްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޙުސްުނއްސުޢޫދު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްސ.އަތޮުޅގެ ބޭނުންވަނީ

ނޑުމެންވެސްްފާޅުުކރަންްބޭނުންވާް  1730ހުށަުަހެޅުއްވިްއިޞްލާުޙގައިްހަމަްއަޅުގަ
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ްހިމެނިފައިވާ ްގެނައީ.ްޚިޔާލުފުޅު ްައނބުރާ ްއިޞްލާޙު ްއެ ނުޑވެސް ްއަޅުގަ ތީ

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ްޢަބްދުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޚަލީލް ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްهللاޝުކުރިއްޔާ ގއ.ެގް،

ްފުރުޞަތުް ްހުށަހެޅުްއވުމަށް ްއިޞްލާޙު ްފޮނުއްވާ ްމެންބަރު  1735ޢިއްޒަތްތެރި

ް.72އަރުވަން.ްކަރުދާސްްނަންބަރުް

ް

ްއާދެ،ްްވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުްހު ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއާޔ .`

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެް

ްްهللاއިްބރާހީމްްޚަލީލްްޢަބްދު ްިމ11ްްބާބުގެ ނޑު ްައޅުގަ ްއިތުުރކުރަން ްއަކުެރއް ްމާއްދާއަްށ  1740ްވަނަ

ްބޭނުންވާގޮތަްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިތުރުކުރަން ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، ީކ،ްހުށަހަޅަނީ.

ްމަޤާމުންް ްރަީއސް ްނާއިބު ްގޮތުގެމަތީން ްޤާނޫނުގަިއވާ ޤާނޫނުއަސާސީާއއި

ްހުށަހަޅާގޮތް.ް ްއިތުރުކުރަްނ ްއަކުރަށް ްައޅުަގނޑު ްމިއީ ވަކިކުރުުުން.

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް1745 

ްޢިއްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތާއީދުކުރައްާވ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ޒަތްތެިރްއާދެ،

ްޢަބްދު ްެމންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްގދ.ެގ ްއަރުަވން. ްފުރުޞަތު هللاްމެންބަރަށް

ްލަޠީފް.ް

ް

ްޢަބްދުްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްޚަލީލް ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި ްއުތުރުބުރީ  1750ްهللاްހުވަދުއަތޮޅު

ނޑުްތާއީދުކުރަން.ްުޝކުިރއްޔާ.ްހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެޅުްއވުމަށްްއަްްލަޠީފްްވާހަަކދެއްެކވުން:هللاްޢަބްދު ްޅުގަ

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއުތުރުބުރީގެ ްމެްނބަރު.ްތިލަދުންމަތީ ޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރި

ްކަރުދާްސް ްއަރުަވން. ްފުރުޞަތު ްއަޅުަގނޑު ްސަމީރަށް ްއަޙްމަދު މެންބަރު

 1755ް.73ްނަންބަރުް

ް

ްޝުކުރިްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްވަަނ11ްްއްޔާ
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ްމަޖިލީހަށްްްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްވަޒީރުްނގެ ްއިޞްލާޙަކީ، ްހުށަހަޅާ ނޑު ްއަުޅގަ މާއްދާއަށް

ްޢައްޔަންކުރުމަްށް ްމަޖިލީހަށް ްވަޒީރުްނގެ ްޢައްޔަންކުރަންވާީނ މެންބަރުން

ް ްޤަސްުދކުރާ ްރައްޔިތުންެގްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްނަންތަްއ  1760މީހުންގެ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްލިބިގެންނެވެ. ްރުޙުން ްމަޖިލީހުގެ ްއެ ްހުށަހަޅާ މަޖިލީހަށް

ްހުށަހެޅީް ްނުވަތަ ްޤަސްދުކުރީ ްހުށަހަޅަން ްައޅުަގނުޑ ްމިގޮތަށް ރައީސް،

ްހޮިވވަަޑއިގަންަނާވް ްމަޤާމަށް ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚާއްޞަގޮެތްއގަިއ،

ްއެމަނިކުފާނުގެ ްމަސައްކަތްތަުކަގިއްްބޭފުޅަކު ްއިޢުލާންކުރެްއވުމާ ކެިބނެޓް

ްެއް ްހުށަހަުޅއްަވއިގެްނ ްނަންތަެކއް ްވަކި ްހުށަހަޅާ، ްމަޖިލީހުން  1765ރައްޔިތުންެގ

ްއޮތުަމީކް ްގެންދާގޮތަށް ްކުިރއަށް ްއެުކަގއި ްތާއީާދ ްމަޖިލީހުގެ ނަންތައް

ްވަިކގޮތަަކށްް ްމަޖިލީހުން ްއެ ްެއހެންނަމަވެސް، ްގޮުތގަިއ. ްމުހިންމުކަމެއްގެ

ްއޮތްކަމަްށް ްއުސޫލުތަެކްއ ްގެންދަވާ ްކުިރއަށް ފާސްކުރެްއވުމަށްފަހުގައި

ްޑްރާފްްޓް ްމި ްދެކެނީ. ނުޑ ްއަުޅގަ ްހުންނާނެކަމަށް ްދަތިތަކެއް ވަންޏާމުން

ް ްެވއްޖެްއޔާމުން ްމިއޮންނަނީ،11ްްމިއޮތްގޮތުން ްމާއްާދގަިއ  1770ވަނަ

ްމިިއީން ްހުށަހެޅުމުގައި ްމި ްއަޅުަގނޑު ްއާދެ، )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް ްޑްރާފްޓްގެ ްބާބު 11ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްމާއްާދައކީ ވަނ12ްްަވަނަ

ް ްކުިރއަށް ްމާއްދާ ްއެ ްހަމަޖައްސަާވ 11ްމާއްދާކަމުަގއި ވަޒީުރްން،

ްމާއްާދް ްމި ްހޯދުްނ، ްރުޙުން ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ޢައްޔަންކުރުމުަގއި

ްހުށަހަޅާފަ ނުޑ ްއަޅުގަ ްތަރުތީބުކުރުމަށް ްމާއްދާތައް ްހުރި  1775އި.ްފަހަތަށް

ްޢައްޔަންކުރަންވާީން ްމެންބަރުން ްަމޖިލީހަށް ްަވޒީރުންގެ އެހެންވީމާ،

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔް ްޢައްޔަންކުރުމަށް ްމަޖިލީހަށް ވަޒީރުްނގެ

ްއެް ްހުށަހަޅާ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުްނގެ ްނަންތައް ްމީހުންގެ ޤަސްދުކުރަްއވާ

ްވަޒީރު ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްލިބިގެންނެވެ. ްރުޙުން ްނެގްމަޖިލީހުގެ

 1780މަޖިލީހުގެްމެންބަރުންްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްރުޙުންްލިބުމަކީްމިއަދުެވްސް

ނޑުް ްއަުޅގަ ްގޮތުަގިއ ްމުހިންމުކަމެއްގެ ްަވރަށް ްބަާލއިރު ްޙާލަތަށް ޤައުމުގެ

ްދެ ްރުޙުން ްރައްޔިުތންގެ ްއެީއ، ލިބިވަޑަިއގަންނަަވއިެގްންކެން.

ްހުންނަވާް ްމަޤާމުގައި ްއެމަނިކުފާުންބޭފުޅަްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ުކ

ްރައްޔިތުްނެގްޢައްޔަނު ްބޭފުޅުންނަކީވެސް ްމަޖިލީހުގެ ްވަޒީރުްނގެ ކުަރއްވާ



 67 

ްތާއީދާ ްބޭފުޅުންްއިތުބާރުއި ްވެއްެޖކަމަށްވާނަމަ،ްއޮްތ  1785ކަމަށް

ްސަރުާކރަ ްހަމަޔަޤީނުންވެސް ްވަްހިންގުމަށްށް ްޑުްރަށްބޮްލިބޭ

ިއްރައްޔިތުްނެގްއެއާެއކުަގއިްރިޔާސީްިނޒާމެްއގަފަސޭހައަކަށްެވގެންދާނެ.ްހަމަ

ްކުެރްއވޭނެކަމެއްް ްނުގުޅިއެއްްސަރުކާުރްހިންގެވުމަކީ ނޫން.ްވަރަްށްްމަޖިލީހާ

ްއެހެންވީާމ،ްމިދެންނެވިް ްއެހެންނޫނިއްޔާ. ްއަންާނނެ ްމަރުޙަލާތަކެއް އުނދަގޫ

ް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއިޔތުންގެ ްވަޒީރުްންސަބަބުތަކަށްޓަކަިއވެސް  1790ރުހުމާއެކުގައި

ނޑުްދެޭކތީވެްއަދިްެއީއްކުރުމަކީްއެންމެްރަޢައްޔަނު ނަގޅުގޮތްކަުމގައިްއަުޅގަ

ްމަްއޗަްށް ްއެމީހުންގެ ްޔަޤީންކަން ްއިތުބާރާއި ްއެންމެބޮޑު ރައްޔިތުންެގވެްސ

ްހުންނަާވްްއިީތއާކަމަކަށްވާއޮންނާނެ ްމަޤާމުގައި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަދި

ްވަޒީ ްމަސައްކަްތުކރެބޭފުޅަކަށްވެސް ްއްވުމަްށވެސްްުރންނާއެކު

ްހުަށހަޅާފަސޭހަފުޅު ްއަުޅަގނޑު ްެއގޮތަށް ްފެންނާތީ  1795ވާހަަކްްވާނެކަމަށް

ްދެން ްކޮޅުމަޑުުލެގްް،ދަންނަވަން. ްމިހުށަހެޅުމަށް ްއުންމީދުކުރަން ނުޑ އަުޅގަ

ްާތއީދުކޮްށދެއްވާނެކަމަށް.ް ްރަޝީދު ްިރޔާޟް ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް

ްމެންބަރަށްްޝުކުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެްނބަރު.ްތާއީދުކުަރއްާވްޢިްއޒަތްތެރި  1800ރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި

ްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ްކޮޅުަމޑުލުގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިާޔޟްްރަޝީދު.

ް

ްސަމީރުެގްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްހއ.ގެ ްޝުކުރިއްާޔ.

ނޑުްތާއީުދކުރަން.އިޞްލާްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޙަށްްއަުޅގަ

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްުްތެރި ްތ.އަތޮޅުގެ ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި  1805ޝުކުރިއްޔާ

ްއާދެ،ް ްައރުވަން. ްފުރުޞަތު ްއަޅުަގނޑު ްޙަސަންައށް ްރަޝީދު ޙުސައިން

ްޢީލް.މާސްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްމާލޭގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއި

ް

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ()

ް1810 

ްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްރައީްސ. 72ްްޢިއްޒަތްތެރި ްކަރުދާހުގައި ްމާއްދާއަްށ11ްްނަންބަރު ްވަނަ
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ްހަމައަށްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވޯޓާ ްއިޞްލާޙު ްމަނިކުފާނުްްމިހުށަހެޅުނު ްކުރީގައި ދިއުމުގެ

ްއުންމީދުކު ނޑު ްއަުޅގަ ްނާްްރަން.ްބައްލަވާަލއްވާނެކަމަށް ްރައީަސީކްއެއީ އިބު

ްވަިކކުރުުމެގް ްމަޤާމުން ްއޭނާ ްހުންނައިރު، ްމީހަކަށްވެފަިއ އިންތިޚާބުކުރެޭވ

 1815ބާރެއްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔައށްްލިބޭގޮތަށްްއޮތުން.ްެއއީްިމހާރުްމުޅިްބާބުް

ްމަފް ްއޮތް ްއެމަފްޙޫޑްރާފްޓްކުރެވިަފއި ްއެހެންވީމާ، ްބޭރުކަމެއް. ްމްޙޫމުން

ްބަދަލު ްވަރަށްޮބޑުްއެުކގައި ްއަތުވެއްޖަީއވިްއޔާ ްމިތަން ްހަމައެަކނި ްނުވެ

ްއެްއވެްސް ްާޤނޫނީ ްައޅުަގނޑުމެން ްއެއަށްފަހު ްކުރިމަތިވާނެ. މައްސަލަތައް

ްއޮތްތޯް ްއެތަާޢރުޟު ްއެހެންވީމާ، ްނުުކރެވޭނެ. ްއެކަެމއް ހަމައަކުންނެއް

ްނޫނިްްފައިބައްލަވާ ްވޯޓާއްޔާ ްމަނިކުފާނުގެްިއ ްވަޑައިުނގަތުމަްށ  1820ހަމައަށް

ްސަމާލުކަމަށްްދަންނަވާލަން.ް
ް

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްިޢއްޒަތްތެރި ްތިފާހަގަކުރެްއވިއާދެ، ްމެންަބރު ްމިއޮންނަނީް، މީަގިއ

ްޤާނޫނުގަިއވާ ްްޤާނޫނުއަސާސީާއއި ްމަޤާމުންްނާގޮތުގެމަތިން ްރަީއސް  1825އިބު

ްތިވިާދޅުވި ްއެެހންވީމާ، ްއެހެންނޫންތޯ. ްއަޅުަގނޑުްވަކިކުރުން މެްންކަންތައް

ްބާރުތަާކިއް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްހުށަހެޅިގެން ްމަޖިލީހަށް ނޯޓުކޮށްލާނަން.

ްވޯޓަްށްއެހެމުންދާއިރު،ް ްއެހުމާިއްްފާްސވާގޮަތކުންމިމަސައްކަތް ްޯވޓަށް މީގެ

ްއެ ްއެހިސާބުން. ްޑިަސއިްޑކުރާނަން ނޑު ްއަޅުގަ ްެއވާަހަކްނޭހުން ހެންވީމާ،

ްއާދެ،ދަންނަވާލަ ްޢިްދެންްން. ްޙުސައިންްތ.އަތޮުޅގެ ްމެންބަރު  1830އްޒަތްތެރި

ް ްފޮްޙަރަޝީދު ްހުށަހެޅުސަން ްއިޞްލާޙު ްފުރުޞަތުްއްްނުއްވާފައިވާ ވުމަށް

ްއަރުވަން.ް

ްއައައްސަލާމް.ް`ްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްއާދެ، ްއިޞްލާޙަކީޢަލަިއުކމް. ްހުށަހަޅާ ް،ްޅުަގނޑު

ްމިބާބުގެްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްައންނަނިވިގޮތަްށ13ްްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމާއްދާ ވަނަ

ް ްކަންތައްތައް. ްނުވާނެ ްކޮްށގެން  1835)ހ(.13ްްއިޞްލާޙުކުރުން.

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމީހަކު، ްހުންނަ ްައކަށް ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްނުވަތަ

ް ްތެެރއިން ްކަންަތއްތަުކގެ ްތިރީގަިއވާ ްމީހަކު ްހުންނަ ްެއއްވެސްްނައިބަކަށް

ްކޮްށގެން ްް-1ްއޭ.ނުވާނެްކަމެއް ްފުރުން. ްމަޤާމެްއ ްއެހެން ް-2ސަރުކާރުގެ

ްއާމްދަނީް-4ވިޔަފާރިކުރުން.ްް-3އެހެންްފަރާތެއްގެްަވޒީފާެއއްްއަދާކުރުން.ް
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ް ްކުރުން. ްމަސައްކަެތއް ްއެއްވެސް ްއެހެން ްމުދަލާއިްޢުްދަް-5ހޯދުމަށް  1840ލަތުގެ

ް ްހިފުން. ްކުްއޔަްށ ްނުވަތަ ްގަތުން ްއެްއވެސްްޢުދަް-6ބިން ްެއހެން ލަތާއި

ްމަސްލަޙަތެއްްފަރާތަކާދެ ްއެއްވެްސ ްމާލީ ްމުޢާމަލާތެއްަގއި ްކުރެވޭ މެދު

ްދަންނަވާލަންް ްސަބަބު ްހުށަހެޅި ްމިއިޞްލާޙު ނޑު ްއަުޅގަ ްއާެދ، ބޭއްވުން.

ްއެނބުރ1ްްިއެބަޖެހޭ.ްއާދެ،ް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްުޗއްީޓއަކަށްފަހު މަސްދުވަުހގެ

ްއަލުންް ްއަޅުަގނުޑމެން ްސަބަބު ްހުށަހެޅި ްމިއިޞްލާޙު  1845އައިނަމަެވސް

ްވި ްިމ ްއެބަޖެހޭ. ްހިމަނާފައިާވ13ްްސްނާލަން ްމާއްާދގަިއ ވަނަ

ް ްއަޅުަގނޑު ްމި ްހިމެނޭނެ.ްމިހުރިހާކަމެއްހެން ްއިޞްލާޙުަގއި ހުށަހެޅި

ްޤާނޫނުއަސާސީްް،ނަމަވެސް ްާޤނޫނުއަސާސީކަމަށްވެަފއި މިއީ

ްޭއގަތަންފީޛުކުރާއިރުް ްގަިއ، ްވީހާބޮޑަްށްިއ ްއެމާނަކުާރގޮތް ސަބްޖެކްޓިވިޓީ،

 13ް1850ގޮތަކަށްްިލއުމަކީްވަރަށްްމުހިންމުކަމެއް.ްްމާނަނުކުެރވޭނެްއެިކގޮތްގޮތަށް

ް ްމިހާރު ނޑުމެން ްައޅުގަ ްގައި ް)ހ( ްމާއްދާގެ ްކޮމިޓީވަނަ ންްޑްރާފްޓްކުރާ

ްއަދިް ްމީހަކު ްހުންަނ ްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް ްމިއޮންނަނީ، ފޮނުވާފައި

ްއީރަްއިބުނާ ްސަރުކާުރެގ ްލިބޭސް، ްފަިއދާއެއް ްއަދި ްމަޤާމެއް ފަދަްއެހެން

ްއަިދް ްިމތަނުގައި ްމިހާރު ްނުވާެނއޭ. ްފުރަިއގެން ްމަޤާމެްއ އެނޫންވެސް

ްމިހާރުްްފައިދާއެއް ްނުވާނެއޭ. ްފުރައިގެން ްމަޤާމެއް ްއެނޫންެވސް  1855ލިބޭފަދަ

ްއެްއޗެއް.ް ްމާނަކުެރިވދާނެ ްގޮްތގޮތަްށވެސް ްެއކި ްޒާުތގައި ްޭއގެ ފައިދާއަީކ،

ްފައިދާ ްމާލީ ްމީހުްއެއީ ްހުންނާނެ. ްފަިއދާވެސް ްރީތިނޫން ނަމާއިްްންގެ

ްތަޢުރީފް ްއެހެންވީމާ،ްްމީހުންގެ ްފައިދާެއއްކަމަްށވެދާނެ. ްއެއީ ލިބުންވެސް

ޤާނޫނުއަސާީސަގިއްބުނަންްކޮންްވަރަށްްރަނގަޅަށްްއަޅުަގނޑުމެންްއެބަޖެހޭް

ްމީގަ ްއެހެންވީމާ، ްމިބުނަނީ. ްވާަހކަކަން ްފައިދާއެްއގެ  1860ލިސްޓްކޮށްފަިއްއި

ްލިޔަ ްައޅުަގނޑުމެްނ ްވިޔަފާރިެއއްކޮްށްއެކަންތައްަތއް ްއަދި ްމިޖެހެނީ. ން

ްލިބޭް ްއާމްދަނީ ްޝާމިލްެވ ްމަސައްކަތެްއގައި ްފަންނީ ްހޯދުމަށް އާމްދަނީއެއް

ްަވޒީފާެއްއް ްފަރާތެްއގެ ްއެްއވެސް ްއެހެން ްމަސަްއކަތެްއކޮށް ްއެްއވެސް އެހެން

ްމަސަްއކަތެއް ްފަންނީ ްމީގައި ްމިހާރު ްުނވާނެއޭ. ޮކްށްނުްއަދާކޮށްގެން

ްއެހެންކަ ްއާމްދަނީނޫނިއްޔާ ްޝާމިލްވެގެން ްއެއްެވްސްްމެްއަގއި  1865ލިބޭފަދަ

ް ްއޮްމަސައްކަތެއް ްވާހަކަ ްމީގަްކުރާ ްމިވޭ. ްކީްއކަްންއި ްނުކުެރވެނީ ކުރެވެނީ
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ްމީގަ ްހިސާބަށް ްޝަރުޠުތައްއިއޮޅޭ ނޑުމެންނަްށްްހުރި ްއަުޅގަ ދާއިުރގައި

ނޑުމެންނަށްް ްއަޅުގަ ްސާދާބަހުން ްވަރަށް ްބަދަލުަގިއ ްއޭގެ އެބައޮޅޭ.

ްމަނާކުރަންްމިލިސްޓްގަ ްައޅުަގނޑުެމން ްލިޔެފިްއޔާ ްކަންތަްއތައް ްިމއޮތް އި

ްމަޤާމެއްް ްެއހެން ްސަރުކާުރގެ ްއެއީ ްއެބަެއނގޭ. ްކަންތައްަތއް  1870ބޭނުންވާ

ްމިސާލަކަށް ްހުންނަްް،ފުރުން. ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްރާއްޖޭެގް ްމިހާރު ްކުރެވިދާނެތޯ. ްވަޒީރުކަްނ މީހަކު

ްމިނިސްޓަރުކަމާިއްރައީސުލްޖުމްހޫރި ްފިނޭންސް ްފަރާތެއް ްހުންނެވި އްޔާައކަށް

ްވަރަށް ްމިނިސްޓަރުކަން ްްޑިފެންސް ްކުެރއްވި. ،ްެއކަމަކުްގިނަދުވަހު

ްއިސްނުކޮށްް ްވަޒީރަުކ ްޮއންނަނީ  1875ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ް ްހިންގެވުމާ ްވުާޒރާ ްހަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ،ްއެކަމަކުްވާލުވެވިދާެނއޭ.

ް ްފިނޭންސްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމިނިސްޓަރުކަންވެްސ ޑިެފންސް

ްމިކަހަލަް ްއެހެްނވީމާ، ްކުެރްއވި. ގޮތްގޮތަްށްްމިނިސްޓަރުކަންވެސް

ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްނޯޅޭގޮތަްށް، ްމީހުންނަށް ްަކނަޑއެިޅގެން މިދެންނެވީ

ްމަޤާމެއްް ްެއހެން ްސަރުކާރުގެ ްމިބޭނުންވަނީ. ްމިލިސްޓްކުރަން  1880ލިޔަންޖެހޭތީ

ް ްއެހެްނ ްހިންގުމާިއ،ްފުރުންކަމަށްވާނެ ްުވޒާރާެއއް ސަރުކާރުެގ

ްއޭނާ ްވަޒީުރކަން ްނަންގަވަންޏާ.ްްހިންގެވިނަމަވެސް ްމުސާރަ ކުރަްއވަިއގެން

ްފަރާތެއްެގްްއެހެން ްއެްއެވސް ްއެހެން ްއަދާކުރުން. ްަވޒީފާއެްއ ފަރާތެއްގެ

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްމަނާކުރަން ްަރިއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއަދާކުރުން ވަޒީާފއެއް

ް ްއޭނަ ްމަނާކުރަންްބޭނުންވަނީ. ްައޅުަގނޑުމެްނ  1885ވިޔަފާިރކުރުންވެސް

ްމަަސއްކަތެްއކުރުން،ް ްއެއްވެސް ްއެހެން ްހޯދުމަށް ްއާމްދަނީ މިބޭނުންވަނީ.

ްއެްއވެްސް ްއެހެން ްނުިވޔަސް ްމަސައްކަތެްއިވޔަސް ްފަންނީ ްކޮންމެހެން މީގެ

ްދަ ްމިބޭނުންވަީނ. ްމަނާކުރަން ްައޅުަގނޑު ްލަތުގެޢުމަސައްކަތެްއކުރުން

ްބިން ްނޫނީްްމުދަލާއި ްބޭނުންވަނީ.ްްގަތުން ްމަނާކުރަން ްހިފުން ކުއްޔަށް

ްސާދާއެ ްވަރަްށ ްއެހެން ްއެ ްއެންމެންނަށްްހެންވީމާ، ްލިޔެ ްމިތަނުގައި  1890ބަހުން

ްއަންަން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔައކަށް ްބޭނުންވަނީ. ްބާްއވަން ނޯޅޭގޮތަށް

ްއެިކގޮތްގޮތަްށް ްެއއްެޗްއ ްމިއޮތް ްގައި ް)ހ( ްމިމާއްދާގެ ބޭފުޅަކު،

ްއެބޭުފޅަކަށްޖަމާތަރު ްކުރައްަވއިގެން ްއެބޭނުންފުޅުވާ، ކަމެްއްްމިދެންނެވީ
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ްނުލިބޭނެް ްފުރުޞަތު ްބޭނުންވާތީްްކުރުމުގެ ްއޮތުމަށް ްމިމާއްދާ ގޮތަކަށް

ނުޑް ްއަޅުގަ ްއުންމީދުކުރަްނ ްއަޅުަގނޑު ްހުށަހެޅީ. ްމިއިޞްލާޙު  1895އަޅުަގނޑު

ްކޮމިޓީއަށްެވސްް ްޑްރާފްޓްކުރާ ްދިރާސާކޮށް ްހުށަހެޅުމަކީ، ްމިހުށަހެޅި

ްއެބޭފުޅުންް ްސަބަބަކީ، ްވާނެކަމަށް. ްއިޞްލާޙަކަްށ ބަލައިގަެނވޭނެ

ްއަޅުަގނުޑް ްހުރިހާކަމެއްހެން ްބޭނުްނފުޅުވާ އެލިސްޓްކުަރއްވަން

ްމިއިޞްލާޙަށްް ްއެހެްނވީމާ، ްދެން ްލިސްޓްކޮށްަފއިވާނެ. މިއިޞްލާޙުަގއި

ނުޑް ްއަުޅގަ ްކުުރކޮށްލާނަން. ްވާަހކަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެދި  1900ތާއީދުލިބުން

ްދިރާސާކޮށްްއުންމީދު ްސަބަބުްނ ްމިއިޞްލާޙުގެ ްއަުޅަގނުޑެގ ކުރަނީ،

ްހުށަހެޅީތީް ްމިއިޞްާލޙު ނޑު ްއަޅުގަ ްބޭފުޅުން ްކޮމިޓީގެ ޑްރާފްޓްކުރާ

ްއަޅުަގނުޑް ްމީގެކުިރން ްނުބާއްވާެނކަމަށް. ްނުނިޔަެތއް ްއެްއވެސް އަޅުަގނޑާ

ްަބެއްއް ްއޭގެ ްދާންދެންވެސް ްއަދާހަމައަށް ްައދި ްހުށަހަޅަިއގެން އިޞްލާޙެއް

 1905ްޮބޑަށްްޝުުކރިއްޔާ.ްފުޅުންްއެްނުނިޔަތްކަންްއެަބްބާއްަވވާ.ްވަރަށްބޭ

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރަށްްއާދެ، ްތާއީދުކުރައްވާ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަްތތެރި ޝުކުިރއްޔާ

ްސްނުްއސުޢޫދު.ޙުއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުްއަުރވަން.ްސ.އަތޮޅުްމެންބަރުް

ް

ްްތ.އަތޮޅުގެްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުް ްރަޝީދު ްޙުސައިން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި  1910ްހުށަހެޅުްއިވްަޙސަން

ނޑުްތާއީުދކުރަން.ްސްުންއސުޢޫދުްާވހަކަެދއްކެުވން:ޙު ްއިޞްލާޙަށްްއަުޅގަ

ް

ްޢަބްދުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޚަލީލް ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްهللاޝުކުރިއްޔާ ގއ.ެގް،

ް.75ްކަރުދާސްްަނންބަރުް.ްތުްއަރުވަންފުރުޞަޢިއްޒަތްުްތެރިްމެންބަރަށްް

ް1915 

ްރައީ.ް`ްމެްނބަރުްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީ ްއާދެ،ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާސްޝުކުިރއްާޔްޢިްއަޒތްތެރި .ްް

ްްهللاޢަބްދުްއިްބރާހީމްްޚަލީލް 13ްްބާބުގެ ްބަިއްވަނަ ްައންނަނިވި ްގޮތުގައި ްގެ ް)ށ( ްފަހަތަށް ްމާއްދާގެ

ްދެްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިހުށަހަޅަނީ.ްއިތުރުކޮށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްތަރުތީބުކުރަން ްއަކުރުަތއް ްހުރި ން

ް ްހުށަހަާޅގޮތަކީ، ްއެހެންްް،)ށ(ް-13އަޅުަގނޑު ްގައި ް)ހ( މިމާއްދާގެ

ްނާއިބުް ްއަދި ްމީހަކު ްހުންނަ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަކަށް  1920އޮތުމަކުން
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ްވިޔަފާިރް ްމުދަލުން، ްމިލްކުގަިއވާ ްއޭނާގެ ްމީހަކު ްހުންނަ ރައީސަކަށް

ްިމއީްހިންގުން ްނާޅައެވެ. ްހުރަހެއް ްުމޢާމަލާތުކުރުމަކަށް ްނުވާގޮތަށް ކަމަށް

ްއަޅުަގނޑުްހުށަހަޅާގޮްތ.ްޝުުކރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ްމެންބަރަށްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެްނބަރު.ްތާއީދުކުަރއްާވްޢިްއޒަތްތެރި  1925ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި

ް ްއަރުަވން. ްފުރުޞަތު ްޢަބްދުްގެގދ.އަޅުަގނޑު ްމެންބަރު هللاްޢިއްޒަތްތެރި

ްލަޠީފް.

ް

ްރައީސްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްމެންބަރުްް،ޢިއްޒަތްތެރި ްޢިއްޒަތްެތރި ްއުތުރުބުރީ ްހުވަުދއަތޮޅު

ްޢަބްދުްލަޠީފްްވާހަަކދެއްެކވުން:هللاްޢަބްދު ްޚަލީލް ްއިބްރާހީމް ނުޑްهللا ްއަޅުގަ ްހުށަުަހެޅުއްުވމަށް  1930ހުށަހެޅުއްވި

ްކުިރއްޔާ.ތާއީދުކުރަން.ްޝު

ް

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްުްތެރި ްތ.އަތޮޅުގެ ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ނުޑްފުރުޞަތުްއަރުވަންްދެހުށަހެުޅމެއްްއެބައޮތް.ް ރިޔާޟްްރަޝީދަށްްއަުޅގަ

 1935ްދެހުށަހެޅުންްހުށަހަޅުއްވައިދެްއވުމަށް.

ް

ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްމިއިޞްލާުޙްޝުކުރިއްާޔ ްފުރަތަމަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި

ްވަޙީުދެގްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްރ.އަތޮޅުގެ ްކުރިން، ހުށަހެޅުމުގެ

ްނެތްކަމަށް ްހިތަށްްއިޢުތިރާޟެއް ްައޅުަގނޑު ްވެްއޖެއްޔާ، ވަަނ14ްްއަަރނީ

ނުޑްހުށަހަޅާފައި ްއަުޅގަ ް)ށ(ްއަށް  1940އިޞްލާުޙްދޫކޮށްލާނީއޭ.ްްއޮތްްމާއްދާގެ

ްވަގުތުްތަން ނުދިނުމާއިްައދިްމިހެންްއޮތީމަްތަންކޮޅެއްްމެންބަރުންނަށްްއެއީ

ް ްހީވާތީެވްޤަމީތި ްއަޅުަގނޑަށް ްދަތިވެދާނެހެން ްތަންކޮޅެއް ބޫލުކުރަންވެސް

ް ްދޫކޮށްލަނީ. ްހަމައޭތި ްދެވަަންހުށަހެޅުމަކީ،ްދެން ނޑުެގ ްއަުޅގަ ެއއާެއއްކޮށް

ްމާއްދާއަށ14ްް ްއެްވަނަ ްއެީއ ްއިތުުރކުރަން. ްއެއް ހުށަހެޅުންް)ނ(

ްހުށަހަޅާ ް)ނ(.ްއަޅުަގނޑު ްމިހުށަހަޅަނީ ްއަޅުަގނޑު  1945ނަން.

ްިއސްތިޢުފާދޭރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްނާިއބުރައީސް، ުދވަހުެގ91ްްްތާާއއި

ް ްމަޤުބޫލު ްރާއްޖެޢުތެރޭގައި ްނުވާނެއޭ.ްއިޒުރަކާނުލައި ްފުރައިެގން ްބޭރަށް ން
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ްފުރައިއިރާއްޖެ ްބޭރަށް ްރައީސް،ްން ްޢިްއޒަތްެތރި ްނުވާނެއޭ. ެގނެއް

ްމަޤާމުންް ްމިހުށަހަޅަންޖެހެނީ،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކު ްިމގޮތަށް އަޅުަގނޑު

ް ްއިސްތިޢުފާދިނީމައޭނަ ްފުރިހަމަވުމަށްފަހުގަިއް، ްދައުރު ްއޭނަގެ  1950ނޫންނަމަ

ް ްޮއެވގެންނޭ ްޢުޒުރެއް ްމަޤްބޫލު ްދާްނވާނީ ްފުރައިގެން ުދވަުހެގ91ްްއޭނަ

އޭނަްފުރަިއގެނެްއްނުދެވޭނެއޭ.ްދުވަހަްށވުެރްއަަވސްކޮށ91ްްްނީްތެރޭގައިްނޫ

ް ްމިސާލަކަށް، ްސުވާލުތަެކްއްއެއީ ްކުރަންޖެހޭ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއާއި

ްއަިދް ްއޮވެދާނެ. ްސުވާެލއް ްކުރަންޖެހޭ ްމަޖިލީހުންވެސް އޮވެދާނެ،

ްުނބައިކަމެްއވެސް ްބޮޑު ްކިތަންމެ ްއޮވެދާނެ ްކޮށްަފިއ  1955.ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްމަޤާމެއްގަިއް ްބޮުޑ ްއެފަދަ ްކުިރއަްސވެސް ްރަނަގޅުކަެމއް ްއަދި އެހެންވީމާ،

ްވަިކވާއިުރަގއި،ް ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކު ްހުންނަވާަފއި ްގިނަުދވަހަކު އެހާ

ްއެަބވޭ.ް ްފަރާތްތަކެއް ްވާންޖެހޭނެ ްޖަވާބުާދރީތަކެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްޖަވާބުދާީރވާންޖެހޭނެ.ްމަޖިލީ ްޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭނެ.ްއަދިްރައްޔިތުންނަށް ހަށް

ްއަޅުަގނޑަްށް ްޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭނެކަމަށް ްސަރުކާރަކަށްެވސް ްއަންނަ  1960ދެން

ްނޫންނަމަް ްގިނަފަހަރު، ްރާއްޖޭަގއި ްއެހެންނަމަވެްސ، ޤަބޫލުކުރެވޭ.

ްވެރިކަންް ްމީހުންަނކީ، ްވެރިކަންކުރާ ްޤައުުމެގ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ް ްތިބެން ްރާއްޖޭަގިއ ްނޫން.ްނިމުމަށްފަހުގައި ްބައެއް ްބޭނުންާވ އެހާ

ްޅައިުރަގިއް ްަވރަށް ްއަޅުަގނޑު ްނޫންނަމަ ްޙަޔާުތގަިއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއިބްރާހީްމް ްވެލާާނގެ ްހުންނެވި ްރައީސަކަށް ްމިޤައުމުގެ  1965އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއުޅެނިކޮށްް ްނުނިމިެގން ްކަންތައްތަކެއް ްހުރިހާ ްވެރިކަމުގެ ްހަމަ ނާޞިރު

ްފުރާވަޑަިއގަންނަަވިއފި ްއޭަނއާިއްމިތަނުން ްގުިޅގެން ްފުރާވަޑަިއގަތުމާ ްހަމަ .

ްއެަތްއް ްެދއްެކވެމުންދިޔަ. ްވާހަކަތަކެއް ްމުޑުދާރު ްހަޑި ްވަރަށް ބެހޭގޮތުން

ބައިވަރުްެއއްޗެހިތަެކއްްގެންިދޔަކަމާއިްމިކަހަލަްކަންތައްތަެކއް.ްއެހެންވީމާ،ް

ްހުންނަާވް ްަރއީސްައކަށް ްބަސްތަކުންވެސް ްމިކަހަލަ ްީހވަނީ  1970އަޅުަގނޑަށް

ްބޭފު ްއެ ްލިބިަވޑަިއގަންނަވާެނހެން ްަވުގތުތަކެއް ްސަލާމަތްވާނެ 45ްޅަކު

ްސަރުކާާރް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއެހެންީވމާ، ްތެރޭގައި. ދުވަސް

ްކުއްިލއަކަްށް ްހަމަ ްމިނިސްޓަރުންވެްސ ްވަިކވެަވޑަިއގަންަނވާ ކުއްލިައކަށް

ްދެއްް ްމަޢުލޫމާތުތަކެއް ްމުހިންމު ްާބއްވާަފއި ްކޮންފަރެންސެއް ާވްނިއުސް
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ްބޭނުންް ްދިފާޢުގަިއްއޭނަ ްއޭނަގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔވެސް  1975ފަދައިން،ްހަމަ

ްކަންތައްތަުކެގް ްރަނަގުޅ ްކުރެްއވި ްއޭނަ ްހުންނަަވއިެގން ނުޑވަެރއްަގއި ގަ

ްއެކަްން ްއޮެވއްެޖއްޔާ ްމަްއސަލަެއއް ްއޭަނގެ ްދަްއކާ، ވާހަކަެވސް

ްލިބޭް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަކަށް ްއެ ްެއީއ ްކްލިއަރކުރުމަީކ،

ްދަންނަވާނީ.ް ނުޑ ްއަުޅގަ ްފުރުޞަެތއް ްރަނގަޅު ްވަރަށް ޙަޤީޤަތުގަިއވެސް

ްވެއްޖެްއޔާް ްގޮސްފިކަަމށް ްދޫކޮށްލާފައި ްަޤއުމު ްބަދަލުަގއި ްއޭގެ  1980އެކަމަުކ،

ްވާހަކަތަެކްއް ްމުޑުދާރު ްހަޑި ްއެްއކަލަކަހަލަ ްބަޔަކު އެްއކަލަކަހަލަ

ްމިޤައުމުގަ ްބޭނުންވޭ ނޑު ިއްޚާއްޞަކޮްށްދައްކަމުންދާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްައޅުގަ

ް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމިހާރުގެ 94ްްމިހާގިނަދުވަހު 55ްއަހަރުދުވަްސގޮސް

ނޑުްަވރަށްްބޭނުންޭވް ވަނަްއަހަރަށްްއަަޅިއގެންްމިދަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްއަިދް ްވާން. ްދިވެހިރާއްޖޭގަިއކަމުަގިއ ްދިރިއުެޅނީ  1985ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްއަންނަ ްދެން ްްމިޤާނޫނުއަސާސީގެދަށުން ްވެރިކަްނކުރާނީ 75ްވެިރއަކު

ް ްއެ ްެއހެންވީމާ، ްވަންދެން. ްވެރިކަްނ75ްްއަހަރުދުވަސް އަހަުރގެ

ްއެވެިރކަްން ްކުެރވޭއިުރގަިއ، ްދިގުމުއްދަތަކަށް ްއެންމެ ޖެހިޖެހިގެން

ްބަލައިލަްން ްކަންތައްތަްއވެްސ ްކުރާ ްއެހެންމީހުން ްދެން ނިންމާލާފައި

ްތިމަ ްހިތަށްއަރާނެ ްއޭނަ ްހުރިްއޔާ ްނުބައިކޮޭށްމިތާނގައި ްހާދަ  1990ންނައަށް

ްރައީސްް ްމިހާރުގެ ްކުެރވުނީ. ްކަންތައް ްކުރެްއިވްއޖިއްޔާ ްކަންތައް ނުބައިކޮށް

ްއޭަނެގް ްމިކަންތައްތައް ްއެހެންވީމާ، ްކަންތައްުކރަނީ. ްރަނގަޅަށޭ ހާދަ

ްމުހިންމުް ްމިކަހަލަ ްހުންނަންޖެހޭނެ. ްމިތާ ްޭއނަ ްދެކިލުމަށްޓަަކއި ޙަޔާތުަގއި

ްހު ްމީަގއި ްދެން،ްސަބަބުތަކެއް ްހުށަހެޅީ. ްމީތި ްމިގޮތަށް ްއަޅުަގނޑު ރީތީެވ

ްމިކަހަަލް ްއެހެްނވީމާ، ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަުޑކޮށްލާނީ  1995އަޅުަގނޑު

ްމިހުށަހެޅީ.ް ްމިގޮތަްށ ނޑު ްއަޅުގަ ްހުރީމަ ްމީގަިއ ްސަބަބުތަކެއް މުހިންމު

އަޅުަގނޑުްއުންމީދުކުރަންްތިަޔްހުރިހާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންވެސްްމިކަާމް

ްކުރިންވެސްްވިސްނާ ްދެން ްވޯޓުދެއްވާެނކަމަށް. ްމިައށް ަވޑަިއގަންނަވާަފއި

ްިހނގައިދާނެތީެވ.ް ްއެފާސްނުވެ ްހަމަ ްމިދޫޮކށްލީ ްެއއްެޗއް އަޅުަގނުޑ

ްވަކިް ްޫނންނަމަ ްޕާީޓއެއް، ްއެއްވެސް ނޑަީކ ްއަުޅގަ  2000އެހެންނަމަވެސް،

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްބަެއއްފަހަރު ްުނޖެހުނަސްވެސް ްއަދި ްޖެހުނަސް ފަރާތަކަށް
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ްއެހެންވީާމ،ްލާ ްފާސްވެފައި. ްއެބަހުރި ްއެްއޗެހިވެްސ ްހުރި ފައި

ްމިޤައުމަށްް ްޔަޤީނުންވެްސ ްހަމަ ްެވއްޖެްއޔާ މިފާސްވެއްޖެކަމަށް

ްދެންް ްޤަބޫލުކުާރނަން. ްއަޅުަގނޑު ްކޮށްދެވުނުކަަމށް ރަނގަޅުކަމެއް

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްނޫނީ ްއެކަމުަގއި، ްމެންބަރުން ްއެހެން  2005ޢިއްޒަތްތެރި

ްރައްޔި ްނޭނގެ.ްލޮބުވެތި ްައޅުަގނަޑކަށް ްދެކޭނެގޮތެއް ްއެކަުމަގއި ތުން

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްމާއްދާއެއްގޮތަްށ ްމުހިންމު ްަވރަށް ްޤަބޫުލކުރެވޭ އަޅުަގނޑަށް

ްއުންމީދުކުރަްން ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހުށަހަޅާލީ. ނޑު ްއަޅުގަ ްޤަބޫލުކުރެވޭތީ މިކަން

ކަމަްށ.ްރ.އަތޮޅުްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްމިއަށްްާތއީދުުކރައްވާނެ

 2010ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްެމންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމެންބަރަށްްޝުކުރިއްާޔ ްޢިްއޒަތްެތރި ރ.އަތޮުޅގެ

ްމެންބަރުްތާއީދުކުރާ ްގޮތުްނ ްގެ ްައރުވަން. ްފުރުޞަތު ނޑު އާެދ،ްއަުޅގަ

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއަކަށްެވސްްފުރުޞަތުްއަރުަވއިފިން.ް

ް2015 

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ()

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްްެމންަބރުްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީ ްނުކުތާއަކީ،ްތ.އަޮތޅު ްނިޒާމާބެހޭ ނޑުގެ ްމަޢާފްކުރައްވާ.ްއަުޅގަ

ްއަހަރޭ.ްްވާހަކަެދއްެކވުން:ްޢަލީްވަޙީދު ްއޮނަތިރީސް ްވިދާުޅވި ްވާހަކަފުޅުގައި ްއަހަރ1398ްްުމެންބަރު ވަނަ

ް ްވ11ްިޛުލްޙިއްޖާމަހުގެ ްޢީދުވިލޭރޭްވަނަ ްބުނާނަމަ ްއެހެންގޮަތކަށް  2020ލޭރޭ،

ް ްމިއީ ްމިހާރު ްޙަވާުލެވވަަޑއިގެންެނީވ. 1429ްވެރިކަމާ ްއެހެންވީމާ، .31ް

ްްއަހަރުްފުރިއްޖެ.ްއެވާަހކަްދަންނަވާލަންެވގެން.ްޝުކުރިްއޔާ.
ް

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްމެންބަރަތާއީދުކުަރއްވާ ްފުރުޢިްއަޒތްތެރި ނޑު ްއަޅުގަ  2025ޞަތުްށް

ްއަރުވަން.ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްިމއަށްްތާއީދުކުރީްއަެނއްާކވެސް.ްްެމންަބރުްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީ
ްވާހަކަެދއްެކވުން:ްޢަލީްވަޙީދު
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ް2030 

ްމެންބަރު.ްއާދެ،ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އަަހުރ31ްްއާދެ،ްމީލާދީގޮތުން

ްއެހެންނޫންތޯ ްނުވޭ ްދިމާވެފައިްއަދި ްތިވިދާޅުވާޮގތަށް ްހިޖްރީގޮތުން .

ްއޮވެދާނެ.ްއާެދ،ްތ.އަތޮުޅގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދު.

ް

 2035ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ()

ް

ްނޫންްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްރަނގަޅަކަްށ ްއެވިދާުޅވީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްރ.އަތޮޅުެގ

ްވަރަްށްއެކަންތައްަތއްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްައޅުަގނޑަށް ްއެހެންވީާމ،ްެއރަނގަޅުކޮށްލަދެްއިވއްޔާ .

ރަނގަޅު.ްއެވިދާުޅވިްތާރީަޚކީްރަނގަޅުްތާރީެޚއްްނޫން.ްައޅުަގނޑުްއެވާަހަކް

ްބަލާފައި.ް ްވަރަށްޮބަޑށް ްެއކަން ްއެގެަނއީ ްވާހަކަިއަގއި  2040އަޅުަގނުޑގެ

ްއެް ްއެދޮގުކުެރއްިވއިރުަގިއ، ްވިދާުޅވެދެްއވަްނޖެހޭނެ އަށްވުެރްއެހެންވީމާ،

ްބޮޑަށްްއޭގެްޙަޤީޤަތް.ް
ް

ް

ްތާރީޚްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހިޖްރީ ްއެ ްނޫންހެން. ްމިދޮުގކުރެްއވީކީ ްހީވަނީ  2045އަޅުަގނޑަްށ

ްވާހަކަފުުޅް ްރިޔާޟް ްއެ ްނޫން. ްތާރީޚެއް ްއެކަމަުކ،ްމީލާދީ އެވިދާުޅވެދެްއވީ.

ްެއއު ްއެތަފާތު ްއެހެްނވީމާ، ްަމްއޗަށް. ްތާރީޚްގެ ްމީލާދީ ްއާދެ،ްދެއްކެީވ ޅެނީ.

ްރަޝީދުް ްޙުސަިއން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްތ.އަތޮޅު ްދެން އެހެންވީމާ،

ްއަރުވަްނ.ް ްފުރުޞަތު ްހުށަހެޅުއްވުމަށް ްިއޞްލާޙު ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޙަސަން

 2050ް.78ކަރުދާސްްނަންބަރުް

ް

ނޑުްސަލާމްައއް.ް`ްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ް،ްލާޙަކީްހުށަހަޅާްއިޞްމިޢަލައިކުްމ.ްއާދެ،ްއަުޅގަ

ވަނަްމާއްދާގެް)ނ(ްއެއްްއިތުރުކުރުމަްށ14ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްމިބާބުގެްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް ްޮއތީ ްލިއުމުަގއި ްއޮންނަންވީ، ްއާދެ، ްއިޞްލާޙެއް. 13ްހުށަހަޅާ )ނ(ް،

ް ްެއއީ ްއަސްލުަގއި ްއިޞްލާޙެއް.14ްްލިޔެވިފައި. ްހުށަހަޅާ ްމާއްދާއަށް  2055ވަނަ

ްއަޅުް ްފާހަގަކޮްށލާނަން.ްއެވާހަކަ ނޑު ް)ހ(ްަގިއާވް)ނ(.ްް-14ގަ މިމާއްދާގެ

ްއިސްތިޢުފާދީފިނަމަ،ް ްމަޤާމުން ްއޭނާގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގޮތުގެމަތިން،
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ް ްއިސްިތޢުފާދިނުމާއި ްރިޔާީސްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްބޭއްވޭ ގުޅިގެން

ްއިންތިޚާއިންތި ްރިޔާސީ ްއެހެން ްނުވަތަ ްކެންޑިޑޭެޓްއގެްޚާބަށް ްއޭނާ ްބަކަށް

ްދަންނަވާނަންް ްައޅުަގނޑު ްއާދެ، ްުނވާނެއޭ. ްކުރިމަތިލައިގެްނ  2060ގޮތުަގއި

ް 14ްްފުރަތަމަ ްމިއޮތްގޮތް. ްމާްއދާ ްމާއްދާައީކ14ްްވަނަ ވަނަ

ްަގއިް ް)ހ( ްޭއެގ ްމާއްދާ. ްދިނުމާއިބެހޭ ްއިސްތިުޢފާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްމި ނޑު ުުގަ ްމިއޮންނަނީްޙައަޅު ްއެައކުރުަގިއ ްގައި ް)ހ( ވާލާދޭ

ްބޭނުންވެއްޖެނަަމްރައީސުލްޖުމް ްދޭން ްއިސްތިޢުފާ ްމަޤާމުން ްއޭނަ ހޫރިއްޔާ

ްހުށަހަޅާް ްރައީސަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްބަޔާންކޮށް ްެއކަން  2065ސިޓީއަކުން

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްލިބުމުން ްރައީސަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ އެސިޓީ

ްަޤބޫލުކުރާގޮތުަގއިް ްއަޅުަގނޑަށް ްމިހާރު ްވަިކވީެއވެ. ްއެމަޤާމުން

ްދެއްވާނީް ްއިސްިތޢުފާ ްހުންނަވަިއގެން ްރައީްސަކމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްހުރެގެްން ްރައީްސކަުމގައި ްހިނގައިގެން.ްއޭނަ ނެޑއް ްކަންތަްއގަ ކޮންމެވެސް

 2070ނޫނީްޤައުމުގެްމަޞްލަޙަތުްެގއްލޭތީްނޫނިއްޔާްއޭަނގެްއެހެްންމަޞްލަޙަތެއްް

ްރަނގަޅުް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔަކމަށްވުރެ ްކަެމްއްްއޮތީމާ ްކޮންމެވެސް އެހެން

ްއޭަން ްަވިކވެަވޑަިއގަންަނވާނީ. ްއޭނަ ްަރއީސްކަމުްނ ކުރުމަށްޓަކައި

ްރައީސްކަމުްން ްއޭނަ ްމަޖިލީހުން ްދެއްވަނީ. ްއިސްތިޢުފާ ްމި އަމިއްލަފުޅަށް

ްއެދިގެްން ްއަމިއްލައަށް ްމީހަކު ްމިކަހަލަ ްއެހެްނވީމާ، ވަކިކުރަީނއެއްނޫން.

 2075ބެއްްޚާކިވެފައިްދެންްއިރުކޮަޅކުންްހަމަްއިންތިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުންްވަް

ްރާއްޖޭަގިއް ްމުޅި ްއަެނއްކާ ްލައިގެން ްކުރިަމތިލާން. ްއަެނއްކާ ބާއްާވއިރަށް

ްއެީއް ްހީވަނީ ްައޅުަގނޑަްށ ްދައްކަން، ްއެވާަހަކ ކެންޕޭންކޮށްގެން

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަަކްށް ްއެހެންވީމާ، ްވޭހެން. ކުޅޭކުޭޅކަމަކަށްެވސް

ްމީހަކު ްވަިކވެފަިއްްހުންނަ ްއަިމއްަލއަށް ްަލިއގެން ްސިޓީ ްއަިމއްލައަށް އޭނަ

ްއިންތި ްއަންނަ ްއަޅުަގނޑުމެްންޚާދެން ްމިޙާލަތު ްކުރިމަތިލާއިރު ްއޭނަ  2080ބަކަށް

ްމިވާަހަކް ްއަޅުަގނޑު ްކަމަކާ، ްކޮންމެވެސް ްމިވާގޮތަކީ ްއެބަޖެހޭ. ސިފަކުރަން

ްކޮންމެވެސް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންެގ ްބޭނުންވޭ. ކަެމްއްފާހަގަކޮށްލަން

ްމަޖިލީހަށްް ްރަްއޔިތުްނގެ ްބައްަލވާފައި ްބެްއލެވީ. ްތަޙްޤީޤުކޮށް މިސާލަކަށް

ްގޮތުްން ްދަްއާކލުމުގެ ްމެންޑޭޓްއޮްތކަން ްއޭަނއަށް ްގޮތުން، ގޮންޖަހާލުމުގެ
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ްރައްޔިތުްނެގް ްއަނެއްާކ ްދެން ްދެއްވާފައި ްއިސްިތޢުފާ ްދެއްވަނީ.  2085އިސްތިޢުފާ

ކައިްމުޅިްޤައުމުަގިއްބޮޑުްރިޔާސީްމެންޑޭޓްްހޯދުމަށްްމަސައްކަތްްކުރުމަށްޓަ

ްހަަމްޚާުާއިންތި ްުކރުވުމަކީ ްކުރިމަތި ްޙާލަތެއް ްިމކަހަލަ ްާބއްވަނީ. ބެއް

ްމަގުް ްއުފެއްދުމަށް ްފަސާދަ ްމިރާއްޖޭގެ ްެއއީ އެކަީށގެންާވކަމެއް.

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްރަނގަުޅކަމެްއކަމަށް ްއެީއކީ ހުޅުވިގެންދާނެކަެމއް.

ްކުޅޭް ްމިރާއްޖޭަގއި ްރިޔާީސްޤަބޫލުނުކުރެވޭތީ ްމިކަހަލަ  2090ކުޭޅގޮތަށް

ްފުރުޞަތުްޚާއިންތި ްމަޖުބޫރުކުރުމުގެ ްބާއްވަން ްދޭތެރެއިން ްދެތެރެ ބްތައް

ްއާދެ،ް ްމިހުށަހަޅަނީ. ނުޑ ްއަުޅގަ ްމިއަކުރު ްމިމާއްދާެގ ނުދިނުމަށްޓަކައި

ްއެއްެޗްއް ްމަޖިލީހުން ްއަދި ްބޭފުޅަކީ ްކުިރމަލާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

ްމިާސލަކަ ްނަަމވެސް ްދަތިތަކެްއްވިދާޅުވި ްފާސްކުރުމުގެ ްބަޖެޓް ށް

 2095ކުރިމަތިވިޔަސްްއަދިްއެހެންކަެމއްްކުރިމަތިވީްނަަމވެސްްއޭނަްހަމަްއާނދޮޭގް

ްދެއްވާފަިއް ްއިސްތިުޢފާ ްވިދާޅުވެަފއި ްެއބައޮތޭ ްބާރު ްއަތުގައި އަހަރެން

ްހަރުދަނާް ްމާ ްބޭފުަޅކަށްވުމަްށުވރެ ްކުރައްވާ ްހޯއްދަވަންްމަސައްަކތް މެންޑޭޓް

ް ްދުާވއިުރްބޭފުޅަކަށް ްއޮިޑ ްހަމަ ްދާއިާރގަިއ ްސިޔާީސ ްއެީއ ވާންޖެހޭނެ.

ކޮޅިަގނުޑގައިްޖެހޭނެކަންެވްސްއެނިގވަަޑއިގަންަނވަންްޖެހޭނެ.ްއެކަންކަމަށްް

ްއެންމެންނަށްް ްހުރިާހ ްއޭގެބަދަލުަގއި، ްވާންޖެހޭނެ. ްބޭފުަޅކަށް  2100ކެތްކުރެވޭ

ްދެ ްއަެނއްާކ ްދެއްވާފައި ްިއސްތިޢުފާ ްގޮތުން ްކުރެވުމުގެ ްއަންނަްޗެލެންޖް ން

ްއިންތި ްފުރުޞަތުްޚާުާރިޔާސީ ްގޮތަަކށް ްއެކަހަލަ ްކުިރމަތިލައްވާފައި ބަށް

ްއުފެދިް ްަފސާދަ ްބޮޑަށް ްމަސްލަޙަތަށްވުރެ ްަޤއުމުގެ ްދިޔައީމާ ދީގެން

ްމިމާއްދާް ްޤަބޫލުކުެރވޭތީ ްއަޅުަގނޑަށް ްދާނެކަމަށް ްއުފެދިގެން ހަމަނުޖެހުން

ްައޅުގަް ްމިއީ ްކޮްނމެއަކަސް، ްހުށަހެޅީ. ްޚިޔާލަކީ.ްއަޅުަގނޑު  2105ނުޑގެ

ްއޭަން ްމަޖިލީހުން ްަރއްޔިތުްނގެ ްޮގތުގައި ްޤަބޫުލކުރާ އަޅުަގނޑު

ްކުރިމަތިް ްއޭަނއަށް ްވަކިކޮށްފިްއޔާ ްއަމުދުން ްއަދި ްނުލާ ވަކިކުރުަމކާއި

ްއިސްތިޢުފާް ްއަމިއްލަައށް ްއޭނަ ްޮއންނަންވާނީ. ްކަންނޭނގެ ނުލެވޭގޮތަށް

ްއޮް ްގުޅިގެން ްދިނުމާ ްއިްސތިޢުފާ ްއޭނަ ްރިޔާީސްދިންނަމަުަވެސް ންނަ

ްރިޔާސީްޚާއިންތި ްެއހެން ްއަދި ްނުވާނެ. ްކުިރމަތިވެގެން ްއޭަނއަށް  2110ބުަގއި

ްއެހެންވީމާ،ްޚާއިންތި ްނުވާނެ. ްކުރިމަތިވެގެން ްއޭަނައށް ބެްއގަިއވެސް
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ްއުފެއްިދް ްއަމިއްލަައށް ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްމަފްޙޫމް ްމި އަޅުަގނުޑގެ

ްނުކުރަްއވާނެކަމަް ްޤަބޫލު ްތިބޭފުޅުން ނުޑްމަފްޙޫމެއްކަމަށް ްއަުޅގަ ށް

ްތިބޭފުޅުންް ްމިމަފްޙޫމަށް ްކޮންމެއަކަސް، އުންމީދުކުރަން.

ްވަރަްށް ްަވކިވެާލނަން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްއުންމީދުކުރަމުން  2115ތާއީދުކޮށްދެްއވާނެކަމަށް

ްބޮޑަށްްޝުކުރިްއޔާ.

ް

ްމާލޭގެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ ްއާދެ،

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޝީދު.

ް2120 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމެންބަރުްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްޢިްއޒަތްެތރި ްތ.އަތޮުޅގެ ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްބާބާިއްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްަޙއްޤުތަާކބެހޭ ްއަސާސީ ްއެހުށަހެޅުމަކީ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ްެއީއްތަޢާރުޟުވާކަ ްޤަބޫުލކުރެެވނީ. ްއަޅުަގނޑަށް  2125މެްއކަމަށް

ްއޭާނެގް ްދިނަސް ްއިސްތިޢުފާ ްމީހަކު ްމަޤާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ

ްއިންތި ްއަލުން ްއޭާނއަްށ ްނެތިްއޔާ ްކޮންޓެސްޓްްޚާކުށެއް ބުަގިއ

ްއަަރަގނެވިދާނެކަމަކަށްް ްޙައްޤުތަކަށް ްމީހެއްގެ ްއެގޮަތކަށް ކުރެވެންޖެހޭނެ.

ްނުފެ ްއެގޮތަްށްއަޅުަގނޑު ްމިހުށަހެޅުން ްއެހެންވީމާ، ނޭ.

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްުޝކުރިްއާޔ ްނުކުެރވޭ. ްޤަޫބލެއް  2130ބަލައިގަެނވިދާނެކަމަކަށް

ްރައީސް.

ް

ް

ްފުރުޞަތުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރަށް ްޢިްއަޒތްތެރި ްތާއީދުކުަރއްވާ އާދެ،

ްތިދެއްކެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ްމާލޭގެ ްވާހަކަފުޅާމެުދްއަރުވަން.  2135ވި

ްތާއީދުކުރަްއާވް ްއާދެ، ްނިންމޭނީ. ްގޮތެއް ްވިސްނާލާފައި އަޅުަގނޑު

މެންބަރަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ްއާދެ،ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރު.ް

ްތާއީދުކުރަްއވަޭމް ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްސ.އަޮތޅުެގ ޙުސްނުއްސުޢޫދު،
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ްޙުސްނުއްސުޢޫދު ްތިވިދާޅުވަނީ. ްއެހެންނޫންތޯ ްމެންބަރުް، ޢިއްަޒތްތެރި

 2140ްތާއީދުކުރަްއވަންްއެހެންނޫންތޯ.

ް

ްތާއީދުކުރަން.ްއައްުޑއަޮތޅުގެްމެންަބރުް
ްޙުސްުންއސުޢޫދުްާވހަކަެދއްކެުވން:

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތ.އަތޮޅުެގ ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ  2145އާދެ،

ްހު ްފޮނުއްވާ ްރަޝީދު ްރިޔާޟް ްއަރުވަން،ްމެންބަރު ްފުރުޞަތު ށަހެޅުމަށް

79ް.ް

ް

ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްެއްއ14ްްޝުކުރިއްޔާ ް)ރ( ްމާއްދާެގ ްވަނަ

ްރަްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ް)ރ( ްިމހުށަހަޅަނީ. ނޑު ްއަުޅގަ  2150އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްއިތުރުކުރަން

ްރަޙީ ްބަަޔކު ްދަރިއަކު ްނުވަތަ ްފިރިައކު ްއެކަމުްންއަންބަކު، ނުކޮށްފިނަމަ

ްއޭާނެގް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްވަންދެން ްމިނިވަން އެމީހަކު

ްވަގުތީގޮުތްން ްބާރުތަކުން ްޒިްނމާތަކާއި މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާއި

ްމިގޮތަްށް ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި އިޞްތިޢުފާދޭންވާނެެއވެ.

 2155ނިޒާމުްއޮންނަްްމިހުށަހަޅަނީްމިއީްދުނިޔޭގައިްގިނަްޤައުމުތަކުަގއި،ްރިޔާސީ

ގިނަްޤައުމުތަުކގައިްިމކަންްޮއންނަގޮތް.ްއެހެންވީމާ،ްިމއީްޮދގެކޭްވިދާުޅވާންް

ްއަޅުަގނޑަްށް ްބޭފުޅުްނ ްތިއްެބވި ްހިތުދަސްކޮށްގެން ްރަނގަޅަށް ކޮމަންވެލްތް

ްވިދާުޅވެއްެޖއްޔާ.ް ްެއއްެޗްއ ްކޮންމެވެސް ްމިާއއިބެހޭގޮތުްނ ރަނގަޅު

ްއޮންނަގޮތް ްމިކަްނ ްނޭނެގ.ްްކޮމަންވެލްތްަގއި ނޑަކަށް އަުޅގަ

ްެއީއް ްއޮވޭ. ްމިހެން ްމިކަްނ ްޤައުމުތަކުަގއި ްއެެހން ްަބއެްއ  2160އެހެންނަމަވެސް،

ްއެފަދަކަމެްއް ްޔަޤީނުންެވްސ ްހަމަ ްސަބަބަކީ، ްއޮންނަންޖެހޭ ްމިހެން މިކަން

ްޢާއިާލއަށްްް ްބޭފުޅެްއގެ ްހުންނަވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަްށ

ްދެން ްހުންނާނީ ްއޭނަ ްއޭނައަްށްްކުރިމަތިވެއްެޖއްޔާ ްދެން ހަމަހޭގައެއްނޫން.

ްއޭަނެގް ްމިޤައުމުވެސް ްހަމަ ްއަދި ްކަމެްއވެސް. ްކޮންމެފަދަ ކުރެވިދާނެ

 2165ކިތަންމެްމުހިންމުްކަމަކާއިްއަޅުވާްޤައުމާއިްއޭަނގެްމިދެންނެވި،ްދަރިއަާކިއް

ްހަމަނުޖެހުންް ްބޮަޑށް ްވަރަށް ްއަުޅވާ ްކޮންމެްސްގޮތަކަށް ްމިކަހަލަ އަންބަކާއި
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ްރަ ްއެކަހަަލްއުފެދޭކަހަލަ ްހިސާބަށްެވސް ްެގއްލޭ ްަޙއްޤުތައް އްޔިތުންގެ

ްވަރަށްް ްމިއީ ްއެހެންވީމާ، ްހިނގައިދާނެ. ްކަން މައްސަލަެއއްަގއި

ްފަހުންް ްވަރަށް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްހަމައެާއއިެއއްކޮްށ، ްއަދި ނުރާއްކާތެރިކަމެއް.

ްއެދިމާިވް ްދުވަަހކު ްއިހަށް ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  2170ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްބާއްވާނީޯތްމައްސަލައާް ްމިގޮަތށް ްިއޞްލާޙު ްމި ްއަުޅަގނޑަށް ްުގޅިގެން އި

ްއުފެދޭ.ްމިް ްެއބަ ްއަޅުަގނޑަށްްސުވާުލވެސް ްމިހާރު ނޫނީްނުބާއްވާނީތޯވެސް

ބާއްަވއިފިކަމަށްްވެއްެޖއްޔާްއެަކހަލަްބަޔަކަށްްމިހާރުގެްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔް

ެތރޭގައިްނުބަިއްނޫންނަމަްފަހުންވެސްްއަންނަްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކާއިްދޭ

ްފުރުޞަތުް ްކުރުުމގެ ްނުަބއިކަމެއް ްެވއްޖެއްޔާ ްަބޔަކު ްގެްނގުޅޭ  2175ނިޔަތެއް

ްއެއިެރއްަގިއް ްވަންޏާ، ުެހެންކަމަށްވެއްޖެކަމަށް ްއެ ްބޮުޑވޭ. ްބޮޑަށް ވަރަށް

ްއޭނަގެް ްނޫނީ ްދޭންޖެހޭ. ްއިސްތިޢުފާ ްއެބަ ްަވގުީތގޮުތން ްރައީސަކު ހުންނަވާ

ްޖެހިލަ ްފެނަށް ްމިައުދްމަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާިއ ްއެހެންވީމާ، ްއެބަ. ންޖެހޭ

ްދޭތެރޭގަިއް ްިމއިޞްާލޙާ ްައޅުަގނޑަށް، ްބަލާއިުރަގއި ްޙާލަތަށް ޤައުމުގެ

ްއެބަ.ް ްވިސްނާލަްނޖެހޭ ްވަރަކަށް ްކޮންމެވެްސ  2180އަޅުަގނޑުމެން

ްރައީސް ްޢިްއޒަތްތެިރ ްޤަބޫލުކުރާގޮުތގަިއ،ް، އެހެންނަމަވެސް، ނުޑ އަުޅގަ

ްއަޅުގަް ްމިއަދު ްދެޭކގޮތުަގއި ްހުންނަްއަޅުަގނޑު ްޤައުުމގައި ނޑުމެން

ްއެންމެް ްއަޅާލުމާ ްމުހިންމު ްއެންމެ ްދޭންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ވެރިައކަށް

ްނުކުރަން.ްއަދިް ްޤަބޫލެއް ނޑު ްއަުޅގަ ްެދޭވކަމަކަށް ްސެިކއުރިޓީެއއް ރަނގަޅު

ްފުލުހުންނަށްް ްސިފައިންނާ ްތިބި ްޤައުމުގައި ނޑުމެންެގ ްއަޅުގަ  2185ހަމައެހެންމެ،

ްދަ ްބަހެއް ްނޫންމި.ްއެބޭފުޅުްންތިއްބަވަީނއެްއްއަޅުަގނުޑްދެރަ ްނނަވަނީެއއް

ްމިހާބޮޑަްށް ްައއިސްފާނެތީެވ ްމިކަހަލަކަމެއް ްދަންަނވާނީ އަޅުަގނޑު

ްއެހެންނަމަވެްސް ްމުސްތަޤްބަލުަގއި ްެއހެންވީމާ، ްނޫން. ތައްޔާުރވެގެންެނއް

ކަންެވގެންދާނީްއެހެނެއްނޫން.ްވަރަށްްބޮޑަށްްތަފާތުވެގެންދާނެ.ްމީގެކުރީަގއިް

ްޤައުުމްއަޅު ްމިއަދު ްނޫން ްއޮތްގޮތަކަެށއް ްޙާލަތު ްޤައުުމގެ  2190ަގނޑުމެން

ްވާޖިބުަތްއް ްސިފައިންގެ ްފުލުހުންނާ ްމިައދު ްއެހެންވީމާ، އޮތީެއއް.

ްހުޅުިވް ްމާދުރަށްުް ްލޯ ްއެމީހުންގެ ްއަދި ްވަުރގަދަކޮށް ްމާބޮޑަށް ކުރިއަްށވުރެ

ްމިއަދުް ްޙާލަތަށް ްފެންނަންޖެހޭ ްއެީމހުންނަށް ްކަންތައްަތއް ްމާދުރުގެ
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ްއެހާދިާސް ްއެހެންވީމާ، ްބަދަލުވަމުން. ްމިދަނީ ްކަންތައްަތއް މިޤައުމުގެ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްހަމަެއއާެއކުަގއި ްއިރުަގއި ްުކރެއްވި ްބަޔަކު ްމިތާނަގއި  2195ކުށްވެރި

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްއެފަރާތްތަކަށްްމުސްތަޤްބަލަށްޓަކައި ްގޮވާލަން ްމިއަދު ހަމަ

ްއެް ްއެމީހުންގެ ްސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި ްއިތުރަްށްމިޤައުމު ވާޖިބުަތއް

އަދާކުރުމަށްޓަަކއިްއެމީހުންގެްއެމުހިންމު،ްއެްރޯްލްމިއަްށުވރެްމިހާރަށްވުރެް

ބޮޑަށްްއެމީހުންްއަދާކުރުންމަތީްދެމިތިބުމަށްޓަކައިްމަސައްކަްތތަކެއްްކުރާށޭ.ް

ްޙަޤީޤަތުގަިއް ްމިމައްސަލައަީކ ްެއހެންވީމާ، ްރައީސް.  2200ޢިއްޒަތްތެރި

ްރަ ްހުންނަ ނުޑްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްއަުޅގަ ްމިކަަހލަ، އިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް

ްވެއްެޖއްާޔް ްދިާމވެއްޖެކަމަްށ ްމަްއސަލައެއް ްކަހަލަ މިދެންނެވި

ްބަަލހައްޓަންޖެހޭނެ.ް ްޮބޑަށް ްވަރަށް ްޢާއިލާ އެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއެްއގެ

ްބޮުޑް ްވަރަށް ްކޮންމެތަނަކުން ްދާ ްމެންބަރަކު ްކޮންމެ އެޢާއިލާގެ

ްއޮންނަން ްބޮުޑްސެކިއުރިީޓއެއް ްއެވަުރގެ ްހިތަށްއަރަނީ ްއަޅުަގނޑު  2205ޖެހޭނެ.

ްއެލަޔާޤަާތއިް ްކުރުުމެގ ްޚަރަދުތަެކއް ްބޮޑު ްއެަފދަ ްނޫންނަމަ ސެކިއުރިީޓއެްއ

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްއެބަހުރިބާއޭ. ްތެރޭ ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ޤާބިލުކަން

ްނަސީބުް ްިމއަދު ްއަރިހުގައި ްމީހާގެ ްރަނގަޅު ްއެންމެ މިސުވާލުކުެރވެނީ

ްމިއަދުްކަންދިމާކުރެއްިވގޮ ްާސފުކޮށް ްއެންމެ ްއެކަން ްމަނިުކފާނަކީ ތުން.

ްމިވާހަަކް ްބައްދަލުކޮށްފައި ްމަނިކުފާނާ ްފަހުން ނޑު ްއަުޅގަ ްފަރާތް.  2210އެނގޭނެ

ްކުޅަދާނަކަމެްއް ްއެފަދަ ްޖެހިދާނެ. ްފަހަރެއްގައި ްނަގަންވެސް ްމީތީ އަހާލާފައި

އަިދް،ްއަޅުަގނޑުމެްނގެްމިޤައުުމގައިްނެތްކަމަށްްވެއްެޖއްޔާ.ްއެހެންަނމަވެސް

ްމިބާއްވަްން ްމިޮއތީ ްިޚޔާލު ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްއަިދ ްވިސްނުމާ އަޅުަގނުޑގެ

ްސެކިއުރިީޓއެްއް ްކަހަލަ ްމިދެންނެވި ްއެފަރާތްތަކަށް ޖެހޭނެކަމަށް.

ްއެފަރާތްތަކަށްް ްމުސްތަޤްބަލުަގިއ ްވެއްޖެއްޔާ ްނުދީފިކަމަށް  2215ދޭންޖެހޭނެކަމަށް.

ްވަ ްވެއްޖެއްޔާ ްނުލެިވްއޖެކަމަށް ްއަޅާ ްނިކަމެތިްއަޅުަގނޑުމެން ްދެރަ ރަށް

ްމިް ްއެެހންވީމާ، ްހިނގައިފާނެ. ްމުސްތަޤްބަުލގަިއ ކަންތައްތަެކއް

ްއެބަހުރި.ް ްފައިދާަތކެއް ްނެތުމުންވެސް ްެއބައޮތް. ްފައިދާަތކެއް އޮތުމުންވެސް

ްއެހެންވީމާ،ް ްނިންމާނީ. ްީމގަިއ ްގޮތެއް ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،
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ްޢިއްޒަތް ްރ.އަތޮޅުެގ ްއުންމީދުކުރަން ްވަޙީދުްއަޅުަގނޑު ްޢަލީ ްމެންބަުރ  2220ތެރި

ްމިއަށްްތާއީދުކުރަްއވާނެކަުަމަށް.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރ.އަތޮޅުގެ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްތާއިދުކުރަްއާވް ްއަރުވަްނ، ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްވަޙީދަށް ްޢަލީ މެންބަރު

 2225ްބަރު.މެން

ް

ްހުށަހެޅުމަށްްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްރަޝީދުގެ ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްތ.އަތޮޅުގެ

ްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.ްްދުްވާހަކަެދއްެކވުން:ޢަލީްވަޙީ

ް

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަްތތެރި ްގދ.ގެ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި  2230ޝުކުރިއްާޔ

ްއަބްދު ްނަންބަރުްهللا ްކަރުާދސް ްއަުރވަން. ްފުރުޞަތު ނުޑ ްއަުޅގަ ލަޠީފަށް

81ް.ް

ް

ްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް 15ްްއަޅުަގނޑު ްއިޞްލާޙަކީ، ްހުށަހަޅާ ްމާއްދާައށް ްމާއްދ15ްްާވަނަ ްވަނަ

ްްވާހަކަެދއްެކވުން:ްލަޠީފްهللاްއަްބދު ްއިޞްާލޙުކުރުން. ްގޮތަށް ްސަބަބަކާހުރެްއެް-15އަންނަނިވި  2235ްްއވެްސ

ްރައީސްކަުމެގްް ްނާއިުބ ްހުސްވެއްޖެނަމަ، ްމަޤާމު ްރައީސްކަުމގެ ނާއިބު

ްމީހަކުް ްފުރާނޭ ްމަޤާމު ްއެ ްދުަވސްތަކުަގއި ްއޮތް ްބާކީ މުއްދަތުގެ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްޢައްޔަްނކުރާންވާނެެއވެ.ްޝުކުިރއްާޔ.ް

ްމެންބަރު.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްޢިއްޒަތްތެިރްތާއީްއާދެ، ދުކުރައްާވ

ްމޫސާް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްވ.އަތޮުޅގެ ްއަރުވަން. ްފުރުޞަތު  2240މެންބަރަށް

ްނިޒާރު.

ް

ްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.ްްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޫމސާް
ްނިޒާރުްިއބްާރހީމްް

 2245ްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް
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ްތ.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ްމެންބަރުްޝުކުރިއްޔާ ްޢިްއޒަތްތެރި އަތޮޅުގެ

ްނަންބަރުް ްކަރުާދސް ްއަުރވަން. ްފުރުޞަތު ްޙަސަްނއަްށ ްރަޝީދު ޙުސައިން

81ް.ް

ް2250 

ްއަޅުަގނޑުްޤަސްުދކުރަނީްއެިއޞްލާޙުްދޫކޮށްލަން.ްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް
ްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޝުކުރިްއޔާ ްއަބްދުއާދެ، ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްެތރި ްހދ.ެގްهللا ނަޞީރު،

ް ްނަންބަރު ްކަރުދާސް ްމެންބަރު. ްއިޞްލާޙ82ްްުޢިއްޒަތްތެރި ްޮއތް  2255ގައި

ްހުށަހެޅުއްވުމަށްްފުރުޞަތުްއަުރވަން.

ް

ްްމެްނބަރުްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީް ްޝުކުިރއްޔާ ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ`. ްރަީއސް. ް،ިޢއްޒަތްތެރި

ްމިބާބުގެް

16ްްްވާހަކަެދއްކެުވން:ްރުަނޞީهللاްބްދުޢަ ްމާއްދާ ްއަޅުަގނުޑްއަންްވަނަ ްިއޞްލާޙުކުރަްނ  2260ްނަނިވިގޮތަށް

ްް ްމިހުށަހަޅަނީ. ްރައީސަްށްރަުަީއސުލްޖުމްހޫރިއްއާދެ، ްާނއިބު ްއަދި ޔާއަށް

ްވާޖިއެމީހެއް ްމަޤާމުގެ ްއަބުގެ ްވަގުތީަތއް ްޙާލަތެްއ ގޮތުްންދާނުކުރެވޭފަދަ

ޔާގެްމަްސއޫލިްއޔަތުތަާކއިްވާޖިބުތަްއްމެދުވެރިވެއްޖެނަމަ،ްަރއީސުލްުޖމްހޫރިއް

ްމެން ްމަޖިލީހުގެ ްވަީޒރުންގެ ްޙަވާުލވާނީ، ްތެރެއިްންއަދާކުރުމަށް ބަރުންގެ

ްމިގޮތުންއެ ްމީހެެކވެ. ްޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ ްުދވަހު ްގިނަ ްއެންމެ  2265ް،މަޖިލީހުގައި

ްގިނަ ްއެންމެ ްމެންބަރުކަމުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްގިަންްވަޒީރުްނގެ ުދވަްސވީ

ްަވޒީރެެކވެ.ވަޒީރުންތަކެް ްދޮށީ ްއެންމެ ްތެެރއިން ްަވޒީރުންގެ ްއެ ްތިބިނަމަ ްއް

ްރައީްސް ްނާއިބު ްނުވަތަ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމިއޮންނަގޮތަކީ ޑްރާފްޓްަގއި

މިމަޤާމުްއަދާނުކުރެވޭފަދަްޙާލަތެއްްމެދުވެިރވެއްޖެްއޔާްަރއްިޔތުންްމަޖިލީހުގެް

 2270ސްވެްސްނުކުޅެދޭފަދަްރައީސްްއަދާކުރާެނކަމަށް،ްރަްއޔިތުންްމަޖިލީހުގެްރައީ

ްފާސްކުާރް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ ްދެން ްމެދުވެިރވެފަިއވާނަމަ ޙާލަތެއް

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަްން ްމެންބަރަކު ްއެމަޖިލީހުގެ ްހޮވާ ޤަރާރަކުން

ްމެންބަރަކަށްް ްމަޖިލީހުގެ ްވަޒީރުްނގެ ްމިއޮތީ ނޑު ްއަުޅގަ އަދާކުރާގޮތަށް.
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ްއަޅުގަް ްހަމަޖެހޭގޮތަށް ްމިއޮތީ.ްއަދާކުރާގޮތަްށ ްހުށަހަޅާފައި ްއިޞްލާުޙ ނުޑ

 2275ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތާއީދުކުރައްާވ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްޢަބްދު ްޚަލީލް ްއިބްރާހީމް ްއަރުވަން. ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ،ްهللاމެންބަރަށް

ްޢިއްޒަތް ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްވަޑަިއގެްންގއ.ގެ ްމެންބަރު ތެރި

ނުޑް ްއަުޅގަ ްމެންބަރަަކށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެން ްއެހެންވީމާ، ްނެތް.  2280މިވަގުތު

ްޢަލީ.هللاްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ްޅ.އަތޮުޅެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުް

ް

ްތާއީދު.ްهللاްބދުފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޢަ
ްލީްވާހަކަދެއްެކވުން:ޢަ

ް2285 

ްމެންބަރުްޝުކުރިްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްތެރި ްތ.އަތޮޅުގެ ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި އްޔާ

ް ްނަންބަރު ްކަރުދާސް ްޙަސަން، ްރަޝީދު ްއިޞްލާުޙ83ްޙުސައިން .

ްއެބޮްތް ްިއްޞލާޙެއް ްދެ ްއާދެ، ްއަރުވަން. ްފުރުޞަތު ހުށަހެޅުއްވުމަށް

ްޖެހިޖެހިގެން.ްއެްދެްއިޞްލާޙުވެސްްހުށަހެޅުްއވުމަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް2290 

ްްޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންްކޮޅުމަ ްއިޞްލާޙަކީ ްހުށަހަޅާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްމާއްދާ،16ްް`. ވަނަ

ްމިބާބުގެް

ްއަންނަނިވ16ްިްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމާއްދާ ްވާވަނަ ްެއއީ ްއިޞްލާޙުކުރުން. ޖިބުަތްއްގޮތަށް

ްނުކުޅެދުން ްަވގުތީގޮތުްނ ްއަދާކުރުމަށް އީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަށާިއްރަުަ.

ްމަޤާމުެގްރައީސު ްއެމީުހންގެ ްެއްއވަގުެތއްަގއި، ްނާއިަބށް،  2295ލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްއަދާނުކުެރވޭ ްވަގުތީްވާޖިބުތައް ްޙާލަތެއް ްމެދުެވރިވެއްޖެނަމަ،ފަދަ ްގޮތުން

ްނާއިރަ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްނުވަތަ ްމަސައްކަާތްއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ުބ

ްޙަވާލުވަ ްމަސްޢޫްއަލުން ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ލިއްޔަތުތަާކިއްންދެން

ްރައީެސވެ.ް ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުންެގ ްޙަވާުލވާނީ، ްއަދާކުރުމަށް ވާޖިބުތައް

ްއެކަާމް ްެނތްނަމަ، ްޙަވާުލވެވެން ްއެކަމާ ްރަީއސަށް ްމަޖިލީހުގެ  2300ރައްޔިތުންގެ

ޙަވާލުވާނީްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްފާސްކުރާްޤާރާރަކުންްހޮވާްއެމަޖިލީހުެގް
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ފްޓްކުރާްކޮމިޓީންްފޮނުއްވާފަިއއޮތްްއިޞްލާޙުްދިރާސާކޮށްްޑްރާްމެންބަރެކެވެ.ް

ް ްއޭަގއި ްބަލައިލާނަން. ްމިއޮީތ16ްްއަޅުަގނޑު ްމާއްާދގައި ވަނަ

ްމަޤާމުގެްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއެމީުހންގެ ްރައީސަށް ްނާއިބު ްއަިދ އަށް

ްހަމަް ްމެދުވެރިެވއްޖެނަމަ ްވަގުީތގޮތުން ްޙާލަތެއް ްއަދާނުކުެރވޭފަދަ  2305ވާޖިބުތައް

ްމިދެންނެ ްކުރިން ްޢަމަލުކުރަން. ްނުވަަތްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާވިގޮތަށް އަށް

ްހަވާލުެވވެންދެްންް ްއަލުން ްމަސައްކަތާ ްރައީސަށް ނާއިބު

ްއަާދކުރުްންރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްވާޖިބުތައް ްމަސްޢޫލިއްޔަތުތަާކއި ެގ

ްއަޅުަގނުޑް ްމިހާުރ ްރައީސެވެ. ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުން ހަވާލުވާނީ

ް ްބޭނުންވާ ްމިދެބޭފުޅުންްފާހަގަކުރަން ްއެްއވަގުެތްއގަިއ ްމިހާރު  2310ވާހަަކއަކީ،

ްމިކަންވާންް ްއެްއވަގުެތއްަގިއ ްމިބޭނުންވަނީ. ްެވގެންނޭ އިންކެޕޭސިޓީ

ްދިމާވިޔަްސް ްމިޙާލަތު ްބޭފުޅަކަށް ްއެއް ްމީގެތެރެއިން ްމިހާރު އެބަޖެހެއޭ.

ްހަވާުލވާން،ްވާޖިބުތަްއްއަދާކުރުމަްށް ްރަީއސްކަމާ ްއެބަޖެހެއޭ އެހެންނޫނިއްޔާ

ްމިކަްންހަ ްެއއްަވގުެތއްަގއި ްރައީސް. ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ވާލުވާން

ްތިބޭފުޅުންް ްއެހެންވީމާ، ްކުރިމަތިވަނީ. ްމިާޙލަތު ްޙަޤީޤަތުގައި  2315ވެއްެޖއްާޔއޭ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްޮއތީ ްދެން ްދޫކޮށްލާނީ. ނުޑ ްއަުޅގަ ްެއވާހަކަ ވިސްނުންފުޅަށް

ް ްެއއީ ްއިޞްލާޙު. ްއަނެއް ް)ހ(ްައނ17ްްހުށަހެޅި ްާމއްދާ ނަނިވިގޮތަްށްވަނަ

ްކުިރމަތިވެއްޖެްއޔާް ްނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ްާދިއމީ ްއެީއ، އިޞްލާޙުކުރުން.

ް ްޭއގެ ްހުށަހަޅ17ްްާޢަމަލުކުރާނެގޮތެއް. ނޑު ްއަޅުގަ ް)ހ(ްށް ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްނާއިބަްށ،ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށާއިްއިޞްލާޙަކީ  2320ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާގެ

ްމަޤާމުްއެްއވަގުެތްއގައިް ްމަސްޢޫއެމީހުންެގ ްއަދާކުރުމަްށްގެ ލިއްޔަުތ

ްމަޤާމުންް ްނުަވތަ ްކުރިމަތިވެގެން ްޙާލަތެއް ްދާއިމީ ހުރަސްއެޅޭފަދަ

ްނުވަތަްއިސްތިޢު ްސަބަބުން ްދުރުކުރުމުގެ ްމަޤާމުން ްނުވަތަ ފާދީގެން

ެޖނަމަ،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެްމަޤާމަށާއިްމަރުވެގެންްއެމަޤާމްްހުސްެވއް

 2325ްދެްހުންްއިންތިޚާބުްކުރެވެންދެންްއެއަލުންްމީްކަުމގެްމަޤާމަށްނާއިބުްރައީސް

ްމަޤާމުގެްމަސްއޫލިްއޔަތުތަްއްައދާކުރާނީްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގެްަރއީސެެވ.

ްއެކަާމް ްެނތްނަމަ ްަހވާލުެވވެން ްއެކަމާ ްރަީއސަށް ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންެގ

ްެއް ްހޮވާ ްޤަރާރަކުން ްފާސްކުރާ ްަމޖިލީހުން ްރަްއޔިތުންގެ ހަވާލުވާނީ
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ްބޭނުންްމަޖިލީ ްފާހަގަކޮްށލަން ްއަޅުަގނުޑ ްހަމަ ްމީގަިއ ްމެންބަރެކޭ. ހުގެ

ްމިހާރުް ްިމޖެހެނީ. ްމިކަންކުރަން ްމިެހންވެގެންނޭ ްެއްއވަގުެތްއގައި  2330މީގައި

ްނުވާެނއޭ.ް ްކުރިމައްޗެއް ްމިޙާލަތު ްހުންނެވިނަމަ ްެއއްބޭފުޅަކު މީގެތެރެއިން

ްނުކުޅެދުންތެ ްދާއިމީ ރިކަމެްއްމިސާލަކަށް،ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާއަށް

ްއޮްތް ްކޮމިީޓަގއިވެސް ްޑްރާފްޓްކުރާ ްދިރާާސކޮށް ްމި އަތުެވއްޖެއްޔާ

ޑްރާފްޓްަގއިވެސްްހަމަްމިއޮތީްމާނަކުރައްވާަފއިްއެްމަފްޙޫމުަގއިްމިއޮންނަނީް

ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްވާޖިބުތަްއ ްމަޤާމުގެ ްއޭނަެގ ްރައީްސ،  2335ނާއިބު

ްރައީސުލްޖުމްހޫރި ްއަދާކުރަްއާވގޮތަށޭ. ްރައީސަްށްވާޖިބުތައް ްާނއިބު އްޔާާއއި

ްމިވާގޮަތކީ،ް ްމިާހރު ްޙާލަތެއް. ްދާއިމީ ްހުުުރަސްެއޅޭފަދަ ްއަދާކުރަން މަޤާމު

ޙާލަތެއްްކުރިމަތިެވގެންްނުވަަތްމަޤާމުންްއިސްތިޢުފާދީގެންްނުވަތަްމަޤާމުންް

ްެއއްޖުމްލައެްއގަިއް ްެއއްފަހަރާ ްވާހަކަ ްދެމަޤާމެއްގެ ްމިހާރު ދުރުކުރުމުގެ،

ްދައްކަމުން ްއެކަކަްށްމިހެން ްމީެގިއން ްވާގޮަތކީ، ްމިވާއިރު  2340އައިސް

ްވެރިކަންް ްރައީސާިއ ްމަޖިލީހުގެ ްމިރައްޔިތުްނގެ އެކަންިވޔަސް

ްމިް ްާވންވީގޮަތކީ ްއެހެންވީމަ، ްމިވަނީ. ްގޮެތއް ްކަހަލަ ހަވާލުކުރަންޖެހޭ

ްެއއްަވގުތެްއަގއިް ްަރއީސަށް ްާނއިބު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއާއި ދެފަރާތް

ްރައް ްމި ްވެރިކަމާިއްމިހެންވެގެންނޭ ްރައީސާ ްމަޖިލީހުގެ ޔިތުންގެ

ްއެސްަޓބްލިޝްކުރަން،ް ްމީގެން ނޑު ްައޅުގަ ްއެއީ  2345ޙަވާލުވާންޖެހޭނީ.

ްއުންމީދުކުރަްން ނޑު ްއަުޅގަ ްއާެދ، ްނުކުތާއަކީ. ްބޭނުންވާ ފާހަގަކުރަން

ްވިސްނުމުެގް ްެއ ްވިސްނާފައި ްުހށަހެޅުމަށް ްއަޅުަގނުޑގެ ތިބޭފުޅުން

ްިމދެން ްބައްަލވާފަިއ، ްވަރަްށްއޮށްޓަރަށް ްވޯޓުދެްއވާެނކަމަށް ްމިއަށް ނެވީ

ްބޮޑަށްްޝުކުރިްއޔާ.ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތާއީދުކުރައްާވ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ  2350އާދެ،

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްސ.އަޮތޅުެގ ްއަރުވަން. ްފުުރޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ މެންބަރަށް

ސިސްޓަްމގައިްކުަޑްމައްސަލަެއްއްްމެންބަރުްޙުސްނުއްސުޢޫދު.ްއާދެ،ްމައިކް

ްހިނދުކޮޅެއް.ް ްކުޑަކުަޑ ްއެބަޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެްނ ޖެހިގެން

)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(.ްއާދެ،ްމިހާރުްރަނގަޅުވެއްޖެ.ްވަރަށްްމަޢާފަށްްއެދެން.ް

 2355ްސ.އަތޮުޅގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެްނބަރުްކުރިއަށްްގެންަދވާ.ް
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ް

ްޢިްއޒަތްތެްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުް ްެދްތ.އަތޮޅު ްހުށަހެޅުއްވި ްރަޝީދު ްޙުސައިން ްމެންބަރު ްރި

ނޑުްތާއީދުކުރަން.ްްޙުސްުންއސުޢޫދުްާވހަކަެދއްކެުވން: ްއިޞްލާޙަށްވެސްްއަުޅގަ

ް

ްމުޙަންމަދު،ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޙްމަދު ްދެން، ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ  2360އާދެ،

އިޞްލާޙުްހުށަހެޅުމަށްްފުރުޞަތުްްޅ.އަތޮުޅގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްފޮނުވާ

ް.85އަރުވަން.ްކަރުދާސްްނަންބަރުް

ް

ްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްމިބާބުގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި 17ްްޝުކުރިއްޔާ

ނުޑްްމުޙަްނމަދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙުކުރަްނ ްއަްނނަނިވިގޮތަށް ް)ހ( ްމާއްދާގެ  2365ވަނަ

ޅަން.ް)ހ(ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްނާއިބުްރަީއސަށްްމަޤާމުްއަދާކުރަްންހުށަހަ

ްމަޤާމުންް ްނުަވތަ ްކުރިމަތިވެގެން ްޙާލަތެއް ްދާއިމީ ހުރަސްއެުެޅޭފަދަ

ްނުވަތަް ްސަބަބުން ްދުރުކުރުމުގެ ްމަޤާމުން ްނުވަތަ އިސްތިޢުފާދީގެން

ްތެރޭގަިއް ްމަސްދުަވހުގެ ްތިން ްހުސްވެއްޖެނަމަ ްދެމަޤާމު ްއެ މަރުވެގެން

ްމީހުންް ްމަޤާމުތަކަށް ްއެ ްބާއްވާ ްިއންތިޚާބެއް ްގޮުތގެމަތީން  2370ޤާނޫނުގަިއވާ

ްމަްސޢޫލިއްޔަތުތަްއް ްމަޤާމުގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހަމަޖެހެންދެން

ްމަޖިލީހުގެް ްރައްޔިތުންގެ ްރައީސޭ. ްަމޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ އަދާކުރާނީ

ްޙަވާލުވާނީް ްއެކަމާ ްނެތްނަމަ ްޙަވާުލވެވެްނ ްެއކަމާ ރައްޔިތުްނެގްްރައީސަށް

ްދެން،ް ްމެްނބަރެކޭ. ްއެމަޖިލީހުގެ ްހޮވާ ްޤަރާރަކުން ްފާސްކުރާ މަޖިލީހުން

ްދުވަހުެގް ްތިންަމސް ްތަންކޮޅަކީ ްއިތުރުކުރި ްޑްރާފްޓަށް ްމި  2375އަޅުަގނޑު

ްެއް ްވާހަކަ. ްބާްއާވ ްއިންތިޚާބު ްގޮތުގެމަތީން ްޤާނޫުނގަިއވާ ތެރޭގައި

ްހަމަޖެ ްމީހަކު ްެއމަޤާމުތަކަށް ްބާްއވާ ހެންދެންްއިންތިޚާބު

ނަޑައާޅް ްކަ ްމީހަކު ްއަދާކުރުން ްމަސްޢޫލިއްޔަތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީަމ، ްގޮތަކީ. ްއިްޞލާޙުކޮށްލި ްމި ްައޅުަގނޑު ވާހަކަ

ްއަލިއަުޅވާފަިއް ްަވކި ްއެއާބެހޭގޮތުްނ ްގޮތުްނވިްއޔާ ްމިއޮންނަ  2380ޑްރާފްޓްަގއި

އަސާީސގަިއްއެބައިްއެމާއްާދްނެތް.ްދެންްއަޅުަގނޑަށްްހީަވނީްއެއީ،ްޤާނޫނު

ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްއޮތީ. ނޑަނޭޅި ްކަ ްއެގޮތަށް ްކަންނޭނގޭ ްއޮންނާތީ އެހެން
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ްހިތަށްއަރަނީް ްމިޮގތަށްްއިޞްލާޙ17ްްުއަޅުަގނޑު ް)ހ(ްގައި ވަނަްމާއްދާގެ

ްއިޞްލާޙުް ްމިގޮަތށް ްއެހެންވީމަ، ްސާުފާވނެކަމެކޭ. ްބޮޑަށް ްއެއީ އޮތުން

 2385ްހުށަހެޅީ.ްޝުކުރިއްޔާ.

ް

ްމެންބަރަށްްްްންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތު ްމެްނބަރު.ްތާއީދުކުަރއްާވްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި

ްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ްމޫސާްނިޒާރުްވ.އަތޮުޅގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ްް

ްހުށަހެޅުއްވިްްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޫމސާް ްމުޙަންމަދު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި  2390ްްޅ.އަތޮުޅގެ

ނޑުްތާއީުދކުރަން.ްްނިޒާރުްިއބްާރހީމްްާވހަކަެދއްކެުވން: ްއިޞްލާޙަށްްއަުޅގަ

ް

ްމެންބަރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަްތތެރި ްއައްުޑއަތޮުޅގެ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

މުޙަންމަދުްއަސްލަމްްފޮނުއްާވްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅުމަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

 2395ް.86ނަންބަރުްކަރުދާސްް

ް

ްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް ނޑު ްއަުޅގަ ްފަހަތަށ17ްްްއައްސަލާމުޢަލަިއކުމް. ްގެ ް)ހ( ްމާއްދާގެ ްވަނަ

ްތަރުތީބުކުރުމަށްްްއަސްލަމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަލުން ްައކުރު ްމާއްދާގެ ްއެ ްއިތުރުކޮށް އަކުެރއް

ްފާ ްމިއިޞްލާޙު ްއަޅުަގނުޑގެ ްއެހެންކަމުން، ސްވެއްެޖކަމުަގިއްމިހުށަހަޅަނީ.

ް ްމިެވގެންދާނީ ް)ށ(17ްްވަނީނަމަ ްމިހާރުގެ ްއަދި ް)ށ(. ްމާއްާދގެ  2400ވަނަ

ް ްިއޞްލާޙަކީ،ްމ17ްްިވެގެންދާނީ ްއަޅުަގނުޑގެ ްމާއްާދެގް)ނ(ްއަށް. ވަނަ

ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމެގް ްމެދުވެިރވެ ްޙާަލތެއް ްފަދަ ް)ހ(ގަިއވާ މާއްދާގެ

ްއެއް ްމަޤާމު ްރައީސްަކމުގެ ްނާއިބު ްހުސްވެއްޖެނަމަްމަޤާމާއި ފަހަރާ

ް ްފެށިގެން ްތާރީޚުން ްމެދުވެިރވާ ްއެޙާލަތު ްތެޭރަގިއ91ްްލަސްވެގެން ުދވަހުގެ

ްދެން،ް ްއިންތިޚާބުކުރަންާވނެއޭ. ްމީހަކު ްމަޤާަމށް  2405ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްާދިދް ްޙާސިލުވެގެންދޭ ްހަމަ ްމަޤްޞަދު ްހުށަހެޅި ްިއޞްލާޙު ްމި އަޅުަގނުޑ

ްޢިއްޒަތް ްޅ.އަތޮުޅގެ ްއެހުށަހެޅުއްިވްދެންމެއަކު ްމެންބަރު ތެރި

ް ްއިޞްލާޙުގެ ްއެ ްދެން، ްއަށ17ްްްއިޞްލާޙުންވެސް. ް)ހ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

ް ްަވކި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް، ްޮއތީ. ްއިތުރުކޮށްފަިއ ްހަމަ 17ްއެބައި
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ނޑުްމިް  2410ވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ްގެްފަހަތަށްްއިތުރުްއަކުރެއްްއިތުުރކޮްށްއަޅުގަ

ްިއނ91ްް ްއެ ްތެރޭަގއި ްމިހުށަހަޅަނީ.ްދުވަުހގެ ނުޑ ްއަުޅގަ ްބޭއްވުމަށް ތިޚާބު

ނޑަްށް ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅީ ްއިޞްލާޙު ްމި ްމިގޮތަށް ްހަމަ ނުޑވެސް ްއަޅުގަ ދެން

ް ްމިހާރު ްބަލައިާލއިުރ ްޑްރާފްޓް ްިމވަނ16ްްީމުޅި ްާމްއދާގައި ވަނަ

ްަރއީސްެގްމަޤާމުް ްނާއިބު ްއަދި ްމަޤާމު ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ވަގުީތގޮތުން

ްއުޒުް ްެދން،ްއަދާކުރުމަށް ްވާހަކަ. ްކަންކުރާނެގޮުތގެ  2415ވަަނ17ްްވެިރވެއްޖެނަަމ

ްދާއިމީކޮްށް ްނުކުޅެދުންތެރިކަމަކާެއކު ްދާއިމީ ްއެހެންނަމަވެސް، މާއްދާގައި

ްައިދް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށްވެސް ްއަދާކުރުމަށް ްވާޖިބު ްކުރުމަށް މިކަން

ްނުކުޅެދިއްޖެކަުމގައި ްއަދާކުރުމަށް ްމިމަޤާމު ްރައީސަްށވެސް ވަނީނަމަްްނާއިބު

ްޤަބޫލުކުރަްން ނުޑވެްސ ްއަުޅގަ ްދެން، ްމިދަނީ. ްމިހިމެނިގެން ކަންކުރާނެގޮތް

ްޢައްޔަްނކުރެިވގެންދާ،ް ްއަދި ްއިންތިޚާބުކުރެވޭ ްދަށުން ްޤާނޫނުއަސާސީގެ  2420މި

ްރައްޔިތުްނެގް ްެއީއ ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިުތންގެ ްމިދެންނެވީ ޢައްޔަނޭ

ްފަ ްހޮވޭ ްތެރެއިން ްމެންބަރުންގެ ްެއހެންނަމަވެސް،ްމަޖިލީހުގެ ރާތެްއ.

ރައްޔިތުންނެއްްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެްމަޤާމުްއަދާކުރުމަށްްއެފަރާތަކާިއް

ްހަަމް ްމުއްދަތެއް ްއެކަްނކުރާނެ ްއެހެންކަމުަގއިވަނީނަމަ، ްުނކުރޭ. ޙަވާލެއް

ްކަމެއްކަމުަގިއް ްކުރަންޖެހޭ ްކޮންމެހެންވެސް ްއެީއ ްއޮތުަމކީ ނަޑއެޅިފައި  2425ކަ

ްދެކެނީ. ްމިހާރުްްއަޅުަގނުޑ ްަބލާއިރު ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ިމގޮުތން،

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއެަބޭވ48ްްޢަމަލުކުުުރެވެމުންދާ ްމާއްާދަގއިވެްސ ވަނަ

ްައިދް ްފުރާގޮތާއި ްހަމައަސް ްމަޤާމު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ވަގުީތގޮތުން

ްމަޤާމަށްް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާގެ ްތެރޭގައި ްމުއްދަެތއްެގ ްވަކި މުއްދަތެއް.

ްއިން ްމީހަކު ްއެހެންކަުމން، ްއެަބއާދޭ. ްވާހަކަ  2430ވަަނ17ްްތިޚާބުކުރަންޖެހޭނެ

ްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާކަމުެގް ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއޮތްގޮތުްނ ް)ހ( މާއްދާގެ

ްމަޤާމުް ްއެ ްރައީސަށްެވްސ ްނާއިބު ްއަދި ްއަދާކުނުކުރެވިގެން މަޤާމު

ްއެކަްން ްރައީސާ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްަވގުތީގޮތުްނ އަދާނުކުރެިވގެން

ްވަނީނަަމްޙަ ްއަހަރުކަުމަގއި ްފުރަތަމަ ްދައުރުގެ ްރިޔާސީ ްެއއީ ވާލުކުރާއިުރ

ްނުބާއްާވް ްއިންތިޚާބު ްމަޤާމު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްހަތަރުއަހަރު ްއޮތް  2435ބާކީ

ްއެހެންކަމުން،ް ްއަތުވެދާނެ. ްކުރާތަންވެސް ްަރީއސް ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ
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ްލި ްމުއްދަތެްއ ްބޭްއވޭނެ ްއިންތިޚާބު ްމި ްވަރަްށްސާފުކޮށް ެޔވިގެންިދއުމަކީ

ްިމް ނޑު ްައޅުގަ ްއެހެންކަމުން، ްދެކެން. ނޑު ްއަުޅގަ މުހިންމުކަމެއްކަމުގައި

އިޞްލާޙުްހުށަހެޅީ.ްއަޅުަގނުޑްއުންމީދުކުރަނީްހަމަްމިްއިޞްލާޙަށްްހުރިހާް

 2440ްމެންބަރުންވެސްްތާއީދުކުރަްއާވނެކަމަށް.ްޝުކުރިއްޔާ.

ް

ްޢިްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޅުަގނުޑްޝުކުރިއްޔާ ްމެންބަރަށް ްތާއީދުކުރަްއވާ ްމެްނބަރު އްޒަތްތެރި

ފުރުޞަތުްއަރުވަން.ްކޮޅުމަޑުުލގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙުސައިންްރަޝީުދް

ްޙަސަން.

ް2445 

ްއަސްލަްމްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްައއްުޑއަތޮުޅގެ .`

ްދެންމެް

ްހުށަހެޅުއްވިްއިޞްލާޙަށްްއަުޅަގނޑުްތާއިދުކުރަން.ްްއްެކވުން:ރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެ

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއައްުޑއަތޮުޅ ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ  2450އާދެ،

ްހުށަހެޅުއްވުމަްށް ްމައްސަަލ ްހުށަހަޅުއްވާ ްޙުސްނުއްސުޢޫދު މެންބަރު

ް.87ްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ްކަރުދާްސްނަންބަރުް

ް

ްމުިޅްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުް ްރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔގެ ްއާދެ،ްމި ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްހުސްވާގޮްތްްޙުސްުންއސުޢޫދުްާވހަކަެދއްކެުވން: ްމަޤާމު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްބަލާއިރުވެސް  2455ބާބަށް

ްޑްރާ ްލިބުނު ނޑަށް ްއަުޅގަ ްހަމަގައިމުންވެސް ްނެތް ފްޓަކު.ްބަޔާންކުރެވިަފއެއް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް، ްޙައްެލްއގެގޮތުން. ްއޭެގ އެހެންވީމާ،

ްއިްޞލާޙަކުންެވްސް ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްމަޤްޞަދެއް ްބޭނުންވި ޙާސިލުކުރަން

ްހުށަހަޅާކަށްް ްއިޞްާލޙު ްއެ ނޑު ްއެހެންކަމަްށވުމާއެކު،ްއަުޅގަ ޙާސިލެއްނުވި.

 2460ަގިއްއޮންނަންވާނެްޤަސްދެއްނުކުރަން.ްމިއީްއަުޅަގނޑުްދެޭކގޮތުަގއިްމިްބާބު

ްގޮތްތަްއ.ް ްއެިކ ްހުސްވާނެ ްމަޤާމު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްރައްޔިތުންެގް ްވަކިކުރާކަމަްށވެއްެޖއްާޔ ްމަޤާމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްވަކިކުރަންޏާ.ް ްމަޖިލީހުން ްކަންނޭނގޭ ްހިނގައިދާނެ ްބާބަށް މަޖިލީހުގެ
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ްހުންނާނެ ްގޮތްތަކެްއ ްެއހެން ްހުސްވާނެ ްމަޤާމު ނޑަްށްއެކަމަުކ، ްއަުޅގަ ކަން

ްއަޅުަގނުޑް ްއަންނަވާެނކަމަށް ްމިބާބުގައި ްއެގޮތްަތއް ްއެހެންވީމަ،  2465ޔަޤީން.

ްސުވާެލްއް ްމިކަަމށް ްކޮމިީޓގެ ްޑްާރފްޓިންގ ްއެހެންވީަމ، ދެކެން.

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްނިންމާލާނަން.ްޝުކުރިއްޔާ ްވާހަކަ ނޑު ްއަުޅގަ ދަންނަވާލާފައި

ްރައީސް.ް

ް

ްޢަބްދުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ ްއާދެ، ްހދ.ގެްهللا  2470ނަޞީރު،

ް ްނަންބަރު ްކަރުާދސް ްމެންބަރު، ްފުރުޞަތ88ްްުޢިއްޒަތްތެރި ހުށަހެޅުަމށް

ްއަރުވަން.ް

ް

ްވަނަްާމްއދާްއަންނަނިިވ18ްް`.ްޝުކުިރއްޔާްިޢއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް

ްޒިންމާްްެދއްކެުވން:ަނޞީރުްވާހަކަهللاްޢަބްދު ްއާެދ،ްކުށުގެ ްހުށަހަޅަނީ. ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްކުރަން ްއިޞްލާޙު  2475ގޮތަށް

ް ްނާއިުބްް-18އުފުލުން. ްުނވަތަ ްމަޤާމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ

ްއަމިއްލަގޮތުްން ްނުވަތަ ްރަސްމީގޮތުން ްމީހަކު ްހުރި ްމަޤާމުގައި ރައީސްކަުމގެ

ް ްދޫކޮށްލި ްނުކޮްށ ްނުވަތަ ްއެމަޤާމުަގިއްކުރިކަމަކާމެދު ްއޭާނ ކަމަކާމެދު

ްުނވަަތް ްެގއެްއގައި ނިޑޔާރު ްފަ ްއެްއވެސް ްމައްަޗށް ްއޭނާގެ ހުރިހާހިނދަކު

ްއަިދް ްނުކުެރވޭނެއޭ. ްދަޢުވާެއއް ްމަޖިލީހެއްަގއިިވޔަސް ްއެހެން  2480ޝަރުޢީ

ްރައީސްކަުމެގް ްނާއިބު ްނުވަތަ ްމަޤާމުގައި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ މިގޮތުން،

ްރަ ްމީހަކު ްކުރިކަމަކާމެުދްމަޤާމުގައިހުރި ްއަމިއްލަގޮތުްނ ްނުވަތަ ސްމީގޮތުން

ްޤާނޫނުއަސާީސގަިއާވް ްދަޢުވާކުެރވޭނީ ްކަަމކާމެދު ްދޫކޮށްިލ ްނުކޮށް ނުވަތަ

ްނުވަތަް ްވަކިވުުމން ްމަޤާމުން ްޭއނާގެ ްއޭނާ، ގޮތުގެމަތީން

ްަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއާިއް ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްއާދެ،  2485ވަކިކުރުމަށްފަހުަގއޭ.

ްދަުޢވާ ްމަޤާމުގަިއްދޭތެރޭގައި ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ނުކުެރވެނީީކއެއްނޫން.

ނޑުްހުށަހަޅާފައިްމިއޮތީ.ް ހުއްޓާްދަޢުވާްނުކުެރވޭނެްވާަހކަ.ްެއގޮތަށްްއަުޅގަ

ްގޮތްގޮތުްނވެްސް ްއެހެްނ ްއަޒަލުކުެރވިދާނެ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ އެއީ

ް ްދަޢުވާކުރެވިދާނެ. ްދެން ްދުރުކުރުމަށްފަހު ްމާއްދާގ18ްްެމަޤާމުން ްވަނަ

ްރައީްސް ްާނއިބު ްނުވަތަ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމިއޮންނަނީ  2490ޑްރާފްޓްަގއި
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ްުކށެއްކުރިކަުމެގް ްޖިނާޢީ ްނަމަވެސް ްޭއގެކުރިން ްނުވަތަ ްހުރެގެން މަޤާމުގައި

ްޖަވާބުދާރީް ްއޭާނ ްއެކަމަކަށް ްކުރެވިއްޖެނަމަ ްއޭނާއާއިމެދު ތުޙުމަތު

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާާއމެ ްއެހެންނަމަެވސް، ްއެފަދަްވާންވާެނއެވެ. ދު

ްހިނގަމުންދާް ްޙާލަތެއްގަިއ ްކުރަންޖެހިްއޖެ ދަޢުވާއެއް

ްދައުާވެއްއް ްެއ ްހަމަވަންދެން ްދައުރު  2495ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ

ްެއް ްބަޔާންކޮށް ްއެކަން ްފެންނަމަ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުްނގެ ފަސްކުރުމަށް

ްަފސްކުރެވިދާނެ ްއެދަޢުާވއެްއކުރުން ްޤަރާރަކުން ްފާސްކުރާ .ްމަޖިލީހަކުން

ްހުަށހަޅާފައިާވގޮތްް ނޑު ްއަުޅގަ ްކޮްނމެއަކަސް، ްމިއޮންނަނީ. މިގޮތަށް

ްމިދަންނަވާލީ.ްޝުކުރިއްޔާްިޢްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް2500 

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތާއީދުކުރާ ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްޢި ްއަރުވަން.ްގދ.ގެ ްފުރުަޞތު ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރުްމެންބަރަށް ްއޒަްތތެރި

ްލަޠީފް.هللاްޢަބްދު

ް

ްއަބްދުްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހދ.ެގ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި  2505ްނަޞީރުްهللا

ްހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެޅުމަށްްއަޅުަގނޑުްތާއީދުކުރަން.ްލަޠީފްްهللاްޢަބްދު
ްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްތެިރްއާދެ، ްމާލޭެގ ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްެތރި ުޝކުރިްއޔާ

 2510ްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލްްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.ް

ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްދެންމެގައި ްރައީްސ، ްހުށަހެޅުނ18ްްުޢިއްޒަތްތެރި ްއެ ްމާއްާދއަށް  2515ްވަނަ

ނަޞީރުްއެހުށަހެޅުއްިވްهللاްހދ.ގެްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރުްޢަބްދު އިޞްލާޙު،ް:އިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން

ނޑަްށް ްއަޅުގަ ްނޫން. ްހީނުވަނީކީ ްހިއެއްުނވޭ، ނަޑކަށް ްއަުޅގަ އިޞްލާޙު

ްެއީއް ްސަބަބަކީ، ްއިޞްލާޙެއްނޫންކަން. ްބަލަިއގަނެޭވނެ ްމިއީ ޔަޤީންވޭ
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ް ްޮއތް ްލިެޔވިަފއި ްޚިލާފުވާގޮތަށް ްއަސްލަާކއި އެްއޗެްއ.ްއިސްލާމްދީނުގެ

ނޑުްދަންނަވާލާނަން.ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެްމަޤާމުގަިއް  2520ޚިލާފުވާގޮތްްއަުޅގަ

ްއޭނާެގް ްވަގުތެއްަގއި ްހުންނަ ްފިރިހެނަކު ްޚާއްަޞކޮްށ ްމީހެއްގެ، ހުންނަ

ްމައްސަލަެއްއް ްޙަޟާނާތުގެ ްއަނބިމީހާއަށް ްއެ ްހުރިނަމަ އަންބަކު

ްބޭނުންވެދާ ްފަސްޢުކުރަން ްކަިއވެނި ްޚުއްލުވަިރއަކުްންކުރިމަތިވެދާނެ. ނެ.

ްދަޢުާވް ްމައްސަލައެއްަގއި ްނުދިނުމުގެ ްނަަފޤާން ްބޭނުންވެދާނެ. ވަރިވާން

ްބޭނުންވެދާނެ.ް ްދަޢުާވކުރަން ްއަނިޔާކުރާތީ ްއޭނާައށް ްބޭނުންވެދާނެ.  2525އުފުލަން

ްލިބިދީފައިހުރިް ްއަންހެނުންނަށް ްޝަުރޢުކުރެިވގެން ްއިސްލާމްދީނުަގއި މިއީ

ްމިަކހަލަ ްފިރިން ްދޭތެރޭގަިއްްޙައްޤުތަކެއް ްއަނބީންނާ ކަންތައް

ްެއް ްޙާލަތެއްަގއި ްއެފަދަ ްއޮެވއްޖެްއޔާ ްމިހެން ކުރާކަމަށްެވއްޖެއްާޔ.

ްއެީއް ްބަްނދުވަނީ. ްމަގު ްއުފުއްލުމުގެ ްދަޢުާވ ްއެ އަނބިމީހާއަށް

ްއެހެންވީމަ،ް ްޚިލާފުކަެމއް. ްއަސްލުތަކާ ްއިސްލާމްދީނުގެ ނަޑއެިޅގެން  2530ކަ

ްމިހާ ްނުބޭއްުްވޭނެ. ްމިއެއް ްދިވެހިރާއްޭޖެގްމިގޮތަކަށް ރުވެސް

ްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްމިހެންްލިޔެފައިއޮތީްރަނަގޅަކަށެއްނޫން.ް

ް

ް

ްއިނގޭޯތ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބަލާނަން ްދިރާސާކޮްށ ްއިތުރަށް ްމައްަސލަ ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ  2535އާދެ،

ްމިގެންދިޔައީ.ް ްއަޅުަގނުޑ ްމިދާގޮތަށް ްމިހާރު ްދެން އެހެންނަމަވެސް،

ްމެ ްއަޅުަގނުޑްޢިއްޒަތްތެރި ްކަންތަްއ ްތިފާހަގަކުރެްއވި ންބަރު

ނަޞީރު،ްހދ.ގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްهللاްނޯޓްކޮށްލައިފިން.ްއާެދ،ްޢަބްދު

ްވަނަްމާއްދާއަށްްފޮނުވާްިއޞްލާޙުްހުށަހެޅުމަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.18ްް

ނޑުްވަނަްމާއ18ްްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް  2540ްދާއަށްްމިހާރުްއަޅުގަ

ނުޑްްްަނޞީރުްވާހަކަެދއްކެުވން:هللاްޢަބްދު ްއަޅުގަ ްއިތުރުކުރަްނ ްއަކުރެއް ްދެން ްހުށަހެޅުމަށްފަހު ހުށަހެޅި

ްނާއިުބް ްނުވަތަ ްމަޤާމުގައި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްއާދެ، މިހުށަހަޅަނީ.

ްއޭާނެގް ްހުިރއިރު ްމަޤާމުަގއި ްއެ ްމީހަކު ްހުރި ްމަޤާމުގަިއ ރައީސްކަުމގެ

ްދޫކޮށްލާފައިާވް ްނުކޮށް ްުނވަތަ ްކޮށްފައިވާ ްޙައިިސއްޔަތުން އެމަޤާމުގެ

ްކޮށްފައިާވް ްޚިލާފަށް ްޤާނޫނާއި ްނުވަތަ ްޤާނޫނުއަސާީސއާއި  2545އެްއވެސްކަަމކީ

ްމައްޗަްށް ްޭއނާގެ ްތުޙުމަތުގައި ްކަމެއްކަމުގެ ްދޫކޮށްލާފައިާވ ްނުކޮށް ނުވަތަ
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ްދަުޢވާެއްއކު ްއެއްވެސް ްވަިކވުމަްށފަހު ްއެމަޤާމުން ްެއްއޭނާ ރެވޭނީ

ްތިންބަިއކުަޅް ްމަޖިލީހުގެ ްއެ ްހުށަހަޅާ ްަމޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުންގެ މައްސަލަެއއް

ްދެބައިގެްއަޣްލަިބއްޔަތުންްފާްސވެގެންނޭ.ްުޝކުރިްއޔާްޢިއްޒަްތތެރިްރައީސް.ް

ް2550 

ްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުން ްތާއީދުކުރައްވާ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެިރ ްޝުކުރިްއޔާ އާެދ،

ްޢަބްދުމެ ްޚަލީލް ްއިބްރާހީމް ްއަރުވަން. ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ،ްهللاންބަރަށް

ްގއ.ގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ް

ްޢަބްދުްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްހދ.ގެ ްއާދެ، ްހުށަހެޅުއްވިްهللا  2555ްނަޞީރު

ނޑުްާތއީުދކުރާްވާްްهللاއިްބރާހީމްްޚަލީލްްޢަބްދު ްހަކަްދަންނަވަން.ްހުށަހެޅުމަށްްއަޅުގަ
ްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްމާލޭެގްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

 2560ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއަުޅގަްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްަރއީސް، ްފާސްކޮށްފީމުްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުން ްމި ްނޑުމެން

ްމުސްތަޤިއްލުްްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޖެނެރަްލ ްޕްރޮސެިކއުޓަރ ްަމއްސަލަތަުކަގއި  2565ދަޢުވާކުރުމުގެ

ް ްހަދާފައި. ްމީހަކަށް ުުމާ ްކުރު ްދަޢުވާކުރުމުަގއި ނުކުރުމުެގްއެހެންވީމަ،

ްުނކު ްމަޖިލީހަކުން ްރައްޔިތުންގެ ްއެއްގޮތަކަްށވެސް ރެވޭނެކަމަްށްނިންމުން

ްޕްރޮސެކިއުޓަރް ްނިންމާނީ ްނިންމުން ްފެންނަނީ.ްދަޢުވާކުރުމުގެ އަޅުަގނޑަށް

ްއެދަޢުވާކުރުުމެގް ްއޮތްގޮތަށް ްޑްރާފްޓްަގއި ްމިހާރު ްހަމައެކަނި ޖެނެރަލް.

ްއެހެންވީމަ،ް ްމިދެނީ. ްމަޖިލީހަށް ްފުުރޞަތެއް ްފަސްކުރުމުގެ  2570މުއްދަތު

ް ްމަޖިލީހުގ3/2ްެމަޖިލީހުގެ ްމުޅި ްދަޢުވާއެްއ3/2ްްްހޯދަިއގެން، ހޯދައިެގން

ްޕްރޮސެކިއުަޓރް ްލިޔެފީިވއްޔާ ްމިހެން ްބާރު ްނިންމުމުގެ ްނޫންތޯ ކުރާނީތޯ

ްއެދަނީ.ް ްވަެދެގން ްތަޢާރަޟެއް ްތެރެުެއަށް ްބާރުތަކުގެ ޖެނެރަލްގެ
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ްއެްއޗަާކް ްއޮތް ްފާސްކޮށްފައި ްމިހާރު ްނުބޭއްވޭނެ ްމިހެން އެްއގޮތަކަްށވެސް

 2575ްތަޢާރަޟްވޭްއެބަ.ް

ް

ް

ްދިރާސާކުރާނަންްއިނގޭތޯ.ްްްހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާ ްއިތުރަށް ްައޅުަގނޑުމެން އާދެ،ްމިމައްސަލަވެސް

ްސަލީމްް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ އާދެ،

ްމެންބަރު.ްއާދެ،ްތާއީުދް ްޢިްއޒަތްތެރި  2580ހުށަހަޅުއްވާފަިއ،ްއާންތާއީދުުކރައްވާ

ްމުޙަންމަ ްއާދެ، ްއޮތީ. ްކަރުާދްސްލިބިފައި ްފޮނުއްވާފަިއވާ ްސަލީމް ދު

ްހުށަހެޅުމަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.91ްްނަންބަރުް

ް

ްކަމުގަިއ18ްްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ް)ހ( ްއެމާއްާދގެ ްއެއީ ްބައި ްއޮތް ްމިހާރު ްމާއްާދގެ ްވަނަ

ް)ށ(ްްމުޙަްނމަދުްސަލީމްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްއެމާއްދާގެ ްބަިއ ްއިތުރުކުރުން.ްހަމަޖައްސާ،ްއަންނަނިވި ްގޮތުަގިއ  2585ގެ

18ްް ް)ށ(. ނުަވަތްްމަޤާމުަގއިްގެރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްހުރިްކަުމގެއިބުރައީސްނާ ްއޭނާެގްމަޤާމުަގިއ ްުހރިއިރު، ްއެމަޤާމުގައި މީހަކު

ްްމަޤާމުގެ ްޤާޫނނުއަސާސީާއއި ްކޮށްފަިއވާްހައިސިއްޔަތުން ްޚިލާފުނުވެ ޤާނޫނާ

ްދޫކޮށްލާފަ ްުނކޮށް ްނުވަތަ ްއެމަޤާމުންްކަުަމަކާމެދު، ްޭއނާ ްކަމަކާމެދު، އިވާ

ްގެެއއްަގިއް ނޑިާޔރު ްފަ ްއެްއވެސް ްމައްޗަށް ްއޭާނެގ  2590ވަިކވުމަށްފަހުގަިއވެސް

ް ްމަޖިލީހެއްގަިއވެސް ްއެހެން ްޝަރުޢީ ްުނކުރެވޭނެެއވެ.ދަޢުްނުވަތަ ްވާެއއް

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ްތާއީްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްޢިއްޒަތްތެިރްއާދެ، ދުކުރައްާވ

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަްތތެރި ްއަރުވަން.ްގދ.ގެ ްފުރުަޞތު ނޑު ްއަޅުގަ  2595މެންބަރަށް

ްމުޙަންމަދުްވަޙީދުްޢަލީ.ް

ްް

ުުބުރީްެމންަބރުް ްރައީސުލްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުނު ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޢިއްޒަތްތެިރްޝުކުރިއްޔާ ްޖުމްހޫރިްއޔާެގ

ްތާއީދުކުރަން.ްްމެންބަރުްމުޙަްނމަދުްވަީޙދުްޢަލީް ްއަޅުަގނުޑ ްއެހުށަހެޅުމަށް ްސަލީމްގެ ްމުޙަންމަދު
 2600ްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް
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ްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއުތުރުބުރީގެ ްމާޅޮސްމަޑުލު ްނުކުތާއެއް، ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،

ްމެންބަރުްޝާހީންްޙަމީދު.ް

ް

 2605ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޚިލާފުނުވެްްރުްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންބަް ްޤާނޫނާ ްހުށަހެޅުއްވުމުަގއި ްއެހުށަހެޅުއްިވ ްދެންމެ ްއާދެ،

ްބުނަންޖެހޭތޯ.ްްްޝާހީންްަޙމީދުްާވހަކަެދއްކެުވން: ްކޮންމެހެން ްނުކުެރވޭނެއޭ ްދަޢުާވއެއް ްކަމަކާއިމެދު ކޮށްފައިވާ

ްޤާނޫނުއަސާސީއަާކިއވެްސް ްމީހަކާމެދު ްެއއްވެްސ ްހިެއއްނުވޭ އަޅުަގނަޑކަށް

ްޤާނޫނާވެ ްކުރެޭވެންއަދި ްދަޢުވާއެއް ްކަމަާކއިމެދު ްކޮށްފައިވާ ްޚިލާފުނުވެ  2610ސް

ްގެންދާވަރުެގް ްކުރިއަްށ ްހުށަހަޅައިގެން ްިމ ްއެހެންވީމަ، ކަމަކަށް.

ްއިޞްލާޙެއްާބއޭްހިތަށްއަރާ.ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ް

ްދެްންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެހެންވެގެން. ްމިމަޑުކޮށްލީ ްުކޑަކޮށް ްއަޅުަގނުޑވެސް  2615އާދެ،

ްއިބްރާހީމްްއެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްދެން ްއާދެ، ހެންނަމަވެސް،

އިސްމާޢީލްްފޮނުއްވާފަިއވާްިއޞްލާޙުްހުށަހެޅުއްވުމަށްްައޅުަގނޑުްފުރުޞަުތް

ްއަރުވަން.ް

ް

ްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްއަޅުަގނުޑ71ްްޝުކުރިއްޔާ ްމާއްދާައށް  2620ްވަނަ

ްއިތުރުކުރުން.ްްްެކވުން:އިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއް ްައކުރެްއ ްުނވަތަ ްއެއް ް)ށ( ްއިޞްލާޙަކީ، ހުށަހަޅާ

ނޑުްިމިއޞްލާޙުްހުށަހެޅުމުގެްދެްމަޤްޞަދެއްްވޭ.ްެއއްް ޙަޤީޤަތުގައިްއަުޅގަ

ް ްމިހާރު ްޖިނާޢ71ްްީމަޤްޞަދަކީ، ްއޮްތގޮތުން ްޑްރާފްްޓވެފައި ްމާއްދާ ަވނަ

ްރައީސުލްޖު ްއެއޮތީ. ްއަމާޒުކުެރވިފަިއ ްމަޤާމުގަިއްމައްސަލަތަކަށް މްހޫރިއްާޔގެ

ްޢާންމުް ްމާނަކުރުމުގެ ްޤާނޫނު ްދަޢުވާތައް. ްކުރެވޭނެ ްމީހަކަށް  2625ހުންނަ

ްނެތީމާް ްލިެޔވިފައި ްވާހަަކއެއް ްކަންތައްތަކާބެހޭ ްމަދަނީ އުސޫލުަގއި

ްކުރުްގިނަބަޔަކު ްދަޢުވާތައް ްމަދަނީ ްނެތްކަމަށް.ްބަލާނީ ްހުރަހެއް މަށް

ްމިކަންކަ ްމިރާއްޭޖގަިއ ްއަންނަގޮތުްންއެހެންނަމަވެސް، ްކުރެވެމުން ން

ްއެއްެވްސް ްޮއންނަ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ްއެީއ ްއެމާއްދާ ޖުމްލަކޮށްލާފައި
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ްިމް ްބިރަށްްއަޅުަގނޑު ްކަމެއްަކމަށްްނިންމާފާނެކަމުގެ ްުނކުރެވޭނެ  2630ދަޢުވާއެއް

ް ްސަބަބަކީ، ްއަނެއް ްސަބަބު. ްއެްއ ްބޭނުންވީ ވަނ71ްްައިތުރުކޮށްލަން

ްކުީރގައިް ްމީެގ ްޢިއްޒަތްތެިރްްމާއްދާއަށް ްހދ.ެގ ްއެއޮްތ، ހުށަހެޅިފައި

ްމިތަނަށްް ްއިްޞލާޙު ްއެމޭރުމުން ްއިޞްލާޙު. ްދެ ްއެހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު

ްމިތަންކޮޅުް ްއޮތީާމ، ްވިސްނިފައި ްައޅުަގނަޑށް އަތުވެދާނެކަމަށް

ްހުށަހަޅަން.ް ްސިަފއިަގއި ްއިޞްލާެޙއްގެ ްބޭުނންވީ ްބާްއވަން  2635އިތުރުކޮށްލާފައި

ްމިއުޅޭް ްމީގަިއްދަންނަވަން ްދަންނަާވލާނަން ްފުރަތަމަ ނޑު ވާަހކަައކީ،ްއަުޅގަ

ް ްޢިބާރާތް. ްއޮތް ްިލޔެފައި ްަގިއ71ްްއަޅުަގނޑު ް)ށ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްއޮްތކަމުގައިް ްއެހެން ް)ހ( ްމިމާއްދާގެ ްމިލިޔަނީ، ވިަޔްސ،ްއަޅުަގނުޑ

ނަޑއެޅިފައިްއޮތްްކުށެއް،ްުނވަަތްޢައިސްލާމީްޝަރީޢަތުގައިްވަކިް ދަބެއްްކަ

ްމީހެ ްއުފުލާންޖެހޭްއެހެން ްސަބަބަން، ްނުދިނުމުގެ ްައދާކޮށް ްޙައްޤެއް  2640އްގެ

ްަރއީސުލްޖު ްދަޢުވާތައް ްަރއީްސގެ ްާނއިބު ްނުވަތަ މަްއޗަްށްމްހޫރިއްޔާ

ްއަޅަިއގެްން ްހުރަހެއް ްއެއްވެސް ްމަޖިލީހުން ްރަްއޔިތުންގެ އުފުލުމުގައި

ްނިޒާީމްްނުވާނެެއވެ. ްކުރީގައި ްމީގެ ްމިޖެހުނީ ްދަންނަވަން މިހެން

ްއެކުެލވިފަިއްނުކުތާއެއްް ްީމަގއި ަގއިވެްސްައޅުަގނުޑްއެދެންނެިވްސަބަބުތައް

ްމަޤާމުގެް ްައދި ްމީހަކު ްހުންނަ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް  2645ހުރީމަ.

ްކަމެއްެގް ްުކރާ ްއޭނާ ްގޮތަކުންިވޔަސް ްއެނޫން ހައިސިއްޔަތުްނވިަޔސް

ްގޮތަކަްށް ްއަރައިަގނެވޭ ްޙައްޤުތަކަށް ްމަދަނީ ްމީހެއްގެ ްއެހެން ސަބަބުން

ްޙައްުޤްއެ ްޭއނާގެ ްއެމީހަކަށް ްހިންަގިއފިކަމަށްވަންޏާ ްޢަމަލެއް ްއވެސް

ްގޮތަކަށްް ްއެނޫން ްއޮންނަންޖެހޭނެ. ްމަގެއް ްކޮންމެވެސް ްހޯދޭނެ އަނބުރާ

 2650ހަދައިފިކަމަށްވަންޏާްޢަދުލްއިންޞާފްްޤާއިމްކުރުމުގެްައސާީސްއުސޫލުތަކުްން

ް ްޤާނޫނާއި ްމީހަކީ ްއެއްެވސް ްއެއްކިާބަވނީ. ްމި އިސްލާީމްއަޅުަގނޑުމެން

ްައޅުަގނޑުމެންނަްށް ްމީހެުެއްކަމުަގއި ްހުންނަ ްމަތީަގއި ޝަރީޢަތުގެ

ްރައީސް،ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްނެތީމު ްކޮންމެހެން ނޑު ްުނވާނެ.ްއަުޅގަ ބަލައިގެނެއް

ްތަނުަގިއް ްފާއިތުވީ ްމޭރުންވާނެގޮތަށް ްކަމެއްކަުމގަިއ ްޒާތީ މިއީ

ްބޭފުޅުންް ްފުރުއްވާފަިއވާ ްމަޤާމު ްފަރާތްޕުޅުންްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ  2655ެގ

ްޙައްޤުަތްއް ްމީހުންގެ ްއެިކއެކި ްސަބަބުން ްކަންތައްތަުކގެ ްހުރި ހިނގާފައި
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ނުޑް ްއަޅުގަ ްކިޔާކަށް. ްކޮންމެހެން ްތަފްސީލުތަކެއް ްހުރިގޮުތގެ ގެއްލިފައި

ްލިާޔް ްމުސްތަޤްބަލަށްޓަކައި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިޤާނޫނުއަސާސީއަކީ ބަލަނީ

ްމިޤާނޫނުއަސާސީ ނޑުމެންްޤާނޫނުއަސާސީެއއްކަމަށް. ްއަުޅގަ ަގިއ

ްޙައްޤުތަްއް ްމީހެއްގެެވްސ ްކޮންމެ  2660ކަށަވަރުކޮށްދޭންޖެހޭނެ

ްޘަޤާފަތުގަިއް ްމިރާއްޖޭެގ ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ރައްކާތެރިކުެރވޭނެގޮތަށް.

ްމީހަކީް ްހުންނަ ްއިސްމަޤާމުގައި ްއެންެމ ްވެރިކަމުގެ އޮތީ

ްރަ ްިކޔަްސ، ްބޮުޑވަޒީެރކޭ ްކަުމގަިއވިޔަްސ، ދުންނެޭކްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްމީހެއްކަމުގަިއް ްތިރިކުެރޭވ ްކުރިމައްޗަށް ްޤާނޫނުގެ ްދެން ްއެމީހަކީ ކިޔަސް

 2665ނުބެލުން.ްއެއީ،ްއަޅުަގނޑުމެްނގެްޘަޤާފަތްްމިހާތަނަށްްދެމިގެންްއައިސްފަިއް

ްއަިދް ްކަންކަމުގައި ްދަޢުލަތުގެ ްއެހެންނަމަވެްސ، އޮތްގޮަތކީ.

ްކަ ްދޫކޮށްލެވުުނ ްކަންތައް ްބައެްއ މުގަިއވިަޔްސްއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނުޑް ްއަޅުގަ ްއޮތްކަމަކަްށ ްޙައްޤެއް ްީމހަކަށް ްެއއްވެސް އަޅުަގނޑުމެން

ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއް ްހުރަސްއެޅޭގޮތަށް ްލިބުމަށް ްޙައްޤު ްއަނެކާގެ ނުދެކެން

ްދެންނެިވް ްއަުޅަގނޑު ްކުރީަގިއވެސް ްލިޔާަކށެއް. ުެއްެޗއް ްއެ  2670އެްއވެސް

ްފިރި ްމަޤާމުގައި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްއޭާނެގްފަދައިން ްހުންނައިރު ހެނަކު

ްއަންހެނަުކް ްއެކަީށގެންވަނީ. ްނުހުރުމަށްވުރެ ްހުރުން، އަންބެްއވެސް

ްއެކަީށގެންވަނީ.ް ްނުހުރުމަށްވުރެ ްހުރުން ްފިރިެއއްެވސް ްއޭނާެގ ހުންނައިރު

ްިއސްލާމްދީނުގަިއް ްދެމެދުގައިެވސް ްދެމީހުންގެ ްއެ އެހެންވެއްިޖއްޔާ

ްއެބަ ްޝަރުުުޢުުކރެވިފައި ްއަނެކަކަްށްހަމަގައިމުވެސް ްއެަކުކ  2675ހުރި

އަދާކޮށްދޭންޖެހޭްޙައްޤުތަކަާކއިްއެޙައްޤުަތއްްނިގުަޅިއގަނެިވއްެޖްކަމަށްވަންޏާް

ްއެުެއިްން ްގޮތްތަކެއްެވސް. ްހޯދޭނެ ްައނބުރާ ްއެމީހަކަށް އެޙައްޤުަތއް

އެްއވެސްްކަމަކަށްްކިހިެނއްތޯޭއްއަޅުަގނޑުމެންްޤާނޫނުއަާސސީއެކޭްިކޔާފަިއް

ްމިއޮ ްއަޅާނީ. ްމިތާނގައިްހުރަހެއް ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްދުވަހު އްާހ

ްއިސްލާމްދީްން ްިދއްކުެރވިގެންިދޔަީއ ްއިނގިލި ްދިމާލަށް  2680އަޅުަގނޑުމެންނާިއ

ްމެންބަރުން.ް ްކޮމިޓީެގ ްޑްރާފްޓިންގ ްވާހަކަ، ްއުޭޅ ްަނގާލަން މިތަނުގައި

ްމިއަދުް ްބޭފުޅުން ްއުފުއްލެވި ްބާރަށް ްެއންމެ ްެއއަޑު އެހެންނަމަވެސް،

ްއަން ްދަންނަވާނީ،ްއިސްލާމްދީނުގަިއ ނުޑ ްއަުޅގަ ްޚާއްޞަކޮށް ހެނުންނަށް
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ްފެންނާންހުރިް ްސުންނަތުން ްރަސޫލާގެ ްނަްޞޚުން، ްޤުރުޢާނުގެ ލިބިދީފައި

ްމިއުޅުްއވަނީ.ް ްހުށަހަޅުއްަވއިގެން ްމާއްދާ ްނިގުަޅިއގަނެޭވގޮތަްށ  2685ޙައްޤުތައް

ްމީހެްއެގް ްެއއްެވސް ްއެހެން ްައއިމަ ްހަމައަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއި

ް ްއެކަމެްއްޙައްޤެއް ްއެެހނެއް ްނެތް. ްޝަރީޢަތެއްވެސް ްއިސްލާމީ ނެތް.

ްމިއިޞްލާުޙް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ، ްނުކުެރޭވނެ. އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ްޙައްޤެއް،ް ްމަދަނީ ްމީހެއްގެ ްސިފައެއްަގއި ްއެްއވެްސ ްމިއޮތީ، ހުށަހަޅާފައި

ްމަޤާމު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްގޮތަކަށް ްެގއްިލގެންދާ ްޙައްޤެއް  2690ަގިއްމީހެއްގެ

ްޢަމަލުކޮށްފިއްާޔް ްމީހަކުވެސް ްހުރި ްމަޤާމެއްަގއި ްއެހެން ްމީހަކުވެސް ހުރި

ްއަނބުާރް ްއެމީހަކަށް ްޙައްޤު ްއެމީހެއްގެ ްމެދުވެރިކޮށްގެން ޝަރީޢަތް

ހޯދަންޖެހޭނެކަންްޤާނޫނުއަސާސީގައިްަބޔާންކޮށްފައިްާބްއވަން.ްމީގެްކުީރަގިއް

ްފާސިުދގޮތެކޭ ްއައި ްޢަމަލުކުރަމުން ްދަންނަވާނީ.ްްއަޅުަގނޑުމެން ނޑު އަުޅގަ

ްތެދުމަގަށްް ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްއެއްކިާބވެ، ްައަވހަށް ްައޅުަގނޑުމެން  2695އެގޮތުން

ނޑުްހުށަހަޅާފައިްމިއޮތީް ރުޖޫޢަވުމަށްްމަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައިްމިމާއްދާްއަުޅގަ

ްމެންބަރުންް ްއެްނމެ ްއުންމީދުކުރަން ނޑު ްައުޅގަ ްގޮތުަގއި. އިޞްލާޙެްއގެ

ްނުކުތާތަކަށް ްތާއީދުކޮްށދެއްވާނެކަމަްށ.ްްމިދެންނެވި ްމިއަްށ ރިޢާޔަތްކުރަްއވާ

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް2700 

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތާއީދުކުރައްާވ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްވަޑަިއގެްން ްޝިޙާބް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ މެންބަރު،

.ްތާއީދުކުރައްވާްއެހެންްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަކަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ްނެތް

ްމާލޭގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާޠިފް.ް

ް2705 

ްއެހުށަހެޅުްއިވްްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުް ްއިސްމާޢީލް ްއިބްރާހީމް ްމެންަބރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ

ްނޑުްާތއީދުކުރަން.ްހުށަހެޅުއްވުމަށްްއަުޅގަްްއާޠިފްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް
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ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު. ްޢިްއަޒތްތެރި ުުކުރިްއޔާ ްޝު އާދެ،

ްއިޞްލާުޙް ްފޮނުއްވާފައިވާ ްސަލީމް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު  2710ޢިއްޒަތްތެރި

ްވަނަްކަރުދާސް.49ްްހުށަހެޅުއްވުމަށްްފުރުޞަތުްއަުރވަން.ް

ް

ްްމެންަބރުްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ ްރައީސް، ްމާއްާދ71ްްޢިއްޒަތްތެރި ްއަންނަނިވި ްފަހަތަށް ްމާއްދާގެ ްވަނަ

ްއެީއ،ްްމުޙަްނމަދުްސަލީމްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްހުަށހަޅަނީ. ްމިއިޞްލާޙު ްއަޅުަގނުޑ ްފެންނަކަމަށް އިތުރުކުރަން

ްރައްކާތެރިކަާމއި،ް ްދޭންޖެހޭ ްމީހަކަށް ްކޮްށފައިވާ  2715ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން

ްޢިނާޔަ ްސުރުޚީއަކީ. ްއަރިމަތީ ްމި ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގްް-74ތްތައް،

ްކުށްވެރި ްމީހަކު، ްހުރި ްމަތީންމަޤާމުގައި ްހަމަތަކުގެ ްޤާނޫނީ ްުނވެ،

ްއެންމެ ްދަޢުލަތުގެ ްވަކިެވއްޖެނަމަ، ްކޮށްފައިާވްއެމަޤާމުން ްވެރިކަން މަތީ

މާއިްމާީލްފަދަްރައްާކތެރިކަޢިއްޒަތާްޤަުަދަރާްއެކަށީގެްނވާްމީހަކަށްްދޭންޖެހޭ

ްމިގޮތުްން ްަޙއްޤުވާެނެއވެ. ްއެމީހަކަށް ްޢިނާަޔތްތައް ްއެހެނިހެން  2720ޢިނާޔަތާއި

ްބަޔާްނކުރާންވާނެެއވެ. ްޤާނޫނުގައި ްޢިނާޔަތްތައް ްރައްކާތެރިކަާމއި ްދެވޭ

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ްޢިއްޒަތްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތާއީދުކުރައްާވ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ތެިރްއާދެ،

ްޢަލީއަށްް ްވަޙީދު ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ްގދ.ގެ  2725މެންބަރު

ްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް

ުުބުރީްެމންަބރުް ްޢިއްޒަތްތެިރްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުނު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާެގ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްއެހުށަހެޅުްމުޙަްނމަދުްވަީޙދުްޢަލީް ްސަލީމްގެ ްމުޙަންމަދު ްތާއީދުކުރަން.ްމެންބަރު ްއަޅުަގނުޑ ްމަށް
 2730ްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް،ްހއ.ެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމުޢިއްޒު.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް2735 

ްމުޙަންްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި ްސަލީމްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްމަދު
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ްެއީއްްއަްޙމަދުްމުިޢއްޒުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްެއބައޮތް. ްޤާނޫނުއަސާީސގަިއވެސް ްމިހާރުެގ ްާމއްދާ ހުށަހެޅުއްވި

ްޤާނޫނުގަިއް ްޢިނާޔަތްތަްއ ްރައްކާތެރިކަމާއި، ްލިބޭ މިގޮތުން

ް ްފެށުނުތާ ްޢަމަލުކުރަން ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް އަހަުރ75ްްބަޔާންކުރަންވާނެޭއ.

ްހޯރަފުށީގަިއްްދުވަސްީވއިުރވެސް ްއެހެންވީމަ، ްނުހެދޭ.  2740އެޤާނޫެނއް

ްޢަމަލުް ްހިންގި ްެގއްލުންދިނުމަށް ްހަިށކޮޅަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްއޮެވ،ް ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްމިމާއްދާ ްފަދައިްނ ކުށްވެރިކުރާ

ްޤާނޫނެއްް ްއެފަދަ ްޚިލާފަށް ނަޑއެޅިގެން ްކަ ޤާނޫނުއަސާސީާއއި

ްހު ްވެިރކަުމގައި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްތެރޭގަިއ75ްްންނަަވިއގެން ައހަރު

 2745ްފާސްނުކުރައްާވވާތީްއެކަންްކުްށވެރިކުރާްވާހަކަްދަންނަވަން.ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ް

ްމިޖަލްސާގައިްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެީއ ްނެތް. ްބަލައިގަނެޭވކަށް ްކަމަކަްށ ްނުކުތާއެއް ނިޒާމާބެހޭ

ްމެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެން ްނޫން ްވާހަކަެއއް ްތިްހިނގާކަމެްއގެ ންބަރު

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަްތތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ްމާޅޮްސމަޑުލު ްއާދެ،  2750ފާހަގަކުރެްއވީ.

ްހުށަހެޅުއްވުމަްށް ްއިޞްލާޙު ްފޮނުއްވާފަިއވާ ްޒަކީ ްޝަހީދު އިބްރާހީމް

ް ްނަންބަރު ްކަރުާދސް ްއަރުވަން. ްނުކުތާއެްއ45ްފުރުޞަތު ްނިޒާމާބެހޭ .

ްޙަސަން.ްްތ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙުސައިންްރަޝީދު

ް

 2755ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްިމްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްސަލީމްގެ ްމުޙަންމަދު ްމިނަގަނީ ްނުކުތާއެްއ ްިނޒާމީ ްއަޅުަގނޑު ްއާދެ،

ްމިްްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްސަލީމްގެ ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ހުށަހެޅުއްވުން،

ނ ްައޅުގަ ްސަބަބުން ްފާސްކުރަްއވާފަިއްހުށަހެޅުއްވުމުގެ ްމިހާރު ޑުމެންނަށް

ްމިހާރުް ްސަބަބަކީ، ްތަޢާރަޟްވޭ. ްއެބަ ްފާސްކުރެްއވުންތަކާިއ  2760އޮތް

އަޅުަގނޑުމެންްޤަބޫލުކޮށްގެންްމިތިބީްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްމިްވެރިކަމުަގިއް

ްއެހެންް ްޮގތަކަށް. ްކަހަލަ ްދަޢުވާނުކުރެވޭ ްމަްއޗަށް ްއޭގެ ްހިނދަކު ހުންނަހާ

ްއޭނަ ްދެން ްދަުޢާވްްއޮވެަފއި ްަމއްޗަށް ްއޭަނގެ ްުނވާނެުެތާ ކުށްވެިރއެއް
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ްދެންް ްމައްޗަށް ްއޭަނގެ ްވަިކވީމަވެސް ްއަނެްއކާ ްދެން ނުކުރެވެންޏަކާ.

ްބޭފުޅެއް.ް ްުހންނަ ްދެްއވާފައި ްޢިއްޒަތެްއ ްއޭނަައީކ ްނެތް.  2765ކުރެވޭކަށް

ްބޮޑަށްް ްވަރަށް ްހަމަގައިމުވެސް ްހިސާބަކުން ްކޮންމެވެސް ްމި އެހެންވީމަ،

ްއަޅުް ްމަފްޙޫމްތަކާ.ްތަޢާރަޟްވޭ ްިމ ްއޮތް ްފާސްކުރައްވާފައި ްމި ނޑުމެްނގެ ގަ

ްއެހެންވީމަ،ްެއވާހަކަްދަންނަާވލީ.ް

ް

ް2770 

ްއޮްތްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިހާރު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްހީވަނީ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްމި އާދެ،

ްމަްއޗަްށް ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްެއބައޮވޭ ޤާނޫނުއަސާސީަގއިެވސް

ްގޮތްތަކެްއްދަޢުވާކުރެވޭ ްދަތި ްތަންކޮޅެއް ްއެއީ ްދެން، ްއުސޫލުތަކެްއ. ނެ

ްއަިދް ްވިާދޅުވުމަށް ްިތވިދާުޅވި ްއެހެންވީމަ، ްއެހެންނަމަވެްސ، ކަމަށްވެދާނެ.

ްދެްން ްއާދެ، ްޤަބޫލުކުރަނީ. ްއަޅުަގނޑު ްނުކުރެވޭކަމަށް  2775ދިމަލެއް

ްދެން،ް ްދަްނނަވާލީ. ްެއވާހަކަ ްއެހެންވީމަ، ްދެން ްމިހާރު އެހެންނަމަވެސް،

ްއޮްތގޮތުްންޢިއް ްޤާނޫނުއަސާީސަގއި ްއޮތް ްމިހާރު ްމެންބަރަށްވެސް ޒަތްތެރި

ްގޮތްތަކަަކްށް ްދަތި ްމިދެންނެވިހެން ްއެއީ ްއެހެންނަމަވެސް، ދަޢުވާކުރެވޭ.

ްމާޅޮސްމަޑުލުް ްދެން، ްއެބަފެނޭ. ްއޮތްކަމަށް ްއުސޫެލްއ ްކުެރވުމުގެ އެކަން

 2780ައށްްއަޅުަގނުޑްއުތުރުބުރީގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްޝަހީދުްޒަކީ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމާލޭެގ ްނުކުތާއެްއ، ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ްއަރުވަން. ފުރުޞަތު

ްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާޠިފް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް2785 

ްފުރަތަމަކަމަކީްްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުް ްމަނިކުފާނު ްއާދެ، ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްމިހާުރްްބަޙުސްގައިްއާޠިފްްވާހަަކދެއްެކވުން:ް ްވާހަަކއަކީ، ްއަެނއް ުައިވެިރެވވަަޑިއނުގެންނެވުން. ބަ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްކަމުނުދާތީ ްކަންތަްއ ްގިނަ ްވަަރށް ްހުރި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްއެީއް ްއޮތުމަކުން ްމާއްދާެއއް ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްމިހާރު ްވާހަކަދައްކަނީ. މި

 2790ހަގަކޮށްލަންްރަނގަޅުްގޮތެްއކަމަކަށްްއަުޅަގނޑުމެންނަކަށްްނުބެލޭ.ްއެކަންްފާ

ްއަޅުަގނޑުްބޭނުންވަނީ.ްުޝުކރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްް



 104 

ް

ް

ްއާދެ،ްައޅުަގނޑުްބަޙުްސގައިްބައިވެިރއެއްްުނވަން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް2795 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ނޑު..ްްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުް ްހުރިހާްއެންމެންްހަމަހަމަްވާންޖެހޭނެކަމަށްްއަޅުގަ
ްފްްވާހަަކދެއްެކވުން:އާޠި

ް2800 

ް

ްވާހަަކދެއްެކވުން: ްނުވަން.ްްރިޔާސަތުން ްަބއިވެިރއެްއ ްބަޙުސްަގއި ނޑު ްއަުޅގަ ްމެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި

ްއަުޅަގނުޑް ްވާހަަކެއއް ްއޮތް ްޤާނޫނުައސާސީަގއި އެހެންނަމަވެސް،

ްވާހަަކް ްނެތް ްވާހަކަ. ްއެަބއޮތް ްުއސޫލެއް ްދަޢުވާކުެރވޭ ދަންނަވާލީ.

ްޝަހީދުްތ.އަތޮޅުެގްޢިްއޒަތް ްވިދާުޅވުމުން.ްއާދެ،ްއިބްާރހީމް ްމެންބަރު  2805ތެރި

ނޑުްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް ްޒަކީއަށްްއަުޅގަ

ް

ްއަޅުަގނުޑްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްއިސްފަްއިްބރާހީމްްަޝހީދުްޒަކީް ްމިއޮތީ ްދެއިްޞލާޙު ްއޮތް ްސްުކރަންވެފައިހެންްހުށަހަޅާފައި

ްއިޞްލާޙަްށްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހުށަހެޅި ްފުރަތަމަ ްއަޅުަގނޑު ްެއއީ، ްީހވަނީ.  2810އަޅުަގނޑަށް

ް ްނަންބަުރ ްއިޞްލާޙު ނޑަށ49ްްްމިއޮތީ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީާމ، އަށް.

ްއިޒުނަދެްއވަފާނަންތޯްމިްދެްއިޞްލާޙުްއެއްކޮށްްހުށަހެޅުމަށް.ް

ް

ްކުރީގަިއެވްސްއާްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހަމަ ްނެތް. ްމައްސަލައެއް ްދެން ްގެންދަާވ. ްކުިރއަށް ދެ،

 2815ްކަންތައްްކުރަމުންްމިގެނަީއެވސްްއެހެން.ް

ް

ްޑްރާފްޓްެގްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެިރ ްޝުކުރިއްޔާ

ްއިތުރުްއިްބރާހީމްްަޝހީދުްޒަކީް ްބާަބށް ްދެއިޞްލާުޙްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްހުށަހަޅާ ކުރަން

ްއަޅުަގނޑުް
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ްނާއިބުްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއާިއ، ްއިޞްލާޙު، ްފުރަުަތަމަ  2820ދަންނަވާލާނަން.

ްދެޙާލަތުންކުރެް ްތިރީގަިއވާ ް)ހ(، ްދުރުކުރުވުން. ްމަޤާމުން ރައީސް

ް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްފާސްކުރ5/9ްާޙާލަތެއްަގއި ްއަޣްލަބިްއޔަުތން ްގެ

ްމަޤާމުންް ްރަީއސް ްނާއިބު ްނުވަތަ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބިލަކުން

ް ްޤާނޫނަާކްް-7ވަކިކުެރވިދާނެެއވެ. ްނުވަތަ ްމާއްދާައކާިއ ޤާނޫނުއަސާސީެގ

ް ްަޢމަލުކުރުން. ްޚިލާފަށް ނަޑއެިޅގެން ްހައިސިްއޔަާތްް-9ކަ  2825މަޤާމާއި،

(ް ްކުރުން.ް)ށ(،ްމިމާްއދާގެ ްޢަމަލެއް ްދަށުދަރަޖަިއގެ ހ(ްެގްއެކަީށގެންނުވާ

ްވަޒީފާެއްއް ްއެްއެވސް ްސަރުކާރުގެ ްމީހަުަކަށް ްވަކިކުރެވޭ ްމަޤާމުން ދަށުން

ްފެށިގެންް ްހިނދުން ްވަކިކުރެވޭ ްމަޤާމުން ްއެފަދައިން ްއަދި ްނުވާނެއޭ. ދީގެން

ްލިިބގެްން ްއިމްތިާޔޒެއް ްުނވަތަ ްއެަލވަންސެއް ްމުސާރައެްއ، މަޤާމުގެ

ް ްނެްތކަމުގެ ްއިތުބާރު ްއިޞްލާުޙ، ްދެވަަނ ްދެްންނުވާނެެއވެ. ް)ހ(،  2830ވޯޓު.

ް ްނެތް. ްކަެމއް ްކިޔާނެ ްއެއް ް)ހ( ްމިހާރު ނޑު ްއަުޅގަ ްް-1އެައކަށް

ް ްމަޖިލީހުެގ ްއަޣްލަބިއްޔަތުްނ3/2ްްރައްޔިތުންގެ ގެ

ްފާސްކޮށްފިނަމަް ްވޯެޓއް ްނެތްކަމުގެ ްއިތުބާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއިމެދު

ްމަޖިލީ ްވަޒީރުްނގެ ްރައީްސއާިއ، ްާނއިބު ހުެގްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއި،

 2835މެންބަރުންނާއި،ްސްޓޭޓްްމިިނސްޓަރުންނާއި،ްވަޒީރުްނގެްާނއިބުންްމަޤާމުންް

ްމިބަިއް ްޑްރާފްޓްގެ ްމި ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި އިސްތިޢުފާދޭންޖެހޭނެއެވެ.

ްބަލާނަން.ް ްދަންނަވާެލވޭތޯ ްސަބަބު ްހުަށހަޅާފައިވާ ްއިތުރުކުރަން އަޅުަގނޑު

ް ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްވޯޓަކުން ްރައްޔިތުންގެ ްމުއްދަތަށ5ްްްހޮވަނީ އަހަރުގެ

ް ްއެ ްބޭނުންްކޮންމ5ްްެކަމަށްވާއިރު ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްެތރޭގައި އަހަރުގެ

ްމެންބަރުންް ްޢިްއޒަތްެތރި ްނުވާނެކަމަށް ްޫދކޮށްލެިވެގން ްކުރުމަށް  2840ކަމެއް

ްބާރުަތްއް ްނިޒާމެއްަގއި ނުޑްހީކުރަން.ްދީމުޤްރާތީ ްއަުޅގަ އެއްބަްސވާނެކަމަށް

ްއޮ ްޢަމަލުތަކަށްވެްސްވަކިކުެރވިފައި ްބާރެއްގެ ްކޮންމެ ންނައިުރ

ްޤަބޫލުކުރަން.ް ނުޑ ްއަޅުގަ ްޮއންނަންޖެހޭނެކަމަށް ްގޮތެްއ ޖަވާބުދާރީކުރެވޭނެ

ްކުރަންް ްކަމެއް ްކޮންމެ ްކުރާނެ ްޙައްދެއްނެތި ްވަިކ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކީ

ްކަމަކަށްް ްބާްއވަންޖެހޭނެ ްގޮުތގައި ްމީހެއްގެ ްދެވިަފއިވާ  2845ލައިސަންސެއް

ްމަޤާމުްންއަޅުގަް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއެެހންކަމާއެކު، ްނުދެކެން. ނެޑއް
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ްމުިހންމުކަމެއްކަމަށްް ްއޮތުމަކީ ްަބޔާންކޮށްފައި ްޙާލަތްތަްއ ދުރުކުރެވޭނެ

ްޤާނޫނަކާް ްނުވަތަ ްމާއްާދއަާކއި ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްފެންނާތީ، އަޅުަގނޑަށް

ްދަ ްދަށު ްއަޚްލާޤީގޮތުން ްނުވަތަ ްޢަމަލެއް ްޚިލާފު ނަޑއެިޅގެން ރަޖައިގެްކަ

ް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްކޮށްފިނަމަ ްއަޣްލަބިއްޔަތުްނ3/2ްްޢަމަލެއް  2850ގެ

ްފުރުޞަތުް ްވަކިކުރެޭވނެ ްމަޤާމުން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްބިލަކުން ފާސްކުރާ

ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހަަޅން. ްއަޅުަގނޑު ްމިހުށަހެޅުމަކީްްބާއްވަން ރައީްސ،

ްއެރައްޔިތު ްބަޙުސްގައި ްބާބުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްން ްމާއްާދެގ34ްްބާުބގެ ވަނަ

ްވެރިކަްން ްވީނަަމވެސް ްމައްސަލައަުަކަށް ްބަޙުސްކޮށްފަިއާވ ގޮތުަގއި

ްބަާލް ްނުިހނގާގޮތް ްކަންތައްތަުަްއްހިނގާ ްުކރާ ްބާރުެގްފަރާތުން  2855ހިންގުމުގެ

ޖާވާބުދާރީްކުރުވާްއަޅަންޖެހޭްފިޔަވަޅުަތއްްއެޅުމަކީްރަްއޔިުތންގެްމަޖިލީހުގެް

ްހިމެނި ްތެރޭަގއި ްމާއްދާއެްއްބާރުތަކުގެ ްމިފަދަ ްކަމަކަްށވާތީ ފައިވާ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމިހުށަހެޅުމަށް ްފެންނާތީ ނޑަށް ްއަޅުގަ އޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް

ްދެކެން.ް ނުޑ ްއަުޅގަ ްވަަޑިއގަންނަވާނެކަމަށް ްވިސްާނ ްއިތުރަށް މެންބަރުން

ްނައްތާލުމަށްް ްާބރު ްޤާނޫނުތަުކގެ ްޤާނޫނުއަސާީސއާއި ްރައީްސ،  2860ޢިއްޒަތްތެރި

ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަކީމަސައްކަތް ްކުށެްއކަަމށްވާއިރު ކުށުްންްކުރުމަކީ

ނުޑްއިމި ްއަުޅގަ ްކަމަަކށް ްބޭއްވުމަީކްހަމަޖެހޭކަމެއް ްމީހެްއގޮތަށް ްލިބޭ އުނިޓީ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްބަެއްއ ްބަލާފައި ްޙާލަތަށް ްމިހާރުގެ ްފަހަރެއްުްގަިއ ނުދެކެން.

ްވީނަ ްކަމަކަށް ްތާއީދުނުކުރެވޭ ްމިކަމަކީ މަވެްސ،ްކުރިމަގުަގިއްމެންބަރުންނަށް

ްދޫކޮށްލައިފައިް ްޢަމަލުކުރަން ްގޮތަކަށް ްހިތުހުރި  2865ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްކަމަކަްށް ްކުެރވޭނެ ްޙިމާޔަތް ްޙައްޤުތަްއ ްރައްޔިތުްނެގ ބާއްާވއިފިނަމަ

ްމިހުށަހެޅީ.ް ްމިހުށަހެުޅން ްއަޅުަގނޑު ްއެހެްނވީމަ، ްނުެދކެން. އަޅުަގނޑު

ޔަތަށްްޝުކުރުްދަންނަވަން.ްމިވަގުުތްއަޅުަގނޑަށްްދެްއވިްފުރުޞަތަށްްނިޙާ

ްއިށީނދެލާނަން.ްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް2870 

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތާއީދުކުރައްާވ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްއުތުރުބުރީެގް ްތިލަދުންމަތީ ްއަރުވަން. ްފުުރޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ މެންބަރަށް

ްދުްސަމީރު.ްމިދެހުށަހެޅުމަށްވެސް.ްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަ
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ް

ްމާޅޮސްމަޑުލުްްމެންަބރުްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީް ްދެންމެއަުކ ްދާދި ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި  2875ްޝުކުރިއްޔާ

ްހުށަހެޅުއްިވްްވާހަަކދެއްެކވުން:އަްޙމަދުްަސމީރުް ްޒަީކ ްޝަހީދު ްއިބްރާހީމް ްމެްނބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި އުތުރުބުރީގެ

ްދެް

ްއަް ްޝުކުރިްއާޔްހުށަހެޅުމަށް ްދަންނަވަން. ްވާހަކަ ްތާީއދުކުރާ ނޑު ޅުގަ

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް2880 

ްމަޖިލީހުެގްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވަޒީރުްނގެ ްދެން، ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްާޔ އާދެ،

ްފުރުޞަުތް ނޑު ްއަޅުގަ ްނަޝީދަށް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްމެ ްއެޢިްއޒަތްތެރި ްެއހެންވީމަ،ްެއީއްއަރުވަން. ްދެން ްވަަޑއިގެންނެތް. ންބަރު

ްވާހަކަް ްުހށަނޭޅޭނެ ްއެހެންވީމަ،ްއެހުށަހެޅުން ްހުށަހެޅުން.ްދެން އެންމެފަހުގެ

ްހުރިހާް ްފޮނުއްވާފައިވާ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާހިސާބުން  2885ދަންނަވަމުން

ްއޮީތް ނޑު ްއަުޅގަ ްމި ްދެން ްއާދެ، ްނިމުނީ. ްހުށަހަޅާ އިޞްލާޙުތައް

ްކުރެްއީވްޢިއްޒަ ްުސވާލެއް ްއެންމެ ްއުފެދިގެން ްުސވާލެއް ްމެންބަރުންގެ ތްތެރި

ްމިހާް ްކުރަްއަވންޖެހޭ. ްސުވާލެއް ްއަރިހުން ްމުޤައްރިރުގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ްައތުވެދާނެކަމަްށް ްއިތުރަށް ްސުވާެލއް ްވަުގތުގައި ްބަޙުސްގެ ްދެން ހިސާބަށް

ްމުަޤއްިރރުވަ ްސުވާލަށް ްކުރެްއވި ްކުރިމަިތ ްެއ ްދެން، ްޖަވާުބްހީކުރަން.  2890ނީ

ދެއްވާފަިއ.ްދެންްއެހެންވީމަ،ްއަޅުަގނޑުްދެންްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްް

ްސުވާެލްއް ްއިތުަރށް ްދާއިރު ްވާަހކަދައްަކވަމުން ްހުޅުވާލަިއގެން ބަޙުސް

ްސާފުކޮށްދެވޭޯތް ްެއކަމެއް ްއަރިހުން ްުމޤައްރިރު ނޑު ްއަުޅގަ އަތުެވއްޖިއްާޔ

ްދެ ްަދންނަވަމުން ްވާހަކަ ނުޑްމަސައްކަތްކުރާނެ ްއަުޅގަ ްބަޙުސަށް ްމި ން

ްޤަސްދުކުރަން.ްއެހެންވީމާ،ް ނަޑއަޅާލުމަށް ްކަ ްައޅުަގނޑު ްަވގުތު ނަޑއަޅާ  2895ކަ

ް ްއޮތް ްެއދިވަަޑއިގަންަނވ5ްްާކުރިއަށް ްަވގުތަށް ްއިރުތެރޭަގއި މިނެްޓ

ްބަޙުސްގަިއް ްމި ްދެން، ްއެދެން. ްއެދިވަަޑއިގަތުން ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްވަަޑއިގެންނެ ްމިވަގުތު ްއެދިވަަޑއިގެންީފވިްއާޔްމިހާރު ްފަހުން ްތްބޭފުޅަކުވެސް

ް ްފެށިގެން ްޖަލްސާ ްމާދަމާގެ ނުޑ5ްްއަޅުަގނޑު ްއަޅުގަ ްވަންދެން މިނެޓްއިރު

ްފުޅާކޮްށް ްފުރުޞަތު ްވަރަށް ްއެއީ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި  2900ބަލާނަން.
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ްޤަބޫލުކުރާތީ.ްއެހެންވީަމ،ް ނޑު ްއަޅުގަ ްަގޑިއިުރެގ3ްގެންދަންޖެހޭނެކަމަށް ްު

ްމިބަޙުސަށް.ްފުރުޞަތެ ނަޑއަޅާނީ ްކަ ނޑު ްއަުޅގަ ްތެރޭަގއި.3ްްއް ަގޑިިއރުގެ

ްމާރިާޔް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެިރ ްމާލެއަތޮޅުގެ ްނުކުތާއަށް ްިނޒާމާބެހޭ އާދެ،

ްއަޙްމަދުްދީދީ.ް

ް2905 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމެންބަރާއިްްމާލެއަޮތޅުްމެްނބަރުްާމރިޔާް ްއަެންއ ްމެންބަރާ ްއެއް ްއެބަބުނޭ ްޤަވާއިުދގައި

ތަފާތުކުރައްަވިއގެންްނުވާނެކަަމށް.ްމިހާރުްމިތިބިްމީހުންނަށްްމިއަދުްއެދެންްްްދުްދީދީްާވހަުަކަެދއްކެުވން:އަްޙމަ

 2910ޖެހިފައިްވަަޑއިގެންނެތްްބޭފުުޅންނަށްްމާދަމާްއެދުމުގެްފުރުޞަތުްދެއްވުަމީކް

ްފުރުޞަތުް ްއެހެންވީަމ، ްކުރެްއވުމެއްކަމަށް. ްތަފާތު ްެދކެނީ އަޅުަގނޑު

އްޔާްކޮންމެްަވގުތެްއގަިއވެސްްމިތަނުަގއިްތިބިްމީހުންވިޔަސްްހުޅުވިފައިްއޮތިް

ނުޑް ްއަުޅގަ ް ްއޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް ްފުރުޞަތު ްއެދުމުެގ ްމީހުންވެސް ނެތް

ްއެވާހަކަްދަންނަވާލީ.ްުޝކުރިްއޔާްޢިއްޒަުަތްތެރިްަރއީސް.ް

 2915ްަޑއިގަންަނވާްބޭފުޅުންނަށް.މާދަމާްކީކޭތޯްފަހުބައިގައިްިތިވދާޅުވީ.ްމާދަމާްވަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްވަަޑއިގެންނެްތްްމާލެއަޮތޅުްމެްނބަރުްާމރިޔާް ްމިތަނުގައި ްމިއަދު ްވިާދޅުވީ ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި

ްމާދަމާްްއަްޙމަދުްދީދީްާވހަުަކަެދއްކެުވން: ްނެްތްްބޭފުޅުންނަށް ްއެހެންވީމަ، ްލިބޭނެކަމަށް.  2920ފުރުޞަތު

ްބޭފުޅުންްބޭ ްތިްއބެވި ްމިހާރު ްވާހަުަކަދެއްކެުވުުމުގައި ްފަހުން ފުޅުންނަށް

ްވައްތަަރކަްށް ްެއކަހަލަ ްދެްއވާނެ. ްޖަވާބު ްެއއަްށ ްވާހަކަަދއްަކވާ ކުރިން

ްތިބިް ްމިތާ ްއޮންނަިއރު ްހުޅުވިފައި ްފުރުޞަތު ްހިނގާނެތީ އެކަންތަުައްަތއް

ްއޮންނައިް ްހުޅުވިފައި ްފުރުޞަތު ްމީހުންވެސް ްނެތް ްއެކަމަށްްމީހުންވެސް ރަކު

ްއަޅުަގނުޑް ްޭބްއުވން ްހުޅުއްވާފައި ްފުރުޞަތު ްގޮތަކަށް ްކަހަލަ  2925އެުެދެވޭނެ

ްދަންނަވާލަން.ްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް
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ް

ްއާުާދެ،ްއަޙްމަދުްމުޢިއްޒުްހއ.ގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް

ް2930 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްނަންގަަވއިގެްންޢިއްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްުޗއްޓީ ްޤަވާއިދުން ްމަޖިލީހުގެ ްރައީްސ، ްޒަތްތެރި

ްފުރުޞަތުްްވާހަކަެދއްެކވުން:އަްޙމަދުްމުިޢއްޒުް ްހުށަހެޅުމުގެ ްއިޞްލާޙުތައް ްހުށަހަޅުއްާވފައި ްބޭފުޅުން ްތިއްބަވާ

 2935ރިޔާސަތަކުންްނުދެއްވާ.ްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްބާބާްޖެހުނީމާްމަޖިލީހުގަިއްް

ްހޯއްދެވުމުެގްހާޒިރުެވވަަޑއި ްއެފުރުޞަުތ ްހަމަ ްގަާވއިދުން ްިތއްބެިވ ގެން

ް ްޭބފުޅުންނަށް ްހޭދަކުރެްއވި ްމިތާނގައި ްަވގުުތ ްހަވީުރގެ 5ްމަޤްޞަދުގައި

ްުދވަުހް ްއަނެއް ްބޭފުޅުންނަށް ްަވޑަިއގެންނެތް ްއަދި ްދެއްވާފައި މިނެޓް

ްމަނިކުފާނުް ްމިކަމުގައި ްހަމަޖެއްސުމަކީ ްދެއްވާޮގތަށް ްފުރުޞަތު ހެނދުނު

ްއެކަާމްވަ ްދޭހަކޮށްދޭަކމެއް. ްގެންގުުޅްއވާކަން ްވިސްނުންފުޅެްއ ްތަފާތު  2940ރަށް

ްމަނިކުފާނާއިް ްޝުކުރިއްޔާ. ްދަންނަވަން. ްވާހަކަވެސް ްކުރާ ްހިތާމަ ވަރަށް

ްމެދުގައިްއޮންނަްއިތުބާާރއިްމެދުގައިްުސވާލުްއުފެޭދގޮތްވޭ.ް

ް

ް

ްއިށީްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިނގޭތޯ. ްނެތް ްއާެދ،ްމައްސަލަެއއް ްއެދެން. ްދެއްވުްނ  2945ނދެވަަޑިއގެން

ްއިތުރަށްް ްކޮންެމހެން ްވިސްނައިފިން ްއަުޅަގނޑު ްމިހާރު އެހެންވީމަ،

ްނާރުވާގޮތަށް.ް ްފުރުޞަތު ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްނެތް މިތާނގައި

ް ްއޮްތ ްކުރިއަށް ްވަގުަތްށ5ްްއެހެންވީމަ، ްއިރުތެރޭގައި މިނިޓް

ްގަޑިް ްތިން ްއެދެން. ނުޑްއެދިަވޑަިއގަތުން ްއަުޅގަ ްަވގުތެްއ އިރުގެ

ްގެް ްހދ. ްނުކުތާައށް ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ްބަޙުސަށް. ްމި ުައަޅަން ނޑަ  2950ކަ

ްނަޞީރު.ްهللاްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް



 110 

ްްމެްނބަރުްްދެކުނުުބރީުީތިލަދުންމަތީް ްވިދާޅުވެފަިއވަނީ ްކުިރން ްރައީްސ،  2955ވަަނ7ްްޢިއްޒަތްތެރި

ްމިއޮްތް ްޞަފްޙާގަިއ

ްއެބަްްވާހަކަެދއްކެުވން:ަނޞީރުްهللاްބްދުޢަ ްމިއަދު ްބެހޭގޮތުން ްދިނުމާ ްފުރުޞަތު ްހުށަހެޅުމަށް ްއިޞްލާޙު

ްއޮުޅްންް ްއޮތްގޮތެއް ްއެކަްނވެފައި ްއެހެންވީމަ، ްވާހަކަ. ވިސްނާަވޑަިއގަންނަވާ

ްފިލުވާލަދެއްވުންްއެދެން.ްޝުުކރިއްޔާ.ް

ް2960 

ް

ނަޞީރުްهللاް(ްއާެދ،ްމިީއްއަޅުަގނޑުްބަލައިިލއިރުްޢަްބދު)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްދެއްވިަފިއް ްފުރުޞަތު ްފަަދއިން ްވިދާޅުވި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ހދ.ގެ

ްމެންބަރަކަށްް ްޢިއްޒަތްެތރި ްތާއީދުކުރަްއވާ ްއެހެްނވީމަ، އޮތްކަމަށްވަނީ.

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަްތތެރި ްގދ.ެގ ްއާދެ، ްއަުރާވނަން. ްފުރުޞަތު  2965އަޅުަގނުޑ

ްމަދުްވަޙީދުްޢަލީ.ްމުޙަން

ް

ްވަނަްމާއްާދގެ...1ްއާދެ،ްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް
ްްމުޙަްނމަދުްވަީޙދުްޢަލީް

 2970ްވާހަުަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއިނގޭޯތ.7ްކަރުދާސްްނަންބަރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަުަކަެދއްެކވުން:

ް

ްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްނަންބަރު 7ްްކަރުދާސް ްމާއްދ1ްްާގެ ްައންނަނިވިގޮތަށްްވަނަ ް)ށ( ްގެ

ްއަޅުަގނުޑްްމުޙަްނމަދުްވަީޙދުްޢަލީް ްހުށަހެޅުމަށް ްމި ްޚަލީލްގެ ްއިބްރާހީމް  2975ްއިޞްލާޙުކުރުމަށް

ްތާއީދުކުރަން.ްްްްްވާހަުަކަެދއްެކވުން:

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަުަކަެދއްެކވުން: ްރ.އަތޮޅުގެ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްލީްވަޙީދުްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއަށް.ްމެންބަރުްޢަ

ް2980 

ް)ނިޒާުާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް
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ްއޮންނާެންްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްައޅުަގނޑު ްނެތިްއޔާުާ ްަވުގތުވެސް ްރައީސް. ްޝުކުރިއްާޔ

ްހުށަހަޅާފަިއްްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަުަކަެދއްެކވުން: ްމައްސަަލއެްއ ްރައީސަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްޖަލްސާަގއި ކުރީ

ްމިފާސްކުރިްްނިޒާމާބެހޭ ްމިފަހަރު ް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްދަށުން.  2985ނުކުތާގެ

ްބުނާނަމަުަ،ް ްގޮތަކަްށ ްއެހެން ްއިޞްލާޙު. ްގެނައި ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްހިނގާް ްމިހާރު ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްތަސްދީޤުކުރުމަށްޓަކައި ްމާއްދާ ފާސްކުރި

ް ްފޮނުއްވެީވ112ްްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްދަށުން ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްދެ ްނިޒާމާބެހޭްކޮންދުވަހެްއގައިތޯ. ްބޭނުންވޭ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްައޅުގަ ން،

ްފުރަތަމަް ްއެންމެ ްމަނިކުފާނު ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަށުން  2990ނުކުތާގެ

ްޓެލެކާސްޓްް ްަވގުތުްނ ްމިހާރު ްވިދާޅުވޭ ްޙަުަވާުލވެަވޑަިއގެްނ ރިޔާސަތާ

ކުރާނެއޭ.ްމިހާރުްޤާނޫނުއަސާސީްނިމުމަކަށްްއައިއިރުްއަދިެވސްްޓެލެކާސްްޓް

ް ްހަނދާންްކުރުމުގެ ްއަުޅަގނޑު ްއެދުހުވެސް ްނޭނގޭ. ްވާނުާވެއްއ ކަންތައް

ްދިަޔް ްދެން ްދިޔައީ. ްހިސާބަށް ްމިނެޓާއި ްސާިޅސް ްދިހަަގޑި ބަލިނޫނިއްޔާ،

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްއަޅުަގނޑުމެން ްދެން، ްނޭނގޭ.  2995ގޮތެްއވެސް

ްގެރިއަްށް ްެވްއޓުނު ްުމއިެވޔަށް ްކުރިކަމެްއގައި ްގުޭޅގޮތުން އިޞްލާޙުކުރުމާއި

ްގެރި ްއުޅެންީވްކޮންކަމަކަށްތޯ.ްއެހެންވީަމ،ްްވީހެން ްެއކަމާއި ްދެން މަުރވީމާ

ްލައިްވކުރެޭވް ްަވގުތުްނ ްހަމަ ްފެށިގެން ްމާދަމާއިން ްދަންަނވަނީ އަޅުަގނޑު

ްއަޅުަގނުޑް ްދެްއަވން ްހަމަޖައްސަަވއި ްކުެރޭވޮގތަކަށް ްޓެެލކާސްޓް ގޮތަކަށް

ްޚާއްޞަް ްރައްޔިުތންގެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްކުރީގަިއ ްއަދި  3000ްހުށަހަޅަން.

ްހަަމް ްަނގާލާފަިއްވެއްެޖއޭ ްދަްއކާފައި ްވަުގތުތަކެއް ްިދގު ްވަރަށް މަޖިލީހުގައި

ްނޫސްތަކަްށް ްފެތުރުމާއި ްކުރުމާއި ްޢާންމު ްދެއްުކމާއި ްލަިއވްކޮށް ޚާއްޞަކޮށް

ްގަާވއިދުަގިއް ްއެބަހުރި. ްދިނުން ްވަޞީލަތްތަކަށް ްއެހެނިހެން ްއަދި ދިނުމާއި

ދުްނުބެލިްނަމަެވސް.ްއެހެންވީާމ،ްހުރިްއެްއޗެހިްއަުޅަގނޑުްމިިކޔާލީ.ްަގާވއި

ްއަހަރާއިް ްތިން ްމުޅި ްކުރުމެއްނެތި ްއިްޙތިރާމް ްއެއްެވސްކަމަކަށް  3005މިއިން

ްއަދުތޯް ްމިހާރު ްދެން ްފައިބަިއގެން. ްމިދިޔައީ ްމިހާރު ްމަސްދުަވސް އެތަކެއް

މާދަމާއަުަށްްވެފަިއްރައްޔިތުްނގެްާޚއްޞަްމަޖިލީހުގެްނިމުމަކަށްްދެންްޮއީތް

ް ްއިންތިޤާލީ ްނެތް.ްބާކީ ްއިތުރުކަމެއް ްދެން ްނިމުނީ. ްނިމުނީމާ ބާބު

ްހަމަް ްދެން ްއޮީތކީނޫން. ްކުރަންކަމެއް ްތެރޭަގިއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ
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ްއަޅުަގނޑުމެްން ްދެން ްނުލެވޭތީވެ ްުކރިމަތި  3010ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

ްކުރިއަްށް ްހޮަވިއގެން ްރައީަސކު ްއާ ްހޮާވލައިގެން ްކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭކަމެއް

ްކަ ްނޫޅުއްާވްދާންވީ.ްއެހާ ްރަީއސް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަދިވެސް ްަވގުތެްއަގއި އިރި

ްފެންް ްފެށިގެން ްމާދަމާއިން ްއެހެންވީމަ، ްގެންދަވާކަެށއް. ްކުރިއަށް މިކަން

ްޓެލެކާސްޓްް ްފަދައިްނ ްވިދާުޅވި ްބަހަްއަޓއިދޭނެކަމަށް ްމޭޒުމަތީގައި މިތަނުގެ

ްއަޅުަގނޑު ްެގންގޮސްދެްއވާނެކަމަށް ްކުިރއަށް ްކަންަތއް  3015ޔަޤީންކުާރްްކުރުމުގެ

ނޑުްއިށީނދެލާނަންްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް ްޙާލުގައިްއަުޅގަ

ް

ް

ްޖަލްސާްނިންމުން.ް-3
ް3020 

ްއޮީތްްްރިޔާސަތުންްވާހަުަކަެދއްެކވުން: ްދަންނަވާލަން ްޖަވާބުަގއި ްސުވާލުގެ ްދެ ްތިކުރެްއވި ްކުރީަގއި އާދެ،

ްފާސްކުރެުެްއިވް ްމަޖިލީހުން ްމިބާބުގެ ްއިޞްލާޙުކުަރން ޤާނޫނުއަސާސީ

އިްމިހާރުްައޅުަގނޑުމެްންވޯޓަށްްއެހުމުަގއިްކަންަތއްްިދމާވިްގޮެތްއގެްގޮތުގަް

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްއެކަންތަުކގައި ްހާމަކުރެއްވީ. ްފުރަތަމަ ވާހަކަ

ްޤާނޫނުއަސާީސއަްށްއިޞްލާޙެްއް ްއިޞްލާޙެއް ްޤާނޫނުއަސާސީ  3025ފާހަގަކުރެވުނު

ްހަތަރު ްމެންބަރުންގެ ްޖުމްލަ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ބައިކުަޅްގެނެވޭނީ

ތިންބައިގެްއަޣްލަބިއްޔަތުްންފާސްކުރާްޤާނޫނަކުންނޭ.ްއެހެންްބުނެފައިްދެްން

ްމީގަިއްްމީގެްތެރޭގައިްވޯޓަށްްއެހިްކަންތައްތަުކގެްތެރޭަގއިް ދެން

ްމިއޮންނަީން ްތެޭރގަިއ ްކަންތައްތަުކގެ ްއެހި ްވޯޓަށް މިއޮންނަނީ

ް ްމިބާބުެގ 2ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމާއްދާއާއި ްްަވނ3ްަވަނަ  3ް3030މާއްދާ

ް ްމިބާބުގެ ްމަޖިލިސް ްމިއޮީތ9ްްރައްޔިތުންެގ ްމިގޮތަށް ް)ހ(. ްމާއްދާެގ ވަނަ

ްއިނގޭޯތ.ް ްވާހަަކެއއްނެތް ްފާސްކުިރ ްމީަގއި ްއެހެންވީމަ، އިނގޭތޯ.

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަްތތެރި ްނެތުނީމާ ްމީގައި ްވާހަަކ ްފާސްކުރި އެހެންވީމަ،

ްފާ ްމަޖިލީހުން ްމިޢިއްޒަތްތެރި ްގޮތުށް ސްކުރަްއާވްތިފާހަގަކުރެްއވި

ްފާސްކުރަްއާވް ްހުށަހެޅުއްވުމުން ްމިހުށަހެޅިގެންދާ ްމިހާރު  3035ފާސްކުރެްއވުމެއް

ްއޭރުް ްެއަކމަކު، ްއޭގެދަށަށް. ްެވގެންދާނީ ްދެން ފާސްކުރެްއވުމެއް

ްްު ްުއސޫލުތަކެއް ްވަކި ްއޮތީ ްބުނެދީފައި ްއޭރު ފާސްކުރެވިފަކަނެތް.
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ް ްމިހާރު ްެއއީ ްކުރެވޭނީ. ްެއކަން ްމިގޮުަތަށޭ ނަޑއަޅާފައި ނުޑްކަ އަޅުގަ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްތިަޔ ްެއްއޗަކީ ްދިޔަ ްއެނގިގެން ްމިތަނުން ބެލިބެލުމުން

ްަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްފާސްކުރެްއވުމަީކވެސް ްފާސްކުރެއްިވ  3040މެންބަރުން

ްެއއްެވްސް ްފޮނުއްވާފަިއވާ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްބެހޭގޮތުން ބާބާ

ްެދކެވި ްވާހަކަ ްމިނޫނިއްޔަކާ ްމިތާނަގިއ ފަަކއެއްނެތް.ްއިޞްލާޙެްއވެސް

ްއަހައިގެްން ްވޯޓަްށ ްމިހާރު ްދެން، ްިމދިޔައީ. ްހުށަހެޅިގެން އިޞްލާޙުތައް

ފާސްވާގޮެތއްްއެްފާްސވުމަށްފަހުްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްޤާނޫނުއަސާސީަގިއާވް

ްތިންބައިކުަޅް ްގެެނވޭީނ ްބަދަލެއް ްއެއަށް ްދެން ްކުެރއްވީމާ ްތަސްދީޤު  3045ގޮތުން

ްލިބިގެން ްއަޣްލަބިއްޔަުތ ްމަޖިލީހުންްދެބަުައިގެ ްމިޢިއްޒަތްތެިރ ކަމަށް

ފާސްކުރަްއވާފަިއވަނީ.ްއެަބއިްއަޅުަގނޑަށްްސާފުކޮށްދެވުުނަކމަށްްއަޅުަގނުޑް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމިމަޖިލީހުން ްރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްދެން، ހީކުރަން.

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްަގވާއިދުްނ ްފާސްކުރެްއވުންތަްއ ްފާސްކުރެއްިވ މެންބަރުން

ްގެންދިޔަގޮ ްިމއަުދްފޮނުވަމުން ްބަލައިަލއިގެން ްއަޅުަގނޑުމެން ްެދން  3050ތް

ްައޅުަގނުޑް ްބަލާލާަފއި ްދެން ްއެހެންވީމަ، ްނުލިބުނު. ްވަގުެތއް އެކަމަމަކު

ް ްގޮުތގެމަތީން ްޤާނޫނުއަސާސީގަިއވާ ްތެޭރަގިއ7ްްދަންނަވާލާނަން. ުދވަހުގެ

ްއެހެންވީަމ،ް ްއޮންނަނީ. ްޖެހޭނެކަމަށް ްފޮނުވަން ްރަީއސް ްމަޖިލީހުގެ ޚާއްޞަ

ްތަރުތީބުންްއެގޮތު ްގޮތްަތއް ްފާސްކުރެްއވި ްވަނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ން

ްެއކީަގިއް ްހަމަވުމާއި ްަވގުތު ްމިއަދުގެ ްއޮތީ  3055ފޮނުވާފައި.ްދެން،ްދަންނަވާަލން

ްނުކުތާއެްއް ްނިޒާމާބެހޭ ްދެން، ްއެބަޖެހޭ. ްނިންމާލަން ްއަޅުަގނޑު ޖަލްސާ

ްގަޑިޖެހި ްމިހާރު ްގެންދާނީ. ްކުރިއަށް ްކިހިނެްއތޯ ްއިތުރަށް ްއަޅުަގނޑު

ްނުކުތާއެްއް ްނިޒާމާބެހޭ ްމާދަމާ ްއެހެންވީމަ، ްދެްނ ްހިނގައްޖެ. އިތުރުެވގެން

ްދަންނަވަމުންް ްވާހަަކ ްއަރުވާނެ ްމެްނބަރުންނަށް ްިޢއްޒަތްތެރި އަޅުަގނޑު

ްއޮންނާީން ްޖަލްސާއެއް ްމަޖލީހުގެ ްދެން، ްނިންމާލަން. ްޖަލްސާ  3060އަޅުަގނޑު
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