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 ސާްފެށްޓެވުން.ޖަލްް .1

ްްް

ްالسحينްالسحويްهللاްبسنްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްعلىްوالسالمްوالصالةްهللްالحود،

ްްޖަލްސާްފެށުނީ.ް.واالهްوهيްوصحبهްآلهްوعلىްهللاްزسول

ް5 

އަށްްހުރ249ްްިް-ންްޖ247ް-ޔައުމިއްޔާްނަންބަރުްޖް-2

ްޔައުމިއްޔާތައްްފާސްކުރުން.
ް

ޑަިއގެންްދެްއިވްވަްވަނަްޖަލްސާއަށްްް 253ރައްޔިތުންގެްާޚއްޞަްމަޖިލީހުގެް ްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއް

 10މެންބަރުނ57ްްްއެންމެހާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްމަރުޙަބާ.ްމިހާތަނަށްް

ްއާދެް ްވަަޑއިގެންެދއްަވއިފި. ްއެޖެންާޑަގއި، ްއައިޓަމަކަްށްްމިއަދުގެ ދެވަަނ

ްމިއޮތީ ްޖ، ްނަންބަުރ އަަަކަށްހުިރ249ްްް-ޖްނ247ްްް-ަޔއުމިްއޔާ

ްއާދެ ްފާްސކުރުން. ްޔައުމިްއޔާތައް ްޢިއްޒަތްތެިރް، ްއިޞްލާެޙްއ ެއްއވެސް

ްމެންބަރަކުް ްޢިްއޒަތްެތރި ްއެއްވެސް ްނެތް. ްހުށަހަޅުއްވާފަކަެއްއ މެންބަރަކު

ްއަރުވަްނ.ް ްފުރުޞަތު ްބޭނުންފުޅިއްާޔ ްވިދާުޅވާން ްެއްއޗެއް  15ޚިޔާލުފާޅުކޮށް

ްލްޔާސްްޙުަސއިންްއިބްރާހީމަށް.އދ.ގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއި

ް

ްބަލާލާއިރުްްއަިރއަތޮޅުްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްޔައުމިްއޔާއަށް ްހަމަް، ްމިއަދުވެސް ްބަލާލާއިރު ްޔައުމިްއޔާތަކަށް

ްމިވާގޮަތކީްއިލްޔާސްްުޙސަިއންްއިްބރާީހމްް ްއެބައޮތް. ްނުކުތާއެއް ްުމހިންމު ްވަރަށް ް،ްފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ

ްވާަހކަތަކާއަްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދަްއކާ ްތަޅުމުަގއި ްމިތާ ްޅުަގނޑުމެން ްނޫްން،  20ެއްއގޮތަކަށް

ްެއހެންވީމާ ްމިހުންނަނީ. ްސީޑީތަުކގައި ްމިލިބެނީް، ްަފހުން ރައްޔިތުންނަށް

ްއޮންަން ްލިެޔފައި ްދޫކުރާ ްއެ ްމިތަނުން ްނުވަަތ ްއަރުޝީފުން މިތާނގެ

ްދެން ްއަުޅަގނޑު ްޚާއްޞަކޮށް ްބަެއއްފަހަރު ްއެބަހުރޭ ްއެ ނެވިްޔައުމިްއޔާ.

ްއަޅުަގނުޑް ްވާހަކަދަްއކަވަުމން ްމަރުހަލާގެ ްބާބާބެހޭ ްއިންތިޤާލީ ވާހަކަިއގަ

ނޑުްބޭނުންކުރިން.ް  25ދެންނެވިްވާހަކަިއގަްކޮންމެެވސްްބޭފުޅެއްގެްނަންްއަުޅގަ

ްފަހަރެއްގައި ްހައްޔަރުުކރި ްހިފާ ްއަޅުަގނޑު ްހައްޔަރުކުރަްނާއިއް، ހިފާ

ްރެިޑޔޯއި ްއެހެންނަމަވެސް ްގޮުތގަިއ. ްހިނދުކޮޅުްމީހެއްގެ ްޤައުަމށް ްމުޅި ން
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ނޑާލާފަިއ.ް ްކަ ްވަނީ ްނަން ްެއމީހެއްގެ ްފޮުނވިއިރު ވާހަކަތައް

ްއެހެންނަމަވެސް ްއެހެންވިްއާޔް، ްއޮތް. ްއެ ްލިބުނުއިރު ްޔައުމިއްޔާ ލިޔުމުން

ނުޑް މީގަ ްއަޅުގަ ްހުންނަންޏާ ްމިހެން ްމިކަންކަން ްތަފާތުތަކެއް.  30އެބަުއޅޭ

ްދަންނަވާނީ ްއޮތީ، ްދަްނނަވަން ްއޮޅުންއަރާނޭ.ްްމިއަުދވެސް ަރއްޔިތުންނަށް

ްދެްއވާށޭ.ް ްބަަހއްޓާ ްއެްއގޮތަކަށް ްއެްއޗެއް ްހުިރހާ ްއެްއގޮތަކަށް ކޮންމެވެސް

ްފަިއދާއެއްކުރާނީ.ް ްއެއްޗެހިން ްމި ްޖީލުތަކަށް ްއަންނަ ްފަހުން ްމި އޭރުންނޭ

ް ްަމޝްހޫރު ްމީގެ ްދަންނަވާލާނަން ްތަކުރާުރޮކށް ްމިއަދުވެސް 17ްހަމަ

ްޤާނޫނުއަ ްނިންމި ްއަރުޝީފުންްއަހަރުން ްނިންމިއިރުެގ  35ސާސީ

ްނުލިބިގެން.ް ްމިއުޅެނީ ްމިހާރު ްމަަަޢުލޫމާތުތައް ްބޭނުންވާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްކުރާް ްމި ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްކުިދންނަކީ ްކިަޔވާ ހަމަގައިމުވެސް

ްމަސައްކަތްްމުސްތަޤްބަލުަގއިްދިރާސާކުރާނެްމީހުން....

ް

ްއާދެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރުްނިޒާ، ްިޢއްޒަތްެތރި ްއަތޮުޅގެ ްސ. ްނުކުާތއެްއ.  40މާބެހޭ

ްއިބްރާހީމްްޝަރީފަށް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްކޮންްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްގަާވއިދުގެ ްހުށަހެޅުމެއްނެތި ްިއޞްލާޙު ްޔައުމިއްާޔއަށް  45ްމިހާރު

ްާވހަކަެދއްކެުވން: ްޝަރީފް ްމެންބަރަށްް ްޢިްއޒަތްތެރި ްޔައުިމްއާޔްްމާއްާދއަކުންތޯ ްދެއްަވއިގެްނ ފުރުޞަތު

ްރައީްސް ްޢިްއަޒތްތެރި ްމިގެންދަވަނީ ްކުރިއަްށ ފާސްނުކޮށް

ްނިޒާމާް ނުޑމެންގެ ްއަޅުގަ ްމީ ްހީވަނީ ްއަުޅަގނޑަށް ސާފުކޮށްދެއްވަފާނަންތޯ.

ްތަކުރާރުކޮަަްށް ްމި ްކޮންމެދުވަހަކު ްޚިލާފަށްހެން ްގަާވއިދާ ްޚިލާފަށް މުޅިން

ްެއްއވެސްކަަހލަ ްވާހަަކއެްއ ްހުށަހެޅުމެއްނެތިްްއެއް ްމެންބަރުން  50އިޞްލާޙެްއ

ްއެހެންވީމާ ްދަނީ. ްކުރިއަށް ްމި ްގެެނވުމެއްނެތި ްއިޞްލާޙު އިޞްލާެޙްއް،

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްކަމަށްވަީނވިްއާޔ ްހުށަނައަޅުްއވާ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްރައީސް ްނޫންގޮތަކަްށް، ްެއ ްފާްސވެއްޖެކަމަށް. ްޔައުމިއްޔާ ބައްަލވަންޖެހެނީ

ްހުޅު ްަނގާީތްފުރުޞަތު ްވަގުތު ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްބަހުސްގައި ްމިތާ ވައިގެން
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ްއެިދް ްދެއްވުމަށް ްރޫލިންގެއއް ްކޮންމެވެސް ްދޭތެރޭގަިއ ްއެކަމާ  55ހިތާމަކޮށް

ްމިވާހަކަްދަންނަވާލިން.ް
ް

ް

ްއާދެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނުޑް، ްއަުޅގަ ްދެން ްބަލައިގަންނަންޖެހޭ. ްނުކުތާެއއްަކމަށް ިނޒާމާބެހޭ

ްއ ްިނންމާލެއްވުމަށް.ްއެދެނީ ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްެތރި ްގެ  60ދ.

ްއިޞްލާޙެްއް ްހުށަހަޅުއްަވން ްލިޔުމެއް ްމިޮއންނަނީ ްފާސްކުރުމަށް ޔައުމިްއޔާ

ްއެހެްނވީމާ ްދައްކަވަީން،ްއޮތްކަމަށްވާނަމަ. ްތި ްމިހާރު ްހުށަނައަޅުްއވާ އެހެން

ްއެހެން ްކަންނޭނެގ. ްވާހަކަެއއްނޫން ްކަމެއްެގ ްޖަލްސާއާބެހޭ ،ްވީމާމި

ްނިންމާް ްވާހަކަފުޅު ްމިހިސާބުން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ްއެދެނީ އަޅުަގނޑު

 65ްދެއްވުމަށް.ް

ް

ްއަޅުަގނުޑްްއަިރއަތޮޅުްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްތީ ްތެދުފުޅެއް ްހަމަ ްއެދެން. ނޑު ްއަުޅގަ ްަވގުތުކޮެޅއް ްކުޑަ ްއާ

ްހުށަެއއްނާަޅންްއިލްޔާސްްުޙސަިއންްއިްބރާީހމްްް ްވެސްއެހެންނަމަ .އިޞްލާޙެއް ްއިޞްލާޙުް،

ްމިހުންނަނީ.ްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަްއސަލަތަްއ ްޔައުމިްއޔާގެ ހުށަހަޅަންޖެހޭގޮތަކަށްނޫން

ްބަދަލެއްގެންނަްން ްއެބަހަށް ްހުންނަނީ. ްބަދަލުއައިސް ްބަހަކަށް  70ހަމައެކަނި

ްމިތާނގަިއް ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްެއ ްހުށަހަޅާކަށެއްނުޖެހޭ. ްއިޞްލާޙު ކޮންމެހެން

ްއިދާރާ ްއޮންނާީންފާހަގަކުރީމަ ްއެ ްހަމަޖައްސާދިނީމަ ްއެކަން އިން

ނޑުމެންްދައްކާް ނޑުގެްހުިރހާވެސްްމައްސަލައަކީްއަުޅގަ އެކަންވެަފއި.ްއަުޅގަ

ްއެކަްން ްހުންނާތީ ްޔައުިމއްޔާަތއް ްނޫްނގޮތަކަށް ްެއއްގޮަތކަށް ވާހަކަތަކާ

 75ްށޭްދެންނެުވންްމީގެްބޭނުމަކީ...ރަނގަޅުްކޮށްދެްއވާ

ް

ްއެހެންވީމާ،ްއާދެްްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވު ްމިހާރު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއދ.ްގެް،ްމި މިހިސާބުން

ްނުކުާތް ްބޭނުންފުުޅވާ ްފާހަގަކުރަްއވަން ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްދަންނަވާލަންް ނުޑ ްއަޅުގަ ްދެން ްހީކުަރން. ފާހަގަކުރެިވއްޖެކަމަށް

ްބޭނުންވަނީ ްއެތަނު، ްގެންަދަވނީ ްފޮނުވަމުން ްމޯލްޑިވްސްއިން ްޓީވީ  80ގަިއްމި

ްއެބޭފުޅުްން ްފެތިގެންކަމަްށ ްަގވާއިދުތަކަްށ ްއުސޫލުަތކަކާ އޮންނަ

ްއޮތް.ް ްއަންގަވާަފއި ްމިތަނަށް ްފަށައިަގއިރުެވސް ްފުރަތަމަ އަޅުަގނޑުމެން
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ދިމާާވްމައްސަަލައކަށްްވެދާނެ.ްއއ.ްެގްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުް،ްއެހެންވީމާ

ް.މުޙަންމަދުްމަޖުދީްއިބްރާހީމް.ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް

ް85 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްރައީސްްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްޢިއްޒަތްތެރި `ް ްރެކޯޑަށްޓަަކއި، ްހަމަ ،ްމި

ްޔައުމިްއޔާއަށްަޓކައިް

ްޢިއްޒަތްތެރިްްމުޙަްނމަދުްމަުޖދީްއިްބރާީހމްް ްއައްުޑއަތޮޅުެގ ްދެންމެ ްދަންނަވާލާނަން. ްހަމަ  90ްއަޅުަގނޑު

ްފާޅުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެންމެ ްފަދައިންމެންބަރު ްކުރެއްިވ ްދެއްވުަމީކް، ްފުރުަޞތު އެގޮތަށް

ެއވާހަކަްހަނާދންކޮށްްދިނުމަކީް،ްގަާވއިދާްޚިލާފަށްކުެރވޭްކަެމއް.ްއެހެންވީމާ

ްއެހެންވީމާ ްލާޒިމެއް. ްއޮތް ްމައްޗަްށ ްމެންބަރެއްގެ ްކޮންމެ އަޅުަގނުޑެގް،

ްފުރުޞަތުް ްއެގޮަތށް ްއިށީންނާނަން. ނުޑ ްައުޅގަ ްއަދާކުރުމަށްފަހު ވާޖިބު

ްޢިއްޒަތްެތިރް ްޝުކުރިއްާޔ ްހަނދާންކޮށްދެން. ްއަޅުަގނުޑ  95ނުދެއްވުމަށް

ްރައީސް.ް
ް

ް

މިހާރުްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްެގްދަށުންްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްފާހަގަކުރެްއިވްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއެެހންވީމާ ްއަރުވާަފއި. ްޖަވާބު ްވަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްފާހަގަކުރެްއވުމަށް  100ދެންް،

ްމާބޮުޑްކޮންމެ ްދެންނެވުމުގެ ްއެްއޗެއް ްނުކުތާއެްއކަމަށް ްނިޒާމާބެހޭ ްއެއީ ހެން

ްނުކުތާއެއް ްކަންނޭނގެ.ްނިޒާމާބެހޭ ްނެތް ރ.އަތޮުޅެގްޢިއްޒަތްތެިރްްބޭނުމެއް

ްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ް

ް

 105ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްރައީސްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްޢިއްޒަްތތެރި ްޔައުިމއްާޔއާްއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް ްމަޖިލީހުެގ .ްް

ެރޑިޯޔއިންްދައްކާްދުރަށްްައޑުފޮނުަުވަމާްބެހޭގޮތުްން،ްންނާއިބެހޭގޮތުންްޓީވީްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްކޮން ްރައީސްވާހަކަދެެކވޭ ްޢިއްޒަތްތެރި ްީޓީވްްމެދުވަހަކު ްެއއީ ްވިދާޅުވޭ އެބަ

ްއެބޭފުުޅން ްމޯލްޑިވްްސއިން ްރެިޑޔޯ ްުނވަތަ ްއޮންނަްމޯލްޑިވްސްއިން  110ގެ
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ނުޑް ްއަޅުގަ ްކަމެްއކަމަށް. ްކުރައްވާ ްމަތިން ްހަމަތަކެްއގެ އުސޫލުތަކާ

ންެގްދިވެހިރާއްޖޭގެްއެންމެ،ްއެންެމހާްމެންބަރުންނާ،ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސއާ

ް ްދަންނަވާލަން. ްމަޖިލީހުންްސަމާލުކަމަށް ްރަްއޔިތުްނގެ ްޙާލެްއަގއި ެއއްވެްސ

ްމެ ްމަތިން ްއުސޫެލއްގެ ްއޮންނަ ްހިނގާްފާސްކޮށްފައި ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ނުވީ

ްމިގޮތަށޭް ްތިމަންނަމެން ްއަމިއްަލއަށް ްއެބަޔަކު ްއޮފީހަކުން ްއެއްެވސް  115ޤާނޫނީ

ްޤާނޫނީް ްެއްއެވސް ްބުނެވޭނެ ްުއސޫލަކީ ްޤައުމީ ްމިއޭ ކުރާނީ

ްއެހެންކަމުން ްހަމައެއްނޯންނާނެ. ްތަކުރާރުކޮަަްށް، ްއަދިވެްސ ނޑު އަުޅގަ

ްޢިއްޒަތް ްރައީސްދަންނަވަން ްތެރި ނޑުމެންާންްހުންީމގެފަ، އަުޅގަ

ްމުޚާތަބުކޮށް ްމަޖިލީހާއި، ްާޚއްޞަ ްމަޖިލީހަށްްްޚާއްޞަކޮށް ރައްޔިތުްނގެ

ްފޮނުވާއިުރގަިއް ްއެމީހުން ްއެއީ ްރައީސަކު ްެއްއެވސް  120މުޚާތަބުކުރައްާވއިރުަގއި

ްއޮންނަގޮތޭ ްމޯލްޑިްވސްގެ، ްރާއްެޖްްޓީީވ ްނޯންނާނެ. ޕޮލިީސއެްއ

ްމޯ ްޓީވީ ްހަމަތަކުގެަމތިން ްލްޑިވްސްއަްށެވސްޤާނޫނުއަސާސީގެ ރޭޑިޯޔް،

ްފާސްކޮށްފަިއް ްމަޖިލީހުން ްރަްއޔިތުންެގ ްޢަމަލުކުރެވެނީ މޯލްޑިވްސްއަްށވެްސ

ްއެްއގޮަތށް ްަގވާއިަދކާ ްއޮންނަ ްއެހެންގޮތަކަށްް، ްއެްއގޮތަށް. ްޤާނޫނަކާ

ްރޫޙާ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްދަްނނަވާލުމަށްޓަކަިއްްބުނާނަމަ ްއެވާހަކަ  125އެއްގޮތަށް.

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.
ްް

ް

ްއާދެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްިހނގާދިޔަކަމަްށް، ްޖަލްސާަގއި ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން މިހާހިސާބުން

ްނިޒާމާ ްދެން ްދަްނނަވާލަންޖެހެނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްދެން ްނުކުތާއެްއެގްނުވާތީ  130ބެހޭ

ބެހޭކަމަކަށްނުާވީތްހަަގކުރެްއވުމަކީްމިްޖަލްާސއާްދަށުންްތިްފާހަގަކުރެްއވިްފާ

ްނުކު ްއާދެނިޒާމާބެހޭ ްނޫނޭ. ްތާއެއް ްމެންބަރުް، ްޢިްއޒަްތތެރި ްގެ އދ.

ްޙުަސއިންްއިބްރާހީމްްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.އިލްޔާސްް

ް

ް135 

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް
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ްއާދެްއަިރއަތޮޅުްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްކޮންމެް، ްހަމަ ްދަންނަވާީލ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްނުކުތާެއްއ ްިނޒާމާބެހޭ

ްދުވަހަްއިލްޔާސްްުޙސަިއންްއިްބރާީހމްް ްޢިއްޒަތްތެިރްކު ްއެހެން ްނަންަގވާ ްނުކުތާެއއް ްނިޒާމާބެޭހ  140ްމިތާނަގއި

ްއެޓޭކްދެްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޑީ.ާއރް.ޕީމެންބަރުންނަށް ްގެންދަވަނީ ްއްަވމުން ެއީއް،

ްޚިލާފް ްޤާނޫނުއަސާީސއާ ްއޮތްްްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްައިއސްފައި ،ްވެރިކަމަށް

ްޕާޓީް ްުއޅޭ ްހޯދަިއގެން ްވެިރކަން މިތަނަށްްްނަުމގައިްްއެްއގެއަމިއްލައަްށ

ްދެއްަކާވް ްއެ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްަބއެްއ ްިތއްބެވި ވަަޑއިގެން

ްތަޅުމުގަިއް ްމިތާ ްޭރވިގެން ްވަކިގޮތަކަށް ނޑައެިޅެގން ްކަ ްހަމަ  145ވާހަކަތަަކކީ

ްކުާރް ްމިސްރާބުކޮށްގެން ްގެންދަން ްވަިކޮގތަކަށް ްކަންތައްަތކެއް ވަކި

ްެއވާ ްާފހަގަކޮށް ްައޅުަގނޑު ްދިވެހިްކަމެއްކަުމގައި ްތަކުރާރުޮކަަށް ހަކަ

ްރައްޔިތުންނަށްްދަންނަވަންްިއނގޭތޯ.
ް

ް150 

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު، ްޢިްއޒަތްތެރި ްމެންބަރު.ް، ޢިއްޒަްތތެރި

ް ްދެްއވުންެއދެން. ްމެންބަރުއިށީނދެވަަޑިއގެން ްޢިއްޒަތްތެރި ޢިއްޒަތްތެިރް،

ްއިށީނދެވަޑަިއގެ ްއާދެމެންބަރު ްދެއްވުްނއެދެން. ްްނ ްއަތޮުޅެގް، ސ.

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްޝަރީފްްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.ް

ް155 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްލައްވާަފިއްއަޅުަގނުޑްހިތާމަްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްމަޖިލީހަށް ްމި ްމަނިކުފާނު ްވަލުޮދރާށިން ްކުރަން

ރައްޔިތުންގެްތެޭރގަިއްފިތުނަފަސާދަް،ްރިްއދ.ްގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުހުްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ްމި ްްއުފައްދާ ްވާހަކަަތއް ްހަލާކުކޮށްލުމުގެ ްތަކުރާރުކޮްށްޤައުމު  160މިތާ

ދައްކަވަމުންްގެންދާތީ.ްއާދެ.ްއަޅުަގނޑުމެްނގެްއަބުރާްބެހޭތީްމިްމަޖިލީހުެގް

ްގެ ްޢަމަލުކުރަމުން ްލިބޭނެގޮތަަކށް ްއުނިކަން ްމަނިކުފާުންކަރާމަތާ ްއެ ންދާތީ.

ްގަާވއިާދް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްއަބުރާބެހެން. ްއަުޅަގނޑުެމންގެ ްވަކިާކކުތޯ އެއީ

ްެއވާހަކަްފާހަގަކޮށްލަން.ް،ްޚިލާފަށް.ްއެހެންވީމާ
ް165 

ް
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ްއާދެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބަލައެ، ްނުކުތާއެްއކަމަށް ނުޑްއްނިޒާމާބެހޭ ްއަޅުގަ ްދެން ނުގަެނވޭ.

ްދެން ްނާރުވާނަންްްމިހާހިސާބުން ްކޮންމެހެން ްނުކުތާއެއް ނިޒާމާބެހޭ

ްޔައުިމއްޔާަތްއް ްމިހާހިސާބުން ނޑު ްއަުޅގަ ްމެންބަރުންނަށް. ޢިއްޒަތްތެރި

 170ްފާސްކުރެވުނުކަމަށްްނިންމައިިފން.ް

ް

ދިރާސާކޮށްްޑްރާފްޓްކުރާްކޮމިޓީއިންްއަލުންްޑްރާފްޓްކުރައްވާްް-3

ފައިވާްފޮނުއްވާފައިވާްބާބުތަކުގެްމާއްދާތަކަށްްހުށަހެޅި

ްއިޞްލާޙުތަކަށްްބަހުސްކުރެއްވުންްކުރިއަށްްގެންދެވުންް

ް175 

ްއާދެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެޖެން، ްދެން ްމިއޮތ3ްްީޑާގެ ްއައިޓަމަކަށް ްވަނަ ދިރާސާކޮްށް،

ްބާބުތަުކެގް ްފޮނުއްވާަފއިވާ ްޑްރާފްޓްކުރަްއވާ ްއަލުން ްކޮމިޓީން ޑްރާފްޓްކުރާ

ްހުށަހަޅުއްވާ ްމާއްދާތަކަށް ްބަހުސްކުރެްއވުްންތެރެއިން ްއިޞްލާޙުަތކަށް ަފއިވާ

ްއާދެ ްގެންެދވުން. ްކުރިއަށް ްމިވަނީް، ްމިހާރު ްއެބައިނިމި ްމިހާރު މިގޮތުން

ްއެހެންވީމާ ްގެންދަވަނީ. ްކުިރއަށް ްކަންތައް ްބަހުސްކުރުމުގެ ނުޑް،  180އަޅުގަ

ް ްމިހާރު ްދައްކަވަން ްވާހަކަފުުޅ ްއަރުވަން ްނުނިިމްއެފުރުޞަތު ލިސްްޓގައި

ްބޭފުޅުންނަ ްމެންބަރުްހުރި ްޢިްއޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ްނިލަންދެއަތޮޅު ށް.

ް.އިބްރާހީމްްޢަބްދުލްޣަފޫރު

ް

ްަރއީސްްނިލަންެދއަތޮޅުްުއތުުރބުރީް ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްމިް، ްއެދި ްފުރުޞަަތކަށް  185ްއަޅުަގނޑު

ްްްއިްބރާހީމްްޢަބްދުލްޣަފޫރު ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއ17ްްދަންަްނަވާލީ ްއަށް ް)ށ( ްމާއްދާގެ ޔާެގްވަނަ

ްމެންބަރުް

ނޑަްށްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޅުގަ ްއިޞްލާޙަށް ްހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ްމަޙްލޫފް އަޙްމަދު

ްހުށަހަޅާލަން.ް ްޚިޔާުލ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްެއކަމާބެހޭގޮުތން ތާއީދުކުރެވޭތީ

ްހުށަހެޅި ްޚިޔާުލ ްމިގޮތަށް ްމެންބަރުގެްއަޅުަގނުޑ ްއަޮތޅު ްތ.  190،ްނަމަވެސް

ް ްުޙސައިން ްމެންބަރު ނުޑްޢިއްޒަތްތެރި ްއަުޅގަ ްވާހަކަފުަޅށް ޢަފީފްގެ

ްރައީސްޙްަްއި ްޢިއްޒަްތތެރި ްތިރާމްކުރަން. ްވާހަަކޮކުޅް، ނުޑގެ އަުޅގަ

ްމަހާް ްޚިޔާނާތްތެރިން ްބަލާނަން. ްފެށޭތޯ ްޢިބާރާތަކުން ްކުރު ތަންކޮޅެއް
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ްއިސްތި ްދެްއވުމުން ްރަބަރުޢުޖަންގިޔާ ނޑިއްޖޭ ްކެ ްފާ ޚިާޔނަތްތެރިވުމަްށް،

ް ްއެިދއްޖޭ ްއާދެވިސްނާފިކުރުކޮަަށް ްމަދަދު. ްކުރުް، ްމިދެންނެވި ނޑު  195އަޅުގަ

ނޑުްމިދެންނެވިްެއއްެޗއްްފަ މްްނުވެދާނެތީްއަޅުަގނުޑްހުަުޢިބާރާތުންްއަޅުގަ

ްއާދެ ްދަންނަވާނަން. ްޢިބާރާތަކުން ްދިގު ްތަންކޮޅެއް ްެއގޮތަްށް، އަޅުަގނޑު

ްހުންނަް ްހޯދާފައި ްގޮތުަގއި ްނާޖައިޒު ްފަރާތްތަކުން ްއެިކއެކި ތާއީދުކުރީ

ްނާޖާ ްޙަޤީޤަެތްއްފައިސާ ްޭއގެ ްބަހަކީ ްބުނާ ްޚަރަދުކުރާނޭ ްގޮތުަގއިަި ިއޒު

ްކަމަށްވާީތއާ ްއޮތްކަމެއް ،ް ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީސްތަކުގެ  200ތާއީދުްެއިކއެކި

ފަިއސާްޚަރަދުކުރާތީްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުގެްްނާޖާއިޒުްގޮުތގައިްހޯދުމަށް

ް ްދަޢުލަތުެގ ްޚަރަދުކޮށްގެން ްފަިއސާ ްެއގޮތަށް މާލިއްޔަތަްށްމެންބަރަކުވެސް

ްވާޖިުބް ްއެކުގައި ްރައީސުންނަށް ްދެ ްމަޤްޞަދުަގއި އަތްގަދަކޮށްލުުމގެ

ްޙާލަތެްއަގއިް ްއަތުވެދާނެަކމަށްްއަދާނުކުރެވޭފަދަ ްރައީސްކަމަށް އައުމަްށް،

ްަރއީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮށްފާނެތީ. ްމަސައްކަތް ްމިހެްން،  205ައޅުަގނޑު

ްދަން ްއަޅުަގނޑު ްމަނިުކފާނަށް ްސާބިތުހެކި ްމިދެންނެވި 2008ްަނވާާލނަން.

ްއާދެ ްއަހަރު ްވަނަ ްފާސްކުރުވަްން، ްދައުލަތުން ްބަޖެޓް ްއަހަރުގެ ްހިނގާ މި

ްމަޤާމުގަިއް ްމިނިސްޓަރެްއެގ ްސްޓޭޓް ްއޮތްވާ ްހުށަހެޅިފައި މަޖިލީހަށް

ްރަަހް ްސޮޑާގެ ްދެއްވި ްބޮޑާހޭކުމުން ްސަުރކާރުަގިއ ހުންނަވައިގެން

 210އަދާކުެރްއވިްދުވަްސވަރުްްކާއިްެސިކއުރިޓީތަުކގެްަވޒީފާއެމަނިކުފާނުްސިޓީތަ

ްރަހައަށްވުެރް ްސަރުބަުތެގ ްސްޕެއާރގެ ްޖެިހ ްކަރުބުޑުަގއި ބަޖެޓުން

ްމަޤްސަދުގަިއް ްަވޑަިއގަތުމުެގ ްސަރުކާރަށް ްއެނބުރި ނުބައިެވގެން

ްބަޖެޓްް ްނުދޭށޭ. ްވޯޓު ްބަޖެޓަށް ްވިދާޅުވި ްބައްދަލުކޮށް އަޅުަގނާޑއި

ްމިނިސްޓަރަކަް ްތިތަނުގެ ްތިމަންަނ ްގެންދާނޭ.ްފެއިލްވެއްިޖއްޔާ ށް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމިނިސްޓަރަކަށް. ްސްޓޭޓް ްގެންދާނަމޭ ްކަލޭ  215ގެންދިޔައީަމއި

ްރައީސް ްރައީސްކަަމްށް، ްމަޖިލީހު ްމި ްޚިޔާނާތްތެރިން މިފަދަ

ްއެހެންވީމާ ްނުދިނީ. ްވޯޓު ްބަޖެޓަށް ްއަޅުަގނޑު ،ްގެންނަންބޭނުންނުވާތީ

ްމަ ްމިހެންވެގެންނޭ ްދަންނަވަނީ ްމި ްހުށަހެޙްއަޅުަގނޑު ޅުމަށްްލޫފުގެ

ްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރީ.ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް220 
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ނުޑގެްވާހަަކކޮޅުްކުިރއަށްް،ްއާދެްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް.ްއަުޅގަ

ްޢަބްދުްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްެގ ްހދ. ްކުރިން ނަޞީރުްهللاްގެންދިއުމުގެ

ްބޭނުންވަނީއަރިހު ްއެދެްނ ނޑު ްއަުޅގަ ްން ްޢިއްޒަތްތެިރް، ްެއ ެއކަމަކު

ްހުށަހެޅުްން ްމެންބަރުގެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެ ްވަަޑއިގެްނނެތް. ްމިވަގުތު މެންބަރު

ްވަރަށްް ްހަމަ ްމެންބަރަށްވެްސ ްޢިއްޒަތްތެރި ްެއއީ ްގެންދަވާށޭ.  225އަނބުރާ

ްދަން ްވަރަށް ްހަމަ ނޑުެވސް ްއަުޅގަ ްއެނގިަވޑަިއގަންަނވާނެ ނަްރަނގަޅަށް

ްަވޒީާފް ްެއއްކޮށް ްއަޅުަގނާޑއި ްމެންބަރަކީ. ްއެ ްމެންބަރެއް ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެހެންވީމަ ްބޭފުޅެއް. ްހުރި ްކުރައްވާަފއި ްމަސައްކަްތ ،ްއަދާކުރުމުަގއިެވސް

ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ްރަނގަޅަށް ްހަމަ ްހުށަހެޅުއްވުމަީކްްއޭނައަށް މި

ް ްެއކަމަކު ްހުށަހެޅުމެއްނޫްނކަންވެސް. ްބާރެްއްހުށަހެޅުއްވޭނެ ްައމިއްލަ  230އޭނާެގ

ްނުގެންދެިވގެްން ްއަނބުރާ ްހުށަހެޅިފައިވާތީ ްގޮތަކަށް ނުފޯރާކަހަލަ

ްއެ ްވެދާނެ. ްއިްޙތިރާމާއުޅެނީކަމަށްެވސް ްވަރަށް ްހަމަ ްއެްކަމަކު އެކު

ްއަނބުރާް ށޑަެހޅުން ްހު ްއެ ްއެދެނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްމެންބަރަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ފުރަތަމަް،ްތަކަށްްބަލާލާއިރުގައިްހުށަހެޅުންގެންދިއުމަށް.ްދެންްހުށަހެޅިފައިވާް

ނޑަްށް،ްޢަލީގެްހުށަހެޅުމަށްްބަލާލާއިރުްهللاކަރުދާހުގައިްިމއޮތްްޢަބްދު  235އަުޅގަ

ްމަފް ްހުށަހެޅުމުގައިވާ ްމި ްރައްހޫދެންނެވޭނީ ްތެރެއިން ޔިތުންެގްމްގެ

އެްބަޭއްއޭނަެގްހުށަހެޅުމުންްއުނިކޮްށލާފައިްމިވަނީ.ް،ްމަޖިލީހަށްްބާރުދިނުން

ްވަރަށްްމިް،އެހެންވީމަ ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުންތަކަށް ްހުށަހެޅޭ ގޮތަށް

ްޢަބްދު ްއެބަޖެހޭ.ްދެން ްފަރުވާތެރިވާން ްهللاްބޮޑަށް ްމާއްދާެގ17ްްޢަލީގެ ވަނަ

ްރައީސްް ްޢިއްޒަތްތެރި ް)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ް)ހ( ްވަރަްށް،  240އަުޅަގނޑަށް

ްވާހަކަް ްއެހެންވީމާ ްއެެހންވީމާްއުނދަޫގވޭ ްގެންދަން. ވާހަަކްްކުރިއަށް

ްކު ްހައްދަވާަފއި ްޮގތަކަށް ްކަހަލަ ްގެންދެޭވ ްފުރުޞަތުްރިއަށް ނަޑށް އަުޅގަ

ްދެއްިވއްޔާ...

ް

ްއާދެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރުް، ްޢިްއޒަތްެތރި ްއަތޮޅުގެ ްސ. ްނުކުތާއަްށ  245ނިޒާމާބެހޭ

ްއިބްރާހީމްްޝަރީފް.ް

ް
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ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް250 

ްމޮޔަްއަޅުގަްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްެނގީ ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްމި ްނޑު

ްީވއްލާލީމަްޝަރީފްްވާހަަަަކދެއްެކވުން: ްކަންފަތްމަތީގައި ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްއައިސް ްފުޅުވެގެން ްެގް، އދ.

ްޑަކްޓަރަްށް ްމޮަޔވީޯތ ްމަނިކުފާނު ްއެ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްފޮނުއްވައިެދްއވުންްއެދި.ް
ްް255 

ް

ްއާދެްްެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަ ްއެއްެވްސް، ްކަހަލަ ްބަލައިގަންނަންޖެހޭ ްނުކުތާއެއްަކމަށް ނިޒާމާބެހޭ

ކަހަލަްޢަމަލެއްްއެްއވެސްްިޢްއޒަތްތެރިްމެންބަރަކުްނުހިންގެުވންްއަޅުަގނުޑް

ްއާދެަެ ްއެދެން. ްކުރިއަްށް، ްވާހަކަފުޅާއިގެން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި މާލޭގެ

 260ްވަަޑއިގެންްެދއްވުންްއެދެން.ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުްމާ
ްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން:

ް

ްއާްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިލްޔާސްް، ްމެްނބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްގެ ްއދ. ްނުކުތާއަށް  265ނިޒާމާބެހޭ

ްޙުސައިންްއިބްރާހީމް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްރެކޯްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްއިލްޔާސްް ްދަންނަވާލަނީްކޮންމެހެން ްިމ ްައޅުަގނޑު ްވާހަކަެއްއވާތީ  270ްޑުކުރަންޖެހޭ

ނޑުްއެމަނިކުފާނުގެްކަންކަށިމަީތގަެއއްްނުޖަހަން.ްްޙުަސއިންްިއބްާރހީމްް ްނިޒާމާބެހޭްދަށުން.ްއަޅުގަ

ްއެމަނިކުފާނަްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެއީ. ްދޮގެއް ްހެދި ްހަމަ ނަޑއެިޅގެން ްއެިކްކަ ްމިތާނގެ ކީ

ްއެމީހުްންްބެހޭގޮތުންމެންބަރުންނާ ްމިތަޅުމުަގއި ްދޮގުހަދާ ނަޑއެޅިގެްނ ކަ

ްރައީސަްށް ނޑަެއޅިެގން ްމީހެއް.ްކަ ްދައްކާ ްބަދުނާމްވާހަކަ ްދޮގު ބޭޒާރުކުރަން

ްސީދާް ްތިހުރީ ްވައްދާަފިއ ްމިތަނަށް ނޑު ްައޅުގަ ްދެންނެވީ ްއެ  275ްނިސްބަތްކޮށް
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ް ްމީސްމީހުންނާ ްއެކި ްއެމަނިކުފާނުްމަނިކުފާނޭ ްެއީއ ްގޮތުން. ދިމާކުަުރުމުގެ

ްދޮެގއްްހަދާ ނަޑއެޅިގެްނ ްޑީ.އާރު.ކަ ްއަބަދުވެްސ ްއެމަނިކުފާނަކީ ީޕއަްށް.

ްބަދަލުވިފަހުންްދޮގުްހައްދަވާްޭބފުޅެއްްއިނގޭތޯ.
ް

ް280 

ްއާދެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްބަލައިގަެނވޭކަެށއްނެތް. ްނުކުާތއެްއކަމަށް ްނިޒާމާބެހޭ ދެްން،

ްއަށްްގެންެދވުންްއެަެދެން.މާލޭގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަފުޅުްކުރިް

ް

ްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްޢަބްދ17ްުބަލާލާއިރުަގއި ްަގއި ް)ހ( ްމާއްދާގެ ްވަަނ ްޢަލީްهللا

ްހުށަހެޅުމުްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްފާހަަގކުރަނީހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްމި ނޑު  285ރައްޔިތުންެގް،ްަގިއްއަުޅގަ

ްމަޖި ްަވޒީރުންެގ ްމެންބަރެއްނޫންގޮތަކަށް ްެއްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރެއް ލީހުގެ

ްޤަބޫލުކުރެވެނީް ްއަޅުަގނޑަށް ްއޭރުން ްއޮތުން. ްފުރާގޮތަށް މަޤާމު

ްއެް ްގޮތަކަށޭ ްއެޅޭކަހަލަ ްބާރު ްެއމަޤާމުފުރުމަށް ްމީހަކު އިންތިޚާބުނުކުރެވޭ

ްހޫަޫމަފް ްއެ ްއޭރުން ްމިއާމް ްދެން ްވެގެންދަނީ. ްޑިޒައިން ނުޑްއެުކަގއި އަުޅގަ

ްބޭނުންވޭ ްދަންނަވާލަން ްމާއ17ްް، ްއެބައޮްތްވަނަ ްއުނިކުުރމަށް ް)ރ(  290ދާގެ

ްޢަބްދު ްރިާޔީސްهللا ްެއއީ ްހުށަހަޅުއްވާަފއި. ްހުށަހެޅުމެއް ނަޞީރުގެ

ްމަޤާމަށާއިް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުެގ އިންތިޚާބުަގއި

ްނާއިބުރައީސު ްދެމީހުންްލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ ްއިންތިޚާބުކުރާ ްމަޤާމަށް ްގެ

ްމަޤާމާރައީ ްޙާލަތެއްްޙަވާލުވެްސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ ްދާިއމީ ވޭފަދަ

ްވިދާޅުވި.ް ްކަމެއް ްއަރާ ްއޮޅުން ްެއމަނިކުފާނަށް ްމީަގއި ްވާހަކަ.  295މެދުވެރިވާ

ް ްދާއިމީ ްޙާއެއީ ްމަރުޙަލާްމިލަތު ްމި ްކޮންމަރުޙަލާއެްއަގއިކަން. މެދުވެިރވަނީ

ްަވގުތުްން ްމެދުވެރިވާ ްޙާލަތު ްދާއިމީ ްއެ ްދެމީހުންނަށް ްމެދުވެރިވަނީ މި

ް ްގުނޭނ60ްްެފެށިގެން ްކުރެވިފަިއްދުަވސް ްޑްރާފްޓް ްމީތި ްގޮތަކަށް ކަހަލަ

ްކަމަްށް ްެއގޮތަށް ްދޭހަވަނީ. ްހަމަގައިމުެވސް ނޑަށް ްއަުޅގަ އޮތްކަމަށް

ްއެެހންވީމަ ްފެންނަނީ. ްއަޅުަގނޑަށް ،ް ްފެށޭނ60ްްީއެ ްގުނަން  300ުދވަސް

ްމެދުވެރިާވް ްޙާލަުތ ްއެދާއިމީ ްދެބޭފުޅުންނަށްވެސް މިދެންނެވި

ްފުރަ ްއެީއ ްޙާލަތުްްތަމަވަގުތުންފެިށގެންކަމަށް. ްދާއިމީ ްބޭފުޅަކަށް އެއް

ްޙާލަތެްއް ްާދއިމީ ްބޭފުަޅކަށް ްއަނެއް ްަފހުން ްހަފްތާއެއް މެދުވެރިވެފަިއ
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ްމުއްދަތުްން ްބޭފުޅެްއގެ ްއެކަމެއްވީ ްއެފަހުން ްވީނަމަވެްސ މެދުވެރިވިކަުމގައި

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއެބައޮްތ. ްއެނގެން ްސާފުކޮށް ްވަރަްށ ްގުނޭނެކަމަށް  305މުއްދަތު

ްރައީސް ްއުނދަޫގޭވްއަުޅގަ، ްވަަރށް ްގެންދަން ްކުރިއަށް ްވާަހކަ ނޑަށް

ްއެެހންވީމާ ްއަުޑގަދަވީމާ. ްހޯލްތެރޭގައި ްދެން، ްއެހެން. ްއެާއއެްއކޮށް، ،ްހަމަ

ް ްބޭނުންވޭ ްދަންަނވާލަން ް)ބ(17ްްއަޅުަގނޑު ްާމއްދާގެ ވަނަ

އިޞްލާޙުކުރުމަށްޓަަކއިެވސްްެއބައޮތްްހުށަހެޅުމެއްްހުށަހަޅުއްާވފައި.ްއަްސުލް

ް ްކުރިންވެްސްވ17ްަމި ްމިބުނަނީ ްގައި ް)ބ( ްމާއްާދެގ  310ނަ

ްގޮތުގެމަތީންް ްޤާނޫނުގަިއާވ ްބޭފުޅަކު ްއަާދކުރަްއވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން

ްހުވާކުރުމަށްްއެބަްލާޒިމްކުރޭ.ް
ް

ްއާދެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވަރަްށް، ްދައްކަާވއިރު ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްމެންބަރަށްްއަޑުފުުޅގަދަެވގެން ްގެންަދވާ ްދައްަކވަމުން ްާވހަކަފުޅު  315ައއިސް

ްމެންބަރުންް ްިޢއްޒަތްެތރި ްބަެއއް ްއަދި ްދިާމވޭ. ްދަތިފުޅުާވގޮތަށް ވަރަށް

ްދައްކަަވްން ްވާހަަކފުޅު ްބޭފުޅުންނާ ްބައެއް ްފުރަގަސްީދގެން ރިޔާސަތަށް

ްއެހެންވީމާ ްނޫން. ްރަނގަުޅކަމެްއ ްތިއްބެވުމަީކ ްކުިރއަްށް، ވާަހކަފުޅު

ްސްްނިންމާލަދެްއވުންްެއދެން.ްގެންގޮ

ް320 

ްއާދެްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ނޑަްށ17ްް، ްއަުޅގަ ްިމކުރާކަމަީކ ްގައި ް)ބ( ްމާއްާދެގ ްވަނަ

މީގެކުރީަގިއވެސްްއެަބއޮތްްރަީއސުމްހޫރިއްޔާކަމުގެްމަޤާުމގައިްހުންނަްމީހަކުްްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން:

ްދެން ްހުވާކުރަންވާެނއޭ. ްރައީް، ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމެގްއެނޫންގޮތަކަށް

ްމިދެންނެވީ ްެއ ްވީނަމަވެްސ ްއައިކަުމގަިއ ،ްމަޤާމަށް

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމެގް ްގޮތަކަށް ްެއހެން  325ޤާނޫނުއަސާސީަގއިާވގޮތުން

ްމަޤާމަށްްމިއާދެވެނީްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށްްދާއިމީްޙާލަތެއްްމެދުވެރިވީމާ.

ް

ްތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްޢިްއޒަ،ްއާދެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއެހެންވީމާްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްއަންަން، ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާަކމުގައި ްފުރުޞަުތގައި  330ްއެ
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ްއެހެންީވމާްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްމިވަނީ. ްާލޒިމްކޮށްފައި ްމިހުވާކުރުން ްމީހަކަށްވެސް هللاްޢަބްދު،

ްބަ ްއެހުށަހެުޅއްވުންތަަކށް ްހުަށހެޅުއްވުންަތްއްނަޞީރުގެ ްމި ލައިލާއިުރގައި

ްއިޚްލާް ްވަރަްށ ްހަމަ ްއަުޅަގނޑު ްގެންެދވުމަކީ ތެރިކަމާއެުކްޞްއަނބުރާ

ްދަންނަވާްދެންނެވުމެކޭ.ްޝުުކރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް335 

ްއާދެްްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްއައްސަލާމުޢަލައިކުމް. ްއަޅުަގނޑުމެްން، ްދުވަހު ްމިއުފާވެިރ

ްބަްމްްވާހަަކދެއްެކވުން:ނަޢީ ްމަރުޙަލާގެ ްފަހު ްއެންމެ ްމިތާނެގްހުަުޤާނޫނުއަސާސީގެ ްވަުގތުގައި ސްގެ

ްއަރައި ްހިނގާދިޔަ ނޑު ްއަޅުގަ ްހަޅުތާލަށް އެކަމަްށްްއިންާކރުކޮށްރުްނވުމާއި

ްހަރުއަޑުންް ްއަޅުަގނުޑ ްހިންިގް، ްޙަަރކާތްތައް ްއެފަދަ ްމަޖިލީހުގައި ިމ

ްރަ ްއަދި ްކުށްވެރިކުރަން. ްތަކުރާރުިވަޔްބޭފުޅުން ްޢަމަލުތައް ްމިފަދަ  340އީސް

ްއާދެ ްަދންނަވަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްނުދެއްވުމަށް ްމާއްދާއަށ17ްްް، ަަނަ ވަ

ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްިއޞްލާޙާްޢަލީهللاްޢަބްދު، ބެހޭގޮތުންްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ްބޭނުންވަނީއަ ްދަންނަވާލަްނ ްޅުަގނޑު ްއިޞްލާޙުތަކަީކް، އެކަހަަލ

ް ްޤާނޫނުއަަސސީގަިއ ނަޑއެިޅގެން ްޙައްޤުތަްއްކަ ްިލބިދޭ ރަްއޔިތުންނަށް

ް ްޑްރާފްޓުގެ ްަކމެއްކަމަށް. ްގެއްިލގެންދާނެ ްމާއްދާެގ18ްްއޭެގޒާތުަގއި  345ވަނަ

ްދަންނަވަން.ް ނުޑ ްއަުޅގަ ްނޫންކަމަށް ްެއއްެޗއް ްއޮންނަންޖެހޭނެ ްއެީއ )ނ(

ްބޭފުޅަކުް،ްއާދެ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާއަކަްށްހުންނަވާ ހައިސިއްޔަތުްން،ްއެއީ

ނިޔަތްްުނބައިކަންްނުވަަތް،ްނެތިްކުިރކަެމއްގެްވާހަކަ.ްއާދެްނުބައިްނިޔަތެއް

ްއެނގޭ ްނިޔަތުެގްނޫންކަން ްއެަބުއފެދޭ. ްުސވާލު ްއަޅުަގނޑަށް ްކިހިނެއްޯތ ނީ

ްރައީސަކަްށް ްމީހަކަށްކަމަށްާވިއރު ްއެކުރި ްއެކަމެއް ްދަންނާނީ ްޙަޤީޤަތް  350ޙާލާއި

ް ްވާހަކަ ްކުާރކަމެްއގެ ްނެތި ްިނޔަތެއް ްނުބައި ްމީހަކު އޮތީމާްހުރެގެން

ް ްިމއީ ްދަންނަވާނީޙައަޅުަގނޑު ނޑު ްއަުޅގަ ްއިރާްނވާަކމެއް. ކުރުގޮތަަކްށް،

ްއޮތްގޮތުްން ްޙާލަތު ްމިރާއްޖޭގެ ްމިހާރު ްދަންނަވާނީ ދަންނަވަންޏާ

ްމިހާރުވެްސް ްހުރިކަމެއް. ްފިކުރުން ްވިްސނާ ްމިއީ އަޅުަގނޑުމެން

ްަރއްޔިތުްނނަ،ްމިރާއްޖޭގައިް ްަޙއްޤުތައް ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްނުލިމި  355ބޭކަންްށް

ްހިތާމައާ ްރާއްޖޭގެ ްއެަބޖެހޭ. ްފާހަަގކުރަން ްއޮފީްސ4ްްއެކީ ްރަށު ރަށެްއގެ

ް ްއާރެއް ްބާރެއް ްެއްއވެސް ްސަރުކާރުގެ ްއެތަންތަންްބަންދުކޮށް ނެިތ
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ްވަިކވެދާނެކަުމެގް،ްހިނގަމުންދާއިރު ްދަށުން ްރަށްތައްްދިވެހިްސަރުކާރުގެ މި

ްނަމަވެސް ްއުފެދިފައި. ްމިވަނީ ްމިހާރު ްބިރުވެސް ްކުރެވޭެންސަރު، ކާަރކަށް

ްއަިމއްަލް ްޭއނާގެ ްމީހަކު ްހުރި ްހިންގަން ްސަުރާކރު ްނެތް.  360އެްއވެސްކަެމއް

ްލަިއގެންް ްބޭުފޅުން ްމަޤާމްތަކުަގއި ްތަފާތު ްރައްކާތެރިކުރުުމަގއި މަޞްލަޙަތު

ްމިް ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެބަގެންދޭ. ްހިންގަވަމުްނ އެކަންތައްަތއް

ްމާއްދާތަކުް،ްޤާނޫނުއަސާސީ ްފާސްކުރި ނަޑއެިޅގެްންމިތަނުން ްތެރެއިްންކަ ގެ

ްަޙއްޤު ްއަސާސީ ްބަިއގެ 6ްްތަުކގެ ްާމއްދާއާ ްޙައްޤުތަކަީކްވަނަ ްިމ ހަމައަށް

 365،ްމިއަދުންްމިއަދަށްްރައްޔިތުންަނށްްލިބިފައިްއޮންނަންޖެހޭނެްއެއްެޗއް.ްއާދެް

ްނަމަވެސް ްެގޒެޓްކުެރވިފަިއ. ްޤާނޫނަކަށްވެ ްއެއޮންނަންޖެހޭނީ ،ްމިހާރު

ް ްދަށުންްވަނ102ްްަޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމާއްދާގެ ްޕޮއިންޓެއްަގއ4ްްި، ވަނަ

ްމަޖިލީހަށްް ްމި ްއަދި ްނުކުެރވި. ްމިއޮތީ ްގެޒެްޓކުރުން ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

ް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔްްވެސްއެދިްއިޞްލާޙަކަށް ްނުފޮނުވާ. މިއޮތީ

ްއަންގާ.ްވީމާޞްތަ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްނުވެސް ްއެކަްނވަނީ  370،ްދީޤުނުކުރައްވާ

ް ނޑު ްއަުޅގަ ްޮގވާަލންހަރުއަޑުން ްަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަށްް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ް ްހުރިާހ3ްްމިހާރު ްވާންޖެހިފައިވާ ްޤާނޫނަކަށް ްދުވަސްެވގެން މަސް

ްމިއަދަަަށްވެްސް ްމިއަދުން ްރައްޔިތުންނަށް ްދިެވހި ްޙައްޤު މާއްދާތަކެްއގަިއވާ

ްެގޒެްޓކޮށް ްފޯރިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ްޤާނޫނަކަށްހަދާ، ނޑުމެންެގް، ައޅުގަ

ްމިްމިރާއްޖޭ ްއެއީ ްއަދި ްސަލާމަތްކޮށްދެއްވަން. ްޙާލުން ްމިތިބަ ްރައްޔިތުން  375ގެ

ްމިވާހަކަް ްބެލުން. ްލިބޭތޯ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިކަން ްޒިންމާއެއް މަޖިލީހުގެ

ްއަ ްދެން ްބޭނުންވަނީްދަންނަވާލުމަށްފަހު ްދަންނަވާލަން ްޅުަގނޑު ްހުާވެގް، މި

ަގިއްސަރުކާރުްމައަށްިމއަދާއިްހަްހުވާްނުކޮށްތޯްދިވެހިރާއްޖޭގަ،ްވާހަކަ.ްއާދެް

ްށްްމިާހރުްމިއޮތްްސަރުކާރުަގއިްތިއްެބވި...އަދިްޚާއްޞަކޮް،ްތިބި

ް380 

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްތިްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްހުާވޔާވަޒީރުން ްކުރި ްއެބޭފުުޅން ްއެބޭފުޅުންގެްްއްެބވީ. ްްއެްއގޮތަްށތޯ
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ްކަމުންްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްފައިސާތައް ްނަންނަމުގައި ްތަފާތު ްއެކިެއކި ،ްމިނިސްޓްރީތަކުން

ްގެންޮގްސް ްަނގަމުން ްލާރިތައް ްރައްޔިތުންެގ ްރާއްޭޖގެ  385އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްދިވެހިރާއްޖޭގެް ްބޭފުޅަކަށް ްހުންނެވި ްމިނިސްޓަރަކަށް ްފިނޭންސް މިއަދު

ަނާގްރައްޔިތުްނެގ10ްްރުްުދވަހުގެް%އަހ15ްަރިޒޯޓްތަްއްކުްއޔަށްްީދގެންް

ްޙައްޤުތައްްމިއަދުންްމިއަދަށްްޯފރުކޮށްދޭންޖެހިފައިްމިއޮތީ.ް

ް

 390ްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްމިއީ ްެއއްގޮަތކަށްވެްސ ްަދންނަވާނީ ްައޅުަގނޑު ްދިވެިހްޝުކުރިއްާޔ.

ްމިއޮތްްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމިޤައުމު ްނޫން. ްޤަބޫލުކުރެޭވނެކަމެއް ރައްޔިތުންނަށް

ްވާޖިބެއްް ްރައްޔިތެއްގެ ްކޮންމެ ްސަލާމަތްކުރުމަކީ ،ްއަނިާޔވެރިކަމުން

 395ްފަރުދީގޮތުންނާއިްޖަމާޢީގޮތުން.ްޝުކުރިއްާޔ.

ް

ްއެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރުްއިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްވުްނ ްޢިްއޒަްތތެރި ދެން.

ްއާދެ ްެއދެން. ްއިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްވުްނ ްޢިއްޒަތްތެިރް، ުޝކުރިްއާޔ

ްވަޖީުޙް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްފުވައްމުލަކުެގ މެންބަރު.

 400ްއިބްރާހީމް.ް

ް

ްއާދެް`ްފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް ްއައްސަލާމުޢަލަިއުކމް. ްބާބަށްްމްހޫރިއްާޔގެރައީސުލްޖު،

ްބަލައިލާއިރުްފައިހުށަހެޅިްވަީޖޙުްިއބްރާީހމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއިޞްލާޙުތަކަްށ ްވާ ްވަރަްށް، އަޅުަގނުޑވެސް

ދާއަށްްހުށަހެޅިފައިާވްވަނަްާމއ17ްްލާހެއްްއެަބވޭ.ްއެއީްކަންބޮޑުވާްދެްއިޞް

ްއެއްފަހަާރްް،އިޞްލާޙު ްމަާޤމް ްނާއިުބގެ ްއޭާނގެ  405ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއި

ްދާއިމީގޮތަކަްށްްހުސްވެ ްއެދެބޭފުޅުން ްއެަމޤާމަށް ނުވަތަ

ްއެކަންކުރާނެގޮެތއް.ްއާދެް ްދެން ހުށަހެޅިފައިާވް،ްނުކުޅެދިއްޖެކަމުަގިއވަނީނަމަ

ްދަ ްދޭހަކޮށްދެނީ ްފުރުއްާވގޮތަށް.ްއުަުއިޞްލާޙުން ްއެމަޤާމް ްވަޒީަރކު ލަތުގެ

ްޢަމަލުކުރަމު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިކަމަކީ ްޤަބޫލުކުާރގޮތުަގިއ ންދާްއަޅުަގނޑު

ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްއަދި ްޚިލާފުކަމެއް. ްރޫޙާެވސް  410ޤާނޫނުއަސާސީގެ
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ްނާއިުބގެ ްއޭާނގެ ްނުވަތަ ްބޭފުޅަުކ ްހުންނަވާ ްމަޤާމުގައި އެދެބޭފުޅުްނެގް،

ްދެކޭގޮތުަގއިް ނުޑ ްއަުޅގަ ްވަނީނަމަ ްހުސްވެއްޖެކަމުގައި ްއެއްފަހަރާ މަޤާމް

ްނޯންނާނެ ްމަޖިލީހެއް ްވަޒީރުްނެގ ްދެން ްއެހެންކަމުންޤާނޫނީގޮތުން .ް ެއް،

ްޤަބޫލުކުރަނީ،ްމަޖިލިސްވެސްްއޮންނާނީްއުވިަފއި.ްއެހެންކަމުން ނޑު ،ްއަުޅގަ

ްރައްޔިތުންެގް ްާވގޮތަްށ ްޑްރާފްޓްަގއިވެސް ްފުރުއްވަންޖެހޭނީ  415އެމަޤާމް

ްާޤނޫނުއަސާީސެގް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއެއީ ްރައީސްކަން. މަޖިލީހުގެ

ްބޭބޭފުޅު ްއިންތިޚާބްކުެރޭވ ްރައްރޫޙަކީވެސް. ްކަންތައްތަާކްން ޔިތުންެގ

ްއެހެންކަމުންޙަ ްވާލުވުން. ްއަޅުަގނޑަްށް، ްއިޞްލާަޙށް ހުށަހެޅިފައިވާ

ްނެ ްހަމައެއާތާއީދުކުރެވެން ްދަންނަވަން. ްވާހަަކ ްއެކުްތް އަޅުަގނުޑް،

ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމެގް ްއެބައޮތް. ްމައްސަަލއެއް ްއެހެން  420ކަންބޮޑުވާ

ްބޭފުޅަކު ްހުންނަވާ ްްމަޤާމުގައި ްޤާނޫނާއި ްޢަމަލުތައްްގަވާއިދާ ޚިލާފު

ްނެތުން.ް ްއުފުލޭނެޮގތެއް ްޒިންމާ ްކުށުގެ ްމަްއޗަށް ްއެބޭފުޅެްއގެ ކުރެްއވުމުން

ްއާދެ ނޑުމެންނަްށް، ްއަުޅގަ ްޙާެލްއގައި ްއެްއވެސް ްަ ްއިޞްލާޙަީކވެސް މި

ނޑުމެްނގެްމިްއަލަށްްމިހަދާްނުވަތަް ޤަބޫލުކުރެވޭނެކަމެއްްނޫން.ްެއއީްއަުޅގަ

ްޤާނޫ ްއިޞްލާޙުކުރެޭވ ްޤާނޫނަށްްމި ްމީހަުކވެސް ްކޮންމެ ްރޫަޙކީ  425ނުައސާސީގެ

ްހިތުން ްއާދެޙުރުމަތްތެރިކޮށް .ް ްވީ، ްަރއީސްކަުމގަިއ ،ްނަމަވެސްްއެއީ

ްޒިންމާް ްއެކަުމެގ ްއެބޭފުޅަކު ްވަނީަނމަ ކުށެއްކޮށްފިކަުމގަިއ

ްއެހެންކަމާއެކު ްއުފުއްލަވަންޖެހޭނެ. ްމަޤާމުގަިއް، ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ

ޚިލާފުްޢަމަލުކުރަްއވާކަުމގައިްވަނީނަަމްްޤާނޫނާއިްަގވާއިދާްބޭފުޅަކުްހުންނަވާ

ްޤާނޫނުތައްް ްއުފުލޭފަދަގޮތަކަްށ ްޒިންމާ ްެއކުުށގެ ްމަްއޗަށް  430އެބޭފުޅެްއގެ

ްމިއޮތްގޮތުން ްމިހާރު ްދެމާއްދާ ް ްމި ްއޮންނަންވާނީ. ްހެދިފައި ްއާދެ، ިމް،

ްބަލާ ްލާިއރުއިޞްލާޙުތަކަށް ނޑުމެންނަްށް، ްއަޅުގަ މިދެކަމަކީ

ްވާހަަކްޤަބޫލުކު ްނެތް ްތާއީދުކުެރވެން ްެއކަމަށް ނުޑ ްައުޅގަ ރެވޭކަމަކަށްުނވާތީ

ްދަންނަވަން.ްޝުކުރިްއޔާ.ް

ް435 

ްވަރަޙްމަތުްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްައއްސަލާމުޢަލަިއކުމް .`ް ްއާދެهللا ް،ްވަބަަރކާތުހޫ.
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ްހުްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްހުށަހެޅިފައި ްމިހާރު ްބާބަްށ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިޞްލާޙުތަކަްށްރި

ްވިސްނާލާއިުރގައިް ނޑަްށް، ްއަޅުގަ ްއިޞްލާޙަީކ ްއެއްވެސް ްއޮތް ހުށަހެޅިފައި

ްއާދެ ްނޫން. ްއިޞްލާޙެއް ްތާއީދުކުރެވޭ ްދަންނަވާލާނަން.ް، ސަބަބު

ްބޭ ްއަންނަ ްމަޤާަމށް ްގަާވއިާދްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްޤާނޫނާއި  440ފުޅަކުވެސް

ްޝަރީޢަތުގެ ްއޭާނ ްކަމެއްކޮށްފިއްޔާ ްްޚިލާފަށް ޒިރުކުެރވޭނެ.ްހާކުރިމައްޗަށް

ްދެން ްއިސްލާމީް، ްޝަރީަޢތް. ްއިސްލާމީ ްވިްސނާލަންވީ ނޑުމެން އަުޅގަ

ްވަިކގޮތަކަށްްަކނޑައެް ޚިލާަފްށްއެއާ،ްޅިގެންްކަެމއްްއޮންނަިއރުޝަރީޢަތުގައި

ްބާރުެވްސް ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްއޭެގމައްޗަށް ްހެދިގެން ގަާވއިދުތަެކއް

ނފޯރުވަފާނެކަމަ ްއަުޅގަ ްމިގޮތަްށްށް ްޤާނޫނުއަާސސީ ްހީވޭ ްބިރު  445ުޑ

ްސަބަބަކީް ްފާސްކޮށްިފްއޔާ. ްއަޅުަގނޑުމެން ރައީސަްށްްޢިްއޒަތްތެރި،

ްރަނގަޅަށްްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާ ްވަރަށް ނޑުމެްން، ްއަުޅގަ މިހާރުެވްސ

ްޚިލާފަށްް ްޝަރީޢަތާއި ްއިސްލާމީ ްހެިދފައި ްގަާވއިދުތައް އެބަހުރި

ނުލާހިކުްުޒާވންްދެމަފިރިންް،ްމީހުންމީހުންނާްއިންނަް،ްމިރާއްޖޭގައި.ްއާދެ

ްމައްސަލަެއްއގައިްވަ ްޖެހޭ ްއޭާނެގްް،ރިވެދާނެ ްދަްއކަން. ްފައިސާ  450އޭނާޖެހޭ

އޭނާގެްއަަތކުްލާރިއެއްްެނތް.ްދައްކާކަްށް،ްއަތުަގއިްލާރިއެއްްނެތް.ްކޮބަިއތޯ

ްއަނެްއކާ ްއުޅެްނވީ. ްއެްއކޮްށ ްދެމީހުން ްނީނދެވުނު. ްމީހުން.ްތްަްތިންފަް، ވާ

ްފަ ްތިން ްަޙއްޤުތަްއވެްސްތްަްތިން ްއެމީހުންގެ ްއެބައުޅޭ. ްމީހުން ްއުޅޭ ވެގެން

ްއެހެންވީމާ ްސަބަބުން. ްގަާވއިދުތަުކގެ ްމިކަހަލަ ްއިނގޭތޯ ،ްމިގެއްލެނީ

ްދެވިގެ ްމިބާރު ްމިގޮތަށް ްނުވާނެ.ްއިސްާލމީްޝަރީޢަތާްއެްއގޮތަކަްށވެސް  455ްނެއް

ްއާދެ ްާތއީދުުކރަން. ްއަޅުަގނޑު ްެގންދަން ްކަންަތއްތައް ް،އެްއގޮތަށް

ނޑުެމންްވިސްނާލަންޖެހޭ،ްއެހެންވީމާ ނޑުމެންްމިއުޅެނީް،ްދެންްއަުޅގަ އަުޅގަ

ްގޮސްގެްން ްާދން. ްއިލެކްޝަނަކަށް ްޕާޓީ ްމަލްިޓ ްފެއަރ ްއެންޑް ފްރީ

ްމިއޮތީް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްރާއްޖޭގައި. ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްހޮވަން ރައީސަކު

ްއާދެ ްނިޒާަމކަށް. ްރިޔާީސ ްފާސްކޮށްފައި ްދޮ، ްންއުޭޅއިުރގައި  460ް،ރީތި،

ްއަުތވެދާްއަންހެންްޅަނބާޅަ ްކުއްޖަކު ްފިރިހެން ްވެރިއަކަްށ.ްނުވަތަ ްމި ނެ

އޭނާްބޭނުންވާގޮަތކަށްްޤައުުމެގްކަންތައްތައްްަބއްޓަންކޮށްލަާފނެ.ްޤާނޫނުތައްް

ްބޭނުންގޮތަކަށްް ްއޭނާ ްފޯރުވައިގެން ްބާރު ްމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ
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ްއާދެ ްކޮށްލަފާނެ. ްކަންތައްތައް ،ް ްއިސްލާމީ ްއޭާންޚިޝަރީޢަތާ ލާފަށްވެސް

ްއެެހންވީމާ ްކޮށްފާނެ. ްކަންތައްތަެކއް ްއެހެންވީމާ، ްބިރުހީވޭ. ނޑު  465،ްއަުޅގަ

ްްއެްއވެސް ްޝަރީޢަތާ ްިއްސލާމީ ްއެްއވެސްކަެމއްްޙާލެްއގައި ޚިލާފަށް

ްބާް ްއެްއވެސް ްރައީސަކަްށވެސް ްއަދި ްުނވާނެ. ްޮއެވގެްންކުރެިވގެނެއް ރެއް

ް ްޝަރީޢަތާ ްކުނުވާނެ ްއެއްވެްސކަމެއް ްވަރަށްްޚިލާފަށް ްމިއީ ރުމުގެ.

ްއާދެ ްމުހިންމުކަމެއް. ްކޮމިޓީ، ްޑްރާފްޓް ްމި ްމިހާރު ،ްއަޅުަގނޑުމެންގެ

ްގެނެސްފަިއް ްމިހާރު ްބާބުގަިއ ްމި ްޑްރާފްްޓޮކށްފައި ްމި  470ޙަޤީޤަތުގައި

ކުިރންްމިްބާބުގައިް،ްމިއޮތްގޮތަކީްައޅުަގނޑުްވަރަްށްތާއީދުކުރާކަމެއް.ްއާދެް

ްނުދެން. ނެޑްއ ްއަުޅގަ ްވޯޓު ްއާދެްއޮތްގޮތަށް ްތަފާތުް، ްދެ މިތަނުގައި

ްއަޅުަގނޑު ްއެަބއުޅޭ. ްބޭފުޅުން ްޕާޓީްްޕާޓީތަކުގެ ްނުދިން ްވޯުޓ ްއެ ހަމަ

ނޑަށްްެއް،ްތެރޭގައިްކުރީފަހަރުވެސްްައޅުަގނޑުްވޯޓިދީނީ.ްެއއީީކއްވެް ައޅުގަ

ްރަނގަޅު.ް ްަވރަށް ްއޮްތގޮތުން ްޑްރާފްޓްކޮށްފައި ްކަމުނުދަނީ.ްމިހާރު  475ޑްރާފްޓް

ްެއްއގޮތަ ްޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ.ްމިޑްރާފްޓާއި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްށ

ްބޭފުޅަުކވެސް ްހުންނަ ްމަޤާމުަގއި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއިސްލާީމް، ޭއނަ

ޝަރީޢަތާއިްޚިލާފަށްކަމެއްްކޮްށފިއްޔާްއޭނާްއެްމަޤާމުަގއިްހުްއޓާވެސްްއޭާން

ްއެހެންނޫން ްބެަެލެވެންޖެހޭނެ. ްއެމައްސަލަ ްހާޒިރުކޮށް ،ްޝަރީޢަތަށް

ްރައް ނޑުމެންނަށްއަޅުަގނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމަޖިލީހުން ްެއް،ްޔިތުްނގެ  480އެބޭފުޅަކު

ް ްއެ ްހުރިހާތައްދުވަހަުކ ްބެހެއްޓިދާނެްހާމަޤާމުގައި ްނުކޮްށ ޒިރު

ްޚިލާފަށްް ްޝަރީަޢތާއި ްއިސްލާމީ ްއެބޭފުޅާ ްޭއގެފަހުން ފަސްކޮށްލާފައި.

ްކަމެއްކޮށްފައިްޮއވެއްޖެްއޔާ...

ް

 485ްްބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

 

ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްޝަރީޢަަތށް ްއޮެވއްޖެއްޔާ ްކަމެއްކޮށްފައި ްޚިލާފަށް ްޒިރުކޮށްްހާޤާނޫނާއި

ްއެހެންނޫނިއްޔާްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއަދަބުެދވެންޖެހޭނެ. ްއޭނާއަށް ްއަޅުަގނޑުމެްން، ކޮބައިޯތ

ްތް.ްކުރަންއުޅޭްކަންަތކުގެްނަތީޖާައކީ.ްނެ

ް490 

ްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
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ް

ްއާދެްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްއެއްެޗްއް، ްމުހިންމު ްވަރަށް ްމިއީ ްޝުުކރިއްޔާ. ްޮބޑަށް ްވަރަށް

ްއެހެންވީމާްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްވާހަކަދަްއކަނީ. ްއަޅުަގނޑުމެން ްމި، ނޑުމެން ްހުރިހާްއަުޅގަ ކަން

ްދެްއވުމަީކް ްވޯޓު ްއޮތްގޮތަށް ްޑްރާފްޓްގައި ްވިސްާނވަަޑިއެގން  495ބޭފުޅުންވެސް

ްއެުދމެއް ްޮބޑު ްވަރަށް ްއަޅުަގނުޑގެ ްއެހެންނޫނިއްޔާ، ްކަންތައްދާީން، މިކުާރ

ްބޮއްސުންލަިއގެން.ްވަރަށްްބޮަޑށްްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް

ްއާދެް`.ްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ނ، ްއަުޅގަ ްޙާލުޑްރާފްޓަށް ްތާއީދުކުރާ ްުޑ ެއް،

 500ްޑްރާފްޓަށްް

ްއެއަްށްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުދަންނަާވނަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙުތަަކކޭ ހުށަހެޅިފައިވާ

ް ްގެންނަން ްހުށަހެޅުންތަކާބަދަލުތަކެއް ްއެްއެޗްއްހުށަހަޅާފައިވާ ބެހޭގޮުތން

ްޤަ ްއާދެޞްދަންނަވާލަން ްދުކުރަން. ނޑުް، ްއަުޅގަ ްފުރަތަމަ ްއެންމެ

ް ްޢަބްދ18ްުދަންނަވާނީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހދ.ގެ ްމާއްދާައށް هللاްވަނަ

ްެއއަްށް ްޙާލެއްަގއި ްއެްއވެސް ްިއޞްލާޙަކީވެސް ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  505ނަޞީރު

ްހުށަހެޅުމެއް.ް ްލަުދގަންނާނެ ްހަމަގައިމުވެސް ނުޑ ްއަުޅގަ ްިކޔުން އިޞްލާޙެކޭ

ްއާދެ ްޒަ، ްޑިމޮކްރެީސެގ ްމިއޮތްފަދަ ްޙާެލއްަގިއ ނެްއގަިއްމާއެްއވެސް

ްއިޞްާލޙެކޭ ްއެއަށް ްއާދެްހެޔޮނުވާނެ ްކިޔާކަށް. ްހުށަހެޅުމާ، މެދުްެއ

ްއެބަެއްއެގް ްެއއީ ްބަލާއިރުވެސް ްުއސޫލުން ްއިސްލާމީ ދެންނެވޭނީ

ްނޫނޭ. ްެއްއޗެއް ްހެޮޔވާުރގެ ްިލޔުން ްޝަރީޢަތުގެްްދުސްތޫރުގައި  510އިސްލާީމ

ް ްއެހެނީހަމަތަކާ ްއެްއޗެކޭ. ްޚިލާފު ނަޑއެިޅގެން ްކަ ،ް ޝަރީޢަތުެގްިއސްލާމީ

ްނަމަވެ ްމީހަކު ްކޮންމެ ްކުށަކާހަމައަކީ ްއެ ްކުށެއްކޮށްފިނަމަ މެުދްސް

ްޝަރީޢަތުގެް ްއިސްލާީމ ްދަޢުވާެއއް ްއެ ްިލބި ްފުރުޞަތު ދަޢުވާކުރުމުގެ

އަލީަގއިްރަނގަޅަށްްބަލާްއެައށްްޙުކުމެއްްއިއްވުން.ްއެހެްނެވގެންްއިސްލާމީް

ްބޮުޑކުޑަ ްކުުށގެ ްއެ ްކުށްކުަށށް ްއެކި ްއަދަބުތަކެްއްޝަރީޢަތުގައި  515މިުނން

ްޚަލީފާ ްތިންވަނަ ްއިސްލާމްދީނުގެ ނަޑއެޅިފަިއވަނީ. ްކަ ްކަ، هللاްއްރަމަްަޢލީ

ްއެކަލޭގެފާނާ ްެއްވަޖްޙަހު. ްޖެއްސި. ްމައްސަަަލަެއއް ްޔަހޫދީއަކު މެދު

ްކުރެވުނު ްދަޢުާވއެއް ްުނވަތަ ްމައްސަލަިއގައި ްޝަރީޢަތުގެް، އެކަޭލގެފާުނ
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ދެްން،ްމީްއުންމަތުގެްޚަލީާފ.ްއާދެޒިރުކުެރވުނު.ްިމއީްިއސްލާހާްކުރިމައްޗަށްް

ްހަމައެހެން ްރަޟިއަަަޢު، ްޢަމްރުބުނުލްޢާސް ްޒަމާނުގައި  520ްهللاމަރުގެފާނުގެ

ްޢަންހު ްއާދެް، ްަގވަރުނަރު. ްމިްޞރުގެ ްއެކަލޭގެފާނަކީ ްޗީްފް، މިހާރުގައިނަމަ

ްޝަރީޢަތުެގް ްއެކަޭލގެފާނުވެްސ ްދަްނނަވަންތޯ. ްއެއީ މިނިސްޓަރެއް

ް ްހާކުރިމައްޗަށް ްޢުޒިރުކުެރވުނު. ްމުރިމައްޗަށް ޒިރުކުރެަެިވްހާމަރުގެ

ްެއީއްއެކަޭލގެފާނާ ނަޑއެޅުނު. ްކަ ްއަދަބު ްއެކަމަށް ްސުވާލުވެިވ މެދު

ްއެކަލޭގެފާ ްދަންނަވަންތޯ. ްނޫނޭ ްކުށެއް ްކުެރއްވި  525ުނެގްއެކަޭލގެފާނުވެސް

ްކުށަކާ ްކުެރއްވި ްއާދެބޭފުޅަކު ްެމދު. ްކޮންމެއަކަސްް، އެކަންކަްން،

ްއެބޭފުޅުންެވސް ްބެލެވެންޖެހޭނެ. ްއާދެް، ްނުވަތަް، ޚުލަފާުއއްާރޝިދޫން

ްޚަލީފާ ްތިްއބެވި ްލިބިވަޑަިއގެން ްއަޅުަގނޑުމެްންތެދުމަގު އިންނަށްވުރެެވސް

ްމަތިވެރީތޯ ްވެރިން ްމިތިއްބެވި ްމިހާރު ްޢިއްޒަތްތެީރތޯ، ،ްނޫން،

ްބަލަ ްދަންނަވަންތޯ. ްއެހެނެއްނުވާނެ ްހުށަހެޅުންތަްއް، ްމިފަދަ  530އަޅުަގނޑުމެން

ްވިދާުޅވެަފިއްއަޅުަގނޑުްހުށަހަޅާއިރު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްލޮބުވެތި މެންެގ

ްމިބޭފުޅުންގެް ްއިނގޭޯތ ްނެތޭ ްަބއްލަވާެލއްވުެމއް ްވިދާޅުވުންތަކަްށވެސް ހުރި

ްވިދާޅުވަނީް ްހުށަހަޅާއިރު.ްއެމަނިކުފާނޭ ްެއަކންކަން ްދަހިވެތިކަމުގައި މަޤާމުގެ

ްދަންނަވަންތޯ ްލޯއޭ. ްދަ ްއެބަވް ްނޯވަން ްހަ، ްމަތީގައި މަްޤާނޫނަށްވުރެ

ްެއކަމަކުް ްުނެވއޭ. ްއެކަުކވެސް ްމެންބަރާއިް، ްޢިްއޒަތްތެިރ ްހދ.ގެ  535މި

ްމެންބަ ްޢިްއޒަތްެތރި ްވިދާޅުވަނީްރައީސުޖުމްހޫރިއްޔާ ްމަޙްލޫފް ްއަޙްމަދު ،ްރު

ްއެހެނެްއް ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ. ްއެކްސެޕްޓް ްނުވަތަ ްަމއުމޫން އެކްސެޕްޓް

ނަށްވުެރްމީހަީކްޤާނޫްނުވެވޭނެްދަންނަވަންތޯ.ްެއއްެވސްްޙާލެއްަގއިްއެްއވެސް

ް ްނޫން. ްމީހެއް ްޑިމޮކްރެސީއަމަތީގަިއވާ ްާއދެމި ްކީ. އަޅުަގނުޑް،

ްދަންނަވާނީ ްމިހާރުް، ްާވހަކަ ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްވާހަކަކޮޅަކުން  540ކުަޑކުޑަ

ްޤަ ްމިހާރު ްރަސޫލުޞްދުކުރަނިންމާލަން ްނީ. ްޞައްލަްهللا ޢަލައިިހްهللا

ްޙަދީޘްފުޅުކުަރއްަވނީ ްވަސައްލަމަ ،ް ްާމނަ ްޙަދީޘްފުޅެއްގެ ނުޑްއެ އަޅުގަ

ްމާގިނައިްން ްނެތިްނ. ްދަންނަވާކަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްމަތްނުޢު ްއެ ދަންނަވާނީ.

ްކޮންމެައކަސް ްެސންސަރުކުރަްއވާތީވެ. ްވާހަކަަތއް ްއަޅުަގނުޑގެ ހަަމް،

ްޤަ ްރަސޫލުްޞްއަޅުަގނޑު ްފުއްދާލަން. ްމާނައިން ްދުކުރަނީ  545هللاްޞައްލަްهللا
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ްޙަީދޘްފުޅުކުރަްއވަނީ ްވަސައްލަމަ ްޢަލައިހި ްީމސްތަކުންނޭ، ،ްވެއޭ

ްހަލާކުވެގެްން ްމީސްތަކުްނ ްކުރީގެ ްތިޔަބައިމީހުން ހަމަކަށަވަރުން

ްއެހެނީ ްހިނގައްޖެއޭ. ްމީހަކުް، ްމާތް ްއެަބއިމީހުންގެ އެބައިމީހުންވީ

ްމީހުންެގް ްެއބައި ްއަދި ްބަޔަކަށޭ. ްޫދކޮށްލި ްއޭނާ ވަްއކަންކޮށްފިނަމަ

ް ްޙައްދުަތްއ ްމަްއޗަށް ްއޭނާެގ ްވައްކަްނކޮށްފިނަމަ ްާގއިނިކަމެއްޗަުކ  550ކުިރްމު

ް ްބަޔަކަށޭ. ްވިާދޅުވަމޭهللا ްގަންދީ ްދަރިކަނބަލުންް، މުޙަންމަދުގެފާނުެގ

ްއެކަމަނާެގް ްވީނަމަވެްސ ްވައްކަންކުެރއްިވކަމުަގއި ފާޠިމަތުގެފާނު

ނޑުްއވާލެްއވީުމހޭ.ް ްއަތްޕުޅުެވސްްކަ

ް

 555ްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް

ްޝުކުިރއްޔާ.ްދެން....ް،ްއާދެްްނބަރުްޙުަސއިންްފާދިއްޮޕޅުްމެ
ްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް560 

ްއާދެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްތެިރް، ްކޮޅުމަޑުލުެގ ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަްތތެރި ޝުކުިރއްޔާ

ްރިޔާޟްްރަޝީދު.ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްް ހދ.ެގްޢިއްޒަތްތެަެިރް،ްމެންބަރު

ްއާދިލް.ްމެންބަރުްއަޙްމަދުް

ް

 565ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްަރއީސްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭނުްނަވނީއަ، ްދަންނަވާލަން ްުޅަގނޑު ްދެންމެް،

ްޙުސައިންްްްއަްޙމަދުްއާދިލްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްމެންބަުރ ްޢިްއޒަތްތެރި ްޅ.އަޮތޅުގެ ްދެްއެކވި ވާހަކަފުޅު

ްވި ްވާހަކަފުޅުަގއި ްމެންބަރޭ.ްއިބްރާހީމްގެ ްމިއިްނނެވި ްހދ.ެގ ދާޅުެވއްޖެ

ނޑުްބޭނުްންއެ،ްހެންވީމައެ  570ކޮންްމެންބަރެްއކަންްއިނގެންްއިނގޭތޯ.ްްއަުޅގަ

ގައިުމވެސްްައޅުަގނޑުްެދއްކިްވާހަކަެއއްްނޫންްއިނގޭތޯ.ްޫނނީްއަޅުަގނުޑް

ްލުކޮށްލަން.ްޞީއެްތަފް،ްއެްއޗެއްްހުށަެއއްްނާޅަން.ްއެެހންވީމަ
ް

ް
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ްއާދެްއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެް ްހދ.ެގް، ްިވދާޅުވީ ްދައްަކވަމުން ްވާހަކަފުުޅ ްމެންބަުރ  575ިޢއްޒަތްތެރި

ްމެންބަރުކަމަށްވެްސް ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްއިްޞލާޙު ްމެންބަރޭ. ޢިއްޒަތްތެރި

ްކޮް ްއުޅުްއވަނީ ްހުށަހަޅުއްަވއިގެން ްއިޞްލާޙު ްއެ ްބޭފުޅެއްކަްންވިދާޅުިވ. ން

ްނަންފުޅު ްްއޭރު ްއަޅުަގނުޑ ްނުވޭ. ްއާދެވިދާޅެްއ ްއެދެން އެކަްން،

ްފާހަގަކޮށްލަދެއްވަން.ް

ް580 

ަައިންް ް،ްނަޞީރުއާއިްهللاްއަޅުަގނޑުްދެންނެވީްހދ.ގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުސަ

ްވާހަކަ.ްްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަޙްލޫފްގެ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ް.ްޝުކުރިއްޔާް

ް

ްއާދެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްއާދެް، ްުޝުކރިއްޔާ. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރިް،  585ކޮޅުމަޑުުލެގ

ްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް

ްއާދެްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްއަޅުަގނޑުމެްން، ްމިއަދު

ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްބާުބގަިއްފާސްނުވެްއަލުްންްބަހުސްކުރަމުންްމިގެންދާްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއިޞްލާޙުތަެކްއް ްބަިއވަރު ްއެަތއް ްޑްރާފްޓްުކރެވިގެން ްފަހަރަކަށް  590އެތައް

ްދިއުމުެގް ްވޯަޓކަށް ްބަހުސަކަށްފަހުގައި ްެއައށް ްއަނެއްާކވެސް ހުށަހެޅި

ްިޢއްަޒތްތެ ްފުރުޞަތެއްަގއި. ްލިޭބ ްތެރޭގައި ްރައީސްްމަރުޙަލާ ،ްރި

ްއިޞްލާޙުތަކެްއް ްގިނަ ްވަރަށް ްމިބާބަށް ްޫނނީ ްމިމާއްދާއަްށ އަޅުަގނަޑކީ

ްއިޞްލާޙުތަްއް ްބަެއްއ ްތެެރއިން ްޭއގެ ްމެންަބރެއް. ްހުށަހަޅާފައިވާ ކުރިން

ނުޑް ްއަުޅގަ ްފާސްުނވާކަްނެވސް ްއިޞްލާޙުތައް ްއަެނއްބައި  595ފާސްވެގެންދިަޔ.

ްރައީސް ްޢިއްޒަތްެތރި ްފާހަގަކުރަން. ްހަމަ ްއަޅުްމިއަ، ްމިފެންނަްދު ނޑަށް ގަ

ްމިއޮތީ ްތެރޭގައި ްއިޞްލާޙުތަުކގެ ްމިއޮީތް، ްއިޞްލާޙުަތކެއް ގިނަ

ްމީހަކުް ްހުންނަ ްއެވަގުެތްއގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަްށ

ްއިންް ްޢަދުލެއްނެތިޞާޙިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ްފެއް ހަމައެއްނެތިް،

ްމިއަދު ްފެނިގެން ްމަންޒަރުތައް ްހުށަހެޅިފަިއާވ  600މިދަނީ.ްްއިޞްލާޙުތައް

ްރަީއސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްވެރިައކަްށް، ްހުންނަ ްަޤއުމުަގއި އަުޅަގނޑުމެންގެ



 23 

ްއަޅުަގނުޑް ްކުރިންވެސް ްލޯބިދޭންޖެހޭކަން ްއިޙްތިރާމާިއ އަޅުަގނޑުމެން

ނުޑްހިތަށްއަރަނީް،ްދެންނެވިން މިހާރުވެސްްއަުޅަގނޑުްޤަބޫލުކުރަން.ްއަުޅގަ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްރަީއސުލްޖުމްހޫ، ްމިްމިާހރުގެ ރިއްާޔއަށްތޯ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަަކްށް ްއޮތް ްއަންނަން ްނޫންނަމަ  605މާނަކުރައްވަނީ

ްއެހެންެވއްެޖް ްހުީރ. ްހުށަހަޅާފައި ްިއޞްލާޙުތައް ްމި މާނަކުރައްަވއިގެންޯތ

ންނަމަްކަމަށްވަންޏާްމިހާރުގެްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށްްއިޚްލާޞްެތރިްބޭފުޅު

ްނިމިގެންދިޔައިރު ްމިބާބު ްވެރިކަމަށްފަހުަގިއްއެމަނިކު، ްމި ފާނު

ްފުރުޞަތެްއް ްއެްއވެްސ ްުނވަތަ ްމާއްދާއެއް ްއެްއވެސް ޙިމާޔަތްކުރެވޭނެ

ްދީފަ ްއެމަނިކުފާނުްކަމިޤާނޫނުއަސާސީން ްވެރިކަމުްނ ްިމއަދު ްނުވޭ.  610ެއްއ

ްގޮެތްއް ްެއއްވެސް ްޙިމާޔަތްކުރެވޭނެ ްއެމަނިކުފާނު ްވީނަމަވެސް ފޭބިކަމުގައި

ްލިޔެފަ ްއޭަގިއްްއްަކއެމިޤާނޫނުއަސާސީަގއެއް ނޑު ްއަުޅގަ ްނެތް. މިހާތަނަކަށް

ްވޯެޓއްނުދެަެްއވިް ްއެއަކަށް ްހުށަހެޅިން. ްހުށަހެޅުންތަކެއް ފާހެއްނުވި.ް،

ްއެހެންވީމަ ްވާހަކަތަެކްއް، ްމިކަހަލަ ްމިއަުދ ްނުކޮށްފައި ްެއގޮތަްށ އެކަން

 615ދެއްކީމަްމީހުންގެްތެރޭގައިްެއބަްތަފާތުްވިސްނުންތަކެއްްއެބަްއުފެދިގެންދޭ.ް

ްްމި ްކަމެއްޯތ.ްއެހެްނވީމަކޮން ްކުރާ ްީކއްކުަރން ޢިއްޒަތްތެިރް،ްމާނައެްއަގއި

ްދަންނަވާނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްރައީސް ްމިހިަރް، ްހުށަހެޅިފައި މިއަުދ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔްޙިމާޔަތްކުރަްން ްމިހާރުގެ ްމި ްތެރޭަގއި އިޞްލާޙުތަުކގެ

ްމެންބަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެން ްމިތާ ްނޫނޭ. ްކަމެއް ްކޮށްގެްނއުޅޭ ރުންްބަޔަކު

ަެްއް ްއެދުންތަކެ ްއަިމއްލަ ްބޭފުޅުްނގެ ްހުށަހެޅުއްވި ްމި  620ފާހަގަކުރެްއވިހެން

ޙާސިލްކުރުމަށްޓަކައިްކޮންމެެވސްްމަޤްޞަދެއްްއެަެބޭފުޅުްނެގްއޮތީމަްއެކަްން

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްހުށަހެޅުންތަކެކޭ. ްހުށަހަޅާ ޙާސިލްކުރުމަށްޓަކަިއ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް، ޙިމާޔަތްކުރަްއާވްްމިހާުރގެ

ްވެރިކަްން ްމި ްލަިއގެން ްބާެބއް ްމިއަށް ްފެށިގެންވެސް ްމިހާރުން ކަމެއްނަމަ

ްހަމަް ްއޮތުން ްމީގަިއ ްގޮތްތަެކއް ްޙިމާޔަތްކުރެވޭނެ ްއެމަނިކުފާނު  625ނިމުމަށްފަހު

ްައޔަްމުހިންމޭ.ްއެއެއް ްވެރިައކު ްކޮންމެ ްއަދި ްވެރިކަްންނޫން ްެއެވރިއަކު ސް

ް ްއޭނައަށް ްއިޙިމާޔަތާދޫކޮށްލުމަށްފަހު ްމިޤައުމުގަް، ްަރއްކާތެރިަކން

ްއަދިް ްާތއީދުުކރަން. ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑު ްއެގޮތަށް އޮންނަންޖެހޭނެ.
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ްހުށަހެޅުމެއްް ްައޅުަގނުޑ ްކަމަށްވަންޏާ ްދެއްަވއިފި ްފުރުޞަތު ހުށަހެޅުމުގެ

ްޤަ ްަރއީސްޞްހުށަހަޅަންވެސް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެގޮތަށް. ްދުކުރަްނ  630ިމއަދުް،

ޅުންތަކުެގްތެރޭގައިްޅ.އަތޮުޅގެްިޢއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްހުށަހެޅިްބައެއްްހުށަހެ

ްޢަބްދު ްތާއީދުކުރަން.ްهللا ނުޑ ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުމަށް ްހުށަހެޅުްއިވ ޢަލީ

ްަސފީރުންނާއަޅު ްާތއީދުކުރަނީ ްަގނޑު ްމީހުންް، ްމަޤާމުތަކަށް މިކަހަލަ

ްއަތްމަތީގަިއް ްވެރިެއްއެގ ްއޮންނަ ްެއއިރެްއަގއި ޢައްޔަނުކުރުމަކީ

ް ްތާއީދުކުރަން.ްއޮންނަންޖެހޭނެ ްައޅުަގނުޑ ްއެކަމަށް  635ކަމަކަށްވާތީވެ

ްއެހެންނަމަވެސް ،ް ްގިަނ17ްްމި ްވަރަށް ްހުށަހަޅުްއވާފަިއާވ ްމާއްދާއަށް ވަަނ

ްއެކަްން ްެއޮގތަށް ްއަދި ްބަލިކަށި ްޑްރާފްޓަށްުވރެ އިޞްލާޙުތަކަކީ

ްބަނަވެގެންދާެން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމުސްތަޤްބަލް ކޮށްފިކަމަށްވަންޏާ

ްއެހެންވީމަްއިޞްލާޙުތަކެއްް ްއެހެރީ. ނުޑް، ްއަުޅގަ ްފަރާތްތަަކށް ްހުށަހެޅި އެ

ްއާދޭހާްވަރަށް ްދަންނަވަންއިޚްލާޞްތެރިކަމާިއއެުކ ްއެކު ްއިޞްލާޙުތަްއް،  640ެއ

ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްނަންގަވާފައި ްނޫންނަމަް، ްމިޤަުއމަށް ނޑުމެންގެ އަުޅގަ

ްިޙމާޔަތް ްވެިރއަކު ްހުންނަ ްެއއިރެްއގައި ްޤައުމުަގއި ކުރެވޭެންއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްެއް ްހިނގާށޭ. ްކުރިމަތިލަމާ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއިޞްލާޙުތަަކކަށް ކަހަލަ

ްތިބޭފުޅުން ްއިޞްލާޙުތަކަކުންެނއް ްތިް، ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ތި

ްޝުކުރިްއާޔް ްނުދާނެއޭ. ްޙާސިލްވެގެނެއް ްއެއަުކން ްމަޤްޞަދު  645ބޭނުންފުޅުވާ

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްއާދެްޝުކުރިްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުް ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއްާޔ ްއަޅުަގނުޑް، ްފުރަަތމަ ްއެންމެ

ްބޭނުންްްއާޠިފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްދަންނަވާލަން ް)ހ(ްއ18ްާ،ްވަނީއެްއޗެއް ްމާއްދާގެ ބެހޭގޮތުން.ްވަނަ

ްއަިދް ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށްވެސް ްއެއީ ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ  650އަޅުަގނޑު

ްނު ްދަޢުވާެއއް ްމީހަކަށްވެސް ްއެްއވެސްކަހަަލްއެހެން ްިކޔަިއގެން ކުރެވޭނެއޭ

ްނެތް.ް ްކަމެއް ްހުށަހެޅޭނެ ްުނވާނެ.ްއިޞްލާޙެްއވެސް ްލިެޔިވގެނެއް މާއްދާއެއް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްުނވާނެކަަމށް ްއަިއސްގެން ްެއކަން ޑްރާފްޓްަގއިވެްސ

ް ްޑްރާފްޓްެގ ްމިބުނަނ18ްްީޤަބޫލުކުރަނީ. ްސުރުީޚއެްއަކމަށް ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްއުފުލުން ްޒިންމާ ްއެހެންނަމަވެސްކުށުގެ .ް ްއިނގެީން، ްމި ްކިޔާލީަމ  655މާއްދާ
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ްއު ްިލޔެގެން ްނުކުރާންެވގެން ްމިހެންވީމަަކްދަޢުވާ ްެއއްެޗއްކަން. ޭޅ

ވަނަްާމްއދާގެް)ހ(ްަގއިްފުރަތަމަްދެފޮުޅވަތްްރަނަގޅު.18ްްކަމަކުނުދޭ.ްމިް

ްނަމަވެްސް ްުކރިން ްޭއގެ ްުނވަތަ ްހުރެގެން ްމަޤާމުަގއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްކު ްތުޖިނާޢީ ްއޭނާއާހުށެއްކުރިކަުމގެ ްޭއާންމަތު ްއެކަމަށް ްކުެރިވއްޖެނަމަ މެދު

ްމިއޮތްތަންް ްދެން ްތިރިއަށް ްއެހާކަށްހާވަރަށްވުރެ  660ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭނެ.

ްދެން ްައޅުަގނަޑކަށް. ްނޫން ްރަނގަޅެއް ްބޭނުންވަނީ، ،ްދަންނަވާލަން

ްމިއޮތީ ްފާސްކޮށްފައި ްމިހާރުވެސް ްއަޅުަގނޑުމެން ްޙައްޤުތަކާ، ިއްައާސސީ

ް ްބާބުގެ ްައިދ5ްްމިނިވަންކަމުގެ ްކުރިމަތީގައި ްޤާނޫނުގެ ްމާއްދާ. ަވނަ

ްމީހަކީވެްސް ްކޮންމެ ްހިންގުމުގައި ްޤާޫނނު ްަމއްޗަށް އެމީހެއްގެ

ްޤާނޫނުގެްރައްކާތެިރކަމާއިް ްމީހެކޭ.ްއަދި ް،ްހަމަހަމަވެގެންވާ  665ލިބިދޭްާޤނޫނުން

ްހަމަހަމަކަމާ ްޙަމަންފާތައް ްމީހެއްގެވެސް ްކޮންމެ ްލިބުމަކީ ްއެކު 2ްއްޤެކޭ.

ްމިބުނަނީ ްމައްާދގައި ްވަނަ ްޙައްޤުތަާކިއް، ްަބޔާންކޮށްފަިއާވ މިބާބުގައި

ްމީހަކަށްމެް ްކޮންމެ ްތަފާތުކުރުމެއްނެތި ްގޮަތކުން ްއެްއވެސް މިނިވަންކަން

ް ްތަފާތުކުރުމެއްނެތި. ްގޮަތކުން ްެއްއވެސް ްމާއްާދގ1ްްެލިބިގެންެވއޭ. ވަނަ

ްމިބުނަނީ ްގައި ް)ހ( ްބަޔާްނކޮށްފަ، ްޙައްޤުތަކާިއްމިބާބުގައި ްއެންމެހާ  670ިއވާ

ޚިލާފުުނވާނޭްގޮުތެގމަތިންްކޮންމެްްކަންްއިސްލާމްދީނުެގްއަސްލުތަކާމިނިވަން

ްތިންް ްމި ްކަށަވަުރކޮްށދެއޭ. ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމި ްލިބިގެންވާކަން މީހަކަށްމެ

ްވާހަކަ ްއޮވެަފއި، ްތަނުގައި ްތިން ްމި ،ް ްއަޅުަގނޑުެމން ވަަނ18ްްދެން

ްަރއީުސލް ްިލޔެގެން ްނުކުރެވޭނެޭއްމާއްދާއެއް ްދަޢުވާެއްއ ޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

ް ްމާއްދާތަކާ ްމި ްމިބާބުގެ ްދެންބުނީމާ ްޚިލާފުވެއްޖެ. ްބޮޑަށް  675،ްވަރަށް

ް)ނ(ްއާ،ްވަނަްްމާއްދާގެް)ހ(1ްްހަމަ،ްހަގަކޮށްލަންްއަދިްދަންނަވާަލންފާ

ްއެހެންނަމަވެސްް ްިއސްތިސްނާތަކެއް. ްއެބަޮއވޭ ްހަމައިން ވަަނ2ްް،

ްއިސްތިސް ްމާއްދާގަިއވެސް ްނެތް. ްމާއްދާގަިއވެްސ5ްްާނއެއް ވަނަ

ްވާހަކަާއއި ްލިބެންޖެހޭ ްހަމަަަހަމަކަމާއެކު ްނެތް. ،ްއިސްތިސްނާެއއް

ްވާހަކަދަްއކާއިަރކުތަފާތުކުރު ްނެތްކަމުެގ  680ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔްްމެއް

ްނުަވަތް ްތަފާތުކުެރވިދާނެއޭ ްކަންތައްަތއް ްއެވެިނ ްމިވެނި ކަމަށްވަންޏާ

ްދޫކޮށްލެވިދާ ްނެއޭހަމަހަމަނުކޮށް ްމިވާހަަކް، ްވާހަަކއެއްެނތި މިކަހަލަ
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ްދެން ްޤަބޫލުކުރަނީ. ްައޅުަގނުޑ ްނުގެނެވޭނެކަމަށް ްހަމަް، ނޑު ައޅުގަ

ް ްބޭނުންވޭ. ްކޮށްލަން ްކޮމެންޓެއް ްއޮތްގޮތުން ްމާއްދާެގ17ްްޢިބާރާތެއް ވަނަ

ްިމއޮންނަ ްގައި ް)ށ( ްަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާެގް،  685ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި

ްރައީސުލްޖު ްހުރަސްއެޅޭފަދަްނާއިބަށް ްއަާދކުރަން ްވާޖިބުތައް މްހޫރިއްާޔކަމުގެ

ްނުވަަތް ްއިސްތިޢުާފދީގެން ްމަޤާމުން ްނުވަތަ ްކުރިމަިތވެގެްނ ްޙާލަތެއް ދާއިމީ

ްމަރުވެގެންް ްނުވަތަ ްސަބަބުން ްދުރުކުރުމުގެ ްމަޤާމުން ްދެމަޤާމުް، އެ

ްހުސްވެއްޖެނަމަ ްއެއްފަހަރާ ްދެން، ްމިއޮންނަނީ. ްކިޔާފައި ްމިހެން ްކުރިއަށްް،

ްއަދާކުރަްން ްވާޖިބު ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ްައއިމަ ްބައި  690މިއޮންނަ

ް ްދާއިމީ ްެއއީކީ.ހުރަސްއެޅޭފަދަ ްމަުރވުން ްނޫންބާއޭ އެހެްންްޙާަލތެއް

ްއެހެންނަމަވެސް ްއާދޭ. ްއަޅުަގނޑަށް ްތަންކޮޅެއް ްހިތަށްއަރާކަހަަަލަ ދެްން،

ްއެހެންވީމަތަޢާރު ްބަލާނީ. ނޑަށް ްއަޅުގަ ްނޫންކަމަށް ްޟެއް ސަލަެއްއްމައް،

ްނެތްކަމަށްްދޫކޮށްލާނީ.ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްް

ް695 

ްރަީއސްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްވަަނ18ްް،

ްއަށްހުރިްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ް)ހ( ްްމާއްދާގެ ްބަލާއިުރަގ ނޑުއިޞްލާޙުތަކަކަްށ ެގްއަުޅގަ

ްއަންނަނީްހަނދާނަން ްމަޝްހޫރުކޮށްް، ްވަރަށް ްތެރެއިން ްތާރީޚުގެ އިސްލާމީ

ްަކއިވެންެޏްއް ްުދވަްސވަރުަގއި ްޚަލީފާކަމުގެ ްޢުމަރުގެފާުނގެ ްވާހަކަެއއް. ކިޔާ

ްރަން ްޭއނާގެ ްއަންހެނަކު ްއުޅުނު ްޙާލަތާްކުރަން ްއޭރުެގ ްބޮުޑެވގެން  700ީކވަރު

ްއެކަމާ ްވިދާުޅވީމާގުިޅގެން ްއެއްެޗއް ްޢުމަރުގެފާނު ްމެދު އަންހެންމީހާްްއެް،

ް ްމިބުނަނީ ްދެއްވަީނއޭهللا ްކިހިނެއްތޯޭއ.ް، ްިމވަނީ ްގެންދަވަނީއޭ. ޢުމަރު

ްއެަޙއްުޤް ްވާހަަކއެކޭ. ްރަނަގޅު ްތިޔައީ ްިވދާޅުވީ ްޢުމަރުގެފާނުވެސް އެދުވަހު

ްއޮ ްހިތުގައި ްއަންހެނުންގެ ްދިވެހި ްމިއަދު ްސުވާލަކީްނުގެނެވޭނެޭއ. ްތް هللاް،

ްހދ. ްޢަްދެއްވަީނއޭ. ްމެންބަރު ްބްދުޢިްއޒަްތތެރި  705،ްނަޞީރާއިهللا

ްގެންދަވާށޭް ްމަޙްލޫފް ްމެންބަރުްއަޙްމަދު ްޢިްއޒަްތތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްފުރުޞަތެްއް ްައޅުަގނޑުމެންނަކަްށ ްމިކަމަކަށް ްމަސައްކަތްކުަރއްވަނީ. މި

ްިއސްލާމީް ްވާަހަކއަކީ. ްމިދަންނަވާ ްތަކުާރރުކޮށްވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ނުދެވޭނެއޭ

ްޝަރުޢުކުެރިވެގން ްޙައްޤުތަކެްއްްޝަރީޢަތުގައި ްލިބިފައިހުިރ ްބަޔަކަށް ވަކި
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ްނުލިޔެވޭނެޭއ.ް ްޤާނޫނުއަސާީސގަިއ ްދިެވހިރާއްޖޭގެ ްގޮަތކަށް  710ނިގުޅަިއގަންނަ

ްމަނިކުފާަާނުވެްސް ްނުލިޔެވޭނެއޭ. ްޚިލާފުވާގޮަތކަށް ނަޑއެިޅގެން ކަ

ް ްމާތް ްހަނދާންކޮށްދެއްވަމު ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްތަކުރާރުކޮށް ގަންީދްهللا

ްމިތާ ްެއްްއަޅުަގނޑުމެން ްމަނިުކފާނުވެސް ްވާހަކަ. ްކޮށްގެންތިބި ުހވަެއްއ

ްހުވާކުރަްއަވއިގެންް ްެއް، ްހުވާކޮށްގެން. ްއެ ްއެންމެންވެސް ނުޑމެން އަުޅގަ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްނޭޅޭނެއޭ ްހުށައެއް ްމިތަނަކަށް ްއިޞްލާޙު ްމި ްދަށުން  715ހުވާގެ

ްނުދެވޭނެއޭ.ް ްވޯެޓއްެވްސ ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްއެައކަށް މިދަންނަވަނީ.

ްވަނ17ްްަ،ްކަންްކުެރވޭނީ.ްެދންމިއެްއގޮތަކަޭށްއަުޅަގނޑުމެންްްކޮންމެވެސް

ްއިޞްލާޙުތައް ްމިހިރަ ްމެންބަރުްް،މާއްދާއަށް ްޢިއްޒަތްެތރި ފާދިއްޕޮުޅގެ

ްޢަބްދު ްހުށަހަޅުއްަވނީهللا ްޢަލީ ްދައުރެއްނެިތް، ްމަޖިލީހުެގ ރައްޔިތުްނގެ

ްހުސްެވގެ ްއެއްކޮށް ްމަޤާމު ްމިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ  720ދާްން

ްއޮންަންދުވަ ްޤާނޫނެއްަގއި ްދައުެރްއވެސްނެތި ްމަޖިލީހުގެ ސްވަެރްއގަިއވެސް

ްމަ ްވަޒީުރންގެ ްގޮތަކުން ްެއާއްކޮންމެވެސް ްދެން ްމެންބަރެކޭ ޖިލީހުގެ

ްވަރަްށްޙަ ްހީވިޔަސް ްވާހަަކއެްއކަމަށް ްރަނގަޅު ްޒާުތަގިއ ްީމގެ ްމި ވާލުވާނީ.

ްއެްއޗެއްް ްއޮތް ްތެރޭަގއި ްމީގެ ްރޭވުމެްއ ްބާވަެތއްެގ ދެންހުރިްްކަންއެހެން

ްބަލާ ްއެހެންްއިޞްލާޙުތައް ްިއޞްލާޙު ްއެ ްއެބައިނގޭ. ްސާފުކޮށް ްހަމަ  725ލީމަ

ްގެނެސްފައި ްއިޞްލާޙުަގިއް، ްއަނެްއ ްއަންނަ ްއެދިމާއަށް ްހަމަ ދެން

ްމިއޮންނަނީ ްބާްއވަންޖެހޭކަމަށްް، ްއިންތިޚާބު ްއަލުން ްޙާލަތެއްގައި އެފަދަ

ްއެވަަރކުން ްއަދި ްއުިނކޮށްލަން. ްމާއްާދވެސް ްދެންްްލާޒިމްކުރާ ނުނިމޭ.

ްމިއޮންނަނީ ްހުށަހަޅާފައި ްއުނިކޮށްލަން އެޙާލަތުަގިއް،

ް ްމަޤާމާއި ްމީހަުކްޙަވާްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމެގ  730ލުވާ

ްގޮތްވެްސް ްއޮްނނަ ްގުނެން ްދައުރު ްމަޤާމުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ

ްމަޖިލީހުގެް ްދެންެނޭވނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްެއްއކޮށްލީމާ ްތިނެތި ްމި އުނިކޮށްލަން.

ްގޮށްްހު ްމި ްރާޅެކޭ. ްގޮށް ްމިއަންނަނީ ްއުފެދިގެން ްފަރާތުން ްދެކުނު ޅަނގު

ނޑުމެންްެޖހިއްޖެއޭްމިކަމާްރާޅުްމިތާްޖަހާތާްލައްކަްދުަވސްވެއްެޖއޭ.ްއަ ްުޅގަ

 735ދޭތެރެްތަންކޮޅެއްްފުންކޮށްްިވސްނަން.ްވަރަށްްސާފުކޮށްްޭބނުންްވާހަކަެއްއް

ްއޮުޅވާލަިއގެން ްމިހެން ްބުނަންވީ. ްކަ، ްބާްއވަިއގެްންިބއްދޮށުަގއި ންތަްއ
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ްކަންތައްަތކެއްް ްމިޤާނޫނުއަސާސީއިްންްނާޖާއިޒު ޙާސިލްކުރުމަށް

ްކަމެއްނެތް.ް ްމަސައްކަތްކުރާނެ ްމީހަކު ްއެްއވެްސ މަގުފަހިކުރާކަށް

ްހަމައަ ްމާއްދާތަކާއި ްފަހު ްއެންމެ ްއަޅުަގނޑުމެްންޤާނޫނުއަސާސީގެ ށް

 740ްއާދެޭވއިރުަގއި...

ް

ްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްޢިއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ނުޑްދަންނަވަންްޖުމްލަގޮތެްއގައިްމިާޤނޫނުއަސާީސެގްވަރަށްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްއުފަލާެއކީްއަުޅގަ

ްވަރަށްްްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިހިރީ ްޮގސްފައި ްފާސްކުރެވިގެން ނޑުމެންނަްށ ްއަުޅގަ  745މާއްދާތައް

ްދެން ްރަނގަޅަށޭ. ްކިލަނބުކޮށްލުމުެގްްމިހާ، ްޚަލަލްކޮށްލާ ްމި ހިސާބުން

ްޝުކުރިްއޔާް ްނޯންނާނެއޭ. ަެއް ްދެވޭކަށެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަްށ ފުރުޞަތު

ްޢިއްަްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްމެންބަރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަަަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަްތތެރި ްމުލަކަތޮޅުގެ ްެމންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި  750ޝުކުރިއްޔާ

ްއާދެ ްޝަފީޤް. ްއަޙްމަދު ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްނިޒާ، ްނުކުތާއެއް. މާބެހޭ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޤުބާދު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް755 

ްަރއީސްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ނޑުް، ްއަުޅގަ ްބޭފުުޅްން، ްވާހަކަދެްއކެވި ްދެންމެ

ްިނގުަޅއިގަުތމާއިއަުޅގަްވާހަަަކަދެްއކިއިރުްމުޙަްނމަދުްޤުާބދުްައބޫބަުކރުް ްއެޙައްޤު ްހީވަނީ ްނޑަްށ ްޙަްއުޤް،

ްފަސްކުރުމާްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެަބްް،ލިބިދިނުން ްހިާސބަކަށް މިދެކަމުގައި

ްއެހެްނވީމާ ްމަސްހުނިކުރައްވާހެން. ްހުންނަް، ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް

ް ްއޭނައަށްްމީހަކުގެ ްކިބައިން ްއިން، ްމީހާއަްށ ްއަނެއް  760ފުްްޞާއޭނަގެ

ްއެހެންވީމަްނުދިނުމެއް ްނެތް. ްދެކެިވގެެންއް،ްމިމާއްދާއަކު ްއެގޮަތށް ެއވާހަކަ

ފަސްކޮށްލާފަިއް،ްލިބިދެވޭނެ.ްލިބިދެވެނީްއެހެންނަމަވެސްޞާފުްނުވާނެ.ްއިން

ްދައުރެއް ްފަސް ްއެަެހެންީވމަ، ްގޮެތއްަގއި. ްފަސްކުރެިވފައިވާ މިވާހަަކް،

ްަގއިްނުވާތީވެ...ްމިދެކެވެނީކީްމުޅިައކުންްމިމާްއދާގައިްއޮތްްއޮްތގޮތަށްކަމު
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ް765 

ް

ަެވުން: ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު...ް،ްއާދެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްކެ

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް770 

ްދަންނަވާލީ.ްއަޅުަގނޑުްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް
ްމުޙަްނމަދުްޤުާބދުްައބޫބަުކރުް

ްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް775 

ްއާދެްްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވު ްއާދެް، ްއެދެން. ްއިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްވުންަް ްމެންބަރު ،ްޢިްއޒަތްތެރި

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމާލޭގެ ްޝަފީޤް. ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި މުލަކަތޮޅުގެ

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.ް،ްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާޠިފް

ް

 780ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޢިްްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުް ްއާދެްޝުކުރިއްޔާ ްަރއީސް. ްއްޒަތްތެރި ްފަސްކުރުމުގަިއް، ްދަޢުވާެއއް

ްވާގޮަތކީްްއާޠިފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމިތިއްބަވަީން، ްބޭފުޅުން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާފަދަ ގިނަފަހަރު

ް ްއެއްެޗްއ70،80ްްއުމުރުން ްބަލާއިރު ްދަޢުވާކުރަން އަހަރުެވފައި.

ް ްކިތަންމެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނުވޭ. ްކަމަކަށް  785ޤައުމަކުްންހަނދާންހުރި

ްއެހެންީވމަ ްދެކެފީމު. ްއެކަންކަން ްއިނގޭތޯ.ް، ްކުރަންޖެހޭނީ ދަޢުވާކުރަންވީމަ

ްޝުކުރިއްާޔ.
ް

ް

ްއާދެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުކުތާއެއް، ްނިޒާމާބެހޭ ްއިބްރާހީމްް، ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި  790މާލޭގެ

ްއިސްމާޢީލް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(
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ް

ްރައީސްްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްޖަވާެބްއް، ްބަހުސްގެ ްދަށުން ްނުކުތާއެްއގެ  795ްނިޒާާމބެހޭ

ްއިޙްތިރާމްްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑު ްދެއްވީ. ްމެންބަރަކު ،ްކުރާޢިއްޒަތްތެރި

ްޤަބޫލުކުރެޭވް ްވަރަްށ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްޝަީރޢާގައި ްއިސްލާމީ ޚާއްޞަކޮށް

ް ްދައްަކވާ ްބޭުފޅެއްވާހަކަފުޅުތަެކއް ްޢިއްޒަތްތެރިް، ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ

ްޤުބާދަކީ.ްއެހެންނަމަވެސް ްބޭނުންވަނީ،ްމެންބަރު ްދަންނަވާަލން ،ްައޅުަގނޑު

ްހުންނައިރު ްފިރިހެނަކު ްމަޤާމުގައި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ  800އޭަން،

ް ްއަނބިމީހާެގްޙަމަޤާމާއި ްއޭާނގެ ްފެށިގެން ްދައުރުގައި ްފުރަތަމަ ވާލުވީ

ްއަނިާޔކުރަމުންދާއިރުްގައިގައިް ްޭއނާްއެްޝަކުާވް،ްަތޅާ ފަސްއަހަުރވަންދެން

އޭާނެގް،ްނުއުފުލޭނެްގޮތަކަށްްައޅުަގނުޑމެންްޤާނޫނުއަސާސީްލިޔުނީމާްއެއީް

ްޙައްޤުްނިގުަޅއިގަތީްނޫންކަުމަގއިްއިސްލާމީްޝަރީޢަތުަގއިްހަމަްބެލޭނެތޯއޭ.ް
ް805 

ް

ްއާދެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޤުބާދުރަީއސުލްޖުމްހޫ، ްައޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ،ްރިއްޔާެގ

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.ް

ް

 810ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއާދެްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ،ް ްމީހުންގެ ްދެންނެވީ ނޑު ނޑައެޅުާމއިޢުއަުޅގަ ްކަ ްމުރު ްކިހާް، ްެއއީ

ްދުނިްމުޙަްނމަދުްޤުާބދުްައބޫބަުކރުް ްދިރި ްވާންދެންކަާމއި ްެއީއްދުވަހެއް ްއެަމއްސަލަ ްހުންނާނީ ްޔޭގައި

ްމާބޮުޑްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެއީ ްނޫން. ްމައްސަލަެއއް ްނިންމޭނެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއެހެންވީމަ ްކަުމގަިއވާތީވެ. ްމައްސަލަެއއް ްފަްސކުރުމާއި،  815ސްކުރުުމެގްލަ،

ްއުމުރާ ނުޑގެްްމައްސަލާަގއި ްއަޅުގަ ްދެއްކުަމީކ ްެއވާހަކަ ގުުޅަވއިގެން

ްރަނގަޅުްވާހަކަެއއްްނޫން.ްނަޒަރުަގއިްމާ
ް

ް

ްއާދެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިބްރާހީމް، ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ްލ.އަތޮުޅގެ ްމަނިކުް،  820މޫސާ

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.ް
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ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްރަީއސްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެން، ްޢިްއޒަތްެތރި  825ްބަރުންގެްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްްްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްބޭފުޅުންނަކީ ްބައެއް ްާވހަކަތެރެއިން ްދައްކާ ްމިތަނުގައި ްމިހާރު އެިކއެިކް،

ްތިިބް ްފޮނުއްވާަފއި ްބެލުމަށް ްހުރިނެތްގޮތް ްވާހަކަފުުޅެގ ްދައްކާ މެންބަރުން

ްއެއްެޗްއް ްބޭނުންވަނީ.ްމީހަކު ްސުވާލުކޮށްލަން ްފުރަތަމަ ްއަުޅަގނޑު ބައެއްތޯ

ްއޮުޅންފިލުވައިދޭންބުނާއި ްއޮތްގޮތް ްބެހޭގޮތުން ްއެކަާމިއ ްތެދުވެ ،ްރަށް

ްކަންނޭނެގް ްއެދިއްޖިްއާޔ ްމަނިކުފާނު ްހީވަނީ  830އަޅުަގނޑަްށ

ްދެން ްތެދުވެަވޑަިއގަންނަވަންޖެހޭނީ. ްޔަޤީންކަމާއެީކަގިއް، އަނެއްކަމަކީ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔް ްމިހާރުގެ ވިދާޅުވެެދްއވަންވީނޫންތޯޭއ

ްެއޯތްްއަނބިކަނބަލުންނަށް ްތިއުޅެނީ. ްބޮުޑެވގެންތޯ ްއެކަން އަނިޔާުކރައްވާތީ

ްފުންމައިގެްން ްފުންމަ ްއެކަމާއި ްއެްއޗަީކ. ްބަލަންއުޅޭ މި

 835ްތެދުވެަވޑަިއގަންނަވާީތވެ.ްޝުުކރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ް

ްއާދެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނެތް.، ްބަލައިގަެނވޭކަށް ްނުކުތާެއއްަކމަކަށް ްއާދެްނިޒާމާބެހޭ ދެންް،

ްވަަޑއިެގްން ްކުިރއަށް ްވާހަކަފުޅައިގެން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި މުލަކަތޮޅުގެ

ްނުކުތާެއއް ްނިޒާމާބެޭހ ްއެދެން. ްދެއްވުން ްޢިއްޒަތްތެިރް،  840ހދ.އަޮތޅުެގ

ްނަޞީރު.ްهللاްމެންބަރުްޢަބްދު

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއާދެްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްފަސްކުރުމަކީް، ްކަެމްއްްދަޢުާވ ްކޮށްގެްނވާނެ  845ްއެްއގޮތަކަްށވެސް

ްވިދާޅުވާއިުރގައިްްަނޞީރުްވާހަކަެދއްކެުވން:هللاްޢަބްދު ްނޫންކަމަށް ްްޑރާފްޓްގަިއވެްސ18ްް، ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްމިއޮންނަނީ ްމަޖިލީހުންް، ްރަްއޔިތުންެގ ްވާަހކަ ްފަސްުކރެވޭނެ ދަޢުވާ

ްއެހެންވީމަ ްފާސްކޮށްގެން. ްުކރެ، ްވަކި ްމަޖިލީހަށް ްކަެމއްޯތްަރއްޔިތުންެގ ވޭ
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ް ްއެއީ ްއެހެންކަމަްށްهللا ްއެހެންެވއްޖިއްާޔ ްއެގޮތަށް. ްއަމުރުފުުޅ ގެ

 850ްވާކަމަށްވަންޏާްއެކަންްކުރުމުެގްބާރުްއޮންނާނެތޯްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހަށް.ް

ް

ް

ްމިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްހީަވީން،ްާއދެ،ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަޅުަގނޑަށް ްބަހުސް ްމި މިހާރު

ްމެންބަރުންްްނިޒާމާބެހޭ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދިމާއަކަށްހެން ްއެހެން ްމުޅިން ނުކުތާ

ްދެން ްއޮތީ. ްއޮްތގޮތަްށ ްެއއްެޗއް ްއޮތް ްޑްރާފްޓްގައި ްމިހާރު  855،ްތިގެންދަވަނީ.

ްމެންބަރުންް ްޢިްއޒަތްތެރި ްތެރެއިން ްއިޞްާލޙުތަކުގެ ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މި

ްބަހުސް ްމިހާރު ްޚިޔާލުފާޅުކުރަްއވަމުން ްދެބޭފުޅަކު، ވާހަކަފުުޅްްހަމަ

ްއެަެންވީމަ ްނިމުނީ. ްދެއްކެވީމާ ްއޮއްވާް، ްމިކަން ްމިހެން ދެންް،

ްމިއަދުެގް ްވަދެގެްނޮގސް ްތެޭރގައި ްނުކުތާއެްއގެ ްނިޒާމާބެހޭ އަޅުަގނޑުމެން

ްނޫްން ްކަމެއް ްރަނގަުޅ ްދިއުމަީކ ްެގއްލިގެން ްމުޅިން  860މަސައްކަތް

ްއެހެންވީމަ ްއެހެންނޫންތޯ. ްޢަ، ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްވަޙީުދްރ.އަތޮޅުެގ ލީ

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް865 

ްނިޒާމާބެހޭްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްއަޅުަގނުޑ ްރައީސް. ްޢިއްޒަްތތެރި ްއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް

ްމިަނގަނީްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުކުތާއެއް ްބަެއްއް، ްއަދި ްއޮތްގޮތުންނާިއ ްްޑރާފްޓްގަިއވެސް މި

ްއަދާކުރާްބޭ ްާވޖިބު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްހުިރގޮުތން ްވާހަކަފުޅު ފުޅުންގެ

އޭަނެގްމައްޗަށްްކުރާް،ްމީހަކުްކުރާްކުށެއްގެްސަބަބުްންއޭނަގެްދަޢުވާކުރުން

 870އެމަނިކުފާނަކުްނުވަތަްއަިދް،ްމަޑުކުެރވޭްއެމަނިކުފާނު،ްދަޢުވާްފަަަސްކުރެވޭ

ްއެބޭކަނބަލަކު ްއު، ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއަންހެންްެއއީ ްޫނން. ސޫލެްއ

ްއައުން.ް ްވެިރއަަކށް ްޤައުމެއްގެ ްއިްސލާމީ ްއެްއވެސް ބޭފުޅަކު

ނޑުމެންގެްބާރެއްނެިތް،ްއެހެންނަމަވެސް ދަންނަވަންްމިއުޅޭްވާހަކަައކީްއަުޅގަ

ްކަމެްއް ްހިފެހެއްޓޭނެ ްހަމަގައިމުެވސް ްއަުޅަގނޑަށް ްެއއީ ްއައުމަކީ އަންނަ

ްއެ ްދީނާއި ްކުެރވޭނީ ނޑަށް ްމަސައްކަތްްނޫން.ްއަޅުގަ  875ރަޙްމަތްް.ްهللاްްއގޮތަށް

ްދެްން ްކަމުަގއިވާނަމަ ްމަުރވެއްޖެ ްވާހަަކއަކީ ްމިއުޭޅ ްދަންނަވަްނ ލައްވާނީ.
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ްައނެއް ްއެއްކަލަ ްދަރިންނަށް ްލިބިް،ްއޭނަގެ ްދަޢުވާ ްެއ ްވާރުަތވާހެން ތަރިކަ

ްޝަރީޢަތްް ްއިސްލާމީ ްމިކަން ްލިބޭނީ. ްއަނިޔާ އެދަރިންނަށްތޯ

ްސާ ްބޭފުަޅުކ ްރަނގަޅޭ.ްދެނެވަޑަިއގަންނަވާ ްަވރަށް ފުކޮށްލަދެއްިވއްޔާ

ްކެރިވަަޑއިގަންަނާވް ްއަދި ްއެހެންނަމަވެސް ްނޫންކަން. ްޔަޤީން  880އަޅުަގނޑަށް

ްބޭފުޅަކުްއިންނެިވއްޔާްއެކަންްމިތާްއެތެރެއަށްްްސާފުކޮށްލަދެއްވުންްއެދެން.
ް

ް

ޒާމާބެހޭްނުކުތާއެްއކަމަްށްނި،ްއިށީނެދވަަޑއިގެންދެްއުވންްއެދެން.ްއާދެ،ްއާދެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއާދެ ްނެތް. ްބަލައިގަެނވޭކަށް ްކުރިއަށްް، ްވާހަކަފުޅު ްޝަފީޤް ްއަޙްމަދު  885ދެން

ްގެންގޮސްެދއްވުަުންްއެދެން.ް

ް

ްއާދެްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި .`ް ްމިބަހުސްަގއިް، ްބަހުސަށްް،

ްއިޞްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްމިވާ ްދަންނަވާލާއިުރަގިއްހުޅުވާލެވިަފއި ްެއއްެޗއް ލާުޙތަކާއިމެދުަގއި

 890ވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ްއަށްްފާދިއްޕޮުޅ17ްް،ްއެންމެްފުރަތަމަްފާހަގަކޮށްލެެވނީ

ްޢަބްދު ްހިތަށްއަރަނީްهللاްމެންބަރު ނުޑ ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙު. ްހުށަހަޅުއްވާ ޢަލީ

ްޢަބްދު ްކޮންމެހެންްهللا ްބޭނުންފުޅުވާނަމަ ްރައީސްކަން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަލީ

ްމަސައްކަްތްމިފަ ްެއކަމަށް ްގެންނަވަިއގެން ްމަޖިލީހަށް ްއޮޅުވާލުމެއް ދަ

ްނުކުރައްވާް ްއެހެނިހެންް، ްކުރިމަތިލެްއީވމާ ްވެރިކަމަށް ިދވެހިރާއްޖޭެގ

ްއޮންނާނެ.ް ްހައިސިއްޔަތު ްފުރުޞަތާއި ްއޮންނަ ްލިބިފައި  895ބޭފުޅުންނަށްވެސް

ްޢަބްދު ްސަރވިސްްهللا ްސިވިްލ ްމިހާރު ްހީފުޅުެވަވޑަިއގެންފާނެ ްޢަލީއަށް

ްމަޤާމު ްއެހުންނެވި ްއެމަނިކުފާނު ްއުފެދި ްމިގޮތަށް ްކޮމިޝަން ްދެް، އަދި

ްވިަޔްސް ްަކމުގައި ްބޭފުެޅއް ްވެންެނވި ްސަުރކާރަށް ްކާތިބުކަމުަގއި ނަންބަރު

ްއެބޭފުޅާއަށްްމިހާރުްމިނިސްޓަރާއިްހަމައަށްްއުފުލުމުގެ..

ް900 

ްއާދެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޅ.އަތޮޅުް، ްނުކުތާއެއް ްޢަބްދުނިޒާމާބެހޭ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި هللاްގެ

ްޢަލީ.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(
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ް905 

ްފާދިއްޕޮޅުެގްްهللاްބދުޢަފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުް ްވިދާޅުވެއްެޖ ްދެންމެ ްެމންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމުލަކަތޮޅުގެ

ްކާތިބުކަމުގެްސަނަދުްނަންގަަވއިެގްންهللاްބްދުޢަމެންބަރުްްޢަލީްވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަލީްދެްނަންބަރު

ްކޮންމެވެސްްސަރުކާ ްއަެނކެްއޗަާކިއ ްވާހަަކއާއި ްވަދެަވޑަިއގެންެނވި ރަށް

ްދަްއކާ ްޙާލެއްަގިއް،ްިޢއްޒަތްތެިރްރައީސް،ްވާހަކަެއއް ްެއްއެވސް ނޑު އަުޅގަ

ްޢިއްޒަތަްށް ްއަބުާރއި ްޤަދަރާއި ްއެްއވެްސްމެންބަރެއްގެ ްނެތީން  910ދަންނަވާކަށް

ްވާހަކަދަްއކަން ްމިމަޖިލީހުގައި ްކުޑަާވގޮތަށް ްއަޅުަގނުޑްއިޙްތިރާމު .

ްއުޅުްއިވއިުރް ްވަޒީާފގަިއ ްއެބޭފުޅާ ްވިިލނގިލީަގއި ްބޭނުމެއްނޫން ދަންކާކަށް

ްޯގއް ްވާހަަކވެސް.ވަގަށް ްުއޅުނު ްއަތުލަށް ްޢިއްޒަތްތެިރްްެޗއް ޝުކުިރއްާޔ

ްރައީސް.
ް915 

ް

ްއާދެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއް، ްޢިއްޒަުތއްެއއްެވސް ްމެންބަރެއްގެ ްނުވަތަްްޒަތްތެިރ ްނަފްސަށް

ްމިގަާވއިުދގަިއް ްނުދެއްެކވުމަީކ ްވާހަކަފުުޅ ްހުތުރުާވގޮތަްށ އަބުރުފުޅަށް

ްއެހެންވީމާ ްކަމެއް. ނޑަައޅާފަިއވާ ްކަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްވާހަކަފުުޅް، އެޮގތަށް

 920ްކުރިއަށްްގެްނގޮސްެދއްވުންްއެދެން.ް

ް

ްވާހަކަެދއްކުމަކީްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްެމދުގައި ްއިޞްލާޙާއި ްފަރާތެްއެގްްހުށަހެޅިފައިވާ ްެއއްެވސް

ްއަރަިއގަުތމެއްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްޢިއްޒަތަށް ްއެގޮތަށް.ްނަފްސާއި ްދޭހަވަނީ ނޫން.ްމިއިޞްލާޙުން

ްަވގު ްެމންބަރަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ްަވޒީރުން ްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެއީ ްތީގޮތުން

ް ްއޮތްޙަމަޤާމު ްހުށަހެޅިފައި ްމިއިޞްލާޙު  925،ްއިުރގައިްވާލުކުރައްވަން

ްއެދަރަޖައަްށްއެ ްއެމަނިކުފާުނ ްމިހާރު ްއެނިގވަޑަިއގަންނަވާ ްއެބަ މަނިކުފާނު

ްއަް ްކުރައްވަން ްކަން ްމިސަރުކާރުން ްއެއީ ްގޮތުންްއުފުލިދާނެކަން. ންނަ

މިހާރުްއެވިސްނަވަނީްކިތަންމެްދަށްް،ްއެގޮތަށްްެއކަންކަންްހުރީ.ްއެހެންވީމާ

ް ްވަޒީފާ ްއެއީ ްއޭނަ ްވެންނެވި..ްމިއަދު ްޑިެރކްޓަެރްއްެއގްސެކްސަުރކާރު ިޓވް

 930އިނގޭތޯ.ްކޮންްއުސޫަލކުންތޯ.ްމިރާއްޖޭގައިްއެހެްނވެސްްަވޒީފާްއަދާކުރަްއާވް

ްބޭފުޅުން..

ް
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ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުް،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުާތއެއްް،ްއާދެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްފާތިންްޙަމީދު.

ް935 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްދައްކަމުންްިރއްޔާގެްމެންަބރުްރަީއސުލްޖުްމހޫ ްވާހަކަފުޅު ްމިހާރު ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްްގެންދަވާްޝުކުރިއްޔާ

ްްފާތިންްޙަީމދުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްަގވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްދައްަކވަނީ ްެއވާހަަކފުޅު ްމެންބަރު 17ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއެހެންވީމާ ްދަންނަވަން. ްޚިލާފަށްކަމަށް ްއާިއ ް)ހ( ްމާއްދާގެ  940،ްވަނަ

ްކުރިއަްށްޢި ްމަިޖލިސް ްެއއްގޮތަށް ްގަާވއިދާއި ްމަޖިލީހުގެ ްރަީއސް އްޒަތްތެރި

ްގެންގޮސްެދއްވުންްއެދެން.ްުޝކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް
ް

ް

ްއާދެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެްއގޮ، ްގަވާއިާދއި ްމަޖިލީހުގެ ނޑު ްކުރިއަށްްއަުޅގަ ްމަޖިލިސް  945ތަށް

ްުކރަމުންގެންދިއު ްމަސަްއކަތް ްމެންްމަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ބަރުންްމިދަނީ.

ްދަްއކަާވއިރު ްއެކިް،ވާހަކަފުޅު ްގެންދިއުްދެްނ ްވާހަކަފުުޅ މަީކްދިމަދިމާލަށް

ްިމް ްދަންނަވާފައި ްހަމަ ްދެންމެއަކުވެސް ްދެންނެޭވނީ ްހަމަ އަޅުަގނޑަށް

ްކުރިއަްށް ްވާަހކަފުޅު ްެއއްގޮތަށް ްގަާވއިދާއި ްމެންބަރު ނިންމާލީ.ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއާދެގެންގޮސްެދއް ްއެދެން. ްވުން ްޅ.އަތޮޅުެގް، ްނުކުތާއެްއ  950ނިޒާމާބެހޭ

ްޢަލީ.هللاްބްދުޢަޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިހާރުްްهللاްބދުޢަފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުް ްދެން ނުޑ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެިރ  955ްޝުކުރިއްާޔ

ްޢިްޢަލީްވާހަކަދެއްެކވުން: ްމ.އަތޮޅުގެ ްއެދާ ްއަޙްމަވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން ްމެންބަރު ދުްްއޒަތްތެރި

ްބޭނުން ްދަންނަވާލަން ްޝަފީޤަށް ،ް ނޑު ް)ހ(17ްްއަުޅގަ ްމާއްދާ ވަަނ

ްޤަބޫލުކުާރް ނޑު ްއަުޅގަ ްވިސްނާފައޭ. ްވަރަށް ްހުށަހަޅާފަިއވަނީ އިޞްލާޙު

ްެވއްޖި ްފާސްކޮށްފައޭްގޮތުަގއި ްމަޖިލީހުން ްމިއޮތީ ްއަުޅަގނޑުމެން ްއޔާ
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ް ްމެންަބރަކަށް ްމަޖިލިސް ްވޯޓުލެވޭެންްއަހަރ18ްުރައްޔިތުން  960ވުމަށްފަހު

ްވާހަކަ...
ް

ް

ް،ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް965 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ނޑުްދަްނނަވާލަންްބޭނުންވޭ..ްްهللاފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްއަްބދު ްހަމައެއާިއއެކުްއަުޅގަ
ްްޢަލީްވާހަކަދެއްެކވުން:

ް970 

ް

ްމެންބަރުްެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާަހކަފުޅުދައްަކާވް، ްނުހޯއްދަވަިއގެން ފުރުޞަތު

ްމ.އަތޮޅުެގް ްއިށީނދެަވޑަިއގެންދެްއވާ. ްއިނގޭތޯ. ްނުގެންދެވޭނެ އުސޫލުން

ްނިޒާމާބެހޭް ްއެދެން. ްގެންދެވުން ްކުރިއަށް ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

 975ްންބަރުްޙުސައިންްއިބްރާހީމް.ނުކުތާއެއްްޅ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެ

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްުޝކުރިްއޔާްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް.ްމ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުް،ްއާދެްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް

ްޚިލާުފްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްަގވާއިާދއި ްޙާެލއްަގއި ްއެްއވެސް ްވާހަކަފުުޅގައި ްޝަފީޤްގެ  980އަޙްމަދު

ްނުދައްަކވާ.ްްއަދި ްވާހަކަފުެޅއް ްހުތުރުވާކަހަލަ ްއަބުރަްށ މީހެއްގެ

ްއެހެންނަމަވެސް ްބްދުޢަ، ްޢަލީهللا ،ް ްއަޚް ްބްދުޢަްއަޅުަގނުޑގެ ލީްޢަهللا

ްބެިހްވަްއކަންްކުރިކަމުެގ..އެމަނިކުފާނުގެްއަބުރުފުޅާް
ް

ް985 

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް
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ްންދެވުން()ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްގެް

ް

ްމަނިކުފާނުްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ްވާހަކަފުޅުދެއްެކވީމާ ްެއމަނިކުފާނު ްއަުޅވާފައި ްބަދުނާމު  990ްވަގު

ްއެކަމަށް..ްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން:
ް

ް

ްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިށީނދެަވޑަިއގެންދެްއުވން ްމެންބަުރ ޢިއްޒަތްތެރި

 995ދެއްވުންްއެެދންްއާދެ.ްއިށީނދެަވޑަިއގެންެދއްވުންްއެދެން.ްއިށީނދެވަަޑިއގެން

މ.އަތޮުޅެގްޢިއްޒަތްތެިރް،ްއިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްވުންްއެދެންްއިނގޭތޯ.ްއާދެ

ްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަފީޤްްވާހަކަފުޅުްނިންމާލަދެއްވުންްއެދެްނ.

ް

ްގޫފުޅުީވކަމުަގއިްވީނަމަވެސްްދެތިްންޖަމުކުރަންްއުނދަހަބައެއްްބޭފުޅުންނަށްްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް

ްޖެނެރަލްކަމުންްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްޑިރެކްޓަރ ްޑިެރކްޓަރުކަމުން ްތެރޭގައި  1000މަސްދުވަހު

މުންްދިވެހިްރައްޔިތުންްއުފުލިގެންްދާއިރުަގއިްއެީއްކަޑިރެކްޓަރްއެްގޒެކެިޓވް

ްވި ްިމއުޅެްއަޅުަގނޑަށް ްޮއޅުވާލަން ްާކކަށްތޯ ްޅ.އަތޮުޅްސްނަންޖެހޭކަެމއް. ނީ.

ް ނޑިައކަށް ްގޮ ްިޢއްޒަތްތެރި ްއެބޭފުޅުންގެ ްދުަޢބްމެންބަރުން ޢަލީްهللا

ްިދވެ ްއޭނައާހޮވިެއއްކަމަކު ްނުޖެހޭ ްސަރުާކރަކުން ްކަންތަްއްހި ްެއގޮތަށް މެދު

ްމިދަ ްމާދަމާ ްލިބިދާނެކަމަށްްއުކުރާކަށެއް. ްނާއިުބކަްނ ްވަޒީުރގެ  1005ލަތުގެ

ްފްލޯ ްމަޖިލީހުގެ ްއިޞްލާޙުތަްއ ްފަދަ ްހުށަހަޅުއްަވއިހީކުރައްވާ ެގްންރއަށް

ްއަޅުަގނޑުމެންނާ ްމިއާްހަމައަށްްމިގޮތަށް ްގެންނަކަމަށްަވންޏާ މެދުްމިކަން

ްމިރާއްޖޭގަިއް ްީކްއވެގެންތޯ. ްއިނގޭތޯ. ްމަޖިލީހުގައި ވާހަކަދެެކވެންޖެހޭނެ

ްއަބްދު ްމީހުން. ްތަޢުލީމީ ްނެތީތޯ ްެއގްްهللا ްޑިރެކްޓަރުކަްންޒެޢަލީއަށް ކްިޓވް

 1010ްދޭއިރުަގއި..

ް

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް..ްންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތު

ް

ނޑުމެންގެްިދވެހިްދަޢުލަތުގެްއަމިއްލަްފަިއސާ..ްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްމިރާއްޖޭގެްއަުޅގަ
 1015ްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ:
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ް

ްއާދެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްެއދެން. ްިއށީނދެވަޑަިއގެންދެްއވުން ްނުކުތާއެއް.. ް،ނިޒާމާބެހޭ

ްފާތިންް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްރައީުސމްހޫރިއްޔާގެ ްނުކުތާއެއް ނިޒާމާބެހޭ

ްޙަމީދު.

ް1020 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޚިލާފަށްްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްަގވާިއދާއި ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްމިހާްފާޠިންްޙަީމދުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްަދއްަކވަމުން ްވާހަކަްވާހަކަފުޅު ްމިހާރު ްމެންބަރު ްގެންދަވާ ްރު

ްގެންަދވާއިރުް ްދައްކަވަމުން ްއެކަމަށްް، ްމިހާރު ްރައީސް  1025ޢިއްޒަތްތެރި

ްކުިރއަްށް،ްއިންޒާރުކުަރްއވައިފި.ްއެހެންީވމާ ްއަިދވެސް ްެއްއގޮތަށް ަގވާއިާދއި

ްދަްނނަވަ ްްއިގެންގޮސްެދއްވަން އެމަނިކުފާނަށްްެއއަށް

ނޑަ ްއަުޅގަ ްއެހެންީވމާއިންޒާރުކުެރްއވޭނެކަމަށް ްފެންނަނީ. ްށް އެގޮތަްށް،

ްތިންފަހަރުް ްދެފަހަރު ްެއއީ ްދަންނަވަން. ްއެދި ްގެންގޮސްެދއްވުމަށް ކުރިއަށް

ްއެްކުިރައށްްގެންދަވަނީ.ްވިދާޅުވީމަް ްގަާވއިދާއިްޚިލާފަށް  1030ވެސްްހަމަްެއގޮތަށް

ްހެންވީމާއެ ްަގވާއިދާ، ްއެމެންބަރަށްްްމަޖިލީހުެގ އެްއގޮތަްށ

ްއެދިްަދންނަވަން.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަްތތެރިްރައީސް.ްްއިންޒާރުކޮށްެދއްވުމަށް
ް

ް

ްއާދެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނިންމާލަދެއްވުްން، ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްެތރި  1035މ.އަޮތޅުގެ

ްއެދެން.
ް

ްއާދެްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްބްދުޢަ، ްދިވެިހްهللا ްދެއްވައިގެން ްމިނިސްޓަރުކަން ްޢަލީއަށް

ްއުދަްަކެދއްކެވުްނ:ޝަފީޤްްވާހަ ްވަންޏާ ްހިންގޭކަމަށް ްބްދުޢަލަތް ްމިނިސްޓަރުކަްންهللا ޢަލީއަށް

 1040ްދެއްވުުމގައި..

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު..ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
ް
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ްއަޅުަގނުޑގެްމައްސަަލއެއްްެނތްްއިނގޭތޯ.ްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް
 1045ްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ:

ް

ްމެންބަރުޢިއްޒަތްތެްކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަ ްރި ،ް ްމެންބަރުހުށަހެޅިފައިއޮތް... ،ްޢިއްޒަތްތެިރ

ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހިއްތެވުްން، ްހުރުމަތްތެރިކޮށް ްގަާވއިދަށް މަޖިލީހުގެ

އެދެން.ްއަދިްވާހަކަފުޅުްނިންމާލަދެއްވުންްއެދެމޭްދެންނެވީމާްމިހާރުްއެހެންް

ް ްހުށަތިވާހަކަެއއް ްވާހަކަފުޅުްދައްަކވަނީ. ްއިޞްލާޙުތަުކެގ  1050ހެޅިފައިއޮތް

ްދެއްކެވުންްއެދެން.ް

ް

18ްްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްމެންބަރު ްދެކުނުބުރީ ްތިލަދުންމަތީ ްމާއްދާއަށް ްނަޞީުރްهللاްބްދުޢަވަނަ

ްދަޢުވާެއްއްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްެއއްެވސް ްމަްއޗަށް ްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާގެ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ްުކރުމައުނު ްކަން ްމެދުގަިއްފުއްލޭަޭނެގޮތަށް ްިއޞްލާޙާ ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  1055ށް

ްދަންނަވާނީް ްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރުންނަށްވެްސް، ްހުރިހާ ްޢިއްޒަތްތެރި ތިަޔ

ްދިވެހިރާއްޖޭެގް ްވަނީ ްސަރުކާރު ްމިއޮތް ްމިހާރު އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ނޑަެއޅިެގންްޚިލާފުވެފަ.ޤާނޫނުއަސާސީ ްލުވެ..ވާްޙަްވެރިކަމާއިްްާއއިްކަ

ް

 1060ްަވގުތުްހަމަެވއްޖެ.،ްއާދެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްހިއްޕަވަިއގެންްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްހަތިޔާރު ްދެއްވަިއގެްން، ްއަތަްށ ްއެކުވެރިން ްހަތިޔާރު

ްހުންނެވިކަމަށްްވިދާުޅވެްއިޢުިތރާފުްވެފައިއޮތީ.ްއެހެންނަނަމެވެސް..ްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ:

ް

 1065ްއިށީނދެވަަޑއިގެންދެްއވުންްއެދެން.ް،ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްްތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަ

ް

ްޭލގޮަތށްްއޮތީމާްވާގޮތް.ްއްފުއުމިއީްދަޢުވާެއއްްނުްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް
ްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ:

ް

 1070ްވަގުތުްހަމަެވއްޖެ.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް
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ްދަރިންތޯްއަްޙމަދުްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރު ްކިތަށް ްކިތައް، ްއެުލާވްމިޤައުމުެގ ްތޭރިތަކުަގއި ްޖަލުގެ ްދަރިންތޯ

ްތަޅާްމަރާްލޭްއޮހޮރުވާ..ްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ:

ް

 1075ްއިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްވުންްއެެދން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްމިހާރުވެސްްބައްލަވާ.ްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް
ްްހަަކެދއްކެވުްނ:ޝަފީޤްްވާ

ް

ްއާދެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުކުތާެއއް، ްނިޒާމާބެހޭ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަްތތެރި  1080،ްލ.އަތޮުޅގެ

ްމޫސާމަނިކު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްރަީއސްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަތިކަމުގަިއވިަޔްސްހަް، ްކިތަންމެ  1085ްޖަމުކުރަން

ްގޮތުންްމޫާސމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމަނިކުފާނުްްއުސޫލެްއގެ ްތާނަގިއ ްިމވެތުވެިދޔަ މިތަނުގައި

ްނިޒާމީް ްހުއްޓާ ްދަްއކަވަން ްވާހަކަފުޅު ްމެްނބަރަކު ްއެްއވެސް ގެންގުުޅްއވަނީ

ްއެހެންނަމަވެސް ްއުސޫލެއް. ްނުދޭ ްއެފުރުޞަތު ްނެގީމާ ްނުކުތާ މިއަުދް،

ްލިބިފައިހުރިގޮ ްމަޤާމުތަްއ ްހިްތދަތިވެގެން ްބޭފުޅުންނަށް ތުްންބައެއް

ް ްވެދާނެ ްފަހަރެްއގައި ްނަންގަވަނީ.ްއެހާސްަްބޮޑުވާތީކަމަށް ްނުކުާތ  1090ނިޒާމީ

ްވާަހަކް ްދައްަކވާ ްއެބޭފުޅަުކ ްއެދެން ްއަދަބުވެިރކަމާއިކު ްވަރަށް އަޅުަގނޑަށް

ްމިހިސާބަށްް ްމަސަްއކަތުަގއި ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމަޑުކުރަން ނިމެންދެން

ްއެހެންވީމާ ްއަިއއިރުަގއި. ،ް ްއެފުރުޞަތު ނުދެއްވާޭށްމަނިކުފާނު

ްޢަލަމުކުރަންް ްަގާވއިަދށް ްނުވަތަ ްހަދަން ްަގާވއިދު ދަންނަވަންވެގެން.

ް ްކުރީ ްވަކިން ްއޭނދީ.ނުތިބޭނެ ްމަނިުކފާނު ްބައިތިއްބާފަކަ. ްބަޔަކު  1095ްބަރީގަިއ

ްއެހެންވީމާ ްޖައްސާނަންްްައޅުަގނޑުމެންެވސް، ްަބއި ްަގވާއިުދގެ ްމިކޮޅުން

ްވަނީވިްއޔާ. ްދާަކމަށް ްކުރިއަށް ްއެގޮތަށް ްޢިއްޒަތްތެިރްްދެން ޝުކުިރއްާޔ

ްރައީސް.
ް
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ް1100 

ްއާދެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ،ް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެިރ ްބްދުޢަހދ.ގެ ްނަޞީރުهللا ނިޒާމާބެހޭް،

ްނުކުތާއެއް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1105 

ްވާހަކަފުުޅގަިއްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްދެއްކެވި ްމެންބަރު ްޢިްއޒަްތތެރި ްމ.އަތޮޅުގެ ްދެންމެ

ްމެދުގަިއްްަނޞީރުްވާހަކަެދއްކެުވން:هللاްބްދުޢަ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ްމިއުޅެނީ ްހުށަހަޅަިއގެން އަޅުަގނޑު

ްއެްއވެސްްކަހަލަްދަޢުާވއެއް..
ް

ް1110 

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު..ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ނަޑއެިޅގެންްޙަީޤޤަތާއިްޚިލާފަށްްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް  1115ްނުކުރެވޭކަމަށްްވިދާުޅވިްވިދާުޅވުންްެއއީްކަ

ްކޮންމެްްަނޞީރުްވާހަކަެދއްކެުވން:هللاްބްދުޢަ ްބައްލަވާެލއްވީމާ ްިއޞްލާޙު ްއަުޅަގނޑުގެ ްވިދާޅުވުެމއް. ވިދާޅުވި

ްއެހެންވީމާް ްއެނގިަވޑަިއަގންނަވާނެ. ްބޭފުޅަކަށްވެސް ްވާހަކަފުުޅް، ެއގޮަތށް

ްއަޅުަގނުޑްދައްކަާވއި ްޖެހިވަަޑއިގަންަނވާނެކަަމށް ްރައީސް ްޢިްއޒަތްތެރި ރު

ްޤަބޫލުކުރަނީްއެކަންްފާހަގަކޮްށލަދޭން.ްޝުކުރިއްޔާ.
ް1120 

ް

ްއާދެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިބްރާހީްމް، ްޙުަސއިން ްއިލްޔާްސ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި އދ.ެގ

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.ް

ް

 1125ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއަިރއަ ްމެްނބަރު ްދެކުނުުބރީ ްާއދެތޮޅު ްހިނގައްޖެް، ްސާބިތުެވގެްނ ްމިތަޅުމުގައި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިހާރު
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ްއުޭޅްްއިލްޔާސްްުޙސަިއންްއިްބރާީހމްް ްގެންދަން ްކަންަތއްތައް ްމިޤައުމުގެ ްވަިކގޮަތކަށް ްޭރވިގެން ްވަިކގޮތަކަށް

ްގޮްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިއަދު ނޑު ްއަޅުގަ ްތިބިކަން. ްއެބަ ްމިތާ ްއިދިކޮުޅްބަޔަކު ވާލަން

 1130ރަކާތްތަކުަގއިްތިއްެބވިްބޭފުޅުންނަށްްއެއްގޮތަކަްށވެސްްކަރުާދސްްހިއްލުންްޙަ

ްމިހާރުްހުއްޓާލައްވާށޭ.ްއިނގިޭރސިންނާއިްގުިޅގެންްނަމަވެސް...
ް

ް

ް،ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1135 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްޝިޕްމަންޓެްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުްްއަިރއަތޮޅު ްމިއޮތްހަތިޔާރުގެ ްއެތެރެކޮށް ްމިޤައުމަށް ްއަނިޔާެވިރްްއް

ްސަރުކާރާއިްދެޮކޅަށްްމިހާރުްޖިހާދުކުރަންްފައްޓަންްވެއްޖޭ.ްްއިލްޔާސްްުޙސަިއންްއިްބރާީހމްް
 1140ްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް

ްމެންބަރުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްތެރި ްޢިއްޒަތްތެިރްއިީށނދެވަ، ްއެދެން. ޑަިއގެންދެްއވުން

ްމެންބަރު ްމެންބަރު، ްޢިްއޒަތްެތރި ްއެދެން. ،ްއިށީނދެވަަޑއިގެްނދެއްވުން

ް ްގަާވއިދަށް ްއިނގޭތޯ.ްޙުމަޖިލީހުގެ ްއެެދން ްހިއްތެވުން  1145ރުަމތްތެރިކޮށް

ްއާދެ ްެއދެން. ްއިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްވުން ްއުތުރުބުރީެގް، އަރިއަތޮުޅ

ްޙުސައިްންމުޙަންމަދު.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު

ް

ްއާދެްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްމިް، ނަޑކީ ްއަުޅގަ

ްއެހެންވީމާްޙުަސއިންްުމޙަްނމަދުް ްމެންބަރެއް. ްކޮމިީޓގެ ްޑްރާފްޓިންގ ްއަިދް، ްގޮތުން  1150ްއުސޫެލއްެގ

ްއެކޮމިްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތަފާތުިވަޔސް ްޚިޔާލު ްނިންމާްއަޅުަގނޑު ްއަޣްލަބިއްަޔތުން ޓީގެ

ްއަޅުަގނޑަީކ.ް ްމީހެްއ ްކުރާ ްމަސައްކަތް ްތާއީދުކުރެވޭޯތ ނިންމުންތަކަށް

ްހުމިބަ،ްއެހެންނަމަވެސް ްދިޔައިުރަގއި ްިހނގަމުން ްއިވިަފއިސް ޮއްތްމިތަނުން

ްބަލާއިރު ްއަޑުަތކަށް ްަބއެްއެގް،ްބައެއް ްވަކި ްހުށަހެޅުމަކީ ްއިޞްލާޙު ެއބަހީވޭ

ްއަނެްއކާ ްއިޞްލާޙުްޙައްޤެކޭ. ްގޮަތކަށޭ ްއަޅުަގނަޑކަްށްްވަކި  1155ހުށަހެޅޭނީ.
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ްހިއެ ްޑިމޮކްރަސީގެ ްިމއީކީ ްއްނުވޭ ުއސޫލުހެންނެއް.ްގެނައުުމގެ

ްރަޢުޔު ްއަިމއްލަ ްމީހެއްެގވެސް ްކޮންމެ ްޑިމޮކްރަސީައކީ އެމީހެއްެގް،

ްވާހަކަތަްއް ްދެފަރާތު ްދައްަކިއގެން ްވާހަކަތަކެއް ްފެންނަ ވިސްނުމަށް

ް ްގިނަ ްކަންކަްންއަުޑއަހަިއގެން ްަމްއޗަށް ްގޮެތއްގެ ްބުރަވާ މީހުންނަށް

ްހީވަނީް ްއަޅުަގނޑަށް ްމިވަނީ ްމިހާރު ްއެކަަމކު ްއުސޫލެއް.  1160ނިންމުމުގެ

ްދިވެހިރާއްޖޭ ްމީހާގެ ްއަުޑގަދަ ްކިާޔއުޭޅ ްމި ްކިާޔްަގއި ްވާނެއޭ ްގިަނ ރުއް

ްއެންމެް ްހީވޭ ނޑަްށ ްއަޅުގަ ްމިބުރަވަނީ. ނުޑމެން ްއަުޅގަ ޑިމޮކްރަސީއަށްހެން

ްާއދެރަނގަޅުގޮތަށް ްމިދަނީ. ްާބއޭ ްހީވަީން، ްއަުޅަގނޑަށް ްދެން ނޑަށް އަުޅގަ

ްއޮތީ.ްއެ ްތަންކޮެޅއް،ްހެންވީމާދެމިނެޓްހެން ނޑު ްބައެްއް،ްއަޅުގަ ައަވސްކޮށް

ްމާބޮުޑް ނޑު ްއަުޅގަ ްދަންނަވާލާނަން. ްއަުޅަގނޑު ްހުރީމަ  1165ސުވާލުތައް

ްީމހެއްވެސްނޫްން ްގިނަ ްމާޚިޔާލު ްފާުޅކުރާކަެށއްނޫން. ޚިޔާލުތަކެއް

ްއެހެްނވީމާގަްއަޅު ްއާދެް،ނަޑކީެއއް. ްދަންނަވާާލނަން. ނޑު ،ްއަުޅގަ

ްއިޞްލާޙުް ްގިނަގިަނިއން ްވަރަށް ްހިނގައްޖެ ްިއިވގެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްއިްޞލާޙުތައް ްބޭފުޅުން ްމީހަކުްމިްހުށަހެޅުއްވި ްވަކި ވަީނ

ްއަޅުް ްއެރޫޙްަގއޭ. ްބަލައިގެން ްހުރީމަކަމަށް ނުޑްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  1170ގަ

ްތަްއާޔރުކުރުމުގަިއވެްސް ްޑްރާފްޓް ްމި ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ހިތައްއަރާ

ްބާބުއާިއް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްބާުބއާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްަރއީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަކަްށް ްމީހަކު ްވަކި ްހަަމ ތައްޔާރުކުރުުމގަިއވެސް

ްވި ްުކޑަކުރުމަްށ ްބާރުަތއް ްއެމީހެއްގެ ްވިސްނަިއގެން ސްނިފަެއްއްހުރިކަމަށް

ްއަ ްވިސްނާލަންޖެހޭކަމެއް. ްހަމަ ްމިވެސް  1175ޅުަގނޑުމެްންނެތްބާއޭ.

ް ްމީހަުކްމިމަސައްކަތްކުރަނީކީ ްަވކި ްމީހަކަށްބާރުދޭކަށް ވަިކ

ްރަނގަޅުް ްއޮންނާނެ ްމުސްތަޤްބަލުގައި ްރާއްޖޭަގިއ ބަހައްޓާކަށެއްނޫން.

ްޤާނޫުނއަސާީސއެްއްހަދަން.ްއެގޮތަްށްތީ ްކިަޔއިްވެރިކަމަކަށް ެގްންިއޞްލާޙޭ

ްާއދެ ްވިސްނަވާލަްއވާ. ްވިސްނުނުތޯ ްބޭފުޅުންނަށް ްބާރުއަޅުްއވާ އެމެރިކާެގް،

ްފުރިހަމަް ްިވސްނަންޖެހޭނެކަން ްއުސޫލަށް ްއެމެިރކާގެ ްދެކެވޭ. ްވަރަށް  1180ވާހަކަ

ްރިޔާ ްޑިމޮކްރަސީ.ްފުރިހަމަ ވިސްނަންޖެހޭނީްސީްނިޒާމަކަށްްވާހަކަދަްއކާއިރު

ްރައީ ްއެމެިރކާަގއި ްވިސްނާ. ްނުވަަތްއެގޮތަްށކަމަށް ްައވަހާރަެވްއޖިއްޔާ ަސކު
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ްއެއޮންަން ްތަރުތީބުކުރުމުގައި ްވެިރކަން ްައވަހާަރވެްއޖިއްޔާ ްރައީސަކު ނާއިބު

ްއެމެރިކާެގް ްމިނިސްޓަރެއް. ްކެބިނެޓް ްއެމެރިާކގެ ްއޮވޭތޯ ލިސްޓްގައި

ް ްބައެއްތޯ ްތިބޭ ްއިްނތިޚާބުކޮށްފައި ްމިނިސްޓަރަކީ ްރިލަޔަންސްްކެބިނެޓްގެ  1185އެ

ްއާދެޗެްކކޮށްލަްވޯޓުން. ްމުޤައްރިރު ްއަނެއްކާ ްދެން ްްއވާ. ޑްރާފްޓްކުރާް،

ެއީއް،ްގަިއްފޮނުއްިވްލިުޔމެއްަގއ2008ްިޖެނުައރ20ްްީކޮމިޓީގެްމުޤައްރިުރް

ްައޣުލަބިއްޔަތާބެޭހް ްވޯޓުެނގުމުގެ ްބާބުގައި ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ް ްއެ ްއެަބއޮވޭ ްއެމެރިކާެގ4ްްލިޔުމެއްަގިއވެސް ްނަންބަރުަގިއ ވަނަ

ްވޯޓުަނާގްކޮންގްރެްސގަ ްރިޕްރެޒެންޓެިޓްވގައި ްއޮފް ްހަަައުސް ްސެނެާޓއި  1190އި

ްއެކަންަކްން ްޤާނޫނުއަސާސީާއއި ްރިޢާޔަތްކުެރއްިވކަމަށް.ްއެމެރިކާގެ އުސޫލާއި

ައޅުަގނޑުމެންްރިަފރކުރާއިުރގައިްއެމެރިާކގެްިސިވލްްސަރވިްސްއެހާބޮޑަށްް

ްބާބުްނައޮން ްކޮިމޝަންގެ ްސަރވިސްެގ ްިސވިލް ްމިތާގެ ގޮތަށްތޯ

ްއިލެކްޝަްންއަޅު ްމަްއޗަށްތޯ. ްެއގޮުތގެ ްއެއޮތީ. ްޑްރާފްޓްކޮށްފަިއ ަގނޑުމެން

ް ްހަމަ ްއޮންނަނީ ނޑަށްތޯ.ކޮމިޝަން ްއެހެންވީމަްްއެމިންގަ  1195އަޅުަގނޑުމެްން،

ްކުަޑކުރަންވީމަ ްބާރު ްމީހެްއގެ ްވަކި ްމަޖިލީހަކަށްް، ްވަިކ މިހާރު

ްިމީއް ްަނގަންވީ. ްއަނެއްތަެނއްގެ ްނުވަތަ ްއެމެރިކާގެ ބާރުދޭންވީމަތޯ

ްޢިނާޔަތެްއް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައށް ްދެން ްމިދަންނަވަނީ. އަޅުަގނޑު

ްއޮންނާނެތޯ ްއަޅުަގނޑަްށް، ްބަލަންޖެހެނީކީ ްމި ްއެކަމުގަިއވެސް ނޫންތޯ.

ްގެންދިއުމެއްް ްޝަރީޢަތަށް ްހީވާގޮުތގައި ްމިއީްނުގެންދިއު،  1200މެްއނޫން.

ްމީހަކަށް ްހުންނަ ްހިންގަން ްވެިރކަން ްަޤއުމުގެ ްވޯޓަކުން ްރައްޔިތުންގެ

ްޢިނާޔަތެއްްޮއވޭތޯްނޫންތޯ.

ް

ްއާދެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހަމަވެއްޖެ. ްވަގުތު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްޢިއްޒަތްތެިރް، ުޝކުރިްއާޔ

ްޢަލީް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްރ.އަޮތޅުގެ ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ  1205މެންބަރު.

ްވަޙީދު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްރައީސްްންަބރުްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްމެް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާދިް، ްމިނެގީ ްނުކުތާއެްއ ްނިޒާމާބެހޭ  1210ްއަުޅަގނޑު
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ްޙުސައިންްްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއއ.ގެ ްދެއްެކިވ ްވާހަކަފުޅު ދެންމެއަކު

ްއެމެރިާކގައިް ްމިހާުރ ްދޭހަވީ ްއަޅުަގނޑަްށ ްވާހަކަފުޅުން ްމުޙަންމަދުގެ

ްމިހާރު ްްއޮންނަގޮތަށް ްބޭފުޅަކަށްްރާއްޖޭގަ ްހުންނަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

ްކޮންމެހެން ްދެދައުރު ްއެހެންްއޮންނަ ްނުޖެހޭކަމަށް. ކޮންެމްްއޮންނާކަށް

ްބަލާފައިް ްއެމެރިކާ ްކަމެއްަގއި ްދެދައުރަށްވުެރް، ްމަޢުމޫނަށް ްރައީސް  1215އެކަމަކު

ް..އުރުްހުރުންވެސްްއެއީްހަމަޖެހޭކަމެއްކަމަށްްވިދާޅުވުންްއެއީ.ގިނަްދަ
ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްެއދެން. އިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްވުން

 1220ްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްސަލީމްްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްމިޢިއްޒަތްތެރި ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގަވެސްްޝުކުރިއްޔާ

ްއުސޫލުތަކެްއްްމުޙަްނމަދުްސަލީމްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްއަޚްލާޤީ ްިއޙްތިރާމްކުރަންޖެހޭ ްއެންމެން  1225އަޅުަގނޑުމެން

ްއޭނަެގް ނޑައެިޅގެން ްކަ ްހަމަ ްމެންބަރަކު ްޢިްއޒަތްތެރި އެބައޮތް.

ްބޮުޑް ްހެއްދެވިހާ ްހަމަ ްވާހަކައަކަށް ްވިދާޅުުނާވ ްވާހަކަފުުޅގައި

ްއަް ްދެއްތޯްދޮގުހަދައިގެން ްމިގޮތަކަށްނޫން ްޖަދަލުކުރަން. ނެއްޮކޅުްނ

ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަސައްކަތްކުރަްން، ްައޅުަގނޑުމެން ެއުކވެިރަިކަމުގައި

 1230ްމިތިބީކީއެއް.ްމިކަްނކަންްކޮންްޓރޯލްކޮށްދެއްވާ.ްުޝކުރިްއޔާ.

ް

ް

ްއާދެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޅުް، ްގޮތުން ްނުކުތާެއއްެގ ްނިޒާމާބެހޭ ނޑު ްދަންނަވާލާނީގަ ،ްހަމަ

ްގިަން ްެއވާހަކަފުޅުަދއްަކވާ ްފާހަގަކުަރއްަވިއގެން ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްިނޒާމާބެހޭް ްއެއީ ްެއކަމަކު ްދެން ްނުކުތާއެއްނޫން. ްނިޒާމާބެހޭ  1235ފަހަރުތަކަކީ

ްލ.އަތޮުޅް ްެދން ްވެދިޔައީމަ. ްއެކަން ްއެނގެީނ ނުކުތާއެއްނޫންކަމަށް

ްނެްއކާްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާމަނިކުްއަ

ް



 46 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1240 

ްއަދިްއަެނއްާކވެސްްނެިގނދާނެްއިނގޭތޯ.ްއެއީްިމގަާވިއދުގައިްެއކަްން،ްއާދެްހައްުދންމަތީްެމންަބރުް

ނޑަށްްވާހަަކދެއްެކވުން:މޫާސމަނިކުް ނޑުްދަންނަވާނީްމުޅިްއިންނާތީްއަުޅގަ ދިވެހިރާއްޭޖެގްްނެގެނީ.ްއަުޅގަ

ްދަރައްޔިތުަުން ްމެދުއުނަށް ްމީޑިޔާ ްބޭއްވިލަތުގެ ްމަޖިލީހުން ްމި ްވެރިކޮށް

ްފަރާތަކުންް ްތިއްެބވި ްހިންގަވަން ްސަރުކާރު ްވޯޓުގައި ްނުފެންނަ ފެންނަ

ްތިިބް ްއިންތިޚާބުކޮށްފައި ްރަްއޔިތުން ްއޮިތއްޔާ ްހައްަދވާފައި  1245ދޮގުތަކެއް

ްކަމެކޭ.ް ްއޮތް ްއެބޭފުޅުންނަށް ްއެއީ ްދެްއުކން ްއެވާހަކަ މެންބަރުން

ްލާރިކޮޅެއްދިނީމަކޮއެ ްންމެހެން ްޭއަގިއް، ްޭއގެތެރެައށްވަދެ ްދިނީމަ ވަޒީާފއެްއ

ްއެބައޮތް.ް ްފުުރޞަތު ްދެއްކުުމގެ ްއެވާހަަކ ްމީހުންނަށް ްނުތިބޭ ތާށިވެފައި

ް ްހިންގާކަމަށްވަީނވިްއޔާ ްނިޒާމެއް ްރިޔާސީ 50ްްފުރިހަމަ ްނުވަތަ 30ްދަުއރު

ްމަސައްކަެތއް ްބަހައްޓާކަށް ްމީހަކު ްދެދައުރު  1250ނުކުރާނެކަމަށްްްއަހަރުގެ

ްޝުކުރިއްާޔް ްެއވާހަކަދެްއކެީނ. ްއެކަހަލަ ްހީވާތީ ްބޮޑަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.
ް

ް

ްއެެދން.ްނިޒާމާބެހޭް،ްއާދެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:  1255ޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިށިނދެވަަޑިއގެންދެއްވުން

ްދެ ްނެތް. ްބަލަިއގަނެޭވަކށެއް ްބަނުކުތާއެްއކަމަށް ްމި ްައޅުަގނޑު ސްގަިއްހުން

ްާވހަކަފުޅުދައްަކާވް ްބޭފުޅާ ްހުންނެވި ްދައްކަވަން ްވާހަކަފުޅު އެންމެފަހުން

ްދަންނަވާލަންް ްއަރިހުން ްމުޤައްރިރުގެ ްޮކމިޓީގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ނިމުނީ.

ްދެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްސުވާލުކުެރްއވިްއޮތީ ްމެންބަރަކު ސ.އަޮތޅުެގްް،ތިން

 1260ދެތިންްބޭފުޅަކުްސުވާލުކުރެްއވި.ްއަދިްޭއެގްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރާއިްމިހެންް

ްނަތިމަންްވަންްޢަލީްސުވާެލއްްކުރައްްهللاްއިތުރަށްްޢަބްދު ފުރުޞަތެއްްއަށް

ްފޮނުއްވާފަިއް ްނޯޓެްއ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްވާހަކަ ްބޭނުންފުޅުވާ މުޤައްރިރަށް

ްއެހެންނަމަވެސްް ްއެބައޮތް. ްކަންދިމާވި، ނޑަށް ްއެފުރުޞަތެްއްައޅުގަ ގޮތުން

ްއެރުވޭް ނޑަށެއްކަށެއް ްއެރުޭވކަށެްއްްއަުޅގަ ްފުރުޞަެތްއ ްއެގޮތަށް ނެތް.

ްއެގޮތަްށް ްގަާވިއދު ްމިމަޖިލީހުގެ ްއިނގޭތޯ ނަޑކަށެއް ްއަޅުގަ  1265ނޯންނާނެ

ްގެންދަން ްޢަބްދު، ްއާދެهللا ްނަޞީުރ. ްޢަބްދުް، ނޑަްށްهللا ްއަުޅގަ ނަޞީުރ
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ްކޮށްލައްަވްން ްދެުސވާލެްއ ްކޮންމެވެސް ްނޯެޓއް ްއެބައޮތް ފޮނުއްވާފައި

ްއެހެންނަމަވެސްބޭނުންފުޅުވާކަމަ ްށް. ްފުރުޞަތެްއް، ްެއ ައޅުަގނޑަށް

ްއާދެ ްނެތް. ްއެރުޭވކަށެއް ްފުރުޞަތުް، ނޑު ްއަޅުގަ ްމުޤައްރިރަށް ޮކމިޓީގެ

ްދެއްކެިވް ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްބައެއް ްވާހަކަފުޅުދެއްެކވި  1270އަރުވަން

ްވިދާޅުވެެދްއވީމަްވާހަކަފުޅަށް ްެއްއޗެއް ްދެންްްމުޤައްރިރު އެހިސާބުން

ްދިް ްއާދެވޯޓަކަށް ްއޮންނާނީ. ްއުން ްޢަބްދުް، ްނުކުާތއެއް هللاްނިޒާމާބެހޭ

ްހދ.ގެްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރު.ް،ްނަޞީރު
ް

 1275ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއާދެްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ނޑަށްް، ްއަޅުގަ ްވަގުތުކޮޅުަގިއ ްލިބުނު ްވާހަކަދަްއކަން ނޑު ްއަުޅގަ

ްވާހަަކެދއްކެވުްނ:هللاްޢަބްދު ްދެންަނޞީރު ނަޑއެިޅގެްންއަޅުަގނުޑްެއވާހަކަ ްކަ ްހަމަ ްްޑރާފްޓްގައި ްނެތީ. ނެވިފައި

ްޮއޅިގެންނަމަވެްސް ްކަމެއް ްޚިލާފަށް ްވާހަަކދެއްކިގޮތާ ޑްރާފްޓިންގްކޮމިޓީަގއި

ްވަރަްށް ްޭބނުންވީ. ްފާަހގަކޮށްލަން ްއެކަން ނޑު ްއަުޅގަ ްފެންނާތީ  1280އޮތްކަމަށް

ްކޮ ްޑްރާފްޓިންގ ްދެއްވުން ްފުރުޞަތު ްއަޅުަގނޑަށް ްއެދެން މިޓީެގްބޮޑަށް

ްޝުކުރިއްޔާ.މުޤައްރިރާްސުވާލުްދެންނެވުަމށް.ް
ް

ް

ްއާދެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ،ް ްއަރިހަށްްމިައޅުަގނޑު ްމުޤައްރިރު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި  1285އެދެނީ

ްފުރުޞަތުް ްައޅުަގނަޑށް ްފްލޯރގައި ްއެސުވާުލކުެރއްވުން. ްވަަޑިއގެން ގޮސް

ްއާދެ ްނެތް. ްއެރުޭވކަށެއް ްޢިއްޒަ، ްއިބްރާހީމްްމާލޭގެ ްމެންބަރު ތްތެިރ

ްއިސްމާޢީލްްވާހަކަފުޅުްކުިރއަްށްގެންގޮސްެދއްވާ.

ް

ްަރއީސްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ  1290ްއަޅުަގނޑަްށް،

ނޑަށްްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޅުގަ ްދެން ްނެތް. ްފާހަަގކުރެވިފަެއއް ްސުވާލުތަކެއް ްމާގިނަ

ްހއ.ެގް ްދަންނަވާލާނަން. ްއެއްެޗއް ްސުާވލަށް ްއޮތް ފާހަގަކުރެވިަފއި

ްސުވާލުކޮށްލެ ްސަމީރު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްއްވިްޢިއްޒަތްތެރި ވަަނ18ްް،

ްަގއި ް)ށ( ްއޭނާްްމާއްދާގެ ްޚިލާފުނުވާގޮުތގެމަތީން ްޤާނޫނާއި މިއޮްނނަ
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 1295ތިްކުިރްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްމަޤާމުގެްހައިިސއްޔަތުންްނުަބއިނިަޔތެަެއްނެ

ްެއް ްއެތާނަގއި ްދެވާހަަކެއއް ްމީގައި ްކޮބައިތޯ. ްބުނުމަކީ ްއެބުނާ ކަމެކޭ

،ްޅެއްއަންނަނީ.ްފުރަތަމަްވާހަކައަކީްޤާނޫނާއިްޚިލާފުނުވެްކުރާކަެމްއ.ްތެދުފު

ްޤާނޫނާ ްގޮތުން ްދަޢުވާއެްއްްއުސޫލެްއގެ ްޚިލާފުނުވާކަމަށްވަްނޏާ މީހަކު

ްއެހެންނަމަވެސް ްނުކުރެވޭނެ. ،ް ްމި ،ްާރުކރެއްިވއިރުަގއިމަޝްވަކޮމިޓީަގއި

ްނުކުތާެއއްްކޮމިޓީގައިް ްެއއް ްޚިޔާލުކުެރވުނު ްެއްއް، ްބަދަލުކުރެވުނު  1300ިޚޔާލު

ްނުކުތާއެއްް ްހުންަން، ްމަޤާމުގައި ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މިސާލަކަށް

ްމިް ްިނމޭއިރުަގއި ްއަދާކޮށް ްއެަދއުރު ްމަސްޢޫލިއްޔަތު ްމަޤާމުގެ ްއޭނާގެ މީހަކު

ްތެރޭަގއި ްކަންތައްތަެކްއްްރައްޔިތުންެގ ްވަކިކަހަަލ ްއެދޭ ްއެމީހުން ތިބެާދނެ

ްބަެއއް.ްމިސާލަކަށް ްނެތް ްހަމަޖެހިފައި ްތެެރއިން ،ްސަރުކާރުެގްސިޔާސަުތގެ

ްއެމީހަުކް ްނިންމާފައި ްދައުރު ްމަޤާމުގެ  1305ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ

ްތިމަންނާމެންގެް ްބުނެފާނެ ްރައްޔިތުްނ ްަރށެއްެގ ްކޮންެމވެސް ވަިކވާއިުރަގއި

ްއެހެންވީމާރަށު ްކޮށްނުދީއޭ. ްއޮީތ ްމިވެނިކަެމއް ްގައި ްމަްއޗަްށް، އޭނާގެ

ްވާކުރަންީވއޭޢުދަ ްއެހެންީވމަ، ްއަދާނުކުރީއޭ. ްމަސްޢޫލިްއޔަތު އެކަހަަލް،

ްިޚލާފުވުމެއްނޫން.ްޙާ ްޤާނޫނަކާއި ްއެއީކީ ްމެދުވެރިވެދާނެީތ ލަތްތަކެއް

ްއެހެންނަމަވެސް ްކުރަްއވަމު، ްެއ ްސަރުކާރުން  1310ންްިސޔާސަުތެގތެރެއިން

ް ްކަންތައްތަެކއްެގ ްއެކަމެއް.ްގެންދެވި ްނުޮއވެާދނެ ްހިމެނިފައި ެތރޭގައި

ްް،އެހެންވީމާ ްކޮންމެކަމަކާ ްމަޤާމުްެއކަހަލަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާަކމުގެ

ްސަރުކާރުް ަެްއޔާ ްދަޢުވާކުރެވެްނވެއްޖެ ްއަބަދުއަބަދު ްދެން އަދާކުަުރާމީހަކާ

ްވަަރށްްބޮޑަށްްދަތިެވގެ ްހިންގުމުގެްކަންަތއްތަކަށް މުޅިންްއެހެންްއެްންގޮސް

ްމިގޮތަްށް ްރިޢާޔަތްކުރައްާވފައި ްކޮމިޓީން ްހިނގައިދާނެކަމަްށ  1315މަގަކަށް

ްނިޔަތެއްނެތިނިން ްނުބައި ްދެން ްމެވީ. ްބޮޑަްށް، ްވަރަށް ނޑުމެންނަށް އަުޅގަ

ްއެްއެޗްއް ްއޮތް ްހިތުގައި ްމީހެއްގެ ްއެނގޭނީ ްނިޔަތް ްމީހެއްގެ ްހީކުރެވޭ އެބަ

ނޑުމެންްޢަމަލުކުރާްބައެްއްމި،ްއެނިގގެންނޭ.ްއެހެނެއްނޫން އީްމިހާރުްއަޅުގަ

ްމަފް ްިމ ްބަހުްންހޫޤާނޫނުތަކުގަިއވެސް ްއިނގިރޭސި ްއެބަހުރި ްގެނެސްފައި މު

ްއެީއ.ް ްކަންތައްތަކޭ ްހުންނަ ްކޮށްފައި ްފެއިުތ ްއިްނގުްޑ  1320މިކިޔާ

ްމިކުރެވެީންޞްއިޚްލާ ްރަނަގޅަށްކަމަްށ ްއެންމެ ްތިމާައށް ތެރިކަމާެއކީ
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ްކުރާ ްއެހެންވީމާްޤަބޫލުކޮށްގެންހުރެ ްމިބުނަނީ. ްވާހަކަ ،ްކަންތައްތަުކގެ

ްކޮންމެެވްސް ްޤާނޫނީ ްއިޚްތިޔާެރއް ްއޮންނަ ްލިބިފައި ްއޭާނއަށް ނަޑއެިޅގެން ކަ

ްތެރެިއްން ްޖާގައެއްގެ ްއޮންނަ ްޤާނޫނުގެ ްތެރެއިންނަމަވެްސ މަޅިއެްއގެ

ްެއހެންމީހުންނަށްް ްޙާސިލުކުރަން ްަމޤްޞަދުތަކެއް ްއަމިއްލަ ްއޭނާގެ  1325ނަމަވެސް

ްއެނޫންގޮގެއްލުން ްާވގޮތަށް ްކަންތައްތަުކގެްތަެކއް ްހުންނަ ްކޮށްފައި ްތަަަށް

ްކަންތައްތަްއް ްހުންނަ ްކޮށްފައި ްއެގޮތަށް ްދެން ްމިދައްކަނީ. ވާހަކަ

ޢާންމުގޮތެއްަްަގއިްހަމަްބަލާްކޯޓުތަުކގައިްެއއަށްްަވކާލާތުކޮްށްސާބިތުކުރެޭވް

ް ްެއންމެކަހަލަ ްމިއޮތީ ްކޮށްފައި ްމިކަން ްއެބަހުިރ ރަނގަޅަށްްކަންތައްތައް

ްނޫނިްއާޔް ްކަންތައްތަުކގައި ްހުންނަ ްސާބިތުކުރެވެން ް ްއެހެން  1330ނޫންކަމަށް.

އިރުކޮޅާްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގްމައްޗަށްްނުވަތަްއެމަޤާމުްފުރާފައިްހުންނަް

އެީއްމިބުނާްާވހަކައަކީ.ްދެންްް،ޗަށްްދަޢުވާަތކެްއްނުކުރެވޭނެއޭްމީހެއްގެްމައްް

ްވެއްޖެ ްޚިލާފު ްއެމީހެްއެގްްވިްއޔާއީްޤާނޫނަކާއި ްދަޢުވާ ްނަމަވެސް ކޮންމެމީހަކު

މައްޗަށްްއުފުލޭނެްރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާްިވޔަސްްއަދިްއެހެންްމީހަކުވިޔަސް.ް

 1335ވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ްއިންްބަޔާންކޮށްފައިްިމއޮތީ.ްދެންްހދ.ގ18ްްެއެކަންް

ްޢަބްދު ްޢިއްޒަތްތެރި ްުސވާލަްށްهللا ްކޮށްލެްއވި ްވާހަކަފުޅުަގއި ނަީޞރުގެ

ްްއަޅުަގނޑަށް ްއޮތީ ްަގިއ17ްްނޯުޓކޮށްލެވިަފިއ ް)ރ( ްާމއްދާެގ ވަނަ

ްކޯެޗއްކަެމްއް ްއެީއ ްކޯެޗއްހޭ. ްމިއޮތީ ްކިަިާޔފައި ްމާއްާދއޭ ް..ވަނަ މި

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްދަންނަވާނީ ްކީކޭތޯ ްއެނިގވަަޑއިނުަގނެއޭ.ްދެން ތިމަންނާއަކަށް

ްނިމުމަކާހަމައަށްް ްމި ްމާއްދާތަކެްއ ްހުރިހާ ްޤާނޫނުައސާީސެގ ްމި  1340ރައީސް.

ްވަަންއައިް ްޖަހާފައި ްިތކިތިކި ްމާއްދާތަުކގައި ްެއކި ްތަކުރާރުކޮށް އިރުެވސް

ްެއީއް ްފާސްކޮށްފީމު. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމާްއދާއެއް ްކިތަންމެ މާއްދާކިޔާފަިއ

ނޑުމެންްމިތާްބޭނުންކުރިްއުސޫލެއް.ްއެއީްޤާނޫނުއަސާީސް ޢާންމުކޮށްްއަޅުގަ

ްެއތާނ ްނިމުނީމާ ްތަރުތީބުކޮށް ްނަންބަރު ްނިމުނީމާ ްެއްއެުކގައި ގައި

ްއެހެންވީމާއޮ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް. ްެއނގޭނީ ްނަންބަރެއް  1345،ްންނަންވާ

ްދެންް ްމާއްދާެއއް. ްވަނަ ްއޮންނަ ްދޫކޮށްލެވިފައި ްޖެހުމަށް އެނަންބަރު

ްމިހެންް ްިމސުވާލު ްޚާއްަޞކޮށް ްަވކިން ްމެންަބރަކު ްކޮމިީޓގެ ޑްރާފްޓިންގ

ްއަުރާވނެ ްއެއަްށ ްހަމަ ްނޭނގޭ ނޑަަކށް ްއަުޅގަ ްދެން ޖަވާބެއް.ްްކޮށްލެއްވީމާ
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ްރައީސްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭނުން ްފާހަަގކޮށްލަން ްއަޅުަގނޑު ޑްރާފްޓިންގް،

ްޙުސައިްން ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްައރިއަތޮޅުގެ ްމެންބަރަކަށްެވސް  1350ކޮމިޓީގެ

ްއިޞްލާުޙް ްމެންބަރަކަށްވިަޔސް ްކޮންމެ ްައދި ްއެވިދާޅުވިހެން މުޙަންމަދު

ްއެހެންނަމަވެސް ްކަެމއް. ްއޮތް ްހުށަހެޅުއްވުމަކީ ްކޮމިީޓގަިއް، ޑްރާފްޓިްނގ

ްނިންމެވުމަށްް ްނިންމެވި ްއެކޮމިޓީން ްފާހަގަނުކުރަްއވާ ރިޒަވޭޝަެނއް

ްއެބައޮތްޯތް ްތަކުރާރުކޮށް ްވާންފެށީމާ ްމިހެން ްއަދި ތާއީދުކުރަްއވާފައި

ްއަންަން ްއިއްތިފާޤުވެގެން ްނޫންކަމަަަށް ްސުވާުލކުރެިވެގން  1355މައްސަލަެއއް

ްިއޞްލާޙެއް ްއެއް ްއަެނއްކާ ްއެީއްްކަންތަކަށް ްހުށަހެޅުނީމަ ތިންފަހަރުމަތީން

ްސުވާލުްއުފެދޭްކަމެްއ.ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ސްްނިމުނީ.ްހުޝުުކކުރިްއޔާްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރު.ްމިހާހިސާބުންްބަް،ްއާދެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއެދެ ްެދްއވުން ްތައްޔާުރވެަވޑަިއގެން ްދިއުަމށް ްވޯޓަށް  1360ން.ްއަޅުަގނޑުމެން

ްމައިކު ްޖައްަސވާލަްއވާފައި ްކާޑުކޮޅުތައް ްމެންބަރުން ްމިހިރަްޢިއްޒަތްތެރި ގެ

ްމެންބަރުންގެް ްޢިްއޒަތްތެިރ ްއެދެން ްބައްަްަލވާލެްއުވން ސްކްރީނުން

ްނަންފުޅުތޯ.ް

ް

 1365ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(.ްް

ް

ްއިޞްލާޙުތަކަށްްވޯޓަށްްއެއްސެވުން.ް-4

ް

ްއަުޅގަް،އާދެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދަންނަވާލާނަން 10ްްނޑު ް)ދ( ްމާއްދާގެ ްއޮތްްއަވަނަ ށް

ް ްނެގުމަށްޓަކައި ްވޯޓު ްދަންނަވާލަދެއްވުމަްށ. ްމާއްދާެގ10ްްއިޞްލާހު  1370ވަނަ

ް ްދަްނނަވާލަދެއްވުްންއަ)ދ( ްއިޞްލާޙު ްއޮތް ްފޮނުއްވާފައި ްފުރަތަމަ ށް

ްއެދެން.

ް

ް
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ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމިބާބުެގ 10ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްފާދިއްޕޮޅުެގްވަނަ ްށް ް)ދ(  1375މާއްާދގެ

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަهللا ތިލަދުންމަތީްް،ހަޅުއްވާޢަލީ

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްތާއީދުކުރަްއވާފަިއާވްهللاްދެކުނުބުރީގެ ނަޞީރު

ް ްިއޞްލާޙުކުރުން.10ްްއިޞްލާޙު. ްއަންނަނިިވގޮތަށް ް)ދ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްބާރުަތކާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްމަސްޢޫލިއްޔަތުަތއް. ްމާއްދާގ10ްްެއި ވަނަ

ްޖަމް ްބައިނަލްއަޤްވާމީ ްޤައުމުތަކަށާިއ ްބޭރު ްރާއްޖެއިްންޢި)ދ(.  1380ޔާތަކަްށ

ްއަނބުރާް ްސަފީރުން ްއެފަދަ ނަޑއެޅުމާއި ްކަ ްސަފީރުން ނަޑއަޅަންޖެހޭ ކަ

ްގެނައުން.ް
ް

ް

 1385ްއެދެން.ްްފެނިވަޑަަަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްޯވޓުްދެއްވުންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

 1390ްޢަލީ.هللاްފާދިއްޕޮޅުްމެންބަރުްޢަބްދުްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްނަޞީރު.هللاްތިލަދުންމަތީްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްޢަބްދުްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

86ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

50ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 26ް1395ްްްްްް:ވޯޓުްނުދެްއވާ

08ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

ްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެްރިޔާސަތުން ްފާހެއްނުވި. ްހުށަހެޅުން ްމި ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަށް ްމިވޯުޓގެ ްޑރާފްޓްަގިއް،

 1400ްއޮތްގޮތްްދަންނަވާލަެދއްވުންްެއދެން.ް

ް

ް



 52 

ްބާުބގެްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ދާގެް)ދ(ްޑްރާފްޓްގަިއވާގޮްތ.ްވަނަްމާއ10ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ް ްމަސްޢޫލިއްޔަތުަތއް. ްބާރުަތކާއި ްމާއްދާގ10ްްެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވަނަ

ްރާއްޖެއިްން ްޖަމްޢިޔާތަކަްށ ްބައިނަލްއަޤްވާމީ ްޤައުމުތަކަށާިއ ްބޭރު  1405)ދ(.

ްމަތީންް ްމަޝްވަރާގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްސަފީރުން ނަޑއަޅާ ކަ

ްޢައްޔަންކުރުން.
ް

ް

 1410ްފެނިވަޑަަަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްޯވޓުްދެއްވުންްއެދެން.ްްްވާހަކަެދއްެކވުން:ްރިޔާސަތުން

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް1415 

86ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

42ްްވޯޓުްދެްއވީ:

10ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

08ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް1420 

ް

ްްްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވު ްބާބުގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްބަާލއިުރ ްނަތީޖާއަށް ވަަނ10ްްމިވޯޓުގެ

ބޭރުްއާދެ،ްއެހެންީވމާ،ްދެންްްމާއްދާގެް)ދ(ްޑްރާފްްޓގަިއވާޮގތްްފާހެއްނުވި.

ްއަހާަކްށް ްވޯޓަށް ްއަުޅަގނޑުމެން ްބައި ްއިން ްބާީކ ްޭއގެ ްދެން ޤައުމުތަކަށާއި

ްއެް ްފާޤަޞްދެއްނުކުރަން. ްމިބައި ްއޭގަ ްދެން  1425ދިޔައިމަ.ްްސްނުެވފައީ

ވަނަްމާއްދާްއަށްްއިޞްލާޙެއްްއޮތީ.17ްްދެންްއަޅުަގނޑުެމންް،ްއެހެންވީމާ

ްއެހެންވީމާ ްދަންނަވާލަދެއްުވްނ16ްް، ްއޮްތގޮތް ްޑްރާފްޓްަގއި ްމާއްާދ ވަނަ

ްވަނަްމާއްާދގެް)ހ(.16ްްއެދެން.ް
ް

ް1430 
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ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ16ްްާްއިާދރީްމޭޒުންްއިްއެވވުން: ް)ހ(. ްާމއްދާގެ ްމަސްޢޫލިއްޔަުތްވަނަ ގެ

ްުޢޛުަުރުވެިރވުން ްވަގުީތގޮތުން ް)ހ(.16ްްްް،އަދާކުރުމަށް ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްއަދާކުރުމަށްް ްމަސްއޫލިއްޔަުތ ްމަޤާމުގެ ްއޭާނގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

ްޤަބޫލުކުރެވިއްޖެނަމަ ްޢުޛުރުވެިރެވްއޖެކަމަށް ްވަގުީތގޮތުން ސަބަބުް،

ްމަޖި ްރަްއޔިުތންގެ ްއެކަން ްލިޔުމަކުންްބަޔާންކޮށް ްރައީސަށް  1435ލީހުގެ

ްއަދާކުރުމަށްް ްމަސްއޫލިްއޔަތުތަްއ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ އެންގުމަށްފަހު

ްއަދި ްޙަވާލުކުރާންވާެނެއވެ. ްނާއިބާ ،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްއަލުންް ްއަދާުކރުމަށް ްމަސްއޫލިްއޔަތު ްއޭނާެގްމަޤާމުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްަރްއޔިތު ްއެކަން ްލިޔުމަކުންްޙަވާލުވާްނވާނީ ްރައީަސށް ްމަޖިލީހުގެ ންގެ

 1440ްއެންގުމަށްފަހުަގއެވެ.

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 1445ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

86ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 81ް1450ްވޯޓުްދެްއވީ:

ް-ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

03ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

ްބަލާއިރުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނަތީޖާއަށް ްމިވޯޓުގެ ،ް ްބާބުގެ  1455ވަަނ16ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްއާދެ ްފާްސވެއްޖެ. ްޑްރާފްޓްގަިއވާގޮތް ް)ހ( ްމާއްދާގެ ް)ށ(ް، ދެން

ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ް

ް
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ް

16ްްްއިާދރީްމޭޒުންްއިްއެވވުން: ްޑްރާފްޓްަގއިާވގޮތް. ް)ށ( ްމާއްާދގެ  1460ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައްށްވަނަ

ްޢުޛުރެްއް ްނުކުރެޭވފަދަ ްއަދާ ްވަގުީތގޮތުން ްމަސްއޫިލއްަޔތު ްމަޤާމުގެ އޭނާގެ

ްމަޖިލީހުެގް ްަރއްޔިުތންގެ ްއެކަން ްބާވަތުން ްޢުޛުުރެގ ްއެ ްަވގުތު ދިމާވާ

ްިހނދެއްަގއި ްނެތް ްއެްނގެން ްރައީސަށް ްަރއްޔިުތންގެ، މަޖިލީހުގެްްއެކަން

ްތާއީދާއެކުް ްއަޣުލަބިއްޔަތުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްަވޒީރުްނގެ ްއަންގާނީ ،ްރައީސަށް

ްމެދުވެރިވެއްެޖް ްޙާލަތެއް ްމިފަދަ ްަނިއބެވެ.  1465ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްހިނދެއްގައިް ްއަލުންް، ްަމޤާމާ ްއޭާނގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

ްޙަވާލުެވވެންދެން ްވަގުް، ްމަސްއޫލިްއޔަތުތައް ްމަޤާމުގެ ްއަާދްއެ ތީގޮތުން

ްއަދި ްނައިބެވެ. ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްކުރާނީ ރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާް،

އޭނާގެްމަޤާމުގެްމަސްއޫިލއްޔަުތްއަދާކުރުމަށްްއަލުންްޙަވާލުާވންވާނީްއެކަްން

 1470ްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްަރއީަސށްްލިޔުމަކުންްއެންގުމަށްފަހުަގއެވެ.

ް

ް

ްވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްފެނިްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 1475ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

87ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 81ް1480ްވޯޓުްދެްއވީ:

ް-ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

03ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް
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ްބަލާްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނަތީޖާއަށް ް،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ،ްއިރުމިވޯޓުގެ ްބާބުގެ  1485ވަަނ16ްްމި

ްާއދެ ްފާސްެވއްޖެ. ްޑްރާފްޓްަގއިާވގޮތް ް)ށ( ްމާއްދާގެ )ނ(ް،

ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.

ް

ް

16ްްްއިާދރީްމޭޒުންްއިްއެވވުން: ްޑްރާފްޓްަގއިާވގޮތް. ް)ނ( ްމާއްދާގެ  1490ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަްށްވަނަ

ްމަސް ްމަޤާމުގެ ްވަގުޢޫއޭނާގެ ްޢުޛުރެއްްލިްއަޔތު ްނުކުެރޭވފަދަ ްއަދާ ީތގޮތުން

ް)ށ(ް ްމާއްދާގެ ްމި ްރައީސަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްއެކަން ދިމާވުމުން

ްހިނދެއްގައިް ްނެތް ްއެންެގން ްމަތީން ްގޮުތގެ ްގަިއވާ ްރައްޔިތުންެގް، އެކަްނ

ްފާސްކޮށްފިް ްމަޖިލީހުން ްއެ ްހުށަހަޅައި ްމަޖިލީހަށް ްއެ ްމެންބަރަކު މަޖިލީހުގެ

ްއަލުންްް،ހިނދެއްގައިް ްަމޤާމާ ްއޭާނގެ  1495ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

ްޙަވާލުެވވެންދެން ްއަާދް، ްވަުގތީގޮތުން ްމަސްއޫލިްއޔަތުތައް ްމަޤާމުގެ އެ

ްއަދި ްނައިބެވެ. ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްކުރާނީ ރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާް،

އޭނާގެްމަޤާމުގެްމަސްއޫިލއްޔަުތްއަދާކުރުމަށްްއަލުންްޙަވާލުާވންވާނީްއެކަްން

ްއްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްަރއީަސށްްލިޔުމަކުންްއެންގުމަށްފަހުަގއެވެ.ރަ
ް1500 

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް1505 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

87ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

43ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 06ް1510ްްްްްްވާ:ވޯޓުްނުދެއްް

35ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް
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ް

ްބަލާއިރުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނަތީޖާއަށް ްމިވޯޓުގެ ،ް ްބާބުގެ ވަަނ16ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްއާދެ ްފާހެއްނުވި. ްޑްރާފްްޓގަިއާވގޮތް ް)ނ( ްމާއްދާގެ ،ް  1515ވަނ17ްްަެދން

ް.މާއްދާގެް)ހ(ްއަށްްއޮތްްއިްޞލާޙުްދަންނަވާލަދެއްވާ

ް

ް

ްޢަބްދުްއިާދރީްމޭޒުންްއިްއެވވުން: ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްފާދިއްޕޮޅުގެ ްހުށަހަޅުއްވާهللا ،ްޢަލީ

ްޢަބްދުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީގެ ްތިލަދުންމަތީ  1520ނަޞީރުްهللا

ްއިޞްލާޙު.ް ް)ހ(ްައންނަނިވިގޮތަްށ17ްްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ްމާއްާދގެ ވަނަ

ް ްއަދާނުއިޞްލާޙުކުރުން. ްވަގުތީގޮުތްންވާޖިބުތަްއ ްޙާލަތެއް ކުރެވޭފަދަ

ް ްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާާއއ17ްްިމެދުވެރިވުން. ް)ހ(. ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްވާޖިބުތަްއް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުެގ ްނާއިަބށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްމެދުވެރިެވއްޖެނަމަ ްގޮތުން ްވަގުތީ ްޙާލަތެްއ  1525،ްއަދާނުކުރެވޭފަދަ

ްުނވަތަ ްނާއިބަށްްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ

ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްވަގުތީގޮތުން ްޙަވާލުެވެވންދެން ްއަލުން މަސައްކަތާ

ްޙަވާލުވާނީ ްއަދާކުރުމަށް ްވާޖިބުަތއް ްމަސްއޫލިއްޔަތުަތކާއި ޤާނޫނުގަިއް،

ނަޑއަޅާފަިއވާްގޮތުގެމަތިންްވަޒީރުްނގެްމަޖިލީހުގެްމެންބަރެކެވެ. ްކަ
ް1530 

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްްެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް1535 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްޢަލީ.هللاްފާދިއްޕޮޅުްމެންބަރުްޢަބްދުްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްނަޞީރު.هللاްތިލަދުންމަތީްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްޢަބްދުްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

 87ް1540ްންބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްމެް
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37ްްވޯޓުްދެްއވީ:

26ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

22ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް1545 

ްބަލާއިރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނަތީޖާއަށް ްމިވޯޓުގެ ްއާދެ، ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ދެންް،

ްޑްރާފްޓްަގއިްއޮްތގޮތްްދަންނަާވލަދެއްވުންްއެދެން.

ް

ް

ްފަަދ17ްްްއިްއެވވުން:ްއިާދރީްމޭޒުން ްއަދާނުކުރެވޭ ްވާޖިބުތައް ް)ހ(ްޑްާރފްޓްގަިއވާގޮްތ. ްމާއްދާގެ  1550ވަނަ

ް ްމެުދވެރިވުްނ ްަވގުީތގޮތުން ް)ހ(.17ްްޙާލަތެއް ްމާްއދާގެ ވަނަ

ްނައިބަށްްްއިްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ

ްޙާލަްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ ްފަދަ ްއަދާނުކުރެވޭ ވަުގީތްްތެއްާވޖިބުތައް

ްމެދުވެރިވެއްޖެނަމަްގޮތުން ނުވަތަްްއަށްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ،

ްނާއިަބށް ްހަވާލުެވވެންދެްންްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްއަލުން  1555މަސައްކަތާ

ް ްއަާދކުރުމަށް ްވާޖިބުތައް ްމަސްއޫލިްއަޔތުތަކާއި ްއެ ،ްޙަވާލުވާނީވަގުީތގޮތުން

ްރައްޔިތު ްަރީއސްއެެވ. ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސަްށްރައްޔިތުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްނގެ

ް ްނެތްނަމަ ްޙަވާުލެވވެން ްއެކަމާ ްޙަވާުލވާނީ ްމަޖިލީހުގެއެކަމާ ްރަްއޔިުތންގެ

ްރައީެސވެ. ްމަޖިލީހުގެްނާއިބު ްެއކަާމްްނާއިބުްަރއްޔިުތންގެ ަރއީސަށް

 1560ޙަވާލުެވވެންްނެތްނަމަްއެކަމާްޙަވާލުވާނީްަރއްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުންްފާސްކުރާް

ްހުގެްމެންބަރެކެވެ.ޤަރާރަކުންްހޮވާްއެމަޖިލީ
ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1565 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:
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ް

 88ް1570ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

77ްްވޯޓުްދެްއވީ:

02ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

07ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް1575 

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބަލާއިުރ ްނަތީޖާއަށް ްމިވޯޓުެގ ،ް ވަަނ17ްްމިާބބުގެ

،ްދެންްޮއތްްއިޞްލާޙުް،ްމާއްދާގެް)ހ(ްޑްރާފްޓްަގިއވާޮގތްްފާސްވެއްޖެ.ްއާދެ

ްއާދ17ްެ ްއެދެން. ްަދންނަވާލަދެއްވުން ް)ށ( ްމާއްދާގެ ްވަނަ ނިޒާމާބެހޭް،

ްއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލް.ްނުކުތާއެއްްމާޭލގެްޢި

ް1580 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ް،ްވަނަްމާއްދާގެް)ށ(ްއަށްްމިޮއތްްއިޞްލާޙ17ްުމިް،ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް

ްެއއްސެވޭެނކަމަށްްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޯވޓު ްއިޞްލާޙަށް ްިތއުޅުްއވާ ްައއްސަވަން ްވޯޓަށް ްމިހާރު

ްމަޤާމަށްް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްސަބަބަކީ ްނުފެނޭ.  1585އަޅުަގނޑަށް

ްރައީސް ްާނިއބު ްއަދި ްމީހަކު ްއިންތިޚާބުވާ ްމަޤާމުންް، ްއެުކގައި އެދެމީހުން

ވަިކވެގެންްދިަޔއިމަްއެމީހުންްޢައްޔަންކުރިްަވޒީރުންގެްމަޖިލީހުގެްއެްއވެްސް

ްެއއެްޑމިނިސްޓް ްހިސާބުން ްއެހާ ްނޯންނާނެ. ރޭޝަންްހައިސިއްޔަެތއް

ްއަލުްން ްބާއްަވއިގެން ްއިންތިޚާބެއް ްހަމަ ްދެންޖެހޭނީ ްއުވިަފއި. އޮންނާނީ

 1590ްމީހުންްއިންތިޚާބުކުރަން.ް

ްް

ް
ްގުުތކޮޅަކަށްފަހު()ވަްްް

ް
ްއާދެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ،ް ްމީގަ ްމިއަްށ17ްްމިހާރު ްފާްސވުާމގުިޅގެން ް)ހ( ްމާއްދާގެ  1595ަވނަ

ވަަންމާއްދާގެް)ށ(17ްް،ްވާލަން.ްއާދެވޯޓަށްްއެހޭކަެށއްްނެތްކަމަށްްދަންނަ

ްޑްރާފްޓްަގއިްއޮްތގޮތްްދަންނަާވލަދެއްވުންްއެދެން.ް
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ް

ް

ްފަދ17ްްަްއިާދރީްމޭޒުންްއިްއެވވުން: ްއަާދނުކުރެވޭ ްވާޖިބުތައް ް)ށ(ްޑްާރފްޓްގަިއވާގޮްތ. ްމާއްދާގެ  1600ވަނަ

ް ް)ށ(. ްމެދުވެިރުވން ްޙާލަތެއް އާިއްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާދާއިމީ

ްވާޖިބުތަްއްރައީސުލްޖުމް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުެގ ްނާއިަބށް ހޫރިއްޔާގެ

ްޙާލަތެއްްންއަދާކުރަ ްދާއިމީ ްެއޅޭފަދަ ްުނވަަތްްހުރަސް ކުރިމަިތވެގެން

މަޤާމުންްއިސްތިއުފާދީގެންްނުވަތަްމަޤާމުންްދުރުކުރުމުގެްސަބަބުންްނުވަތަް

ްއެ  1605،ްހުސްވެއްޖެނަމަްްއެއްފަހަރާްދެމަޤާމްްމަރުވެގެން

ްރައީސުރައީސުލްޖުމް ްމަޤާމަށާއި ްނާއިބުްހޫރިއްޔާކަުމގެ ްލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ

ްއެ ްއިންތިޚާބުކުރެވެންދެން ްމީހުން ްއަލުން ްމަޤާމަށް ދެމަޤާމުގެްްކަމުގެ

ްވާޖިބުަތއްމަސްއޫލިއްޔަތުތަް ްްކާއި ްރައްޔިތުންެގްވަގުީތގޮތުން އަދާކުރާީނ

ްއެަކާމް ްރަީއސަށް ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުންެގ ްރައީސްެއވެ. މަޖިލީހުގެ

ްޙަ ްނެތްނަމަ ްވާލުެވވެން ްޙަވާލުވާނީ ްމަޖިލީހުގެއެކަމާ  1610ނައިބުްްރައްޔިތުންގެ

ްމަޖިލީހުގެްރައީސެވެ. ްޙަވާލުެވވެްންްނައިބުްަރއްޔިތުްނގެ ްެއކަމާ ރައީސަށް

ްޤަރާރަކުންް ްފާސްކުރާ ްމަޖިލީހުން ްަރއްޔިތުންގެ ްޙަވާލުވާނީ ްއެކަމާ ނެތްނަމަ

ްހޮވާްއެމަޖިލީހުގެްމެންބަރެކެވެ.
ް

ް1615 

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 1620ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

88ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

78ްްވޯޓުްދެްއވީ:

01ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

 07ް1625ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
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ް

ް

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބަލާއިުރ ްނަތީޖާއަށް ްމިވޯޓުެގ ،ް ވަަނ17ްްމިާބބުގެ

ްއާދެ ްފާްސވެއްޖެ. ްޑްރާފްްޓގަިއާވގޮތް ް)ށ( ްމާއްދާގެ ،ް ވަނ17ްްަެދން

ް،ްމާއްދާ ްދަންނަވާލަން ްމެންބަރުންނަށް ްިޢއްޒަތްެތރި  1630ެވ10.30ްްައޅުަގނޑު

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ްމި ނޑު ްައޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްބާބަށްްހިނގައްޖެ. ާޔގެ

ްދޭންް ްއިންޓޯލް ްމެންބަރުންނަށް ްިޢއްޒަތްތެރި ްނިންމާފައި ްއަހާ ވޯޓަށް

ްެއވާހަކަ ްދަންނަވާލަްނ.ްއާދެ،ްޤަޞްދުކުރާތީ ްވާަހކަ ްގެންދާ 17ް،ްކުރިައށް

ް ްގެ ް)ރ( ްމާއްދާެގ 2ްވަނަ ،ް ް)ނ(17ްްމަޢާފްކުރައްވާ ްމާއްދާގެ ވަނަ

 1635ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ް

ް

ް

،ްވަގުީތގޮތުންްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުެގްމަޤާމާްޙަވާލުާވްމީހުންގެްޝަރުޠުްްވުން:އިާދރީްމޭޒުންްއިްއވެް

17ްް ްޑްރާފްޓްގަިއާވގޮތް. ް)ނ( ްމާއްދާގެ ަވގުީތގޮތުންިވޔަސްްވަނަ

ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއް ްމި ްޙަވާލުވެވޭނީ ްމަޤާމާ  1640ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ

ްހުންނާ،ްބުނާ ްމެންބަރުންގައި ްމަޖިލިްސގެ ްޝަރުޠުތައްްރައްޔިތުންގެ ންާވނޭ

ްފުރިހަމަވާްމީހަކަށެވެ.
ް

ް

 1645ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް1650 

88ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

37ްްވޯޓުްދެްއވީ:

16ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:



 61 

31ްްްްްްށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ވަިކގޮތަކަ
ް1655 

ް

ްބަލާއިރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނަތީޖާއަށް ްމިވޯޓުގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ،ް ވަަނ17ްްމިބާބުގެ

ްއާދެް ްފާހެއްނުވި. ްޑްރާފްޓްަގއިާވގޮތް ް)ނ( ްމާއްދާގެ ،ް ްގެ ް)ރ( 1ްދެން

ްޑްރާފްޓްަގއިްއޮްތގޮތްްދަންނަާވލަދެއްވާ.ް

ް1660 

ް

ްމަޤާުމްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްނައިބުގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްއަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ް ްބޭްއވުން؛ ްއިންތިޚާބެއް ްރިޔާސީ ްައއު ްގުޅިގެން ވަނ71ްްަހުސްވުމާ

ް ްގެ ް)ރ( ްފަަދ7ްްމާއްދާގެ ްގަިއވާ ް)ށ( ްމާއްދާގެ ްމި ޑްރާްފޓްގަިއާވގޮތް.

ްމަޤާ ްަކމުގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމެދުވެރިެވގެން ްޙާލަތެއް  1665މާއިްއެްއވެސް

ްުހސްވެއްޖެނަމަ،ް ްއެއްފަހަރާ ްމަޤާމު ްކަމުގެ ްނައިުބ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްތެރޭަގިއް ްދުަވހުގެ ްފަސްދޮޅަސް ްފެށިގެން ްތާރީޚުްނ ްހުސްވި ްދެމަޤާމު އެ

ްހަމަޖައްސަންްޔާރި ްމީހުން ްދެމަޤާމަށް ްއެ ްާބއްަވއި، ްއިންތިޚާބެއް ސީ

ްވާނެެއވެ.
ް1670 

ް

ްިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ފެނިވަޑަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް1675 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

88ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

85ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 01ް1680ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

01ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
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ް

ް

ްބަލާއިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނަތީޖާއަށް ްމިވޯޓުގެ ްމިބާބުގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަވަނ17ްްުރ

ް ް)ރ(ްގެ 1ްްމާއްދާގެ ްފާްސވެއްޖެ.ްއާެދ،ް)ރ(ްގެ ްވާގޮތް  2ް1685ޑްރާފްްޓގައި

ްއަށްްއޮތްްިއޞްލާޙުްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ް

ް

ް

ްޢަބްދުްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީގެ ްތިލަދުންމަތީ ނަސީުރްهللا

ްއްވާހުށަހަޅު ްއަޙްމަދުް، ްމެްނބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި  1690ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ

ް ްއިޞްލާޙު. ްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ 17ްްމަޙްލޫފް ްގެ ް)ރ( ްމާއްާދެގ 2ްވަނަ

ް 17ްްއުނިކުރަން. ްގެ ް)ރ( ްމާއްދާގެ ޑްާރފްޓްގަިއވާޮގްތ2ްްވަނަ

ް ް 17ްްދަންނަވާލާނަން. ްގެ ް)ރ( ްމާއްދާގެ ްވަީނ2ްްވަަނ ޑްާރފްޓްގައި

ްއިންތިޚާ ްމަޤާމަށާއިްރިޔާސީ ްކަމުެގ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބުަގއި

ްއިންތިޚާބުކުާރް ްމަޤާމަށް ްކަމުގެ ްނަިއބު  1695ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ދެމީހުންނަށްމެްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެްމަޤާމާްޙަވާލުުނެވވޭްފަދަްދާއިމީް

ްމެދުވެރިވާް ްާޙލަތު ްމެދުވެރިވެއްޖެނަމަ،ްއެ ްސަބަބަކާުހރެ ްއެްއވެސް ޙާލަތެއް

ްއިންތިޚާބެްއްދުވަ ްރިާއސީ ްތެޭރގަިއ ްދުވަހުގެ ްފަސްދޮަޅސް ްފެށިގެން ހުން

ްބާއްަވއި،ްއެްދެމަޤާމަށްްމީހުންްހަމަޖައްސަންްވާނެއެވެ.
ް1700 

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް1705 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްރު.ޞީނަهللاްލަދުންމަތީްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްޢަބްދުތިްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްމެންަބރުްއަޙްމަދުްމަޙްލޫފް.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް
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 88ް1710ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

40ްްވޯޓުްދެްއވީ:

23ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

20ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް1715 

ްޑްރާފްޓްގަިއްްްތުަުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަ ްއާދެ، ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

ްއޮތްގޮތްްދަންނަވާލަެދއްވުންްެއދެން.

ް

ް

ް)ރ(ްެގ17ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްާމއްދާގެ  1720ރިާޔީސްއިންތިޚާބުަގއިްޑްރާފްްޓގަިއާވގޮތް.2ްްވަނަ

ްކަމުގެް ްނައިުބްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ މަޤާމަށާއި

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމެގް ްދެމީހުންނަށްމެ ްއިންތިޚާބުކުރާ ްމަޤާމަށް ކަމުގެ

ްސަބަބަކާހުރެް ްެއއްެވްސ ްޙާލަތެއް ްދާއިމީ ްފަދަ ްޙަވާލުނުވެވޭ މަޤާމާ

ްފަސްދޮޅަސްް ްފެށިގެްނ ްދުވަހުން ްމެދުވެރިވާ ްޙާލަތު ްއެ މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ،

ްމީހުންްްދުވަހުގެ ްދެަމޤާމަށް ްއެ ްބާއްަވއި، ްިއންތިޚާބެއް ްިރއާސީ  1725ތެޭރގައި

ްހަމަޖައްސަންްވާނެއެެވ.
ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1730 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

 88ް1735ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

70ްްްއވީ:ވޯޓުްދެ

02ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:
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13ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް1740 

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިބާބުގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްބަލާއިުރ ްނަތީޖާއަށް ަވަނ17ްްމިވޯޓުގެ

ް ް)ރ(ްގެ 2ްްމާއްދާގެ ްއާދެ،ް)ރ(ްގެ ްފާސްެވއްޖެ. ،3ްޑްރާފްޓްގަިއާވގޮތް

ކަމަށްްއޮތްްހުށަހެޅުންްދަންނަވާލަދެއްުވްނ3ްްވަނަްމާއްދާގެް)ރ(ްގ17ްްެ

ްއެދެން،ްއުނިކުރަން.

ް1745 

ް

ްޢަބްދުްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީގެ ްތިލަދުންމަތީ ރުްޞީނަهللا

ްއަޙްމަދުް ްމެްނބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ހުށަހަޅުއްވާ،

ްއިޞް ްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ްމަޙްލޫފް 71ްްލާޙު. ްގެ ް)ރ( ްމާއްާދެގ 3ްވަނަ

ް 71ްްއުނިކުރަން. ްމާއްދާގެ ްދަންނަވާލާނަން.3ްްވަނަ  1750ޑްރާފްޓްގަިއވާގޮތް

ްދައުރެއްެގް ްރިޔާީސ ްހިނގަމުންދާ ްމެދުވެިރވެގެން ްސަބަބެއް އެްއވެސް

ްާބއްވަން ްއިންތިޚާބެއް ްިރޔާސީ ްއަލުން ްއިންތިޚާބެްއްތެރޭގަިއ ޖެހިގެްނ،

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްްބާއްާވ، ްމަޤާމަށާއި ކަމުގެ

ްެއް ްއިންތިޚާބުކޮށްފިނަމަ، ްމީހުން ްއަލުން ްމަޤާމަށް ްކަމުގެ ނައިބު

ްދިަޔް ްހިނގަމުން ްދެމިތިބޭނީ ްްމަޤާމުގައި ްމީހުން ްއިންތިޚާބުވީ  1755މަޤާމުތަކަށް

ްޤާނޫނުް ްމި ްއަިދ ްމުއްދަތަށެވެ. ްއޮންނަ ްބާކީ ްދައުުރގެ ރިޔާސީ

ްމާއްދާ ްވަނަ ....ް ްއަސާީސގެ ްބާބުގެ ް)ްމި ްބޭނުމަށ2ްްްެގ ްމާއްދާގެ( ވަނަ

ްމާއްދާެގް ްވަނަ ....ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމި ްކުރާނީ ްޢަމަލު ްމެދު އެމީހުނާ

ް)ނ(ްގަިއވާްގޮުތގެްމަތީންނެވެ.
ް1760 

ް

ްއާދެ،ްފެނިވަަޑިއގަންނަާވގޮތަަކށްްވޯޓުދެްއވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް1765 
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ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްނަސީރު.هللاްތިލަދުންމަތީްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްޢަބްދުްްށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:ހު

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްމެންަބރުްއަޙްމަދުްމަޙްލޫފް.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

 88ް1770ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

36ްްވޯޓުްދެްއވީ:

23ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

25ްްްްްްނުދެްއވާ:ވަިކގޮތަކަށްްވޯޓު
ް

ް1775 

ްދެްންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިުރ ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުެގ

ްނިޒާމާބެހޭް ްއާެދ، ްއެދެން. ްދަންނަވާލަދެއްވުން ްއޮތްގޮތް ޑްރާފްޓްަގއި

ްނުކުތާއެއްްލ.އަތޮުޅގެްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްމޫސާމަނިކު.

ް

 1780ް()ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ

ް

ްޢިއްޒަތްތެްހައްުދންމަތީްެމންަބރުް ްެއހެންދުވަސްދުވަހާ ްރަީއސް، ްމަނިކުފާނުްރި ްޚިލާފަށް

ްވާަހަކްްްވާހަަކދެއްެކވުން:މޫާސމަނިކުް ްއަުޑނުއިވޭ ްހިސާބަށް ްމިތިބޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ވާހަކަފުޅުދަްއކަާވއިރު

ްދަންނަވާލަން.ްއެއީްނިޒާމީްމަްއސަލައެއްްކިޔާނުިކޔާްެއއްެޗއްްނޭންގުން.
ް1785 

ް

ްވާހަކަދެއްކޭޯތްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްކައިިރކޮށްލަިއގެްނ ްމައިކު ްތަންކޮެޅްއ ްއަުޅަގނޑު އާދެ،

ްއާދެ،ްބަލާނަން.ް ްއޮތް 71ްްދެން ް)ރ(ްގެ ްމާއްދާގެ ޑްރާފްޓްގަިއ3ްްވަނަ

ްއޮތްގޮތްްދަންނަވާލަެދއްވުންްެއދެން.

ް1790 

ް

71ްްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްެގ ް)ރ( ްމާއްާދގެ ްސަބަެބްއްޑ3ްްވަނަ ްއެްއވެސް ރާފްޓްަގއިާވގޮތް.

ްރިޔާީސް ްއަލުން ްތެރޭަގއި ްދައުެރއްެގ ްރިޔާސީ ްހިނގަމުންދާ މެދުވެރިެވގެން
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ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްބާއްަވއި ްއިންތިޚާބެއް ްބާްއވަންޖެހިގެން، އިންތިޚާބެއް

ްއަލުންް ްަމޤާމަށް ްކަމުގެ ްނައިބު ްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާގެ ްމަޤާމަށާއި  1795ކަމުގެ

ްމީހުންްްްމީހުން ްއިންތިޚާބުވީ ްމަޤާމުތަކަށް ްއެ އިންތިޚާބުކޮށްފިނަމަ،

ްއޮންަން ްބާކީ ްދައުުރެގ ްރިޔާސީ ްދިޔަ ްހިނގަމުން ްދެމިތިބޭނީ މަޤާމުގައި

މުއްދަތަށެވެ.ްއަދިްމިްޤާނޫނުްއަސާީސގެް....ްވަނަްާމއްދާެގް)ްމިްބާބުެގް

ްޤާނޫނ2ްްު ްމި ްކުރާނީ ްޢަމަލު ްމެދު ްއެމީހުނާ ްބޭނުމަށް ްމާއްދާގެ( ްވަނަ

 1800ްއަސާީސގެް....ްވަނަްމާއްާދގެް)ނ(ްގަިއވާްގޮުތގެްމަތީންނެވެ.

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 1805ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

88ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 59ް1810ްވޯޓުްދެްއވީ:

04ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

21ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިބާބުގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްބަާލއިުރ ްނަތީޖާއަށް  1815ވަަނ71ްްމިވޯޓުގެ

ވަަނ71ްްޑްރާފްްޓގަިއާވގޮތްްފާސްެވއްޖެ.ްއާދެ،ްދެނ3ްްްމާއްދާގެް)ރ(ްގެް

ްންްއެދެްނ.މާއްދާގެް)ބ(ްއަށްްއޮތްްއިްޞލާޙުްދަންނަވާލަދެއްވު

ް

ް

 1820ތިލަދުންމަތީްޢަލީްހުށަހަޅުއްވާްهللاްބަރުްޢަބްދުފާދިއްޕޮޅުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީ ްތާއީދުކުރަްއވާފަިއާވްޞީނަهللا ރު
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ް ްިއޞްލާޙުކުރުން.71ްްއިޞްލާޙު. ްއަންނަނިިވގޮތަށް ް)ބ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްމަޤާމުގެްރައީސުލްޖު ްަނއިުބ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މްހޫރިއްޔާާއއި

ް ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގ71ްްހުވާކުރުން ްމާއްާދެގް)ބ(؛ްވަގުީތގޮތުން ވަނަ

ްމީަހުކް ްޙަވާލުވާ ްގޮުތގެމަތިން ްޤާނޫނުއަސާސީަގއިވާ  1825މަޤާމުއަދާކުރުމަށް

ް)މިބާބުގެ ްމާއްާދ ....ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްކުރިން ްޙަވާލުވުުމގެ 9ްްއެމަޤާމާ

ް ްޖަދުވަލު ްމިޤާނޫނުއަސާސީގެ ްގޮުތގެމަތިން ްގަިއވާ ްމާއްދާ( ގަިއާވ7ްްވަނަ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްުހވާކުާރންވާނެެއވެ.
ް

ް1830 

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 1835ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްޢަލީ.هللاްޕޮޅުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުފާދިއްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްރު.ޞީނަهللاްތިލަދުންމަތީްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްޢަބްދުްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

88ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 50ް1840ްވޯޓުްދެްއވީ:

14ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

21ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

ްޑްރާފްޓްގަިއްްްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންް ްއާދެ، ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަށް  1845މިވޯޓުގެ

ްއޮތްގޮތްްދަންނަވާލަެދއްވުންްެއދެން.

ް

ް
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ްމަޤާމުގެްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްަނއިުބ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއި

ް ްްޑރ71ްާހުވާކުރުން؛ ް)ބ( ްމާއްދާގެ  1850ފްޓްގަިއވާގޮްތ.ްވަަނ

ްރައީސު ްމަޤާމާއި ްކަމުގެްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ ްނައިބު ލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްޖަދުވަލުް ްމީހަކުމެ،ްމިޤާނޫނުއަސާސީގެ ްޮކންމެ ްއަދާކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް

ްގަިއވާްހުާވކުރާންވާެނއެވެ.7ް
ް

ް1855 

ްވުންްއެދެން.ފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 1860ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

88ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

83ްްވޯޓުްދެްއވީ:

00ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

 03ް1865ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްމިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްބަާލއިުރ ްނަތީޖާއަށް ްމިވޯޓުގެ ވަަނ71ްްބާބުގެ

މާއްދާގެް)ބ(ްޑްރާފްޓްަގއިާވޮގތްްފާސްވެއްޖެ.ްއާދެ،ްނިޒާމާެބހޭްނުކުތާއެއް،ް

 1870ްމާލޭގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޝީދު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމެންބަރުްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްިޢއްޒަތްެތރި ްޅ.އަތޮުޅގެ ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ
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ްޙަދީޘެްއްްވާހަކަެދއްކެުވން:ނަޝީދުް ްރަޫސލާގެ ްކީރިތި ްާވހަކަފުޅުގައި ްއިބްރާހީމްގެ  1875ޙުސައިން

هللاްވިދާޅުވެަފއި،ްވިދާޅުވެަފއިްއެަބއޮތްްހދ.ގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު

ްރުގެ...ޞީނަ
ް

ް

ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެދެން. ްއިށީނެދވަަޑއިގެންެދއްުވން ްްއާދެ،  1880ްމިްއާދެ،

ް ްހުށަހެޅުން ްމިއޮތް ްތިލަދުންމަތ18ްްީމިހާރު ްއަްށ ް)ހ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީގެ ްފޮނުއްވާފަިއާވްهللا ނަޞީަީރު

ްޭއެގް ްބަޔާއި ްފުރަތަަަމަ ްބަލާއިރު، ްފޮނުްއވާފަިއވާޮގތަށް އިޞްލާޙުަގއި

ހަަކްަދންނަވަން.ްއަިދްފަހަތުބަޔާއިްތަޢާރުޟުްއުޅޭތީްމީގެްޯވޓަށްްނޭހޭނެްވާ

ް ްމިބާބުގެ ްމިނިވަންކަން ްޙަްއޤުތަކާއި ްައސާސީ ްއިތުރަށް  1885ވަަނ1ްްއޭގެ

ްއާ ް)ހ( ްމާއްދާގެ ްިއ ްޑްރާފްްޓގެ ްދެން ްއާދެ، ްިޚލާފުވާތީ. ވަަނ18ްްެވސް

ްނިޒާމާބެހޭް ްާއދެ، ްއެދެން. ްަދންނަވާލަދެއްވުްނ ްއޮްތގޮތް ް)ހ( މާއްދާގެ

ްޢިްއޒަ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްމުޙަންމަދުްނުކުތާއެްއ ްމެންބަރު ތްތެރި

ްޤުބާދު.
ް1890 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ނުޑްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްއަުޅގަ ްއިސްލާމްދީނުގައި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެިރ ޝުކުރިއްާޔ

ްދަންނަވާނީް

ްއިސްލާީމްްމުޙަްނމަދުްޤުާބދުް ްއެއީ ްލަސްކޮށްލުން ްޙުުކމްކުރުން ްޙާލެްއގައި  1895އެްއވެސް

ްޝަރީޢަތާއިް

ްް..ތަޢާރުޟުވާކަމެއްނޫނޭ.ްްކަެދއްެކވުން:ވާހަ
ް

ް

 1900ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(
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ް

ްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްމި ްރަސޫލާ...އެހެން ްކީރިތި ްސަބަބަކީ ނޑަށްެވްސްްދަންނަވާ ްއަޅުގަ

ްރަސޫާލްްކުރުްމުޙަްނމަދުްޤުާބދުްޢަޫބބަ ްކީރިތި ްސަބަބަކީ ްދަންނަވާ ްމި ްއެެހން  1905ްވާހަކަދެްއކެންވާނެނޫންތޯ.

ްޢަލައިހި...هللاްޞައްލައްްްވާހަކަެދއްެކވުން:
ް

ް

ްގަަަާވއިދަްށްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

 1910ްޙުރުމަތްތެރިކޮށްްހިއްތެވުންްެއދެން.

ް

ނޑުްމިްދަންނަވަނީްޙަދީޘެއް.ްްްލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުްރަީއސު ނޑުްމިްދަްނނަވަނީ.ްއަުޅގަ ްޙަދީޘެއްްއަުޅގަ
ްމުޙަްނމަދުްޤުާބދުްޢަޫބބަކުރުް

ްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1915 

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރު.ްމިހާރުްމިވަގުުތްމިމަޖިލީހުގެްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްމެންބަރުްާވއިގަ ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެހެންވީމަ، ްނުހިނގާ. ްޚިލާފުކަމެއް ދާއި

ްއޮތްގޮްތް ްޑްރާފްޓްަގިއ ްއެދެން. ްދެއްވުްނ އިށީނދެވަަޑިއގެން

ްއެދެން. ްމެންބަރު،ްްދަންނަވާލަދެއްވުން ްމެންބަރު،ްޢިއްޒަްތތެރި ިޢއްޒަތްތެރި

ް ްއިނގޭތޯގަަަމަޖިލީހުގެ ްއެެދން ްހިއްތެވުން ްޙުުރމަތްތެރިކޮށް  1920.ްާވއިދަށް

ް ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްޙުރުމަތްތެރިކޮށްްގައެންމެހާ ާވއިދަށް

ްދަްނނަވާލަދެއްވުްން ްއޮތްގޮަޮތް ްޑްރާފްޓްަގއި ްއާދެ، ްއެދެން. ހިތްތެވުން

ްއެދެން.

ް

ް1925 

ްއުފުލުން،ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޒިންމާ 18ްްްކުށުގެ ް)ހ(. ްމާއްާދގެ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްވަނަ

ް ްޖިނާމަޤާމުގައި ްނަމަެވސް ްކުރީން ްއޭގެ ްނުވަަތ ކުށެއްްްޢީަީހުރެގެން

ް ްތުހުމަތު ްޭއާންްއޭނާއާްކުރިކަމުގެ ްެއކަމަކަށް ްކުރެވިއްޖެނަމަ، މެދު

ްވާެނއެވެ. ްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއާމެުދްްޖަވާބުދާރީވާން އެހެންނަމަވެސް

ްހިނގަމުންދާް ްޙާލަތެއްގަިއ ްޖެހިއްޖެ ްކުރާން ްދަޢުވާއެއް  1930އެފަދަ
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ްދަޢުވާއެްއްރައީސުލްޖުމްހޫ ްއެ ްހަމަވަންދެން ްދައުރު ރިއްޔާކަުމގެ

ްެއް ްބަޔާންކޮށް ްއެކަން ްނަމަ ްފެންނަ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ފަސްކުރުމަށް

ްމަޖިލީހުންްފާސްކުރާްޤަރާރަކުންްއެްދަޢުވާެއއްްކުރުންްފަްސކުރެވިދާނެެއވެ.
ް

ް1935 

ްއްވުންްއެދެން.ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުްދެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 1940ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

86ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

43ްްވޯޓުްދެްއވީ:

12ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

 25ް1945ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްދަްއާކގޮތުން ްނަތީޖާގަ ް،ްމިވޯޓުެގ ަވަނ71ްްމިބާބުގެ

ްއިޞްލާުޙް ްެދން ްއާެދ، ްފާހެއްނުިވ. ްޑްރާފްޓްަގއިާވގޮތް ް)ހ( މާއްދާގެ

 1950ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެންް)ނ(ްއަށް.ް)ށ(ްއަށް.

ް

ް

ްޢަބްދުްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީގެ ްތިލަދުންމަތީ ރުްޞީނަهللا

ް ްއަޙްމަދުްްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެހުށަހަޅުއްވާ، ްމެްނބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްއިޞްލާޙު. ްތާއީދުކުރައްވާފަިއާވ ް)ށ(71ްްމަޙްަްލޫފް ްމާއްދާގެ  1955ވަނަ

ް ްއުފުލުން. ްޒިންމާ ްކުށުގެ ްއިޞްލާޙުކުުރން. ވަަނ71ްްއަންނަނިވިގޮތަށް

ް ް)ށ(. ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާމާއްދާގެ ުނވަަތްްމަޤާމުގައިގެ

ްނާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްހުރިމަޤާމުްކަމުގެއިބުްެގ ްއެމަޤާމުަގިއްަގއި މީހަކު
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ްޤާނޫާން ްޤާނޫނުއަާސސީއާއި ްހައިސިއްޔަތުން ްމަޤާމުގެ ްއޭނާގެ ހުރިއިރު،

ްދޫކޮށްލާފައިާވް ްނުކޮްށ ްނުވަތަ ަަމަކާމެދު، ްކަ ްކޮށްފަިއވާ  1960ޚިލާފުނުވެ

ްމަޤާމުްން ްއެ ްއޭނާ ްއަދި ްހިނދަކު ްހުރިހާ ްއެމަޤާމުގަިއ ްއޭނާ ކަމަކާމެދު،

ްމައްޗަށްްދަޢުާވއެއްްނުކުެރވޭެނއެވެ.ވަިކވުމަށްފަހުގަިއވެސްްއޭނާގެް
ް

ް

 1965ްއާދެ،ްފެނިވަަޑިއގަންނަވާްގޮަތކަށްްވޯޓުްދެްއވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

 1970ްރު.ޞީނަهللاްތިލަދުންމަތީްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްޢަބްދުްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ް.އަޙްމަދުްމަޙްަްލޫފްމެންަބރުްއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްރަްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

86ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

36ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 30ް1975ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

12ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

ްފާހެއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަށް ްޑްރާފްޓްގަިއްމިވޯޓުގެ ްއާދެ، ނުވި.

 1980ްއޮތްގޮތްްދަންނަވާލަެދއްވުންްެއދެން.ް

ް

ް

ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްއުފުލުން. ްޒިންމާ ްޑްާރފްޓްގަިއވާގޮްތ.18ްްކުށުގެ ް)ށ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްިއސްލާމީް ްމީހަުކ، ްހުންނަ ްމަޤާމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ

ްނުވާގޮތުގެމަތި ްޚިލާފު ްޤާނޫނާ ްމަޤާމުގެްޝަރީޢަތާއި ްއޭާނގެ  1985ން
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ްދޫކޮށްިލް ްނުކޮށް ްނުވަަތ ްކުިރ ްނެތި ްިނޔަެތއް ްނުބައި ޙައިޘިްއޔަތުން

ްދަޢުވާެއއްްނުކުެރޭވނެއެވެ.ްް،ކަމަކާމެދު
ް

ް

 1990ްއާދެ،ްފެނިވަަޑިއގަންނަވާްގޮަތކަށްްވޯޓުްދެްއވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް1995 

85ްްަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަ

48ްްވޯޓުްދެްއވީ:

08ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

24ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް2000 

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިބާބުގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ްބަލާއިުރ ްނަތީޖާއަށް ވަނ71ްްަމިވޯޓުގެ

ްފާހެއްނުވި ްޑްރާފްޓްަގިއާވގޮތް ް)ށ( ްއާދެ،ްމާއްދާގެ ް)ވަގުުތކޮޅަަކށްފަހު( .

ްއިންޓޯލްެގް ްއަހާނީ ްވޯޓު ްޖަދުވަލަށް ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާހިސާބުން ދެން

ް ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަްތތެރި ްއެހެންވީމަ، ްވަަޑއިގެްނ77.31ްްފަހުން.  2005ައށް

ްދެއްވުންްއެދެން.ްދަންނަވާލަން.
ް

ް]ށ11:38ްްނ11:00ްްްއިންޓަވަލްް[

ް

ްިއށީނދެވަޑަިއގެްން`ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑިކޮޅުަތކުަގއި ްގޮ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި .2010 

މެންބަރުންްވަޑައިގެންެދއްަވއިފި.ްއާދެ،59ްްދެއްވުންްއެދެން.ްއާދެ،ްމިހާރުް

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްެތރި ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިަްޔާގެ ްނުކުތާއެއް ނިޒާމާބެހޭ

ްއިބްރާހީމްްޝާފިޢު.ް
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ް

 2015ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ނޑުމެްނގެްމިްމަޖިލީހުގެްގަާވއިުދްްިރއްޔާގެްމެންަބރުްރަީއސުލްޖުްމހޫ ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަުޅގަ

ްއުސޫލުތަކާިއްްއިްބރާހީމްްޝާފިޢުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިސްލާމީ ްާވހަކަދައްކަންޖެހޭނީ ްއަޅުަގނޑުމެން އެބަބުނޭ

ްޤުބާދު،ް ްއަްޚ، ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްބުނާއިރު ްގޮތަށޭ. ޚިލާފުނުވާ

ްވާހަކަފުުޅގަިއްރައީސުލްޖު ްޤުބާދުގެ ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި  2020މްހޫރިއްޔާގެ

ްއެވާހަަކް ްއޮްތވާ ްޮގވަޮގވާ ްޙަދީޘެކޭ ްޙަދީެޘކޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ހުއްޓާލަންވެގެްންބަޔަުކްމަސައްކަތްކުެރްއވީތީްެއކަމާްއަުޅަގނޑުްކަންޮބުޑާވް

ްބޭނުންކޮށްލީ ްމިފުރުޞަުތ ނޑު ްއަުޅގަ ްދަންނަވާލަންެވގެްނ .ްވާހަކަ

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް
ް2025 

ް

ްއެބޭފުޅުންނަށްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެންނެވިން ްހަމަ ނުޑ ްއަުޅގަ އާދެ،

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްެއ ްދެން ްއެހެންނަމަވެސް، އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވަންެވސް.

ްަޤބޫލުކުރަންޖެހޭ.ް ނޑުވެސް ްއަުޅގަ ްޢަމަލުކުރެއްިވކަން ްއެގޮތަށް މެންބަރުން

ްއެހެްންއެކަމަ ްދެން ްޤަބޫލުކުާރކަމެއް. ްހަމަގައިުމވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެ  2030ކީ

ްޙަދީޘްފުޅެކޭް ްރަސޫާލެގ ނުޑ ްއަުޅގަ ްދެަރކަމެއް. ްވަރަށް ްެއއީ ދިމާވުން

ވިދާޅުވެްއެްއވެސްްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރަކުްވާހަކަފުޅުްދައްކަަވމުންްދާއިރު،ް

ްހިނދުކޮ ްކުަޑ ްއިންނަން ްއަޅުަގނޑު ްދިަޔއަސް ޅަުކްގަޑިހަމަެވގެން

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްއެކަން ްދެން، ްއަުޑއަހާލަން. ބަލަހައްޓައިގެން

ްހީކުރަން.ްއެހެންނަމަވެސް،ްއަޅުަގނުޑެގް ނޑު ްއަުޅގަ  2035ފާހަގަކުރަްއވާނެކަމަށް

ްވާހަކަދައްަކވަމުންް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްބައެއް ްނެތި ކޮންޓްރޯލެއް

ްޢި ްޅ.އަތޮޅުގެ ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްމެންބަރުްގެންދެވީ. ްއޒަތްެތރި

ްޙުސައިންްއިބްރާހީމް.ް

ް

 2040ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް
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ްޤުބާދުްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ްމުަޙންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ްއާދެ،

ްޙަދީޘްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނާަހން ްއަެޑއް ނޑު ްއަުޅގަ ްވިދާުޅވެ، ްޙަދީޘްފުޅެކޭ ފުޅެކޭްޢަބޫބަކުރު

ްވިދާޅުިވ،ްމަޑުންިއންނަވާ.ްއަުޅެގް ވިދާޅުިވ،ްއެހެންނަމަވެސް.ްެއމަނިކުފާނު

ްއެމަނިކުފާނުް ްދެންެނީވ ްައޅުަގނޑު ްިއންނަވާ. ްމަޑުން ްނިމެންދެން  2045ވާހަކަ

ްވާހަކަ.ް ްޙާދިާސއެްއގެ ްވިދާުޅވީ ްަކއިީރގަިއވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ވިދާޅުވީ

ްދަންަނވާލަ ނޑު ްައުޅގަ ްޙާދިސާ ްވިދާުޅވި هللاްފާނަން.ްއާދެ،ްރަސޫލުއެމަނިކު

ްޢަަލއިހިްވަްއސަލަމަްޙަޔާތްޕުޅުަގއި...هللاްސައްލަ
ް

ް2050 

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަްތތެރި ްއިީށނދެވަޑަިއގެންދެްއވާ. ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްާވ.ްޢިއްަޒތްތެރިްމެންބަރުްއިށީނދެވަޑަިއގެންދެްއވާ.

ް

ްތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން()ނިޒާމާބެހޭްނުކު

ް2055 

ްޒިނޭްކޮށްގެންްމީހަކުްައއޭްއެަމނިކުފާނުްއެ....ްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް
ްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް

ްމެންބަރު،ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްތެިރ ްއިނގޭތޯ. ްެއދެން  2060އިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްވުން

ްާއދެ ްމެންބަރު... ްޢިއްޒަތްތެރި ްޢިއްޒަތްތެރިް، ްމިހާރު، ނޑުމެން އަުޅގަ

ްަޖްއސަވާލަދެްއވުންް ްކާުޑކޮޅުތައް ްއެނގިވަަޑިއަގންނަވާނެ. މެންބަރުންނަށް

ނޑުްނިޒާމާބެހޭްނުކުާތ،ްވޯޓަށްްއެހުމަށްް އެދެންްވޯުތގެްކަންތަކުަގއިްައޅުގަ

ނޑާލެވުނުނަމަެވސްްވޯަޓށްްއެހުމުގެްމަސައްކަތްްމިދަނީ.ްއެހެންވީމާ،ް މެދުކަ

 2065ތްތެރިްމެންބަރުން،ްހުރިހާްމެންބަރުންްނިޒާމީްނުކުތާްނަންގަަވއިެގްންޢިއްޒަ

ްމާރަނގަޅުވާނެް ްދިއުމަްށވުެރ ްގެއްލިގެން ްައޅުަގނޑުމެްނނަށް ްވަގުތު މިއަދު

ްހީވަީން ްއަުޅަގނޑަށް ްިދޔަިއއްޔާ. ްފާސްވެގެން ްމިކަންތައްތަްއ ްއަހާލާ ވޯޓަށް

ްނިޒާމާބެހޭ ްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރުންނަށް ްއަރުވަމުްންްޢިއްޒަތްތެރި ނުކުާތ
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ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްނިޒާމާބެހޭް ގެންދަނީ.ްއާދެ،ްރ.އަޮތޅުގެ

 2070ްނުކުތާއެއް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްދާދިްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްމިނެގީ ްނުކުތާއެްއ ްނިޒާމާބެހޭ ްއަުޅަގނޑު ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްވިދާޅުިވްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްާޝފިޢު ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާގެ  2075ދެންމެއަކު

ްއެފަަދް ްެއފަދަ، ްޙަދީޘެއް ްރަސޫލާެގ ްކީރިތި ްބޭފުޅަކު ްއެްއވެްސ ފަދައިން

ވަގުެތްއގައިްެއއްވެްސްޙާލެްއަގއިްވާހަކަތައްްުހއްުޓވާލަިއގެްންނުވާނެ.ްއަދިް

ްމަސައްކަ ްގެންދިަޔނުދިނުމަށް ްކުރިއަށް ްޙަދީޘް ނުޑްއެ ްއަޅުގަ ތްކުރުމަކީ

ްތާއީދުކުރަމުންް ްއެމަނިކުފާނަްށ ްއެހެންވީމާ، ްހަދާނެކަމެއް. ްދެކޮުޅ ވަރަށް

ްކިާޔް ްއަދި ްޙަދީޘްތަާކއި ްމިކިޔާ ްމިތަނުގައި ްދަންނަވާލާނަން،  2080އަޅުަގނޑު

ްނުފޮނުާވް ްރޭޑިޯއއިން ްަޤއުމީ ްޓީވީއިންނާއި ްޤަުއމީ ްިދވެހިރާއްޭޖގެ އާޔަތްތައް

ްރަ ްޢިްއޒަތްތެރި ްބޮުޑްމައްސަލަ.ްެއްމައްސަލަ ްމިތަނުަގްއެންމެ ީއްސްމިއީ

ްޤަރާރެްއް ްއެބަޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިހާރު މައްސަލައާބެހޭގޮތުން

ްއެހެންގޮތަކަްށް ްކުށްވެިރކުރަން. ްމީހުން ްހިންގަވާ ްއެކަންަތއް ފާސްކޮށްފައި

ްދަންނަވަން.ް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައށް ްވަކިުކރުމަށް ްވަޒީފާތަކުން  2085ބުނަންޏާ

ްމަޖިލީް ްޝާފިޢުގެްމި ްއިބްރާހީމް ްއެހެންވީމާ، ްބާރު. ްއެބައޮތް ހުގައި

ނޑުްއިށީންނާނަން.ް ްވާހަކަފުޅަށްްތާއީދުކުރަމުންްައޅުގަ
ް

ް

ްމަނިކުވެްސްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމޫާސ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްލ.އަތޮުޅގެ ްދެން  2090އާދެ،

ވިދާޅުެވއްެޖް ރުމެންބަްްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެކޭްވިދާޅުީވމާ.ްއާދެ،ްޢިއްޒަތްތެރި

ތިމަންނާްބޭނުންނޫންކަމަށް.ްއެހެންވީމާ،ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންަބރުްކާޑުޮކޅުތަްއް

ްމިއޮްތް ްޖަުދަވލުގެ ްވޯޓުގެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެދެން. ޖައްސަވާލަދެްއވުން

ނޑުމެންްވޯަޓށްްދަންނަވާލާފައިްދެންްކުރިައށްްގެންދެވޭނީ.ް ހުވާތަކަށްްއަުޅގަ

 2095ގަްއެިކއެިކްމަޤާމްތަކުެގ1ްްމިަދންނަވާްޖަދުވަލުްް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްއާދެ،

ްަދންނަވާލަދެއްުވްން ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްހުވާ ްއޮްތްހުވާ ހުވާ،ްފުރަތަމަ
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ްޖައްަސވާލަްއާވ.ްޢިއްޒަތްތެިރް ްކާޑުކޮޅުަތއް ްމެންބަރުން އެދެން.ްޢިއްޒަތްތެރި

ްބައްލަވާލެމެ ްނަންފުޅުތޯ ްމައިކުންބަރުންގެ ްމި ްއެދެން ްްއވުން މިހިރަްަގއި

ްސްކްރީނުން.ް

ް2100 

ް

ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:ް 1ްޖަދުވަލު ްހުވާ. ްމަޤާމުގެ ްއެކިެއކި .1-ް ްހުވާ.ްް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ

ް.........ްއަހުރެން" ްނަން( ް)މީހާގެ އިސްލާމްދީނަށްްް..........

ްޖުމްހޫރިއްޔާގެްރްޙު ްދިވެހިރާއްޭޖެގ ްހިތުމަށާއި، މަތްތެރިކޮށް

ްަރއްޤާނޫނުއަސާސީއާް ްއި ްިދވެހިްޔިތުްނގެ ްަރއްކާތެިރކުުރމަށާއި،  2105ަޙއްޤުތައް

ް ްއިޚްލާޞްތެރިވުަމށާއި، ްޖުމްހޫރިއްޔާެގްޤައުމަށް ދިވެހިރާއްޭޖގެ

ޤާނޫނުއަސާސީާއއިްޤާނޫނާްެއްއގޮތްވާްގޮުތގެމަތިން،ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގް

ްއަމާާނތްތެރިކަމާއެކު،ް ްތެުދވެރިކަމާއި ްވާޖިބުަތއް، މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާިއ

ް"ް.ގަންދީްހުާވކުރަމެވެهللاްކުރުންމަތީްދެމިހުރުމަށްްމާތްއަދާ
ް2110 

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުްދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް2115 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

70ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

67ްްްްްްްވޯޓުްދެްއވީ:

 01ް2120ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

01ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް
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ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހުވާ ްމަޤާމުެގ ްއެިކއެކި ްަބލާއިރު ްނަތީޖާއަށް ްވޯޓުގެ ،1ްމި

ްފާްސވެއްޖެ.ްއާދެ،ް ްއޮތްގޮތް ްޑްރާފްޓްގައި ްުހވާ،ްމި  2125ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްދެންްއޮތްްހުވާ.ްރައީސުލްޖުމްހޫރުއްޔާގެްާނއިބުގެްުހވާ.ް

ް

ް

ްް-2ްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:ް ްހުވާ. ްނާއިބުގެ ް)މީހާެގްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ..........ް "އަހުރެން

ްޙުރް ްއިސްާލމްދީނަށް ..........ް ްހިތުމަށާއި،ްނަން(  2130މަތްތެރިކޮށް

ްޙައްޤުަތްއް ްރައްޔިތުްނގެ ްޤާނޫނުއަސާސީާއއި ްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ހިްޤައުމަށްްއިޚްލާޞްތެިރވުމަށާއި،ްދިވެހިރާއްޭޖެގްރައްކާތެރިކުރުމަށާިއ،ްިދވެ

ްގޮތުގެމަތިްނ،ް ްއެްއގޮްތވާ ްޤާނޫނާ ްޤާނޫނުއަސާީސއާއި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ް ްާނިއބުގެ ްވާޖިބުތައް،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަާކިއ

ްމާތް ްދެމިހުރުމަށް ްއަާދކުރުންމަތީ ްއަމާނާތްތެރިކަާމއެކު،  2135هللاްތެދުވެރިކަމާިއ

ްް"ހުވާކުރަމެެވ.ްގަންދީ
ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުްދެއްވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް2140 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

 71ް2145ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

67ްްްްްްްވޯޓުްދެްއވީ:

01ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

01ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް2150 
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ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހުވާ ްމަޤާމުެގ ްއެިކއެކި ްަބލާއިރު ްނަތީޖާއަށް ްވޯޓުގެ ،2ްމި

ްފާސްެވއްޖެ.ް ްގޮްތ ްޑްރާފްޓްަގއިާވ ްހުާވ، ްނާއިުބގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްަވޒީރުންނާިއް ްއެދެން، ްދަންނަވާލަދެްއވުން ްުހާވ ްއޮތް ްތިްނވަނައަށް އާދެ،

އާެދ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްމާޭލެގްޢިއްޒަތްތެރިްްބަންޑާރަްނާއިބުންގެްހުވާ.

 2155ްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާޠިފް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުް ްމި ްއާދެ، ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި 3ްްޝުކުރިއްޔާ ްހުވާގެ ްވަަނ4ްްވަނަ

ްއޮބްްއާޠިފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްދެން ް'ވަީޒރެއްެގ' ްމިއިންނަ ް'ބަންާޑަރްްލިކްފޮޅުވަތުަގއި  2160ޖަހާފައި

ް ްއެތަނުންްނާއިބުެގ'، ްފާސްވެއްޖެއްޔާ ްޢިބާރާތް ްމި ކޯއްެޗއްކަްންްމިގޮތަށް

ްޖަހާފާހައިް ްތިކިތައް ްމިސާލަކަށް ްމި. ްއެނގޭެނޮގތަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ް ްނަން ްމީހާގެ ްޢިބާރާތެމިބްރެކެޓްކޮށްފައި ްކަހަލަގޮތަކަްށ އްެގްއިންނަ

ްބަން ްވަޒީރެްއގެ، ްމި ްކިޔައިޑާސިފައިަގއި ްމިހެން ްނާއިބެއްގެ ެގްންރަ

ް ްވަޒީަރުކ ްނާއިބަުކްފާސްކުރެިވއްޖެއްޔާ ްބަންޑާރަ ްނުވަތަ  2165ހުވާކުރާއިުރ،

ްހުވާ ްވާނެކަމަްށްކުރަްއާވއިރު، ްމައްސަަލއަަކށް ްގޮެތއް ްަވކިކޮްށގަންނާނެ އެ

ްއަ ްހަމައެއާެއކު، ްދެން، ްފެނޭ. ްވަންނަްއަޅުަގނޑަްށ ްހިތަށް ނޑުެގ ުޅގަ

އޮންނަްތަންވެސް.ްމީހާގެްނަަމކީވެސްްަބެއްއްމިންްމިްމީހާގެްނަސުވާލެްއ،ް

ް ްއަލުން ްކޮށްފިއްޔާ ްއެއްެޗއް. ްކުރާ ްބަދަލުވެސް ްކުރަްންފަހަރަށް ހުވަެއއް

ްމިސާލަކަށް. ްވަޒީަރުކްްޖެހިދާނެބާއޭ ްއެއް ްތެރޭގައި  2170އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ް ްަވޒީރަކަށްްއެބަހުންނެވި ްބަދަލުކުރައްވާަފއިެވްސ ްނަން ްއެގޮތަށް

ްކަމެއް.ްހުންނަވައިގެން ްކަހަލަ ްއުފެދޭ ްުސވާލު ްއެވެސް ްއެހެންވީމާ، .

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް
ް

ް2175 

ްމެންބަރަށްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްެތރި ްއަހަމުންދާއިރު ްވޯޓަްށ ްައޅުަގނޑު އާދެ،

ްނިމުނީ.ް ްެދްއވީމާ ްވޯޓު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްގޮތަކަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ

ްމި ްވޯޓަްށްދެން، ްައޅުަގނޑަށް ްއޮތްގޮތަްށ ްޑްާރފްޓަށް ްމި ހާރު
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ްމެންބަރަ ްޢިއްޒަތްެތރި ްުސވާލުަގއި ްތިކުރެއްވި ްދެން، ށްްދަންނަވާލަންޖެހޭ.

ްތިވިދާޅުވެދެްއީވް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮްތ  2180ވިސްނިަވޑަިއގަންނަވާ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްކަންތައް ްކުރަންޖެހޭ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންނަމަވެސް، ކަންނޭނގެ.

ްންްއެބަޖެހޭ.ްއާދެ،ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ްކޮށްލަ
ް

ް

ްނާއިބުް-3ްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:ް ްބަންޑާަރ ްޑްާރފްޓްގަިއވާގޮްތ.ްވަޒީރުންނާގެ ްުހވާ.  2185ގެ

ްނަން ް)މީހާގެ ..........ް ްިއސްލާމްދީނަށްް"އަހުރެން ..........ް )

ްޖުމްހޫރިއްޔާގެްޙުރްމަ ްދިވެހިރާއްޭޖެގ ްހިތުމަށާއި، ތްތެރިކޮށް

ްިދވެހިް ްަރއްކާތެިރކުުރމަށާއި، ްަޙއްޤުތައް ްަރއްޔިތުްނގެ ޤާނޫނުއަސާސީާއއި

ްޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްއިޚްލާޞްތެރިވުަމށާއި، ޤައުމަށް

ް ްގޮތުގެމަތިން، ްެއއްގޮްތވާ ްޤާނޫނާ  2190ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްާޔްޤާނޫނުއަސާސީާއއި

ްމަސްޢޫލިއްޔަާތއި، ްވާިޖބުތަކާއި ްޙަވާުލކުރާ ް/ްވަްއަހުރެނާއި ޒީެރއްގެ

ްމަސްއޫިލއްޔަތު، ްވާޖިބުތަާކއި ތެދުވެރިކަމާިއްްބަންޑާރަނާއިބުގެ

ްމާތް ްދެމިހުރުމަށް ްމަތީ ްއަދާކުުރން ްއަމާނާތްތެރިކަމާއެުކ، ގަްނީދްهللا

 ހުވާކުރަމެވެ.ް
ް2195 

 

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުްދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް2200 

ްނަތީޖާ:ްވޯޓުގެ

ް

72ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

65ްްްްްްްވޯޓުްދެްއވީ:

 01ް2205ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

04ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
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ް

ް

ްބަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނަތީޖާއަށް ްވޯޓުގެ ްމި ްހުވާ ްމަޤާމުގެ ްއެކިެއކި 3ްލާއިުރ ވަޒީރުންާނިއް،

 2210ގެްހުވާްޑްާރފްޓްގަިއވާގޮތްްފާްސވެއްޖެ.ްާއދެ،ްދެންްއޮތްްބަންޑާރަްނާއިބުން

ނޑިޔާރުންެގް ްފަ ނިޑޔާރާިއ ްފަ ްުއއްތަމަ ްއެެދން، ްދަންނަވާލަދެްއވުން ހުވާ

ްހުވާ.ް

ް

ް

ްްޑރާފްޓްގަިއވާގޮްތ.ްް-5ްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:ް ްހުވާ ނޑިޔާރުންގެ ްފަ ނޑިޔާރާިއ ްފަ  2215އުއްތަމަ

ްނަން ް)މީހާގެ ..........ް ް"އަހުރެން ްިއސްލާމްދީނަށްް( ..........

ްޖުމްހޫރިއްޔާގެްޙުރްމަ ްދިވެހިރާއްޭޖެގ ްހިތުމަށާއި، ތްތެރިކޮށް

ް ްޤާނޫނުއަސާސީާއއި ްދަމަހައްޓައި، ްޙައްޤުަތްއްޤާނޫނު ަރއްޔިތުްނގެ

ްވާޖިބުތަާކިއްރައްކާތެރިކުރުމަށާިއ،ް ނޑިޔާެރްއގެ ް/ްފަ ނޑިޔާރުގެ ްފަ ުއއްތަމަ

ް ްޖުމްމަސްޢޫލިއްޔަތުތައް ްޤާނޫނުއަސާސީާއިއްދިވެހިާރއްޖޭގެ  2220ހޫރިއްާޔގެ

ް ްގޮތުގެަމތިން، ްއެއްގޮްތވާ ްއަމާނާތްތެރިކަމާއެުކ،ްޤާނޫނާ ތެދުވެރިކަމާއި

ްގަންދީްހުވާކުރަެމވެ."هللاްއަދާކުރުންްމަތީްދެމިހުރުމަށްްމާތް
ް

ް

 2225ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުްދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްޓުގެްނަތީޖާ:ވޯ

ް2230 

72ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

64ްްްްްްްވޯޓުްދެްއވީ:

ް 03ްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

03ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
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ް2235 

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނަތީޖާއަށް ްވޯޓުގެ ްމި ްހުވާ ްމަޤާމުގެ ްއެކިެއކި 5ްބަލާިއރު ުއއްތަަމް،

ނޑި ްފަ ނޑިޔާާރއި ްއާެދ،ްފަ ްފާްސވެއްޖެ. ްޑްރާފްޓްަގިއވާގޮތް ްހުވާ، ޔާރުްނގެ

ނޑު ްއަޅުގަ ްހުވާތައްްމިހާހިސާބުން ްހުރި ްޖަދުވަލުގައި ްމި ްވޯޓަްށްމެން އްވެސް

ް ްމިއަހާ ްއޮތީ ނޑުމެްނ ްއަޅުގަ ްދެން ްއެހެންވީމާ،  2240މިްނިމުނީ.

ް ްބާބުެގ 10ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްއާއި ް)ދ( ްމާއްދާެގ ވަަނ16ްްވަނަ

ވަނަްމައްާދެގ18ްްވަނަްމާއްދާގެް)ނ(ްއާއިްއަދ17ްްިއިްމާއްދާގެް)ނ(ްއާ

ް ްއަދި ްމ18ްްި)ހ( ްފަހަރަށް ްދެވަނަ ްމި ްމިހާރު ް)ށ(، ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްކޮމި ްޑްރާފްޓް ްއައިސް ްއޮރިޖިނަލްްމަޖިލީހަށް ްއަސްލު ޓީން

ް ްމިދިޔައީ.ްއެހެންވީމާ،ްާއދެ،ްނިޒާމާބެހޭްޑްރާފްޓްވިފަހުންވެސް  2245ފެއިލްެވގެން

ްރައީސުލް ްމުޙަންމަދުްނުކުތާއެްއ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ޖުމްހޫރިއްާޔގެ

ްބާދު.ްޤު

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް2250 

ްއެްއޗަީކ،ްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްބޭނުންވާ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްްނާއިްއާތަކީްީކރިތިްޤުރުބައެއްފަހަރަށްްބަެއއްްބޭފުޅުްންމިކަންތައްްކުރަްއާވގޮްާބދުްައބޫބަުކރުްޤުމުޙަްނމަދުް

ްސައްލަްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރަސޫލާ ްކީރިތި ްގެންނަވާފަިއްهللا ްޙަދީްޘ ްވަސައްލަމަގެ ޢަލައިހި

ނޑުެގް ްއަުޅގަ ްމިސާލަކަްށ، ްދެކޮޅަށް. ްޙަދީްޘއާިއ ޢަަަމަލުކުރައްވަނީ

ްޢިއްޒަ ްއިބްރާހީމް، ްޙުަސއިން ްއަޚް ްޤުރުޢާނާއިްތްތެރި ްކީިރތި  2255ވާހަކަދެްއކެވީ

ސުންނަތުގެްޢަލީގައިކަމަށްްއޭނާްދެކެަވޑަިއގަންނަާވގޮތަށް.ްްކީރިތިްރަސޫލާގެ

ްރައްޔިތުްނގެް ްއެބާރު ްދެްއވީ ްވޯޓު ްދެްއވިއިރު ްވޯޓު ްއެހެންނަމަވެސް،

ްލިބެް ްލިބިދީފިނަމަ ްބޮޑު،ްމަޖިލީހުން ްވަރަށް ްމިއީ ްއެހެންވީމާ، ވޭގޮތަށް.

ްލާމާތެއް...ޢަވަރަށްްދެރަކަމެއް.ްމުނާފިޤުކަމުގެް
ް2260 

ް
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ްއާދެ،ްްްކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަ ްބަލަިއގަެނވޭކަެށއް. ްނުކުތާއެއްކަމަށް ްނިޒާމާބެހޭ ނޑު ްއަުޅގަ އާދެ،

ނޑުމެންްމިހާރު،ްއަޅުަގނޑުމެންްމިހާރުްމިދެންނެވިހެންް ދެންްމިހާރުްއަޅުގަ

ް ްމިއޮތީ ްމިހާރު ްމިދިޔައީ.5ްްމިބާބުތައް،ްމިބާބުގެ ްފެއިލްވެގެން ްމި އަކުެރއް

ްފެއި ްމިހާރު ްދެވަނަފަހަރަށް ްއެހެންވީމާ،ްމިމަޖިލީހުެގްމި ްމިދިަޔއީ.  2265ލްވެގެން

ްފުރުޞަތުް ްހުށަހަޅަން ްއިޞްލާޙެއް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ފްލޯރއިން

ް ްމީގައި ްއެގޮތަްށެވްސ5ްްދިނުމަށްވުރެ ްދެން ްއޮތުމާއެީކަގއި ައކުރެއް

ގެންދެވިދާނެ.ްެއކަމަކު،ްއަުޅަގނޑުމެންްމިހަރުްގެންގޮސްފިން.ްއަޅުަގނޑަްށް

ްމިހާރު ްގެންަްދިއުންާބޭއްްހީވަނީ ްއެގޮތަށް ްފްލޯރއިން މަޖިލީހުގެ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްޅ.އަތޮުޅެގ ްނުކުތާއެއް ްނިޒާާމބެހޭ ްއާދެ،  2270ރަނގަޅުވާނީ.

ްމެންބަރުްޙުސައިންްއިބްރާހީމް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްދެންމެއަުކްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ  2275ްއާދެ،

ްއައްަޝއިޚް،ްްވާހަކަެދއްެކވުން:ްއިްބރާހީމް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްވާހަކަފުުޅގަިއް ްޢަބޫބަކުރުެގ ްޤުބާދު ްމުޙަންަމދު ފަޟީލަތުއްޝައިޚް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްވިދާޅުިވއިރުަގއި ްމުނާފިޤެކޭ ްނިސްބަްތކޮށް އަޅުަގނޑަށް

ްެއއީ ްތިނެކޭ. ްޢަލާމާތް ްމުނާފިޤާގެ ޢަލައިިހްهللاްރަސޫލުޞަްއލަްދަންނަވާނީ

ް ްޙަދީޘްފުުޅގައި  2280،ްاذاحدث كرب واذاوعد،ްثالث  اْلُمَناِفقايه ވަޞައްލަމަ

 .اذاحٌدث كرب واذا وعد اخلف واذا ائتوي خاى 

ް

ްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއިށީނދެވަޑަިއގެންދެްއވުްންްރިޔާސަތުން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަްތތެރި ްމެންބަރު، ިޢްއޒަތްތެރި

ްމިހާ ްއިނގޭތޯ. ްތިގޮތަްށްއެދެން ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ރު

ްަގވާއިަދްށް ްމަޖިލީހުގެ ްމިހާރު ްއިނގޭތޯ. ްުއދަގޫ ްވަރަށް  2285ވާހަކަފުޅުދެްއކެވީމަ

ްމެންބަރު.ް ްޢިއްޒަްތތެރި ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްހިތްތަވާ. ޙުރުމަތްތެރިކޮށް

ްމިހާރުް ްދެން ްއެދެން. ްއިށީނދެވަަޑއިގެންދެްއވުން ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގްޢިއްޒަ ްއަެނއްާކވެސް ްމިހާރު، ްމެންބަރު... ތްތެރި

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްޤުބާދުްވިދާޅުވަނީްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއަކަްށް
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ްއިނގޭތޯ.ް ްދެރަކަމެއް ްވަރަށް ްމިއީ ްއާދެ، ްދެން  2290އެފާހަގަކުަުަރއްވަނީ.

ްޢިއްޒަތް ްހއ.ގެ ްއާދެ، ް ްނުކުތާގަިއ. ްނިޒާމާބެހޭ ްމެންބަރުްމިގޮތަށް ެތރި

ްއަޙްމަދުްމުޢިއްޒު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް2295 

ނޑުަުމެންްމިއަދުްވޯޓަށްްއެހިއްެޖްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަުޅގަ

ްްއަްޙމަދުްމުިޢއްޒުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވަގުީތގ17ްޮޑްރާފްޓްގެ ްމިއޮންނަނީ ްއޭަގއި ް)ނ(. ްމާއްާދގެ ތުންްވަނަ

ްިމް ްޙަވާުލވެވޭނީ ްމަޤާމު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާކަމުެގ ވިޔަްސ

ްމެންބަރުންގަިއް ްމަޖިލިސްގެ ްރައްޔިތުންގެ ްބުނާ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްިމބުނަނީ،ްއެީއް ްމީހަކަށޭ.ް)ށ(ްގައި ްފުރިހަމަވާ  2300ހުންނަންވާނެްޝަރުޠުތައް

ްމެންބަރަކާ.ްއަޅުަގނޑު ްހޮވާ ްރައީާސއި،ްމަޖިލީހުން މެްންްރައިސާިއ،ްނާއިބު

ްމެންބަރުް ްަޙވާުލވެޭވ ްވަގުީތގޮތުން ްވާަހކަދެއްީކ، ްކޮމިީޓގަިއ ޑްރާފްޓްކުރާ

ކިބަިއގަވެސްްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެްކިބަިއަގއިްހުންނަންޖެހޭްސިފަތައްް

އަހަުރވެފަިއވުން.ްރައްޔިތުްނގ35ްްެހުންނަންޖެހޭނެއޭ.ްމިސާލަކަށްްއުމުރުންް

ް 18ްްމަޖިލީހަށް ްމީުހންނަށް ްއަދިްއަހަރުގެ ްއޮތުމުން  2305ކުރިމަތިލެވޭގޮތަަަށް

ްރައީސަކަްށވެްސް ްނޫނީ ްހުންނަވާފާނެ ްރައީސަކަްށވެސް ްނާއިބު މަޖިލީހުގެ

ް ްެއގޮތަްށ35ްްހުންނަވާފާނެ ްއެހެންވީމަ، ްމީހަކު. ްނުފުރޭ އަހަރު

ްނަމަވެސް،ް ްއަކީ. ް)ނ( ްއަކުރެއް ްެއކުލަވާެލުވަުނު ވާހަކަދެެކވިގެން

ްވެއްޖެއްް ްހަނދާންާވގޮތުަގިއ ްވާހަކަދެެކވުުންއަޅުަގނޑު ްކޮމިީޓގައި ޔާ

ްއަޅުަގނޑަްށް ްއެހެްނވީމަ، ްމިވަނީކީ. ްއެކުަލވާލެިވފައި ްމި  2310ގޮތަކަށްނޫން

ްހީވަނީްއަލުންްމިް)ނ(ްއިްޞލާޙުކޮށްލާފައިްވޯޓަށްްއައްަސަވންޖެހޭހެން.ް
ް

ް

ްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްމިދިޔަްރިޔާސަތުން ްފާސްނުެވގެން ްމިހާރު ްަދށުން، ްނުކުާތގެ ްނިޒާމާބެހޭ ީއ.ްއާދެ،

ްވިޔަްސް ްވަގުީތޮގތުން ްމިއޮންނަނީ ްމީަގ  2315އެހެންނަމަވެސް،

ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއް ްމި ްޙަވާލުެވވޭނީ ްމަޤާމާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ

ްހުންނަންވާ،ް ްގަިއގަިއ ްމެންބަރުން ްމަޖިލިސްގެ ްރައްޔިތުންގެ ބުނާ
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ްޝަރުޠުތައްް ްހުންނަންވާނޭ ްގައިަގއި ްމެންބަރުން ްމަޖިލިސްގެ ރައްޔިތުންގެ

ރިހަމަވާްމީހަކަށޭ.ްއާދެ،ްއެެހންްމިއޮތީ.ްއާދެ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްހދ.ގެްފު

 2320ްނަޞީރު.ްهللاްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިކަްންްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްދަންނަަވިއގެްންއުޅުނީ ްލިެޔގެން ްަރއީސް،ްއަުޅަގނޑު ްޢިއްޒަތްތެރި

ްވާހަކަދައްާކްްެދއްކެުވން:ަނޞީރުްވާހަކަهللاްޢަބްދު ްައޅުަގނޑުމެްނ ްކޮމިޓީގައި ްޑްރާފްޓިންގ  2325ފާހަގަކޮށްލަން.

ްފަދައިން،ް ްއެވިދާުޅވި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހއ.ގެ ްއޮންނާނީ ނިންމާފައި

ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެް ްއޮންނަންޖެހޭނީ ްއެާތ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްމަ ްރައްޔިތުންގެ ްމީހެކޭ. ްފުރިހަމަވާ ްޝަރުޠުހަމަވާްޝަރުޠުތައް ޖިލީހުގެ

ް ްމިވާގޮތަކީ ްބުނެފިއްޔާ ްވަގުީތގޮތުނ18ްްްމީހެކޭ ްމީހުންނަށްވެްސ އަހަރުގެ

ްޤަބޫލުކުރާނެް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޙަވާލުވުމަކީ ްޙަވާލުެވވެނީ.ްެއގޮަތށް  2330ނަމަވެސް

ްގޮާތިއް ްވާހަަކދެއްކި ްކޮމިީޓގައި ްްޑރާފްޓިންގ ްއެހެްނވީމަ، ކަމެއްނޫން.

ްަހކަްދަންނަވަން.ްޝުކުރިްއޔާ.ްޚިލާފަށްްއައިސްފައިްއޮތްްވާ
ް

ް

ްމިހާރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތިފާހަގަކުރެއްވީ ްމައްސަލަ ްތި ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި  2335އާދެ،

ްނިމުުން ްކަމެއް ްހުރިހާ ްއަހާ ްވޯޓަްށވެސް ްނިމުނީމާ ްއައިސް މިހާތަނަށް

ްލިޔުންް ްމި ނޑުމެންަނށް ްއަޅުގަ ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓިންގ ްމިހާރު ްފަހުން.

ްެމންބަރުންނަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެން ްައޅުގަ ްގޮތަށް ްއޮތް ފޮނުއްވާފައި

ްހުރިާހް ްހުށަހަޅުއްވާ ްއިޞްލާޙު ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެިރ ސަރކިއުލޭްޓކޮށް

ނޑުްދެންްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއަކަްށް  2340ކަމެއްްމިހިސާބަށްްގޮސްްނިމުނީ.ްއަޅުގަ

ްިދގުދަންމާ ްއަރުވަން ްފުރުޞަތު ްކޮންމެހެން ްބޭނުމެއްނޫންްމިކަމުގައި ކަށެްއ

ްފެއިލްވެގެްން ްމި ްއެދެނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްއެހެންވީމާ،ްމިހާރު ކަންނޭނގޭ.

ް ްނޫނީވިްއާޔ5ްްދިޔަ ްފޮނުވާނީޯތ ްކޮމިީޓއަށް ްޑްާރފްޓިންގ ްއަލުން ައކުރަށް

ްމިހާރުް ްައޅުަގނޑުމެން ްބަލާލާއިރު، ްގެންދާނީތޯ ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ްބާބު ްމަިޖލިސް ްރައްޔިތުންގެ ްއެންމެފަހުން ްމިވަީނ17ްްގެ ްމާއްާދވެސް  2345ވަނަ
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ްވާހަކަފުޅުދައްކަަވިއގެްން ްމެންބަރުން ްޢިއްަޒތްތެރި ްފްލޯރއިން މަޖިލީހުގެ

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްފަސޭހަވާީނ ްެއއަްށވުރެ ްހުށަހަޅުްއވާފައި. އިޞްލާޙުތަކެްއ

ްވިސްނާލަީން ްިމ ްއަޅުަގނުޑވެސް ްއެގޮތަްށ، ްދެން ްކިހިނެއްާބވަޭއ ހީވަނީ

ްޚިޔާލު ްއެބޭފުޅުންގެ ްއެގޮަތކަްށްނޫނީ ްބަލާލާފައި ްކިހިނެއްތޯ ފުޅުހުރީ

 2350ްނިންމާނީ.ްްއާދެ،ްރ.އަތޮޅުގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޝާޙީންްޙަމީދު.

ް

ްސުވާލާެވސްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްތިކުރެްއިވ ްދެންމެ ްއާދެ، ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ނޑުްޝާޙީންްަޙީމދުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއަުޅގަ ްވާހަކަދަްއކަން.ްްގުޅޭ، ްހުޅުވާލެްއވީމަ ްފުރުޞަތު މިހުންނަނީ

ް 18ްްމިހާރު ްފެއިލްވެފައި.ްދެން ްމިއޮތީ ްމާއްދާވެސް ްމާއްދ18ްްާވަނަ ވަނަ

ްހދ.ެގް ްރޫލިްނގއަކުން ްދެްއވި ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެިރ  2355ހުށަހެޅުނުއިރު

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްހުށަހެޅުންވުންްهللاްޢިއްޒަތްތެރި ްެއއް ްހުށަހެޅުއްވި ނަޞީރު

ވޯަޓކަށްްނަައއްަސވާ.ްއޭަގްއެްހުށަހެޅުމުަގއިްަރއީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަްށްއައީް

ްމިހާރުް ްއަދި ްޚިލާފުާވގޮތަްށ ްޙައްޤުތަާކ ްއަާސސީ ްެދވޭތީ އިސްތިސްނާެއއް

ްއެއްެޗއްކަމަްށް ްއޮްތ ްޚިލާފުާވގޮތަށް ްަޙއްަްޤުތަކާ ްއަސާސީ ފާސްކޮށްފައިހުރި

ްވިދާ ްމާނަކުރެވުނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްއެއްަޗކުން.ްބައްލަަވއިގެްނކަމަށް  2360ުޅިވ

ްހަމަް ްމާަނކުރެވެނީ، ްައޅުަގނޑަށް ްބަލާއިރު ްރޫލިްނގއަްށ ްއެ އެހެންވީމަ،

ް ްގޮތަކަށޭ ްފޮނުްއިވ18ްްއެކަހަލަ ްކޮިމޓީން ްޑްރާފްޓިްނގ ްމާއްދާ ވަނަ

ްމިއޮންނަނީް ްހުށަހެޅުްއވުމުަގއިެވސް ްޮފނުއްަްވި ްނުވަތަ އިޞްލާޙުަގވެސް

ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާމެުދް،ްއޭެގްދެވަނަްަބއި.ްިމއޮންނަނީްއެހެންނަމަވެސް

ްހިނގަމުންދާް ްޙާލަތެއްަގިއ ްޖެހިއްޖެ ްދަޢުވާެއއްކުރަްނ  2365އެފަދަ

ްއެދަުޢވާެއްއްފަސްކުރުމަށްް ްހަމަވަންދެން ްަދއުރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ

ްެއގޮތަްށް ްނިންމައިފިއްޔާ ްއެމަޖިލީހުން ްފެންނަކަމަށް ްމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ

ްއެހެންވީ ްއެހެންްކުރެވިދާނެއޭ. ްފަސްކުރެޭވގޮތަްށވިޔަސް ް ްއެ މާ،

ްނައައްަސާވް ްޯވޓަށް ްހުށަހެޅުމަށް ްހުށަހެޅުއްވި ްމެންބަރަކު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެކަްން ްވޯޓަްށްައއްަސވާފައި ްހުށަހެޅުމަށް ްޑްރާފްޓިންގްކޮމިީޓގެ  2370މަޖިލީހުގެ

ްެއީއް ްޫރލިންގ ްއެ ްޮޕއިންޓަީކ، ްއަުޅަގނޑުގެ ްިމވަނީ. ފެއިލްވެފައި

ްރޫލިންގއެްއކަމަށްވާނހިދު،ްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ މިހާރު
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ްބަލާލަމާތޯއޭ.ް ްމާއްދާތަަކށް ްއަުޅަގނޑުމެންްފާސްކުރި ްމިހާރު ޤާނޫނުއަސާސީ

ްއޮްތް ްބެހޭގޮތުން ްަޙއްޤުތަކާ ްއަސާސީ ްއާދެ، ްމާއްދާ، ްފުރަތަމަ ބަލާލާއިރު

ްޤާނޫނެްއް ްމަޖިލީހުން ްރަްއޔިތުންގެ ްމިބުނަނީ، ްމާއްދާގަިއ  2375ފުރަތަމަ

ްލިބިޭދްފާސް ްެއބާބުގައި ްުނކުރެވޭނެކަމަށް ްއިސްިތސްނާއެއް ްމެނުވީ ކޮށްގެން

ްމިއޮންަން ްމާއްދާަގއި ްދެވަނަ ްޙައްޤަކީ ްެއއް ްޭއގެތެރެއިން ޙައްޤުތަކަށް.

ްތަފާތެއްް ްމަްއޗަށްެވސް ތަފާތުނުކުރުން.ްއެހެންވީމާ،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ް ްއެހެންވީމާ، ްާފސްެވގެންނޫނީ. ްޤާނޫނެއް އަޅުަގނުޑްްނުކުރެވޭނެ

ް ްއޮތްގޮތަްށވެްސ18ްްދަންނަވާނީ ްޢިބާރާތްކުރެވިފައި ްމިހާރު ްމާއްާދަގއި  2380ވަނަ

ްފާސްކޮށްގެންޭން ްޤާނޫނެއް ްތަާފތުކުރާކަމަށްވަންޏާ ްނެތޭ.ްއެ ކުރިއަށްދެޭވކަށް

ް ްއަނެއްކަަމކީ ްދެން ްކުރަންޖެހޭނީ. ްއަސާީސ21ްްއެކަން ްމާްއދާ، ވަނަ

ް ްއޮްތ ްބެޭހގޮތުން ްމާއ21ްްޙައްޤުތަކާ ް)ވަަނ ްއެބަބުނޭ،ްދާެގ ްަގއި ހ(

ްމައް ްވިޔަްސްމީހެއްގެ ްމައްސަލައެްއގޮތަށް ްމަދަނީ ސަލަެއްއ

ްތެރޭަގިއް ްމުއްދަެތއްެގ ްއެކަީށގެންާވ ްއެމައްަސލައެއް  2385ހުށަހެޅޭކަމަށްވަންޏާ

ްައނެއް ްއެއޮތީ ްޙައްނިންމަންޖެހޭނެކަން ްަވކި ްމާއްާދގަިއ ްއެ ެޤްއެގްކާެވސް

ްއެހެން ްލިބިދީފައި. ްއެމީހަކަށް ްމުއްދަތެއްގެްގޮތުަގއި ްއެކަީށގެްނާވ ވީމާ،

ްއެކަމެްއް ްނިމި ްލިޔެ ްނިންމަންޖެހޭނެކަމަށް ދެތޭރެގައި

ްފަސްކުރުމުގެް ނޑުމެްނ ްއަޅުގަ ްއިތުރަށް ްދެން ފާސްވެފަިއއޮތްކަމަށްވާހިނދު،

 2390ވާހަކަެއއްްދެންްނުވެސްްލިެޔޭވނެ.ްއެހެންވީމަ،ްްއަުޅަގނޑަަކށްްނުވިސްޭން

ށްްއޮންނަންޖެހޭނެކަމަކަށް.ްއެހެންވީާމ،ްވަނަްމާއްދާްދެންްއިތުރ18ްަމިހާރުް

ްބަލަންޖެހޭނީ.ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނުކުތާއެްއކަމަށް ްއޮތް ްނިމިފައި ްމިހާރު އެއީ

ްޮއތީމައާއެީކގަިއ.ް ްެއގޮތަށް ްރޫލިންގަގއިވެސް ްަރއީސްގެ ްޢިއްޒަތްތެރި އެީއ،

ްޝުކުރިއްާޔ.

ް2395 

ނުޑްއާދެ،ްރ.އަތޮޅުެގްޢިއްޒަތްތެިރްމެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ންބަރުްތިދެއްކެވިްވާހަކަުފޅަށްްއަުޅގަ

ްެއް ްިމވިދާޅުވަީނ، ްމިހާރު ްގޮތަށް. ްތިވިދާޅުިވ ްީމގަިއ ްއޮތީ، ދަންނަވާލަން

ްއެކަްން ްފެންނަނަމަ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްފަްސކުރުމަށް ދަޢުވާއެއް

ްކުރުންް ްއެދަޢުވާެއއް ްޤަރާރަކުން ްފާސްކުރާ ްމަޖިލީހުން ްއެ ބަޔާންކޮށް
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ނޑުްއެގޮތަށްްނިންމީްއެްއިޞްލާޙަށްްފަސްކުރެވިދާނެއޭ  2400.ްދެންްމީގަިއްއަޅުގަ

ްގޮތަކީ،ްމީަގިއް ްނިންމި ްއަހަން ނޑު ްއަުޅގަ ްވޯޓަްށ ްމިއަްށ ްނާހާފައި ވޯޓަށް

ނޑުމެންްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންވެސްްމިތިބެނީް މިބުނަނީްއަޅުގަ

ސާސީާއިއްގަްނދިްހުވާކޮްށގެންްރާއްޭޖގެްޤާޫނނުއަهللاްހުވަެއއްެގްދަށުންްމާތް

ްކަންތައްތަްއް ްއަދި ްނިންމުމަށް ްަކންތައްތައް ްނުވާގޮތުގެމަތީން ޚިލާފު

ްކަންަތއްތަްއް ްޚިލާފުުނވެ ްޤާނޫނުއަސާސީާއއި ްއަިދ ްހުވާގެދަުށގައި.  2405ކުރުމަށް

ްއެް ްހުށަހެޅުނީމަ ްހަމައަށް ްމެންބަރުންނާ ްއެ ްއެހެންވީަމ، ކުރެވޭނެކަމަށް.

ްޤާނޫނުއަސާސީއާ ްމި ްވިދާޅުވެދާނެ ްމައްސަލަެއއްެގްްމެންބަރުން ޚިލާފު

ްެއް ްފަސްނުކުރެވޭނެކަމަށް. ްދަޢުވާކުރުން ްކޮންމެހެން ްބަލާ ގޮތުަގއި

ނުޑް ްއަޅުގަ ްއޮީތމަ ްއޮތީމާ،ްއެގޮތަށް ްމުސްތަޤްބަލަށް ްއިޚްތިޔާރު ނިންމުމުގެ

ްފުރަތަމަް ްއިޞްލާޙުގެ ްހުށަހެޅުނު ްއެކަމަުކ، ްދެން ްއެހީ. ްވޯޓަށް  2410އެއަށް

ްނުކު ްދަޢުާވއެްއ ްމިބުނަނީ ްފަހަތުންްބައިަގއި ްއޭެގ ްބުނެފަިއ ރެވޭެނއޭ.

މިބުނަނީްޤާނޫނުގައިވާްގޮުތގެމަތީންްދަޢުވާކުރެވިދާެނއޭ.ްއެހެންވީމަ،ްއެޭދިތް

ްދަޢުވާއެްއް ްމިބުނަނީ ްފުރަތަމަ ްއެބައުޭޅ. ްތަޢާރުެޟްއ ްބޮޑަށް ވަރަށް

ްމިބުނަނީް ްފަަހތުން ްޭއގެ ްބުނެަފއި ް ްޙާލަެތއްަގއި. ްެއއްެވސް ނުކުރެވޭނެޭއ

ްގޮތުް ްހުރީމަްޤާނޫނުގަިއވާ ްދެތަފާތު ްމި ްދަޢުވާކުރެވިދާެނއޭ.  2415ގެމަތީން

ްމީަގިއް ްަބލާއިރު، ްގޮތަށް ްއޮތް ްްޑރާފްޓްގައި ްމިީއ ްއެހީ. އަޅުަގނުޑ

ްާޤނޫނުއަސާސީާއް ްކުރެއްވޭނީ ްމެންބަރުންނަށްވެސް ްމަޖިލިސްގެ ރައްޔިތުންގެ

ްއެޫންން ްފާސްކުެރވޭނީވެސް. ްކުރެްއވޭނީ ްކުރެވޭަކމެއް ްގޮުތގެމަތީން ޚިލާނުވާ

ންްފާސްކުރެއްވުެމއްްރައްިޔތުންގެްމަޖިލީހުންްފާސްކުރެއްިވޔަސްްއެާވީންއެހެ

ްއޮތްކަެމްއެގް ްލިބިފަިއ ްމުސްތަޤްބަލަށް ްއެ ްއެހެންވީމަ، ްއެްއޗަކަށް.  2420ބާޠިލު

ްެއގޮތަްށް ްއެހެްނވީމާ، ްދޫކޮށްލީ. ްއެގޮތަށް ްއަޅުަގނުޑ ްއޮތީތީ ގޮތުަގއި

ް ްޢިްއޒަތްެތރި ްބައެްއ ްދެން ްދަންނަވާލަމުން، މެންބަރުންްއަޅުަގނުޑ

ްހުޅުވާލިްއާޔް ްބަހުަސށް ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ފާހަގަކުރަްއވާ.

ްމެންބަރަކަށްް ްޢިއްޒަތްެތރި ްއެ ްއޭރުން ްރަނގަުޅވާނީ. ކަންނޭނގޭ

ްދެންް ްވާހަކަފުަުޅުދަްއކަވާެލްއވީމަ ްަވގުުތަގއި  2425ލިބިވަޑަިއގަންަނވާ

ްައޅުގަް ްއޭރުން ްދެން ްނިންމާލާނީ. ްގޮތަކަްށ ްހީވަީނ.ްއަޅުަގނޑުމެން ނޑަށް
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ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްެތރި ްމަނިކު. ްމޫސާ ްމެްނބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ލ.އަތޮޅުގެ

ނޑުް ްއަުޅގަ ްމެންބަރަކަށްެވސް ްކޮންމެ ްެއދެން. ްއެދިަވޑަިއގަތުން ވަގުތަށް

ްއަރުވާނަން.ް ްަވގުތެްއ ްދެމިނެޓްަްއިރުގެ ްބޭފުޅުންަނށް އެދިަވޑަިއގަންނަވާ

 2430ްމަނިކު.ސާްލ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫ

ް

ްވަގުަތކަްށްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުް ްއަތްއުފުާލލީ ްައޅުަގނޑު ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްއެދެންެވގެން.ްްވާހަަކެދއްކެވުްނ:ްމޫާސމަނިކު

ް

 2435ްމިނެޓްއިރު.2ްއާދެ،ްކުިރއަށްގެންަދވާ.ްަވގުުތއަރުވަންްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ނޑު..ދެ،ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް.ްއާްހައްުދންމަތީްެމންަބރުް ްއަުޅގަ
ްވާހަަކދެއްެކވުން:ްމޫާސމަނިކު

ް

ްފެއިލްވެފަިއާވްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމި ްދައްކަވާނީ ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރުން  2440ޢިއްޒަތްތެރި

ް)ދ(،10ްްމާއްދާތަކާބެހޭގޮތުން.ް ް)ނ(،16ްްވަަންމާއްދާގެ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ވަނަްމާއްދާގެް)ހ(،ް)ށ(.ްއެނޫންްއެހެނ18ްްްނ(،ްވަނަްމާއްާދގެް)17ް

ްދާއިރާއަކަށްްވާހަކަފުޅުްނުގެްނދެވުންްއެދެން.ް

ް

ްޝުްހައްުދންމަތީްެމންަބރުް ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމާއްދާއާބެހޭގޮތުްނ18ްްކުރިއްޔާ  2445ްވަނަ

ްވިްްވާހަަކދެއްެކވުން:ްމޫާސމަނިކު ްއެވިދާުޅިވ ްޝާހީން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ދާުޅވުމަްށްރ.އަތޮޅުެގ

ްޤާނޫނުއަސާސީެގް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްތާއީުދުކރެވޭ. އަޅުަގނޑަްށވެސް

ްގާއިމްކުރުާމް ްޢަދުލްއިންޞާުފ ްމީގެކުރީަގއި ްނިންމާއިރުަގއި، މަސައްކަތް

ްފާސްކޮށްފަިއާވް ްބެޭހގޮތުން ްޙައްޤުތަކާ ްއަާސސީ ްއަދި ބެހޭގޮތުންނާއި

ނޑުމެންަނށް ްއަުޅގަ ްތަޢާރުްޟނުވާގޮތަށް  2450ފަހުންްްފާސްކުރުންތަކާއި

ްބަެއްއް ްއެހެންނަމަވެސް ްއޮންނަންޖެހޭނީ. ްމާއްާދގަިއވެްސ ފާސްކުރެވޭ

ްބަލާއިރުވެްސް ްއިޞްލާޙުތަކަްށ ްހުރި ްހުށަހެޅިފަިއ އިޞްލާޙުތައް

ް ްމި ްނުދިނ18ްްީއަޅުަގނުޑވެސް ްީމހެއް. ްވޯޓުނުދޭ ްމާއްދާއަށް ަވނަ

ހަކަށްްއަޅުަގނުޑވެސްްޤަބޫެލއްނުކުަރންްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށްހުންނަްމީ
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 2455ކުށްކުރުމުގެްދޮރުްހުޅުަވއިދީފަްބާއްާވކަށް.ްެއއީްއެހެންމީހުންނާްހަމަހަމައަށްް

ްއެނގެްން ްފުަރތަމަ ްއެންމެ ްލިބޭނެކަން ްއަދަބު ްކުްށކުރާއިރަށް ްވަގުތުން ހަމަ

ްގާއިމްކުރުާމއިް ްޢަދުލްއިންޞާފު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް. ބޭނުންވަނީ

ްކަ ްހުރިހާ ްހުިރ ްަޤއުމުަގއި ްއިސްމީހަކަށްްއެހެންވެސް ްއެންެމ މެއްގެ

ްސަބަބުންް ްބޭއްވުުމގެ ްހުޅުވާދީފައި ްދޮރެއް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ލާމިހަކަށް

ްއަތްދިއްކުރަްން ްމީހުންނަށް ްދިމާލަށް ްވެރިންނާ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ  2460މިއަދުވެސް

ްނުދެކެންް ނޑުވެްސ ްއަުޅގަ ްެއހެންވީމަ، ްމިަިއޮތީ. ޖެހިފައި

ް ްކަމަކުން ްެއްއވެސް ްކަހަލަްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިދެންނެވި

ްތެރޭަގިއް ްދާިއރާގެ ްޢަދުލްއިންޞާފުގެ ްކުރެވޭނެ، އިސްތިސްނާެއއް

ްކުށްނުކުރަްއވާް ްއެހެންވީަމ، ްއޮންނާކަށް. ްަކމެއް ްކުެރވޭނެ އިސްތިސްނާެއއް

ްބެލުމަށްޓަކައިް ްެއކަންކުރެވޭޯތ ްލަިއގެން ްވެިރައކަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ  2465ބޭފުޅަކު

ް ްދަންަނވާނީ ްމާއްދ18ްާއަޅުަގނޑު ނޑުެވްސްްވަނަ ްައޅުގަ އުނިކުރުމަށް

ްމަޖިލީހުގެް ްރައްޔިތުްނގެ ްތެރޭަގއި ްމާއްދާތަކުގެ ްދެންހުރި ތާއީދުކުރަމޭ.

ްމީހަކަށްް ްހުންނަ ްސިފަތައް ްލާޒިމްވާ ްހުރުން ްގަިއގާ މެންބަރެއް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަށްްކުިރމަތިލެވި،ްވަގުީތްރައީަސކަށްްހުރެވިދާނެކަމާް

ް ްދެކޮޅުހައްދަވާ ްއާދޭކަްންބެހޭގޮތުން ްއެބަ ްމީަގއި  2470ާވހަކަދައްަކވާއިުރގަިއ،

ްަގިއގާް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއއް ްހަނދާންކުަރންޖެހޭނެ އަޅުަގނޑުމެން

ްއޮންަން ނަޑައޅާފައި ްކަ ްއެބައޮތް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްސިފަތައް ހުންނަންޖެހޭނެ

ނޑުެމންނަށްްމިގޮތަށްް ްއަުޅގަ ވަކިްާމއްދާެއއް.ްއެހެންވީމަ،ްއަދިްމިދެންނެވީ

ްބޭފުޅަީކްފާސްކު ްހުންނަވާ ްރަީއސަކަށް ްވަގުތީ ްފާސްކުރުމަކުްނ ރެވޭ

ް ްކޮންމެހެން ްބުނުމަކުން ްމެންބަރެކޭ ްމަޖިލީހުގެ  2475އަހަުރ18ްްރައްޔިތުންެގ

ްފުރިފައިްހުރިްމީހަކުްނަގާްއެމަޤާމަށްްލާކަށްްމަޖުބޫރެއްނުކުރޭ.

ް

ް.ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުް ްހަމައެކަިނ ްތިބޭީނވެސް ްމަޖިީލހުގައި ްއަުޅަގނޑުމެންގެ  2480ްއަހަުރެގ18ްްއަދި
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ްްްްވާހަަކދެއްެކވުން:ްމޫާސމަނިކު ްުނވާނެ.35ްްމީހުން، ްނިންަމއިގެން ްމީހުންކަމަށްވެސް ްދަށުގެ އަހަރުން

ްރަނގަޅު ްބެހެއްެޓުވން ްވިސްނުންފުޅު ްދޭތެޭރވެސް ްއެމާއްާދއާ .ްއެހެންވީމަ،

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްޝުކުިރއްާޔ ްއުނިކޮށްލިްއޔާ. ްއެެވްސ ްރަނގަޅީ އަޅުަގނޑަށް

ްރައީސް.

ް2485 

ްބަލާލާންްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަީނސާް ްފުރަތަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްތެރެއިން ްމާއްދާތަކުެގ ްމިދިޔަ ްފާސްނުވެ

ްްއަްޙމަދުްވާހަކަެދއްކެުވން:ް ްާމއްދާެގް)ދ(ްއަށް.10ްްބޭނުންވަނީ 10ްްވަނަ ްާމއްދާގެ )ދ(ްަގިއްވަނަ

ްރާއްޖެއިްން ްޖަމާޢަތް،ްޖަމުޢިއްޔާތަކަށް ްބައިނަލްައޤްވާމީ ްޤައުމުތަކަށާއި ބޭރު

ްމަޝްވަރާގެމަތީްން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްސަފީރުން ނަޑއަޅާ ކަ

ްނިޒާމެއްގަިއް ްރިާޔީސ ްދެކޭގޮުތގައި ްއަުޅަގނޑު ްމިއީ  2490ޢައްޔަންކުރުން

ްއެގްޒެ ްމީހެއްގެ ްހުންނަ ްޕަވާރސްެގްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް ެކޓިްވ

ްމަޖިލީހުގެް ްރަްއޔިތުންެގ ްއެހެްނވީމަ، ްކަމެއް. ްހިމެނެންޖެހޭނެ ތެރޭގައި

ްމަޤާމުތަކަށްް ްޕަބްލިްކ ްއެހެން ްހޯއްަދވަިއގެްނ މަޝްވަރާ

ްދޭހަވާް ްމިކަން ްނުޖެހޭނެ. ްޢަްއަޔންކުރައްާވކަށް ޢައްޔަންކުަރއްާވގޮތަށް

ްބޭރުޤަ ްމިއޮންނަނީ، ްޖެހިގެން ްއެާއ ްދެން  2495އުމުތަކަށާިއްސަބަބަކީވެސް

ްސަފީރުްން ްޢަްއޔަންކޮށްފަިއވާ ްރާއްޖެއިން ްޖަމުޢިްއޔާތަަކށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ

ްރައްޔިތުްނެގް ްިމއޮންނަނީ ްވަކިކުރުން ްމަޤާމުން ްގެނައުާމއި އަނބުރާ

ްވަިކކުރަނީ.ް ްމަޤާމުްނ ްހޯްއދަވަިއގެންނެއްނޫން، ްމަޝްވަރާ މަޖިލީހުގެ

ސްްައޅުަގނޑުްދެކޭގޮުތގައިްެއީއްއެހެންވެއްިޖއްޔާްމަޤާމަށްްޢައްޔަންކުރަންވެ

ްހިމެނެންޖެހޭނެް ްތެރޭގައި ްމަސްޢޫލިއްޔަތުތަުކގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  2500ހަމަ

ް ްމިދިޔަ ްފާސްނުވެ ްބޭނުންވަނީ ްބަާލލާން ްއަޅުަގނޑު ވަނ17ްްަކަމެއް.ްދެން

ްމިކަމާމެދުް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްަވރަށްގިނަ ްދެން ް)ނ(ްއަށް. މާއްދާގެ

ްވާހަ ްފާހަގަކޮށްލަންްމިހާރުވެސް ްހަަމ ްައޅުަގނޑު ްަދްއކަަވއިފި. ކަފުޅު

ްމިް ްމުަޤއްރިރަށް، ްކޮމިޓީގެ ްޑްރާފްޓިންގ ނުޑ ްއަުޅގަ ްމީގައި ބޭނުންވަނީ

 2505އަޅުަގނޑަށްްޑްރާފްޓިްނގްކޮމިޓީންްނިންމެވިގޮތަށްްނޫންކަމަށްްމިްޑްރާފްޓްް

ާރްއޮތީްމަޢުލޫމާތުްލިބިގެންްއަުޅަގނޑުްހަމަްޑްރާފްޓިންގްކޮމިޓީގެްމުޤައްރި

ްހަަމް ްގާތުަގއި ްައޅުަގނުޑގެ ްވިދާޅުވީ ްމުޤައްރިރު މަޝްވަރާކޮށްލީމަ
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ްއެހެންނަމަވެްސް ްނިންމެިވގޮތޭ. ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްިޓންގ ްމިީއ ނަޑއެިޅގެން ކަ

ްޑްރާފްޓިންގް ްމިތާަގިއ ްއެބަދޭ ްފާހަގަެވގެން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ މިއަދު

ްޑްރާ ްފާހަގަކުރައްވާްމިއީ ްމެންބަރުންެވސް ްބައެއް  2510ްފޓިންގްކޮމިޓީެގްކޮމިޓީގެ

ްޚިލާފަށްކަންް ްނިންމެވުމާިއ ްއޮތް ްނިންމަވާަފއި އަޣުލަބިއްޔަތުން

ް ްެދން ްމިއޮތީ. ްއައިސްފައި ްމި ްހަމައަށް ވަަނ18ްްއަޅުަގނޑުމެންނާ

ް ްބަލައިލާއިރު، ްއަޅުަގނުޑ ްމާއްދާަގއ18ްްިމާއްދާއަށް ވަަނ

ްކުށެްއކު ްއެްއވެްސ ްމީހާ ްހުންނަ ްމަޤާމުގަިއ ރީަމްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްއޭަންކުށްވެރިުނާވް ްވާހަަކއެްއްނޫނީ ްުނއުފުލޭނެ ްދަުޢވާެއއް ްަމއްޗަށް  2515އޭނަގެ

ްހުންނަް ްމަޤާމުގައި ްމިދައްކަނީކީެއްއ.ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވާހަކަެއއްނޫން

ްގޮތްތަާކް ްދުރުކުރެވޭނެ ްމަޤާމުން ްއޭނަ ްކުށެއްކޮށްފީވިއްޔާ ްޤާނޫނީ މީހަކު

ްމިބާް ްހަމަ ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްމިއޮތީ.ްއެްއޗިހިވެސް ްފާސްޮކށްފައި ބުގައި

ްއޭަނާއް ްކުށެްއކުރިކަމަށްެވްއޖިއްޔާ ްއޭނަ ްހުްއޓާ ްއެމަޤާުމގައި އެހެންވީމާ،

 2520ދޭތެރޭްފިޔަވަޅުްއެޅޭނެްގޮތްްެއބައޮތް.ްއިޞްލާޙެއްްހުށަހެޅިފައިްމިއޮންނަނީް

ްޭއާން ްނުއުފުލެވޭެނގޮތަށް. ްދަޢުާވ ްމައްޗަށް ްއޭނާގެ ްުހއްޓާ އެމަޤާމުގައި

ްވަކިކޮށް ްދަޢުވާްމަޤާމުން ްއޭނައާމެދު ްވަކިވީމަ ްމަޤާމުން ްނޫނީވިއްާޔްއޭނާ ފަ

ްތިޭބް ްއާއިާލގައި ްތިމާގެ ްމިއީ ްހާލެއްގައި ްެއއްވެްސ ްކަމަށް. ކުރެވޭނެ

ްއެމީހަކުް ްކުރީމަ ްކަންތައްތައް ްމިކަހަލަ ްއަނިޔާކޮށް މީހުންނަށް

ްބޭނުންވަނީ،ް ްފާހަގަކޮށްލަްނ ނޑު ްއަުޅގަ  2525ޙިމާޔަތްކުރަނީކީނޫން.

ްެއްއވެްސްރައީސުލްޖުމްހޫރި ްމީހަކާދޭތެރޭަގއި ްހުންނަ ްމަޤާމުގައި އްޔާެގ

ްފިޔަވަެޅއްްނޭޅޭގޮަތކަށެއްނޫނޭްމިމާއްދާްއިޞްލާޙުްއަިއސްފަިއްއޮތީކީެވސް...

ް

ްއާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް2530 

ްޮއތީކީ.ްޝުކުރިްއޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަދިްމިްޑްރާފްޓްގަިއވެސްްމިްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަީނސާް
ްްއަްޙމަދުްވާހަކަެދއްކެުވން:

ް

ްދަންނަވާލާނީްްމާލޭްމެނެަްަބރުްުމޙަންަމދުް ްއަޅުަގނުޑވެްސ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުރިްއޔާ ްއާދެ،
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ްޢިއްޒަތްތެރިްްްވާހަކަެދއްެކވުން:ްނަޝީދު ްމުލަކަތޮޅުގެ ްދެންމެ ްތެރެއިން ްމާއްދާތަުކގެ  2535ްފާސްނުވެދިޔަ

ްތާއީދުކުރާް ްހަމަ ްއަޅުަގނުޑވެސް ްުޝޢޫރުތަކަކީ ްއެފާޅުކުރެއްވި މެންބަރު

ްވަގުީތގޮތުންް ްޤަބޫލުކުރެވެީނ ނަޑށްވެސް ްއަުޅގަ ޝުޢުރުތަކެކޭ.

ް ްމީހަކީވެސް ްފުރާ ްމަާޤމު އަހަރުެގ18ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްވާންވާީން ްއެމީހަުކ ްނޭދެން. ްައޅުަގނުޑވެސް ކުށްޖަކަށްވާކަްށ

 2540އްޔާގެްކިބާަގިއްހުންނަންބުނާްޝަރުޠުތައްްހަމަވާްމީހަކަށް.ްރައީސުލްޖުމްހޫރި

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްތެރެއިންވެސް ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުންެގ ްބޭފުޅަކު އެފަދަ

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްއޮޅުން ްއޮތް ްއެަކމުގައި ްއެހެންވީމަ، ނެގޭނެ.

ްފޮނުއްވައިދެްއވާނެކަމަްށް ްއަލުން ްއެްޑރާފްޓް ރަނގަޅުކޮށްދެްއވާަފއި

ްބަލައިލާއިުރގަިއ،ްއަ ްމާއްދާތަކަށް ްފާސްނުވި ްެދން ްއުންމީދުކުރަނީ. ޅުަގނޑު

ްމަޖިލީހުގެް ްރައްޔިތުްނގެ ްފަރާތްތައް ްޢަްއަޔންކުރާ ްގޮުތގައި  2545ސަފީރުންގެ

ްމަޖިލީހުގެް ްރައްޔިތުްނގެ ްދެން ްއެބައޮތް. ްޢައްޔަްނކުުރން މަޝްވަރާގެމަތީން

ްބޭފުޅެްއކަމު ްެއކަްނކުރަްއވާ ްހަމަޖެހިފައިްމަޝްވަރާގެމަތީންެވސް ްހަަމ ަގއި

ްެއގޮތްެވްސް ްައޅުަގނޑަްށ ްއެހެންވީމަ، ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ. މިއޮތީ

ރަނގަޅު.ްދެންްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހަށްްނައިސްްހަމަްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔް

ްޢައްޔަންކުރުާމް ްބޭފުޅުންކޮޅެއް ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްއެމަނިކުފާނަށް  2550ސީދާ

ް ްެއއްެވސްކަހަލަ ްމެދުގަިއވެސް ްދެން ްމާއްާދެގ16ްްއިޢުތިރާޟެއްނެތް. ވަނަ

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްމަފްހޫމް ްގަިއވާ ް)ނ( ްމި ްބަލާއިުރ، ްއަށް )ނ(

ްޤާނޫނުއަސާސީް ްިމ ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ނުގެނެސްވެސް

ްއެހެންވީމަ،ް ްޤަބޫލުކުެރވެނީ. ނޑަށް ްައޅުގަ ފުރިހަމަކުރެވިދާނެކަމަށް

ްޖުމްލަ ްބަލާލާއިރު، ްކޮށް ްމިއޮތީ ްމާއްދާއެއް.ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްމަދު  2555ވަރަށް

ްމާބޮޑުް ްމިދަނީ، ްބޮޑުެވގެން ްތަފާތުވުންތައް ްޚިޔާލު ްވަރަށް އެކަމަުކ،

ްއެހެންވީމަ،ް ްކަމެއްގަ. ްކަހަލަ ްނުވެސްޖެހޭ ްއަންނަން ޚިޔާލުތަފާތުވުންތަކެއް

ްމަސައްކަްތް ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ްވީހާވެސް ްރަނަގޅީ، ްހަމަ އަޅުަގނޑަށް

ްއަޅުް ްމިކަންތައްތަކުްނ ްކަހަަލްއަވަްސކޮށް، ްއަތްދޫޮކށްލެވޭނެ ނޑުމެންނަށް ގަ

ްބޭފުޅުންް ްހުރިހާ ްއެަެގޮތަށް ްއެހެންވީމާ، ްމަގުފަހިެވގެންދިއުން.  2560ގޮތެއް

ްބޮޑަށްް ްަވރަށް ްމަަސއްކަތްކޮށްެދއްވާެނކަަަމަށް ްރޫޙެްއގަިއ އެުކވެރި
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ްޢިއްޒަތްތެިރް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ްމިއަދު ްދެން، އުންމީދުކުރަން.

ްޤު ްމުޙަންމަދު ްދީނީގޮތުްންމެންބަރު ްމިމަޖިލީހަށް ްޢަބޫބަކުރު ބާދު

ްކުރެްއިވް ްދެއްވުމަށްަޓަކއި ްއޮޅުންފިލުަވއި ްއޮްތގޮތް އެކަންތައްަތއް

ްފާހަގަކުރަން.ް ްޝުކުރުވެިރކަމާެއުކ ްވަރަށް ްަހމަ ްއަޅުަގނޑު  2565މަސައްކަތްޕުޅު

ްދަންނަވާލިންް ްއަރިހުންވެްސ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަްތތެރި ްއެ ނޑު ްއަުޅގަ އެއީ

ްއޮްތގޮތް ްދީީންްއެކަން ްއެއީ ްބޭނުންެވގެން. ްއޮޅުންފިލުވާލަން ނޑު އަުޅގަ

ްދައްކަާވް ްބޭފުޅުން ްއެހުރިހާ ްއެހެންވީމަ، ްބޭފުޅެއްކަމަށްވާތީެވ. ޢިލްމުވެރި

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްދެން ްއަުޑއަހާ، ްައޅުަގނޑުމެްނ ވާހަކަެވސް

ނޑުމެްނނަށް...  2570ްވާހަކަތަްއވެސްްއަުޅގަ

ް

ްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްއްްޢިދެ،ްއާްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްޝުކުރިްއާޔްރަނގަޅުގޮަތކަށް ްފެންނަނީ. ްރަނގަުޅވާނެކަމަށް ްގެންދެވޭނަަމ

 2575ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން:

ް

ްފުްهللاްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޢަްބދު ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްއެިދްޝުކުރިއްޔާ ްރުޞަތަކަށް

ްމާއްާދތަކާބެހޭގޮތުންްްޢަލީްވާހަކަދެއްެކވުން:ް ްފާސްނުވެދިޔަ ްމި ްއިޞްލާޙު، ްމިހާރު ދަންނަވާލީ

ް ްއެގޮތުްނ ްހުށަހަޅާފައި. ްއިްޞލާޙު ްވާނީ ވަނ10ްްައަޅުަގނުޑވެސް

ްެއް ްއެަެހެންނަމަވެސް، ްހުށަހެޅި. ްިއޞްލާޙު ްައޅުަގނޑު  2580މާއްދާއަށް

ް ްލިބިފަިއވަނީ ްކުރިއަްށްވޯޓ50ްުއިޞްލާޙަށް ްއުންމީދުުކރަން ނޑު ްއަުޅގަ .

ްއަިދް ްރަނގަޅުކުަރއްާވނެކަމަށް. ްމިކަން ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓްކުރާ އޮތްތަނުަގއި

ްދައްކާް ްޮކންމެހެން ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓްކުރާ ްއެނިގްއޖެ ނޑަށް ްއަުޅގަ މިއަދު

ްއިޞްލާޙުތަްއ،ް ްމިމަޖިލީހަށް ްނޫންކަން ްބިނާކޮްށ ްަމއްޗަށް ވާހަކަިއގެ

ް ްބަެއްއްޑްރާފްޓްކުރާ ްއެަކންވެސް ްއަންނަނީ. ްިއޞްލާޙުތައް  2585ކޮމިޓީން

ްކޮމިޓީން.ް ްޑްރާފްޓްުކރާ ްފާހަގަކުރަްއވާ ްެއބަ ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްގޮތަކަްށެވްސް ްުނވާނެ ްމިގޮތަށް ްިމކަން ްއޮތްތަނުގައި ްކުރިއަށް އެހެންވީމަ،

ްއަޅުަގނުޑް ްައދި ްދެން، ްއެދެން. ްހައްދަަވިއދެއްވުން ްރައީސް މަޖިލީހުގެ
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ްފާހަ ްބޭނުންވަނީ، ްަވގުތީގޮތުްނވެްސ17ްްގަކޮށްލަން ް)ނ(. ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްބުނާް ްމިޤާނޫނުައސާސީަގއި ްޙަވާލުެވވޭނީ ްަމޤާމު  2590ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ

ްޝަރުޠުތަްއް ްހުންނަންވާޭނ ްމެންބަރުންގައި ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންެގ

ްއެ ްމެންބަރަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިުތންގެ ްމީހަކަށޭ. ްފުރިހަމަވާ 18ްބަވޭ

ްވާހަަކެއްއް ްވިދާޅުވި ްމެންބަރުންވެސް ްޢިއްަޒތްތެރި ްއެހެން އަހަަަރުވުމުން.

ްހޯދާލީ.ް ްފުރުޞަތެއް ނޑު ްއަުޅގަ ްއަޅުަގނޑު ްދަންނަވާލުމަްށ ްެއވާހަކަ އެއީ.

ްވާހަކަފުަޅްށް ްއެދެއްކެވި ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްގިނަ  2595އެަެހެންނަމަވެސް،

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޢިއްޒު،ްްއަޅުަގނޑުްތާއީދުކުރަން.ްެއޮގތުންްހއ.ގެ

ްވާހަަކއަްށް ްވިދާޅުވި ްއަޙްމަދު ްއަނީސާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި މ.އަތޮޅުގެ

ްނިންމާލަން.ް ްވާހަަކ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްދަންނަަވމުން، ްވާަހކަ ތާއީދުކުރާ

ްވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.ް

ް2600 

ްޢިއްޒަތްެތަެރިްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ނުޑވެްސްއަޅުަގނޑަްށްްއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް ްރައީސް.ްއަުޅގަ

ްއެީއ،ްްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބޭނުންވޭ. ްދަންނަވާލަން ްއިޞްލާޙަކާބެހޭގޮތުން ފެންނަ

ް ނޑުެވސ18ްްްފާސްނުވެގެންދިޔަ ްައޅުގަ ް)ށ(. ްއާިއ ް)ހ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ްއާއިް)ށ(ްދެންްއަންނާކަށެްއ18ްްޤަބޫލުކުރާްގޮތުަގއިް

ްއެމާއްދާާއްނު ްއުފުުލން. ްޒިންމާ ްކުުށގެ ްއާދެ، ްމިދެންނެވީ ްއެހެން  2605ޖެހޭނެ.

ގުޅުންހުރިްމާއްާދއެއްްަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާަާްމަޤާމުންްދުރުކުރުން.ްެއވަީން

32ްް ްޖަނަވަރީ ްެއވަނީ ް)ހ(، ްމާއްދާގެ ްމިއަހަރުެގ23ްްވަނަ ްމިއީ ގަިއ،

ަަުކނ90ްްގައ23ްްިޖަނަވަރީް ފާސްވެފައި.ްްޯވޓުެގްތަނަވަސްްއަޣްލަބިއްޔަތަ

ްއަސްލަކާިއ،ް ްއިސްލާމްދީނުގެ ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ްާވގޮތުން އޭަގއި

ްވަކިކުެރވޭނެ.ް ްޚިލާފުވެއްޖިއްާޔ ްޤާނޫނާ  2610ޤާނޫނުއަސާސީާއއި،

ްޚިލާފުވެގެްން ްއިސްލާމްދީނާިއ ްޤާނޫނަކާއި، ޤާނޫނުއަސާސީާއއި،

ްތަޙްޤީޤްކޮށްފަ ްމަޖިލީހުން ްފޮނުވޭނެ ްޝަރީޢަތަށް ްއެ އި.ްވަކިކުާރއިުރގައި

ްނިންމާގޮތެްއެގް ްއެކަން ްމަޖިލީހުން ްޝަރީޢަތުގެ އެހެންކަމުަގއިވާނަމަ

ްޝަރީޢަތުންް ްނިންމުމަީކ ްފަހުގެ ްއެންމެ ްނިމިގެންދާީނ. ްއެކަން މައްޗަށް

 2615ނިންމާްނިންމުން.ްމިހާރުްމިއޮތީްތިންްބާރުްަވކިކުެރވިފައި.ްކުރިއަށްްއޮތްތާް
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ްހިނގަމު ްހުރިހާކަމެއްެވސް ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްއެހެންވާއިރުަގިއްއެގޮތަށް ންދާނީ.

ްއަލުންް ްދެން ްފާސްވުމަށްފަހުގައި ްއެާމއްދާ ްޙާލެްއަގއި އެްއވެސް

ްިއޞްލާޙެއްވެްސް ްހުށަހެޅޭ ްިކޔަިއގެން ްދަޢުާވކުެރވޭނެއޭ ދަޢުވާނުކުރެވޭެނއޭ،

ްެއގޮތަްށް ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވެގެން ްެގންދެވޭނެ. ްނުވެސް ްކުރިއަކަށް މިތާކު

ްނެންެގވީ ްނުކުތާއެްއ ްެއހެންނަމަވެސް،ްނިޒާމާބެހޭ ްނެގީ. ްމަޢާފްކުރަްއވާ، .2620 

ްމާބޮުޑް ްއެއާއި ްދެން ނޑު ްއަޅުގަ ްނިންމެވީމަ ްެއގޮތަްށ ްރައީސް ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުް ްއަުޅގަ ްެއއާެއުކ ްދެން، ްަމޑުކޮށްަލއިގެންހުރީ. ްނުބުނެ އެްއޗެއް

ްވާހަކަފުުޅް ްދެްނމެ ްބޭފުޅުންވެސް ްއެހެން ްަހމަ ްބޭނުންވަނީ، ދަންނަވާލަން

ްފަަަދައި ްދެއްކެވި ްމިހާރު ްއާބެހޭގޮތުން،10ްްން ް)ދ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްވަޒީރުްނވެްސް ްައޅުަގނޑުމެްނ ްނުވާނަމަ ްބަލިކަމުގަިއ ްހަނދާން  2625އަޅުަގނުޑ

ްވާނީް ްލިބިގެންކަމަށް ްމަޝްވަރާ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނެގ ޢައްޔަނުކުެރވޭނީ

ކުރީަގއިްފާސްކޮށްްނިންމާފައި.ްއެހުރިހާކަމެއްްވަނީްނިމިްމާޒީވެްގޮސްފައި.ް

ްސަފީރުްންއެ ްޢައްޔަނުކުރެވޭ ްތަންތަނަށް ްބޭރު ްާވއިރުަގއި، ހެންކަމުަގއި

ްމިކަންތަކަީކް ްވަކިކުރުާމިއ ްަވޒީފާއިން ްއެބޭފުޅުްނ ވަޒީފާދިނުމާއި،

ްއެްދެންްކުރެިވގެންާވެން  2630ރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްބަހެްއްއޮެވގެންްނޫނިއްޔާ

ްލިޔެވެ ްޤާނޫނުއަސާީސަގއި ްދިވެހިާރއްޖޭގަ ްނޫން. ންޖެހޭނީްކަންތަކެއް

ްއެްއގޮތަށް،ް ްރޫޙަާކިއ ްެއއް ްއުސޫލަކުން، ްއެްއ ްކަންތައް މިބާވަތުގެ

ްޢައްޔަުނކުރަންޖެހޭނީ،ް ްަވޒީރުން ްަހމަތަކުގައި ްބައި ްއެްއ އެްއގޮތަކަށް.

ްބަިއް ްއަނެއް ްޮއވެފަިއ، ްމަޝްވަރާއިންކަމަށް ްމަޖިލީހުގެ ވަކިކުރަންޖެހޭނީ

ްއެހެން ްނޫނީ ްދަރަޖަ ްދަުށ ްެއއަށްވުރެ ްދަރަޖައިގަިއްްތަންތަނުގައި  2635ހަމަހަމަ

ްިމް ްގޮތަކަށޭ ްފެނިވަަޑިއގަންނަާވ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ކުރަންޖެހޭނީ

ްކަމެއްް ްމިހުރިހާ ްހަމަ ްތަންތަނުގައި ްއޮތް ްކުިރއަށް ްދޫކޮށްލާ، އުސޫލު

ްކުރަންޖެހޭނެް ްކޮންމެހެން ްއަޅުަގނޑުމެން ްބެލުމަީކ ްލިެޔވޭތޯ އެްއގޮތަކަށް

ްކަމެއް.ް

ް2640 

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްްއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެް

ް
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ްއެވާހަކަްދަންނަވާލީްިޢއްޒަތްެތރިްރައީސް.ްޝުކުިރއްޔާ.ްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް
ްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް2645 

ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްދަންނަވާީންމި ްއެއްޗެއް ްފުރަތަމަ ނޑު ްއާދެ،ްއަުޅގަ ްވަނ17ްްަ`.

ވަނަްމާއްދާެގ17ްްމާއްދާގެް)ނ(ްފާސްނުވެްއޮީތމަްއެމައްސަލާަގއި.ްއާދެ،ްްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން:

ްމަޤާމާިއް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ްމިހާރު ްމިއޮްތގޮތުން ްގައި )ނ(

ވަގުީތގޮތުންްޙަވާުލވާްމީހަކުްއެއީްަރއްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގެްމެންބަރަކަށްވީމަް

ްނަ ްޝަރުޠާއި،ްނިމޭ. ްމަޖިލީހުެގ ްރަްއޔިތުންގެ ްދެމަޤާމުގެ، ްމި  2650މަވެސް،

ނޑައެިޅއިރުަގިއް ްކަ ްމި ްސިފަތަކާ، ްހުންނަންޖެހޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްތަފާތުކަންް ްއެބަ ްކަންތައްތަކެްއވެސް ްފިޔަވަިއްއެހެން ްތަފާތު ްއުމުރުގެ މީގެ

ްކަ ްވިސްނާލަންޖެހޭނެ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްމިއީ ްއެހެންވީމަ، ްމިްއެބަހުރި. މެއް.

ްއަލުންް ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓްކުރާ ްދިރާސާކޮްށ ނުކުތާއާއިމެދު

ްޤަބޫލުކުރަނީ،ް ނުޑ ްއަުޅގަ ްގޮތުން ްއުސޫެލއްެގ  2655ރިޢާޔަތްކުރާއިުރގައި.

ްމީހަކީވެްސް ްަޙވާލުާވ ްވަގުީތގޮތުން ްަމޤާމާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ

ްމީހަ ްހުންނަ ްސިފަތައް ްހުންނަންޖެހޭ ކަށްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގައި

ްޙަވާލުވަީން ްއެމަޤާމާއި ްއޭނަ ްސަބަބަކީ ވާންޖެހޭނެއޭ.

ްޙަވާލުވިް ްހުާވކޮށްފައޭ.ްއެހެންވީމަ،ްަވގުީތޮގތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ

ްއެހެންވީމަ،ް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމާއޭ. ްަޙވާުލަވނީ ްއެ ްއޭނަ  2660ނަމަވެސް

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެއްއގެ ްހުންނަންޖެހޭނެއޭ ްަގިއގައި ކިަބިއގަިއްްއޭނަ

ްެއވަރަްށް ްސިފަތައް. ްފާސްކުރާ ްމި ްމިމަޖިލީހުން ހުންނަންޖެހޭނެކަމަށް

ް ްެދން، ްދަންނަވާނީ. ްހަމ18ްްައަޅުަގނޑު ްމާއްދާއާެބހޭގޮތުން ވަނަ

ްފަދައިްނ،ް ްވިދާޅުވި ްޙަމީދު ްޝާހީން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ށ.އަތޮޅުެގ

ް ްޝާހ18ްީމިހާރު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްރ.އަޮތުޅގެ ްޙަމީދުްވަަނ،  2665ން

ް ްމި ްފަދައިން ްމިހިރ18ްްަވިދާޅުވި ްގައި ް)ށ( ްއާއި ް)ހ( ްމާއްދާގެ ަވނަ

ވާހަކަތަަކކީްއިތުރުްތަފްޞީލުަތކަކަށްްވެގެންްމިހާރުްމިދަނީ.ްކޮންމެހެންްމިް

ް ްމާބޮުޑ ްޤާނޫނުއަސާސީައކަށް ްިމ ްނެތުމަކުންނެއް އުނިކަމެްއްވާހަކަތައް

ްމި ްއަމްދުން ްުނކުރެވޭ. ްޤަބޫލެއް ްފާސްވިްލިބޭނެކަމަކަށް ްމި ހާރު

ްއެއީްތަޢާރު  2670ުޟވުންތަެކއްްކަމަށްެވްސްފާސްވުންތަކާެއއްކޮށްްމިަބއިްޮއތިއްޔާ
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ްފުރުޞަތުތައް ްއުނިކޮށްލުމަްށްްބެލެވިދާނެ ްމިބައި ްއެހެންކަމުން، އެބަހުރި.

ްވަކިް ްމި ްައޅުަގނުޑމެން ްއޭރުން ްެއްއބަސްވެޭވ. ްމިހާރު އަޅުަގނޑަްށވެސް

ރާތީ،ްނޫނީްފަސްކުރާތީްމިްއުފެދޭްޚިޔާލުްމީހަކަށްްދަޢުވާކުރާތީ،ްނޫނީްނުކު

ނުޑް ްއަުޅގަ ްމިވާަހކަތަްއ ްއެހެންވީމާ، ްނާންނާނެ. ތަފާތުވުންތަކެއް

ްބޭނުންވަނީް ްދަންނަވާލަްނ ްއެްއޗެއް ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން،  2675ދަންނަވާލާނީ.

ްފާސްނުވެދިޔަ.....

ް

ްހަމަެވއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވަގުތު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްހަމަވެއްޖެ.ްއާދެ، ްަވގުުތ ްޖެ.

ް

ްއ10ްާްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ް)ދ( ްމާއްދާގެ ނުޑްވަނަ ްއަޅުގަ ްއުސޫލެްއގޮުތން  2680ްބެހޭގޮތުން.

ްޢައްޔަނުކުރުމުަގއިްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމީހުން ްސަފީރުކަމަށް ްޤައުމެއްެގ ްބޭރު ޤަބޫލުކުރަން

ްމަޖިލީހުގެްދައުރެއްްއޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް.

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް2685 

ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުިރއްޔާ.ްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް
ްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ްރަޝީްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮޅުމަޑުުލގެ ދު.ްއާދެ،ްޝުކުރިްއޔާ.

 2690ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް،ްމާޭލގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޝީދު.ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްކޯރަމަކީ ްމިމަޖިލީހުގެ ްރައީްސ، ްއަޅުަގނަޑްށ57ްްޢިއްޒަތްތެރި ްކަން

ްސޯޝަަައެްްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްކޯޓުގެ ްމަދަނީ ްއެހެންނަމަވެްސ، ްޕާޓީެގްނގޭ. ްލިބަރަލް ލް

ް ްމަނިކު ްކދ.އަޙްމަދު ނުޑްްނުދިންރަޖިސްޓްރީ ްއަޅުގަ ްކޯޓަށް  2695މައްސަލާގައި

ްދިއުުމގެް ްއަުޅަގނޑަށް ްއެހެންވީމާ، ްނެެރފައިވަނީ. ްއަމުެރއް ްކޯޓުން ދާން،

ްމެންބަރެއްް ްއިުތރު ްދެންނެވިއިރު ްއެހެން ްދެން، ްއެދެން. އިޒުަނއަކަށް

ްއަުޅގަ ްއެހެްނީވމާ، ްރައީްސގެްވަދެަވޑަަަިއގެންފި. ްޢިްއޒަތްެތރި ނޑު
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ްދަންނަވާލަންް ްވާހަަކ ްދޫކޮށްލާ ްޖަލްސާ ްިމ ނޑު ްއަުޅގަ އިޒުަނއާިއއެކު

 2700ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ް

ްނިކުމެވަަޑއިގަީތާމްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއދ.ގެ ްމިހާރު އާދެ،

ްއަޅުް ްއަުތވެއްޖެ. ްޙާލަތަށް ްވިދާޅުިވ ްކުރީަގއި ްހަމަ ނޑަްށްއަނެއްާކވެްސ ގަ

ްމަޑުކޮށްލެވިދާެން ްކުޑަހިނދުކޮޅަކަށް ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި  2705ހީވަނީ

ްއެހެންތޯ.ްއެހެންނޫންތޯ.ޖަހާއިރަށްްކަްނނޭނގެްކޯޓުްއޮތ1ްްީކަންނޭނގެް

ް

ް(ކުރިއަށްްެގންދެވުންް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ

ް

ްކުރިްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްިދއުމުގެ ްކޯޓަށް ްަރއީސް، ްިޢއްޒަތްތެރި ނޑުމެްނެގްއާދެ، ްައޅުގަ  2710ްން

ްއެހެންވީމަ،ްްްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްވަގުތުކޮެޅއް. ްބޭނުންވާނެ ްައޅުަގނުޑމެން ލޯޔަރުންނާއެުކވެސް

ްރަނގަޅަށްް ްވަަރށް ްކަންތައްތައް ްމިކަހަަލ ރައީސްއަށް

ްގިަން ްވަރަށް ްއެބަިތއްބެިވ ްބޭރުގަިއވެްސ ްދެން، އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ.

ްމެންަބރުން.ްޝުކުރިއްޔާ.ްްއަދަދެްއގެްޢިއްޒަތްތެރި
ް2715 

ް

ްއާދެ،ްރިޔާޟްްރަޝީދުްވާހަަކފުޅުްކުރިއަށްްގެންަދވާ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްބާބުތަުކެގްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްފާސްނުވެިދޔަ ްމި ްއާދެ، ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ނޑުްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:  2720ްއްދާ......ވަަންމ18ްާތެރެއިންްއަުޅގަ

ް

ްސަލީމްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ އާދެ،

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.

ް

 2725ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް
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ްޒާމީްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްވަރަށްްގިނަފަހަރުްއަޅުަގނޑުްދަންނަަވއިފިންްނިްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް

ްްމުޙަްނމަދުްސަލީމްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްމައްސަލައެއްނެތް ްއެހެންނަމަވެސް، މަނިކުފާނަށްްްއެްނުކުތާއޭ.

ްނިާޒީމް ނޑު ްއަޅުގަ ްވެދާނެ. ްނަސީބަށްވެސް ނޑުެގ ްއަުޅގަ ފާހަގަނުކުރެވުނީ

ްޢިއްް ްނުކުތާއެއް ްމިނަގަނީ، ްރައީސް ްމިއަދުްޒަތްތެރި  2730މިމަޖިލީސް

ްޔައުް ްދެއްކީ ްމަްއސަފެށުނުތަނުންވެސް ްވާހަަކާއްމިއްޔާގެ ްހުރިަކމުގެ ލަތަކެއް

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަްތތެރި ްދާގޮތް.ްފާދިއްޕޮޅު ްކަންކަަމށް ރަނގަޅުްޞައްޙަނޫން

ޙުސައިންްއިބްރާހީމްްރަސޫާލެގްޙަދީޘްފުޅެަެއްެގްގޮުތަގއިްފާހަގަކުަރއްވާަފިއް

ްވިދާުޅވިތަނުންްހަމަވަގުތުންްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެްޢިއްް ތްތެިރްޒަވާހަކަފުޅު

ްވިދާޅުވި ްޤުބާދު ްހައްދަވަީންްމެންބަރު ްއެ ްއިތުރުފުެޅކޭ ނޑަެއޅިގެން  2735ެއީއްކަ

ްކިޔާފަިއް ްވިދާޅުވަނީ ްނޫނޭ ްއޮތްގޮަތކަށް ްޙަދީޘްފުޅު އެ

ްއިންނަވާތާްކިތަންެމް ރަނގަޅުކުަރއްވަްނެވގެންްފުރުޞަތަކަށްްއެދިަވޑަިއގެން

ް ްއެކަންތައް ްޔައުމިްއޔާއިްނވެސް ްއެބަފަހަރެއް. ްއެއީ ޯގސްކަމަށްވަންާޏްޖެހޭ

ްއެްއވެސް ްނެތް ނޑުެގ ްއަުޅގަ ްެއްއވެްސްްރަނގަޅުކުރަން. ޒާތީކަެމއް

ްެއޓެންޑްކުރަްއވަްންމެންބަރަކާ ްމައްސަލަެއއް ްއެ ްއެހެންނަމަވެސް،  2740މެދު.

ްއެބަޖެހޭ.ްޝުކުރިއްާޔ.
ް

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްާވގޮތަކީ ްމީގައި ްމިހާރު ްމި.. ބަހުސްތަކަކަްށްްއެމިހާރު

 2745ވެރިެވގެންދާގޮތަށްްދިމާވާތީ.ްއާދެ،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެދު

ްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްޤުބާދަށްްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަެތއްްއަުރާވނަން.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ނޑުްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް  2750ްްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްވަރަށްްޙާލުންވެސްްލިބިއްޖެ.ްއަޅުގަ

ްައޚް،ްޙުސައިްންްމުޙަްނމަދުްޤުާބދުްައބޫބަުކރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްވިދާޅުވުުމގައި ްޙަދީޘް ްއެމަނިކުފާނު ްދެންނެވީ

ްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވިދާޅުވި ްاذاحدث كرب އިބްރާހީމް ްޙަދަޘަވެރިވުން.ް، ްމާނަައކީ ޙަދަޘަގެ

ްއެެހންވީމާ،ްއެހެ ްޖުނުބުވެރިވުން. ްެގއްލުްންނުވަތަ ންްއޭގެމާނަައކީ،ްވުޟޫ
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ްމާނައިަގއެއް.ް ްއެ ްނުކުރައްވާ ްޙަދީޘެއް ްްحٌدثރަސޫލާ ަޙދީޘްކުރެއްެވވީ.ްއޭ

ނުޑްރަނގަޅުކޮށްލަދޭންްބޭނުންވީ.ްޝުކުރިއްާޔ.ްް  2755ްއެހެންވީމާ،ްެއކަންްއަުޅގަ

ް

ް

ްމެްނބަރަށް،ްއާދެ،ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްތެރި ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ އާދެ،ްދެން،ްމިހާރު

ްއަ ްޙުސައިްންފުރުޞަތު ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޅ.އަތޮުޅގެ ރުވަން

 2760ްއިބްރާހީމް.ްއާދެ،ްއާދެ،ްއާދެ.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްދެއްވީތޯތި.ްދެްއވީތޯްައޅުަގނަޑށް..ްދޫއޮޅިގެން...ްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް
 2765ްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް

ްރިްމެންބަރު...ޢިއްޒަތްތެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 2770ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ްދޫއޮޅިގެން ނޑަށް ްއަޅުގަ ްއެހިސާބުންްްحدثނޫން،ްނޫން. ްދެންނެވުީނ. ްއޭ

ްްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްަރނގަޅުކުިރކަްންް،حٌدثއަޅުަގނޑު ްއަޅުަގނޑު ްތަޞްދީދު އެ

ްރަނގަ ްއެހެންވީމާ،ްއެމަނިކުފާނަށް ްއިނގޭޯތ. ްެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ޅަށް

ނުޑްއެވާހަކަްމިދަންނަވާލީ.ްުޝުކރިއްޔާ.ް  2775ްޔައުމިްއޔާއަށްަޓކައިްއަުޅގަ

ް

ް

ްމ.އަތޮުޅެގްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެން ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްޙްމަދުްޝަފީޤް.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.ްއަ

ް2780 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(
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ް

ްިމފެންނަމުންދަނީްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްމިކަންވާނެގޮތް.ްމިހާރު ްހަމަ ްރަީއސް،ްިމއީ ްޢިއްޒަތްތެރި

ްދާދިފަހުންްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްނުޫފޒު. ްއޭގެ ްދިނީމާ ްފަރާތްތަކަށް ްެއކި ްމަޤާމްތަްއ ސަރުކާރުގެ

ްޖައްަސވައިް ްމަޖިލީހުގެްސަޖިދައެއް ްމަތީ ްދުވަހު ްއަނެއް ްޖެއްސެވީ ްހަމަ  2785ގެން

ްނާއިބުްރައީސްކަންްެދއްވީ.ްޭއގެނަތީޖާްމިފެންނަނީްމިހާރުްއިނގޭތޯ.ް
ް

ް

ްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިށީނދެަވޑަިއގެންދެްއުވން ްމެންބަުރ ޢިއްޒަތްތެރި

 2790ޒަްތތެރިްމެންބަރުްއިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްވުންްއެެދން.ްއާދެ،ްތ.އަތޮުޅގެްޢިއްް

ްވާހަކަފުޅުްކުިރއަށްްގެންެދވުންްއެދެން.ް

ް

ނޑުްޢިްއޒަްތތެރިްރައީސް،ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއާދެ،ްއަުޅގަ

ވަނަްމާއްާދއާބެހޭގޮތުން،18ްްމިއަދުްމިފާސްނުވެދިޔަްމާއްދާަތކުގެްތެެރއިންްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުްދަންނަވާލަްންބޭނުންވަނީ،18ްް  2795ވަނަްމާއްާދގެް)ހ(ްއާބެޭހގޮތުންްއަުޅގަ

ްހަމަހަމަގޮތަކަށްް ްމަްއޗަށް ްރަްއޔިތުންގެ ްޤާނޫނުއަސާީސގައި އަޅުަގނޑުމެން

ްމިކަންް ްމިނިވަންަކން، ްޙައްޤުތަކާއި ްައސާީސ ޤާނޫނުއަސާސީގަ

ްމިބާބު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްހަމަހަމަކުރިިއރުގަިއ، ަގިއްއަޅުަގނޑުމެން

ްނެތީ.ް ްނުކުރެވޭެނގޮތަށް ްދަޢުވާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް އަޅުަގނޑުމެން

ްރައްޔިތުްނެގް ްދަޢުާވގަިއ ްކުރާ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  2800އެހެންނަަަމަވެސް،

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްވާހަކަ ްފަްސކުރާ ްއެދައުވާ ްޮއވެގެްނ ްދައުރެއް މަޖިލީހުގެ

ނޑުމެންްބަހުސްކުރަ މުންްމިގެންދަނީ.ްޢިއްޒަތްތެިރްމިދައްކަނީ.ްެއކަމާްއަުޅގަ

ނޑުްޤަބޫލުކުާރގޮތުަގއިްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ،ްއެއިެރްއަގިއް ރައީސް،ްއަުޅގަ

ްހުށަހެޅެންވެްސވާީން ްމައްސަލަ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކާބެހޭގޮތުން ހުންނަ

 2805ރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެްދައުެރއްްޮއެވގެން.ްއެހެންނޫންކަމަްށްވެއްެޖއްޔާްެއް

ްނުވާނެ.ްފަސްކުރުމު ްދެވިެގނެއް ްމަޖިލީހަށް ްަރްއޔިތުންގެ ްދައުރެއް ގެ

ވަނަްމާްއދާްއަލުންްޑްރާފްޓްކުރާއިުރގަިއްޑްރާފްޓިންގ18ްްއެހެންވީމާ،ްމިް

ްއުންމީދުކުރަން.ް ނޑު ްއަުޅގަ ްވިސްނާނެކަމަށް ްދޭތެރޭގައި ްމިކަމާ ކޮމިޓީން

ކޮށްްކަމެްއްއަދިްހަމައެާއއެްއކޮށް،ްބަެއއްްފަހަރުްމަޖިލީހުގައިްމިހެންްތަފާތު
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 2810ކުރިއަށްްނުގޮްސގެންްޚިލާފުްުއފެދޭްގިނަްމާއްދާތައްްޑްރާފްިޓންގްކޮމިޓީންް

ްވަރަށްް ްގެންަނތަން ްޑްރާފްޓްކޮށްގެން ްައލުން ްހަމައަށް އަޅުަގނޑުމެންނާ

ްއެްއެޗްއް ްއުޅޭ ްތަފާތުވުން ްމާބޮޑު ްއެކަހަލަ ްފަހަރެއްގައި ްމަދު ނުފެނޭ.

ްކެ ްއޭތި ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓިްނގ ންސަްލކޮށްލައްވާަފިއްވެއްެޖއްޔާ

ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްއަްނގަނީ. ްކުރިކަމަށް ްެއކަންެއޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްމުހިންމުް ްމިއީ ްނޫނޭ. ްކުެރވޭނެގޮެތއް ްއެކަން ްއެއީ ްދަންނަވާނީ  2815އަޅުަގނޑު

ްގެންނަންޖެހޭް ނޑައެިޅގެްނ ްކަ ްބާބުަގއި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާގެ ބައިތަކެްއ،

ްގެންނަންޖެ ްއަދި ްމިކަހަަލްމާއްދާއެއް ްއެހެންީވމާ، ްމިީއ. ްޕޮއިންޓެއް ހޭ

ްނޫންނަމަ،ް ްއުނިޮކށް ްޙައްޤެއް ްމުހިންމު ްމިފަދަ ްމާއްދާއެއްަގއި، މުހިންމު

ްއޮންނަންވާނެ.ް ްމެންބަރުންނަށް ްފުރުޞަތު ްގެނައުުމެގ ްއުިނއިތުރެއް އެއަށް

ްއެކުލެވިަފިއް ްކަންތައްތަކެްއ ްމުހިންމު ްމިފަދަ ްބާބެއްގައި ްމިފަދަ  2820އަދި

ްަހމައެއާެއއްކޮްށ،ްއޮތުމަކީވެް ްދެކެން. ްއަޅުަގނޑު ްކަމެއްކަމަށް ްމުހިންމު ސް

ްހަމަްފާސްވެްނުދިޔަ،ްފާސްްމިއަދުްނުވިްމިް ްދަންނަވާނީ ްދެން އަޅުަގނޑު

ވަނަްމާއްާދގެް)ދ(ްއާދެ،ްއެްމާއްާދއަށްްޫނންނަމަ،ްއެއަްށ10ްްމާއްދާގެ،ް

ްކުރިން ްސަބަުބ ްނުދިން ްނުދިނީ، ްވޯޓު ްހަމަޔަޤީނުންވެސް ެވްސްއަޅުަގނުޑ

ްޑްާރފްޓްކުރެިވގެންް ްއޭތި ްއަލުން ްއެެހންވީމާ، ްދެންނެވިން.  2825އަޅުަގނޑު

ނޑުްދަންނަވަްން އަންނައިރުެވސްްައޅުަގނޑުްްޑރާފްޓިންގްކޮމިޓީއަްށްއަުޅގަ

ްވިްސނުންހުރިގޮތަށްް ްމެންބަރުންގެ ްވިސްާނފައި ްދޭތެރޭގައި މިކަމާ

ަްރާފްޓްްގެނެސްދިނުމަށް.ް ްބައްލަވާފައިްއަލުންްއޮތްްޑް

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާ ްޝުކުރިްއާޔ ްހަމަވެއްޖެ. ްވަުގތު ްމެންބަރު  2830ޢިއްޒަތްތެރި

ްމެންބަރު.ްތިލަދުންމަތީްދެކުނުބުރީްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރު.

ް

ްމިދާގޮތުްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްމަޖިލިސް ްމިއަދުގެ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްންްޝުކުރިއްޔާ

ްހިތަށްއަރަނީ،ްްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްިމ ްައޅުަގނޑު ްރޫޙުގަބާަވއޭ ްައވަސްކުރުުމަގ ޤާނޫނުއަސާސީ

ްފާސްނުވެދިަޔް ްމި ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިދަނީ. ްކުެރވެމުން  2835މަސައްކަތް

ްކުިރންްއަޅުަގނުޑް ނުޑްޚިޔާލެއްްދަންނަވާލުމުގެ މާއްދާތަކާބެހޭގޮތުންްއަުޅގަ
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ްފުރަ ްދަންނަާވލާނީ،ްޑްރާފްޓިންގްކޮމިޓީެގްމަސައްކަުތގަިއްއެންމެ ތަމަވެސް

ްޢިްއޒަތްތެިރް ްކޮމިީޓގެ ްޑްރާފްޓިްނގ ްބައެްއ ްކަމެްއގޮތުަގިއ ކުރަްއވަންޖެހޭ

ްނުވަތަް ްފާސްކުރަްއާވފައި ްއެމާއްދާ ްފާހަގަކުރައްަވިއފި މެންބަރުން

ްމަޝްވަރާކުރެވުނުގޮތަް ްކޮމިޓީން ްޑްރާްފޓިންގ ްެއއޮތީކީ  2840ކަްށްގެންނަވާފައި

ްމުޖުތަމަޢުގެް ްމިހާުރ ްައޅުަގނޑަށް ްެޖހިލާއިރު، ްިމއަށް ްއަޅުަގނޑު ނޫނޭ.

ްކޮމިޓީް ްޑްރާްފޓިންގ ްވާހަަކއަީކ، ްެއއް ްއަުޑއިވޭ ްބޮޑަށް ްއެންމެ ތެރެއިން

ްބަދަލުވެް ްފްލޯރއެއްޮގތަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްހިނަގއްޖެއޭ ބަދަލުވެގެން

ްަތނަ ްމަޝްވަާރކުރުމުގެ ްގެނެްސގެން ްޕާޓީތައް ްއެތަްންއެތާނަގއި ކަށް

ްޙާލެއްަގިއް ްއެްއެވސް ްއެއީކީ ްވާހަކަ. ްކުިރއަށްެގންދާ ްއެކަން  2845ހަދައިގެން

ް ްގަާވއިދުެގ ްކަމެއްކަުމގަިއ26ްްމަޖިލީހުގެ ްކުެރޭވ ްޚިލާފަށް ްމާއްދާއާ ަވނަ

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްަދއުރާމެދު ްކޮމިީޓގެ ްއެހެންވީމާ، ްދަންނަވަން. އަޅުަގނުޑ

ްއިންތި ްއެހެްނވީމާ، ްމިހާރު. ްއުފެދޭ ްޑްާރފްޓްކުރުމުގަިއްސުވާލު ްބާބެްއ ޤާލީ

ްކޮމިޓީންް ްޑްރާފްޓިްނގ ްމަޝްވަރާތައް ްދެމެދުގައި ްޕާޓީގެ ްދެ ކިޔާފައި

ްވާަހަކް ްކުށްެވރިކުރާ ްއެކަން ނޑު ްއަުޅގަ ްބުނާތީ ްވާހަކަ  2850ހިނގަމުންދާ

ްފާހަގަކޮށްލަންް ނޑު ްއަުޅގަ ްހަމަމިއާއެުކގައި ްއަިދ ދަންނަވަން.ްޝުކުރިްއޔާ.

ް ްނުކުތާައކީ، ްއެއޮްތގޮތުްންްަވނ17ްަބޭނުންވާ ްމިހާރު ްަގއި ް)ނ( މާއްދާގެ

ްމެންބަރަކަށްް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިުތންގެ ހަމަގައިމުވެސް

ްއެމަޤާމާް ްަވގުތީގޮުތން ްނުވަތަ ްމަޤާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއޮޅުމެްއކަަމށް ްއެއީ ްއޮތްއިރު ްލިުޔްއވާފައި  2855ޙަވާލުވުމަށް

ްވަގުތީގޮ ްމަޤާމަށް ްބޭފުޅެްއަގިއްރައްޔިތުންެގްޤަބޫލުކުރަނީ.ްއެ ްޙަވާލުވާ ތުން

ްއެހެްން ްފާސްކުރެވިފައި ްމިހާރު ްމިއޮތީ ްޙަވާލުވާގޮތަށް ްމެންބަރަކާ މަޖިލީހުގެ

ްއަޅުަގނޑަްށް ްއެއޮންނަންވާނެކަމަްށ ްއެހެްނވީމާ، މާއްދާތަކުަގއި.

ްނުވަތަް ްބާބުަގިއ ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަބޫލުކުރެވެނީ

 2860ށްްޢައްޔަންކުރެވޭްމީހެްއގެްިކބައިަގއިްހުންނަްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްމަޤާމަް

ްެއގޮތަްށް ްތެރޭަގިއްއޮންނަންވާނީ.ްއެހެންވީމާ،ްއެކަން ްއެބަިއގެ ޝަރުޠުތަކޭ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްބަދަލުވާެނކަމަށް ްއެގޮތަށް ްނުވަތަ ރަނގަޅުކުެރވެންވާެނކަމަށް

ްކުީރް ްައޅުަގނޑު ްއޭގެކުރިންވެސް ްހަމަ ްދެން، އުންމީދުކުރަން.
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ްދަންނަވާލަންްޖަލްސާއެްއގައިް ްއަނެއްާކވެްސ ްނުކުތާ ްފާހަަގުކރި ވެސް

ްމީހަކުްްބޭނުންވަނީ. ްހުންނަ ްމަޤާމުަގއި ްކަމުގެ ްަރއީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ  2865އެއީ

ްކަންތައްތައް.ް ްކުާރ ްޚިލާފުނުވާގޮތަށް ްޤާޫނނާއި ްޝަރީޢަތާއި އިސްލާމީ

ްނުލިބޭނެ.ް ްއަަދބެއް ްަމއްަޗކަށް ްއޭނާގެ ްނުވިްއާޔ ްޚިލާފު ޤާނޫނާއި

ްއިތުރަްށްޝަރީޢަތަކަ ްެއކަމަކީެވސް ްއެަެހެންވީމާ، ްނުކުރެވޭނެ. ްހާޒިރެއް ށް

ވިސްނާލާްއޭނާްްއިސްލާމީްޝަރީޢަތުގައިްއޭނާްކޯޓަށްްހާިޒރުކުރަްއވަންޖެހޭް

ްއޭާން ްއޭގެެތރެއިން ްޖެހޭނެކަމާއި، ްާހޒިރުކުަރްއވަން  2870ކަންތައްތަުކގައި

ބައިތަކެްއްްމަސްޢޫލިއްޔަތުްއަދާކުރުުމގެްޮގތުންްއޭނާއަށްްއަދާކުރަންްނުެޖހޭ

ްިމް ްއުސޫލަކަށް ްއަންނާނެ ްވަިކވަކިްނ ްއެބައިަތްއ ހުރިކަމަށްވާނަމަ

ްއަޅުަގނުޑް ްމަޝްވަރާކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ްއިތުަރށް ްކޮމިޓީ ޑްރާފްޓިންގ

ްތ.އަތޮުޅެގް ްފާހަގަކޮށްލަްނ ނޑުެވސް ްައޅުގަ ްމިއާއެުކ ްހަމަ ދެކެނީ.

ްފަދައިންް ްފާހަގަކުރި ްރަޝީދު ްރިޔާްޟ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި  2875މިހާރަކަށްް،

ްއަންނަތަނެްއް ްއެނބުިރ ްމާއްދާތައް ްދާ ްކޮމިޓީައށް ްޑްރާފްޓިންގ އައިސް

ްނުފެނޭ.
ް

ްއާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް2880 

ް..އޭގެްބަދަލުަގއިްއެކަންްއުނިކޮްށލުމަކީްމީގެްޙައްލެްއކަމަކަށްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް
ްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ްވަގުތުްހަމަެވއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް2885 

ްއަޅުަގނޑުްނުދެކެން.ްުޝކުރިްއޔާ.ްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް
ްްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ްފެއިްލވެގެްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ްމާއްދާއެއް ްދެތިން ްއާދެ، ްއެއީް`. ްދިޔަކަން ްްނ

ްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ،ްިމގޮތުން ްކަމެއް. ްހިތާމަކުރަންޖެހޭ ްމާއްާދ10ްްއަޅުަގނޑުމެން  2890ވަނަ

ްފާހަގަކޮށްލެޭވް ްމިގޮތުން ްއެީއވެސް ްޖެހުނުކަން ްފޮނުވާލަން ރީޑްރާފްޓަށް
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ނަޑއެިޅގެްން ްކަ ްހަމަ ްމިއޮތީ ްޑްރާފްޓްގައި ްދަންނަވަންތޯ، ްއާދެ، ކަމެއް.

ްމިކަމުަގިއްރައްޔި ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުްނގެ ްނުވަތަ ްަބިއވެރިވުން ތުންގެ

ްކޮންމެކަމެއްވެްސް ްހަމަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެްނވީމާ، ޙިއްސާާވގޮތަށް.

ްރައްޔިތުްން ްކަމެއްގަިއެވސް ްކޮންމެ ްހަމަ ްނިޒާމުަގއި ްވެިރކަމުގެ  2895ރައްޔިތުން

ނުޑްޙިއްސާާވގޮތަށްްއޮތުންްެއއީްުމހިންމުްކަމެއްްކަމުަގއިްފެންާނތީް އަުޅގަ

ްޚިލާފަްށް ްއެއާ ްއެހެންނަމަވެސް، ްޯވޓުދިނިން. ްޑްރާފްޓަށް ހަމަގައިމުވެްސ

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްިދޔަކަމަްށ ްފެއިލްވެގެން ްހުރީމާ ްހުށަހެޅިފައި އިޞްލާޙުތަކެްއ

ްދަންނަވާލަންް ްެއއްެޗްއ ްކުޑަ ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްދެން ްއާދެ، ޤަބޫލުކުރެވެނީ.

ް 18ްްބޭނުންވަނީ. ްވެސް ް)ހ( ްމާއްާދގެ ްފާހެއްނުވެްވަނަ ްެއގޮުތން  2900ހަމަ

ްދެކޭގޮތުަގއިް ނުޑ ްއަޅުގަ ްމި ްއާދެ، ްމިއީވެްސ. ްއެއްެޗއް ްދިޔަ ރީޑްރާފްޓަށް

ނޑަށްެވސްްހަމަްފެންނަނީްމިޑްރާފްޓުންް މިވެސްްހަމަްއޮެވގެންވާެނ،ްައޅުގަ

ްދަޢުވާއެްއް ްއެްއެވސް ްކުރެވޭގޮތަްށ، ްފަސް ްއާެދ، އުނިކުރާގޮތަށް.

ްނު ްއޮެވގެންނެްއ ްމިހެންްފަސްކުރެޭވގޮތަށް ްއެހެންނަމަެވސް، ްއެއީ ވާނެ.

ްޢަބޫބަކުރުް ްމުޙަްނމަދު ްދެންމެއަކުްެޝއިޙް ނޑަށްެވސް  2905ދަންނަވާއިރު،ްއަުޅގަ

ްެއހެންނަމަވެސްް ްދެވުނު. ްވޯޓު ްމިއަށް ނޑަްށވެސް ްއަުޅގަ ްފަދައިން ވިދާޅުވި

ްރަނަގޅުކޮށްލަންވެްސް ްއެ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެނގުާމއިެއކު ްމިކަން އަޅުަގނޑަށް

ްއެހެންނަ ްދަންނަވަންތޯ،ްއުޅުނިން. ްނުލިބުނު. ްފުރުޞަތެއް މަވެްސ

ްއަޅުަގނޑަްށް ްމިއީވެްސ ްމިދަންނަވަނީ ނަޑެއޅިގެން ްކަ ްހަމަ ްމި އަޅުަގނޑު

ްއޮތީް ްދެން ްއެީއ ްއޮތުެމއް. ްމިގޮތަށް ްއިނގޭތޯ، ްނޫނޭ ްފެންނަކަމެއް  2910ހަމަ

ްކޮންމެް ްނޫން.ްހަމަ ްއެްއެޗއް ްއެނގޭ ްމިއީ ްނިޔަތަކީ ްނިޔަތް.ްނުބައި ނުބައި

ްކުރީ،ްްނުބައިކަމެއް ްމިކަން ްނިޔަތުގައޭ ްރަނގަޅު ްިތމަންނަ ކޮށްފަިއވެސް

ްޙާލެްއގަިއ.ް ްއެްއވެްސ ްުނވާނެ ްޮއވެގެން ްގޮތަަކށް ްހަމަޖެހޭ ްއެކަން ބުނީމާ

ްފެންަން ްނޫން، ްެއްއޗެްއ ްފެންނަ ްައޅުަގނޑަށް ްިމއީެވސް އެހެންވީމާ،

ނޑަށްް ްއަޅުގަ ްެދން ްއާދެ، ްާބއްާވކަށް. ްޤާނޫނުއަާސސީގައި ްނޫން  2915މާއްދާއެއް

ްހީ ްމިކަމާބެހޭގޮތުން ްފަހަރުގައި ްމައްޗަށް،18ްްވަނީ ްގެ ް)ހ( ްމާއްދާ ވަނަ

ްކުޑަް ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންނަމަވެސް، ްވަގުުތކޮޅެްއވީާމ، ްކުޑަކުޑަ ދެން

ްރަޟިޢަ ްއަބޫބަކުރު ްދަންނަވާލާނަން. ްއެްއޗެއް ޢަންހުގެ،ްهللا
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ްޚަލީފާކަމަށްް ްއިްސެވ ްެއކަލޭގެފާނު ްޚިލާފަތުަގއި އަބޫބަކުރުގެފާުނގެ

ްޙައްޤުގެްއިސް ްތިމަންކަލޭެގފާނު ްވިދާުޅވި ްޚުުޠބާގައި ްދެއްވި  2920ެވަވޑަިއގެން

ްތިމަންކަލޭގެފާނަށްް ްތިޔަަބއިމީހުން ްހިނދެއްަގއި ްހުންނެވިހާ މަގުަގއި

ްުކރައްަވއިފިނަމަް ްކަމެއް ްޚިލާފަށް ްޙައްާޤއި ްދެން ވާިގވެިރވާށޭ.

ްއަް ްއިްނނެވި ްއެތާނގައި ްެއވަގުތު ްއަުޅާވށޭ. ްމަގަށް ސްޙާބުްތިމަންކަލޭގެފާނު

ްބޭކަލަކުްދަންނަވަނީ..

ް2925 

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުަހމަވެއްޖެ.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއާދެ،ްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ްަކނޑިއޭ. ްމިވާ ްއަތްޕުޅުަގއި ްިތމަންނަގެ ްއަުޅވާނީ ްމަގަށް ްކަލޭގެފާނު

ް.ދަންނަވަންތޯ،ްހަމައެކަނި.ްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް2930 

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުަހމަވެއްޖެްއިނގޭތޯ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއެހެންވީމާ،ްވަގުުތގައިްއިނގޭޯތްއެކަންކަންްކުެރވެންޖެހޭނެކަމަށް..ްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް
ްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް2935 

ްގޭތޯްމިހާރު.ވަގުތުްހަމަެވއްޖެްއިންރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއާދެ.ްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް
ްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް2940 

ް ްމެްނބަރު ްދެކުުނުބރީގެ ްތިލަދުންމަތީ ްއޮތީ ްދަންނަވާލަން ްފުރަތަމަ ނޑު ްރައީްސ،ްއަުޅގަ ްވަަނ17ްްޢިއްޒަތްތެރި

ްނިންމާފަްަނޞީރުްވާހަކަެދއްކެުވން:هللاްބްދުޢަ ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓިންގ ް)ނ( ްބޭފުުޅްންމާއްދާގެ ްބައެއް އިއޮތީ

ްމެންބަރުންގަިއްހުންނަންވާނެް ްމަޖިލީހުގެ ްފަދައިްނ،ްރަްއޔިުތންގެ އެވިދާުޅވި

ޝަރުޠުތައްްފުރިހަމަވާންވާނޭ،ްއެގޮތަކަށްްއޮންނާކަށެއްނޫން.ްއަޅުަގނޑުމެްން

ްއޮންނަންޖެހޭނީް ްއެތާ ްނިންމާފައިއޮތީ ްކޮމިޓީން  2945ޑްރާފްޓިންގ

ްހުންނަ ްފުރިހަމަވާްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް ްޝަރުޠުތަްއ މީހެއްގެ



 108 

ްކޮމިޓީްން ްޑްރާފްިޓންގ ްއެހެންވީމާ، ްެއޮގތަށް. ްވާންޖެހޭނެއޭ، މީހަކަށް

ްަބްއލަވާލަދެްއވުންް ްގެނައިީތްއެކަންތަްއ،ްއެމައްސަލަ ްޚިލާފަަަށް ނިންމިގޮތާ

ްދެންް ްެއައށްފަހު ްދަންނަވަން. ްއަޅުަގނޑު ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި އެދި

ްއޮ ްދަންނަވަން ްފާހަގަކުރެްއިވްއަޅުަގނޑު ްކުރިންވެސް ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު  2950ތީ

ް 3ްއެްއކަމެއް. ،ް 17ްްއެއީ ްިތނެއް. ްގެ ް)ރ( ްމާއްދާގެ ަގިއ3ްްވަނަ

ްތިކިތަކެްއް ްަވނަ، ްދަންނަވާނީ. ްއަޅުަގނޑު ްޖުމްލަ ްއެންމެފަހު މިއޮންނަނީ

ް ްމިބާބުގެ ްމާއްދާަގއި ްވަނަ ްއެމީހުންނ2ްްާޖަހާފައި ްބޭނުަމށް ްމާއްދާ، ވަނަ

ްޢަމަލުކުރާ ްގަިއާވްމެދު ް)ނ( ްޖަހާފަިއ ްތިކިަތކެއް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ނީ

ްއެބާުބެގް ްތަނެއްގައި ްކޮންމެ ްބުނާ ްމާއްދާއޭ ްވަނަ ްމަތިންނޭ.  2955ގޮތުގެ

ްމިހާރުް ްދެން ްއެހެންވީމާ، ްއޮންނާނީ. ްބުެނފައި ްމާއްދާއެކޭ ކޮންމެވެސް

ްފާހަގަކޮށްލަންް ްއެހެންނަމަވެްސ، ްމިއީ. ްެއއްެޗްއ ްއޮތް ފާސްވެފައި

.ްއެހެންީވމާ،ްކޮންމެްމާއްދާއެއްވެސްްހަދާފައިްއެތަނަްށްއަޅުަގނޑުްބޭނުންވީ

ް ްދެން ްއާދެ، ްލެވިދާނެ. 18ްްމިހާރު ްމާއްދާ. ްމާއްދާ؛18ްްވަނަ ވަނަ

ްނަމަވެސްް ްއޭެގކުިރން ްނުވަތަ ްހުރެގެން ްމަޤާމުަގއި  2960ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްފަސްކުރުމަށްް ްމީހަކާމެދު ްތުހުމަތުކުރެވޭ ްކުރިކަމަްށ ްކުށެއް ޖިނާޢީ

ްއަޅުަގނުޑްްރައްޔިތުން ްއޮތްަކން ްނިންމާފައި ްފާސްކުރެވޭނެކަމަށް މަޖިލީހުން

ްމިއޮތީ،ް ްއެންެމފަހުން ްފާހެއްނުވޭ. ްެއ ްއެހެންނަމަެވސް، ފާހަގަކޮށްލަން.

ވަނަްާމއްދާެގ18ްްއަޅުަގނުޑްދެންްދަންނަވަންްއޮތްްމާއްދާ،ްއާެދ،ް)ށ(.ް

ްއެމީހާ ްެވއްޖެއްޔާ ްމިއޮތްގޮތުން ްބުެނފައި ްގައި ް)ށ( ްއާދެ، ްތެދުް)ށ(.  2965ގެ

ްމެޝިނެއްް ްއެކަަހލަ ްތައްޔާރުކުރަން. ްޖެހޭނެ ްމެޝިނެއް ްބަލާ ނިޔަތް

ްވިދާުޅިވް ްވިދާުޅވި،ްމުޤައްރިުރވެސް ްބޭފުޅުންނެއް ްކިތަންމެ ްގާތު އަޅުަގނޑު

ްބަހެޭކް ްއޮންނަ ްބަހުން ްއިނގިރޭިސ ްެއއީ ްވިދާުޅވި ވާހަކަފުުޅގައި

ްބަހެއްް ްއޮންނަ ްބަހުން ްވަރަްށގިނަ.ްއިނގިރޭސި ްވިަޔްސްޤާނޫނީގޮތުން ކަމަށް

ްމިގޮތަށްް ނޑުެމން ްއަޅުގަ ްހިނދަކު ްނެތްހާ ްމެޝިނެއް ްބަލާ  2970ތެދުނިޔަތް

ްއިޞްލާޙެްއް ްެއގޮތަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްނުުކރެވޭނެތީ ްޤަބޫެލއް ލިޔެގެނެއްަް

ްހުށަހެޅީ.ްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް
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ް

ްމާްއދާތަކާމެދުގަްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްދިޔަ ްފާސްުނވެ ްއާދެ،  2975ްިއް`ްައއްސަލާމްއަލަިއކުްމ.

ްބޭނުންވަނީްްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްދަންނަވާަލން ްެއއްެޗއް ނޑު ްައޅުގަ ްބަހުްސގައި ހުޅުވާލެވިަފއިވާ

ވަނަްމާއްާދގެް)ހ(ްއަކީ،ް)ހ(18ްްވަނަްމާއްާދގެް)ހ(ްއާބެހޭގޮތުން.18ްް

ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއް ްޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ްމިހާރު ްޢިބާރާތަކީ ްއޮްތ ގަިއ

ް ްއޮްތއެްއޗެއް. ްސަބަބުްންމިހާރުވެސް ްއޮތުުމގެ ްއެހެން ޙަޤީޤަތުގައި

 2980ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެްމަޤާމަށްްޙަވާލުވާްމީހަކުްކުށަށްްހުށަހެޅިގަތުމަްށް

ްނޭދެންް ްެއއްގޮަތކަްށވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްހުޅުވާލަެދވެނީ. ްދޮރެއް ްބޮޑު ވަރަށް

ްދިވެހިރާއްޖޭެގް ްއެަެހެންވުމާއެީކަގއި ްއެކަންތަްއވާކަެށއް. އެގޮތަށް

ްއެބޭފުޅާެގްރައީސްކަމުް ްޤައްޫޔމް، ްޢަބްދުލް ްމައުމޫން ްހުންނެވި ްމިހާރު ގައި

ްމިރާއްޖޭެގް ްދިަޔއީ ްހައްދުފަހަނައަޅައި ްނުލަފާކަން ްނުބައި ހުރި

ްއެތަްއް ްތަފާތު ްަބއްލަާވ ްމިއަދު ްލިޔެވުނީމާ. ްއެގޮތަށް  2985ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްދިްއކުރެެވމުންދާއިރުަގއިް ްއިނގިލި ްރަްއޔިތުން ްޖަރީމާތަކެއްަގއި ްބޮޑެތި

ްޝަރީޢަތްކުރެވޭެން ްތަނެއްނެތް. ްެއއްވެްސ ްކުރެވޭނެ ޝަރީޢަތް

ްއޮތީމާ.ް ްިލޔެފައި ްެއގޮތަށް ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްެއއީ ގޮތެްއވެސްނެތް.

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްޤާނޫނުއަސާސީގަިއ ްއެބަޖެހޭ ްފާހަގަކޮށްލަްނ އަޅުަގނޑުމެން

ްފަރާތެއްް ްހުންނަ ްމަޤާމުަގއި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ  2990ލިޔެފިން

ްއެްމަޤާމުންްަވިކވެއްޖެނަމަްދިވެހިްަދއުލަތުންްސެކިއުރިީޓއާިއްކުށެ އްނުކޮށް

ްފޯރުކުރުންް ްއެހީތެރިަކމެއް ްއެަތއް ްއެތަްއ ްމިފަަދ ްއެހީތެރިކަމާއި މާލީ

ްހުއްދަާވއިރުަގިއް ްމިކަން ްމިހެން ްޤާނޫނުއަާސސީގަިއ. ހުއްދަކޮށްފިން

ްނެ ްގޮެތްއ ްކުރެވޭނެ ްދަޢުވާ ްކުރިއިުރެވސް ްކުށެއް ްއެކުށްްއެފަރާތުން ތި

ްއޭަން ްިކހިނެއްތޯ ްނެތްކަމެްއވެއްިޖއްޔާ ްސާބިތުކުެރވެން ްމަްއޗަށް  2995އޭނާގެ

ްއެހެންވީމާ،ް ްކުރާނީ. ްތަންފީޛު ްއެކަން ްސާބިތުކޮްށ ްކުރިކަން ކުށެއް

ްލިޔެވުނީާމް ްެއ ްެއއްެޗއް ްިލޔެޭވ ްެއއްމާއްާދގައި ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ް ްއޭގެ ްކީޭކކަްނ ްއެބުނެވެނީ ްއެަބޖެހޭ ްއެނގެން އެހެންްއަޅުަގނޑަށް

މާއްދާއެއްްގެންނައިރު.ްއަުޅަގނޑަކަެށއްްނުފެނޭްމިްގެނެވޭްއިޞްލާޙުތަުކެގް

ް ްމިހާރު ްޤާނޫނުއަސާީސއަްށ ްގަިއ18ްްތެރޭގައި ް)ހ( ްމާއްދާގެ  3000ވަނަ
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ްވެްސް ް)ށ( ްޭއެގ ްއަދި ްއެހެންވީމަ، ްގެންނާކަށެއް. ްޢިބާރާތެއް މިއޮތްގޮތަށް

ްތާއީ ނޑު ްއަޅުގަ ްނުފެނޭ. ްގެންނާކަްށ ދުކުރަނީ،ްއެއޮްތގޮތަށްވެސް

ްރައްޔިތުްން ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްރައްޔިތުންނޭ. ްދިވެިހ ްމިއީ. އިންސާނުންނޭ

ްއެގޮުތެގް ްއެހެންވީމާ، ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި. ހަމަހަމަކޮށްފީމޭ

ްމަދުް ްކުށް ްހުންނަ ްދުރުކުރެވިފައި ްކުުށން  3005ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކީ

ްލިބޭގޮތަ ްއޭނައަށްވެސް ްއަދަބު ްއެލިބޭ ްކުރީމާ ްކުށް ްއެކަްންފަރާތަކަށްވާނީ ށް

ްއިމްތިޔާެޒްއް ްއެފަަދ ްވެގެެނއްނުވާނެ. ްތަފާތު ްއެ ްއެހެންވީމަ، ބޭއްިވގެން.

ްއެހެްނވެްއޖެކަމަށްވަންާޏް ްދީގެނެއްނުވާނެ. ްއެއްގޮތަކަްށވެސް ހަމަ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެްމަޤާމުްހަވާލުކޮށްްމިރާއްޖޭގެ..

ް3010 

ްގުތުހަމައްެވއްޖެ.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްވަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްމީހާއަތަށްްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްޙަވާލުކުެރވޭ ްހިންގަން ްއަމުުރްމަޢުރޫފު ްމަްއޗަށްަް ްރައްޔިތުންގެ

ްޝުކުރިްއޔާ.ްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްގޯހެއް. ްޮބޑު ްވަރަށް ްެއީއ ނިޑ. ްކަ އެދެވެނީ

 3015ްވައްސަލާްމއަލައިކުމް.

ް

 ވުން.ރިޔާސަތުންްޖަލްސާްނިންމަވާލެއްް-5

ް

ްޖަލްސާެއްއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަޖިލީހުގެ ްދެން ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްެތރި ްުޝކުރިްއޔާ އާދެ،

ް 17ްްއޮންނާނީ 2008ްްފެބްރުއަރީ ްހެނދުނު ްުދވަހުެގ ްއާދީއްތަ  9ް3020ވާ

ްޖަހާއިރު.ް

ްް

ްޖަލްސާްނިމުނީ.ް.العالوييްزبްهلل والحود

ްް

ްް_____________ް3025 

 


