
 1 

 ސާްފެށްޓެވުން.ޖަލްް .1

   

ްعلىްوالسالمްوالصالةްهللްالرحين، الحودްالرحونްهللاްبسنްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
ްްޖަލްސާްފެށުނީ.ް.واالهްوهنްوصحبهްآلهްوعلىްهللاްرسول

ް5 

ްްްްްްްއަށްްހުރ211ްްިް-ންްޖ191ްް-ޔައުމިއްޔާްނަންބަރުްޖް-2ް

ްޔައުމިއްޔާތައްްފާސްކުރުން.
ް

ްްހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާ ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްޞަ ްަވޑަިއގެންދެްއިވ242ްްރައްޔިތުންެގ ްޖަލްސާއަށް ވަނަ

ް ްމިހާތަނަށް ްމަރުޙަބާ. ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި  62ް10އެންމެހާ

ްމިއާއެީކަގިއް ްއާެދ، ްވަަޑއިގެންެދއްަވއިފި. ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްއައިޓަމް ްއެެޖންޑާ ްމިއަުދގެ ްޔައުމިއްާޔްގ2ްްައަޅުަގނޑުމެން ްމިޮއތީ އި

ްޖ ްޖ191ްް-ނަންބަރު ްޔައުމިއްޔާަތްއ211ްްް-ން ްހުރި އަށް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއެްއވެްސ ްޔައުމިްއޔާތަކަްށވެސް ްމި ްއާދެ، ފާސްކުރެްއވުމަށް.

ްސ.އަތޮުޅެގް ްއާދެ، ްނެތް. ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްއިޞްލާޙު  15މެންބަރަކު

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްޝަރީފް.

ް

ް...މިއެދުނީ.ްނިޒާމީްނުކުތާެއްއްނޫން.ްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްްްއައްުޑއަޮތޅު
ްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް20 

ްބަހުސްަގިއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްިތވިދާުޅވީ ްފުރުޞަތޭ ްއެ ްއާދެ، ްމިއެުރވީ. ްފުރުޞަތެއް އާދެ،

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްެތރި ްލ.އަތޮޅުގެ ްާއދެ، ބައިވެިރެވވަޑަިއގަްނވަން.

ްނަޢީމް.ްމުޙަންމަދު

ް

 25ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމައްސަލަށްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްދުވަހުގެވެްސ ްކުރީ ްހަމަ ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްްއާދެ،
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ްއިޞްލާޙުނުކޮްށްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްޔައުމިއްޔާތައް ްމި ްމައްސަަލއަކީ. އަޅުަގނުޑގެ

ް ްފަހުން ްކުރެިވއްޖެއްޔާ ްެގޒެޓް ްހުރިްފާސްކުރަްއވާފައި ްމީގައި ްބަޔަކަށް ބަލާ

ނޑުްގޮެތއްަގއިްގޯހެޭކްނުދަންވަން.ް  30ކުށްތައްްފެނިވަަޑިއގަންނަވާނެީތ.ްމައިގަ

ްފައިލްް ްމިއޮތްގޮތަށް ްނާޤާބިލުކަން ްހުރި ްައޅުަގނޑުެމންގެ އެހެންނަމަވެސް،

ްއަޅުަގނެޑއްްް ްފާސްވުމަށްަފހު ްމި ްއެއްފަހަރު ްދެން، ްވާނެ. ކުރަްއވައިިފއްޔާ

ްޤާ ްކުށްްނުދަންނަވާނަން ްއަލުން ްއޮންނާެނއެޭކ ްހަމައެއް ްއެއްވެސް ނޫނީ

ްއިނގޭތޯ.ް ްއަނެއްާކވެސް ްހަމަ ްދަންނަވާލީ ްެއވާަހކަ ްއެހެްނވީމާ، ނޑޭނެ. ކެ

 35ްޝުކުރިއްާޔ.

ް

ް

ްފާހަގަކުރެްއވިްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކުރީުދވަހު ނުޑ ްއަުޅގަ ްމެންަބރަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްމި އާދެ،

ް ްކަންތަުކގަިއ ްމިވާގޮަތކީްޔައުމިްއޔާެގ ްވިސްނާިލިއރު އަޅުަގނުޑވެސް

ނޑަްށވެްސް ްއަުޅގަ ްއަދި ްހުންނަ ްވިދާޅުވެފަަައި ްމެންބަރުން  40ޢިއްޒަތްތެރި

ްހިސާބަކަްށް ްަވކި ްއަންނައިރު ްޖުމްލަ ްބަެއްއ ްހުންނަ ބުނެވިފައި

ނޑުމެންނަށްްމިް ގެންގޮސްަފއިްހުއްޓާލާފަިއްއަެނއްކާްއެހެންގޮތަކަަަށްްއަުޅގަ

ްއެހެންވީމާ ްގެންދެވެނީ. ްހުންނައިުރް، ްލިޔެަފއި ްިމގޮތަށް ްއުނިކަން ެއ

ްޯއޑިޯއއާިއް ްެއާއއި ްއެހެންނަމަވެސް، ނޑުމެންނަށްެވސް. ްއަުޅގަ އެބަފެނޭ

ްމިގަާވއިދުަގިއް ްބަލާފައި. ްއަޅުަގނޑުމެން ްތަފާތުވާނެ،  45ބަލައިފިއްޔާ

ްބާުރް ްހަމަޖެއްސުމުގެ ްކަންތައްތައް ްހުންނަ ްމިހެން ްރައީސަށް ބުނާގޮތުން

ްއެހެން ްތަފާތުވާނެތީ،ްއެބައޮތް. ްމިާއ ްޯއޑިޯއއާިއ ްއޭރުން ނަމަވެސް،

ްމިއުޅެީން ްދަިތވެެގންަް ްކުރަން ްއެަކންތައްތައް ްއެގޮތަށް އަޅުަގނޑަށް

ްއެނގިަވަޑއިގަތުމަށްޓަަކިއް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްެއއީ އިނގޭތޯ.

 50ްދަންނަވާލީ.ްއާދެ،ްކުިރއަށްްެގންދަވާ.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްތިވިދާޅުީވެވްސްްަބރުްމުަޙންަމދުްހައްުދންމަތީްެމން ްހަމަ ްމިދަންނަވާލީ ްއަޅުަގނޑު  އައްސަލާމުޢަލަިއކުމް.
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ްމިިދަޔް ނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ، ްއެހެންނަމަވެސް، ްވާހަކަފުެޅއް.  55ރަނގަޅު

ްސިޓީއެްއވެްސް ްެއްއވެސް ްއޮފީހަކުން ްސަުރކާރު ްމުއްދަތުަގިއވެސް ދިގު

ްތިވިދާޅުވާ ްހޯދަންވީމާްްނުފެނޭ. ްއެްއެޗހި ްމި ްވީިޑއޯާއއި އޯިޑއޯާއއި،

ަގނުޑެގްްލަތުގެްއިދާރާައކަށްްހައެއްކައުަުއޮންނާނީްނުފެނިފައި.ްމިއުޅެނީްދަ

ްއެްއެޗްއް ްލިޔުނު ްފުރަތަމައިނުން ްއެންމެ ްމަތީގަިއ ްަލއިފިްއޔާ ސިޓީއެއް

ްތަރުޖަމާވަމުން ްހެދިގެން ްނޭނގޭކަމަށް ްމީހަކަށް ްބެލި ްއެ ްދާއިރުގައި  60ްފަހަށް

ްމިއަާދް ްެއއްެޗއް ްއެްއވެސް ްރައްކާކުރި ްފަަހށް ްއެއްެޗއް، ްއަދި މިދަނީ.

ްދަރަންޏަ ްނެތް. ްފެނިފައެއް ްހިސާުބްްށްހަމައަށް ްއެއްޗެްއގެ ދޫކުރި

ްތިވިދާޅުާވގޮތަްށް ްތިކަންކަން ްކިހިނެއްތޯ ްއެހެންާވިއރު، ްނެތް. އެނގޭކަެށއް

ވީިޑއޯްބެލީމާްެއްވާނީ.ްައޅުަގނޑުމެންްދެްއކިްާވހަކަްއޯިޑއޯްބެލީމާްނުވަތަް

ްދަންނަވާލަމުންް ްވާހަކަ ްއޮންނަންވާނެ ްލިެޔވިފައި ްަގނުޑގަިއ  65އޮތްގޮަތކަށް

ްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުްކުުރކޮްށލާނަން.ްޝުކުރިއްޔާ.ް
ް

ް

ްތިފާހަގަކުރެްއވިހެންްމިތާނގަިއްމިްމަޖިލީހުެގްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: އާދެ،ްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރު

ްއޯް ްމި ަައި ްއެހެންވީމާ،ްއިދާރާގަ ްއެބަހުރި. ްއޮރިޖިނަލް ްވީިޑއޯެގ  70ޑިޯއއާިއ

ްެއއްެޗްއް ްއަޅުަގނޑު ްމިބަލައިފިއްޔާ ްދިމާވާއިރަްށ މައްސަލަެއއް

ްދިމާނުވާނެ.ް ްމިާއ ްލިޔުމާ ްިމ ްމިދެންނެވިގޮތަށް އިޞްލާޙުކޮށްފީިވއްާޔ

ްއޮްތް ނޑުމެްނވެްސްކުރިއަށް ްއަުޅގަ ްހުރިްއޔާ،ްދެން ްމި އެހެންވެ،ްިމގޮތަށް

ްވާހަކަުފުޅްްތަނުގައި... ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި އެހެންނަމަވެސް،

ްިވސްނާވަަޑއިެގްން ްބޮޑަށް ްތަންތަންކޮޅަށް ްިމ ްމިކަހަލަ،  75ދައްކަާވއިރު

ްދެކެނީ.ް ްައޅުަގނޑު ްރަނގަޅުވާނެކަމަށް ްަވރަށް ްދައްަކަވއިފިއްޔާ ވާހަކަފުޅު

ްއާދެ،ްއިްލޔާސްްޙުސައިްނ،ްއދ.ގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.

ް

ްކުތާ()ނިޒާމާބެހޭްނު

ް80 

ްކުރީދުވަހުެވްސްްއަިރއަތޮުޅގެްދެުކނުަުުބރީްމެްނބަރުް ްހަމަ ްއޮތީ ްދަންނަވަްނ ްމިއަުދވެސް ްބެހޭގޮތުްނ، ްޔައުމިްއޔާ

ްއޯޑިއޯާއއިްްއިލްޔާސްްުޙސަިއންް ްމި ް ްދެކޭގޮުތަގއި، ނޑު ްއަޅުގަ ްވާހަަކ. ްދެންނެވި ްއަޅުަގނޑު
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ްސަްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެއްެވސް ްނުކުރަންީވ ްއަޕްލޯޑް ްމިތާނގެްވީިޑއޯ ްނެތް. ބަބެއް

ްރައްޔިތުންނަްށް ްދިވެހި ްހުންނަންޏާ ްެބހެއްޓިފައި ްެއްެއއްޗެހި އަރުޝީފްަގއި

ްމަނައެްއކުރާކަެމްއް ްަގާވއިދެއް ްއެްއވެސް ްފެންނަންޖެހޭނެ. ްެއއްޗެހި  85އެ

އަޅުަގނަޑކަށްްއެނގިފަެއއްްނެތް.ްޚާއްޞަްމަޖިލީހުގެްަގވާިއދުވެސްްެއކަްން

ްއެހެންވީމާ، ްފެންނާނެގޮތަށްްްމަނައެއްނުކުރޭ. ްރައްޔިތުންނަށް ްއެްއޗެހި އެ

ްތަކުރާރުކޮްށް ްެއއްފަހަރު ްއަދިެވސް ްއަޕްލޯްޑކޮްށްދެއްވުން ްވީިޑއޯ އޯިޑއޯާއއި

ްއެދެން.ް

ް90 

ް

ްިތްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދެން ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްއެދިވަ ްރިުކއެސްްޓ، ްއެދިަވޑަިއގެންނެވުްންއެދިަވޑަިއގެންނެވި ް ަޑިއގެންނެވި

ްދެން،ް ްނޫން. ްމަްއސަލަެއްއ ްއޮތް ްބެހޭގޮތުން ްފާްސކުރުމާ ްޔައުިމއްޔާ އެއީ

ްއޮތީް ްހެދެން ްއަޅުަގނޑަްށ ްބެހޭގޮތުން ްމިކަންތަކާ،  95އެހެންނަމަވެސް،

ްއިބްރާހީމްް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާދެ،ްސ.އަތޮުޅގެ ްބަލާނަން. ކިހިނެއްތޯ

ްޝަރީފް.

ް

ްނުކުތާ(ް)ނިޒާމާބެހޭ

ް100 

ްބޮޑަްށްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްވަރަށް ްހުރެފައި ްއަޑުއަހަން ްހަމަ ނޑު ްރައީސް،ްއަުޅގަ ްޢިއްޒަތްތެރި

ްވިދާުޅވާގޮތުްންްްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމެންބަުރ ްޢިއްޒަތްތެރި ްލ.އަޮތޅުެގ އޮޅުންއަަރއިފި.

ްގޮތަކަށްް ްއެރިވަަޑއިގެންެނވިހާ ްހިތްޕުޅަށް ޔައުމިްއާޔްްމަނިކުފާނު

ްބޮޑަށްް ްަވރަށް ްދޭހަވާގޮތަށް ްއެމާނަަަ ްވިދާުޅވެ، ލިޔުްއވާކަމަށް

ްއޮޅުންއަާރް ްމެންބަރުންނަށްވެސް ނޑުމެން ްައުޅގަ ްއަދި  105ރައްޔިތުންނަށްވެސް

ްހޯއްދަވަންް ްމަނިކުފާނު ްއެ ްއަދި ްދަްއކަަވއިފިހެން. ްވާހަކަުފޅު ކަހަލަގޮތަކަށް

ްރޭޑިޯއއެް ްއެްއވެސް ްމަޖިލީހުެގ ްރިކޯޑިންގއެްއްއުޅުްއަވއިގެން އް،

ްމީހުންނަށްް ްތިިބ ްައޑުއަހަން ްކަހަލަގޮތަކަށް ލިބިވަޑައިުނގެންނެވި

ްބެިލް ނޑު ްައޅުގަ ްޙަޤީޤަތަކީ. ްކަުމގެ ްއެއީޯތ ްވިދާޅުެވއްޖެ. ދޭހަވާގޮތަށްެވސް
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ްވާހަަކާއިއް ްދެްއކި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަޔއުމިްއޔާއަކުން ްެއްއވެސް  110ބެލުމުގައި

ްޢިބާރާތްކުރެވިަފއި ނަޑްށްޚިލާފުގޮތަކަށް ްއަުޅގަ ްެއކަންވެްސ ްނުފެންނާތީ ވާތީ

ްހަމަޔަޤީނުންވެްސް ްއެނގޭނަމަ ްއެކަން ްއަުޅަގނޑަށް ްއެހެން ފާހަގަކުރެވޭތީ

ްއެްއެވްސް ްހުށަހަޅާނަން. ްިއޞްލާޙު ނުޑ ްއަުޅގަ ްގޮތުަގއި ޝައްކެތްނެތް

ްދެއްެކިވްްޢިއްޒަތްތެރި ްއެޭބފުޅުން ްއޮތީ ްހުށަނާޅުްއވާ ްއިްޞލާޙެއް މެންބަރަކު

ްޤަބޫލުފުޅުުކރެއްވޭީތކަމުަގއިްދެްއކެްވާހަކަ ްއެބޭފުޅުންނަށް ްއޮތްކަަމށް  115ިވގޮތަށް

ްއެފަދަކަމެްއް ްމެންބަރުވެްސ ްޢިްއޒަތްތެރި ްލ.އަތޮުޅގެ ްއެބަޖެހޭ. ދަންނަވަން

ްއެގޮަތްށް ްމިދެންނެވީ، ްނަޢީމް ްމުޙަންމަދު އޮންނަމަ،

ްނާޅުްއާވް ްހުށަހަޅުްއާވ، ްއެ ްއެބަފެނޭ. ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭނެކަމަށް

ްަަ ްދެންްތިއްބަވަ ްހުަށހެޅީމާ ްފާސްކުރަން ްޔައުމިްއޔާ ްމިތަނަށް އިގެން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއަދި ްރައްޔިތުންނަްށވެސް ްދިވެިހ ްވާހަަކއިން  120އެދައްަކވާ

ްވަރަްށް ްމަނިކުފާނު ްއޮޅުންއަރާތީ ްބޮޑަށް ްވަރަށް މެންބަރުންނަށްވެސް

ްއޮީތް ަުްއވާފައި ްލިޔު ްޔައުމިއްޔާ ްެދއްވަާފނަންތޯ ްވިދާޅުވެ ސާފުކޮށް

ްހުށަހަޅުއްވާްމިތާނގަ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮަތށްތޯ، ްދެކެވިަފއިވާ އި

ްޢަމަލުކުރަްއވާފަިއް ްކިހިނެއްޯތއޭ ްުނެގންނަވަމުތޯ، ްމަނިކުފާނު އިޞްލާޙުތައް

ްރަނގަޅު.ް ްަވރަށް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްދެއްަވއިފިްއޔާ ްސާފުކޮށް ްމިަިކަން  125އޮތީ.

ނޑުްދެްއކެވިްވާހަކަާއއިްޚިލާފުގޮތަކަ ްމިްލިޔެވިފަިއްއަޅުަގނަޑކަށްްއަުޅގަ ށް

ްއޮތްތަންްނުފެންނާތީްއެވާހަކަެވސްްފާހަގަކުރަން.ްޝުކުިރއްޔާ.
ް

ް

ްތިފާހަގަކުރެްއވިްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާގަިއްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރުްމިހާރު  130އާދެ،ްޢިއްޒަތްތެރި

ނުޑް ްއަުޅގަ ްދަްއކަވަުމން ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ލ.އަތޮޅުެގ

ގޮތަކަށްްލިޔަނީެއކޭްވިދާޅެއްުނވޭ.ްވިދާުޅވަނީްދެންްމީގައިްހުންަންްބޭނުންހާ

ްބަސްމަގުް ްނުަވތަ ްއިޞްލާޙުކުރުމަށް ްތަންތަންކޮޅު ްހަމަނުޖެހޭ ބަސް

ްމިއަދުވެްސް ްދެްއެކވީ. ްވާހަކަފުޅު ްކުރީދުވަހުވެސް ްބެހޭގޮތުން ރީތިކުރުމާ

ްދެްނ، ްޤަބޫލުކުރަނީ. ްއަޅުަގނޑު ްެއގޮތަށްކަމަށް ނުޑްްފާހަގަކުރެްއވީ  135އަުޅގަ

ްވީިޑޯއގަިއް ްއޯޑިޯއާއއި ްމިއޭ ްދަތިކަމަކީ ްހުރި ްއަޅުަގނޑަށް ދަންނަވާަާމިލީ

ްބަލަންޖެހޭއިރުް ްދިމާެވގެން ްމައްސަލަެއއް ްހުންނައިރު މިގޮތަށް
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ްޢިބާރާތްް ްހުންނަ ްމިހެން ްލިޔުމުގައި ްލިޔުނު ްޔައުިމއްޔާ އަޅުަގނޑުމެން

ްމިދެންނެ ްއުނިކޮށްލައިީފވިްއޔާ ްގޮތުން ްއުނަދޫގްރަނގަޅުކުރުުމގެ ވި

ނޑަށްްެއކަންްކުރަންްދަތިވެގެންްމިއުެޅނީ.ްނިޒާމާބެހޭް  140އަތުވޭދާނެތީއޭްއަުޅގަ

ްނުކުތާއެއްްދ.އަތޮުޅގެްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްރިޔާޟް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(ް

ް

ްނުކުތާެއއްްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް ްނިޒާމީ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ނުޑްޝުކުރިއްޔާ ްއަޅުގަ  145ްގޮުތން

ްމަޖިލީހުގައިްމުޙަްނމަދުްރިޔާޟްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްިމ ްއަބަުދވެސް ނޑުމެން ްައޅުގަ ްބޭނުންވަނީ ފާހަގަކޮށްލަން

ްވާހަކަެއްއް ްދައްކާ ްމެންބަރުން ްިޢއްޒަތްތެރި ްވާހަކަެއއް، ދައްކަމުންދާ

ްމަނިކާއި، ްމޫސާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަކަ.ްލ.އަޮތޅުގެ ްސެންސަރުކުރާ

ްަބއެްއް ްބޮޑު ްވަރަްށ ްކުރީރޭ ްވާހަަކ ްދެއްކެިވ ްނަޢީމް މުޙަންމަދު

ްގުާޅް ްމޯލްިޑްވސްއަަަށް ްީޓވީ ްޚުދު ނުޑ ްއަުޅގަ ްވަނީ.  150ސެންސަރުކޮށްފައި

ނޑާީލއޭ.ް ްކަ ްވިދާުޅވެގެްނ ްރައީސް ްަމޖިލީހުގެ ްާޚއްޞަ ްވިދާުޅވީ އެހީމާ

ްބޭނުންވަނީް ްުސވާލުކޮށްލަްނ ްއަރިހުން ްަރީއސް ްިޢއްޒަތްތެރި އަޅުަގނޑު

ނޑުްއވަމުންްގެންދިޔަްކަންތައްތަްއްމަ ނިކުފާނުްވިދާޅުވެގެންތޯްމިހާތަނަށްްކަ

ްވާހަކަަތްއް ްުހރި ްދައްކަވާފައި ްމެންބަރުން ްިޢއްޒަތްތެރި ދައްކަވާަފއި،

ްބަލައިގެންޯތް ްއުސޫަލކުްނ ްކޮން ްއެހެންވީމާ، ްވަނީ. ނުޑއްވާަފއި  155ކަ

ްލިބުނީމާް ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްަގއިޑްަލިއނެއް މިކަންކުރަނީ.

ްވާހަކަާއިއް ްދައްާކނެ ްދަްއކަން. ްއެވާހަކަ ްއިނގޭޭނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްނުދައްކާނެްވާހަކަ.ްުޝކުރިްއާޔ.
ް

ް160 

ްމާބޮުޑްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްވާހަކަފުޅާ ްދައްކަވާ ްބެހޭގޮތުން ްފާސްކުރުާމ ްަޔއުމިއްޔާ އާދެ،

ނުޑް ްއަޅުގަ ްދަންނަވާލާނީ، ްދެން ްއެހެންނަމަވެސް، ްނެތް. ގުޅުމެއް

ްމެންބަރުންްނު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްއެއްވެްސގޮަތކަށް ދަންނަވަމޭ

ްެއއްެޗްއް ްެއްއވެސް ްއެހެން ްއެހެންގޮތަކަށް ްފިޔަަވިއ ްގޮތް ނިންމަވާފައިވާ
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ްޢިއްޒަތްެތިރް ްއއ.ެގ ްއާދެ، ްދަންނަވާލީ. ްެއވާހަކަ ްއެހެންވީމާ، ނާޑކަށް.  165ކަ

ްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްމަޖުދީްއިބްރާހީމް.ް

ް

ްހޭްނުކުތާ()ނިޒާމާބެް

ް

ްމިނެީގްްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްނުުކތާއެއް ްނިޒާމީ ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި .`ް170 

ްްމުޙަްނމަދުްމަުޖދީްއިްބރާީހމްް ްގަާވއިދުގ4ްްެގަާވއިދުގެ ްއަދި ްދަށުންނާއި ްެގ45ްްވަނަްމާއްދާގެް)ނ(ްގެ

ްޔައުމިްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރައީސަްށ ްޢިއްޒަތްތެރި ނާޑްދަށުން. ްކަ ްުއނިކޮށް ްަބއިބައި ްއޔާއިން

މިސާލެއްްއެބައޮތްްދަްއކަވާަފިއ.ްގަާވއިދުަގިއްްހެދޭނެކަމުގެްވަރަށްްރަނގަޅު

ްކުެރވޭެން ްެއކަން ްދެްއވާފައި. ްއެބައޮްތ ްއެފުރުަޞތު ްރަނަގޅަށް ވަރަށް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްލ.އަތޮުޅެގ ްމިއާިއއެުކގަިއ، ްހަމަ ްރަީއސަށް.  175ޢިއްޒަތްތެރި

ްިއޝާރާ ްއެ ްރައީްސ،ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްެތރި ްކުެރއްވުމަީކ ތްކުެރއްިވ

ްޤަބޫލުކުރަން.ް ނުޑ ްއަުޅގަ ްކަމުަގއި ްކުަރއްވަންޖެޭހނެކަމެއް ތާރީޚަށްޓަކައި

ް ްރައީސަްށ ްޢިއްޒަތްތެރި ްފުރުޞަތ45ްްުއެީއ، ްއެ ްދަށުން ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްއެގޮތަްށް ްއެހެންީވމާ، ްދެއްވާފައި. ްަމޖިލީހުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި އެބައޮތް

ްނުކުރެވޭެނ.ްޢަމަލު ްއިނގިލިދިކެްއ ްމެންބަރަކަށް ްެއއްވެްސ  180ކުރެއްވުމުަގއި

ްދަފްތަރުންވެސްް ްއެްއޗަކުްނވެްސ، ްއެހެން ްއަދި ްޓިވީްނވެސް އަދި

ް ްގަވާއިުދގެ ްހަނދާންކޮށްދެނީ ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ ނޑާެލވޭނެކަން ވަަނ45ްްކަ

ނޑަށްްަގވާއިުދގެްޢިަިމާއްދާއަށްް ވަނަްމާއްދާެގ22ްްޝާރާތްކުރަމުން.ްއަޅުގަ

ްިއށީނދެލާނަން.ް ނޑު ްއަޅުގަ ްއަދާކުރުމަށްފަހު ްވާޖިބު ްއޮތް ްލިބިފައި ދަށުން

 185ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސަށް.ް

ް

ް

ްތެދުފުޅެއްކަމަްށްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތިވިދާޅުވީ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުރިްއޔާ އާދެ،

ްދަންނަވައިފިންް ނޑު ްއަޅުގަ ްޤަބޫލުކުރަން. ނޑަށްްްއަޅުަގނުޑވެސް އަޅުގަ

ްކުރުމުގަިއް ްއެަކން ްއެހެންވީމާ، ްއިނގޭތޯ. ްވާހަަކ ްދަތީގެ  190ދިމާވެގެންުއޅޭ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްޢިބާރާތްެވސް، ްބައެއް ްއަުޅަގނޑު އުނދަޫގވެގެްނއުޅެނީ.

ވާހަކަދެްއކުމުަގއިްހުރިްބަެއއްްޢިބާރާތްތައްވެސްްއެބަހުރިްމިދެންނެވިގޮތަްށ.ް
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ނޑާލީމާ ްކަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެ ްއެަބިއްްއެހެންނަމަވެސް، ްީވިޑއޯއިން އޯިޑއޯާއއި

ްދެއްތޯ.ް ްދިމާނުވާނެ ްމިދޭތި ނޑާނުެލޭވކަމަށްވަންޏާ ްކަ އެޖަސްޓްނުކުރާ،

ްމިހާހިސާބުންް ްދެން، ްއާދެ، ްވާހަކަ. ްއުޅޭ ްއަރަިއގެްނ ްދަތި  195އެހެންވީމާ،

ްމިް ްނެަެތީމާ ްހުށަހަޅުްއވާފަިއ ްއިޞްލާޙެއް ްމެންބަރަުކ ްއެްއވެސް އިތުރު

ްއިްދަންނަވާލަން.ްޔައުމިްއޔާތައްްފާްސވީކަުމގަ

ް

ވަނ14ްްަރައްޔިތުންގެްޚާއްޞަްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދުގެްް-3

 200މާއްދާގެްދަށުންްމެންބަރުންްހުށަހަޅާްމައްސަލަްކުރިއަށްް

 ގެންދަވައިްގޮތެއްްނިންމެވުން.

ް

ްއައިޓަްމްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޚާްއަޞ3ްްއާދެ،ްދެން،ްއެޖެންޑާ ްރައްޔިުތންގެ ްިމއޮންނަނީ ގައި

ްމަ ްގަާވއިދުެގ ްމެންބަރ14ްުޖިލީހުގެ ްދަށުްނ ްމާއްާދގެ ންްވަނަ

ްމައްސަލަ ްއާދެ،ްްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްނިްނމެވުން. ްގޮތެއް ްގެންދަވާ  205ުކރިއަށް

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްެތރި ްފަށަިއގެން ްމިހާރުވަނީ ްބަހުސް ްމި އެހެންވީމާ،

ްއަޅު ްމިގޮުތން ްއެހެންވީމާ، ްގެންދަވާފައި. ްދައްަކވަމުން ނުޑްވާހަކަފުޅު ގަ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްއުތުރުބުރީެގ ްތިލަދުންމަތީ ްމިއޮީތ ްއަރުވަން ފުރުޞަތެއް

ްކުރީދުވަުހެގް ްނިމުނުިއރު ްަދއްަކވާ ްވާހަކަފުޅު ްސަމީރު ްއަޙްމަދު މެންބަރު

ް ްއަދި ްއޮތީ.4ްްޖަލްސާގައި ްދޭންޖެހޭގޮތަށް ނޑު ްއަުޅގަ  210މިެނޓްއިރު

ްން.ަުރިއަށްްގެްނގޮސްްދެްއވުންްއެދެްކމިނެޓ4ްްްއެހެންވީމާ،ްއެް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްއަުޅަގނޑުްހީކުރީްއެއަްށވުރެންްގިަނިއންްމަނިކުފާނުްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް

ނޑިެގންްދިޔައިމާ....ްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްދެްއވާނެކަމަށްްމިހެންްމެދުކެ

ް215 

ްލ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުކުާތއެްއ ްނިޒާމާބެހޭ ްމޫސާްއާދެ، ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި އަތޮުޅގެ

ްމަނިކު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(
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ް220 

ްަމޑުކޮށްލަިއގެްންްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ްައޅުަގނޑު ްއާެދ، ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްމިއިނީްޔައުިމއްާޔގެްމައްސަލަްށްނިމެންދެކަށް.ްއެހެންނަމަވެސް،ްމެންބަރަކުްްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން:

ނުޑް ްއަުޅގަ ްޖަލްސާގަިއ ްއޮތް ްެއންމެފަހުން ްކުރަްއަވއިފި ފާހަގަވެސް

ދައްކާފައިހުރިްވާހަކަތައްްޙަޤީަޤތްްއޮޭޅގޮތަށްްސަރުކާުރގެްީޓީވްމެދުވެރިކޮްށް

ްއެހެންވުމުެގް ްސެންސަރުކޮށްަފއި. ްބޮުޑބައެއް ްވަރަށް  225ދައްކާފަިއވަނީ

ްވަ ްރައްޔިތުންނަްށ ްނޭނގުމުން ްއެްއޗެްއ ްއެކީނުކީ ްބޮޑަްށްސަބަބުން ރަށް

ްއަޅުަގނުޑް ްދެން، ްއެބަހަދާ. ްފޯނުކޮށް ނަޑށް ްއަުޅގަ ްއަަރއިގެން އޮޅުން

ްމުޢައްސަސާއަަކްށް ްއެްއވެސް ްސަރުކާރުގެ ްމަނިކުފާނު ނުދަންނަވާނަން

ފޯނުކޮށްފައިްއަުޅަގނޑުްެދއްިކްވާހަަކްސެންސަރުކުރަންްއެްނގިްވާހަކަެއއް.ް

ް ްޓީވީން ްސަރުކާރު ްޢާންމުކޮށް ްމިތަނުގައި  230ސެންސަރުކުރަމުންްދެން،

ނޑަްށް ގެންދަނީްދީނީްވާހަކަްަދއްަކިއފިއްޔާ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްމިާހރުްއަުޅގަ

ްކަހަލަް ްކުރިަމތިނުލެވޭ ްމައުމޫނަށް ްރައީސް ްދެްނ ްމިސަރުކާރު އެނިގއްޖެ

ްދިޔަީއކަން.ް ްހިސާބަްށ ްސެންސަރުކުރާ ްމިހާރު ްެދއްކިަޔސް ވާހަކަެއއް

ަކއިްެއވާހަކަްދަންަނވާލީ.ްސަރުކާުރްއެހެންވީމާ،ްހަމައެކަނިްޔައުިމއްާޔއަށްޓަ

ްދުވަސްކޮެޅްއ.ް ްއެބޮތްތާއޭ ްއަދި ްއަދިެއއް. ްުނވެޭއ ްޙާލުަގއިޖެހޭވަރެއް  235އެހާ

ްދެރަވާނެއޭ.ް ްވަރަްށ ްސެންސަރުކުރީމާ ްކަންަތއް ްއެކަހަލަ އެހެންވީމާ،

އެވާހަކަްހަމަެއކަނިްދަންނަވާލީ.ްއަޅުަގނޑުްބޭނުމެއްނެތްްެއާވހަކަްއަނބުރާް

ްމި ްހަމައަްށްގެންނާކަށް. ްަރއްޔިތުްނނާއި ްއޭތި ްއޮިތއްާޔ ްއޯިޑއޯ ތަނުަގއި

ްދޭނަން.ްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްލަފޯރުކޮށް

ް240 

ް

އާދެ،ްތިފާހަގަކުެރއްވިްނުކުާތައކީްނިޒާމީްނުކުތާއެއް.ްމިޖަްލސާގައިްިނޒާމީްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްރަނ ްފާހަަގކުރެްއީވ ްނޫންކަމަށްިވޔަސް ގަުޅްނުކުތާއެްއ

ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްޤަބޫލުކުރަން. ްއަުޅަގނޑުެވސް ފާހަގަކުރެްއވުމެްއކަމަށް

ްއެްއޗެްއް ްެއްއެވސް ްއިދާރާއިން ްމަޖިލީހުގެ ްމިތަނުން،  245އަޅުަގނޑު

ްީޓވީް ްއެހެންނަމަވެސް، ްދެން، ްނޯންނާނެ. ްދަންނަވާފަކާ ނުޑއްާވކަށް ކަ
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ް ްއުސޫލުތަކަށް ްބްރޯްޑކާސްޓްކުރުމުގެ ްަގވާއިދަށް ބައްލަަވއިގެްންމޯލްޑްވިްސގެ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްވިދާުޅވޭ. ްމިނިސްޓަރު ްއިްނފޯމޭޝަން ްކުރަްއވަނީކަމަށް އެކަން

ްމެންބަރުް ްޢިއްަޒތްތެރި ްލ.އަތޮޅުގެ ްނޫނަސް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ދުށިން

ްިތވިދާޅުިވގޮތުްން ްހަމަ ްވާހަކަފުުޅވެސް ްދެއްކެވި ްނަޢީމް  250މުޙަންމަދު

ނޑުވެ ްއަުޅގަ ްެދން، ްއާދެ، ްހުއްޓާ. ނޑާަފއި ްދެން،ްކަ ްއެބަލަިއލިން. ސް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްރ.އަތޮުޅެގ ްނުކުތާއެއް ްނިާޒމާބެހޭ ްއާދެ، އެހެންނަމަވެސް،

ްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.

ް

 255ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(ް

ް

ްއަޚުންނާިއްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްިދވެހިރާއްެޖ ްރައީސް، ްޢިއްޒަްތތެރި ްއައްސަލާމުޢަލަިއކުމް.

ްދަންނަވާލަން،ްްެދއްެކވުން:ޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަ ްއިޙްލާސްތެރިކަމާއެކު ްވަަރށް ނޑު ްއަުޅގަ އުޚްތުން،

ްބްރޯްޑކާސްޓްކުރަްނީވް ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްމިނިސްޓްރީއަކަށް އިންފޮމޭޝަން

ްހަމަތަކުގެމަތީންް ްޤާނޫނީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްނުހެދޭނެ ްަގާވއިދެއް  260ގޮތުގެ

ކުރައްވާ،ްރައްޔިތުްނެގްއުފެދިފައިވާްަރއްޔިތުްނގެްޚާްއޞަްމަޖިލިސް،ްމަޢާފް

ްޤަބޫލުކޮށްފަިއާވް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުން ްފާސްކޮށްފައި މަޖިލީހުން

ްއަިދް ްބަޔަކު ްނުވަތަ ްމީހަކު ްއެނޫންގޮތަކަށް ްނޫނިއްޔާ ްދަށުން ގަާވއިދެްއގެ

ްމައުމޫ ްއެކީއްކުރަންޯތ، ްކުރިކަމަށްިވޔަސް ްއެަކން ްބާޠިލްކަމަކަްށްން ވާީނ

 265ހިރާއްޖޭގެްރަްއޔިތުންނަށްްއަިދްޚާއްޞަކޮށް،ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި.ްެއވާހަކަްިދވެް

ްހުރިހާް ްމަަސއްަކތްކުރާ ްއެމިނިސްޓްރީގައި ްމިނިސްޓަރަށާއި އިންފޮމޭޝަން

މީހުންނަށްްސަމާލުކަމަށްްދަންނަވާލަން.ްމިއީްދިވެހިރާއްޖޭގަިއްއޮތްްޤާނޫނީް

ްއެންމެް ްނިންމުން، ްފަހުގެ ްއެންމެ ްބިންގާ، ްއެންމެމަތީ ްހަރުދަނާ އެންމެ

ްޢަމުރު.ްޝުކުރިއްޔާ.ްފަހުގެް

ް270 

ް

ްގުިޅގެްންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްެއްއޗަާކއި ްދެންނެވި ްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި އާދެ،

ްބަލަެއްއް ްނުކުތާއެއްކަމަށް ްނިޒާމާބެހޭ ްކޮްނމެހެން ްނުކުތާ ތިފާހަގަކުރެްއވި
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ްއަިދް ްއެންމެންނަށްވެސް ްއަޅުަގނޑުމެން ްއޮްތގޮްތ ްއެކަން ނުގަންނަން.

 275ންފޮމޭޝަންްމިނިސްޓަރަށްވެސްްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެކަަމށްްހީކުރަމުން،ްއި

ްއާދެ،ްއަޙްމަދުްސަމީރުްވާހަަކފުޅުްކުރިއަށްްގެންެދވުންްއެެދން.

ް

ްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްދެއްވި ްރައީްސ ްޢިްއޒަތްތެރި ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި 4ްްޝުކުރިއްޔާ

ްއެކަންތައްަތްއްްން:އަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވު ްައވަހަށް ްވީހާވެސް ްބަާލނަން ްައޅުަގނޑު މިނެޓުގައި

ްއޮންނަންް ްާބބެއް ްއިންތިޤާލީ ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެިރ  280ދަންނަވާލެވޭތޯ.

ްކުރަންް ްައޅުަގނޑުެމން ްއެއްކަމަކީ ްމުހިންމު ްއެންމެ ބޭނުންވާ

ްއެކަންކަްން ްދަށުން ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްކަންތައްަތއް ހަމަޖައްސަވާފަިއވާ

ްަރއީްސ،ްައޅުަގނުޑްރައް ްފޯރުޮކށްދިނުން.ްޢިއްޒަތްތެރި ޔިތުންނާިއްހަމައަށް

ްޕޮލިސްް ްަދށުން ްމިޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއަޅުަގނޑުެމން ދަންނަވާލާނަން

ްހުށަހެޅުނު.ް ްގާއިމްކުރުމަށްޓަަކިއ ްކޮމިޝަނެްއެވސް  285އިންޓަގްރިޓީ

ްނުކުރެވުނު ްފާެހއް ްެއއެއް ްނުެދވުނު. ްވޯޓެއް ަަކަށް ްއެއަ .ްއެހެންނަމަވެސް،

ްފެންނަމުންް ްނޫސްތަކުން ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްިމއަދު އެހެންނަމަވެސް،

މިދަނީްޕޮލިސްްއިންޓަގްރިޓީްކޮމިޝަނަށްްރައީސަކުްހަމަޖައްސަވާްއެތަުނެގް

ްމާދަމާް ްދެން، ްވާހަކަ. ްކުރިއަށްދާ ްއެަތން ްބަހައްޓަވާ ނަންބޯޑު

ްއެކަްން ްއަނެއްާކެވސް ްނިމުމުން ްިއޞްލާޙުޮކށް  290ޤާނޫނުއަސާސީ

ްއެހެންވީމާ،ްވެގެންދާ ްދަންނަވާކަށެއް. ްނޭނގެ ނޑަކަްށ ްއަުޅގަ ެނގޮތް

ްކުާރަކމެއްކަމަށްވާނަމަް ްއިޙްލާސްތެރިކަމާިއއެކު ްއެއީ ްރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެކަންް ްމިއަަދުކނޫން ްކުރީސް. ްއެގޮތަށް ްިއއްެޔަގއިވެސް އެކަންކަން

ް ްދަންނަވާަލން، ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ޖޫނ9ްްްކުރާނީއަކީ.

ްމާލަމުގައ2114ްްި ްޖަލްސާކުާރ ްމަރުކަޒުގެ ްއިސްލާީމ  295ަގއި

ްއަކުރަްށް ްައުކރުން ްޭއގަިއ ްވިދާުޅވުމެއް، ްވިދާޅުިވ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްކަނުލާް ްވަރަށް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވާލާނަން. އަޅުަގނޑު

ްދެވަނަކަމަކަްށް ްއުންމީދުކުރަން. ްައޅުަގނޑު އަުޑއައްަސވާނެކަމަށް

ފެންނަނީ،ްއެަކަކށްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެްމަޤާމުްފުރޭނީްްއަޅުަގނޑަށް

ްބަޔާންކޮށްފަިއް ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއ ްމުއްދަތަަކށްކަމަށް ްަވކި  300ގިނަެވގެން

ްއޮންނަހެންް އަހަުރ،5ްްއޮތުން.ްމިސާލަކަށް،ްދުނިޭޔެގްބައެއްްތަންތާނގައި

ރުްއޮޭވްއަހ7ްައަހަރުްއޮވޭްކަންނޭނގެ،6ްްދެދައުރު،ްބައެއްްތަންތާނަގއިް
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ްއެކަންކަްން ްގޮތަކަށް ްއެކަހަލަ ްދައުރަށް. ްދެ ްކޮންމެއަކަްސ، ކަންނޭނގެ.

ްޤާޫނނުއަސާސީަގިއް ްމުއްދަތު ްފުރޭނެ ްަމޤާމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ

ްދީމި ްމިހާރު ްއެއީ ްހީވަނީ ްއަުޅަގނޑަށް ްއޮތުން.  305ރާތީްޤްަްބަޔާންކޮށްފައި

ްމީގެކު ްގުޅޭަކމެއްހެން. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްކަންތައްަތްއްނިޒާމާ ްެއކަހަލަ ރިން

ްމިތާް ްމީހާ ްމިުހރި ްމަޤާމުގައި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ ްމިހާރު ނެތީމާ

ްމިފިަޔވަޅުމަތީަގއި،ް ްކޮންމެހެން ްމިެދންނެވީ، ްއަޅުަގނޑު ހުންނަތާ،

ް ްހުންނަތާ ްމިމަޤާމުގައި ްެއކަަމކު އަހަރުވެއްޖެ.25ްްމިފިޔަވަޅުމަްއޗަކުނޫން،

ްމިކަ ްތާނަގއި ްހިތުންްކުރިއަށްއޮްތ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއޮތުމަކީ ްމިކަން  310ހަަލގޮތަކަށް

ް ްޤްަްދީމިމިހާރު ްމިީއްރާތީ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްގުޭޅގޮތެއްނޫން. ނިޒާމާ

ް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމަރުކަޒުަގިއ9ްްޢިއްޒަތްތެރި ްއިސްލާީމ ޖޫންގައި

ްއެއްޭރް ްދެރޭ، ްމީގެ ްމިދަންނަވާލަނީ ްދެން ްައޅުަގނޑު ްވިދާުޅވުން. ވިދާޅުވި

ްަބއްދަލުވުމެްއަގިއްްކުރިން ްއެޕާޓީގެ ްދެއްިވ، ްސްކޫލުގައި ކަލާފަނު

ްމިއޮތީ.ް ްނަގާފައި ްމީތި ްނޫހުން ްހަވީރު ްއަުޅަގނޑު ްވިދާޅުީވ،  315އެމަނިކުފާނު

ްއަުޅގަ ްވިދާުޅވަނީ، ްކުރިމަތިލުމާއެމަނިކުފާނު ްަރއީްސކަމަށް ބެހޭގޮތުންްނޑު

ްފާ ްކަންތައްތަެކއްވަނީ ްމަޖިލީހުގައި ްާޚއްޞަ ދެއްވާަފއޭ.ްްސކޮށްރައްޔިތުންގެ

ްރަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދަންނަވާީނ އީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔްއަޅުަގނޑު

ްބަ ްަކންތައްތަކެްއވަީންއިވެިރވާކަެށއް ްމަޖިލީހުގައި ްނުކުރަމޭ. ްފާެހއް ެއއްެޗއް

ްއެްއެވްސް ްފާްސކޮށްދެްއވުމަކީ ްއެފާްސކޮށްދެއްވި  320ފާސްކޮށްދެއްވާަފއޭ.

ްމިބޭްއވޭ ްމިއަހަރު ްގޮތުަގއި ްއޮޅުމެއްނެތް ްއިންތިޚާބަްށްްޝައްެކއް ިރޔާީސ

ްާފސްކުރެްއވުމެކޭ.ް ްފާސްކުރެްއވި ްކުރިމަތިލެޭވޮގތަށް އަޅުަގނޑަްށ

ްއެއްޗެްއް ްމިކަހަލަ ްނުދެނަހުރިން ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ފާސްކުރެްއވިކަމެއް.ްއެހެންވީމާ،ްކަންކަންްއޮުޅވާލުމުގެްަމއްަޗށްްމިކަންކަްން

ނޑުްޤަބޫލެއްްނުކުރަންްކުރިއަށްްގެންދިޔުމަކީްޢިްއޒަްތތެރިްރަ  325އީސް،ްއަުޅގަ

ްއެހެންވީާމ،ް ްކަމަށެއް. ްކުރެވޭކަެމއް ްއިޙްލާސްތެރިކަާމއިއެުކ މިއީ

ްބޮޑަށްް ްމިހާރަށްވުރެ ްހީވަނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްމިކަމުގަިއ، ްމަނިކުފާނުވެސް

ްައިދް ްމައްޗަށް، ްވާަހކަފުޅުެގ ްދައްަކވާ ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ރޭިޑއޯިއންްއެމަޢުލޫމާތުތައްްރައްޔިތުްނނަށްްއޮޅޭގޮތަްށްޚާއްޞަކޮށްްީޓވީާއއިް

ްހަދައިދެއްވަްން ްހާމަވާނެގޮތެއް ްމިކަންކަން ްދާދުވަސްވަެރއްަގިއ  330ފޮނުވަމުން

ްވީިޑޯއް ްއަޅުަގނޑު ްމިދެންނެވީ، ްމިހެން ްއަޅުަގނުޑ ްއެއީ ޖެހިއްޖެހެން.

ްމޯލްޑިވްސްިއްން ްޓީވީ ްބުނީ، ްއެދުނީމަވެސް ްމިތަނުގައި ހޯދަން
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ްއަޅުަގނުޑްސެންސަރުކޮ ްލިބޭނީ. ނޑަށް ްއަުޅގަ ްެއއްޗޭ ްއޮތް ށްފައި

ްނާއިބު.ް ްޢާންމުގެ ްއަމީން ްޖަވާބުދެްއވީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެއެއް. ބޭނުމެއްނޫން

ްދެންް ްމިހިރީ. ަަިއ ްނުދަންނަވަ ްއެވާހަކަ ނުޑ ްއަުޅގަ  335އެހެންނަމަވެސް

ްރައީސް،ް ްޢިއްޒަތްެތރި ްދެންނެވީ. ްމިވާހަކަ ްދިޔައިމަ މިހާހިސާބަށް

ްމިސަބަބަށްޓަކައި.ްްއަޅުަގނޑުމެން ްބޭނުންވަނީ ްބާބެއް އިންތީޤާީލ

ްބަިއވެިރވާކަމަށްވާނަަމ،ް ްރޭހުަގއި ްިއންތިޚާބުގެ ްރިާޔސީ އަޅުަގނޑުމެން

ްކުރިއަަކްށް ްމިރޭހެއް ްހުަުރެގެންނެއް ްކުރިއެއްަގއި ްޚިލާފު ްއާަދޔާ އެކަކު

 340،ްނުގެންދެވޭނެ.ްއެހެންވީމާ،ްކުިރމަތިލާްމީހުންްއެއްހަމައެްއގައިްތިބެންވާތީވެ

ްމިތާނގަިއް ްވެރިކަމެއް ްއިންތިޤާލީ ްއޮންނަންޖެހެނީ ްބާބެއް އިންތީޤާލީ

ްލިބުނުް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަްތތެރި ގާއިމުކުރަންޖެހެނީ.

ްހުށަހަޅާނަން.ް ްހުށަހެޅުމެއް ނޑު ްއަޅުގަ ްކުރިން ްނިންމާލުމުގެ ފުރުޞަތުގައި

ކުރެވުމުންމިާދްއަޅުަގނޑަށްްލިބިފަިއވާްވަގުުތކޮޅުްކުޑަކަާމއެުކގައި.ްިއޞްލާޙު

ްމެންބަރުންް ްހިމެނުމަށްޓަކަިއ ްބާބެއް ްއިންތީޤާލީ  345ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްކޮމިޓީއިްން ްޑްރާފްޓްކުާރ ްދިރާސާކޮށް ްއަލީގައި ްޚިޔާލުތަކުގެ ފާޅުކުރެްއވި

ްޝުކުރިްއާޔް ްހުށަހެޅުން. ްމަޖިލީހަށް ްޑްރާފްޓްކުުރމަށްފަހު ްބާބެއް އިންތީޤާލީ

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ނުޑްމިައުދްްެމންަބރުްރިޔާޟްްކޮޅުމަޑުލުް  350ްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއާދެ،ްއެންމެފުރަތަމަްއަުޅގަ

ްުހށަހެޅުއްވުމަްށްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހުށަހެޅުއްވި ްދެންމެ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްެގ ހއ.

ްސަބަބަކީ،ް ްތާއީދުުކރާ ްެއއަށް ްއަޅުަގނޑު ްތާއީުދކުރަން. އަޅުަގނޑު

ްޤަ ްއަލަށް،ްނުަވަތްއަޅުަގނުޑވެސް ްޤާނޫނުއަސާސީއިން ްމިހާރުގެ ބޫލުކުރަން

ްމިޤާނޫނުއަސާސީައްށް ްިއޞްލާޙުކުރަމުންމިދާ ްމިހާރު އަޅުަގނޑުމެން

 355ވާޞިލްވުމަށްަޓކައިްއިންތީޤާީލްމަރުޙަލާތަކެއް،ްނޫންނަމަްެއްޕްރޮސެސްެއއްް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްނިންމަންޖެހޭނެކަމަށް. ްމިމަޖިލީހުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްރައީސް ްގިނަް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގަ ްިމޢިއްޒަތްތެރި އެހެންނަމަވެސް

ްއަޅުަގނޑަްށް ްތެރޭަގިއ ްވާހަކަފުުޅގެ ްދެއްކެވި ްޚިޔާލުކުރެއްވި، މެންބަރުން

ްަޝްއުކް ްވާނެކަމާދޭތެރޭގައި ްއެގޮތަށް ްއެަކން ްނޫނީ ްދަތި، ވަރަށް

ްމެންބަ ްޢިްއޒަތްތެރި ްަބއެއް ްވާހަކަފުުޅތައްވެސް ްބައެއް  360ރުންްއުފެދޭކަހަލަ

ްވަރަށްގިަން ްކުރުމަށްޓަަކއި ްއެގޮތަށް ްެއކަންތައް ްއަދި ްއެބަހުރި. ދައްކަވާަފއި
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ްކުރިމަިތވެާދނެކަހަލަގޮތަކަްށް ްދަތިތަކެއް ްވަރަށްގިނަ ްނޫންނަމަ ޤުރުބާނީތަކެއް

ްެއީއް ްއެެހންވީމާ، ްފާހަަގކުރަން. ްއަޅުަގނޑު ްވާހަކަަތއްެވސް ްބައެއް ހުރި

ްއިންތީޤާލީ ްކުެރވޭނެގޮަތކަްށ ްޤާނޫނުއަސާސީއަްށްްއެކަން ބާބެއް

ްއެކަްން ްކުރެވޭެނކަހަލަޮގތަކަށް ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްއެކަން  365ގެނައުމަށްޓަަކއި

ްމިދަންނަވަނީ،ް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެން ްފެނޭ. ްވަރަށްބޮަޑށް ްއަޅުަގނޑަށް ކުރަން

ްޤާނޫނުއަސާީސއަކަްށް ްއާ ްޤާނޫނުއަސާސީ، ްިމ ނޑު ްއަޅުގަ އެންމެފުރަތަމަ

ްއިޞް ނޑުމެްނ ްއަޅުގަ ްޤާނޫނުއަސާސީއަްށްނޫންނަމަ ލާޙުކުރަމުންދާ

ްާއް ްތެރެއިން ްމަރުޙަލާއެްއެގ ްއިންތިޤާލީ ްނޫންނަމަ ބަދަލުވާއިުރގަިއ،

ނޑުމެްނގެްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުންް ްއުފައްދާްވާަހކަެވސްްއަުޅގަ  370ސަރުކާރެއް

ްކިހިނެްއް ްއެީއ ްއަރަނީ ްހިތަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްދައްަކވާ. އެބަަަ

ްކަމެ ްކުރެވިދާެނ ްބަެއްއްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކުރުަމށްޓަކައި ްއެކަން އްބާަވއޭ.

ނުޑެގް ްއަޅުގަ ްޚާއްޞަކޮްށ ްއަދި ްޚިޔާލުފުޅަށް، ްމެންބަރުންގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ްމިމައްސަަލް ްރަޝީދު ްޙުސައިން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްތ.އަތޮުޅ އަޚް

ްވަރަށްގިަން ްވިދާުޅވި ްއެުދވަހު ްާވހަކަފުޅުގައި ްދެްއކެވި  375ހުށަހެޅުއްވިއިރު

ްޭއގެ ްމެންބަރުންްގޮތްތަެކއް. ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުންގެ ްައލަށް ތެރޭަގއި

ްދެްއކެވި.ް ްވާހަކަުފޅުތަެކއް ްވަރަްށގިނަ ްމިހެންޮގްސ ޢައްޔަންކުރުމާ،

ްއޮތީް ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކުރުމަށްޓަކައި ްމިކަންތަްއ އެހެންނަމަވެސް

ފަސޭހަކޮށްތޯްދަތިކޮށްތޯ.ްެއގޮަތށްްބަލާއިރުްއަޅުަގނަޑކަށްްެއއްގޮަތކަށްވެްސް

ްކުެރިވދާނެކަމަކަށެއް.ްޤަބޫ ްެއކަންތައް ްެއވިދާުޅިވގޮތަށް  380ލެއްނުކުރެޭވ

ވަގުީތގޮތުންްމިހާރުްއަޅުަގނުޑމެންްއިންތިޤާލީްސަރުކާރެއްްމިތާްގާއިމުކޮްށް

ްމިކަންކުެރިވދާނެކަމަކަށެއް.ް ްއިންތިޚާބުކޮށްގެން ްބަޔަކު ްއަލަށް އެސަރުކާރުން

ްއަުޅގަ ްއެކަން ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްކުރުމުެގްއެހެންނަމަވެސް ނުޑމެން

ްސިޔާސީް ްއުފެދިފަިއހުރި ްމިހާރު ްާޤނޫނީގޮތުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ބަދަލުގައި،

ްއެންމެް ްމުހިންމުކޮށް ްއެންމެ ްދެޭކގޮތުަގއި ްައޅުަގނޑު ްއެބަހުރި.  385ޕާޓީތަކެއް

ްވަރަްށް ްމީގަ ްރޯުލ ްޕާޓީތަުކގެ ްސީޔާސީ ްކުެރވޭީނ ްމިކަން ރަނގަޅަށް

ްޕާޓީތަުކން ްސިޔާސީ ްއެހެންވީމާ، މިކަންތަްއްްމުހިންމު.

ްެއއްގޮަތކަށްވެްސް ްކުާރކަށެއް ްމިކަންތައް ްނޫިނއްޔާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުގައި
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ްމިހެްން ްއަޅުަގނޑު ްއާދެ، ްއެީއކީެއއް. ްފެންނަކަެމއްނޫން އަޅުަގނޑަށް

ްއޮީތް ްޮގވާލާފައި ްސަރުކާރުން ްއެނގޭ ނަޑށް ްއަުޅގަ  390ދަންނަވާއިރުެވސް

ްވާހަ ްއައިސް ްމޭުޒދޮށަށް ްެއއް ްޕާޓިތަކަށް ްކަންތަްއްސިޔާސީ ކަަދއްަކިއގެން

ްޮއއެވަާރިއްމިމަޖިލީހުގެް ްބޭނުންވާގޮެތއް،ްމަޖިލީހުގެ ނޑުމެން ކުރާށޭ.ްއަުޅގަ

ްުއޅޭް ްބޭނުންވެގެން ްމިކަމަށް ްތެރެއިން ްބަލާއިރު،ްމެންބަރުންގެ މެޖޯރިޓީއަށް

މެންބަރުންނަކީްވަރަށްްމަދުބައެއްްއެއީ.ްައޅުަގނޑުމެންްމިދައްކާްވާހަކަަތްއް

ނޑަކަްށްބޭނުންވާގޮތަކަ ްއަޅުގަ ްފާސްވެގެންދާނެކަމަކަްށ ްމަޖިލީހުން  395ށް

ްެއްއތަނަކަށްގޮްސް ްޕާޓީަތއް ްސިޔާސީ ްއެހެންނަމަެވސް ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.

މިކަންްކުރާނެގޮތަކަށްްމިކަންްނިންމައިފިކަމަށްވަންޏާްމިކަންްއަޅުަގނޑުމެްން

ްއެްއގޮތަށްެވްސް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް. ްފަސޭހަާވނެ ްވަރަށް ކުރަން

ނަޑކަށްްޤަބޫލެްއވެސްނުކުެރވޭްމިހާރުްހުރިްއަޅުަގނ ަޑކަށެއްްނުފެނޭ،ްއަުޅގަ

 400ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއިސްތިުޢފާްދެއްވާަފއިްއެތަނަށްްއެހެްނމީހަކުްއެތަނަށްް

ްރައްޔިތުންެގް ްތިބި ްމިހާރު ްނޫންނަމަ ްބާއްަވިއގެން، ްއިންތިޚާެބއް ލައިގެން

ްއަތޮ ްމިހާރު ްނޫނީ ްބޭރުކޮށްފަ ްމެންބަރުން ްދެްމަޖިލީހުގެ ްތިބި ޅަކުން

ްރައްޔިތުްނގެް ްގެނެްސްލަިއގެްނ ްއެކަުކ ްއެަތނަށް ްބައިތިއްބާފައި މެންބަރުން

ްމިކަންް ްހިންގާޮގތަށް ްމިޤައުމު ްއެމީހުން ނޑަައޅާފައި، ްކަ މަޖިލީހެއް

ްވަރަްށގިަން ްަރއީްސ. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކުެރވޭނެަކމެއްނޫން ްެއއީ  405ގެންދާކަށެއް.

ް ްޚިޔާލާއި ްމެންބަރުންގެ ްއެީއީކްޢިއްޒަތްތެރި ްއެޮގތަށް. ިވސްނުންހުރީ

ް ްކުރެވޭނެކަެމއްނޫން. ްއެހެންވީމާ،ްއެީއ ްއެީއ. ނުކުރެވޭނެކަމެއް

ްނެތް.ް ްކުރާެނކަމެއް ްމަަސއްކަތް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކުރާކަށް ނުކުރެވޭނެކަމެއް

ްކޮބައިޯތ،ް ްމަގަކީ ްކުރެވޭެނ ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްމާރަނަގޅުވާނެ އެއަްށވުރެ

ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކުރަން ްރަނގަުޅްްމިކަން ްހަދާނީ.  410ކިހިނެއްތޯ

ްގޮތްތަކެްއް ްވާޞިލުެވވޭެނ ްޤާޫނނުއަސާސީއަށް ްއާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ް ްއަޅުަގނޑަަަށް ްއެކަމަކު ްކަށަވަރުންްނިންމިދާނެ. ްޔަޤީނުންވެސް ްހަމަ

ްއަދިް ްުނދޭނެކަން. ްއިސްތިޢުފާ ްސަރުކާރު ްޮއތް ްމިހާރު ްެއއީ އެނގޭކަެމއް

ްއަ ްނުެލވޭނެކަން ްަވއްޓާެވސް ްފަސޭހައެއްކޮށް.ްއެސަރުކާރު ނޑުމެންނަށް ުޅގަ

ްވާހަކަދެެކވިެގްން ްސަރުކާރާ ްއެހެންވީމާ، ްވާނެކަެމއްނޫން.  415އެީއކީ
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ްހޯދުން،ް ްިމގޮތްަތކެއް ްވާހަކަދަްއކަިއގެން ނޑުެމން ްއަުޅގަ ސަރުކާރާެއކުަގއި

ްކުެރވޭނެް ްިމކަން ްމިނޫންގޮަތކަށް ްޙައްލަކީ. ްއޮްތ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ މިއީ

ްނޯންނާނެ ްމިމަޖިލީހުގަްއެްއވެްސގޮތެއް ްއެހެންވެއްޖެކަމަްށވެއްެޖއްާޔ .

ްެއއްޗެހިަތއްް ްހުށަހެޅި ްމީހުން ްމަސައްކަތްކުާރ ްިއޞްލާޙަށް މީގެކުރިންވެްސ

ްއެހެންވީާމ،ްައޅުަގނުޑް ްފޭލިެވގެންދާނެ. ްމިކަްނެވސް ްދިަޔގޮތަށް  420ފޭލިވެގެން

ްޕާޓީތަކުގަިއް ްމެންބަރުންނަށް، ްޢިއްަޒތްތެރި ްތި މިގޮވާލަނީ

ްސިޔާީސްހިމެނިވަޑަިއގަން ްތިބޭފުޅުން ްވަޑަިއގަންނަވާޭށ ްމެންބަުރންނަށް ނަވާ

ްނިންމަވައިގެްން ްގޮެތއް ްވަަޑއިގެންަފއި ްެއއްތަނަކަށް، ޕާޓީތައް

ވަަޑއިގަންަނވާށޭްމަޖިލީހަށްްެގނެއްސަްއޭރުންްމިތަނަށްްއެްއޗެއްްހުށަހަޅާށޭ.ް

ްސަމީރުެގް ްއަޙްމަދު ްދެންމެ ނޑު ްއަުޅގަ ްހަމަެއއާެއކު ްވެދާނެއޭ.  425އޭރުން

ްޑްރާފްޓިންގްހު ްއަީލގަިއ ްވާހަކަތަުކގެ ްމިދެންނެވި ްމިތާއީދުކުރީ، ށަހެޅުމަށް

ްގެނައިމަް ްގެންނާށޭ. ްމިތަނަށް ްޑްރާްފޓްކޮށްގެން ްއެްއޗެއް ކޮމިޓީއިން

ްޭއަގް ްރަނގަޅިއްޔާ. ްއެގޮތް ްވޯޓުދޭށޭ ްއެއަށް ްމިތިބީ އަޅުަގނޑުމެން

ްއެ ްއިޞްލާުޙކުރާނީޭއ. ްއެ ްއަނެްއކާވެސް ހެންވީމާ،ްގޯސްކަެމއްޮއވެއްެޖއްޔާ

ްއަޅުަގނަޑކަްށް ްކުރެވޭނެކަމަކަްށ ްމިކަން ްނޫންގޮތަކަްށ  430އެކަހަލަގޮަތކަށް

ްވާހަަކް ްަމޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ނުޑ ްއަުޅގަ ްހަމައެއާއެްއކޮްށ ްދެން ނުފެނޭ.

ްއެގޮތަށްް ްއެނޭގ.ްހަމަ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްހުއްުޓވާނެކަން ްމިއަދުވެސް ދައްކަންޏާ

ަގނޑަށްްއެނގޭްމިޤަުއމުގެްވެރިކަާމިއްމިހާރުްމަޖިލީހުންްބައެއްްމީހުންްއަޅު

ްމެންބަރުން.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްބައެއް ްމިތަނުން ްނިންމައިފި ްމީހަކު ޙަވާލުވާނެ

ްއަިދް ްކަްނތައްތައް ްެއވަރު ްއެހެންވީމާ، ްމިީއ. ްދެރަކަެމއް ްވަރަށް  435މިއީ

ްވާެން ްއެކަްނކޮށްފިއްކަމަްށވަންޏާ ްއެގޮތަށް ްކުރާކަެށއްނުވޭ. އަޅުަގނޑުމެން

ްބަޔަކުްްމިހާރުްމިއޮތްް ްވައްާޓލުމަށް ްއޮތްްސަރުކާރު ްއުފެދިފައި ޤާނޫނީގޮތުން

ްއެކަމަުކް ްމާނަކުެރެވނީ. ްއެކަން ނޑު ްައޅުގަ ްކުރަނީކަމަށް މަސައްކަތް

ްމައުމޫންް ްހުރި ްމިހާރު ްއެގޮތަށް. ްނިންމަިއފި ްބަޔަކު މިތަނުގައި

 440ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުްބަހައްޓާފައިްިތވިދާޅުާވްއިންތިޤާލީްސަުރކާރެްއގެްަރއީަސކުް

ްމިކަހަލަް ްމެްނބަރުން ްިޢއްޒަތްތެރި ްގޯެހއް. ްވަރަށްޮބޑު ްމިީއ ނަޑއަަޅއިފި. ކަ

ްމިވާހަކަް ްައޑުއަަހިއފިން ނޑު ްއަުޅގަ ްުނވާނެ. ްދަްއކަިއގެންނެއް ވާހަކަ
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ްވިދާުޅވާެން ްރަީއސް ްަދއްކާއިރަްށ ްެއވާހަކަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެކަމަކު ދެއްކިައޑު.

ްެދއް ްެއއްގޮަތކަށްވެސް ްތިއީ ްނުދަްއކާށޭ ްތިްއެވާހަކަ ްވާަހކަެއއްނޫނޭ ކޭނެ

ްމިޤައުމުެގް ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުނިކުާރނަމޭ.  445ޔައުމިްއޔާއިްނވެސް

ވެރިާޔއާބެހޭގޮތުންްމިތަނުގައިްދެއްކީްކޮންކަހަލަްހަޑިްމުޑުާދރުްވާހަކަެއއްޯތް

ްއެކަމަުކް ނޑާަނމެކޭ. ްކަ ްތިބައި ްވިދާޅެއްުނވޭ ްދިޔައީ. ްދައްކަމުން މީހުން

ްވާ ްއެހެންކަހަލަ ްމަޖިލީހާގުޅިގެްންމިތަނުގައި ްަރއްޔިތުްނގެ ަހަކ،ްޚާއްޞަކޮށް

ްމަސައްކަތްކުަރްއާވް ްހުއްުޓވަން ްެއވާހަކަ ްގޮއްިސކަމަށްެވއްޖެްއޔާ ވާހަކަެއއް

ްވާހަަކިއގަިއް ްެދްއކި ްައޅުަގނޑު ްދުވަހުަގއި  450އެބަ.ްއެހެްނވީމާ،ްމިއަދު،ްުކރީ

ްމިދިޔައީް ްވެއްޓިެގން ްމިޙާލަތަށް ްމިަޤއުމު ްދެންނެވީ އަޅުަގނޑު

ްނެތިއެއްނޫނޭ.ްއަޅު ްދައުެރްއ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ަގނޑުމެްނގެ

އަޅުަގނޑުމެްނގެްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގެްދައުރެއްްއެބައޮތޭ.ްމިއަދުްމިކަންް

ްރައްޔިތުްނެގް ްއޮންނަ ްމާދަމާ ްރައްޔިތުން، ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަަކިއވެސް

 455އުމުގެްޙާލަތުްމަޖިލީހެއްްބާއްވައިްމާދަމާވެްސްނިންމިދާނެްއެމީހުންނަށްްމިޤަް

ކޮންމެގޮތަކަށްްބަދަލުކުރަންވެްސ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްޭއގަިތބީކީްމިހާރުގެް

ްމިހާރުެގް ްމެންބަރުންނެއްނޫން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

މެންބަރުންްއެބަތިބި.42ްްމެންބަރުންްތިބީ.ްބާކ8ްްީރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެް

މިޤައުުމގެްކަންތައްތަްއްްވޯޓު،ްީކއްވެތ26ްޯކަމެއްްފާސްކުރަންްބޭނުންވަނީް

ްބޭނުންތަކާިއް ްއަިމއްަލ ްއިުޚލާޞްތެރިކަމެއްނެތީ. ްމިއުޅެނީ.  460ނުނިންމިގެން

ްތިމާއަްށް ްދަްއކާނީ ްއައިްސ ްމިތަނަށް ްިއސްުކރަނީ. ްކަންތައްތަްއ އަމިއްލަ

ްމެންބަރުންް ްބައެްއ ްމިތަނަށް، ްމިތަނުން ްވާހަކަ. ްެއއްެޗްއގެ ނުލިބިއުޅޭ

ް ްވަޑަިއގަންނަވާނެ ްހަމަނުޖެހިގެންްމިތަނަށް ްކަންަތއް ްއަމިއްލަ ެއބޭފުޅުންގެ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއެެއއްނޫން ްއެބަ. ްަވޑަިއގަނޭ ްމިތަނަށް އެކަންކަާމވެސް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްވާހަކަ ްަޙއްޤުތަކެްއގެ ްރަްއޔިތުްނގެ ްމިތިބީ،  465މިއަދު

ްމުޙަންމަދުް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްތ.އަތޮޅުގެ ނޑުމެްނގެ މިދައްކަނީ.ްއަުޅގަ

ްއެ ްގެަނިއްޝަރީފް ްަބލާފައި. ްޙާލު ްރަްއޔިތުންގެ ްތ.އަތޮޅުެގ ަވޑަިއގެންނެވީ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްހައިރާންވެ ްވަރަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްބަލާފައި ްއެްއޗެހި ފޮޓޯތަކާއި

ނޑުމެްނގެްސުނާމީއަށްފަހުަގއިްޚާއްޞަކޮްށް ވަރަށްްދެރަވެފައިްމިހިރީ.ްއަޅުގަ
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ްލޮ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްމިއަދުވެސް ްޙާލަތު ްތިބި ްމީހުން ްފެނިގެންްތ.އަތޮޅުގެ  470ލަށް

ްމިީއް ްެއހެންވީމާ، ްފޮޓޯތަކަކުން. ްދެއްިކ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްޝަރީފް ހިނގައްޖެ.

ްއަމިއްަލް ްައޅުަގނޑުެމންގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއޮްތގޮްތ. ްޙާލަތު އަޅުަގނޑުމެން

ްމަސްލަޙަތާް ްޤައުީމ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްބާއްވާފައި މަސްލަޙަތު

ްިމކަންތަ ްމަސްލަޙަތާ، ްރަްއޔިުތންގެ އްތަކަްށްއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްމަސައްކަތްކުރަްނވީ ނޑުެމން ްއަުޅގަ  475އިސްކަންީދގެން

ްމިައުދް ްޙަޤީަޤތުގައި ްރަނގަުޅކުރެވޭތޯ. ްމިއަދަްށވުރެ ްޙާލަތު ރައްޔިތުންގެ

ްެއީއ.ް ްބޭނުމަކީވެސް ްެއއް ްއެންމެބޮޑު ްހެދުމުގެ ޤާނޫނުއަސާސީ

ްއަނެއް ްޙާލަތުނޫން ްތިބި ްމިއަދު ްރަްއޔިތުން ޙާލަތަްށްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނޑުމެންްމިުއެޅނީްމިހާރުްއޮތްް ބަދަލުކުރުން.ްއެމީހުންނަށްްރަނގަޅު،ްއަުޅގަ

ްަޙވާލުާވކަށްނޫން.ް ްވެިރކަމާއި ްއައިްސ ްމިތަނަށް ްަވއްޓާލާފަިއ  480ސަރުކާރު

ްައއިްސް ްމިތަނުގައި ްހީވާކަހަލަ، ްއެބަ ްއަޅުަގނޑަށް ްބަެއއްފަހަރު އެކަމަކު

ްަވއްޓާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްހުރި ްއަޅުަގނުޑވެްސްމިހާރު ްވާހަކަ ލަން

ްތިީއް ްއެބަބުނޭ ްދިމާލަށް ނާޑ ްއަުޅގަ ްބޭުރން ނުދައްކައިފިކަމަްށވަންޏާ

ްނެތޭ.ް ްމީހުންނެއް ްއަުޑއަހާކަށް ްވާހަކަ ްދައްކާ ްތިމީހާ ްމީހެކޭ މިވެނިކަހަލަ

ްޤަބޫލުކުާރގޮތަކަެށއްނޫންް ްމީހަުކ ްވަކި ްކޮންެމހެން ްމިމަޖިލީހުަގއި  485އެކަމަކު

ނުޑްއަޅުަގނޑުްވާހަކަަދއްކަ ނޑަށްްމިކަްނ،ްމިަވތުްއަުޅގަ ންްޖެހޭނީ.ްއަުޅގަ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްހޮވާަފިއ ްއަޅުަގނޑު ްނޫނީ ްޢައްޔަންކޮށްފައި މިތަނަށް

ްއެންެމް ްބޭނުންވާ ްއެމީހުންނަށް ްޙައްޤުަގއި، ްރައްޔިތުންެގ މިތަނަށްފޮނުވި

ނުޑެގް ްެއީއްއަުޅގަ ްެދކެނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަެދއްކުްނކަމަށް ރަނގަޅުގޮުތަގއި

ްޢިއްޒަތްތެިރްވާޖިބުކަ ްބައެއް ްއެހެނެއްނޫން ްބައެއްފަހަރު ްއެހެނަސް  490މަށް.

ްވިދާުޅާވް ްާއނއޭ ްެއއްޗަކަށް ްވިދާުޅވާހާ ްއެބޭުފޅުން ްވެވެނީ. މެންބަރުންނަށް

ކޮންމެްމީހަކީްއެއީްރަނަގޅުމީހާްއެއީ.ްއެހެެނއްނޫންްޢިއްޒަްތތެރިްރައީސް.ް

ް ްމިއޮތްގޮތަށް ްމިއަދު ްޙާަލތު ްޤައުުމގެ ބަާލިއރު،ްމިޤައުމުެގްއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްވިސްނުްންވަރަށްބޮޑަްށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރަނަގޅުކުެރވޭނީ ްމިއަށްވުރެ ޙާލަތު

ްެއއްގޮަތކަށްެވްސް ްއަުޅަގނޑަކަްށ ްއެހެްނވީމާ،  495ބަދަލުކޮށްގެން.

ްބައެްއް ްމިހާރު ްނުކުރާނަން ްތާއީދުވެްސ ނުޑ ްއަުޅގަ ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ
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ްމި ްއެިވދާޅުވާގޮތަށް ްމެންބަރުން ްކޮމިޓީއެްއްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރަށް ހާރުން

ްެއވިދާޅުާވް ްެއގޮަތށް ްޙަވާލުކުާރކަށެއް.ްއަދި ްއެމީހުންނާ ްމިޤައުމު ނަގަިއގެން

ްތިވިދާޅުާވގޮތަްށް ްމުޞްތަޤުބަލުަގއި ްވިދާޅެއްުނވެވޭ ބޭފުޅުންނަަަކަށް

ްކޮންބަޔަުކް ްބާްއާވނީ ްއިންތިޚާބު ްއުފެްއދުމަށްޓަކައި ްސަރުކާެރއް  500އިންތިޤާލީ

ްއެ ްއެންމެފަހުންްލައްާވކަންވެސް. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކުރެޭވނެކަމެއްނޫން. އީ

ނޑުމެްނނަށްްފެނިގެންް ނަގައިދިޔަްވޯޓުްނަތީޖާްކަންތައްތައްްދިަޔގޮތްްއަުޅގަ

ްކޮންބަެއއްް ްބަެއްއ، ްއިންޑިޕެންޑެންޓް ްެއަކހަލަ ްއެހެންވީާމ، ހިނގައްޖެ.

ްމިއީ ްިވސްނަންޖެހޭކަމެއް ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިީއ ްހޮވާނީ. ްއެމީހުން .ްކާކުތޯ

ްެއވަުރެގް ްގެންެދވޭަވރުގެ ްކުރިއަށް ްަކންތައް ްމިޤައުމުގެ  505އެހެންވީމާ،

ޔާޤަތާއިްޤާބިލްކަްންހުރިްމީހުންްއެފަދަްމުއަްއސަސާތަުކަގއިްވަގުީތގޮތުްންލި

ްމިއިންތިޚާބުް ްދަށުްނ ްބެލުމުގެ ްއެމީހުންގެ ްގެނެްސ ްއެމީހުންގެ ނަމަވެސް

ްރަނ ްމިކަހަލަ ްގެންދިއުމަށްޓަކައި ްކުރިއަށް ްޕްރޮސެސްއެްއެގްކަންތައް ގަޅު

ްުއެޅފިކަމަށްވަންޏާް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކުރަން ްމިކަން ްނޫނިއްޔާ ދަށުން

ނުޑްޢިއްޒަތްތެރިް  510އަޅުަގނޑުމެންްެއކަންްފޭލިެވެގންދާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

މެންބަރުންނަށްްގޮވާލަންްއެއްެވސްކަހަލަްހަރުކަށިްހުށަހެޅުންތަކެއްްމިތަނަށްް

ަކތްްކޮށްފިކަމަށްވަންޏާްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްމިްހުށަހަޅައިގެންްކުރަންްމަސައް

ްނައްޓާލަިއގެްން ްއަތްދަށުން ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިޕްރޮސެސް އިންތިޤާލީ،

ްމިތާނގަިއް ްޮގވާަލނީ، ްމިއަދު ްހަމަ ނޑު ްައޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ހިނގައިދާނެ.

ްމެންބަރުންް ްޑީ.އާރް.ޕީެގ ްމެންބަރުންނާއި ްއެމް.ޑީ.ީޕެގ ްގިނައިން  515މިތިބީ

އިްމެޖޯރިޓީްމިއޮތީ.ްއަދިްމެޖޯރިޓީއޭްދަންނަވަންޏާްޑީ.އާރް.ީޕެގްމިމަޖިލީހުގަ

ްކިތަންެމް ްބޭނުންާވ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއޮތީ. ްމިތާނގައި މެޖޯރިޓީ

ްމިކިާޔް ްއިޞްލާޙަށޭ ްނޫންނަމަ ްރިފޯމް ްމިތަނުގަިއ، ކަންތައްތަެކއްެވސް

ްފައިދާހުރިް ްރަްއޔިތުންނަށް ްރަނގަޅު ްވާހަކަތަކެއް، ްކިތަންމެ ްދެއްކި މީހުން

ްސަބަަބީކްކަ ްަމއިަގނޑު ްހިނގައްޖެ.ްމީގެ ްފޭލިވެގެން ްމިތަނުން  520ންތައްތަެކއް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްވާހަކަނުދެްއކި، ްމިދެންނެވިގޮތަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ކޮބައިތޯ.

ްވަރަްށގިަން ްބޭނުންިވ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަންތައްތަެކއް، ްމުހިންމު ވަރަށް

ްއެއްޗެހިންް ްހެދުނު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިތަނުންްކަންތައްތަެކއް، ެވސް
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ފޭލިވެގެންްހިނަގއްޖެ.ްއެހެންީވމާ،ްމިްއަޅުަގނޑުމެންްވަރަށްބޮޑަށްްވިްސާން

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްވާސިްލވުމަށްޓަަކއި ްމަްނިޒލަކަށް ްއެއް  525އަޅުަގނޑުމެން

ްމިކަްން ްކުރެިވގެން ްމަޝްވަރާތަެކއް ްދެކެިވގެން ްވާހަކަތަެކއް ތެރޭގައި

ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްހަމަްނުކޮށްފިކަމަށްވަންޏާ ްދާނީ ްކަންތައްތަްއ ކުރާ

ްހަަމް ނެޑއް ްއަުޅގަ ްވާކަެށއް ްއެކަން ްދާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްއެގޮތަށް ފަނުފުލުން

ްއުާފޭވް ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެދެން، ްއަުޅަގނޑު ްނޭދެން. ޔަޤީނުންވެސް

ްރައްޔިތުްން ްހިތްހަމަޖެހޭކަހަލަ، ްރައްޔިތުން ްމިޤާނޫނުއަސާސީަގިއ  530މިއަދު

ްބައް ނުޑްބޭނުންވާކަހަލަގޮތަކަްށ ްއަުޅގަ ްނިމިގެންދާކަްނ. ްމި ޓަްނކުރެިވގެން

ްރައްޔިތުންެގް ްމިހިރީ ްމަސައްކަތުން ްހުރި ްކުރެވިފަިއ ްމިހާރު ދަންނަވާނީ

ްހޯދަދީފައޭް ްމިޤާނޫނުއަސާސީިއން ްަވރަށްބޮޑަށް ްަރއްޔިތުންނަށް ޙައްޤުތައް

މެންބަރުން.ްމެންބަރުންްްވަރަށްބޮޑަށްްރައްޔިތުންނަށްްއިޚުލާޞްތެރިކަމާއެުކް

ްމިއޮީތްމަ ްމިއަދު ްޙައްޤުތަެކއް ްވަރަްށގިނަ ްރައްޔިތުްނގެ  535ސައްކަތްކޮްށގެން

ްމީެގް ްނިމިގެން ްހަދާ ްމިޤާނޫނުއަސާސީ ްއެހެންނަމަވެސް މިޤާނޫނުއަސާސީ.

ްރައީސް،ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްލިބޭނެތޯ. ްމިޙައްޤު ްމީގެއިްނ ްމިދޫކޮށްލީމާ ލިޔެފައި

ނޑުް ްނެތީ.ްއަުޅގަ ްކޮްންޙައްޤެއްތޯ ްޤާނޫނުއަސާސީ ވަރަށްގިަނއިންްްމިހާރުގެ

ްމުޅިްން ްމިދަްއކަނީ ްައޅުަގނޑު ްމިހާރު ްިމއީ. ްކުރީަގއި ްވާހަކަެއއް ދައްކާ

ްބަލަނީް ްދެވޭތޯ ްމިހާރު ނޑު ްއަޅުގަ ްގިނަފަހަރު ްވާހަކަެއއް.  540އެހެން

ްވާހަަކް ްއަުޅަގނޑުގެ ްގިނަފަހަރު ްއެއީ ްދިމާލަށް. ްމަޖިލީހާ ރައްޔިތުންގެ

ްކޮން ްއެވާަހކަ ްެއކަމަުކ ްއުޅޭީތވެ. ްދައްކާކަްށްހުއްޓުވަން ްމިައދު މެހެން

ްލިޭބް ްމިހާރުވެސް ްޤާނޫނުއަސާސީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނެތިން. އަޅުަގނޑު

ްމިޙައްޤުތަްއް ްރައްޔިތުންނަށް. ްއެބަހުރި ްޙައްޤުަތކެއް ވަރަށްގިނަ

ްމިހެދޭް ްއަލަށް ްހަމަ ްކީއްވެތޯ. ްމިއުޅެނީ ްނުލިބިގެން  545އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނޑުމެންްވަރަށްގިނަ ޙައްޤުތަެކއްްމިހާރުްއެބައޮތް.ްްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްއަުޅގަ

ްެއއެްއޗެހިް ްނުީދފައި ްރައްޔިތުންނަށް. ްދެނީ ްާކކުޯތ ްއެޙައްޤުަތއް އެކަމަކު

ްނަތީޖާއަީކް ްއޭގެ ްއިޞްލާޙުކުރުމުން ްޤާނޫނުއަސާސީ ްދެން ހިފެހެއްޓިފައި

ްމިސާލަކަށްް ްފައިދާއެއްތޯ. ްކޮން ްހުރީ ްެއިއން ްރަްއޔިތުންނަށް ކޮބައިތޯ.

ނޑުމެ ްއަުޅގަ ްއަތޮޅެްއ.ްރާއްޖޭަގއި ްއޮތް ްއާބާީދއެއް ްބޮޑު ްއަތޮޅަކީ  550ން
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އަޅުަގނޑުމެްނގެްއަތޮޅުގެްޢާންމުްޙާލަތުްމިހާރުްހުރިގޮތްްބަލާލަންްއެތަނަށްް

ްއެއަތޮޅަްށް ްއެންމެގިނައިްނ ްމިސާލަކަށް ަަވަ. ްަވޑަިއގެންބައްލަ ވަޒީރުން

ވަަޑއިގަންަނވާްެއއްބޭފުޅަކަްށާވނެްކޮންސްޓްރަކްޝަންްމިނިސްޓަރްމަޢުރޫފްް

ްހުރިގޮތް.ްޖަމީ ްޙާލަތު ްއަތޮުޅގެ ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްވިދާޅުވެބައްަލވަ ލް.

ްހުރިގޮތް.ް ްޙާލަތު ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްއެނިގވަަޑއިަގންނަވާ  555އެމަނިކުފާނަށް

ްކުރިންް ްސުނާމީއަްށުވރެ ްސުނާމީައށްފަހުގައި، އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެންްނިކަމެިތވެގެންިދަޔއީް ްރަށެްއގ3ްެއަޅުަގނޑުމެން،ްސުނާމީ،ްައުޅގަ

ްނިކަމެތިކަމާއިް ްމާކުރިން ްއޭެގ ްުޖމްލަގޮތެއްަގއި ްބުނާއިުރގަިއ، ރައްޔިތުންނޭ

އެތައްްަބއިވަރުްދަތިތަެކއްްުކރިމަތިލަމުންދިޔަްތ.އަތޮޅުްރަްއޔިތުންްދިޔައީ.ް

ްތ.އަތޮޅުެގް ްމިކުރަނީ ްމަސައްކަތް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއަދު  560އެހެންވީމާ،

ްތަމްސީލުކު ްއަުޅަގނޑުމެން ްނޫންނަމަ ްޙާލަުތްރައްޔިތުން ްައތޮޅުގެ ރާ

ްރަނަގޅުކުރުމަށްޓަަކިއް ްއެކަްނ ްރަނގަުޅކުރުމަށްޓަކައި. މިހާރަށްވުރެ

ްއެބަހުިރް ްނުދަންނަވަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްނުކުރެއެކޭ ްމަސައްކަެތއް ސަރުކާރުން

ްއެިކް ްބިޑުން ްއެބަހުިރ ްރިސޯޓުތައްވެސް ްކޮށްދެްއވާފައި. މަސައްކަތް

 565ސަްއކަތްްކުެރއްވިތޯ.ްހަތަރުްފަސްްފަރާތްތަކަށްްދެއްވާފައި.ްއެކަަމކުްއެތާްމަ

އަހަރުވެފައިްހުރިްރަށްރަށްްެއބަހުރި.ްއެތާްެއއްވެސްްމަަސްއކަތެއްްނުކުރޭ.ް

ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއް ްފައިދާތޯ. ްވަނީ ްޭއެގިއން ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް

ްލިޔަންވީތޯްއަެނއްާކވެސްް...

ް

ްވަގުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްޢިއްޒަތްތެިރްއާދެ، ްޝުކުިރއްާޔ ްހަމަެވއްޖެ.  570ތު

ްމުޙަންމަދުް ްމެންަބރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީގެ ްނިލަންދެއަތޮޅު މެންބަރު.

ްރިޔާޟް.

ް

ްއިންތިޤާީލްްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީް ްޤާނޫނުއަާސސީގެ ްރައީސް. ްިޢއްަޒތްތެރި ް`ްޝުކުިރއްޔާ

ްފެންނަްމެންަބރުްުމޙަންަމދުްރިޔާޟްް ްއޮންނަން ްޢިއްޒަތްތެިރްބާބެއް ްސޮިއކުިރ ނުޑވެސް ްއަުޅގަ  575ްކަމަށް

ްވާހަކަދައްކަްންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނުޑ ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްސޮއިކުރީ. ްއެކުއެީކގައި މެންބަރުންނާ

ްރަޝީުދް ްޙުސައިން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްތ.އަޮތޅުގެ ފެށުމުގެކުރިން،

ްއަ ްހުށަހެޅުމަށް ްހުށަހެޅި ްއެމަނިކުފާނު ްވާހަކަފުޅަާށއި ނުޑްދެއްކެިވ ުޅގަ
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ްޤާޫނނުއަސާސީަގިއް ްައޅުަގނޑުމެން ްބާބެއް ްއިންތިޤާީލ ްއާެދ، ތާއީދުކުރަން.

ްނިންމާފައިް ްޤާނޫނުއަސާސީގަވެްސ ްމިއޮތް ްމިހާރު ްމިޖެހެނީ،  580އެކުަލވާލަން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްޢަމަލުކުރަން ްއެމައްޗަްށ ްހަމައަށް ރައްޔިތުންނާ

ްހަމަ ްއިންިތޒާމުތަކެއްނަމަެވސް ްވަގުތީ ްކުރަްންފޮނުވިއިުރގަިއ، ޖައްސައިގެން

ްެއހެންނަމަވެސްް ްއެަބއޮތް. ްލިޔެފައި ްމީގައި ްކުރަން ްކަންތައްތަކެއް ހުރި

ްނުލިބިވަނީް ްހަމަައށް ްަރއްޔިތުންނާ ްދިޔައިރުގަިއ،ްެއޙައްޤުތައް މިހާހިސާބަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްކުރެވިފައިުނވާތީ. ްއެކަން ްބުނާގޮތުްނ  585ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްވާ ްބާބެްއގެ ްބަެއްއްރައީސް،ްއިންތިޤާލީ ްލިާޔވާހަކަ ްޤާނޫނުއަސާީސގައި ހަކަ

ްުޙްއޖަތެއް ްރައްދުދެއްަވއި ްެއަކމަށް ްދެއްކީމާ ގޮތުންްގެްމެންބަރުން

ްގެންދިޔަީއ.ް ްވާހަކަފުޅުދައްަކވަުމން ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ މިޢިއްޒަތްތެރި

ނުޑް ްއަުޅގަ ްމެންބަރުން. ްނިސްބަތްވާ ްީޑ.އާރް.ީޕއަްށ ޚާއްޞަކޮށް

ްއަޑުއެހި ްދ.އަތޮުޅްވަރަށްފަހުން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ްޢިއްޒަތްތެރި  590ން

ްވިދާޅުވަނީ،ް ްވާހަކަފުޅުދައްަކވަމުްނ ްބަްއދަލުކޮށް ްރައްޔިތުންނާ މީދޫގައި

ްއެދައްަކވަީން ްއެވާަހކަ ްބޭފުޅުން ްދައްކަވާ ްވާހަަކ ްބާބެއްގެ އިންތިޤާލީ

ްރާއްޖޭެގް ްއޮުޅވާލުަމށޭ. ްބަޔަކަށް ްއުފެއްދުމަށޭ. ްހަމަނުޖެހުން ޤައުމުަގއި

ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްަހއިިސއްޔަތުންްހުންނަވާްބޭފުޅަކުްިމފަދަްވާހަކައެްއްރައީ

 595ދެއްކީމާްދެންްައޅުަގނޑުްހިަތށްއަރާްކިހިނެއްާބަވއޭްހަދާނީ.ްއެމަނިކުފާނަށްް

ްއަޅުަގނުޑް ްޤަބޫލުކުާރގޮތުަގިއ ްއަޅުަގނޑު އެނިގވަަޑއެއްުނގަންނަަވއޭ،

ްހަދައިގެ ްޕާޓީ ްިސޔާސީ ްމިރާއްޖޭގައި ްޕާޓީތަކުްންޔަޤީންކުރަނީ ްސިާޔސީ ން

ްއަޅުަގނުޑް ްއެހެންނޫނަސް ްއަދި ްފެށީމާ، ްއަުޑއުފުލަން ްމިކަމާ ބައިވެިރވެ

ްއޮތްް ްތެރެއިން ނޑު ްއޮނިގަ ްޤާނޫނީ ްާރއްޖޭަގއި ްމިަވގުތު ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި

ްއެހެންވީމާ،ް ްޕާީޓ. ްިސޔާސީ ްމުައއްަސސާތަކަީކވެސް ްވަުރގަދަ  600އެންމެ

ްރައީ ްޖައްސަަވއި ްގޮން ްޕާޓީއަށް ްއެދެއްިކްސިޔާސީ ސުލްޖުމްހޫިރއްޔާ

ްދެއްިކް ްސަލާމަތުްނހުރެ ްބުއްދި ްއެމަނިކުފާނު ްެއއީ ވާހަކަފުޅަީކ

ްހަމަގައިމުެވްސް ްޤަބޫލުނުކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ވާހަކަެއއްކަމަށް

ްހަމަް ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ްމައުމޫން ްކިނިބގަސްދޮށުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ،

ްަދއް ްވާހަކަެއއް ްއެފަދަ ްސަލާމަތުންހުރެ ނުޑްބުއްދި ްއަުޅގަ  605ކަފާނެކަަމށް

ްބޭފުޅުްން ްބައެއް ްދެން ްމިދެންނެވީ. ްމިވާހަކަ ްއެހެންވީމާ، ޤަބޫލުނުކުރަން.

އެބަވިދާުޅވޭްމިރާއްޖޭގެްކަންަތއްތައްްއިންތިޤާލީްކަންތައްަތެކއްްނޫނީްވަގުީތް

ްވަރަްށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްނުދެއޭ. ްހިސާބަކަށެއް ްހަމަޖައްާސ އިންތިޒާމުތަެކއް
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ްެއވާހަކައަ ްަވގުީތްކަންބޮޑުވޭ ްކޮންކަންތައްަތެކއްތޯ ްމިރާއްޖޭގައި ށް.

ްމަގުމަީތގަިއް ްމިރާއްޖޭަގއި ްނުދަނީ. ްހިސާބަށް ްހަމަޖައްސާ  610އިންތިޒާމުތަެކއް

ްމަނިޓަރީް ްއިންޓަރނޭޝަނަލް ްމަރާ. ްއެބަ ްދިރިހުއްޓާ ްމީހުން ކަޓަރުއަޅާ

ްއިންާޒުރް ްމިރާއްޖެއަށް ްތާއަބަދުހެން ްބޭންކުން ްވޯލްޑް ްނުވަތަ ފަންޑުން

ްދެމުންދަ ްބޭންކުން ްވޯލްޑް 811ްނީ. ްދަރާފައ911ްްި، ްޮޑލަރަށް މިލިއަން

ނޑުންްމިއަުދްވިހާްދަރިވެސްްއެުއޅެނީްދަރަނިވެރިވެަފއި.ް އޮތީ.ްމައިމީހާްބަ

ްދެއްކުންނޫންް ްދަރަނި ްއޮތީ ްމިޤައުމުގައި ްދަިރން ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ  615މާދަމާ

ްިވސްނާލަންޖެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިއީ ްއެހެންީވމަ، ްނެތް. ހޭ.ްއެހެންގޮތެއް

ްއަންނައިރު،ް ްހަމަނުޖައްސަިއ ްއިްނތިޒާމްތަކެއް ްަވގުތީ އިންތިޚާބުތަކެއް

ްއެންމެް ްވިސްާނވަަޑއިގަންަނވަްނޖެހޭނެ ްބޭފުޅަކުވެސް ްކޮންމެ އަޅުަގނޑުމެން

ފަހުންްބޭއްވިްފެންނަްނުފެންނަްވޯުޓގެްކަންަތއް.ްތަންތަނުަގިއްހުޅުޖެހުމާ،ް

ްނާޝިދު ްައޙްމަދު ްއަޚް ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްބައްލަވާ ްޢިއްޒަތްތެިރް، ްއަތޮޅުެގ  620ދ.

މެންބަރުްގޭގައިްގަރާޖުަގއިްޮއތްްކާރެއްްރޯކޮށްލަންްރޭވިްޭރވުމާއިްެއކަުމެގް

ްކޮންބައެއްޯތާއް ްދިނީ ްފައިސާ ްއެކަމަށް ްކޮންބަެއއްތޯާއއި ްތިބީ އަީޑގައި

ްިމީއް ްޕާރީޓއަުކންތޯއާއި. ްކޮން ްއެނިގަވޑަިއަގންނަވާނީ، އެމަނިކުފާނަށް

ްކަމެއް. ްމަގުމަތީގަިއްްވިސްނާލަންޖެހޭ ްެއއްކަަމީކ ްއެނގޭ ހަމަގައިުމވެސް

ަަޅާްއެބަްމަާރކަން.ްދުނިޔޭެގް ްކަޓަރުއަ  625ހިނގާްހިނގާްހުއްޓައިްދިރިުހއްޓައި

ްތަކެިތް ްއަދިްމަސްތުވާ ްބޮޑު ްިވޔަފާރި ްއެންމެްމަސްތުވާތަކެތީގެ ނިސްބަތުން

ް ްމީހުން، ްބޭނުންކުރާމަސްތުވާ ްގިނަްްތަކެިތ ްއެންމެ ްއަދަުދ މީހުންގެ

ްއެންެމްްޤައުމަކީ ްވިޔަާފރިކުރާ ްމަސްތުވާަތކެތީގެ ްމިރާއްޭޖގެ މިރާއްޖެ.

ްރަނގަޅަށްް ްއެންމެ ްބޮޑަށް ްއެންމެ ްމީހުން ްބޮޑެތި ްއެންމެ މުއްލާއިން،

ްހައްޔަުރް ްކީްއެވތޯ ްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް. ްިޢއްޒަތްތެރި  630އެނގޭނީ

ްރައީސް.ް ްިޢއްޒަްތތެރި ްއުފެދޭކަމެއް ްސުވާލު ްމިީއ ްުއޅެނީ. ނުކުރެިވގެން

ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްާޔް ްމިރާއްޖޭަގއި ްލޯ، ްޮއފް ްރޫލް ްވެރިކަްނ، ޤާނޫނުގެ

ްކުިދް ްބޮޑުކަން، ްބޮޑުންނަށް ްނުހިންގޭ. ްފެށިެގން ްއަިއއްސުރެ ވެރިކަމަށް

ްގެންދިޔައީ.ް ްހަދަމުން ްގޮތްތައް ްއިހާނެތި ްއަބަދުވެސް މީހުންނަށް

ް ްއޮތީ ްމާކެޓް 11ްްމިރާއްޖޭގައި ްވިޔ15ްަނުވަތަ ްމީހުންނަށް  635ފާިރްވަަރކަށް

ް ްދަޅެއް ްބީފް ްކޯން ްމާދަމާ ްއ111ްްެބައްޓަންވެފަިއ. ްބުންޏަސް ރުފިޔާއަްށ

ްއެގޮތަްށ11ްް ްނޯްނނާނެ. ްކުރާނެކަމެއް ްދެން ްއެްއެވއްޖެއްޔާ ވިޔަފާިރވެރިން

ްބެލޭޯތް ްއެބަ ްއެބަހުރި. ްމިނިސްޓްރީވެްސ ްޓްރޭޑް ްމިތާ ްއޮންނާނީ. އެކަން



 24 

ްއެްއވެސްް ްބެލޭނެ ްއެކަން ްނުބެލޭނެ، ްނޯންނާނެ.ްއެކަންތައްަތއް. ގޮެތއް

ްވަރިހަަމް ްބަޔަކު ްއަނެއް ްދަމަހައްޓަން، ްވެިރކަމަށް ްއެހުންނަ  640އަބަދުވެސް

ްބައެްއެގް ްާޤނޫނީ ްއެހެންވީމާ، ްރައީސް. ްިޢއްޒަްތތެރި ްދިަޔއަސް ހަނާވެގެން

ްޚާއްަޞް ްރައްިޔތުންގެ ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްމިތާނގަިއ،ްއަުޅގަ ގޮތުަގއި

ްހި ްއުވާނުލާާހ ްއެއްކޮށް ްޤާނޫނުއަސާަާީސއެއް.ްމަޖިލިސް ްދިރޭ ްމިއީ ނދަކު

ްއިންތިޒާމްތަެކްއް ްވަގުތީ ްއެބަޖެހޭ ްމިތަނުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ އެކަމަށްޓަަކއި

ްާޤނޫނުއަސާސީެއްއް ްމިކުެރވޭ ްއިޞްލާޙު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ  645ހަމަޖައްސާ

ްމިާތް ްކަންަތއްތަކެްއ ްާވސިލުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ްހަމައަްށ ރައްޔިތުންނާއި

ްއެއީް ްދެްންްހަމަޖައްސަން. ްވާޖިބެއް. ްޤާނޫނީ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ މިއަުދ

ްމިދެކެުވުން ްއެްއކޮށް ްޚާއްަޞްމަޖިލިސް ްަރއްޔިުތންގެ ްމިތާނގައި ކޮބައިތޯ،

ވާހަކަިއަގއިްކޮންްިޢއްޒަތްތެިރްމެންބަރުންނަކަށްތޯްއަމިއްލަފުޅުްވިސްނުމުްން

ްއަނީާސް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމ.އަތޮުޅގެ ްދެްއވީ. ްވޯޓު  650މިތާނގައި

ްއަޙް ްނޫނީ ްއެސް.އެމް.ެއސްއަކަށް ްފޮނުވާ ްއޮންނަމަދު ްލައިންްްމިތާ ތްރީ

ްއެއޮންަނގޮތަްށް ްޭއގަިއ ްއޮންނަގޮތަކަށް. ްކަރުދާްސަގނުޑގަިއ ވިޕްޑް

ްލިޔުންތަްއް ްމިތާނގައި ްފެއިލްކޮށްލަން ްޑްާރފްޓް ްދެން ފާސްނުވެއްޖެްއޔާ

ްއަޅުަގނޑުމެންް ްވާަހކަައކީ، ްމިއުޅޭ ްދަންނަވަން ްމިހުންނަނީ. ްބަހާފައި

ްދިވެހިރާއްޖޭެގް ްނަމަވެްސ ްދަށުން ްޤާނޫނުއަާސސީގެ  655އިޞްލާޙުކުެރވޭ

ްެއީއް ްބޭނުންވަނީ ްގެރެންޓީދޭން ނުޑ ްއަުޅގަ ރައްޔިތުންނަށް

ްދަޢުލަތަްށް ްއެއީ ްވިޔަފާިރވެރިައކަށްިވޔަސް، ްެއީއ މިނިސްޓަރަކަށްވިޔަްސ،

ްއެންމެް ްޢަދުލުއިްނޞާފު ްބޭފުޅަކަށްވިަޔސް ްކުރެްއިވ ްޚިދުމަތް ްދުވަހު ގިނަ

ްއަޅުަގނޑުމެްންއާ ްލިބޭނެގޮތަކަށް ްހަމައަށްވެސް ްމީހާއާއި ދަިއގެ

ްމަސައްކަތަީކ.ް ްމިކުރަްނއުޅޭ ްއެއީ ްހަމަޖެއްސުން.  660ކަންތައްތަެކއް

ްބޭއްޭވް ްައލަށް ްދެން ްމިރާއްޖޭގައި ްބޭނުމެއްނުޭވ އަޅުަގނޑުމެން

ްއުފެއްދުމާިއް ްހަމަނުޖެހުން ްޤައުމުަގއި ްރޯކޮށް ްތަންތަން އިންތިޚާބްތަކުަގއި

ްޕާޓީްހިސާބަ ްއެ ްޕާޓީ، ްމިދަޢުވާކުރާ ްގޮުތަގއި ްޕާޓިެއއްގެ ްރޫލިންގ ށްގޮސް

އުފެއްދުމާއިްހަމައަްށ،ްމިނިްސޓަރްއިސްމާޢީލްްޝަފީޢުވެްސްއެދުވަހުްހަަމް

ްހިންާގް ްސަރުކާރު ްމިހާރު ްޕާޓީ، ނޑުމެންނަކީ ްއަުޅގަ ްވިދާޅުވި  665އިންނަވާފައި

ް ްހައިސިއްޔަތަކުންތޯ ްޤާނޫނީ ްކޮްނ ްއެހެންނަމަވެސް، އެމަނިކުފާނަށްްޕާޓީއޭ.

ްރައީސް.ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްވިސްނާލަންޖެހޭކަމެއް ްިމއީ ްވިދާުޅވެވެނީ. އެހެން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްބޭފުޅަކު ްހުންނަވާ ްަޙއިިސއްޔަތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
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ް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަށް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމި އަހަރަށް.5ްްހޮވީ

ްމައްސަލައަީކ، ްއަެނއް ްއަެނއްކާ ްީޓީވްްއެހެންވީމާ، ްރޭގަިއވެސް ނޑު  670އަުޅގަ

ް'ާއް ްތާނަ، ްއަކުރުން ްބޮޑު ްމިއަރަނީ ްދިޔައިރުގައި ބަލަމުން

ް'ާއް ްހަރުކޮށްފައި ްއަޑު ްފަހުން ްއޭެގ ޤާނޫނުއަސާސީެއއް'.

ްމަޖި ްމި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޢިްއޒަްތތެރި ލީހަށްްޤާނޫނުއަސާސީެއއް'.

ްއޮންނާނެ ްސިޓީގައި ްފޮނުވި ްވާއޭ ްއިޞްާލޙުކުރާ ހަކަ.ްޤާނޫނުއަސާސީ

ް ްއިޞްލާޙުކުާރ2ްްގަާވއިދުގެ ްޤާނޫނުއަސާީސ ްއޮންނާނެ ްމާއްދާަގއި  675ވަނަ

ްއޮންނާެން ްވިދާުޅވެފައި ްމާލަންތަކުަގއި ްެއކިެއކި ްއެމަނިކުފާނު ވާހަކަ.

ްވަރަްށް ްމިއީ ްަރއީސް، ްިޢއްޒަތްތެރި ްވާހަކަ. ްިއޞްލާޙުކުރާ ޤާނޫނުއަސާސީ

ހުންްކިނބިގަސްދޮުށޭގްފާޅުކަންބޮޑުްގޮެތއްަގއިްއޮތްަކމެއް.ްމިއަދުްމިްމަޖިލީް

މައުމޫންްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށްްވެރިކަމަށްްކުރިމަތިްނުލެވޭގޮތަކަށްްއިއްތިފާޤުްން

ްދެއްަވިއގެން.ްއެހެންވީމާ،ްއެފިކުުރ،ް ްވޯޓު ްކުރާނީ،ްބަަޔކު  680ފާސްވީ.ްކީއްތޯ

ްއެ ްެއއްޗެހިރައްޔިތުން، ްއެދައްކާ ްކަންތައްތަެކްއްްިވސްނުން ނޫީނ

ޑިާއްއެކަމަށްްބައްޓަންވެަފއި.ްކޮްނކަމެއްތޯްއޮތީ.ްބަދަލުކުރަންވެގެންްމުޅިްމީ

ްދިޔައިން،ް ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިއްަޒތްތެރި ްއަނެއްކަމަކީ ްއޮތް ދެން

ްމާއްދާތަކެްއް ްޙައްޤުތަުކގެ ްއަސާސީ ްފާސްކޮށްފީމު، ްމިތަނުން އޮކްޓޯބަުރގައި

ް ްމިހާރު ްބާބެއް. ްނުކުރައްވާ.3ްްނުވަތަ ްތަސްދީޤެްއ ްދިޔައީ.  685މަސްެވގެން

ްތިހުންނަނީްޤާ ްރައީްސ ްޢިްއޒަތްތެރި ްތަސްދީޤުވީ. ްބުނާގޮތުން ނޫނު

ްމިހާުރް ްޭނނގޭ ނޑަކަށް ްއަުޅގަ ްފޮނުަވއިގެން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްއެހިސާބުްން ްވަެލއްަގއިކަެމއް. ްކޮްނ ްެއބާބުވީ ްކޮންތާުކކަމެްއ، އެމާއްދާީވ

ްމިނިވަންް ްވިދާޅުާވނެ ްބޭފުޅުން ްބައެއް ްދެން، ްނިންމާލަން. އެވާހަކަ

ްބާބެއްްމު ްއިްނތިޤާލީ ްއުަފއްދަިއގެންނޭ ްކޮމިޝަންތަެކއް  690ސްތަޤިއްލު

ްބޭއްވިދާނެޭއ.ް ްއިލެކްޝަންތަެކއް ްމިނިވަން ްނެތަސް ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

މަޖިލީހަށްްގެްދަްއކާއިުރގައިްަރއްޔިުތންްމިނިވަންްއިލެކްޝަންްބާްއވާްވާހަކަ

ްހުށަ ްއިބްރާހީމް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ހެޅުްއިވްޏ.އަތޮޅުެގ

ްއޮްތް ްއަްޣލަބިއްޔަތު ްޑީ.އާރް.ީޕގެ ްބިލެއް.ްކީްއވެތޯ ްއިލެކްޝަންގެ ކޮމިޝަން

ްމެންބަރު،ް ްޢިއްޒަްތތެރި ްމ.އަތޮުޅގެ ްފާސްނުކޮށްދެއްވީ. ްބިލު ްއެ  695ޕާޓީއަކުން

ްއެނގިަވަޑިއް ްެއކަމަނާއަަކށް ްރައީސާ. ްގްރޫޕްގެ ްޕާލިމެންޓްރީ ޑީ.އާރް.ީޕގެ

އްްދީފައިްއޮްއވާްއަުޅަގނޑުްދެކުނިން،ްނުގަންނަވާ.ްއެކަމަނާްވިދާުޅިވްނޫހެ

ްައްއސަވާނެކަމެްއ.ް ްވޯޓަށް ްނޭނގެއޭ ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްައވަހަކަށް އެހާ
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ްއަުޅަގނޑުމެންނަކަށްް ްދާނެކަމެއްެވސް ްނިިމގެން ްބަޙުސް ްއަވަހަކަށް އެހާ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްެއއީ ްވާހަކަފުޅަީކވެސް ްއެދަްއކާ ްއެހެްނވީމާ،  700ނޭނގެއޭ.

ްވާހަކަް ްޤާޫނނުއަސާސީަގިއްޤަބޫލުކުރާ ްބާބެއް ްއިންތިޤާލީ ްނޫން. އެއް

ްނޫހުން،ް ްދެުކނިން ްައޅުަގނޑު ްމިދުވަސްކޮޅު ްމިހާރު އޮންނަންޖެހެނީ،

ްސިވިްލް ްއެއީ ްދީފިއޭ. ްޕްރޮމޯޝަން ްަވޒީފާގެ ްގިނަ ދުވިސައްަތއަށްވުރެ

ަަށްްކަންތައްތަެކއްްދާތީ.ްޕޮލިްސްއިންޓަގްރިީޓް ސަރވިސްްކޮމިޝަންގެްދަށަ

ްމީހުން.ްްކޮމިޝަނެއްެވސް ްތިބި ްއެތާނގަިއ ްކޮބައިތޯ ްހަދައިފި.  705މިތާނގައި

ްކޮންމެވެްސް ްމިހާރު ްގިނަދުވަްސވެފައި ްއަހަރަކަްށވުރެ ްތިބީ. ކޮންބައެއްތޯ

ބިލްޑިންގެއއްްއެބަހުރިްނަންްބޯޑެއްްޖަހާފައި.ްކުރީްުދވަހުްއަޅުަގނުޑވެްސް

ްނޫޅޭ.ްކޮން ްމީހަކު ްތަޅުގައި.ްތަޅުލާފަިއްހުރީ.ްއެއްވެސް ބައެއްޯތްހިފައިފިން

ްއެބަހުިރް ްކޮމިޝަންަތކެއް ްމިތަނަށް ްއެއީ. ްތަެނއްތޯ ްީކއްކުރާ ްތިބީ. އެތާ

ްއޮޑިޓަރް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްމި ްދެން،ްއޮޑިޓަރްޖެނެރަލް.  710ހަދާފައި.

ްނަންް ްމިތަނަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްފާސްކޮށް ްބިލެއް ޖެނެރަލް

ްއިބްރާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްއިސްމާޢީލްްނުފޮނުވައިގެން ހީމް

ްމަޖިލީހަށްް ްރަްއޔިތުންގެ ްހުށަހަޅާ، ްބިލެއް ްމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންެގ

ްދުވަުހް ްއޮތް ްބަޙުސްކުރަން ްމައްސަލައަށް ްއެ ްހުށަހަޅާ މައްސަލަެއއް

ްައިދް ްފޮނުއްވީ. ްނަން ްމަޖިލީހަށް ްމި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  715ޢިއްޒަތްތެރި

ްުދވަ ްއެތައް ްފާސްކުރައްވާަފއި ްމިތަނުން ްއެކިެއިކްއެނަން ހެއްެވެގން

ްނުކުރަްއާވް ްުހވާ ްއެމަނިކުފާނު ްއެވާހަަކ، ްސުރުޚީައށް ްފަލަ ނޫސްތަކުަގއި

ްިމީއް ްހުވާކުރީ. ްއަނެްއކާ ްއުނދަޫގވެގެން ްދެން ްވިދާޅުވީމާ ވާހަކަ

ްރައީސް.ް ްިޢއްޒަްތތެރި ްދޭތެރޭގައި ްރަްއޔިތުންނާއި ްނެތޭ އިޚްލާސްތެރިކަމެއް

ް ްކޮމިޝަން. ްސަރިވސް ްިސވިލް ްއޮތީ ްނޫން.ްދެން ްނިމުނީކީ  720އެހިސާބުން

ްއެބަް ްެއބޭފުޅުން ްތަކުރާުރކޮށް ްބޭފުޅުން ްކޮމިޝަްނގެ ްސަރވިސް ސިވިލް

ްބިޔުޯރެގް ްބަލަހައްޓާ ްކަންަތއް ްމުވަްއޒަފުންގެ ްސަރުކާރު ްމިހާރު ވިދާޅުވޭ

ްދަންނަވަންތޯ،ް ްދޭށޭ. ްމުވައްޒަފުން ްެއކަްނކުރާ ްޑާާޓއާއި އެކަންކުރާ

ްމެްނބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްސިވިލްްރައްޔިތުންގެ ްމިޮގާވލަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ނަށް

ްދުވަހާއިް ްބުރާްސފަތި ްމިދިޔަ ްހަމައަށް، ްިއއްެޔއާއި ްކޮމިޝަނަށް  725ސަރވިސް

ް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްއޮފީހަށް ްފޮނުަވިއފި.ްއެްއވެްސ15ްްހަމައަށް ސިޓީ

ް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ. ްނުދޭ ްޖަވާެބއް ްސިވިްލ15ްްސިޓީއަކަށް ސިޓީ.

ްފޮނު ްކޮމިޝަނުން ްސަރވިސް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގްއޮފީހަށް 15ްަވއިފިއޭ
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ްހަތަރުހާސް،ް ްތިރީސް ްދޭށޭ. ްޑާޓާ ްއޭގެ ްމުވައްޒަފުްނނާ ްއެކަމާބެހޭ ސިޓީ

ް ްމިދައްކަނީ. ްވާހަކަ ްމުަވއްޒަފުްނގެ ްހާސް  730މެންބަރުން،5ްްސާޅީސް

ްތިްން ްޮކޓަރީގައި ްއިންނެވި ްޖިޙާދު ްތެރޭގަިއ ްފިނޭންސްެގ ްއޮފް މިނިސްޓްރީ

ްމަސްދުވަސް ްްހަތަރު ްތިއްބެވީ ްއެތާ ްނޫންތޯ ްއެްއ5ްްވަންދެން މީހުން

ކޮޓަރިއަކަށްްލާފަިއ.ްއެހެންވީާމ،ްއެބޭފުޅުންނަށްްއެކަންކުެރޭވނެްވަސީލަތާިއް

ްހަމަޖައްސަިއގެންކަްނ.ް ްސަރުކާރުން ްދިވެހި ްކަންަތއްތަކެްއ އެކަންކުެރވޭނެ

 735ަލްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހަށްްއަޅުަގނޑުްމިޮގވާލަނީްމިްމަޖިލީހަށްްއެްމައްސަ

ްކުރެވޭެނގޮތެްއް ްއެކަން ްކޮމިޝަނަށް ްސަރިވސް ްސިވިލް ގެަެނެސް

ްހައްދަވާދެްއވާށޭ.ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް740 

ްއޮީތ،ްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީް ްދަްނނަވަން ްއަނެއްކާެވސް ްިނންމާލަމުން ްވާހަަކ ނުޑެގ ްއަުޅގަ ްއާދެ،

ްްށާއިްއިންޤާލީްބާބެއްްގެނައުަމކީްމިޤައުމުގަިއްއަނިާޔވެރިކަމުންްސަލާމަތްވުމަްުމޙަްނމަދުްރިާޔޟްްމެންަބރު

ްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމުހިންމުކަމެއްކަމަށްާވީތްމިއަދު ްކޮންމެހެން ްމަޖިލީހަށް ްމި ކޮންމެހެން

ްރައީސް. ްޢިްއޒަްތތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްނިންމާލަނީ. ްވާަހކަ ްއަޅުަގނުޑގެ

ް745 

ްމިްްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުްްތިލަދުންމަތީ ްހޯދާލީ ްފުރުަޞތެއް ނޑުެވސް ްރަީއސް.ްއަުޅގަ ްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި

ްއެްއެޗްއްްއަްޙމަދުްއާދިލްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްފެްނނަ ްއަޅުަގނޑަްށވެސް ްބަޙުސްކުރުމުަގއި ބަޙުސްކުރެޭވ

ްމިާދް ްއިޞްލާޙުުކރެވެމުން ްމިހާރު ްިދވެހިރާއްޖޭަގއި ްއާދެ، ދަންނަވާލަން.

ނުއަސާސީައކީްދިވެހީްނގެްސިޔާސީްއަދިްޤާނޫނީްޙަޔާުތަގއިްދިވެހީްނެގްޤާނޫ

ްއަޅުަގނުޑް ްޤާނޫނުއަސާސީއެކޭ ްބަދަލުކޮށްލާނެ ްތަސްވީރު ްދިރިއުޅުމުގެ  750މުޅި

ދަންނަވާނީ.ްއިންތިޤާލީްބާބެއްްއެކުަލވާލަނީްޤާނޫނީްއިމުގެްތެރެއިން.ްއާދެ،ް

ްނިން ްއެކަމެއް ްމަޖިލީހުން ްތެރެއިން. ްމަޖިލީހުގެ ްއާެދ،ްމި މަވާނީ.

ްިއންތިޚާބްތަކުގަިއް ްއިންޞާފުވެރި ްމިނިވަން ްޤަބޫލުކުރަްނ، އަޅުަގނުޑވެސް

ްނޫން.ް ްއުފައްަދއިގެެނއް ްސަރުކާރެއް ްިއންތިޤާލީ އިންތިޚާބްތަކެްއްބާްއވަނީކީ

ްސަރުކާރާމެދުް ްބޭނުްނވަނީ ްސަރުކާރެއް ްމިކަަހލަ ްާރއްޖެއަށް  755ނަމަވެސް،

ްސަރުކާރު ްމި ްއާދެ، ްނެތުމުން. ްބާއްވާފަިއވާްއިތުބާރު ްމިހާތަނަށް ން

ްޭބއްވިަފއިްނުވާީތކަމަށްް ްއިންޞާފުވެރިކަާމއެކީ އިންތިޚާބްތައް،ްމިިނވަންކަމާ
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ްހަމަް ްހެދިކަން ްޙީލަތް ްަމކަރާއި ްއިންިތޚާބްތަކުގައި ްދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު

ތިޔަްހުރިހާްބޭފުޅުންނަށްވެސްްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ،ްމާީޒެގްކަންތައްތަްއް

ްގޮ ްނުފެންނަްހިނގާދިޔަ ްފެންނަ ްބޭއްވުނު ްދުވަހަކު ްމިދާއްކަން ްދާދި  760ތް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްހަމަ ްހިނގާދިޔަގޮތް ްކަން ްކަންތަުކގަިއވެސް ވޯޓުގެ

ްއިންތިޤާލީް ްދެކެވަަޑއިގަންަނވާނެ. ްރައްޔިތުން ްދިވެހި މެންބަރުންނާއި

ްޤާއިމްކުރުމަށް.ް ްއިންޞާފު ްހަމަހަމަކަމާއި ްބޭނުންވަނީ ސަރުކާރެއް

ްމިދާންޖެހުނީްއެނިގވަަޑއިގަ ްމިއަުދ ްމިޙާލަތަށް ްޤައުމު ްިމ ންަނވާނެ،

ްނެތިގެންނޭް ްމިންވަަރަކށް ްއެއްވެސް ްހަމަ ްޢަދުލުއިންޞާފު  765ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ްވިސްަނާވް ްިނކަން ްހުރިވަރު ްމިންވަރު ްޢަދުލުއިންޞާފުގެ ދަންނަވަންޖެހެނީ.

ްަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ްދިޔަ، ްއަުޑއިިވގެން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ެގްބައްލަވާ.

ްކަރަޕްޝަންް ްއެްނޓި ްމައްސަލަެއއްަގއި ްޮއފީހުގެ ްމެޓް ްޮކއްކޯފުެޅއް އެއްބަފާ

ްދެލަްއް ްެއކީަގއި. ްތަފްސީލާއި ްއޭގެ ްހުށަހެޅުނު ްމައްސަލަތައް ބޯޑަށް

ްއަިއއިރުެވސްް ްހަމައަށް ްމިއަދާ ްމަްއސަލަ. ްޚިޔާނާތުގެ  770ޑޮލަރެްއގެ

ްއަޅުގަް ްއެހެންެވެގން ްއިނގޭތޯ. ްއޮތީ ްނުކުެރވި ނުޑްއެްއވެސްކަެމއް

ްޢަދުލުއިންޞާުފް ްނުލިބޭނެއޭ. ްޤައުމުަގއި ްމި ްއިންޞާފެއް މިދަންނަވަނީ

ނޑުމެްންގާއިމު ްއަުޅގަ ްމިޖެހެނީ. ްމައްސަލަތަކެއް ްމިހުރިާހ ނުކުެރވޭތީއޭ

ްއެްއް ްކެންޑިޑޭޓުންނަކީވެސް ްހުރިހާ ްދާއިރު ްއިންތިޚާބަކަށް މިބޭނުންވަނީ

ްއި ްއިންޞާފުވެރި ްަހމަހަމަ ްވާދަކުރެވޭފަދަ ްބާްއވަން.ްހަމައެއްަގއި  775ންތިޚާބެއް

ްއިންތިޤާލީް ްމިއަދު ްބޭްއވުނުނަމަ ްޒަޢާމަތުގައި ްމި ްއިންތިޚާބެއް މިފަދަ

ްފުއްދުމުަގިއް ްވަޢުުދ ްއަދި ްނުޖެހުނީސް. ްަދއްކާަކށް ްވާހަކަ ސަރުކާރެްއގެ

ްސަރުކާރަކަްށް ްއިންތިޤާލީ ްހޯއްދެވުނުނަމަ ްއިތުބާރު ރައްޔިތުންގެ

ް ްނުތިބޭނެ. ްަބއެްއވެްސ ްކުރީަގިއްއިންތިޒާރުކުރާނެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ދެން،

ްބެހޭގޮތުން.ް ްމީހަކާ ްގެންނާނެ ްސަރުކާރެްއގައި ްއިންތިޤާލީ  780ވާހަކަދެްއކިން

ްހަމަޖެހިއްޖެ.ް ްފަސޭހައިްނ ްވަރަށް ްއެކަން ްމިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް

އަޅުަގނޑުމެްނގެްމިްމަޖިލީހުންްނިންމަވައިފިްމިހާރުްވެރިކަްންކުރަްއވަމުންް

ްރަީއސުލްޖުމްހޫ ްއޮތްްގެންދަވާ ްމިުކރިއަށް ްދައުރުެވސް ރިއްާޔގެ

ްއަުޅަގނޑުމެންނަށްް ްއެހެްނވީމާ، ްނުލެއްވޭނެގޮތަށް. ްކުރިމަތި އިންތިޚާބުަގއި

ްމައުމޫންް ްަރީއސް ްހިންގުމަށް ްސަރުކާރު ްއިންތިާޤލީ ްބޭފުޅަކު  785ތަޖުރިބާހުރި

ނޑުްއެެދނީްއިންތިޤާލީް އަޅުަގނޑުމެންނަށްްބެހެއްޓިދާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްހުންނަވާްސަރުކާ ްއެމަނިކުފާނު ްނިމެންދެން ްިމކަންތައް ްހިންގުމުގައި ރެްއގެ
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ްދޫކޮްށލައްވާެނގޮތެްއް ްވެިރކަން ްއެަމނިކުފާނުގެ ްެއއީ، ދެއްވާނެކަމަށް.

ްވަަޑއިގަންަނާވް ްނިސްބަްތވެ ްޕާޓީއަށް ްއެ ްއުުޅއްވަނިޮކށް އެނިގވަަޑއިނުގެން

ްފުރިހަމަކޮށްދެއްް ްއެމަރުޙަލާ ްބޭފުޅުންތަެކްއ ްގިނަ ނުޑްވަރަށް ްއަުޅގަ  790ވީ.

ްކޮށްދެއްވީތީ.ް ްއެކަން ްމެންބަރުނަށް ްއެ ްދަންނަވަން ްޝުކުރު ްބޮޑަށް ވަރަށް

ަަްށް ްވަރަ ްމިކަމުގައި ްމިދިމާވިގޮތަކީ،ްމިހާރު ްމިކަން ްދަންނަވާނީ އަޅުަގނޑު

ްިމއޮތީް ްޤަުއމުގައި ްމުޅި ްފަތުރަމުން ްއެްއޗެހި ްވާހަކަތަާކ ްގޮތްަތކަކަށް ގިނަ

ްގޮުތން ްމިހެންްްމިވާހަކަތައް.ްމިސާލެްއގެ ްދަންނަވާނަން،ްމިކަން ނޑު އަޅުގަ

ްއަދިް ްނުާވނެކަމާ ްބޭނުން ްަސރުކާރެްއގެ ްއިންތިޤާލީ  795ދިމާވީމާ

ްޓީީވއިންނާއިް ްވާހަކަތަެކްއ ްގިނަ ްވަރަށް ްބެހޭގޮުތން ްކުރިމަތިލެއްވޭނެކަާމއި

ރޭޑިޯއއިންްމެދުވެރިކުރަްއވާްެއބަްފޮނުއްވަވާ.ްމިކަންްދިމާވެަފއިްމިއޮތީ،ްިމް

ްސައި ްއެއުޅުްއވަީންބޮނދުބޮޑަށް ްދެން، ްއިނގޭތޯ. ްމިހާރު ްމިޮއތީ ކީފައި

ްސަޕޯޓަރުންް ްނިންމާލެއްވުމަށް. ްގޭމް ްމި ްުކޅުްއވަިއެގން ްކުޅިެއއް ވަގުަު

ްމިއުޅެނީްއިނގޭތޯ.ް ްޤަބޫލުްނުކުރެވިގެން ްބަލި  800ބޭނުންވަނީ،ްސަޕޯޓަރުންނަށް

ްއެަބއުޅޭ.ް ްތަފާތުވުްނތައް ްޚިޔާލު ްމިހާރު ްތެރޭަގިއެވސް ްސަޕޯޓަރުން ދެން،

ސަޕޯޓަރުންގެްތެރޭަގއިެވސްްެއބަތިއްބެވިްމާމޮޅަށްްމިހާރުްމިކަންްކުޅުްއވާނެް

ްހުޅުއްވަްން ްައލަށް ްބޭނުންވޭ ްއެބަ ްއެބޭފުޅުންވެސް ްއެހެންވީމާ، ބޭފުޅުން.

ްެއަބް ްދެން، ްމައްސަަލއަކީ. ްމިއުޅޭ ްޖެހިގެން ްމިއީ ނިކުމެވަަޑއިގަންަނވަން.

 805މޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑުމެްންވިދާޅުޭވ،ްކުރިމަތިލެވޭެނއޭ،ްުކރިމަތިލައްވާނަ

ްވަރަށްްސާުފކަންބޮޑުްގޮެތްއަގިއް މިތަނުންްފާސްކޮށްފައިްއޮްތްފާސްކުރުމެއް

ްއެހެންވީާމ،ް ްނުލެއްވޭެނކަމަށް. ްެއކުރިމަތި ްފާްސކުރުމެްއ އެނގޭ

ްލެއްވޭނެކަމަްށް ްކުރިމަތި ްއެހެން ްވިސްާނލަންޖެހޭ ްއެބަ އަޅުަގނޑުމެން

ވަހުްފާސްކުރެްއވިްއެހެންްމާްއދާއެއް.ްއެއަްށްވިދާޅުވާތީ.ްއަނެްއކާްއިހަށްްދުް

ްެއް ްއެބަެގއްލޭ. ްއަނެްއކާ ްފުރުޞަތު ްއެ ނޑުމެންަނށް ްއަުޅގަ  810ބަލައިލާއިރު

ްލޭްއވޭނެޭއް ްޮއްއވާ ްވިދާުޅވެފަިއ ްނުލެްއވޭނެކަމަށް ްމީަގއި ލެއްވޭނެކަމަށް،

ްވިދާުޅވާކަމަށްވަންާޏް ްތަކުރާރުކޮށް ްލެްއވޭެނކަމަށް ްކުރިމަތި އެހެން

ްމުޙަންމަދުްއަޅުަގނޑު ްމެންަބރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްައްއޑުއަތޮޅު ްއެބަޖެހޭ މެން

ްރައީސްކަމަްށް ްފާސްކުރެްއިވ ްމިތާ ްހުށަހަޅުްއވަިއގެްނ އަސްލަމް

ްސިފައެއް.ް ްތެެރއިން ްސިފަތަކުގެ ްުހންނަންވާނެ ްބޭފުޅުންގެ  815ކުރިމަތިލެއްވޭ

.ްއެހެންވީމާ،ްެއއަށްްދާންްއެބަޖެހޭ.ްއެސިފަޔަކީްބުއްދިްސަާލމަތުންްހުރުން

ްއެބަޔަްށް ްވިދާޅުަވންޏާ ްލެއްވޭެނކަމަށް ްހީވަނީ ްއަުޅަގނޑަށް އެހެންވީމާ،
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ްދެން،ް ްއިނގޭތޯ. ްބަލައިލަން ްއެބަޖެހޭ ްަކމެއްތޯ ްކިހިެނއްވާ ްއެއީ ގޮްސގެން

ްސައްދާމުް ްއިރާުޤގެެވްސ ްހިނގައްޖެ ްފެނިގެްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނަޑކީްއިރާޤުގެްަރއީ  820ސްްަސއްދާުމްޙުސައިންވެްސްވިދާުޅވިްކޯޓުަގއި،ްއަުޅގަ

ްއެހެންވީާމ،ް ްަސއްދާމް. ްކޮަބއިތޯ ްމިއަދުީވ، ްކިހިނެއްޯތ ޙުސައިންނޭ.

ްއިންތިޚާބާް ްާޢންމު ްއިންތިޚާބާ ްރިޔާސީ ްެދން، ްހިތާމަކުރަން. އަޅުަގނޑު

ްޤާނޫނުތައްް ްފާސްކުރަންެޖހޭ ްކުރިން ްޭބއްވުުމގެ ްއިންތިޚާބްތައް އެނޫންވެސް

ްހުށަހަަައިގެ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުްނގެ ްފާސްކުރުމަީކްމިހާރުގެ ން

ްމިހާރުް ްއެއީ ްދަންނަވާނީ. ްއަޅުަގނޑު ްނޫޭނ  825އިންޞާފުވެިރގޮތެއް

ް ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްއެުކލެވިގެްނވާގޮަތކީ ްމަޖިލިސް 8ްރައްޔިތުންގެ

ްމެންބަރުންް ްއެހާގިަނ ްބޭފުަޅކަށް ްއެއް ްތިއްބަވާއިުރ މެންބަރުން

ްނަތީ ްމާއެދެވޭ ްފާސްކުރުމަކުން ްފާސްކުާރ ޖާއެްއްބައިތިއްަބއިގެން

ްކަމެއްް ްމަޖިލީހުން ްރަްއޔިތުންގެ ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑަށް ނުނިކުންނާނެއޭ.

ްރައްޔިތުންެގް ްއެަބ ްބޭނުންވޭ ްއަުޅަގނޑުމެން  830ފާސްކުރާކަމަށްވަންޏާ

ް ްއެ ްތިއްބެވި ްއެނޫންގޮތަކަްށ8ްްމަޖިލީހުގައި ްއުނިކުރަން. މެންބަރުން

ްދާ ްއިންޞާފުން ްހަމައާއި ްފާސްކުރެްއވުަމކީ ނެކަމަކަށްްފާސްކުރަްއވާ

ްބާރާިއ،ް ްޤާއިމްކުުރމުގެ އަޅުަގނުޑްނުދެކެން.ްމިސާލަަކށް،ްޢަދުލުއިންޞާފު

ްއިލެކްޝަްން ނޑިޔާރު، ްފަ ްުއއްތަމަ ްކޮމިޝަންއާއި، ްސަރވިސް ޖުޑިޝަލް

ނޑިޔާރުން،ް ްފަ ްކޯޓުގެ ްސުޕްރީމް ނޑިޔާރުން، ްފަ ްހައިކޯްޓގެ  835ކޮމިޝަނާއި،

ްކޮމިޝަން ްގޮސް ްމިހެން ްކޮމިޝަްނ، ްކަރަޕްޝަން ްބޭފުޅުްންއެންޓި ތަކުގެ

ްރައްޔިތުންެގް ްމިަވގުުތ ްޢައްޔަންކުރުން ްތެެރއިން ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ްބޭއިންޞާފުންް ްވަރަށް ްޢައްޔަންކުރުމަކީ ްގޮުތން ްއެކުލެވިފަިއވާ މަޖިލިސް

ް ްއެ ްދަންނަވާނީ ނުޑ ްއަުޅގަ މެންބަރުންވެސ8ްްްކުރެވޭނެކަމެޭކ

ްއިންޓަގް ްޕޮލިސް ްބައްަލވާ، ްކޮމިޝަނެްއްތިއްބެވުމާެއީކގައި.  840ރިޓީ

ްއިނގޭތޯ.ް ްމިަވނީ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްޖޯކަަކށް ްއެޮބޑު އުފައްދަަވއިފި.

ްއެއްެވްސް ްހަމަ ްބައްލަވާލައްާވއިރު ްބޭފުޅުންނަށް ްތިއްެބވި ކޮމިޝަނުގައި

ގޮތަކަށްްަޤއުމުގެްޙާލަުތްދެނެަވޑައިްުނގަންނަވާްބޭފުޅުްނވެްސްއެބަުއޅުްއވާ.ް

ްއަުޅަގނޑުމެ ްހަމަ ްމަލާމާތްްއެހެންވީމާ،ްެއއީ ްމަސައްކަތަްށްހަމަ ްމިކުރާ ން

ްދެން،ް ްދަންނަވާނީ. ނޑު ްއަުޅގަ ްކުރެްއިވކަމެކޭ ްގޮތުން  845ކުރުމުގެ

ްވާަހކަެއްއް ްަކއުންސިލްަތކުގެ ްއަތޮޅު ްކައުންިސލްތަކާއި ްރަށު އޭެގއިތުރުން،

ްރަުށް ްބައްލަވާ. ްދިޔަގޮތް ްނިމި ްކައުންސިލްތައްވެސް ްރަށު ދެއްކެިވ.



 31 

ްސްޑިވެލޮޕްމަންޓްްމިނިސްޓްރީެގްދަށުންްއެކަްންކައުންސިލްތަްއވެސްްއެޓޯލް

ްފަތުރަމުންް ްައޑު ްހަމަ ްމީޑިާއއިން ްދަުޢލަތުގެ ްދެން، ްއެދިޔައީ. ނިމި

ްއޭތިމީތިް ްހަމަ ްގޮތްތަކަކަށް ްއޮޅޭފަދަ ްރައްޔިތުންނަށް ްހަމަ  850މިގެންދަނީ

ްފަތުރަމުންް ްޕްރޮޕެގެްނޑާެއއް ްއޮުޅވާލުމުގެ ްރައްޔިތުންނަްށ ްހަމަ ކިޔަމުން

ްއެަބްއެބަގެންދަް ްރައްޔިތުންަނށްވެސް ްމިހާރު ްއެހެންނަމަެވސް، ވާ.

ްވާހަކަތަަކކީް ްމިދަްއކާ ްއެބައާދޭ ްޭހލުންތެރިކަން ްސިފަެއއްަގއި ކޮންމެވެސް

ްވިސްނަާވް ްނިކަން ްނޫންކަމަށް. ްވާހަކަތަެކއް ްތާކުންތާކުޖެހޭ ްމުޅިން އަދި

ްވާހަދައްާކ،ް ްމަރުޙަލާއެްއެގ ްއިންތިޤާލީ ްމިީވގޮތް. ްމިހާރު  855ބައްލަވާ

ްަސރަޙައްދުތަކަްށްއުތު ްއުތުރުެގ ްރާއްޭޖގެ ްވާހަކަދަްއކަިއގެން ރުއަރުމާުޒގެ

ްޭއެގް ްކަންތައްތަްއ،ްފުދޭވަރަކަށް ްއޭގެ ްފެށުމުން ްކުރަން ްދަތުރުތަކެއް ބަޔަކު

ްބޭނުމުގަިއ،ް ނޑުކޮށްލުމުެގ ްފަ ްއެައޑު ްޮއތީމާ ްހިފާފަިއ ްަޤއުމުަގއި އަޑު

ްހޯރަފުށީގެ ްމިފެނުނީ ްޭއގެފަހުން ްވާހަކަ.ްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ޑްރާމާއެްއގެ

ްމައްސަލަައީކް ްމިއަިއ ްދެން ނޑި ްކެ ްއަުޑ ްއެޑްރާމާގެ  860ދެން،

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްދެން، ްވާހަަކ. ްނުލެވޭނެ ްކުރިމަިތ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ވިސްނާްތިބެންީވްދެންްދިމާާވނީްކޮންކަމެއްތޯ.ްކޮންމެވެްސްކަހަލަްރޭވުމެްއް

ނުޑކޮ ްއެފަ ްއަޑު ްނުލެްއވޭނެ ްމިކުރިމަތި ްކޮންމެވެސްްރާަާވާފައި ށްލާފަިއ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއުފައްދާނެޭއ ްމެދުަގއި ްަރއްިޔތުންގެ ްބިރުވެރިކަެމއް އެހެން

ްއެދެްން ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެކަންކޮށްަފއިާވގޮތް. ްމާޒީަގިއ ްއެީއ  865ދަންނަވާނީ.

ްޤާޫނނުއަސާސީއަްށް ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި، ްއިޞްލާޙުކުރެޭވ ްމި މިފަހަރު

ްޤާނޫ ްއެ ްކަންތައްތަކާ ްބޭނުންވާ ްރައްޔިތުންނަްށްނުއަްވާސިލުވުމަށް ސާސީއިން

ޙައްޤުތައްްލިބިދޭނެްުމއްދަތަކާއިްއެްތަފްސީލަށްްވަަރށްްރަނގަޅަށްް،ްލިބިދޭ

ްތެރޭަގިއް ްމުްއދަތުގެ ްއޮތުމަށް.ްއަދި،ްއެ ްަކނަޑއެިޅފައި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްނުކޮށްެދވިއް ްފަރާތަކާއެކަން ްއެނުކޮށްދެވުނު ްޢަމަލުކުރެވޭނެްޖެނަމަ  870މެުދ

ނޑުްދެކެން.ްެއއީްިތޔަބޭފުޅުންނަށްގޮތެްއވެސްްއޮންނަ ްންޖެހޭނެކަމަށްްއަުޅގަ

ނޑުމެންްމިހާރުްޢަމަލުކުރަމުންްއެނިގވަަޑއިގަން ަނވާނެްމީގެްުކރީގައިްއަުޅގަ

ްގިަން ްވަރަށް ްޤާނޫނުއަސާސީގަިއ ްއިޞްލާޙުކުރަމުންމިދާ ްމިހާރު މިދާ،

ްހަމަ ްމިައދާއި ްއެބަހުރި. ްކޮށްދޭން ްުމއްދަތެްއގަިއ ްވަކި އަްށްކަންތައްތަެކއް

ްނުކުރެވި.ް ްއެއްގޮތަކަށްެވސް ްހަމަ ްހުރީ ްއެކަންތައްަތްއ  875އަިއއިރުެވސް

ްފަރާތެއްވެްސް ްޒިންމާވާންޖެހޭނެ ްއެކަންަތއްތަަކށް އެހެންވީމަ،

ނޑުމެްން ްައޅުގަ ްމީަގއި ްޒިންމާކުރުވުން ްއެަެހެންވީމަ، އޮންނަންޖެހޭނެ.
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ްކޮން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދަންނަވާީނ، ނޑު ްއަުޅގަ ްބޭނުން. ްބޮޑަށް މެްވަރަށް

ްކުރިއަްށް ްޙާލަތު ްަޤއުމުގެ ްނުގެނެސް ްމަރުޙަލާއެއް ްއިންތިޤާލީ ގޮތެްއވިޔަސް

ްއިޞްލާޙުކުރަމުންދާް ްމި ްޚާްއޞަގޮތެްއަގއި ްނެތޭ.  880ގެންދެވޭކަށް

ްބަދަލުވެވޭނީ،ް ްެއއަށް ްއަންނަނީ،ްނޫނީ ްޢަމަލުކުެރވެން ޤާނޫނުއަަަސާސީއަށް

ްއޮ ްމަރުޙަލާ ްއިންތިޤާލީ ްހަމަ ްދެވޭީނ، ްކުިރއަށް ެވގެންނޭ.ްއެކަމުަގއި

ްޝުކުރިއްޔާްެދއްވިްފުރުޞަތަްށ.ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ްވަރަޙްމަތުްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް ްއަްއސަލާމްޢަލަިއކުމް .`ް ްއާދެ،ްهللا  885ްވަބަަރކާތު.

ްމިމަޖިލީހަށްްްޢަބްުދއްލަޠީފްްމުޙަްނަމދުް ްމިހާރު ްބޭނުންހިފަނީ، ްމި ްމިފުރުޞަތުެގ ްއަޅުަގނުޑވެސް

ނޑުމެްނެގްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަުޅގަ ްއުފައްދަަވިއގެން ްަސރުކާރެއް ްއިންތިޤާލީ ހުށަހެޅިފައިވާ،

ްވާިސލްވުމަށްޓަަކިއް ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްއިޞްލާޙުކުރެޭވ ްމި މިހާރު

ްކުެރޭވް ްރޭވުމަށްޓަކައި ްގޮތްތަކެއް ްުކރަންޖެހޭނޭ ްކަންތައްަތއް އަޅުަގނޑުމެން

ް ްމަޖިލީހުެގ ްއާދެ، ްގޮތުން. ްަބިއވެރިވުުމގެ  890އެޖެންޑާަގިއްބަޙުސްގައި

ް ްއެޖެންޑާއަީކ،ް،2ްމިއޮންނަނީ،ްނަންބަރު ްމަޖިލީހުގެ ޖުލަިއ2114ްް)ހ(.

ްއެމަޖިލީހަށ19ްްް ްއެްއކޮްށ ްމަޖިލިސް ްަރއީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ ްދުވަހު ވަނަ

ްިއޞްލާޙުކުރުމުެގް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްފަދައިން ްލިޔުމުގަިއވާ ފޮނުވި

ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްކޮންމެއަކަސް ްއާދެ، ނުޑެގްމަސައްކަތްކުރުެމވެ.

ނުޑް ްއަުޅގަ ްޤަސްދުކުަރން. ްކުރިއަށްދާން ްައޅުަގނުޑ  895ވާހަކަަަައިއގެން

ް ްބަލައިލާނީ، ްިދވެހިރާއްޖޭަގިއ2118ްްފުރަތަމަވެސް ްއަހަރަކީ، ވަނަ

ް ްނެްތ، ްޝައްެކއް ްއާދެ، ްއަހަރެއްތޯ. ްއަހަަރީކ2118ްްކިހާވަރެްއގެ ވަނަ

ްޕައުންޑޭ ްވެިރކަމެއްގެ ްއުފާވެރި ްދެކޭަފދަ ްނުވެސް ޝަްންދިވެހިރާއްޖެ

ްވެރިކަމުެގް ްދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ްއާދެ، ްއަަހރެއް. ްއެޅޭނޭ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ަެްއް ްޕާޓީތަކެ ްެއކަށީގެްނވާ ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްއެޅުމަށްަޓކަިއ  900ޕައުންޑޭޝަން

ްޤާނޫނުއަސާސީެގް ްއިޞްލާޙުކުރަމުންދާ ްމި ްައޅުަގނޑުމެްނ ްއަދި އުފެދި،

ް ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެްއގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްހުންނަާވްދަށުން މަޤާމުގައި

ްގަާވއިދުތަާކއި،ް ްއެކިެއކި ްހަމަޖައްސާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަމއްަްޗަށް ވެރިެއއްގެ

އަދިްއަޅުަގނޑުމެންގެްަރއްޔިުތންގެްމަޖިލިސްްހޮވުމުގެްބާބަށްްގެނެވިފަިއާވް

ނުޑްދަންނަވާނީ،ްދިވެހިާރއްޖޭަގިއް ްއެީއްއަުޅގަ  905ވަނ2118ްްައިޞްލާޙުތައް
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ްވެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޢިއްޒަތްތެރި،ްއަހަރަށް ްވަރަްށ ްޕައުންޑޭޝަން ިރކަމުގެ

ްމަްއޗަްށް ްގޮތެއްގެ ްބޭނުންވާ ްދެކެން ްރައްޔިުތން ްއަދި ކަރާމާތްތެރި

ްޕައުންޑޭޝަންް ެަ ްއެ ްއެަެހެންވީަމ، ްޕައުންޑޭޝަެނކެަެވެ. އެކުެލވިގެްނވާ

ްމައްޗަްށް ްއެކަންަކމުގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެޅެމުންދާިއރު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ްވިސް ްބޮޑަށް ްއަޅުަގނޑުމެްންވަރަށް ްބޮޑަށް  910ނާ،ްިފކުުރކުރަންޖެހޭނެ.ްއެންމެ

ްދިވެހިރާއްޖޭެގް ްއިންތިޚާބަކީ، ްބާއްވާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭނީ

ހުރިހާްޕާޓީތައްްއެކުލެިވގެންްއެޕާޓީތަުކގެްދަށުންްބޭއްވޭްިއންތިޚާބަކަށްވާތީ.ް

ްޤާނޫނުއަސާސީް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކުރީަގިއ ްމީގެ އާދެ،

ްބޭްއޭވްއިޞްލާ ްހޮވުމަށް ްަރއީސް ްފަހުންވެސް ްއޭެގ ްއަދި ޙުކުރުމަށްފަހު

ްމަޖިލީހަްށް ްރަްއޔިތުންގެ ްވާދަކުެރވެނީ، ްހަމަެއކަނި  915އިންތިޚާބުތަކުަގއި

ްހުށަހެޅޭް ްހަމައެކަނި ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްތެރެއިން ްނަންތަކުގެ ހުށަހެޅޭ

ްފޮނުވައިް ްކުރިމައްޗަށް ްރައްޔިތުންގެ ްއެނަން ްނަމެއް. ްއެަެއާިއްއެންމެ ެގން.

ް ނޑުމެން ްއަޅުގަ 2118ްްޚިލާފަށް ްނޮވެމްބަރު ްއަހަރު ްފަހުނ11ްްްވަނަ ގެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެްޢިްއޒަތްތެރިްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއްއގެްމަޤާމުގައިްހުންނަާވް

ނޑުމެންްއިންިތޚާބުކުރާނީ،ްދިވެ  920ްހިރާއްޭޖގައިްިމްއެކުެލވިފައިްބޭފުޅަކުްއަުޅގަ

ްޢައްޔަުނަުކުރެ ްދަށުން.ްހަމަޖެހިފައިވާ، ްޕާޓީތަުކެގ ވިފަިއވާ

ްވިސްނާ،ް ްބޮޑަްށ ްވަރަށް ްއަުޅަގނޑުމެން އެހެންކަމަށްވާހިނދު

ްކޮންެމް ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްހަމައެފަދައިން ްއަދި ްފުރުޞަތެއް. ސަމާލުވާންޖެހޭނޭ

ްހަމަޖެހިފައިވާހިނދުް ްމެންބަރުން ްދެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ އަތޮޅެްއަގއި

ްއިޞް ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންެގ ްދަުށްންމިހާރު ްޤާނޫނުައސާސީގެ  925ލާޙުކުެރވޭ

ްއަތޮޅެއްަގިއވެްސް ްކޮންމެ ްހަމަޖައްސާފަިއވަނީ، ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ް ްއަދި ްއިތުުރވާ، ްކޮންމެ ްއަދި ްތިބުމާއި، ްމެންބަރުން ްދެ 5111ްމަދުވެގެން

ްއެގޮުތގެމަތިންް ްތިބުމަށް. ްމެންބަރަކު ްައދަދަކަށް ްއިތުރުވާ ްކޮންމެ އަށްވުރެ

ްރަްއޔިތު ްވަީންއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްޕައުންޑޭޝަަނށްވެސް ްމަޖިލީހުގެ ންެގ

ްޚުޠޫރަތްތެރިް ްމިފަދަ ްއެހެންވީމަ، ްައއިސްފައި. ްބަދަލުތަެކއް ްބޮޑު  930ވަރަށް

ްބޮޑަްށް ްވަރަށް ްމައްޗަްށ ްމިކަމުގެ ްރައްޔިތުން ނިޑވަެޅއްަގއި ްދަ ސީރިއަސް

ްމަޖިލީހުގެް ްރައްޔިތުްނެގ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްއަދި ވިސްނަންޖެހޭ.
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ައޅުަގނޑުމެންގެްމިްޢިްއޒަތްތެރިްޚާްއޞަްމަޖިލީހުގެްްމެންބަރުންނާއި،ްއަދި

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްފިކުުރކޮށް ްވިސްނާ، ްމައްޗަށް ްމިކަންކަމުގެ މެންބަރުން

ްޭއެގް ްަރއްޔިތުން ްބަލައިގަންނަ، ްރައްޔިތުން ްކަންތައްތަަކކީ  935މިކުރަންއުޅޭ

ްާރއްޖޭެގް ްމަސްލަޙަތާއި، ްަޤއުމީ ްރާއްޖޭގެ ްއަދި ްއުާފކުރާ، މައްޗަށް

ްއެންމެންނަށްްޢަދުލް ްާރއްޖޭެގ ްއިންސާފުވެރިކަާމއި، ްާރއްޖޭގެ ވެރިކަމާއި،

ްމިހުރިހާް ްލިުބމާއި ްޙައްޤުަތއް ްސަރުކާރުެގ ްާރއްޖޭގެ ހަމަހަމަކަމާއިއެކު

ްކުރަމުްން ްކަންތަްއތައް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރިޢާޔަތްޮކށް ްމައްޗަްށ ކަމެއްެގ

ްމިހާރު ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ްއެހެންކަމަށްވާހިނދު  940މިްްގެންދަންޖެހޭނީ.

ްދަންނަވާނީ،ް ްައޅުަގނުޑ ްވާަހކަދައްކަމުންދާއިުރ، ްސަރުކާެރއްެގ އިންތިޤާލީ

ްއެދެއްެކިވް ްރަީޝދު ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްެތރި ްތ.އަތޮޅުގެ ދެންމެ

ްތާއީދުކުރަން.ް ްުކޑަކޮށް ނޑުެވސް ްައޅުގަ ްމައްޗަްށ ވާހަކަފުުޅގެ

ްހުށަހަޅާފައިވާް ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޤަބޫުލކުރަން ގޮތަްށްއަޅުަގނުޑވެސް

ްމީަގިއް ްކަމުަގއިިވޔަސް ްނުއުފެދުނު ްައދި ްސަރުކާެރއް  945އިންތިޤާލީ

ްހަމަޖެހޭް ްެއންމެ ްއިންސާފުވެިރ، ްއެންމެ ްބަލަންޖެހޭނީ އަޅުަގނޑުމެން

ްޕާޓީތަުކގެް ްައޅުަގނޑުމެްނގެ ްރާވަިއގެން ްއަުޅަގނޑުމެްނ ކަންތައްތަެކއް

ްހަމައެ ްެނތް، ްޝަްއކެއް ްއާދެ، ްބަލަން. ްކުރެވޭތޯ ްމިކަން ކަިންމެދުން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްބަލާއިުރ، ްމައްޗަށް. ްޕާޓީތަކުގެ ްބަލަންވީ އަޅުަގނޑުމެން

ްދެޕާޓީންް ްބޮޑު ްއެންމެ ްއުފެދިފަިއވާ ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްމިގެންދަނީ  950ބުނަމުން

ްއަނެްއް ްޕާޓީއެވެ. ްކުރަމުންގެންދާ ްޕާޓީައކީ،ްދިވެހިާރއްޖޭަގިއްވެރިކަން އެއް

ކުން،ްކޮންްއުސޫލަުކންތޯްއެްނަްންޕާޓީއަކީ،ްއިދިޮކޅުްޕާީޓއެވެ.ްޮކންްހަމައަ

ްެއއީ،ް ްާޕޓީއަށް، ްޑިޮމކްރެޓިކް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްދެވުނީ. ްޕާޓީއަށް ްދެ އެ

ްވެރިކަަަންކުާރްޕާޓީކަމަށްީވް ްޕާީޓއަީކްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްީޑ.އާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 955ކޮންްހަމައަކުންތޯ.ްނުވަތަްދިެވހިަިރާއްޖޭގެްއިދިޮކޅުްޕާޓީއަށްްއެމް.ޑީ.ޕީްީވް

ްހަމަ ްރައްޔިަތުކްކޮން ްެއއްެވސް ްިދވެހިރާއްޖޭެގ ްހަމަަގއިުމވެސް އަކުންތޯ.

ްރައްޔިަތުކް ްއެްއެވސް ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްއަދި ްުނގަންނަވާނެ. ދެކެވަަޑއި

ްއިންތިޚާބެްއް ްޕާޓީތަކުްނ ްއުފައްަދވާ، ްޕާޓީަތއް ްނުވޭ ވޯޓުދެްއވާފަެއއް

ްނުވަ ްޕާޓީއެއް ްވެރިކަްނކުރާ ްބަިއވެރިެވގެން ްޕާޓީތައް ަތްބާއްަވއިގެްނ،
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ްމިފަދަް ްަކމެއް. ްުސވާުލއުފެދޭ ްމިވެސް ްއުފައްދާފަެއއް. ްޕާީޓއެއް  960އިދިކޮޅު

ނޑިވަެޅއް،ްޟޫަޫޚު ްދަ ްސީރިއަްސ ްމިފަދަ ްބިރުވެރި، ްމިފަދަ ވަތްތެރި،

ްބައްަޓންކުރަމުންދާއިުރް ްޢަމަލުތައް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ގޮތެްއގަިއ

ްވި ްބޮަޑށް ްވަރަށް ްމައްޗަށް ްމިަކންކަމުގެ ްއެބަޖެހޭ ސްނަން.ްއަޅުަގނޑުމެން

ްމިހުންނަވަނީ،ް ްޒަޢީމަކަށް ްޕާޓީގެ ްޑީ.ާއރު.ޕީ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ އާދެ،

ްރައްޔިތުންެގް ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ.  965އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ލޯތްބާއި،ްޤަދަރާއި،ްިޢއްޒަާތިއްދީގެންްއެމަނިކުފާނުްމިހާރުްއަޅުަގނޑުމެްން

ް ްަޝއ6ްްމިވަނީ ްއާދެ، ްހޮވާފައި. ްަދއުރަަކށް ްނެތް،ްވަނަ ެކއް

އެމަނިކުފާނުގެްރިޔާސީްދައުުރގައިްއެމަނިކުފާނުްވަރަށްްގިަންޚިދުމަތްތަކެއްް

ްއަިދް ްޤަޫބލުކުރަން. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކުަރއްާވފައިވޭ. ރައްޔިތުންނަށްޓަަކއި

 970ދިވެހިރާއްޖޭގެްަރއްޔިތުްނވެސްްޤަބޫލުކުރައްވާނެ.ްއަދިްެއކަންަކމުގެްމައްޗަްށް

ްވާހަކަދަ ްމާބޮޑަށް ްނުކުރަން.ްއަޅުަގނޑު ްޤަސްދެްއ ްއކާކަށް

ްއެޕާީޓެގް ްހުންނަވާ، ްެވވަަޑއިގެން ްޒަޢީމަކަށް ްއެޕާޓީގެ އެހެންކަމަށްވާހިނދު

ްނުކުންނާނޭް ްކުރިމަތިލެއްވުމުން ްެއމަނިކުފާނު ްކެންޑިޑޭަޓކަށް އިންތިޚާބީ

ްހޯދުމަށްް ްޖަާވބު ްޭއގެ ްހަމައެކަނި ްައޅުަގނޑު ްމައްޗަށް ނަތީޖާތަކުގެ

ނޑުމެންެގްދޫކޮށްލާނީްދިވެހިްރަްއޔި  975ތުންނަށް.ްއަނެްއކޮޅުންްބަލާއިުރ،ްައޅުގަ

ްއިންތިޚާބެއްް ްހަިއސިްއޔަތަކުްނ ްެއއްވެސް ްޕާޓީައކީެވސް އިދިކޮޅު

ްެއް ްއަމިއްލައަށް ްހަމަ ްނޫން. ްޕާޓީއެއް ްކިޔާ ްޕާޓީއެޭކ ްއިދކޮޅު ބާއްަވއިގެން

ްދެނަންް ްޕާީޓއަށް ްދެ ްއެ ްޕާޓީކަމަށްވާތީ ްެދ ްބޮޑު ްއެންމެ ްޕާޓީއަކީ ދެ

ްވަ ްެއ7ްްނީ.ްދެވިގެން ްއެަބވޭ.ްއެހެންކަަމށްވާހިނދު ްއުފެދިފައި ްމިހާރު ޕާޓީ

ްނިސްބަތުނ7ްްް ްމީހުންގެ ްއަދި ްދަންނަވާނީ، ްއަުޅަގނުޑ  980ޕާޓީއަީކވެސް

ްހައިސިއްަޔުތް ްޤާނޫނީ ްޕާޓީއަކީެވސް ްޮކންމެ ްހަމަ މަދުވިކަމުަގއިިވޔަސް

ްމައްް ްނިްސބަތުގެ ްތިބި ްމީހުން ްޕާީޓެއވެ.ްދެން،ްާޕޓީތަކުަގއި ޗަްށްލިބިގެންވާ

ްނުކުަރން.ްޕާޓީތަކަށްް ްޤަސްެދއް ްއަލިައޅުވާަާލާކަށް ްކޮންމެަެހެން އަޅުަގނޑު

ްދޫކޮށްލާނީް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެކަްނކަންވެސް ްއަދަާދއި ްއިތުރުވެފައިވާ މީހުން

ްއާެދ،ް ްަމއްޗަށް. ްވިސްނުންފުޅުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްޢިްއޒަތްތެރި  985ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްނުވަތަ ްސަރުކާރެކޭ ްއިންތިޤާލީ ްމިްްއަޅުަގނޑުމެން ްނިޒާމެކޭ ޢަދުލްވެިރ
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ްިއންތިޚާބުތަކުގަިއް ްބޭްއވޭ ްމެދުަގއި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ކިޔަމުންދަނީ

ްއިންތިޚާބަކީް ްއެބޭްއޭވ ްހިތްތަކުަގއި ްރަްއޔިތުންގެ ްމަްއޗަށް. ޞައްޙަކަމުގެ

ްެއް ްއަދި ްރުހޭ ްރައްޔިތުން ްޤަބޫލުކުރާ، ްރަްއޔިތުން ްޢަދުލްވެރި، ވަރަށް

ްއިން ްޤަބޫލުކުާރ ްއެހެންްކެންޑިޑޭޓުްނވެސް ްވާންޖެޭހނެ.  990ތިޚާބަކަށް

ނުވެއްޖެނަމަްއަޅުަގނޑުްދަންނަވާނީ،ްއެއީްައޅުަގނޑުމެންެގްޤައުމަށްްލިބޭް

ް ްވެިރކަްނ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްާއދެ، ްހީނަރުކަމެކޭ. ްބޮޑު ވަަނ2118ްްވަރަށް

އަހަރުްބަދަލުވެގެންްމިދާހިނދުްދިވެހިރާއްޖޭގެްއެްވެިރކަމުގެްޕައުންޑޭޝަްން

ް ްބައްޓަންކޮްށ،ްމިދެންނެވިގޮތާއި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ޚިލާފަށް

ްއަނެްއކާެވްސް ްަޤއުމު ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްއެޅިއްޖެަނމަ  995އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްރައްޔިތުްން ްޤައުުމގެ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްފަޅިފަިޅެވގެން ްކުދިކުދިވެގެން ދާނީ

ްމިް ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްބަލަންވީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދަރަޖައަކަށް. ހިތާމަކުރާ

ްލޮބުވެތިްޢިއްޒަތްތެ ްޢިއްޒަތްެތރި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްައދި ްމަޖިލީހާއި، ރި

ްޚިާޔލުފާޅުކުރަްއވާ،ް ްިއޚްލާޞްތެރިކަމާއިެއކު ްވަރަށް ރައްޔިތުން

ްވަރަްށް ްއިންިތޚާބަކީ، ްމިބޭއްވޭ ްލޯބިވަނީނަމަ ްޤައުމުދެކެ  1000ތެދުވެރިކަމާިއއެކު

ކޮންެމްްޢަދުލްވެރި،ްވަރަށްްއިންސާފުެވރިްއިންތިޚާބަކަށްވޭތޯްދިވެހިްޤައުމުގެ

ްނޫްނ.ް ްވާޖިބެއް ްމީހެްއގެ ްވަކި ްމިއީ ްމަަސއްކަތްކުަރން. ފަރުދަކުވެސް

ްިދވެިހް ްދިވެހިރާއްެޖއަކީ ްނޫން. ްޤައުމެއް ްމީހެއްގެ ްަވކީ މިޤައުމަކީ

ްޤައުމު.ް ްއުާފެވރި ްރައްޔިތުންގެ ްދިވެހި ްލޯބިާވ، ރައްޔިތުންގެ

ްވަރަށް ްއިންސާފުވެރި ްވަރަށް ްޤަުއމަކީ ްދިވެހި  1005އުޖާލާްްދިވެހިރާއްޖެއަީކ،

ް ނޑުމެންނަކީ ްއަުޅގަ ްއެީއ، ްޤައުމެއް. ްދެކޭނޭ ްމުޖްރިމެއް ސުބްޙާނަހޫްهللا

ްސަތޭަކް ްސަތޭަކއިން ްދީނުގެ ްމާތް ްރުހިވޮިޑެގންވާ ްއެންމެ ވަތަޢާލާ

ްއެންެމް ްލިބިފައިވާ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްެއއީ، އަހުލުވެރިންކަމަށްވާހިނދު.

ްޝު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމައްޗަށް ްއެނިޢުމަތުގެ ްނިޢުމަތް. ކުރުވެިރވޭ.ްބޮޑު

ނޑުެމންގެްތެރޭަގިއް  1010އަޅުަގނޑުމެންނަށްްއެނިޢުމަތްްދެއްވިކަމަށްަޓކަިއްއަުޅގަ

ްބޮޑަށްް ްވަރަށް ނޑުމެްނ ްއަޅުގަ ްކުރުމަށް ްކަންތައް ޢަދުލްއިންޞާފުން

ްނޫން.ް ްމީހަކަށް ްވަކި ްބަލަންވީ ނުޑމެން ްއަޅުގަ ސަމާލުވާންޖެހޭނެ.

ްަރއްޔި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްޤައުމަށް، ތުންނަށް،ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ
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ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްއެހެންކަމަށްވާހިނދު ްމުޖްތަމަޢުއަށް. އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްދެރަާވް ްރައްޔިުތންނަށް ްޤައުުމގެ ްގޮތަކަށް ްވަިކ ްބޭފުަޅކު ްވަކި  1015ތެރެަެއިން

ްގޮތަކަްށް ްއުފެއްދޭ ްހަމަނުޖެހުން ްމެދުގައި ްަރއްޔިތުްނގެ ްަޤއުމުގެ ގޮތަކަށް،

ނޑުމެންގެްަޤއުމަށްްކުރެވޭްވަރަްށްކަންތައްްކުރަމުންގެންދާނަމަްެއއީްއަޅުް ގަ

ްކުރެޭވް ްއުޖާާލކަމަށް ްމުސްތަޤްބަލުގެ ްަޤއުމުގެ ްއަދި ްބޭއިންސާފެއް. ބޮޑު

ްހިންގަާވް ްބަލައިލަމާ ނޑުމެން ްޚިޔާނާތްތެރިކަމެއް.ްދެން،ްއަޅުގަ ްބޮޑު ވަރަށް

ްކޮެޅްއް ްއޮތްގޮތް.ްބިރުވެރިަކމެއްގެ ްމިއަދު ްޙާަލތު ްޤައުމުގެ  1020އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްސުބްޙާނަްކޮބައިތޯ .ް ްޢިއްފަތްތެރިްهللا. ްުނކެރޭ. ްނުކުންނާކަށް މަގުަމއްޗަށް

ްމުސްކުޅިައކަށްް ްނުކެރޭ. ްނުކުންނާކަށް ްމަގުމަްއޗަްށ އަންހެނަކަށްވެްސ

ްއެޅުމާިއ،ް ްވަޅި ްމިއޮތީ ްޙާލަތު ްނުެކރޭ.ްރާއްޖޭގެ ްނުކުންނާކަށް މަގުމައްޗަށް

ްއެުޅމާއި،ްދަަވިއގަތުމާއި،ްފޭިރގަތުް ްޖެހުމާއި،ްަކޓަރު މާއި،ްމިހުރިހާްވަޅިން

ްއެފެންނަް ްމަގުމަތިންދާއިރު ްހިނގަމުން ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްމަްއޗަށް.  1025ކަމެއްގެ

ްފިރިހެންް ްރީތި ްޒުވާން ްއެފެންނަ ްއަދި ްކުދިންނާއި ްއަންހެން ްރީތި ޒުވާން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމުސްތަޤްބަލަށްޓަކައި ްައޅުަގނޑުމެްނގެ ކުދިންނާއި،

ްހޯދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއުފާވެިރކަން ްކުދިންތައްްއެކުދިންގެ ްެއތިބޭ މަށްޓަކައި

ްކޮްން ްއަސަރުނުކުރާނީ ްފެނުނީމާ ްގޮތްތައް ްހިނގަމުންދާ މަގުމަތިން

ްމަރާލަން.ް ްޖެހެނީ ްލޯ ްއަޅުަގނޑުމެންެގ ްފެނުނީމާ ްއެތަންތަން  1030ހިތަކަށްތޯ.

ްމިއަދުް ްމިއީ ްކޮޅަށް. ްނެތް ްކޮޅެއް ްހިތާމަކުރަީނ އަޅުަގނޑުމެން

ްއެންމެ ްއޮްތގޮތް. ްޙާލަތު ނޑުމެްނެގްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްައޅުގަ ފަހުންގޮސް

ްބިރުވެރިކަުމެގް ްހަމަ ްއެދިނީ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށްވެސް ޢިއްޒަތްތެރި

ްކޮޅެއް..

ް1035 

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްަވގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
ް

ނުޑގެ..އެހެންވީްهللا.ްކޮބައިތޯ.ްސުބްޙާނަްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް ްމާ،ްއަުޅގަ
ްޢަބްުދއްލަޠީފްްމުޙަްނަމދުް

 1040ްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް
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ްވަގުތުްހަމަެވއްޖެ،ްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރު.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ނޑުްދަންނަވާނީ..ްނިލަންަެެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް ްއަޅުަގނުޑގެްވާހަކަކޮޅުްނިންާމލަމުންްއަޅުގަ
 1045ްްޢަބްުދއްލަޠީފްްމުޙަްނަމދު

ްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު..ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 1050ްއަޅުަގނޑުމެންްޤަބޫލުކުރާްގޮުތގައިްާރއްޖޭަގއިްމިނިވަން..ްްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް

ްޢަބްުދއްލަޠީފްްމުޙަްނަމދުް

ްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްންބަރު،ްަވގުތުްހަމައްޖެ.ޢިއްޒަތްތެރިްމެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1055 

ްވާދަކުރަްއާވްްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް ްއިންތިޚާުބގަިއ ްބޭއްވޭނީ ްއިންތިާޚބެއް ްއިންސާފުަުވެރި ްއަދި

ްއިްނސާފުވެރިކަމާިއެއުކްްޢަބްުދއްލަޠީފްްމުޙަްނަމދުް ްހަމަހަމަކާއިއެކު، ްކެންޑިޑޭޓުންނަށް ްއެންމެހާ

ްަވއްސަލާމްޢަލައިކުްމްްވާދަކުެރވޭނެްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޤާއިމްކުރެވިގެންނޭ. މާޙައުލެްއ

ްވަބަރަކާތު.ްهللاްވަރަޙްމަތު

ް1060 

ްދަންނަވާލާނަންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުރިްއޔާ އާދެ،

ްމިބަޙުސްގަިއް ްތެރޭަގިއ ްފަްސމިނެޓްއިރު ްއޮތް ކުރިއަށް

ްއެދިވަ ްމެންބަރުންްބައިވެިރެވވަޑަިއގަންަނވަން ްޢިއްޒަތްތެިރ ަޑއިގަންަނވާ

ްހުންނެިވް ްނުދައްކަވާ ްވާހަކަފުޅު ްނުވަތަ ްއެިދވަަޑއިނުގަންަނާވ ވަގުތަށް

ްއަޅުަގނުޑް ްއެހިސާބުން ްއެދެން. ްއެިދވަޑަިއގަތުން ްހުރިއްޔާ  1065ބޭފުޅަކު

ްތިލަދުންމަތީ،ް ްދެން، ްއާދެ، ްވާހަކަ. ްބަންދުކޮށްލާނެ ފުރުޞަތު

ްމާލޭގެ ްއާދެ، ްޢިއްޒަތްތެރިްްމިލަދުންމަޑުލު، ްމާލެއަތޮޅުެގ ޢިއްޒަތްތެރި،

ްމެންބަރުްމާރިޔާްއަޙްމަދުްދީދީ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.

ް
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 1070ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިބަްމާލެއަޮތޅުްމެްނބަރުްާމރިޔާް ްރައީްސ، ްޢިްއޒަތްތެރި ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްސްްހުަުޝުކުރިއްާޔ

ްވިދާްއަްޙމަދުްދީދީްާވހަކަެދއްކެުވން: ްއެހެންވީމާ،ްފައްޓަވަމުން ްހަގަިޑއިރަށްކަމަށް. ްދެއްވާނީ ްަވގުުތ ުޅވި

ްއެންމެންނަށްް ްހުރިހާ ްއެދޭ ްބޭނުންވަނީ، ްޮއޅުންފިލުވާަލން ްހަމަ އަޅުަގނޑު

 1075ްވަގުތުްެދއްާވގޮތަށްތޯްހަމަޖައްސަވާފައިްއޮތީ.ް

ް

ް

ްއާްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުގަްނނަން. ްބަލަެއއް ްނުކުތާެއއްކަމަށް ްނިޒާމާބެހޭ ދެ،ްއާދެ،

މިލަދުންމަޑުލުްއުތުރުބުރީގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަަަދުްޙުސައިނަށްް

ްއަޅުަގނުޑް ްދަންނަވާލާނަން، ްއަޅުަގނޑު ްކުރިން ްއެރުވުމުގެ  1080ފުރުޞަތު

ްބޭފުޅުންނަށްް ްހުިރހާ ްއެދިވަަޑިއގަންނަވާ ްދެން ްއާދެ، ްހަގަިޑއިރޭ. ދެންނެވީ

ްދަ ްއަޅުަގނޑަކަށް ްނޭރުުވން ްއެރުވުމާއި ްނޭނގެ.ްފުރުޞަތު ންނަާވަކށެއް

ނޑުގެްމަަސއްކަތްްނިންމާގޮތަށްްއަޅުަގނޑުްިމް ހަގަޑިއިުރގެްތެޭރގައިްއަުޅގަ

ްވަކިް ްއެދިވަަޑިއަގތުމަކީ ްެއހެންނަމަވެސް، ްގެންދަނީ. މަސައްކަތް

 1085ްމައްސަލަެއއް.ް

ް

ްވަރަޙްމަތުްއުުތރުުބރީްްމިލަދުްނމަޑުލު ްއަްއސަލާމްޢަލަިއކުމް .`ް ްއާދެ،ްهللا ްވަބަަރކާތު.

ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއްްުމޙަްނމަަަދުްުޙަސއިންްްރުމެންބަް ްއިޞްލާޙުކުރަމުންގެންދާ ްމި ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑުމެން

ްޤާނޫނުއަސާސީއަްށްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާ ްޤާނޫނުއަސާސީން ްމިގެންދާ ްޢަމަލުކުރަމުން މިހާރު

ްދޭތެރޭގަިއް ްލިޔަންޖެހޭނެކަާމއި ްބާބެއް ްހިނގާޭނގޮތުގެ ްކަން  1090ބަދަލުވުމުގައި

ްޝަް ްިމްއެްއވެސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްލިޔާނީ ްއެބާުބ ްއަދި ްނެތް. އްެކއް

ރައްޔިތުންގެްާޚއްޞަްމަޖިލީހުގެްތަޅުމުަގއިްފާޅުކުރާްިޚޔާލުަތކުގެްމަްއޗަށް.ް

ްއެކުަލވާލަްއވާީން ްއެބާބު ްބަހައްޓަވަިއގެން ްިވސްނުން ްަމއްޗަށް އެކަމުގެ

ްޮކމިޓީން.ް ްޑްރާފްޓްކުރާ ްދިރާސާކޮށް ްމަޖިލީހުގެ ްޚާްއޞަ އާދެ،ްރައްޔިތުންގެ

ްބަދަލުވުމުގަިއް ްޤާނޫނުއަާސސީއަށް ްއާ ްއެކުލަވާލުުމަގއި ްބާބެއް  1095މިފަދަ

ްކަންތައްތަެކްއް ްވާސިލްުނވެވޭނެ ްޤާނޫނުއަސާީސއަށް ްއާ ްނުލައި އެކަންކަާމއި

ްއެކަންތައްަތކުެގް ްހަމައެފަދައިން ްއަދި ްވިސްނާލަންޖެޭހނެ. އެބަހުރިކަން
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ްެއއްކަމަކާް ްތެރޭގައި ްއެކަންަތއްތަުކގެ ްއަނެއްކަމެްއްތެރެއިން، ްނުލަިއ އި

ްދެނެގަންނަންޖެހޭނެ.ް ްހިމެނޭކަން ްކަންތައްތަކެްއވެސް ފުރިހަަަމަނުކުރެވޭނެ

ްއެކަންތައްަތކަްށް ްއެކުލަވާލުުމގައި ްބާބު ްމިދެންނެވި ްއާދެ،  1100އެއަށްފަހު،

ްހަމައެާއއިެއކީަގިއް ްއަދި ްހިނގަންޖެހޭނެ. ްނަަޒރު ްތަރުތީބަކަށް އިސްކަންދޭ

ްގެ ްކުރަމުްނ ްމައްޗަްށްއެކަންތައްަތއް ްތަްފސީލުގެ ންދާނެގޮތުގެ

ްފިކުރުް ްވިސްުނމާއި ްގޮތުގެމަތިން ްމިދެންނެވި ްއާދެ، ބަލައިލަންޖެހޭނެ.

ްބަދަލުވުމުަގިއް ްޤާނޫނުއަސާސީއަްށ ްއާ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ހިންގައިގެންަް

ްާއް ްއާދެ، ްެއކުލަވާެލޭވނެ. ްބާެބއް ްގެންާދނެގޮތުގެ ްކުރަމުން  1105ކަންތައްތައް

ްބަދަ ްވަިކކަމެްއްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްއޮންނަންާވނީ ްލިޔެވިަފއި ްބާބު ުލވުމުެގ

ްގޮެތއްަގއި.ްިޢއްޒަތްތެިރްރައީސް،ްާއް ްާޝމިލުވާ ްހުރިހާކަމެއް ދޫކޮށްނުލައި

ްދާންް ްހަމައަށް ްރައްޔިތުންާނއި ްސީދާ ްބަދަުލވުމުގައި ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްމަޖިލީހުންް ްަރއްޔިތުްނގެ ްއެބަހުރޭ. ްކަންަތއްތަކެްއ ްބުނާ ޤާނޫނުއަސާސީ

 1110ރަްއވަންޖެހޭްކަންތައްތަެކްއެވސްްއެބަހުރޭ.ްއަދިްއެނޫންްަކންތައްތަްއވެސްްކު

ްބާބުަގިއް ްބަދަުލުވމުގެ ްލިޔާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްޤާނޫނުއަސާީސގައި އެބަހުރި.

ްއެހުރިާހް ްބަލަިއލެވި ްމަްއޗަށް ްކަްނތައްތަުކގެ ްވައްތަރެްއގެ މިހުރިހާ

ްޢިއް ްހުންނަންވާނެ. ްހިމެނިފައި ރައީސް،ްްޒަްތތެރިކަންތައްތަެކއް

ްބުނެފައިވާްްރައްޔިތުންނާ ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއ ްދާންޖެހެނީ ހަމައަށް

ްކަންތައްަތކަކާްކަންތައްތަުކގެ ްކޮން ްއާްތެރެއިން  1115ެދ،ްއެީކަގއިތޯ.

ްބުނެފައިވާް ްމީހުންްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްޯވޓުން ްރަްއޔިތުންގެ ގޮތުގެމަތިން

ްއިންތިޚާބުކުރުމަ ްމީހުން ްމަޤާމުތަކަށް ްށްޓަކައިްއިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ

ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްއާދެ،ްރާއްޖޭގެ ްދާންޖެހެނީ. ްހަމައަށް ރައްޔިތުންނާއި

ްއިންތިޚާްބކުރުމަށްޓަކަިއް ްމަޖިލިސް ްަރްއޔިތުންގެ އިންތިޚާބުކުރުމަށްޓަކަިއ،

ްހިންގަމުންް ްކަންތައްަތްއ ްބަދަލުވުމުަގއި  1120އާޤާނޫނުއަސާީސއަށް

ްބެ ްމިކަންކަމާއި ްބާބުަގިއ ނޑުމެންްގެންދަންޖެހޭގޮތުގެ ްއަޅުގަ ހޭގޮތުން

ލިޔަންޖެހޭނެ.ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަކުްޮހވަންވާނީްއާްޤާނޫނުއަސާީސގަިއާވް

ްއިންތިޚާބުަގިއް ްބާއްާވ ްހޮވުމަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގޮތުގެމަތީން

ްެއގޮތަށް.ް ްހޮވަންވާީނެވސް ްމަޖިލިސް ްަރއްިޔތުންގެ ްވޯޓުން. ްލާ ރައްޔިތުން

ްޤާނޫުނއަސާީސގަިއވާ ްއާ ްމަޖިލިްސްްއާދެ، ްރަްއޔިތުންގެ  1125ގޮުތގެމަތީން

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްޯވޓުން. ްލާ ްރަްއޔިތުން ްއިންތިޚާުބަގއި ްބާއްާވ ހޮވުމަށް
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ްކަންތައްތަުކެގް ްކުރަންޖެހޭ ްބަދަލުވުމުަގއި ްޤާނޫނުައސާސީައށް ްއާ ރައީސް،

ްތެރޭގައި...

ް

ްމެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްތެިރ ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ  1130ންބަރު.ްއާދެ،

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްސ.އަތޮުޅެގ ްއާަާދެ، ްެއދެން. އިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްވުން

ްމެންބަރުްޙުސްނުއްސުޢޫދު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1135 

ްމެންބަރުްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުް ްޢިއްަޒތްތެރި ްތަކުރާރުކޮށް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި

ްވިްްޙުސްުންއސުޢޫދުްާވހަކަެދއްކެުވން: ްޤާނޫނުއަސާީސއެކޭ ްނިޒާމީްއާ ްމި ްހަަމ ްައޅުަގނޑު ދާުޅވަމުންދާތީވެ

ް ްަގވާއިުދގެ ްމިމަޖިލީހުެގ ްމިނެގީ. ްަޙވާލާީދ2ްްނުކުތާ ްމާްއދާއާއި ވަނަ

ްއާް ްމި ްއެމަނިކުފާނަަކށް ްމިނެގީ. ްުނކުތާ ްނިޒާމީ ްމި އަޅުަގނޑު

ްނުވަތަް ްޙަްއޤެއް ަެއްެވސް ްއެ ްވިދާޅުެވވޭނެ ްމިހަދަނީ  1140ޤާނޫނުއަސާސީެއކޭ

ނުޑްނުދެކެންްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ.ބާރެއްްއޮތްކަމަކަށްްއަޅުް ްގަ

ް

ް

ްާއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްެގންދަވާއިރު ްދައްަކވަމުން ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި އާަާދެ،

ްއެހެްން ްޤާނޫނުއަާސސީއޭ، ްއިޞްލާޙުކުެރވޭ ްިމ ްނޫނިއްޔާ  1145ޤާނޫނުއަސާސީ

ް ްަގވާއިުދގެ ްއެބަގެންަދވާ. ްާމއްދާާއއ2ްްިވިދާޅުވަމުން ހަވާލާދެްއވާްްވަނަ

ްއަޅުަގނުޑް ްވިާދޅުވުަމށް ްތިވިދާޅުވި ްެމންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ސ.އަތޮުޅގެ

ްމިޤާނޫނުއަސާސީައީކް ަެއީ ްއެ ްއޮތްގޮތް. ްެއކަން ްެއއީ ްއަރުވަންޖެހޭ. ތާއީދު

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމި ަެއްަްކަން ްޤާނޫނުއަސާސީއެ ްކުރެވެމުންދާ އިޞްލާޙު

ްހަމައެހެ ްއަދި ްފާސްކުރައްާވފައި. ްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުންވަނީ  1150ންމެ،

ްއިޞްާލޙުކުރެްއވުމަށްް ްމިޤާނޫނުއަސާސީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމި ްއަދި ްރޭޑިޯއއިންނާއި ްިދވެހިރާއްޭޖގެ އެްއކުރެްއވިއިރު

ްދެންް ްއެހެންވީމަ، ްއެނގޭ. ްއެކަން ްސިީޓންވެސް ްފޮނުވާފައިވާ މަޖިލީހަށް
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ްޢިއްޒަތްތެ ްއެދެނީ ްއަޅުަގނުޑ ްބެހޭގޮތުން ްނިޒާމީްއެކަމާ ްމެްނބަރުން ރި

ްއެކަްން ްގޮތުން ްކުރެއްވުުމގެ ްސަލާމަތް ްަވުގތު ްނަންގަަވއިގެްނ،  1155ނުކުތާ

ްއެގޮތަށްްނެހެއްެދވުން.ްއާދެ،ްކުރިއަށްްގެްނގޮސްެދއްވުންްއެދެން.ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްޤާނޫނުައސާސީަގއި....މިލަދުްނމަޑުލުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް
ްްމުޙަްނމަދުްޙުަސއިންް

 1160ްްްެދއްެކވުން:ވާހަކަ

ް

ްޢަލީްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްރ.އަތޮޅުގެ ްނުކުތާއެްއ ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،

ްވަޙީދު.ް

ް

 1165ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(ް

ް

ްގަާވއިުދެގްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްޤާނޫނާއި ްނިންމެވުމާިއ ްތިަޔ ްރައީްސގެ ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްމަތީންްްްދުްވާހަކަެދއްެކވުން:ޢަލީްވަޙީ ްަގާވިއދުގެ ްއުސޫލުތަެކއްގެ ްހަމަޖެހިފައިވާ ހަމަތަކުގެމަތީން

ްޤާނޫނުއަސާީސޭއް ްއާ ްޔައުމިއްޔާަތކުަގއި ނޑުމެން ްއަޅުގަ މިހާތަނަށް

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ްއުނިކޮށް ްޢިބާރާތެއް ްހުރިހާ  1170ލިޔެފައިވާ

ްބަދަލުކުރެއް ްެއގޮތަށް ްދަންނަވަންްއިޞްލާޙުކުރަން، ނުޑ ްއަުޅގަ ވުމަށް

ްޢިއްޒަތްތެަެރިްރައީސް.ްުޝުކރިއްޔާ.ް

ް

ް

ްއެްއެޗްއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބެހޭޮގތުން ްެއކަމާއި ނުޑ ްއަުޅގަ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި  1175އާދެ،

ްވިދާުޅވީާމް ްވާހަކަފުެޅއް ްއެހެން ްއަނެއްކާ ްފަހަތުން ްއަނެއްކާ ދެންނެވީމާ

ްނުކުތާއެއްކަމަ ްށ.އަތޮޅުެގްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ްބަލައިގަެނވޭކަށެއްނެތް. ށް

ްނިޒާމާބެހޭް ްއެދެން. ްގެންދެވުން ްކުރިއަށް ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްޔޫޞުފްް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްވ.އަޮތޅުގެ ްއަތޮުޅގެ، ްމ. ނުކުތާއެއް

 1180ްނަޢީމް.ް

ް
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ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ނޑުމެންެގްމިްޚާްއޞަްމަޖިލީހުެގްޝުކުރިއްާޔްޢިއްްްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޔޫޞުފްް ްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަުޅގަ

ްދިވެހިރާއްޖޭެގްްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއިސްލާމްދީނާއި ްއޮޭވ، ްލިޔެފައި  1185ގަާވއިދުަގއި

ޤާނޫނުއަސާސީާއއިްޚިލާފުނުާވްކޮންމެްވާހަަކއެްއްދެއްކުުމގެްާބރާއިްެއކަމުެގް

ްއޮން ްމެންބަރަކަށް ްކޮންމެ ްމިމަޖިލީހުގެ ްާއްހުއްދަ ްެއހެންވީމަ، ްވާހަކަ. ނަ

ްއެްއޗެްއެވްސް ްމިހުރިހާ ްޤާނޫނުއަސާަާސީއޭ ްބާ ޤާނޫނުއަސާސީޭއ،

ްކިޔޭނެކަމަށްްއަުޅަގނޑުްޤަބޫުލކުރަނީ.ްޝުކުރިްއޔާ.ް

ް1190 

ް

ްނުަދއްކަްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވާހަކަ ްބެޭހގޮތުން ްއެކަމާ ްައޅުަގނޑު ްނުދަންނަވަން.ްވާށެއާދެ، ކޭ

ްވަް ްދެންނެވީ ްމިއީއޭ.ްއަޅުަގނޑު ްއޮތްޮގތަކީ ްމިކަން ްސަލާމަތްކުރަން ގުތު

ްކޮންމެހެންް ްދެން ްއެހެންވީމަ، ްމިއޮތީ. ްއެނގޭށޭ ްސާފުކޮށް ްވަރަށް މިކަން

ްނުދަންނަވަން.ް ްމެންބަރަކަްށ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެްއެވސް ްައޅުަގނޑު  1195އިތުރަކަށް

ްނުނެންގެވުމޭް ްނުކުާތ ްނިޒާމީ ްއެގޮތަށް ްގޮުތން ްސަލާމަތްކުރުުމގެ ވަގުތު

ްނިޒާީމްއަޅުގަް ްތިއީ ްއެހެންވީމަ، ްދެންނެވީ. ްއަޅުަގނޑު ްއެަެދެނީ ނޑު

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަްތތެރި ްށ.އަޮތޅުެގ ްބަލަިއގަނެޭވަކށެއްނެތް. ނުކުތާއެްއކަމަށް

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަްތތެރި ްއއ.ގެ ްއެދެން. ްގެންދެުވން ްކުިރއަށް ވާހަކަފުޅު

 1200ްމުޙަންމަދުްމަޖުދީްއިބްރާހީމްްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.ް

ް

ްމާބެހޭްނުކުތާ()ނިޒާ

ް

ްމިނެީގްްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި .`ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްމުޙަްނމަދުްމަުޖދީްއިްބރާީހމްް ްށ.އަޮތޅުެގ ްގޮުތގެމަތީން ްގަާވއިުދަގއިާވ  1205ްޤާނޫނުއަސާސީާއއި

ްވާހަްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްގެންދިޔަ ްދައްކަމުން ްޤާނޫުނއަސާީސއަކަްށްމެންބަރު ްއާ ަކިއގައި

ްގަާވއިދުެގ،ްޤާނޫނުއަސާީސެގް ްދިޔައިރު ްދައްަކމުން ްވާހަކަ ވާސިލުެވޭވގޮތުގެ

15ްް ްާމއްދާ، ްއެކަްނ15ްްވަނަ ްަރނގަޅަށް ްވަރަްށ ްކިަޔއިލީމާ ްބާބު ވަނަ

ވަނަްމާއްާދެގ22ްްސާފުވެަވޑަިއގަންނަވާނެްވާހަަކްހާމަކޮށްލަން.ްގަާވއިދުގެް
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ްއަރި ްމިކަން ްޝުކުރިއްާޔްދަށުން ްއިށީންނާނަން. ނޑު ްއަުޅގަ  1210ސްކޮށްލާފައި

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ް

ްށ.އަތޮުޅެގްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބަލައިގަެނވޭކަެށއްނެތް. ްނުކުތާއެްއކަމަށް ނިޒާމާބެހޭ

 1215ްޢިއްޒަތްތެަެރިްމެންބަރުްކުރިައށްްގެންދަވާްވާަހކަފުޅު.ް

ް

ްމަޖިލީހުގެްްޝުކުރިއްޔާްމިލަދުްނމަޑުލުްއުުތރުުބރީް ްރަްއޔިޔުްނގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި

ްްމެންަބރުްުމޙަންަމދުްުޙސަިއންް ްޤާނޫުނއަސާީސގެ ްވާހަަކއިަގއި ްގެންާދ ްދައްކަމުން ްވަަނ84ްްތަޅުމުގަިއ

ްެމންބަރުންނަށާއިްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްގޮތުގެމަތީން މާއްދާގަިއވާ

 1220ޞަްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންނަށްްދެވޭްޙިމާޔަތާއިްދޭތެރޭަގިއްރައްޔިތުންގެްާޚއް

ްވަަޑއިަގންނަވާނެކަމާިއް ްވިސްނާ ްފުިރހަމައަށް ްރަީއސް ޢިއްޒަތްތެރި

ނުޑްދަންނަވަމުންް ނޑުްަޝއްެކއްްނުކުރަން.ްއާދެ،ްއަުޅގަ ދޭތެރޭގައިްއަުޅގަ

ްކުރަންޖެހޭް ްވާސިުލވުމުަގިއ ްޤާނޫނުއަސާީސއަަަށް ްވާަހކައަީކ، ގެންދިޔަ

ްކަްނތައްތަކެްއވެްސްކަ ްކިތަންމެ ްނޫން ްއިްނތިޚާބް ްތެޭރގަިއ ންތައްތަުކގެ

ްާވހަކަފުޅުތަކުަގިއް ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްބައެަެއް  1225ހުންނާނެކަން.

ްއެއިްން ްފާހަގަކުރަްއާވފައި. ްކަންތައްތަްއވަނީ ްއެކިެއކި ްހިމެނޭ އޭގެތެޭރގައި

ްޙައްޤެ ްލިބިދެނީ ްރަްއޔިތުންނަށް ްކަމަކުންވެސް ްލިބިދެނީްކޮންމެ އް.

ރައްކާތެރިކަެމއް.ްއަާދކޮށްދެނީްޗެކްްއެންޑްްބެލެންްސގެްމުިހންމުްރުކުނެއް.ް

ްދީމޮގްރާީތް ްރާއްޖޭގެ ްފުރިހަމަކޮށްދެނީ ްކަމަކުްނވެސް ްކޮންމެ ްެއއިން އާދެ،

ްޖެހެނީ،ްއެއިްން ްދަންަނވަން ްޝަރުތެއް. ްބޭނުންވާ ްކުރުމަށް ްޒަމާނީ  1230ނިޒާމު

ްމުހިންމުކަ ްއެީއ ްކަމެއްވެސް ްމިހެންްކޮންމެ ްކަމުގައި. މެއް

ްހުރިހާކަމެއްް ްބަލައިާލއިުރ ްތަރުތީބުކަަަށް ްއިސްކަންޭދ ދަންނަވާފައިވެްސ،

އެްއވަރުްނޫންކަމުަގއިްދަންނަާވލަންޖެހޭ.ްމިހާރުްއިޞްލާޙުްކުރެވެމުންްމިދާް

ްބޮޑުް ްއެންމެ ްބަދަުލވުމުަގިއ ްޤާޫނނުއަސާސީއަށް ްއާ ޤާނޫނުއަސާސީއިން

ްޤާނޫނު ްދޭންޖެހެނީ ްގޮުތގެމަތީންްއިސްކަމެްއ  1235އަސާީސގަިއާވ

ްމަޖިލިސްް ްރައްޔިތުްނެގ ްއިްނތިޚާބްކުރުމަށާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްަްޔާ

ްޤާޫނނުއަސާސީަގިއވާް ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކީ އިންތިޚާބްކުރުމަށް.
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ްާވކަމަށްޓަަކއި.ްސަުރކާރުް ްއެންެމްއިްސވެރިާޔކަމަށް ްދަޢުލަތުގެ ގޮތުގެމަތީން

ްިއސްވެރި ްއެންމެ ްއަދިްހިންގެވުމުެގ ްާވކަމަށްޓަަކއި. ާޔކަމަށް

ްޙަވާލުކުރުމަްށް ްމަސްޢޫލިއްޔަތު ްމި ްމިައމާނާތާއި  1240ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކީ

ްމީހަކަށްް ްއިންތިޚާބްކުރަްނޖެހޭ ްވޯޓަކުން ްރަްއޔިތުންެގ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްމަޖިލިސްް ްރައްޔިތުްނެގ ްހަމައެފަދައިން، ވާކަމަށްޓަަކއި.

ްއިސްަކންދޭން ްމަޖިލީހަީކްއިންތިޚާބްކުރުމަށްވެސް ްރައްޔިތުްނގެ ްއެއީ ޖެހޭ.

ްރައްޔިތުންެގް ްކަންތައްތަކެއްަގިއ ްމުހިންމު ްވަަރށް ްދަށުން ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްއެމަޖިލިސްް ްއަިދ ްމަޖިލީހަކަށްވާތީ. ްޮއންނަ ްކިޔަން ްބަސް  1245ފަރާތުން

ްވޯޓުންކަމަްށް ްރައްޔިތުްނގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޖެހެނީ އިންތިޚާބްކުރަްއވަން

ްޢިއްް ްބޭއްވެްނވާނީްވާކަމަށްޓަަކއި. ްއިންތިޚާބްަތްއ ްމި ްރައީސް، ޒަތްތެރި

ްއިންޞާފުވެރިކޮށް.ް ްމިނިވަންކޮށް، ޤާނޫނުއަސާސީަގއިާވގޮތަްށ

ްއޮންނަނީް ްބިނާވެަފއި ްއިންޞާފުވެރިކަން ްމިނިވަންކަާމިއ އިންތިޚާބްތަކުގެ

ްރައީސަށްް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްމައްޗަށްކަން ްއަސާސްތަެކއްގެ  1250ކޮން

ްެއކަް ްހަރުދަނާްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. ްއޮްނނަނީ ްބިނާވެަފއި ންތައްތައް

ްއޮންނަީން ްބިނާެވފައި ްއެކަންަތއް ްމައްޗަށް. ްަގވާއިދުތަުކެގ ޤާނޫނުތަކަކާއި

ްވަިކްން ްސަރުކާރާއި ްތަންފީޛުކުރުމަށް ްގަާވއިދުތަްއ އެޤާނޫނުތަކާއި

ްެއް ްމައްޗަށް. ްމުސްތަޤިއްލުކަުމގެ ްމުޢައްސަސާތަކުގެ ްހުންނަ އުފައްދާފައި

 1255ކަކީްފިސާރިްަރނގަޅަށްްޤާނޫނުތަކާއިްެއއްގޮަތށްްކަންކުެރޭވްމުޢައްސަަަސާތަ

ްތިއްަބާވް ްޢަްއޔަންކޮްށފައި ްއެތަންތަނަށް ްަމއްަޗށް. ްވުމުގެ ތަންތަންކަމަށް

ްރަޢުޔުަގިއް ްޢާންމު ްދޭތެރޭަގއި ްބޭފުޅުންކަމާއި ްޒިންމާދާރު ބޭފުޅުންނަކީ

ްމުޢައްސަސާތަުކގެް ްެއ ްމައްޗަށް. ްމަޤްބޫލްކަމުެގ އޮންނަ

ްމައްޗަށް.ްއިންޞާފު ްޔަޤީންކަމުގެ ްއޮންނަ ްބަޔަކަށް ްގިނަ ވެރިކަާމއިމެދު

ްއޮންަން ްމުޢަްއސަާސތަކަށް ްއެ ްދަންނަވާނަމަ،ްދެންނެވޭނީ  1260އާދެ،ްޖުމްލަކޮށް

ްާޤނޫނުއަސާީސެގް ްއާ ްަރއީސް، ްިޢއްޒަތްތެރި ްަމއްޗަށްކަމަށް. އިތުބާރުގެ

ްމާޙަ ްމިަފދަ ްބޭްއވުމަށްޓަަކއި ްއިންތިާޚބްތައް ްރާއްޖޭަގއި އުލެްއްދަށުން

ްއެކަމަށްޓަަކިއް ްއެކަަށއަޅާފައި. ްޤާނޫނުއަސާސީންވަނީ ޤާއިމްކުރުމަށް

ްަކނޑައަަޅއިދީފައި.ް ްވަސީލަތްަތއްވަނީ ްމުޢައްސަަަސާތަކާއި ޤާއިމްކުރަންޖެހޭ
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ްކުރަންޖެހޭް ްބަޔާންކޮށްދީަފއި. ްއިންތިޒާމްަްތައްވަނީ  1265ހަމަޖައްސަންޖެހޭ

ްބުނާގޮ ްާޤނޫނުއަސާސީަގއި ްތެރޭަގއި ްރައްޔިތުންެގްކަންތައްތަުކގެ ތަްށ

ްއިެލްކޝަންސްަްްކޮމިޝަނަަަރެއް،ްއިލެކްޝަންްސް ްލަފައާއިެއކު މަޖިލީހުގެ

ްޤާނޫނަށްް ްއިންތިޚާބާެބހޭ ްރިޔާސީ ްހިމެނޭ. ްއުެފއްދުން ކޮމިޝަނެއް

ްމަޖިލީހަށްް ްރައްޔިތުންގެ ްހިމެނޭ. ްގެނައުން ްބަދަލުތައް ގެންނަންޖެހޭ

 1270ތިޚާބީްދާއިރާތައްްއިތުރުކޮްށްމެންބަރުންްއިންތިޚާބްކުރެވޭްއިންތިޚާބަކީ،ްއިން

ްއިންތިޚާބާއިބެހޭް ްޢާންމު ްހިމެނޭ. ްަކނޑަެއޅުން ްޤާނޫނަކުން އެދާއިރާތައް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްހިމެނޭ. ްގެަނއުންެވސް ްބަދަލުތައް ްގެންނަންޖެހޭ ޤާނޫނަށް

ްޤާއިމްކުރުމުެގް ްޢަދުލުއިންސާފު ްއިތުރަށް ްކުރުުމގެ ްމިކަންތައްަތއް ރައީސް،

ްޤާނޫނުއަސާސީގައިް ްމުސްތަޤިްއލުކުރަންޖެހޭނެ.ްބާރު ްގޮތުގައި ާވ

ްދަޢުރެއްް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްަްޔިތުންގެ ްގޮތުގެަމތީން  1275ޤާނޫނުއަސާސީަގއިވާ

ްެއުކލަވާލަންޖެހޭނެ.ް ްއަލުން ްކޮމިޝަނެއް ްސަރވިަސސް ްޖުޑިޝަލް އޮެވގެން

ްިއންތިޚާބާއިބެހޭް ްޞައްޙަކަމަށް ްއިންތިޚާބާއިބެހޭ ްމިދެންނެވީ، މިހެން

ްއިން ްބަލާ ްއިްއވަްންޝަކުވާަތއް ްުޙކުމެއް ްދޭތެރޭގައި ްޞައްޙަކަމާއި ތިޚާބުގެ

ްއެފަރާތުންކަމަްށވާީތ.ްޢިއްޒަތްތެިރް ްަކނޑަައޅާނީ ްޙާލެގަިއްއެުޙކުމް ޖެހިއްޖެ

 1280ރައީސް،ްިމކަންތައްތަްއްމިހެންްހުރުމާއެކުްޤާނޫނުއަސާީސ،ްއަޅުަގނޑުމެްން

ްޤާނޫނުއަސާސީއަށްް ްއާ ްޤާނޫނުއަސާސީއިން ްގެންދާ ްއިޞްލާޙުކުރަމުން ްމި

ްއެންމެމަތީް ްއެކުަލވާލުމުަގިއ ްބާބު ްކަންކުރަންީވޮގތުގެ ބަދަލުވުމުގައި

ްހަމަޖައްސަންޖެހޭް ްބޭއްވުމަށްޓަަކއި ްއިންތިޚާބު ްދޭންޖެހޭނީ އިސްކަން

ްރައީްސ،ް ްޢިއްޒަތްެތރި ްފާހަަގކުރަން. ްައޅުަގނޑު ްކަމުަގއި ކަންތައްތަކަށް

ްބަދަ ްޤާނޫނުައސާސީއަްށ ްަދއްކަނީ ްިމވާހަކަ  1285ލުވުމުގަިއްއަޅުަގނޑުމެން

ްަމއްޗަށް.ްމިހާުރް ްގޮުތގެ ްެއކުލަވާލާނެ ްބާބެއް ްގޮތުގެ ކަންތައްތަްއްހިންގާނޭ

ް ްނޮވެމްބަރު ްއަހަރުގެ ްމި ްދަޢުރު ްރިޔާސީ ްނިޔަލަްށ11ްްމިހިނގަމުންދާ ގެ

ް ްއިންތިޚާބެއ2118ްްްހަމަވާނެ.ްމިހިނގާ ްރިާޔސީ ްރާއްޖޭގައި ްއަހަރަކީ ަވނަ

ްއާ ްއެހެންކަމުން، ްއަހަރެއް. ްގޮތަްށްްއޮންނަންޖެހޭ ޤާނޫނުއަސާީސގަިއވާ

ްެއް ްއޮންނަންވާނެ. ްމިއަހަރު ްއިންތިޚާބު ްރިޔާސީ ްފުރަތަމަ  1290ބޭއްޭވ

ްކުރަްއވާް ްއިންިތޚާބު ްއިންތިޚާބުކުރާ، ްރަްއިޔތުން ްދިވެހި އިންތިޚާބުން
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ް ްމަހުން ްނޮވެމްބަރު ްނޮވެމްަބރުގެ، ްމިއަހަރުގެ ްދުވަހ11ްްުރައީސަކު ވަނަ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔކަމުގެ ްާއްްރާއްޖޭގެ ްކުރަްއވަންވާނެ. ްހުވާ ޤާނޫނީ

ނަޑްށް ްއަުޅގަ ްލިޔަންޖެހޭނެކަމަށް ްބާބު ްބަދަުލވުމުގެ ޤަނޫނުއަސާސީއަށް

ްހިނގާނޭގޮތަށް.ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމިކަންކަން ްގޮތުގެމަތީން ްމިދެންނެވި  1295ފެންނަނީ

ް ްމިހިނާގ ްރައްޔިތުްނ2118ްްރައީސް، ްދިވެިހ ްއަހަރު ވަނަ

ކުރައްވާނީްައޅުަގނޑުމެްންއިޞްލާޙުކޮށްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކުްއިްނތިޚާބު

ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްއެ ްދަށުން. ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްއާ ްފަށާ ޢަމަލުކުރަން

ްދިވެހ11ްްި ްދަށުން ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްހުާވކުަރއްވާނީ ނޮވެމްބަުރގައި

 1300ރައްޔިތުންްއިންތިޚާބުކުަރްއވާްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްކުރިުފޅުމަތީގަިއކަމަްށް

.ްއާދެ،ްމިއީްއަޅުަގނޑުމެންަްްކުރަންޖެހޭްސުވާލެއް.ްމިސުވާލުެގްހެދިދާނެތޯ

ޖަވާބުްހޯދަންްދާންޖެހޭނެކަމަށްްއަޅުަގނޑަށްްވިސްނެނީްކުިރންްމިދެންނެވިް

ްއާެދ،ް ްއަީލގައި. ްކަންތައްތަކުގެ ްހަމަޖައްަސންޖެހޭ އިންތިޚާބަށްޓަކައި

ްއަލީ ްކަންތައްތަކުެގ ްހަމަޖައްސަންޖެހޭ ގައި.ްއިންތިޚާބުތަކަށްޓަަކއި

ްމައްޗަްށް ްގިަނކަމުގެ ްކަންތައްތަކުގެ ްހުރި ްކުރަްނ  1305އިންތިޚާބުތަކަށްޓަަކއި

ްބަލާފަިއް ްމައްަޗށް ްހަރުދަނާކަމުގެ ްއެކަންކަންކުރަްނވާނޭ ވިސްނާފައި

ްމައްަޗްށް ްގުޅުަކމުގެ ްހިންމަތްކުރަންވާނެއޭ ްކުރެޭވތޯ ްފުރިހަމައަށް އެކަންކަން

ްފިކުރުްހިންގާފައި.ް

ް

 1310ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއް

ް

ްއާދެ،ްވަރަށްްޮބޑަށްްޝުކުރިްއޔާ.ްމިލަދުްނމަޑުލުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް
ްްމުޙަްނމަދުްޙުަސއިންް

ްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1315 

ްރިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްެމންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްެތރި ްުޝކުރިްއޔާ ފަރްއާދެ،

ް ްފަށްޓަވަމުން ްެދންމެއަކު ްވާހަކަފުުޅގައި ްމާއްދާ،84ްްކުރެްއވީ، ވަނަ

ްޙިމާޔަތް.ް ްދެވޭ ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްނުވަަތް ްއަަަަރއިގަްތަކމަކަށް ްެއއްގޮަތކަށްވެްސ ްޙިމާޔަތަށް ްމި އަޅުަގނުޑ
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ްގެ ްނުދީ ްފުރުޞަތު ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި  1320ންދާކަމަކަްށްތިޔަ

ްޖަލްސާއެްއް ްޤާނޫނީ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުން ްނުކުރަން. ްޤަބޫެލއް އަޅުަގނޑު

ްޖަލްސާއެްއގަިއް ްކޮމިޓީެއއްގެ ްހޮވާފައިވާ ްފަރާތުން ްމަޖިލީހުގެ ނުވަތަ

ްއަސްލުތަާކިއް ްއިސްލާމްދީނުެގ ްމެންބަރަކު ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންެގ

ްފާޅުުކރައްާވްޚިޔާލެއްް ްގޮުތގެމަތީން ްދަްއކަާވްޚިލާފުނުވާ ްނުވަތަ ްސަބަބުން ގެ

 1325ވާހަކަެއްއގެްސަބަބުންްނުވަތަްވޯޓުދިންްދިނުމުގައިްޢަމަލުކުރެވުނުްގޮތަކުްން

ްދެންމެއަުކް ްދަންނަާވލީ ްެއވާހަކަ ްއާދެ، ްނުކުެރވޭނެެއވެ. ކުށްވެިރއެއް

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްަޙވާލާދެްއވީާމ ްެއމާއްދާއާއި ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްފަހަ ްބައެއް ްއޮޅުްންމެންބަރުންނަށް ްމެންބަރުންނަށް ްއެހެން ރަށް،

ްއެްއވެްސް ްހުރަސްއެޅުެމއް، ްއެފަދަ ްއަުޅަގނޑު އަރާަވޑަިއގެންފާނެތީ

ްމެންބަރުންް ްއެހެން ްޢިއްޒަތްތެރި ްނާޅާކަން ްހުރަސް ްމެންބަރަކު  1330ޢިއްޒަތްތެރި

ނިޒާމީްނުކުތާްނަންގަަވއިގެންްކުރިއަށްްގެންދަވާތީ.ްއާެދ،ްދެންްއަޅުަގނުޑް

ްޝާފިޢުއަށްްރައީސުލްޖުމްހޫރި ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި އްޔާެގ

ްލ.އަތޮުޅެގްޢިއްޒަތްތެރިް ްނުކުތާއެއް ްއަރުވަން.ްއާދެ،ްިނޒާމާބެހޭ ފުރުޞަތު

ްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ް

ް1335 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ްތިވިދާޅުވި ްދެންމެ ްރައީސް،ްމަނިކުާފނު ްމ84ްާޢިއްޒަތްތެރި ްއްދާގައިްަވނަ

ްޢަމަލުކުރަމުންމިދާްްްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިހާރު ޤާނޫނުއަސާސީ،

ްމިް ްޮއތްއިރުަގއި ްެއކަން ްއެހެން ްެއއްެޗއް. ްއޮތް  1340ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްދޭތެރޭަގިއް ްކަންތައްތަކާިއ ްގެންދާ ްނިންމަމުން ްމަޖިލީހުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެދެމުންގެ ްސަރުކާރުން ްމިއޮތް ްމަނިކުފާނުްމިހާރުގެ ްދޭތެރޭ ްލަފާތަކާއި ންދާ

ްދިފާޢުގައި.ް ްމިމަޖިލީހުގެ ްއެްއޗެްއ ްކޮންމެެވްސ ވިދާޅުވާންޖެހޭނެ

ްތިިބް ްޢައްޔަންކޮށްފައި ްމެންބަރުންނާއި ްތިބި ްހޮވާފައި މިމަޖިލީހުގައި

ްަދއުލަތުެގް ްޯވޓުތަކާދޭތެޭރގައި ްދީފަިއވާ ްމަސަްއކަތާއި ްކޮށްފައިވާ  1345މެންބަރުން

ނުވަތަްަވކިްޕާޓީއެްއގެްޒަޢީމަކަށްްެއްއެވސްްވާހަކަެއްއްްބަންޑާރަްނާއިބަކަށް
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ްމަނިކުފާނުް ްނޯންނާނެތީ ްަޙއްޤެްއ ްިވދާޅުވުމުގެ ްޮއޅޭގޮތަށް ރައްޔިތުންނަށް

ްޭރޑިޯއް ްީޓީވއާއި ްާސބިތުކޮށްދެއްވުމަށްޓަަކއި ްރަްއޔިތުންނަށް އެކަން

ްއެީއް ްެއދެން. ްދެްއވުން ްޚަބަރު ްއެ ްނޫސްތަކަށް މެދުވެރިކޮށް

ނަޑއެަެޅިް ްގެންާދްކަ ްދަްއކަމުން ްހައިސިއްޔަެތއްނެތި ްާޤނޫނީ ްެއްއވެސް  1350ގެން

ްމީހަކަްށް ްވަކި ްނިންމުންތަކަކީ ްނިންމާ ްމިމަޖިލީހުއިން ވާހަކަތަެކއްކަމަށް.

ްތާރަޖަހަންް ްިކޔަިއގެްނ ްނުލެވެއޭ ްކުރިމަތި ްމީހަކަށް ްަވކި ކުރިމަތިލެވޭ

ްޝުަުކުރި ްއެދެން. ްއަންަގވާލަދެްއވުން ްކަމެއްނޫންކަން ްއާޔްޖެހޭވަރުގެ

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް1355 

ް

ްކަންތައްަތްއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްގެންދާ ްނިންމަމުން ްަމޖިލީހުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި މިއަދު

ްޔައުމިްއޔާތަްއް ްމި ްއަދި ްމީޑިާޔއިން ްެތރެއިން ްަރއްޔިތުްނގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްޔައުމިއްް ްފެނިވަޑައިގަންަނވާނެ. ްބޭފުޅުންނަށް ްގެންދަވާ ޔާަތްއްބަލަަަމުން

ްޢިއްޒަަަތްތެިރް ްމި ްޒަރިްއޔާއިްނ، ްޓީވީގެ ްއެބަހުރި.  1360އިންޓަނެޓްަގއި

ްއެހެންވީމަ،ް ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާ. ްޒަިރއްާޔއިން ްރޭޑިއޯގެ މެންބަރުންނަށް

ްޙާލަތެއްް ްދޭންޖެހޭ ްއިންޓަރިވއުެއއް ްމާބޮޑު ްކޮންމެހެން އަޅުަގނޑު

ް ްނުދެކެން. ްއަދިއެއް ްކޮްނމެހެން ްައޅުަގނޑު ެއހެންނަމަވެސް،ްއޮތްކަމަކަށް

ްހުވާެގް ްކޮްށެގންއިން ނޑު ްއަުޅގަ ްމިމަޖިލީހުގައި ްއަުތވެއްިޖއްޔާ އެޙާލަތެއް

ްޙައިސިްއޔަތުންް ްއިންމީހެްއގެ ނީޑގަިއ ްމިގޮ ްމިމަޖިލީހުގަިއ  1365ޙައިސިްއޔަތުން

ްއަޅުަގނުޑް ްވާހަަކ ްއަދާކުރާނެ ްފުރިހަމައަށް ްވާޖިބުތައް ކުރަންޖެހޭ

ްރައީސުލްޖުމް ްދެން ްއާދެ، ްމެންބަރުްދަންނަވާލަން. ްިޢއްޒަްތތެރި ހޫރިއްޔާގެ

ްއިބްރާހީމްްޝާފިޢު.ް

ް

ްކުރިއަްށްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްމަޢުޟޫާއިއގެން ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި  1370ްޝުކުރިއްޔާ

ްދެންމެްްއިްބރާހީމްްޝާފިޢުް ްޢާދިލް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްހދ.ގެ ްކުރިން ްދިއުމުގެ

ްހިތާމަކުރަން.ްްްވުްނ:ވާހަކަެދއްކެް ްވަރަްށ ނޑު ްއަުޅގަ ްިވދާޅުވުމަށް ްވިދާޅުވި ްޑްރާމާއޭ ހޯރަފުށީ

ްޙާދިސާައީކްޓެރަރިސްޓްެގް ްނުރައްކާތެރި ްހިނާގދިޔަ ސަބަބަކީ،ްހޯރަފުށީގައި
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ްކުށްވެރިކުރަމުންދާް ްޢަމަލު ްއެ ްޤަބޫލުކޮށް ްދުނިޔެ ްމުޅި ޢަމަލެއްކަމަށް

ްވިދާުޅވެ ްޑްރާާމއެކޭ ްއެއީ ނޑިަވޅެްއގައި ްއޮޅޭގޮތަްށްްދަ ްއަްސލު  1375ކަުމގެ

ްރާއްޖޭެގް ްހިތާމަކުަރން. ނޑު ްއަުޅގަ ްވިދާުޅވުމަށްޓަަކިއ ވިދާޅުިވ

ްއެނުރައްކާެތިރް ްދިން ްމީހަކު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ޢިއްަްޒަތްތެރި

ްރައްޔިތުްނެގް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބެލިޔަސް ްހަމަތަުކން ްއިންސާނީ ޙަމަލާއަކީ

ްތިބެގެން ްމިތާނގަިއ ްކަމެއްކަމަްށްްވަކީލުންެގގޮުތގަިއ ްކުރަންޖެހޭނެ ކުްށވެރި

ްިއޞްލާޙުކުރުމުެގް ްޤާނޫނުައސާސީ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި  1380ދަންނަވާލަން.

ްވާސިލުެވޭވެން ްޤާނޫނުއަސާީސއަށް ްއިޞްލާޙުކުރެވޭ ްމިހިސާބުން މަރުޙަލާގައި

ނޑުް ްއަޅުގަ ްކަމުގަިއ ްމުހިންމުކަމެއް ްވަރަށް ނަޑއެޅުމަކީ ްކަ މަރުޙަލާތަކެއް

ްމި ްވާސިުލވުމަްށްޤަބޫލުކުރަން. ްޤާނޫނުައސާސީއަްށ ްއާ ގޮތުން،

ްފާހަގަކޮްށް ްބައެަެއްކަންަތްއ ްފެންނަ ނަޑށް ްއަޅުގަ ނިންމަންޖެހޭކަމަށް

ނޑުްމިދަންނަވާލަނީްމިގޮތުންްއިސްކަންދޭންާވް  1385ދަންނަވާލަންްބޭނުން.ްއަޅުގަ

ްއިންިތޤާލީއޭކިޔަްސ،ް ްރައީްސ، ްޢިްއޒަތްތެރި ްކަންތައްތަްއ. ބައެއް

ް ަައެއް.ްވާސިލުވުޭމކިޔަސް ްވާހަކަ ްއެްއ ްމިެދއްކެނީ ްްަނުގލުވުމޭކިޔަސް އަދި

ްއެޙާޞި ްމަޤްޞަދެއް. ްއެްއ ްޮބުޑްމަޤްޞަދަލުކުރެވެނީ ްިމގެނެވުނު ކީ

ްތާރީޚު،ްބަދަލުތަކާ ްނިންމާ ްމިމަޖިލީހުން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކަންކަމަށް ބެހޭ

ްނިންމާ ްޢަމަލުކުރެވެމުންމިދާްްމަޖިލީހުން ްނަގުުލވުމާ،  1390ތާރީޚުތަކަކަށް

ްއެކަމަށްޓަަކއިްޤާނޫނުއަސާ ްއަދި ްބަދަލުވުން ްޤާނޫުނއަސާީސއަށް ްއާ ސީއިން

ނަޑއެޅުމާިއް ްކަ ްތާރީޚުތަކެއް ްފާސްކުރާނެ ްހަދައި ްޤާނޫނުތައް ހަދަންޖެހޭ

ނަޑއަާޅް ްކަ ްތާރީޚުތަކެްއ ްއުަފއްދާނެ ްމުޢައްސަސާަތއް އުފައްދަންޖެހޭ

ް ްވާސިލުުވމަށްޓަކައި ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްއާ ްމިގޮތުން 5ްބުނެދިނުން.

ްކޮމިޝަނެއްްމެން ްއިލެކްޝަްނ ްވަގުތީ ްއެުކލެވޭ ްމައްޗަށް  1395ބަރުންގެ

ްަވގުީތް ްދެކެން. ނޑު ްއަުޅގަ ްމުހިންމުކަމެއްކަމަށް ްވަރަށް އެކުަލވާލުމަކީ

ްރަިޖސްޓަރީވެފަިއާވް ްާރއްޖޭަގއި ްެއކުލަވާލާނީ، ްކޮމިޝަެނއް އިލެކްޝަން

ްހުށަ ްމަޖިލީހަށް ްަރއްޔިތުްނގެ ްޕާޓީތަކުްންހަމަހަމަްއުސޫލަކުން ހަޅާްސިޔާސީ

ްނަންތަކެއްކަްން ްފާސްކުރާ ްމަޖިލީހުން ްރަްއޔިތުންގެ ްތެރެއިްނ ނަންތަކުގެ

ްހުށަހަޅާް ްޕާޓީަތކުން ްސިޔާސީ ްމިގޮތުން ްމުހިންމު. ްވަރަށް ނަޑއެޅުން  1400ކަ
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ނަންތަކަކީްއާްޤާނޫނުއަސާީސަގއިްއިލެކްޝަންްކޮމިޝަްނގެްމެންބަރުންގަިއް

ްފުރިހަމަ ްޝަރުތުަތއް ްބުނެފައިވާ ްބަޔަކަްށްހުންނަންޖެހޭނެކަމަށް ވެަފއިާވ

ްވާންޖެހޭނެކަންވެސްްފާހަގަކުަރން.ް

ް

ްޙުސައިްންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްޅ.އަތޮުޅގެ ްނުކުތާެއއް ްނިޒާމާބެހޭ  1405އާދެ،

ްއިބްރާހީމް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޤާނޫނުއަސާްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ްއާ ްހަމަ ްދެންމެއަުކވެސް ްވާހަކަފުުޅްއާދެ، ްވިދާުޅވެ  1410ްީސއެކޭ

ްއެްއވެްސްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ްިދެވހިރާއްޖޭގެ ްގެންަދވަނީއޭ. ކުރިއަށް

ްމަޖިލިސްް ްާޚްއޞަ ްހެދުމަށްޓަކައި ްޤާނޫނުއަާސސީއެްއ ްއާ ޙާލެއްަގއި

ްޤާނޫނުއަސާސީް ްމިހިނގަމުންދާ ްމިހާރު ްނެތް. އެްއކުރަްއވާފަެއއް

ްމަޖލީހެއްްއިޞްލާޙުކު ްާޚއްަޞ ްރައްޔިތުްނގެ ްއެމަނިކުފާނު ރުމަށްޓަަކއި

ްމިހާރުް ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްމިވަނީ.  1415އުފައްދަވާަފއި

ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްދެްއަވއިފި. ްރޫލިންގ ްެއ ްއެދެން. މަޢާފްކުރެއްވުން

ްވިދާޅުވަމުންް ްޤާނޫނުއަސާސީެއކޭ ްއާ ްމިއީ ްތަކުރާުރކުރަްއވާ ްއޭގެފަހުންވެސް

ްއިޞްލާުޙް ްޤާނޫނުއަާސސީ ްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްދިވެިހ ްމިއީ ގެންދަވާީތވެ.

ް ްުޖމްހޫރިއްޔަތުެގ1968ްްމިކުރަނީ. ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްއުފެދުނު ަގއި

ްމިއަންނަނީ.ް ްއަންނަމުން ްބަދަލުތަކެއް ްެއކިފަހަރުމަތިން  1420ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްއު ްޤާނޫނުއަސާސީއެއް ްއޭގެފަހަކުްންނުއުފެދޭ.ްއާ ްޤާނޫނުއަސާސީ ފެދޭީންއާ

ްޤާނޫނުއަސާސީްުއވާލުމަށްފަހުގައި.ްް
ް

ް

ްއިށީނދެވަަޑއިގެންެދއްވުްންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި ްމެންބަރު.  1425ޢިއްޒަތްތެރި

ްނުކުާތް ްުއުޅއްވި ްފާހަގަކުރައްވަން ްފާހަގަކުރަްއވަން، އެދެން.

ްރައީސުލްޖުމްހޫރި ްއާދެ، ްހީވަނީ. ްޢިއްޒަތްތެިރްފާހަގަކުރެިވއްޖެހެން އްާޔެގ

ްމެންބަރުގެްވާހަކަފުޅުްކުިރއަށްްގެންދެވުންްއެދެން.
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ް

ްައއިްސ،ްްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާްމެްނބަރުް ްިލޔެގެން ްރަނގަޅަށް ްނުލާހިކު ްައޅުަގނޑު ްރައީްސ،  1430ްޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުްދެންްމީގަިއްދެންްއައުްކިޔަސްްަބއުްކިަޔސް،ްއައުަބއުްިކޔަސްްއަޅުްްއިްބރާހީމްްޝާފިޢުްވާހަކަެދއްެކވުން: ގަ

ްާއް ްއާދެ، ްދެން ްއިނގޭތޯ. ްއިާރކުރެްއވިްއޔާ ްގެންދާނީ އިންގޮތަކަށް

ްާއް ްއެކުލަވާލުމުން ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުންގެ ޤާނޫނުއަސާސީަގއިާވގޮުތގެމަތިން

ްކޮމިޝަނެްއް ްއިލެކްޝަން ްއާ ޤާނޫނުއަސާސީަގއިާވގޮުތގެމަތީން

ނޑައެޅުންްމުހިންމު.ް  1435މިްނަންބަރުގައިްިއސްެވްޢައްޔަންކުރަންޖެހޭނެކަމަށްްކަ

ނޑައަޅަްނވާނެ.ް ްކަ ްޑެޑްލައިންތަެކއް ްކޮށްނިންމާނެ ްކަންތައްަތއް ދެންނެވި

ްއަުއް ްފާސްކުރުން. ްޤާނޫނުތައް ްއިންތިޚާބާބެހޭ ްއޮތީ ްދެން އާދެ،

ްއަދިް ްއިްނތިޚާބާއި ްރިޔާސީ ްެއއްގޮްތާވގޮތުގެމަތީން، ޤާނޫނުއަސާސީާއއި

ްބޭއްވުމަށްޓަކަް ްއިންތިޚާބުތައް ްޤާނޫނުތައްްއެނޫންވެސް ްފާސްކުރަންޖެހޭ އި

ްމުހިންމު.ް ްވަަރށް ްފާސްކުރުން ްހުށަހަޅައިގެން ްމަޖިލީހަށް  1440ރައްޔިތުންގެ

ްބިލުތައްް ްހުށަހަޅަންޖެހޭ ްމިކަމާބެހޭގޮތުން ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ މިގޮތުން

ްބިލުތަްއް ްއެ ްމަޖިލީހުން ްރަްއޔިތުންގެ ްޑެޑްލައިންތަާކއި ހުށަހަޅަންޖެހޭ

ްޑެ ްއިންތިޚާބާބެހޭްފާސްކުރަންޖެހޭ ނޑަައޅަންޖެހޭނެ. ްކަ ޑްލައިންަތއް

ްނިޒާމުަުތަްއް ްާގއިމުކޮްށ ްއުސޫލުތަްއ ްަބޔާންކުާރ ޤާނޫނުތަކުގައި

ްރިޔާސީް ްމުިހންމު. ްއެހާ ްހަމަ ނޑައެޅުްނވެސް ްކަ  1445ތަޢާރަފްކުރަންޖެހޭނެކަމަށް

ްއިންތިޚާބުތަކަީކް ްއެ ްބާއްާވއިރު، ްއިންތިޚާބުތައް ްޢާންމު އިންތިޚާބާއި

ްއިން ްކަަށަވރުވުމަށްޓަކަިއްމިނިވަން ްއިންތިޚާބުތަކެަެްއކަން ޞާފުވެިރ

ްއޮބްޒަރވްކުރުމަްށް ްއެހީތެރިވެދިނުމަށްޓަކައި ްޭބއްވުމަްށ އެއިންތިޚާބުތައް

ްެއއްބާރުލުމާއެުކް ްއެފަރާތްތަކުގެ ްދަޢުވަތުދީ ްޖަމާޢަތްތަކަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ

ްަކނަޑއަޅަންޖެހޭނެ ްގެންދިއުމަށްވެސް ްކުރިއަށް  1450.ްޢިއްޒަތްތެިރްއިންތިޚާބުތައް

ރައީސް،ްޢަދްލުއިންޞާފުްގާިއމުކުރުމުގެްބާރު،ްމިނިވަްނކުުރމަށްްއަޅަންޖެހޭް

ނުޑްދެކެން.ް ފިޔަވަޅުަތއްްެއޅުމަކީެވސްްއެާހމެްމުހިންމުކަމެއްކަމުގައިްއަުޅގަ

ްވަގުީތގޮތުންް ްެއއްގޮްތވާގޮުތގެމަިތން ްުއސޫލުތަކާ ްޤާނޫނުއަސާީސގަިއވާ އާ

ްކޮިމޝަ ްަކނޑައެޅުން.ްއަިދްޖުޑިޝަލްްސަރިވސަސް ްޢަްއޔަންކުރުމަށް ނެއް

ްމަޖިލިސްް ްރައްޔިތުްނެގ ްޤާނޫނުއަސާީސަގއިާވޮގތުގެމަތީން  1455އާ
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ްޖުޑިޝަލްް ްާޤނޫނުއަސާސީަގިއވާގޮުތގެމަތީން ްއާ އެކުަލވާލުވުމުން

ނަޑއަޅާަފިއް ްކަ ްއެކުލަވާލަންޖެހޭނެކަމަށް ްއަލުން ްކޮމިޝަން ސަރވިސަސް

ްއޮންނަންވާނެ.ްް

ް

 1460ްއާދެ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާެއއްްރ.އަތޮޅުްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ްްްއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްސާފެއްނުޭވ(ްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްވިދާޅުިވއެްއޗެްއ ްމެންބަރު ްހުރުމުން ްނުކޮށް ްއޮން ް)މައިކު

ްއެްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބާރުާލްއެހެންކަމާއެުކ، ްއަޑަށް ްނިންމާލުމަށް ްވާހަކަފުޅުަގއި  1465ްމަނިކުފާނުެގ

ްިއޞްލާޙުކުރެޭވްް ްބަދަލުަގއި ްއިބާރާުތގެ ްޤާނުނުއަާސީސ،ްއެ ްއައު އެވިދާުޅވާ

ްޤާނޫނުއަސާސީްގެނެސްދިނުންްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުިރއްޔާ.

ް

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްަބލައިގަެނވޭކަށް ްނުކުތާއެްއކަމަށް ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގްނިޒާމާބެހޭ  1470ނެތް.

ްމެންބަރުްކުރިއަށްްގެންދަވާްާވހަކަފުޅު.

ް

ްހުރިހާްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްދެން ނަޑކަްށ ްއަުޅގަ ްދެން ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްއަޅުްއިްބރާހީމްްޝާފިޢުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވާހަކަދެއްކޭނެކަމަކަށް ްމިަިތާ ްރުހޭގޮތަކަށް ަގނަޑކަށްްމެންބަރުން

ްވަރަްށް ްހަމަ ްައޅުަގނުޑވެސް ްއެަކމަކު، ްނުކުެރވޭ.  1475ޤަބޫލެއް

ްފަށަންޖެހޭް ްމިާހރު ްބަލަނީ. ްމި ްވާަހކަދެއްކޭތޯ އިންސާފުވެރިކަާމއެީކގަިއ

ހިސާބުވެސްްައޅުަގނޑަށްްއޮިޅއްޖެ.ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީްސ،ްަޢދްލުއިންޞާފުް

ވަޅުތަްއްއެޅުމަކީވެްސްޤާއިމްކުރުމާބެހޭްބާރުްމިނިވަންކުރަންްއަޅަންޖެހޭްފިޔަ

ްދަންނަވާލައިފިން.ް ްދެންމެވެސް ްއަޅުަގނޑު ްމުހިންމުކަމެއްކަމުގައި އެހާ

ްގޮތުގެމަތީންް ްއެްއގޮްތާވ ްއުސޫލުަތކާ ްޤާނޫނުއަާސީސގަިއވާ ްއާ  1480އެގޮތުން

ްޢައްޔަންކުރުމަްށް ްކޮމިޝަެނއް ްަސރވިސަސް ްޖުޑިޝަލް ވަގުީތގޮތުން

ްދަންނަ ްދެންމެ ްވާހަަކެވސް ނަޑއެޅެންޖެހޭނެ ްާއްކަ ްއަދި ވާލައިފިން.

ޤާނޫނުއަސާސީަިަގިއވާްގޮތުގެަމތީންްރައްޔިތުންގެްމަޖިލިސްްއެކުލަވާލުމުން،ް
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ްަސރވިސަަަަަްސް ްޖުޑިޝަލް ްޮގތުގެމަތީން ްޤާނޫނުއަާސސީަގއިާވ އާ

ނަޑއަޅާފަިއް ްކަ ްއެކުލަވާލަންޖެހޭކަމަްށ ްއަލުްނ  1485ކޮމިޝަނެއް

ްއަުޅަގނޑު ްދަންނަވާލަން. ްަތކުރާރުޮކށް މިހެންްްއޮންނާނެކަންވެސް

ްގޮތުގަިއް ްުފރިހަމަ ްއެންމެ ްރައްޔިތުން ްނިްސބަތުން ްއާބާދީެގ މިދަންނަވަނީ،

ްހިސާބުންކަމަށްވީީތް ްމިދަންނަވާ ްއޮންނާނީ ްމަޖިލީހެއް ތަމްސީލުކުރެވޭނެ

ްއެމަޖިލީހުންކަމަށްް ްނިންމަންވާނީ ްމަސްލަޙަތުތައް ްމުހިންމު މިފަދަ

ްޤާނޫނުއަ ްާއ ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެިރ  1490ސާީސގަިއާވްޤަބޫލުކުރެވޭތީ.

ނޑިޔާަރުކް ްފަ ްުއއްތަަމ ްވަގުީތގޮތުން ްެއްއގޮތްާވގޮތުެގމަތީން އުސޫލުތަކަާކ

ނަޑއެޅުްނެވސްްއެހާްމުހިންމުކަމަށްްއަޅުަގނޑުްދެކެން.ް ޢައްޔަންކުރުމަށްްކަ

ްމަޖިލިސްް ްރައްޔިތުްނގެ ްގޮުތގެމަތީން ްޤާނޫނުއަސާީސަގިއވާ ްއާ އަދި

ްގޮުތގެ ްޤާނޫނުއަސާސީގަިއވާ ްއާ ނޑިޔާރުްއެކުަލވާލުމުން ްފަ ްއުއްަތމަ މަތީން

ްއާް ްމުހިންމު. ްވަރަްށ ނޑައެޅުްނވެސް ްކަ ްޢައްޔަންކުރަންޖެހޭނެަކމަށް  1495އަލުން

ް ްގޮތުގެމަތީން ްުއސޫލުތަކާެއއްގޮްތވާ ނޑިޔާރުްނެގ5ްްޤާނޫނުއަސާސީަގއިާވ ފަ

ނޑިޔާރާެއކު،ްވަގުތީްސުޕްރީމްްކޯޓެއްްއުަފއްާދް މައްޗަށްްހިމެނޭްއުއްތަމަްފަ

ނިޑޔާރު ްފަ ްާއްއެކޯުޓގެ ްއަދި ނަޑއަޅަންޖެހޭނެ. ްކަ ްޢަްއޔަންކުރުމަށް ން

ްާއް ްއެކުލަވާލުމުން ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުންގެ ޤާނޫނުއަސާސީަގއިާވގޮުތގެމަތީން

ްއަލުްން ްކޯުޓ ްސުޕްރިމް  1500ޤާނޫނުއަސާސީަގއިާވގޮުތގެމަތީން

ްާއް ްޮއންނާނެ. ްބުނެފައި ްމިބާބުގައި ޢައްޔަންކުރަންޖެހޭނެކަމަށް

ްޢަމަލުކުރަ ނޑިޔާުރްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްފަ ްއުއްތަމަ ްހުރި ްފަށާއިރު، ން

ްޤާނޫނުއަސާސީައްށް ްާއ ނޑިޔާރުްނ ްފަ ްއެންމެހާ ްއެހެން ފިޔަވަިއ

ޢަމަލުކުރަންފަށާްތާރީޚުންްފެށިގެންްދެއަހަރުދުަވސްދެންްއެީމހުންްމަޤާމުގަިއް

ނޑުްދެކެން.ްއަދިްެއް ނޑައެޅުްންމުހިންމުކަމަށްްއަޅުގަ  1505ދެމިތިބެދާނެކަމަށްްކަ

ްހަމަވާ ްއެްއގޮްތވާގޮުތގެމަތީްންމުއްދަތު ްޤާނޫނުއަސާސީއާއި ްާއ ންވާއިރަށް

ްބުނެފައިް ްނިންމަންވާނެކަަމަަށް ްޢައްޔަންކޮށް ނޑިޔާރުން ްފަ އެންމެހާ

ްރައީސް،ް ްޢިއްޒަތްެތރި ްދެކެން. ނޑު ްައޅުގަ ްވާނެކަމަށް އޮންނަންވެސް

ްބަދަލުތައްް ްއިާދރީ ްގެންނަންޖެހޭ ްމިނިވަންކުރުމަށް ްމަރުޙަލާ ޝަރުޢީ

ްކަމެއް.ްގެންނަންޖެހޭ ްމުިހންމު ްވަރަށް ނަޑއެޅުމަީކވެސް ްކަ  1510ނެކަމަށް
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ްކޮށްްނިންމާނެްޑެޑްލައިެންއް ްކަންަތއްތައް ްދެންެނވި މިނަންބަރުގައިްިއސްވެ

ްއެކިެއިކް ްމިގޮުތން ްޤަބޫުލކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ނަޑއަޅަންޖެހޭނެކަމަށް ކަ

ްދިވެހިރާއްޖޭ ްއަިދ ްާގއިމުކުރުމާ ްމަޤާމުތައް ްކޮމިޝަންތަާކއި ެގްމުސްތަޤިއްލު

ްބިލު،ް ްޭބނުންވާ ްހިންގުމަށްޓަަކއި ްއުސޫލުން ްލާމަރުކަޒީ ްދާއިރާތަްއ އިދާރީ

ްއެކުލަވާާލް ްބިނާޮކށް ްމަްއޗަށް ްުއސޫލުތަކުގެ ްޤާނޫނުއަސާީސގަިއވާ  1515އާ

ްެޑޑްލައިންތަެކއްް ްފާސްކުރުމަށް ްބިލު ްެއ ްހުށަހަޅާ ްމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންެގ

ްތަޢާރުޟު ްޤާނޫނުއަސާީސއަށް ްއާ ނަޑއަޅަންޖެހޭނެ. ްއުވާެލވޭެންކަ ނުވާގޮަތށް

ްދަށުްން ްޤާނޫުނައސާސީގެ ްއާ ނޑައަޅަންޖެހޭނެ. ްމަރުޙަލާތަްއްކަ މާއްދާތަކާއި

ބާއްާވްްފުރަތަމަްރަްއޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެްއިންތިޚާބުްވީްެއންމެްއަވަހަކަްށް

 1520ބާއްވާނެކަމަށްްަކނަޑއެޅުމަީކެވސްްހަމަްއެހާްމުހިންމުްކަމެއް.ްޢިއްޒަތްތެރިް

ްމިދެންނެވި ްޤާނޫނުއަސާސީައްށްރައީސް، ްއާ ްކަންތައްތައް ްމުހިންމު ފަދަ

ްގެންދެިވއްޖެނަމަ،ް ްކަންތައްަތއް ްއެގޮތަށް ްނިންމާ ވާސިލުވުމަށްަޓކައި

ްއަދިް ްމިނިވަން ްބޭްއވޭނީ ްދަށުން ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއާ ްމިއަހަރު ރާއްޖޭަގއި

ްނުކުރަން.ް ްޝަްއެކއް ނޑު ްއަޅުގަ ްއިންތިޚާބެއްަކމާމެދު އިންސާފުވެރި

ްއަދި ްބޭނުންވަީންްމިނިވަން ްޭބއްވުމަށްޓަަކއި ްއިންތިޚާބެއް  1525އިންސާުފވެިރ

ްއިންތިޚާބުގެް ްކޮމިޝަނެއް. ްއިލެކްޝަން ްމުސްތަޤިއްލު ްއަދި މިނިވަން

ްއޮބްޒަރވަރުން.ް ްބޭރުގެ ްމޮނިޓަރކުރާނެ ްގާތުންބަލާ ްވަރަށް ކަންތައްތައް

ްހާމަކަމާއެކުް ްސައްަޙކަމާ ްނަތީޖާ ްވޯޓުގެ ްދަުށން ްނިޒާެމއްގެ ްއިލެކްޓްރޯނިކް

ފެނިގެންދާނެްގޮތެއްްހަމަޖެއްސުން.ްއެހެންްގޮތަކަށްްދަންނަވާނަމަްވޯޓާމެުދް

ްނަތީާޖް ްލިބިފައިުނވާގޮަތކަށް ްޖާގަެއއް ްކުރާނެ ްަޝއްެކއް  1530އެްއވެސް

ްކަންތައްތަކާމެުދް ްއިންތިޚާބުގެ ްއަދި ްގާިއމުކުރުން. ްނިޒާމެއް ހާމަވެގެންދާނެ

ް ްބަލާނެ ްއިންސާުފވެރިކަމާެއކު ްޝަކުވާތައް އިދާރާެއްއްގާއިުމވެގެްންހުށަހެޅޭ

ްހެދިް ްޤާނޫނުތައް ްބޭނުންވަނީ ްފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި ްމިކަންކަން ދިއުން.

ްަފހަރެއްަގއިވެްސް ްފަހިކުރުން. ްަވސީލަތްތައް ްާގއިމުކޮށް އިދާރާތައް

ްފުރުޞަތަށްް ްެދއްިވ ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްސަރުކާރެއްނޫން.  1535އިންތިޤާލީ

ްޝުކުރިއްާޔ.

ް
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ްމެންބަރުްްްެކވުން:ރިަިޔާސަތުންްވާހަކަެދއް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހއ.ގެ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްއަޙްމަދުްސަމީރުްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެްއ.ް

ް1540 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްނުކުތާއެްއްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްނިޒާީމ ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެް

ްމަޑުކޮށްލީ.ްްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން:އަްޙމަދުް ްނުނަގާ ްވާހަކަފުޅުދައްަކވަމުންދާތީ ްމެންބަރު  1545ޢިއްޒަތްތެރި

ވަަނ55ްްއަޅުަގނޑުްނިޒާމީްނުކުތާެއއްްމިްނަގަނީ،ްމަޖިލީހުގެްގަވާިއދުގެް

ް ްިމގަާވއިދުެގ ްދަށުން. ްބުނަނީ،55ްްމާއްދާގެ ްގަިއ ް)ހ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްޤާނޫނުއަސާސީއަ ްގެނައުުމގަިއްޢަމަލުކުރަމުންދާ ްއިޞްލާުޙ ްމަޖިލީހުން ށް

ްަވިކް ްނުވަތަ ްބާަބަކށް ްވަކި ްނުވަތަ ްމާްއދާތަކަކަށް ްުނވަތަ ްާމއްދާއަކަށް ވަކި

ްގެނެވޭީން ްެއކުަގިއެވސް ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްމުޅި ްނުވަތަ  1550ބާބުތަކަކަށް

ްމިކަްން ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެްނވީމަ، އިޞްލާޙޭ.

ްއަުޅގަ ްމުޅިްފާހަގަކޮށްލަދެއްވާެނކަމަށް ްއެެހންވީމަ، ްއުންމީދުކުރަން. ނޑު

ްއެހެންވީމަ،ް ްއިޞްލާޙު. ްގެެނވޭނީ ްއެުކަގއިވެސް ޤާނޫނުއަސާސީއަްށވެސް

ްިމކަްން ްވިޔަސް ްެދއްކިކަުމގައި ްގޮތަކަށް ްކޮންމެ ްވާހަކަެއއް ކޮންމެ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްޝުކުރިއްާޔ ްނުދެކެން. ނޑު ްއަުޅގަ  1555އޮޅުވާެލވޭނެކަުމގައި

ްރައީސް.ް

ް

ް

ްގެންދާއިރު،ްްްކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަ ްދައްކަވަމުްނ ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި މިހާރު

ްަދންނަވާލެވިްއެޖް ްޖަލްސާތަކުގައި ްތަފާތު ްަތކުރާރުކޮށް ްތަފާތުކޮށް  1560އަޅުަގނޑު

ްހުރިހާް ްގޮތް. ްއެއްކުރެްއިވ ްމަޖިލިސް ްމި ްދެން ްގޮތް. ްއޮތް ގަާވއިދުަގއި

ްދެ ްދަންނަވާލެިވއްޖެ. ްއެްއޗެްއވެސް ްތިފާހަގަކުރެއްވި ްމާއްދާ،55ްްން ވަނަ

ްެއގޮތަްށ55ްްގަާވއިދުެގް ްިތއޮތީ ްވަރަށްްސަރީޙަބަހުން ްާމއްދާަގިއވެސް ވަނަ

ްކޮންމެހެންް ނޑު ްއަުޅގަ ްތިވިދާުޅވެދެްއވީ. ްމެންބަުރ ްޢިއްޒަތްތެރި ތި
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ްމެންބަރުންް ްޢިްއޒަތްެތރި ްއެހެންނަމަވެސް، ްބޭނުމެއްނެތް.  1565ރިޕީޓްކުރުމުގެ

މުންްގެންާދިއރު،ްއިސްލާމްދީނުގެްއަސްލުަތކާއިްޚިލާފުނުެވްވާހަކަފުޅުދަްއކަވަ

ްދައްަކާވް ްޚިލާފުނުވެ ްޤާނޫނުއަސާސީއާ ްމި ްވާހަކަެއއް، ްކޮންމެ ދައްކަވާ

ްއެހެންވީމަ،ް ްދޭންޖެހޭ. ްއެބަ ްފުރުޞަތު ްދެއްކުުމެގ ްވާހަކަެއއް ކޮންމެ

ްއެހެންވީމަ،ް ްއެހެންނޫންތޯ. ްނުހުއްޓުވޭނެ ްއެކަެމއް އަޅުަގނަޑކަށް

ްއެނގިަވޑަިއަގންނަވާނެކަމަށް.ްޢިއްޒަ ްއެކަން ްމެންބަރުންނަށް  1570ތްތެރި

ްއާދެ،ް ްޚިލާފުނުވެ ްގަވާއިާދއި ްޚިލާފު، ްމިަގވާއިާދއި އެހެންވީމަ،

ްެއީއް ްވާހަކަފުޅުދެްއކެވުން ްޚިލާފުނުވެ ްަގވާއިާދިއ ޤާނޫނުއަސާސީާއއި

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްކަމެްއކަން ްކުަރއްވަންޖެހޭނެ ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްނިާޒީމްއެ ްކުރަްއވާއިރު ްއެހެން ްއެކަން ްއެހެންނަމަވެސް، ްދެން ްއިނގޭ. ބަ

ނޑުްަދންނަވާލައިފިންް  1575ނުކުތާވެސްްއެބަނަންަގވާ.ްދެްންމިކަންތައްތައްްއަުޅގަ

ްނުކުތާތަްއް ްނިޒާީމ ްކޮންމެހެން ްގޮތުން ްސަލާމަތްކުރުމުގެ ވަގުުތ

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްއެހެންނަމަވެސް، ްދެން ނުނަންގަވާށޭ.

ްދަންނަވާލަންް ްއެއީ ްއެބަޖެހޭ.ްދެން ްއަުރވަންވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ނަންގަވަންޏާ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްދ.އަތޮުޅެގ ްނުކުތާއެއް ްނިާޒމާބެހޭ ްއާދެ، ްެއއްޗަީކ. އޮތް

 1580ްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްރިޔާޟް.

ް

ް

ނޑުމެންްމިތާްވާަހކަދައްކަްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީް ްްނވާނީްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއަުޅގަ

ްގަާވއިުދގެްުމޙަންަމދުްރިޔާޟްްމެންަބރުް ްޚިލާފުނުާވގޮަތށް. ްަގވާއިާދއި ްއޮތް ްފާސްކޮށްަފއި ްއަޅުަގނޑުމެން

2ްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވިާދޅުވީމާ ްދެންމެ ްމާއްދާ ްއެްއޗެްއ55ްްވަނަ ްބުނާ ްމާއްާދގަިއ  1585ވަނަ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްަވއިޓްކޮށް ްއެންޑް ްބްލެކް ްމިތަނުން އަޅުަގނޑުމެން،

ްއެއްޗަާކިއްލިޔެ ްއޮންނަ ްފާސްކޮށްފައި ްމިމަޖިލީހުން ްއެްއޗަާކއި ްއޮންނަ ފައި

ްމިީއް ްއެހެންވީމަ، ްނުދެއްކޭނެ. ްވާހަކަެއއް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ޚިލާފަށް

ްަވިކް ްފާސްކޮށް ްެއއްެޗއް ްމިތަނުން ްމައްަސލައެއް. ްބޮުޑވެގެްނވާ ވަރަށް

ްޤާނޫނުއަާސސީއޭ ްއާ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއާ ްބަޔަކު  1590ކިަޔަކްސްްހިސާބަކުންނެއް

ްފޮނުިވްސިޓީ.ްމިއޮީތް ްއެހެންވާނީ.ްިމއޮީތްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކިހިނެއްތޯ
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ް 2ްްގަާވއިދުެގ ްަގވާއިުދގެ ްމިއޮތީ ްމާއްދާ. ްމާއްދާ.55ްްވަނަ ވަނަ

ްކަމަީކް ްކޮށްދެްއަވންވީ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެިރ އެހެންވީމަ،

ްސިޓީް ްޮފނުވި ްއެއްކޮށް ްމަޖިލިސް ްމަޖިލީހަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 1595ްމަޖިލީހަށްްވިދާޅުވެދެއްވަްނވީްމިހާރު.ް

ް

ް

އާދެ،ްދެންްއަޅުަގނޑުްނިޒާާމބެހޭްނުކުތާއެކޭްހަމަްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއެދެްން ނުޑ ްއަުޅގަ ްދެން ްނުކުތާެއއް. ްއެްއ ްތިގެންދަީނ ފާހަގަކުރަްއވަމުން

ްއަުޅގަ ްނޫނިއްޔާ، ްއޮިތއްާޔ ްނުކުތާއެްއ ްއެުރވިްއެޖްތަފާތު ްަޖވާބުެވސް  1600ނޑު

ްއެްއގޮތަްށް ްމެންބަރުންނެޭކ ްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮތް. ްއޮތް އެކަންތަްއ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްތި ްެއްއގޮތަށް ނޑެކޭ ްހަމަ،ްއަޅުގަ ްއެނގޭނީ އަޅުަގނޑަްށވެސް

ނޑަްށެވްސް ްއަުޅގަ ްއެނގިަވޑަިއގަންނަާވކަން މެންބަރުންނަށްވެސް

ްދަންނަވާނީ، ްއަޅުަގނޑު ްދެން ްޚިލާފަށްްްފާހަގަކުރެވޭ. ގަާވިއދާއި

ްޚިލާފަށްް ްއަސްަލކާއި ްއިސްލާމްދީނުގެ ްޚިލާފަށް  1605ޤާނޫނުއަސާސީާއއި

ްމެންބަރަކު.ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްެއްއވެސް ްނުަދްއކަވާށޭ ްވާހަކަފުޅު މިތާނގައި

ްއާދެ،ްލ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާމަނިކު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1610 

ްމީހުންނަކީވެްސްްޢިއްޒަތްތެރިްހައްުދންމަތީްެމންަބރުް ްހުރިހާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްރައީސް،

ްރައްޔިތުްންްމޫާސމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްފިޔަާވ ްބޭފުޅުން ްބަެއއް ްިތްއބެވި ްމިތަނުގައި މިދެންނެވީ،

ްމުައއްސަސާތަްއްމެދުވެރިކޮްށް ްދައުަުލަތުގެ ްމީހުން. ްތިބި އިންތިޚާބުކޮށްފައި

ކަތަާކއިްޚިލާފުކޮށްްވަރަށްްރަނގަޅަްށްއަޅުަގނޑުމެންްމިތަނުަގއިްދެްއކިްވާހަ

ްިކނބިގަސްދޮށުޭގް ްވީގޮތަކީ ްމިގެންދަނީ.ްމިހާރު ްކުިރއަށް ްމިކަން  1615ރާވަިއގެން

ްފާސްކުިރް ްމިތަނުން ްކުރިމަތިނުލެވޭގޮތަށް ްދެން ްއަބްދުލްޤައްޔޫމަށް މައުމޫން

ްާއް ްާބއްވާަފއި ްރީތިކޮށް ްއެބައި ްމިާހރު ފާަާސްކުރުމަކާގުިޅގެން،

ްބާ ްޤާނޫނުއަސާސީްްޤާނޫނުއަސާސީ ްއިޞްލާުޙކުރާ ޤާނޫނުއަސާސީ

ްމާބޮޑުް ނަޑކަށް ްއަޅުގަ ްމިކަން. ްެވއްޖެ ްލަަވއަކަށް ކިޔަިއގެން
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ްމިހާރުް ްކޮންމެގޮތެއްިވޔަސް ްދަންނަވާނީ ްހަމަ ނޑު  1620މައްސަލަެއއްނޫން.ްއަުޅގަ

ްދެދައުރުް ްއޮްތއެްއަޗކުން ްބާިވޔަސް ްާއވިޔަސް ްފާސްކުރެވިފަިއއޮތް މިއޮތް

ްކުރި ްދެންްވެރިކަންކޮށްަފއި ްނުލެވޭނޭ. ްކުރިމައްޗެއް ްދެން ްމީހަކަށް ންހުރި

ްަވގުުތް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަދއްކަން ްެއވާހަކަ ްރަނގަޅުކުރުމަށްޓަަކއި އެތަންކޮޅު

ްޢިމާުދް ްދާދިދެންމެއަކު ްހަމަ ްމިހާރު ްނެްތ. ްބޭނުމެއް ނަގާަާލުމުގެ

ްގުިޅގެންަް.ް ްވޯޓުދިންގޮަތާކ ްަވކިކުރެްއވީ ްއެ  1625ޞާަާލިޙްވެސް

ްއެ ްއެހެންވީމަ،ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްތިއްބަސް. ްމިތާ ްދެން ްެއނގިއްޖެ ކަން

އެކަހަލަްޙާލެއްަގއިްޤައުމުްމިޮއތީ.ްއަޅުަގނޑުމެންްދައްކާްވާަހކަްދައުލަތުެގް

ްކެރޭނެް ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްނުކެރުނަސް ްގެނެސްޭދން ްމެދުވެިރކޮށް މީޑިއާ

ްދައްކައިދޭން. ްެއވާހަކަަތްއ ްގޮސް ްަރށްރަށުގައި ްގޮސް ް ްއަރުމާޒުތަުކގައި

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްއަދަބުވެރިކަާމއިެއީކ ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ  1630އެހެންވީމާ،

ްާބް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއާ ްމިޖެހެނީ ްދަންނަވާލަން މެންބަރުންނަށް

ްޤާނޫނުއަސާސީްކިޔާްކޮންމެްތަންކޮޅެްއގައި..ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްއިށީނދެވަަޑއިގެންދެްއވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1635 

ްމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްގެްނދެވުން()ނިޒާ

ް

ްވެރިކަމެްއްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުް ްދެން ްމިރާއްޖޭގައި ްދެން ްަމއުމޫނަށް ްކިނބިގަސްދޮށުގޭ

ްނުކުރެވޭނެޔޭ.ްާވހަކަެދއްކެވުްނ:މޫާސމަނިކު

ް1640 

ް

ްމެންބަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްިޢއްޒަތްެތރި ްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނުޑ، ްއަުޅގަ ްދެން ރުގެްއާދެ،

ްޝާފިޢުގެް ްއިބްރާީހމް ްއެހެންނޫންތޯ، ްއޮތީ ްނިންމާލައްވާަފއި ވާހަކަފުޅު

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަްތތެރި ްއައްުޑއަތޮުޅގެ ްއެހެންވީަމ، ވާހަކަފުޅު.

ްއަރުވާއިުރް ްފުރުޞަތު ްޙުސްނުއްސުޢޫދަށް ްއާދެ،  1645ޙުސްނުއްސުޢޫދު.

ް ްމިހާރު ްހީވަނީ ްއެކ31ްައަޅުަގނޑަށް ްކައިރިވެްއޖެ. ްހަމަވާން މަުކ،ްމިނެޓް

ްއެަބް ނޑު ްއަޅުގަ ްނެތުނީމާ ްވަޑަިއގެން ްމިވަގުތު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި
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ްހުވަދުއަތޮުޅް ްމިއޮތީ، ްއަރުވަން ްފުރުޞަތު ްއަޅުަގނުޑ ްދެން އެފުރުޞަތު،

އުތުރުބުރީގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަދްނާންްޙަލީމް.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުް

ްވަ ްހަމަ ްކިހިނެއްތޯ. ްފައްަޓވާނީތޯ، ްހަމައްެވއްޖެ.ްވާހަކަފުޅު ްަވގުތުޮކޅު  1650ރަށް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްަވގުތުކޮުޅަގިއ ްެއހެންނަމަވެސް، ްދެން ްނޫން، ނޫން،

ްމިނެޓްއިރު.ް ްެއްއ ްއެބައިްނ ްއަދި ްއިނގޭތޯ. ްގެންދަންޖެހޭ ގަޑިޖެހެންދެން

ްއިބްރާހީމް،ް ްޙުސަިއން ްޢިަިލްޔާސް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްއދ.ގެ އާދެ،

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.

ް1655 

ްނުކުތާ(ް)ނިޒާމާބެހޭ

ް

ްިއވުނުްްއަިރއަތޮޅުްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްދެންމެއަކު، ްދަންނަވާލީ ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ،

ްޢިއްޒަތްެތިރްްޢިލްޔާސްްޙުަސއިންްިއބްާރހީމްް ްއަޅުަގނޑުމެންެގ ްެއއީ ްޔަޤީންކޮށްލަެދއްވާޯތ. ްޚަބަރެއް

ްރަްއޔިތުންގެްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޚާއްޞަކޮށް ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގްްމެންބަރަކު،  1660މަޖިލީހުގެ

ްިއވިގެންދިަޔއީާމް ްމިތަނުން ްޚަބަރު ްވަިކކުރެްއވި ްމެންބަރަކު ޢިއްޒަތްތެރި

ްޔަީޤންކޮށްދެއްވަްނ.ް ްޚަބަރެއްތޯ ްކޮންކަހަލަ ްއެއީ ްޖެހޭނެ ރިޔާސަތުން

ްއެހެންވީމާ،ްެއއަށްްކޮމެންޓެއްްދެއްވުންްއެދެން.

ް

ް1665 

ްދަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރަކުްއާދެ، ްޢިއްޒަތްެތރި ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ންނަވާލަންއޮތީ

ްރައީސަކަްށް ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްޞަ ްަރއްޔިތުްނގެ ވަކިކުެރްއވިޔަސް

ްއެީއް ްކަންނޭނގެ. ްއެނގެންޖެހޭނެ ްމީހަކަށް ްއިންނަ ނީޑގައި މިގޮ

ްމެންބަރަީކް ްމަޖިލިސްގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްގޮުތގެމަތިްނ ޤާނޫނުގަިއވާ

ްޚާް ްއަދިްރައްޔިތުންގެ ްހިމެނޭތީ. ްމެންބަރަަަކަށް ްމަޖިލީހުގެވެސް  1670އްޞަ

ްޙައިސިްއޔަތުްން ްމެންބަރެއްގެ ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްޞަ އެހެންނޫނަސް

ްނުވަަތް ްތެެދްއކަމެއް ްިތވިދާޅުވީ ްއަޅުަގނޑަށް ްއަދި ްހުވަެއއް. ކުރަްއވާފަިއވާ

ްވެދާނެ.ް ްތެދުފުޅަކަްށވެސް ްއިނގޭތޯ.ްފަހަރެއްަގއި ްނޭނގޭ ްއަދި ދޮގެއްކަެމއް

ްއާދެ،ްދޮގަ ްނޭނގޭ. ްއަދިެއއް ނޑަކަށް ްއަޅުގަ ްދެން ްވެދާނެ. ކަްށވެސް
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ނުޑްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްހުސްވަގުުތކޮުޅް  1675މިހާހިސާބުންްދެންްއަޅުގަ

ްހުރިހާްޢިއްަޒތްތެރިްމެންބަރުންްވަޑައިގެންެދއްވުންްއެދި.11:11ްއަރުވަންް
ް

ް]ށ11:11ްްނ11:31ްްްއިންޓަވަލްް[

ް

ްއިށީނދެަވަޑއިގެންެދއްވުްންްވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްކެް ްޮގނޑިކޮޅުަތކުަގއި ްމެންބަރުން  1680ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްމިހާރު ނުޑ57ްްއެދެން. ްއަުޅގަ ްއާެދ، ްވަަޑއިގެންެދއްަވއިފި. މެންބަުރން

ްމެންބަރުް ްިޢއްޒަްތތެރި ްއަްއޑުއަތޮުޅގެ ްުފރަތަމަ ްމިއޮތީ ްއަރުވަްނ ފުރުޞަތު

ްވަޑަް ްމިވަގުތު ްޙުސްނުއްުސޢޫދު ްދެްންޙުސްނުއްސުޢޫދު. ްނެތުނީމާ، ިއގެން

ްއުތުރުބުރީެގް ްހުވަދުއަޮތުޅ ްމިއޮތީ ްއަުރވަން ްފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު

 1685ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަދުނާންްޙަލީމް.

ް

ނޑުމެންްމިހާރުްމަޖިލީހުގެްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްއާދެ،ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަުޅގަ

ްޢަމަލުކުރަންްްވުން:ޢަދްނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްކެް ްޤާނޫނުއަސާސީއަްށ ްމިގެންދަނީ ްވާހަކަަދއްކަމުން ފްލޯރގައި

ްމިގެންދާް ްއިޞްލާޙުކުރަމުން ްމިހާރު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ފެއްޓުމުގަިއ،

ްކަން ްފެއްޓުމުަގއި ްޢަމަލުކުރަން ްކުރަްނީވްމާއްދާތަކަށް  1690ަތްއތައް

ްމިގޮތްތަކަކާ ްފަދައިން ްހުންނާނޭ ްހަނދުމަފުޅު ްއާދެ، ހާރުްބެޭހގޮތުން.

ނަޑއެިޅ،ް ްކަ ްމުއްދަތެްއ ްަވކި ްޤާނޫނުއަސާސީގަިއވެސް ބޭނުންކުރަމުންދާ

ްއެިއޞްލާޙުކުރެވުުން ްއެޤާނޫނުއަާސސީގެ ްހެިދ، ްޤާނޫނުތައް ވަިކގޮތަކަށް

ްއަދިް ްދިނުމަށާއި ްރައްޔިތުންނަށް ްއަސާީސްޙައްޤުތައް ްދީފައިހުރި ބައިތަކުން

ްދެ ްފުރުޞަތުތަކެއް ްކުުރމަށް ްކަންތައްތައް ްމިފުރުޞަތުްއެހެނިހެން  1695ވުން.

ް ްމިއަދު ްައޅުަގނުޑމެން އަހަރ11،11ްްުފަހަނައަޅާގޮސް

ްކުރެވިފަެއްއް ްއެކަންަތއްތަކެްއ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ފާއިތުވަމުންދާއިުރވެސް

ްހިންާގް ްސަރުކާރު ްނުވަތަ ްމަޖިލީހަށް ްަރއްޔިުތންގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ނެތް.

ްހުރު ްމިހެން ްނެތް.ްކަން ްކުރެވިފައެއް ްމިކަން ްމިފަހަރުްފަރާތަށް މާއިއެކީަގއި

ްމާއްދާތަކަްށް ްއިޞްލާޙުކުރެޭވ ްމި ްއިޞްލާުޙކުރަމުންދާއިރު  1700އަޅުަގނޑުމެން

ްމިް ްއަުޅަގނޑުމެން ްދެވޭނެކަމަށް ްރަްއޔިުތންނަށް ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި

އިޞްލާޙުކުރި،ްއެކަަށއެޅިްިއޞްލާޙުތަކާއިްބާރުތައްްަރއްޔިުތންގެްޙައްޤުަތްއް
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ްދިނުމަށްޓަކަ ްލިޔަްންރައްޔިތުންނަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮތްަތކެއް ްދެވޭނެ ިއ

ްޙަރަކާތްތަކަކަްށ،ް ްއިންތިޤާލީ ްާވހަކަދައްާކއިރު ްމިމަރުޙަަަލާގައި އެބަޖެހޭ.

ނުޑް ްމައިގަ ްވާހަކަދަްއކަންޖެހެނީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްބަދަލަކަށް  1705އިންތިޤާލީ

ްާއް ްޤާޫނނުއަސާސީ ްމިދައްކަނީ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްޮއވެގެން. ްސަބަބެއް އެންމެ

ްނޫން.ްވާހަކައެް ްވާހަަކއެްއވެސް ްބާ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްނޫން. ްއވެސްަް

ްވާހަަކ.ް ްޢާންމުވެފައިވާ ްފަސާދަ ްކަރަޕްޝަްނއާިއ، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ްދިވެހިރާއްޖޭެގް ްވާހަކަ. ްނެތްކަމުގެ ްޢަދުލްއިންޞާފެއް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ްފިތުނަާއިއް ްތެރޭަގއި ްދަޢުލަތުގެ ްތެރޭގައި، ްޤައުމުެގ ްފަރާތުން  1710ވެރިކަމުގެ

ްބޭފުޅުންނަށްްފަސާ ްއެންެމ ްތިޔަ ްވާހަކަ. ްގެންދާ ްއުފައްދަމުން ދަ

ްނުވަތަް ްވިދިވިދިގެން ްމިނިންމީ ްމަޖިލީހުން ްޚާއްަޞ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަްށް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްގޮތަކުން އެނޫންވެސް

އެއީ،ްދެދައުރަށްވުރެްގިނައިންްެއްއެވސްްބޭފުޅަކަށްްކުރިމަތިނުލެވޭނެކަމަށް.ް

ްމައުމޫންް ްއަލްުއސްާތޛް ްހުންނަވާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގައި  1715މިހާރު

ްވަނީ.ް ްޮގތްކަމަށް ްއެދިަވޑަިއގަންނަާވ ްޤައްޔޫމްވެްސ ޢަބްދުލް

ް ްހަދައުރު، ްވެރިކަމުަގއި ްއެމަނިކުާފނު އަހަުރ31ްްއެހެންނަމަވެސް،

ްކުރިމަ ްތިމަންނާއަްށ ްވިދާުޅވަނީ ްމި ްއަނެއްާކވެްސ ތިލެޭވްހޭދަކުރައްާވއިރު

ްފިތުނަް ްމިއީ ްފިތުނަ. ްއުފެދެނީ ްމިއިން ަައިފިއޭ. ްފާސްކުަރއްވަ ގޮތަކަށް

ްރަނގަޅަްށް ްކަމެއް ްމަޖިލީހުން ްޚާއްޞަ ްަރއްޔިތުންެގ ްގޮތަކީ.  1720އުފައްދާ

ްދައްކާަފއިް ްގޮެތއް ްތެރޭަގއި ްއިންތަކުގެ ްހަމަތަކުން،ްޤާނޫނީ ްޤާނޫނީ ނިންމާ

ްފިސްތޯލަ ްބަޑިއާިއ، ްވަޒަާނއި، ްހިފައިގެްންއާްއޮންނަނިކޮށްވެސް ްމުުގރި އި،

ްުކރިމަތިލާގޮތަށްް ްއަނެއްކާެވސް ްތިމަންނަ ްމިބުނަނީ ްމީހަކު ހުރި

ްސަބަބަކީ.ް ްބޭުނންވާ ްއިންތިޤާލީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްިމއީ ހަމަޖައްސައިފިއޭ.

ްޤައްޔޫްމް ްޢަބްދުލް ްމައުމޫން ްނެތް. ްސަބަބެއް ްއެްއވެސް ްއެހެން  1725މިނޫން

ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްހުންނެވީިވއްޔާ ްވާހަަކްްދޫދެއްވަން ްއިންތިޤާލީގެ މި

ްސުްލޙަމަސަލަސްކަންް ްމިޤައުމުގައި ްގެްނދެވިދާނެ. ްމަޑުމައިތިރިކޮށް ވަރަށް

ްމިކުރެވެނީް ްފިތުަނެވރި ްގެއްލި ްއަމާންކަން ްަ ްއަމަން ްމިޤައުމުގެ އޮންނާނެ.

ްއެހެންް ްޢިއްަޒތްތެރި ްޤަބޫލުނުކުރެވޭ ްއަޅުަގނަޑކަަަށް މިސަބަބުތަކާއިހެދި.
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ްބޭފުޅަކަްށވެސް ްތިބޭނޭްްއެްއވެސް ްމިމާނަކުރީމަ ްހައިސިަިއްޔަތަކުން  1730އެެހން

ްވާހަކަެއްއް ްއެއްެވސް ްޢިބާރާތަކުން ްމިކަހަލަ ްވެަފއި، ްއެްއޗެއް ވާނެ

ްމީގެް ްއޮންނާނީ. ްކިޔެން ްކީކޭތޯ ްކުރާނީ. ްމާނަެއއްތޯ ްކޮން ދެއްކޭނެކަމަކަށް.

ްޢަބްދުލްް ްމައުމޫން ްއަލްއުސްތާޛް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްކުރިން ްއަހަރު ތިން

ޔޫމްްމަޖިލީހަށްްފޮނުއްވިްސިޓީއެްއގެްވާހަކަްއަޅުަގނޑުެމންްމިދައްކަނީ.ްޤައް

ްބަޔާންކޮށްފައި.ް ްަކނަޑއެޅި ްއެސިީޓގައި ްމިއޮތީ ްއެޖެންޑާ ްބޮޑު  1735މަޖިލީހުގެ

ްތިންއަހަުރް ްމީގެ ްބަދަލުކުރާނީ. ްއޭތި ްމިއަދު ްކިހިނެއްތޯ އަޅުަގނޑުމެން

ްމިމަޖި ްލިޔަންީވ، ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިހާރު ްބޮުޑްފަހަތަށްގޮސް ލީހުގެ

ްާއް ްުއވާލާފައި ްޤާނޫނުއަަަސާސީ ްމިޮއތް ްމިހާރު އެޖެންޑާައކީ

ްމިކަހަލަް ްނުލިެޔޭވނެ. ްމިހާރަކު ްއެހެނެއް ްހެދުމޭ. ޤާނޫނުއަސާސީެއއް

ނޑުމެްން ްއަޅުގަ ްއުފައްދާތީވެ ްފަސާދަ ްފިތުނަ  1740އޮޅުވާލުންަތކާއި

ްމަރުޙަލާަގއިް ްއިންތިޤާލީ ްމި ްމިއުޅެނީ. ްބޭަޭނުްނވެެގން ްއިންތިޤާލީއަކަށް

ްގޮތްް ްޮއންނާނެ ްރޭވިަފއި ްރާއްޖޭަގއި ްކަންތައްަތއް ޢަދުލްއިންޞާފުގެ

ްބަެއްއް ްހެނދުނުވެސް ްމިއަދު ްއޮންނާނެ. ްބަޔާންކުެރވިފަިއ ނަޑއެޅި ކަ

ބޭފުޅުންްވާހަކަފުޅުްދައްަކަވއިފިްމިކަންތައްތައްްހުރިގޮތް.ްމިާހރުްރާއްޖޭަގިއް

ްވޯ ްއެބަޖެހޭ. ްބަހައްޓަން ްޚިލާފުގޮތަކަްށ ްގޮތާއި ްކަންތައްތައް،ްމިހުރި  1745ޓުެގ

ްލިސްޓުަތްއް ްއިލެކްޝަްނގެ ްގޮތް، ްާޗޕުކުރާނެ ްކަރުދާސް ްގޮތް، ގުނާނެ

ްމަރުޙަލާގެް ްއިންތިޤާލީ ްއެބަޖެހޭ ްކަންތައްތަކެއް ްމިހުރިހާ ްގޮތް، ލިޔާނެ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއާދެ، ްގެންދަން. ްުކރިއަށް ްރަނަގޅުގޮަތކަށް ތެރޭގައި

ް ްނޫން. ްނެތިއެއް ްސަބަބެްއ ްދައްކަނީ ްދިވެހިންގެްމިވާހަކަ ދިވެހިރާއްޖެ

ްދިވެހިރާއްޖޭަގިއް ްދިވެހިާރއްޖެ، ްަރއްދުކުރުމަށްޓަކައި.  1750އަތްމައްޗަށް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްރައްދުކުރުމަށްޓަކައި. ްޒުވާުނންނަށް ްމޮޅު ްތިބި ކިަޔވަިއގެން

ްއަާލް ްދަްނނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްކޮށް، ްވެިރކަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ އެބަޖެހޭ

ް ްިތބި ނޑިަފއި ްއަާލކެ ނޑިަފއޭ، ްއަޅުަގނުޑްކެ ްދުރަށްދާން. ްމިކަމުން މީހުން

ްސަފުަގިއް ްިސޔާސީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްކަންޮބޑުޭވ،ްިހތާމަކުރަން ްބޮޑަށް ވަރަށް

ްއެއްބަްސް ްބޭފުުޅން ްުޒވާން ްތިއްބެިވ ްިމހާރު ްނުކުެމވަަޑިއގެން  1755ކުރިއަށް

ްއެބޭފުޅުންެގް ްފަސްޖެހިވަޑަިއގަންނަވާތީ. ްވިދާުޅާވން ްމިބަސް ކިޔުްއވާފައި
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މިހާރުްއޮތީްހަމަްކުޑަުކޑަްހިނދުކޮޅެއްްިމއީ.ްމިކަންްއޮތްޮގްތްްއަތްޕުޅުަގއި

ް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ 31ްްބަޔާންކޮށްފައި ްވެރިކަމުެގ41ްްއަހަރު، އަަހރު

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްޤަބޫލުކުރެއްވުން. ްތިބިކަން ްަކޑައްުތކުރެވިަފއި ތެރޭގައި

 1760ގެްަމގުަގިއްއެްއގޮތަކަްށވެސްްފުރުޞަތުީދެގންްނުވާނެްދިވެހިރާއްޖެްފަާސދައި

ނޑުމެންްތަރުޙީބުދީގެންްނުވާނެްފެންވަުރްނެތްްމީހުންް ކުރިއަށްދާން.ްއަުޅގަ

ްނުވާެން ްފުރުޞަތުދީެގން ނޑުމެން ްައޅުގަ ްަވއްދަން. ވަޒީފާތަކަްށ

ްަތނަވަސްކުރަން.ް ްމަގުތައް ްހޯދޭނެ ްަފއިސާ ްތެޭރގައި ކޮރަޕްޝަންގެ

ްލޯ ްނަހަމަގޮތުގައި ްނުވާނެ ްފުރުޞަތުދީެގން ްމިކިޔާގޮތަްށްއަޅުަގނޑުމެން ނޭ

ްރައްޔިތުންނަްށް ްގެދޮުރ ްއެ ްހަދައިގެން ްގެދޮުރ ްނަަގއިގެން  1765ފައިސާ

ނުހިފޭވަރުގެްބޮޑުްކުލީގައިްުކްއޔަންްދީގެންްފައިސާހޯދަން.ްޢަދުލުވެރިކަމާިއް

ްޤައުުމް ްތެޭރގައި ްމަސަލަސްަްކަމުގެ ްސުލްޙައާއި ްތެރޭަގއި އިންސާފުގެ

ްމަސައްކަތްކުރަ ްައޅުަގނޑުމެން ްމިއީްގެންގޮސްެދވޭތޯ ްނާވނީ.

ް ްމިތިބަ ްމިތާ 114ްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްޤައުެމްއ112ްްމީހުންގެ، މީުހންގެ

ްމީހުންގެް ްއިްސެވތިބި ްހިންގަން ްވެރިކަން ްމިހާރު ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި  1770ނޫނޭ.

އެކަނިްޤައުެމއްވެސްްނޫނޭްމިީއ.ްދިވެހިރާއްޖެްއުތުާރއިްދެކުުނގައިްނިކަމެިތް

ްޤަ ްރަްއިޔތުންގެވެްސ ްތިިބ ްފިތުނަްރަށްރަށުގައި ްިމއީ. އުެމއް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްހަދާތީވެްސ ްޙީލަތް ްމަކަާރއި ހޯއްދަވަމުންަްދާއިރު

ްބައްލަާވް ްގެްނނަން. ްއިންތިޤާލީައކަށް ްބޭުނންވޭ ްއެބަ ނޑިވަުޅަގއި މިދަ

ްޓިވީްން ްރާއްޖޭގެ ްވާހަކަދައްކަމުންދާއިރު ްމިހާވަރަްށ  1775އަޅުަގނޑުމެން

ްގެމަނަފުއްޓަ ްމީހުން ްގއ.ދިޔަޫދެގ ްަބދަލުކޮށްފިކަމަށް.ްޢިއުލާނުކޮށްފި ށް

ްފުރާުޅް ްކިރިޔާ ްގޭގައި ްތިން ްއެންމެ ްތެެރއިން ްގެަތކުގެ ްއުޅުނު އަޅަން

ްދޮގެއް.ް ްބުުހތާނު ނޑަެއޅިގެން ްކަ ްނޭނގެ. ްހުިރގޮތެްއވެްސ ްގެތައް އެޅުނީ.

ް ްވިދާޅުވަނީ ްރޭޓުގަިއ2111ްްކަތީބު ްމިެގންދާ ްނޭނގެއޭ ްއަހަރުވެސް ަވނަ

ްއަދި ްކަމެއް. ްދެވޭނެ ްއުޅުުންްދާކަމަށްވަންޏާ ްައޅަން ްރަށެއްގައި  1780އަނެއް

ްހުރީމާް ްކަންތައްތައް ްމިހެން ްއާދެ، ްނޭނގެ. ްހުރިގޮެތއްވެސް ގެތައް

ްހަދާތީ،ް ްމަކަރު ްމިުއޅެނީ. ްބޭނުންވެގެން ްއިންތިޤާީލ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްނެތީމާ،ް ްމިތާ ްސުލްޙަަަވެރިކަމެްއ ްަކހަލަ ަެްއވެސް ްއެ ދޮގުހަދާތީ،
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ްޝަރީޢަ ްބުނެގެން ްނެތީމާ، ްނަހަމަގޮތުަގިއްއިންސާފެއް ްނިންމާތީވެ، ތްތައް

ްމީހަުކް ްކޮންެމވެސް ްދެްނ، ްއެަކނޑާލީ. ްމީހަުކ ްމިއަދުެވސް  1785ވަޒީފާދީ،

ްީމަގިއް ްއެހެްންކަމެއް ްަމއްސަލަެއއްްނުވަަތްކޮންމެެވސް ްަވޒީފާގެ އޮންނާނީ

އޮންނާނީ.ްދެން،ްމިކަހަލަްގޮތްގޮތަށްްކަންތައްްހުރީމާްއަޅުަގނޑުމެންްއެަބް

ްޢަދުލުވެރި ްސުލްަޙެވރިކަމާއިެއކީަގިއްބޭނުންވޭ ްއިންސާފާިއއެީކގައި ކަމާއި

ްކުރިމަތިލާް ްކެންޑިޑޭުޓން ްޕާޓީތަކުގެ ްިގނަ ްމިކިޔާ އަޅުަގނޑުމެން

ްއެކަުކްހަތިޔާުރް ްހެދުން. ްގޮެތއް ްވާދަކުެރވޭނެ ްހަމަހަމަކޮށް  1790އިންތިޚާބެްއގައި

ކަުކްހިފައިގެންހުރެްފުރަނީްކެންޕޭނަށް.ްއަނެކަކުްުކޑަްފާލަމަކުންްފުރަނީ.ްއެ

ްކުަޑް ްއަނެކަކު ްކެންޕޭންކުރަނީ. ްބޭނުްނކޮށްގެން ްފައިސާ ދަޢުލަތުގެ

ްނޫން.ް ްގޮތެްއ ްހަމަހަމަ ްއިންސާުފވެރި ްމިއީ ްދަތުުރކުރަނީ. ބޮއްކުރަެއްއގައި

ްމިކަހަލަް ްމިބުނަނީ ްއިންތިޚާބެކޭ ްދާ ްޢަދުލުވެރިކޮށް ހަމަހަމައޭ

ްދެން ްނުކުރާންވީ. ްހުރިއްޔާ ްބާރު ްކީްއވެތޯ ްކަންތައްތަކަކަްށ.  1795މިހާރުް،

ްނެތް.ް ްަޝއްެކއް ްެއއްވެްސ ްނެތް. ްބޭނުމެްއވެސް ްދެްއކުމުގެ އެވާހަަކ

ްނާޞިރަކަްށް ްއިބްރާހީްމ ްވެލާާނގޭ ްޤައްޔޫމަށް، ްޢަބްދުލް މައުމޫން

ްދެންް ްދަށުން ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމިބޭނުންކުރާ ްމިހާރު އަޅުަގނޑުމެން

ްނުލެއްވޭނެ.ް ްކުރިަމއްެޗްއ ްރައީސުލްޖުމްހޫިރއްޔާކަމަށް ރާއްޖޭގެ

ްއެހެންްކު ްކޮންމެވެސް ްކުރިމަތިލައްވަންޖެހޭނީ ްކަމަށްވަންޏާ  1800ރިމަތިލައްވާ

ްމިތިބަް ްރާްއޖޭގެ ްއަުތެވއްޖެއްާޔ ްާރއްެޖއަށް ްއެގޮެތއް ގޮތަކުން.

ްުނެއްއް ްބަލަހައްަޓއިގެން ްދެން ްޒުވާުނންނެއްވެސް ްމިތިބަ ރައްޔިތުންނެއް

ްިއޞްލާޙުކުރުމުގެް ްއޮްތގޮތަކަށް ްއިޞްލާޙުކުރެވެން ްދެން، ްތިބޭނެ.

ްގޮތެްއް ްއެކަހަލަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކޮންމެހެން ްެއއީ، ްކުރާނީ. މަސައްކަތްތައް

ްއެބަް ްއަުޅަގނޑުމެން ްހިތުން ްއަޅުަގނޑު ްައދި ްނޫން. ްއޮތްކަެމއް  1805ރާވަން

ްތެޭރގަިއް ްމަރުަޙލާގެ ްއިންތިޤާލީ ްމި ްހަދާއިރު ްޑްރާފްޓް ްމި ވިސްނާލަންޖެހޭ

ްމަޖިލި ްރައްޔިތުްނގެ ްގޮތެއް، ްކުރަމުންދާނެ ްގޮތެްއ،ްވެރިކަން ްއޮްނނާނެ ސް

ްދަންނަވާލިހެންް ްކުރިން ނުޑ ްއަުޅގަ ްގޮެތއް، ްބެލެެހއްޓޭނެ އަތޮޅުތައް

ްގޮތެއް.ް ްއޮްނނާނެ ްކަންތައްަތއް ްއިންތިޚާބީ ްކަންތައްަތކާިއ، ޝަރީޢަތުގެ

ްރަނގަޅަްށް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކަންތައްތަކެްއ  1810މިހުރިހާ
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ްމިކަން ްތަފްސީލުކޮށް ްަވރަށް ްރޭވިފަިއްއިންތިޒާމުކުެރވެންޖެހޭނެ. ތައް

ްމިމަރުޙަލާގަިއް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްނެތީވިްއޔާ ްރޭވިފައި ހުންނަންޖެހޭނީ.

ްއަޅުަގނުޑް ްއާދެ، ްކުރިމަތިވެދާނެ. ްނާކާމިޔާބީަތެކއް އަނެއްާކވެސް

ްމަރުޙަލާގަިއް ްމިތިބަ ްމިހާރު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބޭނުންވޭ ދަންނަވާލަން

ްސާފު ްސާދާ، ްވަރަށް ްއޮތީ ްކުރިމަތީަގިއ  1815މަގެއް.ްްއަޅުަގނޑުމެން

ްބޮޑަށްް ްވަރަށް ްއޮްތގޮތުްނ ްބައްޓަންވެފައި ްކުިރން ްވެރިކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްގޮތަކަްށް ްހިތުހުރި ްއެއީ ްމިއޮތީ. ްދާޮގތަކަށް ްތެރެއަށް މަގުފުރެދުމުގެ

ްމީހަކުް ްިހތުހުރި ްގެނެސް، ްަވޒީފާއަށް ްބަޔަކު ްހިތުހުރި ވެރިކަންކުެރވި،

ްކުރިން ްއިންތިޒާމެއް ްދުރުކުރެވޭނެ ްމަޑުމަޑުންްްވަޒީާފއިން ްއެކަންަކން އޮތީ.

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްއިރާދަކުެރއްިވއްާޔ ްބަދަލުވަމުންައއިްސްމިހާރު  1820މަޑުމަޑުން

ްދެދައުރުގަިއް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަްނ ްމިއޮތީ ްފާސްކޮށްފައި މަޖިލީހުން

ްާއް ްއަންނާނީ ްދެން، ްނުލެވޭެނއޭ. ްކުިރމައްޗެްއ ްމީހަކަށް އަދާކޮށްފަިއވާ

ްމީހަކު. ްއާ ްގިަންްބަޔަކު. ްދެދަުއރަށްވުރެ ްއެފަރާތަކަްށވެސް ްއަންނައިރު އެ

ްމިކަްން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްޤަބޫލުުކރައްވަންޖެހޭނެ ްނުހުރެވޭނެ. ދުވަހަކު

ްނަމަވެްސް ްއެނިގެގން ްކޮށްފިކަން. ްމިކަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ  1825ކުރެިވއްޖެކަން،

ްދެރަކަމަީކް ްއާެދ، ްކޮށްފިކަން. ްމިކަން ނޑުެމން ްއަުޅގަ ނޭނގިނަމަވެސް

ްމުޅިްންއަޅު ްބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ްފާސްކުރުން ްފާސްކުރި ްމި ަގނޑުމެން

ްެއީއް ްަދންނަވާނީ ްއަޅުަގނޑު ްވާހަކަދައްަކވާކަން. ްރޫޙެއްަގއި އެހެން

ްސުްލޙަމަސަލަސްކަންް ްނާމާންކަމާއި ްމިދަންނަވާލި ްކުރިން އަޅުަގނޑު

ްނޭދޭގޮތަށްް ްައޅުަގނޑުެމން ްފަސާދައަށް ްޚިޔާނާތާިއ،  1830ގެއްުލވާލުމަށާއި،

ްަކންތައްތަކުަގިއްކަ ްމިކަހަލަ ްހިތްވަަަެރއް. ްެދވޭ ްކުރުމަށްޓަަކއި ންތައްތައް

ްޔަޤީންކުރަންް ނުޑ ްއަުޅގަ ްނުވާނެ. ްބައިވެިރއެއް ްުޒވާނުން އަދުގެ

ްމިކަމާއިް ްުޒާވނުން ްތިއްެބވި ްަމޖިލީހުގައިވެްސ ްތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނޑުް ްއަުޅގަ ްރަނގަުޅގޮތަކަށް ްވިސްާނވަަޑިއގަންނަވާ ްޤައުމުގެްދޭތެރޭގައި މެން

ްޤައުުމް ްކުިރމަގަށް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްގެންޮގސްދީ ްކުިރއަށް  1835ކަންތައްތަްއ

ްވާހަކަދަްއކާއިުރް ްމިއަދު ްއަޅުަގނޑު ްއާެދ، ވާސިލްކޮށްދޭނެކަމަށް.

ްމީގެކުރިންް ްޖެޭހ ްއަދިވެސް ްހަނދާންޮކށްލަން އަޅުަގނޑުމެން
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ްއާދެ ްދިމާިވޮގތް. ްކަންަތއްތަްއ ްދޭތެރޭަގއި ،ްއަޅުަގނޑުމެންނާިއ

ް ްބޭނުންކުރަނީ ްމިހާރު ްދިވެހިރާއްޖ1968ްްެއަޅުަގނޑުމެން ަގިއ

ްއުފެދުުން ްބަދަލުވުމަށްފަހުގަިއ ްޖުމްހޫރިއްަޔތަކަށް  1840ރަސްކަމަކުން

ްމިފަހަރުވެސްް ްިއޞްލާޙެްއ ްގެެނވޭ ްމިޤާނޫނުއަާސސީއަށް ޤާނޫނުއަސާސީ.

ްމިޤާނޫނުއަސާސީް ްއެޖެންޑާއަކީ ްމިމަޖިލީހުގެ ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ މިގެނެވެނީ.

ނޑުމެްންއި ްައޅުގަ ްއިޞްލާޙުކޮށް ްމިޤާނޫނުއަސާސީ ޞްލާޙުކުރުން.

ްގެނަިއް ްިއޞްލާޙު ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިޤާނޫނުއަާސސީން ދޫކޮށްލާއިރު

ްމިރާާވް ްައޅުަގނޑުމެން ްފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ްރަްއޔިތުންނަށް  1845ކަންތައްތަްއ

ްބޮޑަށްް ްވަރަށް ްބޭފުޅުންވެސް ްެއންމެ ްތި ކަންތައްތަުކގައި

ްމިހަދަނީކީްއިޚްލާޞްަްތެރިވާ ްމިޤާނޫނުއަާސސީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެބަޖެހޭ. ން

ްދެކެފައިވާެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމީގެކުރިން ްނޫން. ްމީހަކަށެއް ވަކި

ްހެދިފައިހުރީް ްޤާނޫނުއަސާސީއެއްެހން ްއުފެދިފައިހުިރްހުރިހާ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ްއެފަރާތު ްފަރާތަަކށް. ްއަިއ ްެވރިކަންކުރަމުން ްއެހިނދަކު  1850ެގްދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމިފަހަރު ްއެހެންނަމަވެސް، ްރައްކާތެރިކުރުމަށް. މަސްލަޙަތު

ްޙައްޤުތަްއް ްދޭންޖެހޭ ްަރއްޔިތުންނަށް ްެތރޭގައި ްއިޞްލާޙުތަުކގެ މިގެނައި

ްއެބަހުރި.ް ްލިޔެފައި ްމިޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްފުޅާދާއިރާެއްއގައި ވަރަށް

ތުންްމިކަންތައްތައްްިމްއަޅުަގނޑަށްްޤަބޫލުކުެރވޭްމިހާރުްމިކަންތައްތައްްދާގޮ

ްއެގޮތަީކް ްނޫންކަން. ްއެދިގެން ްއަުޅަގނޑުމެން ްމުޅިން  1855ލިޔެވުނީކީ

ް ްބާބުެގ ްައއިާމ،2ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްހަމައަށް ްާމއްދާާއއި ވަނަ

ނޑުމެްން ްއަޅުގަ ްމިހިރަގޮތް. ްވިްސނުން އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްކަުމގަިއވިަޔސް ްމީހަކު ްކޮންމެ ްއެީއ ްަމުގްްމަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނީ، އެމީހާ

ްއެުޅވުމަށް.ް ްމަގަށް ްހަމަ ްދާކަމަށްވަންޏާ ްަކއްސާަލއިެގން ްަމގުން އޮޅިގެން

ނޑުމެންްއަޅުާވ.  1860ްހަމަްމަގަަަށްްއަޅުގަ

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްރަނގަޅުގޮތަށްްުނވާނެ.ްނުލާކަމަށްވަންޏާްއެީއ،ްއެންެމްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް
 1865ްޢަދްނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން:
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ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުިރއްޔާ.ްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް
 1870ްޢަދްނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ްނިޒާމާބެޭހްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނަޞީމް، ްފައިސަލް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ފުވައްމުލަުކގެ

ްނުކުތާއެއް.ްމާޭލގެްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޝީދު.ް

ް

 1875ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްަގވާއިުދގެ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ ްމާއްދާގަިއ2ްްއާދެ، ްަވނަ

ްްްެދއްކެުވން:ނަޝީދުްވާހަކަ ްމިބުނަނީ، ްގައި ްމަޖިލީހުގ4ްްެ)ށ( ްމިބުނަނީ، ްގައި ް)ށ( ްމާއްދާގެ ވަަނ

ްދެން،ް ްރަީއސްއެެވ. ްމަޖިލީހުެގ ްބާރަކީ ްހިފެހެއްުޓމުގެ ްޢިްއޒަތް އަބުރާއި،

ްމިމަޖިލީހުންް ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ްވިދާޅުވާއިުރގަިއ ްމިހެން  1880މަނިކުފާނު

ް ްވަރަށް ްގުޅިގެން ްފާސްކުރުމަކާިއ ްޚިޔާލުްފާސްކުރެްއވި ބޮެޑތި

ް ްގަާވިއދުގެ ނޑުމެްނގެ ްިމދަނީ.ްއަުޅގަ ްއުފެދިގެން ވަަނ55ްްތަފާތުވުންތަކެއް

ްޤާނޫނުއަސާސީއަްށް ްޢަމަލުކުރަމުންދާ ްމިބުަނނީ، ްގައި ް)ހ( މާއްދާގެ

ްުނވަަތްމާއްދާތަކަކަްށް ްާމއްދާއަކަށް ްވަކި ްގެނައުމުގައި މަޖިލީހުންްއިޞްލާޙު

ްބާބު ްވަކި ްުނވަތަ ްބާބަކަށް ްަވކި ްމުިޅްނުވަތަ ްނުވަތަ  1885ތަަކކަށް

ްާއް ްގެެނިވދާނެއެވެ. ްއިޞްލާޙު ްއެުކގަިއވެސް ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްވާހަަކް ްއިޞްލާޙުކުރާ ްމިބުނަނީ. ްނޫން ްވާހަކައެއް ްހަދާ ޤާނޫނުއަސާސީެއއް

ްއެހެންް ްހަމަ ްދެން، ްޤާނޫނުއަސާސީ. ްޢަމަލުކުރަމުންދާ މިބުނަނީ.

ްމާއްދާގައިެވސް ްފުރަތަމަ ްަގވާއިުދގެ ްމިވާހަކަްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ އެަބބުނޭ

ް ްޮކބައިކަމަށް. ްއެޖެންޑާއަކީ ްއެބަބުޭނ2ްްމިމަޖިލީހުގެ ްާމއްދާގައި  1890ވަނަ

ް ްއެަެޖެންޑާައކީ، 2114ްްމަޖިލީހުގެ ްޖުލަަަިއ ްުދވަުހ19ްްގެ ވަނަ

ްލިޔުމުގަިއާވް ްފޮނުވި ްއެމަޖިލީހަށް ްއެއްކޮށް ްމަޖިލިސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްމަ ްިއޞްލާޙުކުރުމުގެ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމިހެންްފަދައިން ސަްއކަތްުކރުމެވެ.
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މިކަންްވެފަިއްޮއއްާވ،ްަބއެްއްބޭފުޅުންްމިްއަލަށްްހަދާްޤާޫނނުއަސާސީެއކޭް

ްމިބުނަނީ،ް ްގަާވއިދުަގިއެވސް ްތަކުރާރުކޮށް ްގެންދަވާ. ްވިދާުޅވަމުން  1895އެބަ

ްފަދައިްން ްއެވާ ްސިޓީފުުޅަގއިވެސް ްަރއީސްގެ ްއެޖެންޑާއަކީ، މަޖިލީހުގެ

ްހަމަ ްއަދި ްްއިޞްލާޙުކުރުމެވެ. ްގަާވއިދުގެ ްމާއްދާގަިއެވްސ55ްްއެހެން ވަނަ

ްނިޒާީމް ްއަޅުަގނޑުގެ ްބަޔާންކުރޭ. ްއެބަ ްސާފުޮކށް ްވަރަށް ްއެބަ މިވާހަކަ

ްއާެދ،ް ްމަޑުޮކށްލައްވާ. ްލިބިވަޑަިއގަންނަވާނެ. ްމަނިކުފާނަށް ްނިމުނީމަ ނުކުތާ

ްސާުފކޮށްދެއްވުަމކީ،ް ްމިކަން ްޤަބޫލުކުރެވެނީ ްއަޅުަގނޑަށް  1900އެހެންވީމާ،

ް ްމިްރައީސްގެ ްވަރަށް، ްގަވާއިުދގަިއ ްމިހާރު މަސްޢޫލިއްޔަެތއްެހން.

ްއެމާއްާދް ްސަބަބަކީ، ްމިޖެހުން ްނަގަން ްނުކުތާ ްނިޒާމީ އަޅުަގނޑުމެން

ްމަޖިލީހުގެް ްހިނގައްެޖ. ްބަދަލުވެގެން ްރޫޙު ްމުޅި ްމަޖިލީހުގެ ފާސްވުމަށްފަހު

ްމިމަޖިލީހުގައިް ްހިނަގއްޖެ. ްބަދަލުވެގެން ްމުޅިން އޮިއވަރު

 1905ްންޖެހޭްރޫޙަށްްަވރަށްްބޮޑެތިްބަދަލުތަކެަެއްްައިއސްފި.ްމަސައްކަތްކުރަ

ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު...ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް

ް

 1910ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްއެހެަެންވީމާ،ްސާފުކޮށްެދއްވާށޭ..ްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް
ްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން:

ް

ް1915 

ްތިްފާހަގަކުރަްއވަންްއުުޅއްވާްނުކުތާްފާހަގަކުރެްއވިއްޖެްއެހެންނޫންތޯ.ްްްއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެް

ް

ް

ް

 1920ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް
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ްވަނަްމާއްދާަގއި..55ްްއާދެ،ްައޅުަގނޑުްމިްނިންމާލަނީ.ްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް
ްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން:

ް

ް1925 

ްއާދެ،ްއިށީނެދވަަޑއިގަންަނވާ.ްްްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވު

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްޤާނޫނުއަސާސީއެކޭ. ްއިޞްލާޙުކުާރ ްމިއީ ްމާއްދާގަިއ2ްްއެބަބުނެއޭ  1930ްަވނަ

ްރައީސްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްއެހެންވީާމ، ްމިީއެއވެ. ްއެޖެންާޑއަީކވެސް ގޮެތްއްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްފަސޭހަވާނެއެެވ.ް ްކުިރއަށްދާން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ނިންމާލަދެއްވާށޭ.ްއޭރުން

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް

ް1935 

ްިމްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތިފާހަގަކުެރއްވި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްޝުަުަުކުިރއްޔާ. އާދެ،

ް ްކަރާމ4ްާގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމާއްާދގައި ްމަޖިލީހުގެްވަނަ ތާއި،

ްރަްއކާތެރިކުރުމަކީ،ް ްނޫނީ ްބެލެހެއްޓުމާއި ްމަސްލަޙަތު މެންބަރުންގެ

ްެއވިދާޅުވެެދްއީވް ްއެކަން ނޑު ްއަުޅގަ ްހައިިސްއޔަތުން ްރައީސްގެ މަޖިލީހުގެ

ްދެން،ްް ްވާހަކަުފޅެއް. ްރަނގަޅު ްކަެމއްކަމަށް. ްކުރަންޖެހޭ  1940އަޅުަގނުޑ

ނޑުްެއވާހަކަްިމްްގަާވއިދުަގއިްއެވާހަކަްއެބަޮއވޭ.ްދެން،ްހަމަ އެހެންްއަޅުގަ

ްއަޅުަގނުޑް ްހިނގާދިަޔޮގތް ްމިކަން ްއަދި ްއޮްތގޮތާއި ްފެންނަން ގަާވއިދުަގއި

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްދެން، ްދަންނަވާލެވިއްޖެ. ްފަހަރުމަތިން ްތަފާތު ތަކުރާރުކޮށް

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްއެހެްނ ްދެންމެއަުކވެސް ްދައްކަވާއިރު ްވާހަކަފުޅު މެންބަރުން

ްނެންގެ ްމިްމެންބަރަކު ްފާހަަގކުަރއްަވއިފި ްނުކުތާަގއިެވސް ްނިޒާީމ  1945ިވ

ް ްއިޚްތިޔާުރ84ްްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއެބޭފުޅުންނަށް ްމާއްދާގައި ވަަނ

ްވާހަކަފުުޅް ްޚިލާފުނުވެ ްޤާނޫނާ ްޤާނޫނުއަާސސީއާއި ލިބިގެންވާކަން

ދެއްކެވުމަށް.ްއެބޭފުޅުްނގެްއިްމތިޔާްޒގެްވާހަކަތައް.ްދެން،ްީމގަިއްމިާވގޮތަީކް

ްއެހެންނަ ްވާހަކަދައްަކވަްންދެން ްޚިލާފުނުވެވެްސ ްގަާވއިދާ ްމި މަވެސް،
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ްއެއްބަްސެވ،ް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެބަބުނޭ. ްމިގަވާއިުދގަިއ  1950އެބަޖެހޭކަމަށް

ްދެްން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ، ްމިއީ. ްފާްސކުރުމެްއ ފާސްކޮށްފައިވާ

ްއަޅުަގނުޑް ްމަސަްއކަތްކުެރވޭކަމަްށ ްއަާދކުރުމަށްޓަކައި ްވާޖިބު އަޅުަގނުޑގެ

ްޤަބޫލުފުޅުްޤަބޫލު ްމެންބަރުންވެސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަިދ ްމިއިނީ. ކޮށްގެން

ްެއް ްނުކުތާއަީކ،ްެއގޮތަށް ްނިޒާމީ ްޤަބޫލުކުރަމުން،ްތި ކުރަްއވަންޖެހޭނެކަމަށް

ްނުކުތާއެްއކަމަށްް ްނިޒާމީ ްހަމަ ްކަމަށްވަންޏާ ްގެންަދވާ  1955ފާހަގަކުރަްއވަމުން

ްޢި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްއާދެ، ްމެންބަރުްބަލައިގަންނަންޖެހޭ. ްއޒަްތތެރި

ްއިބްރާހީމްްޝާފިޢު.ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1960 

ްތިވިދާުޅިވްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްދެންމެ ްރައީސް ްހިތާމަކުރަން ްހަމަ ްދެން ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް،

ްވިްއިްބރާހީމްްޝާފިޢުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެބަ ްެއއީ،ްެއއްފަހަރު ްފުރުޞަތުްއެްއޗަކުން. ނޑުމެންަނށް ްއަުޅގަ ދާޅުވޭ

ްޚިލާފުނުވެ،ްއިސްލާމްދީނުެގް ްޤާނޫނުއަސާސީާއއި ްތެރޭގައި ްމިތާ ްލިބެއޭ އެބަ

ްއެމަނިކުފާުން ްއަނެއްާކ ްބަުޙސްކުރަން. ްމިތާނގައި ްޚިލާފުނުާވގޮތަށް ރޫޙާއި

ްނެގިް ްެބހޭގޮތުން ްމައްސަލަައކާއި ްއޮތް ްހުށަހެޅިފައި ްއެޖެންާޑގަަައި  1965މިއަދުގެ

ްނު ްެއްނިޒާމީ ްެއގޮތުން ްއެހެްނވީމަ، ްުނކުތާއަީކ. ްއެ ްނޫްނ ކުތާެއއްެވސް

ްޒަޢީމު،ް ްދެން ްނެތް ްމައްސަލަެއއް ްދެން ްނުކުތާ ނިޒާމީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ...ްމަޢާފްކުރަްއވާ.ްމަޢާފްކުރަްއވާ.ްައޅުަގނޑަށްްއަަބުދް

ްދެން،ް ްކަންނޭނގެ. ްކިޔެނީ ްހަމަ ްއަުޅަގނޑަށް ްއެްއޗަކަްށވާތީވެ ކިޔޭ

ްހުރިްއަޅުަގނަޑކީ ްޢައްޔަުނކޮށްފައި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްހަމަ  1970ެވސް

ްއައިބަކަްށވެްސް ްައދިްއެހެންްކިއުމަކުންްއެަެއީ މެންބަރަކަށްވީމަްއަޅުަގނޑު

ްއިރުކޮުޅކޮޅާް ްވާަހކަައީކ ްއަޅުަގނުޑގެ ްއެކަމަުކ، ްދެން ނުވާނެ.

ްނޫްން ްމާްއދާއެއް ްމާނަކުރުމުގެ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމި އެމައްސަާލގައި

ްމަނިކުފާނަށްްއެޖެންޑާކުެރވި ްހަމަ ްއެހެންވީމަ،ްއެވާަހކަ ްެދން ްއޮީތއެއް. ފައި

 1975ްހަމަްނަންގަނެލަންވެަެގެން.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް
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ް

ްފާހަގަކުރެްއވީ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަަަެދއްެކވުން: ްތި ްމެންބަރުވެސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަކަފުެޅއް އާދެ،ްރަނގަޅު

ްއޮތީ ްދަންނަވާލަްނ ްއެހެންނަމަވެސް، ،ް ްގަާވިއދުގެ ވަަނ4ްްމިމަޖިލީހުގެ

 1980މާއްދާ،ްދެންމެއަކުްއެްމާޭލގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވިދާޅުެވދެއްވީ.ްއޭަގިއް

ްގަ ްއަބުރާއި)ށ( ްމަޖިލީހުގެ ްމިބުނަނީ ްިހފެހެަެއްޓުމަކީ،ްްއި ޢިއްޒަތް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއެހެންވީމަ، ްރައީސްެއވެ. ްމަޖިލީހުގެ ްބާރަކީ، ހިފެހެއްޓުމުގެ

ްވާ ްޤާނޫނުގަިއާވްމެންބަރުން ްއަދި ްޤާނުނުއަާސސީާއއި ްދަްއކަާވއިރު ހަކަފުޅު

ގޮތުގެމަތިން.ްއަދިްމިްގަވާއިާދްޚިލާފުވެގެން،ްއިސްލާމްދީނުެގްއަސްލުތަކާިއް

ްދަްއކަވަންޏާ ްވާހަަކއެއް ްދައްކާ ްނުދޭށޭްްޚިލާފުވެގެން  1985ފުރުޞަތު

ްއެހެންވީ ްނެންގެވެނީ. ްނުކުތާ ްނިޒާމާބެހޭ ްއެ ްއެހެްނވީމާ، މާ،ްއެވިދާުޅވަނީ.

ްާއް ްމިތާނގައި ްބަލައިގަެނވުނީ. ްނުކުތާއެއްކަމަްށ ނިޒާމާބެހޭ

ްއޮްތގޮތްް ްގަާވއިުދގައި ްމި ްއެއީ ްާވހަކަދެކެވޭތީ ްކިޔާީތ، ޤާނޫނުއަސާސީެއކޭ

ނޑުމެންނަށްްހަމަްރަނގަޅަށްވެސް.ްއެހެންވީާމ،ް ނޫންކަންްއެބައިނގޭްއަުޅގަ

ްއާދެ،ްއެހެންވީާމ،ްޢިއްޒަތް ްޖެހުނީ. ްދަންނަވާލަން ްމެންބަރަށްްއެވާހަކަ  1990ެތރި

ްދައްކަވަމުންް ްވާހަކަފުުޅ ްދެން ްއާދެ، ްއެުރވުނީ. ްފުރުޞަތު އަޅުަގނޑަށް

ްއެދެން.ް ްގެންެދވުން ްކުިރއަށް ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެަެރި ގެންދިޔަ

ްއިބްރާހީމްް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި އާދެ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްސ.އަތޮުޅގެ

ްޝަރީފް.ް

ް1995 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ނުޑްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްއަުޅގަ ްޙަޤީޤަތުަގއިވެްސ ްއެބަޖެހޭ. ްހިތާމަކުރަްނ ްބޮޑަށް ްވަރަށް

ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްމިނެގީ.ްއެއިްނިޒާމުތަކާްޚިލާފަށް،ްހަމަޖެހިފައިްއޮތްްްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ްޢަމަލުކުރަްއވަނީ ްރައީސްެވސް ްޢިްއޒަތްތެރި ްޚިލާފަށް  2000ބަެއްއްްއުސޫލާއި

ްރައީސް،ް ްޢިއްޒަްތތެރި ްޢަމަލުކުރައްވަނީ. ްމެންބަރުންވެސް ޢިއްޒަތްތެރި

ްޚިލާފުް ްޤާނޫނާ ްަގާވއިދާއި ްެއވަގުަތކު ްނެގެނީ ްނުކުާތއެއް ްނިޒާމީ މިތާނގައި

ްފާޅުކުރާކަެށްއް ްޚިޔާލެއް ްކޮންމެ ްބޭނުން ްހިނަގއިެގން. ްމިތާނގައި ޢަމަލެއް

ްިދވެހިރާއްޖޭ ްަރއީސަކީ ްޢިއްޒަތްތެރި ްޤާނޫނުއަސާސީްނޫން. ެގ

 2005ތަރުޖަމާކުރުމުގެްބާރާއިްއިޚްިތޔާރުްއޮތްްފަރާެތއްެވސްްނޫން.ްއަދިްގަާވއިދުް
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ްއެތަްއް ްތަކުާރރުކޮށް ްމިތާނަގއި ްއެކަން ްެނތް. ްބާރުވެސް ތަރުޖަމާކުރުމުގެ

ްމަޖިލީހުގެް ްމި ްއަދި ްއެހިން. ނޑު ްއަޅުގަ ްއަުޑވެްސ ްވިދާޅުވި ބޭފުޅުން

ްމަޖި ްހިފެހެއްޓުމަށްޓަކަިއ ްމިއަާދްކަރާމާތް ްރައީސަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ލީހުގެ

ްމެންބަރުންް ްޢިްއޒަތްތެިރ ްނެތް. ްކަެމއްވެްސ ްކުރެވިަފއިއޮތް ހަމައަށް

ްކުެރއްިވކަންވެްސް ްކަންތައްަތއް ްިކޔަމަންނުވެ ްއަމުރުފުޅަށް  2010މަނިކުފާނުގެ

ްއަޅުަގނޑަށްްއެނގޭ...
ް

ް

ްއިށީނދެވަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޢިޒަތްތެރި ްއެދެން.ްއާދެ، ަޑއިގެންެދއްުވން

ްޢިއްޒަތްެތިރް ްއާދެ، ްއިށީނދެވަޑަިއގެންދެްއވާ.  2015އިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްާވ.

ްއެދެން.ް ްހިއްެތވުން ްޙުރުމަތްތެރިކޮށް ްަގވާިއދަށް ްމަޖިލީހުގެ މެންބަރު،

ްހިއްތެވުމަށްް ްޙުރުމަތްތެރިޮކށް ްަގވާއިދަށް ްމެންބަރު،ްމަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެއްފަހަރު ްމަޖިލީހުގެްްއަދިވެސް ްމެންބަރު، ްޢިއްޒަތްތެރި ދަންނަވަން.

ްއެއްފަހަުރް ްއަިދެވސް ްއެދި ްހިއްތެވުމަށް ްޙުރުމަތްތެރިކޮށް ގަާވއިދަށް

ްއިނގޭތޯ.ް ްއެދެްނ ްއިށީނދެަވަޑއިގެންެދއްވުން  2020ދަންނަވަން.

ް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްއެދެން. ްމިއިއްަވނީްއިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްވުން

ްސ.ައތޮޅު ްއާދެ، ްއިބްރާހީމްްމަޖިލީހުގެ... ްމެންަބރު ްޢިްއޒަތްތެރި ގެ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއާދެ، ްޢިއްޒަތްތެރި.. ް)ވަގުުތކޮަޅކަށްފަހު( ްނަން. ޝަރީފްގެ

ްއެއްފަހަުރް ްއަދިެވސް ްއަޅުަގނޑު ްެމންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު،

ްގަާވއިާދިއް ްމަޖިލީހުގެ ްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރަށް ްޢިްއޒަތްތެރި  2025ދަންނަވަން،

ްގޮތުގެމަ ްޢިއްޒަތްތެިރްއެްއގޮތްވާ ްއެހެންވީމާ، ްއިއްަވއިފިން. ްނަން ތީން

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްެތރި ްސ.އަތޮުޅގެ ްނުކުމެވަޑަަައިގަންަނވާ. މެންބަރު

ް ނޑު ްައުޅގަ ްއާދެ، ް)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(. ްޝަރީފް. 11ްއިބްރާހީމް

ްްކުރަން.މިނެޓްއިރަށްްމަޖިލިސްްސަސްޕެންޑްް

ް2030 

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ް

ް
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ްްެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަ ނޑު ްފެށުނީ.ްއާދެ،ްއަުޅގަ ްވަގުތުޮކޅެްއ11ްް`.ްޖަލްސާ މިނެްޓިއރު

ްޢިއް ްޖެހުނީ ނޑާލަން ްމެންބަރުންނަށްްމެދުކަ ޒަތްތެރި

ްމަޖިލީހުގެްވައެނގިް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްސ.އަތޮޅުެގ  2035ަޑއިގަންަނވާނެ،

ްނުގަތީމާް ްނިކުމެަވޑައި ްދެއްވުމުންވެސް ްއިްނާޒރު ްޚިލާފުވާތީ ްގަާވއިދާއި

ްނަންް ްެމންބަރުގެ ްިޢއްޒަތްތެރި ްއެ ްގޮުތގެމަތީން ްގަާވއިދުަގިއވާ މަޖިލީހުގެ

ްދެންނެވުމުންވެްސް ްނުކުމެަވޑަިއގަންނަވަްނ ްނެރެްނ، ްމިތަނުން އިްއވަވާަފއި

ްނުކުމެވަޑައިގަތުމަށްޓަަކިއް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެ ްނުގަތީމާ ނިކުމެވަަޑއި

ް ްއާދެ، ްޭބނުންކުރީ. ްފުރުޞަތުގެ ްނުކުތާެއްއްއަޅުަގނުޑ  2040ިނޒާމާބެހޭ

ްލ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޢީމް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(ް

ް

ްނިޒާމީްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަްތތެރި  2045ްއައްސަލާމުޢަލަިއކުމް

ްަގވާއިުދގެްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމަޖިލީހުެގ ްމިނެގީ ްދަށުްނ17ްްްނުކުތާއެްއ ްާމއްދާގެ ވަނަ

ދެކަމެއްްފާހަގަކޮށްލަން.ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ،ްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާތަކުގަިއް

ްޚިލާފުނުެވް ްއަސްލުތަކާއި ްއިސްލާމްދީނުގެ ްވާހަކަދައްކަވަްނާވނީ މެންބަރުން

ްހިތައިގެންް ްޙުރުމަތްތެރިޮކށް ްއަދަބުތަކަށް ްއުޅުުމގެ ްބަސްމޮށި ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ް ްބަހުން ްޢިްއޒަތާިއްރީތި ްމެންބަރެްއގެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެްއވެސް  2050މަޖިލީހުގެ

ްރިޔާސަާތް ްޖަލްސާގެ ްގޮތެްއގެމަތީން ްނާްނނާނޭ ްއުނިކަމެއް ކަަަރާމަތަށް

ްއަދަުބް ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްޙާދިސާ ްހިނގާދިޔަ ްމިތާ ްދެންމެ މުޚާޠަބްކޮށޭ.

ްމެންބަރު ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްއެއާެއކީ، ްއަދި ްކުްށވެރިކުރަން. ންްއިޙްތިރާމާއެކީ

ްއަރިހުްން ްމަނިކުފާނުގެ ްއެދި ްޙިމާޔަތްޮކށްދެއްވުމަށް ްޢިްއޒަތް އަބުރާއި

ްނިޒާީމް ްޙަޤީޤަތުގައިވެސް ްހަމަ ްމިއީ ްއަޅުަގނޑު ްދަންނަވަން.  2055އާދޭސް

ްޢިއްޒަްތވެްސް ްއޮންނާނެ، ްއަބުުރވެސް ްައޅުަގނޑުމެންެގ ނުކުތާއެއް.

ްނޭދެވޭ ްހުތުރުކޮށް، ްވަރަށް ްަރއީސަށް ްމަޖިލީހުގެ ްއަދި ބަހުންްްއޮންނާނެ.

ްދެއްކެިވް ްޝަރީފް ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްއައްުޑއަތޮުޅެގ މުޚާޠަބްކޮށް

ްހަމަޖައްސަވާނޭކަމަްށް ްއެކަން ްމަނިކުފާނު ްހިތާމަކުރަން. ވާހަކަާއއިމެދު
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ްފާހަގަކޮށްލާނީ،ް ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮތުން ްނުކުތާއެއްގެ ްދެވަނަ  2060ހީކުރަން.

ްއުސޫލުތަކާބެ ްއިންތިޤާލީ ްހުށަހަޅާފައިވާ ްދުވަހުްއަޅުަގނޑުމެން ހޭގޮތުްންބުދަ

ްދެއްކުުން ނޑަށް ްއަުޅގަ ްވާހަަކިއގަިއ، ްދެއްކި ނޑު ްއަުޅގަ ްމަޖިލީހުގައި އޮތް

ްިމް ްޤަބޫލުކުރާތީ، ްއަމިއްަލއަށް ްއަޅުަގނޑު ްއޮްތކަމަށް ްކުށެއް ވާހަކަިއަގއި

މަޖިލީހުގެްމެންބަރުންގެްއަރިހުންްމަޢާފަށްްއެދޭްޙާލުގައިްިރވެތިްއުސޫލުްން

ްދަށު ްކުރުުމގެ ްއެކަްންކަންތައް ްެއދެމުން ްމަޢާފަށް ނޑު ްއަުޅގަ  2065ން

ްޚުބަލަށްް ްދެންނެވުނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްދަންނަވަން. އިޞްލާޙުކޮށްލަދެްއވުމަށް

ްހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާކަމަށް.ް ްޖަމީލް ްތެރޭގަިއްމަޢުރޫފް ްމީހުންގެ ސަޖިދަކުރި

ްސަޖިދަް ްަވީޒރުން ްބައެއް ްޢިބާރާތަކީ، ްރަނަގޅު ްއޮޅުމެއް. ްއެއީ އާދެ،

ަަކަމަ ްސަޖިދަްޖެއްސެވި ްބޮޑުްނ ްބައެއް ްނުވަތަ ށްވިަޔސް

ްިމް ްނުޖައްސަވަނީ ްސަޖިދަ ްބޭފުޅުން ްބައެްއ  2070ޖެއްސެިވކަމަށްވިަޔސް

ގެްސާދިނުކަލޭގެްކީުނކީްެއއްެޗއްްނޭނގޭގޮތަށްްއޭނާްޚުބަލަށްްސަޖިދަްޖެހުމު

ްކުިރކަމަ ްމިތަންކޮޅުްަކށްމަޤްޞަދުގައި ްއެހެންވީމާ، ވާތީއޭ.

ްެއދެމު ްއަރިހުންނާިއްއިޞްލާޙުކޮށްލަދެަެްއވުމަށް ްރައީސްެގ ްމަޖިލީހުގެ ން

މެންބަރުންގެްއަރިހުންްމަޢާފަށްްއެދިްމަޢުރޫފްްޖަމީލުގެްނަންފުޅުްއެތަނުންް

 2075ްވަކިކޮށްެދްއވުމަށްްއެދިްދަންނަވަން.ްޝުކުިރއްޔާ.ް

ް

ް

ްއެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެންމެއަކު ްވާހަކަފުުޅގައި ްތިދެއްކެވި ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ީއްއާދެ،

ްފަހުބަިއް ްގެންެނވުމެކޭ. ްގެންނެިވ ްދަުށން ްނުކުތާެއއްެގ ނިޒާމީ

ްބަލަިއް ްނުކުާތެއއްކަމަށް ްނިޒާމީ ްރަނގަޅަކަެށްއްނޫން.ްއެއީ  2080ހަމަގައިމުވެސް

ްދެއްކެިވް ްމެންބަރު ްސ.އަތޮުޅގެ ްބައިގައި ްދެން،ްއޭެގުކރީ ްއެަބއި. ނުގަނެވޭ

ްޢިއް ްރ.އަތޮުޅގެ ްބަލައިގަނެވޭ. ްބެޭހގޮތުން ްމެންބަރުްވާހަކަފުޅާއި ޒަތްެތރި

ްޢަލީްވަޙީދު.ް

ް

 2085ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިނެީގްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ނޑު ްައުޅގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި
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ްވީނަަމވެްސްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރަީއސްކަމުަގއި ްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮުތގެމަތީްނ ގަާވއިދުަގިއވާ

ް ްކަމުގަިއވާނަަމްމަޖިލީހުގެ ްނަންގަންނަ ްމެންބަރެއްގެ ޢިއްޒަތްތެރި

 2090ޖެހިވަޑަިއގަންނަވާނެްއެްާދއިާރއެއްްިނސްބަތްކުރަން.ްމިސާލަަކށްްބުނާނަމަ،ް

ްމިވެިން ްމިއަދު ްޝަރީފް ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ސ.އަތޮުޅގެ

ްނެތިގެ ްހަނދުމަފުޅު ްމަނިކުފާނަށް ްއެހެންވީމާ، ްކުެރއްިވއޭ. ްންކަހަލަކަމެއް

ްއެތަންޮކުޅް ްދިަޔއީީތވެ ްވެށްޓިގެން ްޚިލާފަށް ްަގވާއިާދ ްއެތަންޮކޅު ނަމަވެސް

ްަގވާއިާދް ްއެއީ ްޝުކުރިއްޔާ. ްދަންނަވާލަން. ްއެދި ރަނގަޅުކޮށްަލއިދިނުމަށް

 2095ްއެްއގޮތަށްްކަންތައްަތއްްކުިރައށްްގެންދިއުމުގެްރޫުޙގައި.ްުޝކުރިއްޔާ.ް

ް

ް

ްރަީއސުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރުއާދެ، ްޢިްއޒަތްތެރި ްލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ އާދެ،ް،

ްޤުބާދުް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

 2100ްއަބޫބަކުރު،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުާތެއއް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޙަޤީޤަތެްއްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްބޮުޑ ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑު ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެަެރި

ްމަޖިލީހުގެްްޙަްނމަދުްޤުާބދުްައބޫބަުކރުްމު ްއެީއ، ްދަންނަވާލަނީ. ްއެއްެޗއް ްމި ްގޮތުން  2105ްސާފުކޮށްލަދިނުމުގެ

ްއެބަހިނގާ.ްދަންަނވަންތޯްޢިއްޒަތްެތިރްްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ތެރޭގަިއްއޮުޅވާލުމުެގްކަންތަްއތަކެއް

ްދެރަކަމެްއް ްމުސްލިމަކަށް ްއަދި ްރައްޔިަތކަށް ްިދވެހި ރައީސް،

ްޝުކުރުެގްކުރިމަތި ްއެކަމާއިެމދު ްސަލާމަތްވުމުން ްއެކަުމން ްއޭނާ ވާހިނދު

ްކަމެްއް ްއެފަދަ ްޢަމުރަށް ްވަިލއްޔުލް ްދިެވހިރާއްޖޭގެ ސަޖިދައެއް،ްާޚއްޞަކޮށް

ްޢިއްޒަތްެތިރް ްލ.އަތޮުޅގެ ްއެބޭފުޅަކީ، ްގުިޅގެން  2110މެދުވެރިވުމާއި

ްކަމަކުންް ްއެފަަދ ްއެބޭފުޅާ ނޑު ްއަުޅގަ މެންބަރުކަމުގަިއވިޔަސް

ްސަޖިދައެްއްސަލާމަ ްޝުކުރުގެ ްޖަހާނަން. ްސަޖިދައެއް ްޝުކުުރގެ ތްވިޔަސް

ސުބްޙާނަހޫްهللاްޖެހީ،ްއަޅުަގނޑުްޖެހީ،ްުޝުކރުގެްސަޖިދަްޖަަަހަންޖެހެނީް

ްއަިދް ްނޫން ްޙުބަލަކަށްވެްސ ްޖެހެނީ ްެއކަން ްޙަޟްރަތަށް. ވަތަޢާަާލާގެ

ްސަޖިދަ،ް ްޝުުކރުގެ ްނޫން. ްޠާވޫތަަަކަްށވެސް ްނޫން،  2115ޝައިޠާނަކަްށވެސް
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ްސަ ްކަންތައްތަކަީކ،ްމާތްްކުށު ްމިފަދަ ްނަމާދު،ްޖަނާޒާ ޖިދަ،ްނަމާދު،ްކޭތަ

ް ްއެކަންތައްަތްއްهللا ްއެހެންވީމަ، ްކަންތައްތަކެއް. ްކުރަންޖެހޭ އަށް

ްއަިދް ްނަމުގައި، ްދީނުެގ ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަ ްއެދެއްެކިވ ްގޮތުން އޮޅުވާލުުމގެ

ްއޭނާް ްކުށްވެިރކޮށް، ްނަމުގައި ްޢިލްމެއްގެ ްއެނގިަފއިހުރި އަްށްއަޅުަގނޑަށް

 2120މަޢާފްްއެދުމަށްްދަންނަަަވަން.ްއެއީ،ްޙުބަލަށްްޖެހިްސަޖިދައެއްްނޫންކަމަްށް

ްސަޖިދައަކީ،ް ްކޮންމެ ްކުރެވޭ ްމިގޮތުން ްއަދި ްއެދިވަޑަިއގެންފި. هللاްމަޢާފަށް

ްރަސޫލާެގް ްކީރިތި ްޖެހުމަކީ ްސަޖިދަ ްޝުކުރުގެ ްސަޖިދަެއއް. ްކުރެވޭ އަށް

ްސުންނަތެއް.ްޝުކުރިްއޔާ.ް
ް

ް2125 

ްދެން،ްްްެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަަަކަ ްބަަަޔަކީ. ްެއއް ްނޫން ްކަެމއް ްިހނގާދިޔަ ްމިޖަލްސާަގއި ްދެން އާދެ،

ްމަޢާފަށްް ްއެކަމަށް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްލ.އަތޮުޅގެ ްެއއީ، ްބައި، އަނެއް

ްދެްނ،ް ްއެބަިއގައި. ްހަމަގައިުމވެސް ްފާހަަަގަކުެރވުނު އެދިަވޑަިއގެންފި.

ްމެންބަ ްޢިްއޒަތްތެރި ްލ.އަޮތޅުގެ ްނިޒާީމްއަޅުަގނޑު ްއަނެއްކާވެސް ރަށް

ްމިހާރުް ްނަޢީމް،ްލ.އަތޮޅު. ްމުޙަންމަދު ްއެދިަވޑަިއގަންަނވާތީ.  2130ނުކުތާއަަަކަށް

ްގެއްިލއްޖެ.ްއެހެންވީމަ،ްއިށީނދެަވޑަިއގެންދެްއވުންްއެަެދެން.ް އާދެ،ްކޯރަމް

ްމިް ްއޮންނާނީ، ްދަންނަވާފަިއ ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(.

ްހޯލް ްގޭގެ ްތިއްބަަވއިގެްންްމަޖިލިސްކުރާ ްގޯތިތެޭރގަިއ ްުނވަތަ ެތރޭގައި

ްދާގޮތަްށް ްހަމަނުެވގެން ްކޯރަމް ްނުވަތަ ްިދމާވާ ްާދގޮތަށް ްެގއްލިގެން ކޯރަމް

ްމިމަޖިލީހުގެް ްގޮތުަގިއ ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްދިމާވުމަކީ،  2135ދިމާވާ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްކަެމއްކަަމށް ްޚިލާުފވާ ްހުވަާއއި ްތިިބ ްކޮށްގެން އަޅުަގނޑުމެން

ްވާހަކަ ނޑަްށްދެކޭ ްއަޅުގަ ްވާހަަކ ްގޮތުގެ ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެީއ، .

ނުޑް ްއަޅުގަ ްހަމަ ްމިހާރުވެސް ްއެހެންވީމާ، ްއޮންނާނީ. ދަންނަވާލެވިފައި

ނަޑކަށްްކުެރވޭެންކަމެއްްނެތް.ް މިދަންނަވަނީްއެހެން.ްއެކަަމކު،ްދެންްއަުޅގަ

ްހަމަ ްމިހާރު ްނިންމާލަން. ްޖަލްސާ ްޖެހޭނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްނެތިއްާޔ  2140ްކޯރަމް

ްމަޖިލިސްް ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނެތިގެން ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެރި އެންމެ

ްއިޚްލާްޞތެރިކަމާއިމެދުް ްއެއީ، ްމިދަނީ. ްނުގެންދެވިގެން ޖަލްސާ

ްމަޖިލީހުގެް ްޚާްއޞަ ްަރއްޔިތުްނގެ ްހުވާގައި ްތިބި ްކޮްށގެން އަޅުަގނޑުމެން

ްއަދާކުރަންޖެހޭ ްއަަަހުރެން ްހައިިސއްޔަތުްނ ްޒިންމާތައްްމެންބަރެއްގެ
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ްް،އަދާކުރުންމަތީ ްމާތް ްދެމިހުރުމަށް ްމަތީގައި  2145ގަންީދްهللاްއިޚްލާޞްތެިރކަން

ަެގޮތުްން ްއެހެންީވމަ،ްއެ ްމިަިތިބީ. ްުހވާކޮްށގެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ހުވާކުރަމޭ،

ްއަިދް ްއާދެ، ަަކަށްފަހު(. ް)ަވގުތުކޮޅަަަ ްމިދަންނަވާލީ. އަޅުަގނުޑ

ްިއމާ ްފަރާތަކުން ްެއއްެވސް ްގޮަތކުން ްަރސްމީ ްޞާލިޙްްއަޅުަގނަޑކަށެއް ދް

ްއަދިް ްއަުޅަގނޑަކަށް ްއެހެންވީމަ، ްނެތް. ްއަންަގވާަފެއއް ވަކިކުެރްއވިކަމެއް

 2150ްތިވިދާޅުވާްވާހަކަފުަޅކީްކިހިނެްއްއޮތްކަމެއްތޯްބަލައިެލވޭކަެށއްްނެތް.ް

ް

ޖަލްސާގެްޤާނޫނީްއަދަދުްހަމަނުވުމުގެްސަބަބުންްް-4ް

 ރިޔާސަތުންްޖަލްސާްނިންމަވާލެއްވުން.

ް

ްޖަލްސާްްއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެް ްމިައދުގެ ްސަބަބުން ްގެއްލުމުގެ ްކޯރަްމ ްކޮންމެއަކަސް  2155ދެން،

ނުޑްޖަލްާސްނިންމާލާނީ،ް އަޅުަގނޑަށްްކުރިއަްށްގެންެދެވންްނެތީމާ،ްއަުޅގަ

ް ްއޮންނާނެކަމަށ2:31ްްްމިއަދުގެ ްޖަލްސާ ްދެން ްައނެއްކާެވސް ާވއިރަށް

ް.ޖަލްސާްނިމުނީ.ްالعالوينްربްهلل والحودދަންނަވަމުން،ް

ްް_____________ް


