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 ސާްފެށްޓެވުން.ޖަލްް .1

ްްް

ްعلىްوالسالمްوالصالةްهللްالرحين، الحودްالرحونްهللاްبسنްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
ްްޖަލްސާްފެށުނީ.ް.واالهްوهنްوصحبهްآلهްوعلىްهللاްرسول

ް5 

އިންތިޤާލީްކަންތައްތަކާބެހޭގޮތުންްމެންބަރުންްހުށަހަޅުއްވާްް-2

ރުޞަތުްއެރުވުމާއިްހުށަހެޅުއްވުންތައްްހުށަހެޅުއްވުމަށްްފުް

 ތާއީދުކުރައްވާްމެންބަރުންނަށްްތާއީދުކުރުމުގެްފުރުޞަތުްއެރުވުންް

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްޞަ ްަވޑަިއގެންދެްއިވ258ްްރައްޔިތުންެގ ްޖަލްސާއަށް  10ވަނަ

ް ްމިހާތަނަށް ްއާދެ، ްމަރުޙަަަބާ. ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި 59ްއެންމެހާ

ްއެޖެންާޑެގްޢިއްޒަތް ަައިގެންެދއްަވއިފި.ްއާދެ،ްމިއަުދގެ ްވަޑަ ްމެންބަރުން ތެރި

2ްް ްކަންަތއްތަކާބެހޭގޮތުްންވަނަ ްއިންތިޤާލީ ްމިއޮތީ، ައއިޓަމެްއަގއި

ްއާދެ،ްްމެންބަރުން ްދިނުން. ްފުރުޞަތު ްހުށަހެޅުމަށް ހުށަހަޅުއްވާ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްބައްދަލުވުމުގައި ްނުރަސްމީ  15މިދަންނަވާލެވުނީ

ްފުރުޞަތުްވާހަކަދެއްް ްހުށަހަޅާލުމަށް ްހުށަހެޅުންތައް ްހުށަހެޅުނު ކުމަށްފަހު

ްއެަތްއް ްބައްދަލުވުންތަކުަގއި ްނުރަސްމީ ްމިގޮތުން ްއެހެންވީމާ، ދިނުން.

ްނިންމުންް ްނިންމާފަިއވާ ްބައްދަލުވުންތަުކގައި ްބޭއްވުނު ްމަތިން ދުވަހެއްގެ

ް ްމިއޮތީ ްފުރަތަމަ ްއަރުވަން. ްފުުރޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ހުށަހެޅުންްހުށަހެޅުމަށް

ްމެންބަރުނ1ްް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެްއގޮތްކުެރވުނު ްތެޭރގަިއ ްއެށަހެޅުންތަުކގެ .20 

ްބައިތަކެްއ.ް ްވަރަށްގިަނ ްެއަެއްގޮްތކުރެވުނު ވާހަކަފުޅުދަްއކަަވިއގެން

ްނުވަަތް ްމިހުށަހަޅަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްެއްއބޭފުޅަކަށް ްޭއގެތެެރއިން ވުމާއެީކަގއި

ެއގޮތުންްމާޅޮސްމަޑުުލްއުތުރުބުރީެގްްހުށަހަޅާލަދެއްވުމަށްްފުރުޞަތުައރުވަން.

ްވަަޑއިގެންނެތް.ް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްޙަމީދު. ްޝާހީން މެންބަރު

ްސަމީރަށްް ްއަޙްަމދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ  25ތިލަދުންމަތީގެ

ްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުްއަުރވަން.ްހުށަހެޅުންތައްްހުށަހަޅާލެއްވުމަށް.ް

ް

ްހިތަށްއަރާ.ްްމެންަބރުްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީ ނޑު ްއަުޅގަ ްފަށާނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްޕޭޕަރަކުންބާަވޭއ ްކޮން ްމީގައި
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ްވިދާޅުެވދެއްަވއިފިްއާޔްްވާހަަކދެއްެކވުން:ްއަްޙމަދުްަސމީރު ްކިތަެކއްތޯ ްނަންބަރު ްހުށަހެޅުން ްއެީއ

 30ްފަސޭހަވާނެ.ްް

ް

ަެއްެކވުން: ްސާފެއްނުވިްއިނގޭތޯްވިދާޅުވީްއެްއޗެއް.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެ

ް

ްްމެންަބރުްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީ ްކިތަކެއްތޯ. ްނަންބަރު ްވިދާުޅެވދެއްަވއިފިއްާޔ،ްހުށަހެޅުން ްނަންބަރު

ްްވާހަަކދެއްެކވުން:ްއަްޙމަދުްަސމީރު ްއެބަހުރި. ްހުށަހެޅުންތައް ްވަރަށްބަިއވަރު ްހުށަހެޅުން ްތ1ްްޯއެހެންވީމާ،  35ން

ްފަށަންވީްދަންނަވާލީ.ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހުށަހެޅުން ްކުެރްއިވ1ްްއާދެ، ްއެްއގޮތް ްތިބޭފުޅުން ްަފށްޓަވަިއގެން ން

ްއަޅުަގނޑަްށް ްވިދާޅުވެެދއްވުމަށް. ްހުރިހާއެއްެޗއް ްހުރި ްނަންފުޅު ސަމީރުގެ

ްހުށަހެޅުމެއްަގއިެވްސް ްހުރިހާ ްަވޑަިއގަންނަވާހެން ްބައިވެިރވެ ްސަމީރު  40ހީވަނި

ްނިންމާލަދެއްވު ްެއބައި ްއެހެންވީމާ، ްހުށަހެޅުންްއެހެންނޫންތޯ. ްއެދެްނ. ްނ

ްގެްނިޔަލަށް.17ްްންްފެށިގެނ1ްްްނަންނަބްރުް

ް

ްްްމެންަބރުްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްާޔ ްުދވަުހެގ3ްްއާދެ،

ްަމސައްކަތްްވާހަަކދެއްެކވުން:ްއަްޙމަދުްަސމީރު ްބައްދަލުވުމެްއގެ ްުނރަސްމީ ްބުރަކޮށް ްވަރަށް  45ްތަެކްއްމަތިން

ްބައިަތްއްް ްބައެއް ްއެއްބަސްެވވުނު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ކުރުމަށްފަހުގައި

ްއެގޮތުންް ްހަމަޖައްސާފައިަވނީ. ްެގންދާގޮތަށް ްކުރިއަށް އަޅުަގނޑުމެން

ްދަންނަވާލަމުންް ްއެހުށަހެޅުންތައް ްގޮތުން ްކުރުކޮށްލުުމގެ ްަވގުތު އަޅުަގނޑު

ްވަަޑއިް ްބައިވެިރވެ ްމިހުށަހެޅުމުގަިއ ްއަޅުަގނާޑްގެންދާނަން. ގެންފަިއވޭ

ްމުލަކަތޮޅިް ްޙަމީދު، ްޝާހީން ްމެންބަރު ްއުތުރުުބރީގެ ްމާޅޮސްމަޑުލު  50އެުކގައި

ްއަޙްމަދުް ްމެންބަރު ްދެކުނުބުރީ ްނިލަންދެއަތޮޅު ްއަޙްމަދު، ްއަނީސާ މެންބަރު

ްެއއާެއުކް ްއަދި ްއިބްރާހީމް. ްޙުސައިން ްމެންބަރު ްފާދިއްޕޮޅު ނާޝިދު،

ްގޮތުގަް ްމެންބަރުންެގ ްއެަބއޮތް،ްތާއީަީދުކުރާ ްހިމަނުއްވާަފއި އި

ްމެންބަރުް ްކޮޅުަމޑުލު ްއަނިލް، ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްޙަސަން،ް ްރަޝީދު ްޙުސެއިން ްމެންބަރު ްކޮޅުމަޑުލު ްއަފީފް،  55ޙަސަން
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ހައްދުންމަތީްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޢީމް.ްމިބާބަށްްޢަމަލުކުރުން.ްމިބާބުގަިއް

ނޑަެއޅި ްކަ ްމިބާބުގަިއްއެހެންގޮތަކަށް ްބަޔާންކޮށްފައިނުވާނަމަ ެގން

ްދަށުންް ްމިޤާނޫނުއަސާސީގެ ްޢަމަލުކުރެވޭނީ ްކަންތައްތަކަްށ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

ްއެމީހުންް ްއިންތިޚާބުކޮށް ްމަޖިލިސް ްރަްއޔިތުންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

ް ްމިދަންނަވާަލނީ ްއަޅުަގނޑު ްެދން ްޙަވާލުވަންދެނެވެ.  60ވަަނ2ްްމަޤާމާ

ް ްކޮމިޝަން...ްހުށަހެޅުން. ްއިލެކްޝަންސް ްކޮމިޝަން. އިލެކްޝަންސް

ްއެްއޗެއްްވިދާުޅވިތޯ.

ް

ލ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުް،ްއާދެ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާެއއްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

 65ްނަޢީމް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޢަލައިކުމްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްނިޒާމީއައްސަލާމް ްއަުޅަގނޑު ްރައީސް ްިޢއްޒަތްތެރި .ް

ްއަޅުަގނުޑްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމިއަރިސްކޮށްލީ ްމަނިކުފާނަށް  70ނުކުތާއެްއގޮތަށް

ްހުށަހަޅުއްވާަފިއް ްގިނަބޭފުޅުން ްވަރަށް ްމިހުށަހެޅުމަކީ ޤަަަބޫލުކުރާގޮތުަގއި

ްފުރުޞަތުދެއްވިް ްއެންމެފުރަތަމަ ްފެށްަްޓެވިއިުރގައި ްއަދި ްހުރިއެއްެޗއް.

ްވަަޑއިގެްން ްމިަވުގތު ްނަމަވެސް ްވަޑަިއެގންނެތް ްޙަމީދު ޝާހީން

ްނަންފުޅުއޮތްް ްއެންމެފުރަތަމަ ްހުށަހެޅުމުގައި ްދެވަނަ ްއަދި އެބައިންނެިވ.

ްރައީްސ،ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެަބއިންނެވި. ްވަަޑިއގެން ްނާޝިދުވެސް  75އަޙްމަދު

ް ްއެއްޭބފުޅަކު ްދަންނަވާނީ 17ްްއަޅުަގނުޑ ްހުަށހެޅުމަކީ އެާހްހުށަހެޅުން

ްތަރުތީބުންް ްއެކިބޭފުޅުންަނށް ްއެހެންވީމާ، ްނުވާނެޭއ. ހަމަޖެހޭކަމެއްކަމަކަށް

ްމިް ްފެންނާތީ. ްރަނގަުޅވާނެކަމަށް ްެގންދެވުން ްެދއްވަމުން އެހުރިގޮތަކަށް

ްއެބޭފުޅަުކް ްައޑުފުުޅން ްއެބޭފުެޅއްެގ ްބޭފުުޅންވާނެ ްބޭފުޅަކުެވސް ކޮންމެ

ްހާމަކޮށްދެއް ްވަަޑިއގަންނަާވޮގތް ްމީގެކުރިްންއެއްބަްސވެ ްއަދި،  80ވަން.

ްކޮންމެް ްބަާލިއރު، ްގެންދިޔަގޮތަށް ްޢަމަލުކުރަުމން އަޅުަގނޑުމެން

ްބޭފުޅަުކް ްއެހުށަހަުޅއްާވ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފަހަތުަގއިވެްސ ހުށަހެޅުމެއްގެ

ްމިމަޖިލީހަށްް ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްކީްއެވގެންކަން ްއެހުށަހެޅުއްވީ މިކަން
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ްބަލަން ްސާބިތުކޮށްެދޭވތޯ ްފުރުޞަތުްްއަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތްކުރުުމގެ

ްއޮންނާނީ.ް ްގޮސްފައި ްދެވެމުން ްތެރެއިން ްަގވާއިުދގެ  85އަޅުަގނޑުމެން

ްއެދި.ް ްގެންގޮސްެދްއވުމަށް ްމިގޮތަށް ްއަރިްސކޮށްލީ ްިމވާހަކަ އެހެންވީމާ،

ްޝުކުރިއްާޔ.
ް

ް

ްކަންތަްްރިޔާސަތުންްވާހަަަކަެދއްެކވުން: ްތިފާހަގަކުރެއްވި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ،ް ްގޮތުންްއާދެ  90ކާބެހޭ

ްކުރީަގއިެވްސް ްމީެގ ްއެއީ ްނުކުތާއެއްނޫނޭ. ްނިޒާމާބެހޭ ްއޮތީ ދަންނަވާލަން

ްނުރަސްމީް ްއައިސްަފއިާވގޮތް. ްޢަމަލުކުރަމުން މަޖިލީހުގައި

ްބޭފުޅުންް ްތިންހަތަރު ްއެއްަބސްެވވަަޑއިގެންަނވާ ބައްދަލުވުންތަުކގައި

ްވަަޑއިގެން ްއެެއއްބަްސވެ ްވަަޑިއގެންފީވިްއާޔ ްއެއްބަްސެވްއެއްބަްސވެ ެނވި

ނޑުްުފރަތަމަްއެއްވަަން  95ވަަޑއިގަތުމާްެއއްގޮތަށްްައޅުަގނޑުްގެންދަނީ.ްއަުޅގަ

ްނެތީމާް ްވަޑަިއގެން ްޙަމީދު ްޝާހީން ްބަލާލާ ްނަންފުޅަށް ްއޮތް ކަރުދާހުގައި

ްއަޙްމަދުް ްމެންބަރު ްއިޢްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ްތިލަދުންމަތީގެ ްދެން އެަވގުތު

ް ްއެރުވީ. ްފުރުޞަތު ްގެންޮގްސްސަމީރަށް ްކުރިައށް ްސަމީރު އަޙްމަދު

ްނިންމާލަދެއްވުންްއެދެން.ް

ް100 

ްމަޤްޞަދެއްނެތް.ްްމެންަބރުްްމަތީްއުތުުރބުރީތިލަދުން ްއެްއވެސް ްހަމަ ްައޅުަގނޑުގެ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްބޭނުމެއްވެސްުނވޭ.ްްވާހަަކދެއްެކވުން:ްއަްޙމަދުްަސމީރު ްދަްއކާކަްށ ނޑު ްައޅުގަ ްއިން ްޓީ.ވީ ްރާއްޖޭގެ

ްންވީމާ،ްއެބޭފުޅުންނަށްްުފރުޞަތުްދެއްަވވާ..އެހެް

ް

ްކުިރއަްށްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުދަްއަކވާ ްވާހަކަފުޅު ްިއތުރު ްމެންބަރު  105ޢިއްޒަތްތެރި

ްގެންގޮސްެދއްވުންްއެދެން.ް

ް

ްދަންނަވާލާންނަން.ްްމެންަބރުްްއުތުުރބުރީްތިލަދުންމަތީ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްދަންނަވާާލްްވާހަަކދެއްެކވުން:ްްޙމަދުްަސމީރުއަ ްިއޒުނަާއއެުކގަިއ ްމެންބަރުންގެ ްމިޢިއްޒަތްތެރި

ްކޮމިޝަން.ްް ްއިލެކްޝަްނސް ްގަބޫލުކުރަނީ. ނޑު ްއަުޅގަ  110ދަންނަވާލުމެއްކަމަށް

ް ްފެށިގެން ްތާރީޚުަުން ްޢަމަލުުކރަންފަށާ ދުވަުހގ33ްްެޤާނޫނުއަސާސީއަްށއަށް
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މެންބަރުންގެްމައްޗަްށްއެކުލެިވގެްނާވ5ްްމަތިންްތެރޭގައިްމިބާބުަގިއވާްގޮުތގެ

ް)ށ(ް ްޢަަައްޔަންކުރަްނވާނެެއވެ. ްކޮމިޝަެނއް އިލެކްޝަންސް

ްއަންނަނަވިް ްޢަަައްޔަންކުރަންާވނީ ްމެންބަރުން ްކޮމިޝަނަށް އިލެކްޝަންސް

 115އިލެކްޝަންސްްކޮމިޝަނަށްްމެންބަރުންްޢަަައްޔަންްް-1ގޮތުގެްމަތިންނެވެ.ް

ކޮށްަފއިވާްކޮންމެްސިޔާސީްޕާީޓއަުކންްއެއްްނަންްކުރުމަށްޓަކައިްރަޖިސްޓްރީ

ް ްހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. ްމަޖިލީހަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިާވްް-2ރައްޔިތުންގެ

ްއިލެކްޝަްންސް ްތެެރއިން ްނަންތަކުގެ ްހުށަހަޅާ ްޕާޓީތަކުން ސިޔާސީ

ްހާަާޒިރުެވް ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްޢަަައްޔަންކުރެޭވނީ ކޮމިޝަނަށް

ްމެންބަރުން ްވޯޓުދިން ްހޮވޭ ްއަޣްަްލަބިްއޔަުތން ްދެބައި ްތިންބައިކުޅަ  5ް120ގެ

ްް-3މީހުންނެވެ.ް ް)ށ(ްގެ ްޮގތުގެމަތިނ2ްްްމިމާއްދާގެ ްބުނެފަިއވާ 5ްަގިއވާ

ްފުރުޞަތުް ްނަންހުށަހެޅުމުގެ ްއަދަދަކަށް ްއެަމދުވާ ްފާސްނުވެއްޖެނަމަ، ނަން

ްސިޔާސީޕާޓީެއްއް ްހުށަހެޅި ްނަންތަކެއް ްނުވަތަ ްނަމެއް ްފާސްނުވި ދޭންވާނީ

ްނުވަ ްޕާޓީަތކަށެެވ. ްސިޔާސީ ްް-4ތަ ްެގ ް)ށ( ަގިއާވ1ްްމިމާއްދާގެ

 125ނަމަށްވުރ5ްްެގޮތުގެމަތިންްސިޔާސީްޕާޓީަތުކންްހުށަހަޅާްމީހުންގެްނަންތައްް

ްފުރުޞަތުް ްނަންހުށަހެޅުމުގެ ްައދަދަކަށް ްއެމަދުވާ މަދުވާނަމަ

ް ްދޭންވާނެެއވެ. ްއަލުން ްކޮމިޝަނަްށްް-5ސިޔާސީޕާޓީތަކަށް އިލެކްޝަްނސް

ްއެކޮމިޝަނުެގްޢަަައްޔަން ްރަީއސަކަްށ ްއެކޮމިޝަންގެ ްމެންބަރުން ކުެރވޭ

ް ްޢަަަްއޔަންކުރާންވާެނއެވެ. ްމީަހކު ްތެރެއިން މިބާބުެގްް-6މެންބަރުންގެ

ްރަިޖސްޓްރީވެފަިއާވް ްެއވަނީ ްބުނެފައި ްޕާީޓކަމަށް ްސިާޔސީ  130ބޭނުމަށްޓަކައި

ްޕާޓީެގް ްބާއްަވއިގެން ްއިންތިޚާަާބު ްތެެރއިން ްޕާޓީތަކުގެ ސިޔާސީ

ނުޑްމަޤާަާމު ްއަޅުގަ ްޕާޓީތަކަެށވެ.ްދެން ްއިންތޚާަާބުކޮށްފައިވާ ްމީހުން ތަކަށް

ް ްނަންބަރު ްހުށަހެޅުން ްކޮމިޝަންސްެގްް-3މިދަންނަވާލަނީ އިލްކެޝަން

ްޢައްޔަންކުެރޭވް ްދަށުން ްމިބާބުގެ ް)ހ( ްސިފަތައް. މެންބަރުންގެ

ް...ް ްޤާނޫނުައސާސީގެ ްކިބަިއގައި ްެމންބަރުންގެ ްކޮމިޝަންގެ  135އިލެކްޝަންސް

ް ްމިބާބުެގްވަނަ ްމަޤާމުަތއް، ްކޮމިޝަންތަކާއި ްމުސްތަޤިއްުލ މާއްދާެގ

ްމާއްދާގަިއް ްަވނަ ...ް ްދަށުގަިއވާ ްމިސުރުޚީގެ ްކޮމިޝަން، އިލެކްޝަންސް

ބަޔާންކޮށްފަިއވާްޝަރުޠުތައްްފުރިހަމަްވާްމީހުންނަށްްވާންޖެހޭނެއެވެ.ް)ށ(ް
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ްޕާޓީެއްއެގް ްސިާޔސީ ްއެްއވެްސ ްމެންބަރަކު ްކޮމިޝަންގެ އިލެކްޝަންސް

ް ްމެންބަރަކަށް ްހުށަހެޅުން ްުނާވނެއެވެ.  140އިލެކްޝަންްސްް-4ވެގެން

ްއިލެކްޝަންްސް ްޢައްޔަންކުރާ ްދަށުން ްމަސްޢޫލިއްޔަތު.ްމިބާބުގެ ކޮމިޝަންގެ

ްބާްއާވް ްދަށުން ްމިބާބުގެ ްމަސްޢޫލިއްަޔތަކީ ކޮމިޝަންގެ

ްކޮްށް ްކަންަތއްތައް ްއެންމެހައި ްކުަރންޖެހޭ އިންތިޚާބުތަކާބެހޭގޮތުން

ްހިނާގްއެއިންތިޚާބު ްކަްނތައްތައް ްއެއިންތިޚާބުތަކުގެ ްބާްއަވިއ ތައް

ްއިޢުލާންކުރުެމވެ.ްހުށަހެޅުްން ްެއއިންތިޚާބުތަކުގެްނަތީޖާ ްބަލައި  145ނުހިނގާގޮތް

ްޢަަައްޔަންުކާރްް-5 ްދަށުން ްމުއްދަުތ،ްމިބާބުގެ ްކޮމިޝަނުގެ އިލެކްޝަންސް

ްރައްޔިތުްނގެް ްޤާަާނޫނުއަސާސީެގ ްެދމިއޮންނާނީ ްކޮމިޝަން ްއިލެކްޝަންސް

ްރައްޔިތުްނެގް ްއިންތިޚާބުކުރެޭވ ްޮގތުގެމަތިން ްމިބާބުގައިވާ މަޖިލީހުގެ

ްމުސްތަޤިއްލުް ްޤާަާނޫނުއަސާީސެގ ްއިންތިޚާަާބުކޮްށ މަޖިލީސް

ްކޮމިޝަންް ްއިލެކްޝަްނސް ްމިބާބުގައިވާ ްމަޤާމުތަްއ  150ކޮމިޝަންތަކާއި

ރައްޔިުތންގެްމަޖިލީހުެގްް-6ޢަަައްޔަންްކުރާންދެނެެވ.ްހުށަހެޅުންްނަންބަރުް

ްއަންނަނިިވްމަ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ް)ހ( ްބާރުަތއް. ސްޢޫލިއްޔަތާއި

ް)ހ(ް ްކުރާންވާެނއެވެ. ްިއންތިޚާަާބުތައްްް-1ކަންތައް ްބުނެފައިވާ މިބާބުގައި

ްމަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެް ްބޭއްވުމަށް ްމަތިން ނޑައަޅާަފއިާވގޮުތގެ ްކަ މިބާބުގައި

ް ްުކރުން. ްކަންތައްތައް ްއެންމެހައި ްކުރަންޖެހޭ  155ް-2ގޮތުން

ްބަަލިއް ްކޮަބއިތޯ ްގާނޫނުތަކަކީ ްތަޢާރުޟުވާ ޤާަާނޫނުއަސާސީާއއި

ްކުރަންޖެހޭް ްއުވާލުމަްށ ްނުވަތަ ްއިސްލާުޙކުުރމަށް އެޤާަާނޫނުތައް

ް ްގާނޫނުތަްއްް-3ކަންތައްތަްއކުރުން. ްހަދަންޖެހޭ ްދަށުން ޤާަާނޫނުއަސާސީެގ

ް ްފާސްކުރުން. ްއެނޫންވެސްްް-4ހަދައި ްކަންތައްތަާކިއ ްވެރިކަުމގެ ްރާއްޖޭގެ

ްހަދަންޖެހޭް ްދުވަހުންުދވަހަށް ްހިންގުމަށްޓަކައި ްރަނަގޅަށް  160ކަންތައްތައް

ް)ށ(ް ްެގންދިއުން. ްކުރަމުން ްކަންތައްތައް ްއެންެމހާ ްހެދުމުގެ ޤާަާނޫނުތައް

ްޤާނޫނުއަސާސީާއިއް ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމިހާތަނަށް ްމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ

ްމައްސަލަތަކާްތަޢާރުޟުނުވާ ްއެހެންނިހެން ްުގޭޅްޤާަާނޫނުތަކާއި އި

ްގެްނދެވުން. ްކުރިއަށް ްްމަސައްކަތްތައް ްނަންބަރު ޖުޑީޝަލްްް-7ހުށަހެޅުން

ްފަށާދުވަހުންް ްޢަމަލުކުަރން ަާނޫނުއަސާސީއަަަށް ްމިޤާ ްކޮމިޝަން.  165ސަރވިސް
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ް ްމަތިނ33ްްްފެށިގެން ްހިމެނޭގޮތުެގ ްމީހުން ްއަންނަިނވި ްތެޭރަގއި ުދވަހުގެ

ްނިންމަްނވާ ްގާއިމުކޮށް ްކޮމިޝަން ްސަރވިސް ްޖުޑީޝަލް ް-1ނެެއވެ.

ް ްޢަަަްއަޔންކުރާމީހަކު. ްހިމެނޭްް-2ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްކޯޓުަގއި ސްޕްރީމް

ނޑިޔާރަުކް ްފަ ްއުއްތަަމ ްއިންތިޚާަާބުކުރާ ްއެޯކޓުން ްތެެރއިން ނޑިޔާރުންގެ ފަ

ް ނިޑޔާރަކު. ްފަ ްއެހެން ނޑިޔާރުްނެގްް-3ފިޔަވާ ްފަ ްހިމެނޭ  170ހައިކޯުޓގަިއ

ނިޑޔާރަ ްފަ ްއިންތިޚާުބކުރާ ްެއކޯޓުން ްތެރެއިން ްކޯޓާިއްް-4ކު. ްސޕްރީމް

ްެއކޯޓުްން ްތެެރއިން ނޑިޔާރުްނގެ ްފަ ްކޯޓުތަކުގެ ްއެހެނިހެން ްފިަޔވާ ހައިކޯޓު

ް ނޑިޔާަރކު. ްފަ ްމެންބަރުންގެްް-5އިންތިޚާބުކުރާ ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ް ްމެންބަރަކު. ނަޑއަޅާ ްކަ ްއެމަޖިލީހުން ްތެރެއިްންް-6ތެރެއިން ޢާަާންމުންގެ

ނ ްކަ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްމީހަކު. ްޤާަާނޫނީްް-7ޑައަޅާ  175ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްއެބައިމީހުންް ްތެެރއިްނ ްވަކީލުންގެ ްހުއްދަިލބިފައިވާ ްކުރުމުގެ ވަކީލުކަން

ް ްަވކީލަކު. ްޤާަާނޫނީ ްކޮމިޝަނުެގްް-8އިންތިޚާަާބުކުރާ ސިވިލްސަރވިްސ

ްޖުޑީޝަލްް ްއޮތްނަަމެވސް ްއެހެން ްގައި ް)ހ( ްމިމާއްދާގެ ް)ށ( ރައީސް.

ްހިމެ ްކޮމިޝަން ނޑިޔާރުްސަރވިސަސް ްފަ ްކޯޓުެގ ްސްޕްރީމް ނޭ

ްކޯޓަށްް ްގޮތުގެމަތިންްްސޕްރީމް ްޢަަައްޔަންކުރާީންމިބާބުގައިވާ  180އެކޮމިޝަނަށް

ްދަށުންް ްމިމާއްދާގެ ް)ނ( ްނިމުމުންނެވެ. ްޢައްޔަްނކޮށް ނޑިޔާެރއް ފަ

ްދެންް ްދެމިއޮންނާނީ ްކޮމިޝަން ްަސރވިސް ްޖުޑީޝަލް ގާއިމުކުރާ

ްމަޖިލީހު ްރަްއޔިތުންގެ ްސަރިވްސްއިންތިޚާަާބުކުރެޭވ ްޖުޑީޝަލް ން

ް ްނަންބަރު ްހުށަހެޅުން ްޢަަައްޔަންކުރަންެދނެވެ. ސްޕްރީމްްް-8ކޮމިޝަން

ްޤާަާނޫނީް ްނުކުންނަ ްފެށުމާއެކު، ްޢަމަލުކުރަން ްޤާަާނޫނުއަސާސީއަށް  185ކޯޓު.

ްހުށަހެޅޭް ްއިސްތިޢުާނފަށް ްހައިކޯޓުން ްިދވެހިރާއްޭޖގެ މައްސަލަތަކާއި

ނޑިޔާރުނ5ްްްމައްސަލަތައްްބެލުމަށްޓަަކއިް ގެްމަްއޗަށްްެއުކލެވޭްސްޕްރީްމްފަ

ް ްފެށިގެން ްތާރީޚުަުން ްޢަމަލުކުރަންފަށާ ްމިޤާނޫނުއަސާީސއަށްއަްށ 45ްކޯޓެއް

ްމިޤާަާޫނނުއަސާސީަގިއާވް ް)ށ( ްއުފައްާދންވާނެެއވެ. ްތެޭރގަިއ ދުވަހުގެ

ްކޮމިޝަންެގް ްސަރވިސަސް ްޖުޑީޝަލް ްއެކުަލވާލެޭވ  190ގޮތުގެމަތިން

ްަރއްޔިތުްނެގްމަޖިލީ ްއައު ްވަަންލަފާގެމަތިން ...ް ްމިޤާަާނޫނުއަސާސީގެ ހުން

ް ްމިބާބުގެ ްބާރު، ްގާއިމުކުރުުމގެ ްޢަދުލުއިންޞާަާފު ވަނ7ްްަމާއްދާގެ
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ނޑިޔާރަުކް ްފަ ްއުއްތަަމ ްގޮތަށް ްަބޔާންކޮށްފަިއާވ މާއްދާގައި

ަާމުފުރާނީްމިބާބުގައިްބުނެފައިާވގޮތުގެްމަތިްން ޢަަައްޔަންކުެރވެންދެންްއެމަޤާ

ނ ްފަ ްޢައްޔަންކުރެޭވ ނިޑޔާރުްންސްޕްރީމްކޯޓަށް ްއެފަ ްތެރެއިން  195ޑިޔާރުންގެ

ްފަށާއިރު،ް ްޢަމަލުކުަރން ްޤާަާނޫނުއަސާސީއަށް ް)ނ( ްމީހެެކވެ. ޢައްޔަންކުރާ

ްމައްސަލަތަކަީކް ްނުނިމިހުރި ްހުށަހެޅި ްއިލްިތމާސަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްހުިރް ްއެޯކޓުގަިއ ްހުށަހެޅި ްކޯޓަށް ްސްޕްރީމް އެހިނދުންފެށިގެން

ްބެލެ ްނިޭމްމައްސަލަތަކެްއކަމަށް ްހައިކޯޓުން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއަދި ވޭނެއެވެ.

ްފުރުޞަތުް ްއިލްތިމާސްކުރުމުެގ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާށް  200މައްސަލަތައް

ް ްނަންބަރު ްހުށަހެޅުން ްއަންނާނެއެވެ. ްނިމުމަކަށް ް-9އެހިނދުންފެށިގެން

ްދަށުންް ްމިބާބުގެ ް)ހ(. ްޢަަައްޔަންކުރުން، ނޑިޔާރުން ްފަ ްކޯޓަށް ސްޕްރީމް

ނޑިޔާރުންްޢަަަްއޔަންކުރާނީްމިބާބުގެްދަށުންްގާއިމުކުރާްސް ޕްރީމްްޯކޓަށްްފަ

ނަޑެއޭޅް އުފައްދާްޖުޑީޝަލްްސަރވިްސްކޮމިޝަނުގެްމަްޝވަރާެގްމަތީންްކަ

ްއެނަންތަްއް ްހުށަހެޅުަުމަށްފަހު، ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުންގެ  205ނަންތަކެއް

ް)ށ(ް ްފާސްވުމުްނނެވެ. ްއަޣްލަބިއްޔަތުން ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ނޑިޔާުރންގެްކިބަިއގަިއްމިބާބުގެ ދަށުންްޢަަައްޔަންކުރެޭވްސްޕްރީމްްކޯޓުގެްފަ

ްާގއިމުކުރުމުެގް ްޢަދުލުއިންޞާަާުފ ްމާއްދާ. ްވަަނ ...ް ޤާަާނޫނުއަސާސީެގ

ް ްމިބާބުގެ ްސިފަތަްއ9ްްބާރު. ްބަޔާންކޮށްފަިއވާ ްމައްދާގައި ވަނަ

ް ްނަންބަރު ްހުށަހެޅުން ްކޯޓުެގްް-13ފުރިހަމަވާންޖެހޭނެއެވެ.  210ސްޕްރީމް

ްސްޕްރީމްްމުއް ްގޮުތގެމަިތން ްބަޔާންެވގެންވާ ްޤާަާނޫނުއަސާސީަގއި ދަތު.

ްއުފައްދާް ްގޮުތގެަމތިން ްބުނެފަިއވާ ްމިބާބުގައި ްގާއިމުކުެރވެންދެން ކޯޓެއް

ް ްހުށަހެޅުން ްދެމިއޮންނާނެއެވެ. ްކޯޓު ނޑިޔާރުްންް-11ސްޕްރީމް ފަ

ްފިަޔާވް ނޑިޔާރު ްފަ ްުއއްތަމަ ް)ހ( ްދެމިތިބުން. މަޤާަާމުގައި

ްަފނޑިޔާރުންނަްށްްއަށްޤާަާނޫނުއަސާސީ ްތިބި ްފަށާއިރު  215ޢަމަލުުކރަން

ް ްފެށިގެން ްތާރީޚުަުން ްޢަމަލުކުރަންފަށާ އަހަުރ2ްްޤާނޫނުއަސާސީއަްށއަށް

ް)ށ(ް ްދެމިތިބެވިދާނެއެވެ. ްެއމަޤާަާމުގައި ްމުއްދަތަށް ދުވަހުގެ

ް ްނުވާނަަމ ނޑައެޅިަފއި ްކަ ްއެހެންގޮަތކަށް އަހަުރ2ްްޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްހަ ްުމއްދަތު ްވަަންދުވަހުގެ ...ް ްމިޤާނޫނުއަސާީސެގ ްކުރިން މަވުމުެގ
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ްޖުޑީޝަލްް ްމަޤާަާމުތައް،ްމިބާބުގެ  220މާއްދާގައިްމުސްތަޤިއްލުްކޮިމޝަންތަކާއި

ް ްކޮމިޝަނުގެ ްޖުޑީޝަލ1ްްްސަރވިސަސް ްަބޔާންުކރާ ްމާއްާދގައި ވަނަ

ްއެމަޤާަާމުންް ނޑިޔާރުްނ ްފަ ްހަމަނުޖައްސާ ްކޮމިޝަނުން ސަރވިސަސް

ް)ނ(ްމިބާބުގަ ްސްޕްރީމްްވަިކވާނެެއވެ. ްއުަފއްދާ ްގޮތުގެމަތިން ްބުނެފައިވާ ިއ

ްމާއްދާަގިއް ްަވނަ ...ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ނިޑޔާރުން ްފަ ްތިބި ކޯޓުަގއި

ް ްމިބާބުގެ ްބާބު. ްގާއިމުކުުރމުގެ ްމާއްދާގަިއ5ްްޢަދުލުއިންޞާަާފު  225ަވނަ

ްކަމުގަިއް ނޑިޔާރުން ްފަ ްކޯޓުން ްސްޕްރީމް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

ް ްހުށަހެޅުން ްކޯޓުތައް.ްް-12ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ. އެހެނިހެން

ްކޯޓުަތްއް ްއައި ްހިނގަމުން ްފަށާއިރު ްޢަމަލުކުރަމުން ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ޤާނޫނުއަސާސީގެް...ްވަނަްާމއްދާްޢަދުލުއިންޞާަާފުްާގއިމުކުރުމުގެްބާުރެގް

ް ްއެގޮތުަގިއ1ްްބާބުގެ ްއުފައްދަންދެން ްކޯޓު ްއުފައްދާ ްދަށުން ްމާއްދާގެ  230ވަނަ

ްހ13ްުދެމިއޮންނާނެއެވެ.ް ްއިޙްތިާޞސް.ްމިބާބުގެްށަހެޅުން.ްކޯޓުތަވަނަ ކުގެ

ްމިޤާނޫނުއަސާސީއަްށް ްކޯޓަށާއި ްްސޕްރީމް ްގާއިމުކުރާ ދަށުން

ްހުރިް ްނުނިމި ްހުށަހެިޅ ްކޯޓުތަކަށް ްއައި ްހިގަމުން ޢަމަލުކުރަންފަށާއިރު

ްހުށަހެޅިް ްކޯޓުަތކަށް ްއުފައްދާ ްދަށުން ްމިޤާަާނޫނުއަާސސީގެ މައްސަލަތަކަީކ

ްމައް ްހުރި ްއެކޯޓުތަުކަގއި ްުހށަހެޅުން ްބެލެވޭެނއެވެ.  235ް-14ސަލަތަކެއްކަމަށް

ްފަށާތާް ްޢަމަލުކުރަން ްމިޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްކޮމިޝަން. އެންޓިކަރަޕްޝަން

ްގޮުތގެމަތިނ63ްްް ްމިޤާނޫނުއަސާސީަގިއާވ ްތެޭރގަިއ ދުވަުހގެ

ްއު ްކޮމިޝަެނއް ްއެންޓިކަރަޕްޝަން ްހުަށހެޅުން ް-15ަފއްދަންވާނެެއވެ.

ްކޮމިޝަންތައް ްއިންތިޚާބުކުރާްމުސްތަޤިއްލު ްމިޤާނޫނުއަސާސީގެދަށުން .

ް ްބާއްވާތާ ްޖަލްސާ ްފުރަތަމަ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ  63ް240ފުރަތަމަ

ްިއލެކްޝަންްސް ްމިޤާނޫނުައސާސީަގއިާވގޮުތގެމަތީން ދުވަހުގެތެޭރގައި

ްޖެނެރަލްް ްޕްޮރސިކިުއޓަރ ްކޮމިޝަނާއި ްސަރވިސް ްޖުޑީޝަލް ކޮމިޝަނާއި

ްހުށަހެޢައްޔަންކުރަްނވާ ްނެެއވެ. ްދެމިއޮތުން.ްް-16ޅުން ޤާނޫނުތައް

ްޢަމަލުކުރަމުންދާް ްޢަމަލުކުރަންފަށާއިރު މިޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްޤާނޫނުތަކަްށް ްތަޢާރުޟުނުާވ ްމިޤާނޫނުއަސާީސއާއި  245ޤާނޫނުތަކުގެތެރެއިން

ްޢަމަލުކު ްހުށަހެޅުން ޤާނޫނުއަސާސީއަްށްް-17ރެވެމުންދާނެއެވެ.



 10 

ްފަރާތުން ްެވރިކަންހިންގާ ް)ހ( ްރައްޔިތުންެގްކިޔަމަންގަތުން. ނާއި

ްގާއިމުކުރުުމގެބާރުންނާއި،ް ްޢަަަދުލުއިންޞާަާފު މަޖިލީހުންނާއި،

ްމަޤާމުތަކުގައިިތިބް ްމިނިވަން ްކޮމިޝަންތަކުންނާއި، މުސްތަޤިއްލު

ްދައުލަުތެގް ްުމއައްަސސާތަކުންނާިއ، ްަދއުލަތުގެ ްއެހެންމެ ްއަދި  250ކޮންމެމީހަކު

ްއެންމެހައި ްތިބިމީހުންނާއި، ްޙަވާުލވެ ރައްޔިތުްންްމަޤާމުތަކާއި

ްއެންމެހައިް ްއޭގަިއާވ ްފެށުމާއެކު ްޢަމަލުުކރަން ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްޤާނޫެންއް ްޢަަަމަލުކުރާްނވާނެެއވެ. ްކިޔަމަންވެ ްފުރިހަމައަށް ކަންތައްތަކަަަށް

ްއަާސސީޙައްޤުތަާކިއް ްބުނާ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ހެދިފައިނެތުމަކީ

 255ކަމެއްނޫނެވެ.ް)ށ(ްްމިނިވަންކަމަށްްބުރުލެއްްއަރާފަދަްޢަަަމަލެއްްހުއްދަވާނޭ

ް ްއޮތްނަމަވެސް، ްއެހެން ް)ހ( މިޤާނޫނުއަސާސީއަްށ1ްްމިމާއްދާގެ

ްޤާނޫނުތަކުގައިާވް ްޢަމަލުކުރަމުންދާ ޢަަަމަލުކުރަންފަށާއިރު

ްކަންތައްތަްއް ްތަޢާރުުޟާވ ްމިޤާޫނނުއަސާސީާއއި ކަންތައްތަުކގެތެރެއިން

ްކުެރވެން ްއެޤާނޫނުތަކަށްްިއޞްލާޙު،ްހުރިްއިޞްލާޙު ދެންްނުވަަތްފާހަގަކޮށް

ްމަޖިލީހުންް ްަރއްޔިތުްނެގ ްޢަމަލުކުރާނެގޮތެއް  260އުވާެލވެންދެން

ްތަޢާރުޟުާވް ްމިޤާނޫނުއަސާސީއާިއ ްމިގޮުތން ފާސްކުރަންވާނެެއވެ.

ްމިޤާނޫނުއަސާސީައްށް ްލިސްޓެްއ ްބައިތަުކގެ ްޤާނޫނުތަކުގެ ޤާނޫނުތަކާއި

ތައްޔާރުކޮްށްްދުވަހުެގތެރޭގައިްވެރިކަންހިންގާފަރާތުނ33ްްްޢަމަލުކުރަންފަށާތާް

ްއަިދް ްޤާނޫނުތައް، ްއަދި ްހުށަހަޅާންވާނެެއވެ. ްމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންެގ

ްމަރުޙަަަލާތައްް ްއުވާލާެނ ްނުވަތަ ްއިޞްލާޙުކުާރނެ  265އެޤާނޫނުތައް

ް ްޢަަަަމލުކުރަންފަށާތާ ްތެޭރގަިއ93ްްމިޤާނޫނުއަސާސީއަށް ދުވަުހގެ

ް ްފާސްކުރާންވާނެެއވެ. ްމަޖިލީހުން ސީއަްށްމިޤާނޫނުއަސ2ްާރައްޔިތުންގެ

ްއެޤާނޫނުތަކަްށް ްހަދައި ްޤާނޫނުތައް ްހަދަންޖެހޭ ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި

ްޢަަަމަލުކުރާނެގޮތެްއް ްއެކަންކަމާގުޭޅގޮތުން އަމަލުކުރަންފަށަންދެން

ްމިގޮތުްން ަެވެ. ްފާސްކުރާންވާނެއެ ްމަޖިލީހުން  270ރައްޔިތުންެގ

ްޤާނޫނުތަކުެގް ްހަދަންޖެހޭ ްޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި މިޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްލި ްސްޓެއް ްފަށާތާ ްތެރޭަގިއ33ްްމިޤާނޫނުއަސާސީއަްށްޢަމަލުކުރަން ދުވަހުގެ

ްމަޖިލީހަށްް ްަރއްޔިތުްނެގ ްތައްޔާރުކޮށް ްފަރާތުްނ ްހިންގާ ވެރިކަން
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ްފަށާނެް ްޢަމަލުުކރަން ްހަދައި ްެއޤާނޫނުތައް ްއަދި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ް ްފަށާތާ ްޢަމަލުކުރަން ްމިޤާނޫނުއަސާސީއަށް  275ްުދވަުހގ93ްްެމަރުޙަލާތައް

ްތެރޭގައިްަރއްޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްފާސްކުރަންވާނެެއވެ.
ް

ްޙަސަންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްެމންބަރު ްއިްއޒަތްތެރި ްތ.އަތޮުޅގެ ްނުކުތާެއއް، ްިނޒާމާބެހޭ އާދެ،

ްއަފީފް.

ް280 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްހަސަންް ްހުށަހެޅުން ްދެންމެ 17ްްއާދެ، ްއ2ްަގައި ްވަރަްށްއިނގޭތޯ. ނޑުމެން ްުޅގަ

ްބައިގަިއ،ްްއަފީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްދެަވނަ ްތަނެއް ްަބދަލުކޮށްފައިއޮތް ްވާހަކަދައްަކވާ ގިނަފަހަރު

ްމިޤާނޫނުއަސާސީެގް ްޖުމްލަ ްއޮްތ ްޢަމަލުުކރުމަށްޓަކައި  285މިޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްއެތީގަިއވެްސް ްސޮިއކުިރ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޤާނޫނުތައް، ްހަދަންޖެހޭ ދަށުން

ްނުފޮނުއްވާީތްްއޮންނާނެ ްމިތަނަށް ްކަރުދާސް ްސޮއިކުރީ ްދެން އެގޮތަށް.

ްމިކަންތައްތަްއް ްމިއޮތީ. ްނުގެނެވި ްބަދަލު ްމި ކަންނޭނގެ

ްމިވާހަކަދެއްިކްން ްގިނަފަހަރު ްވަރަށް ްއެދެން. އިޞްލާޙުކޮށްދެަެްއވުން

ްވެވިފަިއއޮތްް ްއެއްބަްސ ްއެގޮތަށް ްއެންމެންނަށް ްހުރިހާ  290އަޅުަގނޑުމެން

ްއީ.ްއެއްބަސްްވުމެއްްއެ
ް

ް

ްއާދެ،ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކަުރދާސް. ްކުެރއްިވ ްސޮއި ްބަާލލާނަން ްއެއަުޅަގނޑުމެން އާދެ،

ނޑަށްްދެންެނވުނީ،ްމަޢާފްްކުރަްއވާ،ްއަިދ17ްްކުރިއަށްްގެންދަވާް  295އޭްއަުޅގަ

ްއަޙްމަދުް ްގެންޮގސްދެްއވާ، ްކުރިއަށް ްިއނގޭތޯ. ްއެބޮތް ްފަހަތުަގިއވެސް އޭގެ

ްސަމީރު.

ް

ްއާދެ،ްތ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރުްއަފީފްްއެފާހަަގކުެރއްިވްނުކުތާައކީްްމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުްތިލަދުން

ްއެމަނިކުފާުންްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްެއކަން، ްނުކުތާެއއް. ްޤަބޫލުކުރާ ްހަމަ  300އަޅުަގނުޑވެސް

ނޑުމެންްވާް ނީްނުރަސްމީްއެވިދާުޅވިްގޮތަށްްެއކަންްއިްޞލާޙުކުރުމަށްްއަުޅގަ
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ް ްފާހަަގކޮށްލަން. ްައޅުަގނުޑވެސް ްެއއްބަްސވެަފއިކަން 18ްބައްދަލުވުމުަގއި

ް ްސޮީރ، ްމާއްދާ، ްޤާނޫނުއަސާސީާއިއ18ްްވަނަ ްހުށަހެޅުން؛ ވަނަ

ްކުރިންް ްފެށުމުގެ ްޢަމަލުކުރަން ްޤާނޫުނއަސާީސއަށް ްކުށްތައް، ތަޢާރުޟުވާ

ްތަންފީޒުކުރަމުން ްއެޙުކުމް ނޑަެއޅިގެްނ ްކަ ްއަދަބު ްމީހުންގެްްކުށަށް  305ގެންދާ

ނަޑއެޅިފަިއާވް ްކަ ްޙުކުމް ްކުށަކަށް ްތަޢާރުޟުވާ ްޤާނޫނުއަސާސީާއއި ތެރެއިން

ް ްގިނެވެގެްނ ްފަށާތާ ްޢަމަލުކުރަން ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ދުވަުހގ14ްްެމީހުން

ްދޫ ްމިިނވަންކޮްށ ްތެރޭގައި ްހުށަހެޅުން ް-19ކޮށްލަްއވާނެެއވެ.

ްމިޤާނޫ ްނުގެަނއުން. ްއިޞްލާެޙއް ްދަށުްންޤާނޫނުއަސާސީއަށް ނުއަސާސީގެ

 310ފުރަތަމަްއިންތިޚާބުކުރެވޭްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއިްރަްއޔިުތންގެްމަޖިލީހުންް

ްކުރިްން ްޙަަަވާލުވުމުގެ ްމަޤާމުތަކާއި ްއެމީހުންގެ ްމީހުން އިންތިޚާބުކުރެވޭ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްނުގެެނވޭނެެއވެ. ްއިޞްލާޙެއް ްއެްއވެްސ މިޤާނޫނުއަސާސީން

ްމިދަންނަ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްތެޭރަގިއްރައީސް، ްބަިއގެ ްފުރަތަމަ ވާލެވުނީ

ްދެއްިވް ްދަންނަވާލަމުން ްެއވާހަކަ ްއެހެންވީމާ، ްހުށަހެޅުންތައް. ހިމެނިފައިވާ

 315ްފުރުޞަތަށްްޝުކުރުްދަންނަވަން.ް

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(
ް

ްއަޅުަގނުޑްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެން ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްބޭފުޅަކަށް،ްފުރުޞަ ްހުށަހަޅާފައިވާ ްހުށަހެޅުންތައް ްދެން ްމިއޮތީ ްއަރުވަން  320ތު

ްވަކިްން ްަޙަަމީދު ްޝާހީން ްިމއޮތީ ްއަރުވަން ްފުރުޞަތު ނުޑ ްއަުޅގަ ދެން

ްފުރުޞަތުް ްހުށަހަޅުއްވާލަދެްއވުަމށް ްހުށަހެޅުންތައް ްހުރި ހުށަހަޅުއްވާފައި

ްއަރުވަން.ްރ.ްއަތޮޅުގެްިޢއްޒަްތތެރިްމެންބަރު.

ް

ނޑުެވސްްްލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުްމާޮޅސްމަޑު ްައޅުގަ ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ .`ް325 

ްެއހުށަހެޅުންތައްްްޝާހީންްަޙމީދުްާވހަކަެދއްކެުވން: ްެއކީަގއި ްބަިއވެިރވެފަިއވާތީާއއި ހުށަހެޅުންތަކެއްަގއި

ްދާިދް ްހުށަހެޅުންތަކަކީ ނޑުެގ ްއަުޅގަ ްހުށަހަޅާލާނަން. އަޅުަގނުޑ

ްދާދިްްއެްއގޮތަށްހުރި، ްހުށަހެުޅންތަކާއި ްަބއެއް ްއިވުނު ދެންމެަގިއ

ްހުންނަް ްލަފްޒުަތކުަގއި ްބައެއް ްވީނަމަވެސް ްހުށަހެޅުންތަކަކަށް އެްއގޮތަށްހުރި
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ްފުރުޞަތުް ްދަންނަވާލަްނ ްެއކީަގއި ްއެސަބަުބތަކާ ްފަހުން  330ތަފާތުތައް

ްހުށަހެޅުންް ް ްހުށަހެޅުންތައް. ްދަންނަވާލާނަން ްމިހާރު ްބަލާފައި ލިބޭނެކަމަށް

ްއެހެްނ2ްް ްއެްއގޮަތށްއޮތް ްދާދި ްއެްއގޮތް، ްެއއާއި ްހަމަ ްނުވަތަ ްގުޅޭ ާއއި

ްމިޤާނޫނުއަސާސީއަްށް ް)ހ( ްކޮމިޝަން، ްއިލެްކަޝން ްއެއީ. ހުށަހެޅުމެއް

ް ްފެށިގެން ްތާރީޚުން ްފަށާ ްމިބާބުގަިއވ33ްްާޢަމަލުކުރަން ްތެޭރަގއި ދުވަހުގެ

ް ްމަތިން ްއ5ްިގޮތުގެ ްއެކުެލވިގެްނާވ ްމައްޗަށް  335ލެކްޝަްންމެންބަރުންގެ

ް ް)ށ( ްޢައްޔަންކުރަްނާވނެއެވެ. ކޮމިޝަނަށްްްއިލެކްޝަންސްްކޮމިޝަނެއް

ްޢައްޔަން ްމެންބަރުން ްަމތީންނެވެ. ްގޮތުގެ ްއަންނަިނވި ްވާނީ ް-1ކުރާން

ް ްމެންބަރުން ްކޮމިޝަނަްށ އްޔަންކުރުމަށްޓަކަިއްޢަަައިލެކްޝަންސް

ްރައްޔި ްއެްއްނަން ްޕާީޓއަކުން ްސިޔާސީ ތުްނެގްރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިާވްކޮންމެ

ް ްހުށަހަޅާންވާނެއެެވ. ްިސޔާސީްް-2މަޖިލީހަށް  340ރަޖިސްޓްރީކޮށްފަިއވާ

ްކޮމިޝަނަްށް ްއިލެކްޝަންްސ ްތެރެއިން ްނަންތަކުގެ ްހުށަހަޅާ ޕާޓިތަކުން

ްރައްޢަަަ ްވޯޓުއްޔަންކުެރވޭނީ ްހާޟިރުވެ ްމަޖިލީހަށް ިދްންޔިުތންގެ

ް ްހޮވޭ ްއަޣުލަބިްއޔަތުން ްދެބައިގެ ްތިންބައިކުޅަ ންނެވެ.ްމީހ5ްުމެންބަރުންގެ

3-ްް ްގެ ް)ށ( 2ްްމިމާއްދާގެ ްމަތިން ްގޮތުެގ ްބުނެފަިއވާ ނަްނ5ްްަގއި

ްފުރުޞަތުް ްހުށަހެޅުމުގެ ްނަން ްއަދަދަކަށް ްއެމަދުާވ  345ފާސްނުވެއްޖެނަމަ،

ްޕާޓީެއްއް ްިސޔާސީ ްހުށަހެޅި ްނަންތަކެއް ްުނވަތަ ްނަމެއް ްފާސްނުވި ދޭންވާނީ

ް ްޕާޓީތަކަށެެވ. ްސިޔާސީ ްް-4ނުވަތަ ްގެ ް)ށ( ްގޮތުެގްގައ1ްްިމިމާއްދާގެ ވާ

ް ްނަންތައް ްމީހުންގެ ްހުށަހަޅާ ްޕާޓީތަކުން ްސިޔާސީ ނަމަށްވުެރ5ްްމަތިން

ްސިޔާީސް ްފުުރޞަތު ްހުށަހެޅުމުގެ ްނަން ްއަދަދަަކށް ްއެމަދުވާ މަދުވާނަމަ

ް ްދޭންވާނެއެވެ. ްއަލުން ްކޮމިޝަނަށްްް-5ޕާޓީތަކަށް  350އިލެކްޝަންްސ

ްކޮޢަަަ ްއެ ްަރއީސަކަށް ްކޮމިޝަންގެ ްއެ ްމެމްބަރުން މިޝަންެގްއްޔަންކުެރވޭ

ް ްމީހަުކ ްތެރެއިން މިބާބުެގްް-6ްއްޔަންކުރާްނވާނެެއވެ.ޢަަަމެމްބަރުންގެ

ރީވެފަިއާވްބޭނުމަކަށްޓަކައިްސިާޔސީްޕާޓީްކަމަށްްބުނެފައިްއެވަނީްރަޖިސްޓަ

ްތެެރއިން ްޕާޓީތަުކގެ ްމަޤާމުތަކަށްްްސިޔާސީ ްޕާީޓެގ ްބާްއވަިއގެން އިންތިޚާބު

ްއިންތި ްާޕޓީތަކަށެޚާބުމީހުން ްްވެ.ކޮށްފައިވާ ްހުށަހެޅުން ްގުޭޅ،3ްްދެން  355ކާއި

ް ްމިއީ. ްހުށަހެޅުމެއް ްއޮތް ްޖަހާފައި ްކޮމިޝަނުެގްއިލެއެހެން ކްޝަންްސ
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ްސިފަތައް ްް-މެންބަރުންގެ ްޢަަައްޔަން)ހ( ްދަށުން ކުެރޭވްމިބާބުގެ

ް ްކިބައިަގއި ްމެމްބަރުންގެ ްކޮމިޝަްނގެ މިާޤނޫނުއަސާސީެގ،ްއިލެކްޝަންސް

ްމި ްފުރުމަށް، ްނަންބަރު ްމާއްދާގެ ްދެން ްމާއްދާ އްލުްމުސްތަޤިވަނަ

ްމަޤާމުތަްއ، ްކޮްކޮމިޝަންތަކާއި ް"އިެލކްޝަންްސ  360މިޝަން"ްމިބާބުގެ

ްމާއްދާް ްވަނަ ..ް ްދަށުަގިއވާ ްޝަރުުތްމިސުރުޚީގެ ްބަޔާންކޮށްަފއިާވ ގަިއ

ްމީހުންނަށްވާންޖެހޭނެއެވެ. ްކޮމިޝަންެގްްފުރިހަމަވާ ްއިލެކްޝަްނ )ށ(

ްމެންބަރަ ްޕާޓީގެ ްސިޔާީސ ްއެއްެވސް ްނުވާނެއެެވ.ްމެންބަރަކު ްވެގެްނ ކަށް

ް ްގުޅޭ،5ްްހުށަހެޅުން ްމުްއދަތުާކއި ްކޮމިޝަްނގެ މިބާބުެގް؛ްއިެލކްޝަންސް

ްދެމިއޮންނާނީް ްކޮމިޝަްނ ްއިލެކްޝަން ްޢައްޔަންކުރާ  365ދަށުން

ްމަތިްން ްގޮތުގެ ްމިބާބުގައިވާ ްމަޖިލިސް، ްރަްއޔިތުންގެ މިޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްއިންތި ްމަޖިލިސް ްަރއްޔިތުންގެ ްމިޤާނޫނުއަސާީސެގްއިންތިޚާބުކުރެވޭ ޚާބުކޮށް

ްއިލެކްޝަންްސް ްމިބާބުގަިއވާ ްމަޤާމުތައް ްކޮމިޝަންތަކާިއ މުސްތަޤިއްލު

ް ްޢައްޔަންކުރާންދެންނެވެ.ްހުށަހެޅުން ްުގޭޅ،ްރައްޔިތުްނެގ6ްްކޮމިޝަން ކާއި

ްމަޖިލީހުންް ްރަްއޔިުތން ް)ހ( ްބާރުތައް، ްމަސްޢޫލިއްޔަތާިއ  370މަޖިލީހުގެ

ްުކރަންވާ ްކަންަތއްތައް ްއަންނަނިވި ްބުނެފަިއވާްް-1ނެެއވެ. މިބާބުަގއި

އިންތިޚާބުތައްްމިބާބުގައިްަކނޑައަޅާަފއިވާްގޮތުގެްމަތިންްބޭއްވުންްމަގުފަހިް

ް ްކުރުން. ްކަންތައްތަްއ ްއެންމެހާ ްކުރަްނޖެހޭ ްގޮތުން ް-2ކޮށްދިނުމުގެ

ްބަލައިް ްކޮަބއިތޯ ްޤާނޫނުތަކަކީ ްތަޢާުރޟުވާ މިޤާނޫނުއަސާސީއާއި

ްއިޞްލާޙުކުރު ްކަންތައްތަްއްއެޤާނޫނުތައް ްކުރަންޖެހޭ ްއުވާލުމަށް ްނުވަތަ  375މަްށ

ް ްހަދަިއްް-3ކުރުން. ްޤާނޫނުތައް ްހަދަންޖެހޭ ްދަށުން މިޤާނޫނުއަސާސީގެ

ް ްް-4ފާސްކުރުން. ްކަންަތއްތައްަތކާިއ ްވެރިކަމުގެ އެދޫދްވެސް ރާއްޖޭގެ

ދްޖެހޭ ކަދްތައްތައް ރަދގަޅަފް ހިދްގުމަފްޓަކައި ދުވަހުދް ދުވަހަފް ހަދަ

)ފ(  ހެދުމުގެ އެދްމެހައި ކަދްތައްތައް ކުރަމުދް ގެދްދިއުދް.ޤާދޫދުތައް 

 380ރައްޔިތުދް މަޖިލީހުދް އެމަޖިލީހަފް މިހާތަދަފް ހުފަހެޅިފައިވާ 

މިޤާދޫދުއަސާސީއާއި ތަޢާރުޟުދުވާ ޤާދޫދުތަކާއި އެހެދިހެދް 

މައްސަލަތަކާއި ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަފް ގެދްދަދްވާދެއެވެ. ހުފަހެޅުދް 

އަސާސީއަފް ޢަމަލުކުރާދް ޤާދޫދުޅޭކ ސުޕްރީމް ކޯޓު. )ހ( މިކާއި ގު 8



 15 

އެކު ދިކުދްދަ ޤާދޫދީ މައްސަލަތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުދް ދިމި ފެފުމާ

 385ދޑިޔާރުދްގެ ފަ ފަސްއިސްތިއުދާފަފް ހުފަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމަފްޓަކައި 

ލުކުރާދް ފަފާ ޤާދޫދުއަސާސީއަފް ޢަމަމިޕްރީމް ކޯޓެއް މައްޗަފް އެކުލެވޭ ސު

އުފައްދަދްވާދެއެވެ. )ފ(  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 45 ފެފިގެދް ތާރީޚުދް

މިޤާދޫދުއަސާސީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިދް އެކުލަވާލެވޭ ޖުޑިޝަލް ސަރވިސަސް 

ކޮމިޝަދްގެ ލަފާގެ މަތިދްކ އައު ރައްޔިތުދްގެ މަޖިލިހުދްކ މިޤާދޫދު 

 390އިމުކުރުމުގެ ބާރު" އަސާސީގެެ ... ވަދަ މާއްދާގެ "ޢަދުލްއިދްޞާފު ގާ

ވަދަ މާއްދާގައި ބަޔާދްކޮފްފައިވާގޮތަފް އުއްތަމަ ފަދޑިޔާރު  7މިބާބުގެ 

ޢައްޔަދުކުރެވެދްދެދް އެމަޤާމު ފުރާދީ މިބާބުގައި ބުދެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިދް 

 ފަދޑިޔާރުދް ފަދޑިޔާރުދްގެ ތެރެއިދްއްޔަދްކުރެވޭ ޢަަފް ސުޕްރީމް ކޯޓަ

ޤާދޫދުއަސާސީއަފް ޢަމަލުކުރާދް ފަފާއިރު ކެވެ. )ދ( މިމީހެޢައްޔަދްކުރާ 

 395ރައީސުލްޖުމްހޫރީއްޔާއަފް އިލްތިމާސަފް ހުފަހެޅި ދުދިމި ހުރި 

ޕްރީމް ކޯޓަފް ހުފަހެޅި އެކޯޓުގައި އެހިދދުދް ފެފިގެދް ސުމައްސަލަތަކަކީ 

ހުރި މައްސަލަތަކެއްކަމަފް ބެލެވޭދެއެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުދް 

ތު ޞަކުރުމުގެ ފުރުއްޔާއަފް އިލްތިމާސްރައީސުލްޖުމްހޫރި ދިމޭ މައްސަލަތައް

ކާއި ގުޅޭކ  11ހުފަހެޅުދް  ދިމުމަކަފް އަދްދާދެއެވެ.އެހިދދުދް ފެފިގެދް 

 400އި ބަޔާދްވެގެދްވާ ގޮތުގެ ޤާދޫދުއަސާސީގަސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުއްދަތުއ މި

ތުގެ ކުރެވެދްދެދް މިބާބުގައި ބުދެފައިވާ ގޮގާއިމުޕްރީމް ކޯޓެއް ސު މަތީދް

އާއި  11ހުފަހެޅުދް  އޮދްދާދެއެވެ.މަތިދް އުފައްދާ ސުޕްރީމް ކޯޓް ދެމި

)ހ( އުއްތަމަ ފަދޑިޔާރު އ ފަދޑިޔާރުދް މަޤާމު ގައި ދެމިތިބުދްގުޅޭކ 

އިރު ތިބި ފަދޑިޔާރުދްދަފް ޤާދޫދުއަސާސީއަފް ޢަމަލުކުރަދް ފަފާފިޔަވާ މި

 405އަހަރު  2ގެދް ތާރީޚުދް ފެފި މިޤާދޫދުއަސާސީއަފް ޢަމަލުކުރަދް ފަފާ

 ތިބެވިދާދެއެވެ. )ފ(ދުވަހުގެ މުއްދަތަފް އެ މަޤާމުގައި ދެމި

ދެއަހަރުގެ އަސާސީގައި އެހެދްގޮތަކަފް ކަދޑައަޅައިފައިދުވާ ދަމަ މިޤާދޫދު

މިޤާދޫދުއަސާސީގެ ... ވަދަ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރީދް ދުވަހުގެ 

މިބާބުގެ ޖުޑީޝަލް މާއްދާގައި މުސްތަޤިއްލު ކޮމިޝަދްތަކާއި މަޤާމުތައްކ 

 410ގެ އެއްވަދަ މާއްދާގައި ބަޔާދްކުރާ ޖުޑީޝަލް ސާރވިސަސް ކޮމިޝަދް
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ފަދޑިޔާރުދް މަޤާމުދް ސަރވިސަސް ކޮމިޝަދުދް ހަމަޖައްސާ 

)ދ( މިބާބުގައި ބުދެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިދް އުފައްދާ ސުޕްރީމް  ވަކިވާދެއެވެ.

މާއްދާގެ  ކޯޓުގައި ތިބި ފަދޑިޔާރުދް މިޤާދޫދުއަސާސީގެ .... ވަދަ

ވަދަ މާއްދާގައި  5ޢަދުލުއިދްޞާފު ގާއިމުކުރުމުގެ ބާރުކ މިބާބުގެ 

 415ބަޔާދްކޮފްފައިވާ ސުޕްރިމް ކޯޓުގެ ފަދޑިޔާރުދް ކަމުގައި 

އާއި ގުޅޭކ އެހެދިހެދް ކޯޓުތައްއ  12ހަމަޖެއްސިދާދެއެވެ. ހުފަހެޅުދް 

 މިޤާދޫދުއަސާސީއަފް ޢަމަލުކުރަދް ފަފާއިރު ހިދގަމުދް އައި ކޯޓުތައް

މިޤާދޫދުއަސާސީގެ ... ވަދަ މާއްދާގެ ޢަދުލުއިދްޞާފު ގާއިމުކުރުމުގެ 

ބާބުކ މިބާބުގެ އެއްވަދަ މާއްދާގެ ދަފުދް އުފައްދާ ކޯޓުތައް އުފައްދަދްދެދް 

 420އާއި ގުޅޭއ  17އެގޮތުގައި ދެމިއޮދްދާދެއެވެ. ހުފަހެޅުދް 

އި ވެރިކަދް ހިދްގާ ފަރާތުދްދާ)ހ( ކ ގަތުދްޤާދޫދުއަސާސީއަފް ކިޔަމަދް

ކުރުމުގެ ބާރުދްދާއި ގާއިމުފު ޞާާއިދްގެ މަޖިލީހުދްދާއި ޢަަދުލުރައްޔިތުދް

ވަދް މަޤާމްތަކުގައި ތިބި މުސްތަޤިއްލު ކޮމިޝަދްތަކުދްދާއި މިދި

ލަތުގެ މުޢައްސަސާ ތަކުދްދާއި އުުމީހަކު އަދި ހަމަ އެހެދްމެ ދަކޮދްމެ

 425ހައި ރައްޔިތުދް ލަތުގެ މަޤާމުތަކާ ޙަވާލުވެ ތިބި މީހުދްދާއި އެދްމެއުުދަ

އޭގައިވާ އެދްމެހައި އަފް ޢަމަލުކުރާދް ފެފުމާއިއެކުކ ޤާދޫދުއަސާސީމި

ކަދްތައްތަކަފް ފުރިހަމައަފް ކިޔަމަދްވެ ޢަމަލުކުރަދްވާދެއެވެ. ޤާދޫދެއް 

ޤާދޫދުއަސާސީގައި ބުދާ އަސާސީ ހައްޤުތާއި މިހެދިފައި ދެތުމަކީ 

)ފ(  އްދަ ވާދޭކަމެއް ދޫދެވެ.މިދިވަދްކަމަފް ބުރުލެއް އަރާފަދަ ޢަމަލެއް ހު

 430މިޤާދޫދުއަސާސީއަފް  -1މިމާއްދާގެ )ހ( އެހެދް އޮތް ދަމަވެސް 

ޢަމަލުކުރަދް ފަފާއިރުކ ޢަމަލުކުރަމުދްދާ ޤާދޫދުތަކުގައިވާ ކަދްތައްތަކުގެ 

ތެރެއިދް މިޤާދޫދުއަސާސީއާއި ތަޢާރުޟުވާ ކަދްކަދް ފާހަގަކޮފް 

އުވާލެވެދްދެދް ޢަމަލުކުރާދެ  އެޤާދޫދުތައް އިޞްލާޙުކުރެވެދްދެދް ދުވަތަ

މިގޮތުްން ރަދްވާދެއެވެ.ގޮތެއް ރައްޔިތުދްގެ މަޖިލީހުދް ފާސްކު

ްބައިތަުކެގް ްޤާނޫނުތަކުގެ ްޤާނޫނުތަކާއި ްތަޢާުރޟުވާ  435މިޤާނޫނުއަސާސީއާއި

ް ްޢަމަލުކުރަންފަށާތާ ްޤާނޫނުއަސާސީައށް ްމި ްތެރޭގަިއ33ްްލިސްޓެއް ދުވަހުގެ

ްތައްޔާ ްފަރާތުްނ ްހިންގާ ްމަޖިލީހަށްްވެރިކަން ްަރއްޔިތުްނެގ ރުކޮށް
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ްުއވާލާނެް ްއަދި ްއިޞްލާޙުކުރާނެ ްެއޤާނޫނުތައް ްއަދި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ދުވަހުގެްތެރޭަގިއ93ްްމަރުޙަލާތައްްމިޤާނޫނުއަސާސީއަށްްޢަމަލުކުރަންފަށާތާް

ްއޮްތް ްދެވަނަ ްދެން ްއާދެ، ްފާސްކުރަންވާނެެއވެ. ްމަޖިލީހުން  440ރައްޔިތުންގެ

ްތ.އަތޮ ްފާހަގަކުރެްއިވްނަންބަރުގައި ްމީގެކުރީގައި ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި ުޅގެ

ްެއް ްދެކެވުުނގޮތަށް ްެއވާހަކަ ްޤަބޫލުކުރާތީ ްެއކަން ްއަުޅަގނުޑވެސް ނުކުތާއަށް

ްހުށަހެޅުންް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްވިާދޅުވީ. ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ންޖެހޭްމިްޤާނޫނުއަސާީސގެްަދށުންްހަދަް-2ދަންނަވާލާނީްެއވިދާޅުިވގޮތަށް.ް

ްފަށަންދެންް ްޢަމަލުކުރަން ްއެޤާނޫނުތަކަށް  445ޤާނޫނުތައްހަދައި

ްމަޖިލީހުންް ްަރއްޔިތުްނެގ ްގޮތެއް ްޢަމަލުކުރާނެ އެކަންކަާމގުޭޅގޮތުން

ްހަދަންޖެހޭް ްދަށުްނ ްމިޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމިގޮތުްނ ފާސްކުރަންވާނެެއވެ.

ް ްޢަމަލުކުަރންފަށާތާ ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްމި ްލިސްޓެއް 33ްޤާނޫނުތަކުގެ

ްރައްޔިތުްނެގް ްތައްޔާރުކޮށް ްހިންގާފަރާތުން ްވެިރކަން ްތެރޭަގއި ދުވަހުގެ

ްޢަމަލުކުރަންް ްހަދަިއ ްއެޤާނޫނުތައް ްއަދި ްހުށަހަޅާންވާނެއެވެ.  450މަޖިލީހަށް

ް ްޢަމަލުކުރަންފަށާތާ ްމިޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްމަރުޙަލާތައް ުދވަހުެގ93ްްފަށާނެ

ާއިއ18ްްވެ.ްހުށަހެޅުންްތެރޭގައިްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްފާސްކުރަންވާނެއެ

ްާޤނޫނުއަސާސީައްށް ްމި ްކުށްަތއް. ްަތޢާރުޟުވާ ްޤާނޫުނއަސާީސއާއި ގުޅޭ.

ްޙުުކްމް ނޑައެޅިގެން ްކަ ްއަަަދަބު ްކުށަށް ްފެށުމުގެކުރިން ޢަމަލުކުރަން

ްޤާނޫނުއަސާސީާއިއް ްމި ްތެރެއިން ްމީހުންގެ  455ތަމްފީޒުކުރަމުންގެންދާ

ހުންްމިްޤާނޫނުއަސާސީއަްށްތަޢާރުޟުވާްކުށަކަށްްުޙކުމްްަކނޑަެއޅިފަިއވާްމީ

ް ްގިނަވެގެްނ ްމިނިވަންކޮްށ14ްްޢަމަލުކުރަންފަށާތާ ްތެޭރގަިއ ުދވަހުގެ

ްދޫ ްހުށަހެޅުން ްއެީއްް-23ކޮށްލަންވާނެެއވެ. ްމަޢާފްކުރައްވާ. އާދެ،

ްހުަށހަޅުއްާވގޮތަށް.ް ްމެންބަރަކު ްޮގތުގަިއްއެހެން ްއިސްފަރާތެްއގެ ހުށަހަޅުއްވާ

ް ްހިންގާް-21ހުށަހެޅުން ްއޮންނަްްވެރިކަން ްދެން ްޒިންމާތައް.  460ފަރާތުގެ

ްއިންތިޚާބުވާް ްމަޤާމަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްބާްއވާ ްއިންތިޚާބެއް ރިޔާސީ

ްއަންނަނިިވް ްފަރާތުން ްހިންގާ ްވެރިކަން ްޙަވާލުވަންދެން ްމަޤާމާއި މީހާ

ް ްއުފުލަންާވނެއެވެ. ްޢާންމުންނަށްްް-1މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް ްދުވަހަށް ދުވަހުން

ްޚިދުމަ ްކަންތައްތަެކްއްދޭންޖެހޭ ްކުރާ ްއާދަިއގެމަތީން ްދިނުމަށްޓަކައި ތްތައް
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 465މިްޤާނޫނުއަސާސީއަށްްޢަމަލުކުރަންްފެށިއިރުްެވރިކަންްހިންގާްް-2ކުރުން.ް

ފަރާތުންްފަށްޓާފައިވާްމަޝްރޫޢުތަކާއިްމަސައްކަތްަތއްްކުރިައށްްގެންދިއުން.ް

ްށްދައުަުލަުތެގްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެްރުހުމެއްނެތިްއެްއވެސްްފަރާތަކަް-3

ްގޮަތކަްށް ްމިނޫންވެސް ްުނވަތަ ްވިއްަކއި، ްރަޙުނުޮކށް ްކުއްޔަށްދީ މުދަލެއް

ްފެށިއިރު،ް ްޢަމަލުކުރަން ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްމި ްނުވާެނެއވެ. ދޫކޮށްލައިގެން

ްކުރަންޖެހޭް ްފަރާތުން ްވެރިކަންކުރާ ްދަށުން ްޤާނޫނެއްގެ  470ޢަމަލުކުރަންފެށި

ްހު ްމިމާއްދާ ްކުރުމަކަްށ ްކަންތައްތަްއ ްނާަޅއެވެ. ިމްް-4ރަހެއް

ްމިނިވަންކަމާިއް ްޙައްޤުތަކާއި ްލިބިދޭ ްރައްޔިތުްނނަށް ޤާނޫނުއަސާސީން

ްޤާޫނނުއަސާސީއަްށް ްމި ްހޭުލންތެރިކުރުވުމާއި ްރައްޔިތުން ގުޭޅގޮތުން

ްމަޤްޞަދެއްް ްކޮންޮކން ނަޑއެޅިފަިއވަނީ ްކަ ްުއސޫލުތަްއ ނަޑއެޅިފަިއވާ ކަ

ްއަންގަ ްރައްޔިުތންނަށް ްމިކަންކަމާބެހޭްޙާސިލުކުރުމަށްކަން  475އިދިނުމާއި

ް ްދިނުން. ްމެދުަގއިްް-5މަޢުލޫމާތު ްރަްއޔިުތންގެ ްބެހޭގޮތުން އިްނތިޚާބުތަކާ

ް ްދިނުން. ްމަޢުލޫމާތު ްއިތުރުކޮށްދީ ްހިންގާްް-6ހޭލުންތެރިކަން ެވރިކަން

ްޢައްޔަންކޮްށް ްމީހުން ްމަޤާމުތަކަށް ްއުފައްދާ ްމަޤާމުތަކެއް ްއާ ް ފަރާތުން

އިގެންނުވާނެއެެވ.ްސިވިލްްސަރިވސްގެްމަޤާމުެގްމަޤާމުގެްކުރިއެރުންދީްހަދަ

ްމަޤާމުގެް ްޢައްޔަންކޮށް ްމީހުން ްމަޤާމުތަކަށް ްއުފައްދާ ްމަޤާމުތައް  480ދަށުން

ް ްނާޅައެވެ. ްހުރަހެއް ްމިމާއްދާ ްދިނުމަކަށް ދައުަުލަތުގެްް-7ކުރިއެރުން

ްމަސްޢޫލުވެގެްން ްހިންގުމުގައި ްބެލެހެއްޓުމާއި ްވަޞީަީލަތްަތއް ތަކެއްާޗއި

ްހަމަހަމަކަމާއެކުްްތިބިމީހުން ްތަފާތުކުރުމެއްނެތި ްވަީޞަީލަތްތައް އެތަކެއްޗާއި

ްސިޔާީސް ްވާދަކުރާ ްއިންތިޚާބުތަކުގައި ްާގއިމުކޮށްފަިއާވ މިބާބުގައި

ްދައުަުލަތުގެް ްމީގެތެރޭގަިއ ްލިބިދިނުން. ނިޑޑޭޓުންނަްށ ްކެ  485ޕާޓީތަކަށާއި

ްވަ ްޞީމީޑިއާގެ ްލިބިިދނުން. ްހަމަހަމަގޮތުގައި ްބޭނުން މިްް-8ލަތްތަުކގެ

ް ްހުށަހެޅުން ްތަންފީޒުކުރުން. ްހިންގުމާިއ ް-22ޤާނޫނުއަސާސީ

ްުއވުން.ްދަ ްތަޢާރުޟުާވްމައްސަލަތައް ަުްޤާނޫނުއަސާސީާއއި ްއުފުާލްއު ލަތުން

ްތަޢާރުޟުާވް ްޤާނޫނުއަސާސީއާއި ްމި ްތެރެއިން ްމައްސަލަތަކުގެ ނުނިމިވާ

ްއެް ްއަދި ްބާޠިލްވާނެެއވެ. ްމައްސަލަތައް ްއުފެދިފައިވާ ްދަށުން  490ްޤާނޫނެއްގެ

ް ްހުށަހެޅުްނ ްެގންދަންވާނެއެވެ. ްއަނބުރާ އަތޮުޅްް-23މައްސަލަތައް
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ްކައުންސިލްަތްއްތަކައުންސިލް ްސިޓީ ްކައުންސިލްތަާކއި، ްރަށު ާކއި،

ް ަަްމަސްޢޫލިއްޔަތާއި ް)ހ(ްޙަ ްިހންގުން. ަައް ްދާއިރާތަ ްއިދާރީ ވާުލވަްނދެން

ްއިދާރީްދާއިރާަތއްްލާމަރުކަޒީްއުސޫލުންްހިންގުމަށްޓަކަ ިއްިމްދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްބާބުގަިއާވް ްމި ްހިންގުން، ްއުސޫެލއް ްލާމަރުކަީޒ  495ޤާނޫނުއަސާސީެގ

ްކައުންސިްލތަ ްރަށު ްަކއުްނސިލްތަކާއި ްއަތޮޅު ްގޮތުގެމަތީން ސިީޓްކާއި،

ްއިންތިޚާބުް ްމަސްޢޫލިއްޔަާތިއްކައުންސިލްތައް ްކައުންސިލްތައް ްއެ ކޮށް

ޅުވެިރއެްއެގްވާލުވަންދެންްމިޤާނޫނުއަާސސީއިންްޢަމަލުކުރަންްފަށާއިރުްއަތޮޙަ

ް ްއޮފީހަކާިއ ްއަޮތޅު ްރަުށްޙަަަގޮތުން ްމީހަކާއި ްކޮންމެ ވާުލވެހުރި

ްއާެދ،ް ްކަތީުބންނާއި.. ްކަތީބުންނާއި، ްބޮުޑ ްރަށްރަށުގެ ްތިިބ  500އޮފީސްތަުކގައި

ް ްެއއޮތީ. ްތަކުރާރުވެފައި ްކަތީބުން، ްކުޑަ ްކަތީބުންނާއި ްމާލޭްބޮުޑ އަދި

ްއޮފީސް ްައވަށު ްރައީްސއާިއްމާލޭގެ ްމުނިސިޕަލްޓީގެ ްހިްނުގމަށް ްޙަވާލުވެްތައް

ްިސވިްލް ްއެއީ ްުމވަްއޒަފަކު، ްސަރުކާރުގެ ްހުރި ްއިސްކޮށް އެންމެ

ްއަދާކުރުންމަތީް ްވާޖިބުތަްއ ްމަސްޢޫލިއްޔަތާއި ްއެަބއިމީހުންެގ ސަރވަންޓެއް.

 505ދެމިތިބެންވާނެއެވެ.ްމާލޭގެްައަވށްތައްްޖަވާބުދާރީވާނީްމާލޭްމުނިސިޕަލްޓީއަށްް

ްއަތޮުޅވެިރން ް)ށ( ްމާލޭްއެކަންޏެވެ. ްއަދި ްވެރިން ްރަށްރަށުގެ ނާއި

މުނިސިޕަލްޓީގެްރައީްސއާއިްައތޮޅުވެރިންްެއްއވެސްްސިާޔީސްޙަރަކާތެްއގަިއް

ްއެހީވެީދް ްތަފާުތކޮށް ްމީހަކަށް ްއެްއވެސް ްައދި ްުނވާނެއޭ. ބައިވެިރެވގެނެއް

ްހުރަސްއަަޅއިގެެންއް ްތާއީުދކޮށް ްެކންޑިޑޭޓަކަށް ްިސޔާސީ ްއެްއވެސް އަދި

ްއެ ްއަދި ްޕާޓީއެްއެގްނުވާނެއޭ. ްސިާޔސީ ްއެްއވެސް ްއަދި ްީމހެއްގެ  510ްއވެސް

ްއިންތިޚާބު ްނުވާނެއޭ. ްހޯދައިގެްނ ްމަޝްވަރާ ްކަންތައްތަްއްތަކާލަފަޔާއި ބެހޭ

ްވެރިންއަތޮ ްރަށްރަށުގެ ްއަދިްްޅުވެރިންާނއި ްހޯދާނެ ްއިރުޝާުދ ލަފަޔާއި

ްމާޭލް ް)ނ( ްކޮމިޝަނަށޭ. ްއިލެކްޝަންސް ްހަމައެކަނި ޖަވާބުދާރީވާނީ

ްވެރިްންމުނިސިޕަލްޓީ ްރަށްރަށުގެ ްއަތޮުޅވެރިންނާއި ްައތޮޅުގެ ްރައީސްާއއި ގެ

ް ްހުށަހެޅުން ްތެރޭަގއެެވ. ްސަރވިްސގެ ްސިވިލް  515ް-24ހިމެނޭނީ

ްރައީސުލް ްމަޤާމުގަިއްޖުމްހޫރިއްޔާާއއި ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ރަްއޔިތުންގެ

ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔް ްގޮތުގެމަތީން ްބަޔާންކޮށްފައި ްބާބުގައި ްމި ދެމިތިބުން.

ްމަޖިލީހެއްް ްރައްޔިތުްނގެ ްއިންތިޚާބާއި ްރިޔާސީ ްއޮންނަ ްދެން ހޮވުމަށް
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ްއިންތިޚާބު ްއޮންނަ ްދެން ްހުރިްްހޮވުމަށް ްމިހާރު ބޭއްވެންދެން

ްމެންބަރުންް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްތިބި ްމިާހރު  520ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

ް ްހުށަހެޅުން ްދެމިތިބޭނެއެވެ. ްމަޤާމުގައި ްރިޔާސީް-25އެބައިމީހުންގެ

ްއިންތިޚާބު ްަމޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ްޤާޫނނުއަސާސީއަްށްއިންތިޚާބާއި ްމި .

މަސްްދުވަުހެގ8ްްމަްސްދުވަހާިއ6ްްޢަމަލުކުރަންްފަށާްތާރީޚުންްފެށިގެންް

ްރައްޔިތުްނެގް ްއޮްނނަ ްދެން ްއިންތިޚާބާއި ްރިާޔސީ ްއޮންނަ ްދެން ތެރޭގައި

ްއިންތިޚާބު ްްމަޖިލީހުގެ ްބާްއވަންވާެނއޭ. ްއަޅުަގނަޑްށްއެކުެއކީަގއި  525އާދެ،

ނުޑްހުށަހަޅަންްހުރިްހުށަހެޅުންތައްްނިމުނީހެން.ް ހީވަނީްއެހިސާބުންްއަުޅގަ

ްއެހެންވީމާ،ްދެްއވިްފުރުޞަތަްށްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުިރއްޔާ.ް
ް

ްހުށަހެޅުއްިވ،ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކުރިްނ ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްުޝކުރިއްާޔ އާދެ،

ްޢިްއޒަ ްހުށަހެޅުއްވިްހއ.ގެ ްސަމީރު ްއަަަޙްމަދު ްމެންބަރު  530ތްތެރި

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްެތރި ްގިނަ ްވަރަށް ްތާއީދުކުރަްއވާފައިވާ ހުށަހެޅުންތައް

ްރަަައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްއަރުވަން ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަުޅގަ އެބަތިއްެބވި.

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްއަނިލްއަށް.ް

ް

ަަރުްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެ ްހުށަހެޅުްއިވްްންބަ ްދެންމެ ްސަމީރު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި  535ްހއ.ގެ

ްހުށަހެޅުއްވުންތަކަށްްައޅުަގނުޑްތާއީދުކުރަން.ްްވާހަަކދެއްެކވުން:ްމުޙަްނމަދުްއަނިލް

ް

ްހުށަހެޅުއްިވްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޙަމީދު ްޝާހީން ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްއަރުވަްންހުށަހެޅުއް ްފުރުަޞތު ނުޑ ްއަުޅގަ ްާތއީދުކުެރއްވުމަށް ވުންތަކަށް

 540ް.ްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމުޢިއްޒުްހއ.ގެްޢިްއޒަތްތެރި

ް

ްޙަމީދުްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްޝާހީން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝާހީން، ްމެންބަރު ްއަތޮޅު ް)ށ(

ްހުްވާހަކަެދއްެކވުން:ްއަްޙމަދުްމުިޢއްޒު ްމެންބަރުްްހުށަހެޅުއްވި ްޢިްއޒަތްތެރި ްރ.އަތޮުޅގެ ށަހެޅުއްވުންަތކަށް،

ނުޑް ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުއްވުންތަކަށް ްހުރިހާ ްހުށަހެޅުއްވި ްޙަމީދު ޝާހީން

 545ްތާއީދުކުރަން.ް
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ް

ްމ.އަތޮުޅެގްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުކުތާެއއް ްނިޒާމާބެހޭ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްޙްމަދުްޝަފީޤް.ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަ

ް

 550ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްނުުކތާއެްއގެގޮތުްންްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްނިޒާމާބެހޭ ނޑު ްައޅުގަ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްމިބޭނުންވީ، ްއަޅުަގނުޑްފާހަގަކޮށްލަން ްބައްދަލުވުންތަކަށް ނުރަސްމީ

ްރ.އަތޮޅު ްބައްދަުލވުންތަކުަގއި، ްޝާހީންްްހާޒިރުވި ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެބޭފުޅާެގް ްވަޑަިއގަންަނވަމުން ްއެބޭފުޅާ ްއަދި ްއިންެނވި. ްވަޑަިއގެން  555ޙަމީދު

ްއަޙްމަދުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހއ.ގެ ްގޮުތަގިއ ްވަކީލެއްގެ ފަރާތުން

ް ްވަަރްށްޙަަަމުޢިއްޒުއާ ްކުރިމަތީގައި ްައޅުަގނޑުމެން ްކުެރއްވީ. ވާުލވެސް

ްކަންަތއްތަކަކަށްް ްލިޔުންތަްއްްގިނަ އެއްަބސްެވވަަޑިއގެންފަިއ

ތައްޔާރުކުެރވިފައިްހުރިއިުރގަިއްއެބަހުރިްމާޅޮސްމަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުް

ްހުށަހެޅުންތަކުަގިއް ްގިނަ ްވަރަށް ްޙަމީދު ްޝާހީން ްޙަމީދު،  560ޝާހީން

ްޝާހީންގެް ްގުޭޅގޮތަްށ ްއެމާއްދާތަކާއި ނުޑްއވާފައި. ްކަ ޖައްސަވާަފއި

ްވަކިން ްކިހިނެއްެވގެްންްހުށަހެޅުންތައް ްިމއީ ްއެބަހުރި. އަިއސްފައި

ްއުޅޭކަެމއްތޯްސާފުކޮށްލަން.ް
ް

ް565 

ްފެނިަވޑަިއގަންނަވާެންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބައްލަވާަލއްަވއިފިްއޔާ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެބޭފުޅުްން ްެއއްކޮްށ ްބަެއއް، ްތަފާތެއް. ކޮންމެވެްސވަރެްއގެ

ްެއއް ްބަެއއް ްޤާނޫނުއަސާސީ'،ްއެއްބަްސެވވަަޑއިގެން ް'މި ްމިހުންނަނީ ޗެހީަގއި

ްޝާހީންް ްއެހެންވީމާ، ްނެތި. ްއެހެން ްމިހުންނަނީ ްބަިއގައި އަނެއް

 570ޤަބޫލުފުޅުކުރައްާވގޮުތގައިްއެބަިއްއިންނަންޖެހޭނެކަމަށް،ް'މިްޤާނޫނުއަސާސީ'ް

ްއެަބިއް ްފެނިވަޑައިަގންނަވާތީ ްއޮންަނންޖެހޭނެކަަަމަށް ްބަިއ ްއޮންނަ އެހެން

ްހުށަހަ ްއާދެ،ްއެގޮތަށް ްެއދެން. ްއިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްވުން ޅުްއވަނީ.

ްފުރުޞަތުް ްެދން ްއަޅުަގނޑު ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ
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ްއަޙްމަދު، ްއަނީސާ ްމެންބަރު.ްއަރުވާނީ ްޢިްއޒަތްތެރި މުލަކަތޮުޅެގްްމ.އަތޮޅު

ްހުރިް ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްއަޙްމަދަށް ްއަނީސާ ްމެންބަރު  575ޢިއްޒަތްތެރި

ްްދެއްވުމަށް.އިްވުންތައްްހުށަހަޅުްއވަްހުށަހެޅުއް

ް

ްއެންެމްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަީނސާް ްއޮތް ްހުށަހަޅަން ްައޅުަގނޑު ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްހުށަްްއަްޙމަދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްފުރަތަމަ ްހުށަހެޅެން ްމިއޮތީ ްފާހަގަކޮށްލަންްް-23ހެޅުމަކަށް ނުޑ އަޅުގަ

ްހުށަހެޅުއްވުމު ްހުށަހެޅުން ްޢިއްޒަތްތެިރްމި ްއުތުރުބުރީެގ ްމާޅޮސްމަޑުލު  580ަގއި

ްއޮްތކަން.ް ްބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންަފއި ްޙަމީދުވެސް ްޝާހީން މެންބަރު

ްމިް ްފަށާނީ ްޢަމަލުކުަރން ްޤާނޫނުއަސާީސއަށް ް)ހ(،ްމި ްފެށުން ޢަމަލުކުރަން

ްފާސްކޮށްް ްމަޖިލީހުން ްޚާއްޞަ ްރައްޔިތުްނގެ ޤާނޫނުއަސާސީ

ްތަ ަްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްާޝއިޢުކުާރްދީޞް ްގެޒެްޓަގއި ްސަރުކާުރގެ ޤުކޮށް

ްފަށާް ްޢަމަލުކުރަން ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްމި ް)ށ( ްފެށިގެންނޭ.  585ދުވަހުން

ް ްފެށިގެން 1ްްދުވަހުން ްފަށާފައިާވ1998ްްޖެނުައރީ ްޢަމަލުކުަރން ަގއި

ްމާއްދާެގް ްުއވުނީއޭ.ް)ނ(ްމި ްޤާނޫނުއަސާސީ ްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްއޮތްނަ ްއެހެން ްގައި ްޤާނޫނުއަާސސީގެ)ހ( ްމި ދަށުްންްމަވެސް،

ުކރެވެންދެންްމިްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލިސްްއިންތިޚާބުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއިް

ްބާބުގަިއް ްމި ްޢަމަލުކުރެވޭީނ ްަކންތައްތަކަށް ްބަޔާްނކޮށްފަިއވާ  590ބާބުގައި

ް ްހުށަހެޅުްނ ްބަޔާްނކޮށްފައިާވގޮތަށޭ. ނަޑއެިޅގެން މިްް-31ކަ

ްޤާނޫނުއަސާ ްމި ް ްމާނަ. ްިމްޤާނޫނުއަސާސީގައާްސީގެ ްބާބުގައި ްމި އި

ް ްބުނެފައިވަނީ 19ްްޤާނޫނުއަސާސީކަމަށް ުދވަުހ2334ްްޖުަލއި

ްއެއްކުރުާމިއް ްމަޖިލިސް ްޚާއްޞަ ްރައްިޔތުންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްތަ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްފާސްކޮށް ްއެމަޖިލީހުން  595ދީޤުކުިރްޞްަްގުިޅގެން

ް ްހުށަހެޅުްނ ްަވޒީރުންެގްރައީސުް-32ޤާނޫނުއަސާސީއަށޭ. ލްޖުމްހޫރިއްާޔާއއި

ްއޮް ްދަށުން ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ް)ހ(ްމި ްދެމިއޮތުން. ްފުރަތަމަްމަޖިލިސް ންނަ

ް ްއިންތިޚާބު ްއެްރިޔާސީ ްގޮުތގެމަތީން ްޤާނޫނުއަސާސީގަިއވާ ްމި ބާއްވާ

ްއިންތިޚާބު ްމީހަކު ްމަޤާމަށް ްމަޤާމާއި ްއެ ްއެމީހަކު ްމިްޙަަަކޮށް ވާލުވަންދެން

ްޢަމަލުކުރަް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްފަށާއިރު  600ން
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ް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްހުރި ްދެމިްމަޤާމުގައި ްމަޤާމުގައި އޭނާގެ

ްރިޔާސީްހުންނާނެއެވެ ްުފރަތަމަ ްއޮންނަ ްދަށުން ްޤާނޫުނއަސާީސގެ .ް)ށ(ްމި

ބާއްވާްމިްޤާނޫނުއަސާސީަގއިވާްގޮުތގެމަތީންްއެްމަޤާމަށްްމީހަކުްްއިންތިޚާބު

ވާލުވަންދެންްވަޒީރުްނގެްމަޖިލީހުގެްޙަަަހަކުްއެްމަޤާމާއިްކޮށްްއެމީއިންތިޚާބު

ްފަށާއިރުް ްޢަމަލުކުަރން ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްމި ްދެމިއޮންނާނީ  605ގޮތުަގއި

ްަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްހުރި ްމަޤާމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ

ްމަޖިލީހެކެވެޢައްޔަން ްަވޒީރުންގެ ްމަރުޙަލާގަިއްކުރާ ްއިންތިާޤލީ ްމިގޮތުން، .

ްރައްޔިތުންެގް ްޤާނޫނުއަސާސީެގ، ްމި ްދެމިއޮތުމުގައި ްމަޖިލިސް ވަޒީރުްނގެ

ް ްބާބުގެ ްިމ4ްްމަޖިލީހުގެ ްމާއްދާއާއި ްވަނަ ް)ރ( ްމާއްދާގެ ވަަނ

ް ްބާބުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްަވޒީރުންގެ ް)ނ(1ްްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމާއްދާގެ  610ވަނަ

ްނުކުރާނެއެެވ.ްވަނަ ްޢަމަލެއް ްްމާއްދާއަށް ރައްޔިތުންެގްް-33ހުށަހެޅުން

ްމިްމަ ްހޮވުމަށް ްމަޖިލީހެއް ްރައްޔިތުންގެ ްދެމިއޮތުން. ޖިލިސް

ްއިންތިޚާބުް ްފުރަތަމަ ްއޮންނަ ްދަށުން ްިމްްޤާނޫނުއަސާސީގެ ބާއްވާ

ްމެންބަރުންްއިންތިޚާބު ްމަޖިލީހަށް ްއެ ްގޮތުގެމަީތން ކޮްށްޤާނޫނުއަސާސީަގއިވާ

ް ްމެންބަރުކަމާއި ްޤާނޫނުއަސާސީައްށްޙަަައެމީހުން ްމި  615ވާލުވަންދެން

ްއޮންނާނެެއވެ.ްޢަމަލުކުރަ ްދެމި ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުންެގ ްއޮތް ްފަށާއިރު ން

ް ްމުް-34ހުށަހެޅުން ްމަޤާމްތަކާއި ްދެމިއޮތުން.ްއަްއެހެނިހެން ްއްސަސާަތއް

ްިމް ްފިޔަވައި ްކަންަތއްތަްއ ނަޑއަޅާފަިއވާ ްކަ ްަވކިގޮަތކަްށ ްބާބުގައި ްމި )ހ(

ް ްގިނަވެެގން ްއެންމެ ްފަށާތާ ްޢަމަލުކުަރން ރުްއަހ2ްަޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްމީހުންް ްމަޤާްމތަކަށް ްވާގޮތަށް ްޤާނޫނުއަސާީސގައި ްމި ްތެރޭަގއި  620ދުވަހުގެ

ްއިންތިާޚބު ްނުވަތަ ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއްޢައްޔަންކޮށް ްމި ްއަދި ްނިންމާ ކޮށް

ްބުނެފައިވާގޮތަްށް ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްމި ްމުޢައްސަސާަތްއ ބުނެފައިވާ

ް ްނުވަތަ ްނިންމަންޖެހޭނެއެވެ.ާގއިމުްއުފައްދާ ްމިްްކޮށް )ށ(

ްމިްޤާ ްމަާޤމްތަކަށް ްއެންމެހައި ްބުނެފައިވާ ނޫނުއަސާސީަގއި

ްމީހުންް ްބުނެފައިވާގޮތަށް ްބާބުގައި ްމި ްނުވަަތ  625ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްއިންތިާޚބު ްުނވަތަ ްޤާނޫނުއަސާސީައްށްޢައްޔަންކޮށް ްމި ްނިމެންދެން ކޮށް

ްއިްނތިޚާބު ްނުވަަތ ްޢަްއޔަންކޮށްފަިއވާ ްފަށާއިރު ކޮށްފައިާވްޢަމަލުކުރަން
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ްބާބުގަިއްްމީހުން، ްމި ް)ނ( ްދެމިތިބެވިދާނެއެެވ. ްމަޤާމުގައި އެމީހުންގެ

ްމިް ްތެރެއިން ްކަންތައްތަުކގެ ްނުވާ ްަކނަޑއަޅާފަިއ ވަިކގޮތަކަށް

ްމު ްބުނެފައިާވ ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއްއަޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްމި  630އްސަސާތައް

ޮކށްްނިމެންދެންްގާއިމުްނުވަތަްމިްބާބުގައިްބުނެފައިާވގޮތަށްްއުފައްދާްނުވަތަް

ްޤާނޫނުއަްމި ްފަށާއިރު، ްޢަމަލުކުރަން ްނުަވަތްސާސީއަށް އުަފއްދާފައިވާ

ްމުގާއިމު ްއަަަކޮށްަފއިާވ ްހުށަހެޅުން ްދެމިއޮންނާނެެއވެ. ް-35ްއަސސާތައް

ްއިންތިޚާބު ްރިޔާސީްރިޔާސީ ްފުރަތަމަ ްބާއްވާ ްދަށުން ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްމި .

2338ްްްއިންތިޚާބު ްބާްއާވ13ްްއޮކްޓޯަބރ ްކުރިން ްުދވަހުގެ  635ވަނަ

ްގޮުތގެމަތީންްނި ްަގިއާވ ް)ހ( ްމާއްދާެގ ްިމ ް)ށ( ންމަންވާނެއޭ.

ްއިންތިޚާބު ްރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާ 11ްްކުރެޭވ ުދވަހ2338ްްުނޮވެމްބަރ

ް ްމަޤާމާއި ްެއ ްުހވާކޮށް ްމަޤާމުގެ ްހުށަހެޅުްންޙަަައޭނާގެ ވާލުވާްނވާނެެއވެ.

.ް)ހ(ްމިްޤާނޫނުއަސާސީގެްދަށުްންރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގެްއިންތިޚާބުް-36

ްއިންތިޚާބުރަ ްފުރަތަމަ ްބާއްވާ ްހޮވުމަށް ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހަށް  640ްއްޔިތުންގެ

ވަނަްދުވަުހގެްކުރިންްބާްއވަްނވާނެއޭ.ް)ށ(ްމިްމާއްދާެގ31ްްމާރޗ2339ްްް

ްއިންތިޚާބު ްގޮުތގެަެމަތީން ްގަިއވާ ްމަޖިލީހުގެް)ހ( ްރަްއޔިތުްނގެ ކުރެވޭ

ްއެމަޤާމްތަކާއި ްހުވާކޮށް ްމަޤާމުގެ ްއެމީހުންގެ ވާލުވުމަށްފަހުްަޙަަްމެންބަރުން

ްއިންތިޚާބު ްދަށުން ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްރައްޔިތުންެގްމި ްފުރަތަމަ ކުރާ

ް ްޖަލްސާ ްފުރަތަަަމަ 2339ްްމަޖިލީހުގެ ްކުރިނ1ްްްެމއި ްުދވަހުގެ  645ވަނަ

ް ްހުށަހެޅުން ްހިންގުން.ްް-37ބާއްވަްނވާނެއޭ. ްއުސޫލުން ލާމަރުކަޒީ

ްއިދާރީްދާއިރާަތއްްލާމަރުކަޒީްއުސޫލުން ހިންގުމަށްޓަކަިއްިމްްދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްގޮުތެގމަތީން ްރަށުްްއަތޮޅުްޤާނޫނުއަސާސީަގއިވާ ކައުންސިްލތަކާއި

ްބާއްާވް ްއިންތިޚާބުކުުރމަށް ްަކއުންސިލްތައް ްސިޓީ ކައުންސިލްތަާކއި

ް 2339ްްއިންތިޚާބު ްބާއްާވ1ްްޖުލަިއ ްކުރިން ްދުވަހުގެ  650ވަނަ

ް ްހުށަހެޅުން ްމިޤާނޫނުް-38ނިންމަންވާނެއެވެ. ްގުނުން. އަސާީސެގްދެދައުރު

ް ްާބބުގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްމިޤާނޫނުއަސާސީެގ ވަަނ2ްްބޭނުމަށް

ް ްގުނަންްފަށާނީ ްދެދައުރު ްމާއްދާގަިއްބުނެފައިވާ ް)ހ(ްވަނަ 2338ްމާއްދާގެ

ް ްފެށިގެންނެވެ.11ްްނޮވެމްބަރު ްދައުރުން ްރިޔާސީ ްފެށޭ ްދުަވހު ވަނަ
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ް ްޕްރޮސިް-39ހުށަހެޅުން ްމަސްޢޫލިއްޔަުތ ްޖެނެރަލްގެ  655ަވގުތީގޮތުްންކިުއަޓރ

ްގޮތުގެމަތީްން ްބަޔާންކޮށްަފއިާވ ްމިޤާނޫނުއަސާސީގައި އުފުލުން.

ްމަސްޢޫލިއްޔަތުްޕްރޮސި ްއޭާނގެ ްަޢއްޔަންކުެރވެންދެން ްޖެނެރަލް ކިއުޓަރ

ްބަންޑާަރް ްމަޖިލީހުގެ ްަވޒީރުންެގ ްބަޔާންުކރެވިފަިއވާ ްމިބާބުަގއި އަދާކުރާނީ

ްނާއިބެވެ.ްުޝކުރިއްޔާްިޢއްޒަްތތެރިްރައީސް.ް

ް660 

ްމެންބަރު،ްްްޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރި ްތާއީދުކުރަްއވާ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެިރ ޝުކުރިއްާޔ

ްއަނިލްއަށްް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްފުރުޞަތުްއަރުވަން.

ް

ްހުށަހެްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްދެންމެ ްއަޙްމަދު ްއަނީސާ ްމެންބަރު  665ްޅުއްިވްމުލަކަތޮޅު

ނޑުްތާއީދުކުރަން.ްމަދުްއަނިލްްވާހަަކދެއްެކވުން:މުޙަންް ްުހށަހެޅުއްވުންތަކަށްްއަުޅގަ

ް

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް
ްްއަްޙމަދުްާނޝިދުްާވހަކަެދއްކެުވން:

ް670 

ްރުޞަތުްއަރުވަން.ހުށަހަޅުއްވާްހުށަހެޅުްއވުމަށްްފުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްްމެްނބަރުްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީް ްނުރަސްމީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެއްބާރުލުމާިއ4ްްއާދެ، ްވަރަށް ްބައްދަލުވުމެއް

ްެއއްބަސްނުެވވުުންްާވހަކަެދއްކެުވން:އަްޙމަދުްާނޝިދުް ްމީގެތެރެއިން ްއެެހންނަމަވެސް، ްމަސައްކަތްކޮށް ްއެްއކޮށް

ނުޑްމާއްާދއެއްްއަުޅަގނުޑގެްއ13ްްަް  675ތުގައިްއެަބއޮތް.ްތިޔަބޭފުޅުންނަށްްއަޅުގަ

ް ްއެއް ްމީގެތެރެއިން ްދެން، ްއަޅުަގނާޑިއ3ްްހުށަހަޅާލާނަން. ހުށަހެޅުމަކީ

ްއެހެންނަމަެވސް،ް ްދެން ްެއއްަބސްެވވިފައި ްކުރިން ްޙަމީދު ާއއ21ްްިޝާހީން

ްހުށަހެޅުމަކީ.ް ްމިހުށަހަޅާ ނޑު ްއަުޅގަ ްލިެޔިވފައި، ްމީގައި ގުޭޅގޮތަށްކަމަށް

ްމާ ްއެހެންނަމަވެސް،ްމީގެ ްހުށަހެޅުމެއްނޫން. ްހުރި ްއަެނއްެހން ްތަފާތެއް ބޮޑު

ްުނދިއުމަށްޓަކަިއް ްބާކީެވގެން ްނުދިނުމަށް، ްބާީކިވޔަ ްމިހުށަހެޅުން  680އަޅުަގނޑު

ްކޮޅުމަޑުލުް ްތާއީދުކޮށްފައިަވނީ ްމިހުށަހެޅުމަށް ްހުށަހަޅާލާނަން. މިހުށަހެޅުން

ް ްޢަފީފް. ްޙަސަން ްވެރިކަނ21ްްމެންބަރު ްގުޭޅ، ްފަރާތުެގްާއއި ިހންގާ
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ްބާްއވަިއް ްއިންތިޚާެބއް ްރިޔާސީ ްއޮްނނަ ްދެން ޒިންމާތައް.

ްމަޤާމާއިް ްމީހާ ްއިންތިޚާބުވާ ްަމޤާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްމަސްޢޫލިއްޔަތުތަްއްޙަަަ ްއަންނަނިވި ްފަރާތުން ްވެރިކަންހިްނގާ  685ވާލުވަންދެން

ް ްދޭންޖެް-1އުފުލަންވާނެެއވެ. ްޢާންމުންނަށް ްދުވަހަށް ހޭްދުވަހުން

ް ްކުރުން. ްކުާރކަންތައްތަްއ ްާއދައިގެމަތީން ްދިނުމަށްޓަކައި ް-2ޚިދުމަތްތައް

ްފަރާތުންް ްވެރިކަންހިްނގާ ްފެށިއިރު ްޢަމަލުކުަރން ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ް ްގެންދިއުން. ްކުިރއަށް ްމަސައްކަތްަތއް ްމަޝްރޫޢުތަާކިއ ް-3ފަށްޓާފައިވާ

ްފަރާތަ ްއެްއވެސް ްނެތި ްރުހުމެއް ްމަޖިލީހުގެ ްދަރައްޔިތުންެގ  690އުަުލަުތެގްކަްށ

ް ްރަހުުނކޮށް، ްކުްއޔަށްދީ، ްމިނޫންވެސްގޮަތކުްންމުދަލެއް ްުނވަތަ ވިްއކާ

ްފެށިއިރުް ްޢަމަލުކުރަން ްމިޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްުނވާނެެއވެ. ދޫކޮށްލައިގެން

ްކުރަންޖެހޭް ްފަރާުތން ްވެރިކަންކުރާ ްދަށުން ްޤާނޫނެއްގެ ްފެށި ޢަމަލުކުރަން

ް ްމިމާއްދާ ްކުރުަމކަށް ްކަންތައްތަެކއް ްނާޅައެވެ. ް-4ހުރަހެއް

ްމިނިވަންކަމާިއް ްޙައްޤުތަކާއި ްލިބިދެވޭ ްރައްޔިތުްނނަށް  695ޤާނޫނުއަސާސީއިން

ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއް ްހޭލުންތެރިކުރުވުމާިއ ްރައްޔިތުްނ ގުޭޅގޮތުން

ްމަޤްޞަދެްއް ްކޮންކޮްނ ނޑައެޅިަފއިވަީނ ްކަ ްއުސޫލުތަކަްށ ނަޑއެޅިފަިއވާ ކަ

ްރައްޔިުތންނަ ްއަންޙާސިލުކުރުމަށްކަން ްމިކަންކަމާށް ބެހޭްގައިދިނުމާއި

ްމަޢުލޫ ްދިނުން. ްމެދުަގއިްްއިްނތިޚާބުތަކާް-5މާތު ްރަްއޔިުތންގެ ބެހޭގޮތުން

ް ްދިނުން. ްމަޢުލޫމާތު ްއިތުރުކޮށްދީ  700ވެރިކަންހިްނާގްް-6ހޭލުންތެރިކަން

ްޢައްޔަންކޮށްް ްމީހުން ްމަޤާމުތަކަށް ްއުފައްދައި ްމަޤާމުތައް ްއާ ފަރާތުން

ްހަދަ ްކުރިއެރުންދީ ްސަރވިސްެގްމަޤާމުގެ ްިސވިްލ ްނުވާެނއެވެ. އިގެން

ް ްޢައްޔަންކޮްށްޤާނޫނުގެ ްމީހުން ްމަޤާމުތަކަށް ްއުފައްދައި ްމަޤާމުތައް ދަށުން

ލަތުެގްއުދަް-7މަޤާމުގެްކުރިއެރުންްދިނުމަކަށްްމިމާއްދާްހުރަހެއްްނާޅައެވެ.ް

ްވަ ްބެލެހެަެއްޓުމުގައާއިްޞީަީތަކެއްާޗއި ްލަތްަތްއ  705ހިންގުމުގައިް،

ްތި ްވަމަސްޢޫލުވެގެން ްެއތަކެއްާޗއި ލަތްތަްއްަތފާތުކުރުމެއްނެތިްޞީަީބިމީހުން

ްވާަދކުރާް ްއިންތިޚާުބގަިއ ްބަޔާންކޮށްފަިއވާ ްމިބާބުަގިއ ހަމަހަމަކަމާއިއެކު

ްމީގެތެރޭަގިއް ްލިބިދިނުން. ްެކންޑިޑޭޓުންނަށް ްޕާޓީަތކަށާއި ސިޔާސީ

ްމީޑިްއުަުދަ ަާްލަތުގެ ްވަްއާ ްަހމަހަމަގޮތުގަިއްޞީަީގެ ްބޭނުން ލަތްތަކުގެ
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ްލިބިދި ްް-8ނުން. ްތަންފީޛުކުުރން. ްހިންގުމާއި  710ާއިއ22ްްޤާނޫނުއަސާސީ

ް ްމިހުށަހެޅުން ްތަޢާރުޟުާވ22ްްގުޅޭ، ްޤާނޫނުއަސާީސއާިއ ްގުޭޅ. ާއއި

ްދަ ްުއވުން. ަުްމައްސަލަތައް ްމައްސަލަަަތަުކެގްއު ްނުނިމިވާ ްއުފުލި ލަތަށް

ްތަޢާރު ްޤާނޫނުއަސާސީާއއި ްއުފުލިފައިާވްތެރެއިން ްދަށުން ްޤާނޫނެއްގެ ޟުވާ

ްއަނބުރާްމައްސަ ްއެމައްސަލަަތްއ ްއަދި ްބާޠިްލވާނެެއެވ. ލަތައް

ް ްއެއްކޮްށ23ްްގެންދަންވާނެެއވެ. ްއަުޅަގނޑާ ްމިހުށަހެޅުމަކީ  715ާއިއގުޅޭ،

ްބައިވެިރާވް ްސަމީރުވެސް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްއުތުރުބުރީ ތިލަދުންމަތީ

ްކަުއންސިލްތަކާއި،ް ްޢަފީފް.ްއަތޮޅު ްތާއީދުކޮށްފަިއވަީންޙަސަން ހުށަހެޅުމެއް.

ްމަސްޢޫލިއްޔަާތިއްރަ ްކައުންސިލްަތއް ްސިޓީ ްކައުންސިލްތަާކއި، ށު

ްއިދާރީްޙަަަ ް)ހ(ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްހިންގުން. ްާދއިާރތައް ްއިދާރީ ވާލުވަންދެން

ްމިޤާނޫނުއަސާސީަގިއް ްހިންގުމަށްޓަކައި ްއުޫސލުން ްލާމަރުކަޒީ  720ދާއިރާތައް

ްއަތޮޅު ްގޮުތގެަމތީން ްމިބާބުގަިއވާ ްހިންގުން ްއުސޫލުން ްލާމަރުކަޒީ

ްކައުންސިލްަތްއް ްސިޓީ ްކައުންސިލްތަާކއި ްރަށު ކައުންސިލްތަާކއި

ްއިންތިޚާބުކޮށް ،ް ްެއކައުންސިްލތައް ވާލުވަންދެްންަޙަަމަސްޢޫލިއްޔަތާއި

ްޤާނޫނުއަ ްފަށާއިރު، ްޢަމަލުކުަރން ްގޮތުަގިއްސާސީއަށް އަތޮުޅވެރިެއްއގެ

ް ްރަށުއޮީފސްތަކުގަްޙަަައަތޮޅުއޮފީހަާކއި ްމީހަކާއި، ްކޮންމެ ްތިބިްވާުލވެހުިރ  725އި

ްބޮޑުކަތީބުންނާް ްރަށްރަށުގެ ްކުޑަކަތީބުްނ، ްކަތީބުންނާއި، ްމާޭލްއި، އަދި

ވާުލވެްޙަމުނިސްޕަލްޓީގެްރައީސްާއއި،ްމާލޭގެްއަވަށުްއޮފީސްަތއްްހިންގުމާއިް

ްސަރވަންްޓް ްސިވިްލ ްމުަވއްޒަަފކު ްަސރުކާރުގެ ްހުރި ްއިސްކޮށް އެންމެ

ްއަދާ ްވާޖިބުަތއް ްމަސްޢޫލިްއޔަތާއި ކުރުންމަީތްއެބައިމީހުންގެ

ްމާލޭެގް ްަޖވާބުދާީރވާނީ ްައވަށްތައް ްމާލޭަގއި  730ދެމިތިބެންވާނެަެއެވެ.

ްމާލޭް ްއަދި ްވެިރން މުނިސްޕަލްޓީއަށެވެ.ް)ށ(ްއަތޮޅުވެރިންނާިއ،ްރަށްރަށުގެ

ްސިޔާސީް ްެއްއެވސް ްއަތޮޅުވެރިން ްރައީސްާއިއ، މުނިސްޕަލްޓީގެ

ް ްއެްއެވސް ްއަދި ްނުވާނެއެވެ. ްބަިއވެިރވެގެްނ މީހަކަށްްޙަރަކާތެްއގައި

ްތާއީދުކޮށްް ްކެންޑިޑޭަޓަކށް ްސިާޔސީ ްއެއްވެސް ްއަދި ްއެހީވެދީ ތަފާތުކޮށް

ްއެްއެވްސް ްއަދި ްމީހެއްެގ، ްއެްއވެސް ްއަދި ްނުވާނެެއވެ.  735ހުރަސްއަޅަިއގެން

ްހޯދަިއގެ ްމަޝްވަރާ ްލަފަާއއި ްޕާޓީެއްއގެ ަެވެ.ްސިޔާސީ ްނުވާނެއެ ްނ
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ްއަތޮޅުވެރިންާނއި،އިންތިޚާބުތަކާ ްކަންތައްތަުކގައި ްވެރިްންްބެހޭ ރަްށރަށުގެ

ްއިލެކްޝަންް ްހަމައެަކނި ްޖަވާބުދާރީވާނީ ްއަދި ްހޯދާނީ ްއިރުޝާދު ލަފައާއި

ްައތޮޅުވެރިންނާިއ،ް ްަރއީސްާއއި، ްމުިނސްޕަލްޓީގެ ް)ނ( ކޮމިޝަނަށެވެ.

ްސަރވި ްސިވިލް ްހިމެނޭނީ ްވެރިން ްހުށަހެޅުންްރަށްރަށުގެ ްތެރޭަގެއވެ.  740ްސގެ

ްހަް-43 ްތާއީދުކޮށްފައިވަނީ ްހުށަހެޅުމަށް ްމުޙަންމަދުްމި ްމެންބަރު އްދުންމަތީ

ނަޑއެިޅގެންް ްކަ ްގޮތަކަށް ްއެހެން ްމިބާބުގައި ްފެށުން. ްޢަމަލުކުރަން ނަޢީމް.

ްކަންތައްތަްއް ްބަޔާންކޮށްަފއިާވ ްމިބާބުގަަައި ްނުވާނަމަ ބަޔާންކޮށްފައި

ްފެށުނީއްސުރެް ްޢަމަލުކުރަން ްޤާނޫނުއަާސސީއަށް ޢަމަލުކުރެވޭނީ

ްރައްް ްއެމީހުންްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއި، ްއިންތިޚާބުކޮށް ްމަޖިލިސް  745ޔިތުންގެ

ް ްޙަަަމަޤާމާއި ްހަމައަށެވެ. ްދުވަހާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއިއ،ްް-41ވާލުވާ

ްމިހާރުް ް)ހ( ްދެމިތިބުން. ްމަޤާމުގައި ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމެގް ްނިމެންދެން ްދައުރު ްރިޔާސީ ހިނގަމުންދާ

ް ް)ށ(ްމަޤާމުގައި ްދެމިހުންނަންވާެނަެއެވެ. ްއެމަޤާމުގައި ްފަރާތް ހުރި

ްމަޖިލިސްް ްރައްޔިުތންގެ ްގޮުތގެމަތިން ްބަޔާންކޮްށފައިވާ  750ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ް ްމަޤާމާއި ްމެންބަރުން ްއެމަޖިލީހުގެ ްއިންތިޚާބުކޮށް ވާލުވަންދެްންޙަަައަލުން

27ްް ްމަޖިލިސ2335ްްްފެބްރުއަރީ ްރައްޔިތުްނގެ ްއެކުަލވާެލވުނު ަގއި

ްރިދެމި ްއޮންނަންވާނެަެއެެވ. ްހުށަހެޅުން ްއިންތިޚާބު. ް-42ޔާސީ

ްޢަމަ ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްފަށާއިރު، ްދައުުރްލުކުަރން ްރިޔާސީ ހިނގަމުންދާ

ް ްިރޔާީސ6ްްނިމޭތާ ްބާއްވާ ްދަށުން ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްތެރޭަގއި  755މަސްދުވަހުގެ

ްމީހަ ްމަޤާމަށް ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ްބާއްަވއި، ކުްއިންތިޚާބު

ްއިންތި ްއިންތިޚާބު.ްް-43ޚާބުކުރަންވާެނއެވެ. ްމަޖިލީހުެގ ރައްޔިތުްނގެ

ްބާއްަވިއ،ް ްއިންތިޚާބު ްިރޔާސީ ްބާއްވާ ްދަށުން ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ް ްއިންތިޚާބުކުރާތާ ްމީހަކު ްމަޤާމަށް 3ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ

 760މަސްދުވަހުގެްތެޭރގައިްޢާންމުްއިންތިޚާބުްބާްއވަިއ،ްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުެގް

ްއިންތިޚާބުމެ ްންބަރުން ްހުށަހެޅުން އިންތިޚާބުތަްއްް-44ކުރަންވާނެަެއެވެ.

ްދަ ްބާއްާވްއުަުބޭއްވެންދެން ްދަށުން ްޤާނޫނުއަސާީސެގ ް)ހ( ްހިންގުން. ލަތް

ްމަޤާމަށްް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔކަމުގެ ްބާއްަވއި، ްއިންތިޚާބު ރިޔާސީ
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ް ްއެމަޤާމާިއ ްމީހަކު ްޙަަައިންތިޚާބުވާ 2338ްްނޮެވމްބަރ11ްުވާލުވަންދެން

ްދަ ްފެށިގެން ްސިއްުރްއުަުއިން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްހިންގާނީ  765ލަތް

ް ްެމންބަރުންގެ ްއެމަޖިލީހުގެ ްއަޣްލަބިއްޔަތުްނ3/2ްްވޯޓަކުން ގެ

ް ްދ5ްްައިންތިޚާބުކުރެވޭ ްެއކުލެވޭ ްމަްއޗަށް ްހިންގާްުއަުމެންބަުރންގެ ލަތް

ްދަް ް)ށ( ްއެްއވެްސްއުަުމަޖިލީހަކުންނެވެ. ްމަޖިލީހުގެ ްހިންގާ ލަތް

ްއިންތިޚާބުަގިއްމެ ްރިޔާސީ ްބުނާ ްގައި ް)ހ( ްމިމާއްދާގެ ންބަރަކަށް

 770ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެްމަޤާމަށާއި،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގްނާއިބުކަމުގެް

ްކުރިމައްޗެ ްމަޤާމަށް ްހުށަހެޅުން ްނުެލވޭނެެއވެ. ވޯޓުދިނުން.ްް-45އް

ްދަ ްބުނާ ްވޯޓުްއުމިބާބުގައި ްނަގާ ްހޮވުމަށް ްމަޖިލިސް ްހިންގާ ގަާއއި،ްލަތް

ްަޢއްޔަނުކުރުާމއިް ްމީހުން ްމަޤާމުތަކަށް ްެއިކއެކި ްމަރުޙަލާގަިއ އިންތިޤާލީ

ްވޯޓުެދވޭީން ްވޯޓުަތކުަގއި ްނަގާ ްަމޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުްނގެ ގުޭޅގޮތުން

ްއިން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްމެންބަރުންނަށެވެ.  775ބަެއްއްް-46ތިޚާބުކުރި

ް"ޤާނޫނުއަސާސީ" ްމިާބބުގައި ްމާނަ. ްލަފްުޒްްލަފްޒުތަކުގެ މި

ްހަމައެކަިން ްއަދި ްއެރިޔަނުދިނުމަށްޓަކަިއ، ްޮއޅުމެްއ ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ

ް"ޤާނޫނުައސާސީ"ްއަީކް ްބަޔާންކުރާ ްލަފްޒުގެ ްއެ ްއަދި ްބޭނުމަށެވެ. މިބާބުގެ

ް ްމަޖިލިސ2334ްްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްާޚްއޞަ ްރައްޔިތުންގެ ޖުލައިމަހު

ްފާސްކޮށް ްއެަމޖިލީހުން ްގުިޅގެން ްއަހަރ2338ްްުްއެްއކުރުމާއި  780ވަނަ

ްޝުކުރިއްާޔް ްޤާނޫނުއަސާސީއެެވ. ްތަޞްދީޤްކުރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް
ް

ްހުށަހެޅުންތަކަށްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްއާދެ،ްމިްހުށަހެޅުްއވި

ްތ.އަ ްލ.އަތޮޅު، ްއަދި ްޢަފީފް ްޙަސަން ްޢިއްޒަތްތެިރްތާއީދުކުރަްއވާ  785ތޮުޅެގ

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްެތރި ްލ.އަތޮޅުގެ ްއަދި ްޢަފީފްއާއި، ްޙަސަން މެންބަރު

ނޑުްފުރުޞަތުްއަރުވަން. ްމުޙަންމަދުްނަަަޢީމަށްްއަޅުގަ

ް

ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙަަސންް ްހުށަހެޅުން ްއާދެ، ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި 22ްްް،21ޝުކުރިއްޔާ 23ްްއަދި
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ްނާޝިދުްއާްކެވުްނ:ޢަފީފްްވާހަކަެދއް ްައޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދ.އަތޮުޅެގ ްގުޭޅގޮތުން  790އި

ނޑުްތާއީދުކުރަން.ްުޝކުިރއްޔާ. ްހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެޅުްއވުމަށްްައޅުގަ

ް

ްހުށަހެޅުއްވިްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްއެ ްނާޝިދު ްދެންމެ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްހުށަހެުޅންތަކަށްްްށަހެޅުއހުްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން:ް ްތާއީދުކޮށްފައިވާ ްައޅުަގނުޑ ަްވުންތަުކގައި

 795ްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަނީްހިތުެގއަޑިން.ްޝުކުިރއްޔާ.

ް

ްމެންބަރުްްްވާހަކަެދއްެކވުން:ްރިޔާސަތުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްހއ.ގެ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ނޑުްފުރުޞަތުްއަރުވަ ން.ްވަކިންްހުރިްހުށަހެޅުންްއަޙްމަދުްސަމީރަށްްއަޅުގަ

ްހުށަހަޅުއްވައިެދްއވުމަށް.ް

ް800 

ްމިދަންނަވާލަނީްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްމިހާރު ްައޅުަގނޑު ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްއަޅުަގންްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްދިއުމުަގިއ ްވާހަކަދެެކވިދިޔަ ްބައްދަލުވުމުގަިއެވސް ޑަްށްނުރަަަސްމީ

ްހުށަހެޅުންތައްް ްހުށަހަޅާފައިާވ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް، އެއްބަސްުނވެވޭ

ްހުށަހެޅުމަށްް ްމި ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްގޮތުަގއި. ްހުށަހެޅުމެއްގެ ްވަކި ްޒާުތަގއި އޭގެ

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަްތތެރި ްއުތުރުބުރީެގ ްމާޅޮްސމަޑުލު  805ތާއީދުކޮށްދެްއވާފަިއވޭ

ރިްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދާއިްއަިދްޢަލީްވަޙީދާއި،ްޮކޅުމަޑުލުގެްިޢއްޒަތްތެ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްޝިހާބް. ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި މާލޭގެ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއި،ް ްހުށަހެޅުން. ނުޑެގ ްއަޅުގަ މިދަންނަވާލަނީ

ް ްދެމިތިބުން. ްމަޤާމުގައި ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ މިބާބުަގިއ1ްްރައްޔިތުންގެ

ްގޮުތގެމަތިން ްމިްްބަޔާންކޮށްފަިއވާ ްހޮވުމަށް  810ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުކ

ްބޭއްވެންދެންް ްއިންތިޚާުބ ްރިޔާސީ ްބާއްވާ ްގޮތުގެމަިތން ޤާނޫނުއަސާސީަގއިވާ

ްމަޖިލީހުގެް ްރަްއޔިތުންެގ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއި، ްހުރި މިހާރު

ްމިހާރުް ްތިިބ،ްއިންތިޚާބުޮކށްފައި ްއިންތިާޚބުކޮށްފައިވާ ްގޮތުަގއި މެންބަރުންގެ

ްމެންބަ ްމިތިބި ްތެރެއިން ްމާއްާދ،ްްރުންގެ ްވަނަ ...ް ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ް ްމިބާބުގެ ްމަޖިލިސް ްގަިއ4ްްރައްޔިތުންގެ ް)ރ( ްމާއްާދެގ  815ވަނަ

ްމަޖިލީހުގެް ްރައްޔިތުންެގ ްއަދާކުރަމުންނުދާ ްމަޤާމެއް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ
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މެންބަރުންްއެބައިމީހުންގެްމަޤާމުގައިްދެމިތިބޭނެއެެވ.ް)ށ(ްމިމާއްދާގެް)ހ(ް

ްގޮ ްމަޤާމުަގިއްގަިއވާ ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްިޔތުންގެ ުތގެމަތިން

ްމަޖިލީހުގެް ްރައްޔިތުންގެ ްމާއްދާ ްވަނަ ...ް ްޤާނޫނުއަސާސީެގ ދެމިތިބޭއިރު

ް ްއަދާކުރަމުްނ4ްްމިބާބުގެ ްމަޤާމެްއ ްބަޔާންކުރާ ްގަިއ ް)ރ( ްމާއްދާ  820ވަނަ

ްހުސްވެއްޖެނަ ނޑި ްގޮ ްމެންބަރުކަމުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްސަބަބުން ަމްގެންދިއުމުގެ

ް ްއިންތިޚާބުކުރުމަށްޓަކައި ްމެންބަރަުކ ނޑިއަށް ްގޮ މަސްދުވަހުެގ1ްްއެ

ްމެންބަރަކުް ނިޑައށް ްގޮ ްއެ ްބާްއަވއި، ްއިލެކްޝަެނއް ްަބއި ތެރޭަޭގައި

ްއިންތިޚާ ްހުަށހެޅުން ްރަުށްް-27ބުކުރާންވާެނއެވެ. ްކައުންިސލްތަކާއި، އަތޮޅު

ްއިންތި ްމެންބަރުން ްަކުއންސިލްތަކަށް ްސިޓީ  825ޚާބުކުރުން.ްކައުންސިލްތަާކއި،

ް ްލަސްެވގެން ްފެށިގެން ްދުވަހުން ްތަޞްދީޤްކުރާ 3ްޤާނޫނުއަސާސީ

ް ްޤާޫނނުއަސާސީެގ ްތެޭރގައި ްލާމަރުަކީޒ8ްްމަސްދުވަހުގެ ްބާުބގެ ވަނަ

ްމަޤާމުތަކަްށް ްބޭނުންވާ ްހިންގުމަށް ްަކުއންސިލްތައް ްހިންގުމުަގިއވާ އުސޫލުން

ްއިންތިޚާ ްމެންބަރުން ްގޮތުގެމަތިން ްހުށަހެޅުންްބުކުރާންޤާނޫނުގަިއވާ ވާނެެއެވ.

 830ރިޔާސީްއިންތިޚާބު.ްޤާނޫނުއަސާސީްތަޞްދީޤްކުރާްދުަވހުންްފެށިގެންްް-28

ްދައުުރް ްމީހެއްެގ ްހުރި ްމިހާރު ްަމޤާމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ

ދުވަހާއިްދެމެދުަގއިްލަްސވެަެެގންްއިންތިޚާުބ33ްްދުވަާހއ123ްްިހަމަވުމުގެް

ްއިން ްމީހަކު ްއެމަޤާމަށް ްތިޚާބާއްަވއި، ްހުށަހެޅުން ް-29ބުކުރަންވާެނއެވެ.

ްާޤނޫނުއަސާސީަގިއް ްމަސްޢޫލިއްޔަތު. ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންެގ

ްރަުށް ްަކއުންިސލްތަކާއި، ްއަޮތޅު ްަކއުންސިލްތަކާއި، ްސިީޓ  835ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

ްރައްޔިތުްނެގް ްއިންތިޚާބާއި، ްރިޔާސީ ްއިންތިޚާބާިއ، ކައުންސިލްތަުކގެ

ްބޭއް ްއިންތިޚާބު ްޤާނޫނުތަްއްމަޖިލީހުގެ ްހަދާންޖެހޭ ވުމަށްޓަަކއި

ް ްގިނަެވގެން ްފެށިގެން ްދުވަހުން ްފަށާ ްޢަމަލުކުަރން 63ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްރަީއސް،ްމިދަންނަވާލެވުީން ްޢިއްޒަތްތެރި ްހަދާންވާނެެއވެ. ްތެރޭަގއި ދުވަހުގެ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްޝުކުިރއްާޔ ްހުށަހެޅުންތައް. ްހުށަހެިޅ ްަވކިން  840އަޅުަގނުޑ

ްރައީސް.ް

ް
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ްހުށަހެޅުއްވުމަްށްްްތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަ ްމި ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްނުވަތަ،ް ްަވޙީދަށް ްޢަލީ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްރ.އަތޮުޅގެ ތާއީދުކުރަްއވާ

 845ނޫނީވިއްޔާްތ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދުްނޫނީވިއްާޔް

ްޢިްއަޒތްތެ ްމާލޭގެ ްޝިހަމައެއާެއކީަގއި ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ބް.ްތިންްހާަާރި

ްތާއީދުކުރަްއވާކަމަށް.ް ްބޭފުޅުންވެސް ްތިން ްބޭފުޅަކު،ްމި ްކޮންމެ ބޭފުޅުންކުރެ

ްވަޙީދު.ް ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްރ.އަޮތޅުގެ ްއަރުވަން. ފުރުޞަތު

ްތ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދު.ް

ް850 

ްހުށަހެޅުމަށްްްމިްެމންަބރުްރިޔާޟްްްކޮޅުމަޑުލު ްސަމީރުގެ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްހއ.ގެ

ްތާއީދުކުރަން.ްްްެދއްެކވުން:ރަޝީދުްވާހަކަ

ް

ްއުތުރުބުރީެގްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތިލަދުންމަތީ ްމެްނބަރު.ްއާދެ،ްދެން ޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރި

ނުޑް ްއަުޅގަ  855ފުރުޞަތުްއަުރވަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަުދްމުޢިއްޒަށް

ްއޮތް ްފޮނުއްވާފަިއ،ްްވަކިން 33ްްހުށަހެުޅއްވުެމއް ްނަންބަރު. 33ްކަރުދާސް

ްވަނަްހުށަހެޅުން.ް

ް

ްއޮޑިޓަރްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްކޮމިޝަންަތކާއި ްބައެްއ ްުހށަހެޅުމަކީ ްހުށަހަޅާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއާދެ،

ްްއަްޙމަދުްމުިޢއްޒުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއުފައްދާފަިއާވްޖެނެރަލް. ްފެށިއިރު ްޢަމަލުކުރާން ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް  860މި

ްތިިބް ްކޮިމޝަންގައި ްސަރވިސް ްިސވިލް ްކޮމިޝަާނއި، ްރައިޓްސް ހިއުމަން

ްޤާނޫނުތަކުގަިއް ްއުފެއްދި ްކޮމިޝަން ްދެ ްއެ ްމެންބަރުކަން މެންބަރުންގެ

ްމިް ްހަމައެހެންމެ ްދެމިއޮންނާނެއެވެ. ްމުއްދަތަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

ްޢައްޔަންޤާނޫނުއަސާ ްފެށިއިރު ްޢަމަލުކުާރން ްއޮޑިޓަރްސީއަށް ކޮށްފައިވާ

 865އަހަރުްދުވަހުެގ7ްްޖެނެރަލްްއެމަޤާމަށްްޢައްޔަނުކުރެވުނުްތާރީޚުންްފެށިގެންް

ްމުއްދަތަށްްދެމިހުންނާނެއެވެ.

ް
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ްމެންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްެތރި ްތާއީދުކުރައްވާ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ބަރު،ްޝުކުރިއްޔާ

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަްތތެރި ްރ.އަތޮުޅގެ ްމެންބަރަށް، ްިޢއްޒަތްތެރި ރ.އަތޮޅުގެ

ނޑުްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް  870ްޝާހީންްޙަމީދަށްްއަޅުގަ

ް

ްޝުކުރިއްާޔ.ްއާދެ،ްތިލަދުންމަތީްއުތުރުބުރީްޢިއްޒަތްތެރިްެމންބަރުްއަޙްމަދުްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް

ްތާއީދުކުރަން.ްްުވން:ްޝާހީންްަޙމީދުްާވހަކަެދއްކެ ނުޑ ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުއްވުމަށް ްހުށަހެުޅއްވި ްއެ މުޢިއްޒު

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް875 

ްދެންްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ް)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު(. ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްޙުސަފާދިއްޕޮ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްފޮނުއްާވްޅުގެ ްއިބްރާހީމް އިން

ްްްއްވުންްހުށަހެޅުއްވުމަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ހުށަހެޅު

ް

ްމެންބަރުންނަށްްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ްއެންމެހާ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާދެ، .`ް880 

ްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފަދަިއން، ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ްގާްތަގނޑަކަށް ނަޑކީެވސް 14ްއަުޅގަ

ް ްމަރުޙަލާގެ ްއިންތިާޤލީ ްޞަފްޙާގެ ްމީހެއް.ވަރަކަށް ްހުށަހެޅި ްބާބެއް

ްވާހަކަތަާކިއް ްދެެކވުނު ްބައްދަލުވުންތަުކގަިއ ްނުރަސްމީ އެހެންނަމަވެސް،

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްކަންތައްަތކަާކއި ްގިނަ ްވަރަށް ްވަނީ ގުިޅގެން

ްގިނަް ްވަރަށް ނޑުެގ ްއަުޅގަ ްއެގޮތުްނ ްއާދެވިަފއި.  885އެއްބަްސވުމަކަށް

ްހުށަ ްއެ ްެއބޭފުޅުން ްޭއގައި ްހުށަހެޅުމުގަިއްހުށަހެޅުންތަކެއް ހެޅުއްިވ

ްއެގޮތުްން ްެދން، ްދޫކޮށްލާފައި. ްއެ ްވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ހިމެނިގެންވާތީ

ްޤަސްދުކުރާް ްހުށަހަޅާލަން ްހުށަހެޅުމެއް ްދެތިން ްއެއްބަސްުނވެވޭ އަޅުަގނޑަށް

ްރައްޔިތުންެގް ްބޭްއވެންދެްނ ްއިންތިޚާބުތައް ްއާދެ، ްދަންނަވާލަން. ވާހަކަ

ް ްއަދާކުރުްނ. ްދައުރު ްމާއްދާ،ްމަޖިލީހުގެ ްވަނަ ....ް  890މިޤާނޫނުއަސާސީގެ

ް ްމިބާބުގެ ްމަޖިލިސް ްަރއްޔިތުްނެގ ްމާއްދާގަިއ3ްްޤާނޫނުއަސާސީގެ ަވނަ

ްބާއްަވިއް ްއިންތިާޚބު ްޢާންމު ްބާއްވާ ްގޮުތގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

ރައްޔިތުންެގްމަޖިލިސްްއެކުަލާވލެވެންދެންްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގެްގޮުތަގިއް

ްޤާނޫނުއަ ްމި ްޚާއްަޞްއޮންނާނީ ްރައްޔިުތންގެ ްއިޞްލާޙުކުރި ސާސީ
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ް ްއެމަޖިލީހުގެ ްތިބި ްރައްޔިތުންެގ113ްްމަޖިލީހުގައި ްތެރެއިްނ  895މެންބަރުންގެ

ް ްރާއްޖޭެގ ްމާލެއާއި 23ްްމަޖިލީހަށް ްތިބި ްއިންތިޚާބުކޮްށފައި 42ްއަޮތޅުން

ް ްރާއްޖޭގެ ްމާލެއާއި ްމަޖިލީހަށް ްޚާއްޞަ ްރައްޔިތުންެގ 23ްމެންބަރުންނާއި،

ްއި ްއަތޮޅުން ްތިބި 42ްްންތިޚާބުކޮށްފައި ްޖުމްލަ 84ްމެންބަރުންނާއި،

ްހުށަހެޅުމަށްް ްމި ްމަޖިލީހެކެވެ. ްެއކުލެވޭ ްމައްޗަށް މެންބަރުންގެ

ްޝި ްމުޙަންމަދު ްއޮނަރަބްލް ްމެންބަރު ްމާލޭެގ  900.ްބުހާތާއީދުކޮށްދެްއވާފަިއވަނީ

ްގެނެވުުން ްޤާނޫނުއަސާސީައށް ްޤާނޫނުތައް. ްޝަރީޢަތާއިުގޅޭ އިސްލާމީ

ްއިޞްލާޙުތަކަ ްފަށާތާ ްޢަމަލުކުރަން ްއިސްާލީމ6ްްށް ްތެރޭގައި މަސްދުވަހުގެ

ްޤާނޫނުތައްް ްހަދަންޖެހޭ ްހިންގުމަށްޓަކައި ްދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ޝަރީޢަތް

ްބިލުތައްް ްހުށަަަހަޅާންޖެހޭ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންެގ ފާސްކުރުމަށް

ްހުށަހެޅުމަށްް ްމި ްއާދެ، ްހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  905އެމަޖިލީހަށް

ްމުޙަންަްމަދުްތާއީދުކޮށްދެްއވާފަ ްއޮނަރަބްލް ްމެންބަރު ްހައްދުންމަތީ ިއވަނީ

ްކުީރގެް ްމީގެ ްޖަލްސާގައިެވސް ްމި ްއިތުުރން ްއޭގެ ްއަދި ނަޢީމް.

ްފަޟީލަތުލްޖަލްސާ ްއޮނަރަބްލް ްޙުސައިންްގަިއވަނީ ްއިލްާޔސް އުސްތާޛު

ް)ހ(ް ްއިންިތޚާބުތައް. ްލޯކަލް ްއާދެ، ްތާއީދުކޮށްދެއްވާަފއި. ްމިއަށް އިބްރާހީމް

ްޤާނޫނުއަސާ ްފަށާތާ ްޢަމަލުކުރަން ްއިޞްލާޙުތަކަްށ ްގެެނވުުނ  2ް910ސީއަށް

ްލާމަރުކަޒީް ްމާްއދާ ްވަނަ ...ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްތެރޭަގއި މަސްދުވަހުގެ

ް ްމިބާބުެގ ްހިންގުން. ްމާްއާދ1ްްއުސޫލުން ްވަނަ ...ް ްމާއްދާާއއި ވަނަ

ް ްމިބާބުަުގެ ްހިންގުން ްުއސޫލުން ްމާއްދާަގިއ2ްްލާމަރުކަޒީ ވަަނ

ނުތައްްރައްަްޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްފާސްކުރާންވާނެެއވެ.ްބަޔާންކޮށްފަިއވާްޤާނޫ

ް ްފަށާތާ ްޢަމަލުުކރަން ްިއޞްލާޙުތަކަށް ްގެެނވުނު  6ް915)ށ(ްޤާނޫނުއަސާީސއަށް

ްެއާވް ްބަޔާްނކޮށްފައި ްގައި ް)ހ( ްމިމާއްދާގެ ްތެރޭަގއި މަސްދުވަހުގެ

ް)ނ(ް ްބާްއވަްނާވނެއެވެ. ްއިންތިޚާބުތައް ްބާްއވަްނޖެހޭ ްދަށުން ޤާނޫނުތަކެއްެގ

ްބަޔާްނކޮށްފައިމި ްގައި ް)ށ( ްބޭއްވުމާްމާއްދާގެ ްއިންތިޚާބުތަްއ ެއކު،ްެއވާ

ްބަޔާންެވގެްނާވް ްޤާނޫނުގައި ްމީހުން ްއިންތިޚާބުވީ ްމަޤާމުތަކަށް އެިކއެކި

ް ްމަޤާމުތަާކިއ ްމަސްޢޫލިއްޔަުތްޙަަަގޮތުގެމަތީން ްމަޤާމުތަކުެގ  920ވާުލވެ
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ްތާއީދުކޮ ްހުށަހެޅުމަށް ްމި ްާއދެ، ްފަށަންވާެނއެވެ. ްށދެއްވާފަިއވަީންއަދާކުރާން

ްމާލޭގެްމެންބަރުްއޮނަރަބްލްްމުޙަންމަދުްޝިހާބް.ްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް

ްއިބްރާހީމް،ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޙުސައިން ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ް ްހުށަހެޅުމަށާއި ްފުރަތަމަ ްހުށަހެޅުއްވި ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި  2ް925ޅ.އަތޮުޅގެ

ްހުށަހެޅުމަށް ްޝިްވަނަ ްމުޙަންަްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ބަށްްހާަާމާލޭގެ

ްތާއީދުކުރުމުގެްފުރުޞަތުްއަުރވަން.

ް

ްމެންބަރުްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަްަމދުް ްިޢއްޒަތްެތރި ްޅ.އަތޮުޅގެ ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ނުޑްތާއީދުކުރަން.ްޙުސައިންްއިބްރާހީމްްހުށަހެޅުްއވިްހުށަހެޅުންތަކަށްްްްވާހަަކދެއްެކވުން:ްޝިޙާބް  930ްއަުޅގަ

ް

ްމެންބަރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަްތތެރި ްފާދިއްޕޮޅުގެ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ވަނަްހުށަހެޅުން،ްކަރުާދސްްނަންބަރ2ްްުޙުސައިންްއިބްރާހީމްްހުށަހެޅުްއވިް

ްމުޙަނ48ްްަް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްލ.ައތޮޅުގެ ްހުށަހެޅުމަށް މަދުްަގއިވާ

 935ްނަޢީމަށްްތާއީދުކުރުމުގެްފުރުޞަތުްއަރުވަން.

ް

ްްަމދުްންހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުޙަް ްޝުކުރިްއޔާ. ްއާެދ، ްއައްސަލާމްޢަަަލަިއކުމް. ްއިބްރާހީމްްމި ްުޙސަިއން

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްއިސްލާމީްޝަރީޢަތްްހިންގުމުގެްބިލުތަްއްހެދުމުގެްބަޔަްށްްްނަޢީމްްވާހަަަަކދެއްެކވުން:

ްހުށަހެ ްހިތަށްއަރަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްނަންބަރު ްއެައްށ48ްްޅުން ްއެއީ. ޭކ

 940އަޅުަގނޑުްތާއީުދކުރަން.ްއެީއްވަރަށްްމުހިންމުކަމެއްކަމުގަިއްދަންނަވަމުން،ް

ްއަޅުަގނޑުްއިށީނދެލާނަން.ްޝުކުރިއްާޔ.

ް

ްއުތުރުބުރީްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމާޅޮސްމަޑުލު ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ެގްޝުަުަުކުރިްއޔާ

ްހުށަހެޅުމަށްް ްފޮނުއްވާ ްވަޙީދު ްޢަލީ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢަީލް ްިއނގޭތޯ. ްޝުކުރިްއޔާ ްބޮޑަށް ްަވރަށް ްއާދެ،  945)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ްއަރިހު ްމެންބަރުގެ ްޢިއްޒަްތތެރި ްރ.އަތޮުޅގެ ނުޑްވަޙީދު ްއަޅުގަ ން

ް ްމި ްކަަހަލްދަންނަވާލަންޖެހެނީ، ްެއއްވެސް ްބައްދަލުވުމުގައި ނުރަސްމީ
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ްމެންބަރުގެބަދަލެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެްއޗިއްެސއްނޫން.ްްއް ްހުރި ގެންނަވާަފއި

އެހެންވީމަ،ްކުރީުދވަހުްހުށަހަޅުއްވާެދއްވާަފއިމިވަނީްރ.އަޮތޅުެގްޢިއްޒަތްތެިރް

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހައްދުންމަތީގެ ްައދި ްވަޙީދު، ްޢަލީ  950މެންބަރު

ްދެކުނުބު ްނިލަންދެއަތޮޅު ްއޭެގއިތުރަްށ ްއަދި ްޢިއްޒަތްތެރިްމޫސާމަނިކު. ރީެގ

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަްތތެރި ްމާލޭގެ ްއަދި ްދެން ްރިޔާޟް. ްމުޙަންމަދު މެންބަރު

ްއެްއވެސްކަހަަލް ްހުށަހެޅުންތަކަށް ްއެހުށަހެޅުއްވި ްއިސްމާޢީލް އިބްރާހީމް

ްތަފާތެްއް ްެއްއވެސް ްބައްދަލުވުމުަގއި ްއަިއސްފައިނުވާީތ،ްުނރަސްމީ ބަދަލެއް

ްއެހުށަހެޅުްއވު ްކުރީދުވަހުެގްގެނެވިަފއިނުވާތީ ްވަނީ ްމިހާރު  955ންތައް

ް ްޖަލްސާގަިއ، ްހުށަހެޅިފައިވާީތ256ްްއެންމެފަހުގެ ްޖަލްާސގައި ވަނަ

ްކޮންމެހެންް ްމިއަދު ްދެން ްދަންނަވާލަން. ްނެތްވާހަކަ އެފުރުޞަތު

ްއަޅުް ްދެން ްދަންނަވާލަމުން ްނުޖެޭހނެކަމަށް ނުޑްހުށަހަޅުއްވާދެްއވާކަށް ގަ

ް ްއޮތީ، ްދަންނަވާލަން ްިއޞްލާުޙްްނުރަސްމީމިހާރު ބައްދަލުވުންތަކުގައި

ްހުށަހަޅައިދެއްާވް ްބައިަތއް ްތަފާތުގެނެވުނު ްެއއްިޗއްާސ  960އެްއގޮތްކުެރވުނު

ްމެންބަރުންނަށް.ް ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްވަރަށްބޮޑަްށ ނިންމަވާލަދެއްވީ.

މެންބަރުންވެސްްެއކަންޮކށްދެއްވާފަިއވާީތްޢިްއޒަްތތެރިްދެންްތާއީދުކޮށްދެްއވާް

ްސްްޝުކުރުދަންނަވާަލން.ްއެކަމަށްވެް

ް

 965 ހުށަހެޅުންތަކަށްްބަހުސްކުރުމުގެްފުރުޞަތުްހުޅުވާލުންްް-2

ް

ްއާދެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޅުަގނޑުމެްން، ްައއިޓަމަށް ްތިންވަނަ ްއެޖެންާޑގެ ްއޮތީ ދެން

ސްކުރުމުގެްފުރުަޞތުްހުޅުވާލަން.ްހުހުށަހެޅުންތަކަށްްބަްފަށައިގަތުން.ްއާެދ،

ްއެހެންވީ ްަފށައިގަންނަން.ްއާދެ ްައޅުަގނޑު ްެއކަންުކރުމަށްޓަކައި ަމ،

ްއާދެ،ް ްެއދެން. ްއެިދވަަޑއިގަތުން ްަވގުތަށް ްމެންބަރުން  970ޢިއްޒަތްތެރި

ްޤަ ަުްއަޅުަގނޑު ްމިބަޞްދު ްހުަުކުރަނީ ްަވގުތެްއްމިނ5ްިސަށް ް ޓްއިރުެގ

ް ްމެންބަރަކަށް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްއެވަުރްމިނ5ްިއަރުވަންކަމަށް. ޓްއިުރަކމަށް.

ްއިޝާރާްތްމަދުވާކަމަ ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްަޒތްތެރި ށްވަންޏާ
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ްރ.އަތޮުޅެގް ްނުކުތާެއްއ ްނިޒާމާބެހޭ ްާއދެ، ލިބިވަޑަިއގަންަނވާކަމަށް.

 975ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއެނިގަވޑަިއގަންްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްރައީސް، ްޢިއްަޒތްތެރި ްނަވާެންއައްސަލާުމއަލައިކުމް.

ްމަރުޙަލާ.ްްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެންމެަފހުގެ ްނިމުމުގެ ްމިޤާނޫނުއަސާސީ ްމިއީ ްމިހާރު  980ފަދައިން

ްރަނގަުޅް ްެއންމެ ްގުޭޅގޮތުން ްއެކަމާ ްައޅުަގނޑުމެްނނަށް މިމަރުޙަލާގައި

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްނުބުނެިވއްޖެކަމުަގއިާވނަމަ އެްއޗެއް

ްއެ ްއޗެްއްނުބުނެުވމުގެްސަބަބުންްދެންްބޭފުޅުްނނަށްްއޮންނާނީްބުނަންްއުޅޭ

ްއެނުބުނެވިފައި .ް ްމަުދވެގެން 13ްްހެންވީމަ، ްކުރުވެގެން ްއެންމެ 13ްމިނެޓް

ް ްއެ ްީހވަނީ، ްއަޅުަގނޑަށް ްނުލިބި ްމެންބަރަކަށް  985މިނެޓްވެްސ13ްްމިނެޓް

ް ްކުރު ްއެންމެ ްހީވަނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްއެހެންނަމަވެސް މިނެޓ13ްްްކުރު.

ްލިބުނުްލިބެން ްބައްދަލުުވމުގައި ްނުރަސްމީ ްއަޅުަގނޑަށް ްއަނެއްކާ ޖެހޭނެ.

ް ްކުށްކަމުގައިނުވާނަަމ ްކޮމިޓީންވ13ްެމަޢުލޫމާތު ްއިދާީރ ްވަނީ ސްްމިނެޓަށް

ްްއެއްބަްސެވވަަޑއިގަންަނވާފައިް މަނިކުފާނަށްްއަޅުަގނޑުމެްނ

ްމަނިކު ްއޮޅުމަކަށްެވއްޖިްއޔާ ްފަހަރުގައި ްމިއީ ްދެން  990ފާނުްލަފާއަރުވާފައިހެން.

ް ްއެދެނީ ްއަޅުަގނުޑ ްއެދެން. ްމަނިކުފާނ13ްްުސާފުކޮށްލަދެއްވުްނ މިެނޓް

ްދެއްެވވުން.ްޝުކުިރއްޔާ.
ް

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއޮތް ްކުރިއަށް ްއަޅުަގނޑު ްޢިއްޒަތްތެިރ15ްްއާދެ،  995މިނެޓްއިރުތެޭރަގިއ

ްމިބަ ްއެދިަވޑަިއގަންހުަުމެންބަރުން ްބައިވެިރެވވަަޑއިގަންަނވަން ނަާވ،ްސްގައި

ް ްއާެދ،13ްްމަޢާފްކުރައްވާ. ްއެދެން. ްއެދިވަަޑިއގަތުން ްތެރޭގައި މިނެޓްއިުރ

ޓްްއަރުވާނަން.ްާއދެ،ްނިޒާމާބެހޭްމިނ13ްިކޮންމެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަަކށްް

ްނުކުތާއެއްްތ.އަތޮުޅގެްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްޙަސަންްޢަފީފް.ް

ް1000 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(
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ް

ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙަަސންް ްވިދާެޅއްނުވޭ ްއަދި ްރައީްސ، ްޓަށްވުެރްމިނ5ްިޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުމެންެގްްްވާހަކަެދއްކެވުްނ:ްޢަފީފް ްއަޅުގަ ްނުރަސްމީކޮށް ްދެން ްަވގުތުދެްއވާނެކަމަށް. އިތުރު

ް ްއޮތީ ްވިދާުޅވެފައި ްރަީއސް ްދެނ13ްްްކައިީރގައި ްދެއްވާނަމޭ.  1005މިނެޓް

ްއެހެންވީމާ ،ް ްބަދަލުނުކުރައްވާ ްއެގޮްތ ްދެއްވުމަްށްމ13ްްިމިހާރު ނެޓް

ްނިންމަވާފައިްއެކަންަތއްްއިޢުާލންކޮށްދެއްވުންްއެދެން.ްޝުކުިރއްޔާ.
ް

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދަންަނވާލަިއފިން ނޑު ްއަުޅގަ ްއިނގޭތޯ.ްމިނ13ްިއާދެ، ްވާަހކަ ްއަރުާވ  1010ޓް

ް ްޢިއްޒަތްތެރ13:15ްްިއެކަމަކު ްއެިދވަޑއިގަންަނާވ ްވަގުތަށް ްކުރިްނ ގެ

ްމެންބަރުންްމެންބަރުންނަ ްޢިއްޒަތްތެިރ ްއާެދ، ްއަރުވާނީ. ނޑު ްއަޅުގަ ށް

13:15ްް ްދެން ްއާދެ، ްއެދެން. ްއެދިަވޑަިއގަތުން މިހާރުްވުުމގެކުރިން

ްޢަފީފްްދެންމެްކުރެއްވިްުސވާުލް ްމެންބަރުްޙަސަން ްިޢއްޒަތްތެރި ތ.އަތޮޅުގެ

ް ްހުށަހެޅުއްވުުމގަިއ ްހުށަހެޅުްއވި ްދެވ17ްަކުރީަގއި ްކަުރދާހުގެ  1015ަންވަނަ

ްއައި ްައއިސްަފއިާވގޮތް، ްއަޅުަގނުޑްޓަމަށް ްއެގޮްތ ސޮއިކުެރވުނުއިރު

ްހީކުރަން.ް ްލިބިވަަޑއިގެންފިކަަމށް ްދެންނެވިން. ްފޮނުވާލަން އަތްޕުޅަށް

ްތ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙަސަންްޢަފީފް.

ް

ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙަަސންް ްސޮއިކުެރއްވުުމގައި ްމަނިދެްނ ްދިޔަގޮްތ  1020ްކުފާނަށްްމިކަންތައްތައް

ނޑުމެންނަށްްއެްބަލާނެްވަގުތެްއވެްސްްްވާހަކަެދއްކެވުްނ:ްޢަފީފް އެނިގވަަވޑަިއގަންނަވާނެ.ްދެްންއަޅުގަ

ްރައީސް.ް ްޢިްއޒަްތތެރި ްސޮިއކުރެްއވީ ްަލއްވާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ނުދެއްވާ

ްއެއްބަްސވިގޮަތކަށްނޫން.ް ނޑު ްއަުޅގަ ްއޮތީކީ ްއެލިޔެފަިއ ްޭއގައި އެހެންވީމަ،

ްބަދަލުކޮށްލަ...ްއެހެންވީމަ،ްއެ

ް1025 

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްއެއަްށްއެކަން ްވަނީ ްޙަމީދު ްޝާހީން ްއެބަކޮށްލަން. ައޅުަގނޑުމެން

ނުޑްތިޢިއްޒަތްތެރިް ހުށަހަޅުއްވާދެްއވާފައިްކުީރަގއި.ްއެހެންވީމަ،ްދެންްއަޅުގަ

ްޓައިޕިން ްވާހަކަދަންނަވާަލން. ްބޭނުންވާނެ ްެއގޮތަްށ ްސޮިއ ގްމެންބަރުންގެ

ް ްދެން ްއެބަޖެހޭ. ްޤަބޫލުކުރަން ނުޑމެން ްއަުޅގަ ތިްމިސްޓޭކެއްކަމަށް
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ނޑުްވަރަްށް ނޑުްގަަދކަމުންްސޮއިކުީރއޭްވިދާުޅވީމަްައުޅގަ  1030ދެންމެއަކުްއަުޅގަ

ްހުރިހާް ްހަމަ ްއަރިހުަގިއ ްތިބޭފުޅުންގެ ްއަުޅަގނޑު ްއެކަމަކު ދެރަވެއްޖެ.

ްއަވަްސުކރުމުގެ ްމަސައްކަތް ްދެން ްހުރީމު. ގޮތުންްްވަގުެތްއގަިއވެސް

ްއެހެންނަމަވެްސް ްދެން ްގެންދިޔަަައިން. ްދަންނަވަމުން އަވަްސކޮށްދޭށޭ

ގަދަކަމަކުންްއަޅުަގނޑުްއެކަްނނުކުރުވާްވާހަކަްދަންނަވާލަންްރެކޯޑަށްޓަަކއި.ް

ްމުޙަންމަދުް ްމެންަބރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްފުރަތަމަ  1035އާދެ،

ްއަނިލް.

ް

ްމަޢުްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްމި ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްުޝކުރިްއޔާ ްވަރަށްިގަންޟޫއާދެ، ްަގިއ

ްބޭނުންފުޅުވާކަްށްްމުޙަްނމަދުްއަނިލްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްވާހަކަަދއްަކވަން ްދިގުކޮށް ްވަރަށް ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްވާަހަކް ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްއެހެންކަމުން ްއެނގޭ.  1040އަޅުަގނޑަްށވެސް

ްައޅުގަްމާދިގެއްނު ްމިބާބާކުރާނަން. ްނުކުތާއެްއްނުޑ ްއެްނމެ ްހަމަ ގުޅޭގޮތުން

ްބޭނުމީ. ްިގަންްފާހަގަކޮށްލަން ްވަރަށް ްހިމެނޭ ްމިބާބުަގއި ްޙަޤީޤަތުގައި އެއީ

ްގެނެސްދިނުމަށްޓަކަިއް ްފުރިހަމައަށް ްއެންމެ ްމިޤާނޫނުއަސާީސ ކަންތައްތަކީ

ްވަރަ ްބާބެއްކަމުގަިއވާތީ، ްމުހިންމު ނޑުްށް ްއަޅުގަ ްގުޭޅގޮުތން ްއެކަންަތއްތަކާ

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްތަފާތުވެފަިއވާހިތުން ްޚިޔާލު ްއެބޭފުޅުންގެ  1045ގިަންްން

ްވިާދޅުވެދެްއވަމުްން ްިވސްނުން ްއެބޭފުޅުންގެ ކަންތައްތަުކގަިއވެސް

ްފާހަ ްހަމައެކަނި ނޑު ްއަުޅގަ ްނުކުާތައީކްގެންދަވާނެ. ްބޭނުންވާ ަގކޮށްލަން

ްފެ ްޢަމަލުކުރަން ްމިޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްރައީސް، ށުމާއެކީަގިއްޢިއްޒަތްތެރި

ްރަނަގޅަްށް ްތަންކޮެޅއް ްއެންމެވެސް ްެއބަޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ މިވާގޮތް

ްނުަވަތް ްދެކޮޅުހައްދަވާ ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްވަރަށްގިނަ  1050ވިސްނާލަން.

ްިމީއް ްމަްއސަލައެއް ްވިދާުޅވާ ްމައްސަަލއެްއކަމަށް ްތަފާތުވާ ޚިޔާލު

ް ްފެށުމާއެކީަގއި ްޢަމަލުުކރަން ްޢަމަލުކުރަމުންދާްމިޤާނޫނުއަސާސީއަށް މިހާރު

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމުލަކަތޮޅު ްެދންނެވުން. ްއުޭވވާހަކަ ޤާނޫނުއަސާސީ

ްޙަމީދުް ްޝާހީން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްރ.އަތޮޅުެގ ްއަދި އަނީސާ

 1055ހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެޅުމެއްްއަދިްއަޅުަގނުޑވެސްްާތއީދުކޮށްފަިއާވްހުށަހެޅުމެއްް

ްދަންނަވާަފިއވާނެއަޅުަގނޑު ޢަމަލުކުރަންްްމިޤާނޫނުއަސާީސއަށްްމެން
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ްުއވުނީޭއ.ް ްޤާނޫނުއަާސސީ ްޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ްމިހާރު ފެށުމާއެކީަގއި

ްސަބަބުތަކެްއވެސްޭވ.ް ްދުސްތޫރީ ްއަދި ްޤާނޫނީ ްމުހިންމު ްވަރަށް މިކަމުގައި

ްގިަން ްވަރަށް ްޤާނޫނުައސާސީެގ ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްނުކުާތއަކީ ނޑު މައިގަ

ްއެމާ ްމާއްދާތަކެއް ްފާްސކޮށްފީމުއްދާަތއް ނޑުމެންެގްްއޮތްގޮތަށް  1060ައޅުގަ

ްމާއްދާތަކެްއް ްއިދިކޮޅަްށ ްދިމާ ްމާއްދާތަކާއި ްހުރި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްހަމައެއާއެީކަގއި ްފާސްކޮށްީފމު. އަޅުަގނޑުމެން

ްނެްތް ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްމިޢަމަލުކުރަމުންދާ ްމިހާރު ޤާނޫނުއަސާސީަގއި،

ްކަންތައްތަް ްައއު ްފާސްކޮށްފީމުކެއްްވަރަށްގިނަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ .ްވެސް

ްނުކުރާކަމެްއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކޮށްނިންމިއިރު ްއަޅުަގނޑުމެން  1065މިހުރިހާކަމެއް

ްމިހިަރް ްމިޤާނޫނުއަސާސީގައި ްޢަމަލުކުރަމުންދާ ްމިހާރު ްއެީއ އެބައޮތް.

ނޑުމެންކޮްށ،ް ްއަުޅގަ ްކަންތައް ްމިދެންނެވި ްދެންވާނެގޮެތއް. މާއްދާތަކަށް

ްފާސްކޮށްްްނުކުރާކަމުަގއި ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްމިހާރު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ވަނީނަމަ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްފަށާދުވަހު ްޢަމަލުކުރަން ްމާއްދާތަކަށް ްމިހިރަ ނިންމާފައި

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމިއީ ްދެާޤނޫނުއަސާސީެއއް. ްއޮންނާނެ  1070އަތުަގއި

ްމައްސަލަެއއް.ް ްފިކުރުކުރަންޖެޭހ ްވިްސނުމާއެކީަގއި ްވަރަށް އެންމެންވެސް

ްޢިއްޒަތްތެިރްމިދެންނެ ްބަެއއް ްބޭފުޅުން، ްބަެއއް ްސަބަބުތަކަްށޓަކައި ްއެކި ވި

ްބޭނުންފުޅުނުާވްމާއްާދއެްއކަންވެްސް ްޤަބޫލުފުޅުކުރައްވަްންނުވަތަ މެންބަރުން

ްއަދިް ްނުކުމެދާެންޤާނޫނީ ްމި ްމީަގއި ްއެހެންަނމަވެސް ްއެނގޭ. އަޅުަގނޑަށް

ްވަރަ ްހަމަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމައްސަލަތަކާމެދުވެސް ްފުންކޮށްްދުސްތޫރީ  1075ށް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްނުުކތާ ްމިދެންނެިވ ްދެކޭތީ ްއަުޅަގނޑު ވިސްނާލަންޖެހޭނެކަމަށް

ހަމަްވަރަށްްސީރިޔަސްކަމާއެީކްފާހަގަކޮށްލަން.ްމިއާއެީކގައިްމިމަޢުޟޫޢުގަިއް

ްަބއެ ްޖަލްސާތަުކގައި ްމީގެކުރީގެ ްފާހަގަކުރަަަްއަވއިފި، ްބޭފުޅުން މިގޮތަށްްއް

ް ްެއއީ ްބުނެިފއްޔާ ްވާހަކަ ްއުވާލާ ްމާއްދާއާިއ12ްްޤާނޫނުއަސާީސގެ ަވނަ

ްއަޅުގަް ްމިނުކުތާަގއި ްއޮތްވާހަަކއަީކ،ްޚިލާފުކަމެކޭ. ްދަންނަވާލަން  1080ނުޑ

ް ްމަޖިލީހަށ92ްްްޤާނޫނުއަސާސީެގ ްޚާްއޞަ ްރަްއޔިތުންެގ ްމައްދާއިން ވަނަ

ްއެބައޮތޭ.ްއެަެ ްބާރުދީފައި ްހެދުމުގެ މިޢިއްޒަތްތެިރް،ްންވީމާހެޤާނޫނުއަސާސީ

ްޤާނޫނުއަސާ ްމަޖިލީހެއް.ްމަޖިލީހަކީ ްލިބިދީފައިާވ ްބާރު ްހެދުމުގެ ސީ
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ްހަމައެއާެއކީގަް ްބަލ12ްާއި ްމާއްދާއަްށވެސް ްމިމާއްާދެގްވަަނ ްއާެދ، ލަމާތޯ.

ްސުރު ްޚިޔާނާތުެގްޚީއަރިމަތީ ްއެންމެޮބޑު ްމިމާއްދާައކީ ްބުނެފަިއވާގޮތުން  1085ގައި

ްބާރުގެް ްމިއޮންނަނީ ްބުނެފައި ްފަށަމުން ްމިމާއްދާ ްމާއްދާ. ްބުނެދޭ ކުށް

ށްގެންްނުވަތަްބިރުދަްއކަިއގެންްނުވަތަްޤާނޫނުއަސާީސއާއިްޚިލާފަށްްބޭނުންކޮ

ްއެންމެބޮުޑް ްެއީއ ްވާހަކަ. ްމަސައްކަތްކުާރ ްުއވާލުމަށް ޤާނޫނުއަސާސީ

ް ްައޅުަގނޑު ްމިއީ ްާއދެ، ްވާހަކަ. ްކުުށގެ ްޚިޔާނާތުގެ ކޮށްލަންްސްޓްެރސް

 1090ްމިމާއްދާގެްނުންވާްތަންކޮޅަކީ.ްބޭނުންވާްތަންކޮޅަކީްނުވަތަްފާހަގަކޮށްލަންްބޭ

މިއޮތީްޤާނޫނުއަސާސީާއއިްޚިލާފަށްްޤާނޫނުއަސާސީްއުވާލާްާވހަކަްއިނގޭޯތ.ް

ް ްމަޖިލީހުން ްޢިއްޒަތްތެިރ ްމަސައްކަތަީކްމިއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްމިދާ ކުރަމުން

ްއުވާލުން.ް ްޤާނޫނުއަާސސީ ްެއއްގޮްތވާގޮުތގެމަތީން ޤާނޫނުއަސާސީާއއި

ްވިސްނަް ްުފންކޮށް ްވަރަށް ްމިީއ ްެއިކްއަްްއިއެހެންވީމަ، ޅުަގނުޑމެންގެ

ްމުހިންމުް ްމިކުރި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނަމަވެސް ްސަބަބުތަކަށްޓަަކއި  1095ސިޔާސީ

ްތެރެއަްށް ނޑުގެ ްހައިޖާނުގަ ްބޮޑު ްދުސްތޫރީ ްއަދި ްޤާނޫނީ މަސައްކަތް

ްމެންބަރުންނަށްވެްސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ްހަމަ ނުޑ ްއަުޅގަ ވައްޓާނުލުމަށް

ްްގޮވާލަން.ްުޝކުރިްއޔާްޢިއްޒަްތތެރިްރައީސް.

ް

ްދަންނަވާލަންްްهللاްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޢަްބދު ނުޑ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ .`ް1100 

ްްވާހަކަެދއްކެުވން:ްްޢަލީ ްރަނގަުޅްބޭނުންވަނީ، ްކިތަންމެ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ނޑުމެން އަުޅގަ

ްޤާޫނނުއަސާސީަގިއް ްއެ ްއަދި ްހެދިކަމުަގއިިވޔަސް ޤާނޫނުއަސާސީެއއް

ްއިން ްރަނގަޅު ްލިޔުނުކަމުަގއިިވޔަްސްރައްޔިތުަުންެގްކިތަންމެ ްބާބެއް ތިޤާީލ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްބޭފުޅުންނަށް ްވަޑައިގަންަނވާ މަޖިލީހަށް

ްރަނގަޅަްށް ްއެްއޗެްއ ްލިޔެފައިވާ  1105މިޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްވަަޑއިގަންަނވަންޖެހޭނެއޭއެނގިް ްެއއްވެްސ ނޑު ްއަުޅގަ ލެއްަގިއްޙާަާ.

ނޑުނުދަންނަވަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ްއަ ދަންނަވާަލންްބޭނުންވަނީ،ްްުޅގަ

ްސަރވިސަްސް ްސިވިްލ ްއަޅުަގނޑުމެން ްދާދިފަހުން ްގޮތުން މިސާލެއްގެ

ްާޤނޫނުތަކެއްެވްސް ްސަރވިސް ްސިވިލް ްއަދި ްއުަފއްދަވާފައި ކޮމިޝަނެއް

ނުޑްްދަވައިފި.ހައްަް ްއަޅުގަ ްދަުށން ްރައީސް،ްޤާނޫނުއަސާީސގެ  1110ޢިްއޒަތްތެރި
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ނޑުް ްއަުޅގަ ްަރއްިޔތުން ްފާދިއްޕޮުޅގެ ނުޑްްވަނީ ްއަުޅގަ ހޮވާފައި.

ް ްމިވަީނ ް ްޤާނޫނުއަާސސީގަިއ ްމާއްދާަގިއ66ްްކުރިމަތިލިއިރުަގއި ަވނަ

ް ްުއމުރުން ްޝަރުތުތަކެއް. ްމިކަހަލަ 25ްމުސްލިމަކުކަމުގަިއވުމާިއ

ނޑަެއޅިފައިނުވުމާިއ.ް ްކަ ްހައްދެްއ ްއިސްާލމްދީނުގެ ްއަދި އަހަރުވުމާިއ

ްިސވިލް ްމިމާއްދާގައި ްއެްއގޮތަކަްށވެްސ  1115ސަރވިސަްސެގްްމިއަކުނޯވޭ

ްސިވިްލް ްމުަވއްިޒފަކު، ްއުޅޭ ްސަރުކާރުގައި ްއަިދ ްވާހަަކއެއް. މެންބަރެއްގެ

ްކުރިމަތިނުލެވޭނެް ްމީހަކަށް ްހުންނަ ްމެންބަރަކަްށ ސަރވިްސގައި

ވަނަްމާްއދާގައިްިމވަީނ95ްްވާހަކަެއްއވެސް.ްއަދިްހަމަްއެާޤނޫނުއަސާސީެގް

ްޝަރ ްުހންނަންޖެހޭ ްމަޖިލީހުގައި ްމަޖިލީހުގެްޚާްޠުްރައްޔިތުންގެ އްޞަ

ް ްމިޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއަދި ްހުންނަންޖެހޭނޭ.  1120ވަަނ148ްްމެންބަރެއްގަިއވެސް

ްޤަނޫނީް ްނުވަތަ ްމަޖިލީހަކުން ްެއއްވެްސ ްޤާނޫނުހަދާ ްވަީނ މާއްދާގަިއ

ްުނވަަތް ްމިޤާނޫނުއަސާީސއާއި ްއެހެންފަރާތަުކންވިޔަސް ބާރުލިބިފައިވާ

ްޚިލާފުވާގޮ ްބަޔާންވެގެްނާވގޮތާ ްޤާނޫނެްއްމިޤާނޫނުއަސާސީަގއި ަތކަށް

ްއަނެ ްއެހެންނަމަވެސް، ްބޭނުންވަނީ،ްހެދޭނޭ. ްދަންނަވާލަްނ ޅުަގނޑު

ްއަޅުަގނުޑް ްކޮމިޝަުނން ްސަރިވސަސް ްިސވިލް ްމިހާރުވަނީ  1125އަޅުަގނޑުމެން

ްދަންނަވާނީް ްއަޅުަގނޑު ްދެންނެވުމަށް. ްވާަހކަ ްމަޤާމެއްގެ ޚިޔާރުކުރާ

ްޚި ްޤާނޫނުއަސާީސއާއި ްުނާވނެއޭ ްލިެޔިވގެނެއް ްއެްއވެްސްޤާނޫނުގައި ާލފަށް

ްވާހަކަެއއް.ް

ް

 1130ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްމ.އަތޮުޅގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަްޙމަދުްޝަފީޤް.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްނިޒާމީޢިއްޒަތްތެްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ނޑު ްައޅުގަ ްރައީްސ، ްގޮތުންްްރި ްނުކުާތެއއްގެ

ްހުށަހެޅި،ްްއްކެވުްނ:ޝަފީޤްްވާހަަކދެް ްހުށަހެޅުންތަކެއް ްއޮވޭ. ްެއޖެންޑާއެއް ްބޭނުންވަނީ  1135ފާހަގަކޮށްލަން

އެއަށްްވާހަކަެދއްކުމަށްްހުޅުވާާލފައިވާްަވގުތެްއަގއިްމިްއެޖެންޑާާއއިްނުގުޅޭ،ް

ްއެީއ.ް ްގެންދާތީ. ްދައްކަމުން ްވާހަކަތަކެއް ްއަމިއްލަ ްނެތް ހުށަހެޅިފައި

ްޝުކުރިއްާޔ.ް
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ް

ް1140 

ްބަްކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަ ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެދެން ްައޅުަގނޑު ްވާހަކަުފޅުްހުަުއާދެ، ސްގެ

ް ްނުނަންަގާވްދައްކަާވއިރު، ްނޫނިްއޔާ ްމަދުކުރަްއަވއިގެން ްނުކުތާަތއް ނިޒާމީ

ްމެންބަރުންވެސްް ތިއްބެވުން.ްހަމައެހެންމެ،ްވާަހކަފުޅުްދައްަކވާްޢިްއޒަތްތެރި

ްއެޖެްނޑާއާް ްއޮްތ ނަޑއެޅިފަިއ ްގެންދެވުން.ްކަ ްކުިރއަްށ ްެއްއގޮތަށް އި

ްޅ.އަތޮުޅެގް ްމެންބަރު، ްޢިއްޒަތްތެރި ްޤަބޫލުކުރާގޮުތަގިއ  1145އަޅުަގނުޑ

ްއެގެންދަވަީން ްދައްަކވަމުން ްއެވާހަކަފުޅު ްމިހާރު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްކުރެއްވުުމަގިއް ްކަންތައްތަްއ ްމަރުޙަލާގެ ްއިންތިޤާލީ ޤާނޫނުއަސާސީ

ްބައެ ްމެންބަރުން ްެއްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަކަ ްމާނަކުރައްާވގޮުތގެ އްފަހަރަށް

ްދެކެނީ.ް ްއަުޅަގނޑު ްގޮތްކަމަށް ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްމެންބަރަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްގެންަދާވް ްުކރިއަށް ްނުދަންނަވާ. ްއެއްެޗއް ްމިިއނީ ްައޅުަގނޑު  1150އެހެންވީމާ،

ްޅ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަފުޅު.ް

ް

ްމ.އަތޮޅުެގްްهللاފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޢަްބދު ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްވާހަަކްްޢަލީްމެންބަރުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިދައްކާ ނޑު ްއަޅުގަ ްޝަފީޤަށް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

 1155ްރަނގަޅަށްްހަޖަމުކުރަންްއުނދަގޫވަނީހެން.ް

ް

ްއެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު، ްނުދައްަކާވްޢިއްޒަތްތެރި ްވާަހކަފުޅު ްއިތުރު ްއގޮތަކަްށވެސް

ްރަނގަޅުވާނެ.ް ްގެންަެެދވީމާ ްކުރިއަްށ ްވާހަކަުފޅު ްއެރުވީމާ ފުރުޞަތު

ްއެހެންނޫނިއްޔާްއަެނއްކާ..

ް1160 

ްދަންނަވާލަންްްهللاފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޢަްބދު ނުޑ ްއަޅުގަ ްބޭނުންވަނީ، ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ،

ވަަނ2ްްގ148ްްެވަނަްާމއްދާ،ްާޤނޫނުއަސާސީަގއިްިމވަނީ،2ްްވަނީްބޭނުންްޢަލީްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްއެްއވެްސް ްހެދިފަިއވާ ްުނވަތަ ްހުަށހެޅިފައިވާ ްމިއޮންނަނީ މާއްދާގަިއ

ޤާނޫނެއްގައިްމިްޤާނޫނުައާސސީއާިއ،ްމިްޤާނޫނުއަސާީސގަިއްބަޔާންާވގޮތާިއް

ްއަ ްއެްއޗަކަޭށ. ްބާޠިލު ްއެބަެއއްވާނީ ްަބެއއްވާނަމަ ނުޑްޚިލާފުވާގޮތަކަށް  1165ުޅގަ

ްމ.އަތޮުޅގެ،ް ްހަމަެއއާެއުކ ްއަދި ްމިވާހަކަ. ްހަމަ ްބޭނުންވީ ދަންނަވާލަން
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ްސަމީރުް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީ ތިލަދުންމަތީ

ް ްއިލެކްޝަންްސ2ްްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްއެަބއޮވޭ ްކަރުދާހުގައި ވަަނ

ށްފައިވާްކޮންމެްކޮމިޝަނަށްްމެންބަރުންްޢައްަޔންކުރުމަށްޓަކައިްރަޖިސްޓްީރކޮް

ްހުށަހަޅަންވާނެއޭ.ް ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްއެންމެން ްޕާޓީައކުން  1170ސިޔާސީ

ްޕާޓީއަކު ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްހުށަނޭޅީއޭ.ްމިސާލަކަށް، ްނަމެއް ން

ްލިެޔވިފަިއްއެކަމާ ްމާއްދާަގއި ްމި ްދަންނަވާނީ ްައޅުަގނޑު ބެހޭގޮތުންެވސް

ްއަުޅަގނޑަށް ްހަމައެއާެއކު، ްއަިދ ދެންމެްްއޮންނަންޖެހޭނެއޭ.

ްއަނިްލްހުށަހެޅުއްިވް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްޢިްއޒަްތތެރި

ްވާހަަކް ްތާއީުދކުރެވޭ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްާވހަކަފުޅަށް ްއެދެއްެކވި  1175ހުށަހެޅުންތަކަށް،

ްދަންނަވަން.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްް

ް

ްޢިްއޒަތްތެްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ނުޑެގްޝުކުރިއްޔާ ްއަޅުގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްރަީއަީސް. ްރި

ްނުކުތާތަކާހުށަހެޅުްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްބައެއް ްހުރި ްބަެއްއްމުގައި ނޑު ްއަޅުގަ ބެހޭގޮތުން

ްފުރަތަ ްައޅުަގނުޑ ްޭއގެތެރެއިން ްބޭުނންވޭ. ްދަންނަވާލަން  1180މަވެސްްވާހަކަތައް

ް ްބޭނުންވަނީ، ްހުށަހަދަންނަވާލަން ނޑު ާވްމިޅާފައިއަުޅގަ

ްމަޤާމުންް ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްަރްއޔިތުންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއި

ްދެްއވާ.ް ްމިނެޓެއް ްކުަޑކުޑަ ްހަމަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ދެމިތިބުން.

ްއާދެ،ް ްަދއްާކލަން. ްެއއްެޗއް ްަނގާލަންެވގެން ްފޮތެއް ްކުަޑ އަޅުަގނުޑ

ްައޅުަގނ ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްއިނގޭތޯ ްހުށަހެޅުމުގައިްޝުކުރިއްާޔ  1185ުޑ،

ްރައްޔިތުންެގް ްއަިދ ްމީހަކާއި ްހުންނަ ްމަޤާުމގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްދެމިއޮންނާ ްމަޖިލިސް ްހުށަހެޅިއިރު، ނޑު ްއަޅުގަ ރައްޔިތުންެގްނެގޮތަށް

ްމަޤާމުަގއިް ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ ްމިާހރުގެ ްތިއްަބވާ، މަޖިލީހުގައި

ްހުން ްމަޤާމުގަިއ ްބޭފުޅަކަށް ްހަމައެއާެއުކަގިއްހުންނަވާ ްބުނެފައި ނާނެކަމަށް

ްމަޖިލިސް.ް ްރައްޔިތުްނެގ ްމިއޮތް ްމިހާރު ްފާހަގަކުރީމު،  1190އަޅުަގނުޑ

ްމަޖިލީހަކީް ްަރއްޔިތުްނެގ ްއޮތް ްމިހާރު އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ްތިއްެބވިްއިންތިޚާބު ްޢައްޔަްނކޮްށފައި ްއިތުރަްށ ްޭބފުޅުންގެ ްިތއްބެިވ ކޮށްފައި

ްއެބަިތއްަބވާ ްރައްޔިތުްނގެްބޭފުޅުންވެސް ްތިއްެބިވ ްމަޤާމުގަިއ ްަވޒީރުކަމުެގ .
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ްމިހާުރް ްއެހެންނަމަވެސް، ްއެބަތިއްބެވި. ްމެންބަރުންވެސް މަޖިލީހުގެ

ްިއޞްލާޙުކުރަމުންް ްޤާނޫނުއަސާސީ ނޑުމެންދާ ްއަޅުގަ  1195ޢަމަލުކުރަމުން

މިދާއިރު،ްއިޞްލާޙުކުރަމުންދާްޤާނޫނުއަސާސީއަށްްއަޅުަގނުޑމެންްމިބުނަނީް

ްޤާނޫނުއަސާސީ ްތަްމި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދީޤުކުރާްޞްަްނިމުމަށްފަހު

ްމަ ްއިންތިޤާލީ ްއަންނާނީ. ްމަރުޙަލާއެއް ްއިންތިޤާލީ ރުޙަލާްފަހުންނޭ

ްތަޞްަް ްޤާނޫނުއަސާީސެގްްދީޤުކުރާމިއަންނަނީ ްއެ ފަހުންކަމަށްވަންޏާ

ްއިންތިޤާލީް ްކަންކަންކުރާޮގތް ްިވސްނަންޖެހޭނެ ްއަޅުަގނޑުމެން  1200ރޫޙާއިމެދު

ް ްމަރުޙަލާގައި. ްބޭނުންވަނީ،ްއެހެންވީމާ، ްދަންނަވަން ނޑު އަޅުގަ

ޢަމަލުކުރަންްއެއަްށްއަޅުަގނޑުމެންްއިޞްލާޙުކުރަުމންދާްޤާނޫނުއަސާސީއަށްް

ްތަ ްއިންތިޤާލީްޞްަްފެށުމަށްޓަކައި ްވިސްނަންވާނީ ްދެން ްނިމުމުން ދީޤުކޮްށ

ްއެްއގޮތްާވގޮތަޭށް ްރޫާޙއި ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްިމ ްއަބަުދވެސް މަރުޙަލާގައި

ްމެންބަރުންްްކަންތައް ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްއަދި ްގެންދަްނ.  1205ކުިރއަށް

ްހުިރް ްަޔއުމިްއޔާަގއި ނޑު ްއަުޅގަ ްޚިާޔލުތައް ްހުރި ފާޅުކުރަްއވާފައި

ފާހަގަކުރުންތައްްފާހަގަކޮށްލަްނވެސްްބޭނުން.ްމިްހުށަހެޅުންްހުށަހަޅުއްވާފަިއް

ްއަިދް ްޙަމީދުވެސް ްޝާހީން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްރ.އަޮތޅުެގ އޮތް

ްއަދިްދ.އަތޮ ްނާޝިދުވެސް. ްއަަަޙްމަދު ްެމންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ޅުގެ

 1210ހަމައެއާެއކުަގއި،ްވަރަށްްގިނަްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްފާޅުކުރެއްވިްއެންެމް

ްތިއްބަވަްނވާީން ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުންެގ ްޚިޔާަލކީ ްއެއް މުހިންމު

ްއިންތިޚާބުއިންތިޚާބު ްމެންބަރުންނޭ. ްމެންްކުރެވޭ ްއެްއެވސް ބަރަކުްނުކުރެވޭ

ްފާހަގަކޮށްލަންް ްައޅުަގނުޑ ްަހމަމިއާއެުކގަިއ، ްނުވާނެކަމަށް. ހުރެގެން

ްހުށަހެ ްއަޅުަގނުޑގެ ްރޫޙާިއްްޅުމުގައިބޭނުންވަނީ ޤާނޫނުއަާސސީގެ

ްނިމުމާއެކުަގއިް ްތަޞްދީޤްކޮށް ްާޤނޫނުއަސާސީ ްއެ  1215އެްއގޮތްާވގޮުތގެމަތީން

ްހުށަހެޅު ްހުށަހަޅާފައިވާ ްއެްއގޮްތވާގޮުތގެމަީތން ނުޑްއެރޫޙާއި ްއަުޅގަ މެކޭ

ބުކޮށްފައިާވްމީހުންނޭްމިްމަޤާމުތަކުގަިއްޚާަާހުށަހަޅާފައިްއެއޮތީ.ްެއއީްއިްނތި

ްއަދި ްއެއްްސަބަބަީކ،ްްތިބެންވާނީ ްބޮޑު ްއެންމެ ްޤާނޫނުއަސާސީައްށްއޭގެ މި

ްރައްޔިތުންނާިއް ްމީރުކަން ްފޮނި ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްމި ްއަދި ބޭނުންވާ

ްަހދަންޖެހޭ ްގެނައުމަށްޓަަކއި ްހެދުމަށްޓަކައިްްހަމައަަަށް ްޤާނޫނުތަކެއް  1220ހުރިހާ



 46 

ްއިންތި ްބަދަލުގައިްޚާަާއެ ްމަޖިލީހުެގ ްރައްޔިތުންގެ ްތިްއބެވި ބުކޮށްފައި

ްހިމެނިވަަޑިއގަންނަާވގޮތަށްްޢައްޔަން ްބޭފުޅުން ްވަޒީުރ ްބޭފުޅުންނާިއ ކުެރވޭ

ްެއީއް ްވަންޏާ ްޮއވެއްޖެކަމަްށ ްގޮުތގައި ްމަޖިލީހެއްގެ ްރައްޔިތުްނގެ އޮންނަ

ްރަނގަޅު ްއެވާހަަކވެްސްްއެންމެ ްނުދެކޭީތ ނޑު ްއަަަުޅގަ ގޮްތކަމުަގއި

ްހުށަހެޅުމުގަިއް ނޑުެގ ްއަުޅގަ ްމިއާެއކުަގއި ްހަަމ ްއަދި  1225ދަންނަވާލަން.

ްައޅުަގނުޑް ްގޮުތަގއި ްުނކުތާެއއްެގ ްއެއް ްމުހިންމު ްއެންމެ ގެނެސްފަިއވާ

ްމިދަންނަވާލިް ްކުރިން ްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރުން ްދެން ދަންނަވާލަން،

ްވިސް ްމަޖިލީހުގައިްނުކުތާތަކާމެދު ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ނާަވޑަިއެގން

ްކުރެޭވެން ނޑަށް ްއަުޅގަ ްނިމުނީ، ނޑަށް ްައޅުގަ ްނިންމަަވއިދެްއވީމަ ގޮތެއް

ްދަންނަވާލާނީް ްކަމަކަްށ ްެދވަނަ ްއަޅުަގނޑު ްހުށަހެޅުން. ްހަމައެކަނި  1230ކަމަކީ

ްަކއުންސިލްތަާކއި،ްރަުށްކައުންސިލްތަާކއި،ް ްަކއުންސިލްތަކައަތޮޅު ްށްސިޓީ

ްއިންތި ްއުސޫލުްންޚާަާމެންބަރުން ްލާމަރުކަީޒ ްވާހަކަ. ބުކުރުމުގެ

ްކުރީަގިއް ްމީގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޢިއްޒަތްެތރި ހިންގެވުމަށްޓަަކއި

ްއެމަނިކުފާނުް ްމީގަިއ ްރޯޑްމެޕް، ްއޮތް ްތައްޔާރުކުަރއްާވފައި އެމަނިކުފާނު

ް ްއެަބއޮތް ްމިދަނ2337ްްވިދާޅުވެަފއި ްއަުޅަގނުޑ ްއަހަރުެގ،  1235ނަވަނީްވަނަ

ްވާހަކަ.ް ްއެްއޗެހީގެ ްހުރި ްފޮނުވާފައި ްިލޔުމުން ްސީދާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ޖެނުއަރީަގއިްއެމަނިކުފާނުްލާމަރުކަޒީްއުސޫލުްނ31ްްވަނަްއަހަރުގ2337ްްެ

ްލާމަރުކަީޒް ްހަރުދަނާކުރުމުގެގޮުތން ްިހންގުން ްއަތޮޅުަތކުގެ ރަށްރަށާއި

ްޤާ ްހިންގުމުގެ ްއަތޮޅުަތއް ްރަށްރަށާއި ްރައްޔިތުންއުސޫލުން ްބިުލ ެގްނޫނުގެ

ް ްފޮނުވާނެކަމަށާއި، ްއިންތިމަޖިލީހަށް ްކައުންސިލްތަްއ  1240ުބްޚާަާރަށު

ްއިންތި ްަކުއންސިލްތައް ްއަތޮޅު ްއޮީތްޚާަާކުރަްއވާނެކަމަށާއި ބުކުަރްއވާނެކަމަށް

ްމިހާުރް ްއޮްއވައި ްއެކަން ްެއހެންނަމަވެސް، ވަޢުދުެވވަަޑއިގަންަނވާފައި.

ްްމިފެންނަނީްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްޕާޓީ، ްރައްޔިތުންެގްއެމަނިކުފާނުގެ ިދވެިހ

ްބޭފުޅުންް ްނިސްބަތްަްވެވަަޑއިގަންަނވާ ްޕާޓީއަށް ްއެ ްނުވަތަ ޕާޓީ

ްކުރިއަްށް ްއެކަްނަކން ްމަތީން ްެއއްޮގތްނުވާގޮުތގެ ްރޫޙާިއ  1245އެމަނިކުފާނުގެ

ްހަމަް ނުޑ ްައުޅގަ ްމަންޒަރު. ްއުޅޭ ްހުށަހަޅުްއވަިއެގން ގެންދިއުމަށް

ްފާަހގަކޮށްލަ ްއެާއއެުކގައި ްޭބނުން ްރައްޔިތުންެގ2338ްްން ްއަހަުރެގ ވަނަ
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މަޖިލިސްްހުޅުވައިދެއްވުުމގެްޖަލްސާގައިްއެމަނިކުފާނުްކޮށްދެްއވަންްވިދާުޅިވް

ް ްލިޔުްއވާ ްއެމަނިކުފާނު ްފޮތުަގއި ްމިއޮީތްކަންތައްތަްއްމި ނޑުެމންނަށް އަުޅގަ

ްމުޖުތަމަޢުގެފޮނު ްވިދާުޅވަީނ ްއެމަނިކުފާނު ްފޮތުަގއި ްމި  1250ްވައިދެްއވާފައި.

ލާމަރުކަީޒްްއޒަފުންނަށާއިްއެްމުަވއްޒަުފން،ްރައްކާތެރިކަންްސަރުކާުރގެްމުވަ

ްލާމަރުަކީޒް ްވިދާުޅވެފަިއވަނީ، ްއެމަނިކުފާނު ްހިންގުމަށްޓަކައި އުސޫލުން

ްރާއްޖޭެގް ްޚިަިުދމަތް ްފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ްރަްއކާތެރިކަން ްއިޖުތިމާޢީ އުސޫލުން

ް.ްހުރިހާްދިމާލެއްގައިްފައްަްަޓާވނެކަމަށާއި....
ް1255 

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުކުތާއެްއ، ްމެންބަރުްނިޒާމާބެހޭ ްޢިްއޒަތްެތރި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްފާޠިންްޙަމީދު.ްް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1260 

ްއެްއގޮތަކަްށްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްމެންބަރުންނަށް ްހުރިހާ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްކުރިްންޢަަަްހަަކދެއްެކވުން:ފާޠިންްޙަީމދުްވާ ްެއއީ ްއެދެން. ްބޮޑަށް ްވަރަްށ ނޑު ްއަުޅގަ މަލުކުރެއްވުމަށް

ްދާކަމަށްް ްބޭރަށް ްމަޢުޟޫޢުއިން ްމެންަބރުވެސް ްދެްއކެވި ވާހަކަފުޅު

ފެނިވަޑަިއގަންނަވާތީްއެްއެޗއްްވިދާޅުިވ.ްމިހާރުވެސްްމިްވާަހކަފުޅުްދައްަކާވް

ްއެޖެންޑާ ްމި ްނުެފނޭ ްއަޅުަގނޑަކަށް ްއެަދއްަކާވްމަޢުޟޫޢުގަިއްމެންބަރު  1265ަގއި

ްއޮތްތަެންއ.ްމި ްވާހަަކއެއް ްކަންތަކާއެްއވެސް ްއިންތިޤާލީ ބެހޭގޮތުންްއޮންނަނީ

ްއަިދް ްފުުރޞަތާއި ްހުށަހެޅުމުގެ ްހުށަހެޅުންތައް ްހުށަހަޅާ މެންބަރުން

ްމިއޮންނަނީ.ްެއއާިއްގުޭޅގޮތުންނެްއް ްއެއަށްފަހު ްދެން ްބަހުސް އެއާބެހޭގޮތުން

ްވާހަކަ ްމިހާރު ްއެވާހަކަފުުޅްނޫން ްމެންބަރު ްގެންދަވާ ްދައްަކވަމުން ފުޅު

 1270ްދައްކަވަނީ.ްުޝކުރިްއޔާްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ް

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަްތތެރި ްމ.އަތޮުޅގެ ްކުީރަގިއވެސް ްައޅުަގނޑު އާދެ،

ްޢަބްދު ްދެންނެވީ ނޑު ްއަުޅގަ ްނެންެގވީމަ ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ޢަލީްهللا

ްދައް ްވާަހކަފުޅު ްގެންދަވާ ްމެންބަރުްޅކަވަމުން ްޢިއްޒަްތތެރި  1275.އަތޮޅުެގ
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ްޢަބްދު ްރަނގަޅުްهللا ްވާހަކަފުަޅީކ ްގެންދަވާ ްދައްކަވަުމން ޢަލީ

ްހއ.ެގް ްއެހެންީވމާ، ްޤަބޫލުކުރާކަމަށް. ނުޑ ްއަުޅގަ ވާހަކަތަެކއްކަމަށް

ްއެދައްަކވަީން ްމިހާރު ްސަމީރުވެސް ްައޙްމަދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެަެރި

ްހުށަހެޅުއްވުމަާކިއްްކައުންސިލް ްހުށަހަޅުއްވާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ އެ

ްވާހަކަފުުޅް ްފެންނާތީ ްވާހަކަތަެކއްކަމަށް ްފެނިވަޑަިއގަންަނާވ  1280ބެހޭގޮތުން

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމާލޭގެ ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްއެދެން. ްގެންެދވުން ކުރިއަށް

ްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޝީދު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1285 

ްމެންބަރުންނަށްްްޝުކުރިއްަބރުްުމޙަންަމދުްމާލޭްމެން ްހުރިހާ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ަްޔާ

ްއެްއގޮތަކަށްް

ްމެންބަރަށްވެސްްޢަްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްޢިްއޒަތްތެރި ްމުލަކަތޮޅު ްރަީއްސ މަލުކުރައްވަްނވާނީ.

ްކުރިަމރާނުލެއްވުމަށް.ް ްދައްކަވަނިކޮށް ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރުން ނަސޭހަތްދެއްވި

ްފާޠިންްއެހެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ  1290ންވީމާ،

ނަޑްށް ްއަުޅގަ ްދެއްވަންވާެނކަމަށް ްނަސޭހަތް ްއެގޮތަްށ ްހަމަ ޙަމީދަށްވެސް

ްފެންނަނީ.ް
ް

ް

ްގެންދަާވްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކުިރއަށް ްވާހަކަފުޅު ްއާދެ، ްެއދެން.  1295އިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްވުްނ

ްރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރު.ްހއ.ގެްޢިްއޒަތްތެަެ

ް

ނޑުްމިދައްކާްވާހަަކްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްފަހަރެއްގައިްއަުޅގަ

ްއެީއީކްްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއެދިާމވަނީ، ްއެހެން ްވެދާނެ ްކަމުނުދާތީކަމަށްވެސް އެބޭފުޅުންނަށް

ްނޫން ްމަރުޙަލާގަިއްމައްސަލަެއއް ްއިންތިޤާީލ ްމިދަްއކަނީ ްއަުޅަގނޑު .1300 

ްއަިދް ްުގޅޭޮގތުން ްހުށަހެޅުމަކާއި ްހުށަހަޅާފަިއާވ އަޅުަގނޑު

ްހުިރް ްކުރެްއުވމުގައި ްމިކަން ްެއމަނިކުފާނު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެވސް

ްޮއްތް ްހުށަހެޅުއްވާަފއި ްއެމަނިކުފާނުވެސް ްބޮޑުކަމުން ހިތްވަރުފުޅެްއގެ
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ްވާ ްރައްޔިތުންނަށްްހުށަހެޅުއްވުމެްއގެ ްދިވެހި ްމިދަންނަވަނީ. ނޑު ްއަުޅގަ ހަކަ

ްމެދުވެރިކުރަްއާވް ްމަޖިލިސް ްރަްއޔިތުންގެ  1305ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްތަޞްދީޤްވުމުންް ްފާސްވެ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމިއޮީތ، ހުށަހަޅުއްވާފައި

ްކައުންސިލްަތްއްޚާަާއިންތި ްއަތޮުޅ ްކައުންސިލްތަާކއި ްރަށު ބުކުރަންޖެހޭ

ްއެކަމަށްޓަަކިއްބުކުރުމަށްޚާަާއިންތި ްހެއްދެވުމާއި ްޤާނޫނު ްޭބނުންވާ ޓަކައި

ްމަސައްކަްތް ްހަމަޖެއްސުމުަގިއ ްއިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސަވަންޖެހޭ

ްޑިމޮކްރަސީެއްއް ްޒަމާނީ ްއެއާެއއްކޮށް ްހަމަ  1310ކުރަްއވާނެކަމަށާއި

ްޤާނޫނުއަސާީސެގް ްމަޖިލީހުން ްޚާއްޞަ ްރައްޔިތުްނގެ ގެންނެވުމަށްޓަަކއި

ްނިންމަވާ ްހައްދަވަންޖެހޭްމަސައްކަތް ްދަށުްނ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއެ އިރަށް

ްބިލުތައްް ްިގނަ ްވަރަށް ްއޭގެތެެރއިން ްހެއްދެވުމަށްޓަަކިއ ޤާނޫނުތައް

ްރައްޔިތުން ްފޮނުވާނެކަމަށާއި، ްމަޖިލީހަށް ްބޭއްޭވްގެ ްމިހާރު ދިވެހިރާއްޭޖގައި

ްއިންތި ްމިނިވަންްޚާަާރިޔާސީ ްފެތޭ ނޑުތަކަށް ްމިންގަ ްބައިަނލްއަޤްވާމީ  1315ބު

ްއިންތިއިންޞާ ްުމޢައްސަސާތަާކއިްޚާފުވެރި ްބޭނުންވާ ްހެދުމަށްޓަކައި ބަކަްށ

ްއެުކލަވާލަްއވަމުންް ްގުޭޅގޮތަަަށް ްުއޫސލުތަކާއި ތަޢާރަފްކުރައްވަންޖެހޭ

ްއަވަހަށްް ްމަޖިީލހަށް ްަރއްޔިތުންގެ ްއެކުަލާވލައްވާ ްބިލުތައް ގެންދަވާ

ްޢިްއޒަްތތެރި ްމިއުޅެނީ ްދަންނަވަން ނުޑ ްއަުޅގަ ރައީސް،ްްފޮނުއްވާނެކަމަށް.

ްވާހަކަފުޅުަތްއް ްހުރި ްދަްއކަވާަފއި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  1320ކޮންމެހެން

ްދަންނަވަންް ނުޑ ްއަޅުގަ ްނޫން. ްހާމަޮކށްދޭކަށެއް ްމިތާނގައި އަޅުަގނޑު

މިއުޅެނީްއެމަނިކުފާނުެގވެސްްރޫޙަކީްއެމަނިކުފާނުވެސްްބޭނުންފުޅުވަނީްރަުށް

ް ްކަތީބުންނާއި ްަރށްރަށުގެ ްއަދި ައތޮޅުވެރިންނާިއްކައުންސިލްތަާކއި

ްއިންތި ްހަމަ ްއިންޞާފުވެިރްޚާަާމިބޭފުޅުންވެސް ްފަހުގައޭ ްކުރެްއވުމަށް ބު

ްމަޖިލީހަކުންނެއްްޚާަާއިންތި ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެެހންވާއިރު ްާބއްވަން.  1325ބެއް

ްވިސްަނވަްން ްމަޖިލީހުން ްމި ްއަިދ ްދެކެނީ ނުޑ ްއަަަޅުގަ ނުނިންމޭނެކަމަށޭ

ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށޭ ްއިންޞާފުވެިރްްޖެހިވަޑަިއގަންނަވާނެ ްމިނިވަްނ ދެކެނީ

ްއިންޞާފުވެިރްޚާަާއިންތި ްކިހިނެއްތޯޭއ ްވަންޏާ ްބާްއވާކަމަްށ ބެއް

ްަޢއްޔަންޚާަާއިންތި ްބާްއވާނީ ްރައްޔިތުންެގްބެއް ްބަޔަުކ ްތިބޭ ކޮށްަފއި

ްމަްއޗަްށް ްއެމީހުންގެ ްަރއްޔިތުްނ ްބައިިތއްަބއިގެން  1330މަސައްކަތްތަުކގަިއ
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ްގޮ ްަބެއއްެގ ްނުފޯރާ ްބާރު ްެއްއެމީހުންގެ ްބަޔަކު ްބައިިތއްބާފައިިތބޭ ުތަގއި

ްކަންތައްަތްއްޢައްޔަން ްބޭނުންވާ ްއެމީހުން ްފަރާތްތަަކށް ކޮށްފަިއވާ

ްއެބޭއްޭވް ްދަންނަާވނީ ނޑު ްއަަަުޅގަ ްޙާލުގައި ްތިބޭ ކޮށްދިނުމަށް

ްނުވާނެއޭ.ްޚާަާއިންތި ްއިންތިޙާބުތަަކަކށް ްިއންޞާފުވެރި ްއެންމެ ބުތަކަކީ

ްޑިމޮކްަރސީއެ ްޒަމާނީ ްދިވެހިރާއްޖޭަގިއްއެހެންވީމާ، ްގެނައުމަށްޓަަކއި  1335އް

ްއަިދް ްމިނިވަންވާނީ ްއިންތިޙާބު ްރިޔާސީ ްބޭނުންފުޅުވާ ބާއްވަން

ްރައްޔިތުްން ްމީހުންނަކީ ްތިބޭ ްކަންކަމުގައި ްރައްޔިތުންެގ އިންޞާފުވެިރވާނީ

ްހަމަޖެހުނުްޚާަާއިންތި ްއެކަންަކން ްގޮތުަގއި ްބައެްއގެ ްތިބޭ ބުކޮށްފައި

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްދެންްްދުވަހަކުންނޭ. ްެއާވހަކަތައް ނޑުެގ ްއަުޅގަ ރައީސް،

ްއެކަމާމެދުް ްމެންބަރުްނ ްޢިއްޒަތްތެރި ްނެތިްނ. ްދައްާކކަށް  1340އިތުރަށް

ްފެނިވަޑައިގަންނަާވގޮެތްއް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެިރ ވިސްނާަވޑަިއގެން

ްއެކަންް ްޚިާލފަކަށް ްއެާއއި ްގައިމުވެސް ްަހމަ ްއަަަޅުަގނޑު ނިންމަވާނީ.

ް ްބޭނުމެއް ްމިްކުރާކަށެއް ްއަދި ްހުރީވެސް ްރޫޙު ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްއެއީ ނޫން.

ްއެވާހަކަފުުޅް ްފޯރީަގިއ ްޖޯޝާއި ްވަރަށް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ

ްއިންތ ްމަޖިލީހަކީ ްރައްޔިތުްނގެ ްއޮތީ. ްތިއްބެިވްޚާދައްކަވާަފއި  1345ބުކޮށްފައި

ްހިންގާފަް ްއަތޮޅުަތއް ްއުސޫލުން ްލާމަރުކަޒީ ްވާންޖެހޭނެކަމާއި ިއްބައެއްކަމަށް

ްއިްނތި ްެއކަމަށް ްފަހުަގއި ްއަޅުަގނުޑްޚާަާއޭގެ ްދެން ްބާއްވަންޖެހޭނީ. ބު

ްއިންތިޙާބުް ްރިާޔސީ ްހުށަހެޅުމުަގއި ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްބޭނުންވަނީ ދަންނަވާލަން

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްދަންނަވާފައި. ްއޮންނާނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްުމއްދަތު ބާއްވާނެ

ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަ ްފެިށގެން ްދުވަހުން ްމަޤާމުަގއިްތަޞްދީޤްކުރާ  1350ުމގެ

ް ްހަމަވުމުގެ ްދައުރު ްމީހެއްގެ ްހުރި 123ްްމިހާރު ދުވަހާިއ33ްްދުވަާހިއ

ްއިްނތި ްލަސްެވގެން ްމިްޚާަާދެމެދުގައި ްމިހާރު ްެއީއ ްބާއްވަންވާެނއޭ. ބު

ްއެހެންވީމާ،ް ްއޮްތގޮތް. ްއެކަްނ ްޤާނޫނުއަސާީސގައި އިޞްލާޙުކުެރވެމުންދާ

ްެއއްގޮ ްރޫޙާއި ްއޭގެ ްއެކަްންތަޞްދީޤްކުރެވުމަށްފަހުގަިއ ތަށް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްހުށަހަޅާފަިއވަނީ. ްއަޅުަގނޑު ްެއގޮތަށް  1355ގެންދިއުމަށްޓަަކއި

ް ްުހށަހެޅުމުގެ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްދަންނަވާލާނީ ްދެން ނޑު ްއަުޅގަ 29ްރައީސް،

ް ްހުށަހެޅި ނުޑ ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙަށް. ނުޑ29ްްވަނަ ްއަޅުގަ ްކަރުދާހަށް ވަނަ
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ްމަޖި ްރައްޔިތުންގެ ްދަންނަވާލާނީ. ްއެއްެޗއް ްމަސްޢޫލިއްޔަުތ،ްދެން ލީހުގެ

ްހުށަހެޅުމުގަ ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ ްރަީއސް، ްސިީޓްޢިއްޒަތްތެރި ްމިވަނީ އި

ް ްަކއުންސިލްތަކާިއ، ްއަތޮޅު ްޤާޫނނުއަސާސީައްށްކައުންސިލްތަާކއި،  1360އަދި

ްކަންތައްތަކަްށް ްކުރައްވަންޖެހޭ ްދަށުން ްޤާނޫނުއަސާސީެގ ބޭނުންވާ

ްހެއްދެވުމަށް ްޤާނޫނުތައް ްރައްޔިތުންެގްތައްޔާރުކުަރްއވަންޖެހޭ ޓަަކިއ

ްއޞަކޮށްްސިޓީްދުވަހުގެްތެރޭަގއިްއެްޤާނޫނުއަސާސީަތއްްޚ63ްާމަޖިލީހުންް

ް ްކައުންސިލްތަާކއި، ްއަތޮޅު ްަކއުންސިލްތަްއްކައުންސިލަތަާކއި، ރަށު

ްހަދަންޖެހޭނެއޭ.ް ްޤާނޫނުތައް ްހަދަންޖެހޭ ްބޭއްމަށްޓަަކިއ  1365އިންތިޙާބު

ްވިދާ ްބޭފުޅުން ްބަެއްއ ްަރއީސް، ްކޮބައިހެްއޭޔްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރު ުޅވެދާނެ

ްިޒންމާވާންޖެހޭނެ.ް ްމިކަމުަގއި ްބަޔަކުވެސް ްލަސްކުިރ ްމިަވގުތު ވަގުތު.

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމިމަޖިލީހުގެ ްއަދި ްރައީްސއަށްެވސް ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާެން ްރައްޔިތުންނަށްވެސް ްދިވެިހ ްއަދި މެންބަރުންވެސް

ްމިދެ ްމިދަނީ ްލަަަސްެވގެން ްމަރުޙަލާގެްމިކަންކަން ްމި ްސަބަބުތައް  1370ންނެވި

ްހާމަވަގެްން ްިމއީ ްކުރިކަެމއްކަން ްބަޔަކު ްގެނައުމަށްޓަކަިއ މިހާހިސާބަށް

ް ްައއިސްސަމިދަނީ. ްމިވަގުުތ ްދެްންްމިއޮތީ ްދަންނަވަން. ނުޑ އަަަުޅގަ

އަޅުަގނުޑްފާހަގަކޮށްލާނީްަބެއއްްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުންްހުށަހަޅުއްވާަފއިާވް

ްއެބަޮއޭވ23ްްހުށަހެޅުންތަކަށް.ް ްހުށަހެުޅމެއް ްހުށަހަޅާފައިވާ ްމާއްދާއަށް ވަނަ

ްެއ23ްް ްމިވަނީ، ްހުށަހެޅުމުގަިއ ްއެ ްހުށަހެޅުމެއް. ްކަރުދާހުަގއި  1375ވަނަ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމުލަކަތޮުޅ ްމިވަނީ ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްމިއޮތީ ހުށަހެޅުަުމުގައި

ްމާޅޮސްމަޑުުލް ްިމވަނީ ްތާއީދުކުރަްއވާފައި ްއަޙްމަދު، ްއަނީސާ މެންބަރު

ްހުށަހެޅުއްއު ްއެބޭފުޅުން ްޙަމީދު. ްޝާހީން ްމެންބަރު ވިްތުރުބުރީގެ

ް ްަގއި، ް)ށ( ްފަށާްހުށަހެޅުއްވުމުަގއި ްއަަމލުކުރަން ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް މި

ް ްފެށިގެން 1ްްދުވަހުން ްފަށާފައިާވ98ްްޖެނުއަރީ ްއަމަލުކުަރން  1380ަގއި

ްއަޅުަގނޑަްށް ްއުވުީނއޭ. ްޤާނޫނުއަސާސީ ްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްއުފެދެނީސުވާ ްއުވާާލއިރު،ްްލު ްޤާޫނނުއަސާސީ ްމި ްާޤނޫނުއަސާީސެގްއެ އެ

ްއިންތި ްދޭތެރޭަގިއްޚާަާދަށުން ްބޭފުޅުންނާއި ްތިއްބެިވ ބުވެަވޑަިއެގންފައި

ްއެކަންކަމާމެދު.ް ްނެތީމަ ްލިޔެފައި ްމީތީގައި ްެއވާހަަކ ްކިހިނެއްތޯ ކަންވާނީ
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ްކިހާވަރަ ްއޮންނާނީ ްސައްޙަކަން ްމަޤާމާމެދު ްއެބޭފުޅުންގެ ްދެން  21ް1385ކަށްތޯ.

ްެއއްެޗްއް ްައޅުަގނޑު ްނުކުާތއަށް ްފާހަަގކުެރއްވިަފއިވާ ްހުށަހެޅުމުގައި ވަނަ

ް ްމިވަނ21ްްީދަންނަވާލާނަން. ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްހުށަހެޅުމުގައި ވަަނ

ްމެންބަރު،ްްއަލްއުސްާތޛު ްޢިްއޒަތްތެރި ްރ.އަތޮުޅގެ ްއެއީ ްޙަމީދު، ޝާހީން

ްއަ ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްމުޢިއްޒު،ްްއުސްާތޛުއަލްްޚްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވަނީ އަްޙމަދު

ްމާއްދާގަިއް ްތިންަވނަ ްހުށަހެޅުއްވުމުގެ ްހުށަހެޅުއްިވ  1390އެދެބޭފުޅުން

ްއެއްވެްސް ްނެތި ްރުޙުމެއް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއިޔތުންގެ ފާހަގަކުރަްއވާފަިއވަނީ،

ްނުވަތަް ްވިްއކާ ްރަޙުނުކޮށް ްކުްއޔަށްދީ ްމުދަލެއް ްދައުލަތުގެ ފަރާތަކަށް

ްދޫކޮްށލަ ްގޮތަކަށް ްރައީސް،ްމިނޫންވެސް ްޢިއްޒަްތތެރި ްނުވާެނއޭ. އިގެން

ްމިހާ ްމަޖިލިސް، ްރައްޔިތުންގެ ްމިއޮތް ްބޭފުޅުންނާއިްޚާަާއިންތިރު ބުކުރެޭވ

 1395ވަޒީރުްބޭފުޅުންނާއިްއެބޭފުޅުްންމަޤާމުގައިްތިއްަބވަިއގެންްމިވާހަކަްމިގޮތަްށް

ްމިީއް ްހާސިލުވާނެތޯ. ްމަޤްޞަދު ްމީގެ ލިޔުަުަުނީމަ

ްަކމެ ްހަމަްވިސްނާަވޑަިއގަންނަންޖެހޭނެ ްދެން ްެދކެްނ. ްއަޅުަގނޑު އްކަމުަގއި

ްމިއާއެ ްާފހަގަކޮށްލާނީ، ނޑު ްއަުޅގަ ްެއއްެޗްއްުކަގއި ްއަުޅަގނޑު ދެން

ް ްދަންނަވާލަން ްހުށަހެޅުމ25ްާބޭނުންވަނީ ްވަނަ ވަނ25ްްަބެހޭގޮތުން.

ނޑު ްއަުޅގަ ްްހުށަހެޅުމުގައި ްފަދައިން، ްދަންނަވާލި  1400މަޖިލީހުގަިއްކުރިންވެސް

ްމެންބަރު ްއިްނތިޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހަކީ ްރައްޔިތުންެގ ބުވެފަިއާވްޚާން

ްތިއްެބިވް ްދަްއަކވާފައި ްވާހަކަފުޅު ްފާޅުކަންމަތީގައި ްވަރަށް މަޖިލީހެއްކަމުގައި

ްއެާއިއް ްބޭފުޅަުކވެސް ްއެންމެ ްހަމަ ްމިތިއްބެވީ. ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްދައްަކވާފަ ްވާހަކަފުޅު ްވާހަކަފުކައިދިކޮޅަކަށް ްހަމައެކަނި ްނެތް. ުޅގަިއްެއއް

ްޔައުމިްއޔާތަކުްން ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮުތގައި ްނުކުާތއެްއެގ  1405ފާހަގަކުރެްއވި

ްބޭކަނބަލުންނަށްް ްއަންހެން ްފާހަގަކުރެވެން ްއޮީތ ްއޮންނަނީ، ބެލިއިރުަގއި

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްބައެއް ްޖެހޭކަމަށް ްހަމަޖައްސަން ްގޮތްަތކެއް ޚާއްޞަކޮށް

ްބޭފު ްހުރިހާ ްއެނޫން ްފާހަގަކުރެިވފައި. ޅުންވެްސްމެންބަރުންނަށް

ްރައްޔިތުްން ްމިނިވަންކަމާެއކު ްމަޖިލީހަކީ ްރަްއޔިުތންގެ ފާހަގަކުރަްއވާފަިއވަނީ

ްާވންޖެހޭނެކަމަށް.ްޚާަާއިންތި ްމަޖިލީހަކަށް ްަރއްޔިތުންެގ ްތިބި  1410ބުކޮށްފައި

ް ްމިދެންނެިވ ްއެބޭފުޅުްނ24ްްއެހެންނަމަވެސް، ްކަރުދާހުގަިއެވސް ވަނަ
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ްރައް ްތިބި ްމިހާރު ްިމއޮތީ ްއެގޮުތެގްްޔިތުްނގެހުށަހަޅުއްވާފައި ްހަމަ މަޖިލިސް

ްްމަތީ ްދެން ނޑ25ްްުތިބެންވާނެކަމަށް. ްއަުޅގަ ްކަރުދާުހަގއި ވަނަ

ް މަސްދުވަާހއި،ްަބއްލަާވްޤާނޫނުއަސާސ8ްްީމަސްުދވަާކިއ6ްްމިފާހަގަކޮށްލީ

ް ްމިހާރު ްބުނާގޮތުްންޢަބުނާގޮތުން ްޤާނޫނުއަސާސީ  1415މަލުކުރަމުންދާ

ްއިްޞލާޙުކުރަމުންދާްރައީސުލް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްިމ ޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

ް ްތަޞްދީޤްކުުރމަށްޓަކައި ްއެމަނިކުފާނަށ93ްްްޤާނޫނުއަސާސީ ދުވަްސ

ްެއކަްން ްތެރޭަގިއވެސް ްއެއްުދވަހުގެ ްއެމަނިކުފާނު ލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެ.

ްބަލާއިރު.ް ްރޫޙަށް ްމިހާރުގެ ްކަންނޭނގެ ްފޮނުްއވަފާނެ ކުރަްއވާފައި

ްއެހެންނަމަވެސް ،ް ްއެބައޮތް ްޙައްެޤްއ ްއެލިބިގެްނވާ  93ް1420އެމަނިކުފާނަށްވެސް

ް ްއެ ްއެހެންީވމާ، ްފުރުޞަތު. 93ްްދުވަހުގެ ްފަހުްނ 6ްްުދވަހުގެ 8ްމަހާއި

ްިއންތި ްމި ްދޭތެރޭގަިއ ނުޑްޚާމަހާއި ްއަުޅގަ ްވާަނމަ ްބާއްާވކަމަށް ބު

ް ްމަހުގެ ްނޮވެމްބަރު ްމިއަހަރުގެ ްމ11ްްިދަންނަވާނީ ްފަހުންނޭ ްުދވަުހގެ ވަނަ

ްބާއްވަންޚާަާއިންތި ްބު ްމިބޭފުޅުން، ްއެހެންވީމާ، ްބޭފުޅުްންޖެހޭނީ. ބައެއް

ްބުުނއްވުމަްށވެްސް ްބުނުއްވާ ްނެތޭ ްވަގުތު ްައދި ްމުއްދަތުެވސް  1425ފާހަގަކުރަްއވާ

ްދަންނަވަން ްެދކޭވާަހަކ ްއަޅުަގނޑު ްދާަކމަށް ްތަޢާރުޟުވެގެްނ ްް...މިކަން

ް

ްގުުތްހަމަވެއްޖެ.ޢިއްޒަތްތެަެރިްމެންބަރުްވަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 1430ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް

ްްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ްއަޅުަގނުޑްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެން ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްިޢއްޒަތް ްޮކޅުމަޑުލުގެ ްއަރުވަްންމިއޮތީ ްމުޙަންމަދުްފުރުޞަތު ްމެންަބރު ތެރި

ްފަ ްވާަހކަފުޅު ްޝަރީފްގެ ްމުޙަންމަދު ްމިހާުރްށްަްޝަރީފް.  1435ޓަވަްނވާއިރު

ްމިއޮތްގަޑިް ްގަިޑވެސް ްއިންޓަވަލް ްދެްންްވެސް ްހަމަވަނީ. އަރާ

އެހެންނަމަވެސް،ްވާހަކަފުޅުްަފއްޓަވާަފއިްދެންްވަޑަިއގެންްައނެއްކާްފަހުބައިް

ްއާދެ ްަރނގަޅުވާނީ. ްކަންނޭނގެ ްގެންދެވީމަ ްޝަރީފް.ް، ްމުޙަންަމދު

ް
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ްރައީްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަރުޙަލާއާްޝުކުރިއްާޔ ްއިންތިޤާީލ ްއާދެ،  1440ްްސް.

ނުޑްްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ނޑުެގްޚިޔާުލްހުރިގޮތްްދަންނަވާލާނަން.ްާއދެ،ްއަުޅގަ ބެހޭގޮތުންްއަުޅގަ

ްދެކޭގޮތުް ްމަރުޙަލާއަކީ، ްއިންތިޤާީލ ްިމ ނޑުމެންްޙަޤީގައި ްއަުޅގަ ޤަތުަގިއ

ްކަމަކީް ްއުޅޭ ްދިމާެވގެްނ ްއެއީ ްދިމާވެގެން. ްކަމެއް ްއެންމެ ްހަމަ މިއުޅެނީ

ްރައްޔިތުންް ްހަދަިއގެްނ ްމަކަރު ްވޯޓުަގއި ްމަކަރުހަދާކަން. ްހަދާ ވޯޓުަގއި

ްއިންތި ްބޭބޭފުޅުން ްނުޚާަާބޭނުންވާ ްހުރިހާވެސްްްކުރެވެނީ.ބު  1445އެީއ

ްއަ ްއެއަށްފަހުަގއި ްދެްނ ްދާނަްންމައްސަލައަކީ. ނޑު ުޅގަ

ްއަޙްމަުދް ްއަނީސާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ް ްނަންބަރު ްހުށަހެޅުން ްިމއޮތް 23ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްމ.އަތޮުޅެގް، އާެދ،

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަރަށްްބޮޑަށްްމަޢާފްކުރައްވާތިްއިނޭގތޯ.ްމ.އަތޮޅުެގް

ްއަ ްމެންބަރު ްހުށަޢިއްޒަތްތެރި ްއަޙްމަދު ްނީސާ  1450އިންތިޤާީލްހަޅުއްވާފަިއ،

ް ްނަްނބަރު ްހުށަހެޅުން ްއޮތް ްހުށަހަޅުްއވާފައި ްބާބަށް ގަިއ23ްްކަންތަކާބެހޭ

ް ްިމްޢަަައެބަޮއވޭ ްަގއި ް)ށ( ްޭއގެ ްއިނގޭތޯ. ްެފށުން މަލުކުރަން

ް ްޢަަަޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްފެށިގެން ްދުވަހުން ޖެނުއަރ1ްްީމަލުުކރަންފަށާ

1998ްް ްިދވެހިޢަަަގައި ްފަށާފައިވާ ްޖުމްހޫރިއްޔާެގްމަލުކުރަްނ ރާއްޭޖެގ

 1455ޤާނޫނުއަސާސީްުއވުނީއޭ.ްއާދެ،ްމިްޤާނޫނުއަސާސީއަށްްއަުޅަގނޑަށްްހީވަީން

ްމަލުކުަރންްފަށާނެހެން....ްޢަަަމިއަހަރުްތެރޭގައިް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.....ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްރައީްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްފަށާއިރު ްެއްއަމަލުކުރަން ްދިޔައީ. ްމަޤާމުެވސް  1460ްސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްހާްމީހުންގެްވަޒީފާތައްްދާނެ....ހުރިްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު....ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްކާްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްކުާރނީ،ްދެން ްމިކަން ްކިހިނެއްތޯ ްތިބޭނީދެން ްހިްނގަން  1465ްް....ކުޯތްޤައުމު

ްްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް
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ނުޑްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަުޅގަ ްހުްސަވގުތުކޮޅަށްފަުހ ްއިންޓަވަލް، ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްމެްނބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްަދންނަވަމުން ްއަރުވާނެކަމަށް 33ްފުރުޞަތު

ްމިނި ްައރުވަން. ްހުސްަވގުތުޮކޅެއް ްަވަޑއިގެންދ11ްްެޓްގެ  1470އްވުްންޖަާހއިރު

 .އެދެން

ް

ް]ށ11:39ްްނ13:33ްްްއިންޓަވަލްް[

ް

ްއިށީނދެަވަޑއިގެންެދއްވުްންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޮގނޑިކޮޅުަތކުަގއި ްމެންބަރުން  1475ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްމިހާހިސާބަށް ްއާެދ، ްއާދެ،67ްްއެދެން. ްވަަޑިއގެންދެްއވައިފި. މެންބަރުން

ްވާހަަކފުޅުދައްަކވަން ްމިބަހުަުސްގައި ްވާހަކަުފޅުދައްަކވަމުންްްމިހާރު އޮތީ،

ްޝަރީފަށްް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްޮކޅުމަޑުލުގެ ގެންދެވި

ްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުްއަުރވަން.ް

ް1480 

ނުޑްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ .`

ްދަންނަވާނީް

ްއިންތިޤާްްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމިހާުރްމި ްތެެރއިން، ްއިޞްލާޙުތަުކގެ ްހުށަހެޅުނު ްބާބަށް ލީ

ރާއްޖޭަގއިްއުފެދިފަިއްމިއޮތްްސިޔާސީްޕާޓީތަުކގެްތެެރއިންްމިްޢިއްޒަތްތެިރް

ްވާހަކަތަެކްއް ްގިނަ ްވަރަށް ްދެމެދުގައި ްދެޕާޓީެގ ްހިމެނޭ  1485މަޖިލީހުގައި

ްއާދެ،ް ްދެްއކިފައޭ. ްވަނީ ްަބއްދަލުންތަކުަގއި ްނުރަސްމީ މިވޭތުވެދިޔަ

ްއޭ ްލަފާކުރެޭވގޮތުަގއި ްައޅުަގނޑަްށ ވަރަކަްށ19ްްގެތެޭރގަިއ

ްހުރިހާް ްއެަކމަަަށް ްއެއްބަސްވެ ްދެފަރާތުން ްމިވަނީ އެއްބަްސވުމެްއގައި

ްހުރިހާް ްއެހުރި ްއެގޮތުން ްއާދެ، ްއެއްަބސްެވވަަޑިއގެންފައި. ބޭފުޅުންވެސް

ނުޑްދެކޭގޮުތގަް ނޑުްތާއީދުކުރަން.ްއާދެ،ްއަުޅގަ  1490ިއްއެއްބަްސވުންތަކަށްްއަުޅގަ

ްރަނގަުޅް ްވަަރށް ްޙަޤީޤަތުގަިއވެސް ްހަމަ ްެއއްބަްސވުންތަކަީކ އެ

ްމީގަިއް ްވަކިަވކިން ްމިހާރު ްއޭެގއިތުރަށް ްދެން އެއްބަްސވުންތަެކއް.

ްގިަން ްަވރަށް ްބަލާލާއިރުަގއި، ްހުށަހެޅުންތަކަށް ހުށަހެޅިފައިހުރި

ްހުށަހެޅުންތަކެއްކަމަްށވާތީް ްހުރި ްެއއްގޮަތކަށް ްދާދި ްހުށަހެޅުންތަކަކަކީ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްގޮތުްނ ްއަވަސްކުރުުމގެ ްމިކަންކަން ްހަމަ  1495އަޅުަގނޑު
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ްއެބޭފުޅުންެގް ްއަިދވެްސ ްބޭނުންވަނީ، ްދަންނަވާލަން ްހަމަ މެންބަރުންނަށް

ްއެްއޮގތްކޮށްލެވިދާނެ.ް ްހުށަހެޅުންތައް ހުށަހަޅުއްވާފައިހުރި

ްމަދުކޮށްލައިެގްން ްހުށަހެޅުންތައް ްވީހާެވސް އެްއގޮތްކޮށްަލއިގެން

ްކުރިންެވްސްމިމަޖިލީ ްއާދެ، ްނިންމާލެވިދާނެކަމަށް. ްއެކަންތައްތަްއ ހުގައި

ނޑުމެންްޙަޤީޤަތުަގއިްއިންތިޤާލީްބާބެްއް  1500އަޅުަގނުޑްދެންނެވިފަދައިންްައޅުގަ

ްބަަޔކާް ްކަްނތައްތައް ްހިންގުމުގެ ްޤައުމު ްަވގުީތ ްއިންތިޤާލީ ހަދައި،

ްމިް ްަޙޤީޤަތުގައި ްމިރާވަީނ ްކުރަން ްކަންަތއްތަްއ ްޙަވާލުކޮްށގެން

ްޙަޤީޤަތުގަިއް ނަޑކަްށ ްއަުޅގަ ްަބއެްއަކމުގައި ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްާޤނޫނުއަސާސީ،ް ްނިމިފައި. ްހަދާ ްޤާނޫނުއަާސސީވަނީ ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.

ްއެކުެލޭވް ްކަންތައްތަެކއް ްކުރަންވާ ްއެއާބެހޭގޮުތން  1505ރައްޔިތުންނަށް

ްމިއުޅޭް ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްނިމިފައި. ްެއއޮތީ ޤާނޫނުއަސާސީެއއް

ްކަންތައްަތްއްމަރުޙަލާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޢަމަލުކުރާއިުރގައި ްމިއަށް އަކީ

ްހަމަް ްހެއްކަކީ ްބޮޑު ްއެންމެ ްމީގެ ްއެރާވާ ްރާވަނީ. ްގޮތެއް ކުރަންވާނެ

ްރަނަގުޅް ްކަންތަްއތައް ްވޯޓުލުމުގެ ްދެންނެވިފަދައިން ނޑު ްއަުޅގަ ކުރިންވެސް

ްބާ ްއަުޅަގނޑުމެން ްއާދެ، ްގާަާއިމުކުރުން. ްދަށުން ްނިޒާމެއްގެ  1510ްއވާްހަރުދަނާ

ްހޮވަންް ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްއަދި ްއިންތިޚާބާއި ރިޔާސީ

ްމެންބަރުންް ްއަތޮުޅްަކއުންސިލްތަަކށް ްއިންތިޚާބާިއ،ްއަިދްަރށްރަށާއި ބާއްވާ

ްސުލްޙަވެރިކަާމް ްމިނިވަންކަާމއެުކގަިއ ްއިންތިޚާބުތައް ްބާްއވާ ހޮވުމަށް

ްމިބާ ްބޭްއވިއްެޖަކމަށްވަންޏާ ްމުހިންމުކަމެއްްޢަދްލުވެރިކަމާއެކު ްމާބޮޑު ބުގެ

ްިވްސނާލަންއެބަޖެހޭް ނޑުމެން ނުޑްދެކެަެީނ.ްއާދެ،ްއަުޅގަ ްއަުޅގަ  1515ނެތްކަމަށް

ްއިންތިޚާބުަގިއް ްމިބޭއްވި ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެންމެފަހުން ްމިނޭވާގައި ހަމަ

ވޯޓުގެްކަންތައްތައްްިދޔަގޮްތެވސްްއަދިްކުރީަގއިްއެިކއެކިްިއންތިޚާބުތަކުގަިއް

ްކަންތައްތަް ްިވސްނާލާއިރުަގިއްވޯޓުެގ ްެއގޮތްގޮތަށް ްއާދެ، ްދިަޔގޮްތ. އް

ްއޮފްް ްކޮިމޝަނަރ ްޮގވާލަން ްމިހާރަށްވެސް ްމިހާރުން ްހަމަ އަޅުަގނޑު

ްިމް ްޙައްޤުާވ، ްވޯޓު ްމިހާރު ްިދވެހިރާއްޖޭަގއި ްފަރާތުން  1520އިލެކްޝަންްސގެ

ްމީހުންގެް ްުހރިހާ ްޙައްޤުވާ ްވޯޓު ްދަށުން ްޤާނޫނުއަސާސީެގ ްހެދޭ އަލަށް

ްތަްއޔާރު ްރާއްޖޭެގްލިސްޓެއް ްމެދުވެރިޮކށް ްމީިޑއާ ްަދއުލަތުގެ ކޮށް



 57 

ރައްޔިތުންނަށްްއެވޯޓުްޙައްުޤާވްމީހުންގެްއަދަދުްއިޢުލާންކޮށްދެއްވުން.ްއަިދް

ްވޯުޓް ްވެބްަސއިޓްަގއި ްއިލެކްޝަްނސްގެ ްއޮފް ްކޮމިޝަނަރ ްއެހެންމެ ހަމަ

ްއެީއް ްފެންނަންހުރުމަކީ ްލިސްޓް ްއެމީހުންގެ ްނަންތަކާިއ ްމީހުންގެ  1525ޙައްޤުވާ

ްރައީްސ،ްވަރަ ްޢިއްަޒތްތެރި ްދެކެން. ނޑު ްއަުޅގަ ްމުހިންމުކަމެއްކަުމގަިއ ށް

ްކުރެވިއްޖެނަަމް ްއެކަން ްހިނގައްޖެނަމަ ްއެކަްނ ްެއގޮތަށް އާދެ،

ްރާއްޖޭަގިއް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވޯޓެއް ްރަނގަުޅ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްބައިވެިރެވގެންް ްޕާޓީތައް ްސިޔާސީ ްހުރިހާ ްއެހެންމެ ްހަމަ ްއަދި ނެގިދާނެ.

ްހިމެނޭގޮތަށްްއެވޯ ްމެންބަރުްނ ްޕާޓީތަކުގެ ްހުިރހާ ްމޭޒުދޮށުަގއި  1530ޓުާލ

ްކަންތައްަތްއް ްވޯޓުެގ ްގޮތަށް ްމިދެންނެވި ްތިއްބަވަިއގެން މެންބަރުން

ގެންދެިވއްޖެނަމަްއަދިްހަމަްއެހެންމެްހުރިހާްވޯޓުލާްމޭޒެއްަގއިްކޮމްޕިއުޓަރް

ްއަދި ްގުޅާލެިވ ްވިުއގަެއްއގެގޮތުން ްއެކޮމްޕިއުޓަުރގެ ކޮންމެްްބަހައްޓާ

ފޮށްޓަކަށްްވޯޓުާލއިރުަގއިްއިތުރުްފޮށްޓަކަށްްއޭނައަްށްވޯޓުުނލެވޭނެްނިޒާެމްއް

ްވަރަްށް ްދާނީ ްކަންތައްަތއް ްެއވޯޓުެގ ްނަމަވެްސ  1535ގާަާއިމުކުެރިވއްޖެ

ްހާަާޒިރުަގިއް ްމީހުންގެ ްހުރިހާ ްއެގުނާގުނުމުަގއިވެސް ްހަމަ ރަނގަޅަށް.ްއަދި

ްއެ ނަތީޖާްވަގުުތންްއިޢުލާންކޮށްްގުނާްހުރިހާްބޭފުޅުންްއޭގައިްސޮއިކުަރއްވާ

ްމެނުީވް ްހަމަޖައްަސއިގެން ްދާއިީމްނަތީޖާއެއްކަމުަގއި ްއަދި ްަވގުތީ ްއެއީ އަދި

ްޤާބޫލެއްް ނެޑްއަް ްއަުޅގަ ްލެވޭނެކަމަކަށް ްވޯެޓްއ ްރަނގަޅު މިޤައުމުގައި

ްރައްޔިތުންެގް ްމިހާރު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި  1540ނުކުރަން.

ް ްއެބައުޅޭ ްއިޞްލަޙުކުރަންްމަޖިލީހަށް ްޤާނޫނު ްސަރވިްސއާބެހޭ ިސވިްލ

ްރަށްރަށުެގް ްވިދާޅުާވނެ ްބޭފުޅުންވެސް ްމިހުރިހާ ްޭއަގއި ްއާދެ، ހުށަހެޅިފައި.

ްމީހުންގެް ްޙަރަކާތްެތރިވާ ްއެކަުމގައި ްއަރަށްަރށުގެ ްއަދި ކަތީބުންނާއި

ްއެހެންވީމާ،ް ްއާދެ، ްމެދުވެރިވަނީ. ްމި ްކަންތައްތައް ްމިކަހަލަ ފަރާތުންނޭ

ްރޭވުމަީކްްއެްއވެސް ްމިކަންތަްއތައް ްނުފޯރުވޭގޮަތކަށް ްނުފޫޒު ްއެކަމަށް  1545ބަޔަކު

ްނަތީޖާް ްދާއިމީ ްނަތީޖާ، ްވޯުޓގެ ްއާދެ، ްމުހިންމުކަމެއް. ްވަރަށް އެއީ

ްޕާޓީތަކެްއް ްސިާޔސީ ްހުރިހާ ްދަންނަވާނީ ްއަުޅަގނޑު އިޢުލާންކުރުމުގަިއވެސް

ްގުިޅވަަޑއިެގްން ްއިލެކްޝަންސްާއއި ްއޮފް ްކޮމިޝަނަރ އެްއވެގެން

ްރައްޔިތުްނެގްއެ ްޤާބޫލުކުރާކަމަށްވާނަމަޭއ ްނަތީޖާ ްެއވޯޓުެގ ބޭފުޅުންވެސް
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ްނަތީޖާއޭ.ް ްޯވޓުގެ ްސައޙަ ްމިއީ ްއިޢުލާންކުެރވެންޖެހޭނީ ްއެކަން  1550ތެރެއިން

ްދެންް ްއާދެ، ްނުކުރެވޭެނއޭ. ްމިކަމެއް ްުނވެއްޖެަނމަ ްއެކަން އެގޮތަށް

ްއިޞްލާ ްހުރި ްމިހުށަހެޅިފައި ނޑު ްއަުޅގަ ްދަންނަވާީނ، ޙުތަކަްށްއަޅުަގނޑު

ްނާޝިދުް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދ.އަތޮުޅގެ ވިސްނާއިުރގައި

ްތާއީދުކުެރވޭ.ް ްބޮޑަްށ ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުންތަކަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ްވަރަްށް ްަމރުޙަލާގެ ްއިންތިޤާލީ ްއޮތް ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްއެބޭފުޅާ ްއަދި  1555އާދެ،

ްވަރަ ްޙަޤީޤަތުަގިއވެސް ްމާއްދާތަކަކީ ްމާއްާދތަކެއް.ްއުސޫީލްގިނަ ްރަނަގޅު ށް

ްގޮތަށް.ް ްއޮތް ްހުށަހަޅާފައި ްއެބާބު ްާތއީދުުކރަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ގޮތުން

ްޝާހީަީންް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްރ.ައތޮޅުގެ ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ނުޑް ޙަމީދުގެްހުށަހަޅުއްވުުމގަިއ،ްުހށަހެޅުންްނަންބަރުްދޭކާގުޭޅގޮުތންްއަުޅގަ

ްދަންނަ ްެއއްެޗއް ްއަސްލުްކުޑަުކޑަ ްމި ްދަންަނާވނީ ނޑު  1560ވާލަްނ.ްއާދެ،ްއަުޅގަ

ްބެހޭގޮތުްން ްދޭކާ ްނަންބަރު ްހުށަހެޅުން ްދޭކާއި، ްނަންބަރު ހުށަހެޅުން

ްއަިދް ްހުށަހެޅުއްވުމުަގިއވެސް ްމިއޮތް ްހުށަހަޅުއްވާފަިއ އެމަނިކުފާނު

ްއަސްާލް ްހުށަހެޅުއްވުމުގަިއވެސް ްހުރިހާ ްއެމަނިކުފާުނގެ ޖުމްލަގޮތެއްަގއި

ްތަފާތެ ްޤާނޫނުއަސާސީ.ްމާބޮޑު ްމި ްތަފާތަކީ ްމީގައި ްހަމައެކަނި ްނެތް. އް

ްޤާނޫނުއަސާީސޭއް ްޢަމަލުކުރަމުންދާ ްޤާނޫނުއަސާސީ، ްމި  1565އަޅުަގނޑުމެން

ްޤަޫބލުކުރާގޮުތގަިއް ްައޅުަގނޑު ްާވހަކައަކީ ނުޑގެ ްއަޅުގަ ބުނުމުން

ްއެއީް ްބުނުން. ްޤާނޫނުއަސާސީއޭ ްމި ްރަނަގޅީ ްއެންމެ އަޅުަގނޑަށް

ްޤަބޫލުކުާރގޮ ްއޮތުމަީކްއަޅުަގނޑު ްެއގޮތަށް ްެއކަން ްއެހެންވީމަ، ތް.

ްމިގޮަތްށް ްއަސްުލވެސް ްމި ްއެހެންވީމާ، ްގޮތް. ްފެންނަ އަޅުަގނޑަށް

ނޑުްދެކެން.ްއާދެ،ް  1570ބަދަލުކޮށްލުމަކީްހަމަްވަރަށްްރަނގަޅުކަމެްއކަމަށްްއަުޅގަ

ްޖުޑީޝަލްް ްއަދި ްހަދައި ްމިޤާނޫނުތައް ްރައީްސ،ްައޅުަގނޑުމެން ޢިއްޒަތްތެރި

ްކޮމި ްމިނިވަންގޮެތއްަގިއްސަރވިސް ްކޮމިޝަން ްިއލެކްޝަންސް ޝަންހަދާ

ްކުެރވޭީން ްމިކަންތައްަތއް ްނިމިގެން ްހަދާ ްމިޤާނޫނުތައް ހަދާ

ްޔަޤީނުންވެްސް ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްހިތަށްއަރާ. ނޑު ްއަުޅގަ ކިހާދުވަހަކުންބާއޭ

ްމިކަންތައްތަކެްއް ްގޮތަކަށް ްމިއޮތް ްހުށަހެޅުމެްއގައި ްއެއްވެސް  1575މި

ްއަުޅގަ ްތެރޭގަިއވެްސްނުހިނގާނެކަން ްމިމުއްދަތުެގ ްޔަޤީން. ްހަމަ ނޑަްށ
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ްކޮބައިތޯ.ް ްސަބަަބކީ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުހިނގާނެ. އެކަންތައްަތކެއް

ްނުބޭއްިވގެންް ްމިއުޅެީނ ްމަޖިލިސްވެސް ްރައްޔިތުްނެގ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްމިދަނީް ްނުޭބއްިވގެން ްޖަލްސާތޯ ްކިތައް ްަރީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި އިނގޭތޯ

ްކަމެް ްމިހާްއެްއވެސް ްއަުޅަގނޑުމެން ްއެހެންވީމަ، ްމިދަނީ. ްނުކުެރވި  1580އް

ްިމް ްމިކަންަތއްތައް، ނަޑއަަޅއިގެން ްކަ ްަވގުތުކޮެޅއް ކުޑަުކޑަ

ް 33ްްދުވަްސ43ްްއިޞްލާޙުތަުކގައި ްަކނޑަައޅަިއގެްނ45ްްދުވަސް ދުަވސް

ްމިކަންތައްތަްއް ްއެނޭގ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްނުކުެރވޭނެ. މިކަންތަކެއް

ްއެހެންވީމަ، ނުޑްްނުކުރެވޭނެކަން. ްއަުޅގަ ްޙަޤީޤަތުަގިއެވސް އަޅުަގނޑުމެން

ްކަންތައްަތްއް ްވޯޓުލުމުެގ ްހަމައެކަނި ްބާބަށް ްއިންތިޤާލީ ްމި  1585ބޭނުންވަނީ

މިނިވަންކަމާއެްއކޮށް،ްތެދުވެިރކަމާްމިނިވަންކަމާއެްއކޮށްްވޯުޓގެްކަންތައްަތްއް

ްހެދުންް ްޤާނޫނުތައް ްބޭނުމަކީ. ްހުރިހާވެސް ްައޅުަގނުޑެގ ްއެީއ، އޮތުން.

ްެއީއްފަހަކަ ްކަންތައްތައް ްވޯުޓގެ ްބާއްާވއިރު ްއިންތިޚާބު ްބާއްވާ. ށް

ްރަނަގުޅް ްއަމިއްލަ ްތިމާ ްވޯެޓއްކަން ްޤަޫބލުކުރާ ްަރއްޔިތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްއެނގުްން ްފާހަގަކަން ްރަނގަޅު ްއެ ްއެުގނެނީވެސް ްވޯޓު ްވަށްޓާލާ  1590ފާހަގަޖަހާ

ްޖެހިފައިއޮ ްމިޤައުމުގައި ްމުޅި ްމިއީ ްމައްސަލައަކީ. ްއެންެމްމިހުރިހާވެސް ތް

ްަރއްޔިތުްން ްެއއީ، ްވަބާައކީެވސް ްއެީއ، ްސިހުރަީކވެްސ ނުރައްކާތެރި

ްމުޅިް ްމި ްއެހެްނވީމަ، ްކަންތައްތައް. ްޯވޓު ްެއއީ، ހިތާމަކުރާމަކީވެސް

އިންތިޤާލީްބާބުގައިހުރިްޤާނޫުނތައްްހެދުމާއިްމުއަަައްަސސާަތއްްއުފެއްދުާމއިް

ްމައްސަލަ ްއަޅުަގނުޑގެ ްފަސްކުރިަޔސް  1595އެއްނެްތ.ްމިކަންތައްތައް

ްކަންތައްތަްއް ްޯވޓުެގ ްމައްސަލައެއްނެތް ްއަުޅަގނުޑެގ ޙަޤީޤަތުގަިއވެސް

ްކޮމިޝަނަރް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ، ްގެންދެިވއްޖެކަމަށްަވންޏާ. ބަރާބަރަށް

އޮފްްއިލެކްޝަންްސއަށްެވސްްއަދިްއެތަނުގެްުމވަަަްއޒިފުންނަށްވެސްްހުރިހާް

ރުްމިބާއްވާްއިްނތިޚާބުގައިްެއއީްބޭފުޅުންނަށްްއަޅުަގނުޑްމިޮގާވލަނީ،ްމިފަހަ

ްމަޖިލީހަށްް ްރަްއޔިުތންގެ ްއަދި ްއިްނތިޚާބުގަިއވެސް ްބާްއވާ ްޮހވަން  1600ރައީސަކު

ްއަތޮޅުެގް ްައދި ްއިންތިޚާބުގަިއވެސް ްބާއްާވ ްހޮވަން މެންބަރުން

ްވޯޓުެގް ްއިންތިޚާބުތަުކަގއިވެސް ްބާއްވާ ްހޮވަން ްމެންބަރުން ކައުންސިލްތަކަށް

ް ްރަނގަޅަށް ްދިވެހިރާއްޖޭެގްކަންތައްތައް ްއެހެންނޫނީވިްއާޔ ެގންދައްޗޭ.
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ްހަމަް ްމިއީ ްއަންނާނޭ. ްއެލާޓަކަށް ްޤައުމު ްމުޅި ްނުކުމެ ރައްޔިތުން

ްރާއްޭޖެގް ްޮބޑަށް ްވަރަށް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްޮގތް. ްއޮްތ ްިމކަން  1605ޙަޤީޤަތުގައި

ްޤައުުމް ްއެހެްނވީމަ، ްައޑުިއވޭ. ްއެބަ ްމިވާހަކަތައް ްތެެރއިން ރައްޔިތުންގެ

ްގައިްާބއްވަްންބޭނުންފުޅުކަމަށްވަންޏާ..ރަނގަޅުްޙާލަތެއްް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1610 

ްތެދުވެިރްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްގެްނގޮސްެދއްވުަމކީ ްަރނގަޅަށް ްކަންތައްަތއް ްވޯޓުެގ

ްވަފާތެރިްްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްކަންތައްަތްއްއަމާނާތްތެރިކަމާއި ްވޯުޓެގ ކަމާއެުކގަިއ

ްގޮވާލާޙާުލގަިއް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއިލްތިމާސްކޮށް ްސަރުކާރަްށ ގެންގޮސްދިނުމަށް

ްއަޅުަގނޑުްއިށީންނަން.ްވަރަްށްބޮޑަށްްޝުކުރިްއޔާ.ް

ް1615 

ްއަޅުަގނޑުމެްންްމާލެއަޮތޅުްމެްނބަރުްާމރިޔާް ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްބަދަލުތަކެއްްްދީދީްާވހަކަެދއްކެުވން:ްއަްޙމަދު ްގިަނ ްވަރަށް ްއިޞްލާޙުކުެރވި ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް މިހާރު

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްމިހާރު ްބަދަލުތަކަކީ ްގިނަ ްގެނެސްފިން. އަޅުަގނޑުމެން

ްވަރަްށް ްމާއްާދތަކަށް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްޢަމަލުކުރެވެމުްނދާ ްމި ތެރޭގައި

ްދަންނަވަންޖެހޭ. ްބަދަލުތަކެކޭ ްަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްްބޮޑެތި  1620އޭގެތެރޭގައި

ްކޮމްޕޮޒިޝަނާިއް ްމަޖިލިސް ްބާރަށާއި ްގާއިުމކުރުމުގެ ްޢަދުލުއިންޞާފު ބާބާއި

ްހިނގައްޖެ.ް ްހެދިގެްނ ްކޮމިޝަނެއްވެސް ްކިތަންމެ ްއިންޑިޕެންޑެންޓް އަދި

އަޅުަގނޑުމެންްމިްއިންތިޤާލީްބާބެއްްނުވަތަްޓްރާންސިޝަޭންމިކިޔާްބާެބްއް

ްކުއްލިއަކަްށްމިގެންނަންޖެހެ ްބަދަލުތަކަށް ްބޮޑެތި ްގެނެވުނު ްމި ނީ

ްއެބަދަލާް ްއެކޮމޮޑޭްޓކޮށް ްއެބަދަލު ްދަތިތަކަމެއްކަމަށްވާނެތީ  1625ޢަމަލުކުރުމަކީ

ްދަންނަވާނީ،ް ްެއގޮތުްނ ްއަޅުަގނޑު ްވާސިލުވުމަށްޓަަކިއ. ހިސާބަށް

ްމުއްދަތެްއް ްގިނަދުވަުހގެ ްއެހާ ްގިނައޭ. ްެއއީ ްމުއްދަތު ދެއަހަރުދުވަހުގެ

ްއަޅުަގނޑުމެްންބޭނުމެއް ްބާބަށް ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްދެން ނުވެއޭ.

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްބަދަުލކަމަށް ްއެއް ްމުހިންމު ްއެންމެ ބަލާލާއިރު،

 1630ގެނެވުނީްމިްޤާނޫނުއަސާސީންްދިވެހިރާއްޖޭގެްވެރިކަުމގައިްުހންނާނެްމީހަކުް
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ްދެދައުރުކަމަށްް ްފަްސއަހަރުެގ ްދެދައުރު، ްއެންމެގިނަވެގެްނ ްހުންނާނީ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ނޑަެއޅިއިރު، ްކަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިގޮތަށް ނަޑއެޅުން. ކަ

ްމީގެކުރިްން ްމާއްދާއެއް، ްހަމަ ްގެނައި ްބާބަްށ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ރާއްޖޭަގއިްވެިރކަންްދެދައުުރަވންދެންްކޮށްފައިވާްމީހަކަށްްުނކުރެވޭނެކަމަށް.ް

ްވާެއއްެޗއް. ްޑްރާފްޓްަގއި ްކޮމިޓީގެ ްޑްރާފްޓިްނގ ްހުށަހެޅުންްްއެއީ  1635މިހާރު

ް ްއެބައޮްތ،33ްްނަންބަރު ްައއިސްަފއި ްބައިަގއި ްއިންތިޤާލީ ްގޮތުަގއި ގެ

ްއިޞްލާޙުތަކަްށް ްިމގެނެވުނު ްމިާޤނޫނުއަސާސީއަށް ްފެށޭނީ ްގުނަން ދައުރު

ްބާބެއްގަިއް ްއިންިތޤާލީ ްއަޅުަގނޑަކަށް ްފެށިެގންނޭ. ްދުވަހުން ޢަމަލުކުރެވޭ

ްއަޅު ްނޫންަކމަށް ްއެއްެޗއް ނަޑްށްއޮންނަންޖެހޭ ްއަުޅގަ ްޤަބޫލުކުރަނީ. ަގނޑު

ްެއކަާމް ްބޭފުޅުންވެސް ްދުސްތޫރީ ްހުރިހާ ްތިއްބެވި ްމިތާ ްޔަޤީން  1640ހަމަ

ްޤާނޫނުއަސާީސެގް ްސީދާ ްހަމަ ްއެީއ ްނުކުރަްއވާނެކަން. އިންކާރެްއ

މާއްދާއެއްހެންްއަންނަންޏާްައންނަންޖެހޭނެްއެއްޗެއްްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާެގް

ްޮއންނާނެ ްލިެޔވިފައި ްހަމައެކަނިްްބާބެއްަގއި ްެއީއ އެއްެޗއް.

ްކަހަލަް ްދޫކޮށްލެވިދާެނ ްަޢމަލުކޮށްފައި ދެއަހަރުދުވަސްވަންދެން

ްއަންނަންޖެހޭނީް ްެއއަންނަންޖެހުނުނަމަ ްއެާމއްދާެއއް  1645މާއްދާއެެއއްނޫން.

ްދެކެވުނުިއުރް ްވާހަަކ ްދައުެރއްެގ ްއެބުނި ްއެބާުބގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްކުރާނެ ްެއކަންތަްއ ްދެން ްލިބުނު.ްއޭަގއި ްއެފުރުޞަތުވެސް ގޮތް.

ްޤާނޫނުއަސާީސެގް ްމި ްދޫކޮށްލާ ްއެފުރުޞަތު ްމިހާރު ްދެން އަޅުަގނޑުމެން

ްވެރިކަމުަގިއް ނޑުމެްނ ްއަޅުގަ ްނިންމާ ނޑައެޅޭނީ ްކަ ްދެދައުރުކަމަށް ދަށުން

ްއަިދް ްދެދަުއރުކަމާއި ްހުެރވޭނީ ްއެކަކަށް ްއެންެމގިނަެވެގން  1650ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ް ްމިހާރު ްބަލާއިރު ްހުންނެިވްއެހެން ްމަޤާމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ

ްކުރިމަތިް ްދެން ްއަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ްމަޢުމޫން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަްށވާ

ްަތޞްދީޤުކުރެޭވް ްއިޞްލާޙަށް ްާޤނޫނުއަސާސީެގ ްއެއޮީތ ނުލެއްވޭނެކަްނވެސް

ްޤަބޫލުކުެރިވއްޖެކަމަށްވަންޏާް ްެއގޮތް ްެއގޮތަްށ ދުވަހުންފެށިގެން

ްްޓރާންސިޝަންގެްނިންމިފައި ްއެހެންވީމަ، ްޤަބޫލުކުރަނީ. ނޑު ްއަޅުގަ  1655ކަމަށް

ްއަޅުަގނުޑް ްކުެރވޭނެކަެމއްކަމަަކށް ްއެއީ ނަޑއެޅުަމކީ ްކަ ްދައުރު ބާބަކުން

ްހަމަް ްއަދި ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހާހިސާބުން ްހަމަ ޤަބޫލެއްނުކުރަން.
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ްދެއްިވް ްައޅުަގނޑުެމންނަށް ްޝުމައިޒަރ ްޕްރޮފެސަރ ދަންނަވާލަންޖެހޭ

ގެްތެރޭަގއިްވިދާުޅވި،ްއިންތިޤާލީްކަންތައްތަަކކީްއެއްތަންޮކޅު،ްނަސޭޙަތްތަކު

 1660ބާބެއްްލިޔުމަށްފަހުްއެއްތަްނކޮުޅްއެއްދިމާލުންްނަގާްއަނެްއްތަންކޮޅުްއަެންއް

ްހުށަހެޅުމެއްަގއިެވްސް ްހުރިހާ ްކުރެވޭނެކަމެއްނޫނޭ. ްއެހެން ްނަގާ ދިމާލުން

ްއެހެން ްހުންނާނެއޭ. ްުގޅުންތަެކއް ްހުށަހެޅުމަކާ ްއަޅުަގނޑުމެްންއަނެއް ވީމާ،

ްއެގޮތަްށް ްވޯޓު ްުނވަަތ ްތާއީދުކުެރވި ްއަދި ްހުށަހެޅުންތަކަކަްށ މިތާނގައި

ނުޑް ްއަުޅގަ ްޖެހޭނީ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ލެވުނުކަމުަގއިިވޔަސް

ްބާބެއްް ްބޭސްކޮށްގެން ްއެހުށަހެޅުންތަކަށް ްއަލުްނ  1665ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގިއވިްއޔާ

ްހުރިއް ްކަންތަްއތަކެއް ްތަޢާރުޟުވާ ްގެްނނަން.ްއެކަހަލަްލިޔެފައި ޔާްއަނބުރާ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްވިސްނާލަންޖެހޭނެކަމަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ކަންތައްތަކަްށވެސް

ްބަލަންތިބެގެންް ްހަމަ ްއުނދަގޫ ްަވރަށް ނޑަށް ްއަުޅގަ ދެކެން.

ްހުށަހެޅުމަކާް ްހުންނަ ްދެން ްމިހުށަހެޅުމާއި ފާސްކުރަމުންދާއިރުަގއި

 1670.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްމިދައުރުެގްކިހާވަރެްއގެްުގޅުންްހުންނާނެތޯްބަލަންވެސް

ކަންތަކުަގއިްކަންނޭނގޭްމިްާއޤާނޫނުއަސާސީްބާްޤާނޫނުއަާސސީްކިަޔއިގެްން

ްފަހަރަށްް ްކިަތންމެ ްެދއްޭކއިރު މިވާހަކަތަކެްއްމިދެކެވެމުންދަނީ.ްމިވާހަކަތައް

ްވާހަަކް ްޤާނޫނުއަސާީސއެްއގެ ްއާ ްިއްޞލާޙުކުރެވޭ ްއަުޑިއވޭ އަޅުަގނޑަށް

ްޤާނޫނުއަ ްއާ ްހަމަނުޖެހޭްނުވަތަ ްވަރަށް ްވާހަކަ. ްއިޞްލާޙުކުރާ ާސސީ

ްއެނެގީން ނޑަށް ްއަުޅގަ ްކޮންމެއަަކސް ްދެެކވެމުންދަނިކޮށް.  1675ވާހަކަތަކަތަެކއް

ްވެރިކަންކުރާީން ްދިވެހިރާއްޭޖގައި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދަށުން ްބަދަލުތަކުގެ މި

ނޑަެއްއްނޭޅޭނެކަމަށް ނޑަެއޅުމަށްފަހުްއެނޫންގޮތަކަށްްކަ .ްދެދައުރަށްކަމަށްްކަ

ްނިންމާފައި.ް ްަގއިމުވެްސްަވކިގޮަތކަްށ ްމިމަޖިލީހުގައި ްއެކަންތަްއވަނީ މިހާރު

ނުޑް ްއަޅުގަ ްދެން ްނުގެންދެވޭނެ. ްކުރިއަކަށް ްެއކަމެްއ ްއިތުރަކަށް އެއަްށވުރެ

ްބައެއްް ްެއޮގތުން ްކޮމްޕޮޒިޝަނަށް. ްމަޖިލިސް ްބޭނުންވަނީ  1680ބަލާލަން

ވޭްމެންަބރުންތަކެއްްމިާތްހުށަހެޅުންތައްްއެބަހުރިްއަދިެވސްްއިންތިޚާބުނުކުރެ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްޤަބޫލެއްނުކުެރވޭ ްައޅުަގނަޑކަށް ތިއްބަވާެނގޮތަށް.

ްާއް ްތެރޭގައި ްމަރުޙަލާއެއްެގ ްއިންތިޤާލީ ްނުވަތަ ޓްރާންސިޝަން

ްއެފުރުޞަުތް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙުތަކަށް ްިކޔަިއގެން ޤާނޫނުއަސާސީއޭ
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ްވާސިުލވު ްއިްޞލާޙުތަކަށް ްގެންާދއިރު،ްއެ ްއަޅުަގނޑުމެްންދީގެން  1685މަށްޓަަކއި

ްިއންތިޚާބުނުކުރާް ްކޮންމެހެން ްމަރުޙަލާގައި ްކަޑައްުތކުރަންޖެހޭ މި

ްމިތާް ްޤަބޫލުކުރަނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްތިބެންޖެހޭނެކަމަކަށް. ްމިތާ މެންބަރުންތަކެއް

ްއިތުރުް ްމެންބަރުންކަމަށް. ްއިންތިޚާބުކުރި ްހައްތާވެސް ތިބެންޖެހޭނީ

ްތިއްބަަވއިގެންް ނޑުްްމެންބަރުންތަކެއް ްއަުޅގަ ްއެގޮތުން ްނުވާނެކަމަށް. ްޚްއަްގެ

ް ްމެންބަރު ްއަތޮޅު ްހުށަހެޅުއްިވްޙުަުޅ. ްެއ ްއިބްރާހީމް  1690ސައިން

ްަޤބޫލުކުރާގޮތުަގިއް ްައޅުަގނޑު ްތާއީދުކުރަން. ްައޅުަގނޑު ހުށަހެޅުއްވުމަށް

ްމެންބަރުން.ް ްކުރެވިަފއިާވ ްއިންތިޚާބު ްއެިތއްބަވަނީ ްމަޖިލީހުގައި ޚާއްޞަ

ްރަްއޔިތުން ްވަިކްޙަަަްއެބޭފުޅުން ްވިާދޅުވެދާނޭ ްބޭފުޅުން ްބަެއއް ާވލުކުރި

ްއެބޭފުޅުންްމެ ްދަންނަާވނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމެކޭ. ްވަކި ްނުވަތަ ންޑޭަޭޓެކޭ

ްއެބޭފުޅުންނަީކް ްއިޞްލާޙުތަކުތެޭރަގއި ްެއގެންަނވާ  1695ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްކުރަްއވާެން ްމަސައްަކތް ްެމންބަރުންގެގޮުތގަިއ ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންެގ

ްެއކީަގޭއްމެންބަރުންކަމު ްެއއިތުބާރާއި ްނަމަަަވެސް ްހަމަޖެްއސެވި ގައި

ްމިމަޖލީހަށް.ް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެިތއްބަވަނީ ްަވޑަިއގެން އެބޭފުޅުން

ްއެހެންވީމާ ްކުރެވޭނެކަމަ، ްެއޮގތަށް ްދެކެމޭ.ްއެކަންަތއް ްއަުޅަގނޑު ށް

ްއިްނތިޚާބުނުކުރެޭވްއަޅުަގނޑަ ްުނކުރެވޭ ްތާއީދެއް ްެއއްގޮަތކަށްވެްސ  1700ށް

ްމަޖިލީހުމެންބަރު ްމިކަމާން ްއަދި ްތިއްަބވާކަށް. ްދެންްްގައި ވަރަށްުގޅުންހުރޭ

ްމިނިވަންް ްމިދަނީ ްދެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެއީއ ްޤާނޫނުތައްވެސް. ހެދޭ

ްގިަން ްވަރަށް ްއަުޅަގނޑުމެންެގ ްކިޔަިއގެން. ްއިންތިޚާބަކަށޭ މުސްތަޤިއްލު

ްރައްޔިުތންް ްވަރަްށގިނަ ްމިތަުނގައި ްއެތައް ްރާއްޖޭގެ ްއަދި ްމެންބަރުން

ްކުރަމުްނދާ ްޝަުކވާ ްއިންތިޚާބުތަކާއަބަދުވެްސ ްރާއްޭޖގެ  1705ބެހޭގޮތުން.ްކަމެއް

ްރާއްޖޭގަިއް ްމީހުންބުނޭ ްގާުތގައި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްފަހަރު ްވަރަށްގިނަ އަދި

އެއަްށް،ްބޭއްވެނީްމިނިވަންްމުސްތަޤިްއލުްއިންތިޚާބެއްނޫންކަމަށް.ްއެހެންވީމާ

ްއެ ްހޯދައިދޭންޖެހޭނެ. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހެންވީމާފުރުޞަތު ްތަންދޭނެް، ެއއަށް

ްއިންތިޚާީބް ްައދި ްތާއީދުކުރަން. ްއަޅުަގނޑުމެން ްހުށަހެޅުމަކަށް ހުރިހާ

ްއެީއް ްެއކަމަށް. ްބޭނުންވަނީވެސް ްއޮންނަން ްމިދުވަސްކޮޅުަގއި  1710މަޖިލީހެއް

ްއެކަންތަްއް ްއެނޫންގޮތަްށ ްގިނަެވގެން ްމީގެތެެރައށް ްނުފޫޒު އެކަުކގެ
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ްެހދި ްޤާނޫނުތަކެއް ްދެކުރެވޭޭނގޮތަށް ްހެދޭއިރު،ްގެން ްއިންތިޚާބެއް ްއަންނަ ން

ްޤާނޫނުތަކުގަިއް ްހެދޭ ްތިބެގެން ްމެންބަރުން ޢައްޔަންކުެރވިފަިއވާ

ްއެކަންތަްއް ްެއޮގތަށް ްގަަދެވގެންދާނެތީ ްޭއގެެތރެއަށް ްނުފޫުޒ ވަކިފަރާތެްއގެ

ްބޭނުންވަީން ނޑު ްއަުޅގަ ްނުކުެރވޭނެ. ްާތއީދެއް ްައޅުަގނޑަކަށް  1715އޮންނާކަށް

ްރައްޔިތު ްބުނެވެން.ްރާއްޖޭގެ ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުންގެ ްބަސް ްނގެ

ްރައްް ްބޭނުްނވަނީ ްއިންތިޚާބަކަްއަޅުަގނޑު ްއެދޭފަދަ ްދެވޭނެފަަދްޔިތުން ށް

ްވަރަށްގިަން ްއަޅުަގނޑުެމން ްހޯދައިދޭން. ްައޅުަގނޑުެމން ފުރުޞަތުތަކެއް

ްރައްޔިުތންބޭނުންވީފަދަް ްރާއްޖޭެގ ްމަަސްއކަތްތަކުން ްވަރަށްގިނަ ގޮތްގޮތުން

ްގެނެސްފީމު.ްޤާނޫނު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއިޞްާލޙުތަކެއް  1720އަސާސީއަށް

ްެއއިޞްލާޙު ްއެހެންވީމަ، ްފަށާއިރު، ްޢަމަލުކުރެވެން މުޅިއެތިްތަަކށް

ްއިޞްލާޙުތަކަްށް ްމިގެނައި ްއަޅުަގނޑުމެން ްެއއްަޗށް ްމުޅި އޮޅުންބޮޅުންއަރާ

ްނުފޫޒުގޮތުަގއިް ްޭއގެތެރެއަށް ްކަންތައްތަެކއް ްކުރިންހުިރ ްހަމަ ްއަނެއްާކވެސް

ވަންނާނެގޮތަކަށްްއެކަންތައްްުކރެވޭކަށްްައޅުަގނަޑކަށްްތާއީެދއްްނުކުރެވޭނެ.ް

ްބަލާްދެން ްއެހެންމެ ްހަަމ ްމުސްތަޤިއްުލްއަަަޅުަގނޑު  1725ލަންޖެހޭ

ްކޮމިޝަންތަކުަގިއް ްގިނަ ްކޮމިޝަންތަކުގެ ްމުސްތަޤިއްލު ކޮމިޝަންތަކަށް.

ްއޮ ްރުހުން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުން ްއެއީ ްބޭފުޅުންވެސް ްވެގެންްހުންނަވާނެ

ް ްކަންތައްތަކަްށވާިއރު، ްަޤބޫލެއްނުކުެރޭވްވާންޖެހޭ ނޑަކަށް އަުޅގަ

ްމަޖިލީހަކުންް ްރަްއޔިތުންެގ ްތިއްބަވާ ްމެންބަރުން ޢައްޔަންކުަރއްވާ

ްގެނެވިދާެން ްގޮެތއް ްމުސްތަިޤއްލު ްއެކަމަށް ްމެންބަރުން  1730އެކޮމިޝަންތަުކގެ

ްސަ ްޖުީޑަޝލް ްއެހެންވީމަ، ްއިންތިކަމަށް. ްކޮމިޝަްނެވސް ޤާލީްރވިސް

ށަހަޅާފައިްއޮތްްަކމަަަކަށްވާއިުރ،ްމަރުޙަލާގައިްގެަނއުމަކީްައޅުަގނޑުމެންްހު

ްސަ ްޖުޑީޝަލް ްރައްޔިތުންެގްއެ ްބޭފުޅުންނަށް ްކޮމިޝަނުގެ ރވިސަްސ

ްޢައްަޔންކުރެވިފަިއާވް ްޭއގެތެރޭަގއި ްއޮންނައިރުވެސް ްރުހުން މަޖިލީހުގެ

ްއަ ްކުރުމަކީެއްއ ްއެކަންތައް ްތިއްބަވަިއގެން  1735ޅުަގނަޑކަްށްމެންބަރުން

ްއަނެއްާކވެްސް ްހަމަ ްައޅުަގނޑު ްއެެހންވީމަ، ޤަބޫލުކުރެވޭނެކަމެއްނޫން.

އަޅުަގނަޑކަށްްއިންތިޤާލީްމަުރހަލާއެއްގެްތެޭރަގއިްދައުރުްފެުށނީއޭްކިޔާަފއިް

ްބާބުަގިއް ްއިންތިޤާލީ ްކަންތައްަތއް ްއެކަހަލަ ްކިޔާފަިއ ްމާނަދިނުމޭ އަނެއްާކ
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ްމަރު ްއިންތިޤާލީ ްހާލަތެއްގަިއްޙަަަނުގެނެވޭނެކަމަށް ްެއއްެވްސ ލާގަިއވެސް

ްތިއްބަަވއިގެްން ްމަޖިލީހެްއގައި ްރައްޔިތުންގެ ްމެންބަރުން  1740ޢައްޔަންކުެރވޭނެ

ްއިޞްލާޙުތަކަްށް ްމިގެނެވުނު ްމިހާރު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ނުވާނެކަމަށް

ްތަންދީގެންް ްެއައށް ްއުޞޫލުން ްޑިމޮކްރެޓިކް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ފަށަންޖެހޭނީ

ްިއޞްލާޙުތަކެއް ްހަމަްްރަނގަޅު ނޑު ްައޅުގަ ްހަމަ ްއަދި ްދަންނަވަމުން ގޮަތށް

ް ްބާރުލާ ްމިހާރު ްެދދައުރު، ްވެރިަކްންރާއްޖޭގައި ްދެދަުއރު ފަްސއަހަރުގެ

ްއިްޞލާޙުތަކުގެ ްގެނެވުނު ްމި ްމިހާރު ްއިތުރަްށ ްމީހަކަށް  1745ދަށުްންކޮށްފައިހުރި

ްނުލެވޭނެގޮތަށްކަން ްފާސްކޮށްފައިްްކުރިމަތި ްހަމަގައިމުވެްސ ްމިތަނުން އަދި

ްރައީްސްްއޮތީ ްޢިްއަޒތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްއިށީނދެލާނަން. ދަންނަވަމުން

ްދެއްވިްފުރުޞަތަށް.ް
ް

ްމިއަުދެގްްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީް ްބާބުގެ ްއިންތިޤާލީ ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ .`ް1750 

ްދިއުމުގެކުްމެންަބރުްުމޙަްއމަދުްރިާޔޒުް ްކުރިއަްށ ްބަހުސާއިގެން ނުޑެގ ްއަުޅގަ ްްންރިބަހުސްގައި،

ްއިޒުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބޭނުންވަނީްމަނިކުފާނުގެ ްދަންނަވާލަްނ ްއަޅުަގނޑު ަނއާިއއެުކ

ްމަންދޫބެ ްަރއްިޔތުންގެ ްރަީއސް، ނުޑްޢިއްޒަތްތެރި ްއަުޅގަ ްގޮުތގަިއ އްގެ

ްމިތަނު ްއިންނައިރު، ްއިށީނދެ ްއުނދަޫގޭވްގައި ްވަރަްށ ައޅުަގނޑު

ްފާސްކޮށްފައިހުރި ްމަޖިލީހުން ްޚާއްަޞ ްވާުނވާގޮެތްއްްރައްޔިތުންެގ  1755ބާބުތަްއ

ްޚާްއަޞް ްަރއްޔިުތންގެ ްރައީްސ، ްޢިްއޒަތްތެރި ްނޭނގޭތީ. އަޅުަގނޑަށް

ްއަސާީސް ްޤާނޫނުއަސާީސގައި ްަކމެަެއްފާސްކޮށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ މަޖިލީހުން

ީރިތްބާބުަގއިްިލޔެފިންްސާފުްބޯފެނާއި،ްރަނގަުޅްމާހައުލާއި،ްޙައްޤުތަުކގެް

ްއަ ްފެނާއި ްވާަހކަ.ްއަޅުަގނުޑްދިރިއުޅުމާއި،ްކަރަންާޓއި ްޙައްޤުތަުކގެ ސާސީ

ްގަލަމުްން ްކަޅު ްކަރުދާހުގައި ްހުދު ްދޫޮކށްލަނީކީ ްލިޔެފައި ްއެއްެޗއް  1760މިތާ

ްބާއްާވކަށެއްނޫން.ް ްފިލާގައި ްމަތާރަން ްގޮުތގައި ނެޑްއގެ ްދެލިގަ ލިޔެފައި

ްޤާނޫނާއިް ްަރއީްސތޯ ްމަޖިލިްސގެ ްބޭނުެމއްނުވޭ ްބަލާކަށް އަޅުަގނުޑ

ްޚިލާފުވަނީ.ްްޢިއްޒަތްތެރިް،ޚިލާފުވަނީ ްޤާނޫނާިއ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާތޯ

ްއެަތްއް ްމިއަދު. ްޖަވާބުދާރީވާންއެބަޖެހޭ ްމަނިކުފާނު މިމަޖިލީހަށް

ްތަ  7ްް1765ވަްސްހަމަވެފައި.ްދ93ްްުދީޤުކުރަންޖެހިފައި.ްޞްަްބާބުތަކެއްމިއަުދވަނީ
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ްދަންނަވާލަމުންް ްފޮނުވަންޖެހޭ.ްއާދެ،ްެއވާހަކަ ްމަނިކުފާނަށް ދުވަސްތެރޭަގއި

ްބައެއްހުށަހެ ްްޅިފައިހުރި ްަބލާލާއިރުަގއި ނޑު ްއަުޅގަ ،ްިއޞްލާޙުތަކަށް

ްހަނދާނަ ްަޙއްޤުތަކާއަޅުަގނޑު ްއަސާސީ ްއެަބއާދޭ ްއެންމެްށް ބެޭހގޮތުން

ްއަޅުަގނުޑް ްދުަވހު ްވާހަކަދެެކވުނު ްމިމަޖިލީހުގަިއ ފުރަތަމަ

ްއިޝާރާތްކޮށްލި ްމަދީްން، ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްޖުމްހޫރިއްޔާ  1770ދިވެހިރާްއޖޭގެ

ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެޢިއްޒަތް ްތެރި ްޢަބްދުލްް، ްމަުޢމޫން ކިނބިގަސްދޮުށގޭ

ްފޮޓޯ ްމިއަދުްޤައްޔޫމްގެ ްއިޞްލާޙުތަކުން ްހުށަހަޅާފައިހުރި ެއކޭ.

ނުޑް ްއަޅުގަ ްއިތުަރށް ްއޭގެ ްއެކަން. ްމިދަނީ ްފެންނަމުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްމުިޅްދަންނަވާލި ްެއތެރޭގައި ްބޯަގނަޑކުން ްތަންކޮޅެއް ްބޭރު ްމީގެ ން

 1775ންނަންވާނީ.ްދިވެހިރާއްޖޭަގިއްހުކުަލިއގައޭްލިޔެަފއިްްރަންވަންރުދާސްތައްްކަ

ްއުނދަޫގވާނެ،ް ްކިޔާލަން ްތަންކޮޅެއް ްފޮންޓް ްއަކުރު ްބޭނުންކުރި ފުރަތަމަ

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްލިޔަންޖެހޭނީ. ްފޮންޓުންނޭ އަކުރު

ް ްވާހަކަ ްބާބެއްެގ ްއިންތިޤާލީ ްދެނިންމައި ވަރަށްިގަންްްއކީމާައޅުަގނޑުމެން

ްކޮްން ްބާބެްއހެއްޔޭ. ްއިންތިޤާލީ ްކޮން ްވިދާޅުވި ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްތާއަބަދުް ްމިައދު ްއެހެންނަމަވެސް، ްސަރުކާރެއްހެްއޭޔ.  1780އިންތިޤާލީ

ްއިންތިޤާީލް ްވާަހކަ، ްބާބެއްގެ ްއިންތިޤާލީ ްމިދަނީ ްިކޔަމުން އަޅުަގނޑުމެން

ްމީޑިް ްވާހަކަ ްނުގެންނަންވެއާަާބާބެއްގެ ްމަސައްކަތްކުޭރ.ްއިްނ ްވަރަށް ސް

ްވާހަކަް ްާބބެއްގެ ްއިންތިޤާލީ ްއަދި ްެރިޑޔޯއިން. ްއާއި ްީޓވީ ޚާއްޞަކޮށް

ްހިސާބަކަްށް ްއެކުލަާވލާ ްސަރުކާރު ްހިސާބަށް ްގެންނަ ްސަރުކާރެއް އިންތިޤާލީ

ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްނުދާވާހަކަ. ްކަންތައްަތއް  1785ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްއިން ްމިދަނީ ްފެންނަމުން ްކަންތައްތަެކްއްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ތިޤާލީ

ް ްޖެހިއްޖެކަން. ްހަމަޖައްސަން 23ްްހަމަޖެހިއްޖެކަން. ކިޯލއިނ33ްްްކިލޯއިން

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްމަސްތުވާތަކެތި. ްފެންނަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްރުފި ްއަނެއްތަނުން ްއެއްތަނުން ްދާތަން.ްފެންނަމުންމިދަނީ ްޖަހަމުން ޔާ

ްއިޤްދައުލަތުގެ،ް ްޤައުމުެގްދިވެހިާރްއޖޭގެ ްމިއަދ43ްްުތިޞާުދގެ  1790ޕަެސންޓަކީ

ް ްޕަސެންޓް ްމި ނޑުމެްނެގ53ްްދަރަނި. ްއަުޅގަ ްދެން ްއެރީމައި ްމައްޗަށް ން

ްމިދަނީް ނޑުމެންަނށް ްއަުޅގަ ްިއދާރާތަކުން ްމާލީ ކަންތައްހަމަވީ.
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ްބޭރުް ްހިންގަން ްސަރުކާރު ްއިންޒާރުދެމުން. ްތާއަބަދުމެ ނޯޓިސްދެމުން.

ްނު ްފައިސާ ްއެްޤައުމުތަކުން ްއެޗް. ްދީގެްނ ްބީ. ްއެހެނިހެންްސް. ސީންނާއި

ްމިދަނީ.ް ްނަގަމުން ްފައިސާ ްދަރަންޏަށް ްއަޅުަގނޑުމެްނ  1795ބޭންކްތަކުން

ްޤަ ްދަރަމުން. ްރައްޔިތުންދަނީ ްޤައުމުގެ ްދަރަމުން. އުމުެގްޤައުމުދަނީ

ްޖަވާބުދާީރް ްރަްއޔިތުންނަށް ްަވޒީރުން ްހިންގަންތިިބ މުއައްސަސާަތއް

އިްވަްއކަންްކުރުމަކީްއެބޭފުޅުން،ްވަމުންދަނީ،ްޤައުމުަގއިްމާރާމާރީްހިންގުމާ

ްމީ ްހުއްޓާލީމައޭއެކަންކުރާ ްކުރުން ްެއކަްނ ްއާެދ،ްްހުން ުހއްޓޭނީ.

ް ްމުއައްސަސާަތކާއި ަަވާުލވެ، ްމުައއްސަސާތަާކިއްޙަ  1800ިދވެހިރާއްޭޖގެ

ްޙަަަ ްވާލުވެތިބި ްޮގވާލަނީ، ނޑު ްއަުޅގަ ްމިހާުރްަވޒީރުންނަށް އެކަމަށް

ްދޫ ްއެމަޤާމު ްކުފޫހަމަނުވޭ، ްއެކަންކުެރވޭެންތިޔަބޭފުޅުން ކުރަްއވަިއ

ް ްއެކަން ްހުރިްޙަަަބޭފުޅުންނަށް ްހުށަހަޅާފައި ްއާދެ، ވާލުކުރަްއވާށޭ.

ްހު ްވިސްނާލާއިުރގަިއ، ްބާބެއްަގިއްށަހެޅުންތަކަށް ްއިންިތޤާލީ ނޑުމެން އަުޅގަ

ްއެބަހުރި.ްައޅުަގނުޑވެްސްޤަބޫލުކުރަްން ްާމއްދާތަކެއް ްވަރަށްގިނަ  1805ލިޔަންޖެހޭ

ް ްތިބިބަަޔކު ްބަްއަނެްއކާވެސްވެރިކަމުަގއި ްއޭަގއި ްދޯހަޅިވެ ުގިޑްވެރިކަާމއި

ްހިނގަިއގެންދާނެ.ް ްަޤއުމުަގއި ްކަންތަކެއް ްވަރަށްގިަނ ބައްދަންވެއްިޖއްޔާ

ްފަރުވާއެަެްއެގގޮ ްމިކަންކަމަށް ްރައީްސ، ްއަލްފާޟިްލްޢިއްޒަތްތެރި ތުން

ދ.ްއަތޮޅުގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްހުށަހެޅިްހުށަހެޅުންްއަޙްމަދުްނާޝިދު،ް

ްައޅުގަްއަޅު ްއެާއއިެއކުެއކީަގއި ްާތއީދުކުެރވޭ. ްދަންނަވާލަންްަގނޑަށް  1810ނުޑ

ްމ. ްއަޙްމަދުްބޭނުންވަނީ ްއަނީސާ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި އަތޮޅުގެ

ްހުށަހަ ްހުށަހެޅުންތަކުން، ްތަރުތީބެއްްޅުއްވާފައިހުރި ްބާްއާވނެ އިންތިޚާބުތައް

ްމިއޮ ްފުރަތަމަ ޖުމްހޫރިއްޔާެގްއީުސލްރަންނަނީ،ްހުށަހަޅުއްވާފަިއްއޮްތއިރުަގއި

ް ްއިދާީރްއިންތިޚާބު، ްދެން ްއިންތިޚާބު. ްމަޖިލިސްގެ ްރައްޔިތުްނގެ ދެން

ްއަ ްއިންތިޚާބު. ްާވހަކަފުޅަށްވެްސްޙްްދާއިރާތަކުެގ ްއެދެއްެކވި ްސަމީރު  1815މަދު

ްދެއްކެިވް ްއެމަިނކުފާނު ްތާއިދުކުރަން ނޑު ްައޅުގަ ްއަލިއަުޅވާލަން. އަޅުަގނޑު

ގެބޭނުމަކީްއިދާރީްދާިއރާތަކުންްނުވަަތްވާހަކައަށް.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރީއސް،ްމީ

ްކަތީބުންނާިއް ްތިއްބެިވ ްހިންގަވަން ްއޮފީސްތައް ްރަށްރަށުގެ މިހާރު

ްއެއަށްފަހުް ްބާރުފޯރުުވން. ްއިންތިޚާބަށް ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ކުޑަކަތީބުން



 68 

ްމަޖި ްފޯރުވުންރައްޔިތުންެގ ްބާރު ްިއންތިޚާބަށް ްއަންނައަހަުރެގްލިސްގެ .1820 

ްހިސާބު ްމީގަިއްމެދެއްހާ ްއިންތިޚާބުުކރުން. ްކައުންސިލްތައް ްރަށު ްދެން ން

ްއެީކގަިއްއަނެއްާކެވްސް ްއެަބއޮތް.ްމިއާއި ްސިްއރެއް ްއޮތް ްފޮރުވިފައި ވަރަށް

ރވިސްްކޮމިޝަްނގެްބޭފުޅުންެގގޮުތގަިއްމިތިއްެބވިްކަތީބުންާނއިްސިވިލްްސަ

ްއިޞް ްސަުރާކރުން ްގޮތަކަށް ްސަލާމަތްވެވޭނެ ްދަށުން ްމީގެ ލާޙުްއަތޮޅުވެރިން

 1825ރައީސް،ްިމެވގެންްއުޭޅޮގތަކީްޑީ.ްއާރު.ްްހުށަހެޅުއްވީްކީްއވެތޯ.ްޢިްއޒަްތތެރި

ްކުޑަކަތީބުން.ް ްކަތީބުންނާިއ ްމީހުންނަކީ ްެއއްބައި ްދެބަިއކުޅަ ްގޮފިތަުކގެ ޕީގެ

ް ްގޮްސްޙާަާސުނާމީގައި ްހިފައިގެން ްފޯމު ްމީހުންނަށް ްތިބި ްޖެހިފައި ލުަގއި

ްވައް ްމީހުން ްޕާރޓީއަށް ްރައީސް.ްއޮޅުވާަލިއގެން ްޢިއްޒަްތތެރި ްތިބީ ދާފައި

ްވީޑިް ްމިކަމުގެ ްއެންމެންނަށް. ްއެނގޭނެ ްރެކޯޑިްނގްްއޯަޯމިކަން އެބަހުރި.

ނޑުމެންްވިސްނާލަންޖެހޭްކަމެއްމިީއ.ް  1830އެބަހުރި.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ްއަުޅގަ

ްއަ ްއަނީާސ ްއަނެއްކަމަީކ ްހުށަހެޅުއްވީްޙްދެން ްވާހަަކ.ްްމަދު ދެދައުރުގެ

ްހިތަްށއަ ްމިއޮީތްއަޅުަގނޑު ްލިޔުްއާވފައި ްމިލިޔުން ްެއކަމަނާ ރާ

ް ްބަހައްޓަްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްކުރިމަތީގައި ްބާވައޭ.ްފޮޓޯުފޅު ިއގެން

ްމިރާއްޖޭަގިއް ްވާހަަކއަީކ ްއުޅޭ ްަދންނަވަން ްރަީއސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްލިބޭް ްމުސާރަ ްނޯންނާނެ.ްމިރާއްޖޭގައި ްއޮޅިަފކާެއއް ްބަޔަކަށް  1835ކަންހިނގާގޮތް

ްތި ްމ.ކަމެއްނުކޮށް ްއެބަތިބިތޯ. ްކިަތއްމީހުން ްޢިއްޒަތްތެިރްބޭ އަތޮުޅެގ

ްރަް ްއަނީސާއަކީ ްމެންބަރު ްއާރު. ްޑީ. ްއޮފީހުގެ ީޕްީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްމިގޮތަްށް ްއެހެންީވމަ، ްކަމަނާއެއް. ްިއންނަ ްބައިންދާފަިއ ހިންގަވަން

ް ްމަޖުބޫރުވޭ. ްމިއަދު ްއެބަ ްހުށަހަޅަން ްރައީްސ،ްއިޞްލާޙު ޢިްއޒަތްތެރި

ް ްދެރަވެސްޭވ.ްމިްއަޅުަގނޑު ްވަަރށް ްޖެހިލުންވޭ. ްވަރަށް  1840ވާހަކަދަްއކަން

ްއަިލއަޅުވާާލއިުރގަިއް ްވިސްނާ ްމިކަންކަމަށް ްހުރުމާއެކު ްމިހެން މިވާހަކަތަަައް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއެބަހުރިކަްނ ްސިއްރުތަެކއް ްފޮރުވިފަިއާވ ްވަރަށް މީގައި

ްއަުޅަގނޑުމެންނަށްް ްހުށަހެޅުންތަކުން ްުހރި ްމިހުށަހަޅާފައި ރައީސް،

ްވެިރކަްންބައެއެ ްޤާނޫނުގެ ްމިރާއްޭޖގަިއ ްމަްއސަލައަކީ ްބޮުޑ ްއެންމެ ނގޭ.

ްހެލްތަށްް ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ްައޑުައއްސަވާެނ، ްތިޔަބޭފުޅުން  1845ނުހިންގޭތީ.

ް ްބަަޔކު ްްާވލުކުރިޙަަަސުނާމީގައި ްހަންބިމެއް ބަހައްޓަން.ްްކަޅު
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ް ްހަތަރުބުރި ްިތން ްހުޢިަިއެހެންނަމަވެސް،ްއެތާނަގއި ްައޅާފައި އްާޓްމާރާތެއް

ްިމނިސްޓްރީއަކުްން ްކޮންސްޓްަރކްޝަން ްހުއްދައެްއވެސް ްކުރެހުމުގެ ފެނުނީ.

ް ްއެކަން ްއެކަމަުކ،ްޙަަަނުނަގާ. ްނުނަގާ. ްބޯޑެއް ްޓެންޑަރ ވާލުކުރާަކށެއް

ް ްއެންމެފަހުން ްިމވީގޮަތކީ ްކަން ްތަޅައިްޢިަިއާޚިރުަގއި  1850ްމާރާތް

ނޑިއާ އިްހަމައަްށްނަގަންޖެހުނުއިރުގައިްއެްކޮންްޓރެކްޓަރަށްްދޭންޖެހޭްތަޅުދަ

ްެއް ްފައިސާއިން ްރައްޔިތުްނގެ ްދިވެހި ްމިއަދު ްފައިސާއެއް ްހުރިހާ ދޭންޖެހޭ

ްމު ްއެއް ްދޭންޖެހުނީ. ަަްކޮންޓްރެކްޓަށް ްއަނެްއްއަ އްސަާސައކުން

ްނުކުރަނީ،އްއަމު ްއިޙްތިރާމް ްއެތާްސަާސއަކަށް ްއޮތިްއޔާ ްެގްބިމެއް ނަގއި

ްއެތަންތާ ަިްްއެޅޭނެތޯ. ްޢި ްސަރުކާުރގެ  1855ްއްއަނެްމާރާތްކުރެވޭނެތޯ.

ްެއަެއަްނަގނީ ްްމިނިސްޓްރީއަކުން ްހުރި ްކުރިން މާރާތަކީްޢިަިޖަމާލުއްދީން

ްފައިާސް ްެއތަނަށް ްއެހެންނަމަވެސް، ްއިމާރާތެކޭ. ްހުރި ްފަނާވެފައި ބާވެ

ްްއެދަނީ.ޚަރަދުކޮށްް

ް

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްެތރި ްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްނުކުތާއެއް  1860ނިޒާމާބެހޭ

ްޙަންމަދުްމަޙްލޫފް.ްމު

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްވާހަކަދެއްޭކީތްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްމިހާރު ްބޭރުން ްމަޢުޟޫޢުއިން ްއޮތް ްހުށަހެޅިފައި ްމި  1865ްއާދެ،

ްއެހެންވެގެންްހަމަްެއވާހަކަްަދންނަވާލަންވެގެން.ްވާހަަކދެއްެކވުްނ:ަމޙްލޫފްްްއަްޙމަދު
ް

ް

ްއެނގިވަްް:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއިންތިޤާލީއާދެ، ްމި ްޑަިއގަންަނވާނެ

ްފުރުޞަތުް ްވާހަކަދެއްުކމުގެ ްދާއިރާތަކަށް ްަތފާތު ްވަރަށް ްދިގު ްވަރަށް  1870ބާބަކީ

ހުޅުވާލެިވގެންދާްމަޢުޟޫޢުއަަކށްްވާހަކަދެްއކުމުގެްމިިނވަންަކންްޢިއްޒަތްތެިރް

ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެބައޮވޭ. ްރިފަރްްމެންބަރުންނަށް ްދޭތެރެއިން ްދޭތެރެ މެންބަރު

ްއެވެިން ްމާއްދާައކަށް، ްމިވެިނ ްބާބުގެ ްއިންތިޤާީލ ްމި އެބަކުރަްއވާ
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ްމިއިންނަީން ްނުދަންނަވާ ްެއއްެޗއް ނޑު ްައޅުގަ ްއެހެންވީމާ، މާއްދާއަކަށް.

 1875ްއެހެންވެގެން.ްއާދެ،ްކުިރއަށްްގެންދަވާްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ް

ނޑުްދަްއކާްވާހަަކއަކީ،ްޤާނޫނުެގްޝުްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީް ްކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަުޅގަ

ްޤައުްުމޙަްނމަދުްރިާޔޟްްްމެންަބރު ްމި ްނުހިންގެއޭ.ްޑރ.އަފްރާޝީމްވެރިކަން ްއަރައިެގްންްމުގައި ްޓީވީައށް

ްބެހޭްއެންމެްމަތީްމަޖިލީހުންްއެިކއެކިްވާހަކަަދއްަކާވއިރު،ްިއސްލާމީްކަންތަކާްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް ްތިމަންނާމެން ްކުރާނީ. ްީކއްތޯ ްތިމާމެން ްއެއަްނގަނީ  1880ސުބްޙާަނޫޙްهللا

ވަޠަޢާލާއަށްްހަމްދުކޮށްގެންްމިތިބީއޭ.ްތިމަންނާގެްބާރެއްްނެތޭ.ްތިމަންނާއަށްް

ް ްއެހެންނަމަވެސް، ްއެސް.އެމް.ެއސްެއކޭ. އެްއބައިވަންތަކަުމެގްްދީނީދައްކަނީ

ް ްދަށުން ްޙ258ްުޤާނޫނުގެ ްމީހުންނަށް ްކޮން ްދަށުންތޯ.ްކުމްކުރީ ޤާނޫެނއްގެ

ްއެހެީރް ްމިހާރުވެސް ްފަރީދު ްއެބަޖެހޭ. ްވިސްާނލަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ މިއަދު

ްބައް ްއިނގޭތޯ. ްގޭބަންދުަގއި ްދަށުން.ްްދީނީަލވާ، ްާޤނޫނުގެ  1885ެއއްބަިއވަންތަ

ްއަޅުަގނުޑް ްއެހެންވީމާ، ްއަނިޔާދިނީ. ްދަށުން ްޤާނޫނުގެ ްއެ ްމީހުންތޯ ކިތައް

ްމިދަންނަވަ ްއެއްބަިއވަންްދީނީނީ، ްއެތަ ްދަށުން ްބަޔަކަްށްޤާނޫނުގެ ްއތައް

ް ްލިބުނު، ްއިންފޮމޭޝަްންއަނިޔާ ްނުހިންގޭ. ްވެރިކަން ޤާނޫނުެގ

ްުދވަހުްމިނިސްޓްރީއަށް،ްީޓވީ ްއިހަށް ކޯޓުްންޙުކުމެއްކުރީ.ްްމޯލްިޑްވސްއަށް

ްޓީވީް ްނިންމީ ްބޯޑުްނ ްޖަސްޓިސްގެ ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ  1890އެންމެފަހުން

ްއެކައުްނޓްތަ ްހުރިހާ ްއެހިސާބުންްމޯލްޑިވްްސގެ ްހިފަހައްޓަްނ. ްފްރީޒްަގއި އް

ްވެރިކަްން ްޤާޫނނުގެ ްދޫކޮށްލަން. ްއެފައިާސ ްޖެހިވަޑަިއގެންނެީވ މަނިކުފާނަށް

ްޙުކުމްތަކަށްް ްކިޔަމަންނުވަނީ. ްއަމުރުތަކަށް ްކުރާ ްކޯޓުން ނުހިންގެނީ.

ްމު ްެއކިެއކި ަަްކިޔަމަންނުވަނީ ްދައަ ްިމއީ ްހިނގާގޮުތެގްއުއްސަސާތަކުން. ލަްތ

ްމިދަ ްބޭނުންވަނީްވާހަކަ ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި  1895ންނަވަނީ.

ްވެރިްން ްފަށުގައި ްއަތްފޯރާ ްރައްޔިތުން ްއެކުަލވާލާއިުރަގިއ ސަރުކާރެއް

ްމެންބަރުންވެސް،ް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންެގ ތިބެން.

ްމާް ްމިއުޅޭގޮަތކީ ްެވގެން ްމިހާރު ްަވޒީރުންވެސް. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެވސް،

ްސަރުކާރެ ްޤާނޫނުއަސާީސްފާޓްފުޅާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއުޅެނީ. ްޮއވެގެްނ އް

ްހެޮޔވަުރްސޫޓްކޮޅަކަށް.ް ްަގއިކޮޅަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްމިޖެހެނީ  1900ހަދަން
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ްނެްތ.ް ްާވކަށެއް ްއެކަްނ ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްިމއަދު އެހެންނަމަވެސް،

ްބައްަލާވް ްޙާލުގައި. ްގިނަ ްވަރަށް ްތިބީ ްރައްޔިތުްނ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްޢިއްޒަތް ްދަތުރެއް ްމަނިކުފާނު ްހުަވދޫކޮޅުން ްރައީްސ، ރޭޭވވަުރްއެތެރި

ްވަކޮށްލަ ްއޮންނާނެ ްބޯޓު ްައށެއްކަ ްހަެއއްކަ ްއަޅަން.ބައްަލވާ. އެންެމްްދާ

ްކަހާލަިއގެންް ްމިޔަރުކޮުޅވެްސ ްހުންނަ ްަކއިީރގަިއ ްކަނދުފަތި  1905ކުޑަމިނުން

ސްއަށްްދަނީ.ްކާކުތޯްމިކަންްބަލަނީ.ްބައްލަވާްމިހާރުްބަޖެޓުގެްޑިެފންސްްފޯ

ްމީހުންް ްނުުކރެވެނީ. ްމިކަން ްީކްއވެތޯ ްަކނަޑައޅާފާއި. ްއޮތީ ްލާރިތޯ ކިތައް

ް ްޢަދުލުއިންޞާފު ްޖެހެނީ. ނޑަށް ްވެރިކަްންްގާއިމުބަ ްާޤނޫނުގެ ނުކުރެވެނީ.

ނުހިންގެނީ.ްމިހެންވުމުގެްސަަބބުންްބޮޑެތިްލޯނުތައްްަނގާފަިއްހުރިްމީހުންް

ްަރީއސް.ްޢާންމު ްިޢއްޒަތްތެރި ްޙާލެްއަގިއްްދަރަނިވެރިވޭ  1910ރައްޔިތުންނާިއްެއއް

ްމީހަކަށްވާތީް ްުހރި ްއައިސް ްފެންވަރަކަށް ްއެއް ްރައްޔިތުންނާއި ހުރީ.ްޢާންމު

އަޅުަގނޑަށްްމިއަުޑިއވޭ.ްއަުޅަގނޑަށްްމިކަންްއެނގޭ.ްއެހެންވީމާ،ްމިވާހަަކް

ްކުަރންޖެހޭނެކަމެއްް ްައޅުަގނޑު ްއެއީ ްދެއްކުަމކީ ްމިތަޅުމުގައި މިއަދު

ްރައީ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއޮތީ، ްދަންނަވާލަން ްދެން ްއާދެ، ޤާނޫނުއަސާީސްސް.

ް ްއަޅުަގނުޑްނިމިގެންދާއިރުަގއި، ްބޭފުޅުންނަށްވެސް ްއެންމެ  1915ތިަޔ

ްތިްދަންނަވާލަން ްދޭތެޭރ ްރައްޔިތުންނާއި ބޭފުޅުންްއޮތީ

ްވަރަްށް ްތިބެވޭތޯ ްވަށަިއގެން ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިސްނާަވޑަިއގަންނަވާށޭ.

ް ްެވއްޖެއޭ ްދުވަސްަތކެއް ްމިްގިނަ ްމަނިކުފާނު ްއަދި ްމަސަްއކަތްކުރާތާ. އެ

ް ްމިނިސްޓްރީގެްވާލުެވ،ްއޭްޙަަަމަޖިލީހާއި ްފިނޭންސް ްެގުކރިން ވާުލވެްޙަަަކަމާ

ްފޮތު ްސްޓަރ ްލޯން ްދިން ްެމންބަރުންނަަަށްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްތިބި  1920ގައި

ްއަިދްބަލާ ްޮއތްގޮތް. ްހިނގާަފއި ްކަން ްމިރާއްޖޭގައި ްއެނގޭނެ ލީމާ

ްމިރާއްޖޭގެ ް%ްއޭެގއިތުރުން، ްަދރަނީގެގޮުތގަިއ،83ްްަރއްޔިތުންގެ އަކީ

ްބުނާށޭް ްބޭުނންވަނީ ްސަރުކާރު ްމި ްއަބަދުވެސް ްމީހުން. ްތިބި ލޯނުގެގޮުތގައި

ްއަނިާޔވެިރް ްިމ ްބޭިތއްބުން. ްދަރުވާފައި ްރަްއޔިތުން ްުއސޫލުން އާެއކޭ

ްވަރަްށް ްައޅުަގނޑުމެން ްސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި ްއަުޅަގނޑުމެން  1925ވެރިކަމުން

ްމައުމޫންްމަސައްކަތްކު ްމިހިރަ ްވެިރކަމުަގއި ްމިރާއްޖޭގެ ރަންޖެހޭ.

ްޢަ ްނުލަފާ، ްވަރަށް ްނުބައި، ްވަރަށް ްބޮޑުްބްދުލްޤައްޔޫމަކީ ވަރަށް
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ްކިަތްއް ްޖަލުގައި ްލޭ. ްއޮތީ ްއަތްތިލައިަގއި ްއެމަނިކުފާނުެގ އަނިާޔވެރިެއއް.

ްބާބެްއް ްއިންތިޤާލީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިކަމަށްޓަކައި ްމަރާލީ. ްމީހުންތޯ ސަތޭކަ

 1930ްނަންްމިޖެހެނީްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް....ގެން

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1935 

ްވަރަްށ،ްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްމިތާނގައި ްމިބަލަނީ ްއަުޅަގނޑުމެންވެސް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްރޫްހަކަެދއްެކވުން:އިްބރާހީމްްޝާފިޢުްވާ ްބަޙާމިތާނގައި ްގެްނދެަެވޭތޯ ނޑުމެްނވެްސްހުަުއެީކަގއި ްއަުޅގަ ސްތައް،

ްއަޅުަގނޑުމެްނެގް ްއެބައޮތް. ްލިސްޓެއް ްބޮޑު ްވަރަްށ ްވާހަކަދެްއކުމުގެ އަދި

ްބާބާވާހަ ްއިންތިޤާލީ ްމިދެކެވެނީ ްީކޭކްކަ ްވަރަށްވެސް، ބެހޭގޮތުން.

ްއަް ްބަލައިގެން ްމަޞްލަޙަށް ްޞުލްޙަ ްއާްދަންނަވާނީ، ްމި  1940ޅުަގނޑުެމންނަށް

ްާވސިލުެވޭވތޯ.ްއެހެންވީމާ،ްވާހަކަަދއްަކާވްބޭފުޅުންވެސްް ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްމިާވގޮތަށް ްޤާނޫނުއަާސސީގަިއ ރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްްއަޅުަގނޑުމެން

ނުޑެގްޒާ ްއަުޅގަ ްވާހަކަެދއްކުމަީކ ްނާންނަގޮތަށް ްއުނިކަެމއް ތަށް

ްށް.ްއެދުމެއްކަމަށްްދަންނަވާލަންްމަނިކުފާނަ
ް1945 

ް

ްބަލައިގަންނަންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުކުތާެއއްަކމަށް ްނިޒާމާބެހޭ ްއެހިސާބުްންއާދެ، ްއާދެ، ޖެހޭ.

ް ްކުރިއަށްގެްނގޮްސްކުރިއަށް، ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްއަތޮޅު ްމ. ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްއެދެން. ނިންމާލެއްވުން

 1950ްމެންބަރު.ް

ް

ްހޭްނުކުތާ()ނިޒާމާބެ

ް

ްއަހަްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަުޙމަދުް ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަ ްތިވިދާޅުވި ްރައީްސ ްރައީސް. ްފިން.ްއިޢިއްޒަތްތެރި
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ްރޭޑިްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްޓީީވާއއި ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  1955މެދުވެަެރިކޮްށްްއޯަޯއެހެންނަމަވެސް،

ްބަޑިޖަހަ ްޖަލުގައި ްޒިންމާއުފުލާ، ްއިްއެކަމުގެ މެރިކަންކަމުެގްްމީހުން،

ް ްބާއްވަްންވާހަކަދަްއކަާވ، ްއިންިތޤާލީ ްމިީއ ްދެކެވިފަިއ ްެއަކން މިގޮތަްށ

ްމިމަޢުޟޫޢުއާް ްއެީއ ްދެކެވުމަކީ ްމިތާ ްެއވާހަކަަތްއ ވާހަކަދެެކވޭއިރު

ްޤަދަރާ،ް ަަތާ، ްިޢއްޒަ ްއެްއވެސްފަރާތެްއގެ ްއަިދ ްނޫން. ޚިލާފްކަމެއްވެސް

ްނޫން.ްއެވާހަކަތަް ްހުރަހެއްެވސް ްއެޅޭ ްދެެކވެންޖެހޭނެްއިނގޭތޯ.ްޝަރަފަށް  1960އް

ްޝުކުރިއްާޔ.ް
ް

ް

ްއާދެ،ްވާަހކަފުޅުްކުރިއަްށގެްނޮގސްްނިންމާލަދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1965 

ނޑުްބަލަނީްމިްހުށަހަޅާފައިްހުރިްްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީް ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަުޅގަ

ނުޑގެ،ްހުށަހެޅުންތަކާއިްއެްއގޮތަށްްއިްްުމޙަންަމދުްރިޔާޟްްމެންަބރުް ްތެރެއިންްންތިޤާލީްބޭއްވުމުގެްއޮނިގަ

ްްވާހަކަެދއްެކވުން: ނުޑްމި ްއަުޅގަ ްދަންނަވާެލޭވތޯ. ްެއއްެޗއް ްެތރެއިން ނުޑގެ ްއޮިނގަ ޤާނޫނުގެ

ްވާހަކަދެްއކުން.ް ްފުޅާދާއިރާއެްއަގިއ ްމިހާ ްމިންވަރަީކ ޤާބިލުކަންހުރި

ްއިންިތޤާލީ ްރައީްސ، ނޑުެގްްޢިއްޒަތްތެރި ްއޮނިގަ ްޤާނޫނުއަސާސީެގ  1970ބާބަކާ

ނޑުމެންްއިންތިޚާބުތަކެްއްބޭްއޭވތޯްމިބަަަލަނީ.ް ްއަުޅގަ ތެރެއިންްވާހަކަަދއްކާ

ްގެނެ ްހަތިޔާރު ްމިތާކަށް ްނޫޅެން ްއަޅުަގނޑުމެން ފިސްތޯލްްސްެގން،

ްައޅުަގނޑުމެންނެްއ،ް ްެއއީ ްަވއްޓާލާކަށެްއ. ްސަުރކާރު ގެނަސްގެން

ްކާބަފައިންނެް ްބައްޕަމެންއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްކަމެްއްްްއ،ްއަުޅަގނޑުމެން ކުރާނެ

 1975ްނޫންްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

އާދެ،ްޝުކުިރއްޔާްިޢއްޒަތްތެިރްމެންބަރު.ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްލ.ްއަތޮުޅްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ް

ް

 1980ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިނެީގްްެމންަބރުްމޫސާްްހައްުދންމަތީ ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ނޑު ްައުޅގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި
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ސަށްްއުނދަޫގވާގޮތަށްްަބެއއްްބޭބޭފުޅުންްހުަުސްކުރަމުންްދާއިރުަގއިްބަްހުަުބަްްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން:

ްވާ ްދަްއކަވަމުންދާއިުރގަިއ، ްއެޮއްތްހަކަފުޅު ްއަތްޕުުޅގައި އެބޭފުޅުްނގެ

ް ްބ32ްަހުށަހެޅުން ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއޮީތ ްމިކަހަލަްހުަުގައި  1985ސްކުރަން.

ްއެކަމާް ްކަމަކަށްާވތީ ްކުރެވޭނެ ްފުޅާދާއިރާެއއްަގިއ ވަރަށް

ްވިސް ްހުަށހެޅުން، ްނާަވޑަިއގަންނަވާށޭ. ްމ32ްްިމިދެންނެވި ްމިއޮތީ ަގއި

ްޤާނޫނުއަ ްފަށާއިރު، ްޢަމަލުކުރަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމެގްސާސީއަށް

ްރައީ ްހުރި ްދެމިހުންނާނެއޭ.ްމަޤާމުގައި ްމަޤާމުަގއި ްއޭާނގެ ސުލްޖުްމހޫރިއްޔާ

ްމިތަނަށްްއެ ްދައްާކފައި ްވާހަކަތަކެއް ްމިހުރިހާ ްއެނގެނީ. ްއެކަން  1990ކިހިނެއްތޯ

ހުށަހެޅުންްއައިމަްބަޑިޖެހިްވާަހކައާ،ްޭލއޮހޮރުނުްވާހަކަްަދއްާކނެްނުންތޯއޭ.ް

ްމަޖުބޫރުކޮށް ްއެމަނިކުަުފާނަށް ްނޭނގެ ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ގެްންއަދި

ބެހެއްޓޭނެކަމެްއވެސް.ްެއކަމަކު،ްހުށަހެޅުއްވިްބޭފުޅާްވިދާުޅވަީންހުންނާނެއޭ.ް

ްއެހެންވީމާ،ް ްމިދެން. ްެއއްޗެހި ްއައިސްހުރި ްނޯންނާނެކަމަށް މަރުވެސް

ްހުރަްސއެޅުމުެގގޮ ްދެެކވެނީ.ްެއހެންވީމާ،ްވާހަކަފުޅަށް ްއެވާހަކަ  1995ތުްންއެގޮތަށް

ްނެްނގެިވޔަ ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ްމިތެދުވީ.ްނުދެްއެގޮތަށް ްދަންނަވާލަން ްއވާށޭ

ްޝުކުރިއްާޔ.ް
ް

ް

 2000ް`.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްމިްއިންތިޤާލީްމަރުޙަލާަގއިްބަެއއްްވާހަަކްްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް

ްްމުޙަްނމަދުްމަުޖދީްއިްބރާީހމްް ްހޯދައަރިސްކޮށްލާހިތްވޭ. ްއިޢަދާލަތު ްއެދިގެން ްދޭން ްަހޑި ްބަސްތަކެއްްގޮވީ

ްްްން:ވާހަކަެދއްެކވު ްނޫންހޭ. ްޢަލަދާއި ްނުދެކެޙަގަލާ ްަގއިމު ްވެދިަޔގޮތް ނިޑގެން ހޭ.ްންޔާތްކެ

ްމާޒީ ްއެތައް ްދުށް ްްމިރާއްޖެއަށް ްވެއްޖޭ.ްބިރާއި ްމިއަދު ސިހުމާިއްކިޔާދޭހިތް

ްއަ ްތިމާ ްއެނގެންެވއްޖޭ. ްނެތިދިޔަގޮްތ ްއަޚުލާޤު ްދަބު ވީީތްމަހުޖަނުވެފައި

ް ްބެލެނީ، ްއަތްއުކާ ްދިމާލަށް ްއަޚާގެ ްމަތިމާގެ ްމީ ްކޭ  2005ޤިޔާމަތްވާެންސްތިބެ

ްރަ ްދަންނަންވީ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުންމީދުތަާކއި ބޭނުންތައްްީއސް،ްރައްޔިތުްނގެ

ްއިތުރުވެަފއި.ްއަދުމި ްއިހުނަށްުވރެ ްއަސާސްަތްއްްމިވަނީ ަޤއުމުެގ

ް ްރައްޔިތުންެގްއެކުަލވާލައި ްސާބިތުކޮށްެދއްވަްނވީ. ްއެކަން ަރއްޔިތުންނަށް

ްރައްް ްއެއްކުރެވެނީ ްވޯޓަކުްންމަޖިލިސް ްރައްޔިުތންގެ ްވޯަޓކުން. ޔިތުންގެ

ްގޮތެްއވެްސް ްދުރުކުރެވޭެނ ްރައްޔިތުންނަށް ްއެްއކުރެވުން  2010އެްއކުރެވޭ
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ް ްމެންބަރަކު ްއިންތިޚާބުކުރާ ްއެާދއިރާައކުން އަަހުރ5ްްއޮންނަންވާނެ.

ނުވިޔަްސ،ްއެދާއިާރއަކުންްއެްމެންބަރަކުްދުރަށްލާްއެދޭނަމަްވަކިކުެރވިދާެން

ނޑަ ނަޒަރުްްވާނެްމިްއިންތިޤާލީގަ.ްމިހިނދުެއޅިފައިްޮއންނަންގޮތެްއވެސްްކަ

ްކިާހވަރެްއގެް ްަރއްިޔތުންނާްހިންގާލަންވީ ހަމައަށްްްއިންތިޤާލީއެއްތޯ

ްްގެނެސްދޭނީ. ްއެންެމްްޙާނަހޫްސުބްهللا ްދެއްެވވި ްއިންސާނުނަށް  2015ވަތަޢާލާ

ްެއއް ްނިޢުމަތަކީ ްއެއް ްބަދަލުވުން.ްްމަތިވެރި ްޙާލަތަްށ ްއަނެއް ޙާލަތުން

ްޢަމަލުކުރަމުންްއިންތިޤާ ްމިހާރު ްމަރުޙަލާއަީކ ްިމެގނެވޭ ްކިަޔއިގެން ލީއޭ

ްމިދާް ްއިޞްލާޙުުކރަމުން ްއަލަށް ްުއވުމާ، ްޤާނޫނުއަސާސީ ގެންދާ

ްޢަމަލުކުރަމުންް ްހަމައަށް ްދުވަހަކާ ްފެށޭ ްޢަމަލުކުރަން ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްމިކަންް ނުޑ ްައުޅގަ ްިމއީ ނަޑއެޅުން. ްކަ ްއެކުަލާވލާ ްގޮތްތަެކއް  2020ގެންދާނެ

ްބަދަލުވަމުންދާްޤަބޫ ްމިީއ ްއިންތިޤާލީއަކީ. ްމިކިޔާ ްމިއީ ލުކުރާގޮތް.

ްއެްއވެްސް ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްޙާލަތަކީ. ްއަެނއް އެއްޙާލަތުން

ްބާރުގަަދް ްަރއްޔިތުންނަށްުވރެ ްޤައުމުގެ ްިމ ްމިގޮތުން ޝައްެކއްނެތް،

ްެދންނެވިފަދައިްން ްިއސްވެ ްޖަމާޢަތެއް، ްމަޖިލީހެއް، ްފަރާތެްއ، އެްއވެސް

ްމިްއޮެވގެ ްމިވަނީ ްމިހެން ްނުދެކެން. ނެޑއް ްއަުޅގަ ްވާނެކަމަކަށް  2025ްން

ެގްޯރލްކުޑަެވްބަެއއްްނުފޫުޒ،ްބާރު،ްރައްޔިތުންްއިންތިޤާލީގަިއްރަްއޔިތުންެގް

ްއަތުލަންް ްނަހަމަގޮތުގައި ްކޮޅުކޮޅަްށްްއިމުން ްއަާހނެ ްދަމާގަނެވިފަިއވާތީ ރާވާ

ްތިޔާިގކޮށް ްއަތްމަިތ ްޓިކެޓާ، ްދޮޅުހާްދަތުރުކުރާނެ ްހާސް ްޑޮލަރާިއ،ލަން ްސް

ްގޮްތގޮތުްން ނޑިަތއް ްބޮ ްރުފިޔާ ްލަްއކަ ްލައްކަ ްއާރާސްތުކޮށްލަން ދިރިއުޅުން

ްިމް ްތަކުރާރުކޮށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްހުރިއިރު ްމިހެން ްކަންތައް ްވާހަކަ.  2030ލިބުނު

ްއަހަް ްދެމެންބަރުންގެްމާލަމުގައި ްހައްދުންމަތީ ްއަުޚ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ އިފިން

ްދިމާ ްމިކަްނ ްވާހަކަ. ްއަނިޔާތަުކގެ ްލޯގަނޑުކޮށްލުމުްންދިޘާހާވި އަށް

ް ްނަހަމަގޮތުަގިއްފެންނަނީ، ްލާރިދީގެން ްަބޔަކަށް ްއެްއޗެއް ރައްޔިތުންގެ

ްމަސައްކަތްުކރެއްވީް ްއުޅުނީއަތުލަިއގަންނަން ްކުަރްއވަން ްނުވަތަ ކަްނ.ްކަން

 2035ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް...

ް
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ްނުކުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ްއަތާއެއް، ްޢަލީްރ. ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ތޮޅުގެ

ްވަޙީދު.ް

ް

 2040ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްކަންނޭނގެްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްނުޖެހޭނެ ްކޮންމެހެން ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްހަނދުމަޢިއްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރައީްސއަްށ ްގަާވއިުދގަިއްޒަތްތެރި ްއަރުވާކަށެއް ކޮށް

ްނަންގަންނަންޖެހިއޮ ްމެންބަރެއްެގ ްެއްއްޖެންނަގޮތުން ްވާނަމަ ކަމަށް

ް ްޢަމަލުކުރަންޖެހޭގޮތް. ްެއކަްންއެހެންީވމާ، ްރައީސް ްހިތުން ނޑު  2045އަުޅގަ

ްމެންބަރަށްް ްއެ ްއިންޒާުރކުރަްއވާފައި ްެއގޮތަށް ްދެން ރަނގަޅުކުަރއްވާަފއި

ނޑުްދަންނަވަ ްން.ްްއެކަންްއަްނގަވާަފއިްދެންްކުިރއަށްގެންަދވަންްއަުޅގަ
ް

ް

ްޢިއްޒަތްެތިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްބަލައިގަންނަންޖެހޭ. ްނުކުތާއެްއކަމަށް  2050ނިޒާމާބެހޭ

ްވާހަކަ ްިވދާޅުވެ،ްެއީއްފުޅުމެންބަރު ްމެންބަރުންނޭ ްދެ ްއަތޮުޅގެ ްލ. ދެއްެކވީ

ްކޮންބޭފުޅުންނެއްކަންްވިދާޅުުނާވތީ.ް

ް

ްްޢިއްޒަތްތެރިްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްއެބަ ްމިަގާވއިދު ްގުޅުންހުރިްހުަުރައީސް. ްމިއާ ްއްދަކުރޭ

ްތެދުްްމުޙަްނމަދުްމަުޖދީްއިްބރާީހމްް ްދަންނާނެ ްބޭފުޅުން ްއެންމެހާ ްތިޔަ ްިމއީ ްެދއްކޭނެކަމަށް.  2055ްވާހަކަތައް

ްރިޢާޔަތްކުރަމުންްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވާހަކަަތއް ްދެކެވިދިޔަ ްމާލަމުގައި ްމި ޙަޤީޤަތެއް.

ްވާހަކަ ްމި ްރައީސް،ްއަޅުަގނޑު ްރައީސް.ްިޢއްޒަްތތެރި ްޢިއްޒަތްތެރި ަދއްކަނީ

ްރައްޔިތުްނެގް ްސަމާުލވެލަްއވަންީވ ްިއސްކަމެއްދީ ްއެންމެބޮޑު ްއިންތިޤާލީ މި

ްބާރު،ްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހަށްވުރެްގަދަކުރަން....

ް2060 

ްދެމެންބަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަތޮޅުެގ ްލ. ްމެންބަރު، ްނަްންޢިއްޒަތްތެރި ރުންގެ

ްހާމަކޮށްދެއްވުންްއެދެން.ް

ް

ްލ.ްްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްިއބްރާހީމް، ްއިލްޔާސް ްމެންބަރު ްލ.އަޮތޅުގެ ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި
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ްޢިއްޒަތްެތިރްްމުޙަްނމަދުްމަުޖދީްއިްބރާީހމްް ްއަޮތޅުެގ ްލ. ްމަނިކު، ްމޫސާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި  2065ްއަތޮޅުެގ

ްޢިއްޒަތްތެިރްމެްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަތޮުޅެގ ްލ. ްއިބްރާހީމް، ްނަސީމް ްމުޙަންމަދު ންބަރު

ްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޢީމް.ް

ް

ްންްވިދާުޅވީްދެމެންބަުރންގެްނަންފުޅު.ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަަދއްަކވަމުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

 2070ްދެމެންބަރުގެްނަންފުޅުްސާފުކޮށް،....

ް

ްއެންމެފުރަތަމަްމިދެންނެވިްދެްމެންބަރުންްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްންަބރުްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެ
ްމުޙަްނމަދުްމަުޖދީްއިްބރާީހމްް

ްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް2075 

ްއާދެ،ްވާަހކަފުޅުްކުރިއަްށގެންަދވާ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަފުުޅެދއްކެވުްނ:

ް

ްއިްސކަމެްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްއެންެމބޮޑު ްއިންތިޤާލީގަިއ ްސަާމލުވެލަްއވަންީވްމި ްއްދީ

ްކޮންމެްްމުޙަްނމަދުްމަުޖދީްއިްބރާީހމްް ްގަދަކުރަން. ްމަޖިލީހަށްވުރެ ްަރއްޔިުތންގެ ްބާރު، ްރައްޔިތުންގެ

ްހާމަކުރުންްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްގޮެތއްަގިއ ްފާޅުކަންބޮޑު ްއެދާއިރާެއްއގަިއ  2080އިންތިޚާބެްއވެސް

ްކަމު ްމެންބަރެއް ްރައްޔިތުްނނަށް ްއާދެ، ްބޮޑުކުރަން. އަހަރ5ްްުނުދާގޮތް

ްގޮތެްއް ްތިބެންނުޖެހޭނޭ ްގޮތަކަށް ްވަކިުނކުރެވޭަފަަދަ ހަމަނުވެގެން

ްހޯދަ ްައޅުަގނޑުމެން ްހިންގާލަބައްލަވާ. ްފިކުރު ްމިއުޭޅްއިއެކުަލވާލުން. ދޭން

ް ްކަމަކީ ްވޮޗަރުންާނއި،65ްްފޮނިމީރު ްއަހަުރެގ ްިމގޮތުން މުދިމުންނާއިްތިބި

ްމީ ްޢިއްޒަތްތެަެރިން ްމިފަދަ ްމިފަދަްްއިމުންއަދި ްބޭރުކޮްށލަން.  2085ވަކިކޮށް

ްައޅުަގނުޑް ްކަުމަގއި ްއިންތިޤާލީެއއް ްިމކިޔަީނ ކަންތައްތަކަށް

ްދެވުީން ްމީހަކަށް ްހުރި ްުނގަންނަން.ްރައީަސކަށް ްބަލަެއއް ޤަބޫލެއްނުކުރަން.

ކޮންދެރައެއްތޯ.ްނިކަންްވިސްަނމާހިނގާ.ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށްްހުންނަް

ްއަނބިކަނބަލުންނަ ްއެްއވެްސްމީހާގެ ްފިކުރުހިންާގނެ ްނުހޯދިގެން ްެއއްެޗއް ށް

ްއެ ްބިލާއިތަންކޮޅެއް ްކަރަންޓް ްެއޭގގެ ްްބައޮތްތޯ. ްއަދި  2090ްއިރުއިރަށްްފެންބިލާ،

ްނުލިބިގެ ްެއއްެޗއްހި ްމަހާ ްކިތަންކަންކާނޭ ްހިންގާލަންެޖހޭނެ ްފިކުރު މެްން

ްމިނަޒަރުންް ްހިތަށްއަާރ ްއަޅުަގނޑު ްޮއތްބާ. ްތަންކޮެޅއްވެސް ކުޑަުކޑަ
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ްނާވިސް ްމުންޖިގެްލާއިުރ، ްުކަޑކުޑަ ްއިންތިޤާލީއެްއގައި ްއެްއެވސް މިއީ

ްއިންތިޤާލީަގިއް ްމި ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްހިތަށްއަރާބާއޭ. މިންވަރުވެސް

 2095ކުަޑާވޮގތަށްްބައެއްގެްމަްއޗަށްްމިްޤައުމުގެްޖާަގއެްއްއާރުްްރައްޔިތުންގެްބާރު

ް ްމިދަންނަވަނީ ްމިހެން ްގޮވާލަން. ްއަސަރާއެކުްނުދޭން 99ްްގައި.ވަރަށް

ްއެހެންވެ ްނޫީނ ްަބޔަކަށް ްބޭރު ްތަކެތި ްތަންތަާނއި ްޤައުމުގެ ްމި ްސްއަހަރަށް

ް ްއޮތްއިުރ، ްެދވޭގޮތަށް ްވަރަްށްބަޔަކަށް ްހިްނާގލުމަކީ ްފިކުރު މިކަމަށް

ް ްޖުލައި ްމުނާޞަބަތެއ26ްްްމުހިންމުކަމެއް. ްކޮންފަދަ ްފާހަގަކޮށްދެނީ މި

ް ްކުަލގަދަިވ ްއެންމެ ްޢަދާލަުތްއަސަރުަތކެއްްމިމިނިވަންކަމުގެކުލަިއގައި .2100 

ްއެތަނަކުްން ްޢަދާަވތް ްަދއްޗޭ. ްދިރިއުޅެން ްތަނެއްަގއި ްނެތްނަމަ ވެރިވެަފއި

ްލިބޭްދައްޗޭ.ްވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.ްްއުފަންކުރަނީއެހިނދުންް

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްގެ ްއއ. ްމިހާރު ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްއިމެންބަ ްމަޖުދީ ްމުޙަންމަދު ްދަންނަވާލަންޖެހެނީ،ްރު  2105ބްރާހީމްއަށް

ްވަިކގޮތަކަްށްްވާހަކަފުޅުދަްއކަާވއިރު ްަވކިހިސާބުތަކުްނ ވާހަަކފުޅުގެ

ްހަމަް ްކުރެވޭގޮްތ ްމުޚާތަބް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްެތރި ބައްޓަންކުރަްއވާފަިއ

ްވެދާވަްރަނގަޅުބާ ްރަނގަޅުކަމަކަށް ްހަމަ ްވިސްާނވަަޑިއަގތުމަކީ ނެކަމަށް.ްއޭ

ްއާދެ،ްލ.ްއަތޮޅުްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކުްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.ް

ް2110 

ްނުކުތާ()ނިޒާމާބެހޭް

ް

ްައުޅގަންްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ްރަީއސް. ްބޭނުންވަނީ،ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވާލަން ްހަމަ ްުޑ

ްއިްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއަނިޔާ ްއެވިދާުޅވި ްތާއީުދކުރަްއާވ ްއިބްރާހީމްްއަޅުަގނޑަށް ލްާޔސް

ްސާބިތުކޮށްދެއްވިނަ ްކުިރކަމަށް ްއޭަގްއަޅުަގނޑަށް ްރަނގަުޅވީހޭ. ްވަރަށް  2115މަ

ްވަރަށްްމައު ްލިބުނޭ. ްއަނިޔާ ްއެ ްއަޅުަގނޑަށް ްބަިއވެރިަވޑަިއަގތޭ. މޫންވެސް

ެއވާހަަކްދަންނަވާލަންްކަްވިދާުޅެވދެއްވީތީ.ްއެހެންވީމާ،ްޝުކުރިއްާޔއޭްއެވާހަް

ްތެދުވީ.ްޝުކުިރއްޔާ.ް
ް

ް2120 
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ްބަލަްޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރި ްނުކުތާެއއްކަމަށް ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ،ްއިްއާދެ، ްނެތް. ގަނެޭވކަށެްއ

ް ްދެކުނުބުރީގެ ްނިލަންދެއަތޮޅު ްނާޝިދު،ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަޙުމަދު މެންބަރު

ްރަޝީދު،ް ްރިާޔޟް ްމެންބަރު ްކޮޅުމަޑުލުގެ ްނެތް. ްަވޑަިއގެން މިވަގުތު

ްވަަޑއިގެން ްދެކުނުބުރީގެްނެތް.ްހުަވދުއަްމިވަގުތު ްމެންބަރުްތޮޅު ޢިްއޒަްތތެރި

ްއުތުރުބުީރް ްހުވަދުއަޮތޅު ްނެތް. ްވަަޑއިގެން ްމިވަގުތު ްއާދަމް،  2125ޒާހިރު

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަދްނާންްޚަލީމް.ްް

ް

ްިމއަުދްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްކުރިމަތީގައި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްވާހަކަދައްްްންްޚަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން:ޢަދްނާ ްމަޢުޟޫޢުއަކީ، ްޖެހިފައިވާ ްމަރުކާލަން ލާގަިއްޙަަައިންތިޤާލީ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްބެޭހގޮތުން ްގޮތަކާ ްއިންތިޒާމްކުާރނެ  2130ކަންތައްތައް

ްމަރު ްއިންިތޤާލީ ްވިސްނާލަންޖެހޭ ލާއޭްޙަވާހަކަދެްއކުން.ްައޅުަގނޑުމެްންއެބަ

ްޮކން ްމިިކޔަނީ ްކޮންުދވަްސވަރަކަށްތޯ.ްއަޅުަގނޑުމެން ްނުވަތަ ވަގުަތކަށްތޯ

ްދެކެމުންައިއް ްދިވެހިރާއްެޖ ްމިކިޔަީނ ްމަރުޙަލާއޭ ްއިންތިޤާލީ އަޅުަގނޑުމެން

ްއަހަރެ ްސަތޭކަ ްޚުދުމުއްްއެތައް ްދިވެހިރާއްެޖްޚްީވ ްވެރިކަމަކުްނ ތާރު

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމިަވގުތު ްކޮޅުމައްޗަށް. ްބަދަލުވުމުެގ  2135ޑިމޮކްރަސީައކަށް

ްސަލާމަތްވެިވްްއަތްދޮށުަގއި ނޑުްނ ްގޮތްގަ ްޚުދުމުޚްތާރު ހުރި

ްދިއުމުގެް ނޑުމެްނނަށް ްއަުޅގަ ްދިމާއަށް ްއިންތިޚާުބތަކާ މިނިވަންކަމާއެީކގައި

ްނުދެވި ްއަިދްއްފުރުޞަތު ްޑިމޮްކރަސީއެއް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ޖީިވއްާޔ

ނޑުމެންނަށްްނުފެނިް ހާސިލެއްްނުކުރެވޭނެ.ްޑިޮމކްަރސީގެްަވސްވެސްްއަުޅގަ

ްމިތާނގަިއްޚްަްޚުދުމު ްވެރިކަމެްއ ްޚުދުމުޚްތާރު ްވެރިކަމެއްެގ  2140ތާރު

ނުޑމެންްޤާނޫނުއަސާސީއަށްްމިގެާންބަދަލުތަކުގެް އަށަގެންފާނެ.ްއާދެ،ްއަުޅގަ

ްޑިމޮކްރެ ްއެކަީށގެންާވ ްމިޒަމާނާ ްއެކަީށގެްނވާ, ްވަރަށް ޓިްކްތެރޭގައި

މިކިާޔްްއަުޅަގނޑުމެންްތް.ްމިްބަަދލުތަކަށްްދިއުމަށްޓަކައިްބަދަލުތަކެއްްއެަބއޮ

ްިމް ްގޮވާލުމަކީ ްއެންމެބޮުޑ ްމިގޮވާލާ ްއަުޅަގނޑުމެން ްކިޔުމަކީ ްބޮޑު އެންމެ

ްދާއިރު،ްެއް ްއިލެކްޝަނަަކށް ްމަލްޓިޕާޓީ ްތެެރއިން ްއިޞްލާޙުަތކުގެ  2145ގެނެވުނު

ްމީހަުކް ްެއއްވެސް ްކުރިމަތިލާ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަށް އިލެކްޝަުނގައި

ްހިނ ްބެލެހެއްުޓމުގައި ްކަންކަން ްވަަރްށްއިންތިޚާބީ ގާޭށްބަިއވެރިނުވަމާ.ްމިއީ
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ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމިވަގުތު ްހަދައިގެންހެއްޔޭ ްކިހިނެްއ ްވާހަަކއެއް. ރަނގަޅު

ްހުންނެވިް ްމިހާރު ްމިބުނަނީ ްެއއްބަޔަކު ްކުރާނި. ކަންތައްތައް

ްއިންތިޚާބަްށް ްމޮުޅވާނެޭއ ްވަރަށް ްހަމަ  2150ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްއަ ްގުނުއްވަމުން ްވޯުޓ ްނަތީޖާވެސްްކުރިމަތިލައްވަމުން، ިދ

ްއިޢުލާންކުރަ ްމިބުނަނީ، ްއަނެްއބަޔަކު ްތިގޮެތްއްްއވަމުން. ނޫނެކޭ

ްހަމަ ްބޭފުޅާ ްހުންނެވި ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގައި ްކަމަކުނުދާނެއޭ

ް ްކަމަށް ްބަހައްޓަާވފައިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހިނގާޭށްްކުރިމަތިލައްވަން

ްގުނު ްވޯުޓ ްބަލަހައްަޓވާމިވަގުތު ްިމކަންތައްތަްއ  2155އިންތިޒާމްތަްއްްމާ

ް ްތެރެއިން ްމަޖިލިސްގެ ްރައްޔިތުްނެގ މެންބަރުންގ5ްްެހަމަޖެއްސެވުމަށް

ްމިދެެކވެނީ.ް ްެދވާހަކަެއއް ްބޮޑު ްތަފާތު ްވަރަްށ ްނަގަމާ. ކޮމިޓީއެްއ

ްކުރެވިދާނެޯތް ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްގެންނަންވީ ްިވސްނުމަށް އަޅުަގނޑުމެން

ް ްއެބަތިބިތޯ. ްއިންސާނުން ްކުޅަދާނަ ްމިހާ ްއިންމިކަން. ވެިރްޞާފުމިހާ

ްއަމިއްަލއަްށް ްގުނަމުން ްވޯޓު ްައމިއްލައަށް ްއެބަތިބިތޯ.  2160އިންސާނުން

ްމިބުނަނީް ްއަނެއްޮކޅުން ްއިޢުލާންކުރަނީ. ްނަތީޖާ ްއަމިއްލައަށް ކުރިމަތިލަމުން

ކަލޭމެންްފަސްްމީހުންްކުރިމަތިލާށޭ.ްއަހަރެމެންްވޯޓުްގުނާދީފާނަމޭ.ްއެހެންް

ްމިއުޅެނީ.ްއެހެންވީ ްބަޔަކު ްމިއާބުނާ ނޑުމެން ްވަަރްށްްމަ،ްއަޅުގަ ދޭތެރޭގައި

ްވިސްަނއި ްްބޮޑަށް ްދޭެތރޭގަިއ ްގޮަތކާ ްކުރެވޭެނ އެަބްމިކަްނ

ްނުރަސްމީ ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްއެހިން ްއަޅުަގނޑު  2165ގަިއްފިކުރުކުރަންޖެހެނީ.

ް ްދިޔަިއރު، ްވިދާޅުިވއަުޑްވާހަކަދަްއކަމުން އެއްބޭފުޅަުކ

ްމައު ްމިހުންނެވި ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގަިއ މޫން

ްއަންނަ ްއުިނކަމެއް ްއިްނތިޤާލީއެްއގައިްއެްއވެސްކަހަލަ ްބޭްއވޭ ްގޮތަކަށް

ް ްވާހަކަދައްކާކަްށ ްހިތާމަވެިރްތިމަންނާމެން ްަވރަށް ްމިދެން ްނޫނޭ. ބޭނުމެއް

ްމެޗެްއް ްއޮންނަ ނޑައެޅިަފއި ްކަ ްކުރިން ްނަތީޖާ ްމިވާގޮަތކީ ްމިއިން  2170އަެޑއް.

ޖެހެނީްއެްނަތީޖާއަށްްގޮސްްވަކިހިސާބަކުންްމިޓަނީ.ްދެންްށްަްކުޅެންްމިްފަ

ްކަމަކުނުދާނެ.ްްދިއުމަށްޓަކައި ްއެހެނެއް ްޖަހަން. ޕެނަލްޓީެއްއ

ްމަރުޙަލާެގް ްއިންތިޤާލީ ްއޮންނަ ނޑަެއޅިފައި ްކަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްފަސްމަސްް ްނުަވތަ ްތެރޭަގއި ްހަމަސްދުވަހުގެ ްއެ ްތެރޭަގއި، ވަގުުތކޮުޅގެ
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ްމަސް ްހަތަރު ްުނވަތަ ްމިކުރާްތެރޭގައި ްައޅުަގނޑުމެން ްތެޭރގަ  2175ދުވަހުގެ

ް ްއެއީ ްއަުއން ްވެރިކަމަށް ްއެަކކު ްކޮންމެވެސް ްރާއްޖޭގެ އެންެމްމަސައްކަތުން

ްގެނައުމަްށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަށް ްވަކިމީހަުކ ރަނގަޅުކަމެްއ.

ްޖަ ްމިސްރާބު ްމަރުޙަލާގެއަޅުަގނޑުމެން ްއިންތިޤާލީ ވާހަކަދަްއކަްންްހައިގެން

ްވިްއޔާފީއިފަށަ ްަފއްޓަ، ްފާސްކުރަން ވިްއޔާ،ްއިފީްފާްސކުުރންތައް

ްކޯްއޗަކަށްޯތް ްނޫން. ްމިސްރާބަކަށް ްރަނގަޅު ްމިދެަެވެީނ  2180އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްކޯްއޗަކަށްތޯ ްމިކިޔަނީ. ްޑިމޮކްރަީސޭއ އަޅުަގނޑުމެން

ްިއޚްލާޞްތެރިޭއްޞާަާއިން ްއަުޅަގނޑުމެން ްކޯްއޗަކަށްތޯ ްމިކިޔަނީ. ފޭ

ްއަުޅގަ ްމަނިކުފާނުްމިކިޔަނީ. ްނޭނގެ. ނަޑކަށް

ްއަޅުަގނުޑް ްބޭފުުޅން ްޢިއްޒަތްތެރި އެއްބަްސެވވަަޑއިގަންަނވަންޖެހޭނެ.ްމިތިބަ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްއެއްބަސްެވވަަޑިއގަންނަވާނެ. ްމިހާރު ްވާހަކައަށް  2185މިދައްކާ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްނެތްާތ ްމައްސަލައެއް ްވާހަަކ. ްރަނގަޅު މިދެއްކީ

ް ްޮހވުނަސް. ްމަނިކުފާނުްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަށް ްނެތްތާ މައްސަަލއެްއ

ް ްމިވަނީރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަށް ްނޫން ްއެހެނެއް ްނަތީޖާްހޮވުނަސް. ކީ.

ްދެްން ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަކީ. ްމިީއއޭ ްަކނަޑއެިޅފައި ްމާކުރިން މިއުޅެނީ

ްދިމާއަށް ްދާއިރު،ްްއެއާ ްގުނަމުން ްގުނަމުން ްެއއްަކަލްވޯޓު ްގޯހިއްޔާ  2190ނަތީޖާ

ްއަދަދެ ްޕެނަލްޓީން ްރާއްޖޭަގއި ްކޮންމެވެސް ްޖަހާލާފައި ްއޮންަންއް ނުވެސް

ްއަދަދު ްޖަހާލާފައި ްވޯުޓގުނާލާފައި ްއެހެނެްއްރަށެއްގެ ހަމަކޮށްލާނެ.

ްކޮ ްއެގޮތަށް ްއެކަން ްއިންތިޤާލީަގިއ ްކަމަކުނުދާނެ.ްކަމަކުނުދާނެ. ށްގެްނ

ް ްމުހިންމުްމަނިކުފާނު، ްަވރަށް ްބޭނުންވާ ްދަންނަވާލަން ްމިއަުދ ނޑު ޅުގަ

ްޤާނޫނުއަސާސީައީކްްވާހަކަެއއް ްއެއީ ްތެރެއިން. ްމީެގ  2195އެބައޮތް

ްބުނެދީފިން.ްްކޯްއޗެއްކަން ްާމއްދާެއއްަގ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ަަޅުަގނޑުމެން

ްބުނެދީފަިއް ްޭއގަ ްވާަހކަެއއް. ްއޮތް ްބުެނދީފައި ްސާފުކޮށް ްވަރަށް އެއީ

ްޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްމިޤާނޫނުއަސާސީއަކީ މިއޮންނަނީ،

ް ްތަނެއްަގިއްޤާނޫނުއަސާސީއޭ. ްއެްއެވސް ްމިޤާނޫނުއަސާސީގެ ީމގެފަހުން

ްމިނަމުންް ްލިޔެަފއި. ްއޮތީ ްކޮމާކޯިޅެއއްަގއި  2200ޤާނޫނުއަސާސީ،

ްޤާޫނނުއަސާސީއަޭށ.ް ްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްިދވެހިރާއްޖޭގެ އެއިޝާރާްތކުރެވެނީ
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ްޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްެގންގުޅެން ްއެބަ އަޅުަގނޑުމެން

ްމަނިކުފާ ްއަޅުަގނަޑީކްޤާނޫނުއަސާސީެއއް. ްހެކިވެަވޑަިއގަންނަވާެނ ނު

ްުއވާލަްން ްޤާނޫނުއަސާސީ ްފެށުނުތަނާހެން ްމިމަޖިލިސް މިމަޖިލިސްގައި

ްމިހާރުް ްދިވެހިރާްއޖޭގައި ްނެތިއެއްނޫން. ްސަބަބެއް ްމީހެއް.  2205ވާހަކަދެްއކި

ްޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްދިވެހިާރއްޖޭެގ ްފަޚުރުވެރިވާ ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ބޭނުންމިކުރާ،

ްތެރޭ ްއެްއވެސްމަެގްއްޤާނޫނުއަސާސީ ްއިޞްލާުޙކުރެވޭނެ ްޤާޫނނުއަސާސީ ަގއި

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްޖެހެނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިވަނީ. ްމިހެން ްއެހެންވީމާ، ނެތް.

ްއުވާލަންޖެހޭނެ.ް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްފަށްޓަން. ްފެށްޓުމަކުން ްއާ އުވާލާފައި

ނޑުމެންްކޮންެމވެސްްގޮތްަތކެއްްހޯދަިއގެްން  2210ވެރިކަންްުއވާލަންޖެހޭނެ.ްއަުޅގަ

ްއޭުރް ްއެކުަލވާލަިއގެން، ްމަޖިލީހެއް ްކޮންމެެވސްަކހަލަ ްތިބެގެްނ އެތާ

ްއުވާލާފަިއް ްއުވިގެންދާނެ. ްމަޖިލިސް ްޚާއްަޞ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްފަށްޓަން.ްއެދުވަުހް ްިއޞްލާޙުކުރަން ްޤާނޫނުއަސާސީ ްޖެހޭނީ އަޅުަގނޑުމެން

ްދަްއކަްން ްެއއީ ްބޭފުޅަުކ. ްެއްއވެސް ްާތއީދެއްުނކުރެްއވި އަޅުަގނޑަށް

ްއުވާާލްހެ ްޤާނޫނުައސާސީ ްމިއަދު ްެއކަމަކު ްވާހަަކއަކަށްުނވި.  2215ޔޮވާވަުރވެސް

ްއަޅުަގނުޑް ްިމައދު ްނުލެވޭނެ. ްުއވަެއއް ްޤާނޫނުއަާސސީ ްއެބަދެކެވޭ. ވާހަކަ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްނުެލވޭނެ. ްުއވަެއއް ްޤާނޫނުައސާސީ ްއެހެން. ދަންނަވާނީ

ްމިފެށީ ްދެކެން ްދެވަނަފަހަރަށް ްޖުމްހޫރިްއާޔ އްސުރެވެްސްދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްމިޤާނޫނުއަސާސީް ްއެބައޮތް. ްމިހާރުވެސް ްަހމަ ްޤާނޫނުއަސާސީ މިގެންގުޅޭ

ްޤާނޫނުއަސާސީއަްށް ްމި ްމިގެންދަނީ. ްބަދަލުެގންނަމުން ްައޅުަގނޑުމެން  2220އަށް

ްެގނެވިދާނެ.ްއޭެގް ްބަދަލެއްވެސް ްކުޑަ ްކިތަންމެ ްބަދަލެއްވެސް ްބޮޑު ކިތަންމެ

ްޤާނޫނު ްއުިވ ްތާރީޚު ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްާއްމާނައަކީ ްުއވި އަސާީސ

ޤާނޫނުއަސާސީައކަށްވެްފޮޓޯްޖަހައިްކުލަްބަދަލުކުރަންޖެހޭކަމެއްނޫންްއެއީީކ.ް

ްމިބުނާް ްމިޤާނޫނުއަާސސީގައި ްުޖމްހޫރިއްޔާގެ ްދިވެހިއްާރއްޖޭގެ އާދެ،

ްމަުރޙަަަލާތެރޭގަިއް ްއިންތިޤާލީ ްމާއްދާއެއް ްއެްއވެްސ ްޚިލާފު  2225މާއްދާތަކާއި

ްވާހަ ްއެހި ްވޯޓަްށ ްއާދެ،ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ކަދެކެިވގެންުނވާނެ.

ްބަހަކީް ްމިބުނާ ްައޅުަގނޑުމެްނ ްމިާޤނޫނުއަސާސީއޭ ޤާނޫނުއަސާސީގެތެޭރގައި

ްބަހަކުން،ް ްއުުރދޫ ްެއއްގޮަތކަށްެވސް ްއެއީ ްބަހެއް. ްބުނާ ްދިވެހިބަހުން ހަމަ
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ްބިދޭީސް ްބޭރުގެ ްމިނޫންވެސް ްނުވަތަ ްބަހަކުން ްއިނގިރޭސި ޢަރަބިބަހަކުން،

ްބު ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ނޑުމެްންބަހަކުން ްއަުޅގަ ްއެްއޗެއްނޫން.  2230ނާ

މިޤާނޫނުއަސާސީއޭ،ްމިމޭޭޒ،ްމިމައިކޭްބުނީމަްއެއިންްއެދޭަހވާްމާނަްކޮންމެް

ްނެްތް ްއަތުަގއި ްައޅުަގނޑުމެން ްއެނގިަވޑަިއަގންނަވާނެ. ބޭފުޅަކަށްވެްސ

ްނުބުނާނެ.ް ްމިޤާނޫނުއަސާސީެއޭކ ނޑުމެން ްއަުޅގަ އެްއޗަކަށް

ްވަރަށް ްމިހިރީ ްއަޅުަގނޑުމެްންްވިސްނާަވޑަިއގަންނަވާ. ްދިވެހިބަހުން ސާުފ

ްތަންތަނުގަިއް ްެއިކ ްމާނަ ްމިޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއެހެންވީމާ، ްވާހަކަ.  2235ދައްކާ

ްވާހަކަ.ް ްގުނުމުގެ ްދައުރު ްމިއޮތީ ްދެން ްނުކުެރވޭނެ. ްމާނައެއް ްގޮތަކަށް އެކި

ްވަިކް ްއަނެއްކާ ްއެްއޗެއް ްއޮތް ްބުނެފައި ްވަިކގޮަތކަށް ްޤާނޫނުއަސާސީގައި މި

ްައއި ްއިންތިޤާީލްޙާލަތަކަށް ްއެީއ ްގުނުން، ްދައުރު ްަވިކގޮތަަކށް މަ

ްވާހަކަެއއްނޫން.ް ްދައްކަންޖެހޭ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްތެރޭަގއި މަރުޙަލާއެއްެގ

ްއަޅުަގނުޑް ްމިޖެހެނީ ްދަްއކަން ްމަރުޙަލާތެރޭގައި ްއިންތިޤާލީ  2240އަޅުަގނޑުމެން

ްވާހަކަ.ް ްދައްަކންޖެހޭ ްމަްއޗަށް ްއަސާްސގެ ްމައިަގނުޑ ްމިދެންނެވި ކުރިން

ް ްޝަރުޢީގޮތުންްއޭގެ ްކަންަތއްތަާކއި ްކޮމިޝަންގެ ްއިެލކްޝަން ތެޭރަގއި

ްމިހުރިހާް ްވާހަަކއާިއ، ްކޯޓުގެ ްސްޕްރީމް ްބެލޭެނގޮތާިއ، ކަންތައްތައް

ްއެބަހުރި.ް ްއާދެިވފައި ްެއއްބަސްވުަމކަށް ްދެކެވި ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ވާހަކަތައް

ްމި ްނާެދވިެގން ްއެބަސްވުމަކަށް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ  2245އުޅެީންއެހެންނަމަވެސް

ްމަރުޙަލާއަށްފަހުގަިއް ްއިންތިޤާލީ ްނަތީޖާ، ްމިދެންނެވި އަޅުަގނޑު

އަޅުަގނޑުމެންްއުފައްދާްސަުރކާރުގެްނަތީޖާްއަޅުަގނޑުމެންްއަތުަގއިްއޮތީ.ް

ްއެނަތީޖާް ްނުާވނެ. ްއޮެވގެން ްމިހާރު ްއަުތގައި ްއަޅުަގނޑުމެން އެނަތީޖާ

ްބޭފުޅަކުވެ ްކޮންމެ ްނުވާނެ. ްއެނިގގެްނ ްއަތުވެދާނެ.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ސް

ްމައްސަލައަކަްށވާެން ްވަރަށްބޮޑު ްނުކުމެދާނެ. ްނަތީޖާއެއްވެސް  2250ކޮންމެފަދަ

ްއެކަންތައްަތއްް ްައޅުަގނޑުމެްނ ްއެނގިތިބެ ްއެނަތީާޖ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްކޮަބއިތޯ ްގެންދާކަމަށްވަީނވިްއޔާ. ކުރިއަށް

ްމިދައް ްއަޅުަގނޑުމެން ްމާނަައކީ.ްއިޚްލާޞްތެރިކަމަކީ.ްކޮަބއިތޯ ްވާހަަކއިގެ ކާ

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްމިދަންނަވަނީ، ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްމިކިޔަނީ. ކީކޭތޯ

ްުހށަހެޅުންތައް،ް ްހުރި ްހުށަހެޅިފައ ްމިގޮތަށް ްމަރުޙަލާގެތެރޭަގއި  2255އިންތިޤާލީ
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ްދަންނަާވކަށެއްނެތިން.ް ްއެްއޗެްއ ްަވކި ނޑު ްއަުޅގަ ްނަމެްއ ްަވކި އަދި

ްއެއް ނޑެކޭ ްއަޅުގަ ްމިކަންކަންްމަނިކުފާނަށް ފަަދއިން

ްއަޅުަގނުޑް ްއުންމީދުކުަރން. ްއަޅުަގނޑު އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެކަމަްށ

ްޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްިދވެހިރާއްޖޭެގ ްއެދޭގޮތަީކ، ްައޅުަގނޑު ޔަޤީންކުރަން.

ްއަމާންކަމާިއް ްބަދަލުތަކާއެީކަގިއ ްމިގެެނވުނު  2260ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްރޭް ްނަޤުލުވާނެގޮތެއް ްވެިރކަން ްިމއަޅުަގނޑުމެްންއޮމާންކަމާއެީކަގއި ވުން.

ްމަނިކުފާނުް ްއެްއގޮތަކަްށވެސް، ނޑުމެން ްއަުޅގަ މިކުރަންއުޅޭކަމަކީ.

ްމަރުޙަަަލާތެރޭގަިއް ްއިންތިޤާލީ ްބޭނުން ްދަްނނަވަން ނޑު ްއަުޅގަ ތަކުރާރުކޮށް

ްމީހަކުް ްވަކި ްކޮްށގެންނުވާނެ. ްމަސައްކަތް ްނެރުމަށް ްނަތީޖާއެއް ވަކި

ްއަޅުް ްބެހެއްޓުމަށްަޓަކއި ްކޮށްގެްންވެރިކަމުަގއި ްމަސަްއކަތް ނޑުމެން  2265ގަ

ނުވާނެ.ްކޮންމެްބޭފުޅަުކ،ްދިެވހިރާއްޖޭގެްޖުމްހޫރިއްާޔގެްޤާޫނނުއަސާސީަގިއް

ްމީހަކަްށް ްަހމަވާ ްޝަރުޠުތަކެއް ްމިވެނި ްމިެވނި ްމިލިއުނީ އަޅުަގނޑުމެން

ްހަމަވާް ްއެަޝރުޠު ްކީްއވެތޯ ްާއދެވިދާނެއޭ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަށް

ްރައީސުލްޖުމް ްކީްއވެޯތްމީހުންނަށް ްވާދަނުކުެރވޭްނވީ. ހޫރިއްޔާކަމަށް

 2270އެޝަރުޠުްހަމަވާްމީހަކަށްްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަށްްނާދެެވންވީ.ްީކއްވެޯތް

ްތާއަބަުދް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔކަމަށް ްމީހަކު ްވަކި އަޅުަގނޑުމެން

ްޤަބޫލުކުރަންް ނޑުމެްނ ްއަޅުގަ ްމިކުރަނީ. ްމަސައްކަްތ ބަހައްޓަންެވގެން

ނުޑމެންނަށްްވެރިކަންްކުެރވިއްެޖަކމަށްްމިފަހުގެްއ33ްައެބަޖެހޭް ހަރުްއަުޅގަ

ްހިތާމަކުރަންޖެހޭް ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްއެބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ތާރީޚުގައި.

ްމިއަންނަނީް ްދެމެމުން ްފެށިގެން ްޒަމާނުން ްކާބަފައިްނެގ  2275އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްނަުޤލުކުރަމުންކަ ްއެކަން ްއަޅުަގނޑުމެން ްވެރިކަމެއްކަން. ންްޚުދުމުޚުތާރު

ްވަުރގަދަކުރަމުންކަން.ް ްއެކަން ްމިއަންނަނީ ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ މިއަންނަނީ.

ްކުރަމުންކަން.ް ްޒަމާނީ ްވެރިކަން ްމިޚުދުމުޚުތާރު ްމިއަންނަނީ އަޅުަގނޑުމެން

ްއެހެންނޫނިއްާޔް ްއެބަޖެހޭ. ްއަތްދޮވެލަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ މިކަންތައްތަކުން

ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްުދވަސްަތކެއް ްހިތާމަވެރި  2280ުކރިމަތިވެދާނެ.ްްވަރަށް

ްކުރާެނ.ް ްދައުވާ ްދޭތެރޭގައި ނޑުމެންނާ ްއަޅުގަ ްޅަދަރިން އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްމަނިކުފާނުް ްީކްއެވތޯ ްމިއީ. ްވާހަަކއެއް ްއަސަުރގަދަ ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި
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ް ްމަނިކުފާނަށް ްތިުއޅުްއވަނީ ްވެރިކަްނ33ްްޤަބޫލުފުޅުނުކުރައްވަން އަަހރު

ކުރެއްިވގެންްތިުއޅުްއވަނީ.ްޤަބޫލުކުރައްާވްކުރެިވއްޖެކަމަށް.ްކީްއވެތޯްޤަޫބލުނު

ްރަނގަޅަްށް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިކަން ްޤަބޫލުކުަރްއވާފަިއ  2285އެކަން.

ްއަުޅަގނޑުމެންނަކަްށް ްމިކަެމއް ްނުކޮށްދެއްވަނީހެއް ްމަނިކުފާނު ކޮށްދެއްާވ.

ްފުންކޮށްް ްަވރަށް ްިދގުކޮށް ްވަރަށް ްމިއީ ްަރއީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ނުވާނެ.

ނެޑކޭްއެއްފަދައިްންދެއްކިދާނެްވާހަ ކަެއއް.ްމިވާހަަކއިންްކުރާްއަސަރުްއަުޅގަ

ްތެރޭގަިއް ްމީގެ ްބުނީމާ ްވެރިކަމެކޭ ްޚުދުމުޚުތާރު ްކުރާނެ. މަނިކުފާނަށްވެސް

ްދެންމެއަކުް ްަބއްަލަވ. ްގެންނަވަ ްިހތްޕުޅަށް ްކަންތައްތައް  2290ހުންނާނެ

ދައްކަވަްންއަރިއަތޮުޅގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްމަޖްދީްއިބްރާހީމްް

ްމާބޮޑަކަްށް ްއަޅުަގނަޑކަށް ްއެހެންނަމަވެސް ްވާހަަކއެއް. ްޭއގެ އެއުުޅްއވީ

ްވެރިކަެމއްެގް ްޚުދުމުޚުތާރު ްދެއްެކވިގޮތުން. ްެއވާހަަކ ްުނއެއްފިލި އޮޅުމެއް

ްކުރުމާއި،ް ްކަންަތްއ ްނަހަަަމަ ްއަނިާޔކުރުމާއި ްމީހުންނަށް ތެރޭގަިއ

ްބޭނުންކު ްފައިސާ ްދައުލަުތެގ ްބަަޔުކްނާޖާއިޒުގޮެތްއގައި ްވަކި  2295ރުމާއި،

ްގާތްކޮށްް ްމާ ނޑުވަރުތެޭރަގިއ ްގަ ްވަކިބަަޔކު ްގެންގުޅުާމއި، އަޅުވެިތކޮށްގެން

ްއެހެންވީާމ،ް ްހުންނާނެ. ްސިފަތައް ްވަަރށްގިނަ ްމިކަހަލަ ގެންގުޅުްނ،

ްމިނިވަްން ްމިނިވަންކަާމެއކީަގއި ްއަޅުަގނޑުމެން ްސަލާމަތްވެ މިކަންތައްތަކުން

ތެރެއިންްރާއްޖޭގެްވެިރކަމަށްްބަޔަކުްގެެނވޭތޯްއިންޞާފުވެރިްއިންތިޚާބެްއގެް

ްކަންތައް ްރާއްޭޖެގ ްޤަބޫލުކުރާގޮުތަގއި ނޑު ްއަުޅގަ ްކުރަނީ.  2300ްަތއްްމަސައްކަތް

ނަޑއަޅަން.ް ްކަ ްތަރުތީބުތަކެއް ްއެބަޖެހޭ ނުޑމެން ްއަުޅގަ އިންތިޒާމުކުރުމުަގއި

ްވެރިްން ްރަްށރަށުގެ ނޑުމެްނގެ ްއަޅުގަ ްވާންޖެހޭނީ ްކަމަކަށް އެންމެފުރަތަމަ

ްއިންތިޚާބީް ްމާބޮޑަށް ްއެބޭފުޅުންނާ ްސަލާމަތްކުރުން. ްވަކިތަކުން މިއިންތިޚާބީ

ްލަފާދީް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކުރުމަށް ްކަންތައް ްަވކިގޮަތަކށް ްަބއްސާ ކަންތައްތައް

ްބައެއް.ް ްމާތް ްބައެްއ، ްމިނިވަން ްއެއީ ްނުވާނެ. ްހަދައިގެން ްދީ  2305އިރުޝާދު

ް ްއެމީހުންގެ ްެއމީހުންނަށް ްަބއެްއ. ްރަނގަޅު މިނިވަންކަމާެއކީަގިއްއެއީ

ްފުރަތަމަް ްއޮންނަންޖެހޭނެ. ްގޮތްަތއް ްުއޅެވޭނެ ްގޮަވއިގެން އަނބިދަރިން

ްމަޖިލީހުގެް ްރައްޔިުތންގެ ްއެއަށްފަހުަގއި ްއިންތިޚާބުކުަރއްވާ. ކައުންސިލްތައް

ްމެންބަރުންނަށްް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްދިނުމާއި ްހަދިޔާ މެންބަރުންނަށް
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ްަރއްޔިތުންް ްދިނުމާއި ްމައިންބަފައިންނަށްްވަޒީފާ ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ  2310ެގ

ްމަޖިލީހުގެް ްރައްޔިތުްނގެ ްހުއްޓުވާަލއްާވ. ްމިކަންތައްަތއް ްދިނުމާއި ވަޒީފާ

ްރައްޔިތުްނެގް ްތަމްސީލުކުރުމަށްޓަކަިއ ްރައްޔިތުންެގ މެންބަރުންނަކީ

ްބަްސް ްރައްޔިތުންގެ ްއެމީހުންނަށް ްބައެއް. ްފޮނުވާ ްރައްޔިތުން މަޖިލީހަށް

ްބަންދުކޮށް،ްއިްއވު ްއަނގަތައް ްއެމީހުންގެ ްއޮންނަންޖެހޭނެ. ްފުރުޞަތު މުގެ

ްމިސްރާބުް ްވަިކގޮތަަކށް ްއެމީހުން ްބަްނދުކޮށް، ްޚިޔާލުަތއް  2315އެމީހުންގެ

ްމަސައްކަްތކުރަްއވަިއގެްން ްމަނިކުފާނު ްެއްއގޮތަކަްށވެސް ޖެއްސެވުމަށްޓަަކއި

ްއަުޅަގނޑު ްއެއަށްފަހުގައި ްދެން ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޖެހޭނީްނުވާނެ މެން

ރިޔާސީްއިންތިޚާަބކާއިްހަމައަްށދާން.ްއޭރުްވާގޮަތކީްއެންމެްިތރިންްފެށިގެްން

ްރާއްޖޭގެް ްއޮންާނނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހަމައަށް ްމަޖިލީހާ ރައްޔިތުންގެ

ްދެންް ްތަރުތީބުކުރެވިފައި. ްަވިކގޮތަަކށް  2320ކަންތައްތައް

ްފަް ްވަރަށް ްބޭއްވީމާ ްިއންތިޚާބު ްވަރަްށްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަށް ސޭހައިން

ްރަނގަޅަށްްއިންތިޚާބުތައްްދާނެ.ް
ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްަވގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް2325 

ްހަމަވެއްޖެހެންްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްަވގުތު ްއެބަީހވޭ ްއަުޅަގނޑަށްވެސް ްޝުކުިރއްޔާ. ްއާދެ،

ްއިންތިޤާީލްމަްއަދުާނންްޙަލީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަދާކުރަމުން، ްޝުކުރު ްފުރުޞަތަށް ްދެއްވި ްތިޔަ ނިކުފާނު

ްނަތީޖާް ްމިއެޭދފަދަ ްރަްއޔިތުން ްދިވެިހރާއްޖޭގެ ކަންތައްތަުކގެތެރޭަގއި

ްލިބޭނެކަމަށްް ްއެހީތެރިކަްނ ްއެއްބާރުލުމާއި ްމަނިކުފާނުެގ ނެރެދެއްވުމުަގއި

ްވަރަ ްވައްސަލާމްޢަލައިކުްމ ްވަކިވެލަްނ.  2330هللاްޙްމަތުއުންމީދުކުރަމުން

ްވަބަރަކާތުހު.

ް

ޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްމާޅޮސްމަޑުލުްއުތުރުބުރީގެްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްެގ ްއއ. ްނުކުތާއެއް، ްނިޒާމާބެހޭ ްޙަމީދު. ްޝާހީން މެންބަރު

 2335ްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްމަޖްދީްއިބްރާހީމް.

ް
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ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިނެީގްްއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުްއަރިް ްުނކުތާއެްއ ްނިޒާމީ ނޑު ްއަުޅގަ ްަރީއސް. `ްޢިއްޒަތްތެރި

 2340ްމިހާރުް

ްްމުޙަްނމަދުްމަްޖދީްއިްބރާީހމްް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއިޞްލާޙުކުރުމަށ15ްްްޢަމަލުކުރަމުންދާ ްބާބު ްވަނަ

ންްމިެދންނެވީްދެންމެްންާޑއެްއގައިޯތްހިމެނުއްވީ.ްމިހެމިމަޖިލީހުގެްކޮންްއެޖެްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްފާޅުކޮށްފި،ް ްއަސަރާއެުކ ްވަރަށް ްޙަލީމް ްއަދުާނން ްދައްަކވަމުން ވާހަކަފުޅު

ްމިޢަމަލުކުރަމުންދާް ްމިހާރު ްމިހާމަކުރަނީ ްމިހާރު މިޤާނޫނުއަސާސީ

 2345ޤާނޫނުއަސާސީއޭ.ްއޮތްްއެްއޗަަކށޭްޢަމަލުކުރާނީ.ްނެތްްއެްއޗަަކށެއްްޢަމަލެްއް

ްވާ ްއެމޭރުމުން ްހިތަށްއެރީްނުކުރެވޭނެކަމަށް. ނުޑ ްއަުޅގަ ހަކަދެްއކީމާ

ްހުރުމާއެކުަގިއް ްޖަލްސާ ްބައެއް ްނެތް ްއަޅުަގނޑު ްރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްޢަމަލުކުރަމުންދާ ްއިޞްލާޙުކުރަްނ15ްްމިހާރު ްބާބު ވަނަ

ްބޭނުންް ްސާފުޮކށްލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްެއތާރީޚެއް ްއެޖެންޑާއަކާއި ހުށަހެޅުނު

 2350ްކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްޝުް

ް

ް

ްެއޖެންޑާކޮށްގެްންއާްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ްއަޅުގަ ްސާފުކޮށްދިނުމަށް ްތިކަން ްމިވަގުަތކީ ދެ،

ްސާފުކޮށްދޭކަށްްނހި ްައޅުަގނޑު ްއެކަމެއް ްފުރުޞަތެއްނޫންކަމަށްވާތީ ގާ

ްއެކަން ްމެންބަރަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެހެންނަމަވެސް ްނެތް.  2355،ްބޭނުމެއް

ަވނަްމާއްދާއާއ1ްްިމިޤާނޫނުއަސާސީްއިޞްލާޙުކުެރވެމުންދާގޮތްްމިގަާވއިދުގެް

ް ްހީކުރަން.55ްްއަދި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެނިގގެންދާނެކަމަށް ްމާއްާދއިން ވަނަ

ްނުޖެހޭނެތީް ްސާފުކޮށްދޭްނ ްއެކަން ްައޅުަގނޑު ްއިތުރަށް އެހެންވީމާ،

ް ްއާދެ، ްނުކުރާނަން. ްހޭދައެއް ްވަގުުތ ްެއކަމަކަށް ޅޮސްމަޑުުލްމާއަޅުަގނުޑ

 2360ްއުތުރުބުރީގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޝާހީންްޙަމީދު.ް

ް

ްތިދެއްިވްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްރައީސް.ްއާދެ،ްައޅުަގނޑަށް ްޢިއްޒަްތތެރި ް`ްޝުކުރިްއޔާ

ްފާހަގަކޮށްލަން.ްްޝާހީންްަޙމީދުްާވހަކަެދއްކެުވން: ްނުކުތާއެއް ްދެތިން ްބޭނުންކޮށްލާނީ ފުރުޞަތުގެ

ްމަޖިލީހަށްްއެންމެ ްިމައދު ްައޅުަގނޑު ްބަލާލާނީ، ނޑު ްއަުޅގަ ފުރަތަމަކަމަކަށް
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ްހުށަހެޅުނުް ްެއއިޞްާލޙު ްދަންނަވާލަން. ްާވހަކަ ްއިޞްލާޙުތަކެްއގެ  2365ހުށަހެޅި

ްސާފުކޮށްދިނުމަށްް ްކަންތައްތައް ްަބއެއް ްއިޞްލާުޙގަިއވާ ްނުވަތަ ސަބަބުތައް

ްދަނަ ްކުރީގަެވސް ްބޭނުންކުރާނެކަމަށް ްފުރުޞަތު ންވާފައިވާނެ.ްއަޅުަގނޑު

ްވަރަށްިގަން ްހުރި ްހުށަހަޅާފަިއ ްއަޅުަގނޑު ނޑުގޮެތްއގައި ްމަިއގަ އާދެ،

ް ްއެހެން ްއިޞްލާހުތަކަކީ ްމެންބަރުންތަކެްއްބަެއްއ ްގިަނ ްނުވަތަ މެންބަރުން

ްދާދިްއެއްގޮްތް ްހުށަހެޅުއްވިްއިޞްލާޙުތަަކކާއި  2370ބައިވެިރެވވަޑަިއގަންަނވަިއގެން

ްރި ްކުީރގަިއެވސް ްމީެގ ްހަމައެކަިންހަމައެކަނި، ްވިދާޅުވިފަަދއިން ޔާސަތުން

ްގުިޅގެންް ްތަފާަތކާއި ްހުރި ްތަންކޮޅެއް ްެއންމެ ްުނވަތަ ްލަފްޒެއް އެންމެ

ްމިދަންނަވާް ްެއީއ ްއިޞްލާޙުތަކެްއ. ްުހރި ްހުށަހަޅާފައި އަޅުަގނޑު

ް 2ްނަންބަރުތައް. ،3ް ،5ް ،6ް ،8ް ،13ް ،11ް ،12ް ،17ް ްއަދ18ްްި،

ް ްހުވަިކވަކި ްމެންބަރުން ްބަެއއް ްށަހެއެހެން 21ްްޅުއްވި  2375ނަންބަުރ23ްްއާިއ

ް ްގުޭޅގޮތުން. ްނުވަތަްހުށަހެޅުންތަކާއި ްތަފާތަކީ މިހުށަހެޅުންތަކުގައި

ނޑުްހަމަްމުހިންމުްތަފާތަކީ،ް ނުޑްހުށަހެޅިްހުށަހެޅުންތަކުަގިއްމައިގަ އަުޅގަ

ް'މިޤާނޫނުއަސާސީ' ،ް ްމިޢިބާރާތް ްބޭްއވުމަްށްމިގޮތަްށ ްނުވަތަ ގެންނަން

ް ްެއގޮތަްއަޅުަގނޑު ްބޭނުްނވާތީ ްހުށަހެޅީ. ނުޑްށް ްއަުޅގަ ްސަބަބަީކ، އޭގެ

ް ްމިއުޅެނީ، ްމިހާރު ްއަުޅަގނޑުމެން ްެވއްޖެއްޔާ  2380ޤާނޫނުއަސާސީްދެކޭގޮތުން

ް ްއެހިސާބުަގއިކަމަްށވާއިުރެވސް ްނިމުމުގައި ްއަދި މިހާތަނަށްްއިޞްލާޙުކުރަން

ް ްާމއްދާތަކާިއ ްޗެޕްަޓރުތަކާއި ްހުރިހާ ްމިބާބުގަިއވެސްްފާސްކުރެވުނު އަިދ

ްްއަޅުަގނޑުމެން ްމިހުރިާހ ްމާއްދާތަކާއި މާއްދާތަކުަގިއްފާސްކުާރ

ް ްުނވަތަ ްގޮތަށް ްކޮންސިސްޓެންޓް ްގެްނގުޅެންޖެހޭނެ. ބައެްއްެއްއގޮތެއް

ް ްއަނެއްބަިއްް'ޤާނޫނުއަސާސީް'ތަންތަނުގައި ްބުނެލާފައި  2385ހަމައެކަނި

ް ްތަންތަނުގައި ް'މިޤާނޫނުއަސާީސ' ްނުަވަތްބުނެފައި ްމިލަފްޒްތައް ދޫކޮށްލީމާ

ނުންކޮށްފަިއްއެބޭްއެމާނަކުރާތުންްޤާނޫނީްަމްއސަލައެއްްޖެިހގެންްމިކަމާގުޅޭގޮ

ްބަލަންޖެހޭނެ.ް ްތަންތަނަށް ްހުރި ްބޭނުންކޮށްފައި ްޢިބާރާތްތަށް ހުރި

ްއިޞްާލޙުކުރަމުންދާއިރު،ް ްމިޤާނޫނުއަސާސީ ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،

ް ްކުރިން ްމިދޫކޮށްލުމުގެ ްއާދެ، ްއަތުން،  2390ްހުރިްސާފުކުރެވެންއަޅުަގނޑުމެން

ް ްއަދި ްބުނެވެންހުރިްތަފްޞީލުކުރެވެންހުރި ްނާރާނެގޮތަްށ ްއޮޅުެމއް އިތުރު
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ް ްބުނަންވާނެ.ހުރިހާ ްއަޅުްްއެއްޗެއް ްމިދޫކޮށްލަނީްއެހެންނޫނިއްޔާ ނޑުމެން ގަ

ް ްނުކުމެދާނެކަހަލަ ްމިމައްސަަލގަެޑއް ްއާދެ،ްއަނެއްާކވެސް ގޮތަކަށް.

ް ްމިސާލެްއެގގޮތުން ްމި ްފުރަތަމައަޅުަގނޑު އިނުންްދަންނަވާލާނަން.

ްބޭނުންވަނީ،ް ްގެންަނން ނޑު ްއަޅުގަ ްސަމާލުކަމަށް ްމެންބަރުންގެ  2395ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްނަންބަރު 2ްހުށަހެޅުން .ް ްނަންބަރު 2ްްހުށަހެޅުން ްގައި ނުޑްމިއީ އަުޅގަ

ް ްހުށަހެޅުމެއްނޫން. ްމިއިންނަނީ،ްބައިވެިރވާ ްފަށާއިރުެވްސ މިހުށަހެޅުމުގައި

ް ްޢަމަލުކުަރންފަށާ ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްތާރީޚުން ވަުހެގްދ33ްުފެށިގެން

ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްދެން ްއެމާނަކުރާ،ްތެރޭގައި. ްނުވަަތ ްސުވާަލކަށް ގެ

ްފަ ްޢަމަލުކުރަން ްއެސުާވުލްްށާޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްކޮބައިހޭ.  2400ތާރީޚަކީ

ް ްމިާޤނޫނުއަސާސީއޭް'ނުކުންނަކަމަށްވަންޏާ 'ް އަޅުަގނޑުމެްންބުނީމާ

ް ް'މިޤާނޫނުއަސާސީ' ްޙާލަތެއްގައި ްވަރަްމާނަކުާރ ްސާފުވާނެ.ްެއކަން ށް

ް ްއެހެންނޫނިއްޔާ ްހިނގައިދާނެ މިޢަމަލުކުރަމުންދާްެއެވގެްނ

ް ްޢަމަލުކުަރންފެށީއޭ. ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްނުވާނެ. ހަމަްއެހަމަޖެހޭގޮތަކަށް

ްހު ްދަންނަވާލާނަން.ްއެބޭފުޅުން ނޑު ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުމެއް ްއެހެްނ  2405ށަހެޅުއްވި

ް 7ްްއެއީ ްނަންބަރު. ްހ7ްަވަނަ ްނަންބަރުގައި ްއެވަނަ ްމިްމަ ްޢިބާރާތެއް އް

ް ްމިއަންނަނީ. ްޙަޤީޤަތުގައި ްނަންބަރު ްހުށަހެޅުން ްއެަބ7ްްއެަކމަކު ފަށާއިރު

ް ްވިދާޅުވޭ ްފެށިގެން ްދުވަހުން ްޢަމަލުކުރަންފަށާ 33ްމިޤާނޫނުއަސާީސއަްށ

ް 2ްްދުވަހޭ. ްޤާނޫނުއަސާސީައްށްވަނަ ްވިދާޅުވަީނ، ްފަށްޓަވާއިރު ހުށަހެޅުން

 2410ުދވަހުގެްތެޭރގައޭ.ްހަމަްއެގޮަތްށ33ްްްށިގެންޢަމަލުކުރަންްފަށާްތާރީޚުންްފެް

ްބައްލ14ްްަ ްހުށަހެޅުން ްމީގަވެްވަނަ ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވނެ، ްސްވާލެްއވީމަ

ްމިޤާނޫނުއަސާީސއަ ްތާރީޚުމިވިދާޅުވަނީ ްޢަމަލުކުރަންފަށާ ްށް ްފެށިގެން 63ްން

ް ްބައެއް ްމިގޮތަށް ްތެރޭަގއި. ްއެޢިއްޒަތްެތިރްދުވަހުގެ ްހަމަ ހުށަހެޅުންތަކުަގއި

ްމެންބަރު ްަތންތަންކޮޅުަގިއްން ްބައެއް ްހުށަހެޅުއްވުންތަުކަގއި ހުށަހެޅުއްވި

ްއަެނއްބައި'މިޤާނޫނުއަސާސީ' ްްއަށް،  2415އަށް.ް'ޤާޫނނުއަސާސީ'ތަންތަުނގަިއ

ް ްކޮންިސސްޓެންޓްގޮތެްއްއެހެން ްހަމަޖެހޭ ްއޮތުމަކީ ްއެިކގޮތަްށ އެކިފަހަރު

ް ްނޫންކަމަށް ްޤަޫބލުކުރެވޭތީ. ްބޭނުްނވަނީއަޅުަގނޑަށް ނޑު ވީާހވެްސްްއަުޅގަ

ް ްސުވާލުަތްއްއެްއގޮތަކަށް ްއިުތރު ްުއސޫލަކަށް ްއެއް އެއްހަމަައކަށް
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ް ްއޮތުން. ްއެނގިފައި ްސާފުކޮށް ްމިކަން ްހުށަހެޅުމުންްނުއުފެދޭގޮތަށް މިގޮަތށް

ް ްޤަބޫލުފުޅުކުަރއްވަފާނެކަންނޭނގެ ްބޭފުޅުން ްމަޤްޞަބައެއް ްއެހެން  2420ދެއްްވަކި

ްދެ ްަޙޤީޤަތުގައި ްައޅުަގނޑު ްއިތުއުޅޭކަމަށް.ްދެން ްއެހެްންމަޤްޞަދެއްްން ރު

ް ްފަރާތެއް ްަވކި ްައޅުަގނޑު ްނޫޅޭނެ. ްނުވަަތްމިއަކު ްބަހައްޓަން ވެިރކަމުަގއި

ްޚި ްއެކަހަލަ ްައމިއްލަކަމެއްނޫްންއެނޫން ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްއެއީ ްނުނިކުމޭ. ޔާލެއް

ް ްއެީއކީެއއް. ްރައްޔިތުން. ްނިންމަާވނީ ްނިންއެކަމެްއ މަވާގޮތެްއެގްަރއްޔިތުން

ްއެކަންތަ ްމަތިން ްއްތަްއ ްޙާލެއްަގިއްނިމިެގންދާނެ. ްއެްއެވސް  2425އަޅުަގނޑު

ް ްނުޖެހޭ. ްބުނާކަށް ްެއއްެޗއް ނުޑްއެކަމަކަށް ްއަުޅގަ ްމިނުކުތާގައި އާދެ،ްހަމަ

ް ްބޭނުން، ް'މިޤާނޫނުއަސާސީއޭް'ފާހަގަކޮށްލަން ،ް އިްމިބާބުގަމިޢިބާރާތް

ް ްބާބުތަކުގަިއ ްއެހެން ްތަފާތު ްކުރީަގ ްމީގެ އައިސްފަިއްއެކަންޏެއްނޫން.

11ްދެވަނަްބާބުގައިްފަހަރު.6ްްފުރަތަމަްބާބުގައިްހުރިްއެތަކެއްފަހަރު.ްއެބަ

 2430ވަނަްބާބުގަިއ4ްްމަޢާފްކުރަްއވާް،14ްަފހަރު.8ްްވަނަްބާބުގައ3ްްިފަހަރު.ް

14ްް 5ްްފަހަރު. ްބާުބގަިއ 4ްްވަނަ ްމިގޮަތްށ6ްްފަހަރު. ްބާބުަގއި... ވަނަ

12ްށްލަންްބޭނުންވޭްއެަބހުރި.ްއަދިްހަމަްފާހަގަކޮްފަހަރެއްަގއިއެަތއްްސްްގޮ

ް ްޢަމަލުކުރުން. ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްއެއީ ްބާބު. ޤާނޫނުއަސާސީައްށްވަނަ

ް ްމިހާރުްނިންމާްފާސްކޮށްފިން.ްޢަމަލުކުރުމާބެހޭގޮތުން ްބާބެއް ނޑުމެން އަޅުގަ

ް ްމިއޮންނަނީ، ްމާއްދާގައިވެސް ްފުރަތަމަ ްހަދާްމީގެތެރެއިން  2435ދިވެހިާރއްޖޭަގއި

ްހަދަންާވނީ ްޤާނޫނުތައް ްބަާޔންވެގެްނވާގޮުތެގްްއެންމެހާ މިޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ް ްމަތިންނޭ. ްކަންކަން ްއެންމެހައި ްލާޒިމްކުރާ ފުރިހަމަްމިޤާނޫނުއަސާސީން

ް ްކުރަންވާނެއޭ. ްޮކންމެ ްހަދާ ްޚިލާފުާވގޮތަށް ޤާނޫނެއްްމިޤާނޫނުއަާސސީއާ

ް ްބައެްއިވަޔސް ްޤާނޫނަކުން ްެއއްަޗކަށޭ.ނުވަތަ ްބާޠިލް ްއެްވާނީ ފަދަްއަދި

ްޤާނޫނުގެ ްްނުވަތަ ްނުހިނގާނެއޭ. ްބާރެއް  2440ިމޤާނޫނުއަސާސީާއްބަެއްއެގ

'ްމިޤާނޫނުއަސާސީ'ބާޠިލްކަމެކޭ.ްކިތައްްފަހަރުތޯްޚިލާފުވެްކުރާްކޮންމެކަމަކީް

ް ްމިއަންނަނީ. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްނިންމާފައި އަްތްމިފާސްކޮށް

ްބާބެއް.ް ްދޫކޮށްލާފައިވާ ްމާއްދާތަކުގަިއވެސް ްދެންހުރި ްއެގޮތަށް އެބަހުިރްހަމަ

ް'މިޤާނޫނުއަސާސީ' ްނޫން ްފަހަރަކު ްއެންމެ ްތަކުރާރުވެފަިއ.ްއޭ ްފަހަރު ދެތިން

ްނުވަތަް ްބާބަށް ްއެންމެފަހު ްމިހާރު ްައޅުަގނޑުމެން ްހުރިކަމެއްގައި  2445މިގޮތަށް
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ް ްކަންތައްތަކާބެހޭގޮުތން ްމަތިންްއިންތިޤާލީ ްެއކަން ްފާސްކުރާއިރު، ބާބެއް

ް ްމި ްނައްތާލައި ްޮއޅުމެއްކަހަނދާން ްއޮޅުމެއްިވއްޔާ ްހަދަިއގެން އެގޮތަްށްމަށް

ޤާނޫނީގޮތުންްއްވާާލކަށްްުނވާނެ.ްއަޅުަގނޑުމެންްމިުއޅެީންދުްްދުއްާވ،ްއެހެން

އެއްްޮޑކިއުމެންްޓްނުވަތަްިލއުްންދިވެހިރާއްެޖއަށްްއެންމެްމުހިންމުްްބަލާއިރު

ްރައްޔިތުންނަށް ްއެަތއްޔާުރކޮްށފައި ްރައްޔިތުންްްތައްޔާރުކުރަން.  2450ދޫކޮށްލަން

ްމަްއޗަށް ްދެކޮޅުނުޖެހޭްްޢަމަލުކުރަން.ްއޭގެ ްއަޅުަގނޑުމެްނ އެހެންވީމާ،

ް ްނުވަތަ ްނޭނގޭނެގޮތަކަށް ްކަންކަން ްކަަމުކްސާފުކޮށް ްދޫކޮށްލައިގެން މިކަން

ް ްބޭނުންވަނީ،ްނުދާނެ. ްދަންނަވާލަްނ ްއަޅުަގނޑު ްދެން އާދެ،

ްކުރީަގއިްމިވާހަކަ ްމީގެ ްބޭފުޅުން، ްބައެއް ވާހަކަދެއްެކިވްްާއގުިޅގެން

ްބޭފުޅުްއެއްބޭފުަޅކު ްެއހެން ްއަދި ްއެކަީށގެންޭވ،ްވިދާުޅވި ްވިދާުޅވުން  2455ންވެސް

ް ްމާނަކޮށްފައޭ. ްމިހާރު ްމިވަނީ ްޤާނޫނުއަސާސީ 'ޤާނޫނުއަސާސީ'ްއާދެ،

ްްމިޢިބާރާތް ްމާނަކޮށްފައި ްއަޅުަގނޑުމެންމިހާރު ްމިވަނީ ްމިްެގ މިހާރު

ްއަ ްހުރިފާސްކޮށްގެން ްނިމިފައި ްމިހާތަނަށް ްޗެޕްޓަރުތަކަްށްްދި ހުރިހާ

ްއަިދްރު،ްބަލާއި ްޗެޕްޓަރުވެސް ްބެލެވޭ.ްމި ްފުރަަަތަމަްޗެޕްޓަރުކަމަށް އެންމެ

ްލަފްޒަކަށްވެްސް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްަފށާއިރުވެސް ްޤާނޫނުއަސާސީ  2460ޙަޤީޤަތުގައި

ްަތފްޞީލުކޮށްދޭް ްމި ްއާދެ،ްޤާނޫނުއަސާސީ ްޤާނޫނުއަސާސީ. ްމި މިއިންނަނީ

ް ްއެއީ ްމިވަނީ،1ްމާއްދާ ްމީގައި ްމާއްާދ. ްޤާނޫނުއަސާސީްވަނަ ައީކްމި

ްއޭގެފަހުން،ް ްޤާނޫނުއަސާީސއޭ. ްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްއިޝާރާތްކުރެވެީން ްމިނަން ް'ޤާޫނނުއަސާސީ'، މިޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްމިހެންް ްާއދެ، ްޤާނޫނުއަސާސީއަެށވެ. ްޖުމްހޫރިްއޔާެގ  2465ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްގިަން ްނުވަތަ ްދެބަސްެވވޭ ްމީަގއި ްއެހެންނަމަވެސް، ްމިވަނީ. މާނަކޮށްފައި

ްދެބަސްވުންތަބޭފު ްޅުންގެ ްމިއުޅެނީ، ްޖުމްހޫރިއްޔާެގްކެްއ ދިވެހިރާއްޖޭެގ

ނޑުމެްންމިނިންމާފައިް ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްިމބުނަނީ ްިކޔަިއގެން ޤާނޫނުއަސާސީއޭ

ްވާހަކަތޯްނުވަތަްމިހާރުް ރައްޔިތުންނަށްްދޫކޮށްލަންްމިއުޅޭްޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްއެކަމަކަށް ްވާހަކަތޯ. ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމިްްޢަމަލުކުރަމުންދާ ްމާއްދާ  2470މި

ްއެް ްެއހެންވީމާ، ްނުލިބޭ. ްސާފުކަމެއް ްއިތުރު ްކަހަލަ ްއެްއވެސް މާނައަކުން

ްކުރަންޖެހޭނެކަމެއް.ްެއީއް ްކޮންމެހެންވެސް ްހަމަ ްޖެހުމަކީ ްމާނަކުރަން މާއްދާ
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ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމާނަ ްލަްފޒުތަުކގެ ްއެކި ްއަދި ްތެރޭަގއިިވޔަސް މިބާބުގެ

ްނަމަވެ ްތެޭރަގއި ްމާއްދާއެއްގެ ްއަިދްހިމަނާ ްމާްއދާއެއް ްއެ ސް.

ްއެބަޖެޭހް ްމާއްދާ ްއެ ްނާދޭ. ްރަނގަުޅ، ަައްަޗކަށް ްކުރިމަ  2475އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއް ްމި ްމާއްދާގައި ްއެ ްއޮންނަން. ކޮންމެގޮތެްއވިޔަސް

ްެއް ްމާނަކުރާއިރު ްލަފްޒުތައް ްއެކި ްތަފާތު ްބޭނުންކުރާ އަޅުަގނޑުމެން

ްބަާޔންކުރެވެންޖެހޭ ްތަފްޞީލުކޮށް ްދެންްމާނަތައް ްއާދެ، ްނެ. ނޑުް، އަުޅގަ

ްއަޅުަގނޑުގެބަލާ ްބޭނުންވަނީ، ްއަެންއްްލަން ްމަިއަގނޑު ހުށަހެޅުމުަގއި

ްކަން ްހުށަހަޅަނީ، ްއަޅުަގނޑު ްއެއީ ްރައްޔިތުންެގްތައް. ްއިންތިޚާބާިއ  2480ރިޔާސީ

ްއިންތިޚާބު ްއަޅުަގނުޑްްމަޖިލީހުގެ ްސަަބބު ްމީގެ ްބާްއވަން. އެކުެއކީަގއި

ްފަ ްދަންނަވާލި ްއާދެ،ްކުރީދުވަހުވެްސ ްދަންަނވާާލނަން. ްކުރުކޮށް ދައިން

ްދަް ްމިބޭއްވެނީ ްއިންތިޚާުބެވސް ްދެ ްބާރުެގްއުަުއެސަބަބަކީ، ްތިން ލަތުެގ

ްއެހެްން ްހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި. ްކަންތައްތައް ްބާރެއްގެ ްދެ ްމުހިންމު ތެރެއިން

ްފަރާތްތަްއް ްހިމެނޭނެ ްނުވަތަ ްހިމެނޭ ްެތރޭގަިއ ްބާރުގެ ްެދ ްއެ  2485މިދެންނެވީ،

ނަޑއެޅުމަށް ނަޑއެޅުމަށްކަ ްކަ ްއެކަން ްފަރާތުން ްރަްއޔިުތންގެ ޓަަކއި.ްޓަަކއި.

ނޑަައޅާއިުރ،ް ކޮށްފައިްވެިރކަންްހިންގާްފަރާތްްވަކިންްިއންތިޚާބުމިގޮތަށްްކަ

ްރަ ްފަހުންްދެންްއަނެއްކާ ްދުަވސް ްއެތައް ްއެަތއް ްމަޖިލީހުގެްއޭގެ އްޔިތުްނގެ

ްދުވަސްްއިންތިޚާބު ްހިނގާ ްއެދެމެދުގައި ްޤަބޫުލްބާްއވާކަމަށްވަންޏާ ަތކުަގއި

ްނުކު ްބަެއއް، ްވިދާުޅިވްރެވޭ، ްމެންބަރުންެވސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްިގނަ  2490ވަރަށް

ްމިް ްހިނގަމުންދާ ްއެީއ ްއެބަހުރި. ްަކންތައްތަކެްއ ްނުކުރެޭވ ްޤަބޫލު ފަދައިން

ްޢައްޔަންކުރެވިފަިއާވް ްމިވަނީ ްމަޖިލިސް ްރަްއޔިތުންެގ ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްހިމެނި ްފަރާތްތަެކއް ްިމ ްހިނގަމުންދާްފަރާތްތަކަކާއި ްހަމަެއއާެއކު، ގެން.

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމިވަީނވެސް ްެއކުލަވާެލވިފައި ްމަޖިލިސް ރައްޔިތުންެގ

ްދަށުްން ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްފާސްކުރާ ްމި ްމިހާރު ްތާނގައި ްއޮތް  2495ކުރިއަށް

ްމިދެންނެވީ،ް ްއެހެން ްނޫން. ްއޮންނާނެޮގތަކަށް އެކުަލވާލެވިފައި

ް ްނުވަތަ ްއިތުުރވެ ްއަދަދު ްއަިދްމެންބަރުންވެސް ްއައިްސ ްބަދަލު އަދަދަށް

ްއިންތިޚާބު ްތަފާތުވޭ.ްމެންބަރުން ްއުސޫލުަތއްެވސް ްގެްނގުެޅވޭ ކުރެއްވުމުގައި

ްއޮތުމާއިްމި ހާރުްިމތިބި،ްކޮންެމްސިންގަލްްމެމްބަރްކޮންސްޓިުޓއެންސީެއއް
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ްތިބުމާއި،ްކޮންސްޓިޓުއެން ްމެންބަރުން ްދެ  2500މިކަހަލަްތަފާތުތައްވެްސްީސއަކުން

ްމި ްހަމަ ްރައްޔިތުްނެގްއެބައާދޭ. ްހުރުމާއެކީގަިއ ްމިހެން ްކަންކަން ހުރިހާ

ްއިންތިޚާބު ްއަޅުަގނުޑްްމަޖިލީހުގެ ްބޭްއވުމަީކ ްއަވަހަކަށް ވީެއންމެ

ްދެކޭގޮުތގައިްވެއްެޖއްޔާްމުހިންމުކަމެއް.ްޭއގެްސަބަބަކަްށވެްސވަނީ...

ް

 2505ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއާދެ،ްޝުކުިރއްޔާ.ްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް
ްާވހަކަެދއްކެުވން:ޝާހީންްަޙމީދުް

ް

ްޤާޫނނުއަސާސީއަްށްްމެްނބަރުްްމާޮޅސްމަޑުލުްދެުކނުުބރީ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ .`ް2510 

ްތަންފީޒުމިގެނެވުްވާހަކަެދއްެކވުން:ްޢަލީްފާއިޒް ްއިޞްލާޙުތަާކއެްއޮކށް ްމަރުޙަނު ްއިންތިޤާލީްެވގެންދާ ްލާަގއި

ްތެރެިއްންް ްމަރުޙަލާއެއްގެ ްއިންތިޤާލީ ްއޮންނަންޖެހޭނެކަމަށާއި ސަރުކާރެއް

ނޑުމެންްވާހަކަދަްއކަންޖެހެނީްވަރަށްްގިަން އެކަންްކުެރވެްނވާނެކަމަށްްއަުޅގަ

ް ްާއދެ، ްމެދުވެިރވެގެން. ްދެވިގެނ4ްްސަބަބުތައް ްުދވަހަށް ިދަޔްްއަހަރެއްހާ

ްނިމިގެންދާއިރު ްމަސައްކަތް ްދި، ްދެމިގެން ްމުއްދަތަށް ްދިއުމަށްވެްސްއެ  2515ޔަ

ްބަލާ ްމަޖިލީއަޅުަގނުޑ ްިމ ްަރއީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭނުންޭވ. ހުގައިްލަން

ް ްއެއް ްމެންބަރުން، ްއަތްމައްޗަްށްހިމެނެނީ ްރަްއޔިތުންެގ ްޚިޔާލަކީ ބައެްއގެ

ްބާ ްހިންގުމުގެ ްވެފަިއްވެރިކަން ްިޚޔާލަށް ްބައެްއގެ ރުތަެކްއްދޫކުރުން.ްއަނެއް

ްއޮްތގޮތަްށްްއޮތީ ްަތޅުލެިވފައި ްމުށުތެރޭގައި ްފަރާތުގެ ްހިންގާ ވެަެިރކަން

ްމަސައްކަްތް ްމިީއ ްއާދެ، ްތިބުން. ްހިފަހަްއޓައިގެން ްއަދިވެސް  2520އެބާރުތައް

ްކުރަމުންް ްެއަކން ްސަބަބަކީ. ނޑު ްމައިގަ ްދިމާިވ ްދިއުުމގައި ލަސްވެގެން

ްއާދެވުނުއިުރް ްހަމައަށް ްމިއަދާއި ްައޅުަގނޑުމެންނަށް އައިސް

ްވާހަަކްއިޞް ްއިޞްލާޙުަތކެްއގެ ްއަޑުިއިވއްޖެ. ްދަްއކާ ްވާހަކަ ލާޙުތަކެްއގެ

ްނަތީ ްއޭގެ ްކަންތައްތަާކިއ ްކުެރވުނު ްބަލާލާއިރު،ްދެއްކި ްމިންވަރު ްދިމާވާ ޖާ

ްއާެދ،ް ްދިމާނުވާކަން. ްކަންކުެރްއވިގޮާތއި ްވާހަކަާއއި ްދެއްކެވި  2525މިފެންނަނީ

ްުކރިއެރު ްވަޒީާފގެ ްިއޝާރާތްކުރަނީ ްމި ްހަމަ ންތަކަށާިއްއަޅުަގނޑު

ްރިޢާޔަތްކޮށްލުމާިއް ްހަމަ ްަކންތައްތަކަށްވެްސ ްމިއަިއ ބަދަލުވުންތަކަށް
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ްވާހަަކް ްމަރުޙަލާެއއްގެ ްއިންތިޤާލީ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި އެްއކޮށް.

މިދެންނެވިހެންްކުރެއްިވްންްދިމާވާްއެންމެްބޮޑުްސަބަބަކީ،ްމުހިންމުވެގެންދާ

ްދިމާނުވެގެން ްބަހަކާ ްވިދާުޅާވ ްކަންތައްތަާކއި  2530ްދިމާވުންކަމަށްާދ

ްއަް ްއާދެ، ްކުުރވުން. ްޤަބޫލުކުރެވޭ ްމި ްހަަމްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ނޑު ުޅގަ

ްބަލާ ްރައީސަުކްފަހަތަށްގޮސް ްމަޖިލީހަށް ްމި ްބޭނުން، ލަން

ްކަންތައްތަާކއިްއިންތިޚާބު ްދިމާވި ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ކުރުމުަގއި

ްސަރުާކރުން ްޤަބޫލުކުރާގޮުތގައި ނޑު ްއާެދ،ްއަުޅގަ ކަންކަްންްހިސާބަށްވެސް.

ްރަނގަޅުް ްކުރެްއވިނަަމ،ްްއިޞްލާޙުކުެރއްވުުމގެ  2535ވަަނ133ްްނިޔަތަކާއެްއކޮށް

ްދިމާވިް ްތިބެން ްޖަލުގަިއ ްގޮްސ ނޑުމެން ްައުޅގަ ްމާނަނުކުރެިވގެން މާއްދާ

ްނޫ ްމަރުޙަލާއެއް ްއަންނަްނވީ ްއެއީީކވެސް ން.ްއެހެންވީމާ،ްފުރަތަމަްދިމާވުން

ްދުވަހުއް ްދެއްކިގޮާތއި ްވާހަކަ ްބޭނުންވާގޮތާިއްސުރެންެވސް ްކުރަން ކަން

ްރައީސް،ް ްޢިްއޒަތްެތރި ްފެންނަން. ްރީއްޗަށް ްވަރަށް ްމިއޮތީ ދިމާނުވާކަން

ްއިތުބާރުެގް ްމިއުޅެނީ ްހިސާބުން. ްގެއްލޭ ްއިތުބާރު ްނުކުންނަނީ  2540މައްސަލަ

ްއޭެގް ްއަޅުަގނޑުެމންނަށް ްއެްއޗަާކއި ްވިާދޅުވާ ްސަރުކާރުން މައްސަލަ.

ްކުރުވުންތަެކއްވެސް ްނުކުރެޭވްްތުހުމަތުކުރެވޭ ްއިތުބާރު ހުންނަނީ

ްއެހެވެސްކަންތައްތަކެް ްއާދެ، ްދިމާވަނީ. ްވޭތުވެދިްްއްެވސް ަޔްއަމުދުން

ް ްތަޖުރިބާއިން، ްދިމާެވގެންއުޭޅކަމެްއެގްކަންތައްތަުކގެ ްއަަދކަށް މިއަދަކު

ްބަްއދަލުވުންތަކުަގިއް ްނުރަސްމީ ްމިދަންނަވަނީ. ްނޫން  2545ވާހަކަެއއް

ނޑުކަމެްއގެްަމއްަޗކަށްްއަޅު ަގނޑުމެންނަކަށްްއެއްަބްސވެވިަފއެްއްނެތޭްމައިގަ

ްއިްނތިޚާބު ްދަންނަވާނީ. ނޑުމެންނަްށްއަޅުަގނޑު ްއަުޅގަ ްތަރުތީބަކަށް ތަކުގެ

ްދޭތެރޭގަިއް ްއޮންނާނެގޮާތއި ްސަރުކާރެއް ްއިންތިާޤލީ ްނުެވވުނު. އެއްބަހެއް

އެއްބަހެއްްނުެވވުނު.ްދެން،ްބަޔަކުްމީހުންްތިންްހަތަރުްދުވަހުްވާހަކަތަކެްއް

ްދައް ްކޮންމެވެްސްކާއިުރ، ްތެރެއިްނ ްދެަބއިމީހުންގެ ްެއްއޗެއް  2550ކޮންެމވެސް

ްކަންނޭނގެ.ް ްހުންނާނެ ްކަންަތއް ްކުދިކުދި ްއިންނާނެ. ްކީފައި އެްއކަްއޗެއް

ްއެްއޗަކީ.ް ްޯހދުނު ްބައްދަލުވުމުން ްނުރަސްމީ ްައޅުަގނޑުމެން ްއެީއ އާދެ،

ްރަށުް ްުފރަތަމަ ްމިއުޅެނީ ްބޭނުންވެގެން ްައޅުަގނޑުމެން އާދެ،

ްއިންތިޚާބުކައު ްއާދެ،ްްންސިލްތަުކގެ ްނޫން. ްނެތީއެްއ ްސަބަބެއް އޮންނަން.
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ްމިދެކެނީ،ް ްއަުޅަގނޑުމެްނ ްޤަބޫުލކުރެވެނީ،  2555އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއިންިތޚާބު ްރިޔާސީ ްއެހިސާބުްންވަބާއްވަްްފުރަތަމައިނުން ްބޭނުންފުޅުވަީނ ން

ްފޯރުވާް ްނުފޫޒު ްތެރެއަްށ ްކަންކަުމގެ ްބޭްފެށިގެން .ްނުމީކޮންޓްރޯލްުކރުމުގެ

ްބަދަލުވާން.ް ްކަންތައްތަެކްއ ްމިއުޅެނީ ްބޭނުންެވގެން އަޅުަގނޑުމެން

ްކައުންސިްލގެް ްރަށު ްފުރަތަމައިނުން ްބަދަލުެވޭވނީ އެހެންކަމަށްވާއިުރ،

ްއިންތިޚާާބއިްްއިންތިޚާބު ްދެންްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްއޭގެފަުހން  2560ބާްއވާފައި

ްަރއްޔި ްކުރީަގއި ްދިއުމުގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަޖިލީހުެގްހަމައަށް ތުްނގެ

ްއާދެ،ްއިންތިޚާބު ްުއޅުނީ. ްެއކަންކުރަން ްއޭގެފަހުން ްޭބއްވިަފއި ވެސް

ްނުފޫުޒް ްބޭފުެޅްއގެ ްވަަޑިއގަންނަވާ ްރައީސްކަމަްށ އެހެންނޫނަމަ،

ްރައްޔިތުންެގް ްދިވެިހ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއޮތްގޮތުން ްޘަޤާފަތް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްވަރަށްް ްއެއޮީތ ްފޯުރިވގެންދާގޮްތ ްވޭތުވެިދޔަތަނުންްްކުރިމައްޗަށް  2565ރީްއޗަށް

ދާންްއަުޅަގނޑުެމންްބޭނުންނުވާތީްން.ްއެކަންްހަމަްއެމަުގންްހިނގައިފެންނަ

ްގޮުތގަިއް ްޙުއްޖަެތއްެގ ްެއކަމުެގ ްދެން، ްމިޖެެހނީ. ްަދއްކަން މިވާހަކަތައް

ްއިންތިޚާބު ްދެ ްއެކީަގއިްމިދައްކަވަނީ ްވަރަްށްްއޮތުން،ްދެން މިސާލަކަށް

ނޑުްއުނ ްއަުޅގަ ްއިންތިޚާބާއިްދަންނަވާްދަގޫކަެމއް. ްރިޔާސީ ނަން،

ްއިންތިޚާބުް ްދެ ްއިްނތިޚާބާ ްމަޖިލީހުގެ ްބާއްވަިއގެންްްރައްޔިތުންގެ  2570އެކީަގިއ

ް ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްއުނދަޫގަކމަކަށް އެއްބަޔަުކްއަޅުަގނެޑއްނުދެކެން.

ްތަންކޮޅެއްް ްދިމާާވިއރު ްއުޅެން ްތެރޭގައި ްއެކަުމެގ ްެއއްބަޔަކު ވޯޓުލަނީ،

ްއިތުރުވެދާ ްނެތޭވެްސްވިދާޅުނުވާތި.ްމީހުން ްމީހުން ްރާއްޖޭގެ ްއެއަދަަދށް ނެ.

ްއެއީީކވެްސް ްދިގުލާފާނެ. ްތަންކޮޅެއް ްކަންތައްަތއް ްގުނުމުގެ ވޯޓު

ްބަލާއިރު،ްމައްސަލަެއއްނޫ ްޚަރަދަށް ްއެކަމަުކ، ްދަންނަވާނަންްން. ނުޑ  2575އަުޅގަ

ްކުރުމަށްްއުަުދަ ްާބްއވަން ްވަިކވަކިން ްއިންތިޚާބެއް ްެދ ްޚަރަދު. ްކުރާ ލަތުން

ްޚަރަދުވެްސް ްބޮޑުަތން ްވަރަށް ްެގންދަވައިފިނަމަ ްމިގޮތަށް ބަލާއިރަށްވުރެން

ް ްދަނީކުޑަ ްައޅުްކުެރވިގެންނޭ ްމިް. ްވާހަކަތަކަށް ްމިދައްކާ ްމިހެން ނޑުމެން ގަ

ކަންކަްންްއެކަްނވާނެ.ްވަރަށްްރީތިކޮށްްހުރަސްއެޅިގެންދާނެްވާހަަކއަކަްށވެސް

ްއިންތިޚާ ްދެ ްއެހެންނޫން، ްމިހިރީ. ްވަިކކޮށްލަްންޭބއްވުްްބުފެނިގެންދާން  2580ން

ްސަބަ ްިމްމިބޭނުންވާ ނޑަށް ްައޅުގަ ްވިސްނާލާއިުރ، ނޑު ްައޅުގަ ބުކަމަށް
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ް ްކަޤަބޫލުކުރެވެނީ، ްމިހާތަނަކަށް ްބަލާއިރު، ްހުރިގޮތަށް ދެްންހިނގާފައި

ްއަެންއް ްއިންތިޚާބާއި ްެއއް ްަވގުތުކޮުޅވެސް ްލިޭބ ްތެެރއިން އިންތިޚާބުގެ

ްފޯރު ްނުފޫޒު ްމަްއޗަށް ްހޯދުން.ްއިންތިޚާބުގެ ްފުރުޞަތު ްހެދުމަށް ްމަކަރު ވާލާ

ްއިންތިޚާބު ްދެ ްގެންދަވަންްވަބާއްވަްމިއީ ްސްރުކާރުްނ ްވަިކވަކިން  2585ން

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްދެކޭގޮތް. ްެއކަން ްއަޅުަގނޑު ްމިީއ ްމިކުރާގޮަތކީ. މަސައްކަތް

ްޤާނޫނީް ްޤާނޫނީގޮތުން ްއެ ްކޮންމެކަމެއް ްނިންމި ްމަޖިލީހުން ްމި ރައީސް،

ްލިބިގެންދާ ްޞައްޙަކަން ްނޮވެމްބަރު ްކޮންމެހެން ްއެހެންވީމާ، 11ްނެކަމެްއ.

ް ނޑުމެން، ްއަުޅގަ ްހަމައަށް ްއާއި ްއާދެ، ްދައުރެްއ11ްްނޮވެމްބަރު ްއާ ގަިއ

ްނުޭވް ްއަުޅަގނޑަކަށް ްވާހަކަތައް ްމިދެއްކޭ ްމިއަދު ްބުނެ  2590ފަށްޓަންޖެހޭނެކަމަށް

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްެއކަންކުރާނެނަމަ ްވާހަަަަކައކަށް. ްހުރި ްއޮށްޓަރު މާ

ންްކުެރވޭނެްފުރުޞަތުްޮއތް.ްއެކަމަުކ،ްެއއްކަލަްމިދެންނެވިްބާރުތަެކްއްއެކަ

ްަވގުުތް ްެތރޭގައި ްމިެދވުމުގެ ްމިދޭތެރޭގައި، ްނުދޫކޮށްލުމާއި ދޫކޮށްލުމާއި

ްމިއަދުވެްސް ްސަރުކާރުން ްރައީސް، ްޢިއްަޒތްތެރި ްމިދިޔައީ. ބޭކާރުެވގެން

ްއަ ްކަންތައްަތކެްއ ްެއގެންދަވަނީ ްފޮުރާވްމަސައްކަތްކުަރއްވަމުން  2595ިދވެސް

އޮޅުވާލުމަށް.ްމީގެްޙަޤީޤަތްްފެންނަގޮތަކަށެއްްނޫންްކަންތައްަތއްްކުރަްއވަންް

ްބޮޑެިތް ްއަިދވެސް ްރަްއޔިތުންނަށް ްފޮރުވާ ްކަންތައްތަެކްއ ބޭނުންފުޅުވަނީ.

ްޭބނުންފުޅުވަނީ.ް ްަދއްަކވަން ްވާަހކަތަކެއް ްިދގު ްއަރާެނގޮތަކަށް އޮޅުންތަެކއް

ްމިކުެރވޭކަް ްމިއަދުވެސް ްއިންތިޤާލީްމިއީ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި މަކީ.

ްމިރާއްޖެއަްށް ްބަދަލު ްއުޅޭ ްމިގެންނަން ްައޅުަގނުޑމެން ްނެތި  2600މަރުޙަލާއެއް

ްއޮތީމަ ްސަުރކާރެްއ ްއިންތިޤާލީ ްނުގެެނވޭނެ. ްއެއްގޮަތކަށްެވސް ެވްސްހަމަ

ްޤަބޫލުކުރެޭވގޮތުަގިއް ްއަޅުަގނޑަށް ްާއދެ، ްނުކުެރވޭނެ. އެކަމެއް

ްމިއަ ްރައްޔިތުންނަްށްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްނަތީޖާ ްމަސަްއކަުތގެ ްމިކުރެވޭ ދު

ްދެންް ްދުވަސް ްނިކަމެތިވެގެންާދ ްވަރަށް ްރައްޔިުތން ނުލިބުނުކަމަށްވަންޏާ

ްބޭނުންް ްހަމަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްސަބަބަށްޓަަކއި ްއެ ްއޮތީ. ްދެކެން  2605އަޅުަގނޑުމެން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްތެެރއިން ްމަރުޙަލާއެއްގެ ްއިންތިޤާލީ ްފުރިހަމަ ރަނގަޅު

ްމަ ްރައްޔިތުންނަްށްމިކުރި ްރަނގަުޅގޮތުަގއި ްއެންމެ ްއޭެގ ްނަތީޖާ ސައްކަުތގެ

ްކޮމިޝަންތަކެްއް ްމުސްތަޤިއްލު ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ލިބިގެންދާން.
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ް ްއެކަން ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްނުފުދޭ. ވޭތުވެިދޔަތަުނެގްއުފެއްދުމަކުން

ް ްތަޖުރިބާއިންނޭ ްދަންނަވަންޖެހެނީ، ްއެީއްއަނެއްާކވެްސ  2610މުސްތަޤިއްލު

ްކޮމިޝަންތަެކްއްކި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެްއޗެއްތޯ.ްމުސްަތޤިއްލުކުރަން ހިނެއްވާ

ްއޮންނަް ްހިނގަމުން ްސަރުކާރެއް ްމި ްމިއަދު ްހަދާފައި ްމިއޮތްގޮތަށް މިއަދު

ްއެ ްތެރެއިން ްއަންނާނެގޮތެްްމެކޭނިޒަމްގެ ްއްއަޅުަގނޑަކަްށްުމސްތަޤިއްލުކަން

ްުނވެސްވާްވިސްނާކަެށއް ްއެހެނެްއވެސް ްއެކަެމއް ްޢިއްޒަތްތެިރްނޭނގެ. ނެ.

ްރައީސް ،ް ްމައްސަލަައކީ، ްޙަޤީޤަުތގަިއވެްސ  33ް2615އަުޅަގނޑުމެން

ްހުއްޓާލަންް ްބަުނން ނޑިަި ްބޮ ްއަމިއްލަ ްއައި ްބަންނަމުން އަހަރުވަންދެން

ނިޑްއެހެންވީމާ،ްއަދިވެސްްިމއަދުްބޭނުންނުވަނީ.ް އިތުރަށްްއަދިެވސްްއެްބޮ

ްދެބަަަ ްމިވާަހކަ ްއަދިވެސް ްހޯދުމަށް ްފުރުޞަތު ްޢިއްޒަތްތެިރްންނާނެ އްކެނީ.

ްއަތްޕުުޅގަިއ،ްރަ ްަބދަލުކުރުމުގަިއްއީސް،ްމަނިކުފާުނގެ ްޙާލަތު ްިމއޮތް މިއަދު

ްދަ ްޒިންމާތަކަކާއި ްމުހިންމު ްވަރަށް ްއޮތްކަމަްށްއުަުމަނިކުފާނުގެ  2620ެރއް

ް ްަރއްޔިެތއްެގ ްދިވެހި ނޑު ްއަުޅގަ ްދެކެން. އިސިްއޔަތުްންހަަައަޅުަގނުޑ

ްދަންނަ ްއާދޭސް ްވަރަށް ްބޮއްސުންލަިއގެން،ްމަނިކުފާނަށް ްޤައުމު ްމި ވަން

ްބޮލާްއަޅަިއގެންްވެށްިޓގެންދިަޔްނުދެއްވާށޭ.ްަވއްސަލާމުޢަލަިއކުމް.

ް

ްޒަމާީންްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްއާެދ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި  2625ްއައްސަލާމުޢަލަިއކުމް.

ްބަްނާފިޒްްޢަބްުދއްަރޝީދުް ްކަންތައްަތއް ްދިވެހިާރްއޖޭގެ ް،ްއްަޓންވަމުންދާއިރުޑިމޮކްރެސީައކަށް

ްމަގަކުްންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކުރު ްވީާހވެސް ްއޮމާންކޮށް ްވީހާެވސް ްފަސޭހަކޮށް ވީހާވެސް

ްމުހިންމުް ްައޅުަގނޑުމެްނނަށް ްމިއަދު ްނިންމާލުމަކީ ކަންތައްތަްއ

ްވިސްނާލާ ްމިގޮތުން، ްދެކެން. ްައޅުަގނުޑވެްސ ްމިހާރުްކަމެއްކަުމގައި އިރު

 2630ވަރަްށްންތަކަށްްވިސްނާިއރުގަިއ،ްއިްހުރިްހުށަހެޅުހުށަހެޅިފައިންތިޤާލީްބާބުް

ްބަ ްގިނަ ްވަރަށް ްހުށަހެޅުންތަކަކީ ްއޮޅުްންހުަުގިނަ ސްތަެކއް،ްވަރަަަްށްގިނަ

ްމިސާލެްއް ްުކަޑކުޑަ ްމީެގ ްހުށަހެޅުންތަކެއް. ްއެކުެލޭވ ްއޭަގއި ބޮޅުންތަކެއް

ްިމް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭނުންވޭ. ްެއބަ ްދަންނަވާލަން އަޅުަގނޑު

ްިވސްނާލާއިރުަގިއްއިންތިޤާ ްހުށަހެޅުންތަކަށް ްހުރި ްހުށަހެޅިފައި ްބާބަށް ލީ

ްމަރުޙަލާގަިއް ްއިންތިޤާީލ ްއެަބވޭ، ްހުށަހެުޅމެއްަގއި ްއެއް  2635މީގެތެރެއިން
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ްހޮވޭް ްަމޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްހިންގަންޖެހޭނީ ްވެިރކަން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ްކޮމިޓީއަކުން ްއެކުލެވޭ ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ކަމަްށ.ްރައްޔިތުންެގ

ްވަރަށްް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްމިހާރުވެސް ްފަދަިއން އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ްއެއްަބްސް ްމިއުެޅނީ ްމެދުގަިއ ްކޮމިޓީތަކުެގ ްކަންަތއްތަާކވެސް ކުދިކުދި

ްއަޣްލަބިއްޔަުތް ްއަދި ްހަމަނުވެގެން ްމެންބަރުން ްކޮމިޓީތަުކގެ  2640ނުވެިވގެން.

ްދުވަ ްކޮންމެ ްމިއީ ްކަންތަްއތައް ްމިކަހަލަ ނޑުމެންެގްނުލިބިގެން. ްައޅުގަ ހަކު

ްޤައުުމް ްއޮްއވާ، ްމިކަން ްމިހެން ްމަންޒަރުތައް. ްފެންނަމުންދާ ކުރިމަތިން

ް ްކޮމިޓީއަކަށް ަަްހިންގުން ްާވލުކުޙަ ްވެްއޖެނަމަ، ްކަހަަލގޮތަކަށް ދެންްރެވޭ

ްނުދެންނެވިޔަްސް ނޑު ްއަޅުގަ ްހިތުން ްައޅުަގނޑު ްވާނެގޮތް ކަންތައް

ްއެނގިަވޑަިއގަންނަ ްއެިކްވިސްނާަވޑަިއގަންނަވާނެ. ްރާއްޖޭގެ ްފަަދއިން  2645ވާނެ

ްހިނގަމުން ްމިހާރު ްމަޝްރޫޢުތަކާއި،ްްތަންތާނގައި ްތަރައްޤީގެ މިދާ

ް ްރާއްޭޖެގްޓުއަރިޒަމާިއ، ްރާއްޖެައށާއި ްސިނާޢަތްތަކުން މަްސވެރިކަންަފދަ

ރައްޔިތުންނަށްްމިހާރުްލިބެމުންދާްނަފާ،ްމިކަހަލަްކޮމިޓީައކުންްކަންތައްަތްއް

ްހު ްެވއްޖެނަމަ ްދިއުމަށްްހިންގާގޮތް ްކުރިއަށް ްޤައުމު ްމުޅި ްއައިސް އްޓުމަކަށް

ްއެހެންވީ ްވިސްނޭ. ްއަޅާފާނެކަމަށް ްހުރަސްތަެކްއ ްބޮޑެތި  2650މާ،ްވަރަށް

ްވިސްނާއިުރ،ް ްހުށަހެޅުންތަމިހުރިހާގޮތަކުން ްގިނަ ނޑުެވްސްވަރަށް ްއްައޅުގަ

ް ްހުށަހެޅުއްިވްބަލާލިއިރުަގއި، ްއަނީސާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި މ.އަތޮުޅގެ

ްީމެގްހުށަހެޅު ްާތއީދުކުރެވޭ. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއަުޅަގނޑަށް ްދޭތެރޭގައި މާއި

ްވަރަށްް ްގޮުތގައި ްހުށަހެޅުމެއްގެ ްއެއް ްސަބަބަީކ، ްއެއް ްބޮޑު އެންމެ

ްހުރިހާް ްޮގތަކަށް ްކަހަލަ ްއެނގޭ ްފަޭސހައިން ްވަރަަަްށ  2655ޞަރީޙަކޮށް

ނޑަށްްިވސްނޭޮގތުގައިްޤާނޫނީް ްހުށަހެޅުމެއްވެސްްހުށަހަޅުްއވާަފއިވަނީ.ްއަުޅގަ

ްބާބުް ްމުޅި ްގޮަތަކށް ްކަހަލަ ްބުރަެވވަަޑއިގަންަނވާ ްބޮޑަށް މާހިރުންވެސް

ްހިންގާފަރާތުެގް ްވެރިކަން ްމިގޮތުން، ްެއއޮތީ. ްހުށަހަޅުްއވާފަިއ އެީކގައި

ް ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއި ްމަޖިލިސްްޒިންމާއާއި ވަޒީރުްނެގ

ްއިންތި ްމަޖިލިސް ްރަްއޔިުތންގެ  2660ިއްބުކުރެވޭނެގޮތާްޚާަާދެމިއޮންނާނެގޮތާއި

ްމަޖި ްރައްޔިތުންގެ ްދެމިއޮންނާނެގޮތާިއ، ްވަރަްށްލިސް ްމިކަހަލަ މިކަހަލަ

ްިމް ްގުނޭނެގޮތާއި ްދެދައުރު ްހަމައެއާއެުކ، ްއެބަހުރި. ްކަންތައްތައް މުހިންމު
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ް ްމިހާރު ްމާނަާއިއ ްމިއާދޭތެރޭގަިއްޤާނޫނުއަސާސީގެ ނޑުމެްނ އަޅުގަ

ްބަހު ްކޮަބިއކަމާއި ްޤާނޫނުއަސާސީައކީ ްމި ްމިދާ ކުީރަގިއްސްކުރެވެމުން

ްޤާނޫނުއަސާ ްކިިހނެއްކަމާިއ، ްވާނީ ްއެބަހުރި.ްސީއަށް ްކަންތައްތައް  2665މިހުރިހާ

ނޑުމެންްމިކަން ތައްަތާކއިްދޭތެރޭަގިއްޙަޤީޤަތަށްްދަންނަވާކަމަށްވަންޏާްއަުޅގަ

ްބަހު ްސަބަބަކީ،ްމާބޮޑު ްނެތް. ްކުރާކަްށވެސް ްއަެނއްހެން ސްތަކެއް

ްމިތިބީ. ްނިމަން ްމިކަންަތއްަތއް ާމނަކުރަންވީެވސްްްއަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެްނނަށްްއޮޅުންނާރާފަދަްގޮތަކަްށްމާނަކުރެވުނީމާް އަޅުަގނޑުމެން.ްއަުޅގަ

 2670ސްތަކެއްްމާބޮޑަށްްއޮޅުންްހުަުއެނިމުނީ.ްކޮންމެހެންްމިއާދޭތެރޭގައިްމާބޮޑުްބަ

ްއަޅުަގނަޑކަށްް ްކުާރކަްށ ްމިކަންތައްތައް ްގޮަތކަްށ ްއަރާކަހަލަ ބޮޅުން

ްއެނގިަވޑަިއގަްނނަވާްނުވިސްނޭ. ްފަދައިން، ްބާބަށްްނެ އިންިތޤާލީ

ްމެންބަރުންވެްސް ްގިނަ ްވަރަށް ްހުށަހެޅުންތަކަކީ ްގިނަ ހުށަހެޅިފައިހުރި

ްމަދުް ްހުށަހެޅުންތައް. ްބައެއް ްކަހަލަ ްއެްއގޮތްކޮްށލެވޭ ްޚިޔާލު އެއާމެދު

ްތަފާތުވާ.ް ްޚިޔާލު ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެއާދޭތެރޭގައި ްމިހިރީ  2675ހުށަހެޅުންތަކެއް

ްއަޅުް ްހުރިހާްއެހެންވީމާ، ްއެހެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްިމދެންނެވީ ނޑު ގަ

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަްތތެރި ްމ.އަތޮުޅގެ ްތަފާތުގޮތަކަށް ްވަރަްށ ހުށަހެޅުންތަކާއި

ްބޮޑަށްް ްަވރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްހުަށހެޅުންތަކަށް ްހުށަހެޅުްއވި އަނީސާ

ްމަރުޙަލާއަށްް ްއިންތިޤާީލ ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްސަބަބަީކ، ތާއީދުކުރަމޭ.

ްގޮތަކަްށްްއޮމާންކަމާއި ްކަހަަލ ްާވސިލުެވވޭ  2680ފަސޭހަކަާމެއކު

ްމާގިނަް ްިމޮގތުން ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްއޮންނާތީ. އެހުށަހެޅުންތަކުަގއި

ްޤަ ްދަްއކާކަށް ްއޮތްަތނުގައި ްކުިރއަށް ްނުކުރަން.ްޞްަްވާހަކަތަެކއް ެދއް

ްފާޅުކުރަްއާވް ްމެންބަރުން ްއެިކއެކި ްޢިްއޒަތްެތރި އެހެންނަމަވެސް،

ް ްތެޭރގައި ްއެބަހުިރްޚިޔާލުތަކުގެ ްޚިޔާުލތަކެއް ްނުގުޅޭ ްމިބާބާއި ްބޮޑަށް ވަރަށް

ްވަ ްވާހަކަާއއި ްަވޒީފާގެ ްފަހަރު ްަބއެއް ްތިބިްއިނގޭތޯ. ްުނލިބިފައި  2685ޒީފާ

ް ނަޑީކވެްސްމީހުންނާއި، ްއަުޅގަ ްއެބަހުރި. ްވާަހކަތަްއވެސް މިކަހަލަ

ްހިތަށްއަރާް ނޑުެގ ްއަުޅގަ ްމީހަކަށްވާތީ ްމަަސއްކަްތކުާރ މިދާއިރާގައި

ްއެ ްޫނޭޅްކޮބައިބާޭއ ްނުލިބިގެނެއް ްަވޒީފާތަކެްއ ްއެންމެން ްހުިރހާ މީހުންނަކީ.

ްްއިނގޭތޯ. ްފަދައިން، ްމިއުޅެީންއެނިގވަޑަިއގަންަނވާނެ ދިވެހިރާއްޭޖގައި



 100 

ްތެރެއިންް ްމީހުންގެ ްތިންލައްކަެއއްހާ ްމީހުން.  2690ތިންލައްކަެއއްހާ

ްނުވަދިަހް ްެއއީ ްވަރަކަށްހާސް ްނުވަދިހަ ްމީހުން، ްހާްސ ނުވަދިހަވަރަކަށް

ްކުދިން.ްފަސް ްިކޔަވަްނދާ ްއަޅަިއގެން ްުޔނީފޯމް ްއެީއ ވަރަކަށްހާސް

ްނުވަަތް ްދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ްމިއުޅެީނ ްަބަޔކު ްއަނެއް އޭގެތެެރއިން

ްގޮސްސަ.ދިވެހިރާއްޖެ ްކިަޔވަން ްބޭރުަގއި ްބައެްއްްއިން ްއޭގެެތރެއިން ދެން،

ްމިހުރިހާް ްމީހުން. ްއުމުރުގެ ްވަޒީފާއަދާނުކުރެވޭ ްމުސްކުޅިން  2695މީހުންނަކީ

ްގާތްަގނަޑކަްށްމީ ްމިތިބީ ްކަހަލަ ްއަދާކުެރވޭ ްވަޒީާފ ނޑާލާފައި ްކަ ހުން

ްމިހާުރް ްއެހެންވީމާ، ްމީހުން. ްހާސް ްއަށްޑިހަވަަރކަށް ްނުވަތަ ހަތްދިހަ

ްރާއްޭޖެގް ްމަޝްރޫޢުތަކާއި ްތަރައްޤީގެ ްމިދާ ްއުފެދެމުން ރާއްޖޭަގއި

ނޑަކަްށް ްއަުޅގަ ްގެންެދވޭނެގޮެތްއ ްމިކަން ްުހއްޓުންނާރުާވ ތަރައްޤީއަށް

ްދިވެހިން ްއަދާކުރާނެ ްވަޒީފާ ްމިބުނަނީ ްދޭމީހުން ްވަޒީފާ  2700ނެއްްނުވިސްނޭ.

ނެތޭ.ްވަޒީފާްއަދާކުރާްމީހުންްމިބުނަނީްތިމަންނަމެންްއަދާކުރާނެްވަޒީފާެއްއް

ްވެފައި. ްމިކަން ްއަރަތަކަށް ްފާޑެއްގެ ްމިއޮތީ މިީއް،ްއެހެންވީމާ ނެތޭ.ްމިހާރު

ްދި ްޤަބޫލުކުރާއިރުަގއި ްޙަޤީޤަތަށް ްނުހުންނާނެްއަޅުަގނޑުމެން ވެހިރާއްޭޖަގއި

ްއެނގެން.ް ްއޮތީ ްސަޕްލައި ްޑިމާންޑް ްހަމަަގިއމުވެސް ްބޭނުންވާ، ވަޒީާފއަށް

ްބޭނުންވާް ްމީހުންނަށް ްބޭނުންވާ ްވަޒީފާތަކަށް ްމިހާރު ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި  2705އެީއ،

މިކަހަލަްރައްޔިތުންނަށްްއޮުޅންއަރާްކަހަލަް،ްވަޒީފާތަްއްއެބަހުރި.ްއެހެންވީމާް

ްވާހަކަ ްނުދެކެން.ްގޮތަކަށް ނެޑއް ްއަޅުގަ ްކަމަކަށެއް ްހަމަޖެހޭ ްމާ ެދއްކުމަކީ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމ.އަޮތޅުެގ ނޑު ްއަުޅގަ ްާބބު، ްއިންތިޤާލީ ކޮންމެއަކަސް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްހުރިހާ ްއެއޮްތގޮތަށް ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްއަނީސާ މެންބަރު

ްއެ ްތާއީދުކޮށްދެއްވުމަށް ްނިންމާލަމެންބަރުންނަށްވެސް ްވާހަކަޮކޅު  2710ްއިދެމުން،

ްކުރިމަުގގައިް ްލިބޭއަދި ްފުުރޞަތު ްމަޖިލީހުގައިްމިންްވެސް ވަރަކުން

ްދަންނަވަންަް.ް ްވާހަކަ ްޚިޔާލުފާޅުކުަރމުންދާނެ މިބާބުގައި

ްވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.ް

ް



 101 

ްމެންބަރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަްތތެރި ްފާދިއްޕޮޅުގެ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި  2715ޝުކުރިއްޔާ

ްމުޙަން ްވަަޑއިެގްންއަޙްމަދު ްމިވަުގތު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާދެ، މަދު.

ްނެތް.ްއާދެ،ްހައްދުންމަތީގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޢީމް.ް

ް

ްހުށަހެޅިފައިވާްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްމި ްބާބުގައި ްއިންތިޤާލީ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާދެ،

ްފިކުރުކޮށްްމައްްްނަޢީމްްވާހަަކދެަެއްެކވުން: ްވިސްަނިއ ްފުންކޮށް ްވަރަށް ްމެދުަގއި  2720ސަލަތަކާއި

ް ްގޮުތގަިއ ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްައޅުގަ ްއެބަޖެހޭ. ވަރަކަްށ13ްްވާހަކަދަްއކާލަން

ްއެހެންނަމަވެސް،ްމިނި ްވަގުތުކޮޅެއް. ްމަދު ްމާ ްމިކަމަށް ްވަގުަތކީ ޓްގެ

ނޑުްދަންނަވާނީ،ްްކުޑަުކޑަްއެްއޗެއްްދަންނަވާލެޭވތޯ ހާރުްމިބަލާނަން.ްއަޅުގަ

ްބާއްވަިއގެން،ް ްބާބެްއ ްއިންތިޤާލީ ްދެމިއޮެވގެނެއް ްސަރުކާރު މިއޮތް

ްނެ ްސަރުކާރެއް ްޤާނޫނުތަކަށް،ްއިންތިޤާލީ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ  2725ތި

ްވާިސލްވެވިދާނެކަުމެގް ްފޮނިމީރުކަމަށް ްޤާނޫނުައސާސީގެ ްހެދި އަޅުަގނޑުމެން

ްަރއްޔިތަކަްށްޮއންނާ ްެއްއވެސް ްމިަޤުއމުގެ ްޔަޤީްނކަމެއް ނެކަމަކަށްްކުޑަެވސް

ްގިނަ.ް ްވަރަށް ްސަބަބުަތއް ްއޭގެ ްނުުކރެވެއޭ. ްޤަބޫލެއް އަޅުަގނަޑކަށް

ް ްމިދިަޔ ްރައީްސ، ްޖަުލގަިއ33ްްޢިއްޒަތްތެރި ްމުއްދަުތގައި ްިދގު އަހަރުގެ

 2730ތަފާތުްއަނިޔާތަްއެވގެންްދުނިެޔއަޅާްދޫކުިރްމީހުންގެްލިސްޓަީކްވަރަށްްިދުގް

ނުޑް ދަންނަވާލާނަންްެއއްްސަބަބެްއެގްއެްއޗެއް.ްމަދުްަބއެްއގެްވާހަަކްއަުޅގަ

ްއަހަންމަދުް ްފިޔާޮތށި ްމައިމަގުމަތީގޭ ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ތެރޭގައި.

ްހެދުނު.ް ްކޮިމޓީއެއް ްތަޙުޤީޤު ްަމރުވެފަިއވެއްޖެ. ްުކއްޖެއް ްކާފަކިޔާ މަނިކަށް

ްމު ްބެލި ްއެަމއްސަލަެއއް ްިއްއިވްއަަައަދިެއއް ްުޙކުމެއް އްސަާސއެަެްއްނުވަތަ

ނޑިޔާުރގެަެެއއް ްްފަ ްމިދިލިމާގޭ ްނެތް.  2735ެގްރައްޒާޤުްްބާރަށުވަިކވާކަެށއް

ްީވގޮތެްއް ްެއަކން ްއަިދއެްއ ްމަރުވީ. ްޖަލުަގއި ްދަރިފުޅެއް އަންހެން

ް ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ްނެތް. ޙާދިސާަގިއްްވެލިފުނިލީްއެނގޭކަެށއް

ް ނޑެއްފެތި ްބަ ްތަޙުޤީޤ5ްްުސިފައިންގެ ްަމރުވި. ްގިނައިން މީހުންނަށްވުރެ

ްހެދުނު ްއީވާްންކޮމިޓީއެްއ ްނެތް. ްއެނޭގކަށެްއ ްގޮތެއް ްއެްއވެސް ްވީ .

 2740ނަޞީމްގެްމަރުގެްަމއްސަލަްެއނގިަވޑަަަިއގަންނަވާނެ.ްޙުސަިއންްޞަލާޙްެގް

މަރުގެްމައްސަަލްއެނގިަވޑަިއަގންނަވާނެ.ްއަުޅަގނޑުްމިމޭރުމުންްއެހާްގިަން
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ްިމް ްކަންތައްތަކަކީ ްމިހިރަ ްމިހިރަ ްނެތިން. ްދަންަނވާކަެށްއ އެްއޗެހިތަކެއް

ްމިންވަރު.ްއަނެއްކޮޅުްންސަރު ްހުރި ްދޯހަޅިކަާމއި،ްނުުކޅެދުންތެރިކަން ކާރުގެ

ނަޑއެިޅގެންްއިސްލާމީްޝަރީޢަތުގައިްޙުކުެމއްްއަންަނންޖެހޭްކަމެއް.ް މިއީްކަ

ްމިބުނަނީ،ް ްމައިންބަފަިއން ްއެމީހުންގެ ްގިނަަބޔަކު ްތެެރއިން  2745ރައްޔިތުންގެ

ްކީ ްއިޙްމާލްވާންޖެހޭނެއޭ. ްސަުރކާުރ އްެވގެންޯތްމިކަންކަމުގައި

ްނެތީ.ް ްއިްއވިފައި ްމެދުގައި ްއެމީހުންނާއި ްޙުކުމެއް އިޙްމާލްނުވާކަުމގެ

ްވަނީ.ް ްމިހެން ްއޮތީމައޭ ްީމގައި ްއަެތއް ްސަރުާކރުގެ ްދަންނަވާނީ އަޅުަގނުޑ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްަކނަޑއެިޅގެން ްނުކުރެޭވ، ްޤަބޫލެްއ ނޑަްށ ްއަުޅގަ އާދެ،

ްނަ ްރަީއސުލްޖުަުމްހޫރިއްޔާގެ ްނެތިން ްމިކަންކަްންދަންނަވާކަށެއް  2750ންފުޅުގައޭ

އްސަސާަތްއްައަަކުރަނީކީ.ްއެހެންނަަަމަވެްސ،ްސަރުކާރުްހިންގަވަންްތިބިްމު

ްއެހެންް ްއުފުލާ ްމަސްޢޫލިއްޔަތު ްަވީޒރުންނާއި، ްތިބި ހަވާލުކުރަްއވާފައި

ްސާބިތުކަމާެއީކް ްއަޅުަގނޑު ްޒިްނމާވާންޖެހޭނެކަން ްމިކަންކަމުަގއި ފަރާތްތައް

ްނަ ްރައްޔިތުްނގެ ްރައްޔިތުންނަްށްދަންނަވަން. ްވެރިކަެމއްަގއި ްހިންގާ މުގައި

ްޤަބޫލެއްް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްދަންނަވަން. ނޑު ްއަުޅގަ  2755ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭނެކަމަށް

ްތަފާތުް ްޮބޑުަބއެްއ ްމާލިއްޔާުތގެ ްުމޅި ްމިާރއްޖޭގެ ނުކުރެވޭ

ްބަދަލުކޮއަަަމު ްބޭރަްށ ްރާއްޖެއިން ްވަްއކަްނކޮށްގެން ށްގެންްއްސަސާަތކުން

ްތަފާ ްތުހުަުގެންދިޔަކަުމގެ ްިއސްތަށިފުޅުަގިއްތު ްބޭފުޅުންެގ ަެކި ްއެ މަތުތައް

ްއެނގޭާހވެްސް ްއެހެންނަމަވެސް، ްގެންދިުއމަކަށެއް. ްގެންދާ އަޅުވަމުން

 2760އެްއޗަކީްމިާރއްޖޭަގއިްމާލިއްަޔތަށްްދަރަނިްނަންގަވަމުންްގެންދަވާްމިންވަުރ.ް

ްރައީސްއަށްް ްޢިްއޒަތްެތރި ްއަޅުަގނޑު ްވަީޒރަށް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަޅުަގނޑު

ްމިއަހަރުް ްމިހާރު ްމެދުވެރިކުރަްއވާ ްމިނިސްޓަރު ްފިނޭންސް ދަންނަވަން

ްނަގަްން ްއަދި ްނަގަމުންދާ ްސަރުކާރުން ްމިރާއްޖޭގެ ްފަހުން ފެށުނު

ްފިނޭންސްް ްމަްއސަލަ ްދަރަނިތަކުގެ ްވާަހކަދައްކަުމންގެންދާ ޤަސްދުކޮށްގެން

ްމަޖިލީހަށްް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްސާފުކޮށްފައި ްއަރިހުން  2765މިނިސްޓަރު

ްއެނިގވަަޑިއަގންނަވަންޖެހޭނެްއިްއވަ ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްެތރި ަވއިދެްއވަން.

ް ްއާބާދީގެ 3/2ްމިޤައުމުގެ ،3/1ްް ްދުވާލަކު ރުފިޔާއަށްވުެރ15ްްމީހުންނަކީ

ްތެރެއިްން ްައޅުަގނޑުެމންގެ ްއެހެންނަމަވެސް، ްބައެއް. ްލިބޭ ްކާން މަދުން
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ް 13ްްއާބާދީގެ ްަޕެސންޓް ްދަންނަވާވަރަކަށް ނުޑ ްއަޅުގަ ނީ،ްމީހުންނަކީ

ްއެބައިމީހުންެގް ްނޭނިގގެން ްގޮތެއް ްހަދާނެ  2770މުއްސަނދިކަމާއިހެދި

ްތިިބް ްރައްޔިތުންކޮޅެއް ްމަދު ްދިރިއުޅެމުންދާ ްފަޚުރުަގއި މުދާވެރިކަމުގެ

ްގިނަބަަޔކުް ްރަްއޔިތުްނގެ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްގޮތުްނ ްނަތީޖާއެްއގެ ބައެެކވެ.

ްކަލާކޮއްް ްހިފައިގެން ްސިޓީ ްސަލާުމގެ ްއަރިހަށް ްޮގވަމުން،ްއެބޭފުޅުންގެ ޓަކާ

ް ްބަލިޙާލަށްްهللاއާދޭސްކުރަމުން، ްއެދި، ްދިނުމަށް ްއެްއެޗއް އަށްޓަަކއި

ްކޮންމެް ްސަލާންޖަހަމުންދާތަން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެދި ްދިނުމަށް  2775ފަރުވާެއއް

ދުވަހަކުެވސްްމިފެންނަނީ.ްމިްޙާލަތުގައިްއިންތިޤާލީްމަރުޙަލާއެއްްޮއެވގެން،ް

ް ްސަރުކާރެއް ްމިޤައުމުގެްްކުރެވިގެންާގިއމުއިންތިޤާލީ ްކިހިެންއތޯ މެނުވީ

ްހެދިް ްިއޞްލާޙާއި، ްކުރި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމާނައިގަިއ ްޙަޤީޤީ ކަންކަން

ް ްފޯރުކޮށްދޭނީ. ްރަްއޔިތުންނަށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްވަތަޢާލާްهللا ސުބްާޙނަހޫ

ް ްޤުރުޢާނުގައި ްލުއާަާކީރިތި ްސޫރަތުގެ ްޢާޔަތުގަިއ11ްްޢިމްރާން  2780ވަަނ

ވަަނ11ްްނީްއާލުޢިމްރާންްސޫރަތުގެް)މެންބަރަށްްވިދާޅުވެވެވަޙީކުަރއްވަީނ،ް

ްސޫރަ ްރަނގަުޅގޮތަީކ، ްއާޔަތްކަމަެށވެ. ްރަޢުދުގެ ްއާޔަތެވެ.(11ްްތުލް ަވނަ

ُروْا َما بِأَنْ ُفِسِهْم  އަޅުަގނޑުމެްންِإنَّ الّلَه اَل يُ َغي ُِّر َما ِبَقْوٍم َحَّتَّ يُ َغي ِّ

ްބަދަލުނުކުރަްއވަ ްނަފްސަށް ްއަމިއްލަ ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްޙާލަތު ންޏަކާްމިއޮތް

 2785ްްްއަޅުަގނޑުމެްނގެްޙާލަތުްބަދަލުވެގެެނއްްނުދާނެ.ް

ް

ްމަޢާފާއެކީަގއިްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ްއަޅުގަ ްހިސާބުން ްމިހާ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްދަންނަވާލަންޖެހެނީ..ް

ް

 2790ްޝުކުރިއްާޔ.ްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް

ްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ްންމަވާލެއްވުން.ޖަލްސާްނިް-4

ް
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ްއަޅުަގނުޑްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެން ްހަމަވީމާ، ްައއިސް ްވަގުތު ްނިންމާލުމުގެ ްޖަލްސާ  2795މި

ްޖަލްސާއެްއގަިއް ްއަންނަ ްދެން ްފުރުޞަތު ްފަހުން ްމެންބަރަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްޖަލްސާެއއްް ްމަޖިލީހުގެ ްދެން ނޑު ްއަުޅގަ ްދަންނަވަމުްނ، ްވާހަކަ އަރުވާނެ

ްާވއިރު.2:33ްދެ،ްމިއަުދގެްއޮންނާނީ،ްއާ
ް

 2800ްޖަލްސާްނިމުނީ..ްالعالوينްربްهلل والحود

ްް
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