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 ސާްފެށްޓެވުން.ޖަލްް .1

 

ްعلىްوالسالمްالةوالصްهللްالرحين، الحودްالرحونްهللاްبسنްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
ްްފެށުނީ.ްޖަލްސާް.واالهްوهنްوصحبهްآلهްوعلىްهللاްرسىل

ް5 

ްޖަދުް-2ް ްހިމެނޭ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި }އެކިއެކ1ްްިވަލު

ޙުސްްމަޤާމުގެްހުވާ{،ްމިްޖަދުވަލުގެްފާސްނުވާްހުވާތަކަށްްބަ

ްހުޅުވާލުން.ް
ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްަޞ ްރައްޔިތުންެގ ްފެށުނީ. ްޖަލްސާ  10ވަނ235ްްަ`.

ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެންމެހާ ްހާޒިުރވެަވޑަިއގެްނނެވި ޖަލްސާއަށް

ް ްމިހާތަނަށް ްއާދެ، ްއާދެ،68ްްމަރުޙަބާ. ްވަަޑިއގެންދެްއވައިފި. މެންބަރުން

ްމުބާރިކްބާދީްޢިއްޒަތްތެ ްތަޙުނިާޔއާިއ ްއަހަުރގެ ްއާ ްމެންބަރުންނަށް ރި

ްކުރިއަށްދާނަން.ް ްއެޖެންާޑއާިއގެން ްޖަލްސާގެ ނޑު ްއަުޅގަ ރައްދުކުރަމުން

ްް،އާދެ ްއެޖެންޑާގެ ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއ2ްްމިއަދު ްމިއޮތީ ްނަންބަރުގައި  15ަވނަ

ް ްޖަދުވަލު ްފާސްނުވާްް-1ހިމެނޭ ްޖަދުވަލުގެ ްމި ްހުވާ. ްމަޤާމުގެ ްއެކިެއިކ

ްބަޙުސަށް ްއަޅުަގނޑު ްމިގޮތުން، ްއާދެ ްހުޅުވާލަން. ްބަޙުސް ް،ހުވާތަކަށް

ްބަޙުސަށްް ްއެރުވުމަށްޓަަކއި ްފުރުޞަތު ްމެންބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްބަޙުސަށ33ްްްހުޅުވާލަން.ްައޅުަގނޑު ްަކނަޑއަޅަން.ްމި ްވަގުެތއް ިމނެޓުގެ

 20ް،އެއްފަދައިންްްއެދިަވޑަިއގަންނަވާްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރުންނަށްްކުރިއެކޭވެސްް

ްގެންދާނަން.ްާއދެ،ްފުރަތަމަ..2ްް ްއަުރވަމުން ނޑު ްއަުޅގަ ްވަގުެތއް މިނެޓުގެ

ްއިލްޔާްސް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއދ.ގެ ްނުކުތާއެްއ ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،

ްޙުސައިންްއިބްރާހީމް.ް

ް

 25ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްނިޒާްއަިރއަތޮޅުްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ނޑު ްއަުޅގަ ްީމގެކުރިން ްނުކުތާައކަްށްއާދެ، ްނެިގ ްދަށުން ްުމގެ
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ްރިޔާސަތުންްޖަވާބުްދެއްވާަފއިަވނީ،ްމިހާތަނަށްްމިްތަޅުމުންްފާސްވިްހުރިހާްްއިލްޔާސްްުޙސަިއންްއިްބރާީހމްް

ްތަސްީދޤުކުރެްއވުމަށްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަރިހަށް ްރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާެގ މާއްދާތަކެްއވާނީ

ްނިޒާމު ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްދެން، ްމައްސަަލއަކީްފޮނުވިފައޭ. ްް،ގެ  17ް30މަޝްހޫރު

ވަނ132ްްައަހަރުންްއުފެއްދިްމިހާރުްޢަަމލުކުރަމުންްމިދާްޤާނޫނުއަސާީސގެް

ްވަީން ްމާްއދާތަކަށް ްއެ ްމިހާރު ްާވގޮތުން ްބަޔާްނކުރެވިަފއި ްއެ މާއްދާގައި

ްވިދާޅުވޭް ްއަކުެރއްަގއި ްއެބަ ްއޭގެ ިިަވނީ. ްޢަމަލުކުރެވިފައި 93ްް،ކިހިނެއްތޯ

ްރަ ްތެރޭަގއި ްނިންމަންޖެހޭނެކަމަށް.ްދުވަހުގެ ްގޮތެއް އީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ

 35އެހެންވީމާ،ްމިތަނުންްއެމަނިުކފާނުްއަރިހަށްްހުށަހެޅިފައިްހުރިްމާއްދާތަކަށްް

ްއެީއް ްއެދެން. ްވިދާުޅވެދެްއވުން ްކިހިނެއްތޯ ްޢަމަލުކުރެއްވީ އެމަނިކުފާނު

ރިއަްށްއަޅުަގނޑުްދެޭކގޮުތގައިްމިްޖަލްސާްއެޖެންޑާކުެރވިފައިްއޮްތޮގތުންްކު

ްގެންދެވޭނީްެއކަންތައްތަކަށްްަޖވާބެއްްެދވުމަށްފަހު.ް

ް

ް40 

ްހިނާގްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްަޖލްސާގެ ްމި ްުސވާލަީކ ްތިޔަކުރެްއވި ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި އާދެ،

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަްތތެރި ްއެހެންނަމަވެސް، ްނޫން. ްމައްސަލައެއް ޤާނޫނީ

ްބަާލްވިދާޅުިވްފަދައިން،ްެއކަންތަްއްކިހި ނޑު ްގޮސްފަިއްއޮީތްައޅުގަ ނެއްތޯ

ްދެން،ް ްދަންނަވާނަން. ްމެންބަރަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ސާފުކޮށްފައި

ްާޤނޫނުއަސާީސާއް ްނުވަތަ ްޤާނޫނީ ްހިނގާ ްޖަލްސާަގއި ްމި  45އެހެންނަމަވެސް،

ްޖަލްސާއާިއގެްން ނޑު ްއަުޅގަ ްނުވާތީ ްޚިލާފްކަމަކަށް ްގަާވއިދާ ނުވަތަ

ްދަންނަވަމުން ްވާހަކަ ްއުތުރުބުރީްް،ކުރިއަށްދާނެ ްއަރިއަތޮޅު ފުރަތަމަ

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްމަޖުދީްއިބްރާހީމަށްްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުް

ްއަރުވަން.ް

ް50 

ްްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްއެޖެންޑާގެ ްމިއަދު ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްނަންބަރަށ2ްްް`. ްަވނަ

ް....ނަޒަރުްހިންގާލުމުންްމުޙަްނމަދުްމަުޖދީްއިްބރާީހމްް
ްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް
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ްމެންބަރުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރުްް،އާދެ، ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި  55ގއ.ގެ

ްވިދާުޅޭވް ްއެބަ ްފާަހގަކުަރއްަވއިފި. ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްޙަލީމް ޢަދްނާން

ްޢަ ްއެެދން. ްދެްއވުން ްިއށީނދެވަޑަިއގެން ްއެހެންވީމާ، ދްނާންްވަގުުތކޮޅަކަށް.

ްޙަލީިީމް.ްް

ް

 60ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއަދިްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްައހަރަކަށް ްހުރިހާ ްއާދެ، ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްއަޅުަގނުޑްްޢަދްނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްބޭފުޅުންނަށް ްހުރިހާ ްތިޔަ ްއަހަރަކަްށވެސް ްއާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްދަންނަވަން ްޚާއްޞަކޮށްމަރުޙަބާ ްވަިކން ްމަރުޙަބާްް،. މަނިކުފާނަށް

ނޑުމެްންއެންމެފަހުންް ްއަުޅގަ ްނުކުތާއެްއްމިނެގީ  65ދަންނަވަން.ްއާދެ،ްިނޒާމީ

ްވަގުާތް ްގެންދެވުނު ްކުރިއަށް ްޖަލްސާ ްޖަލްސާގަިއ، ކުރިއަްށގެންދިޔަ

ްމަޖިލީހުގެް ްހުއްޓާލާފައިަވނީ ްޖަލްސާ ްައޅުަގނޑުމެން ްއޮްއވާ މައްސައްކަތް

ްޚި ްމިހިރީްގަާވއިދާ ްމިހާރު ްކުރިމަީތގައި ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްއާދެ، ލާފަށް.

ްފާސްވެނުދިަޔް ްހުވާތަްއ ްފާްސކުރުން. ްުހވާތައް ްހިމަނާފަިއވާ ޖަދުވަލުގައި

ްހުރިް ްނުދެއްކި ްވާހަކަ ްއޮތީ ްޤަބޫލުކުރެވިފައި ްސަބަބެއްކަމަށް ްބޮޑު  70އެންމެ

ްމިސާލަކަށް ްކަންތައްަތކެއް. ްބެޭހްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްް،މާއްދާތަކެއް، ާޔއާއި

ްަމއްސަލަް ްުހވާގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްނުދެެކވި ްވާހަިަކަެއއް އެްއވެސް

ނަޑްށް ްއަުޅގަ ްކުރިމަތިގެްނކަމަށް ްކަންތައްތަކެްއ ްމިކަހަލަ މިއަންނަނީ.

ްމުހިންމުް ްހުރި ްދަްއކަން ްމަޖިލީހުގައި ްއެހެންވީމާ، ޤަބޫލުކުރެވެނީ.

ްޤާނޫނުއަސާ ްމިސާަލކަށް، ްއެބަހުރި. ްޢަމަލުކުރާނެގޮތެްއްވާހަކަތަެކއް  75ީސއަށް

ްކުރެވެންްހުިރް ނަޑއާޅާްބަޔާްނކުރުމަށްޓަކަިއްވާހަކަދެްއކުން.ްމަޖިލީހުގައި ކަ

ްމަސައްކަތްަތްއް ްނުޖެހޭ ްތާކުންތާކު ްހުއްާޓ މަސައްކަތްތަްއ

ްބޭނުންވާް ްޙާސިލުކުަރން ްއަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަްށގެންދާކަމަށްވަންޏާ

ްމަނިކުފާ ްނުކުެރވޭނެ. ްޙާސިލެއް ްވިސްާނަވޑަިއގަންނަވާ،ްމަޤްޞަދު ނު

ްވަގުުތް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްގޮތެްއގައި ްފައިދާހުރި ްއެންމެ  80ޤައުމަށް

ްކުިރއަްށް ްގޮަތކަށް ްކުރެވޭނެ ްމިކަން ްޮގތަކަށް، ްޚަރަދުކުަޑ ނުގެއްލޭނޭގޮތަްށ
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ގެންގޮސްެދއްވުންްއެދެން.ްއަިދ،ްއަޅުަގނޑަށްްޤަބޫލުކުރެވޭްޮގތުގައިްމިހާރުް

ް ްފެށްޓެިވއިުރވެސް ްމި ްމިކަްންއަލުން ްގެްނދަވަނީ ްތިޔަ ްއަލުން މަނިކުފާނު

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްޖެހޭނީ ްފުރަތަމަ ްނޫން. ކުރެވޭެނގޮތަކަށެއް

ްަދއްކާް ްވާހަކަތައް ްބެޭހ  85ރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްް،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއި

ްކޮބައިކަމާް ްޮކންކަމެއްކަމާ، ނުކުެރޭވނީްކޮންކަމެއްކަމާްް،ޑިޔުީޓއަކީ ، ކުރެވޭނީ

ްބަ ްމަޤާމުަގިއްމިކަންކަިަން ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއޭގެފަހުަގއި ޔާންކޮށްފަިއ

ްވާހަަކދައްކަންޖެހޭނީ.ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބެޭހގޮތުން ްހުވަޔާ ްމީހެއްގެ ހުންނަ

ނޑުްމަނިކުފާނުގެްސަމާލުކަމަށްްގެނަީއ.ްޝުުކރިއްޔާ.ް ްމިވާހަކަްއަުޅގަ

ް90 

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްގަާވއިާދްއާދެ، ްގޮުތގައި ފެނިވަޑައިގަންަނވާ

ްނުދެކެްން ްއަުޅަގނޑު ްދެެކވަަޑއިގަތުން ްދެކެވަަޑއިގަންަނވާ ޚިލާފުކަމަށް

ްއެހެންވީމާ،ް ްގެންދިޔަކަމަކަށް. ްޖަލްސާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްޚިލާފަށް ގަާވއިދާ

ްމަޖުދީް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއއ.ގެ ްދަންނަވާލަމުން  95އެވާހަކަ

ްފުޅާިއގެންްުކރިއަށްްވަަޑިއގެންދެްއވުންްއެެދން.ްއިބްރާހީމްްވާހަކަ

ް

ް`.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީްސ...ްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް
ްމުޙަްނމަދުްމަުޖދީްއިްބރާީހމްް

 100ްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރ.އަތޮުޅެގ ްވަޙީދު، ްޢަލީ ްނުކުާތއެްއ ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،

ްރު.ްއިށީނދެވަޑަިއގެންެދއްވުންްއެދެން.ްމެންބަ

ް

 105ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއެންމެްްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރު ނުޑވެސް ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިްއަޒތްތެރި ްއައްސަލާމުޢަލަިއކުމް.

ްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: 2338ްްފުރަތަމަ ްއަހަރަށާއި ްކިޔަމުނ1429ްްްވަނަ ްމަރުޙަބާ ްއަހަރަށް ްވަނަ

ްނުކުތާއެްއް ްނިޒާމާެބހޭ ްައޅުަގނޑު ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ފަށްޓާލާނަން.
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ްގުޅުން،ް ްހަމަ ްނުކުތާއާިއ ްނިޒާމާބެހޭ ްނެގި ްދެންމެއަކު ްދާދި ްހަމަ  110މިނެގީ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމިދެންނެވީ، ްއެހެން ްދެންނެވޭނީ، ްނުކުތާއޭ ްއެ ހަމަ

ްކަ ްމީހަކަށް ްފަދައިން ްނުވާނޭ ްއޮިޅވަަޑިއގެންފައި މެްއްރައީސަށްެވސް

ްއެމީާހް ްވާޖިބުކުެރވިަފއިވާ ްއެ ްމައްޗަށް ްއެމީހާގެ ޒިންމާކުރުާވއިރު

ްކަންތައްތަެކްއް ްހަވާލުކުެރވިފަިއާވ ްއެމީާހއަށް ޒިންމާކުރެވިަފއިާވ،

ނޑަނާޅާ ްކަ ްއަޅުަގނޑުމެްންް،އަޅުަގނޑުމެން ްމައްޗަށް ްއެމީހަކު  115ދެން

ްއު ްިއސްލާމީ ްހީވަނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްއެީއ ްލާޒިމްކުރާނެގޮތް ސޫލަްށްހުވަެއއް

ްހިނާގްް،ބެލިޔަސްވެސްް ްކަންކަން ްއަދި ްބެލިޔަސްވެސް ްުއސޫލަށް ދުނިަޔވީ

ްއެހެންނަމަވެސް،ް ްނޫންހެން. ްކުރެވޭނެކަެމއް ްެއީއ ްބެލިޔަްސވެސް އުސޫލަށް

ްރައީސް،ް ްޢިއްޒަްތތެރި ްދަންނަވާލާނީ ްއިޙްތިރާމާއެީކ އަޅުަގނޑު

ް ްހިްނގަމުން. ްކަންަތކެއް ްާފޑަކަށް ްމިއޮންނަނީ  120އެއަންަނގޮާތްއަޅަގނޑުމެން

ްއެްއޗެްއް ްޮކންމެ ްމީހަކު ްކޮންމެ ްދެން ްވެއްޖެްއާޔ ްވާކަމަށް ޚިލާފަށް

ްވާެނގޮތަކީް ްއެހެންނަމަވެްސ، ްނޫން. ްެއއްެޗއް ްެއްއވެސް ްއެއީ ް،ބުންޏަސް

ްއަޅުަގނުޑް ްއެބަހުިރ. ްކަންތައްތަކެއް ްވިސްނާަލންޖެހޭ ްރައީސް ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުމެ ްއަުޅގަ ްވަަރށް ްމިއީ ްމިފަހަރަކީ ްމިނިަވންކަމާއެީކގައިްހީކުރަން ް،ންނަށް

 125ވަނަްއަހަަރކީްވަަރށްްފުރިހަމަްމިނިވަންކަމާއެީކަގއިްމިްާޚއްޞ2338ްްަމިް

މަޖިލީހުގައިްައޅުަގނޑުމެންނަށްްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާާއްއަދިްެދންވެސްްއެހެްން

ްާވހަކަދެއްކުމުެގް ްބަޙުސްކޮށް ްފުރިހަމަކޮށް ްވަރަށް ކަންތަިައްތަުކގައި

ް ްރިޔާސަތުން ްއުންމީދުކުރަންްފުރުޞަތު ްއަޅުަގނޑު ްއަދި ދެއްާވނެކަމަށް.

ްއެގޮތަްށް ްޖަލްސާތަކުގަިއެވސް ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނެގ ްއޮންނަ ކުރިއަށް

ްރަީއސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހިނގާނެކަމަށް.  130ަފހަރެއްަގއިެވްސްް،މިކަން

ްއަޅުަގނޑުމެންްމިއުޅެީނކީްއޮިޅގެންނެއްްނޫން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް...

ް

ް

ްމިހާރުްްހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާ ްއެދެން. ްއިށީނދެވަަޑއިގެންެދއްވުން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި އާދެ،

 135ފާހަގަކުރަްއވަންްއުޅޭްޕޮއިންްޓްފާހަގަކުރެިވއްޖެ.ްއިށީނދެވަަޑއިގެންެދއްުވްން

ްބަލައެްއް ްނުކުތާއެްއަކމަށް ްނިޒާމާބެހޭ ްމިއީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، އެދެން.
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ްޢިއްޒަްތތެރި ްއއ.ގެ ްއިބްރާހީމްްްނުގަންނަން. ްމަޖުދީ ްމުޙަންމަދު މެންބަރު

ްކުރިއަށްްގެްނގޮސްެދއްވާ.ް

ް

ްްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްހެޔޮދުާޢ1429ްް`. ްއަަހރުގެ  140ްވަނަ

ްމިއަދުްްމުޙަްނމަދުްމަުޖދީްއިްބރާީހމްް ްއަރިސްކުރަން. ްއުޚުތުންނަށް ްއަުޚންނާއި ްލޮބުވެތި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޢިބުރަތުންްފުރިގެންާވްް،އެޖެންދާގެްދެވަނަްނަންބަރަށްްނަޒަރުްހިނގާލުމުންްއްެކވުން:ވާހަކަދެް

ްަފޚުރުވެރިާވއިރު،ް ްދިެވއްސަކަްށވީތީ ްެއބައާދޭ. ްާއވެގެން ހަނދާންތަކެއް

ް ްއުާފކުރަން. ްهللްالحودމުސްލިމަކަށްވީތީ ްހަމަައާކް. ްވަކި މުސްލިމުންނަކީ

ްގޮތްފޮތުް ްދިރިުއޅޭ ްމަތީ ްލަަމއެްއގެ ްޢިއްޒަތްތެިރްވަކި ްއަހުުލވެރީން.  145ގެ

ްމަގުަދއްާކްމިޞްރާބެއް،ް ްތެރެއިން ްއިުމގެ ްމިދެންނެވި ރައީސް،ް'ހުާވ'ްމިއީ

ް ްހުރުމެއް. ްސާބިތުވެ ްސީދާކުރާ ްޢަމަލުުކރުން ްސާބިުތވެ، 2338ްއެގޮުތގައި

ްވޯުޓް ްފާސްކުރުމަށް ްފާސްކުރުމުގައި، ްބަޖެޓް ްރާއްޖޭގެ ްމި ްއަހަރުގެ ވަނަ

ތަކުްނ133ްްް،ހިސާބުންްލައްކަްލައްކައިންްރުފިޔާްނެގުނުްމަރުޙަލާްއާދެވޭ

ްޓިކެޓާް،ޑޮލަރާ ްދަތުރުކުާރނޭ ްހިނދުްް،ކޮުޅކޮޅަށް ްދިޔަ ްލިބެުމން  150ހަދިޔާތައް

ްވާޖިުބް ްމަތިވެރި ްހުާވގެ ްޤާބިލުކަމަށްޓަކައި، ްސާބިތުކޮށްދެއްވި މެންބަރުން

ްއައްސަރިބަްސް ްސާބަހާ ްމެންބަރުންނަށް ްެއ ްފާހަަގކޮށް އަދާކުރިކަމަށް

ްހުވާއަށްްރަ ްދިޔަ ްފާސްނުވެގެްނ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެިރ އްދުކުރަން.

ްޙިޖުރައިްން ްމުހިންމު. ްވަރަށް ްފުރިހަމަކުރުން ްހިންާގ ްފިކުރު ވިސްނަާވ

ްދުވެލި،1428ްް ްހއ.ހޯރަފުށީ، ްދުވަހު ްދިޔަ ްނިމެމުން ްއަހަރު  155ވަނަ

ްމަތިވެރިް ްހުރި ްހުވާގެ ްއެދިނީ ްއިބްރާހީމްްސާބިތުކަން ްޖައިޝަމް މުޙަންމަދު

ްޢަމަލަްށްވާ ްއެ ްގޯްސ ްމުރުޝިދުެގ ްމިސާލެއް. ްފުރިހަމަ ްއަާދކުރުމުގެ ޖިބު

ްޖައިޝަމްް ްނަސީބުން ްހެޔޮ ްޤުދުރަތުގެ ްލިބޭނެއޭ، ްޖަޒާ ފުރިހަމަ

ްއުފާކުރާނެއޭ.ް

ް160 

ްކުރިއަށްްގެންަދވާ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްކާނާެގްމީރުްރަހަތައްްފުރިހަމަްް،ނީމާޖާނާްފުރާނަްހިބަކޮށްްވާޖިބުތަކަށްްދިްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް
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ްހުރިހާްްމުޙަްނމަދުްމަުޖދީްއިްބރާީހމްް ްއަދާުކރީމާ ްވާޖިބު ްހުިށޔާުރކަންމަތީގައި ްލިބޭނެއޭ. ްވެގެން

ްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްލިބެނެއޭ. ްތަރުޙީބުތަްއ ްޝުކުރިްއާޔްهلل والحودދިމާލަކުންވެސް .165 

ް ްމާތް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްޖައިޝަމް. ްއވާފަިއވާްަވޙީކުރަهللا

ްއަހުލުވެިރންނޭ ްުބއްދީގެ ްއޭ ްއަންަގވާފަިއޭވ، ފަހެ،ްް،ބަސްފުޅެއްަގއި

ްތިޔަބައިމީހުންްޢިބްރަތްްލިބިގަންނާށޭ.ް

ް

ްނުކުތާއެްއްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްިނޒާމާބެހޭ ްއިީށނދެވަޑަިއގަންނަވާ. ްމެންބަރު،  170ޢިއްޒަތްތެރި

ް.ްމާލޭގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާޠިފް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

 175ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއާދެ،ްއެޖެންާޑާއއިްނުގުޭޅްވާހަކަތަެކއްްްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުް

ނޑުްމިފާހަގަުކރަނީ.ްހުވާތަކާްްއާޠިފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއަުޅގަ މިތާްދެކެވެމުންދާތީްނިޒާމީްނުކުތާއެއް

ްވާހަކަ ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޮއއްާވ،ްބެހޭގޮތުން ްއެހެން ްިމއޮތީ. ަދއްކަން

ްދާދިް ްއެެގންދަވަނީ ްވާހަކަދައްަކވަމުން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި އ.އަތޮުޅގެ

ްބެހޭގޮތުން.ް ްޙާދިސާއަާކ ްހިނގާދިޔަ ްރާއްޖޭގައި ްދުވަހު މިދާއްކަން

ްނުކުތާއެްއް ްނިާޒމީ ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮތުން ްފާހަގަކުުރމުގެ ްެއކަން  180އެހެންވީމާ،

ްތްތެިރްރައީސް.ްްނެގީ.ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަ

ް

ް

ްބެހޭގޮތުްންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު،ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ،ްހުަވާޔއި އާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރި

 185އެމީހަކުްް،ވާހަކަދަްއކަވަނީ.ްުހވާގެްހުރިްމަތިވެރިކަމަށް،ްހުާވގެްކަންަތްއތައް

ްގު ްއެަކމާ ްއެހެންވީމާ، ްވާހަކަ. ްވާޖިބުތަެކއްެގ ޅުންހުިރްއަދާކުރަންޖެހޭ

ްދީގެންް ްފުރުޞަތު ްއެ ނޑު ްއަޅުގަ ްޤަބޫލުކުރާތީ ނޑު ްއަުޅގަ ވާހަކަެއއްކަމަށް

ްވާހަކަފުުޅް ްާވގޮުތން ްގަާވއިުދގައި ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެިރ މިއިނީ.

ްފުރުޞަތުް ްނުވާޭނގޮަތށް ްދަތިފުޅު ްމެންބަރަކަށް ްގެންދަާވ ދައްކަވަމުން

ްކަެމއް ްޖެިހވަަޑއިގަންަނވާނެ ްކުރަްއވަން ްަގވާއިުދގަިއްދިނުމަކީ  190ކަްނ
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ްކުރިއަްށް ްވާަހކަފުޅު ްމެންބަރު ބުނެފައިވާތީ.ްއާެދ،ްއެހެންވީާމ،ްޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމާޭލެގ ްނުކުތާއަށް، ްނިޒާމާބެހޭ ްއާެދ، ްއެދެން. ގެންދެވުން

ްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލްްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.

ް

 195ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްަގވާއިުދެގްްީހމްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާ ްނެގީ ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްއަުޅަގނޑު ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއާޠިފ22ްްްްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްައޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްދަށުން. ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްކުރިއަްށް ްމަނިުކފާނު ްނުދެއްވާ ްފުރުޞަތު ްއެ ްއެދުމުން ްނުކުތާއަކަށް ނިޒާމީ

 200ްސަމާލުކަމަށްްގެަނުއމުގެްގޮތުން.ްްގެންދަވާތީ

ް

ް

ިެއްެކވުން: އާދެ،ްައޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރާްޮގތުގައިްުހވަާއއިްބެހޭްވާހަކަެދެކވޭއިރުްުހވާެގްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެ

ްެއް ްކޮބައިކަން ްޢަމަލުކުރަންޖެހޭގޮތަކީ ްހުވަޔަށް ްމުހިންމުކަމާ ހުރި

ްއަޅުް ްގެންދެވީމާ ްފާހަގަކުރަމުން ްމެންބަރު ްފުރުޞަތުްޢިއްޒަތްތެރި ނޑު  205ގަ

ްއާެދ،ް ްއެހެންވީމާ، ްދެން ްއިނީ. ްމަޑުކޮށްގެން ްއަރުަވިއގެން އެރުީވ،

ްމާލެއަތޮޅުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމާރިޔާްއަޙްމަދުްދީދީ.ް

ް

ްދެންމެްްމާލެއަޮތޅުްމެްނބަރުްާމރިޔާް ްަރީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްހުވަާޔއިބެޭހްް:އަްޙމަދުްދީދީްާވހަކަެދއްކެުވން ްވިދާޅުެވއްެޖ، ްވިދާޅުވަމުން ްނޫންަކމަށް ްނުކުތާއެއް  210ނިޒާމާބެހޭ

ްމަސްޢޫލިއްޔަތުތަާކް ްއެ ްވާޖިބުތަކާއި ްބެހޭގޮތުން ްހުަވޔާ ވާހަކަދަްއކާއިރު

ްއެހެންވީމާ،ް ްދައްކަންޖެހޭނީ. ްވާހަކަ ްކުރާަކމަށް ްރިޢާޔަތް ބެހޭގޮތުން

ްވާޖިބުތަކާ ްނަގާ ިެއް ްނުކުތާއެ ްނިޒާމީ ްމަްސޢޫލިއްޔަތުަތްއްމީގެކުރިން އި

ްކަމެއްޯތް ްިނންމަވާ ްކިހިނެއް ްމިއީ ްދެއްކޭތީ ްވާހަަކ ްހުވާގެ ހަމަނުޖެހެނީސް

ްވާޖިބުތަކާިއް ްޙަލީމް ްޢަދްނާން ްމެންބަރު ްގއ.  215އަހާލަންވެގެން.ްމީގެކުީރަގއި

ްއެހެންް ްވާހަކަަދްއކާނީ، ްބެޭހގޮތުން ްހުވަޔާ ްވާހަކަަދއްކާފަޭއ ބެހޭގޮތުން

ްނިޒާ ްވިދާޅުވީ ްދެންމެްދެންނެވީމާ ްއެަކމަކު، ްނޫނޭ. ްނުކުތާއެިެއް މާެބހޭ
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ްނެންގެވީާމް ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްއާޠިފް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު މާލޭގެ

ްރިޢާޔަތްކޮށްް ްބެހޭގޮތުން ްަމސްޢޫލިއްޔަތުތަާކއި ްވާޖިބުތަކާ ވިދާޅުވަނީ

ްިމކަމާދޭތެރޭގަިއް ްވާހަކަަދއްކާނީ. ްެބހޭގޮތުން ްހުވަާޔ  220ވާހަކަދަްއކަމުންނޭ

ްނިންމަވާދެްއިވއްާޔްރަނގަޅު.ްޝުކުިރއްޔާ.ްްވަިކގޮތަކަށް

ް

ްކުރިއަްށްްްރިޔާސދަތުންްާވހަކަެދއްކެވުްނ: ްމައްސަަލއާިއެގން ްއޮތް ްއެޖެންޑާަގއި ްމިހާރު އާދެ،

ްރަނގަުޅވާނެކަމަްށް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްެތރި ވަަޑއިގެންެނވީމާ

ްބަޙު ްމި ްހުަވޔާބެހޭ ްފާސްނުވެގެންދިޔަ ްމިހާރު ްހީކުރަނީ.  225ސްގަިއްއަޅުަގނޑު

ްނިމިގެންް ްބާބު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްދެން ްދެިެއްެކވުމަށްފަހު ވާހަކަފުޅު

ްވާހަކަދެްއކޭް ްމި ްމިހާރު ްހުާވގެ ްމި ްޤަބޫލުކުާރޮގތުގައި ނޑު ްއަޅުގަ ދެން

ބަޙުސްްނިމިގެންްއެްމައްސަލަްފަހުންްއަންނާނީ.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑަްށް

ްއެހެންވީމާ، ްނެތްހެން. ްމައްސަލަެއއް ްޢިއްޒަތްތެިރްްހީވަނީ ފާސްނުކުަރްއާވ

ްހުާވް ްރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔގެ ްތެރޭަގއި ްހުވާތަކުގެ ްދޫކޮށްލެއްވި  230މެންބަރުން

ްއަޅުަގނުޑް ްނޫންކަަމށް ްމައްސަަލއެއް ްެއއީކީ ްއެހެންވީމާ، ހިމެނިފައިވޭ.

ް.ްއާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްކުރިއަށްްގެންދެވުންްެއދެން.ްދެކެނީ

ް

ްމާތްްމެންަބރުްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްސާބަހޭ ްކުރައްވާަފިއާވްهللا ްވަީޙ

ްފަހެ،ްްމުޙަްނމަދުްމަުޖދީްއިްބރާީހމްް ްއަހުލުވެިރންނޭ، ްުބއްދީގެ ްއޭ ްއަންަގވާފަިއޭވ،  235ްބަސްފުޅެއްަގއި

ްއަންަގވާފަިއޭވ،ްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޙަދީޘްފުެޅއްަގއި ްލިބިގަންނާށެވެ. ްޢިބްރަތް ތިޔަބައިމީހުން

ްއުނދަގޫތަާކ،ްފުރިހަ ްއަުތެގ ްއޭނާގެ ްމުސްލިމުން ްއެހެނިހެން ްމުސްލިމަކީ މަ

ްއަޚުންާން ްލޮބުވެތި ްމީހާއެވެ. ްސަާލމަތްވެގެްނވާ ްއުނދަގޫތަކުން ދުލުގެ

ްޢިބާރާތްް ްހުވާތަުކގެ ްފާސްނުވެދިޔަ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި އުޚުތުން.

ްމެން ްކޮމިޓީގެ ްޑްރާފްޓްކުރާ ްދިރާސާކޮށް ްފުރިހަމަކުރުމަށް  240ބަރުްންސާދާކޮށް

އިތުރަށްްވިސްނާްމުރާޖަޢާކުުރމަށްްލިބުނުްފުރުޞަތުގެްބޭނުންްފުރިހަމައަށްް

ްހިފާ....

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެްއިނގޭތޯ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
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ް245 

ްކުލުނަްްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްލޯތްބާއި ްއިންސާފަށް ްޢަދުލާިއ ްރުޖޫޢަވެ، ްއިތުރުެވ،ްގޮތާފޮތަށް ްށް

ްބަލާޣާތްތެރިްްމުޙަްނމަދުްމަުޖދީްއިްބރާީހމްް ްއަސަރުދަގަ، ްއެހާމެ ްފުރިހަމަ ްމިތުރުވެގެންދާފަދަ

ްބަސްތަކަށް...ްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 250ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްނިންްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްބަސްތަކާްއަޅުަގނޑު ްބަލާޣާތްތެރި ްއަސަރުގަދަ ްެއހާމެ ްމާލަނީ.

ްލަފްޒުތަކުންްޢިބާރާތްކުރެވިފަިއވާްހުވާތަަކކަށްްހެދުމަށް...ްމުޙަްނމަދުްމަުޖދީްއިްބރާީހމްް
ްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް255 

ްއިށީނދެވަަޑިއގެންްދެއްވުންްެއދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއަިައްސަރިބަްސްމަްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްސާބަހާ ްހަނދާންކޮށްދެމުން ްސައްކަތްކޮށްެދއްވުމަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްކާކަށްތަްދާނައީްކުޅަްާވގިލާ...ްމުޙަްނމަދުްމަުޖދީްއިްބރާީހމްް
 260ްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްމެންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަްތތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްއެދެން. ްދެއްވުން ބަރު.ްއިށީނދެވަަޑިއގެން

ްނަޞީރު.هللاްތިލަދުންމަތީްދެކުނުބުރީގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު

ް

ްމިހާރުްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީް ްބެހޭގޮުތން ްުހވަާޔއި ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި  265ްޝުކުރިއްާޔ

ްހުވާތަކާިއްްނަީޞރުްهللاްމެންަބރުްޢަްބދު ްހުރި ްފާސްނުވެ ްތެިެރެއިން ްހުވާތަުކެގ ހުށަހެޅިފައިމިވާ

ްބެހޭގޮތުންް

ނުޑްްްހަކަެދއްެކވުން:ވާ ްއަުޅގަ ްފުރުޞަތުގައި ްމި ްލިބުނު ނޑަްށ ްއަުޅގަ ވަހަކަދަްއކަން

ްހުށަހެޅުންތަކަށްް ްހުށަހެޅުނު ްމިކުރީަގއި ްއޮތީ ދަންނަވާލަން

ްހުށަހަޅާފައިވާނެ.ް ްއަޅުަގނޑު ްގެނައުމަށް ްބަދަލެްއ  270ކޮންމެވެްސވަރެްއގެ

ްމަޖިލީހަށް ްމިހާރުވަނީ ްރަނގަޅުކުރެވި ްމިހާރު ރަނގަޅަށްްްއެހުށަހެޅުން

ހުށަހެޅިފައި.ްއާދެ،ްއެންޓިްޮކރަޕްޝަންގެްހުާވްނުހިމެނިްޮއތީ.ްއެހެންވީމަ،ް
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ްހުވާތަްއް ްުހރި ްފާސްުނވެ ްދެން، ްހިމަނާފައި. ްއެަބއި ްއޮތީ މިހާރު

ްދަންނަވާކަްށް ނޑަކަްށ ްއަުޅގަ ްކިހިެނއްެވގެންކަމެްއ ްދިަޔއީ ފާސްނުވެގެން

ް ްދިނިން. ްވޯޓު ްހަމަ ްއަޅުަގނުޑ ްއޭުރވެސް ނުޑްނޭނގެ. ްއަުޅގަ  275މިހާރުވެސް

ްރައީސް،ް ްޢިއްޒަްތތެރި ްދަންނަވަން. ްވާހަކަ ްހުރި ްތައްޔާރަށް ްވޯޓުދޭން ހަމަ

ް ްމަހުގެ ްޖެނުއަރީ ްއަލްއުސްާތްޛ8ްްމި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްދުވަހު ވަނަ

ްއެކުިރް ްދިނުމަށް ްހަމަލާ ްމީހަކު ްވަޅިައކުން ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް މައުމޫން

ްހަ ްވަަރށް ްައޅުަގނޑު ްވާހަަކްމަސައްކަތް ްކުްށވެިރކުރާ ރުކަށިކަމާއެކު

 280ްދަންނަވަން....ް

ް

ްމެންބަރު،ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެދެްން ްމަޑުކޮށްލަެދއްވުން ްއިހަށް ްއެދެން. ްދެިެްއވުން އިށީނދެވަަޑިއގެން

ްތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޝީދު.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްމާލޭގެްޢިއްޒަ

ް285 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްކުށްވެިރްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްކުށްވެރިކުރުމާ ްހަމަލާ ްދިން ްރަީއސަށް ްއެޖެންޑާައކީ ްމިއަދުގެ

ްވަިކްްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްމަނިކުފާނު ްބޭނުންފުޅުވަންޏާ ްއެކަމަށް ްމަނިކުފާނު ްނޫން. ނުކުރުމެއް

ްކުށްވެިރކުރަްންޖަލްސާއެ ްމައްސަަލ ްދިން ްރަީއސަށް ްާބއްާވ  290އް

ްފާޑުފާޑުގެް ްމިހާރު ްމީޑީޔާއަށް ްމުޅި ްމިހާރު ްއެހެންވީަމ، ބޭނުންވެއްޖިްއޔާ.

ްނުކުރުމަށްް ްކަންތައްަތއް ްމިކަހަލަ ްއަހަރުަގއި ްއިންތިޚާބީ ްކުޅެގެން ޑްރާމާ

ްމަޖިލީހު ްމި ްނަސޭޙަތްތެރިވަން. ނޑު ްައޅުގަ ްރަީއސަށްވެސް ގެްޢިއްޒަތްތެރި

ްބަޙުސްކުރުން.ް ްުހވާތަކާމެދު ްުހށަހެޅިފައިވާ ްއެޖެންޑާައކީ މިއަދުގެ

ްކިާޔް ްސަނާ ްމަދަަޙ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކޮންމެހެން ްއޭަގއި  295އެހެންވީމާ،

ްޖަލްސާެއްއް ްަވކި ްއެކަމަށް ްބޭނުންފުޅިއްޔާ ްާބއްވަްންމަނިކުފާނު ޖަލްސާއެއް

ް ްދިމާައކަށް ްއެިެހެން ްމުޅިން ްމިޖަލްސާގަިއ ްއިނގޭތޯ. މިސްރާުބްބާއްަވވާ

ްބޭނުްން ނޑުމެންވެސް ްއަުޅގަ ްވާްނވެއްޖިްއޔާ ްއެހެްނ ްނުކުަރއްވާތި. ބައްޓަން

ްދަންނަވާެލޭވނެ.ްއެހެންވީާމް ްއެދިގެން ްފުރުޞަތަށް ްހަމަ ްއެބަހުރި ވާހަކަތައް
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ްމިދަންނަވަނީ.ް ްައޅުަގނުޑ ްނުދެއްވާށޭ ްފުިުރުޞަތު ްމަނިކުފާނު  300އެކަމަށް

ްވަރަށްްސާފުކޮށްްމިދަންނަވަނީ.ް

ް

ް

ްހަމަްްްންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތު ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްކުރުކޮށް. ްތަންކޮެޅއް ްކުުރކޮށް، ތަންކޮޅެއް

ްރަނގަޅަށް.ް ްއެއޮީތ ްކުރެްއވީމާ ްަމސައްކަތް ްއޮްތގޮތަށް  305ގަާވއިދުަގއި

ްދަންނަ ްހަމަ ްނޯންނާނެ.ްްއަޅުަގނޑު ްއިތުރަަކށް ްއެްއޗެއް އެްއވެސް

ތެރިްމެންބަރުންނަށްވެސްްމިގަާވއިުދްއަޅުަގނެޑކޭްެއއްފަދައިންްހަމަްޢިއްޒަތް

ްމިް ްހަމަ ްއޮތީ ްދަންަނވަން ނޑު ްއެހެްނވީމަ،ްއަުޅގަ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ.

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްކުިރއަްށ ްމަޢުޟޫޢުއާިއގެން ްއޮްތ ްހުށަހެޅިފަިއ އެޖެންޑާަގއި

ްޢަބްދު ްވަޑަިއގެންދެްއވާށޭ. ްމެންބަރުން ްކުރިއަްށްهللا ްވާހަަކފުޅު  310ނަޞީރުގެ

ްންްއެދެން.ްްގެންގޮސްެދއްވު

ް

ްބޭފުޅުންްވިދާޅުެވއްޖެްރަީއސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ްަބއެއް

ްމިމަޖިލީހުގައިްްަނޞީރުްވާހަކަެދއްކެުވން:هللاްޢަބްދު ްނުދެެކޭވކަމަށް. ްެއއްޮގތަކަށްވެސް ްމިމަޖިލީހުގައި ވާހަކަ

ްވާހަަކވެް ްދެކެވިފައި.ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްޮއތީ ްގޮެތއްަގއި ނޑު ްމައިގަ  315ސް

ްއޮީތް ްމިހާރު ްބާެބްއ ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއާއިބެހޭ ހަމަޔަޤީނުންވެސް

ްއެއިޞްލާޙުަތްއް ްގެނެވިފައި. ްމިހާރުވަނީ ްއިޞްލާޙުތައްެވސް ހުށަހެޅިފައި.

ްހަމަޔަޤީނުންވެްސް ްއެިެހެންވީަމ، ްތައްޔާރުވެފަިއ. ްމިއޮތީ ްހުށަހަޅަން މިހާރު

ްހިމަނާނެ.ްއަޅުަގނޑު ްއެބާުބ ްޤާނޫނުއަިަސާީސގައި މެްނގެ

ްހުވާތައްް ްުހރިހާ ްފާސްކުރާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްހުާވ،  320އެހެންކަމަށްވާއިުރ،

ފާސްކުރާްކުރުމުގެްތެރޭަގއިްިމްހުވާްފާސްކޮށްލުމަކީްއެްއގޮަތކަށްވެސްްއެީއް

އެކަީށގެންނުވާކަެމއްްނޫން،ްަހމަްރަނގަޅުކަމެއް.ްއެހެންވީަމ،ްމިވާހަކަެވސްް

ްވާލަން.ްޝުކުރިއްޔާްިޢްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްދަންނަ

ް

ްއެއްފަދައިްންްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްމެންބަރުންނެކޭ ްއެހެން ްއާެދ، ްރައީްސ،  325ްޢިއްޒަތްތެރި

ްބައިވެިރވަން.ްްޢައްާބސްްިއބްރާީހމްް ްއަުޅަގނުޑވެްސ ްދެންނެވުމުަގއި ްމަރުޙަބާ ްއާއަހަުރގެ
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ްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިޖެހެނީްއެާއއެީކގައި ްގެންނަން ނޑަށް ްއަޅުގަ ްފެށުން ްއާއަހަުރެގ މި

މިރާއްޖޭގައިްހިނގިްވަރަށްްިހތާމަވެރިްޙާދިސާއެއް،ްއެކަންަތއްްކުށްވެިރކުރާް

ްއަތޮޅުެގް ްއަޅުަގނޑުެމން ްއާދެ، ްބަޔާންުކރަމުން. ނޑު ްއަުޅގަ ވާހަކަ

ްއާދެ،ް ްކުށްވެިރުކރަން. ްއަޅުަގނޑު ްއެަޢމަލު ްނަމުގަިއ  330ރައްޔިތުންެގ

ްނުކުތާްއަޅުަގނ ްނިޒާާމބެހޭ ްމިކަމަށް ްދަްއކާއިރަށް ްމިވާހަކަ ޑު

ްއެކަުމގަިއް ްހިތްވަރުދެްއވާ ްއެކަމަށް ްއާދެ، ްއެަބއިނގޭ. ނަންގަވާނެކަން

ްއެކަމަށްް ްީމހުން ްއުޅުނު ްބަިއވެރިވެ ްިސފައިަގއި ްސިފަ ްއެކިިި ބައިވެިރވި،

ްއެްހިތްވަރުްދެްއވަނީ...

ް335 

ްނިޒާމާބެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރުްއާދެ، ްޢިއްޒަތްެތރި ްމެންބަރު، ްޢިްއޒަްތތެރި ހޭ،

ިަިއގަންނަވާ.ް ްއިށީނދެވަޑަ

ް

ްއާދެ،ްއެހެްނވެގެންްއަޅުަގނުޑްމިވާހަކަްދެއްިކޔަނުދޭންްއެުއޅުއްވަނީ.ްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް
 340ްޢައްާބސްްިއބްރާީހމްް

ްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްރިްމެންބަރު..ްޢިްއޒަްތތެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 345ްއާދެ،ްމިތާނގަިއ،ްމިތާނަގއި..ްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް

ްޢައްާބސްްިއބްރާީހމްް

ްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،

ްޢިއް ްގދ.ގެ ްމެންބަރު، ްމެންބަރުްޢިއްޒަތްތެރި  350ޒަތްެތރި

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްއާދެ، ްެއދެން. އިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްވުން

ްގެންދެވޭެން ްކުރިައށް ްޖަލްސާ ްމަޖިލީހުގެ ްހަަމ ްދަންނަވާނީ، އަޅުަގނުޑ

ްވާހަކަފުުޅް ްއެްއގޮތަްށ ްގަާވއިދާ ްމެްނބަރުން ްިޢއްޒަތްތެރި ގޮތަކަށް

ްޢިއްޒަ ްީހވަނީ.... ްއަޅުަގނޑަށް ްޢިއްޒަތްތެިރްދެއްކެވުމަށް. ްމެންބަރު، ތްތެރި
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ްއެއްފަހަާރް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްަފހު(.  355މެންބަރު..

ްވަރަްށް ްއެއީ ްދެްއކެވީާމ ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ތިންހަތަރު

ްނުކުތާވެްސް ްިނޒާމާބެހޭ ްހަމަ ްައޅުަގނޑު ްއެހެންވީަމ، ްވާނީ. ދަތިގޮތަކަށް

ްމިގެންދަނީ. ްނުކުތާއަްށްްއަރުވަމުން ްނިޒާމާެބހޭ ްމިގެންދަނީ ނުޑ އަުޅގަ

ވަގުތުްއަރުވަމުންްއިނގޭތޯ.ްެއހެންވީމަ،ްއެިެހެންްނުހައްދަާވށޭްއަޅުަގނުޑް

ްދައްކަާވއިރު...ް ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރުން ްމިއުޅެނީ.ްޢިއްޒަތްތެރި  360ދަންނަިަވަން

ްހިއްތެވު ްޙުރުމަތްތެރިކޮށް ްގަާވއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު ްންޢިއްޒަތްތެރި

ްއެދެްން ްއިށީނދެަވޑަިއގެންދެްއވުން ްއިށީނދެަވޑަިއގެްނދެއްވާ. އެިެދެން.

ްހިއްތެވުންް ްޙުރުމަތްތެރިޮކށް ްގަވާއިދަށް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި އިނގޭތޯ.

ްުޙރުމަތްތެރިކޮށްް ްގަވާއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި އެިެދެން.

ްޢިއްޒަތަށް ްޤަދަރާއި، ްމަޖިލީހުގެ  365ިވސްނާވަަޑއިގެްންްހިއްތަވަިއގެން

ނުޑް ްއަޅުގަ ްމެންބަރުންވެސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ދެއްވަންޖެހޭނެ

ްކުރިައްށް ްވާހަަކފުޅު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެިެރި ްގއ.ގެ ދަންނަވާލަން،

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްގދ.ެގ ްއެްއގޮތަށް. ްމަުޢޟޫޢުއާއި ްދެން ގެންގޮސްެދއްވުމަށް

ްމެންބަރުްޢައްބާސްްއިބްރާހީމް.ް

ް370 

ްވަރަށްްްކުުނބުރީްެމންަބރުްހުވަުދއަޮތޅުްދެ ްހަމަ ްމިކަުމގަިއ ްއާދެ، ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްރޫުޙްްޢައްާބސްްިއބްރާީހމްް ްމެންބަރުންގެ ްެއއްަޗކުން ްަދންނަވާލެވުނު ނޑަށް ްއަުޅގަ ްފަސޭހައިން

ްކޮންްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެމެންބަރުންނަކީ ްއާދެ، ްހިނގައްޖެ. އެނިގގެން

ްހިނގައްޖެ،ްމެންބަރުންނެއްކަން ްއެނިގގެން ނޑުމެންނަށް ްައުޅގަ ވެސް

ްހިނާގް ްމިރާްއޖޭގައި ްމިތާނަގއި ްއާދެ،ްޙަޤީޤަތުގައި ްހިނަގއްޖެ.  375ހާމަވެގެން

ްއާދެ،ް ްއެބަހުރި. ްދެްއކިފައި ްވާަހަކްމީގެކުރިންވެސް ްކަންތައްތަކުގެ މިކަހަލަ

ްހުރިް ްތަޖުރިބާކުރެވިފައި ްއަމިއްލަފުޅަށް ްއެބޭފުޅުްނ ްބޭފުޅުން ބައެއް

ްކޮންމެއަކަްސްކަ ްއެހެންވީަމ، ްއެބަހުރި. ްަދއްަކވާފައި ްވާހަަކވެސް ންތަކުގެ

ނޑުްއެދުވަހުްމިްހުާވއަށްްޯވޓުދިންއިރުަގިއް އަޅުަގނުޑގެްކުރިމަީތގައިްއަުޅގަ

ްމީގެކުީރެގް ްުހާވގަިއ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްދެޭކގޮުތގައި  380އަޅުަގނޑު

ް ްއެބަޖެހޭ. ްހިމަނަން ްބައެއް ްއިތުރު ްމިހާރު ނޑަށްްއިތުރަށް ްއަޅުގަ އެީއ
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ްާރއްޭޖެގް ްާރއްޖޭަގއި، ްކުރިން ްމީގެ ްމިހާރު ްސަބަބަކީ، ފެންނަގޮތުގަިއ

ްފަރާތަކީް ްއެންމެމަތީ ްހިންގާ ްަކންތައްތައް ްއެންމެހާ އިސްލާމްދީނުގެ

ްއެބަިއް ްމިހާރު ްއެހެންނަމަވެސް، ްއޮތް. ްއެހެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއޭ

ްޤާއިމްކުރު ްޢަދުލުިއންސާފު ނިޑ،ްެއކަންތަުކގެ ްކަންތައްތަްއްކެ ްމިކަަހލަ  385މާއި

ްދެމެހެއްޓުމަށްް ްއިސްލާމްދީން ްރާއްޭޖގައި ްެވގެންދާއިރުަގއި، ްބައިަބޔަށް އެކި

ްއެް ްމީހަކު ްހުންނަ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް ްއެ މަސައްކަތްކުާރ،

ނޑަށްްފެނޭ.ްއާެދ،ްއަޅުަގނޑަްށްއެނގިަފިއާވް ހުވާކުރަންޖެހޭނެކަމަށްްއަުޅގަ

ތުަގއިެވސްްމިްޑިފެންޑަރްއޮފްްދަްފެިެއިތްްނުވަަތްގޮތުަގއިްއިނގިރޭިސވިލާ

ްމީހެއްކަމުގަިއް ްރަްއކާތެރިކުާރ ްދީން ްއާދެ، ްފެއިްތ، ްދަ ްއޮފް  390ޕްރޮޓެކްޓަރ

ްދީްން ްއެ ްވެިރޔަކީ ްއެންމެމަތީ ްޤައުމުތަކުަގއި ްގިނަ ްވަރަށް ްރާނީވޭ އެތާނގެ

ޔާގެްރައްކާތެރިކުރާްމީހާކަމުަގއިްޭވ.ްއެހެންވީމަ،ްމިހާރުްރައީސުްލޖުމްހޫރިއް

ްއޮންނަންޖެހޭނެް ްހަމަ ްމީަގއި ްދެކޭގޮުތގައި ްައޅުަގނޑު ްއޮންނައިުރގައި ހުވާ

ްއެހެންް ްނޫން ްިއސްލާމްދީން ްނުވަތަ ްދެމެހެއްޓުމަށް ްއިސްލާމްދީން ރާއްޖޭގެ

ްބޭފުޅެއްކަމުަގިއް ްއެމަސައްކަްތކުރަްއވާ ްއަޔަނުދިނުމަށް ްރާއްޖެ  395ދީނެއް

ްެވވަަޑއިގަންަނވާނެގޮތަށް ްއޮންނަންްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުާވގަިއ

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްިމގޮތަށް ްެއވާހަކަ ްއަޅުަގނުޑ ްފެންނާތީ ްހަމަ އަޅުަގނޑަށް

ނޑުްދަންނަވާްހިތްވޭ...ް ްފެންނަްވާހަކަްހުށަހަޅަން.ްދެން،ްއަުޅގަ

ް

 400ްއާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއާދެ،ްވަރަށްްޮބޑަށްްޝުކުރިްއޔާ.ްްރުްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންބަް
ްޢައްާބސްްިއބްރާީހމްް

ްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް405 

ްއަޙްމަދުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެްނބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްނުކުާތއެްއ، ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،

ްއާޠިފް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(
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ް410 

ްރަްްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުް ްިޢއްޒަތްތެރި ްބޭނުންވަނީްޝުކުރިއްޔާ ްދަންަނވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްީއސް.

ްބޭފުޅަުކްްްއާޠިފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްކޮންެމވެސް ްގޮތަކީ، ްތިހައްދަވާ ްފަހަރަކުވެސް ްކޮންމެ މަނިކުފާނު

މިތާްވާހަކަފުޅުްދައްަކވަންްފަށްޓަވާފަިއ،ްމަޢުޟޫޢުއާއިްުނގުޭޅގޮތަށްްއެަތްއް

ްއެ ްއިންނަވާަފއި ްައޅާުނލާ ްެދއްެކވީމާ ްއެިެކަމާިއްވާހަކަެއއް ްމީުހން ހެން

ްމަޢުޟޫޢުއާިއް ްވިދާުޅވަނީ، ްތިޔަ ްދެން ްނެގީމާ ްނުކުތާ ްނިޒާމީ  415ބެހޭގޮތުން

ްއަޅާނުލާް ްފެންނާތީ ްތިމަންނައަށް ްގުޅުްނހުރިކަމަށް ްވަރަކަށް ކޮންމެިެވެސް

ްޙުރުމަތްތެރިކޮށްް ްގަާވއިދަށް ްބޭފުޅުންވެސް ްހުރިހާ ްުނވަތަ އިނީއޭ.

ްބޭފުޅުން ްގެންަދވާށޭ. ްޙުރުމަތްތެރިކޮށްްްހިއްތަވަިއގެން ގަވާއިދަށް

ްމަނިކުފާނުް ްައޅުްއަވން ްފިަޔވަުޅ ްއެކަމަށް ްުނގެންދެވީމާ، ހިއްތަވަިއގެން

 420އިންނަވަންްޖެހިވަަޑއިގަންަނާވނެކަމަށްްއަޅުަގނޑަށްްފެންނަނީ.ްއެހެންވެގެްން

ްމިވާހަކަްމިދެންނެވީ.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް

ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްގޮްތ ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްމެންބަރަށް ްޢިްއޒަތްތެރި އާދެ،

ްފެންނަގޮތަށްް ނޑަްށ ްއަޅުގަ ްހަމަ ްެގންދަވާއިރު ްހާމަކުރައްވަމުން  425މެންބަރު

ްއެަބް ްދަންނަވަމުން ނުޑވެސް ްއަޅުގަ ްފެންނަޮގތަށް ނޑަށް ްއަޅުގަ ހަމަ

ްޢި ްއަޅުަގނޑަްށ ްެއއީކީ ްއެހެންވީމަ، ްއެހެންނޫންތޯ. އްޒަތްތެިރްގެންދަން

ްެއވާހަަކް ްތަކުާރރުކޮށް ްއަުރވަންޖެހޭ، ްހަނދުމަފުޅުކޮށް ްކޮންމެހެން މެންބަރު

ްއެގޮތަކަްށް ްފުރުޞަތެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްެދން ްައޅުަގނޑު ވިދާޅުާވކަށް

ްއާެދ،ް ްމަޢާފްކުރައްވާ. ްޮބޑަށް ްވަރަށް ްދެން، ްއިނގޭތޯ.  430ނާރުވާނަން

ްކޮޅުމަޑުލުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދު.ް

ް

ްހެޔޮއެދުންތަްއްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްތަޙުނިޔާާއއި ްއާއަހަުރގެ ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ނޑުްްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޅުގަ ްރައްޔިތުންަނށް ްލޮބުވެތި ްއަދި ްރައީްސއަށާއި ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމިއަދު ްރައީސް، ްިޢއްޒަތްތެިރ  435އަރިސްކުރަން.

ްއަިދްވާހަކަދަ ްއެޭހއިރުަގއި ްވޯޓަށް ްމި ްބެހޭގޮތުން ްހުވާތަާކއި ްއކަމުންގެންދާ

ްގިަން ްވަރަށް ްވާީނ ނޑު ްއަުޅގަ ްމަރުޙަާލަގއިވެސް ްއެހުމުގެ ވޯޓަށް
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ްކަންތައްތަެކއްެގް ްޤަބޫލުކުެރވޭ ްމިއިން ްއަުޅަގނޑަށް ްނޫންނަމަ ޚިޔާލުތަކެއް

ްސިފައި ްފުލުހުންނާއި، ްހަމައެާއއެުކގަިއ، ްދަންނަވާފައި. ްވާހަަކްވާހަކަ ންގެ

ްޑްރާފްޓިންގް ްމީަގިއ ްީކއްވެޯތއޭ ްފާހަގަކުރިން. ްއެދުވަހުެވސް  440އަޅުަގނޑު

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްނެތީ. ްހިމަނާފައި ްުހވާ ްފަރާތްތަކުގެ ްމިދެންނެވި ކޮމިޓީން

ްފަހުންް ްަވރަށް ްދަންނަާވއިރުަގއި ްއަުޅަގނޑު ްިމވާހަކަ ރައީސް،

ްޢިްއޒަތްތެރި ްމި ްެދންމެގައި ްތެރޭަގއި ްނިޒާމީްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ މެްނބަރުން

ްގުިޅގެން.ް ްޙާދިސާއަކާއި ްހިނގި ްފަހުން ްަވރަށް ްއެިދޔައީ ްނަގަިއގެން ނުކުތާ

ްވަަޑއިގެންެނިވް ްކުރިމަތިވެ ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ްދިވެހިރާއްޭޖގެ  445އާދެ،

ްސަލާމަތްކުރައްވަްން ްއެމަނިކުފާނު ނޑިވަުޅަގއި ްމިދަ ްގުިޅގެން. ޙާދިސާއަާކއި

ުޅަގނޑުމެންްދިވެހިްަރއްޔިތުންްސަލާމަތްކުރަންްތިބޭްބައެްއ،ްނޫންނަިަމަްއަ

ްއެުދވަުހް ްއެިެހެންވީމަ، ްއެއީ. ްފުލުހުންނަކީ ްސިފައިންނާއި ްބައެއް ތިބޭ

ްހުާވގަިއް ްއެީމހުންގެ ްއެއީ ްޙަރަކާތްތަަކކީ ްފެނިގެްނދިޔަ ްފަރާތުން އެމީހުންގެ

ނަޑއެޅިފަިއްއޮންނަންޖެހޭނެްއެްއޗެްއ.ްއެހެްނވީމަ،ްއެުދަވހުްއެބޭފުޅުންގެް  450ްކަ

ްނެތިން.ް ްރާއްޭޖގައި ނޑު ްއަުޅގަ ްކަންތައްތަކަީކ، ްފެނިގެންދިޔަ ފަރާތުން

ްއޮތްގޮުތގަިއްއެމީހުްނެގް ްލިބިފައި ްމަޢުލޫމާތު ނޑަށް އެހެންނަމަވެސް،ްއަުޅގަ

ްގެންދިޔަ.ް ްއަދާކުރަމުން ްއެމީހުން ްފުރިހަމައަށް ްވަރަށް ވާޖިބުތަިައް

ްކުރަންޖެހޭ ްމިކަންތައް ްގޮތަކަްށ ްމިކަހަލަ ނޑުމެންެގްއެހެންވީމަ، ްއަޅުގަ ނެ.

ްހުންނެިވް ްީމހަކު ްއެހެން ްއަދި ްމީހަކު، ްހުންނަ ްވެރިައކަށް  455ޤައުމުަގއި

ްމައްޗަްށް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްދިފާޢުކޮށް، ްޙިމާޔަތްކޮށް، ްއެމީހާ ނަމަވެސް

ްއެކަްން ްޮބލުގައި ްފަރާތެްއގެ ްަވކި ްއެީއ ްއެހެންީވމަ، ްެއއީ. ވާޖިބުވާކަެމއް

ްކަންތަ ްއެފަަދ ްައޅުަގނޑުމެން ްއެކަްންއެޅުިވ، ްމީހަކު ްދޭތެރޭަގއި އްތަާކއި

ްއެިެހެްން ްވާަހކަ، ްއިދިޮކޅަށް ްއެާއއި ްމިމަޖިލީހުގައި ްދެއްކީމަ ފާހަގަކޮށް

ްލ.އަތޮުޅެގް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްެއއީިީކީ.ްމާދަމާ ްނޫން ްކުރަްނވީކަމެއް  460އެކަން

ްމާދަމާް ްަބއްަލވަނީ. ްދިމާލަށްވެސް ނޑާ ްއަުޅގަ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްވެރިކަމަ ްހަމަޔަޤީނުންވެްސްމަނިކުފާނު ްއަޅުަގނޑު ްވަަޑއިގަތަސް ށް

ްެއީއް ްދިފާޢުކުރުމަށްޓަކައި. ްމަނިކުފާނު ްނުކުރިޔަްސވެސް ްހުވާ ހުންނާނަން

ްޤައުުމެގް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްެއއީ. ްވާޖިބެއް ްމައްޗަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ
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ްކުރިމަތިލުންް ްސަލާމަތްކުަރން ްއޭނަ ްމީހަކުވެސް ްކޮންމެ ްހުންނަ  465ވެރިައކަށް

ްހަމަ ްުހރިނަިަމަވެސްްއެއީ. ްއެތާނގައި ްއަޅުަގނޑު ޔަޤީނުންވެސް

ނުޑެގް ްއަުޅގަ ްެއީއ ްދިފާޢުަގއި. ްއެކަމުަގއި ްނުކުންނާނަްނ އަޅުަގނުޑވެސް

ްމިދަންނަވަނީް ްައޅުަގނުޑ ްއެހެންވީމަ، ްެއއީ. ްވާޖިބެއް މައްޗަށް

ްހުަވެއްއް ްއެމީހުންގެ ްނޫންނަމަ ްވާޖިބުތައް ްފުލުހުންގެ ސިފައިންނާއި،

ްަި ްމީގަ ނަޑއެޅިފަިއ ްމިޖެހެނީްކަ ްުކރަން ްއެކަން ްއެއީ ްއޮްނނަންވާނެއޭ.  470އި

ްިދފާޢަށްޓަިަކައި.ްް ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްމުސްތަޤްބަލަށްޓަކައި، އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްއެބަ. ްވަރުގަދަކުރަންޖެހޭ ްވަރަށް ްދިފާޢު އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްބަަޔކަ ްކޮންމެވެސް ްއެބައޮތް ްަކނޑަެއޅިފައި ްމިހާރު ްށްޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްބޭނުންތަކެްއް ްކަހަލަ ްކޮންމެވެސް ްެއމީހުންގެ ްދެޭވގޮތަށް. މިޤައުމުވެސް

ްއެމެރިކާް ްމިހާރު ްމިތާނގައި ްއެމީހުން ްެއވެާދނެ ްމިސާލަކަށް،  475ކުރަން.

ްދުނިޭޔެގް ްއެމީހުންނަކީ ްބަލައިލާއިރު ްއިނގިރޭސިވިލާތަްށ ނޫންނަމަ

ްއެމީ ްސާބިތުކޮްށެގން ްފައިތިލަތައް ްތިބޭ ްއެމީހުން ހުންްޤައުމުތަކުަގއި

ބޭނުންވާްކަންތައްތަެކއްްޙާިސލްކުރަންްކޮންމެވެސްްނަމެްއަގއި.ްއެހެންވީމަ،ް

ްމުސްތަޤްބަލުގަިއް ްމިޤައުމު ްމިތަނުގައި، ްައއިްސ ްބަޔަކު އެކަހަލަ

ްކޮންމެވެސްް ްއެމީުހން ްތަނެއް، ްކޮންމެވެސް ްމިތަނުން ްދީފާނެ  480އެމީހުންނަށް

ްއަޅުގަ ްދީފިކަމަށްވަންޏާ ްހިންގަން. ްކޭމްޕެއް ްމިތިަބްކަހަލަ ނޑުމެންގެ

ްތައްޔާުރވާންް ްޮބަޑށް ްވަރަށް ްޖެހޭނެ ްއަުޅަގނޑުމެން ްަރއްޔިތުން ތިންލައްކަ

ްކަންތައްތަެކއްަގިއް ްމިކަހަލަ ްއެހެންވީމަ، ްކުރިމަތިލާން. އެމީހުންނާއި

ްރައްޔިތުން.ް ްހުރިހާ ްހަދަންޖެހޭނެ ްޓްރެއިނިްނގަތކެްއވެސް އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެން ްައޅުގަ ްމުސްތަޤްބަލުގައި ްެއއީ.ްމިއީ ްއައިސްދާެނކަމެއް  485ނަށް

ްއެހެންވީމަ...ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޝުކުރިްއާޔ ްހަމަވެއްޖެ. ްވަުގތު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްމެންބަރު.ްހައްދުންމަތީގެްޢިއްަޒތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޢީމް.ް

ް490 

ްމިްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްމިއަދު ްތަޙުނިާޔްްއާދެ، ްހެޔޮއެިެދުާމއި، ްއާއަހަރުެގ ްދެ ްާއއަހަރުެގ،
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ްމަނިކުފާނަށްްްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމެންބަރުންނަށާއި، ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި އަޅުަގނޑު

ްހުވާތަކެްއް ްމި ްބޭނުންވަނީ، ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ އަރިސްކުރަން.

ްމިމަޢު ްދުވަހުވެސް ްކުރީ ްނެތޭ. ްބޭނުމެއް ނުޑްކުރުމުގެ ްއަުޅގަ ޟޫޢުގައި

ްބަޔަުކް ްނުވެޭވ ްޤަރާުރ ްުހވައަށް ްއެ ްތިބެ ްުހވާކޮްށގެން  495ދެންނެވިގޮތަށް.

ްއެނިގަވޑަިއގަންނަވާެން ްނުފެނެއޭ. ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ްނެތޭ. ްކަމެއް ހުވާކުރާނެ

ްބައެއްކަމަްށް ްތިބި ްުހވާކޮްށގެން ނޑުމެން، ްއަޅުގަ ްއިހަށްދުވަހު ދާދިފަހުން

ްދިެވހި ްޤަބޫލުކުރަީނ، ްއަމަްންއަޅުަގނޑު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާާއއި ރާއްޖޭގެ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްފެއިްލވެފަިއ. ްމިއޮތީ ްމުޢައްސަސާ ްމުޅި ްއެ ބަލަހައްޓަން.

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްދެްއވަން. ްއިސްތިޢުފާ ްއެބޭފުުޅން ްޮގވާލަން  500ހަރުއަޑުން

ްއެހެންވީަމ،ް ްދިނީތީ. ްޙަމަލާެއއް ްއެފަދަ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ލޮބުވެތި

ްހުވާތަކު ްއެހެްންމި ްހަމަ ްފެންނަގޮތަީކ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްމައްސަާލގަިއ ެގ

ްފާސްނުކުރެިވް ްމާއްދާަތކެއް ނަޑއެޅިގެން ްގޮތް.ްކަ ްފެނުނު ބޭފުޅުންނަށްވެސް

ހުއްޓާްއެމާއްދާތަުކގެްހުވާަތކާިއްބެހޭގޮތުންްބަޙުސްކޮށްްހުވާތަިަކަށްްގޮެތްއް

ނ ްއަުޅގަ ްނުކުރަން. ްޤަބޫލެއް ްއަޅުަގނޑެްއ  505ުޑްނިންމަންޖެހޭކަމަކަށް

ްގޮުތަގއި.ް ްބައެއްގެ ްއެންމެފަހު ްމިކަންތަްއްގެނެވެންވާނީ ްގޮތުގައި ޤަބޫލުކުރާ

ްއިލްތިމާސްކުރަން.ް ްމަނިކުފާނަށް ނޑު ްނެންގެވުމަްށްއަޅުގަ އެހެންވީމާ،ްމީތި

އަދިްހުވާކޮްށގެންްތިބެްއަޅުަގނޑުމެންގެްބަޖެޓުންްއެިެހާްބައިވަރުްފަިއާސް

ްަރީއސުލްޖުމްހޫ ްާރއްޖޭގެ ްަރއްޔިތުްންޚަރަދުކޮށްގެން ްދަޢުލަތުގެ ރިއްޔާއާިއ

ްއެހެނިހެންވެސްް ްއަދި ްފެއިލްވުމަކީ ްމީހުން ްތިބޭ  510ޙިމާޔަތްކުރަން

ްލަދުަގންނަންޖެހޭނެް ްައޅުަގނޑުމެން ްދިއުމަކީ ްެފއިލްވަމުން މުޢައްސަސާތައް

ްކަމެއް.ްމީހަކުްނުބުންޏަސްްއިސްތިޢުފާދޭންޖެހޭނޭްކަމެއް.ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ްކުރިންްްސާްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަނީް ްވަރަށް ނުޑވެސް ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްއާއަހަރުެގްްއަްޙމަދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްފަދައިން ްމެންބަރުން ްޢިއްަޒތްތެރި ްދެއްެކވި  515ވާހަކަފުޅު

ްމިމަޖިލީހުެގް ްމަނިކުފާނަށާއި، ްޢިއްޒަތްތެރި ްހެޔޮިޮއެދުންތަްއ ތަޙުނިޔާއާިއ،

ްދަ ްމެންބަރުންނަށް ްތަޙުނިޔާްޢިއްޒަތްތެރި ްއާއަހަރުެގ ންނަވަން.

ްވާހަަކދެއްކުންކަމަށްް ްބޭރުގައި ްމަޢުޟޫޢުން ްބުނުމަކީ ްބަހެއް ރައްދުކުރުމަށް
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ްޙަމަލާދިނުމަށްް ްހަށިކޮޅަށް ްރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްރާއްޭޖގެ ނުވާއިރު،

ްއަޅުަގނުޑް ްކުށްވެރިކުރުމަީކވެްސ ްެއޢަމަލު ްމީހާގެ  520މަސައްކަތްކުރި

ްމަޢުޟޫޢުން ްއެހެންވީމާ،ްްދެކޭގޮުތގައި ްނޫން. ްވާހަކަދެއްކުެމއް ބޭރުން

ް ްބޮޑަްށ8ްްމިމަހުގެ ްވަރަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްޙާދިސާ ްއެހިނގި ްދުވަހު ވަނަ

ްކުރިމައްޗަށްް ނޑުމެްނެގ ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެިރ ކުށްވެރިކުރަން.

ްޢިބާރާތްިްްފާސްނުިވް ްފިޔަވާ ްދެހުވާ ްއެންމެ ްތެރެއިން ްހުވާތަކުގެ ހުށަހެޅުނު

ްވާހަ ްޤަބޫލުކުރާްހުވާތަކުގެ ްއަޅުަގނުޑ ްދަންނަވާލާއިރު ނުޑ ްއަުޅގަ  525ކަ

ްނޫން.ް ްހުރެެގންނެއް ްމައްސަލަތަެކއް ްޢިާބރާތުގެ ްފާސްުނވީ ްއެ ގޮތުަގއި

ްކުރަްއވަްން ްއެުހވާތައް ްފާހަގަކުރެއްވިހެން ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ބައެއް

ްނެތީ ނަޑެއޅިފައި ްކަ ްމަސްޢޫލިއްޔަތުތައް ްފަރާތްތަކުެގ މާ.ްޖެހިވަޑަިއގަންނަވާ

ްނޫން.ް ްމަްއަސލައެއް ްއެީއވެސް ްދެކޭގޮުތގައި ނޑު ްއަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް،

ްވާޖިބުތަްއވެްސް ްއެމަސްޢޫލިއްޔަތުަތކާއި ްކުރިމަްއޗަށް ްައޅުަގނޑުމެން  530އެއީ

ނޑުްދެކޭގޮުތގައިްއެްޢިބާރާތްތަުކގެްމައްސަލަތަކެްއް އައިސްަފއިްއޮތީ.ްއަުޅގަ

ްދަން ްއިތުރަށް ްައޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްނެތް.ްނެތް. ްެއއްެޗއް ނަވާނެ

ްހަމައެގޮތަށްް ްވޯޓުދިނިްނ. ްޢިބާރާތްތަކަށް ްއެހުވާަތކުގެ ްއޭރުވެސް އަޅުަގނޑު

ްވޯޓުދޭން.ް ްފާސްކުރުަމށް ްއެހުވާަތއް ްމިހިރީ ނޑު ްއަުޅގަ އަދިވެސް

ްފާހަގަކުެރވޭކަމަީކ،ް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްެއކަމަކު ްރައީސް،  535ޢިއްޒަތްތެރި

ްހުށަހަޅު ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓްކުރާ ްޑްރާފްޓަށްްދިރާސާކޮށް ްމި ްއޮތް އްވާފައި

ްެއީއް ްނުދެއްވިކަން ްޯވޓު ްމުޤައްރިުރވެސް ްކޮިމޓީގެ ްޑްރާފްޓްކުރާ ދިރާސާކޮށް

ްކީްއެވގެންބާޭއް ްހިތަށްއަާރ ނުޑ ްއަުޅގަ ްފާހަގަކުެރވޭކަެމއް. އަޅުަގނޑަްށ

ްޔަޤީްން ނޑަށް ްއަުޅގަ ްވޯޓުނުދެްއވީ. ްއެައށް ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްހު ްސަބަބުތަެކްއ ްއެކަމަުކ،ްކޮންމެވެސް ްވޯޓުނުެދއްާވނީ.  540ރެގެން

ްސަބަބުތަކެްއް ްނުދެްއވޭނެ ްވޯޓު ްނުކުރެްއވޭ ްޤަބޫލެއް އަޅުަގނަޑކަށް

ްހުރިކަމަކަށެއް.ްޝުކުިރއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް

ް
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ްދެކުނުބުރީގެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނިލަންދެއަތޮޅު ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުރިްއޔާ އާދެ،

ް ްކުރިްންޢިއްޒަތްތެރި ްެދްއކުމުގެ ްވާހަކަފުޅު ްރިޔާޟް ްމުޙަންމަދު  545މެންބަރު

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް،ްރ.އަޮތޅުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ނުޑްޢިއްޒަތްތެރިްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްސްޓައިލަކަށް.ްއަުޅގަ ްއާ ްމުޅިން ްމިއުޅެނީ ްނުކުތާ  550ްނިޒާމީ

ްދެއްެކިވްްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:ޢަލީް ްވާަހކަފުޅު ްދާދިދެންމެއަކު ްދަންނަވާލަން، ްސަމާލުކަމަށް ރައީސްގެ

ްފަދައިްން ްވިާދޅުވި ްއަޙްމަދު ްއަނީސާ ްމެްނބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި މ.އަތޮޅުގެ

ްޑްރާފްޓްކުާރް ްޑްރާފްޓަކަްށ ްފޮނުއްެވވި ްފަރާުތން ްކޮމިީޓގެ ޑްރާފްޓްކުރާ

ް ްވޯޓު ްމުޤައްރިރު ްރައްޔިތުންެގްކޮމިޓީގެ ްދިވެހިރާއްޭޖެގ ްފަދައިްނ، ނުެދއްވި

ްއަތޮޅުްން ްދިވެހިާރްއޖޭގެ ްއިޞްލާޙުތަކަށް ްބައެްއ ްހުށަހަޅުއްވާ  555ފަރާތުން

ްއަނީާސވެްސް ްމެންބަުރ ްިޢއްޒަތްތެރި ްމ.ައތޮޅުގެ ްއިންަނވާ ހޮވިވަަޑިއގެން

ް ްމަސްވެރިންނަށް ްމިދެްނނެވީ ްބައްލަވާ. ްރުފިޔ133ްްާވޯޓުނުދެްއވާ މިލިއަން

ްމިްދިނު ްކޮށްދިުނމަށްޓަކައި ްކަންތައްތަެކއް ްމަސްވެރިންަނށް މަށްޓަކައި

ްވޯެޓްއް ްެއކަމަނާވެސް ްވޯޓުތަުކގަިއވެްސ ްަނގާ ްމަޖިލީހުގައި ރައްޔިތުންެގ

ނޑަށްްހީވަީންރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ..ް  560ްނުދެއްަވވާ.ްއަުޅގަ

ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު..ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 565ްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން()ނިޒާމާބެހޭް

ް

ް..ްއުޅެްއވޭތީްވާގޮެތއްހެންްއެީއ.ްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް
ްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް570 
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ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު..ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

 575ްމިކަންްހަނދާންކޮށްލަދިނުމުގެްގޮތުން.ްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް

ްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް

ްމިގޮތަށްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބެޭހޮގތުން ްވާހަކަފުޅާ ްދައްަކވާ ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެރި މިހާރު

 580ވާހަކަްގެންދެވީމާްިމވާގޮަތކީްއިތުރަށްްމަޖިލީހުގެްފްލޯރްހޫނުވެގެންދާްގޮްތް

ްއަ ްޢިއްޒަތްތެިރްމިދިމާވަނީ. ްދަންަނވައިފިްނ ްުކރީގަިއވެސް ނުޑ ުޅގަ

ްމެންބަރަކުް ްޢިއްޒަތްެތރި ްއެްއވެސް ްބެހޭގޮތުން ްގޮތާ ްވޯޓުދެއްވާ މެންބަރަކު

ްނޫންކަންް ްަޙއްެޤއް ްއޮތް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްދެއްެކވުމަކީ ވާހަކަފުޅު

ްއެް ްމަްސޢޫލިއްޔަތެއް ްމެންބަރެްއގެ ްިޢއްޒަތްތެރި ްއެހެންނޫންތޯ.ްއެީއްކޮންމެ

ްބޭނުންފުުޅވާގޮތަްށްުކރެއްވީ.ްދެން،ް ްއަދާުކރައްވަން ްމެންބަރަކު  585ޢިއްޒަތްތެރި

ްރިޔާޟް.ްް ްމުޙަންމަދު ްމިއަރުވަނީ ްފުރުޞަތެއް ނޑު ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،ްދެން

ްދ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްކުރިއަށްްގެންަދވާ.ް

ް

ްރައީްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީް ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްކުރީދުވަުހް`. ްއާދެ، ްްސ.

ްފާސްނުެވްްމެންަބރުްުމޙަންަމދުްރިޔާޟްް ްހުވާަތއް ްބަެއއް ްދިޔައިރުަގއި ްނަގަމުން ްވޯޓު  590ްމިމަޖިލީހުގައި

ްބައެްއްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޭރުވމަކުން ްމެންބަރުން ްިޢއްޒަތްތެރި ްަބެއއް ްއެދުވަހު ދިޔައީ

ްއެދުް ްޗުއްޓީއަށް ްމަޖިލީހުގެ ްއާދެ، ްވޯޓުނުދިނީ. ްމަޖިލީހުގެްހުވާތަކަށް ވަހު

ްއޮތްތާނަގއިް ްކުރިއަށް ްމަދުކަމުން ްމީހުން ްއޮންނާެނ ްވިދާުޅެވވެން ރައީސް

ްމިހިރީނޫންހޭް ްކަންތައްަތކެްއ، ްސަބަބުން ްހާޒިރުނުުވމުގެ ްމެންބަރުން ބައެއް

ްރައީސް،ް ްޢިްއޒަތްެތރި ްއާެދ، ްމިދިަޔީއނޫންހެއްޔޭ. ްފާސްުނވެ  595ހުވާތައް

ނޑު ްައޅުގަ ްވިސްނާާލއިރުަގއި ްހުަވާއިއްްހުވާތަކަށް ްއެއް ްގޮުތގައި ޤަބޫލުކުރާ

ްލިެޔެވންޖެހޭނެކަމަށްް ްުހވާތައް ްތަޢާރުުޟނުވާގޮތަށް ްހުަވާއއި އަނެއް

ްރައީސަީކް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރުވެސް ްޤަބޫލުކުރަނީ. އަޅުަގނޑު
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ްބާީކް ްއަދި ްބޭފުޅެއް. ްއިންެނވި ްހުވާކޮށްގެން ްތިްނ ްއޮތް ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްނާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްއެުހާވްއޮތީ ްހުަވއެއް. ްއެންމެ ްހުވާ.  600އިބެްއގެ

ނުޑްޤަބޫލުކުރަނީ.ް ްއަުޅގަ ްކުރަްއވާނެކަމަށް މާދުރުްނޫންްމުސްތަޤްބަލެއްގައި

ްލިޔުމަީކް ްހުވާ ްުނކުރެޭވގޮތަށް ްެއކަކަށް ްހުވާ ްހަތަރު ްތިން ްިމގޮތަށް އާދެ،

ްދެްނ،ް ްކަމެއް. ްޤަބޫލުކުާރ ްއަުޅަގނޑު ްއެީއ ްއޮތުމަީކ ްިލޔެފައި ްހުވާ އެީއ،

ްމަޖިލީހުގެްރައްޔި ްޚާއްޞަ ްމެންބަރުންނާއި، ްމަޖިލީހުެގ ތުންގެ

ްހުވާވެްސ،ް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަދި  605މެންބަރުންނާއި

ްަދއްާކް ްަހވާލުވެ ްމަޤާމާއި ްއެބޭފުޅެްއގެ ްބޭފުޅަުކވެްސ ްކޮންމެ އެއިން

ނުޑް ްއަުޅގަ ްވާހަކަެއއްކަަމށް ްދައްކާ ްދެމިހުރެ ްއެހުާވގަިއ ވާހަކަައކީ

ްވިދާުޅިވްޤަބޫލުކު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެގޮތުން ރަނީ.

ްފަޅެއް،ް ްހުިރހާ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްހޮވިވަަޑއިގެްނވެސް ފަސްއަހަރަށް

ްއަހަރުެވް ްތިން ްކޮންނާނަމޭ. ްތެރޭ ްތިންއަހަރު ްފަޅެއް ްހުރިހާ  610ކޮންނަންޖެހޭ

ްވިދާުޅވިް ްވަޙީދުއްދީނުެވސް ްއޮނަރަބަލް ްދެން ްުނކޮނުން. ްފަޅެއް ްދިޔައީ.

ްިދވެިހް ްހަވާލުވެ ްެއޓޯލްސްާއއި ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ އެމަނިކުފާނު

ްތެރޭް ްދެއަހަރު ްވަޢުދުވުމެއް ްހުރިހާ ްއޮތް ްވަޢުދުވެފައި ސަރުންކާރުން

ްޭބރުކުރަްއވައިފިް ްއެތަނުން ްއެމަނިކުފާނު ްއިސާހިތަކު ްކޮށްދޭނަމޭ.

ްގުޅުންހުރިް ްރައްޔިތުްނނާ ްފަހަރު ްބައެއް ްޫނނީ ްހީވާތީ  615ކޮށްދެއްވަފާނެހެން

ްއޮންނާތީކަމަށްވެދާނެ.ްއާެދ،ްޢިއްޒަތްެތިރްކަ ްމާގުުޅން ްމީިޑޔާާއއި ންތަކުަގއި

ް ްވިދާޅުިވ ްއެމަނިކުފާުނ33ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއާދެ، ްތެޭރގައި އަހަރު

ްދިވެހިް ްތަރުޖަމާ ްޤުރުޢާިާނުގެ ްކީރިތި ްމިދަނީ ްދެމިގެން ވެރިކަން

ށްްދިޔައިުރވެްސްރައްތިތުންނާއިްހަމައަށްްގެެނސްދޭނަމޭވެސް.ްއަދިްމިހާތަނަ

ްނޭނޭގް ނޑަކަށް ްއަުޅގަ ްއިންތިޒާުރަގއި. ްއެކަުމގެ ްމިތިބީ  620އަޅުަގނޑުމެން

ްމަޖިލީހުންް ްރަްއޔިތުންެގ ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްއާެދ، ްވަމުންދާގޮތެއް. އެކަން

ްވަނަްއަހަުރގެްބަޖެޓްވެސްްއަދި.....2337ްމިދިޔަް

ް

ްހަމަވެއްޖެްއިނގޭތޯ.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

 625ްވަނަްއަހަރުގެްަބޖެޓްގަިއވެސްްދިވެހިްަރއްޔިތުްނނާްގުޅުންހުރ2336ްްިއަދިްްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް
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ްވަރަށްްގިނަްކަންތަުކަގއިްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްޚާއްޞަޮކށްްދެންމެްޢަލީްްމުޙަްނމަދުްރިޔާޟްް

ްފަްވާހަކަެދއްެކވުން: ްެއވިދާޅުވި ްދިނުމާއިްވަޙީދު ްފޮްތތައް ްއަހަރުަގއި ްމިދިޔަ ްއަދި ަދއިން،

ްވޯޓުދެްއވާކަްން ްމެންބަރުން ްޑީ.އާރް.ީޕގެ ްޚާއްަޞކޮށް ްފައިާސއަށް ޖީ.ސީ.އީ

ްއެނގޭ.....

ް630 

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެްއިށީނދެަވޑަިއގެންެދއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަިަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްކިތައްްމިނެޓްތޯ.ްްނުުބރީްމެްނބަރުްނިލަންެދއަތޮޅުްދެކުް
ްމުޙަްނމަދުްރިޔާޟްް

 635ްްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރ2ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފެލިދެއަތޮޅު ްމެންބަރު. ްިޢްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ މިނެޓް.

ްމެންބަރުްމޫސާްނިޒާރުްއިބްރާހީމް.ް

ް

ްޢިއްްްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޫމސާްނިާޒރުް ްހުރިހާްޝުކުރިއްޔާ ްއެހެން ނޑުެވސް ްއަުޅގަ ްރައީސް.  640ްޒަތްތެރި

ްހެޔޮއެދުންތަްއްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާއަހަރުެގ ްފުރަތަމަ ްއެއްފަދައިްނ ބޭފުޅުންނެކޭ

ްއަރިސްކުރަން.ް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަދި މަނިކުފާނަށާއި

ްފާސްނުވެދިޔަ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްައޅުަގނޑު ހުވާތަާކިއްްއެއަށްފަހު،

ްނުކުތާއެއްް ްމުހިންމު ްވަރަށް ްފާހަގަކުރެވޭ ނޑަށްެވްސ ްއަޅުގަ ބެހޭގޮތުން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްބެހޭގޮތުން ްހުަވޔާިއ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްެއއީ  645އެބައޮތް.

ްޤާއިމްކުރުމުެގް ްސިޢާރު ްއިސްލާމީ ްއޮްތއިރުަގއި ްިލޔެފައި ްއެހުވާ ކުރީަގއި

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔކަމަށް ްމިހާރުްްފަރާތަކީ ްއޮތުން ްމިއޮތް ބަޔާންކޮށްފައި

ްެއއީް ްފާހަގަކުަރއްވާ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްބައެްއ ްާވކަމަށް އުނިވެފަިއ

ްއެހެންވީާމ،ް ްމައްސަަލއެއް. ްފާހަގަކުރި ްބޮަޑށް ްވަރަށް އަޅުަގނުޑވެސް

ްޤަބޫލުކުރަން.ް ނޑުެވްސ ްއަޅުގަ ްޖެހޭނެކަމަށް ްރަނގަުޅކުރަން  650އެކަން

ްއަޅުް ްމިހާރުްސަބަބަކީ،ްމިހާރު ްާދގޮތަށް ްަވކިކުެރވިގެން ްބާރުތައް ނޑުެމން ގަ

ްފަހުަގިއް ްމިވާހަަކއަށް ްމިދަނީ. ްބައްޓަންުކރެވިގެން މިޤާނޫނުއަސާސީ

ްހަމަް ްއަުޅަގނޑުެވސް ްެއްއގޮތަށް ްބޭފުޅުންނެކޭވެސް ްއެހެން ްހަމަ އަޅުަގނޑު
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ޙިއްޞާކޮށްލަންްބޭނުންްދިވެހިރާއްޖޭގެްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށްްދާދިފަހުންް

ްއެކަްން ްމީހަކު ްއެްއވެސް ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއެއީ ްހަމަލާ  655އެދެވުނު

ްޖެހޭނެކަމެއް.ް ްކުްށވެރިކުރަްނ ްއެކަން ްއެްނމެން ްހުރިހާ އަޅުަގނޑުމެން

ްސަބަބަކީ،ްދިވެހިާރއްޖޭގެްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކީ.....

ް

ްއަޙްމަދުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ްމ.އަތޮުޅގެ ްނިޒާމާބެހޭްްއާދެ، ޝަފީޤް

 660ްނުކުތާއެއް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްގޮތުަގއިްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްނުކުތާެއއްގެ ްިނޒާމާބެހޭ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެިެރި

ްއެޖެންޑާކުެރވިްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްޖަލްސާއަށް ްމި ްމިއަދުގެ ްބޭނުންވަނީ  665ފާހަގަކޮށްލަން

ްވަ ްޮއވެ، ްތަކުރާރުކޮށްްވަކިކަެމއެިް ްަހމަ ްަބޔަކު ްނިސްބަތްވާ ްޕާީޓއަކަށް ކި

ްދިމާިވް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ްދައްަކވާ ްވާހަކަ ްކަެމއްގެ ވަކި

ްަބޔަުކް ްވަކި ްެއއީ ްމިދައްަކވަނީ، ްމިތަުނގަިއ ްވާހަކަ ޙާދިސާއެްއގެ

ްެއްއެޗްއް ްވަކި ްަރއްޔިތުންނަށް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްރާްއަވވަިއގެން ވަިކގޮތަކަށް

ްއެހާްބުނެދޭންވެ ްއެހެްނވެތޯއޭ ްކަމެއްތޯއޭ. ްއުޅޭ ްކުަރއްަވިއގެްނ  670ގެން

ްވަރުގަަދއަށްްެއވާހަކަްއެަދއްަކނީ.ް

ް

ް

ްމުޙަންމަދުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްނުކުތާއެްއ ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،

 675ްނަޝީދު.ް

ް

ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް680 
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ްވިދާޅުެވއްެޖްވ.އަޮތޅުްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްދައްަކވަމުްނ ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްގެ

ްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްޤާނޫނުއަސާސީއަްށ ްއަމަުލކުރަމުންދާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ވަނ1997ްްަމިހާރު

ްއެަބއޮޭތް ްުހވާަގއި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްޤަނޫނުއަާސސީަގިއ އަހަރުގެ

ްދިފާޢުކޮ ްއިސްލާމްދީން ްގޮތުަގިއްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްފަރާތެއްެގ ށްދޭ

ްބަޔާންކޮށްފައި.ް ްވާހަކަ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްގޮުތގައި  685ޕްރޮޓެކްޓަރެއއްގެ

ްއިސްލާމްދީނަށްް ްއަހުރެން ްނުފެނޭ. ްެއގޮތަކަށް ނޑަކަށް ްއަުޅގަ އެކަމަުކ،

ްޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްހިތުމަށާއި ޙުރުމަތްތެރިކޮށް

ްރައްޔިތުންް ްދިވެިހ ްޙައްޤުތަްއްޤާނޫނުއަސާސީާއއި ްއަާސީސ ގެ

ރައްކާތެރިކުރުމަށާިއ،ްިދވެހިްޤައުމަށްްއިޙްލާޞްތެިރވުމަށާއި،ްދިވެހިރާއްޭޖެގް

ްއެްއގޮްތވާގޮުތގެމަތީްން ްޤާނޫނުއަސާީސއާއި  690ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްތެދުވެރިކަމާިއް ްވާޖިބުތައް ްމަްސޢޫލިއްޔަތުތަާކއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ގަންދީްހުވާކުރަމޭ.ްهللاްދެމިހުރުމަށްްމާތްްއަމާނާތްތެރިކަމާއެކުްއަދާކުރުްނމަތީ

ްތެޭރަގިއް ްއޮުޅވާލުމެއްގެ ްއެހެންވީމާ، ްއޮްނނަނީ. ްމިހުވާވެްސ މިގޮތަިަށް

ްމެންބަރުންގެް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެ ްދެން ްދަްއކަވަނީ. އެވާހަފުޅު

ްކަޓަރުއަޅާް ްަކތިލާ ްރައްޔިތުންެނއް ްއެތަށް ްިދވެހިރާއްޭޖގެ  695ވާހަކަފުޅުތަުކގައި

ްހަދާއި ްމިހެން ްއެންމެްމަރާ ްހަމަ ްނުކުެރވިފައި ްކުށްވެރި ްެއކަން ރުގައި

ްއަޅުަގނުޑް ްކުށްވެިރކުާރތީ ްއެކަން ްއުޅުނީމާ ްހަމަލާދޭން ްމީހަކު މީހަކަށް

ްޢަބްދު ްކުށްވެިރކުރަން. ްއެކަންެވސް ްއެކަްންهللا ްވިދާުޅވަނީ ކަމާލުއްދީން

ްހިތާމަކުރިޔަކަްސް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހުއްޓޭނީ. ްއެކަން ްހުއްޓީމައޭ ކުރާމީހުން

ްހުއްޓޭނީ.ްއެކަ ްެއކަން ްހުއްޓީމަ ްއެމީހުން ްރަނގަޅު ްނުުހއްޓޭނެ.ްވަރަށް  700މެއް

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރ2ްްިޢިއްޒަތްތެރި ްކޮންެމ ްަވގުތެއް މިނެޓްއިރުގެ

 705އްްކުެރްއވީމާްމެންބަރަކަށްްއަރުވަމުންދާްފުުރޞަތެއްަގއިްިތގޮތަށްްކަންަތއްތަް

ްހަނދުމަފުޅުކޮށްް ްވާހަަކ ްދަތިވާނެ ްެގންދަން ްކުރިއަށް ްމިޖަލްސާ ދެން

ްއެދެން.ް ްގެްނދެވުން ްކުިރއަށް ްވާހަކަފުޅު ްނިާޒރުގެ ްއާދެ،ްމޫސާ ްއަރުވަމުން
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ް

ްވާހަކަައީކްްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޫމސާްނިާޒރުް ްުއޅުނު ްދަންނަވަން ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއޮތްްްވާހަކަެދއްެކވުން:ްއިްބރާހީމް ްލިބިފައި ްޤާނޫނުއަސާީސއެްއަގއި ްކުީރގެ  710ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

ްމިހާރުް ްއެހެންވީމާ، ްއޮތީ. ްބަޔާންކޮށްފައި ްެއވާހަަކ ްގޮުތގައި ބާރެއްގެ

ްތާއީދުކުާރް ނޑުެވސް ްއަުޅގަ ްއިތުރުކުރުމަށް ްެއކަްނ ްކަންތައްިްަތއް އެހުާވގެ

ްއެގޮަތްށްވާހަކަްގދ.މެންބަރުްޢައްބާްސްއިބްރާ ހީމްްއެކަންްފާހަގަކުެރއްވީމާ

ްދަންނަވާލީ.ް ނުޑ ްއަުޅގަ ްވާހަކަ ްބޭނުންވާ ްނޯްޓކުރަން އަޅުަގނޑު

ްވެދާނެ.ް ްއޮިޅވަަޑއިގަީތކަމަށް ްެއއްެޗއް ްދެްނނެވި ނޑު ްއަުޅގަ  715ފަހަރެއްގަިއ

ްވާހަަކް ްދިޔަ ްދަންނަވަމުން ްކުރިން ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެގޮތަށް ހަމަ

ް ްމިމަހުގެ ްދ8ްުއަޅުަގނޑު ްދެވުނުްވަަނ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ވަހުގައި

ްސާފުކޮްށް ްވަަރށް ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްވާހަަކ ްކުށްވެރިކުރާ ހަމަލާ

ްވަިކް ިަޅުަގނޑުމެން ްއަ ްއެީއ ްބޭނުން. ްދަންނަވަްނ ސާބިތުކަމާއެުކގަިއ

ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްނުދައްަކން ްވާހަަކއެއް  720މީހެއްގެ

ްމީހަ ްކޮންމެ ްެއއީ ްއެފަދަްވާހަކަ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހުއްޓަސް ްއެމަޤާމުގައި ކު

ްރައީސް.ް ްޢިްއޒަތްެތިެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްެޖހޭނެ. ްކުްށވެރިކުރަން ްކަންތައްތަްއ

ް

ްދިއުުމަގިއްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްިދޔަ ްފާސްނުވެ ްމިހުވާތަްއ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްބެހޭްއަޅުްޢަދްނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްކޮްނބަޔަކާިއ ްހުވާތަެކއްތޯ ްވައްތަެރއްެގ ްކޮން ްފިކުރުކުރީ  725ަގނުޑ

ހުވާތަކެއްތޯްފާސްނުވެްމިދިަޔީއ،ްއަދިްފާސްވީްކޮންްބަެއއްެގްހުވާތަކެއްތޯ.ް

ްމިއޮީތް ްހުވާ ްމެންބަރުންނާބެހޭ ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނެގ ްބެލީ އަޅުަގނޑު

ްފާސްކުެރވިފައި ްއަޣްލަިބއްޔަތަކުން ްތަނަވަސް ްހަމައެހެންމެ،ްވަރަށް .

ްމަޤާމުތަކުގެް ްމުސްތަޤިްއލު ްމެންބަރުންނާއި ްކޮމިޝަންތަުކެގ މުސްތަޤިއްލު

ްއަދަުދް ްމެންބަރުންގެ ްމިޖަލްސާގެ ްހަމަ ްފާސްކުެރވިަފއި. ްިމއޮތީ  730ހުވާވެސް

ްަވިކް ނިޑޔާރަކަށް ްއުއްތަމަފަ ްއުނދަގޫ ްޤަބޫލުުކރަން ނޑަށް ްއަުޅގަ ތިއްބާ.

ްއު ްއެ ްބޭނުންވާތީވެ ްގެނައުމަށް ްމީގައިްމީހަކު ްނަން ނޑިޔާުރެގ އްތަމަފަ

ްއެހެންމެް ްހަމަ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ. ްއެބަ ްފާސްނުވީކަމަށް ނެތިގެން

ްނާއިބުް ްއަދި ްނާއިުބ ްބަންޑާރަ ްަވޒީރުންނާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއި،



 28 

ްއޮީތް ްފާްސނުކުރެވި ްއެުހވާތަްއވެސް ްދިޔައިރު ްފާސްުނވެގެން ްަބއި  735ރައީސްގެ

ްބޭޭބފު ްތިއްަބވާ ްނުޖައްސަާވްއެމަޤާމުގަިއ ްމިތަނުަގިއ ްނަން ޅުންގެ

ްދިރާސާކުިރް ނުޑ ްއަުޅގަ ްމިއީ ްަޤބޫލުކުރެވޭ. ނޑަށް ްއަުޅގަ އޮތީމަކަމަށް

ްމިތާނގައިް ްހުރިޮގތް. ްދީފައި ްވޯޓް ްފެންނަގޮތް، ްމިކަން ދިރާސާކުރުމުން

ްޯވުޓް ްހުވަަޔކަށް ްސާާދ ްމިހާ ްކީްއވެގެންތޯ ްތިއްބެވި. މެންބަރުން

 740އެއްްމީހަކުްދޮުގކުރިްބޭފުޅަކުްހުރިކަމަކަިަށްްނުދެއްވަންީވ.ްމިރާއްޖޭަގއިްހުވަް

ްގެނައުމުެގް ްއިޞްލާެޙއް ްބޭފުޅަުކްނޫނިއްޔާ.ްަޤއުމަށް ްއެންމެ ްނެތް ވެފަެއއް

މަޤްޞަދުގައިްވެރިކަންްބަދަލުކުރަންްމަސައްކަތްކުރީްއެއްފަަހރެއްަގއި.ްެއީވް

ްކުރަްއވައިް ްހުަވއެއް ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްެއކަމަކު، ްދޮގުވެަފއި. ގެްންހުވާ

ްަގއްދާރުވެަވޑަިއގަންަނާވް ްދޭތެރޭގައި ްރަްއޔިތުންނާ ްޤައުުމގެ ހުންނަވައިގެން

ްނުވޭ.ް ްޚިލާފުވީަކމަކަށް ްހުަވއާއި ްރަނގަެޅއްނުވޭ. ްެއކަމެއް  745އިރުވެސް

ްހީވަީން ްރަނގަިަޅަށް.ްއަުޅަގނޑަށް ްމިހިރީ ްކަންތައްަތއް އެހެންވީމާ،ްހުާވގެ

ްރަނ ްއައްސަވާެލްއވީމާ ްވޯޓަށް ްޖަހާލާފައި ްމީގަިއްނަން ގަޅުވާެނހެން.

އެްއވެސްްގޮަތކަށްްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާގެްވާޖިބުތަުކގެްތެޭރގައިްނެތްކަމެްއް

ްއެީއް ްނުވާނެ. ްލިުޔްއވަިއގެން ްހުާވގައި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ކުރުމަށް

ްތެޭރގަިއް ްވާޖިބުަތކުގެ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްނޫން.  750ކޮށްގެްނވާނެކަމެއް

ްރަ ްކަންތައްތަެކއް ްހުންނަންޖެހޭނީ.ްހުރި ްހުާވަގއި އީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްމިހާުރް ްލާންވީ ްހުާވގެތެރެއަްށ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ދެން،

ްހުރިް ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްކަންތައްތަކާއި ްހުރިހާ ްހުރިއްޔާ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްވާހަކަ.ް ްަވކިކުރާ ްބާރުތައް ްމިދައްކަނީ ްނުވިސްޭނނެ. ްއެހެންނެއް ހުރިހާ

ްަވކިކު ްބާރުތަްއްބާރުތައް ްހުންނަންޖެހޭނީ ްހުވާެވސް  755ެރޭވއިރު

ްވޯޓަްށް ްޖަހާލާފައި ްނަން ްޖަހާލަންވީ. ްނަން ްހަަމ ްމީަގއި ވަކިކުެރޭވވަރަށް.

ްނަންް ްމަނިކުފާނުގެ ްނެތް ްމައްސަލަެއއް ްފާްސވީ. އައްަސވާލެްއވީމާ

ްމާރަނގަޅު.ް ްއަިދ ްޖަހައިފިއްިްޔާ ްނަން ނުޑެގ ްއަިަުޅގަ ޖެއްސެިވޔަސް.

ްޙަލީ ްޢަދްނާން ްހިތުމަށޭްއަހުރެން ްޚުރުމަތްތެރިކޮށް ްއިސްލާމްދީނަށް މް

ްނަްން ނުޑ ްއަިަުޅގަ ްއަހާލަންވީ. ްވޯޓަށް ްލިޔެލާފައި ްހަމަ ްމިހެން  760ކިޔަިއގެން

ްޖަހަންވީ.ް ްަނން ްމަނިކުފާނުގެ ްނޫނިއްޔާ ްޤަބޫލުފުޅު ްމަނިކުފާނު ޖަހަން
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އޭރުންްމިފާސްވީްމިްމީގައިްނެތްްއެއްވެސްްމަްއސަލަެއއްްޯވޓަށްްއަހަމާތޯ.ް

ްއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްޝުކުރި

ް

ްއުތުރުބުރީެގްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމާޅޮސްމަޑުލު ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެިރ  765ޝުކުރިއްޔާ

ޢިއްޒަތްތެިެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ްއާދެ،ްިނޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްޫޔޞުފްް

ްނަޢީމްްވ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެިރްމެންބަރު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް770 

ްމިއަދުެގްްދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޔޫޞުފްްފެލި ްވިާދޅުވި ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެިެރި ްވަގުތު ްފެއްޓުނު ޖަލްސާ

ްބަޙުސަށްް

ްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްބަިއގަިޑއިރޭ، ްަވގުތަކީ ނަޑއެޅިފަިއވާ 33ްްކަ ްއެހެންވީމާ، 9:37ްމިނެޓޭ.

ްޝުކުރިއްާޔ.

ް775 

ް

ްވާހަކަފުޅެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދިަޔްަވގުުތްއާދެ،ްރަނގަޅު ްނުކުާތެއއް އް.ްއެކަމަުކ،ްނިޒާމާބެހޭ

އަޅުަގނޑުްހަމަްއެހެންްޖަލްސާތަކުަގއިވެްސްކުިރއަށްްގެންާދޮގތަށްްއެަވގުުތް

ްއެދެން.ް ްއިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްވުން ްގެންދާގޮތަށް. ްހިމަނައިގެން ފުރުޞަތު

 780ްއާދެ،ްޢަލީްވަޙީދުގެްވާހަކަފުުޅްކުރިއަށްްގެންަދވާ.

ް

ްވެއްޖިްއާޔްްތުުރބުރީްެމންަބރުްމާޮޅސްމަޑުލުްއުް ްބެހޭގޮުތން ްހުވަާޔއި ްދުވަހެއް ްއުފާެވރި ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ކޮންމެްގޮތަކަށްވެސްްވާަހކަދެްއކޭގޮތަށްްމަޢުޟޫޢުްހުޅުވިފައިްއޮތްްދުވަހެއް.ްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއަޅުަގނ ްމިހާރު ްދަންނަވާލާނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްާވއިރު ޑުމެްންއެހެންކަމުަގއި

ްއެިކއެިކް ްެއއީ ްޖަދުވަުލގައި ްޤާނޫނުއަސާސީގެ  785މިއަމަލުކުރަމުންދާ

މަޤާމުތަކުގެްހުވާް)ހ(ްގައިްއެބަބުނޭްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެްހުވައޭ.ްެއީއް

ްގުޭޅގޮުތން،ްއަހުރެންްދެންްމީހާގެްނަންްބްރެކެޓެއްެގ36ްް ވަނަްމާއްދާާއއި

ްހިތުމަ ްޙުރުމަތްތެރިކޮށް ްިއސްލާމްދީނަށް ްދިވެހިރާއްޖޭެގްތެރޭގައި ށާއި
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ްޙައްޤުތަްއް ްއަާސސީ ްރައްޔިތުްނގެ ްދިވެހި ްޤާނޫނުއަސާީސާއއި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްވާހަކަް ްދެން ްހުއްޓާލާފަިއ ްއަޅުަގނޑު ްއެހިސާަބށް  790ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި

ްއެމީހުންެގް ްރައްޔިުތން ްމިލަދޫގެ ްނ.އަތޮޅު ްމިހާރު ްޖެހިލާނަން. ކުރިއަށް

ްސަ ްނުލިބިގެން ްޙައްޤުަތއް ނުޑްއަސާސީ ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްދެކޮޅަށް ރުކާރާއި

ްމިހާުރް ްއޮފީސްވެސް ްރަށު ްޯކޓުވެްސ ްވެްއޖިއްޔާ ްބަލިނޫންކަމަށް ހަނދާން

ްޚާއްަޞް ްރައްޔިުތންގެ ްމިމައްސަލަ ްއެހެންވީމާ، ްއުޅެނީ. ބަންދުކޮށްގެން

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްމިދެންނެވީ ްގެންދިއުމުަގއި ްކުރިއަށް ްއިހަށް  795މަޖިލީހުން

ްކުރި ްމައްސަލަ ްމިހުވަޔާިއްހެދުމުގެ ްބަދަލުގަިއ ްގެންދިއުމުގެ ައށް

ްމިހާުރް ްއެއީ ްނިންމަންވީ. ްބައްަލވާ ްމައްސަލަ ްފަރާތްތަުކގެ ޚިލާފުވެފައިވީ

ްިމް ްއެބައިނގޭ ްމިސަރުކާރަްށ ްމިއުޅެނީ. ްދުވަިަްސވަރެްއ އިންތިޤާލީ

ްއެހެންވީމާ،ް ްޯނވެޭވކަން. ްދިިރއެއް ްނަފްސުގައި ްއަމިއްލަ ސަރުކާރަކަށެއް

ްޤާނޫނުއަ ްމީހުންެގްޤާނޫނާއި ްތިބި ްހުވަެއއްކޮްށގެން ްޚިލާފަށް  800ސާީސއާިއ

ްމީަގިއް ްކަެމއްކަމަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްއެީއ ްއަދި ްބަލާ މައްސަލަތައް

ްކޮށްފަިއ.ް ްއެހުވާ ްމިއޮންނަނީ ްަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ްވެއްިޖއްޔާ ވާގޮތުން

ްއެރަްއޔިތުްން ްލިބިދިނުމަށޭ. ްޙައްޤުަތއް ްއަާސސީ ްރަްއޔިތުންގެ ދިވެހި

ްޖެހޭީންއެ ްއެހެންވީމާ، ްއެަމއްސަލަ ްނުލިބެއޭ. ްއަސާީސްޙައްޤުަތކެްއ ބުނަނީ

 805ބައިނަލްއަޤްވާމީްކޯަޓކަށްްމަްއސަލަްހުށަހަޅަން.ްއެކަމަކު،ްމިއަދުްރައީްސޭއް

ްނުހުްއޓާނެކަންވެސް.ް ްައޅުަގނޑު ްއެނގޭ ްެއބަ ނޑަށް ްއަުޅގަ ވިދާޅުވުާމއެކީ

ްވެއް ްއެހެންކަމަށް ިްކަނީ. ްމިދައް ްވާހަކަ ްހުާވގެ ްމައްސަލައެްއްއެއީ ޖިއްާޔ

ްހުވަިަޭއް ްދޮގު ްއަިދ ްކިަޔއިފިއްޔާ. ްހުވައޭ ްިކަޔސް ްއެއްެޗކޭ ްކޮންމެ ނެތްތާ

ްޢާންމުކޮށްް ްކޯޓުަތކުަގިއ ްއަނެްއގޮތަިަށް ްނެްތ. ްމައްސަލައެއް ބުންޏަސް

ްހުވައޭް ްމިހާރު ްނޫން ްމައްސަލަެއއް ްއެއީކީ ްބުންޏަސް ްހުވައޭ  810ކޮށްއުޭޅކަހަލަ

ްެވއްޖިއްޔާމުން. ްމިއުޭޅްްކިޔައިިފކަމަށް ްދަްނނަވަން ްރަީއސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްނުކުރަމޭް ްޤަޫބލެއް ނޑު ްއަޅުގަ ްކޮންމެހެން ްވާަނމަ ްއެހެންކަުމގައި ވާހަކަައކީ

މިހާރުްމިތިބަްބައެއްްވެރިންލައްވާްނުވަތަްއެމީހުންކަމަށްްައނބުރާްއެނބުރިް

ްހުވާތަެކްއް ްކުުރވާަކށް ްުހވަެއއް ްކަަމށްވެއްޖިްއޔާ ްވެރިކަްނކުރަން އަންނަނީ

ނޑުްޤަބޫލުުކރާގޮތުަގއިްމިވަނީްދޮގުްހުަވަޔށް.ްދޮގުްހުވާް  815ކުރުވާކަށް.ްއަުޅގަ
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ްސަބަބުންް ްެއަކމުގެ ްނުބައިކަމާއި ްހުރި ްެއަކމުން ްއަޒާާބއި ްހުރި ކުރުމުން

ްހުރިްކޯފާއާއިްެއކަމުގެްސަބަުބން......

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް820 

ނުޑްްސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުްމާޅޮް ްޤިޔާމަތްްދުވަހުްހުރިްގޮތުގެްާވހަކަްއަޅުަގނޑުްކިަޔއިނުދިނަސްްއަުޅގަ

ްއެހެންވީމާ،ްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްުނވާނެ. ްއޮިޅވަަޑއިގެންަފއެއް ްބޭފުޅަކަްށވެްސ ްއެންމެ ތިއިން

ްބޭފުޅު ްމިތިބަ ްމިހާރު ްބޭފުޅަކު ްެއްއވެްސ ްީހވަނީ ްލައްާވްއަޅުަގނޑަށް ން

ްހުވާ....

ް825 

ްވަގުތުްހަމަެވއްޖެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްހެޔޮނުވާނެްހުވަެއއްްކުުރވަންްއެމީހުންްލައްވާ.ްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް
ްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް830 

ްޢިއްޒަތްތެިރްއިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްވުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްުޝކުރިްއާޔ ްއާދެ، ްެއދެން. ްނ

ްމަނިކު.ް ްމޫސާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހައްދުންމަތީގެ ްމެންބަރު.

ް

ްލަްއާވްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ްމީހަކު ްައޅުަގނޑުމެން ްއާދެ، ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްއަްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްނުވަތަ ްއަޅުަގނޑުމެްންހުވާކުރަނީ ްހުވާކުރަނީ  835މިއްލައަށް

ްهللا ްބިރުވެިތވެ ްރަްސކަންފުޅަށް ްގަންީދްހުވާކޮށްގެްންهللاގެ ްރަސްކަންފުޅު ގެ

ްދޮގުހުާވް ްޙަޤީޤަތަކީ ްޤަބޫލުކުރަންވީ ްުކރުމަށް. ްރަނގަިަޅަށް ކަންތައްތަެކއް

ްކަމެްއް ްދުިނޔޭަގއި ްހިސާބަކަށޭ. ްވަކި ްދެެވނީ ްކުރަމުންގޮސް ކުރަމުން

ިރޔަސްްދުނިޔޭަގއިްަވކިްހިސާބަށްވުރެންްޮބޑަށްްދޮގުްުހާވްނުވާނެއޭްހިތަށްއެ

ްެއކިްގޮްތގޮތުންް  840ކުރީމާްހަމަްގައިުމވެސްްދޮުގްހުވާކޮށްގެންްަރއްޔިތުންނަށް

ްައޒާުބް ްއޭގެ ްދުނިޔެމަތީގައިެވސް ްކުރަންފަާށްމީހުންނަށް ްގޯސްކޮށް ކަންކަން

ްގާތްަގނ ްފެނެއޭ ްއެބަ ްމިހާރު ްހެކިތައް ްއެކަހަލަ ޑަަކްށްފެންނަމުންދޭ.

ްހުވައެްއްކުރުވަންވާީން ނޑުމެން ްދަންނަވާނީ.ްއެހެްނވީމާ،ްއަުޅގަ އަޅުަގނޑު
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ްކަމުގަިއވިަޔްސް ްއަތޮޅުވެިރއެއް ްއަދި ްރައީސްކަުމގަިއވިަޔސް ޤައުމެްއގެ

ްއިޙްިތރާމްކުރާވަރުެގް ްއެއަށް ްއެމީހަކު ްކުރުުމން ްއެުހވާ  845އެމީހަކުލަްއވާ

ްދޮގު ްހެސްކިޔާފައި ްމައްޗަށް ްމަތި ްވައްކަްނކުާރްމީހުންލައްވާ. ްމީހުން، ހަދާ

ްމީހުންް ްޚިޔާނާްތތެރިވާ ްރަްއޔިތުންނަށް ްމީހުން، ްމަރާ ްމީހުން މީހުން،

ްނުާވނެ.ްއެހެންވީމާ،ް ްހުވާކުރުާވކަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްލައްވާ ްމީހުން އެކަހަލަ

ްހުވަޔާިއް ްުއވާލާޭށ.ްއެ ްބާބު ްހުވާގެ ްވާހަކަައކީ ްބުނާ ްއަބަުދވެސް އަޅުަގނޑު

ްެއއްވެްސްއެް ްތެދުެވްބެހޭގޮތުން ްބާރަށް ްވަރަށް  850އްެޗއް،ްއެީއްައޅުަގނޑުމެން

ް ްގޮތްެވްސްهللاމިދައްކަނީ ްހުވާކުރަންވީ ްގަންދީ ްރަސްަކންފުޅު ގެ

ްހުވާުކާރް ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްއެކަމަކު ްސެްޓކޮށްގެން. ްގޮތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން

ްހުވަާޔިއް ނޑަެއިޅގެން ްކަ ްހަމަ ްއެކަމަށް ްދޮގު. ްހަދަނީ ްއެކަމަށް މީހުން

ްދެން ްދީނުެގްްޚިލާފުވަނީ. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްނޫން. ްވާނެކަމެއް އެއަކީ

ްއެގޮތަްށް ްވާހަަކއެއް ްކޮންމެ ްމިނަގަނީ. ްސަމާާސއަަކށް  855ކަންތައްތަްއވެސް

ްއެހެްން ްިމދައްކަނީ ްމިއަުދވެސް ްަވގުތު ްހުވާުކރަންވީ ްިމއީ ްމިއަދު ދައްކާފައި

މަތީގަާއިއްވާހަކަެއއް.ްހިސާބަްށވުރެންްޮބޑަށްްހުވާތަާކއިްޚިލާުފވުމުންްދުނިޔެ

ނޑަެއޅިގެންްއެނޭގް އަދިްޤިޔާމަތްްދުވަހުންްއޭގެްައޒާބުްލިބޭނެކަންްހަމަްކަ

ްކުރުާވް ްކީްއކުރަން ްއެހެންވީާމ، ްއެނގޭ. ްއެންމެންނަށްެވސް އަޅުަގނޑުމެން

ްރަނގަުޅް ްވަަރށް ްއެދެން ްެވއްޖިްއޔާ ްވެރިމީހާއަށް ްހަމަ ްެއއީ.  860ކަމެއްތޯ

ްކަ ްނުބައިކޮށް ްކިތަންމެ ްވަރިހަމަ ްމީހުންނަށްްކަމެއް. ްކުރިަޔސް. ންތައްަތއް

އަނިޔާކޮށްްމީހުންނަށްްނިކަމެިތކޮށްްކަންތައްަތއްކޮްށްރަްއޔިތުންގެްމުދާްަކިއް

ްމީހުންވެސްް ްތިބި ްސަލާމަތްކުރަން ްވެރިމީހާ ްވަށަިއގެން ްވެރިމީހާ އަދި

ްމިއީް ްމިދަނީ. ްއެހިސާބަށް ްމިހާރު ްހަރާންކޯުރވެ ވެރިމީހާއަށްވެސް

ްުހވާކޮ ްދޮގު ްގޯްސވީމާްމިރާއްޖޭގަިއ ްޯގްސވީ، ްކަންތައްތަްއ ްތިބި  865ްށެގން

ްހީވަނީ.ް ްއަިަުޅަގނޑަށް ްދިޔައީހެން ްހިސާބަށް ްކުރާ ްބެކްފަޔަރ ްމި މިހާރު

ްދެންނެވިގޮތަްށް ްކުރީދުވަުހވެސް ްއަޅުަގނުޑ ްއެދެން ްވަރަށް އަޅުަގނުޑ

ްމީހަކުް ްއިޙްތިާރމްކުރާ ްމިއަކަށް ްމިއީ. ްހުވާ ްިމ ްކަމެއްބާއޭ ްކުރާ ކީއްކުރަން

ްއެކަމަްށްްއުޅެނީީކއެއް ްއިވުނީާމވެސް ްައޑު ްކިޔަވާ ްޤުރުޢާން ނޫނޭ.

ްއިޙްތިރާމްކުރާް ްއެކަމަކަށް ްގޮވީމަ ްނަމާދަށް ްނޫން.  870އިޙްތިރާމްކުރަނީކީެއއް
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ްމިތަނުގައިް ްހަމަ ްއެހެންނަމަވެސް، ްނޫން. ްއުޅެނީކީެއއް މީހަކު

ްކާކުތޯ.ް ްމިަދއްކަނީ ްވާހަކަ ްހުަވއެްއކުރާ ްނަގާާލފައި ްަވގުތު އަޅުަގނޑުމެން

ް ްމިީއްބޮޑު ނޑު ްައޅުގަ ްއެހެރީ. ްވެިރކަމުަގއި ްމިރާްއޖޭގެ ްބޭކަލަުކ ދަންނަ

ް ްގެންގޮސް ްއޮްއވައި ްއާދޭސްކޮށްކޮށް ްހަމަ ްމީހެއް. ްހުރި 14ްއަނިޔާކޮށްަފއި

ްރައްޔިތުންެގް ްއިީނ ްހުވާކޮްށގެން ްއެކަމަކު ްޖަލަށް. ްދުވަހަށް  875އަހަރު

ްމޫސައަ ްރީކޯ ްނެތް ްއޭގަިއ ްހިތަން. ްޙުރުމަތްތެރިކޮްށ ްށްޙައްޤުތަކަށް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއެހަދަނީ. ްއެހެން ްއެހެންވީމަތޯ ްހިތާކަށް. ޙުރުމަތްތެރިކޮށް

ްމިތަނުގައިްހުވާކޮްށގެންްމިތިބީ.....ް

ް

 880ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ްޙާލެއްަގއި ްއެަތއް ްރަްއޔިތުން ްފުންމައިގެންްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްފުންމަ ްތިއްަބއި

ްވަިޅްްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްދިމާލަށް ްމީހަާކ ްވަކި ްބޭނުމެއްަގއި ްސިާޔސީ ްތެދުވެ ްބޭފުޅަކު ކޮންމެ

ްވެގެްނ.ް ްކޮްނކަމެއް ްމިަދއްކަނީ ްމިތަނުގައި ްވާހަަކ ްދުްއަވއިގަތް ްހިފައިގެން

ް885 

ްވަގުތުްހަމަެވއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
ް

ްޤާނޫނުއަސާސީެއއްްްމަތީްެމންަބރުްމޫސާްހައްުދން ްރައްޔިތުންނަށް ްމިތިބީ ްހުވާކޮްށގެްނ ްއަޅުަގނޑުމެން

ްހަދައިދޭން......ްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް890 

ްވަގުތުްހަމަެވއްޖެްއިށީނދެަވަޑއިގެންެދއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއެބަޖެހޭްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ްވާހަަކްްމިތަނުން ްކަަޓރުއަޅާ ްމީހުން ްރާއްޖޭގެ ްއަޅުަގނުޑމެން

ނޑުްދަންނަވަނީްމިތަނުގައިްތިއްބެވީްުހވާކޮްށގެންްތިބިްްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ދައްކާކަެށއް.ްއަުޅގަ

 895މެންބަރުންނަށްވެސްްއަޅުަގނަޑށްްހަމަގައިމުވެސްްއެކަންްއިްޙސާސްކުރެޭވީތް

ްއަޅުަގނޑު....

ް
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ްޝުކުރިްއާޔްްވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްކެް ްއެދެން. ްއިށީނދެވަޑަިއގެންދެްއވުން ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެިެރި

ްމެންބަރުް ްިޢއްޒަތްެތރި ްފުަވއްމުލަކުގެ ްއާެދ، ްމެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި

 900ްމުޙަންމަދުްއިބްރާހީމްްދީދީ.ް

ް

ްދެވަްފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް ްއެޖެންޑާގެ ްއާދެ، ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއައިޓަމްަގިއްޝުކުރިއްޔާ ްަނ

ްއެންެމްްއިްބރާހީމްްދީދީްވާހަކަެދއްކެުވން: ްއަިަުޅަގނޑު ްވާހަކަދެއްކުުމގައި ްބެޭހގޮތުން ްހުވަޔާއި މިއޮތް

ްާއް ްމީލާދީ ްައދި ްޙިޖްރީ ްމިއަދަީކ ްބޭނުންވޭ ްދަންނަވާލަން ފުރަތަމަވެސް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމިފުރުޞަތުގަިއ ްވާތީ ްޖަލްސާކަމަށް ްފުރަތަމަ  905އަހަރެްއގެ

ްއަހަުރގެްމަނިކުފާނަ ްއާ ްމެންބަރުންނަށް ްހުރިހާ ްޢިްއޒަްތތެރި ްއަދި ށާއި

ްވާހަކަދަްއކާިއުރް ްބެހޭގޮތުން ްުހވަާޔއި ްއާދެ، ްއަރިސްކުރަން. ހެޔޮއެދުންތައް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުެރވޭ އަޅުަގނޑަށް

ްކޮށްގެ ްހުަވއެއް ނޑުމެންނަީކވެސް ްއަޅުގަ ްއެބަޖެހޭ ްތިބިްހަނދާންކޮށްލަން ން

ްވަިކް ްފަހަރެއްގަިއވެސް ްނެތް ްހުވަަޔކު ނޑުެމންގެ ްއަޅުގަ  910މެންބަރުންކަން.

ްވާހަކަދަްއާކް ްނެރުމަށްޓަކަިއ ްކުިރއަށް ްއެފަާރތެއް ްއިްސކޮށްގެން ފަރާތެއް

ނޑުމެންެގް ްގޮތަކަްށްައޅުގަ މަސައްކަތްކުާރކަށެއް.ްއެހެންަނމަވެސް،ްއެކަހަލަ

ްބައެއް ްިޢއްޒަްތތެރި ްދާކަމަށްވެސް ްއެަބްްވާހަކަ ްާވހަކަފުޅުން މެންބަރުންގެ

ްގެންނަންޖެހޭކަމެއް.ް ްހަނދާނަށް ްމިއަދު ްއަޅުަގނުޑމެން ްއެއީ ފާހަގަކުރެވޭ.

ްހުށަހެޅިފައިް ްކުރިަމއްަޗށް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްމިހާުރ ްރަީއސް،  915ޢިއްޒަތްތެރި

ްމުސްތަޤިއްލުް ްފާހަގަކުެރޭވ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްތެރޭގަިއ ްހުވާތަކުގެ ހުރި

ރުންނާިއްމުސްތަޤިއްލުްމަޤާމްތަކުގެްުހވާެގްތެރޭަގިއްކޮމިޝަންތަކުގެްމެންބަ

ްނެތްކަން.ްއަޅުަގނޑަްށް ްހިމެނިފައި ްހުވާ ްަގވަރުަނރުގެ ްއޮތޯރިޓީގެ މަނިޓަރީ

ްރައްޔިތުންެގް ްމަޖިލީހުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްެއއީެވސް ްގޮުތގައި ޤަބޫލުކުރެވޭ

ްޢައްޔަނުކުަރއްވާް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމަތިން ްމަޝްވަރާގެ  920ްމަޖިލީހުގެ

ްހިތުްން ނޑު ްއަުޅގަ ްއޮތުމަކީ ްހުވަެއއް ްއެމަޤާމަށްެވސް ްވާތީ މަޤާމަކަށް

ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެިެރި ްމުހިންމުކަމެއް. ވަރަށް

ްވާަހިަކަފުޅުތަކުަގިއް ްދައްކަވާ ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްެތރި ްބެހޭގޮތުން ހުވަޔާއި

ނޑަށްެވސްްއެބަްފާަހގަކުެރވޭ ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްްއެީއްތެދެއްމެ،ްއަުޅގަ
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ްނެތީާމް ްނިންމާލެވިފައި ްއަދި ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްކޮބަިއކަން  925ވާޖިބުތަކަކީ

ްހަވާުލވެަވޑަިއގަންނަާވް ްއެމަޤާމާއި ްމެންަބރުންނަށް ްިޢއްޒަތްތެރި ބައެއް

ްސުވާލުތަްއް ްއެަބ ްބެހޭގޮތުްނވެސް ްހުަވަޔކާއި ްކުރަްއވާނެ ބޭފުޅަކު

ްިއސްފަސްެވގެ ްމިއީ ނޑަްށެވްސްއުފެދޭކަމަށް. ްއަުޅގަ ްދަނީކަމަށް ން

ްމިހިސާބަށްް ްއިސްފަސްވެެގން ްމިއޮތީ ޤަބޫލުކުރެވޭ.ްއެހެންނަމަވެްސ،ްމިހާރު

ްޑްރާފްޓްަގިއް ްމިހާރު ްެއްއޗަކީ ްމިއުޅޭ ްދަްނނަވަން ްއެހެންވީމާ،  930އާދެވިފަިއ.

ްއެންމެް ްޮއތުމަކީ ްހުވާ ްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްއޮތްގޮތަށް ހުށަހެޅިފައި

ްރަނގަޅު....

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާ

ް935 

ްރައީސް.ްްފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް ްޢިްއޒަތްެތރި ްޝުކުރިއްޔާ ްދެެކމެވެ. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމެއްކަމަށް
ްްއިްބރާހީމްްދީދީްވާހަކަެދއްކެުވން:

ް

ްހެޔޮއެދުންްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްއަހަުރެގ ްާއ ްބޭފުޅުންނަށްް`. ްއެންމެހާ ތައް

 940ްރައްދުކުރަމުންް

ްމިހުށަހެޅިފައިާވްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމިއަުދ ްދެކޭނީ ްާވޖިބެއްކަމަށް ްިއސް ްއެންމެ އަޅުަގނުޑގެ

ްމަޖިލީހަށްް ނޑުެމންގެ ްދަންަނވާލަން.ްއާދެ،ްއަިަުޅގަ ްެއއްެޗއް މަޢުޟޫޢުގައި

ް ްކުރ7ްަތަފާތު ްބޭފުޅުން ްފުރުއްވާ ްހުށަހެޅިގެންްމަިަޤާމެއް ްހުާވ އްވާނެ

ްހުވާތަުކެގް ްފާސްނުވާ ްމިދިޔަީއ. ްފާސްވެގެން ްދެހުވާ ްއެންމެ އޭގެތެެރއިން

ްހުވަޔާިއ،ްއޭަނެގް ްކުރަްއވާނެ ްިދވެހިރާއްޖޭެގްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  945ތެރޭގައި

ްނާއިބުް ްަބންޑާރަ ްަވޒީރުންނާއި، ްހުވަޔާިއ، ްކުރަްއވާނެ ްރައީސް ނާއިބު

ްުއއް ްއަދި ްހުވާ ްފާސްވެފަެއްއްކުރަްއވާނެ ްހުާވ ްކުަރްއވާނެ ނޑިޔާރު ްފަ ތަމަ

ނުވޭ.ްއަދިްޭއގެްއިތުރުންްއަޮތޅުތަކުގެްަކއުންސިލްތަުކަގއިްތިއްބަވާނެްނޫީން

ްޭއެގް ްހުވަޔާިއ ްއިްސވެރިންެގ ްއެންމެ ްތިއްަބވާނެ ްަކއުސިލްތަުކގަިއ ސިޓީ

ްއެހެންކަމުން،ް ްނުވޭ. ްފާސްވެފަެއއް ްހުވާވެސް ްކުރައްވާނެ  950މެންބަރުން

ްސިޓީްއަޅުަގނ ްއަދި ްއަތޮޅުތަުކެގ ްބަލައިލާނީ ްީމަގއި ްހަމައެކަނި ޑު

ްއަދި މިކައުންސިްލތަކުގެްބޭފުޅުްންްކައުންސިލްތަާކއިްރަށުްަކއުްނސިލްތަކުގެ
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ްަޙޤީޤަތުގަިއވެްސް ްދަންަނވަން. ްއެްއޗެއް ްބެހޭގޮުތން ްހުވަާޔއި ކުރަްއވާނެ

ްހިނގާނީް ްހިްނގާއިުރަގއި ްގާތުން ްއެންމެ ްަރއްޔިތުންނާ ްޑިމޮކްރެސީ

ްއަތޮުޅް ްކައުްނސިލާ، ްރަށު ްއެހެނީ، ްތެރެިއން. ްނިޒާުމގެ  955ކައުންސިލް

ްއެންމެގާތުންް ްރައްޔިތުންނާ ްަކުއންސިލްތަކުން ްސިޓީސް ކައުންސިލާ،

ްބޮޑަްށް ްއެންމެ ްކަންަތއްތަްއ ްގުޅޭ ްއެމީހުންނާ ްފާުޅވެގެންދާނީ. ޑިމޮކްރެސީ

ްމިޤާނޫނުއަސާ ްކައުންސިލްތަކަށް ްއެހެންަކމުން، ްއެގޮތަށް. ީސެގްހިނގާނީ

ްޙިދުމަތްކުރުމުގައިްްދަށުންްއިންތިޙާބ ްރައްޔިުތންނަށް ްމީހުން ިްކުރެވޭ

ްހުވާކުަރންޖެހޭނަކަމަށްް ްވަފާތެރިވުމަށް ްރައްޔިތުންނަށް  960އެމީހުންނަށް

ްހިންގުމަށްޓަަކިއް ްދާއިރާތައް ްއިދާރީ ްއެހެންަކމުން، ްދެކެން. އަޅުަގނޑު

ްނާއިބުް ްަރއީސުންނާިއ ްަކއުންސިލްތަކުގެ ރައީސުންާންްއިންތިޙާބްކުރެޭވ

ްެދކެން.ް ނޑު ްއަޅުގަ ްހުވާކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ްމެންބަރުން ކައުންސިލްތަުކގެ

ްފެނޭ.ް ްވަރަށް ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްއޮންނަން ްޢިބާރާތެއް ްއެފަދަ އެހެންކަމުން،

ްއެމީހާެގް ް'އަހުރެން، ްއޮންނަންޖެހޭނެ ްއެުހވާަގއި ްދެޭކގޮތުަގއި  965އަޅުަގނޑު

ްހި ްހުރުމަތްތެރިކޮށް ްއިސްލާމްދީނަށް ްދިވެހިރާއްޖޭެގްނަން، ތުމަށާއި،

ްޤައުމަްށް ްިދވެހި ްަރްއކާތެރިވުމަށާިއ، ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްޙައްޤުތަކަްށް ްއަސާީސ ްރައްޔިތުންގެ ްދިވެިހ އިޚްލާސްތެރުވުމަށާިއ،

ްމަޤާމުެގް ްއިންތިޙާބުކޮށްފައިާވ ްއަހުރެން ރައްކާތެުރވުމަށާއި،

ްއަމާނަްތިް ްތެދުވެރިކަމާއި ްވާޖިބުތައް  970ތެރިކަމާއިެއުކްމަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާއި

ްގަންދީްހުާވކުރަމޭ'.ްމިފަދަްޢިބާރާތެއް.هللاްއަދާކުރުންމަތީްދެމިހުރުމަށްްމާތް

ް

ްއާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްވަގުތުްހަމަެވއްޖެ.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 975ްއާދެ،ްވަރަށްްޮބޑަށްްޝުކުރިްއޔާ.ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުް

ްޙުަސއިންްަރޝީދުްަޙސަންް

ްވުން:ވާހަކަެދއްކެް

ް

ްމިއަދަށްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިހާހިސާބުން ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ނަޑއަޅާފަިއވާްަވގުތުަގއިްިނޒާމީްނުކުތާތަކަށްްެދވުނުްވަުގތުްއެްއކޮށްެގްން  980ކަ
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ްއަޅުަގނޑުމެްން ްދެން، ްނިމުނީ. ްމިހިސާބުން ްމިބަޙުސް ްދެން، ނިމުނީ.

ްކޮމިޓީއަށް ްފޮނުވާލާނަންްްޑްރާފްޓިންގ ްމަޢުޟޫތައް ްކުރެވުނު މިބަޙުސް

ްޑްރާފްޓިންގްކޮމިީޓގެްމުޤައްިރރުްއަރިހަށް.ް

ް

ްމަޖިލީހުގެްް-3ް ްޚާއްޞަ ްްރައްޔިތުންގެ  985ވަނ25ްްަގަވާއިދުގެ

މައްދާގެް)ހ(ްގައިވާްގޮތުގެމަތިން،ްދިރާސާކޮށްްޑްރާފްޓްކުރާް

ްމިް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ްއެކުލަވާލައްވާފައިވާ ކޮމިޓީން

ްއިޞްލާޙުތަކަށްްބާ ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްމެންބަރުން ބަށް

ްޚިޔާލުފާޅުކުރެއްވުމަށްފަހު،ް ްބައްދަލުވުންތަކުގައި ނުރަސްމީ

ްގަވާއިދުގެް  990ގައިވ1ްްާވަނަްމާއްދާގެް)ބ(ްގ25ްްެމަޖިލީހުގެ

ްގޮތުގެމަތިންްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅުން.

ް

ްއޮތީްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެން ްމިހިސާބުން ްއައިޓަމުަގިއާވްްއާދެ، ްތިްނވަނަ އެޖެންޑާގެ

ް ްަގާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްަޞ ް)ހ(25ްްރައްޔިތުންެގ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްއެުކލަވާލަްއވާފަިއާވް ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓްކުރާ ްދިރާާސޮކށް ްމަތީން  995ގަިއާވގޮތުގެ

ްހުށަހަޅުއްވާަފިއާވް ްމެންބަރުން ްިމބާބަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ،

ްނުރަސްމީް ްިޚާޔލުފާޅުކުރުމަށްފަހުްްއިޞްލާޙުތަކުން ބައްދަލުވުންތަުކގައި

ް ްގަވާއިުދގެ 25ްްމަޖިލީހުގެ ް)ބ(ްގެ ްމާއްދާގެ ްގޮުތގެމަތީނ1ްްްަވނަ ގަިއވާ

ްއަޅުަގނުޑް ްކޮިަށްެދއްވުމަށްޓަަކއި ްމިކަން ްއާދެ، ްހުށަހެޅުން. މަޖިލީހަށް

ްރ.އަތޮުޅެގް ްކުރިްނ ްދަންނަވާލުމުގެ ްއަރިހުން ްޢާންމު ްއަމީން  1000މަޖިލީހުގެ

ްތެރިްމެންބަރުްވިދާޅުޭވްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއަކަށް.ްއާެދ،ްޢަލީްވަޙީދު.ޢިއްޒަތް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(ް

ް

ްއެވިދާުޅީވްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްމަނިކުފާނު ްދެންމެ ްމިނެގީ ްނުކުތާއެއް ްިނޒާމާބެހޭ ްއަޅުަގނޑު

ްއަޅުަގނ ޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނިންމާލެއްވީކަމަށް. ްރައީްސެގްބަޙުސް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެދެން  1005ޑު

ްތިގޮތަށްް ްަދށުންތޯ ްމާއްދާެއއްގެ ްަގވާއިުދގެްކޮން އަރިހުންްސާފުކޮށްދެއްވަން

ްތިޢަމަލުކުރެއްވީ.ްޝުކުިރއްާޔ.ް
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ް

ް

ްމެންބަރަށްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްތެރި ްޮކންމެހެން ނޑު ްއަުޅގަ  1010އާދެ،

ްނުދެ ނޑު ްއަުޅގަ ްމެންބަރުްދަންނަވަންޖެހޭނެކަމަކަށް ްިޢއްޒަތްެތރި ކެން.

ވަނަްމާއްާދގަިއވާްގޮތުެގމަތީންްއެކަްނ25ްްގަާވއިދުްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެް

ްމިގޮތަްށް ްގޮތަށް، ްއިޞްލާޙުކުރެވިފަިއވާ ްފަހުން މިހާރު

ްއާެދ،ް ްފޮނުވަން. ްކޮމިީޓއަށް ްޑްރާފްޓިންގ ްއަނބުރާ ބަޙުސްކުރެްއވުމަށްފަހު

ްދަންނަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްއަރިހުން..ްދެން ްޢާންމު ްއަމީން  1015ވާލަން

ްދަންނަވާލަންް ްއަރިހުްނ ްޢާންމުގެ ްއަމީން ނުޑ ްއަުޅގަ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ްޑްރާްފޓްކުރަްއވާފަިއާވް ްބާބު ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްކޮމިޓީން ޑްރާފްޓިން

ްގޮތްްދަންނަވާލަްދެްއވުމަށް.ް

ް

ް1020 

ްރަީއސުްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޑްާރފްޓްކުރަްއވާފަިއާވް)ޑްރާފްޓިންގްކޮމިޓީން ްބާބު ލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ް(.ގޮތްްމަޖިލީހަށްްއިއްެވވުން

ް

ް

 1025އާދެ،ްމިދަންނަވާެލވުނީްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްބާބުްޑްރާފްޓިންގްކޮމިީޓްންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްެދން،..އެކު ްގޮތް. ްނިޒާމާބެހޭްްަލވާލަްއވާފަިއވާ ްާއދެ، )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(.

ްތާއެއްްމާޭލގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޝީދު.ްނުކު

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1030 

ްޮއޅުންފިލުވާލަންްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްައޅުަގނޑު ްހަމަ ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްހުށަހެްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްމަޖިލީހަށް ްބާބު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްމިހާރު ޅުމާްބޭނުންވަނީ

ް ްނޮެވމްބަރު ްކުރިން ްމީގެ ްއަޅުަގނޑުމެްނ33ްްގުިޅގެން ްިނޔަލަށް ގެ

ްއޮްތް ްހަދާފައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނިންމުމަށްޓަކައި ްމަސައްކަތް މަޖިލީހުގެ
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ް ްއެއްގޮތަށްޯތޭއ25ްްގަާވއިދުގެ ްބަދަލާއި ްގެނެވުނު ްމާްއދާއަށް  1035ވަނަ

ނޑަް ްކަ ްަވގުތު ްމިދެންނެވީ ްގެންދަވާނީ. ްމަނިކުފާނު އެިޅގެްންމިފަހަރުވެސް

ްޤަބޫލެއްްނުކުރެޭވް ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ްގޮުތަގިއތޯއޭ.ްއެއީ ްގެންދިއުމެްއގެ ގެންދާ

ނަޑއެިޅގެްން ްކަ ްަވގުތު ްއެއުސޫުލގެމަތިން ްަކނަޑއެިޅގެން ްވަގުތު މިހާރު

ް ްނޮވެމްބަރު ްޭއރު ްއެއީ ްއަޅުަގނޑުމެްނ33ްްގެންދެވިދާނެކަމަކަށް. އަށް

ްޢަމަ ްއެގޮތަށް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްމިވަނީ.ްނިންމުމަށްޓަކައި  1040ލުކޮްށފައި

ްގަާވއިުދް ްކުރީގައި ްޤަބޫލުކުރެވެނީ ްމިހާރު ްައޅުަގނޑަށް އެހެންވީމަ،

ްގަވާއިަދްށް ްއަނބުރާ ްއަލުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ އޮތްގޮތަށް

ްގެންގުުޅްއވާނެް ްމަނިކުފާނު ްމިކަމުަގއި ްއެހެންވީމަ، ރުޖޫޢަވާންޖެހޭނެކަމަށް.

ްޢި ްހުރިހާ ްފަށާއިރުަގއި ްިމބާބު ްެއއީ ްއެނގުން އްޒަތްތެިރްގޮތެއް

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްފަސޭހަފުޅުވާނެކަމެްއކަމަށް  1045މެންބަރުންނަށްވެސް

ްކޮންކޮންް ްގެންގުޅުްއާވނީ ްމަނިކުފާނު ްއެކަުމގަިއ ޤަބޫލުކުރެވޭތީވެ

ްެއީއ،ް ްއަންގާލަދެްއވަިއފިއްޔާ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެކަން ގޮތްތަެކއްތޯ.

ްޢި ްޝުކުރިއްާޔ ްދަންނަވަން. ްފަސޭހަވާނެކަމެއްކަމަްށ އްޒަތްތެރިްވަރަށް

ްރައީސް.ް

ް1050 

ް

ިުރައްވަންޖެހޭެންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްުސވާލުކު ްތިކުރެއްވި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި އާދެ،

ނޑުްނުދެކެން.ްގަާވއިދުަގއިްއޮތީް ނޮވެމްބަރަށ33ްްްސުވާލެްއކަމަކަށްްއަުޅގަ

ްގަާވއިދުަގިއް ްއެގޮތަްށ ްފަްސވިޔަސް ްއޭގެ ްއަދި ނިންމަންކަމަށްވިޔަސް

ްބުނެފަ ްނެތްހާހިނދަކު ްއެހިސާާބ33ްްއި ްނިންމުމަށްޓަކައި  1055ނޮވެމްބަރަށް

ްނެތްހާހިނދަކުް ްބުނެފައި ްއެހެން ްޢަމަލުކުރާނީ ްގަވާއިދު ްމި ހަމައަށޭ

ވަނ25ްްައަޅުަގނޑުްގެންދަންޖެހޭނީްމިގަވާއިުދގައިްއޮތްގޮތަށް.ްއެހެންީވމަ،ް

ްގެނެވިފަިއާވް ްޭއަގިއ ްއަދި ްއޮްތގޮތަށް ްމިހާރު މާއްދާގައި

ްދެން،ްއިޞްލާޙު ްދަންަނަވމުން، ްވާހަކަ ްގެންދާނެ ްކުރިއަްށ ތަކާެއީކގައި

ްދަންނަވާލަންް ްދެން ްގޮތުންކަމަށްވަންޏާ ްޢަމަލުކުރަމުންގެްނދާ  1060އަޅުަގނޑު

ްޑްރާފްިޓންގްކޮމިޓީްން ްއެކުަލވާލެްއވުމުަގއި ްޑްރާފްޓިްނގްކޮމިޓީން ްމި އޮތީ

ް ްމުޤައްރިުރގެ ްަދންނަވާލަދެއްވުމަށް ްޚިޔާލުފުޅު އަރިހުން.ްގެންގުުޅްއވި
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ްނެތް.ް ްަވޑަިއގެން ްމިަވގުތު ްމުޤައްރިރު ްމިަވގުުތ ްމިހާރު އެކަމަުކ،

ްމެންބަރަުކް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެހެން ްކޮމިޓީގެ ްޑްރާފްޓިންގ އެހެންވީމަ،

ްއާދެ،ް ްައރުވަން. ްއަޅުަގނޑު ްފުރުޞަތު ްކޮށްދެްއވުުމގެ ްއެކަން  1065ނަމަވެސް

ް ްޑްރާފްޓިންގ ްއާދެ، ްެމންބަރު.. ްޢިްއޒަތްތެރި ކޮމިީޓެގްޅ.އަތޮުޅގެ

ްގޮްތް ްެއުކލަވާލެްއވި ްޑްރާފްޓްކުރެްއވުމުަގއި ްކޮްނމެ ނުޑ ްއަުޅގަ މުޤައްރިރަށް

ްއަުރވަމުްން ްފުރުޞަުތ ްައޅުަގނޑު ްދަންނަވާލަން ްގޮތެްއަގއި ނޑު މައިގަ

ްމުޤައްރިރުް ްބަލައިިލިއރު ނޑު ްއަުޅގަ ްއަުރވަން ްއެފުރުޞަތު ގެންދާތީ

ްއެ ްއާދެ، ް)ވަގުުތކޮަޅކަށްފަހު(. ްނެތް. ްއެފުރުޞަތުްވަަޑއިގެން  1070ހެންވީަމ،

ްމިވަގުތަުކް ްމުޤައްރިރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްލަސްކޮށްލަން. ްފެންނަނީ އަޅުަގނޑަށް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއެ ްދެން ްކުަރއްާވްނިމުނީމަ ްހުރިހާްސުވާލުތަެކއް ނެތް.ްދެން

މެންބަރުންްހުށަހެޅުއްވުންްހުށަހެޅުއްވުމަށްްފުރުޞަތުްއަުރަވމުންްގެންދާނީ.ް

ްއަ ްސުވާެލއް ްއަރިހުންްގެންދާއިރު ްމުޤަްއރިރު ްޢިްއޒަތްތެރި ުތެވއްޖެއްޔާ

ްދެންް ްއެހެންވީމަ، ްއަރުވާނަން. ްފުރުޞަތު ނޑުމެން ްއަޅުގަ  1075ދަންނަވާލަން

ްދެން،ް ްދަންނަަވމުން، ްވާހަކަ ްގެންދާނެ ްކުރިއަްށ ްއެގޮތަށް އަޅުަގނޑު

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްބާބަްށ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްފަށަިއގަންނަން އަޅުަގނޑު

ްފޮ ްފުރުޞަތުްމެންބަރުން ްހުށަހެޅުިުމަށް ްއިޞްލާޙުތައް ނުއްވާފައިާވ

ްއެހެންވީމަ،ް ްއެަބއިންނެވި. ްވަަޑިއގެން ްމުަޤއްރިުރ ްއާދެ، އަރުވަން.

ްޑްރާްފޓްކުރެްއވުމުަގިއް ްމި ްކޮމިޓީން ްޑްާރފްޓިންގ ްދަންނަވާލަން  1080އަޅުަގނުޑ

ްްޑރާފްޓްކުރެއްވުުމގަިއްޚިޔާލުފުުޅްގެންުގޅުްއވިް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްބާބު

ްމިހެންް ްއެއީ ްދަންނަވާލަދެްއވުން. ްޖުމްލަގޮެތއްަގއި ްކުރުކޮށް ގޮތެއް

ްފަހުންވެސްް ްސުވާލުކުރަްއވައިިފްއޔާ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި މިދަންނަވާލީ

ްސުވާލުތަަކްށް ިިގަންނަވާީތ ްޖެހިވަޑައި ްމުޤަްއރިރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ފުރުޞަތު

 1085ދެ،ްނިޒާާމބެހޭްނުކުތާއެއްްޖަވާބުްއެރުވުމުގެްގޮތުންްެއްއޗެއްްވިދާުޅވަން.ްއާ

ްގއ.ގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަދްނާންްޙަލީމް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް
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ްވަރަްށްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްއަޅުަގނޑު ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ  1090ްއާދެ،

ްނުކުތާއެްޢަދްނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްިނޒާމާބެހޭ ްދެންމެްޢަިަދަބުވެރިކަމާއެކު ްމަނިުކފާނު ްމިނެީގ، އް

ްމެންބަރުންް ްހުށަހަޅާިނމި ްއިޞްލާޙުތައް ްމިާބބުގެ ްނެރުްއަވއިފި ރޫލިންގެއއް

ްއެރުވުމުެގް ްޖަވާބު ްސުވާލުތަކަށް ްނިމުނީމާ ްދައްަކވާ ވާހަކަފުޅު

ްެއގޮތަްށް ްއެހެންވީމަ، ްދެއްވާނެކަމަށް. ްަވގުުތ ގޮތުންނާއެީކަގއި

ްއިޢުލާނު ްއެކަން ްމުޤައްރިރުްބަދަލުކުރައްވާަފއި ްއަނެްއާކ  1095ކުރަްއވާފައި

ްގޮތުްން ްއުޫސލެއްގެ ްބަދަލުކުރެއްވުްންެއއީ ްގޮތަަކށް ްއެހެން ފެނިވަޑަިއގަތީމާ

ްމިިިތާނގަިއް ްނެތިގެްނ ްމުޤައްރިރު ްމިހާރުވެސް ްނުވާނެ. ރަނގަޅުގޮަތކަށް

ްހޭދަކުރައްަވއިފި.ް ްވަގުތު ްމާގިނަ ްމަނިކުފާނު ްއިންތިޒާުރގައި މުޤައްރިރުގެ

ްއެް ްމީަގއިްއެހެންވީމަ، ްޭރވުމެއް ްނުބައި ްއެބަވިސްނޭ ގެންދަާވގޮތުްނ

 1100ްއުޅޭކަމަށް.ްވަރަށްްދެރަގޮތަކަްށްމިދަނީ.ްޝުކުރިއްޔާ.

ް

ް

ނުޑްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް، ްވާހަކަފުޅެއް. ްރަނގަޅު ްތިވިދާުޅވީ އާދެ،

ްބަލައި ްއަނެއްާކ ްމިފަރާތަށް ްދަންނަވާފައި ްމިހެން ލެވުނުއިުރްބަލައިލަން

ްެއް ްހީވަނީ ްަވޑަިއގެންފި.ްއެހެންވީމަ،ްއަޅުަގނަޑށް ްމުޤައްރިރު  1105ޢިއްޒަތްތެރި

ްދެންް ްރަނގަޅުކަމަކަްށާވނެހެން. ްއެއީ ްދިނުން ނޑު ްއަޅުގަ ފުރުޞަތު

ްޚިޔާލުފުުޅް ްމިކަން ްޖުމްލަކޮށް ްދަންނަވާލެިވްއޖެ އަޅުަގނޑަްށ

ްޑްރާފްޓިން ްދަންނަވާލަންޖެހެނީ ްމިހެން ްގެންގުުޅްއވިގޮތް. ްކޮމިޓީއަކީ 23ްގ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްޢިއްޒަތްތެރި.ްއެ ްކޮމިޓީެއްއްމިމަޖިލީހުގެ ްއެކުލެވޭ މެންބަރުން

ްކުރަްއވާފަިއާވް ްހޭދަކުރައްަވއިގެން ްވަގުތުތަެކއް ްގިނަ ްވަރަށް  1110މެންބަރުންގެ

ްއަޅުަގނޑަްށް ްދަންނަވާލުމަކީ، ްގޮތް ްއެމަސަްއކަތްުކރެއްވި މަސައްކަތެއް.

ްބޭނުންކަމަކަށްވާނެހެ ްކުރަމުްންހީވަނީ ްެއކަން ްައޅުަގނޑު ްއެހެންވީމަ، ން.

ްއިސްމާޢީލް،ް ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްއާދެ، މިގެންދަނީ.

ްއަރުވަން.ް ްފުރުަޞތު ްއަޅުަގނޑު ްމުޤަްއރިރަށް ްކޮމިީޓގެ ޑްރާފްޓިންގ

 1115ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްލ.އަޮތުޅގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.

ް
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ްނުކުތާ(ް)ނިޒާމާބެހޭ

ް

ްަކނޑަައޅަިއގެްންްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ްމުއްދަތެއް ްވަކި ްއަުޅަގނޑުމެން ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްކުރިްްްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނިންމުމަށް ްހަދާ ްޤާނޫނުއަސާީސ  1120އަޅުަގނޑުމެން

ްއެމަސަްއކަ ްނުނިމިފައި. ްއެދުވަހަށް ްމިޮއތީ ްމިހާރު ތްްމަސައްކަްތވެސް

ނޑުމެންްމަނިުކފާނަށްްވަރަްށް އެގޮތަްށްކުރަްއވަމުންްގެންދިަޔއިރުަގއިްއަުޅގަ

ްބޭނުމަީކް ްދިނުމުގެ ްއެއިޚްތިޔާރުަތއް ްދިީނމު. ްއިޚްތިޔާރުަތކެއް ގިނަ

ްމަނިކުފާނުް ްއިންނަަވއިެގން ނޑީިީަގއި ްތިގޮ ްމަނިކުފާުނ ފަހަރެއްގަިއވެސް

ް ްގެންދިއުމެއް ްމިމަޖިލިސް ްގޮތަކަށް ްމަނިކުފާނުވެްސްބޭނުންފުޅުވާހާ  1125ނޫން.

ްއަެގްއް ްކޮންެމވެްސަވރެއްގެ ްޭއގައި ްވިދާުޅވެްއޖެއްޔާ ްދޫފުޅުން އެްއޗެއް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްފެށިގެންައއިރުަގއި ްއާއަހަރު ްމި ްދެން، ހުންނަންޖެހޭނެ.

ްހަމަް ްއަހަރެއް. ްމުހިންމު ްވަރަށް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމިއީ ްމިތިބީ ހީކޮށްގެން

ްއަދިވެް ްއެނގޭނެ. ްހަމަްއެންމެންނަށްވެސް ްމަނިުކފާނުވެސް ްމިހާރު ސް

ްބާރާއިް ްއުސޫލުން.ްމަނިުކފާނުގެ ްެކމްޕޭނަކަށްވާ ްިތގެންދަވަނީ  1130ތިކަންތައްތައް

ްމަނިކުފާނުް ްނަހައްދަވާ ްއެހެން ްއޮތްކަމަށް. ްމައްޗަްށ ްމިމަޖިލިސްގެ އާރު

ްއެދެން.ް ްގެންެދވުން ްެއއްގޮތަށް ްއެަގާވއިދާ ްއޮތީމަ ްަގވާއިދު އަމިއްިްލައަށް

ްވިދާޅު ްދެންމެ ްގަާވއިދ33ްްުވީ ްތިމަންނަމެން ްނިންމަން ޮނެވމްބަރަށް

ނޮވެްމބަރަށްްނިންމާށ33ްްޭއެގޮތަށްްބަދަލުކުިރކަމުގަިއިވަޔސްްއެަގާވއިދުަގއިް

ްތަންފީޒުކުރެޭވނެއޭ.ްއެގޮތަްށް ްއެގޮތަށް ްގަާވއިުދްހަމަ ްވަނީވިއްޔާ  1135ނެތްކަމަށް

ަވކިްހިސާބަކުްންވިދާޅުވެަފއިްމިހާރުްއަެނއްކާްހަމަްކުރީގަިއްހެއްދެިވގޮތަށްް

ްއާން ްވިދާޅުިވ، ްކުރިން ްވިދާޅުވެަފއި ްބާއްވާނަމޭ ްޖަލްސާ މެންދުރުފަހު

ްިމީއް ްުނގެންދެވޭނެ. ްމިހާރަކު ްެއގޮތަށް ްބަދަުލވީޭއ. ނޑަށް ްރޭގަ މިހާރު

ްމަނިކުފާނަކީް ްމަޖިލިސް. ްޚާއްޞަ ްރަްއޔިތުންެގ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ް ްރައީސް. ްލާފައިހުރި ްހޮާވފައި ްތިތަނަށް ނޑުމެންނަްށްއަޅުަގނޑުމެން  1140އަުޅގަ

ްނުޖައްސަވާޭށ.ް ްމަސައްކަެތއް ްވަކިކުރުުމގެ ްރައީސްކަމުން މަނިކުފާނު

ްނެރުއްވާަފިއް ްރޫލިންގއެްއ ްމަނިކުފާނު ްމިހާރު ްގެންދަވާށޭ. ގަާވއިދުން

ްުނވާެން ްެދއްަވއިގެން ްއެކަން ްވަަޑިއގަތަސް ްއެބޭފުާޅ ްފަހުން ްދެން އޮތިްއޔާ
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ްނޫންކަމަށް ްހުށަހަޅާފަިއ ްއެއްޗެހިަތއް ްއެހެންނޫނިއްާޔްްމި ވަނީިވއްޔާ.

ްވިދާޅުވާެން ްއިުރއިރުކޮޅުްނ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްހަމަ  1145އަނެއްާކވެސް

ްހަމަް ނުޑމެންވެސް ްއަޅުގަ ްވާހަކަ. ްނެތް ްގަާވއިދެްއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްނޮވެމްބަރާއިްހަަމއަށްްދުްއވާލާނަމޭ...33ްއެްއކަލަް

ް

ް

ްމެންބަރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްތެރި ްޢިއްޒަތްތެިރް، ްނުކުތާތައް ްނިޒާމާބެހޭ ްމިހާރު  1150އާދެ،

ްރޫުޙަގއިކަމަށްވަންާޏް ްއެއް ްހަމަ ްތިގެންދަވަނީ ްގިނަކުރައްވަމުން މެންބަރުން

ްެއީއް ްެދކޭގޮުތގައި ނޑު ްއަުޅގަ ްހީވަނީ ނުޑ،ްއަުޅަގނޑަށް ްއަޅުގަ ކޮންމެހެން

ްގޮތް. ްމަސަްއކަތްކުެރއްވި ްެއކުލަވާލުމުަގއި ްއެ ްބޭނުންތެރިކަމެއްހެން

ްއެހެންވީމަ،ް ްގެންދަނީ. ްކުރަމުން ްަކންތައް ްެއގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެން

ްެއހެންކަމަށްވަންޏާް ްނުކުރެވޭެނއެޭކވެސް. ްއެކަްނ ްނެތް  1155ގަާވއިދުަގއި

ްގެންދިޔަގޮތަްށް ްކުރަމުން ްއަޅުަގނޑު ްއެފުުރޞަތު ްީހވަނީ އަޅުަގނޑަށް

ްބ.އަތޮޅުް ްނުކުތާެއއް ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ްގެންދެވޭނެހެން. ެގްއަޅުަގނޑަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްފާއިޒް.ް

ް

 1160ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްމާޮޅސްމަޑުލުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް ްގއ.ެގ ްދެންމެއަކު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްނުަބިއްްޢަލީްފާއިޒްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްިވދާޅުވި، ްދެއްެކވުމުަގއި ްވާހަކަފުޅު ްޙަލީމް ްޢަދްނާން މެންބަރު

ްޤަބޫލުފުޅުކުރެއްޭވކަމުަގއި.ް ްގެންދަވާކަމަށް ްމަނިކުފާނު ްތެރެއިން ރޭވުމެްއގެ

ްވާހަަކއެްއ.ްއެހެންކަމަށްވާނަަމް ްރަނގަޅު ްތިވިދާޅުވީ ްޖަވާބުދެއްވި  1165މަނިކުފާނު

ްމިތަނުންް ްއަދި ްދަތި ްޤަބޫލުކުރުން ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްެއވިދާޅުެވވުނީ ރިކޯޑުަގއި

ް ްއެކަމާ ްހިނިފުޅުވަުޑވާ ްބޭފުޅުން ްއެްއޗެހިްބައެއް ްވަަރކަށް ކޮންމެވެސް

ްފާހަގަކޮށްލަންް ްެއވާހަަކ ްއިވުނުކަމަކަްށވީތީ ްައޅުަގނޑަްށ ްއަޑު ވިދާޅުވި

ްއަޅުަގނޑުްބޭނުންީވ.ްޝުކުިރްއޔާ.

ް1170 
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ް

ްއެހެންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެއީ، ްވިދާުޅީވ ްވާހަަކއެކޭ ްަރނގަޅު ްމިއީ ްއަުޅަގނޑު އާދެ،

ްިއނގޭ ްރައްދުާވގޮތަށް ްބުނެްވާހަކަައކަށް ްރޭވުމެކޭ ްނުބައި ނޑު ްއަުޅގަ ތޯ.

ްެއކަްން ނޑު ްއަޅުގަ ްނުވަތަ ްމެންބަރަކަށް ްޢިއްޒަްތތެރި ްެއްއވެސް އަޅުަގނޑު

ްމިތާނަގިއް ްއެއީ ްނުކުރަން. ްޤަބޫލެއް ނުޑ ްއަުޅގަ  1175ކުރާނެކަމަކަށް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއެއީ ްބަލާއިރު ްހުވައަށް ްތިިބ ްކޮްށގެން އަޅުަގނޑުމެން

ްއެހެް ްނޫން. ްމެންބަރަކުްކޮށްގެްނވާނެކަމެއް ްޢިްއޒަތްެތރި ްއެްއވެސް ންވީމާ،

އަދިްައޅުަގނުޑވެސްްއެކަހަލަްރޭވުމެްއގެްތެެރއިންްައޅުަގނުޑމެންްކުރުމަީކް

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްޅ.އަތޮުޅެގ ްއާދެ، ްނޫން. ްއޮތްކަެމްއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

 1180ްމެންބަރުްޙުސައިންްއިބްރާހީމް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ނުޑވެސްްހަމަްނިޒާމީްނުކުތާެއްއްްންްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއި ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަުޅގަ

 1185ނެގީްދެންމެއަކުްބ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއެނެންެގިވްނުކުތާްހަމަްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްވިދާޅުވީމާް ްއެހެން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްގއ.އަތޮުޅގެ ްމަނިކުފާނަށް އެއީ

ްއެހެންވީމާ،ްްމަނިކުފާނަށް ްވާހަކަފުެޅއްކަމަށް. ްރަނގަޅު ވިދާޅުވެވުނީ

ްމިތާނގައި،ް ްމަނިކުފާނު ްލިބިގެންދާނެ ްމެސެޖެއް ްނުބައި ރައްޔިތުންނަށް

ްގުިޅގެްން ްބޭފުޅުންނާއި ްއެހެން ްގުިޅގެން، ްމީހުންނާއި ްއެހެން މަނިކުފާނާއި

ްެއކަްން ްއެެހންވީމާ، ްރާވަނީކަމަށް. ްރޭްއވުންތަްއ  1190ނުބައި

ްޤަބޫލެްއްރަނގަޅުކޮށްލަ ްައޅުަގނޑު ްހަމަގައިުމވެސް ްދަންަނވާލަން. ދެްއވާށޭ

ްމާލޭެގް ްއަދި ްާރއްަވވާނެކަަމކަށް. ްރޭވުމެއް ްނުބައި ްމަނިކުފާނު ނުކުރަން

ނުޑް ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުވެސްްއެަކހަލަްޢަމަލެއްްނުކުރައްވާެނކަމަށްްއަުޅގަ

ްހަމަްޔަޤީންކުރަންްއިނގޭތޯ.ްެއކަންްއިޞްލާޙުކޮށްލަދެްއވާށޭ.

ް1195 

ް

ްނުބަިއްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްުގޅިގެން ްބޭފުޅަކާ ްެއްއވެސް ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްައޅުަގނޑު އާދެ،

ްމިކަމުގައިހުިރްމުހިންމުކަންް ްެއކަމަކު،ްއެހެންނަމަވެސް ްނުރާވަން. ރޭވުމެއް
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ްދަންނަވާލަދިނުމަީކް ްވިސްނުން ްގެންުގޅުްއވި ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓިންގ މިކަން

ްޤަބޫލުކު ްކަމަށްާވީތްއަޅުަގނޑު ްކުރަންޖެހޭނެކަމެއް ްއެއީ ްގޮތުގައި  1200ރާ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމާޭލެގ ްގެންދިަޔއީ. ްައރުވަމުން ްއެފުރުޞަތު އަޅުަގނުޑ

ްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލަށްްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުްއަުރވަން.

ް

ްއެިެްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްންެމްޝުކުރިއްޔާ

ްޢިއްޒަތްތެރިްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަދި ްއަރިހުން ްމަނިކުފާނުގެ ނުޑ ްއަުޅގަ  1205ފުރަތަމައިނުންވެސް

ްބޮޑަށްް ްވަރަށް ްއަރިހުން ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެންމެހާ މަޖިލީހުގެ

ްހޭދަކޮށްލައްަވްން ްަވގުތުޮކޅެއް ްއިންތިޒާުރގައި ނުޑގެ ްއަޅުގަ ްއެދެން މަޢާފަށް

ްނުކުީތްޖެހިވަޑައިް ްބޭރަށް ްޖަލްސާއިްނ ްައޅުަގނުޑ ްއެހެންނަމަވެސް، ގަތީތީ.

ްދެބާބުގަިއް ްހުށަހެޅުނު ްއެންމެފަހުން ްއަދި ްލިިބގެން ްއިޒުނަ ރިޔާސަތުގެ

ްހުށަހަޅުއްާވް ްއިޞްލާޙުތަްއ ްމެންބަރުންގެ ްއޮްތގޮތަީކ  1210ޢަމަލުކުރައްވާފަިއވާ

ްދަން ްބުނަްނ، ްއެްއޗެއް ްފަރާތުން ްކޮމިޓީގެ ްޑްރާފްޓިންގ ނަވަންްނިމުނީމާ

ްހުރީް ްދެކިގެން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެްނވީމާ، ްގެންެދވީ. ްދެއްވަމުން ފުރުޞަތު

ްއަނެއްާކވެްސް ްފަހުންނޭ ްއިޞްލާޙުތަުކގެ ްހުށަހެޅުއްވި މެންބަރުން

ްެއީއް ްެއހެންވީމާ، ްދަންނަވާނީ. ްއެްއޗެއް ްފަރާތުން ްކޮމިީޓގެ ޑްރާފްޓިންގ

ްޮބޑަ ްވަރަްށ ްދަންނަވާލަން. ްކަމެއްކަްނ ްހިނގާދިޔަ ްމަޢާފަށްްއެހެން  1215ށް

އަދިވެސްްއެއްފަހަރުްއެދެން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާެގް

ްއޮްތް ްވިސްނާަވޑަިއގެންފައި ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްިޓންގ ްއެކުލަވާލުމުަގއި ބާބު

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމިހާތަނަށް ްަމފްޙޫމަކީ ްއެއް ނޑު މައިގަ

ްސިފަކުރާގޮ ްަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްތަފާުތްޤާނޫނުއަސާސީތަުކގައި ްވަރަށް ާތއި

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމިހާރު ްއެއީ، ްމަފްޙޫމެއް. ްއޮތް ްގެެނވިފައި  1220ގޮތަކަށް

ްބަލައިލުމުންވެްސް ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ޢަމަލުކުރަމުންދާ

ްހުރިހާް ްދަޢުލަތުގެ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކީ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ްވިދާޅުވުމު ްބަސް ްއެންމެފަހު ްހުރިހާކަމެްއގަިއ ްފުރުޞަުތްދިމާއެއްަގއި، ގެ

ްމިހާރުް ްއެހެންނަމަެވސް، ްބޭފުޅެއް. ްހުންނަވާ ްގޮތަކަށް އޮންނަކަހަލަ

ްައިދް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއާއި ްމިއޮތީ ްފަރުމާކުރެވިފައި  1225މިޤާނޫނުއަސާސީ
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ްގޮުތގަިއ.ް ްފަާރތުގެ ްހިންގާ ްވެރިކަން ްއެއީ ްއެުކގަިއ ްމަޖިލީހާއި ވަޒީރުްނގެ

ްބޭނުންކުރު ްހަމައެކަނި ްއެލަްފޒު ްޑްރާފްޓިންގް'ވެިރކަން' މުގަިއވެްސ

ްއެމަފްޙޫމްް ްުކރީގެ ްެއއީ ްބަޙުސްކުރެވުނު. ްދިުގކޮްށ ްވަރަްށ ކޮމިޓީގަިއ

ްސާފުކޮްށް ްވަަރށް ްއެހެންވީމާ، ްސިފަވެދާނެތީ. ްމީހުންނަށް އަނެއްާކވެްސ

ްރައްޔިތުންެގް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައީކ ްމިހާރު ްބޭނުން.  1230ދަންނަވަން

ްކަން ްގޮތްތަކެއް، ނޑައަޅާ ްކަ ްހުންނާނެްމަޖިލީހުން ްހިންަގން ތައްތަެކއް

ްމާއްދާތަކެްއް ްހުިރހާ ްބާބުގެ ްމުޅި ްމަްއޗަށް ނުޑްމަފްޙޫމްގެ ްމިމައިގަ ފަރާތޭ.

ްމިއޮތީ.ް ްޑްރާފްޓްކުރެވިފައި ްހިންގުމުގ1ްްެމިހާރު ްވެިރަކން ްމާއްދާގައި ވަނަ

ްއެފަރާތަކީް ްހަމައެަކނި ްެއއީ ްމިއޮތީ، ްބަޔާންކުެރިވފައި ްގޮުތގައި ބާރުގެ

ްަކނ ްކޮބައިކަން ްދެން ްދައުރު.2ްްަޑއަޅާލުން. ްރިޔާަސތުގެ ްމާއްދާ،  1235ވަނަ

ްރައްޔިތުްން ްދިޔައިރު ްފަށަމުން ްމަސަްއކަތް މިޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްދެކެވެމުންދިަޔް ްތެރޭގަިއ ްރައްޔިތުންގެ ްޚިޔާލުތަކާއި ހުށަހަޅާފައިހުރި

ްފާޅުކުރެްއވިް ްމެންބަުރން ްފްލޯރގައި ްމަޖިލީހުެގ ވާހަކަތަާކއި

ްމިހު ްހަމަްޚިޔާލުފުޅުތަކާިއ، ްތަުކރާރުކޮށް ްރިޢާޔަތްކުރާއިުރަގއި ރިހާކަމަކަށް

ނަޑއެިޅް  1240އައިސްަފއިްއޮތްްޚިޔާަލކީ،ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެްދައުަރކީްކަ

ްއެަކކަްށް ްއަދަދުވެސް ްދައުރުގެ ްއަދި ްމުއްދަތެްއ ްވަކި އޮންނަ

ްކޮމިޓީްން ްެއގޮތުން ްއޮންނަންވާެނކަމަށް. ްލިމިޓްކުެރވިފައި އަދާކުރެވޭެނވަރު

ްދައުަރީކްމި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ްމިއޮތީ ްނިންމަވާފައި ހާރު

ްދެދައުރަށްވުެރް ްފަްސއަހަރުގެ ްެއކަކަށް ްއެ ްއަދި ްދުވަހޭ. ފަސްއަހަރު

ްނުވާނެއޭ.ް ްހުރެިވެގން ްމަޤާމުަގއި ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ  1245ގިނައިން

ް 2ްްމިހެން ްއަދިވެސްވަނަ ްދެން ްލިޔެވުނީ. ްއިްމާއްދާގައި ތުރުްމީގެެތރެއިން

ް ްއަރާފާނެކަމަށްޓަކަިއ 2ްްއޮޅުމެއް ް)ށ( ްާމއްދާެގ ްއްއެްވަނަ

ްމިޤާނޫނުއަސާސީއަްށް ްކޮންމެހެން ްއެީއކީ ްކޮމިޓީްނއޮީތ، އިތުރުކުރަްއވާފައި

ޢަމަލުކުރަންްފެށީމާްފެށޭްކަމެއްނޫނޭ.ްއެިެްއވެސްްއިރެްއަގިއްދިވެހިރާއްޖޭެގް

ް ްކަމުަގިއ 5ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއ2ްްައަހަރުގެ ްހުރިްދައުރު  1250ދާކޮށްފައި

ްމަޤާމަށްް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމެގ ްއޭގެފަހުްނ ްދެން މީހަކު

ްވީހާވެްސް ްެއަކން ްނުކުރެވޭެނއޭ. ްއިންިތޚާބެއް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް
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ވަަންމާއްދާގެް)ށ(2ްްޞަރީޙަކޮށްްބަޔާންކުރުމަށްްޮކމިޓީންްފެނިވަޑަިއގެންް

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުް ްދެން، ްއޮތީ. ްގުޅިފަިއްލިޔުްއވާފައި ްަމޤާމާ ގެ

ނޑުްބަދަލަކީްމިީއވެސްްކޮިމޓީގައިްވަރަްށް  1255މިހާރުްމިގެނެވުނުްއަނެއްްމަިއގަ

ްބަޙުސްތަކެްއް ްިދުގ ްތަފާތުވެ ްިޚޔާލުވެސް ްބަޙުސްކުެރވި ދިގުކޮށް

ްޢަމަލުކުރަމުންދާް ްމިހާރު ްޤާޫނނުއަސާސީަގއި، ްމިހާރު ހިނގިކަމެއް.

ްރައީސުލްޖުމް ްމިއޮންނަނީ ހޫރިއްޔާެއްއްޤާނޫނުއަސާސީަގއިެވްސ

ްމަޤާމަށްް ްނާއިބުކަުމގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިންތިޚާބުވުމަށްފަހު

ްމީހެކޭް ްޢަްއަޔންކުރާ ްމީހަކު ްހުންނަ ްމަޤާމުގައި  1260ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްލިޔެވިަފިއް ްމީގައި ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްމިހާރު ްއެހެންނަމަވެސް، ހުންނާނީ.

ްމިފެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެމެރިކާއިން ްެއީއްމިއޮތީ ްނިޒާމެއް ްކަހަލަ ންނަ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔް ްމީހަކީވެސް ްހުންނަ ްމަޤާމުގަިއ ްރައީްސގެ ނާއިބު

ްމީހަުކް ްިމވެނި ްއެނގެންވާެނއޭ ްަރއްިޔތުންނަށް އިންތިޚާބްކުރާއިުރވެސް

ްރައީސްކަމުެގް ްނާއިުބ ްިއންތިޚާބްކޮށްފީވިއްޔާ  1265ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް

ްކާް ްހުންނާނީ ްދެން ްއުސޫުލްމަޤާމުގައި ްިމކިޔާ ްޓިކެޓޭ ްޖޮއިން ްއެ ކުކަން.

ްއަޅުަގނުޑްމިދަންނަވާލީް މިހާރުްމީގައިްބަޔާންްކުރެވިަފއިްމިއޮތީ.ްމިވާހަކަ

ްއެއްދިމާިއްން ްބަލައިލާއިުރގަިއ ްިއޞްލާޙުތަކަށް ްބައެއް ްހުރި ހުށަހެޅިފައި

ްގޮތަށްހުރިް ްނުގެނެވޭ ްބަދަލު ްދިމާއިން ްއަނެއް ްގެނެވި ބަދަލު

 1270ބަހުރި.ްެއހެންވެއްޖިްއޔާްވަރަށްްބޮޑުްމައްސަލަތަކަާކިއްއިޞްލާޙުތަްއވެސްްއެ

ްސަމާލުކަމަށްް ްމިކަމަިަށް ްދެއްވުމުަގއި ްވޯޓު ްމެންބަރުން ކުރިމަތިވާނެ.

ްމިހާރުް ްއެހެންވީމަ، ްބޭނުން. ްަދންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ މިހާރުވެސް

ްވާނެގޮަތކީްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާކަމުގެްއިންތިޚާބަށްްނުކުންނައިރުްއެމަޤާމަށް

ްއެމީހެއްެގް ްހަރަކާތްތެިރާވނެ ްއިްނތިޚާބުގަިއވެސް ްމީހަކާއެުކގައި ކުރިމަތިލާ

ްރައްޔިތުްން ްއެހެންވީމަ، ްމީހަކު. ްހުންނާނެ ްދެން ްގޮުތގައި  1275ނާއިބެްއގެ

ްމީހުންނަށްް ްތިބޭނެ ްމަޤާމުގައި ްދެ ްމަޤާމް. ްދެ ްއެ ްޯވޓުލާނީ ޙަޤީޤަތުގައި

ންވެްސްަވރަށްްސާފުކޮްށްޙަޤީޤަތުގައިްަރއްޔިތުންްވޯޓުަލމުންްގެންދާނީ.ްމިކަ

ްމިހާް ްވިސްނޭތީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްޖެހޭނެކަމަށް ްދަންނަވާލަން މެންބަރުންނަށް

ްއެއްެވްސް ްަމޤާމު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްއަދި ްމިދެންނެވީ. ތަފްޞީލުކޮށް
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ްވިޔަްސ،ް ްދެއްވަިއގެން ްއިސްތިޢުފާ ްއަދި ްހުސްވެއްޖެނަމަ  1280ސަބަބަކާހުރެ

ްއިތުާބރުނެތްކަ ްވިަޔސް، ްވިޔަސް،ްމަރުވެގެން ްނެިގެގން ްވޯޓެއް މުގެ

ްމަޤާމްް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ ްދައުރެއްަގިއ ހިނގަމުންދާ

ްއެމަޤާްމް ްމުއްދަުތގަިއ ްއޮތް ްބާކީ ްއެަދއުރުެގ ްދެން ހުސްވެއްީޖވިްއޔާ

ްހުރިް ްގޮތުަގއި ްނާއިުބގެ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްހަވާުލވާނީ އޮޓަމެޓިކުން

ްބާ ްއިންތިޚާބެއް ްއަލުން ްމިހާުރްމީހަކަށޭ. ްއެއީ ްނޫނޭ.  1285ްއވަިއގެނެއް

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްދެން، ްމަފްޙޫމަކީ. ްމިއޮތް ބަޔާންކުރެވިަފއި

ްވާހަކަެދއްކުމުަގިއވެްސް ްމީހުންނަށް ްއެިކ ްބޮަޑށް ްވަރަށް އިންތިޚާބްާވގޮތް

ްދަންނަވަނީ.ް ްފާހަގަކުރެވޭީތ ްއޮތްކަމެްއކަމަށް އޮޅުންއަރާަފއި

ްއިންތިާޚބްކު ްމީހުންގެްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްކުރިމަތިލާ ްއެމަޤާމަށް ރުމުގައި

 1290ައށްިްވުރެްގިަނ53ްްމެދުގައިްފުރަތަމަްނެގޭްވޯޓުންްއެްއވެސްްމީހަކަށްް%

އަްށުވރެްގިނަްވޯުޓ53ްްވޯޓުްނުލިބިއްޖެނަމަ،ްެއވޯޓުްިދންްރައްޔިތުްނގެް%

ްދެް ްލިބުނު ްވޯުޓ ްގިނައިން ްއެންމެ ްއަނެއްާކވެސް ްދެން ނުލިބިއްޖެނަމަ

ްމެދުގައި ްއާޚިރުަގިއްްމީހުންގެ ްބާއްަވއިގެްނ ްއިންތިޚާބެއް އަލުން

ްރައްޔިތުންެގް ްނުވެވޭނެޭއ ްހަވާލެއް ްމަޤާމަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ

ްވޯުޓް ްިގނައިން ްެއއްބަޔަްށވުރެ ްދެބައިކުޅަ ްރަްއޔިތުންގެ  1295އެވޯޓުދިން

ކާމިޔާބުކުރާްމީހަކަށްްނޫނީ.ްެއހެންވީމަ،ްެއގޮތަށްްމިހާރުްލިޔެވިފައިްމިއޮީތ.ް

ވަނަްމާްއދާއާއިްހަމައިްނ13ްްއެއީްެދވަނަްބުރެއްްއޭރުންްޮއންނާނީ.ްދެން،ް

ްއަޅުަގނުޑް ްެދން ްތަފްޞީލުތައް ްއޭގެ ްމަސްޢޫލިއްޔަތުތަކެއް. މިހިރީ

ްހިތުންް ނޑު ްއަުޅގަ ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްނުދަންނަވާނަން. ްމިހާރަކު ކޮންމެހެން

ްތަާޢރަފް ްއަލަށް ްތަފްޞީލުތަކެއް. ްހުރިހާ ްލިެޔވިފައި  1300ކުރެޭވްްއެހެރީ

ްމިދަންނަވާ ނޑު ްއަުޅގަ ްބަދަުލތައް ނޑު ްމައިގަ 18ްަލނީ.ްދެން،ްމަފްޙޫމްތައް

ވަނަްމާއްދާވެސްްމެންބަރުންގެްސަމާލުކަމަށްްގެންނަންޖެހޭްމާއްދާއެްއކަމަްށް

ްމިހާރުް ްދަންނަވާާލނަން. ްއެހެންވީމަ، ްޤަބޫލުކުރަން. އަޅުަގނޑު

ްޤާނޫނުއަސާސީަގއިް ްޢަމަލުކުރަމުންދާ އޮންނަގޮތުްންްއަޅުަގނޑުމެން

ްއެްއވެްސް ްކުރާ ްމީހަކު ްހުންނަ ްމަޤާމުގައި  1305ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ

ްއުފުލޭނެް ްދަޢުާވއެއް ްެއްއވެސް ްހުންނައިރުގައި ްމަޤާމުގައި ްއޭނާ ކަމަކަށް
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ްމީހަކުް ްހުރި ްމަޤާމުގަިއ ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ްމާނައަީކ، ގޮތެއްނެތް.

ްމަރާލި ްމީހަކު ްހުެރގެން ްމަޤާމުގައި ްދަޢުވާއެްއްއެ ްމަްއަޗށް ްއޭާނގެ ޔަސް

ްމިގޮތަށްް ްމިއޮތީ. ްބަޔާްނކުރެވިަފއި ްޤާނޫނުއަާސސީގައި ނުކުރެވޭނެކަމަށް

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްމައްސަލައެްއކަމަށް ްދިމާވާ ްއޮތުމުން  1310މިމާއްދާ

ްމަޤާމުގަިއް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ ްެއގޮތަށް ްޙަޤީޤަތުަގއި ފާހަގަކުރެވުނީ

ްކޮން ްމީހަކު ްނުކުެރޭވްހުންނަ ްދަޢުވާ ްމަްއޗަށް ްއޭާނގެ ްކުރިޔަސް މެކަމެއް

ްއެހިސާބުންް ްދެން ްބާރު ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމުިޅ ްެއއީ ްޮއވެއްޖިްއޔާ ގޮތަށް

ްގޮތަކަށްް ްބޭނުން ްބޭނުންކަމެއް ްމީހަކު ްހުންނަ ްއެމަޤާމުަގއި އެދިޔަީއއޭ.

ްދުނިޔޭެގް ްެއއީ ްއެހެންވީމަ، ްެއއްލާލަންވީޭއ. ްަނގާ  1315ޤާނޫނުއަސާސީވެސް

ްއެ ްއޮތްގޮެތއްނޫންްއެހެން ްފިޔަަވއި ްޒިމްބާްބވޭ ްތަނެްއަގިއވެސް ްއވެސް

ްރަނގަޅުގޮެތްއް ްެއީއ ްބޭްއވުން ްއެގޮތަށް ްބެލިބެލިއިރު. އަޅުަގނޑުމެން

ްކުރެވިަފިއް ްޑްރާފްޓް ްއެމާއްދާ ްމިހާރު ްފެނިަވަޑއިގެން ްކޮމިޓީއަށް ނޫންކަމަށް

ްމީހަކު ްހުރި ްމަޤާމުަގއި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާކަމުގެ ްޖިނާޢީްއޮތްގޮަތކީ ވެސް

 1320ކުށެއްްކޮށްފީިވއްޔާްޕްރޮެސކިުއޓަރްޖެނެރަލްްދެންްއެމައްަސލަްބައްލަވާފަިއް

ދަޢުވާކުރަންްޖެހޭކަމަށްްފެނިއްޖިއްޔާްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހަށްްހުށަހަޅައިގެްން

ްމުއްދަތުް ްމަާޤމުގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ ްނިންމިދާނެއޭ އެމަޖިލީހުން

ްފަސް ްއެދަޢުވާ ްޭއގެފަހުންްހަމަވަންދެން ްއެހެންނަމަެވސް، ކޮށްލުމަށް.

ްނޫންތޯް ްކުށްކުރިތޯ ްއޭނަ ްޝަރީޢަތުންނޭ ްކުރެވޭނޭ. ްދެން އެދަޢުވާ

ްެއއީް ްއެްއގޮތަށް. ްމީހުންނެކޭ ްއެހެންވެސް ްހަމަ ނަޑއަޅަންޖެހޭނީ  1325ކަ

ްކަމަށްވާތީ.ް ްމީހުން ްކުށްކުރެވޭނެ ްކުށްުކރާނެ، އިންސާނެއްކަމަްށވާތީ

ްާބއްާވއިފިްއޔާް ްމުޅިންްްއެނޫންގޮތަކަށް ްހަަމތަކާއި ްޝަރީޢަތުގެ އެއީ

ްއަޅުަގނުޑް ނުޑްވާަހކަަތއް ްއެެހންވީމަ،ްއެމަިއގަ ްވާނެތީ. ޚިލާފުކަމެއްކަމަށް

ްމާއްދާއަކާިއް ްއެހެން ްދެން، ްއޮތީ. ްދަންނަވާލަން ްތެރެއިން ތަފާތުތަކުގެ

ްސުވާލެއްް ްސާފުކޮށްލަްއަވން ްކަމެއް ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެރި  1330ގުިޅގެން

ްފުރުޞަތުގަިއްކުރަްއވައިީފވިއްް ްތިވިާދޅުވި ްދެއްވާނެކަމަށް ްފަހުން ޔާ

ްއަޅުަގނޑުްދަންނަވާލަން.ްުޝކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް

ް
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ޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްމުޤައްރިރު.ްއާދެ،ްައޅުަގނޑުްައަވސްވެްގަންނަްންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްހު ްއިޞްލާޙު ްފޮނުއްވާަފއިވާ ްމެންބަރުން ްފުރުޞަތުްޢިއްޒަތްތެރި  1335ށަހެޅުމަށް

އަރުވަން.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުުކރިއްޔާ.ްއާެދ،ްމިގޮތުން،ްފުރަތަމަްއިޞްލާޙުް

ްއަރުވަންޖެޭހް ްފުރުޞަތު ްފުރަތަމަ ްެމންބަރަކީ، ްޢިްއޒަތްތެރި ފޮނުއްވާފަިއވާ

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއުތުރުބުީރގެ ްހުަވދުއަތޮޅު ްމެންބަރަކީ ޢިއްޒަތްތެރި

ްނިޒާމާ ްޙަލީމް. ްމެންބަރުްޢަދްނާން ްިޢއްޒަްތތެރި ްލ.އަޮތޅުގެ ްނުކުތާއަށް ބެހޭ

 1340ްމުޙަންމަދުްނަޢީމް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިއަދުްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްމިނެގީ ްނުކުތާެއއް ްނިޒާމީ ްއަުޅަގނޑު ްއައްސަލާމުޢަލަިއކުމް.

ްއަިއއިރުްްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމަޖިލީހަށް ްމިތަނަށް ްޚާއްަޞްއަޅުަގނޑު  1345މިފެންނަނީްރައްޔިތުންގެ

ްމާއްދާތައް.ް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްފާސްކޮށްފަިއވާ ްމިހާތަނަށް މަޖިލީހުން

ް ްމީގެ ްއެއީ ްައއި. ްއުފާވެރިކަން ްހިތަށް ްވަރަށް ްމާއްދ1ްްާއަޅުަގނޑު ވަނަ

ވަނަްއަހަރު.2337ްްގައި...1997ްްޮއކްޓޯބަރ13ްްފާސްވެފައިްމިއޮންނަނީް

ްޤާޫނނު ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްމިމަޖިލީހުގެްއާދެ، ްއިޞްލާުޙކުރުމުެގ އަސާސީ

ް ްއަޅުަގނޑުމެްނ55ްްޤަވާއިުދގެ ްބުނަނީ ް)ށ( ްއާއި ް)ހ( ްމާއްާދ  1350ވަނަ

ްަވކިވަކިްނވެްސް ްބައިަބއި ްފާސްކުރެވިދާނެއޭ. ްއެްއކޮށްވެސް ޤާނޫނުއަސާސީ

ްމިތަނުްން ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއެބަވިާދޅުވޭ ްމަނިކުފާނު ފާސްކުރެވިދާނެއޭ.

ްފާސްކުރު ްހުރިހާ ްފޮނުއްވަމުްންފާސްކުރާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަްށ ންތައް

ްޢަމަލުކުރަމުންދާް ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއެހެންވީމަ، ގެންދަވާކަން.

ް 132ްްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމާއްދާގެ ްބުނަީންރައްޔިތުންެގ3ްްވަނަ ްބައި  1355ވަނަ

ްަތސްދީޤުކުރުމަށްް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްފާސްެވެގން ްމަޖިލީހުން ޚާއްޞަ

ް ްވިސްނުމަްށްފޮނުވާކަމެއް ްަމއްޗަްށ ްއެ ްއަލުން ްއަދި ްނުކޮްށ ތަސްދީޤު

ް ްފޮނުވައި ްތަސްދީުޤ93ްްއަނބުރާ ްެއކަމެއް ްހަމަވެއްޖެނަމަ ުދވަސް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްޓެކްނިކަލީ ްއެހެންވީމަ، ްބެލޭނޭ. ްކުެރވުނީކަމަށް ކުރެވޭނީ،

ް ްޙައްޤުތަުކގެ ްތަސްދީޤުކުރެވިފަިއ.1ްްއަސާސީ ްމިހާރުވަނީ ްމާއްދާ  1360ަވނަ
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ް ްހަމަްއެކަމަުކ، ްއެނގިަވޑަިއަގންނަވާނެ ްމިއީ ްނުފެނޭ. ެގޒެޓްކުެރވުނީތީެއްއ

33ްވަނަްމާއްާދގެްދަށުންްކުރެުވނުްބަޙުސ55ްްްޙަޤީޤީްނިޒާމީްނުކުތާެއއް.ް

ްފެއިލްވެފައި.ް ްވަީނ ްނިންމުން ްޤާޫނނުއަސާސީ ްނިޔަލަށް ނޮވެމްބަރުގެ

ްދިވެހިރާއް ްތަންފީޒުކުރަން ްނިންމާކަމެއް ްމިމަޖިލީހުން ޖޭަގިއްއެހެންވީމަ،

ްއެހެްން ްސަރުާކރުގެ ްއަދި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށާއި  1365ހުންނެވި

ްގޮތެްއް ްމިކަމަށް ްމިމަޖީލީހުން ްއެހެންވީމަ، ްޖެހޭނެ. މުޢައްސަސާތަކަށްެވސް

ްގެންދެވުންް ްކުރިައށް ްމަސައްކަތް ްމީގެ ްފަހުގަިއ ނިންމައިދެއްވުމަށް

ްޙަޤީޤަ ްދަންނަވަން. ްެއކީަގއި ްއިޚްލާސްތެރިކަާމއި ތުަގިއްއަޅުަގނުޑ

ްތެެރއިންް ްަޙއްޤުަތކުގެ ްހުރި ްގެއްލިފައި ްރައްޔިތުްނެގ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

 1370ވަނަްމާއްދާއިންްަކވަރުެވގެންްދަނީ.ްއަޅުަގނޑުމެްނ1ްްވަރަށްްބޮޑުްބައެއްް

ްނޭވާލެވޭެން ްމިހާރަށްެވސް ްމިހާރުން ްލިބިއްޖިއްޔާ ްެއއެްއޗެހި ރައްޔިތުންނަށް

ްރައްޔިތުންތަެކއްްހުންނާނެ.ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ް

 1375އާދެ،ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްތިނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެްއގެްދަށުންްތިްނެންގެިވްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއިބްރާހީމްް ްޙުސައިން ްއިލްޔާސް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއދ.ގެ މަިައްސަލަ

ްވަީން ްައރުވާފައި ްޖަވާެބއް ްއަޅުަގނޑު ްއެމައްަސލައަށް ްނަންގަވާފަިއ. ވަނީ

ްމެ ނޑަްށްޢިއްޒަތްތެރި ްއަުޅގަ ްއިންނެިވކަމަށްވަންާޏ ްަވޑަިއގެން ްމިތާ ންބަރު

ްއެުރިވް ނޑު ްއަޅުގަ ްއޭރު ްވަަޑއިގަންަނވާނެހެން. ްސާފުވެ ްއެކަން ހީވަނީ

ްދެންނެވީް ނޑު ްއަޅުގަ ްދަންނަވާލާނަން. ްތަކުރާުރޮކށް ނޑު ްއަުޅގަ  1380ޖަވާބު.

ްޤާނޫނުގައިް ްއަރިހަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްައޅުަގނޑު ްތިވިދާޅުިވގޮތަށް

ް ްފާސްކުރާކަމެއް ްމިމަޖިލީހުން ްބަޔާްނެވގެންވަނީ ްއަސާސީަގއި 7ްޤާނޫނު

ްމިމަޖިލީހުގެް ްއެީއ ްފޮނުވަން. ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ްތެރޭަގއި ދުވަހުގެ

ްއެހެންވީމަ،ް ްކޮށްފައި. ްލާޒިމް ްމީހަކަށް ްއިްނނަ ނީޑގައި ްމިގޮ ރައީސަކަށް

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޢިްއޒަްތތެރި ްއަޅުަގނޑު ްފޮނުވަމުންްއެގޮތުން  1385އަްށ

ްދަންނަވާނަމޭް ްެއްއޗެްއ ްބެހޭގޮތުން ްއެކަމާ ްއެހެންވީމަ، ްދެން ގެންދަނީ.

ްކުިރއަްށް ްއަުޅަގނޑު ްޖަލްސާ ްމަޖިލީހުގެ ްދެންނެވީ. ނޑު ްއަޅުގަ ފަހުން
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ްޚިލާފުވާ ްޤާނޫނުއަސާީސއާއި ްއިނގޭތޯ.ްގެންދިއުމަކީ ްނޫން ިެއް ކަމެ

ްއަ ްގެންދަނީ ްކުިރއަށް ްައޅުަގނޑު ްޖަލްސާ ްެއއްެވްސްއެހެންވީމަ، ދި

ްއޮތްކަމެްއް ްހިނގާފަިއ ްމީގައި ްޚިލާފުާވކަމެއް  1390ޤާނޫނުއަސާސީާއއި

ްޢަދްނާންް ްއަުޅަގނޑު ްއެހެންވީމަ، ްނެތް. ްއެނގިަފކަެއްއ އަޅުަގނޑަށް

ްޖަވާުބް ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަރުވަމުން ްފުރުޞަތު ޙަލީމަށް

ްބަލައިލާފަ ްއަިދ ްެއކަން ްއަޅުަގނޑު ްދަންނަވަން. އިްއެރުިވއްޖެކަމަށް

ްއަރުވަން.ް ްފުރުަޞތު ނޑު ްއަޅުގަ ްޙަލީމަށް ްޢަދްނާން ްއާދެ، ސާފުކުރާނަން.

ްގެންދަާވް ްކުިރއަށް ްއާދެ ްނުކުތާއެއް. ްނިާޒމާބެހޭ ްނާރުވާނަން  1395އަޅުަގނޑު

ްޢަދްނާންްޙަލީމް.ްް

ް

ް 
ްނިޒާމީްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްދަތި ްވަރަްށ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްްޝުކުރިއްޔާ

ްެއްްޢަދްނާންްޙަީލމްް ްއެދިވަަޑއިގަންަނވަނިކޮށް ްމެންބަރަކު ްޢިްއޒަތްތެރި  1400ްނުކުތާއަކަށް

ްފުރުޞަތުްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޅުަގނަޑށް ްނާރުވާ ްފުރުޞަތު ްމަނިކުފާނު މެންބަރަކަށް

ްތިަޔް ްމަިނކުފާނުގެ ްއެހެންނަމަވެްސ، ްގެންެދވުން. ްކުރިއަްށ ދެއްަވއިގެން

ްހިންގެވުުމގެ ްއާދެ،ްއަމުރުފުޅު ްގެްނދާނަން. ްކުރިއަްށ ނުޑ ްއަުޅގަ ގޮތުްނ

ް ްހެދުމުގައި ްޤާނޫނުއަާސސީ ްިމ17ްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްީކއްކުރަންތޯ އަހަރު

ްމިދަނީް ްއަހަރުވެގެންެވސް ްހަތަރު ްައހަރު ްތިން ްއައިސް  1405ފަހަކަށް

ްވައްތަެރްއގެް ްކޮްނ ްމިއުޅެނީ ްހަދަން ްޤާނޫނުއަާސީސއެއް އަޅުަގނޑުމެން

ްއަޅުް ްކަން ްކަްންޤައުމަކަށް ްޤައުމަކަށް ްކޮން ްނޭނގި ނުޑމެންނަށް ގަ

ް ްހަދާތީ. ްޤާނޫނުއަސާސީ ްނޭނގި ްނުވަތ233ްްައަޅުަގނޑުމެންނަށް ރަށުގެ

13ްް ްނުވަތަ ްމިހަދަނީ.23ްްރަުށގެ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްޤައުމަކަށްތޯ ރަށުގެ

ްކުރިމަތިމިާވް ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއުޅެގެން.  1410މިމައްސަލަތައް

ްއެހެ ްމިކަހަލަ ްދިމާވޭ.ްޗެޕްޓަރުަގއި ްއެބަ ްމައްސަލަިަެއްއ ްބޮޑު ްވަރަށް ން

ްވާަހކަތޯް ްމަާޤމުގެ ްމީހެްއގެ ްއަދާކުރާ ްަމޤާމު ްމިދަްއކަނީ އަޅުަގނޑުމެން

ް ްދެކެފައިވާ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިވާހަަކދައްކަނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ 33ްނުވަތަ

ްމަޢުމޫންް ްދެވަަނއެްއނެތް ްއެފަދަ ްދެވަނަ ްހިންެގިވ ްވެރިކަން އަހަރުގެ

ްޔަޤީންކުރަންިް.ްޢަބްދުލްޤައް ްއެބަޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމި ްވާހަކަތޯ.  1415ޔޫމްގެ
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ްޔަޤީންް ްހަމަ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްމިވާހަކަދަްއކަނީ. ްއަޅުަގނޑުމެން މިއަށްތޯ

ްގޮތުަގިއް ްކުަރއްވާ ްޤަބޫލުފުޅު ްބޭފުޅުން ްބައެއް ްތެރެއިން އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއެނޭގް ްއެބަ ްއެކަން ްވާހަކަ. ްމީހެއްގެ ްމިދަްއކަނީ އަޅުަގނޑުމެން

ްއަ ްއިޞްލާޙުތަކުގެ ްިމހިރަ ްއަުތގައި ްމާއްދާއަްށ13ްްޅުަގނޑުމެްނގެ ަވނަ

ްހުރިް ްފޮނުވައިަފއި ްފަރާތަކުން ްކޮންމެވެސް ްލަްއވައި ްަވޒީރުން  1420ބައެއް

ްމަޢުމޫންް ްއަލްުއސްާތޛު ްމިބުނަނީ ްއޭަގއި ްބަލާއިރު. އިޞްލާޙުތަކަށް

ް ްޢުމުރަީކ ނުޑ35ްްޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ްއަުޅގަ ްއާދެ، އަހަރޭ.

ނޑަށްްއެންމެްބޮޑަްށްރައީސުލްޖު މްހޫރިއްޔާގެްބާބުްިކޔާްނިންމާލިއިރުްއަުޅގަ

ްމީހަކުް ްމަާޤމެއްަގއި ްިކޔާ ްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއޭ ްއެއްތަންޮކޅަކީ އަޅަިއގަތް

ްނާއިބުް ްނެތި ްާނއިުބ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްހުރެފައި ްހިންގަން  1425މިޤައުމު

ތުްދެްމައްސަލަެއއް.ްރައީސަކުްމިތާނަގއިްހުންނާތީ.ްމިއީްވަރަށްްބޮޑުްތަފާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކުްމަޤާމުގައިްހުންަނވާްކަމަށްވަންޏާްޭއނާގެްނާއިުބެގް

ްވާންޖެހޭނީް ްނަމަކަށް ްރަސްމީ ްމަޤާމުގެ ްމީހެއްގެ ްހުންނަ ގޮތުަގއި

ްތަނެއްގަިއް ްހުިރހާ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްާނިއބު. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްެއގޮތަށް. ްއޮންނަންޖެހޭނީވެސް ްރަީއްސްްލިޔެފައި ްނާއިބު  1430އެހެނެއްނޫން،

ް'ރައީްސ'ް ްހުްނނާނީ ްހިންގަން ްދިވެހިާރއްޖޭގަިއްވެިރކަން އޮންނަކަމަށްވަންޏާ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްމައްސަލައެއްެނތް ްމީހެއް. ްމަޤާމެއްގެ ްކިޔާ މިނަން

ްނޫސްވެރިްން ްދަންނަވާލިހެން ްކުރިންވެސް ްައދި ްަދއްކާލިހެން އިޞްލާޙުވެސް

ްޕްރެިޒޑެންޓްް ްލިޔުުމގައި ްއެހެްންްއެލިޔާ ްކޮންމެވެސް ނުވަތަްރައީސްްނުވަތަ

ނޑުެމްން ްއަުޅގަ ްމައްސަލަެއއްނޫން. ްބޭނުންކުރުމަީކ  1435އެްއޗެއް

ްިކޔާ ްމަޤާމުްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއޭ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްލިޔެ، ބާބެއް

ްމަޤާމުގެް ްމީހާގެ ްހުންނަ ްނާއިބުގެގޮުތގައި ްއޭނާެގ އޮންނަިަކަމަށްވަންޏާ

ްރަ ްވާންޖެހޭނީ ްމިބަދަލުްނަމަކަށް ްާއދެ، ްނާއިބު. އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްހުށަހަާޅް ްއަުޅަގނޑު ްގޮތެއްަގއި ްޖުމްލަ ްގެންނާން ްތަނަކުން ްހުރިހާ މިބާބުގެ

ްއަޙްމަދުް ްމެްނބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމިއޮީތ،ްމުލަކަތޮޅުގެ ްފުރަތަމަ  1440އިޞްލާޙެއް

ްކޮންމެހެންް ްހަމަ ްމިއީ ްހިތުން ނުޑ ްއަުޅގަ ްެއކީަގއި. ްތާއީާދއި ޝަފީޤުގެ

ްދިވެިހްބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާހަކައެއް.ްއެހެންނޫނިއްޔާ ްޖެހޭނެ ްގެންނާން ދަލު
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ްދެޮކޅުނުޖެހުންތައްް ްއެއްެޗްއގައިހުރި ްމިލިޔާ ްތިބެގެން ްމިތާނގައި ބަހުން

ްވަރަށްް ްމިކަހަލަ ްއެބަހުރި ްމިހާރުވެސް ްފާހަަގކުާރނެ. ްބަޔަކު ކޮންމެވެސް

ްދަންނަ ްކުރިން ްއަޅުަގނޑު ްއާެދ، ްކަންތައްތަެކއް.  1445ވާލިހެންްގިނަ

ްމިފަށާް ްއަުޅަގނޑުމެން ްވިސްނަންޖެހޭ ްއެބަ ްބޮޑަްށ ްވަރަށް އަޅުަގނޑުމެން

ްބާބުގެް ްބެހޭ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއި ްއަިދ ްމިފަށަނީ މަސައްކަތެއް

ްއަިދްހަނދުމަފުޅުް ްމަނިކުފާނު ްމައްސަލަެއއް. ްސީރިައސް ްވަރަށް ވާހަކަައކީ

ްކަންތައްަތއް ްތެރޭގައި ްމަހުގެ ްނޮވެމްބަރު ްމަޖިލިސްގެްްހުންނާނެ ދިަޔގޮްތ.

ްމެންބަރުންް ްެވގެންދިޔަގޮތް. ްދިޔަގޮތް ްކަންތަްއތައް ްހުއްޓާލިއިރު  1450ޖަލްސާ

ނުފޮނުވުމާއިްހައްޖަށްްވަަޑއިަގތުމާއިްދުޢާކުރެްއވުމާއިްފަންިޑތަްހެއްދެވުާމިއް

ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ.ް ްދިޔަގޮތް ްހުރިހާކަމެއް ްމިކަހަލަ ދެން

ްމަޤާ ްމިދައްކަނީ ްމިދައްކަނީްއަޅުަގނޑުމެން ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްވާހަކަ. މުގެ

ްކުރަްއވާިތ،ް ްހަނދުމަފުޅު ްމަނިކުފާނު ްވާހަަކެއއްނޫން. މީހެއްގެ

ްމިދައްކަީން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާހަކަ، ްމަޤާމެއްގެ ްމިދަްއކަނީ  1455އަޅުަގނޑުމެން

ްދަންނަވަންް ްތަކުރާރުކޮްށ ނޑު ްއަުޅގަ ްއަިދވެސް ްވާހަަކއެއްނޫން. މީހެއްގެ

ްސަް ްބޭފުޅުންވެސް ްއަޅުަގނޑުމެްންހުރިހާ ްަވޑަިއގަންނަވާތި. މާލުވެ

ްމީހެއްގެް ްމިދައްަކނީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްވާހަަކ. ްމަޤާމުގެ މިދައްކަނީ

ްދިވެިހް ްމިރާއްޖެއަކީ ްރާއްޖެެއއްނޫން. ްމީހެއްގެ ްމިރާއްޖެއަކީ ވާހަކަެއއްނޫން.

ްދިވެހިް ްެޖހޭނީ ްވާހަކަަދއްކަން ްިމރާއްޖޭަގއި ްރާއްޖެެއއް.  1460ރައްޔިތުންެގ

ް ްހިންގުމަށްޓަކަިއްރައްޔިތުންެގ ްާރއްޖެ ްމިއުޅެނީ ްައޅުަގނޑުމެން ވާހަަކ.

ޚިޔާނާތްތެރިނުވާްފަސާދަްނުުއއްފައްދައިްަޤއުމުްހިންގޭނެްީމހަކަށްްވެރިކަްން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއެީއ ްލިޔަންެވގެން. ްާވޖިބުތައް ްއެމަޤާމުެގ ހަވާލުކުރުމަށް.

ްމިތާ ްއެްއގޮތަކަްށވެްސ ނޑުމެން ްައުޅގަ ްމިއުޅޭކަމަކީ. ނގަިއްމިކުރަން

ްއުޅޭނެގޮްތް ްޖަހައިގެން ްއަސާ ްދުވަހު ްހުރި ްދެން ްމީހަކު ްހުރި  1465އަޖޫުޒވެފައި

ްބޭނުމެއްނޫން.ް ްދައްކާކަްށ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެއގޮެތއް ްނޫޅެން. ކިޔައިޭދކަށެއް

ްޒުވާްން ްޢިއްޒަްތތެރި ްމިތިބަ ްމިތާނގައި ްހިތާމަކުރަން އަޅުަގނޑު

ްބަިއވެރި ްކަންތައްތަކުަގއި ްމިކަހަލަ ްަވޑަިއގަންނަވާތީ.ްވުޒަާރވުންެވސް ވެ

ްޤައުމުް ްޙާލަތު. ްޤައުމުގެ ްމިއީ ްކުރާނީ. ްކީއްޯތ ްކަމެއް. ްހުރި ހިތާމަ
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ްކޮރަޕްޝަނުެގް ްފަސާދައާއި ްމިހެން. ްމިއޮތީ ްބިނާކޮށްފައި  1470އަޅުަގނޑުމެން

ްކީްއވެގެންޯތް ްިމއީ. ްއޮތްޤައުމެއް ްދަސްކޮްށދީފައި ްއުޅެން ތެރޭގައި

.ްކީއްެވގެންތޯްއަޅުަގނޑުމެްންއަޅުަގނޑުމެންްވަޅިްހިފަިއގެންްމިނުކުންނަނީ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްކީްއވެގެންޯތ ްމިނުކުންނަނީ. ްހިފަިއގެން ނޑިބުރި ދަ

ްއޮްތގޮތް.ް ްދަސްކޮށްދީަފއި ްމިއީ ްމިނުކުންނަނީ. ްހިފަިއގެން ހަތިޔާރުތައް

ްފެށިގެން.ް ްތެރެިއން ްޖަމްޢިއްޔާތަުކގެ ްފެށިގެން ްތެެރއިން  1475ސްކޫލްތަކުގެ

ްތެރެިއން ްވެރިކަމުެގ ްތެރެއިންެވްސްރަށްރަށުގެ ނުޑވަރު ްގަ ްއަދި ވެސް.

ްޒިންާމް ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއީ. ްއޮްތގޮތް ްދަސްކޮށްދީފައި މިކަން

ްމީހަކުް ްގޮތުން ްއަޚްލާޤީ ްދާއިރު ްގޯްސވެގެން ްކަމެއް ނަގަންޖެހޭނެ.

ްމިސާލަކަށްް ްބޮއެގެން ްނުހުރޭ.ްފަތް ްެއކަކުެވސް ްނަގާނެ ްޒިންމާ ގޯްސވާއިރު

 1480ހެންނަމަވެސް،ްކޮންމެވެސްްރަނގަޅުކަެމްއްޒިންމާްނަގާނެްމީހަކުްނުހުރޭ.ްއެ

ް ްރޭހަކުން ްދުވެފީވިްއާޔ633ްްކޮށްގެން ްތެޭރގަިއ ްަވގުތެްއގެ ްވަކި މީަޓރަށް

ްދަށުްން ްވިސްނުްނފުޅުގެ ްދުރު ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްއެބަނަގާ، އެޒިންމާ

ްބޭފުޅަކުެވސްް ްކޮންެމ ްއެްއގޮތަކަްށވެސްނުޭވ. ްއެހެން ްއެނޫން ްދުވީ. އޭނަ

ް ްޙައްޤުތަުކެގްވިދާޅުވަނީ ްއަާސސީ ްއެރިޔަސް. ްދުން ްޖަނަރޭޓަރަކުން އެހެން.

ްވިލިގިލިްން ްިއއްޔެ ނޑު ްއަުޅގަ ްބޭނުން، ްޮބޑަށް ްވަރަށް ްައޅުަގނޑު  1485ވާހަކަ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްބަަޔކު ްގިނަ ްވަރަިަށް ްވިިލނގިލީގެ ްއަތޮޅުގެ ްގއ. އަިއއިރު

ްކާބަންތަކުންް ްއަންނަ ްދުންހޮޅިން ްސްޓެލްޯކގެ ްބުނި ކައިީރގައި

ްއެހެންވީަމ،ްތިމަންނާމެ ްމިއުޅެނީ. ްދިރިނޫޅެިވގެނޭ ްގޮވަިއގެން ްދަރިން ންގެ

ްއަސާސީްޙައްޤުަތކުގެްބާުބގެްާވހަކަްއަވަހަށްްފާސްކޮށް..

ް1490 

ްއިޞްލާުޙްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހުށަހަޅުްއވާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި

ްހަމަވާ ްވަގުތު ްމިހާުރ ްދެްއވާފައި ްދަންނަވާލީ.ްހުށަހަޅުއްވާ ްކައިިރވާީތ ން

ްމިހާރުްއިންޓަވަލްްގަިޑވެސް..

ް

ްމިބާބުަގިއްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއިޞްލާޙަކީ ްހުށަހަޅާ ނޑު ްއަުޅގަ  1495ްއާދެ،
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ްމަތީވެްްޢަދްނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއެންެމ ްަދއުލަތުެގ ްއަދި ްހިންގާ ްސަރުކާުރ ރިާޔެގްބަޔާންކޮށްފަިއވާ

ްނާއިުބެގް ްއެމަާޤމުގެ ްވާތީ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގައި ްނަމަކީ މަޤާމުގެ

ްވީާމ،ް ްނާއިބޭ. ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްވާންޖެހޭނީ ްނަމަކަށް މަޤާމުގެ

މިބާބުގެްމާއްދާތަކުަގއިް'ނާއިުބްރައީސް'،ްމިހެންްބޭނުންކޮށްފައިވާްއެންމެާހް

ް'ަރއީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ ްއެީއ ްބަދަލުކުރުން.ްތަންތަނުގައި ްމިނަމަށް ްާނއިބު'  1500ގެ

ްގޮުތަގިއް ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްިއޞްލާޙަކީ. ްއަޅުަގނުޑގެ ްމިއީ އާދެ،

ްނުލީިވއްާޔް ްވާހަކަދައްކާ ްމިމޭރުމުން ްބެޭހޮގތުން ްއިޞްލާޙަކާއި މިފަދަ

ްގޮތަކަށް.ް ްދޯދިޔާ ްދެރަ ްވަރަށްވެސް ްވިސްނިވަޑަިއަގންނަވާނީ މެންބަރުންނަށް

ްތުްއޮްތގޮތުންްމިހާކަށްހާވަރަށް....އެއީްމިޤައުުމގެްޙާލަ

ް1505 

ްއާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަިަެދއްެކވުން:

ް

ްވާހަކަދަްއކަިއގެންްނޫނީިވއްޔާްއެްއގޮތަކަްށވެސްްސިުކނޑިަތަކކަށްްއެްއޗެއްްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް

ްނުއެއްްވަންނާނެ.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްް:ނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުންޢަދް

ް1510 

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަިަކަެދއްެކވުން: ްތާއީދުކުރައްާވ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމުލަކަޮތޅުެގ ްއަރުވަން. ްފުުރޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ މެންބަރަށް

ްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަފީޤް.ް

ް

ްހުށަހެޅުއްވިްްމެްނބަރުްއަްޙމަދުްްމުލަކަތޮޅު ްއެ ްޙަލީމް ްޢަދްނާން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްގެ  1515ްގއ.

ްހުށަހެޅުމަށްްތާއީދުކުރަން.ްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ:

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިހާހިސާބުން ްއާދެ، ްެމންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްހުސްވަގުތު ްއެހެންވީމަ،ްމެންބަރުންނަށް ްޖެހިފައި. ްިމއޮތީ ްއަރުވަން ކޮުޅ

ް ްދަންނަވަން ްއަރިހުން ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި  1520ޖަހާއިރަށ11ްްްއަޅުަގނޑު

ްހުސްވަގުުތކޮުޅް ްއެދި ްދެްއވުން ްވަަޑިއގެން ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ

ްއަރުވަން.ް
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ް

ް]ށ11:33ްްނ13:33ްްްއިންޓަވަލްް[
ް1525 

ްއާދެ،ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެދެން. ްއިށީނދެވަަޑއިގެންެދއްވުން ނޑިކޮޅުަތކުަގިއ ްގޮ މެންބަރުން

ޢިއްޒަތްތެރިްެމންބަރުންްވަޑަިއގެންްދެްއވައިިފ.ްއާދެ،ްދެްނ58ްްމިހާތަނަށްް

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަްތތެރި ްމިއޮތީ،ްގދ.ގެ ްއަުރވަން ްފުރުޞަތު ްމި އަޅުަގނޑު

ްهللاްޢަބްދު ްހުށަހެޅުއްވުން ްއޮތް ްފޮނުއްވާފައި ހުށަހަޅުްއވައިެދއްވުމަށް.ްލަޠީފް

ްމުޙަންމަދުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްނުކުތާެއއް، ްނިޒާމާބެހޭ  1530އާދެ،

ްނަޝީދު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްވިދާުޅިވްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްޖަލްސާގައި ްބޭއްވުނު ްފަހުން ްއެްނމެ ްރައީްސ،  1535ްޢިއްޒަތްތެރި

ްބައްްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްމެންބަރުންްތިމަންނާ ްަގޑިައށް ނަޑއެޅިފަިއވާ ްކަ ްގަިޑައށް، ލަވާނީ،

ްމިހާރުް ްެއއުސޫލު ްއެހެންވީމަ، ްހަމަނުވީކަމަށޭ. ްކޯރަމް ހާޒިރުނުވެއްިޖއްޔާ

ްޫދކޮށްލެްއވީތޯ،ްމިއަުދް ްތިފެއްޓެވީ.ްއެހެންވީމަ،5ްްއަނެއްކާ ްފަހުން މިނެޓް

ްެގންގުޅު ްެއއްގޮަތކަށް ްކޮންމެވެސް ްއުސޫލެްއ ްގެްނގުުޅއްވާ ްއިވްއާޔްރައީސް

 1540ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފަސޭހަފުޅުވާނެތީްދަންނަވާލީ.ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ްއެހެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެންނެިވން ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަފުެޅިެއް. ްރަނގަޅު އާދެ،

ްިގަން ްވަރަށް ްގޯތިތެޭރގަިއ ްފަހުން ްއިންަޓރވަލްގެ ްމިތާ އެހެންނަމަވެސް،

ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރްޢިއްޒަތްތެރި ްގުިޅގެްނ ްތިއްބެވުާމއި ންތަކެްއ

ްދެންް ްވެދެަވޑަިަިއގަންނަވަުމންދާތީ ްވެދެވަޑަިއގަންަނވަމުން މެންބަރުން

ްޔަޤީންކުރަީން ްިމ ނުޑ ްއަުޅގަ ްދެން ްމިެގންދިޔައީ. ްކުިރއަށް ްމި  1545އަޅުަގނުޑ

ްަވޑަިއގެންދެްއވުމަްށް ްގަިޑއަށް ްމެންބަރުންވެސް ްޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ

ްއި ްދަންނަވާލެވުީންހަނދުމަފުޅު ނޑު ްބަހައްޓަވާނެކަމަށް.ްއާދެ،ްއަުޅގަ ތުރަށް

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްގދ.ގެ ްދެންނެވުނީ.ްهللا ލަޠީފްއޭ

ތާއީދުކުރަްއވާްމެންބަރުްއެއީ.ްމިްހުށަހަޅުއްވާފައިްމިއޮތީްއިްބރާހީމްްޚަލީލްް

ްޢަބްދު ްهللا. ްނަންބަރު ްމެންބަރަކުެވްސ2ްކަރުދާސް ްޢިްއޒަތްތެރި ްކޮންމެ .1550 
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ްއިޞްލާުޙް ްކުރީަގިއ ްފެއްެޓވުމުގެ ްދައްަކވަން ްވާހަކަފުޅު ފުރަތަމަ

ްގެްނގޮސްދެްއިވއްާޔް ްކުރިއަށް ްވާހަކަފުޅު ްދެްނ ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާފައި،

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްސާފުވެވަަޑިއގަންނަވާީނ ްބޮޑަްށ ްއޭރުން ރަނގަޅީ.

ްކުރިއަްށް ްވާހަކަފުުޅ ްހުށަހެޅުއްވުމަށްފަހު މެންބަރުންނަށް.

 1555ްެދއްިވއްާޔ.ްގެންގޮސް

ް

ްއާދެ،ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްރައީސް. ް`.ްޝުކުިރއްާޔްޢިްއަޒތްތެރި

ްްهللاްއިްބރާހީމްްޚަލީލްްޢަބްދު ްބާރު ްވެރިކަްންހިންގުމުގެ ްހުށަހަާޅ1ްްމިބާބުގެ ްއަުޅަގނޑު ް)ހ(ްއަށް ްގެ

ްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ް)ހ(1ްއިޞްލާޙަކީ، ްމާއްާދގެ ްިއޞްލާޙުކުރުން.ްްވަނަ އަންނަނިވިގޮތަށް

ް ްހިންގުމުގެް)ހ(، ްވެިރކަން ްގޮުތގެމަތީން ްާޤނޫނުގަިއވާ  1560ޤާނޫނުއަސާސީާއއި

ްމިގޮތަްށް ްާއދެ، ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަެށވެ. ްލިބިގެްނވަނީ ބާރުތައް

ްއަޅުަގނޑަްށް ްދަންނަވާލުމަކީ ްސަބަބު ްއަސްލު ްހުށަހަޅަންޖެހުނު އަޅުަގނޑު

ްމެން ްތަންކޮޅެއް ްހުށަހެޅިްހީވަނީ ްައސްލު ްމިކަމުގެ ްޚިޔާލުފުޅަށް ބަރުންގެ

ްފެންނާތީް ްކަމެްއަކމަށް ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ސަބަބު

ްޑްރާފްޓްަގިއް ްޤާނޫނުއަސާީސގަިއ ްއާދެ، ްދަންނަވާލާނަން.  1565އަޅުަގނޑު

ްޤާނޫނުއަސާސީާއިއް ްމިބުނަނީ، ްްޑރާފްޓްގައި ްމި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްގޮ ްލިބިގެންވަނީްޤާނޫނުގަިއވާ ްބާރުތަްއ ްހިންގުމުގެ ްެވރިކަން ުތގެމަތިން

ްއަޅުަގނުޑް ްއާދެ، ްމަޖިލީހަށޭ. ްވަޒީރުްނގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަާށއި،

މިތާނގައިްމިގޮތަްށްފާހަގަކުަރންްމިޖެހުނީ،ްނާއިބުްރައީްސެއއްވެްސްއަލަްށް

ްއެހެްނވެއްޖެކަުމގައިް ްއެބައޮތް. ްހިމަނާފައި ްޤާނޫނުއަސާސީގަިއ  1570ްމިހެދޭ

ނަޑްށް ްއަުޅގަ ްއޮންނާނެކަމަށް ްއިތުރުކުެރވިފައި ްީމގައި ްމިބައިވެސް ވަނީނަމަ

ޤަބޫލުކުރެވެނީ.ްޭއަގއިްއެހެންްނުހިމަނާކަމަށްްވަނީނަމަްއަޅުަގނޑަށްްހީވަީން

ްހުށަހެޅިް ްމި ްައޅުަގނޑު ްހަމަ ްވާންވާީނ، ްރަނަގޅުގޮަތަކށް ްއެންމެ މީގައި

ނޑުް ްއަުޅގަ ްއެޚިޔާލުަގއި ްއެހެން ްކަންނޭނގެ. މިގޮތަްށްްގޮތް

ްމަޖިލީހަށޭް ްަވޒީރުންެގ ްވަނީނަމަ ްއެހެންވެއްޖެކަމަށް  1575ހުށަހަޅަންޖެހުނީ.

ްދެން،ްވަޒީރުްނެގްމަޖިލީހަށާއި،ް ްމިއިްންއުނިވާނެ. ްތަންކޮޅުވެސް މިއޮންނަ

ްމީތިް ްހިެމނޭގޮތަށް ްމީެގްތެރޭަގއި ްނާއިުބްަރއީސްެވސް ްއިތުރުން ްޭއގެ އަދި
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ނޑަކަށްްމައްސަލަެއްއްނެތް.ްދެން،ްޑްރާފްޓްަގއިްއޮތްކަމަށްްވަނީަނމަްއަޅުގަ

ްސަރުކާުރް ްކަންނޭނގެ ްއޮންނާނެ ްބާބުގަިއވެސް ްފުރަތަމަ ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްއަިދް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާއަށޭ. ްލިބިެގންވަނީ، ްބާރުތައް  1580ހިންގުމުގެ

ްލިޔެފަިއް ްމި ްމިހާުރ ނޑު ްއަުޅގަ ްހަމަ ްޮބޑަށް ްއަޅުަގނޑަށް އެިެއިްނވެސް

ްބުަރވެވެނީ ްޮބޑަށް ްހުށަހެިޅްއޮތްގޮތަށް ްމި ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެހެންކަމުން، .

ްމިއޮްތް ްހުށަހަޅާފައި ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްލިބިގެން ްބާރު ްހުށަހެޅުމުގައި އިޞްލާޙު

ްިމް ްއަޅުަގނޑު ްއުންމީދުކުރަނީ، ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީމަ، އިޞްލާޙުތައް.

ްސާފުކޮްށދެވިއްޖެކަމަށް.ް ްވަރަކަށް ްކޮންމެވެސް ްސަބަބު ްހުށަހެޅި  1585އިޞްލާޙު

ްައޅުަގނޑުްނިންމާލާނަން.ްޝުކުރިއްޔާ.ް،ްއެހެންވީމަ

ް

ްގދ.ެގްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެްނބަރު ްތާއީދުކުރަްއވާ ްެމންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްލަޠީފްއަށްްއަޅުަގނޑުްފުުރޞަތުްއަރުވަން.ްهللاްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު

ް1590 

ްކުމް.ްހުވަދުައތޮޅުްއުތުރުިުބުރީްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްޚަލީލްްއައްސަލާމްޢަލައިްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް

ްހުށަހެޅިްހުށަހެޅުމަށްްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.ްޝުުކރިއްޔާ.ްهللاްޢަބްދުްްލަޠީފްްވާހަަކދެއްެކވުން:هللاްޢަބްދު

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްސ.އަތޮުޅެގ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަްތތެރި ްުޝކުރިްއޔާ އާދެ،

ްއިބްރާހީމްްމެ ްހުށަހެޅުްނިް، ްއޮތް ްފޮނުއްވާފައި ްޠާހިރު ްއިބްރާހީމް  1595ންބަރު

ްޢަބްދު ްޚަލީލް ްުހށަހެޅުިުމުގަިއްهللا ްމި ްހުށަހެޅުމެއް. ތާއީދުކުަރްއވާފަިއވާ

މިވަނީްހަމަްއެްއްޢިބާރާތްތަެކއްްެއްއގޮތަިަކަށް.ްއެިެހެންވީަމ،ްޢިްއޒަތްތެރިް

ްހުށަހެޅުމަށް ްއިތުރަށް ްކޮންމެިެހެން ްމި ްމެންބަރަށް ްމީެގް، ަހމައެކަނި

ތަފާތަކަށްްއިނީް"މިގޮތަށްްިއޞްލާޙުކުރުމަށް"،ްއޮތްްޢިބާާރތް.ްއެހެންވީމަ،ް

ްއެއްެޗްއް ްޠާހިރު ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި  1600ސ.އަތޮުޅގެ

ްވިދާޅުވެެދްއވުންްއެދެން.ް

ް

ްަރއީސުލްޖުމްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްބާބަްށްޝުކުރިއްާޔ ްހޫރިއްޔާގެ
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ްްޠާހިރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްނަންބަރު ްކަުރދާސް ްހުށަހަޅާފައިވާ 1ްްއަޅުަގނުޑ ްދެމެދ38ްްުއިން އާިއ

ނޑުްއަނބުރާްގެެނސްފިން.ް  1605ްހުރިްހުރިހާްއިޞްލާޙުތަކެއްްައޅުގަ

ް

1ްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު.38ްްއިން ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުރިްއޔާ ްާއދެ، އަށޭތޯ.

ްދެން،ް ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްއާދެ، )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(.

މުލަކަޮތޅުްޢިއްޒަތްތެިރް،4ްފުރުޞަތުްއަރުވަންްމިއޮތީްަކރުދާސްްނަންބަރުް

ްހުށަހެޅުއްވުމަްށް ްއިޞްލާުޙ ްފޮނުއްވާަފއިާވ ްއަޙްމަުދ ްއަނީސާ  1610މެންބަރު

ްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް

ްހުށަހަޅާފަިއާވްއިޞްލާޙަީކ،ްޝުކުްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަީނސާް ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި

ްްްއަްޙމަދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްއޮންނަގޮތުނ1ްްްމިބާބުގެ ްމިހާރު ްގައި ް)ށ( ް)ށ(. ްމާއްދާެގ ވަިަނަ

ްވެރިޔަކީ،ް ްއެންެމމަތީ ްސިފައިްނގެ ްއަދި ްވެރިަޔކީ ްއެންމެމަތީ  1615ދަޢުލަތުގެ

ްއެހެންވީމަ، ްއިޞްލާޙަކީ،ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ. ްހުށަހަޅާ ނޑު އަުޅގަ

ްވެިރޔަކީްޢުދަ ްއެންމެމަތީ ްލަތުގެ ްވެރިަޔކީ،، ްއެންމެަމތީ ްސަރުކާުރގެ ްއަދި

ްވެރިޔަީކްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއެވެ. ިމއީްހެްޑްްއަދިްސިފައިްނގެްއެންމެމަތީ

ްދެމަޤާމަކީވެްސް ްއެ ްގަވަރންމަންޓާއި ްއޮފް ްހެޑް ްސްޓޭޓްއާިއ، އޮފް

ްހުށަހަޅާފަިއްްގެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނޑު ްއަުޅގަ ްހިމެނޭގޮތަށް  1620މަޤާމުކަމުގައި

ްމިްއިޞްލާޙުްމިއޮތީްހުށަހަޅާފައި.ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްމެންބަރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަްތތެރި ްތާއީދުކުަރއްާވ ްމެްނބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ްއަނިލް، ްމެންބަރަށްްމުޙަންމަދު ްޢިއްޒަތްތެިރ ޔާގެ

ްއެހެންް ްވަޑަިއގެންނެތީމަ ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްއަރުވަން.  1625ފުރުޞަތު

ްޅ.އަތޮުޅެގް ްއަރުވަްނ. ްފުރުޞަތު ނޑު ްައޅުގަ ްމެންބަރަކަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢަލީ.ްهللاްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު

ް

ްަރއީްهللاްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޢަްބދު ްިޢއްޒަތްތެރި ްމެންބަރުްޝުކުރިއްޔާ ްޢިއްޒަތްެތރި ްމުލަކަތޮޅު ްސް.
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ްވާހަަކްްްޢަލީްވާހަކަދެއްެކވުން: ްާތީއދުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްހުށަެހޅުއްވުމަށް ްހުށަހެޅުއްވި  1630އަނީސާ

ްދަންނަވާލަން.ް

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނަންބަރު ްކަރުދާސް ްެމންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި 5ްޝުކުރިއްާޔ ގދ.ެގް،

ް ްމެންބަރު ްޅ.އަތޮުޅެގްޢިއްޒަތްތެރި ްއާދެ، ްޢަލީ. ްވަޙީދު މުޙަންމަދު

ްިއޞްލާޙުް ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްމުޙަންމަދު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު  1635ޢިއްޒަތްތެރި

ްދެންނެވުނީް ްއަޅުަގނޑަްށ ްކުީރގައި ްައރުވަން. ްފުރުޞަތު ހުށަހެޅުއްވުމަށް

ްއޮޅުމަކުންްއިނގޭތޯ.ްމަޢާފްކުރައްވާ.ް

ް

ްފުރަތަމަްްޝުކުރިއްޔާްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްއެްނމެ ނުޑވެސް ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްމުޙަްނމަދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތަޙުނިޔާ ްދުޢާއާއި، ްހެޔޮ ްއާއަހަުރގެ  1640އިސްކަންދެނީ

ްއެއަށްފަުހް ްރައްދުކުރުމަށް. ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލީހުގެ ްއަދި ރައީސްއަާށއި

ނޑުްމިް ވަަނ1ްްިމބާބުގެްްޖުމްހޫރިއްޔާރައީސުލްދަންނަވާލަން،ްއާދެ،ްއަުޅގަ

ްމިއޮންނަނީ،ް ްއެއިޞްލާޙުަގިއ ްއިޞްލާޙު. ްހުށަހަޅާ ްއަށް ް)ށ( މާއްދާގެ

ސިފައިންގެްއެންމެމަީތްފުލުހުންނާއި،ްއަދިް،ްލަތުގެްއެންމެމަތީްވެރިޔަކީޢުދަ

ްްަރއީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާެއވެ. ްިމއޮންނަނީ،ް)ށ(ްްވެރިޔަކީ ްޑްރާފްޓްަގއި  1645ދެން

ްއެން ްއެްނމެމަތީްވެރިޔަީކްގަިއްދަޢުލަތުގެ ްއަދިްސިފައިްނގެ މެމަތީްެވރިޔަކީ

ްފުލުހުންނަށްވެސްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްސިފައިންނާިއ، ްއެެހންވީމަ، އޭ.

ްއެހެންވީމަ،ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއަންނާތީވެ. ްގޮތަކަށް އަމުުރުކރަންޖެހޭ

ްައިދް ްވެރިޔަކީ ްއެންމެމަތީ ްދަޢުލަތުގެ ްރަނގަުޅގޮތަީކ، ްއެންމެ އޭަގއި

ް ްވެރިޔަކީ ްއެންމެމަތީ ްސިފައިންގެ  1650ްަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއޭްފުލުހުންނާއި،

ްއެބަިއްްއޮތުން. ްޤާނޫނުއަާސސީަގިއވެސް ްއޮތް ްިމހާރު ްއަނެްއކާ ދެން،

ށްްއޮތުްންރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއައޮންނަނީްހަމަްއެގޮތަށްކަމަށްާވތީްއެްބާރުް

ް ނޑު ްއަޅުގަ ްފެންނާތީ ްކަމެްއކަމަށް ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްއިޞްލާޙުްއެއީ މި

ްހުށަހެޅީ.ްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް1655 
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ްމެންބަރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަްތތެރި ްތާއީދުކުަރއްާވ ްމެްނބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްޢަބްދު ްތާއީދުކުަރއްާވްهللا ްނޫްނ ްއަުރވަން. ްފުރުޞަތު ނުޑ ްއަުޅގަ ލަޠީފަށް

ްރިްމެންބަރު.ްލަޠީފް،ްގދ.ގެްޢިްއޒަތްތެهللاްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު

ް

ްމުޙަންމަދުްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޅ.އަތޮޅުެގ ްރަީއސް،  1660ްޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުްތާއީދުކުރަން.ްުޝކުިރއްޔާ.ްްްލަޠީފްްވާހަަކދެއްެކވުން:هللاްޢަބްދު ްހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެޅުްއވުމަށްްައޅުގަ

ް

ްޢިްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްތެިރްޝުކުރިއްޔާ ްސ.އަތޮުޅެގ ްއޮތީ ްދެން، ްމެންބަރު. އްޒަތްތެރި

މެންބަރުްއިބްރާހީމްްޠާހިރުްއަނބުރާްގެންދަވާފައި.ްދެން،ްިއބްރާހީމްްޚަލީލްް

ްހުށަހެޅުއްވުން.ް،ްهللاޢަބްދު ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރު  1665ގއ.ގެ

ް ްނަންބަރު 7ްކަރުދާސް ްއަރުވަންް، ްފުރުޞަުތ އަޅުަގނޑު

ްޅައިދެއްވުމަށް.ްހުށަހަ

ް

ްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްބާރު، ްހިންގުމުގެ ްވެރިކަން ްއާދެ، ް)ށ(1ްް`. ްމާއްދާގެ ްވަނަ

 1670ްއަންނަނިވިގޮތަށްްއިޞްލާޙުކޮްށް)ނ(ްގެްގޮުތަގއިްައކުރެއްްއިތުރުކޮށްްދެްންްهللاްއިްބރާހީމްްޚަލީލްްޢަބްދު

ްތަރުތީބުުކރުންްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަކުރުތައް ްއިޞްލާުޙްހުރި ްހުށަިަަހޅާ ްއަޅުަގނޑު .

ް 1ްްމިދަންނަވާލަނީ. ްވެރިަޔީކްޢުދަ)ށ(، ްއެންމެމަތީ ލަތުގެ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއވެ .ް ްއެންމެްއަދި ްހިންގުމުގެ ސަރުކާރު

ް ްސިފައިންނާިއްްަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ.އިސްވެިރޔަީކވެސް )ނ(،

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްވެރިަޔކީ ްއެންމެމަތީ ްސިފައިންނާިއްފުލުހުންގެ  1675އެވެ.

ނޑުަތްއް ްމިންގަ ްސުލޫކީ ްޒިންމާއާއި ްމަސްޢޫލިއްޔަތާއި، ފުލުހުންގެ

ނަޑއަޅާްނވާނެެއވެ.ްއާެދ،ް ރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްފާސްކުރާްޤާނޫނަކުންްކަ

ްއެންމެމަީތް ްދަޢުލަތުގެ ްސަބަބަކީ، ްހުށަހަޅަންޖެހުނު ްިމގޮތަށް އަޅުަގނޑު

ްވެ ްއެންމެމަތީ ްސިފައިންެގ ްއަދި ްރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއޭްވެރިޔަީކ ރިަޔކީ

ްނެްތް ްފާހަަގކޮްށފައެއް ްއޭަގއި ްހިމެނިފައި. ްޑްރާފްޓްަގއި  1680މިއިންނަނީ

ްދެބައިް ްމި ްހީވަީނ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެެހންވީމަ، ްވާހަކަެއއް. ފުލުހުންގެ

ްތަންކޮޅެްއް ްހަދައިގެްނ ްޑްރާފްޓްކޮށްލާ ްމީގައި ވަކިކޮށްލާަފއި
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ްތަންކޮޅެް ްފަސޭހަވެަފއި ްެއްއަުޑއަހާލަންވެސް ްޤާނޫނުއަާސސީއެްއަގއި އް

ނޑުްމިހުށަހަޅާްގޮތްްއެންެމް ްއަުޅގަ އޮންނަންވާްއެންމެްރަނަގޅުޮގތްކަމުގައި

ްއެިކގޮތަްށް ްޚިާޔލު ްބޭފުޅުންެގ ްެއކި ްއެީއ ްދެން، ްކަންނޭނގެ.  1685ރަނގަޅު

ްިމް ްުހރުމާއެކު، ްމިގޮތަށް ްިޚޔާލު ނޑުގެ ްައޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް، ހުންނާނީ.

ްގޮ ްލުއިފަސޭހަ ްބޭނުންވާތީެވ،ްތަންކޮޅެއް ްއޮތުމަށް ްމިކަން ަތިަކަށް

ްޑްރާފްޓްަގިއް ްެއީއ ްބޭނުންވީ. ްހުށަހަޅާލަން ްިމގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެން

ްސިފައިްން ްތެޭރަގއި ްޭއގެ ްގޮތަކަށް ްކަހަލަ ްއެކުއެކީ ްހަމަ މިއިންނަނީ،

ްއެހެންވީމަ،ް ްފާހަަގކުރެވިަފއެއް. ްނެތް ްަބއެއް ްފުލުހުންގެ  1690ފާހަގަކޮށްފައި

ްއެގޮތަށް ްމިތަންްްއެތަންކޮޅު ްައކަށް ް)ނ( ްާއއި ް)ށ( ގެނެްސފައި

ްމިގޮތަްށް ްއިްޞލާޙު ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ނޑަްށްފެންނާތީވެ ްއަުޅގަ ބަދަލުކޮށްލަން

ްއިޞްލާުޙް ްހުށަހަޅަންޖެހުނު ްއަޅުަގނުޑ ްއެއީ ހުށަހަޅަންޖެހުނީ.

ްއަޅުަގނުޑް ްދަންނަވަމުން، ނޑު ްއަުޅގަ ްސަބަބުކަމުގައި ހުށަހަޅަންޖެހުނު

 1695ް.ްނިންމާލާނަން.ްޝުކުރިއްޔާ

ް

ްހަމަްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމި ްގައި ް)ށ( ްމިހާރު ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްފަހުން....ް ްޭއގެ ްހުށަހަޅުއްވާފައި.ްދެން ްއަްޙމަދު ްއަނީސާ ްއެބައުޅޭ ޢިބާރާތް

ްޢިއްޒަތްތެިެިރް ްާތއީދުކުަރއްާވ ްއެހެންވީމަ، ްއާދެ، ްއެބައުޅޭ. ްތަފާތު އާދެ،

ްއަޅު ްމެންބަރުްމެންބަރަށް ްޢިްއޒަްތތެރި ްއަރުވަން.ްގދ.ގެ ްފުރުަޞތު ނޑު  1700ގަ

ްލަޠީފް.ްهللاްޢަބްދު

ް

ްޢަބްދުްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްޚަލީލް ްއިބްރާހީމް ްމެންަބރު ްއުތުރުބުރީ ްހުށަހެޅުއްިވްهللاްހުވަދުއަތޮޅު

ނޑުްާތއީދުކުރަން.ްޝުްްލަޠީފްްވާހަަކދެއްެކވުން:هللاްޢަބްދު ްކުިރއްޔާ.ްހުށަހެޅުއްވުމަށްްއަުޅގަ

ް1705 

ްމެންބަރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަްތތެރި ްމާޭލގެ ްނުކުތާެއއް، ްނިޒާމާބެޭހ ްއާެދ، ޝުކުރިއްާޔ.

ްއިބްރާހީމްްއިސްމާިާޢީލް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1710 
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ްރައީސް،ްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްއިޞްލާޙަށާއި،5ްްޢިއްޒަތްތެރި ްމިއޮތް ްކަރުދާހުގައި 7ްްނަްނބަރު

ްގދ.ެގްްްްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން:އި ްއިޞްލާޙަްށވެސް ްދެ ްއިޞްލާޙަށް، ްމިއޮތް ްކަރުދާހަށް ނަންބަރު

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްތާއީދުކުރައްވަނީ.ްއެީއ،ްމިހާުރްهللاްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ލަޠީފް

ްމަނިކުފާނުްޙުއްދަކުރަްއވާްކަެމއްތޯ.ް

ް1715 

ް

ްތްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކަންނޭނެގ ްެއއީ ްމި ްމެންބަރުވެސްްއާދެ، ްޢިްއޒަތްތެރި .އަތޮުޅގެ

ްތާއީދުކުރުުމެގް ްައޅުަގނޑަށް ްދެން، ްއެއުުޅްއވަނީ. ފާހަގަކުރަްއވަން

ްއެންމެމަީތް ްދަޢުލަތުގެ ްފެނޭ، ްއަޅުަގނޑަށް ްއެރުވުނުއިުރވެސް ފުރުޞަތު

ްވެރިޔަީކް ްއެންމެމަތީ ްސިފައިްނގެ ްފުލުހުންނާއި، ްއަދި  1720ވެރިޔަކީ

ް 5ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއޭ. ްޢަބްދުވަނަ ްކަރުދާހުގައި ލަޠީފްްهللا

ްއެިެހެންނަމަވެސް،ް ްހަމަ ްމީގައި ްދެން، ްމިއޮންނަނީ. ތާއީދުކުރަްއވާފައި

ްިމް ްޮއތުމެއްގަިއ ްއޮތް ްބަހާލާފައި ްއަށް ް)ނ( ް)ށ(، ބައިބަޔަށް

ްޢަބްދު ްއަނެްއކާ ްތާއީދުކުރަްއވަނީ ްއިތުުރްهللا ްމީގައި ްއެހެންވީމަ، ލަޠީފް.

ްއަޅުަގނޑު ްފެންނާތީ ްއަންނަކަމަށް ްއަރުާވގޮތަްށްްބައެއް  1725އެފުރުޞަތު

ްބަލާއިުރް ްއުސޫަލކަށް ްމީަގިައި ްއެހެްނނަމަވެސް، ްިމއިނީ. ދޫކޮށްލައިގެން

ްމިއޮތީ.ްއެހެންވީަމ،ްޢަބްދު ްބަެއއްްهللاްއެްއގޮތަކަށް ްކޮންމެވެްސްއެއް ލަޠީފް

ްތާއީދެްއ.ް ްއެއް ްކޮންމެވެސް ްޖެހިވަަޑއިަގންނަވާނެ ދޫކޮށްލައްވަން

ްތާއީދުުކރަ ްީމގަިއ ްހުށަހެޅުމަށްްއެިެހެންވީމަ، ްފަުހ ްމި ްކަމަށްވަންޏާ އްާވ

ްޢަބްދު ްއެުރވޭނީ. ްފުރުޞަުތ ްއަޅުަގނޑަށް ްހުށަހެޅުމަށް ްކުީރގެ  1730هللاްނުވަތަ

ްލަޠީފް.ް

ް

ްއިނގޭތޯ.ްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްިމިއނީ ްދެގޮތަކަށް ްމުޅިން ްމިއީ ްފެންަނގޮތުަގއި ްއަޅުަގނޑަށް

ްއަޅުަގނޑަްށްއެހެންްްލަޠީފްްވާހަަކދެއްެކވުން:هللاްޢަބްދު ްރަނގަޅުކަމަްށ ްހަމަ ްމިއޮންަނގޮތުން ްމީަގއި ވީމަ،

ްދަޢުލަތުގެް ްދެގޮތަަކށް. ްއޮތީ ްހަމަ ްތާއީދުވެސް ްދެ ނުޑގެ ްއަޅުގަ  1735ފެންނަނީ.

ްހިންގުމުގެް ްސަރުކާރު ްއަދި ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްވެރިޔަކީ އެންމެމަތީ

ްޢަބްދު ްޚަލީލް ްއިބްރާހީމް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއޭ. هللاްއެންމެމަތީ
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ްމުޙަންމަދުްހު ްއަޙްަމދު ްމިއިންނަނީ. ްހުށަެހޅުމުގަިއ ްއޮތް ށަހަޅުއްވާފައި

ްއަިދް ްވެރިޔަކީ ްއެންމެމަތީ ްދަޢުލަތުގެ ްހުށަހެޅުމުގައި، ްއޮތް ހުށަހަޅުއްވާފައި

ްަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއޭ.ް ްވެރިޔަކީ ްެއންމެމަތީ ްސިފައިންެގ  1740ފުލުހުންނާއި،

ނޑަށްްފެންނަ ްނީް)ށ(.ްޝުކުރިއްާޔ.ްއެހެންވީމަ،ްއެްތަފާތުކަމަށްްައޅުގަ

ް

ްއަޅުަގނޑުމެްންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތެރެއަށް ްއޮއިވަުރަގއި ްނުކުތާެގ ްނިޒާިާމާބެހޭ އާދެ،

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްެތރި ްނ.އަތޮުޅގެ ްއަނެއްކާ. ްކަންނޭނގެ ދާންޖެހެނީ

 1745ްމުޙަންމަދުްޠާރިޤް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(ް

ް

ިުބުރީް ްަޢބްދުޝުކުރިްމިލަދުްނމަޑުލުްދެކުނު ްއާދެ، ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެިރ ްއްޔާ ްލަޠީފްްهللا

 1750ްއެވިދާުޅިވގޮތަށްވީމަްާތއީދުްނުކުރެްއވޭނީވެސް.ްެއއީްތަފާތުްދެގޮތަކަށްްެއްއްްމެންަބރުްުމޙަންަމދުްޠާިރޤްް

ްބޭފުޅަކަްށްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްެއއް ްއިޞްލާޙަކަށް ްދެ ްޮއތް ްހުށަހެޅިފައި އަކުރަކަށް

ްޢަ ްތަފާތުްهللاްބްދުތާއީދުނުކުރެްއވޭނެތީ. ްމިއީ ްޙަޤީޤަތަށް. ްއެވިދާޅުވީ ލަޠީފް

ްދެގޮތަކަްށް ްއަކުަރަކށް ްެއއް ްއެހެންވީަމ، ްިއޞްލާޙެއް. ްދެ ްއޮތް ދެގޮތަކަށް

ްކަމަކަށްް ްތާއީދުކުެރްއޭވނެ ްބޭފުޅަކަށް ްެއއް ްއިޞްލާޙުތަކަކަށް އޮންނަ

ްަޢބްދު ްޙަޤީޤަތުގަިއވެސް ްހަމަ ްެއީއ ްނުކުރެޭވ. ްޤަބޫލެިެއް  1755ލަޠީފްްهللا

ްތަފާތުގޮަތކަށްްއޮތްްދެްއިޞްލާޙުްމިއީ.ްްއެވިދާުޅވީ

ް

ް

ްޢަބްދުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްނުކުތާއެްއ، ްނިޒާމާބެހޭ ްމި... ނުޑްهللاްއާދެ، ްއަޅުގަ ލަޠީފަށް

ްނިޒާމާބެހޭް ްބޭފުޅަކަްށ ްއެހެން ްއަެނއްާކވެސް ްއަުރވަން  1760ފުރުޞަތެއް

ްނުކުތާއެިެއްްއެރުވުުމގެްކުރިން.ް

ް

ްޢަބްދުްރީްެމންަބރުްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބު ްޚަލީލް ްއިްބރާހީމް ނުޑ ްއަުޅގަ ްތާީއުދްهللاއެހެންވީމަ، ްކުރި ްއަށް

ްދޫކޮށްލައިފިންްއިނގޭތޯ.ްްްލަޠީފްްވާހަަކދެއްެކވުން:هللاްޢަބްދު
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ް1765 

ްމުޙަންމަދުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަުރ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްއާދެ، ްޝުކުިރއްޔާ. އާދެ.

ްނަޝީދު.ް

ް

ްކުތާ()ނިޒާމާބެހޭްނު

ް1770 

ްމެންބަރުންްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްއޮންނަނީ، ްބުނެފައި ްަގވާއިުދގައި ްމި ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްތާއީުދކުިރްްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްމެންބަރަކާިއ، ްހުށަހެޅުއްިވ ްހުށަހަޅުްއވަންވާީނ އިޞްލާޙު

ްބަލާއިރުގަ ްއެއުސޫލުްނ ްއެިެހެންވީމަ، ްސޮިއއާއެުކަގއޭ. ިއްމެންބަރެއްގެ

ްގަނެވޭެން ްބަލަިއވެސް ްހުށަހެޅުން ްމި ްުނކުރެވޭ ްޤަބޫލެއް އަޅުަގނަޑކަިަށް

ްހުަށހެޅުމެއްކަމަށްް ްފުރިހަމަނުވާ ްެއއީ ްއެހެންވީަމ، ްމިހާރު.  1775ކަމަކަށް

ްއެއުސޫލުްން ްއެހެންވީަމ، ްތިވިދާޅުވަނީ. ްރައީްސވެްސ ޢިއްޒަތްތެރި

ބަލައިގަެނވޭެންބަލާއިރުަގއިްައޅުަގނޑަކަށްްަޤބޫލެއްްނުކުރެޭވްމިްހުށަހެޅުންް

ްކަމަިަކަށްވެސް.ްުޝކުރިްއޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް

ް

ް1780 

ްއިނގޭތޯ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފުރިހަމަނުވެއެކޭ ްހުށަހެޅުން ްމި ްނުދަންނަވަްނ ނުޑ ްއަުޅގަ ނޫން

ްހަމަް ްއޮތީ ްހުށަހަޅުއްވާފަިއ ްްމި ްހުށަހަޅުއްާވްއެ ްމެންބަާރ ާތއީދުކުރަްއވާ

ްސޮއިކުރަްއވާފަ ްއިމެންބަރު ްެއހެންނަމަވެސް،ް. ްދެން ްތާއީދު، ެއިެހެންވީމާ،

ްބައްދަލުުވންތަކުގަިއެވްސް ްނުރަސްމީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްިތވިދާޅުިވގޮތަށް މީގައި

ްއެންެމް ްގެްނދިއުން ްނިންމަމުން ްމި ްފްލޯރއިން ްމަޖިލީހުގެ  1785ގޮސްފަިއ

ްގެންދަމު ްކުރިއަްށ ްެއގޮތަށް ްއަުޅަގނޑުމެން ންްރަނގަޅުގޮަތކަށްވާނެތީ

ްމިމިގެންދިޔައީ ްއެހެންވީމާ، ްމިގެންދަނީ.ް. ްގެންދެވުނުގޮތަްށ ހާހިސާބަށް

ްޢަބްދު ްމިހާރު ްهللاްއެހެންވީމާ، ްނަންބަރު ްކަރުދާސް 5ްލަޠީފް ްއޮްތް، ަގއި

ްދޫކޮށްެލވީ ްމާްތާއީދުކުރެްއވުން ްދެން .7ް ް ްކަރުދާހަށްް، އޮްތ

ްވާހަަކް ްބަލަިއގަންނަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެގޮތަށް ްފެންނާީތ  1790ތާއީދުކުރެވިދާނެކަމަށް
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ްމެންބަރުްދަންނަވާ ްޢިްއޒަްތތެރި ްނުކުތާއެްއްގއ.ގެ ްއާދެ،ްިނޒާމާބެހޭ ލަން.

ްމެންބަރުްޢަދްނާންްޙަލީމް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1795 

ްމިހެންްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްމައްސަލަތައް ްމިކަހަލަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްއާދެ،

ްނުްޢަދްނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއަޅުަގނޑުމެްންދިމާވާތީ ްބާއްަވއިގެިެން ްބައްދަލުވުން ރަސްމީ

ްނުރަސްީމް ްޤަބޫލުނުުކރެވޭ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްގެންަދނީ. ްކުރިއަށް ކަންތައްތައް

ްބައްދަލުވުމުަގިއް ްމި ްމަސައްކަތްތައް ްކުރާ ބައްދަލުވުމުަގއި

ްވިސްާނވަަޑއިގެ ްމެންބަރުން ްތަކެްއޗަްށްކުރެވިދާނެކަމަކަށް. ްިމ  1800ން

ްހުށަހެޅުމަށް.ްްމިކަންްވޯޓުނުދެްއވީމާ ްދާންޖެހެނީ ްމިހާރު މިނިމުނީ.

ް ްނެތް. ްމައްސަލައެއް ްހުށަހެޅުމުގެ އެއްބޭފުޅުްންްވައްތަރަށ53ްްްތަފާތު

ްއެއީ.ް ްވިސްނުންފުޅުޫނންތޯ ްއެބޭފުޅުންގެ ްއޮތަްސ ހުށަހަޅުއްވާފަިއ

ް ްމިހާރު ްމަސައްކަތްތަްއްނުރަސްމީއެހެންވީމާ، ްކުރަންހުރި ގައި

ް ްމަރުޙައަޅުަގނޑުމެންނަށް ްދެރަކަމެްއްމި ްވަަރށް ްމިއީ ްމިކުެރވެނީ.  1805ލާގައި

ްމިީއް ްދެންނެިވކަމެއް ްއަޅުަގނޑު ްކުީރަގއިެވްސ އިނގޭތޯ.

ްމާއްދާއަކަް ްއެްއ ްވައްތަަރކަށް ްއެތައް ްނަމަވެސް ްށްްސަމާސާކުރުމުެގގޮތުން

ްމި ްމިއީްއިޞްލާޙު ްބޭފުޅުން. ްތިން ްެދ ްބޮުޑވަުރްްފޮނުްއވަނީ ތަްނކޮޅެްއ

މިްބޭނުންވަނީްއޮޅުންފިލުވަންްއަޅުަގނޑުްިމްްމިއީ.ްއެހެންވީމާ،ްައޅުަގނޑު

ްއޭރުްން ްވާހަަކެއއްތޯ. ްމީހެއްގެ ްވާހަކައެއްތޯ ްމަޤާމުގެ  1810ދައްކަނީ

ްރަނގަޅުވެދާނެްމިްހުރިހާކަމެއް.ް

ް

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޮގތެއް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެކަމަށް ްމެންބަރު ނިމިއްޖެްއާދެ،ްޢިއްޒަތްތެރި

ްދެން ްޢަބްދުްމެއަކު.އެހެންނޫންތޯ ްއެހެންވީމާ، ްކަރުދާސްްهللاްއާެދ،  1815ލަީޠފަށް

ް 5ްްނަންބަރު ްދެން ްދޫކޮށްލެއްވީާމ ްުހށަހެޅުން ްއޮތް ެއއޮީތ7ްްގަިއ

ނޑުމެްންބަލައިގެްންގެންދާނީ ްއަުޅގަ ްރަނގަޅަކަމަށް ްނަންބަރުް. ކަރުާދސްިް

ްފަހެއްތޯ،ްހަތެއްތޯްދޫކޮށްލެްއީވްއަޅުަގނޑަށްްއަުޑއިވުނީްފަހެއްކަމަށް.ް
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ް

 1820ްހަތެއްްއިނގޭތޯ.ްުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުްހުވަ

ްލަޠީފްްވާހަަކދެއްެކވުން:هللاްޢަބްދު

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެހެްނވީމާ، ްއިނގޭޯތ7ްްއާދެ ްމަޢާފުކުރައްާވ ްއާދެ، ދޫޮކށްލެއްވީ.

ްއިނގޭތޯ.)ަވގުތުކޮަޅކަށްަފހު(އަޅުަގނޑަށް އާދެ،ްދެްންް..ްއާެދ،ްޝުކުިރއްޔާ

 1825ޅ.ްއަތޮުޅެގްޢިއްޒަތްތެިރްް،ައޙްމަދުްމުޙަންމަދުްަގއ8ްިރުްކަރުދާސްްނަންބަ

ްފުރުޞަތުް ްއަޅުަގނޑު ްހުށަހެޅުއްވުމަށް ްއިްޞލާޙު ްފޮނުއްވާފައިވާ މެންބަރު

ްނުކު ްނިޒާމާބެހޭ ްގދ.އަރުވަން. ްތާެއއް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ވަޙީދުްގެ

ްޢަލީ.ް

ް

 1830ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(ް

ް

ނޑުްފުރުޞަަތކަށްްއެދުނީްގދ.ްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއަުޅގަ

ްޢަބްދުްމުޙަްނމަދުްވަީޙދުްޢަލީ ްމެންބަރު، ްޢިއްޒަތްތެރި ްގެ ްގެންދެވުާމްهللا ްތައީދު ްއެ ްލަޠީފް

ްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢަބްދުގުިޅގެން ްޚަލީލް ްهللاއިބްރާހީމް ްތާއީދުކުރެވޭޯތްގެ ްހުށަހެޅުމަށް އެ

ްއެ ްެއހެންނަމަވެސްފުރުޞަތަކަށް ްރައީްސެގްް،ދުނީ.  1835ޢިްއޒަތްތެރި

ްނުލިބި ްފުރުޞަެތއް ްއަޅުަގނޑަށް ްހުރިގޮތުން ދިޔައީ.ްްމަސައްކަތްޕުޅު

ްހުށަހަޅުމަށްް ްެއ ްައޅުަގނޑު ްމިވަގުުތ ްާތއީދުކުެރވޭނަމަ އެހެންވީމާ،

ްތާއީދުކުރާްވާހަކަްދަްނވަން.ް

ް

ް1840 

ްކީކޭތޯްއަދިްސާފެއްުނވޭ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްެގންދެވުން(ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށް

ް

 1845ްއެްހުށަހެޅުްއިވްހުށަހެޅުމަށްްްއިްބރާހީމްްޚަލީލްްެގ7ްްކަރުދާސްްނަންބަރުްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް

ްދަންވަްންްމުޙަްނމަދުްވަީޙދުްޢަލީ ްާވހަކަ ްާތއީދުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްފުރުޞަުތްއޮްތނަމަ ްތާއީދުކުރުމުގެ
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ްއިނގޭތޯ.ްްން:ވާހަކަެދއްެކވު

ް

ް

ްީމގެުކރިއަކުންެވސް.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނާރުވަން ްފުރުޞަތެއް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެގޮތަށް  1850އާދެ،

މާ،ްބަލާުނަގނެވޭްެއގޮތަށްްއެހެންވީމާ،ްއެްފުރުޞަެތއްްޭނރުވޭނެިެ.ްއެހެންވީ

ްމެންބަރުްްއާދެ، ްޢިއްޒަްތތެރި ްއަތޮުޅގެ ްޅ. ްއަރުވަން ްފުރުޞަތު އަުޅަގނޑު

ްޅ.ްއަޙްމަދަށް.ްމަދުމުޙަން ްނުކުތާެއްއ ްނިޒާމާބެހޭ އަތޮުޅެގްއާދެ،

ްޢަލީ.هللاްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު

ް1855 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(ް

ް

ްފުރުޞަތުްްްهللاފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޢަްބދު ްެއގޮަތށް ްކުީރގަިއވެސް ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްއެހެްްޢަލީްވާހަކަދެއްެކވުން: ްއެބަހުރި. ްއެގޮތަްށްދެއްވާފައި ްދިޔަތަުނގަިއެވސް ްކުރީަގއި ްނީވމާ،

ްއޮުތމާ ްދެއްވާފައި ްގއ.ފުރުޞަތު ްދަންވާނީ ްއަުޅަގނޑު  1860ެގްއެއްކޮށް

ް ްމެންބަރު ްޢަބްދުޢިއްޒަތްތެރި ްޚަލީލް ްހުށަހެްهللاއިްބރާހީމް ޅުއްިވްއެ

ްމަޖިލީހު ްމި ނޑުމެހުށަހެޅުމަށް ްއަުޅގަ ްއަދި ްފޮނުއްާވްގައި ްމަޖިލީހަށް ން

ްބޭފުޅަކުްތަުކގަިއވެސްއިޞްލާޙު ްހުންނެވި ނެތަސްްްތާއީުދކުރަްއވާފައި

ްދެންމެް ްމަނިުކފާނު ްއެހެންވީމާ، ްތާީއދުކުރެވޭ. ްއެބަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއެއްފަހަުރް ްައދި ްއުސޫލަކަށްނުވާތީ ްހަމަޖެހޭ ްވިާދޅުވުމަީކ  1865ވިދާޅުިވ

ްވިސްނާލެްއވުންްރަނގަުޅކަމަށްްފެންނާތީްމިވާހަކަްދަންނަވާލީ.ް

ް

ް

އާދެ،ްއިތުރުްފުރުޞަތެއްްނޭރުވޭނެްވާހަކަްދަންނަވަމުންްކުިރއަށްްގެންދާނަން.ްްއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަަކދެ

 1870ްއާދެ،ްހުށަހެޅުމަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް

ްނަްންްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްއަޅުަގނޑުގެ ްފުރަތަމަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ
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ްއެދެއިޞްލާޙުކޮށްލަްމުޙަްނމަދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޅ.ދެްއވުން ްނަމަކީ ްައޅުަގނޑު ްއިނގޭތޯ. އަތޮުޅެގްްނ

ްނޫން ްއަޙްމަދެއް ްމުހަންމަދު.ްމުޙަންމަދު ްއަޙްމަދު އެހެންވީމާ،ްެއްް.މެންބަރު

ްދާނަންް ްުކރިއަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްއިޞްލާޙުކޮށްލަދެްއވުމަށްފަހު  1875ނަން

ް ްބާބުގެ ްމި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްވަނ1ްްައިނގޭތޯ.

ްދަޢު ްއިޞްލާޙަކީ ްހުށަހަޅާ ްށް ްހިންގުމު)ނ( ްއުސޫލުތަްއްލަތް ްއެންމެހާ ގެ

ނަޑއަޅަ ްޤާނޫނުއަސާސީކަ ްމި ްވީހިނދުއިންނީ ޤާނޫނުއަސާީސްްމިް،ކަމަށް

ްދިފާޢު ްޙުްކޮށްދަމަހައްޓާ ްއޮތީްޤާނޫނުއަސާީސއަށް ްހިތުން ރުމަތްތެރިކޮށް

ްދެންް ްހުންނަންވާނެއެވެ. ްދެމި  1880ޑްރާފްޓްްްިމއަކުރުް،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްރަނގަޅަ ްވަރަށް ްއެހެންނަމަވެސްށްކުރަްއވާފަިއވަނީވެސް ްމިްް،. ްބާބުގެ މި

ްމިް ނަޑކަށް ްާގތްގަ ްއޮތްގޮތަށް ްހަމަ ްޤާނޫނުއަސާސީގަިއވެސް ްމިހާރު މާއްދާ

ްމިހާރުޑްރާ ްއެކަމަުކ، ްއޮތީ. އަސާސީަގއިެވްސްޤާނޫނުްފްޓްކުރެވިަފއި

ްދެންްދެމިހުންނަންވާނެއޭ ްމާއްް،އޮވޭ. ްހުންނަްމިބާވަތުގެ ްިމގޮތަށް ދާތަުކގައި

ްއަެނއްާކް ްއޮންނާތީއާއި ްޢިބާރާތް ްމި ްދެމިހުންނަންވާނޭ  1885މާއްދާތަކުަގއި

ްައޅުަގނުޑް ްއޮތުމުންކަމަްށވާތީ ްއެގޮތަށް ްބަލާއިުރްރީތީވެސް ޢިބާރާތުގެގޮތުން

ްދެމި ްހުށަހެޅީ ްމި ްއިޞްލާޙު ްމިހާރުެގްް،މި ްއިތުުރކޮށްލާފައި އެތަންކޮުޅ

ްކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ޑްރާފްޓްގެްތެިެރެއަށް.ްޝުް

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްާތއީދުކުަރއްާވ ްއާދެ، ްެމންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި  1890ޝުކުރިއްާޔ

ްފުރުޞަތު ްޢަބްދުްމެންބަރަށް ްއަރުަވން. ްލަޠީފްهللا ްޢިްއޒަތްތެރިްގދ.، ގެ

ްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް

ްއާދެްއަޅުަގނޑުްއަޙްމަދުްމުޙަންމަދުްހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެޅުމަށްްތާއީދުކުރަންްރުްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންބަް

 1895ްްޔާ.ުޝކުރިއްްލަޠީފްްވާހަަކދެއްެކވުން:هللاްޢަބްދު

ް

ްނުކުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ ތާއެްއްއާދެ،

ްޢަލީ.هللاްޢަބްދުޅ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުް

ް

 1900ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(
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ް

ްްهللاދުފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޢަބްް ްަގވާއިުދގެ ްމިނެގީ ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ނޑު ްއަުޅގަ ްވަަނ52ްްއާދެ،

ްހުށަހަްޢަލީްވާހަކަދެއްެކވުން: ްމާއްދާގަިއވަނީ ްމެންބަރުން ްޑްރާފްޓަށް ލިޔުމުންްޅާފައިވާ

ްއިޞްލާ ްއެ ްހުށަހަޅާފައިާވނަމަ ްއިޞްލާޙުތަެކްއްއިޞްލާޙުތަކެްއ ްނުވަަތ ެޙއް

 1905މަޖިލީހަށްްހުށަހަޅާްނިމުމުންްއެްއިޞްލާޙަކަށްްުނވަތަްއެްިއޞްލާޙުތަކަކަށްް

ްތާއީދުކޮށްފަިއާވް ްއިޞްލާޙުތަަކކަށް ްއެ ްނުވަތަ ްމެންބަރު ތާއީދުކޮށްފަިއވާ

ް ްއެހެމެންބަރުންކުރެ ްނުވަތަ ްމެންބަރަަކށްމެންބަރަކަށް އިޞްލާޙަށްްްން

ްފުރުޞަ ްޝުކުިރއްާޔްތާއީދުކުރުމުގެ ްދޭންވާނެެއވެ. ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ ތު

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް1910 

ް

ްެދްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއޮތް ްއެްއގޮތަކަށް ްޚިލާފަށް ްގަާވއިދާ ްމިޖިލީހުގެ ްމި ްމިހާރު އާދެ،

ްނުދިނީ.ް ްއަުޅަގނޑު ްފުރުޞަތު ްެއ ްތާއީދުކުރަްއވާަފއިވާީތވެ ހުށަހެޅުމަކަށް

ން،ދެން ްއަުޅގަ ްައޅުަގނުޑްއިތުރަށް ްވާަހކަ ްނާުރވާނެ ްފުރުޞަތު ްއެ ުޑ

ްފުރަތަމަް ްއެހެންީވމާ، ްމިގެންދަނީ. ްުކރިއަށް ނުޑ ްއަުޅގަ  1915ދަންނަވަމުން

ް ްއެްއގޮަތކަށް ްހުށަހެޅުއްވިއިުރވެސް ްދެ ްތަފާތުްއޮތް ްހަމަ މަންފޫއަށް

ްލަް ްމަސައްކަތް ްމަިޖލީހުގެ ްާތއީދުކުަރއްވާ ްުއސޫލުންްގޮތްގޮތަށް ސްކުރުުމގެ

ްކަންތައްަތްއްްކަންތައްތަެކއް ްމެންބަރަކު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެއްވެސް ކުރެްއވުމަށް

ްކުރިައްށް ްމަސަްއކަތް ްޤަބޫލުކޮށްގެން ނޑު ްއަުޅގަ ނުކުރައްވާެނކަމަށް

ްހުށަހެޅުމަށްް ްއިޞްލާޙެްއ ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްއެހެންވީމާ، ްއާދެ،  1920މިގެންދަނީ.

ްއުތުރުބުރީެގްޢިއްޒަ ްތިލަދުންމަތީގެ ްިމއަރުަވނީ ްފުރުޞަތު ތްތެިރްއަޅުަގނޑު

ްނިޒާމާބެހޭް ްނުވައެްއ. ްނަންބަރު ްކަރުދާސް ްސަމީރު ްއަޙްމަދު މެންބަރު

ްއަތޮުޅގެ ްރ. ްވަޙީްނުކުތާއެއް ްޢަލީ ްމެންބަރު ްނިޒާމާބެހޭްޢިްއޒަތްތެރި ދަށް

ްްތތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަހީދަށް.ްއަތޮުޅގެްޢިއްޒަރ.ނުކުތާއެއްް

ް1925 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްރައީސް،ްމާއައްސަލާމުޢަލަިއކުމްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްދިއުމުެގްކުރީް.ްޢިއްޒަްތތެރި ްޖަލްސާ ްއަށް
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ނޑުްވާހަކަެދއްެކވުން:ްޢަލީްވަޙީދު ްއަުޅގަ ްއަްކުރީަގއި ްދަށުްންބޭނުންީވ ްނުކުތާގެ ްނިޒާމާބެހޭ ނެއްާކވެސް

ްދަންނަވާލިންް.ދަންނަވާލަން ްކުރީަގއިވެްސ ނޑު ްއެހެންވީމާ،އަުޅގަ .ް1930 

ްޢަޤާނޫނުއަސާ ްމިހާރު ްމަސީގެ ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ވަަނ205ްްލުކުރެވުމުންދާ

ްތަޞްދީޤު ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްބުާނގޮތަށް ްމަނިކުފާނުްމާއްދާގައި ކުރަން

ފޮނުއްެވވީްކޮންްތާރީެޚއްަގއިތޯ.ްއެީއްމިހާރުްޢަމަލުކުރަމުންްއަޅުަގނޑުމެްން

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމިދާ ްއިޞްލާޙުކުރަމުން ްފުރަތަމ2ްްަމިހާރު ްާމއްދާ ވަނަ

ްްދުވަހު ްއޮކްޯޓބަރު ްެއއީ ްޮކނ20ްްްފާސްކުރި ްފޮނުއްެވވީ ްމަނިކުފާނު  1935ްަގއި

ްބަލައި ްފޮނުއްެވވީ ްޢަމަލުކުރެވުުންތާރީޚެއްަގއިތޯ. ްމިހާރު ްނުވަތަ ލަންތޯ

ްފަދަ ްބުނާ ްތަޞްދީޤުޤާނޫނުއަސާސީ ްއެީއްއިން ކުރަްއަވންތޯ

ްކަންބޮުޑވާކަމެއްް ްބޮޑު ްވަރަށް ްދިޔުުމެގްް.އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުިރއަށް

ްހާމަކޮްށްކުރީގަް ްމިތަުނގައި ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭނުންީވ ނޑު ްއަުޅގަ އި

ްފޮނުއްެވވީ.ްޝުކުރިްއާޔްޢިއްޒަތްތެިރް ްކޮންުދަވހަކުތޯ ްކޮށްދެްއވަން  1940އިޢުލާން

ްރައީސް.ް

ް

ް

ްބަލައިޢިއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރު ްދަންނަވާެންޒަތްތެރި ނުޑ ްއަުޅގަ ލާފައި

ްކުީރަގއި ްއެވާަހކަވެްސްވާހަކަ ްސުވާލުކުރެްއވީަމ ްމެންބަރުން ްދެ  1945ެވސް

ްގޮތުގެމަތިްން ްާޤނޫނުއަސާސީަގިއވާ ނޑު ްއަުޅގަ ދުވަހުގ7ްްެދަންނަވައިފިން.

ްތަކުރާރުކޮށްް ްވާހަަކ ްގެންދާ ްފޮނުއްވަމުން ްައޅުަގނޑުމެން ތެރޭގައި

ްދެން ްދަންނަވާލެިވއްޖެ. ްް،އަޅުަގނޑަށް ނުޑ ްއަޅުގަ ބަލައިލާފައޭްއިތުރަށް

ްއިނގޭީންވާދަންނަ ްދަންނަވާަލން ނޑަށް ްއަުޅގަ ްތާރީޚުތައް ްއޮތީ ލަން

ްދެން، ްމިްއިނގޭތޯ. ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްޖަލްސާގަިއްއެހެންވީމާ، ްމި  1950ހާރު

ްއެހެންވީމާ،ްޤާނޫނުއަސާސީ ްނުހިނގާ. ްޚިލާފުކަމެއް ްޤާނޫނާ ްނުވަތަ ާއއި

ް ްމެންބަރުން ްމަޢުޟޫޢުޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްދެން ްގައި ނިޒާމާބެހޭްއިތުރަްށ

ްނުނަނުކުތާއެ ްހީކުރައް ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެްނގަވާނެކަމަްށ ގދ.ެގް،ްދެންް،ނީ.

ްލީްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.ޢަވަޙީދުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުް

ް1955 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(
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ް

ްްްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރު ްނަންބަރު ްކަރުދާްސ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްަގިއ7ްްޝުކުރިއްާޔ

ްްްީޙދުްޢަލީވަމުޙަްނމަދުް ްދަންނަވާލަން ްއެއްަފހަރު ްއަދި ްހަމަ ްމީަގއިްއަޅުަގނޑު ނޑަެއިޅގެން ްކަ

 1960ްމަޖިލީހުންްފާސްކުރާްޤާނޫނަށް........އެބައޮތްްްްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް

ްއަޅުަގނުޑްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިށީެދވަަޑއިގަންަނވާ. ްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަާވ، އާދެ،

އިތުރަކަށްްވަގުުތްދެންްްއި.ްއެްމައްސަލަިއގަްފުރުޞަތެއްްނާރުވާނަންިް

ްއަޅުްްނާރުވާނެ ްއިތުރަކަށް.ވާހަކަ ްދަންނަވައިފިން ނުޑ  1965ެއްް،ދެންްގަ

ްްއިމައްސަލަިއގަ ްފުރުޞަތެްއ ްއިތުރަކަށް ްދެން ނޑު ްނާރުވާނެއަުޅގަ

ތިލަދުންމަތީްއުތުރުބުރީގެްޢިއްޒަތްތެިރްެދންްވާހަކަްދެންނެިވއްޖެ.ްއާދެ،ް

ްސަމީރު.ްމެންބަރުްއަޙްމަދު

ް

ްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީް ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެއްފަދައިްންޝުކުރިއްާޔ ްބޭފުޅުންނެޭކ  1970ްހުރިހާ

ްުޗއްޓީްމެންަބރުްައޙްަމދުްސަީމރުް ްމި ްޙިޖްްއަްށފަހުއަޅުަގނުޑވެސް ްކުރިމަތިވި ނޑުމެންނާ ްރީްއަޅުގަ

ގެްލޮބުވެިތްރައްޔިތުންނަށާްއަދިްމީލާދީްއާްއަހަުރގެްހެޮޔއެދުންތައްްރާއްޖޭްްް.ވާހަކަެދއްެކވުން

ް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްއަދި ްރައީސާ ްމަޖިލީހުގެ ރުންނަށްްމެންބަްޢިއްޒަތްތެރިމި

ްކުރިއަށްް ްވާަހަކ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްދަންނަވަމުން ްވާހަކަ އަރިސްކުރާ

ްަރއީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހިންގުމުެގްް،ގެންދާނަން. ްި ްވެރިކަން ނޑު  1975އަުޅގަ

ް ްމާއްދާގެ ްމި 2ްްބާރު ް)ނ( ްމާއްދާގެ ްވަަނ ްއިޞްށް ލާުޙްހުށަހަޅާ

ްއަޅު ްދަންނަވާލާނަން. ްއިޞްލާަޙކީއަޅުަގނޑު ްހުށަހަޅާ ލަތްްދަޢުް،ަގނޑު

ނޑަ ްކަ ްއުސޫލުަތއް ްއެންމެހާ ްޤާނޫނުައސާސީންކަމަށްްހިންގުމުގެ ްމި އަޅަނީ

ްދަމަހައް ްުއސޫލުތައް ްއެ ްޤާނޫނުއަސާސީން ްމި ްމިްވީހިނދު ްދިފާޢުކޮށް ޓާ

ްޙު ްހިތުްރުމަތްެތރިކޮށްޤާނޫނުއަސާސީއަށް  1980އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްރަންމަތީ

ްދަްހުންނަންވާނެއޭ. ްދައުްއަދި ްެއއްބަިއވަންތަކަން މަހައްޓަންްލަތުގެ

ްމިގޮތަށްްމަސައްކަތްކުރަްނވާނެއޭ ްައޅުަގނޑު ްރައީްސ، ްިޢްއޒަތްތެރި .

ްގެންދެވުމުަގިއް ްކުރިއަށް ްކަންތައްަތއް ްޤާނޫނުއަސާސީގައިވާ ްމި ހުށަހެޅީ

ް ްއެކަންކަން ްއެދެމެހެްއޓުމުއެގޮތަށް ްގެްނދާްގައި ްބެލެވޭނެުއސޫލަށް ްތޯ
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ް ްބަލާނެގޮތް ްެއކަންަކން ްނެތް. ްއޮްތތާނގަިއވެްސްއެްއވެްސގޮތެއް  1985ކުރިއަށް

ްްންތިްއޔާމުއޮ ްރަނގަޅު. ްހިނގަމުންދާގޮތަށްްކިތަންމެހާވެްސ ކަްނކަން

ްއަދިްް،ބަލާއިރު ްއަޮތޅުތަުކގަިއވެސް ްއެބަދޭ ްފެނިގެން ައޅުަގނޑުމެންނަްށ

ްތަންތާނގައިވެ ްމަޤާމުގަިއްއެހެން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްޢިްއޒަތްތެރި ސް

ްއިންތިޚާ ްވަަޑއިގަތުުމންްރައްޔިތުން ްށްކޮށްަފއިާވްމީހަކަބްހުންނަވާްބޭފުޅަކު

ްއެްބޭފުޅަކަށް ްއަރިހުގައިްމަނިކުވާހިނދު ްމަނިކުފާނު ްއެ ްނުވަތަ  1990ްފާނާމެދު

ްޝު ްބޭނުންފުޅުާވ ްފާޢޫދަންނަވަން ްރައްޔިތުްންރެއް ުޅކުރުމަށް

ްޝުޢޫރުފާޅުކުރަންބޭނުންވީ ްއެ ްއެމީހުން ނުޑްމިދަންނަވަނީްް،ހިނދު އަުޅގަ

ްޝުޢޫރުފާޅުކު ްެއ ްފާޅުކުރަން ްނުދެއްާވްއަނގަބަހުން ްފުރުޞަތު ރުމަށް

ގޮސްްސުންނާފަތިކޮށްްޖަލަށްލާްގެންްބާރުތަކުންްއެމީހުންްތަޅާްމަރާްދިފާޢީ

ް ްކުރިއަށް ްކަންތަްއެވސް ްމިވަނީ.ްގެންްހައްޔަރުކުރުމުގެ  1995ގޮސްަފއި

ްއެބަޖެހޭްއެހެ ްވިސްަނން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރަީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ންވީމާ،

ްޚިާޔލުފާޅު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހިނގާއިުރ ްކަންތައްތަްއ ކުރުމުެގްމިކަހަލަ

ްޭއގެ ްއެހެންވީމާ،ްމިނިވަންކަންވެސް ްއޮންނަްނވާނެކަން. ތެޭރގައި

ޑުްނލިއްޔަތުްއަދާކުރުމުަގިއްއަުޅގަލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްމަޤާމުެގްމަސްޢޫރައީސު

 2000ށްވަންޏާްެއްކަމެއްްހިނގާަކމަފާނުގެްދަތުރުފުޅެއްަގއިްއެފަދަދެކެނީްއެމަނިކު

ްމަސްޢޫ ްވާންމަނިކުފާނުގެ ްކަުމގައި ްއެލިއްޔަެތއް މަނިކުފާނުްޖެހޭނެޭއ

ްއިންތިޚާބް ްވޯޓުެދއްިވ ްހިމެނިވަަޑއިގަންަނާވްްބޭފުޅުންގެކުރެްއވި ތެރޭގައި

ްތެރެއި ްއެްރައްޔިތުންެގ ްބޭފުޅަކަށް ްއެްއެވސް ްދިމާވާނަމަްން ކަހަލަކަމެްއ

ްއެއެކަހަލަ ްދިމާވާނަަމ ްއެީއްކަމެއް ްހުއްުޓވުަމކީވެސް ކަންކަން

ްމަސްޢޫމައެ ްބަލަންޖެހޭނެނިކުފާނުގެ ްކަމުަގއި ްއެހެންވީމާ،ްލިއްޔަެތއް .2005 

ްމިކަން ްދާދިފަހުްމިހެން ްއެކުަގއިވެްސ ްހިތާމަވެރިްހުރުމާ ްކުރިމަތިިވ ން

ްފާް.އެއްހާދިސާ ްމިވާހަކަ ނޑު ޢިއްޒަތްތެިރްް.ށްލަންހަގަކޮއަުޅގަ

ްަވޅި ްހއ.ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ްރައްޔިތަުކްއަކުން ހޯރަފުށީެގ

ްއެވަގުަތކުް،ދިންކަމަށް ްނެތިން ްރާއްޖެައކު ްހަމަގައިުމވެސް ނޑު ް.އަޅުގަ

ްއަދިް ްދިންކަމަށްވާނަމަ ްކުށްވެިރކުރަން ްބުނުންްއަޅުަގނޑު ްބުނާ  2010ދިންކަމަށް

ްހިނގާ ްކޮްނގޮތަަކށް ްއެއީ ްއެކަމަކީ ްަކނޑަެއޅިގެްންއަދި ްކަމެއްކަމަށް ދިޔަ
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ްދެކެން ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށްވެސް ްއެހެންނަމަވެސް،ްހިތާމައަީކްބަލަންޖެހޭނެ .

ްފަރާތްތަކުންމި ްއުފުލަންޖެހޭ ްޒިންމާތަްއްް،ޒިންމާ ޤާނޫނުއަާސސީަގއިާވ

ްަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްައޑުިއވުނު ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްފަރާތްތަކުން ނަގަންޖެހޭ

ްވަޑައި ްނަމާދަށް ްކުހުކުރު ްވާހަކަ.ްގަްނނަވަނިކޮށް ްހަމަލާދިން  2015އްަޖކު

ްކަމެއްްއަދި ްކިިހނެއް ްހިނގާދިަޔއީ ްއެކަން ްނޭނގެ. ްީވގޮތެއް އަދަށްެވސް

ް ްއަުޑއެހީމުްތަޙުޤީޤުކޮށް ްައޅުަގނުޑ ްނޭނގެ. ްރަްއޔިުތންނަކަށް ނޭނގެ

ްސްކޫ ްކަލާފާނު ްޒަޢީމު ްޕާީޓެގ ްރައްޔިތުންގެ ްބޭްއިވްދިވެހި ލްގައި

ްއެ ްވާހަކަ.ްމަނިޖަލްސާއެްއގައި ްގޮިެްއވާލި ްބޮމެއް ްއަމާޒުކޮށް ކުފާނަްށ

ްތަ ްދޮރުެގ ްދެއްީކވެސްމެ ްހުއްޓާވެޓީވީން ްހަލާކުވެަފިއ ނޑެއް  2020ސް.ްންގަ

ްތަޚްޤީޤުކުރަްއވާފަެއްއް ްހިނގާދިޔަގޮތެއް ްއެކަްނވެްސ އެހެންނަމަވެސް،

ްފާހަގައެްއްނުކުރަްއވާ.ްއެހެންީވމާ،ްނުލާހިުކް ްކުރަްއވާފަެއއް ނެތް.ްއެކަން

ްްހޯދުންތަކާ ްއެއްޗެހި ްފޯރެންސިކް ްއެބަހުރި. ްބެލޭނެްހޯދެން އުޫސލުން

ްއެބަހުރި ްއެހެންވީމާ،ްނުބެލޭް،އެހެންނަމަވެސްް.ގޮތްތަްއވެސް .

ްކަންމީގެ ްކޮްނ ްހުރީ ްކުރަނީްތައްފަހަތުގައި ްމިކަންކަން  2025ތަކެއްޯތ،

ްރައްޔިތުންނަ ްބަލާ ްމި ްރޭވުންތަކަކީ ްމީެގ ްކޮބައިތޯ ްށްކޮންބައެއްޯތ،

ްޤައު ްމި ްދިފާޢުހާމަކޮށްދީ ްދިފާޢުމުގެ ްރަްއޔިތުން ްތިބިބަަޔކު ކޮށްދެންޏާްގައި

ްގޮުތަގިއް ްޒިންމާގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްބުާނގޮތުން ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްއަދިް ްބައްަލވަންޖެހޭނެ. ްެއމަނިިިކުފާނުވެސް ް ްކަންތައްތައް ބަލަންޖެހޭ

ްއިންތިޚާބްް،އެާއއެުކގައިް ްދަށުން ްމީހުންނަޤާނޫނުއަސާީސެގ  2030ށްްކުރެވިފަިއ

ްކުށްވެރިް ްއެކަންކަްނެވސް ްބަލާ ްޭއގެެތރޭގައި ްހަމަލާތައްވެސް ދެވޭ

ްމެންބަރުންގެް ްިޢއްޒަތްތެިރ ްދެކެން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްކަމުަގއި ކުރެވެންޖެހޭނެ

ނޑުްއުންމީދުކުރަް.މާދިގުްވާހަކަެއއްްދައްކަންްނެތް ނޑުެގްއަޅުގަ ީންއަޅުގަ

ްތ. ްމެހުށަހެޅުމަށް ްިޢއްޒަތްތެރި ްއަތޮޅުގެ ްިރާޔޟް ރަޝީދުްންބަރު

 2035ްދެްއވާނެކަމަށް.ްޝުުކރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ތާއީދުކޮށް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްޢިއްޒަތްތެިރްއާދެ، ްތާއީދުކުަރއްާވ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްެތރި ުޝކުރިްއޔާ

ނޑުްފުުރޞަތުްއަރުވަން. ްްމެންބަރުންނަށްްއަޅުގަ

ް
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ްހއ.ްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްިޢއްޒަތްތެރި ްހުށަހެޅުމަށްްގެ ްސަމީރުެގ ްއަޙްމަދު  2040ްމެންބަރު

ްްތާއީދުކުރަން.ްވާހަކަެދއްެކވުން:ްރަޝީދު

ް

ްއާދެ،ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރު.ްއާދެ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.ްްތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަ

ް

 2045ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްރައީްސ،ޢިއްޒަތްތެްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްދޫކޮށްލާއިުރްޞަފްހ7ްާްރި ްހުށަހެޅުން ްމިއޮތް ްގައި

ްގެްއލިގެންްދިޔައީްހަމަްދެންމެގަިއ.ްއެހެންވީމާ،ްްަނޞީރުްވާހަކަެދއްކެުވން:هللاްޢަބްދު އަޅުަގނޑުމެންނަށްްތާއީދު

ނޑުމެންނަކަށްްތާއީދުކުރާެންފުރުޞަތަށްް ތާއީދުކުރާނެްެއއްެވސްގޮެތއްްައޅުގަ

ްނެ ްލިބިފައެއް ްހަމަ ްމީެގކުރިން ްޅ.ތް. ްޢިއްޒަތްތެިރްއައެގޮތަށް  2050ތޮުޅެގ

ްޢަ ްބްދުމެންބަރު ްއަهللا ްގދ.ޢަިަލީ ްޢަލީ ްވަޙީދު ްމުޙަިަންމަދު ެގްްދި

ްދެއްވާަފއި.ް ްފުރުޞަުތްއެބަުހރި ްފަދައިން ްެއވިދާުޅވި ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްފުރުޞަތުް ްދެންމެގަިއްއެހެންވީާމ،ްމި ްެގއްލުނީ ްފުރުޞަތު އެހެންވީމާ،ްމި

ްގޮތެއް ްކޮންމެވެސް ްިމްްދެވޭނެ ްެދކޭގޮުތގައި ނޑު ްއަޅުގަ ޮއންނަންޖެހޭނެ.

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްޝުކުރިއްާޔ ްހުޅުވާލަންޖެހޭނެ. ްފުރުޞަތެއް  2055ތާއީދުކުރާނެ

ްރައީސް.

ް

ް

ް ްވާހަަކދެއްެކވުން: ްފާޅުކުރަމުންްރިޔާސަތުން ްޝުޢޫރުގައި ްތި ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްތަކުރާރުކޮށް ްމި އާެދ،

ްމާއްދާއެއްް ްމުހިންމު ްވަރަށް ްމުހިންމުްގެންދަނީ ްވަަރށް  2060ކަމަށް

ްދެކެވަޑަިއގަންނަވާތީކަމަްށް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްެތރި ހުށަހެޅުމެއްކަމަށް

ްއެހެންނަމަވެ ްބަިައިިާޤަބޫލުކުރަން. ްއިތުރަށް ްއަޅުަގނޑު ްއަދި ލާނަން.ްސް،

ްމެންބަރުންް ްޢިޢްޒަތްތެރި ްހިސާބަށް ްތިާހ ްއެހެންވީމާ، ދެން

ްއަ ްކަމަްށވަންޏާ ްއިތުރަށްްކަންބޮޑުެވވަަޑިއގަންނަވާ ްއެ ްކޮންމެހެން ނޑު ުޅގަ

ްއެހެންނަމަވެ ްނިންމާނުލާނަން. ްއިތުރަްށްބަލާނުލާ ްއަުޅަގނޑު ްއަދި  2065ސް،

ްއަުރވާނަންބަލައި ްފުރުޞަތު ްއޮތްކަމަށްވަންޏާްް،ދެންްލާފައި އެރުވެްނ

ްދިރާސާކޮށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެކަްނ ްއެހެންވީާމ، ްތިވިދާޅުވިްއިނގޭތޯ. ލާނަން
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ވާނަްންރަށްްއަޅުަގނޑުްިނޒާމާބެހޭްނުކުތާެއއްްނާރުދެންްއިތުކަންތައްތަކަށް.ް

ްމަްއސަލަިއގައި. ްމި ްއަބްދުްއިނގޭތޯ ްއާދެ، ނުޑްްނަޞީަރށްهللا އަުޅގަ

ްސާުފވެަވޑަިއގެންފިކަމަށް،މިދެންނެ ްއެްއޗެްއ ްޢިއްޒަތްތެރިްްވި  2070ހދ.ެގ

ްހީކު ްއަޅުަގނޑު ް ްސާފުވެވަަޑއިގެންިފކަމަށް ްމިދެންނެވިްމެންބަރަށް ރަުމން

ްބަލަ ްެއގޮތަށްްއިއަޅުަގނޑު ްކަންަތއްތައް ްތިވިދާުޅވި ނޑު ްައޅުގަ ލާަފއި

ްހުރިކަމަށް ްޫނނީވިއްްހިނގާފައި ްއެރުވޭނެ. ްފުރުޞަތު ްެއކަންވަންާޏ ްޔާ

ްމިނު ްދެން ްއާދެ، ްދަންވަން. ްވާހަކަ ްސ.ކުރާނެ ްޢިއްޒަތްތެިރްއޮތީ އަތޮުޅގެ

 2075ެވްސ22ްްއަދ20ްްިކާރުދާސްްނަންބަރުްްހިރުްމިހާރުޠާމެންބަރުްއިބްރާހީމްް

ްއެހެންވީމާ،ްށްލައްވާަފއިދޫކޮ ްދެން، ްފުރުޞަތެއްްްމިވަނީ. ނުޑ އަުޅގަ

ރީގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަދްނާންްއަރުވަންްމިއޮތީްހުވަުދއަތޮޅުްއުތުިުރުބު

ްް.25ކަރުދާސްްނަންބަރުްޙަލީމް،ް

ްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްނަންަބރު ްކަރުދާސް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްަގިއ25ްްޝުކުރިއްާޔ

ްްޢަދްނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްޗެޕްޓަރުގެްއަޅުަގނޑު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔްމި ްިއޞްލާޙަކީ  2080ހުށަހަޅާފަިއވާ

ް ްާމްއދާގެ ްމިހާރު ްއިތުރުކޮށް ްމާްއދާއެއް ްގޮތުަގއި ްމާއްާދގެ ވަަނ2ްްދެވަނަ

)ރ(ްއެްމާއްާދއަށްްގެނައުންްތަރުީތބުން.ްއާދެ،ްެއްް،)ނ(ް،މާއްދާގެް)ށ(

ްސުރު ްއަދިްޚީމާއްދާގެ ްހަމަޖެއްސުން. ްކަމުގައި ްރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަކީ

ެއކީަގއިްިމހާރުގެްދެވަަންއްްތަރުތީބުކުރުން.ްއަދިްެއއާފަހަތަށްްހުރިްމާއްދާތަ

ްތިން ްމިހާރުގެްްމާއްދާ ްއަދި ްހަމަޖެއްސުން  2085ވަަނ3ްްވަނަްމާއްދާގެްގޮތުގައި

ް ްޑ2ްްމާއްދާ ްމިހާރުގެ ްހަމަޖެއްސުން ްގޮުތގައި ްމާއްދާގެ ްވަނަ 7ްރާފްޓްގެ

ް ްމާއްދާ ްމިކަހަަލ20ްްވަނަ ްއާދެ، ްބަދަލުކުރުން. ްފަހަތަށް ްމާްއދާގެ ވަނަ

ްބާބުް ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްވިސްނީ ްއަުޅަގނޑު ްގެނައުމަށް ބަދަލުތަކެއް

ްހަމައަ ްކިޔާިލއިރު ްތަރުތީބުަގިއްޅުަގނޑު ްމާއްދާަތކުެގ ޔަޤީނުންވެސް

ްއޮ ްކަންތައްތަެކއްއަޅުަގނޑަށް ްއަންނަ  2090ހަމައެހެންމެ،ްްމާ.ހުރީްޅުން

ްތެރޭގައިެވްސް ްވާހަކައިެގ ްމިދެކެވެމުންދާ ްމިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއެކަްއެޗއްް ްޝަރަހަކޮށް ްގޮތްގޮތަށް ްއެކި ްބާރު ްހިންގުމުގެ ްވެރިކަން

ްތަފާުތް ްބަޔާްނކުރެވި ްގޮތަކުން ްއެަތއް ްިވދާޅުވެ އެްއގޮތަކަްށ،ްއެަތއްގޮަތކަށް

ްއިްޞލާޙުތަކުގަ ްހުރި ްގޮތެްއަގއި ްޮސއިކުެރއްެވިވ،ްއެތައް ްެއއްބޭފުޅަކަށް ިއ
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 2095މިކަހަލަްކަންތައްތަެކއްްމިވަީންމިބާވަތުެގްބަެއއްްއުިންކަންަތއްތައްްހުރީމާ.ް

ނޑުްޤަބޫލުކުާރޮގތުގައިްވެރިކަންްހިންގުމުގެްާބރަކީްކޮބައިކަްން އާދެ،ްއަުޅގަ

ބުނެދިނުމަށްފަހުގައި،ްވެރިކަްންހިންގުމުގެްބާރުގެްއެންމެްިއސްކޮށްްހުންނަް

ްސުރުޚީއެްއްމީ ްމާއްދާއެްއ، ްބަޔާންކުރާ ްނަން ްމަޤާމުގެ ހެއްގެ

ްއޭގެތެެރއަްށް ްއޮތްގޮތުްނ ްޑްރާފްޓް ްމިހާރު ްއެބަިއ ްއާދެ، އޮންނަންޖެހޭނެ.

ް 2ްްމިގެނެވެނީ ްއެ ްމާއްދާެގޮގތުގައި. ްސުރުޚީއަކަށ2ްްްވަނަ ްމާއްާދެގ  2100ވަނަ

ްސުރުޚީއަ ްބާބުެގ ްއާދެ، ްމިހެން. ް'ރައީސުލްޖުމްހޫިރއްާޔ' ކަްށްވާންޖެހޭނީ،

ްމުިޅއަކުން ްއޮތުމަކުންނެއް ްނުެއއްއެހެން ްދެންްނެއް ްއެިހސާބުން ފުދޭ.

ްދަންނަވާ ްކުރިްނ ނޑު ްއަޅުގަ ްފަސޭހައިންްމިޖެހެނީ ްހުރިހެން، ލާފައި

ްގެންނަން.ްފަޙު ްބަދަެލއް ްތަރުތީބަށްވެސް ްމާއްދާތަުކގެ މްވުމަށްޓަކައި

ްމެންބަ ްޢިްއޒަތްތެރި ްމުލަކަތޮޅު ްޤަބޫުލކުރާގޮުތގަިއ ްއަޙްމަުދްއަޅުަގނޑު  2105ރު

ްދެމީހުންް ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްމިއޮތީެވސް ްތާއީދުކުަރއްާވފައި ްމިއަށް ޝަފީޤް

ްމިއުނދަ ްހަމަ ްފިުކރުކޮށްލިއިރު ްވިސްނާ ްކުރިމަތިވާތީ.ްމިއާދޭތެރޭގައި ޫގ

ްމިއެހެންނަމަވެސް،ް ްފިކުރުްނުކުރަްއވާގިނަބޭފުޅުން ބާރުތަުކެގްްއާދޭތެރޭގައި

ްމު ްމިދަނީ ްމިދެކެވެމުްނ ްމުޅިން ްވިސްނުމެްއްވާހަކަ ްއެހެން ޅިން

ްޖެހިއްޖެ.ް ްދޫކޮށްލަން ްއެވިސްނުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ  2110ގެންގުުޅްއވާތީ.

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްސާދާގޮެތްއގައި ްދޫކޮށްލާފައި ްއެިވސްނުން އަޅުަގނޑުމެން

ްފަށައިފިއްާޔް ްވިސްނާލަން ްމަޤާމާދޭތެރޭ ްމި ްފަށައިފިއްާޔ، ވިސްނާލަން

ްފަސޭހަ ްކުިރއަށްދާން ްީހވަނީ ނުޑެގްއަޅުަގނޑަށް ްއަުޅގަ ވާނެހެން.

ްމެންބަރުް ްިޢއްޒަްތތެރި ްމުލަކަތޮޅު ްހިތުން ނޑު ްއަުޅގަ ްެއއީ. އިލްތިމާސްއަީކ

ްމިއަްށް ްބޭފުޅުންވެސް ްއެހެން ްއިތުރު ްއަދި  2115ތާއީދުކޮށްދެްއވާނެ.

ްޮކންމެހެންވެސްް ްހަމަ ްގެނައުމަކީ ްބަދަލެއް ްމިފަދަ ތާއީދުކުރަްއވާނެ.

ނުޑްޤަބޫލުކުރަ ނީްމިހާކަށްހާވަރުންްއަޅުަގނުޑެގްބޭނުންކަމެއް.ްއާދެ،ްއަުޅގަ

ްކުރެއްވޭނެކަމަށް.ްޝުކުިރއްޔާ.ްްހުށަހެޅުންްޤަބޫލުފުޅުމިް

ް
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ްމެންބަރަށްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެްނބަރު.ްތާއީދުކުަރއްާވްޢިްއޒަތްތެރި  2120ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި

ްއަ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަުރވަްނ.ްމުލަކަތޮޅު ްފުރުޞަތު ޙްމަދުްއަޅުަގނޑު

ްޝަފީޤް.

ް

ްތާއީދުކުރަން.ްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް
 2125ްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ:

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކަރުދާްސްނަންބަރު ްއާދެ،ްދެން ްމެންބަރު. .13ްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި

ްވަރަށް ްބައްދަލުވުމުގައި ްނުރަސްމީ ްމެންބަރުންްމި ްޢިްއޒަތްތެރި ،ްގިނަ

ްދެކުނުބުރީެގްމިއިޞްލާ ްމާޅޮސްމަޑުުލ ްމިވަނީ، ްހުށަހަޅުއްވާފަިއ ޙު

ްފުރުޞަތުް ްއަޅުަގނޑު ްޢަލީއަށް ްތަސްމީން ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު  2130ޢިއްޒަތްތެރި

ްދެން ްނެތް. ްވަަޑއިގެްނ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަްތތެރި ްފުރަތަމަ. ް،އަރުވަން

ްއިން ްދެކުނުބުރީެގްްނެވިދެވަނައަށް ްތިލަދުންމަތީ ްމެންބަރު، ިޢއްޒަްތތެރި

ްފުުރޞަތުްއަރުވަން.ްޢި ްައޅުަގނޑު ްޢަބްދުއްޝުކޫރުއަށް ްމެންބަރު އްޒަތްތެރި

ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްނެތް. ްވަަޑއިގެން ްމެންބަރުވެސް ޢިއްޒަތްތެރި

ްފުރުޞަތުް ނޑު ްއަޅުގަ ްސަލީމަށް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު  2135ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަރުވަން.ް

ް

ްޢިއްޒަްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްަބއްދަލުވުމުަގިއްޝުކުރިއްާޔ ްނުރަސްމީ ްއާެދ، ްަރއީސް. ްތްތެރި

ތިވިދާޅުިވގޮތަށްްެއްއގޮތްްކުެރިވފައިްއޮތްްއިޞްލާެޙއްްމިއިްޞލާޙަކީ.ްއާދެ،ްްމުޙަްނމަދުްސަލީމްްވާހަަކެދއްކެވުްނ:

ްއިޞްލާ ްދަްނނަވާލާނަން. ނޑު ްއަުޅގަ ް)ހ(2ްްޙު ްމާއްދާގެ  2140ވަނަ

ް)ހ(.2ްްއަންނަނިވިގޮތަށްްިއޞްލާޙުކުުރން.ް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެްގެ

ް ްދަށުްނ5ްްދައުރަކީ، ްމިޤާނޫނުއަާސސީގެ ްއަދި ްދުވަހޭ. އަހަރު

ްއިންތިޚާބްރައީސުލްޖު ްމަޤާަމށް ްމީހަކަށްްމްހޫރިއްޔާގެ ްއެްއެވސް ކުރެވޭ

ްގިނަދުވަުހް ްދެދައުރަްށުވރެ ްއެޫނންގޮތަކަށްެވސް ްނުވަަތ ވިދިވިިދގެން

ނޑުްއުންމީދުކުރަންްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެްމަޤާމެއްްނުފުރޭ  2145ނެއޭ.ްއަޅުގަ

ްއެއްޭބޅަުކް ްކޮންމެެވސް ްތާއީދުކުރެްއވި ްއިޞްލާޙަްށ މިއިޞްލާޙަށް

ްތާއީދުކޮށްދެްއވާނެކަިަމަށް.ްުޝކުރިއްޔާ.ްް
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ް

ްމެންބަރަށްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެްނބަރު.ްތާއީދުކުަރއްާވްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި

ް ްފުރުޞަތު ްޢިއްޒަތްތެިރްއަޅުަގނޑު ްމަޖިލީހުެގ ްަވޒީރުންގެ  2150އަުރވަން.

ްނާން.ްންބަރުްމުޙަންމަދުްމުޢިއްޒުްޢަދްމެ

ް

ްއާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްެދންމެ..ްވަީޒރުންގެްމަޖިލީުހގެްމެްނބަރުް
ްނާންްމުޙަްނމަދުްމުޢިއްޒުްަޢދް

 2155ްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްފުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިނގޭތޯ. ްފުރަތަމަްމަޢާފްކުރައްވާ ްއާދެ، ްއަޙްމަދު. ްއަނީސާ ރަތަމަ

ްއަް ްއޮތީ.ލިސްޓްގަިއ ްމިުހށަހެޅުމުގައި ްއަޙްމަދަށްްްޅުަގނުޑގެ ްއަީނސާ އާދެ،

ްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުްއަުރވަން.ްމުލަކަތޮޅުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.

ް2160 

ްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަީނސާް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާެގ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޢިއްޒަތްތެިރްޝުކުރިއްޔާ

ނުޑްްއަްޙމަދުްވާހަކަެދއްކެުވން: މެންބަރުްމުޙަންމަދުްސަލީމްްދެންމެްހުށަހެޅުއްވިްެއއިޞްާލޙަށްްއަުޅގަ

ްތާއީދުކުރަން.ް

ް

ްދެންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްެމންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްް،ޝުކުރިއްާޔ ްނަންބަރު  2165، 14ކަރުދާސް

ްމެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީ ްސަމީރަށްްތިލަދުންމަތީ ްއަޙްމަދު ންބަރު

ްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްިޢއްޒަްތތެރިްރައީސް،ްމިްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް
 2170ްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ްމުޙަންމަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންަބރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްނުކުތާެއއް. ްނިޒާމާބެހޭ ދުްއާދެ،

 ނަޝީދު.ް

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ()

ް2175 

ްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްނަންބަުރ ްކަރުދާސް ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި 13ްްަިޝުކުރިއްާޔ ްްއިްގަ
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ްނަންވެްސްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ނޑުެގ ްއަުޅގަ ްތެޭރގައި ްމެންބަރުްނގެ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ްނޯންް ްޙާލެްއގައި ްއެްއވެސް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެކަހަލަްހިމެނިފައިވާތީވެ، ނާނެ

ްއަދިްސޮއިކޮށްަފއެްއވެސް.ްއެެހންވީމާ،ްެއީއް ްހުށަހަޅާފައެއް ހުށަހެޅުމެއްގައި

ްޮއޅުމެއް ްބޮޑު ްޤަބޫލުކުެރވެނީއިދާރީ ްއަޅުަގނޑަށް ްއަޅުަގނަޑކަްށްކަމަށް .2180 

ްވެރިކަންް ްދެފަހަރު ްދަށުން ްޤާނޫނުއަސާސީެއްއގެ ްއެއްވެސް ްނުފެނޭ ހަމަ

ްވެ ްއަުލން ްބޭފުޅަކު ްމީަގިއްކުރަްއވާފަިއވާ ްއެހެންވީމާ، ްކުރާކަށް. ރިކަން

ްހަމަް ނޑު ްައުޅގަ ްެރކޯޑަށްޓަަކއި ްއުޅޭތީވެ ްއޮޅުެމއް ކޮންމެވެސްކަހަލަ

ްއަޅުަގނުޑް ްޫނނޭ ްތާއީުދކުރާގޮެތއްެވސް ްބޭނުންވޭ.ްއަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން

ްނޫން.ްއެޮގތަށް ްއޮތީމާްހުށަހަޅާގޮތެއްެވސް ްއެހެން ްނަން ނޑުގެ  2185އެީއްްއަޅުގަ

ްވަރަށް ްމިޮބުޑްްއަޅުަގނުޑ ްއެަކމުގައި ްއެހެންވީމާ، ްގަންނަކަމެކޭ. ލަުދވެސް

ނޑުްސަލާމަތްކޮްށދެއްވާށޭ.ްުޝކުރިްއޔާްޢިއްޒަްތތެރިްރައީސް.ް ްކުށުންްއަުޅގަ
ް

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބަލައިއާދެ، ްއެބަ ނޑު ްވެގެްންއަުޅގަ ްމިކަން ްކިހިނެއްތޯ ްއިނގޭތޯ  2190ލަން

ް)ަވގުތުޮކޅަ ްއާމިދިޔައީ. ްެސކްރެޓޭރިއެކަށްފަހު( ްައޅުަގނޑަށް ޓުްންދެ،

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަްތތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްވަޒީރުްނގެ ްއިނގޭތޯ. ސާފުކޮށްދެއްަވއިފި

ްުއޅުްއވާީތް ްނަޝީދެއް ްމުޙަންމަދު ްކިތަންމެ ްނަޝީދު. މުޙަންމަދު

ްމަޢާފްކުރައްވާނެކަމަްށް ްމިވަނީ. ްއޮޅުންއަރައިަވަޑއިގަީތކަމަށް މިބޭފުޅުންނަށް

ްއިނގޭތޯ. ްވަރަށްްހީކުރަން ްއޮތް ްޖެހިފައި ްމިސްޓޭކެއް.ްްއިދާރީގޮުތން  2195ބޮޑު

ްކަރުދާސްް ްދެން ްއާދެ، ްިއޞްލާޙުކޮށްލައިފިން. ްއެގޮތަށް ނޑު ްއަުޅގަ އާދެ،

ް ްއާދެ،14ްްނަންބަރު ްއެދެން. ްހުށަހަޅުއްވައިދެްއވުން ްހުށަހެޅުން ްއޮތް ގެ

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް،ްރ.އަޮތޅުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ް

ް

 2200ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ()

ް

ްނިޒަމާބެހޭްއައްސަލާމުްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްއަޅުަގނުޑ ްރައީސް. ްޢިއްޒަްތތެރި ްޢަލަިއކުމް

ވަނަްކަރުާދހުގައިްިމއޮްތ13ްްމިވާްްނުކުތާއެްއްމިނެގީ،ްމިހާރުްހުށަހެޅިފައިްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްްމްބަރުއަހަރުެގްނޮވެްމައްސަލައަީކ،ްމިދިޔަ ްދުވަހުެގްޭރ،19ްްމަހުގެ ވަނަ
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ްބުނާނަމަ ްް،އެހެންގޮތަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ްާޚއްޞަ  2205ވަަނ215ްްަރއްޔިތުންގެ

ްމިމަޖިލީހަށްް ްރުިހ ްޤަބޫލުކޮށް ްމިއޮތްގޮތަށް ްމިހާރު ްމިޢިބާރާތް، ޖަލްސާއިން

ްބުނާނަމަ،ް ްއެހެންގޮތަަކށް ްއޮްތކަމެއް. ްނިިމފައި ްފާސްކޮށް ހުށަހެޅިގެން

ްރައީސުލްޖުމްހޫރި ްބާބުގެ 2ްްއްޔާ ްއެވާަހަކ3ްައކާއި ްދެން ްއަލަކުންނެއް .

ްރައީްސެގް ްިޢއްޒަތްެތރި ްމިއޮތީ ްއެަކންވަނީ، ްނުޖެހޭނެ. ދައްކާކަެށއް

ް ްފާސްކުރ65ްްާއިޝާރާތަކަށް ްމަތިން ްހަމަތަކުގެ ްޤާނޫނީ ްލިިބގެން  2210ވޯޓު

ްބޭފުޅުންގެް ްދިން ްޯވޓު ްބޭނުންފުޅީވިއްޔާ ްނިމިފައި. ްފާސްވެ އުސޫލުން

ް ްޚާްއަޞްނަންތައްވެސް ްރައްޔިތުންގެ ްމިއޮތީ ްކޮށްލަދީފާނަން. އިޢުލާން

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްެރކޯޑިްނގެއއް. ްއުޅޭ ްހޯދައިގެން ނުޑ ްއަޅުގަ މަޖިލީހުން

ް ްބާބުގެ 2ްްރައީސް.ްއެހެންވީމާ،ްަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ްވާހަަކ3ްްއަާކއި ގެ

ްއެހެްން ްއޮީތިވއްޔާ، ްއެްއެޗއް ްއެހެން ްއެބާުބގެ ްނުޖެހޭ.  2215ދައްކާކަެށއް

ްހިންގަނަންބަ ްކުިރައށްވަަޑއިގަންަނވަން ްއޮތިއްޔާ ްރައްޔިތުންެގްރެއް ވާ.

ްމަޖިލީހަ ްެއީއްޚާއްޞަ ްބޭނުންހާގޮތަކަށް، ްގޮަތކަށް، ްކުޅޭ ްކުޭޅ އަކީ

ްހަަމް ްހިތުންކަހަލަގޮތަކަށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއޮިޅގެްނނޭ. ްއެީއ ސަމާސާއަކަށޭ

ްމައްސަލަ ްފުރަަތމަ ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްަޔއުމިްއޔާ ްކިޔައިދީފާނަން

ްޝަފީޤްް ްައޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމ.އަތޮުޅ  2220ހުށަހެޅުމާގުޅިގެން،

ްއިރުކޮަޅކުންް ްނާދެޭއ. ްއެބާބެއް ްއަދި ްހުށަނޭޅުްއޭވނެއޭ ްެއގޮތަށް ވިދާޅުިވ

ްަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްވާނަމަ، ްބަލިނޫންކަމުގައި ްހަނދާން އަޅުަގނުޑގެ

ްކީް ްވިދާުޅވި ްސަލީމް ްމުޙަްނމަދު ްމެންބަރު ްހުށަނޭޅޭނީްޢިއްޒަތްތެރި ްއެވހޭ

ްމައްޗަށްެވްސް ްނުފެންނަކަމެއްގެ ްލޮލަށް ްމިތިބެނީ ްިއއްޔެ އަޅުަގނޑުމެން

ްބުނާނަމަ ްއެހެންގޮަތކަށް ްދިދަިއެގްް،ވޯޓުދީފައޭ. ްދައުލަތުގެ ްދިވެހި  2225އެއީ

ްކީްއވެތޯޭއް ްފާސްކޮށްފީމޭ. ްއެ ްދިދައޭ ްެއާވ ްއެޖަުދވަލުަގއި ވާހަކަ.

ްދެން ްއިޚްް،ނުކުރެވޭނީ. ްދެްއވެީވ ްމުޤައްރިރަްށްަރީއސް ތިޔާުރ

ްރީތިކޮށް،ް ްަވރަށް ްވިދާުޅވި ްވާހަކަފުުޅގައި ްމުޤައްރިރުގެ ވާހަކަފުޅުދަްއކަން.

ްޔައުމިްއާޔް ނުޑ ްއަޅުގަ ްމިހެންނޭ. ްިމޮއތީ ްލިޔެފައި މިބާބުގައި

ްމިބާުބް ްމާނައަކީ، ްމީގެ ްމިކިޔައިދެނީ. ްހިތުން ްގާތްގަަޑކަށް  2230ނުބަލާނަމަވެސް

ްިމޮއތްގޮތަ ްމިމާއްދާ ްދެދައުރަށްްމިއޮތްގޮތަށް، ްފާސްެވއްޖެކަމަށްވާަނމަ ށް
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ްނޫނޭ.ް ްނުކުެރވޭނީީކެވސް ްއަލުން ްވެރިކަެމއް ްކުރިމަތި، އެކަނި

ްއެހިސާބަްށް ްތަފްޞީލުކޮންނޭ. ްއެހާވެސް ްނުލެވޭނެޭއ ކުރިމައްެޗއްެވސް

ނޑުްހަނދާންްބަލިްނޫނިއްޔާްހއ.ގެްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުް ދިއުމުންްއަޅުގަ

 2235ވަރަށްްކޮމްޕްލިކޭޓެޑްްަމއްަސލައެކޭ.ްމިއަްށްްއަޙްމަދުްސަމީރުްވިދާޅުވިްިމއީް

ްމިހާރުް ްމީގައި ްޖެހޭނެއޭ. ްވިްސނާވަަޑއިގަންަނވަން ްބޭފުޅުން ވޯޓުދެްއވާއިރު

ލިޔެފައިްއޮްތގޮތުންކަމުަގިއވާނަމަ،ްމިްއޮތްގޮތަށްްފާސްެވއްޖެކަމުގަިއވާނަަމ،ް

ްމީހަ ްހުރި ްދެދައުރުކޮށްަފއި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްބުނޭ ްއަދި ކަށްްދެން

ްނުކުރެވޭނެޭއ.ް ްވެރިކަމެްއވެްސ ްއަދި ްނުލެވޭނެޭއ ކުރިމައްެޗއްެވސް

 2240ްކަންްނިމިފައިްއޮތްކަމެކޭ.ްެއއީ..ޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްމި

ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްމިހާރުްތިވިދާޅުވާންްބޭނުންފުޅުާވ،ްޭބނުންފުޅުވާްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 2245ްންދެވުން(ގެްް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށް

ް

21ްްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް 48ްްަގޑި 57ްްމިނިޓް ްނޮވެމްަބރު ްއެީއ ްވަަނ11ްްސިކުންތުަގއި،

ްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ނުޑ2337ްްދުވަހުގެރޭ، ްއަުޅގަ ްކޮންކަމެއްތޯ. ްދެން ްއަހަރުގެ. ވަނަ

ްރައީސުްލޖުމްހޫރި ްރާއްޖޭގެ ްނުފެނޭ ނޑަކަްށ ްއަުޅގަ ްެއއީ އްޔާ،ްވޯޓުލީމު.

ްކުރިމަ ްމައުމޫްނ ްދައުަރކަށް ްނުފެޭންތިއިތުރު ނޑަކަށް ްއަުޅގަ  2250ލާކަށެއް.

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެހެންެވެގން ްލާކަށެއް. ްކުރިމަތި ްދައުރަށް ްނާޞިރު އިބްރާހީމް

ްެއީއް ްއުސޫެލއްނޫން. ްޤަބޫލުކުރާ ްުދނިޔެ ްހަމައެއް، ޤަބޫލުކުރާ

ްަރއްޔިތުް ްމިދިވެހިރާއްޭޖގެ ްނިމިފައި. ްމިކަން ްމިހުރިހާްމިހިސާބުންވަނީ ންގެ

ްމިހާރުވަީން ްއުދާސްަތއް ްައޅުދާސްތަްއ ްއެމީުހންގެ ްވޭނަކާ، އުނދަގުލަާކއި

ްްއެއްފަހަރު ްމި ްهللاނިމިފައި. ްމިއީ ްރަޙްމަތް. ްކުރިކަމެްއްެގ  2255އެނގިތިެބެގން

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްވިދާުޅވިް
ް

ް
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ްއިށީނދެަވޑައިްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިާހރު ްމެންބަރު، ނޑަށްްޢިއްޒަތްތެރި ްއަުޅގަ ގެންދެްއވާ.

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއިނގޭތޯ. ްސާފުެވއްޖެ ްއެްއޗެއް ްއުޅުްއވާ ްތިވިދާޅުވާން  2260މިހާރު

ްތިވިދާޅުވާންް ްމިހާރު ްއިނގޭތޯ. ްއާދެ ްއިށީނދެވަޑަިއގެންެދއްވާ މެންބަރު،

ްމެންބަރުް ްިޢއްޒަްތތެރި ްލ.އަތޮުޅގެ ްއާދެ. ްސާފުެވއްޖެ ްއެްއޗެއް އުޅުްއވާ

ްމޫސާްމަނިކު.ް

ް

ް2265 

ްހޭްނުކުތާ()ނިޒާމާބެ

ް

ްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއާދެ،ްރ.އަޮތޅުެގްޢިްއަޒތްތެރިްމެންބަރުްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް

ްދަންނަވަންއޮތީ،ްްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ނޑުެވސް ްއަުޅގަ ްނުކުތާާއުގޅިގެން ްނިޒާމީ ނެންގެވި

 2270ޖެހޭނެ.ްއަދިްއަޅުަގނޑުމެންްހަމަްވަރަްށްަރނގަޅަށްްހަނދާންކޮށްްިވސްނަން

ްމާއްދާތަކާބެހޭް ްފާްސކުރެވުުނ ްމިއޮތް ްފޮނުވާފައި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމިހާރު

ްމަޖިލީހުންް ްމިާބބު ްއިޞްލާޙުކުރުން ްޤާނޫނުއަސާސީ ްހަމަ ްމިއޮީތ ބައިަގއި

ްފާސްުކރެވިފަިއވާއިުރގަިއ،ް ްބުނެފައި ްގޮތް، ފާސްކުރެްއވި

ް ްބާުބެގ 2ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމާއްދާާއއި މާއްދާ،ްްވަނ3ްަވަނަ

ް ްާބބުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމ9ްްިރައްޔިތުންެގ ް)ހ(. ްމާއްާދެގ  2275ވަނަ

ްމީިތް ްއަނެއްކާ ްމިހާރު ްދެން ްލިެޔވިފައި، ފާސްކުރެވިފަިއވާކަމަށް

ްވަރަށްް ްސޮއިކުެރވިެގްންްބަދަލުކުރެވިގެްނ ްމީހުންގެ ްއަދަދެްއގެ ިގނަ

ްމި ްނޫނީ ްއޮޅުވާލަންތޯ ްމީހުންނަށް ްކޮންމެހެން ްކީއްކުރަންްްއީމިގެންނަނީ

ް ްދައުަރކީ ްރަީއސުްލޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ްެއއީ އަހަރުދުވަހ5ްްޭކުރާކަމެއްތޯ.

ްއަދިް ްމިހާތަނަކަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްަދށުން. ްމިޤާނޫނުއަސާސީގެ  2280އަދި

ްކިޔާފަކަެއއް.ް ްދަށުންނޭ ްމިޤާނޫނުއަސާސީގެ ްނުބުނަން ްތަނެއްަގއި އެްއވެސް

ްދޭން ްވެިރަކން ްމީހަކަށް ްވަިކ ްއެނގޭ ްީމގެއިްނ ވެގެްންއެހެންވީމާ،

ްރ.އަތޮުޅެގް ްދެންމެ ްނިންމަވާގޮތަކީ. ްމަނިކުފާނު ްކޮބައިޯތ ކުރާކަމެއްކަން.

ްނޫން ްނުވަތަ ްފާްސވެފައިތޯ ްއެއޮތީ ްވިދާޅުިވގޮތަށް ްމެންބަރު ތޯ.ްޢިއްޒަތްތެރި

ް ްމިބާބުގެ ްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ ްމާއްާދ، 2ްްއެވިދާުޅވާ ްމާއްދާއާއި  3ް2285ވަނަ
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މ.އަތޮޅުްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްްވަނަްމާއްދާ.ްއަުޅަގނޑުްހަނދާންްއެބަހުރި

ްތާއީދުކުރަްއާވް ްއެކަމަްށ ްއަނެއްކާ ްޖައްސަިއގެން މައްސަލަ

ްއެވާހަކަފުޅުް ްސަލީމް ްމުޙަންމަދު ްމެްނބަރު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްހުރިހާް ްއެީއ ްެއއޮތީ. ްނިންމާފައި ްެއގޮތަށް ްައޅުަގނޑުމެްނ ދައްކަަވިއގެން

ްގޮސްފަބޭފުޅު ްޑްރާފްޓް ްއޮންނާނީ ްއޮންނާނީްންނަށް ްބޭފުޅުންނަށް ްހުރިހާ  2290އޭ.

ްކޮންގޮތަކަށްޯތް ްނިންމަވަނީ ްމަނިކުފާނު ްއެހެްނވީމާ، ފެނިވަޑަިއގަންނަވާަފއޭ.

ްބަލާފައިްކުރިއަށްްދާން.ްޝުުކރިއްޔާ.

ްއަދިްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވަޙީދާއި ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްރ.އަތޮުޅެގ ްައޅުަގނޑު އާދެ،

ްޢިއްް ްވާހަކަފުުޅްލ.އަތޮޅުެގ ްތިދެްއެކވި ްމަނިކު ްމޫސާ ްމެންބަރު ޒަތްތެރި

ނުޑްްއެްއަޅުަގނުޑވެސްްބަަލއިލާނަން  2295ތާރީޚްތަކާްއެްއޗެހި.ްބަލާާލފައިްއަުޅގަ

ްދެން ްދަންނަވާނަން. ްކުރިއަްށްް،އެްއޗެއް ްހުށަހެޅުންތަކާިއގެން އަޅުަގނޑު

ްޝަފީ ްއަޙްަމދު ްމެންބަރު ޤްތޯ،ްގެންދާނަން.ްއާދެ،ްމ.އަތޮުޅެގްޢިއްޒަތްތެރި

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއަކަށްްއެިދަވޑަިއގަތީ.ް

ް

 2300ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިއަދުވެްސްއައްސަލާމުްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ނުޑ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަްތތެރި ްޢަލަިއކުމް

ްޢަލީްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްރ.އަތޮޅު ްހަމަ ްބޭނުންވަނީ، ފާހަގަކޮށްލަން

ްމަނިކުވެްސް ްމޫސާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހައްދުންމަތީ ްއަދި ވަޙީދުވެސް

ްމަޖިލީހަށްް ްމިމައްަސލަ ްއެރޭ ްއަޅުަގނޑު ްފަދައިން،  2305ފާހަގަކުރެްއވި

ްމިގޮތަށްް ްދެންނެވިްނ،ްމި ްފާހަގަކޮށްފައި ްއަުޅަގނޑު ްވަގުތުވެސް ހުށަހެޅުނު

ްނުވާ ްފާސްކުރަްއަވއިެގން ްއަްއސަވަިއގެން ްވޯޓަށް ްމި ނެޭއްއޮެވގެން

ނޑުްޤަބޫުލކުރާ ގޮުތގަިއްޤާނޫނީްހަމަތަކުެގްއެމައްސަލަްނުކުންނާނެއޭ.ްއަުޅގަ

ްމަތީ ްމިހާރު ްމިމަޖިލީހުން، ްމިއޮތީ ްމިހާރު ްމިކުރެޭވްމިބަޙުްން ސް

ްބާބުގެް ްމާއްދާްފާސްވ3ްްެވަނަްމާއްދާއާއ2ްްިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  2310ވަނަ

ްއެައކަ ްނުގެނެވޭނެ ްބަދަލެއްެވސް ްއެައކަށް ްިއޞްލާޙެއްެވްސްނިމިފައި. ށް

ްެގންނަންޖެހޭނީް ްގެންނަންޏާ ްބަދަލެއް ްެއއަށް ނޑު ްއަުޅގަ ހުށަހެއްނޭޅޭނެ.

ްގެނައުމުަގިއް ްބަދަލު ްގެންނަންޖެހޭ ްއިޞްލާޙުކުުރމުގައި ޤާނޫނުއަސާސީ
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ްމިއޮތް،ް ްިމހާރު ްއެހެްނވީމާ، ްމަތިން. ްއޮތްޮގތުގެ ްަބޔާންކުެރވިފައި މީގައި

ްއެއްަޗކަ ްައޅުަގނޑުމެްނ ްކަމެްއްޙަޤީޤަތުގައި ްރިފަރކޮށްފައި  2315ށް

ްއެއްަޗކަްށް ްިއން ްބުނެފައި ްއެެއއްެޗއްަގއި ްނިންމަނީ ނިންމާކަމަށްވަންޏާ

ް ްބާބުގެ ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއެމާއްދާެގ، ްމާއްދާަގިއ2ްްބަލާފައި. ަވނަ

ްކަންް ްއެގޮތަށް ްެއއާމެދުަގިއ ނޑުމެންނެއް ްައޅުގަ ްއޮތަކަސް ްއެްއޗެއް ކޮންމެ

ްއެހެން ްނުނިންމާނެ. ްވާހަކަފުޅުްކުރާކަށް ްެއރޭ ްމުޤައްރިރުވެސް ްވީމާ،

 2320ދައްކަވަމުންްވިދާުޅވި،ްެއްދެަވނަްމާއްދާަގއިްލިޔެަފއިްއޮތްްެއއްެޗއްްއެއޮީތް

ްފެންނާށޭ.ްއެއަށްްރިޢާޔަތްކޮށޭްއަޅުަގނޑުމެންްޯވޓުދީްމަޖިލީހުންްނިންމީ.ް
ް

ް

ްވަރަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްަދންނަވަފާނަން.ްއާދެ، ްކުރުކޮށް ށް

ްގަވާއިުދގަިއވާް ްއަދި ްނާހަން. ްވޯޓަކަށް ނޑު ްއަޅުގަ  2325ގޮތުގެމަތިންްްމިހާރު

ްނާދޭ.ް ްއިޞްލާޙުތަެކްއވެސް ްފޮނުވި ްމެންބަރުްނ އިޞްލާޙުތަކަށް،

ްއަހަިއގެންް ްވޯަޓށް ްމިގޮތަށް ްއޮތީ. ްޮއތްގޮތަށް ްެއއްެޗއް ްއޮތް ޑްރާފްޓްަގއި

ްފާްސވާްނޖެހޭ ްމާއްދާއެއް ްޤާކޮންމެ ްބުނެފައިްނެކަމަށް ނޫނުއަސާސީަގއި

ަގވާއިުދގައިްބުނެފައިްވަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްވޯޓަށްްއަަހންޖެހޭނެކަމަށްްްމިވަނީ،

ްދެން ްޤަބޫލުފުޅުކުރައްވަްނވާނެ. ްމެންބަރުން ނުޑްް،ޢިއްޒަތްތެރި  2330އަުޅގަ

ްވޯޓަްށް ްދަންނަވަންތޯ. ްމިހާރު ްދެން ްާއދެ، ްމެންބަރުން، ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަޅު ްމިދަންނަވައަހަިއގެންނޭ ނުޑ ްއަޅުގަ ްފާސްކުރަންޖެހޭނީ ނީްަގނޑުމެން

ްގެނެސްފައި ްމިހާތަނަށް ްމެންބަރުންްްއިނގޭތޯ. ްޢިްއޒަތްެތރި ްއާދެ، އޮތީ.

ްމި ްއަޅުަގނުޑ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެެދން ްއަޅުަގނޑު ްދެން ްމިހާރު.

ްއިތުރަށްް ްމިހާރު ްދެއްވުމަށް. ްގެންދިޔަ ްކުރިއަްށ  2335ހުށަހެޅުންތަކާއިގެން

ްެއްއަޅުގަް ްބަލާފައި ނޑު ްއަުޅގަ ްއޮތްގޮެތއް ްއެމައްސަލަ ްދަންނަަވއިފިން ނޑު

ްއެހެންވީމާް ްއާދެ، ްކުރާނެގޮެތއް. ްއެކަން ްދަންނަވާނަމޭ އަޅުަގނޑު

ްސަމީރަށްް ްއަޙްަމދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ތިލަދުންމަތީ

ް ްަނންބަރު ްކަރުދާސް ްއަރުވަން ްފުރުޞަތު 14ްއަޅުަގނޑު

ްދ.ްއވުމަހުށަހަޅުއްވައިދެް ްރިޔާޟް، ްމުޙަންމަދު ްއާދެ، ްޢިއްޒަތްެތިރްށް.  2340ެގ

ްމެންބަރު.ް
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ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިމަޖިލީހުންްްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީް ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިނެގީ ްނުކުތާއެްއ ްިނޒާމީ  2345ްއަޅުަގނޑު

ްއަޅުގަްުމޙަންަމދުްރިޔާޟްްްމެންަބރު ްމިމަޖިލީހުން ްފާސްކޮށްފަިއ ްފޮނުވިްއަޅުަގނޑުމެން ްނޑުެމންނަށް

ްއެބަހުިރްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމީގައި ްފޮނުިވއިރު ްލިއުން ްާމއްދާތައް ްފާސްވި ޤާނޫނުއަސާސީއިން

ް ްބާބުގެ ްމާއްާދްފާސްކޮށްފައ3ްްިވަނަްމާއްދ2ްްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނަ

ްމަނިކުފާނުް ްއެްއެޗއް ްފާސްކުރި ްމި ްއެހެްނވީމާ، ްދިންގޮތް. ްވޯޓު އަދި

ްެއްއޗެ ްޔައުމިްފާސްނުވާ ްމިމަޖިލީހުގެ ްލިޔެޭވގޮތަްށްްއގެގޮުތަގިއ  2350އްާޔގަިއ

ްރައީްސ،ްްވިދާޅުވީމާ ްޢިއްޒަތްެތރި ްކަންބޮޑުވި. ްވަަރށް ނޑު އަުޅގަ

ކޮންމެެވސްްމެންބަރުނ63ްްްފާސްކޮށްފައިްއޮތްްފާްސކުރުމެއް.ްމިމަޖިލީހުގެް

ްފޮނުިވް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމިމަޖިލީހުން ްއަެނއްާކ ްއަދި ވޯޓުދިން.

ްމާއްދާތަުކެގްލިޔުންތަކު ްފާސްކުރި ްމިހާތަނަށް ްއެބައޮްތ ްފޮތުަގިއ ްޮބޑު ަގއި،

ް ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔްބާބުގެ ްމާއްާދއާިއ2ްްތެރޭގައި ްމާއްާދ3ްްވަނަ  2355ވަނަ

ްދަންނަވާލަންް ްއެވާަހަކ ްހަމަ ްއެހެންވީމާ، ްއޮތްކަމަށް. ފާސްކޮށްފައި

ްއަޅުަގނޑު.ް
ް

ް

 2360ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްމިހާރުްްްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވު ްއެނގިަވޑަިއގަްނނަވާނެ ްެމންބަރަށްވެސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެން އާދެ،

ްއަދިް ްދެން ްއެހެންނޫންތޯ. ްބާބު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ މިއަންނަނީ

ްއޮވެދާނެްއިްއެްއޗެްއގަ ްލިެޔވިފައި ްެއއްެޗއް ްދެންްއޮޅުމަކުން ް،ކަްނނޭނގެ.

ނޑުް ްއަުޅގަ ްބައްލަވާ ްމިހާރު ްައޑުައއްަސވާ.  2365މިދަންނަވަނީ،ްްއަޅުަގނުޑ،

ްދަންނަވަންް ްެއއްެޗްއ ްބަލާފައޭ ްއަޅުަގނޑު ްމިދަންނަވާލަނީ އަޅުަގނޑު

ްކުރިައްށް ްޖަލްސާ ްމަޖިލީހުގެ ްިތގޮތަށް،ްއެހެން އެނގޭނީ.ްއެހެންވީމާ،ްދެން

ްމިހުށަހެްގެންދިޔަ ްމިހާުރ ނުޑްދެއްވާށޭ. ްއަޅުގަ ްއިޞްލާޙު ޅުންތައް

ްމިދަންްއިލާފަބަލައި ްއަޅުަގނޑު ްއާެދ،ްދަންނަވާނަނަމޭ ްިއނގޭތޯ. ނަވަނީ
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 2370ތިލަދުންމަތީްއުތުރުބުރީގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރުްކުރިއަްށް

ްގެންގޮސްެދއްވުންްއެދެން.

ް

ްއަޅުަގނުޑްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްހުށަހެޅުމުގެމިހުްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްެދްްށަހެޅުން ްރައީސަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ނުޑ ްއަުޅގަ ކުރިން

ްހުށަހެޅުާމް ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްއެއީ ްޤަޞްދުކުރަން. ްދަންަނވާލަން  2375ސުވާލެއް

ް ްސުވާލަކީ، ްފުރަތަމަ ްހުށަހެޅ13ްްިގުޭޅގޮތުން. ްދެންމެ ްކަރުދާހުަގއި ވަނަ

ްދަށުން ްމިޤާނޫނުއަސާީސގެ ްއެބައޮތް ނޑައެިޅގެްނ ްކަ ނޭްހުށަހެޅުމުގައި

ްނުާވް ްއުފަން ްދަންނަވަނީ، ްއަޅުަގނޑު ްރަިއސަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ބުނެފައި.

ްލިއުނީމާއެްއޗެ ްއެތަނުަގއި ްވާހަކަ ްެއީއްްްއގެ ްަބލައިގަތީ. ްއޭތި ކީްއެވގެންތޯ

ްވާހަަކް ްއިޞްލާޙުުކރުމުގެ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއަނެްއކަމަކީ، ްކަންަތއް.  2380އެއް

ްއިޞްލާޙުކުރަ ްމިދަނީ ްޤާނޫނުއަސާީސެއއް ްމިހާރުްމިދައްކަނީ. ުމން.

ްމިކިޔަީން ްމިޤާނޫނުައސާސީ ްއެހެންވީާމ، ްޤާނޫނުއަސާސީ. ޢަމަލުކުރަމުންދާ

ްޤާނޫނުއަސާީސއަކަށްތޯ.ްދެން ްއަނެްއްް،ކޮން ްދަންނަވާލަްންއޮތް ނޑު އަުޅގަ

ް ނުޑ14ްްސުވާލަީކ، ްއަުޅގަ ްފޮނިިވއިުރ، ްައޅުަގނޑު ްކަރުދާހުގައި ވަނަ

ްނޯޓެ ްލިއުނިން ްލިއުމުގައި ްފޮނުވި ނުޑްގޮުތަގއިްްއގެމަނިކުފާނަށް ްއަުޅގަ .2385 

2ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާްބާބުގެްރިޔާސަުތގެްދައުުރ،ްްނޯޓުްދަންނަވާލާނަން،

ްއަިދް ްއަކުރާ ްމިތިން ް)ނ(، ްއަދި ް)ށ( ް)ހ(، ްމާއްދާ ވަނަ

ް ްބާުބގެ ްމާއްދާކަމުަގއިާވ،3ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނަ

ްއިންިތޚާބް ްއިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމިދެމާއްދާއަށް ްގޮތް. ޙުްޞްލާކުރާ

ްއުފެދެއޭ ްސުވާލު ްމިދެންނެވީހުށަހެޅިދާނެތޯ ްމިހެން  2390ޤާނޫނުއަސާީސްް،.

ް ްބާބުެގ ްމި 2ްްއިޞްލާޙުކުރުން، ްގެ ް)ށ( ްމާއްދާގެ ަވަނ2ްްވަނަ

ް ްބާބުގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ 2ްްނަންބަރުގައި ްމާއްާދއާއި ވަަނ3ްްވަނަ

ް ްއެހުމުން ްވޯޓަްށ ްއެައކުރަށް ްފާސްކޮށްފައ65ްޭމާއްދާ، .ްވޯޓުންވަީނ

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަްތތެރި ްރ.އަތޮޅު ްމަޖިލީުހގެ،ްދެންމެ ރައްޔިތުންެގްޚާއްޞަ

ް 215ްްވިދާޅުީވ ްރަނގަުޅކޮށްަލދޭނަން ްއަޅުަގނުޑ ްޖަލްާސއޭ.  214ް2395ވަނަ

ް ްޖަލްސާއަކީ. ްޖަލްސާ ްއެމާއްދ214ްްާވަނަ ްމިހާރު ްޖަލްސާަގއި ވަނަ
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ްފާސްކޮށްފައިކަމު ްވަނީ ްއެއޮްތގޮތަށް ްއޮތްނަމަެވްސ ްންކޮންމެގޮތަކަށް

ް ްބާުބެގ 2ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްމާއްދާއާއި ްމާއްދާ،3ްްވަނަ ވަނަ

ްހުށަިަެހޅިދާނެކަމާމެދުް ްިއޞްލާޙެއް ްެއއްވެްސ ޑްރާފްޓްކުރަްއވާފަިއާވގޮތަށް

ނޑަްށް ްއަޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ްދަންނަވަމޭ. ްއުފެދޭާވހަކަ ްުސވާލު  2400އަޅުަގނޑަށް

ްޢި ްނުދެްއވާ ްޖަވާބެއް ްިމއަކަްށ ްއައިއިރު، ްރައީސެްއްމިހާތަނަށް ްއޒަތްެތރި

ްއަދިްއިދާރާގެްފަރާތަކުްނވެސް.ްއެހެންވީމާ،ް

ް

ްއަޅުަގނޑަްށްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޖަވާބުދިނުމަީކ ްސުވާލަކަށް ްކުރައްާވހާ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްވަރަށް ްއެހެންވީމާ، ްއިނގޭތޯ. ްލާޒިމުކަމެއްނޫން  2405ބޮޑަްށްްކޮންމެހެން

ްދަން ނޑު ްއަުޅގަ ނޑަްށްމަޢާފާއެކީަގއި ްއަޅުގަ ްދެންމެއަކުވެްސ ނަވަން

ްސުވާލެްއ،ް ްއެހެން ްބޭނުންފުޅޭ. ްކުރިމަިތކުރަްއވަން ްސުވާެލއް ތިވިދާޅުވީ

ްޖަވާބު ނޑު ްއަުޅގަ ްސުވާލަކަށް ްކުރިމަތިކުރާާހ ދާރީވާކަްށްއަޅުަގނޑަށް

ްެއއްގޮަތކަށްެވްސް ްެއއީކީ ްއެހެންވީމާ، ްއިނގޭތޯ. ްނުޖެހޭ އަޅުަގނޑު

ްކަމެއްކަމަށް، ްމިހާުރްްކުރަންޖެހޭނެ ްއެރުވީ ްފުރުޞަތު ނޑު  2410އަުޅގަ

ްދެްއވުްން ްހުށަހަޅުއްވާ ްިއޞްލާޙު ްހުށަހެޅުއްވުމަށް. ްިއޞްލާޙު ފޮނުއްވާފައި

ްއެދެން.ް

ް

ނޑުްސުވާެލއްްދެންނެވީމާްއެްސުވާލަށްްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްއާދެ،ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްައޅުގަ

ްފަރާތްިްޕުޅުންްޖަވާްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމަނިކުފާނުގެ، ްއެއީ ްނުދެއްވުަމކީ ްދެއްވުމާ  2415ބު

ްައޅުަގނުޑް ްކުަރއްވާެނގޮެތއް. ްެއކަން ްއެނިގވަަޑއިގަްނނަވާނީ މަނިކުފާނަށް

ްދަންނަވާ ްޖެހޭނެއެކޭ ްޖަވާބުދެއްވަން ްމަނިކުފާނު ކަށެއް.ްނެތީމު

ްހުަވާޔއިް ްކޮށްފައިވާ ނޑު ްއަޅުގަ ްޤަބޫލުކުރަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް،

ްފޮނުވާް ްރަީއސަށް ްމަޖިލީހުގެ ނޑު ްައޅުގަ ްގޮުތގެމަތީން އެްއގޮތްވާ

ްއެކަްން ްއެއީ ްދެއްވަންޖެހޭނެކަމީ ްޖަވާބެއް ްފަރާތުން ްމަޖިލީހުގެ  2420ފޮނުވުމަކުން

ްއެކަމަާކއިގެްން ްނެތް. ްަމއްސަލަެއއް ްއެހެންނަމަވެސް، އޮންނަގޮތްކަުމގައި.

ްދަންނަވާ ްއަޅުަގނޑު ްނެިތން. ްކުރިއަށްދާކަށް ްއަޅުަގނުޑްއަޅުަގނޑު ލާަނން

ްނުކުތާަގިއް ްމިދެންނެވީ ްރައީސް، ްޢިއްަޒތްތެރި ްއިޞްލާޙު. ހުށަހެޅި
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ްޖަލްސާގަިއވެްސް ްއެދުވަހެްއގެ ްގޮސްފައި ްވާހަކަދަްއކަުމން އަޅުަގނޑުމެން

ްެއގޮތަށްް ްެއކަން ްއެހެންނަމަވެްސ، ްދިޔަ. ްފާހަަގކުރެިވގެްނ  2425އެކަންތައްަތއް

ްޢިްއޒަ ްމާލޭގެ ްަކނަޑއެިޅގެން ްެއްފާސްކުރެްއވީ ްއަދި ްމެްނބަރު ތްތެރި

ކޮމިޓީގެ،ްޑްރާފްޓިްނގްކޮމިީޓެގްމުޤައްރިރުްވިދާޅުިވ،ްއެްިލުޔއްވާަފއިްއޮތްް

ްެއާއް ްެއނގިގެން ްެއއްެޗއް ްއޮތް ްއޭގައި ްފެންނަންށޭ. ްެއއޮތީ އެްއޗެއް

ްނިމުނީއޭ.ް ްއެހިާސބުން ްއެކަން ްދެއްވުމުން ްވޯުޓ ްގޮުތގެމަތީން އެްއގޮތްާވ

ްއެގޮތަށްް ްެއކަން ްޢިއްޒަތްތެިރްްއެހެންވީމާ، ްއެހެންނަމަވެސް،  2430ދިޔައީ.

ނުޑެގް ްއަޅުގަ ްދަންނަވާލާނަން. ްހުށަހެޅުން ްައޅުަގނުޑގެ ރައީސް،

ް ްދަޢުރު ްރިޔާސަތުގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ2ްްހުށަހެޅުމަކީ ް)ހ(، ގެ

ް ްނުވަަތ5ްްދައުރަކީ ްވިދިިވދިގެން ްމީހަކަށް ްއެއްވެސް ްއަދި ްދުވަހޭ. އަހަރު

ްދަ ްދެ ްގޮތަކަްށވެސް ްދުވަުހްއެނޫން ްިގނަ އުރަށްވުރެން

ް)ށ(،ް ްނުފުޭރނެއެވެ. ްދައުރެއް  2435ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމެގ

ްފުރިހަަމް ްއެއްވެްސއިރެްއގައި ްދަޢުރު ްދެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ

ްނުލެވޭނެއެެވ.ް ްކުރިމަްއޗެްއ ްމަޤާމަށް ްއެ ްދެން ްމީހަކަށް ކޮށްފައިާވ

ްސާފުކޮް ްމިކަމަކީ ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެނގެްންއެހެންވީމާ، ށް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްދެްނ، ްވާހަކައެއް.. ްއިތުރު ްމިކަާމމެދު ްވާހިނދު، އޮތްކަމަކަށް

ްނޫން.ް ްވާހަަކއެއް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްމިރާއްޖޭގެ  2440މިދަންނަވަނީކީ

ްއަާދކޮށްފައިވާނަަމް ްމަޤާމް ްަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްފަރާތަކުން އެްއވެސް

ްއަދާކުރެިވގެން ްމަޤާމް ްއެ ްެއީއްްމުސްތަޤްބަލުގައި ްއެެހންވީމާ، ނުވާެނއޭ.

ފަހުންްއަންނަްމީހުންނަށްވެސްްމިކަން،ްޤާނޫނުއަސާީސްލާިޒމްކުރާްކަމެްއެގް

ްހުށަހަޅަނީ.ް ްމިކަން ްެއގޮތުގެމަތީން ްއެހެންވީމާ، ްވާންޖެހޭނީ. ގޮތުަގއި

ްތ.އަތޮޅުެގް ްތާއީުދކޮށްދެްއިވ ްއަޅުަގނޑަށް ްއުންމީދުކުރަން  2445އަޅުަގނޑު

ްރިޔާް ްމެންބަރު ްނެތް،ްޢިއްޒަތްތެރި ްަވޑަިއގެން ްމިވަގުތު ްރަޝީދު ޟް

ްއަޅުަގނުޑެގްހުށަހެޅުމަށްް ްމެންބަރަކު ްއެހެން އެހެންނަމަވެސް،ްޢިްއޒަތްތެރި

ްތާއީދުކޮށްދެްއވާނެކަމަިަށް.ްުޝކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް

ް
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ްކޮްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރަށް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްތާއީދުކުަރއްވާ ނޑު ްއަުޅގަ  2450ޅުމަޑުުލެގްއާދެ،

ްއަރުވަން.ް ްފުރުޞަތު ްރަޝީދަށް ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްމެންބަރަކު.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެން ްނެތް. ްވަޑަިއެގން ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްޅ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙުސައިންްއިބްރާހީމް.ް

ް

ްރަްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްާޔ ްމެންބަރުްއާދެ، ްިޢއްޒަްތތެރި ްހއ.ގެ  2455ްއީސް.

ނޑުްތާއީދުކުރަން.ްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޙްމަދުްސަމީރުްއެހުށަހެޅުއްިވްހުށަހެޅުއްވުމަށްްއަުޅގަ

ް

ްއުތުރުބުރީެގްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހުވަދުއަތޮޅު ްމެްނބަރު. ޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރި

ްއިބްރާ ްޢަބްދުމެންބަރު ްޚަލީލް ްހީމް ްهللا ްނަންބަރު 5ްކަރުދާސް ފޮުނާވް،

ްއިބްރާހީމްް ްއަރުވަްނ. ްފުރުޞަތު ނޑު ްައޅުގަ ްހުށަހެޅުއްވުމަށް  2460އިޞްލާޙު

ްޢަބްދު ްޚަލީލް ްއަްއޑުއަޮތޅުެގްهللا ްއާދެ، ްނެތް. ްވަަޑިއގެން މިަވގުުތ

ްކަރުދާސްް ްއިޞްާލޙު، ްފޮނުއްވާ ްޙުސްނުއްސުޢޫދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްއ16ާނަންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރިް. ްލ.އަތޮޅުެގ ްނުކުތާއެއް ްނިާޒމާބެހޭ ދެ،

ްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ް

ް2465 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއެކިއެިކްއިޞްލާޙުތަކާްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ްހުށަހެޅެމުންދާ ްމާްއދާއަށް ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްމި

ްސަލާމަތްކުރުމުގެްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްވަގުތު ްހަމަ ްދަންނަވާލަންްްގުިޅގެން ނުޑ ްއަުޅގަ ގޮތުން

ްާއް ްމަސައްކަތަީކ ްގެންދާ ްމިކުރަމުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިހާރު  2470ބޭނުންވަނީ،

ްާޤނޫނުއަސާސީެއްއް ްާއ ްނުވަތަ ްހަދަނީތޯ ޤާނޫނުއަސާސީެއއް

ްއިޞްލާޙުކުރަނީތޯްމަނިކުފާނުްވިދާޅުވެެދްއވަފާނަންތޯ.ްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްނިޒާމާބެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމުލަކަތޮޅުގެ ްއަޙްމަދު، ްއަނީސާ ްނުކުތާއެއް  2475ހޭ

ްމެންބަރު.
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ްް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްރައީްސ،ްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަީނސާް ްދެންމެގަިއ15ްްޢިއްޒަތްތެރި ްއިޞްލާަޙށް ްއޮތް ްސަފްޙާގައި  2480ްަވނަ

ްްއަްޙމަދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްގއ.ގެ ްދެއްިވ ްފުރުޞަތު ްހަމައެކަނި ްމެންބަރުްމަނިކުފާނު ިޢއްަޒތްތެރި

ްދެންްއެް ްެނތީމާ ްވަޑައިގެން ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި ްޚަލީލަށް.ްއެ އިބްރާހީމް

ނޑު.ް ްއަުޅގަ ްމެންބަރު ްއަެނއް ްއޮްތ ްހުށަހަޅާފައި ްހުށަހެޅުން ހަމަ

ްއަޅުަގނޑަށްްފުރުޞަތުްނުލިބިްކުރިއަށްްގެންަދވާތީްހަމަްދަންނަވާލީ.ް

ް2485 

ް

ްއާދެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެބަތިއްެބވި.ް، ްބޭފުޅުްނ ްހަތަރު ްތިން ްވާހަަކފުޅެއް. ްރަނގަޅު ދެން،

ނުޑް ްއަޅުގަ ްއަޙްމަދަށް ްއަނީސާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި މުލަކަތޮޅުގެ

ްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް2490 

ްމިްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަީނސާް ްމިއޮތީ ްހުށަހަޅާފައި ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ވަނަްމާްއދާގެް)ހ(ްށ2ްްްވަނަްމާއްާދގެް)ށ(ްއުނިކުރަން.ްެއއ2ްްީބާބުގެްްެދއްކެުވން:އަްޙމަދުްވާހަކަ

ް)ށ(ްއުނިކުރަންް ނޑު ްއަުޅގަ ްގުޅިގެން ްއިޞްލާޙާ ްއޮތް ްހުށަހެޅިފައި މިހާރު

ްހުށަހަޅާފައިްއޮތީ.ްޝުކުރިްއާޔްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް2495 

ްޢިްއޒަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތާއީދުކުަރއްވާ ްފުރުޞަތުްއާދެ، ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރަށް ތްތެރި

ްޢަބްދު ްމެންަބރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުުތރުބުރީގެ ްތިލަދުންމަތީ هللاްއަރުވަން.

ްނަޞީރު.ް

ް

 2500ްތާއީދުކުރަން.ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް

ްަނޞީރުްވާހަކަެދއްކެުވން:هللاްޢަބްދު

ް
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ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަްތތެރި ްލ.އަތޮޅުގެ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

މޫސާްމަނިކުްނިޒާމާބެހޭްނުކުާތއެއް.ްއެހެންެވއްޖެްއޔާ،ްއެހެންނޫންތޯ.ްއާދެ،ް

 2505ްއާދެ،ްޝުކުިރއްޔާ.ްއާދެ،ްގއ.ގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަދްނާންްޙަލީމް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްސާފުކޮށްލަންްްމެްނބަރުްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަްތތެރި ްުޝކުރިްއޔާ ްއާދެ،

ްެއްއގޮތްކުެރވުނަްސްްޢަދްނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްނުރަސްމީގެ ްހުށަހެޅުމުގައި ްއިޞްލާޙުތައް  2510ބޭނުންވަނީ

ްބޭފުޅުންނާް ްހުށަހަޅުއްވާ ްމި ްކޮންމެޮގތެއްކަމަށްިވޔަސް ްނުކުރެވުނަސް، އަދި

ްހުންނަންްތާއީދުކުރަ ްމިއެްއޗެީހގައި ްސޮއިކުަރއްވާަފއި ްބޭފުޅުން ްއވާ

ްވާެނ.ް ްނުއެއް ްއެްއޗަކަްށ ްސައްޙަ ްނެތިއްޔާ ްސޮއިކުރުއްވާަފއި މިޖެހެނީ.

ްއެބަހުރި.ް ްއެތެރޭގައި ްމިތާ ްއެއްޗެހިތަެކއް ްހުިރ ްނުކުރައްވާ ްސޮއި ދެން،

 2515ަވަތްދެން،ްމިއީްކިހިނެއްްކިހިނެއްްހިނގާކަމެއްތޯ.ްމިއީްހަމަްއެނގިގެންްނު

ނޭނގިްނުވަތަްސޮއިކުުރއްވާްމީހުންނާްސޮއިކުރާްމީހުންނާްބައްދަލުނުވެގެްން

ްނުވަތަްގަލަމެއްްނެިތގެން،ްމިީއްކޮންކަހަލަކަމެއްްދިމާެވގެންތޯްމިއުޅެނީ.ް

ް

ް

 2520އާދެ،ްޮސއިކުރަްއވާަފއިްހުރިްކަރުދާސްތައްްއެބަހުރިްއިނގޭޯތ.ްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްމިީއްމެންބަ ްއެކަމަުކ، ްއެރުވިދާނެ. ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްބޭނުންފުޅިއްޔާ ރުން

ްބަެއްއް ްއެހެން ްސޮިއކުރެވިަފކާެއއް. ްނެތް ްމިަގނުޑގަިއ ތިޔަވިދާުޅވިހެން

ްކަރުދާސްތަކެްއް ްކިތަންެމ ްއަދި ްއެހެންނޫަނސް، ޢިއްޒަތްތެރި..

ްހުރިް ްބައްދަލުވުންތަކުަގއި ްނުރަސްމީ ްހިނގަްއޖެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

 2525ރުދާސްތައްްނުފޮނުވި.ްއެހެންވީމާ،ްައޅުަގނޑުްނުރަސްމީްަބއްދަލުވުމުަގިއްކަ

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހޯދާލާނަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްލިޔުން ސޮއިކުެރވިފަިއވާ

ނޑުްފުރުޞަތުްއަރުވަން،ްތާއީދުކުރަްއާވް ބޭނުންފުޅިއްޔާ.ްއާދެ،ްދެންްއަޅުގަ

ްތާއީދުކުރައްް ްމިހާރު ްނަީޞރު ްމެންބަރު، ްއެހެންނޫން.ްޢިއްޒަތްތެރި ަވއިފި

ް ްަނންބަރު ްކަރުދާސް ްދެން، ްޢިއްޒަތްތެިެިރ16ްއާދެ، ްައއްުޑއަތޮުޅެގ .
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ްއާދެ،ް ްައރުވަން. ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަުޅގަ ްޙުސްނުއްސުޢޫދަށް  2530މެންބަރު

ްގއ.ގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް، ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްޢަދްނާންްޙަލީމް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(ް

ް

ްވިދާޅުީވްްމެްނބަރުްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީ ްދެންމެ ްމަނިކުފާނު ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ ްއާދެ،

ްތިމަންްްޢަދްނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްލިޔުންތައް ްހުރި ްސޮއިކުުރއްވާަފއި ްބައްދަލުވުމުގައި  2535ނުރަސްމީ

ްސޮއިނުކުަރއްާވް ްމީގައި ްބޭނުންކަމަށްވަންޏާ. ްދައްކަވާފާނަމޭ މަނިކުފާނު

ްމި ްޖަހާފައިްލިޔެފަިައި ްިމހެން ްބައްދަލުވުމުަގއި' ް'ނުރަސްމީ އޮންނަނީ،

މިއޮންނަނީ.ްއެްލިސްޓުކުރުމަީކްއަދިްނިމުމެއްްނޫންްއެއީ.ްަތފާތުކޮށްްހުރިް

ހުށަހެޅުންތަކެއްްމީތިްޤާނޫނީްބާރުްލިބޭނީްމީގެްސޮއިްއައިާމ.ްސޮއިްނެިތް

ްމި ްއެްއޗެހިތަކެްއ ްބާޠިލް ްހަމަ ްއިދާރީގޮުތން ްއެްއޗެހިތަކަކީ  2540ތަނުގަިއ.ްހުރި

ްއެހެންވީމާ،ްމަނިކުފާނުްމިްރަނގަޅަށްްކުިރއަށްްގެންދަވާްިއނގޭތޯ.ް

ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކަންތައްަތްއ ްއައި ްމިގޮތަށް ްަހމަ ްއައިއިރު ްމިހާތަނަށް އާދެ،

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްދެން، ްއެހެންވީމާ، ްނުކުރަްއވާ. ްފާހަގައެއް  2545މެންބަރު

ްދެ ްފާހަގަކުރެްއވީާމްނޭނގުނީ. ްތި ްދެން ްމިފަހަރު ްއެހެންނަމަވެސް، ން،

ނޑުް ްއަުޅގަ ްމެންބަަރށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްތިޔަ ްކަރުދާްސ ްއެ އަޅުަގނޑުމެން

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްލ.އަޮތޅުެގ ްއާދެ، ްއިނގޭތޯ. ްފޮނުވާލެވިދާނެ ބަލައިލާފައި

ްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ް

ް2550 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމަނިކުފާނަށްްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ްއަޅުަގނުޑ ްދަށުން ްނުކުތާއެްއގެ ްނިޒާމީ ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު

ނުޑްްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއަޅުގަ ްނުދެއްވީމާ ްޖަވާބު ްއިނދެިެ ްދަންނަަވއިގެން ސުވާލެއް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްކުރީަގިއވެސް ްައއުމުގެ ްބޭނުންވަނީ،ްިމްބާބު  2555ދަންނަވާލަން

ް ްނަގާ ްނުުކތާ ްނިޒާމީ ްގިަނއިން ްމައްސަލަަތްއްވަރަށް ްމި ްދެްއކިން ވާަހކަ

ްޚާްއަޞް ްަރއްޔިތުްނގެ ްއިންނަވަނީ ްތިޔަ ްމަނިކުފާނު ކުރިމަތިވާނެތީ.
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ްމަނިކުފާނުް ްއިންނަާވއިރުަގއި، ްަމޤާމުގައި. ްރައީސްެގ މަޖިލީހުގެ

ްާއް ްނުވަތަ ްއިޞްލާޙުކުރަނީޯތޭއ ްޤާނޫނުއަސާސީެއއް ްމި ވިދާޅުވެެދްއވާށޭ

ނޑުެމންްމިތަ  2560ްނުންްހަދަނީތޯއޭ.ްޝުކުރިއްޔާ.ްްޤާނޫނުއަސާސީެއއްްއަުޅގަ

ް

ް

ްމިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއާދެ، )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ްއެއްކުެރއްިވް ްމަޖިލިސް ްޚާއްޞަ ްމި ްބެހޭގޮތުްނ ޤާނޫނުއަސާސީއާ

ްފޮނުއްވާފަިއާވް ްއަޅުަގނޑު ްގޮތް ްކުރައްވާަފއިވާ ްއަމުރު  2565އެްއކުރެްއވުމަށް

ްފޮނުވާިާލާނަން.ް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ނޑު ްއަުޅގަ ސިޓީފުޅާއެުކަގއި

ްއަލަްށް ްުނވަތަ ްއިޞްލާޙުކުރަންތޯ ްއެނގިަވޑަިއގަންނަާވނެ އޭގެން

ްއެާއއެއްކޮްށް ްއެއްކުރެވިަފިއަވނީ. ްމަޖިލިސް ްހަދަންތޯ ޤާނޫނުއަސާސީެއއް

ްއެ ްއަރުވާނަްނ. ްޖަވާބު ްމެްނބަރުންނަށް ްިޢއްޒަތްތެރި ހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑު

ްދަންނަވާލާނަންް ްވާހަކަ ްގެންދާ ްކުރަމުން ނޑު ްއަޅުގަ ްއެކަން  2570މިހާރު

ްސިޓީފުޅުެގް ްއެ ްލިބުނީމާ ްސިޓީފުޅު ްއެްއޗެހިތައް،ްިމދެންނެވީ އިނގޭތޯ.ްއެ

ކޮޕީއެްއްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަުރންނަށްްފޮނުވާދޭނެްވާހަކަްދަންނަވާލަން.ްއޭުރް

ްފުރިހަމައަށް ްވަރަށް ްަޖވާބު ްސުވާލަށް ލިބިވަޑަިއަގންނަވާނެކަމަްށްްތިޔަ

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަްއޑުއަތޮުޅގެ ނޑު ްއަޅުގަ ހީކުރަމުން

 2575ްޙުސްނުއްސުޢޫދަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް....ްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުް
ްޙުސްުންއސުޢޫދުްާވހަކަެދއްކެުވން:

ް

ްމިަގވާްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަިދވެްސްއާދެ، ްމެންބަރު، ްޢިއްޒަތްތެރި  2580އިދަށް..

ްމިކަްން ްމާއްދާގައި ްފުރަތަމަ ްފޮތުގެ ްގަާވއިދު އިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްާވ.

ްޢާންމުް ްއަމީން ްއަޅުަގނޑަށް ްވާހަކަ ްއޮްތ ްރަނގަޅަށް ވަރަށް

ްއެހެންވީމާ،ް ްބަލައިލާނަން. ނޑުެވސް ްައޅުގަ ްއަދި ވިދާޅުވެެދްއވައިފި.

ްބައްލަވާެލއްވީ ްފޮތް ްގަާވއިދު ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ްމާއްދާގަިއ1ްްާމ ަވނަ

ްލިެޔވިފަިއކަން.ްްއާދެ،ް ްެއވާހަކަަތއް ް)ހ(ްެވްސ2ްްމިއޮތީ ްާމއްދާގެ  2585ވަނަ
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ްޤާނޫނުއަސާސީް ްއެބައިނގޭ ްަކނޑަެއޅިގެން ްމީގެ ްއާދެ، އިނގޭތޯ.

ްއެހެންވީމާ،ް ްއެކުލަވާެލވިފަިއވަނީ. ްމަޖިލިސް އިޞްލާޙުކުެރއްވުމަށްކަމަށް

ްއިޞް ްނޫްންޤާނޫނުއަސާސީ ްޤާނޫނުއަާސސީއެއް ްއާ ްމިދަނީ. ލާޙުކުެރިވގެން

ްިއނގޭތޯ.ްދެން،ް ްގެންދަނީ ްމިކުިރއަށް ނޑު މިހެދެނީކީ.ްއާދެ،ްދެން،ްއަޅުގަ

ްފުރުޞަތުް ނުޑ ްއަޅުގަ ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަްތތެރި ްއެހެންވީާމ،  2590އާދެ،

ްއަރުވަން،ްސ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރަށް.ް

ް

ްާއްޢިއްޒަތްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުް ްތެރިްރައީްސ،ްޢިއްޒަްތތެރިްރައީސްްދެންމެއަކުްވިާދޅުވެއްޖެްމި

ްައިއްްޙުސްުންއސުޢޫދުްާވހަކަެދއްކެުވން: ްޢަމަލުކުރަމުން ްކުރިން ްމިއީ ްނޫންކަމަށް. ްހެދެނީ ޤާނޫނުއަސާސީެއއް

ްއިްޞލާޙުކުރަނީކަމަށް.1968ްް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއަހަުރެގ  2595ވަނަ

ްއެް ްއަުޅަގނޑުެގ، ްމައްޗަްށްއެހެންކަމަށްވުމާެއކު، ްވިާދޅުުވމުގެ ވިދާޅުވި

ްދޫކޮށްލައިފިން.ްޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިް ްހުށަހެޅުން ްއަޅުަގނުޑގެ ބިނާކޮށް

ްރައީސް.ް

ް

ްފޮތްވެްސްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްގަވާިއދު ްނޫން. ްދެންނެވުމެއް ްދެންނެވި ނޑު ްއަުޅގަ ްމިއީ  2600އާދެ،

ް ްއެނިގވަަޑއިަގންނަވާނެ ްމ1ްާބައްލަވާެލއްވީމާ ްވަނަ ްއަދި ވަަނ2ްްއްދާާއއި

ްހަމަް ްބުނެވޭނީ،ްެދންނެވޭނީ ނޑަށްެވސް ްއެހެންވީާމ،ްައޅުގަ ް)ށ(. މާއްދާގެ

ްހަދަނީކީް ްެއއްެޗއް،ްއެހެްނނޫންތޯ.ްއެހެންވީމާ،ްޤާނޫނުައސާސީ ްއޮތް މީގައި

ްވަރަްށް ްމީގެން ްޤާނޫނުއަސާސީެއއްކަން ްއިޞްލާޙުކުާރ ްމިއީ ނޫން،

ްދުވާ ްބަޔާްނވެގެން ނަޑއެޅި ްކަ ްއަލިްރަނގަޅަށް ްމެންދުރުގެ ްއިރުެގ،  2605ުލގެ

ިަްށް ްއިތުރަކަ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްއެކަމަށް ްއެހެންވީމާ، ްއެބައިނގޭ. ފަދައިން

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްެތރި ްއެހެންވީމާ، ްއާދެ، ްނެތް. ްއެްއޗެްއ ދަންނަވާނެ

ްމެންބަރު.ް ްޢިއްޒަްތތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްއާދެ، ްތިވިދާުޅވަނީ. ދޫކޮށްލެއްީވއޭތޯ

ްިޢްއޒަތް ްސ.އަތޮޅުގެ ްޠާހިރުްއާދެ، ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ތެރި

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމާލޭެގ ްގެންދަަވއިފި. ްހުށަހެޅުްއވުން  2610ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ްކަރުދާސްް ްއަރުަވން. ްފުރުޞަތު ްއަޅުަގނޑު ްއާޠިފަށް ްއަޙްމަދު މެންބަރު

ް.29ްނަންބަރުް
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ނޑުްހުށަހަްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުް ްާޅފައިްމިއޮންނަްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއާދެ،ްއަުޅގަ

ްްއާޠިފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއިޞްލާޙެްއ4ްްއިޞްލާޙަކީ، ްގެންނަ ްޢިބާރާޠަށް ްފެށޭ ްމާްއދާގެ ވަނަ

'ް ްެއއީ ްބަދަލުކުރުން. ްގޮތަށް ްމަޤާމަށްްތިރީގަިއވާ  2615ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔަކމުގެ

ްއިންތިޚާބު ްމީހެއްަގއި ްފުރިހަމަވާކުރެޭވ ްޝަރުތުތައް ންވާެނއެވެ.'ްައންނަނިވި

ްމިއޮންނަނީްމިގޮ ްޑްރާފްޓްގަިއ ްމި ްސަބަބަކީ، ްހުށަހަާޅ ނޑު ްއަުޅގަ ތަށް

އަންނަނިވިްޝަރުތުަތއްްފުރިހަމަވާނަމަްއެމީހަކުްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމެގް

މަޤާމަށްްއިންތިޚާބްކުރެވިދާނެއޭ.ްއެހެންވީމާ،ްމީގައިްމިއޮތްްޝަރުތުްހަމަވާް

ްއިން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަށް ްމީހަކީވެސް  2620ތިޚާބްކޮށްލެވިދާެންކޮންމެ

ްބަލިގޮތަކަްށް ްތަންކޮެޅއް ްބުނެވޭތީ، ްައންނަގޮތަށް ްމާނައެއް ްއެކަހަލަ މީހެކޭ.

ްބުނުމުގެް ްފުރިހަމަވާންވާނެަކމަށް ްޝަރުތު ނަޑއެިޅގެްނ ްކަ ްހަމަ އޮންނާތީ

ްެއއޮތީ.ް ްގެެނސްފައި ނޑު ްއަުޅގަ ްބަދަލެއް ްކުޑަކުޑަ ްހަމަ ްޢިބާރާތަށް ގޮތުން

'ް ްއިންތިޚާބުަރއީސުލްޖުމްހޫރިއެގޮަތކީ، ްމަޤާމަށް ްމީހެއްގަިއްއްާޔކަމުގެ ކުރެވޭ

ްފުރިހަމަވާ ްޝަރުތުަތއް ްދާދިްއަންނަނިވި ްދެން ްޙަޤީޤަތުަގިއ  2625ންވާނެެއވެ.'

ްއަންނަނީ.ް ްތަފާެތއް ްގޮުތގެ ްއެހެންނަމަވެސް،ްބުެނވޭ ްވާހަަކއެއް. އެްއކަހަލަ

ްޝަރުުތް ްއަޅުަގނުޑ، ްބުނާތީ ްމީގައި ްބަިލގޮތަކަށް ތަންކޮޅެއް

ްމިއޮތީ.ްހަމަވާންޖެހޭ ްބަދަލުކޮށްފައި ްޢިބާރާތް ްބުނާގޮތަކަށް ނެކަމަށް

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް2630 

ނުޑްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޅުގަ ްމެންބަރަށް ްތާއީދުކުރައްވާ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ްހައްދުންމަތީގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ް

ް

ްތާއީދުކުރަން.ްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ނުޑ ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުމަށް ްއާިޠފްގެ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްމާލޭ

 2635ްޝުކުރިއްާޔ.ްްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ްއަޙްމަދުްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްެމންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްައޅުަގނޑު ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްހުށަހެޅުްންްވާހަަކދެއްެކވުން:ްއަްޙމަދުްަސމީރު ްައޅުަގނުޑގެ ްތާއީދުކޮށް ްހުށަހެޅުމަށް ްހުށަހެޅުއްިވ އާޠިފް

ްދޫކޮށްލާްވާހަކަްދަންނަވަން.ްޝުކުރިއްާޔ.ް
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ްޢަބްދުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޚަލީލް ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި  2640هللاްޝުކުރިއްޔާ

ްނަން ްަކރުދާސް ްހުށަހެޅުން. ްފޮނުއްވާފަިއވާ ްއަުރވަން.31ްބަރު ްފުުރޞަތު .

ްޢަބްދު ްޚަލީލް ްއިބްރާހީމް ްއާދެ، ްިމްهللا ްެއހެންވީމާ، ްނެތް. ަވޑަިއގެން

ްޢަބްދުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްގދ.ގެ ްއަދި ްހުށަހެޅުން.. ލަޠީފަށްްهللا

ްއަޅުަގނޑުްފުިުރުޞަތުްއަުރަވން.ް
ް2645 

ްގެް'ކުރުން'،ްަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާްވަނަްމާއްދާއަށްްއަންނަނިިވްއިޞްލާޙ4ްުްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް

ްްލަޠީފްިްްވާހަަކދެއްެކވުން:هللاްޢަބްދު ްސިފަތައް. ްހުންނަންވީ ްމީހެްއެގ )ހ(4ްްއިންތިޚާބްކުރާ

ްތިރީަގއިާވް ްކިަބިއގަިއ ްމީހެްއގެ ްިއންތިޚާބްކުރެވޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް

ް ްހުންނަންވާނެެއވެ. ްބައްް-1ސިފަތައް ްިދެވހި ްމަންމައަކާއި ޕައަކަްށްދިވެހި

ްޤައުމެއްެގް ްބޭރު ްއަދި ްކަމުގަިއވުން ްރައްޔިތެްއ ްދިވެހި  2650އުފަން

ް ްނުވުން. ްޖަމާޢަތުގެްް-2ރައްޔިތަުކކަމުަގއި ްސުންަނތް މުސްލިކަމުގަިއވުމާއި

ް ްް-3މީހެއްކަމުގަިއވުން. ްމީހަކުކަމުަގއިވުން.35ްްއުމުރުން އަިަހަުރވެފަިއވާ

ްމީހެއްކަމުގައިް-4 ްހުރި ްއިނދެެގން ް)ށ(،ްްބިދޭސީއަކާއި ނުވުން.

ްަރއީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަްށް ްމީހަކަށް ްޙާަލތެއްަގއި ްޙާލަތްތަކުން އަންނަނިވި

ްއެފަދަް ްއެމީހަުކްހުއްޓާ ްމަޤާމުަގއި ްރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާގެ ްއަދި  2655ނުވެވޭެނއޭ

ްމަޤާމުންް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްއެމީހަކު ްމެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ޙާލަތެއް

ް ްދަރަނިތަކެްއްއަދާކުރަންޖެް-1ވަިކވާނެެއވެ. ްނުވަތަ ްދަރަންޏެއް ހޭނެ

ްހުރިް ްނުކޮށްިް ްޚަލާސް ްެއދަރަނިތައް ްސާބިތުވެ ހުރިކަމަށް

ް ްް-2މީހެއްކަމުގަިއވުން. ްސާބިތުެވ ްކުރިކަްނ ްކުށެިެްއ މަްސ12ްްޖިނާޢީ

ްއެް ްމީހަކުނަމަ ްކުެރވިފަިއވާ ްުޙކުމެއް ްުމއްދަތެްއގައި ްދިގު  2660ދުވަހަށްވުރެ

ްނުވަ ްނިމުނުތޯއާ ްތަންފީޒުކޮށް ްޙުކުމް ްލިބުނުތާ ްމަޢާފް ްކުށަށް ްއެ 5ްތަ

ްއަހަރުވެފަިއވާްްމީހަކުކަމުަގިއުވން.ްޝުކުރިއްޔާްއިނގޭތޯ.ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތާއީދުކުރައްާވ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްޢަބްދު ްއަރުވަން. ްފުުރޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްހދ.ެގްهللاްމެންބަރަށް  2665ަނޞީރު،

ްތެރިްމެންބަރު.ްޢިއްޒަތް

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްތާއީދުކުރަންްއަުޅަގނޑު.ްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް
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ްަނޞީރުްވާހަކަެދއްކެުވން:هللاްޢަބްދު

ް

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަްތތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ްމިލަދުންމަޑުލު ްޝުކުރިްއޔާ.  2670އާދެ،

ް ްމުޙަންމަދު ްއަރުވަްންލުބްނާ ްފުރުޞަތު ްައޅުަގނޑު ްޙުސައިންއަށް ޒާހިރު

ްފޮނުވާްއިޞްލާޙުްހުށަހަޅުްއވާްދެއްވުމަށް.ް

ް

ްއަދިްްމިލަދުްނމަޑުލުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްމަޤާމަކީ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްމެްލުބްނާްމުަޙންަމދުްޒާހިރުްޙުަސއިންް ްމަޖިލީހުގެ ްމަޖިލީހުެގްރައްޔިތުންގެ ްވަޒީރުންގެ ްމަޤާމާ  2675ްންބަރުންގެ

ނޑަްށްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަުޅގަ ްމަޤާމެއްކަމަށް ްތަފާތު ްމަޤާމަށްވުރެން މެންބަރުންގެ

ްަރއްޔިތުންނަށާ،ް ްދިވެހި ްމީހަކީ ްހުންނަ ްމަޤާުމގައި ްއެ ްއަދި ޤަބޫލުކުރެވޭތީ

ްއަމާނާތް ްތެދުވެރި، ްބަހަށް ްދިވެހި ްދީނަށާއި ްދިވެހި ްޤައުމަށާ، ތެރި،ްދިވެހި

ްޤަބޫލުކުރާތީް ްވާންޖެހޭނެކަމަށް ްމީހަކަށް ްވަފާތެިރ ްއަދި އިޚްލާސްތެރި،

ްމަންމައަކަށާިއް ްދިވެހި ްޑްރާފްްޓގަިއވަނީ، ްހުށަހެޅުމެއް. ްހުށަހަޅާ  2680އަޅުަގނުޑ

ްމީހަކަްށް ްޤަުއމެއްގެ ްބޭުރ ްއަދި ްރައްޔިތަކަްށ ްިދވެހި ްއުފަން ބައްޕައަކަްށ

ްއަުޅގަ ްހަމަވާަކމަށް. ްޝަރުތު ްމި ްނުވާނަމަ ްހުށަހެޅުމަކީ، ްހުށަހަޅާ 4ްނުޑ

ްރައްޔިތަުކް ްދިވެހި ްދިވެހި، ްފުށް ްހަަތރުމަތި ް)ހ(. ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްނުވުން.ްޝުކުރިްއާޔް ްރަްއޔިތަުކކަމުަގއި ްޤައުމެއްގެ ްބޭރު ްއަދި ކަމުގަިއވުން

 2685ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްތާއީދުކުްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންް ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމާލޭގެްޝުކުރިއްޔާ ްމެްނބަރު، ރައްވާ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޝީދަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް

ްޙުސައިްނެގްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްޒާހިރު ްމުޙަންމަދު ްލުބްނާ ްމެްނބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި  2690ްށ.އަތޮޅުެގ

ނޑުްާތއީުދކުރަން.ްޝުކުރިްއޔާ.ްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްހުށަހެޅުމަށްްއަޅުގަ

ް

ްހުށަހަޅުއްާވްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަޢާފްކުރައްވާ. ްމެންބަރު، ްހުށަހަޅުއްާވ ްއާެދ، އާދެ،

ްވަޙީދަށްް ްޢަލީ ްއޮތީ. ްނަޝީދުވެސް ްމުޙަންމަދު ްގޮުތަގއި މެންބަރެއްގެ

 2695ްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުްއަުރވަން.ްރ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.
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ް

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަޅުަގނޑުްވަރަށްްބޮޑަްށްބޭނުންވީްހަމަްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް

ްހަތަރުމަތިފުށްްްދުްވާހަކަެދއްެކވުން:ޢަލީްވަޙީ ްއެީއ ްާތއީދުކޮށްލަން. ްައޅުަގނޑު ްހަމަ ްއިޞްލާޙަށް މި

ްދިވެހިނޫންްމީހަކަށްްރާއްޖޭގެްރައީސްކަންްލިބިއްެޖއްޔާްދެންްހަމަ..

ް2700 

ްތާއީދުކުރަްއވަން.ްްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވު ްއޮންނަނީ ްގަާވިއދުގައި ްމިހާރު އާދެ،

ްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ.

ް

ްތާއީދުކޮށްލާފަިއްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންވެއްޖެްއޔާ ްއާެދ، ްއެހެންދެއްތޯ.

 2705ްއިށީންނަނީްއިނގޭތޯ.ްދުްވާހަކަެދއްެކވުން:ވަޙީޢަލީް

ް

ްނަޝީދުްްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވު ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްވަޒީރުްނގެ އާދެ،

ްއަނބުރާ.ް ްގެންދަވާަފއި ްވަނީ ްހުށަހެޅުން ްމިއޮތް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ްއާޠިފްް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްާމލޭގެ ްއާދެ، )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(.

ްއަރު ްފުރުޞަތު ްހުށަހެޅުމަށް ްއިޞްލާޙު ްހުށަހަޅުއްވާ  2710ކަރުދާްސ35ްްވަން.

ްލ.އަތޮޅުެގް ްމޫސާމަނިކު، ްނުކުތާއެއް، ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ނަންބަރު.

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް2715 

ްވަުގުތްްމޫސާްްހައްުދންމަތީްެމންަބރު ްހަމަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްގޮތުންްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއަސާީސްްސަލާމަތްކުރުމުގެ ްއަޅުަގނޑުެމން މިދަންނަވަނީ.

ްފާސްކުރިއިުރަގިއް ްމިހުރިހާކަމެއް ްރައްޔިަތކަށްވުމާއި ްިދވެހި ޙައްޤުތަކާއި

ްނެތް.ް ްއައިސްފައެއް ްހަތަރުމަތިފުށް ްމިޤާނޫނުއަސާސީގެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއެއަްށް ްއަނެއްކާ ްގެނެސްފައި. ްމިހިރީ ްކިިހނެއްތޯ ްމަތިފުށްތައް  2720އެހެންވީމާ،

ްއަ ްވާންީވގޮެތްއްވޯޓަށް ްހަތަރުމަތިފުށް ްކުީރގައި ްދުްއވާލުމުގެ ްަވގުތުތަެކއް ހާ

ްދެކެީނ.ް ނޑު ްއަޅުގަ ްބުނެދޭންޖެހޭކަމަށް ްޤާނޫނުއަސާީސން އަޅުަގނޑުމެން
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ްބައްޕައަކަްށް ްމަންމައަކާއި ްދިވެހި ްދަންނަވާލީ. ނޑު ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،

ްއެެހންވީ ްއޮތީ. ްއައިސްފައި ްާވހަކަ ްދަރިއެއްގެ ްދިވެހި ްހަމަްއުފަން މާ،

ްފެށިދާނެތީވެ.ް ްބަޙުސެްއ ްބޮޑު ްމިކަމަށް ްއަނެްއކާ  2725އޮޅުންއަރާީތވެ.

ްކާފައެްއ،ް ްދިެވހި ްމަންމައެއް، ްދިވެހި ްއެިކޔަނީ ްއެނގޭ އަޅުަގނޑަްށވެސް

ްއެކިޔަނީ.ް ްެއގޮތަށްކަްނ ްމާމައެއް، ްދިވެިހ ްބައްޕަެއއް، ދިވެހި

ްިދވެ ްަޙއްޤުަތކުަގއި ްއަސާސީ ްޤާނޫުނއަާސސީގަިއ، ހިްއެހެންނަމަވެސް،

ްރައްޔިތަިަިަކަށްްވުމުެގ،ްއެަބިއްލިޔެފައެއްްނެތޭ.ްޝުކުިރއްޔާ.ް

ް2730 

ް

ްހުށަހެޅިފަިއްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިހާރު ްދެން ްސާފުކޮށްލާނަން. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެކަން އާދެ،

ްކުް ްގެންދާނަން ްހުށަހެޅުން ްމެންބަރުްރިއަށް.ްއާދެ،ްމާލޭއޮތް ެގްޢިްއޒަްތތެރި

ްފު ްއާޠިފްއަށް ްމާލޭެގްއަޙްމަދު ްނުކުތާއެްއ، ްިނޒާމާބެހޭ ްއަރުވަން. ރުޞަުތ

 2735ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޝީދު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމެންބަރ22ްްުްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްޢިްއޒަްތތެރި ްމުލަކަތޮޅުގެ ްުހށަހެޅުން ްއޮތް ްކަރުދާުހގައި ްވަނަ

ްޫދކޮށްްދުްވާހަކަެދއްކެުވން:ނަޝީ ްއަޙްމަދު ްއެކަމަނާައްށްއަނީސާ ްވިާދޅުނުެވ ްެއކަން  2740ލެއްވީތޯ.

ްފުރުޞަތެއްްނާރުވާްގެންަދވާތީ.ްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(
ް2745 

ްއަނީސާްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެްނބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމުލަކަތޮޅުގެ ްވާހަކަފުޅެއް. ްރަނގަޅު އާދެ،

ްމުޙަންމަދު ްހުށަަހޅުއްވާަފއި. ްއެބައޮތް ްަވޒީރުންެގްްއަޙްމަދުވެސް ނަޝީދު،

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމުލަކަތޮޅުެގ ްއަދި ްމެންބަރާއި ްޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ

ްކިހިނެއްތޯް ްއަީނސާ ްއެހެންވީމާ، ްހުށަހަޅުއްވާަފއި. ްއެބައޮތް މެންބަރުވެސް

 2750ްކަންތައްްކުަރއްވަނީ.ް
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ް

ްގެްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަީނސާް ްއަނބުރާ ްއެއިޞްލާޙު ްައޅުަގނުޑވެްސ ްވާހަަކްރިކޯޑަށްޓަަކއި ްެނސްފި

ްދަންނަވަން.ްއަްޙމަދުްވާހަކަެދއްކެުވން:

ް

ްޝުކުރިްއާޔްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބޮޑަްށ ްވަރަށް ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްެތރި ްުޝކުރިްއޔާ  2755އާދެ،

ްއަޅުަގނޑަްށް ްނަޝީދު ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި މާލޭގެ

ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްއެދިޔަީއ. ްއަޙްމަދުްްފާހަގަނުކުރެިވގެން މެންބަރު

ްއާޠިފަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް

ްްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުް ްއާދެ، ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަްށ4ްްޝުކުރިއްާޔ ް)ހ( ްމާއްދާެގ  2760ްވަނަ

ްދިިިްފްްވާހަަކދެއްެކވުން:ޠިއާ ްއިޞްލާޙަީކ، ްއޮްތ ްހުށަހަޅާފައި ްިދުގްއަޅުަގނުޑ ްއަަހރަށްވުރެ ހަ

ްިދވެހިރާއްޖޭަގއި ްރައްޔިަތުކްްމުއްދަތެއްަގއި ްދިވެިހ ދިރިއުޅެަފއިާވ

ްމީހަކުްކަމުގަިއވުން ްސަބަބަކީ، ްހުށަހަޅާލި ނޑު ްއަޅުގަ ްމިގޮތަްށ ްއާދެ، .

ްމީހެްއް ްދިވެިހރާއްޖޭ ްނުވަތަ ްމާލޭ ްހަތަރުމަތިފުށް ްކަންނޭނގެ ހުރެދާނެ

ްބޭރުގައިް ްވަންދެން ްޒަމާނެއް ްއެތައް ްނޫޅެ ްެއއްގޮަތކަށްެވްސ  2765މިރާއްޖޭގައި

ްރައްް ްިދވެހި ްތަނެއްކަން،ްއުޅެފައި ްކޮންކަަހލަ ްކިހިނެްއކަން ްއުޅެނީ ޔިތުން

ްދަރިފަސްކޮޅަށްުވެރް ްއެހެންެވއްޖެްއޔާ ްމީހަކުވެސް. ްނޭނގޭވަރުގެ މިހެން

ްމީހުންްއެނޭގް އަޅުަގނޑަށްްމުހިންމުވަނީްާރްއޖޭގެްޙާލަތުްއެނގޭްާރއްޖޭގެ

ްއައުްނ.ް ްމިކަމަށް ްމީހެއް ްކަހަލަ ްދަންނަ ްބޮޑަށް ްތަންކޮެޅއް ރާއްޖެ

 2770ތަކަށްްދަންނަވަންޏާްދިެވހިްމަންމައަކާއި،ްދިވެހިްބައްަޕއެކޭްމިއޮންަންއެްއގޮ

ްހެޔޮލަފާް ްވަރަށް ްހަމަ ްއެބަޭވ. ްގޮތެއް ްއުފެދޭަކހަލަ ްުސވާލު ތަންކޮޅުވެސް

ްއެހެންވީމާ،ް ްނެްތވެސް. ްބައްޕައެއް ްައމުދުން ްއިނގޭތޯ ްހުރެދާނެ މީހަކު

ްމަޖުބޫރު ްއެކަހަލަ ްހަމައިން ްބުނުމާއި ްއެހެން ްއެަބްކޮންމެހެން ކަމެއްވެސް

ްއެމީާހް ްސިފައެްއަގއިވެްސ ްހުރިހާ ްހަމަ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީާމ، ގެނެވޭ.

ްމުހިންމުހެންް ްާމ ްއެއަްށވުރެ ްަމއިންބަފައިނެއްތޯ، ްކިހާވަެރއްގެ  2775އެއީ

ްހެޔޮލަފާކަމާިއް ްއޭާނެގ ްއެނޭގވަރާިއ ްރާއްޖެ ްއޭނާއަްށ ްހީވަނީ އަޅުަގނޑަްށ

ްއެހެންވީމާ، ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާއި. ނުޑްްއޭނާގެ ްއަުޅގަ ްވިސްާނފައި އެގޮތަށް
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ްރާއްޖެާއިއް ްދިވެހި ްއޭނާއަކީ ްމިހުށަހަޅަނީ ްމިފަހަރު ްއޮތީ. ްހުށަހަޅާފައި މި

ް ްހަމަ ްބޭނުމުގައި ްމީހެއްކަމުަގއިވުުމގެ ްއެނގޭ ްކަންތައްތައް 01ްމީހުންނާއި

ްިދވެހިް ްދިރިުއެޅފައިވާ ްދިވެހިާރއްޖޭަގއި ްމުއްދަެތްއަގއި ްިދގު  2780އަހަރުވުރެ

ްަގިއވުން.ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްރައްޔިތެްއކަމު

ް

ްމެންބަރަށްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެްނބަރު.ްތާއީދުކުަރއްާވްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްހައްދުންމަތީގެ ްއަުރަވން. ްފުރުޞަުތ އަޅުަގނޑު

 2785ްމޫސާމަނިކު.

ް

ްތާއީދުކުރަން.ްމާލޭްމޫސާްްހައްުދންމަތީްެމންަބރު ނުޑ ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުމަށް ްއާިޠފްގެ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު
ްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ްއުތުރުބުރީެގްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިލަދުންމަޑުލު ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި  2790ޝުކުރިއްޔާ

ްފޮނުއްވާފައިް ްޙުސައިން ްޒާހިރު ްމުޙަންމަދު ްލުބްނާ ްމެންބަރު ާވްޢިއްޒަތްތެރި

އިޞްލާޙުްހުށަހެޅުއްވުމަށްްފުުރޞަތުްއަރުވަން.ް)ަވގުތުކޮަޅަކށްފަހު(.ްއާދެ،ް

ްަކރުދާހެއްކަމަށްް ްއޮތް ްތަކުރާރުވެފައި ްހުށަހަޅުްއވާފަިއ ކުރީަގއިވެސް

ްބޭރުް ްއަދި ްރައްޔިތެއްކަމުަގިއުވން ްދިވެހި ްހަތަރުމަތިފުށް ްމިއީ ދަންނަވާލަން

 2795އިޞްލާޙުްހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވައިިފްްޤައުމެްއގެްރައްޔިެތއްކަުމގައިްނުވުން.ްމި

ްދެންމެއަކުްދެއްތޯ.

ް

ްގޮުތގަިއްްމިލަދުްނމަޑުލުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްޤަބޫލުުކރެވޭ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްއިޞްލާޙެއް.ްްޒާހިރުްްމުަޙންަމދުްލުބްނާ ްއޮްތ ްއެއްގޮްތކުރެވިަފއި ްނުރަސްމީގަިއ ްމިއިޞްލާޙަކީ

 2800ްއެހެންވީމާ،ްައސްލުްއަލުންްމިތަނަށްްއަނބުރާްއައިްސގެންެވސްްނުވާނެ.ްްހަކަެދއްކެވުްނ:ޙުަސއިންްވާް

ް

ްއާދެ،ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ް)ަވގުތުކޮަޅކަްށފަހު(. ްދެން... ްއާދެ، ްމިދަންނަވާލެވުނީ. އެވާހަަކ

ްފުރުޞަުތް ނޑު ްއަުޅގަ ްއާޠިފަށް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި މާލޭގެ

ްވަނަްާމއްދާގެް)ށ(.37ް.4ް.ްކަރުދާސްްނަންބަރުްއަރުވަން

ް2805 
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ްްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުް ްއާެދ، ްވިދާޅުީވކަމަށް. ްނަންބަރު ްޞަފްޙާ ްހީކުރީ ްަވަނ4ްްއަޅުަގނުޑ

ްއިޞްލާޙަީކ،ްްފްްވާހަަކދެއްެކވުން:ޠިއާ ްމިއޮންނަ ްހުށަހަޅާފައި ްައޅުަގނޑު ްއަށް ް)ށ( މާއްދާގެ

ްމު ްކަމުގަިއވުމާއި، ްއެއްވެްސްއިސްލާމްދީސްލިމަކު ްއެެހން ްފިޔަވައި ން

ްލަޤަބެއްް ްުނވަތަ ްޢިއްޒަެތއް ްއެއްެވސް ްއެެހން ްނިސްބަތްވާ ދީނަިަކަށް

ްުނވުން ްކަުމގައި ްމީހަކު ްމިހުށަހަޅާްބަލައިގެންފަިއވާ ްމިގޮތަށް ްދެން .2810 

ްމާއްދާތަްއް ްފާސްކުރެވިފައިހުރި ްމިހާރު ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ސަބަބަކީ،

ްބޮ ްަވރަށް ްޝަޚްޝިއްޔަެތއްްފާސްކުރެވިފައިހުިރގޮތުން ްިއސްލާމީ ޑު

ްމިކަމުގަިއް ްދެްނ ްމިކުެރވުނީ. ްގޮތަކަށް ްއަންނަކަހަލަ މިރާއްޖެއަށް

ްބަެއްއް ްގޮތުަގއިވެްސ ްބައެްއގެ ްދެކޮޅުހެދި ްބޮޑަްށ ްވަރަށް އަޅުަގނޑުމެން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއެހެންވީމާ، ްެއހެންނަމަވެސް. ްފާހަގަިަކުރެއްވި  2815ބޭފުޅުން

ްމި ްކޮންޓްރިބިއުޓްކުރަނީ ްފާސްކުރެވިފައިުހިރްމިހާރު ްއާދެ، ހާރު.

ްކަމުގަިއް ްއިސްލާމްދީނެއް ްދީން ްދަޢުލަތުގެ ްމިއޮންނަނީ، މާއްދާތަކުަގއި

އެބަވޭ.ްއެންމެްއިްސވެރިައކީްރައީސްކަުމގައިްއެބަވޭ.ްއިސްާލމީްދަޢުލަތެއްގެް

ްަޝޚްިްޝިއްޔަުތް ްއެްއކަލަ ްބޭފުެޅއްަގއި ްހުންަނވާ ްއިްސވެިރއަކަށް އެންމެ

ްގާތް ްގެންނަްންއަޅުަގނޑުމެން ްމިނުގައި ްސަތޭަކިއގެ ނޑަކަްށްސަތޭކައިން  2820ގަ

ްޢިއްޒަެތއްް ްދޭ ްޤައުަމކުން ްބޭރު ްއަުޅަގނޑުމެން ްއެހެންީވއިރު އެބަޖެހޭ.

ްމައިކަލް،ް ްޯކއްަޗކަށްކަން.ްމިސާލަކަށް،ްޭސންޓް ްނިސްބަތްވަނީ ްއެ ހިފާއިރު

ްކްރިސްޓިއަންް ްބަލާއިރު ްއެއުފެދުމަށް ްއެފަރާތްތަކަކީ ްމިފަދަ، ްޖޯޖް ްސޭންޓް

ްއަދިް ްުހންނަނީ ްއުފެދިފައި ްެއއެްއޗެހިވެސް ްއަދި ްއޭންޖަލްސް. އާޗް

ްައއިސްފަިއް ްހިސާބަކުްނ ްކޮންމެވެްސ ްޔަހޫދީ ްބަާލއިރު ްކުރިއަށް  2825އެއަްށވުރެ

ްދެން،ް ްިމއަންނަނީ. ް ްނިސްބަތްވެގެން ްނަންތަކަކަށް ހުންނަ

ްވާހަކަެވްސް ްތަޖުރިބާެއއްެގ ްއޮތް ްތަޖުރިބާކުރެވިފައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްމިހާރުްއަ ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްސަބަބުން. ްމީގެ ްދަންނަވާލާނަން ޅުަގނޑު

ް ްއަލްއުސްތާޛް ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ްހުންނެވި ްޢަބްދުލްްމަޤާމުގައި ަމއުމޫން

ްގް ްއެަބއޮތް ްމައިކަލްސްްޤައްޔޫމަށްވެސް ްސޭންޓް ްއޮފް ްކްރޮސް  2830ޭރންޑް

ްއެމަ ްހިއްަޕަވއިގެްނ ްއެއްޗެހި ްމި ްލިބިވަަޑއިގެންަފިއ. ްޖޯޖް ނިކުފާނުްއެންޑް

ްރަށު ްވަޑަިއގެން ްކިާޔްްމާލެ ްތަޙުނިޔާ ްދަންނަާވ ްމަރުޙަބާ ްގޮސް އެންެމން
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ްއެހާތަނަށްް ްީވޮގތަކީ ްނަތީޖާއަކަށް ްކުރީމާ ްކޮށްަފއި. ްކަންތައްތަކެއް މިހުރިހާ

ްކަހަލަް ްސިއްރުިސްއރުން ްޮކންމެވެސްވަރަކަށް ްމިރާއްޖޭަގއި އަިއއިރުެވސް

ްކްިރސްޓިއަންްސްމެޝިނަރިން ްއުޅޭ ްެއހެންނަމަވެސް،ްގޮތަކަށް ްބަޔަކު.  2835ގގެ

އެމީހުންްހީކުރަނީްވަރަށްްސިއްރުްސިއްރުންްއުޅެންޖެހޭ،ްކުރަންޖެހޭްކަމެކޭް

މިއީ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްއެްއަކލަްމަންޒަރުްބޮޑުިުްދިދަްކަިއރީގައިްމިހުރިހާް

ްއެކަންތައްަތްއް ްަވޑަިއގަތީމާ ްލިބިވަޑަިއގެން ްޝަރަފު ްކިޔާ ތަޙުނިޔާއެއް

ްއެމީހު ްދެން ްތަންކޮޅެްއްކުރީމާ ްރަނގަޅުވާެނއޭ ްއެންމެ ްދެން ްހިތަށްއެރީ ން

 2840ފާޅުކޮށްްތަންކޮެޅއްްބާރަށްްއުެޅލިޔަސްްމިކަމާ.ްއެކަހަލަްރޫެޙްއގަިއްއުެޅގަްތް

ނޑެްއް ްކަންތައްގަ ްފެތުރުމުގެ ްދީން ްކްރިސްިޓައން ނޑިަވޅެްއގައި ދަ

ްއެކަހަަލް ްއެހެންވީމާ، ްހިނގަިަިއަގނެގެންދިޔައީ. މިރާއްޖޭގައި

ްއިތުރަށްްތަޖުރިބާއެ ްދެން ްކުރެވިފައި. ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްއެބައޮތް އްެވސް

ނޑުމެންްމަގެްއގެމަީތްހިނގާފައިްދާް އަޅުަގނޑުްދަންނަވާލަންްބޭނުމީްއަޅުގަ

ްއިންނަް ްފަެށއްަގއި ްއޮންނަ ްައޅާފައި ްކަުރަގއި ްކުއްެޖއްެގ  2845އަންހެން

ްވަ ްހަމަ ްެއއީ ްަވއްތަރުިވޔަސް ްޞަލީބަކާއި ްއެއީ ްެއއްެޗއް ރަށްްކޮންމެވެސް

ްއެބައުޅެން.ް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމައްސަލައަކަްށެވެގން ބޮޑު

ްބޮުޑް ްވަރަށް ްއެީއެވސް ްރެޑްކްރޮސް ްއިންނަ ްޖަހާފައި އެންބިއުލާންސެްއަގއި

ްއެބަޖެހޭ.ް ްބަދަލުކުރަްނ ްކްރެސެންޓަކަށް ްއެ މައްސަލައަކަްށެވގެން

ްއަިދް ްިކޔާފައި. ްގޮތަކަޭށ ްެއވެނި ްމިވެނި ްހުރީ ްއުފެދުން  2850އެެއއްޗެިހވެސް

ްސިަފއަކުްންމަ ްއަކުެރްއގެ ްކޮންެމވެސް ްއިންނަ ްބެޖެްއގަިއްޖަހާފައި ޖީދިއްޔާ

ްއިނގޭތޯ.ް ްެވެގންދޭ ްއެބަ ްއެހެްނވެސް ްޖަހާލިއަސް ްަވއްތަރު ކްރޮސްެއއްގެ

ްއެހެންވީމާ..

ް

ްއަޙްމަދުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމ.އަތޮޅުގެ ްނުކުތާެއއް. ްނިޒާމާބެހޭ  2855އާދެ،

ް.ޝަފީޤް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް
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ްއާޠިފްްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭެގ ްރައީްސ،  2860ްޢިއްޒަތްތެރި

ްމިރާއްޖޭެގްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްވިސްިނގެންދިަޔއީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްވާހަކަފުޅުްނ ްއެދެއްކެވި ދެންމެ

އްޕަވަިއގެންްވަަޑިއަގންނަވަިއގެންނޭްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއެފަދަްލަޤަބެއްްހި

ްމިދަނީ.ް ްއާލާަވމުން ްފެތުރި ްމިހާބޮޑަށް ްީދން ްކްރިސްިޓއަން މިރާއްޖޭގައި

ްހިތްވީ.ް ްފާހަގަކޮށްލާ ްހަމަ ްދެކެވުނީމަ ްެއވާހަކަ ްދޭހަވާގޮތަށް ްއެމާނަ ދެން

 2865ދެންްއެއީްރަނގަޅުްވާހަަކއެްއކަމަށްވަންޏާްދެންްއެއީްޙަޤީޤަތަކަށްްވެދިަޔީއް

ނޑަްށްމިރާއްޖޭ ްއަުޅގަ ްައޑުައއްަސވާނެ. ްއެިެާވހަކަތައްވެްސ ްަރއްޔިތުން ގެ

ްތުޙުމަތުކުރާތީެވް ްއެކަން ްަބޔަކަށް ްވަކި ްިދއްކޮށް ްއިނގިލި ްއެބަޔަކަިަށް ހަމަ

ްމިގޮތަށްްދިޔައިމަްދަންނަވާލީ.ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ް2870 

ްއަށްްގެންެދވުންްއެދެން.ްއާދެ،ްމާލޭގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަފުޅުްކުރިްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްެއއްަޗީކްްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުް ްދެންނެވި ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްއުޅުނުްްފްްވާހަަކދެއްެކވުން:ޠިއާ ްފަތުރަން ްދީން ްކްރިސްޓިއަން ްދިޔައިމަ ްހިނގާ ްެއކަން އެގޮތަށް

ްއަުޅގަ ްލަފާކުރާނެކަމަށޭ ްގޮަތކަްށ ްެއކަހަލަ ްހީވަނީ.ްބަޔަކަށް  2875ނޑަށް

ްކޮންމެވެްސް ްކުަޑކުަޑ ްއިންނަ ްަފށުފުލެއްގަިއ ްމިދަންނަވަނީ ނުޑ އަިަުޅގަ

ްަވއްަތރުވުމަށްވުރެްން ްސޮލީބަކާއި ްއެއީ ްއެްއޗަކުްނ ްއަންނަ ސިފައެއް

ްއެްއޗެްއަގއިް ްެއޅޭ ްކަުރގައި ްރިަބންއަކާިއއެީކަގއި ްބޮޑު ްއޮންނަ މިގޮތަށް

ްގަދަެވގެންދެއޭ ްަވއްަތރު ްސޮލީބުެގ ްއެ ްނަމުގަިއވެްސްމާބޮޑަށް ްމީެގ ްއަދި .

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއެހެންވީމާ، ްއިނގޭތޯ. ްކްރޮްސ ްގްރޭްނޑް  2880އެބައާދެޭއ

ްބޭފުޅަުކް ްއެފަދަ ްއުޭޅއިރު ްމިވަރުން ްސިފަޖެހެންވެގެން ްއިސްލާމީ މިވަރުން

ްނުވަަތް ްހުންނެވުން ްރައީސްައކަށް ްތެރޭަގިއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްހުންނަވައިް ްމަާޤމުގައި ްއެހެންްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްައދި ގެން

ްެއީއް ްޤަބޫުލކުރެްއވުްނވެސް ްޢިއްޒަތެއް ްއެފަދަ ބޭފުޅަކަށްވެސް

ްއޭރުންވެްސް ްފެންނާތީ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްނޫްނކަމަށް ްކަެމއް  2885ހިނގައިގެްނވާނެ

ްފެންނާތީވެް ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްއެގޮތަށް ނިޑގެންދާނެކަަމށް. ްކެ ޝަރުތު
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ްއެހެންވީމާ ްހުށަހަޅަނީ. ްއިޞްލާޙު ްމި ްމިގޮތަށް ްއަޅުަގނޑު ނުޑެގް، އަޅުގަ

ްއެހެްން ްފިޔަަވއި ްއިސްލާމްދީން ްކަމުގަިއވުމާިއ، ްމުސްލިމަކު އިޞްލާޙަކީ

ްލަޤަބެްއް ްނުވަތަ ްޢިއްޒަެތއް ްެއއްެވސް ްނިސްބަްތވާ ްދީނަކަށް އެްއވެސް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްޝުކުިރއްާޔ ްނުވުން. ްމީހަކުަކމުގައި  2890ބައްލަަވއިގެންަފއިވާ

ްރައީސް.ް

ް

ްއާދެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްތެިރް، ްތާއީދުކުރައްާވ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުިރއްޔާ

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްހައްދުންމަތީގެ ްއަރުަވން. ްފުރުޞަތު މެންބަރަށް

 2895ްމޫސާްމަނިކު.ް

ް

ްހުށަހެޅުއްިވްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ްެއ ްއާޠިިިފް ްއަޙްމަދު ްެމންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމާލޭެގ ްއާދެ،

ްއަޅުަގނުޑްްދެއްެކވުން:މަނިކުްވާހަކަް ްހުށަހެޅުމަށް ްރަނގަޅު ްދިާފޢުކޮށްދޭ ްޝަޚްސިއްޔަތު އިސްލާމީ

ްތާއީދުކުރަން.ްޝުކުިރއްޔާ.ް

ް2900 

ްނުކުތާެއްއްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނިޒާމާބެހޭ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްރ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންަބރުްޢަލީްވަޙީދު.ް

ް

ްނުކުތާ(ް)ނިޒާމާބެހޭ

ް2905 

ްކަންނޭނެގްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްވިދާުޅވާެނ ްރަީއސް ްފަހަރެއްަގއި ްނުކުތާ ްނިޒާމާބެހޭ ްމި

ްރިކޯޑަށްޓަަކިއްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްައޅުަގނޑު ްއެހެންނަމަވެސް، ްނޫނޭ. ްނުކުތާއެއް ނިޒާމާބެހޭ

ގައިްތިއްބެވިްހުރިާހްދަންނަވާލާނަން.ްމިްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅޭްވަގުތުްމަޖިލީހު

ްއާޠިފްް ްއަްޙމަދު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ބޭފުޅުންވެސް

ްބުނާނަމަްއެީއް  2910ހުށަހެޅުއްިވގޮތަށްްތާއީދުކުރާެނކަންްޔަޤީން.ްއެހެންްގޮަތކަށް

ްއެް ްއެޭބފުޅުންނަށް ްޔަޤީންނުންވެސް ްހަމަ ްދީނަކަށް ްނޫން އިސްލާމްދީން

ް.ްއެހެންވީމާ،ްއެވާަހކަ....ތާއީދުކުރެވެނީްއެއަށްްނުދެްއަވއިފިއްޔާ

ް
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ް

 2915ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިށީނދެވަަޑއިގެންެދއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްއެްޑވާންސްކޮށްްދަންނަވާލީ.ްޝުކުރިއްާޔ.ްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް
 2920ްން:ޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވު

ް

ް

ްނިޒާމާބެހޭްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިވާގޮަތކީ ްތިހައްދަވާގޮތުން ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި މިހާރު

ްެއނގިަވޑަިއގެންް ްނޫންކަން ްނުކުތާއެއް ްއެނިގވަަޑިއެގން ނުކުތާއެްއކަން

ްފުރަތަމަް ްެއންމެ ްތިނަންގަވަނީ. ްނުކުތާ ްނިޒާީމ  2925ހުންނަވައިގެްނވެސް

ްއެވާ ނޑަްށވެްސްފައްޓަާވއިރުެވސް ްއަުޅގަ ްއެހެްނވީމާ، ްިތވިދާޅުވަނީ. ހަަކ

ްއާދެ،ް ްއިނގޭތޯ. ްތިއީ ްނޫނޭ ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްއޮތީ ދަންނަވަން

ްޅ.އަތޮުޅެގް ްއަރުވަްނ ްފުރުޞަތު ނުޑ ްއަުޅގަ ްމުޙަންމަދަށް އަޙްމަދު

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ް2930 

ްރަީއސްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާްޝުކުރިއްޔާ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ .ް

ްްމުޙަްނމަދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިތުރުކުރަްނ4ްްމިބާބުގެ ްއަކުރެްއ ްފަހަތަށް ްގެ ް)ނ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

ް)ރ(ް ްހަަމޖައްސާ، ްކަމުަގއި ް)ރ( ްެއައކުރަކީ ްހުށަހަޅަނީ. އަޅުަގނުޑ

ނޑައެޅިަފއިވާްކުެށއްްނުވަތަްަމކަރާއި، ޙީލަތް،ްްއިސްލާމްދީނުގައިްަޙއްދުްކަ

ްއަބުުރް ްސާބިތުވެ ްޝަރީޢަތުން ްކުރިކަން ްކުށެްއ ްޚިޔާނާެތއް  2935ޓެކުން،

ްހީވަނީް ްައޅުަގނަޑށް ްނުވުން. ްމީހަުކކަމުަގިއ ގެއްލިފަިއވާ

ްހުރުންް ްޝަރުތު ްމި ްބޭފުޅެްއގައި ްހުންނަވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް

ްއެއީް ްބޭފުޅަކު ްހުންނަ ްރައީްސއަކަށް ްއެއީ ްބޭނުންވާނެހެން. ްކޮންމެހެން

ްމީހެްއެގް ްނުވަތަ ްމީހަކަށްެވ ްހުރި ްާސބިތުވެފައި ްކުށެްއ ްޙީލަތުެގ މަކަރާއި

ްއަބުުރް ްާސބިތުވެ ްކުެށއްކުިރކަން ްޚިޔާނާތުގެ ްުނވަތަ ްޓަކާލަިއގެން  2940އެްއޗެއް

ްއޭަން ްވަނީިވއްޔާ ްލިބިއްޖެކަމުގައި ްމަޤާމެއް ްމިފަދަ ްމީހަކަށް ގެއްލިފަިއވާ



 109 

ްމަޤާމު ްނުވަތަ ްތެރޭގައި ްއަދާކުރުުމގެ ްއޭނަާއއިްވަޒީފާ ްދެމިހުންނެވިއިރު ގައި

ްވާހަކަދަްއކާް ްފާޑުފާުޑެގ ްެއކި ްދިއްކޮްށ، ްއިނގިލިަތއް ްތުޙުމަތުގެ ދިމާލަށް

ްވަަރްށް ްދެްއކެުވމަކީ ްވާހަކަަތއް ްހުތުރުާވކަހަލަ ްއަބުރަށް އޭނާގެ

ްހުންނަވާް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަަކށް ްއެހެންީވމާ،  2945އެކަީށގެންާވކަމެއް.

ްހުރިހާކަް ްއެފަދަ ްހުންނަންޖެހޭނެްބޭފުޅަކީ ްސަލާމަތްވެގެން މަކުން

ްއިޞްލާޙުް ްމި ނުޑ ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ްދެކެން. ނޑު ްއަުޅގަ ބޭފުޅެއްކަމުަގއި

ްުނވަަތް ްކުށެއް ނަޑއެޅިފަިއވާ ްކަ ްަޙއްދު ްިއސްލާމްދީނުގައި ްއެީއ، ހުށަހެޅީ.

ްޝަރީޢަތުންް ްކުިރަކން ްކުެށއް ްޚިޔާނާތެއް ްޓެކުން، ްޙީލަތް، މަކަރާއި،

ް ްއަބުރު ްއެފަަދްސާބިތުވެ ްެވގެންނުާވނެއޭ. ްކަމުަގއި ްމީހަކު  2950ެގއްލިފަިއާވ

ްަބއެްއް ްމީގައި ްނުވާެނއޭ.ްދެން ްހުރެގެން ްރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާައަކށް މީހަކު

ބޭފުޅުންްހިތަށްއަރާފާނެްމީގަިއްވައްކަުމގެްބައިްކީްއެވގެންބާޭއްނެތީ.ްދެން،ް

ްހިމަނާފައިނުވަ ްއެަބއި ް'ަވއްކަްނ' ްަބއި، ްަވއްކަމުގެ ްެއީއްއަޅުަގނޑު ނީިް

ްޭއެގް ްވަްއކަން ްއޮތީމާ ްކުށެކޭ ނޑައެޅިަފއިވާ ްކަ ްަޙއްދު އިސްލާމްދީނުގައި

ނަޑއަޅާފަިއް ްކަ ްބައި ްވައްކަުމގެ ްބަލާފައި ްހިމެނިގެންދާނެކަމަްށ  2955ތެރޭގައި

ްބޮޑަށްް ްވަރަށް ްތާއީދުކުރައްވާެނކަމަށް ްއިޞްލާޙަށް ްމި ްއެހެންވީމާ، ނެތީ.

ްރަީއސް.އުންމީދުކުރަން.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެރިް

ް

ްމެންބަރަށްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެްނބަރު.ްތާއީދުކުަރއްާވްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި

 2960ްލަޠީފް،ްގދ.ްގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްهللاްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ްޢަބްދު

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްޅ.ައތޮޅުގެ ްއަޙްމަދުްްއައްސަލާމްޢަިަލަިއކުމް. ްމެންބަރު

ްމުޙަންމަދުްހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެޅުއްވުމަށްްތާއީުދކުރަން.ްފްްވާހަަކދެއްެކވުން:ޠީލަهللاްބްދުޢަ

ް

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަްތތެރި ްއައްުޑއަތޮުޅގެ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި  2965ޝުކުރިއްޔާ

ން.ްކަުރދާސްްނަންބަރުްމުޙަންމަދުްއަސްލަމަށްްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުްއަުރވަ

29ް.ް

ް
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ްމިއަދުްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް ްކުރިން ްހުށަހެޅުމުގެ ްއިޞްލާޙު ްމި ްރައީސް. ްއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް

ްޤާނޫނުއަސާީސްިއޞްލާޙުކުރަނީއޭ،ްްއަސްލަމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަުޅަގނޑުމެން  2970މަނިކުފާނުްވިދާޅުެވއްޖެ

ްިލޔަނީއެއްް ްޤާނޫނުއަސާީސެއއް ްހިތަށްއެރީްްއާ ނުޑ ްއަުޅގަ ނޫނޭ.

ްއަިދް ްކޮިމޓީންނާއި ްޑްރާފްޓިންގ ްވަނީނަމަ ްއެހެންކަުމގަިއ އަޅުަގނޑުމެން

ްމަސައްކަތްތަެކްއް ްޭބކާރު ްގިނަ ްވަރަށް ްބަޙުްސތަކާއި ްކުެރވިދިޔަ މިތާނގައި

ްމިދާް ްޢަމަލުުކރެވެމުން ްދެޭކގޮތުަގއި ނުޑ ްައުޅގަ ްހިނަގއްޖެ. ކުރެިވގެން

ްމީގައިާވްޤާނޫނުއަސާސީ،ްމިޤާނޫނު ްވަީނނަމަ ްއިޞްލާޙުކުރާކަުމގައި  2975އަާސސީ

ްއަދިްމީަގއިާވްމާއްދާަތކަށްްއުިނއިތުރުްދާތަކަށްްއިތުރުކުާރްމާއްއްމާ ާދތަކާއި

ްއެހެންް ްގެންނަންވާނެ. ްކޮމިޓީން ްްޑރާފްޓިންގ ްހުށަހެޅިގެން އިޞްލާޙުތައް

ްމިހާރުް ްއަޅުަގނޑު ްހަމަޔަޤީނުންވެސް ްގެަނއިކަުމގަިއވަނީނަމަ އެގޮތަށް

ްމިވާްމި ްލިބިފައި ނޑުމެންނަްށ ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއާދެ، ްއިޞްލާޙު، ހުށަހަޅާ

ް ްައކުރެްއ4ްްޑްރާފްޓްގެ ްއަުޅަގނޑު ްގޮުތަގއި ްއެްއގެ ް)ނ( ްމާއްާދގެ  2980ވަނަ

ްނުޖެހުނީސް.ް ްހުށަހަޅާކަްށ ްއަޅުަގނޑު ްއިްޞލާޙު ްމިހުށަހަޅާ އިތުރުކޮށް

ްޤާނޫ ްޢަމަލުކުރަމުންމިދާ ްމިހާރު ްމިޖެހެނީ ްމިދަންނަވަން ނުއަސާީސެގްއެހެން

ްއާދެ،34ްް ްއެވާހަކަ. ްމިވަނީ ްހަމަ ްގައި ް)ރ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްބުްއދިހަމައަށްހުރިް ްތެރޭަގއި ްިސފަތަކުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްއެހެންނަމަވެސް،ް ްއެބަވޭ. ްލިޔެވިފައި ްމިހާރުެވސް  2985މީހެއްކަމުގަިއވުން

ްއުނިކޮށްލެްއވީ.ް ްއެބަިއ ްނުވަތަ ްއައިއިރު ްހިސާބަށް އަޅުަގނޑުމެންނާ

ްއެބައިްއުނިކޮށްލެްއީވ34ްްއިޞްލާޙުކުރާކަުމގަިއްވަނީނަަމް ވަނަްާމއްދާއިން

ްކޮންމެް ްތެރޭގައި..ްުއނިކޮށްލާ ްބަޙުސްގެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ކީްއވެކަްނވެސް

ްޤާނޫނުއަސާސީް ްޢަމަލުކުރެވެމުންމިދާ ްމިހާުރ މާއްދާއެއް.

ްޢަމަލުކުރަމުން ްމިޤާނޫނުއަސާސީން ްވަނީަނމަ  2990ދާްއިޞްލާޙުކުރާކަުމގައި

ްއުނިކުެރވެނީް ްާމއްދާެއްއ ްކޮންމެ ްއުިނކުެރވޭ ޤާނޫނުއަސާސީން

ނުޑް ްއަުޅގަ ްބަުޙސްކުރަންވާެނ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ކީްއވެގެްނކަމާމެދުވެސް

ްއެގޮތަްށް ްފާސްވެސްކުރަންޖެހޭނެ ްއުނިުކރުމަށް ްއަދި ދެކޭގޮުތގައި.

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއެހެންނަމަވެސް، ްވަނީަނމަ. އެކަންކުާރކަމުަގއި

ްމިތާނަގިއްހަމަޔަޤީނުން ްގޮތަކީ ްޢަމަލުކުރެވެމުންމިދާ ްމިތާނގަިއ  2995ވެސް
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ްައއިްސް ްލިޔެގެން ްޤާނޫނުއަސާސީެއއް ްއާ ްމިދާގޮަތކީ ްކުރިއަށް މަސައްކަތް

ްއެހެންވީމަ،ް ްމިދަނީ. ްފާސްކުރަމުން ްއެ ްހުށަެހޅި ްއިޞްލާޙު އެޑްރާފްޓަށް

ްދެްން ްހިނގަނީ. ްއެކަން ްއެހެންކަމަށް ްބުަރވެވެނީ އަޅުަގނޑަށް

ނުޑްއެހެންނަމަވެ ްއަުޅގަ ްއެހެންކަމުން، ްދެން ްނިންމަވާނީ. ްމަނިކުފާނު ސް،

ްައިދް ްޤާނޫނުއަސާސީަގއިވެްސ ްޢަމަލުކުރެވެމުންމިދާ ްމިހާރު  3000ބޭނުންވީ

ްމިހާރުް ްހަމައެހެްނމެ ްއަދި ްޤާނޫުނއަސާީސަގއިވެްސ އޭެގކުރީގެ

ްުހށަހަޅަމުންމިދާް ްއިޞްލާޙު ްއަޅުަގނޑުމެން ފާސްކުރަމުންމިދާ

ްފާސްވެް ްރައްޔިތުންެގްއިޞްލާޙުތަކާެއކު ްދިޔަދިއުމުގަިއވެްސ ގެްނމިދިޔަ

ްފާސްވެފަިއް ްމިާހރު ްތެޭރގަިއވެސް ްިސފަތަކުގެ ްމެންބަރުންގެ މަޖިލީހުގެ

ް 4ްްމިވަނީިީ ްބާބުގެ ްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެ ްމާއްދާ.ްމިާހރު  3005ވަަނ4ްްވަނަ

ް ްގެ ް)ހ( 5ްމާއްދާގެ ްމީހެއްކަމުަގިއވުން.ް، ްބުއްދިހަމައަށްހުރި ްހަމަ ެއވަީނ

ްމީހެއްކަމުަގިއްރައްޔިތު ްބުއްދިހަމައަށްހުިރ ްމެންބަރުންވެސް ްމަޖިލީހުގެ ންެގ

ްއަންނައިރުް ްއިޞްލާޙު ްމި ްބުއްދިހަމައަށްހުރިކަމުގަިއ، ްދެން ްއެބަޖެހޭ. ވާން

ްމީޓަރެްއް ްބަލާ ްނޫންތޯ ްނުވަތަ ްބުއްދިހަމަތޯ ްވިދާޅުޭވ ްބޭފުޅުން ބައެއް

ްގެްނގުޅެ ްމީޓަރު ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަ. ްއާެދ،ްނުގެންގުޅޭ  3010ޭއ.

ްއެސްަޓބްލިޝްކުރެއޭ.ް ްއެކަން ްމިހާރު ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ްހަމަ ޑޮކްޓަރުން

ްބޭފުޅެއްކަމުގަިއވިޔަްސ،ް ްކޮންމެ ްއެއީ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަަކށް ދެން

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަްށް ްމިހާރުހުރި ްޙާލަތެްއގައި ްއެްއވެސް އަޅުަގނޑު

ްރައީސުލް ްއޮތްާތނގައި ްކުރިއަށް ްއަދި ްމަޤާމަށްްނުވަތަ ޖުމްހޫރިއްާޔަކމުގެ

ްމީހުންނަށްް ްޤަސްދުކުާރ ްެއކަމަށް ްނުވަތަ ްމީހުންނަށް  3015ކުރިމަތިލާ

ްމަޤާމުް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާކަމުގެ ްދިވެިހރާއްޖޭަގއި ްނޫން. ނިސްބަތްކޮށެއް

ްއަދިް ްމީހެކޭ. ްބުއްިްދިހަމައަށްހުރި ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ އަދާކުރަންޖެހޭނީ

ްއަޅުަގނޑުމެންް ްއެއީ ްކަށަަވރުނުވާކަމުަގިއްްއެކަން ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ،

ްފިލުވޭެން ްޝަްއެކއް ްއެ ްވަނީނަމަ ްއުފެދޭކަމުގައި ްޝައްކު ވަނީނަމަ

ްއެަކްން ްއާދެ، ްހޯދަންޖެހޭ. ނޑުމެންނަިަށް ްއަުޅގަ  3020ގޮތްވެްސ

މިޤާނޫނުއަސާސީއަށްްޢަމަލުކުރަންްފެށުމާއެކުްއަޅުަގނޑުމެންްމިްއަލަށްލިާޔް

ްޢަމަލުކުރަން ްޖާގަލިބިގެންދާެންްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްއޭގެ ފެށުމާއެކު



 112 

ްޢަމަލުުކރެވެމުންދަނީ.ް ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްެއއްގޮތަިަްށތޯ ޤާނޫނުއަސާސީާއއި

ްއިޞްލާޙަކީް ނުޑެގ ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅީ. ްމިިއޞްލާޙު ްއަޅުަގނޑު އެހެންކަމުން،

 3025ވަނަްމާއްދާއަށްް)ނ(ްެއްއްއިތުރުކުރުން.ް)ނ(ްއަކީްބުއްދިހަމައަށްހުރ4ްްި

ްވުން.ްޝުކުިރއްާޔ.މީހެއްކަމުގައިް
ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތާއީދުކުރައްާވ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްޙަސަން،ް ްަރޝީދު ްޙުަސއިން ްއަުރވަން. ްއަޅުަގނޑު ްފުރުޞަތު މެންބަރަށް

 3030ްކޮލުމަޑުލުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ް

ްައއްޑުްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްއަސްލަމްް`. ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްއަތޮުޅގެ

ނޑުްާތއީދުކުރަން.ްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއެހުށަހެޅުއްވިްއިޞްލާޙަށްްައުޅގަ

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްސ.އަތޮުޅެގ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަްތތެރި ްުޝކުރިްއޔާ  3035އާދެ،

ނުޑްްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްއަސްލަމް އެދެްއކެިވްވާހަކަފުާޅްބެހޭގޮުތންްއަުޅގަ

ްދެންނެިވް ްއިނެދގެން ްމިތާ ްަވކިގޮަތކަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްއޮތީ، ދަންނަވާލަން

ް ްބައްލަވާލަްއވާށޭ. ްގަވާއިދު ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫނޭ. 1ްދެންނެވުމެއް

ް ްމާއްދާއާިއ، ްއިޞްލާޙުކުާރ2ްްވަނަ ްމި ްމާއްދާއަށްވެސް ަވނަ

 3040ންްހަމަްަކނޑަެއޅިްބަޔާްނެވގެންްއެަބއޮޭތ.ްއެހެންވީމަ،ްޤާނޫނުއަސާސީެއއްކަ

ްނުވަތަް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. ްނިންމީކީ ްަވކިގޮަތކަށް އަޅުަގނޑު

ްައޅުަގނުޑް ްދަންނަވާލަމުން، ްއެވާަހކަ ްއެހެންވީމަ، ްެއއީ. ްއޮތްގޮްތ މިކަން

ްމުޙަންމަދުް ްމެންބަުރ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަްއޑުައތޮޅުގެ ްއަރުވަން ްފުރުޞަތު

ް ްނަންބަރު ްކަރުދާސް ްއަނެްއކާެވްސ. 43ްއަސްލަމަށް

ްހުށަހެޅުންް ްފުރަތަމަ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި  3045ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވުމަށް.

ނޑުްދަންނަވާލާަފއިްއޮންނާނީ.ް ހުށަހަޅުއްވާފަިއްވާހަކަފުުޅްދަްއކަވާށޭްއަުޅގަ

ްައދިް ްމެންބަރުންނަށްވެސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްފޯކަްސކުރެވޭެނ ްބޮޑަށް ްއޭރުން

ްައޅުަގނޑަްށްް ްމާބޮޑަްށ، ްެއއްެޗއް ްއުުޅއްާވ ްވިދާުޅވާްނ އަޅުަގނޑަްށވެސް

ްކުރިއަށްް ްެއގޮަތށް ްއެހެންވީމަ، ްބޮޑަށް. ްފަހުމްވޭ ގައިުމވެސް

 3050ްގެންގޮސްެދއްވާތޯ.ްް
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ް

ްވަނަްާމއްދާގެް)ނ(ްގެްފަަހތަށްްއަކުެރްއ4ްްއަޅުަގނުޑގެްމިްއިޞްލާޙަކީ،ްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް

ްއަކުުރަގއިްިލޔެފައިްިމވަނީ،ްްލަމްްވާހަކަެދއްެކވުން:އަސް ްއިތުރުކުރާ އިތުރުކުރުން.ްއެގޮތުްންއަުޅަގނޑު

ްއަދާކުރުމުެގް ްވާޖިބުަތްއ ްމަސްޢޫލިއްޔަތާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ

ްމީގެް ްހުށަހެޅީ ްމިިއޞްލާޙު ްއަޅުަގނޑު ްމީހެއްކަމުގަިއވުްނ.  3055ލަޔާޤަތުހުރި

ްހުށަހެ ނޑު ްއަުޅގަ ްފަދައިްންކުރީަގއި ްދެންނެވި ްއިޞްލާޙުަގއިެވސް ޅި

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްހަމ34ްްަޢަމަލުކުރެވެމުންމިދާ ް)ބ(ްގައި ްމާއްދާގެ ވަނަ

ް ްއެބަވޭ. ްލިޔެފައި ްޢިބާރާތް ްމިހާރ34ްްުމި ްގައި ް)ބ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްިމވަީން ްޤާނޫނުއަސާސީަގއިވެސް ޢަމަލުކުރަމުންމިދާ

ްަމސްޢޫލިއްޔަތުތަ ްއަދާކުރުމުެގްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ ްވާޖިބުތަްއ  3060ާކއި

ްއިތުރުކޮށްލީް ްެއއަްށ ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްމީހެއްކަމުގަިއވުްނ. ލަޔާޤާތުހުރި

ްލަޔާޤަތުހުރިް ްއަާދކުރުމުެގ ްމަސްޢޫލިއްޔަތު މަސްޢޫލިއްޔަތު.

ް ްޑްރާފްޓަްށ4ްްމީހެއްކަމުގަިއވުން. ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްމާއްދާ ވަނަ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔކަމު ްސިފަތަްއްބަލާއިރު ްމީހެއްގެ ްއަދާކުރާ ްމަޤާމު ގެ

ްައދާކުރެޭވވަރުެގް ްވާޖިބު ްމި ްމިކަުމގެ ްދެޭކޮގތުގައި ްއަުޅަގނޑު  3065އަންނައިރު

ްއެބަޖެހޭ.ް ްބަޔާންުކރަން ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްވާންޖެހޭކަމަށް މީހެިެއްކަމުގައި

ްބަޔާންކޮށްފަިއް ްއެހެން ްޮކލިފިކޭޝަންތަކެކޭ ްމިވަނީ ްސީދާ ދެން،

ް ްމީގަިއްނެތްކަމުގަިއވިޔަްސ ްހީާވގޮތުްނ ނޑަށް ައޅުގަ

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްޔަޤީނުންވެސް ްހަމަ އެސްޓަބްލިޝްކުެރވިދާނެ

ްހެދިގެންދާނެ.ް ްޤާނޫނުތަްއވެސް ްމިކަމާގުޅޭ  3070ފާސްވުމަށްފަހުވެސް

ްމަޤާމުް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔކަމުގެ ްޖާގަލިިބެގންދާނެ ޤާނޫނުތަކުންވެސް

ްމި ްރައްޔިތުން ްނުކުމެ ްކުރިމަްއޗަށް ްއެކަްންްރައްޔިތުންގެ ޙަވާުލުކރަނީ

ްހުިރް ްޤާިބލިއްޔަތު ްލަޔާޤަާތއި ްއަާދކޮށްދެވޭވަުރގެ ރައްޔިތުންނަށްޓަަކއި

ްދެންް ްލިބިެގންދާނެ. ްއިޚްތިޔާުރ ްބެލުމުގެ ްނޫންތޯ ްނުވަތަ މީހެއްތޯ

ްކޮންމެް ްނިންމާ ްރައްޔިތުން ްނެތުމުން ްިލޔެފައި ްމިވާހަކަ  3075ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްނިންމާ ްރައްޔިތުން ްހަމަ، ްފެންނަގޮތަކަށް.ްނިންމުމަކީ ްރައްޔިތުންނަށް ނީ

ްޤާނޫނުއަސާސީައްށް ްުނކުތާއަީކ ނޑުގެ ްއަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް،
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އަޅުަގނޑުމެންްލިާޔއިރުްއަދިްމިޤާނޫނުއަސާސީއެްއްނުލިޔެެވސްްރައްޔިުތްން

ްބަލަންވީ.ް ްނިންމާޮގތް ްރަްއޔިތުން ްކަމެއްަގއި ްކޮންމެ ްހަމަ ނިންމާ

ްލި ްޤާނޫނުއަާސސީއެއް ްއަިދްއެހެންނަމަވެސް، ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި  3080ާޔއިރު

ްމިކަންް ްިމހެން ްޤާނޫނުއަސާސީގަިއވެސް ްޢަމަލުކުރަމުންދާ މިވީހިސާބަށް

ްލިޔާއިރުް ްައޅުަގނޑުމެްނ ްޤާނޫުނއަސާީސއެއް ްއަދި އޮތުމާއެކު

ްއެންެމް ްޮއތުމަކީ ްބަޔާންކޮށްަފއި ްމިގޮތަށް ްމިވާހަކަ ްހަމަ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްފެ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްމިއިޞްލާޙުްރަނގަޅުކަމެްއކަމުަގއި ްހަމަ ންނާތީއާވެސްެއކު

ނޑަްށް ްއަޅުގަ ްމިއިޞްލާޙަށް ްއުންމީދުކުރަން ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން  3085ހުށަހެޅީ.

ްތާއީުދް ްއެމަނިކުފާނުގެ ްރަޝީދު،ްހަމަ ްޑޮކްޓަރްޙުަސއިން ތާއީދުކޮށްދެްއވި

ްކުރިއަށްްއޮްތކަމަށް.ްޝުކުރިްއޔާ.ް

ް

ްޢިްއޒަތްތެރިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފުރުޞަތުްްޝުކުރިއްޔާ ްމެންބަރަށް ްތާއީދުކުރަްއވާ މެންބަރު.

 3090ްއަރުވަން.ްޮކޅުމަޑުލުގެްިޢއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްޙުސައިންްރަޝީދުްޙަސަން.

ް

ްދެންމެްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްއަސްލަމް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެިރ ްއަްއޑުއަތޮުޅގެ

ްއިޞްލާޙަށްްއަުޅަގނޑުްތާއީދުކުރަން.ްހުށަހެޅުއްވިްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ްއިބްރާހީމް،ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޙުސައިން ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި  3095ޝުކުރިއްޔާ

ްއަުރވަްން ްފުރުޞަތު ނުޑ ްއަުޅގަ ްެމންބަރަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ޅ.އަތޮުޅގެ

ްހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވުމަށް.41ްްކަރުދާސްްނަންބަރުް

ް

ްދެކެނީްްރުްޙުަސއިންްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަ ްވާޖިބެްއކަމުގައި ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްުފރަތަމަ ްއެންމެ ްއާދެ، .`ް

ްރައީސްއަށާިއްްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްލޮބުވެިތ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމުާބރިކްބާދީ ްތަޙުނިާޔއާއި  3100އާއަހަރުގެ

ްރައްޔިތުންނަްށް ްއެންމެހާ ްހަންހާރަވެތި ްޤައުމުގެ ްދިވެހި ްމި އަދި

ްއަދި ްްއަރިސްކުރުން. ްނުބައިެވގެންާވ8ްްމިމަހުެގ ްހިންގި ްދުވަހު ވަނަ

ްމުޖުރިމުންގެް ްއެންމެާހ ްހިންގާފައިވާ ްޖަރީމާތައް ްއެންމެހާ ޖަރީމާއާއި،

ް ްކުށްވެރިކުރާޙާލު ްޢަމަލުތައް ްޚިލާުފެވްهللا ްހުާވތަކާއި ްކޮށްފަިއވާ ގަންދީ
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ްވެފަިއާވް ްައދި ްފަރާތްތަކަށާއި ްޢަމަލުނުކުރާ ްއެްއގޮތަށް  3105އެހުަވއާއި

ްފަރާތްތަކަށްްްވަޢުދުތަކާއި ްޚިލާފުވެފަިއާވ ްވަޢުާދއި ްެއއަށް ބޮލާޖަހާފަިއވާ

ްނުކުރެއްވުމަްށް ްޢަމަލުތައް ްއެބޭފުޅުންގެ ްެއގޮތަްށ ްއަދި ތަޢުބާވުމަށާއި

ްޝުކުރިއްާޔ.ް ްއާދެ، ްއިިިލްތިމާސްކުރަން. ްހަނދާންކޮށް އަޅުަގނޑު

ގަިއްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށްްއިންތިޚާުބކުރާްމީހެއް

ް ްސިފަތައް ްެގ4ްްހުންނަންވާ ް)ނ( ްފަަހތަށް ްގެ ް)ށ( ްމާއްދާގެ  3110ަވނަ

ްއަކުރުަތްއް ްފަހަތަށްހުރި ްހަމަޖައްސާ ްއިްޞލާޙު ްއަންނަނިވި ގޮތުަގއި

ް ްއިޞްލާޙު. ްހުށަހަޅާ ނޑު ްއަޅުގަ ްމިއީ ްމާއްދާެގ4ްްތަރުތީބުކުރުން. ވަނަ

ްސަބަބު. ްހުށަހަޅަންޖެހުނު ްސިފަ ްމި ްފިރިހެނަކުކަމުަގއިވުން. ް)ނ(،

ްކަުއއިތުުރް ްއަސްލުކަމުަގިއވާ ްއެއް ްތެރެއިން ްއަސްލުތަުކގެ އިސްލާމްދީނުގެ

 3115ޢަލައިހިްވަަޞއްލަމަިއެގްޙަދީޘްފުޅުގަިއްهللاްރަސޫލުްމުޙަންމަދުންްޞަިައްލަ

ް ްއެންެމްް.أةلن يفلح قىم ولىا أهرهن آهرވަނީ، ްޤަުއމުގެ މާނައަީކ

ްބަޔަކަށްް ްއިޚްތިޔާރުކޮށްފި ްއަންހެަނކު ކާމިޔާބެއް،ްްއިސްވެިރެއއްކަމުަގއި

ްސަ ްިމޙަދީޘަކީ ްނެތޭ. ްދިންނެވުމެއް ްއެހެނީ ްމަތްނުޢުެގ ގޮތުންވެްސްނަދާއި

ްއިްސލާ ްމުޅި ްޙަދީޘެްއ. ްަޙދީޘެއް،ޞައްޙަ ްޤަބޫލުކުރާ ްއުންމަތް هتفق ްމީ

ްޙަދީޘްްعليه  ްމުފައްސިރުންނާއި ްޢިލްމުވެރިންނާއި ްމިއުންމަތުެގ  3120ޙަދީޘެއް.

ްއަ ްބޭފުޅުންގެ ްލިޔުްއވާ ްޝަރަޙަ ްފިޤުުޙްފޮތްތަކުގެ ރިހުަގއްާޔއި،

ްނިޒާމަްށް ްސިޔާސީ ްއިސްލާމީ ްއަދި ްތެރޭގަިއ ޢިލްމުވެރިންގެ

ްިމް ްޙަދީޘެއް. ްމަޝްހޫރު ްތެރޭގަިއ ްމުްސލިމުންގެ އަހަންމިއްޔަތުކަންދެްއވާ

ްއިސްވެރިަޔކަްށް ްއެންމެ ްޤައުމުގެ ްދަލީލުކުރަނީ ްޞަރީޙަކޮށް ޙަދީޘުން

ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުވެވޭނެކަން. ްމިނުކުާތްްއަންހެނަކަށް  3125މިތާނގައި

އަޅުަގނޑުްޤާނޫުނއަސާީސގައިްހިމަނާލަންްއިސްލާޙެއްގެްގޮތުަގއިްމިހުށަހެީޅް

ްމިފަދަް ްިޚލާފަށް ްއުސޫލުތަކާއި ްއިްސލާމްދީންގެ ްޤައުމެްއގައި އިސްލާމީ

ްވިދާުޅިވް ްތެދުބަސް ްއެންމެ ްމިޙަދީޘަކީ ްނުކުރުމަށްޓަކައި. މުހިންމުކަމެއް

ްމާތްރަ ްލޮބުވެތި ްޞައްލައަޅުަގނޑުމެްނގެ ްމުޙަންމަދުން ްސޫލު ޢަލައިިހްهللا

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްަބސްފުޅުަގއި ްެއކަލޭގެފާނުގެ ްބަސްފުޅު.  3130ވަޞައްލަަމގެ

ްއަންގަާވ،ް ްމުސްލިމުންނަށް ްޚާއްޞަކޮށް ްމީސްތަކުންނަށް އެންމެހާ
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ްއިސްވެިރކަންް ްއެންމެ ްޤައުމެއްގެ ްައންހެނަކަށް ްމިވަނީ އިންޒާރުކުަރްއވާފައި

މަކަށްްކާމިޔާބެްއްނުލިބޭނެކަމަށްްުނވަތަްއެޤައުމަީކްދީފިނަމަްހަމަހިލާްއެޤައު

ްކަށަވަރުްނވެްސް ްަރއީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްޤައުމެއްކަމަށް. ނުދިންނަވާނެ

ްގެއްލުމަކުްން ްއެފަަދ ްއެހެންވީމާ، ްގެއްލުމެްއ. ްބޮޑުެވގެންވާ  3135ނުދިންނެވުމަކީ

ްޢާންމުކޮ ްޤައުމަކަށް ްހުރިހާ ްޙަދީޘަކީ ްމިދެންނެވުނު ށްްދުރުހެލިވާންޖެހޭނެ.

ްނިސްބަތްވާް ްރަށަކަށް ްހުރިހާ ްޒަމާނަކަށް ްހުިރހާ ްއަދި ްޙަދީޘެއް. ޝާމިލުވާ

ްއޮތުމުން.ް ްއަިއސްފައި ްލަފްޒުން ްޤައުމު"ްމި "ް ްމިތާނގައި ްެއއީ ޙަދީޘެއް.

ްކޮމިޓީންް ްފަތުވާެދއްވާ ްއަލްއަޒްހަުރގެ ްމިކަާމމެދު ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްޙަދީޘްގައި ްމި ްަވނީ، ްަބޔާނުަގއި ްރަސޫލުްނެރުއްވާފަިއވާ  3140هللاްޞައްލަްهللا

ްއެންމެް ްަޤުއމެއްގެ ްހަމައެކަނި ްމިދެއްާވްޚަބަރުގަިއވަނީ ްވަަސއްލަމަ ޢަލައިހި

ްނުލިބޭނެކަމަށްް ްކާމިޔާބު ްއެބަޔަކަށް ްުހރުމުން ްއަންހެނަކު އިސްވެިރޔަކަްށ

ްމިފަދަކަމެްއް ްއެކަމަުކ، ްނޫންކަމަށް. ްަޤސްދުކުެރއްިްވުން އިޝާރަތްކުަރއްވާ

ްޙުއްދަނޫންކަ ްނޫންކަން ްއެކަްންޙުއްދަ ްޤައުމަކަށް ްއިސްލާމީ މާއި

ްއެޒަމާނަްށް ްދަލީލުކުރަީނ ްމިއިން ްނަހީކުރެްއވުްނކަމަށް. ނަޑއެިޅގެން  3145ކަ

ްމިީއް ްކަމަކަށް. ްދަލީލުކުރާ ްޒަމާނަކަށްެވސް ްހުރިާހ ްނޫްނކަމާއި އެކަންޏެއް

ްރަސޫލުް ްމިކަމުގައި ްޞަްއލަهللا ްއަސްޙާބުންްهللا ްވަސައްލަަމެގ ޢަލައިހި

މާއިްއަދިްއިސްލާމީްއުންމަތުގެްަޞިަލަފުންވެްސްޢަމަލުކުރައްވާފަިއވާްގޮތްކަ

ްއިސްލާމްދީނުެގްއަސްލުތަުކެގް ްގޮތްކަން.ްހަމައެފަދައިން ޢަމަލުކުރައްވާފަިއވާ

ްއެންެމް ްޢިލްމުވެރިން ްފިޤުޙު ްިއޖުމާޢުގައިވެްސ ްއަސްެލއްކަމަްށވާ  3150ތެރެއިން

ްއިސްލާމީް ްއަންހެނަކަށް ްޢިޖުމާޢުވެފައިވަނީ ްެއއްބަސްެވ ްކުރިއްިްސުެރވެސް

ްރައީސް،ް ްޢިއްޒަްތތެރި ްނުވެވޭެނކަމަށް. ްއިްސވެރިަޔކަށް ްއެންމެ ޤައުމެްއގެ

ްސަބަބަީކް ްދަލީލެއް. ްމުސްތަޤިއްލު ްޝަރީޢަތުގެ ްއިސްލާމީ  އިޖުމާޢަކީ

ްިއޖުމާޢުނުވާނެތީ.ް ްމަގުފުިުރެދުމަކަށް ްޢިލްުމވެރިން ްއުންމަތުގެ އިސްލާމީ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަ ްހުށަހެޅީ ްައޅުަގނޑު ްމީހަކީްއެހެންވެ ްުހންނަވާ  3155ށް

ްއަސްލުތަކުްން ްއިސްލާމްދީނުގެ ްއެއީ ްވާންވާނެކަމަިަށް. ފިރިހެނަކަށް

ްތެރެއިްން ްއަސްލުތަކުގެ ްދީނުގެ ްދެކޮޅުހަދާނަމަ ްހުށަހެޅުމާ ްމި އަސްލެއް.

ްނޫން.ް ްކުެރވޭެނކަމެއް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްެއީއ ްދެކޮޅުހެދެނީ. އަސްލަާކއި
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ްމާނައަކީ ްމިބަހުގެ ްއިޖުމާޢު، ްއަލް ްޢުިުންމަތުެގްްއާދެ، މުޙަންމަދުގެފާނުގެ

ްޙުކުމެްއެގް ްޝަުރޢީ ްޒަމާެނއްަގއި ްކޮންމެވެސް ްމުޖުތަޙިދުން  3160ޢިލްމުވެރި

ްޞަޙާބީންގެް ްއެބޭކަލުން ްފަހެ ްެއއްބަސްވުެމއް. ްެއއްބަސްވެަފއިވާ މައްޗަށް

ްމައްަޗްށް ްުޙކުމެއްެގ ްޝަރުޢީ ްފަހުންވެސް ްެއއަށްވުެރ ްނުވަަތ ޒަމާނުގަިއ

ްނުވަތަްއެއްބަްސެވވަަޑއިގެންފި ްއިޖުމާޢު ްއަދި ްއިޖުމާޢަކަށް. ްެއކަންވާނީ ނަމަ

ްއިއްތިފާޤުެވވުނުްޙުކުމަކަށްްޢަަމލުކުރުމަކީްވާޖިބުެވގެްނވާކަމެއް.

ް3165 

ްއާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމިހާރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް

ް

ްއެހެނީްމުސްލިމުންގެ...ްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް
ްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް3170 

ްއާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެްއިނގޭތޯ.ްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްރަސޫލުްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ްއެންމެ. ްުކޑަކުަޑ ްއެންމެ ްވަޞައްލަަމްهللاްަޞއްލަهللاްއަދި ްޢަަލހި

لت ايجوع أهتي علي ضال سألت هللا عز وجل أالވަީނ،ްޅުކުރައްޙަދީޘްފުްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްޟަލާލަތަކަށްްް.فأعطا نيها ްމީހުން ްއުންމަތުގެ ްތިމަންަކލޭގެފާނުގެ  3175އާދެ،

ް ްިއއްތިފާޤުނުވުމަށްއެދި ްގޯސްަމގަކަށް ްނުވަތަ ްވަތަޢާލާެގްهللا ސުބްޙާަނޙޫ

ް ްދެންނެވުމުން ްތިމަންކަލޭގެފާނު ްޙަޟްރަތަށް ްވަޠަޢާާލްهللا ސުބްާޙނަޙޫ

ްއަދިެވްސްތިމަންކަލޭ ްޙަދީޘާއި ްމި ްއެހެންވީާމ، ްދެއްވިެއވެ. ްއެކަން ގެފާނަށް

ް..لن تجتوع أهتي عل ضالالتވަރަށްްގިނަްޙަދީޘްތައްްއެބަހުރި.ް

ް3180 

ްއާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމިހާރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއާދެ،ްޝުކުިރއްޔާ.ްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް
ްރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން:އިބްް

ް3185 
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ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްތެރ12:33ްްިމިހާރު ްތާއީދުކުަރްއާވ ްމިއަށް ްއާދެ، ްެވއްޖެ. ވެސް

ްފުރަތަމަް ްެތރެއިން ްޭއގެ ްއަރުވާނަން. ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ މެންބަރަށް

ްމެންބަރު.ް ްިޢއްޒަތްެތރި ްއއ.ގެ ްއިބްރާހީމް، ްމަޖްދީ ްމުޙަންމަދު މިއޮތީ

ްމ.އަތޮުޅެގްމި ްސުލައިމާން ްއަޙްމަދު ްދެން ްނެތް. ްވަަޑއިގެން ވަގުތު

ްމަޢާފްކުރައްވާ.ް ްއަރުވަން. ްފުރުޞަތު ްައޅުަގނޑު ްމެންބަރަށް  3190ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުް ްއަުޅގަ ްމެންބަރަްށ ްިޢއްޒަތްތެރި ްފ.އަޮތޅުގެ ްއަޙްމަދު، އިބްރާހީމް

ްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް

ް ްމެންަބރު ްއުުތރުުބރީ ްއިބްރާހީމްް،ްާއދެނިލަންެދއަތޮޅު ްޙުސައިން ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްޅ.އަތޮޅުގެ ްދެންމެއަކު

 3195ްެއހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެޅުމަށްްއަޅުަގނޑުްތާއީދުކުރަން.ްއިްބރާހީމްްއަްޙމަދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްޖަލްސާްނިންމެވުން.ް-4

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުރިްއޔާ ްމިއަދުެގްއާދެ، މިހާހިސާބުން

ނޑުްނިންމާލަން.ް ްއަޅުގަ ްހިނަގއްޖެ.ްއެހެންވީމަ،ްދެނ12:33ްްްޖަލްސާ  3200ވެ

ްާވއިރު.14.33ްްމިމަޖިލީހުގެްޖަލްސާއެއްްއޮންާނނީްމިއަދުގެްމެންދުރުފަހުގެް

ް

ްޖަލްސާްނިމުނީ.ް.العالوينްربްهلل والحود

______________ް
ް3205 


