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 ސާްފެށްޓެވުން.ޖަލްް .1

   

ްعلىްوالسالمްوالصالةްهللްالرحين، الحودްالرحونްهللاްبسنްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
ްްޖަލްސާްފެށުނީ.ް.واالهްوهنްوصحبهްآلهްوعلىްهللاްرسول

ް5 

ވަނަްމާއްދާއަށ17ްްްރައްޔިތުންގެްމަޖިލިސް،ްމިބާބުގެްް-2

ްސެވުން.ހުށަހަޅުއްވާފައިވާްއިޞްލާޙުތަކަށްްވޯޓަށްްއެއްް
ް

ްމަޖިލީހުގެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޚާްއޞަ ްަރއްޔިތުންެގ ްޖަލްސާއަްށ252ްްްއާދެ، ަވނަ

ްމަރުޙަބާ.ް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެްނމެހާ  10ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންދެްއވި

ް ްއާދެ، ްޢިްއޒަތްތެރިްއަްށ66ްްްމިހާތަނަށް ްގިނަ މެންބަރުންްްވުރެން

ް ްމަޖިލިރައްވަަޑއިގެންެދއްަވއިފި. ްއެޖެންޑާަގިއްޔިުތންގެ ްމިއަދުގެ ްއާދެ، ސް

ްމަޖިލި ްރައްޔިތުންގެ ްމިއޮީތ، ްއައިޓަމަކަށް ްދެވަނަ ްމިބާބުގެ ވަަނ17ްްސް

މާއްދާއަށްްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްިއޞްލާޙުތަކަށްްވޯޓަށްްއެއްެސުވން.ްއާދެ،ްމިް

ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެނިގވަަޑިއގެންފައިވާނެ ްމިހާރުްންނަށް  15ފަދައިން

ްމިހާުރްޢި ްފޮނުވިފައި. ްއިޞްލާޙުތަްއ ްއެ ްވާނީ ްމެންބަރުންނަށް އްޒަތްތެރި

ްދިމާވެގެްން ްްސކްރީނުަގިއ ްމިހިރަ ްަމއްަސލައެއް ްކުޑަ އަޅުަގނޑުމެން

ް ްބައްަލވާލަްއވާ ްއެބަ ްއެކަްނ ްއެހެންވީމާ، ްމިއުޅެނީ. ްޢާންމު، މިްއަމީްނ

ްއެބަ ްމަސަްއކަތުަގއި ްރަނގަުޅކޮށްލެވުމުގެ ްއެކަންތައް އުުޅއްވާ.ްްކިހިނެއްތޯ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއދ.ެގ ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ.  20)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ްމެންބަރުްއިލްޔާސްްޙުސައިންްއިބްރާހީމް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްިނޒާމާބެހޭްްއަިރއަތޮޅުްދެކުނުްުުބރީްމެްނބަރުް ްނިިމގެންދާހިނދުގައި ްބައިތައް ްަމއިަގނުޑ  25ްޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްނިޒާމާބެހޭްްއިްބރާީހމްްްއިލްޔާސްްުޙސަިއން ްމުހިންމު ްވަރަށް ްމިޖެހުނީ ްދަންނަވާލަްނ ްނުކުތާއެއް
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ްޢިއްޒަތްތެރިްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްިތބި ްހުވާކޮްށގެން ްއަުޅަގނޑުމެން މައްސަލައަކަްށވާތީ.

ްއެބަދޭ.ް ްހިނގަމުން ްމިތާ ްކަންތައްތަކެއް ްގިނަ ްވަރަށް ްނޭނގި މެންބަރުންނަށް

ްކޮމިް ްޑްރާފްޓިންގެ ނޑުމެންޚާއްޞަކޮށް ްައޅުގަ ްނޫސްތަކުން ްތެރޭގައި. ނަށްްޓީ

ްއެނެގނީ. ްމި ްެއއްެޗއް ްދޭހަވަމުންދަނީްްއެނގޭ ނަޑށް ްއަުޅގަ  30ޚާއްޞަކޮށް

ްޚަބަުރތަކު ްއެލިބޭ ްނޫސްތަކުން ްމެދުވެރިވެ ްޕާީޓއެއް ްދެ މިާތްަގއި

ްމަސަްއކަތްް ްބާބުގެ ްދެ ްޑްރާފްޓްކުރަންޖެހޭ ްައލަށް ްމިހާރު ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްެދްހިނގަމުންދާކަމަށް ްއެ ްނުވިސްނޭ ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްހަމަ ްއަޅުަގނަޑކަށް .

ްމަޝްވަރާތަްއް ްކޮމިޓީެގ ްޑްރާފްޓިންގ ްބޭނުންކޮށްގެން ްނަން ޕާޓިއެްއގެ

ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއޮްތކަމަކަށް. ްސަބަބެއް ްއެއްެވސް  113ް35ހިންގަންޖެހޭނެ

ްތިއްެބވި. ްއެަބ ްއިންތިޚާބުކޮށްަފއި ްރައްޔިތުން ްމިތާ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި

ްމަަޝވަރާކޮށްލެް ްަވކިވަކިން ްމެންބަރަކާ ްއެންމެ ނޑަށްްއްއޭެގއިން ްއަުޅގަ ިވަޔސް

ްބާބެއް،ް ްއިންތިޤާލީ ްރަނގަޅަށް ްމާ ްވުރެން ްަަކށް ްކަންތައްތަ ްއެހިނގާ ހީވަނީ

ް ްމަރުޙަލާއެއް ްހިންގޭނެހެން.ްެގނައުއިންތިޤާލީ ްމަސަްއަކތް ްއެ މަށްޓަކައި

ްދައުލަ ްމި ްހިނަގންޖެހޭނީ ްކަންމަގު ްޢަމަލުކުރަމުންްއެހެންވީމާ، ްމިހާރު  40ތުން

ްގެން ްޤާނޫނުއަސާީސއާ ްނިންމާފައިހުރިްދާ ްތަޅުމުން ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ އަދި

ގަާވއިދުތަާކ،ްއެްއގޮތަްއކަމަށްްއަޅުަގނޑަށްްފެންނާތީްއަބަދުވެސްްމިްވާހަކަތައްް

ްމިހާރަކަ ްދެކެވެނީ. ްމި ްނިމެމުންދާއިރު ްވަރަށްްށްއައިްސްއަސާސީ ްފެންނަނީ މި

ްމުހުތާރު ްޚުދު ްައމިއްލަފުޅުގޮތަކަށް ްމާއްދާއިނ99ްްްގޮތަކަށް ަވނަ

ްފޯ ްވަން ްާޤނޫނުއަސާސީެގ ްނުވަަތ ްބާރުްރފޯްރބާރުލިބިގަނެގެން  45އިން

ްއެީއް ްއުޅޭތަން. ްނިންމަވަން ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއަމިއްަލގޮތަކަްށ ލިބިގަނެގެން

ްނޫންކަމަްށް ްބޭނުންވާެނގޮތެއް ްރަްއޔިތުން ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ އެްއގޮތަކަްށވެސް

ްހަނދުމަފުޅުކޮށްލުމުގެްއަޅު ްހަމަ ްއަނެއްާކވެސް ްމިވާހަކަ ްފެންނާތީ ަގނޑަށް

ްގޮތުން،ްހަނދުމަފުޅުްއެރުވުމުެގގޮތުންްދަންނަވާލީ.ް
ް50 

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމި ްނެންގެވީ ްތި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާދެ، ބެހޭގޮތުންްޖަލްސާއާ

ްމަ ްތިކަހަލަ ްވާަހކަެއއްނޫން. ްކަމުގެ ްއޮިތއްާޔްހިނގަމުންދާ އްސަަލެއއް

ނުޑް ްއަޅުގަ ްހުށަހަޅުއްވާލެްއވީމަ ްސިޓީފުޅަކުން ްއިދާރާއަށް މަޖިލީހުގެ
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ްމެންބަރުްބަލާ ްޢިއްަޒތްތެރި ްގެ ްހއ. ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ،  55ލާނަން.

ްއިލްޔާސްްޙުަސއިންްއިބްރާހީމް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްްމެންަބރުްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީ ްމަނިކުފާނަށްްްޖަލްސާއަށް... ްކަމެއްނޫނޭ ްމުހިންމު  60ްއެހާ

ްަބއްލަވާަލއްވާނަޭމްއެނިގވަަޑއިގެންފަްްއަްޙމަދުްމުިޢއްޒުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެކަން ްފޮނުވައިފިއްޔާ ްނެތޭ ވެސް

ްދެއްތޯ.ް
ް

ް

ްމެންބަރަށްވެސްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެްއޗެއް ްދެންނެވި  65އަޅުަގނޑު

ނުޑްދެންނެވީންއަުޑއިިވވަަޑިއގަ ްައުޅގަ ްމަްއސަލައެްއ،ްމިްްނަވާނެ. ެއކަހަލަ

ްމައްސަލަެއއްްޖަލްސާއާ ްއެކަހަލަ ްމަްއސަލަެއއް ްއެ ްމައްސަލަެއއްނޫޭނ. ބެހޭ

ްޖަވާެބްއް ްއެކަމާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްލިޔުއްވީމަ ްއިދާރާއަށް ްމަޖިލީހުގެ އޮތިްއޔާ

ްެް)ްއަރުވާނަމޭ. ތ.އަތޮުޅެގްއްްވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(.ްއާދެ،ްިނޒާމާބެހޭްނުކުތާއެ

 70ްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާްޟްރަޝީދުްފާހަގަކުރެްއވި...ޢިއް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިއަދުެގްއެޖެންާޑްއަުޅަގނޑުމެންްއޮީތ،ްޝުކުރިއްާޔްިއއްޒަތްތެިރްރަީއސް.ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް

ްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދުވަހެއް ްދެ ްއަްނުނީމީގެ ްދުވަސްކުރިން ްލިބިފައި.ްތިްނ ްއޮތީ ނޑަށް  75ުޅގަ

ްއެޖެންޑާ ްވިދާޅުވެަފިއްާއއެްއކޮށް ްސިީޓަގިއ ްފޮނުވި ްރައީސް ޢިްއޒަތްތެރި

ްއޮތް ްްކުރީ، ްދުވަހުަގއި ްހުްުބަމިތާ ްހުޅުވާލެވުނު ފާސްނުވެދިަޔްސަށް

ް ްްސަށްހުްުބަމައްސަލަެއއް ްހުޅުވާލަިއގެން، ހުޅުވާލުމުެގްްސަށްހުބައަދި

ްމަ ްތެރޭގައި ްމެންބަރުންގެ ްނޫންނަމަްބަދަލުގައި ްޝވަރާކުެރވިގެްނ

 17ް80ޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސގެްއެދިވަަޑއިގަތުމަކަށްްމެންބަރުންްދެްހުށަހެޅުމެއްް

ްހުށަހެޅުމެއްް ްދެ ްދެއްވަިއގެން ްފުރުޞަތު ްހުށަހަޅަން ްމާއްދާއަށް ވަނަ

ްވަނީް ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްއެ ްލިބިފައި. ްތާއީުދ ްއެއަށް ްއަދި ހުށަހެޅި
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ްއެހެންަނމަ ްދެން ްވަިކްފޮނުވާފައި. ްއެބަ ްާލޒިމްކުޭރ ްީމގައި ވެސް،

ްކަން ްޭއގަ ްމަތައްތަެކއް، ްރައްޔިތުންގެ ްމިކަހަލަ ްބަޖެޓާ އްޗަްށްއެބަބުނޭ

 85ނުހިމެނޭގޮތަކަށްްމަޖިލީހުގައިްއެކަަމށްްވަކިގޮަތކަްށްޢަމަލުކުރާްޤާނޫނުތަކުގަް

ްފާސްކުރެ ްޮއވެފައިމި ްމެޖޯރިޓީއެއް ްކަހަލަ ްކަންތައްތަކަްށްްވޭ އަެނއް

ް ްއެބަހުރި.ްވަިކގޮތަކަށް ްހުށަހެޅިފައި ްހުށަހެޅުންތަކެްއ ްކަހަަލގޮަތކަށް އޮންނަ

ްިޢއްަޒތްތެރި ނޑު ްއަުޅގަ ްބޭނުންވީ،ްްއެހެންވީމާ، ްދަންނަވާަލން ރައީސަށް

ްއޮތް ްމިކަން ްގިނަދުވަސްްމިކަހަލަގޮތަކަށް ްމިހާ ްނުދިޔައިރު ްފާސްވެގެން ިއރު

ްނު ްފުރުޞަތެއް ްއިތުރު ްކީްއވެތޯ ްމެންބަރުންނަށް  90މިއަްށްްވީދެއްލިބުނުއިރުްު

ްރައްޔިތުންެގް ްގޮތުަގިއ ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްހުށަހަޅަން. ހުށަހެޅުމެއް

ްެއީއް ްާބއްާވކަށް ްަވިކގޮތަކަށް ްވަިކކަމަކަށް ްފާސްކުރަން ްކަމެއް މަޖިލީހުން

ްކޮންެމް ްފާްސކުެރވޭ ްކޮށްގެްނވާނެކަމެއްނޫން. އެްއގޮތަކަްށވެސް

ްމެޖޯ ްއެއް ްފާސްކުރެެވންޖެހޭނީ ްއެްއްފާސްކުރުމެއްެވސް ްނޫނީ ރިޓީއެްއ

ްައޣްލަބިއްޔަތެްއް  95އަޣްލަބިއްޔަެތއްްޮއވެގެން.ްއެެހންވީމާ،ްކޮންމެކަމަކަށްްވަކި

ްކުރާކަމަށް ްމިކަން ްއޮެވގެން ްެވއްޖެއްޔާ ްނުބައިމިއީ ްމީ.ވަރަށް ްގޮެތއް

ްއެއްް ްޭނނގެ ްައޅުަގނޑަކަށް ްއެހެންވީމާ، ްޙަޤީޤަތަށްްގޮތަކަްށވެްސ، ްހަމަ މީ

ްވާހަކަް ްދަންނަވާ ްކޮމަްނވެއަޅުަގނޑު ްޕްރެކްޓިސްާއްއެއް ްބެސްްޓ ލްތް

ް ްކުރާނީ ްމިކަން ްއެތަުނގަިއ ްނޫނީ ްޢިއްޒަތްެތިރްމިއެްއގޮތަށްތޯ ގޮތަށްތޯ.

ް ްމީ.ްްހަމަރައީސް، ްވާހަކަެއއް ްދަންަނވާ ނޑު ްއަުޅގަ  100ސީިރއަސްޮކށް

މީްދުނިޔޭގެްއެހެންްތަންތަނުންްްނޑަށްްމިކަްަންްސާފުޮކށްްދެއްވާތި.އަޅުގަް

.ްއަޅުަގނޑުމެންްއެބަްަދއްކާްކަންަތްއތައްްކުާރއިުރްމިކަންްކުރަނީްމިހެންތޯ

ްޤައުމު ްއެހެން ްކުާރގޮތޭދުނިޔޭގެ ްކަންަތއްތައް ްއެހެންވީމާ،ްތަުކގައި .

ްކުރާގޮތަށް.ް ްކަންތައް ްއެހެންތަންތާ ްދުނިޔޭގެ ްހިނގާށޭ ްދަމާ އަޅުަގނޑުމެން

ްހަދަން.ް ްޤާނޫނުއަސާީސއެއް ްއާ ްމިތާނގައި ްމިއުޅެނީ  105އަޅުަގނޑުމެން

ްހުށަހެޅުންތަްއްއެހެންވީ ްމި ްކުރާގޮތަށްތޯ ްމިކަން ްއެހެންތަންތާ ްދުނިޭޔގެ މާ،

ްއޮ ްއެހެންވެއްެޖއްކަމަށްވަންޏާހުށަހެޅިފައި ްމިއަށްްްތީ. އަުޅަގނޑު

ް ްއެހެންނޫންކަމަްށ ްވޯޓުދޭނަން. ނޑުްެވއްޖިއްާޔ ްއަުޅގަ ްއްޯވޓެްމިގޮތަށް
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ްރަ ްޢިްއޒަްތތެރި ްދިޔުމުެގކުރިން ްޯވޓަކަށް ްމި ްއެހެންވީމާ، އީސް،ްނުދޭނަން.

 110ްއެކަންްސާފުކޮށްްދެްއިވއްޔާްަވރަށްްރަނގަޅު.ް

ް

ް

ްވޯޓުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފެނިވަޑަިއގަްނނަވާގޮަތކަށް ްވޯޓުދޭން ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި އާދެ،

.ްއެހެންވީމާ،ްއެްމިވަނީްހުށަހެޅިގެންްއަިއސްފައިްްއްސަލަދެއްވާނީ.ްދެންްމިްމަ

ްނިޒާމައްސަލައާ ްނުކުތާއެއްބެހޭގޮތުން ްްމީ ްނެންެގވުން ނޑަްށްތިނެންެގވި  115އަުޅގަ

ްމިް ްމިއުޅެނީ ްދަންނަވާލަން ްމި ްމިހާރު ްާއދެ، ްނެތް. ބަލައިގަެނވޭކަށެްއ

ް ްއެރުމުަގިއްްއެހެރަސްކްރީނަށް، ްސްކްރީަނށްވެސް ްމި ްއަދި ސްކްީރނަށްވެސް

ްފެންނަގޮތަށްް ްސްކްީރނުން ްއެބައުޭޅ. ްަމްއސަލައެްެއް ްކުޑަ ްުއޅޭ ދިމާވެގެން

ްކުޑަހިނދުކޮެޅްއްއެކަން ްވިދާޅުވަީނ ްމި ްޓެކްނީޝަނުންްް ްކަމަްށވަންޏާ ކުެރވޭ

ްބައިް ނޑަކަށް ްގާްތގަ ްވެދާނެކަމަށް.ްގަނަގާނެއޭ. ްބޭނުން ްއިތުރަށް  120ިޑއެއްާހއިރު

ްއެބަް ްއެކަމާ ްއިންަނނީ. ްމި ްމަޑުކޮށްލައިގެން ްމި ނޑު ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ދެން

ްައޅުަގނޑަ ްކުރަްއވާ. ްއެަބ ްމަސަްއކަތް ްއެ ްޢިއްޒަތްތެިރްއުޅުްއވާ ްހީަވނީ ށް

ްއެހެންނޫންތޯ.ް ްފެނިވަޑަިއގަންަނަވން ްސްކްރީނުން ްބޭނުންފުޅުވޭހެން މެންބަރުން

ްސްކްރީނުން ްމި ްސްކްރީނުންނާ ްޓީވީ ްސްކްރީނުން، ްދެ ފެންނަ،ްނުްނާމި

ްއޮތީ.ް ްނެގެން ްވޯޓުނަގަންޏާ ްމިހާރު ްކަހަަލަގްޮްަތަކަށް  125ފެނިވަޑައިުނގަންނަވާ

ް ްަމއިކުން ްއެްއޗެހި.ްއެހެންނޫނިއްޔާ، ްނަތީޖާތަކާ ްމި ެފނިވަަޑއިގަންަނވާނެ

ްމިއުޅެނީ.ް ްދިމާެވގެން ްމައްސަަލއެްއ ްުއޅޭ ްދިާމވެގެން އެކަމުަގއި

ްް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(. ްއަތޮުޅެގްމީ ްބ. ްފާިއޒް ްއަލީ ްނުކުތާއެއް ނިާޒމާބެހޭ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު...

ް130 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއިލެކްޓްރޯިނކްްޯވޓިންގްސިސްޓަމެއްްިމްްްމާޮޅސްމަޑުލުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރު

ްސަލާމަތްްއަލީްފާއިޒްްާވހަކަެދއްކެުވން: ްވަގުތު ްބެހެއްޓުނީ ްއަނެްއގޮުތން ްގޮތުން. މަނިކުފާނުްކުރުމުގެ

ްބަލާއިރު ްވާހަކަައށް ްތިވިދާުޅވި ްދެންމެއަކު ްމިެނޓްވެދާނެކަމަްށްހ36ްަ،  135ކަށް

ްގަް ްެއީއްތިވިދާޅުވަނީ. ްޯވޓުނެގުން ްއުފުލަިއގެން ްއަތް ްެއބައޮތް ވާއިުދަގއި
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ްމައްސަލައިލެކްޓް ްސިސްޓަްމގައި ްއެކަްންްރޯނިކް ްއެހެންވީމާ، ޖެހިއްޖެނަމަ.

ްއެހެންްކުރިއަށްްގެްނގޮސްެދއްަވންްފެނަނަްވާހަކަްދަންނަވަންްޝުކުރިއްާޔ.
ް

ް140 

ްޢިއްޒަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްެއއްެވސް ްމެއާދެ، ްތްތެިރ ްއިޢުތިރާޟު ނުކުރައްވަންާޏްންބަރަކު

ް ްއަތްޕުޅު ްގެންދާނަން، ްކުރިއަްށ ްެއގޮތަށް ްވޯުޓ.ްއަޅުަގނޑު ހިތްލަވަިއގެން

ްތަެނއްް ްއިޢުތިރާޟްކުރައްވާ ްމެންބަރަކު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެްއވެސް ްއާދެ،

ް ްވޯޓަށް ްެއގޮތަށް ްއަުޅަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްކުރިއަްށްނުފެނޭ. ދިުއމަށް،

 86ް145)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ްއާެދ،ްމިހާރުްްށަިއގަންނާނަން.ފަމަށްޓަަކއިްގެންދިއު

ް ްތިއްބެވި. ްއެބަ ްވަަޑއިގެން ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި .81ްވަރަކަށް

ްއަނެއްހެންް ްވަރެއްހެްނ. ްރަނގަޅު ްހަމަ ްހީަވނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،

ްދަންނަވާއިރު ްގެންދެވޭނެ.57ްް، ނަޑށް ްއަުޅގަ ްހަމަވެއްޖިއްޔާ މެންބަރުން

ްގެންދިޔައެހެން ްޢަމަލުކުރަމުން ްކުީރގައި ްމީގެ އުސޫލަށްްްނަމަވެސް،

ް ްކޯރަމެބަލާއިރު، ްވޯޓުލުމަްށްރަނގަޅު ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްޮއވެޖިްއޔާ  150އް

ްއެެހންވީ ްގެންދިޔައީ. ނޑުމެވިސްނަމުން ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްެއގޮތުން ނަްށްމާ،

ްމަސަްއކަތާ ްވޯޓުގެ ްުކރިއަށް ްިއގެން ްފެންނާތީ އެވާހަަކްދެވިދާނެކަމަށް

ް.ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްނަވާލީ.ދަން ްމި ްހީވަނީ ނޑަށް ގޮތަްށ3ްްއާދެ،ްއަުޅގަ

ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާ ްމެންބަރުންނަށް ްނަގަންޖެހޭ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްޯވޓު ނެ

 155ިރެވްފެނިވަޑައިގަންނަވާްޭބފުޅުން،ްދެންްނުފެންނަްބޭފުޅުން،ްބައިވެްފުރަތަމަ

ް ްބޭފުޅުން. ްވަަޑއިނުގަންަނވާ ްނަގަްްގޮތަށ3ްްމި އިގެންާދއިރު،ްވޯޓު

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއަުރވާފައި ްއެބޭފުޅުންނަށް ްފުރުަޞތު ބައިަގޑިއިެރއްހާއިުރގެ

ންދިއުންްމާްއަވަްސާވނެކަންނޭނގެޭއްމިްސިސްޓަމްްރަނގަޅުކޮށްލަިއގެންްގެ

ްމެންބަރުންް ްއެހެންނަމަވެސް،ްޢިއްޒަތްެތރި ްހިތަށްްއަރަނީ.ްދެން އަޅުަގނޑު

ްނުކުަރއްް ްއެހެންއިޢުތިރާޟެްެއް ްއެގޮތަްށްްވީމާ،ވާ. ނޑުެމން  160އަުޅގަ

ްމި ްއެހެން ްފަްަށަިއގަންނާަނން. ްމިތަނަށްްމަސައްކަތް ދަންނަވާލީ

ްކުރިއަށްްްޓެކްނީޝަނެއް ްމިކަން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ަވއްދަިއގެްނ

ްގެންދެވޭނީ.ްމާލޭގެްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލް.ްް

ް
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 165ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމަނިކުފާނަށްްްީހމްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާ ްހަމަ ްހީވަނީ ނޑަށް ްައޅުގަ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްފަހަތަށްްޖައްސާލަިއްްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްައއިޓަމް ްެދވަނަ ްއެެޖންޑާގެ ްކަމެއްހެން ކޮށްލެއްވިދާނެ

ްމައްސަލަެއްއް ްތިވިާދޅުވާ ްގެންދެވުން ްކުރިއަްށ ްއަިއޓަމް ތިންވަނަ

 170ްޙައްލުކުރެވެންދެން.ް

ް

ް

ްއާދެްްސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާ ،ް ްމެންބަރު، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެބަޖެހޭްމިހާރު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ވާގޮތަކީ

ްވެ ްޓެކްނީޝަނުން ްަވއްދަްނ. ްއެބޭފުޅުން ދެަވޑަިއގަންނަަވއިގެްންމިތަނަށް

 175ގެންދިއަސްްިތްްއަެނއްބައިްކުރިއަށްްއެް،ްމިމަސައްކަތްްކުެރވޭނީ.ްއެހެންވީމާ

ްއިން ްތެރޭަގިއްފާހަގަކުރަްއވަނީ ްއެަވގުތު ްގެންގޮސް ްހަމައަށް ްަވުގތާއި ޓޯލް

ްތިް ްއެހެންތޯ ްދޭންކަންނޭނގެ. ްފުރުޞަތު ްކުރުމުގެ ްރަނގަޅު މިކަން

ްވިދާޅުވަނީ.ް

ް

 180ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްއަުޅަގނޑަށްްވިސްނުނީްއެޖެންޑާްއައިަޓމްްނަންބަރުްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް

ްުހސްަވގުތުވެްސ3ްްްްކަެދއްެކވުން:އިްސމާޢީލްްވާހަ ްާދއިރުަގއި ްހަމައަށް ްވޯޓާއި ްމަސައްކަތްަތއް ްއެހުރި ގެ

ްކަމަްށް ްރާވާެލވިދާނެ ްެއގޮތަށް ްެއކަން ްއެހެންވީމަ، ްޖެހިފައިހެން. އޮންނާނީ

 185ްހީވާތީްދަންނަވާލީ.ް

ް

ް

ްދެްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޚިޔާލުފުެޅއް. ްރަނގަޅު ްިޚޔާލުފުޅުެވްސ ްތިޔަ ްއަޅުަގނުޑްއާދެ، ން

ް ްއެޖެންޑާ ްމެންބަރަކ3ްްުއެގޮތަށް ްޢިްއޒަތްެތރި ްއެއްވެސް ްދިއުމާމެދު ށް

ްދަންނަވާލާނަން.ް ނޑު ްއަޅުގަ ްބަލާލަން ްޮއތްތޯ ްކުރަްއވާކަން  190އިޢުތިރާޟް

ްހަމައަްށް ްބަޔާއި ްދިހަގަޑި ްމިދެންނެވިހެން ްހުށަހަޅައި ްމައްސަލަ ްމި އޭރުން
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ްއެހެންވީ ްގެންދެވިާދނެ. ްއެހިސާބަށް ްއާދެ،ްޢަބްދުދާއިރު هللاްމަ،ްކިހިނެއްތޯ.

ްޢަލީ.ްފާދިއްޕޮޅުގެްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރު.ް

ް

 195ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއަޅުަގނުޑްްهللاްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޢަްބދު ްވާހަަކއަްށ ްވިދާުޅވި ްއެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ

ްއިޢުތިރާޟްްކުރަން.ްްްޢަލީްވާހަކަދެއްެކވުން:
ް

ް200 

ްއިސްމާޢީލް.ްްްވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްކެް ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްއެހެންވީަމ، ްއާދެ،

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްކަންތައްތަްއްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްއެޖެންޑާެގ ްނުދެނަހުރިން ްއަުޅަގނޑު ްރައީްސ،  205ްޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިއްްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފާދިއްޕޮޅުެގ ްޙަވާލުވިކަެމއް.ހަމަޖައްސަން ްމެންބަރާއި ްޒަތްތެރި
ް

ް

ްޢަލީ.هللاްއާދެ،ްޅ.ްއަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްޢަބްދުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް210 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްهللاްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޢަްބދު ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްވަިކްމިތަނުގައި ްމިތިބީ ްހޮވިފަިއ ނޑުމެން ްއަުޅގަ

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްެކވުން:ޢަލީްވާހަކަދެއް ްއަޮތޅުެގ ްޅ. ްވަިކގޮތެއް ްމެންބަަރްަށް ްޢިއްޒަތްތެރި މާލޭގެ

ްފެންނަް ްއަޅުަގނޑަްށވެސް ްުއޞޫލަކުންްްނޫން. ްއެ ްވަކިގޮތެއް  215މެންބަރަށް

ްވަކިް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްދެންެނވޭނެ. ްައޅުަގނޑަށް ޚިޔާލެއް

ްއެ ްރައީސް ްމަޖިލިސްގެ ްހެދުމަކީ ްގޮތަކަށް ްކަމެއްނޫން.ްވިދާޅުވާ ދެިވގެްނވާ

ްކަންތައް.ް ްެއގޮަތށް ްއެދެނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްތަުނގަިއެވސް ްއޮތް ްކުރިއަްށ އެއީ

ްވަރަްށގިަން ްއެކަެމއް ްވިދާޅުެވއްޖިއްޔާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ހަމަ
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ްއެވާހަަކވެްސް ްއެހެންވީމަ، ްކޮށްފައި. ްތަނުގައި ްވޭތުވެދިޔަ ްމި ްވަނީ  220ފަހަރު

ް.ދަންނަވާލަން.ްޝުކުރިއްޔާ
ް

ް

ްވަިކްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ްައޅުގަ ްވިދާޅުވެގެންނެއް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ އާދެ،

ްމާލޭގެް ްދަންނަާވލަމުން ްނުކުާރވާހަކަ ްގެންދާަކށެއް ްވަިކގޮތަކަށް  225ކަމެއް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްޝިހާބު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްނެީގްްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދު ްުނކުތާއެްއ ްނިޒާމީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި  230ްޝުކުރިއްާޔ

ްޢަބްދުްްޝިހާބުްާވހަކަެދއްކެުވން: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަތޮޅުގެ ްޅ. ްދެއްކެވި ްވާހަކަފުޅު هللاްދެންމެ

ް ްމާލޭގެ ްއެވިދާޅުީވ، ްކޮނ4ްްްޢަލީ ްެއތަނުން ްއެްެބަތިއްބެވި. މެންބަރުން

ް ްހުރިހާ ްނުވަތަ ްމިއިންްބޭފުޅެއްތޯ، ްހައްަދވަނީތޯ ްގޮެތއް ްވިދާޅުވާ ބޭފުޅުން

ނޑުގެްަމއްސަލަެއއްްނެތް.ްޝުކުރިއްޔާ. ްކޮންމެްގޮތެއްްހެއްެދވިޔަސްްައޅުގަ
ް235 

ް

ްޢަބްދުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިއީ ްއާދެ، ްކޮްންهللا ްެއިވދާޅުވިހެން ްނުކުރެއްވުނު ްފާހަގަ ޢަލީ

ްމެ ްއެ ްއެހެންނަމަވެސް، ްދެން ްކަމެއް. ންބަރުްމެންބަރެއް

ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާް....ް

ް240 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއިބްރާހީމްްްهللاްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޢަްބދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްދެންނެީވ ްކުީރގައި ްއަޅުަގނޑު

ްއިސްމާއީްލގެްވާހަކަ.ްްްޢަލީްވާހަކަދެއްެކވުން:
ް245 

ް
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ްއަުޅަގނޑުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިއީ ްދެން ްނުކުތާއަށްްްއާދެ، ްނިޒާމާެބހޭ އެހެންވީަމ،

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްިޢއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްސަލީމް.ް

ް

 250ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްހިނގަމުންްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްވިހި ްނުަވގަޑި ްަގޑިން ްމިހާރުވެސް ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއަޅުަގނޑުމެްމުޙަްނމަދުްސަލީމްް ްކިތަންމެްއެދަނީ. ްތިބެވިދާނެ ްހަމަ ްމިހެން ްމިގޮތަށް ންނަށް

ްމަސަްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަޖިލީހުގެ ްމިއަުދގެ ްއެހެްނނަމަވެސް، ްވަންދެންވެްސ. ްއކަްތްއިރެއް

ްމިއޮތްް ްމިހާރު ްގޮަތކީ ްހަމައެކަނި ްގެްނދެވޭނެ ނޑި ްމެދުނުކެ  255ކުރިއަށް

ްއަ ްޤަބޫލުކުރެވޭތީ ްޙައްުލުކރުންކަމަށް ްމައްސަލަ ްވަރަްށްޓެކްނިކަލް ނޑު ުޅގަ

ްމަޖިލިސްް ްޮގތުން ްަވގުތީ ްޙައްލުވަންދެން ްމިމައްސަލަ ްއެދެން ބޮޑަށް

ްކޮންޓިނިއުކޮްށް ްއެހިސާބުންްފެށިގެން ްައްވާަފއިްމިކަންްަޙއްލުވީމަ ހުއްޓުވާލަ

ްމަޖިލިސްްކުރިއަށްްގެންދަން.ްޝުކުރިއްާޔ.ް
ް260 

ް

ްމެންބަރުްފައިޞަލްްނަސީމް.ްއާދެ،ްޏ.ްއަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްެތރިްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް265 

ްމިފަދަްްފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްފަިއޞަލްް ްަރީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްފުރުްްނަސީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރުންނަށް ްވަގުުތްބޭކާރުެވގެްންްޞަތުކަންތައްތަުކގައި ދެއްވުމުން

ްޙަޤީޤަތު ްމިކަމުަގިއްމިދަނީ. ްލިބިވަޑަިއގެންވޭ ްއިޚްތިޔާރު ްމަނިކުފާނަށް ގައި

ްކަމެއްގަިއް ްކޮންމެ ްދިމާވާ ްނުޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްނިންމެވުމަށް. ގޮތެއް

 270މިގޮތަށްގެންދާކަށްްއިޚްތިޔާރުްނުވަތަްަވކިްއިޢުތިރާޟްްކުަރއްވާތޯްބެލުމަށް.ް

ްވޯަޓކަށް ްއުފުލައިގެން ްއަތް ްފެންނަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ދިއުމަށް.ްްއެހެންވީމާ،

ްޝުކުރިއްާޔ.ް
ް

ް
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 275ްކީކޭތޯ.ްއަތްްަނގަިއގެންްވޯަޓަކށްްދިއުމަށް.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްައވަހަްށްްފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްފަިއޞަލް ްބާރަށް، ްމިކަންތައް ްބަލަންޖެހިއްޖެ ްައޅުަގނޑުމެން ްއާދެ. ްއާދެ،

ްއަތްްނިންމޭްްވާހަކަެދއްެކވުން:ްނަސީމް ްހީވަނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްއެހެންކަަމށްވަންޏާ  280ނެގޮތެއް.

ްެގންދަންޖެހޭހެން.ް ްކުރިއަށް ްމަސައްކަތް ްައޅުަގނޑުެމން އުފުލައިގެްނވެސް

ްޝުކުރިއްާޔ.
ްްް

ް

ްއަޅުަގނުޑްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެން، ނޑު. ްއަުޅގަ ްުޝކުރިއްޔާ ްޮބޑަށް ްވަރަށް  285އާދެ،

ްކުީރގަ ްދަންނައެހެންވީމާ، ްިއވެްސ ްފަދައިން، އަތްޕުުޅްވާލެވުނު

ްއާދެ،ްދެންް ްނިންމާނަން. ްައޅުަގނުޑ ްގެންާދގޮތަށް ްކުރިއަްށ ހިއްލަވަިއގެން

ނުޑްމިްމައްސަލައިަގއިްގޮެތއްްިނންމިއްޖެކަމަށް.ް މިހާރުްމިހިސާބުންްއަޅުގަ

ްއާދެ،ްއއ.ގެްޢިއްޒަތްތެރިްެމންބަރުްމުޙަންމަދުްމަޖުދީްއިބްރާހީމް.ް

ް290 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޭދްްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްރައީސަށް ްިޢއްޒަތްތެރި ްރަނގަޅަށް ްވަަރށް ްގަާވއިދުަގއި .`ް

ްްމުޙަްނމަދުްމަުޖދީްއިްބރާީހމްް ްއެބައޮތް. ްަޢމަލުކުރެވިދާނެ.16ްްފުރުޞަތު ްދަށުންވެސް ްމާއްދާގެ ްަވނަ

ްގެންދެވިދާްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކުރިއަށް ްތިގެންދަާވގޮތަްށވެސް ްމިހާރު ްޝުކުރިްއާޔްއަދި  295ނެ.

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް
ް

ް

ްއާދެ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާެއއް،ްޠާރިޤް،ްނ.އަތޮުޅގެްޢިއްޒަތްެތރިްމެންބަރު.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް300 

 )ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް
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ްނުކުތާއެްއްްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއާދެ،ްއަޅުަގނޑުްިނޒާމާބެހޭްމިލަދުްނމަޑުލުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް

ްގެންދަވާަފިއްްމުޙަްނމަދުްާޠރިޤްްވާހަކަެދއްކެުވން: ްކުރިއަްށ ްޖަލްސާތައް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްމަނިކުފާނު މިނެގީ

ްހަަމް ްލަސްކުަރއްވާަފއި. ްއެބަހުރި ްއެއްެސވުން ްވޯޓަށް ްބަލާއިރު،  305ހުރިގޮތަށް

ްއެހެންީވމާ،ްމަޖިލީހުގެ ްވަޑައިގަނެަފއި. ްައއިަޓމަށް ްއޮންނަ ްފަހަތުގައި ްއޭގެ

ްފާހަގަކުރަން.ް ނުޑ ްއަުޅގަ ްިލބިވަަޑއިގެްނވާކަން ްއިޚްިތޔާރު ްެއ ރައީސަށް

ްކުރިއަްށގެންދާް ްފާސްކޮގެން ްމަޖިލީހުން ްއެޖެންޑާއަީކ ްމަޖިލީހުގެ އަދި

ްއެޖެންޑާެއއްްނޫންކަންވެސްްަހނދުމަފުޅުކޮށްްއަރުވަން.ްޝުުކރިއްޔާ.ް
ް310 

ް

ްައޅުަގނޑަށްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްެއކަން ްޢިއްޒަތްތެިރްއާދެ، ްއެހެންނަމަވެސް، ްއެނގޭ. ެވސް

ްގެންދަންެވގެންް ްކުރިއަށް ްބަލައިލާފައި ްހުރިގޮތަށް ްރޫޙު މެންބަރުންގެ

ްޢަލީ.ްهللاްއަޅުަގނޑުްމިްމަސަްއކަތްކުރީ.ްޅ.އަތޮުޅގެްޢިއްޒަތްތެރިްޢަްބދު

ް315 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްރައީސް.ްهللاފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޢަްބދު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއިޢުތިރާޟްީވްްޝުކުރިއްާޔ ްއޭުރ ނޑު ްއަުޅގަ

ްއެބަޮއވޭ،ްްޢަލީްވާހަކަދެއްެކވުން: ްވިދާުޅވެަފއި ްއެބަްަޮއވޭ، ްތަފްީޞލުކޮށް ްވަރަށް ގަާވއިދުަގއި

ްވޯޓުލުމުަގިއް ްލިޔެަފއި ްއެބަޮއވޭ ްތަފްޞީލުކޮށް ްވަރަށް  320ގަާވއިދުަގއި

ްމާލޭެގް ްއެހެްނވީމާ، ްކަންކުރަންީވގޮތް. ްދިމާވެއްޖެނަމަ މައްސަލަެއއް

ްޚިލާފަށްްޢިއްޒަތް ްަގާވއިދާ ްިކޔާފައި ްވިދާޅުީވއޭ ްވަކިގޮަތކަށް ްމެންބަރު ތެރި

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމާލޭެގ ްއިނގޭޯތ، ްއިސްމާޢީލް ްއިބްރާހީމް އެކަންކުރުމަީކ،

ްކުރާކަްށް ްކަްނތައް ްވަކި ްވިދާޅުިވގޮތަކަށް ްއިސްމާޢީލް ްއިބްރާހީމް މެންބަރު

ނަޑއަޅާފަިއްނުޖެހޭ.ްގަވާއިދުަގއިްވަިކގޮެތްއްއެބައޮވޭްައޅުަގނޑުމެ  325ންނަށްްކަ

ްމިއީ.ްިމް ްއިނގޭތޯ ްަގާވއިދެއް ްއޮތް ްފާސްކޮށްފައި ްމަޖިލީހުން ބުނެފައި.ްމި

ްގަާވއިދަށް...
ް

ް

 330ްއާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްސާފުވެއްޖެ.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
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ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްގެްނދެވުން(

ް

ްމެންބަރުންވެސް.ްްޙުރުމަތްތެރިްهللاފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޢަްބދު ްހުރިހާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހިތަންޖެހޭނެ ްކޮށް
 335ްްޢަލީްވާހަކަދެއްެކވުން:

ް

ް

އަދިްއެހެންނަމަވެްސ،ްއަވަްސކުރުމުެގްްދެ،ްއެކަންްސާފުުނވެގެެނއްްނޫންއާްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްހިއްލަވަިއގެްން ްއަތްޕުޅު ްތިންގޮތަށް ްއެީއ ްދަންނަވާީލ. ނޑު ްއަުޅގަ ގޮތުން

ް ްދަންނަވާލެވުނީ.ްވޯޓު ްެއވާހަކަ ްދާނެތީ ްވަގުތުަތކެއް ްގިނަ ްވަރަށް  340ނަާގއިރު

ްމެންބަރުް ްިޢއްޒަްތތެރި ްމާލޭގެ ްދަންނަވާލެވުނީމާ ްއެހެން އެހެންވީމާ،

އިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލްްއެޚިޔާުލފުޅުްދެއްވީ.ްއެީއކީްއަެނއްހެންްމައްސަލަެއްއް

ްއެހެންނަ ްއާދެ، ްނުކުރަން. ްޤަބޫލެްއ ްައޅުަގނުޑ ްމިހާރުްކަމަކަށް މަވެސް،

ްއާދެ،ް ްަނގާގޮތަްށ، ްވޯޓު ްހިއްލަވަިއގެން ްއަތްޕުުޅ ްއަޅުަގނޑު ދެން

 345ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްމާލޭގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލް.ް

ް

 )ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްކުރުކޮްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްނުދަްއކާންެވެގން ްވާހަކަ ްިދގު ްަރއީސް، ްްށްޢިއްޒަތްތެރި

ްދެންނެވީ.ްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއޭުރަގއި ްއަޅުަގނޑު ްނިންމާލެވޭތޯ ްމިކަން  350ދަންނަވައިގެން

ްފުންމަފު ްއިރުއިރުކޮޅާ ްހަމަ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ންމައިގެންްފާދިއްޕޮޅުގެ

ް ްތެދުވެ، ްއިސްމާޢީލްޭއްމިހާރު ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި މާލޭގެ

ްެއްއޗެވިދާ ްވިދާުޅވާ،ޅުެވގެން ްމަޖިލީހުގެްްހި ްމި ްދެންނެވީ ނޑު އަުޅގަ

ްމިް ްހިމެނޭނެ، ްަގވާއިުދކަމުަގއި ްގަވާއިުދގަިއ، ްމަޖިލީހުގެ ްމި ގަާވއިދު.

ް ްނިންމާފައި ްރިޔާސަތުން ްޢަމަލުކޮށްފައި  355.ްނިންމުންތައްްހުންނަްމަޖިލީހުގައި

ް ްވާަހކައަީކ، ްދެންނެވި ްެއިކްްވޯޓުލުމުގެއަޅުަގނޑު މަރުޙަލާގައި

ްފަހަރުމަތީން ްޠާރިްޤް، ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްނ.އަތޮޅުެގ ދެންމެ

ްއެަބއޮތޭ.ް ްހަމަޖައްަސާވފައި ްވަގުތަށް ްއެކި ްވަުގތު ްވޯޓުލުުމގެ އެވިދާުޅވިހެން
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ްއެްއވެްސް ްއެްއެޗއް. ްގެންަދވާ ްރައީްސ ްމަޖިލީހުގެ ްއެޖެންޑާައކީ މަޖިލީހުގެ

ނޑުމެންނަ ްއަުޅގަ ްެއއަކަށް ްނިންޙާލެއްަގއި ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ  360ްމެވީ،ކަށް

ްނޯންނާނެ. ްޙައްެޤއް ްކަްންްއިޢުތިރާޟްކުރުމުގެ މިތާނގައި

ްގޮތުްންގެންދާނެގޮތަކާ ްގަާވއިދުގެ ްމީގެކުީރަގއި ްޚިޔާލުފާުޅކުރެވޭތޯ. މެދު

ްހުރިގޮތެއްމަ ްގެންދަވާފައި ްއެރުީވްްނިކުފާނު ްހަނދުމަފުޅުކޮށް މަނިކުފާނަށް

ްއެހެންވީމާ ްގެންދަވާތީ. ްުނނިންމަވާ ްވަިކގޮތަކަށް ްއަޅުަގނުޑ، އެކަްން،

ްލުމެކޭް ްއެއްެވސްގޮެތއްްނެތް.ްވޯުޓްމިހާރު ްކުރުކުެރޭވނެ  365އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްޖަލްސާް ްނޫން. ްއޮތްކަމެއް ްތަފާތެއް ްލުމެޭކްއެއީކީ ްފަހުބައިގައި މިޖަލްސާގެ

ްއެީއް ްހުރީމާ. ްހައްދަވާަފއި ްއެހެން ްމިހާތަނަށްވެސް ްގެންދެވޭނެ، ކުރިއަށް

ް ްިހމެނޭތީ ްބަެއއްކަުމގައި ްރައީސް،ްގަާވއިދުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ދެންނެވީ.

ްޢަބްދު ްމެްނބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްނޭނެގްهللاްފާދިއްޕޮޅުގެ ްައޅުަގނޑަކަށް ޢަލީ

ްއިރުއިުރކޮާޅް ްއިޢުތިރާޟްކުރަްއާވ ްއެ ްކޮންތާކުްނކަމެްއ  370ގަާވއިދުެގ

ްމެންބަރުންގެްނަންްވިދާޅުވެްާފޑުފާޑުްވާހަކަފުޅުްަދއްަކވަނީކީ.ް
ް

ް

ްނުކުތާއެްއަގިއްއާްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނިޒާމާބެހޭ ްމިހާރު ްހީވަނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްދެން ދެ،

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްތ.އަތޮުޅެގ ްއާދެ، ްދެން، ްފާހަގަކުެރވިއްޖެހެްނ.  375ވާހަކަފުޅު

ްމެންބަރުްޙުސައިންްރަޝީދުްޙަސަން.

ް

ް

ް

 380ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްގަވާއިުދގެ ްމަޖިލިސް ްމާއްާދގ37ްެ`. ްވަަރްށްްވަނަ ްގައި ް)ހ(

ްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްގަާވިއދުގެ ްމި ްލިޔެފަިއ. ްކަްނކުަރންވީގޮތް ްއެބައޮތް ވަނ36ްްަރަނގަޅަށް

ްސިސްޓަމަށްް ްވޯޓިންގ ްއިލެކްޓްރޯނިކް ްއޮތްނަމަެވސް، ްއެހެން މާއްދާގައި

ްބޭނުންް ްސިސްޓަމް ްއެއީ ްދިނުމަށް ްވޯޓު ްުގޅިެގން ްމައްސަލައަާކއި  385ދިމާވާ

ްވޯކުރެވެ ްަވގުތެްއގައި ްދޭންނެތް ްވޯޓު ްޖެހިއްޖެނަމަ ްނަގަން ނީްޓު
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ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްބަަލއިލީމާ ްއެޖެންޑާއަށް ްމިއަުދގެ އަތްއުފުލަިއގެންނޭ.

ްއެހެންވީމާ،ް ްއޮތީ. ްޖެހިފައިކަން ްނަގަން ްޯވޓު ްމައްސަަލއިަގއި ްމި އެނގޭ

ްނެތްކަންވެްސް ްކުރެވެްނ ްބޭނުން ްިސސްޓަމް ްވޯޓިްނގ އިލެކްޓްރޯނިްކ

ނޑުމެންނަްށްއަ ްއަުޅގަ ްގަާވއިދު ްއެހެންކަމުން، ްއެނގޭ.  390ޅުަގނޑުމެންނަށް

ލާޒިމްކުރަނީްެއގޮތަށްްޢަމަލުކުރުމަށް.ްދެންްއޮތީްކުރީގައިްަޢމަްަލުކުރިގޮތް.ް

ްވަރަްށް ްނޫނިއްޔާ ްހަމަނުވެގެން ްމެންބަރުން ްއޮތީ ްޢަމަލުކޮށްފައި ކުރީަގއި

ް ްފަސްކޮށްފައި ްވޯޓުދިނުން ްތިބީމާ ްމެންބަރުން މެންބަރުްނ87ްްއޮތީ.ްމަދުން

ލުގަިއްޙާްާތިބެގެންްއިލެކްޓްރޯިނކްްވޯޓިްނގްސިސްޓަމްްމަސަްއކަތްްނުުކރާް

 395ްއެގޮތަށްްޢަމަްަލުކޮށްފަެއއްްނެތްކަން.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުިރއްޔާ.ް

ް

ް

ްމިހާރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު، ްޢިއްޒަތްތެރި އާދެ،

ްއޮތްކަާމްްސާފުވޭ. ްިތކަން ްތިަގވާއިުދަގއި ނޑުމެންނަށްވެސް ްއަުޅގަ މިހާރު

 400ތިހުރިހާކަމެއްްއެބައިނޭގ.ްއެެހންނަމަވެސް،ްމިްއިލެކްޓްރޯނިްކްސިސްޓަމަށްް

ްދެް ްމި ްހަމަެއކަނި ްމިުއޅެނީ ްދިމާވެގެން ްމައްސަަލއެްއ ވޯޓުލުމުަގއި

ްސިސްޓަމްް ްމަިއކް ްމި ްއެނޫިނއްޔާ ްިއނގޭތޯ. ްނުފެންނަކަން ްސްކްރީނުން

ްސްކްރީނުންްއެބަްބޭނުން ްުކަޑ ްމިހިރަ ްބުޑުދަށުގައި ްަމއިްކެގ ކުރެވޭ.

ްއެބަިއެވްސް ްފެނިވަަޑއިގަންަނވާނެ. ްމެންބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެވާހަަކް ްނުފެންނާތީ ްސްކްރީނުން ްމިދެ ްހަމައެކަިނ  405ބޭނުންކުރެވޭ.

ްދެން،ް ްހިއްަލަވއިެގންތޯ. ްއަތްޕުޅު ްއެހެންވީމާ، ދަންނަވާލީ.

ްއެކަްންއެހެންނަމަްަ ްބޭނުންކޮށްގެން ްޓެކްނީޝަނުން ްއެކަމަްށ ވެސް،

ްއަނެްއގޮތަްށް ްގެއްލޭތީ، ްބައިަގޑިއިެރއްހާއިރު ްވެއްޖެްއޔާ ރަނގަޅުކޮށްލަން

ްއެހެންވެގެްންދަންނަވާލެވުނީ.ް ްެވއްޖެއްާޔްވަރަްށްގިނައިރުދާނެތީ ވޯޓުނަގަން

ްއޮތްގޮތަ ްގަާވއިުދގައި ްކުރިއަށް ްދެން ްައޅުަގނޑު ްއެހެްނވީމާ،  410ްށްއާދެ،

ްދަންނަވާލީ.ް ނޑުވެްސ ްއަުޅގަ ްބޭނުންވާތީ ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ކުރިއަށްދާން

ްއެކަންކުރަްން ްއަުޅަގނުޑވެްސ ްފަސޭހައަކަށްޓަަކއި ްހަމަ ްއެހެްނވީމާ، އާދެ،

ްޢަލީ.ްهللاްއުޅުނީ.ްޅ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްޢަބްދު

ް
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 415ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްދެންމެގައިްމާލޭގެްޢިއްަޒތްތެރިްމެންބަރުްޝުކުރިއްޔާްޢިްްهللاފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޢަްބދު

ްވިދާުޅެވއްޖެްޢަލީްވާހަކަދެއްެކވުން: ްއިސްމާޢީލް ްާމއްދާެއއްގަްއިބްރާހީމް ްކޮން ްއެކަްންަގވާއިުދގެ ތޯ

ްމަޢުލުމާތަށްޓަކަިއްދަންނަވާލަން.ް ނުޑްއެބޭފުޅާގެ ްއޮންނަނީ.ްއަުޅގަ އެގޮތަށް

 420ވަަނ36ްްވަނަްާމއްދާް)ހ(ްމިްަގވާިއދުގ37ްްެްއަތްއުފުލަިއގެންްވޯޓުދިނުން

ްއި ްއޮތްނަމަވެސް ްއެހެން ްިސސްޓަމްމާއްދާ ްވޯޓިންގ ދިމާވާްްލެކްޓްރޯނިކް

މައްސަލައަާކއިްގުޅިގެންްވޯޓުިދނުމަށްްއެްސިސްޓަމުގެްބޭނުންކުރެވެންްނެްތް

ްއުފުލައިގެންނޭ.ް ްއަތް ްވޯޓުދޭނީ ްެޖހިއްޖެނަމަ ްނަގަން ްވޯޓު ވަގުެތްއގައި

ްާޔ.ްޝުކުރިއް
ް425 

ް

ްއެމައްސަަލްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެހެންނޫންތޯ ްދަންނަވާލެވިއްޖެ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްމިހާރު އާދެ،

ްއަނެއްާކވެސް..ްއާދެ،ްމާލޭގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޝީދު.ް

ް

 430ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްރަީއސް، ްޅ.އަތ56ްޮޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރުްފަހަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްޅުެގ

ްެއއްެޗްއްهللاްޢަބްދުްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްުއޅުއްވާ ްެއވިދާުޅވާން ްދެއްވިަޔސް ްފުރުޞަތު ޢަލީއަށް

ް ްވިދާޅުވުުމަގއި ްމޭރުންވާގޮތަށް ްބޭފުޅުންނަށް ްމަޖިލީހުގެ ތަކެްއްދަތިމި

ްދެްއވަްން ްފުރުޞަތުަތކެއް ްއެހާގިނަ ްކަންނޭނގެ ްއެހެންވީމާ،  435ހުރެދާނެ.

ްއެީއއެްއެވްސްތި ްނުކުާތއަީކ ްައޅުަގނުޑގެ ްނަމަެވސް، ޖެހިވަޑަިއގަންނަވަނީ.

ްމައްސަލަް ްމި ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުކުާތައކީ، ނޑުގެ ްއަޅުގަ ނޫން.

ްިނޒާީމް ްބަިއގަިޑއިުރވެއްޖެ. ްމިހާރު ްަބއްލަވާެލްއވުމަށްޓަކަިއވެސް ޙައްލުވޭތޯ

ްޢިްއޒަތްތެރި ްެއއް ްޭބކާރުގޮެތްއގައި ްވަރަށް ްއަެންއްްނުކުތާގަިއ މެންބަރަކު

 440ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަކަށްްބަހުގެްހަމަލާތައްްރައްދުކުރުުމގަިއްމިދިޔައީ.ްޭއެގް

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްެތރި ްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްމަޖިލިސް، ބަދަލުގައި،

ް ްވިދާޅުވިހެން ްސަލީމް ްކުަޑްކޮްޮސަސްޕެންޑްމުޙަންމަދު ށްލަްއވާފައި
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ޓެކްނީޝަނުންނަށްްއެްފުރުަޞތުްދެއްވިނަަމްްވަގުުތކޮޅަކަްށްހުއްޓާލަްއވާަފއި

ްއެހެންވީމާ،ް ްގެންދެވޭނެ. ްކުރިއަށް ްމަޖިލިސް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ މިހާރު

ްދެންް ްނޫންވެއްޖެއްޔާ ްބޭނުންފުްުޅު ްމަނިކުފާނު ްޯވޓުލާން ްއުފުލައިގެން  445އަތް

ްކަންތައްަތްއް ްމިދެންނެވިގޮަތށް ްޖެހިަވޑަިއގަންނަވާނީ ްރައީސަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްދިހަބާރަްކުރައްް ްބޭފުޅަކަށް ްއެއް ްހަމަ ވަން.ްދެން،ްނިޒާމީްނުކުތާއަކަްށވެސް

ފުރުޞަތުވެސްްމަނިކުފާނުްއެބަްހަމަްދެއްވަމުންްތިގެންދަވަނީ.ްއެހެންވީމާ،ް

ްގެންދަންް ްޖަލްސާ ްނުކުތާގެ ްނިޒާމީ ްަދންދެން ްހަމައަށް ްަގޑިއާ އިންޓަވަލް

 450ްމަނިކުފާނުްބޭނުންފުޅިއްޔާ...

ް

ް

ްފާހަގަކުރަްއވަްންްއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެް ްމެންބަރަކުވެސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮންމެ ްމިހާރު އާދެ،

ްގިނައިރެއްުނވީސް.ް ްމިހާ ްނަމަވެސް ްފާހަގަކުރެއްވި ްނުކުތާ ބޭނުންވާ

ްދިގުޮކްށް ްތަންކޮޅެއް ްބޭފުޅަކުވެސް ްކޮންމެ  455އެހެންނަމަވެސް،

ްސާްމަނިކު.ްވާހަކަފުޅުދެްއކެވޭތީ.ްއާދެ،ްލ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫ

ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް460 

ްބައިވެިރވާަކްށްްޝުކުރިއްޔާްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ްުޒވާބެްއަގއި ްއެްއވެސް ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި

ްމެދުވެރިކޮްށްްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްސިސްޓަމް ްއިލެކްޓްރޯނިކް ްތެދުީވއަކީ. ނޑު ްއަޅުގަ ނޫން

ނ ްއަޅުގަ ްމިހާތަނަށް ްއަދި ްއެްއެޗއް.ްވޯޓުލުމަކީ ްނޭނގޭ ްޙަޤީޤަތް ްޭއގެ ޑަށް

ްފަހަރުް ްައނެއްބައި ްްސކްރީނުން، ްއިންނަ ްކުރިމަީތަގއި ްފަހަރު ްއެކި އެއީ

ްފެންނަން.ް ްސްކްރީނުން ްބޮޑު ްފަހަރު ްފެންނަން،ްއަނެއްބައި ްނަން  465މައިކުން

ްއިލެކްޓްރޯނިްކް ްމީގެފަހުން ްއިޢުލާންޮކށްދެއްވަްނވީނުންތޯ ްމިއަދު އެހެންވީމާ،

ްމެދު ްމަނިކުފާނުގެްސިސްޓަމް ްމާނައަީކ، ްބަހުގެ ްބުނެވޭ ްވޯުޓލުމޭ ވެރިކޮށް

ް ްމަީތގަިއ ްސްކްރީނުންނާއި ްބޮުޑ ްތިހިރަ ެދްްއިންނައަރިމަތީގަިއ

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްފެނުމޭ. ްމީެގން ްމިއިނދަ ސްކްރީނުންނާއި

ްގޯސްވެފަިއކަން.ް ްއެހެރީ ްސިސްޓަމް ްއިލެކްޓްރޯިންކ  470އެނގޭނެ
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ްދެ ްއެބައޮްތ.ްއެހެންވެއްެޖއްޔާ ްގަާވއިދުަގއި ްަކންތައްކުރާނެގޮތް ން

ްބޮޑަށްް ްވަރަށް ްމަނިކުފާނަށް ްމިހާރު ްީހވަނީ އަޅުަގނޑަށް

ްތެދުވެް ްމީހަކު ްކަހަލަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ މަޖުބޫރުވެވަަޑއިގަންަނވައިފިހެްނ

ްމިް ްމަނިކުފާނު ްމިތެދުވީ. ްއެހީއަށް ނޑު ްައޅުގަ ްއެހެންވީމާ، އެހީތެރިވާން.

ްކަންތައް ްޓެކްނީޝަނުންްްގަާވއިދުަގއި ްދެން، ްނިންމާށޭ. ްއޮތްގޮތަށް  475ކުރަން

ް ްއެހެންކަމަށްވަނީވިްއޔާ،36ްްވިދާޅުެވއްޖެތޯއޭ ްނިންމާނަމޭ. ްތެރޭގައި މިނެޓު

ް ްއޮިތއްޔާ ްޔަޤީންކަން ްބޭނުންފުޅުވާގޮއެއެ ްބޭފުޅުން ްހައްދަވާނީ.ްިގނަ ތަށް

ްދެކޭގޮްގަާވއިދާްއެހެންނޫނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްވަަޑއިގަންަނވާނީ. ތުަގިއްެއއްގޮތަްށ

ްސްކްރީނަކުްން ްަވކި ްވޯޓުލާއިުރަގއި ްމެދުވެރިކޮށް ްސިސްޓަމް އިލެކްޓްރޯނިކް

ްމައްސަލަވެްސް ްެއ ްއަނެްއކާ ްނުެފނިއްޖެއްާޔވެސް ްއަނެަކއްޗަކުން  480ފެނިފައި

ްއެ ްނުކުންނާނެ. ްނުދާެނ. ްފުރިހަމަގޮތަކު ްއޭގެ މިހާތަނަށްްހެންވީމާ،

ްއެގެންދަން ްފުރިހަމަގޮތުގަިއ ްވޯޓުީލ ޖެހޭނީ.ްއަޅުަގނޑުމެން

ްދަބުވެރިކަާމއެކީްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިްއޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަްަ
ް

ް485 

ްތިވިދާޅުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިހާރު ްކުރީގަްއާދެ، ްމިދެންނެވިހެން ެވްސްވިހެން،

ދަންނަވާލެވުނުހެން،ްމިްދެްްސކްރީނުންްމިނުފެންނަނީ.ްދެން،ްމީގެކުީރގަިއް

ްއެބަހުރި ްހަނދާން ްނުފެންނާތީްްއަޅުަގނުޑ ްސްކްރީނުްނ ްބޮުޑ އެ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްނުލާ ްވޯޓު ްބޭނުންކޮށްގެން ްސިސްޓަމް އިލެކްޓްރޯނިކް

 490އެިކއެކިްޖަލްސާތަްއްކެންސަްލވެސްްކޮށްަފއިްހުރިކަން.ްއެހެންވީމާ،ްެއކަްން

ްއިތުރަށްް ްވާހަކަ ްކޮންމެހެން ނޑު ްއަުޅގަ ްއަރުވާލަން. ހަނދުމަފުޅުކޮށް

ްނުވާނެހެް ްބޭނުން ްދެން،ްދަންނަވަން ްދަންނަވާނުލީ. ްއެވާހަކަ ްހިވާތީ ން

ްހަމަގައިމުވެސްް ްޔަޤީންކުރެވޭގޮުތަގިއ ނޑަްށ ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،

ްމެންބަރުންނަށް،ްޓެކްނީޝަނުންނަށް ްފުރުޞަތު ްއެ ނޑާލާފައި ދީފައިްްމެދުކަ

ްގެންިދއަ ްޤަބޫލުކުރެޭވްރަނގަޅުކޮްށގެން ނަޑށް ްއަުޅގަ ްއަަވސްވާނެކަމަށް  495ްއާޔ

ދެ،ްނިޒާމާެބހޭްނުކުތާއެއްްގއ.ގެްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްހަމަގައިމުވެސް.ްއާ

ްޢަދްނާންްޙަލީމް.ް

ް
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 )ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް500 

ްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްވަރަށް ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެިރ ްދަބުވެރިކަާމިއްއަްަޝުކުރިއްޔާ

ްދަޞްްްއިޚްލާްޢަދްނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްެއއްެޗއް ްގިނައިުރްތެރިކަމާެއކީަގއި ްަވރަށް ްމިތެދުވީ ންނަވާން

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްކޮޅުންަލއިގެން. ްކެތްތެރިކަން ްދެން ކެތްކުރުމަށްފަހުގައި

ްއެަތްއްބޭފު ްއެަތްއގޮތަކަށް ްިއވިަވަޑއިގެންފި ޅުންނެއްްރައީސް،ްމަނިކުފާނަށް

ް ްދެެކޭވއިރު، ްިތްއަުޅގަްވާހަކަފުޅު ްޭބނުންވަނީ، ްމިދަންނަވަން  505ނޑުެވސް

ްމައްް ްވޯުޓެގްސިސްޓަމުގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަރނގަޅުކުެރވެންދެން ސަލަ

ްފެށިގެންް ްނަންބަުރން ްތިންވަނަ ްިހނގާށޭ ްފަސްކޮށްަފއި ކަންތައް

ްކުރެވިދާނެ.ް ްކަންތައްތަެކްއ ްވާހަކަދައްކާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ކުރިއަށްދާން.

ްކުރިންެވްސް ްައޅުަގނޑު ްއެބަހުރި. ްމަސަްއކަތްތަކެއް ްކުރަންހުރި މިތާނގައި

ްވާހަކަ ްދެންނެވި ްމަނިކުފާނު ްެއއް ްދޭތެރެްއަޑު ްމިހާރުވެސް  510ނޭއްސެވީމާ

ްމަސަްއކަތް ްއެއީ ްމިދަނީ. ްނުބޭއްވި ްޖަލްސާ ކުރާްންތައްދޭތެރެއިން

ްމިހާރުް ްނުދިނީމާ. ްފުރުޞަތު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކޮމިީޓއަށް ޑްރާފްޓިންގ

ްދެންނެވިހެންް ްކުރީދުވަހުވެްސ ްކުރަމާޯތ އަޅުަގނޑުމެން

ފެއިލްވެަފއިްހުރިްމާއްދާތަކަްށްވާހަކަދަްއާކްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްބާބުަގއިް

ްމެންދުރުފަހުގައިް ްމިއަުދ ްއަހާނީ ްވޯޓަްށ ްެއއަށްފަހުގަިއ ްހުށަހަޅާ،  515އެތަކެތި

ްދުވަްސ،ް ްބުރާސްފަތި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްރަނގަުޅކޮށްގެން. ސިސްޓަމް

ްދު ްާއދީއްތަ ްބަންދުވެފަިއ ްދުވަސް ްހޮނިހިުރ ްދުވަސް، ވަްސްހުކުރު

ްހޯ ްބަންދުވެފައި ްދުވަހު ްގޯްސވެފަިއ.ްްއަިއއިރުމަ ްމިހިރީ ސިްސޓަމް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްހަފްތާއަކަށް ްރަނގަޅުކުެރވެންދެން ްސިސްޓަމް އެހެންވީމާ،

 520 މިވާހަކަދައްކަމާތޯ.ްުޝކުރިްއާޔްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ް

ްއަެނއްާކވެސްްްމާޮޅސްމަޑުލުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް ްއަޅުަގނޑު ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްދަންނަވާލަންްްޝުކުރިއްޔާ

ްބައިްބޭްޢަލީްފާއިޒްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވޯޓަކަްށްނުންވަނީ، ްބަިއގަިޑިއރު ްމިދިަޔއީ. ްގެއްލި ގަިޑއިރު

ނުޑްއަތްއުފުލަިއގެންްދާކަމަްށވަންޏާްަވގުތުްނަގާނެްވާހަކަްވިދާުޅވި  525.ްއަުޅގަ

ްނޫންނަމަ،ް ްގެންގޮސްޭދން. ްކުރިއަށް ްއެކަން ްެއގޮތަށް ްއެދެނީ އަދިވެސް
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ްވަޑަިއގެންނެވެްންްއެޖެންޑާ ްކުރިއަށް ްމަނިކުފާނަށް ބަދަލުކުރައްަވިއގެންެވސް

ްއެދެްނ.ް ްގެްނގޮސްދެްއވުން ްކުރިއަްށ ްެއއްޮގތަކަށް ްކޮންމެވެސް އެބައޮތް.

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް530 

ނޑުްއަތްޕުޅުްހިްއލަވަިއގެންްވޯުޓްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑުްދަންނަވާލަިއފިންްއަޅުގަ އާދެ،ްއަުޅގަ

ްއެހެންނަގާގޮތަ ްދެން، ްއާދެ، ްވާަހކަ. ްކުިރއަށްގެންދާ ްދެން...ށް އާދެ،ްްވީމާ

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްމާލޭގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާޠިފް.ް

ް

 535ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(ް

ް

ްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއަުޅަގނޑަށްްީހވަނީްމިްނިޒާމީްނުކުތާެގްްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުް

ްްވާހަަކދެއްެކވުން:އާޠިފްް ްއެްބައިަގޑިއިެރއްވަރު ްޓެްކނީޝަނަށް ްތެޭރަގއި ްަވގުތުކޮޅު ްއެ ެދއްވާަފއި

ްމަސައްކަތްްކުެރއްވިދާނެބާ.ް
ް540 

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިހާރު ްދަންްއާދެ،އާދެ،ްދެން ނޑު ްއޮީތްތިވިދާޅުވިގޮތަްށ،ްއަުޅގަ ނަވާލަން

ްއަޅުަގނޑުް ްްދެން ްތައްޔާުރވާން. ްޢާންމުއަްށްވޯާޓިއގެން ްއަމީން އާދެ،

ްދަންނަވާލާނަންްފުރަތަމައަށްްއޮތްްހުށަހެޅުންްދަންނަވާލަދެއްވުމަށް.ް

ް545 

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

ް

ްއާއިްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:ް ްމެންބަރު ްިޢއްަޒތްތެރި ްޝަކޫރުްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްޢާޒިމާ ޝަތު

ް ްމުޙަހުށަހަޅުއްވާ، ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި ްނަޝީދުްމާލޭގެ  550ންމަދު

ް ްބާބުގެ ްިމ ްމަޖިލިސް، ްރައްޔިތުްނގެ ްއިޞްލާޙު؛ 17ްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ

ް ްއިޞްލާޙު. ްހުށަހަޅުއްާވ ްމާއްދާއަށް ްް-17ވަނަ ވަަނ17ްްވޯޓުދިނުން.

ް ްމިމާއްދާގެ ްބަޔާންކޮށްފަިއް)ހ(. ްއެހެްނގޮތަކަށް ޤާނޫނުައސާސީަގއި

ްމަްއޗަ ްއެ ްަރއްޔިތުން ްބަޖެާޓއި ްދައުލަުތގެ ްނުވާނަމަ، މަލުކުރުންްޢަްަްށ
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ްމަޖިލީހުންް ްަރއްޔިތުްނގެ ްކަމެއް ްއެހެން ްފިަޔަވއި ްޤާނޫނުތައް  555ލާޒިމްކުރާ

ްމެންބަރުންގެް ްވޯޓުދިްނ ްހާޒިރުވެ ްޖަލްސާއަކަށް ްއެ ނިންމާނީ،

ްމައްޗަްށް ްއެ ްރައްޔިތުްނ ްބަޖެޓާއި ްދައުލަތުގެ ް)ށ( އަޣުލަބިއްޔަތުންނެެވ.

ްރައްޔިތު ްޤާނޫނުތައް ްލާޒިމްކުާރ ްމަޖިލީހުންްއަމަލުކުރުން ްނގެ

ްމެންބަރުންގެް ްވޯޓުދިްނ ްހާޒިުރވެ ްޖަލްާސަގއި ފާސްކުރަންވާނީ،

ްމެންބަރުންގެް ްމަޖިލީހުެގ ްރައްޔިތުންގެ ްއެަކމަކަށް ްލިބުމާއެކު  560އަޣުލަބިއްޔަތު

ތިންބައިކުޅަްެއއްބަިއގެްއަދަދަށްްވޯޓުްލިބިފައިވާނަމައެވެ.ް)ނ(ްމިްމާއްދާެގް

ްއަހާ ްވޯޓަށް ްއޮތްނަމަވެސް ްއެހެން ްރައްޔިތުންެގްް)ށ( ްބާވަތުން ބިލުގެ

ްބައިވެިރވުްން ްވޯުޓަގިއ ްސަބަބުން ްހުރަހެއްގެ ްއޮތް ްގަާވއިދުަގއި މަޖިލީހުގެ

ްގެް ް)ށ( ްމާއްދާގެ ްމި ްތިބިނަމަ، ްމެންބަރުން ްނުވަތަ ްމެންބަރަކު މަނާކުރާ

 565މަޤްޞަދުތަކަށްްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންގެްއަދަދުކަމުަގއިްއެާޙލަތުގައިްބަލާނީް

ްމެންބަރުން ްްއެ ް)ރ( ްއަދަދެވެ. ްޖުމްލަ ްލިބޭ ރައްޔިތުްނެގްނުހިމަނައި

ްބަލަހައްޓާް ްރިޔާަސތު ްޖަލްސާއެްއގެ ްަމޖިލީހުގެ ްނުވަތަ ްރައީސް މަޖިލީހުގެ

.ްދީގެެނއްްނުވާނެެއވެްވޯޓުންްނިންމާްނިންމުންތަކުގައިްމަޖިލީހުް-1:ްމީހަކު

ް ްނަގާ ްކަމަކާމެދު ްއެހެންނަމަވެސް، ްއަދަުދްވޯުޓގެ ްނުފެންނަ ފެންނަ

 570މަހަމަވެއްޖެްޙާލަތެއްގައިްަމޖިލީހުގެްރައީސްްނުވަތަްރިާޔސަތުްބަލަހައްާޓްހަ

ް ްމީހަކު ްްފެންނައޭނާއަށް ްވޯޓް ްދޭންވާެނއެވެްޮކޅަކަށް މަޖިލީހުގެްް-2.

ްވޯުޓްން ްތިންބައިގެ ްހަތަރުބައިކުޅަ ްނުވަތަ ްޯވޓުން ްދެބައިގެ ތިންބައިކުޅަ

ް ްރައީސަނިންމަންޖެހޭ ްނިންމުމުގަިއ،ްމަޖިލީހުގެ ްރިޔާސަުތްކަމެއް ްުނވަތަ ށް

ް.ްދެވިާދނެއެވެްވޯޓުްމީހަކަށްބަލަހައްޓާް
ް575 

ް

އާދެ،ްފެނިަވޑަިއގަންނަާވްބޭފުޅުންްވޯޓުްެދއްވުންްއެދެން.ްައތްޕުޅުްމައްޗަްށްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްނެންގެވުންްއެދެންްފެނިަވޑަިއަގންނަވާްބޭފުޅުން.

 

 580ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް
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ްތިރިކޮްށލެއްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަތްޕުޅު ްއާދެ،ްއާދެ،ްދެން ްއެދެން. ްދެންމެއަކުވުން ްމި ްދެން

ްވިދާުޅވުމަށް ްއެދެން.ްްވިދާޅުވި ްެދއްވުން ްވޯޓު ްބޭފުޅުން ފެނިވަަޑއިނުގަްނވާ

ްެދއްވުްން ްވޯޓު ްބޭފުޅުން ްެފނިވަަޑއިނުގަންނަާވ ފެނިވަޑައިުނގަންނަާވކަމަށް،

 585ްއެދެން.ް

 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[
ް

ްދެންނެިވްްްކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަ ްދެންމެއަކު ްއާދެ، ްއެދެން. ްތިރިކޮށްލަދެްއވުން ްއަތްޕުޅު އާދެ،

ްބޭފުޅަކު،ް ްއިންެނވި ްވޯޓުނުދެއްވާ ްއެްއގޮތަކަްށެވސް  590ދެގޮތުންކުރެ

ް)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ް ްބޭފުޅުން. ްވޯޓުނުދެއްވާ ްއެްއގޮތަކަްށވެްސ ދެގޮތުންކުރެ

ްއެދެ ްތިިރކޮށްލަދެްއވުން ްއަތްޕުޅު ްމާޭލެގްއާދެ، ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ން.

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާޠިފް.

ް

 595ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްބޭނުންވާްްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުްއާޠިފްް ްއެބްސްޓެއިްނުކރަން ްވޯޓު ްމި ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ނޑަްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަުޅގަ ްއަދި ްބަެއއްކަަމށް ްވަިކ ްމިހެންްބޭފުޅުންނަކީ ްވިްސނޭތީ ްށ

ްމިދަންނަވާލީ.
ް600 

ް

ްފެންނަްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިދެގޮުތންކުރެ ްއިނގޭތޯ ްދެންނެވީ ްއަުޅަގނުޑ ްދެންމެއަކު އާދެ،

ްބައިވެިރެވވަޑައިުނގަ ްދެވޯޓުަގއި ްއެ ްނުފެންނަ، ްންނަވާ މީެގްޭބފުޅުން،

ްއިޢުލާންކުރަންޖެހޭ ްނަތީޖާ ްތިންގޮތަށް ްއެބަބުނޭ ވާހަކަ.ްްގަާވއިދުަގއި

ްއެކަންް ްބޭނުންވޭ ްއެބަ ްައޅުަގނޑަްށ ްބަލާއެހެންވީމަ،  605ންްލަވެސް

ްއެހެންނޫންތޯ.ްއާދެ،ްލ.އަތޮުޅެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޢީމް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް
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ނޑުްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްައުޅގަ ްމަޑުކޮށްފައި ްކެތްތެރިކަމާއެކީ ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ  610ްނިޒާީމްްއާދެ،

ްއަޅުަގނުޑްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްަޞއްޙަުނވާނެކަމަށް ްވޯޓު ްނެގި ްދެންމެ ްމިެނގީ. ނުކުތާއެއް

ް ްނެޙާްާއިޢުތިރާޟްކުރާ ްދެން ްވޯޓު ްދެްނމެ ްކޮންމެްލު، ްއޮންަނގޮތަށް ގެން

ްމިހެންނޭް ްވޯޓުދެްއީވ ްތިމަންނާ ްތެދުވެވަަޑއިގަންަނވާފައި މެންބަރަކު

ްއަް ްޤަބޫލެއްނުކުރަްންވިދާޅުވާންޖެހޭނެކަމަށް ްައޅުަގނޑު ްބަލަނީ. ޅުަގނޑު

ްރަނގަުޅވާނެކަމަކަެށއް.ް ްނަތީޖާ ްރަނގަޅު ްގުނުްނ ްވޯޓު ްނެގި  615ްދެންމެ

ް

ް

ްމެންބަރު.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްއާޠިފް. ްއަޙްމަދު ްއާޠިފް،ްްއާދެ، އަޙްމަދު

ްްމާލޭގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ް620 

ް

ް

ްކުތާ()ނިޒާމާބެހޭްނު

ް

 625ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއާދެ،ްަގވާއިުދގައިްއޮންނަނީްތިންގޮތެްއްްމާލޭގެްމެްނަބރުްއަްޙމަދުްއާޠިފްް

ްމިތާްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންނަމަވެސް ްތިބޭްނވޯޓުދޭ. ްއެބަ ގަިއ

ްބައިވެރިުނވާން ްވޯުޓގައި ްއެބަތިއްބަވާ. ްބޭފުުޅން ްބަެއއް ްކާޑުނުޖަހާވެސް

ްމަނިކުފާނުް ްކޮބައިޭހ ްބޭފުޅުންނަކީ ްބޭނުންނުވާ ްބައިވެިރވާން ނުވަތަ

ްވޯޓުދޭންް ްަވކިޮކަޅކަށް ްބަދަލުގައި ްއޭގެ ްެއކަމަުކ ސުވާލުކުަރއްވަނީ.

ްވާހަަކއަކީ.ް ްދެންނެވި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއީ ްކޮންބައެއްތޯ،  630ބޭނުންނުވަނީ

ްއި.ޝުކުރިއްާޔ.ްެއއީވެސްްެދވައްަތރެއްގެްަބއެްއކަމަށްްއެބަވޭްމިަތނުގަ
ް

ް

ްއެހެންކަމަްށްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނޫންނަމަވެސް ްޢިބާރާތުން ްެއ ްދެންެނވުނީ އަޅުަގނޑަށް

 635އަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރަނީްއިނޭގތޯ.ްއާދެ،ްޅ.އަތޮުޅގެްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުް

ްޙުސައިންްއިބްރާހީމް.

ް



 24 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމެންބަރުްްއަޅުަގނުޑވެސްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ްޢިއްޒަތްެތރި ްމާލޭގެ ްއުޅުނީ  640ދަންނަވާލަްނ

ްއަޙްމަދުް

ްމަޤްޞަދުްމަނިކުފާނަށްްއޮޅިަވޑަިއގެންފިކަމަށްްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން:ް އާޠިފްްއެވިދާުޅވިްެއއްެޗއްގެ

ލުކޮށްަލދޭންްއުޅުނީ.ްއެހެންވީމަ،ްދެްންބޭނުމެއްނުޭވްޞީްީހީވާތީވެ.ްއެްތަފް

ްއިނގޭތޯްއިތުަރކަށް.ް
ް645 

ް

ްއާދެ،ްމާލޭގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލް.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް650 

ްޯވޓެއްނަަގއިގެްންްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިހާުރ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއިންތިްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނަތީޖާގެ ްގޮތުންްވޯޓުގެ ްއުސޫލެއްގެ ްޢާންމު ްމިތިބެނީ. ޒާުރަގއި

ްދެްން ްެދމެދުގައި ްކުރުމާ ްއިޢުލާން ްނަތީޖާ ްވޯުޓގެ ްފެށުމަށްފަހު ވޯޓެއްަނގަން

ްމިދަނީް ްމިހާރު ްނިޒާމެއް ްވަރަށްޮބޑު ްއެއީ ްނުނެގޭނެ. ްނުކުތާއެއް ނިޒާމީ

 655ްއިނގޭތޯ.ް

ް

ް

ްއެއްފަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑެޭކ ްއަުޅގަ ްއެކަން ްމެންބަރުންނަށްްއާދެ، ްޢިްއޒަތްތެިރ ަދއިން

ްނިޒާމާބެހޭް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްހަމަ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާއިުރވެސް

ްމިދެވެނީ.ް ްައޅުަގނަޑށް ްކުރިއަްށގެންދަވާީތވެ ްމާބާރަށް ްވިދާުޅވެ  660ނުކުތާއެކޭ

ްކޮ ްނޫނީ ްފްލޯރްހޫުނވެ ްއިތުރަށް ްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރެއްއަދި ެގްންމެވެސް

ްދެންްހިތްހަމަނުޖެް ްމިުކރެވެނީ. ްއެކަން ްފާޅުކުރަްއވަފާނެތީ ްމާބޮޑަށް ހުން

ްހިތްތަވަިއގެންް ްޙުރުމަތްތެރިކޮްށ ްގަާވއިދަށް ްެއގޮތަްށ ްއެދެން އަޅުަގނޑު

ްވޯުޓެގް ްނެގުނު ްދެންމެ ްމިދަންނަވާލަނީ ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ގެންދެވުން.

 665ްނަތީޖާ.
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ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްއާޒިާމްްްްްް:ހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު ްއާއިޝަުތ ްމެންބަރު  670ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްޝުކޫރު.

ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:ްްްމާލޭްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޝީދު.

ް

79ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 47ް675ްވޯޓުްދެްއވީ:

24ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

67ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

ް680 

ްވޯޓަކަްށްްްތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަ ްމި ްއާދެ، ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްބަާލއިރު ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

ްޞައްޙަކަމާމެުދް ްއެވޯުޓގެ ްބުާނގޮތުން ގަާވއިދުަގއި

ްއެކަމަްށް ްއިޢުލާންކުރުމަށްފަހު ްނަތީޖާ އިޢުތިރާޟްކުރަްއވާކަމަްށވަންޏާ

ްއެ ްއޮންނާނީ. ްފުުރޞަތު ްލ.އަތޮޅުެގްއިޢުތިރާޟްކުރެްއވުމުގެ ހެންވީމަ،

ްސުވާލަށްް ްކުރެުވނު ްޞައްަޙކަމާމެދު ްމިވޯޓުގެ ްމެންބަރު  685ޢިއްޒަތްތެރި

ްދަންނަވާިލް ްައޅުަގނޑު ްެއވާހަަކއަށް ްދެންނެވުނީމަ ޤަބޫލުނުކުރައްާވކަމަށް

ްކުރަްއވާތަނެްއް ްައޅުަގނޑަްށ ްއިޢުތިރާޟެއް ްއެހެންވީމަ، ްއާދެ، އެްއޗެއް.

ްރަނގަ ްއެވޯޓު ްއެހެންވީމަ، ްހުށަހެޅުންްނުފެނޭ. ްއޮތް ްދެން ްބަލައި ޅުކަމަށް

ްމިހާރުް ްދެން ްއާދެ، ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްއެދެން. ދަންނަވާލަދެއްވުން

ްބައިތަކަކަށް،ް ްމިދެންނެވު ްދެންމެއަކު ްއޮތީ ްދަންނަވާލަްނ  690އަޅުަގނޑުމެން

ދެންްއަޅުަގނޑުމެންްދާންޖެހެނީްޑްރާފްޓަށް.ްޑްރާފްޓްަގއިްޮއތްގޮތަށްްއެަބިއް

ްދެންްދަންނަވާލާފަ ްއަހާފައި ްވޯޓަށް ްއަށް ް)ހ( ްޑްރާފްޓްެގ އި،

ްކުރިއަްށގެންދެވުންްއޮތީ.



 26 

ް

ް695 

ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމިބާބުގެ ްމަޖިލިސް ް)ހ(17ްްރައްޔިތުންގެ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްވޯޓުދިނުންޑްރާފްޓްަގއިވާް ް)ހ(؛17ްް،ގޮތް. ްމާއްާދެގ މި  ވަނަ

ރައްޔިތުދްގެ  ވާދަމައެހެދްގޮތަކަފް ބަޔާދްކޮފްފައި ދުޤާދޫދުއަސާސީގައި 

ވޯޓުދިދް  ޖަލްސާއަކަފް ޙާޟިރުވެދިދްމޭދީ އެމަޖިލީހުދް ދިދްމުމެއް 

 700 ތުދްދެވެ.އަޣުލަބިއްޔަ މެދްބަރުދްގެ

 

 

އާދެ. ފެދިވަޑައިގަދްދަވާ ބޭފުޅުދް އަތްޕުޅު މައްޗަފް ދެދްގެވުދް އެދެދް.   ރިޔާސަތުދް ވާހަކަދެއްކެވުދް:

ތިރިކޮފްލަދެއްވުދް އެދެދް. އާދެކ  )ވަގުތުކޮޅަކަފްފަހު( އާދެކ އަތްޕުޅު

 705ފެދިވަޑައިދުގަދްދަވާ ބޭފުޅަކު ވޯޓުދެއްވުދް އެދެދް. ޑްރާފްޓްގައި އޮތްގޮތް 

ޤަބޫލުދުކުރައްވާ ބޭފުޅަކު. އާދެކ އަތްޕުޅު ތިރިކޮފްލަދެއްވުދް އެދެދް. 

އާދެކ މިދެގޮތުދްކުރެ ގޮތަކަފް ބައިވެރިވެވަޑައިދުގަދްދަވާކ 

ްވަދް ބޭދުދްފުޅުދޫދް ބޭފުޅުދް ވޯޓުދެއްވުދް އެދެދް. ބައިވެރިވެވަޑައިގަދްދަ
ް

 710ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

86ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 77ް715ްވޯޓުްދެްއވީ:

62ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

ް-ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

ްނަތީޖާްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވޯޓުގެ ްމި ްމަޖިލިސް،ްމިބާބުގެ ްބަލާއިުރްރައްޔިތުްނގެ  720ވަަނ17ްްއަށް

ްއިޞްލާުޙް ްއޮތް ްދެން ްއާދެ، ްފާސްވެއްޖެ. ްޑްރާފްޓްަގއިާވޮގތް ް)ހ( މާއްދާގެ



 27 

ްތ.އަތޮުޅެގް ްނުކުތާއެްއ، ްނިޒާމާބެހޭ ް)ށ(. ްއެދެން، ދަންނަވާލަދެއްވުން

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙުސައިްންރަޝީދުްޙަސަން.ް

ް

 725ް()ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ

ް

ްއޮްތްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްހުށަހަޅާފައި ނޑު ްއަުޅގަ ްބޭނުންކުރަނީ ްމިފުރުޞަތުގެ ްއާދެ،ްައޅުަގނޑު

ްއަުޅގ17ްަްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއަްށ ް)ށ( ްމާއްދާެގ ްއިޞްލާޙު،ްވަަނ ްއޮްތ ްހުށަހަޅާފައި ނޑު

ްިޢއްޒަ ްައއްުޑއަތޮޅުގެ ްތާއީދުކުެރްެއްވި ްިމއަށް ްމެންބަރުްއަޅުަގނޑަށް ްތތެރި

 730ްމުޙަންމަދުްއަސްލަމްގެްތާއީދާެއއްކޮށްްއަނބުރާްަނގަންެވގެން.ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ް

ްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމެންބަރުްްްރިޔާސަތުން ްޢިއްޒަތްެތރި ްހދ.ގެ ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެިރ އާެދ،ްޝުްުކުިރއްޔާ

ްއަޙްމަދުްއާދިލް.ް

ް735 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިްްްނބަރުްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެ ްބޭނުންވަނީ ނުޑވެސް ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްްްއަްޙމަދުްއާދިލްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްއިޞްލާޙު، ްހުށަހެޅި ްއަޅުަގނޑު ްއަްށ17ްްއެއީ ް)ށ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

 740އަޅުަގނޑުްހުށަހެޅިްިއޞްލާޙުްއަނބުރާްގެންދަން.ްޝުކުިރްއޔާްޢިއްޒަތްތެިރް

ްރައީސް.ް
ް

ްް

ްއިތުރުްްްވާހަކަެދއްެކވުން:ްރިޔާސަތުން ްމިހާރު ްއެހެންވީމަ، ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުރިްއޔާ އާދެ،

ނޑުްމިްދަންނަވާލަންޖެހެނީްމިްޑްރާފްޓްގަިއް  745ހުށަހެޅުމެއްްނެތް.ްދެން،ްއަޅުގަ

ްއޮތްގޮތް.ްޑްރާފްޓްގެް)ށ(ްއޮތްގޮތްްދަންނަވާލަދެްއވުންްއެދެްނ.ް

ް

ް

ްމާއްދާގެް)ށ(ްޑްރާްފޓްގައި..ްވަނ17ްަްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:
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ް750 

ް

ްއަނީސާްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެްެރި ްމ.އަތޮޅުގެ ްނުކުތާއެއް، ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،

ްއަޙްމަދު.ް

ް

 755ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްފާހަގަކޮށްލަންްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަީނސާް ްހަަމ ްައޅުަގނޑު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްްްްޙމަދުްވާހަކަެދއްކެުވން:އަ 7ްްބޭނުންވަނީ، ްދުަވހު، ްމުޅ7ްްިވަނަ ްޑްާރފްްްޓްގެ ފެބްރުއަީރގައި

މާއްދާއަށްްވޯޓަށްްއައްަސަވއިެގންްއޮތީްފެއިލްވެފައޭ.ްއޭގެްަފހުންްއިޞްލާޙުް

 760ވަނަްމާްއދާގެް)ހ(ްއަްށ7ްްހުށަހެޅުމަކަށްްފުރުޞަތެއްްނުލިބޭ.ްކުރީްދުވަހުް

ްވާހަކަދެެކިވގެ ްޑްރާފްޓެްއްމިތާނގައި ްއެއްބަްސެވެގން ްމެންބަރުން ން

ްފާހަގަކޮށްލާފައި،ް ްެއކަން ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެްނވީމަ، އެކުަލވާލެްއވީ.

އަޅުަގނޑުްދެޭކގޮުތގައިްޑްރާްފޓްްމިހެންްފެއިލްވެފައިްޭއގެްަފހުންްއިޞްލާޙުް

ްއެއްސެވޭެން ްވޯޓަށް ްޑްރާފްޓަށް ްއެ ްދެން ްނުލިބި ްފުރުޞަތު ހުށަހެޅުމަށް

 765ްނުފެނޭ.ްކަމަކަށްް

ް

ް

ްޑްރާފްޓްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމި ްފާހަގަކުެރއްިވގޮތަްށ ްތި ްމެްނބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްމި އާދެ،

ްދަންނަވާފައިް ްއިޞްލާޙުތަކަށް ްދެން، ްދެންނެވީ. ްއަޅުަގނޑުމެން އެްއކޮށް

ްބަްައިބަްަޔަްށް ްވަިކ ްދިމާެވގެން ްއެަމއްސަލަ ްދެންނެވީމާ  770އެްއކޮށް

ްވޯ ްމި ްދެންްބައިކޮށްލަިއގެން ްނިންމާފައި ްނިންމީ. ނޑު ްއަުޅގަ ްއަހަން ޓަށް

ްއިޞްލާޙެްއް ްމެންބަރުންނަށް ްއިތުރު ްއެަވގުުތ އެހެންނަމަވެސް،

ްވެގެންދިަޔގޮތަީކ.ް ްެއކަން ްއެީއ ްދިނީ. ްުފރުޞަތު ނޑު ްއަުޅގަ ހުށަހަޅަންވެސް

ްއިޞްލާޙަްށް ްެއއަށް ްމި ްވަިކވަކިން ނުޑ ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،

ްވޯޓަށް ްމި ްއޮްތގޮތްްދަންނަވާލަންޖެހެނީ ްގައި ް)ށ( ްއެހެންވީމާ، .775 

ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ް

ް



 29 

ް

17ްްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްގޮތް. ްޑްރާފްޓްގައިާވ ް)ށ( ްމާއްާދެގ މި ވަނަ

 780ވަދަ މާއްދާ( އެހެދް  11ޤާދޫދުއަސާސީގެ ....ވަދަ މާއްދާ )މިބާބުގެ 

ޒިމްކުރާ ލުކުރުދް ލާއޮތްކަމުގައި ވިޔަސް ރައްޔިތުދް އެ މައްޗަފް ޢަމަ

އެއްވެސް ކަމެއް ރައްޔިތުދްގެ މަޖިލީހުދް ފާސްކުރުމަފްޓަކައި ވޯޓަފް 

އަހާދްވާދީީ އެ މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަ މެދްބަރުދްގެ ދެބައިކުޅައެއްބަޔަފްވުރެ ގިދަ 

 މެދްބަރުދް އެ ވޯޓެއްދަގާ ޖަލްސާގައި ޙާޟިރުވެތިބޭ ވަގުތެއްގައެވެ. 

 785 

 

ދިވަޑައިގަދްދަވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެދްބަރުދް އަތްޕުޅު މައްޗަފް އާދެކ ފެ  ރިޔާސަތުދް ވާހަކަދެއްކެވުދް:

ދެދްގެވުދް އެދެދް. )ވަގުތުކޮޅަކަފްފަހު(. އަތްޕުޅު ތިރިކޮފްލަދެއްވުދް 

އެދެދް. އާދެކ ދެދް މި އެގޮތްކ ޑްރާފްޓްގައި އޮތްގޮތް ފެދިވަޑައިދުގަދްދަވާ 

 790ދްމެ ރަދގަޅު. ބޭފުޅުދް އަތްޕުޅު މައްޗަފް ދެދްގެވުދް އެދެދް. އާދެކ އެ

އަތްޕުޅު ތިރިކޮފްލަދެއްވުދް އެދެދް. އާދެކ މި ދެގޮތުދްކުރެ ގޮތަކަފް 

ފެދިވަޑައިދުގަދްދަވާ ބޭފުޅުދް އަތްޕުޅު މައްޗަފް ދެދްގެވުދް އެދެދް. އާދެކ 

  އަތްޕުޅު ތިރިކޮފްލަ...

ް

 795ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

81ްްދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަ

 57ް800ްވޯޓުްދެްއވީ:

68ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

16ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް
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ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިބާބުގެ ްމަޖިލިސް، ްރައްޔިތުންެގ ްބަލާއިރު ްނަތީާޖއަށް  805ަވަނ17ްްމިވޯޓުގެ

ްނުކުތާެއއް،ް ްިނޒާމާބެހޭ ްފާްސވެއްޖެ. ްޑްރާފްްޓގަިއާވގޮތް ް)ށ( މާއްދާގެ

ްދިލް.ްހދ.ގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްޢާްާްއަޙްްްމަދު

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް810 

ްއިޢުްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްތި ްޞައްަޙކަމާއާދެ، ްވޯުޓގެ ނުޑްލާނުކުެރްއިވ ްއަުޅގަ ްމެދު

ްޝައްކުްއުފެދޭތީްއެްވޯޓުްއަުލންްނަންގަވައިެދއްވުމަށްްދަންަނވަން.ްްދިލްްވާހަަކެދއްކެވުްނ:އާމަދުްއަޙްް
ް

ް

 815ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ްއޮންނަގޮތުންްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްގަވާއިދުަގިއ ްމިހާރު ްދެން ްއެހެންވީމަ، ްދެން އާދެ،

ް ްދާންޖެހޭނީ ްނުކުްުތާއެްއ.3ްްއަޅުަގނޑުމެން ްމަރުޙަލާއަށް.ްިނޒާމާބެހޭ ވަނަ

ްއާދެ،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.

ް

 820ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްކުރިްބޭފުޅަކުްއިޢުތިރާޟްކުރެްއވީމަްއެއަށްްތާއީުދވެސްްބޭފުޅަކުްކުރަްއވަްންްމެންަބރުްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެް

ްއެހެންވީަމ،ްްވާހަކަެދއްެކވުން:ްއިްބރާހީމްްޝާފިޢު ްބަޔާންކޮށްދޭންޖެހޭނެކަމަށް. ްަސބަބު ްއެ ްއަނެއްކާ ޖެހޭނެކަމަށް.

ްނެހެންނެއް.ްއަޅުަގނަޑކަށްްހިއެއްުނވޭްޯވުޓްނަގަންޖެހޭ
ް825 

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރ41ްްުއާދެ، ްޢިއްޒަްތތެރި ްގޮތުގެމަތީން ްމާއްާދަގއިވާ ވަނަ

ްއަިދް ްބަޔާްނުކރައްވަން ްސަބަބު ްއެ ްއާދެ، ްއެދެން.  830ޢަމަލުކޮށްދެއްވުން

ްތާއީދުވެސްްލިބެންޖެހޭ.

ް
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ްނޑުްދޫކޮށްަލއިފިން.އަޅުގަްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް
ްއަްޙމަދުްއާދިލްްވާހަަކެދއްކެވުްނ:

ް835 

ްތ.އަޮތުޅެގްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްއަޅުަގނުޑ، ްހިސާބުން ްމިހާ ްއެހެންވީމަ، އާދެ،

ްއިޢުިތރާޟްކުރަްއވާ.ް ްޙަސަން ްރަޝީދު ްޙުސަިއން ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެހެން ްއިނގޭތޯ. ްބަޔާންކޮށްދެއްވަންެޖހޭ ްސަބަބުްސަބަބު ވީަމ،

ްވިދާ ްނުކުރެޭވ.ބަޔާންނުކުރަްއވާ ްޤަބޫެލއް ްއެްއޗެއް ްމިހާްްުޅވާ އާދެ،

ްމައްސަލައެްއް ްއިތުުރ ްސައްަޙކަމާއިމެދު ްޯވޓުގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ  840ހިސާބުން

ް)ނ(ް ްއޮތް ްދެން ްމި، ްދެން ްއާދެ، ްނިންމައިފިން. ނުޖެއްސޭނެކަމަށް

ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.

ް

ް

ްްޑރާފްޓްގަިއވ17ްާްް:އިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން ް)ނ( ްމާއްދާގެ ްްވަނަ  845ރައްޔިތުދްގެ މަޖިލީހުގެ ގޮތް.

. 1 ކުކރައީސް ދުވަތަ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ މީހަ

. ދީގެދެއް ދުވާދެއެވެ ވޯޓުދް ދިދްމާ ދިދްމުދްތަކުގައި ހުމަޖިލީ

ދަދު ފެދްދަ ދުފެދްދަ އަވޯޓުގެ އެހެދްދަމަވެސްކ ކަމަކާމެދު ދަގާ 

ހަމަހަމަވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް ދުވަތަ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ 

 850މަޖިލީހުގެ . 2އެވެ. ދޭދްވާދެކޮޅަކަފް ވޯޓް  ފެދްދައޭދާއަފް މީހަކު 

ތިދްބައިކުޅަ ދެބައިގެ ވޯޓުދް ދުވަތަ ހަތަރުބައިކުޅަ ތިދްބައިގެ ވޯޓުދް 

ރައީސަފް ދުވަތަ ރިޔާސަތު  ކަމެއް ދިދްމުމުގައިކ މަޖިލީހުގެދިދްމަދްޖެހޭ 

 އެވެ. ވޯޓް ދެވިދާދެ މީހަކަފްބަލަހައްޓާ 

 

 855 

ްަޑަިއގަންނަވާްޭބފުޅުންްއަތްޕުޅުްމައްޗަށްްނެްނގެވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ،ްފެނިވަ

ްެއދެން. ްތިރިކޮށްލަދެއްވުން ްައތްޕުޅު ްއާެދ، އާދެ،ްް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ްއަތްޕުޅުްފެނިވަޑައިުނގަން ްބޭުފޅުން ްބޭނުންފުޅުވާ ްޯވޓުދެއްވަން ނަާވކަމަށް

ްއޮްތގޮްތް ްޑްރާފްޓްގައި ްއެދެން. ްނެންގެވުްނ މައްޗަށް

ްވޯޓުދެްއވުްން ްބޭފުޅުްނ ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާ  860ފެނިވަޑައިުނގަންނަާވކަމަށް



 32 

ްބަިއވެރިެވަވޑަިއގަންނަވަްން ްގޮތެްއަގއި ްމިެދގޮތުންުކރެ ްއާދެ، އެދެން.

ްޢިއް ްއެދެން.ްބޭނުންފުޅުވާ ްވޯޓުެދއްވުން ްއިންނެވިްއޔާ ްމެންބަރަކު ޒަތްތެރި

ްތިރިކޮށްލެއްުވްން ްއަތްޕުޅު ްއާދެ، ްއެދެން. ްނެންގެވުްނ ްމައްޗަށް އަތްޕުޅު

ްއެދެން.ްް
ް865 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

 76ް870ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

73ްްވޯޓުްދެްއވީ:

ް-ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

61ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް875 

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިބާބުގެ ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުންގެ ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަށް ަވަނ17ްްމިވޯޓުގެ

ްއާ ްފާްސވެއްޖެ. ްވާގޮތް ްޑްރާފްްޓގަިއ ް)ނ( ްމިހާހިސާބުންްމާއްދާގެ ދެ،

ް ްބާބުގެޑްރާފްޓްަގއިާވ، ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ހުރިހާްްމިހުށަހެޅުނު

ްމާއްދާތަކެއްްމިްނިމުނީ.ް

ް880 

ދިރާސާކޮށްްޑްރާފްޓްކުރާްކޮމިޓީއިންްއަލުންްޑްރާފްޓްކުރައްވާްް-3

ފޮނުއްވާފައިވާްބާބުތަކުގެްމާއްދާތަކަށްްމެންބަރުންްފޮނުއްވާފައިވާް

ްއިޞްލާޙުތައްްހުށަހެޅުން.

ް

 885އެޖެންޑާގެްތިންވަނަްއައިޓަމަށް.ްއާދެ،ްދެންްއަޅުަގނޑުމެންްދެންްދާންއޮތީްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްްޑރާފްޓްކުރައްާވް ްއަލުން ްކޮމިޓީން ްޑްާރފްޓްކުރާ ްދިރާސާކޮށް ްއެީއ އާދެ،

ްއޭގެތެެރއިްން ްއާދެ، ްހުށަހެޅުން. ްާމއްދާތައް ްބާބުތަުކގެ ފޮނުއްވާފަިއވާ
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ްމިބާބުގެް 16ްްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ް)ދ(، ްައދި ް)ދ( ްމާއްދާގެ 16ްވަނަ

ް ްމާއްދާާއއި 17ްްވަނަ ްވަނަ ްއަދި 18ްްމާއްދާ ްދެން ްމާްއދާ. މިްވަނަ

ްއެެކއް،ް ްޖަދުވަލް ްމިއޮތީ ްހުާވެގްޖަދުވަލުތައް.ްމިހާރު ްމަޤާމުތަކުގެ  890އެިކއެކި

1-ްް ްހުވާ. ްާނއިބުެގްް-2ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާގެ

ް ްް-3ހުވާ. ްުހވާ. ްނާއިބުގެ ްބަންޑާރަ އުއްތަަމްް-5ަވޒީރުންނާއި

ްއާ ްުހވާ. ނޑިޔާރުންގެ ްދަންނަވާލަދެއްުވްންފަ ްއޮްތގޮތް ްޑްރާފްޓްގައި ްމި ދެ،

ްދަންނަވަްނ.ްއެދިްއެދެން.ްއަމީންޢާންމުގެްއަރިުހންްއަޅުަގނޑުް

ް895 

ް

ްމާއްދާތައްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޑްރާފްޓްކުެރުވނު ްއަލުން ްމިބާބުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްޑްރާފްޓްކުރައްވާަފއިވާް ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓްކުާރ ގޮތް.ްދިރާސާކޮށް

ްމަސްޢޫލިްއޔަތުތަްއ،ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެް ްމާއްާދެގ16ްްބާރުތަކާއި ވަނަ

ްޤައުމުތަ ްބޭރު ްޖަމްޢިއް)ދ(. ްބައިނަލްއަޤްވާމީ ްރާއްޖެއިްންކަށާއި  900ޔާަތަކށް

ްމަޝްވަރާގެމަތިްން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްސަފީރުން ނަޑއަޅާ ކަ

ްޤައުމުތަް ްބޭރު ްބަްައިނަްލއަްަޤްޢައްޔަނުކުރުން. ްަޖމްޢިކަށާއި އްޔާތަކަްށްވާމީ

ްމަޤާމުންް ްގެނަުއމާއި ްއަނބުރާ ްސަފީރުން ްޢައްޔަުނކޮށްފަިއާވ ރާއްޖެއިން

ްއަދާކުރުމަ ްމަސްއޫލިްއޔަުތ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ށްްވަކިކުރުން.

ް ްޢުްުޒުރުވެިރުވން، 16ްްވަގުީތގޮތުން ް)ހ(.ްވަނަ  905މާްއދާގެ

ްމަސްއޫލިއް ްމަޤާމުގެ ްއޭާނގެ ްއަދާކުރުމަށްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ޔަުތ

ްސަބަބުް ްޤަބޫލުކުރެވިއްެޖނަމަ ްޢުްުޒުރުވެިރެވއްޖެކަމަށް ވަގުީތގޮތުން

ްލިޔުމަކުންް ްރައީސްއަްށ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިުތންގެ ްއެކަން ބަޔާންކޮށް

ްއަދާކުރުމަށްް ްމަސްއޫލިްއޔަތުތަްއ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ އެންގުމަށްފަހު

ްާންާއިބާ ްަްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްއަިދްވާލުކުޙަ  910ރަންވާެނއެވެ.

ްއަލުންް ްއަދާުކރުމަށް ްމަސްއޫލިްއޔަތު ްއޭނާެގްމަޤާމުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްލިޔުމަކުންް ްރައީސްައށް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްިޔތުންގެ ްެއކަން ހަވާލުވަންވާނީ

ްމަޤާމުެގް ްއޭަނގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ް)ށ( ްފަހުަގެއވެ. އެގުމަށް

ްއަ ްަވގުތީގޮތުން ްެއްމަސްއޫލުއްޔަތު ްވަގުތު ްދިާމވާ ްޢުޒުެރއް ދާނުކުރެވޭފަދަ

ްއެންގެްން ްަރއީްސއަށް ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުންގެ ްއެކަން ްބާވަތުން  915ޢުްުޒުރުގެ
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ްއަންގާީން ްރައީްސއަށް ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުންގެ ްއެކަން ްހިނދެއްގައި ނެތް

ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްތާއީާދއިެއކު ްއަޣްލަިބއްޔަުތގެ ްމަޖިލީހުގެ ވަޒީރުްނގެ

ްހިނދެއްގަިއްނާ ްމެދުވެރިެވއްެޖ ްާޙލަތެއް ްމިފަދަ އިބެވެ.

ް ްއަލުން ްމަޤާމާއި ްއޭާނގެ ްެއްޙަްަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ވާލުވެވެންދެން

ްއަދާކުރާީން ްަވގުތީގޮތުްނ ްމަސްއޫލިއްޔަުތތައް  920މަޤާމުގެ

ްއޭަނެގް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއަދި ްނާިއބެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްމަސްއޫްޫލި ްމަޤާމުގެ ްއަލުން ްައދާކުރުމާއި ްއެކަްންޙައްޔަތު ވާލުވާްނވާނީ

ްފަހުގައެެވ.ް)ނ(ް ްލިޔުމަކުްންެއގުމަށް ްރަީއސްއަށް ރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެ

ްަވގުތީގޮތުްން ްމަްސއޫލިްއޔަުތ ްމަޤާމުގެ ްއޭާނގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ

ްމަޖިލީހުގެް ްަރއްޔިތުްނގެ ްއެކަން ްދިމާވުމުން ްޢުްުޒުެރއް  925ްއަދާނުކުރެވޭފަދަ

ްނެތްް ްެއންގެން ްމަތީން ްާވގޮތުގެ ްގައި ް)ށ( ްމާއްާދގެ ްމި ރައީސްއަށް

ްމަޖިލީހަށްް ްއެ ްމެންބަރަކު ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިުތންގެ ްއެކަން ހިނދެއްގައި

ްމަ ްއެ ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަްށްޖިލީހުންްފާސްކޮށްފިްހިނދެއްގައި،ްހުށަހަޅާ

މަސްއޫލިްއޔަތުަތްއްްާވލުވެވެންދެންްއެްމަޤާމުގެޙަްައޭނާގެްމަޤާމާއިްއަލުންް

ްއަިދް ްނާިއބެވެ. ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްއަާދކުރާނީ  930ވަގުީތގޮތުން

ްމަސް ްމަޤާމުގެ ްއޭނާެގ ްއަދާކުރުމަށްްޢޫްޫރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ލިއްޔަތު

ް ްރައީސްއަްށްޙަްައަލުން ްމަޖިލީހުެގ ްރައްޔިތުްނގެ ްެއކަން ވާުލވާންވާނީ

ްވާޖިބުަތއް ްފަހުގައެވެ. ްއެންގުމަށް ްޙާލަތެއްްްލިޔުމަކުން އަދާނުކުރެޭވފަދަ

ް ްމެދުވެރިވުން، ް)ހ(.17ްްވަގުީތގޮތުން ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްނާއިބަްށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ  935ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއިއ

ްޙާލަތެއްް ްއަދާނުކުެރވޭފަދަ ްވާޖިބުތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމެގ

ް ްމެދުވެިރވެއްެޖނަމަ، ްވަގުީތގޮތުން ނުވަަތްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް

ްމަސައްކަތާރައީސުލްޖުމް ްނާއިަބށް ްްހޫރިއްޔާެގ ވާލުެވވެންދެްންޙަްައަލުން

ް ްއަދާކުރުަމށް ްވާޖިބުތައް ްމަްސއޫލިއްަޔތުތަކާއި ްއެ ވާުލވާީންޙަްަވަގުީތގޮތުން

ްރައީްސއަްށް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްރަީއސްއެެވ. ްމަޖިލީހުގެ  940ރައްޔިތުންގެ

ް ްޙަްައެކަމާ ްއެކަމާ ްނެތްނަމަ ްރައްޔިތުްނެގްޙަްަވާުލވެވެން ވާލުވާނީ

މަޖިލީހުގެްނާއިބުްރައީސްއެވެ.ްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްނާއިބުްރައީސްއަްށް
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ް ްޙަްައެކަމާ ްއެކަމާ ްނެތްނަމަ ްރައްޔިތުްނެގްޙަްަވާުލވެވެން ވާލުވާނީ

ްމެންބަރެކެވެ.ް ްމަޖިލީހުެގ ްއެ ްހޮވާ ްޤަރާރަކުން ްފާސްކުރާ މަޖިލީހުން

ްދާއިމީ ްއަދާނުކުެރވޭފަދަ ް)ށ(.ްްވާޖިބުތައް ްމެދުވެރިވުން،  945ޙާލަތެއް

ްނާއިބަްށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއިއ

ްދާއިމީް ްފަދަ ްހުރަސްއެޅޭ ްއަދާކުރަން ްާވޖިބުތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ

ޙާލަތެއްްކުރިމަތިެވގެންްނުވަަތްމަޤާމުންްއިސްތިޢުފާދީގެންްނުވަތަްމަޤާމުންް

ްނު ްސަބަބުން ްދެމަދުރުކުރުމުގެ ްއެ ްމަރުވެގެން ްއެއްފަހަރާްވަތަ ޤާމު

ް ްމަޤާމަށާއިްހުސްވެއްޖެނަމަ،  950ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމެގ

ްމީހުންް ްައލުން ްމަޤާމަށް ްނާއިބުކަމުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްވާޖިބުަތއްްޚާްާއިންތި ްމަސްއޫލިއްޔަތުަތާކއި ްދެމަޤާމުގެ ްއެ ބުކުރެވެންދެން

ްރަްއިޔތުން ްއަާދކުރާނީ ްރައީްސެއވެ.ްރައްޔިތުްނގެްވަގުީތގޮތުން ްމަޖިލީހުގެ ގެ

ވާުލވާނީްޙަްަވާލުެވވެންްނެތްނަމަްެއކަާމްޙަްަމަޖިލީހުގެްރައީސްއަްށްެއކަމާް

ްމަޖިލީހުގެް ްަރއްޔިތުންެގ ްރައީސްެއވެ. ްާނިއބު ްމަޖިލީހުގެ  955ރައްޔިތުންގެ

ް ްެއކަމާ ްރައީްސއަށް ްޙަްަނާއިބު ްއެަކމާ ްނެތްނަމަ ވާލުވާީންޙަވާލުެވވެން

ް ްއެމަޖިލީހުގެްރައްޔިތުންެގ ްޮހާވ ްޤަރާރަކުން ްފާސްކުރާ މަޖިލީހުން

ް ްމަޤާމާއި ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ ްަވގުީތގޮތުން ވާުލާވްޙަްަމެންބަރެކެވެ.

ްަރއީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާކަމުެގް ްަވގުތީގޮތުްނވިޔަސް ް)ނ( ްޝަރުތު، މީހުންގެ

 960ެގްވާުލވެވޭނީްމިޤާޫނނުއަސާސީަގއިްބުނާްަރއްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުޙަްަމަޤާމާއިް

ްމީހަކަށެވެ.ް ްފުރިހަމަާވ ްޝަރުތުތައް ްހުންނަންވާޭނ މެންބަރުންގައި

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ްއަދި ްމަޤާްމްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްނާއިބުގެ ާޔގެ

ް ްއިންތިހުސްވުމާ ްރިާޔސީ ްއާ ްޚާްާގުިޅގެން ް)ރ(. ްޭބއްވުްނ، މިްް-1ބެއް

ްމެދިވެރިެވގެްން ްޙާލަތެއް ްއެްއވެސް ްވާފަދަ ްަގއި ް)ށ( މާއްދާގެ

ްނާއިބުކަމުެގްރައީ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްމަޤާމާއި  965ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ

މަޤާމްްއެއްފަހަރާްހުސްެވއްޖެނަމަްއެްދެްމަޤާމްްހުސްވީްތާީރޚުންްފެށިގެްން

ބެއްްބާއްވާްއެްދެމަޤާމަށްްމީހުންްޚާްާުދވަހުގެްތެރޭަގއިްރިޔާީސްއިންތ66ްި

ް ްއިންތިް-2ހަމަޖައްސަންވާނެެއވެ. ބުގަިއްޚާރިޔާސީ

ްނާއިބުކަމުެގް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްމަޤާމަށާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ
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ްއިންތި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެްޚާްާމަޤާމަށް ްދެމީހުންނަށްމެ  970ބުކުރާ

ް ްޙަްަމަޤާމާއި ްއެްއވެްސ ްޙާލަތެއް ްދާއިމީ ްނުެވވޭފަަދ ސަބަބަކާހުރެްވާލު

ް ްމެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، ްުދވަހުން ްމެދުވެރިވާ ްއެޙާލަތު ދުވަހުެގ66ްްފެށިގެްނ

ްއިންތި ްިރޔާސީ ްމީހުންްޚާްާތެރޭގައި ްދެމަޤާމަށް ްއެ ްބާްއވާ ބެއް

އެްއވެސްްސަބަބެއްްމެދުވެރިެވގެްންހިނގަމުންދާްް-3ހަމަޖައްސަންވާނެެއވެ.ް

ްއިންތި ްރިޔާސީ ްއަލުން ްތެރޭަގިއ ްދައުރެްއގެ ްބާއްވަްންޚާްާރިޔާސީ  975ބެއް

ްއިންތި ްރައީސުލްޖުމްހޫޚާްާޖެހިގެން ްބާއްވާ ްމަޤާމަށާއިްބެއް ރިއްޔާކަުމެގ

ްމީހުންް ްއަލުން ްމަޤާމަްަށް ްާނިއބުކަމުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްޚާްާއިންތި ްއިންތިބުކޮށްފިނަމަ، ްަމޤާމުތަކަށް ްމަޤާމުގަިއްޚާއެ ްމީހުން ބުވީ

ްމުއްދަތަށެވެ.ް ްއޮންަނ ްބާކީ ްދައުރުގެ ްރިޔާސީ ްހިނގަމުންދިޔަ ދެމިތިބޭނީ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމި ްމާއް...އަދި ްވަނަ ްމިބާބުގެ ްމާއްދާެގ2ްްދާގެ  980ވަނަ

ް ްއެމީހުންނާމެދު ްޢަްަބޭނުމަށް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމި ވަަން...މަލުކުރާނީ

ްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާާއިއް ްގޮތުގެމަތީންނެވެ. ްގަިއވާ ް)ނ( މާއްދާގެ

ް)ބ(.ް ްހުާވކުުރން، ްމަޤާމުގެ ްނާއިބު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްރައީސު ްމަޤާމާއި ްނާއިބުކަމުެގްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ ލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްޤާނޫނުއަސާީސެގްޢޫްޫމަސް ްމި ްމީހަކުމެ ްކޮންމެ ްއަދާކުާރ  985ލިއްޔަތުތައް

ް ްއުފުލުން، ްޒިންމާ ްކުުށގެ ްހުވާކުަރންވާނެެއވެ. ްއެެކއްަގިއވާ 18ްޖަދުވަލު

ްނުވަަތް ްހުރެގެން ްމަޤާމުގައި ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ް)ހ(. ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްޖިނާޢީ ްނަމަެވސް ްކުރިން ްތުްއޭގެ ްކުރިކަމުގެ ްއޭނާއާމެދުްހުްުކުށެއް ަމތު

ްޖަވާބުާދރީވާންވާެނއެވެ.ް ްއޭނާއަށް ްއެކަމަކަްށ ކުރެިވއްޖެނަމަ

ްދަ ްއެފަދަ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާމެދު ްުްއެހެންނަމަވެސް، ްކުރަްންޢު  990ވާެއއް

ްދައުުރް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ްހިނަގމުންދާ ްޙާލަތެއްގައި ޖެހިއްޖެ

ްދަ ްއެ ްރައްްޢުްުހަމަވަންދެން ްފަސްކުރުމަށް ްމަޖިލީހަށްްވާެއއް ޔިތުްނގެ

ް ްެއްފެންނަނަމަ، ްޤަރާރަކުން ްފާސްކުރާ ްމަޖިލީހުން ްއެ ްބަޔާންޮކށް އެކަން

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމެގްޢުްުދަ ް)ނ( ްފަސްކުެރވިދާނެެއވެ. ްކުރުން ވާއެއް

ްޚިލާފުނުާވް ްޤާނޫނާއި ްޝަރީޢަތާއި ްއިސްލާމީ ްމީހަކު ްހުންނަ  995މަޤާމުގައި

ްކުިރްގޮތުގެމަތީ ްނެތި ްނިޔަެތއް ްނުބައި ްހައިސިއްޔަތުން ްމަޤާމުގެ ްއޭާނގެ ން
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ްދަ ްކަމަކާމެދު ްދޫކޮށްލި ްނުކޮށް ްްނުކުރެވޭެނއެވެ.ްޖަދުވަުލްޢުްުނުވަތަ ވާއެއް

1ްް ްހުވާ. ްމަޤާމުެގ ްހުާވ.ްް-1އެިކއެކި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ

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

ްޖުމްހޫރިއްޔާގެްޙުރް ްދިވެހިރާއްޭޖެގ ްހިތުމަށާއި،  1000މަތްތެރިކޮށް

ްދިވެިހް ްަރއްކާތެރިކުުރމަށާއި، ްޙައްޤުތައް ްްރައްޔިުތންގެ ޤާނޫނުއަސާސީާއއި

ް ްޖުމްހޫރިއްޔާެގްޚްލާޞްތެރިވުއިޤައުމަށް ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ަމށާއި،

ެގްން،ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާޤާނޫނުއަސާސީާއއިްޤާނޫނާްެއްއގޮތްވާްގޮުތގެމަތީ

ްކަމާއެުކ،ް ްއަމާނާްތތެރި ްތެުދވެރިކަމާއި ްވާޖިބުަތއް، މަސްއޫލިއްޔަތުަތކާއި

ްމާތް ްދެމިހުރުމަށް ްއަދާކުރުންމަތީ ްހުވާުކރަމެވެ."هللا  1005ް-2ްގަންދީ

ްހުވާް ްނާއިބުގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ،"ް ް)އަހުރެން މީހާެގް..........

ްނަން ..........ް ްހިތުމަށާ( ްޙުރްމަތްތެރިކޮށް އި،ްއިސްާލމްދީނަށް

ްޙައްޤުަތްއް ްރައްޔިތުްނގެ ްޤާނޫނުއަސާސީާއއި ްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ރައްކާތެރިކުރުމަށާިއ،ްިދވެހިްޤައުމަށްްއިޚްލާޞްތެިރވުމަށާއި،ްދިވެހިރާއްޭޖެގް

ްގޮތުގެމަތީްނ،ް ްއެްއގޮްތވާ ްޤާނޫނާ ްޤާނޫނުއަސާީސއާއި  1010ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްމަސްއޫލިއްް ްާނިއބުގެ ްވާޖިބުތައް،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޔަތުތަކާިއ

ްމާތް ްދެމިހުރުމަށް ްއަދާކުރުންމަތީ ްކަމާއެކު، ްއަމާނާތްތެރި هللاްތެދުވެރިކަމާއި

ްހުވާކުރަމެވެ ްބަންޑާރަް-3ް."ގަންދީ ްހުާވ.ްްވަޒީރުންނާއި ނާއިބުގެ

ްިއސްލާމްދީނަށްްްއަހުރެން" ..........ް ްނަން( ް)މީހާގެ ..........

ްދިވެހިރާ ްހިތުމަށާއި، ްޖުމްހޫރިއްޔާގެްޙުރްމަތްތެރިކޮށް  1015އްޭޖެގ

ްދިވެިހް ްަރއްކާތެރިކުުރމަށާއި، ްޙައްޤުތައް ްްރައްޔިުތންގެ ޤާނޫނުއަސާސީާއއި

ްޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްދިވެހިރާއްޭޖެގ ްވުމަށާއި، ްއިޚްލާޞްތެރި ޤައުމަށް

ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްާޔް ްގޮތުގެމަތިން، ްެއއްގޮްތވާ ްޤާނޫނާ ޤާނޫނުއަސާސީާއއި

ްވާޖިބުތަކާ ްހަވާލުކުރާ ްމަސްއޫލިްއޔަތާއަހުރެންނާ ް/ްއި ްވަޒީެރއްގެ ިއ،

ްމަސްއޫިލއްޔަތު، ްވާޖިބުތަާކއި  1020ތެދުވެރިކަމާިއްްބަންޑާރަނާއިބުގެ

ްމާތް ްދެމިހުރުމަށް ްއަާދުކރުންމަތީ ްއަމާނާތްތެރިކަމާއެުކ، ގަންދީްهللا

ނޑިާޔރުް-5ްހުވާކުރަމެވެ." ްފަ ނޑިޔާރާއި ްފަ ްހުވާ.ްންއުއްަތމަ ގެ

....... އިސްލާމްދީދަފް )މީހާގެ ދަދް( .............  އަހުރެދް"
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ޙުރްމަތްތެރިކޮފް ހިތުމަފާއިކ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

 1025ޤާދޫދުއަސާސީއާއި ޤާދޫދު ދަމަހައްޓައިކ ދިވެހިރައްޔިތުދްގެ ޙައްޤުތަކަފް 

ރައްކާތެރިވުމަފާއިކ އުއްތަމަފަދޑިޔާރުގެ / ފަދޑިޔާރެއްގެ ވާޖިބުތަކާއި 

މްހޫރިއްޔާގެ ޤާދޫދުއަސާސީ އާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖު

ޤާދޫދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީދްކ ތެދުވެރިކަމާއި އަމާދާތްތެރި ކަމާއެކުކ 

ް"ގަދްދީ ހުވާކުރަމެވެ.هللا އަދާކުރުދްމަތީ ދެމިހުރުމަފް މާތް
 1030 

 ޝުކުރިއްޔާ އަމީދް ޢާދްމު. ދެދް އަޅުގަދޑު ދަދްދަވާލާދީ މި ޑްރާފްޓިދްގ ރިޔާސަތުދް ވާހަކަދެއްކެވުދް:

ކޮމިޓީއިދް މިއަލުދް ޑްރާފްޓްކުރެވުދު ރީ ޑްރާފްޓް ކުރެއްވުމުގައި 

ގެދްގުޅުއްވި ޚިޔާލުފުޅުގެ މައްޗަފް ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި 

 . ދެއްވުމަފްއެއްޗެއް ވިދާޅުވެމެދްބަރު އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް 

 1035 

ް، ަރީއސް  ިޢްއަޒްތެތރި  .ަރީއސް  ިޢްއަޒްތެތރި  ުޝުކިރްއޔާ  ިއްބާރހީމް  ެމްނަބރު  ާމލޭ 

 ިލެޔިވަފއި  ިމާހރު ވަނަްމާއްދާގެް)ދ(16ްްާޔގެްބާބުެގްަރީއުސްލުޖްމޫހިރއް ް:ާވަހަކެދްއެކުވން  ިއްސާމީޢލް 

 ަސީފުރން  ަޢްއަޔްނުކރާ  ަދުއަލުތން  ަޤުއުމަތަކށް  ޭއރު  ެއޮއތީ 

 ަމްޝަވރާ  ަމިޖީލުހގެ  ަރްއިޔުތްނގެ  ަޢްއަޔްނުކުރުމަގއި 

ްަދްނާވެނަކަމށް ހޯ  ުޖްމޫހިރްއޔާ ަރީއުސލް   1040 ިއުތުރުކުރަމށް  ައުކެރއް  ައދި .

 ުހްނނަ  ަޢްއަޔްނޮކްށަފއި ، ިމޮއތީ  ުހަށަހުޅްއާވަފއި  ޮކިމީޓިއން  ިމާހރު 

ްއިޚްތިާޔުރް ާޙަލެތްއަގއި  ެގްނަންނެޖިހްއޖެ  ައނުބރާ  ަސީފަރކު  ެއކަމުގެ

ސީާދްދީފައިްކޮންމެހެންްމަޖިލީހުގެްމަޝްވަރާެއްއްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަފް 

ްނުޖެހޭކަމުއެ ްހޯދަން ްަގއި ްއެއޮތީ.ްދެއެގޮތަށް ްމިހާރު ްވަކިކޮށްެލވިފައި ބައި

ްދިޔައިރު،ް ްފާސްނުެވެގން ްމިމާއްދާ ްކުރީގައި ްހަދަންޖެހުނީ  1045އެހެން

ްތެރެ ްޭއގެ ްއޮތުމާއިްއެމައްސަލަ ްފާހަގަކުރެވިަފއި ްއިން ްކޮމިޓީއިންް، ައދި

ްހުތްދެކިވަަޑިއގަ ްަޤއުމެްއަގއި ްބޭރު ްުކއްލިއަކަްށވެސް ންނަާވްގޮުތގަިއ

ްއެހިނާގް ްދާއިރާގައި ްޑިޕްލޮމެޓިކް ްގެންނަންޖެހިދާނެ ްހަމަ ސަފީރަކު

ްކުރެވޭެނގޮތަށްް ްފަސޭހައިން ްސަބަބުން.ްެއހެންވީމާ،ްއެކަން ކަންތައްތަެކއްގެ

ް ްލިބުނުކަމުގަިއވިަޔސް ްމަޝްވަާރ ްމަޖިލީހުގެ  1050ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަނެއްާކ
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 ވީމާކއްޔަދްކުރަދީ. އެހެދްމިޢަ ފާހަގަކުރާ މީހުދް ސަފީރުކަމުގެ މަޤާމަފް

ވަދަ  16ތިޔާރު ދީފައި ބޭއްވުމަފް. ދެދް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަފް އެއިޚް

މާއްދާ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަފް ވަގުތީގޮތުދް 

 އިޢުޒުރުވެރިވުދް. މިޙާލަތުގައި ކަދްތައް ކުރާދީ ކިހިދެއްތޯ. މީގަ

 1055އަޅުގަދޑު ދަދްދަވާލާދަދް ކޮމިޓީއިދް ދިދްމަވާފައި މައިގަދޑު މަފްހޫމްތައް 

ހުރި. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަފް އޭދާގެ މަޤާމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު 

އަދާކުރުމަފް ވަގުތީގޮތުދް ޢުޒުރުވެރިވާކަހަލަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެއްޔާކ 

މާދައަކީ ބަލިވެގެދް ދުވަތަ އެދޫދްވެސް އެކަހަލަކަމެއް ދިމާވެގެދް 

ޖުމްހޫރިއްޔާ އެކަދް އަދްގާދެ ރައްޔިތުދްގެ މަޖިލީހަފް މިހާރު ރައީސުލް

 1060ދާއިބު ރައީސަފް މިކަދް ޙަވާލުކުރަދީކަދް. ދެދް އެހެދްވީމާކ ދާއިބު 

ރައީސް ދެދް އެމަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރަމުދް ގެދްދާދީ. އެހެދްދަމަވެސް 

ދާއިބު ރައީސްކ އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަފް މަޖިލީހަފް އެކަދް 

އެދްގުމުގެ ޙާލަތުވެސް އެފުރުޞަތު ދުލިބޭކަހަލަގޮތަކަފް މެދުވެރިވާ 

ޙާލަތެއްގައިވެއްޖެއްޔާ ރައްޔިތުދްގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިދްވެސް އެކަދް 

 1065ޙަވާލުކުރެވޭގޮތަފް މިހާރު ފަރުމާކުރެވިފައި މިއޮތީ. ދެދް 

ފްމެ އިބާކ އެދެމީހުދްދަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދާ

އެއްފަހަރާ އެއްވަގުތެއްގައި ވަގުތީގޮތުދް އެމަޤާމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު 

ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖައީވިއްޔާ ދެދް ވަގުތީގޮތުދް ކަހަލަ އަދާދުކުރެވޭ 

އެމަސްޢޫލިއްޔަތު ޙަވާލުކުރުމަފް ކޮމިޓީއަފް ފެދިވަޑައިގެދްފައި މިއޮތީ 

 1070ތަދްކޮޅެއް ބޮޑަފް ރައްޔިތުދްގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސާ. މިދުކުތާގައި 

އެބަހުސްގައިވެސް ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި  ދަދްދަވާލަދްޖެހޭހެދް ހީވަދީ ކުރީގަ

މެދްބަރުދްދަފް މިމަފްހޫމްގައި ސާފުވެވަޑައިދުގެދްދެވި ކަދްތައްތަކެއް 

ހުރިކަމަފް ފާހަގަކުރެވިފައި އޮތުމާއެކު. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމުގެ 

ހަކީ އެއީ ޤައުމުގެ އެދްމެ އިސްވެރިކަދްކ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މީ

 1075ޤައުމުގެ އެދްމެ މަސްޢޫލިއްޔަތު ބޮޑު މަޤާމު. އެހެދްވީމާކ 

ޑްރާފްޓްކުރުމުގައި ކޮމިޓީއިދް ވިސްދަވާފައި އޮތީކ އެމަޤާމުގެ 

މަސްޢޫލިއްޔަތު އެދްމެ ސިކުދްތަކަފްވެސް އެދްމެ ވަގުތުކޮޅަކަފްވެސް 
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ކޮދްމެވެސް ބަހެއް ދެތް މީހަކަފް.  ޙަވާލުކޮފްގެދް ދުވާދެއޭ ރައްޔިތުދްގެ

އެހެދްވީމާކ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި އޭދާގެ ދާއިބަކީ ރައްޔިތުދްގެ ސީދާ 

 1080ދެތް ޙާލަތެއްގައި ދެދް  ދެއްވޯޓުދް އިދްތިޚާބުކުރާ ބައެއް. އެދެމީހުދް

ރައްޔިތުދްގެ ބަހެއް އޮދްދާދެބަޔަކަފް މިއޮދްދަދީ ރައްޔިތުދްގެ މަޖިލީހަފް 

ކޮފްފައި ތިބޭ މެދްބަރުދް. އެމެދްބަރުދްގެ ތެރެއިދް މަޖިލީހުގެ އިދްތިޚާބު

އިޚްތިޔާރުކުރެވޭ ސަބަބަކީކ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކީ މިރައީސް އޮޓޮމެޓިކުދް 

އަދެއްކާ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެދްބަރުދްގެ ވޯޓުދް ހޮވާފައި އިދްދަ މީހެއް. 

 1085. މަޖިލީހުގެ ދެދް އޭދައަފް ކުރެވެދް ދެތިއްޔާ މަޖިލީހުގެ ދާއިބު ރައީސް

ދާއިބު ރައީސަކީވެސް މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެދްބަރުދްގެ ވޯޓުދް ހޮވާފައި 

އްޔާ މަޖިލީހުގެ ވިއިދްދަ މީހެއް. ދެދް އެދެމީހުދްދަފްވެސް ވާދްދެތީ

ކޮދްމެވެސް މެދްބަރެއްކ މަޖިލީހުގެ މެދްބަރުދް ވޯޓުލައިގެދް ހޮވާ 

ވާދީ. އެހެދްވީމާކ މަޖިލީހުގެ މެދްބަރެއް ވަގުތީގޮތުދް އެކަމާ ޙަވާލު

 1090މި ވިސްދަވާލެއްވީމާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައިސް ފެދިވަޑައިގަދްދަވާދެ 

އަބަދުވެސް މިއަދްދަދީ ރައްޔިތުދްގެ ވޯޓަކުދް ކޮދްމެވެސް 

ސިފައެއްގައިދަމަވެސް އިދްތިޚާބުވެފައި ހުރި މީހެއް އަދި ޖުމްލަ 

ދް ރައްޔިތުދްގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުދް އޮވެގެދް ދާމީހެއް. ދެދް އެހެ

ދަމުދްދަމުދްގޮސް މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެދްބަރުދް ހުސްވެގެދް ދޫދީ ދެދް 

 1095ހުސްވާ ހިސާބަކަފެއް ދުދާދެ ދެދް ހަދާދެގޮތެއް އަޅުގަދޑުމެދްދަފް 

އެޙާލަތަފް ޤައުމު ގޮއްސިއްޔާ ޤައުމު އެއޮތީ ދެދް މިމޮޑެލްގައި އޮދްދައިރު. 

އްވެސް ދެދް ވަރަފް ދާޒުކު ފައްތަރެއްގައި. އެހިސާބަކުދް ދައުލަތެ

ދިހިދގާދެހެދް ހީވަދީ. ކޮދްމެވެސް އެހެދްގޮތަކަފް އެވަގުތެއްގައި ތިބި 

ރައްޔިތުދްދެއް ދެދް ފެދުދު ކޮދްމެވެސް ރަދގަޅުގޮތަކަފް ޤައުމުގެ 

 1100ރައްޔިތުދްގެ  އޮދްދާދީ. ޖެހޭކަހަލަ ޙާލަތަކަފް ގޮއްސަކަދްތައް ހަމަޖައްސަދް

ގެ ކަދްތައް ދެދް ޤައުމު މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެދްބަރުދް ހުސްވެގެދް

ދަރަޖައަކަފް ދާއިރު. ދެދް ދާއިމީގޮތެއްގައި ދެ މީހަކު ދުހުދްދަ ބަލަހައްޓާ

އެދެމަޤާމު ހުސްވެއްޖައީވިއްޔާ ކިހިދެއްތޯ ހަދާދީ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

މަޤާމާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދާއިބުކަމުގެ މަޤާމު. މާދައަކީ ރައްޔިތުދް 
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 1105އެ  ދެމީހުދްދެއްވެސް ދެދް އެމަޤާމު އަދާކުރެވެދް ދެތީއިދްތިޚާބުކުރި 

ދައުރުގައި އަދި މަރުވެގެދްވިޔަސް އިސްތިޢުފާ ދީގެދްވިޔަސް ދުވަތަ 

މަޤާމުދް ދުރުކޮފްގެދްވިޔަސްކ ކޮދްމެވެސް ސަބަބަކާހެދިގެދް ދެދް 

އެދެމަޤާމު ދާއިމީ ގޮތަކަފް ހުސްވީ ދައުރު ހަމަދުވަދީސް. އެހެދްވެއްޖެއްޔާ 

ދުވަހުތެރޭގައި  66ދީކ ކޮމިޓީއިދް ދިދްމަވާފައި މިއޮތީ ދެދް ޖެހޭދީ މިބުދަ

 1110އިދްތިޚާބެއް ބާއްވާފޭ. ބާއްވައިގެދް އަލުދް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

މީހުދް ގެ ވޯޓުދް ދި ދާއިބުގެ މަޤާމަފް ރައްޔިތުދްމަޤާމަފް އަ

 ދުވަހުގެ 66އެ  އެމަރުޙަލާގައި އެމުއްދަތުގައިދްތިޚާބުކުރާފޭ ޖެހޭދީ. 

ތެރޭގައި ކުރީގައި ދެދްދެވިފަދައިދް އަދެއްކާވެސް ވަގުތީގޮތުދް އެކަދް 

ކުރަމުދްގެދްދާދީ ރައްޔިތުދްގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސޭ. އޭދައަފް ވާދްދެތިއްޔާ 

 1115މަޖިލީހުގެ ދާއިބު ރައީސޭ. އޭދައަފް ވާދްދެތިއްޔާ މަޖިލީހުގެ ކޮދްމެވެސް 

 ދް...އެހެދް މެދްބަރެކޭ މަޖިލީހުގެ ވޯޓަކުދް ހޮވޭ. ދެ

 

 ދިޒާމާބެހޭ ދުކުތާއެއް ހދ.ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެދްބަރު އަޙްމަދު އާދިލް.  ރިޔާސަތުދް ވާހަކަދެއްކެވުދް:

 

 1120 )ދިޒާމާބެހޭ ދުކުތާ(

 

 މެ ބޭފުޅަކު ދެދް އިދގޭތޯ. ކޯރަމެއް ދެތްހެދްއަޅުގަދޑަފް ހީވަދީ މިހާރު  ތިލަދުދްމަތީ ދެކުދުބުރީ މެދްބަރު

 . އެހެދްވެ މިދަދްދަވާލީ. މަކުމެވަޑައިގަތީދު ކެވުދް:އަޙްމަދު ޢާދިލް ވާހަކަދެއް

 

 1125 

އާދެކ މިވަގުތުކ އަމީދް ޢާދްމުވެސް ތެދުވެވަޑައިގަތީ ތިވާހަކަ ވިދާޅުވާދް.  ރިޔާސަތުދް ވާހަކަދެއްކެވުދް:

ދެދް އެހެދްވީމާކ މިވަގުތު ކޯރަމެއް ދެތް. )ވަގުތުކޮޅަކަފްފަހު( އާދެކ 

 ކުރިއަފް ގެދްދަވަދްވީދޫދްތޯ.  

 

ްދަންނަވަމުންްަރީއސް  ިޢްއަޒްތެތރި  ުޝުކިރްއޔާ  ިއްބާރހީމް  ެމްނަބރު  ލޭ މާ  ްައޅުަގނުޑ ްއާދެ، .ް1130 

ްގެންދިޔަފަދައިން...ް:ާވަހަކެދްއެކުވން  ިއްސާމީޢލް 
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ް

ދިޒާމާބެހޭ ދުކުތާއެއް އއ.ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެދްބަރު މުޙަދްމަދު މަޖްދީ  ރިޔާސަތުދް ވާހަކަދެއްކެވުދް:

 އިބްރާހީމް. 

 1135 

 ހޭ ދުކުތާ()ދިޒާމާބެ

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަދޑުމެދް އަބަދުވެސް މިދައްކަދީ ` އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މެދްބަރު

 ވަދަ މާއްދާ ވަރަފް  8ގަވާއިދަފް ޙުރުމަތްތެރިކޮފް ހިތާ ވާހަކަ. ގަވާއިދުގެ  މުޙަދްމަދު މަޖްދީ އިބްރާހީމް

 1140ކޯރަމް ގެއްލިއްޖެއްޔާ ދެދް  ބުދޭކަދޑައެޅިގެދް  ރަދގަޅަފް އެބަ ވާހަކަދެއްކެވުދް:

ގޮތް. އަޅުގަދޑު އަހާލަދް ބޭދުދްވަދީ މިވަގުތުގައި ދެދް ޖެހޭދެދްހަދަ

މިހާރު މިކުރިއަފް ގެދްދަދީ ކޮދް ޖަލްސާއެއްތޯ. ކިތައްވަދަ ޖަލްސާތޯ. 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްކ މިވާހަކަ މިއަހާލީ މިކަމަފް ހަމަ ކެތްމަދުވެފައި 

މާއްދާގައި ވަރަފް ރަދގަޅަފް ޞަރީޙަކޮފް ވަދަ  8ހުރެގެދް ގަވާއިދުގެ 

 1145 އެބަބުދޭ މިކަދް ކުރަދްޖެހޭދެގޮތް. އެހެދްވީމާކ ދެދް އިތުރަފް....

 

 

އާދެކ ރިޕީޓްކޮފް ތަކުރާރުދުކުރެއްވިއަސް ރަދގަޅުވާދެ. ދެދް އާދެކ  ރިޔާސަތުދް ވާހަކަދެއްކެވުދް:

 ދީގެދްދަކުރިއަފް  މިއެހެދްވީމާ އިފީދދެވަޑައިގެދް ދެއްވުދް އެދެދް. 

 1150އާދެކ މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެދްބަރު ވާހަކަފުޅު ވަދަ ޖަލްސާ.  252

  ކުރިއަފް ގެދްދަވާ.

 

ްަރީއސް  ިޢްއަޒްތެތރި  ުޝުކިރްއޔާ  ިއްބާރހީމް  ެމްނަބރު  ާމލޭ  ްކުރީަގިއް. ްޖެހުމުގެ ހުސްވަގުުތކޮޅު

ްމިބައިް

ްމިަމސައްކަތްކުް:ާވަހަކެދްއެކުވން  ިއްސާމީޢލް  ނޑު ްއަުޅގަ ްެދންނެވިފަދައިން،ްނިންމާލެވޭތޯ ްކުީރގައި  1155ރަނީ.

ްއެީކް ްމަޤާމު ްނާއިބުކަުމގެ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއި

ްހުސްެވްއޖެއްޔާ ްދާއިމީކޮށް ްމެދުތެރެއިްން،ްއެއްފަހަރާ ދުވަުހގ66ްްެދައުުރގެ

ްހޮވަންް ްމީހުން ްއަލުން ްއެމަޤާމުތަކަށް ްބާްއާވ ްއިންތިޚާބެއް ތެރޭގައި
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ްއިންތިޚާުބްބޭއްވެންދެްންމިއޮންނަނީ.ް ްއެމުއްދަުތގައި ްއެއޮންނައިުރގައި ދެން

ްނާއިުބް ްނުވަތަ ްރަީއސް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްދެންނެވިހެން ްކުރީ  1160ހަމަ

ްަވގުތީގޮތުްންއެަމސްޢޫލިއްޔަތުތަްއް ްމެންބަރެއް ްއެމަޖިލީހުގެ ްުނވަތަ ރައީސް

ްއަރާފާނެތީ ްޮއޅުންތައް ްބައެްއ ްދެްނ ްގެންދާނީ. ނުޑްްއަދާކުރަމުން އަުޅގަ

ްއެބަޖެޭހް ްދެަކމެއް ްއިތުރު ްރަީއސް،ްމިޙާލަތުގައި ްޢިއްޒަތްތެރި ދަންނަވާލާނީ

ްމަޤާމުް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްމިސާލަކަށް ްެއއްކަމަީކ، ވިސްނާލަން.

ް ްރައީްސ ްާނއިބު ްޙަވާލުވެަފްހުސްވެގެން ްަމޤާމާ  1165ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ

ްހުންނާނެ ްއޭނާ ްއަނެްއކާ ްޙާލަތެއްގައި ްރައީސެްއްްހުންނަ ނާިއބު

ްނުބެލިދާނެތީް ްހުސްވީކަމަށް ްއެދެމަޤާމު ްއެހެންެވއްޖެްއޔާ ޢައްޔަންކޮށްފަ.

ްއިންތިޚާބުކުރިއިރު،ް ްރައްޔިތުން ްެއންމެފުރަތަމަ ްމިއޮތީ ްލިޔެފައި ސާފުކޮށް

ްދެންޖެހޭނީް ްއެނިމުީނއޭ. ްއެބައި ްދެން ްދިޔައިމަ ްދެމީހުން އެއިންތިޚާބުކުރި

ްބާްއވާ ްއެއިންތިޚާބެއް ްދެންްއަލުން ްލިޔެފައި ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްއެކަން  1170ޭށ.

ްމީހަކު،ްިއންތިޚާބުވިޔަްސް ްޙަވާލުވާ ްމުއްދަތަށް ްއޮންނަ އަނެއްކަަމކީ،ްއެބާކީ

ްެއއްކަަލް ްގުނޭެނތޯ، ްދައުރެްއގެގޮުތގައި ްއޭނާައށް ްއެއީ ްމީހަކު ޙަވާލުވާ

ްކޮމިޓީއިްން ްޭއގަިއެވސް ްގުނާގުނުުމގައި. ްމި ްހަމަކުރުމަށް ދެދައުރު

ްޙަވާުލާވްނިންމަވާފަ ްަޙވާލުވާންޖެހިގެން ްނާއިބުރައީސް ްއޮތްގޮަތކީ، އި

ްނުވަތަް ްެދއަަހރު ްމާނައަކީ ްއެޢަމަލުުކރާގޮތަށް، ްހަމަ  1175ޙާލަތުގައި

ްއިތުުރް ްމަޤާމުގައި ްމުއްދަތަކަށްވުރެ ްެއއޮންނަ ނޑަައޅާފައި އެކަ

ްބަލާނީ.ް ްފުރިހަމަވީކަަމށް ްދައުރެއް ްއޭނާައށް ްއެއީ ވެއްަޖއީިވއްޔާ

ްއެދެަދއުުރްްއެހެންނޫނީވިއްޔާް ްނުގުނާެނއޭ ްގޮުތގަެއއް ްދަުއރެއްގެ ެއއީ

ްމަފްހޫމަކީ.ްދެންް ްއޮތް ްމިަބއިަގއި ްގުނާއިރަކު.ްއެހެްނވީމާ،ްއެއީ ހަމަކުރަން

ްއޭރ18ްްު ްމަޖިލީހުން ްމިމާއްދާ ްއުފުލުން. ްިޒންމާ ްކުުށގެ ްމާއްދާ،  1180ވަނަ

ްބެލުނީ،ް ްެއްއްސަބަބެއްކަމަށް ްދިާމވި ްމާއްާދގ18ްްެފާސްނުވެދިއުމުގެ ްވަނަ

ްލިއުމުެގް ްއަކުރު،ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީްސްދެން ްއެއޮތް ްއިތުރުކޮށްފައި މިހާރު

ކުށެއްްީމގަިއްއޮތްކަްންއަުޅަގނޑުްހަމަްފާހަގަކޮށްލަން.ްެއީއް)ހ(ްޮއވެފަިއް

ްއޮވެަފިއް ް)ހ( ްއޮންނަންވާނީ ްއެތާ ްޙަީޤޤަތުގައި ްެއއް. ް)ނ( ްއެއޮތީ ދެން

ްކުށް ްހުރިހާ ްފަހުން ްއަޅުަގނުޑމެން ްއެއީ ްދެން ްއިޞްލާުޙް)ށ(.  1185ތައް
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ްލިޔެވިފަިއް ްމިހާރު ްއެހެންވީމާ، ްރަނަގޅުކޮށްެލިވދާނެކަމެއް. ކުރާއިުރގައި

އޮތްް)ނ(،ްޭއގަިއްމިބުނަނީްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެްމަާޤމުގައިްހުންަން

ްއޭނާް ްމަތިން ްޚިލާފުނުވާގޮުތެގ ްޤާނޫނާއި ްޝަރީޢަތާިއ ްއިސްލާމީ މީހަކު

ްމަޤާމުގެ ްއޭނާެގ ްނެތި ްނިޔަތެއް ްނުވަތަްްނުބައި ްޮކށްފައި ހައިސިއްޔަތުން

ްކުރީަގިއް ްދަުއާވއެްއްނުކުރެވޭެނއޭ.ްއެބައި ްއޭާނއާ ްދޫކޮށްލިކަމަކާމެދު  1190ނުކޮށް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމަރުޙަލާގަިއ ްބަހުސްގެ ްއުިނެވގެންަކމަށް ްޑްރާފްޓުން އޮތް

ްފާހަގަކުރެވުީން ްކޮމިޓީއަށް ްރިޢާޔަތްކުރެވި ްވާހަކަފުަޅށް ްދެއްކެވި މެންބަރުން

ްްއެމާއްދާ ްދެން ްދާންޖެހުނުގޮތް. ްޑްާރފްޓްކުރަން ްއަނބުރާ ވަނ18ްްައަލުން

މާއްދާގެް)ހ(ްމިހާރުވެސްްއެޮއތީްހަމަްކުރީގަިއވެސްްއޮތްގޮަތށް.ްމާނައަީކ،ް

ްމީހެއްނޫނޭް ްބަރީޢަެވގެްނވާ ްދައުވާކުރުމުން  1195ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކީެވްސ

ްރައީސުލްޖުމް ްއެހެންނަމަވެސް ްޙާލަތެއްަގއި. ްކޮށްފި ހޫރިއްޔާކަމުެގްކުށެއް

ްއަާދކުރަންް ްމަސްޢޫލިްއޔަތުތަެކއް ްަވިކްޚާއްޞަްަ ްމީހަކީ ްހުންނަ މަޤާމުގައި

ްހުންނަް ްރުުހމާއެކީ ްަރއްޔިތުްނގެ ްޤަދަުރވެރިަކމަކާއެކީ ްާޚއްޞަ ވަކި

ްރިޔާސަުތެގް ްފުރުޞަތުްމިދެނީްއޭނާގެ ްމަޖިލީހަށް މީހަކަށްވާތީްރައްޔިތުންގެ

ް ްއެހިނގަމުންދާ ްހަމަވަންދެން، ްހަމަވަންދެންްދައުރު ްަދއުުރ  1200ރިޔާސަތުގެ

ްނުކުރުމަްށް ްދައުވާ ްއެހެންނަމަވެސް ްފަސްކޮށްުލމަށް. ްހިންގުން ދައުވާ

ްއެް ްކުރެވޭަކމެއްނޫން. ްމަޖިލީހަށްވެސް ްރައްޔިތުްނގެ ްއެއީ ނިންމުމަކީ

ްމަޤާމެއްެގގޮތުަގިއް ްމުސްތަިޤއްލު ްޤާނޫނުއަާސސީގައި އަޅުަގނޑުމެން

ނޑައަޅާ ަފއިްއެހުންނަނީްދައުވާްކުރުމާއިްދަުއާވްޕްރޮސިކިއުޓަރްޖެނެރަލްްކަ

ްފުށުް ްއެބަަޔށްވެސް ްއެހެންވީމާ، ްިނންމުމަށް. ްމައްސަލަތައް  1205ނުކުރުމުގެ

ވަނަްާމްއދާގެް)ހ(ްމިހާރުްއެއޮތީ.ްދެންްޢިއްޒަތްތެިރ18ްްނާރާގޮތަށްްހަމަް

ްކޮމިޓީއިްން ްވާހަކަފުޅަްށ ްދެްއކެވި ްމަރުޙަލާގައި ްބަހުސްގެ މެންބަރުން

ްމައްސަލަެއްއްރިޢާޔަތްކުރެްއވި ްއެމަފްހޫމްގެ ްފާހަަގކުރެވުނުކަމަީކ، އިުރަގއި

ްއެއޮްތް ްކޮށްލާފައި ްއިތުރަށް ްޖިނާޢީްމައްސަލަތަކުގައި.ްއެހެންނަމަވެސް ނެތޭ

ްމިހާުރް ްއެބައި ްއެހެްނވީމާ، ްމަދުވަނީއޭ. ްމަފްހޫމް ްއެއޮތް  1210އަކުުރގައި

ްމި ްމިހާރު ްމި ްއެހެންވީމާ، ްއެއޮތީ. ްއިތުުރކުރަްއވާފައި މާއްދާތަްއްކޮމިޓީއިން

ްހަމަް ްެއހެރީ ްހުވާތަްއ ްދެން ްއޮތްގޮތް. ޑްރާފްޓްކުރެވިަފއި
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ްެއހެންނަމަވެސްް ްބަދަލުގެނެވިަފއި. ްކުދިކުދި ްޢިބާރާތަްށ ނޑުގޮެތްއގައި މައިގަ

ްމަފްހޫމްްހަމަްއެކައްެޗއް.ްުޝކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.

ް1215 

ނުޑްްއާދެ،ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: މެންބަރު.ްދެންްމިހާްހިސާބުންްއަޅުގަ

ް ްއަުރވަން. ްހުސްވަގުުތކޮޅު ްމެންބަރުންނަށް ޖަހާއިރަށ11ްްްޢިއްޒަތްތެރި

ްހުސްވަގުުތކޮުޅް ްއެދި ްވަަޑއިގެންެދއްވުން ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަރުަވއިފިން.
ް1220 

ް]ށ11:15ްްނ16:36ްްްއިންޓަވަލްް[
ް

ްއިށީނދެަވަޑއިގެންެދއްވުްންޢިއްޒަތްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޮގނޑިކޮޅުަތކުަގއި ްމެންބަރުން ތެރި

ް ްމިހާރު ްއާދެ، ްއާދެ،66ްްއެދެން. ްވަޑަިއގެންދެްއވައިފި. މެންބަރުން

ް ްމިހާރު ްހުށަހަޅަންމިހާހިސާބުން ްއިޞްާލޙު ނުޑ  1225،ްއަުޅގަ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްފޮނުްއވާފަިއާވ ްއިޞްލާޙު ްބާބަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްއިޞް ްއޮީތްމެންބަރުން ނޑު ްައޅުގަ ްއަރުވަން ްފުރުޞަތު ްހުށަހެޅުމަށް ލާޙު

ްޢަބްދު ްހުށަހަޅުއްވަންޮއތީ ްއިޞްލާޙު ްފުރަތަމަ ްމިގޮތުން ްއާދެ، هللاްދެން.

ްއަރުވަްން ްފުުރޞަތު ްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެިރ ްޅ.އަތޮުޅގެ ޢަލީ،

 1230ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށް.

ް

ްޢިްهللاްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޢަްބދު ްްޔާ ްޝުކުރިއް ްައޅުަގނުޑް`. ްރައީސް. މާއްާދެގ16ްްްއޒަތްތެރި

ް)ދ(ް

ްހުށަހެޅީްއަްޢަލީްވާހަކަދެއްެކވުން: ްިއްޞލާޙު ްައޅުަގނޑު ްއެގޮތުން ްހުށަހެޅިން. ްއިޞްލާެޙއް ށް

ްހުށަހަޅާލުމުގެް ްޚިޔާލެްއ ްފެންނަ ްއަޅުަގނޑަށް ްއޮތްގޮތަްށވުްުރެ  1235ޑްރާފްޓްަގއި

ނޑުްހުށަހަޅާލާްއިޞްލާޙު 16ްދަްނނަވާލާނަން.ްްބޭނުމުގައި.ްއެގޮތުންްއަުޅގަ

ްޖަމްޢިއްޔާތަކަްށް ްބައިނަލްއަުޤވާމީ ްޤައުމުތަކަށާއި ްބޭރު ް)ދ(. މާއްދާގެ

ްސަފީރުންް ްއެަފދަ ނޑައެޅުާމއި ްކަ ްސަފީރުން ނަޑއަޅާންޖެހޭ ްކަ ރާއްޖެއިން

ްއަނބުރާްގެނައުން.ްމިއީްއަުޅަގނޑުްހުށަހަޅާްއިޞްލާހު.ްުޝކުރިއްޔާ.ް

ް1240 
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ްމެންބަރުްޝުކުރިްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްޢިްއޒަްތތެރި ްތާއީދުކުަރއްާވ ްމެްނބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި އްާޔ

ްޢިއްޒަތްތެިރްهللاްޢަބްދު ްއަރުވަން.ްހދ.ގެ ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ނަޞީރަށް

ްމެންބަރު.ް

ް

 1245ްތާއީދުކުރަން.ްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް

ްަނޞީރުްވާހަކަެދއްކެުވން:هللاްޢަބްދު

ް

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްޢިްއޒަްތތެރި ްގދ.ގެ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ވަނަްމާއްދާްއުނިކުރަންްހުށަހަޅުްއވާްހުށަހެޅުމަްށ16ްްޢައްބާސްްއިބްރާހީމްް

 1250ޢަލީ،ްهللاްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ްޢިއްޒަތްެތރިްމެންބަރުްވަޑައިގެންނެތް.ްޢަބްދު

ްމެންބަރު،ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްމާއްާދއަށ17ްްޅ.އަތޮުޅގެ ްއިޞްލާުޙްްވަނަ ފޮނުވާ

ްހުށަހެޅުމަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް

ްްهللاްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޢަްބދު ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ް)ހ(17ްް`. ްމާއްދާގެ ްވަނަ

ްވާޖިބުތަްއްްޢަލީްވާހަކަދެއްެކވުން: ްފެނޭ. ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްއިޞްލާުޙުކރަން  1255އަންނަނިވިގޮތަްށ

ްވަގުީތގޮ ްޙާލަތެއް ްއަދާނުކުރެވޭފަދަ ްމެދުވެިރވުން. )ހ(.ްް-17ތުން

ްނާއިބަްށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއިއ

ްވަުގީތް ްޙާލަތެއް ްއަދާނުކުރެވޭފަދަ ްާވޖިބުތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ

ްނުވަތަް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ ްމެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، ގޮތުން

ްމަސައްކަތްް ްނާއިަބށް ްަޙވާލުެވވެންދެްންްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ  1260އަލުން

ްމަސް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްވާޖިބުތައްްޢޫްޫވަގުީތގޮތުން ލިއްޔަތުތަާކިއ

ްގޮުތގެމަތިންް ނަޑއަޅާަފއިާވ ްކަ ްޤާނޫނުގައި ްޙަވާުލވާނީ، އަދާކުރުމަށް

ްމިއޮީތް ްޑްރާފްޓްގަިއ ްއާދެ، ްެމންބަރެކެވެ. ްމަޖިލީހުގެ ވަޒީރުްނގެ

ްޤަ ްފާސްކުރާ ްމަޖިލީހުން ްއަޅުަގނޑަްށްރައްޔިތުންގެ ްކުރާގޮތަށް. ރާރަކުން

ްަވީޒރުންނަކީވެސް،ް ްދެކޭގޮުތގަިއވެއްެޖއްޔާ ްައޅުަގނޑު ްކަމުނުދާތީވެ.  1265އެގޮތް

ްމަޖިލީހުެގް ްރަްއޔިތުްނގެ ްޮހވާނީ ްކުރިއަްށއޮތްތަނުގައި ވަޒީރުްނވެސް

ްމަޖިލީހުެގް ްރަްއޔިތުްނގެ ްބޮޑަށް ްއެހެންކަމަށްވުމާއެުކ، މަޝްވަރާގެމަތީން.

ްއެކަންކުރަްންމެންބަރަކަށްވު ްަވޒީރަކަްށ ްފަސޭހަވާނީ ްއެންމެ ްެއވަގުުތަގއި ރެ
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ްފެންނާތީވެް ްބުއްދިވެރިކަަމށް ނޑަެއޅުން ްކަ ްޤާނޫނަކުން ްއަދި ކަމަށްވާތީ

ނޑުްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅީ.ް  1270ްއެގޮތަށްްއަުޅގަ

ް

ްޢިއްޒަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތާއީދުކުރައްާވ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ތްތެިރްއާދެ،

ްޢަބްދު ްއަރުވަން. ްފުރުޞަތު ްޢިއްޒަތްތެރިްهللاްމެންބަރަށް ނަޞީރު،ްހދ.ގެ

ްމެންބަރު.ް

ް1275 

ްތާއީދުކުރަން.ްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް
ްަނޞީރުްވާހަކަެދއްކެުވން:هللاްޢަބްދު

ް

ްމަޙުލޫފް،ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެިރ ޝުކުރިއްާޔ

ްރައީސު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަްތތެރި ްފޮނުވ17ްްާލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްމާއްދާއަށް  1280ވަނަ

ްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅުމަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް

ްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަންނަނިިވ17ްްޝުކުރިއްާޔ ް)ށ( ްމާއްދާެގ ްވަނަ

ްއިޞްލާޙުްްއަްޙމަދުްަމޙުލޫފްްވާހަަކދެއްެކވުްނ: ްޙާލަތެްއްގޮތަށް ްދާއިމީ ްއަދާނުކުެރވޭފަދަ ްާވޖިބުތައް ްކުރުން.

ްް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއިއ17ްްމެދުވެރިވުން. ް)ށ(. ްމާއްދާގެ  1285ވަނަ

ްވާޖިބުތަްއް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުެގ ްނާއިަބށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ންްއަދާކުރަންްހުރަސްެއޅޭފަދަްދާިއމީްޙާލަތެއްްކުރިމަތިެވގެންްުނވަތަްމަޤާމު

ްނުވަތަްޢުްުއިސްތި ްސަބަބުން ްދުރުކުރުމުގެ ްމަޤާމުން ްނުވަތަ ފާދީގެން

ްހުސްވެއްޖެނަމަ،ް ްއެއްފަހަރާ ްމަޤާމު ްދެ ްއެ މަރުވެގެން

ްއިންތިާޚބުކުރެވެންދެްން ްމީހަކު ްއަލުން ްމަޤާމަށް  1290ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްވާޖިބުަތްއް ްމަސްއޫލިްއޔަތުތަާކއި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ވަގުީތގޮތުން

ނަޑއެއަ ްކަ ްޤާނޫނުގައި ްޙަވާުލވާނީ، ްގޮުތގެމަތިންްދާކުރުމަށް ޅިަފއިާވ

ް ނޑު ްއަުޅގަ ްމެންބަރެކެވެ. ްމަޖިލީހުގެ ްއިޞްލާޙުްވަޒީރުްނގެ ްމި މިގޮތަށް

ްމިހުށަހެޅީ ްއެއްފަހަރާް، ްދެމަޤާމު ްެއގޮތަށް ްޑްރާފްޓްގައިވާގޮތުން މި

ްރައީސަށް ްނޫންަނމަ ްރައީސަށް ްމިކުރެވެނީ ްޙަވާލު ްމި  1295ްހުސްވެއްޖެްއޔާ

ްއެމަޖިލީހުގެް ްނޫނިއްޔާ ްދެން ްރައީސަށް، ްނާއިުބ ޙަވާލުނުެވވިއްޖެނަމަ
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ްވަިކކުރާވާަހކަް ްތިންބާުރ ްމި ްމިތަނުގައި ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްދެން މެންބަރަކަށް.

ްދެެކވޭއިރުް ްއަބަދުވެސް ްހެދުމުގެް، ްޤާނޫނު ްމި ްހިތަށްއަރަނީ ނޑު އަުޅގަ

ްމި ްޑްރާފްޓްގަިއ ްމިހެން ްބާރު ްހިްނގުމުެގ ްސަރުކާރު އޮތްގޮތުްންބާރާއި

ްފެންނާތީް ނަޑށް ްއަުޅގަ ްއެހެންެވގެން ްމަސްހުނިވަނީއޭ. ްމި  1300ވެއްެޖއްޔާ

ްމިގޮތަށްްުްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅީ.ް

ް

ްމެންބަރަށްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެްނބަރު.ްތާއީދުކުަރއްާވްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި

ްތްތެިރްމެންބަރު.ްނަޞީރު،ްހދ.ގެްޢިއްޒަهللاްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ްޢަބްދު

ް1305 

ނޑުްތާއީުދކުރަން.ްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްޝުކުރިއްާޔ.ްއަުޅގަ
ްަނޞީރުްވާހަކަެދއްކެުވން:هللاްޢަބްދު

ް

ނަޞީރުްހދ.ގެްޢިއްޒަތްެތިރްهللاްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްޢަބްދުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްހުށަހެޅު ްއިޞްލާޙު ްފޮނުވާ ްމެންބަރު ް)ރ(17ްްމަށް، ްމާއްދާގެ  1310ވަނަ

ްއުނިކުރަން.

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް.ްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް 17ްްއާދެ،ްޝުކުރިްއޔާ ްމާއްދާެގް)ރ(ްގެ 2ްްވަނަ

ްޢަބްދު ްވާހަކަެދއްެކވުން:هللا ްަނޞީރު ްގެ ް)ރ( ްސަބަބަކީ ްއާދެ، ްހުށަހަަޅނީ. ނޑު ްއަުޅގަ ަގއ2ްްިުއނިކުރަން

ްރައީސުލްޖުމް ްާނއިުބެގްމިއޮންނަނީ، ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްއަދި  1315ހޫރިއްޔާ

ްރިޔާީސް ްބޭްއވުން. ްއިންތިޚާބެއް ްރިޔާސީ ްާއ ްހުސްވުމާގުޅިގެން މަޤާމު

ްމަޤާމަށާއިް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުެގ އިންތިޚާބުަގއި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްނައިުބކަމުގެްމަޤާމަށްްއިންތިޚާބުކުާރްދެމީހުންނަށްމެް

ްޙަވާލުއްރައީސުލްޖުމްހޫރި ްމަޤާމާ ްމިއިންނަނީްޔާކަުމގެ ްމިާތ ވެވޭފަދަ.

ްދެމީހުންނަ ްމަޤާމާއިްްމެއިންތިޚާބުވާ  1320ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ

ްސަބަބަކާހުރެް ްއެއްވެްސ ްޙާލަތެއް ްދާއިމީ ޙަވާލުނުެވވޭފަދަ

ްފަސްދޮޅަސްް ްފެށިގެްނ ްދުވަހުން ްމެދުވެރިވާ ްޙާލަތު ްއެ މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ،

ްރިް ްތެޭރގައި ްމީހުންްދުވަހުގެ ްދެަމޤާމަށް ްއެ ްބާއްަވއި، ްިއންތިޚާބެއް އާސީ

ްދެމީހުންނަށް ްއެ ްވާނެެއވެ. ޙަވާލުވާްންްމެްހަމަޖައްސަން
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ްޢުްު ްއެކީކަމަށްިވޔަްސްޢުޒުރުމެދުވެރިާވއިރުަގއި ްދެމީހުންނަށް  1325ޒުރުމެދުވަނީ

ް ްވަކިންަކމަށްވިޔަސް ްދެމީހުންނަށް ްގުނާގޮެތއްެވސ66ްްްނޫނީ ުދވަސް

ްމިއޮތްގޮ ްއަޅުަގނުޑްއަޅުަގނަޑކަށް ްއެހެންވީމަ، ްނޭނގޭ. ަތުކން

ްމާް ްނެތުން ްއޮތުމަށްވުްުެރ ްމިގޮތަށް ްމިމާއްާދ ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި

ްރަނގަޅުވާެނކަމަށްްފެންނާތީްއުނިކުރަންްހުށަހެޅީ.ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް1330 

ްޢިއްޒަތްތެރިްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތާއީދުކުރައްާވ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްއާދެ،

ްމެންބަރަށްް ްޢިްއޒަތްތެރި ްރައީސުލްހޫރިއްާޔގެ ްމަޙުލޫފް، ްއަޙްމަދު މެންބަރު

ްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް

ްއަޅުަގނުޑްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްއިޞްލާޙަްށ ްހުށަހެޅުއްވި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި  1335ްހދ.ގެ

ްތާއީދުކުރަން.ްްއަްޙމަދުްަމޙުލޫފްްވާހަަކދެއްެކވުްނ:

ް

ްޢަބްދުްްކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްހދ.ގެްهللا ނަޞީރު،

ް.3ްވަނަްމާއްދާެގް)ރ(ްގ17ްްެޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްފުރުޞަތުްއަރުވަންް

ް1340 

ްރަީއސް.ްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްިޢއްޒަތްތެރި 17ްްޝުކުރިއްޔާ ް)ރ(ްގެ ްމާއްދާގެ ްެވްސ3ްްވަނަ

ްްކަެދއްކެުވން:ަނޞީރުްވާހަهللاްޢަބްދު ްއެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ްއާދެ، ްއުނިުކރަން. ްހުށަހަޅަނީ 17ްއަޅުަގނޑު

ްއޮންނަްވަނަް ްޑްރާފްްޓގަިއ ްމާއްދާެގ ްމިދަންނަވަނީ،ްގޮތް ނުޑ އަުޅގަ

ްމަޤާުމް ްނާއިބުގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްއަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްބޭއްް ްއާްރިޔާީސްއިންތިޚާބެއް  1345ެއްއެވސްްސަބަބެްއްވުން.ްހުސްވުމާިއގުޅިގެން

ްރިޔާީސް ްއަލުން ްތެރޭަގއި ްދައުެރއްެގ ްރިޔާސީ ްހިނގަމުންދާ މެދުވެރިެވގެން

ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްބާއްަވއި ްއިންތިޚާބެއް ްބާްއވަންޖެހިގެން، އިންތިޚާބެއް

ްއަލުްން ްމަޤާމަށް ްަނއިބުކަމުެގ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްމަޤާމަށާއި ކަމުގެ

ްއިންތިޚާބުކޮ ްމީހުންްްމީހުން ްއިންތިޚާބުވީ ްމަޤާމުތަކަށް ްއެ ށްފިނަމަ،

ްއޮންަން ްބާކީ ްދައުުރެގ ްރިޔާސީ ްދިޔަ ްހިނގަމުން ްދެމިތިބޭނީ  1350މަޤާމުގައި

2ްމިްބާބުގެްއަސާީސގެް....ްވަަންމާއްާދގެް)ްމުއްދަތަށެވެ.ްއަދިްމިްޤާނޫނު
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ްއެމީހު ްބޭނުމަްށ ްމާއްދާގެ( ްމިްންނާވަނަ ްކުރާނީ ްޢަމަލު މެދު

ް...ޤާނޫނުއަ ްކިޔާސާސީގެ ްާމއްދާ ްމިްްަފއި.ްވަނަ ްއަންނަ ްފަހަތުން ެއއްކަލަ

ް..ވަަން ްއެހެްނވީމާ، ްނޭނގޭ. ްމިއަކުން ްމާއްދާެއއްކަމެްއެވސް ްކޮން ބާބުގެ

ް)ނ(.ް ްމާއްދާގެ ްވަނަ ...ް ްދެން ްއެ ްގޮތުެގމަތީން. ްގަިއވާ ް)ނ(  1355މާއްދާގެ

ްމިއޮތްގޮތުްން ްއެހެންވީމާ، ްޯކޗެްއކަމަށް. ްއެއީ ްނޭނގޭ ނޑަކަށް ްއަޅުގަ ދެން

ްރަނގަޅުވާނެ.ްއޮތު ްއުނިކޮށްލުން ްމި ްޤަބޫލުކުރާގޮުތގައި ނޑު ްއަުޅގަ މަށްވުރެ

ްްޝުކުރިއްާޔ.

ް

ްމެންބަރަށްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެްނބަރު.ްތާއީދުކުަރއްާވްޢިްއޒަތްތެރި  1360ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި

ްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ްއަޙްމަދުްމަޙުލޫފްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްޢިއްޒަތްތެރިް

ްމެންބަރު.ް

ް

ްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.ްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް
 1365ްއަްޙމަދުްަމޙުލޫފްްވާހަަކދެއްެކވުްނ:

ް

ްއަރުވަްންهللاްޢަބްދުްްރިޔާަސރުންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްފުރުޞަތު ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްްޅ.އަތޮުޅގެ ޢަލީ

ްށް.ްވަނަްމާއްދާގެް)ބ(ްށްްޮފނުވާްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅުމ17ްަ

ް

ްްهللاްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޢަްބދު ްޝުކުިރއްޔާ. ްގޮތަްށ17ްް`. ްއަްނނަނިވި ް)ބ( ްމާއްާދގެ  1370ްވަނަ

ްހުށަހެިޅްްޢަލީްވާހަކަދެއްެކވުން:ް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެގޮތުން ްހުށަހެޅީ. ނުޑ ްއަުޅގަ އިޞްލާޙުކުރަން

ް ްދަންނަވާލާނަން. ްަވގ17ްުއިޞްލާޙު ް)ބ(. ްމާއްާދގެ ތީގޮތުްންވަނަ

ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއވާްްކަުމގެްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޤާމުއަދާކުރުމަށް

ްޙަވާލުވު ްއެމަޤާމާ ްީމހަކު ްޙަވާލުވާ ްކުރިންްގޮތުގެމަތިން މުގެ

...ް ްްޤާނޫނުއަސާސީގެ ް)މިބާބުގެ ްގަިއާވ9ްްމާއްާދ ްމާއްދާ(  1375ވަނަ

ގަިއވާްަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގ1ްްގޮތުގެމަތިންްމިޤާނޫނުއަސާީސެގްޖަދުވަލުް

ްިމގޮ ްޑްރާފްޓްަގއިްހުވާކުރާންވާެނއެވެ. ްހުށަހެީޅ ްއިޞްލާޙު ްއަޅުަގނޑު ތަށް

ްހުށަހެޅީ.ް ްައޅުަގނޑު ްމިގޮތަށް ްަކމުނުދާތީވެ ްައޅުަގނޑަށް ްގޮްތ އޮތް

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް
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ް1380 

ްމެންބަރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަްތތެރި ްތާއީދުކުަރއްާވ ްމެްނބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްޢިއްޒަތްތެިރްނަهللاްޢަބްދު ްއަރުވަން.ްހދ.ގެ ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ޞީރަށް

ްމެންބަރު.

ް

ނޑުްތާއީދު.ްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް  1385ްޝުކުރިއްޔާްއަުޅގަ

ްަނޞީރުްވާހަކަެދއްކެުވން:هللاްޢަބްދު

ް

ެގްވަނަްމާއްދ18ްްާނަޞީރުްهللاްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްޢަންދުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއާެދ،ް ްައރުވަން. ްފުރުޞަތު ްހުށަހެޅުމަށް ްއިޞްލާުޙ ްފޮނުވާ ްށް )ހ(

ްމެންބަރުهللاްޢަބްދު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހދ.ގެ ްް،ނަޞީރު ްމާއްދާގ18ްްެމި  1390ވަނަ

ް ް)ށ( ްއަށާއި ްފޮނުްއވާއަ)ހ( ްއިޞްލާޙު ްދެންްްށވެްސ އެްްއޮީތމަ

ްދެބައިވެސްްއެްއކޮށްްހުށަހަޅުްއވާްދެްއވުންްއެދެން.ް

ް

ްްުބރީްމެްނބަރުްތިލަދުންމަތީްދެކުނު ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަޅުަގނޑު.17ްްއާދެ، ްވިދާުޅވާީތ ްމާއްދާއޭ ްވަނަ

 1395ްވަނަްމާއްާދގެް)ހ(ްއަށްްުހށަހަޅުއްވާަފއި..18ްްަނޞީރުްވާހަކަެދއްކެުވން:هللاްޢަބްދު

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: 18ްްއާދެ، ްމަޢާފްކުރައްާވ، ްމާއްދާ. ްއާިއ18ްްވަނަ ް)ހ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްށ(.ް)

ް

ްައންނަނ18ްިްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ް)ހ( ްމާއްދާގެ ްއަޅުަގނުޑްވިވަނަ ްއިޞްލާުޙކުަރން  1400ްގޮތަށް

ް.ްަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގ18ްެމިހުށަހަޅަނީ.ްއާދެ،ްކުށުގެްިޒންމާްއުފުލުން،ްްަނޞީރުްވާހަކަެދއްކެުވން:هللاްޢަބްދު

ްާނއިބުް ްަރއީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާގެ ްމީހަކުްމަޤާމުގައިްނުވަތަ ްހުރި ްމަޤާުމަގއި ގެ

ްނުވަތަް ްކުރިކަަމކާމެދު ްއަމިއްލަގޮތުން ްނުވަތަ ރަސްމީގޮތުން

ްއޭާނެގް ްހުރިހައިހިނދަކު، ްއެމަޤާމުގަިއ ްއޭާނ ނުކޮށްދޫކޮށްލިކަމަކާމެދު

ްަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްމިގޮތުން ްއަދި ްދަޢުާވއެއްނުކުެރވޭނެެއވެ.  1405މައްޗަށް

ްަރއީސުލްުޖމްހޫރި ްމީހަކުްމަޤާމުގައިްނުވަތަ ްހުރި ްމަޤާުމަގއި ްާނއިބުގެ އްޔާގެ

ްނުވަތަް ްކުރިކަަމކާމެދު ްއަމިއްލަގޮތުން ްނުވަތަ ރަސްމީގޮތުން
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ްޤާނޫނުއަސާީސގަިއާވް ްދަޢުވާއެްއކުރެވޭީނ ނުކޮށްދޫކޮށްލިކަމަކާމެދު

ްވަިކކުުރމަށްފަހުގައެވެ.ް ްނުވަތަ ްވަކިވުމުން ްއެމަޤާމުން ްއޭނާ ގޮތުގެމަތިން

ްހުށަ ްއިޞްލާޙު ްމި ްދެކޭގޮތުަގއިްއަޅުަގނޑު ނުޑ ްއަޅުގަ ްމިއޮތީ  1410ހަޅާފައި

ްބޮުޑް ްވަރަށް ްއޭނާއަށް ްހުއްޓާ ްމަޤާމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ

ްޙަާވލުކޮ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއޮތީ.ްއެމަޤާމުގަިއްހުޒިންމާއެއް ްއޭާންއްށްފައި ޓާ

ގޮަވިއގެންްކޯޓަްށްދާގޮތްްޮއވެްއޖެކަމަށްވަންޏާްދޭތެރެްދޭތެރެިއންްދޮގުހެކިްން

ްއެްދަ ްއެހެންކަމަށްވަންޏާ ްގިނައިން. ްވަރަށް ްދަމާނެ ްކޯޓަށް އްކަިއގެްނވެސް

ްއެމަޤާމުް ްއަުތވެާދނެ. ްނުކުޅެދުންތެރިކަން ްއޭނާއަްށ ްއަދާކުރުމަށް  1415މަޤާމު

އެކަީށގެންާވގޮތަކަށްްއޭނާއަށްްއަދަެއއްްނުކުެރވޭނެ.ްއެހެންީވމަ،ްއަބަދުެވްސް

ްމިއޮ ްޕާޓީތައް ްމިހާރު ްދަމަންވެއްެޖއްާޔ، ްެއްކޯޓަށް ްއުފެދިފައި. ތީ

ްއެކިކަހަލަް ްމީހުން ްޕާޓީތަކުގެ ްއެހެން ްދެން ްނޫން ްޕާޓީައކަށް ވެރިކަންކުރާ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔް ްއަބަދު ްކޯޓަށް ްޖައްަސއިގެްނ މައްސަލަތައް

ްކުށެއްް ްބޮޑު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ްފެންނާތީ.  1420ދަމާފާނެކަމަށް

ްޢަޒުލު ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއެބައޮްތ.ްްކުރެްއވިްިކަމަށްވަންޏާ ކުރުވެން

ްއެހެން ްވަިކވުމަށްފަހުގައަދި ްދަޢުވާެއްއްްގޮަތކުންވެްސ ނޫނިްއޔާ

ްދަޢުާވް ްެއްއގޮތަަކށްވެސް ްހުށަހަޅާފައި. ްމިއޮތީ ނުޑ ްއަުޅގަ ނުކުރެވޭނެކަމަށް

ްހަމަް ްއެފަރާތްވެސް ްމިދަންނަވަނީ. ްއަޅުަގނޑު ްނޫން ނުކުރެވޭނެެއކޭ

ްއަ ްދަށުގައިކަމަށް ްޤާނޫނުގެ ްޤަބޫލުކުރަނީ.ްހުންނަންޖެހޭނީ ނުޑ  1425ުޅގަ

ްބޭފުޅުންް ްވާހަކަެދްއކެވި ްޖަލްސާގައި ްކުރީ ްމިއާއިމެދު، ބައެއްބޭފުޅުން

ވިދާޅުވެަފއިްއެަބއޮތްްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަކަސްްހުންނަންޖެހެނީްޤާނޫނުގެް

ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްމަތީގައި ްޤާނޫނުގެ ްމިއީ ްެއއްގޮަތކަށްެވސް ދަށުގައޭ.

ްއޭނާައށް ްނޫން. ްއެީއްްހުރުމެއް ްޢިނާޔަތްަތަކކާ، ދެއްވާ

ްިޢނާޔަތްތަކަާކިއް ްލިބޭ ްމީހަކަށް ްހުރި ްމަޤާމުގައި  1430ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްދެކޭގޮުތގައި.ް ނުޑ ްއަުޅގަ ްމިއީ ްރަްއކާެތރިކަމެއް ްދެްއވާ އެމީހަކަށް

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް
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ް)ށްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދަންނަާވނީ ްައޅުަގނޑު ްއޮތްްއާދެ، ްއަށްވެސް އިޞްލާުޙްް(

 1435ްވާދެްއވާ.އިހުށަހަޅަ

ް

ް...18ވަނަްމާއްދާގެް)ށ(ްއަންނިިވގޮތަށްްއިޞްލާޙުކުުރން.18ްްއާދެ،ްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް
ްަނޞީރުްވާހަކަެދއްކެުވން:هللاްޢަބްދު

ް

ްނުކުތާއެއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނިޒާމާބެހޭ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްޢިއްޒަތްތެިރްްއާދެ،  1440މާލޭގެ

ްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ނޑުްމިްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް  1445ްވަނަްމާއްާދގެް)ހ(ްއަށްްހދ.ެގ18ްްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ްއަުޅގަ

ްޢަބްދުްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިޞްލާهللا ްހުށަހެޅުއްިވ ްެއ ުޙެގްނަޞީރު

ްދެންނެވީ.ް ްނުކުތާއޭ ްނިޒާމާބެހޭ ްއަޅުަގނޑު ްވިދާޅުވީމާ ްޖުމްލަ ފުރަތަމަ

ް ްމަޤާުމެގ ްއޭނާ ްއެއޮީތ ްޖުމްލަިއގަިއ ްއެ އިސިްއޔަތު،ްހަސަބަބަކީ،

ް ްމަާޤމުގެ ްއަމިއްަލްހަްަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްނުވަތަ އިސިްއޔަތުން

ްނުކުެރވޭެނއޭހަްަ ްދަޢުވާއެއް ްކުރާަކންކަމަށް ްއޭނަ ްއަރިމަީތްއިސިއްޔަތުން. .1450 

ްއުފުލަީން ްީމހަކު ްޒިންމާ ްކުުށގެ ްއުފުލުން. ްޒިންމާ ްކުށުެގ ސުރުޚީއަކީ

ްނުކުތާ.ް ްފުރަތަމަ ްޝަރީޢަތްކޮށްގެން. ްއޭަނައށް ްކޮްށގެން ދަޢުވާއެއް

ްޚިލާފުް ްޝަރީޢަތާ ްއިސްލާމީ ްހަމަ ނަޑއެޅިގެން ްކަ ްމިކަމަކީ ދެވަނަކަމަކީ،

ްނު ްހުއްދައެއް ްޝަރީޢަތް ްއިސްލާމީ ްމިއީ. ްކުށްކުރިކަުމެގްވާހަކަެއއް ކުރާެނ

ްނިޒާމެްއް ްނުކުރެވޭގޮަތކަށް ްހާޒިރު ްޝަރީޢަތަށް ްމީހުން ްތިބޭ  1455ތުހުމަތުގައި

ނޑުމެންްމިްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްލިޔެފީމުްދިވެހިރާއްޖޭަގިއް ރާވާކަެށއް.ްއަުޅގަ

ްއިސްލާީމް ްއެހެންކަމަށްވަންޏާ، ްހިންގަންޖެހޭނެކަމަށް. ްޝަރީޢަތް އިސްލާމީ

ްއެއްެޗއްްްޝަރިޢަތާ ްބަލައިގަެނގެްންްކީްއވެގެންޯތއޭްޚިލާފު މިތަނަށް

ްއަޅުަގނުޑް ްކުރީފަހަރުވެސް ްމިއައީ. ްފަހަރު ްދެވަަނ ްމިގެނެވެނީ. ފްލޯރއަށް

ްއަނެއްާކވެްސް ްހަމަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެންނެވިން.  1460މިވާހަކަ

ތަކުރާރުކުރަންްމިޖެހެނީްއެއްްވާހަކަެއއް.ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްމަޤާމުަގިއް
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ްމީހަކު ްްހުންނަ ްފިރިހެނަކުކަމުަގއިވާނަަމްހަްއަމިއްލަ ްއެއީ އިސިްއޔަތުން

ްއެް ްއަާދނުކުރީމާ ްޙައްޤުތައް ްއަާދކުރަންޖެހޭ ްއަނބިމީހާއަށް އޭނާގެ

ް ްނުދެވެންވީ. ްޝަރީޢަތަށް ްކީްއެވގެންތޯޭއ ްޚުއަނބިމީހާއަށް ްޢުލްއޭނާ

ްކަިއވެިންފަސްޢުކުރަންް ްއޭނާ ްއިނގޭތޯ. ްބޭނުންވެދާނެ ްވަިރވާން  1465ވަރިައކުން

ްނަބޭނު ްއޭނާއަްށ ްބޭނުންވެދާނެ.ްްޤާންްްފަންވެދާނެ. ްދަޢުވާކުރަްނ ނުދީގެން

ްއިސްލާީމް ްޤާނޫނުައސާސީަގއި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ކިހިނެއްތޯ

ްޢަބްދު ްޢިއްޒަތްތެރި ްގިނައިްންهللاްޝަރީޢަތް،ްއަދިްހދ.ގެ ްއެންމެ ނަޞީރު

ްކިހިނެ ްބޭފުޅާ. ްދައްަކވާ ްވާހަކަ ްޝަރީޢަތުގެ ްއިސްލާމީ އްތޯްމިތާނގައި

ްލިބިދީފައިާވް ްއަންހެނުންނަށް ްޝަރީޢަތުން ްއިސްާލމީ ްމިކުރައްވަނީ.  1470މިކަން

ްމިއަކަްށް ްނުލިެޔވޭނެ. ްޤާނޫނުއަސާސީއަކު ްމި ްނިގުޅަިއގަެނވޭގޮަތކަށް ޙައްޤު

ްވޯޓަކަްށވެސްްނޭއްެސވޭނެްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް
ް

ް

 1475ށްްގެްނގޮސްދެްއވުންްއެދެންްހުށަހެޅުން.ްއާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްުކރިއަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުްއަުރވާ ްނަންްހުށަހަޅުްއވާްނިމުނީމާ.ްއާދެ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާެއއްްައޅުގަ

ް

ްދަންނަވަްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްައޅުަގނޑު ްކުަޑްއާދެ، ްހުށަހެޅުމަށް ްފުރަތަމަ ްބޭނުންވަނީ ްްނ

18ްއަޅުަގނޑުްއޭެގކުރިންްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީްކުަޑކޮށްް،ްވަގުުތކޮެޅއްްަނޞީރުްވާހަކަެދއްކެުވން:هللاްޢަބްދު

ްމާލޭގެް ްހުށަހެޅުން. ްހުށަހެޅި ްދެންމެ ްއަުޅަގނުޑ ްމާއްދާއަށް  1480ވަނަ

ްެއވިދާޅުީވ،ްެއއްގޮަތކަށްވެްސް ްއިސްމާޢީލް ްއިބްރާީހމް ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުްމިދަންނަވަނީކީ.ްދަޢު ވާްއޭނާގެްދަޢުވާްނުކުރެވޭްވާހަަކއެއްްޫނންްއަޅުގަ

ްމިއޮތްގޮތުްން ްލިޔެފައި ްމި ްމިމާއްދާަގއި ްއަުޅަގނޑު ްކުެރވޭނެގޮތް މައްޗަށް

ް ްމިދަންނަވާަލނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްދެން، ްއެބައޮތް. ްހުޅުވިފައި ވަަނ18ްްހަމަ

ް)ށ(،ް ްއިޞްލާޙުކުރުްނ. ްއަންނަނިވިގޮތަށް ް)ށ(  1485މައްދާގެ

ްރަީއުސލްޖުމްހޫރި ްނުވަތަ ްމަޤާމުގައި އްޔާެގްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ

ްއެމަޤާމުެގް ްއެމަޤާމުގަިއްހުރިއިރު،ްޭއނާ ްހުރިމީހަކު ްމަޤާމުަގއި ނާއިބުކަމުގެ

ްކޮށްފައިާވްހައިސި ްޚިލާފުނުވެ ްޤާނޫނާ ްޤާނޫނުއަާސސީއާ އްޔަތުން

ްއެމަޤާމުގަިއް ްކަަމކާމެދު،ްޭއނާ ްދޫކޮށްލާފައިވާ ްނުކޮށް ކަްަމަކާމެދު،ްނުވަތަ
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ްއޭނާެގް ްވަކިވުމަށްފަހުަގިއވެސް ްމަޤާމުން ްެއ ްއޭނާ ްއަދި  1490ހުރިހާހިނދަކު

ްަޙޤީޤަތުގަިއވެްސް ްމިއީ ްނުކުރެވޭނެ. ްދަޢުާވއެްއ މައްޗަށް

ްއޭނާއަށްދޭްރައީސުލްޖުމް ްޤާނޫނުން ްމީހަކަސް ްއެހެން ްައދި ހޫރިއްޔާައކަސް

ްކުރެވެްނވާނެ.ް ްކުެރވޭކަމެއް ްއިޚްތިޔާރުަގއި ްއަމިއްަލ ްއޭނާ ްދަށުން ބާރެއްގެ

ްކަމަކަށްް ްދަުޢވާކުެރޭވނެ ްޮގަވއިގެން ްއޭނަ ްެއއްގޮަތކަށްވެްސ ކުރެވުމަކީ

 1495ގޮތަށްްއޭާންވެގެންްުނވާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްޭއނާްޤާނޫނުގެްދަށުންްޤާނޫނުްބުނާ

ްއަސަރުތަެކްއް ްއެކަީށގެންނުާވ ްފަހުން ްއެހެންނަމަެވސް، ްކުރީ. އެކަމެްއ

ްއަމިްއަލް ްއެހެްނވީމާ،ްޭއނަގެ ްދަޢުވާކުރަނީ. ްފެނިގެން ްމީހަކަށް ކޮށްފިކަމަށް

ްޤާނޫނީގޮތުންް ްއިޚްތިޔާރުަތއް، ްއޮންނަ ްދީފައި ްއޭާނއަށް އިޚްތިޔާރުތަްއ،

ްބޭނު ްއެ ްއިޚްތިޔާރުތަކެްއ ްއޭނާއަްށްލިބިފައިހުރި ްހެޔޮގޮތުަގއި ން

ްއޭނަްޤާނޫނާްއެްއގޮްތާވް ނޑުްެދކޭގޮުތގައި  1500ހިފެންޖެހޭނެ.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުގަ

ްއޭްކަެމއް.ްދޫކޮށްލީްގޮތުގެމަތީންްނުވަަތްއޭނަްއަމިއްލަްއިޚްިތޔާރުަގއިްދޫކޮށްލީ

މިދަންނަވަނީްއިހުމާލުކުރުމުގެްވާހަކަ.ްއިހުމާލުީވ،ްއިހުމާލުުވމުގެްސަބަބުްން

ްއޭނާްްބޮޑުކަމެއް ްއެހެންނަމަވެސް، ްޤަބޫލުކުރުވުން. ްމީހަކަށް ްމެދުވެިރކަމަށް

ްކުރާކަމަކާމެުދްްއްގެޤާނޫނެ ްއޭނަ ްއިޚްތިޔާރުގެމަތިން ްލިބިފައިާވ ދަށުން

 1505ްދަޢުވާްނުކުރެވޭނެކަމަށްްައޅުަގނޑުްމިއޮތީްލިޔެފަިއ.ްޝުކުިރއްޔާ.ް

ް

ްމެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްިޢއްޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްޢިއްޒަތްތެިރްއާދެ، ްތާއީދުކުރާ ންބަރު.

ްމަޙްލޫފް،ް ްއަޙްަމދު ްއަރުވަން. ްުފރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ މެންބަރަށް

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްްްޔާގެްިޢއްަޒތްތެރިްމެންބަރު.ް

ް1510 

ްއަޅުަގނުޑްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްއިޞްލާޙަަކށް ްދެ ްހުށަހެޅުއްވި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހދ.ގެ

ްތާއީދުކުރަން.ްްފްްވާހަަކދެއްެކވުްނ:އަްޙމަދުްަމޙްލޫ

ް

ްނުކުތާއެްއްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނިޒާމާެބހޭ ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްެތރި ްުޝކުރިްއޔާ އާދެ،

 1515ްނ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްމުޙަންމަދު.ް

ް
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ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްސާފުްމިލަދުްނމަޑުލުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްއަޅުަގނުޑ ްބޭުނންވަނީކޮށްލަން ްއިޞްލާުޙް، ްހުށަހެޅިގެންިދޔަ ްދެންމެ

ްްޢަލީްމުޙަންަމދުްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްޑްރާފްްޓ18ްްހުށަހެޅިފައިވަނީ ްައސްލު ްެއއްގޮތަށް. ް)ށ( ްމާއްދާގެ  1520ވަނަ

ްއިޞްލާެޙްއް ްެއއްވެްސ ްއަކަށް ް)ށ( ްއެމާއްާދއަށް، ލިބުނުއިރުގަިއ

ްެއއްްް ް)ނ( ްުނވޭ. ްބުނެފައެއް ްއެހެންވީމާ،ްްގެނައިކަަމކަށް މިއިންނަީނ.

ްއޮންނަީވގޮތްތޯް ްހަމަ ްމިއީ ްނޫނީވިއްޔާ ްކުށެްއތޯ ްލިޔުމުގެ ްމިއީ މިކަން

ްސާފުކޮށްލަދިނުމަށްްއެދެން.ްޝުކުރިއްާޔ.ް
ް1525 

ް

އާދެ،ްދެންމެައކުްޑްރާފްޓިްނގްކޮމިޓީެގްމުޤައްރިރުްވާހަކަުފޅުްދައްަކވަމުންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްވިދާޅު ްކަމަށް ް)ށ( ްިއްންއެއީ ްޑްރާފްޓްގައި ްެއއީ ްއެހެްނވީމާ، ވެެދއްވީ.

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްެއހެންނޫންތޯ. ްހާމަކުރެއްވީ އޮޅުމެްއކަމަށް

 1530ްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލްްއެކަންްޔަޤީންކޮށްދެްއވަފާނަންތޯްއަދިްއެއްފަހަރު.ް

ް

ްރަީއސް،ްކުރީަގއިވެްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްއައާދެ،ްޢިއްޒަތްތެރި ްފަދައިންސް ްދެްނނެވި ނޑު ް،ްުޅގަ

ްއޮތްއިުރގައ18ްްިްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްލިެޔވިަފއި ްމާއްދާެގ ް)ނ(ްްވަަނ ްެއއޮތް ދެވަަނއަށް

ް ްކުށެއް. ްލިޔުމުގެ ްހަމަ ްެއއީ ްެއއޮތީ، ްއޮންނަންޖެހޭނީްްލިޔެވިފަިއ އެތާ

ްއަކުެރްއް ްެއްއވެސް ްނެތް ްމިހާރު ް)ށ(.ްފާސްވެފައި ްފަހު  1535)ށ(.ް)ހ(ްއަށް

ްކަމަށްްމިމާ ް)ށ( ްއާިއ ް)ހ( ްހަމަ ްއެއީ ްއެހެންވީާމ، އްދާއަކަށް.

ްއޮންނަންޖެހޭނީ.ް
ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތ.އަތޮޅުެގ ްހީކުރަން. ްސާފުެވވަަޑިއގެންފިކަމަށް އާދެ،

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަްތތެރި ްމ.އަތޮުޅގެ ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ،  1540މެންބަރު،

ްއަޙްމަދުްޝަފީޤް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް
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ްގޮުތގަިއްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްނުކުތާެއއް ްިނޒާމާބެހޭ ނޑު ްައުޅގަ ްރައީްސ،  1545ްޢިއްޒަތްތެރި

ްޢަްަބްދުްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހދ.ގެ ްބޭނުންވަނީ، هللاްފާހަގަކޮށްލަން

ްކޮމި ްޑްރާފްޓްކުާރ ްދިރާސާކޮށް ްިމީއ ްމިބޭފުޅާއަކީ ޓީަގިއްނަސީރު،

ްދިރާސާކޮށްް ްވޯޓުެދްއވަިއެގން ްއެބޭފުޅާެވސް ްބޭފުެޅއް. ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ

ްއެހާް ްއާދަާޔޚިލާފަށް ްގެއްަނވާފައި ްމިތަނަށް ްޑްރާފްްޓ ްކޮމިޓީން ޑްރާފްޓްކުރާ

ްދިރާސާކޮށްް ްީހަވނީ ްހުށަހަޅުްއވާއިުރގަިއ،ްއަޅުަގނޑަށް ްއިޞްލާޙު  1550ގިނައިން

ް ްމުޤައްިރރު ްކޮމިޓީގެ ްވިދާުޅވާންްޑްރާފްޓްކުރާ ްއެްއެޗއް ްމެދުގައި މިކަމާއި

ްއިންނަވަިއގެްން ްއެކޮމިީޓގަިއ ްހިއެއްނުވޭ ނަޑކަްށ ްއަޅުގަ ޖެހޭނެހެން.

ްވަގުުތް ްމިއީ ްގެންނަނަވާ، ްމިތަނަށް ްވޯޓުދެްއާވ މިޑްރާފްޓްްްތަކަށް

ްމިއީ.ް ްޚިާލފުކަމެއް ްނިޒާމާ ްމިީއ ްއެހެންވީމާ، ްކުަރއްާވކަމެއް. ގެއްުލވާލަން

ްމިކަމަށް ްކަންނޭނގެ.ްްއެހެންވީމާ، ްއަންނަންޖެހޭނެ ްޙަްައްލެްއ  1555ކޮންމެެވސް

ްދިހަބާރަްއިޞްލާޙުްމިތަނަށްްގެންނަން،ްެއީއް ކޮންމެކަމެއްްހުށަހެޅޭްއިރަށް

ްކޮށްފައިް ްއިންިތޚާބު ްއެބޭފުޅުން ްކޮމިޓީއަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ކޮމިޓީއަށް

ްދިނުމަށްޓަކައި.ް ްއެކޮމިީޓއަށް ްއެއްބާރުލުން ްއެބޭފުޅުންގެ އެތިއްަބވަނީ

ްޑްރާފްޓްްދެ ްމިތަނަށް ްފާސްކުރައްަވިއގެން ްވޯޓުދެްއވާފަިއ އްވާފައި

 1560ްގެންނަވާފައިްދެންްކޮްނކަމެއްޯތއޭްމިކުރަްއވަނީ.

ް

ް

ްޢަްަބްދުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހދ.ެގ ްއާދެ، ްނިޒާމާބެޭހްهللا ނަޞީރު،

ްނުކުތާއެއް.ް

ް1565 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްކޮމިީޓގަިއްްުބރީްމެްނބަރުްތިލަދުންމަތީްދެކުނު ްޑްރާފްޓިްނގ ނުޑ ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްީްނަهللاްއަްބދު ްާއްްރުްވާހަަކދެއްެކވުން:ޞީ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްއައުމަށްފަހު ްމަޖިލީހަށް ނޑަށް ްއަުޅގަ އިނަކަސް

ްފެނިއްޖެއްާޔް ްގޮތެއްކަަމށް ްރަނގަޅު ްއެއީ ްއަޅުަގނޑަްށ ްލިބި  1570ޚިޔާލެއް

ްވޯޓު ްދިން ްވޯުޓްއޭރުަގއި ްިއދިކޮޅަށް ްމިތާނގައި ނޑަށް ްއަުޅގަ ްބަދަުލަގއި ގެ

ްއިނގޭތޯ.ް ްއިޚްތިޔާެރްއ ްއަމިއްލަ ްއަޅުަގނޑުެމންގެ ްއެއީ ދިނުމަކީ
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ްނޯންނާނެ.ް ްހުރަެހއް ްއެޅޭނެ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްޤާނޫނީގޮތުްނ އެްއގޮތަކަްށވެސް

ނުޑްެއކަްންމިކުރަނީްހަމަްރަނގަޅަށްކަަމށްްދަންނަވަން.ް އެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

 1575ްރިއްާޔ.ޝުކު

ް

ް

ްމެންބަްަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްެތރި ްމ.އަތޮުޅގެ ްނުކުާތއެްއ، ްނިޒާމާބެހޭ ްމި އާދެ،

ްހދ.ގެް ްނުކުތާެއްއނޫން. ްނިޒާމާބެހޭ ްނެންގެީވެވްެސް ްޝަފީޤް އަޙްމަދު

ްޢަްަބްދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްނިޒާމާބެޭހްهللا ްނެންެގވީ  1580ނަޞީްީރުެވސް

ްބަލަިއގަ ްމެންބަރުންނަށްްނުކުތާއެްއކަމަށް ްެއ ްއެީއ ްނެތް. ނެޭވކަށެއް

ްމެންބަރެއްކަމަށްް ްކޮމިީޓގެ ްޑްރާފްޓިންގ ްފުރުޞަތު ްހުށަހެޅުމުގެ އިޞްލާޙު

ވިޔަސްްލިބިދޭތީ.ްދެންްއެހެންނަމަވެސް،ްމ.އަތޮުޅގެްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުް

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްހދ.ެގ ްދަށުން ްނުކުތާއެްއގެ ްނިޒާމާބެޭހ ްވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި

ްޢަްަބްދުމެންބަ ްދެްއވައިފި.ްާއދެ،ްލ.އަތޮުޅެގްهللاްރު ްޖަވާބުވެސް  1585ނަޞީްީރު

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާމަނިކު،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާެއއް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްރައްޔިތުްންްހައްުދންމަތީްެމންަބރުް ްއަންނަނީ ްމިތަނަށް ްއަުޅަގނޑުމެންވެސް ްރަީއސް،  1590ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއަޅުަގނޑުމެްންްން:މޫާސމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވު ްމިތަނަށް ްއައިސް ްތިބީމާ. ްޢަްައްޔަންކޮށްަފއި ހޮވާފައި

ްހަމަް ނޑުމެންަނށްވެސް ްއަުޅގަ ްކުރަން. ްމަސައްކަތްތަެކއް ްޮއވޭ ކޯރަމެއް

ްބަެއްއް ްއެހެންނަމަެވސް، ްދެވެންޖެހޭ. ްފާޚާނައަްށވެްސ ބޭނުންއިރަކު

ް ްމިތަުނގަިއ ްގަވާްހަިއޖެކްކޮށްދުވަސްދުވަހު ްކޮްނ ްމިތިބެނީ އިދަކުންތޯ،ްފައި

ްއޮޅުންފިލުވާލަްން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއީ ްކަެމްއތޯ. ްކީްއވެގެްނވާ  1595އެއީ

ްމަޖިލީހުގެް ްމިތަނުަގިއ ްފިޔަވާ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ބޭނުންވާކަމެއް.

މެންބަރުންތައްްއެބަތިބި.ްައޅުަގނޑުްދަންނަވާލަންްިމއުޅޭްވާހަކައަީކްދެންެމް

ްކޮމިޓީް ްޑްރާފްޓިންގ ްއެވިާދޅުވި، ްމެންބަރު ްވާހަކަތަެކްއްޢިއްޒަތްތެރި ެގ

ދައްކަވާަފއިްއެތަނުަގއިްވޯޓުާލފައިްއައިސްްމިތަނުގައިްޚިޔާުލްބަދަލުވެދާނޭ.ް

ްހަމަް ްމިތަނުންވެސް ްއަންނަތަނުން ްފާޚާނާކޮށްގެން ްެގއިން  1600އަޅުަގނޑުމެން
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ްހިފަހައްޓާފަިއް ްނުިނކުމެ ްއެހެންނަމަވެސް، ްއެބަޖެހޭ. ްދާންވެސް ފާޚާނާއަށް

ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްބައިވަުރްއެބަތިބެން. ްއެތަށް ްތިބި ްހޮވިފައި މަޖިލީހުން

ްމީހުްން ްބަޔަކު ްކޮންބަެއއްތޯ، ްއެހެންވީމާ، ްއެބަތިބި. މެންބަރުންތަކެއް

ޖެއްސުމަށްްމިތަނަށްްނާންނަނީތޯ،ްއެމީހުންނާއިްއަުޅއްވާްިފަޔވަޅަކީްކޮބާތޯ.ް

ްޑްރާފްޓިންގް ްރަނގަުޅވާނެ. ްއުޅުންްް ްހަމަހަމަކޮށްލައިގެްނ  1605މިދެކޮޅު

ހުންްނަގާަފއިްެއތަނަށްްލާފައިްއެތިބެނީްޑްރާފްޓިންގްކޮމިީޓްންކޮމިޓީއަށްްމީ

ްގެންނަން.ް ްމިތަނަށް ްެއްއގޮތަށް ްޚިޔާލާއި ްއެބޭފުުޅންގެ ްނިންމައިގެން އެކަން

ްގޯްސް ްއެީއ ްވީދާލާފަިއ ްޑްރާފްްޓ ްމުޅި ްަވއްާދފައި ްމިތަނަށް ްގެނެސް ހަމަ

ްތަފާތުވާކަ ްޚިޔާލު ްއެތެރޭ ްމިތާ ްއަނެްއކާ ްކިޔާަފއި ްވަނީވިްއާޔްއެްއޗެކޭ މަށް

ްނިންމާނީ.ް ްމިކަްނ ްކިހިނެއްތޯ ްހިންގަްނވެއްެޖއްޔާ ްމިތަން  1610އެއުސޫލުން

ްމެންބަރުކަމުެގް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެގެން. ްދަންަނވާލަން އެވާހަކަ

ްމިހާރުް ްހިސާބަށް ްއުފެދޭ ްތަފާތުވުން ްޚިޔާލު ްމިހާރު ްދޭތެރޭ ހައިސިއްޔަާތއި

ްތެރިްަރީއސް.ކަންތައްތައްްދާންްފަށައިފި.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތް
ް

ް1615 

ްޢަލީްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްރ.އަތޮޅުގެ ްނުކުތާއެްއ ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،

ްވަޙީދު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1620 

ްއައްސަލާމްްޢަލައިކުމްްޢިއްޒަްތތެރިްރައީސް.ްއަޅުަގނޑުްނިާޒމާބެހޭްނުކުތާްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް

ްްވާހަަކެދއްކެވުްނ:ްޢަލީްވަހީދު ްދަންނަވާލަނ26ްްްމިނެގީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްހަވާލާދީ. ް)ރ(ްއަށް ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްޢަްަބްދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްހދ.ގެ ްތަކުރާުރކޮށް هللاްބޭނުންވޭ،

ވަނަްމާއްދާެގ26ްްނަޞީްީރުގެްއިޞްލާޙުތަާކއިްވާހަކަފުޅުތަަކކީްަގވާއިުދގެް

ްބުނާގޮތު ްޕެެރގްރާފްތަކުަގއި ްފަހަތު ްގެ ްމިތަނަށްް)ރ( ްއެމަނިކުާފނަށް  1625ްނ

ހުށަހެޅިދާނެްވާހަކަފުޅުތަކެއް.ްއެހެންނަމަވެސް،ްހިތާމައާިއއެުކްދަންނަވާލަންް

ޖެހެނީް)ރ(ްގެްއެންމެްފުރަަތމަްޢިބާރާތްތަކަށްްބަލާއިރުަގއި،ްމިމަޖިލިސްގެް

ްހުރީް ްޢަމަލު ްބަހާިއ ްއެމަނިކުފާނުންގެ ްތެޭރަގއި ްމުއްދަުތގެ ްދިގު މި
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ްޚިލާފަ ްޢިްިއްޒަތްތެރިްގަާވއިދާއި ްމިދަންނަވަނީ ްއެހެން ްދަންނަަވންޖެހޭ. ށޭ

ްމަޖިލިސްގެް ްމުޅި ްޖެހޭނެ. ްރިޢާަޔތްކުރަްއވަން ްމިކަމަށް  1630ރައީސް،

ްިމީއް ްހީވާގޮތުން ނޑު ްއަޅުގަ ްމިނިމުނީ ްމިޑްރާފްޓް ްހެން ގާތްަގނޑަކަށް

ްއަިދް ނޑަށް ްއަޅުގަ ްދުވަސް. ްފަހު ްއެންމެ ްމިއަދަކީ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ

ްނު ްމިޑްރާފްޓަށްްފާހަގައެްެއް ްުދވަހަުކ ްއެއްވެސް ްއެަމނިކުފާނު ކުެރވޭ

ްދިރާސާކޮްށް ް)ރ(، ްަގވާއިުދގެ ްައޑުައއްސަާވ ްކުރެްއވިކަން. އިޙްތިރާމް

ްެއކޮމިޓީެގް ްކަންކަމުގަިއ ްހުށަހަޅާ ްމަޖިލީހަށް ްނިންާމ ްކޮމިޓީން  1635ޑްރާފްޓްކުރާ

ްދޭންވާނެ ްއިސްަކން ްއިޙްތިރާމްކުރުމަށް ްނިންމުމަށް ްކޮމިޓީގެ .ްމެންބަރުން

ްއަބަދުވެްސް ްމިެދނީ ްއިސްކަން ްފަހަރެްއގަިއވެްސްއެމަނިކުފާނު އަޅުަގނޑަށް

ްމިދެއްވަީން ްބަދަލުގައިްފަސްކަން ްދިނުމުގެ ްމިދެއްވަނީ.ްއިސްަކން ފަސްކަން

ްޚިލާޭފް ނޑަެއޅިގެން ްކަ ްހަމަ ްގަާވއިދާއި ްއެހެންވީމާ، ޑްރާފްޓަށް.

 1640ސްްނުދެންނެވޭނެ،ްދަންނަވަންޖެހޭްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމިއީްރައީސަކަްށވެ

ނޑާިއްދިމާއަކަށްްތިއީްގަާވއިދާއިްިޚލާފަށޭްނުވަަތް ވިދާޅެއްްުނެވވޭނެްއަުޅގަ

މިއީްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްނޫޭނ.ްނުވަތަްަގވާއިދުްަބއްލަވާަލްއވާ.ްޑްރާފްޓަްށް

އިސްކަންްދޭްނވާނެ.ްއެހެްނވީމާ،ްޑްރާފްޓަށްްއިސްކަންްދިނުުމގެްބަދަލުަގިއް

ްމިދެންނެވީްފަސްކަން.
ް1645 

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްއިށީނދެވަަޑއިގެންދެްއވާ.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް1650 

ްޢަްަބްދުްޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުްމާ ްއޙްތިރާމާިއއެުކ ްވަރަށް ްއެާވހަކަ ްައޅުަގނޑު ްهللاްއެހެންވީމާ،

ްފަހުްނަޞީްީރުްޢަލީްވަހީދުްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްއެންމެ ްމިދަންނަވާލީ ްމަޢާފްއެދެމުން ްއަރިހުން ގެ

ްމިތާް ްބޭފުޅުން ްަވކި ްކޮޅުންލީ. ްކެތްތެރިކަން ްައޅުަގނޑު ދުވަސްކަމަށްވާތީ.

ްއެތެރޭަގއިްމަސަްއކަތްްކުރަްއާވތީ..
ް1655 

ް
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ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް1660 

ްދިމާްޑިމޮކްރަސީއާއިްޚިލާފަށް.ްްސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުްމާޅޮް
ްްޢަލީްވަހީދުްވާހަަކެދއްކެވުްނ:

ް

ްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިށީނދެވަަޑިއގެންދެްއުވން ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ްފާހަގަކުރެްއވީ،ް ްތި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރު  1665)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ްދައްަކވަމުންެވްސްނިޒާމާބެ ްވާހަކަފުޅު ްިވދާޅުވެފައި ްނުކުތާއެކޭ ހޭ

ް ްޢިއްޒަތްތެިރ26ްްފާހަގަކުރަްއވައިފި ްެއ ްގޮތުން ްމާއްދާގަިއވާ ވަަނ

ްއެހެންވީާމ،ް ްލިބޭކަން. ްފުރުޞަތު ްހުށަހެޅުމުގެ ްއިޞްލާޙު މެންބަރަށް

ްނުކުތާއެްއކަމަްށް ްނިޒާމާބެހޭ ްެއއީ ްވާހަކަފުޅު ްތިދެއްެކވި އެކަމާބެހޭގޮތުން

 1670ލައިގަެނވޭކަށެްއްނެތް.ްކޮންެމްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަކަްށވެްސްއެފުރުޞަުތްބަ

ްމެްނބަރުންނަށްވެސްް ްހުރިހާ ްިޢއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ އޮތްކަން

ްއަޅުަގނުޑް ްމިހާރު ްދެން ްއެހެންވީމާ، ްއާެދ، އެނިގވަަޑއިގަންަނވާ.

ުޑްބަހުްުސަށްްހުޅުވާލަންްއަޅުަގނޑުްޤަސްދުކުރަނީ.ްމިހުްުސްގައިްައޅުަގނ

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަްތތެރި ްމާލޭގެ ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްއާެދ، ކުރިއަށް...

 1675ްމުޙަންމަދުްނަޝީދު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއަިދްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްބުނޭ، ްގަާވއިދުަގއިެވސް ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ްއާދެ،

ްމަޖިލީްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްޚާއްޞަ ްއެަބބުނޭ ްމަސައްކަތްްޤާނޫނުއަސާސީަގއިެވސް  1680ހުގެ

ްޚިލާފުނުވާގޮތަށޭ.ް ްއަސްލުތަާކއި ްއިސްލާމްީދނުގެ ހިނގަންވާނީ

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްހދ.އަތޮޅުގެ ްމެންބަރަކު، އެހެންނަމަވެސް،

ްޚިލާފުް ްއަްސލަކާއި ްއިސްލާމްދީނުގެ ްހުށަހެޅުމަކީ ހުށަހެޅުއްވި

ް ްރައީސް ްއެއާމެދު ްވަނިކޮށް، ްވިދާޅުވެފަިއވާ ގޮެތްއްހުށަހެޅުމެއްކަމަށް



 62 

ްރަނަގުޅް ްިހއެްއނުވޭ ނޑަކަށް ްއަުޅގަ ްގެންުދވަކީ ްކުރިއަްށ  1685ނުނިންމަވާ

ގޮތެއްހެނެއް.ްއެހެންވީމާ،ްއެާއމެދުްރައީސްްގޮތެއްްނިންމަވާެދއްވުންްވަރަްށް

ްއެނެންގެިވް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެހެންްރ.އަތޮޅުގެ ްހަމަ ރަނގަޅު.ްދެން

ހަަކެއއް.ްޢިއްަޒތްތެރިްރައީްސްނުކުތާގައިްެއވާހަކަައކީްވަރަްށްސީރިއަސްްވާ

ްކޮމިޓީަގިއް ްޑްރާފްިޓންގ ްެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ްވިސްާނވަަޑއިގަތީމާ އެކަމާ

ްހަމަް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްގިނަ ްވަރަްށ  1690ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ

ްކަހަަލް ްމާއްދާެއއް ްއިޞްލާޙެްއްހުރިހާ ްއަަދދެއްގެ ްގިނަ ްވަރަށް ތަކުރާރުކޮށް

ްހުށަހަޅު ްއެބަ ްހުރިްގޮތަކަށް ްޭއގަިއ ްއެހެްނވީމާ، ްގެންދަވާ. ްއވަުމން

ްމަޖިލީހުގެް ްރިޢާޔަތްކުަރން ްއެބަޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ މައްސަލަތަކެްއވެސް

ްބައްަލާވް ްމިދެކަންތައް ްއެހެންވީމާ، ްއަަވސްކުރުމަށްަޓކައި. މަސައްކަތް

 1695ްދެއްވުން.ްޝުކުިރއްޔާ.

ް

ް

ްގޮތުން،ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވާ ްމީގައި ްްމިހާރު ްގަިއ18ްްމީގައި ް)ހ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްނުވަަތް ްމަޤާމުަގއި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މިބުނާގޮތުން،

ްރަސްމީގޮތުްން ްމީހަކު ްހުރި ްމަޤާމުަގއި  1700ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްނާއިުބކަމުގެ

ްދޫކޮށްލިކަމަކާމެދުް ްނުކޮށް ްނުވަތަ ްކަމަކާމެދު ްކުރި ްއަމިއްަލގޮތުން ނުވަތަ

ްހު ްއެމަޤާމުގައި ްދަޢުވާއެްއްއޭނާ ްމައްަޗށް ްއޭނާގެ ްހިނދަކު ރިހާ

ްދަޢުވާއެްއްނުކުރެވޭނެއޭ.ް ްހުރިހާހިނދަކު ްއެމަޤާުމގައި ނުކުރެވޭނެެއވެ.ްއޭނާ

ްނުވަަތް ްމަޤާމުގައި ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމިގޮތުން އަދި

ްރަސްމީގޮތުްން ްމީހަކު ްހުރި ްމަޤާމުަގއި  1705ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްނާއިުބކަމުގެ

ްއަމިއްަލގޮތު ްދޫކޮށްލިކަމަކާމެދުްނުވަތަ ްނުކޮށް ްނުވަތަ ްކަމަކާމެދު ްކުރި ން

ްމަތިން،ް ްގޮުތެގ ްޤާނޫނުައސާސީަގއިާވ ދަޢުވާކުރެވޭީނ

ްނުވަަތް ްވަިކވުމުން ްއެމަޤާމުން ްއޭނާ ްަމތިން ޤާނޫނުއަސާސީަގއިާވގޮުތގެ

ްރައްޔިތުްނގެް ްފާސްކުެރވުުނ ްދެންމެއަކު ްމީަގިއ ވަކިކުރުމަށްފަހުަގެއވެ.

ްރަް ްބާބުގެ ްއެަބްމަޖިލިސްގެ ްާމއްދާއަާކއި ްވަކިކުރުުމގެ ްމަޤާމުން  1710އީްސ

ްމިހާރުް ްމިކަން ްދެން ްބަލާލަންޖެހޭ. ްައޅުަގނޑުމެން ްއުޭޅކަމަށް ތަޢާރުޟެއް

ނޑުްދަންނަވާލާނަން.ް އަޅުަގނޑުމެންްމިބަލާލަނީ.ްބަލާލާފައިްއެްއޗެއްްއަުޅގަ
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ްކުރިއަށްް ްފުރުޞަތު ްހުޅުވާލަން ްބަހުްުސް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެއާއެުކަގއި ދެން

ްމެންބަރުްގެންދާ ްޢިްއޒަްތތެރި ްމާލޭގެ ްނުކުތާއެއް، ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ނަން.

 1715ްއަޙްމަދުްއާތިފް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްފާސްކޮށްފަިއްްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުް ްައޅުަގނޑުމެްނ ްއާދެ، ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްމިނިވަންކަްއާތިފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްަޙއްޤުތަާކިއ ްއަސާސީ ްއެބަޮއވޭ ްތެޭރަގއި ްބާުބގެ  1720ވަނ5ްްަން

ްޤާނޫނުް ްމިޮއންނަނީ ްޭއގައި ްމާއްދާއެއް. ްކިޔާ ްހަމަހަމަކަން މާއްދާ،

ްކޮންެމް ްހިންުގމުގައި ްޤާނޫނު ްމައްޗަށް ްއެމީހެްއގެ ްއަދި ކުރިމަތީގަިއ،

ްރައްކާތެރިކަާމއިް ްޤާނޫނުެގ ްއަދި ްމީހެކޭ. ްހަމަހަމަވެގެްނާވ މީހަކީވެސް

ްހަމަ ްމަންފާތަްއ ްލިބިދޭ ްކޮންމެްޤާނޫނުގައި ްހަމަ ްލިބުމަކީ ހަކަމާއިއެީކ

ްމާއްދާެއްއް ްަވކި ްގެނައުމަށްޓަަކއި ްަހމަހަމަކަން ްމި ްޙައްެޤކޭ.  1725މީހެއްގެެވސް

ްމާއްާދެގް ްއެްއވަނަ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްޭއގެއިުތރުން ްއަދި ފާސްކޮށްފައި،

)ހ(ްގަިއ،ްހަމަްމިބާބުގެްއެްއވަނަްމާއްާދގެް)ހ(ްަގއިްމިުބނަނީްމިބާބުގަިއް

ްއިސްލާމްދީނުެގްބަޔާންކޮށްފަ ްމިނިވަންކަން ްޙައްޤުތަކާއި ްއެންމެހާ ިއވާ

ްލިބިގެންވާަކްން ްމީހަކަށްމެ ްކޮންމެ ްމަތިން ްގޮތުގެ ްޚިލާފުނުވާނޭ އަސްލަާކއި

ްަވކިް ްއަނެއްކާ ްބުނެފައިވެްސ ްމިވަރަށް ްކަށަވަުރކޮްށދޭ.  1730މިޤާނޫނުއަސާސީ

ްހުރިކަމަ ްއިސްތިސްނާަތެކއް ްރައްކާތެރިކަމެއް ްޚާއްޞަ ްވަކި ށްްމީހަކަށް

ްމިއީް ްއެެހންވީމާ، ްމިއުޅެނީ. ްބޭނުންވެގެން ްބުނަން އަޅުަގނޑުމެން

ްައޅުަގނުޑްޤަބޫލުކުރަނީް ްނޫންކަމަށް ްާމއްދާެއއް ޑްރާފްޓްަގއިވެްސްގެެނވޭނެ

މިއީ،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަްށްދަޢުވާއެއްްނުކުރެވޭނޭްިކޔަިއގެންްމިގެންނަް

 1735ްމާއްދާ.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްެތރިްރައީސް.ް

ް

ް

ްޢަލީްްތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްބ.އަތޮޅުގެ ްނުކުތާއެްއ، ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،

ްފާޢިޒް.

ް1740 
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ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްގޮތުަގިއްްމާޮޅސްމަޑުލުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް ްޤަބޫުލކުރެވޭ ނޑަށްވެސް ްަރީއސް.ްއަުޅގަ ްޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރި

ސްލާމްދީނުގެްއަސްލަކާްޚިާލފުވާކަމެއްތޯްނޫންތޯްނިންމަވަިއދޭންްއެބަޖެހޭ.ްއިްޢަލީްފާއިޒްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމަޤާމަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއެްއގެ  1745މިސާލަކަށް

ްމީހަކަށްވެގެްން ްއުޅޭ ްއަނިޔާކޮށް ްމީހުންނަށް ްއެއީ ްމީހަކު އިންތިޚާބުކުރާ

ްއެ ްހަަދނީ. ްއެގޮތްމިގޮތް ްހަމަ ްތަޅާފޮާޅ ްގަިއގާ ކަމަުކްއަނބިމީހާ

ްުހއްާޓް ްދުޅަވެފައި ްތަންތަން ްނުފެނޭ.ްމޫނިމަތީ ްެއކަމެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްބެލޭނެް ްއެކަން ްކޮށްގެން ްދަޢުވާއެއް ްނެތް ްއޭނަެއްއ ްއެކަމަކު ފެންނަނީ.

ްމިގޮތަށްް ްމިކަން ްހިޔެއްުނވޭ ނޑަކަށް ްއަޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ްގޮެތއް.  1750އެްއވެސް

ްކުިރއަށް ްނޫނިއްޔާ ްނިންމަވައިދެއްވާަފއި ވަަޑިއގެންވާނެހެނެއް.ްްމި

ްޝުކުރިއްާޔ.
ް

ް

ްޙުސައިންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެްނބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްތ.އަތޮޅުގެ ްނުކުތާެއއް ްނިޒާމާބެހޭ  1755އާދެ،

ްރަޝީދުްޙަސަން.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްފާހަގަކުރަްނ ނޑު ްއަުޅގަ ްައށ18ްްއާދެ، ް)ހ( ްމާއްދާގެ ްްވަނަ  18ްް1760އަދި

ްޢަްަބްދުްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހދ.ގެ ްއަށް ް)ށ( ްމާއްދާގެ هللاްވަނަ

ް ްތަޢާރުޟުވާކަން. ްއިޞްލާޙު ްދެ ްއިްޞލާޙު، ްހުށަހެޅުއްވި 18ްނަޞީްީރު

ްއިޞްލާޙުަގިއް ްހުށަހެޅުއްިވ ްއެމަނިކުފާނު ްއަްށ ް)ހ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްހުރި ްއޭާނ ްއެމަޤާމު ްދަުޢާވްމިއޮންނަނީ، ްމައްޗަށް ްއޭނާގެ ހާހިނދަކު

ްއޭނާް ްގޮުތެގްމަތިން ްޤާނޫނުއަސާސީގަިއވާ  1765ނުކުރެވޭނެކަމަށް.ްދަޢުވާކުެރޭވނީ

މަޤާމުންްވަކިކުރުމުންްނުވަތަްވަކިކުރުމަށްފަހުަގއޭ.ްނަމަވެްސް)ށ(ްއަށްްމިް

ްްް ްކަނޑަެއޅިގެން ްމަފްހޫްޫމާއި ްމިދެންނެވި ްކުރިްނ ްއިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވި

ްެއއީ ްމިއޮންނަނީ،ްްޚިލާފުވޭ. ްއިޞްލާުޙގަިއ ްހުށަހެޅި ްއޭނަ ްގައި )ށ(
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ްނާއިުބް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްނުވަތަ ްމަޤާމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްމަޤާމުެގް ްޭއނާގެ ްހުރިއިުރ، ްއެމަޤާމުގައި ްމީހަކު ްހުރި  1770މަޤާމުގައި

ހައިސިއްޔަތުންްޤާނޫނުއަސާީސއާއިްޤާނޫނާްޚިލާފުނުވެްކޮށްފައިވާްކަމަކާމެުދް

ްހިނދަކު،ްނުވަ ްހުރިހާ ްމަޤާމުަގއި ްއޭނާ ްކަމަކާމެދު ްދޫކޮށްލާފަިއވާ ތަްނުކޮށް

ްނުކުރެވޭެނ.ް ްހިނދަކު ްފަދައިން،ްހުރިހާ ްބުނި ްކުރިންވެްސް)ހ(ްަގއި އެއީ

ްދަޢުވާއެްއް ްމަްއަޗށް ްއޭނާގެ ްފަހުގައިވެސް ްވަކިވުމަްށ ްމަޤާމުން ްއޭނާ އަދި

ްނަ ްެއްއޗެއް ްއެބުނާ ްގައި ް)ހ( ްއެހެންވީމާ ް)ށ(ްނުކުރެވޭނެ. ްއެބަކުރޭ  1775ފީ

ްަތޢާރުޟުވާގޮަތްށް ްއެހެންވީމާ، ްަކނޑަެއޅިގެން. ްތަޢާރުޟުވޭ ްހަމަ އިން.

ްނުވިސްނޭތީް ނަޑށް ްއަުޅގަ ްއުސޫލެއް ްހުށަހެޅޭނެ ްދެހުށަހެޅުން އެއްބޭފުަޅކަށް

ްއަދިްަގާވއިދުަގއިްެއކަންްނެްތނަމަވެސްްެއވާހަކަްދަންނަވާލީ.ްޝުކުރިްއޔާ.
ް

ް1780 

ްއިބްރާހީމްްއާްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންަބރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްނުކުާތއެްއ ްނިޒާމާބެހޭ ދެ،

ްއިސްމާޢީލް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1785 

ްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްމިހުށަހެޅުން، ްރަީއސް. ްގަިއ،18ްްޢިއްޒަތްތެރި ް)ހ( ްާމއްދާެގ ްވަނަ

ްހުްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްަހނދުމަފުޅު ްވަކިކޮށްގެންނޭ. ްވަކިކުރުްންމަޤާމުން ްމަޤާމުން ންނާނެ

ްއެނޫންގޮަތކަށްް ްޚިލާފުވެގެން. ްޤާނޫނާ ްމިޮއންނަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ

ްމިދަޢުވާއެްއް ްއެކަމަުކ ްހުށައެއްނޭޅޭ. ްވަކިކުރާކަށް ްމަޤާމުން އޭނާ

ްަދއުުރް ްއޭނާގެ ްޮއއްވާ ްއެހެން ްަވކިކުރުަމށްފަހުގައޭ، ްއޭނާ  1790ހިންގުމުގައި

ްހިނަގއްޖަީއވިއްް ްއިނގޭތޯ.ްހަމަވެގެން ްނުކުެރވޭ ްއެދަޢުާވއެްއ ާޔވެސް

ްސިާޔީސް ްނިންމާކަމެއް ްޝަރީޢަތުން ްަރއީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި އަނެއްކަަމކީ

ްރައްޔިތުްނެގް ްމިބުނެވެނީ ްމިހާރު ްނިންމާނީ. ްކިހިެނއްތޯ ފޯރަމެއްގައި

ްއެކަަމުކް ްއެއީ ްނޫންތޯ. ްކުށްވެިރެވއްޖެތޯ ްއޭނަ ްނިންމާނީ މަޖިލީހުންނޭ

ނޑުމެ ްއަޅުގަ ްއެބާރުްޝަރީޢަތަށް ްާބރެއް. ްދީފައިއޮތް ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި  1795ން

ްމިހިރީް ްއެހެްނވީމާ، ްނުގެނޭވެނޫންތޯ. ްމަޖިލީހަކަށެްއ ރައްޔިތުންެގ
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ްއިސްލާމީް ްއެބަހުރި. ްމައްސަލަ ްމީގަ ްޤާނޫނީގޮުތން ނޑައެިޅގެން ހަމަކަ

ނޑުް ްރަީއސް،ްއަުޅގަ ްމައްސަަލްއެބަހުރި.ްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮތުން ޝަރީޢަތުގެ

ނުޑްމިތަނަށްްއިންތިާޚބުކޮށްްފޮނުވިްމިތާނގައިްމިްވަ ކާލާތުްކުރަީނ،ްއަުޅގަ

ްމިއަދުް ްފަރާތުން ްއަންހެނުންގެ ްމާލޭގެ ްޚާއްަޞކޮށް ްރައްޔިތުންނާއި  1800މާލޭގެ

ްއުޅުުން ްމިތާނގައި ްލައިގެން ްރަތްލިބާސް ްމިޖެހެނީ. މިވާހަކަދައްކަން

ްސަޕޯްޓކުރުމުގެގޮުތންް ްެއއަށް ްނުތެދުވާތީ ްމިތާނގަިއ ްމިއަދު ްއަންހެނުން

ނުތެދުވީތީްއަޅުަގނޑުްޙަްައިާރންވެއްޖައިން.ްފިރިައކުްއަންހެނަކަށްްހިތުހުރިް

ްެދކޮަޅްށް ްބުނާއިރު،ްއެއާ ްދަޢުވާްނުކުެރވޭކަމަށް ްހަދާލާއިުރްއޭާނއަށް ގޮތެއް

 1805ްއެްއޗެއްްބުނާނެްމީހަކުްމިތާކުްނެތް.ް

ް

ް

ްޢިްއޒަތްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޅ.ައތޮޅުގެ ްނުކުތާއެްއ ްޙުސައިްންނިޒާމާބެހޭ ްމެންަބރު ތެރި

ްއިބްރާހީމް.

ް1810 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްމެްނބަރުްޙުަސއިންްްފާދިއްޮޕޅު ްއާެދ، ްޢިްއޒަތްތެިރ18ްް`. ްހދ.ގެ ްއަށް ް)ހ( ްމާއްދާގެ ްވަަނ

ްޢަްަބްދުްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޅުަގނުޑްهللاްމެންބަރު ްއިޞްާލޙާ، ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ނަޞީރުްު

ްއިޞްލާ ްޢިއްޒަތްތެރިްނުދަންނަވާނަން ްގިނަ ްވަރަށް ްބަދަލާމެދު  1815ޙެކޭ،

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމާލޭެގ ްޚާއްޞަކޮށް ްވާހަކަފުޅުދައްަކވާ. ްއެބަ މެންބަރުން

ްދައްކަވާަފިއވޭ.ް ްވާަހކަފުޅު ްކުށްވެރިކުރަްއވާ ްމިހުށަހެޅުން ްމިކަން، މެންބަރު

ްާތީއދުކޮށްލަންޖެހޭ.ް ްއެއަށް ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްދަންނަވާީނ ްއަުޅަގނޑު އާދެ،

ްއަިދްމިހު ްއާދަކާދައާ ްނުވަތަ ްޢުރުފު ްއަދި ްޝަރީޢަތާއި ްއިސްލާމީ ށަހެޅުމަކީ

ްދެންމެް ްަސބަބަކީ ްއެއްޗެްއ. ްޚިލާފު ްމުޅިން ްމަސްލަހަތާވެސް  1820މުޖުތަމަޢުގެ

ްއޭނާެގް ްއެވިދާޅުވިފަދަިއން، ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި މާލޭގެ

ްއަނިބކަނބަލުންނަ ްމީހަކުގެ ްމަޤާމުގައިހުރި ށްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ

ް ްމިސާލަކަށް ްއޭނަ ްސަބަބުން، 5ްްއަނިްިޔާކުރުުމގެ ްނުވަތަ 16ްއަހަރު

ްލަސްކުރަންޖެހޭް ްއެބަ ްއޭނަ ްނުކޮށް ްދަޢުވާ ްެއ ްއޭނަ އަހަރުދުވަްސވަންދެން



 67 

ްއިސްލާމްދީންް ްއެްއގޮތަކަްށ ްމިއީީކއެއް ްޙާލެްއަގއި ްެއްއވެސް  1825އިނގޭތޯ.

ްކުށެއްކޮށްފިް ްމީހަކު ްއިސްލާމްދީނުގައި ަކމަށްވަނީވިްއާޔްހުއްދަކުރާގޮެތއްނޫން.

ްބޮޑުް ްިކތަންމެ ްއެއީ ްގެނެވެންޖެހޭނެ. ްކުރިމަްއަޗށް ްޝަރީޢަތުގެ އޭނަ

ްވީނަމަވެްސް ްފައިސާވެިރެއއްކަމުަގއި ްކިތަންމެ ްވީނަަމވެސް، މީހެއްކަމުގަިއ

ްވީނަމަވެސް.ް ްމީހެއްކަމުަގިއ ްމަޤާމެއްަގއިހުރި ްމަތީ ްކިތަންމެ އަދި

ްމިއީ ްހުށަހެޅުންތަކަކީ ްމިކަހަލަ ްތިމާގެްްއެހެންވީމަ،  1830ހަމަ

ްއެމީހަުކް ްތަޞައްަވރުގައި ްހަމަ ްމަޤާމެއްގެ ްނުވަަތ ޖާހަބޮޑުކުރުމަށްޓަކައި

ްމިއީީކއެއް.ް ްއިޞްލާެޙއްޫނން ްޙާލެްއގަިއ ްއެްއެވސް ްހުށަހެޅުމެކޭ. ހުށަހަޅާ

ްރަނގަުޅކުރުމަށްޓަަކިއް ްއޮްތގޮތަްށވުރެ ްކަމެއް ްރަނގަޅުކުރުން. އިޞްލާޙަކީ

ްމިއީ. ްނޫން ްހުށަހެޅުމެއް ްފާިސދުކުރުމަށްޓަކަިއްްހުށަހެޅި ްއޮތްގޮތް ކަމެއް

ްއާދެ،ް ްދަންަނވާނީ. ނޑު ްއަުޅގަ ްއެްއޗެކޭ ްބާޠިލު ްއޮތް  1835ހުށަހަޅާފައި

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް
ް

ް

ްއާދެ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާެއއްްގދ.ގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްާޒހިރުްއާދަމް.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1840 

ް()ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ

ް

ްަނގާަފިއްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްުނކުތާއެއް ްނިޒާމީ ނޑު ްރަީއސް.ްއަުޅގަ ްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި

ްއިޞްލާޙުތަކާބެހޭގޮތުންްްްޒާހިރުްާއދަމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހުށަހެޅިފައިހުރި ްމި ްބޭނުންވަނީ، ސާފުކޮށްލަން

ްނި ްދެއްވަނީ ްފުރުޞަތު ްމަނިކުފާނު ްދަށުންތޯްވާހަކަދަްއކާލަން ްނުކުތާގެ  1845ޒާމީ

ްެއް ްދަށުން ްުނކުތާެގ ްނިޒާމީ ްގެންދަވަނީ. ްމިކަން ްކިހިނެއްތޯ ނުވަތަ

ްވާހަކަދަްއކާލަްން ނޑުެވސް ްައޅުގަ ްބޭނުމިއްޔާ ވަަރކަށ15ްްްޚިޔާލުފާޅުކުރަން

ްއެހެންވީަމ،ް ްދަންނަވާލީ. ްމަނިކުފާނަށް ްައޅުަގނޑު ްބޭނުންވާތީެވ މިނެޓްއިރު

ްއަޅުަގނޑަށްްކުރިއަށްދާންްއެނގޭނީ.ްމަނިކުފާނުގެްޖަވާބަކުންްދެން
ް1850 

ް
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ްހީވަީންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަުޅަގނޑަށް ްނުކުާތ ްނިޒާމާބެހޭ ްައޅުަގނޑު، ްމިހާރު ްދެން އާދެ،

ނޑުމެންްމިްތަޢާރުޟުވާްމިންވަރެްއް ފުދޭވަރަށްްއެރުވިއްޖެހެން.ްދެންްއަޅުގަ

ްމި ްދެން ްދަންނަވާނަން. ްެއާވހަކަ ްބަލާފައި ްެއކަން ްބަހުސަށްްނުވަތަ ހާރު

ްޙުސައިްން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްކޮުޅމަޑުލުގެ ްހުުޅވާލާނަން.  1855އަޅުަގނޑު

ް ނަޑއަޅަނީ ްކަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްޙަސަން. ްިމ36ްްރަޝީދު ްަވގުތެއް މިނެޓްެގ

ްބަހުްުސަށް.ް

ް

ްހުށަހެޅިފައިވާްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްބޭނުންކުރާނީ، ްފުރުޞަތުގައި ްމި ނޑު ްއަުޅގަ .`ް

ްކުރިންވެްސްްންްވާހަަކދެއްެކވުން:ރަޝީދުްޙަސަ ނޑު ްއަޅުގަ ްދަންނަވަން. ްއެއްެޗްއ  1860އިޞްލާޙާމެދު

ްހުންނަންޖެހޭނެް ްމަތީގައި ްޤާނޫނުގެ ްމީހަކީ ްެއްއވެްސ ފާހަގަކުރިފަދައިން،

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔކަމަށްވިޔަްަްސ،ް ްއެމީހަކީ މީހެއްނޫން.

ްމެންބަރެ ްމަޖިލިސްގެ ްިވޔަްސްވަޒީަރކުކަމަށްިވޔަސް،ްރަްއޔިުތންގެ އްކަމުގައި

ްތަބާވާންޖެހޭ.ް ްެއްއގޮތަްށ ްޤާނޫނާއި ްއޭނަ ްފަރުދެއްްްވިޔަްސ ްޢާންމު އަދި

ްއޭނަް ްމީހަކު ްހުންނަ ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގައި ްއަދި  1865އެހެންކަމުން،

ްޤާނޫނުއަސާސީާއިއް ްނޫނީ ްޤާނޫނަށް ްލިެޔވިަފއިާވ ްމި ޢަމަލުކުރާގޮތުން

ްޙަިއސި ްއިސްާލމެއްގެ ްއަދާކުރަންޖެޭހްތަޢާރުޟުނުވިނަމަވެސް ްއޭނަ ްއޔަތުން

ވާޖިބުތައްްއޭނަްއަދާކުރަންޖެހޭނެ.ްމިތަނުގައިްކަންބޮުޑވުންްާފހަގަކުރެިވގެްން

ްއަނބިކަނބަލުންނަށް ްއޭަނގެ ްެއްްހިނގައްޖެ ނޫނިއްޔާ

ްއޭަން ްއަންހެނެއްކަމުގައިވާނަމަ ްހުންނަމީހަކީ  1870ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގައި

ް ްއަދާކުރަްނޖެހޭ ްއޭނަްފިރިމީހާއަށްޓަކާ ްއަދާނުުކރާނަމަ ވާޖިބުތައް

ްކޯޓަްށް ްތެރޭގަިއވެްސްއޭނަ ްމުއްދަތުގެ ްުހންނަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގައި

ހާޒިރުކުރަންްޖެހިދާނެކަމަށް.ްނަމަވެސް،ްދިރާސާކޮށްްޑްރާްފޓްކުރާްކޮމިޓީްން

ްރައްޔިތުންް ްޒާުތން ްމައްްްސަލައިގެ ްއެ ްއެބަޮއތް ްއިޞްލާުޙގައި ފޮނުއްވި

ްފަ ްއެހެނަްސްމަޖިލިސްއަށް ްހިންުގން. ްޝަރީޢަތް ްއޭނަ  1875ސްކުރެވިދާނެަކމަށް

ްމަޖިލިސްއިންް ްަރއްޔިތުްނެގ ްުނކުރެވޭނެކަމަކަށް ްދަުއވާ ްމަްއޗަށް އޭނަގެ

ްޝަރީޢަތުގެް ްވަެދެވނީ ްއެ ްއޭރުން ނޑަނޭޅޭނެ.ްސަބަބަކީ ްކަ ނިންމާކަށްވެސް

ްކަންބޮޑުޭވް ްަވރަށް ްައޅުަގނޑު ްގޮތުން ްއުޫޞލެއްގެ ްއެހެންކަމުން ތެރެއަށް.
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ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްގެ ްއޮްތްهللاްހދ. ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ނަޞީރު

ް ނަޑއެިޅގެްނ18ްްއިޞްލާޙު ްކަ ް)ށ(ްއަށް.ްއަދި ް)ހ(ްއާއި ްމާއްދާގެ  1880ވަނަ

18ްް ްއެމަނިުކފާނު ްވާހަކަާއއި ްބުނާ ް)ހ(ްަގިއްމި ްމާއްާދގެ ވަަނ18ްްވަނަ

ްތަޢާރަޟުވެް ްއިޞްލާޙާިއ ްއޮތް ްހުށަަހޅުއްވާަފއި ްއަށް ް)ށ( ްމާއްދާގެ

ްފާހަގަކުރަން.ް ްކަންޮބޑުވުާމއިެއުކ ނޑު ްައޅުގަ ްމިމައްސަލަ އެހެންކަމުން

ނޑުމެންނަްށް ްައުޅގަ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްފާްސކޮށްފިނަމަ ްމިގޮތަށް ސަބަބަކީ

ްގަިއް ް)ހ( ްމާއްދާ. ްދެ ްތަޢާރަޟުވާނެ ްޙަޤީޤަތުަގއި ްއެދަނީ  1885ފާސްވެގެން

ްމީހަކު ްހުންނަ ްމަޤާމުގައި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޭނަެގްްމިބުނަނީ

ްނުުކރެވޭނެއޭ.ްދެްން ްދަުއާވއެއް ްމައްޗަށް ްޭއނަގެ ްމުއްދަތުަގއި ރައީސްކަުމގެ

ްުވާްކުެރވޭނީްޭއގެް ވަނަްަބއިަގއިްމިބުނަނީްއޭނަްމަޤާމުނ2ްްްއެކަމަކުްދައު

ްއެމަނިކުފާނުް ްގަިއ ް)ށ( ްމީގެ ްވަކިކުުރމަށްފަހުގައޭ. ްނުވަތަ ވަިކވުމުންނޭ

ް ްަގއި، ް)ށ( ްއިޞްލާޙުެގ ްގަިއ18ްްހުށަހެޅުއްވި ް)ށ( ްމާއްާދެގ  1890ވަނަ

ްމައްަޗކަްށް ްއޭާނގެ ްވަކިކުރުމަށްފަހުަގިއވެސް ްމަޤާމުން ްއޭނާ މިބުނަނީ،

ްމީަގިއް ްއެަބއޮވޭ. ްމައްސަލައެއް ްމި ްއެހެންކަމުން ްނުކުެރވޭނޭ. ދައުާވއެއް

ވަރަށްްބޮޑުްމައްސަލަެއއްްއެަބއުޅޭ،ްއެއްބޭފުޅަކުްހުށަހަޅާްދެްއިޞްލާޙުަގިއް

ްބޮ ްމިހާ ނުޑްއެއްމާއްާދއަކަށް ްއަޅުގަ ްމިކަމާ ްއޮންނާތީ ްތަޢާރުޟެއް ޑު

 1895ކަންބޮޑުވަން.ްދެންްހަމަްއެގޮަތށްްމިތަނުގައިްމާލޭގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުް

އިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލްްެއވިދާުޅވިްފަދައިން،ްހަމައެކަނިްއަނބިންނަކަށްނޫންް

ްމާތް ްމީހަކީ ްހުންނަ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގައި ް ރަޙްމަތްފުޅުންްهللا

ްއޭަނެގްއަންހެ ްވާފަހަރެއްގައި ްވެދާނެ. ްބޭފުޅަކަށްވެްސ ން

ްއަދާުކރައްވަންޖެހޭެން ްޒިންމާތައްވެސް ްއަދާކުަރންޖެހޭ ފިރިކަލުންނަށްޓަކައި

ްދެކެން.ް ނޑު ްއަްަޅުގަ ްހުންނަންޖެހޭނެކަމަށް  1900ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް

ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުިރއްޔާ.
ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރުްޝުކުރިއްާޔ ްޢިއްޒަްތތެރި ްހައްދުންމަތީގެ ްމެްނބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި

ްމުޙަންމަދުްނަސީމްްއިބްރާހީމް.ް

ް1905 
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ނުޑވެސްްހަމަ...ްެމންަބރުްމުަޙންަމދުްްހައްުދންމަތީ ްއާދެ،ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް.ްއަުޅގަ
ްްނަސީމްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ދެ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުާތއަށްްޅ.ްއަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންަބރުްޙުސައިްންއާްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

 1910ްއިބްރާހީމް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްނިޒާީމްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ްޙަޤީޤަތުގައިވެސް ްހަމަ ްނުކުތާއެއްެނގީ ްނިޒާމީ ްއަޅުަގނޑު

ްެދންްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިނގޭތޯ. ްމެންބަރުްނުކުތާއަކަްށވާތީ ްޢިއްޒަްތތެރި ްއަޮތޅުެގ ްތ.  1915މެއަކު

ްމާތް ްވިދާުޅވެއްޖެ ްރަޝީުދ ްޙުަސއިން ްޑޮކްޓަރ ްރަޙްމަތްފުޅުން،ްهللا ގެ

ްދަންނަވާނީް ްހުންނެވުމަށްްއިރާދަކުރަްއވަފާނޭ.ްއަޅުަގނޑު ްބޭފުޅަކު އަންހެން

ްކަމެއްނޫންް ްހުއްދަކުާރވެްސ ްއިްސލާމްދީނުގައި ްޙާލެްއގައި އެްއވެސް

ްޤައުމުް ްެއީއްއަންހެނަކަށް ްެއހެންވީމަ، ްެއއީ ްލިބުމެއް. ްަރީއސްކަން ގެ

 1920ޢަލައިހިްވަޞަްއލަމަްޙަދީޘްފުޅުްهللاްރަޙްމަތެއްނޫން.ްއެއީްރަސޫލުްޞައްލައްް

ްޤައުމެއް.ް ްެއފަދަ ްުދވަހަކުެވސް ްނުވާނޭ ްކާމިޔާބެްއ ްެއއީ ކުރަްއވަނީ

ްޚިލާފަށްް ްއަްސލަކާއި ްއިސްލާމްދީނުގެ ްަޤއުމެއް. ްއިސްކުެރވިއްޖެ އަންހެނަކު

ްޙާލެއްަގިއްމިތަނު ްއެްއެވސް ްއެއީ. ްފާސްކުރުމެއް ްއޮތް ްފާސްކޮށްފައި ން

ްިއސްލާމްދީނުގެް ްއޮންނާނެ ްފާސްކޮށްފައި ްމިތަނުން އަޅުަގނޑުމެން

 1925ްއަސްލަާކއިްޚިލާފަށްްމިމަޖިލީހުންްއެްއވެސްކަމެއްްފާހެއްްުނުކރެވޭނޭ.ް

ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 1930ްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(ް)ނިޒާމާބެހޭ

ް

ްޙަޤީޤަތުގައިްބާތިލްްެއއްެޗއްްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް
ްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން:
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ް

ް1935 

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިށީނދެ...ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

 1940ްގެްރަޙްމަތްުފޅުްއެކަމަްަށްްއަންނާނީ.هللاކޮންގޮތަކުންތޯްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް

ްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް

ްއިބްރާހީމްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްނަސީމް ްމުޙަންމަދު ްއާދެ، އިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްވުްނއެދެްނ.

 1945ްވާހަކަފުޅުްކުިރއަށްްގެންަދވާ.ްލ.ްއަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ް

ްހުށަހެޅިފައިވާްްމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުްހައްުދން ނޑުެވްސ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ ްއާދެ،

ްވާހަކަެދއްކެުވން: ްއިްބރާހީމް ްހަަމްނަސީމް ނުޑވެސް ްއަުޅގަ ްޚާއްޞަކޮށް ްބެހޭގޮތުްނ، އިޞްލާޙުތަާކއި

ްފާހަގަކޮށްލަންް

ްޢަބްދުް ްމެންބަރު ް ްހދ. ްހުށަހަޅުއްهللاްބޭނުންވަނީ، ްޮއްތްނަޞީްީރު  1950ވާަފއި

)ހ(ް)ށ(ްެގްވާހަކަ.ްައޅުަގނޑަށްވެްސްމީގެންްދޭހަާވގޮުތގަިއްތ.ްއަތޮުޅެގް

ްދެއްެކިވް ްހަސަން ްރަޝީދު ްޙުސައިން ްޑްކޮޓަރ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ވާހަކަފުޅާިއ،ްމާލޭގެްޢިއްޒަތްެތރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލްްދެއްކެިވް

ް ްިޢްއޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްދެއްކެިވްވާހަކަފުޅާިއ،ްއަދި ްއާޠިފް ްއަޙްމަދު މެންބަރު

ްހަަމް ްެއކަންތައް ނޑަށްެވސް ްއަުޅގަ ްތާއީުދކުރަން. ނުޑ ްއަުޅގަ  1955ވާހަކަފުޅަށް

ްެއްއް ްހުށަހެޅުން ްދެ ްކަމަީކ ްފުރަތަމަ ްފާހަގަކުެރވޭ. ްރަނަގޅަށް ވަރަށް

ްއަސާސީް ްހަމަ ްކަމަކީ ްދެވަނަ ްތަޢާރުޟުވެ. ްހުށަހެޅުމާ ްއަނެއް ހުށަހެޅުން

ނޑާއިްމިހުށަހެޅުމުގައިްމިއޮތްްމިންގަޑާްވަރަްށްްޙައްޤުތަުކގައިްއެބުނާ މިންގަ

ްފާހަގަކޮށްލަންް ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަކަށް ްތިްނަވނަ ްތަޢާރަޟުވޭ. ބޮޑަށް

ްއޮތްް ްހުށަހަޅާފައި ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓިންގ ްއަޅުަގނޑުމެްނ  1960ބޭނުންވަނީ،

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި ްގެ ްހދ. ްހުށަހެޅުމުގައި ްެއްهللا ނަޞީރު
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ްވިދާ ްއެއީްވިދާޅުވާ ްރިޔާޢަތްުކރީމޭ. ްއަޅުަގނޑުމެން ޅުވުމަށް

ްބަދުނާމްް ްީމހަކު ްދޭތެރޭގައި ްމީހަކާ ްުހންނަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް

ްކިހިނެއްތޯ.ް ްކަންތަްއކުާރނީ ްަދއްަކއިފިއްާޔްދެން ްވާހަަކެއއް ްއެފަދަ ގޮތަކަށް

ްއެއޮީތ.ް ްނިންމާފައި ްއަޅުަގނޑު ްކޮމިޓީން ްުކރާ ްޑްރާފްޓް ްބަލާފައި  1965އެގޮތަށް

ްނިންމާގޮތަށް.ް ްއެކަން ްމަޖިލީހުން ްމެދުވެިރވެއްިޖއްޔާމުން ްޙާލަތެއް އެފަދަ

ްޝަުކވާއަާކް ްއެކުާރ ްމަޖިލީހުން ްބެެހނީކީނޫން. ްއެދައުވާައކާ މަޖިލީހުން

ްދާނީ.ް ްއެމައްސަލަ ްޝަރީޢަތަށް ްނިންމީމަ ްނިންމަނީ. ްގޮތެއް ދޭތެރޭ

ްބޭފުޅަ ްހުންނެވި ްދޭތެރޭ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަކާ ކަްށްޝަރީޢަތުން

ްއެްނިންމާްނިންމުމެއްްނިންމާނީ.ްއެހެންވީމަ،ްަވރަށްްސާފުކޮށްް  1970ބެހޭގޮތުން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްޑްރާފްޓް ްއެ ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓިންގ އެނޭގގޮތަށް

ްކަމަކީ،ް ްކަްނބޮޑުވާ ްއެންމެ ނުޑވެސް ްއޮންނާނީ.ްދެްންއަުޅގަ އެކުަލވާލާފައި

ްބޮޑަ ްވަރަށް ްއެއްފަހަރު ްައޅުަގނޑުމެްނ ްއިސްލާމްވެފަިއްއެވިދާުޅވާހެން ށް

ނޑުެވސްް ްައޅުގަ ްެއއީކީ ްކާފަރުާވކަން ްޮބޑަށް ްވަރަށް ްފަހަރު އަނެއްބަިއ

ްުކށެއްކޮށްފިްއާޔް ްމީހަކު ްއަސްެލއްެއއީ  1975ޤަބޫލުކުރާކަމެއްނޫން.ްއިސްލާްމދީނުގެ

ްއެކުާރް ްއޭނަ ްދެން ްހާޒިރުކުެރވެންޖެހޭނެ. ްަމއްޗަްށ ްޝަރީޢަތުގެ އެމީހާ

ްހާޒިރު ްޝަރީޢަތަށް ްގުިޅގެން ްތިންްކުށަކާ ްއަހަރު ްެދ ްއަހަރު ްެއއް ކުރުން

ްދެންް ްއޮންަނގޮެތއްނޫން. ްއެއީކީ ްލަސްކުރުން ްއަހަރުވަންދެން ްބާރަ އަހަރު

ްޢަބްދު ްއަރަނީ ްހިތަށް ްއަޅުަގނޑު ްޢިއްޒަތްތެރިްهللا ްގެ ްހދ. ނަޞީްީރު،

ްޢިއްޒަތްތެިރް ނޑުމެްނެގ ްއަުޅގަ ްަކހަލައޭ ްވިދާޅުވާ  1980މެންބަރު

ކުށްަތކެއްްކުަރއްވާަފިއްއެބަހުއްްްޓޭ.ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްވަރަށްްަބއިވަރު

ްދައުާވް ްއެކަމާ ްކުރަްއވަިއގެންތޯއޭ ްޮކންކުށެއް ްއެ ްކުށެއްޯތއޭ. ްކޮން އެއީ

ްސާފުނުާވް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެއީ ްހިއްޕަވަނީ. ްތި ްެއވަރަށް ނުކުރައްވަްނެވގެން

ްކުެށްއް ްެއކަހަލަ ްއެނގިަފކަެއއްނެތް ނޑަކަްށ ްއަުޅގަ ތަންކޮޅެއް.

 1985ްކުރެްއވިކަމެއް.

ް

ްއިށީނދެވަޑަިއގެްންްްސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާދެ، ްނުކުތާއަށް. ނިޒާމާބެހޭ

ްނަސީރު.ްهللاްދެއްވުންްއެދެން.ްހދ.ްގެްިޢްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު
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ް

 1990ް)ނިޒާްާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޑްރާފްޓްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްލިޔެފައިްޝުކުރިއްޔާ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްަގއި

ްފަސްުކރުމަށްްްރުްވާހަކަެދއްކެުވން:ޞީްީނަްهللاްޢަބްދު ްދައުާވއެއް ްމަޖިލިސްއިން ްރައްޔިތުން ްމިއޮތީ

ްލިޔެްް ްފަްސކުރުމަށް ްަދުއވާެއއް ްއަޅުަގނޑު ްއެކަމަކު ނިންމިދާނެކަމަށް.

ްއަނެްއް ްކޮންމެއަކަސް ްދެން ްނުއެްއވި. ްގޮަތކަށް ްކަމުދާ ްއެ  1995ހުށަހެޅީމަކާ

ްތަޢާރުޟުވާކަމަްށްވާހަ ްމާއްާދ ްދެ ްމި ްީހވަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ކަައކީ،

ްފިލުވައިް ްޮއޅުން ނޑަށް ްއަުޅގަ ްރަނގަޅަށް ްެއވިދާޅުވަނީ އެވާހަކަަތއް

ްވަނަްމާއްދާަގއިްމިއޮންނަނީް)ހ(ްގައި...18ްނުދެްެވުނީމަހެން.ްފުރަތަމަް
ް

ް2000 

މެންބަރު.ްޢިއްޒަތްތެރިްެމންބަރުްއާދެ،ްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްޢިްއޒަްތތެރިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއޮޅުްން ްވާަހކަފުޅު ްއެުރވީމަ ްފުރުޞަތު ްއަުޅަގނޑު ްމެންބަރަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްފުރުޞަތުް ްއެކަންކުެރއްވުުމެގ ްވާހަކަަދްއކަވަންޏާ ފިލުވުމާބެހޭގޮތުން

ލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެ.ްއާދެ،ްުފވައްމުލަުކގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްފައިސަްލް

 2005ް.ްނަސީމް

ް

ްބޭނުްންްފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްފަިއސަލްް ްފުރުޞަތުގެ ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްްްނަސީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިބާބުގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއަްށ18ްްމިހިފަނީ ް)ހ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްދަންނަވާލުމަށް. ްއެްއޗެއް ްއިޞްލާޙާމެދު ނުޑްހުށަހެޅިފައިވާ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމެގް ްމީހަކު ްވަކި ނޑުެމން ްއަޅުގަ ްމިއީ  2010ދަންނަވާނީ

ްއިޞްލާޙުކުާރް ްހީކޮށްގެން ްހުންނާނޭކަމަށް މަޤާމުގައި

ްއިސްލާމްދީނުގެް ްނުވަތަ ްޝަރީޢަތް ްއިްސލާމީ ޤާނޫނުއަސާސީެއއްނޫނޭ.

ްއާދެ ްއެްއެޗއްނޫން. ްހިންގޭނެ ްވަިކގޮތަކަށް ްަމއްޗަްށ ްަވކިމީހެއްގެ ،ްޙުކުމަކީ

ްކުެށްއް ްމީހަކަށްިވޔަސް ްއާދައިގެ ްިކތަންމެ ްއަދި ރައީސަކަްށވިޔަސް

ްއެކަމާދޭތެޭރް ްއަދި ްޖެހޭނެ. ްއުފުލަން ްޒިްނމާ ްއޭގެ  2015ކޮށްފިކަމަށްވަންޏާ

ްވަކިމީހެްއެގް ްއިންޞާްާފަކީ ްހަމަހަމަކަމާއި ްއަޅަންޖެހޭނެ. ފިޔަްަވަުޅވެސް
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ނޑުް ގެްވާަހކަޮކުޅްމައްޗަށްްއޮތްްެއއްެޗއްނޫން.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ްއަުޅގަ

ްއެޖެންޑާަގއިާވކަންތައްަތްއް ްމިއަދު ްަދންނަވާނީ، ނޑު ްއަޅުގަ ނިންމާލަމުން

ްޤާނޫނުއަސާސީް ްކަމަށްވަންޏާ ްފުރިހަމަކުރެިވއްޖެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއިންތިޤާީލް ްައއީއޭ ްނިމުމަކަށް ްމަސައްކަތް ނުޑ ްމަިއގަ  2020އިސްލާޙުކުރުމުެގ

ްެއގޮތުން ްެއހެންވީމަ، ްފިޔަަވއި. ްހުރިާހްްކަންތައްތަްއ އަޅުަގނޑު

ްދަންނަވާލަންް ްއަދަބުވެިރކަމާއެުކ ްވަރަށް ްއަރިހުން މެންބަރުންގެ

މިކަންތައްތައްްނިންމުމާއިްހަމައަށްްމިއަދުްގެންދެވޭތޯްމަސަްއކަތްްކުރުމަށް.ް

ްޝުކުރިއްާޔ.

ް2025 

ްޢިއްޒަތްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކޮޅުމަޑުލުެގ ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ތެިރްއާދެ،

ްމެންބަރުްހަސަންްޢަފީފް.ް

ް

ނޑުްއެްއޗެްއްދަންނަވާލަންްްކޮޅުމަޑުުލގެްޢިއްޒަްތތެރިްެމންަބރުް ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއާދެ،ްއަުޅގަ

ްތެރެއިްންްްހަސަންްޢަފީފްްވާހަްަަކދެއްެކވުން: ްމާއްާދެގ16ްްބޭނުންވަނީ،ްމިހުށަހެޅިފައިާވްއިޞްލާޙުތަުކގެ  2030ވަނަ

ށަހަޅާފައިވާްއިޞްލާހަށް.ްއާދެ،ްމިް)ދ(ްގައިްމިއޮންނަނީް)ދ(ްއަށްްމިްހު

އަޅުަގނޑުމެންް)ދ(ްއަށް،ްްޑރާފްޓްކުރާްކޮމިޓީންްހުށަހަޅާފައިްމިއޮންނަނީ،ް

ނޑަައާޅް ބޭރުްޤައުމުތަކަށާއިްަބއިނަލްައޤްވާމީްޖަމްޢިއްޔާތަކަށްްާރއްޖެއިންްކަ

ްޢައް ްމަތީން ްމަޝްވަާރގެ ްމަިޖލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ޔަންކުރުން.ްސަފީރުން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމިްިއޮތީ ްގެނަސްފައި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމަފްހޫްޫމް ްމި  2035އާދެ،

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމިއޮތީ ްބުނެފައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނެގިއިުރ، ްވޯޓު ނިޒާމީ

ްނިޒާމެއްް ްރިޔާސީ ްފުރިހަމަ ްއަދި ްނިޒާމަކަށޭ. ްރިޔާސީ ްފުރިހަމަ މިދަނީ

ްއެމެރި ްޤަބޫލުކުރަނީ ްމި ްައޅުަގނޑުމެން ްއެހެންވީަމ،ްއޮތްކަމަށް ާކގައި.

ްއެގޮތަްށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަލާފައި ްކުާރގޮތަށް ްކަންތައްަތއް އެތަނުަގއި

ްއެއާޚިލާފަށްް ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ، ްމިޮއތީ. ްގެނެސްފައި  2040އެހުށަހެޅުން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއަެނއްކާ ްހުށަހަޅައިިފކަމަށްވަންޏާ އިސްލާޙުތަެކއް

ް ްޚިލާފަށް ްވަޢުާދއި ްއާދެ،ްރައްޔިތުންނަށްވި ްމިކުެރވެނީ. ކަންތައްތަކެއް

ްބޭނުންވަނީ،ް ްފާހަގަކޮށްލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި
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ް ްތެރެއިން ްއިޞްލާޙުތަުކގެ ްއަްށ17ްްމިހުށަހެޅިފައިވާ ް)ށ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

 2045ހުށަހެޅިފައިވާްއިޞްލާޙު.ްއެިއޞްލާޙުގައިްމިއިންނަނީްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔް

ްވާޖިބުތަްއްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުެގ ނާއިަބށް

އަދާކުރަންްހުރަސްއެޅިފައިްދާިއމީްޙާލަތެއްްމެދުވެރިވެގެންްދެންްއެްމަޤާމުް

ނަޑައޅާފައިާވގޮތުްން ްކަ ްޤާނޫނު ްމިބުނަނީ ްކާކުތޯ،ްބުނެފަިއ،ްމީަގއި ފުރާނީ

ްޙާލަތެ ްއެފަދަ ްދަންނަވަންތޯ ްމެންބަރެކޭ. ްމަޖިލީހުގެ ްވަޒީރުން އްްމަތިން

ްނެތީއްާޔް ްމީހަކު ްމަޤާމުގައި ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެ  2050މެދުވެރިވާއިުރަގއި،

ްވާަހަކް ްކެބިނެޓެއްެގ ްނެތް ްދެން ްނޯްނނާނެ. ްކެބިނެޓެްއވެސް އޭނަގެ

ްމިހިީރް ްއެހެންވީމަ، ްގެންނާނީ. ްޤާނޫނުގައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ކިހިނެއްތޯ

ްއިޞްލާޙުތަެކްއް ްކަންތައްތައް ްވިސްނަްނޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން

ްހުންނަްހު ްަމޤާމުގައި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނޑުެމން ށަހަޅާއިރުގަިއ.ްއަުޅގަ

ްރައީސްކަާމް ްަރީއސް ްނާއިބު ްކަންތައްތަކެްއްމެދުވެރިވެގެން ްދާއިމީ  2055މީހަކަށް

ްއަމިއްަލް ްޭއނަގެ ްވަގުތުން ްޙަވާލުވާ ްއެދުވަުހން، ޙަވާލުާވކަމަށްވަންޏާ

ްއެހެންވީ ްކުރަންޖެހޭނެ. ްއިޢުލާން ްއޭނަ ނޑުމެންނަްށްކެބިނެޓެއް ްއަޅުގަ މަ،

ްުފރުޞަތުތަކެްއް ްނެތް ްޤާނޫނުއަސާސީން ްކަންތައްަތއް ްނުހުންނަ ކުރެވެން

ްމިހިރީް ްއެެހންވީމަ، ްގެންނާނީ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޤާނޫނުން ކިހިނެއްތޯއޭ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްެދން ްއާދެ، ްކަންތައްތަކޭ. ްވިސްނާލަންޖެހޭ  2060އަޅުަގނޑުމެން

އުިނކުރަންްމިއޮީތ2ްް)ރ(ްެގްްަވނަްމާއްދާގ17ްެއެްއޗެްއްދަންނަވާލަން،ް

ް ްމިބުާނ2ްްވަނަްމާއްދާގެް)ރ(ްގ17ްްެހުށަހަޅާފައި.ްއެހެންނަމަވެސް ގައި

ވަނަްމާއްާދެގ17ްްވާހަކަްައޅުަގނޑުްތިބޭފުޅުންނަށްްދަންނަވާލާނަން.ްއާދެް

ް ްެގ ްއިންތިޚާބުަގިއ2ްް)ރ( ްރިޔާީސ ްމިބުނަނީ، ަގިއ

ްރައީސުލް ްމަާޤމަށާއި ްނާއިބުކަމުެގްރައީސުލްޖުހޫރިއްޔާކަުމގެ  2065ޖުމްހޫރިއްާޔެގ

މަޤާމަށްްއިންތިޚާބުކުރާްދެމީހުންނަށްމެްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެްމަޤާމާއިް

ޙަވާލުނުެވވޭފަދަްދާއިމީްޙާލަތެއްްއެްއވެސްްސަބަބަކާހުރެްމެދުވެރުެވއްޖެނަމަް

ް ްފެށިގެން ްުދވަހުން ްމެދުވެިރވާ ްޙާލަތު ްރިޔާީސ66ްްއެ ްތެޭރގަިއ ުދވަހުެގ

ްއާެދ،ްްއިންތިޚާބެއް ްހަމަޖައްސަންވާނެއޭ. ްމީހުން ްދެމަޤާމަށް ްއެ ބާްއވައި

ްރައީސަާކިއް ްއިންތިޚާބުކުރަީނ ްމި ްއިންިތޚާބެއްަގއި ްރިާޔސީ  2070އަޅުަގނޑުމެން
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ްހުސްވަނީ.ް ްމި ްމަޤާމު ްދެ ްއިންތިޚާބުކުރާ ްެއ ްރަީއސް. ްނާއިބު އޭނަގެ

ްއެމަޤާމުތަކަށްް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއިނގޭތޯ ްނުހުންނާނެ ްދެން ހުސްވީމާ

ްއަޅުަގނޑުމެްންއިންތި ްދެން ްއެހެންވީމަ، ްމީހަކު. ްހުންނަ ޚާބުކޮށްފައި

ނޑުމެންްއެްމަޤާމުތަކަށްްމީހުންް އިންތިޚާބަކަށްްނުގޮސްްކިހިެންއތޯއޭްއަުޅގަ

ްހަމަޖައްސާނީ.ްއާދެ،ް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްުހށަހަޅާއިރުަގިއްމިމިއީ  2075އިޞްލާޙުތައް

ްއާދެ ްމިހުރީ. ްކަންތައްތައް ްވިސްނާލަންޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ނާއިުބްްއެއީ،

ް ްމަޤާމާއި، ްރަީއސުލްޖުރައީސްެވސް ްމީހާްމްހޫރިއްޔާ ްއިންތިޚާބުވާ މަޤާމަށް

ްދާއި ްޙާލަތެއް ްރައީްސްްދުްުވެރިެވގެންމެމީ ްނާއިބު ްދެން، ްަވިކވީ. އޭނާ

ްމަޤާމާިއް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްްްާޔގެ ްއޭނަ ްދެން ޙަްަވާލުާވއިރުަގއި،

 2080ްޙަްަވާލުާވއިރުަގއި..ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްކެް

ް

ްނާއިބުްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙަަސންް ްދެން ްއިނގޭތޯ. ްނިންމާލަނީ ްމި ްދަންނަވާލާފަިއ ްމިވާަހކަ ްއާދެ،

ްމީހެއްްްްޢަފީފްްވާހަކަެދއްކެވުްނ: ްހުންނަ ްއިންތިޚާބުކޮށްަފއި ްރައްޔިތުން ްމީހަކީ ްއަންނަ  2085ރައީސްައކަށް

ްއެ ްއިނގޭތޯ. ްދެްންނޫނޭ ްރައީސަކު ްނާއިބު ްމަޖިލީހުން ްރައްިޔތުންގެ އީ

ްރައީސަުކް ްނާިއބު ްމަްޝވަރާދެނީ ްްޔާއަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ހޮވާނީ

ްރައްޔިުތްން ްވާހަަކއަީކ، ްމިދަންނަވާ ނޑު ްައޅުގަ ްއެހެންވީމަ، ހަމަޖައްސަން.

ްދެްން ްޙާަލތެއްަގއި ްނެތް ްއެމަޤާމުަގއި ްދެމީހުން އިންތިޚާބުކޮށްފަިއވާ

ްޢިއްޒަތްތެިރްއަޅުަގނޑުމެ ްޝުކުިރއްާޔ ްއިންތިޚާބަކަށޭ. ްދާންޖެހޭނީ  2090ން

ްރައީސް.ް

ް

ްއާދެ،ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްްްޔާެގްބާބަކީްޤާނޫނުއަސާީސގަިއްަވރަށްްމުހިންމުްްއަިރއަތޮޅުްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް

ްދުވަހެްއިލްޔާސްްުޙސަިއންްއިްބރާީހމްް ްުކރީ ްއަޅުަގނޑު ްދަންނަވާނަމަ ްއަެނއްހެން ްެއއީ ްްއގެްބާބެއް.

ްމިހާތަނަށްްްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެްެހެންީވމަ، ްހުންގާނޭ. ްޮއންނާނީ ްދަންަނވާފައި  2095ޖަލްސާގައި

ްވަރަްށް ްއެއީ ްފާސްވެފަިއ. ްވަނީ ްމާްއދާތައް ްގިނަ ްވަރަށް އެބާބުން

ް ްމިއޮތް ްބާީކ ްދެން، ްާއިއ16ްްއުފާވެރިކަެމއް. ް)ދ( ްާމއްާދގެ ވަނަ
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ނޑ16،17،18ްު ްއަުޅގަ ްއިރާދަުކރެއްިވއްާޔ ްމިއަުދްްވެސް ބޭުނންވަނީ

ް ްވިސްނާާލއިރު، ްމިއަދު ްމިހާރު ްނިމިގެންދާން. ްމާއްާދެގ16ްްފާސްވެ ވަނަ

 2100ެގްުކދިންނަށްވެްސ5ްް)ދ(ްގަިއްމިއޮތްްމަްއސަލައަީކްވަރަށްްހަމަްގްޭރޑްް

ްޢަްއޔަނުކުރުމުަގިއް ްސަފީރުން ްމައްސަލަެއއް. ްއިނޭގކަހަލަ ވިސްނާލީމަ

ްދޫކޮށް ްއެބާރު ްހަމައެކަިންރައީސުލްޖުމްހޫރިއްްްޔާއަށް ްމިާވގޮަތކީ ލީމަ

ްސަފީރުންް ްދޫކޮށްެލެވނީ. ްއެ ްއެކަންތައް ްތެެރައށް ްއޮނިަގނޑު ސަރުކާރުގެ

ްފުޅާދާއިރާެއއްަގިއް ްމާ ްއެއަްށވުރެ ްވިްސނާލާއިރު ްމިކަމަށް ޢައްޔަންކުރުން

ްއެއީ.ް ްކަމެއް ްކުރަންޖެހޭ ްފެންވަރުގައި ްޤައުމީ ްއޮންނަންޖެހޭނީ.  2105މިކަން

ުރަގއިްޤައުމާބެހޭގޮތުންްކުރަންޖެހޭްކޮންމެްކަމެއްްއެހެންވީމަ،ްޤައުމީްފެންވަ

ްވަރެްއެގް ްކޮންމެވެސް ްއޭަގއި ްމަންދޫބުން ްރަްއޔިުތންގެ ްރަނގަުޅވާނީ އެންމެ

ްއެކަންްކުާރގޮތަށްްއޮތީމަ.ްއެހެންވީމަ،ްެއމާއްދާްއެގޮތަްށް މަޝްވަރާކޮށްފައި

ނޑުްއެދޭޮގތް.ްމިހާރުްހުށަހެޅިފައިްއޮތްްއިޞްލާ ޙަކީްާމްއޮތުންްއެއީްއަުޅގަ

ް ްދެން، ްނުދެކެން. ްއަޅުަގނޑު ްއިޞްލާޙެއްކަމުގައި  2110އަިދ16،17ްްފުރިހަމަ

ްފުރިހަމ18ްްަ ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްއިޞްލާޙުތަކަކީ ްހުރި ްހުށަހެޅިފައި އަށް

ް ްނުދެކެން. ްއަޅުަގނުޑ ްބޭޚުދާ،ްއަސާެސއްްއިޞްލާޙެްއކަމުަގއި ްވަރަށް ްއެއީ

ްފާހަގަކު ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙުތަކެްއކަމުަގިއ ްހުރީ.ްނެތް ެރވިފައި

ްއެިހް ްވޯޓަށް ްމިއަުދ ްމިތާނގަިއ ްާމއްދާއަށްވެްސ ްތިން ްއެ އެހެންވީމަ،

ްޚާއްޞަކޮށްް ްކަމެއް. ްއުފާކުރާނެ ްވަރަށް ްައޅުަގނޑު ްދިއުމަކީ  2115ފާސްވެގެން

ްުހސްެވގެންނުގޮްސ16،17ްް ްއަބަދުވެސް ްވެރިކަން ްއެދަްއކަީނ ގައި

ްޑްރާފްޓްކުރެވި ްމިހާރު ްވާހަަކ. ްގޮތެއްގެ ްއޮތްގޮުތގަިއްދެމިގެންދާނެ ފަިއ

ގައިްތިިބއްާޔ،ްނވަރަށްްރަނގަޅަށްްއެބަޮއވޭ.ްަރއްޔިތުންގެްމަޖިލިްސގެްމިތާ

ްމީހަކުް ްފުރާނެ ްއިރާދަކުެރއްިވއްާޔ ްއެމަޤާމު ްއިނަްސ ްމެންބަރަކު އެންމެ

 2120ހުންނާނެ.ްއެހެންވީމަ،ްެއއީްމައްސަލަެއއްްނޫން.ްވަރަށްްރަނގަޅަށްްއެއޮީތ.ް

ް ްބަލ18ްާދެން، ްމާއްދާައށް ްެއއްެވްސްވަނަ ްޚަލީފާއިންނާއި އިރު،

ްދަޢުވާއެްއް ްދެން ްބޭފުޅަކުވެސް ްމަތީ ްއެއަްށުވރެ ްއަދި އަމީރަކުެވސް

ްކޮށްިފއްާޔް ްކުެށއް ްއޭނަ ްއެނގޭ ްޠަީބޢީގޮތުން ްހަމަ ްއެއީ ނުކުރެވޭނެ.

ް ްގްރޭޑް ްަހމަ ްމިއީ ްއެހެންވީމަ، ްލިބެންޖެހޭނެކަން. ްޢުޤޫބާތް 5ްއެކުށަކަށް
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ްއެހެ ްމިހިރީ. ްވާހަަކ ްހަަމްފެންވަރުގެ ްމިކަންތަްއތަކަކީ  2125ންވީމަ،

ްމިއާދެކޮޅަްށް ްެއްއގޮތަކަްށވެްސ ްަކންތައްތައް. ްކުރެވޭނެ ކޮންމެހެންވެސް

ް ްމިޒަމާނުގަިއ، ްޤަބޫލު ްޤަބޫލުކުރާނ21ްްެވާހަކަދެްއކުމަކީ ްޤަރުނުަގިއ ވަނަ

ްއިޞްލާޙުަތްއް ްޮގވާލަނީ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީމަ، ްނޫން. ވާހަކަތަެކއް

ްގެންޮގސް ްގެންދަން. ްކޮށްދެްއވާޭށ،ްްއަނބުރާ ްމިކަންތަްއ ައވަހަށް

ް ްމި ްމިއޮތީ ްްޑރާފްޓްގައި ްމިހާރު ްވަރަްށ3ްްއަވަްސކުރަްއވާށޭ.  2130މާއްދާ

ްހީކުރަން.ް ްނިމިގެންދާނެަކމަށް ްެއގޮތަށް ްއެހެންވީމަ، ްލިެޔވިފައި. ރަނގަޅަށް

ްހުާވެގް ްަލދުގަނޭ ްވަރަށް ްހަމަ ނޑު ްމަްއސަލައަީކ،ްއަުޅގަ ްހުވާގެ ދެން،ްމި

ް ްއެައްށްވާހަކަދަްއކަން. ްކޮށްފިއްޔާ ްުހވަެއއް ިއސްލާމްދީނުގައި

ްއެަބއޮްތް ްޭއގަިއ ްޢަމަލުނުކޮށްފިއްޔާ ްޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ. ކޮންމެހެންވެސް

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްްްޔާް ްމިޤައުމުގެ ްދޭންޖެހޭނެ. ްަކއްފާރާ  2135ޢުޤޫބާތްތަކެއް،

އެކަންްވަނީްތަމްްްސީލުކޮށްދެއްވާަފއި.ްއެމަނިކުފާނަށްްތަންކޮޅެއްްގޯްސކޮްށް

ްކައްފާރާެއްއް ްިއްއވާ، ްޙުކުމް ްގެންގޮސް ްކޮށްީލމާ ްކަމެއް ްބޭފުޅަކު ތިމާގެ

ްފަހުންް ްއޭގެ ްދެން، ްލާޒިމްކޮށްފައި. ްމައްޗަށް ްއެބޭފުޅާގެ ްއޮތީ ދޭން

ްޒުވާްން ްަވރަށް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްފެނިގެްނދިޔައީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްދުވަހު ްއަނެއް ްހުންނަވާ، ްހުާވކުރަްއވަިއގެން ްނާއިބަކު  2140ޮގްސްްބަންޑާރަ

ްބޭނުންހާް ްބަވާލާފައި ްހަމަ ްދިމާލަށް ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްްްާޔއާ ހެސްކިޔާފައި

އެްއޗެއްްޮގވާލާފައިްައއީ.ްހަަމްވީކަމެއްްހަރާމުންްހަރާން.ްެއއްވެސްްކަމެްއް

ްއެްއޗަކަްށް ްބޭުނން ްކޮންމެހެން ްިމއީ ްހުަވއަކީ ްމި ްއެހެންވީމަ، ނެތް.

ްރައީަސކަށް ްޤަުއމެއްގެ ްއެއީ ްނުވޭ. ްބޭނުންްްމިޒަމާނަކު ްމީހަކު ހުންނަ

ްމިފެންނަނީ،ް ްދުވަުހ ްއަނެއް ްދެން، ްެގންދަނީ. ްކުރަމުން ްކަންަތއް  2145ގޮތަކަށް

ްނެރެުވުން ްސިއްރުަތކެއް ްއެތައް ްހުންނަާވ،ްދައުލަތުގެ ްހުވާކޮށްގެން ްއެ ހަމަ

ްއެްއޗެިހް ްއެ ްމަޤްޞަދުތަކުަގއި ްސިޔާސީ ްބޭނުން ްއެ ްނެރުްއވާ، ގޮތަކަށް

ްއެހެން ްއެްބޭނުންކުރަމުންދާތަން. ްޮކންމެހެން ްހުވަެއއްކުިރޔަސް ްމި ވީމަ،

ްހުވާްތަންފީޒުވާތަނެއްްމިހާރަުކްފެނިގެނެްެއްްނުދޭ.

ް2150 

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
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ް

ްއޯކޭ.ްްއަިރއަތޮޅުްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް
ްއިލްޔާސްްުޙސަިއންްއިްބރާީހމްް

 2155ްްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްްސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްްްޔާެގ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްއެދިވަޑައިުނގަންނަވަންތޯ.ް ްޢަނިލް. ްމުޙަންމަދު މެންބަރު

ްޢަނިލް،ް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްްްޔާގެ

ްއޮތީމަ ްލިބިފައި ްކަރުދާްސކޮުޅ ްހުވަދުއަތޮުޅެގްއަޅުަގނޑަށް ްއާދެ، .2160 

ްމެންބަރުް ްިޢއްޒަތްެތރި ްދެކުނުބުރީގެ ްހުވަުދއަތޮޅު ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ްޒާހިރުްއާދަމް.ް

ް

ްހުށަހެޅިފައިވާްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްމި ްައޅުަގނުޑވެސް ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްވަރަްށްއިޞްލާޙުތަކާބެްްޒާހިރުްާއދަމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ނުޑ ްައުޅގަ ްއެީއ ްދަންނަވާލަން. ްއެްއެޗއް  2165ހޭގޮތުން

ްކުރިމަްއޗަށްް ނޑުމެްނެގ ްއަުޅގަ ްއިްޞލާޙުތަކެއް ްމިފަދަ ޙަްައިރާންވޭ

ްިއންތިޚާބުކޮށްފައިް ްަރއްޔިތުން ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްޚާއްަޞކޮށް އައީީތވެ.ްއަދި

ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުްއވީތީެވސް ްއިޞްލާޙުތަކެއް ްމިފަދަ ްމެންބަރުން ނުޑްތިއްބެވި

ވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ްގަިއްހުށަހެޅިފައ17ްްިވަރަށްްޙަްައިރާްނވާންޖެހޭ.ްއެީއް

ްޙާލަތެްއް ްމިފަދަ ްހީވަީނ، ނޑަށް ްައޅުގަ ްއިޞްލާުޙގަިއ  2170މިއޮތް

ްޢަފީފްް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްތ.އަތޮޅުެގ މެދުވެރިެވގެންދާއިރުަގއި

ްކެބި ްެނތް ްއެހެންިވއްޔާ ްނޯންނާނެއޭ. ްކެބިނެޓެްއވެސް ެޓްއްނެވިދާޅުވިހެން

ްހޯދާނެ ްވަރަށް ްނުެވްސްގޮއަޅުަގނޑުމެން ްައޅުަގނޑަަކށެއް ތެްއވެސް

ްެއއާެއކުަގއިނު ްހަމަ ްދެން، ްްވިސްނުނު. ް)ށ(17ްްހަމަ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްއަނެްއް ްދެން، ްއެބައޮތް. ްހުށަހެޅިފައި ްއިޞްލާެޙއް ްއެފަދަ  2175އަށްވެސް

ްމިއައީ ްިއޞްލާޙަަކށް ްފާހަގަކޮށްެލވޭ ްއަޅުަގނުޑ،ްމީގެ 18ްް،އިޞްލާޙަކަށް

ް ް)ހ(ްއާއި ްމާއްާދގެ ްހުރ18ްްިވަނަ ްުހށަހެޅިފައި ް)ށ(ްއަށް ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްމިތާނއިޞް ްއަުޅަގނޑުމެން ްއާދެ، ްރެއާއިދުވާުލްލާޙު. ްމި ގައި

ްހީަވީން ްައޅުަގނޑަށް ްމިހަދަނީކީ ްޤާނޫނުައސާސީެއއް މަސައްކަތްކޮްށގެން
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ްމަޤްޞަދެއް ްވަކިކަެމއް، ްނުވަތަ ްނިސްބަތްވާޮގތަކަށް ްމީހަކަށް  2180ްވަކި

ޙާސިލްކުރާކަށްްނޫންހެން.ްމުޅިްދިވެހިްޤައުމަށް،ްމުޅިްރައްިޔތުންނަށްްމީގެް

ްކުރެޭވް ނޑުެމންނަށް ްއަޅުގަ ްހޯދައިދިނުމަށް ްމަންފާ ްލާބަާއއި ްީމގެ ފައިދާއާއި

ްވާހަކަ،ް ްިމދައްކާ މަސައްކަތެއްހެން.ްއެހެންކަމަށްވާއިުރގަިއ،ްައޅުަގނޑުމެން

ްކާްކިޔާްއެްއޗަާކއިްމިްިއޞްލާޙުތަކައާދެްޒަމާނީްޑިމޮކްރެީސއެކޭްިކޔާފައިްމި

ްއެކަްން ްބަލައިާލިއރުގައި ްއިނގިރޭިސގޮތަށް ްެއީއ ްނެތް. ްގުޅުމެްއ  2185އެްއވެސް

ްިއސްލާމްދީނަށްް ްބަލައިލާއިރުަގއި، ްއަނެްއޮގތަށް ްއެއޮތީ. އެގޮތަށް

ްމިހާރުް ްޤާނޫނުއަސާސީގަިއ، ްމި ްއަޅުަގނުޑމެން ބަލައިލާއިުރގައި

ް ްމާއްދާގ7ްަޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއެބައޮްތްވަަނ ނޑައެިޅފައި ްކަ ިއވެސް

ްއިްސލާމްދީންކަމަށް.ް ްދީނަކީ ްދަޢުލަތުގެ ްދިެވހި ްދީނަީކ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްއުސޫލުތަކަށްް ްއަސްލުތަާކިއ ްިއސްލާމްދީނުގެ  2190އެހެންކަމަށްވާއިުރަގއި،

ްުހށަހެޅިގެންވާެން ްމިތަނަށް ްމިއީ ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ބަލައިލާއިުރގައި

ނޑު ްއަުޅގަ ްިއސްލާމްދީނުގަިއްްއިޞްލާޙެްއކަމަކަށް ްއެއީ ނުދެކެން.

ްޤާނޫނުއަސާސީާއިއް ްއެބަބުނޭ ްމީގައި ްވަީނވިްއާޔ، ކުށެއްކޮށްފިކަމަށް

ްޤާނޫާން ްޤާނޫނުއަސާީސއާއި ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްެތރި ްއާދެ، ޤާނޫނާއޭ.

ްކުރެވިދާނެ.ްިއސްލާމްދީނުގެް ްކުށެއް ްއިސްލާމްދީނާިއްޚިލާފު  2195ޚިލާފުނުވެވެސް

ވޭްކުށްތަާކވެްސްސީއާއިްޤާނޫނުގެްދަށުންްކުރެކުރެވޭްކުށްތަާކއިްޤާނޫނުއަސާް

ްކަން ްތަފާތު ްއެބަހުރި. ްތަކެއް ްދިވެހިރާއްޭޖަގއި، ނުޑްމިހާރުވެސް އަުޅގަ

ްހެދިފަިއް ްޤާނޫނުަތކެއް ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްމިދަންނަވަނީ، ްކެރިހުރެގެން ވަރަށް

ްޚިލާފަށް.ް ްއުސޫލުަތކާއި ްއަސްލުތަކާއި ްއިސްލާމްދީނުެގ އެބަހުރި

ްޤާނޫނެއްްއެހެންކަމަށްވާ ްެއފަދަ ްިދވެހިރާއްޖޭަގއި ްއަުޅަގނޑުމެންގެ  2200އިުރަގއި،

ްޝަރީޢަތުެގް ްިދވެހިރާއްޖޭެގ ނޑުމެްނގެ ްައުޅގަ ްުނވާނެ. އޮެވގެންެވސް

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްކުރިމަތީގަިއ މަޖިލީހުގެ

ްއިސްލާމްދީނަށްް ްޝަރީޢަތް. ްިއސްލާމީ އިސްކަންދޭންޖެހޭކަމަކީ

ްޙުރުމަތްތެ ްއެހެންކަމަށްވާއިުރގަިއ،ްއަޅުަގނޑުމެން ްހިތަންޖެހޭނީ. ރިޮކށް

ްކުށެްއކޮށް ްއެީއްްފަްއިސްލާމްދީނުގަިއ ްހުރުން ްމަޤާމެްއގަިއ ްއެފަދަ  2205އެމީހާ

ްނޫންހެން.ް ްވެިވގެްނވާވަުރގެކަެމއް ްއެްއގޮަތކަށްވެސް ްހީވަނީ އަޅުަގނޑަށް
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ް ްވަރަށް ްހަމަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްަްއެހެންކަމަށްވާއިުރަގއި، ްިމްޙަ އިރާންވި

ްމިހާުރްއިޞްލާޙުތަކާ ްޤާނޫނުއަސާީސއަށް، ްމި ްހަމަ ްެދން، ްމެދުަގއި. ިއ

ްހުރިް ްހުށަހެޅިފައި ްމިތަނަށް ްދިޔައިރުަގއި ްނިމުމަަކށް ނޑަކަށް ްގާތްގަ މިދަނީ

%ް ްތެރޭގައި ް%85ްއިޞްލާޙުތަުކގެ ްއިޞްލާޙުތަްއ96ްްނުވަތަ  2210އިން

ްހުށަހަޅުއްވާފައިްހުރީ.ްހދ.ގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު....
ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްްްއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެް

ް

ްޢަބްދުهللاްޢަބްދުްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްޅ.އަތޮުޅގެ  2215ްޢަލީއާިއްهللاްނަޞީރާއި

ްދެބޭފުޅުންކަންްއަޅުަގނޑަށް...ްްްވާހަކަެދއްެކވުން:ްޒާހިރުްާއދަމް

ް

ްއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްޢިްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްއެހެްނވީމާ، ްދެކެނީފާހަގަކުރެިވގެންދިޔަ. ނޑުެމން ްއަުޅގަ  2220ް،ްެއއިން

ްްްްވާހަކަެދއްެކވުން:ްޒާހިރުްާއދަމް ނުޑެގްއަޅުަގނޑަށް ްއަޅުގަ ްޚިޔާލަށް، ްއަމިއްލަ ނޑުގެ ްައޅުގަ ލަފާކުރެވެނީ

ްއަންނަ ްދަށުންްޟަމީރަށް ްޕްރޮޕެގެންާޑއެްއގެ ްވަކި ްމިއީ ނީ،

ްކުރެިވގެންއަންނަްކަމެްއކަމަށް...

ް

 2225ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެްއިނގޭތޯ.ްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްމިފަދަ ްދެރަވާންޖެހޭ ްވަރަށް ްައޅުަގނޑު ްްއެހެންކަމަށްވާތީ

ްމެންބަރުންްއަޅުަގނޑުމެންްމަޖިލީހަށް...ްްވާހަކަެދއްެކވުން:ްޒާހިރުްާއދަމް

ް

ްރ.އަތޮުޅެގްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްުޝކުރިއްާޔ  2230އިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްާވ.

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޝާހީންްޙަމީދު.ް

ް

ްޝުކުރިްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްާމގިނަް`. ްއަުޅަގނޑު ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްއްާޔ



 82 

ްނޫންްާވހަކަެދއްކެުވން:ްޝާހީންްަޙމީދް ްބޭނުމެްއ ްަދއްކާކަްށ ްދުވަހަުކްވާހަކަެއއް ްމީެގކުރީ ނުޑވެްސ ްއަުޅގަ .

ްގުިޅގެނ،ް ްވާހަަކއަާކއި ްދެއްކެވި ްމިއޮތް ްހުށަހެޅިފައި ްމިހާރުވެސް  18ް2235އަދި

ްިއޞްލާޙާ ްއޮތް ްމާއްދާއަށް ްއެއްޗެްއްބެހޭގޮވަނަ ްހަމަ ްއަޅުަގނުޑ ތުން

ނޑުްހަމަްދަންނަވާލާނަންް ދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީ.ްއެްނމެްފުރަތަމަްއަޅުގަ

ްޢަްބދ18ްު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހދ.ެގ ްމާއްދާއަްށ ްވަަނ ނަޞީުރްهللا

ްއިޞްލާޙެްއް ްޤަބޫލުކުރާެނ ނޑު ްއަުޅގަ ްއިޞްާލޙަކީ ްދެ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ނުޑްެއއާްހަމަް ނަޑއެިޅގެންްއިިދކޮޅު.ްީމގެްސަބަބެއްކަމަްށްނޫން.ްއަުޅގަ  2240ކަ

ްބޭނުންވަނީ ްހާމަކޮށްދޭން ްއަޅުަގނޑު ްއަބަދުވެްސް، އަުޅަގނޑުމެްނ

ްވެ ްޤާނޫނުގެ ްނުވަތަ ްލޯރ ްއޮފް ްރޫލް ރިކަްންމިދައްކަނީ

ް ްކުރިމަތީގަިއްދަމަހައްޓަންޖެހޭނެކަމާ، ްޤާނޫނުެގ ްއެންމެންނަކީވެސް ހުރިހާ

ްހަ ްއެންމެންނަްށ ްޢަމަލުކުރެވެންޖެހޭްހަމަހަމަވެގެންވާ ްއެއްގޮަތކަށް މަ

ްހަާދް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްައޅުަގނޑުމެން ްއެހެންކަމަށްާވއިރު،  2245ކަންކަންކަމަށް.

ްއިްސތިސްނާތަކެއްާލް ްއެއަށް ްނުވަތަ ްެއކްސެޕްަޝންތަކެއް ްއެއަށް ފަރާތުން

ް ްތިބޭ ްމަތީގައި ްޤާނޫނަށްވުރެ ްބަޔަކު ްވަކި ްެއީއްގޮތަކަށް ފާސްޮކށްފިއްޔާ

ްނު ްދެން،ްރަނގަޅުގޮަތކަށް ްދަންނަވަން. ްވާހަކަ ްދެކޭ ްއަޅުަގނޑު ވާނެކަމަށް

މިތާނގަިއްއަޅުަގނުޑްފާހަގަކޮށްލަންްބޭުނން،ްހަމަްމިްނުކުތާއާއިްގުިޅގެންް

ްކޮްޮންމެވެސްް ްރައީސަްށވެްސ ްޢިއްޒަތްތެރި ްގުިޅގެްނ ްވާހަަކއާއި  2250ދެކެވުނު

ްއިސްލާީމް ްެއއީ ްހުށަހެޅުން ްއެ ްއެއީ ްއެުރވޭތޯ. ްލަފާެއއް ވަރެްއގެ

ްވޯޓަށްވެއުސޫލު ްނުވަތަ ްހުށަނޭޅޭ ްއިސްލާީމްތަުކގެމަތީން ްނޭހޭނެ، ސް

ްވާހަކަްއުސޫލުތަކާ ްހުށަހަޅުއްވާ ްއެއްެޗްއކަމަށް ްދައްކަވާ.ްޚިލާފު ުފޅު

ްެއއާ ްއަޅުަގނުޑްއެގޮތަްށ، ނަޑއަުޅއްާވކަމުަގއިވާަނމަ ްކަ ެއްއގޮތަށް

ްޤާ ްމިހާރު ްދަންނަވާނީ ްމިއާ ްހަމަ ްއޮްތްނޫނުއަސާސީަގއިވެސް  2255އެްއގޮތަށް

ްއިސްލާީމްމާއް ްޤާނޫނުއަސާީސއާއި،ްމަޢާފްކުރަްއވާ.ްއެއީ ްެއއީ ްއަސްލު ދާގެ

ް ްކަހަލަގޮތަކަށޭ ނޑަެއޅޭނެ ްކަ ްމާއްދާއެއްކަމަްށ ްޚިލާފު ްދާނީ.އުސޫލާ ްއޭރުން

ްގޮެތްއް ްނޫނީ ްވިސްަނވާފަިއ ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ްއެކަމާމެދު އެހެންވީމާ،

ްއަޅުް ްއެހެންވީމާ، ްދެން، ްރަނގަޅުވާެނަކމަށް. ނުޑްނުނިންމެވުން ގަ

 2260ްވާހަކަތަެކއްްމާދިގެއްްުނކުރާނަން.ްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް
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ްދަންނަވާލަންްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްފުރަތަްަަމ ްައޅުަގނޑު ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްއޮތީ،

ްއާދެ،17ްްްްަނޞީރުްވާހަކަެދއްކެުވން:هللاްޢަބްދު ްިއޞްލާޙު. ްހުށަހެޅިފައިވާ ްއަށް ް)ހ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްނާއިބަްށްރައީސުލް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ  2265ޖުމްހޫރިއްޔާާއިއ

ް ްއަދާުނކުރެވޭފަަދ ްވާޖިބުތައް ލަތެއްްޙާްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ

ްހަަމް ްމެދުވެިރެވއްޖެއްޔާ ްަވގުތީގޮތުން ްވާަހކަ. ްމެދުވެިރވާ ވަގުީތގޮތުން

ްކެބިނެްޓް ްހިތަށްައރަނީ. ްައޅުަގނޑު ްއުވޭާބއޭ ްކެބިނެޓް މެދުވެރިވާހާއިރަށް

ްޑްރާފްޓްަގިއ،ްނު ްހިނގާ ްބަލައިލަމާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހެިކ، އުވޭކަުމގެ

ްވަޒީރު ްމެުދވެރިީވމާ ްޙާލަތެއް ްއެފަދަ ްބުނެފަިއ، ްމިއޮތީ  2270ްނެގްޑްރާފްޓްަގއި

ްއަޣްލަބިއްޔަތާ ްމަޖިލީހަށްްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ްރައީސް ްނާއިބު ެއކުަގއި

ް ްެކބިނެޓެއް ްއެހެންވީމާ ްވާހަކަ. ްއިންނުއުވޭގެންނަ ގޭޯތ.ްވަގުީތގޮތުްންއެއީ

ްހަމަނުޖެހޭް ްވަރަްށ ްއޭރުން ްުއވިގެންުނވާނެ. ްކެބިނެޓް ކަމެއްާވއިރަކަށް

ްާތއީ ްއަޅުަގނޑު ްިއޞްލާޙަށް ްމި ްދެން، ްެއްގޮތަކަްށވާނީ. ުދކުރިގޮތަކީ

ްޙަް ްވަޒީރުްނެގްމަްަސައްކަތަކާ ްނުޮގސް ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ  2275ވާުލވުން،

ްވަޒީރުންނަކީ ްސަބަބަކީ، ްދިޔަ ްހުށަހަޅުއްވަމުންްްމަޖިލީހަށް ކުީރގަިއ،

ްޢަބްދު ްބަްސްهللا ްއާނ ްމަޖިލީހުެގ ްރައްޔިތުްނގެ ްފަދައިން ްވިދާުޅވި ޢަލީ

ްބާުރް ްއެ ްާބރެއް. ްވަކި ްެއއީ ްއަެނއްކާ ްބަެއއް. ްތިބި ްހޮވިފައި ލިބިގެން

ްރައްޔިތުންެގް ްއެބާުރ ްވަެދގަނެ ްތެރެއަށް ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުންގެ އައިސް

ްބޭނުންުކރަ ްއެބާރުގެ ްމާރަނގަޅުގޮަތކަްށްމަޖިލީހުން ްއެވީީކ ްދެން ްފެށީމާ  2280ން

ްމައްޗަްށް ްވަިކުވމުގެ ްބާރުތައް ްޤަބޫލުކުރީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ނުވާނެ.

ް ްފުރަތަމަ ްެއއަށްފަހު، ްއާދެ، ްބާރަކަްށވާނެކަަމށް. ްބޮޑު ވަަނ18ްްވަރަށް

ވަނަްމާއްދާގެް)ށ(18ްްމާއްދާގަިއްައޅުަގނޑުްދެންްަދންނަވާލަންްއުޅުީނ،ް

ްއަުޅގަ ްހުގައި ްނޑު ްހުށަހެޅުމަކީ، ްމިއޮތް ްނުވާފަަދްށަހަޅާފަިއ ކުަށކަށް

ްހަމަް ްެއވާހަކަ ްވާހަކަ. ްނުވާފަދަކަމެއްކުރުމުގެ ްޚިލާފުކަމަކަށް  2285ޤާނޫނާއި

ޑްރާފްޓްަގއިވެސްްއެބައޮތްްހުށަހަޅާފައި.ްޑްރާފްޓްަގއިވެސްް)ށ(ްމިއޮންނަނީް

ްވަނަްމާއްދާ...18ް

ް
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ްިޢއްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިހަްށްއާދެ، ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމެްނބަރު، ޒަތްތެރި

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްނ.އަތޮޅުެގ ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްއެދެން.  2290މަޑުކޮށްލަދެއްވުން

ްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްޠާރިޤް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

 2295ްޒާމާބެހޭްނުކުތާއެްއްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއާދެ،ްއަޅުަގނޑުްނިްްމިލަދުްނމަޑުލުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް

ްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޠާިރޤް ްމުޙަްނމަދު ްމިްިމނެގީ، ްއޮޭޅގޮތަށް ްވާހަކަފުޅުަތއް ްދައްކަވާ ްމެންބަރުން މަޖިލީހުގައި

ަގނޑުމެންްމިދަންނަވާްވާަހކަައކީ،ްމަޖިލީހުގައިްވާހަކަފުޅުްަދއްަކާވތީވެ.ްައޅު

ްދެއްކީް ްާވހަކަ ްުއވޭ ްމަޖިލިސް ްަވޒީރުްނގެ ްމަޖިލީހުގައި ްމި

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ްދާއިީމްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަާށއި ްނާިއބަށް ޔާެގ

ްްނުކުޅެދުމެއް، ްއެއީ ްަބއިެގ، ްއައި ްވާަހކަ ްނުކުޅެުދމެއްގެ  2300ވަަނ17ްްދާއިމީ

މާއްދާގެް)ށ(ްެގްއިޞްލާުޙގެްވާހަކަްެދއްިކއިރު.ްުޝކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްެތިރް

ްރައީސް.ް
ް

ް

ްހދ.ގެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްގެންދެވުްންްއާދެ، ްކުރިައށް ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރުގެ  2305ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެދެން.ް

ް

ްމިއޮންނަނީްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެްމަޤާމުގައިްހުންނަްްއިއާދެ،ް)ށ(ްގަްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް

ްޚިލާފުނުްަނޞީރުްވާހަކަެދއްކެުވން:هللاްޢަބްދު ްޤާނޫނާއި ްނުވަތަ ްޝަރިޢަތާއި ްއިސްލާމީ ްގޮތުގެމަތީްންމީހަކު ާވ

ްނު ްކުރި ްނެތި ްނިޔަތެއް ްނުބައި ްހައިސިއްަޔތުން ްމަޤާމުގެ ްއެ  2310ވަތަްއޭނާ

ްދޫކޮށްދިކަމަކާ ްޢިބާރާްތްނުކޮށް ްއެ ްހަމަ ްނުކުެރވޭެނއެވެ. ްދަުޢވާެއއް މެދު

ްދަޢުވާއެްއް ްހަމަ ްމިއޮތީ ްލިޔެަފއި ނޑު ްައުޅގަ ްބަދަލުކޮށްލާފައި ކުޑަކޮށް

ްތވާްގޮުތގެމަތީންްއޭނާއަށްްލިބިފަިއްނުކުރެވޭނެއޭ.ްއެއީްއޭނާްޤާނޫނާްއެއްގޮ

ް ްއެ ްކުރުން ްބޭުނންކުރި ްދަށުން ްއިޚްތިޔާުރގެ ް)ށ(18ްްއޮތް ްމާއްދާގެ ވަނަ

ް ްކުެށްއ18ްްއަކީ. ްކުށެްއކުރި، ްއޭނާ ްިމއީ ްއަކީ ް)ހ( ްމާއްދާެގ  2315ވަަނ

ްމިކުެރވެނީ.ް ްދަޢުވާ ްއޭާންދިމާލަށް ްކުރިކަމަށް ްކުށް ްއެ ކުރިކަމަށްާވއިރުަގއި
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ްކުރެޭވއިުރގަ ްގޮަވއިގެްންދަޢުވާ ްއޭނާ ްމީސްމީހުން ްދޭތެރެއިން ްދޭތެެރ އި

ްިމް ނޑު، ްައޅުގަ ްބާރު ްދަޢުވާކުރުުމގެ ްހުއްޓާ ްމަޤާމުަގއި ްއެ ދަޢުވާކުރުމަށް

ހުށަހަޅާފައިްމިއޮތީ.ްެއީއްއިޞްލާޙުްއިޞްލާޙުންްނުދިނުމަށްޓަކައިްމިގޮތަށްް

ނޑުމެންް  2320ޔަތުްވާލުކުރިްބޮޑުްމަސްޢޫލިއްޙަްައެހެންވެއްެޖއްޔާްއޭާނއަށްްއަުޅގަ

ްމަ ްހަމަ ްއޭނާ ްއޭނާއާއަދާނުކުރެވޭނެތީ. ްވަކިކުރުމަށްފަހު މެދުަގިއްޤާމުން

ްއެހެންވީމާ،ް ްލިެޔވިފަިއ. ްމިއޮތީ ްބައިަގއި ްފަހު ްމި ދަޢުވާކުރެވޭެނއޭ

ނުޑް އަޅުަގނޑުްދެޭކގޮުތގައިްއެއީްހަމަްރަނގަޅުްއިޞްލާޙެއް.ްެދން،ްއަުޅގަ

ްއޮ ްފާހަގަކުެރވިފައި ްޑްރާފްްޓގަިއ ނޑިވަުޅަގއި ްދެތަންކޮޅެްއ،ްމިދަ ތް

ްމީހަކަށްވާީތް ްކޮމިޓީެގ ްޑްރާފްޓިްނގ ނޑަކީ ްއަުޅގަ ްހިތުން  2325އަޅުަގނުޑ

ނޑުްފާހަގަކޮްށލަންްބޭނުންވޭް ރަނގަޅަށްްނޫންކަމަށްްފެންނާތީްއެކަންްއަުޅގަ

ްދެއްވައިިފއްޔާ.ް ްއިާޖޒަުތ ްދެއްވިްއޔާ، ްހުްއދަ ްރައީސް ޢިއްޒަތްތެރި

ްކޮށްލަންްބޭނުން.ްޑްރާފްޓްަގއިްއޮތްކަެމއް،ްދެކަެމއްްފާހަގަ

ް

ްތެރޭަގިއްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފުުރޞަތުގެ ްލިބިވަޑަިއގަންނަވާ ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި  2330މިހާރު

ްވާހަކަފުޅުްދެްއކެވުން،ްއަދިްަވގުތުްހަމައެއްުނވޭ.ް

ް

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްތާއީދާއެުކ ްއަޣްލަބިއްޔަތު ްނާިއޭބްމަޖިލީހުގެ ްާޔގެ

ްްަނޞީރުްވާހަކަެދއްކެުވން:هللاްޢަބްދު ްނާއިުބ16ްްމިއޮންނަނީ ްމާއްާދެގް)ށ(ްގައި.ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ވަނަ

ްއަޣްލަބިއްޔަތާވަޒީރު ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންެގްްނގެ ްހުށަހަޅަނީ ްމި  2335ެއކު

ްދެން،ް)ނ(ްގަިއްމިއޮންނަނީ،ްމަޖިލީ ްއޭާންހަށް. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް

ްޢުޒުރެްއްއެމަ ްއަދާނުކުެރވޭފަދަ ްވަގުީތގޮތުން ްމަސްޢޫލިއްޔަުތ ޤާމުގެ

ްމާ ްމި ްރައީސަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްއެކަން ް)ށ(ްދިމާވުމުން އްދާގެ

ްގޮުތގެމަތީން، ްމަޖިލީހުގެްްގަިއވާ ްވަޒީރުްނެގ އޭގެމާނަައކީ،

ްނާއިބު،ްއަޣްލަބިއްޔަާތއިެއކު  2340ވާގޮުތގެމަތީްންްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްމެންބަރަކު،ްއެން ްމަޖިލީހުެގ ްރަްއޔިތުންގެ ްއެކަން ްހިނދެއްަގއި ްނެތް ގެން

ްމަޖިލީހަށްް ްއެ ްއޭނާ ްކިހިނެއްތޯ ްމެންބަރަކު ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ހުށަހަޅާނީ.ްހުށަހަޅާނެްގޮތެއްްބުނެވިފައެއްްނެތް.ްައޅުަގނަޑށްްހީވަނީްމިތާް
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ްނޫނިއްޔާ،ް ްެއގޮތަްށ ްރައީސް، ްނާއިބު އޮންނަންޖެހޭނީ

 2345ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްނާއިބު.ްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެްމެންބަރަކުްހުށަހަޅާްރައީ

ްއެހެންވީމާ،ް ްމިއޮންަނނީ. ްެއގޮތަށް ްހިނދެއްަގއި ްފާސްކޮށްފި ްމަޖިލީހުން އެ

ްހަމަނުޖެހޭތަނެއް.ްދެން،ްއަނެއްކަމަކީ،ްދެންް ްމިއީ ްހީާވގޮތުން އަޅުަގނޑަށް

ްތަންކޮޅަކީ،ް ް)ނ(17ްްއޮތް ްާމއްދާގެ ް)ނ(ްގަިއްްވަނ17ްަވަނަ މާއްދާގެ

ްމިއޮތީްަވގުތީގޮތުްނވެސްްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ..

ް2350 

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްމަޖިލީހުެގްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްަރއްޔިތުްނގެ ްބުނާ ްޤާޫނނުއަސާސީަގއި ްމި ްހަވާލުވެވޭނީ ްމަޤާމަށް

ްފުރިްަނޞީރުްވާހަކަެދއްކެުވން:هللاްޢަބްދު ްޝަރުތުތަކެއް ްހުންނަންވާޭނ ްމިތާްމެންބަރުންގައި ްމީހެކޭ. ހަމަާވ

ްރައްޔިތުްނެގްއޮންނާ ްނޫން. ްމެންބަރެކޭއެއް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ  2355ނީ

ްޝަރު ްހުންނަންވަން ްމެންބަރުންގެ ްމީހުންްޠުްުމަޖިލީހުގެ ްހަމަވާ ތައް

ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްޝަރުތުގަިއްްއެބަހުރި. ްހުންނަންވާ މެންބަރުންގެ

ްއަހަރުގެްމީހުން.18ްމިއޮތީް

ް

ްނިޒާމާބެހޭްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހަމަވެްއޖެ. ްަވގުތު ްހަމަވެއްޖެ. ްވަގުުތ ްމެންބަރު  2360ޢިއްޒަތްތެރި

ްނުކުތާއެއް.ް
ް

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަނ18ްްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްމީހަކަށް ނުޑްްއަހަުރވީ ްއަުޅގަ ްކުރެވޭެނއޭ

ްމިބުނަނީްމިހެން...ްަނޞީރުްވާހަކަެދއްކެުވން:هللاްޢަބްދު

ް2365 

ްޢިއްޒަތްެތިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޝުކުިރއްާޔ ްނުކުތާއެއް. ްިނޒާމާބެހޭ ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

މެންބަރު.ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްމ.އަތޮޅުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުް

ްްޝަފީޤް.

ް

 2370ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް
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ްމެންބަރުްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްޢިއްޒަްތތެރި ްހދ. ްދެރަވެއްޖެ ްވަރަްށ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއަްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްދަްއކަވަިނކޮށް ްނެގީވާހަކަފުޅު ްނުކުާތއެްއ ްނިޒާމީ ނޑު ްނިާޒީމްޅުގަ .

ްދިރާސާކޮށް ްޖެހުނީ ްނަގަްނ ްައޅުަގނޑު ްކޮމިޓީެގްްނުކުތާއެއް ޑްރާފްޓްކުރާ

ްޢަބްދު ްވިދާޅުޭވ ްއެބަ ްމެންބަރުން ްކޮމިޓީަގިއްهللا ްއެ  2375ނަޞީރު

ްއިންނެވީ ްފަހަތުަގއި ްަލއްޕަަވއިގެންނޭ.ްްމަޝްވަރާކުރެްއިވއިރު ައވަހާރަފުޅު

ވާފަިއްއަޅުަގނޑުމެންްމިްމަޖިލީހުންްއެބޭފުޅުންްއެކޮމިޓީއަށްްހޮްއަވާވްފޮނުއް

ްއަންނައިރުަގއި...ްމިހެންއްްކަންތަްއތަކެއެްކޮމިޓީންްފާސްކުރާް
ް

ް2380 

ްއިށީނދެވަޑައިގެންެދއްުވްންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެދެން.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް2385 

ްނގޭތޯ.ްްއެއީްވަރަށްްބޮޑުްމައްސަްަަލެއއްްއެހެންވަންޏާްއިްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް
ްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ:

ް

ް

ްއިށީނދެވަޑައިގެންެދއްުވްންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި ްމެންބަރު،  2390ޢިއްޒަތްތެރި

ްއާދެ،ް ްއިށީނދެވަަޑއިގެންެދއްވާ. ްެމންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި އެދެން.

ްއިބްރާހީމް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ދީދީ.ްްފުވައްމުލަުކގެ

ްނަޞީރު،ްހދ.ގެްޢިއްޒަތްެތރިްމެންބަރު.هللاްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްޢަބްދު

ް

 2395ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(ްް

ް

ްއަޅުަގނުޑގެްއަބުރަށްްހުތުރުާވްކަހަލަްވާހަކަްމިތާްދެކެވޭއިުރްޢިއްޒަތްތެިރްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް

ްވާޖިބުވާނެްަނޞީރުްވާހަކަެދއްކެުވން:هللاްޢަބްދު ްއިނގޭތޯ.ްޝުކުރިއްޔާ.ްރައީސަށް ްހުއްޓުވުމަށް ްއިނގޭޯތްއެކަން
ްް

ް2400 
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ްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްެއ ްމަސަްއކަތްކޮްށ، ްހުއްޓުވަން ްެއވާހަކަ ނޑު ްއަުޅގަ އާދެ،

ްއިބްރާހީމްް ްމުޙަންމަދު ްއާދެ، ްދެންނެވީ. ްއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވަން މެންބަރު

ްްދީދީްވާހަކަފުޅުްކުރިއަށްްގެންދަވާ.

ް

ްމިއޮްތްްފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް ްހުށަެހޅިފައި ްމިއަދު ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި  2405ްޝުކުރިއްާޔ

ްޑްރާފްޓާރައީސުލްޖުްއިްބރާހީމްްދީދީްވާހަކަެދއްކެުވން: ްބާުބެގ ްބޭނުންވަނީ،ްބެމްހޫރިއްޔާގެ ްދަންނަވަން ހޭގޮތުން

ކުރިްމީހެްއގެްހައިސިއްޔަުތްންހަމައެކަނިްޑްރާފްޓްްކޮމިީޓގަިއްމިްމަސައްކަތް

ް ްވިސްނާފައި ްނިންމުމުގައި ްނިންމި ްމި ްކަންތައްތަާކްއަޅުަގނޑުމެން ހުރި

ްމިއަންނަނީ،ް ްމީަގިއ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެިރ ބެހޭގޮތުން.

ްެއް ްަވގުތީގޮތުން ްބޭފުޅަކު ްހުންނަވާ ްމަޤާމުގައި  2410ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ރިްވާންޖެހޭްޙާލަތެއްްނުވަތަްާވްޒުރުވެޢުްުމަޤާމުގެްވާޖިބުތައްްއަދާކުރުމަށްް

ްމެދު ްޙާލަތެއް ްކަންތައްކުރާނެގޮާތ، ްދާއިީމްވެރިވުމުން ްާދއިީމގޮތުން އަދި

ްގޮތަކަްށް ްނުކުޅެދޭފަދަ ްއަދާކުރުމަށް ްވާޖިބު ްއެފަދަ ޙާލަތެއް

ްމިއަންނަ ްވާހަކަ ްހަދަންވާޮގތެއްގެ ްޢިއްޒަތްތެިރްމެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ނީ.

ްިމއާ ްއަުޅގަްރައީސް، ްވަރަްށްބެހޭގޮތުން ްކުުރމުގައި ްމަޝްވަާރކުރި  2415ނޑުމެން

ް ްއޮންނަނީ ްކަންަތއްތަްއ ްދުނިޔޭގައި ްކިހިނެއްތޯ ްވިސްނީމު ްމިއަށް މިްބޮޑަށް

ް ްރާއްޖޭަގއި ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްއަދި ްވިސްނުމާިއްހަމަޖައްސާފައި. މީހުންގެ

ހުިރގޮތުންްކިހިނެްއތޯްއެންމެްމަޞްލަޙަތުްހިފެހެއްޓޭނެްގޮތަަކްށްްއާދަކާދައާ

ްމަޖިލީހުެގްމިކަން ްަވޒީރުންގެ ްަރއީސް، ްިޢއްޒަތްތެރި ްގެންދެވޭނީ. ތައްތައް

ް ްވަގުީތގޮތުންެވސް ްއަޅުޙަްަމެންބަރަކަށް  2420ަގނޑުމެްންވާލުނުކުާރގޮތަށް

ް ްމިއޮންނަނީ، ްެއީއްނިންމާފައި ްމެންަބރުންނަކީ ްމަޖިލީހުގެ ަވޒީރުންގެ

ްއިންތި ްއެހެންޚާރައްޔިތުން ްނޫން. ްބޭފުޅުންނެއް ްތިއްބަވާ ކަމުން،ްބުކޮށްަފއި

ްއެއީް ްބޭފުޅަކީ ްހުންނަާވ ްމަޤާމުގައި ްއިްސވެިރއެްއގެ ްއެންމެ ދައުލަތުގެ

ްާވންޖެހޭނެކަމަށްް ްބޭފުޅަކަށް ްހުންނަ ްލިބިަފއި ްރުހުން ރައްޔިތުންގެ

ް ްެއގޮތަށް ްވަގުީތގޮތުން ްޤަބޫލުކުރެވޭތީ  2425ވާލުކުރަްންޙަްައަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއެްހަމަޖައްސާ ްެއއީ ްެއއޮތީ. ްޑްރާފްޓްކޮށްަފއި ްޙާލެއްަގިއްފައި ްއވެްސ

ް ްކުެރވޭްޙާްަދާއިމީގޮތުން ްަވގުީތގޮތުން ްެއއީ ްނޫން. ްކުރުމެއް ވާުލކުރެޭވ
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ްއެކަްން ްހީކުަރން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންަކމުން، ްދެން، ކުރުމެއް.

ވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ްއަށާއިް)ށ(18ްްސާފުވެަވޑަިއގަންނަވާެނކަމަށް.ްދެން،ް

ްއިޞްލާޙާްއަށް ްމިއޮތް ްއެއްްބެހޭގޮތުހުށަހެޅިފައި ްދަންނަވަންޏާްން  2430ެޗްއ

ްދަންނަވާލާނަން.ްމިއާ ްވިސްިނގޮތް ްއަުޅަގނޑުމެން ބެހޭގޮތުންވެސް

ްދިވެހިރާއްޖޭަގިއް ްބުނަމު ްއެބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެީއް ްމީހެއްްނޫނޭ.ްއަދި ްހުންނާނެ ްމަތީގައި ްޤާނޫނަށްވުރެ ްމީހަކީ އެްއވެސް

ްނޫނޭ. ްުއސޫލެއްެވސް ްޤަބޫލުކުރާ ްވަރަްށްްއަޅުަގނޑުމެން ނޑުމެން އަުޅގަ

ްބުނާ ްމީހުން ްއިޒްގިނައިން ްއަހަމު،ްނޯވަން ްއެބަ ްލޯއޭ.ްްތީވެސް ްދަ  2435ެއބަވް

ަގއިްހުންނަާވްޭބފުޅަކަށްވިަޔސްްއެހެންކަމުން،ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެްމަޤާމު

ްކަމެްއް ްިޚލާފަށް ްއަސްލަާކއި ްިއސްލާމްދީނުގެ ްނުވަތަ ްޚިލާފު ޤާނޫނާއި

ްބެ ްެއކަމަކާ ްފިޔަަވުޅްކުރެްއވިއްޖެނަމަ ްމި ްއެޅެންޖެހޭނެ. ްފިަޔވަޅު ޭހގޮތުން

ްަތފް ްވަރަށް ްމިއޮންނަނީ ްކުރަންީވގޮތް ްކަންތައް ލުކޮށްްޞީްީއެޅުމުަގއި

ްޙާލެއްަގިއް ްެއއްެވސް ްމިީއ ްަގއި. ް)ށ( ްއާއި ް)ހ( ްމާއްދާގެ ްމި  2440ބުނެފައި

ްނޭޭޅގޮތަށް ްްފިޔަވަޅު ްއެއާ ްނޫން. ްނިންމުމެއް ޚިލާފަށް،ްނިންމި

ްޤާ ްއޭނާ ްނޫނިއްާޔްްނޫނާްއަމިއްލަގޮތުްނ ްކުަރްއވައިފިަނމަ، ޚިލާފުކަމެއް

ް ްއެަވގުތުންްއިސްލާމްދީނާ ްއެކަމާބެހޭގޮތުްނ ްުކރައްަވއިފިނަމަ ޚިލާފުކަމެއް

ްފެންނާތީް ނޑުމެްނނަށް ްއަޅުގަ ްއެެޅންޖެހޭނެކަމަށް ްފިަޔވަޅު ވަގުތަްށވެސް

 2445ނިންމާނެްްމަޖިލީހަށްްއެްމައްސަލަްގެންަނންްމިއޮތީްނިންމާފައި.ްމަޖިލީހުން

ްރުންްއެބޭފުޅަކުްއެ...އޭ

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 2450ްނުވަަތްނޫންތޯ.ްއެްމަޤާމުންްވަކިވުާމމެދު....މަޤާމުގައިްބަހައްޓާނީތޯްްފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް

ްްއިްބރާހީމްްދީދީްވާހަކަެދއްކެުވން:

ް

ްވަގުތުްހަމަެވއްޖެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްކެް

ް

ްވަރަްށްްފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް ްާސފުކޮށް ްވަރަށް ްއެހެންވީމާ، ްކުެރވޭނެ. ްދަޢުވާވެސް  2455ްހަމަ
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ްދަންނަވަންްްއިްބރާހީމްްދީދީްވާހަކަެދއްކެުވން: ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެއްެޗކޭ ްއޮތް ްޑްރާފްޓްކުެރވިފަިއ ރަނގަޅަށް

ްކުރި ްވިސްނަވާަފިއްއިށީނުމުގެ ްމިއާދޭތެރޭގައި ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްެތރި ން.

ްހިތުންް ނުޑ ްައުޅގަ ްގެނައުަމކީ ްނިންމުމެއް ްމިއަްށ ނޑުމެން ްއަުޅގަ މިއަދު

ނޑުމެންނަށްްކޮށްދެވޭނެްަވރަށްްމުހިންމުް ދިވެހިްރައްޔިތުންނަށްޓަކައިްައޅުގަ

 2460ްމަސައްކަތެއް.ްޝުކުރިްއޔާ.

ް

ްއަޅުަގނުޑްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްޑްރާފްޓަްށްްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްތައްޔާރުކޮށްފަިއވާ ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓިންގ ޖުމްލަގޮތެއްަގއި

ްެއް ްއެހެްނނަމަވެސް، ްދަންނަވަން. ްވާހަކަ ްތާއީުދކުރެވޭ އަޅުަގނޑަށް

ްޑްރާްްޑްރާފްޓްަގއި ްއަރިހުންްައޅުަގނޑު ްމުޤައްރިުރގެ ްކޮމިޓީެގ  2465ފްޓްކުރާ

ްއެބަޮއޭވް ްލިުޔްއާވފައި ްމިޑްރާފްޓްަގއި ްބޭނުންވޭ. ްދަންަނވާލަން ސުވާލެއް

ްހުށަހަޅާފައި ްއަދި ްިއޞްލާޙުތަކުަގއިވެްސ. ްބަެއއް ްޝަރީޢަތާިއްާވ ިއސްލާމީ

ް ްމަޤާމުގެ ްއޭނާ ްގޮތުގެމަތީން ްޚިލާފުނުވާ ްނުވަަތްހައިސިްިޤާނޫނާއި އްޔަތުން

ޔަތެއްނެތި،ްމިްނުބައިްނިޔަތްްބަލާނެްގޮތަކީްކޮބަިއތޯ.ްދެންްހަމަްނުބައިްނި

ް ްމިއާއެުކަގއި ްޤާނޫނާ ްޝަރީޢަތާއި ްއިސްލާީމ  2470ޚިލާފުނުވާގޮތަކުްންމި

ްއިސްލާީމް ްއެހެންވީާމ، ްހިންގޭނީ. ްޝަރީަޢތެއްތޯ ްކޮން ކުރާކަމެްއގަިއ

ްެއީއް ްކުާރކަމެއް ްމީހަުކ ްޚިާލފުނުވާގޮތަކަށް ްޤާނޫނާއި ޝަރީޢަތާއި

ްއެކަންކަްންރަނގަ ްއޭނަްައަްށ ްއެހެންވީމަ، ްވާނީ. ްކަންނޭނގެ ޅުކަމަކަށް

ްކު ްއޭނަ ްއެހެންވީމަ، ްެއގޮތަށް. ްއެހެންވީމަ،ްށްްްކުރެވޭނެ ްނުވާނެ. ވެިރެއއް

ްމިކަންް ްދާްނޖެހޭނީ. ްޝަރީޢަތަށް ްމީހެއް ްކުްށވެރިުނާވ  2475ކީްއވެގެންޯތއޭ

ދަވާފަިއްހުރިްއަޅުަގނޑަްށވުރެްބޮޑަްށްމިކޮިމޓީގެްމުޤައްރިުރްއެބޭފުޅުންްަހއް

ް ްދިރާސާތަކުން ްސާފުކޮށްލަދެއްވައިިފއްޔާމު ްރަނގަޅު.އެކަން އަިދްްވަރަށް

ްއެއާއެކުް ްހަމަ ްގައި ްައޅުަގނުޑ ްބޭނުންވަނީ، ޖުމްލަގޮތެއްަގިއްދަންނަވާލަން

ޑްރާފްޓިންގްކޮމިީޓގެްޑްރާފްަޓށްްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރާހިނދުްހުށަހަޅާފައިާވް

ްއަޅުަގނޑު ްއިޞްލާޙަކަށް ްއިޞްލާުޙްްއެްއވެސް  2480ާތއީދެއްނުކުރަމޭ.

ްފު ްެއންމެ ނޑު ްއަޅގަ ްތެރޭަގއި ްއިޞްލާޙުތަކުގެ ްހުރި ރަތަމަްހުށަހަޅާފައި

ް ްބޭނުންވަނީ، ްހުރ17ްްިދަންނަވާލަން ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްމާއްދާއަށް ވަނަ
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ް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ هللاްޢަބްދުއްއިޞްލާޙުތައް

ް ްހުށަހަޅާފައި ްއިޞްޢަލީ ްޅ.އަތޮުޅެގްއޮތް ްމަޢާފްކުރައްވާިތ ލާޙުގަިއ،

ްމެންބަރު.ްމަޢާފްުކރައްވާތިް ްމެންް،ޢިއްޒަތްތެރި ްޢިްއޒަްތތެރި  2485ބަރުްޅ.އަތޮުޅގެ

ްޢަބްދު ްهللا ްހުށަހަޅުއްވާ، ްޢަބްދުޢަލީ ްމެްނބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި هللاްހދ.ގެ

ްތާއީދުކުޞީްީނަ ްރު ްހުށަހެޅުމުގަިއވެސް، ނަޑއެިޅގެްންރަްއވާފަިއވާ ކަ

ްއިންތިޚާ ްފަރާތަކުންްރައްޔިތުން ްހުންނަންވާ ްމަޤާމެއްގެއްަގއި ބުކުާރ

ްނަމަެވްސް ްދާއިމީގޮތެއްގައި ްއަދި ްނަމަވެސް ްގޮތުން ްަވގުތީ އެމަޤާމެއްަގއި

 2490ަރއްޔިތުންްިއންތިޚާބުނުކުރާްލަތެއްްމެދުވެރިވީމަ،ްއެްޙާްާއޭނާއަށްްނުހުރެޭވް

ްކުރެވޭެން ްއެަކން ްހުށަހެޅުމަކީ ްއަންނާެނގޮތަކަށް ްއެމަޤާމަށް މީހަކު

ްއެގޮަތކަްށްކަމެ ްއެަކން ްއެހެްނވީމަ، ްދެކެން. ްައޅުަގނުޑ އްނޫންކަމަށް

ްނިޒާުމް ްރިޔާސީ ްކުާރކަމަށްވަންޏާ ްއެގޮތަށް ްެއކަން ްއެއީ ނުކުރެއްވޭނެ.

ްބަދަލުވާންޖެހޭނީ.ް ްއުސޫލަކަށް ްއެހެން ްއަޅުަގނޑުމެްނ ދޫކޮށްލާފައި

ްރައީސް،ް ްމެންބ18ްަޢިއްޒަތްތެރި ްޢިއްޒަްތތެރި ްހދ.ގެ ްމާއްދާގައި  2495ރުްަވނަ

ްޢަބްދު ްހުށަހަޅާފަޞީްީނަهللا ްރު ްއިޞްލާޙަީކ، ްވާހަކަފުޅުްއިވާ ޭއގެކުިރން

ޙަސަންްްޑރ.ޙުސައިންްރަޝީދުމެންބަރުްދެއްކެވިްތ.އަތޮުޅގެްޢިއްޒަތްެތރިް

ް ްފަދައިން، ްތަޢާރުޟުފާހަގަކުރެްއވި ްތެޭރގަިއްެއީއ ްއޭގެ ްމައްސަލައެއް ވާ

ނޑުްފާވަރަށްބޮޑަށްްއެބައޮތް.ްހަމައެާއއެުކގަިއްއަ ހަަގކޮްށލަންްބޭނުންވޭ،ްުޅގަ

ް ްމައްސަލާގަިއ ްމާލޭެގ18ްްމި ްިއޞްލާޙު ްހުށަހަޅާފައިވާ ްމާއްދާއަށް  2500ވަނަ

ްފާހަގަކުރެްއިވް ްމުޤައްރިރު ްކޮމިޓީގެ ްފާހަގަކުރެއްިވ، ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްނުެގނެވޭނެގޮތަަކްށް ްމަޖިލީހަށް ްޝަރީއަތުގެ ްމީހަކާ ްއެްއވެސް ފަދައިން

ްރާވާް ްމިކަންކަން ްކަމަށްވަންާޏ ްމިްޤާނޫނުއަސާސީ، ނޑުމެން ައުޅގަ

ްނުވަަތް ްބަިއ ްޝަރީޢަުތގެ ްއިސްލާމީ ްޤާނޫނުައސާސީގެ އިޞްލާޙުކުރަމުންދާ

ްވަރަށްބޮޑަށްް ްބަޔަްށ ްކުރިއަށްގެންދިޔުުމގެ ްއިންސާފުވެރިކަމާެއކު  2505ޝަރީޢަތް

ްގޮތަްށް ްއެކަން ްއެހެންވީމަ، ްދަންނަވަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްހުރަހެއްކަމުަގއި އެޅޭ

ްއެއީް ްނިޒާުމްކުރިއަްށގެންދިއުޝަރުްކުރުމުން ްއެންމެބޮުޑްޢީ ްޮއތް މަށްޓަަކއި

ްއެހެންވީމަ،ް ްދަންނަވަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްވާނެކަުމގައި ްހުރަސްކަުމގައި އެއް

ްޢަބްދު ްއަޅުަގނޑު ްނުކުރުަމށް ްެއގޮތަށް ްއެކަން ރުއަށްްޞީނަهللا
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ްނަސޭޙަތް ްދަންނަވާނީ، ްއަޅުަގނުޑ ްއަތޮާޅްތެރިވަމުން ްއެންމެ ނުޑގެ  2510އަުޅގަ

ްެމންބަރަކަށްވާތީްކައިރއަތޮޅުގަް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހިމެނިވަަޑިއގަންނަވާ އި

ްއަނބުރާް ްއިޞްލާޙުަތްއ ްމި ްވިސްާނވަަޑިއގެން އެމަނިކުފާނު

ްގެންގޮސްެދއްވާށޭ.ްޝުކުރިްއާޔްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.
ް

ްޢިއްޒަތްތެްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ްމިްޝުކުރިއްާޔ ނޑުމެން ްައުޅގަ ްއާދެ، ްރައީސް.  2515ްިރ

ްބަލައިމިލެވެީންްްއްެކވުން:މަނިކުްވާހަަކދެ ްގޮތެްއަގއި ނޑު ްމައިގަ ްމިބާބުގައި ވާހަކަދަްއކަމުންގެންދާ

ް ްއުސޫލުތައް ްއަސްލުތަާކިއ ްއޮންނަްގާއިސްލާމްދީނުގެ އިމްކުެރިވފައި

ްޢަދުލްް ްޞާްާއިންްޤާނޫނުއަސާސީައކާިއ، ްއޮންަންގާްާފު އިމްކުެރވިފައި

ްފުރިހަ ްރަްއޔިތުންގެ ްވެިރކަމަކީ ްއޮެވެގްންޤާނޫނުއަސާސީައކާިއ، ްބާރު މަ

ްހުންނަް ްހިންގަން ްވެިރކަން ްދޭހަކޮށްދޭ ްޤާނޫނުއަސާސީައކަްށވުން  2520ހިނގާނެ

ްއެހެންވީމާ،ް ްތިންމާއްދާ. ްއޮންނަ ްބާރުދީފައި ްއެންމެބޮޑަށް ފަރާތަށް

ްއިސް ްބޭފުޅުން ްބައެއް ްތެރޭގައި ްއުސޫލުތަުކގަިއްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ލާމީ

ް ްބާބުނާގޮތުން، ްވެރިމީހާއަށް ްޚިލާފަށް ްނިންމާ.ްެއކަމާ ްއެބަ ރުތަކެއްދޭްނ

ްޢަދުލް ްްއަނެއްާކ ްގަދަކުރުމުެގްާގްާއިންސާފު ްމަްއޗަްށ ްބާުރގެ އިމްކުރުމުގެ

ް ްވެރިމީހާ ްކުރިގޮތުން ްކުށެއް ްމައްޗަްށްކޮންމެފަދަ ްއޭާނގެ  2525ަޔސް

ްދޭން ްބާރެްއވެސް ްއަނެއްކަމަީކ،ްްއެބަްދަޢުވާނުކުރެވޭނެ ްދެން ބޭނުންކުރޭ.

ްާބރުގައި ްރަްއޔިތުންގެ ްފިަޔާވްްވެރިކަމަކީ ްއެްއޗެއް އޮންނަންޖެހޭ

ްނަމަވެސްް ްއަތަށްީދެގން ްވަޒީެރއްެގ ްބޭރުވެ ްމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންެގ

ްދަށުަގިއް ްކޮންްޓރޯލްގެ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެްއގެ ްވެރިކަން އަމިއްލަގޮތުން

ްއޮންނަންވެްސް ްދަުށގައި ްކޮންޓްރޯލްގެ ްބައެއް ްތިބި ްވެިރކަންކުރަން  2530ނުވަތަ

ްއާދެ، ްބޭނުންވޭ. ްްއެބަ ްމިހުރިހާކަމެއް މިރާއްޖޭގަިއްމިބޭނުންވަނީ،

ްޚުދުމު ްމިދާ ްވެރިކަންޚްްްހިނގަމުން ދެމެހެއްޓުމަށްަކމަށްވާއިުރގަިއ،ްްތާރު

ްއެބޭފުޅުްން ްއޮތީ ްދަންނަވާލަން ްމިފުރުޞަތުަގިއ އަޅުަގނޑު

ްއަޑުް ްވަރަށްބޮޑަށް ނުޑ ްއަުޅގަ އަިދްްއިޝުކުރުދަްނނަވައެއްެސވިބާޭއ،

ްމިހާރުޙަްަމަރު ްދަންނަވަމޭ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔްއިންޑިޔާއަްށްްބާ  2535ހުންނެވި

ްވެރިކަމަްށް ްދިވެހިރާއްޭޖެގ ްދެން ްދަތުރުފުޅުަގިއ ކުރަްއވާ
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ްއެހެންަކމަށްވަނީވިްއާޔް ްވިާދޅުވުން. ްއެިވދާޅުވި ކުރިމަތިނުލައްވާނެކަމަށް

ްކުށްކުރެވިަފިއް ްއެމަނިކުފާނަށް ްުމސްތަޤްބަލުގައި ްއަދި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްމަ ްކަންތައްތަެކއް.ްހުރެއްޖިއްޔާ ްހުރި ްކުރެވެން ްއެއީ ޢާފްވެސްކުެރިވދާނޭ.

ްތިމަންނަް ްދެްނ ްއެވިދާުޅވީއޭ ްއަމިއްލައަްށ  2540އެމަނިކުފާނު

ްތިބިްލަްއވާނަމޭ.ްއެހެންކަމަށްވާއިުރ،ްކުރިމައްެޗއްނު ްވަށަިއގެން އެމަނިކުފާނު

ްމަސައްކަތަީކ.ް ްމިކުރެވޭ ްމިހާރު ްކަމެއްތޯއޭ ްކުަރއްާވ ްކީްއކުރަްއވަން ބަޔަކު

ްައޅުަގނޑުމެންނަކަްށްކޮ ްއެގޮތަކަށް ްއެކަން ްއެހެންީވމަ، ްބޭނުމަކީ. ބައިތޯއޭ

ްނޯންނާނެްކުރެވޭކަށެއް.ްކޮންމެްމީހަކުވެސްްމުސްތަޤްބަލުގައި...

ް2545 

ްނުކުތާއެްއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނިޒާމާބެހޭ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްނުކުތާއެއް، ނިޒާމާބެހޭ

ްޒަްތތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޙްލޫފް.ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްިޢއް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް2550 

ްލ.އަތޮުޅެގްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްދެންމެ ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްރިޔާސަްއަްޙމަދުްަމޙްލޫފްްވާހަަކދެއްެކވުްނ: ްސާފުކޮށްލަދޭްނ ްެއއްެޗއް ްއެވިާދޅުވި ްމެންބަރު ތަށްްޢިއްޒަތްތެރި

ްދެްން ްދަތުުރފުޅުގައި ްމިކުރަްއވާ ްރައީސް ްއެއީ ދަންނަވާލަންވެގެން.

ްެއވާހަަކް ްއެހެންީވމަ، ްވިދާުޅވީމަ. ްވާހަަކ ކުރިމަތިނުލައްވާނެ

 2555ްސާފުކޮށްލަދެއްވާތޯ.ް

ް

ް

ްއާދެ،ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބަލަިއގަނެޭވކަށެްއނެތް. ްނުކުތާއެއްކަމަށް ްނިޒާމާބެހޭ ްެއއީ އާދެ،

ްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަުފޅުްކުރިއަްށގެންދަވާ.ޢިއްޒަތް

ް2560 

ްވަަޑއިގަންަނާވްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ްއަލަށް ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްހިނގާޮގްތްްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްކަންތައްތައް ްޢާންމުކޮށް ްމަޖިލީހުގައި ބޭފުޅުންނަށް

ްާވގޮް ްއެނިގވަަޑއިނުގަންަނވާތީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެއީ. މަޖިލީހުގައިްމިތް

ްމެންބަރުންް ްލ.އަޮތޅު ްއަޅުަގނަޑކީ ްަޙއްޤުަގއި. ްރަްއޔިތުންގެ ވާހަކަދަްއކަނީ
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ްއަޅުަގނުޑް ްމީހެއް. ްހުރި ްފޮނުވާފައި ްމިތަނަށް  2565ހޮވާފައި

ްޙިމާޔަތްކުރަންް ްމީހަކު ްވަކި ްއައިސް ްފަރާުތން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ް ްމީހެއްނޫން. ްހުރި ްމަޤާމެއްގަިއްމިތަނުގައި ްެއކަހަަލ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ

ުނެވސްވާނަން.ްމީހަކުްޙިމާޔަްތކުާރްމަޤާމެއްަގއި.ްްވެސްވާލުްޙަްަދުވަހަކުެވސްް

ްއަޅުަގނ ްވާހަަކއަކީ، ްމިއުޭޅ ްދަންަނވަން ްމަޢުމޫންްޑު ްރަީއސް ެއގޮތަށް

 2570ވިދާޅުވެްތިމަންނަްއަމިއްލައަްށްވެރިކަމަށްްކުރިމަތިނުލައްވާނަމޭްބުނީމަވެސްް

ްމަމިތަ ްރަީއސް ްވަފާތެރިެވގެން ްަރއީސަށް ްއެބަތިއްަބވައޭ މޫްންއުނުގައި

ްކުށް ްްަތއްތަކުންކޮށްފައި ނުޑްސަާލމަތްވާން ްއަުޅގަ ްހަމަގައިމުެވސް މީހުން.

ްމަ ްދަޢުާވކުރާނަންއުްުރައީސް ްމިދަންނަވަނީ.ްްމޫނަށް ްފާޅުަގއި ވަރަށް

އަދުްެއވިދާުޅިވްއަޅުަގނޑަށްްވަރަށްބޮޑުްއަނިާޔއެއްދީފައިްއޮތީމަ.ްެއކަމަކުްމި

ް ްެއީއްވިދާޅުވުަމކާ ްބަދަލުވެއްޖެ. ްމުޅިން ްިޚޔާލު ްއަުޅަގނޑުގެ  2575ގުިޅގެން

ްެއީއް ްކުރާަކށްވެސް. ްއެކަން ްނެތޭ ްބޭނުމެއް ްދެން އަޅުަގނުޑވެސް

ްމިޤައުމަށްް ްމިޮއތީ ްމައްސަލަައކަށްވެަފއި ްޮބޑު ްއެންމެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްމިތަނު ްމައުމޫން ްަރއީސް ްގެނައުުމގައި ްހުންނަވައިެގްންޑިމޮކްރަސީ ަގއި

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއަމިއްލަފުޅަްށ ްއެމަނިކުފާނު ްއެކަމަކު މިކަންކުރަްއވާތީ.

ްފާސްކުރުމަކާއެންމެ ްފާސްކުރި ްވިދާުޅވީަމްފަހުން ްެއގޮތަށް  2580ުގޅޭގޮތުން

ްއެކަންް ްބޭނުންނެތީ ްމިހާރު. ްދޫކޮށްލީ ްއެިޚޔާލު އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެ ްއަުޅގަ ްދެން ްއެހެްނވީމަ، ްވިސްނަްނވީޭއްއެގޮތަްށކުރަން. ން

ްމަނިކުފާ ްމީހަކު، ްކޮންމެ ްެއއީ ްބަޔަކު ްއަންނަ ްދެން ނުްމިރާއްޖޭގައި

ް ްއަންބަކަށްްވަަޑއިގެންެނވިކަުމގަިއވިޔަްސ، މަނިކުފާނުވެސް

ްއެބަޖެހޭ.ްއަދިް ްއޮންނަން ްގޮތްތައް ްދަޢުވާކުެރވޭނެ  2585އަނިޔާކުިރކަމުަގއިިވޔަސް

ް ްބޭފުޅުން ްބައެއް ްތެރޭގައި ވަަޑއިގަންަނވަނީ،ްވިސްނާްއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއަދާުނކުރެޭވއިރުަގިއް ްމަސްޢޫލިްއޔަތު ްވެިރކަމުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

ްހަމައަށްދިޔައީމަް ްދެރައީސުންނާ ްހުންނަވާ. ްއެަބ ްރައީސެްއވެސް ނާއިބު

އާެދ،ްހދ.ެގްޢިއްޒަތްތެރިްވަނީ.ްެއކަމަކުްބައެއްްބޭފުޅުން،ްމިކަންތަކެއްްމި

ްއިޞްލާޙުތަ ްމި ްދެންމެ ްޢަބްދުމެންބަރު ްހުށަހެޅުއްވި ްއް  2590ރުެގްޞީްީނަهللا

ްއުހޫ،ް ްއުހޫ ްގޮތަކަްށ. ްއާދައިގެ ްވަރަށް ްމިވިދާުޅަވނީ ވާހަކަފުުޅގަިއވެސް
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ްމަޖިލީހަކުް ްކަލޭމެންނަށް ްކުެރްއވިޔަސް ްކަންތައްތައް ްތިހެން ްއަދި ރައީސެއް

ް ްހީވަނީ ްމި ްވިާދޅުވާއިރު ްނުބޭއްވޭނޭ. އަމިއްލަފުޅަްށްމިްމިކަމެއް

ްއުުޅއްް ްެއއްެޗއްނޫންހެންްގެންނަަވއިގެން ްރައްޔިތުންގެ ްއެްއެޗއްހެން.ްމިއީ ވާ

ނޑުމެންެގްއައީމި ްައޅުގަ ްމިއަދު ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންނަމަވެސް  2595ކީ.

ްޕްރޫފްކޮށްދޭންރަ ްމީގެކުރީަގއިްްއްޔިތުންނަށް ްމިއަދު ްބޭނުންވެއްޖޭ އެބަ

ްފާސްކުރުމާް ްފާސްކުރި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމަޖިލީހުގަިއ ރައްޔިތުންގެ

ްއަްގުޭޅގޮތުންވެސް ްބޭނުންވަނީ، ްަދންނަވާލަން ނޑު ްދެންްުޅގަ މިރާއްޖޭަގއި

ްބާރުް ްފުރިހަމަ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްހިނގާީނ ްވެރިކަން މިޤައުމުގެ

ްެއގޮތަްށް ްެއކަން ްކުރާކަެށއް. ްލާހިކެއްނޫނޭ ްއެނޫްނގޮތަކަށް  2600އޮެވގެންނޭ.

ްކުރުވާނަމޭ.

ް

ްއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްވަގުތުހަމަވެއްޖެ.ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްޢިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްކުރިަމތިނުލައްވާނަމޭްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ްމަޢުމޫން ްރައީސް ްއަޅުަގނޑު ްއެއްފަހަރު  2605ްއަދިވެސް

ްވިދާޅުވިްވިދާުޅވުމަށްްމަރުޙަބާްދަންނަވަމުންްއިށީންނަން.ްޝުކުރިއްޔާ.ްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން:ް

ް

ނޑުެވސްްްްهللاފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޢަްބދު ްައޅުގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ .`

ްފުރުޞަތަކަށްް

ނޑުްހުށަހަޅާފައިވާްއިޞްލާޙަށްްބަެއއްްމެންބަރުންްއެދިްދަންނަވާލީ،ްްވާހަކަެދއްކެުވން:ްޢަލީ  2610އަުޅގަ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްގދ.ެގ ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަފުޅުަދއްަކާވތީ. ފާޑުވިދާުޅވެ

ްޒާހިރު ްދަންްމެންބަރު ްއާދަމަށް ްބޭނުންވޭ، އިޞްލާުޙްނަވާލަން

ްހަމައެއާއެުކް ްމެންބަރުންނޭ. ްއެނގޭ ްހުށަހަޅަން ްއިޞްލާޙު ހުށަހަޅާނީވެސް

ްއިޙްލާޞްތެިރާވް ްރައްޔިތުްުންނަށް ްވަަޑއިގަންަނވަިއގެންނޭ ޖަލްސާއަށް

ްއެބޭފުޅާއަީކް ްވާހަކަދަްއކަންޖެހޭނީ. ްމިފްލޯރގައި ްކިޔައިގެން  2615މީހުންނޭ

ްހަމަައށް ްދެދުވަހު ްބޭފުޅެއްނޫން.ްްޖަލްސާއަށް ހާޒިރުެވވަަޑއިގަންަނވާ

ްއެދުނީ.ް ްފުރުޞަތަކަށް ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްދަންނަާވލަން އެހެންވީމަ،ްމިވާހަކަ

ްޝުކުރިއްާޔ.ް
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ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްހަމަވެއްޖެ.ްައޅުަގނޑު ްަވގުުތ ްއޮތް ްދަންނަވާލާފައި  2620މިހާރު

ްއެހެން ްަބލައިލާއިރު، ްކޯރަމަށް ްއަޅުަގނަޑކަްށްވޯޓަްނަމަވެސް ކަށްދާކަށް

ްފު ްއެހާވަރަކަށްހިއެއްނުވޭ ްއޮތްހެނެއް ްއަދަުދްމެންބަްްރުޞަތު ރުންގެ

ް ްއަޅުަގނޑު.... ްބަރާަބރު ްއެހެންވީމ57ްާއާދެ، ްތިއްެބީވ. ،ްމެންބަރުން

ްދެންްމިހާރުްބާކީްއެދިވަޑަިއެގންފައިްތިއްބެިވް އަޅުަގނޑުްވޯޓަކަށްްުނގޮސް

ްފުރުޞަ ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ،ްމެންބަރުންނަށް ްފަށައިގަންނާނީ. ްދިނުމަށް  2625ތު

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްޢަލީްވަީޙދު،ްރ.އަތޮުޅގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއަޅުްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްމިނެގީ،ްރައީސް، ްނުކުތާ ްނިޒާމާެބހޭ ނޑު ްަރއީްސްގަ ްދެންމެއަކު  2630ހަމަ

ްމިބަްް:ޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން ނުޑްހުްުތިވިދާޅުީވ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ، ްނިމުނުކަމަށް. ްމަުރޙަލާ ސްގެ

ސްގެްފުރުޞަތުގައިްވާހަކަދަްއކަްންހުްުކެތްތެރިެވގެންްއިނީްއަޅުަގނަޑށްްބަ

ްއެހެން ްލިބިދާނެކަމަށް. ްނުކުތާއަީކ،ްފުރުޞަތު ްނިޒާމާބެހޭ ނަމަވެސް

ްރައީް ްއަޅުަގނޑުމެން ްޤާނޫނުއަާސސީގައި މްހޫރިއްޔާްސުލްޖުޙަޤީޤަތުގަިއވެސް

ް ްދުރުކުރުން، ްމަޤާމުން ްބާބުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ  2635ވަަނ32ްްއެއީ

ްނިމިފައި ްފާސްކޮށް ްމިހާރަށް ްއޮންާނނެ ްއެމާއްާދގަިއ އިސްލާީމްްމާއްދާ.

ްޤާނޫނަކާ ްޚިލާފުވެއްޖެނަމަްްޝަރީޢަތާއި ނޑަެއޅިގެްނ ކަ

ްއެހެންވީ ްދުރުކުރެވޭނެކަމަށް. ްމަޤާމުން ަމ،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްކިހިނެއްޯތް ްނުކުރެިވ ްދަޢުވާެއއް ްމަްއޗަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

 2640ިމއީްޙަޤީޤަތުަގިއް،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްމަޤާމުންްދުރުކުރާނީކީ.ްއެހެްނވީމާ

ްތަޢާރު ްނިޒާމާބެހޭްކިހާވަރެްއގެ ްއެހެންނަމަވެްސ ްއޮތްކަމެއްތޯ. ެޟއް

މަުޑކޮށްލީ.ްއެހެންވީަމ،ްނުކުތާއެއްްަނގަިއގެންްމިވާހަަކްނުދަންނަވަންވެގެންް

ނޯންނާނެ.ްމިްމިފުރުޞަތެއްްމިއީްސީދާްރިޔާސަތުންްނިންމަންޖެހޭނެކަމެއް.ް

ްޢަބްދ18ްު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހދ.ގެ ްއަށް ް)ހ( ްމާއްާދގެ هللاްވަނަ

ްމެންބަރުޞީްީނަ ްޢިްއޒަތްތެރި ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްއަދި  2645އަޙްމަުދްްރާއި

ް ްހުށަހެޅުއްވާ، ްތާއީމަޙްލޫފް ްމާއްާދއަީކ،ްނޫނީ ްިމވާ ްހުށަހަޅުްއވާފައި ދާއެުކ
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ްރައީސް،ް ްޢިއްޒަްތތެރި ްކުރެވޭނެކަމެއްނޫން. ްފަހަރެއްަގިއވެްސ އިޞްލާޙަކީ

ް ްހިތާމައާއެކީ ްބޭނުންވޭ،ްވަރަށް ްދަންނަވާލަްނ އަޅުަގނޑު

ްޢިްއޒަތް ްމަޙްލޫފް،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްއަޙްަމދު ްމެންބަރު ތެރި

ްވަ ްަވޑަިއގެންނެީވ ްމަނިކުފާނަކީްއެމަނިކުފާނު ްދާދިފަހުންކަމަށްވެފަިއ  2650ރަށް

ް ްާޤނޫނުއަސާސީގެ ްބޭފުޅަކަށްވާީތވެ ްއެމަނިކުފާނުގެްޙަްަތުއްޕުޅު ޔާުތަގިއ

ްމަޢާފުވެސްް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެމަނިކުފާނަށް ްހައެއްކަުދވަސްކަމަްށާވތީވެ ފުރަތަމަ

ްއޮޅިވެސްދާނެ ްމިކަން ްއަތުން ްއެމަނިކުފާނު ްމިކަމުގައި. ްދުލުންވެސްްދެން .

ްތެރޭގައިއޮޅިދާ ްނޭގުުމެގ ްއަދި ްއެހެންނަމަވެސްްްނެ. ހިނަގއިދާނެ.

ްމިއު ްދަންނަވަން ްވާހަކަައކީ، ްހުންނަވައިގެްންޅޭ ްޓީޗަރަކަށް  2655ސްކޫލުތަކެްއގެ

ް ްކިަޔވައިެދއްާވްބޮުޑްސިންގާ ްޓީކުދިންނަށް ްބިޔަ ްމިއުސޫލުްންގަނބި ޗަަރކު

ްއުސޫ ްއިސްލާީމ ްޑިމޮކްރަސީާއއި ްެއއީ ިއްލުތަކާްކަންތައްކުެރއްވުަމކީ

ް ްއުސޫލުތަާކއި، ްތެރޭގަިއވެްސްއިންސާނީ ްޖަނަވާރުންެގ ްމިއީ މިއަދު

ްކިހިނެއްޯތް ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްުއސޫލެއް. ޤަބޫލުނުކުރެވޭ

ްމީހަކަކަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަް ްުހންނަ ްވަިކނުކުރެވޭކަމަށް،ށް ްމަޤާމުން  2660ްށް

ްއިސްލާމީް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްދެނީ ްއެ ްބާުރ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއޭރުން

ްއެއްބޭފުެޅްއެގް ްޤަބޫލުކުރަން ނޑުެވސް ްައޅުގަ ްޚިލާފުވާށޭ. އުސޫލުތަާކއި

ްވިދާޅުވަމުްނ،ް ްނަންފުޅު ްއެބޭފުާޅގެ ްވިދާުޅވެވުުނ، ްއޮިޅގެން ވާހަކަފުުޅގައި

ް ްއޮޅުމެއްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްތެދެއް އެހެނެއްނޫން،ްްމެންބަރޭ،

ްަމގުފުރަ ްބުނުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއެހެން ްމެންބަރޭ ްއްދާ  2665ެއީއްމަކުންނެއް

ްމަގުފުރައްދަްން ްމީހަކު ްހުންނަ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އޮޅުމަކަށްނުވާނެ.

ްކޮބައިޯތް ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަޭރ. މަސައްކަތްކުަރއްވާ

ްމަގުފުރެއްދުންްނޫންގޮތަކީ.....
ް

ް2670 

ބަރުްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.ްއާދެ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްލ.އަތޮޅުެގް ްނަންގަާވ ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްަގާވއިދަްށް ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި
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ްމެންބަރުްޙުްު ްޢިްއަޒތްތެރި ްލ.އަތޮުޅގެ ްއެދެން. ްހިތްތެވުން ރުމަތްތެރިކޮށް

 2675ްމުޙަންމަދުްނަޢީމް.ް

ް

ްމާބެހޭްނުކުތާ()ނިޒާ

ް

ްމަޖިލިސްްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްމި ްަގާވއިދަށް ްިމ، ްހީވަނީ ްއަުޅަގނޑަށް ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްދެންމެްްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއެްެެދިވގެންާވކަމެއްހެން. ްބޮޑަށް ްވަރަްށ  2680ގެންދަަވއިދެްއވުމަކީ

ްޢިއްޒަ ްއެހެން ްއަބުބޭފުޅަކު ްމެންބަރެއްގެ ބެހޭގޮތުންްްރުފުޅާްތްެތރި

ްބޭފުޅަކުް ްެއހެން ްކޮމިީޓގެ ްޑްރާފްޓިންގ ްކުިރން ްޭއގެ ވާހަކަދަްއކަަވއިފި.

ްާވހަކަދައްކަންޯތް ްމިޒާުތގެ ްދެން، ްވާހަކަަދއްަކވައިފި. ްލެއްެޕވި އަވަހާރަފުޅު

ްއަޅު ްމިގެންދަނީ. ްހުޅުވާލަިއގެން ްފޯރަމް ްމި ަގނުޑވެްސްއަޅުަގނޑުމެން

ްކެތްތެރިކަމާ ްއަުޑއެވަރަށް ްމަނިކުފާނުްއެކީ ްމިގެންދަނީ. ްބަލަމުން  2685ހޭތޯ

ް ްމިހާރު ްބައްަލާވ ްކޮށްދެއްވަންޖެހޭނެ. ްމިކަްނ ްރަނަގޅަށް 57ްމިއަށްވުރެ

ްމީހުްން ްމިއުޅެނީ. ްއަޅުަގނޑުމެން ްދާންޖެހިގެން ްލިބި،ްވޯޓަކަށް މެންބަރުން

ހަމަނުވެގެން.ްމަގުމަތިންްމީހުންްވައްދަންވީނޫންތޯްމިތާްވޯޓުނަގަން.ްއެއީޯތް

ްމިކަންތައްތައްްހަދަންވީ ްގެންނަވާ. ްމިމީހުންތައް ްއެހެްނވީމަ، ގޮތަކީ.

ްޙަޤީޤަތުގަިއެވްސް ްހަމަ ްމިތިބީ.ްމިއީ ްބަޔަކު ްމަސައްކަތްކުރާ ްމި  2690ވިޔަނުދޭން

ނިޒާމީްނުކުތާއެއް.ްމަނިކުފާުންމިކަންްމިއަށްވުރެްރަނގަޅަްށްކޮށްދެއްވުމަްށް

ނޑުްދަންނަވަން.ްޝުކުރިއްާޔ.ް ްއެދިްއަުޅގަ
ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާ ްމިގެންދަނީ. ްދަންނަވަމުން ްއަބަުދވެްސ ނޑު ްއަުޅގަ  2695އާދެ،

ްއެްއގޮތަްށް ނެޑކޭ ްއަޅުގަ ްހަމަ ްއެނގިވަޑަިއގަންނަވާނެ މެންްްބަރުންނަށް

ްހިއްތަވަންެވްސް ްޙުރުމަތްތެރިކޮށް ްަގވާއިދަށް ްދެން، ްގަާވއިދު. މިމަޖިލީހުގެ

ްހަ ނޑު ްއަުޅގަ ްޢިއްޒަތްތެިރްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. ްދެންނެވިޔަްސ މަ

ްވިާދޅުވީާމް ްެއްއެޗއް ްގެންދަވަިނކޮށް ްދައްަކވަމުން ްވާހަކަފުޅު މެންބަރުން

 2700އަޅުަގނޑަށްްއެނގެނީްެއްވިާދޅުވީކަން.ްއެހެންވީމަ،ްެއްއވެްސްޢިއްޒަތްތެިރް

ްހިއްތަވަިއގެްން ްޙުރުމަތްތެރިކޮށް ްޢިއްޒަތަށް ްމެންބަރެްއެގ ްއަނެއް މެންބަރަކު
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ްދަ ްއެަބއޮތް.ްވާހަކަފުޅު ްބުެނފައި ްގަާވއިދުަގއި ްމި ްއަކވަންޖެހޭނެކަން

ްަދންނަވާލާނަން.ް ނޑު ްއަުޅގަ ްކޮށްދެއްވާށޭ ްކަންަތްއ ްެއގޮތަށް އެހެންވީމަ،

ްއަޙްމަދުް ްެމންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީގެ ްތިލަދުންމަތީްީ ްދެން އާދެ،

 2705ްދިލް.ްޢާްާ

ް

ްިޢއްޒަްމެްނބަރުްތިލަދުންމަތީްީްދެކުނުުބރީް ްމިްޝުކުރިއްޔާ ްައޅުަގނުޑެވސް ްރައީސް. ތްތެިރ

ްމަޢުޟޫޢުގައިް

ްއަްްއަްޙމަދުްއާދިލްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްހޯދާލީ. ްފުރުޞަތެއް ްއޮިޅގެން،ްވާހަކަދަްއކާލަން ްމިއީ ްހީވަނީ ނޑަށް ޅުގަ

ްމިުއޅެނީްއިނގޭތޯ.ް ނެޑްއގައި ްބޮޑުްހާސަރުގަ ްވަރަށް ްމިއުޅެނީ  2710ބޭފުޅުންނަށް

ްހުށަހަޅު ްއިޞްލާޙު ްބޭފުޅުން ްހުށަހަޅުއްާވްމިހުރިހާ ްއިޞްލާުޙ އްވާ،

ްެއބޭފުޅުންނަށްވެސްް ްއިޞްލާޙެއްކަެމއްވެސް ްކޮްނ ްެއއީ ބޭފުޅުންވެސް

ްއަސްލުަގިއް ްެީއ ްއެ ްލިބުނުގޮތުގައި ްމަޢުލޫމާތު ނޑަށް ްއަުޅގަ ނޭނގޭ.

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްގދ.ެގ ްެއއީ ްނޫން. ްއިްޞލާޙެއް ްއަމިއްލަ އެބޭފުޅުންގެ

ްޚިޔާލުފުޅާ ްއިބްރާހީމްގެ ްޢައްބާސް ްމަތިންްމެންބަރު ްިވސްނުންފުޅުގެ  2715އި

ްިމް ްއެހެންވީމަ، ްވަނީ. ްިއޞްލާޙުތަކެއްކަމަށް ްހުށަހަޅުއްާވ އެބޭފުޅުން

ްޅ.އަތޮޅުެގްޢިއްޒަތްތެިރް ނުޑްދަންނަވާނީ ްއަްަރަނީ.ްދެން،ްައުޅގަ އޮޅުމެއް

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޤައުމުގަިއްهللا ްޭބރު ްއެބައޮތޭ ްހުށަހަޅުއްވާފައި ޢަލީ

ްޖަމްޢިއްޔާތަކަް ނޑައަޅަބައިނަލްއަޤްވާީމ ްކަ ްރާއްޖެއިން ްސަފީރުންްށް ންެޖހޭ

ް ނަޑއެޅުންފަދަ، ްނެިގްކަ ްމިދޭތެރެއިން ްައޅުަގނޑުމެން ްިއޞްލާޙެއް.  2720މިއަށް

ްއޮންނަީން ްއެމެރިކާަގއި ްިކޔާ، ްނިޒާމެކޭ ްރިާޔސީ ްފުރިހަމަ ްވޯުޓގައި ނިޒާމީ

ްކިާޔ،ްފުދޭވަ ްނިޒާމެކޭ ްކައިފައޭގެ ްބޯ ްރައްޔިތުންގެ ްއެގޮތުްންްަރކަށް ވަނީ.

ްއޮރައްޔިތުން ްނަށް ްއޮޅުވާލުމަށްފަހު، ްެއްޅުވާލުންަތކެްއ ްއެވިދާޅުވަނީ މިހާރު

ްޢައްޔަނުކުރުާމއި،ް ްސަފީރުން ްތަފާތުގޮތަކަށް ްމުޅިން ްނިޒާމަށް ރިޔާސީ

ްއެހެންވީމަ،ް ްމިއޮންނަނީ. ްަބއި ްގެަނއުމުގެ ްއަނބުރާ  2725ސަފީރުން

ްއަރިހަށްގޮްސް ްރަްއޔިތުންެގ ްއަނެްއކާވެސް އެހެންކަމަށްވަންޏާ

ްެއްދަންނަވަންޖެ ްއެހެންވީމަ، ްޢަމަލުކުރަން. ްމިއޮތީ ްމިގޮތަށޭ ްމިހާރު ހޭނެ

ްއަުޅަގނުޑް ްހޯދަންޖެހޭނެއޭ ްރުހުންވެސް ްެއ ްފަރާތުން ރައްޔިތުންެގ
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ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަްތތެރި ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްހަމަ ްދެން، ދަންނަވާނީ.

ް ްއެބައޮތް ްއިޞްލާޙެއް ްހުށަހެޅުއްވި ްމަޙްލޫފް ްމާއްާދެގ17ްްއަޙްމަދު  2730ވަނަ

ްނާއިުބް)ށ ްރަީއސްއާިއ، ްމި ްމިއޮންނަނީ، ްއިޞްލާޙުަގިއވެސް ްއެ ްއަށް. )

ް ްމިކަން ްވަޒީަރކަށޭ ްޙާލަތެްއގަިއ ްނެތް ްަްރައީސް ވާލުކުރަންޖެހެނީްޙަ

ްމީގެްންތަޢާރު ްއެބަ ނުޑްއިނގޭތޯ.ްއެވެސް ްއާދޭ.ްއެހެންވީަމ،ްއަުޅގަ ޟެއް

އިްޮއްތްމިދަންނަވަނީްމިއީްއެބޭފުޅުންެގްއަމިއްލަްވިސްނުމުންްހުށަހަޅުއްވާފަް

ްއެީއް ްިވސްނުމޭ. ްފަރާތުގެ ްމިދެންނެވި ްއަުޅަގނޑު ްހަމަ ްނޫނޭ.  2735އިޞްލާޙެއް

ްހަަމް ްހިނގައްްްޖެ.ްދެން،ްމިވާގޮތަކީ ްފެނިގެން ނޑަށް ްއަުޅގަ ްކުރީަގއި މީގެ

ްއިޞްލާޙުތަްއް ްހުރިހާ ްވޯޓަށްާދއިރު ްހެސްކިޔާފައި. ްހަމަ ބަހުސްކޮށްފާނެ

ްއެްއވެސް ްހުށަހެޅުއްވި ްއެބޭފުޅުން ްނޯންނާނެ.ްްނަންގަވާފައި އިޞްލާެޙއް

ްޢަބްދު ްމެްނބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްއަނެއް ްއަްޚްހދ.ގެ ނުޑގެ ްއަޅުގަ هللاްމިހެން

ްއެހެންވީމަ،ް ްއިނގޭތޯ. ްމަސައްކަތްކުެރއްވީ ްކުރީަގއި ްމީގެ  2740ނަޞީރު

ްވާަހަކް ްހުވާގެ ްމިއޮތީ ްދެން، ްމިއީ. ްކަމެއް ްހިތާމަކުރާ ްވަރަށް އަޅުަގނޑު

ރަން.ްހުާވކޮށްގެްންރައްޔިތުންނަްށްއިނގޭތޯ.ްުހވާްކޮންމެހެންްޭބނުންތޯއޭްކު

ްމިސާލަކަށް،ް ްބައްަލާވ ްއޮންަނގޮތަށް. ްހުާވަގއި ްމަންފާކުރޭޯތއޭ އޭގެ

ްއަތޮުޅ،ްހދ.ްއަތޮޅުވެިރއަުކް ްިމްތަމްސީލުކުރާ ނޑު އަޅުަގނޑުމެން،ްއަުޅގަ

ނަޑއަޅާފައިްހުރޭްއިނގޭތޯ.ްހުވާކޮށްފައިްޮއވޭްއަތޮުޅވެރިެއްއގެްހުވާވެސް.ް  2745ކަ

ް ްކޮބައިތޯ ްހދ.އަތޮޅަކަްށްމިއަދު ްމަސްދުވަސްވެއްޖެ ްހަތަރު އަތޮުޅވެރިޔާ.

ްއެތިބެީން ްބޭނުްނވެފައި ްރައްޔިތުން ްުނލިބޭ. ްޚިދުމަތެއް އަތޮޅުވެިރާޔގެ

އަތޮޅުވެިރާޔގެްޚިދުމަތެއް.ްކޮަބއިތޯ.ްއެހެންވީމަ،ްިމއީްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާް

ް ްޢައްޔަނުކުަރއްވާ ްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭފުޅެްއްހުވާކުރަްއަވއިގެްނވެސް،

ްއަތޮޅުވެރިަޔުކް ްއަތޮޅަށް ްއެބަޖެހޭނޫންތޯ ްެއކަންެވްސ  2750އަތޮޅުވެިރޔަކީ.

ްމިހާް ްަވޑައިުނގަންަނވަންޏާ. ްއެތަނަށް ްއެބޭފުަޅކު ޢައްޔަނުކޮށްދެްއވަން

ްކުރުމަށްވުެރް ްހުވައަކީވެްސ ްމި ްކޮންމެހެން ްއެހެންވީމަ، ްމިއޮތީ. ޙާލަތުގައި

ްފެ ްއަޅުަގނޑަށް ްރަނގަޅުކަމެްއކަަމށް ްިމްނުކުރުން ްއެއީ ންނަނީ.

ް ްވާކަމެއް ްއިނގޭތޯ.ްްަހމަހުވާކޮށްގެްނވެސް ްނެތް ްދަންނަވަންޏާ ތެދުތެދަށް

ްހަމަް ްއިްޞލާޙުތަކަކީ ްއޮތީ،ްމި ްދަންނަވާލަން ްދެން  2755އެހެންވީމަ،ްައޅުަގނޑު



 101 

ްއަ ްކުރީަގއިވެސް ްފަދައިން، ްފާހަގަކުރި ނޑުމެްނ ްކުރީގަިއވެްސްުޅގަ މީެގ

ްވެގެން ްހުރަަކށް ްބޮޑު ްވަރަށް ްހަމަްމިކަމަށް ްމިއީ ްއިޞްލާޙުތަެކކޭ. ދާ

ްހިނގަނީް ްިމކަން ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާ ްއެބަ ްއެބޭފުޅުންނަށް ނަޑއެިޅގެން ކަ

ް ްއެހެން ްދެން، ްމިހެންކަން. ްމިބޭފުޅުންްއެކަން ދިޔަކަުމގަިއވިަޔސް

ްމަޤްޞަދުތަކެްއް ްއެހެންކަހަލަ ްމިބޭފުޅުންގެ  2760ބޭނުންފުޅުވަނީ

ްުކރައްވަން.ކަޙާސިލްވުމަ ްމިކަން ްރައީްސްްށްޓަަކއި ްިޢއްޒަްތތެރި ޝުކުިރއްޔާ

ްދެއްވިްފުރުޞަތަށް.ް

ް

ްކުރެުވުންްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް ްޑްރާފްޓަށް ްފުރަތަމަ ްމިބާބުގެ ްރައީސް. ްއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް

ްފުރުޞަްްްއަސްލަމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެންނެވިން،ްބަހުސްގެ ނުޑ ްއަުޅގަ  2765ތުަގިއވެސް

ްމި ްމިކިޔަނީް"ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ" ްމިާބބަށް ްމިގޮތަށް ްއިނގޭތޯ، ނަުމން

ްދެްން ްބާރު، ްހިންގުމުެގ ްވެރިކަން ްައޅުަގނުޑމެން ްެއއީ ކީްއވެތޯއޭ.

ް ްއެބާބަށްްގާްާޢަދުލްއިންޞާފް ްހަމަ ްބާރަށްވެސް އިމްުކރުމުގެ

ް ްމިާވގޮަތކީްގާްާޢަދުލްއިންޞާފް ްދެން،ްމީަގއި ްމިިކޔަނީ. ްބާރު ްއިމްކުރުުމގެ

ްޤަބޫލުކުެރވޭ ްއަޅުަގނޑަށް ްހަމަްގޮުތން، ްމިބާބަށް  2770"ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ"

ް"ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ" ްއަޅުަގނޑުމެްންްކިޔާލުމުން ްމީހަކަށް ްވަކި އޭ

ް ްއެހެންވީމ36ްްާކިޔަމުންދާތާ ްއަަހރުވެގެންދިަޔއީ. އެނަންް،

ްމިގެނެްެވެީނ.ް ްވިސްނުމަށް ްގެނެވެީނ، ްމި ްހިތަށް ްމި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއެނަ ްއަޅުއެހެންކަމުން، ްވިސްނުމާމަށް ެއއްގޮަތްށްްަގނޑުމެްނގެ

ްއިޞްލާޙުތައްެވްސް ްބެލިގެން ްމީހަކަށް ްަވކި ްހުށަހެޅީމާ،  2775އިޞްލާޙުތައް

ނޑަށްްހީވަީންމިްގެނެވޭ ވަނ18ްްަނީ.ްއެްެހެންވީަމ،ްމިމައްސަލައަށްްއަުޅގަ

ްކުރީގަިއވެްސް ްމީގެ ްމިވާހަކަ ްމިއުޅެނީ. ްދިމާެވގެްނ މާއްދާގަިއވެސް

ްދައް ްމެންބަރުން ްޤަޫބލުކުރާގޮތުން،ްަކވައިޢިއްޒަތްތެރި ނޑު ްއަުޅގަ ފި.

ްކުރާނީް ްމީެގފަހުން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްާރއްޖޭގެ ްވެރިކަން ރާއްޖޭަގއި

ްއެމީަހުކް ްޒިންމާދާރުވާ، ްޢަމަލުތަކަށް ްއެމީހެއްގެ ްއަދި ްބޯލަނބާ  2780ޤާނޫނަށް

ްފަރާތެއް.ްއެހެން ްޒިންމާދާރުވާ ްެއކުށަށް ްވަނީނަމަ ކަމުން،ްކުށެއްކުިރކަމުަގއި

ްއެ ްފިޔަަވޅުތަކާ، ްއެކަމަށްްޅޭނެ ްއޮންނަްނޖެހޭ. ްގޮތް ްކުރެވޭނެ އެކަްނ
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ނުޑްހުރަސްއަޅާ،ްމަގުްބަންދުކުރާަކށްްއަޅުަގނޑުމެންްނުޖެހޭ.ްދެން،ްއަޅުގަް

ް 16ްްމިބާބުގެ ްމާއްދާއާ ްގުޅޭްވަނަ ްޑްރާފްާޓއި ގޮތުްންގުޭޅގޮތުން،

ް ްބޭނުންވަނީ، ްސާފުކޮށްލަން ްޑްރާފްޓްަގއި ް)ހ(،16ްްމި ްމާއްދާގެ  2785ވަނަ

ްަތފް ްވަރަށް ް)ނ( ްމަސްޢޫލިއްޔަތު،ްޞީްީ)ށ(، ްމަޤާމުގެ ލުކޮށް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެްމަޤާމުގެްމަސްޢޫލިއްޔަތުްވަގުީތގޮުތންްއުފުލުމަށްް

ޢުޒުރުވެިރވެއްޖެްޙާލަތުގައިްަކންްކުރާނެްގޮތެއްްތިންގޮތަކަށްްބަޔާންކޮށްފަިއް

ްމިވާ ްދިގުކޮށް ްމިހާ ްއެހަްއެބަވޭ. ްލިޔުްއވާފަިއވާއިރު ްޙާލަތްތަކަކީްކަ ފަަދ

ްވަގުީތގޮތުްން ްއެީއ ްސާފުކޮށްލަދެއްވާށޭ. ްހަމަ  2790ކޮބައިތޯ

ްއަދާކުރުމަްށް ްވާޖިބު ްމަޤާމުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްރައީސްއަްށް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްވަނީނަމަ ޢުޒުްުރުވެިރވެއްޖެކަުމގައި

ްމަޖިލީހު ްވަޒީރުންގެ ްއަދި ްނޭންގި ްޖަލްސާއެްއވެްސްސިޓީއިންެވސް ގެ

ްބާ ްނޭންގިްއެޖްއްވަންޖެހި، ްޖަލްސާއަކުންެވސް ްމަޖިލީހުގެ ްަވޒީރުންެގ އަދި

ްލިޔުއްވާަފިއް ްިމ ްހުށަހަޅުްއވާގޮތަށް ްއެކަން ްމެންބަރަކުވެސް  2795ޙާލަތެއްަގއި

ްއަުޅަގނޑުމެންނަށްް ްކޮބަިއކަން ްޙާލަތްތަކަކީ ްމިފަދަ ްއެހެންވީމަ، މިއޮތީ.

ްއަް ްމިމާއްދާއަށް ްއެެހންކަމުން ްއެބަޖެހެއޭ. ްހަމަްސާފުވާން ނުޑ ުޅގަ

ްއިތުރަްށް ްޭއގެ ްއެދެން. ްސާުފކޮށްލަދެއްވުން ްމިކަން ވޯޓުލުމުަގއި

ްއަޅު ްޤަބޫލުކުރަްނ، ްމޭޓަކާއެަގނުޑވެސް ްރަނިންގ ްހަމަ އެްއކޮށްްމެރިކާަގއި

ްމަޤާމުންް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްވާދަކުުރމަށްފަހު ްރައީސަކު  2800ނާއިބު

ްދިމާވާ ްނުވަތަ ްއިސްތިޢުާފދިނުމުން ްނުވަތަ ްނާއިބުްްވަިކވުމުން ޙާލަތަކުން

ްއެދައުުރގަިއް ްހަަމ ްެއއްކޮށް ްމަސްޫޢލިއްޔަތު ްއެ ރައީސްއަށް

ްޙާލަތުގަިއްޙަްަ ްއޮްތ ްާރއްޖޭގައި ްއެހެންަނމަވެސް، ވާލުކުެރވޭކަން.

ްމަފް ްމި ްމިގޮތަށް ްދިރާސާކޮްށްހޫކިހާވަރަކަށްޯތއޭ ްގެނައުމުގަިއ މް

ްދިރާސާތަެކއް ްކިާހވަރެްއގެ ްެބއްލެީވ، ްކޮމިޓީން ްކުެރއްޑްރާފްޓްކުރާ  2805ީވ.ްޯތއޭ

ް ްމިޖެހެނީ، ްދަންނަވަން ްަވިކްއެހެން ްގޮތުަގއި ްްގެ ްެއް ްަރއީސްއެ ނާއިބު

ްމަޖިލީހުގެ،ް ްރަްއޔިތުްނގެ ްއެއީ ްއެމީހަކީ ްގެނެްސފައި ްމީހަކު ްވަކި ފަރާތެއް

މަޖިލީހަށްްއެހާްނުފޫޒުގަދަްފަރާތެއްކަމުަގއިްވަނީނަމަްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް

ްފުރު ްބޭރުކޮށްލުމުގެ ްހަމަ ްލިބިގެްންމަޤާމުން ްފަސޭހައިން ްވަރަށް ޞަތުވެސް
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ްއަިދް ްމީހަކުވެސް ްހުންނަ ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް ްއެހެންމެ  2810އެބަދޭ.ްހަމަ

ްމަޤާމަށްް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ްބޭނުންހިފާ ްރައީސްެއްއގެ ނާއިބު

ްއައުމަށްފަހު...
ް

ްވެއްޖެ.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް2815 

ްހަމަްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް ްދުރުކޮށްުލންވެސް ްމަޤާމުން ްތެރޭގައި ްުދވަްސކޮޅެްއގެ ްކުޑަ ްވަރަށް

ްވޯޓުދިނުމުެގްްއަސްލަމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްިމއަްށ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއްެޗއް ްއެންމެ ްހަމަ ްއިތުރަށް އެބައާދޭ.

ް ްބޭނުންވޭ.ްއެއީ ްއެބަ ްސާފުކޮށްލަން ް)ނ(.ްްވަނ17ްަކުރިން 17ްމާއްާދގެ

ްޝަރު ްމި ްަގއި ް)ނ( ްމާއްދާެގ ްމަޖިލީހުގެްޠުވަނަ ްރަްއޔިުތންގެ ތަކުަގއި

ްކީއްެވގެންތޯޭއ.ް ްމިގެންނެވީ ްޝަރުތުތައް ްހުންނަންޖެހޭ  2820މެންބަރުންގެ

ްއަާދކުރުމުގަިއވެސް.ް ްމަޤާމު ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ވަގުީތގޮތުން

ްޝުކުރިއްާޔ.

ް

ްއާދެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުކުތާއެއް،ް، ްނިޒާމާބެހޭ ްމެންބަރު. ްޢިްއަޒތްތެރި ޝުކުިރއްްްޔާ

ްޙުސައިްން ްއިބްރާހީމް. ްޙުސައިން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި  2825ޅ.އަތޮުޅގެ

ްއިބްރާހީމް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްގަިޑްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ްިރާޔސަތުން ްމި ްމިެނގީ، ްނުކުާތއެއް ްިނޒާމީ  2830ްއަޅުަގނޑު

ްހަަމްްހަކަެދއްެކވުން:އިްބރާހީމްްވާ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްބަހުސްތަކުަގއި ްގެންދަވާ ްމި ްހަމަ ނަޑއަުޅއްަވިއގެން ކަ

ްހީވަީން ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެއީ ްެއވާހަކަ. ްއެހެންވީަމ، ބައިވެރިުނވެވޭީތވެ.

ރިޔާސަތާއިްައޅުަގނުޑގެްމަްއޗަށްްއޮންނަްކުޑަުކޑަްހިތްޕުޅުްހަމަނުޖެހުމެއްް

ްއެހެން ްދެން ްދެްކަންނޭނގެ. ްައޅުަގނުޑްވެދާނެ. ްއެހެންނަމަވެްސ، ން

ް ްއިނގޭތޯ، ްބޭނުންވަނީ ްނިޒާީމްދަންނަވާލަން ްވާހަަކއެއް  2835ުކޑަުކޑަ

ް ްއެއީ ްދަށުން. ްހދ.ެގ18ްްނުކުތާއެްއގެ ްއަށް ް)ހ( ްާމއްދާގެ ވަނަ

ްއެް ްެއމަނިކުފާނު ްހުށަހެޅުްއވުމަކީ ްުހށަހެޅުއްވި ްއެ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެްެރި
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ްހުށަ ްބަލާއިރު، ްއަސްލަާކިއްހަްަޅުއްވާފަިއާވގޮތަށް އިސްލާމްދީނުެގ

ްއެގޮަތކަށްް ްނުދެެކމޭ ނުޑ ްއަުޅގަ ްނޫނޭ. ްެއްއެޗއް ްޚިލާފު ނަޑއެިޅގެން ކަ

ްމެންބަރުންް ްިޢއްޒަތްެތރި ްގިނަ ްވަރަށް ްމިތާނގައި ްސަބަބަކީ  2840އިނގޭތޯ.ްއެއީ

ްއެްއޗެްއކަމަށް.ް ްޚިލާފު ނޑައެިޅގެން ްކަ ްއަްސލާއި ްއިސްލާމްދީނުގެ ވިދާޅުވި

ޚިލާފަށޭްމިއޮތީ.ްޚިލާފުްްާލމީްޝަރުޢީްހަމަތަކާވާނީްއިސްއަޅުަގނޑުްދަންނަ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްޚިލާފެކޭ ްަކނަޑއެިޅގެން ްައސްލަކާއި ްއިސްލާމްދީނުގެ އެްއޗެކޭ.

ްދަންނަވާލެވޭނެހާެވްސް ްކަންނޭނގެ ްމިއީ ްއެހެންވީމާ، ނުދަންނަވާނަން.

 2845ްއެްއޗަކީ.

ް

ް

ް....އާދެ،ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 2850ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްދެން،ްމިްގަޑިެވސްްޖެހެނީ.ްއާދެ،ްޝުކުރިްއޔާ.ްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް
ްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް2855 

ްވޯޓުލާންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިގެންދިަޔއީ. ްދީގެން ްވަގުތު ްއިތުުރ ނޑުމެން ްއަޅުގަ މިހާރު

ްހަމަވީއިުރ،ްއަޅުަގނޑު ްަގޑި ްަކނަޑއެޅި ްއަދަުދްިތއްބެމެން ްމެްނބަރުންގެ ވި

ް ްބޭފުަޅކުްމަދުވީމަ. ްއަެށއްކަ ްހަެއއްކަ ްއިތުރަށް ްައދި ްމިހާރު ދެން

ްތިއްބެިވ.ް ްއެިދވަަޑިއގެންފައި ްދައްކަވަން ްވާހަކަފުޅު އެބަތިއްެބވި

ްއަންނަް ްއަޅުަގނުޑމެން ްދެން ްފުރުޞަތުދީފައި  2860އެްެބޭފުޅުންނަށް

ްގައިްވޯޓަށްްދާނީ.ްޖަލްސާއެއްް

ް

 ރިޔާސަތުންްޖަލްސާްނިންމަވާލެއްވުން.ް-4ް

ް
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ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއޮންނާނީ ްޖަލްސާެއއް ްމަިޖލީހުގެ ްދެން  2865ފެބްރުއަީރ14ްްއެހެންވީމާ،ްމިހާރު

ްްޖަހާއިރު.9ްްވާްބުރާސްފަތިްދުވަުހެގްހެނދުނ2668ްްު

ް

ްޖަލްސާްނިމުނީ.ް.العالوينްربްهلل والحود

ްް

ްް_____________ް2870 


