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 ސާްފެށްޓެވުން.ޖަލްް .1

ްްް

ްعلىްوالسالمްوالصالةްهللްالرحين، الحودްالرحونްهللاްبسنްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
ްްޖަލްސާްފެށުނީ.ް.واالهްوهنްوصحبهްآلهްوعلىްهللاްرسول

ް5 

ބަރުންްހުށަހަޅުއްވާްއިންތިޤާލީްކަންތައްތަކާބެހޭގޮތުންްމެންް-2

 އަށްގެންދެވުން.ކުރިްކަށްްބަހުސްކުރެއްވުންންތަްހުށަހެޅުް

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްމަޖިލީހުެގ ްޚާއްޞަ ްރައްިޔތުންގެ ވަަނ262ްްޖަލްސާފެށުނީ.

ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެންމެހާ ްހާާާޒިރުެވވަަޑިއެގންނެވި  10ޖަލްސާއަށް

ް ްމިހާތަނަށް ްއާދެ، ްވަޑަިއގެނ59ްްްމަރުޙަބާ. ްމެންބަރުން އިޢްޒަތްތެރި

ްމިއޮީތ،ްްދެއްަވއިފި. ްޮގތުގައި ްައއިޓަމެްއގެ ްދެވަނަ ްއެެޖންޑާގެ އާދެ،ްމިއަދު

ްހުހެޅުންތަކަށްް ްހުށަހަޅުއްވާ ްމެންބަރުން ްބެހޭޮގތުން ްކަންތައްތަކާ އިންތިޤާލީ

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްިމގޮތުން ްއާދެ، ްެގންދެވުން. ްކުރިއަށް ބަހުސްކުރެއްވުން

ް ްޖަލްސާ، ްނިންމާލެވުނުއ259ްްިއެންމެފަހުގެ ްޖަލްސާ ްވާހަކަފުޅުްވަނަ  15ރު،

ްއިބްރާޙިްމް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްައއްުޑއަތޮޅުެގ ްގެންދެިވ ދައްކަވަމުން

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްެތރި ްއައްުޑއަތޮުޅގެ ްފުރުޞަތުއަރުވަން. ޠާާާހިރަށް

ްއިބްރާޙިމްްޠާާާހިރު.

ް

ާިްއައްުޑއަޮތޅުގެްމެންަބރުްިއބްރާ ްނަގާްމްްހި ްކޯރަމް ްއިއްޔެ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ނުޑްޝުކުރިއްޔާ ްއަޅުގަ  20ްލިިއރު

ްއުެފްއދުމާބެހޭގޮތުންްްވާހަަކދެއްެކވުން:ޠާހިރުް ްސަރުކާރު ްިއންތިޤާލީ ްދިޔަީއ ވާހަކަދަްއކަމުން

ްސަބަބު.ް ްތަފާތުވާ ްއެކަމަށް ްިޚޔާލު ްައޅުަގނޑުގެ ްޚިޔާލު. އަޅުަގނުޑގެ

ްއާދެ،ް ްސަަބބުތައް. ނޑު ްމައިގަ ާީދުނުކުރާ ްތާއީ ްއެކަމަށް އަޅުަގނޑު

ްޤަާަބޫލުކުރާ ްއުފެއްދުމުެގްްއަޅުަގނޑު ްސަރުކާރެްއ ްއިންތިޤާލީ ގޮުތގައި

ް ނޑު ްދިވެިހ3ްްމައިގަ ްފުރަތަމަކަމަކީ، ްއޭގެތެާެރެއިން  25މަޤްސަދެއްވޭ.

ްމެދުަގިއް ްަރއްޔިުތންގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއުފެއްދުން، ްހަމަނުޖެހުން ޤައުމުގެ

ްދިވެހިރައްޔިތުްނެގް ްނަގާލުން. ްސުލްޙަަމސަލަސްކަން އަމަންއަމާންކަމާއި
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ްއޮ ްމެދުގައި ްވޭތުވެިދަޔ ްނަގާލުން. ްެއއްބަިއވަްނތަކަން އަހަރެއްހ3ްްާންނަ

ްޙަޤީޤަތް.ް ްމިދެންނެވި ްކުރެވިފަިއވަނީ ްަތޖުރިބާ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ދުވަހު

ްހުރިހާް ްދައްކާަފއިހުރި ްމިއަދާހަމައަށްވެްސ ްފެށިގެްނ ްބަހުސުން  30މިނިވަން

ްބި ްމައްަޗށް ްޙަޤީޤަތުގެ ްމިދެންނެވި ްބިާނވެފަިއވަނީ ނާކޮށް.ްވާހަކަތައް

ްމީެގް ްއާދެ، ްނަގާލުމަށް. ްމަސްލަޙަތު ްެމދުގައި ްރަްއޔިތުންގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްމަސްލަޙަތުް ްމެދުަގއި ްރައްޔިތުްނގެ ްމިގޮތުން ްމަޤްޞަދަކީ ްޙަޤީޤީ އެންމެ

ްކަންތައްތަކަްށް ްދާޚިީލ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްބޭރުބަޔަުކ ނަގާލުމަށްފަހު

ްމިޙަާަޤީޤަތްވެ ްޝަްއެކއްނެތް ްެއްއވެސް ނޑުމެންނަްށްވެާެއްދުން. ްއަުޅގަ  35ސް

ްއަޅުަގނޑުމެްނގެްއިޤްތިޞާުދް ވަނީްމިްޤައުމުންްތަޖްރިބާްކުރެވިފައި.ްއަދި

ްފަާރތަކުންކޮށްފައި.ް ްމިދެންނެވި ްވަނީ ްމަސައްކަްތވެސް ްކުރުުމގެ ބޮއިކޮޓް

ްރައްޔިތަުކް ްެއްއެވސް ްލޮބުވެތި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްދަންނަވާނީ ްއަޅުަގނޑު މިއީ

ްކަމެއްނޫންކަ ްރާއްޭޖގެްތާއީާީދުކުރާނެ ްނޫސްތަުކގައި ްބޭރުގެ ްއާެދ، ުމގައި.

ްމިގޮތުންް ްހަރަާކތަކީ ްހިންގާފައިވާ ްކުުރމަށް ްބޮިއކޮޓް  40ޓުއަރިޒަމް

ްއާެދ،ް ްނުކުތާއެއް. ްމުހިާިންމު ްވިްސނާލަންޖެހޭ ްމިއަދު އަޅުަގނޑުމެން

އިންތިޤާލީްސަރުކާރެއްްއުފެއްުދމާްބެހޭގޮތުންްދެވަނަްމަޤްޞަދަކީ،ްރާއްޭޖެގް

ްތެ ނުޑްރައްޔިތުންގެ ްއަުޅގަ ްދެމީހެއްެގ، ްނުވަތަ ްބަެއއްމީހުންގެ ެރއިން

ދަންނަވާނީްދެމީހެކޭްނުވަތަްދެބޭފުޅެއްގެްމިނިވަްނކަންްނަގާުލން.ްއެީއވެްސް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއާދެ، ްކުރެވިދާނެކަމެއްާްނޫން. ްމިހާރު  45އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްމިނިވަންކަ ްޙައްޤުަތކާިއ ްއަާސސީ ްއެބައޮތް ްފާސްކޮށްފައި މުެގްމިމަޖިލީހުން

ްއެްއވެްސް ްބަޔަންކޮށްފައިޭވ، ްތަފްޞީލުކޮށް ްވަރަށް ްއެބާބުަގއި ބާބެއް.

މީހެއްގެްކުަލއެްއްޖިންސެއްްައދިްއެމީހެއްެގްސިޔާީސްެއްއެވސްްބޭނުމަކަށްް

ްރައްޔިތުންނަްށް ްހުރިހާ ްަތފާތުކުރުމެއްނެތި ްޙާާާލެްއގައި އެްއވެސް

ްއަސާސީް ްއާދެ، ްކަމުަގއި. ްފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެ  50ޙައްޤުތަކާބެހޭްްހަމަހަމަކަން

ްބަޔާންކޮށްފަިއވޭ.ް ްތަފްޞީލުކޮށް ްވަރަށް ްމިާވހަކަ ްމާއްދާގައި ްދެވަނަ ބާބުގެ

ްމިދާް ްޢަމަލުުކރަމުން ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިހާރު ްބަލާއިރު، ޙަޤީޤަތަށް

ްމާފުރިހަމަކޮށްް ްބަޔަށްވުެރވެްސ ްޙައްޤުތަކާބެހޭ ްއަާސސީ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްތަފްޞީލުކޮްށްބަޔާން ކޮށްދީފައި.ްއެހެންީވިއރު،ްމިޤައުމުގެްމިވާހަކަވެްސވަނީ
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ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަްށް ްަމއުމޫނު ްއަްލއުސްތާޛު ްހުންނެވި ްމިަވގުތު  55ރިޔާސަތުަގއި

ްއެމަނިކުފާނުެގް ްއާދެ، ްސަބަބެއްނެތް. ްއެއްވެސް ްނުދޭންޖެހޭ އެފުރުޞަތު

ނަޑއެިޅގެްން ްކަ ްމިޖެހެނީ، ްހާމަކުރަން ްމިތާނަގިއ ްއަޅުަގނޑު ނަން

ްނިސްބަ ްވާހަަކދައްކާފަިއވާތީ.ްއެމަނިކުފާނަށް ްމިމަޖިލީހުގައި ތްވާޮގތަށް

ްދިވެހިް ްއެމަނިކުާފނަކީ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝަްއކެތްނެތް އެްއވެސް

ްހަމަް ްއަދި ްބޭފުޅެްއ. ްކޮށްެދއްވާަފއިާވ ްޚިދުމަތްަތކެއް ްގިނަގުނަ  60ޤައުމަށް

ްއޮންނަންެޖހޭނެކަމަށްވެސްް ްއެފުރުޞަތު ްއެމަނުކުާފނަށް އެހެންކަމާއެުކވެސް

ްަގނޑުްޤަބޫލުކުރަން.ްއަދިްހަމަްއެއާއެުކ...އަޅު

ް

ްމޫސާްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްލ.އަތޮުޅގެ ްނުކުާތއެްއ ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،

 65ްމަނިކު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ނޑުމެންްއަތުަގއިްމިއޮތްްހުށަހެޅުްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ްަގިއ32ްްންްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަުޅގަ

ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމްްްމަނިކުްވާހަަކދެެއވުން: ްމައުމޫނު ްމަޤާމަށް  70މިވާގޮތުން،ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާކަމުގެ

ގަާވއިދާްޚިލާފަށްްގެނެސްގެންްމިޤައުމުގައިްހަމަނުޖެހުންްއުފައްދާްޤައުމުްން

ްފާހަގަް ްވަރަްށބޮޑަށް ްގެންދަންއުޅޭކަން ްތެެރއަށް ްހާސްކަމެއްގެ ރައްޔިތުން

ވޭްައއްުޑއަތޮުޅގެްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްއިބްރާޙިމްްޠާާޯހިރުްއެދައްަކާވްކުރެ

ްޚިލާފަށްް ްގަާވއިދާ ްޤާނޫނާއި ްެއއްވެްސކަމެއް ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ވާހަކައިން.

ްެއީއް ްވާހަަކދެއްކުމަކީ ްމިމަޖިލީހުގައި ްބާރުއަޅަިއ  75ގެންދިއުމަށް

މެންްމިތަނުގަިއްކުރެވޭނެކަެމއްނޫން.ްޤާނޫނުއަސާސީެއއްްޮއވެގެންްއަޅުަގނޑުް

މިވާހަކަްދައްކަމުންްގެންދަނީ.ްދިވެހިރައްޔިތުްނގެްތެރެއިންްަވރަށްގިނަބަޔަުކް

ްފަނާކޮށްލުންް ްޤައުުމ ްެއއީ ްކުރިމަސަްއކަތަކީ ޑިމޮކްރަސީއަށް

ްމާފަސޭހަކަމެއްނޫން.ް ްއިނުމަކީ ްމިތާ ްކެްތކޮށްގެން ކަމަށްވިދާުޅވަމުންދާއިރު،

ްމިތަނު ްގާނޫުނއަސާީސއާއި ްއެްއގޮތަށްްއެހެންވީމާ، ްަގާވއިާދ  80ގެ

ް ްޮނވެމްބަރު ްދަންނަާވފައި،ްިދވެހިރާއްޖޭަގއި ިއެގ11ްްވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް

ގެްފަހުންްއަލްއުްސތާޛުްމައުމޫނ11ްްުފަހުން،ްއާދެ،ްމިއަންނަްނޮވެމްބަރުް
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ޢަބްދުލްޤައްޔޫމޭްއެކިޔާބޭފުާޅއަްށްމިާިރާއްޖޭގެްވެިރކަމުަގއިްނުހުރެވޭނެގޮތަްށް

ްއޮންނާ ްމިރާއްޖޭެގްމިތަނުން ްފާސްކޮށްފައި.ްއެހެްނވީމާ،ްެއްއަނބުރާަލއި ނީ

ްކުރާް ްފޭރިަގންނަން ްދަމައިގަނެ ްޤާނޫނީގޮތުން ްޣަާައިރު  85ވެރިކަން

ްމަސައްކަތަކަށްްފުރުޞަތެއްްުނދެވޭނެ.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.
ް

ް

ްމާދިގުވާްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު. ްޢިްއަޒތްތެރި ްމެންބަރު، ނުޑްޢިއްޒަތްތެރި ްއަުޅގަ ހަަކ

ްފެށީމާ،ް ްދަްއަކވަން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަށުްނ ްނުކުތާއެްއގެ  90ނިޒާމާބެހޭ

ްމެންބަރަށްވެްސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫންކަމަށް ްމާރަނގަޅުކަެމއް އެއީ

ްފާހަގަކުރަްއވަްން ްނުކުތާއެއް ްނިާޒމާބެހޭ އެިގވަަޑިއގަންނަވާނެ.

ްވާހަކަފުޅުެދއްކެް ްމިްނވަރަށް ްއެކަންްވާހަކަފުޅުދަްއކަންވީ ީވމާ

ްގޮތުަގިއް ްޤަބޫލުުކރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންީވމާ، ފާހަގަކުރަްއވައިފި.

ްއެޢިއްޒަތްތެިރް ްވާހަަކ ްގޮުތގެ ްދެކިވަަޑއިގަންަނވާ ްމެންބަރު  95އެޢިއްޒަތްތެރި

ްޙަޤީޤަތެއްކަްން ްއެީއ ްގެންދަނީ. ްދަްއކަމުން ްވާހަކަފުޅު މެންބަރު

ްއެް ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާތީ ްމެންބަރަށް ްވާހަކަފުުޅްއެޢިއްޒަތްތެިރ ގޮތަްށ

ްޚިލާުފް ްގާނޫނުއަސާސީއާ ްމިހާރުއޮތް ްއެހެންވީމާ، ްގެންދަނީ. ދައްކަވަމުން

ްކުރިއަށްް ްާއދެ، ްޤަާަބޫލެއްުނކުރަން. ްއަުޅަގނޑެއް ްދެކެޭވކަމަށް ވާހަކަެއއް

 100ްގެންދަވާްވާހަކަފުޅުްނިންމާލަްއވާ.

ް

ނޑުްއައްުޑއަޮތޅުގެްމެންަބރުް ްއާދެ،ްިޢއްަޒތްތެރިްރައީސްް،ްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަުޅގަ

ްދިވެހިރާއްޖޭގެްިމގާނޫނުްހަދާްމަޖިލީހުން..ްއިްބރާިޙމްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ްޙުސައިްންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްޅ.އަތޮުޅގެ ްނުކުތާެއއް ްނިޒާމާބެހޭ  105އާދެ،

ްއިބްރާހީމް.

ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް110 



 5 

ްދައްަކވަމުންްްަސއިންްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙު ްެއވާހަކަފުުޅ ްމިހާރު ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްޠާހިރުގެްްމްްވާހަކަެދއްެކވުން:ހީާިއިްބރާ ްއިބްރާޙިމް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްައއްުޑއަތޮުޅގެ އެގެންަދވާ،

ްއިންތިޤާލީްސަރުކާރެއްްއުަފއްދަންްއެުއޅެނީްމިޤައުމުްފިތުނަް ވާހަކަފުުޅގައި

ްކަޓަުރްްފަސާދައިގެ ްާްމެރުމާއި، ްމީހުނ ްއަދި ްަވއްާޓލައި، ތެރެއަށް

ްއެދެއްެކިވް ްވިދާުޅެވ ްހިންގާށޭ ްކަންަތއްތައް ްމިފާޑުގެ  115އެޅުމާިއ،

ްއެހެްން ްއަދި ްއެމަނިކުފާނަށްވެްސ ްެއްއގޮތަކަްށވެސް ވާހަކަފުޅުތަަކކީ

ބޭފުޅަކަށްވިަޔސްްދެކެވޭނެްވާަހކަފުޅުތަކެއްނޫން.ްމިއަދުްއެހެްނވެާެއްޖެކަމަްށް

ްސަރުކާރެއްޯތއޭ.ްވަނީ ްއިންތިޤާލީ ްމިއޮތީ ްދަންނަވާނީ، ނޑު ްއަުޅގަ ްއޔާ

ްފިތުނަފަސާދަް ްކަޓަުރއެޅުމާިއ، ްމި ްމިސަރުކާރުަގއޭ ްސަރުކާރު، އިންތިޤާލީ

ްމައުމޫްން ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްކަންަތއްތަކެްއ، ްހުރިހާ  120އުފެއްދުމާއި

ްމިޤައުުމް ްތަޤްރީރެއްަގއި ްކޮންމެ ްދެއްާވ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް

ްކުރުމަށްޓަކައި...ްފަސާދަ
ް

ް

 125ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު...ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްގެްނދެވުން(

ް

ްދަންަންްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ްޤައުމު ްމުިޅްމި ްއެބަހުރި.ްމިއީ ްދަްއކަާވފައި ްވާހަކަތަެކއް ްކިތަންމެ

 130ްއް.ޙަޤީޤަތެްމްްވާހަކަެދއްެކވުން:ހީާިއިްބރާ

ް

ް

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްިޢއްޒަްތތެރި ްއިީށނދެވަޑަިއގެންދެްއވާ. ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ްމަޖިލީހުެގް ްމެންބަރު، ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެދެން. ްދެްއވުން އިށީނދެވަާަަޑިއގެން

ްރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާެގް ްއެދެން. ްހިތްތެވުން ްޙުރުމަތްތެރިކޮށް  135ގަާވއިދަށް

ްބްރާހީާިމްްޝާފިޢުްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.މެންބަރުްއި

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(
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ް

ްމިނެގީްްރަީއސުލްޖުްމހުިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްނުކުާތއެއް ްމިނިޒާމީ ނޑު ްައޅުގަ ްރައީސް.  140ްޢިއްޒަތްތެރި

ްދައްކަވަމުންްްްއިްބރާިޙމްްޝާފިޢުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރަކު ްޢިްއޒަތްެތރި އަޅުަގނޑުމެންގެ

ްބޭރުގަިއްގެން ްމަޢުޟޫއިން ްހުރަސްއެޭޅގޮތަށް ްވާހަަކއަށް ްސީދާ ދަވަނިކޮްށ،

ްދާތީް ްވާހަކަދައްކަމުން ްމެންބަރުން ްނުހިމެނޭގޮތަށް ްނުކުތާއަކަށް ނިޒާމީ

ްގެންދަްން ްރޫޙެއްަގއި ްރަނގަޅު ްމި ނުޑމެން ްައޅު ްފާހަގަކޮްށ، އެކަން

 145ހުރަސްނޭޅުމަށްްބޭނުންފުޅިއްޔާމުްވާހަކަފުޅުދަްއކަވަންްތިއްެބވިްބޭފުޅުންނަށްް

ްދަންނަވާދެއްވުމަށްްއެދެން.ްުޝކުރިއްާްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއްސ.ް
ް

ް

ްވާހަކަފުޅުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތެރި ްގެންދެވި ްދައްަކވަމުްނ ްވާހަކަފުޅު އާދެ،

 150ްކުރިއަްށގެންގޮސްްނިންމާލަދެްއވުންްއެދެން.ް

ް

ްހިތާމަކުރަންްްއްުޑއަޮތޅުގެްމެންަބރުްިއބްރާިހމްްއަ ްވަރަްށ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްފާސްކުރުމުގަިއްްވާހަަކދެއްެކވުން:ްޠާހިރު ްފާސްކޮށްފައިވާ ްމަޖިލީހުން ްހަާދ ްޤާާާނޫނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްމަސައްކަތްކުރާތީ.ް ްމަޖިލީހުން ްމިިޢއްޒަތްތެރި ްއޮޅުވާލުމަށް ޙަޤީޤަތް

ްނޯންނާ ްމަޖިލީހުން ްއެްއވެްސްމިޢިއްޒަތްތެރި ްޙާާާލެްއަގއި ްއެއްވެސް  155ނެ

ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަްށް ްަމއުމޫން ްައލްއުސްތާޛު ްނިންމާފައި، ނިންމުމެއް

ްއެކަުކް ްދިން ްއެވޯުޓ ްނުލެވޭގޮތަކަށް. ްކުރިމަތި ްޒަޢާމަތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްރައްޔިތުންނަްށް ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ްއެވާހަކަ ްއެހެންީވމާ، ްމިއީ. އަޅުަގނުޑވެސް

ްެއކު ްރައްޔިތުންނަށްްއޮޅުވާލުމަށް ްިދވެހިރާއްޖޭެގ ްަމސައްކަތަކީ ރެވޭ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްމަސަްއކަތެްއކަމަށް ްކުރަްއވާ ްއެބޭފުުޅން  160ޚިާިޔާނާތްތެރިވުމަށް

ްއެްއގޮތަކަްށވެްސް ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެިރ ފާހަގަކުރަން.

ނޑުްމިދަންނަވަނީ،ްމިވޭތުވެދިަޔް ނުދަންނަވަންްވަކިކަެމއްްކުރުަމކަށް.ްއަުޅގަ

ްހުރިހާކަމަކަށްްއ3ްަ ްމިހިނގާދިޔަ ްރާއްޖޭަގއި ްތެރޭަގއި ހަރުގެ

ްހިންާގް ްޙަާަަރކާތްތައް ްމިއިދިކޮުޅ ްމިހާރު ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ޒިންމާވާންޖެހޭނީ

 165ްފަރާތުންނޭ.ްއެއީްެއއްވެސްްޝައްެކއްނެތް...

ް
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ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަްތތެރި ްމެންބަރު، ްިޢްއޒަތްތެރި ްމެންބަރު، މެންބަރުްޢިއްޒަތްތެރި

ްފައިސަލްް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްޏ.އަތޮޅުގެ ްނުކުތާއެއް، ނިޒާމާބެހޭ

ްނަސީމް.

ް170 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްގެންދަނީކީްްފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްފަިއސަލްް ްވާހަކަަދއްކަމުްނ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުްނަސީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްައުޅގަ ްއެއީ ްއެމަނިކުފާނުްއޮޅުވާާލކަށްނޫން. ްޤަާަބޫލުކުރާގޮތް. މެން

ްއެހެންވީމާ،ް ްޤަާަބޫލުކުރާގޮތް. ްެއމަނިކުފާނު ްއެދައްަކވަނީ  175އެވާހަކަފުޅު

ްޙާާާލެްއގަިއް ްއެްއވެްސ ްއެީއކީ ްފާހަގަކުރަންޖެޭހނެ. އެކަންތަްއ

ްޚިޔާނާތްތެރިވުމެކޭްއެހެންްވިދާޅުެވގެނެއްުނވާނެ.ް
ް

ް

ްޢިއްޒަތްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްގެންދަާވއިރު،ްއާދެ، ްވާހަކަފުޅުދައްަކވަމުން ްމެންަބރު  180ތެރި

ްބޭުނންކުރެއްވުަމީކް ްބަސްތައް ްއެބާވަުތގެ ްޮއޅުވާުލމޭ، ޚިާިޔާާާނާތްތެރިވުމޭ،

ްމިދާް ްހުށަހެޅިގެން ްމިމަޖިލީހަށް ްމިއެޖެންޑާަގއި ްމިދާ، ހުށަހެޅިގެން

ދުމަީކްކަންތައްތަުކގެްތެޭރގައިްއިންިތޤާލީްމަރުޙަލާއެއްްުނވަތަްކޮިމޓީއެއްްހެ

ްމިއޮތްް ްމިހާރު ްޤާނޫނުއަސާސީާއިއ ްމިހާރު ްކަމެކޭ. ްހިލާފު ްޤާނޫނާ އެއީ

 185ޤާާާނޫނުއަސާސީާއއިްޚިލާފުވީަކމަށްްވެދާނެ.ްއެހެންނަމަވެސްްމިޢަމަލުކުރަންް

ްފެނިވަޑަިއގެްން ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްގުިޅގެން ްއިސްލާޙުަތކާ ގެންނަ

ްހުށަހެޅުްއވުންތަުކގަ ްއެކަހަަލްމިހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްިމވާ، ްސަރުކާރު އި

ްމަސްލަޙަާަތުް ްެއީއ ްޚިލާފުކަމެކޭ، ްާޤާާނޫނާ ްއުފެއްދުމަކީ ސަރުކާރެއް

ްއެވާހަކައަްށް ްގެންދަވާތީ، ްއެޢިބާރާތްކުރަްއވަމުން ްމިގޮތަށް ނަގާލުމޭ

ްއެފާހަަގް ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްގެްނދަވާތީ ްދަްއަކވަމުން  190ވާހަކަފުޅު

ްޢިއްޒަތް ްއެހެންވީމާ، ްއެކަމަްށްކުރަްއވަނީ. ްމެންބަރުން ތެރި

ްއެދެން.ް ްނިންމަވާލަދެްއުވން ްވާހަކަފުުޅދައްކަަވއި ވިސްނާަވޑަިއގެން

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް،ްމޫސާްނިޒާރު،ްވ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.

ް
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 195ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްނިޒާމީްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޫމސާް ްއަޅުަގނޑު ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޢާންމުކޮށްްްޝުކުރިއްޔާ ްނުުކތާ

ްމަޖިލީހުެގްްނިޒާރުްާވހަކަެދއްކެުވން: ްޤަބޫލުކުާރގޮުތގައި ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންނަމަވެސް ނަގާމީހެއްނޫން.

ްޚިޔާލުފާޅުކުރުުމެގް ްއެބޭފުެޅްއގެ ްމެންބަރަކަށްވެސް ްޢިއްޒަތްތެރި ކޮންމެ

 200،ްމިނިވަންކަންްއޮންނާނެ.ްތަފާތުްޚިޔާލުގެްމީހުންްމިތާްމިތިބެނީ.ްއެހެންވީމާ

ްެއއްވެްސް ްގޮތުްނ ްހުރަސްެއޅުމުގެ ްވާަހަކއަށް ްއެދެްއކަާވ އެބޭފުޅަކު

ްޚިާިާޔނާތްތެރިކަމާއި،ް ްނޯންނާނެ. ްޙައްޤެާެއް ްވާހަކަެދއްކުުމގެ ބޭފުޅަކަށް

ްޕާޓީއަކަށްނޫން.ް ްވަިކ ްކުރަނީކީެއއް ްނިެސާްބަތް ްހަމައެކަނި މިކަންކަން

ްއިްސވެރިާޔއަށްް ްއެންމެ ްޤައުމުގެ ްނިސްބަތްކޮށް، ނިސްބަތްކޮްށްްސަރުކާރަށް

ްިހތަށްއެރިެއއްެޗއްް ްއެބޭފުޅަކު ްެއއްެޗއްނެތް. ްނުކިޔާކަށް  205މިތާނގައި

މިތާނގައިްިމވިދާވަމުންދަނީ.ްއަޅުަގނޑުމެންްމިތިބެނީްއަުޑައހަން.ްއެކަމުންް

އެީއކީްޙަޤީޤަތެއްނޫން.ްެއކަމުެގްދިފާޢުގައިްވާހަކަެދއްކޭނެްީމހުންވެސްްމިތާް

ނޑުމެން އެވާަހކަެއއްްނުދަްއކަން.ްެއކަމުްތިގޮތަްށްްއެބަތިބި.ްެއކަމަކުްއަުޅގަ

ްދައްކާނަން.ް ްއެވާަހކަ ްއަޅުަގނޑުމެންވެސް ްދެއްވާކަމަށްވަންާޏ ފުރުޞަތު

 210ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ް

ްވާހަކަފުުޅްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޠާހިރު ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްެތރި ްސ.އަތޮޅުގެ އާދެ،

  އެދެން.ނިންމަވާލަދެއްވުންް

 215 

ްސަްއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްްއައްޑުް ނޑުްވަގުތީ ްއަުޅގަ ްފަރާތުން ްހުށަހަޅުއްވާ ްއުފެއްުދމަށް ްރުކާރެްއ

ްއެަބއޮތް.ްތިންވަަންްްޠާހިރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްސަބަބެއްވެސް ްހުށަހަޅުއްާވްތިންވަނަ ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި

ްޢިއްޒަތް ްގަދަކުރުން. ްވެރިކަމަށް ްބަަހކާނުލާ ްަރއްޔިތުްނގެ ތެިރްސަބަބަކީ،

ްލޮބުވެިތް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްފަރާތަކީ ްއަންނަ ްވެރިކަަމށް ްމިޤައުުމގެ ރައީސް،

ްއެފަދަް ްމިމަޖިލީހަކަށް ްބަހަކާނުލައި ްރަްއިޔތުންގެ ްަޙއްެޤއް.  220ރައްޔިތުންގެ

ްޚާއްަޞް ްރައްޔިތުްނގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްގެނެވޭނެ. ްނުއެއް ބަދަލެއް

ްމަޖިލީހުގައި..
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ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ް

ް225 

ާުރުމަތްތެރިކޮށްްްވާހަކަެދއްެކވުން:ްރިޔާސަތުން ްޙު ްގަވާއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރުން، ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމެންބަރުން، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިނގޭތޯ. ހިތްތެވުންއެދެން

ްމެންބަރުންް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެދެން. ްއިށީނދެވަޑަިއގެންދެއްވުން މެންބަރުން

ާުރުމަތްތެރިކޮށް ްޙު ްގަވާއިދަށް ްހުރިހާްްމަޖިލީހުގެ ްއެދެން ހިތްތެވުން

ްމެންބަރު،ްޢިއްޒަތްެތިރް ްމެންބަރު،ްޢިއްޒަތްތެރި  230ބޭފުޅުންވެސް.ްޢިްއޒަތްތެރި

ްޢިއްޒަތްތެިރް ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(. ްމެންބަރުން.. ްޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން.

ްއެެދްން ްއިށީނދެވަޑަިއގެންދެއްވުން ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން،

ްމަޖިލީ ްއެދެން.ްއިނގޭތޯ. ްހިތްތެވުން ްޙުާުރުމަތްތެރިކޮށް ްގަާވއިަދށް ހުގެ

ްޙަލީމްް ްަޢދްނާން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްގއ.ެގ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(.

ނީޑގައި.ް ްގޮ ްއެމަނިކުފާނު  235އިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްވުްނއެދެްނ

ްޝާފިޢުވެސްް ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ް ނިޑކޮުޅގައި ްމެންބަރު،ްގޮ ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެދެން. އިށީނދެވަަޑިއެގންދެއްވުން

ްަގާވއިދަށްް ްމެންަބރު، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ްމެންބަރު،ްޢިއްޒަތްތެރިް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެދެން. ްހިތްތެވުން ޙުާުރުމަތްތެރިކޮށް

ްއިށީނދެަވަޑއިގެންެދއްވުްން ްއެދެން. ްއިށީނދެވަޑައިގެންެދއްވުން  240މެންބަރު

ްއާދެ،ް ްއެދެން. ްއިށީނދެވަަޑިއގެންދެްއވުން ްމެންބަުރ ްޢިއްޒަތްތެރި އެދެން.

ްސ.އަތޮުޅގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެްނބަރުގެްވާހަކަފުޅުްކުރިއަްށގެްނދެވުންްއެދެން.ް

ް

ްޤާޫނނުއަސާސީަގިއްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްދައުރަީކްްދެއްެކވުން:ޠާހިރުްވާހަކަް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްބަޔާންޮކށްފައިވޭ ްތަފްޞީލުކޮށް  245ވަރަށް

ްކޮބައިކަން.ް ްދައުރަކީ ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްޞަ ްރައްޔިތުންގެ ކޮބައިކަްނ،

ްނޯންނާނެް ްތެޭރގައި ްމެންޑޭެޓއްގެ ްމަޖިލީހުގެވެސް ްާޚއްޞަ ރައްޔިތުންގެ

ްއަޅު ްބަަދލުކުރުމަށް. ްވެރިކަން ްވަލުދޮރޯށިން،ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ަގނޑުމެން

ްދިވެހިރާއްޖޭެގް ްވަނުމަކަށް. ްަވލުންދޮރޯށިން ްމިިކޔާ އަޅުަގނޑުމެން
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ްނިއިންނާނެް ްބާބުަގއިވެްސ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުްނގެ  250ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްވާހަކައެްއް ްކޮްނމެ ްބަޔަކު ްއެހެންވީމަ، ްދީފަކާެއއް. ްއެފުރުޞަތު އެކަން

ް ްއަުޅަގނޑުމެން ްިވޔަސް ްނުޖެހޭ.ްދެއްކިކަުމގައި ްއެފެންވަރަކަްށްދާކަށް އަދި

ްމީހަކުް ްފެންނަ ްރަްއޔިތުންނަށް ްއެީއ. ްަޙއްޤެއް ްަރއްޔިތުްނގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްހުންނާނީ.ް ްރިޔާސަތުަގއި ްމިޤައުމުގެ ްހުްނނާނީ. ްރައީސަކަށް މިޤައުމުގެ

ާެއްވެްސްމީހަކަށްްެއފުރުޞަތެއްްނޯންނާނެ.ްއަުޅަގނޑުމެންނަކަްށް  255އެހެންްއެ

ްޢިއްޒަތްތެރި ްޤާޫނނުއަސާސީަގިއްްމި ްނުނިންމޭ،ްދިވެހިރާއްޖޭގެ މަޖިލީހަކުން

ްކޮންމެހެންް ްއެވާަހކަ ްއެހެންވީާމ، ްބަާޔންވެފައި. ްަކނަޑއެޅި އެކަންވަނީ

ްކުރުމުެގް ްއެމަަސއްކަތް ްއޮޅުވާލުމަކަށް ްރައްޔިތުންނަްށ ރާއްޖޭގެ

ްބޭނުމެއްނެތް.ްއެމަސައްކަެތއްްއެގޮތަށްްކުިރއަކަށްްުނއެްއގެްނދެވޭނެ.ް

ް260 

ްވާހަަކެދއްކެވުްނ:ރި ްއިށީނދެަވޑަިއގެންދެްއވުންއެދެްނ.ްްޔާސަތުން ްވަގުތުހަމަވެއްޖެ. ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްހިތްތެވުންް ްޙުާުރުމަތްތެިރކޮށް ްަގވާއިދަށް ްމެންބަރު،ްމަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި

އެދެންްއިނގޭތޯ.ްހުރިހާްޢިްއަޒތްތެރިްމެންބަރުންވެސްްމަޖިލީހުގެްަގވާއިދަްށް

ްހިތްތަވައިގެންޙުާުރުމަތް ްކުރިއަްށްތިްތެރިކޮށް ްމަޖިލިސް އްބެިވއްޔާ

ްަދތިކަމަކަށްވާނެ.ް ްވަރަށް ްއެހެންނޫނިއްޔާ،  265ގެންދެވޭނީ.

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްިޢއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޒާހިރު.
ް

ް ްމެންަބރު ްބަރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ ްހޯދީ ްފުރުޞަތު ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްަރީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެއްް`.

ްތެރެއިންްްއަްޙމަދުްޒާިހރުްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްއިޞްލާޙުަތުކގެ ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑަްށް ްއަޅުގަ ްބެހޭގޮތުން ްއިޞްލާޙުަތކާ ްަބއެއް ްތާއީދުނުކުެރވޭ  270އަޅުަގނޑަށް

ްފެންނަްއެއްެޗއްްދަންނަވާލަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް...ް

ް

ްމުޙަންމަދުްްްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަތޮޅުގެ ްނ. ްނުކުތާއެއް ނިޒާމާބެހޭ

ްޠާރިޤް.

ް275 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް
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ނޑުްްމިލަދުްނމަޑުލުްދެކުުނބުރީް ްއަޅުގަ ްއެހެންނަމަވެްސ، ްލަސްވެއްޖެ. ްތަންކޮޅެއް ްމިހާރު ްއާދެ،

ްވާހަކަފުްމުޙަްނމަދުްާޠރިޤްް ްއޭނަގެކުރިްނ ްބޭނުންވަނީ، ްމެންބަރުް ޅުެދއްެކވިްދަންނަވާލަން

ްނޫނީްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފާސްކުރަން، ްނުލެއްޭވގޮތަށް ްކުރިމަތި ްބޭފުޅަކަށް ްަވކި  280ވިދާޅުެވއްޖެ

ްނިންމ ްމަޖިލީހުން ްމި ްނުލެއްޭވގޮތަށް ްކުރިމަތި ްބޭފުޅަކަށް ވާހަކަެއްއ.iްްވަކި

ްދަންނަވަންް ނުޑ ްއަުޅގަ ްވާހަަކއެްއ. ްޮއޅުވާލާ ްއެކަމުގެ ްނިންމާފައި ނޫނީ

ްކަންތައްތަެކްއްބޭނުން ްކުރިމަތިނުލެއްވޭގޮތަށް ްމައުޫމނަށް ްރައީސް ވަނީ،

ްއަުޅަގނުޑް ްއެހެންވީާމ، ްވިދާޅުވީ. ްމެންބަރު ްވާހަަކެއއް ްއުޅޭ ނިންމަން

ްދިވެހިރާއްޭޖެގް ްމައުމޫނު ްރައީސް ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން  285މަނިކުފާނަށް

ްޔާ.ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަންްދެްަދއުރުްކުރަްއަވއިފިތޯއޭ.ްޝުކުިރއް
ް

ް

ް

ް290 

ާާްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެންމެހާ ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްމި ްުނދެންނެވިޔަސް ްެއވާހަކަ ްއަޅުަގނޑު އާދެ،

ްއާދެ،ް ްދަންނަވަން. ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނކަމަށް ްއެކަން ރައްޔިތުންނަށް

ްތ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙުސައިންްރަޝީދުްހަސަން.

ް

 295ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއަްއޑުއަތޮުޅެގްޢިއްޒަތްތެިރްްޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންްކޮ ްާވހަކަފުޅުްދެއްެކވި ް`.ްދާދިްދެންމެއަކު

މެންބަރުްމުޙަންމަދުްޠާހިރުްވިދާޅުވެފަިއވަނީ،ްމިްމަޖިލީހުންްމިވެނިގޮތަަކްށްްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން:

އެބަބުނޭްިމްްވަނަްމާއްާދގ123ްްެކަމެއްްނުނިންމޭނޭ.ްމިްޤާނޫނުއަސާީސގެް

ްޚާއްަޞް ްރައްޔިުތންގެ ްމަތިން ްޚިލާފުނުވާގޮުތގެ  300ޤާނޫނުއަސާސީާއއި

ނޑިޔާުރގެައކުްން ްފަ ްއެްއވެސް ްޞައްޙަކަމާމެދު ްނިންމާކަމެއްގެ މަޖިލީހުން

ްފަރާތަކުންވިަޔްސް ްއެހެން ްބާރުލިބިފައިވާ ްޤާނޫނު ނޫނީ

ްވަކިގޮ ްވަކިކަމެްއ ްމަޖިލީހުން ްއެހެންވީމާ، ަތކަްށްސުވާލެއްުނކުރެވޭެނއޭ.

ނުނިންމޭނެކަމަށްްއެވިދާޅުވާްިވދާޅުވުމަކީްޤާނޫނީްކޮންްބިންގަލެއްްއޮެވގެްން
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 305ވިދާޅުާވްވާހަަކެއއްތޯ،ްޤާނޫުނއަސާީސއާއިްޚިލާފުްވާހަކަެއްއްއެމަނިކުފާނަށްް

ްމިތާްނުދެއްކެވޭނެ.ް
ް

ް

ްޢިއްަޒތްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކަމެއްކަން ްޚިލާފުވާ ްޤާނޫނުއަސާީސއާއި ްހުރިހާްއާދެ، ތެރި

ްބައެްއް ްތި ްައޅުަގނޑަްށ ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ.  310މެންބަރުންނަށްވެސް

ްއެއްފަހަާރް ްމެންބަރުންނެއް ްއެތައް ްއެަވގުތުކޮުޅ، ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަެޑއްނުިއވުނު.ް ްވާހަކަފުޅު ްދެއްެކވި ްޠާހިރު ްސަބަބުން ވާހަކަފުޅުދެްއކުމުގެ

ރަށްވެސްްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެްިމްއެހެންނަމަވެސްްޢެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަ

ްމިކުރެވޭް ްއިޞްލާުޙކުރުމުަގިއ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމި ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްފަދައިްނ،ް ްފާހަަގކުެރއްވި ްތި ްކުރެވޭކަމަކަށް ްމަޖިލީހަށް ްމި  315މަސައްކަުތގައި

ްނިންމާް ްމިތަނުން ްތަނެއްަގއި ްެއއްެވސް ނިޑޔާރުެގެއއްަގިއވެސް ްފަ އެްއވެސް

ްޞައްޙަ ްނުވަަތްނިންމުމަކާމެދު، ްމައްސަލަެއއްނުާުޖެއްސޭެނކަމަށް ކަމާމެދު

ސުވާލެްއވެސްްނުކުެރވޭނެކަން.ްއެހެންވީމާ،ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްއެކަްން

ްަޤބޫލެއްނުކުރަން.ް ނޑު ްއަުޅގަ ްހުންަނާވނެކަމަކަށެއް އެނިގވަަޑއިނުގެން

ްނިޒާމާބެހޭް ްއެީއ ްއެެހންވިދާޅުިވކަމަށްވަންޏާ ްއެހެންވީމާ،  320އާދެ،

ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްނުކުތާއެއްް ްއާދެ، ްބަލަިއގަްނނަންޖެހޭ. ކަމަށް

ްގެންދެވުްން ްކުިރައށް ްވާހަކަފުޅު ްޒާހިރު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

އެދެން.ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް،ްއެއީްދެންމެއަކުްއިބްރާހިމްްޠާހިރުްދެއްކެިވް

ްނާރުވަ ްއިތުރަށް ނޑު ްގުިޅގެންކަމަށްވަންާޏްއަޅުގަ ންކަމަށް.ްއާދެ،ްވާހަކަފުޅާ

ްމުޙަންމަދުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްލ.ައތޮޅުގެ ްނުކުތާއެއް  325ނިޒާމާބެހޭ

ްނަޢީާީމް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

 330ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްކުރިންެވސްްއަޅުަގނޑުްނިޒާމީްނުކުާތްނެގިން.ްދެންްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް

ްެއއަށްްނަޢީާީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއަޑުާުގަދަކަމުްންްއެކަމަކު ްމިތާނގެ ްއެއީ ްމިހާރު. ޖަވާބުދެއްަވިއފި

ްވިދާުޅވެއްޖެ.ް ްިއިވވަަޑއިނުގަީތޭއ ްއެްއޗެްއ ްކިޔާނުިކޔާ ތިމަންނައަށް
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ްހުންނާނެް ްހަނދުމަފުޅު ްމަނިކުފާނު ްއިްއޔެ ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ްކުރިް ްމަޖިލީހުން ްމި ްއުޑުދަަށކު ްމި ްވިދާުޅވި،ްިދވެިހރާއްޖޭގެ އަމިއްލަފުޅަށް

ްމެނުވީ.ްކަ ްޚިލާފުކަމެއް ްޤާނޫނާ ްޝަރީޢަތާ ްމައްސަލަެއއްނުބެލެެނއޭ  335މެއްެގ

ްމިތަނުންް ްމަޖިލިސް. ްހަދާ ްޤާނޫނު ްމަޖިލީހަކީ ްމި އެހެންކަމަށްވެއްިޖއްާޔ،

ްވިދާުޅވެއްޖެ.ް ްމިއަުދވެްސ ްސުވާލުނުކުެރވޭނޭ ްޞައްޙަކަމާމެދު ނިންމާކަމެއް

ްބާބެާެއްގެނެސް ްއިންތިޤާލީ ްީކއްެވގެންޯތ އިންތިޤާލީްްއެހެންވީމާ،

މަރުޙަލާއެއްގެނެްސ،ްއިންތިޤާލީްސަރުކާރެއްގެނެސްްހަދަންްއެއުޅެނީްމިވެިން

ްޠާހިރުް ްމެންބަރު ްައއްުޑއަތޮުޅގެ ްވެގެންނޭ ްެއވެނިކަމެއް  340ކަމެއްެވގެންނޭ

ްއަޑުަގދައެްއވެސްނުޭވް ްމިތާ ްއޭރު ްމަނިކުފާނު ްގެންެދވިއިުރ، ވިދާޅުވަމުން

ްއަމި ްމަނިކުާފނު ްނުހުއްޓެވީ. ްއަޅުަގނުޑްކީްއވެތޯ ްއެީއ. ްރޫލިންގ އްލަށް

ްވަކިބަަޔުކް ްހިންގަން ްފަސާދަ ްތެރޭގައި ްމީހުން ްމިގޮތަށް ދަންނަވާނީ

ްބެއްލެވުްން ްމަނިކުފާނު ްކަންތައްތައް ްމީހުންގެ ްތިބޭ ްލާފައި ލާރިދީގެން

 345ްމިއަށްވުރެންްގާތުންްބައްަލަވިއްދެއްވާށޭ.ްޝުކުިރއްޔާ.

ް

ް

ްދެންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެހެންވީމާ،ްްއާދެ، ްއެުރވިއްެޖ. ްޖަވާބު ްއެަކމާބެހޭގޮތުން ނޑު އަުޅގަ

ްނުެދންނެވިޔަކަްސް ްެއވާހަކަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއިތުރަކަށެްއ ްކޮންމެހެން ދެން

ްމެންބަރުް ްިޢއްޒަްތތެރި ްއަޮތޅުގެ ްމ. ްނުކުތާއެއް ްިނޒާމާބެހޭ  350ރަނގަޅުވާނެ.

ްއަޙްމަދުްޝަފީޤް.ްް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްނުކުތާއެްއގޮތަށްްްްޙމަދުްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަ ްނިޒާމާބެހޭ ްއަޅުަގނުޑ ްަރއީސް،  355ްޢިއްޒަތްތެރި

ްބަސްްްްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްނިކަމެތި ްއެހާ ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްބޭނުންވަނީ، ފާހަގަކޮށްލަން

ްބަސްް ްނިކަމެތި ްއެހާ ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ރައްދުކޮށް

ްއަްއުޑއަތޮޅުގެް ްޠާހިރު،ްްރައްދުކުރަްއާވއިރުަގއި ްމެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި

ްދިންކަމާއި،ް ްޕްރޮމޯޝަްނ ްހަތަރު ްދުވަހުެގތެރޭގައި ްއަހަރު އެބޭފުޅާއަށް

ްލާރިދިންކަމާ،ް ްބަޖެޓުން ްދައުލަތުގެ ްަބހައްޓަން ްކިޔަވަން ްބޭރުގައި  360ދަރިފުޅު
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ްާވހަކަދެއްިކއްާޔް ްެއގޮތަށް ްމީހުންނެތީތޯ.ްއެހެންވިއްޔާ ްއެހެން ްޤައުމުގައި މި

ްހުއްުޓވެންޖެހޭނެްިއނގޭތޯ.ްެއއީޭއާވގޮތަކީ.ްއެކަންކަންް
ް

ް

 365ްއާދެ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާެއއްްސ.ްއަތޮޅުްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު....ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްރައްޔިތުންްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްލޮުބވެިތ ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްބަަޔކު ްަރއީސް، ްްޢިއްޒަތްތެރި

ްއެކަްންްޠާހިރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްކުރިކަމުަގއިިވޔަސް ްމަސައްކަތް  370މަގުފުރައްދަން

ނޑުމެންްެއަކމަށްްއޮޅޭކަށްނުޖެހޭ....ް ްއޮޅުޭވކަށް،ްއަުޅގަ
ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްއިށީނދެވަޑަިއެގން...ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް375 

ްހޭްނުކުތާްކުރިއަށްގެްނދެވުން()ނިޒާމާބެ

ް

ްހެދުމަކީްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްމިޤާނޫނުއަސާސީ ްޤާނޫނުއަސާސީ. ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމިއޮތީ

ްރައްޔިތުންގެްާޚއްޞަްމަޖިލީހުގެ...ްްޠާހިރުްވާހަަކދެއްެކވުން:
ް380 

ް

ންބަރުްއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ.ްސ.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްޢިއްަޒތްތެރިްމެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(.ްނިޒާމާެބހޭްނުކުތާއެްއް

ްގއ.ްގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަދުނާންްޙަލީމް.ް

ް385 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއަދަބުވެރިަކާމްއާދެ،ްުޝކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަުޅގަންހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްުޑްވަރަށް
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ްޤާނޫނުއަސާީސްްއަދުާނންްޙަލީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޖުމްހޫރިއްޔާ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްދަންނަވަން. އިޙްތިރާމާއެީކގައި

 390ބުނާގޮތުންްޚާއްޞަްމަޖިލީސްްއެްއކުރެވެނީްޤާނޫނުއަާސސީއަްށްއެަވގުތަަކްށް

ްދިވެހިރާއްް ްގެނައުމަށްޓަަކއި. ްބަދަލުތައް ްފެންނަ ްވެރިަކްންގެންނަން ޖޭގެ

ްހުރިހާކަމެއްް ްއޮންނަގޮތާ، ްމަޖިލިސް ްަރއްޔިތުްނެގ ހިނގޮތާއި،

ްމިް ްމިޮއންނަނީ ްަދއްކާަފއި ްާވހަކައެއް ްހުރިހާ ވަޒީރުންނަށް،

ްމެންބަރުންް ްމަޖިލީހުގެ ްާޚއްޞަ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި.

ްއަޣްލަބިއްޔަުތް ްމެންބަރުންގެ  395ބޭނުންފުޅުވެވަަޑިއގަންނަާވގޮތަަކށް،

ްއޭގެތެޭރަގިއްލިބިވަޑަިއގަންނަް ްބަދަލުކުރެވޭނީ. ްޤާނޫނުއަސާސީ ވާގޮަތކަށް

ްވެރިކަމަށްިވޔަްސް ްދަންފަޅީގެ ްތިން ްވެރިކަމަށްިވަޔސް ދެދަންފަޅީގެ

ްވެރިކަްން ްީމހުން ްދެ ްފަހަރުަގއި ްކަމަށްވިޔަްސ، ްވެރިކަމަށް ދެއަހަރުގެ

ް ްޤާނޫނުއަާސސީެގ ްބަދަލުކުެރވޭނެ. ްާމއްދ123ްްާކުރަންކަމަށްވިަޔސް ވަނަ

ްއެބަބުނޭ ްރައްޔިތުްނެގް، ްމަތިްނ ްޚިލާފުނުާވގޮތުގެ ްޤާނޫނުއަސާީސއާ  400މި

ްމަޖިލީހުން ްސައްަޙކަމާމެދުްޚާއްޞަ ްިޚލާ،ްނިންމާކަމެއްެގ ފުނުވާގޮތުެގްމިތާ

ްމިބުނަނީ ްއިޝާރާތްކުްންެއއީ،92ްް،ްމަތިންނޭ ވަަނ92ްްވަަންމާއްދާއަށް

ްޚިލާފުނު ްޤާނޫނުއަސާސީާއއި ްއެބުނަނީ ްއިޝާރާްތކޮށްފައި ވާގޮުތެގްމާއްދާއަށް

ްނިންމުމެއްެގް ްނިންމާ ްމަޖިލީހުން ްޚާއްޞަ ްރައްޔިތުންގެ މަތިން

ނޑިޔާރުެގއަކުންްނުވަތަްޤާނޫނީްބާރުލިބިފައިާވްޞައްޙަ  405ކަމާމެދުްއެްއވެސްްފަ

ާެއްވެްސްފަރާތަކުންްއެްުސވާލެއްނުކުެރވޭނެ.ްއެއިްންއެބަްއިނޭގް އެހެންްއެ

ް.ްއަޅުަގނޑުމެންްބޭނުންާވގޮތަކަްށްބަދަލުކުރެވޭނެކަން
ް

 

ްމެންބަރު،ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެއްވުްންޢިއްޒަތްތެރި ްއިށީނދެވަޑަިއގެން ްމެންބަރު  410ޢިއްަޒތްތެރި

ްއެދެން.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްއިޢްޒަތްތެިރްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްިމ ްއަދި ްއެދެން. ްފާހަގަކޮްށދެއްވުން ްމަނިކުފާނު  415ްއެކަން

ްދެއްވުންްއެދެން.ްޝުކުިރއްާޔ.ްއިްއެވާހަކަްދަންނަވަމެންބަރަށްްްއަދުާނންްޙަލީމްްވާހަކަެދއްެކވުން:
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ް

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެ ްނުދެންނެިވަޔސް މެންބަރަށްްްރިްތެއިްޢޒަތްއަޅުަގނޑު

ްމެންބަރުންނަށްވެސްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެން ްއަިދ  420އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ްކޮންމެހެންްއެނިގވަަޑއި ްއެހެންވީާމ، ްއެާެހެންކަން. ްެއކަްނއޮތީ ގަންަނވާނެ

ްނުދެންނެވިޔަ ްެއާވހަކަ ްައޅުަގނޑު ްރަނގަުޅވާނެކަމަށްްއިތުރަކަށް ސް

ްޒާހިރުް،ްހީކުރަމުން ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްވާހަކަފުޅުްކުިރއަށްްގެްނގޮސްްދެއްވުންްއެދެން.ް

ް425 

ްގޮތެއްަގިއްްިރއްޔާގެްމެންަބރުްރަީއސުލްޖުްމހޫ ނުޑ ްމައިގަ ްވާަހކަ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްބޭނުންވަނީްބިނާކުރަންްްއަްޙމަދުްޒާިހރުްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްޚިޔާލުތަކަްށް، ްތަާފތު ްެއގޮތްނުކުރެވޭ ނޑަށް އަުޅގަ

ްމަފް ްމާއްާދތަކުގެ ްބައެއް ްޢިއްޒަތްތެރިްމާހޫާޫހުށަހެޅިފައިވާ ބެހޭގޮތުން.

ްޤާނޫނުއަސާސީައކަްށްރަ ްއާ ްޤާނޫނުއަސާސީން ްޢަމަލުކުރެޭވ ްމިހާރު އީސް،

ްފެނޭ.ް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއޮންނަންވާނެކަމަށް ްޮގތެއް ްއަދި ްމަގެއް  430ރުޖޫޢަވުމަށް

ްޢަމަލުކުރެވޭް ްމިހާުރ ްތާއީދުކުރެވޭ. ްައޅުަގނަޑށް ްއެކަމަށް އަދި

ްބާބެއްގެް ްގެެނވިފަިއަވނީ ްކަންތައްތައް ްއިންތިޤާީލ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ސިފައެްއގަެއއްނޫން.ްއެހެންނަމަވެސް،ްޤާނޫނުއަސާީސގެްތަފާުތްމާއްދާތަކުެގް

ްމަރު ނޑުމެންޙަާައިންތިޤާލީ ްއަުޅގަ ްގެނެވިަފއިވޭ. ްމިްްލާތައް މިހާރު

ްމިކުރަނީ ްމަސައްކަތް ްޤާނޫނުއަާސީސގަ، ްއިންތިޤާލީްިއޞްލާޙުކުރެވޭ  435އި

ްބޭއްވުމަށް ްބާބެއް ްއަުޅަގނޑު. ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްމި ްވަީންސަބަބަކީ މެން

ނޑުމެންެގްްސަ.ށްްގިނަްަބދަލުތަކެއްްގެނެސްްވަރަށްްބޮޑެތިްވަރަ އަދިްައޅުގަ

ްތަޢާރަ ްމިވީތަނަށް ްމުޖުތަމަޢަށް ްފުނުވާދިވެހި ްގިނަ ްވަރަްށ ާއްކަހަލަ

ްތަޢާރަފު ްވަނީ ްމަފްހޫމްތަކެއް ނޑަްށެވްސްއެހެންވުމާްކޮށްފައި. ްއަުޅގަ އެީކގައި

ް ްއިންތިހަމަ ްތާއީުދކުެރވޭ ްބޮޑަށް ްބާެބއްވަރަށް ްޢިއްޒަތްތެިރްްޤާލީ  440އޮތުމަށް.

ްރައީސް ްބޭނުމަީކް، ނޑު ްމަިއގަ ްއޮތުުމގެ ްާބބެއް އިންތިޤާލީ

ްމަރުސިސްޓަމެ ްެއއް ްމަރުްންލާއިަޙާަޓިކްކޮށް ލާއަްށްކަންތައްތަްއްޙަާައަނެއް

ް ްއެްއެވސް ްދިއުން. ްއިންޤިލާބެްއްްޙާލެއްގައިބަދަލުވެގެން ްމާނައަކީ ޭއގެ

ްޢިއްަޒތްތެރި ްނޫން. ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްްގެނައުމެއް ރައީސް،
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ްމުޙަ ްމެންބަރު ްވާހަކަފުުޅގައިްޢިއްޒަތްތެރި ްއަނިލްގެ ްންމަދު  445މިހާުރް،

ޢަމަލުކުރެވޭްޤާނޫނުއަސާސީންްއާްޤާނޫނުއަސާސީއަށްްބަދަލުުވމާްބެހޭގޮތުންް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްެއ ނޑު ްއަުޅގަ ްދެްއކެވި. ްވާހަކަފުޅުތަކެއް ްމުހިންމު ވަރަށް

ްވާ ްދެއްކެވި ްއިންތިޤާލީްމެންބަރު ްތާއީދުކުރަން. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ހަކަފުޅަްށ

ްވާހަކަދަްއާކްޙަާަމަރު ްބާރުލާން ްބަަހއްޓަން ްެވރިކަމުގައި ްމީހަކު ްަވކި ލާގައި

ްހަމައެގޮތަްށް ްތާއީެދއްނުކުރަން. ްައޅުަގނޑުެވސް ްކުރުމަށް  450ކަންތައްތައް

ްމަރު ްނުބަހައްޓަންްޙަާައިންތިޤާލީ ްވެރިކަުމގަިއ ްމީހަކު ްވަކި ލާގައި

ްާތއީދެއްނުކުރަން.ްއަޅަާަބާރު ނުޑ ްއަުޅގަ ްަދއްާކކަށެްއވެސް ްވާހަކަ ން

ްކޮށްފަިއް ްއިންިތޚާބު ްބަލަހައްޓަން ްއިންތިޚާބެއް ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ްކަމެއްނޫން.ް ްާތއީދުކުެރޭވ ްައޅުަގނޑަށް ްތިއްެބވުމަކީ ްބޭފުޅުްނ ތިއްބެވި

ްހިނގަމުން ްއިްނތިޚާބުތައް ްނަޒަުރަގއި ްދާއިރުއަޅުަގނުޑގެ  455ތިޚާބުަތްއްއެއިން،

ބަލަހައްޓަވަންޖެހޭނީްމުސްތަޤިއްލުްވަކިްފަރާތަކަށްނުޖެހޭ،ްވަިކްޕާޓީއެއްަގިއް

ނޑުމެ ްއަުޅގަ ްއެނގިފައިުނާވްފަރާތްތަހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާކަމަށް .ްކުންންނަށް

ްބެލުމަށްޓަކަިއް ްރަނަގޅަށްތޯ ްދަނީ ްއެކަންަތްއތައް އެހެންނަމަވެސް،

ްބޭުފޅުން ްކުރިމަތިލައްވާ ްމަންދޫބުންނާްގެއިންތިޚާބާ ްމަންދޫބުންްއި ޕާޓީތަުކގެ

ްތިއްބެވުމަްށް ްގޮުތގަިއ ްފާރަވެރިން ްބެލެހެއްެޓުވމަށް ްމަސަްއކަތް  460އެ

ްާއް ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެިރ ްތާއީދުކުެރވޭ. ްޮބޑަްށ ްވަރަށް އަޅުަގނޑަްށ

ްބަދަލެްއް ްބޮޑު ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުންގެ ްބަދަލުާވއިރުގައި ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްބަ ނޑަްށްގެންނެވުމަށް ްއަޅުގަ ްހުށަހަޅުއްވާފަިއޭވ. ްިއޞްލާޙުތައް އެާެއް

ްަރއީްސ،ްރައްޔިތުްނެގް ްޢިއްޒަތްތެރި ްސަބަބަކީ ްތާއީދެއްނުކުެރވޭ. މިކަމަކަށް

ްޤާނޫނުއަސާީސެގް ްމިއޮތް ްމިހާރު ްމިހާރު ްަވނީ ްއެކުލަވާެލވިފަިއ  465މަޖިލީސް

ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްއާ ްއެކީަގއި ާއް،ްބަދަލުވާއިރުްްމަތިން.ްއެހެންކަމަށްވުމާ

ްމަޖިލި ްރައްޔިތުރައްޔިތުންގެ ްމިހާރު ްއަްނނަންދެން ްމަޖިލިސް ްސްންގެ

ްރައީސް،ް ްޢިއްޒަތްެތރި ްޤަބޫލުކުރެވެނީ. ނަޑށް ްއަޅުގަ އޮންނަންޖެހޭކަމަށް

ް ްަޢއްޔަންުކރައްވާަފއިާވ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމަޖިލީހުގައި 8ްރައްޔިތުންެގ

 470ތައްްފާސްކުރުމަށްްއޮންނަްމަޖިލީހުންްކަންތައްްނުފޫޒެއްްމެންބަރުންގެްމާބޮޑު

ްޤަބޫލެއްނުކުކަމަކަށެްއވެ ނެޑްއ ްއަުޅގަ ްޢިއްޒަތްތެިރްރެވޭސް ްސަބަބަީކ .
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ް ްޢައްޔަންކުެރވޭ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުން ްއިތުރަްށ8ްްރައީސް، މެންބަރުންގެ

ް 42ްްއިންތިޚާބުކުރެޭވ ްތިއްބަވާ. ްތިއްބަާވއިރުަގިއ42ްްމެންބަުރން މެންބަރު

ްމަޖިލީހުގެކަމެ ްރައްޔިތުން ްބޭނުންވަނީ ްފާސްކުރަން 26ްްއް ވޯުޓ26ްްޯވޓު.

ް ްއަދި ްނުދެއްާވ16ްްދިނުމަށްފަހުގައިވެސް ްވޯޓު ްއެބަތިއްބަވާ  475މެންބަރުން

ް ްއެ ްމަޖިލީހުގ8ްްެތިއްބެިވޔަސް. ްރައްޔިތުންގެ ްނުހިމަނާ. މެްނބަރުން

ްއަ ްދެތިން ްބަލާލާއިރުްވޭތުވެިދޔަ ްމަސައްކަތަށް ްހަރުެގ ްަގއި، މަިއްަމޖިލީހުގެ

ްބޭފުްޖަލްސާއަށް ްހާޒިރުވާހާޒިރުވާ ްކޮމިޓީތަކަށް ްޅުންނާއި ކޮމިޓީތަކުެގް،

ްބަލާލާ ްޕެޓަނަށް ްވޯޓުދެްއާވ ްއަދި ްއަޅުަގނޑަްށްހާޒިރީއާއި އިރުގަިއ

ްދެންނެވޭނީ ،ް ްކަމެްއފާސްކުރުމުަގިއ8ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  480މެންބަރުންގެ،

ް ްއޮތްކަމަކ8ްަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްނުފޫޒެއް ްމާބޮޑު ްށްމެންބަރުންގެ

ްރައީސް،ް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްފާހަގަުކރެވިފަެއއްނެތޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްދާއިރުގަިއް ްތަފްޞީލަށް ްއެކުލަވާލެވިަފއިާވގޮުތގެ ްމަޖިލިސް ރައްޔިތުން

ްސިންގަލްް ްމިއެކުލަވާލެެވނީ ްމަޖިލިސް ްރައްޔިުތންގެ އާާާޤާނޫނުއަސާސީން

ްމަޖި ްަރއްޔިތުްނގެ ްއަދި ްމައްޗަށް. ްކޮންސިޓުއެންީސެގ  485ލިސްެގްމެންބަރ

ްމެންބަރު ްއަދަދު 72ްްންގެ ްނުވަތަ ްށ72ްްށް ްޢިއްޒަތްތެިރް، އިްއެޔ

ްާއް ްއަދި ްބެލެޭވ. ްހިނަގއިދާނެކަމަށް ްވިދާުޅވިގޮުތަގއިިވްއޔާ މެންބަރަކު

ްމަޖިލިސްެގް ްރަްއޔިތުްނގެ ްވަޒީރުންާނއި ްބުނާގޮުތގަިއިވއްޔާ ޤާނޫނުއަސާސީ

ްސަ ްިސވިްލ ްނުތިއްބެވޭނެ. ްރވިްސގެްމެންބަރުންކަމުގައިެވސް

ްމިކަހަލަް ްނުތިއްެބވޭނެ. ްބޭފުުޅންނަކަށްވެސް  490ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ

ްއަންަނއިރުަގއިް ްބޮޑުބަދަލުތަކެއް ްކިހިނެއްތޯޭއް، ްއަރަނީ ްހިތަށް ނޑު އަުޅގަ

ްގެނެ ްބަދަލެއް ްއެއްަބޔަށް ްމަޖިލީހުގެ ްައނެއްބަރައްޔިތުންގެ އިތަކަްށްސްފައި

ްނުގެންނަން ްް.އެބަދަލު ްމިދައްކަނީ މެންބަރުންެގ72ްްައޅުަގނޑުމެން

ްޮއންނައިރު ްދައްކާފައި ްވާަހކަ ްކުރާނެގޮތުގެ ްކަންތައްތައް 52ްް،މަޖިލީހުން

ނުޑގެްނަޒަުރގަިއް  495މެންބަރުންގެްމަޖިލިސްއަށްްއެަކންތައްތައްްކުރުމަކީްއަުޅގަ

ްގިަން ްރައީސް، ްިޢއްޒަތްތެރި ްުނވެހިނގައިދާނެ. ްރަނަގޅުކަމަކަށް ްމާ އެއީ

ްވާހަކަ ްމެންބަރުން ްމަރުދެްއކެވިފުޅުޢިއްޒަތްތެރި ލާތަކަްށްޙަާަފަަދއިން

ްޮާ ްގޮންޖެހުންތަކެްއްބަދަލުވާއިުރގައިްބޮ ްއެބައާދޭ.ްޮބޑެތި ޑެތިްމަްއސަލަތަކެއް
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ްފުންކޮށްް ްަހމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްދަްނނަވަންޏާ ްތެދުތެދަށް އެބައާދޭ.

ްޮގންޖެހުންތަކުންް ްަބއެއް ްމީގެ ްނޭނޭގ ނަޑކަށެއް ްއަުޅގަ  500ވިސްނާލާއިުރވެސް

ްސަލާމަތްވެް ްގޮންޖެހުންތައްްކިހިނެއްކަން ްއެ ްކޮންެމގޮތެްއވިަޔސް ްއެއީ ވޭނީ.

ްދަންނަވަންޏާ ްމިސާލަކަށް ްބޭއްޭވއިރުަގއިްްއަންނާނެ. ،ްއިންތިޚާބުތައް

ްމަޖިލިސްގެް ްރައްޔިތުްނެގ ްއިންތިޚާބަށްފަހުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްއޮްނނާނީއިން ްބޭްއވޭއިުރަގއި ްރައްޔިތުްނގެްތިޚާބު ްމިއޮތް .ްމަޖިލިސްްމިހާރު

ްދިއުަމީކްއޮ ްުކރިއަށް ްފާްސކުރުމާއި ްކަންތައްތައް ްކަހަލަ ްަބއެއް  505ންނައިރުަގއި

ްވެގެންދާނެ.ް ްދަތިކަމަކަށް ްވަރަށް ްހިތުން ނޑު ްއަުޅގަ ްގެންދިއުަމކީ ކުރިއަށް

ްތާއީެދްއް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއޮންާނކަށެއް ްކައުްނސިލެއް ްވަކި ްހިންގާ ސަރުކާރު

ްތަ ްމިކަމުގެ ްރަީއސް.ްއެއީ ްޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެންނަްށްނުކުރެވޭ ްއަޅުގަ ޖުރިބާ

ްވާަހކަފުޅުދެއްެކިވް ްކޮމިޓީތަކުން.ްއިއްޔެ ްބަެއއްަކހަލަ ްއެބަކުރެވޭ މިހާރުވެސް

ްމިކަމަށްް ްކޮންމެވެސްވަރަަކށް ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެރި  510ކޮންމެވެސް

ނޑު ްއަުޅގަ ްކަންނޭނގެ. ްއެކުަލވާލާއިރުއަލިއަުޅވާލެްއވި ްކޮމިޓީަތްއ ،ްމެން

ްއެކު ްސަރުކާރު ްަވިކްމިސާލަކަށް ްެއކުލަވާލަނީ ްމި ްަކއުންސިލް ަލވާލާ

ްަމއްޗަ ްރެޕްެރޒެންޓްހަމައެއްގެ ްމަޖިލީހުގައި ްމެންބަރުންގެްްށް. ކުެރޭވ

ްމައްޗަށް ްބިނާ، ްމަްއަޗށް ްމަޖިލީހެޕާރޓީަތކުގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއްކޮށްފައި

ްއެކުަލވާލިޔަސް ،ް ްދަންނަވަންޏާ  515ބޭފުޅުންގ4ްްެމިސާލަަކށް

ްދު ްކޮމިޓީއަކަްށވާކަމަްށވަންޏާ ްއެ 4ްްަވސްކޮޅެއްުނވެ ްކްރޮސްްބޭފުޅުން ފްލޯ

ްދިމާވާނެ.ްްކުރަްއވައިިފއްޔާ ްދަތިތަކެއް ްމިކަހަލަ ްކިހިނެއްތޯ. ްހަދާނީ ދެން

ްއެއްބަްސެވވަަޑއިގަން ްބޭބޭފުޅުން ްތަފާތު ްކަންތައްތަްއްއަދި ަނވަިއގެްނ

ްހިންގުމަނިންމަ ްޤައުމު ްއެހެންވުމާއިގެން ްދަތިކަމަކަށްވާނެ. އެީކަގިއްކީ

ްރައީސް،ްއަޅުަގނޑަް ްޢިްއޒަތްެތރި ްތާއީދެއްނުކުެރވޭ. ްއެކަަމކަށް  520ކަށް

ްހައްދަާވް ްދެކޮޅު ްވަރަށް ްމިކަމަށް ްއެުކެވރިންވެސް ާެއް ްބައެ އަޅުަގނުޑގެ

ްއިންތިޚާބުތަްއް ްގަވަރމެންްޓގެ ްލޯކަލް ްމައްސަލައަކީ.ްއެއީ ްމި މައްސަލަެއއް

ްމިކަމުަގއިް ްރައީްސ، ްޢިްއޒަތްތެރި ްޙަޤީޤަުތގަިއވެސް ްބޭއްވި. ްކުރިން

ް ނޑު ްައުޅގަ ްއެބަުއޅޭ. ްމައްސަލަެއއް ްޤައުމީްމި ްެދކެނީ އެކަންތައް

ނަޑށް ްއަޅުގަ ްދަންނަވަންޏާ ްއެހެންގޮަތކަށް  525މިކަމުގަިއްްނަޒަރަކުން.



 20 

ްނޫނި ްޕާރޓީ ްްއްޔާޕާރސަނަލް ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއިންޓަރެސްޓަށްވުރެްއަޅުގަ

ްވަރަށް ްމުޖުތަމަޢު ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްބޮުޑ. ްއިންޓަރެސްޓް .ްުކޑަނެޝަނަލް

ްމުޖުތަމަޢުގައި ްމިކުޑަކުަޑ ،ް ްމިއުޅެނީ ްރަށްރަުށގަިއ ވަރަަކްށ822ްްަބއެއް

ް ްއާބާދީ. ްލޯކަލ622ްްްމީހުންގެ ްއޮންނަތަނެއްަގއި ްއާބާދީ ްމީހުންގެ ވަަރަކށް

ްބޭބޭފުޅުންް ްޕާރޓީތަުކން ްެއކިެއކި ްއޮްނނައިރުަގއި ްއިންތިޚާބު  530ގަވަރމަންްޓގެ

ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްެއވަގުުތގަިއ ްެއްްކުރިމަތިލައްަވއި ހަމަނުޖެހުންތަކެއް

ްއުޅެނިކޮށްް ްއޮއްބާނުލެވިެގން ްހަމަނުޖެހުންތައް ްއެ ްއޮންނާނެ. ސޮސައިީޓގައި

ްމިބާްއވަނީ ްއިންތިާޚބުްއަޅުަގނޑުމެން ްރިޔާސީ ނޫނިއްާޔްް،ައނެއްކާެވސް

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްެއކީަގއި ްއެހެންވުމާއި ްމިބާއްވަނީ. ްއިންތިޚާބު ޢާންމު

ް ްލޮޅުްފެބްރިކަށްސޯޝަލް ްވިްސނޭގޮތުަގއިިވއްާޔްއަންނަ ނޑަށް ްއަޅުގަ  535ން

ްއިންތިާޒމްކުރާއިރުަގިއް ްކަންތައްތައް ނޑުެމން ްއަުޅގަ ވަރަށްބޮުޑވާނެ.

ްބަދަލުތަކަށްެވސް ްއަންނާނެ ްމުޖުތަމަޢުއަށް ބަލާލަްންްއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއެހެންވުމާ ްތާއީދުކުރެވެީނ،ްއެބަޖެހޭ. ްޮބޑަށް ްއަޅުަގނޑަށް ެއކީަގިއ

ްޢިއްްްއަޅުަގނޑަށް ްމެންބަރުންއެާެނގޭ ްޒަތްތެރި ްޢިއްޒަތްތެިރް، ބައެްއ

ް ްކީއްވެގެންކަްނ ްމެންބަރުން ްތާއީދުކުރައްވަނީްމިއަށް  540އެބޭފުޅުންް.

ްލޯކަްލް ްގޮތުަގއިިވއްޔާ ްދެކެވަޑަިއގަންނަވާ ްނުަވތަ ްވިްއޔާ ވިދާޅުާވގޮުތގައި

ްނޫނިގަވަރމަން ްަކތީބުންނާއި ްނެތިއްޔާ ްެޓއް ްބަެއްއްއްޔާ އަިދވެސް

ް ްނުފޫޒު ްމިްފަރާތްތަކުގެ ްމިހާރު ނުޑމެން ފޯުރވާނެ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްއަުޅގަ

ްރިޔާީސް ްއިްއޔެ ނޑިގެންދާނެ. ްކެ ްވަރަށްބޮޑަށް ްނުފޫޒު ްއެ ރާވާގޮތުްނވިްއޔާ

ްވާހަ ްކުރިމަތިލައްަވިއެގން ްކެންިޑޑޭޓެްއގެއިންތިޚާބާއި ްދެއްކެވި  545ބޮުޑް،ްކަފުޅު

ްއޭނަްްޕާރޓީ ްވިދާޅުިވގޮުތގަިއވިްއޔާ ްާވހަކަފުޅުގައި ްކެންޑިޑޭޓެްއގެ

ްއްޤަބޫލުފުޅުކުރެ ްއިންތިޚާބު ްއޮތް ްކުިރއަށް ްިވްއޔާ ޕަސެންްޓ72ްްޭވގޮުތގަިއ

ްފުވެިރވާނީޞާާާއިން ްަބިއް. ްބާީކއޮތް ްދެން މާނައަކީ،

ްއެހާް ްކެންިޑޑޭޓެްއ، ްއިދިކޮޅު ްއެ ްެއހެން، އިންޞާފުވެިރއެއްުނވާނެއޭ.

ނަޑްށް ްއަުޅގަ ްވިދާުޅވާކަމަްށވަންޏާ ްެކންޑިޑޭޓެްއ ްއިދިޮކޅު ްއުސް  550ފުންނާބު

ްކަންނޭނގެްހީ ްބަލާލެވިދާެނ ނޑުމެންނަށް ްައުޅގަ ްވިްއޔާ ވާގޮުތގައި

%ް ްއިންތިޚާބު ް%82ްކުރިއަށްއޮތް އިންޞާފުވެިރ92ްްނުވަތަ



 21 

ްރައީްސ،ް ްިޢއްޒަތްެތރި ްމިހެންވުމާއެކީ، ްވެދާނެކަމަށް. އިންތިޚާބެއްކަމަށް

ްރިޔާީސް ްކުރިން ްއިންތިޚާބުގެ ްލޯކަލް ްތާއީދުުކރެވެނީ ްބޮޑަށް އަޅުަގނޑަށް

 555ޚާބުްބާއްވާފައިްހަމަްވަުގތުންްޢާންމުްއިންތިޚާބުވެސްްބާއްވަން.ްދެންްއިންތި

ްބާއްވާގޮތަްށް ްއިންތިޚާބުތަްއ ްއެއްފަހަރާ ްޤައުމުތަުކަގއި ްބައެއް ދުނިޔޭގެ

ބަލާލައިރުަގއިްއެބަހުރިްާބއްވާަފ،ްބަެއއްްަޤއުމުތަކުަގއިްޢާންުމްއިންތިޚާބާިއް

ްއަޅުް ްއެކަމަުކ ްއެީކަގއި. ްއިންތިޚާބާއި ްފެންނަްރިޔާސީ ނޑުމެންނަށް ގަ

ލިޔުންތަކުންްފެންނަގޮތުންްވިްއޔާްއެބޭފުޅުންވެސްްވިދާުޅވަނީްއެއީްއިންތިާހް

ްއަޅުަގނޑަްށް ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮންމެއަކަްސ، ްދަތިކަމެކޭ.  560ދަރަޖައިގެ

ްޢާންމުް ްެއއަށްަފހުގައި ްއިންތިޚާބު، ްރިޔާސީ ްފުރަތަމަ ތާއީދުކުރެވެނީ

ް ްގަވަމަްންޓްއިންތިޚާބު،ްެއއަށްފަހުަގއި ްގަވަމަންޓް.ްއެކަަމކު،ްލޯަކލް ލޯަކލް

ްއެްއވެްސް ްއެބަެޖހޭ ްބަލަން ނޑުމެން ްައޅުގަ ްފަސްާވއިރު، އިންތިޚާބު

ްހަމަޖެހިފައިް ްިނޒާމުތަްއ ްގޮތަށް ްނުފޯރުވޭ ްނުފޫޒު ފަރާތަކުން

ްދެްއިވް ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްކުރުން. ްކަންަތއްތަްއ  565އޮންނާނެގޮތަކަށް

ްޝުކުރުދަންނަވަން.ްފުރުޞަތަށްްވަރަށްްބޮޑަށް

ް

ްދެކުނުބުރީެގްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަރިއަތޮުޅ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަްތތެރި ްުޝކުރިްއޔާ ްއާދެ،

ްއަބްދުް ްއަބްދުްލމުޙްސިން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރުްهللا. ޢިްއޒަްތތެރި

ްއިސްމާޢީލް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމާލެއަތޮޅުގެ ްމިަވގުތު.  570ްވަަޑއިގެންނެތް

ްއަބްދުލްޙަމީދު.ް

ް

ްކޮމިޓީްންްމާލެއަޮތޅުްމެްނބަރުްިއސްމާޢީލްް ްޑްރާފްްޓކުރާ ްދިރާސާކޮށް ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްބާބެއްްްވާހަަކދެއްެކވުން:ްޢަބްދުްލޙަީމދު ްކަންަތއްަތކާބެހޭ ްއިންތިޤާލީ ްއެއްފަަދއިން ްބާބުތަކެކޭ އެހެން

ްވޭުތވު ްދުވަސްތަެކއް ްނުފޮނުވި ްޢިއްޒަތްތެރިްމިމަޖިލީހަށް  575މަށްފަހު،

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްފުރުޞަުތ ްހުށަހެޅުއްވުމުގެ ްއެާބބު ްއަމިއްލައަށް މެންބަރުން

ްޝުކުރުދަންނަވަމުން،ްއިންތިޤާލީް ްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސަށް ްދެއްވީތީ ރައީސް

ްހުށަހަޅުއްވާަފއިާވް ްމެންބަރުން ްިޢްއޒަތްތެރި ކަންތައްތަކާބެހޭގޮތުން

ނ ްއަުޅގަ ްދަންނަވާލުމަށްްހުށަހެޅުންތަކާއިމެދު ްެއްއޗެއް ްފެންނަ ޑަށްވެސް
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 580ފުރުޞަތަކަށްްއެދުނީ.ްޢިްއޒަްތތެރިްރައީސް،ްއިންތިޤާލީ،ްިމބާބުްނިމުމަކަށްް

ްއަންނާނެކަމަށްް ްނިމުމަކަށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއިޞްލާޙުކުެރވޭ އައުމުން

ްއޮތުމަްށް ްބާބެއް ްއިންތިޤާލީ ްއަދި ްޤަބޫލުކުރާހިނދު، އަޅުަގނޑު

ްތާއީުދކު ްަކންބޮޑުވާކަެމއްެގްއަޅުަގނުޑވެސް ނޑު ްއަޅުގަ ާރހިނދު،

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްބޭނުންވޭ. ްދަންނަވާލަން ްމިފުރުޞަާަތުަގިއ ވާހަކަެވސް

ްފެށުމުންް ްހިނގަން ްވެރިކަން ްރާއްޖޭގެ ްމަރުޙަލާއަކުން ްއިންތިޤާލީ  585ރައީސް،

ްދަތުރުް ްޖެހުނު ްބަނގްލަދޭޝްާްއަށް ްއަަވށްޓެރި ްހިތަށްއަރަނީ އަޅުަގނޑު

ްއަޅުގަ ްއަިދްނުޖެހިދާނެބާއޭ. ްނުވާނެކަމަށް. ްއެހެން ްއުންމީދުކުރަނީ ނޑު

ްިދވެިހް ްެއއްވެސް ްއަދި ްެއއްވެސްމެންބަރަުކވެސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާކަށް އެހެން

ނޑުްނުދެކެްނ.ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއަުޅގަ ްއުންމީދުކުރަްއާވނެކަމަކަށް ދަރިއަކުެވސް

ްއަބަދުެވސްް ްމިމަޖިލީހުގައި ްވާހަކަައކީ ްވެރިންގެ ްޚުދުމުޚްާްތާރު  590ްރައީސް،

ްވެރިްން ްހިްތއޮތީ ްދަންނަވާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްިމކަމާމެދު ްވާހަަކއެއް. ދެކެވޭ

ްރައްޔިތުންެގް ްދެއްވާީތއޭ. ްއެފުރުޞަތު ްރައްޔިތުްނ ޚުދުމުޚްާްތާރުވަނީ

ްޚުދުމުޚްާްތާރުް ްނުދެއްވާނަމަ ްއެފުރުޞަތު ްރައްޔިތުން ވެރިކަމެްއަގއި

ްއަް ްޮގވާލަން، ްރައްޔިތުންނަށް ްލޮބުވެތި ނޑު ްއަުޅގަ ިދްނުވެވޭނެކަމަށް

ްހިތްއޮތީ،ް ްއިލްތިމާްސކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްރަްއޔިތުންނަށް ްލޮުބވެތި  595ރާއްޖޭގެ

ބުއްދީގެްވިސްނުންްހެޮޔގޮތުަގިއްހިފައިްރައްޔިތުންގެްވެރިކަްންރައްޔިތުންެގް

ްއިންތިޤާީލް ްަރީއސް، ްއިޢްޒަތްތެރި ްހިފެހެއްޓުމަށް. ްދަށުަގއި ކޮންޓްރޯލްގެ

ްދައްކާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާހަކަ ްގިަންމަރުޙަލާއެއްގެ ްލޮބުވެތި ްރާއްޭޖގެ އިުރ،

ްނިންމާނެގޮތެްއް ްބަދަލަކާމެދު ްައންނާނެ ްތިބީ ރައްޔިތުން

ްއެކަީށގެްނާވް ނުޑްދަންނަވާހިތްއޮީތްފަހުން  600ނޭނގިފައިކަމަށްވީހިނދު،ްއަުޅގަ

ފައިދާއަާކއިްލާބައެއްްބިާނވެފައިްއޮންނާނީްޤައުމުަގއިްއޮންަންސަރުކާރަކަްށް

ގެންނަްބަދަލެއްގެްަމއްޗަށްްނޫންކަމާއިްއަިދްްކިޔާްނަމެްއގެްނުވަތަްނަމަކަށްް

ްބަދަލެއްގެް ްައންނަ ްނަމަކަށް ްކިޔާ ްނިޒާަމކަްށ އެވެިރކަމުގެ

ްރައްޔިތުންނަށްް ްލޮުބވެތި ްވިދިގެންާް ްަބދަލާއި ްއަންނަ މައްޗަށްނޫންކަމާިއ،

ްމައްޗަށްކަމަށް.ްއެެހންކަމުން،ްތިޔަް ްއިތުރުްމަސައްަކތްތަކެްއގެ  605ކުރެވެމުންދާ

ްބޭނުންވަނީ،ްްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވާލަްނ ްއަޅުަގނޑު މެންބަރުންނަށް
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އެއްބޭފުަޅކުްއަެނއްްބޭފުޅަކާްިދމާކުރުމުގެްބަދަލުަގއިްދިވެހިްަޤއުމުްކުރިައްށް

ްމަސަްއކަްތް ްފޯރިައކާެއކުަގއި ްޖޯޝަކާއި ްައުއ ގެންދިއުާުމަށްޓަަކއި

ްޙަާައްޤުަގިއ.ް ްަރއްޔިތުންެގ ްއަދި ްަޤއުމަށްޓަކައި ްެއއީ ކުރެްއވުމަށް.

ްއެކުަލވާލުމަްށްޢި ްބާބު ްކަންތައްތަކާބެހޭ ްއިންތިޤާލީ ްރައީސް،  610އްޒަތްތެރި

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްެތރި ްމިބާބަށް ްފުރުޞަތުގަިއ ްދެއްވި މެންބަރުންނަށް

ްހުަށހެޅުންތަާަކަށްް ްބަެއއް ްބަލާއިރު، ްހުށަހެޅުންތަކަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ްތާއިދުނުކުރެވޭ ްނަމަވެސް ްތާއީދުކުެރވުނު ހުށަހެޅުންތައްެވްސްްއަޅުަގނޑަށް

ްއިންތިޚާބުް ްޢާްނމު ްއިންތިޚާބާއި ްރިޔާސީ ްއެގޮުތން ްދަންނަވަން. ހުރިކަމަށް

ްތާއީދެްއް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުމަށް ްހުށަހެިޅފައިވާ ްާބއްވަން  615އެުކއެީކގައި

ްިއންތިޚާބަށްފަހުް ްރިޔާސީ ްާތއީދުކުރެވެީނ، ްައޅުަގނޑަށް ނުކުރެވޭ.

ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހަށް ްއިންތިޚާބުްްރައްޔިތުންގެ ްޢާްނމު ްބާއްވާ ހޮވުމަށް

ްހުށަހެޅުންތަކަށްް ްގިނަ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ބޭއްެވވުމަށް.

ްވަިކވަިކްން ްއެހުށަހެޅުންތައް ްދަންނަވަމުން ްތާއީުދކުރެޭވކަމަށް އަޅުަގނޑަށް

ްޙުސައިްން ްމެންބަުރ ްިޢއްޒަތްތެރި ްޅ.އަޮތޅުގެ  620ނުދެންނެވިނަމަވެސް،

ްހުށަ ްއިބްރާހީމް ްވަރަްށ48ްްހަޅުއްވާފަިއވާ ްއަުޅަގނޑަށް ްހުށަހެޅުމަށް ވަނަ

ްހުށަހަޅުއްވާަފިއވަނީ،ް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްތާއީދުކުރެވޭ. ބޮޑަށް

މަސ6ްްްޤާނޫނުއަސާސީއަށްްގެެނވުނުްއިޞްލާޙުތަކަށްްޢަމަލުކުރަންްފަށާތާް

ްހިންގުމަށްޓަަކއިް ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްޝަރީޢަތް ްއިސްލާމީ ްދުވަހުގެތެޭރގައި

 625ހަދަންޖެހޭްޤާނޫނުތައްްފާސްކުރުމަށްްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހަށްްހުށަހަޅަންޖެހޭް

ްރައީސް،ް ްިއއްޒަތްެތރި ްހުށަހަޅަންވާނެކަމަށް. ްއެމަޖިލީހަށް ބިލްތައް

ްސަބަބަީކ،ް ްބޮޑު ްއެންމެ ްތާއީދުކުރެވޭ ނޑަްށ ްއަޅުގަ މިހުށަހެޅުމަށް

ްޤައުަމކަށް ްމުސްލިމު ްސައްތަ ްސައްަތއިްނ ވުާމއެުކްްދިވެހިރާއްޖެއަީކ

ްއިސްލާމްދީންް ްސަލާމަތަކީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްސަލާމަތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްަމުގް ްަތޙްޒީބުގެ ްތަަރއްޤީާއއި ްޒަމާެނއްަގއިެވސް ްކޮންމެ  630ކަމަށްވެފައި

ްދީްނކަމަށްވީހިނދު،ް ްމާތްެވގެންވާ ްނޫރަކީ ްއުޖާލާ އަލިކުރާ

ްތަަމއްދުން ްބަޔަކަށްާްިވޔަސް، ްޮކންމެ ްއަދި ްަމުގްކޮންމެތަނަކަށްވިޔަްސ ގެ

ްރައީސް،ް ްޢިާިްއޒަތްތެރި ްޙިދާޔަތްކަމަށްވާތީ. ްދީނީ ްއަލިކަމަކީ ހާމަކުރާ
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ްދީނީް ްހަރުދަނާ ްިވޔަސް ްޢިމާރާތެއް ްުދނިޔަވީ ްހީވާ ްފުރިހަމައޭ ކިތަންމެ

ްހުރިް ްހަރުދަނާކަމެއް ްެއއަކީ ްބިނާެވފައިނުވާނަމަ، ްމައްޗަށް  635ބިންގަލެްއގެ

ްީކއްތޯ ްއަދި ްަދންނަވާނީ. ްައޅުަގނޑު ްބިނާއެއްނޫނޭ ްވީރާާނވުްން، ެއއީ

ްކަށަވަރު.ް ްބިނާެއއްަކން ްހަލްކާ ްބިނާެއއްކަމަށް، ްހަލްކާ ގާތްވެަފއިވާ

ްގިަނވެފަިއް ްހުށަހެޅުންތައް ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމިބާަބށް ްރަީއސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްހުށަހެޅިފައިވާާާތީ ްހުަށހެޅުންތައް ްގޮތްގޮތަށް ްތަފާތު އަދި

ްއަުޅގަ ްމިސްރާބާމެދު ްމިއުޅޭ ްއުފެދޭ.ްދާން ްސުވާލު ްހިުތގައި  640ނޑު

ްއެނގިފަިއް ްމިްސރާބު ްދަންނަވާހިތްއޮތީ ނުޑ ްއަުޅގަ އެހެންކަމުން،

ނޑާެއުކްފަރުދަށުން،ް ނެތްކަމުން،ްިވއްސާރަގަދަްހުަޅނގެއްކަމުން،ްކިސްީތގަ

ްވިއްސާރަޖެހިްަކނުޑވާނެއޭ.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.

ް

ްލިބުނުްޝުކުރިްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްައޅުަގނޑަށް ްއާެދ، ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި  645އްާޔ

ްފުރުޞަާަތުގައިް

ްާވޖިބެއްކަމުަގިއްްޢައްާބސްްިއބްރާީހމްް ްައޅުަގނުޑގެ ްކުރިން ްފަށައިގަތުުމގެ ްދަްއކަން ްވާހަކަ

ްޢިއްޒަތްތެިރްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަޖިލީހުގެ ްއެކުަލވާލެްއވުމުަގއި ްބާބު ްއިންތިޤާލީ ްމި ދެކެން

ް ްމާއްދާތަްއްމެންބަރުންގެ ްއިޞްލާުޙތައް ްމެންބަރުން ްގިނަ ްވަރަްށ ތެރެއިން

 650ހުށަހަޅުއްވާ،ްއަދިްނުރަސްމީްބައްދަލުވުމެްއގައިްަބއްދަލުެވަވޑަިއގެންްވަރަްށް

ްެއއްޮގްތް ްިޚޔާލުފުޅުތައް ްޭއގެތެރެއިން ްކުަރްއވަިއެގން، ްމަސައްކަތް ބުރަ

ްމިގެ ްމިހާތަނަށް ްެއްއޮގތްކުރަްއވާ ްކަންތައްތައް ްއެްކުރެްއވޭނެ ންނެވުމަާަށް

ްހަމަް ނޑު ްައޅުގަ ްެއއަށް ްމަަސއްކަތަށް ްކުރެއްވި ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެގޮތަްށް ްއެމަަސއްަކތް ްމިއާއެީކަގއި ްތާރީފްކުރަްނ. ްއަޑިން ހިތުގެ

ްކުެރްއވިް ްަރއީސް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްަރީއސްެގގޮތުން ްމަޖިލީހުގެ  655ގެންދެވުމަށް

ްފާހަަގކުރަން ނޑު ްއަުޅގަ ްމަސައްކަތްވެސް ނުޑްބުރަ ްއަޅުގަ ްއާދެ، .

ްނުރަސްމީް ްދެިތން ްބޭއްވުނު ްފުރަތަމަ ްބަިއވެިރވަން އެމަސައްކަުތަގއި

ނަޑްށް ްއަުޅގަ ްެއކަމުން ްއާެދ، ްބައިވެިރވިން. ްއަޅުަގނޑު ބައްދަލުވުމުަގއި

ްއަޒުަމީކް ްމެންބަރުންެގ ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްިދޔަީއ ސާބިތުވެގެން

ްަތއްާޔރު ްގޮތެްއގައި ްފުރިހަމަ ްވަރަށް ްައިދްޤާނޫނުއަސާސީ  660ކޮށް
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ްއިންތިޤާީލް ްއޭގެ ްކަންތައްތައް ްފެށުމުގެ ްޢަމަލުކުރަން އެޤާނޫނުއަސާީސއަށް

ްރޫޙެާެއްަގިއް ްެއއްބަިއވަންަތ ްވަރަށް ްކަންތައްަތއްވެްސ މަރުޙަލާގެ

ްމަުގް ްއެކަމަށް ްއަދި ްތިއްބެވިކަން ްއެމެންބަރުން ކުރިއަްށގެންދެވުމަށް

ްހު ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ ްައޅުަގނޑުމެންެގ ްވަރަށްްދެއްކެވުމަށް ްހަމަ ންނެވީ

ްއާދެ،ް ްކޮށްދެްއވަްނކަން. ްއެކަން ްކެރިަވޑަިއގެން،  665ބޮޑަށް

ްއެމަނިކުފާނުެގް ްސާބިތުކޮށްދެއްވީ ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ އެމަސައްކަތްުޕޅުަގއި

ްގެންދެވިދާނެކަމާިއ،ް ްކުރިއަށް ްމި ްކަމެއްަގއި ްމިކަހަލަ ސްޓޭޓްސްމަންޝިޕް

ްއެްއބައިކުރަްއަވއިގެން ްމެންބަރުން ްހުރިހާ ްބާރުވެްސްްމި ގެންދެވުުމގެ

ާި.ްއެހެންވިާމ،ް މަޖިލީހުގެްރައީްސގެްކިަބއިަގިއްހުރިކަންވެްސްހާމަކޮށްދެއްވި

ްދަންނަވާލާފަިއް ްއެވާހަކަ ްމިފުރުޞަތުގައި ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްހަމަ  670އަޅުަގނޑު

ްޤަސްުދކުރަން.ްއާދެ،ް ނޑު ްއަުޅގަ ްުކރިއަށްދާން ްވާހަކަާއިއގެން އަޅުަގނުޑގެ

ްޤަބޫލުކު ްބޮޑުްއަޅުަގނުޑވެސް ްވަރަށް ްޤާނޫނުއަސާީސއަްށ ރާޮގތުގައި

ްމީެގކުރިްން ްއެޤާނޫނުއަާސސީަގއި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއައިްސގެން ބަދަލުތަކެއް

އަޅުަގނޑުްތިބިްގޮާތއިްޚިލާފުްބައެއްްކަންަތއްތަްއ،ްޚާއްޞަޮކށްްރައްޔިތުްން

ްބަދަލުތަްއް ްބޮެޑތި ްބައެއް ްމިކަހަލަ ްއިންތިޚާބުކުރުން،  675މަޖިލިސް

ްގެންދާނެްއައިްސގެންދާއި ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްޤާނޫނީގޮތުން ްމިކަމުަގިއ ުރ،

ްބޭނުންކަމެއް.ް ްކޮންމެހެން ްހަމަ ްއޮތުމަކީ ްބަޔާންކުެރވިފަިއ ހަރުފަތްތަކެއް

ްމިް ްމަރުޙަލާއޭ. ްއިންތިޤާލީ ްމިކިޔަނީ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްެއއަށް އާދެ،

ްހުށަހެޅިފައިހުރިް ްމިތަނަށް ްއަޅުަގނޑަށް ްމަރުޙަލާގައި އިންތިޤާލީ

ްގިނަްހުށަހެޅުން ްހުރި ްދަންނަވާނަމަ ްތެދުތެދަށް ްހަމަ ްބަލާއިރު،  680ތަކަށް

ްއެއްަބސްެވވަަޑިއގަންނަަވއިގެްން ްމެްނބަރުންތައް ްގިނަ ބޭފުޅުންތައް،

ް ްފުރިހަމައަށ19ްްްހުށަހަޅުއްވާފައިިމވާ ްހަަމ ްއަޅުަގނޑަްށވެސް ހުށަހެޅުމަށް

ްއަޅުް ްކަންތަުކަގއި ްބަެއއްކަހަލަ ްއެހެންކަމާެއކުެވސް، ނުޑްތާއީދުކުރެވޭ. ގަ

ްދަންނަވާނަމަް ްމިސާލަކަްށ ްދަންނަވާލަންއެބަޖެހޭ. ްސުވާުލ ްއުފެދޭ ހިތުގައި

ް ްކޮމިޝަނުަގއި ްއިލެކްޝަން ްމިވަނީ، ްހުށަހެޅުމުގައި  685މެންބަރުނ5ްްްދެވަނަ

މެންބަރުންނަކީްރައްޔިތުންގެްމަޖިލިސްގެްޖަލްސާއެްއަގިއ5ްްތިއްބަވުން.ްއެް

ދެބައިްވޯޓުްލިބޭްމެންބަރުންްްހާޒިރުްވޯޓުދެްއވިްމެންބަރުންގެްތިންބައިްކުޅަ
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ް ްއެބޮތް ްމިހާރު ްތެރޭގައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްިމ7ްްކަމުގަިއވުން. ްއާދެ، ާޕޓީ.

ސިޔާސީްޕާޓީ،ްކޮންްޕަޓީއަކުްންނަމެއްްހުށަހަޅުއްވާނީ،ްމީގަިއްލިޔުއްވާަފިއް

ްމަޤާމުތަކަށްް ްބާއްވަިއެގން ްއިންތިޚާބު ްމިބުނަނީ ްޕާޓީެއކޭ ްމީަގއި  690އެބައޮތް،

ްހޮވިފައި ްމިއަްށްްމީހުން ްދަްނނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްޕާޓީއެއް. އޮންނަ

ްހުރިހާް ްހުރި ްރަޖިސްޓްރީވެފަިއ ްމިހާރު ްފަށަންވާއިރަށް ޢަމަލުކުރަން

ްގެންދަވާނެ.ްއެހެންވިާމ،ް ްއެބަިއްއިރާދަކުެރްއިވއްޔާ ބޭފުޅުންެގ7ްްޕާޓީވެސް

ްމިވޯޓަށްް ްލިޭބޮގތަށް ްވޯޓު ްދެބަިއގެ ްތިންބަިއކުޅަ ްއައިްއސަ ނަންފުޅު

ްއައްަސވަް ްފަހަރެްއަގއި ްތިންބައިކުޅ7ްްައިފީިވއްޔާ ްހަަމ  695ބޭފުޅުންނަށްވެސް

ދެބައިްވޯޓުްލިބިދާނެ.ްއެހެންވެއްޖެއްޔާްކިހިނެއްތޯްވާނީ.ްދެންްއޮތީްއެންމެް

ް ްލިބުނު ްކިހިނެއްޯތ5ްްކުރިން ްއެހެންވިާމ، ްހުއްޓާލަން. ްހަމަވީމާ މީހުން

ްއަހާނީ ްނިސްާްބަތަކުންތޯ ްކޮން ްއަހާނީ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ .ްވޯޓަށް

ކޮންޕާޓީއަކަށްތޯްއެންމެްފުރަތަމަްފުރުޞަތުދީފައިްކޮންްޕާޓީއަކުންްހުށަހެޅިް

ްއަުޅަގނޑުމެންނަކަްށް ްގޮތެއް ްއެްއވެސް ްމިކަހަލަ ްނެރޭނީ.  700ކެންޑިޑޭެޓއްތޯ

ްލިޔުއްވުްން ްމިމާއްދާަގިއ ްހީވަނި ްއަުޅަގނޑަށް ްއެހެންވީމާ، ނޭނގެ.

ްވޯް ްމެންބަރުންގެ ްހާާާޒިރުވި ްގޮތަކަށްވާީނ، ްތެރެއިްންރަނގަޅުވާނެ ޓުގެ

ް ްވޯޓުލިބޭ ްގިނަ ްއެކޮންެމ5ްްއެންމެ ްއެހެންނަމަވެސް، މެންބަރެކޭ.

ްދެބަިއް ްތިންބައިކުޅަ ްމެންބަރުންގެ ްހާާާޒިރުިވ މެންބަރަކަށްވެސް

ްހީވަނީ.ް ްއަޅުަގނޑަށް ްރަނގަޅުހެން ްގޮތަކަްށްއޮތުން  705ލިބެންވާނެއޭ.ްމިކަހަލަ

ް ްހީވަނީ ްއަޅުަގނޑަށް ނޑ5ްްައެއީ ްކަ ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ 5ްެއޅިއްޖީިވއްޔާ

ްވެދާނެ.ް ްއެހެން ްހުށަހެޅި ްނަންތައް ްމެންބަރުންގެ ްގިނަ މެންބަރުންނަށްވުރެ

ް ްމިހުށަހެޅުން ްދަންނަވާލަންޖެހެނީ، ްމިއާއެކީ ްހަމަ ްއެަބޮއޭވ3ްްދެން ގައި

ްޕާޓީެއްއެގް ްެއއްެވސް ްމީހަކީ ްއެްއވެސް ްހޮވޭ ްކޮމިޝަނަށް އިލެކްޝަން

ް ނޑުމެން ްައޅުގަ ްވެގެންނުވާނޭ. ްމިފާސްކުރަމުންދާްމީހަކަށް  710މިހާރު

ްމެންބަރުންގެްޝަރުޠުާުތަކުެގް ްއިލެކްޝަްންކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްެއކަްން ްދައުރުަގއި ްމިއިންތިޤާލީ ްއެެހންނަމަވެސް، ްނެތް. ްއެަބެއއް ތެރެއަކު

ްއަޅުަގނުޑެގް ްލިުޔއްވާަފއިއޮތީ. ްއެގޮތަށް ްބޭނުންފުޅުވާީތ ްވާން އެހެން

ްހުށަހަޅަ ްޕާޓީައކުންނޭ ްހުށަހަޅާފައި،ްދެންްއޭނައަކީްސުވާލަކީ ނީ.ްޕާޓީއަކުން
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 715މެންބަރެއްކަންްއެޕާޓީ،ްެއއްެވސްްޕާޓީއެްއގެްމެންބަރަކަށްުނޭވ.ްއެހެންބުނީމާް

ްވަގުުތް ްހަމަޖެހޭ ްމެންބަރުކަމަށް ްއާދެ، ްއެހެންނޫންތޯ. ްެއކިޔެނީ އަރަތެއް

ްހުރިހާް ްތާީއދަކާއި ްހުރިހާ ނޑޭނެ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްއޭަނގެ ްކެ ްޕަޓީން އޭނަ

ނޑަްށް ްއަޅުގަ ްއެހެންވިމާ، ްޕާޓީއަށް. ްއޮންނާނީ ްހުރިހާކަމެއް ލޯޔަލްޓީާީ

ްމީަގިއް ްއެހެންނަމަވެސް، ްދެން ްމިކަމަކީ. ްކަމެއްެހން ްއަރަތެއްކަހަލަ ހީވަނީ

ްމިް ްއަދި ްތާއީުދކުރާނަން. ނުޑވެސް ްއަޅުގަ ްހަމަ ްގޮތަށް  720މިއޮތް

ްތާއީދުކުރަ ނުޑ ްއަޅުގަ ްދެން ްމަސަްއކަްތކުރާނަން. ންްފާސްކުރެވޭޯތވެސް

ްަކނަޑއެިޅް ްތާރީޚުތަެކއް ްބާްއވާނެ ްއިންިތޚާބުތައް ްދައުުރގައި އިންތިޤާލީ

ްއަދިް ްއާދެ، ްރޭވިފަިއއޮތުން. ްކުރެވޭގޮތަށް ްއެކަންަތްއ އެތާރީޚުާުތަކުަގއި

ްކުރަމުންް ްވަިކަވކިން ްއިންތިޚާބު ްއެިކއެކި ްާތއިދުކުރަީނ އަޅުަގނުޑވެސް

ްއި ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްބަާލއިރު ްއެގޮތުން  725ސްކަންދޭްންގެންދިޔުން.

ްމީހަކުް ްަމޤާމަާަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްފެންނަނީ އަޅުަގނޑަްށވެސް

ްބަެއްއް ްއާދެ، ްނެތިެއއްނޫން. ްސަބަބުތަކެއް ްެއއީ ްމައްސަލަ. ހޮވުމުގެ

ްހުީރް ްހުށަހެޅުމުގައި ްބަެއއް ާަވަނީ ްދެކިވަަޑއިގަންނަ ބޭފުޅުން

ް ްމަޖިލީހުެގ ްރައްޔިތުން ްއިންީތޚާބާއި އިންތިޚާބާއިްރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްފުރަތަމަް ްެއންމެ ްހުށަހެޅުމުގަިއވަނީ ްައނެއްބައި ްއަދި ްގެންިދޔުން.  730އެުކގައި

ްރަުށް ްދާިއރާތަކުގެ ްސަރަަޙއްދީ ްއިދާރީގޮތުން ްުނވަތަ ްަގވަމަންޓްތައް ލޯކަލް

ްދޭތެޭރް ްއިްނތިޚާބާއި ްހޮވުން. ްކައުންސިލްތަްއ ްމިކަހަލަ ކަާައުންސިލްތަާކއި

ްބޮ ްއެންެމ ްހިތުގައި ްއިންޞާފުވެިރްއަޅުަގނުޑގެ ްމިއޮންނަނީ ްޝައްކެއް ޑު

ްއެހެންކަމަށްވަންޏާ،ް ްނުބޭއްވިދާނެކަާަމަށް. ްއިންތިޚާބެއް މިނިވަން

ްފެންވަރުެގް ްރަށު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްހީވަނީ  735އަޅުަގނޑަށް

ްމައްސަލަތަްއް ްއުފެދޭ ްއެހިސާބުން ްއުޅެީފވިްއޔާ ްބާއްވަން އިންތިޚާބު

ްރަނގަ ްއެންމެ ްރަުށްމާބޮޑުވާނެހެން. ްއެ ްއިންތިޚާބެްއނެތި ްމިނިވަން ޅު،

ްއަތްދަށަށްް ްބަެއްއެގ ްނުފޫޒުގަދަ ްކަހަލަ ްެއއްކަލަ ކައުންސިލްތައް

ްއަަސުރް ްއޭެގ ްއިންތިޚާބަކަށް ްއަންނަ ްިވދިގެން ްެއާއއި ްދެން ހިނގައްޖެްއޔާ

ްއެހިސާބުންް ްހިސާބު، ްހޮވާ ްމީހަކު ްއެންމެ ްއެހެންވީމާ، ްމާބޮޑަށް.  740ފޯރާނެ

ްމި ްހީކޮށްފަިއްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއޮތްަކމަށް ްއެގޯްސކޮށް ްފުރަތަމަ ކަންތަްއ
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ްރާއްެޖް ްމުޅި ްކުރަންއޮތީ ްހީކޮށްފައިެވސް ްނުބޭްއވޭނޭ މިވެނިކަމެއް

ްމިކަްން ްޮގތަކަށް ްމިކަހަލަ ްައޅުަގނޑުމެން ްބަދަލުަގއި ްދިޔުުމގެ އޭގެތެެރއަށް

ްއިތުބާރުް ްައޅުަގނުޑމެން ްދަންނަވާނަމަ، ްތެދަްށ ްޙަޤީޤަތުަގއި ކުރުން.

ްނުެގންދެވޭނެކަމަްށްނެތްކަ ްމިކަން ްއިންާޞފުވެރިކަމަކަށް ްނުވަތަ  745މުގެ

ްރަށްރަށުގެް ްދިއްކުރެެވނީ ްމި ްއިނގިލި ވާހަކަދަްއކާއިުރ،ްއަޅުަގނޑުެމންނަށް

ްދަންނަވާނަމަ،ް ްތަޖުރިބާއިްނ ްއަމިއްލަ ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްއާދެ، ވެރިންނަށް.

ްބޭނު ްަރއްޔިތުން ްތިއްބަސް ްގެްނދަވަން ްވަިކގޮތަކަށް ްއަދި ންގޮތަކަށްްވެރިން

ްހުރިް ްތަޖުރިބާކޮށްފައި ްހަމަގައިމުެވސް ްއަޅުަގނޑު ްލާނީ. ްވޯޓު ރައްޔިތުން

ްއަތޮޅުްން ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުން ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްމިދަންނަވަނީ.  750އެްއޗެއް

ްހަމަް ްފަހަރަކީ ްކޮންމެ ްއިށީން ްމި ްއައިްސ ްހޮވިގެން އަތޮޅުން

ްއައި ްހޮަވިއގެން ްއަޅުަގނޑު ްރަްއޔިތުން ްއެއަުކްްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ަފހަރޭ.

ްއަޅުަގނުޑް ްޫނން ްގޮތަކުންނެއް ްއެހެން ްުނަވތަ ްނުފޫަޒކުންނެއް ވެރިންގެ

ްމިދަންނަވަނީް ްމިހެން ނޑު ްއަުޅގަ ްމިހިރީީކއެއް. ްއަިއއްސަ ހޮވިގެން

ްއެބައޮތް.ް ްރަްއޔިތުްނނަށް ްއިތުބާރު ްައޅުަގނޑުގެ ްއެހެންވީމާ،  755ކެރިގެން.

ްވަރަކަށް ްކިތަންމެ ްކިތަންެމ ްދެކެނީ ްފަރާތުންްްއަޅުަގނޑު ވެިރންގެ

ްނޫނިއްާޔް ްއެދޭގޮަތކަށް ްރައްޔިތުން ްއުުޅނަސް ްގެންދަން ވަިކގޮތަކަށް

ްއެހެނެއްނޫން،ް ްބުނާ... ނޑު ްއަުޅގަ ްއެީއ ްނުދޭނެއޭ. ްވޯޓެްއ ރައްޔިތުން

ްފަހަރެއްގަިއް ްދައްކާނެ.ްއެމީހުން ްވާހަކަެވސް ްވަކިވެދާނެތީ ްމަޤާމުން ވެރިން

ް ްޯވޓުދީވެސް ްވަިކގޮތަކަށް ްބިރުން ްޢާންމުްހަމަ ްއެހެންނަމަެވސް،  760ފާނެ.

ްހަމަގައިމުް ްއިތުާބރު ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްއެހެނެްއނޫން. ްތިބީކީ ރައްޔިތުން

ްމިގޮތަށްް ްދެެކނީ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވިމާ، ްއެބޮތް. ރައްޔިތުންނަށް

ްގޮތެްއގަިއް ްއިންޞާުފެވރި ްެއކަން ްައނެއްކާ ްބޭއްވުން މިއިންތީޚާާާބު

ްއި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގެންެދވޭތޯ ްެއަބްމިނިވަންކޮށް ްކޮމިޝަނެއް ލެކްޝަން

ްެއަބް ްކޯޓެއް ްސުޕްރީމް ްޭއގެދަށުން ްހޮވާ ްކޮމިޝަނެއް ްޖުޑީޝަލް  765ހޮވަން.

ްއެންެމް ްރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ްމިއިންތިޚާބު ްއާދެ، ްހަދަން. އަޅުަގނޑުމެން

ުހރީްމިކަންތައް.ްްފުރަތަމަްއަޅުަގނޑުމެންްކުރަްންހުރިްކަންތަކުެގްތެރެއިން

ްމި ްއޮތީ ްދަންނަވަން ްއޮތުުމެގްްއިންތިޚާބުްދެން، ްމަރުޙަލާއެްއގައި ތިން
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ްއާދެ،ް ްލިބުން. ްފުރުޞަތު ްފަހަރުވެސް ްތިން ްރައްޔިތުންނަށް ބޭނުމަކީ

ްއަޣްލަބިއްޔަުތް ްޕާޓީއެްއގެ ްއެދޭ ްއެމީހުން ްރައީސެއް ްއެދޭ  770އެމީހުން

ްހިސާުބެގް ްަކއުންސިްލއާއި ްރަށު ްއެ ްހޮުވން.ްއަދި ްމަޖިލިސް އޮންނަގޮތަކަށް

ްޕާޓީ ްއެދޭ ްމަޤާމްތަކަށްްއެބަޔަކު ްއެމީހުންެގ ްއެމީހުންގެ، ްމީހުން ެއްއގެ

ްބާރަށް ްއެންމެ ްއޭރަކު ްގެންގޮސްފިނަމަ ްމިކަން ްއެއްފަހަރާ ްހޮވުން.

ް ްނުފޫުޒ ްބަެއްއގެ ްހިމެނިގެންދާނެްވާހަކަދަްއކާ ްބައެއް ްމިހުރިހާ ދަށުގަިއ

 775ަބއިްވަކިކޮްށްބޭްއވުންްެއއީްހަަމ3ްްފުރުޞަތުްއޮންނާނެ.ްއެހެންީވމާ،ްމިް

ްމިކަންތައްތަްއްކޮންމެ ްއާދެ، ްފެނޭ. ްއަޅުަގނޑަށް ްބޭނުންކަމެއްކަމުގަިއ ހެން

ްމިް ްއަުޅަގނޑުމެން ްހިތަށްއަރަނީ ްއަުޅަގނޑު ްދާއިރުގައި މިހެން

ްިމް ްއަދި ްމަސައްކަޭތ. ްހެދުމުގެ ްޤާނޫނުައސާސީ މަާަސައްކަތްކުރަނީ

ްއެންމެް ްައވަަހކަށް ްވީހާ ްފައިދާ ްއޭގެ ްރައްޔިތުންނަްށ ޤާނޫނުއަސާސީ

ްލިބޭރަނގަޅަކަ ްމަސައްކަތޭ.ށް ްހެދުމުގެ  780އެހެންވީާމ،ްމިކަމަށްޓަކައިްްނެގޮެތއް

ްއަުޅަގނޑުމެންނަށްް ްއިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ްމަސަްއކަތް ްމިކުރާ އަޅުަގނޑުމެން

ްއެްއވެްސގޮތެްއަގިއް ްތެދުވެރިކަެމއް ްއޮްތ ްހިތުަގއި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ހަމަ،

ްއެތެދުެވރިކަމާއެ ްތިިބއްޔާ ްސާބިުތކަމާއެކީ ީކަގިއްއަޅުަގނޑުމެން

ްފުރުޞަތުް ްގެންގޮސްދިނުމުގެ ްމި ްހަމައަްށ ރައްޔިތުންނާއި

ނޑުމެްނގެްނިޔަތްަތއްއޭއަޅުަގނޑުމެންނަާަށްްލިބޭނެ  785ގޯްސވެއްޖެްއާޔްް.ްއަުޅގަ

ްއުފެޭދް ްަޝްއކުތައް ްމިކަމާދޭތެރޭގައި ްއަިމއްލައަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ އަދި

ްއަޅުަގނޑުމެންް ްދެން ްވެއްޖެްއޔާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބައެއްކަުމގައި

ްއެކަހަލަގޮަތކަށޭ.ް ްމިދާނީ ްހަމައަށްވެސް ްަރއްޔިތުްނނާއި ކުރިމަތިކުރަންއުޅޭ

ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންނުވެ ްސާބިތުކަމާއެހެންވީމާ، ްތެދުވެިރކަމާއި އެީކްމެން

ނުޑް ްއަުޅގަ ްާމއްދާތަކަްށ ްގިނަ ްހުރި ްީމަގއި ްއާދެ،  790ކުރިމަތިލާންވީއޭ.

ްދަންނަވަން.ތާ ްެއވާހަަކ ްޝުކުރިއްޔާ.ްްއީދުކުރާތީ

ް

ޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްމާޅޮސްމަޑުލުްއުތުރުބުރީގެްޢިއްޒަތްތެިރްްްސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާ

މެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަޑަިއގެންްނެތް.ްއަާަރިއަތޮުޅް

 795ްދެކުނުބުރީގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެްނބަރުްއިލްޔާސްްޙުަސއިންްއިްބރާހީމް.ް
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ް

ްިމްްުބރީްމެްނބަރުްއަިރއަތޮޅުްދެކުނު ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްދަންނަވާލާނީ ނޑު ްައޅުގަ ްފުރަތަމަވެސް ްއާދެ،ްއެންމެ

ްދަްއިލްޔާސްްުޙސަިއންްއިްބރާީހމްް ްއަބުރުވެިރްއުމަޖިލީހަކީ ްއެންމެ ްކަރާމާތްތެރި ްއެންމެ ްއޮްނނަ ްލަތެއްގައި

ނޑުމެންނަްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަުޅގަ ްމިތާނގައި ްތަޅުމޭ. ްޢިއްޒަތްތެިރ ްއަުޑިއވިގެްންއެންމެ ްށ

ްަވިކް ްޖަލްސާތަކުަގއި ްކުީރގެ ްމިއަދުގެ ްޖަލްސާަގއާއި ްއިްއޔެގެ  800ހިނގައްޖެ

ްގަާވއިާދިއް ްޤާނޫނުއަާސސީާއއި ްވެރިކަމަށް ްާޚއްޞަކޮްށ،ްާރއްޖޭގެ ޕާޓީއަކަށް

ް ްވަިކްވެރިެވގަނެާިޚިލާފަށް ްިނސްބަތްވާ ްޕާީޓއަކަށް ްއުޅޭ ގެްނ

ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ްމިތާނގަިއ ްަވިކްްމެންބަރުންކޮޅެއް ރޭވިގެން

ްތިބެް ްހަމަޖެހިގެން ްލީޑަރުްނ ްފެންވަުރގެ ްެއކި ްޭއގެދަށުން މަޤްޞަދެއްގަިއ

ްތިއްބެިވް ްއިްސކޮށް ްއޭގެ ްިހންގަމުންދާތަން. ްކަންތައްަތކެއް  805ރާވަިއގެން

ްމިް ްނެތިން. ްދަންނަވާކަށް ްކޮންމެހެން ނޑު ްއަުޅގަ ްނަންތައް ބޭފުޅުންގެ

ްއަް ްތެރޭގައި ްދަންނަވާރޭވުންަގނުޑގެ ނޑު ްުޅގަ ްބޭނުންވަނީ، މިކަންްލަން

ްތަޅުމުގަިއް ްކަރާމާތްެތރި ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ހިނގަމުންދަނީ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްވާހަަކ ްރައީްސގެ ްއެ ްދެން ްހުންނެިވ، ްއިސްކޮށް މިވަގުތު

ްގުިޅގެންް ްވަރަަކށް ްކޮންމެވެސް ްރިާޔސަތަށް ްނެތިން.  810ދަންނަވާކަށް

ްއަޅުް ނެޑއްކަމަށް ްކަންތައްގަ ްހަމަގައިމުެވްސްހިނގަމުންދާ ނޑަށް ގަ

ްދޫކޮށްލާފައިް ްމިތަުޅން ްއިއްެޔވެސް ްދަންނަވަންކެރޭ.ްއެހެންވެ ޔަޤީންކަމާއެކީ

ްވަރަްށް ްމިއަދުވެސް ްމަޖުބޫރުވީ. ްދާން ްމިތަނުން އަޅުަގނޑަށް

ްމިތާންކެތްކޮށްލަިއގެން ްނުނަގާ ްނުކުާތއެއް ްއެކަމަކު،ްނިޒާމީ ްިމިއނީ. ގައި

ްފިތާލާފަ ްބޭއިޚްތިޔާރުގައި ްގޮވާެލވުނު.ްދެފަހަރު ްނުކުތާއެްއ ްނިޒާމީ  815އި

ްިމކަންް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްނުދެއްވާ. ްފުރުޞަެތްއ ްއެ އަޅުަގނަޑކަށް

ްއަބުުރް ްކަާރމަތާއި ްތަޅުމެއްގެ ްމިފަދަ ްާޚއްޞަކޮްށ، ކުށްވެރިކުރަން.

ްމިދޭތެރެއިންް ްކުރަްއވާކަމަީކ ްރިޔާސަތުން ްރިޔާސަތުގެކަެމއް. ހިފެހެއްޓުމަކީ

ްނެރުްއވައިފި ްކޮމިޓީގަްބަޔާނެއް ްޑްރާފްޓިންގ ްެއއީ ްތިއްެބިވް. އި

ްަވކިްމެންބަރުންކޮޅަކާ ްޭއގެ ްމެންބަަރކު ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮްނމެވެސް  820ބެހޭގޮތުން

ްމިއަދުް ނޑު ްއަުޅގަ ްބުނެގެން. ްކުދިންޮކޅެކޭ ްގޭދޮށު މީހެއްގެ

ްތަނުގައިދަން ްެއްްނަވާލަންޖެހެނީ،ްމި ްއޮންނާނީ. ްދަންނަވާފައި ކުރިންެވސް
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ްކުދިންކޮ ްއެްނިސްބަތްވާ ްޚިލާފަށް ްަގާވއިދުތަކާއި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ޅަކީ

ްޑްރާ ްގެެނސްތިބި ްކޮމިީޓއަށް ްޙާލަތެއްަގިއްފްޓިންގ ްެއއްެވސް ކުދިންތަކެކޭ.

ްމިތަނަށްް ްއެކުިދން ްނޯންނާނެ ްއިޢުލާންޮކށްފަކައެްއ ްރިޔާސަތުން  825މިތާ

ް ްއިށީނުމަކަށް ްޮކންމެ ްެއކުދިންނަކީ ްދިވެިހ522ްްގެނައުމަކަށް. ވަުރްރުފިޔާ

ްލަތުގެްބަޖެޓުންްޚަރަދުާވްކުދިން.ްއެހެންވީމާ،..އުާުދަ

ް

ްކުރިއަށްްގެންަދވާްއދ.ގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުގެްވާހަކަފުޅު.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް830 

ްއެބޭފުޅުްންްއަިރއަތޮޅުްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްބޭނުންވަީނ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްއާދެ،

ްގެނެސްފަްރާީހމްްއިލްޔާސްްުޙސަިއންްއިބްް ްދަންނަވާނީ، ްައޅުަގނޑު ްއެތިބީ ްވަރަްށްއި ްއަުޅަގނޑު

ްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރުްއިޙްތިރާމްކުރާ ްމާލޭ ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮމިީޓގެ ްޑްރާފްޓިންގ ބޭފުޅެއް

ްހުރިް ްގުޅުމެއް ްގާތް ްވަރަށް ްހަމަ ްއެމަނިކުފާނާ ްއިސްމާޢީލަކީ. އިބްރާހީމް

ްަގާވއިދާ ްގެންނަާވ ްފަިއސާްކުދިންކޮޅެއް ްއެހާގިނަ ްއެކުދިންނަށް ްޚިލާފަށް  835ްއި

ްކުރަމުންްކުރަމުންްދިޔައީ.ްލިބޭގޮތަކަށްްހަމަޖައްސަިއގެން...ް

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްގަވާއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު، ރުމަތްތެރިކޮށްްުޙާުޢިއްޒަތްތެރި

ްވާހަކަފުޅުް ްެއގޮތަްށ ްގެންދަވާ. ްކުިރއަްށ ހިއްތަވަިއގެން

ްމާލޭގެްނުގެންދެ ްނާރުާވނަން. ްފުރުޞަތެއް ްއަުޅަގނޑު  840ވޭކަމަްށވަންޏާ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަާަދުްނަޝީދުްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޕާޓީއަްށްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްލިބަރަލް ްތެެރއިން ްބޭފުޅުންގެ ްތިއްެބވި ްޕެނަލްަގއި  845ްޑްރާފްޓިންގ

ްމުސާރަްްްުވން:ވާހަކަެދއްކެްނަޝީދު ްމާބޮޑެިތ ްއެއަްށވުރެން ްމެންބަރުންނަކީ ނިސްބަތްވާ

ްޤާނޫނީް ްލޯޔަރުްނ، ްއެމީހުންނަކީ ްބޭފުޅުން. ލިބިވަޑަިއގަންަނވާ

ްބޭފުޅުން.ް ްިލބޭ ްފައިސާ ްމާގިނަ ްއެއަްށވުރެ ްބޭފުޅުން. ޕްރެކްޓިސްކުަރއްވާ

ްޑްރާފްޓިންގ...
ް850 
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ް

ްރު...ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް855 

ްބޭނުންވޭްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްރައީަސށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވާލަްނ ްއަޅުަގނޑު

ްސޯޝަލްްލިބަރަލްްޕާޓީގެްޕާލިމެންޓްރީްގްރޫޕްގެްފަރާތުން...ްްވާހަކަެދއްކެުވން:ްނަޝީދު

ް

ް

 860ްމެންބަރު....ްޢިއްޒަތްތެރިްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ނުޑ.ްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްއެްޢަމަލުްކުށްވެރިކުރަންްައުޅގަ
 865ްްްވާހަކަެދއްކެުވން:ްނަޝީދު

ް

ް

ްނަޝީދުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ މާލޭގެ

އދ.ެގްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިލްާޔްސްްއިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްވުްންއެެދން.

ްޙަޤީޤަތާިއް ްވާހަކަފުަޅކީ ްގެންަދވާ ްވާހަކަަދއްަކވަމުން ްއިބްރާހީމް  870ޙުސައިން

ްނޭރުވޭނެކަމަްށް ްވަގުެތއް ްއިތުރު ްވާހަކަފުޅުތަކެއްކަމަްށވާތީ ޚިލާފު

ދަންނަވަން.ްއާދެ،ްމިލަދުންމަުޑލުްދެކުނުބުރީގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީް

ްަގާވއިދަްށްމުޙަންމަ ްމަޖިލީހުގެ ްއަރުވަން. ްުފރުޞަތު ްއަޅުަގނޑު ދުއަށް

ްއިތުުރް ްނާރުވާނަން ނޑު ްއަޅުގަ ްއެދެން. ްހިއްތެވުން ޙުރުމަތްތެރިކޮށް

ްއިތުުރް ްދަްނނަވާފައި ްއެ ނޑު. ްއަުޅގަ ްމިދެންނެވީ ްމިހާރު  875ފުރުޞަތެއް.

ް ްބޭނުެމއް ްދަންނަާވކަށް ްދެކުނުބުރީްނެތް.ވާހަކަެއއް ެގްއާދެ،ްމިލަދުންމަޑުލު

ް ްމުޙަންމަދު. ްޢަލީ ްމެންބަރު އެހެންވީމާ،ްް)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަުހ(ޢިއްޒަތްތެރި

ްމަޖިލީހުގެް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ، ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްޙުރުމަތްތެރިކޮށްް ްގަާވއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ގަާވއިދަށް..
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ްއި ްއެދެން. ާީްހިއްތެވުން ްށީ ްވާހަކަފުޅުްނދެވަޑަިއގެން.. ްބަހުން  880ތެދު

ް ްއަުރވާނީ. ްުފރުޞަތު ނޑު ްއަުޅގަ ް)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ދެއްކެވީާމ

ްހިއްތަވަިއެގްން ްޙުރުމަތްތެރިކޮށް ްަގވާއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ އަޅުަގނޑު...

ްއެހެންނޫނިއްާޔް ްއަރުވާނީ. ްފުރުޞަތު ްއަުޅަގނޑު ްދައްަކވަންޏާ ވާހަކަފުޅު

ްގަވާއި ްމަޖިލީހުގެ ްފުރުޞަތު.. ްުޙރުމަތްތެރިކޮށްްއަޅުަގނޑު ދަށް

ްޕެނަލުގައިް ްއޮންނަ ްމަޖިލީހުގެ ްވާހަކަަދއްަކވަްނޏާ...ްފުރަތަމަ  885ހިއްތަވަިއގެން

ްމަޖިލީހުގެް ްެއއީ ްވާހަކަ. ްއަނެއް ްވާހަކަ، ްމުސާރަޭދ ްބޭފުޅުންގެ ތިއްބަވާ

ްހިނގާފަިއް ްކަންތައްަތކެްއަގއި ްހުރި ްޮގސްފައި ްހަމަޖެހިގެން ގަާވއިދުަގއި

ްކަންތައްތަކެްއގެ ްއެވާހަްހުރި ްއެހެންީވމާ، ްދެން، ްދެއްކެވީ. ަކްވާހަަކ

ްވާހަކަް ްއެގޮތަށް ްއެހެންނަމަވެސް،ްްދެންނެވީ ްނުގެންދަވާށޭ. ކުރިއަށް

ްއިނގޭތޯ.ް ްނުދެއްެކވޭނެ ްއެހެނެއް ްއެގޮތަށް ްވާހަކަެއްއ ްޚިލާފު  890ޙަޤީޤަތާއި

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްޅ.އަތޮުޅެގ ްމުޙަންމަދު، ްޙުަސއިން ްނުކުތާއެއް ނިޒާމާބެހޭ

ްސައިންްއިބްރާހީމް.ްމެންބަރުްޙު

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް895 

ްމެންބަރުްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ްޢިއްޒަްތތެރި ްއދ.ެގ ްއާދެ، ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްްވާހަކަެދއްެކވުން:އިްބރާހީމްް ްއެެދއްވަންޖެހޭ ްއިބްރާހީމަށް ްއިްލޔާްސްޙުސައިން ްޝައިޚް 12ްފަޟީލަތުލް

ްމިނި ްމަނިކުޓުގެ ްދެާެއްވަންޖެހޭނެ.ަވގުތު ްފުރަތަމަްްފާނު މަނިކުފާނު

ްޚިލާފަށްް ްަގާވއިދާ ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްެއއީ ްރޫލިްނގއަކީ ނެރުއްވި

ްމަނިކުފާނުް ްއެނގޭ ނޑަްށވެސް ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްރޫލިންގއެއް.  900ނެރުއްވާފަިއވާ

ްވާހަކަފުުޅް ްގޮުތގެމަތީްނ ްެއއްގޮްތވާ ްަގވާިއދާއި ްއަދި އެބަވިދާުޅވާކަން

ްފުރު ްޝުކުރުްދައްކަވަންޏާ ްމަނިކުފާނަށް ްއެހެންވީމާ، ްދެއްވާނަމޭ. ޞަތު

ްދެއްވިކަމަށްޓަަކއި.ް ްފުރުޞަތު ްއެ ްއެމަނިކުފާނަށް ްހަމައެކަނި ދަންނަވަން

ްއެހެންވީމާ،ް ްެނގީ. ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްޭއގެކުރިން ޝުކުރިއްާޔ.

 905ްެއއްެޗއްްދަންނަވާލީްއިނގޭތޯ.ްޝުކުިރއްޔާ.ްމިްއަޅުަގނޑުް

ް

ް
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އާދެ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާެއއްކަަމކަށްްބަލައެއްްުނގަންނަން.ްއެެހންނަމަވެސް،ްްްެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަ

ްޙުސައިްން ްއިލްޔާސް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދެކުނުބުީރގެ އ.އަތޮޅު

ްވާހަކަފުޅުް ްގޮތުގެމަީތން ްއެްއގޮްތވާ ްުއޫސލުތަކާއި ްމިގަވާއިދާއި  910އިބްރާހީމް

ްފުރު ްައޅުަގނުޑ ްގެންދަދައްކަާވކަމަށްވަންޏާ ްކުިރައށް ްއަރުވަން. ވާ.ްޞަތު

ް.ްބާކީްއޮތްްަވގުތުްހަމަކުރަން

ް

ްއަިދްްއަިރއަތޮޅުްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ނޑުެގްްސޓައިލަށް. ްއެނގޭީންއަުޅގަ ްވާހަކަދައްަކން ނުޑ ްއާދެ،ްއަުޅގަ

ްާވހަކަދައްކަމުންދާްްއިލްޔާސްްުޙސަިއންްއިްބރާީހމްް ްބޭފުޅުންވެސް ްއެހެން ްތަޅުުމގަިއ ްމި  915ްްމިތާނގައި،

ްއިާރދަކުްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވާހަކަަދއްކާނަން. ނޑުވެްސ ްއަުޅގަ ްެއއްގޮތަްށ ރެއްިވްއާޔްއުސޫލާިއ

ް ްކުރާނަން ްގެންދެވޭތޯ.ްމަސައްކަތް ްކުރިއަްށ ްވާހަކަަތއް އަުޅަގނޑުގެ

ްބަ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްާޤނޫހުސްަގއި، ްހެދޭ ްއަލަށް ްނުއަސާސީއާްޚާއްޞަކޮށް

ްބަ ްކޮންމެ ްހުާުބެހޭގޮތުން ްއޮންްސެއްގަިއވެސް ްމިތަނަށްްދަންނަވާފައި ނާނެ

ްބާބަކާ ްމިތަނަށްްހުށަހެޅޭ ްދީަފއި. ްނަންތައް ްއެކި ްބާބަށް ްއެިކ  920ބެހޭގޮތުން

ްާބބެއްެގގޮތުަގިއް ްހުންގާނާބެހޭ ްޤާޫނނުއަސާސީެގ ްހިނގައްޖެ ހުށަހެޅިގެން

ްއަދި ްބާބެއްވެސް. ްސިފަކުރި ޤާނޫނުއަސާީސެގްްއަޅުަގނޑު

ނިޑއާ ްބާބެއްވެސިކު ްސިފަުކރި ްމިއޮތީްބެހޭގޮތުން ްމިހާރު ްހިނަގއްޖެ. ސް

ްމިއަްށް ްއަިއސްފައި. ްތެރެއަށް ނޑުމެްނގެ ްއަޅުގަ ްބާބު ްމުހިންމު އެންމެ

ްފާލަމެްއގެގޮތުް ްނަންދޭނީ ްހުށަހެއަޅުަގނޑު ްމިހާރު ްޙަޤީޤަތުަގއި  925ފައިވާްަގއި.

ބާބަކީްފާލަމެއް.ްއެްއްމަރުޙަލާއިންްއަެނއްްމަރުޙަލާއަްށްބަދަލުވުމަާަށްޓަަކިއް

ްބްރިޖެއް ްގެންނަންޖެހުނުްްއަޅާލެވޭ ްބާބު ްމި ްމިބާބަކީ. ްބާބެއް ކަހަލަ

ްއޮތްް ްގެންނަންެޖހިފައި ްކީްއެވގެން ްއެނގޭނެ ްވިސްނާލީމާ ސަބަބަށް

ްޤާނޫނުއަސާސީް ްފަހަރުވެސް ްފަހަރު ްއެހެން ްއެހެންނޫީނ ްމިއީ. ބާބެއްކަން

ްރީތިް ްޮކންމެހެން ްގެންނާކަށް. ްބާބެއް ްއިންިތޤާލީ ްނުޖެހޭ  930އިޞްލާޙުކުރޭ.

ްއަޅާ ްގެންދާކަށްްފާލަމެއް ްދާގޮަތށް ްފިރުކިފައި ްމަޑުމަޑުން ްނުޖެހޭ. ކަށް

ްބާބެްއް ްއިންތިޤާލީ ްކީްއވެގެންތޯ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިފަހަރު ނުޖެހޭ.

ްއެބައިނޭގް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވިސްނާލީމާ ްމިކަމަށް މިގެންނަންޖެހުނީ.

ްބަދަލެއްް ްރަްއިޔތުން ްދިވެހި ްބޭނުންވާކަން. ްބަދަލެއް ްރައްޔިތުން ދިވެހި
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 935ވެގެންްއިންތިޤާލީްބާބެްއްމިހެދޭްޤާނޫނުއަސާސީއަށްްެގންނަންޖެހިފައިްބޭނުން

ްސީދާް ްހަމަ ްމަރުޙަލާއަކީ ްމި ްދަންނަވާނީ ްައޅުަގނުޑ ްއެހެންވީމާ، އޮތީ.

ްމަރުޙަލާއެކޭ.ް ްބަދަލުކޮށްލަންޖެހޭނެ ްފުަށށް ްއަނެއް އެއްފުށުން

ް ްޤައުމަށް ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއަޤަހްތް ްކާބޯތަކެތިއިމާ، ްމާނަައކީ ްއޭގެ

ްގަޔަްށް ްައނެކަކަށް ްއެކަުކ ްދަށަށްޮގސް ްފެްނވަރު ްދިރިއުޅުުމގެ އަގުޮބޑުެވ

ްއަންަގވާަފިއް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެަބ ްދިަޔއިމާ ްހިސާބަށް  940އަރަިއގަންނަ

ްހުންަން ްލައިގެން ްއެބަޖެހޭ ްއެނަމާދުގެވެސް ްވާހަކަ. ްކުރާ ްނަމާދެއް އެބައޮތް

ިމކަމަކީްކުޑަކަެމއްްނޫްންްހެދުންްއަނެއްްފުށަށްްބަދަލުޮކށްލަން.ްއެހެންވީމާ،

ްނިންމާފައިް ްމި ްބާްއވަން ްޭބްއވުމަކީ. ްޤާނޫނުއަާސސީގައި ްބާބެއް އިންތިޤާލީ

ްހުންނެވިް ްމިހާރު ްއަދި ްޕާޓީތަކަކުންވެސް. ްހުރިހާ މިއޮތީ

 945ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެވސްްއެދެނީްއިންތިޤާލީްބާބެއްްގެންނަން.ްއެހެންވީމާ،ް

ްވަރަ ްހަމަ ްމިއީ ްދަންނަވާނީ ްޖެހޭނެްއަޅުަގނޑު ްމީގައި ްބަދަލެކޭ. ްބޮޑު ށް

ްނިމޭް ްދައުރު ްމިއޮތް ްމިހާރު ްވާހަކައަީކ، ްބަދަލުވާން. ްރަނގަޅަށް ހަމަ

ދުވަހުންްފެށިގެންްއެހިސާބުންްރޮނގެއްްދަމާްހުއްޓާލާފައިްެދންްޖެހޭނީްމިް

ްހަމަޖެހޭް ްދެން ްގެނެާެސްފައި ްމަރުޙަލާއަކަށް ްކަހަލަ ްކޮންމެވެސް ބަދަލުވާ

ްމަޑު ްއަޅުަގނޑުމެްންއުސޫލެްއގެމަތީން ްއެހެްނވެ ްއެކަްނކުރަން.  950މަޑުްނ

ްގެންނަން.ް ްމިތަނަށް ްބާބެއް ްއިންތިޤާލީ ްމިތިބީ ްރުހިގެން އެންމެން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްހަމަ ްއެްއގޮތަށް ްފަރުތަކެކޭެވސް ްއެހެން އެހެންނޫނަމަ،

ްނިންމާލީމަ ްއަސާްޤާނޫނުއަސާސީ ްއެތައް ްހިނގައްެޖްނިމުނީ. ީސއެްއ

ްއަް ްއެހެންވީމާ، ްމިއަާޅްނިމިގެން. ްނުވޭ ްބޭނުމެއް ްމިފަހަރަކު ޅުަގނޑުމެން

ްދާކަށް.ްމިް ްހިނގާލާަފއި ްދިއްކޮށްލައިގެން ްއަތްިތލަ ްއެއްކަލަ ްމަތިން  955ފާލަން

ްވާންޖެހޭނެޭއް ްބަދަލަާަކަށް ްމިފާލަން ްބަދަލަކަށް. ްވާންޖެހޭނެއޭ ފާލަން

ްތިބީމާ.ް ްޮގވަޮގވާ ްެއކަމަށްއެދި ްރައްޔިތުން ްދިެވހި ްމިދަންނަވަނީ އަޅުަގނުޑ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްމައު ްހުންނެވި ްމިހާރު ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، މޫން

12ްްްނޮވެމްބަރު ްދުވަުހގެރޭ 12ްްވަނަ ްއެހިސާބުްންޖަހާއިުރ، ޖެހޭނީ

ްބޭނުމިއްޔާ.ް ްާބއްވަްނ ްބާބެއް ްއިންތިޤާލީ ްޤާނޫނުއަސާީސގެ  960ހުއްޓެން

އެހެންނޫނީ،ްއެްއިންތިޤާލީްބާބަކަށެއްްނުވާނެ.ްއަޅުަގނޑުްަދންނަވާނީްހަމަް
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ްއިންޤިލާބެްއެގް ްބުނަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްައބަދުވެސް ްގެނެވޭ. ްއިންޤިލާބެކޭ މިއީ

ވާހަކަ.ްވަރަށްްތަޖުރިބާކާރުްބޭފުޅަކުްވިދާުޅވެއްޖެްމިއީްއިްނޤިލާބެއްްނޫނޭ.ް

ްބޭނުމިއްޔާް ްބަދަލުކޮށްަލން ްފުށަށް ްއަނެއް ްއެއްފުށުްނ އިންތިޤާލީއަށްވަންޏާ

ްއެ ްއިންޤިލާބަކަށް. ްއޭ.ޑީ.ކޭއެވާނީ ްެހންވެ، ،ް  965އޭ.ޑީ.ޭކެގްޢިއްޒަތްތެިރ،

ްއެހެންވީމާ،ް ްދޭންޖެހޭނެ. ްނަމެއް ްހުށަހެޅުމަކަށްވެސް ްކޮންމެ ހުށަހެޅުން.

ްއޭ.ޑީ.ޭކް ްހުށަހެޅުމަށް. ްއެ ްހުށަހެޅުމޭ ްއޭ.ޑީ.ކޭ ްބުެނވޭނީ އަޅުަގނޑަށް

މެންބަރުންގެްކޮމިޓީއެއްްނަގާްވާހަކަ.ްއެއީްހަަމ5ްްހުށަހެޅުމުގައިްއެބަޮއވޭް

ްގަުޅގޮެތްއ.ްދެން،....މިކަންކުރެވިދާނެްރަނ

ް970 

ްޖެހުނުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދަންަނވާލަން ްހަމަ ްެދންމެއަކުވެސް ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ްކިޔާް ްުހށަހެޅުން ްއޭ.ޑީ.ކޭގެ ްގެންދެވުން. ްއެްއގޮަތށް ްގަވާއިާދއި މަޖިލީހުގެ

ްހުށަހެޅުމެއްްމިތާކުްނޯންނާ.ްނާޝިދު،ްދ.އަތޮާޮުޅގެްޢިްއަޒތްތެރިްމެންބަރު

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްެތރި ްމާލޭެގ ްިމހާރުވެސް ްހުށަހެޅުން. ހުށަހެޅުއްވި

ްރަނގަޅު.ް ްއެްނމެ ްއާދެ، ްނުކުތާއެއް. ްނިޒާމާބެހޭ ްއިސްމާޢީލް  975އިބްރާހީމް

ްކުރިއަށްްގެންަދވާ.ް

ް

ްކިޔާްްއަިރއަތޮޅުްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްބަލާޣާތް ްމިއީ ްއަޅުަގނޑަކީ ްއުާފކޮށްފިން. ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ،

ްމަދީނާްްލްޔާސްްުޙސަިއންްއިްބރާީހމްްއި ްވަންދެން ްދެއަހަރު ްމީހެއް ްހުިރ ްކިޔަަވއިގެން ްޢިލްމެއް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދ.އަތޮުޅ ްތިވިދާުޅވީ. ްޙަީޤޤަތެއް ްތިީއ  980ޔުނިވަރސިީޓގަިއ.

ްެއް ްއެއީ. ްހުށަހެޅުން ްހުށަހެޅުއްވި ްނާޝިދު ްއަޙްމަދު މެންބަރު

ްައޅުަގނ ްއެކަްންހުށަހެޅުއްވުމަށް ްމީހުންނަށް ްއެީއ ްކީދާނެ. ްނަމެއް ޑަްށ

ކުރުގޮތަކަށްްއަްނގައިދިނުމަށްަޓކައި.ްެއއީްބަލާޣާތަކީ.ްއެއަށްްއަޅުަގނޑުމެްން

ްމެންބަރަށްް ްއެ ްޙާެލްއގައި ްއެްއވެސް ްއެއީ ްމިކިޔަނީ. ްހުށަހެޅުމޭ އޭ.ޑީ.ކޭ

ްހިތުމަކަ ްނަމެްއްްށްއިހާނެތިކޮށް ްހުށަހެޅުމަށްވެސް ނުޑގެ ްއަޅުގަ  985ނޫން.

ދާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްއޭ.ޑީ.ޭކްހުށަހެޅުމުގައިްެއއޮތްްއިންިޤލާބީްކޮމިޓީއެްއްދެވި

ްޮއންނަންޖެހޭނެ.ް ްކޮމިޓީ ްއިނގޭތޯ.ްއެ ްތާއީުދކުާރކަމެއް ނޑު ްއަުޅގަ ހޮވުމަކީ

ްއެްކޮމިޓީްހޮވަންޖެހޭނީވެސްްަރއްޔިތުންގެްމަޖިލީހުން.ްދެން،ްއަޅުަގނޑު...
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ް

 990މެންބަރުްމިްތަުޅމުންްބޭރުގައިްިޢއްޒަތްތެރިްެމންބަރަށްްތަފާތުްްޢިއްޒަތްތެރިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްވިދާޅުެވވޭީން ްމިތާނގަިއ ްއެހެންނަމަވެސް، ްވިދާޅުވެވިދާނެ. ނަންނަން

ްދ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެޅުންކަމަށް.ް

ް

ްްއަިރއަތޮޅުްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްއަޅުަގނޑު ްއާދެ، ްހުށަހެޅުއްވުމަްށްޢިއްޒަތްދ.އަތޮުޅ ްމެންބަރުގެ ްތެރި

ްްއިލްޔާސްްުޙސަިއންްއިްބރާީހމްް ްއަޅުަގނޑު ްއިންޤިލާބީ ްހަމަ ްެއީއ ްޙަާަސަޕޯްޓކުރަން. ްއެ  5ްް995ރަކާތަކަށްވާނީ

ްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރަްއޔިތުންްމެންބަރުން ްވަިކްމުއްދަަތކަށް ްމަރުޙަލާއެއްަގއި ްަވކި ނަގައިގެން

ް ްއިންތިާޚބެއް ްއިންޞުފާވެރި ްގެންދިއުމަކީ.ްރުހޭ ްސަރުކާުރ ބޭއްވެންދެން

ްމަސައްކަތުްން ނޑުެގ ްދެން،ްއަުޅގަ ްއުފާުކރާކަމެއް. ްވަރަށް ްައޅުަގނޑު އެއީ

ްމަރުޙަލާގަިއް ްއެ ްއޮންނާނެ. ްހުށަހެޅުމެއް ްހުށަހެޅި ްގުިޅގެން އަޅުަގނޑުމެން

ްމިް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއޮންނަންޖެހޭނީ ްގޮތުަގއި ްމަޖިލީހެްއގެ  1000ރައްޔިތުންގެ

.ްމިްމަޖިލީހަކީްމިހާތަނަށްްޤާނޫނުއަސާސީްިއޞްލާޙުކުރުމަށްްމަޖިލިސްކަމަށް

ްކުރިކު ްމަސައްކަތެއް ްހުރިހާ ްްރި ްއެކުެލވޭ ްމެންބަރުން 113ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއަޅުަގނޑަްށް ްއަިދ ްޤަބޫލުކުާރގޮުތގައި ނޑު ްއަޅުގަ ްމަޖިލީހެއް. މެންބަރުންގެ

ރުޙަލާއެްއްބައެއްްނަސޭޙަތްދީްލަފާއަރުވާްމީހުންްރުހޭގޮތުގައިވެސްްއެފަދަްމަ

ްާބްއވަންް ްހިނދެްއގައި ްބާްއވަންެވއްޖެ ްމަޖިީލހެއް ްރަްއޔިތުންގެ  1005ގެނެސް

ް ްމިދެކެނީ ްގޮެތއްކަުމަގއި ްރަނގަޅު ްހުށަހެޅުން.47ްްއެންމެ ނަންބަުރ

ްއަލްއުސްާތޛު ްއަލްއުްސތާޛު، ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ޙުސައިންްްޅ.އަޮތޅުގެ

ްހުށަހެުޅއްވު ްއެވާ ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްމަޖިލީހުގެްއިބްރާހީމް ްެއޮއތް ުމގައި

ްމަޖިލިސްކަމުގަިއް ްރައްޔިތުންގެ ްފެންނަ ްއޮންަނން ްމަރުޙާގައި އިންތިޤާލީ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްގިނަ ްވީހާ ްއެއަށް ްއަދި ްރުހެނީ. ްބޮޑަށް ްއެންމެ  1010އަޅުަގނޑު

ްއަޅުަގނ ްެއއީ ްއެދެން. ްދެއްވުްނެވސް ްވޯޓު ްއެތަްއްމެންބަރުން ޑުމެން

ް ްވަންދެން، ނޑުމެންގެދުވަހެއް ްްއަުޅގަ ްިމްޙަާައިޞްލާޙީ ްއެީއ ރަާކތް

ްނޫން.ް ްަޙރަކާތެއް ްއޮންނާނެ ްއަރާަފއި ްއޮޅުން ްމީހަކަށް ްެއއްެވސް ޤައުމުަގއި

ްބައެކޭ.ް ްެއހެން ްވަކި ްއެމް.ޑީ.ީޕއެކޭ، ްަވކި ްނުދަންނަވަން އަޅުަގނޑު

 1015ރޭގަިއވެސްްއެްފެނިގެންްދިަޔއީްވަރަށްްރަނގަޅުްމިސާލެްއ.ްއެއީްަޤއުމުެގް
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ގެްދިރުންްހުރިގޮތް.ްވަރަށްްގިނަްބަޔަކުްގުިޅގެްންމިހާރުްއިޞްލާޙީްހަރަކާތު

ބެޭހގޮތުންްވަރަށްްރަނގަޅުްވާހަކަތަެކްއްމިްތަޅުމުގައިްނެގޭނެްވޯޓަކާްމާދަމާ

ްރޫ ްއެކަހަލަ ްހިނގަްއޖެ. ްައޑުިއިވގެން ްއޮންނަންޖެހޭނީ.ްޙުާުރޭގައި ތައް

ްމީހުންްނެރެގެންްމިތާނގައިްއޮންނ29ްަްއަގއިްޙެާެއެހެންވީމާ،ްެއކަހަލަްރޫ

ްގަދަކޮްށް ްވަރަށް ްމަގުމަތީަގއި ްވާހަކަވަނީ ްއޮްނނަ ްމަޖިލީހެއް  1020ރައްޔިތުންގެ

ްއިންތިޤާލީް ްމިވާގޮތުްނ ްހުށަހެޅުމުގައި ްިމ ްއެހެންވީމާ، ދެކެވިފައި.

ްމަރުޙަލާގައިްމިއޮންނަްރަްއޔިުތންގެްމަޖިލީހުގައި...

ް

ް.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1025 

ްވަރަށ29ްްްްއަިރއަތޮޅުްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްހަމަ ނޑު ްއެދެން،2ްްބޭފުޅެއްްނުތިބޭނެ.ްދެން،ްއަޅުގަ ްމިނެޓް

ްބޭްއިލްޔާސްްުޙސަިއންްއިްބރާީހމްް ްވަރަށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެއީ ްމީގެ 48ްްުނން ްހުށަހެުޅމާ ްބެހޭގޮތުންްވަނަ

ްދަންނަވާްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެްއޗެްއ ްކޮންމެވެސް ްެއއީ ްަޝރީޢަތާލަން. ބެހޭގޮތުންްއިސްލާމީ

ްދެއްވުްން ނޑަށް ްއަޅުގަ ްފުރުޞަތު ްއެ ްއެއްަޗކަށްާވތީ. ްއޮތް ހުށަހެޅިފައި

ްކަންތައްތަކާހެިދް ްޒާީތގޮތުންްކުރެްއވި  1030އެދެން.ްެއއީްައޅުަގނާޑއިްޭދތެރޭގައި

ްއެތައްްމިނެޓްތަެކއްވަނީްއަޅުަގނޑުގެްފަރާތުންްެގއްލިފައި.ް

ް

ްއެބައިްއަޅުަގނޑުްހިމަނަިއގެްންމިްފުރުޞަތުްއަރުވާްނިމުނީ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްްއަިރއަތޮޅުްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްަޝރީޢަތާ ްއިސްލާމީ ްފުރުޞަތެއްްއެހެންވީމާ، ްދެވަނަ  1035ްބެހޭގޮތުން

ްއަޅުަގނޑަށްްެދވިދާނެތޯ.ްއެާއިއްބެހޭގޮތުން...ްްއިލްޔާސްްުޙސަިއންްއިްބރާީހމްް
ްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއާެދ،ްްްވާހަކަެދއްެކވުން:ްރިޔާސަތުން ްއެދެން. ްއިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްވުން ްނޭރުވޭނެ. ްފުރުޞަތެއް އިތުރު

 1040ްމިލަދުންމަޑުލުްދެކުނުބުރީގެްޢިާިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްމުޙަންމަދު.ް

ް

ްރައީްމިލަދުްނމަޑުލުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްކަންކަމާޝުކުރިއްޔާ ްއިންތިޤާލީ ްއާދެ، ްސް. ްބާބުްބެހޭ
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ްައޅުގަްްްވާހަަކެދއްކެވުްނ:ްޢަލީްމުޙަންަމދު ްވާހަކަދަްއކަމުންދާއިރުަގއި ްހުށަހެޅިފައިާވްހުށަހެޅިގެން ްިމ ނުޑވެސް

ްއެވާަހަކް ްޮއތީމަ ްހުށަހެޅުމެއް ްދެތިން ްފާހަގަކުރެޭވ ހުށަހެޅުންތަކަށް

ްވަރަްށް ްވަނީ ްބާބަށް ްމި ްއާދެ، ްދަންނަވާލީ. ްފުރުޞަތަކަށް  1045ދަންނަވާލަން

ްޢިއްޒަ ްހުށަހަޅާފައި.ްގިނަ ްހުށަހެޅުންތަކެްއ ްގިނަ ްވަރަށް ްމެންބަރުން ތްތެރި

ްހުށަހެޅުންތަކެްއް ްގިނަ ްވަރަށް ްތަފުޞީލު ްވަރަށް ްޚިލާފަށް ްބާބުތަކާ އެހެން

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުންތަކުން ްގިނަ ްއެެހންމެ ްހަމަ ްއަދި އެބަހުރި.

ްެއއްެޗްއް ްބާބާބެހޭގޮތުން ްމި ްއެހެންަކމުން ތާއީދުވެްސކުރެވޭ.

ްނަވާލާއިރުދަން ްދަންނަވާލަނީ، ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްހުރިހާްަގއި  1050އެހެން

ނޑުމެންެގް ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްފަދައިން ްއެާެްއބަސްވާނެ ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަޅު ްއަދި ްހޭލުންތެރިކަމަށް ްމިވަނީމީހުންގެ ްއެކަްނަކމަށް ްަގނޑުމެންެގ

ންްމިފަދަްވަރަށްްބޮުޑްބަދަލުތަކެއްްއަްނނަންފަށާފައިްއައިސްަފއި.ްއެހެންކަމު

ްާޤނޫނުއަސާސީއަްށް ްމިއުޅޭ ްޢަމަލުކުރަން ްައލަށް ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ބާބެއް

 1055މިހާރުްޢަމަލުކުރަމުންދާްޤާނޫނުއަސާސީންްއަލަށްްމިހެދޭްޤާނޫނުއަސާސީައްށް

ް ްއިންތިޤާީލްއެވާޞިލުާވއިުރގައި ްމިދެންނެވީ ްކަންތައްތަެކއް ފަދަ

ްގޮ ްކަންތައްކުރާނެ ްއެމަރުޙަލާަގިއ ނޑައެޅިަފިއްކަންތައްތަެކއް ްކަ ތްތަކެްއ

ްކަމެއްކަމުަގއި ްމުހިންމު ްެއއީ ްއޮތުމަކީ ްއާދެ،ްްއެއްބަްސެވވިފައި ދެކޭތީ.

1998ްް ްއަހަރު، ްޢަމަލުކުރަންމުންދާްވަނަ ްއަޅުަގނޑުމެން މިހާރު

ް ްޖެނުއަރީ ްއަހަރުެގ ްެއ ްފެށިފައިވަނީ ްޢަމަލުކުރަން  1060ވަަނ1ްްޤާނޫނުއަސާސީ

ް ްެޖނުއަރީ ްއާދެ، ްފެށިގެން. ްއަހަރ98ްްުްުދވަހު،ްނަވ1ްަދުވަހުން ވަނަ

ް 1ްްޖެނުއަރީ ްމިއޮތީ ްކުރިން ްޤާނޫނުއަސާސީ ްފެށުނު ްމި ްދުވަހު 97ްވަނަ

ްެއް ްޤާޫނނުއަސާސީ. ްއައި ްޢަމަލުކުރާމުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަހަރު ވަނަ

ްބަދަލުވެގެްން ްޤާނޫނުއަސާސީއަްށ ްޢަމަލުކުރާ ްމިހާރު ޤާނޫނުއަސާސީން

ްހަ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްައއިރުަގއި ްހުވާޞިލުެވގެން ްރައީސަކުެވސް  1065ންނެވި،ްމަ

ްޢަދުލު ްއޮތް ްޞާާާއިންސަރުކާރުވެސް ްހަމަްގާާާފު ްއަދި ްިނާޒމާ އިމުކުރުމުގެ

ްއެްއަޗީކް އެހެންމެްރައްޔިތުންްމަޖިލިސްްއޮތް.ްައޅުަގނޑުްދަންނަވަްންއުޅޭ

ްރިޔާީސްއިންތިޚާބެްއް ްތެރޭގައި ްއެއަހަރު ްދަށުން ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއެ ހަމަ

ްހަ ްގޮސްފަިއވޭ. ްަރއްބޭއްިވގެން ްއަހަރު ްއަިއ ްޖެހިގެން ްމަޖިލީހުގެްމަ ޔިުތން
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 1070ޢަމަލުކުރަމުންދާްްިވގެންްދިޔަ.ްމިއީްއެފަހަރުްމިހާރުްބޭއްާްްއިންތިޚާބެްއވެސް

ްއަ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއެޑޮޕްޓްކުރުމަށް ނޑުމެން ްެއްުޅގަ ޤަބޫލުކުރުމަށް

ބަލައިގަތުމަށްްކަންަތއްތަާަްއްވެގެްނގޮސްފަިއ،ްއެްމަރުޙަލާަގއިްކަންަތއްތަްއް

ްމިތާނަގިއް ްވާހަކަަދއްާކއިރުަގއި ްިއންތިޚާބެއްގެ ްއާދެ، ްދިަޔގޮތް. ވެގެން

ނޑަނޭ އެްބޭއްވޭްއިންތިާޚބުގެްނޫނިއްާޔްޅިްއަބަދުވެސްްދަްއކާްވާހަކަެއއް،ްކަ

ް ްކިާހ ްސާފު ްކިހާ ްރަނގަޅު ްކިހާ ްއިލެކްޝަެނއްގެ  1075ބޫލުކުރެޭވްޤަާަބޭއްވޭ

ްމެންބަރުންތަކެއް ްގިނަ ްއިންތިޚާބެއްތޯ.ްތަފާތު ްދިާމާވްްކަހަލަ އިންތިޚާބުގައި

ްއަިދ،ްރަށްރަށުެގް ްވާހަކަދެްއކެވި. ްބެހޭގޮތުން ްަމއްސަލަތަކާ ްނޭދެވޭ އެިކއެކި

ްމީ ްިތބި ްއިސްކޮށް ްއިލްޒާމުތަކެްއވެްސްމިކަންކަމުގައި ްބޮލުގައި ހުންގެ

ނޑުްދަންނަވާނީްހުރިހާްތަނެއްގައިްުހރިހާްފަހަރަކުް އަޅުވަމުންްދިޔަ.ްއަުޅގަ

ްއެހެ ްވަނީ. ްއަޅުަގނޑުމެްންއެހެނެއްނޫނޭ ްއެބަހުރި ްީމގަިއ  1080ްނމަވެސް،

ްކަންތައްތަެކއްް ްގިނަ ްވަރަށް ްބަލަންޖެހޭ ނުޑމެން ްއަުޅގަ އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ

ހުރޭ.ްކުދިކުދިްމައްސަލަތަކާއިްއަދިްބޮޑެތިްމައްސަލަތަްއވެސް.ްއޭގެތެޭރަގިއް

ްމިް ްމިހާރު ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްފާހަގަކުރެޭވ. އަޅުަގނޑުމެނަށް

ްއިްނތިޚާޤާނޫނުއަސާ ްދަށުން ްމެންބަރުން،ްސީގެ ްމިތިއްެބވި މާލެއާިއްބުވެގެން

ްމެންބަރުންނަށްް ްމިތިއްބެވި ްއިންތިޚާބުެވގެން ްއަތޮޅުަތކުން ްރާއްޖޭގެ  1085އަދި

ްއުޅޭކަަމކަްށް ްމަްއސަލަތަކެްއ ްބޮޑު ްއެހާ ްވީނަމަެވސް ބެލިކަމުގައި

ްކަމަކަްށް ްފެންނަ ްރެޕްރެޒެންޓޭޝަނަކުން ްމި ްމިހާރުގެ އަޅުަގނަޑކަށް

ްމިހާރުް ްީކއްެވގެންތޯ ްައޅުަގނޑުމެން ްއާދެ، ްފާހަގަކުެރވޭ. އަޅުަގނަޑކަށް

ް ްބާބަކަށް ްއިންތިޤާލީ ްމާރުޙަލާއަކަށް މިހާރުްްބޭނުންވަނީއިންތިޤާލީ

ްކުރީގަާަިއް ްއެީއ ްޤާނޫނުއަސާސީ. ްިމހެދޭ ްއަލަށް  1090އަޅުަގނޑުމެން

ްބަާަދަލެްއް ްޮބޑު ްވަރަށް ްސިސްޓަމަށްވަނީ ނޑުމެްނެގ ްއަުޅގަ ދެންނެވިހެން

ްއަޅުަގނޑުމެްންއަ ްހޭލުންތެރިކަމަށާއި ްމީހުންގެ ނޑުމެްނެގ ްއަުޅގަ އިސްަފއި،

ްގޮސްފައި.ް ްއައިސްެގން ްބަދަލެއް ްބޮޑު ްމިވަނީ ްކަންތައްތަކަށް ކުރާ

ްހުށަހެ ްމި ްމިހާރު ްއަޅުަގނުޑވެްސ ްހުށަހެޅުންތަކަށްްއެހެންކަމުން ޅިފައިވާ

ްބަލާ ްފާހަގަކުރެވޭ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްހުަށހެޅ35ްުލާއިރުަގއި ްއާދެ،ްވަނަ  1095ން.

ްނޭިޅް ނިޑ ްކެ ްވާހަކަދަްއކަމުންދަނީ ްމި ްއަބަދުވެްސ އަޅުަގނޑުމެން
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ްޤާނޫނު ްމިގެންދާ ްހަދަމުން ްމި ްއަޅުަގނުޑމެން އަސާީސްވާހަކަދަްއކަމުންދަނީ

ް ްހަދަިއ ްައވަހަކަށް ްއެްވީހާވެސް ްހަމައަށް ްރައްޔިތުންނާ ނިންމާ

ނޑަށްްމިްޤާނޫނުއަސާސީްގެނެވުމަށްޓަަކިއ.ްއެހެންކަމަށްްބަލާއިރުގައިްއަް ޅުގަ

ް ްވަރަށް ނޑަށްްޤަާައިޞްލާޙަކީ ްއަޅުގަ ްއިޞްލާޙެއްކަމަްށ ްކަމުދާ  1100ބޫލުުކރެވޭ

ްފާއިުތް ްަވގުތު ްބުޭނ ްއެބަ ްއިޞްލާޙުަގއި ްމި ްމިދެންނެވީ ްއެއީ ފެންނަނީ.

ްއިންތިޤާލީް ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނުނަގާ ްވަގުތުތަެކްއ ްމާގިނަ ނުވެ

ްގޮތެއްް ްނިންމާ ްކުރަން ްމިކަންަތއްތައް ްރައީަސުކްމަރުޙަލާގައި ްަމތިން ގެ

ް ްއޮކްޓޯބަރު ްމި ްމ12ްްިއިންތިޚާބުކުރުން ްއެހެންމެ ްހަމަ ްއަދި، ްކުރިން. ގެ

 1105ަގއިްއެްރައީސަކަށްްެއްހޮވޭްމީހަކ11ްްުހުށަހެޅުމުގައިްއެބައޮތްްނޮވެމްަބރުް

ްރާއްޭޖެގް ްމިދެންާްނެވީ ްަޙާވލުވަންޖެހޭނެކަމަށް. ްސަރުކާރާ ްރާއްޖޭގެ މި

ްޙަވާުލވާންޖެހޭނެކަމަށް ްމިްއިޞްލާޙަްށްވެރިކަމާ ްއަޅުަގނޑަށް .ްއެހެންކަމުން

ްދާއީުދކުރެޭވއިރުަގއިެވްސް ްއިޞްލާޙަށް ްއާެދ، ްތާއިދުކުެރވެނީ. ބޮޑަށް

ްކުީރަގއިވެްސްއަޅުަގނޑުމެްން ްހޮވުުމގެ ްރަީއސަކު ްދަންނަވާލަން އަޅުަގނުޑ

ްއެބަހުރި ްކަންތައްތަކެއް ްކުރަންޖެހޭ ްއޭގެތެޭރަގއިއޭެގކުރިން  1110އިލެކްޝަްންް.

ް ްކޮމިޝަނެއް ާާްއެަބ ްހޮވަންޖެހޭްގާ ްކޮމިޝަެނއް ްއިލެކްޝަން އިމުކުަރންޖެހޭ

ް ްއެބަ ްމެންބަރުން ްއެހެންމެްޢަާައަދި ްހަމަ ްއަދި، އްޔަންކުރެންޖެހޭ.

އިމުކުރުުމގެްބަިއގައިްޝަރުޢީްނިޒާމުްަވރުގަދަކުރުމާިއްގާާާޢަދުލުއިންޞާފުް

ްއި ްއޭގެ ްއަިދ ްހިންގުާމއި ްކޯޓެއްެވްސްއެގޮތަށް ްސްޕްރީމް ތުރަށް

ްމިްހިންގަން ްހަމަ ްައދި ްކުރިމަތިވެގެންދާނެ، ްއަިދ ްއެއީ  1115ޖެހޭ.

ްއެް ްފުރިހަމަށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއެހެންމެ ްހަަމ ްއަދި މަރުޙަލާގަިއވެސް

ްކަންތައްތަކަީކް ްމިދެންނެވި ްއެހެންކަމުން ްފެށެންދެން. ޢަމަލުކުރަން

ާާްމުހިންމުކަމެއް.ްސްޕަރީމްްކޯޓެއްް އިމުކުރުމާއިްމިްވަކިަފރާތަކަށްްނުޖެހޭްގާ

ެރވޭްމިނިވަންްއިލެްކޝަންްކޮމިޝަނަކާއިްއިލެްކަޝންްކޮމިޝަނެއްްގަބޫލުކު

ްސަރިވްސްްއިމުކުރުމާ.ގާާާ ްޖުޑިޝަލް ްއެހެންމެ ްހަމަ ްއަިދ  1120އާދެ،

ް ްއެބަޖެހޭ ްއެިކެއިކްާގާާކޮމިޝަނެއްެވސް ްބެހޭގޮތުން ްެއކަންކަމާ އިމުކުރަން.

ްތާއީދުކުރެޭވް ނޑަށް ްއަޅުގަ ްއެބަހުރި. ްހުށަހެޅިފަިއ އިޞްލާޙުތައް

ްއެއާެއއްކޮްށްއިޞްލާހު ްހަަމ ްއާދެ، ްއެަބިއއުޅޭ. ްމީގެތެޭރގައި ތަކެްއވެސް
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ްއަދި،ް ްބާްއވަްނޖެހޭ. ްއެބަ ްއިްނތިޚާބެއްވެސް ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުން

ްއެަބް ްކައުންސިލްތަެކްއވެސް ްސިޓީ ްައދި ްއަތޮޅުތަާކއި  1125ރަށްރަށާއި

ްއިންތިޚާބުކުރަ ްބާްއވާނެ، ްއިންތިާޚބުތައް ްއިސްފަސްވުްންންޖެހޭ، މިދެންނެވީ

ްެއހެންނަމަވެސްް ްކަމެއްނޫން. ްަމއްސަލަޖައްސާ ްމާބޮޑަށް ްައޅުަގނޑު އެީއކީ

ްމިހެޭދް ްއަދި ްޤާނޫނުއަސާސީންވެްސ ްޢަމަލުކުރަމުންދާ ްމި މިހާރު

ްބޭއްވުމަްށް ްއަވަަހށް ްއެންމެ ްއަވަހަށް ްބޮަޑށް ޤާނޫނުއަސާސީަގއިެވސް

ނޑަށް ްއަުޅގަ ްެއީއ ްެޖއްސުމަކީ ްކުރިއަށް ްއިންތިޚާބުތަްއ  1130ްބާރުއެޅިފަިއވާާާ

ް ްއާެދ، ްދަންނަވާލީ. ްއެވާހަަކ ްދެކޭީތ ްކަމެއްކަމުަގއި ވަަނ2ްްފެންނަ

ްަދންނަވާލާނީހުށަހެ ނޑު ްއަޅުގަ ްކިޔަމަންވުން.ްްޅުމަކަށް ޤާނޫނުއަސާސީއަްށ

ވަނަްހުށަހެޅުން.ްމ17ްްިއާދެ،ްެއއީްޤާނޫނުއަސާީސއަްށްކިޔަމަންވުންްމިއީް

ްއެހެ ްތާއީދުކުރެވޭ. ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑަްށ ްމިދަންނަވަނީްހުށަހެޅުމަށްވެސް ްނ

ްކަމުަގއިް ްމެންބަރެއް ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުން ްެއއީ ްރައްޔިތަކު  1135ކޮންމެ

ްއަިދް ްވީަނމަވެސް ްަރީއސުލްޖުމުހޫރިއްޔާކަމަށް ްާރއްޖޭގެ ވީނަމަވެސް

ްއެްއޗަކަްށް ްއެބުާނ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި މިނިސްޓަރެއްކަމަށްިވޔަސް

ްފަށައިގަން ްފުރަތަމަ ްޤާނޫނުއަސާސީ ނައިުރގަިއްކިޔަމަންވާންޖެހޭނެ.

ްނުހުންނާނެ.ް ްާ ްހެދިފައެއް ްޤާނޫނުތަކެއް ްހުރިހާ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ

ްއެކަހަަލް ްހުރިހާ ްއެލިބެންވާ ްރައްޔިތުންނަށް ްރާއްޖޭެގ ްއެ  1140އެހެންނަމަވެސް،

ްޤާނޫނީގޮ ްއަދި ްޚިދުމަތްތަކަކާއި ްރައްކާތެރިކަމާ، ްލިބެންޖެހޭ ހާްމިހުރިތުން

ްލިބެންޖެހޭ ާްވެސް ްއެންމެންނަށް ްމިކަމުގަިއްކަންތައްތަެކއް ްދެން، ނެ.

ްމަް ްފާހަގަކުރެވޭ ްަރއްޔިތުންެގ ްއްސަލަތައް އެކަާމިއްްހުށަހަޅައިމަޖިލީހަށް

ްހެދުމަްގުޭޅގޮތުން ްިމްޤާނޫނުތައް ްގޮތް. ްރަނަގޅު ްއެންމެ ްހަމަ ްެއއީ ކީ

ްއެްއޗެިތް ްމުއްދަތާއި ްހަދަންޖެހޭ ްޤާނޫނުތައް ްެއ ްއެަބއޮތް  1145ހުށަހެޅުންތަކުގައި

ްން،ްއަޅުބަޔާންކޮށްފައި.ްއެހެންކަމު ްމި ްހުށަހެޅުމަށ17ްްަގނޑަށް ވެސްްވަނަ

ްތާ ްދަންނަވަމުން،ހުށަހެޅޭ، ްވާހަަކ ްއެންެމްްއީދުކުރެވޭ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ދެން،

ްފަ ްދަންނަވާނީ، ްހުށަހެޅުމަކަށް ްހިންގާްހުގެ ްެވރިކަން ްމަރުޙަލާަގއި މި

ް ްއާދެ، ްއެބައޮތް. ްޒިންމާތަކެްއވެސް ްހުށަހެޅުމުގަިއ21ްްފަރާތެއްގެ ވަނަ

ްތަފް ްޒިންމާތަްއްޞީާީވަރަށް ްފަރާތުެގ ްހިންާގ ްވެރިކަން ްއެބަޮއތް  1150ލުކޮށް
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ްވީނަމަެވސްް ްއެއްެޗއްްނުދެންނެވިކަުމަގއި ްުހރިހާ ބަޔާންކޮށްފައި.ްައޅުަގނޑު

ްއެަވގުތާް ްއަދި ްޚިދުމަތްތަކާއި ްދޭންޖެހޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްދުވަހަށް ިއްދުވަހުން

ް ްއަންނަ ްހިންގަމުްނ ްރާއްޖޭަގއި ްދެމެހަމައަށް ްާއްމަޝްރޫޢުތައް ހެއްޓުމާއި،

ބޮޑެތިްމަޝްރޫޢުތައްްނުފެއްުޓމާއި،ްއަދިްހަމައެހެންމެްސަރުކާރުގެްމުދަލާިއް

 1155ކަންތައްތަކަށްްަރއްކާތެިރވުމާިއ،ްރައްޔިތުްނގެްހޭލުންތެރިކަންްއިތުރުކުރުމަީކް

އެއީްިމްަވގުތީްވެރިކަންްހިްނގާްފަރާތުެގްޒިންމާެއއްކަުމގަިއްދެކެން.ްއާެދ،ް

ްކުރިްނވެ ްމެންބަރުްއަޅުަގނުޑގެ ްޢިްއޒަްތތެރި ްގިނަ ްވަރަށް ްސ

ްއިތުރުް ްމާ ްދިުގކޮްށ ްމާ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީމަ، ވާހަކަދަްއކައިފި.

ްދަްއކާކަްށްނެތިން.ްދެއްިވްފުރުޞަތަށްްޝުކުުރްދަންނަވަމުްން ވާހަކަތަެކއް

 1160ްއިށީނދެލާނަން.ްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް

ްޢިއްަޒތްތެރިްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްޝުކުިރއްާޔ ްފުރަތަަމްް`. ްއަުޅަގނޑު ްއާދެ، ްރައީސް.

ްގދ.ްރުްވާހަކަެދއްކެުވން:ޞީނަްهللاްޢަބްދު ްެއްްފަށައިގަންނަމުާުން ްއިބްރާހީމް ްޢައްބާސް ްމެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި

ްެއް ްއާދެ، ްާތއީދުކުަރން. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަފުޅަށް ދެއްކެވި

ް ްފަރާތްވާހަކަފުޅަީކ، ްމެންބަރުންގެ ްއަދި ްނުރަސްމީްމަނިކުފާނާއި  1165ޕުޅުން

ްކުރިއަށްް ްައދި ްއެއްބަިއވަންތަކަމަށް ްއެދެއްެކިވ ބައްދަލުވުމެްއގައި

ްބޮޑަްށް ްަވރަށް ްމަސަްއކަތްޕުޅަށް ްެއކުރެްއވި ގެންދެވުމަށްޓަަކއި

ްއާދެ،ް ްދަންނަވަން. ްވާހަކަ ްދަންނަވާ ްޝުކުރު ްހަމަ އަޅުަގނުޑވެސް

ްހުށަހަޅު ްބާބަށް ްއިންތިޤާލީ ްހޯދާލީ ްފުރުޞަތު ްމި ވާަފއިާވްއްއަޅުަގނޑު

ްއާެދ،ްހުށަހެޅުއްވުންތަކާ ްދަންނަވާލަން. ްެއއްެޗއް ްފެންނަ ްއަޅުަގނޑަށް  1170މެދު

ްބޮޑު.ް ްވަރަށް ްދެޭކގޮތުަގިއ ނޑު ްއަޅުގަ ްބޭނުން ްއޮތުމުގެ ްބާބެއް އިންތިޤާލީ

ްިމް ްެއއްކަމަކީ ްބޮޑު ްއެންމެ ްމައިަގނޑު ްހިމެނޭ ްތެރޭަގއި އޭގެ

ްޤާާާނޫނުއަސާ ްމި ްވާސިްލވުމުގަިއ، ްތަޢާރަފްކޮށްދޭްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ސީން

ުކްދިވެިހްރައްޔިތުންނަްށްތަްއްއަމާްނާްކަމާއިްއޮމާންކަމާއެބޮޑެތިްހެޔޮްބަދަލު

ްވަުގުތް ްމިކަމަށް ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްލިއްަބއިދިނުން.  1175ހެޔޮގޮތުަގއި

ް ްމަރުޙަލާ ްއިންތިާޤލީ ްމިގޮތުން ްދެމިގެންދާގޮތަށ2ްްްބޭނުންވޭ. އަހަރަށް

ްހުށަހެޅުއްވުން ްއޭެގްހުށަހަޅާފައިވާ ްއާދެ، ްތާއީުދކުރަން. ްއަޅުަގނޑު ަތކަށް
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ް ްކަްނތައްވެްސ ްފަހުގެ ްއެންމެ ްމަރުޙަލާގެ ްއިންތިޤާލީ 2ްމާނައަކީ

އަހަރަށްވުރެްދުރަކަށްްނުދާނެ.ްއެއަްށވުރެްައވަްސވެސްްވެާދނެ.ްނަމަވެސް،ް

ްއުފެއްދުމަީކް ްސަރުކާެރްއ ްވަގުތީ ްނަމުގައި ްސަރުކާރުެގ  1180އިންތިޤާލީ

ްެއްއގޮތަކަ ްއަޅުަގނުޑެގްއަޅުަގނޑަށް ްމިއީ ްނޫން. ްފެންނަކަމެއް ްށވެްސ

ްަވގުީތް ްދެޭކގޮތުަގއި ްއަޅުަގނޑު ްއެބަހުރި. ްސަބަބުަތްއ ްބައިވަރު ޚިޔާލު.

ނޑުމެންެންއް ްއަުޅގަ ްއަދި ްޙާލަތަކަށް ްއުަފއްދަންޖެހޭވަރުގެ ސަރުކާރެއް

ް ްސަުރާކރުއިރާދަކުރެްއވީތީ ްހުރަސްތަްއްްނުދޭ. ްބޮޑެިތ ްދަތިވާފަދަ ހިންގަން

ްހުއްޓުންއަާރ،ކުރިމަތި ްިހންގުމަށް ްސަރުކާުރގެ ްަވގުތީްްވެ،  1185ިއތުރު

ްދުނިޔޭެގް ްމެނުވީ ްޙާލަތެއްަގއި ްމަޖުބޫރުވެއްޖެ ްއުެފއްދުމަށް ސަރުކާރެއް

ްދުނިޔެއިްން ްނުއުފައްާދކަމީ ްސަރުކާރެްއ ްަވުގތީ ްތަންތާނގަިއވެސް އެހެން

ްެއކަމަީކް ްމަރުޙަާލގަިއ ްމި ްވީމާ، ްޙަީޤޤަތެއް. ްބޮޑު ްއޮތް ފެންނަން

ްޢިއްޒަތްތެިރްއަޅުގަް ްއާދެ، ްދަންނަވަން. ްޫނންކަމަށް ްފެންނަކަމެއް ނޑަށް

ްޤާނޫނު ްމި ްފެށުމާރައީސް ްޤާނޫނުއަސާީސްއަސާީސއަްށްޢަމަލުކުރަން ްމި  1190އެކު

ްމިހާރުް ްދެކެން. ްހަމަ ްއަޅުަގނުޑވެސް ްލިޔަންޖެހޭނެކަމަށް އުވުނީކަުމގަިއ

ްއެގޮ ްޢިާބރާތް ްއެ ްހަމަ ްޤާނޫނުއަސާސީގަިއވެސް ތަްށްޢަމަލުކުރަމުންދާ

ްަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްސަބަބަކީ ްއެބައޮތް. ްިލޔެފަިއ ްއެބައޮތް. ލިޔެވިފައި

ްފަދައިން ްވިދާޅުވި ްއަނިލް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ިމް،

ްޢަމަލުކުރެވެމުންދާް ްމިހާރު ްފެށުމާއިއެކު ްހިންގަްނ  1195ޤާނޫނުއަސާސީ

ްއޮ ްޤާނޫނުއަާސސީ ްދެ ްމިޤައުމުގަިއ ްއުވާނުލާނަމަ ންނާނެ.ްޤާނޫނުއަސާސީ

ްހަމަޖެހޭކަމަކަށްް ްއޮތުމަކީ ްޤާނޫނުއަސާސީެއއް ްދެ ްަޤއުމެްއގައި އެްއވެސް

ްއުވާލަންޖެހޭް ްތެރޭގަިއ ްމެންޑޭޓްގެ ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްޞަ ްނަމަވެސް، ނުވާނެ.

ްޤާނޫނުއަސާީސެގް ްޢަމަލުކުރަމުންދާ ްމިހާރު ްއުވާލުމަީކ ޤާނޫނުއަސާސީެއއް

 1200މަށާއި،ްޤާނޫނުއަސާސީާއިއްވަނަްމާއްާދއާިއްތަޢާރަޟްވާްކަެމއްްނޫންކ12ްަ

ްފާހަގަކޮްށް ްފުރުޞަތުަގއި ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމެްއކަމުަގއި ްކުެރވޭ އެްއގޮތަށް

ދަންނަވާލަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ްމިއަހަރުެގްތެރޭަގއިްިގނަްޕާޓީތަކަކުްން

ްޮކންމެހެންވެްސް ްހަމަ ްބޭްއވުމަކީ ްއިންތިޚާބެއް ްިރޔާސީ ވާދަކުރާ

ްއަ ްކަމެއްކަމަށް ްދެންްކުރަންޖެހޭނެ ްއެގޮތުން ްދެކެން. ނޑު ޅުގަ
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ް ްހޮޭވްބޭފުޅަކު ްހުވާކުރަްއާވ،11ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް  1205ޮނވެމްބަރުަގއި

ް ނޑުްޙަާަމަޤާމާއި ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙަްށ ްހުށަހެޅިފައިވާ ވާުލވެަވޑަިއގަތުަމށް

ްކޮމިޝަނަރަަކށް،ްމިނިވަންް ްއިލެކްޝަން ްމިނިަވން ތާއީދުކުރަން.ްމިބާބުގައި

ްކޮމި ްމިނިވަންކުރުމަްށްއިލެކްޝަން ްޢަދުލްއިންޞާފް ޝަާަނަަކށް

ްހުަށހެޅުއްވުމަްށވެްސް ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްހުށަހެޅުމަށްވެސް، ހުށަހަޅާފައިވާ

ްއެހެނިހެންް ްައދި ްރިާޔސީ ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްާތއީދުކުރަން.  1210އަޅުަގނޑު

ްއެހެނިހެންް ްއަިދވެްސ ްއިންތިޚާބާއި ްރިޔާީސ އިންތިޚާބުތަކާިއ،

ްހަދަންޖެހޭްއިންތިޚާބުތަކާ ްަވގުުތން ްއަދި ްޤާނޫނުތަކަށް ްހަދަންޖެހޭ ބެހޭގޮތުން

ްހެދުމަށްް ްތެރޭގައި ްދުވަްސކޮުޅގެ ްކުޑަ ްލިބިފައިވާ ްމި ްޤާނޫނުތައް އެހެނިހެން

ްޤާނޫނުތަްއް ްއެ ްުދވަްސކޮޅު ްކުޑަ ްުދވަސްޮކޅު، ްރަނގަޅު، ްމާ ހޭދަކުރުން

ނުޑްދެކެްނ.ް  1215ޢިއްޒަތްތެިރްހެދުމަށްްހޭދަކުރުންްމާްރަނގަޅުވާނެކަމަށްްއަުޅގަ

ްބޭއްވުމަށާިއ،ް ްއިންތިޚާބު ްޢާންމު ްއިންތިާޚބަށްފަހު ްިރޔާސީ ރައީސް،

ްަގވަރންމަންޓާއެ ްލޯކަލް ްބޭއްވުމަްށްއަށްފަހު ްއިންތިޚާބުތައް ބެހޭ

ްތާއީދުކުރަން.ް ނުޑ ާުގަ ްއަޅު ްހުށަހެޅުއްވުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ްައނީސާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމ.އަތޮޅުެގ އަޙްމަުދްްޢާންމުގޮތެއްަގއި

ްވާހަަކް ްާތީއދުކުރެވޭ ްައޅުަގނޑަށް ްހުށަހެޅުާުްއވުންތަކަށް  1220ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ްހިސާބުންް ްމިހާ ްވާހަކަޮކޅު ނުޑގެ ްއަޅުގަ ްދަންާްނަވާަލން. މިފުރުޞަތުގައި

ްނިންމާލަން.ްޝުކުރިއްޔާްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްއާދެ،ްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްއަްއސަލާމްޢަލައިުކމް. ްއިޞްލާޙުކޮށްްް`. ްޤާނޫނުއަސާީސ

ްއަޅުަގނޑުމެްންްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމަރުޙަލާތައް ްފަހު ްއެންމެ  1225ނިންމުމުގެ

ްވާ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއަދު ހަކަދަްއކަީންކަޑައްުތކުރަމުންދާއިރުަގއި

ްބާބަކާ ްއޮންނަންޖެހޭނެްއިންތިޤާލީ ްމަރުޙަލާއަކީ ބެހޭގޮތުން.ްާއދެ،ްއިންތިޤާލީ

ްގާތްަގނޑަކަްށްމަރުޙަ ާައިގަންަނވާ ްހިމެނިވަޑަ ްމިމަޖިލީހުަގއި ލާއެއްކަން

ްބޭފުޅުންނަށްް ްކުރައްާވކަމާްހުރިހާ ްޤަބޫލުފުޅު ްވަރަްށްމިހާރު ނޑު ްއަޅުގަ މެދު

ްކުރިންް ްުދވަްސކޮޅެއް ްކުޑަ ްމީގެ ްމިއީ ްޙަޤީޤަތުަގއި  1230އުފާކުރަން.

ްޮކންމެއަާަ ްދަތިިވކަމަކަށްިވ. ްޤަބޫލުކުަރންވެސް ކަްސްއަޅުަގނޑުމެންނަށް
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ްއާް ްހުޅުވި، ްގޮތުްނ ްފިކުރުގެ ްިވސްނުމާއި ްމިދަނީ އަޅުަގނޑުމެން

ްބަދަލުވެް ްައޅުަގނުޑމެން ްެއްއގޮތަށް ްޒަމާނާއި ްޤަބޫުލކުރަމުން، ކަންތައްތައް

ްޓްރާންސިޝަނަލްް ްނޫނީ ްއިންތިޤާލީ ްކޮންމެައކަްސ ތަރައްޤީވަމުން.

ްގޮތަކަ ްކޮންެމވެސް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކޮަބއިކަން ްއެިކްމަރުޙަލާއަކީ  1235ށް

ްްޓރާންސިޝަނަލްް ްދެޭކގޮތުަގއި ްއަޅުަގނޑު ްމާނަކުރައްވާ. ްއެބަ ބޭފުޅުން

ްމިދާް ްޢަމަލުކުރަމުން ްމިއޮތް ްމިހާރު ްމަރުޙަލާއަކީ ްއިންތިޤާލީ ނޫާޫނީ

ްޤާނޫ ްނިމުމުން، ްއިޞްލާުޙކޮްށ ްނިމޭްނުއަސާސީ ްއިްޞލާޙުކޮށް ްެއ އޭރު

ްޤާނޫނުއަސާސީ. ްބާ ްކިޔާނީ ްއަުޅަގނޑުމެން ްޤާނޫނުއަސާސީައކަށް

ްާއް ްކިޔަނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއާފޮތަށް ްއޮންނަ  1240އިޞްލާޙުކުެރވިފައި

ްާބް ްއެގޮތުން ްގޮތުން. ްތަފާތުކޮށްލުމުގެ ްހަމަ ޤާނޫނުއަސާސީ،

ްކޮންމެހެންް ްހިޖުރަކުރުމަށްޓަކައި ްޤާނޫނުއަސާީސއަށް ްއާ ޤާނޫނުއަސާސީން

ްލިޔަނީ.ް ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބާބެއް ްިހމެނޭ ްކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭނެ

ްއަޅުަގނޑުމެްންްއަޅުަގނޑުް ްލަފްުޒ ްމި ްޤާނޫނުއަސާސީ" ް"އާ ޤަބޫލުކުރަން

ނުޑް ްއަޅުގަ ްެއއަށްވެްސ ްމާނަކުރައްވާ. ްެއބަ ްއެިކގޮތަށް ްބޭފުޅުން  1245އެކި

ްކިހިބަލާ ްވާންވީ ްމި ްމިއަދު. ްޤަބޫލުކުރަން،ްލާނަން ްައޅުަގނޑު ނެއްތޯ.

ްވިދާޅުް ްއަނިލް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްިޢއްަޒތްތެރި ްވިްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ް ްއިޞްލާޙުކޮްށްފަދައިން، ްޤާނޫނުއަސާސީ ްިއޞްލާޙުކުރާ އަޅުަގނޑުމެން

ްފަށާް ްޢަމަލުކުރަން ްއާފޮތަށް ްއޮންނަ ްައތުގައި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ނިމުނީމަ

ްކުރިްނވެްސް ްީމގެ ްުއވެންޖެހޭނެ.ްއެއީ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއޮންނަ ްދެން  1250ދުވަހު

ްމާއްދާަތއް ްޕްރޮވިޝަންތައް، ްއެކަަހލަ ހިމެނިފައިްްޤާނޫނުއަސާސީތަުކގައި

ްއަތުަގިއް ްއަޅުަގނޑުެމންގެ ްދެފޮތެއް ްތަޢާރަޟްވާ ްބޭނުމަކީ ްއޭގެ އެބަހުރި.

ގޮތަށްްބޭއްވުން.ްތަޢާަރޟްވާްދެްޙުކޫމަތެއްްާރއްޖޭަގިއްދުސްތޫރީްދެްނޯންނަ

ްހަމަޖެއްސުން.ް ްކަންތައްތަްއ ްގޮތަކަށް ްނުދާނެ ްޢަމަލުކުރަމުން ޙުކޫމަތަކަށް

ނޑު ްައުޅގަ ްމިބާބަކީ ްފާސްކުރަންޖެހޭނެްއެހެންކަމުން، ްކޮންމެހެން  1255މެން

ްރާއްޖޭެގް ްއަޅުަގނޑުެމންގެ ްގޮތަކުން ްފާސްކުރާ ްމި ްއަދި ބާބެއް.

ްއެެދވޭގޮ ްއަސަރުަތއް ްއޭެގ ްގޮތުަގިއވެްސްކަންތައްތަކަށް ްނޭެދޭވ ްއަދި ުތަގއި

ފަހަރު،62ްްކޮށްފާނެ.ްއާދެ،ްމިހާރުްޢަމަލުކުރަމުންމިދާްޤާނޫނުއަސާސީގައިް
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"މިޤާނޫނުއަސާސީ"ްމިގޮތަށްްލިެޔފައިްއެބައޮތް.ްްފަހަރ62ްުގާތްަގނޑަކަށްް

ް ނަޑކަށް ްގާްތގަ ްލިޔެފަިއ62ްްމިފޮތުގައި ް"މިޤާނޫނުއަސާސީ"  1260ފަހަރު

ްމިންވަރަކަްށް ްދާިދގާތްކުާރ ްއެާއއި ނޑަކަްށ ްގާްތގަ އެބަހުރި.

"ޤާނޫނުއަސާސީ"ްމިބަސްވެްސްބޭނުންކޮށްފައިްއެބަހުރި.ްދަންނަވަންްމިއުޭޅް

ްމިފޮތުގަިއވެސް ްބޭނުންކޮށްފައިްްއެްއޗަކީ ްލަފްޒު ްމި ްޤާނޫނުއަސާސީ" "ިމ

ްކީ ްއެކަަމކު، ްަބލާއެބައޮތޭ. ްައޅުަގނޑުމެން ލަންޖެހެނީ.ްްއެވގެންތޯ

ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއް ްޤާނޫނުއަސާސީ" ް"މި ްނޫނީ  1265"ޤާނޫނުއަސާސީ"

ްދޭހަކޮށްދިނުމަށްް ްމީހުންނަށް ްޢިބާރާތްތައް ްޤާނޫނީ ްއެ ްހުރީ ބޭނުންކޮށްފައި

ްމިސާ ްބޭނުންކޮށްފައިްފަސޭހައަކަށްޓަަކއި. ްޤާނޫނުއަސާސީ" ް"މި ލަަކށް،

ްުހވާް ްޖަދުވަެލއްަގއިވާ ްމިވެނި ްގެ ްޤާނޫނުއަާސސީ" ް"މި އޮވެދާނެ

ްވާހަަކް ްމާއްދާެއއްގެ ްނަމަެވސް، ްބުނާއިރުގައި. ކުރަންޖެހޭނެކަމަށް

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއޮންނަނީ ްމިފަދ42ްްައަންނައިރުަގއި ްމާއްދާ  1270ވަނަ

ްކް ްރީޑިްނގ ްއެހެންވީމަ، ްމިބަސްތަްއްގޮތަކަށް. ްއެގޮަތށް ިލއަރިީޓއަށްޓަަކއި

ްދަ ްިދވެހިރާއްޖޭެގ ްޙާލެއްގައި ްއެއްެވސް ްހުރީ. ލަތުެގްއުާުބޭނުންކޮށްފައި

ްއާފެށުމަކުްން ްމުޅިން ްޤާނޫނުއަސާީސއެްއ، ްއާ ްބަދަލުެވގެން ްާބވަތް ޒާތާއި،

ްބަދަލުވީމާް ްޖުމްހޫރިއްޔަތަަކށް ްރަސްކަމަކުން ްއާދެ، ްފަށާގޮތަށް. ރާއްޖެ

ްއިޢުލާނުކުރާގޮތަށް.ޤާނޫނުއަސާސީ ްމިްްގޮތަކަށްްްއެފަދަްން  1275ނޫން

ްއެހެންކަމުންް"އައުޤާނޫ ްހުރީ. ްބޭނުންކުރެވިފައި ްމިލަފްޒު ުނއަސާސީ"

ްދިވެހިރާއްޖެް ްއައުފެށުމަކުން ްމުޅިން ްމިލަފްޒު ްމިހާރު ްބަލާއިުރގައި އެގޮތަށް

ްމަސައްކަތްކުަރްއާވް ްބޭނުންކުރުމަށް ްމިލަފްޒު ްމިޤާނޫނުއަސާސީ ފަށާގޮތަށް

ްއާެދ،ްބޭ ްވަރަށްދެކޮޅު. ނޑު ްއަުޅގަ ްމަސަްއކަތާއި ްއެކުރައްވާ ފުޅުން

ްއޮްފް ްކޮންޓިނިޔުޓީ ްއެއްބަްސެވވަަޑއިގަންަނވާނެ  1280ތިބޭފުޅުންވެސް

ްކޮންމެހެންް ްދެމިއޮތުމަކީ ްޙުކޫމަތު ްދުސްތޫރީ ްނޫނީ ކޮންސްޓިޓިޔުޝަން

ްއަ ްމިއަދު ްއެހެންކަމުން ްމަސައްކަތަކީ،ްމުހިންމުކަމެއް. ްމިކުރާ ނޑުމެން ޅުގަ

އިންްފެށިގެންްއަޅުަގނޑުމެްނ1932ްްއެްއގޮތަކަްށވެސްްާރއްޖޭގެްތާީރޚުގައިް

ްގެނައުމަށ ްނިމުމަކަށް ްޙުކޫމަތު ްދުސްތޫރީ ްކަމަކަްށްްމިގެނައި ާްވާ

ްމިއަންނަނީް ްއިޞްލާޙުކުރެވެމުން ްމި ްޙަޤީޤަތުަގިއ  1285ވެގެެނއްނުވާނެ.
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ްއައުް ްމިފަށަނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްީސރީޒެްއގައި ްއަިއ ްއިޞްލާޙުކުެރވެމުން

މިފޮތްްެއކުލަވާލާްނިމޭއިރުްކުރިންްއޮްތްފޮތުގެްއެންމެްފޮތެއްްއެކުަލވާލަިއ،ް

ްމި ްނެތަސް ްއޮތަސް ްލަފްޒެއް ްޤާނޫނުއަސާސީެއއްކަްންއީ އިޞްލާޙުކުެރވޭ

ްމިފޮތުަގިއް ްސަަބބަކީ ްއެަބއޮތް. ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ

ްއޮ ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްނޫިނއްޔާ ްއަކުެރއްެވްސްްމިލިޔާފޮތުގައިްތްގޮތަށް  1290އެންމެ

ލިޔެވޭކަށްނެތް.ްއެކަންްތިބޭފުުޅންްޤަބޫލުކުރައްވާނެ.ްއާދެ،ްެދންްއަޅުަގނުޑް

ދަންނަވާލާނީްމިޤާނޫނުއަސާސީގައިް"ޤާނޫނުއަާސސީ"ްމިލަފްޒުްމާނަކޮށްފައިް

ްބާބުގަިއް ްއިންތިޤާލީ ްނޫނީ ްޓްރާސްސިޝަނަލް ްއެހެންކަމުން އެބައޮތޭ.

ްމާނަކުރަން ްއަލުން ްހުށަހަޅުއްވާަފިއްްޤާނޫނުއަސާސީ ްބޭފުޅުން ބައެއް

ްްޓރާންސިޝަނަލްް ްެއއީ ްޒާތަށްބަލާއިުރގަިއ ްީމެގ ްޙަޤީޤަތުަގއި  1295އެބަހުރި.

ްމެޓަ ްޓްރާންސިޝަނަލް ްއެކަހަލަްރމައްސަލަެއއްނޫން. އެއްނޫްނ.

ްއެެހންވީމާ ްެއއީކީ. ްމައްސަލަެއއްނޫން ްޓްާރންސިޝަނަލްް، ޤާނޫނުއަސާީސގެ

ްނޫ ް"އެޤާނޫުނއަސާީސ" ްވަކިގޮަތކަްށްޕީރިއެްޑގައި ް"މިޤާނޫނުއަސާސީ" ނީ

ްނިމުމަށްފަހު،ް ްޕީރިއެްޑ ްއެ ްމާނަކޮށްފައި ވަކިުދވަސްކޮެޅްއވަންދެން

ްއެހެންގޮތަކަށްް ްޤާނޫނުއަާސީސ ްއަނެއްކާ ްދިއުމަށްފަހު  1300އެމުއްދަތު

ްއެހެންވީމާ ްނުދެވޭނެ. ްފުރުޞަތެްއ ްމާނަކުރުމުގެ އަޅުަގނުޑް،

ްހުށަ ްބަލައިގަެނވޭނެ ްމި ްމިފަދަްޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި ހެޅުންތަކެއްނޫން.

ްއަިދް ްނާޝިދުވެސް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދ.އަޮތޅުގެ ހުށަހެޅުއްވުމެއް

ްއަުޅަގނުޑް ްއެހެްނވީމަ، ްހުށަހަޅުއްވާފަިއ. ްވަީނ ްއަޙްމަުދވެސް އަނީސާ

ްހުށަހެޅުއްވިް ްއެބޭފުޅުން ްއަރިހުން ްއެދެބޭފުުޅން ްއެދެން  1305ވަރަށް

ްގެންދިޔުމަށް ްއަނބުާރ ްއޮތީްއެހުށަހެޅުއްވުންަތއް ްދެން ްއާދެ، .

އިންތިޚާބުތަކުގެްތަރުތީބާްބެހޭޮގތުންްއެއްެޗއްްދަންނަވާލަން.ްއަޅުަގނޑުމެްން

ްވިދާޅުވޭ.ް ްބައެއްބޭފުުޅން ްކޮންވިްނސިންގގޮަތކަށް ްވަރަށް މިތަނުގައި

ްފުރަތަމައޭ.ް ްއިންތިޚާބު ްރިޔާސީ ްރަނގަޅީ ްއެންެމ ްބޭްއވުން އިންތިޚާބުތައް

ްނޫނިއް ްއިންތިޚާބޭ. ްޢާންމު ްއިންތިޚާބޭ.ްދެން ްލޯކަްލ ްއޭގެފަހުން  1310ޔާ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްކޮްނވާހަަކއެއްޯތއޭ. ްމިދައްކަނީ ްދަންަނވާނީ އަޅުަގނޑު

ްމިދައްކަީން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކޮންކަމެްއތޯއޭ. މިކުރަންއުޅެނީ
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ްބޭނުންކަން.ްދެފުށްްއެނގެންޖެހޭނެކަން.ްރައްޔިތުންނަްށް ޓްރާންސްޕޭރެންސީ

ް ްކަން. ްވާހަކަ ްުކރަންޖެހޭކަން.ްބާރުލިބެންޖެހޭނެ ްަރއްޔިތުން އެމްޕަވަރ

ްމިވާހަކަދަްއކާއިުރް ްލިބިދޭންޖެހޭކަން. ްއަނބުރާ ްބާރު  1315ރައްޔިތުންނަށް

ްމަތިްން ްއެޕްޯރޗެއް. ްޓޮޕްަޑއުން ްއެކަމަުކ ްމިބޭނުންކުރަީނ އަޅުަގނޑުމެން

ތިރިއަށްްޢަމުރުްހިނގާގޮތަށްްހަދަންްމިއުޅެނީ.ްޙަޤީޤަތުގައިްރައްޔިތުންނަްށް

ްއަންަންވެރިކަމުގެބާރު ްފެށިގެން ްކިަބއިން ްއެމީހުންގެ ްއަނބުރާދީަފއި ަތއް

ް ްރާއްޭޖގައި ްއަޅުަގނޑުމެްންާގއިމުާްވެރިކަމެއް ްބޭނުންނަމަ ކުރަން

ްއިޞްލާޙުކޮށްފައި،ް ްތިރި ްފުރަތަމަ ްއެޕްރޯޗަކަށް. ްބޮޓަމްއަޕް  1320ދާންޖެހޭނީ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްދެން ްމަތި ްއެންމެ ްއިޞްލާޙުކޮށްފައި، ްމަރުޙަލާ ދެންޖެހޭ

ްފުރަތަމަްގެން ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްމިދަންނަވަނީ ނުޑ ްއަޅުގަ ނަންޖެހޭނީ.

ްވެރިކަެމއްް ްރައްޔިތުްނގެ ްދަށުން ްޑިޮމކްރަސީގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ފަހަރަށް

ްއެެހންކަމަށްވާނަމަް ްމިމަސައްކަތްކުރަނީހެްއޔޭ. އިޢުލާންކުރުމަށް

ްބާއްވަންް ްފުރަތަމަ ްއިންތިޚާބު ްކައުްނސިލްތަކުގެ ްލޯކަލް  1325ްއަޅުަގނޑުމެން

ްެއް ްބާއްވާަފއި ްއިންތިޚާބު ްކައުންސިލްތަކުގެ ްލޯކަލް އެބަޖެހޭ.

ާުްއިންސްޓިޓި ްއު ްެއ ާްްޝަންތައް ްއޭގެަމއްޗަްށްގާއިމު ްނިމުނީމާ ކޮށް

ްއަންނައިުރް ްއިންތިޚާބުވެެގން ްމަޖިލިސް ާުންގެ ްަރއްޔިތު ބިނާވާކަހަލަގޮތަކަށް

ގެފަހުްންވަރަށްްރީްއޗަށްްތަރުތީބުެވގެްންހަމަޖެހިގެންނޭްއެކަންތައްްާދނީ.ްއޭ

ްކޮޅިަގނޑުތަެކްއް ްތިދެކެވަަޑިއގަންނަވާފަދަ ްއަންނަިއރު ްއިންތިޚާބު  1330ރިޔާސީ

ްރައްޔިތުްން ްައޅުަގނޑުމެންެގ ްކުރިަމއްެޗއްުނވާނޭ. ރާއްޖެއަށް

ްމީގެކުރިްން ްވާހަކަތަްއ ްބައެއް ްދިމާެވދާނެކަހަލަ ބިރުގެންނެވުމަށްޓަަކއި

އްވާނެ.ްއެއީްއެބޭފުޅުްންކަންތައްތައްްެދކެަވޑަިއގަންނަާވްބޭފުޅުންްސިފަކޮށްދެ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްއެކަމަުކ ްކަމެއް. ްޖެހިވަަޑިއަގންނަވާނެ ކުރަްއވަންވެސް

ްއެމްޕަވަރެވް ްރަްއޔިތުން ްބަދަލުވެފައޭ. ްމިއޮތީ ްޒަމާން  1335ދަންނަވާނީ

ްއުފެއްދުމުެގް ްހަމަނުޖެހުން ްދެން ްއެމީހުން ްބާރުލިބުނީމަ ރައްޔިތުާުންނަށް

ްބޭނުންވާ ްރައްޔިތުްނ ްރައްޔިތުްންމާނައެއްނޯންނާނޭ. ްހޯދުމަށްޓަކައި ކަމެއް

ްބޭނުންވާް ްރަްއިޔތުން ްމީގެކުރިންވެސް ްއަދި ްނުކުންނާނޭ. މަގުމައްޗަްށވެސް

ްއެަބއޮތޭ.ް ްމަސަްއކަތްކޮްށފައި ްރައްޔިތުން ްހާސިްލކުރުމަށް ކަންތައްތައް
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ް ްރަށްފުށުތަުކަގއި ްޑިމޮކްރަސީ ްލޯކަްލ ްަރއްޔިތުްނގެ  1340ކޮްށްާގއިމުއެކަމަކު

ްރައްޔި ްޢަމުރުްހަމަޖެހުނީމާ ްމައްޗަށް ްއެމީހުންގެ ްވެރިން ްބޭނުންވާ ތުން

ްނުނިކުންނާނެ.ް ްއެމައްސަލަތަެކއް ްދެން ްހަމަޖެހުނީމައެއް ްހިންގަން މަޢުރޫފް

ްރާއްޖޭަގއިްސުލްޙަްމަސަލަސްކަންތަްއް ކުރަންްގާއިމުާްއެހެންވީމަ،ްފުރަތަމަ

ްަކއުންސިލްތަުކެގް ްލޯކަލް ްިއންތިޚާބުތައް، ްލޯކަލް ބޭނުންވާނަމަ

ްރަށުަކއުންސިލްތަކާިއ،ްއިންތި ްބާްއވާށޭ. ްރަށްފުށުަގއި  1345ޚާބުތައް

ްރާއްޖޭަގިއް ްސިޓީަކއުންސިލްތަްއ އަތޮޅުަކއުންސިލްތަާކއި،

ރުކުރުވާލަދެްއަވވާށޭ.ްޭއގެފަހުންްޤާނޫނީްހަމަތަކުގެމަތީންްޢާންމުްއިންތިޚާުބް

ްތަމްސީލުކުރާނެް ްދާއިރާތައް ްއިންތިޚާބީ ްއަތޮޅުަތާކއި ްރާއްޖޭގެ ބާއްވާަފއި

ްދެންްމެން ްއޭގެފަހުން ްޢައްޔަންކޮށްދެްއވާށޭ. ްމިމަޖިލީހަށް ބަރުން

ްނިކަންް ްއޮންނާނީ ްރާއްޖެ ްއިްނތިޚާބުކުރެވުނީމާ  1350ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއއް

ްރަނގަޅަްށް ްވަަރށް ްބޭނުންކޮށްގެްނ ްއެޕްރޯެޗއް ްބޮޓަމްއަްޕ ްއާދެ، ރަނގަޅަށް

ްމިރާ ްމަސަލަސްކަމޭ ްސުލްޙަ ްޭއރުން ްހަމަޖެހިފައޭ. އްޖޭަގިއްރުކުރުވާެލވި

ްއަޅުަގނުޑް ްދެން ްއާދެ، ްނާމާންކަމެއްނޫނޭ. ްހަމަނުޖެހުމާ ވެރިކަންކުރާނީ.

ްއެ ްބޭުނންވަނީ، ްދަންނަވާލަން ްމެންބަރުްްއޗެއް ްޢިްއޒަްތތެރި މ.އަތޮޅު

ް ްހުށަހެޅުްއވުމަކަށް.ްުހށަހެޅުން ްއޮތް ްހުށަހަޅުްއވާަފއި ްއަޙްމަދު  38ް.1355އަނީސާ

ްޤާނޫނުއަސާީސގައިް ްވަީނ ްވިދާުޅވެފައި ްދެދައުރުަގިއްްއޭަގއި މިބުނާ

ް ްގުނަންފަށާނީ 11ްްވެރިކަންކުރުން ްފެށިގެންނޭ.2228ްްޮނވެންބަރު އިްނ

ްމީހުންގެް ްކުރި ްރައީސްކަން ްމީގެކުރިން ްހިތަށްއަރަނީ ނޑު ްއަުޅގަ އާދެ،

ްހަދަންް ްނުވާކަެމއްަކމަށް ްއެއީ ްނުހިމަނާ ްމުއްދަތަށް ރައީސްކަުމގެ

ްއެ ްކީއްވެބާޭއ. ްމަސައްކަްތުކރަނީ ްފެށިގެންްއަޅުަގނޑުމެން  1360ދުވަުހން

ްމީހުންގެް ްއޮތް ްޢިލްޒާްމއެޅުވިަފއި ްކުށްުކށުގައި ްއެިކއެކި އޭެގކުރިން

ނޑުެމންގެްސިޔާީސް ކުށްތަކުގެްމަޢާފުވެސްްފޮހެިވެގންދާނެބާއޭ.ްނޫނީްއަޅުގަ

ްފަށާދުވަސްވީަމް ްރާއްޖެ ްއާފެށުމަކުން ްޙަާަޔާތުަގއި ްދުސްތޫރީ ނޫނީ

ްއަޅުގަ ްކަންތައްތަކެްއ ްވީހުރިހާ ނޑުމެްންއޭެގކުރިން

ްޚާއްޞަް ްގެނަިއަކހަލަ ްސައުތުއެފްރިާކއަށް  1365ހަނދާންނައްތާލާނަންތޯއޭ.

ްުނާވކަންކަންކަމަްށް ްކަންތައްތަކަކީ ްވީހުރިހާ ްއޭެގކުރިން ޙާލަތެއްގެނެސް
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ްވަަރްށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަ ްހަމަޖައްސަނީތޯއޭ. ްއަޅުަގނޑުމެން ހަދަން

ްއަް ްކޮންމެއަކަސް ްއެކަންކަަމށް. ްކިޔާނަން ްދަންނަވަންްމަރުޙަބާ ޅުަގނުޑ

މިއުޅޭްއެްއޗަކީްމިހުށަހެޅުއްވުަމކުންނެއްްހަމަގައިމުެވސްްއެްއެވސްްސިޔާީސް

 1370މަޤްޞަދެއްްހާސިލްވެގެެނއްުނދާނޭ.ްއަދިްޭއގެސަބަބުންްރާްއޖެއަކަށްްއިތުުރް

ްމިހެންް ނޑު ްއަުޅގަ ްނަމަވެސް، ްގެނެހެއްނުދޭނެ. ހަމަޖެހުމެއް

ްހާލެއްގޮވާ ްއިރުއަރާީނ ްކިތަންމެވަރަކަްށްދެންނެވިނަމަވެސް ްކުުކޅެއް ލީމަ.

ްނިންމާލާނީް ްވާހަަކޮކޅު ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްއިެރއްނާރަ. ހަޅޭއްލެްއވަކަްސ

ްބޭނުންވާް ްިދުއމަށް ްައއުމަރުޙަލާއަކަށް ްމަރުަޙލާއިން ްމިތިބަ އަޅުަގނޑުމެން

ް ްކީރިތި ްހޮޔެވިސްނުން ްއެިދްهللا ްދެއްވުން ނޑުމެންނަށް  1375އަޅުގަ

ްލައިކުމް.ްޢަާަދުޢާދަންނަވަމުން.ްއައްސަލާމު
ް

ނުޑްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަުޅގަ ްމިހާހިސާބުން ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްުޝކުރިއްާޔ އާދެ،

ްއަުރވަން.ްއާދެ،ް ްހުސްަވގުތުކޮޅު ްމެންބަރުންނަށް ޖަހާއިުރ11ްްޢިއްޒަތްތެރި

 1380ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްވަަޑިއގެންދެްއވުންްއެދިްހުސްަވގުތުޮކޅުއަރުވަން.

ް

ް]ށ11:12ްްނ12:32ްްްވަލްްއިންޓަ[

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިހާތަނަށް ްއަޅުަގނުޑ57ްްއާދެ، ްމިހާރު ްއާދެ، ްހަމަވެއްޖެ. މެންބަރުން

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއުތުރުބުރީގެ ްމިލަދުންމަޑުލު ްމިއޮީތ ްއަރުވަން  1385ފުރުޞަތު

ްމެންބަރުްމޫސާްރަމީޒް.ް

ް

ނޑުެވސްް`ްއަްއސަލާްމިލަދުްނމަޑުލުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ާަޅުގަ ްއަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމްޢަލައިކުްމ.

ްހުްމޫސާްަރމީޒްްާވހަކަެދއްކެުވން: ްދަންނަވާީލ ްބާބާފުރުޞަތަކަށްއެދި ްއިންތިޤާީލ ބެހޭގޮތުންްށަހެޅިފައިވާ

ްދަންނަވާލަންް ްައޅުަގނުޑ ްއެހެންނަމަވެސް، ްދަންނަވާލުމަށްޓަަކއި.  1390އެްއޗެއް

އަޅުަގނޑުްވަރަށްްައސަރާއެކުްއަިދްްބޭނުންވާްވާހަކަްދަންނަވާލުމުެގްކުރިން

ްއާެދ،ް ްއެބައޮތް. ްނުކުތާއެއް ްބޭނުންވާ ްފާހަަގކުރަން ްލަދުވެތިކަމާެއކު ވަރަށް

ްމެންބަރަ ްޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްޖަލްސާަގއި ްމަޖިލީހުގެްމިއަދުގެ ކު
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ްއަަރއި، ްއެހިންގިްްމޭޒުމައްޗަށް ްވަރަްށްޙަާަވާހަކަދަްއކާ ނޑު ްއަުޅގަ ރަކާތަކީ

ްޤަބޫލުކުރަންްލަދުވެ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއަދި ްކުްށވެރިކުާރކަމެއް.  1395ތިކަމާއެުކ

ްއެހެންމަވެސް،ް ްެއއްޗެހި. ްަގވާއިދުތަާކއި ްމަޖިލީހުގެ ްއެނގޭ އަޅުަގނޑަށް

ްމަޖިލީހަކީް ްމި ްމިއަންނަީނ ްވާހަކަަދއްކަމުން ްއެންމެންވެްސ އަޅުަގނޑުމެން

ްބާރުގަދަް ްއެްނމެ ްއަދި ްޝަރަފްވެރި ްއެންެމ ްކަރާމާތްތެރި އެންމެ

ްމިގޮތަްށް ްކަންތަްއތައް ްހިނުދގައި ްދައްކާ ްއެވާަހކަ ްއެހެން މަޖިލިސްކަމަށް.

ްމުސްތަޤްބަލުެގް ނޑުމެްނގެ ްއަޅުގަ ްދިމާލަށް ްައޅުަގނޑުމެންނާއި  1400ވެގެންދާކަމީ

ްދިްއކޮްށް ްއިނގިލި ްޖީލް ްމިއަުދގެ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއަދި ދަރިން

ްައޅުަގނޑުް ްފާހަގަކޮށް ްއެކަން ްކަމަކަށްވާތީވެ ދަންނަވާލިްްމަލާމާތްކުރާ

ްއަޅުަގނޑުމެްނގެް ްޤަބޫލުކުރާގޮުތަގއި ްއާދެ،ްއަުޅަގނޑުެވސް ދަންނަވާލުމެއް.

ްއާެދ،ް ްިނމިގެން ްޮބޑުބައި ްމަސަްއކަތުގެ ްއިޞްލާުޙކުރުމުގެ ޤާނޫނުއަސާސީ

ްާޤނޫނުއަސާސީއަްށް ްެއ ްފަހުގައި ްތަޞްދީޤްުކރުމަށް  1405ޤާނޫނުއަސާސީ

ނަޑއަޅަންޖެ ްކަ ްއަުޅަގނޑުމެން ްކަންތައްތަކެްއްވާސިލުވުަމކަށްޓަަކއި ހޭ

ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއް ްއިޞްލާޙުކުރި ްައޅުަގނޑުމެން ްޝަްއކެއްނެތް އެބައޮތް.

ްއެބަހުރި.ް ްކަންތައްތަކެއް ްގިނަ ްވަރަށް ްގުޅުްނހުރި ްސީދާ ރައްޔިތުންނަށް

ްުމިޅް ްއޮނިަގނޑަށާއި ްއިދާރީ ްހިންގުމުގެ ްސަުރކާރު ނޑުމެންގެ ްއަާަުޅގަ އަދި

ްމަސްލަ ްޙަާަޤައުމުގެ ްގުޅުންހުރި ްކަންތައްތަެކްއްތާއި ްގިަނ  1410ވަރަށް

ްއެކަންތައްަތްއް ްފާްސކުރެވިަފއިވޭ. ްޤާނޫނުއަާސސީގައި އިޞްލާޙުކުެރވޭ

ްތެރޭގަިއް ްއެކަންަތއްތަުކގެ ްއަދި ްފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންނަށް

ްއެބަޖެހޭް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްިހންގުމަށްޓަކައި ްމިޤައުމު އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ް ްކުރާނެގޮތް ނޑަެއިޅްއެކަންތައްަތއް ްކަ ްވާސިލުެވވޭނެގޮެތްއ ެއކަންކަމަށް

ްގިަން ްޤާނޫނުައސާސީއަށް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްއެހެންނޫނިއްާޔ  1415ބަޔާންކުރަން.

ްވާސިލުނުެވް ްއެހިސާބަްށ ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްާވއިުރގައި ދުވަސްތަެކއް

ްވާސިލުވުމަށްޓަަކިއް ްޤާނޫނުއަސާސީއަްށ ްއާދެ، ހިނގައިދާނެ.

ްމަ ްކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއެންެމްއަާަުޅގަ ްެތރެއިން ްމަަސއްކަތްތަުކގެ އިަގނޑު

ނުޑް އިސްކަމެްއގެްގޮުތގައިްއަޅުަގނޑަށްްފާހަގަކުރެވެނީްބާްއވަންޖެހޭްމައިގަ

ނޑުމެންެގްޚާާާބުތައް.ްމިްިއންތިޚާމުހިންމުްއިންތި ްައޅުގަ  1420ބުތައްްބޭްއވުމުަގއި
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ުދްމެބުތަކުގެްސައްޙަކަމާޚާާާމަޖިލީހުގައިްވާހަކަދެެކވެމުންްމިއަންނަނީްއިންތި

ްއެކަންކަްން ްއާދެ، ްވާަހކަތައް. ްދެެކވޭ ްއުފެދޭތީ ޝައްކު

ްހަމަޖެހިފައިވާް ްއޮްތގޮތުން ްިމހާރުވެސް ރަނގަާަޅުކުރުމަށްޓަަކއި

ްހަމަޖެހިފައިވާގޮތުްން ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްއާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއިންތިޚާާާއިންތި ްކޮމިޝަންތައް ނޑުމެންްޚާާާބުކުރަންޖެހޭ ްއަޅުގަ  1425ބުކޮްށ

ްކުރުމާއެުކަގިއްްޢައްޔަނުކުރަންޖެހޭ ްމިކަންކަްނ ްޢައްޔަނުކޮށް ފަރާތްތައް

ްއިންތި ްބާއްވަްނޖެހޭނެ ްފުރަތަމަ ްއަޅުަގނޑަްށްޚާއެންމެ ބެއްކަމަށް

ްއިންތި ްހޮވުުމެގ ްބޭފުޅަުކ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަކަށް ބު.ްޚާޤަބޫލުކުރެވެނީ

ްއިންތި ްއިންތިޚާާާއާދެ،ްމި ްމި ްނުވަތަ ްފަހުގައި ްހަމަްޚާާާބަށް ްގުިޅގެން ބާއި

ްމަޖިލިސްްްވީ ްރައްޔިތުްނގެ ްތާރީޚްަގއި ނޑައެޅޭ ްކަ ްއަވަހަކަށް  1430އެންމެ

ނޑުްފާހަގަކުރަން.ްއަދިްހަމަްމިމޭރުމުންްޚާާާއިންތި ބުކުރަންްޖެހޭކަންްއަޅުގަ

ްއިންތި ްމި ްކައުންސިލާއި، ްރަށު ްފަހުގައި ްއަދިްޚާބަށް ްަކއުންސިލް އަތޮޅު

ނޑުްދެކެްނ.ްބުްއޮންނަންވާނެކަމަށްވެސްްއަޚާސިޓީްކައުންސިލްގެްއިންތި ުޅގަ

ްއިްނތި ްނުކުރެޭވ ްޤަބޫލެއް ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ްބުތައް....ޚާާާއާދެ،

ް1435 

ްއިނގޭތޯ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްެގއްލިއްެޖ ްކޯރަމް ްމެްނބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި އާދެ،

ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާެދ، )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ްނެތް ްކޯރަމެއް ްމިހާރު ްއެހެންވީމާ،ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ްދެން .

ްބަލާލަ ްައޅުަގނޑު ްހިނދުޮކޅެއް ްކުޑަ ްހަމަވޭތޯ.ްއެހެންނަމަވެސް ްޯކރަމް ނީ

 1440މަލުކޮށްފައިވާތީ.ް)ވަގުުތކޮޅަަކށްފަހު(ްއާދެ،ްޢަާަމީގެްކުރީަގިއވެސްްެއގޮތަށްް

ްކޯރަްމ54ްް ްއެހެންނަމަެވސް، ްތިއްބެވީ. ްމެންބަރުން ޢިްއޒަތްތެރި

ް ނޑުމ54ްެނެތިއްޖިއްޔާ ްައޅުގަ ްްންނަކަށްވިޔަްސ ބުނާގޮުތްންގަާވއިދުަގއި

ްބޭފުޅަުކް ްއިތުރަށް ްދެން ްނުގެންދެވޭނެ. ްކުިރއަކަށް ޖަލްސާއެއް

ްޖަލްސާ،ް ްިމހެން ްީހވަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްނެތިއްާޔ ވަަޑއިގަންަނވަން

ްކުރީަގިއވެްސް ްމީގެ ްބަލާލަނީ ްަދންނަވާލިހެން ްކުީރގަިއވެސް  1445އަޅުަގނޑު

ނޑުްކޯރަމްްހަމަވޭތޯްބަލާ ްލާފައިވާތީ.ް)ވަގުުތޮކޅަކަށްފަހު(ްއެގޮތަށްްއަުޅގަ

ް
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ދުްގެއްލުމުގެްސަބަބުންްރިޔާސަތުންްގެްޤާނޫނީްއަދަްޖަލްސާްް-3

 މަވާލެއްވުން.ނިންްޖަލްސާް

ް1450 

ްމިއަުދެގްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްގުިޅގެން ްެގއްލުމާ ްކޯރަމް ނުޑ ްައުޅގަ ްމިހާރު ްއެހެންވީމަ އާދެ،

ްނިން ްމިޖަލްސާ ްނިންމާލަން، ނުޑ ްއަުޅގަ ްދެންްޖަލްސާ މާލަންޖެހެނީ.

ްްަގއި.2:32ްޖަލްސާއެއްްއޮންނާނީްމެންދުރުފަހުގެް
ް

 1455ްޖަލްސާްނިމުނީ..ްالعالوينްربްهلل والحود

ްް
_____________ް


