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 ސާްފެށްޓެވުން.ޖަލްް .1

   

ްعلىްوالسالمްوالصالةްهللްالرحين، الحودްالرحونްهللاްبسنްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
ްްޖަލްސާްފެށުނީ.ް.واالهްوهنްوصحبهްآلهްوعلىްهللاްرسول

ް5 

ްްްްްްްއަށްްހުރ232ްްިް-ންްޖ202ްް-ޔައުމިއްޔާްނަންބަރުްޖް-2ް

ްޔައުމިއްޔާތައްްފާސްކުރުން.

ް

ްމަޖިލީހުގެްހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާ ްޚާއްޞަ ްަވޑަިއގެންދެްއިވ243ްްްރައްޔިތުންެގ ްޖަލްސާއަށް ވަނަ

ް ްމިހާތަނަށް ްމަރުޙަބާ. ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި  66ް10އެންމެހާ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމިާހރު ްއާދެ، ްވަަޑއިގެންެދއްަވއިފި. ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްފަ ްއެނގިވަަޑއިަގންނަވާނެ ްމެންބަރުންނަށް ްމިއަދުގެ ްއެޖެންާޑގެ 2ްދައިން،

ް-ވަނަްއައިޓަމަކަށްްމިއޮތީްޔައުިމއްާޔްނަންބަރުްޖ2ްވަނަ،ްމިްޖަލްސާގެް

ްޖ262ް ްއާެދ،232ްްް-ން ްފާސްކުެރއްވުން. ްޔައުމިއްޔާަތއް ްހުރި އަށް

 15އެްއވެސްްއިޞްލާެޙއްްލިބިފައެއްްނެތް.ްއެހެންވީމާ،ްއެްއެވސްްޢިއްޒަތްތެިރް

ްވިދާޅުް ްއެއްެޗއް ްއަޅުަގނުޑްމެންބަރަކު ްއޮތްޯތ ްފުރުޞަތެއް ވާން

ްވިދާޅުާވްން ްއެްއޗެްއ ްމެންބަރަކު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެްއވެސް ބަލައިލާނަން،

ްއިޝާރާތެްއް ްމެންބަރެއްެގ ްޢިއްޒަތްތެރި ްެއްއެވސް ްއާދެ، ބޭނުންފުޅުވޭތޯ.

ްފާސްވީކަމުަގިއް ްޔައުމިއްޔާތައް ްމި ްނެތީމާ ްބެހޭގޮތުން ޔައުމިްއޔާތަކާ

 20ްދަންނަވަން.ް

ް

ވަނ14ްްަޔިތުންގެްޚާއްޞަްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދުގެްރައްްް-3

މާއްދާގެްދަށުންްމެންބަރުންްހުށަހަޅާްމައްސަލަްކުރިއަށްް

 ގެންދަވައިްގޮތެއްްނިންމެވުން.

ް25 

ް
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ވަނަްއައިޓަމެްއގައިްމިއޮތީްރައްޔިތުްނގެްޚާްއޞަްމަޖިލީހުގ3ްްެއާދެ،ްދެންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް ްމާއްދ14ްާގަާވއިދުގެ ްމައްސަަލްވަނަ ްހުށަހަޅާ ްމެންބަރުން ްދަށުން ގެ

ކުރިއަށްްގެންދަވާްގޮެތއްްނިންމެވުން.ްއާދެ،ްމިގޮތުންްމިބަހުސްގަިއްމިހާުރް

ްބަހުސްގަިއް ްހުށަހެޅިގެން ްަމއްސަލަ  30ބައިވެިރެވވަޑަިއގެން،

ްތެރެއިްން ްބޭފުޅުންގެ ްއެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ ބައިވެިރެވވަޑަިއގަންަނވަން

ް ްފުރުޞަތެއް ްޢިއްޒަތްތެިރްއަޅުަގނުޑ ްުފވައްމުލަުކެގ ްމިއޮތީ އަުރވަން

ްމާލޭެގް ްނުުކތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ްނަސީމަށްްް. ްފައިޞަލް މެންބަރު

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާޠިފް.ް

ް35 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްކުރިްންްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުް ްމެންދުރުގެ ްއާދެ، ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެިރ ޝުކުރިއްޔާ

ްޑުމެންްއަޅުަގނ

ްްވާހަަކދެއްެކވުން:އާޠިފްް ްމި ްދިޔައިރު، ްހިނގަމުން ްމެންބަރަކުްބައްދަލުވުން  40މިތަނުން

ނޑުމެންނަްށް ނިޑވަަޑިއގެންފައިްވާަހކަދެެކވިފައިްއޮތީ.ްއަދިްމިހާރުްއަުޅގަ ކެ

ްއެހެންވީމާ،ް ްއެބަހުރި. ްބަދަލުވެފައި ްނަން ްކަރުދާހުގައި ްއޮތް ލިބިފައި

ްއެްއޗެ ްކޮންމެވެސް ްކުިރއަްށްއެކަމާމެދު ްވިާދޅުވެަފއި ްމަނިކުފާނު އް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްޝުކުރިއްާޔ ްފެންނަނީ. ނޑަށް ްއަުޅގަ ގެންދަވަްނވާނެކަމަށް

 45ްރައީސް.ް

ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެން، ްިތވިދާޅުވެެދއްވީ. ްވާހަަކފުޅެއް ްރަނގަޅު ްވަރަށް އާދެ،

އިްއޮްތއިރުްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާ.ްްމެންބަރުންނަށްްކަރުދާސްްލިބިވަަޑއިގެންފަް

ްކުރީގަިއް ްމިހާރު ްދަންނަވާލަންޖެހެނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް،  50ދެން،

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްަޞ ރައްޔިތުންެގ

ްމިހާރުވަނީް ްސަލީމް ްމުޙަންމަދު ްިއންނެވި ްގޮުތގައި މެންބަރެއްގެ

ްމެން ްމަޖިލީހުގެ ްަހމަޖައްސަވާފައި.ްރައްޔިތުންެގ ްގޮތުަގއި ބަރެއްގެ

ްރައްޔިތުްނެގް ްމިހާުރ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްެއ ްެއގޮތުން އެހެންވީމާ،
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ްއިންނަވާނެ.ްދެން،ްއޭެގއިތުރުްން  55ޚާއްޞަްމަޖިލީހުންްމެންބަރެއްގެްގޮުތގައި

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމަޖިލީހުެގ ްރައްޔިތުންގެ ނިޑން ްއެގޮ ްސަލީމް މުޙަންމަދު

ްބަދަލު ްޚާއްަޞްމެންބަރަކަށް ްރައްޔިުތންގެ ްމިހާރު، ްއެ ްގުިޅގެން ކުރެއްވުމާ

ްރައީސުލްޖު ްމިހާރު ނޑިއަށް ްގޮ ްހުސްވި މްހޫރިއްޔާެގްމަޖިލީހުން

ް ްމިހާރު ްމަޙްލޫފް. ްއަޙްމަދު ްމިވަނީ ްހަމަޖައްަސވާފައި އެްމެންބަރެއްކަމުގައި

ްްއިންނެވީ ްމެންބަރުއެ ްމެންބަރަށްް.ޢިްއޒަތްތެރި ްޢިއްޒަްތތެރި ްއެ  60ްމަރުޙަބާ

ްޢިއްޒަތްތެިރްދަން ްތިަޔ ްއެޖެންާޑގެ، ްޖަލްސާގެ ނޑު ްއަުޅގަ ނަވަމުން،

ްޖަވާބުް ްއަޅުަގނޑަށް ްނުކުތާއަށް ްނިޒާމީ ްނެންގެވި މެންބަރުން

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަްތތެރި ްކުރިއަށް،ްފުަވއްމުލަކުގެ ްހީކުރަމުން އެރުިވއްޖެކަމަށް

ްވާހަކަފުޅުްގެންދެވުންްއެދެން.ްނަސީމްްފައިޞަލް

ް65 

ްމިްްްފައިޞަލްންަބރުްމެްފުވަްއމުލަކުގެް ްނަމަވެސް ްދަތިގޮތަކަށް ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްލިބުނުކަމަށްޓަކަިއްްްވާހަކަެދއްެކވުން:ްނަސީމް ްފުރުޞަތު ްދަންނަވާލުމުގެ ްެއއްެޗއް މަޢުޟޫޢުގައި

ްިމް ްއިޞްާލޙުކުރެވޭ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވަން. ޝުކުރު

ްފުރިހަ ްއެންމެ ްއަސްލެްއްޤާނޫނުއަސާސީ ްެއްއެވސް ްއޭގެ ްގޮތުގައި މަ

ްމައްަޗްށް ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ްރަްއޔިތުންނަށް  70ނުގެއްޭލގޮތަށް

ލާޒިމްކަމެއް.ްމިހެންްމިދެންނެވީ،ްަރއްޔިތުންްހަމައެކަނިްޭބނުންވީްރަނގަުޅް

ްިމް ްއިްޞލާޙުކުރެވޭ ްބޭނުންޭވ ްރަްއޔިތުން ްއާެދ، ްނޫން. ޤާނޫނުއަސާސީެއއް

ްލިބުމަށް.ްއާދެ،ްޤާނޫނުއަސާ ްފުރިހަމަގޮތުގައި ްއެންމެ ްމީހުންނަށް ްއެބައި ސީ

ްވަރަށްް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިއީ ްޖެހުނު ްއިޞްލާޙުކުަރން ޤާނޫނުއަސާސީ

ްަޝއްެކތްނެތްގޮތުަގއި،ް ްއެްއވެސް ްވިސްނާލަންޖެހޭކަމެއް.  75ފުންކޮށް

ްގިަން ްރަނަގޅުކުެރވޭޭންވަރަށް ްނުލާވެސް ްއިޞްލާުޙކުރުމަކާ ޤާނޫނުއަސާސީ

ްއެްއވެސްކަެމއްްކަންތަ ްކިހިެނއްތޯވީ. ްއެހެްނނަމަވެސް، ްހުރި. އްތައް

ްމައްޗަްށް ްމަގު ްފޮޅުމަކާ،ްނުވަތަ ްނެތް،ްތަޅާ ްލިބފައެއް ްޙައްެޤއް އެްއވެސް

ނުކުމެގެންްޙައްުޤްހޯދުމަށްްމަސައްކަތްކުރުަމކާްނުލާ.ްއާދެ،ްމީގެްސަބަބުްން

ްޔަޤީްނކަމެއް ްއެްެްއވެސްކަހަލަ ްތެރޭަގިއ ްހިތު  80ނެތް.ްްރައްޔިތުންގެ

ްސަރުކާރުން،ް ްމިއޮތް ްމިހާރު ްފަހުވެސް ްަށް ްއިޞްލާޙުވުމަ ޤާނޫނުއަސާސީ
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ްފަރާތްތަކުންް ްސަރުކާުރެގ ްތިބި ްތަްނފީޛުކުރުމަށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމި އާދެ،

ްފޯރުކޮށްދެވޭނެްެކަމުެގ.ް ްގޮތުގައި ްފުރިހަމަ ްއެްނމެ ްއޭގެ ްޤާނޫނުއަސާސީ މި

ްރަނގަޅަށް ްކުރަންވާީނ ްކަމެއްުކރަންޏާ .ްއަޅުަގނޑުމެން

ް ްއާދެ، ްެއއްފަދަކަެމއް. ްނުކުރާކަމަކާ ްހަމަ ްެއއީ  4ް85އެހެންނޫންކަމަށްވަންޏާ،

ްޭއެގް ްޤާނޫނުައސާސީ ްބޮޑު ްއެންމެ ްދުނިޔޭގެ ްދުވަްސވަމުންދާ އަހަރު

ްފަސްޖެހޭކަމަށްވަންާޏް ްއަޅުަގނޑުމެން ްހަވާލުކުުރމުގައި ްފަރާތަށް ޙައްޤުވެރި

ް ްވަރަށް ްކުރެވޭ ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްފާފައަކަށް.ްއެކަންެވގެންދާނީ ޮބުޑ

ޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްައޅުަގނޑުްވިސްނުމަކަށްްަނއިްމިްމައްސަލަާއއިމެދުް

ްއާެދ،ް ްސަބަބެއް. ްފަސްޖެހެންވީ ނޑުެމން ްއަުޅގަ  90ބަހުސްކުރުމަށް

ްގޮސްފިް ްފާސްވެެގން ްކިތަންމެކަމެއް ްމަޖިލީހުގެ ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ް ްއާދެ، ްއެދޭގޮތަކަށް. ްވަކިފަރާތަކުްނ ނަޑއެިޅގެން މެންބަރުންގ29ްްެކަ

ްދަންނަވާީން ްައޅުަގނުޑ ްވުާމއެކު، ްފާހަަގކުރަން. ްއަުޅަގނޑު މައްސަލަށް

ްގޮތެްއް ްމެުދވެސް ްމައްސަަލއާއި ްމި ްކެިރގެން ްއޮތީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްމި ްިއޞްލާޙުކުރެޭވ ްއެދުމަކީ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ  95ނިންމުމޭ.

ްރަ ްލޮބުވެތި ްދިވެހި ްގޮތެއްގައި ްފުރިހަމަ ްފޯރުކޮށްދީ،ްވީއެންމެ އްޔިތުންނަށް

ްިލބޭނެފަދަގޮތަކަށްް ްރަްއޔިތުންނަށް ްބޮޑަށް ްއެންެމ ްަފއިދާ ްޭއގެ އަދި

ްމާީޒއަީކް ްއާެދ، ްދިއުން. ްހަމަޖެހިގެން ްކަންތައްަތއް އިންތިޤާލީ

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްނޫން. ްއެްއެޗއް ްބަދަލުކުރެވޭނެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްލަސްނުކޮ ްދެންވެސް ްއޮތީ ްެޭވްކުރެވޭނެކަމަކަށް ްިއޞްލާޙުކުރެ ްމި  100ށް

ްލާބައަށްޓަކަިއް ްޤައުމާއިްރައްޔިތުންނަށް ްތެެރއިން ްޙުދޫދުގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްހޯދައިދިނުން.ް ްމިނިވަންކަްނ ްަޙއްޤުތަކާިއ ްލިބިދީފަިއވާ އޭަގއި

ްއެަތކެްއް ްބޭނުމެއްުނވާނެ ްރަްއޔިތަކު ްެއއްވެްސ ްތެރެއިން އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްލޭއޮހޮރުމާ ްއިންތިޒާަރކަށްފަހު ްދިގު ްތެރެއިްން، ްހަމަނުޖެހުމުގެ ދެބަސްވުމާ،

ްހަމަހަމަކަމާް ްއިންޞާާފިއ ްއާެދ، ްތަންފީޛުެވގެންދާކަށް. ްޤާނޫނުއަސާސީ  105މި

ްރަްއިޔތުންތަކަށްވަނީް ްއެތަެކއް ްގެއްލުން ްލިބޭ ްނެތުމުން ްމިންަގނެޑއް އެއް

ްގޯސްކުރަމަްށް ްޙާލަުތ ްައުމުގެ ްޤަ ްއިތުރަށް ްތަކުރާުރވެ ްމިކަންތައް ލިބިފައި.

ްޤާނޫނުއަސާީސްްފުރުޞަތު ްމި ްއިޞްލާޙުކުެރވޭ ނުދިނުމަށްޓަކައި
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ްރައްޔިތުންނަށްް ްޤަްައުުމގެ ްއަމާނާތްެތރިކަމާއެކު، ތެދުވެރިކަމާިއ،

ްބާރުް ްނުފޫޒާއި ްމީހެއްގެ ްަވކި ްކަންތައް ްބޭނުންވާ  110ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި

ްބާރުް ްނޫފޫޒާއި ްފަރާތެއްގެ ްއާދެ،ްވަކި ްހަމަޖައްސަންޖެހޭނެ. ނޯންނަގޮތަކަށް

ްއެފަރާތަކުްންއޮވެް ްނިމިގެންދާީނ ްެއކަމެއް ްކޮށްިފކަމަށްވަންޏާ ްކަެމއް ގެން

ްޤައުމުަގިއް ްމި ްފައިދާވާގޮތަްށކަން ްއެަފރާތަށް ްުނވަތަ ބޭނުންވާގޮތަކަށް

ްމިއަުދްޔަޤީންކުރަންް ްައޅުަގނޑުމެން ްކަންަތއްތަކުން ްގޮސްަފއިވާ ހިނގާފައި

ްމިފަށަނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްދިުގްްއެބަޖެހޭ.  115ވަރަށް

ްވާސިުލވުމަްަށްޓަަކިއް ްއަޅުަގނޑުމެން ްބަނދަރަކަށް ްއަމާން ްއާދެ، ދަތުރެއް.

ްމިގޮތުންް ްހުންނާނެ. ްކަންތައްތަކެއް ްުކރަންޖެހޭ ްއަދި ްތައްޔާރީއާއި ވާންޖެހޭ

ްލިބިދޭް ްޤާނޫނުއަާސސީން ްިއޞްލާޙުކުރެވޭ ްދަންނަވާނީ އަޅުަގނޑު

ްހޯ ްަރއްޔިތުންނަށް ްމިިނވަންކަން ްއިންތިޤާލީްޙައްޤުތަކާއި ދައިދިނުމަށްޓަަކއި

ްއެންމެް ްމިޮގތުން ްއަޅުަގނުޑ ްހަމަޖަްއސަންޖެހޭ. ްއެބަ  120ކަންތައްތަެކއް

ްއެކުަލވާލުން.ް ްކޮމިޝަންތަްއ ްމުސްތަޤިއްލު ްެދކެނީ، ްގޮުތގައި އިސްކަމެްއގެ

ްނަމުަގިއް ްކޮމިޝަންތަެކއް ްުމސްތަޤިއްލު ްމިހާރުވެސް އާދެ،

ްއެ ްއެކުަލާވލެވިފައި. ނުޑްކޮމިޝަންތަކެްއވަނީ ްއަޅުގަ ހެންނަމަވެސް،

ްފުރިހަމަް ްއެކުަލވާލެޭވނީ، ްކޮމިޝަންތަކެއް ްމުސްތަޤިއްލު ދަންނަވާނީ

ްލިބިގެންާވް ްމިނިވަންަކން ްރައްޔިތުންގެ ްފުރިހަމަ ްއޮްތ، ްބާރު  125ރައްޔިތުންގެ

މަޖިލީހަކުންނޭ.ްއާދެ،ްމިހާރުްރައްޔިތުންގެްމަޖިލިސްްެއކުލެިވގެންވާްގޮތުްން

ްފުރިހަމަްަ ްނިންމާްްރައްޔިތުންނަކަށް ްމަޖިލީހުން ްއެ ްނެތް އިތުބާރެއް

ްދަންނަވަނ،ްމިް ނޑު ްއަުޅގަ ްަރއީސް،ްިމގޮތުން ްޢިއްޒަތްތެރި ކަންކަމާމެދު.

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްމި ްއިޞްާލޙުވުމާއެުކ، ޤާނޫނުއަސާސީ

ްެއުކލަވާލުމަށްޓަކަިއް ްކޮމިޝަންތައް ްބޭުނންވާ  130ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި

ްޢަ ްހިމެނޭ ްމަޖިލީހުގައި ްމެންބަރުންްރައްޔިތުންގެ އްޔަންކުރެވިފަިއާވ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްފެންނަކަމުގައި ްވަކިކުރުމަށް ްމެންބަރުން ްއާދެ، ވަކިކުރުމަށް.

ްއިންތިޚާބުް ްޢާންމު ްކުރިން ްއިންތިޚާބުގެ ްރިޔާީސ ްމިދެންނެވީ، މިހެން

ްރައީސް،ް ްޢިއްޒަތްެތރި ްހީވާތީ. ްއަުޅަގނޑަށް ނުބޭއްވޭނެކަްނވެސް

ްއެބަޖެހޭ ްވިސްނާލަން ްވާހަަކްްއަޅުަގނޑުމެން ްމިހާރު ނޑުމެްނ  135އަުޅގަ
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ްބަުއް ްޤާނޫނުއަސާސީ، ްައއު ްޤާނޫނުއަސާސީ، ްމި ްމިދާ ދެކެވެމުން

ްނަމަވެސްް ްމާނަުކރި ްއަޅުަގނޑުމެން ްކޮންމެގޮަތަކށް ޤާނޫނުއަސާސީ

ްއިޞްލާޙުކުެރޭވް ްމިއީ ްއެބަޖެހޭ ްޤަބޫލުކުަރން އަޅުަގނޑުމެން

ްއިޞް ްެއއްެޗއް. ްއޮތް ްއިޞްާލޙުކުރެވޭނީ ލާޙެްއްޤާނޫނުއަސާސީކަން.

ްނެްތް ްައޅުަގނޑުމެން ްއެއްެޗއް. ްނޫން ްއެްއޗެްއ ްއޮތް  140ނުކުރެވޭނެ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމީގަިއ ްއެހެންވީމާ، ްހަދާނީ. ްއަލުން އެްއޗެއްނަމަ

ްއިްޞލާޙުކުރުންކަންް ްޤާނޫނުއާާސސީ ްިމއީ ްއެބަޖެހޭ ޔަޤީންކުރަން

ްދެއްކިނަމަވެްސ.ް ްވާހަކަ ްމިތަނުގައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ކޮންމެގޮތަކަށް

ްއަޅުަގނ ްަގާވއިދުގެ ްއަޅުަގނުޑ2ްްޑުމެން ްއަިދ ްމާއްދާާއއި ވަނަ

ް 9ްްދަންނަވާލާނަން ްޖަލްސާކުާރ2664ްްޖޫން ްމަރުކަުޒގެ ްއިސްލާމީ  145ގައި

ްއާދެ،ް ްަބސްފުޅު. ްވިދާުޅވުމެްއގެ ްވިދާުޅވި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ މާލަމުގައި

ްފެންނަނީް ނަޑށް ްއަުޅގަ ްދެވަނަކަމަކަށް ްވިދާޅުވެަފއިވަީނ އެމަނިކުފާނު

ްަވިކްއެކަ ްގިަނވެގެން ްފުރޭނީ ްމަޤާމު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔކަމުގެ ކަްށ

މުއްދަތަްަކަށްކަމަށްްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްބަޔާންކޮށްފައިްއޮުތން.ްމިސާލަކަށް،ް

ް ްއޮންނަހެން ްތަންތާނގައި ްބަެއއް 5ްްދުނިޔޭގެ  150ދައުރަށް.ްބަެއްއ2ްްއަހަރުގެ

ް 6ްްތަންތާނގައި ްއޮވ6ްްޭއަހަރު،ްަބއެްއްތަންތާނގައި ކަންނޭނެގ،ްްއަހަރު

ްއެކަހަލަގޮަތކަްށ7ްް ްދައުރަށް ްދެ ްކޮންމެއަކަްސ، ްކަންނޭނގެ. ްއޮވޭ އަހަރު

ްމުއްދަތުް ްފުރޭެނ ްމަޤާމު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާކަމުގެ އެކަކަްށ

ްއެއީް ްހީވަނީ ނޑަްށ ްއަޅުގަ ްއޮތުން. ްބަޔާންކޮްށފައި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްކަމެއް ްގުޅޭ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްނިޒާމާ ްދީމޮގްރާތީ ްމީގެކުރިންްމިހާރުގެ  155ެހން.

ްމަޤާމުގަިއް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާކަުމގެ ްމިހާރުގެ ްނެތީމާ އެކަހަލަގޮަތކަށް

ނޑުްމިދެންނެވީްކޮންމެހެންްމިްފިޔަަވުޅް މިހުރިްމީހާްމިތާްހުންނަތާ،ްއަޅުގަ

ް ްހުންނަތާ ްމަޤާމުގައި ްިމ ްެއކަމަކު، ްނޫން. އަހަރުެވއްޖެ.25ްްމައްޗަުކ

ނޑުްހިތުންްކުރިއަށްްްއޮތްތާނަގއިްމިކަަހލަގޮ ތަކަށްްމިކަންްއޮތުމަކީްައުޅގަ

ްމިދެންނެވެނީ.ް ްކީކޭޯތ ްނޫން. ްގުޭޅކަމެއް ްނިޒާމާ ްދީްީމޮގްރާތީ  160މިހާރު

ްއިނގޭ.ް ްއެބަ ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،

ްކުރިއަްށް ްރައީްީސެްއކަން ްއާ ްމުޅިން ްމިބޭނުންވަނީ އަޅުަގނޑުމެން
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ްޤާނޫނުއަސާސީއި ްމި ްއިޞްލާޙުކުެރޭވްއޮތްތާނަގއިވެސް. ްއާދެ، ން

ްމިހާރުް ްނުދޭ ްފުރުޞަތެްއ ްއެްއވެްސގޮތަކަށް ްމި ްއާދެ، ޤާނޫނުއަސާސީއިން

ްމިއީީކް ްކުރިމަތިާލކަށް. ްއިތުރަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  165މިހުންނެވި

ްވާހަަކެއްއް ްދައްކަްނވީ ްއެްއވެސްގޮަތކަށް ްދިގުޮކށް ްކޮންމެހެން އަޅުަގނޑު

ްހަމައެއް ްހިތް ްކަންތައްތަްއ.ްނޫން.ްއަޅުަގނޑުމެން ްމަޖިލީހުގެ ްމިހާރު ނުޖެހޭ

ްހިނގަމުންދާް ްކަންތައްަތްއ ްއޮްނއިރު ްޮގސްފައި ްހަމައަްށ ްނިމުމަކާ އާދެ،

ްހުރިހާް ްސާފުކޮްަށް ްވަރަށް ްޖަލްސާ ްހެނދުނުވެސް ްމިއަދު ގޮތް.

ްދާގޮްތ.ް ްކަންތައްތައް ްގޮސްފި ްފެނިގެން ްރަްއޔިތުންނަށް  170ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްމި ްައޅުަގނޑުމެން ްރައްޔިތުްނެގްއެހެންވީމާ، ްހުއްޓާ ްކަންތައްތައް ފަދަ

ްމަޖިލީހުގެް ްމި ްއެބަޖެހޭ ްހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ްއެމީހުންނަށް އުންމީދުތައް،

ްއުންމީދުތަްއް ްއެބައިމީހުންެގ ްނިންމާ ްއަވަހަށް މަސައްކަތް

ްފުރިހަމަކޮށްދިނުމަށް.ްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.

ް175 

ްއުތުރުބުރީެގްޝުކުރިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމާޅޮސްމަޑުލު ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެިރ އްޔާ

ްޢިއްޒަތްތެްެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ް

ް

ްއުސޫލުތަކެްއްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްއިންތިޤާީލ ްރައީސް. ްޢިއްޒަްތތެރި ްއައްސަލާމުޢަލަިއކުމް

ްބަހުސްގަްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކުެރވޭ ްފުރަތަމަްގެނައުމާބެހޭގޮތުން ްެއންމެ ނޑު ްއަުޅގަ  180އި

ްބޭނުންވަނީކީ،ް ްނޫނޭ ްއެކަންޏެްއ ްުއސޫލުތަކެއް ްއިންތިޤާލީ ދަންނަވާލާނީ،

ްއުސޫލުތަކެްއް ްމި ްމިއަދު. ްބޭނުންވެއޭ ްސަރުކާރެއްެވްސ އިންތިޤާލީ

ްމަޢާތުންތަކަކަށް،ް ްފަރުދުންތަކަކަށް، ްމިއުޅެީނ ބޭނުްުންވެގެން

ްރައްޔިތުންތަކަކަްށ.ް

ް185 

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްހއ.ގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމުޢިއްޒު.ްްެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަ

ް

ް

ް
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 190ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްޖަދުވަލު ްގަވާއިުދެގ ްމިބުނަނީ،1ްމަޖިލީހުގެ ްގައި

ްޢާންމުކޮށްްްއަްޙމަދުްމުިޢއްޒުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފިޔަވަިއްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމަޢުލޫމާތު ހާމަކޮށްފައިވާ

އެހެންްމަޢުލޫމާތުްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްމައްސަަލއަކާމެދުްނުަވތަްކަމަކާމެދުް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްފުވައްމުލަކުެގ ްދެންމެ ްހާމަކުރުން. ްބުނެ  195ދެކޭގޮތްކަމަށް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްވިދާޅުިވކަަމށްްއެދެްއކެިވްްނަސީމްްފައިޞަލްމެންބަރުް

ްވާހަކަ ،ް ްހުންނަތާ ްވެރިކަމުަގއި ްިމީއ25ްްތިމަންނަށް ްެވއްޖެއޭ، އަހަރު

ދީމޤްްްރާތީްހަމަތަކާްއެގޮތްްވާހަކަެއއްްނޫނޭ.ްމިއީްހަމަްރައީސްްވިދާުޅިވް

ްވާހަކަފުޅެއްތޯްަބއްލަވާެދއްވާްަޔޤީންކޮށްދެއްވުންްއެދެން.ް
ް200 

ް

ްތްތެރިްމެންބަރުްއަްޙމަދުްސަމީރު.ްއާދެ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްހއ.ގެްޢިއްޒަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް205 

ްމެންބަރުްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްޢިްއޒަތްެތރި ްހއ.އަތޮުޅގެ ްދެްނމެ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުްދަންނަވަންްއޮތީްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއަޙްމަދުްމުޢިއްޒުްއެކުރެްއވިްސުވާލާްގުިޅގެންްއަުޅގަ

ްމައުމޫންް ްއަލްުއްސތާޛު ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްހަމަ އެވާހަަކއަީކ

ް 9ްްޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ްޭއެގ2664ްްޖޫން ްވާަހކަފުޅެކޭ. ްަދއްަކވާފަިއވާ ގައި

ްމަނިކުފާނުް ްއެބައޮތޭ. ްމިހާރުވެސް ްއަުތގަިއ ނޑު ްއަުޅގަ  210ރެކޯޑިންގ

ްއެހެންވީމާ ްމިހާުރވެސް. ްއިްއވިދާނެއޭ ްމަޖިލީހަށް ްމި ްބޭނުންފުޅިއްޔާ ެއީއް،

ްތެދުްމަޢުލޫމާތެއްކަމުގައިްދަންނަވަން.ްޝުކުރިްއޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް
ް

ް

ްމެންބަރުވެސްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަދި ްނޭދެން ްކޮންމެހެން ނޑު ްއަުޅގަ  215އާދެ،

ްރ.އަތޮޅުެގް ްާއދެ، ްިއއްވާެދއްާވކަށެއް. ްރެޯކޑިންގ ްއެ އެދިަވޑައިުނގަންނަވާ



 9 

ްވަަޑިއގެންްޢިއްޒަތްތެ ްކުިރައށް ްވާަހކަފުޅާިއގެން ްވަޙީދު ްޢަލީ ްމެންބަްަރު ރި

ްދެއްވުންްއެދެން.ް

ް

ނުޑްްެމންަބރުްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީް ްއަުޅގަ ްހަމަ ްހީކުރަން ނޑު ްައޅުގަ ްރައީްސ،  220ްޢިއްޒަތްތެރި

ްްްވާހަކަެދއްެކވުން:ޢަލީްވަޙީދުް ްމިދަނީ.ްއަޅުގައަލުން ްމިވަގުްގެނޑުްފަށައިގެންކަން ްފަށައިގެންްމިނެޓް ުތން

ްގެންނަްން ްސަރުކާެރއް ްއިންތިޤާލީ ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ބެއްލެވުމަށް.

ނުކުރާތީ.ްްއަޅުަގނޑުްތާއީުދކުރަނީްއިންިޤލާބީްސަރުކާރެއްްގެންނަންްތާއީދު

ްސަ ްއިންތިޤާލީ ްނުކުރެވިއްޖެނަމަ،ްރުކާރެއް ްސަރުކާރެއްްގާްާިއމް ްއިންޤިލާބީ

ްހީފުޅުކުރެއްވުމަކީ ްއޮތްގޮތުްންްނާންނާނެކަމަށް ްޙާލަުތ  225މިއަދު

ކޮށްގެްނވާނެކަމެއްްނޫން.ްއެހެންގޮތަކަށްްބުނާނަމަ،ްކުށްހީއެއް.ްޢިއްޒަތްތެިރް

ްމިފަދަކަމެއްް ްހިތާމަކުރާކަެމްއ ްއަޅުަގނޑު ްބޮޑަްށ ްވަރަށް ްމިއީ ރައީސް،

ްލ.އަތޮުޅެގް ްމިހެންކަމުން، ްހުރިވެސްކަމެއް. ްހިތާމަ ްއަދި މެދުވެރިވެދާނެތީވެ

ްއަޚް ްއަޅުަގނުޑގެ ްއެހެންގޮތަކަްށް، ްމަނިކު، ްމޫސާ ްމެންބަރު ޢިްއޒަތްެތރި

ްރައީްސް ްއަދި ްއަރިހުންނާއި، ްރާޖާގެ ްހިތްތަކުގެ ްމިއަދު ްދިވެހި  230ބުނާނަމަ،

ްދިވެިހް ްހިތްަވރުގަދަ ްމިކުރާ ްމަސައްކަތް ްބޭލުމަށް ްވެރިކަމުން މައުމޫންގެ

ްމަޢާފްް ްައރިހުން ްރަްއޔިތުންގެ ްއަރިހުން، ްޢިއްޒަތްތެރިންގެ އެންމެހާ

ްއެ ްދަންނަވާލާނަން ނޑު ްއަޅުގަ ްކިބައިްންهللاްދެމުން ްވަތަޢާލާގެ ސުބުޙާނަޙޫ

ްއޮްތް ްދަންނަވަން ްމަރުޙަލާގައި ްމި ްިމހާރު ނޑު ްއަުޅގަ ވާިގއެދިގެން.

ްއެއީް ްނުދިނުން ްދިނުމާއި ްއިސްތިޢުފާ ްމައުޫމނު ްރައީސް  235ވާހަކަައކީ،

ް ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްޞަ ްރައްޔިތުްނގެ ްއަމިއްލަފުުޅކަމެކޭ. ދިވެިހްއެމަނިކުފާނުގެ

ްޑީ.އާރް.ީޕއަްށް ްހިމެނޭނެ ްބަޠަލުންކަމުގައި ްމުސްތަޤްބަލުގަިއ ޤައުމުަގއި

ް ްަހޅުތާލެއްނެތް،66ްްނިސްބަތްވާ ްއޮހޮރުވުމެއްނެތް، ްލޭ ްަވނީ ބޭފުޅަކު

ްޚަތަމްކޮށްް ްއެކަން ްހަމަތަކުގެމަތީން ްޤާނޫނީ ްރީތި ްވަރަށް ޒުވާެބއްނެތް

ްއަދި ްމާފަހުން ްެއކަމަށްޓަކައި ްޑީ.އާރް.ީޕއަްށްްނިންމަވާދެއްވާަފއޭ.  240ޔަޤީްނ

ްރައްޔިތުްން ްިދވެހި ްތާރީުޚގައި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއެބޭފުޅުންނަށް ނިސްބަތްވާ

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްއަހަރުވަންދެން ްއެތަެކއް ްމިީއ ްދަންނަވާނެ. ޝުކުރު

ކުރަމުންއައިްމަސަްއކަތެއްްކާިމޔާބުނުވެްތިއްބާްެއއްްސިކުންުތންްއެބޭފުޅުންް
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ްަޤއުމަށްޓަ ްދިވެހި ްބުނާނަމަ،ްކޮށްދެއްިވ، ްގޮަތކަްށ ްާޚއްޞަ ކައި

ްއޮޅިަވަޑއިނުގަންނަވާެން ްމަނިކުފާނަށް ްހެޮޔކަމެއް. ްކޮށްދިން  245މައުމޫނަށްޓަކައި

ްމީހެްއެގް ްފޭބޭނެ.ްކޮންމެވެސް ްނުއެއް ްއެރިްއޖިއްޔާ ްރުަކކަށް ބުޅަލަކަށްވެސް

ްނުެއއްް ްރީއްޗަކަްށވެސް. ްކިތަންމެ ްއެރިދާނެ ްފޭބޭނީ. ްބުޅަލަކަށް އެހީަގއި

ްއެ ްޙަސަންްފޭބޭނެ. ްއަލްމަްރޙޫމް ްކުީރަގއި ްތަންކޮޅެއް ްއޮންނާނެ ވާހަކަ

ްމަޝްހޫރު،ް ްމަނިުކ ްޙަސަން ްކޮިލ ްަމނިކު، ްަޙސަން ްމަނިކު، އުމަރު

ްއެވާަހަކް ްދެން، ްސަންުގަގއި. ްއޭރުަގއި ްއެއީ ްއާިޓކަލެްއގައި.  250ލިޔުްއވާފަިއވާ

ްރައީސް،ް ްޢިއްޒަްތތެރި ްނެތީމު. ްކުރާކަށް ްރިޕީޓް ްކޮންމެހެން އަޅުަގނޑު

ްމިއުޅުނީްއަ ްދަންނަާވލަން ްެކު ްއިޚްާލސްތެރިކަމާއިއެ ްވަރަށް ޅުަގނޑު

ްވާހަކަ،ް ްއިޞްލާުޙކުރާ ްވާހަކަ، ްހަދާ ްޤާނޫނުއަސާީސއެއް އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުެމންކުރެންްކޮންމެް އައުްބައުްމިިކޔަނީކީްޮއޅިގެްންތިބެއެއްްނޫން.ްއަުޅގަ

ްޤާނޫނުއަސާ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދެނެަވޑަިއގަްނނަވާ  255ީސްބޭފުޅަކުވެސް

ްޤަްަރީނާތަކަކާ،ް ްޕްރޫފްތަކަކާ، ްނުޖެހޭ ްކޮންމެހެން އިޞްލާޙުކުރަނީކަން.

ްޤާނޫނީް ްއެންމެ ްސާބިތުކޮށްދޭކަށް. ްގެެނސްގެން ްއޭތިމީތި ހެކިތަކަކާ،

ްމީހަކަށް.ް ްއެްއެވސް ްދެކެވޭނެ ްވާހަކަ ްެދކޮަޅށް ްމިކަމާއި ހަމައެއްއޮތީ

ްމަޖިލީހާއިްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްނޫން ްާޚއްޞަ ރައްޔިތުންެގް،ްރައްޔިތުންގެ

ްތަންކޮުޅް ްއޮތް ްމަޖިލީހަށް ްާޚއްޞަ ްމަޢާފުކުރައްވާ،ްަރއްޔިތުންގެ  260ްމަޖިލީހަށް

ްއެދެމޭ. ްދެއްވުން ްރަނގަުޅކޮށްލަ ްމަޖިލީހާިއްްރެކޯޑުން ރައްޔިތުްނގެ

ްޤާނޫނުއަސާސީް ްއޮންނަނީ ްހަމައެކަނި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއި

ްޤާ ްމިހާރު ްިދެވހިރާއްޖޭގެ ްބާރު ްދީފައި.ްއިޞްލާޙުކުރުމުގެ ނޫނުއަސާސީ

ްމައްސަލަް ްއިޞްލާޙުކުރުުމެގ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމިހާރު އެހެންކަމުން،

ްދިވެހިރާއްޖޭެގް ްހަމަޖެއްެސީވވެސް ްހުށަހެުޅއްެވީވވެސް،  265ނެންގެީވވެސް،

ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމް.ް ްަމއުމޫން ްއަލްއުސްތާޛު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްޤާނޫނު ްމިދާ ްޢަމަލުކުރެވެމުން ްމިހާރު އަސާީސްއެހެނެއްނޫން،

ްއެއީް ްަމޖިލީހުން. ްރަްއޔިތުންގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްހުށަހެޅީ އިޞްލާޙުކުރުމަށް

ްުނވާނަމ1979ްްަ ްބަލިކަމުގައި ްހަނދާން ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްއަހަރު. ވަނަ

ްހދ.މެންބަރު،ް ްބ.އަތޮުޅގެ، ްޔޫޞުފް، ްޙުސައިން  270އައްަޝއިޚް
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ްތާއީާދިއް ްދެބޭފުޅުންގެ ްމި ްުސލައިމާން. ްޢަލީ ހދ.ވައިކަރަދޫ

ްސީދާްހުށަހެޅުމު ްމިއޮތީ ްމިހާރު ްއެހެންވީމަ، ގެމަތީން.

ްޤަނޫނީް ްއޮތް ްއޭނާއަށް ްމީހަކު ްހުންނަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް

ހަމަތަކުގެމަތީންްހުށަހަޅާފައި.ްއޭނަްހުށަހެޅުމުންްހުށަހެޅިްސިޓީއާިއްއެބުިން

ްޤާނޫނުއަސާސީް ްމަޖިލީހަކަށްވެސް ްމި ްގޮތަކަްށ ްޚިލާފު  275ބުނުމާއި

ްނުކުރެް ްބޮުޑްއިޞްލާޙެްއވެސް ްމިއަށްވުރެ ްނުކުރެވޭނެ. ްބަދަލެއްވެސް ވޭނެ،

ް ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްމީހެއް ްއެްއވެސް ްދެއްކޭނެ ްހަމައެއް ،126ްޤާނޫނީ

ް ްއެއީ. ްގޮތް ްއުޅޭ ްިކާޔ ްއަބަުދވެސް ްނޫން.113ްްއަޅުަގނުޑ އެްއ

ް ްބުނާގޮތުްނވިްއޔާ ްމީހަކަށ121ްްްޤާނޫނުއަސާސީ ްއެްއެވސް އެަބއުޅޭ.

 280ްއުނިއިތުރެއްްުނގެނެވޭނެ.

ް

ްޙުސައިްންްްޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރި ްމެންަބރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްޅ.ައތޮޅުގެ ްނުކުތާއަށް ނިޒާމާބެހޭ

ްއިބްރާހީމް.ް

ް

 285ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ްރ.އަތޮުޅެގ ްއެގެންދަވާ ްދައްަކަވމުން ްއެވާހަކަފުޅު ްމިހާރު

ްދެފަރާތަކަޭށްްްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވިދާުޅވެއްެޖ ްވާހަކަފުުޅގައި ްވަޙީދުގެ ްޢަލީ މެންބަރު

ްފަރާތަީކް ްއެއް ްލިބިގެންވަނީ. ްބާރު ްއިޞްލާޙުކުުރމުގެ ޤާނޫނުއަސާސީ

ްއެމަނިކުފާނުެގް ްމަޖިލީހޭ. ްޚާއްޞަ ްފަރާތަކީ ްއަެނއް  290ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްެއއްގޮަތކަށްެވސްް ްއެދެން. ްއިޞްލާޙުކޮްށލަދެއްވުން ްއެވާހަކަފުޅު

ްހަމައެކަނިް ްލިބިގެނެއްުނވޭ. ްއެބާރު ރައީސުލްޖުމްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަްށ

ްރައްޔިތުންގެްާޚއްޞަްމަޖިލީހަށްްއެބާރުްލިބިގެންވަނީ.ްުޝުކރިއްޔާ.ް
ް

ް295 

ްމެންބަރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެ ްނުކުާތއަށް ްނިޒާމީ ްތިނެންގެވި ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި އާދެ،

ްދަްއކަވަމުން ްިމްރައްޔިތުްނގެްްވާހަކަފުޅު ްއިޞްލާޙުކުރުމަށް ޤާނޫުނއަސާސީ

ްނުގެންނެވުނީާމް ްއެތަންކޮޅު ްބާރު، ްެއއްކުުރމުގެ ްމަޖިލިސް ޚާއްޞަ
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ްނުކުތާެއއްކަމަށްް ްިނޒާީމ ްރަނގަޅު ްއެނެންެގީވ ކަންނޭނގެ.

ްވާހަކަފުުޅް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްރ.އަތޮުޅގެ ްއާދެ،  300ބަލައިގަންނަންޖެހޭ.

ްކުރިއަށްްގެންެދވުން...

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރު ްެއ ްމަޢާފާއެކު ނުޑވެސް ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްޝުކުރިއްޔާ

މެންބަރުްއެވިދާުޅވިްފަދައިްނ،ްޅ.އަތޮުޅެގްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްޙުސައިްންްޢަލީްވަޙީދުްާވހަކަެދއްކެުވން:ް

ް ްފަދައިން ްވިދާޅުވި ްއިޞްލާޙުކޮށްެލއްވުއިބްރާހީމް ްއެދެްންއެތަންކޮޅު  305ން

ްްޔައުމިްއޔާއިން. ްމިއީ ްެއވިދާުޅވީ. ްތެދުފުޅެއް ްރައީސް، 15ްޢިްއޒަތްތެރި

ގައިްއެމަނިކުާފނުްމަޖިލިސްްއެއްކުަރއްާވްމަޖިލީހުގެްރައީްސ2664ްްޖުލައިް

ްޢަބްދު ްއަލްއުސްާތޛް ްސިޓީފުޅު.هللا ްފޮނުއްވި ްސިޓީފުޅުގަިއްްޙަމީދަށް މި

ްކަންތައްކުރަ ްޤާނޫނުއަސާީސާއމެދު ްއެދުވަުހގެްމިއޮންނަނީ، ްެދން ންީވގޮާތ،

ްއޭގަިއް ްހަވާލުކުރެއްިވޮގތަށް. ްެބލެހެއްޓުމަށް ްރިޔާސަތު  310ޖަލްސާގައި

ްޢަބްދު ްއަލްއުސްާތޛު ްމިއޮންނަނީ، ްބުނާނަމަ،ްهللا ްއެހެންގޮތަަކށް ޙަމީދު،

ްޖަލްސާެގް ްފުރަތަމަ ްރައީސަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންެގ އެދުވަްސވަުރގެ

ް ްއެހެްނގޮތަކަށް ްރަީއސްކަން، ްޖަލްސާގެްވަގުތީ ްފުރަތަމަ ބުނާނަމަ،

ްގެންނަންް ްޤާނޫނުއަާސީސއަށް ްޙަްަާވލުކުރެްއވިކަމާއި ްބެލެހެއްޓުން ރިޔާސަތު

 315ފެންނަްއިޞްލާޙުތަކެއްްހުރިކަމަށްްއެމަނިކުފާނަށްްފެންނަކަމަށްްވިދާޅުވެަފިއް

ްހުރިކަމަށް.ް ްއިޞްލާޙުތަކެއް ްފެންނަ ްެގންނަން ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ނިމުނީ.

ްމިނޫންގޮތެ ްއިންސާީންދެން، ްޝަރުޢީ، ްޤާނޫނީ، ްއެއްެވސް ްހެދޭނެ އް

ްހަމައަކުން.ް ްޝައިޠާނީ ްހަދަންޖެހޭނީ ްހަދަންޏާ ްދެން، ްނޯންނާނެ. ހަމައެއް

ނޑުްއަބަދުެވްސް ޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްޤަބޫލުކުރައްވާ.ްއެހެންކަމުން،ްއަުޅގަ

ްތާއީދުކުރަމޭ.ް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއުސޫލުތަކަކަށް ްއިންތިޤާލީ  320ދަންނަވާލަނީ،

ްވާހަަކިއެގްއިންތިޤާ ނޑު ްއަުޅގަ ްތާއީދުކުރަމޭ. ނުޑ ްއަުޅގަ ްސަރުކާރަކަށް ލީ

ްނުކުރެްއިވް ްބޭނުން ްޢިބާރާތް ްމިހެން ް'އިންިތޤާލީ' ްޢިބާރާތެއްަގއި ކޮންމެ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްއެގޮތަށްކަމަްށ. ްއެބުނަނީ ނޑު ްައުޅގަ ްހީފުޅުކުރައްވާ ނަމަވެސް

ް ްބައިވަރު ްގެންނަންޖެހޭނެ ްސަރުާކރެއް ްއިންތިޤާލީ ސަބަބުތަކެްއްރައީސް،

ްއެްއޗެްއް ްކުރުުކރު ްވަރަށް ްދަންނަވާނަމަ، ްތެދުތެދަށް  325އެބަހުރި.
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ްއޮތްގޮަތްށް ްސަރުާކރު ްއެ ްސަރުކާރުން، ްމިޮއތް ްމިއަދުގެ ދަންނަވާލާނަން.

ްއިޞްާލޙުކުރުމަށްފަހުގަިއް ްޤާނޫނުއަސާސީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ބާއްވާަފއި

ްމައްަސލަ ްެއއްވެސް ްުކރުމުގައި ްކަންތައްތަކެއް ްނެތް،ްްކުރަންޖެހޭ އެއް

ްސަރުކާރަީކް ްމި ްކަންތަްއކުރުމުަގއި ްެނގުމާއި ްވޯޓު ްމި ޚާއްޞަކޮށް،

ްޢަދުލަށް،ް ް ްހަމަޔަޤީުނން ްނޫން. ްސަރުކާރެއް ްހަމަވާ ްކުފޫ  330ހަމަޔަޤީނުން

ްަޙއްޤަްށް ްހަޔަޤީނުްނވެސް ްނޫން. ްސަރުކާރެއް ްބުްުނާނެ ްބަސް އިންޞާފަށް

ްޞުލްޙަ ްހަމަޔަޤީނުންވެސް ްނޫން. ްސަރުކާރެއް މަޞްލަޙަތަށްްްނަޞްރުދޭނޭ

ްވަްއކަމާިއް ްޚިޔާނާތާއި، ްހަމަޔަޤީނުންވެސް ްނޫން. ްސަރުކާރެއް ލޯބިކުރާނޭ

ްނުކުންނާނެް ްފާޅުގައި ްހަމަ ްޮއޅުވާލުމާ،ްމިހުރިހާކަމަކަށް ފޭރުމާއި،ްވޯުޓގައި

ްަރއީސް.ްމިހުރިހާކަމެއްގެް ްިޢއްޒަތްތެރި ްޕްރޫްފވެފައި ްެއއޮތީ  335ސަރުކާރެްއކަން

ްމިދަންނަ ނޑު ްއަުޅގަ ްޙާދިސާއެއް.ްއަލީަގއި ްކުޑަުކަޑ ްވަރަށް ވާލަނީ،

ްނުގެނެްސް ްސަރުކާެރއް ްއިންތިޤާލީ ްބާްއވާފައި ްމިއޮތްގޮތަށް މިސާރުކާރު

ްއިޞްލާޙުކުރާ،ް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއޮތްތާ ްކުިރއަްށ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްބަދަލުތަކެްއް ްހެޮޔ ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްމިގެންދާ އިޞްލާޙުކުރަމުން

ްމިދަ ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަ.ްނުގެނެވޭނެކަމަށް. ްކުަޑަކމެއްގެ ްވަރަށް  340ންނަވާލަނީ

ްއެމް.ޕީ.ޭއެގް ްމެދުވެރިެވެގން ްސަބަބުަތއް ްއެިކއެކި ްގެނެވި ްކުީރގައި ވަރަށް

ކާރުވެްސ2ްްވަރަކަށްްކާުރގެްތެރޭގައިްެއ15ްްސަރަޙައްދުންްނުނެރެވިފައިް

ްވިދާޅުާވިއރުގައިް ްއެމް.ޕީ.އޭއިން ްމިހާރު ިމީއް، ނައްތާލެވުނީކަުމގައި

ްސަ ްކަހަަލްޒިންމާދާރު ްއެކަީށގެންވާ ްވިދާޅުވުން ްޮއފީހަކުން ރުކާރުގެ

ް ްއޮތް ްތެރޭގައި ްަކސްޓަމް ްތެރޭގައި، ްއޮޅުމެްއެގ ްނޫނޭ.  2ް345ވާހަކަެއއް

ކުންފުންޏެއްގެްހަތަރު،ްފަސްްބްރޭންޑްްނިއުްކާރު،ްއެއްަލއްަކްފަސްދޮޅަސްް

ްނޭނިގް ްދޮރާްއޓެއް ްތަނެްއ ްސަރުކާރަްަށް ްައގުބޮޑު، ްރުފިޔާގެ ފަސްހާހެއް

ްފަށްފަްށްފިސްފި ްކުދިކުދިކޮށްލާަފއި ްއަީލގައި ްމެޝިނެއްެގ ސްކޮށްލާ

ްަނގަންް ްޯވޓެއް ްސަރުކާަރކަށް ްމިވަރުެގ ްއެކްސްޕޯްޓކުރަނީޔޯ. ޖަހާލާފައި

ްވާހަަކއަީކ.ް ްމިދަްއކާ ްހެޔޮވާނެތޯ.ްއެއީ ްރައީސް ްޢިްއޒަތްތެރި  350ޙަްަވާލުކުރަން

ްހުންނާނެ ްހިއެއްުނވޭ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްމީހަކު ްޤަބޫލުނުކުރާނެ ހެނެއް.ްމިކަން

ްނިމިއްޖެއޭ.ް ްޑެލިވަީރ ްކާރޭ. ްނިއު ްބްރޭންޑް ްދައްކާަފއޭ. ްަބއްލަާވ، ޑިޔުޓީ
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ްވާހަަކް ްޓަރމްސްއިން ްމި ނޑު ްމަނިކުފާނަށް،ްއަޅުގަ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ްރިލީޒްއޭް ްމޭބީ ނޑު. ްތައްގަ ްމަޝްހޫރު ްއެޖަހާ ްކަސްޓަމުން ދެއްކީމާ.

ް ްެތރޭގައި ްއޮޅުމެއްގެ ްދެން، ްނައ15ްްޖަހާފައޭ. ނޑިްކާރު ްކު  355ތާލަންެޖހެނީ

ް ްިމއީ ްހުރި. ްގޮސްފައި ްދަަގނޑުތައް ްބާބާ ްހުރި ނިޑވެފައި ވަނ2667ްްަކު

ްައގަީކް ްާކރެއްެގ ްމިއިްނ ްިމއީ. ްބްރޭންޑެއް ްޖަޕާްނ ްިމއީ. ްމޭެކއް އަހަރުގެ

ނަޑކަށްްަރއުންޑްްފިގަރ.ް އެއްަލއްކަްފަސްދޮޅަސްްފަސްާހސްްރުފިޔާްގާްތގަ

ްދަޢުވާކު ްމިހާރު ްމިބޭފުޅުން ްޖަވާުބްއެކަމަުކ، ްސަރުާކރަށް ރަްއވަނީ،

ްއިންތިޚާބެްއް ްހެޔޮވާނެޯތ ްދެން ްސަރުކާރަކަށް ްމިފަދަ ްނެތް.  360ދޭނެގޮތެްއވެސް

ްތަޖުރިބާތަކެއްް ްސަޭތކަ ްއެަތކެއް ްއޮތީ ްމާީޒގަ ްޙަވާުލކުރަން. ބޭއްވުމަށް

ލިބިފައި.ްއަޅުަގނުޑގެްޙަޔާުތަގއިވެސްްދިހަބާރަްވަރަކަށްްތަުޖރިބާްލިބިއްޖެް

ްކަންތަ ްވޯޓުގެ ްރަނގަޅަށްްމި ްއެްނމެ ްމިވާހަކަ ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ުކގައި

ްއެވާހަަކވެްސް ްއެހެްނވީމާ، ްމިއީ. ނޑު ްައޅުގަ ްކަންނޭނގެ ްއެކަކު ދެކޭނެ

ްރައީސް،ް ްޢިްއޒަތްެތރި ްދެން، ްގޮތަކަށް. ްކުުރކުުރ ްވަރަށް  365މިދަންނަވާލީ

ްސަރުކާެރްއް ްއިންތިޤާލީ ްވާހަަކއަީކ، ްމިއުޅޭ ްމިދަންނަވާލަން އަޅުަގނޑު

ްއެބަހުރިތޯއޭްނުގެނެ ްމިހާރު ްމިކަންކުރާނީ. ްއަުޅަގނޑުމެން ްކިހިނެއްތޯއޭ ސް

ްތެރޭަގިއް ްސިފަަތކުގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްވިސްނާލަންޖެހޭ. ރައީސަކު.

ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ،ް ްހުރުން. ްސަލާަމތުން ްުބއްދި އެބައޮތް

ްޝަރުތުތަކެ ްލާޒިމްކުާރ ްހުރުން ްމީހެއްގަިއ ްވަިކ  370ްއްޤާނޫނުއަސާސީެއއްަގއި

އެލިޔަނީްމާީޒގަިއްލިބިފައިާވްަތޖުރިބާތަކެއްގެްަމއްޗަށްްބިާނޮކށް.ްއެރާއްޭޖގެް

ްިމް ްރައީސުންނާ، ްކަނބަލުންނާއި ްރަނިރަނި ްރަސްރަސްކަލުންނާއި އުޅުނު

ްމަޖިލީހުގެް ްއަިދ ްދުވަސްވަުރަގއި ްއެމީސްމީހުންގެ މީސްމީހުން

ްމަ ްާޚްއޞަ ްއަދި ްރަީއސްވެްސ ްމަޖިލީހުގެ ްއަދި ޖިލީހުގެްމެންބަރުންވެސް

ްއެހެްން ްބައެއް ްއިސްކުރަންޖެހޭ ްމަޤާމްތަކަށް ްމިކަހަލަ ްއަދި  375ރައީސުންވެސް

ްހުންނަވަނިކޮށްް ްމަޤާމުަގއި ްޮގސްފައި ްފަަހނައަޅާ ްބުއްދި ްހުރީ ބޭފުޅުންވެސް

ްއެީއެވްސް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއެީއ ްދިމާވެގެން. މިހެން

ްތަްނކޮެޅއް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއީ ކުީރގަިއްްވިސްނާލަންޖެހިފައިވާކަެމއް.

ް ްމަޖިލީހުން ްޚާއްޞަ ްރަްއިޔތުންގެ ވޯުޓެގ66ްްފާހަގަކޮށްފަިއވާކަމެއް.
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ްކުރިމަތިް ްަރއީސްަކމަށް ްއޮތްތަނުަގއި ްުކރިއަށް ްއަޣްލަބިްއޔަތުން  380ތަނަވަސް

ނުލެވޭނެއޭްިކޔާފައިްފާްސކުީރމާްއަނެއްކާްބުނަނީްއޭ،ްމިާހރުްފާސްކޮށްފިއޭް

ްދެ ްމިއީ ްކުރިމަތިލެވޭގޮަތށް. ްދައްާކްތިމަންނައަށް ްކުަޑކުިދން ން

ް ްމިހާރު، ްބުނެވޭނީ ްައޅުަގނަޑށް ްކުދިނ3ްްްވާހަކައަްށވުެރވެސް އަހަރު

ް ްއަޅުަގނުޑގެ ްވާހަަކއެްއނޫން. ްމިކަހަލަ ްދަރިފުުޅ3ްްދައްކަނީ އަަހރުގެ

ްނުހުޅުވާށޭ.ް ްބޮޑަްށ ްކުޑަދޮރު ްބައްޕާއޭ، ްބުީނ ްކައިީރގައި  385އަޅުަގނޑު

ްސަމާ ްކުޅެން ްވެށްޓިދާެނއޭ ްބޭރަށް ްއުޅުުމެގްއަޅުަގނޑު ްއުޅޭ ސަކުރަން

ް ްއެހެންވީމާ، ްމައުމޫނުެގ3ްްތެރޭގައި. ްކުއްޖަކަްށވުެރެވސް އަހަރުގެ

ްރައީސް.ް ްޢިްއޒަްތތެރި ްމިއުޅެނީ ްަފހަތުގައެއްނު ްތަންކޮޅެއް ްުކޑަ ނޑި ސިކު

ްދަްއކާަކްށް ްވާހަަކއެއް ްމިާވހަކައާބެހޭގޮތުންްމާގިނަ އެްެހެންވީމާ،ްައޅުަގނޑު

ްދަންނަާވލަ ނޑު ްއަޅުގަ ްބޭފުޅުންވެްސްނެތީމު. ްއެންމެހާ ްބޭނުންވަނީ،  390ން

ްހިތުގެްއަޑިންްޤަބޫލުކުަރއްވާށޭ...
ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްކުރިއަްށްއޮތްތާނގަިއްްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރު ްކޮށްދޭންވީކަމަކީ ްކުަރންޏާ ްކަމެއް  395ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްދީީންްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:ްޢަލީ ްމުސްކުިޅއަކަްށވެފައި، ްއޭނާއަކީ ްހަމްދަރުދުވެ ްދޭތެރޭގައި މައުމޫނާ

ޢިލްމުވެރިއަކަްށވެފައި،ްަޤއުމުެގްމާތްްޒަޢީމަކަށްވީތީވެ،ްއެމަިނކުފާނަށްޓަކަިއް

ްކުރިއަށްްއޮތްތާނގައިްހެޮޔކަެމއްްކޮށްދެވޭތޯްބަލަްނވީއޭ...

ް

 400ްވަގުތުްހަމަެވއްޖެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްއިށީނދެވަޑަިއގެންެދއްވާ.ްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވު

ް

ނޑުމެންެގްއެންމެންގެ،ްޯކއްެޗކޭްދަންނަވާނީ...ްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރު ްއެމަނިކުފާނަކީްއަުޅގަ
ްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްްް

ްދެއްވުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ،ްއިށީނދެވަަޑިއގެން ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެދެން  405ްނ

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަްތތެރި ްމުލަކަތޮޅުގެ ްެމންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްނެތް.ް ްމިވަގުުތްަވޑަިއގެން ްމެންބަރު އަޙްމަދުްޝަފީޤް.ްއާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރި
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ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީގެ ްތިލަދުންމަތީ هللاްއެހެންވީމާ،

ް ްމާޅޮސްމަޑުުލްނަޞީރު. ްނެތް. ްވަަޑއިގެްނ ްމެްނބަރުވެސް ޢިއްޒަތްތެރި

 410ްއުތުރުބުރީގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޝާހީންްޙަމީދް.ް

ް

ްއެޖެންޑާްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްމިހާރު ްއާެދ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ .`ް

ްމައްސަަލއިގަްްާވހަކަެދއްކެުވން:ްޝާހީންްަޙމީދު ްދަންނަވާލަންްކުރެވިފަިއވާ ްއެްއެޗްއ ނުޑވެސް ްއަޅުގަ ިއ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްމިފުރުޞަތުގައި ްއާދެ، ްއެދުނީ. ްފުރުޞަތަށް ބޭނުންވެގެން

ްދެއްކެިވކަންް ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރުން ްޢިްއަޒތްތެރި ްއެހެން ްގިނަ  415ވަރަށް

ްނުވަތަް ްހަދަންތޯ ްޤާނޫނުއަސާސީެއއް ްއާ ްމިއުޅެނީ ްމިހާރު ފާހަގަކުރަން.

ްއިޞް ްއާދެ،ްޤާނޫނުއަސާސީެއއް ްދެކެވެުމންދިޔަ. ްމިވާހަކަތައް ލާޙުުކރަންތޯ،

ނޑުްެއް މިއެއްްނޫންްމިއަުދގެްބަހުްސގެްމަޢުޟޫޢުއަކީ.ްއެހެންވީާމ،ްއަުޅގަ

ްެއއްކަމަީކ،ް ްއެނގޭ ްޔަޤީންކޮށް ްހަމަގައިުމވެސް ްނުދާނަން. ނުކުތާއަކަށް

ްބޮޑެިތް ްވަރަށް ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްޢަމަލުކުރަމުންދާ ްމިހާރު  420އަޅުަގނޑުމެން

ްމިހާރުވެސްްނު ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްގެންނަން ްބަދަލުތަކެއް ްމުހިންމު ްވަރަށް ވަތަ

ްއަާސީސް ްރަްއޔިތުންެގ ްމީެގތެރޭގަިއ، ފާސްކޮށްފައިާވކަން.

ްޭއގަިއާވް ްުފޅާކޮށް ްއިތުރަށް ްޮއންނައިރު،ްއެބާބު ްބާބެއް ޙައްޤުތަކާބެހޭގޮތުން

ްއަޅުަގނ ްވަުރގަދަާވގޮތަކަށް ްވަރުަގދަކޮށް، ްއިތުރަށް ޑުމެްންޙައްޤުތައް

ްދާއިރާވެްސް ްޢަދުލުއިންޞާފާބެހޭ ްއަދި ްފާސްކޮށްފިން.  425މާއްދާތަކެއް

ްފުރަތަަމް ްާރއްޖޭގައި ްފާހަގަކޮށްލަން ނުޑ ްައުޅގަ ްއާދެ މުސްތަޤިއްލުކޮށް،

ްެއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހިންގޭނެގޮތަކަށް ްދާއިރާ ްއެ ްމުސްތަޤިއްލުކޮށް ފަހަރަށް

ްދިވެ ްބޭނުމަކީ ްއޭގެ ްއަދި ްބައްޓަންކޮށްފިން. ހިްިރާއްޖޭެގްބާބުވެސް

ްެއް ްގާއިމުކޮށް ްޢަދުލުއިންޞާފު ްފުރިހަމަްައަށް ރައްޔިތުންނަށް

ްއެކަްން ްރަނގަޅަށް ްހެޔޮގޮތުަގއި ްމަރުޙަލާތަކަކުން ްހުރިހާ  430ޢަދުލުއިންޞާފުގެ

ްދަށުްން ްޤާނޫނުައސާސީގެ ްހަމައެއާެއކު، ްގެންދެވޭނެކަމަށް. ކުރިއަށް

ްއިދާރާތަކެް ްމުސްތަޤިއްލު ްމަޤާމްތަކަކާިއ ްާގއިމުކުރާްމުސްތަޤިއްލު ްއެވސް

ްނުވަަތް ްގޮްތތަކާއި ްހިންގޭނެ ްއިދާރާތަްއވެސް ްއެ ނޑައަަޅއިފިން. ްކަ ގޮތަށް

ްއެންެމް ނޑައަަޅއިފިން. ްކަ ްކަންތައްަތއް ނޑު ްމައިގަ ްބޭނުންވާނެ ހިންގުމަށް
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ްދިވެހިރާއްޖޭެގް ްމަޢާފްކުރައްވާ، ްޤާނޫނު، ްިދވެހިރާއްޭޖގެ  435މުހިންމުގޮތެއްގައި

ްނު ްނިޒާމް، ްހިންގާނެ ްޢާންމުްސަރުކާރު ްނިޒާުމެވސްވަނީ ްސަރުކާރުގެ ވަތަ

ްތަންކޮޅެްއް ްޯރލް ްމިގޮތުން،ްސަރުކާުރގެ ނަޑއަޅާަފއި. ްކަ ވޯޓަކުންނާެއީކގައި

ްބާރުތައްވެްސް ްސަުރކާރުެގ ްހަމައެއާއެކު، ްޑިފައިންކުރެިވއްޖެ. ބޮޑަށް

ްއެކުަލވާލާގޮްތް ްމަޖިލިސްވެސް ްރައްޔިތުންެގ ްހަނިކުރެިވއްޖެ. ކުރިއަްށވުރެ

ްއެމަޖިލީހުގެްއަޅުަގނޑުމެ ްައދި ްބައްޓަންކޮށްފިން. ްތަފާތުގޮތަކަށް ްމިހާރު  440ން

ްމާއްދާތަކަށްް ްފާސްކޮށްފައިާވ ްމިހާރު ްދަްނނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ބާރުތައްވެސް

ްމަޖިލީހަށްް ްއެ ްޤާނޫނުއަސާސީއަްށވުރެ ްޢަމަލުކުރަމުންދާ ްމިހާރު ބަލާއިރު،

ްއެންމެ ްއަދި ްގަދަެވގެންދާކަން. ްބާރު ްއަދި ްބާރުތަކެއް މުހިންމުކޮށްްްއިތުރު

ްފާހަގަކޮށްލަންް ްމުހިންމުކޮށް ްުގޅިގެން ްނުކުތާއާ ްމި ްހަމަ ފާހަގަކޮށްލަނީ،

ްޢަމަލުކުރަންް ްޤާނޫނުއަސާީސއަްށ ްމި ްއޮތްާތނގައި ްކުރިއަށް  445ބޭނުންވަނީ،

ްފެށުމުންް ްޢަމަލުކުރަން ްއިޞްލާޙުތަކަށް ްމި ްނުވަތަ ްފެށުމުން ފެށުމާއި،

ްމަޖިލީހެއް ްޚާްއޞަ ްރަްއޔިތުންގެ ްެއްްއިތުރަކަށް ްނުވަތަ ނޯންނާނެކަން

ްކުރުގޮތަަކްށް ްމިީއ ްއާދެ، ްނުވާކަން. ްހަމަޖެހިފައި އިންތިޚާބުކުރާގޮަތކަށް

ްބަލާއިރު،ް ްބަދަލުތަކަށް ްމި ްބަދަލުތަކެއް. ނޑު ްމައިގަ ްވަރަށް ދަންނަވާނަމަ

ްނުވަަތް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ،ްމި ްއެންމެންވެސް  450އަޅުަގނޑުމެން

ްގެން ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްދުވަހުންްމި ްފަށާ ްއަމަލުކުރަން ްއިޞްލާޙުތައް ނަ

ްުނވަަތް ްތަީފޛުކޮށް ްދުވަހުން ްއޭެގްއަެނއް ްވަގުުތން ްުނވަތަ އޯވަރަނއިޓްކޮށް

ްއަުޅަގނުޑް ްމިކަންތައްަތަކކީ ްއަދި ްނޫން. ްކަންތައްަތކެްއ ޢަމަލުކުރެވޭނެ

ް ްދުވަހަކުންެވްސ6ްްމަްސްދުވަހަކުންވެްސ،3ްްދެކޭގޮުތގަިއވެއްެޖއްޔާ މަސް

ް ްމިހެނ12ްްްއަދި ްނުވާނެ. ްކަންތައްތަެކއް ްމިހުރިހާ ްދުވަހަކުްނެވސް  455މަްސ

ްނިމިގެންދާއިރު،ްވަރަްށް ްއިޞްލާޙުެވގެން ްޤާނޫނުއަސާސީ މިދަންނަވަނީ،ްމި

ްކުރިންް ްމިދެންނެވި، ްހަދަންޖެހޭ. ްޤާނޫނުތަްއވެްސ ްއާ ގިނަ

ްއިތުުރް ްގުޭޅ ްއިދާރާތަާކިއ ްމަޤާމުތަކާއި ްމުސްތަިޤއްލު އިޝާރާތްކުެރއްވިފަދަ

ްއިދާރީް ްއޭގެ ްހުންނާނެ، ްކަންތައްތައް ްމާލީ ްކުރަންޖެހޭ. ކަންތައްތަްއވެސް

ްކަންތައްތަްއވެސްް ްބިނާކުރުމުގެ ްމީހުން ްއަިދ ްހުންނާނެ  460ކަންތައްތައް

ްެއް ްައޅުަގނޑުމެން، ްދާއިރާގަިއވެސް ްޢަދުލުއިންޞާފުގެ ހުންނާނެ.
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ްފަނޑިޔާރުންް ްޢަމަލުކުރަމުންދާ ްމިހާރު ްދާއިރާަގިއ ެގްޢަދުލުއިންްްޞާފުގެ

ްކަްނތައްތަކަށްެވސްް ްމިހުރިހާ ްގޮތްތަާކއި ްއެަބއްޓަންކުެރޭވ މަޤާމްތަކާއި

ްެއްއް ްއޯވަރނަިއޓްކޮްށްނުވަތަ ްދެންނެވިހެން ްކުރިން ްއަންނާނެ.ްމިއީ ބަދަލު

ްނޫން.ް ްކަންތަްއތަކެއް ްބަދަލުކުރެވޭނެ ްަވުގތުން ްުދވަހާ ްއަނެއް  465ދުވަހުން

ްއެންމެންވެސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިްްއެހެންކަމަށްވާއިުރ، ޤަބޫލުކުރޭ،

ްެއް ްގުޅިގެން ްއިޞްލާާޙ ްގެންނަ ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ޢަމަލުކުރަމުންދާ

ްގުޭޅގޮތުންް ްެއަކމާ ްޢަމަލުކުރާނީ. ްކިިހނެއްތޯ ްގެަނއުމަށް ބަދަލުތައް

ްއެބަޖެހޭކަންް ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއ ްމި ްކަންތަްއތަކެއް ްކަހަލަ ކޮންމެވެސް

ްހަމަޖައްސަން ްކަންތައްަތކެއް ްއިންތިޤާލީ ްއަޅުަގނުޑްލިޔަން. ްެއއީ  470ޖެހޭކަން

ޤަބޫލުކުރާކަމެއް.ްއާދެ،ްއެއީްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންގެްމެދުަގިއް

ްކިާހްމިންވަރަކަށްް ްކޮންކަންތައްތަެކއްތޯ،ްެއއީ ްެއއީ ްތަފާތުވެފައިވަނީ ޚިޔާލު

ނަޑއެިޅގެްން ްކަ ްައޅުަގނުޑ ްމިގޮތުން، ްކަންތައްތަކެއްތޯ. ދާންޖެހޭ

ްބޭނުންވަ ްމިްފާހަގަކޮށްލަން ްއަދި ްގުިޅގެްނވެސް ްކަންތައްތަކާ ނީ،ްިއންތިޤާލީ

ްމިފާސްކުރާް ްއިޞްލާުޙކޮށްގެްނ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިހާރު  475ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްތާރީޚެއްަގިއް ްއެްއ ްއެހުރިހާކަމެއް ްބަލާއިރު، ްޢަމަލުކުރަން ކަންތައްތަްއ

ްއެިކް ްމުްއދަތުތައް ްތާރީޚުތައް،ްތަފާތު ްތަފާތު ްނުވާނެ. ްފަސޭހަެއއް ކުރާކަށް

ްނުވަތަްްމާ ްިވސްނުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްާބބުތަކަށް ްެއކި ްނުވަތަ އްދާތަކަށް

ްމައްސަލަް ްމި ްފެނޭ. ނޑަށް ްއަޅުގަ ްރަނގަުޅވާނެކަަމށް ނަޑއެޅުން ކަ

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަްތތެރި ްތ.އަތޮޅުގެ ްފުރަތަމަ ްއެންމެ  480ހުށަހެޅުއްވިއިރު

އްެކިވްޙުސައިންްރަޝީދުްޙަސަންްހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެޅުްއވުމުަގއިްނުވަތަްދެ

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްއިޞްލާޙުކުެރވޭ ްމި ްޮގތުން، ްވިާދޅުވެަފއިވާ ވާހަކަިއަގއި

ް ްޤާނޫނުއަސާސީެއްއ1ްްފާސްކުރާތާ ްެއ ްތެރޭަގއި މަސްުދަވހުގެ

ްއެް ްއަދި ްޤަބޫލުކުރައްވާކަމަާށ ތަސްދީޤުކުރެވެންޖެހޭނެކަމަށް

ްވިދާުޅވީ. ްފަށަންޖެހޭނެކަމަށް ްޢަމަލުކުރަން ްެއއަްށ  485ްތަސްދީޤުކުރެްއވުމުން

ްފުރަތަމަކަމަކަށްް ްއެންމެ ްނޫން. ްޤަބޫލުުކރެވޭގޮެތއް ނޑަށް ްއަުޅގަ މިއީ

ްމިް ްދަށުން ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްޢަމަލުކުރަމުން ްމިހާރު ޤާނޫނީގޮތުންވެސް،

ްކުެރވޭނީް ްތަސްދީުޤވެސް ްގެނެވިގެން ްިއޞްލާޙު ްއަދި ްގެނެވެނީ. އިޞްލާޙު
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ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމި ްދަށުން. ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމާއްދ162ްްާމި ްވަނަ

ް ްތަސްދީުޤކުރުމަށް ްއެބަޮއވޭ.96ްްބުނާގޮތުންވެއްެޖއްޔާ ްމުއްަދތެއް  490ދުވަުހގެ

ްފުރަތަމައިނުންް ްއެންމެ ްވަންޏާމުންވެސް ްކުރުކުރާކަަމށް ްއެ އެހެންވީމާ،

ްބަލާއިރުް ްއެޮގތަށް ްއެހެންވީމާ، ްގެންނަންޖެހޭ. ްއެބަ އިޞްލާޙެއް

ނޑިވަް ްމިދަ ްހަމައެާއއެުކ، ްނުކުރެވޭނެ. ްއެކަމެއް ޅުަގިއްޤާނޫނީގޮތުން

ްގެނެވެީން ްއިޞްާލޙެއް ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްމި ްފާހަގަކޮށްލަްނ، އަޅުަގނޑު

ްސިފަިއގަިއ161ްް ްޤާނޫނެްއެގ ްބުނާގޮތުގެމަތީން ްމާއްާދަގއި  495ވަނަ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްމިހާތަނަކަށް ްފާސްކޮށްގެން.ްއަދި ްއެކަންތައްަތއް އަޅުަގނޑުމެން

ްަމޖި ްމި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްމިހާތަނަށް ްއަދި ލީހަކުންނެއްްފާހަގަކުރަން،

މިފަހަރުްއެކުލަވާލިްމިްާޚއްަޞްމަޖިލީހަކުންްއެފަދަްޤާނޫނެއްްއަދިްފާހެްއް

ްފޮނުވިފައެއްް ްހަމައަކަށް ްތަސްދީޤުކުރާ ްއަިދ ްއެހެންވީމާ، ނުކުރޭ.

ްބަދަލެއްް ްމިކަންތައްަތކަށް ްދެން، ްަހމަޔަޤީން. ނޑަށް ްއަުޅގަ  500ނުވާނެކަމަށް

ް ްމި ްއަޅުަގނޑު ްދެންމެގަިއ ްނުވަތަ ްތ.އަތޮޅުެގްގެންނަން އިޝާރާތްކުރިެހން

ްމެންބަރުް ްޢިްިއްޒަތްެތރި ްތ.އަތޮުޅގެ ްހުށަހެޅުއްިވ، ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްހުށަހެޅުއްވުުމަގއި ްހުށަހެޅުއްވި ްޙަްަސަން ްރަޝީދު މަސ1ްްްޙުސައިން

ްޤާނޫނުއަސާސީް ްއާ ްއެ ްޢަމަލީގޮތުން، ްހިންގަން ްެއކަން ްތެރޭގައި ދުވަހުގެ

ްޤާނޫނު ްއިޞްލާުޙކުރެވޭ ްކޮންމެގޮތަަކްށްނުވަތަ ްމިއިން  505އަސާސީ،

ްނުވަަތް ްޕްރެކްޓިކަލީ ްއެއީ ްޢަމަލުކުރަން ްއެއަްށ ބެއްލެވިކަމަްށވިޔަސް

ްނުވާނެ ްނުވަތަ ްއުނދަޫގކަމެއް ްކެރިދާނެ.ްޢަމަލީގޮތުންވެސް ްދަންނަްަވަން ކޭ

ްބަލާއިުރް ްއިޝާރާތްކުިރގޮތަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްކުރިން ްމިދެންނެވީ މިހެން

ްހަދަންޖެހުމާއި، ްްޤާނޫނުތަކެއް ްބަިއވަުރްްޤާނޫނީގޮތުން ްެއތައް ބަލަންޖެހޭ

ްމިް ްމިމައްސަލަ ްހިސާބަށް ްމިހާ ްޙަޤީޤަތުގައި ްހުރުމުން. ްެއް  510ކަންތައްތަކެ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްދެްެކެނީ ްއަޅުަގނޑު ްސަބަަބކަށްެވސް ްއެއް އައުުމގެ

ްްޑރާފްޓްކުރުމުެގް ްއާެދ، ްމިމަސައްކަތް، ްކޮމިީޓގައި ޑްރާފްޓިންގ

ްދިޔައިރުް ްއާެދ،ްމަސައްކަތްކުރަމުން ްހިސާބަށްވެސް، ްފަށައިގަންނަ ެވސް

ްބާބެްއް ްބަޔާްނކުރާނެ ްކަންތައްތަކަކާބެހޭގޮތުން ްއިންތިޤާލީ އެވިދާުޅވާހެން

ްރަނގަޅަްށް ްެއކަްނ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްހިސާބަށްވެސް  515ލިޔުމާ
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ްެއއާބެހޭް ްއޮތީ. ްބަލާނުލެވިފައި ްރަނގަޅަށް ްެއކަްނ ްނުވަތަ ވިސްނާލެވިަފއި

ް ްކޮންމެވެސް ްކަމުގަިއވިަޔްސްކަރުދާހެއް ްބަދަލުކުރެވިފަިއވީ ްއެ ވަަރކަށް

ްނެތް.ް ްކުެރވިފަެއއް ްމަޝްވަާރވެސް ްެއކަށީގެްނވާގޮތަށް ްބެހޭގޮތުން އެކަމާއި

ްވިދާޅުވިހެްން ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެެހން ްކުރީަގއި ްމީގެ އަދި

ްއެހެންވީމާ،ް ްގޮތެއްގަެއއް. ްފުރިހަމަ ްނުވޭ ްލިބިފައެއް ްލަފާވެސް  520މިކަމާއިބެހޭ

ްިމްއަޅު ްއެޖެންޑާގެ ްމި ްނުވަތަ ްމިމަޢުޟޫޢުގައި ްދަންނަވާީނ،ްމިހާރު ަގނޑު

ްމެންބަރުްޙުސައިންްރަޝީދުްޙަސަންް ްޢިއްަޒތްތެރި ްތ.އަތޮުޅގެ އައިޓަްމގައި

ްނުކުރެޭވ.ް ްާތއީދެއް ްއަޅުަގނޑަށް ްހުށަހެޅުްއުވމަކަށް ްހުށަހެޅުއްވި އެ

ްގި ްތެރޭަގއި ްމިބަހުސްގެ ްެވއްިޖއްޔާ ްދެޭކގޮތުަގއި ަންޢިއްޒަތްތެރިްއަޅުަގނޑު

ްއެފަދަް ްޮކމިޓީން ްޑްރާފްޓިންގ ްގުިޅގެން ްވާހަކަފުާޅއި ްދައްކަވާ  525މެންބަރުން

ްފޮނުވަިއގެްން ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެބާބު ްެއކުލަވާާލ، ބާބެއް

ްބަޙުސްކުރެއްވުމަށްފަހުް ްމެންބަރުންގެ ްައދި ްޚިޔާލާއި މެންބަރުންގެ

ްދާންޖެހޭނީ ްނިިމގެން ްމިކަން ނުޑްފާސްކުރެިވގެން ްއަުޅގަ ްެދން ްއާދެ، .

ްއިންތިޤާީލް ްތެރޭަގއި ްހުށަހެޅުއްވުމުގެ ްބޭނުންވަނީ، ފާހަގަކޮށްލަން

ްސަރުކާރަކާިއ،ްއިންތިޤާީލްމަޖިލީހެއްެގް ްއިންތިޤާލީ ްތެރޭަގއި  530ކަންތައްތަުކގެ

ނޑިޔާރުންތަެކއްެގް ްފަ ްވަގުތީ ނޑިޔާރަާކއި، ްއުއްތަަމފަ ްަވގުތީ ްއަދި ވާހަކަ

ްގެް ްވިދާޅުވަމުން ްރަނގަުޅގޮތެްއްވާހަކަެވސް ްެއީއ ނޑަށް ްއަުޅގަ ންދިޔަ.

ްކަންތައްތަެކއްް ކަމަކަށްްޤަބޫލެއްްނުކުެރވޭ.ްެއހެންްމިދެންނެވީްވަގުީތގޮތުން

ްރައްޔިތުްނެގް ްަބިއވަރު ްއެތައް ްއަދި ްޤައުމަާށިއ ހިންގަމުންދާއިރު،

ނުޑް ްއަޅުގަ ްނުދާނެތީ. ްބެލިގެން ްގޮތަކަށް ްެއކަށީގެްނވާ  535ޙައްޤުތަކަކަްށވެސް

ްއެހެންްޤަބޫލުކުރަ ްއަދި ްކުރީަގިއވެްސ ްމީގެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިހާރު، ނީ

ްެއް ްގެނެވެުމންދާއިރު، ްއިޞްލާޙު ްޤާނޫނުައސާސީއަށް ޤަްައުމުތަކުަގިއވެސް

ްުނވަަތް ްާތވަލުތަކެއް ްެއކި ްޢަމަލުުކރުމަށްޓަކައި ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްރަނގަޅުް ްހަމަ ްގެންދިއުމަކީ ްކުރަމުން ްއެ ްަކނަޑއަޅަިއގެްނ މުއްދަތުތަކެއް

ްކުާރީންގޮ ްއެކަން ްގޮތަކަށްތޯ ްކޮން ްމުއްދަތެއްތޯ، ްކިހާ ްެއއީ،  540ތެްއކަމަށް.

ްގެންދަންޖެހޭނީ.ް ްެއކަން ްމިންވަރަކަްށ ްޤަބޫލުކުރާ ްއެންމެން އަޅުަގނޑުމެން

ްހުށަހެޅުއްވިް ްއެ ްމިހާރު ްފާހަގަކުރަން ްއަުޅަގނޑު ޚާއްޞަކޮށް
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ްތެޭރގައި ްވާަހކަފުޅުގެ ްދެއްެކވި ްނުަވތަ ްތެޭރަގއި ާޚްއަޞްްހުށަހެޅުއްވުމުގެ

ްގޮތުަގއި.ް ްމަޖިލީހެއްގެ ްއިންތިޤާލީ ްމި ްބަދަލުވެގެންދާނެކަަމށް މަޖިލިސް

ްމިއޮީތް ްއިންތިޚާބުކުރެވިފައި ްމަޖިލިސް ްޚާއްޞަ ްމި ނޑުމެންގެ  545އާދެ،ްއަުޅގަ

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްޢަމަލުކުރަމުންދާ ްމިހާރު ްއެއީ، ްބޭނުމެްއގައި. ވަކި

ްއިޞްލާ ްއިޞްލާުޙކުރަމުންދާއިރު ްމާއްދާއެްއެގްއިޞްލާޙުކުރުމަށް. ޙުކުާރ

ނޑުމެންނޭް ްައޅުގަ ްބުެނވިދާނެތޯ ްއަމިއްލައަށް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ތެރޭގައި

ނޑުމެންނޭްދެންްމަޖިލީހުގަިއވެްސް ދެންްޤާނޫނުވެސްްހަދާނީ.ްނުވަތަްއަޅުގަ

ްމިކަހަަލް ްނުވަތަ ްހިންގާނީ ްވެރިކަން ްދެން ނޑުމެންނޭ ްއަޅުގަ  550ތިބޭނީ.

ނެޑއްްޤަޫބލެއްް ނުކުރަންްއެއީްރަނަގޅުޮގތެއްްކަމަކަށް.ްކަންތައްތައް.ްއަުޅގަ

ްއާދެ،ްމި..ް
ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް555 

ްނޫންްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްމަޖިލީހެއް ްާޚއްޞަ ްއިތުރު ްއެކަމަށް ްޤަބޫލުކުރަީނ ްައޅުަގނޑު ްއާދެ،

ްފަހަރެއްގަިއްްް:ޝާހީންްަޙމީދުްާވހަކަެދއްކެުވން ްދާންޖެހޭނެކަމަށް. ްއިންތިޚާބުކުރެިވގެން ްހަމަ މަޖިލީހުގައި

ްހީވަީން ްއަުޅަގނޑަށް ްކުުރވުމަކީ ްމުއްދަތު ްމެންބަރުންެގ ްތިއްބެވި މިހާރު

ްނޫން.ް ްކަމެއްެހންނެއް ްއިޢުިތރާޟްކުރަްއވަންޖެހޭ ްކޮންމެހެން އެބޭފުޅުން

 560ްޝުކުްުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.

ްް

ްޢަމަލުކުރަމުންދާްްޅުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުްނިލަންެދއަތޮ ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެިރ ްޝުކުްުރިްއޔާ

ްޤާނޫނުއަސާސީއަްށްްއަްޙމަދުްާނޝިދުްާވހަކަެދއްކެުވން: ްއިޞްލާޙުކުެރޭވ ޤާނޫނުއަސާސީއަށްފަހު،

ްއޮންނަްން ްެއް ްއުސޫލުތަކެ ްރަނގަޅު ްއިންިތޤާލީ ޢަމަލުކުްުރުމަށްޓަކައި

ްމިމަޖިލީހަށްް ްްފެންނަކަމަށް ްެމންބަރުން، ްފޮނުއްވި  24ް565ސޮއިކުަރއްވާަފއި

ނުޑް ްއަުޅގަ ނޑަީކވެްސ. ްއަުޅގަ ްމެންބަރެއް ްހިމެޭނ ްތެރޭގައި މެންބަރުންގެ

ްޢަމަލުކުރަމުންދާް ްމިހާރު ްމިމަރުޙަލާއިން ްގޮުތގަިއ ޤަބޫލުކުރާ

ްދިއުމަށްޓަކަިއް ްޤާނޫނުއަާސސީއަށް ްއިޞްލާުޙކުރެވޭ ޤާނޫނުއަސާސީއިން

ްއުސޫ ްއިންތިޤާލީ ނުޑްރަނގަޅު ްއަޅުގަ ްއެބަޖެހޭ. ްހަމަޖައްސަން ލުތަކެއް
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ްނުވަނީް ްބޭނުން ނޑު ްއަޅުގަ ްފެންނަނީ، ނޑަށް ްއަުޅގަ  570މިގޮތަށް،

ްތެރޭގަިއް ްއަުޅަގނުޑމެންގެ ްމިހާރުވެސް ްރާްއޖޭގައި މިމަރުޙަލާއިން،ްފަހުގައި

ްތެރޭަގިއް ްައޅުަގނޑުެމންގެ ްއަދި ްމާރާމާރީއާއި،ްތަޅާފޮޅުމާއި ފެންނަމުންމިދާ

ތްްހަމަޖެހުމާއިްމިކަންކަންްމިހާރުްެގއްލިފަިއވާްމިންވަރުްންޒަމާނުއްސުރެްއޮ

ްހަލަބޮލިކަމަކަށްް ްބޮޑު ްއެއަށްވުރެ ްއިތުރަށް ްއަދި ްހަލަބޮލިކަން ްމިއޮތް މިއަދު

ްބޭނުންވަީން ނޑު ްއަުޅގަ ްބޭނުންނުވާތީވެ ްހަމަަގއިމުެވސް ްއަޅުަގނޑު  575ދާން

ްއިޞްލާޙު ްހަމަޖައްސަިއގެން ްއުސޫލުތަކެއް ްރަނގަޅު ކުެރޭވްއިންތިޤާލީ

ްރައީސް،ް ްޢިއްޒަްތތެރި ްދިއުމަށްޓަކަްައި. ްކަންަތއްތަަކށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްވަރަށްް ްހިމަނަންޖެހޭނެ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްއިޞްލާޙުކުރެވޭ މިގޮތުން

ނުޑްތަމްސީލުކުރާް ްއަުޅގަ ްއެގޮތުން ްއަދި ްއެބަހުރި. ްކަންތައްތަކެއް މުހިންމު

ްބޭނުމެ ްރައްޔިތުންނެއް ްދ.އަތޮުޅގެ ްރާއްޖޭެގްހަމަގައިމުވެސް ްުނވާނެ  580އް

ްއިތުރަްށް ްމިންވަރަށްވުރެ ްމިއޮތް ްމިއަދުގެ ްމަސްލަޙަތު، ްމިއޮތް މިއަދުގެ

ްއަތޮޅުތަުކެގް ްމިއަންަނ ްޭބއްޭވ ްަރށްރަށުގައި ްއަދި ގޯްސވެގެންދާކަށް.

ްަރުށް ްަކއުންސިލްތަކާއި، ްއަޮތޅު ްރަށްރަުށގެ ކައުންސިލްތަާކއި،

ްއެ ްކަންތައްތަްއވެސް ްހޮވުމުގެ ްބޭނުންވޭްކައުންސިލްތަުކގެ ްއެބަ މީހުން

ްއޮމާންގޮެތްއގަިއްދިއުމަށް.ް  585ވީހާވެްސްރަނގަުޅްގޮަތކަށް،ްވީހާވެްސްއަމާން

ްޑްރާފްޓްކުރެޭވއިރުަގިއް ްބާބެއް ްއިންތިޤާލީ ްމިގޮުތން ްރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ރިޔާސީްއިންތިޚާބާިއ،ްޢާންމުްއިންތިޚާބުްއަޅުަގނުޑގެްިވްސނުމުގައިްމިްދެް

ްއެުކއެީކަގއި ްފެނޭ.ްްއިންތިޚާބަކީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއިންތިޚާބެއްކަމަށް ދާންޖެހޭނެ

ްއޮންނަންޖެހޭނެ.ް ްހިމެނިފައި ްމީަގއި ްަދއުރު ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ްއެކަންަތއްަތްއް ްރަނަގޅަށް ްވަރަށް ްަކންތައްތައް ްކޮމިޝަްނގެ  590އިލެކްޝަން

ްޮއންނަންޖެހޭނެ.ް ްހަމަޖެހިފައި ްބާބުގައި ްއިންތިޤާީލ ްގޮތެްއ ގެންދާނެ

ްބާރާއި،ްްވަޒީރުްނގެ ްޢަދުލްއިންޞާފްކުުރމުގެ ްދައުރާިއ، މަޖިލީހުގެ

އިންތިޤާލީްނޫނިއްޔާމުްއަދިްސުޕްރީމްްކޯޓުގެްކަންތައްތަާކިއ،ްމުސްތަޤިއްލުް

ކޮމިޝަންތަކާއިްއަދިްސަލާމަީތްބާރުގެްކަންތައްތަްއ.ްމިހުރިހާްކަންކަމަކަށްް

ްއެކުަލވާލެޭވ،ްއިް  595ޞްލާޙުކުެރޭވްއަޅުަގނޑުމެންްދާންޖެހޭނެްގޮތްތަކެއްްއަލަށް

ްފަށާ ްޢަމަލުކުރަން ްދާންޖެހޭނެގޮތަށް ޤާނޫނުއަސާސީަގިއްްޤާނޫނުއަސާސީަގއި
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ްއެނގެްން ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްލިޔެވި، ްގޮްތ ްކުރާނެ ކަންތައްތައް

ްމިް ްމިހާރު ްއަނެްއކާެވސް ްނުވޭ ްބޭނުމެއް ްައޅުަގނޑުމެްނ އޮންނަންވާނެ.

ްއިޞްލާ ްެއއްގޮތަްށ ްޤާނޫނުއަސާސީއެޭކ ޙުކުެރވޭްޢަމަލުކުރަމުންދާ

 600ޤާނޫނުއަސާސީަގއިްއޮންނަންާވްކަންތައްތަްއވެސްްއެްނުެވގެްނގޮސްްމާްދިުގް

ްމިކަުމގެް ްބޭނުންތެރިކަާމއި، ްމީގެ ްމީރު، ްައސްުލ ްީމގެ ޒަމާންތަކަކަށް،

ްމިީއް ްދިގުދެމިގެްނދާކަށެއް. ްނުލިބޭގޮތަކަށް ްމަްނފާ ްލިބެންވާ ރައްޔިތުންނަށް

ްަޢމަލުކުރަމުން ްމަޑުމަޑުން،ްމަޑުމަޑުން ނޑުމެންނަްށްމާ ްއަުޅގަ ްއެއްަޗކަށް ދާ

ްތެރޭަގިއް ްއަޅުަގނޑުެމންގެ ްމީހުން ްޤާބިލް ްކުެރވޭވަުރެގ ްކުރެވޭނެ. މިކަން

ްމިއޮތްް ްމިހާރު ްދެނެވަަޑއިގަންަނވަންޯތ ްރަީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި  605އެބައޮތް.

ްފެށިތާް ްޢަމަލުކުރަން ްމިއަށް ްތެރޭގައި ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ޤާނޫނުއަްަސާސީ،

ް 8ްްމިހާރު 9ްްއަހަރު، ްހަދަންޖެހޭ ްދަށުން ްމީގެ 22ްއަހަުރވެގެންދިަޔއީ.

ްނެހެދި.ް ްމިވަނީ ްކަންދިމާކުރިގޮތުން ްފަރާތުން ްސަރުކާރުގެ ްމި ޤާނޫނެއް

ްމިކަހަްަލަް ްޤަބޫލުކުރެޭވނީ ްމިއަދު ްކިހިނެއްތޯ ްއަޅުަގނޑުމެން އެހެންވީމާ،

ްކުރިއަްށް ްގޮްަސްފިްއޔާމު ްއަޅުަގނޑުމެން ްހަމަނުޖައްސާ،  610އުސޫލުތަެކއް

ނޑުމެްނެގްްއޮތްތާނަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށްްމިކަންކަންްކުެރވިދާނެތޯ.ްައޅުގަ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމިހާރުވެްސ، ްތެރޭގައި ްބޮޑުގޮެތްއގެ ްފާޅުކަން ތެރޭގައި

ްގިަން ްވަރަށް ްހެދި ްދަށުން ްޕްރޮގްރާމްގެ ްއިޞްލާޙީ ްމި ްފަހުން ވަރަށް

ްސަރުކާރުންް ްދިވެިހ ްމިވަނީ ްޤާނޫނުތަަކކަށް ޤާނޫނުއަސާސީ،

ްސަރވިްސްޢަމަލުނުކުރެވި ްިސިވލް ްހެއްަކކީ ްބޮޑު ްެއންމެ ްީމގެ  615ފައި.

ްޤާނޫނެްއް ްއަޅުަގނުޑމެން ްކޮމިޝަނަށް ްސަރިވސް ްސިވިްލ ކޮމިޝަން.

ްރޫޙާއިް ްާޤނޫނީ ްޭއގެ ްފެށުމާއެއްކޮށް ްޢަމަލުކުަރން ްއެއަށް ފާސްކޮށް

ްސިިވްލް ްއަދި ްނުކުރޭ. ްކަންތައްަތކެއް ްމިސަރުކާރަކުްނނެއް އެްއގޮތަކަެށއް

ްކޮމިޝަ ްއެމީހުްންސަރވިްސވެސް ްކަންތަްއތައް ްއެމީހުންގެ ްބޭނުންވޭ ނުން

ްކޮޕީެއްއް ނޑަށްެވސް ްއަުޅގަ ްަހމަގައިމުެވސް ނޑައަޅާަފއި، ްކަ  620ޓޭބަލެއް

ް ްއޮތީ. ްމުވައްޒަފުންެގ2ްްލިބިފައި ްސަރުކާރު ްފެށިގެން ޖެނުައރީން

ްސަރވިސަްސް ްޕަބްލިްކ ްުކރަމުންގެންދާގޮތަށް، ްއެްެމީހުން ކަންތައްތައް

ްަރއީސުލް ްޕަބްލިްކްޑިވިޜަނުން، ްދަށުަގިއވާ ްއޮފީުހގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ
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ްސަރވިސަްސް ްިސވިްލ ްކަންތަްައްތައް ްިޑވިޜަްނގަިއާވ ސަރވިސް

ނަޑއަޅާފައި.ް ްކަ ްވަނީ ްއެމީހުން ްކުރަމުންގެންދާގޮތަށް  625ކޮމިޝަނުން

ްއެބަޮއްތް ްފެނިފައި ްނޫހުަގިއވެސް ްއިްއޔެގެ ްއަޅުަގނޑަްށ އެހެންނަމަވެސް،

ް ްދެޮކޅަށް ްރޫޙާއި ްޖެނުއަރީމަހުގ266ްްެމިޤާނޫނުގެ ްމި ްަވޒީފާެއއް އެތަްއ

ްދެްއވާ ްފަރާތްތަްަކަްށ ްއެިކއެކި ްސަރުކާރުން ފަިއވާކަމަށް.ްތެރޭގަިއވެސް

ްއިންތިޤާލީް ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްހުރިއިރުަގއި ްކަންަތްއތައް ްމިގޮތަށް އެހެންވީމަ،

ނޑަްށް ްދާނީ.ްއެީއ،ްއަުޅގަ ްކިހިނެއްތޯ ްހަމަނުޖައްސާ  630ރަނގަޅުްއުސޫލުތަެކއް

ްވާހަކައަީކ،ްޤަބޫލުކުރެ ްިގނަ ްމި ްދެކެވޭ ްމިތަނުގައި ްދެން، ްނޫން. ްކަމެއް ވޭ

ް ްއިޞްލާޙުކުރެވޭ ްއާްމިއީ ްމުޅިން ްމިއީ ްނޫނިއްޔާމު ޤާނޫުނއަސާީސއެކޭ.

ޤާނޫނުއަސާސީެއކޭ.ްައޅުަގނަޑކަށްްހިއެއްުނވޭްމިއީްބަހުްސުކރަންްޖެހޭވެސްް

ް ްމި ްައޅުަގނުޑ ްއެީއ، 55ްްކަމެއްހެން. ްކިޔާލީމާ ް)ހ( ްާމއްދާގެ މިްވަނަ

ް ްސާފުވޭ. ްރަނގަޅަށް ްގިނ55ްްަވަރަށް ްވަރަށް ް)ހ( ްމާއްދާގެ  635ވަނަ

ްހަމަް ނޑު ްައޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް، ްއެނގިވަަޑިއގަްނނަވާނެ. ބޭފުޅުންނަށް

ްޢަމަލުކުރަމުންދާް ްދަންނަވާލާނަން. ްގޮތުން ްތަކުރާރުކޮށްލުުމގެ ރެކޯޑަށްޓަަކއި

ްަވކި ްގެަނއުމުަގއި ްއިޞްލާޙު ްމަޖިލީހުން މާއްދާައކަްށްްޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްބާބުތަކަކަށްް ްަވކި ްނުވަތަ ްބާބަކަށް ްވަކި ްުނވަތަ ްމާއްދާތަކަކަށް ްވަކި ނުވަތަ

ްއެުކގަިއވެްސް ްޤާނޫނުއަސާސީއަްށ ްމުޅި ްޤާނޫނުއަސާީސައށް. ްމުޅި  640ނުވަތަ

ްީކއްޯތް ްއެުކގަިއވެސް ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްމުިޅ ްގެެނވިދާނެއޭ. އިޞްލާޙު

ްކޮން ްމި ްދެން، ްގެނެެވނީ. ްއިޞްލާޙު އިޞްލާޙުކުެރޭވްްކުރަނީ.

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްނެހެދޭނެ. ްިމއެްއ ްއެްއަޗކަށެއް ްނޫން ޤާނޫނުއަސާސީ

ްވާހަަކް ްފާސްކުުރމެއްގެ ްފާސްވެގެންދިޔަ ްމިތަނުން ްދައްކާއިުރަގއި މިވާހަކަ

ްދިވެހިް ްއެީއ، ްއިނގޭތޯ ްއެބައިނގޭ ނޑުމެްނނަށް ްއަުޅގަ ްދައްކާ.  645އެބަ

ްކަންދިމާކު ްޕާީޓެގ،ްހަމަގަިއމުވެސް ްެއްރައްޔިތުންގެ ނޑަކަށް ްައޅުގަ ިރގޮތުން

ްއެް ްހީވަނީ، ްއަުޅަގނޑަްށ ްއެކަމަކު، ްނީނދެވުނު. ޖަލްސާއަކުެއއް

ްފާސްކުރުމެއްް ްފާސްކުެރވުުނ ްއޮޅުމަކުން ްއެބޭފުޅުންނަްށ ފާސްކުރުމަކީ

ްއަިދް ްެއނގިގެން، ނޑައެިޅގެން ްކަ ްހަމަ ްއެބޭފުޅުންނަށް ްމިއީ ނޫންހެން.

 650ނުންފުުޅވެގެންްފާްސކޮށްފައިްޮއްތްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާވެސްްބޭ
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ްގާތްް ްވަރަށް ނުޑެގ ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިްއަޒތްތެރި ްދަންނަވަންތޯ އެްއޗެކޭ.

މީހެއްގެްކައިީރަގއިްޢިއްޒަތްެތރިްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްވިދާުޅވެފަިއވަނީ،ްިމް

ްދަންނަވަންތޯް ްމިވީ. ްފަސޭހަކަމަކަށޭ ްަވރަށް ްމިއީ ްއެރުން ވެރިކަމަށް

ްފައިބަ ްޢިއްޒަތްތެިރްއެކަމަުކ، ްއުނދަޫގވެގެންނޭ. ްވަރަށް ްިމއުޅެީނ ން

ްގާތްް ްވަރަށް ނުޑެގ ްއަޅުގަ ްހަމަ ްމިއީ ްޫނން. ްތޯތޯއެއް ްމިއީ  655ރައީސް،

ރައްޓެއްެސްއގެްކައިީރަގއިްއެަމނިކުފާނުްވިދާޅުވެަފއިްއޮތްްެއއްެޗއް.ްދެން،ް

ްދެއްކުމެއްް ްއެވާަހކަ ްކޮންމެހެން ްވާހަކަދަްއކާ ްކަންަތއްތަުކގެ ްވެރިކަމުގެ ްމި

ްބޭނުންވާް ްދަންނަވާަލން ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންނަމަވެސް، ނޫން.

ް ްޖޫން ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްިޢއްޒަތްތެރި ަގިއ9ް2664ްްއެްއޗަކީ،

ްޖެހިޖެހިގެންް ްރައީަސކަްށ ްއެްއވެސް ްއެވިދާުޅވުމަީކ،  660ވިދާޅުވެަފއިވާ

ްފެނިވަަޑއިގަންނަް ްއެމަނިކުފާނަށް ްހުރުމަކީ ްގިނަދުވަހު ާވްދެދައުރަށްވުރެ

ްެއީއް ްވިާދޅުވުމަކީ، ްއޮތް ްވިދާޅުވެފައި ްއެމަނިުކފާނު ްނޫންކަމުަގއި ކަމެއް

ްއެްއޗެކޭ.ް ްޮއތް ްވިދާުޅވެފައި ްބޭނުންފުޅުވެގެން ްހަމަ އެމަނިކުފާނު

ްއޮްތް ްިވދާޅުވެފައި ްސަމާސާފުޅަކަށް ްނޫނީ ްއޮިޅވަަޑއިގެްނ އެމަނިކުފާނަށް

ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްހީފުޅުކުރަްއވަީނތޯ. ްެއގޮތަކަްށްްއެްއޗެްއކަމަށް ނޑު  665އަުޅގަ

ްނުވޭ.ް ްބޭނުމެއް ްމިއަދަކު ްެއމަނިކުފާނު ްނުކުރަްއވަން. ޤަބޫލެއް

ްމިގޮަތްށް ްމިވާހަކަަދއްކާ ްބަަޔކު ްމިތާނގައި ްމިގޮތަށް އެހެންނަމަވެސް،

ްހިތުގެައޑިންް ްއެމަނިކުފާުނ ްެއއީ، ްީކްއެވގެންތޯ. ްކުރަނީ ކަންތައްތަްއ

ްވެގެންއު ްމި ްނުވިަޔސް ްބޭނުންފުޅު ްވަރަްށްރައީސްކަން ްއަުޅަގނޑަށް ޭޅގޮތް

ްއެްއވެްސް ްވެގެންއުޭޅޮގތަކީ، ްމި ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްެތރި ްއިނގޭ  670ރަނގަޅަށް

ްއެޑިކްްޓވާނެ.ް ްއެއަށް ްބޭނުންކޮށްފިއްޔާމު ްއަބަދު ްއަބަދު އެްއޗެއް

ްމަސްތުވާތަކެިތް ްއެ ްއެމީހުން ްމީހުންވެސް ްބޭނުންކުރާ މަސްތުވާތަކެތި

ްބޭނުމެ ްަރީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްދުރުހެލިވާންްނަގާކަށް ްއެިއން ްުނވޭ. އް

ބޭނުންވޭ.ްއަނެއްކޮޅުންްއެމީުހންނަށްްއެްވިއްކާްމީހުންނަށްވެސްްއެބައިނޭގް

ްޯގސްކަމެއްކަްނ.ް ްވިްއކުމަކީ ްކަެމއްކަން،ްމަސްތުވާތަކެތި ްވިޔާނުދާ  675މިކުރަނީ

ްބޭނުމަށްޓަކައިް ްެއކިެއިކ ްމަންފާއަށްޓަކަްައި ްލިބޭ ްއެމީހުންނަށް އެކަމަުކ،

ްެއޑިކް ްއަމިއްަލއަށްްއެކަމަށް ްމީހުްނ ްނަގާ ްވިްއކަނީ. ްތިޭބތީވެ ްޓވެފަިއ
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ްއެްއޗެހިެވްސް ްވޭނާިއ ްއަޅާ ްކުރާއިުރވެސް ްެއކަންަކން ްޖަހާ އިންޖެކްޝަން

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްކުރަނީ. ްއެކަން ްތިބޭތީވެ ްެއޑިކްްޓެވފައި ްެއކަމަކު، އިނެގއޭ.

ްމައުމޫންް ްއަްލއުސްާތޛް ްހުންނަ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާއަކަށް  680ރައީސް،

ްއެމަނިކުފާނުެގް ްރިއްަސއޭ. ްއިސްަތށިފުޅުގަިއވެސް ްޤައްޔޫމްގެ ޢަބްދުލް

ްމިއުޅެނީް ްއެމަނިކުފާނަްށެވސް ްއެކަމަކު، ްބުރަފުޅޭ. ނޑިފުޅަްށވެސް ސިކު

ްވޯޓުލާް ްމި ްއަނެްއކޮުޅން ްތިބި، ްެއޑިކްްޓވެފައި ްދުރުްުނުވެިވގެން. މީގެން

ް ްއިނގ36ްޭމީޖުންވެސް ްއެޑިކްްޓވެަފއޭ ްމިތިބީ ްވޯޓުލާލާ ތޯ.ްއަހަރު

ްދުރުނުވެިވގެން.ް ްނޭނިގގެން. ްކުރަން ްިމކަން ްމިއުޅެނީ  685އެމީހުންނަށްވެސް

ްއެހެންވީމަ،ް ްއިނގޭތޯ. ްނޫން ްބޭނުމެއް ްައސްލު ްއެމީހުންވެސް އެހެންވީމަ،

ްމިކަްން ްޤަސްދުގައި ްހަމަ ްމިއީ ްނޫން. ްއޮތްަކމެއް ްވެަފއި ްއޮޅިގެން މިއީ

ްއަ ްޒާުތގައި ްޭއގެ ްމިއީ ްނޫްނ. ްުއޅޭކަމެއް ުޅަގނޑުމެންނަށްްކޮށްގެްނވެސް

މިއުޅެނީ.ްއެހެްނވީމަ،ްއެކަމަުކ،ްައޅުަގނޑުމެންެގްތެރެއިންްބަޔަކުްއެބަތިިބް

ްމިކަންް ްމިދައްކަނީ ްމިވާހަކަ ްއެމީހުން  690ރީހެބިލިޓޭޓްވެފައި.

ްކަމެއްކަމަށްް ްެއޑިކްްޓާވ ްއަނެްއކާ ްދެްނ، ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަަކއި.

ް ްއެބައޮތް. ްބުނެފައި ްމީހަކު ްމާމޮޅު ްމަންޑޭލާ.ްއަޅުަގނޑަްށވުރެ ނެްލސަން

ްއެހެންވީމަ،ް ްެއްއޗެކޭ. ްއެޑިްކޓްވާ ްއެްއޗެކޭ، ްމަސްތުވާ ވެރިކަމަކީ

ްއެހެންވީމާ،ް ްކަމެްއކަން. ްެއޑިކްްޓވާ ްއެަބއިނގޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްވިދާުޅވެފަިއްް ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ްހީފުޅުނުކުަރއްވާށޭ  695އެްއގޮތަކަްށވެސް

ްއެމަނިކުފާނަށްްއޮޅިަވޑަިއގެ ްބޭނުންފުޅުވަނީ.ްއޮތްްެއއްަޗކީ ން،ްއެމަނިކުފާނު

ްތިިބް ްއެިޑްކޓްވެފައި ްވޯޓުލާން ްެއޑިކްްޓވެފައި، ްއެްއކަލަ ްމިއަށް އެކަމަުކ،

ްއެއްގޮަތކަށްެވްސް ްބަހައްޓަން. ްއެމަނިކުފާނު ްބޭނުންވޭ ްއެބަ މީހުން

ްމަނިކުފާނުް ްބުނަނީ ްއެމީހުން ްނޫން. ްބޭނުމެއް ދުރުވެަވޑަިއގަންނަާވކަށް

 700ނުްބޭނުންފުޅެއްނުވޭ.ްއެމަނިކުފާނުްބޭނުންފުޅުވާްޮގްތްހުންނަވާށޭ.ްއެމަނިކުފާ

ް ްޖޫން ްވިދާުޅވެަފއި.ްއެީއ،ްެއ9ް2664ްްއޮތީ ްމަރުކަޒުަގއި ްިއސްލާމީ ަގއި

ްއުސޫލުްުތަެކްއް ްރަނގަޅު ްއިންތިޤާލީ ްއެހެންވީމަ،ްކޮންމެއަކަސް ވާހަކަައކީ.

ނޑުް ްއަޅުގަ ްނިންމަން. ްމިކަން ްއެބަޖެހޭ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްހަމަޖައްސައިގެން

ްލަވަް ްގިނަ ްވަރަްށ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދަންނަވާނީ، ްކުރިން ނިންމާލުމުގެ
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ްނިމުންް ްކަމަކަށްެވސް ްކޮންމެ ްއެއީ. ްލަވަެއކޭ ްިކޔާ  705މުބާރާތްތަކުގައި

ްއޮންނަނީ،ްއޮންނަްހަމައިންްމިކަންްނިންމަނީ.ްޝުކުރިއްޔާ.

ް

ްތިގޮތަްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްމިތަން ްދެން ްހެޔޮނުާވނޭ ްކުދިންނޭ ްފަސާދަކުރަން،ް`. ްށް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްމުޙަްނމަދުްމަުޖދީްއިްބރާީހމްް ްއެދެމުން. ްހޯދައިދޭން ްމިޤައުމަށް ްމަންފާ ްލާބައާއި ްކުދީންނަށް

ްއިޞްލާޙުކުެރވޭްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޤާނޫނުއަސާސީން ްޢަމަލުކުރަމުންާދ  710ރައީސް،

ްފެށުމަށްް ްގޮތް، ްފެށުމުގެ ްޢަމަލުކުރަން ްބަދަލުެވ ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްޢަމަލުކުރަމުންގެންދާް ްމިހާރު ްމިކަން ނޑައެޅޭނެ. ްކަ ގޮތްތަެކއް

ް ްމިހާރ15ްްުޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއޮޅުންފިލާނެ. ްކިޔާލީމާ ްބާބަށް ވަަނ

ްއިޞްލާުޙް ްތާރީާޚއި، ްުއވޭ ްުއވުމާއި، ްޤާނޫނުއަސާސީ ޢަމަލުކުރަމުންދާ

ނަޑއެޅޭނެ.ް  715މިކުރެވޭްޤާނޫނުއަސާީސއަށްްަޢމަލުކުރަންްފެށޭ،ްފަށާްތާރީޚްްކަ

ްާޤނޫނުއަސާސީ".ްއި ް"މި ްބުނާނެ، ްދައްކާފަިއ ްޤާނޫނުައސާީސ ޞްލާޙުކުރި

ްއެްެންެމްهللاްދަންނަވަންތޯް ްދެްއވެވި ްއިންސާނުންނަށް ްވަތަޢާލާ ސުބްޙާނަހޫ

ބޮޑުްެއއްްނިޢުމަތަކީ،ްއެްއްޙާލަތުންްއަނެއްްޙާލަތަށްްބަދަުލވާންްއެނގުން.ް

1968ްް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްފެށި ްޢަމަލުކުރަން ްއަހ1986ްަަގއި ުރްވަނަ

ް ްފެއްޓެވި.29ްްނޮވެމްބަރުމަހު ްއިޞްލާޙުކުަރން ްރޭ ްދުވަހުގެ ްހޮނިހިރު  720ވީ

1998ްް ްޢަމަލުކުރަމުންގެންާދ1ްްޖެނުއަރީ ނަޑއެޅި ްކަ ްހިންގަން ްދުވަުހ ވީ

ް 2664ްްޤާނޫނުއަސާސީ، ްޖެނުއަރީ ްމިހާރ19ްްުެގ ްހޯމަދުވަހު ވީ

ްއިޞްލާޙު ްޤާނޫނުއަސާސީ ްޢަމަލުކުރަމުންދާ ްފެށިްމިކުރުމަށް ްަމސައްކަތް

ްޖުމްހޫރި ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްމިމަސައްކަތް. ްމިގެންދެވެނީ ްކުރިއަށް އްޔާެގްމިހާރު

ްިކޔާނެ.ް ްޤާނޫނުއަސާސީައށްވެސް ްިއޞްލާޙުކުރި ްމިނަން  725ޤާނޫނުއަސާސީ،

24ްޢަމަލުކުރާ،ްއިޞްލާޙުކުރާ،ްމިއީްއެއްނަންިކޔާްދެއެްއޗެއް.ްިޢއްޒަތްތެރިް

ް ްަގވާއިުދގެ ްސޮއިކުރައްާވ، ްމާއ14ްްމެންބަރުން ްޙަވާލާދެއްާވްވަނަ ދާއަްށ

ްހުށަނޭޅިޔަސްް ްމިނަމުގަިއ ްމިދަނީ. ްކުރިއަށް ްބަހުސަކަށްވެގެްނ ހުށަހެޅުމުން

ްއިނގޭނެ.ް ްމިނަމުންވެސް ްއިޞްލާޙުކުރާ ްކަމެއްަކން، ްކުރިއަށްދާނޭ މިކަމަކީ

ްޖަލްސާއެްއަގިއް ްމީެގކުރީގެ ްސިފަކޮށްދެއްވަމުން ްޚިޔާލުހުރިގޮތް  730މިކަމާ

ްވާަހކައިންް ްދެއްކި ްކޮޅުމަޑުުލެގްްމެންބަރަކު ްތ.އަތޮޅު، އިޝާރާތްކުަރއްވާ
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ްހަމަް ްމިއީ ްވިދާޅުީވ، ްޙަސަން ްރަޝީދު ްޙުސައިން ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުް ްއަުޅގަ ްދައްާކކަށްޫނން ްމިވާހަަކ ްގެނައުެމއްކަުމގައި. އިންޤިްިލާބެއް

ްމިކުރާް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަްތތެރި މިމަސައްކަތްކުރަނީ

ްވާންޖެހޭނީ ްހަމަޔާިއްްމަސައްކަތް ްއަހުލުވެިރެވވެ ްފޮތަށް  735ޮގތާއި

ްފުރިހަމަވާް ްއުންމީދުަތއް ްއުފަލާިއ ްދިވެހިރަްއިޔތުންގެ ލަމަތަކުގެމަތީން

ްމިގޮތުްން ްހަދައިެދއްވުަމށް. ްައސާސީއަކަށް ޤާނޫނުއަސާސީައކަށް،

ްއަކުރަްށް ްބަާހއި ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްމަަސއްކަުތަގއި، މިމަގަށްކުރެވޭ

ްއެ ްސަރުކާރުެގ ްމިނަޒަރުންްސަމާލުކަންދީ ްލިޔުމެްއ އްެވސް

ްރައީސް،ް ްޢިްއޒަތްެތރި ްގޮވާލަން. ްމުހިންމުކަމުގައި  740އެކަހެރިނުކުރުމަށް

ްކުރިއަްށް ްފުރިހަމަވެެގން ްސިފަތަކުން ްިރެވތި ްކިެޔވުމަށާއި ޅަފަތުގައި

ްޚިދުމަތްކުރުމަށްް ްފުރިހަމަ ްޤައުމަށް ްިދވެހި ްމާތްވިދީާނއި ދިއުމަށާއި،

ްދަް، ތައްޔާުރވެ ްލޭހުރި ްގެނެސްދެްއިކްިދވެހި ްކާބަަފއިން ރިއަކަްށވުމަށާއި،

ްތަޢުލީމާއިް ްއަދާކުރުމަށް ްކިޔަމަންތެރިކަން ްދަޢުލަތަށް ްލޯބިވާ ހެޔޮގޮތްމަތީ

 745ތަރުބިއްޔަތުްހޯދުމަށްްދަރިވަރުންނަށްްހިްިތްވަރުދީްމަދަރުސާތަކުގެްދުވަުހެގް

ްއިތުރުކޮްށް ްމިހާރަށްުވރެ ްމިކަން ްފާހަގަކުރަން. ްޮގވާެލވޭކަން ފެށުމުގައި

ްވަރަްށް ްއިތުރުކުރަންޖެހޭކަމުގައި ްޚިޔާލު ްފިކުރާިއ އިޞްލާޙުކުރުމަށް

ްިއޞްލާހުކުރެޭވް ްއިޞްލާުޙކޮށް، ްޤާޫނނުއަސާސީ ްފާޅުކުރަން. އަސަރާެއކު

ޤާނޫނުއަސާސީއަށްްެދވޭއިުރ،ްއިސްލާމްދީނަށް،ްޤާނޫނަށްްޙުްުރުމަތްތެރިކޮށްް

ްމައިންބަފައިންނަ ްވަފާެތރިވުމަށާއި، ްސަރުކާރަށް ްވެރިންނަށްްހިތުމަށާއި،  750ްށ،

ްއިޚްާލސްތެރުވުމަށާއި،ް ްޤައުމަށް ްއިންާސނިއްޔަތާއި ކިޔަމަންތެރިވުމަށާިއ،

ްޙައްޤުތަކަށްްރަށްކާތެިރވުމަށާއި،ްއޯގާތެިރވުމަށާއި..
ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްލ.އަތޮުޅެގ ްނުކުތާއެއް ްނިާޒމާބެހޭ ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

 755ްނަޢީމް.ްްމެންބަރުްމުޙަންމަދުް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްކަނުލާްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްވަރަށް ްމަނިކުފާނު ްހީވަނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި
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ްސްކޫލަކަްށްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްޕްރައިމެީރ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިގެންދެވީ. އައްަސވަމުންހެން

ްމިއުޅެނީކީ ްައއިސްަސއެއްނޫްނ ްއަިރއަތޮޅުެގްކިަޔވަން ްއެހެންނަމަވެްސ، .760 

ްނަގާދޭހެންް ްފިލާވަޅެއް ްސްކޫލް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްބުނެދެމުންދަނީ.ް ްއެްއޗެހި ްއުސޫލުތަކާ ްއިސްލާމްދީނުެގ މާތްވެގެްނވާ

ްއެކަްން ްބޭފުޅުންނަށްވެސް ްހުރިހާ ްީހވަީނ އަޅުަގނޑަށް

ރު.ްއަދިްމިކުރަނީްކީއްކަްނވެްސްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެހެންްމިތާްތިއްބަވާއި

ްނިކުްތް ްމިއަދާަހމައަށް ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްމިޮއތީ  765އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ.

ވަނަްޤާނޫނުއަސާސީްއަޅުަގނޑުމެްނ14ްްހުރިހާްޤާނޫނުއަސާސީއެއް.ްާއދެ،ް

ްޢަމަލުކުރަންް ްނުވަތަ ްމިދަނީ ްަޢމަލުކުރެވެމުން ްއިޞްލާޙުކުރެިވގެން މިހާރު

ނ ްކަ ްމީގައި ްމިއުޅެނީ. ްއެންމެފުރަތަމަ ްއެބައެނގޭ ވަަނ1932ްްޑައެިޅެގން

ް 22ްްއަހަރު، ްަތޞްދީޤުކުރެްއިވ1932ްްޑިސެމްބަރު ްއަހަރުގަ ވަނަ

ް ްހިނގީ ްާރއްޖޭަގިއ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމި ްނެތް،  9ް770ޤާނޫނުއަސާސީައކު

ްއަޅުަގނޑުމެންް ްއިނގޭ. ްއެބަ ްޢިބާރާތުން ްިމ ްމަސްދުވަުހއޭ، ވަރަކަށް

ް ްހެދި ްޤާނޫނުއަސާސީއެއް ްފުރަތަމަ ްއަހަރ1934ްްުދުވަސް.ްއޭގެފަހުން ވަނަ

ްއަޅުަގނޑުމެންްޤާނޫނުއަސާސީ...
ް

ް775 

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްނިޒާާމބެހޭްނުކުތާއެއް...ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްިމއޮތީ.ްޭއެގފަހުންްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްިއޞްލާޙުކުރަމުންްްއިޞްލާޙުކޮށްފައި  780ްމިއަދާހަމައަށްވެސް

ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ.ްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްބޭފުޅުންނަށްވެސް ްއެންމެ ްމިްިތާ ްއެކަން މިދަނީ.

ްތިބިބަޔަަކްށް ްފިލާވަެޅއްނަގަްނއަިއސް ްސްކޫލް ނޑުމެން ްއަުޅގަ އެހެންވީމަ،

ްހުށަހެޅި ްމި ްހުއްޓުވާދެްއވާ ްމަނިުކފާނު ްއެކަން ފައިއޮތްްނުވާހިނދު،

ްއެދެން.ް ްއަްނގަަވއިދެްއވަްނ ްވާހަކަަދއްަކވަން މައްސަލައާމެދުަގއި

 785ްޝުކުރިއްާޔ.

ް
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ް

ްބަަލއިގަެނވޭކަެށްއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުކުތާއެއްކަމަށް ްނިާޒމާބެހޭ ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ްެއް ްވާަހކަފުޅުަގއި ްގެންދެިވ ްދައްަކވަމުން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ނެތް.

ްއެްއގޮތަްށްގެ ްމެންބަރުންނެކޭ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންވެްސ ްހަމަ  790ންދަވަނީ

މިކަންތަކާގުޅުންހުރިްވާހަކަތަެކއްކަމަށްްޤަބޫލުކުެރވޭތީްއެވާހަަކްދަންނަވާލަްން

ްގެންދެވުންް ްކުރިައށް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއ.އަތޮުޅގެ ްއާދެ، ޖެހުނީ.

ްއެދެން.ް

ް

ްއަމާާނތްތެރިކަންމަތީްޙައްޤުްުްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްޯއގާތެިރވުމަށާއި، ްރަށްކާތެރިވުމަާށއި،  795ްތަކަށް

ްްމުޙަްނމަދުްމަުޖދީްއިްބރާީހމްް ްރަށްކާތެރިކަމުގަިއ ްސަލާމަތާއި ްއާޚިރަތުގެްهللا ްދުނިޔެާއއި ްމަގުގައި ްގެ

ެގްهللاްބާއްޖަވެރިކަންްހޯދުމަށްްފުރިހަމަްޞިއްޙަތެްއގައިްލެހެްއޓުމަށްއެދިްްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްޤާނޫނުއަސާސީއިްންޙަޟު ްޢަމަލުކުރަމުންދާ ްދުޢާކުރަން. ރަތުގައި

ްފެށުމުގަިއް ްޢަމަލުކުރަން ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާޙުކުެރވޭ

ްވޯެޓްއް ްސައްޙަ ްބަދަލުކޮށްގެނޭ ްވެރިން ްރަށްރަށުެގ  800އަތޮޅުވެރިންާނއި

ްދަންނަވަންތޯް ްބުނަންވެސް. ްހެޔޮނުވާނެ ްބަސް ްމި ނެނގޭނީ،

ނޑުވެިރން، ްދަ ްގުިޅގެްންްމަސްވެރިންނާއި ްޮއޑިވެިރން ކެޔޮޅުންާނއި

ްޙަޤީޤަތަކީް ްޙަރަކާތްތެރިވަމުންދަީނ. ްވެރިން ްކޮމިޓީްިތަުކގެ މިހާރުވެސް

އިސްލާމްދީނަށް،ްޤައުމަށްްވަާފތެރިްއިޚްލާޞްތެރިންްރައްޔިުތންްމިހިނދުންް

ްހަޅޭފަޅޭއްލެވުާމިއް ްމާރާމާރީއާއި ްވެކްސިނަކަށް ްބަދަލުކޮށްލަދެވޭ  805މިހިނދަށް

ް ްކަމެްއްގޯނާކުރުމާިއ ްިމއިން ްނުގަންނާނެ. ްބަލައެްއ އަނިްިާޔވެިރވުްނ

ްނުވާނެ.ް ްނަފުރަތުނުވުންނޫންކަމެއް ްހިންހަމަނުޖެހި ްއިތުރަށް ދައްކައިފިނަމަ

ްނޯންނާނެ.ް ްމޮޅުގޮެތްއ ްަޤބޫލުކުރުމަށްވުރެ ްމިކަން ނުރުއްސަވާނެ.

ްމަސްވެރިންނާއި،ްކެޔޮޅުން..

ްމެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިްޢިއްޒަތްތެރި ްަތންކޮޅެއް ްމިވާހަކަފުޅުދައްަކާވއިރު  810ންބަރު،

ްއިޝާރާތުންް ްވިދާުޅޭވ. ްއެބަ ްއުދަޫގވާކަމަށް ްކަންފަތަްށ ބައެއްބޭފުޅުންނަށް

ްވަރަްށް ްދަށްކޮށްެލއްުވން ްވޮލިއުމް ްތަންޮކޅެްއ ްވިދާުޅވޭ އެބަ

ްރަނގަޅުވާެނކަމުަގއި.
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ް

ްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް  815ްރަީއސް.ްމަސްވެރިންނާިއްެކޔޮޅުްނ،ްޮއޑިވެރިްނ،ްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި

ްޯއގާތެރިވެްްމުޙަްނމަދުްމަްޖދީްއިްބރާީހމްް ްއެހީެތރިވެ ްރައްޔިތުންނަށް ްކޮމިޓީތަާކިއ ްވެރިންނާއި

އިޚްލާޞްްްތެރިވެ،ްއިސްލާްމދީނާއިްދިވެހިްޤައުމަށްްޙުްުުރމަތްތެރިކޮށްހިތާްްްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްޤަބޫލެއްނު ްނުގަންނަނާ،ްްއެހީތެރިވެދީގެންނޫނީ ްބަލައެްއ ކުރާނެ،

ްވެރިަޔާކިއް ްލޯބިވާ ްދިވެހިރަްއޔިތުންދެކެ ްމިކަންވާނީ ްނުލާނެ. އަޅަެއްއވެސް

 820ރައްޔިތަކުްސާބިތަކުްސާބިތުޮކށްދީފައި،ްހާމަކޮށްދީފައި.ްރައްޔިތެްއގެްނަްަފާް

މަންފާްދިވެހިރައްޔިތުންނަށްްޞަދަޤާތްކުރަމުންދަނީްއުފަލާއެކުަގއި.ްމިހެންެވް

ދީއާއިްރަޙުމަތްްއިތުރުވެްކުލުނުވެިރކަންްއުފެދިފަިއާވްގޮތްްއިތުރަްށްޙަމްދަރު

ްހޯދަން،ް ްވެިރކަން ްއުޚުތުން. ްއަޚުންނާއި ްލޮބުވެތި ްނުޖެހޭނެ. ކިޔާދޭކަށް

ްލާދީނީް ްޚިލާފަށް ްއިންސާނިއްޔަާތއި ްއަާތއިދުލުން ްދަމައިގަތުމަށް ވެރިކަން

ްހެޔޮާވވަރުކަމެއްނޫން ްުކރުން ްއިސްކުރުމަީކ ްއިސްލާމްދީނާިއްޢަމަލުތައް .825 

ދިވެހިްޤައުމަށްްރައްޔިތުންނަށްްޙުްުރުމަތްތެރިވެ،ްއުޅުމާއިްުގޅުންްބަދަހިވެް

ްގޮވާލަން.ް ްސާބިތުވެތިުބމަށް ްހެދުމަށް ްގޮުތގައި ްއޮމާންތަނެއްގެ އަމާން

ްދިވެހިންނަށްް ްއުފާކުރަމުން ްމުސްލިމަކަށްވީތީ ްފަޚުރުވެިރެވ ދިވެއްަސކަށްވީތީ

ްދެއްهللاް ްވަތަޢާލާ ްހިޔަހާސްއަހަުރްސުބްޙާނަހޫ ްނިޢުމަތަށް ްމަތިވެރި ވާފަިއވާ

 830ސަޖިދައިަގއިްއޮތަސްްެއއަށްްއެްއވަރުނުކުެރވޭވަުރގެްބޮޑުްިނޢުމަތެއްކަމުގަިއް

ްލަާފް ްދިވެހިދަރިއަކު ްއުފަން ްބަފަޔަކަށް ްދިެވހި ްމަޔަާކއި ްދިވެހި ދެކޭ،

ްއިޞްލާޙުކުެރޭވް ްޤާނޫނުއަސާސީއިން ްޢަމަލުކުރަުމންދާ އަރިސްކުރަން.

ްމިކަމަށްްޤާނޫނުއަ ްއިޞްލާޙުކުރުންތަުކަގއި ްބަދަލުުވމުގެ، ސާސީއަށް

ްމުރާޖަޢާކުރުމަށްް ްމެންބަރުންގެ ްކޮމިޓީގެ ްޑްރާފްޓްކުރާ ދިރާސާކޮށް

ްހީކުރަމުންް ްއަރިސްކޮށްދެިވއްޖެކަމަްށ ްހާމަކޮށް  835ގެންދަންޖެހޭނެކަން

ްހިނގާ،ްކާކުޯތޭއް ްވަކިވެ ްގުލްޝަނުން ްމި ްނުދާނަނީ މަޑުކޮށްލާނަން.ްކާކުތޯ

ްލަނީްނުދާނެހެންްމިތާނގައި.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްހަރު

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތ.އަތޮޅުެގ ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްނެންގެވިންޯތ،ްް ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްރަޝީދު ްރިޔާޟް  840މެންބަރު
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ްޢިްއޒަތް ްއާދެ،ްުފވައްމުަލުކގެ ްޢަްބދުނުނަންގަވާ. ްމެންބަރު މަސީޙްްهللاްތެރި

ްމުޙަންމަދު.ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްވ.އަތޮުޅގެްޢިއްޒަތްތެރިްެމންބަރު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް845 

ްމެންބަރުންްްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޔޫސުފްް ްަބއެއްފަހަުރ ްމިެނގީ، ްުނކުތާއެއް ްނިޒާމީ ްައޅުަގނޑު ްއާދެ،

ްޢިއްޒަތްތެިރްވާހަކަފުޅުދައްްްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއެހެްނ ްމަޖިލީހުގެ ްގެންދަވާއިުރ، ކަވަމުން

ްއެކަމަކު،ް ްގެންަދާވ. ްއެބަ ްއަޑުަގދަކުރައްވަމުން ްތަންކޮޅެއް މެންބަރުން

ްހަމަް ްއެއީ ްވިދާޅުުނާވތީ ްެއއްެޗއް ްއެްއވެސް ްއެކަމާ ްރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

 850ްއްާޔ.ތިފަރާތުގެްތާއީދުއޮތްކަެމއްތޯްަބލާލަންވެގެންްުސވާލުކޮށްލީ.ްޝުކުރި

ް

ް

ްމެންބަރުންްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްެތރި ްނޭނގޭގޮތަށް ްމެންބަރަކު ްަވކި ނޑު ްއަުޅގަ އާދެ،

ްނޯންނާނެ.ް ްކުރެވޭެނކަމެއް ނޑަށް ްއަޅުގަ ްައޑުމައްޗަށްިދޔަްސ ތަންކޮޅެއް

ްވިދާޅުވާްން ްއެްއޗެްއ ްބޭފުޅުންނެއް ްެއތައް ްެއއްފަހަރާ  855އަޑުފުޅުަތއް،

ްއަ ްދެން ްބޭފުޅަާކްފެށްޓެވީމމަ ްކޮން ްއެއީ ްނޭނގޭ ޅުަގނޑަކަށް

ްނުކުތާއެްއކަމަށްް ްނިޒާމީ ްތިނެންެގވީ ްއަސްުލގަެވސް ްހަމަ ދިމާލަކަށްކަމެއް.

ްމިދެންނެވިހެންް ްއެބަޖެހޭ.ްދެންްއެހެންނަމަވެސް،ްދެރަކަމަކީ ބަލައިގަންނަން

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްއއ.ެގ ްއާދެ. ްނެތް. ްފާހަގަކޮށްެލވިަފއެއް އަޅުަގނޑަށް

ްމު ްވިދާުޅވީާމްމެންބަރު ްނުކުތާެއކޭ ްނިޒާމާބެހޭ ްއިބްރާހީމް ްމަޖްދީ  860ޙަންމަދު

ްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްފަހަރެއްގަިއވެްސްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ނުޑ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެިރ  865ްޝުކުރިއްޔާ

ްނުކުތާއެއްްމުޙަްނމަދުްމަްޖދީްއިްބރާީހމްް ްނިޒާމީ ްލޭހުރިްްޖެހިލުންނުވާނެ ްދިވެހި ނޑަކީ ްއަުޅގަ ްަނގާކަށް.

ްއިބްރާހީމަށްްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޙުސައިން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަރިއެއް.ްޅ.އަތޮުޅގެ ދިވެހި

ްމިކަންްހަނދާންކޮށްދޭންްމިތެދުވީ.ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް
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ް

ް870 

މަށްްބަލައިގަނެޭވކަށެއްްނެތްްިއނގޭތޯ.ްއާދެ،ްއާދެ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެްއކަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްމިއޮތީް ްައރުވަން ްފުރުޞަތެއް ނޑު ްއަޅުގަ ްވާހަކަފުޅުދައްކަވަްނ ްމި ދެން

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްފުވައްމުލަުކގެ ްމުޙަންމަދު.ްهللا މަސީޙް

ްއާދެ،ް ްވަަޑއިެގންނެތް. ްމިވަގުތު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

 875ްތތެްެރިްމެންބަރުްޢާއިޝަތުްޢާޒިމާްޝަކޫރު.ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްޢިްއޒަ

ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްވަޑަިއގެންނެތް. ްމެންބަރުވެސް ްޢިއްޒަތްތެރި އެ

ްފުރުޞަުތް ނޑު ްއަޅުގަ ްޢަނިލްއަށް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަރުވަން.

ް

ްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްމިހާރު ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމަޢުޟޫޢުގައިްޝުކުރިއްޔާ ްބަހުސްކުރެވޭ  880ްމި

ަވރަށްްގިނަްބޭފުޅުންްއެބޭފުޅުންގެްޚިޔާލުފުޅު،ްއެބޭފުޅުންްމިަކމާގުޅޭގޮތުްންްމުޙަްނމަދުްޢަނިލްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ްއެންމެހާް ްއެ ްައޅުަގނުޑ ްާހމަކުރައްަވއިފި. ވިސްނާަވޑަިއގަންނަާވގޮތް

ްގޮތަށް ްހާމަކުރެއްވި ްދެކެވަަޑއިގަންަނވާޮގތް އިޙްތިރާމްކުާރްްބޭފުޅުން

ްދަންނަވާލެވޭޯތް ނޑު ްއަުޅގަ ްފެންނަގޮތް ްިމކަމުގައި ނޑަށް ްއަުޅގަ ޙާލަތުގައި

ްއަެންއް ްޤާނޫނުއަސާީސއިން ްއެއް ްމިގޮުތން  885މަސައްކަތްކުރާނަން.

ްތެޭރގަިއް ްކަންތަކުގެ ްނިންމަންޖެހޭ ްވާސިުލުވމަށް ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްސިފަ ްއަސާސީ ްނުވަތަ ްއުޫސލުތައް ްއަސާސީ ތައްކަމުަގިއްހިމަނަންޖެހޭ

ްއިޒުަނ،ްމަނިކުފާނުެގް ްހުށަހަޅާލުމުގެ ްއެބަ ްކަންަތއް ްްފެންނަ އަޅުަގނޑަށް

ްފަށާްް-1އިޒުަނއާއެުކްހުށަހަޅާލާނަން.ް ްޢަމަލުކުރަން ްޤާނޫނުއަސާީސއަށް އާ

ްއާް ްފަށާނީ ްޢަމަލުކުރަްނ ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްއާ ްމިގޮތުން  890ތާރީޚް.

ްމަޖިލީހުން ްޚާއްޞަ ްރައްޔިތުްނގެ ފާސްކޮށްްްޤާނޫނުއަސާސީ

ނަޑއެޅުން.ް ްކަ ްފެށިގެންކަމަށް ްދުވަހުން ްތަޞްދީުޤކުރާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްޤާޫނނުއަސާސީއަްށ1998ްްް-2 ްއާ ްުއވުން. ްޤާނޫނުައސާސީ ެގ

ްަގއި..1998ްޖެނުއަރ1ްްީޢަމަލުކުރަންފަށާދުވަހުންްފެށިގެންް

ް895 
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ކުތާއެއްްމާލޭގެްޢިްއަޒތްތެރިްމެންބަރުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްނިޒާާމބެހޭްނުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް

ްމުޙަންމަދުްނަޝީދު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް900 

ްމެންބަރުްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްިޢއްޒަތްެތރި ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

55ްްއދާއާްއަދިްމުޙަންމަދުްޢަްަނިލްގެްވާހަކަުފޅުގަިއްަގާވއިދުެގްފުރަތަމަްމާްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން:

ްއެކަްން ްެގންދާތީ ްވާހަކަފުޅުދައްކަމުން ްިޚލާފަށް ްއާއި ް)ހ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ް ްދަންނަވަން. ްއެދި ްއެްސާފުކޮށްލަދިނުމަށް ްަގވާއިުދގެ ްމާއްދާެގ55ްްއީ ވަނަ

ްއާް ްުކރަނީއޭ. ްއިޞްލާޙު ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމިބުނަނީ، ްގައި  905)ހ(

ްއެހެންވީމާް ްވާހަކައެއްނެތް. ްހަދާ ްޤާނޫނުއަސާސީެއއް ްޤާނޫނުއަސާީސެގް، އާ

ްޝުކުރިްއާޔް ްއެދެން. ްސާފުކޮށްލަދިނުން ްމިކަްނ ވާހަކަދަްއކަވާީތވެ

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.
ް

ް910 

އާދެ،ްައޅުަގނޑުްދެންްކޮންެމހެންްއިތުރަށްްސާފުކޮށްްއަުރާވކަށްްނުޖެހޭނެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއެނގިަވޑަިއގަ ްެމންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްތަފާތުްކަންނޭނގެ. ްނނަވާނެ

ްތިވާހަަކް ްތަކުރާރުކޮށް ްމެންބަރުން ްޢިްއަޒތްތެރި ްއެކިއެކި ފަހަރުމަތިން

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްެއ ްދެން ްއެހެންވީމާ، ްގެންަދވާ. ްއެބަ އައްަސވަމުން

ްމެންބަރަކުް ްޢިއްޒަތްެތރި ްެއ ްގޮަތކަށް ްފެނިވަޑަިއގަންަނވާ  915މެންބަރަކަށް

ންފުޅުކުަރއްވަީނ،ްއިޞްލާޙުކުރާްވާހަކަފުޅުްދައްަކވަމުންްގެންިދޔުމުގައިްބޭނު

ްއޮތްގޮްތް ްމިަކން ްއެހެންނަމަވެސް، ްޤާނޫނުއަާސސީއޭ. ްއާްާ ނޫނީވިއްޔާ

ްދިވެހިރާއްޖޭެގް ްމެންބަރުނަށާއި ްޢިއްޒަތްތެރި ްތި ްއެްއގޮތަށް އަޅުަގނެޑކޭ

އެންމެހާްރައްޔިތުންނަށްްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެކަމަށްްައޅުަގނޑުްހީކުރަން.ް

ްއަޅުގަ ްއިތުރަކަށް ްނުޖެހޭނެ.ްދެން ްދަންނަވާކަށެއް ްމިއަކަށް  920ނޑު

ްއެްއޗެްއ.ް ްޮއތް ްލިުޔއްވާަފއި ްބަޔާްނކުރަްއވާ މިޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްމެންދުރުކުރީެގް ްމީގެކުީރގެ ްމެންބަރު، ްޢިއްޒަތްތެިރ ދެންމެއަކުވެްސ

ް ްަގވާއިުދގެ ްވިދާޅުވެެދއްަވއިފި. ްޮއްތ55ްްޖަލްސާގަިއވެސް ްމާއްދާަގއި ވަނަ
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ްވިދާޅުވެ ްތަކުރާރުްއެްއޗެްއވެސް ްކޮންމެހެން ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ެދއްަވިއފި.

ްއާދެ،ް ްބަލައިގަްނނަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްރަނަގޅުވާެނަކމަށް  925ނުކުރިޔަކަސް

ްނިޒާމާބެޭހް ްއެަމއްސަލަިއަގއި ްދަށުން ްނުކުތާއެްއގެ ްިނޒާމާބެހޭ އެހެންވީމާ،

ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްއާދެ، ްއެދެނީ. ްއަޅުަގނޑު ްނުނެންގެވުން ނުކުތާ

ްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްސަލީމް،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.ޢިއްޒަތް

ް

 930ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިމަޖިލިސްްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްޤަބޫލުކުރަނީ، ނޑުެވސް ްައޅުގަ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްހަމަްމުޙަްނމަދުްސަލީމްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްގަވާއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްގެންދަވަނީ، ްބޮޑަށްްްމަނިކުފާނު ވަރަށް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމި ްއަދި ްެއްއގޮތްާވގޮުތގެމަތިންނޭ. ްަގވާއިާދއި ބައްލަަވއިގެން

ްގަާވއިދާިއް ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރުންވެސް ްޢިއްޒަތްެތރި ްއެހެން  935މަޖިލީހުގެ

ްވިދާޅުެވއްޖެްއާޔް ްެއްއޗެއް ްބޭފުަޅކު ްކިރިޔާވެސް ްރޫޙާޚިލާފަށް މަޖިލީހުގެ

ްހަނދާންކޮށް ްމަނިކުފާނަށް ްއެނޭގ.ްއެކަން ނޑަށް ްއަުޅގަ ދޭކަންވެސް

ްމެންބަރުގެް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްރ.އަތޮޅުގެ ނޑަަކށް ްގާްތގަ އެހެންނަމަވެސް،

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއައިއިުރަގއިވެްސ ްމިހާތަނާހަމަްައަށް ްނިންމަވާ ވާހަކަފުޅު

ްެމންބަރަކުވެްސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްވިދާުޅވެފަެއްއނެތް،  940ރައީސްެވސް

ްނެތް، ްވަރަްށްްހަނދުމަފުޅުކޮށްދެއްވާފަެއއް ްމެންބަރަށް ްޢިްއޒަތްތެރި އެ

ްގޮތުަގިއް ްޤަޫބލުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްިމދަންނަވަނީ. ނޑު ްއަުޅގަ އިޙްތިރާމާއެކީ

ްހަަމް ނޑު ްައޅުގަ ްވާަހކަފުޅަކަށް ްެއއްވެްސ ްދެްއކެިވ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްހަމަް ްނެތީން. ްދެކޮޅުހަދާކަށްވެސް ްއަދި ޖަދަލުކުރާކަށްނެތީން

 945ރާާމއިެއކީްމިދަންނަވަނީ،ްފަހަރެްއގަިއްއެމަނިކުފާުންއިޙްތިރާމުކުރަނީ.ްއިޙްތި

ވާހަކަފުޅުތެރޭަގއިްވިދާުޅެވވުނުްދެއްތޯއޭ،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާްކޮންމެވެްސް

ްމަޤާމަކުންް ްމިވެނި ްމިއުޅެނީ ްތިމަންނަ ްވިދާުޅވިަކމަށް ްއަރިހުަގއި ބޭފުޅަކު

ްމަނިކުފާނަށްް ްވިދާޅުވިއިުރ، ްއެހެން ދުރުނުވެިވގެންނޭ.

1ްއިގަންަނވާނެްމިްޢިްއޒަތްތެރިްމަޖިލީހުގެްަގވާއިުދެގްޖަދުވަލުގެްއެނިގވަޑަް

ްހާމަކޮށްފައިާވް ްޢާންމުކޮށް ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްދެއްޯތ، ްއެބައޮތް  950ގައި

މަޢުލޫމާތުްފިޔަވާްއެހެންްމަުޢލޫމާތުްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްަމއްސަލަައކާމެދުް
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ްހާމަކުރުމަ ްބުނެ ްދެޭކގޮތްކަަމށް ްކަމަކާމެދު ްކުރުންްނުވަތަ ްމަޖިލީހުގައި ކީ

ްހަމަް ްއެކަން ްމަނިކުފާނަށް ްއެހެންވީމާ، ްކަމަށް. އެކަީށގެންނުވާކަެމއް

ްމެންބަރު،ް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްެއ ނުޑ ްއަުޅގަ ހަނދާންކޮށްދިނިއްޔޭ.

ްވިާދޅުެވވުނީކަމަށް.ް ްފޯރީަގއި ްވާހަކަފުޅުގެ ްހަމަ ްއެނގޭ  955އަޅުަގނޑަްށވެސް

ްކުޑައި ްކޮންމެހެން ްމެންބަރަށް ްދަންނަވަނީކީނޫން.ްޢިއްޒަތްތެރި މީސްބަހެއް

ނޑުްހަނދާންކޮށްލަދިނީ.ްޝުކުރިއްޔާ. ްމަނިކުފާނަށްްއަޅުގަ

ް

ް

ްނެްތްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްަޖދުވަލުަގއި ްތި ްގަާވއިދުަގއި ްވާހަކަފުޅު ްތިެދއްެކވި ނޑު  960އާދެ،ްއަުޅގަ

ްނުާވް ްަކންތަކާއި ްއެކަށީގެންވާ ްދެން ްނުދަންނަވަން. ނޑު ްއަުޅގަ ވާހަކަެއއް

ްއަޅުަގނެޑޭކްކަ ްމެންބަރަކަށްވެސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަްއކަާވ ްވާހަކަފުޅު ންތައް،

ނުޑް ްއަޅުގަ ްކޮންމެހެން ްއެހެންވީމަ، ްއެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ. އެްއގޮތަށް

ްމެންބަރަކަށްް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްއެ ްއެކަން ްނުދެންނެވިޔަކަްސ ކޮންމެހެން

ް ްދެން ްއެނިމުނީ. ްއެކަން  965ޢިއްޒަތްތެިރްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާކަމަްށވަންޏާ

ްތިް ްެމންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ މެންބަރު،

ްމިތާކުް ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެ ްމިވަގުތަކު ްދެން ފާހަގަކޮށްދެްއވީ.

ްެއއްެޗްއް ްއަުޅަގނޑު ްދެން ްއެހެންވީމަ، ްނެތް. ްުނވެސް ވަަޑއިގެން

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެް ްއާދެ، ްނެތް. ްޖާަގެއއް ޢިއްޒަތްތެިރްްދަންނަވާކަށެއް

ްއާެދ،ް ްއެދެން. ްކުރިއަްށގެންދެވުން ްވާހަކަފުޅު ްއަނިލް ްމުޙަންމަދު  970މެންބަރު

ްމަޑުކޮށްލައްަވްއޭޗް ްއާ، ްމޫސާމަނިކު، ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ލ.އަތޮޅުގެ

ްމަޖްދީް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއއ.ގެ ްއަދި މޫސާމަނިކު.

ްވާފައިްއޮތީ.ްއިބްރާހީމް،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާެއއްްނަންގަް

ް

 975ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ް`.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ.ްއަޅުަގނޑުްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްމިނެީގ،ްްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް

ްމުޅިްމަޖިލިސްްމިހިސާބަށްްއައީްގަާވއިދާއިޚިލާފަށްކަުމގައިްއަިރސްކޮށްލަންްދީްއިްބރާީހމްްމުޙަްނމަދުްމަޖްް
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ްދަންނަންްވެގެްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޅުަގނޑު ްމިދެންނެވީ ްމިހެން ްރައީްސ، ްޢިްއޒަތްތެރި ން.

 980ދަްޔޫޒްްއޮފްްއެޑިުއކޭޝަންްިއްޒްްއަލްްޢިލްމްްވަލްްޢަމަލުްފަހުވަްސަލީމް.

ްިމް ްބުއްދިއަށް ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމައިންޑް. ްދަ ްއޮފް ްޔޫޒް ްމޭކް ޓު

ްއިންސާުނންނަ ްދިމާވީމާ. ްކަންތައްތައް ްފަހުްުމުވަނީ ްދެއްިވްވަހުްުމުވާ ށް

ްވާަހަކް ްިއޞްލާޙުކުރާ ްމިޤާނޫނުއަސާސީ ްއެއީ. ްނިޢުމަތް ްމަތިވެރި އެންމެ

ދައްކާއިުރ،ްޢިއްޒަތްތެރިްހުރިހާްމެންބަރުންްބައްލަވާލަބަލަ،ްފުރަތަމަްމިއޮތީް

ްއިޞްލާޙެްއް ްކިޔާ ްނަން ްޖުމްހޫރިއްޔާ.ްމި ްިދވެހިރާއްޭޖގެ ްބާބުގައި  985އެްއވަނަ

ްނާދޭ ްކުރެިވެގން ްއެޖެންޑާ ްއޮންްމިތަނަކަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، .

ްަގާވއިދާިއް ްހިނގީ ްމިމަޖިލިސް ްމިހާމަކުރަީނ،ްމިހާތަނަށް ްމިއަދު ރިކޯޑުަގއި

ޚިލާފަށްވޭ.ްއިޞްލާޙުކުރާކަމަްށވަންޏާްމިޤާނޫނުއަސާސީގެްމިެވނިްމާއްދާއެްއް

ްވާަހަކް ްއަންނަންޖެހޭނެކަމުގެ ްކުރެިވގެން ްއެޖެންާޑ އިޞްލާޙުކުރަނީކަމަށް

ްދި ްޝުކުރިއްާޔްމިހާމަކުރަނީ ްޞަދަޤާތެއްގޮތުގައި. ްރައްޔިތުންނަށް  990ވެހި

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް
ްްް

ް

ްހިނގަމުންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިމަޖިލިސް ްފާހަގަކުރެއްީވ، ްތި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި އާދެ،

ނުޑް ްއަުޅގަ ްވިދާޅުުވން ްވިދާުޅވާ ްަގވާއިދާޚިާލފަށްކަމަށް  995އައިސްަފއިމިވަނީ

ްކަމެއްނޫން.ްކުށްވެރިކުރަ ްހިނގާފަިއާވ ްެއކަން ްއެްއގޮަތކަށްވެްސ ްެއއީ ން.

ްާޤނޫނުއަސާސީާއް ްޤާނޫނާއި ްގަވާއިާދއި ްމިދަނީ ްހިނގަމުން މިމަޖިލިސް

ްދަންނަވަން.ް ްއަޅުަގނޑު ްތަކުރާރުކޮށް އެްއގޮތްާވގޮުތގެމަތިންކަމަށް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއެްއވެްސ ްދައްަކާވކަށް ްެއވާހަކަ ްއެފުރުޞަުތ، އެހެންވީމާ،

ްވާހަކަްމެން ްލިބިވަޑައިނުަގންނަވާނެ ްފުރުޞަތު ްމީގެފަްަހަކުން  1000ބަރަކަށް

ްމުޙަންމަދުް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ދަންނަވަމުން

ްނިޒާމާބެހޭް ްއާެދ، ްއެދެން. ްގެންދެވުން ްކުިރއަށް ްވާހަކަފުޅު އަނިލްގެ

ްނުކުތާއެއްްލއަތޮުޅގެްޢިއްޒަތްެތރިްމެންބަރުްމޫސާމަނިކު.

ް

 1005ްޒާމާބެހޭްނުކުތާ()ނި

ް
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ްމަޖިލީހުގައިްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުް ްޤާނޫނުހަދާ ްވިލާތުެގ ްފަަރންސޭސި ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްބަލާއިރުގައި،ްްމޫާސމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްވާހަކަތަކަށް ްމިގެންދާ ްދައްަކމުން ްމިއަދު އަޅުަގނޑުމެން

ް ްތިެބެގން ްރައްޔިތުްނގޮތުަގއި ްފަރަންސޭިސ މިތަނުގަިއްއަޅުަގނޑުމެން

ްހިތަްށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްވާހަކަެއއްބާޭއ ްރަނގަޅު ްމިދެއްކެީނ  1010އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްދިވެހިރާއްޖޭެގް ްބޭނުންވަނީ. ްއަރިސްކޮށްލަން ްސުވާލު ްމަނިކުފާނަށް އަރާތީ،

ްތިބޭކަމަށްް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަޖިލީހެއްގައި ްއިޞްލާޙުކުރަމުންގެްނދާ ޤާނޫނެއް

ްޤާ ްއާ ްމިޤާނޫނުއަސާީސައށް ްދައްާކްވަނީިވއްޔާ ްކިަޔއިގެން ނޫނުއަސާސީއޭ

ްއެޖެންޑާް ްޤާނޫނުއަސާީސއަށް ްއިޞްާލޙުކުރެވެމުންދާ ްހުއްުޓވާ، ވާހަކަތައް

ްއެހެންނޫނިއްާޔް ްދަންނަވަން. ްގެންދިޔުމަށް ްވާހަކަ  1015ކުރެވިފަިއާވގޮތަށް

ްހީވަނީް ްބޮަޑށް ްއަޅުަގނޑަށް ްބެލެވެނީ، ްމި އަޅުަގނޑަށް

ްމަޖިލީހުގަ ްޤާނޫުނހަދާ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށްްފަރަންސޭސިވިލާތުގެ އި

ްޢިއްޒަތްތެިރްްއެހެންވެްތިއްބެވުނުހެން. ްއަރިސްކޮށްލީ.ްޝުކުރިްއޔާ ެއާވހަކަ

ްރައީސް.ް
ް1020 

ް

ނޑުްދެންްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: އާދެ،ްދެންްްިތްވާހަކަފުުޅްާފހަގަކުރެްއވިްފަަދއިން،ްދެންްައޅުގަ

ްނޭރުވިޔަް ްޖަވާބެއް ްކޮންމެހެން ްއެއަށް ްދެން ްިމްއިތުރަކަށް ްއަޅުަގނޑު ކަސް

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްގެ ްއއ. ްއެކަމަކު ްދެންމެއަކު ްއަރަްަނީ، ހިތަށް

ްމާއްާދއެްއް ްޤާނޫނުައާސސީގެ ްފާހަގަކުރެްއވި ްއިބްރާހީމް ްމަޖުދީ  1025މުޙަންމަދު

ްބަްއލަވާލެްއވިބާޭއް ްމެންބަރު ްއެޢިްއޒަތްތެރި ްާމއްާދ ްއެވިދާުޅވި ވިދާޅުވެަފއި.

ްމަޖިލީހު ްާޚއްޞަ ްރައްޔިތުންގެ ްަގވާއިުދގެ ްމާއްދާ.1ްްގެ،ްމިމަޖިލީހުގެ ވަނަ

ވަނަްމާއްާދގައިްއޮތީްޯކޗެްއތޯްކީކޭތޯ.ްރަނގަޅަށްްަބއްލަާވލައްަވއިފިްއާޔ1ްް

ްއިޞްލާޙުކުރަްން ްމިޤާނޫނުއަސާސީ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާެނ

ްެއްެއްކުަރއްަވިއް ްމަޖިލިސް ްޚާއްަޞ ްމިމަޖިލިސް،  1030ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްއެްެ ްމިމަޖިލިސް ްމިމަޖިލީހުންްމިތަނަށް ްއެހިސާބުން އްކުރެްއވުމަށްފަހު،

ް ްމިދައްކަނީ ްވާހަކަ ްނިންމުންތަކެއްެގ 1ްްނިންމާފައިވާ ްމާއްދާއާއި 2ްވަަނ

ް ްދެން ްވާހަކަ. ްމާއްދާގެ ްއެހެންވީމަ،55ްްވަނަ ްވާހަަކވެްސ. ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްގަވާއިާދިއް ްއަދި ްޤާނޫނާއި ްހިނގުމަކީ ްހިނގާ ްމިދެންނެވިގޮތުން މިމަޖިލިސް
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ްއެްއެވސްްޢިއްޒަތްތެިރްޚިލާފަ  1035ށްްހިނގާްކަމެކޭްބުނުމުގެްެއއްވެސްްަޙއްޤެއް

ްޢިއްްްޒަތްތެރިް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ްއާދެ، ްނޯންނާނެ. މެންބަރަކަށް

ްކުރިއަށްް ްނާރުާވނަން. ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްދެން ްވާހަކަފުޅު.. މެންބަރު

ްގެންދަވާ.ް

ް

ްމިޤާނޫނުއަސާސީައީކްްޝުކުރިއްޔާްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ނުޑ ްއަުޅގަ ްރައީސް.  1040ްޢިްއޒަތްތެރި

ްމިްްމުޙަްނމަދުްއަނިލްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްޤާނޫނުައސާސީެއއްތޯ ްއިޞްލާޙުކުރެވޭ ްނުވަަތ އާޤާނޫނުއަސާީސއެއްތޯ

ނުޑ،ްއަޅުަގނުޑް ބަހުސްގައިްބަިއވެރިވެާލކަށްނޫންްމިފުރުޞަތުްހޯދީ.ްއަޅުގަ

ްެގންދިއު ްކުރިއަށް ްޝުކުރިއްާޔްހުށަހެޅުމާއިގެން ްދެްއވާތޯ. ްއިޒުނަ މަށް

ް ްރައީސް. ްތާރީޚް.1ްޢިއްޒަތްތެރި ްޢަމަލުކުަރންފަށާ ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްމި .

ްރައްޔިތުްނެގް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމި ްފަށާނީ ްޢަމަލުކުރަން  1045މިޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްކުރާް ްަތސްދީޤު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްފާސްކޮށް ްމަޖިލީހުން ޚާއްޞަ

ްކަމަށް ްފެށިގެން ްްދުވަހުން ނޑަެއޅުން. 2ްކަ ްޤާނޫނުއަސާސ1998ްްީ. ގެ

ް ްފެށިގެން ްދުވަހުން ްފަށާ ްޢަމަލުކުރަން ްޤާނޫނުއަްަސާސީައށް ްމި 1ްއުވުން.

ް ްދިވެހިރާއްޖޭެގ1998ްްޖެނުއަރީ ްފަށާްާްާފައިވާ ްަޢމަލުކުރަން ގައި

ް ނޑަެއޅުން. ްކަ ްއުވުީނކަމަށް ްޤާނޫނުއަާސީސ ްިމ3ްޖުމްހޫރިއްޔާގެ .1050 

ް ްކަންކަުމގެ ްފަސްކުރަންޖެހޭްޤާނޫނުއަސާސީަގއިވާ ްޢަމަލުކުރަން ތެރެއިން

ްަވިކް ްމިޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްވަކި، ްމިޤާނޫުނއަސާސީ ް)ހ( ކަންތައްތައް.

ްޢަމަލުކުރުމަށްް ްގޮތުގެމަތީން ްެއޤާނޫނުގަިއވާ ްފާސްކޮށްގެން ޤާނޫނެއް

ނަޑއަޅާފަިއވާްކަންތައްަތއްްއަޅުަގނޑުްމިްދަންނަވާް ަވަނ12ްްއަދ11ްްިކަ

ްގޮތުގެމަތިން ްއާެދ،ްްމާއްދާގަިއވާ ނަޑއެޅުން. ްކަ ްފަސްކުރަން  1055ޢަމަލުކުރަން

ް ްގިނަެވގެން ްއެންމެ ްފަސްކުރެވޭނީ ްކަންތައްތައް ްފަސްކުރާ 2ްމިގޮތުން

ްމިޤާނޫނުއަސާސީއަްށް ް)ށ( ނަޑއެޅުން. ްކަ ްކަްަމަށް ްދުވަހަށް އަހަރު

ްަކނޑަައޅާފަިއވާް ްކުރުމަށް ްވަިކގޮތަކަށް ްމިބާބުގައި ްފަށާއިރު، ޢަމަލުކުރަން

ްމި ްމިބާބުގަިއްކަންތައްތައް ްއަިދ ނަޑއަޅާފަިއާވގޮތަށް ްކަ ބާުބގައި

ްފިޔަވަިއް ްފަސްކުރުން ްނުވަތަ ްޢަމަލުކުރުން ްމިންވަރަށް ނަޑއަޅާފަިއވާ  1060ކަ

ްމިޤާނޫނުއަސާީސް ްކަމަކަށް ްހުރިހާ ްއެހެިނހެން މިޤާނޫނުއަސާސީަގއިވާ
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ް)ނ(ް ނޑައެޅުން. ްކަ ްކަމަށް ްފަށަންވާނެ ްޢަމަލުކުރަން ްކުރުމާއެކު ތަސްދީޤު

ް ްތެރެއިްންމިބާބުގައި ްކަންަތއްތަުކގެ ްަކނޑަައޅާފައިނުވާ ވަިކގޮތަކަށް

ްމަޤާމުތަކަްަށްް ްއެންމެާހ ްބުނެފައިވާ މިޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްނުވަަތް ްޢައްޔަންކޮށް ްމީހުން ްބުނެފައިާވގޮތަށް  1065މިޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ް ްނިމެންދެން ްފަށާފައިވ1998ްްާއިންތިޚާބުކޮށް ްޢަމަލުުކރަން ަގއި

ްޤާނޫނުއަސާސީގެްދަށުންްޢަްއަޔންކޮށްްނުވަަތްދިވެހިރާއްޖޭގެްޖުމްހޫރިއް ާޔގެ

ްއަިދް ްދެމިތިބޭނެކަމާއި ްމަޤާމުގައި ްެއމީހުންގެ ްމީހުން އިންތިޚާބުކޮށްފަިއވާ

ްމިޤާޫނނުއަސާސީަގިއް ްމުައއްސަސާަތއް ްބުނެފަިއވާ މިޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ް ްނިމެންދެން ްާގއިމުކޮށް ްނުވަތަ ްއުަފއްދައި ްގޮތަށް  1070ަގިއ1998ްްބުނެފައިވާ

ްާޤނޫނުއަސާސީެގްޢަމަލު ްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްފަށާފައިވާ ކުރަން

ްމުއައްސަސާަތްއް ްާގއިމުކޮށްފަިއވާ ްނުވަތަ ްއުފައްދަވާަފއިާވ ދަށުން

ްމިޤާޫނނުއަސާސީއިްން ްމިގޮތަށް ްއަދި ނަޑެއޅުން. ްކަ ްކަމަށް ދެމިއޮންނާނެ

ް ްގިނަެވގެން ްއެންމެ ްފަށާތާ ްތެޭރގައ2ްްިޢަމަލުކުރަން ްުދވަހުގެ ްއަހަރު

ްނުވަަތް ްޢައްޔަންކޮށް ްމީހުން ްމަޤާމުތަކަށް ްގޮތަށް،  1075މިޤާނޫނުއަސާސީަގއިވާ

ްބުނެފަިއވާް ްމިޤާނޫނުއަސާީސަގއި ްނިންމަންޖެހޭނެކަމާއި އިންތިޚާބުކޮށް

ްނުވަަތް ްއުަފއްދައި ްގޮތަށް ްބުނެފަިއވާ ްމިޤާނޫނުއަާސސީގައި މުއައްސަސާަތއް

ނޑައެޅުން.ް މެންބަރުންގެްވަގުީތ4ް.5ްްގާއިމުކޮށްްނިންމަންްޖެހޭނެކަމަށްްކަ

ްާޤނޫނުއަސާީސެގް ްމި ް)ހ( ްކުރުން. ްޢައްޔަން ްކޮމިޝަެނއް އިލެކްޝަން

ްއިންތިޚާުބް ްޢާންމު ްއިންތިޚާބާިއ ްރިޔާސީ ްފުރަތަމަ ްބާއްވަންޖެހޭ  1080ދަށުން

ް ްއިލެކްޝަްނ5ްްބޭއްވުމަށްޓަަކއި ްަވގުީތ ްހިމެނޭ ްމައްޗަށް މެންބަރުންގެ

ނ ްކަ ްޖެހޭނެކަމަށް ްއެކުަލވާލަން ްއެކުަލވާާލްކޮމިޝަނެއް ްމިގޮުތން ަޑއެޅުން.

ްރަިޖސްޓްރީވެފަިއާވް ްރާއްޭޖގައި ްެއކުލަވާލާނީ ްކޮމިޝަން އިލެކްޝަން

ްމަޖިލީހަށްް ްަރއްޔިތުްނގެ ްއުސޫްޫލަކުން ްހަމަހަމަ ްޕާރޓީތަކުްނ ސިޔާސީ

ްފާސްކުރާް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްތެރެއިން ްނަންތަކުގެ  1085ހުށަހަޅާ

ްމިގޮތު ް)ށ( ނޑަެއޅުން. ްކަ ްޕާރޓީތަކުންްނަންތަކެއްކަން ްސިޔާސީ ން

ްކޮމިޝަންގެް ްއިެލކްޝަްނ ްމިޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްނަންތަކަކީ، ހުށަހަޅާ

ްޝަރުތުތަްއް ްބުނެފައިާވ ްހުންނަންޖެހޭނެކަމަށް މެންބަރުގައި
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ްމިޤާނޫނުއަސާީސގަިއާވް ް)ނ( ްާވންޖެހޭނެކަން. ްބަަޔކަށް ފުރިހަމަްަވެފައިވާ

ްއެކުަލވާލުމު ްމަޖިލިސް ްަރއްޔިތުްނގެ  1090ންްގޮތުގެމަތީން

ްކޮމިޝަނެއްް ްއިލެކްޝަްނ ްއާ ްގޮުތގެމަތީން މިޤާނޫނުއަްަސާސީަގއިވާ

ްިއސްެވް ްނަންބަރުގައި ް)ރ(ްމި ނޑަެއޅުން. ްކަ ްކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ޢައްޔަން

ް ނޑައެޅުން. ްކަ ްލައިންތަެކއް ްޑެޑް ްނިްނމާނެ ްކޮށް ްކަންތައް .5ްދެންނެވި

ްޤާނޫނުއަސާސީއާް ްމި ް)ހ( ްފާސްކުރުން. ްޤާނޫނުތައް ިއްއިންތިޚާބާބެހޭ

ްއެނޫންވެްސް ްއަިދ ްއިންތިޚާބާއި ްރިޔާސީ  1095އެްއގޮތްާވގޮުތގެމަތީން

ްރައްޔިތުްނެގް ްޤާނޫނުތައް ްފާސްކުރަންޖެހޭ ްބޭްއވުމަށްޓަކަިއ އިންތިޚާބުތައް

ްމަޖިލީހަށްް ްރައްޔިތުްނގެ ްމިގޮތުން ްފާސްކުރުން. ްހުށަހަޅައި މަޖިލީހަށް

ްހުށަހަޅަންޖެހޭ ްބިލްތައް ްހުށަހަޅަންޖެހޭ ްގޮތުން ްލައިންތަާކ،ްްމިކަމާބެހޭ ޑެޑް

ްލައިންތަްއް ްޑެޑް ްފާސްކުރަންޖެހޭ ްއެބިލްތައް ްމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ

ނަޑއެޅުން.ް)ނ(ްއިންތިޚާާބބެހޭްޤާނޫނުތަކާއި،ްޤާނޫނުތަުކގަިއްބަޔާންކުާރް  1100ކަ

ްކުރަންޖެހޭނެކަމަށްް ްތަޢާރަފް ްނިޒާމުތައް ްާގއިމުކޮށް އުޞޫލުތައް

ނަޑއެޅުން.ް)ރ(ްިރޔާސީްިއންތިޚާބާއިްޢާ ންމުްއިންތިޚާބުތައްްބާްއވާއިުރ،ްކަ

އެްއިންތިޚާބުތަަކކީްމިނިވަންްއިންޞާފުވެރިްއިންތިޚާބުތަކެްއކަމަށްްކަށަަވުރް

ްދިނުމަށާިއް ްއެހީތެިރވެ ްބޭްއވުމަށް ްއިންތިޚާބުތައް ްއެ ކުރުމަށްޓަކައި

ްއެފަރާތްތަުކެގް ްދަޢުވަތުދީ ްޖަމާޢަތްތަކަށް ްއަްޤވާމީ ްބައިނަލް  1105އޮބްާޒވްކުރުމަށް

ްއެއްބާރު ްަކނޑަެއޅުން. ްގެންދިއުމަށް ްކުިރއަށް ްއިންތިޚާބުަތއް .6ްލުމާިއއެުކ

ްމިޤާނޫުނއަސާީސގަިއާވް ް)ހ( ްބާރު. ްގާއިުމކުރުމުގެ ޢަދުލުއިންސާފު

ްސާރވިްސް ްޖުޑީޝަްލ ްގޮތުްނ ްަވގުތީ ްމަތީްނ އުޞޫލުތަުކގަިއާވގޮތުގެ

ްމިޤާނޫނުއަސާސީަގިއާވް ްއަދި ނޑަެއޅުން. ްކަ ްޢައްޔަންކުރުމަްށ ކޮމިޝަނެއް

ްމިޤާނޫނުއަސާީސގަިއާވްގޮތު ްއެކުަލވާލުމުން ްމަޖިލިސް ްަރއްޔިތުންެގ  1110ގެމަތީން

ްސާރވިްސް ްޖުޑީޝަލް ްއަލުން ްެއްއގޮތްާވގޮުތގެމަތީން، އުޞޫލުތަުކގައި

ް)ށ(ް ނޑަެއޅުން. ްކަ ްޖެހޭނެކަމަށް ްެއކުލަވާލަްނ ކޮމިޝަނެއް

ްގޮތުްން ްވަގުތީ ްެއއްގޮްތާވގޮތުގެމަތީން ްއުޫޞލުތަކާ މިޤާނޫނުއަސާސީަގއިވާ

ްަވގުީތްއު ްިމގޮތުން ނަޑއެޅުން. ްކަްަ ްޢަްއަޔންކުރުމަށް ނޑިޔާރަުކ ްފަ އްތަމަ

ްމަޤާމަށްްމީހަކުްޢައްޔަންްކުރާނީ،ްޖުޑީޝަލްް ނޑިޔާެރއްްކަމުގެ  1115އުއްތަމަްފަ
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ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްމަތީން ްަމޝްވަރާގެ ްކޮމިޝަނުގެ ސާރވިސް

ްއަޣުލަބި ްއެްެމަޖިލީހުގެ ްނަމެއް ްހުށަހަޅާ ްމަޖިލީހަށް އްޔަުތްރައްޔިތުންގެ

ްރައްޔިތުންެގް ްގޮުތގެމަތީްނ ްމިޤާނޫނުއަސާީސގަްަިއވާ ްއަދި ފާސްވުމުން.

ްކުރުްން ްއިންތިޚާބު ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން،

ްޢައްޔަންް ްއަުލން ނޑިޔާރު ްފަ ްއުއްތަމަ  1120މިޤާނޫނުއަސާސީަގއިާވގޮުތގެމަތީން

ްއުޞޫލުތަ ނޑައެުޅން.ް)ނ(ްމިޤާނޫނުއަސާސީަގިއވާ ްކަ ާކްކުރަންޖެހޭނެކަމަށް

ް ްުއއްތަަމ5ްްއެްއގޮތްާވގޮުތގެމަތީން ްއެއީ ްހިމެނޭ، ްމަްއޗަށް ނޑިޔާރުންގެ ފަ

ްއުފައްދަިއް ްކޯޓެއް ްސުޕްރީމް ްވަގުތީ ްގޮތުެގމަތީން ްހިމެނޭ ނޑިޔާުރވެސް ފަ

ްއަދިް ްަކނޑަެއުޅން. ްޢައްޔަންކުރުމަށް ނިޑޔާރުން ްފަ އެކޯުޓގެ

ްއެކު ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުންގެ  1125ަލވާލުމަށްްމިޤާނޫނުއަސާސީަގއިާވގޮުތގެމަތީން

ްޢަްައްޔަންކުރަްން ްއަލުން ްކޯޓު ްސުޕްރީމް މިޤާނޫނުއަސާސީަގއިާވގޮުތގެމަތީން

ްޢަްަމަލުކުރަންް ްމިޤާނޫނުއަސާސީއަށް ް)ރ( ނޑަެއޅުން. ްކަ ޖެހޭނެކަމަށް

ްއެންމެހައިް ްއެހެން ްފިަޔވައި ނޑިޔާރު ްފަ ްއުއްތަމަ ްހުރި ފަށާއިރު،

ް ްފަށާ ްޢަމަލުކުރަން ްމިޤާނޫނުއަްަާސސީގައި ނޑިޔާރުން ްފެށިގެންްފަ ތާރީޚުން

ްދެމިތިބެވިދާނެކަމަްށ2ްް ްމަޤާމުގައި ްއެމީހުންގެ ްހަމަވަންދެން ްދުވަސް  1130އަހަރު

ްމިާޤނޫނުއަސާސީާއް ްހަމަވަންވާއިރަށް ްުމއްދަތު ްއެ ްއަދި ނަޑއެޅުން. ކަ

ްޢައްޔަންކޮްށް ނޑިޔާރުން ްފަ ްއެންމެހައި ްއެ އެްއގޮތްާވގޮުތގެމަތީން

ނޑަެއުޅން.ް)ބ(ްޝަރު ްމަރުޙަލާްމިނިވަންކުރުމަށްްނިންމަންވާނެކަމަށްްކަ ޢީ

ނޑައެޅުން.ް)ޅ(ް ގެންނަންޖެހޭްއިދާރީްބަދަލުތައްްގެންނަންޖެހޭނެްކަމަށްްކަ

 1135އިސްެވްމިދެންނެވިްނަންބަރު،ްނުކުތާތަކުަގއިްކަންތައްްކޮށްްނިންމާނެްޑެްޑް

ް ްަކނަޑއެޅުން. ްވެރިަކްނ7ްލައިންތަކެއް ްބޭއްުވމާއި ްއިންތިޚާބު ްރިޔާސީ .

ްމި ްބާރު. ްރިޔާސީްހިންގުމުގެ ްފުރަތަމަ ްބާއްވާ ްދަށުން ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ް ްއޮކްޯޓބަރު ްނުވަތަ ްސެޕްޓެމްބަރު ްލަސްެވގެން ްއެންމެ 2668ްއިންތިޚާބު

ްއިންްްތިޚާުބެގް ްާބއްާވ ްމިގޮތުން ްަކނޑަެއޅުން. ްކަމަށް ްބާްއވަންވާނެ ގަިއ

ްަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ްއިންތިޚާބުވާ  1140ދަށުން

ް 11ްްނާއިބު ްހުވާކޮްށ2668ްްނޮވެމްބަރު ްމަޤާމާއި ްއެމީހުންގެ ދުވަހު

ް)ނ(ް ނަޑއެޅުން. ްކަ ްޖެހޭނެކަމަށް ްޙަވާުލވާްނ އެމަޤާމުތަކާ
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ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔް ްފުރަތަމަ ްއިންތިޚާބުވާ ްދަށުން މިޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްގޮތުގެމަތީްން ްެއްއގޮތްާވ ްުއޞޫލުތަކާއި މިޤާނޫނުއަސާސީަގއިވާ

ނޑަް ްކަ ްދަށުންްވަޒީރުްނގެމަޖިލީހެއް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމި ް)ރ(  1145ެއޅުން.

ްގޮތުގެމަތީންް ްމިބާބުގަިއާވ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްފުރަތަމަ އިންތިޚާބުވާ

ްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާކަމުެގް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޙަވާލުވަންެދން ްމަޤާމާއި އޭނާގެ

ްފަށާއިރު،ް ްޢަމަލުކުރަން ްމިޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްހުންނާނީ މަޤާމުގައި

ްރައީސުލްޖުމްހޫ ްމަޤާމަްަށް ްދަށުްނ1998ްްރިއްޔާކަުމގެ ްޤާނޫނުައސާސީގެ ގެ

ނަޑއެޅުން.ް)ބ(ްމިާޤނޫނުއަސާސީެގް  1150އިންތިޚާބުްކުރެވިަފއިވާްފަރާްތކަމަށްްކަ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ،ް ްފުރަތަމަ ްއިންތިޚާބުވާ ދަށުން

ްވަޒީރުްނެގް ްަޙވާލުވަންދެްނ ްމަޤާމާއި ްއޭާނގެ މިބާބުގަިއވާގޮުތގެމަތީން

ްގޮތު ްޢަްަމަލުކުރަންްމަޖިލީހުގެ ްޤާނޫނުއަސާސީއަްށ ްމި ްއޮންާނނީ ަގއި

ް ްމަޤާމަށް ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްާޤނޫނުއަސާީސެގ1998ްްފަށާއިރު، ގެ

ްމަޖިލިްސް ްވަޒީުރންގެ ްޢަްއޔަންކުރާ ްކުެރވިފަިއވާފަރާތް ްއިންތިޚާބު  1155ދަށުން

ް ނޑައެޅުން. ްކަ ްބޭއްވުާމިއ8ްކަމަށް ްއިންތިޚާބު ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުންެގ .

ޔިތުންގެްމަޖިލިސް.ް)ހ(ްމިްޤާނޫނުއަސާސީގެްދަށުންްބާއްވާްފުރަތަަމްރައް

ރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްއިންިތޚާބުްއާދެ،ްޢާންމުްއިންތިޚާބުްއެންމެްއެންމެް

ް ްާމޗް ް)ށ(2669ްްލަސްވެގެން ނަޑއެޅުން. ްކަ ްބާްއވަންވާނެކަމަށް ަގއި

ް ްއިންތިޚާބުވާ ްދަށުން ްއިންތިޚާބުގެ ްޢާންމު ްބާއްވާ  1160ރައްޔިތުންެގްމިގޮތުން

ްހުވާކޮްށް ްމަޤާމުގެ ްއެމީހުންގެ ްމަޤާމާއި، ްއެމީހުންގެ ްމެންބަރުން މަޖިލީހުގެ

ްދަށުންް ްއާޤާނޫނުައސާސީގެ ްޙަވާލުވުމަށްފަހު ްއެމަޤާމުތަކާިއ އެމަޤާމުތަކުގެ،

ްޖަލްސާް ްފުރަތަމަ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްފުރަތަމަ އިންތިޚާބުކުރެވޭ

ް ްވާނެކ2669ްައޭޕްރީލް ްބާްއވަން ްމިްަގއި ް)ނ( ްަކނަޑއެުޅން. މަށް

 1165ްޤާނޫނުއަސާސީގެްދަށުންްއިންިތޚާބުކުރާްފުރަތަމަްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެ

ް

ްނުކުތާއަްށްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްިނޒާމާބެހޭ ްމަޑުކޮށްލަދެްއވުން، ްއިހަްށ ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ްމ.ްއަތޮޅުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަފީޤް.ް

ް
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 1170ްމާބެހޭްނުކުތާ()ނިޒާ

ް

ްގޮތުަގިއްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްނުކުތާެއއްގެ ްިނޒާމާބެހޭ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްކުރަންްްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ނޑުެމންނާ ްއަޅުގަ ްމަޖިލީހުން ްމި ްބޭނުންވަނީ، ފާހަގަކޮށްލަން

ްަމސްޢޫލިއް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްމަަސއްކަްތ، ޔަތަީކްޙަވާލުވެަފއިއޮތް

ްދިވެހިރާއްޖޭެގް ްވާއިރުަގއި، ްއިޞްލާޙުުކރުންކަމަށް  1175ޤާނޫނުއަސާސީ

ްުއވާލާިއް ްޤާނޫނުައސާސީ ްޚިލާފަށް ްގަާވއިދާ ްމިމަޖިލީހުގެ ޤާނޫނުއަސާސީާއއި

ްމަޖިލީހަށްް ްމި ްވާހަކަ ްޢަްަމަލުކުރާ ްޤާނޫނުއަސާސީއަްށ އެހެން

ްއެކަ ްއެގޮތަކަށް ްހުއްޓުވަންޖެހޭނެ. ްއެކަން ެމްއްހުށަހެޅެމުންދާއިރު،

ްޖެހޭނީް ްަގވާއިުދެވސް ްމިމަޖިލީހުގެ ްއެހެންކަމަްށވެއްިޖއްޔާ ނުކުރެވޭނެ.

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްއިޞްލާޙުކޮށް ްގަާވއިދު ްމަޖިލީހުގެ ްކުރަން.  1180އިޞްލާޙު

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްއެއީ ްމެންޑޭޓަކީ ްައޅުަގނުޑމެންގެ މަސްޢޫލިއްޔަތަކީ

ްމިމަ ނޑަނާަޅއި ްކަ ްހެދުންކަމަށް ްޤާނޫނުއަާސީސ ްވަކި ްއެްއުވާަލއި ޖިލީހަށް

ްހުށަހަޅައިގެންްެއގޮތަށްްެއކަމެްއްނުގެންދެވޭނެްކުރިައކަށެއް.ްޝުކުރިއްާޔ.ް
ް

ް1185 

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްއެްިއންތިޤާލީްމަރުޙަލާއެއްްގެަނއުމަށްޓަކައިްުނވަަތްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްޢިއްޒަ ްވާހަކަ،ްމިާހރު ްހިނގާނެގޮުތގެ ްް ްމަސައްކަތްަތކެއް ތްތެިރްއިންތިޤާލީ

24ްް ްއުޅޭ ްމި ްހުށަހަޅުއްވަިއގެން ްދަށުން،14ްްމެންބަރަކު ްމާއްދާގެ ވަނަ

ވަނަްމާއްދާެގްދަށުންްހުށަހަޅުއްވަިއގެންުއޅޭްހުށަހެޅުއްވުމަށ14ްްްގަާވއިދުެގް

ްފެނިވަަޑއިގަންަނާވް ްމެންބަރަށް ްިޢްއޒަތްތެރި  1190ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްއެހެންވީ ްެގންދަވަނީ. ްކުރިއަށް ްެއ ްޢިއްޒަތްތެިރްވާހަކަފުޅު ްެއ މަ،

މެންބަރަށްވެސްްއެހައްޤުްއޮްނނަންވާނެކަމަށްްދެކޭތީްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގް

ްއާދެ،ް ްވާަހކަފުޅު. ްއެްެދެން ްގެންދެވުން ްކުރިައށް ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްމުޙަންމަދުް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަތޮޅުގެ ްލ. ްނުކުތާއަށް ނިޒާމާބެހޭ

 1195ްނަޢީމް.ް

ް

ް()ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ
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ް

ްާޤނޫނުއަސާސީ،ްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްދަންނަވާލާނީ ްއަޅުަގނޑު ްއަަލއިކުމް. ްައއްސަލާމް ްއާދެ،

ްްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ްމާއްދާ.161ްްމިހާރު  1200ަވނަ

ަތްމިޤާނޫނުއަސާސީގެްމާއްާދއަކަްށްނުވަތަްބަަޔކަށްްެއއްެވސްްަބދަލެއްްނުވަ

ްމެންބަރުންގެް ްމަޖިލީހުެގ ްޚާއްޞަ ްރަްއޔިތުންގެ ްެވޭނީ ްގެނެ އުނިއިތުރެއް

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔްތަސްދީޤުކުާރް ްފާސްކޮށް ްވޯޓަކުން ްލިބޭ އަޣުލަބިއްޔަތު

ްވާަހަކް ްއުވާުލމުގެ ްއެޤާނޫުނއަސާސީ ްއޮތްިއރު، ްމިހެން ޤާނޫނަކުންނޭ.

ްމެން ްެއްއވެްސ ްމިތާނގެ ްޖާަގއެއް ްއެްއވެސް  1205ބަރަކަށްްދައްކުވާނެ

ްޤާނޫނުއަސާސީާއިއް ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްނުެވއޭ. ލިބިގެނެްެއް

ްނުގެނެވޭނެ.ް ްިއޞްލާޙެްއ ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްއަލަށް ތަޢާރުޟުވާގޮަތކަށް

ް ްޚިލާފުކަމެއް. ްޤާނޫާނއި ްމިައާދ1932ްްއެއީ ްފެށިގެން ްއަހަރުން ވަނަ

ްޤާޫނނުއަސާ ްތެރެއިން ނުޑގެ ްއޮނިގަ ްޤާނޫނުއަސާީސެގ ސީއަްށްހަމައަށްވެސް

ްހުރިާހް ްހުށަހަޅުއްވާ ްއެހެްނވީމާ، ްއޮތީ. ްައއިްސފައި ްގެންނަމުން  1210އިޞްލާޙު

ްޢިބާރާތްތަކާއިް ްބާީކ ްޢިބާރާތުން ްވިދާުޅވި ްފަށްޓަވަމުްނ ހުށަހެޅުއްވުންތަްއ

ްރައީްސް ްއެކަން ްބާޠިލުވެގެންދޭ. ްނުކުތާތަްއ މާއްދާތަކާއި

ްހުއްޓުވާދެްއވަްނވާނެ.ްޝުކުިރްއޔާ.ް
ް

ް1215 

ްދަށުްންފާހަގަކުރަްއާވްްެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަ ްނުކުތާގެ ްނިޒާމީ ްތި ްމެންބަރުން އާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރި

ް ްނުވަތަ ްކަންތައްތަކެޭކ ްނޫން ްރަނގަޅު ްކޮންމެހެން 161ްފާހަގަކުރެްއވުމަކީ

ްދަންނަވާކަށެްއް ނުޑ ްއަުޅގަ ްނެތެކޭ ްތިހެން ްޤާނޫނުއަާސީސގެ ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްދަންނަވާލަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްމިއުޅެނީކީ. ްޢިއްޒަތްތެިރްނޫން ްެއ ްމިއުޅެީނ ން

ްހަމަް ްފާޅުކުރައްވަީނ، ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެ ްޚިޔާލުފުޅު  1220މެންބަރުގެ

ްކަންތަކާިއް ްއެކުެރޭވނެ ްދެން، ްހުށަހަޅުއްވަީނއޭ. ހުށަހެޅުއްވުންތަެކއް

ްތިޔަް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްކަންތަކާއި ްނުުކރެވޭނެ ްކަންތަާކއި ނުކުރެވޭނެ

ްއަ ްމެންބަރުންނާއި ްރައީްސްޢިއްޒަތްތެރި ްޢިއްޒަްތތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ދި

ްގޮތުގެމަތީން،ް ްެއްއގޮތްވާ ްގަވާއިދާއި ްއެ ްހަމަ ްވާޖިބުތަކެއް އަދާކުރަންޖެހޭ

ްކުރާނެކަންް ްގޮުތގެމަތީްނ ްއެްއގޮތްވާ  1225ޤާނޫނުއަސާސީާއއި
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ނޑުްއެްޢިއްޒަތްެތރިްމެންބަރަށްް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްޖެހޭ ްއަރުވަން ްމިއަރުވަނީ.ްފުރުޞަތު ްފުރުޞަތު ްއެ ްފެންނާތީ ނެކަމަށް

ްމެންބަރު.ް ްޢިއްޒަްތތެރި ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްގެންދަވާ ްކުިރއަށް އާދެ،

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްދ.އަޮތުޅގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަްޙމަދުްނާޝިދު.ް

ް1230 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްެއަތޮޅުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް ްއަުޅގަްްނިލަންދެ ްަމޖިލީހުގެްއާދެ، ްވާހަަކއެްއަގއި ްދެއްިކ ްކުރިްނ ނުޑ

ްގަާވއިދާއިް

ްްާވހަކަެދއްކެުވން:ްއަްޙމަދުްާނޝިދު ްޖަދުވަލުގެ ްމަޖިލީހުެގ ްވާހަކަެއއްކަމަށް ްއޮތް ްދައްކާފަިއ  1ް1235ޚިލާފަށް

ްވާަހކަެއއްކަމުަގިއް ްދެއްެކވި ްޚިލާފަށް ްމިވާގޮތާ ްވާހަަކއިަގއި ނަންބަރުގަިއވާ

ްމެން ްބޭނުންްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްއަުޅަގނޑު ްވިދާޅުވެަފއިވާީތވެ ަބރު

ްަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްސާފުކޮށްލަން. ްރެޯކޑަށްަޓކައި ްމަޖިލީހުގެ އެކަން

ްަޙއިސިްއޔަތެއް.ް ްއެތަްއ ްއިނދޭ ްޢަބްުދލްޤައްޔޫމްެގ ްމައުމޫން އަލްއުސްާތޛް

ްފަސޭހަކަމެކޭ.ްއެަކމަކު،ްފޭބުމަކީް ްވަރަށް ްއެރުަމކީ ްވެރިކަމަށް  1240އެމަނިކުފާނު

ްިވދާޅުވެފަިއވަީންވަރަ ްެއވާހަކަ ްމިވަނީވެފައި. ްއުނަދގޫކަމަކަށޭ ށް

ްއެވާހަަކް ްއެމަނިކުފާނު ްނޫން. ްަޙއިިސއްޔަތަކުންެނއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމް،ް ްމައުމޫން ްއަލްއުސްާތޛް ްއެމަނިކުފާނު، ވިދާޅުވެަފއިވަނީ

ްރައް ްއޭނާެގ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ްަމއުމޫން ޓެއްެސްއްކިނބިގަސްދޮށުގޭ

ްަގާވއިާދިއް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްެއއްވެްސގޮތަކަްށ ްޝުްުރިްއޔާ.  1245ކައިީރގައި.

ްއެވާހަަކް ޚިލާފަށްްދެއްކިްވާހަަކއެއްްޫނންްއެއީ.ްއެހެްނވީމާ،ްރެޯކޑަްށޓަކައި

ނޑަްށް ދަންނަވާލީ.ްެއއީްކޮންްރަށްެޓްއސެއްތޯްމަޢުލޫމާތުްސާފުކުރަންްއަުޅގަ

ސްްދަންނަވާގޮތަށްްމިޮއތީ.ްއެކަމަކު،ްޖެހިއްޖެއްޔާމުންްއަޅުަގނޑުްެއވާހަކަވެް

ްއަޅުަގނަޑކަށްްހިއެއްުނވޭްެއަކންކުރަންްޖެހޭނެހެން.ް
ް1250 

ް
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ްމިހާރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެން ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްޢިްއަޒތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްކުރިއަްށްް ްވާހަަކފުޅު ްމެންބަރުގެ ްިޢްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްވުންްއެދެން.ްގެންގޮސްެދއް

ް1255 

ްދަށުންްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްޤާނޫނުއަާސސީގެ ްމި ް)ނ( ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްޖަލްސާްްވާހަަކދެއްެކވުން:މުޙަްނމަދުްއަނިލްް ްފުަރތަމަ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްފުރަތަމަ އިންތިޚާބްކުރާ

ް ްގޮުތގައި ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުންެގ ްިމްބާއްވަންދެން އޮންނާނީ

ްގޮތުަގިއް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްފަށާއިރު ްޢަމަލުކުރަން ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްރައްޔިތުްނެގ1998ްް ްެއކުލަވާފަިއާވ ްދަށުން ްޤާނޫނުއަސާީސގެ  1260ެގ

ނޑަެއޅުން.ް ްމަޖިލިސްކަމަށްްކަ

ް

ްމެންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްތެރި ްމ.އަތޮޅުެގ ްނުކުތާެއއް ްިނޒާމާބެހޭ ްއަޙްމަުދްއާދެ، ބަރު

ްޝަފީޤް.ް

ް1265 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްދަންނަވާލަންްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްތަކުރާރުކޮްށވެްސ ްހަމަ ްއަުޅަގނޑު ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްމަޖިލީހުގެްްވާހަަކެދއްކެވުްނ:ްޝަފީޤް ްޚިލާފަށް ްޤާނޫނުއަސާސީއާއި ްމި ްގަވާއިާދިއ ްމަޖިލީހުގެ ޖެހެނީ

ްހިނގަމުންދާކަ ްފާހަގަކުރަންޖެހޭ.ްކަމެއް ްނަގާ ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމީ  1270މަށްވަންޏާ

ްއެހެންކަމާއެކީަގިއް ްގެންނަންޖެހޭ. ްއެަމއްސަލަެއއް ްސަމާލުކަމަށް ރައީސްގެ

ްމެންބަރުް ްިޢއްަޒތްތެރި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްމިދަންނަވާލަނީ، އަޅުަގނޑު

ިއްޚިލާުފްމިހާރުްއެހުށަހަޅުއްވަނީްމިްަމޖިލީހުގެްަގވާއިާދއިްޤާނޫނުއަާސސީއާ

ްނޭޅޭެނއޭ.ް ްހުށައެއް ްފްލޯރއަކު ްމަޖިލީހުގެ ްމަްއސަަލ ްއެ މައްސަލައެކޭ.

ްމަޖިލީހުެގް ްޖެހޭނެއޭ. ްނިންމަވަން ްގޮތެްއ ްރައީްސ ްމަޖިލީހުގެ  1275އެކަމާމެދު

ްަގވާިއާދް ްބާްއވަިއ ްަމއްސަލަ ްއެ ްިނންމަވަން ްގޮެތއް ްފަހުން ރައީސް

ްއެް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހިނގަމުންދާއިރު ްމިތާ ްނުކޮށްްޚިލާފުކަމެއް ްފާހަގަ ކަން

ްޚިލާފުކަމެްއް ްަގވާއިާދއި ްނުކުރޭ. ްހުއްދައެއް ްަގވާއިުދ ްމަޖިލީހުގެ ތިބޭކަށެއް

ނޑުމެންްފާހަގަކުރަންޖެހޭ.ްޝުކުރިއްޔާ.ް ްދާކަމަށްވަންޏާްއަުޅގަ
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ް1280 

ް

ްތިގެންދަވަީންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފާހަގަކުރައްވަމުްނ ްތިކަން ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި މިހާރު

ނުޑްޢި ްއަުޅގަ ްެދން، ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށް. ްމެންބަރުންނަށް އްޒަތްތެރި

ްއަޅުަގނުޑ161ްް ްބަާލނީ ްޚިލާފުވޭޯތްނުވަތަްނޫންތޯ،ްއެކަން ވަނަްމާއްދާއާ

ްހުށަނޭޭޅނެކަމަށްވަންާޏް ްއެހިސާބަށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްބަލާފައި  1285އެހެންނޫންތޯ.

ްމެްނބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަދި ްދެން ްނޭުޅއްވޭެނ ވާހަކަފުުޅްްހުށައެއް

ްމެންބަރުގެް ްޢިްއޒަތްތެިރ ްގެންދަވާ ްކުިރއަށް ްއާދެ، ދެއްކެިވޔަަކސް.

ްވާހަކަފުޅު.

ް

ްފެންނަގޮތްްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ނަޑށް ްއަުޅގަ ްބަހުސްގައި ްމި ްޝުކުިރއްޔާ.  1290ްއާދެ،

ްދަންނަވާލުްްމުޙަްނމަދުްއަނިލް ްދެއްވާތީްމުގެ ްމަނިކުާފނު ްތަކުރާރުކޮށް ްހަމަ ްްފުރުޞަތު

ްފުރަތަމަްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިންތިޚާުބކުރާ ްދަށުން ްމިޤާނޫނުއަސާީސގެ ް)ރ( ޝުކުރިއްާޔ.

ްމިް ްބާއްވަންދެން ްޖަލްސާ ްފުރަތަމަ ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ްއެންމެހާް ްނިންމަންޖެހޭ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްދަށުން ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްއޮ ްދައުރެއް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްއެންމެހާްކަންތައްތައް  1295ެވެގން،

ްނިންމަންޖެހޭް ްޮއެވގެްނ ްދައުރެއް ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުންެގ ކަންތައްތަކަށް

ްޢަމަލުކުރަންް ްމިޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްިނންމާނީ ްކަންތައްތައް އެންމެހާ

ް ްގޮތުަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްާޤނޫނުއަސާސީެގ1998ްްފަށާއިރު، ގެ

ްމަޖި ްރަްއޔިުތންގެ ްއެކުލަވާަފިއވާ ް)ނ(ދަށުން ްަކނަޑެއޅުން. ް-ލިސްކަމަށް

ްކޮމިޝަން،ް ްއިލެކްޝަން ް)ހ( ްމަޤާމުތައް. ްކޮމިޝަންތަކާިއ  1300މުސްތަޤިއްލު

ް ްމި ްކުރިން ްކުރިއަްށ4ްްއަޅުަގނުޑ ްދެންނެިވޮގތަށް ނަންބަރެއްގޮތުަގއި

ް ނޑު ްއަުޅގަ ްކޮމިޝަން ްސަރވިސް ްޖުޑީޝަލް ވަަނ6ްްގެންދިއުން.

ިއާވގޮތަށްްކުރިައށްްގެންދިއުން.ްނަންބަރުގެްގޮތުަގއިްދެންނެވިްކަންތައްތަުކގަ

ްޢަމަލުކުރަންް ްމިޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްކޮމިޝަން. ްރައިޓްސް ްހިއުމަން )ނ(،

ްކޮމިޝަން،ް ްހިއުމަންރައިޓްސް ްހިނގަމުންދާ  1305ފެށޭއިރު،

ްމަޖިލިްސްއިންތިޚާބުެވް ްްރަްއޔިތުންގެ ްގޮުތގެަމތިން މިޤާނޫނުއަސާސީަގއިާވ

ްޢައްޔަނު ްއެކޮމިޝަން ްއަލުން ްއެކޮމިޝަންްއެމަޖިލީހުން ކުރަންދެން
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ްމިޤާޫނނުއަސާސީއަްށް ްމިގޮތުން ްއަދި ނަޑއެުޅން. ްކަ ދެމިއޮންނާނެކަމަށް

ް ްގިނަެވގެން ްއެންމެ ްފަށާތާ ްތެޭރގަިއ2ްްޢަމަލުކުރަން ްުދވަހުގެ އަހަރު

 1310މިޤާނޫނުއަސާސީަގއިާވގޮތަށްްެއކޮމިޝަންްޢައްޔަނުކޮށްްނިންމަންޖެހޭނެކަމަށްް

ނަޑއެޅުން.ް)ރ(.ްިސވިލްްސަރވިސް ކޮމިޝަން.ްމިްޤާޫނނުއަސާސީއަްށްްކަ

ްމިް ްކޮމިޝަން ްސަރިވސް ްސިވިލް ްހިނަގމުންދާ ްފެށޭއިރު، ޢަމަލުކުރަން

ްއިންތިޚާބުެވް ްމަޖިލިްސ ްރައްޔިތުްނގެ ްގޮުތގެަމތިން، ޤާނޫނުއަސާސީަގއިާވ

ްއެކޮމިޝަންް ްޢައްޔަނުކުރަންދެން ްއެކޮމިޝަން ްއަލުން އެމަޖިލީހުން

ްއަ ނަޑއެުޅން. ްކަ ްމިޤާޫނނުއަސާސީއަްށްދެމިއޮންނާނެކަމަށް ްމިގޮތުން  1315ދި

ް ްއެންމެގިނަވެގެން ްތެރޭަގިއ2ްްޢަމަލުކުރަންފަށާތާ ްދުވަހުގެ އަހަރު

ްޢަްއޔަނުކުރަންޖެހޭނެކަމަށްް ްއެކޮމިޝަން މިޤާނޫނުއަސާސީަގއިާވގޮތަްށ

ްޤާނޫނުއަސާސީައްށް ްމި ްޖެނެްެރަލް. ްއޮޑިަޓރ ް)ބ( ނަޑއެޅުން. ކަ

ްޢައްޔަނުކޮށްަފއިވާ ްފެށޭއިރު، ްމިްްޢަމަލުކުރަން ްޖެނެރަލް ޮއޑިޓަރ

ްއިންތިޚާބުެވ،ް ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުްނގެ ްގޮުތގެަމތިން  1320ޤާނޫނުއަސާސީަގއިާވ

ްއެމީހަުކް ްއެމަޤާމަށް ްއަލުން ްއެަމޖިލީހުން ްއަލުން، އެމަޖިލިސް

ނޑައެޅުން.ްއަިދް ްދެމިހުންނާނޭކަމަށްްކަ ްމަޤާމުގައި ްއޭނާ ޢައްޔަނުކުރަންދެން

ްޢަމަލުކު ްމިޤާނޫނުއަސާސީއަްށ ްމިގޮތުން ްގިނަެވގެން ްއެންމެ 2ްރަންފަށާތާ

ްޖެނެރަލްް ްއޮޑިަޓރ ްމިާޤނޫނުއަސާސީަގިއވާގޮތަށް ްތެރޭަގއި ްދުވަހުެގ އަހަރު

ނަޑއެޅުން.ް)ޅ(،ްއެންިޓްކޮރަޕްޝަންް  1325ޢައްޔަނުކޮށްްނިންމަންޖެހޭނެކަމަށްްކަ

ްިމް ްފެށުމާއެކު، ްޢަމަލުކުރަން ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްމި ކޮމިޝަން.

ް ްެއްއގޮތްވާ ްއެކުލަވާާލްއެންިޓްކޮރަޕްޝަްންޤާނޫނުއަސާސީާއއި ގޮތުގެމަތިން

ކޮމިޝަނާއިބެހޭްބިލެއްްަރއްިޔތުންގެްމަޖިލީހަށްްހުށަހަޅާ،ްމިގޮތުންްފާސްާވް

ްއެކުލަވާލުްން ްކޮމިޝަން ްކޮރަޕްޝަން ްެއންޓި ްގޮުތގެމަތިން ޤާނޫނުގަިއވާ

ްމަޖިލިްސް ްރައްޔިތުްނގެ ްގޮުތގެމަތިން ްމިޤާނޫނުއަސާީސގަިއާވ  1330އަދި

ް ްމަޖިލީހުންްއެކުަލވާލުމުން ްރައްޔިތުންގެ ްއާ ްމެންބަރުން އެކޮމިޝަންެގ

ނަޑއެޅުން.ް ްކަ ްހުށަހެޅުމަށް ްއެމަޖިލީހުން އެންޑޯްޒކުރުމަށްޓަކައި

ްޢައްޔަނުކޮްށް ްމަޤާމަށް ްއުސޫލުން ްމިދެންނެވި ޕްރޮސިކިއުޓަރްޖެނެރަލްވެސް

ްހުށަހަޅައިް ްމަޖިލީހަށް ްއަލުން ްއިންތިޚާބުވުމުްުން ްމަޖިލިސް އަލުން
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 1335ލާމަރުކަޒީްއުސޫލުންްހިންގުން.ް)ހ(،ްދިވެހިރާއްޖޭެގްް-16ން.ްއެންޑޯްޒކުރު

ްއިދާރީްދާއިރާތައްްލާމަރުަކޒީްއުސޫލުންްހިންގުމަށްޓަކައިްބޭުނންވާްބިލު...
ް

ްއަޙްމަުދްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމާރިޔާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމާލެއަޮތޅުގެ ްނުކުތާއެއް ނިޒާމާބެހޭ

ްދީދީ.

ް1340 

ްތާ()ނިޒާމާބެހޭްނުކު

ް

ްސުވާލުކޮށްލަްންްމާލެއަޮތޅުްމެްނބަރުްާމރިޔާް ްހަމަ ްއަޅުަގނުޑވެސް ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްއަިދްްއަްޙމަދުްދީދީްާވހަކަެދއްކެުވން: ްބަހުެސއްވީމަ ްގެންދަވާ ނަޑއަުޅއްަވއިގެން ްކަ ްަވގުތު ބޭނުންވީ،

ް ްީމހަކުވެސް ްކޮންމެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެއީއ ްއެބައޮތްތޯ.  1345ހަމަްކިހާއިރެއް

ވަަރކަށްްމިނިޓްްބޭނުންވޭ.ްއެހެންވީމާ،ްެއގޮތުްނ26ްްހުށަހެޅުމެކޭްކިޔާފައިް

ްހަމަްދަންނަވާލީ.ްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ް

ްމިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިހާރު ްމިގެންދަވަނީ، ްމިހާރު ްމެންބަރު، ްޢިްއޒަތްތެރި ްމި  1350އާދެ،

ްމެ ްޢިއްޒަތްެތރި ްދަްއކަާވ ްވާހަކަފުޅު ްއަދި ްއެބައޮތް.9ްްންބަރަށް ިސުކންތު

ނުޑް ްއަޅުގަ ްނެންގެީވމަ ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްމެންބަރު ދެން،ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއަރުވާަފިއް ްފުރުޞަތު ްއަނެްއކާ ްހުްއޓާލާފައި ްވޮޗުން ްސްޓޮޕް މި

ޖައްސަިއގެންްމިގެންދަނީްއިނގޭތޯ.ްދެން،ްމިހާރުްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާގައިްިތް

ްމެންބަރު ްނިޒާމާބެޭހްޢިއްޒަތްތެރި ްމިއީ. ްޖަލްސާ ްދެވަނަދުވަހުގެ ްމިހާރު  1355ން

ްމިއުޅެީން ްއަދި ްގުިޅގެން ްމިކަންތައްތަކާ ްގެއްލުާމ ްކޯރަމް ނުކުތާއާިއ،

ް ްހީވަނީ. ްއަޅުަގނޑަށް ްހަމަނުެވގެްނހެން ގަިޑއިުރ3ްްދެގަިޑއިރުވެސް

ްވާހަކަދައްަކްން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަދިއެްއ، ްހަމަެއއްނުޭވ ހަމަގައިމުވެސް

ްއަދަދު.ްއާދެ،ްކުރިއަްށްޢިއްޒަތްތެ ްފުރުޞަތުގެ ްއެރުވުނު ްމެންބަރުންނަށް ރި

 1360ްގެންދަވާްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ް

ްއިދާީރްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްހިންގުން. ްުއސޫލުން ްލާމަރުކަޒީ ްޝުކުރިއްާޔ.
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ްުއސޫލުްނިލްްވާހަަކދެއްެކވުން:އަްަމުޙަްނމަދުް ްލާމަރުަކޒީ ްބިުލްދާއިރާތައް ްބޭނުންާވ ްހިންގުމަށްޓަކައި ން

ްއެކުލަވާަލއި،ް ްބިނާކޮްށ ްމައްޗަށް ްުއޫސލުތަކުގެ މިޤާނޫނުއަސާސީަގއިވާ

ްެޑޑްލައިންތަެކްއް ްފާސްކުރުމަށް ްއެބިލު ްހުށަހަޅައި، ްމަޖިލީހަށް  1365ރައްޔިތުންގެ

ނަޑއެޅުން.ް ްކަ

ް

ްވެއްޖެ.އާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 1370ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް

ްނިލްްވާހަކަެދއްކެުވން:ޢަމުޙަްނމަދުް

ް

ްމާޭލެގްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލް.

ް1375 

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ()

ް

ްއެްއގޮތަްށްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްނިންމެވުމާއި ްނިންމެވި ްމަނިކުފާނު ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިއްޒަތްތެިރްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާެގ ްދެްއކެވި ްވާހަކަފުޅު ދެންމެގައި

ްދެއްކެވުުމގެް ްވާހަކަފުޅު ްޢަނިލް ްމުޙަންމަދު  1380ފުރުޞަތަށްްްމެންބަރު

ނޑުްއިނީ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްދެންމެްއެހުށަހެޅުއްވުުމެގް ހުރަސްނާޅަންްއަޅުގަ

ްއޮވެގެްން ްެއހެން ްއެބައޮތް ްވިާދޅުވުުމގަިއ،ްެއއްތަންކޮޅު ްެއވިދާުޅވި ގޮތުަގއި

ްޚިލާފުވާތީ.ް ްޤާނޫނުއަސާީސއާއި ްެއއީ ްނޭްއސެވޭނެ. ްވޯޓަކަށް މިމަޖިލީހުގައި

ްޚިލާފު ްދަންަނވާނަން ްޤާނޫނުައސާސީެގްއަޅުަގނޑު ްމާއްާދ92ްްވާގޮތް. ވަނަ

ްޤާނޫނުއަސާސީއަްށް ްހެދުމާއި، ްޤާނޫނުއަސާސީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ  1385ބުނަނީ،

އުނިއިތުރުްގެނައުުމގެްބާރުްލިބިގެންވަނީްރައްޔިތުްނގެްޚާްއޞަްމަޖިލީހަށޭ.ް

ް ްމަޖިލިސ94ްްްދެން، ްޚާްއޞަ ްރައްޔިތުންގެ ްމިބުނަނީ، ްމައްދާަގއި ވަނަ

ްބޭނުންވާ ްހިނދެއްގައިްއެްއކުރަން ްފެނިްއޖެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ކަމަށް

ްމަޖިލިސްް ްޚާއްަޞ ްރައްޔިތުންގެ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ނުވަތަ

ްމަޖިލިސްް ްާޚްއޞަ ްރަްއޔިތުންގެ ްހިނދެއްަގއި، ްފާސްކޮށްފި  1390އެްއކުރުމަށް
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އެކުަލވާލުމަށްްއަންގާނީްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއޭ.ްއަދިްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް

ްެއްކަ ްއެްއކޮށް ްމަޖިލިސް ްޚާްއޞަ ްަރްއޔިތުންގެ ްވަގުެތްއގައި ނަޑއަޅާ

ްމަޖިލީހަށްް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްނިމުމުން ްކަންތައްަތއް އެޖެންޑާަގއިާވ

ްއެޖެްނާޑް ްމިދެންނެވި ްުއވޭލެވޭެނއެވެ. ްއެމަޖިލިސް ްލިއުމަކުން ފޮނުވާ

 1395ވަަނ2ްްނީ،ްމަޖިލީހުގެްގަވާއިުދގެްދެވަނަްމާއްދާގައިްަކނަޑއަޅާފައިްއޮްނނަ

ް ްއެޖެންޑާއަކީ، ްމަޖިލީހުގެ ް)ހ(. 2664ްްމާއްދާގެ ްދުވަުހ19ްްޖުލައި ވަނަ

ްލިއުމުގަިއާވް ްފޮނުވި ްއެމަޖިލީހަށް ްއެްއކޮށް ްމަޖިލިސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްަމސައްކަތްކުރުެމވެ.ް ްއިޞްލާޙުކުރުުމގެ ްޤާނޫނުއަސާީސ ފަދައިން،

ްޤާނޫނުް ްއާ ްމިއުޅެނީ ްދަންނަަވން ްެއއްެޗއް ްާބްއަޅުަގނުޑ އަާސސީއެއްޯތ،

ްނޫން.ް ްޤާނޫނުއަސާސީއެްއތޯއެއް ްދެެފންދޭތެރޭ  1400ޤާނޫނުއަސާސީެއއްތޯ،

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްވާހަކަައކީ، ްމިއުޭޅ ްދަންނަވަން އަޅުަގނޑު

ްެއްޤާނޫނުއަސާީސްއުވާލުމަކަެށއް.ް ްއެއްވެްސްބާރެްއްނުދެއޭ މިމަޖިލީހަކަށް

ް ްއުވާލަންޏާ ްއެޤާނޫުނއަާސސީ ްހަމައެކަނިްއެހެންވީމާ، ުއވާލެޭވނީ

ްދިވެހިރައްޔިތުންނަށެެވ.ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.
ް1405 

ް

ްއަޅުަގނުޑްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހީފުޅުނުކުރައްާވށޭ ްމެންބަރަކު ްޢިްއޒަތްތެިރ ްެއްއވެސް އާދެ،

ްމިތާް ނޑު ްައޅުގަ ްޚިލާފަށް ްމިޤާނޫނުއަސާސީާއއި ްއޮތީ، ދަންނަވާލަން

ް ްކަމެއް ްޢިއްޒަތްތެިރްއިނދެގެން ްނުކުރެވޭެނ ްއެކަމެއް ކުިރއަދޭނެކަމަށް.

ްއާދެ،ް ްނުކުާރނަމޭ. ްއަުޅަގނޑު ްއެކަން ްމެންބަރަކަށް.  1410އެްއވެސް

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްިޢއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްޢަނިލް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޢިްއަޒތްތެރިްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްޝުކުިރއްޔާ ްކޮމިޓީެގްްއާދެ، ްޑްރާފްޓިންގ  1415ްރައީސް.

ްހައިރާންވެްސްްނިލްްވާހަކަެދއްކެުވން:ޢަމުޙަްނމަދުް ްައޅުަގނޑު ްވިދާޅުވީމަ ްއެެހން ްމުޤައްރިރު ޢިއްޒަތްތެރި

ވެއްޖެ.ްއާދެ،ްޑްރާފްޓިްނގްޮކމިޓީގެްޢިއްޒަތްތެރިްމުޤައްރިރުްނުވަތަްމާލޭގެް

ްއެބޭފު ްއިސްމާޢީލް، ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްއަމިއްލަފުޅަްށްޢިއްޒަތްތެރި ޅާ
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ްކޮމިޓީއަްށް ްޑްރާފްޓިންގ ްބާބެއް ްއިންތިޤާލީ ޑްރާފްޓްކުރަްއވާފައި

ްޖަލްސާގަިއް ްކުރީދުވަހުގެ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްހއ.ގެ  1420ބެއްސެިވކަމަށް

ްމިގޮތުންް ްމަސައްކަތްކުރިން. ްލިބޭތޯ ްޭއތި ްައޅުަގނޑު ވިދާޅުވީމަ

ްެއއްެޗްއވެސް ްއޮތް ްކަރުދާުހގައި ްލިބުނު ްމިހާހިސާބަށްްްއަޅުަގނޑަށް ހަމަ

ް ްާއދެ، ްދަންނަވާލަން. ްފެންނާތީ ްދަންނަވާލަންޖެހޭކަމަށް ވަަނ3ްްދިޔައިމަ

ްޢަމަލުކުރަންް ްމިޤާނޫނުއަސާީސއަްށ ްމިއޮތީ، ްގޮތުަގއި ނަންބަރެއްގެ

ްދިވެހިރާއްޖޭަގިއް ްކުރިއިރު ްތަޞްދީޤްކުރާއިރު، ްމިޤާނޫނުއަސާސީ  1425ފެށުމާއެކު

ް ްޢަމަލުކ1998ްުޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ، ްޤާނޫނުއަސާގައި ީސްރަންފެށި

ްބާޠިލްވީެއވެ.ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް
ް

ް

ްމެންބަރު،ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިފްލޯރއަށް، ްމިހާރު ްމެންބަރު  1430ޢިއްޒަތްތެރި

ްއާދެ،ް ްެއދެން. ްމަޑުކޮށްލަދެއްވުން ްިއހަށް ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްމިާހރު ްމިއުޅެނީ، ްމިްްދަންނަވާލަން ްމެންބަރަކު ްިޢއްޒަތްތެރި އެްއވެސް

ްއެޢިއްޒަތްެތިރް ްބޭރުތެރެއިން ްނޫންގޮތެްއގައި ްހުށަހެޅިގެން ފްލޯރއަށް

ްިމް ްހައިިސްއޔަތަކުން ްއެހެންެވސް ްނުވަތަ ްއަމިއްލަގޮތުން މެންބަރެއްގެ

ްނެްތް ްއަްނގާފަެއއް ްއަދި ްއިންމީހަކު، ނޑީަގއި ްިމގޮ ްމަޖިލީހުގެ  1435ޢިއްޒަތްތެރި

ްބާބެ ްޑްރާފްޓިންގްއިންތިޤާލީ ްކަރުދާެހްއ ްއިންތިޤާލީއާއިބެހޭ ްނުވަތަ އް

ްއިދާރީް ްކޮމިޓީކަމަްށިވޔަސް، ްޑްރާފްޓިންގ ްިމ ްހަދައިދޭކަށެއް. ކޮމިޓީން

ްޤާނޫނުއަސާސީް ްއަދި ްަގވާއިާދއި ްމިމަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީކަމަށްވިަޔސް

ްއަމުުރެގް ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްދަށުގައި، ްެބލުމުގެ ނޑުގެ ްއަުޅގަ ބުނާގޮތުން،

ްއޮތް ްއަމުރުކޮށްފަިއްްދަށުގައި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްެއއީ.  1440ކޮމިޓީތަެކއް

ްއެއްެވްސް ްފުރުަޞތު ްވާހަކަެދއްކުމުގެ ްެއކަމުގެ ްކޮށްގެން ނެތްކަމެއް

ްދެްން ްއާދެ، ްދަންނަވާލަން. ްވާހަކަ ްނެތް ްމެންބަރަކަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިމަޖިލީހުގެ ްއަޅުަގނޑު ްމިހާރު އެހެންވީމާ،

ްބަލައިލައިގެްންވާހަކަ ްލިސްޓަްށ ްއޮތް ްއެިދަވޑަިއގެންފައި ްދައްަކވަން ފުޅު

ްއަރިހުންް ްމެންބަރުްނގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިުޒނަ ްގެންދިއުުމގެ  1445ކުރިއަށް

ްފުރުޞަތުް ނުޑ ްއަޅުގަ ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއޮތް ްދެން އެދެމުން،
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ްމިމައްސަލަިއގައިް ްކޮންމެހެން ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްދެން، ްއަރުވާނަން.

ްަބހުސްކުރުމުގެް ްބޭފުަޅކު ްއަނެއް ްބޭފުޅަކާއި ްއެްއ ްނުކުތާ ްނިޒާމީ އިތުރު

ްހީވަީނ،ް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްދެން ްވާނެތޯޭއ. ްރަނގަަޅކަށް ްނެންެގވުން އުސޫލުން

ްކަންނޭނެގް ްމަޑުކޮށްލެއްވުްނ ްމިފަހަރު ްއިސްމާޢީލް ްއިބްރާހީމް  1450ދެން

ްދައްކަާވއިރު، ްމިވާހަކަފުޅު ްމިހާރު ްައޅުަގނުޑ، ދެންްްރަނގަޅުވާނީ.

ްކުރިައްށް ްޖަލްސާތައް ްމަޖިލީހުގެ ްހޫނުވެގެން ްއިތުރަށް އަނެއްާކވެސް

ނޑަްށްހީވަނީ.ްދެންް ނުގެންދެވިދާނެްގޮަތކަށްްދިމާެވދާނެްކަންނޭނގެްއަުޅގަ

ްއަޅުަގނުޑް ްއިންސިސްޓްކުަރއްވަންާޏ ްމާބޮޑަްށ އެހެންނަމަވެސް،

ްޢިްއޒަތްެތރި ްމާލޭގެ ްކުިރައށްގެންދަވާ ްއާދެ،  1455މެންބަރުްްއަރުވަންޖެހޭނީ.

ްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލް.

ް

ް

ް

ް1460 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމަނިކުފާނުގެްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްޢާންމުގޮތެްއަގިއ ނޑު ްައޅުގަ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ރޫލިންގތަކާއިްެދކޮޅަށްްއިންސިސްޓްކުރާްމީހެއްްނޫންްމިީއކީެއއް.ްެއއްެޗްއްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްދަންނަވާލަން ްދެންމެގައި ްމިދެންނެވީ.  1465ޖެހުނީމަ

ްއެބަޖެހޭް ްއަުޅަގނޑު ްވާހަކަފުޅު ްދެއްެކވި ްމިތާނގައި ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްކޮމިޓީެގް ްޑްރާފްޓިންގ ްސާފުކުރަން. ްސްޓްރެއިްޓކޮްށ، ރެކޯޑަށްޓަަކއި

ްއަ ްކަމަކަށް، ްފުރަތަމަ ްދެއްެކވީ. ްވާަހކަފުޅު ްޙަވާލާދެްއވާ ދިްމުޤައްރިރާ

ްވާހަކަެއްއް ްމުޤައްިރރު ްކޮމިޓީގެ ްްޑރާފްޓިންގ ްމިޖަލްސާގައި މިމަޖިލީހުގެ

ްމެންބަރު.ް ްމާލޭގެ ްމިދެއްީކ ްއަދި ްވާހަކަެއއް ްދެްއކި ްމިތާނަގއި  1470ނުދައްކާ.

ްއަިދް ްމިމައްސަލައިަގއި ްހައިސިްއޔަތުން ްމުޤައްިރރުގެ ޑްރާފްޓިންގްކޮމިޓީގެ

ްައޅު ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ ްދަންނަާވކަށް ްނާންގަާވ.ްއެްއޗެއް ަގނަޑކަށެއް

ދެވަނަކަމަކަށް،ްހއ.ގެްޢިްއަޒތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމުޢިއްޒުްމިތާނގަިއް

އެްއޗެއްްވިދާުޅވުންްެއއީީކއެއްްއަދިްއެކަންްއޮތްގޮްތކަމަށްްބެލޭނެްއެްއވެްސް



 55 

ްލިޔެގެްން ްެއއްެޗއް ްމުޤައްރިރު ްކޮމިޓީގެ ްޑްރާފްޓިންގ ްނޯންނާނެ.  1475ހަމައެއް

ފައެއްްނޯންނާނެ.ްޑްރާފްޓިންގްކޮމިޓީގެްމެންބަރުންނަށްްމެންބަރުންނަށްްބަހާ

ްޑްރާފްޓިންގް ްލަފައާއެކު ްމާހިރުގެ ްފަންނީ ްލިިބވަަޑއިގަންަނާވނީ އަބަދުވެސް

ްކޮމިޓީންް ްޑްރާފްޓިންގ ްއެއްޗެހި ްހުންނަ ްތައްޔާރުކުރަްއވާފަިއ ޕެނަލުން

ްެއއްެޗްއް ްއެވިދާޅުވާ ްނިންމެވުމަށް. ްގޮެތްއ މަޝްވަރާކޮށް

ްޖަލްސާއެްއަގިއްޑްރާފްޓްކު ްެއއްވެސް  1480ރުމަށްފަހު،ްއަދިްްޑރާފްޓިންގްކޮމިޓީގެ

ްވާަހަކް ްއެްއޗެްއގެ ްއޮތް ްނުދެްއކި ްވާހަކަެއއްވެސް ްއެްއވެސް އެއާމެދު

ްދެންނެވިން،ް ްަރއީސަްށ ްމަޖިލީހުގެ ްިއއްެޔގައި ނުޑ ްއަުޅގަ އެދައްަކވަނީ.

ނޑަް އެިޅގެްންދިވެހިްރައްޔިތުންގެްޕާޓީންްނެރެފައިްއޮތްްބަޔާނެްއގަިއވެސްްކަ

ޑްރާފްޓިންގްކޮމިޓީގެްމުަޤއްިރރުްލިޔެގެްންބެހިްެއއްެޗކޭްލިެޔފައިްއެަބއޮތޭ.ް

ްއެަކްން ްއަުޅއްަވއި ްފިޔަވަޅެއް ްޖެހޭނެއޭ ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ ްދޭތެރޭ  1485އެާއއި

ްނުވަަތް ްކުެރއްިވޮގތެއް ްއެކަން ްަމނިކުފާނެ ްހާމަކުަރއްވަން. އޮތްގޮތް

ްނޭނގެ. ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ްމިހެންްްނުކުރައްާވކަމެއް މިކަންތަްއތައް

ްކަރާމަާތއި،ް ްމަޖިލީހުގެ ްދެންނެީވ، ނޑު ްައޅުގަ ްމަނިކުފާނަށް އަންނާނެތީވެ

ްމުޢައްސަސާެއްއް ްކޮންމެ ްހިމެނޭ ްމަޖިލީހުގައި ްެއކުލެިވގެންާވކަމެކޭ ޢިއްޒަތް

ްމުޤައްރިރާއި،ް ްެއކޮމިޓީގެ ްކޮމިޓީާއއި، ްޑްރާފްޓިްނގ ްއެހެްނވީމާ،  1490އެއީ.

ޓީގެްމުޤައްރިރާ،ްމިހެންްކިަޔކިަޔއިެގންްޙަޤީޤަތެްއްއިދާރީްކޮމިޓީާއއި،ްެއކޮމި

ްދެއްވަިއގެްން ްމަނިކުފާނުވެސް ްފުރުޞަތު ްދެއްކުމުެގ ްވާހަކަތައް ނެތް

ްނޫންކަންް ްރަނގަަޅށް ްއެކުރަނީ ްބައެއްގެ ްކުާރ ްއެހެން ްއަދި ނުވާނެއޭ.

ްފަރާތުން.ް ްމަޖިލީހުގެ ްޖެހިވަޑަިއގަންނަވާނެ ްހާމަކުރައްވަން މަނިކުފާނު

 1495ޑްރާފްޓިްނގްކޮިމޓީގެްމުޤައްރިރުްެއއްެޗއްްލިެޔގެންްބަހާފައެްއް،ްއެހެންވީމާ

ްޑްރާފްޓިންގް ްެއއްޗެިހ ްތައްޔާރުކުރާ ްޕެނަލުން ްޑްރާފްޓިންގ ނޯންނާނެ.

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްޝުކުރިްއާޔ ްރައްދުކުރަނީ. ްހަމައަށް ްމެންބަރުންނާ ކޮމިޓީގެ

ްރައީސް.
ް

ް1500 

ްހީކުރަން.ްއާދެ،ްިތްސާފުކޮށްދެއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްުއޅުއްާވްމައްސަަލްސާފުެވއްޖެަކމަށް ވަން

ްމިހާރުް ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްތި ްމިދަންނަވާލަީނ، އަޅުަގނޑު
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ްއެހެންް ްއަދި ްޕާީޓއަކުންެވްސ ްއެްއވެސް ްހިނާގ ރަޖިސްޓްރީކުރެިވގެން

ްއެހެންް ްއަދި ްބަޔަުކކަމަށްވިޔަްސ، ްއެހެްނ ދާއިރާއަކުްނ

ްދިެވހިރާއްޖޭ ްމަޖިލީހުގެްޖަމާޢަތަކުންކަމަށްވިޔަސް ްޚާްއޞަ ްރައްޔިތުްނގެ  1505ގެ

ްވާހަކަެއްއ،ް ްއެްއވެްސ ްޚިލާފަށް ްއެހިނގާގޮާތއި ްކަންތައްތައް ހިނގާ

ްއެކަްން ްހަމައަށް ނޑުމެންނާއި ްއަުޅގަ ްދެއްުކމަކީ، ްނެރެ ްބަޔަކު އެްއވެސް

ނަޑްށް ްއަުޅގަ ްެއކަމަށް ްއަތުެވއްޖެްއޔާ ްހަމައަށް ނާޑއި އަތުެވއްޖެއްާޔ،ްއަުޅގަ

ްފި ްޤާނޫނީ ްވާހަަކ.ްއާދެ،ްކުިރއަްށްއެޅެންހުރި ްައޅާނެ ނޑު ޔަަވޅުތަްއްއަުޅގަ

ްއަރުާވކަށެްއ،ް ްފުރުޞަެތްއ ްއަޅުަގނޑު ްއިުތރަށް ްދެން ްމިހާރު  1510ގެންދަވާ.

ނޑުްމިމައްސަލަިއަގއިްފުރުޞަތެއްް ދެންްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްދެންްއަޅުގަ

ް ްމިހާރު ްއަނެްއކާ ްއޭރުން ްރަނަގޅުވާނީ. ްކަންނޭނގެ ޖަހަނ4ްްްނޭރުވިއްޔާ

ްވާހަކަފުޅަށްްކަ ްމެންބަރެއްެގ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެން، ްއެހެރީ. އިިރވެފައި

ްސ.އަތޮުޅެގް ްއެހެންނަމަވެްސ، ްކަްނނޭނގެ، ްއެރުވުން ފުރުޞަތު

ްއެިދވަަޑއިގަންަނވާ.ް ްއެބަ ްއަނެއްާކވެސް ްމެންބަރު  1515ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަނެއްާކވެްސޭއް ްމެންބަރަކުވީމަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެްނ އަނެއްާކވެްސއެއްނޫން.

ްއިބްރާހީމްްމިދަ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްސ.އަތޮޅުގެ ްއާދެ، ންނަވާލެވުނީ.

ްޠާހިރު.ް

ް

 1520ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްފުރުޞަތުްްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްްްއައްުޑއަޮތޅު ްދަންނަަވން ްެއއްެޗއް ްރައީސް، ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްހަމަްވާހަަކދެއްެކވުން:ްޠާހިރު ްގަާވއިދު ްމިމަޖިލީހުގެ ްއާދެ، ްޑްރާފްޓްކުާރްދެއްވީތީ. ޖެހިފައިާވގޮތުން،

ްއެމެންޑޭޓްަގިއް ްަކނަޑއެޅިފައި. ްމެންޑޭޓެއް ްވަިކ ްއޮތީ ކޮމިޓީއަށްެވސް

ްއެްއޗެްއް ްކޮމިީޓައށް ްޑްރާފްޓްކުރާ ްގޮތުން،  1525ބަޔާންކުރެވިަފއިވާ

ްމައްޗަްށް ްއެބަހުސްގެ ްބަހުސްކުރުމަށްފަހު ްމިމަޖިލީހުގަިއ ޑްރާފްޓްކުރެވޭނީ

ްަކްދަންނަވާލަންވެގެންްައޅުަގނުޑ...ބިނާކޮށް.ްއެހެންވީމާ،ްއެވާހަ
ް

ް
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ްކުރީަގއިވެްސ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެއްތޯ ްދަންނަވާލެވިއްޖެ ްެއވާހަަކ ނޑަށް ްއަުޅގަ  1530އާދެ،

ްމުޙަންމަދުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްއަނެްއާކ ްނުކުތާއެއް ނިޒާމާބެހޭ

ްނަޝީދު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1535 

ްދިރާސާކޮށްްްުމޙަންަމދުްމާލޭްމެންަބރުް ްިކޔަީނ ްެއކޮމިޓީއަށް ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްއެކޮމިޓީންްްވާހަކަެދއްކެުވން:ްނަޝީދު ްދިރާސާތަެކއްެވްސ ްއެެހންވީމާ، ްކޮމިޓީ. ޑްރާފްޓްކުރާ

ްއަޅުަގނުޑް ްޫނން ްއެވާހަކަެއއް ްފެންނަނީ. ނަޑށް ްއަޅުގަ ކުރަންޖެހޭނެކަމަށް

ންނަވާލަންްއުޅުނީ،ްާޤނޫނުއަސާީސެގްދަންނަވާލަންްއުޅުނީކީ.ްައޅުަގނޑުްދަ

ްބާރުެގ12ްް ްނުވަތަ ްބޭނުންކޮށްގެން ްބާރުގެ ްއެބަބުެނއޭ، ްމާއްާދގައި  1540ވަނަ

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްޚިލާފަށް ްޤާނޫނުއަސާސީާއއި ްނުވަތަ ބިރުދައްކަިއގެން

ްމީހާއާިއ،ް ްމަސައްކަްތކޮށްފި ްުއވާލުމަށް ްމީހާއާިއ، އުވާަލއިފި

ނުޑާވލަންްމަ އި،ްމިއިންކަމެްއްއާސައްކަތްކޮށްފިްމީހާޤާނޫނުއަސާސީގެްބާރުކަ

2ްރާވާްމިހާާއއި،ްއެންމެބޮޑުްޚިާޔނާތުގެްކުށުންްކުށްވެިރވާނެއޭ.ްއަދިްޭއގެް

ްކަމެއްަގިއް ްބުނެފައިވާަފދަ ްގައި ް)ހ( ްމިމާއްދާެގ ްމިބުނަނީ،  1545ގައި

ްއެނގިހުެރް ްއެއިންކަެމއް ްމީހާއާއި ްެއހީވެދީފި ްމީހާާއއި، ބައިވެިރވެއްޖެ

ްމީހެއް ްހުރި ްކުށްވެރިވާެނއޭ.ްނާންގާ ްޚިޔާނާތުން ްއެންމެބޮޑު ވެސް

ްމިދަންނަވަނީ،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގްޢިއްޒަތްތެރިް ނޑު އެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްބަލައިގަެނވޭނެް ްމިތަނަށް ްއެއީ ްހުށަހެޅުން ްއެހުށަހެޅުއްިވ ްދެންމެ މެންބަރު

ްުއވާލުމަްށް ްޤާނޫނުއަސާީސ ްއެީއ، ްނޫނޭ.  1550ހުށަހެޅުމެއް

ްނާންާގްމަސައްކަތްކުަރއްވާފަް ްއެނގިހުރެ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، އިވާީތއޭ.

ްކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްެތރިްރައީސް.ޝުްނުހުންނަންވެގެންްރައީސްއަށްްއެންގީ.ް
ް

ް

ްމެންބަރަުކްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަނެްއކާވެްސ ްނުކުާތއެްއ ްނިޒާމާބެހޭ  1555އާދެ،

ނޑުްހަމަްޔަޤީންކޮށްްއަރުވަޭމްނަންގަަވއިފި.ްއަޅުަގނޑުްދަންނަވާނީ،ްއަުޅގަ

ްކަމެއްް ްޚިލާފަށް ްޤާނޫނުއަސާސީާއއި ްއިނދެގެން ްމިޮގނީޑގައި އަޅުަގނޑު
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ްއެވާހަަކް ްެދން، ްދަންނަވާލެވިއްޖެ. ނޑު ްއަޅުގަ ްވާހަކަ ްނުދޭނެ ހިނގިއަކަ

ްގދ.ެގް ްމިހާރު ްއަނެްއކާ ްއަުރވަމުން ްޔަީޤންކަން އަދިވެްސްެއއްފަހަރު،ްެއ

ްމުޙަ ްމެންބަރު ްފުރުޞަތެްއްޢިއްޒަތްތެރި ނުޑ ްއަުޅގަ ްޢަލީއަށް ްވަޙީދު  1560ންމަދު

ްއަރުވަން.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

 155ްް1565ަވނަްބާބުގ15ްްެޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްޤާނޫނުއަސާީސގެްްެމންަބރުްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީ

ްްޢަލީްމުޙަްނމަދުްވަީޙދު ްދަންނަވާލާނަން. ްމާއްދާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްމާއްދާ، ްެގ1968ްްވަނަ

ްްހަކަެދއްެކވުން:ވާ ްއުވުން، ްޢަމަލުކުރަންފަށ155ްާޤާނޫނުއަސާސީ ްމިޤާނޫނުއަސާސީއަށް .

ް ްފެށިގެން 11ްްދުވަހުން ްފެށިފައިާވ1968ްްޮނވެމްބަރު ްޢަމަލުކުަރން ގައި

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްމިއޮތީ ްުއވުނީެއވެ. ްޤާނޫނުއަސާސީ ްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހި

ްވާހަކަދެެކިވއް ްމިތާނގައި ްއެހެންވީމާ، ްޤާނޫނުއަސާީސްއުޭވގޮތް.  1570ޖެ

ްުއވަންް ްޤާނޫނުައސާސީ ްއެހެންވީމާ، ްނުެލވޭނެ. އުަވއެްއވެސް

ްވާހަަކް ްއުވޭ ްފާސްކުރީމަ ްމިގޮތަށް ްމިމަޖިލީހުން ްހަމަ ބޭނުންވެއްޖެްއޔާ

ްއެބައޮތް.ްއެްެހެންވީމާ،ްައޅުަގނޑުްެއކަންްފާހަގަކޮށްލީްއިނގޭތޯ.ް
ް

ް1575 

ްޙަޤީީޤްވާްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމި ްމެންބަރުންްއާދެ،ްދެން ްިޢއްޒަތްެތރި ްަމއްޗަށް ހަކަުފޅުތަކެްއގެ

ްަވިކް ްއޭގައި ްކޮންމެހެން ްއަޅުަގނޑު ްގެންދެވީމަ ޚިޔާލުފާޅުކުރަްއވަމުން

ްދެންނެވުމުެގް ްއެްއޗެްއ ްަވކި ްނޫނިއްޔާ ްަކނަޑއެޅުމުެގޮގތުން ްިނޔާ އެްއޗެއް

ްޖެހުމާއެކީަގިއް ްަގޑިވެްސ ްއިންޓަވަްލގެ ްމިހާރު ްދެން ްނެތި، ބޭނުމެއް

ްޢިއްޒަ ްއަުރވަން. ްހުސްަވގުތުކޮޅު ްމެންބަރުންނަށް  1580ވާއިުރ4:36ްްތްތެރި

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްވަަޑިއގެންދެްއވުންްއެދެން.
ް

ް]ށ16:36ްްނ16:66ްްްއިންޓަވަލްް[

ް
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ްއިށީނދެަވަޑއިގެންެދއްވުްންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޮގނޑިކޮޅުަތކުަގއި ްމެންބަރުން  1585ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްމިހާރުްމެނ59ްްއެދެން. ްއާދެ، ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންދެްއަވއިފި. ބަރުން

ްއޮީތް ްއަުރވަން ްފުރުޞަތު ނޑު ްައޅުގަ ްދަްއކަވަން ވާހަކަފުޅު

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްިޢއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޒާހިރަށް.

ް

ްމަޖިލީހުެގްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ނޑުެވސް ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްޝުކުިރއްާޔ .`ް1590 

ްގެންދަވާްްއަްޙމަދުްޒާިހރުްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްދައްަކވަުމން ްވާހަކަފުޅު ްޢިްއޒަތްތެިރން ްގިނަ ވަރަށް

ްބެހޭގޮތުްން ްގޮތަާކއި ްތަންފީޒުކުރެވޭނެ ްއިޞްލާުޙވުަމށްފަހު މިޤާނޫނުއަސާސީ

ްއޮތު ްބާބެއް ްރައީސް،ްމިޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްޢިއްޒަތްތެރި ްތާއީދުކުރަން. މަށް

ްދެްއކެިވް ްމުޢިއްޒު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްހއ.އަތޮުޅގެ މިގޮތުން

ްއަދިް ްތާއީުދކުރަން. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއަުޅަގނޑު ްވާހަކަފުޅުތަކަށް  1595ގިނަ

ްދީދީް ްއިބްރާހީމް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްޏ.އަތޮޅު ހަމައެއާިއއެކު

ްބޮޑަްށްފާހަގަކު ނުޑްވަރަށް ްއަުޅގަ ްނުކުތާތަކަށްވެސް ްމުހިންމު ްބަެއއް ރެްއވި

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަްތތެރި ްރ.އަތޮޅު ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ތާއީދުކުރަން.

ނޑުް ޝާހީންްޙަމީދާއި،ްޙަމީދުްދެްއކެވިްހުރިހާްވާަހކަފުޅުތަކަްށެވސްްއަުޅގަ

ް ްއިށީނދެަވޑަިއގެްނ ްކައިރީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއަދި  1600މިއިންނެވިްތާއީދުކުރަން.

އަޅުަގނުޑގެްއަޚްްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުް

ްތާއީދުކުރަްނ.ް ނުޑ ްއަުޅގަ ްނުކުތާތަކަްށވެސް ްހުރިހާ ްފާހަގަކުރެްއވި ޢަނިލް

ްމިަމސައްކަތްކުރުމަްށް ްނުލިބެނީ ްތާއީދު ްއަުޅަގނޑުެގ ްަރއީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްމި ްމެންބަުރން ްިޢއްޒަތްތެރި ނުޑްބައެއް ްއަުޅގަ ްެއއީ، ްމަގަށް. ހުށަހަޅުއްވާ

ްއިްސފަސްކުރަންޖެހޭް ްވިސްނަިއގެން ްައޅުަގނުޑމެން  1605ދެކޭގޮުތގަިއވިްއޔާ

ްގޮތުގަިއިވއްާޔް ްޤަބޫލުކުާރ ްއަޅުަގނޑު ްމިރޮނގުން ްއެބަހަރި. ކަންތައްތަެކއް

ްޕާޓީތަްއް ްހުރިހާ ްކަމަކީ ްކުރަންޖެހޭނެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްފުރަތަމަ އެންމެ

ްއަ ްލިޭބްޤަބޫލުކުރެވޭ، ްިސގްނަލް ްފެހި ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިުތންގެ ދި

ްމިހާރުް ްއަދި ްއެއީ ްއުފެއްދުން. ްކޮމިޝަނަެރްއ އިލެކްޝަން

ްއުެފއްދުން.ް ްކޮމިޝަެނއް ްއިލެކްޝަން ްގޮުތގެަމތިން  1610ޤާނޫނުއަސާސީަގއިާވ

ްއެބަޖެހޭް ްޤަބޫލުކުރަން ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެބަ، ްބަލަން އަޅުަގނޑުމެން
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ްއިޞްލާޙުވުމަްށފަ ްވިިދގެްންޤާނޫނުއަސާސީ ްއެއާއި ްފެށުމުން ްތަންފީޒުވާން ހު

ްސިޔާީސްމަސްރަޙަށްް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްދެައހަރަކީ ްއަންނާނެ ދިވެހިރާއްޖެއަށް

ްވީމާ،ް ްދެއަހަރެްއަކމަށް. ްގެންނާނެ ްހަލަބޮލިކަމެއް ްބޮޑެިތ ވަރަށް

ްވީހާެވްސް ްނިންމަންޖެހޭނީ ްރާާވއިރުަގއި ްކަންތައްތަްއ  1615އަޅުަގނޑުމެން

ްރައްޔިތުންނަްށްއޮމާންކަމާއިެއީކގަ ްމިބަދަލުތަކަކީ ްގެނެވޭތޯ. ްބަދަލުތަްއ އި

ްނާރާް ްޤައުމަށް ްލޮޅުން ްބޮޑެިތ ްތަްަޙަްނމަލްކުރެވޭ ފަސޭހަކަމާއިއެީކަގއި

ްކަހަލަް ްގެްނދެވޭނެ ްކުިރއަށް ްކަންތައްތަކެއް ްހުރިހާ އޮމާންކަމާއިެއކީ

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާންޖެހޭނެ. ބަދަލުތަކަކަށް

ްއިޞްލާޙުކުެރޭވްޤަބޫލުކު ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްނުކުރިަޔސް  1620ރިޔަސް

ްދިވެހިރާއްޖެއިްން ްއަންަނއިރު ްއިޞްލާުޙވެގެން ޤާނޫނުއަސާސީ

ްތާރީޚުަގިއް ްރާއްޖޭެގ ްއަދި ްމިކުރަނީ ްއުފަން އަޅުަގނޑުމެން

ްއަިދް ްލިބިގެންވާ ްމިނިވަންތަކެއް ްބޮޑެތި ްކަހަލަ ތަޖުރިބާކޮށްފައިނުވާ

ްމަޖިލީހަ ްމުައއްސަސާތަކަްށްރައްޔިތުންެގ ްމުސްތަިޤއްލު ްއެިކއެކި ށާއި

ްެއހެންވުމާއެކު،ް ްޤާނޫނުއަސާސީއެއް. ްާއ ްލިބިގެްނވާ  1625ބާރުތަކެއް

ްމައްސަލަތަކަްށް ްނުކުމެދާނެ ްތަޢާރަފްވުމުން މިޤާނޫނުއަސާސީ

ްގެެނވޭތޯް ްަޙްއލެއް ްއޮމާންކަމާިއއެކު ްަވރަކުން ްެވވުނު އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެބަޖެހޭ. ްވަކިމީހަުކްްބަލަން ްއިތުބާރުކުެރެވނީ ރައީސް،

ވެރިކަމުަގއިްހުެރގެނެްއްނޫން.ްވަިކްބަަޔކުްވެރިކަމަށްްއަިއސްގެނެްއްނޫން.ް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއޮތުން. ްޭރވިފައި ްނިޒާމު ްއިތުބާރުކުެރޭވގޮތަށް  1630އިތުބާރުކުރެވެނީ

ްއުފެދިގެންް ްކޮމިޝަެންއ ްކޮމިޝަނަރެއް، ްއިލެކްޝަން މިދެންނެވީ

ވެސްްދެންނެވިގޮތަށްްޕާޓީތަުކގެްތަރުޙީބާިއ،ްރައްޔިތުންެގްމިދެންނެވީްކުރިން

ްއިލެކްޝަްން ްއުފެއްޭދ ްސިގްނަލްއާއިެއީކގައި ްފެހި މަޖިލީހުގެ

ްއެބަޖެހޭ.ް ްވާން ްމަސަްއކަތަކަށް ްއަޑިފެންނަ ްމަސަްއކަތަީކ ކޮމިޝަނުގެެވސް

ްއެބަޖެހޭ.ް ްާވން ްމަސަްއކަތަކަށް ްއެނގޭ ްމަސައްކަެތްއ ްހުރިހާ  1635އެކުރާ

ްީކއްެވގެންކަެމްއްްދާދިފަހުން ްނޭނގެ ނޑަކަށް ްއަުޅގަ ްަބޔަުކ، އިންޑިއާގެ

ްވަޑަިއގެްން ްބޭފުޅުންކޮޅެްއ ްބައްދަލުކުރެްއވި ްބައްދަލުކުރީ. އަޅުަގނާޑއި

ްއިންޑިއާއިްން ްމިހާރު ްމެޝިނެއް. ްވޯޓުލާ ްމެޝިނެއް. ްގެންނެވި އެބޭފުޅުން
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ްެއީއް ްބުނާގޮުތަގއިިވއްާޔ ްއެމީހުން ްމެިޝނެކޯ. ްއުޅޭ އުފައްދަިއގެން

ްއެމެޝިންް ްޤަސްދުކުރަނީ ްއެމީހުން ްއަދި ްނޫން. ްމެޝިނެއް  1640މަކަރުހެދޭ

ްހަދިޔާކުރަން.ް ްދިވެހިާރއްޖެއަްށ ްމެޝިނެއް ްަބއިވަުރ ްއެަތއް އެަވއްތަރުެގ

ްވޯޓުލީާމް ްއެމެޝިނުން ްދެއްިކ. ްޑެމޮންސްޓްރޭަޝނެއްވެްސ އަޅުަގނޑަްށ

ްކުޑަުކަޑް ްމިކަހަަލ ްނިކުންނަގޮތާއި ްނަތީޖާ ވާގޮާތއި،

ްބުނާގޮތުަގިއވިްއާޔްޑެމޮންސްޓްރޭ ްއެމީހުން ްއަދި ްދެއްކި. ޝަނެއްެވސް

ްޤަސްދުކުރަނީް ްއެމީހުން ްއަދި ްނޫން. ްެއއްެޗއް ްައގުޮބޑު ްއެހާ  1645އެމެޝިނަކީ

ދިވެހިރާއްޖެއަށްްހުރިހާްރަށްރަށަކަށްވެސްްވާވަރަށްްއެމެޝިުންހަދިޔާކުރަން.ް

ްޒަމާނުގައިް ްޓެކްނޮލޮޖީގެ ްއިލެކްޓްރޯނިކް ްއެްއޗަކީ ްމިއުޅޭ ިމްްދަންނަވަން

ްހިފޭގޮތަށްް ްއިުތބާރު ްރަނގަޅު ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް މެޝިންތަކާއިެއކީަގއި

ްމަސަްއކަތްކޮށްފިއްާޔ.ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެިނޒާމަށް ްބޭްއވިދާނެއޭ އިންތިޚާބެއް

ްބަެއްއް ްބޭުނންވަނީ ްދަންނަވަން ްދެން ްއަުޅަގނޑު ްަރއީސް،  1650ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެބަވި ްވާހަކަފުޅުަގއި ްމެންބަރުންގެ ްބައެްއކަހަަލްޢިއްޒަތްތެރި ދާުޅވޭ

ްމަޖިލީހުންް ްގޮސްފައި ްމަޖިލީހަށް ްަރއްޔިތުްނެގ ވަޒީފާތައް

ްދިނުމާިއް ްއެްނޑޯސްމަންޓެއް ްއެއަށް ްފަހުން ްދެން އެޕްރޫވަްލއާިއއެީކގަިއ

ްވާހަކަ.ް ްނުގަްނނަވާ ްހަމަޖެހިވަޑައި ްހިތްޕުޅު ްއެބޭފުޅުން ބެހޭގޮތުން

ްއަުޅގަް ްަވޒީފާތަކަށް. ްދާިއރާގެ ްޝަރުޢީ ްހީވަީންޚާއްޞަކޮށް  1655ނޑަށް

ްރަނގަޅެްއް ްކުރުން ްއެކަންތައް ްައޅުަގނޑުެމންނަށް އެނޫންގޮތަކަށް

ްއެކުލަވާެލވިފަިއް ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުންގެ ްމިހާރު ްސަބަބަކީ ނުވާނެހެން.

ްމަޖިލީހަކަްށް ްރައްޔިތުންގެ ްމިބަލަނީ ްައޅުަގނޑުމެން ްބަލައިާލއިރު އޮތްގޮތަށް

ްއޮންނާނެކަމަށް ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުންެގ ްތަންފީުޒެވްްމިހާރު ޤާނޫނުއަާސސީ

ްހުރިގޮތް.ްަބލައިލާއިުރަގިއް ްވިސްނުން ްއަޅުަގނޑުގެ ްދެން  1660ނިމެންދެން.ްއެއީ

ްމަޖިލީހުގަިއް ްމެންބަރުންނަކީ ްބަެއއް ްެތރެއިން ްމީގެ ްިޢއްޒަތްތެރި، ބައެއް

ްދަންނަވަންޏާ،ް ްމިސާލަކަށް ްމެންބަރުން. ްނުތިއްަބވާާފނެ މުސްތަޤްބަލުގައި

ްޤާނޫނުއަސާސީއަ ްނުތިއްބަވާނެ.ްމިހާރު ްަވޒީރުންނެއް ްޢަމަލުކުރާއިރުަގއިްު ށް

ްވެރިންނެއްވެްސް ްކުންފުނިތަކުގެ ްމިނިވަން ްސަރުކާުރެގ ްއެކިެއކި އަދި

ްުކރިމަތިލައްވަްން ްއަމިއްލަފުޅަށްވެސް ްޭބފުޅުން ްބަެއއް ްއަދި  1665ނުތިއްބަވާނެ.
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ްސިގްނަލްް ްރަތް ްބޭފުޅުންނަށް ްބައެއް ްައދި ްނުވެދާނެ. ބޭނުންފުޅުވެސް

ންެވސްްދެްއވަފާނެ.ްެއހެންވުމާއިެއކީަގއިްމިހާރުްއޮްތްމަޖިލިސްއަީކްރައްޔިތު

ްގޮތެްއވެްސް ްއޮންާނނެ ްއެމަޖިލިސް ްއޮންނާނެ، ްމުސްތަޤްބަލުގައި ްއަދި އެއީ

ްހަމަް ްއެާއއި ްއަިދ ްއަންނާނެ. ްބަދަލުވެގެން ްޮބޑަށް ްވަރަށް ްވީމާ، ނޫން.

ްގޮތުގެމަިތން ްއެްއގޮތްވާ ްޤާނޫނުއަާސސީއާއި ްއާ  1670މަޖިލީހެއްްްއެުކއެކީހެން

ްވަރަްށް ްއަްަަދދުވެސް ްމެންބަރުންގެ ްއެމަޖިލީހުގެ އެކުަލވާލެވޭިރއިރުަގއި

ްާއް ްކޮންމެކަމެއްަގއި ްނިންމަވާ ްމިމަޖިލީހުން ްއެހެްނވުމާއިެއީކގަިއ ގިނަވާނެ.

ްޖުޑީޝަީރެގް ްބޭނުންވޭ. ްއެބަ ްހޯދަން ްއެންޑޯސްމަންޓެއް މަޖިލީހުން

ްވަް ްވަގުީތ ްބޭފުޅުންަނށް ްތިއްަބވާ ްރަނގަޅުކަމެްއްދާއިރާަގއި ްކިއުމަީކ ޒީފާއޭ

ްނޫންް ްަވޒީފާއެޭކ ްަވގުތީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެއއްބަްސަވން. ނުޑ ްއަުޅގަ  1675ނޫން.

ްނަންފުޅުް ްއެބޭފުޅުންގެ ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުން ްއޮތް ްމިހާރު ކިޔާނީކީ.

ްެއއޮީތް ްފާސްވެއްޖެއްޔާ ްއެމަޖިލީހުން ްހުށަހަޅައިެގން ޤަބޫލުފުޅުކުރެވޭތޯ

ްއެކަން ްއެހިސާބަށް ްއަަލްށްނިމުނީ ްއެހެންނަމަވެސް، ްެއަވގުތަށް. ަތއް

ްއެމަޖިލީހުގެް ްއަންަނއިރުަގިއ ްއިންތިޚާބުވެގެން ްމަޖިލިސް ރައްޔިތުން

ްއެންޑޯސްމަންޓެްއްދެްއަވން.ްވާހަަކއަކީ،ް ްއެބޭފުޅުންނަށް ްޖެހޭނެ  1680މެންބަރުން

ްވިންަދކީ.ް ްރަްއޔިތުްނގެ ްެއއީ ްކުަރއްާވކަން. ްޤަބޫލުފުޅު އެބޭފުޅުން

ްތާް ްއޭެގްރައްޔިތުންގެ ްދާްނޖެހޭނީ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެގޮތަށް ްއެއީ. އީދަކީ

ްރައީސް،ް ްޢިއްޒަްތތެރި ްފެނުނަސް. ްހަމަނުޖެހުންތަކެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

އަޅުަގނޑުްދެޭކގޮުތގަިއވިްއޔާްއަޅުަގނޑުމެންްއެންމެްފުރަތަމަްކުރަންޖެހޭނެް

ްކޮމިޝަންެގް ްއިލެކްޝަްނ ްޤާނޫނާއި، ްއިންތިޚާބާއިބެހޭ ްމި  1685ކަމަކީ

ްފުރަތަމަްކަން ްެއންމެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދެން ްނިންމުމަށްފަހުަގއި ތައްތައް

ްޤަބޫލުކުރާް ްބޭްއވުން.ްއަުޅަގނޑު ްއިންތިޚާބެއް ްރިޔާސީ ްކަމަކީ ކުރަންޖެހޭނެ

ްއެުކއެކީހެްން ްނިމުމާއި ްހަމަ ްިއންތިޚާބު ްރިޔާސީ ގޮތުަގިއވިްއޔާ

ްއެހެންނޫ ްބާްާއްވަން. ްއިންތިޚާބެއް ްޢާންމު ްއެބަޖެހޭ ނިއްާޔްއަޅުަގނޑުމެން

ްބަނަވާނެ،ްވަރަްށްއުނދަޫގވާެން ްވަރަށް ްމަްޝރަޙް ްމަޖިލީހުގެ  1690އަނެއްާކވެސް

ްއެނިގަވޑަިއގަންނަވާެން ްގެންދަން. ްކުރިއަށް ްމަސައްކަތްތައް މަޖިލީހުން

ްޕާޓީް ްމިގެންދަނީ ްމަސައްކަތްކުރަމުން ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްމިހާރު ފަދައިން
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ްކު ްމަސައްކަތް ްތެރެއިން ްނިޒާމުގެ ްޕާޓީ ްމިގެންދަނީ.ްނިޒާމެއްނެތި ްަށް ރިއަ

ްދަތިތަްއް ްބޮޑެތި ްދިމާވާ ްފަރާތްތަކަށްވެސް ްހުރިހާ ްސަބަބުން މިހެންވުމުގެ

ްދިާމާވް ްސަރުކާރަްށވެސް ްއަިދ ްބޭފުޅުންނަށްވެސް ްޕާޓީަތކުެގ  1695އެބައާދޭ.

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްއަންނާނީ ްޙައްލެއް ްމިދަތިތަަކށް ްއެބައާދޭ. ދަތިތައް

ްމަ ްނިޒާމާއިއެކީަގއި ްޕާޓީ ްހަމަޖެހިގެންްފުރިހަމަ ްގޮތެްއ ސައްކަްތކުރެވޭނޭ

ްއެންމެް ްގޮތުަގިއވިްއޔާ ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުަގނުޑ ްހަމަޖެހޭނީ ްިމގޮތް އައުމުން.

ްއެީއް ްދެން، ްއެބަޖެހޭ. ްއަންނަން ްމަޖިލީހަށް ްޤާނޫނެއް ްމިއާއިބެހޭ ފުރަތަމަ

ްކުރެވިދާެން ްެއކަންތަްއ ްނެތަްސ ްމިޤާނޫނުއަސާސީގައި  1700ކޮންމެހެން

ްެއކަމަކު ްކަންނޭނގެ. ްއިންތިޚާބެްއް، ްޢާންމު ްއިންތިޚާބަށްފަހު ިރާޔސީ

ްޢާންމުް ްއެއީ ްގޮތުަގއިިވއްާޔ ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެބަޖެހޭ. ބާއްވަން

ްބޭފުޅުން،ް ްޝާމިލްެވވަަޑއިގަންަނވާ ްޕާޓީތަކުގެ ްއޮތުމުން އިންތިޚާބެއް

ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާްމެންބަރުންްއެބޭފުޅުންްޕާޓީްހައިްކޮމާންޑުންްއަންަގާވް

ްނިންމަވާްއެން ްޕާޓީން ްއަދި ްކިޔަމަންެވަވޑަިއގަންނަވާނެ.  1705ެގވުންތަކަށް

ްިނންމެވުމައިގެްން ްކަންތައްތަްއ ްމަޖިލީހުގެ ްެއްއގޮތަކަށް ނިންމެވުމާއި

ްމަޖިލީހުގެް ްސަބަބުްނ ްއެހެންވުުމގެ ްވަަޑިއގަންނަވާނެ. ކުރިއަށް

ެވްސްމަސައްކަތްތަްއްައވަްސވެގެންާދނެ.ްއެހެންނޫނިއްޔާްމަޖިލީހުެގްއަނެްއކާ

ްހަމަް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީސް. ްޢިްއޒަްތތެރި ްތާއްޓެްއވާނީ އިތުރު

ްމުސްތަޤިއްުލް ްާޚއްަޞ ްބަލައިލާްާއިުރގައި ނުޑ ްއަުޅގަ  1710މިނަޒަރުން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްޢައްޔަނުކުރެްއވުްނވެްސ ްބޭފުޅުން މުއައްސަސާަތކަށް

ްނަންފުޅު ްމަޖިލީހަށް ްއޮްތ ްމިހާރު ްެއއީ، ްމިގޮތަށް. ތައްްގެންދަންޖެހެނީ

ްގޮތަކަްށް ްފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ްމަޖިލީހަށް ްއޮތް ްމިހާރު ހުށަހަޅައިގެން

ނިންމެވުންތައްްނިންމެވުމުންްއެބޭފުޅުންްމަސައްކަތްޕުޅަށްްަވޑަިއގަންނަވާނީ.ް

ްއެބޭފުޅުންް ްއިންތިޚާބުވުުމން ްމަޖިލިސް ްރަްއޔިތުްނގެ ްއަލުން  1715އޭގެފަހުން

ްދެްއވަން ްއެންޑޯސްަމންޓެއް ްއެއަށް ްމިްްވަަޑއިގެން ްޮކންމެހެން އެބަޖެހޭ.

ްރަީއސް.ްމިސާލަކަްށް ްޢިއްޒަތްތެރި އެންޑޯސްމަންޓަކީްނޫނެޭކްާވަކށްްނުޖެހޭ

ްރައްޔިތުްނެގް ްއޮްތ ްމިހާރު ްވިސްނޭގޮުތަގއި ނޑަށް ްއަުޅގަ ދަންނަވަންޏާ،

ްބޮޑަށްް ްވަރަށް ްފާސްކުރައްވާނީ ްނަންފުޅު ްބޭފުޅެއްގެ މަޖިލީހުންވެސް
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ްޤާިބލް ްއެބޭފުެޅއްެގ ްފެންވަރާއި،ްބައްލަވާފަިއ ްތަޢުީލމީ ްއެބޭފުޅެްއގެ  1720ކަމާއި،

ްިނންމަވާނީ.ްއަދިް ްގޮެތއް ްބިނާކުރައްވާަފއި ްމަްއަޗށް ްތަޖުރިބާގެ އެބޭފުޅެްއގެ

ްހަރުދަނާކަމާއިއެީކް ްމަސައްކަތްޕުުޅަގއި ްބޭފުެޅއް ްނިންމަވާ އެގޮތަށް

ްކަންތައްަތއްް ްއިންސާާފއިެއީކ ްހުންނަަވިއގެން ދެމިވަޑަިއގެން

ްއިންތިޚާބަށްްނިންމަވާކަމަށްވަ ްދެްނ ްދެޭކގޮތުަގިއވިްއޔާ ްައޅުަގނޑު ންޏާ

ްއެބޭފުޅެއްް ްނުވާނެ ްބޭނުންފުޅެއް ްމަޖިލީހުންެވސް  1725ރައްޔިތުންގެ

ްެއންޑޯސްމަންޓެްއް ްެއްއޗަކީ، ްމިއުޅޭ ްދަންނަވަން ްއެީއ، ބަދަލުކުރާކަށެއް.

ލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެެއވެ.ްެއއީ،ްއުނދަގޫކަަމކަށްްނުވާނެ.ްތެުދފުޅެއްްވަަރްށް

ްކަންނޭނެގްއު ްވާހަަކެއއް ްއުނދަގޫ ްވަރަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ނދަގޫކަެމއް

ނޑިޔާރެެކވެ.ް ނޑިޔާރަކީްަވގުތީްުއއްތަަމފަ އަޅުަގނޑުމެންްބުނަން.ްއުއްަތމަފަ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ނޑިޔާެރކެވެ. ްުއއްތަމަފަ ްަވގުތީ ްނުކިޔަމާތޯ  1730އަޅުަގނޑުމެން

ް ްމިހާރުގެ ްަވޒީފާެއއް ނޑިާޔރުގެ ްއުއްތަމަފަ ޤާނޫނުއަސާސީާއިއްމިދަންނަވަނީ

ްމަޖިލީހަށްް ްރައްޔިތުްނގެ ްނަންފުޅު ްބޭފުޅެއްގެ ްގޮތުގެމަތިން އެްއގޮތްވާ

ްއެކަެމްއް ްގޮަތކަށް ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުްނގެ ގޮްސގެން

ްެއް ްޕާޓީތަކުން ްނިންމާއިުރގައި ްއެގޮތަށް ްަޔޤީން ނިންމަވަނީއޭ.ްައޅުަގނޑަށް

ްގޮތެްއވެްސް  1735އޮންނާނެކަންްއޭގައި.ްއޭރުްންއަނެއްާކވެްސްފެނިވަޑަިއގަންނަވާ

ްާއް ްގެްނދަވާއިރު ްކުރަމުން ްއެަމސައްކަތްފުޅު ްބޭފުޅަކު އެނަންފުޅެްއގެ

ްދެއްވިދާނެ.ް ްއެންޑޯސްމަންޓެއް ްއެކަމުން ްމަޖިލިސް ްއާ ްއައުމުން މަޖިލިސް

ްޙާލެއްަގިއް ްއެްއެވސް ްސަރުކާރު ްައޅުަގނޑަކަެށއް ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ްގޮތަ ްސަރުކާރެްއްބަދަލުކުރާ ްވަގުީތ ްމިދެންނެވީ ްނުކުރެވޭ. ްތާއީެދްއ ކަށެއް

 1740އޮތުމާއިްބެހޭގޮތުްންބަެއއްްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުންްވާހަކަފުުޅްދައްަކވައިިފ.ް

ްސަބަބަީކ،ް ްތާއީދުނުކުެރވޭ ްނުކުރެޭވ. ްާތީއދެއް ނޑަކަށް ްއަުޅގަ އެައކަށް

ްދަތިތައް،ް ްކިތަންމެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

އަޅުަގނޑުމެންނަށްްކިތަންމެްޮބޑެތިްދަތިތަކެްއްތަޙަންމަލުކުަރންްޖެހުނަސް،ް

ްއަޔަްސް ްހިތްހަމަނުޖެހުމެއް ްބޮޑު ްކިތަންމެ ްނުރުހުނަސް، ްބޮޑަށް ކިތަންމެ

ްވާއިުރަގިއް ްމަަސއްކަްތކުރަން ްޑިޮމކްރަސީއަށް ްމިހާރު  1745އަޅުަގނޑުމެން

ްގޮ ްއެްއގޮްތާވ ްޑިމޮކްރަސިާއއި ްގެންނަންވާނެ ުތގެމަތިން.ްބަދަލުވެސް
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ްބޭނުންކަމަށްވަންާޏް ްޤާއިމްކުރަން ްހޯދަން ްސަރުކާެރއް ްއާ އަޅުަގނޑުމެން

ްރައްޔިތުންް ްހަމައަްށ. ްރައްޔިތުންނާއި ްދާންޖެހޭނީ އަޅުަގނޑުމެން

ްހަމަވީތޯ.ް ްަވގުތު ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްސަރުކާރު.. ްއާ ްބަޔަކަށް އިންތިޚާބުކުރާ

 1750ްވިްފުުރޞަތަށް.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސްްދެއްް

ް

ނުޑްްވަީޒރުންގެްމަޖިލީުހގެްމެްނބަރުް ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއިންތިޤާލީްބާބެއްްބޭއްުވމަށްްއަޅުގަ

ްޤާނޫނުއަސާސީއަްށްްމުޙަްނމަދުްަނޝީދުް ްމިދާ ްޢަމަލުކުރެވެމުން ްމިހާުރ ްސަބަބަކީ ްތާއީދުކުރާ

ްއިޞްލާްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދޫކޮށް ްމުޅިން ްާއްޢަމަލުކުރުން ްމުޅިން ްމިދާ ޙުކުެރވެމުން

ްަވގުުތގެް ްނަގާ ްދިއުމަށް ްބަަލއިގަތުމާިއްހަމައަށް ްމުޅިން  1755ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްއެހެންކަމުން،ް ްގުުޅވާލަދިނުން. ްގޮތުން ްފާލަްަމެއްގެ ދޭތެރޭގައި

ްއުސޫލުތަްއް ްޢާންމު ްހުރި ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްމިދާ އިޞްލާޙުކުެރވެމުން

ްއެޤާނޫނުއަސާ ްހުރިނަމަވެސް ްފެށުމާއިްއެގޮތަށް ްޢަމަލުުކރަން ްމުޅިން ސީއަށް

ްޤަބޫލުކުރަން.ް ްހަމަޖައްސަންޖެހޭނަކަމަްށ ްއިންތިޒާމުަތކެއް ްޚާއްޞަ ހަމައަށް

ނޑަްށް ްއަޅުގަ ްއެގޮތުން ްޤަސްދުކުރަނީ ްބިނާކުަރން ްވާހަކަ  1760އަޅުަގނުޑގެ

ް ްަމއިަގނޑު ްއަޅުަގނުޑ9ްްފާހަގަކުރެވޭ ްފުރަތަމަ ްަމއްޗަށް. ދާއިރާެއއްގެ

ްބޭނު ނޑަްށްދަންނަވާލަން ްއަުޅގަ ްެއގޮތުްނ ްވާހަކަ. ްއިްނތިޚާބުތަކުގެ ންވަނީ

ްވާސިލްވުމަށްޓަަކިއް ްފުރިހަމައަށް ްޤާނޫނުައސާސީއަށް ްއާ ފެންނަގޮތުގައި

ްފުރިހަމައަށްް ްޤާނޫނުއަސާސީއަްށ ްމިދާ ްއިޞްލާޙުކުެރވެމުްނ ނުވަތަ

ްބާއްވަންޖެހޭ.ް ްއިންތިޚާބެްއ ްިތން  1765ވާސިލްވުމަށްަޓކައި

ްމަޖިލީހުެގްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކު ްަރއްޔިތުްނގެ ްއިންތިޚާބު. ހޮުވމުގެ

ްގޮތުގެމަިތްން ްބަޔާންކޮށްަފއިާވ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްއާ މެންބަރުން

ްމާލެއާއި،ް ްއުސޫުލން ްލާމަރުކަޒީ ްއަދި ްއިންތިާޚބު. ްޭބއްޭވ ހޮވުމަށްޓަކައި

ްއިންތިޚާބުް ްިތން ްމި ްއިންތިޚާބު. ްބޭއްވޭ ްހިްނގުމަށްޓަކަިއ އަތޮޅުތައް

ްފުރިހަމައަށްްްއަޅުަގނޑުމެން ްޢަމަލުކުރަްނ  1770ޤާނޫނުައސާސީއަށް

ްއެކަްން ްއެބަޖެހޭ. ްބާްއވަން ްކޮންމެެހންވެސް ފަށައިގަތުމަށްޓަަކއި

ްބޭނުންވަނީް ްދަންނަވާލަްނ ްެއއްެޗއް ްއަުޅަގނޑު ްދެން ކުރުމަށްޓަކައި

ްއެް ްއެއީ ްދާއިރާިއން. ްދެވަނަ ްފާހަގަކުރާ ްވާހަަކއިަގއި އަޅުަގނުޑގެ

ްޤާނޫ ްޤާނޫނު،ްއިންތިޚާބުތަކާއިބެހޭ ްއިންތިޚާބާއިބެހޭ ްރިޔާސީ ްހެދުން. ނުތަްއ
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 1775ޢާންމުްއިންތިޚާބާއިބެހޭްޤާނޫނު،ްލާމަރުކަޒީްއުސޫލުންްމާލެއާއި،ްއަތޮޅުަތްއް

ްދެންް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހެދުމަށްފަހު ްމިޤާނޫނުތައް ްޤާނޫނު. ހިންގުމާއިބެހޭ

ްއުފައްދަންޖެހޭް ްއެއީ، ްދާއިރާއަށް. ްތިންވަަނ އިސްކަންދޭންވީ

ްގޮތުަގިއްމުއައްސަސާ ްފާހަގަުކރެވޭ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްމިގޮތުން ްއުފެއްދުން. ަތއް

މުއަްއސަސާައކާއިްާޤނޫނުއަސާސީަގިއ4ްްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްބަޔާްނެވެގންވާް

ްދެް ްއިތުރު ްމުހިންމު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްނެތްނަމަވެްސ  1780ބަޔާންެވގެން

ް ްޖުމްލަ ްވޭ. ްއިލެކްޝަްނ6ްްމުއައްސަާސއެއް ްފުރަތަމަ މުއައްސަސާ.

ްކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަ ްއެންޓި ްދެން، ްމުހިންމު. ްވަރަށް ްއައުން ނެއްްް

ްކޮމިޝަންް ްސަރވިސް ްޖުޑިޝަލް ްދެން، ްމުހިންމު. ްއައުންްް ކޮމިޝަން

އައުންްމުހިންމު.ްދެން،ްމިހާރުވެސްްޤާނޫނުއަާސސީގެްދަށުްންނޫނަސްވެްސް

ްިސވިލްް ްކޮމިޝަަނކާއި، ްހިއުމަންރައިޓްސް ްް ްނަަމވެސް ްދަށުން  1785ޤާނޫނެއްގެ

ްކޮ ްއެެވްސްސަރވިސް ްވީަނމަވެސް ްއެކުލަވާެލވިފައި މިޝަނެްއ

ްމުހިންމު.ް ްައުއން ްއެްއގޮތަށް ްރޫޙާއި ްބަޔާންކުާރ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްއިންޓަރގްރިީޓް ްޕޮލިސް ްނެތްނަމަވެްސ ްބަޔާްނކުެރވިފައި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއް ނޑައެިޅގެން ްކަ ްމުހިންމު. ްވަރަށް ްައއުން ކޮމިޝަނެއް

ްޤާނޫނުއަސާސީާއިއްބަޔާންކޮށްފައިް ްމަރުޙަލާގައި ްއިންތިޤާލީ ްކަންތައްަތއް  1790ވާ

ްއޭގެް ްރޫޙު ްޤާނޫނުއަސާީސެގ ްަނމަވެސް، ްކުރިކަމަށްވީ ޙަވާލާދީ

ްގެންނަންޖެހޭް ްއުފައްަދއިގެްނ ްޤާނޫނެއް ްއާލާކުރުމަށްަޓކައި ފުރިހަމަގޮތުގައި

ްތެޭރަގިއް ްުއސޫލުގެ ްއިންތިޤާލީ ނޑިަވޅުަގއި ްމިދަ ްހަމަ މުއައްސަސާަތއްެވސް

ްނިމޭއިުރް ްޢަމަލުކޮށް ްއުސޫލުތަކަށް ްިއންތިޤާލީ ްއޭރުން ްމުހިންމު. ގެނައުން

 1795އަޅުަގނޑުމެްނގެްތެރޭގައިްއިލެކްޝަންްކޮމިޝަނަކާއި،ްއެންިޓްކޮރަޕްޝަންް

ްހިުޔމަންރައިޓްްސް ްކޮމިޝަްަނަާކއި ްަސރވިސް ްޖުޑީޝަލް ކޮމިޝަނަކާއި،

ްއިންޓަ ރގްރިީޓްކޮމިޝަނަކާއި،ްިސވިލްްސަރވިސްްކޮމިޝަނަާކއި،ްޕޮލިސް

ްުއފެއްދުމަށްޓަކަިއް ްކޮމިޝަންތައް ްމި ްައދި ްއޮންނާނެ. ކޮމިޝަނެއް

ްއުފައްދާފަިއާވް ްމަޝްވަރާގެމަތީްނ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ މިހާތަނަށް

ްހުރިހާް ްެއހެން ްކޮމިޝަންތައް، ްއެހެން ްފިަޔވައި  1800ކޮމިޝަންތައް

ްސިާޔީސް ްފެންނަޮގތަކީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއުފެއްދުމަށްެވސް ކޮމިޝަންތައް



 67 

ްބަެއްއްޕާ ްތެެރއިން ްނަންތަުކގެ ްއެ ްހުށަހެޅިގެން ްނަންތަކެްއ ޓީތަކުން

ްމަޖިލީހުންް ްަރއްޔިތުްނެގ ްއައިސް ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުްނގެ ނަންތައް

ްގޮތަކަްށް ްޢައްޔަނުުކރާ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްފާސްކޮށްގެން އެނަންތައް

 1805ބޮޑަށްވެސްްވަަރށްްްއޮތުން.ްސިޔާސީްޕާޓީތަކުގެްަބއިވެިރވުންްއެމަރުޙަލާަގއި

ް ްއުފެއްދުމަކީ ްމަޤާމުތައް ްމިނިވަން ްމުޢައްސަސާތަކަށްފަހު ވަަނ4ްްހޯދުން.

ނޑަށްްފާހަގަކުެރވޭްދާއިރާ.ްއޮިޑޓަރްޖެނެރަލްގެްމަޤާުމް ދާއިރާކަމަށްްއަުޅގަ

ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއް ްއަދި ްމަޤާމު، ްޖެނެރަލްކަުމގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރ

ްޤާނޫނެ ްނެތްނަމަވެސް ްބަޔާންވެަފިއ ނަޑއެިޅގެން ްމެދުވެރިކޮށްްކަ އް

ްތެރޭގަިއް ްއުސޫލުގެ ްއިންތިޤާލީ ްމަޤާމު ްއޮމްބަޓްސްމަންއެއްގެ  1810ޕާލަމެންޓްރީ

ްއުފެދޭް ްއިންތިޚާަބށްފަހު ްރިޔާސީ ްހަމައެގޮތަށް ްމުހިންމު. ްވަރަށް ގެނައުން

ްއަޅުަގނުޑް ްމަޖިލީހަކަށްުވން ްަވޒީރުންގެ ްަވގުތީ ްމަޖިލީހަކީވެސް ވަޒީރުްނގެ

ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެން ނުޑެގްްހުށަހަޅަން. ްއަޅުގަ ްސަްަބަބަކީ، މިދެންނެވި

ްރައްޔިތުްނެގް ްއުފެދިފައިވާ ްމިހާރު ްމިދަނީ، ްހުށަހެޅުމެއްވެސް މިހުރިހާ

ްާއް ްމިލެވޭ ްއެކުަލވާ ްމަޖިލީހެއް ްރައްޔިތުންެގ ްއޮެވ، ްއެގޮުތގައި  1815މަޖިލިސް

ްބުާން ްޤާނޫނުއަާސސީގައި ްއިޞްލާޙުކުެރވޭ ްނުވަތަ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްމި ްއުފެއްދުމަށް ްއިންތިޤާލީްބީދައިން ްހިންގުމަށް ްޤައުުމގެ ްވަގުުތވެސް ނަގާ

ްމިކަންް ްމެދުވެރިކޮށް ްމަޖިލިސް ްއެ ްބޭނުންވާތީ ްތަޢާރަފްކުރުމަށް އުސޫލުތައް

ްމެދުވެރިކޮްށް ްޕާޓީތަްއ ްިސޔާސީ ްަތޖުރިބާގައި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ކުރުމަށް.

 1820ށްްސިޔާސީްޕާޓީަތކުެގްވާހަކަެދްއކުމާއިްރުހުމާެއކުަގއިްަރއްޔިުތންގެްމަޖިލީހަ

ްދުށުމުގައިް ްމުސްތަޤިއްލުކަމަްށ ްބަަލިއގަތުމުަގއި ްކަންތައްތައް އަންނަ

ްޯނވޭ.ް ްަމއްަސލައެއް ްރައްޔިތުންެގވެސް ްއަިދ ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ްއެކުލަވާެލވެންދެންްްއެހެންވީމަ،ްެއއުސޫލުން ްއަލަށް ްމަޖިލިސް ރަްއޔިތުންގެ

ް ްރައްޔިތުންގެ ްމިއޮތް ްމިހާރު ްހުރިހާކަމެއްވެސް ްތެރެއިންްކުރާ މަޖިލީހުގެ

ްބަިއެވރިވުމާއެުކަގއި.ް ްޕާޓީތަކުގެ ްސިޔާސީ ްއެހެންނަމަވެްސ  1825ގެންދިއުމަށް،

ްއިންތިޚާބަކުްން ްިރޔާސީ ްަރއީސަކު ްމިދަންނަވަނީ، ނުޑ ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،

ްމަޖިލީހަކީް ްވަޒީުރންގެ ްޢައްޔަންކުރަންޖެހޭ ްޭއނާ ްވީނަމަވެސް ހޮވުންކަމުަގއި

ްއެ ްުނވަތަ ްޤާނޫނުއަސާީސަގއި ްނުަވަތްއާ ްޤާނޫނުއަސާީސގަިއ ކުަލވާލެޭވ
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ްމަޖިލީހުންް ްަރއްޔިުތންގެ ްބުނާގޮތުން ްޤާނޫނުއަާސސީގަިއ އިޞްލާޙުކުެރވޭ

ްަމޖިލީހަކަށްވާތީް ްވަޒީރުްނގެ ްެއްއބަސްވާންޖެހޭ ްނުވަތަ  1830ހުއްދަކުރަންޖެހޭ

ްއެކުލަވާެލޭވް ްއަލަްށ ްޙަޤީޤަތުަގއި ްެއކަީށގެންވަނީ ްއެންމެ އެކަންކުރުމަށް

ްމަ ްމަޖިލިްސްރައްޔިތުންެގ ްރަްއޔިތުންގެ ްެއ ްއެހެންނަމަވެސް، ޖިލީހޭ.

ްޮއވެގެްން ްދަުއރެއް ްމަޖިލީހަށްވެސް ްރައްިޔތުންގެ ްއޮންނަ އަންނަންދެން

ްއެންޑޯޒްމަންޓެްއް ްއެމީހުންނަށް ްނަމަވެސް ްވަގުީތގޮތުން އެމީހުންގެ

ް ނޑު ްއަުޅގަ ްދެން، ްފާހަގަކުރަީނ6ްްލިބެންޖެހެއޭ. ްދާއިާރއެްއކަމަށް  1835ވަނަ

ްސަރިވްސްޢަދުްުލުއިން ްޖުޑިަޝލް ްމިނިވަންކުރުން. ްދާއިާރ ޞާފުގެ

ްކޯޓަކާ،ް ްސުޕްރީމް ްދެއްިކއްޖެ. ނޑަށް ްއަޅުގަ ްވާހަކަ ްގެންނަ ކޮމިޝަން

ްފެނޭ.ް ްައޅުަގނޑަށް ްގެންނަން ްބެންޗެއް ްވަގުތީ ްކޯޓުގެ ސުޕްރީމް

ްަވގުީތް ނޑިޔާުރންވެސް ްފަ ްއެހެން ްއަދި ނިޑާޔރާއި ްުއއްތަމަފަ އޭގެތެޭރގަިއ،

ްވަގުީތްޙައިސިްއޔަތަާކއެ ްފެނޭ. ްއަޅުަގނޑަށް ްޢައްޔަްނކުރަން  1840ކު

ްއުއްތަަމް ނޑިޔާރުންނަކީ، ްފަ ްމިދަންނަވަނީ ްއަޅުަގނޑު ޙައިސިްއޔަތެްއކަމަށް

ްވާއިުރގަިއ،ް ްަބއެްއކަމަށް ްޢައްޔަންކުރެވޭ ްއުމުރަްށ ނޑިޔާރަީކވެސް ފަ

ްއެގޮތަށްް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްމިއޮތް ްމިހާރު ްމަޖިލިސް، ރައްޔިތުންގެ

ްއިޞްލާޙުކުެރޭވްްއުމުރަށް ްުނވަތަ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްާއ ޢައްޔަންކުރުމަކީ

ް ްޚިލާފްކަމަކަށްވާނެ. ްރޫޙާ ްފުރިހަމ75ްްަޤާނޫނުއަސާސީގެ ްތިބޭ  1845މެންބަރުން

ްނިސްބަތުންް ްއާބާދީެގ ްފުރިހަމައަށް ްރަްއޔިތުން ްމަޖިލީހަކުން، އިންތިޚާބީ

ކުރެވޭގޮަތްށްތަމްސީލުކުރެވޭްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހަކުންްނޫނީްދާއިމަށްްޢަމަލު

ްޢައްޔަންކުރުމަީކް ނިޑޔާރު ްއުއްތަމަފަ ްނުވަތަ ްޢައްޔަންކުރުަމީކ ނޑިޔާރުން ފަ

ކުރެވެްނވާނެކަމެއްްނޫންކަމަށްްއަޅުަގނޑަށްްފެންނާތީ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްިމް

ްޢަދުލުއިންޞާފުް ްކޯަޓކާ ްސުޕްރީމް ްތެރޭަގއިވެސް ްމަރުޙަލާގެ  1850އިންތިޤާލީ

ްހު ްުއސޫލެއް ްމިނިވަން ްހަމަތަކެްއްގާއިމުކުެރވޭނެ ްވަގުތީ ންނަންޖެހޭތީ،

ް ްާތއީދުކުރެވެނީ. ްއަޅުަގނޑަށް ްދާއިރާެއއްކަމަށ7ްްްގެންނަން ވަނަ

ްޤާނޫނުތައްް ްހަދާ ްކަންކަމަށް ްމުހިންމު ްމިދެންނެވި ްފެންނަނީ، އަޅުަގނޑަށް

ްހަދަންޖެހޭް ްޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި ްފުރިހަމައަށް ްޤާނޫނުއަސާީސއަށް ފިޔަވަިއ

ްލިސް ްޤާނޫނުތަކެއް ްފަށާނެްހުރިހާ ްތަޢާރަްފކުރަން ްޤާނޫނުތައް ްއެ  1855ޓުކުރެވި
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ްދަްނނަވަން،ްމިހާރުް ްހަމަމިއާއެކު،ްއަޅުަގނޑު ނަޑއެޅުން.ްއަދި ްކަ ތާރީޚެއް

ްތެރޭަގިއް ްމިަކމުގެ ްސަބަބުްނވެސް ްދާއިރާގެ ްހުރި ްމިަހވާލުވެ އަޅުަގނޑު

ްމަޖިލީހަށްް ްރަްއޔިުތންގެ ްއަދާކުރަންޖެހޭތީ، ްދަޢުރެްއ ްއިސް އަޅުަގނޑަށް

ްލާމަރުަކީޒްހުށަހެ ްއިންތިޚާބާއި، ްޢާންމު ްިއންތިޚާބާއި، ްރިޔާސީ ޅުމަށްޓަކައި

 1860އުސޫލުންްހިނގާްއިންތިޚާބްތައް،ްލާމަރުކަޒީްއުސޫލުްތަޢާރަފްކުރުމަށްޓަކަިއް

ްމިހުރިހާކަމަކާއިބެޭހް ްމުޢައްސަސާތަކާއި ްއެކަންކަާމބެހޭ ްއަދި އިންތިޚާބްތަކާ

ްއަވަހަށް ްވަރަށް ްއެކުލެވާާލ ްޤާނޫނުތަކެއް ްމަޖިލީހަށްްްހުރިހާ ރައްޔިތުްނގެ

ްތަފްސީލުތަްއް ްއޭެގ ްއެަބކުރަން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްމަަސއްކަތް ފޮނުވުމުގެ

ްޤާނޫނުއަސާސީއަްށް ްއަދި ްހާމަކުރާނަން. ްފަހުން ްއަދި އަޅުަގނޑު

ްާޤނޫނުތަކެއްވެްސް ްހުރިހާ ްބޭނުްނވާ ްޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި  1865ފުރިހަމައަށް

ދުވަސްތަެކއްެވސްްމިހާރުދަނީްްލިސްޓުކޮށްްއެްޤާނޫނުތަކަށްްތަޢާރަފްކުރެވޭނެ

ްނިންމާނެް ްތަޢާރަފްކޮށް ްޤާނޫނުތަކެއް ްއެހުރިހާ ްއެހެްނވީމާ، ނަޑއެޅެމުން. ކަ

ްާއް ްތެރެއިން ްޤާނޫނުތަކުެގ ްޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ްމިހާރު ްއަދި ތާރީޚަކާއި

ްއެކުލަވާެލޭވް ްނުވަތަ ްޤާނޫނުތައް ްތަޢާރުޟުވާ ޤާނޫނުއަސާސީާއއި

ްޤާ ްތަޢާރުޟުވާ ްހުއްޓާލާނީްޤާނޫނުއަސާސީާއއި  1870ނޫނުތަްއ

ް ްފާހަގަކުރަންޖެޭހނެ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ވަަނ8ްްކިހާހިސާބެއްަގއިތޯެވސް

ްޢަމަލުކުރަމުންދާް ްމިހާރު ްމިފެންނަނީ، ްައޅުަގނޑަްށ ދާއިރާެއއްކަމަށް

ްބައިަތްއް ްތަޢާރުޟުވާ ްޤާނޫނުއަސާސީއާއި ްާއ ްތެރެއިން ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްނުް ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްއާ ްމުޅިން ްިއޞްލާޙުކުރެޭވްއުނިެވގެންގޮްސ ވަތަ

ްމިދާް ްޢަމަލުކުެރވެމުން ްމިހާރު ްަބލައިގަނެ ްމުޅިން  1875ޤާނޫނުއަސާސީ

ްުއވާލަންޖެހޭް ްުނވަަތ ްބާޠިލްކޮށް ްނުވަތަ ްެއއްަކއިރިކޮްށ ޤާނޫނުއަސާސީ

ް ްދެން، ްއޮުތން. ނޑައެޅިފައި ްކަ ްއަޅުަގނުޑމެންނަށް ްތާރީޚް 9ްއެންމެފަހުގެ

ންްބޭނުންވަނީ،ްޢާންމުްބައެއްްވަނަްދާއިރާއެްއކަމަށްްއަޅުަގނޑުްދަންނަވާލަ

ްކަންކަން،ް ްނިންމާ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްއޮތް ްމިހާރު ްއެއީ ހަމަތައް.

ްފެށިގެންގޮްސް ްދުވަހުން ްތަސްދީޤުކުރާ ްޤާނޫނުއަްަސާސީ ްމި  1880ކޮންމެކަމެއް

ްހޮިވް ްއުސޫލުން ްބުނާ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްާއ ްމަޖިލީހެއް، ރައްޔިތުންގެ

ްރައްިޔތު ްދެމިއޮތް ްހުރިހާކަމެްެއްެވްސްނިމެންދެކަށް ްމަޖިލީހުންކުރާ ންގެ
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ްބަލައިގަްނނަންޖެހޭގޮތަށް،ް ްމަޖިލީހުން ްަރއްޔިުތންގެ ްެއކުލަވާެލވޭ އަލަށް

ްެއީއް ްދިއުން. ްއެންޯޑޒްމަންޓަކަށް ްނުވަތަ ްއޮތުން ްހޯދަންޖެހޭގޮތަށް ބަހެއް

 1885ްއަޅުަގނޑު...

ް

ްމ.އަތޮްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުކުތާެއއް ްިނޒާމާބެހޭ ްއަޙްމަުދްއާދެ، ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ޅުެގ

ްޝަފީޤް.ް

ް

ް1890 

ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްވާހަކަތަަކީކްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްމިދެއްކެިވ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްރައީްސ،  1895ްޢިއްޒަތްތެރި

ްކަންތައްތަެކއްްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްބަލާ ްވިސްނާ، ްމީގެމަްއަޗށް މުސްތަޤްބަލުގައި

ނޑައެިޅގެްންދިވެހިރާއްޭޖެގްނިންމަންޖެހި ދާނެްމައްސަލަތަކަށްްވާއިުރަގއި،ްކަ

ްމަޖިލީހުގަިއް ްޚިލާފަށް ްަގވާއިާދއި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ޤާނޫނުއަސާސީާއއި

ްމަޖިލީހުގައިް ްމި ްފާހަގަކުރަންޖެހޭ. ްއެކަން ްދެކެޭވކަމަށްވަންާޏ ވާހަކަތަެކއް

ްޤާޫނނުއަސާ ްއާ ްޤާނޫނުއަސާސީއެްއ، ްއެހެން ްުއވާލާ  1900ސީެއްއްޤާނޫނުއަސާސީ

ްނުދެއްކޭނެ.ް ްވާހަކަެއއް ްވާސިުލވެވޭ ްޤާނޫނުއަާސސީއަށް ްއެ ހަދައިގެން

ްއެްއކުރެވިފަިއވަީން ްމަޖިލިސް ްޚާއްޞަ ްރައްޔިތުްނގެ ްމި މިރާއްޖޭގަިއ،

ްނޫން.ް ްހަދާކަށެއް ްޤާނޫނުއަސާސީއެއް ްާއ ްއުވާލާ ޤާނޫނުއަސާސީ

ްއޮޅިގެންދާ ްޙަޤީޤަތް ްއިޞްލާޙުކުރަްނ.ްއެހެންވީމާ،ްމި ގޮތަްށްޤާނޫނުއަސާސީ

 1905ވާހަކަްދެެކވޭކަމަްށވަންޏާްއެީއްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްަނގާްފާހަގަކުރަންޖެހޭް

ްގެނައީ.ް ްއެކަން ްސަމާލުކަމަށް ްރައީސްގެ ްޢިްއޒަތްތެިރ ވާހަކަައކަށްވާތީ

ްޝުކުރިއްާޔ.ް
ް

ް
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ްނަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްވަޒީރުްނގެ  1910ޝީދުްއާދެ،

ްއިންތިޤާީލް ްއެދަްއކަވަީނ ްވާހަކަފުުޅގައި ްގެންދަވާ ދައްކަވަމުން

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްެއ ްކުރަން ްކަންތައްތައް ްދާއިރުަގއި، މަރުޙަލާއަްަކަށް

ްޤަބޫލުކުރަނީ.ް ްައޅުަގނުޑ ްގޮތްކަމަށް ްފެނިވަޑައިގަންަނވާ މެންބަރަށް

ްެއއްގޮަތކަ ްމިއިނީ. ްނުދަންނަާވ ްއެްއޗެއް ްައޅުަގނޑު ށްެވްސްއެހެންވެގެްނ

ްހިންގަްން ްއެބާވަުތގެަކމެއް ްނޫނީިވއްޔާ ްަކނުޑވާލާ ްބާރު  1915ޤާނޫނުއަސާސީ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއާދެ، ްނުދެކޭތީ. ްވާހަަކފުޅެއްކަމަށް ްދައްަކވާ ބޭނުންވެގެން

ްމެންބަރު،ްވާހަކަފުޅުްކުރިއަށްްގެންދެވުންްއެދެން.ް

ް

ްރައީސް.ްވަީޒރުންގެްމަޖިލީުހގެްމެްނބަރުް ްިޢއްޒަތްތެިރ ްއުފަްއާދްްޝުކުރިއްޔާ ްކޯޓް ްސުޕްރީމް

ނޑިްްމުޙަްނމަދުްަނޝީދުްުް ްވަގުީތގޮތުންްއުއްތަމަފަ ނޑިޔާރުްނވެްސ ްފަ ްއިސް ްޢައްޔަްނޮކށް  1920ްޔާރު

ްއަންނަްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަދި ްއިްސވެދެންނެިވއްޖެ. ްއަުޅަގނޑަށް ްވާހަކަ ޢައްޔަންކުރާ

ްބަލައި ްބަލައިގަންނަންޏާ ްމުޅިން ްއެމީހުން ްމަޖިލީހުން ގަެންރައްޔިތުންގެ

ްބެހޭް ްޭބތިއްބުމާ ްބަޔަކު ްއަދާކުރާނެ ްމަޤާމް ްާދއިމީކޮށް އޭގެބަދަުލގައި

ްތާރީޚެއްް ްއިންތިޚާާބބެހޭ ްރިޔާސީ ްދެއްިކއްޖެ. ނޑަށް ްއަުޅގަ ވާހަކަެވސް

ްތާރީެޚްއް ްއިންތިޚާބުގެ ްރިޔާސީ ްމުހިންމު. ްއޮތުން ނަޑއެޅިފައި  1925ކަ

ްއިން ްމަޖިލީހުެގ ްރައްޔިތުްނގެ ްމުހިްނމު. ްއޮތުން ނަޑއެޅިފަިއ ތިޚާބުެގްކަ

ްމާލެއާިއް ްއުސޫލުން ްލާމަރުކަޒީ ްމުހިންމު. ްއޮުތން ނަޑއެޅިަފއި ްކަ ތާރީޚެއް

ްއަދިް ްމުހިންމު. ްއޮތުން ނަޑއެޅިފައި ްކަ ްތާރީޚެއް ްހިންގުމާބެހޭ އަތޮޅުތައް

ްހިފަހައްާޓް ްވަްނދެން ްމުއްދަތުތަކެއް ްވަކި ްދީފައި ްމުއްދަތުތަެކއް ވަކި

 1930ތަސްދީޤުކުރުމާިއއެުކްއެކުަލވާެލޭވްމާއްދާތައްްފިަޔވައިްދެންްހުރިްމާއްދާތައްް

ްއޮތުމަކީވެްސް ްބަޔާންވެަފިއ ްފަށާގޮތަށް ްހިންގަން ްދަށުން ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްޚާއްަޞް ްަރއްޔިުތންގެ ްދަންނަވަން. ްއަުޅަގނޑު މުހިންމުކަމެއްކަމުގައި

ް ްގަާވއިދުގެ 2ްްމަޖިލީހުގެ ްމާއްދާާއއި ްމާއްދާއަްށ55ްްވަނަ ވަަނ

ްއަޅުގަް ްނަޒަުރކޮށް ްެއކުލަވާެލވެމުންދާްއަޅުަގނުޑވެސް ްވާހަކަިއަގއި ނުޑގެ

ްވާހަަކވެްސް ްޤާނޫނުއަސާީސެގ ްއިޞްލާުޙކުރެވެމުންދާ  1935ޤާނޫނުއަސާސީާއއި

ްއެުކގަިއެވްސް ްޤާނޫނުއަސާސީއަީކ ްަދއްަކއިފިން. އަޅުަގނޑު
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ވަނަްާމއްދާަގއިްވަރަްށ55ްްއިޞްލާޙުކުެރވިދާނެްޤާނޫނުއަސާސީެއއްކަމުަގއިް

ްައޅު ްބަޔާންކުރޭ. ްޤާނޫނުއަސާސީެއްއްތަފްސީލުކޮށް ްދެކޭގޮުތަގއި ނޑު ގަ

ްމާއްދާއެްއް ްއިޞްލާޙުކޮްށގެން ްއަދި ްހެދިކަމުަގއިިވޔަސް ްއަލަށް އެކުަލވާލާ،

ްފަށާީން ްހިނގަން ްކަންތަްއވެސް ްދެބާވަތުެގ ްމި  1940ނެރުނުކަމުގަިއވިޔަްސ

ްދުވަސްތަކަށް.ް ްބައްދަުލކުރާ ްފަހުން ްދުވަހުގެ ްފަށާ ްހިންގަން ތަސްދީޤުކޮށް

ނގާނެ.ްއަދިްއަމުދުންްޖިނާޢީްޤާނޫނުތައްްފިޔަަވއިްއެހެްންފަހަްަތަކަށްްނުހި

ޤާނޫނުތަކަކީްޤާނޫނުްހެދުމުގެްއުސޫލާއިްޚިލާފަށްްހިނގާކަެމްއ.ްމިްރޫޙުގަިއް

ްއަޅުަގނޑުްޤާނޫނުައސާސީގެްިއންތިޤާލީްބާބުގެ...

ް1945 

ްއާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތު...ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްވާހަކަްމިދަންނަވާލީ.ްޝުކުިރްއޔާ.ްްލީުހގެްމެްނބަރުްވަީޒރުންގެްމަޖި
ްމުޙަްނމަދުްަނޝީދުްުް

 1950ްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ނޑުެވސްްްهللاފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޢަްބދު ްައޅުގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ .`

ްފުރުޞަތަކަށްް

ްމާއްްޢަލީްވާހަކަދެއްެކވުން: ނޑާކުެރވިފަިއވާ ްއެޖެން ްމި ްމިހާރު ްދަންނަވާލީ ްބެހޭގޮތުންްއެދި ާދާއއި

ްިމް ްއެގޮތުން، ްދަންނަވާލުމަށް. ްއެްއޗެއް ްފެންނަ  1955އަޅުަގނޑަްށވެސް

ްބާބުގައިް ްމި ްކަންތައްތައް ްނިންމަންޖެހޭ ްވާސިުލވުުމގައި ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްސިފަތަކާިއް ްއުސޫލުތަކާިއ ްއަސާސީ ްފެންނަ ހިމަންނަންޖެހޭނެކަމަށް

ްހުށަ ްހުށަހެޅުމެއް ްފެްނނަ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއަޅުަގނުޑްބެހޭގޮތުން ހަޅާލަން

ްމިހާރުވަީން ްބައެއް ްހުށަހެޅުމުގެ ްއެދުނީ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްއެ ފުރުޞަތަކަށް

ްއަނިލްް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި  1960ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްައޅުަގނުޑް ްބައި ްނުނިމިއޮތް ްހުށަހެޅުމުގެ ްެއ ްެއގޮތުން، ހުށަހަޅާފައި.

ް ްއުސޫލުް-16ހުށަހަޅާލާނަން. ްލާމަރުކަޒީްލާމަރުކަޒީ ް)ށ( ްހިންގުން. ން

ްއުސޫލުްން ްލާމަރުކަޒީ ްާޤނޫނުގަިއވާގޮުތގެމަތީން ްހިންގުމާއިބެހޭ އުސޫލުން

ް ްާގއިމްކުރުން. ްއުސޫލުތަްއ ްޤާނޫނުއަްަސާީސއާިއްް-11ހިންގުމާއިބެހޭ މި
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ްިމް ް)ހ( ްމަރުޙަލާތަްައް. ްމުއްދަތާިއ ްުއވާލާނެ ްޤާނޫނުތައް  1965ތަޢާރުްުޟުވާ

ްޢަމަލުކުރަން ްމިހާރުްްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްއެމައްޗަށް ފެށުމާއެކު

ްމިް ްެތރެއިން ްކަންތައްތަުކގެ ްޤާނޫނުގައިވާ ޢަމަލުކުރަމުންދާ

ްޤާނޫނުތައްް ްެއ ްފާހަަގކޮށް ްކަންކަން ްތަޢާރުުޟވާ ޤާނޫނުއަސާސީާއއި

ްޢަަމލުކުރާނެގޮތެްއް ްުއވާލެވެންދެން ްނުަވތަ އިޞްލާޙުކުެރވެންދެން

ނަޑއެޅުން.ްްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްފާސްުކރަންވާނެކަމަށް  1970ްކަ

ް

ްމޫސާްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްލ.އަތޮުޅގެ ްނުކުާތއެްއ ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،

ްމަނިކު.ް

ް

 1975ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްހުރިހާްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ްހުރި ްމާއްދާަތކުަގިއ ްޤާޫނނުއަސާސީަގއި ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްްން:މަނިކުްވާހަަކދެއްެކވު ްބަލާއިުރވެސް ނަޑއެޅިަފިއ5ްްބައިތަކަކަށް ްކަ ްމުއްދަތަކަށް ްދުވަހުގެ އަހަރު

ްނުވަަތް ްއަލަށް ްޤާނޫނުއަސާސީެއއް ްސަރުކާރަކުްނ އޮންނަ

ްއެްއވެްސް ްޭދނެ ްބައިަބޔަށް ްރައްޔިތުންނަށް ްނެރި  1980އިޞްލާޙުކޮްށގެންވެްސ

ްވަޒީރުްނގެް ްޮއްއވާ ްނުފެނި ްއޮތްތަން ނޑަެއިޅފައި ްކަ ްއުސޫލެްއ ކަހަލަ

ްތިމަންނަގެް ްއެވިދާުޅީވ ްދެންމެ ްެމންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ

ނަޑއަޅަމުްން ްކަ ްގޮތްތަެކއް ްކުރަންވާނެ ްއެކަްނކަން ްމިހާރު މިނިސްޓްރީއިން

ްއޮތީ،ް ްދަންނަވާލަން ްމަނިކުފާނަށް ްހަމައެކަނި ނޑު ްއަުޅގަ އެބަގެންދަމޭްޭ.

ްޤާނޫނުއަސާސީ ްހަދަމުންގެންދާ ްމަޖިލީހުން ްޚާްއޞަ  1985ެއްއްރައްޔިތުންގެ

ްއޮންނަް ްޮހވިފައި ްއޭރު ްސަުރކާރެްއ، ްފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ރައްޔިތުންނަށް

ްގޮތަާކް ްެއގެްނދަންވީ ްފިޔަވައި ްބާރުތައް ްލިބިދޭ ްޤާނޫނުން ސަރުކާރަކަށް

ްޙައިސިްއޔަތެއްޯތް ްކޮން ްނެރުމުގެ ނަޑއަޅަިއގެން ްކަ ްގޮތްތަކެއް ބެހޭގޮތުން

ސަރުާކރުގެްމުއްދަުތްްއަށްްމިހާރުްމިއޮތ2668ްްނޮވެމްބަރ11ްްުއޮތީ.ްެއއީް

ްރިފޯމްް ްއެހެންވީމާ، ްބުނާގޮތުން. ްޤާނޫނުއަސާސީގަިއ  1990ހަމަވޭ

ްސަރުކާރުެގް ްއެހެންެވސް، ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްނުވަތަ މިނިސްޓްރީއަކުން

ްެއީއް ްކޮންބޭުނމެއްތޯ. ްއޮީތ ްެއކަންކުރުމުަގއި ްާދއިރާައކުން އެހެންވެސް
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ްހިނގާކަެމއްތޯ ްރޭވިގެން ްކޮންކަހަލަކަމަކަްށ ްއަޅުަގނޑަކަްށްއަނެއްކާ .

ްބުާނގޮތުްން ްޤާނޫނުއަސާީސގައި ްނުވަތަ ްޤާނޫނީގޮތުްނ ހިއެއްނުޭވ

ްއެހެންވީމާ،ް ްެއވާހަކަ، ްއޮތްހެނެއް. ްޙައިިސްއޔަތު ްއެ  1995ސަރުކާރަކަށް

ްމިތަނުގައިް ްއޮޅުންއަާރގޮަތށް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްރައްޔިތުންނަށް ދަންނަވާލީ.

ްވަ ްހަމަ ްދެންމެ ްމިދަނީ. ްމިހާުރ ްެދކެވެމުން ްރަނގަޅަްށްވާހަތަްައް ރަށް

ްހަވާލުވެަފިއް ްތިމަންނަ ްނުވަތަ ްމިނިސްޓްރީއިން ްތިމަންނަމެންގެ ވިދާޅުެވއްޖެ

ްއަޅުަގނަޑްށް ްއެގެންދަނީ. ްކުރަމުންނޭ ްެއކަންކަން ްގޮތުން ްދާއިރާގެ ހުރި

ްއެވިދާުޅިވް ްމިނިސްޓަރ ްޢިއްޒަތްތެރި ްސަރުކާރުެގ،  2000ހީވަނީ

ބޭފުަޅކަށްްާވއިރުަގިއްްމިނިސްޓަރަކީވެސްްދިރާާސކޮށްްޑްރާފްޓްކުރާްކޮމިީޓގެ

ްއަމިއްލަފުޅަްށް ްަޙއިސިްއޔަތެއް ްއޮތް ްކޮިމޓީއަށް ްޑްރާފްޓްކުރާ ދިރާސާކޮށް

ްދިވެިހް ްފަރާތަކުން ްވަކި ްމިއޮތީ ްމިސަރުކާރު ްމިހާރު ްނެގުމަކީ، ސަރުކާރަށް

ްރައީސް.ް ްިޢއްޒަްތތެރި ްނަގާފައިތޯ ްގަދަކަމުން ްބާރުތަކެއް ްހުރިހާ ދަޢުލަތުގެ

 2005ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ް

ްބެހޭގޮތުން،ްްތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަ ްުނކުތާާއިއ ްފާހަގަކުެރއްވި ްތިޔަ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި އާދެ،

ްމަޖިލީހުގެް ްމި ްމެންބަރު،އެމަނިކުފާނު ްޢިއްަޒތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ވަޒީރުްނގެ

ްމެންބަރެއްގެް ްމަޖިލީހުެގ ްވަޒީރުންގެ ްމިވަީނ  2010ހިމެނިވަޑަިއގެންފައި

ްއެމަނިކުފާނާ ްހަވާުލކުރަްއވާފަިއާވްްޙައިސިްއޔަތުން. ޤާނޫނީގޮތުން

ްެއް ްދަށުން ްމަސްޢޫލިއްޔަތުަތކުެގ ްއެ ްއެަބއޮޭވ. މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކެއް

ްއޮންނާނެކަމަށްް ްފުރުޞަތު ްދެއްެކވުމުގެ ްވާހަަކފުޅު ްމެންބަރަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްނުކުތާތަކަށްް ްފާހަގަކުރެްއިވ ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްތިޔަ ްދެކޭތީ އަޅުަގނޑު

ްމަޖިލީހުގެްްބަލައިލާއިރު ްމި ްފާސްކުރައްާވ ްމިހާރު ްޤާނޫނުއަސާސީއިން  2015މި

ްމަސައްކަްތް ްބިނާކޮށް ްމައްޗަށް ްނިންމެވުމުެގ ނިންމަވާފައި

ްމެންބަރަށްް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްއެ ްގޮުތން އަްަވަްސކުރެްއވުމުެގ

ްމެންބަރަށްް ްިޢއްޒަތްެތރި ްމަސައްކަތްކުރުމަކީ ވިސްނިަވޑަިއގަންނަާވގޮތަށް

ްއި ްމެންބަރެއްެގްލިބިވަޑަިއގެންފަިއވާ ްމަޖިލީހުެގ ްވަޒީރުްނގެ ޚްތިާޔރެއް

ްނުދަންނަާވް ްެއއްެޗއް ްެއވާހަކައަްށ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެްނވީމާ،  2020ޙައިސިްއޔަތުން.
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ްކުރިއަްށް ްވާހަަކފުޅު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާެދ، ްއިނީ. މަޑުކޮށްގެން

ްގެންދެވުންްއެދެން،ްޅ.އަތޮުޅެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ް

ްތަޢާރުޟުާވްްهللاރުްޢަްބދުފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަ ްޤާނޫނުއަސާސީއާިއ ްމި ްމިގޮުތން ް)ށ( ްޝުކުރިއްާޔ.

ްްޢަލީްވާހަކަދެއްެކވުން: ްފަށާތާ ްޢަމަލުކުަރން ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްމި ްލިސްޓެއް  36ް2025ޤާނޫނުތަކުގެ

ްޤާނޫނުތަްއް ްއެ ްހުށަހަޅާ ްމަޖިލީހަށް ްަރއްޔިުތންގެ ްތެޭރގައި ދުވަހުގެ

ްމަރު ްއުާވލާނެ ްނުވަތަ ްމަޖިލީހުންްއިޞްލާޙުކުރާނޭ ްރައްޔިތުންގެ ޙަލާތައް

ް ްަކނޑައެޅުން. މިޤާނޫނުއަސާސީއަްށްް-12އެކަށަައޅަންވާނޭކަމަށް

ްމުއްދަތާިއް ްހަދަންޖެހޭނޭ ްޤާނޫނުތައް ްހަދަންޖެހޭ ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި

ްހަދަންޖެހޭް ްޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި ްޤާނޫނުއަސާީސއަށް ްމި ް)ހ(  2030މަރުޙަލާތައް.

ްޤާނޫނުތަ ްއެ ްހަދާ ްއެކަންކަާމްޤާނޫނުތައް ްފަށަންދެން ްޢަމަލުކުރަން ކަށް

ްމަޖިލީހުންް ްރަްއޔިތުންެގ ްޢަމަލުކުރާނޭގޮތެއް ގުޭޅގޮތުން

ްމިޤާނޫނުއަސާސީައްށް ްމިގޮތުން، ް)ށ( ނޑަެއޅުން. ްކަ ފާސްކުރަންވާނޭކަމަށް

ްމިް ްލިސްޓެއް ްޤާނޫނުތަކުގެ ްހަދަންޖެހޭ ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި

 2035ދުވަުހގެްތެރޭަގިއްރައްޔިތުންެގ36ްްޤާނޫނުއަސާސީއަށްްޢަމަލުކުރަްންފަށާތާް

ްމަރުޙަލާތައްް ްފަށާނޭ ްޢަމަލުކުރަން ްހަދާ ްޤާނޫނުތައް ްއެ ްހުށަހަޅާ މަޖިލީހަށް

ް ނޑައެޅުން. ްކަ ްއެކަށައަޅަންވާެނކަމަށް އިުތުރްް-13ރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުން

ކަންތައްތައް.ް)ހ(ްަރއްޔިތުްނެގްމަޖިލީހަށްްމިހާރުްހުށަހެޅިފައިވާްބިލުތަކާިއް

ްހުށަހެޅ2668ްްޭްއަދި ްއިތުރަށް ްމަޖިލީހަށް ްތެރޭގައި ްއަހަރުެގ ވަނަ

 2040ބިލުތަކުގެްތެރެއިންްމިްޤާނޫނުއަސާސީްތަންފީޛުކުރުމަށްްބޭނުންވާްބިލުތަްއް

ް ްބާރުއެޅުން. ްނިންމުމަށް ްއިލްޒާްމްް-1އަވަހަށް ްޢަދުލުގެ ޖިނާޢީ

ްމިނިވަންކަ ްނޫްސވެރިކަުމެގ ްބިލުތަކާއި ްހުށަހަޅާފައިވާ ްންހަރުދަނާކުރުމަށް

ްެއްއގޮތްާވް ްޤާނޫނުއަސާީސާއއި ްމި ްބިލުތައް ްހުށަހަޅާފައިވާ ހަރުދަނާކުރުމަށް

ގޮތުގެމަތީންްބަދަލުްގެންނަންެޖހޭނަމަްއެްބަދަލުތަކާއިެއކުްީވއެންމެްައވަްސް

ް ްބާރުއެޅުން. ްފެށުމަށް ްޢަމަލުކުރަން ްފާސްކޮްށ  2045ް-2ފުރުޞަތެއްަގއި

ް ްހުށަހަޅާފައިވާ ްމިހާރު ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ވަަނ2668ްްބިލުތަކާިއ

ްމިނިވަންކަމާިއް ްޙައްޤުތަކާއި ްއަސާސީ ްހުށަހަޅާ ްއިތުރަށް ްތެރޭަގއި އަހަރުގެ
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ްޢަމަލުކުރުމަށްް ްޤާނޫނުއަާސސީއަްށ ްމި ްމިނޫންވެސް ްއަދި ްބިލުތަާކއި ގުޅޭ

ްެއްއގޮތްާވްގޮތުގެމަތީްން ްޤާނޫނުއަސާސީއާއި ްމި ްބިލުތައް ްކުރަނިވި މަގުފަހި

ްއެ ްގެންނަންޖެހޭނަމަ ްއަވަްސްްބަދަލު ްވީއެްނމެ  2050ބަދަލުތަކާއިެއކު

ް)ށ(ް ްބާރުއެޅުން. ްފެށުމަށް ްޢަމަްަލުކުރުމަށް ްފާސްކޮށް ފުރުޞަތެއްަގއި

ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއް ްމި ްކޮމިޝަނަކީ ްކޮިމޝަން.ްމި ްއިންޓަރގްރިޓީ ޕޮލިސް

ްމަޖިލީހުެގް ްރަްއޔިތުންގެ ްނޫންނަމަވެސް، ްކޮމިޝަނެްއ ނަޑއެޅިފަިއވާ ކަްަ

ްކޮމިޝަ ްމި ްއޮެވގެން ްކޮމިޝަންެގްދަޢުރެއް ްއެކުލަވާލަިއ ްއަލުން ން

ްރައްޔިތުްނެގް ްމިހާރު ްފެންނާތީ ްކަމެއްކަމަށް ްމުހިންމު ްފެށުމަކީ  2055މަސައްކަތް

މަޖިލީހަށްްހުށަހެޅިފައިވާްފުލުހުންގެްބިލުްވީއެންމެްއަވަްސްފުރުޞަތެއްަގިއް

ްމަސަްއކަްތް ްެއކުލަވާަލއި ްކޮމިޝަން ްމި ްބިލުަގއިާވްގޮތުގެަމތީން ްއެ ނިންމާ

ްމަޤާމަކީްްފެށުމަށް ްމި ްއޮމްބަޓްސްމަން. ްޕާލިމަންޓްރީ ް)ނ( ނޑައެޅުން. ކަ

ްނޫންނަމަވެސް،ް ްކޮމިޝަެނއް ނޑަެއޅިފައިވާ ްކަ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

 2060ރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެްދަޢުރެއްްޮއެވގެންްމިްމަޤާމަށްްމީހަކުްޢައްޔަްނކޮްށް

ްމުހިންމު ްފެށުމަކީ ްމަސައްކަްތ ްއޮފީހުެގ ްއެ ްގާއިމްކޮށް ްއޮފީސް ްއޭނާގެ

ްރައްޔިތުްނެގް ްބިލެްއ ްއޮމްބަޓްސްމަންއާއިބެހޭ ްފެންނާތީ ކަމެއްކަމަށް

ްފާސްކޮށްް ްބިލު ްއެ ްހުށަހަޅާ ްފުރުޞަތެއްަގއި ްއަވަސް ްވީއެންމެ މަޖިލީހަށް

ނޑައެޅުްނ.ް ްކަ ްފެށުމަށް ްމަސައްކަްތ ްގޮުތގެމަތީން ްބިލުަގއިާވ ްއެ ނިންމަން

ްރައީސުލްޖު ްމީގެކުރިން ްދެން، ްހުށަހަޅާ، ްއަޅުަގނޑު  2065މްހޫރިއްޔާެގްމިއީ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުްއވުމަްށ ްހުށަހެޅުއްވި ްއަނިްލ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއިތުރަްށް ްބައިގެ ްހުށަހެޅުްއވި ްއަނިލް ްބައި، ްއޮތް ްބާކީ ްއަދި ތާއީދުކޮށް

ްނިންމާލަން.ް ނުޑ ްއަޅުގަ ްުހށަހަޅަމުން ްމިބައި އަޅުަގނޑު

ްވަބަަރކާތުހޫ.ްهللاްވައްސަލާމުޢަލަިއކުމްްވަރަޙްމަތުް

ް2070 

ްއެކުަލވާލަމުންދާްްތޮޅުްމެްނބަރުްއަީނސާްމުލަކަ ްމި ްައޅުަގނޑުމެން ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްާޤނޫނުއަސާސީއަްށްްވާހަކަެދއްކެުވން:ްއަްޙމަދު ްއެ ްތަސްދީޤުކުްުރުމުން ްފާސްކޮްށ ޤާނޫނުއަސާސީ

ްއިންތިޤާީލް ްމިކިޔާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްނުަވތަ ްއުސޫލުަތއް ރުޖޫޢަވުމުގެ

ްހިަމނަންޖެހޭނެކަމަށްްްއުސޫލުތައް ްޤާނޫނުއަސާީސގައި ްބާބެއް ބަޔާްނކުރާ

ްލިބިދޭް ްަރއްޔިުތންނަށް ްޤާނޫނުއަސާސީއިން ްިމ ްއަދި ްެދކެން.  2075އަޅުަގނޑު
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ްޑިމޮކްރެިޓްކް ްއަިދ ްލިބިދިނުމަށްޓަކައި ްއެމީހުންނަށް ްފުރިހަމައަށް ޙައްޤުތައް

ް ްއަދި ްޤައުމުެގްސިޔާީސ،ްޤާނޫނީ ްހަމަތަކުެގްމަތީން ޝަރުީޢްއުސޫލުތަާކއި

ްއަވަހަކަްށް ްީވއެންމެ ްކަންތައްަތއް ްއުސޫލުން ްއެ ްބައްޓަްނކޮށް ދާއިރާތައް

ްިމް ްކަންތައްަތކެްއވެސް ްކުރަންޖެހޭނެ ްފަހިކުރުމަށްަޓކައި ްމަގު ކުރެވޭނެ

ްއަިދް ްޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްހިމަނަންޖެހޭނެކަމަށް  2080ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްެދކޭ ނޑު ްއަުޅގަ ްދަންނަާވއިރު، ްމިހެން ްމިކަންކަްންއަޅުަގނޑު ގޮުތަގއި

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްފަހިކުރުމަށްަޓކައި ްމަގުވެސް ްކުެރވޭނެ ްއަވަހަކަްށ ވީއެންމެ

ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްއެބަޖެހޭ. ނަޑއަޅަން ްކަ ްކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭ

ްއަވަހަކަްށް ްބޭނުންާވހާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްޙަޤީޤަތަކީ ދަންނަވަންޖެހެނީ،

ްނުކު ނޑުމެންނަކަށް ްއަޅުގަ ްމިްމިހުރިހާކަމެއް ްއަދި  2085ރެވޭނެއޭ.

ްޤާނޫނުތައްް ްގިަނ ްވަރަށް ްޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ހަދަންޖެހޭތީްއެްޤާނޫނުތައްްހަދާްފާސްކޮށްްއެްޤާނޫނުތަކަށްްޢަމަލުކުރުމުެގް

ްހުރީީތް ްކަންތައްަތކެއް ްނުކުރެވޭޭނ ނޑުމެންނަްށ ްއަުޅގަ ކުރީަގއި

ނޑުމެންްަކނޑަައޅަންޖެހޭ.ްއެކަންތައްަތއްްކުރާނެްމުއްދަތުތަކެްއވެސްްއަޅުް ގަ

ްޤާޫނނުއަސާސީއަްށް ްމިއެކުަލވާލާ ްއަުޅަގނޑުމެން ްރަީއސް،  2090ޢިއްޒަތްތެރި

ްކުރަންެޖހޭނެކަމެއްކަމަށްް ްމަރުޙަލާގައި ްުފރަތަމަ ްއެންމެ ވާސިލުވުމަށްަޓކައި

ްމަޖިލީހުގެް ްރައްޔިުތންގެ ްއިންތިޚާބާއި ްރިޔާސީ ްޤަބޫލުކުެރވެނީ އަޅުަގނޑަށް

ްއެ ްއަދި ްމިނިވަންކަމާިއްއިންތިޚާބާއި ްއިންތިޚާބްތައް ޫނންވެސް

ްކަންތައްތަެކއް.ް ްކުރަންޖެހޭނެ ްޭބއްވޭެނގޮތަށް އިންޞާފުވެރިކަާމއެުކގައި

ްހެދުމަށްޓަކައިް ްއިންތިޚާބްތަކަކަްށ ްއިްނޞާފުވެރި ްމިނިވަން،  2095އެކަންކަން

ްއެންމެް ްދެޭކޮގތުގައި ނޑު ްއަުޅގަ ްމިގޮތުން ްއެޅުްނ. ްފިޔަވަޅުަތއް އަޅަންޖެހޭ

އިލެކްޝަންސްްކޮމިޝަނެއްްއުފައްދަންޖެހޭްއަުޅަގނޑުމެންްމިހާރުްްފުރަތަމަ

ނޑަށްެވްސް ްައޅުގަ ްކުރަން ްމިއޮްތްއުސޫުލެގމަތީން.ްއެކަންކަން ފާސްކޮށްފައި

ްމުޙަންމަދުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްަވޒީރުންގެ ފެންނަގޮތަކީ،

ްޮއވެ ްދަޢުރެްއެވސް ްޕާޓީތަުކގެ ްިސޔާސީ ްއެވިދާުޅވިހެން  2100ގެްންނަޝީދު

ްމަޖިލީހުެގް ްރައްޔިތުްނގެ ްމިބުނާގޮތަށް ްމިހާރު ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ް ްާގއިމްކުރުން. ްކޮމިޝަނެއް ްއިލެކްޝަންްސ ޢިއްޒަތްތެިރްރުޙުމާއެކީަގއި

ްެއއަށްފަހު ްފާސްކުރަންޖެހޭްްރައީސް، ްބޭއްވުމަށްޓަަކއި އިންތިޚާބުތައް

ްފާސްކުރު ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްމިއޮތް ްމިހާރު ްހުށަހަޅާްޤާނޫނުތައް މަށް

ްގޮުތގަިއް ްޤަބޫުލކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްދެން، ްނިންުމން. ްައވަހަކަށް ްވީހާ  2105އެކަން
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ްބާުރް ްޤާއިމްކުްުުރމުގެ ްޢަދުލްއިންޞާފް ްކަމަކީ ކުރަންޖެހޭނެ

ްމީގެެވްސް ްެއޅުން. ްފިޔަވަޅުތަެކއް ްހުރިހާ ްއަޅަންޖެހޭ މިނިވަންކުރުމަށް

އަޅުަގނޑުގެްކުރިްންްތަފްސީލުތަކަށްްއަޅުަގނޑުްކޮްނމެހެންްނުދިޔަނަމަވެސް

ްމެންބަރުންވެްސް ްިޢއްޒަތްތެިރ ްބައެއް ްެއްެކވި ްދެ ވާހަކަފުޅު

ްޮއވެޭއ.ް ްކޮމިަޝންއެއް ްސަރވިސަސް ްޖުޑީޝަލް  2110ފާހަގަކުރަްއވައިިފ،ްމިހާރު

ްމިް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި، ްމި އެހެންނަމަވެސް،

ްސަރވިސަްސް ްޖުޑީޝަލް ްއަލުން ްއުސޫލުގެމަިތން ފާސްކޮށްފައިވާ

ްހަމައެއާެއކީަގިއްކޮމި ްއުފައްދަން. ްއެބަޖެހޭ ްައޅުަގނުޑމެން ޝަންއެްއވެސް

ްމިހާުރް ްމިދަންނަވަނީ، ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮުތގެަމތިން، ޤާނޫނުއަސާސީަގއިާވ

ްޤާއިމްކުރުމުެގް ްޢަދުލްއިންޞާފް ްމިއޮތް ްފާސްކޮށްފަިއ  2115އަޅުަގނޑުމެން

ްއެ ްޢައްޔަނުކުަރން ނޑިޔާރުެވސް ްއުއްަތމަފަ ްގޮުތގެމަތިން ބަޖެހޭ.ްބާބުގަިއވާ

ްޖަޖުންވެސް،ް ްކޯުޓެގ ްސުޕްރީމް ްއުފައްދާ ްޯކޓު ްސުޕްރީމް ހަމައެއާެއކީަގއި

ްދަުށް ްހަމައެއާއެީކގައި ްދެން، ްއެބަޖެހޭ. ްޢައްޔަުނކުަރން ނޑިޔާރުންެވސް ފަ

ކޯޓުތައްްނޫނީްޝަރުޢީްމަރުޙަލާތައްްމިނިވަންކުރުމަށްްގެންަނންޖެހޭްއިދާރީް

ްގެންނަންޖެ ްައޅުަގނޑުމެްނ ްރައީސް،ްބަދަލުތައްވެސް ްޢިއްޒަތްތެރި  2120ހޭނެ.

ނޑުްފާހަގަކޮށްލަނީ،ްމުސްތަޤިއްލުްމަޤާމުތަކަކާިއ،ް އެާއއެީކގައިްދެންްއަުޅގަ

ްމިމަޖިލީހުންް ްމިވަީނ ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑުމެން ްއުފެއްދުމަށް ކޮމިޝަންތަކެއް

ްއެމަޤާމުތަކާއި،ް ްހިމެނުމަށް. ްޤާނޫނުައސާސީަގއި ްއާ ފާސްކޮށްފައި

ްއުފައްދާ، ްއޮެވގެންްްކޮމިޝަންތައްވެސް ްދަުއރެއް ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

 2125ޤާނޫނުއަސާސީަގއިވާްގޮުތގެމަތިންްއެމަޤާމުތަކަށާއި،ްކޮމިޝަްނތަކަށްްމީހުންް

ނުޑްއަނެއްާކވެްސް ްކަމެްެއް.ްއަޅުގަ ްކުަރންޖެހޭނެ ްެއއީ ޢައްޔަނުކުރުްނވެސް

ްމިދެންނެވިް ްއެއީ ްނޫން، ްބޭނުމެއް ްދަންނަވަން ްތަކުރާރުކޮށް ހަމަ

ްއަޅުަގނޑުމެްންްމަޤާމުތަކާއި ްޤާނޫނުއަސާީސގައި ްއެއީ މުޢައްސަސާތަކެްއ

ްއިތުރަްށް ްއޭގެ ްމުޢައްަސސާތަކޭ. ްމަޤާމުތަކާއި، ްފާސްކޮށްފައިހުރި މިހާރު

ްމަޖިލީހުގެް ްވަޒީރުްނގެ ްދެންމެއަކު ްދާދި ްތާއީދުކުެރޭވ  2130އަޅުަގނޑަްށވެސް

ްކުރީަގިއް ްއޭގެ ްއަދި ްނަޝީދު، ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢަނިލްގެްރައްޔިތު ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ންެގ،

ްނުހިމެނޭ،ް ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްފަދައިން ްގެންެނިވ ވާހަކަފުުޅގަިއވެސް

ްޮކމިޝަންއަކާިއ،ް ްއިންޓަރގްރިޓީ ްޕޮލިސް ްނަމަވެސް ނުހިމެނުނު

ްއެމަޤާމުތަކަށް،ް ްޤާއިްމކޮށް ްއޮފީސް ްއޮމްބަޓްސްމަންއެއް  2135ޕާލިމަންޓްރީ
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ްމީހަކުްްއެމަޤާމަށް ްއޮެވގެން ްދައުރެއް ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ްކަމެއް.ް ްކުރަންެޖހޭނެ ްދެޭކގޮތުަގއި ްއަުޅަގނޑު ޢައްޔަނުކުރުމަީކވެސް

ްދަންނަވާލަންް ްައޅުަގނުޑ ްޖުމްލަގޮތެއްަގއި ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ްމުޙަންމަދުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ބޭނުންވަނީ،

ްހުށަހަ ްޅ.އަޮތުޅެގްޢަނިލް ްފުރިހަމަކުރެއްވި ްހުށަހެޅުއްވުން ްެއ ްއަދި  2140ޅުއްވާ،

ްޢަބްދުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހެޅުއްވުންތަަކްށްهللا ްއެހުށަހެޅުްއވި ޢަލީ

ްކުރުގޮްޮެތއްަގިއް ްކަންތައްތައް ްފެންނަ ްއަުޅަގނޑަށް ްތާއީުދކޮށް، އަޅުަގނޑު

ްމިދަންނަވާލީ.ްޝުކުރިއްޔާްިޢްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްއަޅުަގނޑުމެްންްންަބރުްުމޙަންަމދުްމާލޭްމެ ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި  2145ްޝުކުރިއްާޔ

މިހާރުްވާހަކަދައްކަމުންްިމގެްނދަނީްއިންތިޤާލީްޗެޕްޓަެރއްްުނވަތަްބާބެްއްމިްްްޝިޙާބްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހިމެނުމަށް. ްޤާނޫނުއަާސސީގަިއ އިޞްލާޙުކުެރވޭ

ްކަންތައްތަކެްއެވްސްވަ ްކުރަންޖެހޭ ްދައްކަަވއިފި. ްވާަހކަތަެކއް ްރަނގަޅު ރަށް

އެބަހުރިކަންްއެނގޭ.ްމިާއއިްޭދތެރޭގައިްއެްއވެސްްިޚޔާލުްތަފާތުވުމެއްްނެތް.ް

ްމިނިވަްން ްބާްއވަންޖެހޭކަން. ްއިންތިޚާބުތަކެއް ްނުވަަތ ްއިެލކްޝަންސް  2150އާދެ،

ްޤާނޫނުތަކެ ްހަދަންޖެހޭކަން. ްމިއީްމުޢައްސަސާތަކެްއ ްހަދަންޖެހޭކަން. ްއ

ްމިީއް ްއާދެ، ްނޫން. ްއޮތްކަެމއް ްތަފާތުވުމެއް ްޚިޔާލު ްކަހަލަ އެްއވެސް

ްޤަބޫލުކުރައްާވް ްޕާޓީންވެސް ްސިޔާސީ ްދެ ްތަމްސީލުކުރަްއާވ މިތަނުގައި

ްއާެދ،ް ްޤާނޫނުއަސާސީެއއް. ްއިޞްލާޙުކުެރވެމުންދާ ޙަޤީޤަތެއް.

 2155އަޅުަގނުޑމެންްމިކުރަނީ.ްްދިވެހިރާއްޖެއަށްްޑިމޮކްަރސީްެގނެވޭތޯްމަސައްކަތް

ްކަންތައްތަެކްއް ްމިބުނާ ްޤާނޫނުއަސާީސގަިއ ްއިޞްލާޙުެވގެްނ ޤާނޫނުއަސާސީ

ްސުވާލަީކް ްދެން، ްދެވޭނީ. ްހިސާބަށް ްމިހާ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ކުރެިވގެން

ްއިންތިޤާލީް ްދެކެވޭގޮަތށް ްމިވާހަކަ ްމިހާރު ްވާނީ. ްމިކަންތައް ކިހިނެއްތޯ

ްއެރޭންްޖމަން ްއިންޓަރިމް ްސަރުކާރެްއްނުވަތަ ްއިންތިޤާީލ ްނުވަތަ ޓެއް

ްނުވަތަް ްފެއާ، ްއެންޑް ްފްރީ ްމިނިވަން، ްާވނީ. ްމިކަންތައްތައް  2160އޮެވގެންތޯ

ްފަރާެތއްެގްނުފޫޒެްއްނެްތްއިންތިޚާބެްއް ްމުސްތަިޤއްލު،ްވަކި ްއަދި މިނިވަން

ްމިއޮތްް ްމިހާރު ްބޭްއވިދާނެތޯ.ްއަދި ްޮއއްާވްރާއްޖޭަގއި ްމިއޮތްގޮްަތަށް މިހާރު

ްއެހެންްްރައްޔިތުންގެް ްއަދި ްަވޒީރުންނާިއ ްޢިއްޒަތްތެރި ްެއ މަޖިލީހަށް
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ްމިއޮތްް ްމިހާރު ްހެދިދާނެތޯ. ްޤާނޫނުތަކެއް ްކަހަަލ ްއެވިދާުޅވާ މެންބަރުން

ްޤާއިމްކުރުމަށްް ްމުޢައްސަސާތަކެއް ްމިނިވަން ްމަޖިލީހަށް  2165ރައްޔިތުންގެ

ްމިނިވަން ްެއފަދަ ްއަދި ްހޮވިދާނެތޯ. ްމެންބަުރންތަކެއް ްރަނގަޅު ްއެކަީށގެންވާ

ްމެންބަރުންް ްޤާއިމްކުރުމަށްޓަަކއި މުޢައްސަސާތަކެްއ

ްމިނިވަންކޮށްް ްއެމުޢައްސަސާތަކަްށ ޢައްޔަނުކުރިކަުމގަިއވިަޔްސ

ްއެކަންތައްަތްއް ްމިނިވަންކަމާއިެއކުަގިއ ްބޭނުންާވގޮަތށް އަޅުަގނޑުމެން

ްވަރަްށް ްައޅުަގނޑު ްމާޙައުުލގަިއ ްމިއޮތް ްމިހާރު  2170ހިންގިދާނެތޯ.

ްދަ ްއެކަންތައްތަެކއްްނުކުެރޭވނެއެވެ.ްއާދެ،ްހިތާމައާއިެއއްކޮށް ންނަވަންެޖހެނީ

ްޤާނޫނުތަކެއް،ް ްކަހަލަ ްއެވިދާުޅވާ ްމިދަންނަވަނީ. ްތަޖުރިބާއިން އަޅުަގނުޑގެ

ވަރަށްްރަނަގޅުްޤާނޫނުތަކެްއެގްވާހަކަްވިދާުޅވެއްޖެްމިތަުނގަިއްވަރަށްްގިަން

ްމި ްމިހާރު ްމަޖިލީހުގައި ްރައްިޔތުންގެ ްބޭފުޅުން. ްޢިއްޒަތްތެރި 56ްތިއްބެވި

ް ްމެންބަރުންނަށް، ްކުރެްއވިދާނެތޯ.56ްްހަކަށް  2175މެންބަރުންނަށް

ްކުރިްން ްމީގެ ްހިންގަވާ. ްބަލަމާ ްތަޖުރިބާއަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއިޞްލާީޙްއެޖެންޑާއެކޭްވިދާޅުެވގެންްޭއރުގެްއެޓަރީން

ްބާރުލާފައިް ްވަރަްށ ްވަޒީރުންނާއި ްއެެހން ްއަދި ޖެނެރަލްއާއި

ްވިތޯ.ްމަ ްުއޅުްއވައިފި.ްެއކަންތައް ްހައްަދވަން ްޤާނޫނުތަެކއް ސައްކަތްކޮްށގެން

ްއޮތީ.ް ްފާްސވެފައި ްއައިއިުރ ްމިހާތަނަށް ްޤާނޫުނތޯ ްކިތައް ްތެރެއިން  2180އޭެގ

ްކުރިއަްށް ްއެހެންވީމަ، ްޤާނޫނެއް. ްއެންމެ ްހަމަ ްއެނގޭގޮުތަގއި އަޅުަގނޑަށް

ރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހަށްްްމިއޮތްްއަހަރެއްހާްދުވަހުގެްތެރޭގައިްމިހާރުްމިއޮތް

ްވަރަްށް ްނެހެދޭނެ. ްޤާނޫނުތަކެއް ްގޮތަަކށް ްކަހަލަ އެވިދާުޅވާ

ްއެހެންވީަމ،ް ްމިދަންނަވަނީ. ނުޑ ްއަުޅގަ ޔަޤީންކަމާއިެއއްްްކޮްށ

ްހުށަހަޅުއްވަީނ،ް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްބައެއް ްތެރެއިން  2185އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއިޞްލާޙުކުރެވެމުންދާ ްމިހާރު ްޤާނޫނުއަސާސީ، ޤާނޫނުއަސާސީަގިއްްމި

ްހެދުމުގަިއް ްމުޢައްސަސާަތއް ްއިންޑިޕެންޑެންޓް ްއަދި ްޤާނޫނުތަކާއި މިބުނާ

މިހާރުްމިއޮތްްރައްޔިތުންގެްޚާއްޞަްމަޖިލިސްްއެގޮތަށްްބާްއވަންވީނޫންތޯޭއ.ް

ްމަޖިލީހުގެް ްގޮތެއްެހން. ްރަނގަޅު ްމާ ްހަމަ ްެއއީ ްހީވަނީ އަޅުަގނޑަށް

ްޕޮ ްެއވިދާޅުވާ ްބަލާއިރު ްނުވަތަްމަސައްކަތަށް ްކޮމިަޝންގެ  2190ލިސް
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ް ްއުޅޭތާ ްފްލޯރގައި ްމިމަޖިލީހުގެ ްބިލު އަހަރަށްވުރެނ1ްްްޕޮލިސްއާއިބެހޭ

ްއެބަހުރި.ް ްބިލުތައް ްމާބޮޑެތި ްެއއަށްވުރެން ްއަދި ގިނަދުވަްސވެދާނެ.

ް ްިމްހޭދަކުރި ްމަޖިލީހުގަްައި ްއަހަުރެގްތަޖުރިބާއިނ23ްްްއަޅުަގނުޑގެ ަހކަށް

މަލުކުރަމުންމިދާްޤާނޫނުއަސާސީވެސްްހަަމްމިދަންނަވަނީ.ްމިއީްމިހާރުްމިްޢަ

ް ްއެބައޮތޭ ްހެދީ.ްއޭަގއިވެސް ްހުރެގެންނޭ ްދުވަހުެގ2ްްއަޅުަގނުޑވެސް  2195ައހަރު

ްހަދަން.ް ްޤާނޫނުތައް ްހަދަން ްކަންތައްަތއް ްޤާނޫނުތަކަާކއި ްަބއިވަރު ތެރޭގައި

ްކުރަްން ްއެކަން ްނެތީ. ްބިލު ްއެކަުމގެ ްއާދެ، ްނުީވ. ްީކއްެވގެންތޯ އެކަންތަްއ

ްްބޭނުން ްއާދެ، 2664ްްނުވަނީ. ްޖޫން ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ9ްްާގެ ަގއި

ްބޭނުންތެރިކަމެއްކަމަްށް ްހަމަ ްތަކުރާުރކޮށްލުމަކީ ްވާަހކަ ދެއްކެިވ

ްމިއޮންނަނީ،ް ްވިދާުޅވެަފއި ްަިއގައި ްއެވާހަކަ ްފެންނަނީ.  2200އަޅުަގނޑަްށވެސް

،ްއަހަރުެވއްޖެއޭ.ްއާދ25ްްެމިއީްމުހިންމުްތަންކޮޅެއް.ްމިމަޤާމުގައިްހުންނަތާް

ނޑުމެންނަްށ35ްއަހަރުްވަނީ.ްދެްނ،ްވާީނ36ްްމިހާރުް .ްއެކަްނވެސްްއަުޅގަ

ްއޮތީް ްމިކަން ްގޮތަކަްށ ްމިކަހަލަ ްއޮތްތާނަގއި ްކުިރއަށް ްނޫން. ނޭނގޭތީއެއް

އަޅުަގނޑުްހިތުންްމިހާރުގެްީދމުޤްރާތީްނިޒާމާއިްގުޅޭކަެމއްެގްގޮތެއްްނޫން.ް

ްނޫ ްގުޅޭކަމެއް ްނިޒާމާ ްދީމުޤްރާތީ ްމިހާރުގެ ްދެދައުރަށްވުެރްއާދެ،  2205ްނ

ްވުން.ް ްމިަކންތައް ްހުންނަވަިއގެން ްބޭފުޅަކު ްވެރިައކަށް ގިނަދުވަހަކު

ްމިދައްކަނީ،ް ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްހުންނަވަިއގެން ްރައީްސ ްެއ ްހަމަ އެހެންވީމަ،

މިހާރުްމިއޮތްްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްއެްރައީސްގެްކޮންްޓރޯލްގެްދަށުގަިއް

ްމަޖިލީހަކުން ްރައްޔިތުންގެ ްމިފަދަްްއޮންނަ ްޤާނޫނުތަކަކާއި މިފަދަ

ްއެހެންެވގެްން ްނޫން. ްކަމެްއ ްވާެނ ްމިއީ ްހަދަން.  2210މުޢައްސަސާތަކެްއ

ްއިންތިޤާލީް ްއެރޭންޖްމަންޓެއް، ްއިންތިޤާލީ ްމިދަންނަވަނީ، އަޅުަގނޑުމެން

ްމަޖިލީހުންް ްޢިއްޒަތްެތރި ްމި ްިކޔަން. ްެއްއޗެއް ްކިޔާނެ ްއެ ސަރުކާރެއް

ނޑުމެންްއެބަްބޭނުންވޭ.ްދެން،ްިމްްނިންމަވާްކަންތައްތަެކއްްކުރުަމށް އަުޅގަ

ްނުބޭއްވޭނެ.ް ްބޭްއވިދާނެއޭ. ްިއންތިޚާބުތަކެއް ްމިިނވަން ވިދާޅުވަނީ

ްކޮމިޝަނަރަްށް 5ްްއިލެކްޝަންސް ްނުވަތަ ްނުވަަތ5ްްމެންބަރަކު  2215ާޕޓީއަކުން

ްެމންބަރުންތަކެއް.ް ްނިސްބަތްވާގޮތަށް ްޕާޓީައކުން ްގިނަ އެއަްށވުރެެވސް

ްކޮމިޝަނުން ްްއިލެކްޝަންސް ްތިއްބަާވ ްއެތާ ްކުރާނީ. ބޭފުޅުނ5ްްްކީއްތޯ
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ްކޮމިއުނިޓީންް ްއިންޓަރނޭޝަނަްލ ްބޭރުން ްރާއްެޖއިްނ ްކުރާނީ. ކީއްތޯ

ް ްިމއޮތް ްކުރާނީ.ްރާއްޖޭގައި ްީކއްތޯ ްމިހާރުްނ266ްްމިތަނަށްއައިސް ރަށުގައި

ްފެށިގެންް ްމިހާރުން ްއާދެ، ްއޮތީ. ްފެްއޓިފައި ްއެކަންތައްަތއް  2220ފެށިގެން

ްފެށި ްދަންނަވާނީ،ްކަންތައްތައް ނުޑ ްއަޅުގަ ްމިއީ ގެންދާއިުރ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއެހެްނވީމަ، ްނޫނޭ. ްކަމެއް ްވާނެ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ްނިންމާށޭ.ް ްމިތަނުން ްއަޅުަގނޑުމެން ްވާނެަކމެއް ްވިސްނަިއގެން ވަރަށް

ްޤާއިމްކުރާށޭ.ް ްޑިޮމކްރަީސ ްިދވެހިރާއްޖޭަގއި ްބޭނުންވަނީ، ދިވެހިން

ްހުް ްޤާއިމްކުެރވޭނީ ްދައްކަިއގެްންޑިމޮކްރަސީ ްވާހަކަެއްއ ްއެއް ްއެންމެން  2225ރިހާ

ްމިމަސްތުންް ްއެވިދާޅުވާހެްނ ްމިކަމުން ްައޅުަގނޑުމެްނނަށް ްމި ކޮބައިތޯ،

ނުޑް ްއަުޅގަ ްސުވާަލކީ. ްއަޅުަގނުޑގެ ްމިއީ ްއާދެ، ްކިހިނެއްތޯ. ނުކުމެވޭނީ

ްކަމަށްވަންާޏް ްބޭނުންފުޅުާވ ްރައީސް، ްިޢއްަޒތްތެރި ްމިހާރުގެ ދަންނަވާނީ،

ްކު ްއަޅުަގނޑުމެްންމިކަންތައް ްނުވާކަމަށްވަންޏަކާ ްޭބނުންފުޅު ރެްއވޭނެއޭ.

ް ްމިތިބަ 116ްްމިތަނުގައި ްމީހުން ްނުވަަތްރައްޔިތުްނެގ11ްްވަރަަކށް  2230މީހުން

މީހުންނަކަށްްމިކަމެއްްނުކުރެވޭނެއެެވ.ްމީގެްޖަވާބ56ްްުމަޖިލީހުގައިްމިތިބަް

ްއަމި ްލަސްތަކެއްުނެވ ްމާ ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ްީހވަނީ އްލައަްށްއަޅުަގނޑަށް

ްނަމަވެސްްހޯދަންވެއްޖެހެން.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް

ްނުކުތާއެއް،ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނިޒާމާބެހޭ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ  2235އާދެ،

ްލ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޢީމް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއިރުއިރުޮކާޅްްރުްމުަޙންަމދުްހައްުދންމަތީްެމންބަް ްދެން ްދެރަވޭ ްވަރަށް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި  2240ޝުްުކުރިްއޔާ

ްމިއަދުް

ްވާހަކަދެއްެކިވްްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްދެންމެ ްއެހެންނަމަވެސް، ްދިމާާވތީ. ްނަގަން ްނުކުތާ ނިޒާމީ

ްފުރުޞަތުދޭންް ްގޮތުްނ ްއިޙްތިރާމްކުރުމުގެ ްވާހަކަފުޅަށް މެންބަރުގެ

ނަޑއެިޅގެްންްއަޅުަގނޑު ްކަ ްވިދާުޅވެއްެޖ، ްއެބޭފުޅާ ްއިނީ. މަުޑކޮށްލަިއގެން

ްނޫްން ްދެޕާޓީއެއް ްހަމައެކަނި ްމިމަޖިލީހުގައި ްބައެްއ.  2245އިޞްލާޙުކޮށްލަންޖެހޭ
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ްދެތިންް ްއިތުރަްށވެސް ްއޭގެ ްއަދި ްއެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ތަމްސީލުކުރަނީކީ.

ްއެބޭފުޅުންގެ ްކޮންމެހެން ްދެން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެބަުއޅޭ. ނަންފުޅުތައްްްބަޔަކު

ްރަނގަުޅް ްއިޞްލާޙުކޮށްެލއްވުަމކީ ްއެހެންވީމަ، ްނުޖެހޭނެ. ދަންނަވާކަށް

ްކަމެއްކަމަށްްފެންނާތީ،ްއަުޅަގނޑުްދަންނަވާލީްމިަވގުތު.ް
ް2250 

ް

ނޑަށްްހީވަނީްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްތިްފާހަގަކުރެްއވިްނުކުތާްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: އާދެ،ްއަުޅގަ

ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެްއެ ްނުކުރަްއާވނެހެން. ްއިޢުތިރާޟެއް މެންބަރު

ްނޫްން ްދެޕާޓީއެއް ްވިދާޅުވި ްޝިޙާބް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްދެންް ްއާދެ، ްރަނގަޅުކޮށްލަދެްއވައިފި. ްއެކަްނ ްއާދެ،  2255އެހެންނޫންތޯ.

ްމާޅޮސްމަޑުލުްއުތުރުބުރީގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްޝަހީދުްޒަކީ.ް

ް

ްވަރަޙްމަތުްްޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުްމާޮޅސްމަ ްއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްهللاްޝުކުރިއްާޔ

ްޢަމަލުކުރުމަށްޓަކަިއްްއިްބރާހީމްްަޝހީދުްޒަކީް ްޤާނޫނުއަސާސީއަްށ ްއިޞްލާޙުކުެރވުުނ ްވަބަރަކާތު.

ްއަޅުްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބެހޭގޮތުން ްކަންތައްތަކާއި ްއިންތިޤާލީ ްފެންނަްހިންގަންޖެހޭ  2260ަގނޑަށް

ްއެންމެް ްބޭނުންުކރާނަން. ްމިފުރުޞަތުގައި ްހުށަހަޅާލަްނ ްޚިޔާލު ބައެއް

ނުޑްފާހަގަކޮށްލަނީ،ްޤާނޫނުއަސާީސްއިޞްލާޙުކޮްށް ފުރަތަމަްކަމަކަށްްއަުޅގަ

ްޤާނޫނުއަސާސީް ްޢަމަލުކުރަމުންދާ ްމިހާރު ްތަޞްދީޤްކުރުމުން ނިމި

ްޢަމަލު ްމިހާރު ްއެހެންނަމަވެސް، ކުރަމުންދާްއުވަންޖެހޭނެކަން.

 2265ޤާނޫނުއަސާސީގެްދަށުންްއުފެިދފައިވާްމުޢައްސަސާަތކާިއ،ްއިްނތިޚާބުވެފަިއވާް

ްނިމެންވާނީް ްދައުުރ ްމަޤާމުތަުކގެ ްޢަްއޔަނުކޮށްަފއިވާ މަޤާމުތަކާއި،

ްއަލުންް ްއެމުޢައްސަާސތައް ްދަށުން ްޤާނޫނުއަާސސީގެ އިޞްލާޙުކުެރވުނު

ްމީހުް ްމަޤާމުތަކަށް ްޢަްއޔަނުކުެރޭވ ްޢައްޔަނުކުެރވި،ްއެކުަލވާލެވި ން

ްއިންތިޚާބުކުރެވުމުންކަމުަގިއް ްމީހުން ްމަޤާމުތަަކށް އިންތިޚާބުކުރެވޭ

ްދަންނަވާލާނީ،ް ނޑު ްއަުޅގަ ްދެަވނަކަމަކަށް ްދެކެމޭ.  2270އަޅުަގނޑު

ްމީހުންް ްމަޤާުމތަކަށް ްއިންތިޚާބުކުރެވޭ ްޤާނޫނުއަާސސީން އިޞްލާޙުކުެރވުނު

ލުްއިންތިޤާލީްއިލެކްޝަންްސްއިންތިޚާބުކުރުމަށްޓަކައިްމިިނަވން،ްމުސްތަޤިއް

ްކަންތަކެވެ.ް ްއެްއ ްއިސްކަންދޭންޖެހޭ ްއެންމެ ްޤާއިްމކުރުމަކީ ކޮމިޝަންއެއް
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އިންތިޚާބެއްްުނވަތަްއިންތިޚާުބތައްްބޭްއވިްނަތީޖާްސާފުކުެރެވނީ،ްެއއްެވްސް

ްއެއްެވްސް ްރަްއޔިތުންނަށް ްބޮޑުގޮެތއްަގއިކަން ްހާމަކަން  2275އޮޅުވާލުެމއްނެތި

ކުެރވޭނެފަދަްގޮތަކަްށްއިންތިޚާބުެގްކަްނތައްތައްްާރަވިއްޝައްެކއްނެތިްޤަބޫލު

ްއިންތިޤާީލް ްދެކެން. ނޑު ްއަުޅގަ ްމުހިންމުކަމެއްކަމުގައި ހިންގުމަކީ

ްނުވަްަތަް ްއެކުަލވާެލވިގެްނވަީނ ްކޮމިޝަްނގެ އިލެކްޝަންސް

އެކުަލވާލެިވގެންވާނީްމިހާރުްރާއްޖޭަގއިްރަޖިސްޓްރީވެފަިއވާްޮކންމެްސިޔާސީް

ްމެ ްހުށަހަޅަން.ްޕާޓީއަކުން ނުޑ ްއަުޅގަ ްހިެމނޭގޮތަށްކަމުަގއި  2280ންބަރެއް

ްއިލެކްޝަންްސް ްއިންތިޤާީލ ްދެޭކގޮުތގައި ްއަުޅަގނޑު ްަރއީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްވާންޖެހޭނީް ްމަސްޢޫލިއްޔަތަކަށް ްުފރަތަމަ ްއެންމެ ކޮމިޝަންގެ

ްކަންކޮޅެްއަގިއް ްހުރިހާ ްރާއްޖޭގެ ްދަށުން ްޤާނޫނުއަސާސީގެ އިޞްލާޙުކުެރވުނު

ްލޯ ްއެގޮތުންްބާއްވާ ްހިންުގން. ްރާަވއި ްކަންތައް ްއިލެްކޝަންްސގެ ކަލް

ްރަށުް ްބައިވެިރވެޭވޮގތަށް ްފުރިހަމަްައަށް ްޕާޓީތަކަށް  2285ސިޔާސީ

ްމުނިސިޕަލްް ްމާލޭ ްކައުންސިލްތަކާިއ، ްއަޮތުޅ ކައުންސިލްތަާކއި،

ކައުންސިްލގެްއިންތިޚާބުްޭބއްުވމަކީްއެންމެްފުރަތަމަްމަސްޢޫލިއްޔަތުކަުމަގިއް

ްދެް ްބާއްާވްއަޅުަގނޑު ްިނޔަލަށް ްއޭޕްރީލްމަހުގެ ްިއންތިޚާބު، ްމި ކެން.

ނޑުްދެެކން.ްއިންތިޤާލީްއިލެކްޝަންސްްކޮމިޝަންގެް ނިންމޭނެކަމަށްްއަޅުގަ

ްރައްޔިތުްނެގް ްދެކެނީ، ނޑު ްއަުޅގަ ްމަސްޢޫލިއްޔަެތއްކަުމގައި  2290ދެވަނަ

ްރާއްޖޭގަިއް ްެއއްފަދަިއން ްއިލެކްޝަނެކޭ ްލޯަކލް ްއިންތިޚާބު. މަޖިލީހުގެ

ްވާދަކުެރވޭގޮތަްށްފުރަތަ ްކެްނޑިޑޭޓުންނަށް ްޕާޓީތަކުގެ ްސިޔާސީ ްފަހަރަށް މަ

ްރައްޔިތުްނެގް ްފުރަތަމަ ްާބއްާވ ްދަށުން ްޤާނޫނުއަާސސީގެ އިޞްލާޙުކުެރވުނު

ްކޮމިޝަނުންް ްއިލެކްޝަން ްއިންތިޤާލީ ްބޭއްވުމަކީ ްއިންތިޚާބު މަޖިލީހުގެ

ްަރއްޔިުތންގެ ްދެކެން. ްއަޅުަގނުޑ ްކަމެއްކަމުަގއި  2295މަޖިލީހުެގްްކުރަންޖެހޭނެ

ްއަޅުަގނުޑް ްނިންމިދާނެކަމަށް ްބާއްވާ ްނިޔަލަށް ްމެްެއިމަހުގެ އިންތިޚާބު

ްކުރިްން ްހިންގުމުގެ ްކަންަތއް ްއިންތިޚާބުގެ ްެދ ްމިދެންނެވި ޤަބޫލުކުރެވޭ.

ްމުހިންމުކަމެއްކަުމގަިއް ްގެނައުަމކީ ްވުޖޫދަށް ްޤާނޫނު ްޕާޓީތަާކއިބެހޭ ސިޔާސީ

ްޕާ ްސިޔާސީ ްމިހާތަނަށް ްެދކެން. ްގެނެސްފަިއްއަޅުަގނޑު ްހިްނގަމުން ޓީތައް

ްއެކުަލވާލެވުުން ްދަށުްނ ްޤަރާެރއްގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާގެ  2300މިވަނީ،
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ްއިންތިޚާބާއިް ްވާދަކުެރޭވ ްޕާޓީތަކަށް ްސިާޔސީ ްދަށުން. ގަާވއިދެްއގެ

ްއައުަމީކް ްސިފަޖެހިގެން ްޤާނޫނީ ްޕާޓީތަކަށް ްސިޔާސީ ހަމައަށްދާއިރު

ްބޭނުންތެރިކަމެއްކަުމގައި ްދެކެން.ްްކޮންމެހެންވެސް ނޑު އަުޅގަ

ހަމައެއާިއއެުކ،ްިއޞްލާޙުކުރެުވނުްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްަބޔާންޮކށްފައިާވގޮތަްށް

ްކޮްށް ްއިންތިޚާބުެގްކުރިން ްއެކުަލވާލުމަކީވެސް ްއަލުން ްދާއިރާތައް  2305އިންތިޚާބީ

ްމަޖިލީހުގެް ްަރއްޔިތުްނގެ ްދެކޭގޮުތގައި ްއަޅުަގނޑު ްކަމެއް. ނިންމަންޖެހޭނެ

ްއިން ްނިމުމަކަށްްއިންތިޚާބަށްފަހު ްަދުއރު ްކޮމިޝަންގެ ްިއލެކްޝަން ތިޤާލީ

ްޮއކްޯޓބަރުމަހު ްއިންތިޚާބަކީ ްބޮޑު ްެއންމެ ްކުރިމަތިވާނެ ްދެން، ވާްބާއްްއައީ.

ްއިންތިޚާބުިވްރި ްއަލަްށ ްއަންނަންވާއިރަށް ްއެހާތަނަށް ްއިންތިޚާބު. ޔާސީ

ްާޤނޫނުއަސާސީެގް ްއިޞްލާުޙކުރެވުނު ްދަުއރާއެކު ްމަޖިލީހުގެ  2310ރައްޔިތުންގެ

ްހުންނާނީްދަ ްކޮމިޝަނަރެއް ްއިލެކްޝަން ްމުސްތަޤިްއލު ްމިނިވަން ށުން

ްއިންތިޚާބުކުރެޭވް ްއަލަށް ްރައީސް، ްޢިްއޒަްތތެރި ޢައްޔަނުކުެރވިފައި.

ްިއޞްލާޙުކުރެވުުން ްއޮެވގެން ްދައުރެއް ްފުރިހަމަ ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންެގ

ްޤާނޫނުއަސާސީގެްދަށުންްޖުޑީޝަލްްސަރވިސަސްްކޮމިަޝނެއްްއެކުަލވާލާ،

ްނިޒާމުެގް ްަޝރުޢީ ްރާއްޭޖގެ ްބައްޓަންކޮށް ްއަލުން ްނިޒާމް ްޝަރުޢީ  2315ރާއްޖޭގޭ

ްގޮުތގަިއްސުޕްރީމްްކޯުޓްޤާއިމްކުުރމަކީްރިޔާީސް އެންމެްއިްސްއިދާރާެއްއގެ

ްދެކެން.ް ްައޅުަގނޑު ްމުހިންމުކަމެއްކަމުގައި ްކުރަންޖެޭހ ްކުރިން އިންތިޚާބުގެ

ްހުރިހާ ްއުފެދިފައިވާ ްރާއްޖޭގައި ްޕާޓީއަކަްށްްހަމައެފަދައިން ސިޔާސީ

ްއުސޫލެްއް ްބޭނުންކުރެވޭނެ ްމީޑީއާ ްދަޢުލަތުގެ ްޙިއްާޞާވގޮތަށް އެްއވަރަކަށް

ްކަންތައްަތްއް ްއުސޫލުތަކަްށ ްޑިމޮކްރެޓިކް ްހަމަހަމަކަމާއި  2320އެކުަލވާލުމަކީ

ްދެޭކް ނޑު ްައޅުގަ ްބޭނުންތެރިކަމެއްކަމުގައި ްހިންގުމަށްޓަކައި ބަދަލުކޮށްލަން

ްދަންނަވާލަމުން،ްއަޅުް ނޑަށްްވާހަކަ ްކުުރކޮށްލާނީ.ްއަޅުގަ ްވާހަކަކޮޅު ަގނޑުގެ

ްދަންނަވަން.ް ްޝުކުުރ ްރިޔާސަްަތަށް ްފުރުޞަތަށް ދެއްވި

ްަތު ްهللا.ްވައްސަލާމްޢަލަިއކުމްްވަރަޙްމަ

ް2325 

ްއިންތިޤާލީް، ވަބަރަކާތު.ްާއދެهللاް`.ްައއްސަލާމްޢަލައިކުްމްވަރަޙްމަތުްފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް

ްމައްސަލާގަިއްްދެއްެކވުން:ވާހަކަްްވަީޖޙްްިއބްރާީހމް ްހުށަހެޅި ްމަޖިލީހަށް ްބެހޭގޮުތން ްބޭއްވުމާއި ްބާބެއް
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ްމީހެްއ.ްް ްސޮިއކޮށްފައިވާ ްއެލިޔުމުަގއި ްާތއީދުކޮށް ްެއކަމަށް އަޅުަގނަޑކީެވސް

ނުޑެގް ްއަޅުގަ ްބެހޭގޮތުން ްބޭއްވުާމއި ްބާބެއް ްއިންތިޤާލީ އެހެންކަމުން،

ްއަޅުް ްއާދެ، ްދަންނަވާާލނަން. ްދެންމެްވިސްނުންހުރިގޮތް ްކުރިން ނޑުެގ  2330ގަ

ްޒަކީެގް ްޝަހީދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްރ.އަތޮުޅގެ ވާހަކަދެްއކެވި

ްއިންތިޚާބެްއް ްތިްނ ްވާހަކަ، ްއިްނތިޚާބެއްގެ ްތިން ވާހަކަފުުޅގައި

ްައިދް ްމަޖިލިސް، ްރަްއޔިތުންެގ ްކަުއންސިލާއި ްއަތޮޅު ފާހަގަކުރެްއވި.

ްވާހަކަ ްއެދެއްެކވި ްއިންތިޚާބު. ްރިޔާސީ ނުޑްއެއަށްފަހު ްއަޅުގަ ފުޅަްށ

ްބޭއްވުަމީކް ްއިންތިޚާބުތައް ްއެ ްތާރީޚުތަކުަގއި ްއެ ްއަދި  2335ތާއީދުކުރަން.

ްކުީރަގިއް ްއޭގެ ްދެކެން. ްައޅުަގނޑު ްކުރަންޖެހޭކަމެއްކަމުގައި ކޮންމެހެން

ްރިޔާީސް ްފުރަތަމަވެސް ްއެންމެ ްވިދާުޅވެފަިއވަނީ، ްބޭފުޅަކު ވާހަކަދެްއކެވި

ްއި ްއެ ްބާއްަވއިދެްއވުމަށް. ްމިއަންނަްއިންތިޚާބު ްބޭއްވުމަށްފަހު ންތިޚާބު

ްއިންތިޚާބުް ްމަޖިލީހުެގ ްަރއްޔިތުންެގ ްތެޭރަގއި ްާމޗްމަހުގެ އަހަރުގެ

ްނަތީޖާއަކީ،ް ްނުކުންނާެނ ްދިމާވުމުން ްަކންތައް ްމިހެން  2340ބާއްަވއިދެްއވުމަށް.

ްއިޞްލާޙުކުެރޭވް ްދަށުން، ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމި ްއާެދ، އަލަށް،

ްިއންތިޚާބުކު ްދަށުން ްޖެހޭެންޤާނޫނުއަސާސީގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރެވޭ

ދެފަހަރެއްގެމަތީންްހުވާކުރަްއަވން.ްއެއީްއަލަށްްމިްޤާނޫނުއަސާސީގެްދަށުންް

ްއެމަނިކުފާނުް ްއަދި ްމަޖިލީހާއި ްަރއްޔިތުްނގެ އިންތިޚާބުކުރެވޭ

 2345އިންތިޚާބުެވވަަޑއިގަންަނވާއިުރްއެއޮންނަްަރއްޔިތުްނގެްމަޖިލިސް.ްއަުޅަގނުޑް

ް ްެއއީ ނޑުމެްނެގްދެކޭގޮުތގައި ްައޅުގަ ްޢާންމުގޮތެއްގައި ްނޫން. ހަމަޖެހޭކަމެއް

ްބޭނުމެއްގަިއް ްކޮންމެވެސް ްހުންނަނީ ްިވސްނުން ްބޭފުޅުންގެ ްބައެއް ތެރެއިން

ްއެިކެއިކް ްތިއްބަަވއިގެން ްހިޔަލުަގއި ްެއބޭފުޅެއްގެ ްވަށާލަިއގެން ްބޭފުޅަކު ވަކި

ްވަ ްކުރަްއާވކަމުަގއި ްކަންތައް ްއެޮގތަށް ްހޯއްދެްެވުން. ނީނަަމްބާރުތައް

ްބޭއްވުްން ްއިންތިާޚބު ްރިޔާސީ ްފުަރތަމަވެސް ްއެގޮތަށް  2350ފަހަރެއްގައި

ްމިހާރުް ްދެކޭގޮުތގައި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް، މުހިންމުވެދާނެ.

ނޑުމެންްމިއުޅެނީްޙަޤީޤީް އަޅުަގނޑުމެްނގެްމަސައްކަތަީކްއެއެއްނޫން.ްއަުޅގަ

ްއެހެންކަމަްށވާނަް ްާވސިލްުވމަށްޓަކައި. ްފުރަތަމަްޑިމޮކްރަސީައކަށް މަ

ްމަޖިލިސް.،ް ްރައްޔިތުްނގެ ްއެއަށްފަހު ްކައުްނސިލް، ްއަތޮޅު ބާއްވަންޖެހޭނީ
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ްަރއީސް،ްމިހާރުް ްބާއްވަންޖެހޭނީ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިންތިޚާބު  2355ދެން،ްރިްިޔާސީ

ްާރއްޖޭެގް ްކުީރގައި ްތަންޮކޅެއް ްއެއީ ްަޝްއކުވޭ. ްކުޑަކޮށް އަޅުަގނޑަށް

ްޑިމޮ ްދިވެިހރާއްޖެއަށް ްެގނައުމަށްޓަކަިއްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކްރަސީ

ްަމސައްކަތްތަެކްއް ްހުށަހަޅުްއވަިއގެން ްހުަށހެޅުމެއް ްއަމިއްލަ އެމަނިކުފާނުގެ

ްއެކަކަްށް ްވިދާުޅވެފަިއޭވ، ްކުރީަގއި ްދުވަސްަތެކއް ްމީގެ ފެއްޓެވި.

ް ްގިނަެވގެން ްފުރޭނީ ްަމޤާމު ްރިޔާީސ5ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއްއގެ  2360ައހަރުގެ

ްއޮތުމަށް ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާކަމަށް.ްްދެދައުރަކަށްކަމަށް ްމަނިކުފާނަށް ތިމަން

ްމަަސއްކަތްޕުުޅވެްސް ްއެމަނިކުފާނުގެ އާދެ،ްއެގޮތަްށްއިޢުލާނުކުެރއްުވމަށްފަހު

ްމިއަުދް ްއެހެންނަމަވެސް، ްޤަބޫލުކުރެވުނީ. ނަޑށް ްއަުޅގަ ްއެގޮތަށްކަމަށް ހުރީ

މެވުމުގަިއްދާދިްއިހަކަށްދުވަހުްމިމަޖިލީހުންްނިންމެވިްނިންމެވުމެއް.ްެއްނިން

ްދެދައުރުް ްދަށުން ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްއިޞްލާޙުކުރެވޭ ްމި  2365މިއޮންނަނީ،

ްއެމަޤާމަކަްށް ްއަލުން ްދެން ްބޭފުަޅކަށް ނިންމަވާފައިވާ

ްމިދަނީް ްފެންނަމުން ްމިއަދު ްއެެހންނަމަވެސް، ކުރިމަތިނުލެއްވޭނެކަމަށް.

ްޭބނުންފުޅުވެގެްން ްއެކަމަށް ްމައުމޫން ްރައީސް ްސިދާ ްނޫން. އެގޮަތކަށެއް

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީަމ، ްފެއްޓެވިތަން. ްމަސަްއކަްތ އަނެއްާކވެސް

ްރާއްޖެއަށްް ްހަމަ ްޙަޤީޤަތުގައިެވސް ްބޭނުންފުޅުވަީނ  2370ސުވާލުއުފެދޭ

ްނުވަަތް ްގެްނނަންތޯ ްޑިމޮކްރަީސއެއް ްކަހަލަ ްމިބޭނުންވާ އަޅުަގނޑުމެން

ްޙާިސލުކުރަްއވަންތޯ.ް ްކަެމއް ްކޮންމެވެސް ްއެހެްނ ްއަދިެވސް އެނަމުގައި

ްކުީރެގްއަޅު ްއެްއކަމެއް، ްފާހަގަކުރެވޭ ްިވސްނާލާއިރު ްމާޒީއަށް ަގނޑުމެްނގެ

ްބޮަޑްށް ްވަރަށް ްއެމަނިކުފާނު ްވެރިކަުމގައި ްނާޞިރުެގ ްއިބްރާހީމް ރައީސް

ްގެންނަވަން.ް ްއިޞްލާޙުތަެކްއ ްއެކިެއކި ްަޤއުމަށް ްެއްވި  2375މަސައްކަތްކުރެ

ްއަމިއް ްނިންމެވުމަށްފަހު ްެދދައުރެއް ްއިންތިޚާބީ ލަފުޅަށްްއެމަނިކުފާނު

ްމަޖިލީހުންް ްރަްއޔިތުްނގެ ްއޮތް ްއޭުރގައި ްަވގުތުެވސް ްދޫކޮށްެލއްވި ވެރިކަން

ްމަނިކުފާނުް ްނަހައްދަވާޭށ. ްތިގޮތަށް ްމަނިކުފާނުޭއ ވިދާޅުިވ،

ނޑަށްޖެހޭނެއޭ،ްަރއްޔިތުންްާޙލުގައިޖެހޭނެއޭ.ް ވަަޑއިގެންެނވުމުންްމިޤައުމުްބަ

ްކުރެ ްރައީސްކަން ްނެތޭ ްމިޤައުމުަގއި ްބޭފުޅެއް.ްއެހެންވީމާ، ްެއހެން  2380ްއވޭނެ

ްހުންނަވައިެދއްވުމޭ.ް ްމިމަޤާމުގައި ްމަނިކުފާނު ްބޭނުންވާނީ އަޅުަގނޑުމެން
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ްހުށަހަޅުއްަވއިެގްން ްއެމައްސަލަ ްމަޖިލީހަށް ްއެމަނިކުފާނު ދެފަހަރެއްގެމަތީން

ްއެމަނިކުފާނުް ްވަޑަިއގަތީ. ްދޫކޮށްލާފައި ްއަމިއްލަފުޅަށް އެންމެފަހުން

ދުވަެހްއނުވެްއާދެ،ްއެއްމަސްުދވަސްްނުވަނީސްްހަމަްވަަޑއިގެންެނވިތާްމާގިނަ

ްޚާއިނެއްކަާމ،ް ްކުށްވެިރެއއްކަމާިއ، ްއެމަނިކުފާނަކީ ްނިންމެވީ  2385އެމަޖިލީހުން

ްފޮނުއްވީ.ް ްޝަރީަޢތަށް ްއެަމއްސަލަ ްނިްނމަވާފައި ްއެގޮތަށް ބާޣީއެއްކަާމއި،

ނުޑްއެންމެފަހުންގޮސްްއެމަނިކުފާނުގެްޖާނާއިްމާލުންްވިއްކަވާލެްއވީ.ްއަުޅގަ

ްރައީސްް ްމިއަދު ްެއގޮތަށް. ްވާނީ ްއެކަންތައް ްމިއަދުވެްސ ްހަމަ ދެކޭގޮުތގައި

މައުމޫންްވަށަިއގެންްިތއްބަާވްބޭފުޅުންްމާދަމާްއެމަނިކުފާނުްނެތްވަގުެތއްަގިއް

ްމިއަުދް ްދެކޭގޮތުަގއި ނޑު ްއެހެންވީމަ،ްއަުޅގަ ްެއގޮތަށް. ްކުރަްއވާނީ  2390ކަންތައް

ް ްލާޒިމްެވެގންވަނީ ްރީތިމަގެްއްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމައުމޫނަްށ ރައީސް

ްވަޒަްނކޮްށް ްައގު ްޚިދުމަތުގެ ްކޮށްދެއްވި ްޤައުމަށް ްއެމަނިކުފާނު ދައްކަިއ،

ްއާެދ،ް ްހޯއްަދވައިެދްއވުމަށް. ްވަޑަިއެގންނެވޭނެގޮތެްއ ްދުރަށް މިމަޤާމުން

ްދިވެހިް ްޢާންމުގޮތެއްަގއި ްބޭފުޅުން ްގިނަ ްވަރަްށ ްއައިސްފައި މިހާރަކަށް

ްވިދާުޅވާނެ ްއަދަުދްގިނަވަމުންާދްްސަރުކާރުން ްމީހުންގެ ްކުށްކުރާ  2395ާރއްޖޭގައި

ްރައީސް،ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަކަ. ްގިނަވަުމންދާ ްޚާއިނުން ވާހަކަ.

ްޒިންމާް ްގޯްސެވއްޖެްއޔާ ްކުދިން ްައޑެއް. ްިއވޭ ޢާންމުގޮތެްެއްަގއި

ްދަރިންް ްއެީމހެއްގެ ްޙަޤީޤަތެއް. ްއެއީ ްމައިންބަފައިންނޭ. އުފުލަންޖެހޭނީ

ްއެކަ ްއުފުލަންޖެހޭނީްގޯްސވެއްޖެްއޔާ ްއެންމެބޮޑަށް ްޒިންމާ ުމެގ

ްެއް ްގޯްސވެއްެޖއްޔާ ްކިަޔވާކުދިން ްސްކޫލެްއގެ ްހަމައެއާއެުކ،  2400މައިންބަފައިން.

ްދިވެހިރާއްޭޖެގް ސްކޫލެއްްހިްނގަާވްޕްރިންސިޕަލްްޒިންމާވާންޖެހޭ.ްހިތާމައަކީ

ްަރއީސްް ްހަލާުކެވގެންދިޔައިުރްަޤއުމުގެ ްބޮުޑބައެއް ްރައްޔިތުންެގ،ްޒުވާނުްނގެ

ްވޭތުވެިދަޔް ްހުރިކަމެއް. ްހިތާމަވެރި ްމިއީ ްނުޖެހޭކަން. ްޒިންމާވާން އެކަމުަގއި

ްބޮޑުަބެއްއ36ްް ްުޒވާނުންގެ ްއުފަންވި ްމިޤައުމަށް ްތެޭރގަިއ ްދުވަުހގެ އަހަރު

 2405ވަނީ،ްއާދެ،ްއެުޒވާނުންގެްތެެރއިންްގިނަބަަޔކުވަނީްަމގުޮއޅިެގންްގޮސްފަިއ.ް

ްޒި ްމިކަމުގެ ްޖެހިފައި. ްވަާބގައި ްކޮންބައެއްތޯ،ްޑްރަްގގެ ންމާވާންޖެހޭނީ

ްބޮޑަްށް ްއެންމެ ްމިކަމުަގއި ްދެކޭގޮތުަގއި ނުޑ ްއަުޅގަ މައިންބަފައިންތޯ.

ްޑްަރްގް ްއެ ްއާެދ، ްއިްސވެރިޔާ. ްއެންމެ ްސަރުކާރުެގ ޒިންމާވާންޖެހޭނީ
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ްއެކަެމްއް ްއެޮގތަކަށް ްހައްދަވައިނުެދއްވިނަމަ ްގޮެތްއ ްފެތުރުވޭނެ ޤައުމަށް

ްހަނދާން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޤައުމަްށްްނުވީސް. ްްޑރަގް ްމިދެންނެވި  2410އެބަހުރި

ްފަރާތްތައްް ްއެހެނިހެން ްއަިދވެސް ްސިަފއިްނނާއި ފެތުރިގެންއަިއއިރު

ްެއް ްތަޢާރަފްޮކށްދެއްވި. ްއެެއއްޗެހިތައް ްާރއްޖެތެރެައށް މެދުވެރިކޮށްގެން

ްވާހަކަދެްއކެވި.ް ްމޮޅުކަމުގެ ްޭއގައިހުރި ްކަންތައްތަކާ ްދިމާވާ ބޭނުންކުރުމުން

ްުޒވާ ްއުމުރުން ްއުމުރުން ްއާދެ، ްކުދިންތަްއ14،15ްްންކުދިންކޮުޅ، ެގ

ްދެޭކގޮތުަގިއް ނޑު ްއަުޅގަ ްބޭނުންކުރަންފެށީ. ްެއ ްބެލުމަށްޓަކަިއ  2415އެާވގޮތެްއ

ްބަަޔުކް ްކަންތައްަގނޑެއް. ްބޮޑު ްހިންގި ްރާަވއިެގން ްބަޔަކު ްހަމަ އެއީ

ްޙާލަތުް ްޤަުއމުގެ ްމިގޮތަށް ްއާދެ، ްކުރިަކމެއް. މުއްސަނދިވުމަށްޓަަކއި

ްނަމުަގިއްްއޮތްއިރު ްއިޞްާލޙުގެ ްމިއުޅެނީ ްައޅުަގނޑުމެން އަދިެވސް

ް ްމިގޮތަށ36ްްްއަނެއްާކވެސް ްދުްއާވލަން. ްމުއްދަތެއް ްދިގު ްދުވަހުގެ އަހަރު

ްޤައުމު.ް ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްމިއީ ްއާދެ، ްހެޔޮނުާވނެ. ްކުރާކަށް  2420މިކަންތައް

ްާޢންމުގޮތެއްަގިއް ްަރއީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްދިވެހިން. ްތިބީ މިޤައުމުގަިއ

ްވިސްިނވަަޑއިގަންަނވާފަިއް ްރައްޔިތުންނަށް ްއަތޮޅުތަުކެގ ޚާއްޞަކޮށް

ްެއއްެޗްއް ްރޭިޑއޯއިްނ ްުނވަތަ ްޓީވީން ްދިވެހިރާއްޭޖގެ އޮންނަނީ

ް ްީކްއވެގެންތޯ.ްވޭތުވެިދޔަ ްއެީއްަޙޤީޤަތެކޭ.ްެއއީ 36ްބުނެފިކަމުގަިއވަނީނަމަ

ްޓީީވއާ ްޤަުއމުގެ ްކުޅެފަިއވަނީ ްިވސްނުމާއި ްމީހުންގެ ްދުވަހު  2425ިއ،ްއަހަރު

ްޙަޤީޤަތެކޭ.ް ްެއީއ ްވަނީނަމަ ްބުެނފިކަމުގައި ްެއއްެޗއް ރޭޑިޯއއިން

ްއެމަނިކުފާނަށްް ްަވޑަިއގަންނަާވއިރު ްއަތޮަޅކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްމީހުންނަށްް ްމިގޮތަްށ ްމޮޅުކަމެކޭ. ްަވރަށް ްއެީއ ހުޝާމަދުކުރުމަކީ

ްވާހަކަދަްއކާ،ް ްސިަފއިްނ ްނެތް ްއާދެ، ްހެޔޮބަސްބުނެ، ވިސްނައިީދ،

ްރަީއްސްއެން ްއޮތީ ްވިސްނިފައި ްމިހާރު ްދިެވހިންނަށް ްގޮސްފައި،  2430މެފަހުން

މައުމޫންްފިޔަވަިއްމިޤައުމުަގިއްވެރިކަންކުެރްއވޭނެްއެހެންްެއއްވެްސްމީހަކުް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމިކަމާ ްއިނގޭތޯ. ްނޫން ްޙަޤީޤަތެއް ްމިއީ ނެތްކަމަށް.

ްމައުްު ްަރީއސް ްޤަބޫލުކުރާގޮުތގައި ްބަޔަކު ްއަދި މޫންްވިސްނަންޖެހޭނެ.

ްއެކަމަކު،ް ްނޯންނާނެ. ްއިސްލާމްދީނެއް ްމިޤައުމުގައި ނެތްކަމުގަިއވަނީނަމަ

ް ްވޭތުވެދިޔަ ނޑުމެންެގ36ްްބައްލަވާ ްައޅުގަ ްތެރޭގައި ްދުވަހުގެ  2435ައހަރު
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ްޤައުމެއްަގިއް ްމުސްލިމް ްަސއްތައިންަސއްތަ ްއާދެ، މިޤައުމުގަިއ،

ނޑުމެންަނށްްފެތުރިފައިވަނީްކިހާްމިންވަް ރަކަށްތޯ.ްއާދެ.ްއިސްލާމްދީންްއަުޅގަ

ްމިންވަރަކަށްތޯ.ް ްކިހާ ްލޯބިޖެއްސިފަިއވަނީ ްމީހުން ްކަންތައްތަކަށް ދީނީ

ވަނަްއަހަުރ1979ްްރައީސްްމައުމޫންގެްފުްުރަތަމަްދައުރުަގއިްއެމަނިކުފާނުް

ްމަނިކުފާނުް ްތިމަްނ ްވިދާުޅވީ، ްވަަޑއިގަންަނވާފަިއވެސް  2440މައްކާއަށް

ށްްކީރިތިްޤުރުޢާންްތަރުޖަމާއެްއްބޭނުންފުޅުވެއޭްިދވެހިރާއްޖޭެގްކޮންމެްެގއަކަ

ްއެަކްން ްނިމިއްޖެތޯ. ްެއކަން ްތަރުޖަމާކުރައްވާަފއި. ްދިވެހިބަހަށް ދެއްވަން

ްނޫނޭ.ް ްނެތިގެނެއް ްބަޔަކު ްކުރަން ްއެކަން ްކޮންމެެހން ްސަބަބަކީ ނުކުރެއްވި

ްދީުނެގް ްއެީއ، ްދެކެނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްސަބަބެްއކަމަށް ްނުކުެރްއވި އެކަން

 2445އްްަބަޔކަށްްއެނގިއްޖެކަުމގަިއްވަނީަނމަްފަހަރެއްގަިއްޙުކުމްތަކާއި،ްއުސޫލުތަް

ްއެހެންވީމާ،ް ްއިނޭގތޯ. ްޙަޤީޤަތަކީ ްމިއީ ްއުނދަޫގވެދާނެތީވެ. ވެރިކަންކުރަން

ްއެބަޖެހޭް ްވިްސނަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާަހކަދަްއކާއިރު އިޚްލާޞްތެރިކަމުގެ

ްވާް ްދޫކޮށްަލއިގެން ްކަންތައްތައް ްމިގޮތަށް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ކަްށްމިއަދު

ްކިތަންމެް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިގޮތަށް ްަރީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ނެތްކަން.

ްއަންނަނީް ްިޚޔާަލށް ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްެދްއކިދާނެ. ްވާހަކަަތކެްއވެސް  2450ގިނަ

ްއާދެ،ް ްވާހަކަެއއް. ްކިޔާލި ްފޮތަކުން ްއަުޅަގނޑު ްކުީރގަިއ، ތަންކޮޅެއް

ްހު ްދުވަހަކު ްކޮންމެ ްމީހުންނަށް ްަޤއުމުެގ ްއޭނަގެ ކުރަްށްރަސްކަލަކު

ްޚުޠުބާަގިއް ްއެ ްކިުޔްއވާނެ. ްޚުޠުާބ ްއާދެ، ްވިދާުޅވާނެ، ވަަޑއިގަންަނވާފައި

ްތިޔަބައިމީހުންް ްމީސްތަކުންނޭ ްއޭ ްވިދާޅުވާނެ ްނިންމާލައްވަމުން ވިދާޅުވާެނ،

ްރަސްގެފާނަށްް ްކަންތައްކުރާށޭ، ްހެޔޮކޮށް ްރަސްގެފާނަްށ  2455ތިޔަބައިމީހުންގެ

ްގިަނއިން ްމީހަކަށް ްބުނާ ްގިަނއިން ްއޭަންްހެޔޮބަސް ްިލބޭނެއޭ، ހެޔޮަސވާބު

ްއޭަން ްޚުޠުބާަގއިވެސް ްދުވަހަކު ްކޮންމެ ްިމޮގތަށް ްސުވަުރގެއަށޭ. ވަންނާނީ

ކިޔުްއވާނެ.ްދެން،ްރައްޔިތުންްޢާންމުގޮތެއްަގއިްހުކުރުންްފަިއބައިގެންްާދީން

ރަސްގެފާނުގެްމޮޅުްވާހަކަްަދްއކަވަމުން.ްމިގޮތަށްްކަންތައްްުކރަމުންދަނިކޮށްް

ް ްޢިލްމުވެރިއެްއ.ްއެއްުދވަހަކު ްދީނީ ްތަންކޮޅެއް  2460ަވޑަިއގެންނެީވ

ްމިް ްހަމަ ްމިާވގޮަތކީ، ްއިންދާ ްމިސްކިތުަގއި ްމީނަ ވަަޑއިގަންަނވާފައި

ްޭއް ްިވދާޅުވަނީ، ްނިންމަވާލަްއވަމުން ްޚުޠުބާިކޔުްއާވ ރަސްގެފާނު



 91 

ްހެޔޮކޮށްް ްރަސްގެާފނަށް ްތިޔަބައިމީހުންގެ ްތިްިޔަބައިމީުހން މީސްތަކުންނޭ،

ްކުަރްއވާ ްކަންަތްއްކަންތައް ްެއވެނި ްމިވެނި ްރަސްގެފާނަށް ްއަިދ ށޭ.

ްނިޢުމަތްތަކެއްް ްމިވެނި ްސުވަރުޭގގެ ްތިޔަަބއިީމހުންނަށް  2465ކޮށްދެއްވާށޭ.ްއޭރުން

ްދީނީް ްއާދެ، ްުޒވާނާ، ްމިދެންނެވި ްބުނުމާއެއްކޮށް ްމިހެން އެބަހުއްޓޭ.

ްހެޔޮނުާވނެއޭ،ްތީނަައީކް ްމީސްަތކުންނޭ ްތެދުވެފަިއްބުނެފި،ްއޭ ޢިލްމުވެރިޔާ

ްއެހަދަނީ.ްތި ްޮދގެކޭ ްެއއީ ްނުހިނގާނެއޭ. ްެއކަމެއް ްެއގޮތަކަށް ްކާފަރެކޭ. އީ

ްތިހިރަް ްމީސްަތކުންނޭ ްއޭ، ްވިދާުޅވީ ްރަްސގެފާނު ްބުނުމާއެކު ްއެހެން ހަމަ

ްޖުއްބާއެކޭ.ް ްލައިގެންުހރީ ްއެބަުހއްޓޭ. ްތުނބުޅިއެއް ްއޭނަގެ ްބަލާށޭ.  2470މީހާއަށް

ްމި ްތީނަ ްވާހަކައެޭކ. ްޚިލާފު ްދީނާއި ްތިދައްކަނީ ްބޭރުކުރާށޭ.ްތީނަ ތަނުން

ްބޭރުކޮށްލައިފި.ް ްތަޅާ ްމީނަ ްނުކުމެ ްމީހުންތައް ްމިހުރިހާ ްބުނުމުން އެހެން

ްބުނަންހޭް ްބަލަ ްބުނެފި. ްމީހަކު ްކޮންމެވެސް ްދިއުމުން ްގެއަށް މީނަ

ްވާހަކަެއއް.ްބުނަންހޭްވާހަަކއެއް.ް

ް2475 

ްރިއްޔާގެްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރު.އާދެ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްަރއީސުލްޖުމްހޫްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްވާހަަކްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްކުރު ްމިީއ ްބޭނުންވަނީ ްުސާވލުކޮށްލަން ްހަމަެއކަނި  2480ްއަޅުަގނޑު

ްމުބާރާތެއްތޯ.ްްއިްބރާހީމްްޝާފިޢުް
ްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަމާުޒވާގޮތަްށްއާދެ، ްބޮޑަްށ ްމަޢުޟޫޢުއައިގެން ްމި  2485މެންބަރު،

ްގެންގޮސްެދއްވުންްއެދެން.ް

ް

ްއަޅުަގނުޑެގްްފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް ްމިީއ ްއިނގޭޯތ. ްމިސާލެއް ްކުޑަުކޑަ ްމިދަްއކަނީ ްއަޅުަގނޑު

ްއިންތިޤާްވަީޖޙްްިއބްރާީހމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއަުޅަގނޑުމެން ްއާދެ، ްބާއްވަންޖެޭހްވާހަކަިއަގއި، ްބާބެްއ ލީ

ްދުވަހުް ްމިދެންނެވި ްއާދެ، ްމިއީ. ްމިސާލެއް ްމިދައްކާ ްބެހޭގޮތުން  2490ސަބަބާއި
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މިދެންނެވިްޒުވާނާއަށްްރައްެޓްއސަކުްވިދާުޅވަނީ،ްބަލަްބުނަންހޭްވާހަކައެއް.ް

ްތިބިބަޔަުކް ްއެތަެނއްަގއި ްއުޅެްނވާނީ ްއެތަެނއްަގއި ްނޭނގެނީއޭ. ކަލެއަށް

ްއެތަނެއްް ްއެތަނެއްަގިއްދަސްކޮށްގެންނޭ. ްއެނގިގެންޭނ ްބަޔަކު ގަިއތިބި

ްއުޅެންވާނީ.ްމީނަްބުނެފިްމައްސަލައެއްްނެތޭ.

ް2495 

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޝުކުރިްއާޔ ްހަމަވެއްޖެ. ްވަުގތު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

މެންބަރު.ްއައްޑުއަތޮުޅގެްޢިއްަޒތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްއަސްލަމް.ްއާދެ،ް

ްއުތުރުބުރީްޢި ްހުވަދުއަޮތޅު ްނެތް. ްވަޑަިއގެން ްމިވަގުުތ ްމެންބަރު އްޒަތްތެރި

ްهللا.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްޚަލީލްްޢަބްދު

ް2500 

ނުޑެގްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްާޔ .`ް

ްައޅުގަްްهللاއިްބރާހީމްްޚަލީލްްޢަބްދު ްމިފުރުޞަތުގައި ްއެެޖންޑާގެ ްމި ްމަސައްކަްތކުރާނީ ްވަނ3ްްަނުޑެވސް

ްގޮތުގެްް:ވާހަކަެދއްެކވުން ްޚިާޔލުހުރި ނުޑގެ ްއަޅުގަ ްބެހޭގޮތުން ްމިކަންތައްތަާކިއ އައިޓަްމގަިއވާ

ްޤައުީމް ްދަންނަާވނީ، ނޑު ްއަުޅގަ ްާއދެ، ްދަންނަވާލަން. ވާހަކަ

ްސަބަބެ ްބޭނުންވާ ްއެކުަލވާލުމަށް ްސަރުކާެރއް  2505އްކަމަްށްއެއްަބއިވަންަތކަމުގެ

ްަވކިް ްވެރިޔަކީ ްސަރުކާުރގެ ްއާެދ، ްކޮަބއިބާަވއޭ. ްމަފްޙޫމަކީ ްބަހުގެ އެބުނާ

ްަރއީސެއް.ްއެީއް ްހޮވާފައިވާ ްރައްޔިތުން ްހުންނަގޮތަށް ްހަމަވަންދެން ޓަރމެއް

ްދާޚިލީް ްބޮޑު ްޤައުމީ ްމިއުޅެނީ ްނޫން. ްރައީސެއްެވސް ްހޮވި މިމަޖިލީހުން

ްސަރުކާރަ ްސިފައިން ްވެއްޓި، ްއިރާާޤިއްހަމަނުޖެހުމަކަށް ްނުވަތަ ްވައްޓާލާ ށް

ްއަރާް ްމާޝިނަރީޒުން ްބޭރުގެ ްޤައުމުތަކަށް ްބޭރުގެ  2510އަފްޣާނިސްތާނުފަދަ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްއާދެ، ްނޫން. ްފިރުކާަލއިގެެނއްެވސް ްވެިރކަން ޤައުމުގެ

ްޤަބޫލުކުރިފަހުންް ްއިސްލާމްދީން ްައހުލުވެރިން ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ރައީސް،

ް ްގިނ866ްަމިހިނގާދިޔަ ްރާއްޭޖެގްްއަހަރަށްުވރެ ްތެރޭގައި ްދުވަހުގެ އަހަރު

ްރައްޔިތުްނގެް ްސާބިތުކޮށްެދއްީނ ްއައިސްަފިއވާކަން ވެރިކަންކުރަމުން

ްއެީއް ްއާދެ، ްމައްޗަްށ. ްދެމަސްދަރުގެ ްފަޚުރުވެރި ްއަދި ްރުހުމާއި  2515ލޯތްބާއި،

ްހަމަް ްމިއީ ްެއްގޮތަށް. ްއެ ްޘަްަޤާފަތާއި ްިދވެހި އިސްލާމްދީނާއި،

ނުޑމެ ނަޑއެިޅގެންްހަމަްއަުޅގަ ންނަށްްއެނގޭނެްޙަޤީޤަތެއް.ްމިްފާހަގަކުިރްކަ
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ްއައިސްަފއިވަީން ްވެރިކަންކުރަމުން ްަޤއުމުގެ ްއަލީަގއި ނުކުތާތަކުގެ

އެުކވެރިކަންްއާލާކޮށްްދެމެހެްއޓުމަށާއިްރައްޔިތުންގެްމަްއޗަްށްއިންސާފުވެރިް

ްބައްޓަންެވގެްން ްގޮތަކަށް ްކަހަލަ ްޝާމިލުވާ ްރައްޔިތުން ްއަދި  2520ޢަދުލްވެރި

ްއުޅުމަށާިއްވެރިކަންކުރު ްދިރިއުޅުމެއް ްއޮމާން ްއަމާން ްރައްޔިތުްނ މަާށއި

ްރުހުްުމާއިް ްަރއްޔިތުްނެގ ްމާޙައުލެްއގައި ްލިބޭފަދަ ސުލްޙަމަސަލަސްކަން

ްނެތެޭކް ްއެހެން ްެއކަން ްޤަބޫލުކުރާގޮތް. ްއަޅުަގނުޑ ްމިއީ އެްއގޮތަށް.

ވަނަްއަަހރުންްފެށިގެނ1932ްްްނުދަންނަވަން.ްއާދެ،ްޢިްއޒަތްެތރިްރައީސް،ް

ް ްއޭގެ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްފެށި ްޙާލަުތ7ްްޢަމަލުކުރަން ްޤައުމުގެ  2525އަހަރުފަހުން

ް ްފެނިގެްނ ްޤާނޫުނއަސާީސއަކަްށ1942ްްއެކަީށގެންނުވާކަމަށް ްއާ ގައި

ްއައިްސގެެންއް ްބާބެއް ްއިންތިޤާލީ ްމިކަހަލަ ްނަމަވެސް، ޢަމަލުކުރަންފެށި.

ް ްއޭގެފަހުން ްއާދެ، ްނެތް. ްޚިޔާލެއްވެްސ ްއެ ްއަދި ވެްސްގައ1953ްްިނޫން.

ްރަ ްދެތިންފަހަރެއްގެމަތީން ްއައިްސ ްބަދަލެއް ސްކަމަކުން،ްއެފަދަ

ް ްޖުމްހޫރީްޖުމްހޫރިއްޔަތަކަށް، ްއެންމެފަހުން ްބަދަލުވެ ްދެތިންފަހަރަކު  2530މިހެން

ްައިއސްގެނެްއވެްސް ްބާބެއްްް ްއިންތިޤާލީ ްއައިްސގެންިދޔައީ ވެރިކަމަކަްށވެސް

ް...ގަެވސްވަނަްއަހަރ1986ްުއަދިްްނޫން.
ް

ްްއަތޮޅު..އާދެ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާެއއްްލ.ްވަހަކަެދއްެކވުން:ްްރިޔާސަތުން
ް2535 

ްޚާއްޞަްމަޖިލިސްްއެްއކުރެވި...ްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް
ްهللاްއިްބރާހީމްްޚަލީލްްޢަބްދު

ްްވާހަކަެދއްެކވުން:ް
ް

ްމެންބަރުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްލ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެދެން. ްޢިއްޒަތްތެިރްއަމަޑުކޮށްލަދެއްވުން  2540ތޮުޅެގ

ްްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.

ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(ް

ް2545 

ްވަގުެތއްނޫން.ްޢިއްޒަްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ްކިަޔއިދޭންވީ ްތާރީޚުން ްުދނިޔޭގެ ްރައީްސ،ްމިއީ ްތްތެރި
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ްވަރަށ1932ްްްްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން:ް ްަޒމާން ްުނގެންގުޅޭ. ްފޯނެއްވެސް ްމޮބައިްލ ްއަހަރު ވަނަ

ްދަންނަވަންީވް ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއޮތީމާ ްބަދަލުވެފައި ބޮޑަށް

ްބާބުގެް ްިއންތިޤާލީ ްއަވަހަށް ްވަނީވިްއޔާ ްތާއީދުކުަރއްާވކަމަށް އެމެންބަރުވެސް

ްއިނގޭޯތ.ް ްތާރީޚުން ްއެނޭގ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްަދއްަކވާށޭ.  2550ވާހަކަ

ްއެހެން ްއެނގޭ. ްހުރިވަްަރުވެސް ްބަދަލުވެފައި ްމިތަން ވީމާ،ްރަސްކަމުން

ަގިއ1932ްްއެއިންްކޮންމެްފަހަރަކުްކުރިޮގތަކަށްްނޫންްއެކަންްމިކުީރއަކީ.ް

ނުޑވަރަށްްަސވާުރވިގޮތަށްްފައިބަންްނޭނގިް އަހަުރީވްރައީސަުކވެްސ36ްްގަ

ްއުނދަގުލަާކް ްޮބުޑ ްވަރަށް ްމިއުޅެނީ ްިމހާރު ްއޭރަުކއެްއ. ްނެތް މިތާކު

ނޑުމެންްމިކަންކުރަނީްޢިއް  2555ްޒަތްތެރިްރައީސް.ްދިމާވެގެންްއުޅޭތީްއަުޅގަ

ް

ް

ްމެންބަރަށްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްތެރި ްދަންނަވާލާނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްދެން އާދެ،

ްމިކަމާބެހޭގޮތުންް ްމެންބަރުން ްިޢއްޒަތްތެރި ފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަށް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްފުރުޞަތު ްާވހަކަދެއްކުމުގެ ްބޭނުންފުޅުވާ  2560ދައްކަވަން

ްއެހެ ްހުވަދުއަތޮުޅްއަރުވަންޖެހޭ. ްގެންެދވި ްދައްކަވަމުން ްާވހަކަފުޅު ންވީމަ،

ްޢަބްދު ްޚަލީލް ްއިބްރާހީމް ްމެްނބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ވާހަކަފުޅުްهللاްއުތުރުބުރީގެ

ްކުރިއަށްްގެްނގޮސްެދއްވުންްއެދެން.ް

ް

ްފަށަމުންވެސްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި  2565ްްޝުކުރިއްޔާ

ްޚިޔާުލްްهللاްއިްބރާހީމްްޚަލީލްްޢަބްދު ްޭބފުޅެއްެގ ްއެހެން ްދެން، ްޚިޔާލޭ. ްައޅުަގނުޑގެ ްއެީއ ްދަންނަވާލިން

ްއިނގޭތޯ.ްއާދެ،ްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތަފާތުވުްންއެކަީށގެންވޭ ްއެހެން ވަަނ1986ްްމީގެތެރޭަގއި

ް ްއެްއކުރެްއވި. ްމަޖިލިސް ްާޚއްޞަ ްއަހަުރ1997ްްއަހަރުވެސް ވަނަ

ްމިްތަސްދީޤުކު ްހަމަ ްފެށިއިރުވެސް ްޢަމަލުކުރަން ްޤާނޫނުއަސާީސއަށް ރި

ްމިފަދަކަމަކަށްް ްނަމަވެސް، ްޮއތްކަމަކަށެއްނެތް. ް ްޚިޔާލެއްެވސް  2570އިންތިޤާލީ

ްއަޅުަގނުޑް ްމެޖޯރިޓީއަށް ްހަމަ ްނުކުަރނީނޫން. ްާތއީދު ނޑު އަްަުޅގަ

ްސުވާލަކީ،ް ްއިރާދަކުރެްއީވތީ. ްވޯޓުެވސްދޭނަން ްއެއަށް ްއަދި ތާއީދުކުރާނަން.

ްއަލަްށްްއާ ްނުވަތަ ްބާބެއްޯތ ްއެކުަލވާލާ ްުރޖޫޢަވުމަށް ްަކަށް ޤާނޫނުއަާސސީއަ

ޢާންމުްއިންތިޚާބެއްްބާއްވަންްއެކުަލވާލާްބާބެއްތޯްއަޅުަގނުޑމެންްވިސްނާާލް
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ްގެެންސް ްކަންތަްއތަކެއް ްއާ ްއެހެންކަމުން، ްއާދެ، ްމިޖެހެނީ.  2575ފިކުރުކުރަން

ްބުއްދިވެ ްވިސްނާލުން ްމަސައްކަތްކުާރއިުރ ްޤައުމުްވިްއކަން ްމުޅި ރި،

ކުދިކުދިކޮށްލާ،ްޤައުުމގެްމަތިެވރިްޤަދަރާއިްޢިއްޒަތްްެވއްާޔއިްމޮޑެްޤައުމުެގް

ްކޮންެމް ްމިއިން ްގޮތަކަށް ްނުދާކަހަލަ ްގެްއލިގެން ްމަޞްލަޙަތުކަން ޞުލްޙަ

ކަމެއްެވސްްކުިރއަށްްގެންިދއުްނ.ްއާްޤާނޫނުއަާސސީއަށްްވާިސލުވުމަށްޓަކަިއް

ްކަ ްބަެއއް ްފެންނަ ނުޑްއަޅުަގނޑަށް ްއަުޅގަ ްކަންތައްަތކެްއ  2580ހަލަ

ް ްކަމެއްެގގޮތުަގއި ްމައްަޗްށ5ްްދަންނަވާލާނަން.ްއާދެ،ްފުރަތަމަ މެންބަރުންގެ

އެކުެލވޭްަވގުތީްއިލެކްޝަންްސްކޮމިޝަނެއްްއެކުަލވާލުމަކީްަވރަށްްމުހިންމުް

ްކޮމިޝަނެްއް ްއިެލކްޝަްނ ްަވގުތީ ްއާދެ، ްދެެކން. ނޑު ްއަުޅގަ ކަމެއްކަުމގައި

ްރާ ްހަމަހަމަްއެކުަލވާލަނީ ްޕާީޓތަކުން ްސިޔާސީ ްރަިޖސްޓްރީވެފަިއވާ އްޖޭގައި

ްތެރެިއްން ްނަންތަކުގެ ްހުށަހަޅާ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުްނގެ  2585އުސޫލަކުން

ްނަންތަކެްއް ްނަންތަކަކަށް، ްފާސްކުރާ ްމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ

ނަޑއަަޅއިގެން.ްއާެދ،ްމިގޮތުން،ްސިޔާސީްޕާޓީތަކުންްހުށަހަޅާްނަންތަކަީކް ކަ

ްޤާނޫ ްމެންބަރުންގަިއްއާ ްކޮމިޝަންގެ ްއިލެކްޝަންސް ނުއަސާީސގައި

ްބަޔަކަްށް ްފުރިހަމަވެަފއިާވ ްޝަރުތުަތއް ްބުނެފައިވާ ހުންނަންޖެހޭނެކަމަށް

ްރައްޔިތުންެގް ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއވާގޮުތގެމަތީން ްއާ ްއާދެ،  2590ވާންޖެހޭނެ.

ްާއް ްޤާނޫނުއަސާީސގަިއާވގޮުތގެމަތީން ްއާ ްއެކުލަވާލުމުން މަޖިލިސް

ްދެކެން.ްއިލެކްޝަން ްއަުޅަގނޑު ްަޢއްޔަންކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ްކޮމިޝަނެއް ސް

ްނިންމާނެް ްކަންތައްތައްޮކށް ްދެންނެވި ްއިސްެވ ްނަންބަރުގައި މި

ްޤާނޫނުތައްް ްއިންތިޚާބާބެހޭ ްއޮންނަންޖެހޭނެ. ްަކނަޑއެޅިފަިއ ޑެޑްލައިންތަެކއް

ްރިޔާ ްެއްއގޮތްާވގޮުތގެމަތީން ްޤާނޫނުއަސާީސއާއި ްއާ ްއާދެ،  2595ީސްފާސްކުރުން.

ްބޭއްވުމަށްޓަަކިއް ްއިންތިޚާބުަތއް ްއެޫނންވެސް ްއަދި އިންތިޚާބާއި

ްހުށަހަޅައިގެްން ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުްނގެ ްޤާނޫނުތައް ފާސްކުރަންޖެހޭ

ްދެކެން.ް ްއަުޅަގނޑު ްކަމުގައި ްމުހިންމުކަމެއް ްވަރަށް ްއެީއވެސް ފާސްކުރުން

ްހުށަހަ ްބެހޭގޮތުން ްމިކަމާ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުްނގެ ޅަންޖެހޭްމިގޮތުން،

ްމަޖިލީހުންް ްރައްޔިތުްނެގ ްޑެޑްލައިންތަާކއި ްހުށަހަޅަންޖެހޭ  2600ބިލުތައް،

ްއޮތުްނވެްސް ްަކނަޑއަަޅއި ްޑެޑްަލއިންތައް ްފާސްކުރަންޖެޭހ އެބިލުތައް
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ްއިންތިޚާބާބެހޭް ްއާދެ، ްދެކެން. ްއަޅުަގނޑު ްމުހިންމުކަމުގައި ވަރަްަށް

ްނިޒާމުް ްޤާއިމްކޮށް ްުއސޫލުތައް ްބަޔާްނކުރާ ްތަޢާރަފްްޤާނޫނުތަކުގައި ތައް

ްއާދެ،ް ްޤަބޫލުކުރެވޭ. ނޑަށް ްއަުޅގަ ނޑައެޅުން ްކަ ކުރަންޖެހޭނެކަމަށްވެސް

ްިއންތިޚާބުތަކަީކް ްއެ ްބާްއވާއިރު ްއިންޚާބުތައް ްޢާންމު ްއިންތިޚާބާއި  2605ރިޔާސީ

ްެއް ްކަަށވަރުުކރުމަށްޓަކައި ްިއންތިޚާބުތަކެއްކަން ްއިންޞާފުވެރި މިނިވަން

ްއެހީތެރި ްޭބއްވުމަްށ ްއޮބްޒަރވްކުރުމަްށްއިންތިޚާބުތައް ވެދިނުމަށާއި

ްއެއްބާރުލުމާއިެއުކް ްއެފަރާތްތަކުގެ ްދަޢުވަތުދީ ްޖަމާޢަތްތަކަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ

ްގެންދިއުމަށްެވްސް ްގެނަސްދިނުމަށް، ްކުރިއަްށ އިންތިޚާބްތައް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއާދެ، ްޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ްައޅުގަ ނަޑއަޅަންޖެހޭނެކަްަމަށް  2610ކަ

ް ްއަޅަންޖެހޭްރައީސް،ްޢަދުލުއިންޞާފު ްމިނިވަންކުރުމަށް ްބާރު ޤާިއމްކުރުމުގެ

ނުޑްދެކެން.ް ފިޔަވަޅުަތއްްެއޅުމަކީެވސްްއެާހްމުހިންމުްކަމެއްކަމުގައިްއަުޅގަ

ްެއއްގޮްތވާގޮުތގެމަތީްން ްއުސޫލުތަާކއި ްޤާނޫނުއަާސސީަގއިވާ ްއާ އާދެ،

ްައިދް ނޑައެޅުން. ްކަ ްޢައްޔަންކުރުމަށް ްކޮމިޝަން ްސަރވިސަސް ޖުޑިޝަލް

ްޤާނޫނު ްމަޖިލިސްްއާ ްރައްޔިތުްނެގ  2615އަސާީސަގއިާވޮގތުގެމަތީން

ްޖުޑިޝަްލް ްާޤނޫނުއަސާސީަގިއވާގޮުތގެމަތީން ްއާ އެކުަލވާލުމުްުން

ނަޑއެޅިަފިއް ްކަ ްޖެހޭނެކަމަށް ްއެކުަލވާލަން ްއަުލން ްކޮމިޝަން ސަރވިސަސް

ްމިދަންނަވަނީ،ް ްމިހެން ނޑު ްއަުޅގަ ްެފންނަގޮތް. ްައޅުަގނޑަށް ްެއއީ އޮތުން

ްނިސްބަތު ްތަމްސީލުކުރެޭވްއާބާދީގެ ްފުރިހަމަގޮތުގައި ްއެންމެ ްރައްޔިުތން ން

ްމުހިންމުް ްމިފަދަ ްހިސާބުންކަމަށްވީތީ. ްމިދަންނަވާ ްއޮންނާނީ  2620މަޖިލީހެއް

ްއާދެ،ް ްޤަބޫލުކުރާތީ. ްއެމަޖިލީހުންކަމަށް ްނިންމަންވާނީ މަޞްލަޙަތުތައް

ްއުސޫލުތަާކިއް ްޤާނޫނުއަސާީސގަިއާވ ްއާ ްރަީއސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢައްޔަންކުރުމަްށްއެްއގޮތްާވގޮ ނިޑޔާރަުކ ްއުއްތަމަފަ ްަވގުީތޮގތުން ުތގެމަތީން

ްއަިދް ްދެކެން. ނޑު ްއަޅުގަ ްމުހިންމުކަމަށް ްއެހާމެ ނަޑއެޅުްނވެސް ކަ

ްއެކުަލވާލުމުންް ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުްނގެ  2625އާޤާނޫނުއަސާީސގަިއާވގޮތުގެމަީތން

ްއަލުންް ނިޑާޔރު ްއުއްތަމަފަ ްޤާނޫނުއަސާީސގަިއާވޮގތުގެމަތީން އާ

ނުޑްޢައްޔަ ްއަޅުގަ ްއޮތުންެވސް ނޑައެޅިަފއި ްކަ ްޖެހޭނެކަމަށް ންކުރަން

ނިޑާޔރުންގެްމައްޗަްށ5ްްހުށަހަޅަން.ްއާްޤާނޫނުއަސާސީގަިއާވގޮތުގެމަތީންް ފަ
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ްއެކޯުޓެގް ްއުަފއްދާ ްކޯެޓއް ނޑިޔާާރއިެއުކްވަގުތީްސުޕްރީމް ްއުއްތަމަފަ ހިމެނޭ

ްއަ ނަޑއަޅަންޖެހޭނެކަމަށް ްކަ ްޢަްއޔަންކުރުަމށް ނޑިޔާރުން ނުޑްފަ  2630ުޅގަ

ްރައްޔިތުްނެގް ްާޤނޫނުއަސާސީަގިއވާގޮުތގެމަތީން ްއާ ްއާދެ، ޤަބޫލުކުރަން.

ްސުޕްރީމްް ްޤާނޫނުއަސާސީގަިއާވގޮތުގެަމތީން ްއާ ްއެކުލަވާލުމުން މަޖިލިސް

ްބުނެަފިއް ްމިބާބުގައި ްކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ްޢައްްްޔަން ްއަލުން ކޯޓުން

ްޤާޫނނު ްއާ ްޤަބޫލުކުރަން. ްއަޅުަގނޑު އަސާސީއަްށްއޮންނަންވާނެކަމަށް

ްއެންމެހަިއް ްއެެހން ްފިަޔަވއި ނޑިޔާރު ްއުއްތަމަފަ ްހުރި ްފަށާއިރު  2635ޢަމަލުކުރަން

ްފެށިގެްން ްާތރީޚުން ްފަށާ ްޢަމަލުކުރަން ްޤާނޫނުއަާސސީއަށް ްއާ ނޑިޔާރުން ފަ

ްދެމިތިބެވިދާނެކަމަްށ2ްް ްމަޤާމުގައި ްއެމީހުންގެ ްދުވަްސވަންދެން އަްަހަރު

ްއަޅުަގނޑު ްމުހިންމުކަމަށް ނަޑއެޅުން ްއެމުއްދަތުްްކަ ްައދި ްއާދެ، ދެކެން.

ްއެންމެހައިް ްއެްއގޮތްާވގޮުތގެމަތީން ްޤާނޫނުައސާސީާއއި ްއާ ހަމަވާންވާއިރަށް

ްބުނެފައިް ްނިންމަންވާނެކަމަށް ްޢަްއޔަންޮކށް ނޑިޔާރުން  2640ފަ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއާދެ، ްޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ އޮންނަންވާނެކަމަށްެވސް

ްމިނިވަންކުރު ްމަރުޙަލާ ްޝަރުޢީ ްއިދާރީްރައީސް، ްގެންނަންޖެހޭ މަށް

ްމުހިންމުކަމެއް.ް ްވަރަށް ނޑަެއޅުމަކީެވސް ްގެންނަންޖެހޭނެކަމަށްްކަ ބަދަލުތައް

ްނިންމާނެް ްކަންތައްތައްކޮށް ްދެންނެވި ްއިސްެވ މިނަންބަރުގައި

ްޤަބޫލުކުރަން.ް ްއަޅުަގނުޑ ްޖެހޭނެކަމަށް ނޑައަޅަްނ ްކަ  2645ޑެޑްލައިންތަެކއް

ްކޮިމޝަންތަކާ ްމުސްތަޤިއްލު ްއަދިްއެިކއެކި ްޤާިއމްކުރުމާއި ްމަޤާމުތައް އި

ްހިންގުމަށްޓަކަިއް ްއުސޫލުން ްލާމަރުކަީޒ ްާދއިާރތައް ްއިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްބިނާކޮށްް ްއުސޫލުތަުކގެމަީތން ްޤާނޫނުައސާސީަގއިވާ ްއާ ްބިލު ބޭނުންވާ

ްފާސްކުރުމަށްް ްއެބިލު ްހުށަހަޅައި ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުންގެ އެކުަލވާލެވި

ނ  2650ޑަައޅަންޖެހޭނެކަމަށްވެސްްއަޅުަގނޑުްަޤބޫލުކުރަން.ްއާްޑެޑްލައިންތަެކއްްކަ

ްމުއްދަތާއިް ްއުވާާލނެ ްޤާނޫނުތައް ްތަޢާރުޟުވާ ޤާނޫނުއަސާސީާއއި

ްބާއްާވް ްދަށުން ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްއާ ނަޑއަޅަންޖެހޭނެ. ްކަ މަރުޙަލާތައް

ް ްމާރްޗ ްއިންތިޚާބު ްމަިޖލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ަގިއ2669ްްފުރަތަމަ

ނަޑއެ ްކަ ނުޑްބާއްވާނެކަމަށް ްއަުޅގަ ްމުހިންމުކަމެއްކަމުަގއި ްއެހާ ޅުމަީކެވސް

ްފަށާް ްޢަމަލުކުރަން ްޤާނޫނުައސާސީއަްށ ްއާ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެިރ  2655ދެކެން.
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ް ްފެށިގެން 1ްްދުވަހުން ްފަށާފައިާވ1998ްްޖެނުައރީ ްޢަމަލުކުަރން ަގއި

ްުއވުނީކަމަްށް ްޤާނޫުނއަސާީސ ްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭެގ

ނަޑއަޅަންޖެހޭނެކަމަ ްރައީސް،ްކަ ްޢިްއޒަްތތެރި ްޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ށް

ްޤާނޫނުއަސާސީައްށް ްއާ ްކަންތައްތައް ްމުހިންމު މިދެންނެވިފަދަ

ްގެންދެިވއްޖެނަމަް ްކަންތައްތައް ްއެގޮތަށް ްނިންމާ  2660ވާސިލުވުމަށްަޓކައި

ްއަދިް ްމިނިވަން ްބޭްއވޭ ްދަށުން ްޤާޫނނުއަސާސީގެ ްއާ ްމިއަހަރު ރާއްޖޭަގއި

ްއިންތި ްނުކުރަން.ްއިންޞާފުވެރި ްަޝއްެކއް ްއަޅުަގނޑު ޚާެބއްަކމާމެދަކު

ްބޭނުންވަީން ްބޭއްވުމަށްޓަަކއި ްއިންތިޚާބު ްއިންޞާފުވެރި ްއަދި މިނިވަންކަން

ްއިންތިޚާބުގެް ްކޮމިޝަނެްެއް. ްއިލެކްޝަން ްމުސްތަޤިއްލު ްއަދި މިނިވަން

ްއޮބްޒަރވަރުްން ްބޭރުގެ ްމޮނީޓަރކުރާނެ ްަބލާ ްގާތުން ްވަރަށް  2665ކަންތައް

ްަޞއްޙަކަމާިއއެުކްްއިލެކްޓްރޯނިކް ްނަތީޖާތައް ްވޯޓުެގ ްަދށުން ިނޒާމެްއގެ

ްއެހެންގޮތަަކްށް ްހަމަޖެއްސުން. ްގޮތެްއ ްފެިނގެންދާނެ ހާމަކަމާއިއެކު

ްލިބިފަިއް ްޖާގައެއް ްކުރާނެ ްަޝއްެކއް ްެއްވެސް ްއެ ދަންނަވާނަމަ،ްވޯޓާއިމެދު

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްގާއިމްކުރުން. ްނިޒާމެއް ްހާމަވެެގންދާ ްނަްަތީޖާ ނުވާގޮތަށް

ްޝަކުވާަތްއް ްހުށަހަޅަންޖެހޭ ްަކންތައްތަކާއިމެދު ްއިންތިޚާބުގެ ްއަދި  2670ރައީސް،

ްމިކަންކަންް ްދިުއން. ްގާއިްމވެގެން ްއިދާރާެއއް ްބަލާ އިންޞާފުވެރިކަާމއިެއކު

ްާގއިމްކޮށްް ްއިދާރާތައް ްހެދި ްޤާނޫނުތައް ްބޭނުންަވނީ ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި

ނޑަްށްވަސީލަތްތައްްފަހިކުރުންކަމަށްްއަޅުަގނޑުްދެް ކެން.ްއާދެ،ްިމީއްއަުޅގަ

ްހުރިގޮތް.ް ްޚިާޔލު ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްދޭތެރޭގައި ްމިބާބާއި މިކަންތައްތަުކގައި

ްމެންބަރުންނަށްް ްގިނަ ްދެންނެވުމަކީ ްމިދެންނެވި ްއަޅުަގނޑު  2675އެހެންކަމުން،

ްމިގޮތަްށް ްިޚޔާލު ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްނަމަވެސް ްނުކުރެވޭކަމަކަްށވީ ޤަބޫލު

ްދަންނަވާ ްމިވާހަކަ ްވާހަކައަީކ،ްމިހުރީތީވެ ްއިތުަރށް ްއަޅުަގނޑު ްއާދެ، ލީ.

ްގޮތުްނ،ް ްުކޑަކޮްށލުމުގެ ްަވގުތު ްނެތުމާއެކު ްވާހަަކއެްއ ްއިތުރު ދަންނަވާނެ

ްޝުކުރިްއާޔް ްނިންމާލަނީ. ްވާަހކަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްގޮތުން ކުރުކޮށްލުމުގެ

 2680ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް
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ްޢަދްނާްންއާދެ،ްޝުކުިރއްާޔްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުކުތާއެއް މެންބަރު.ްނިޒާމާބެހޭ

ްޙަލީމް،ްގއ.ގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ް

ް2685 

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްނުކުތާއެްއްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްނިޒާމާބެހޭ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

 24ް2690ވަނަްމާއްދާއާިއ2ްްވަނަްމާއްާދއާިއ1ްްަގވާއިުދެގްްމިނަގަނީްމަޖިލީހުގެްްނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން:ޢަދް

ް ްއަދި ްމާއްދާާއއި ްރިޔާސަތުނ55ްްްވަނަ ްދަށުން.ްމަނިކުފާނު ްމާއްދާގެ ަވނަ

ްމަޖިލީހުގައިް ްިމ ްފަދައިން، ްއަުމރުކުރަްއވާފަިއވާ ްނެރުްއވައި ރޫލިންގެއއް

ްިއޞްލާޙުކުރުމުެގް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްިމގެންދަނީ ްކުރަމުން އަޅުަގނޑުމެން

ްޤާނޫނުއަސާީސއެްެްއވެްސްނުލިޔެވޭނެ.ްމަސަ ްއާ ނޑުމެންނަްށ ްއަުޅގަ އްކަތް.

 2695އަޅުަގނޑުމެންނަށްްޤާނޫނުއަާސސީްއުަވއެްއވެސްްނުލެވޭނެ.ްޤާނޫނުއަސާސީް

ްއިންޤިލާެބއްް ްެއއީ ްއެންމެގޮެތއް. ްއޮތީ ްަނަޒރުގަިއ ްއަޅުަގނުޑގެ އުވާެލވޭނެ

ނޑިް ްމެދުކެ ްުއވާލާްދުވަސްޮކޅަކަށް ްޤާނޫނުއަާސސީ ގެންްދިއުން.ްގެނަސްގެން

ްނުލެވޭނެ.ް ްުއަވެއއް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްެއްވެްސޮގތަކަށް ްއެ ްއެހެން އެނޫން

ްފަހަްަރުމަތީންް ްއެކި ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމިބޭނުންކުރަމުންދާ އަޅުަގނޑުމެން

ްދިވެިހް ްއެހެންީވމަ، ްމިގެންދަނީ. ްއިޞްލާޙުކުަރމުން  2700އަޅުަގނޑުމެން

ްދެންމެއަ ްތަކުރާރުކޮށް ްފަދައިން ްއޮޅޭޭނ ކުްރައްޔިތުންނަށް

ްޤާނޫނުއަސާީސ،ް ްއާ ްއަދަދަކަށް ްގިނަ ްވަރަށް ްމެންބަރު ވާހަކަފުޅުދެްެްއކެވި

ްއެހެްން ްހައްްްަދަވއިގެން ްޤާނޫނުއަސާސީ،ްަލވަެއއް ްޤާނޫނުއަސާސީ،ްއާ އާ

ްހަަމް ްޮއޅިދާނެކަމަކަށްވާީތވެ ްރައްޔިތުންނަށް ްއެީއ ްއެހެންވީމަ، އެވިދާުޅވީ.

ް ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ ްިވއްދަިއގެން ްއެއަތޮޅުްންއެއާ ްަހމަ  2705ނަގާ

ްމިދެންނެވިް ްގަާވއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމިދަންނަވަނީ، ްސަމާލުކަމަށް މިކަން

ްއެއްފަހަުރް ްއަދިވެސް ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލީހުގެ ްދަށުން. ްމާއްދާގެ ހަތަރު

ްވަރަްށް ްދަންނަވައިެދއްވުަމށް ްތަކުރާރުކޮށް ްމިކަން މަނިކުފާނު
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ްއެްެދެން. ނޑު ްއަުޅގަ ްޢިއްޒަތްތެިރްްއަދަބުވެރިކަާމއިެއކު ޝުކުިރއްާޔ

 2710ްރައީސް.ް

ްް

ް

ނޑަްށްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފަހަުރްއަުޅގަ ްއަޅުަގނުޑްވަރަްށްގިނަ އާދެ،ްމިީއްތިމައްސަަލއިަގއި

ްއެްއެޗްއް ްވަކި ނޑު ްއަުޅގަ ްދަންނަވައިފިން. ްއަޅުަގނޑު ްއެއްެޗއް ފެންނަ

ްއަ ްޚިޔާަލކަށެއްނޫން. ްއަމިއްލަ ނޑު ްއަުޅގަ ްނުވަަތްމިދަންނަވަނީކީ  2715ދި

ްދިވެހިރާއްޭޖެގް ްއެީއ ްނިމުމަކަށެއްނޫން. ްއަމިއްލަ އަޅުަގނުޑގެ

ްމަޖިލިސްް ްާޚއްަޞ ްމި ްމިޤާނޫނުއަސާސީ، ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

އެްއކުރަްއވަމުންްވިދާޅުވެަފއިާވްވިދާޅުވުމާްއަދިްމިްމަޖިލީހުންްނިންމަވާފަިއް

ްަގވާިއދު ްދެއްވި ްރެފަރެންސް ްހަމަ ްދެންމެއަކު ްނިންމުމާ ްޚާްއަޞްއޮތް ގެ،

ް ްގަާވއިދުގެ 1ްްމަޖިލީހުގެ ްމައްދާއާިއ 2ްްވަަނ ްމާއްާދާއއި  2720ވަނ55ްްަވަނަ

ްދެން،ް ްޤާނޫނުއަސާސީއަކީ. ްިއޞްލާޙުކުރަމުންދާ ްގޮުތގެމަތީން މާއްދާގަިއވާ

ްދެންނެވުމުގެް ްތަކުރާރުކޮްށ ްއެވާހަކަ ްކޮންމެހެން ްއިތުަރކަށް އަޅުަގނޑު

ްޢިްއޒަތްތެރި ްނެތް.ްއާދެ،ްމ.އަޮތޅުގެ ްޝަފީޤްްްބޭނުމެއް ްއަޙްމަދު މެންބަރު

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެކޭްވިދާުޅުވމީމާ.ް

ް2725 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިައްށްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްޮގތުގައި ްނުކުތާއެްއގެ ްނިޒާމާބެހޭ ނޑު ްރައީްސ،ްއަުޅގަ ްޢިއްޒަތްތެރި

138ްވޭްވާަހކަތަކުންްއެބަހީވޭްފާހަގަކޮށްލަންްބޭނުންވަނީްމަޖިލީހުގައިްމިދެކެްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ:

ް ްމާއްދާއި ްީވގޮތަްށ97ްްވަނަ ްމައްސަަލިއގައި ްދިމާވި ްމާއްދާއާއި  2730ވަނަ

ްތިއްބާވެްސް ްދައްކަދައްާކ ްވާހަކަ ްމިހެން ނޑުެމން ްއަުޅގަ މިޤާނޫނުއަސާސީ،

ްޤާޫނނުއަސާސީައީކް ްމިހެދޭ، ްއުވާލާފައި ްުއވާލަފާނެހެން. ްޤާނޫނުއަސާސީ މި

ޢަމަލުކުރަންްފަށާފާނެ.ްއެއީްވަރަށްްބިރުވެިރްްއާްޤާނޫނުއަސާީސއޭްކިޔާަފއި

ޙާލަތެއް.ްއެހެންެވއްޖެކަމަށްްެވއްޖެއްޔާްއެްޤާނޫނުއަސާސީްުއވާލާްހިސާބުންް

ްމިް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ްިއންތިޚާބްކުރާ ްރައްޔިތުން ްރާއްޖޭގެ  2735މި

ްގެއްިލގެންދާނެ.ް ްޞައްޙަކަން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނެގ ްއޮތް ރާއްޖޭގެ
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ްހުރިހާްްއަދިވެސް ްހުރި ްގާއިމްވެފައި ްދަށުން ޤާނޫނުައސާސީެގ

ްގެއްިލގެންދާނެ.ް ްަޞއްޙަކަން ްޤާނޫނީ ްތަނެއްގެ ްހުރިހާ މުޢައްސަސާތަކާިއ

ްބާރާިއް ްބަޔަކު ްޚިލާފަށް ްގަވާއިދާ ްޤާނޫނާއި ްބޮޑުކަމެްއ ްއެފަދަ އެހެންވީމާ،

ްއެހެންވީމާ،ް ްއެދަްއކަވަނީ. ްވާހަކަ ްކުރައްވާ ްބޭނުންކޮށްގެން  2740ނުފޫޒު

ްމިޖެހެނީްއަޅުގަް ްއަެނއްކާ ްމިހެންވެއްޖެްއޔާ ްޖެހިލުންވާތީވެ. ްހަމަ ނޑު

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްޤައުމަށް. ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްމުސީބާތެއްބާއޭ ކޮންފަދަ

ްއިންތިޚާބްކުާރް ްރައްޔިތުން ްމަޖިލީހާއި ްރަްއޔިތުންގެ ޤައުމުގެ

ްމިއީވެސްް ްގެއްިލގެންދާހިނދު ްޞައްޙަކަން ްޤާނޫީނ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްފާހަގަކޮށްލަން.ްްހަމަ ްއެކަންވެސް ްވިސްާނލަންޖެހޭކަމެއް. ނޑުމެން  2745އަޅުގަ

ްޝުކުރިއްާޔ.ް
ް

ް

ްެއކަމާްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުކުާތއެްއ ްނިޒާމާބެހޭ ްދެން ްދަންނަވާާލނީ ނުޑ ްއަުޅގަ އާދެ،

ްމިހާރުް ްނުނެންގެވުމަށް. ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެިރ  2750ބެހޭގޮތުން

ްމި ްމިތާނގެ ްމެންބަރަކަށްްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްޢިއްޒަތްެތރި ްެއއްެވސް ތިއްބެވި

ްއެކަްން ްމެންބަރަކަށްެވސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެން ްއެނޫން އަދި

ްއާދެ،ް ްނުުކރަން. ްޤަބޫެލއް ނޑު ްއަުޅގަ ްއޮންނާނެކަމަކަށް އޮޅިަވޑަިއގެންފައި

ްޢަްބދު ްމިއޮީތ، ްއަުރވަން ްފުރުޞަެތއް ްއަޅުަގނޑު ްދެން ޚަލީލްެގްهللا

ްނިންމަވާލަްއވަް ްޢިއްޒަތްތެިރްވާހަކަފުޅު ްއެހެންތޯ. ްއެހެންނޫންތޯ.  2755އިފި

ްމެންބަރުގެްވާހަކަފުޅުްނިންމަާވލެއްވުނީތޯ.ް

ް

ްއިތުުރްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްބޭނުން ނޑު ްނިންމާލީ.ްއެކަމަކު،ްއަުޅގަ ްވާަހކަ ްއާދެ،ްައޅުަގނުޑގެ

ްްهللاއިްބރާހީމްްޚަލީލްްޢަބްދު ްޢަދްނާންގެ ްއަްޚ ްައޅުަގނުޑގެ ްގުިޅގެްންވާހަކަެއއް، ްވާހަަކއާިއ ްޙަލީމްގެ

ްނެތް.ްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަްއސަލައެއް ްނަމަވެސް ްދަށުން ްނުކުތާެއއްގެ ްނިޒާމީ  2760ދަންނަވާލަން.

ްނެގިް ްހިސާބަށް ްމިވީ ްއަދި ްނުކުތާއެއް ްިނޒާމީ ްދުވަހަުކވެސް އަޅުަގނަޑކީ

ްދެއްަވއިފިްއާޔް ްއެފުރުޞަުތ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެހެްނވީމާ، ްނޫން. މީހެއްވެސް

ްރަނގަޅު.ްްވަރަށް

ް
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ްނުކުތާއަަކްށްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނިާޒމީ ްމިހާރު ްހީވަނީ ްައޅުަގނޑަށް ްއެހެން، ްދެން  2765އާދެ،

ްއެހެންވީމާ،ް ްނޭރުޭވނެ. ްައޅުަގނޑަކަށް ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމީ އެދިަވޑައިުނގެން

ްއާދެ ްއެދެނީ. ްއިށީނދެވަޑަިއގެންދެްއުވން ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާެގް، ދެން

ްފުރުޞަތުްޢިއްޒަތްތެ ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްޙިލްމީއަށް ްޙުސައިން ްމެންބަރު ރި

ްވަޒީރުްނެގް ްނެތް. ްވަޑައިގެން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްމިއޮތީ. އަރުވަން

ްނިޒާމާބެޭހް ްއާދެ، ްޝައުޤީ. ްމަޙްމޫދް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި  2770މަޖިލީހުގެ

ްهللا.ްނުކުތާއެއްްގއ.ގެްިޢއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްޚަލީލްްޢަބްދު

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(ް

ް

ް ްެމންަބރު ްއުުތރުުބރީ ްނިޒާީމްހުވަުދއަޮތޅު ްައޅުަގނޑު ްކުރިން ްިމދަންނަވާލީ ްމިގޮތަށް ނޑު ްއަުޅގަ  2775ާއދެ،

ްނުކުތާއެއްް

ްދެންްްهللاއިްބރާހީމްްޚަލީލްްޢަބްދު ްމިހާރު ްެއކަމަކު، ްމިދިޔައ. ްެވގެން ްޒަމާން ްމިހުރިހާ ްނުނަގާ

ްހީވަނީްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްަނގަިއގެންްނަމަވެްސްއަޅުަގނުޑެގްއަޅުަގނޑަށް ްުނކުތާއެއް ނިޒާމީ

ްއާދެ،ް ްކަންނޭނގެ. ްލިޔެލަންޖެހުނީ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްވާހަަކއަކީ ްރެކޯޑް، މި

ްއަޚް،ްޢަދްނާންް ްައޅުަގނުޑގެ ްމީގެކުީރގަިއވެސް ްމަޖިލީހުގައި ްމި  2780އަޅުަގނޑު

ްއެްއޗެްއަގިއް ްކޮންމެވެްސ ްއަޅުަގނޑު ްވިދާޅުެވއްޖެ ޙަލީމް

ްވާހަކަެއއް.ްސޮއިކުަރއްވަް ްލިބުނު ްއިނާމެއް ްޮކންމެވެސް ިއގެންވެސް

އެހެންނަމަވެސް،ްޙަޤީޤަތާއިްޚިލާފުްވާހަކައެއްްެއވިދާުޅވަމުންްއެގެންދަވަީނ.ް

ް ްނުދަންނަވަން ްޢަދްނާނ29ްްްއަޅުަގނުޑ ްަމއްސަލަިއގަިއ މެންބަރުންގެ

ްމިތަނުންް ްވަގުތު ްޖެހުނު ްހުށަހަޅަން ްވަގުތު، ްއެންމެފަހު  2785ޙަލީމް

ްލިބިވަަޑއިގެްންނުކުމެވަޑަް ްއެސް.އެމް.އެްސެއްއ ްކޮންމެެވސް އިގެން

ްބޮޑަްށް ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްއަދި ްވާހަކަެއއް. ްނުކުންެނވި ނުކުމެވަަޑއިގެން

ްވާހަަކް ްބޮޑެތި ްސަިއޒަށްވުރެ ްއަރިހުން، ްޙަލީމްެގ ްޢަދްނާން އެދޭކަމެއް

ްނުދައްކަވާްހަމަހިމޭނުންްއިންނެވުންްއިނގޭތޯ.ްޝުކުރިްއޔާ.ް
ް2790 

ް
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ްވާހަކަފުޅަްށްްވާހަކަެދއްެކވުން:ްރިޔާސަތުން ްތިދެއްކެިވ ްދެން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ްައޅުަގނުޑ، އާދެ،

ްަވޒީރުންެގް ްއާދެ، ްނުދަންނަވާނަން. ްކޮންމެހެން ްއެްއޗެއް އަޅުަގނޑު

ްމަޖިލީހުގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމަޙްމޫދްްޝައުޤީްވާހަކަފުޅުްދެއްކެވުމަށް.ް

ް2795 

ްއެދުނީްްވަީޒރުންގެްމަޖިލީުހގެްމެްނބަރުް ްފުރުަޞތަކަށް ްއަޅުަގނުޑވެސް ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްޚިޔާުލަގިއްްމަްޙމޫދްްަޝއުޤީްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޅުަގނުޑގެ ްާތއީދުކުރާތީ ްައޅުަގނުޑވެސް ްބާބަކަށް އިންތިޤާލީ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެްސ، ްދަންަނވާލުމަށްޓަކައި. ްވާހަކަތައް ްބައެއް ހުރި

ނުޑްހަމަްހުރިހާްޕޮއިންޓެއްހެްންްދަންނަވާލަން ޤަސްދުކުރިްވާަހކަިއގެްމަިއގަ

ނޑަްށް  2800ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޒާހިރުްއަޅުގަ

ްިވދާޅުވެދެްއވައިފި.ް ްބަލާޣާތްތެރިކޮށް ްމާ ްމިންވަރަށްވުެރ ދެންނެވޭނެ

ްމަޖިލީހެ ްއޮތް ްައަވސްކުރަންޖެހިފައި ްމަސަްއކަތް ްއަިދްއެހެންވީމާ، އްަގއި

އަޅުަގނޑަށްްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސްގެްކުރިފުޅުމަީތގައިްމިތާްމިއިންނައިރުަގިއް

އެބަްފާހަގަކުރެވޭްވަރަށްްވަުރބަލިފުޅުްދުވަހެއްކަންްޢިއްޒަްތތެރިްރައީސްގެ.ް

ްމިާހް ްަވގުތުވެސް ްގޮތުން ްއެރުވުމުގެ ްއެއްާބރުލުން ްރައީސަށް  2805އެހެންވީމާ،

ްއަުޅަގނޑުގެް ްމިކުރުކޮށްލަނީ.ްްކުޑަތަންވެަފއިވާތީ ވާހަަކ

ްއެދެއްެކިވް ްޒާހިރު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްިޢއްަޒތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްދަންނަވަމުންް ްވާހަކަފުެޅއްކަމަްށ ްތާއީދުކުރާ ނުޑވެސް ްއަުޅގަ ވާހަކަފުޅަކީ

ްދަންނަވަމުން.ް ްޤަބޫުލކުރަްއވާށޭ ްއަޑުކަުމގައި ނުޑގެވެސް ްއަުޅގަ ްހަމަ އެއީ

 2810ްޝުކުރިއްާޔ.ްް

ް

ްފުރުޞަތުްްސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާ ްއަޅުަގނޑު ްދެން، ްމެންބަރި. ްިޢއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްމުޙަންމަދުް ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްފާދިއްޕޮޅުގެ ްމިއޮތީ އަރުވަން

ޞާލިޙަށް.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންަބރުވެސްްވަަޑއިގެްންނެތް.ްދެން،ްމުލަކަތޮުޅެގް

 2815ްއަޙްމަދުްސުލައިމާން.ްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު

ް

ްއެންމެްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްއައްސަލާމުޢަލަިއކުމް.



 104 

ްއޮތް،ްެއކަމަްށްްސުލައިާމންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްދެވެން ްބާބަށް ްއިންތިޤާލީ ްދަންނަާވނީ ނޑު ްއަޅުގަ ފުރަތަމަ

ްމިހާ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްހުޅުވާލާފައި ްމައިަގނުޑްދޮރެއް ްމިއުޅޭ ްއުފެދިގެން ރު

ްއިޞްލާޙުކުރަނީތޯ.ް ްނުވަތަ ްހަދަނީތޯ ްއަލަށް ްޤާނޫނުއަާސސީ  2820މައްސަލައަކީ

ނޑުްދަންނަވާނީްމިކަމުގައިްގޮތެއްްނިންމުމުެގް ޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްއަުޅގަ

ްަޤއުުމެގް ްލިިބވަަޑއިގެންުނވެއޭ. ްމަނިކުފާނަކަށްވެސް ްބާރު އިޚްތިޔާރާިއ

ްލިބިް ްޕާޓީެއްއެގްރައީސަކަްށވެސް ްެއއްެވސް ްސިޔާސީ ްނުވެއޭ. ވަަޑއިެގން

އެްއވެސްްޒަޢީމަކަށްެވސްްނުަވތަްރައީސަކަްށްލިބިަވޑަިއގެންްނުވެއޭ.ްއެަކްން

ްމަޖިލީހޭ.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްހަމައެކަނި ްމެޝިނަކީ ްތަޙުލީލީ  2825ނިންމާ

ްެއކަްން ްނިންމިގޮތަކަށް ްމަޖިލީހުން ްމި ްއެހެްނވީމާ، ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުމެްންނިންމޭ ްއަޅުގަ ްއިންތިޚާބްކުރި ްރައްޔިތުން ްނިންމަން ްއެކަން ނެ.

ްކޮންގޮތަކަށްޯތް ްނިންމާނީ ްއެކަން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނިންމާނީ. އެކަން

ްއިންތިޤާީލް ްއޮތީ ްެއއަށްފަހުގަިއްދެން ނޑުމެން. ްއަުޅގަ ވިސްނާނީވެްސްހަމަ

ްބާބެއް ްއިންތިާޤލީ ްދަންަނވާނީ، ނޑު ްއަުޅގަ ްޖުމްލަކޮށް ްވާހަކަ.  2830މިްްބާބުގެ

ްތާއީދުކުރާކަމެްއ.ް ްވަރަށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްހިމެނުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީ

ްއޮންނަންޖެހޭ.ް ްބާބެްއ ްއިންތިޤާލީ ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުެރވޭ އަޅުަގނޑަށް

ްމިް ްއިޞްލާޙުކުރާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޤާނޫނުއަސާީސަގއި ސަބަބަކީ،

ނަޑއަާޅް ްކަ ްުއސޫލުތަެކއް ްފަށާއިރުގައި ްޢަމަްަލުކުރަން މާއްދާތަކަށް

ްޢިއްޒަތްތެިރްޢަމަްަލު ްނިންމަންޖެހޭ. ްއަޅުަގނޑުމެން ްގޮތްތަެކއް  2835ކުރެވޭނޭ

ނޑުމެންްބަލާއިރު،ްއަޅުަގނޑުމެްން ރައީސް،ްމިހުރިހާކަމެއްްނިންމަންްއަޅުގަ

ްއަދާުކރަމުންދާއިރު،ް ްކިފާޔަްަތު ްފަރުޟު ްނުކުތާގެ ްނިޒާމީ ވިސްނާލަންޖެހޭ

ނޫނުއަސާީސްއަށްްޤ36ްާއަޅުަގނޑުމެްނވަނީްމިހާރުްނިންމާފައިްނޮވެމްބަރުް

ްނެްތ.ް ްުދވަހެއް ްމާގިނަ ްދެން، ްޖެނުއަރީ. ްމިއީ ްމިހާރު ނިންމަން.

ްވާކަްަްށް ްއަވަްސނުކޮށް ްއަވަްސކުރަން.ްމިކަން ްއެބަޖެހޭ  2840އެހެންވީމަ،ްެއކަން

ްރަްއޔިތުްން ްމިޤައުުމގެ ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނެތް ްތިބެވޭކަށް މިހެން

ގޮވެިލތަކުގެްނަޣަރާެގްްމިޤައުމަށްްޤާނޫނުގެްއާްއަލިކަމެއްްލިބެންްއެދިްގޮވާ

ްފަހަރެއްަގިއް ްތިބެގެން ްމިހެން ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްގުގުަމއިފި. ްމިހާރު އަޑު

ްބާބެއްް ްއިްނތިޤާލީ ްއެހެންނަމަވެސް، ްނޯންނާނެ. ފަރުޖެއްސޭކަށް
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ްމައުމޫންް ްކިނިބގަސްޮދށުގޭ ްހުރީ ްވިސްނުން ނޑުެގ ްއަުޅގަ  2845ގެންނައިުރގައި

ދުވަުހެގ16ްްއަހަުރގެްނޮވެމްބަރުްްވަނ2668ްަޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށްްމިހިނގާް

ް ްެއީއ12ްްރޭ ްއޮންާނނެއޭ. ްއިޚްތިޔާރު ްހުރުމުގެ ޖަހަންދެން

ްޙައްޤުް ްއެ ްޙައްޤެއް. ްޤާނޫނީ ްލިބިދެ ްއެމަނިކުާފނަށް ޤާނޫނުއަސާސީއިން

ނޑެްއް ްއަުޅގަ ްލިބިގެންވާކަމަކަްށ ްމަޖިލީހަށް ްމި ްބާރެްއ ނިގުޅަިއގަތުމުެގ

ްއިންތިޤާ ްއެހެންނަމަވެސް، ްމިްނުދެކެން. ްބޭނުމަކީ ްއޮތުމުެގ ްބާބެއް  2850ލީ

ްކޮންކަހަލަް ްނިންމޭނީ ްކިހާވަރަކަށްތޯ، ްހިމެނެނީ ްއޭގައި ްބާރުތައް މަޖިލީހުގެ

ނުޑގޮތެްއަގއިްވިސްނާލުން.ްމިއީްއަޅުަގނޑުމެންްމިއަދުް ނިންމުމެއްތޯްމައިގަ

ްރައްޔި ްޙަްަާވލުކުރަންޖެހޭކަމެއް. ނޑުމެންނާ ްއަުޅގަ ޮއްތްއިކޮށްފަތުްނ

ްއަ ްއާެދ، ްމިމަޖިލިސްްވާޖިބެއް. ްއެހެންނަމަވެސް، ްދަންނަވާނީ ނުޑ ުޅގަ

ްމާއްދާެއއްް ްެއްއެވސް ްއެކަުމގެ ްަފހަރެއްަގއިވެސް ްކޮށްލެޭވގޮތުަގއި  2855އިހުްުމާލު

ްޑރ.ް ްޖުމްލަގޮެތއްަގއި ްނުެވވޭނެ. ްެއއްބަހެއް ނޑަކަށް ްއަުޅގަ ބާއްާވކަށް

ށްްޙުސައިންްރަޝީދުްކުރީްދުވަުހްހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެޅުމުގެްގިަންނުކުތާތަކަ

ްބަެއްއް ްއޭެގ ްއެހެންނަމަވެސް، ްއެއްަބސްވަން. ްވަރަށް އަޅުަގނޑު

ްއެދިް ްމަޢާފަށް ްވަރަށް ްއަރިހުން ްއެމަނިކުފާނުގެ ްމަޢާފާއެކު، ނުކުތާތަކަށް

ްނެތޭ.ް ްއެއްބަްސވެޭވކަށް ނޑަކަށް ްއަުޅގަ ްޖެހެނީ، ްދަންަނވާލަން  2860އަޅުަގނޑު

ް ްއިންތިޤާީލ ްގެންނައިރުަގއި، ްބާބެއް ްއިންތިޤާލީ ސަރުކާރެއްްމިސާލަކަށް

ްނަންތަކެއްް ްޕާޓީތަުކން ްސިާޔސީ ްކަމުގައި ްވެރިްނ ްެއސަރުކާުރގެ ބާއްވާ

ހުށަހެްެޅީމާްމިމަޖިލީހުންްނުވަތަްއެހެންްމަޖިލީހަކުންްއެޕްރޫވްކުރާްގޮތަކަްށް

ްއަޅުަގނޑަްށް ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުުކރެވޭނެ ްޤަބޫލެއް އަޅުަގނަޑކަށް

ްޙަްަ ްަރއްޔިތުން ްއެއީ ްގޮުތަގއި ްމަތިވެރިްޤަބޫލުކުރެވޭ ްމި  2865ވާުލކުރަްއވާފަިއާވ

ްބަެއްއް ްސަބަބަކީ، ްޚިޔާނާތެއް. ްވެވޭ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ އަްަމާނާތަށް

ްޔަޤީންނުވާް ްއަިދ ްއޮތްކަން ްތާއީދު ްރަްއޔިުތންގެ ްޕާޓީތަކަކީ ސިޔާސީ

ޕާޓީތަކެއް.ްމިސާާލއެކީްދަންަނވާނަން،ްމިސާލަކަށްްތިންްާދިއރާއެްއގެްތިންް

ްކުރިމަތިލައިގެން ނިޑއަށް ްދެްންްގޮ ްނުވީމާ ްކާމިޔާބު ނޑިެވސް ްގޮ އެއް

ްޔަޤީންކަމެްއް ްކަހަލަ ްއެްއވެސް ްއޮތްކަމުގެ ްާތއީުދ ްރަްއޔިތުންގެ  2870ކޮބައިތޯ

ްތިއްބެިވް ްމި ްމަޖިލީހުގައި ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްނެތް. އަދިެއއް
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ްއެީއް ްޭބފުޅުން. ްތިބި ްއިންތިޚާބުކޮށްފައި ްރަްއޔިތުްނ ްބޭފުޅުންނަކީ ގިނަ

ްއެހެންވީާމ،ްރައްޔިތުން ްބޭފުޅުން. ްއޮްތ ްޔަޤީްނކަން ްއޮތްކަުމގެ ްތާއީދު ެގ

ްބައެްއް ްއިތުބާެރްއނެތް ްއެފަދަ ްކުރާނޭ ްޢަމުރު ްމަްއޗަށް އެބޭފުޅުންގެ

ްފަހަރެއްގަިއެވްސް ްނުެވވޭނެ. ްއެއްބަެހއް ްައޅުަގނަޑކަށް  2875އަންނާކަށް

ްވާހަކަެއއްނޫން.ް ްޑީ.އާރ.ޕީެގ ްނުވަަތ ްއެްމ.ޑި.ޕީ ްދަންނަވަނީކީ އަޅުަގނުޑ

ްޕާޓީ.ް ްދެ ްިސާޔސީ ްވަރުގަދަ ްވަރަށް ްއެއީ ްޤަބޫލުކުރަްނ ްވަރަށް އަޅުަގނޑު

ްއެކަްންޤަބޫލުކުރަން.ްއެހެންނަމަވެސް،ްމިދެންނެވިް ްވަރަށް ްހަމަ އަޅުަގނޑު

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްނުކުާތެއއް. ްފާހަގަކުރެވޭ ްަވރަށް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްމިއީ ނުކުތާ

ްސަބަ ްއަނެއް ްއޮންނަންޖެހޭ ްބާބެއް ްއިންތިޤާލީ ްއިންތިޤާީލްރައީސް،  2880ބަީކ،

ްމިީއް ްއިންތިާޚބެއްތޯ، ްކޮން ްބާއްވާނީ ްފުރަަތމަ ްއެންމެ މަރުޙަްަލާގައި

ްހިތުްން ނޑު ްއަުޅގަ ްޖެހިފައިވާކަމެއް. ްިވްސނާލަން ްމިއަދު އަޅުަގނޑުމެން

ްވަރަށްް ްފެތުރިގެންދާ ްއަސަރުކުރަނީ ްއިްނތިޚާބަށް ްއަެނއް ްއިންތިޚާބުން އެއް

ްބީ ްކުރާ ްައަސރު ްަވއިރަހެްއގެ ްރައީސް،ްވަރުގަދަ ްިޢއްޒަްތތެރި ދައިން.

ްރ.އަތޮޅުެގް ްދަންނަވާަނމަ ްގޮތަކަށް ްދަންނަާވނީ،ްކުރު ްއަޅުަގނޑު  2885މިގޮތުން

ްކުރިްން ްއެހެންނަމަވެސް، ްނެތް. ްވަަޑިއގެން ްމިހާރު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްޒަކީ،ވާހަކަ ްޝަހީދު ްދައްަކަވއިފި. އިންތިޚާބުތައްްްފުޅު

ްވިދާ ްވިާދޅުވި ްޖުމްލަގޮތެއްަގިއްބާއްވާެނގޮތާބެހޭގޮތުން ުޅވުންތަކަށް

ްދަންނަވާލާނަން،ް ްކުުރކޮށް ްއާދެ، ްތާއިުދކުރެވޭ. ްވަރަށް އަޅުަގނޑަށް

ްކުރިންް ްވިސްނާަލންޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްޚުލާޞާ.  2890އެހެންނަމަވެސް،

ްނުވަަތް ްކައުްނސިލްތޯ ްއަތޮޅު ްަކއުންސިލްތޯ، ްރަށު ްބާްއވާނީ އިންތިޚާބު

ްއިްނތިޚާބުތޯ، ްނުވަަތްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްމިމަޖިލިސް ނުވަތަ

ްެއްއް ްއެއީ ްކޮމިޝަންތަްއތޯ. ްނުވަތަ ްއިްނތިޚާބުތޯ ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ްއަޅުަގނޑަްށް ްއަސަރުކުރާނެތީ. ްއިްނތިޚާބަށް ްއަނެއް އިންތިޚާބުން

ްެއީއް ްނުކުތާއެްއ. ްިވސްނާލަންޖެހޭ ްއަުޅަގނޑުމެން ްމިީއ  2895ވިސްނޭގޮުތަގއި

ްރައްޔިތުން ްތާނަގިއ ްމިއޮތް ްއަޅުަގނޑުމެންްކުރިއަށް ްހަމައަްށ ނާއި

ްގެްނދިޔުމަށްޓަކަިއް ްއޮމާންކަާމއިެއކު ްއަމާންކަާމއި މިޤާނޫނުއަސާސީ

ްސިޔާސީގޮތުްން ްފިޔަވަޅެއް. ްމުހިންމު ްަވރަށް ްައޅަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން
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އަޅުަގނޑުމެންްއަާދކުރަންޖެހޭްވާޖިބެއް.ްއެހެންވީމާ،ްައޅުަގނޑުމެންްޖެހޭނެް

ްިވސްނަިއގެް ްެއގޮތަށް ްކުރިއަްށްއެކަން ްމަސައްަކތްތައް ްމަޖިލީހުގެ ްމި  2900ން

ްހަދަންޖެހޭް ްދަށުން ްޤާނޫނުައސާީސގެ ްނުުކތާއަކީ، ްއަނެއް ްދެން ގެންދަން.

ްދަންނަވާލާނަން،ް ްސަބަބު ްިވސްނާލަންޖެހޭ. ޤާނޫނުތަކާބެހޭގޮތުންވެސް

ްކުޑައިމީސްބަހެްއް ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިުތންގެ ފަހަރެއްގަިއވެސް

މަެވސް،ްމިހާރުްމިއޮތްްަރއްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުންްދަންނަވާކަށްނޫން.ްއެހެންނަ

ްއެންމެް ްއެމަިޖލީހުގެ ްވާހަކަ ްއުޅޭ ްނުހެދިގެން ްޤާނޫނުތައް  2905ހަދަންޖެހޭ

ްވިދާޅުވި.ް ްއިހަށްދުވަހުވެސް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެިރ ްއެއް ދުވަސްވީ

ރ.އަތޮޅުެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންަބރުްޢަލީްވަޙީދު.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑުމެްން

ްދެންްވިސްނާލަން ްައޅުަގނޑުމެން ްދެން ްެއގޮތަށް ްނުކުތާއަީކ ޖެހޭނެ

ްެއހެންވެއްޖެނަމަް ްއެބޮތްތޯ. ްތިބެވެން ްއެބޮްތތޯ، ްވާން ދޫކޮށްލައިގެން

ްެވގެްން ްކަމުގަިއ ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުން ްމިމަޖިލިްސ  2910އަޅުަގނޑުމެން

ްވިސްނާލަންޖެހޭް ްއެވެސް ްއެހެންވެއްޖެނަމަ ްއާދެ، ްހަދާނީތޯ. އެޤާނޫނުތައް

ްކަލޭމެންްނުކުތާއެއް ްދެން ްމިހާރު ްވިދާުޅވާނެ ްަރއްޔިތުން ްބައެއް ްއޭރުން .

ްޤާނޫނުއަސާސީް ްހަމައެކަނި ްހޮވީ ްކަލޭމެން ްއަހަރެމެްނ ްރަނގަޅޭ. ވަރަށް

ްމިހާރުް ްއުހޫނ ްބުނަނީޔޭ، ްއަމިއްަލއަށް ްަކލޭ ްނިމިގެްނ ްއެކަން ހަދާށޭ.

ްއަނެއްާކވެ ްކިާޔ ްމިހެން ްމަޖިލީހަކީވެސް. ްރައްޔިތުންގެ  2915ްސްއަހަރެންމެންނޭ

ްއިނގޭތޯ.ް ްެއބޮތް ްބަދުނާމުވެސް ްމި ްތިބެނީއޭ. ްމުސާަރއިަގއި ްބޮޑު އެްއކަލަ

ްމިއީެވސްް ްއެހެންވީާމ، ނޑުމެން. ްއަުޅގަ ްލަުދގަޭނ ްވަރަށް މިކަމާވެސް

ްކަމެއްް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްނުކުތާއެްއ. ވިސްނާލަންޖެހޭ

ްނިންމާލައިފި ްނުވިސްނާ ްކަންކަމަށް ްމިހިރަ ްމިހިރަ ކަމަށްްނިންމާއިރުގަިއ،

ްވެދާނެ.ް ްފުރަގަެހއްކަުމގައި ްދެވޭ ްޮގވުންތަކަށް ްޮގވާ ްއެދި ްޤައުމު  2920ވާނަމަ،

ްއަމާންކަުމެގް ްަޤއުމުގެ ްވާކަށްނެތް. ްތިބެގެން ްމިހެން ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ްފަށައިފި.ް ްޖަަހން ނޑޫރަ ްޑަ ްަބދަލުވާކަމުެގ ްދޯހަޅިކަމަށް ދުޅަހެޔޮކަން

ތް.ްމިކަންްނިންަމންްލަސްވެއްެޖްއެްއގޮތަކަްށވެސްްމިހެންްތިބެެގންްވާކަށްނެ

ނޑުމެންްމިކަންް ނޑުްދަންނަވާނީ،ްއަުޅގަ މިކަންްއަވަްސކުރަންެވއްޖެ.ްައޅުގަ

ް ްމަަސއްކަްތުކރިޔަށް ްވަރަކަށް ްކިތަްނމެ  2925هللاްއަވަްސކުރުމަށްޓަަކއި
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ްމިކަްަންްްް ްނުކުރައްވަނީސް ްމިންވަރު ްމިކަމަށް ްވަތަޢާލާ ސުބްޙާްާނަހޫ

ސަބަބުތަެކއްްއޮންނާނެ.ްސަބަބުތަކުަގިއްްނުވާނެ.ްއެހެންނަމަވެްސ،ްއެަކމުގެ

ްކުަރންޖެހޭނެކަމެއް.ް ްއިންސާނުން ްކުރުމަކީ ްމަސަްއކަްތ ހިފަހައްޓަްައިގެން

ް ްހިފެހެއްޓުމަކީްهللا ްސަބަބުތަުކގަިއ ްރަސްކަލާނގެ. ްްވަންތަ ްއަސްބާބު އެއީ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްިމ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެއހެންވީމާ، ްއީމާންވުން.  2930ޤަޟާޤަދަރަށް

ްހުރި ްއީމާންކަްންމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރުންވެސް ްޢިއްޒަތްތެރި ހާ

ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައިްޤަޟާަޤދަރަށްވެސްްއީމާންވެްމިކަންްހިނގާށޭްއެންެމް

ްަވްއސަލާމަލައިކުމްް ްކުރަމާ. ްމަސައްކަތް ްކުެރވޭތޯ ްގޮުތަގއި ްހެޔޮ ރަނގަޅު

ްވަބަރާތު.هللاްވަރަޙްމަތު

ް2935 

ްޢިްއޒަތްތެރިްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްތެރިްްޝުކުރިއްޔާ ްފާދިއްޕޮޅުެގ ްދެން މެންބަރު.

ްނެތްް ްމިވަގުތު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމުޙަންމަދު. ްއަޙްމަދު މެންބަރު

ްވަަޑއިގެން.ްދެންްައއްުޑއަތޮުޅެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްތާޙިރު.

ް

ްބާޠިލްކުްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެިރ ްޤާނޫނުއަސާީސްޝުކުރިއްޔާ  2940ްރެޭވ

ްއެކުލަވާިލްްތާޙިރުްވާހަކަެދއްކެުވން: ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްއަލަށް ްކުރިްނ ބާޠިްިލްކުރުމުގެ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމަރުޙަްަލާއާބެހޭގޮތުން ްބަދަލުވުުމގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްވަރަށްްގިނަްވާހަކަތަެކއްްލިަޔންޖެހޭ،ްތައްޔާރީތައްްވާންޖެހޭ.

ް

 2945ްދެ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާެއއްްރ.އަތޮުޅގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަުރ.އާްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްބާޠިލްކުރެޭވްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްވިާދޅުވީމާ، ްެއގޮތަށް ްއަޚަްަކު ްގާތް ްވަރަށް ްއަޅުަގނުޑގެ

ްމަްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްެއއްެވސް ްގެންދާ ްކުިރއަށް ްމިހިނާގްޤާނޫނުއަސާސީެއއް  2950ރުޙަްަލާއެއް

ްއަޅުަގނަޑކަްށް ްއޮްތކަމަކަށް ްތެރޭގައި ްމަޖިލިސް ްާޚއްޞަ ރައްޔިތުންގެ

ްރަނގަުޅް ްެއކަން ްަރއީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންވީމާ، އެނގިފަެއއްުނވޭ.
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ްއިލްތިމާސްކުރެްއވުްން ްއެމެންބަރަށް ްގެްނދެވުމަށް ްކުިރއަށް ކޮށްލައްވާަފއި

ްއެދިްދަންނަވާލަން.ްޝުކުރިްއާޔ.
ް2955 

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްްޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރި ްެއ ްދެން ްވާހަކަފުޅު ްދައްކަވާ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި އާދެ،

ްޚިޔާުލް ްފާޅުކުުރމުގެ ްގޮތަކަށް ްފެނިވަޑައިގަްނނަވާ މެންބަރަކަށް

ްގެންނަްން ްމަރުހަލާއެއް ްއިންތިޤާލީ ްމިކަހަަލ އަޅުަގނޑުމެން

ްފުރުޞަތު ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްމެންބަރުންނަށްްްވާހަކަދަްއކާއިުރ،  2960ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްއެހެންވީމާ، ްޤަބޫލުކުރަނީ. ނުޑ ްއަޅުގަ ދޭންޖެހޭނެކަމަށް

ްމެންބަރުްވާހަކަފުޅުްކުރިއަށްްެގންދެވުންްއެދެން.
ް

ްނެތީން.ްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްކަންޮބޑުާވކަށް ްެއކަމަކާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްްއްކެުވން:ތާޙިރުްވާހަކަދެް ްއަޅުަގނޑުމެްނ155ްްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމިހާރު ްމާއްދާގަިއ،  2965ަވނަ

ްއެބޮްތ.ް ްވާހަކަ ްބާޠިްލކުރެވޭ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއިވެސް ްމިދާ ޢަމަލުކުރަމުން

ްމިް ްމިހާރު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްހަޤީޤަތަކީ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ އަޅުަގނޑު

ްއެކުލަވާް ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްނުވަތަ ްކުރަމުންދާ ާލްމަސައްކަތް

ްމިއޮްތް ްމިހާރު ްޢަމަލުކުރެވޭނީ ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްމޭޒުމަތީް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްބާޠިްިލްކުރުމަށްފަހުގައިކަން.  2970ޤާނޫނުއަސާސީ

ްއެީއް ްޢަމަލުނުކުރެވޭނެކަން ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްޮއވެގެން އެޤާނޫނުއަސާސީ

ްތެް ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްމީހަކުވެސް ްކޮންމެ ްކުރެ ްޙަޤީޤަތެއް.ްއަޅުަގނޑުމެން ދު

ްރައީސް،ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުރުހުނަސް ްުރހުނަސް ްއަޅުަގނޑުމެން އެހެންވީމާ،

ްމިޤާނޫނުއަސާސީް ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ. ްއަޅުަގނޑުމެްނ އެކަން

ްމިދާް ްޢަމަލުުކރަމުން ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިހާރު  2975ތަސްދީޤްކުރެްއވުމަށްފަހު

ްއީްސ...ޤާނޫނުއަސާސީެއއްްނޯންނާނެކަން.ްއާދެ،ްޢިއްޒަތްތެރިްރަް

ް

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

ްޝަފީޤް.

ް2980 
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ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްބޭނުންވަނީ،ްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްފާހަގަކޮށްލަން ްހަމަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްޢަމަލުކުރެވޭނެ.ްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްުއވާނުްއޔަަކސް ޤާނޫނުއަސާސީ

ްެއއަްށް ްތަސްީދޤުކޮށް ްއިޞްލާޙުތަްއވެސް ްިމގެންނަ  2985ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްާޤނޫނުއަސާސީާއިއް ްއޮޭޅގޮތަށް ްރައްޔިތުންނަށް ްއެހެންވީމާ، ޢަމަލުކުރެވޭނެ.

ންްދާއިރުަގިއ،ްމިމަޖިލީހުގެްގަާވއިދާިއްޚިލާފަށްްއެކަހަލަްވާހަކަަތއްްދެެކވެމު

ްއެކަްން ްނާރާގޮތަކަށް ްއެއޮޅުން ްޖެހޭނެ ްއެަކން ްރިޔާސަތުން މަޖިލީހުގެ

ްމިރާއްޖޭެގް ްވާހަަކއަީކ ްމިދަންނަވާ ނޑު ްއަުޅގަ ސާފުކޮށްދެއްވަން.

ްލިބެންާވް ްމިމަޖިލީހަށް ްޚިލާފަށް، ްމިޤާނޫނުައސާސީއާ  2990ޤާނޫނުއަސާސީ،

ްވެއްް ްުއވާލެޭވކަމަށް ްމިޤާނޫނުއަސާސީ ްބޭރުން ްެއީއްމެންޑޭޓުގެ ޖެއްޔާ

ް ްޚިޔާނާތުނ12ްްްމިޤާނޫނުއަސާސީގެ ްބޮޑު ްއެންމެ ްޚިލާފަށް ްމާއްދާއަށް ވަނަ

ްހިމޭނުންް ްހަމަ ްމަނިކުފާނު ްވެގެންާދއިރުަގއި، ްެއވަރުކަމެއް ޚިޔާނަތްެވވެނީ.

ްއިންނަވާީތވެްދަންނަވާލީ.
ް2995 

ް

ްނުކުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނިޒާމާބެހޭ ްހަމަ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްތިްއާދެ، ްނަންގަަވިއގެން ތާ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްފާހަގަކުރަްއާވ ްއެބަ ްފަހަރަކު ްކިތަންމެ މައްސަލަ

ްމިް ްމަޖިލިސް ްާޚއްޞަ ްރައްޔިތުްނގެ ްމި ްމިހާރު ދަންނަވައިފިން.

ްިވަނީްމިޤާނޫނުއަސާސީްުއވާލާކަެށއްނުން.ްމިޤާނޫނުއަސާސީް  3000އެްއކުރަްއވާފައި

ްމެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެން ްއެހެންވީމާ، ްއެވާހަކަުފުޅްއިޞްލާޙުކުރުމަށް. ންބަރުން

ްނުވަަތް ްގެަނއުމަށްޓަަކއި ްމަރުޙަްަލާއެއް ްއިންތިޤާލީ ދައްކަާވއިރު،

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްޢަމަލުުކރެވިގެންދާެނގޮތް،ްފާްސކުރެވޭ މިޤާނޫނުއަސާސީއިން

ްގޮތްތަެކްއް ްޢަމަލުކުރެވޭނެ ްމިކަން ްއިޞްލާޙުކުރެވެމުންދާއިރު، ހެދެމުންދާ،

 3005ތަްކޮންްްމެްގޮަތކަށް،ްތަާފތުްމެންބަރުންްލިޔާނެްބާބެއްްަކނަޑއެޅުން،ްނުވަ

ްދައްަކވަްން ްެއވާހަކަުފޅު ްއެގެންދަވަނީ. ްފާޅުކުރަމުން ްޚިޔާލު ްގޮތަށް ތަފާތު

ްދަންނަވާލަްން ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެބަޖެހެއޭ ްައރުވަން ްފުރުޞަތު އަޅުަގނޑުމެން
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ްކުރިއަށްް ްމެްނބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްސ.އަތޮޅުގެ ްއެހެންވީމާ، މިއުޅެނީ.

ްން.ގެންދެވުންްއެދެ

ް3010 

ނޑުްހިުތެގްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީްސ،ްައޅުގަ

ްއެްއުކރައްވާަފއިވަީންްތާޙިރުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްޤަޫބލުކުރަން.ްމިްިމަޖިލިސް ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް އަޑިން

ްިއޞްލާ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްޢަމަލުކުރަމުންދާ ްމިއަށް ޙުކުރުމަށް.ްމިހާރު

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔް ްއިޞްލާޙުކުރުމަށް ްމިމަޖިލީހަށް އެހެންނަމަވެސް،

ްމަޖިލީހުގެް ްމިމަޖިލީހަށް ްައބްދުލްޤައްޔޫމް، ްމައުމޫން  3015އަލްއުސްާތޛު

ްއެމަނިކުފާނުް ްއިޞްލާޙުކުރަްނ ްސިޓީފުޅާއެކު ްފޮނުއްވި މެންބަރުންނަށް

ްފޮތެއްވެސް ނޑައަޅާަފއި ްކަ ްދާއިރާތައް ްއެފޮތުަގިއްްހުށަހެޅުއްވި ފޮނުްއވި.

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްތެރޭަގިއ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެުދވަހު ްބަލާަފއި ްއެްއޗެއް ހުރި

ްވަރަށްް ނުޑ ްއަުޅގަ ްމިއަދުެވސް ްކީކޭތޯ. ްވިދާުޅީވ ްމެންބަރުން ބައެއް

ްބޭނުމަކަްށް ްވަކި ްމީހަކު ްަވކި ްިމއީ ްއެބަހުރި.ްވިދާޅުވީ ްހަނދާން  3020ރަނގަޅަށް

ް ްބޭނުން ްއެމީހަކަށް ްޤައުމު، ްކުރުމަށްޓަަކިއްދިވެހި ްބައްޓަން ގޮތަކަށް

ްޢަމަލުް ްތިމަންނަމެން ްަކަށް ްމިއަ ްެއްއޗެކޭ. ްއިން ތައްޔާރުކޮށްަފއި

ްއަލަްށް ްހަދާނީއޭ. ްޤާނޫނުއަސާސީއެއް ްއަލަށް ްތިމަންނަމެން ނުކުރާނަމޭ.

ްކޮުޅެގް ްފުރަތަމަ ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްަޞ ްަރއްިޔތުންގެ ްމިވާަހކަތައް ލިޔާނީއޭ.

ްތަފް ްވަރަށް ްމިްޔައުމިްއޔާަގއި ްެއހެންވީމާ، ްހުންނާނެ. ްލިޔެފައި  3025ީޞލުކޮށް

ްެއކަާމިއް ްދެއްކީމާ ްވާހަަކ ްހަދާ ްޤާނޫނުއަސާސީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ އަލަށް

ްވަިކް ނަޑެއޅިފައިވާ ްކަ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްހަދަީނ ްދެކޮޅު އަޅުަގނޑުމެން

ްބާް ްއާ، ްނެތީން ްދަންނަވާކަށް ްއަޅުަގނޑު ްއޮތީމާ. މަޤްޞަދެއް

ް ްވާހަަކ. ްބޭނުންވަނީްޤާނޫނުއަސާސީެއއްެގ ްދަންނަވަްނ ނޑު އަުޅގަ

ްމަރުޙަްަލާތަކަކަްށް ްމި ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއަނެްއ  3030މިޤާނޫނުއަސާސީއިން

ްގިަން ްވަރަށް ްކުރަންޖެްެހޭ ްއެކަން ްައޅުަގނޑުމެްނ ބަދަލުވާއިރު،

ްއެކަންތައްަތްއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަދި ްއެބަހުރިކަުމަގއި. ކަންތައްތަެކއް

ްކަ ްއިތުރު ްގިނަ ްވަރަށް ްއެބަޖެހޭ.ްކުރުމަށްޓަކައި ްުކރަން ންތައްތަެކްއވެސް

ްއަެންއް ްމަރުޙަްަލާއެއް ްެއއް ްރައީްސ،ްޤާނޫނުއަސާސީގެ އާދެ،ްޢިއްޒަތްތެރި
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ްވަރަްށގިަން ްެއއީ ްފަސޭހަކަެމއްނޫން. ްއެހާ ްެއއީ ްބަދަލުވުމަކީ  3035މަރުޙަްަލާއަށް

ްޝާހީންް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްރ.އަތޮޅުގެ ްނަގާނެ، ވަގުތުަތއްެވސް

ް ްެއވާހަކަ ްމާުކރިންޙަމީދުވެސް ްވުރެ ްއަޅުަގނޑަްަށް އެވާހަަކްްވަީނ،

ްބަލާއިރުވެްސް ްއާަދއިެގގޮތަކަްށ ްހަމަ ނޑު ްައުޅގަ ްހަމައެކަނި ވިދާޅުވެަފއި.

ްފާސްކުރަންޖެހޭް ްބޭއްވުމުގެކުރިން ްިއންތިޚާބަށް ްރިޔާސީ އަޅުަގނޑުމެން

ްސަރވިްސް ްޖުޑިޝަލް ްހަމަ ްޤާނޫނުތަކެްއވެްސްއެބަހުރި.ްއަދި ްގިނަ  3040ވަރަށް

ްއަ ްެއަކމަށްޓަކައިެވްސްކޮމިޝަނަށް ްއުފައްދަންޖެހޭ. ްއަލުން ނޑުމެން ުޅގަ

ްމިއިްން ްއަދި ްއެބަޖެހޭ. ްހަދަން ްތަކެްއވެސް ްޤާނޫނު ްހަމަ އަޅުަގނޑުމެން

ްަބދަލުކޮށްލެވިދާނެް ްވަގުތަށް ްހަމަްވަގުތުން ްއަުޅަގނޑުެމން ްކަމަކީ އެްއވެސް

ްބަދަލެްއނުކުރެވޭނެ ްއެގޮތަކަށް ްކަމެއް ްެއއްެވްސ ްއެއިން ްމިްކަމެއްނޫން. .

ްރައްޔިތުންނަްށް ްލޮުބވެތި ްރައްޖޭގެ ްޖެހޭނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ  3045ބަދަލުކުރަން

ްހަމަހިމޭންް ްކަހަލަގޮތަކަްށ ްއަސަރެއްނުކުރާ ްެއއްވެްސކަހަލަ އެއިން

ްއެްއވެސްކަހަަލް ްއެއިްނ ްރަްއޔިތުންނަށް ްހަމަހިމޭންކަމާއެކު، މައިދާނެއްަގއި،

ްޤާނޫނުް ްހަމައެއާއެކު ްއަިދ ްހިމެނުމަށްްއަސަރެއްުނކުރާގޮަތކަށް. އަސާީސގައި

ްއުއްތަަމް ްަތިން ްގޮތުގެމަ ްފާސްކޮށްފައިވާ ްމަޖިލީހުން ްާޚއްޞަ ރައްޔިތުންގެ

ްކަމެއް.ް ްކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެީއވެސް ްޢައްޔަންކުރުަމކީ ނޑިޔާރު  3050ފަ

ްއަިދް ްއެބަހުރި. ްތައްޔާރީތައް ްވާންޖެހޭ ނުޑމެން ްއަުޅގަ އެކަމަށްޓަަކއިެވސް

ްޤާނޫނުައސާް ްއާ ްއާްއޭެގއިތުރަށް ްހަމަ ްމިދަންަނވަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ސީއަށް،

ްޤާޫނނުއަސާސީއަްށް ްއާ ނަޑއެިޅގެން. ްކަ ްހަމަ ޤާނޫނުއަސާސީެއކޭ

ްގޮތުގެމަތިން،ް ްފާސްކޮށްފައިާވ ްމިހާރު ްމަޖިީލހުން ްޚާއްޞަ ރައްޔިތުންެގ

ްެއް ނިޑޔާރުްޢަްއޔަންުކރުމުގެްއިތުރަށްްސްޕްރީމްްކޯްޓްއުފައްދާ  3055ހައިކޯޓްްފަ

ނޑިޔާރުްނވެސްް ްފަ ްހުރިހާްްކޯޓުގެ ްމި ްކުރަންޖެހޭނެ. ޢައްޔަން

ްކަންތައްތަކަީކވެސް....

ް

ްއަޙްމަދުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުކުތާއެއް.ްމ.ްއަތޮޅުގެ އާދެ،ްނިޒާމާބެހޭ

 3060ްޝަފީޤް.

ް
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ް

ް

ް

ް3065 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޢިްއޒަްތތެްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ްޤާނޫުނއަސާީސގެ ްރައީސް. ްވަަނ12ްްރި

ްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްބުނަނީ، ްބިރުްމާއްދާގައި ްބާރުގެ ްނުވަތަ ްކޮށްގެން ްބޭނުން ބާުރެގ

ްޤާނޫނުައސާސީއާދައް ްނުވަތަ ްއުްޚިލާފަށްްކަިއގެން  3070ވާަލއިިފްޤާނޫނުއަސާސީ

ްބާުރް ްޤާނޫނުައސާސީގެ ްމީހާއާއި ްމަސައްަކތްކޮށްފި ްުއވާލުމަށް މީހާއާއި

ްމަސައްކަްތކޮށްިފްމީހާއާއި،ްކަ ްއާިއްނުޑވާލަން ްމީހާ ްކަމެއް ްކޮންމެ މިއިން

ގައިްމިްމާްއދާގެް)ހ(ްގަިއ2ްް.ްޚިޔާނަތުކުރުންްުކށްވެރިވާެނއޭްއެންމެްބޮޑު

ްމީހާް ްއެހީވެދިން ްމީހާއަްށ ްބަިއވެިރވެއްޖެ ްކަމެްއަގއި ްނުވަތަ ބަޔާންވެފަިއ

ްމީހާ ްހުރި ްނާންގާ ްއެނގިުހރެ ްކަމެއް ްއެއިން ްއާއި ްއެންމެ  3075ުޑްބޮވެްސ

ްކުްށވެރިވާެނއޭ.ްމިފަދަޚި ްކުށުން ްހިނގާއިރުަގިއްޔާނަތުގެ ްމަޖިލީހުގައި ކަމެއް

ް ްދީ ްބާރު ްރިާޔސަތުްވާހަަކދައްކާމިފަދަކަމަށް ްއެްއެވްސްހަދާއިުރަގއި ން

ްވިދާޅުުނވާ، ްޤާނޫްއެްއޗެްއ ްބޮމީ ްއެންމެ ްަބޔާންާވ ުޑްނުއަސާސީަގއި

ްޤާނޫނު ްއާ ްެއވަނީ. ްޚިޔާނާތް ްނުހަދާ.ްޚިޔާނަތުގެ ްރާއްޖެއަކު ްމި އަސާސީ

 3080ްޤާނޫނުއަސާސީްއިޞްލާޙުކުރަީނ.ް

ް

ް

ްދައްކަވާްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްތަކުރާުރކޮށް ނޑު ްއަޅުގަ މިހާރު

ްވާހަ ްދަންަނވައިފިން، ނޑު ްއަުޅގަ ްނަންގަަވއިގެްންކައަށް ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ތި

ް ްތަކުރާރުކޮށް ްވާތިހަމަ ްއެރުވިއްެޖްދައްކަވާ ްޖަާވބު ނޑަށް ްއަުޅގަ  3085ހަކަފުޅަށް

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްފަހަރަކު ްކިތަންމެ ްހަމަ ްދެން ްފަހަރަކު. އެތައް

ްިމް ްދެންނެވޭކަށެއް ްނެތް ްއަޅުަގނޑަކަށް ްނެންގެވިޔަްސ ްނުކުތާ ނިޒާމީ

ްކަމަށްް ްއިޞްލާުޙކުރަނީ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމި ްނޫނެކޭ. އިޞްލާޙުކުރަނީެއއް

ް ްވާހަކަފުުޅަގިއްްދެންެނވެންއަޅުަގނޑު ްދައްކަާވ ްމެންބަރަކު ްދެން އޮތީ.
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ްވިދާޅުާވް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްބާ ްނޫނީ ްޤާނޫނުައސާސީ ްއާ ްމި  3090ތަކުރާރުކޮށް

ނަޑކަށްވިދާޅުވުމަް ްއަުޅގަ ްދައްކަާވްްކަށް ްއެދެން ްދެން ްނެތް. މައްސަލަެއއް

ްމެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްަދއްަކާވގޮތަކަްށ ްވިދާޅުވާްންވާހަކަފުޅެއް ންބަރަުކ

ްމަޖިލީހުންްްބޭނުންފުޅުވާ ްޢިއްޒަތްތެިރ ްމި ްިވދާޅުވާނީ. އެްއޗެއް

ްމިް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްތި ްނިންމެވުންތަްއ ނިންމަވާފައިވާ

ް ްިލޔެވިަފއި ްއެގަާވއިދުަގއި ްތަނުގައި.ްުހރީ ްިގނަ ްވުރެން  3095އެއްތަނަށް

ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްއޮތް، ްއެނިގަވޑަިއގަންނަވަން ްެއއީީކްިސއްެރއްނޫކަން ން

ްބޮޑު ްފާޅުކަން ްއޮތްއެނކޮށް ްއެހެންވީާމ،ްގިަވޑަިއގަންނަވަން ކަމެއް.

ް ްއަޅުަގނޑު ްދަންނަވާކަށް ްެއއްެޗއް ްއިތުރު ްއަތޮޅުެގްެއއަކަށް ްސ. ނެތިން.

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަުފޅުްކުރިއަށްްގެންދެވުންްއެދެން.ް

ް3100 

ްވަނަްމާއްާދެގ81ްްސާީސގަިއްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްޤާނޫނުއަްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް

ްދެްއކުމުެގްްތާހިރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްވާަހކަެއއް ްކޮންމެ ްޚިލާފުނުވާ ްޝަރީޢަތާ ްއިޞްލާމީ ދަށުން

ްދަށުން.ް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްމި ްލިބިގެންވޭ ނޑަށްެވސް ްއަުޅގަ ޙައްޤު

ނޑުް ްއަުޅގަ ްވިދާޅުވީތީ ްެއހެން ްމެންބަރަކު ކޮންމެހެންްްޢިއްޒަތްތެރި

ްނު ްޖެހޭ،ްފަސްޖެހޭކަށް ްކަހަލަ ްެއއްެވސް ނޑަކަށް  3105ްޑަރެްއްހިއެއްނުވޭްއަޅުގަ

ްޢިްއޒަތްތެރި ްްއަދި ްވިދާުޅވިޔަސް. ްއެހެން ނުޑެގްމެންބަރަކު އަުޅގަ

ްމަ ްމި ްޚިލާފުނުވެ. ްޝަރީޢަތާ ްއިސްލާމީ ޖިލީހުގެްޚިޔާލުފާޅުކުރެވޭނީ

ްމެންބަރު ްްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަކައެއް ްކިތަންމެ ްޚިލާފު ދެްއިކްއަދަބާ

އިން،ްައޅުަގނުޑްމިތާްްކޮންޓްރޯލްކުރެވުނު.ަގނޑަށްްމިތާްއަޅުްދުވަހުވެސްް

ްފެށިގެންވެްސް ްއެުދވަހުން ްއެހެންވީމާ، ްއިިނން. ނޑު ްއަުޅގަ  3110ހަޖަމުކޮށްގެން

ްބޭުނންހާގޮތަކަށްް ްއެހެންވީމާ، ްމެންބަރެއް. ްމަޖިލީހުގެ ްމި އަޅުަގނަޑކީ

ްެއވާހަކަެއްއް ްސިނކުިޑއަކަްށ ްމީހުންގެ ްއެހެން ްވާހަކަެދއްކީމަ އެހެން

ްޝު ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްެތރި ްޢިއްޒަތްތެރިްޤަބޫލެއްނުކުރެވޭނެ ކުރިްއާޔ

ނޑު ްއަުޅގަ ްްރައީސް. ްދުވަހަށް، ްއަންނަ ްފުރުޞަތު މާދަމާއަށްްދެން

 3115ްެނކަމަށް.ްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުްދެްއވާ

ް
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ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ް

 3120 ނިންމެވުން.ޖަލްސާްް-4ް

ް

ްޢިްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްުޝކުރިްއޔާ ނޑުމެންެގްއާދެ، ްއަޅުގަ ްމިހާތަނުން ްމެންބަރު ްއޒަތްެތރި

ނޑުމެންްމިޖެހެނީްވަގުތުްޖަްލާސް މިއަދުގެްޖަލްސާގެްަވގުތުްހަމަވީމާްއަުޅގަ

ް ްއޮންނާނީ ްޖަލްސާއެއް ްމަޖިލީހުގެ ްދެން 21ްްނިންމާލަން. 2668ްެޖނުއަރީ

 3125ްޖަހާއިރު.9066ްވާްހޯމަްދުވަހު.ްއާދެ،ްމާދަމާެގްހެނދުނުް

ް

ްޖަލްސާްނިމުނީ..ްلوينالعاްربްهلل والحود

ްް_____________ް


