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 ސާްފެށްޓެވުން.ޖަލްް .1

ްްް

ްعلىްوالسالمްوالصالةްهللްالرحين، الحودްالرحونްهللاްبسنްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
ްްޖަލްސާްފެށުނީ.ް.واالهްوهنްوصحبهްآلهްوعلىްهللاްرسول

ް5 

ދިރާސާކޮށްްޑްރާފްޓްކުރާްކޮމިޓީއިންްއަލުންްޑްރާފްޓްކުރައްވާްް-2

"ްމިބާބުގެްފާސްނުވާްފޮނުއްވާފައިވާް"ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް

 މާއްދާތަކަށްްބަހުސްކުރެއްވުންްކުރިއަށްްގެންދެވުންް

 

ް، އާދެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޚާއްަޞ ްަރއްޔިތުްނގެ ްޖަލްސާއަށ254ްްްމަޖިލީހުގެ  10ވަަނ

ްއާދެް ްމަރުޙަބާ. ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެންމެހާ ަައިގެންެނވި ، ވަޑަ

ްަވޑ66ްަމިހާތަނަށްް ް، ިއގެންދެްއވައިފި.ްއާދެމެންބަރުން 2ްމިައދުގެްދެވަނަ

ްމިއޮތީ ްއަިއޓަމަކަށް ްއަލުންް،  ވަނަ ްޮކމިޓީން ްޑްރާފްޓްކުރާ ދިރާސާކޮށް

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްފޮނުއްވާަފއިާވ ްފާސްނުާވް، ޑްރާފްޓްކުރަްއވާ މިބާުބގެ

ްއާދެ ްގެންދެްއވުން. ްކުރިއަށް ްބަހުސްކުރެއްވުްނ  15ހަމަް، މާއްދާތަކަށް

ވަަނ16ްްވަނަްމާއްދާގެް)ދ(ްއަދ16ްްި، ފާސްނުވާްމާއްދާަތއްްއެާއއެީކގައި

ް)ނ( ް)ނ(17ް، މާއްދާގެ ްާމއްދާގެ ްއާދ18ްެ، ވަނަ ްމާްއދާ. ިމް، ވަަނ

ްދެންް ްނިންމުން. ްގެންޮގސްގޮެތއް ްކުރިއަށް ްބަހުސް މާއްދާތަކަށް

ްއަރުވަންް ްފުުރޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްވާހަކަފުޅުަދއްަކަވން ބަހުަުސްގައި

 20ްމަޑުުލގެްޢިއްޒަތެރިްމެންބަރުްޙަސަންްޢަފީފް.މިއޮތީްކޮޅު

ް

ްއާދެްްޙަަސންްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރ ްްޑރާފްޓްކުރެވުުން، `. ްއަލަށް ްބާުބގައި ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ވަނަްފަހަރަށްވެސްްވޯޓަށްްއަހާްފާސްނުވެަފއިވާްާމއްދާތަާކ2ްްމާއްދާތަކުންްްްޢަފީފްްވާހަކަެދއްކެވުްނ:

ްވާހަކަދައް ްދާއިރުގައިްބެހޭގޮތުން ްދަންނަވާލަންް، ކަމުްނ ނުޑ އަުޅގަ

ް، ބޭނުންވަނީ ްކަމުގަިއވާ ްއަކުރު ްެއއް ްމާއްދާގައި ްެއއް  16ް25ފާސްނުވެދިޔަ

ް)ދ( ްމާއްާދގެ ްަޖމްޢިއްޔާތަކަްށް، ވަނަ ްބައިނަްލއަޤްވާމީ ބޭރުޤަުއމުތަކަށާއި

ްސަީފރުން ނޑަަަައޅާ ްކަ ްމަޝްވަރާެގް، ރާއްޖެއިން ްމަޖިލީހުެގ ރަްއޔިތުންގެ
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ްޢަ ްއާދެމަތީން ްމިކަންތައްް، އްޔަންކުރުން. ްބާއްވަިއެގން ްމިހެން މިގޮތަށް

ްފާސްނުވެދިޔައީ.ް ްއިޞްލާޙުވެސް ްހުށަހެޅުނު ްމިއަްށ ްއަދި ފާސްނުވެދިޔައީ.

ްބޭުރް ްނަމުގައި ްދައުލަތުގެ ްވިސްނަންެޖހޭނެ  30އަޅުަގނޑުމެން

ްޙަވާލުވެފަިއް ްކަެމއްކުަރން ްޤައުމުަގއިިވޔަސް ިަ ްމި ްއަދި ޤައުމެްއގަިއވިޔަސް

ޚާއްޞަކޮށްްބޭރުްޤައުމުތަކުަގއިްކަންތައްަތކާްޙަާވލުވެފައިްތިޭބް، ބޭްމީހުންތި

ްބަހެްއް، މީހުން ްރަްއިޔތުންގެ ްދިވެހި ްޙަވާލުކުރަންޖެހޭނީ ްމަޤާމާ އެމީހުންގެ

ްޮއވެގެން.ްއާދެ ްމެންބަރުންް، އޭަގއި ްމަޖިލީހުގެ އަުޅަގނޑުމެންްރައްޔިތުްނގެ

ްއިންތިޚާބު ްވޯޓަުކން ްޢާންމު ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔްރައްޔިތުންެގ  35ކުރަން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއޭގަ ްދެން ްއިންތިޚާބުކުރަން. ްޥޯޓަކުން ްޢާންމު ރައްޔިތުންގެ

ްތަމްސީލުކުރަންް ްާރއްެޖ ްބަޔަކު ްބޭރަށް ްރާއްޖެއިްނ ްފޮނުވަނީ މި

ްއެެހންނަމަވެސް ނަޑއަޅަނީ. ްކަ ްބަޔަކު ްއެ ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ތަްއްކުެރވިދާނެްބަެއަެއްތޯްބެލުމަީކްއެމީހުންނަކީްދައުލަތުެގްނަމުަގއިްެއކަން

ްމަޖިލީހުންް ްރައްޔިުތންގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމި ްހީާވގޮތުން ްައޅުަގނޑަށް  40އެއީ

ްބުނަންޖެހޭނެް ްބަހެއް ްއާނ ްއެއަށް ްމަންދޫބުން ްރައްޔިތުންގެ ނުވަތަ

ްކެބިނެޓުްން ްމީހުންނަކީ ްއެމީސް ްޙާލެއްަގއި ްެއއްެވސް ކަންތައްތަެކއް.

ްސަފީރު ްގޮތުަގއިްބޭރުކޮށްލަންވީމާ ްބަެއްއެގ ްފޮނުވޭ ަކމުގައި

ްއާދެ ްފެންނަމުންދާް، ތިބެގެންނެއްނުވާނެ. ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު

 45މަންޒަރަކީްކެބިނެޓުންްބޭރުކޮްށލަންވީމަްކޮންމެވެސްްތަެންއެގްސަފީރުކަމުެގް

ްއެކަންތަްއް ްމިީއއަކީޫނން ްފޮނުވާލަނީ. ްއެމީހަުކ ްދީފައި މަޤާމު

ްކެބިނެ ްމީހަކުްކުރެވެންޖެހޭނެގޮތަކީ. ްއަދާނުުކރެވޭ ްމަސްޢޫލިއްޔަތު ުޓގެ

ްއާދެް ްވަިކކުރަންވީ. ްއެހިސާުބން ްއެމީހާ ެއީއް، ެއހެންވީމާ، ވެއްިޖއްޔާ

ްަވިކކޮށް ްއެމީހާ ްުކރެވިދާނެކަމެއް އެމީހާެގް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ

ްނަމުގަިއް ްދައުަލތުގެ ްއަެނއްކާ ްމާނައަކީ ްދެންއޭގެ ްދުރުކުރުން.  50މަޤާމުން

ް.އްްާހވާކަށްްއޭނަްބޭރުްޤައުމުތަކަށްްފޮނުވުމެއްޫނންއެހެންްހަޑިއެ

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް
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 55ްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙަަސންް

ްޢަފީފްްވާހަކަެދއްކެވުްނ:

ް

ްވަަންމާއްދާގެް)ދ(16ްްނުޑެވސްްމިްފާސްނުވެދިޔަްއަުޅގަ، `.ްއާދެްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް

ްޢަފީފްްްްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްަޙސަން ްއަޚް ނޑުެގ ްއަުޅގަ ްހުރީ ްިޚާޔލު ނުޑގެ ްއަުޅގަ އާބެހޭގޮތުން

 60ދިވެހިާރއްޖެްތަމްސީލުކުރަންްބޭރުްޤަުއމަކަށްްގޮްސް، އެވިދާުޅިވގޮތަށް.ްއާދެް

ްކަންތައްަތއް ްހޯދުމާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއިްޤތިޞާދީގޮތުންްތަކެތި ްރާއްޖެ އި

ްހުރިހާް ްމި ްހޯދުމާ ްވަޞީލަތްަތއް ްކަންަތއްތައް ްއެކިއެކި ލިބެންހުރި

ކަންތައްތަެކއްްހޯދަންްހުންނަްމީހަކީްރައްޔިތުންގެްބަހެއްްލިބިގެންްއެތަނަްށް

މިހާރުްބައެއްްކުންފުނިތަުކގެްމެނޭޖިންގް، ފޮނުވޭްމީހަކަށްްވާންޖެހޭނެ.ްއާދެ

ްފެންް ްއެތަންތަނަށްްޑިރެކްޓަރުންގެ ްފޮނުވާ. ްއެބަ ްމީހުން  65ވަރުެގ

ްއެމީހުންް ްގޮތްގޮުތން ްއެކި ްޚިޔާނާތްެތރިވެގެން ކެތްނުކުރެިވގެން

ްވަޒީފާތަކަްށް ްއެފަދަ ްބޭރުގެ ްރާއްޖެއިން ްމީހުން ްތިބި ބޭރުކޮށްލަންވެފަ

ްކަމެއްނޫން.ްއަލަްށް ްކޮށްގެްނވާނެ ްެއއީީކއެްއްެއއްެވްސްޙާލެއްަގއި ފޮނުވުން

ްޤާނޫނުއަސާ ްއެްލިޔެވޭ ްއޮންަނންޖެހޭނީ ްމިކަންތައްތައް ްަދށުން ީސގެ

ްއާދެ ްމިޮއތީ، ގޮތުަގއި. ްމިއޮީތ16ްްް،ދެން ް)ނ( ްމާއްާދގެ  70ވަނަ

ްއާދެް ްއަޅުަގނުޑ16ްް، ފާހެއްނުވެފައި. ްއާބެހޭގޮުތން ް)ނ( ްމާއްދާގެ ަވނަ

ްއެންމެް ްލިޔަން ްޑްރާފްޓްގައި ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ދަންނަވާނީ

ްމިއޮތީ.ްކޮބައި ްފާހެއްނުިވްރަނގަޅުގޮތަށޭ ްއެވެސް ްއިޞްލާޙުތަކާ ޯތްހުށަހެޅި

ނޑުްހަމަް، މިއެއްްފާހެއްނުވި.ްއެހެންވީމާ ދެންްކިހިނެއްތޯްލިޔަންވީ.ްައޅުގަ

ްދެންނެވިް ްއަޅުަގނޑު ްފާސްކުރަން. ްމާއްދާ ްމި ްއެދެން  75ވަރަށްބޮޑަށް

ްކަމުނުގޮްސގެންް ްޑްރާފްޓް ްމި ްއަދި ްބޭުފޅުންވެސް ްވޯޓުނުދެްއވާ އިޞްލާޙަށް

ްއޮތިއްާޔްްވޯޓުނުދެްއވި ްމިހެން ްވިދާޅުވާން ްމިހާރު ބޭފުޅުންވެްސ

ްބަޔާނެއްނުކުރޭ.ް ްއޮންނަންވީގޮެތއް ްމިހެން ްރަނގަޅަްށ ރަނގަޅުވާނީ.

ްެއއްގޮަތކަށްވެްސް ްމިއީކީ ްވޯޓެއްނުދޭ. ްނުބުނޭ ްެއއްެޗއް އެްއވެސް

ްމިް ްބުނަންޖެހޭނެ ްެވއްޖިްއޔާ ްެއއްެޗއް ްރަނގަޅު ްކަމެއްނޫން.  80ކޮށްގެްނވާނެ

ދެންް، ެއއްެޗއްްެވްއޖިއްޔާްބުނަންޖެހޭނެްމިްނުބައޭ.ްއާދެްރަނގަޅޭ.ްނުބައި

ް ްމިއޮތީ ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާާއ18ްްއަޅުަގނޑުމެން ް)ހ( ްމާއްދާގެ ވަނަ
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ްއާދެ ްފަސްކުރެވިދާނެ. ްކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ ްދަޢުވާއެއް ްއެފަދަ ، މެދު

ްއެހެން، ފަސްކުރެވިދާނެ.ްއެހެންނަމަެވސް ްއަދި ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައަކސް

 85ްކޮންމެްމީހަކަސް...، މީހަކަސް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްުމޙަްނމަދު ްެމންަބރު ްުހެރްްކޮޅުމަޑުލު ްމަޤާމުގައި ްއޭަނގެ ްކުށެއް ްޖިނާޢީ ްޤައުމުގައި ްމި ްމީހަކަސް ްކޮންމެ

 90ްކޮށްފިކަމަށްވަންޏާ...ްްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ްވަގުތުްހަމަެވއްޖެްއިނގޭތޯ.ްްތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަ

ް

ްއާދެްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްމުަޙންަމދު ްހާޒިރުކުރަންޖެހޭނެ. ްއޭނާ ްކުރިމަަައްޗަށް ްނިކަމެތިް، ޝަރީޢަތުގެ

ްގޮިޅއަްށްްްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްކުޑަ ްޖަލަށް ްދަޢުާވކޮށްފައި ްވާަހކައަކީ ނުޑގެ ްއަުޅގަ  95މީހާއަށްތޯއޭ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަސްްލާންވީ. ރައްޔިތުްނެގް، ަވޒީރަކަސްް، ހަމަ

ްވަރަްށް ްމިކަން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމީހަކަސް ްކޮންމެ ްމެންބަރަކަސް މަޖިލީހުގެ

ްބޮޑަށްްއެނގިްަރއްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގެ...

ް

ްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއިށީނދެވަަޑއިގަންނަްްރިޔާސަތުްނ ްހަމަވެއްޖެ ްވަުގތު ްމެންބަރު  100ވާ.ްިޢއްޒަތްތެރި

ްދެއްވުްން ްއިށީނދެވަޑަިއގެން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަްތތެރި )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(.

ްއާދެ ްޝާހީންް، އެދެން. ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީ މާޅޮސްމަޑުލު

ްޙަމީދު.

ް

ްއާދެްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރު ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްއެންެމް، `.  105ްއަުޅަގނޑު

16ްމިހާރުްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްބާބުގެް، ފުރަތަމަްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީްާވހަކަެދއްކެުވން:ްޝާހީންްަޙމީދު

ްދެްމެންބަރުންް ް)ދ(ްއާބެހޭގޮުތންްތ.ްއަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރި ވަނަްމާއްދާގެ

ނޑުެވސްްތާއީދުކުރާްާވހަކަފުޅުތަކެްއް މިއަދުްއެދެއްެކވިްވާހަކަފުޅުަތްއްއަޅުގަ

ްއެހެންވީމާ ްއެނުކުާތއަކަްށްއެ، އެއީ. ްައޅުަގނުޑ ްއިތުރަކަށް ްދެން ައކަށް
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ްދަންނަވާލަންް ަެްއ ްެއއްޗެ ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްނެތިން. ްދައްާކކަށް  110ވާހަކަ

ްެއކަމާބެހޭގޮތުން.17ްްް،ބޭނުންވަނީ ްފާސްނުވެފަިއވާތީ ް)ނ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

މީގެްކުީރގައިްބަެއއްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްވާހަކަފުޅުްދެއްކެިވއިުރް، އާދެ

ްރިޢާޔަތްކޮށް ްވާހަކަަތކަކަްށެވސް ްދެކޭގޮތުްން، ވިދާޅުވެަފއިާވ އަޅުަގނުޑ

ް ްމިހާރު ްފާސްކުރެވިަފއިާވ17ްްވެއްިޖއްޔާ ް)ށ( ްއާއި ް)ހ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްވަގުީތގޮތުން ްމަޤާމު ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްދާއިމީގޮތުްން، ގޮތުން  115ުނވަަތ

ްޢަމަލު ްދިމާވެއްޖިއްޔާ ްއަދާނުކުެރޭވގޮތަށް ްއުސޫލުްވާޖިބުތައް ކުަރންޖެހޭ

ްރައީާސިއް ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ްޭއގެެތރޭގައި ނަޑއެޅިފަިއ. ްކަ މިއޮތީ

ނާއިބުްރައީސްްއެްތަރުތީބަކުންްއަދިްގެންދާގޮތަކަށް.ް)ނ(ްގައިްމިއޮތީްެއް

ްައިދް ްރައީސްވިޔަސް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްިޔތުންގެ ްޙަވާލުވެވޭނީ މަޤާމާ

 120ރުޠުްހަމަެވގެންނޭ.ްމީގަްކޮމިޓީެގްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްމެންަބރެއްގެްޝަ

ްެމންބަރަކަށްވުމާ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްއެީއ ްދެގޮތަކަށް ، ވާހަކަދެެކވުނު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްމަޤާމަށްްކުރިމަތިލުމާްމިްދެްކަމުަގއިްޝަރުޠުތަކުެގް

ްއެހެންނަމަވެސް ްއެފަދަް، ތަފާތުވާތީ. ްވިސްނާލަންޖެހޭނެ ނޑުމެން އަުޅގަ

ްދި ްހުންނެވިް، މާވާއިރުްޙާލަތެއް ްަރީއސަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ އެއިަރކު

ްޝަރުުޠް ްޙަވާުލވުުމގެ ްމަޤާމު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ  125މެންބަރަކަށް

ްމަޖލީހުގެް ްރަްއޔިތުްނގެ ްބުނަންވީތޯއޭ. ނުޑމެން ްއަުޅގަ ހަމަނުވާކަމަށްވަންޏާ

ް ްރަނގަޭޅ ްއެންމެ ްކުެރްއވިޔަސް ްތިބޭފުޅާ ުތގަ އދަ ރައީސްކަން ލ  ުު 

ްބުާން ްއެހެން ްބުނަްނވީތޯއޭ. ްއެހެން ްަޙވާލެއްުނކުރެޭވނެއޭ. ރައީސްކަން

ްޝަރުޠުގަިއް ްމަޤާމު ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްމިހާރު ކަހަލަގޮތަކަށޭ

ްބުނަންޖެހޭނެ.ް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވާންޖެހޭނަމަަަ  130ފުރިހަމަވާންޖެހޭކަމަށް

ްޢިއްޒަތްތެިރް، އެހެންވީމާ ްހުރިހާ ްމިކަމާމެދު ްހީވަނީ އަުޅަގނޑަށް

ްނިންމަންވާނީ.ް ްއިތުރަށް ްދެންގޮތެއް ްވިސްނަވާަފިއހެން މެންބަރުންވެސް

ް ްނެތިން ްދައްކާކަށް ްވާހަކަ ްމާދިގުކޮްށ ވަަނ18ްްއަޅުަގނުޑވެސް

ްމާަާއްދާއާބެހޭގޮތުންްކުރީުދވަހުްޖަލްސާގައިްދަންނަވާފަިއވާނެ.ްޝުކުރިއްޔާ.

ް135 

ްއާދެްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ނުޑް، އައްސަލާްމއަލައިކުމް. ްއަުޅގަ ްމާއްދާތަކާބެޭހގޮުތން ްފާސްނުވި ްިމ
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ްބޭނުންވަނީްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްފާސްނުެވް، ދަންނަވާލަން ްމާއްދާތައް ްމި ނޑުމެންނަށް ައޅުގަ

ްނަމުގައި ްޤާނޫނުއަސާސީަިެގ ްނަމުަގއިް، މިހިރީ ، ޖުމްހޫރިއްޔަެތއްގެ

ރިތަވެފައިްތިިބްޑިމޮކްރަސީެއްއގެްނަމުގައިްހިންގާްވިރާސީްރަސްކަމަކަށްްފަް

 140ޚުދުްމުޚުތާރުްވެރިކަމެއްގެްތެރޭގައިްތިބިްގިނަބަަޔކުްމިްމަޖިލީސްްތެރޭގަިއް

ްއޮތްް ްމިހާރު ްއެނިގވަަޑއިގަންަނާވނެ ްހިތާމަުކރާކަމެއް ްއަުޅަގނޑު ތިބީތީއޭ.

ް ްބުނަނ43ްީޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމާއްދާ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަށްް، ވަަނ

ްކުެރވޭނީ ްޝަރަޙައިެގް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްޝަރީޢަތުެގ ޤާނޫނާއި

ްމުދަލާް، ތެރޭގައޭ.ްއެހެންނަމަވެސް ްމުޅި ްމީހުންގެ ްމީސް ްހިނގަނީ ެއހެންތޯ

ްމިް ްދެން ްނަގާލުމަށްފަހު ްޙައްޤުތައް ްެއމީހުންގެ ްނިގުަޅއިގެނެ ްނަގާ  145އެްއޗެހި

ް ްމިކުރަނީ. ްކަންތައް ްނެތިއޭ ްނިޔަތެއް ްނުބައި ްމާއްާދެގ18ްްބުނަނީ ވަނަ

ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކުރާކަމަކަްށްް)ށ( ްނެިތ ްނިޔަތެއް ްނުބައި މިބުނަނީ

ްއެހެންީވމާ ްމީަގިއް، ދަޢުވާއެއްުނކުރެވޭނެ. ްމައްސަލަތަކެއް ްހުންނަ މިހެން

ްކަންތައްތަްއް ްިމ ްމިތާނގެ ްމިއުޅެނީ. ްޖެހިގެން ްމައްސަލަށް ްމި ހުރެގެން

ް ްޚާއްޞަކޮށް ްވާހަކަަދއްަކއިފި. ްގޮތުގެ ްމާއްދާއަީކ18ްްއޮންނަންޖެހޭ  150ަވނަ

ްދަންނަވަން.ްއުވާލަން ްސާބިުތކަމާެއކީ ްވަރަށް ނޑު ްެއއްެޗއްކަމަްށްައޅުގަ ޖެހޭ

ްހެދޭް ްއަލަށް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްޤާނޫނުއަސާސީގަިއ މިހާރު

ްބަލާއިރުް ްމާއްދާތަކަށް ްހުރި ްފާސްކުެރވިފައި ްހެޭދް، ޤާނޫނުއަސާސީގެ އަލަށް

ްގޮ ްޮއންނާނެަެ ްކަންަތއް ްަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ްތެރެއިން ްތްޤާނޫނުތަކުގެ

ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއް ްމި ްމިހާރު ްއޮތީ. ްލިެޔވިފައި ްބަހުން ްޞަރީޙަ  155ވަރަށް

ސޫފިންްއަޅާފަދަް، ލިޔަންޖެހޭްމާއްދާއެްއކަމަކަށްްއަޅުަގނުޑްނުދެކެން.ްއާދެް

ްތަރުބިއްޔަތުޮކްށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްުއޅޭގޮތަށް ްމިނިކާވަގުން ހެދުމުގައި

ްއިސްލާމްދީނު ްނޫން. ްއޮންނާނެކަމެްއ ްއާޚިރަްތްބައްޓަންކުރުމަކީ ްނަމުގައި ގެ

ްތެޭރަގިއް ްވާހަަކތަކުގެ ްދައްކާ ްމީހުންތަކެއް ްުއޅޭ ްދުނިެޔއަށްޓަަކއި ވިްއކާލައި

ްކުރަންޖެހޭނެް ްައޑުއެހުމަީކ ްވާހަކަަތއް ްދައްކާ ްޝޭޚުންނަށްވެތިބެ  160އިސްލާމީ

ްިމް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްޤަބޫލުކުރެވޭގޮުތަގއި ނޑަށް ްއަުޅގަ ކަމެއްނޫން.

ްއަް ްތެރޭގަިއވެސް ްމީހުންްމަޖިލީހުގެ ްަކހަލަ ްދެންނެވި ްމި ނޑުމެން ުޅގަ

އެބަތިބި.ްއޭގެްނަތީޖާެއއްެގގޮުތންްމިތާނގައިްއާޔަތްތައްްިކާޔްއޭގެްމާނަތައްް
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ްނޫން ްކުރާކަެމްއ ްެއކަނި ްމިއަދު ްއެއީ ްމިގެންދިޔައީ. މީެގް، ބަދަލުކުރަމުން

ްުޝކުރުވެރިކަާމއެީކް ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމެއް. ްގެންިދޔަ ްކުރަމުން  165ކުރިންވެސް

ްއަުތްންދަންނަވަ ްަރއްިޔތުންގެ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްބޭފުޅަކު ްއެްއވެްސ ން

ްނުދެއްވަން.ް ްވޯުޓ ްމާއްަްދާއަކަށް ްޮއންނަ ްނިުގޅޭގޮތަށް ޙައްޤުތައް

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ްބޭރުްްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުް ްމި ްިވސްނޭ ނޑަށްެވސް ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި  170ްޝުކުރިއްޔާ

ްގޮތަކަށްވާީންޤައުމުތަކަްއާޠިަިފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްރަނގަުޅ ްއެންމެ ނަޑއެޅުްއވުމުަގއި ްކަ ްސަފީރުން ށް

ްކުރެްއވުން.ްއެހެންނަމަވެސްް ްއެކަން ްއެގޮތަްށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކަން

ްމިވާގޮަތކީ ްއޮތީމަ ނޑަނާޅުްއވާެވްސް، ދޫކޮށްލާފައި ްކަ ްޤައުމަކަށް ވަކި

ވެއްަސކުްނޫޭޅްއެބަހުރެވޭްސަފީރެއްްމާލޭަގއިެވސްްއުޅުްއވަފާނެ.ްއަމުދުންްދި

ްދެންް ްރަނގަޅު. ްއެންމެ ްހަމަ ނޑައަުޅއްވަން ްކަ ްސަފީރަކު  175ތަނަކަށްވެސް

ތ.އަތޮޅުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއެވިދާުޅވިހެންްއަޅުަގނޑުެމންނަށްްމިކަންް

ްއޮޑިހަރުެގެއްއް ްބޭނުންކުރާ ްއެހެލަން ްނެތުނީމަ ްބޭނުން ްބޭނުންކުރެވެނީ މި

ްއެމްބަސީ ްގޮުތަގިއ ްއެއްެޗއްގެ ްމިކަމަށްޓަކައިްކަހަލަ ްމިހުންނަނީ. ތައް

ްބޭނުންވެގެންް ްމިކަމުގަިއ ްބަހެއް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ އަޅުަގނޑުމެން

ް ްބޭނުންވޭ ްފާހަގަކޮށްލަން ްއަޅުަގނޑު ްދެން ްމާއްދާެގ17ްްމިއުޅެނީ.  180ވަނަ

)ނ(ްމިއޮންނަގޮތް.ްމިްއެބަޭވްބޭކާރުްމާއްދާއަކަށްްބޭކާރުްައކުރަކަށް.ްެއއީް

ްިމްްވަގުީތގޮތުންިވޔަސް ްޙަވާލުެވވޭނީ ްމަޤާމާއި ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ

ްމެންބަރުންގަިއް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްބުނާ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްމަޖިލީހުގެް ްއެހެން ްއަދި ްމީހަކަށޭ. ްފުރިހަމަވާ ްޝަރުޠުތައް ހުންނަންވާނޭ

ްމަޖިލީހަށްް ްއެ ްވަންޏާ ްހޮވިކަމަށް ްމެންބަރަކު ްވަރެްއގެ ްއެްއވެސް  185ތެރެއިން

ްބޭފުޅެއްްއެހޮ ްހަމަވާ ްޝަރުޠު ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިީލހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ވެނީ

ްމިއޮްތް ްަކނަޑައޅާފައި ްކުރިން ނޑުމެން ްައޅުގަ ްދެން ްގޮތެްއވިަޔސް. ކޮންމެ

ޝަރުޠުތައްްހަމަނުވާްގޮތަކަށްްމިްމާއްދާްބައްޓަންކޮށްފައިްޮއންނަންޏާްއޭެގް

އްޔިތުންގެްމަޖިލީހުެގްބޭނުމެއްްނެތް.ްމިތަނުގައިްބުނަންްއެންމެްރަނގަޅުްރަ

ްބުނުމުގެް ްމީހެކޭ ްފުރިހަމަވާނެ ްޝަރުޠުތައް ްހުންނަންވާނެ  190މެންބަރުންގެ
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ބަދަލުގައިްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއާޔގެްޝަރުޠުްހަމަވާްމީހެކޭްބުނުންްރަނގަޅު.ް

ްބުނަންވާނީް ްެދން ްވަންޏާވެސް ްޭބނުންވާކަމަށް ްގޮތަކަށް ްއެނޫން ނުވަތަ

ްަރީއސުލްޖު ްމީހެއްގެ ްހޮވާ ްހަމަވާކަްށްމިގޮތަށް ްޝަރުޠުަތއް މްހޫރިއްޔާގެ

ްއެފަރާތަށްް ްވަންޏާ ްބޭނުންކަމަށް ްބުނަން ްމިވާހަކަ ްނުޖެހެއޭ. ކޮންމެހެން

ްމިއީް ްއެހެންނޫނީ ްހަމަޖެހޭނީ ްހީވަނީ ްގެަނީއމަހެން ްއޭތި ްގޮތަކަށް  195ނެގެޓިވް

ްބޭުނންް ްފާހަގަކޮށްލަން ްމާއްދާއަކަްށވާނީ.ްދެންްއަޅުަގނޑު ވަަނ18ްްބޭކާރު

ް ްގެނެވޭެންމާއްަްދާގައި ްޑްރާފްޓްގައިެވސް ްފަސްކުރުން ްދަޢުަުވާ މިބުނާ

ްމިއީކީ.ް ްނުކުަރން ްޤަބޫލެއް ްއަޅުަގނޑު ްއަދިވެސް މާއްދާއެްއކަމަށް

ްކުރަންޖެހޭނީ.ް ްދަޢުަުވާ ްދަޢުަުވާކުަުރަްނވީމަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްދަންނަވާނަމަ ްމިސާލަކަށް ްރައީސް ްިޗލީގެ ްދެކެފިން  200، އަޅުަގނޑުމެން

ްމީހުންނެ ނޑީަގިއްއެތައްހާސް ްގޮ ްފުރޮުޅލީ ްދަޢުވާކުރަްނވީއިުރ ްމަރާފައި އް

ްއެހެންވީމާ ްނެތް. ްހަނދާނެއް ްެއއްެޗއް ްފަސްކުރުންވެްސް، އެްއވެސް ދަޢުވާ

ްއިނގޭތޯ.ް ނަޑަކށް ްއަޅުގަ ްނުފެނޭ ްގޮތެްއަކމަކަށް ްބުއްދިވެރި މިއީކީ

ްއަސާީސް، އެހެންވީމާ ްއޭުރން ްދަޢުަުވާކުރާނީ. ްޖެިހއްޖިއްާޔ ދަޢުާވކުރައް

ްޢިއްޒަތްތެިރްޙައްޤުތަ ަްާޔ ްޝުކުރިއް ްހިނގާނީ. ްމިަކން ްޚިލާފުނުވެ  205ކާިއ

ްރައީސް.ް

ް

ްއާދެްމާޮޅސްމަޑުލުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްފުރަތަމަް، ޝުކުރިއްޔާ ްެއންމެ ނުޑވެސް ްއަުޅގަ

ްްއިްބރާހީމްްޢަފީފްްާވހަކަެދއްކެވުްނ: ްތެެރއިން ްމާއްދާތަކުގެ ްފާސްނުވެދިަޔ ްމާއްާދގ17ްްެފާހަގަކޮށްލާނީ ވަނަ

 210، ވަނަްމާއްދާެގް)ނ(ްއާބެހޭގޮތުންްއެއްޗެއްްދަންނަވާލާއިރ17ްު)ނ(ްގައި.ް

ްފަދައިންް ްވިދާޅުވި ްއާޠިފް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ދެންމެ

މީގަްލިޔެަފިއް، ވަަންމާއްދާެގް)ނ(ްމިހާރުްޑްރާފްޓްކުެރވިފަިއވާްގޮތުނ17ްް

ްރައީސު ްަވގުީތގޮތުން ްިމްއިންގޮތުން ްޙަވާލުެވވޭނީ ްމަޤާމާއި ލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްމެންބަރުގަިއް ްމަޖިލީހުެގ ްރައްޔިތުންގެ ްމިބުނާ ޤާނޫނުއަސާސީަގއިަެ

ްއޮތީ.ް ްލިޔެފައި ްމިހާރު ްމީހުންކަމަށް ްފުރިހަމަވާ ްޝަރުޠުތައް  215ހުންނަންވާނެ

ްހުރުންް ްމެންބަރުންގައި ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއިޔތުންގެ ްއެބުނާ ޙަޤީޤަތުގައި

ްޝަރު ްނޫންްލާޒިމްކުރާ ްމުހިންމެއް ްގެަނއުން ްމާއްދާަގއި ްމި ްވާަހކަ ޠުތަުކގެ
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ްތިއްަބާވް ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުްނގެ ްއެއީ ްވަންޏާ. ްއިންނަކަށް މިގޮތަށް

ްދައްކާކަްށް ްެއާވހަކަ ްވާނަމަ ްހޮވާކަމުަގއި ްމެންބަރަކު ްތެރެއިން މެންބަރުންގެ

ްއެހެންނަމަވެސް ްބަލާ، ނުޖެހޭނެ. ްއަށް ް)ށ( ްއަދި ް)ހ( ްމާއްދާގެ  220، އިރުމި

ްރައީސްައްށް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްމަޤާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްމެުދވެރިެވއްޖެނަމަ ްޙާލަތެއް ްނެތް ްަޙވާލުެވވެން ްަރއީސްއަށް ްނާއިބު ، ނުވަތަ

ްމިސާލަކަށް ްދޭހަޭވ ްއެބަ ްޭއގެން ްއޮންނާތީ ، އެހެން

ްޝަރުޠުތައްް ްމީހެއްގެ ްހުންނަ ްމަޤާމުގައި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ

ްމެންބަރެއްގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނެގ ްވާނަމަ ް، ކަމުގައި  18ް225ިމސާލަކަށް

ް ްއަދި ްމީހަކު ްވެފައިވާ ްއެީއ35ްްއަހަރު ްއޭނަ ްވާނަމަ ްނުވާކަުމގައި އަހަރު

ްރައީސްކަުމގަިއް ްއަިދްނާއިބު ްވިަޔސް ްީވަކމުގައި ްރައީސްކަުމގައި މަޖިލީހުގެ

ްނުެވވޭ ްޙަވާެލއް ްަމޤާމަކާ ްއެ ްއޭނަައކަށް ްެއހެންވީމާވީނަމަވެސް ެއް، ނެ.

މާއްދާއާބެހޭގޮތުންްވާހަކަދެްއކިްގިނަްމެންބަރުންްފާހަގަކުެރއްިވްނުކުތާއަަކްށް

ްފާސްވެދާނެކަމަްށް ްޑްރާފްޓްކުރެިވއްޖެނަމަ ްެއގޮތަށް ްމާއްދާ ްމި  230ވާތީ

ް ްދަންނަވާނަމ18ްަލަފާކުރެވޭ.ްދެން ްެއއްެޗއް ްާމއްދާއާބެހޭގޮތުން 18ް، ވަނަ

ނޑުްޮގތެއްަގއިްތިްންވަނަްމާއްދާްދިރާސާކޮށްްޑްރާ ފްޓްކުރާްކޮމިޓީންްމައިގަ

ަުވާތައްް ްދަޢު ްމަދަނީ ްއެްއގޮތަކީ ްެއއީ ްިއސްކަންދެްއވި. ދެވަަން، ކަމަކަށް

ްދަޢުަުވާތައް ްޖިނާޢީ ްަހއިސިްއޔަތުންް، ކަމަކީ ްމަޤާމުގެ ްކަމަކީ ތިންވަނަ

ްމަދަނީް ްެތރެއިން ްކުރަްއާވްކަންތައްތައް.ްމިކަންތަކުގެ  235ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްހުންަނވާހާމައް ްމަޤާމުގައި ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ްއެީއ ދުވަހަުކްްސަލަތަކަކީ

ާވްނުކުެރވޭނެްކަމެްއކަމުަގއިްދިރާސާކޮްށްޑްރާފްޓްކުާރްއޭނާގެްަމއްޗަށްްދަޢު

ްއެހެންނަމަވެސް ްިޚޔާލުފާޅުކުެރވުނު. ްމައްސަލަތަުކެގް، ކޮމިޓީގައި ޖިނާޢީ

ްކަ ްހައްދު ްިއސްލާމްދީނުގައި ްޚާއްޞަކޮށް ނޑަެއޅިފަިއާވްތެރެއިން

ްހީވަީން ނޑަށް ްއަުޅގަ ްނިންމުމުގައި ްގޮެތއް  240މައްސަލައަކާބެޭހގޮތުން

ްވާނަމަ ްހުށަހެޅިއްޖެކަމުަގއި ްމަޖިލީހަށް ްއެކަމާބެހޭގޮތުންް، ރައްޔިތުންގެ

ްދަޢުވާައީކް ްެއ ްނިންމަވާަފއި ްގޮތެއް ްމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ

ްފަސްކުރެވިދާނެ....

ް
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 245ްއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްޢިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްދަޢުވާއެއްތޯްނިންމަވާނީްއެްމަޖިލީހުންކަމަށް.ްޝުކުރިއްޔާ.ްްމާޮޅސްމަޑުލުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް
ްއިްބރާހީމްްޢަފީފްްާވހަކަެދއްކެވުްނ:

ް

ްމެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި  250ންބަރުްޝުކުރިއްޔާ

ްމުލަަަކަތޮޅުެގް ްވަޑަިއގެންނެތް. ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝިހާބު. މުޙަންމަދު

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސުލައިމާން.ް

ް

ްއާދެްމުލަަަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްުޝުކރިއްޔާ ް، އައްސަލާމުޢަލިކުމް.

ްިތއްބަާވްްއަޅުަގނޑަްށވެސްްްސުލައިާމންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްަޤއުމުތަުކގެ ްބޭރު  255ފާަހގަކުެރވޭގޮުތަގއި

ްަވކިކުރުމާ ްޢަްއޔަންކުރުމާއި ްގޮތުަގއި ްމާއްދާއަށްް، ސަފީރުންގެ މި

ްދެންމެް ްނުކުތާއަކީ ްފާހަގަކޮށްލެވޭ ްބޮޑަށް ްއެްނމެ ނޑަށް ްއަުޅގަ ބަލާއިރުަގއި

ްފަދައިންް ްވިދާޅުވި ްމެންބަރުން ްބަެއއް ޤާނޫނުއަސާީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެފަަދްއިޞްލާޙު ްަޤއުމުގެ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްދިއުމަށްފަހުގައި ެވގެން

 260މަޤާމްތަކުގައިްތިއްަބވާްބޭފުޅުންނަކީްވަކިްމަޤާމަކަށްްކަމުނުދިޔައިމާްނުވަަތް

ްނުއުފުލުވު ްހަމަައށް ްޒިންމާ ްމަޤާމެްއގެ ްމަޤާމެއްވަކި ްޙަވާުލކުރާ ްދެން ްނީމާ

ްވަރަށްް ްެއއީ ްނުވުން ްބައެްއކަމުގައި ްތިއްަބވާ ހިންކަމެއް.ްމުްގޮތުަގއި

ްޑްރާފްޓިންގް ްޑްރާފްޓްކުިރއިރުަގިއ ްމިގޮތަށް ްމާއްދާ އަޅުަގނޑުމެން

ްނުކުތާެގް ްމި ްވާހަކަދެެކވުނު ްއަދި ްމަްޝވަރާކުެރވުނު ކޮމިޓީގަިއވެސް

ްދެން ްނުކުތާއަކީ، މައްޗަށް. ްއަނެްއ ްފާހަގަކޮށްލެވޭ ނަޑށް  265، އަުޅގަ

ްމަޤާމުރަ ްއަނެްްއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ ްބޭފުޅަކުން ްބޭފުޅަކަްށްއެއް އް

ްމިއީވެްސް ްވާހަކަ. ްޝަރުޠުގެ ްމިޮއންނަ ބަދަލުވަމުންދާއިރުަގއި

ްއަޅުަގނޑަްށް ްމަޝްވަރާކުރެވުުނއިރުަގިއ ްކޮމިޓީަގިއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްމަޤާމު، ފާހަގަކުރެވުނުް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ްޚާއްަޞކޮްށ

ްވަިކވެަވޑަިއަގތު ްއެބޭފުޅާ ްަމޤާމުން ްއެ ްނުވަތަ ްދެންްނުފުރުއްިވގެން  270މުން

ްމަޤާމު ްެއ ްމެންބަަރކު ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްދިއުުމގަިއ ްބަދަލުވެގެންދާ

ް ްަޙވާލުވެަވޑަިއގަންނަާވއިުރގަިއ ްނަމަެވސް ްތަފާތުްންއުވަގުީތގޮތުން ުމރުގެ
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ްއެމައްަސަލް ްެދވިދާނެތީ ްއަެނކަކަށް ްއިމްތިޔާެޒއް ްނުދެވޭ އެކަކަްށ

ްގެނަ ްމިގޮތަށް ްމިނުކުތާ ްެއީއްޙައްލުކުރުމުެގގޮތުން އުމުގައި

ްޝަރު ްހިމެޭނ ްތެރޭަގއި ްަޝރުޠުގެ  275ކަމަށްްޠުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްބޮޑަށްް ްައޅުަގނޑުމެން ްއެގޮތަށް ްހަނދާންވަނީ. ްބޮޑަށް އަޅުަގނޑަށް

ްއެހެންނަމަެވސް ްބަެއްއް، މަޝްވަރާކުރީ. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމިއޮތީކީ މިހާރު

ްއާދެް ްއެހެނެއްނޫން. ްފަަަދައިން ްވިދާޅުވި ްއަނެްއްދެ، މެންބަރުން ން

ްފާހަގަކޮށްލެވޭް، ނުކުތާއަކީް ނޑަށް ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމެގް، އަުޅގަ

ް ްމަޤާމުގައި ްއެ ްނުވަތަ ްހުންނަވައިގެން ްބޭފުޅަކުްމަޤާމުގައި  280ހުންނަވާ

ްއަޅުަގނޑަްށްްކުށެއްކޮށްފަ ްވާހަކަ. ްދަޢުވާކުރުމުގެ އެކުށަށް

ްުކރެވެންޖެހޭނެ ްދަޢުވާ ްއުފުލެ، ފާހަގަކުރެޭވގޮުތގައި ްދަޢުވާްދަޢުވާ ންޖެހޭނެ.

ކުެށއްކޮށްފިްއޔާްކުށެްއކަމަްށް، ނުކުރުމަކީްކޮށްގެްނވާނެކަމެއްްނޫން.ްސަބަބަކީ

ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެއްަބސްވާންޖެހޭނެ. ްމީހަކުވެސް ެއް، ކޮންމެ

ްނުކުރެޭވގޮތަށްް ްދަޢުވާ ްފަހުންވިޔަސް ްބޭފުޅަަކށް ްހުންނަވާ  285މަޤާމުގައި

ްޤަބޫލުކު ނޑަށްވެްސ ްއަޅުގަ ްޢާންމުްއޮންނަނަމަ ްެއހެން ްއެއީ ރެވެނީ

ްނޯންނަް ްފަރާތްތަކަށް ްއެހެން ްރައްޔިތުންގެ ްދިވެިހ ްނުވަތަ ރައްޔިތުންނަށް

އިމްތިޔާެޒއްްވަކިންްޚާްއޞަޮގތެއްަގއިްއެަކކަށްްދެވުމުގެްަސބަބުންްއެތަކެްއް

ްބޭފުޅަކަްށް ްއެަފދަ ްއަރަިއގަތުމަށް ްކުްށތަކަކަށް ްއެތަެކއް ޖަރީމާތަކަކާއި

ް ްއެީއްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްނޫން. ްކޮށްގެްނވާނެކަެމއް ްމިއީ ްދެވެނީ.  290ހިތްވަރު

ްޖަވާބުދާރީވުމަީކް ްބަރާބަރަށް ްބޭފުޅަކު ްހުްނނަވާ ްކަމެްއގައި ރައްޔިތުންގެ

ްކޮންމެހެންވެސްްވާންޖެހޭނެކަމެއް.ް

ް

ްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
ް295 

ްޝުކުރިއްާޔ.ްްދުްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަ
ްްސުލައިާމންްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއުތުރުބުީރެގ ްއަރިއަތޮޅު ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްނެތް.ްް ްވަަޑއިގެން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމުޙަންމަދު. ްޙުސައިން  300މެންބަރު
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ްމެން ްޢިއްަޒތްތެރި ްއާދެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްސަލީމް. ްމުޙަންމަދު ، ބަރު

ްޙުސައިްން ްއިލްާޔސް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުީރގެ އަރިއަތޮޅު

ްއިބްރާހީމް.ް

ް

ްްއަިރއަތޮޅުްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްވަރަށް ްބާަބކީ ްމުޅިްޚަްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްބާބެއް.  305ްއްސާީސ

ްއެންމެްސެްއިލްޔާސްްުޙސަިއންްއިްބރާީހމްް ްއޮތް ްެދކެން.ްއަސާީސގެވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްބާބުކަުމގައި ްންސިޓިވް

ްެހއްެކއްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއޭގެ ްފެންނަމުން. ްމިދަނީ ްމިަތޅުމުން ްހެކިަތއްެވސް ްޭއގެ ، އަދި

ްފާސްނުވެިދއުމަކީ.ްޚާއްޞަކޮށްް ްއެފާސްނުިވްމާއްދާތައް ްޖަލްސާގައި ، މިދިޔަ

ް)ދ(16ް ްމާއްދާގެ ް، ވަނަ ްކުރީދުވަސަިމއީ ްޢައްޔަންކުރުން. ހެްއެގްފީރުން

ްބަ ްމި ްދަންނަވާފައިވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްެއީއްހުޖަލްސާގަިއވެސް ްތެރޭގައި  310ސް

ސަރުކާރަށްްހަމައެކަނިްދޫކޮށްަލންޖެހޭވަރުގެްކަމަކަްށވުރެްމާބޮޑުކަމެކޭ.ްމުިޅް

ްދައުދަ ްއޮްތަކމެކޭ. ްުގޅިފައި ްއެކަންް، ލަތަށޭއުލަތާއި ަރއްޔިުތންނަށޭ

ް ްއޭގެ ްވަދެގެންދާނެޭއ.ްްނުފޫޒުތަކެއްްުޚދުނިސްބަތްވެގެންދަނީ. އެހެންނޫނީ

ް ްއެ ްމީހުންނަށް ްއެހެްނނޫނީސަގާތްތިމާގެ ްދެވޭނެއޭ. އެްއކޮްށް، ފީރުކަން

ްއެއްޮކްށް ްމީހުންނާއި ްތިބި ްއުޅެފައި ްކުޅެން ްކުިޅވަރު ްދުވަްސވަރު  315ޒުވާން

ްެތރޭގައިް ްހޮސްޓެލް ްއުޅުނު ްިތިބް، ކިަޔވަން ްއުޅެފައި ްތެޭރގަިއ ްކޮޓަރި ެއއް

ްއެމަޤާމްތައް ްކަންތައްތަކެްއްްކުދިންނަށް ްނާޖާއިޒް ްއަމިއްލަ ްމުޅިން ދީގެން

ްފެންނަމުންް ްމިައދު ްހެކިތައް ްއޭގެ ްއެހިރީ. ްކަންތައްތަްއ ްކަހަލަ ހިންގޭނެ

ނޑުގެްވަރަށްްކައިރިްޢިްއޒަތްތެރިްއަެޚްއް ނޑުމެންނަށް.ްައޅުގަ އެބަދޭްއަުޅގަ

ްވަޒީުރކަމުގައިް ްހުންނަވަނީ ްގޮުތގައި.ް، މިހާރު ްވަޒީެރްއގެ  320ޚާރިޖީ

ްލަޤަބުތައްްއެމަ ްފާޑުފާުޑެގ ްއެކި ްމިހާރު ްމަސަްއކަތްޕުުޅން ނިކުފާނުގެ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށްް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެބަދޭ.ްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ލިބެމުން

ްބުލް ްބުމިތުރާ ް، ސަނާލް ްކައިރިން ްއެންމެ ްއެީއ ލިބިލެއްިވްސަރަންީދބުން

ްކަހަލަ ްކޮންމެވެސް ްހަމަ ްމިއަންނަނީ ްއެއްޗެހި ރޭވުންތަެކްއްްމަޤާމް.ްމިހިރި

ްއެހެންވީމާ ްހުރެގެން. ްމިދަންނަވަ، އޭގެތެޭރގަިއ ްއަބަދުވެްސ  325ީންައޅުަގނޑު

ރައްޔިތުންނަްށް، ޤާނޫނުއަސާސީްވީހާްފުރިހަމަްއަޅުަގނޑުމެންްބަލަންޖެހޭނީ

ފައިދާހުރިގޮތަކަށްްގެނެސްދެވޭޯތ.ްމިހާރުްމިްފެއިލްވަމުންްމިދާްމާއްދާތަުކެގް
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ްވިސްފަރު ްފަރާތަށް ްއަނެއް ްވިހަް، ނާއިރުދާގެ ްނުބައި ްވަރަށް މިފެންނަނީ

ްކަންތައްތަެކްއް ްމިހުރިހާ ްހެކިތަކުން ނޑުމެންަނށް.ްއޭގެ ްއަުޅގަ އަސަރުތަެކއް

ްއިޞްލާޙުތަްއް، ލަސްވެ ްޑިމޮކްރެސީއާިއ ްޒަމާނީ ްބޭނުންވާ  330ަރއްޔިތުންނަށް

ްމިދާް ްހިނގަމުން ްފަރާތުަގއި ްއަނެއް ްފަރުދާގެ ްއެ ްމިދަނީ. ލަސްވަމުން

ަަޅުަގނޑުމެްނގެްމިކަމުަގއިްަރއްޔިތުންްްކަންތައްތަކަކީް ާވލުކޮށްފައިްތިބޭްޙަްއަ

ްބޮޑުވަނީ.ް ްމުާސރަ ްލިބެމުންދަނީ. ްފައިާދތަކެއް ްނާޖާއިޒް މީހުންނަށް

ްވިސްނުމަށްވެްސް ްއެމީހުންނަށް ްހަމަ ްަދނީ ްސަރުކާރުގެ މަޤާމްތައް

ްމިހިރީ ްލިބެމުން. ްމަޤާމްތަްއ ްބޮޑެތި ްައސަުރް، ނުގެނެވޭހާ  335ކަންތައްތަކުގެ

ްވަރަްށްމިއަ ްހަމަ ްފޯރަމުންދަނީ ްރައްޔިތުންނަށް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ދު

ނޑުްމިތާ.... ްސީދާކޮށް.ްދާދިްއިހަކަށްްދުވަަހކުްއަުޅގަ

ް

ްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް340 

ްވަރަްއަިރއަތޮޅުްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްއަޅުަގނޑު ްދިޔައިްނ. ްރަށަކަށް ްހިތާމަކުރަންްކައިރި ްްށ

ްމިތަޅުމުގައިް، އަޅުަގނޑުމެންނަށްްއިލްޔާސްްުޙސަިއންްއިްބރާީހމްް ްޝުޢޫރުތަްއ ްއަުޅަގނޑުމެންގެ

ްއެެދންްއިނގޭތޯ.ްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކޮށްދެްއވުން ްކަމެއް ފާޅުނުކުރެވޭތީ.ްމިކަމަށްްކޮންމެވެސް

ްބަދަލުތައް ްތިގެންނަވާ ްޤާނޫނަށް ްބަހައްޓަވާ ްވިސްނުން ޤާނޫނަީކް، މިކަމަށް

ްއެހެންވީމާ ްއެްއޗެއް. ްއޮތް ްޟަމީރުަގއި ްތިމަނިކުފާނުގެ ނޑަްށް، މިއީ  345އަުޅގަ

ްއެއްެޗްއްނުބުނެވިގެންް ްބޭނުން ނޑު ްއެދެން.ްއަޅުގަ ްދެއްވުން ްފުރުޞަތު މި

ްމިއުޅެނީްަވގުތުކޮޅުްކުަޑވެގެްންއިނގޭތޯ.ް

ް

ްއާދެްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްބަ، `. ނޑުމެްނގެ ްއަޅުގަ ްހިނގަމުންދާްހުމިހާރު ްިމ ސްަގއި

 350ްބައެއްް

ްބަލާއިރުމައްދާތަކާްމުޙަްނމަދުްސަލީމްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްޝުޢޫރުތަކަށް ްފާޅުކުރަްއވަމުންދާ ްމެންބަރުން ، މެދު

ްރަީއސް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެްއެވސްގޮތަކަށް ްހަމަ ތާއީެދއްް، އަޅުަގނޑަްށވެސް

ފީރުންްސައްެޖއިންްތުގެްނަމުަގއިްރާއުލަދަގަްވަނަްމާއްދ16ްްާނުކުރެވޭްމިް

ނަޑއެ ްކަ ްގެންދިއުން. ްއަނބުާރ ްއަދި ްެއގްޒެެކޓިްވްޅުމާިއ ްސަުރކާަރށް މިއީ



 14 

ްއިޚްިތޔާރު، ޕަވަރެއއް ްލިބިގެންާވ ްބާރެްއ ްރައްޔިތުްނެގް، ެއގެޒެެކޓިްވ  355މިީއ

ްކުެރޭވް ްފާސްޮކށްގެން ްމަޖިލީހުން ްރަްއޔިތުންގެ ްފޮނުވައިގެން މަޖިލީހަށް

ްެއއީކީް ްއޮތުން ްއަޅުަގނަޑކަްށްކަމެއްެގގޮުތގައި ްހަމަގައިުމވެސް އެއް

ްެއއީް ްނޫން. ްާތއީދުކުެރޭވނެކަމެއް ްތިންްއަުޅގަް، އެްއގޮތަކަްށވެސް ނޑުމެން

ްވަކިކޮށްަފއި ްތެެރއަްށް، ބާރު ްމުޢައްސަސާތަެކއްގެ ްމުސްތަޤިއްލު މިިނވަން

ްަމސްހުނިކުރަންް ްވަދެ ްބާރުެގްތެރެއަށް ްައނެއް ްބާެރއް ްއެްއވެސް  360ދާއިރުަގއި

ްއަުޅގަ ްނޫން.ްއުޅުމަކީ ްތާއީުދކުރެވޭެނކަމެއް ްޑިޮމކްރެސީެއއްގެ ނޑަށް

ްޢަުދލުއިންޞާފުގެް ްއެއީ ްމިނިވަންކަން ްލިބިގެންވާ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންެގ

ްެއއްެޗއް ްހަނިކުރާ ްވޯެޓްއްްދާއިރާއިން ނޑު ްއަުޅގަ ްޮއވެގެން ގޮުތގައި

ްމިނިވަްން ްޭއގެޒާުތަގއި ްމަޖިލިސް ްަރއްޔިުތންގެ ްއެއީ ނުދޭނަން.

ްހަމައެގޮތަށްފަންކްޝަނެއް ްއޮްނނަންޖެހޭނެ. ްގޮތުަގއި  365ޢަުދލުއިންޞާފުެގް، ގެ

ްމަޖިލީހުންް ްރަްއޔިތުންގެ ްނުވަތަ ްަސރުކާރުން ްެއއީ ްހަމަ ދާއިރާވެސް

ނޑެްއް ްއަުޅގަ ްއޮންނާކަްށ ްާޤނޫނުއަސާސީަގއި ްބޭނުންވާގޮތަށް ހަނިކުރަން

ްމިނިވަްން ްދާއިާރއިން ްޢަދުލުއިންޞާފުގެ ްއެީއ ްނުކުރާނަން. ތާއީދެއް

ްފަންކްޝަންްމުސްތަ ްއޭގެ ްއޮންނާތީ. ްގޮތުަގއި ްއެައްށް، ޤިއްލު ްދައުރު އޭގެ

ްކީްއވެ ްދައުރު ްސަރުކާރުގެ ްޕަވަރެއްއްގެންލިބެންޖެހޭނެތީ. ްެއގްެޒކެިޓވް  370ތޯ

ްއެހެންވީމާް ްއޮންނަންޖެހޭް، ނުލިބެންވީ. ްޕަވަރގަިއ ްެއގްެޒކެޓިްވ ސަުރކާރުގެ

ްނޫން ްެއހެންނަކުންނެއް ްކަންތައްަތއް. ްމަޖިލީހުެގްވަ، ކުރެވެންޖެހޭ ޒީުރންގެ

ްރައްޔިތުްނގެް ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ނޑަައޅުްއވާަފއި ްކަ މެންބަރުން

ްފޮނުވުންް، މަޖިލީހަށް ްއެންޑޯޒްމަންޓަކަްށ ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ްހިތުންް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެއަށް ްއޮތީކީނޫން. ްމަްއސަލަެއްއ  375އަޅުަގނުޑގެ

ްެއގޮތަ ްއޮތްކަމެއް. ްދީަފއި ްވޯުޓވެސް ްާތީއދުވެސްކޮށްފަިއްއަޅުަގނޑުމެން ށް

ްއެހެންނަމަެވސް ްިމއީ. ްއުދަ، އޮތްކަމެއް ނަޑއަޅާަފިއްސަލަތުގެ ްކަ ފީރުން

ްހަމަް ްއެހެން ްއުަފއްދާ ްކަންތައްތަަައް ްއެހެން ްމިނޫން ްފޮނުވުމާއި ޘަފީރުން

ްފޮނުވައިގެން ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްފަހަރަކު ެއހެންވެއްޖެްއާޔް، ކޮންމެ

ްދަ ްޕަވަރެގ ްއެގްޒެެކޓިވް ްހަތަރެސްފައިްދެން ްނެތެއްނޫންތޯ.  380އުރެއް

ްޚިދުމަތްކުރާށޭް ްރަްއޔިތުންނަށް ްކަލޭމެން ްަޕވަރއަށް ްއެްގޒެކެިޓވް ބަނދެފައި
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ްފަންކްޝަނެއްް ްއެކަން ްދިނުމަކުންނެއް ްޑިމޮކްރެީސއެއް ްމި ްއަދި ކިޔާފައި

ްއެހެންވީމާް ްއިނގޭތޯ. ްވިސްަނިއގެ، ނުކުރާނެ ްމިކަހަލަްިރއަލިސްޓިްކކޮށް ން

ްކަންކަމާ ްފެންނަނީ.ްމެދު ްައޅުަގނޑަށް ްތާއީުދކުރަން ްވޯޓުދީ ނޑުމެން އަުޅގަ

ްދެކޮޅުހަދާް ްޚިޔާލަްށ ްބޭފުޅެއްގެ ްއެހެން ްޢިްއޒަތްތެރި  385އަޅުަގނޑު

ްހަމަެއގޮތުން ްނޫން. ނޑަކަްށވެސްް، ޖަދަލުކުރާކަށެއް އަޅުަގނުޑވެްސް، އަުޅގަ

ްަރއީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެންެގް، ޤަބޫލުކުރަން ްައޅުގަ ްދެން ްމަދު ވަރަށް

ްމިްއަ ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމާއްާދގަިއ ްއަެނއް ްދޫެވގެންދިޔަ ތުން

ްފާހަގަކުރެވެނީްބަެއއްްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުންްފާޅުކުރައްވަިއފި...

ް390 

ްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްްުޝކުރިްއޔާ.ް، އާދެްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް
ްދުްސަލީމްްވާހަަކެދއްކެވުްނ:މުޙަްނމަ

ް395 

ްފީރުންްޢައްޔަންކުރުމުަގއިްސަލަތުގެްއުޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްދަްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް

ްވާހަަކއަްށްްއަްޙމަދުްމުިޢއްޒުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެއްކެވި ްޢަފީފް ްޙަސަން ްެމންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ކޮޅުމަޑުލުެގ

ްއަް ްަކމުނުގޮސްގެްންތާއީދުކުރަން. ްސަރުކާރަށް ްނެތް ްބޭނުމެއް ޅުަގނުޑވެސް

ްދަ ްމީުހން ްަވކިވާ ްނިންމައިގެން ްމަޖިލީހުން ލަތުެގްއުރައްޔިތުންގެ

ްވަޒީެރްއެގްސަ ްޚާިރޖީ ްފަހަރު ްބަެއއް ްއަދި ްތިބޭކަެށއް. ްގޮތުަގއި  400ފީރުންގެ

ް ްބައެއްަފހަރު ްއިްސކޮށްެވސް ްބެފުޅާއަްށވުރެ ްހުންނަވާ ފީރުންްސަގޮތުަގއި

ް ްއެކަހަލަގޮެތްއްއެބަ ްގޮތަކަށް. ްކަހަލަ ްނުހިނގާ ްއަމުރު ތިއްަބވަންޖެހޭ

ްއެވާކަްށވެ ްނޫން. ްބޭނުމެއް ްައޅުަގނޑު ނުޑްސް ްއަުޅގަ ވެްސ

ްދެން ްދަންަނވަން. ްކަންބޮުޑާވް، ކަންބޮޑުާވކަމެއްކަމަށް ނޑު ްއަުޅގަ އަދި

 3ް405މެދުްވާހަކަދެއްކިތާްލީްބާބާމިހާރުްއިންތިޤާ، ދެކަމެއްްއެަބއޮތް.ްެއއްކަމަކީް

ްޑްރާފްޓްކުރާް ްދިރާސާކޮްށ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއަދިވެސް ހަފްތާވެއްޖެ.

ްއެހެންވީމާ ްނުބޭްއޭވ. ްޖަލްސާެއއް ްހަމަް، ކޮމިޓީގެ ްކިހިެނއްކަން މިވަނީ

ްވާހަކަދެެކވޭަކްން ްދެމެުދގައި ްޕާޓީ ްދެ ްނޭނގޭ. ްސިފައެްއަގއި ރަސްމީ

ްެއހެންވީމާ ްއެބައިނގޭ. ްމީޑިާއގަް، ނޫސްތަކުން ްރަީއސް ިއްމަޖިލީހުގެ
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ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަްތތެރި ްއަިރއަތޮޅު ްުކރީދުވަހު ްކަންނޭނގެ  410ވިދާޅުވާންޖެހޭ

ްވިދާުޅވީމާ ްއިބްރާހީމް ްުޙސައިން ްވިދާުޅީވް، އިލްޔާސް ްެދްއކެވީމާ ެއވާހަކަ

ްެއކަމަކުް ްނެތޭ. ްބަލައިގަެނވޭކަށް ްގޮތުަގއި ްނުކުތާއެްއގެ މަނިކުފާނުް، ނިޒާމީ

ްކެތްމަ ްަރއްޔިތުްނވަނީ ްވިދާޅުވަނީ ަރއްޔިތުްން، ދުވެަފއޭ.ްއެހެންވީމާްދޫފުޅުން

ްގޮތްތަކެއްްކެތްމަދުވެ ްބާބާބެހޭގޮތުން ްއިންިތޤާލީ ްވަނިކޮށް ވާހަކަދެެކިވްް،ފައި

ްނުލިބިް ްކުިރެއރުމެއް ްއެްއވެސް ްއެއަށް ްނިމިފައިވަނިކޮށް ްހަފްތާގައި  415ތިން

ްއެ ްޖަލްސާއެްއަގއި ްކޮމިޓީގެ ްޑްރާފްޓްކުާރ މެދުްކަމާދިރާސާކޮށް

ްމިދަސްހުބަ ްދެއްަވއިގެންތޯްކުރެިވގެން ްއިރުޝާދު ްއެކަމަށް ްމަނިކުފާނު ، ނީ

ްކަންޮބޑުވާކަެމއްކަމަްށް ނޑު ްއަުޅގަ ްހިނާގތީތޯ.ްއެއީ ްކޮންކަމެއް މިރާއްޖޭގައި

ްފަންނީް ްބޭނުންވާ ްކޮމިޓީއަށް ްޑްރާފްޓްކުރާ ްދިރާސާކޮށް ްއަދި ދަންނަވަން.

ްކަންތައްް ްވަަޑއިގަންަނވަންް، މާހިރެއްގެ ްރާއްޖެ ްޝްމައިޒަރ  420ޕްރޮެފސަރ

ްދަންނަވާފަިއްތަ ްސިޓީައކުންވެްސ ނޑު ްައޅުގަ ްހުންނެވިކަން އްޔާރަށް

މެއްަގއިތޯވެްސްއެކަްނވެްސްއެނުކުރަްއވަނީްކޮންްވިސްނުް، އޮންނާނެ.ްއެކަމަކުް

ްބަލާ ްދެންއަޅުަގނޑު ްބޭނުންޭވ. ްމަްއޗަްށް، ލަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާގެ

ްފެންނަގޮތަކީ ްައޅުަގނޑަްށ ްރައީުސލް، ދަޢުވާކުރުމުަގއި ޖުމްހޫރިއްޔާެގްހަމަ

ްދެން ްދެކެން. ްޖެހޭނެކަމަށް ްދަޢުވާކުެރވެން  425، ކޮންމެއަކަސްް، މައްޗަށްެވސް

ްަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްރައްކާތެރިކަމެއް ްޚާއްަޞ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްއެލިުޔްއވަނީ ްޮއންނަންޖެހޭނެކަމުގައި ްދަޢުވާކުރުުމގައި ަބެއއްް، މައްޗަށް

ްތާކުން ްބުރަވެަވޑަިއގަންަނވަނީ ްދަޢުވާްބޭފުޅުން ްނުެޖހޭ ތާކު

ްބޭފުޅުްން ްބަެއއް ްކުރުއްވަފާނެތީކަމަށް ްަމއްަޗށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްނަމަވެސް ްކުަރއްވަފާނެ. ްދަޢުވާް، ވަކާލާތު ްނެތް ްއަސްެލްއ  430ެއްއވެސް

ހަމައެކަނިްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްމަްއޗަކަށްްެއކަންޏެއްްޫނންްއަމާޒުެވގެްން

ްރަ ްެއހެން ްހަަަމަ ްދާނީކީ. ްއަސްލެްއްދިޔައަސް ްމައްޗަްށެވސް އްޔިތުންގެ

ްދަޢުވާ، ނެތް ްނެތް ްއަސާެސްއ ްބެލޭނެްްެއއްެވސް ްއެކަން ކޮށްފިއްޔާ

ްނިޒާމެއް...

ް435 

ްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
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ް

ްބެްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްނޫންތޯ ްނުވަތަ ްދަޢުވާެއއްތޯ ްހަމަޖެހޭ ްޝަރުޢީްއެއީ ްނިާޒމެއް ްލޭނެ

ްނިޒާމުންްހަމަޖެހިފައިްއޮންނާނެ.ްްްއަްޙމަދުްމުިޢއްޒުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް440 

ްމި، އާދެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްެތރި ްވިދާުޅިވްްޝުކުިރއްޔާ ވާހަކަފުުޅގައި

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްދެން ްދަންނަވާލާަފއި ްެއްއޗެއް ްކޮންެމވެސް އެްއޗަކަށް

ްޕްރޮފެސަރްޝްމެއިަޒރްމެ ްއަރުވާނީ.ްއެއީ ްފުރުޞަތު ، ަގއ26ްިންބަރަށް

ްދެން ްއައުމަށްަޓކަިއ. ްރާއްޖެއަށް ްފުރާވަޑަިއގަްނނަވާ ްއެބޭފުޅާ 26ް، މިއަދު

ނޑަށް ްއަުޅގަ ްހުންނާނެކަމަށް ްދުވަުހ ްއުޅުްއވާނެކަމަްށް، ވަނަ  445ާރއްޖޭަގއި

ްދެން ްމިއޮތީ. ްމަސަްއކަތްްް،އެނގިފަިއ ްކޮމިީޓގެ ނޑަްށްްޑްާރފްޓިންގ އަުޅގަ

ްކުރީދުވަހުވެ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްފާހަގަކުަރއްވާަފިއްއެނގޭ ސް

ްޤައޮތުމާ ނޑު ްައުޅގަ ްމިއަދު ްެއކަމާއެީކގައި ، ބެހޭގޮތުންޞްދުކުރަން

ްނޫން ްދެޕާީޓ ްއޮންނާނެ ްަދންނަވާފައި ްމުަޤއްރިރަށް އަދިް، އަޅުަގނޑު

ްގޮތު ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްަޞ ްއެހެން ްތިއްެބިވްއެނޫންވެސް  450ގައި

ްއާދެިވގެްން ްެއއްބަްސވުމަކަްށ ްމަްޝވަރާކޮްށގެން ްމެދުަގއި ބޭފުޅުންގެ

ްމަސައްަކްތް ްފްލޯރެގ ްއެހާޮބޑަށް ްެއއީ ްބެލުމަށް. ްނިންމާލެވޭތޯ ޑްރާފްޓް

ްމުޤައްރިރުްވިދާޅުިވް، ފަސޭހަކުރުމަށްޓަކައި.ްދެން ްހަފްތާްނިމެންވާއިރަށް މި

ްބައްލަވާ ްތިމަްނނަ ްނިންމާލެވޭތޯ ްއެހެންވީމަްއެކަން ނޑުް، ނަމޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްނިމެންވާއިރަށް ްިމހަފްތާ ްމިހުރީ  455އުންމީދުކޮށްގެން

ްދެްން ްދަންނަާވލާފައި ްެއވާހަކަ ްއަންނާނެކަމަށް. ްލިިބގެން އެޑްރާފްޓް

ބޫބަކުރަށްްޢައަޅުަގނޑުްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްޤުބާދުް

ްްން.އަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުްއަުރވަ

ް

ްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ ްުކރީދުވަހުްެމންަބރު ްއަޅުަގނޑު .`ް ްރައީްސ. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ  460 

ްދަންނަވާލެވޭނެކަމަްށްްމުޙަްނމަދުްޤުާބދުްައބޫބަުކރުް ްފުރުޞަތުގައި ްމި ްވާހަަކ ްއުޅުނު ްދަންނަވާލަން

ްއު، އުންމީދުކުރަން.ްއާދެްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްމާއްާދެގ18ްްޅުނީ ވަނަ

ްއާ ްއެއްެޗއް.ް)ހ( ްެފންނަ ްއަޅުަގނޑަށް ބެހޭގޮތުން
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ްނާއިބަކަްށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްނުވަތަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް

 465ހުންނަްމީހަކުްއޭނާްރިޔާސީްދައުރުްފުރިހަމަކުރަމުންްދާހާްހިނދަކުްއޭާނެގް

ްއެހެންނަމަ ްނުކުެރވޭނެކަމަށް. ްދަުޢވާެއއް ްެއް، ވެސްްމައްޗަކަށް ްދަޢުވާ އެ

ްުކރެވިދާ ްމަްއޗަށް ްއޭާނގެ ްފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުގައި ނެކަމަްށްދައުރު

ްބުނެ ްއެބަ ްބޭނުންވަނީްމިމާއްދާގައި ްދަންނަވާލަްނ ްއަޅުަގނޑު ، ތަންދޭ.

ްނޫނަސްް ްސޫރައިގައި ްމި ްމުޅިން ްމިގޮތަށް ްނޫނަްސް، މިހާރުވެސް މިޮގތުގައި

ްތަންފީޒުކުރު ްޙުކުމް ްމީޢަމަލުކުރެވެއޭ.ްެއއީ ްލަސްކުރުން.ްދަޢުވާކުރާ  470ހާެގްން

ްބަލާއިރު ްަޙއްުޤްްއޭނާ، ނިސްބަތުން ްއޭނާގެ ްއޭނާއަށް ްފަރަޤަކީ ކޮބައިތޯ

ަވކިްއޭާނގެްޚަްސމުގެްމައްޗަްށް، ލިބިދިއުންްފަސްކޮށްލުމާއިްއެާނގެްމައްޗަށްް

ްމީހާ ްލިބޭ ްދަޢުާވ ްކޮބައިތޯ. ްތަފާތަކީ ްުހރި ްދެމެދުގެ ގެްޙުކުމްކުރެްއވުމާއި

ްޙުް ަެއްވުމާްމައްޗަށް ްކުރެ ްޙައްުޤްކުމް ްލިބޭ ްއޭނާއަްށ ްފުރުޞަތު ްއޭާނގެ ެއކު

ްމިތާނގަިއވެްސް ްތަފާތަކީ. ްއޭގެ ްކޮބައިތޯ ްނުލިބޭކަމަށްެވއްޖެްއާޔ  475އޭނާއަށް

ްލަސްކޮށްލެވެނީް ްލިބުން ްއޭނާއަށް ްޙައްޤު ްއެ ްއެގޮތަށް. ްމިވަނީ ހަމަ

ްފަދައިން ްލަސްކޮށްެލޭވ ްދެންނެވި، އެޙާލަތުަގއިވެސް ްކުިރން ނޑު ްއަުޅގަ

ްއެހެންވީމާ ްހިނގާ. ްކަންތައްތަްއ ްއެބަ ްމިހާރު ްިމގޮތަށް ، ޙާލަތުގަިއވެސް.

އަޅުަގނޑުްމިދަންނަވަނީްދީާނއިވެސްްތަޢާރުުޟވާކަެމއްނޫނޭްމިއީކީ.ްކީރިިތް

ްޞައްލަ ްރަސޫލާ ްމީހަުކްهللا ްމިގެނެވުނީ ްއަރިހަށް ްވަޞައްލަމަގެ  480ޢަލައިހި

ްއެހެންނަމަވެސްް ްިއޢުތިރާފްވީ. ްއޭަނ ްައއިސް ްރަސޫާލް، ޒިނޭކޮށްގެން ކީރިތި

ްޞައްލަ ްޙައްދެްއްهللا ްަވުގތުން ްމަްއޗަށް ްއެމީހާގެ ްވަަޞްއލަމް ޢަަލއިހި

ެއއީްއަދިްދަންނަވާލަންްބޭނުންވޭ.ް، އިެމއްްނުކުރަްއވާ.ްއެއީްީކްއވެގެންތޯްގާ

ްޙައްޤުތަުކގަިއް ްބަެއްއގެ ްގިނަ ްވަރަށް ްމީހާއަީކެވސް ްހުންނަ ރައީސަކަށް

ްގި ްމީހެއް.ްަވރަށް ްހުންނަ ްޙައްޤުަތްއްއަދާކުރަންޖެހޭްލާމެހިފައި ްބަެއްއގެ  485ނަ

މިޙާލަތުގައިެވސްްއަަަުޅަގނޑުްމިދަންނަވަނީް، ފަރާތެއް.ްއެހެންކަމުަގިއވާތީވެް

ްކީރިިތް ްޙައްަޤށްޓަކައި ްުކޑަަަދަރިފުޅުގެ ްއޭނާގެ ްމީހާވެސް ްައއި ޒިނޭކޮށްގެން

ްޞައްލަ ްޤާއިމްްهللاްރަސޫލާ ްޙައްދު ްމައްޗަށް ްއޭާނގެ ްވަޞައްލަމް ޢަލައިހި

ްެގއްލިގެންދާތީެވ.ްނުކުރެއް ްަޙއްޤު ްުކޑަދަރިފުޅުގެ ްެއއީ ެވވީ.

ްއަބަުދް ްއަބަދު ްަރއީސް ްޤައުމުގެ ްގެްއލިގެންދާނެ ްަޙއްޤު  490ރައްޔިތުންތަެކއްގެ
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ްޖެހި ްދަމަން ްޝަރީޢަތަށް ްއޭާނއާ ްއަދި ްހިނދެއްަގއި. ދޭތެރޭަގިއްއްޖެ

ްހިނދެއްަގއި.ް ްޖެިހއްޖެ ްއުުފއްލަވަންަް ްދަޢުވާތަެކއް ްނުޖެހޭ ތާކުންތާކު

ްނެތްޝައް ްމީހުން، ެކއްެވސް ްއަޑުއެހުމަށްްބަެއްއ ްބަސް ްޙައްޤުގެ ްނަކީ

ްނައިފަރުް، ވަރަށް ނޑަީކެވސް ްއަުޅގަ ްމީހެއް. ްކެތްުނކުރެވޭ އެމީހުންނަށް

ްވާހަކަދަްއކަން.ް ްދައްކާހެން ްއެމީހުން ްދަންނަން ނުޑވެސް ްއަޅުގަ  495މީހެއް.

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ްމެންބަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެްޢިއްޒަތްތެރި ްހަމަވެއްޖެ. ްވަގުުތ ްޢިއްޒަތްތެިރް، ރު ޝުކުިރއްާޔ

ްޠާހިރު. ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްއައްޑުއަޮތޅުގެ ނިޒާމާބެޭހް، އާދެްްމެންބަރު.

 500ްނުކުތާއެއްްގއ.ގެްިޢއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްޢަދްނާންްޙަލީމް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްަރއީސްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްމިެނީގް ،ޢިއްޒަތްތެރި ްނުކުާތއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ނުޑ ްއަުޅގަ

ްނިޒާީމްްްޢަދްނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމެންބަރަކު ްއޮންނަގޮތުން ްހަމަޖެހިފައި ްގަާވއިދު  505މަޖިލީހުގެ

ނުކުތާއަކަށްްއެިދވަަޑއިގެންފިްއޔާްނިޒާމީްނުކުތާްދެއްވަންޖެހޭ.ްވަރަށްްގިަން

މަނިކުފާނުް، ގެންދެިވިއރުްވަމުންބޭފުޅުންްނިޒާމީްނުކުތާއަށްްެއދިވަަޑއިގަންނަް

ްމިތެދުވެް ްއަުޅަގނޑު ްހިތުަގއިޖެހިގެން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެކަމާ ްނުދެއްވީމާ އިޖާބަ

ްނިޒާމީްނުކުތާއެއްްަނގާްމަނިުކފާނުގެްސަމާލުކަމަށްޓަކައިްމިެދންނެވީ.
ް510 

ް

ްއިށީނދެވަަޑިއގެންްދެއްުވންްއެދެން.ް، އާދެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(ް)ނިޒާމާބެހޭ

ް515 

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް
ްޢަަަދްނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް
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ް

ްނުކުތާއެްއް، އާދެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނިޒާމީ ްމިހާރު ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްެތރި  520ޝުކުިރއްޔާ

ް ްީހވަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްމެންަބރުންނަށްވެސްްނެގުމަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްމިވާގޮތާއެނިގވަަޑއި ްމިކަން ްމިހާރުްްގަންަނވާނެހެން ެއއްެޗހި.

ް ްޤުބާދު ްމެންބަރުްމުޙަންމަދު ްޢިްއޒަްތތެރި ބޫބަކުރުްޢަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްގެންދިޔަ ްދަްއކަވަމުން ްމިވާހަކަފުޅު ްމެންބަރަށް ްިޢއްޒަތްތެރި ްއެ ްއިރު

ްމައްސަ ްއޮތް ްެއްްަލއާްހުށަހެޅިފައި ްބޭނުްނފުޅުވާގޮތަށް ްވިދާޅުވާން  525ގުިޅގެން

ހަމަްއެަވގުތުެގް، އެކަާމއި، ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަުފޅުްގެންެދވީ.ްދެން

ްެއކަމާ ްވާހަކަެއއްވެސްނޫންްްތެރޭގައި ްދެްް،ނުބެހޭ ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ހަމަ

ްއެަެްއެޗްއް ްއެެހން ްބޭނުންފުޅުވާްނ ްވިދާޅުވާން ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްބޭނުމުގައިްވިދާ ނުޑވާލުުމެގްް،ޅުވުުމގެ ްމެދުކަ ވާހަކަ

ްެދން ްޤަބޫލުކުރެވުނީާމްް،ބޭނުމުގައިކަމަްށވެސްވެދާނެ. ނޑަށް ްއަުޅގަ  530ެއގޮތަށް

ްއެކަމަކުް ްނޭރުވީ. ްމިފަހަރު ްއެފުރުޞަތު ްއަރުވަމުންްް،އަޅުަގނޑު ފުރުަޞތު

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްގއ.ެގ ްނުކުތާއެއް ްިނޒާމާބެހޭ ްގެންދިަޔއީ. އަޅުަގނޑު

ްޖާބިރު.هللاްޢަބްދުްމެންބަރު

ް

 535ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްފެށީތޯް، ކިހިނެއްތޯްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްބާްއވާލަްއވަން ްވަޙީ ްމަނިކުފާނަށް ްމިހާރު

ނޑުްވަރަށްްބޮޑަްށްއަޅުަގނޑުމެްނގެްްޖާިބރުްވާހަަކދެއްެކވުން:هللاްޢަބްދު ހިތުަގއިްހުްނނަްއެްއޗެހި.ްއެއީްއަުޅގަ

ްއެޙަ ްއަރާވަަޑއިގަެނގެްންއިރާންެވއްޖެ. ްހިތްޕުޅަށް ްމަނިކުފާނު ްއގޮތަކަްށެވސް

ްެއހެންވެއްޖިްއޔާް ްެއއްެޗއް. ްއޮންނަ ްިހތުގައި ްއަޅުަގނޑުމެންގެ  540ނުވާނެ

ްނިންމަވާފަިއް ްއިންނަަވިއގެން ްގެކޮުޅގައި ްމަނިކުފާނު ޤާނޫނުއަސާސީ

ްތަޞްދީޤު ްގެނެސް ްޤަބޫލެްއްމިތަނަށް ްނޫންތޯ.ްައޅުަގނޑަކަށް ޮކށްލައްވަްނވީ

ކުރެވޭްނިޒާމީްނުކުތާްނުދޭްނވީްސަބަބެއްްއޮތްކަމަކަެށއް.ްައދިްމަޖިލިސްްނު

ްެގންދަވާކަށްެވްސް ްގޮތަކަށް ްއަރާވަަޑއިގަންަނވާ ްހިތްޕުޅަށް މަނިކުފާނު

 545ްޖެހިވަޑަެއއްްނުގަންނަވާެނކަމަށްްއަޅުަގނޑަށްްފެންނަނީ.

ް
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ް

، ޮއވޭްއެހެންނޫންތޯްވާހަކަުފޅުްދައްކަވަންްމަޖިލީހުގެްަގާވއިދުަގއިްއެބަ، އާދެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްހުރަސްނޭޅޭގޮތަށް ްވާހަކައަށް ްމެންބަރުގެ ްގެންަދާވ ، ވާހަކަދަްއކަވަމުން

 550ހުރަސްނޭޅުއްވުމަށްްނުވަތަްަދތިނުކުރުމަށްވެސްްއިޝާރާްތކޮްށ.ްހަމަްވަރަށްް

ްއެހެްނވީމަ ްލިޔުްއާވފައި. ްސާފުކޮްށ ްމެންބަރުންެގް، ރަނގަޅަށް ޢިްއޒަތްތެރި

ްޢިއްޒަތްތެިރްމެދު ްބަހައްޓަވަންޖެހޭނެ.ްެއއީ ްިވސްނުން ްމިދެންނެވިގޮތަށް ގައި

ްއެަކްން ްިއސްލާމްދީނުގައި ްގެންދެވީ ްފާހަގަކުރަްއވަމުން މެންބަރަކު

ްަކމެއް، ކުރަްއވާފަިއވާ ްކުރައްވާަފިއވާ ްރަސޫލާ ްކީރިިތ ްވާހަކަ.ްއަދި ގެ

ނޑުމެންނަށްްކެތްތެރިވެވެންޖެހޭނެްެއކަމާ، އެހެންވީމަ  555ކަމަށްްއަޅުަގނުޑްއަުޅގަ

ްމ.އަޮތޅުެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަފީޤް.ް، ޤަބޫލުކުރަނީ.ްއާދެ

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްރައީސްްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްގޮތުަގިއް، ޢިއްޒަތްތެރި ްނުކުތާއެއްގެ ްިނޒާމާބެހޭ ނޑު  560ްައުޅގަ

ްބޭނުންވީްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްމެންބަރުްް،ފާހަގަކޮށްލަން ްޢިްއޒަތްތެަެރި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްދަޢުވާކުރުްން ްވިދާުޅިވ ްދެއްެކވިއިުރގަިއ ްވާހަކަފުޅު ްޤުބާދު މުޙަންމަދު

ްދެކޮޅުހަދާ ްިއސްލާމްދީން ްލަސްކޮށްލުމަކީ ްތަންފީުޒކުުރން ްޙުކުމް ްނޫނިއްޔާމު

ްއިސްލާމްދީނާ ްނޫނީ ްނޫނޭ ްއެކަަަމަކުްކަމެއް ްނޫނޭ. ބައްަލާވް، ޚިލާފުކަމެއް

ްއިސްާލމްދީނުއޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަލާއިރުަގއި ްޙުކުމްތަކަށް ްއެހެން  565ހަމަް، ގެ

ްއިނގޭތޯް ްއެބަޖެހޭ ްފަސާދަވެ، ވިސްނަން މުޖުތަމަޢުގައިް، މުޖުތަަަމަޢު

ނިކަމެތިކަންް، ރައްޔިތުންނަށްްެގއްލުންިލބި، އަނިާޔވެރިކަންްއިންތިހާއަްށޮގސް

ްކު ްެއގޮަަތަށް ްކަންތައްތައް ްއެފަދަ ްއިސްލާމްދީންްކުރިމަތިވާހިނދު ރާކަްށ

ްހަމަް ްއެއީ ްނޯންނާނެ. ްއެޅިފަެއއް ްއެބާރު ްއިސްލާމްދީނުަގއި ބާރެއްނާޅާނެ.

ްތިމަންނަް ްމިޮގވަނީ ްމިހާރުވެސް ްމިޤައުމުގައި ްއިނޭގކަމެއް. ނަޑއެިޅގެން  570ކަ

ްކުރިމަތިލާނަމޭްގޮާވއިރުަގއި..ް، ކުިރމަތިލާނަމޭ، ވެރިކަމަށްްކުރިމަތިލާނަމޭ
ް

ް

ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްިއށީނދެވަޑަިއގެންދެްއވުންްއެދެްނ.ް، އާދެްްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއް
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ް575 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްއެފަދަްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްީމހެއް. ްހުރި ްކަޅިކޮށްފައި ްލެއިން ްދެއަތް ްމަރާ ްމީހުން ްމިއީ

ްމިއީްަޝރީޢަތްނުކުރެވޭވަރު..ްފަރާތަކަށްްދޭއިރުަގއިްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ:
ް580 

ް

ްއެދެން.ްއާދެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ލ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުް، އިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްވުން

ްމުޙަންމަދުްނަޢީމްްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެަެއް.ް

ް

 585ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްރައީް، އާދެްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްޤުބާުދް، ސްިއއްޒަތްތެރި ްނުުކތާއެއް ްނިޒާމީ ްއަޅުަގނުޑވެސް

ްނެގީްްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްޤާނޫނުއަސާސީެގް، ވާހަކަދަްއކަވަމުންދިަޔއިރު ްމިހާރު ަކނަޑއެިޅގެން

ްޙައްޤުަތކު ްމާްއދާތަކާއަސާސީ ްފާސްވެފައިހުރި ޚިލާފަށްްްަގިއ

ްކުރީގަ ްދެންމެ ނޑު ްައޅުގަ ްއަދި ްވާހަކަިއގައިްވާހަކަދަްއކަވާތީ.  590ްިއ

ްތެރޭަގއިް، ފާހަގަކުރިހެން ްމީުހންގެ ްިވއްކާލި ްއާޚިރަތް ްބޭނުުމގައި ދުނިޔެ

ްތެރޭަގިއް ްދެމިނެޓްިއރުގެ ްމިހާރު ްހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ. ްއަބޫބަކުރު ޤުބާދު

ްއިސްލާމީްއެހާްބޮޑުްމައްސަަލެއއްަގއި...
ް

ް595 

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަ، ޢިއްޒަތްތެރި ްއިށީނދެވަަޑއިގެންެދއްވުްންޢިއްަޒތްތެރި ރު

ްއެދެން.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް600 

ްއެހާްބޮޑުްމައްސަލަެއއްްފާޅުުނކުރެވޭނެކަމަށްްފެންނާތީ..ްްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދު
ްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް
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ް

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިށީނދެވަަޑއިގެންެދއްވުްންޢިއްަޒތް، ޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު  605ތެރި

ްއެދެން.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

 610ްއިްސލާމީްޙުކުމެއްްއެގޮތަށްްފާެޅއްުނކުރެވޭނެ..ްްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދު

ްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ް

ަެއްެކވުން: ްއިށީްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެަެިރްޢިއްޒަތްތެރި ްއެދެން. ނދެވަަޑއިގެންދެްއވުން

ްއިށީނދެަވޑަިއގެންދެްއވާ.ް ްއެދެން. ްއިށީނދެވަަޑއިގެންެދއްވުން  615މެންބަރު

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަްތތެރި ްއެދެން. އިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްވުްނ

ްއެދެން.ް ްއިށީނދެވަޑަިއގެންދެްއވުން ްެއދެން. އިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްވުން

ްޢި، އާދެ ްއިބްރާީހމްޅ.އަތޮޅުެގ ްޙުސައިން ްމެންބަރު ނިޒާމާބެހޭް، އްޒަތްތެިރ

ްނުކުތާއެއް.ް

ް620 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ްދެންމެއަކު ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްމުޙަްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފަޟީލަތުއްޝައިޚް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްޤުބާދު ބޫބަކުރުްޢަންމަދު

ް ްއެ ްޙާލެއްަގއިްމިއީ ްއެްއެވސް ްވިދާުޅވުމަކީ ްމާއްދާާއއ18ްްިއެވިދާުޅވި  625ވަނަ

ްޞައްލަ ްރަސޫލާ ްކީރިތި ްނޫން. ްވާހަކަފުޅެއް ްމުނާސަބު ޢަލައިިހްهللا

ްއޭާން ްމީހާ ްއިޢުތިރާފްީވ ްޒިނޭެގ ްައއިސް ްއަރިހަށް ވަސައްލަަމއިެގ

ްޒި ްަޙއްޤަށްޓަަކއި ްދަރިފުޅުގެ ނޑުަގިއވާ ްފަސްކުރުމަށްްބަ ްޙައްުދ ޭނގެ

ްއެކަޭލގެފާނުްއަމުރުކުރެްއވި.ްޮކބައިތޯ..ް
ް630 

ް
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ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިށީނދެވަަޑއިގެންެދއްވުްން، ޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު ޢިއްަޒތްތެރި

ްއެދެން.ްއިށީނދެަވޑަިއގެންދެްއވުންްއެދެން.ް

ް

 635ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްޤައުމެްއގެްވެިރއަކަށްްހުރިްމީހަކުްކޮންްޙައްެޤއްތޯްރައްޔިތުންްގެއްލެނީ.ްްދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންްފާ
ްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް640 

ަެއްެކވުން: ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެ ްއިށީނދެވަަޑއިގެންެދއްވުްން، ޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު ޢިއްަޒތްތެރި

ްއެދެން.ް

ްް

ްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(ް)ނިޒާމާބެހޭ

ް645 

ްދީނުގެްނަމުގައިްޮއޅުވާލަންްނޫުޅއްވާ.ްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް
ްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަްތތެރި ްއެދެން.  650އިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްވުްނ

ްރައީސުލްޖު ްެއދެން. ްޢިއްޒަތްތެރިްއިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްވުން މްހޫރިއްޔާެގ

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝާފިޢު. ްއިބްރާހީމް ްޝާފިޢު. މެންބަރު

ްމަޖިލީހުެގް، އިށީނދެވަަޑިއގެން ްމެންބަރުންެވސް ްޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ

ްއާދެ ްއެދެން. ްހިއްތެވުން ްޙުރުމަތްތެރިކޮށް ްޝާފިޢު، ގަާވއިދަށް ، އިބްާރހީމް

 655ްމެންބަރު.ްނިޒާމާބެހޭ..ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްިޢއްޒަްތތެރި

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިތެދުވީ.ްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްކަންބޮުޑވާތީ ްހަމަ ނޑު ްރަީއސް.ްއަުޅގަ ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ
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ްވިދާުޅވާއިރަްށްްއިްބރާހީމްްޝާފިޢުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބޭފުޅަކު ްމިތަނުން ްހަމަ ްޙަދީޘެޭކ ްރަސޫލާެގ  660ކީރިތި

ްމީގެއިްންމ.އަތޮ ްއިނޭގތޯ. ްތެުދވޭ ްއެބަ ްފުންމައިގެން ްޝަފީޤް ޅުގެ

ްޙުރުމަތްތެރިކޮށްް ްދީނަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްޯކއްެޗއްތޯ. ދައްކައިދެނީ

ްއިސްލާީމް، ހިތަންޖެހޭނެކަމާއި ްދައްކަންޖެހޭނީ ްވާހަކަ ްދައްކަންޖެހޭ މިތާ

ްބުނާއިރު ްތެރޭގަިއކަމަށް ްހަމަ، ޙުދޫދުގެ ްޙަދީޘެކޭ ްރަސޫލާގެ ްކީރިތި ްހަމަ

ްނުހައްދަވާޭށް ްމިހެން ްތެދުވޭ. ްއަރަިއގެން ްފުންމައިގެްނ  665ވިދާޅުާވއިރަށް

ަައްަލވާ.ް ްވިދާޅުވެބަ
ް

ް

ްނަޝީދުް، އާދެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ނިޒާމާބެޭހް، މާލޭގެ

 670ްނުކުތާއެއް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްޝުކުރިއްޔާްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްދެ ްއެންމެ ްދެން ްމިހާރު ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެަެރި

ްދަްއކަާވލީމާްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްވާހަކަފުޅު ްއޮތީ.ް، މެންބަރަކު ްނިމެން ްއެޖެންާޑވެސް  675މިއަދުގެ

ްމެންބަރުންް، އެހެންވީމަ ްހުިރހާ ްތެރޭަގއި ްޮއިއވަރެްއގެ ްނުކުާތގެ ްނިޒާމީ މި

، ރިްދެްމެންބަރުންނަށްްފުރުޞަތުްދެއްވާފައިްޖެހިވަޑައިުނގެންްއެްޢިއްޒަތްތެް

ްނިންމާލުންް ްޖަލްސާ ްމިއަުދގެ ްސުލްަޙވެރިކަމާިއއެކު ތަންކޮޅެއް

ްއެހެންވީމާް ްރަނގަޅީ. ްބޮޑަށް ްޢިއްޒަތްތެިރް، އަޅުަގނޑަްށވެސް ްދެ އެންމެ

 680ްމެންބަރުން..ް

ް

ް

ްއިށީނދެވަަޑިއގެންދެްއވުންްއެދެން.ް، އާދެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 685ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްތިއްބެވީްއެހެންވީމަ.ްޝުކުިރްއޔާ.ްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް
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ްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން:

ް

ް690 

ްމީހަކުްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްރިާޔސަތަށް ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްެއއީއިްްޠާހިރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްޙަްއޤެއް. ްރައްޔިތުްނގެ ްދިވެހި ްެއއީ ، ންތިޚާބުކުރުމަކީ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްހިތަށްއަާރ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްނޫން. ްޙައްަްޤެއް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްދިވެހިް، ރައީސް ްމިދަނީ ްމަސައްކަތްކުރަމުން ްމި ނޑުމެން އަުޅގަ

ްނުވަަތް ްހެދުމަށްބާވައޭ ްޤާނޫނުައަަސާސީެއއް  695ރައްޔިތުންނަށް

ް ްއެޖެންޑާްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއެ ްޮއެވގެްނ ްއެޖެންާޑެއއް ްާޚއްޞަ އަިމއްލަ

ްއުފެދޭްުސވާލެއް.ްދިވެިހް ްހިތުަގއި ނޑުގެ ްައޅުގަ ކާމިޔާބުކުރުމަށްބާަވއޭްމިއީ

ްަހދާކަމަށްވާނަމަް ްޤާނޫނުއަސާސީއެއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ރައްޔިތުންނަށްޓަަކއި

ްމާ ްޤާނޫނުއަސާީސއެްއގެ ްކަމައްދާއަކާނުވަތަ ްވާހަކަދަްއކާ ށްވާނަަމްބެހޭގޮތުން

 700، އަޅުަގނޑުމެންްާޓގެޓްކުރަންޖެހޭނީްހަމަްއެމާއްދާއަކަށްްވަކިްީމހަކަށްްނޫން

ްނޫން ްފަރާތަކަްށ ްއާދެ، ވަކި ްނޫން. ްަބޔަކަްށވެްސ ްވަކި ްނުވަތަ ، އަިދ

ަރއްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންްއިންތިޚާބުކުރަނީވެސްްދިވެިހް، ތެދުފުޅެއް

ްްރައްޔިތުން ްއިޚްިތޔާުރތަކެއް ްދިވެހިރާއްޖޭެގްދީފަޚާްއޞަ ްެއގޮތަށް ްހަމަ .

ްދިވެހިް ްހަމަ ްއިންތިޚާބުކުރަނީެވްސ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަކު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަޅުަގނޑުމެންް ްމިއަދު ްދީފައި. ްއިްޚތިޔާރުތަކެއް ްއެަރއީސަކަށް  705، ރައްޔިތުން

ްހަދަމުންދާއިރުް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިމަޖިލީހުން ނުވަތަ

ނޑު ްއަޅުގަ ްބާރަީކްތިންބާރު ްއެއް ްތެރޭގަިއ ްޭއގެ ްވަކިކޮށްފަިއ. ްވަީނ މެން

ްއޮންނާނެ.ް ްބާރެއްެވްސ ްދެވޭ ްެއގްެޒކެޓިްވއަށް ްޕަވަރ. އެްގޒެކެިޓވް

ްއެީއވެްސް ްުނާވނެ. ްނިގުޅަިއގަނެގެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ އެބާރުވެސް

ްރަީއސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްނޫން. ްކަމެއް ްކުރަންޖެހޭ  710އަޅުަގނޑުމެންނަށް

، ރުްމުޙަންމަދުްސަލީމްވެސްްެއވިދާުޅވިްަފދައިންްއެބާރުޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަ

ްނިގުޅަިއގެންަފިއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބާރު ްލިބިވަަޑއިގަްނނަވާ އެމަނިކުފާނަށް

ްއެމަނިކުފާނަކަްށް ްބުނުމަކުްނ ްއެހެން ްވެރިކަްނކުރާށޭ ރާއްޖޭގެ

ަވނަްމާއްދާގަިއ16ްް، ފަހަރެއްގަިއވެސްްވެރިކަމެއްްުނކުރެވޭނެ.ްއެަެހެްނވީމަ

ްގޮެތއް.ްްމި ްޤަބޫުލކުރެވޭ ނޑަށްެވސް ްއަުޅގަ ްއެއީ ްގޮްތ  715ޑްރާފްޓްކުރެވިަފއިާވ
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ްމާްއދާއެއްކަުމަގިއް ްޯގސް ްއެހާ ްއެއީ ްއެާމއްދާއަކީ ްނެތް އަޅުަގނަޑކަށް

ްހަމައެގޮތަްށް ްާތއީދުކުެރވޭ. ްެއގޮތަށް ްއެމާއްދާ ނޑަްށވެސް ްއަުޅގަ ބުނެވޭކަށް.

ްއަެންއްމާއްދާއަކީްއަޅުަގނޑު ް)ށ(.ްވ17ްަ، ފާހަގަކޮށްލާ ްމާއްދާގެ 17ްނަ

ްރައްޔިތުްނެގް ްއެބަޮއޭވ ްފަހަތުކޮޅުގައި ްެއންމެ ްގެ ް)ށ( ްމާއްދާެގ ވަނަ

ް ްއެކަމާއި ްރައީސަކު ްނާއިބު ްއެކަމާްމަޖިލީހުގެ ްެނތްނަމަ  720ޙަވާުލވެވެން

ވާލުވާނީްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްފާސްކުރާްޤަރާރަކުންްހޮވާްއެމަޖިލީހުެގްޙަ

ްއެހެންވީމަ ްފަ، މެންބަރުންނޭ. ްމިބުނަނީއޭގެ ްގަިއ ް)ނ( ، ހުަގއި

ް ްމަޤާމު ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވާލުެވވޭީންޙަވަގުީތގޮތުންިވޔަސް

ްމެންބަރުންގަިއް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންެގ ްއެބުާނ މިޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްޝަރު ްއެްއޗެްއވެްސްޠުހުންނާންވާނޭ ްމިބުނާ ްމީހަކަށޭ ްފުރިހަމަވާ  725ތައް

ްއަޅުަގނުޑގެ ްދޭހައެއްުނވޭ. ްއެބުނާްްއަޅުަގނަޑކަށް ްފުރަތަމަ ނަޒަުރގައި

ްއެްއޗަކުންްއެބުނާްއެްއޗެްއވެްސްފުރިހަމަވެފައި...ް

ް

ްހަމަވެއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްަވުގތު ްއިނގޭތޯ. ްހަމަވެއްޖެ ްވަގުުތ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއާދެ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުީރެގް، ޝުކުރިއްާޔ  730އަރިއަތޮުޅ

ްމެ ްމުޙަންމަދު.ްއާދެޢިއްޒަތްތެރި ްޙުސަިއން ްނުކުތާއެއްް، ންބަރު ، ނިޒާމާބެހޭ

ްރ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންަބރުްޢަލީްވަޙީދު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް735 

ްރައީސްްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްމިނެގީ، ޢިއްޒަތްތެރި ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްިމއަދުެގް، ައޅުަގނޑު

ްވާހަކަުފުޅްްްން:ޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވު ްބޭފުޅުންގެ ްހުރިހާ ްތިއްބެވި ްދަްއކަަވން ްވާހަކަފުޅު ޖަލްސާގެ

ްދަންނަވާލަންް ނުޑ ްއަުޅގަ ްހީވާތީ. ްއެހެން ްނިމުމަކަށްދާީތ ގާތްަގނޑަކަށް

ނޑުމެންްއެންމެް، ބޭނުންވަނީ މިއީްވަރަށްްބޮުޑްނިޒާމީްމައްސަލަެއކޭ.ްއަުޅގަ

ްވޯޓު ްބަހުސްކޮށްފައި ްމިތަނުގަިއ ްދުވަހު  740ނެގިއިރުަގިއްްފަހުން

ވަނަްމާއްދާގެް)ށ(ްވަނީްފާސްކޮށްފައޭ.17ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްބާުބގެް

ްޙާލަތުތަކެއްަގިއް ްދިމާވެއްޖެ ްބުނެއޭ ްއެބަ ްރީތިކޮްށ ްވަރަށް ްގައި )ށ(

ްމަޤާމުންް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ްނުވަތަ ްާނއިުބ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
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ްޙާލަ، ވަިކވެިވއްޖެނަމަ ްމަޖިލީހުގެްވަިކކުރަންޖެހިއްޖެ ްރަްއޔިތުްނގެ ތެއްގައި

ްފާސްކުރާް ްމަޖިލީހުން ްުނވަތަ ްރައީސްއަށް ްނާއިބު ްުނވަތަ  745ރައީސްއަށް

ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްމެންބަރަކަށްވެސް ްމަޖިލީހުެގ ްދަށުން ޤަރާރެއްގެ

ްއެާބބުގައިް ްއަދާކުެރވޭނެކަމަށް. ްނުބުނޭް، ވާޖިބު ްއެާމްއދާއަކު މަޢާފްކުރައްވާ.

ްހުންނަންވާެންޝަރުްފަހަރެއްގަިއވެސް ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއެްއގެ ތައްްޠުއެ

ް ްފާސްކުރެވިފައި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިއޮީތ 78ްހުންނަންވާނެކަމަކަށް.

 750ްވަނަްމާއްދާގެ..17ްް، ދަންނަވަްންމިއުޅޭްވާހަަކއަކީް، ވޯޓުން.ްއެހެންވީމަް

ް

ް

ްޅުވަންްބޭނުންފުޅުވާްވާަހކަްވިދާޅުޭވ.ްިވދާ، އާދެް، ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 755ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ް)ނ(ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްމަްއސަލައަކަށްްވާކަށެއްްނުޖެހެއޭ.ްއެކަންްއެހެްންްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް

ްވެގެން.ްބޭފުޅުންގެްސަމާލުކަމަށްޓަކައިްދަންނަވާލަންްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:
ް

ް760 

ްމެންބަރު، އާދެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްތެިރ ްމެންބަރުް، އ.އަޮތޅުގެ ްޢިއްޒަްތތެރި އއ.ގެ

ްޙުސައިންްމުޙަންމަދުްވާހަކަފުޅުްކުރިއަށްް

ް

ްމިހާރުްްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ަައިންްުމޙަ ްމާއްދާތަކުަގިއްްްނމަދުްޙުސަ ްމިގެންދާ ްބަހުސްކުރަމުން ްފާސްނުެވގެްނ  765ްއަޅުަގނޑުމެން

ްެއއީްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަްއޗަށްހެން. ްދެތިންކަމެްއގެ ްމިއުޅެނީ ްެއއްގޮތްުނކުރެިވގެން ، ޚިޔާލު

ްއިންތިޚާބުކުާރް ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ްމަޤާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ

ނޫންތޯ.ް، ޚާއްޞަްއިމްތިާޔޒްތަެކއްްއޮްނނާނެތޯ، ތްތަެކއްމީހަކަށްްވަކިްޢިނާޔަ

ްދެން ްކޮބައިތޯ. ްޙުދޫދުތަކަކީ ްބާއްވާނެ ްެއ ްވެއްޖިްއޔާ ، އެހެންކަމަށް

ްނާއިބުެގް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ްއަިދ  770ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްމަޤާމުންް ްދާއިމީގޮެތއްަގއި ްނުވަތަ ްޙާލަތުަގއި ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ
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ްދެްންްވަިކވެއްޖެނަމަ ްމީގައި ްމަްއސަލާަގއި. ްހަމަޖެއްސުމުގެ ެއކަން

ްއުފެދޭް ްިހތުގައި ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްޚިޔާލުތަކާއި ްބަެއއް ްފެންނަ އަޅުަގނޑަށް

ްއެދުނީ.ް ްފުރުަޞތަކަށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްދަންނަވާުލމަށްޓަކައި ްސުވާލުަތއް ބައެއް

 775ްވަރަށްްގިނަްބޭފުޅުންްެއބަްވިދާޅުވޭްއެަެްއވެސްްމީހަުކްޤާނޫނަށްވުރެ، އާދެ

ްމިް ްމިހާރު ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްނުވާެނަެއޭ. ްހުރެގެން މަތީގައި

ްސާފުކޮށްް ްަވރަށް ްއެކަން ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްޑްރާފްްޓކުރާ އަޅުަގނޑުމެން

ްޤާނޫނަށްވުރެް ްހުންނަީނ ްަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާވެސް ބަޔާންކުރެވޭހެން.

ްދި ްނުވަތަ ްޚިލާފުެވވަަޑއިގެންފިނަމަ ްޤާނޫނުއަސާީސއާއި ްނޫން. ވެހިްމައްޗަކު

ްކުރައްާވކަމަށްވާނަަމް ްަކނަޑއެިޅގެން ްކަންތައްތަކެއް ްގެއްލުންހުރި  780ޤައުމަށް

ްަބޔާންކުރެިވގެްން ްޤާނޫނުއަސާީސަގއި ްގޮތްތަކެއް ްދުރުކުރެވޭނެ މަޤާމުން

ްއޮީތް ްޤާނޫނުއަސާސީގަިއވެްސްމިކަން ްޢަމަލުކުަރމުންދާ ްމިހާރު އެބަވޭ.ްއަދި

ްުސވާލަކީް ްއުފެދޭ ްމީގައި ް، މިގޮތަށް. ްބަެއއްްމިެއއް ްކަންޭނނގެ. ނޫން

ްފަރާތްފަރާތުންް ްއެކި ްއަދި ްމައްސަލަތައް ްެއކި ްފަދައިން ްވިދާޅުވި ބޭފުޅުން

ްއުފެދި ްގިަނގިަނއިން ްދަޢުވާތަްއ ްއެިކ ްމަްއަޗށް  785، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

މަޤާމުގެްވާޖިބުތައްްއަާދކުރުމަށްްދަތިވާްހިސާބަށްްދާކަމުގަިއާވނަމަްއޭނައަްށް

ްލި ްއޮންނަންޖެހޭނެތޯރައްކާތެރިކަެމއް ްގޮތްތަކެއް ްތެދެއް، ބޭނެ ، ނޫންތޯ.

ްނުޖެހޭ.ް ްހުންނާކަށް ްބޭފުެޅއް ްެއއްވެސް ްމަތީގައި ޤާނޫނަށްވުރެ

ްބޭފުޅުްން، އެހެންނަަަމަވެސް ްގިނަ ްވަރަްށ ްގޮުތގައި ްހަނދާންވާ ައޅުަގނުޑ

ްމަޖިލީހުގެް ްޤާނޫނުހަދާ ްއިންޑިޔާގެ ްދާދިފަހުން ްހުންނާނެ  790އަުޑއައްަސވާފައި

ްވަކިކުެރްއވިތިރިގޭގެްރަް ްމެންބަރެއް ްިތން ްއެތާނގެ ްމެންބަރެއްްއީސް .ްތިން

ްކޯޓުންްްވަކިކުެރްއވީމާ ްކޯޓަށް.ްސުޕްރީމް ްސުޕްރީމް ްގެންދެވީ އެމައްަްސަލަ

ްމަޤާމުގެް ްތިމަްނނަ ްވިދާުޅވީ ްއޭނަ ްފޮނުވި. ްޗިެޓއް ރައީސްއަށް

ްނުފޮނުވާ ްޗިޓެއް ްކަމަކަްށ ްކުރާ ްނުވާނަމޭ.ްްނެއޭހައިސިއްޔަތުން ހާޒިރެއް

ްހުންނާނެްމި ްހަނދުމަފުޅުގައި ްބޭފުޅުންގެ ްވިދާޅުާވ ްމިހެން  795ކަންވެސް

ްއެހެންވީމާ ްަވިކް، ކަންނޭނގެ. ްމިދެންނެވިގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެން

ޙައްދުތަކެްއގެްތެރޭަގއިްވަކިްުއސޫލުތަކެްއގެްމަތިންްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގް

ްމިއީްކަންނޭނގެ..، ޢިނާޔަތެއްްއޮންނަންޖެހޭތޯްނޫންތޯ
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ް

ްމެންބަރުްވާހަކަެދއްެކވުން:ްރިޔާސަތުން ްޢިއްޒަތްތެިރް، ޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއާޔ ްހަމަވެއްޖެ.  800ވަުގތު

ްނުކުތާއެއްް ްނިޒާމާބެހޭ ްމެންބަރުް، މެންބަރު. ްޢިްއޒަތްެތރި ތ.އަތޮޅުގެ

ްމުޙަންމަދުްޝަރީފް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް805 

ް، އާދެްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްފަހުން ްއެންމެ ްކަންތަްއްދެންމެައކު ްބޭފުާޅްދެން ްދެއްެކވި ްވާހަކަފުޅު

ްވީގޮތްްފަހުންްއެނގިަވޑަިއގަްނނަވާތޯ.ްކިހިނެއްތޯްދެންްފަހުންްވީ.ްްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން:
ް

ް

ްމެންބަރުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެދެން.ް، ޢިއްޒަތްތެރި  810އިށީނދެަވޑަިއގެންދެްއުވން

ްއާ ްއެެދން. ްކުރީދުވަހުެގް، ދެއިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްވުން ްމިހާުރ ައޅުަގނޑު

ްމިއަދުް ްއޮތީމާ ްބަންދުނުކުރެވި ްއަޅުަގނޑަށް ްަވގުތު ްދެންނެވި އަޅުަގނޑު

ްއަޅުަގނުޑް ްބޭފުޅުންނަށް ްއަެށއްކަ ްހައެްއކަ ްތިބި އެދިަވޑަިއގެންފައި

ނުޑްނިންމާލާނީ.ްއާދެ ތިލަދުންމަތީް، ފުރުޞަތުްއަރުވަން.ްއަުރވާފަިއްއަުޅގަ

 815ްތްތެރިްމެްނބަރުްއަޙްމަދުްއާދިލް.ދެކުނުބުރީގެްޢިއްޒަ

ް

ްަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގް، އާދެްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްރައީސް. ްިޢއްަޒތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ

ްްއަްޙމަދުްއާދިލްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްދެނ16ްްބާބުގެ ްޮގސްފައި. ްފެއިލްެވގެން ްމިއޮތީ ް)ދ( ްމާއްާދގެ ، ވަނަ

ައޑުިއިވެގންްހިނގައްޖެް، އިވެސްްވާހަކަދެެކވިްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްމީގެްކުީރގަް

ްނިޒާމެއްގައިް ްރިޔާސީ ްރިޔާސީް، ފުރިހަމަ ްފުރިހަމަ ްމިގެންނަނީ  820ރާއްެޖއަށް

ވާހަަކއަކީްއެމެރިކާގެްނިާޒޭމް، ނިޒާމެކޭ.ްއެމެރިާކގައިްިމއޮންނަނީްދުނިޔޭގައިް

ްނިޒާމަްށް ްިރޔާސީ ްވޯުޓގައި ްނިޒާމީ ްއެއީ ްނިޒާމަކީ. ްފުރިހަމަ ރިޔާސީ

ްރައްޔިތުންނަށްކުރެތާއީދު ްމެންބަރުން ްީޑ.އާރު.ީޕގެ ވިސްނައިދިްންްްއވި

ްބޭރުްވިސްނައި ްއެިވދާޅުވަނީ ްމިހާރު ްހައްދަވާފައި ްެއހެން ްއެކަން ދިނުމެއް.

ްރިޔާީސް ްގެނައުމަކީ ްޢައްޔަނުކުރުމާއި ްަސފީރުން ނަޑއަޅާ ްކަ  825ޤައުމުތަކުަގއި

އްާޔއަށްްއޮންަންފުރިހަމަްރިޔާސީްނިޒާމެއްަގއިްަރއީސުލްޖުމްހޫރި، ނިޒާމެއްގެް
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ްއެމެ ްސީދާ ްނޫން. ްއެހެންނެއް ްގޮތެްއގަިއ ްއެްއވެސް ރިކާަގިއވެްސްބާރެކޭ.

ްއެމް ްހަމަ ްޢައްޔަނުކުރުމާއިއޮންނަނީ ްއަނބުރާް، ބެސެޑަރުން އެބޭުފޅުން

ޤާނޫނުހަދާްމަޖިލީހުގެް، ގެނައުުމގެްބާރުްމިއޮންނަނީްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެ

ްކުރެވޭގޮ ްެއކަން ްއެއްކޮށް ްއެހެްނވީމާރުހުމާއި ްބަެއްއް، ތަށް.  830މިާތނގައި

ަދއްަކވާތީަީްއެކަްންއެްބޭފުޅުންްމިވާހަކަްަރއްޔިތުންަނށްްއޮޅޭފަދަްގޮތަކަްށް

ނުޑް، އަޅުަގނޑުްކުށްވެިރކުރަން.ްދެން ައޅުަގނޑުްދަންނަވާނީްިމހާރުްއަޅުގަ

ްފާހަގަކޮށްލުމަީކްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްފާހަގަކޮށްލާ ްމިކަމާްްމި މެްނބަރުން

ްުމސްތަޤްބަލުގަިއްވަރަ ްީހވަނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްކަންބޮުޑެވވަަޑއިގަންަނވާ. ށް

ްތިއްބަާވއިުރް ްމެންބަރުްނ ްއިންތިޚާބުކުރެވޭ ްމަޖިލީހުގައި  835ރައްޔިތުން

ްމިހާ ްެއމްޢައްޔަނުކުަރއްވަން ްމެންބަރުންނަށް ްތިއްބެވި ބެސެޑަރެއްެގްރު

ްކުރަ ްއެބޭފުޅުން ްބަންދުވެދާނެތީ ްފުރުޞަތު ްފޮނުވުމުގެ އްވަމުްންމަޤާމަށް

ްކަމެއްހެން.ްއެހެންީވމާ ްފާހަގަކޮށްލަން.ްދެންް، ގެންދަވާ ްއެވާަހކަ ނޑު އަުޅގަ

ްވަނަްމާއްދާގެް)ނ(ްގަިއ..16ް

ް840 

ްމެންބަރުް، ިނޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްް، އާދެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްިޢއްޒަްތތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްމުޙަންމަދުްސަލީމް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް845 

ްމިނެގީް، އާދެްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްނުކުތާެއއް ްނިޒާމާބެހޭ ްޢިއްޒަތްތެިރް، ައޅުަގނުޑ ްިމ

ްރައީސް.ްމުޙަްނމަދުްސަލީމްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްޢިއްޒަްތތެރި ްވާހަކަަދއްކަންޖެހޭނީ ްފުދިގެްނ ްވަރަްށ ްމަޖިލީހުގައި

ްޢިއްޒަތްތެްް ްމި ްޚިޔާލު ްިތމާގެ ްވާހަކަދެްއކުމަކީ ްމަޖިލީހުގެްފުދިގެން ރި

ްފްލޯރއަށްްހާމަކުރުން.ްއެހެންްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްދައްާކްވާހަކަ..
ް850 

ް

ްއިށީނެދވަަޑއިގެންެދއްވުންްއެދެން.ް، ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްގެްނދެވުން(
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ް855 

ްް..ށްްއެމަޤާމުްނުލިބިދާނެތީ.އެއީްއޭނައަްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް
ްމުޙަްނމަދުްސަލީމްްވާހަަކެދއްކެވުްނ:

ް

ް

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްެތރި ްހދ.ގެ ްއެދެން.  860އިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްވުން

ްކުިރއަށްްގެންދަވާ.ް، ވާހަކަފުޅުްދެްއކެވުންް

ް

ްވާހަކަދަްއކަްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްބޭފުޅަުކްއަޅުަގނޑު ްޙައްުޤަގއި.ްވަކި ްރައްޔިތުންގެ ްމިދަނީ ްމުން

ްއަޅުަގނުޑްްއަްޙމަދުްއާދިލްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްއަިދ ްނޫން. ްބުނާގޮތަކަށް ްބުނެގެްނ ްެއއްެޗއް ވިދާޅުވާ

ްވޯޓުދީގެްން ްވަކިގޮތަަކށް ްނުހުންނާނެ. ްބޭފުޅެއް ްވަކި  865ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭނެ

ްފަރާ ްވަކި ްައންނާނެ ްޕްރެޝަރ ްނޯންނާނެކަންވެްސްއަޅުަގނޑަށް ތެއް

ްދެން ްމިދައްކަނީ. ްވާހަކަ ްޙައްޤުަގއި ްރަްއިޔތުންގެ ްއަޅުަގނޑު ، ދަންނަވަން.

ް ްދަންނަވާނީ ްއުފުލުން.18ްްއަޅުަގނޑު ްޒިްނމާ ްކުުށގެ ްމާއްދާގައި ވަނަ

ްތަފް ްވަރަށް ްޝާހީންްޞީމިމާއްދާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ލުކޮްށްރ.އަތޮުޅގެ

ްމިމާއްދާް، ހެންވީމާޙަމީދުްވިދާޅުވެދެްއވައިފި.ްއެ ނަޑކަށްެވސްްނުފެނޭ  870އަުޅގަ

ނޑުްދަންނަވާލާނަން..، މިހާރުްބާއްވާކަށް.ްދެން ްއޭގެްއިތުރުންްއަުޅގަ

ް

ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްަވގުތުްހަމަވެއްޖެ.، އާދެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 875ްޝުކުރިއްާޔ.ްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް

ްއްކެވުްނ:އަްޙމަދުްއާދިލްްވާހަަކދެް

ް

ްއާދެްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރިަި ް)ހ(ްއާިއ18ްް، ޝުކުރިއްޔާ ްމާއްާދގެ ްވަނަ

ްއާްްޖާިބރުްވާހަަކދެއްެކވުން:هللاްޢަބްދު ަެއިލްވެފަ)ށ( ްފެ ްްޑރާފްޓްގައި ްއެއީ ްމިްބެހޭގޮތުން ްދެމާއްދާ. ިއވާ

ްދަންދެމާއްދާއާ ްއެްއޗެއް ނޑުވެސް ްއަުޅގަ ްބޭނުންވޭ.ްބެހޭގޮތުން  880ނަވާަލން

ްރައީސްް ްހުންނަް، ޢިއްޒަތްތެރި ްމަާޤމުގައި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ާރއްޭޖގެ

ްއެމަނިކުފާނަށްް ްހުރިހާކަަަމެއް ްަރއްޔިތުން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭފުޅަކީ
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ފިަޔވައިްެދންްހުންނަްފަރާތް.ްއެހެންްވެއްޖެކަމަށްވަންޏާްهللاްވަކީލުކޮްށގެންް

ްޤާނޫނުތަކަށާ ްވާންޖެހޭނީ ްޚިޔާާލިއް، އިއެމީހަކު ްރައްޔިުތންގެ ރާއްޭޖގެ

ްމިދެ ްމިހެން ްމީހަކަށް. ްއިޙްތިރާމްކުރާ  885ންނެީވްފިކުރިއްޔާތަްށވެސް

ް ްތެޭރގައި ްވިދާުޅޭވްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްެއބަ ްބޭފުޅުން ްގިނަ ވަރަށް

ްމައްޗަްށް ްމީހާގެ ްހުންނަ ްމަޤާމުގައި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ތިމަންނާމެން

ައށްްއޭނާގެްމަޤާމުްއަދާކުރަންްހުރަސްއެޅޭފަދަްއޭނާ، ތަކުރާރުކޮށްްދަޢުވާކޮށްް

ްވިސްނުންފުުޅް ްނުބޭއްވުމަށްޓަަކިއ ްއެހެން ްއެމާްއދާ ްކުެރވިދާނެތީ ކަންކަން

ްރައީސްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެބަހުރި. ްބޭފުޅުންވެސް ްމިރާއްޖޭެގް، ހުރި  890ހިތާމަައކީ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމީހާއަށް ްހުންނަ ްމަޤާމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ

ވާލުކޮށްފަިއވާްޒިންމާްއޭނާްރަނގަޅަށްްކުރޭތޯ.ްނުކުރީމާްިކހިނެއްތޯްވަނީ.ްޙަ

ްެއހެންނަމަވެސް ްއޮވޭ. ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުންގެ ްނެޭގގޮތަށް ، އިންޕީޗްމަންޓް

ްބާރުް ްތިން ްމިދައްަކނީ. ްވާހަކަ ްވަކިކުރާ ްތިްނބާރު ްކަމެއްތޯ. ްކުެރވޭނެ އެއީ

 895ކިކޮށްލަނީ.ްއެހެނެްއވެސްްނުވާނެ.ްކިހިނެއްތޯްވަިކކުރަނީ.ްހިފާްދަމާފައިތޯްވަ

ްރައީސް ްކިތަންމެް، ޢިއްޒަތްތެރި ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްވާހަކަ ްކަމެއްގެ ްނެތް ވާން

ްހިތާ ްައޅުަގނުޑ ްވާނެ. ްނުއެއް ްލިޔުނަަކސް ްފޮތެއްަގއި މަކުރަން.ްބާރުލާފައި

ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްހިނގާ. ްބަލައިލަމާ ްއަށް ްރޯ ްމި ހަމައެކަނި

ްހު ްމިހާރު ްހުންނަވައިެގްންމަޤާމުގައި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ންނެވި

 900އެމަނިކުފާނުްއަދާކުރަންޖެހޭްމަސްޢޫލިއްޔަތުތަުކގެްތެރޭަގއިްަޢދުލްއިންޞާފުް

ްއެމަނިކުފާނު.ްގާއިމު ްހުންނަވަީނ ްވެރިަޔކަށްެވސް ްމަތީ ްއެންމެ ކުރުުމގެ

ްލޔާސްްއިބްރާހީމްގެްރިސޯްޓވެސްްވަނީްނަގާަފއި.ްމިހުންނެިވްއިމިއިންނެވިް

ރިސޯޓްވެްސްްހައިނާގެްމްގެްހުރިހާްއެކައުންޓްަތްއްބަންދުކޮށްފައިްހުރީ.ްނަޢީ

ްވަީން ްިރސޯޓްވެސް ްދެ ްައޅުަގނުޑގެ ްިބޑްކުރީމާ ްނަގާަފއި.ްައޅުަގނޑު ވަނީ

 905ފަކީ.ްކޮންތާކަށްޯތްދަނީ.ްކާކުތޯްޞާއޭނާގެްދެަވޒީރަކަށްދީފައި.ްކޮަބއިތޯްއިން

ް ްދަޢުވާކުރެވޭނީ. ްކާކަށްތޯ ްޖައްސަނީ. ްޙައްމިމައްސަލަ ޤަކީ.ްކޮބަިއތޯ

ްކިތައް، އެހެންވީމަ ްކިތައްްްމިކަހަލަ ްއެަބތިބިތޯ. ްމަޖިލީހުގައި ްމި މީހުން

ްމުދަލަށްް ްކިތަްއްމީހުންގެ ްއެބަހުރިތޯ. ްމިލްކިއްޔާުތްދަމަިއަގނެފައި މީހުންގެ

ްވަރިކުުރވާފަިއް ްކައިވެނި ްމީހުންގެ ްކިތައް ްއެބަހުރިތޯ. އަރަިއގަނެފައި
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ްއެހެންވީމަ ްވާހަކަައކީ.ްމި، އެބަހުރިތޯ. ްމިދަްއކާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ  910ީއނޫންތޯ

ްބަރާބަރަށްް، އެހެންވީމަ ްމީހަަކށް ްހުންނަ ްމަޤާމުަގއި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްމިމާއްދާގަިއް ްއެޅެންޖެހޭނެ. ްފިޔަވަޅު ްބަރާބަރަށް ްެއޅެންޖެހޭނެ. ފިޔަވަޅު

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމިހާރު ްހުރެގެން ްމަޤާމުގައި ވަަނ44ްްތިމަންނާ

ްދަުޢވާނުކުެރވޭގޮތަްށްްމާއްދާގައި ްމައްޗަށް ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ

 915ްއޮންނާތީނޫންތޯްމިހެންްމިވީ.

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުަހމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދއްެކވުން:

ް

ްމިހާބޮޑަށްްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްޙަްއޤު ްމީހުންގެ ްދިޔައިރު ްމިހާދުވަސްވެެގން ްމިވީ. ްމިހެން

ްމިއީނޫންތޯްްޖާިބރުްވާހަަކދެއްެކވުން:هللاްދުޢަބް ްކުރެުވނީ. ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކޮންކަެމްއތޯ ްދިަޔއިރު  920ނެގިގެން

ްރިފޯމް ްމިކިޔާ ްއިޞްލާުޙްްގެނައުމަކީްއަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީ

ްވިސް ްއަޅުަގނޑުމެން ްދޭތެރޭ ްމިއާއި ްއެބަޖެހޭނޫންތޯ.ްކުރުމަކީ. ނަން

ް...،އެހެންވީމާ

ް

 925ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުަހމަވެއްޖެ.ްްދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަ

ް

ްއިޞްލާޙުްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްޤާނޫނުއަާސސީ ްއިޞްލާޙުނުުކރެވޭކަމަށްވަންޏާ ްއެކަނި ްމިމާއްދާ

ްރައީސް.ްޖާިބރުްވާހަަކދެއްެކވުން:هللاްޢަބްދު ްޢިްއޒަތްެތރި ްޝުކުރިއްޔާ ްެނތް. ްބޭނުމެއްވެސް ްކުރުމުގެ

ް

ްބަްލަކުްމެްނބަރުްފަިއޞަލްްފުވަްއމު ްކުެރވެމުންދާ ްމިހާރު ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި  930ްސްގަިއްހުޝުކުރިއްާޔ

ްބޭނުމުގައިްްްްނަސީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދަންނަވާލުމުެގ ްއެއްެޗއް ްކޮންމެެވްސ އަޅުަގނުޑވެސް

ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭނުންހިފަން. ޢާންމުގޮތެއްަގިއް، މިފުރުޞަތުގެ

ްބޭރަށް ްގޮތުަގިއްްރާއްޖޭން ްމަންދޫބުންގެ ްނުވަތަ ްސަފީރުން ގިނަފަހަރަށް

ްބަހައްޓަންް ްތެރޭަގިއ ްވަޒީރުްނގެ ްއެބަޔަކު ްހުރީ ްފޮނުވާފައި ބޭފުޅުން

ްކޮްނމެވެސްގޮަތކަްށް ްޝަުކވާތަެކއް ްއެބަަޔކުގެ ްނުވަތަ  935ނުފެނިގެން

ްއާދެ ްރުހުމާ، ފެންމަތިވެގެން. ްމަޖިީލހުގެ ްރައްޔިތުަުްނގެ އެުކްވަޒީުރންނަކީ
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ްބަޔަކަްށާވއިރުޢައްޔަން ްރާއްެޖް، ާވ ްބޭރަށް ްާރއްޖެއިން ްހީވަނީ ނޑަްށ އަުޅގަ

ްރައްޔިތުންެގް ްވާންޖެހޭނީ ްއަމުދުން ްބަޔަކު ްފޮނުޭވ ތަމްސީލުކުރުމަށްޓަކައި

ްއޮތްް ްއިތުބާރު ްރައްޔިތުންގެ ްއަދި ްއޮންނަ ްލިބިފައި ްރުހުން މަޖިލީހުގެ

ްއާދެް ް، ބަޔަކަށް. ްހޯދުމަކީ ްރުހުން ްމަޖިލީހުގެ  940ރައްޔިތުަުްނެގްރައްޔިތުްނެގ

ްމިއަދުް ްސަބަބުން ްނެތުމުގެ ްމިހެން ްމިކަން ްޔަޤީންކުރުން. ްއޮތްތޯ އިތުބާރު

ްއެމީހު ްސަފީރުންނަށްވެސް ްއޮޅިފައިމިވަނީ ްމަސައްކަތް ްއަސްލު ަވިކްްންގެ

އިޞްާލުޙްޤާނޫނުއަާސސީް، ްއޒަތްތެރިްރައީސްްކަމަކަށްގޮްސްހުސްވެަފއި.ްޢި

ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވަގުެތއްަގއި ްއިޞްލާުޙްކުރަމުންދާ ްޙަީޤޤީ ވިސްނަންވީ

ްއާދެ ްބާރުއެޅުމަށް. ްއި، ގެނައުމަށް ްބާރަކާއި ްހުރިހާ  945ތިޔާރުތަެކްއްޚްމިގޮތުން

ްބޭނުންް ްހިންގުމަށާއި ްޤައުމު ްހިތުހުރިގޮތަކަށް ްފަރާތަށް ލިބިފައިވާ

ްޤަބޫލުކުރާގޮތެއްނޫން.ް ނޑު ްއަޅުގަ ްޮއތުމަކީ ްނެޭގގޮތަށް ފައިދާތަކެއް

ްަރއީް ްބަލަންވީ ްފަރާތަކަށްވެްސްއަޅުަގނޑުމެން ްހުންނަ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

ްގޮތަކަްށްއިސަލާމަތްކަމާ ްއުެޅވޭނެފަދަ ްވަިކވުމަށްފަހުވެސް ްވެރިކަމުްނ ގެން

ްއާދެ ްއިޞްލާޙުކުަރން. ްރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާް، މިޤާނޫނުއަސާސީ  950ވެރިކަމުން

ްއޭނާެގް ްއެްއެވސްްބާރެއްްނޯންނަފަދަގޮަތކަްށްހުއްޓާ ްއެފަރާތުގެ ްއަދި ވަިކވެ

ްދަމަ ްދެރަްޢުއްޗަށް ްވަރަށް ްބާރުއެޅުމަކީ ްޒިްނމާއުފުލުމަށް ވާކޮށް

ްފެންނަނީް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްިދމާވެދާނެކަމަކަށްވާތީ ްކަންަތއް ނިކަމެތިގޮތަކަށް

ްދަ ްކަންތައްތަކުގެ ްކުރާ ްހުރެ ްމަޤާމުގައި ްާއދެޢުްއެމީހަކު ާވްޢުްއެދަ، ވާ

ްކުރު ްއިޞްލާޙު ްމިޤާނޫނުއަސާސީ ްއުފުލުމަށް ްޒިންމާ  955މަށް.ްއުފުލޭގޮތަށް

ްޝުކުރިއްާޔ.

ް

ްެއއްެޗްއް، އާދެްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ނޑުެވސް ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްާޔ

ވަނަްާމއްާދެގ16ްްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްބާުބގެްްްޢަދްނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ްއާދެ ްއެ، މައްޗަށް. ްފަދައިންްމަނިކުފާަނށްވެސް  960ނިގވަަޑިއގަންނަާވނެ

ް ްނިކަމެތި ްރައްޔިތުްނ ްއަޅުަގނޑުމެްންޙާދިވެހިރާއްޖޭެގ ްތިއްބާ ލުގަިއ

ްމިހެންކި ްހިތްޕުޅަށްްސަފީރެކޭ ްބޭފުުޅން ްބައެއް ްފޮނުވާލީމާ ްމީހަކު ޔާފައި

ްކަމަށް.ް ްވާހަކަ ްމަޤާމުގެ ްމީހެއްގެ ްއެންމެ ްހަމަ ްެއއީ އަރާަވޑަިއގަންނަވާނެ
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ްހައިްބޭރު ްއޮފީހެްއްޤައުމެްއގަިއ ްސަީފރުގެ ްުނވަތަ ްހިންގުމަކީ ކޮމިަޝނެއް

ްފެންނަންް ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްޚަރަދުބޮޑުކަމެއް. ްވަރަށް ްއެއީ  965ހިންގުމަކީ

ްޤައުމުތަކުަގިއވެްސް ްބަހައްޓަންނުޖެހޭ ްހައިކޮިމޝަންތައް ްކޮންމެހެން އެބަހުރި

ްއާދެ ްހުއްޓާ. ްހެދިފައި ްމީހުންް، ހައިކޮމިޝަންތައް ހައިކޮިމޝަނަށް

ްތަފާތުްފޮނުވު ްވަރަށް ްމިހުރީ ްތަޖުރިބާކުރެވިފައި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ މުގައި

ްަވޑަިއގަންނަވަްން ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަށް ްބައެއްފަހަރު ގޮތްތަެކއް.

ްދެންް ްފޮނުއްާވލައްވާނެ. ްބޭރަށް ްނުދެއްާވވެސް ްކަމެއް ްެއއްވެސް  970އުޅުްއވީމާ

ް ްައނެއްބައިފަހަރުްއެއީ ްެއއީ. ްސަފީރެއް ަވއްތަރެްއގެ

އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަށްްަޝއުޤުވެިރެވވަަޑއިގެންެނވީމާްޔޫ.އެންްއަްށވެްސްރަ

ްޮބޑެިތް ްަބއެއް ްނުވަތަ ްގޮްތގޮތަށް ްމިކަހަަލ ފޮނުއްވާލަްއވަފާނެ.

ް ްވަޒީރުްނ ްގޮުތަގިއްބެކަރަޕްޝަންތަކުަގއި ްސަފީރުންގެ ދުނީމާވެސް

ްއާދެ ްއެބަހުރި. ްފޮނުވަންޖެހޭތީ، ފޮނުވާފައި ްސަފީރުން  975ވެްމިގޮތްގޮތަށް

ނޑުް ްއަޅުގަ ްމިޖެހެނީ. ްއޮންނަން ްރުހުމެއް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ

ްކަންބޮޑުާވކަމަކީް ްހުންނަވާް، އެންމެބޮޑަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާމަުކަގއި

ްހިތްޕުޅަްށް ްއަާރވަަޑއިގެންެނވީމާ ްހިތްޕުޅަށް ބޭފުޅަކު

ްކަންތައްތަްއް ްއުފައްަދާވ ްއޮފީސް ްސަފީރުގެ އަރާަވޑަިއގެންނެވިތަެނއްަގއި

ްއުފައްދަންޖެހޭނީކު ްއޮފީްސ ްސަފީރުގެ ްތިބެންޖެހޭނީް، ރަްއވާތީ.  980ސަފީރުން

ްބަލަންް ްެއއެއްެޖހޭނީ ްތަންތަނުގައި. ްތިބެންޖެހޭ ްކޮންމެހެން ސަފީރުން

ްމަޖިލީހުންް ްރައްޔިތުންެގ ްމަޖިލީުހން. ރައްޔިތުންގެ

ްސަފީރެްއް ްއެތަނުގެ ްމުހިންމީ ްކިހާވަރަކަށްތޯ ދިރާސާއެްއކުރަްއވަންޖެހޭނެ

ޓަން.ްސަފީރުގެްއޮފީހެްއްހަދަން.ްވަރަށްބޮޑުްޚަރަދެކޭްއެއީްއިނގޭޯތ.ްބަހައް

ނޑުމެންްހިތަށްެވސްްގެންނާކަށްްނޭނގޭނެ.ް  985ވަރަށްބޮޑުްޚަރަދެްއްެއއީ.ްއަުޅގަ

ްދެރަ ްނިކަމެތި ްރައްޔިތުން ްއަތޮޅުަތކުގެ ްތިއްާބްޙާްދިވެހިރާއްޖޭގެ ލުގައި

ްގޮތުންް ްޢިާނޔަތްދިނުމުގެ ްމީހަކަށް ްކުދިންނަްށްއެ، އަޅުަގނޑުމެން ބޭފުާޅގެ

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްކިޔާފައި ްސަފީރޭ ްގޮތުން ްހޯދައިދިނުމުގެ ތަޢުލީމް

ްއެހެންވީމަ ްރައްޔިތުްނެގް، ނުއެއްފޮނުވޭނެ. ްޖެހެނީ ނޑުމެންނަށް އަުޅގަ

 990ގައިްާމގިަންޟޫމިމަޢު، މަޖިލީހުންްމިކަންްފާސްކުރަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް
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ްހުށަހެޅި ްނެތް. ްމިްވާހަކަެއއްދަްއކާކަށް ްބަލާއިރު ްއިޞްލާޙަށް ްހުރި ފައި

ްރައްޔިތުްނެގް ްކުޑަކުރަން. ްބާރު ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ބޭނުންވަނީ

ްކޮމިޓީްން ްޑްރާފްިޓންގ ްއަނެއްކޮޅުން ްނޯންނަން. ްބާރެއް މަޖިލީހުގެ

ްމަޖިލީހުެގް ްަރއްޔިުތންގެ ްބަލާއިރުްމިއޮންނަނީ ްޑްރާފްޓަށް ފޮނުއްވާފަިއްހުރި

ްއާދެ ްއޮންނަން. ްވަގުުތްނ18ްް ،ބަހެއް ް)ށ( ްއާއި ް)ހ( ްމާއްދާގެ  995ވަނަ

އުވާލަންްއަޅުަގނޑަށްްފެނޭ.ްާޤނޫނުއަސާސީަގއިްދިވެހިްކޮންެމްރައްޔިތެްއެގް

ްދަ ްއޮންނަ ްކުެރވެން ްމައްޗަށްެވސްްޢުމައްޗަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ވާ

ްމިންަގނޑުތަެކއްލައިް ްަވކި ްނިމުނީ. ްއެ ްއެކަްނ ްބޭްއވީމަ ، ކުރެޭވގޮތަށް

ްަވކިދުަވހަކަށްްފަސްކުރެވޭނޭ....، ކުެރވޭނޭްވަިކގޮތަކަށް

ް1000 

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުަހމަވެއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްބޭނުމެއްނެތް.ްްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްބޭއްވުމުެގ ްމިހެން ްައވަްސކުރެޭވނޭ ްވަކިުދވަހަކަށް

ްއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ޝުކުރިްްޢަދްނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް1005 

ްޢިއްޒަތްތެރިް، އާދެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްައއްުޑއަތޮުޅެގ ްޝުކުރިއްޔާ. އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ.

ްރ.އަތޮޅުެގް ްނުކުތާއެްއ ްނިޒާމާބެހޭ ްއަސްލަމް. ްމުޙަންމަދު މެންބަރު

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.

ް

 1010ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްނިޒާމާބެހޭް، މަޢާފުކުރައްވާްލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުްމާޮޅސްމަޑު ްކަންނޭނގެ ްރައީސްވިދާުޅވެފާނެ ްފަހަރެްއގައި

ްގއ.ެގްްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވާހަކަފުުޅްދެއްެކވި ްދެންމެއަކު ްދާދި ނުކުތާއެއްނޫޭނވެސް.ްއެކަމަކު

ްވިދާޅު ްވާހަކަފުުޅގަިއ ްޙަލީމްގެ ްޢަދުނާން ްމެންބަރު ެވއްެޖްޢިއްޒަތްތެރި

ްބޭފުޅުންނޭ.ް ްއުުޅއްާވ ްބޭނުންފުޅުވެވަަޑިއގެން ްރައީސްކަމަށް  1015ބައެއްފަހަރު

އެްއގޮތަކަްށވެސްްއެހެންްކަެމްއނޫންްއެއީކީ.ްއެގޮތަށްްތުހުމަުތކުރަްއވަިއގެންް

ް ްމަޢުމޫން ްެއވާހަަކްއިރައީސް ްއިނގޭތޯ. ްބޭރުކޮށްލީ ްއިބްރާހީމް ލްޔާސް

ްދަންނަވާލަންވެގެން.ް
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ް

ް1020 

އަްއޑުއަތޮުޅެގް، ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްނޫްންހަމަްޙަޤީޤަތުގައިވެސް.ްއާދެ، އާދެްްެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްއަސްލަމް.

ް

ްޑްރާފްޓްްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް ްފުރަތަމަ ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސް. ްއައްސަލާުމއަލައިކުމް

ްބަްއަސްލަމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކުެރވުނު ްނަމަކަށްްހުއައިްސގެން ްިމބާބުގެ ްދެންނެވިން  1025ސްގަިއވެސް

ްިމހެންކިޔުމަށްވުެރް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްބާބު ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ް ްހަމަ ްއަޅުަގނޑަށް ްބޮޑަށް ްިހންގުމުގެ ްވެރިކަން ްބުަރވެވެނީ ބާުރްއަިދވެސް

ްނަން ނޑު ްމައިގަ ްްމިބާބުގެ ްހަމަ ްއަދި ްބާްއވަން. އެހެންމެްގޮތުަގއި

ްބަިއވެްސް ްހިމެނިފަިއވާ ްގޮުތގައި ްބާބެއްގެ ްަވކި ްމަޖިލިސް ވަޒީރުްނގެ

ްކޮމިޓީްން ްޑްރާފްިޓންގ ްމިކަމާދޭތެރޭގައި ްދެން ްގެަނއުން. ްތެެރއަށް  1030އެބާބުގެ

ްމިދަންނަވަންޖެހެނީް ްއެހެން ްދެކެން. ްއަުޅަގނޑު ވިސްނަވާަލްއވާނެކަމަށް

ްއަުޅގަ ްބުނާއިރަށް ްހަަމ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއޭ އަހަރ36ްްުނޑުމެްނ

ްމަތިންް ްމީހާގެ ްކުރި ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްާރއްޖޭަގއި ދުވަސްވަންދެން

ްވާހަަކވެސްް ްބާރުތަުކގެ ްއެހެންކަމުން ްެދެކވެނީ. ްވާހަަކވެސް ހަނދާންވެ

ްެއއުސޫލުންް ްހަމަ ްވާހަަކެވްސް، ދެކެވެނީ ްޢިނާޔަތްަތކުެގ  1035އިމްތިޔާޒުަތކާއި

ްއަުޅަގނޑު ްެއއުސޫލުން. ްްމިދެކެވެނީ ް)ދ(16ްްދަންނަވާނީ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްރަނގަޅަ ްމިއަށްވުރެ ްފުރިހަމައަށް ްައޅުަގނޑުމެންނަކަްށްކަމިއަށްވުރެ ށް

ްމިދަނީް ްވާހަކަަދްއކަމުން ްއަބަދުވެސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ޑްރާފްޓެއްނުކުެރވޭނޭ.

ްހޯދުމަށް.ް ްނިމޭނެގޮތް ްހުރިހާކަމެއް ްއުޫސލުން ްމަތިވެރި މަޝްވަރާގެ

ްރައްޔިތުަު ްދައެހެންކަމުން ްމަޝްވަރާކޮށްެގން ްމަންދޫބުންނާއި  1040ލަުތެގްއުްނގެ

ްދަ ްއެީއްއުފަރާތުން ްިނންމުމަކީ ްކަމެއް ްއިްސވެރިޔާ ްއެންެމ ލަތުގެ

ްފުރިހަމަވެސްގޮތް.ް ްއެންމެ ްެއއީ ްިރެވތިގޮތް. ްއެއީ ހުތުރުގޮތެއްނޫން.

ްބޭއްވުމަޭށް ްމިގޮަތށް ްމިމާއްދާ ްހަމަ ްދަްނނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ އެހެންކަމުން

ްބު ްްަރެވވެނީ.އަޅުަގނޑަށް ްމާއްާދއ16ްާަހމައެހެންމެ ުގޅޭގޮތުްންްވަނަ

ްކުރީގަިއވެްސް ްވޯޓުލުމުގެ ްފަރާތުން ްޮކމިޓީގެ ްޑްރާފްޓިްނގ  1045އަޅުަގނޑު

ްދިޔައީ.ް ްުނލިބި ްއަޅުަގނޑަށް ްމަޢުލޫމާތެއް ްބޭނުންވާ ސާފުކޮށްލަން
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ް ްއަުޅގ16ްައެހެންކަމުން ްައކުރަކަށް ްއެްއވެސް ްމާއްާދގެ ްވޯުޓްވަނަ ނޑަށް

ްދިޔައީނުދެ ްމަސްޢޫލިއްޔަުތްވި ްމަޤާމުެގ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްެއއީ .

ް ްަވގުީތގޮތުން ްޢުއަދާކުރުމަށް ްުޗއްީޓއެްއްޙާުޒރުވެރިވާ ްކޮބައިޯތއޭ. ލަތްަތކަކީ

ްެއީއް ްބޭނުންފުޅުވީމާ ްމީހަކު ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާއަކަްށްހުންނަ  1050ނަންގަވަން

ް ްވަގުތީގޮތުން ްކިހާުމއްދަތަކަޢުހަމަ ްެއއީ ށްތޯއޭ.ްޒުުރވެރިވީޯތއޭ.

ްމިހާރުް ްދެން ްވިސްނާލަންޖެހޭ. ްދޭތެރޭގައި ްމިކަމާ ްހަމަ އަޅުަގނޑުމެން

ްބޭނުމެއްވެްސް ްމާބޮުޑ ްއޮތުމުގެ ްމިހާރު ް)ނ( ް)ނ(. ްމިދިޔައީ ފާސްނުވެ

ްއެމަޖިލީހަށްް ްމެންބަރުންނަށް ްތިބޭ ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުްނގެ ްއެއީ ނެތް.

ްއެހެންކަމުން ްލިބިގެންދޭ. ްބާރު ްގެނައުުމގެ  1055ރައްޔިތުްނެގްްމައްސަލަ

ްމެންބަރުންނަށްް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްކަމަކަށް ްނިންމަންޖެހޭ މަޖިލީހުން

ްަމޝްވަރާގެމަތީްން ްމަޖިލީހުގެ ްވަޒީރުްނގެ ްގެެނވިދާނެ.ްެއއީ ްމައްސަލަ ހަމަ

ްއަދާކުރުމަްށް ްމަސްޢޫލިއްޔަުތ ްވަުގތީގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްނުޢު ްނޫންކަން ްުނވަަތ ްހަމަްޒުރުވެިރވެއްޖެކަން ްހާލަތެއްަގއި ނިންމުނު

 1060ްއެމައްސަލަްރަްއޔިތުަުންގެްމަިޖލީހަށްްގެނެވޭނެ....

ް

ްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްވަގުތުހަމަވެއްޖެ.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް

ް

ްގެެނވިދާނެ.ްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް ްއެަބއި ްތެޭރގައި ްޕްރޮސީޖަރތަކުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުަުންެގ

ްްލަމްްވާހަކަެދއްެކވުން:ްއަސް ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްނިންމާލުމުެގްކުރިން ްހަމަ  1065ވަަނ17ްްއަޅުަގނޑު

ްވަުގތީގޮތުންެވްސް ްމަޤާމު ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ްަގއި ް)ނ( މާއްދާގެ

ްޝަރު ްެއ ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއްޠުއަދާކުރަންވާނީ ތައް

ްޝަރުތުތައް ްޝަރުތުތަ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާަގިއވާ ްފުރިހަމަާވްއެ އް

ްފަރާތަކަށޭ.ްޝުކުރިްއޔާ.ް

ް1070 

ްބާުބެގްްފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްއަޅުަގނުޑްްއިްބރާހީމްްދީދީްވާހަކަެދއްކެުވން: ްވާހަކަދަްއކާިއރު ްބެހޭގޮތުން ްމާއްދާތަކާ ްހުރި ފާސްނުވެފައި

ބެހޭގޮތުންްބައެްއްަވނަްމާއްދާގެް)ދ(.ް)ދ(ްއ16ްާްވޭދަންނަވާލަންްބޭނުން
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ްމީހުންނަްށް ްައޑުިއވޭ ްވާހަކަފުޅުަތކުން ްދަްއކަވާ ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްއޮިޅގެްން ްއޮންަނގޮތްެވސް ްމިކަން ްމަޤްަޞދާއި ްީމގެ  1075ޙަޤީޤަތުގައި

ް ްއެްއވެްސ ްއެއްކުރުުމެގްހާހިނގައިދާނެ. ްތިންބާރު ލެއްގައި

ްމި ްހަމަްމަޤްޞަދެއްގަެއއްނޫން ްމިއީ ްިމއޮތީ. ްލިޔެވިފައި ްމިގޮތަށް މާއްާދ

ްކޮށް ްހަމައެކަނިްްމިކަން ްދިވެހިރާއްޖެއަްށ ްއަދި އުޅޭގޮްތވެްސމެ.

ްމާއްދާތަކަްށް، ބަލައިލިޔަސް ްހުިރ ްފާސްކޮށްފައި ްމިހާރު ނޑުމެން އަުޅގަ

ްވަޒީރުްނެގް ްއެނގިަވޑަިއގަންަނވާނެ ްބަލައިލިކަމުަގިއިވޔަސް  1080ހަމައެކަނި

ްމެންބަ ްރައްޔިތުްނެގްމަޖިލީހުގެ ްޙަޤީޤަތުގަިއ ްޢައްޔަންކުެރވެނީ ރުންވެސް

ްއެޕްރޫވަލްާއއެީކަގއި.ްއެހެން ްމިއީކީެއއްް، ވީމަމަޖިލީހުގެ ްއޮތުަމުކން މިގޮތަށް

ްބޭރު ްއަދި ްވަކިނުވެދަނީީކއެއްޫނން. ނޑަައާޅްއުދަްތިންބާރު ްކަ ލަތަށް

ްދަ ްެއއީ ްބަެއއް.ްިދވެހިްސަރުކާރެއުސަފީރުންނަކީ ްތަމްސީލުކުރާ އްނޫްންލަތް

ްތަމްސީލުކުރަނީީކއެއްް ްއެތަންކޮުޅް، އެ ްއެހެންކަމުން  1085ދިވެހިރާއްޖެ.

ނޑުްހީކުރަން.ްދެންް 18ްވަނަްމާްއދާގެް)ހ(.18ްްސާފުވެދާނެކަމަށްްއަުޅގަ

ްއޮތްގޮތުްނވެްސް ްޑްރާފްޓް ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްގައި ް)ހ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ންނަވާްބޭފުޅަުކްއެބަބުނޭްއިނގޭތޯްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާކަމުގެްމަޤާުމގައިްހުް

ްވަރަްށް ްަޖވާބުދާރީވާްނވާެނކަމަށް. ްކުށަކަށް ްކުެރޭވ ްއެ ކަމުގަިއވިަޔސް

ްެއހެންނަމަވެސްް ްޖެހޭނެކަމަށް. ްޖަވަުބދާރީވާން ްއެބަބުނޭ  1090ސާފުކޮށް

ްދިވެހި ްެއީއ ްއިސްވެިރޔާްއުދަްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ްއެްނމެ ލަތުގެ

ްދިވެ ްއެހެންކަމުން ްއިްސވެިރޔާ. ްއެންމެ ްނިކަމެތިްސަރުކާރުގެ ހިރައްިޔތުން

ްއޭނައާޙާ ްދާނެގޮތަކަށް ްެއަވގުުތްލަތަކަށް ްފިަޔވަެޅއް ްެއޅޭ މެދު

ްގޮތަކަްށް ްޙިކުަމތްތެރި ްއަދި ްުބއްދިވެރި ްއޭަގއި ްކޮންެމވެސް އެޅިގެންުނވާނެ.

ްމަޝްވަރާެގް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްއެހެންވެގެން ްނިންމަންޖެހޭނީ.  1095އެކަން

ްގެން ްވަކިގޮަތކަްށ ްއެކަން ްމިޑްރާފްޓްގަިއްމަތީން ނޑަައޅައި ްކަ ދަން

ް ްެއއްެވސް ްމިއޮތީ. ްދަޙާބަޔާންކޮށްފައި ްަމްއޗަށް ްއޭނާގެ ާވްޢުލެއްަގއި

ްެއް ްއެބަބުނޭ. ްޖަާވބުދާރީވާންޖެހޭނެކަމަށް ނުކުރެވެނީީކއެއްނޫން.

ްއެހެންީވމަ ްނިންމަނީ. ްއެ ްަވގުުތ މިއީވެްސް، ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭނެ

ްނުދިްނުބައިގޮތަކަށް ްއެދޭކަމެއް.ްއުތަރުޖަމާެވގެްނ ްވަަރށް ްއަޅުަގނޑު  1100މަކީ



 41 

ދޭތެރޭގަިއްިމއާް، ވަނަްމާއްާދގެް)ނ(16ްވަނަްމާއްދާގެް)ނ(.16ްްދެންް

ްއަޅުަގނުޑގެްެއްއވެސްްމައްަސލައެއްްނެތް.

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުަހމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1105 

ްުނވިޔަސްްމިފާސްވިޔަްފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް ްމިަވގުުތް، ސް ްައޅުަގނޑު ްަވުގތުހަމަވެއްޖެކަމަށްވަންޏާ

ްއިށީންނާނަން.ްޝުކުރިއްޔާ.ްއިްބރާހީމްްދީދީްވާހަކަެދއްކެުވން:

ް

ް`.ްޝުކުރިްއޔާްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.ްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޔޫސުފްް
 1110ްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ްފެލިދެއަތޮޅުގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޔޫސުފްްނަޢީމް.، ވާމަޢާފްކުރައްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއާދެްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޔޫސުފްް ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްބާބުްން، ޝުކުރިއްާޔ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ

ްއެޖެންޑާަގއިްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމިއަދު ްސަބަބުންްމިވާ ްފާސްނުވުުމގެ ްމާއްދާއަކީ  1115ތިްނހަތަރު

ް ްއާދެހުބައަލުން ްމާއްދާއެއް. ްތިންހަތަރު ްއެޖެންޑާުކރެވިފަިއވާ ، ސަށް

ްބަ ްމިތަނުގައި ްގިނަފަހަރު ްެއއްފަހަރަށްވުެރ ްއަދިްހުމިމާއްދާތަކަކީ ސްކުރެވި

އެއްފަހަރަށްވުރެްގިނަފަހަރުްޯވޓަށްްއެހިފައިވާްމާއްދާތަެކއް.ްއެހެންނަމަވެްސް

ްއަ ްެއއްފަހަރުން ްފާހަގަކުރެވޭ ްއެބަ ނެއްފަހަރަްށްއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ް ްވާހަކަ. ްއަންނަ ްދަށްވަުމން ްފެންވަރު ްކިެޔވިހެްން، އާދެމާއްދާތަކުގެ  1120ކިެޔވި

ްމިްްކާފަރުވެއޭ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކުރިކުރިހެން ްްޑރާފްޓް ްއުސޫލުން ބުނާ

ްފެްނވަުރް ްމިމާއްދާތަކުގެ ްަވޒަންކުރެވެީނ ްިމ ްޙަޤީޤަތުގަިއވެސް ހަމަ

ްދެކޭގޮުތގަ ނޑު ްއަުޅގަ ްމިދިމާވަީންދަށްވަމުންދާކަން. ްކަންަތއް ްމިގޮތަކަްށ ިއ

ްނުލިބޭކަމަށްް ްއެހީވެްސ ްލަފައާއި ްފަންނީ ްލިބެންވާ ްކޮމިޓީއަށް ޑްރާފްޓިންގ

ްވަރަަކްށް ްކޮންމެވެސް ނުޑވެސް ްއަުޅގަ ްވިދާޅުވޭ. ްއެބަ ްމެންބަރުން  1125ބައެއް

ްއެބަ ްހަމައެއާެއއްކޮށްްއެކަންތައްަތއް ްއަދި އެޖަލްސާތަކަށްްްެއއްބަްސވެވޭ.

ްހާ ްވިދާޅުޭވ.ްބޭފުޅުންވެސް ްއެަބ ޒިރުެވަވޑަިއނުގަންނަވާކަމަްށވެސް

ްނުކުރެވޭކަްނވެްސް ްދިރާސާ ްދޭތެރޭ ްމިމާއްދާތަކާ ދިރާސާކުރަންާވވަރަށް
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ްކޮންމެވެްސް ނޑިވަޅުަގިއ ްދަ ްނިމިގެންދާ ްޤާނޫނުއަސާީސ ފާހަގަކުރެވޭ.

ްއާދެް ްޤަބޫުލކުެރވެނީ. ނޑަށް ްއަުޅގަ ްފަުރވާކުަޑކުރެޭވކަަމށް  1130، ވަރަކަށް

ްދެކޭ ްބައަޅުަގނުޑ ްމިއީ ްިމހާރު ްަވގުތެއްނޫން.ްހުގޮުތަގއި ސްކުރަންީވ

ްފުންކޮށް ްވަރަށް ްމިމާއްދާތަކަށްަވނީ ްތަފް، އަޅުަގނޑުމެން ލުކޮްށްޞީވަރަށް

ްބަ ްދުވަސްތަެކްއގައި ްމަޝްވަރާކުެރވިފައި.ްހުްގިނަ ްމިކަމާމެދު ސްކުރެވި

ްއިމްތި ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްމިއޮީތ ްއެހެންވީމަޚާކުރިއަށް ްމޫސުމް. ، ބީ

ްގޮެތްއްއަޅުގަް ްމިއަދު ްމުހިންމު ްވަރަށް ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްެދކޭގޮުތަގއި  1135ނޑު

ްފާސްނުވެް ްއަލުން ްމި ްމިދެންނެވިހެން ނޑު ްއަޅުގަ ްސަބަބަކީ ނިންމުން.

ްއަންނާނީް ްއަެނއްާކެވސް ްހިނގައްޖެކަމަްށވަންޏާ ްކޮމިީޓއަށް ޑްރާފްޓިންގ

ްޤަބޫލުކުރާތީވެް ނޑު ްއަުޅގަ ްދަްށވެގެްނކަމަށް ްފެންވަރު ްމިއަށްވުރެ

ްނިިމް ްކޮންެމވެްސގޮތަކަށް ްމިކަން ްމިއަދު ްމުހިންމު ްވަރަށް އަޅުަގނޑަށް

ްކުިރއަްށް ްހަމައެއާެއުކގައި ްއަދި ްމިފާސްކުރަން. ްވޯޓުީދގެން  1140އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެންްދެކެންްބޭނުންވާްދުވަހަީކްޚާއޮތީްއިންތި ބީްމޫސުމްކަމަށްވާތީްއަޅުގަ

ްއިންތި ްހުރި ްޤާނޫނުއަޚާކުރިއަށް ްައއު ްމި ްބޭްއޭވްބުތަކަީކ ްދަށުން ސާީސގެ

ްމެންބަރުންްޚާއިންތި ްހުރިހާ ްގައިމުެވސް ްހަމަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ބުތަކަކަްށވާން

ްމެންބަރުންވެސްް ްހުރިހާ ްެއއްފަދައިން ނެޑކޭ ްއަުޅގަ ބޭނުންފުޅުވާނެކަން

ނޑުްޤަބޫލުކުރަން.ްއެހެންވީމާ  1145ައޅުަގނޑުމެންނަްށް، ބޭނުންފުޅުވާނެކަންްއަުޅގަ

ްއިންތި ްހުރި ްބޭއްވޭީންބުތަްޚާކުރިއަށް ްދަުށން ްމިޤާނޫނުއަސާީސގެ އް

ްހަމަގައިމުވެސްްމިްފެބުރުއަރީްމަސްްނުވަތަްމާރޗްމަހުގެ....

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުަހމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1150 

ްއެހެންވީމ26ްަްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޔޫސުފްް ްނިމިގެން. ްމިޤާނޫނުއަސާސީ ްކުރިްނ ްުދވަހުގެ ްް،ވަނަ

ްގޮތަކަްށްްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްކޮންެމެވސް ްވޯޓުދީ ްމިމާއްދާތަކަށް ްމިއަުދގެ ްއެދެނީ އަޅުަގނޑު

ްފާސްކޮށްްނިންމާލަން.ްޝުކުރިއްޔާ.

ް

ްއާދެްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޤާނޫނުއަސާސީް، ޝުކުރިއްޔާ  1155ްމިހާރު
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ްމިއަންނަނީ.ްއިޞްލާޙުކުްްމުޙަްނމަދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނިމުމަކަްށ ްމިހާރު ނަޑކަށް ްާގތްގަ ްތެރޭަގއި ރުމުެގ

ަވަނ17ްް، ވަނަްމާއްާދގެް)ނ(16ް، ވަނަްމާއްާދގެް)ދ(16ްމިހާރުްމިއޮތީް

ް)ނ( 18ްް، މާއްދާގެ ްމިހާރު ްާމއްދާ ްވަނަ ްމި ްމިއޮތީ. އެހެްންފާސްނުވެ

ް ްމިވަނީ ްގާތްގަަޑަކށް ްމާއްދާތަކެއް ްމަހުރިހާ ްވަރަށް ްނިމިފައި. ދުްފާސްވެ

ްއާދެ ްވަނީ. ްފޮނުވިފައި ްޑްރާފްޓަށް ްމިހާރު  1160ކޮންމެއަަކްސް، މާއްދާއެއް

ްބަލާިއރުމި ްމައްޗަށް ް، މާއްދާތަކުގެ ް)ދ(16ްފުރަތަމަ ްމާްއދާގެ ިމް، ވަނަ

ނޑަައާޅް ްކަ ްރާއްޖެިއން ްޖަމުޢިއްޔާތަކަށް ްބައިނަލްއަްޤވާމީ ބޭރުޤައުމުތަކަށާއި

ްމަޝްވަރާގެމަ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުަުންގެ ޢައްޔަންކުރަްންްތީންސަފީރުން

އޮްނނަކަމެއްކަމަށްްލަޙަތެއްްމިއީްރަްއޔިތުްނގެްއެހާބޮޑުްމަސް، އޮންނައިރުަގއިް

ްއެހެންވީމާ ްނުފެނޭ. ްރައްޔިތުންެގވެްސް، އަޅުަގނަޑކަށް  1165މީަގިއ

ްޢައްޔަންކުރުންވިޔަްސވެްސް ްމަޝްވަރާނުހޯދާ ްއަިދ މަޝްވަރާގެމަތީންިވޔަސް

ްއަ ްކޮންމެގޮަތކަށްވެސް ްފާސްކުރުމަްށްމިދެގޮތުންކުރެ ްމިމާއްާދ ޅުަގނޑު

ް ްއެންމެބޮޑަށް ްވޯޓުދީފާނަން.ްދެން ްމި ްމިއުޅެނީ ވަަނ18ްްމައްސަލަޖެހިގެން

ްއާދެ 18ްް، މާއްދާ. ްމިއޮންނަނީ ްާމއްދާަގއި ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާްވަނަ

ްޖިނާޢީް ްނަމަވެސް ްކުރީަގއި ްއޭގެ ްނުވަތަ ްހުރެގެން  1170މަޤާމުގައި

ްޭއނާއާތުހުްކުށެއްކުިރކަމުގެ ްއޭާންމެމަތު ްެއކަމަކަށް ްކުރެިވއްޖެނަމަ ދު

ްދުވަސްވަުރަގިއް ްހުންނަ ްއެމަޤާމުގައި ްމިޮއންނަނީ ްދެން ޖަވާބުދާރީވާންވާނޭ.

ްތު ްދޭތެރޭގައި ްކުށަކާ ްއެފަދަ ްނުވަަތ ްކުށެއްކޮށްފި މަތުްހުއެފަދަ

ްމިމާއްދާާއިއް ްފަސްކުރަންޖެހޭނޭ. ްއެކަްނ ްވާނަމަ ކުރެިވއްޖެކަމުަގއި

ްއެް ްބޭފުޅުން ްއެކި ްވާހަކަދައްަކވައިިފ.ްދޭތެރޭގައި ްިދގުކޮށް ްވަރަށް  1175ގޮތަށް

ްމަޤާމުގަިއް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާެގ ްާތއީދުުކރެވެނީ ްޮބޑަށް އަޅުަގނޑަށް

ްަހއްދުް ްޝަރީަޢތުގައި ްއިސްލާމީ ްބޭފުޅެއްކަމުަގިއވިަނމަވެސް ހުންނެވި

ްކު ނަޑއެޅިފަިއވާ ްކުރެކަ ްކުށެއް ްޖިނާޢީ ްނުަވތަ ްވަނީިވްއާޔްށެްއ އްޖެަކމަށް

ްބެލެންޖެހޭނެ.ްްއެކުށަކަށް ްއެމައްސަަލއެްއ ްއަދި އަދަބުދޭންޖެހޭނެ.

ްބޭއްވޭނެް ްފަސްކުެރވިފަިއ ްއެމަްއަސލައަކީެއއް  1180އެްއގޮތަކަްށވެސް

ްކުރިމަތީގައިް ްޤާނޫނުެގ ްއެއީ ްނުދެކެން. ނޑު ްއަުޅގަ ްމައްސަލަެއއްކަމުަގއި

ްމީހެއްކަމުގަިއވާީތް ްހަމަހަމަވެގެންާވ ްމީހަކީވެސް ކޮންމެ
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ްހަމަކަްންރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއެ ްޤާނޫނުއަސާސީން ްމި އަްށވެްސ

ްއޮންނަންޖެހޭނެކަމަށްްފެންނާތީްއަޅުަގނޑަށްްއެްއގޮތަކަްށވެސްްއެ....
ް1185 

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްކުށް ްެއއްގޮަތކަށްވެސްްކޮށްފަފަސްޖިނާޢީ ްއެހެންވީމާްބާއްވާކަށް ް، ނުެފނޭ.

ްްމުޙަްނމަދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފަދައިން ްހުށަހެޅުްއިވ ްމެންބަރުން ްއާިއ18ްްބައެއް ް)ހ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްފެންނަނީ.ްދެން... ނޑަށްވެސް ްއަޅުގަ ް)ށ(ްއުނިކޮށްލަން ްމާއްދާގެ ްމި  1190ްއަދި

ް

ްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްޝުކުރިއްާޔ.ްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް
 1195ްްމުޙަްނމަދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއެިދްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްފުރުޞަތަކަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްްފާޠިމަތުްދިޔާނާްސަީޢދުް ްއާދ18ްެދަންނަވާލީ ްމާއްދާ. ްޒި، ވަނަ ްކުށުގެ ްންމާްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްއެއްއުފުލުމާްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފެންނަ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްމާއްދާއާމެދު ްމިއޮތް ެޗްއްބެހޭގޮތުން

ްވާހަަކްް،ދަންނަވާލުމަށްޓަކައި.ްއާދެ ްުއފުލުމުގެ ްޒިންމާ ްކުށުގެ  1200ޮކންމެއަކަސް

ްރޫލްް ްހިސާބަކީ ްޖެހޭ ްފަށައިގަންނަން ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްއެވާަހކަ ދައްކާއިރު

ްޤާނޫނުގެ ްނުވަަތ ްލޯ ްއާދެްއޮފް ްހިސާބުން. ްޯލް، ެވރިކަމާއި ްއޮފް ޫރލް

ްމީހެއްްނޫން.ްްެއއްވެްސްމީހަކީްާޤނޫނަށްވުރެްބުނާގޮތުން މަތީގަިއްހުރެވޭނެ

ްވީމާ ްހިނގާނެ. ްމައްޗަށް ްއެންމެންގެ ްސާފު.ް، ޤާނޫނު ްވަރަށް ްޖަވާބު މީގެ

ްުކށެއްކޮށްފިކަމަށްް ްމީހަކުވެސް ްހުންނަ ްމަޤާުމގައި  1205ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްމައްަޗްށްްވަންޏާ ްޭއނާގެ ްމަތީން ްނިޔާކުރާގޮުތގެ ްޤާނޫނެްއ އެކަމާބެހޭ

ްއެްދަުޢވާްފަސްކުރާނީތޯ.ް، ދަޢުވާކުރެވެްނވާނެ.ްއާދެ ދެްންއުފެދޭްުސވާލަކީ

ްެއް ްނުވަތަ ްވަިކވަންދެން ްމަޤާަާމުން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މިދެންނެވީ

ްބާްއވާ ްފަސްކޮށްފައި ްއެދަޢުވާ ްދުރުކުރެވެންދެން ްހަމަްމަޤާމުން ްނުވަތަ ީނތޯ

ްއާދެ ްގެންދާނީތޯ. ްުކރިއަށް ްއެދަޢުވާ ްހުއްޓަ ްދުނި، މަޤާމުގައި  1210ޔޭަގިއްމިީއކީ
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ް ްމީގަ ްނޫން. ްޑިބޭޓެއް ްދެބައެއްއާ ްއޮތީ ްވިސްނުން ްޢިލްމުވެރިންގެ ، ގިަނ

ް ްޢިލްމުވެރިންްމީގަ ްގިަނ ްބެހިފައި ްދެބަޔަކަށް ްއޮތީ ވިސްނުން

މުގެްމަޤާމުގައިްހުރެގެންްމީހަކުްވަަޑިއގަންނަވަނީްރައީސުްލޖުމްހުރިއްޔާކަދެކި

ްފަހުގައިް ްވަކިުވމަށް ްމަޤާމުން ްއޭނާ ްދަޢުަުވާކުރެެވންވާނީ ްކުށަކާމެދު ކުރާ

 1215ެއއީްަރއްިޔތުންނަށްްދެވޭް، ނުވަތަްމަޤާމުންްދުރުކުރުމަށްފަހުގައިކަމަށް.ްއާދެ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއިއް ްރައްަްޔިތުން ްގޮތުން އިމްތިޔާެޒއްގެ

ްމަސްޙަ ްހުރަސްއެޅިދާނެތީްވާލުކޮށްފަިއވާ ްއަދާކުރުމަށް ޢޫލިްއޔަތު

ްެއއްގޮަތކަށްެވްސް ްމިވަނީ. ްގޮތުންކަމަށް ްއިމްތިޔާެޒއްގެ ްދެވޭ ރައްޔިތުންނަށް

ް ްެދވޭ ްއިމްތިޔާެޒއްެގްޢިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ްުނވަތަ ނާޔަތެއް

 1220މިަކމުގައިްައޅުަގނޑުްމިްމަޖިލީހުގެްމެންބަރެއްެގް، ގޮތަކުންނެއްްނޫން.ްއާދެް

ްދަންނަވާލާނަން.ްާއދެހައިސި ްެދކޭގޮްތވެސް ްައޅުަގނޑު މިކަމުަގއިް، އްޔަތުން

ްވިުއގައި. ްމައިނޯރިޓީ ްހިމެނޭނީ ްދެެކީން، އާދެްއަޅުަގނޑު ނޑު އަުޅގަ

ްއެދަޢުާވް، ދަަަޢުވާ ްމެދުަގިއވެސް ްކުށަާކއި ްކުރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ

ްމައިގަ ްކުރަްނވާނެކަަމށް. ްދަޢުވާ ްއެ ްަވގުތުަގިއ ްއޭެގ ްނޑުްފަސްނުކޮށް

ްސަބަެބއްް ްދެ ްސަބަބެްއް، ގޮތެްއގަިއްމީަގއި ްދެޭކްދެ ްމިގޮަތކަށް ނޑު  1225އަުޅގަ

ްއާދެ ްފަސްކުރުމުން ްދަޢުވާ ްފަހަރަށް ްވަރަްށްގިނަ ްެއއްކަމަކީ ، އެބަވޭ.ްޭއގެ

ްއިން ްޙަޤީޤީްގާްފުްޞާފަސްކުރުމުން ްކިތަންމެ ްހުރަސްއެޅޭ.ްޭއގެ ިއމްކުރުމަށް

ްމެން ްިޢއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްދައްަކވައިިފވެސްމެ.ްމިސާލެއް ބަރުން

ޤާނޫނީްޢިލްމުގެްދާއިރާގަިއެވސްްއެކަމަށްްކިތަންމެްއިޝާާރތެއްްކޮށްފަިއވޭ.ް

ްއަުޑއައްަސވާެން ްބޭފުޅުން ްގިނަ ްވަރަްށ  1230ތިޔަިއގެތެރެއިން

ޖަސްޓިސްްޑިނައިޑްްިކާޔްްންަނވާނެްޖަސްޓިސްްޑިލެއިޑްްިއޒްއެނިގވަަޑއިގަ

ްފެކޭ.....ޞާލިބޭްއިންފަކީްނުޞާފަސްކުރާްއިން، ވާހަކަ.ްއާދެް

ް

ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްަވގުތުްހަމަވެއްޖެ.ް، އާދެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1235 

ްމީގެްއިތުރުން...ްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް
ްފާޠިމަތުްދިޔާނާްސަީޢދުް

ްްވާހަކަެދއްެކވުން:
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ް

ްޢިްއޒަްތތެރިްރައީްމާޮޅސްމަޑުލުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް  1240ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގް، ސް.ްއާދެ`ްޝުކުރިއްޔާ

ްމާްއދާތަކަށްްޢަލީްފާއިޒްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްިދޔަ ްފެއިލްވެ ްފެންނަނީްބާބުން ްމި ްބަލާލާއިުރ ، ބޮޑަށް

ްެއއްެޗއްެވއްޖިްއާޔް ްއޮތް ްގޮތަށް ްކަމެއްކުރާ ްއޮެވގެން ްދައުރެއް މަޖިލީހުގެ

ްރައީސްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިދިމާވަނީ. ްދާގޮތަށް ނުޑްް،ފެއިލްެވގެން އަޅުގަ

ްެއއްގޮަތކަށްވެްސް ްވިސްނުމަކީ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްބޭނުންވީ ދަންނަވަން

ް ްނޫނޭ.ްޝަްޚޞިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްގެަނއުމެއް ްއުނިކަެމއް  1245އްޔަތަށް

ްވޭތުވެދިަޔް ްމި ްއެކަމަކު ްނޫނޭ. ްެބހުމެއްވެސް ްބާރުތަކަކާ އެމަނިކުފާނުގެ

ްއިޞްލާ ްކަންކަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްތަޖުރިބާއިން ްއެދެން.ްތަނުގެ ޙުުކރަން

ް ްނުުބނެ ްެއއްެޗއް ްއެްއވެސް ްނުކިާޔ ްއެްއޗެްއ ހަުރްއ29ްައެްއވެސް

ްތިބު ްތިބި ްދޫކޮށްލައިގެން ްައޅުަގނޑުމެްނނަށް ްކޯއްެޗއްތޯ ސިލުވީ.ްޙާްނ

ްފުރިހަމަް، އެހެންވީމާ ްމިއުެޅނީ ްބޭނުންވެގެން ނޑުމެން  1250އަުޅގަ

ްނި ްރިޔާސީ ްފުރިހަމަ ްކުރާގޮތަށް ްއެކަން ޒާމެއްަގިއްޑިމޮކްރަސީެއްއގައި

ްަރީއސް ްިޢއްޒަތްތެރި ްުކރަންވެގެން. ްއެކަން ްއޮންނަގޮތަށް ފުރިހަމަް، އެކަން

ްއާދެް ްނިޒާމެްއގައި ްއެންމެް، ރިޔާސީ ްނަގަން ްނަމޫނާއެއް އަޅުަގނޑުމެން

ްއެމެރިކާް ްނަމޫނާ ްެއއް ްއެހެން.ް، ރަނގަޅު ްކުރަީންހަމަ ްއެކަން އެމެރިކާަގއި

ްދަންނަވާ ްެއއްގޮަތކަްށވެސް ްހަމަ ްބޭނުމެްއްއަޅުަގނޑު ްއެްއޗެއް ްވަކި  1255ކަށް

ްއެވާހަކަ ްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރު އިއްެޔަގިއްދެއްކެވުުމގަިއްްނުވޭ.ްމ.އަތޮުޅގެ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްުނގަންނަަވެއކޭ ްއެނގިަވޑައި ްއޮްތޮގތް ްވިދާުޅވީ ްއެ އެކަމަނާ

ްއޮވެގެންެންއް ްދައުރެްއ ްމަޖިލީހުގެ ްވިދާޅުވީ ްއެކަމަކު ްނެތިން. ދަންނަވާކަށް

ްވަ ްނޫނޭ ްއެކަންޒީރުން ަައްޔަނުކުަރނީ. ްޙަޤީޤަެތްއްްޢަ ްެއވިދާުޅވީކީ އެކަމަނާ

ްާއދެ ްމިބުނާގޮތަށް. ނޑުމެން ްައޅުގަ ްހަމަ ްއޮތީ ްއެކަން  1260މަޖިލީހުެގް، ނޫން.

ްރައީސްް ްޢިއްޒަްތތެރި ްޢަަައްޔަނުކުރުން. ްަވޒީރުން ްޮއެވގެން ، ދައުރެއް

ްވިދާޅުވިހެންް ްވާހަކަިއގަިއ ްޢަފީފްގެ ްެމންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްތ.އަތޮޅުގެ

ްނެތިގެްން ްހަދާނެގޮތެއް ްމީހަކަށް ްެއއްކަލަހެން ްމިއުޅެނީ އަޅުަގނޑުމެން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއެކަމަށް ްހެދުމުގައި ްގޮތްގޮތް ްއެމީހަކަށް ކޮންމެހެން

ްއެހެންނަމަވެސް ްޫނން. ްއުސޫލުްން، ހުރަސްއަޅާކަަަެށއްވެސް  1265ކަެމއް
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ްޙިއްޞާކުރަންް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރަނގަުޅކުރުމުގަިއ ްކަމެްއ ްކުރުމުގަިއ

ް ްވޭުތވެދިޔަ ްމިދަްއކަނީ. ްއެވާަހކަ ްއަހަރ36ްްުބޭނުންވާތީ ަހކަށް

ްވާަހަކް ްޚިލާފުވެަވަޑއިގެން ްޤާނޫނާއި ްއެކި ްމިދައްކަނީ އަޅުަގނޑުމެން

ްތު ްވާހަކަ ްޚިލާފުެވވަަޑއިގެން ްއެބަކުެރޭވްހުޤާނޫނުއަަަސާސީާއއި މަތު

ނޑުމެ ްބެލޭެނގޮތެްއްއަުޅގަ ްއެކަން  1270ންނަްށްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް.ްެއަކމަކު

ްނެތް.ް ްެބލޭކަށެއް ްއެކަން ްއަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ްކޮންގޮެތއްތޯ. އޮތީ

ްކުރެޭވް، އެހެންވީމާ ްަކންކަން ްބޭނުންވަނީ ްބަދަލުވާން ނުޑމެން ްއަުޅގަ މާދަމާ

ްދުވަހަކަް ްރަނގަޅު ްއާދެދުވަހަކަށް ްހަމަް، އެހެންވީމާް، ށް. ނޑަށް ްއަުޅގަ

ްއާދެ ްިމދެއްކުނީ. ްމިގޮތަށް ްމިހެން ްތާއީދެްއްައޅުގަް، މިވާހަކަ ނުޑެވސް

ް ްޑްރާފްޓ18ްްނުކުރަން ްައނބުރާ ްމާއްދާ ްއަްނނާކަށެއް.ްްވަނަ  18ް1275މިތަނަށް

ްއެްއޗެްއކަމަކަށްް ްއޮންނަންީވ ްެއއްގޮަތކަށްވެްސ ްއެީއކީެއއް ްމާއްދާ ވަނަ

ްނުދެކެން.ްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް

ްވަރަޙްމަތުްނިލަންެދއަތޮޅުްުއތުުރބުރީް ްައއްސަލާމްޢަލައިުކމް `ް ްއާދެهللا ްްމިް، ވަބަރަކާތު.

ްއެދުނީ.ްްިއބްރާީހމްްައޙްަމދުްމެންަބރުް ްފުރުޞަތަކަށް ްއަޅުަގނުޑވެސް ްގޮުތން ްމާއްާދގެ  1280ްބަހުސްކުރެވޭ

ްގިަންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިތާނގަިއްވަރަށް ްވާހަކަ ްއެއް ްޭބނުންވާ ްދަންނަވަން އަޅުަގނުޑވެސް

ްއެ ްތަކުރާރުކުރަްއވާ ްބޭފުޅުން ްވިދާުޅވޭ. ްމާއްާދއ16ްާަބ ުގޅޭގޮތުްންްވަނަ

ޔިތުންެގްބަހެއްްޮއެވގެންްމަޖިލީހުގެްތެރެއިންްއެކަުމގެްކަންތަކާމެދުގަިއްރައް

ްޚިޔާލަްށް ްއެ ްދާންވާނީ. ްނިމިގެން ްެއކަން ޚިޔާލުފާޅުކުރެިވގެންނޭ

ް ްނުކުތާއަކީ ްދެވަނަ ްދަންނަވާލަން. ްާވހަކަ ްތާއީދުކުރާ  18ް1285އަޅުަގނުޑވެސް

ްއާދެ ްދެެކވެމުންދަނީ. ްމި ްވާހަކަ ްމާއްދާގެ ް، ވަނަ ނޑު ްބޮޑަްށްއަުޅގަ ވަރަށް

ްމުޙަންމަދުް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްޅ.އަތޮުޅގެ އުފާކުރިން

ްއެވިދާުޅީވް ްއެމަނިކުާފނު ްޔަޤީން ނޑަށް ްއަުޅގަ ްވާހަކައިން. އެވިދާުޅވި

ނޑުްތިންްޚިޔާލެްއް ތަޖުރިބާއާއިްހުނަރުެގވެސްްއަީލގައޭްއެވާަހކަ.ްއެްއަުޅގަ

ްޚިޔާލަ ްއެއް ްތިބޭފުޅުންނަށް. ްރަސޫލުއްްދަންނަވާލަން ްކީ  1290هللاްޞައްލައްهللا

ްއެކަލޭގެފާުން ްއަތްޕުޅުްނ ްޔަހޫދީެއްއގެ ްޒަމާނުގައި ްވަސައްލަމްގެ ޢަލައިހި

ްއެކަ ްެއއްެޗއް ްޔަހޫދީނެންގެވި ްއެ ްމެދުގައި މައްސަލަޖައްސަނީ.ްްޭލގެފާނާއި
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ްއަސް ްއިސްްްޙާބުޖެއްސެވީމަ ްތެރޭގައި ްބޭކަލުްންބޭކަުލންގެ ްތިއްބެވި ކޮށް

ްފަ، ޢުމަރުގެފާނު ްވިދާުޅވީމަްޢަލީގެފާނު ްެއްއޗެއް ްއެކަމާމެދުަގއި ްބޭފުޅުން ދަ

 1295ތިބޭފުޅުންެގް، ކުރެްއވީްޙަދީޘްޢަަލއިހިްވަަސއްލަމްްهللاްޞައްަލއްهللاްރަސޫލުއް

ްބަލާފަިއް ްޮގތެއް ްނެތް ްއޮތް ްއެކަުމގަިއ ްލާޒިްމވެގެްނވަީނ މައްޗަށްެވސް

ްނިންމަ ްއެކަްނ ްވިދާުޅވެ ްޙުކުމެއް ްފެިނވަަޑއިގަންަނާވ ގޮެތއްްވާއެކަމުަގއި

ްވަަޑއިގަީތްޝަ ްމައްސަަލއާިއެގން ްދެން ްަބއްލަަވިއދެއްވުމޭ. ރީޢަަަތުގެގޮތުން

ް ްަފރާތުން ްއޭނަގެ ްދެއްކި ްއޭނަ ްބެއްލެވުމަށްފަހުަގިއ ްދޮގުމައްސަލަ

ްއެހެންނަމަވެސްް ްހިނގާް، ހެކިންވެސް. ްބޭރުފުށުން ްޝަރީޢަތަކީ  1300އިސްލާމީ

ްއެހެންވީމާ، އެްއޗެއްް ްއެއްެޗއް. ްނިންމޭ ްަމއްޗަށް ްއޭަންް،ހެކިބަހުގެ ރަސޫލާ

އެްއެޭދްކަންތައްަތއްްކޮށްދެްއުވމަށްްނިމިގެންްދިޔައީމަްއޭނަައށްްއެނިގގެްން

ްއެއްެޗއްް ްޮއންނަ ްމައްޗަށް ްމީހުންގެ ްބޮޑެތި ްޝަރީއަަތީކ ްއިސްލާމީ ދިޔައީ

ްނޫްނަކން.ްއިސްލާމީް، ނޫންކަން ްއެްއޗެއް ްނިމޭ ްގޮތަކަށް ްބޭނުންވާ އެމީހުން

ްގޮސް ްހެއްކަށް ްޙައްޤަށް ްއެހެންވީމާްޝަރީޢަތަކީ ްއެއްޗެއްކަްނ.  1305، ނިމޭ

ްދޮގުް ްހުރި ްފޮރުވާފައި ްއޭނަ ްފާޅުކޮށްފައި ްއިސްލާމްދީން ްއޭނަ އެހިސާބުން

ްޢަބޫބަކުރުގެފާނުް ްކަމަކީ ްދެވަނަ ްހާމަކުރީ. ްއެތާނަގއި ްއޭނަ ވާހަކަތަްއވެސް

ގުޅިގެންްެއކަލޭގެފާުނގެްމިްމައްސަލަާއިއްލީފާކަމަށްްއިސްެވވަަޑއިގަުތމާްޚަަަ

ްއެކަ ްވިދާޅުީވްގުިޅގެން ްެއކަލޭގެާފނު ްވާހަކަފުޅު. ްދެްއކެވި ލޭގެފާނު

ްތިޔަބައިމީހުންް ްވާނަަމ ްނުބަިއކަމެއް ްފަރާތްޕުުޅންވެސް  1310ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ

ްޖުއްބާކޮުޅް ްޢުމަރުގެފާުނ ްމަސައްކަތްކުރާށޭ. ްހުއްުޓވުމަށް އެކަމެއް

ްއެކަޭލގެފާނު ްޙަޤީޤަތެއް. ްދަންނަ ްެއންމެންވެސް ްއެއީ ްވާހަކަ ްތުރުކުރެްއވި

ްޖުއްބާކޮޅުްތުރުކުަރއްަވިއގެންްނުކުމެވަަޑއިގަތީމަ....

ް

 1315ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއެހިސާބުަގއިްެއކަލޭގެފާނުްވިާދޅުވިްތިމަްނެގްްނިލަންެދއަތޮޅުްުއތުުރބުރީް ްމީސްތަކުންްސުަުވާލުކުެރއްވި

ްްިއބްާރހީމްްައޙްަމދުްްމެންަބރު ްމިހެންނޭ. ްމިއޮތީ ްދަރިކަލުްންމިސުވާލު ްތިަމންގެ ްޖުއްބާައކީ ްތިމަންގެ
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ްއެހެްނީވމާهللاޢަބްދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބަާޔއޭ. ްތިމަންގެ ްބަާޔިއ ްލިބުނު ްދެބައިް، އަށް މި

 1320މިގޮތަށްްއޮތީމައޭްތިމަންްމިްުޖއްބާްތުރުކުަރއްަވއިގެންްއޮތީ.ްއޭގެްމާަނއަީކް

ްގުހުަުތު ްއެާއއި ްއެބަކުރެެވޭއ ްމައްސަލަ.....މަތު ްިޅގެން

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 1325ްސާފުކުރުމުގެްކަންތައްްއެބަްހިނގައޭ.ްވަްއސަލާމްޢަލައިކުމް.ްްްްުއތުުރބުރީްނިލަންެދއަތޮޅުް

ްިއބްާރހީމްްައޙްަމދުްްމެންަބރު

ްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްމެންބަރުް، އާދެްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވު ްޢިްއޒަްތތެރި ްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޝުކުިރއްޔާ.

 1330ްމުޙަންމަދުްޤުބާދުްޢަބޫބަކުރުްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްަރއީސްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްދަންނަވާލަންް، ޝުކުރިއްާޔ ްެއއްެޗްއ ްއެންމެ ްހަމަ

ްސައްލައްްްދުްޢަޫބބަކުރުްމުޙަްނމަދުްޤުބާް ްކީރިތިަރސޫލާ ްއެީއ ްބޭނުންވަނީ.  1335ްޢަަލިއހިވަސައްލަމްެގްهللا

ްމައްޗަްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެކަލޭގެފާުނެގ ްނުކުރާނެއަސްޙާބުން ްދަޢުވާއެއް ްދޮގު .ްކަށް

ްކަންތަކެއްް ްގޮތަަކށް ްދަތިފުޅުވާ ްެއަކލޭގެފާނަށް ްމައްޗަށް އެކަޭލގެފާނުގެ

ަގިއްޙަދީޘްިތްޤުރުޢާނުގައާއިްކީރިތިްރަސޫާލގެްނުކުރާނެއޭ.ްެއއީްއެކަންްކީރި

ްއެހެންވީމާ ްމައްސަލައާިއް، މަނާކުރައްވާަފއިވާީތއޭ. ްެއ ްމައްސަލަާއއި މި

 1340ްތަފާތު.ް

ް

ް

ް`ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަްތތެރިްރައީސް.ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެްބާބުެގްްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީް

ަަރުް ްދަންނަވާލަްންްފާސްނުވެދިޔަްުމޙަންަމދުްރިޔާޟްްމެންބަ ްެއްއޗެްއ ނޑުެވސް ްއަުޅގަ ްމާއްާދއާމެދު

ްރައީސްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްަޒތްތެރި ްއެދުނީ. ްޢިއްޒަތްތެިރް، ފުރުޞަތަކަށް ްގިަނ  1345ވަރަށް

ނުޑވެސްްއެްއެޗްއް މެންބަރުންްދައްކަވަމުންދާްވާަހކަިއގައިްގުޭޅގޮތުންްއަުޅގަ
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ް ްބޭނުންވަނީ. ްގިނަދަންނަވާލަން ްވަރަށް ފަހަރުްްމިބާބުގައި

ްދަުޢަުވާކުރުންރައީސުލް ްމަޖިލީހުގެް، ޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ްމި ްސަފީރުން އަދި

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްފެއިލްވެފައި. ްމިވަނީ ްޢަަައްޔަުނކުރުން ްޮއެވގެން ދައުރެއް

ްވާހަކަފުޅުަގިއް، ރައީސް ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްގިނަ  1350ވަރަށް

ްނު ްބޭނުންނުވީމަ ްތިއްބަާވްސަފީރުންނަކީްއެްސަފީރުންްސަރުކާރަށް ްއެ ަވތަ

ްވަިކް ްވީމަ ްިޚޔާނާތްތެރި ްފައިާސއަށް ްަރއްޔިތުްނގެ ްގޮތުން މަޤާމުގެ

ްއެނޭގް ްއެބަ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިވަނީ. ްބަޔަކަްށ ްއެހެލެވޭ ދިމާލަކަށް

ްމިހާުރް ްވަޒީރުްނވެސް ްފެންވަރުގެ ްޕިޯޔނުންގެ ްފެންވަުރގައި ވަޒީރުްނގެ

ްބޮޑުކުރެއް ްމުސާރަ ްއިހަށްދުވަހުވެސް ްހައްދުފަހަނަްއެބަތިބި.  1355ިވއިުރގަިއ

ްބަލީަގިއް ްކިޑްނީ ްމިރާއްޖޭަގއި ްއެނގޭތޯ ްިމއަދު ްެއކަމަކު ްިމއޮތީ. އަޅާފައި

މީހުންްއެބަތިބިތޯ.ްއެާވހަކަްދައްކާަކްށްްސާގެްއެހީތެރިކަމެއްްނެތިްކިތައްފައި

ްރައީސް ްޢިއްޒަްތތެރި ްނެތިން. ްއެއަރޕޯްޓްސް، އަޅުަގނެޑއް ްފަހުން ވަރަށް

ނޑައެ ްކަ ްހުންނަވައިގެްންއޮތޯރިޓީއަށް ްއެތަުނގަިއ ްއެބޭފުާޅ ްބޭފުޅަކު ުޅްއވި

ްފައިސާެގް ްވަރަްށ ްަބއްލަވާ ްަކންތައްތައް ްއެަކއުންޓެްއގެ  1360އެތަނުގެ

ްއަ ްޖެހިގެން ްކުރެއްވި. ްފެންމަތި ްސްރީލަންކާެގްކަންތައްތަެކއް ްދުވަުހ އި

ްރައީސްއެމްބެސެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްބަދަލުކުރެްއީވ. ްމިއުޭޅްދަންނަވަ، ޑަރަކަށް ން

ްއެމްބެސެވާ ްަބއެއް.ްހަކަައކީ ްިތއްބެވި ްކުރީގައި ްމަދުން ްވަރަށް ޑަރުންަނީކ

ްދުނި، އެހެންނަމަވެސް ްބަަޔކު ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްފަހުން ްތޭރަިއގެ ޔޭެގްބާރަ

ްމިރާއްޖޭގެ ްދަްއަކންފެށީމަްޤައުމުތަކުަގއި ްވާހަކަ  1365ވަރަށްްްައނިޔާވެރިކަުމގެ

ަޑރުންްގިނަވާްންމްބެސެްއްޖެ.ްިމއީްއެޑަރުްންލާންވެގިނަްއަދަދަކަްށްއެމްބެސެ

ް ްދަޢުވާކުރުމުެގްްސަބަބަކީ.މިޖެހުނު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަްށ ދެން

ްމިސާލަކަށް ްއޮތީ ްަދންނަވަން ްައޅުަގނޑު ްހުންނެވިް، މައްސަލަިއގައި ިމހާރު

ް ްބޭނުންނުވީ ްދަޢުވާކުރަން ްއަނިބކަނބަލުން 36ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ް ްބައްަލވާ ްތެރޭަގއި. 36ްްއަހަރު ްުނކުރެިވްއަހަރު ްދަުޢާވއެއް  1370ެވއްޖެއޭ

ބައެއްްރައްޔިތުންްއެބަބުނޭްދެންް، މިސާލަކަށްްމާދަމާ، .ްއެހެންވީމާހުންނަތާ

ްމާދަމާް ްއެހެންެވްއޖިއްޔާ ްއިބްރާހީމްއޭ. ްާޤސިމް މިރާއްޖޭގަިއްވެިރކަންކުރާނީ

ދެންްއެބައިްރަނގަޅުކުަރްއވާީން، ހުވާކުރަްއވާތަނުންްތިނެްއްނުަވތަްހަތަރެއް
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ްމިހާރުްމަނިކުފާ ްިމދަނީ. ްފަސްކުެރވިގެން ްދަޢުވާ ްނުކުެރވި ްދަޢުވާއެއް ނު.

ްފުލުހުންގެް ްސިފައިންނާިއ ްިވސްނާލާއިރުަގއި ްކަންތައްތަކަށް  1375މިރާއްޖޭގެ

ްބައްލަވާް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއާޔ. ްކިތައްް، ވެރިައކީ ްޚިާލފަށް ޤާނޫނާއި

ްމީހު ްކިަތއް ްވެިރއަކަށްހުރެ ްުފލުހުންގެ ްސިަފއިންނާއި ންތޯްކަންތައްތޯ.

ްޖަލުގައިްމަރާލީ....

ް

 1380ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްރައީސްްްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީް ްއޮީތް، ޢިއްޒަތްތެރި ްަދންނަވަން ނޑު ްއަުޅގަ ްކުރިން ްނިންމާލުމުގެ

ްމަރުްުމޙަްނމަދުްރިާޔޟްްްމެންަބރު ްއިޞްލާުޙުކރުމުގެ ްނިންމިްޤާނޫނުއަސާސީ ްމިަތނުން ްޙަލާގައި

ްޢިއްޒަތްތެިރ162ްް، ކަންތައްތައްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިބުނާގޮތުްނ ްމާއްދާގައި ވަނަ

 1385.ްރޭގައިްމަނިކުފާނުްދެއްެކިވްމްހޫރިއްޔާްމަނިކުފާނުްފޮނުވަންޖެހޭރައީސުލްޖު

ްމުާރޖަޢާ ްއެީތގެ ްމުޅި ްމުޅިް، ވާހަކަިއަގއި ްވާހަަކއަްށް، އަޅުަގނޑު އެދެްއކެވި

ްލާއިުރގައިްއެމަނިކުފާނަށްްފޮނުއްވިކަމަކަށްުނވޭ.ްވިސްނާ

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިށީނދެވަަޑއިގެންްެދއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1390 

ްދަށުން، އެހެންވީމާްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީް ްޤާނޫނުގެ ްބުނާގޮތުްނ162ްް، މި ްމާއްާދގަިއ ްވަނަ

ްރައީސްްްުމޙަްނމަދުްރިާޔޟްްމެންަބރު ްފޮނުއްވަންޖެހޭނެް، ޢިއްޒަތްތެރި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ްިމީއ

ްކެތްމަދުވެފައޭ.ްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތިބީ ްަރއްޔިތުން ްއެަބިވދާޅުވޭ ްމަނިކުފާނު އެްއޗެއް.

ްމިޒަމާުނގައި...، އެހެންވީމާ

ް1395 

ޝުކުިރއްާޔް، ވުންްއެދެން.ްއާދެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިށީނދެވަަޑއިގެންެދއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީގެ ްމިލަދުންމަޑުލު ްމެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި

ްމުޙަންމަދުްޠާރިޤް.ް

ް

ްއާދެްމިލަދުްނމަޑުލުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި  1400ްއަޅުަގނުޑް، ޝުކުރިއްާޔ
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ްފުރަތަަމްނުކުތާައކީފާހަގަކޮށްލަްމުޙަްނމަދުްާޠރިޤްްވާހަކަެދއްކެުވން: ްއެބައޮތް. ްދެތިްންނުކުތާެއއް ްބޭނުންވާ ، ން

ްދެންސަ ްބައި. ްއޮތުމުެގ ްދައުރެއް ްމަޖިލީހުގެ ނޑައެޅުުމގައި ްކަ ، ފީރުން

ްއަދާކުރަްއާވް، ދެވަނަކަމަކީ ްަވގުތީގޮތުްނ ްމަޤާމް ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ

ްއާދެ ްޝަރުތުަތއް. ްެއއޮންނަ ްޤަބޫުލކުރެ، ބޭފުޅަކަށް ޭވގޮތުަގިއްައޅުަގނޑަށް

ްއަ ްާވޖިބުތައް ްނަމަވެސްް، ދާކުރާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ  1405ަވގުތީގޮުތން

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްހުންނަންޖެހޭނެ ްބޭފުޅެއްެގެވސް ްކޮންމެ އަދާކުރާ

ްޝަރު ްމަޖިލީހުގެްްޠުމަޤާމުގެ ްރައްޔިތުންެގ ްކޮންމެހެން ހަމަވާންޖެހޭ.

ްޝަރު ްފުދުނީކަމަްޠުމެންބަރުކަމުގެ ްނިންމައިގެންނެްއްހަމަވީމާ ށް

ްސަބަބަކީ ްއެކަންތައްަތއް، ކަމަކުނުދާނެ. ްއެވާހަކަަދއްކާ ނޑުމެން ، ައޅުގަ

ްޚާއްޞަްޝަރުް، ތައްޠުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްޝަރުް ްލާފަިއްޠުވަކިން  1410ތަކެއް

ްއެހެންވީމާ ްހުރެެގން. ްސަބަބުތަެކއް ްއަޅުަގނުޑް، އެއޮތީ ްނުކުާތ އެ

ްނުކުތާއަކީް ްދެވަނަ ނޑަެއޅުމުަގއިްސަް،ފާހަގަކޮށްލަން. ްކަ ފީރުން

ްއޮންނަން.ް ްދައުރެއް ްމަޖިލީހުގެ ްަޤބޫލުކުރެވޭ ްވަރަށް އަޅުަގނޑަްށވެސް

ްވަޒީރުންްުއޭޅް، ސަބަބަކީ މިހާރަކީްމިއީްމަަސއްކަތުްމީހުންގެްފެންވަރުންގެ

ްއާދެ ްފެންވަރުެގް، ޒަމާނެއް. ްދަށް ްއެންމެ ްބޮޑުާވއިރު  1415މުސާަރ

%ް ްވަޒީރުނ66ްްމަޤާމްތަކަަަށް ް%ބޮުޑާވތީވެ ބޮުޑވަނީ.66ްްނަށްެވސް

ްމިހާރުް، އެހެންވީމާ ްޤަބޫުލކުރެވޭ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްބަާލއިރުވެސް ްއުސޫލުން އެ

ްމިފަދަް ްއޮންނަން ްދައުރެއް ްމަޖިލީހުގެ ްއެބަޖެހޭކަން ކޮންމެހެންވެސް

ްނިންމުމުގައިވެސްް ްއާދެ، ކޮންމެކަމެއް ްއަދާަކމުން. ްދައުރު ، ަވޒީރުންގެ

ްއަދާކުރެ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްއަނެއްކަމަކީްއެންމެފަހުން ްފަހުންް، ވުނު  1420ދާދި

ްސްކޭްން ްސީ.ޓީ ްއޭނާ ްމީހަކު ްބޭްއވި ްހޮސްޕިޓަލުގައި ްޖެހިގެން ސްޓްރޯކެއް

ްއޭ ްަހދަން ްއެމް.އާްރ ްނެތިގެން ްއެތަނުންވެްސްކޭ.ޑީ.ހެދެން ްގެްނގޮސް އަްށ

ް ްބަިލްހަދައި ްމި ްޑޮްކޓަރެއް ްބޭރަށްދާންެވގެން ްައނެއްކާ ްގެނެސް ނިމިގެން

ްދިޔަ ްެއއްކޮްށ ްދުވަުހްމީހާއާއި ްދެވަނަ ްގޮސްަފިއ ްސިލޯނަށް ްޑޮކްޓަރު ްއެ .

ްޙާލަތެއްަގިއް ްމިފަދަ ްވަިކކޮށްފި. ްަވޒީފާއިން ްއޭނަ ްއައިއިރު  1425އޮފީހަށް

ްވާހަކަައކީ ްމިދަންަނވާ ްއަޅުަގނޑު ްމިހިރީ. ްކަންތައްަތްއ ، އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ް ްއެނބުރި ްއޭނަ ްޑޮކްޓަރަކު ްދިޔަ ްެއއްކޮށް ްމީހަކާއި ެއއްކޮްށްްައއުމާބަލި
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ްމިކަހަލަްވަޒީފާް ްއިނގޭތޯ. ްނޫން ްކުޑަކުަޑކަމެއް ްމިއީ ްވާހަަކ. ްވަކިކުރި އިން

ްެއހެންވީމާ ްހިނގާ. ްއެބަ ްކޮންމެް، ކަންތައްތައް ްއެަބޖެހޭ ނޑުމެން އަުޅގަ

ްވީހާވެސް ްހަމަ ްކަމެއްަގިއވެްސް، ކަމެއްަގިއވެސް ްކޮންމެ ްއޮތް  1430ލެވެން

ްއާދެ ްއޮންނަން. ްދައުރެއް އަޅުަގނޑަްށް، އެހެންވީމާް، މަޖިލީހުގެ

ްވަޒީރުަކްން ނޑައެޅުުމގަިއވެްސ ްކަ ްަވޒީރުން ޤަބޫލުކުރެވޭގޮުތަގއި

ްއެހެންވީމާ ްއެބަޮއވޭ. ްދައުރެއް ްމަޖިލީހުގެ ، ދިނުމުގައިެވސް

ްކޮންމެހެންވެސް...

ް1435 

ްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް.ޝުކުރިއްޔާްްްމިލަދުްނމަޑުލުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް
ްމުޙަްނމަދުްާޠރިޤްްވާހަކަެދއްކެުވން:

ް1440 

ްފ.އަތޮުޅެގްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1445 

ްރަީއސްްނިލަންެދއަތޮޅުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްިމްައޅު، ޢިއްޒަތްތެރި ްމިވަގުތު ްބޭނުންަވނީ ްސާފުކޮށްލަން ްަގނޑު

ްއިންނަވާތީްޢަބްދުލްޣަފޫރުްއިްބރާހީމްް ްމިނިސްޓަރވެސް ްހެލްތް ްމަޖިލީހުގައި ްމިީއް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްޙަޤީޤަތެއްތޯްއެމަނިކުފާނުްއަިރހުންްހާމަކޮށްދެއްވުމަށް.ްްވާހަކަެދއްެކވުން:
ް

ް1450 

ްއެދިވަަޑއިގަތުމަްށްް،ައޅުަގނޑުް، އާދެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެދިވަަޑިއގަތް ްމެންބަރު ޢިްއޒަތްތެިރ

ްއެހެންނަމަވެސް ްއިޙްތިރާމްކުރަން. ނުޑްެއގޮ، އަޅުަގނޑު ްއަޅުގަ ތަްށ

ް، ސާފުކޮށްދިނުމަށް ްމެންބަރުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި އިސިއްޔަުތްންހަލ.އަތޮޅުެގ

ްއެސުވާެލްއް ްނަމަވެްސ ްއިންނެވި ްމިނިސްޓަރު ްހެލްތް މިތާނގައި
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ްއާދެްއަޅުަގނަޑކަށެ ްއިނގޭތޯ. ްނުކުެރވޭެނ ްނުކުތާއެްއް، އް  1455ިނޒާމާބެހޭ

ްލްޔާސްްއިބްރާހީމް.ްއިލ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމީހުންް، އާދެްލްޔާސްްއިހައްުދންމަތީްެމންަބރުް ްފަސޭަހއިންާވކަމެްއހެން ްއެހާ ްހިެއއްުނވޭ  1460ްައޅުަގނޑަށް

ެއއްްދުވަހުްއޭނަްހަމަްދިޔައިމާްމާދަމާްވަޒީފާިއންްވަކިާވގޮތަށް.ް، ޒީާފއިންވަްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްސަރުކާރުެގް، އެހެންވީމާ ްއަިދ ްވާހަކަފުޅުން ްއޭނާގެ ނޑަށް އަުޅގަ

ްގިަން ްވަރަށް ްއެބަހުިރ ްޑޮްކޓަރުން ްނޭނގެ. ނޑަކަްށ ްއަުޅގަ ވަޒީާފއެްއކަން

ްއެހެންވީމާ ްގެންގުޭޅ. ްފަރާތްތަކުންވެސް ްއަޅާނުާލްއަުޅަގނ، އަމިއްލަ ޑު

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްހަމަގައިުމވެްސ ްއެްއޗަީކ ްއެނޭގ ނޑަށް ްއަުޅގަ  1465މިއިނީ.

ްދެން ްނެތްކަން. ްަވކިކޮށްފައި ްަވޒީފާއިން ނަޑްށް، އެނިގގެނެއް އަުޅގަ

ްޑޮކްޓަރުްން ްާދއިރާިއން ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްިހެއއްނުވޭ ްއަުޅަގނޑަކަށް ނޭނގިެއއް

ްިރއްޔާ.ްފެންވަރުގެްމީހަކުްަވޒީފާއިންްވަިކވާނެހެނެއް.ްޝުކު
ް

ް1470 

ްއެދިވަޑަިއގެންނެވި، އާދެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ިނޒާމާބެޭހް، ުޝކުރިްއޔާ.

ްސާފުކޮށްދެއްަވއިފި.ް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްނަމަވެްސ ްދަށުން ނުކުތާއެްއގެ

ްއިބްރާހީމްް، އާދެ ްޙުސައިްނ ްއިލްޔާސް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި އދ.ގެ

ްނުކުތާއެއް.ްނިޒާމާބެހޭް

ް1475 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ނުޑް، އާދެްއަިރއަތޮޅުްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްއަުޅގަ ްތަޅުމުަގއި ްމި ްމިނެގީ ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ނޑު ްއަުޅގަ

ްިމް، ވާހަކަދަްއކަމުންދާއިރުްއިލްޔާސްްުޙސަިއންްއިްބރާީހމްް ްކަންތައްަތކާއަދި ްހުރިހާ ްބެހޭގޮތުްންްތަޅުމުަގއި

ްއެހެންވީމާް:ވާހަކަެދއްެކވުން ްއެބަހުިރ. ްުސވާލުކުރަން ނޑު ްއަުޅގަ ްވަޒީރުންނާ ްގިނަ  1480، ވަރަށް

ްއޮތްތާނގަިއް ްގަާވއިުދ ްމިތާ ްބޭނުންގޮތެއް ްހަމަ ްތިހައްދަވަނީ ރިޔާސަތުން

ްއެހެންވީމާ ްއެދެްން، އޮްއވާ. ްދެއްވުން ްމިއަދު ްފުރުޞަތު ްއެ ނަޑށް އަުޅގަ
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ް ްމިތިބި ްމިތާ ްބޭނުން ނޑު ްއަުޅގަ ްއިނގޭތޯ. ްގިނަ ްވަޒީރުންނާްވަރަށް

ްއެގެންދަނީ.ް ްއެމީހުން ްހަލާކުކުރަމުން ްަރއްޔިތުްނ ސުވާލުކުރަން.

ްދަ ްތިބެ ްލިބެމުްންއުހުވާކޮށްގެން ްމުސާރައެއް ްބޮޑުކޮށް ްއެހާ ްފައިސާ  1485ލަތުގެ

ްއެސުވާލު ްއަރަިއގަންނަމުންދަނީ. ްަޙއްޤުތަކަށް ކުަުރަްންްރައްޔިތުންގެ

ްބޭނު ްއަުޑއަހަން ްޖަވާބުދާރީތައް ްއެމީހުންގެ ްރައްޔިތުންނަްށްބޭނުން. ން.

ްއިްއވަންްބޭނުން.ް
ް

ްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމެންބަރުްރިޔާސަތުން ްނުުކތާއެއްކަމަްށް، އާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި ްނިޒާމާބެހޭ  1490އަޅުަގނުޑ

ްކުރީަގއިެވްސް ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަ ްނެތުމުގެ ްއޮތުމާއި ްމި ބަލައިގަެނވެން

ްކޮ ނޑު ްއަޅުގަ ްތިބޭފުޅުންނަށް ްދެން ްގެންދިޔައީ. ންމެހެންްދަންނަވަމުން

ްކޯފާވެަވޑަިއގަންނަވަްން ްއިތުރަށް ްބޭނުންނުވާތީ ްހޫނުކުރުވަން އިތުރަށް

ްާއދެ ްނުދަންނަވަނީ. ްއެްއޗެއް ްއެައށް ްއަޅުަގނޑު އަިރއަޮތުޅް، ބޭނުންނުވާތީ

 1495ްއުތުރުބުރީްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްމަޖްދީްއިބްރާހީމް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްަރީއސްްންަބރުްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންަްބަރުް، `. ްއުތުރުބުީރެގ އަރިއަޮތޅު

 1500ްޙުސައިންް

ްައިދްްމުޙަްނމަދުްމަްޖދީްއިްބރާީހމްް ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްއިޞްލާޙުކުރަމުންދާ ްވިދާޅުވިފަދައިން ްމުޙަންމަދު

ްއޮތީްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއެވސް ްޢަމަލުކުރަމުންދާ މިހާރު

ްލަމަތަކުްންރައީސުލްޖުމް ްހަމަަތކާއި ްޙަވާުލކުރެވިަފއިވާ ްޢަމަލުތައް ހޫރިއްޔާެގ

ްވަނީް ްަމޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުންގެ ްރައްޔިތުން ްާބރު ްވަކިކުރުުމގެ އެްއކިބާވާނަމަ

ްމިކަންް ްނުކުރައްާވފައި. ްމެންބަރުން ްއެ ްމިކަްނވަީނ  1505ލާޒިމުކުރުވުމާފައި.

ް ްފެނުމަކީ ްހާމަކޮށް ްވަރަށް ނޑުތަކަށް ްޯލގަ ްކޮންމެހެންްރައްޔިތުންގެ މިއަދު

ްފުރިހަމައަށްް ްވާޖިބު ްއެބޭފުޅުންގެ ްއެބޭފުުޅން ބޭނުންވެއްޖެކަމެއް.

ްކަންތައްތަކަާކިއް ްއެބުނާކަހަލަ ްރައްޔިުތންނަށް އަދާކުރެްއވިނަމަ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްޮއވޭ. ނޑަށް ްއަުޅގަ ްޔަޤީންކަން ދިމާވެގެންނުދާނެކަމުގެ

ްކި، ރައީސް ްއަނެްއކޮޅަށް ްެއްއކޮޅުން ްވަރަށްްޤާނޫނުއަސާސީ ްމިކަން  1510ޔާލީމާ
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ްތަޖުރިބާކުރެވިދާނެ.ް ްމިކަން ްަރއްޔިތުންނަށް ްހާމަވާނެ. ރަނގަޅަށް

ްފުރިހަމަކޮށްް ްމިކަްނވަނީ ްލާބައަށްޓަަކއި ްހެަވާއއި ްނަސީާބއި ރައްޔިތުންގެ

ްމިހާރުވެސްް ްއެނގެން. ްމިއޮތީ ްމިއަދު ްމީހުން ްނުކުރި ްމިކަން ނުދެއްވާފައި.

ްެއކަން ްތެރޭަގއި ްމީހުންގެ ްާސބިތުކޮށްދެމުން.ްއަުޑއުފުލާ ްއެދަނީ ކަން

ްވެދާނެ.ް ްމަދީަކމަށް ްބައިވަރުތައް ްލިބުނު ްއެމީހުންނަަަށް  1515އަދިވެސް

ްރައީސްް ް، ޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވާފަިއވާނެ ްމީގެކުރިން ލަތުްޢަދާައޅުަގނޑު

ްަދއްވެރިވެަފއިނެތް ްދިރިއުޅެން ްތަނެއްަގިއ ްނަމަ ްއެތަނަކުްންޢަޗޭ. ދާާވތް

ްޗޭ.ްޝުކުިރއްޔާްިޢއްޒަތްެތރިްރައިަީސް.އްދަްއެނހިދުންްއުފަންކުރަނީްލިބޭ
ް

ް1520 

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާެއއްްރ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.، އާދެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްަރއީސްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްނުކުާތއެއް، ޢިއްޒަތްތެރި ްނިޒާމާބެހޭ ނުޑ  1525ްމިެނގީްްއަުޅގަ

ދާދިދެންމެއަކުްވާހަކަފުޅުްދެްއެކވިްއއ.ގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަަަރުްމަޖްދީގެްްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްވިދާޅުިވއިުރގަިއް، ވާހަކަފުުޅގައިް ްނިސްބަތްވާގޮތަށް ްމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުްނގެ

ްރ.އަތޮުޅް ްއަޅުްނނޭ ްގެންގުޅޭ ްމައުމޫން ްިތބީ ްމަޖިލިްސގައި ރައްޔިތުންގެ

ްެއހެންވީއިރުަގިއްމެ ްފިޔަވައި. ްމަދުމީހަކު ްކަހަލަ ްވަޙީދު ްޢަލީ ންބަރު

ްހާމަކުރަންް ްރަްއޔިތުންނަށް ްމިވާހަކަ ްނަަގއިެގންވެސް ްނުކުތާއެއް  1530ނިޒާމާބެހޭ

ނޑަކަށްްމިއަުދވެސްްިމްތިއްބެވީ.. ްބޭނުން.ްކިހިނެއްތޯްވޯޓުނަގަނީ.ްމައިގަ
ް

ް

ްރުްއިށީނދެވަަޑއިގެންެދއްވުންްއެދެން.ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1535 

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް
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ްށްވުރެްިގނައީްމެންބަރުން..ައކ34ްަޑީ.އާރު.ީޕގެްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް
 1540ްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް

ްއެެދންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެއިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްވުން ްޢިއްޒަތްތެިރް، . ްއއ.ެގ ނޑު އަުޅގަ

ްއެހާބާރަްށް ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްއިބްރާހީމް ްމަޖްދީ ްމުޙަންމަދު މެންބަރު

ްމިތަނުންް ްނެރޭނަން ނޑު ްއަުޅގަ ްވިދާޅުވެއްެޖއްޔާ ްދެވަނަފަހަރަށް  1545އެހެން

ް ްކަރާމާތަްށ ްމަޖިލީހުގެ ްާއދެޙުއިނގޭތޯ ްނުބައްލަވާ. ނިޒާމާބެޭހް، ރުމަތަަަށް

ނޑުްއަުރވަިއފިން.ްްނުކުތާއެއް ްއަުޅގަ

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1550 

ނޑުްނިޒާމީްނުކުތާްނެގީްިމގަާވއިުދގައިްއޮްތގޮތަށްް، `.ްއާދެްްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްއަުޅގަ

ްބުނެފައި.ްްމުޙަްނމަދުްމަްޖދީްއިްބރާީހމްް ްަގވާއިުދަގއި ްމި ްަކނޑަެއޅިގެން ްމިއޮތީ ްބުނަން ްބާރަށް

ްރައީސްްޢިްވާހަކަެދއްެކވުން: ަްް، އްޒަތްތެރި ްއެކަން ްބުނާކަށްނެތިން. ނޑު ްއަޅުގަ އެަކން

ްއެހެންނަމަވެސް ްނުޖެހޭ. ްޢިއްޒަތްތެިރް، ހަނދާންކޮށްދޭކަށްވެސް ައޅުަގނުޑ

ް، ރައީސް ްގަާވއިދުެގ ްހާމަކޮށްދިނުމަކީ ްއެވާހަަކ ްނެުރއްީވމަ  22ް1555އެރޫލިންގ

، ްތތެރިްރައީސްވަނަްމާއްދާގެްދަށުންްއަުޅަގނޑަށްްލާޒިމުކުރާކަމެްއ.ްޢިއްޒަ

ްމިނެގީއަޅުަގނ ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ްމި ްހަމަ ްޢިއްޒަތްތެިރް، ޑު ރ.އަތޮޅުެގ

ް ްގަާވއިދުގެ ްއިާޝރާތްކުރަްއވާ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްމާއްދާއާިއ4ްްމެންބަރު ަވނަ

ްރައް ްބަހެްއ ްއަޅުަގނޑަށް ްއެކަްންޚިލާފަށް ްަރއީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ދުކުރިއިުރ

ްޢިއްޒަތްތެ ްއިނގޭޯތ. ްނުހުއްޓުވާތީ ްރައީސްްމަނާކޮށް ްމިކަްން، ރި ނޑު  1560އަުޅގަ

ް ްަގާވއިދުގެ ްއަުޅަގނޑަްށްލާޒިމުކަމެއް.22ްްކުރުމަކީ ްދަށުން ވަަންމާއްދާގެ

މިހެންްމިދެންނެވީްރ.އަތޮޅުެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދަކީްމިަކްން

ތަޖުރިބާކޮށްްމިކަންްރައްޔިތުންނަށްްއޮޅުވާލުމަށްްމަސައްކަތްުކރާްމީހެއްކަންް

ްކިވާނެ.ްޝުކުިރއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމިޤައުމުްހެ
ް1565 

ް
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އަޅުަގނޑުްރ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް، އާދެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއިށީނެދަވޑަިއގަންނަވަްން ްގެންދިަޔއީމަ ްވާހަކަފުުޅްދައްަކވަމުން ްވަޙީދު ޢަލީ

ް ްއެކަން ނާޑލަން. ްކަ ްމައިްކ ްމެންބަރަށްްދަންނަވާފައި ޢިްއޒަތްތެިރ

ްއެހެްނވީމަ ްއެގޮތަްށް، ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ. ްމެންބަރު  1570ޢިްއޒަތްތެރި

ްއެހެންނަމަވެސް ްޤަބޫލުކުރަނީ. ްއަުޅަގނޑު ، ވިދާޅުނުެވވޭނެކަމަށް

ްއާދެ ްެއއޮތީ. ްޙުސައިްން، ވިދާޅުވެަފއިތާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ޅ.އަތޮުޅގެ

ްއިބްރާހީމްްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.

ް

 1575ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ް، އާދެްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ްދެންމެައކުޝުކުިރއްޔާ ްޢިއްޒަތްތެިރް، ިޢއްޒަތްތެިރްރައީސް. ްއއ.ެގ

ރ.އަތޮުޅެގް، މެންބަރުްމުޙަންމަދުްމަޖްދީްއިބްރާހީމްްދެންމެްއެްޢަލީްވަޙީދުްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްވަޙީދު ްޢަލީ ްމެންބަރު ްވާހަކަފުޅަްށްްޢިއްޒަތްތެރި ދެއްެކިވ

ްނެްނގެިވްއިޝާރާތް ްނުކުާތއެއް ްނިޒާމީ ްއެ ްއެމަިނކުފާނު  1580ކުަރއްވާަފއި

ްގިަން ްވަރަށް ްހަމަ ްއަމިއްލަފުޅަށް ްއެމަނިުކފާނު ްެއއީ ނެންގުވުމަކީ

ްމާޅޮހުް ްމި ްވިދާޅުވޭ ްވާހަކަފުޅުދައްަކވާއިރު ްއެމަނިކުފާުނ ޖަލްސާތަކުގައި

އެމަނިކުފާނުގެްއަސްުލްއެންމެްރީތިް، މިްމާޅޮހުްމަޖްދީ.ްއެހެންވީމަ، މަޖްދީ

ްރީތިނަމުްން ްއެ ްއެހެންެވގެން ްދެކެނީ. ްއަޅުަގނޑު ްެއއީކަމަށް ނަންފުޅަކީ

 1585ްމުޚާޠަބުކުރީ.ް

ް

ް

ްދެކުނުބުރީެގް، އާދެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނިލަންދެއަތޮުޅ ްއެދެން. އިށީނެދވަަޑއިގެންެދއްުވން

ްއަޙް ްމެންބަރު ްނާޝިދު.ޢިއްޒަތްތެރި ްްމަދު ްއެންމެފަހުގެ ޢިއްޒަތްތެިރްމިއީ

ްވާހަކަފުޅަށްފަުހް ްނާޝިދުގެ ްމިހިސާބުން ްދެއްކެވުމަށް. ްވާހަކަފުޅު  1590މެންބަރު

ްސްްނިންމާލާނަން.ހުބަ

ް

ްއާދެްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީް ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްބާބުެގް، ޝުކުރިއްޔާ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ

ްއްދާާއއިްބެހޭގޮތުްނ...ވަނަްމ18ްާްމެންަބރުްައޙްަމދުްނާިޝދުް
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 1595ްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ނ.އަތޮޅުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުް، ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްޠާރިޤްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްޠާރިޤް.

ް

 1600ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޑުްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްއަޅުަގނ، ުޝކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއާދެމިލަދުްނމަޑުލުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް

ްއިބްރާހީމްގެ، މިނެގީްވާހަކަެދއްކެުވން:ްމުޙަްނމަދުްާޠރިޤް ްމަޖްދީ ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްއއ.ގެ

ްިޢއްޒަތްްް ްރ.އަތޮޅުގެ ްއަވާހަކަފުޅުަގއި ްވަީޙދުގެ ްޢަލީ ްމެންބަރު ބުރަްށްތެރި

ްއުނިކަް ްކަރާމަތަށް ްމެންބަރެއްގެ ްމަޖިލީހުގެ ްލިބޭގޮތަށްްހުތުރުވާގޮތަށް  1605ން

ްއަޅުަގނުޑް ްހީޮކށް ްފާހަގަކުރަްއވާނެކަމަށް ްއެކަްނ ްގެންެދވީމަ ވާހަކަފުޅު

ްމިކަންތައްތަުކެގް ްޮއޅުވާލުާމއި ްވަޙީދަކީ ްޢަލީ ްއެީއ ްއިނީ. މަޑުކޮށްލަިއގެން

ްައޅުަގނުޑް ްެއއީ ްފާހަަގކުރުން ްފްލޯރގައި ްމި ްސީދާ ބޭފުޅެއްކަމަށް

ް.ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއިްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް
ް1610 

ް

ް ްވާހަަކދެއްެކވުން: ްނަންގަަވއިގެްން، ާއދެރިޔާސަތުން ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުކުތާ ނިޒާމާބެހޭ

ްގެންދަާވިއރު ްދެކިވަަޑއިގަންަނވާގޮްތް، ފާހަގަކުރަްއވަމުން ްބޭފުޅުން ެއކި

ްއެހެންވީމާ ްހިނގައިދާނެ.ްދެން ްދޭތެރޭަގިއް، ތަފާތުވެގެން ްެއއާއި ނޑު އަުޅގަ

ްމެންބަ ްހޫނުެވވަަޑއިަގންނަވާނެގޮތަްށްޢިއްޒަތްތެރި ްއަނެއްާކ ްއިުތރަށް  1615ރުން

ްެއކަހަލަް ްއަުޅަގނޑު ްނަހަދަންވެގެން ްކޯފާަވޑަިއގަންނަވާެނޮގތަށް ނުވަތަ

ްހުރިާހް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެނގޭ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްނުދައްކަނީ. ްއިތުރަށް ވާހަކަ

ްވަރަްށް ްއެްއޗެއްަް ްހުރިހާ ްއޮތް ްމިގަވާިއދުގައި މެންބަރުންނަށްވެސް

ްއެހެންވީމަސާފުކޮ ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެކަން. ްެއކަންް، އެަކމަކު، ށް

ްިތއްބަަވއިް ްެއއީްއެނިގވަަޑއިގެން ްުކރެއްޭވކަން ްެއގޮތަށް ްކަންތައްތައް  1620ެވސް

ްއެގޮތަްށް ްމެންބަރަކު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެްއވެސް ްއިނގޭތޯ. ހިަިތާމަހުރިކަމެއް

ްއިހާނެތިބަ ްމެންބަރަކަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައްދުއަނެއް ްއަިދްކުރުހެއް މަކީ
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ްބޭފުޅުންނާ ްރައްިދމާއަްއެހެންވެސް ްބަހެއް ްެއކަހަލަ ދުކުރުމަީކްށް

ްއާދެ ްއަޙްމަދުް، ކޮށްގެްނވާނެކަމެއްނޫން. ްެމންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ދ.އަތޮޅުގެ

 1625ްނާޝިދުގެްވާހަކަފުޅުްނިންމާލަދެއްވުންްއެދެން.

ް

ް ްެމންަބރު ްުއތުުރބުރީ ްރަީއސްނިލަންެދއަތޮޅު ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްޑްރާފްޓ18ްްް، އާދެ. ްމާއްާދ ްްވަނަ

ްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްނާިޝދު ްތާއީދުކުރެޭވްއަްޙމަދު ނޑު ްއަުޅގަ ްމިއޮތްގޮަތކީ ްފޮނުވާފައި ްމިހާރު ްކޮމިޓީން ުކރާ

ްއޭގެކުރިްން ްނުަވތަ ްހުރެގެން ްމަޤާމުގައި ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ގޮތެއް.

ްތު ްކުށެއްކުރިކަމުގެ ްޖިނާޢީ ްއޭނައާމެދުހުނަމަވެސް  1630ަގިއްމަތުަގއި

ްއެދަޢުާވް ްއޮެވގެން ްދައުރެއް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނެގ ދަޢުވާއެްއކުރުން

ްަޤބޫލުކުރާގޮތުަގިއް ްއަުޅަގނޑު ްމިއޮތްގޮތަީކ ްޑްރާފްޓްަގިއ ްމި ފަސްކުރުމަށް

ނޑުްމިގޮތަށްްޤަބޫލުކުރާްސަބަބުވެސްް މިކަންްއޮންނަންވާނެގޮތް.ްއަިދްއަޅުގަ

ްޤަބޫލު ްމިގޮތަށް ނުޑ ްއަޅުގަ ްސަބަބެއްވެްސްދަންނަވާލާނަން. ނުކުރެވޭ

ް ް)ށ(18ްްދަންނަވާލާނަން. ްާމއްދާގެ ްޢަބްދުއަވަނަ  1635ހދ.ް، ނަޞީރުهللاްށް

ްމަޤާމުގެް، މެންބަރު ްޭއނާގެ ްމީހަކު ްމަޤާމުގައިހުރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ

ްދަޢުވާް ްޮގތަކުން ްެއްއވެސް ްކުށަކަށް ްކޮށްފަިއާވ ހައިސިއްޔަތުން

ްހު ްހުށަހަޅާފައިވާ ްމި ްދަންނަވާނީށަހެނުކުރެވޭނެކަމަށް ްައޅުަގނުޑ ، ޅުމަކީ

ްރައްޔިތުްނެގް ްމިއޮތް ްފާސްކޮށްފައި ްމިމަޖިލިސްއިން އަޅުަގނޑުމެން

ް ްބާބުގެ ްއަިދ32ްްމަޖިލިސްގެ ްއެްއޗެކޭ ްޚިލާުފވެސް ްވަރަށް ްމާއްދާއާއި  1640ވަނަ

ްަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ރައީސްްްދެކޮޅުވެސްްޖެހޭްެއއްެޗއްނޫނޭ.ްޢިއްޒަތްތެރި

ްމީހަކުމަޤާމުގައިހު ް، ރި ްމިބުނަީނ32ްްައޅުަގނޑުމެން ްމާއްދާގައި ވަނަ

ްރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްޤަރާރަކުން ްފާސްކުރާ ްމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ

ްރައީސް.ް ްޢިްއޒަްތތެރި ްކީްއެވގެންތޯ ްވަިކކުރަނީ ްވަކިކުރަނީ. ްމި މަޤާމުން

ްޚިލާފުވެގެން.ް ނޑަެއޅިގެްނ ްކަ ްޤާނޫނާއި ްނުވަަތ  1645ޤާނޫނުއަސާސީާއއި

އެކަީށގެންނުވާަކމެއްްކޮށްެގްން، ގެްމަޤާމުަގއިހުރެްކުށެއްްރިއްޔާރައީސުލްޖުމްހޫ

ްލާޒިމު ްކުރުން ްމަޤާމުަގިއ ްއޭނާ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ނުވަތަ

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްނާޤާބިލުވުމުން.ްމިގޮތަށް ްއަދާނުކުެރވޭކަަހލަ މަސްޢޫލިއްޔަތު

ްކުށެްއކޮށްގެްން ްިމ ްއޭނާ ްފާސްކޮށްގެން ްމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންެގ
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ްޭއގެފަހުންްމިވަކިކު ްވަކިކޮށްަފއި ްމަޤާމުން ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  1650ރަނީ.

ްފާސްކޮށްފައަ ްމިތަނުން ްޅުަގނޑުމެން ްޭއނައާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ދޭތެރޭގަިއްއި

ްފާސްކޮށްފިއްޔާުމް ްމާއްދާެއއް ްއަޅުަގނޑުމެން ްނުކުެރވޭނެކަމަށް ދަޢުވާއެއް

ްެއއްގޮ ްއަޅުަގނޑަށް ްމިއީ ްދެކޮޅުެޖހޭނީ. ްކިހިނެއްތޯއޭ ަތކަށްވެްސްމިދޭތި

ނޑުމެންްމިްމާއްދާްމިވަނީްވަރަށްްމަތީް ޤަބޫލުކުރެވޭކަެމއްނޫން.ްއެއީްައޅުގަ

ްބާބުގަިއް ްމަޖިލިސްެގ ްރަްއޔިތުންގެ  1655އަޣްލަބިއްޔަަތކުން

ްަވކިކުެރޭވގޮތަށް ްމީހަކު ްމަޤާުމގައިހުރި އޭަން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްއެހެންވީމަް ްފާްސކޮށްފައި. ްއި، އިމްޕީޗްކުެރވޭގޮތަށް ްމީހަުކްއޭނަ މްޕީްޗކުރެވޭ

ްަޝރީޢަތަށްވެްސް ްއޭނަ ްޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި ްައޅުަގނޑު އިމްޕީޗްކޮށްފަިއ

ްއެީއް ްޮއވެއްެޖއްޔާމު ްހުށަނޭޅޭގޮތަކަށް ްޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅެންޖެހޭނެ.

ްއަޅުގަް ްއޮތް ްފާްސކޮށްފައި ްކުރިން ްޚިލާފުްޗަްެއއްނޑުމެން ްަވރަށް  1660ކާިއ

ްމިވާހަކަ ްދެކޭީތވެ ްައޅުަގނޑު ްިމްްކަމެއްކަމަށް ްއަޅުަގނޑު ދަންނަވާލުމަށް

ްޮބުޑް ްވަރަށް ްެދއްވީީތ ްފުރުޞަތެއް ްނަމަވެސް ްފުރުޞަތެއްގަިއ އެންމެފަހު

ްދެކޭގޮުތަގިއް ނުޑ ްއަުޅގަ ްމިދަންނަވާލީ. ްމިކަން ޝުކުރިއްާޔ.

ްމީހަކަށްވެްސްއެދަ ްހުންނަ ްމަޤާމުގައި ވާކުރުްންޢުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ

 1665ދިްއެމަނިކުފާނުްއެކަމަކާްިބރުފުޅެއްްނުގަްންއެއީްއޮންނަންޖެހޭނެްކަމެއް.ްއަ

ްެއގޮތަށް ްވަނީ ްހުވާަގއިެވސް ްއެމަނިކުފާުނގެ ްެއއީ ދިވެހިރާއްޖޭެގް، ނަވާނެ.

ް ްޤާނޫނުަުތަކަށް ްޤާނޫނުައސާސީާއއި ރުމަތްތެރިކޮށްްޙުއިސްލާމްދީނަށާއި

ކާކުޯތްދަޢުވާކުރާނީ.ް، ހިަިތައިގެންްވެރިކަންްކޮށްފަިއްއޮންނާނީ.ްއެހެންވީމަް

ްޑުްކޮށެއްކޮށްފަކާްނޯންނާެންބަރާބަރަށްްއެކަންްކޮށްފައިދިަޔއީމަ.މާބޮ

ް1670 

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްަވރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިއްޔާްިޢއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް
ްއަްޙމަދުްާނޝިދުްާވހަކަެދއްކެުވން:

ް1675 

ްއާދެ، އާދެްްޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިަި ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެިރ ނުޑް، ޝުކުިރއްާޔ ްއަުޅގަ މިހާހިސާބުން

ްބަ ްހުޅުވާލުންހުމި ްހުޅުވާލި ްދައްކަވަްންް، ސަށް ވާހަކަފުުޅ
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ްފުރުޞަތުއަރުާވް ްމެންބަރުންނަށް ްިޢއްޒަތްތެަެރި ްހުރިހާ އެދިަވޑަިއގެންނެވި

ނޑު މިހާރުްކުރީގަިއެވްސް، ދަންނަވާލިހެންްނިމުނީ.ްދެންްމިހާތަނުންްއަޅުގަ

ްފެއި ްމާއްދާަތއް ްބާބުގެވެސް ްމަޖިލީހުގެ  1680ަމްވެގެންދިަޔއިލްްރައްޔިތުންގެ

ްފުރުޞަުތް ްއަުޅަގނޑު ްހުށަހެޅުމަށް ްއިޞްލާޙު ްމެންބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެހެންވީމަ ްފްލޯރގައި. ް، ދިނީ ްމިހާރު ްފަސްއަކުރަށްވެްސ ްމި 16ްމިގޮތަށް

(ް ްމާއްާދގެ ް)ނ(16ް، ދ(ވަނަ ްމާއްދާގެ ް)ނ(17ްް، ވަނަ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ދެްންޑްރާފްޓިންގް، ވަނަްމާއްާދގެް)ށ(18ް، ދާގެް)ހ(ވަނަްާމއ18ްްއަދިް

ްމެންބަރުންް ްޢިްއޒަތްެތރި ްފްލޯރއިން ްމި ްބަދަލުަގއި ްފޮނުވުުމގެ  1685ކޮމިޓީއަށް

ްވާހަކަުފޅުތަކުެގއަލީަގިއް ްދެއްކެވުނު ްމި ްހުށަހަޅުއްވަިއގެްނ އިޞްލާޙު

ނޑަްށްމިގޮތަ ްއަޅުގަ ްލިބުނީމަ ްތާއީދު ްެއއަށް ްހުށަހަޅުއްވާ ްފްލޯރއިން ށް

ްމިކަންކޮށްގެންް ްމިގޮތަށް ްދެން ްދަންނަވަން. ްވާހަކަ ްނިންމާނެ ްއަހާ ވޯޓަށް

ްނުނި ްގޮތެއް ްފްލޯރއިން ްމި ްދިއުމުގައި ޖެއްާޔްއްމިންކުރިއަްށގެންދާ

 1690ދެންް، ދެއެހިސާބުންްމިމާއްދާތައްްއުނިޮކށްލާގޮތަށްްއަޅުަގނޑުްނިންމާނީ.ްއާ

ްވާހަކަފުުޅް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެްނ ނޑު ްއަޅުގަ މިހިސާބުން

ްއަޅުަގނުޑް ްެދއްވުަމީކ ްހުށަހަޅުއްވާ ްއިޞްލާހުތަެކއް ދައްކަަވިއގެން

ްއެހެްނވީމަ ްއާދެ، އެދޭކަމެއް. ްދަންނަވާލަން. .އަތޮުޅެގްލ، ެއވާހަކަ

ްމެންބަރު ްއާދެް، ޢިއްޒަތްތެރި ްނުކުތާއެއް. ްޢިއްޒަތްތެިރްމާ، ނިޒާާމބެހޭ ލޭެގ

 1695ްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޝީދު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޖަލްސާަގިއްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްމިއަުދގެ ްނިންމެވުން ްނިންމެވި ްތި ްދެންމެ ްމިހާރު ްމަނިކުފާނު

ްއެޖެްނޑާްްްވާހަކަެދއްކެުވން:ނަޝީދުް ްޖަލްސާގެ ްމިއަދުގެ ްނުފެންނަނީ ްއަޅުަގނަޑށް  1700ްނިންމެވިދާނެކަމަށް

ްނިމިފައިވާތީ.ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.
ް

ް

ްކީކޭތޯ.ްސާެފއްނުކުެރުވނުްއިނގޭތޯްތިވިދާުޅވިްއެްއެޗއް.ް، ކީކޭތޯްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1705 
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ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްރަީއސްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްޤަބޫލުކުރެވޭ، ޢިއްޒަތްތެރި ނޑަްށ ްިމއަދުެގްްައުޅގަ ްގޮުތގައި

ްއެހެންވީމާްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްނިމިއްޖެ. ްައއިޓަމް ްއެޖެންޑާ ނޑަެއޅުްއވި ްކަ ، ޖަލްސާއަށް

ްނުކުރެްއވޭނެ.ް ްތިަޔކަމެްއ ްދަށުން ްއެޖެްނޑާގެ ްޖަލްސާގެ  1710މިއަދުގެ

ް...،އެހެންވީމާ
ް

ް

ް، އާދެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފެނިެއއީ ްމެްނބަރަށް ްވެދާނެ.ްޢިއްޒަތްތެރި ވަޑަިއގަންނަާވގޮތްަކމަށް

ްގޮެތްއް، އެކަމަކުް ްދެންނެވިން ނޑު ްއަުޅގަ ްފަށައިގެްނއިރު ނޑު ްއަުޅގަ  1715މިއީ

ްއެހެންވީމާ ްއަޅުަގނުޑް، ނިންމުމޭ. ްނިންަމން ްގޮތެއް ްމިއަށް ައޅުަގނޑު

ްވާހަަކްދަންނަވަން.ްއާދެް، ބޭނުން.ްއެހެންވީމާ ްގެންދާނެ ްކުރިއަށް ، ެއގޮތަށް

ްމެންބަ ްއާދެްޢިއްޒަތްތެރި ްއެދެން. ްހުށަހެޅުއްވުން އިޞްލާުޙް، ރުން

ްއާދެ ްބޭފުޅުން. ްބޭނުންފުޅުވާ ްޢިއްޒަތްތެިރް، ހުށަހަޅުއްވަން ލ.އަތޮުޅެގ

 1720ްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޢީމް.ް

ް

ްއާދެްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި 16ްް، ޝުކުރިއްޔާ ް)ދ( ްމާއްާދގެ ްްށްއަވަނަ

ްހުށަހަޅާްއިޞްލާަޙކީްްއްެކވުން:ނަޢީމްްވާހަަކދެ ް، އަޅުަގނޑު ްގޮތަްށްއެމިހާރުވެސް ޑްރާފްޓްކުެރވިފަިއވާ

ްެއީއް ްއޮތުން. ްމަޝްވަރާގެމަތިން ްމަޖިލީހުގެ ްޢައްޔަނުކުރުމަށް ސަފީރުން

ްބޭފުަޅުކް ްކޮންމެވެސް ްއުންމީދުކުރަނީ ނޑު ްގޮތް.ްއަުޅގަ ްހުށަހަޅާ  1725އަޅުަގނޑު

ް ްއޭެގ ްއަދި ްއަކުެރްއެގްތާއީދުކޮށްދެްއވާނެކަމަށް. ްދެަވނަ ްޭއގެ އިތުރަށް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްަބއި ްގެަނއުމުގެ ްއަނބުރާ ްސަފީރުން ްހިމެނޭ ގޮތުަގއި

ްސަފީރުް ްބޭފުޅަކު ްހުންނަވާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަކަށް ބޭނުންވަނީ

ްއިްޚިލާފުކަމެއްްކުަރއްަވއިފިކަމަށްްއިހާނެތިވެއްޖެހިނދެްއގައިްނުަވތަްގަވާއިދާް

ްފެ ްއެބޭފުޅާައްށްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ  1730ނިވަަޑއިގަންަނވައިފިހިނދެްއގަިއ

ް ްއަނބުރާ ްއެއާސަފީރު ްއަދި ްއޮތުން. ްްގެނެޭވގޮތަްށ ވަނ18ްްަޚިލާަފށް

ްބޭުނންވަނީ ްައޅުަގނޑު ްބާބުްން، މާއްދާއަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ މި

ްމާއްދާތަކަްށް ްޤާނޫނުައސާސީެގ ްާފސްވެފައިހުރި ްމިހާރު ްއެއީ އުނިކުރަން.



 64 

ްފު ްއެ ްހުންނަާވްބަލާއިރު ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަކަށް ްތަޢާުރޟުވާތީ. ުށއަރާ

ްސަބަބުން ްކަެމއްގެ ްކުރައްވާ ްއެބޭފުޅާއާްބޭފުޅަކު ނޑުމެންނަށް  1735މެދުްއަޅުގަ

ްެއހެންނަމަވެސް ްނުވާނެ. ްހަމަޖެހޭކަމަކަށް ްއެާހ ްއެީއ ، ދަޢުވާނުކުރެޭވގޮތަށް

އިގެންްކުަރްއާވްމާޔަތްކުރެވޭނެްރަީއސްކަމުގެްމަޤާމުގައިްހުންނަވަްޙިއެބޭފުޅާް

ް ްޤާނޫނުތަކުްންޙިކަންތައްތައް ްހަދަންޖެހޭ ްބާީކ ާމޔަތްކުެރވޭފަދަގޮތަކަށް

ް ްފެންނާތީ ްއުނިކުރަްނ18ްްހެދޭނެކަމަށް ް)ށ( ްއަދި ް)ހ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްއާދެ ްހުށަހަޅަން. ްބޭނުންވަ، އަޅުަގނުޑ ްދަންނަވާަލން ްއަޅުަގނޑު  1740ީންދެން

ދާގެް)ނ(ްމިހާރުވެސްްއޮްތްވަނަްމާއ16ްްްެއއީް، ފާސްނުވެދިޔަް)ނ(.ްއާދެ

ްއަޅުަގނޑަްށް ްރަނގަުޅގޮތްކަމަްށ ްއެއީ ްހުށަހަޅަނީ. ނޑު ްއަުޅގަ ގޮތަށް

ްއަޅުަގނުޑެގް ްބޭފުޅަުކ ްކޮންމެވެސް ްއުންީމދުކުރަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ފެންނާތީ.

ްމިހުށަހެޅުމަށްްތާއީދުކޮށްދެއްާވނެކަމަށް.ްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް1745 

ްމެންބަރުްމިހާހިސާބު، އާދެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަްތތެރި ްހއ.ގެ ްނުކުތާއެްއ ްނިޒާމާބެހޭ ން

ްއަޙްމަދުްމުޢިއްޒު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1750 

ް، ވަނަްމާއްދާގެް)ނ(16ް، ަވނަްމާއްދާގެް)ދ(16ް، ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް

ްސްހުވަނަްމާއްދާްފާސްނުވުމާއިްުގޅިގެންްބ18ްަް،ވަނަްމާއްާދގެް)ނ(17ްްއަްޙމަދުްމުިޢއްޒުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްހަނދާންވޭފައް ްވިދާޅުިވ ްމަނިކުފާނު ްއިޞްލާޙުަތްއް، ޓަވަން ްޖަލްސާގައި މި

ްމަޖިލިސްގަ ްމި ްނޫނޭްހުށަހަޅައިގެން ަަކަށް ްއިޞްލާޙުކުާރގޮތަ އި

ްވަރަށްްހުބަ ްމަނިކުފާނު ްއެހެން ްފޮނުއްވާނީއޭ. ްކޮމިޓީއަށް  1755ސްވުމަށްފަހު

ނޑުވާީތްމިދަންނަވާލީ.ްެއީއްްޞަރީޙަބަހުންްވިދާޅުވިް ހަމަްހަނދާނެއްްއަުޅގަ

ްހުށަހެޅުމުގެް ްއިޞްލާުޙ ްއެްއވެްސްބޭފުޅަކު ްކަންނޭނޭގ ްވިދާުޅވީމަ އެގޮތަށް

ސްްުކރިއަށްްގެންދިަޔއީީކ.ްމަނިކުފާނުްހަމަްކުރިންްހުވިސްނުމުަގއެއްނޫންްބަ

ްގޮތުްން ްސާފުކޮްށލުމުގެ ްހަމަ ްނުވޭޯތ ްނިންމާފައި ްއެގޮތަްށ ނިންމާފައި

 1760ްދަންނަވާލީ.

ް
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ް

ްބަ، އާދެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެންނެވީ ނޑު ްގޮެތްއްހުއަުޅގަ ނޑު ްއަުޅގަ ްނިމުމަށްފަހުގައި ސް

ްއާދެ ްޭއގެކުީރގަިއވެްސް، ނިންމާނަމޭ. ްދެންނެވީ. ްއަޅުަގނޑު އެހިސާަބށް

ްފުރުޞަތުް ްފްލޯރަގއި ނޑު ްއަުޅގަ ްބާުބގަިއވެސް ްމަޖިލީހުގެ  1765ރައްޔިތުންގެ

ްއިޞްލާޙުދީ ްއާދެްތަގެން ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވަނީ. ްނުކުތާއެްއް، އް ނިޒާމާެބހޭ

ްއާދެ ްވަޙީދު. ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ް، ރ.އަތޮޅުެގ 16:36ްިމހާރު

ްވެއްޖެ.

ް

 1770ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްރައީސްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވާލާނަން. ްކުރުކޮށް ްމަޖިލިސްގެް، ވަރަށް ްުމޅި

ްގޮެތްއްްލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:ޢަ ްމަޖިލިްސއިން ްމުޚާޠަބުކުރެއްވީ ްނިސްބަތްާވގޮތުން ފްލޯރއަށް

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްގޮަތކަށް. ްއެކަހަލަ ްރަނގަޅުނޫންވާނެބާއޭ. ނިންމުން

ްއެއްެލްއވީ.ްއެހެންވީމަް ްމެންބަރަށްް، ކޮޅެއް ްހއ.ގެ ްޔަޤީންކޮށްލަދިނީ  1775ެއކަން

ްއަޅުަގނޑު.
ް

ް

ްދެންނެވީ.ްއެހެންވީމަ، އެހެންވީމަ، އާދެްްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންް ްވަިކގޮެތްއް، ައޅުަގނޑު ނޑު އަުޅގަ

ް ްމިހާރު ްއަދި ްވާހަކަ. ްނުނިންމާ ްަކނަޑއަޅާ  1780ވުމާެއކީަގިއ16:36ްްއޭރު

ްދެްން ްައރުވަން. ްހުސްވަގުތުޮކޅު ްމެްނބަރުންނަށް ްިޢއްޒަތްތެރި އަޅުަގނޑު

ް ްމެންބަރުންްްޖަހާއިރ11:66ްުހުސްވަގުަުުތކޮޅަށްފަހު ޢިްއޒަތްތެިރ

ްވަަޑއިގެންެދއްވުމަށްްއެދިދަންަނވަން.
ް

 1785ް]ށ11:66ްްނ16:36ްްްއިންޓަވަލްް[

ް

ްއިށީނދެަވަޑއިގެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޮގނޑިކޮޅުަތކުަގއި ްމެންބަރުން ެދއްވުްންންޢިއްޒަތްތެރި

ް ްމިހާތަނަށް ްޢ57ްައެދެން. ްއާދެ، ްވަޑަިއގެންދެްއަވއިފި. ީލްެމންބަރުން

ްފާޢިޒް،ްބ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.
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ްބޭނުންްްމާޮޅސްމަޑުލުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް ްމިފުރުޞަތު ނުޑ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްމިކުރަނީް

16ްްްޢަލީްފާއިޒްްވާހަކަެދއްެކވުން: ް)ދ( ްމާއްާދގެ ްހުށަހަޅާލަންްއަވަނަ ްއިޞްލާެޙްއ ނުޑވެސް ްއަުޅގަ ްށ

ްބޭ ްއާދެ،ްޑްރާފްއަޅުަގނޑު ްދިނުންވާތީ. ްާފސްނުވެ ްއޮތްގޮތަށް މުންްއުޓްގައި

ްއެހެންވީމާ،ް ްވަގުތު. ްހުށަހެޅުމުގެ ްއިޞްލާޙު ްމިއޮތީ ްމިހާރު  1795އަލުން

ްހުށަހަޅާް ްއަުޅަގނޑު ްއާދެ، ްހުށަހަޅަނީ. ްއިޞްލާެޙްއ އަޅުަގނުޑވެސް

ް ްިއޞްލާޙުކުރުން،16ްްއިޞްލާޙަކީ ްގޮތަށް ްމާއްާދެގް)ދ(ްއަންނަިނވި ވަނަ

ްޤަ ްޖަމްއުމުބޭރު ްއަޤްވާމީ ްބައިަނލް ްރާއްޖެއިްންޢިތަކަށާިއ ްއޔާތަަކށް

ް ްމަންދޫބުން ްސަފީރުންނާއި ނަޑއަޅާ ްރުހުމާކަ ްމަޖިލީހުގެ އެުކްރައްޔިތުންގެ

ްރައްޔިތުން ްހުށަހެޅުމުގަިއ ނޑު ްއަޅުގަ ްމިގޮތަްށ ްއާދެ، ނަޑއެޅުން.  1800ެގްކަ

ްޭއގަ ްދަަައުރެއް ްނޫްމަޖިލީހުގެ ްވިްސނޭގޮތަކީ، ނޑަށް ްއަުޅގަ ީންއޮންނަން

ްރައްޔިތުންނަށްް ްިދވެހި ްޢާންމު ްމިއަދު ްއެތަންތަަނކީ ްގޮަތކީ، ބޭނުންވާ

ްމިންވަރަށްްއެތަންތަނުގެ ްލިބެްނހުރި ްޚިދުމަތް ްގޮތެްއަގއިްވުރެން ހަރުަދނާ

ްތަންތަނަށްް ްލިބޭ ްޚިދުމަތް ްއެތަންތަނުގެ ްރައްޔިތުންނަށްެވްސ ދިވެހި

ްދައު ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްދިޔުމުަގއި ްއޮވެއްޖަނަމަްބަދަލުވެގެން  1805ރެްއ

ްއާދެ،ް ްހީވަނީ. ްައޅުަގނޑަްށ ްފަސޭހަވާނެކަމެކޭ ްެއއީ ްކުރެްއވުން އެކަން

ްޙަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަލާލާއިރުމިއަދު ްކުރިމަތިލާ ްޤީޤަތަށް ސީތަްއްމްބައެ،

ްޚަރަދުތަކެއްް ްބޮޑެތި ްތިބުމަކީ ްހުޅުވަިއގެން ްބޭރުަގިއ ްާރއްޖެއިން ރާއްޖޭގެ،

ްދަ ްެއކަމައުހިނގާ ްބަޖެޓުން ްކަެމއް.ްއެެހންކަމަށްވާއިުރްލަތުގެ ްހޭދަކުރެވޭ ށް

ްހަާދް ްދޮގު ްބޭނުންވާ ްހަދަން ްސަރުކާރުން ްހުސްއެކަނި ްހަމަ  1810އެތަންތަނަކީ

ްހުންނާކަށެއްް ްވެަފިއ ްއެކަނި ްތަނަކަށް ްހުރި ްދިނުމަށް ްފަތުރާ ދޮގު

ްލިބޭް ްޚިދުމަތް ްރަްއޔިތުންނަށް ްިދވެހި ްުނވޭ. ްބޭނުމެްއ އަޅުަގނޑުމެން

ްއެބަޖެ ްވާން ްކުރަންޖެހޭނެ.ްތަންތަނަށް ްެއކަންވެްސ ްއާދެ، ޭހ.

ްިދވެހި ްޚިދުމަތެްއެހެންނަމަވެސް، ްލިބޭނެގޮތަްށްއްްރަްއޔިތުންނަށްވެސް ވެްސ

ްދިވެހިް ްއޭެގއިުތރުން ްއާދެ، ްބޭނުން. ްައޅުަގނޑުމެްނ ްވުން  1815އެކަން

ްމިއަދުރައްޔި ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްޝަކުވާަތކަކީްތުންނަށް ްމިއަންނަ ،ްއަހަމުން
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ްހަބަމްއެ ްކަެމއް ްސީއަކުން ްދިޔައިމަ ްއެތަނަށް ްވާހަކަ. ްވަރަްށްނުކުރެވޭ މާ

ްއަޑު.ްހިތާމައާ ްއަންނަ ްބުނަމުން ްވާހަކަ ްނެތް ްކޮްށދެވެން ްއެކަމެއް އެްއކޮށް

ްމީ ްމިހާރު ްއިތުރުވަމުްންއާދެ،ްއަމުދުން ްމަޤާމުތައް ދާްވިހާހެންްސަފީރުންގެ

ްނުވާ ްއެއްގޮތަކަްށވެސް ްހަމަ ްރޯލެއްނެތި ްމަޖިލީހުގެ ްދުވަސްވަރެްއަގއި  1820ެންދާ

ްއެބަް ްރޯލެއް ްމަޖިލީހުގެ ްހަމަ ްކުރެވެން. ްއެކަން ްހެޔޮނުވާނެ ހަމަ

ް،ކައަކަށްްދަންަނާވލަންްބޭނުންވީއޮންނަންޖެހޭ.ްއަޅުަގނޑުްއެްނމެްފަހުްވާހަ

ްބޭނުމެއްަގއި ްއެްއަމިއްލަ ްއުމުރުވެސް ްމުޅި ްވަީންބަމްއަުޅަގނޑު ސީއަކަށް

ްފަހަރަކު ްއެންމެ ްއެްހަމަ ްއެ ްމުހްތާދެއްގައި ްއަމިއްލަ ެގްއްބެސަޑަރެމް.

ްއެ ްނޫނީ ްީމެގްބަމްފަރާތުން ްެއއީ ްއާެދ، ްއެދެން. ްކަމެއް ްފަރާތުން  1825ސީގެ

ްސިލޯނުެގް ްލައިސެންްސއެްއ، ްްޑރައިވިްނގ ްކުީރގައި. ތަންކޮޅެއް

ްލައިސަ ްހޯދަންވެގެން ްަލއިސެންސްެއްއ ްއޮތީރިޑްރަިއވިންގ ޓީއަްށްންްސ

ްދިަޔއި ްބުނީއަޅުަގނޑު ްއިނގި،ްމާ ްކާޑުަގއި ްއޮތް ްދީފައި ްބަހުންްއޭރު ރޭސި

ސީއަށްްގޮްސްމްބަްކަލޭްދިވެހިްއެް،ހުއްދަދެވޭްކެޓަގަރީަތއްްލިޔެވިަފއިްނެތީމަ

ްކޮށްލައިް ްމީގަނޯޓަރައިޒް ްކަލެއަށް ްއަްނނަހަރޭ ްއޮތީްްގެން ްދީފައި  1830ހުއްދަ

ްއޭގެް ްތިމަްނނަމެން ްއެހެންެވއްޖެއްޔާ ްހުއްދަ. ްކެަޓގަީރއޭ ްއެވެނި މިވެނި

ްަލއިސަންސް ްތިމަންނަމެންގެ ްދިވެިހްްމައްޗަށް ްއަުޅަގނޑު ދޭނަމޭ.

ްވަ ްޮގސް ްއެއެންބެސީއަށް ްކޮްށގެން ްމަސައްކަތް ްފައިންޕުުޅްސެމްބެރަށް ަޑރު

ްްފެނި ްއުޅެގެްންރެޓަސެކެފަސްޓް ްމިގޮތުން ްއެގޮތް ްދަންނަވާ ރީއަށް

ްނޫނޭ.ް ްތަނެއް ްހުރި ްކޮށްޭދކަށް ްކަންތައް ްތިކަހަލަ ްބުނީ  1835އެންމެފަހުން

ްއަޅުަގނ ްދެން ްނުކޮށްދެވޭނޭ. ްދެންނެވިތިކަމެއް ްހުރިްޑު ްކަމަކަށް ްކޮން ން

ްތިއްެބވިް ްމަޤާމުގައި ްސަރުކާުރގެ ްހުސްއެކަނި ްހަމަ ްމިއީ. ތަނެއްތޯއޭ

ް ްވަޑަިއގެން ްހަމަޖައްސާލަންްހޮޓާބޭފުޅުން ްއޭްްއެކަނި ްތަނެއްތޯ ހުންނަ

ްއެ ްއިރާދަްމްބަސީދިވެހި ްއާދެ، ްޭއގަފަހަކުންްިމއީ. ކުެރްއވިްއާޔ

ްޙާލަތުމްބައެ ްދަން. ްުނވެސް ްދާކަށްވެްސްްސީއަކަށް ްނުވަނީސް  1840ބަދަލު

ްބޭނުމެއްނުވޭ.ްޝުކުިރއްޔާ.ް

ް
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ްމެންބަރުންނަށްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްދެްން ްހުށަހެޅުއްވުމަށް. ްހަމަ ްއިޞްލާޙެްއ ްގެންަދނީ ްއަރުވަމުން ފުރުޞަތު

ްެއކަމާއި ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްކުރުކޮްށްބެޞްލާޙު ްސަބަބު ްހުށަހެޅުއްވި  1845ހޭގޮތުން

ްއެދެން.ް ްގެންގޮސްެދްއވުން ްެއގޮތަށް ްދެން ްނިމުީނ. ްެދއްވީމާ ްކޮށްލަ ބަޔާން

ްުަ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދެުކނުބުރީގެ ްތިލަދުންމަތީ ްދެން އާދެ،

ްއާދިލް.ް

ް

ް ްެމންަބރު ްދެކުުނބުރީ ްޢިތިލަދުންމަތީ ްބ.ައތޮޅުގެ ްދެންމެ ނޑު ްއަުޅގަ ްފާއިްޒްާއދެ، ްޢަލީ ްމެންބަރު  1850ްްއޒަތްތެރި

ނުޑްްމުޙަްނމަދުްއާދިލްްާވހަކަެދއްކެުވން: ްއަޅުގަ ްއަިދ ްތާއީދުކުރަން. ްއަޅުަގނޑު ްިއޞްލާަާޙަށް އެހުށަހެޅުއްވި

ްމާއްދާއަކަށް ްއޮތުމާްއެހެން ްހުށަހަޅަން ނޑަްށްއިޞްލާެޙއް ްއަޅުގަ އެކީގަިއ

ްއެފުރުޞަތުްލިބިދާނެތޯްދަންނަވާލަން.

ް

 1855ްއާދެ،ްކުިރއަށްްގެންަދވާ.ްްކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަ

ް

ތީަ ުދްނމ  ުކުނުބރީަ ިތލ  ރުަ ދ  ްނބ  ނޑުައާދެ،ްޝުކުިރއްޔާ.ް މ  ުޅގ  ނަ  16 މިަ ިމާހރުަ ޭބުންނވ ނީަ އ   ާމްއާދގަ  ވ 

ް( ނ)

ުވންަ ާއިދލްައަްޙމަދުް ްއކ  ދ  ކ  ިއާވތީަް:ާވހ  ފ  ިއްލވ  ނޑ ށްަ ށްައަ( ނ) ފ  ުޅގ  ށްަ ނަ ފ ންަ އ  ކ   ިއްޞާލޙުަ ޮގތ 

ނ ޅ  ހ  ނޑުައަ  ަް.ުހށ  ޅާަ ުޅގ  ހ  ކީަ ުހށ  ނަ  16 ިއްޞާލޙ   1860( ނ) ާމްއާދގަ  ވ 

ށްަ ިނިވޮގތ  ްނނ  ްިއްޞާލުޙުކުރންަ އ  ްއޭނާެގް. ަރއީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާއަށް

ްޢުޛުރެްއް ްނުކުރެވޭަފދަ ްއަދާ ްަވގުތީގޮތުން ްމަސްއޫލިއްޔަތު މަޤާމުގެ

ް)ށ(ް ްމާއްދާގެ ްމި ްރައީސަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްއެކަން ދިމާވުމުން

ަރއްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުންް، ގެްމަތީންްއެްނގެްންނެތްްހިނދެއްގައިގަިއވާްގޮތު

ްަވގުތީގޮތުްން ްމަްސއޫލިްއޔަުތ ްމަޤާމުގެ ްއޭާނގެ  1865ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ

ްނިންމައިފިނަމަ ްިދމާވެއްޖެކަމަށް ްޢުޛުެރއް އެމަޤާމުެގްް،އަދާނުކުރެވޭފަދަ

ްރައީުސލްޖުމްހޫ ްއަދާކުރާނީ ްވަގުީތޮގތުން ރިއްޔާެގްމަސްއޫލިއްޔަތުަތއް

ްމަސްއޫލިއްަޔުތް ްމަޤާމުގެ ްއޭާނގެ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއަދި ނާއިބެވެ.

ަުވާންވާނީް ްޙަވާލު ްއަލުން ްމަޖިލީހުގެްް،އަދާކުރުމަށް ްރަްއޔިތުންގެ އެކަން
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ްހުށަހަޅާް ްއަުޅަގނޑު ްިމއީ ްއެްނުގމަށްފަހުގައެވެ. ްލިޔުމަކުްނ  1870ރައީސަށް

ްއިޞްލާޙު.ްޝުކުިރއްޔާ.

ް

ްއިޞްލާުޙްްވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްކެް ްގެންދަވާ ްހުށަހަޅުއްވަމުން ްމެންބަުރން ްޢިއްޒަތްތެރި އާދެ،

ްއިނގޭތޯ.ް ްއެެދން ްގެންޮގސްދެްއވުންވެްސ ްފޮނުްއވަމުްނ ލިޔުްއވާލަްއވާފައި

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމާލޭެގ ްއާދެ، ްދަތިވާނެ. ްގެންަދން ްކުރިއަށް  1875އެހެންނޫނީ

ްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޝީދު.ް

ް

ްމެންބަރުްްަމދުްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަން ްޢިްއޒަްތތެރި ްލ.އަތޮޅު ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްހުށަހެޅުއްވުންްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ް)ދ(16ްްެއީއް،ްނަޢީމްގެ ްމާއްދާގެ ްހުށަހެޅުއްިވްއަްވަނަ ށް

ްއެްއޮކށްްއަޅުަގނުޑް ނޑުްާތއީދުކުރަން.ްދެންްެއއާއި  1880ހުށަހެޅުއްވުމަށްްއަުޅގަ

ްބޭނުންވަ ްދަންނަވާލަން 17ްްނީ ް)ނ( ްމާއްާދގެ ްބަެއއްްއަވަނަ ށް

ް ްމެންބަރުން ްޚިޔާލުތަކާްޢިއްޒަތްތެރި ގުިޅގެްންްފާޅުކުރަްއވާފަިއވާ

ްެއް ްޭބނުންވަނީ. ްއަޅުަގނޑު ްހުށަހަޅާލަން ްއިޞްލާހެއް އަޅުަގނުޑގެ

މިހާުރްަވގުތީގޮތުްން،ްނުޑްހަމަްދަންނަވާލަންްބޭނުންވޭއިޞްލާޙުަގއިްއަުޅގަ

ްމަ ްމެދުވެރިވީާމްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްޙާލަެތްއ ްފަދަ ްނުކުެރވޭ ްއަދާ  1885ޤާމު

ްއެމަޤާމުގެް ްނާއިުބ ްއޭާނގެ ްެމދުވެރިވީމާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

ްއަދާކުރަްއަވނީ.ްދެން ްޤާޫނނުއަސާސީއިްމަސްޢޫލިއްޔަތުތައް ްންްއެއަށްފަހުަގއި

ްއެހެންވީމާް ްމެންބަރަަަކަށް. ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްމިދެނީ އެބާރު

ްރައްޔިްރައްޔިތުންގެް ްެއއަށްފަހު ްރަީއސަށް، ްމަޖިލީހުގެްމަޖިލީހުގެ ތުްނ

ްރައީސަށްް ްނާއިބު ްއެހެންވީމާ،ް، ްމެންބަރަކަްށ. ްމަޖިލީހުގެ ްަރްއޔިތުން  1890ދެން

ްނާއިުބް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުން ްނުވަތަ ްރަީއސް ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުން

ްތިްއބަވާފާނެރައީ ްގޮުތަގއިވެްސ ްް،ސްެގ ްމާއްދާަގިއ4ްްމިބާބުގެ ވަަނ

ްޝަރުބަ ްޠުޔާންކޮށްފަިއވާ ްޢުމުރުން ްއެއީ ްމީހެއ35ްްްތައް. އަހަރުވެފަިއވާ

ްމަޖިލީހުެގްމެންބަރުންގެް ްއެހެންނަމަވެސް،ްަރއްޔިތުން ްމީހެއް. ކަމުގައިުނވާ

ްއޭެގް ްޖިނާޢީ، ްއެހެންވީމާ، ްދިވެހިން. ްމުސްލިމުން، ްތިއްަބވާނީ  1895ގޮތުަގއި

ް ްހައްދެއް ްޝަރީއިމުގާއިތުރުން ްކުރިކަން ްކުެށއް ްސާބިތުެވްކުެރވޭ ަޢތަށް
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ްމަޖިލީހުގައިް ްރައްޔިތުްނ ްމީހުންނަށްވެސް ްލިބިފަިއވާ ްއަދަބު ްެގއްލި އަބުރު

ްހުންނަންޖެހޭް ްމަޤާމުގަިއ ްއެހެންވީމާ،ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނުތިއްބަވާނެ.

ްއެހެންނަމަ ްހަމަވާނެ. ްމިބޭފުޅުންގެ ްޝަރުތުތަްއ ްއެހެން ވެސް،ްގިނަ

ްއެބޭފުޅުންް ްރައީސްކަްންރައްޔިތުންްޤާނޫނުއަސާސީ ްމަޖިލީހުެގ  1900ގެ

ރައީސްކަްންްކުރެްއވުމަށްްމަނާނުކުރުމާއިްައދިްރައްޔިތުންްމަޖިލީހުގެްާނިއބު

ްމާނަކުރުމާއިް ްކުރުންވެސް ްއޮތުމާ، ްއެހެްނ އެުކްމިކަންތައްތައް

ްރައީސު ްވަގުީތގޮތުން ްއަާދކުރެވޭއެބޭބޭފުޅުންނަށް ގޮަތްށްްލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން

ްބުއްިދވެރިަކމެއް ްއެއީ ްަޤބޫލުނުކުރެވެނީ.ްއޮތުން ނޑު ްއަުޅގަ ކަމަށް

ްއެހެންވީމާ ްއިޞްލާޙަކީ، ްހުށަހަޅާ ްައޅުަގނޑު ް)ނ(17ްް، ްމާއްދާގެ  1905ވަނަ

ްގޮތުްންއަ ްވަގުތީ ްދަށުން ްގެ ް)ށ( ްއަދި ް)ހ( ްމާއްދާގެ ްމި ށް،

ް ް)މިބާބުގެ ްމީހުން ްޙަވާލުާވ ްމަޤާމާ ވަަނ4ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްކުރަްއވާތި،ްމާއްދާއިން(ްއިސްތިސްނާެވެއވެ.ްއެހެންނަ މަވެސް،ްހަނދުމަފުޅު

ްމަޖިލީހުގެް ްަރއްޔިުތން ްމަޖިލީހުގެ، ްވަޒީރުން ްއޮތީމާވެސް ްމިމާއްދާ މިހެން

ްމަޖިލީހުެގް ްަރއްޔިތުްނގެ ްަގއި، ްއޭނާ ްއެހެންވީމާ، ްވާނީ.  1910މެންބަރެއްކަމަށް

ްޝަރު ްހުންނަންާވ ްއެހެންވީމާ،ްޠުމެންބަރެއްގައި ްހުންނާނެ. ތައް

ްތިބޭފުޅުންގެް ްދެންްްއެވާހަަކވެސް ްދަންނަވާލަން. މަޢޫލޫމާތަށްޓަކައި

ްއަް ްގޮުތަގއި ްބޭނުންވަނީދެވަނަކަމެްއގެ ްހުށަހަޅާލަން ްޅުަގނޑު ަވަނ18ްް،

ް ްއިޞްލާެޙއް. ްއަޅުަގނޑަްށ18ްްމާއްދާއަށް ްބަލާލާއިުރަގިއ ްމާއްދާއަށް ވަނަ

ްމިމާއްދާް ްނަމަވެސް، ްމާއްދާއެއްކަމަށް. ްމުހިންމު ްވަރަށް ްމިއީ ްފެނޭ  1915ހަމަ

ްދިޔަ ްމީގަިއްްފާސްނުވެ ްފެންނަނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްބަލާލާއިރު ރޫޙަށް

ްރައްކާތެރިކަްން ްޚާއްޞަ ްޤާނޫނީ ްލިިބގެންވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

ްއަޅުަގނަޑްށް ްދިޔަކަމަށް ްގެއްިލގެން ްއެކަން ްސަބަބުން ނެތުމުގެ

ް ް)ހ( ްއެމާއްދާގެ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީާމ، ްގެންނަްންއަޤަބޫލުކުރެވެނީ. ށް

ްފެންނަ ްއިްޞލާޙަކީްއަޅުަގނޑަށް ްމަ،  1920ޤާމުަގިއްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ

ްޤާނޫނު ްމީހަކީ، ްހުންނަ ްރަގެ ްމީހެކޭޚާއްޞަ ްލިިބގެންވާ .ްްއކާތެރިކަން

ްނަމަވެސްް ްޭއގެުކރީން ްުނވަތަ ްހުރެގެން ްމަޤާުމގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްއެކަމަށްްްޢީޖިނާ ްކުރެވިއްެޖނަމަ، ްއޭނާއާމެދު ްުތހުމަތު ްކުރިކަމުގެ ކުށެއް
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ެއހެންނަމަވެސްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއާްމެުދްް.ޖަވާބުދާރީވާންްވާނެއޭްއޭނާ

ްހިނގަމުންދާް ްޙާލަތެއްގަިއ ްޖެހިއްޖެ ްކުރަން ްދަޢުވާއެއް  1925އެފަދަ

ްއެދަޢުވާެއްއް ްހަމަވަންދެން ްދައުރު ްކަމުެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްފެންނަްފަސްކުރުމަށް ްމަޖިލީހަށް ްއެްރައްޔިތުންގެ ްބަޔާންކޮށް ްއެކަން ްނަމަ

ްދަޢު ްއެ ްޤަރާރަކުން ްފާސްކުރާ ްފަސްކުރެވިދާނެއޭްމަޖިލީހުން ްކުރުން .ްާވއެއް

ް ްބޭނުންވަނީ.ްދެން ްހުށަހަޅަން ްއިްޞލާޙު ްއެ ނޑު ްއަުޅގަ ވަނ18ްްައެގޮތަށް

 1930އިާވްގޮުތަގއިްހުށަހަޅުއްވާފަްއެއްގޮތުަގއިްްޑރާފްޓްގެް)ނ(ްއެއްްމާއްދާގެް)ށ(ް

ްބަލާލައިުރގައި ްނިޔަ،ްއިޞްލާޙަށް ްނުަބއި ްގޮތަކަްށްމީގައި ްަކހަލަ ްނެތި ެތއް

ް ްބާރާތުގެްޢިއޮތް ްބަެއްއް، ްތަންކޮޅު ްއޮްތ ްއޮތްގޮތަްށ ްނިޔަތެއް ނުބަިއ

ްސާފުެވަވޑައިުނގެންކަމަށްް ްސާފުވެަވޑަިއގެން، ްބޭފުޅުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި

އަޅުަގނޑަށްްފާހަަގކުރެވެނީ.ްއެހެންވީމާ،ްއޭތިްމިހާރުގެްާޤނޫނުއަސާސީަގިއް

 1935ކޮެޅއްްސާފުކަމަށްްފެންނާތީވެްއެޮގތްްއަޅުަގނުޑްއޮތްގޮތްްއަޅުަގނޑަށްްތަން

،ްވަަންމާއްދާެގް)ށ(ްގެްގޮުތގައ18ްްިއިޞްލާޙެއްްގޮުތގަިއްހުށަހަޅާލާނަން.ް

ްހުރިއިުރ،ް ްއެމަޤާމުަގއި ްމީހަކު ްހުރި ްމަޤާމުގަިއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްކަމަކާމެުދް ްކޮށްފައިވާ ްޚިލާފުނުވެ ްޤާނޫނާ ްހައިިސއްޔަުތން ްމަޤާމުގެ އޭނާގެ

ްއެމަޤާމުންް ްއޭާނ ްކަމަކާމެދު، ްނުކޮށްދޫކޮށްލާފަިއާވ ނުވަތަ

ްަފނިޑޔާރުެގއެްއަގިއް ްއެްއވެސް ްމައްޗަށް ްއޭނާެގ  1940ވަިކވުމަށްފަހުގަިއވެސް

ްމަޖިލީހެއްގައިް ްއެހެން ްޝަރީޢަތުގެ ްނުކުރެވޭނެއޭްނުވަތަ ްދަޢުާވއެއް .ްވިޔަސް

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް

ް)ނ(16ްްއާދެ،ްޝުކުރިްއޔާ.ްްންްފާދިއްޮޕޅުގެްމެންަބރުްުޙސައިް ްޢިއްޒަތްތެިރްއަވަަންމާއްދާގެ ްހދ.ްގެ ްށް

ްްއިްބރާހީމްްވާހަަަކަެދއްެކވުން: ްއަހްމަދު ނުޑްޢާމެންބަރު ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުއްވުމަށް ްހުށަހެޅުއްވި  1945ދިލް

ްތާއީދުކޮށްލުމުގެްގޮތުންްއަުޅަގނޑުްފުރުޞަތަކަށްްއެދުނީ.ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ްްަސއިންްކޮޅުމަޑުުލގެްމެްނބަރުްޙު ްމިކުރަނީ ްބޭނުން ްމިފުރުޞަތުގެ ްއަުޅަގނުޑ ްއާދެ، ްވަަނ16ްް`.

ްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ް)ނ(، 17ްްމާއްދާގެ ް)ނ( ްމާއްދާގެ ްހުށަހެޅުމަށް.ްއަވަނަ ްއިޞްލާެޙްއ ށް

ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމެގ17ްް ްަވގުތީގޮތުން ްައކީ ް)ނ( ްމާއްދާގެ  1950ވަނަ
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ް ް)17ްމަޤާމާއި، ްމާއްދާގެ ްަވގުީތގޮތުންްވަަނ ްައކީ ނ(

ްޝަރު ްމީހުންގެ ްޙަވާލުާވ ްމަޤާމާއި ްއާެދ،ްޠުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ .

ނޑުްހުަށހަޅާްއިޞްލާޙުްއައެހެންކަމުންްމިއަށް،ްމިމާއްދާގެް)ނ(ް ށްްއަުޅގަ

ް ްަމޤާމާއި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ ްަވގުތީގޮތުން ވާުލާވްޙަދަންނަވާނަން.

 1955ޔާކަުމެގްވަގުީތގޮތުންްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްް-ނ()ް-17.ްޠުތައްމީހުންގެްޝަރު

ްޙަވާލުެވވޭނީ ްއިންތިޚާބުކުެރޭވްްމަޤާމާއި ްމަޤާމަށް ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ

ް ްބުނާ ްމިޤާނޫނުއަސާސީގައި ްހުންނަންވާނެކަމަށް ްގައި ޝަރުޠުތަްއްމީހެއް

ްމީހަކަށޭ ްހުށަހެޅުމަށްްފުރިހަމަވާ ްމި ްއުންމީދުކުރަން ްއަޅުަގނޑު ްއާދެ، .

ްމެންބަރަމަޖި ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަޅުަގނުޑްްކުލީހުގެ ތާއީދުކޮށްދެްއވާނެކަމަްށ.

ްސަބަބު.ް ްޖެހުނު ްހުށަހަޅަން ނޑު ްައޅުގަ ްމިގޮތަށް  1960ދަންނަވާނަން

ްގޮތަްށްމިހާރުްފާްވަނަްމާއްދ4ްާރިއްޔާގެްބާުބގެްރައީސުލްޖުމްހޫ ސްެވފައިވާ

ް ްބަލާއިރުަގއި ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއ4ްް، ްއެބަބުނޭ ްމާއްދާގައި ޔާެގްވަނަ

ތަްއްފުރިހަމަވާންްޠުމަޤާމަށްްއިންތިޚާބުްކުރެވޭްމީެހއްަގއިްއަންނަނިވިްޝަރު

ްމިއޮންނަނީވާނެކަަަަަ ްަގއި ް)ހ( ްޭއގެ ްމަށް. ްދިވެިހް، ްމަންމައަާކއި ިދވެހި

ްބޭރުޤައުމުެގް ްއަިދ ްވުން، ްރައްޔިތެްއކަމުަގއި ްދިވެހި ްއުފަން  1965ބައްޕައަކަްށ

ްމަ ްރައްޔިތުން ްނުވުން. ްރަްއޔިތުްންރައްޔިތެްއކަމުަގއި ްބާބުަގއި ޖިލިސް

މަޖިލިސްގެްމެންބަރަކަށްްވުމުަގއިްއޮންނަނީްހަމައެކަނިްދިވެިހްރައްޔިތަކަްށް

ްދިވެިހް ްނޯވޭ ްީމގަިއ ްނުވުން. ްރަްއިޔތެއްކަމުަގއި ްޤައުުމގެ ްބޭރު ވުމާއި

ްާވންޖެހޭނެކަމަށް.ް ްމީހަކަށް ްއުފަން ްބައްަޕައކަށް ްދިވެހި މަންމައަކާއި

ްރަީއސުލްޖު ްދިވެހިްއެހެންވީމާ، ްއެބަޖެހޭ ްމީހަކު ްވާންޖެހޭ  1970މްހޫރިއްާޔއަކަށް

ްކަމުަގިއް ްރަްއޔިތެއް ްޤައުެމއްެގ ްބޭރު ްއަދި ްއިތުރުްނ ްވުުމގެ ރައްޔިތަކަށް

ްއުފަްން ްބައްަޕއަކަށް ްދިވެހި ްމަންމައަކާއި ްދިެވހި ްެއއީ ްއިތުރުން ނުވުމުގެ

ްމިމަޖިލީހު ްވާން. ްކަމުގަިއވެސް ްބަހުސްކޮށްފަމީހެއް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްގެ

ްހުންރަ ްމަޤާމުގައި ްމީހާއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ ްމީހެއްކަމުގަިއވާ ،ްނަންޖެހޭ

ްމީހެއްް ްއުފަން ްބައްަޕއަކަށް ްދިވެހި ްމަންމައަކާއި ްދިވެހި ްމިދެންނެވި  1975އެއީ

ްމިަޝރު ްއެހެންވީމާ، ްަކނޑަެއޅީ. ްވާންޖެހޭނެކަމަށް މިގޮތަްށްްޠުކަމުގަިއ

ްމިދެންނެވި ްކުރިން ްއަޅުަގނޑު ްވަންޏާ ްހަމައެކަނިްއޮންނަކަމަށް ހެން
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ްނުވާނެ.ް ްފުރިހަމައެއް ްއެކަން ްވުމުން ްމެންބަރަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުން

ްމާއްާދގައިްދެ ްމިދެންނެވި ްވަނައަށް ،ް ްފާސްުކރި ނޑުމެން ވަނ4ްްައަުޅގަ

ްމުސްލިމަމާއްދާގަ ްއެަބޮއވޭ ްގަިއ ް)ށ( ްސުންނަްތްްކުިއ ްވުމާއި  1980ކަމުަގއި

ްހަމަކުރިން ްވުްނ. ްމީހެއްކަމުގައި ްރައްޔިތުްނެގްްޖަމާޢަތް ދެންނެވިހެން

ްމަޖިލިސްް ްރައްޔިތުން ްފާސްކުރީ ްއަުޅަގނޑުމެން ްބާބުގައި މަޖިލިސްގެ

ްސުންނަްތް ްނޯވޭ ްޭއގަިއ ްކަމުަގއިވުން. ްމުސްިލމަކު ްވުމުަގއި މެންބަރަކަށް

ްދަިތް ްޤަބޫލުކުރަންވެސް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްވުން. ްކަމުގައި ްމީހެއް ޖަމާޢަތުގެ

ްރަީއސުލްޖުމްހޫ ްމި ްފާސްކުރިްއަޅުަގނޑުމެން ްބާބު ްޮކްންރިއްޔާގެ  1985އިރުަގއި

ްވުން،ް ްމީހަކަށް ްޖަމާޢަތުގެ ްސުންނަތް ްނޭނގެ ނޑަކަށް ްއަުޅގަ ބޭނުމެއްކަން

ްމުސްލިމައިތުރަ ްމިއޮތީ ްހިމަނާފައި ްށް ްއިތުރުން.ްކު ްުވމުގެ ކަމުގައި

ކޮންމެއަކަސްްސަބަބުތަެކއްްހުންނާނެްކަންނޭނގެ.ްދިރާސާކޮށްްޑްރާފްޓްކުރާް

ްރަ ްވަރަށް ްުކރައްވާފަކަމަްށްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓް ްދިރާސާކޮށް ނގަޅަްށ

ނޑުްޤަބޫލުކުރަނީްމިގޮތަްށްމިކަންްކުރީ.ް  1990ސަބަބުތަކެއްްހުރެގެންކަމަށްްައޅުގަ

ްގޮތަށްް ްމިދެންނެވި ްއެބަޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްވާނަމަ އެހެންކަމަށް

ްބަލާއިރުގަިއް ްޢުމުރަށް ްމައްސަލަ. ްޢުމުރުގެ ްމިއޮތީ ްދެން ރިޢާޔަތްކުރަން.

ްރައްޔިތު ްއުމުރުން ްވެވޭ ްމެންބަރަކަށް ްމަޖިލިސް އަހަރުވީމަ.18ްްން

ްއިންތިޚާބުކުރެވޭް ްހުރިހާ ްއެީއ، ްގޮތެއް ްތާއީުދކުާރ ްވަރަށް އަޅުަގނޑު

ް ަައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގ18ްްމަޤާމުތަކަށްވެސް ްރަ ްނަމަވެސް،  1995އަހަުރވުން.

ްއިންތިޚާބުކުރާއިރުމަޤާ ްމީހަކު ްމަށް ،ް އަހަުރ35ްްއޭނައަށް

ްޤަބޫލުކުްވެފަިއވާންވާނެކަ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްމިމަޖިލީހަށް ްމިކަްންމަށް ރެވޭތީ

ްކޮށްފަ ްއޮވެފައި،ްްމިގޮތަށް ްމިހެން ްމިމާއްދާގައި ްއެހެންކަމުން، މިއޮތީ.

ް ްރަަައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަާމއި ްނަމަވެސް ްމީާހްޙަވަގުީތގޮތުން ވާލުވާ

 2000ރާްއެކުރަނީްރަަައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާކަމުގެްހުާވކަމަށްވާތީްއަުޅަގނޑުްޤަބޫލުކު

ް ްަވގުީތގޮތުްނ ްއެބަޖެހޭްޙަގޮތުަގއި ްމީހާެވސް ވާލުވާ

ވަނަްމާްއދާގައިްމިބުާނ4ްްރަަައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގައިްމިމާއްދާގަިއ،ްމިް

ްްޠުޝަރު ްއަޅުަގނޑުމެްނ35ްްހަމަވާން، ްއެހެންނޫނިްއޔާ ްވާން. ައހަރު

ްވަގުީތގޮތުްން ްގޮުތގަިއ ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ޖެހޭނީ
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ްރަަައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްހުވަެއްއްޙަކަާމއި ްވަކި ްކުރާނެ ްމީހުން  2005ވާލުވާ

ްޝަރު ްމި ްއެހެންވީމަ، ްއަޅުަގނުޑްޠުބާއްވަން. ްއޮތީމާ، ްމިހެން ތައް

ްދިވެހިރާއްޖޭް ްރަަައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔކަމާޤަބޫލުކުރަނީ ަވގުތީގޮތުްންްެގ

ަައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމެގްޙަ ްރަ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްކުރަނީ ްއޭނަ ވާލުިވޔަސް

ް ްކިަބއިހުވާކަމަށްވާތީ ްފާސްކޮށްފައިއޭަނގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަގއި ،ް 4ްމިވާ

ް)ށ(، ް)ހ(، ްމާއްދާގެ ް)ރ(،ްވަނަ ްއަދި ްމިހުރިހާްް)ނ( ްގައި  2010)ބ(

ްފާހަގަކުރަންްޠުތަޝަރު ނުޑ ްއަޅުގަ ްފުރިހަމަވާްނޖެހޭނެކަމަށް. ކެއް

ްކިތަންމެް ްހުންނަންނުޖެހޭ ްކިބަިއގައި ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ް ްހުންަނންޖެހޭނެކަމަށްްޝަރުތުތަކެއް ްކިބަިއގައި ރަަަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ނޑުމެންނަްށް ްައުޅގަ ްއެހެންކަމުން، ްފާސްކޮްށފައިކަން. ްއޮތީ އަޅުަގނޑުމެން

ްނަމަވެްސް ްަވގުތީގޮުތން ްމީހަކަށް ްަމޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ  2015އޮތްގޮަތކީ

ްޝަރުޙަ ްރަަައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ްއަލުްންޠުްވާލުެވވެންޏާ ތައް

ނުޑްއިޞް ްއަުޅގަ ްޤަބޫލުކުަރނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްމިނޫންކަމަްށވަންޏާ ލާޙުކުރުން.

ްމަޤާމާިއް ްރަަައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާަކމުގެ ްއެއްޮގތަށް ްހުށަހެޅުމާއި މިހުށަހެޅި

ް ްކިބަިއަގއިްޙަވަގުީތގޮތުންެވސް ްރަަައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްމީހަކީ ވާުލވާ

ްޝަރު ްފާސްކޮށްފައިވާ ްމިމަޖިލީހުން ްފުރިހަމަާވްޠުހުންނަންވާނެކަމަށް  2020ތައް

ްމީހެއްކަމަށްްވާންވާނެކަމަށް.ްަވރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ްހުށަަަހަޅާލަންްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްއަުޅަގނުޑވެސް ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްޞްޤަްަނޞީރުްވާހަކަެދއްކެުވން:هللاްޢަބްދު ްމިއޮތީ ްިއޞްލ17ްާދުކޮށްފައި ްއަށް ް)ނ( ްމާއްދާގެ ްެއީއްަވނަ ޙެއް.

ްމަފް ްއޮތް ްވާަހކަދެކެވިަފއި ްކޮމިީޓގަިއ ްޙާސިލްވާގޮތަްށްހޫޑްރާފްޓިންގ  2025މް

ްއެހުށަހެޅުއް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްވަރަށްްތ.އަތޮޅުގެ ްހުށަހެޅުން ވި

ްރަނގަޅަށް ްހުށަހަޅަްން، ނޑު ްއަުޅގަ ްފުރިހަމަވެގެންދާތީ ްހުށަހެޅުމަށް އެ

ްއެާއއިއު ްހަމަ ްހުށަހެޅުންވެސް ްއެްްޅުނު ނުޑްވަރަށް ްއަުޅގަ ްއގޮތްކަމަށްާވތީ

ްނަމަވެސްް ްތާއީދުކުރި ްދަންނަވަން. ްވާހަކަ ްތާއީދުކުރާ އެހުށަހެޅުމަށް

ްެއްއޗެްއް ްއަުޅަގނޑު ްއޮތީމާ ްއެދިފައި ްފުރުަޞތަކަށް ްހުށަހަޅަން  2030އަޅުަގނޑު

ްދުކުރަން.ްޞްދަންނަވާލަންްޤަ
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ް

ްއާދެ،ްކުިރއަށްްގެންަދވާ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
ް

ްްތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުްތިލަދުންމަ ްފަދައިން ްއެވިދާޅުވި ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެ  2035ްއަހަުރގ18ްްެއެއީ

ްމީހުންނަށްވެސްްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެ..ްަނޞީރުްވާހަކަެދއްކެުވން:هللاްޢަބްދު

ް

ްއާދެ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާެއއް،ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 2040ްމެންބަރުންނަށްްވެވޭކަމަށްޓަަކިއ.ްްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރު

ްްްަނޞީރުްވާހަކަެދއްކެުވން:هللاްޢަބްދު

ް

ްމާޭލެގްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުކުތާއެްއ، ްިނޒާމާބެހޭ ްމަޑުޮކށްލަދެއްވާ. ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޝީދު.ް

ް2045 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޢަބްދުްަމދުްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހދ.ގެ ްވާހަކަފުުޅްهللا ްެއ ްނަޞީރު

ްއޮތްގޮތޭ.ްްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްފާސްެވފައި ްކޮމިޓީަގއި ްްޑރާފްޓިންގ ްވިާދޅުެވއްޖެ ދައްކަވަމުން

ްފާސްވިް ްއެކޮިމޓީން ްެއއީ، ްޔަޤީން. ްއަުޅަގނޑަށް ްއިތުރުފުޅެއްކަމަށް  2050އެއީ

ްވާހަ ްއެތާ ްއެއީކީ. ްނޫން ްގިނަްގޮތެއް ްވަރަށް ްއެގޮތަްށވެސް. ކަދެެކވުނު

ްއެހެންވީމަ،ް ްއެީއީކ. ްނޫން ްގޮތެއް ްާފސްވި ްވާހަކަަދއްކާ ގޮތްގޮތަށް

ްރެކޯޑަށްޓަަކއިްެއކަންްސްޓްރެިއޓްކޮށްލީ.ް
ް

ް2055 

ްނަޞީރުްވާަހަކފުޅުްކުރިއަށްްގެންެދވުންްއެެދން.ްهللاްއާދެ،ްޢަބްދުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްކަންތަްއތަކާޑްރާްރީްމެްނބަރުްތިލަދުންމަތީްދެކުނުބުް ްފްޓިންގްކޮމިީޓގެ ްވާހަކަދަްއކާފައި ނޑުމެންނަށްްމެދު ްައުޅގަ
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ްމަޖިލީހަށްްްަނޞީރުްވާހަކަެދއްކެުވން:هللاްޢަބްދު ްއަވަަހށް ްއެްއޗެްއ، ްވިދާުޅވާ ްމުޤައްރަުރ ްގިނައިން ވަރަށް

ްައޅުަގނޑުް ްއެހެްނވީމަ، ްނިންމާލީމައޭ. ްގޮތަކަށް ްކޮންމެވެްސ ްމި  2060ްފޮނުވޭނީ

ްހަ ްއަޣުަލބިއްޔަތާމަ ްގިނައިން ްކަންކަންްްވަރަށް ްީދފައި ްވޯޓު ެއއްގޮތަށް

ްޑްރާފްޓިންގ ްޙަޤީޤަތުަގިއ ްއޮތްގޮަތކީ ްވެފައި ްމިކަންތައް ްދެން ްފާސްކުރަން

ްިމތާްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ...، ކޮމިޓީއިންްނިންމާފައިްއޮތީ
ް

 2065ޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުް، ޒަތްތެރިްމެންބަރުނިޒާަާމާބެހޭްނުކުތާއަށްްޢިއް، އާދެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް ްއަޙްމަދުްއަދި ްެމންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްއަތޮުޅގެ ްމ. މަޑުކޮށްލަެދއްވާ.

ްޝަފީޤު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް2070 

ްރައީސްްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްތިކަން، ޢިއްޒަތްތެރި ްގެންދެވީމާްމަނިުކފާނު ްކުރަްއވާގޮަތށް ްްތައް

ްފުރުޞަތަށްްްްކެވުްނ:ޝަފީޤުްވާހަަކެދއް ްހުށަހަޅުއްަވން ްއިޞްލާޙެްއ ްމިާހރު ރަނގަޅުވާެނކަންނޭނގެ.

ދެްންްދާޅުވީމާއެދިަވޑަިއގަތީ.ްއެކަމަކުްއިްޞލާޙުްހުށަހަނާޅުއްވާނެްވާަހކަްވި

ްާވހަކަފުޅުތަކެްއް ްއެ ްހުންނަވަިއގެން ްގޮތުަގއި ްމެންބަރެްއގެ ްކުރައްވާ ތާއީދު

ްއަެނއްްމެންބަރަކަްށްނުދެއްކޭނެ.ްއެއްްމެންބަރަކަްށްއެްފު  2075ރުޞަތުްެދްއވައި

ް ްހެއްެދވީމައި މައްސަލަޖެހޭގޮތްް، ހިތްހަމަނުޖެހޭގޮތް، ފުުށައރާގޮތްއެގޮތަށް

ްެއަކންްފާހަގަކޮށްލީ.ް، މެދުވެރިވަނީ.ްއެހެްނވީމަ
ް

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކުރީގައި ްގެންދާގޮތާމިހާރު ްުދވަސްދުވަހު ްތަފާތުކޮށްްއެހެން  2080ްުކޑަޮކށް

ްތާީއދުކުރައްވާަފއިާވް ްމިމަރުޙަލާގައި ްމިހާރު ްއެހެންނޫންތޯ. މިގެންދަނީ

ްވިދާުޅވުމުެގް ްެއއްެޗްއ ްބޭނުންފުޅުާވ ްވިާދޅުވާން ްމެންބަރަކު ޢިއްޒަތްތެރި

ްގެންދަނީ.ް ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްނުދޭގޮތަކަށެއްނޫން ްކޮންމެހެން ފުރުޞަތުވެސް

ްގެން، އާދެ ްކުރިއަށް ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރު ްނިޒާމާބެހޭްޢިްއޒަތްތެރި ދަވާ.

 2085ްނުކުތާއަށްްމާލޭގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާތިފް.ް

ް
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ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޢިއްްްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުް ްއާދެޝުކުރިއްާޔ ްަރއީސް. ްމިތާ، ޒަތްތެރި ްމާއްާދެގ17ްްަގއި ްވަނަ

ްކޮމި، )ނ(ްްވާހަކަެދއްކެވުްނ:ޠިފްްޢާ ްރޫޑްރާފްޓް ްގޮތުެގ ްޑްރާފްޓްކުރި ްދެގޮތަކަްށްޙާޓީްނ  2090މެދު

ް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކޮންގޮެތއްކަްންިއިވގެްނ ްޭއގެތެެރއިން ހިނގައްޖެ.

ްިވދާޅުވެދެްއވުންް ްމަނިކުފާނު ްކޮބައިކަން ްދިަޔޮގތަކީ ްހިނގާ ްއެކަން ރަނގަޅީ

ްއަޅުަގނޑުްއެދެން.
ް

ް2095 

ްމުޤަް، އާދެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކޮމިޓީގެ ްޑްރާްފޓިންގ ްމިއީ ނޑު ްވަޑަިއގެްންއްރިއަުޅގަ ްމިތާ ރު

ްދަންނަވާލެވޭކަށެއްނެްތ.ްްނެތުނީމަ ްސުވާލެއް ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި އެ

ްމިގެންދިަޔީއް ްބަލައިގަންނަމުން ްމިތަނުން ްޤަބޫލުކޮްށގެން އަޅުަގނޑުމެން

ްޑްރާފްޓްތަްއް ްގޮތަށް ްގެންދާ ްނިންމަމުން ްޑްރާފްޓިްނގްކޮމިޓީން އަބަދުވެސް

ްްޑރާ ްއެ ްގެންދަވާތީ ްފޮނުއްވަމުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފްޓްތައް  2100ސަރކިއުލޭްޓްމި

ްނޫނަްސް ްމިއަދު ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްބައެްއ ްއެހެން ްދެން ކުރަނީ.

ްތިމަންނަމެންް ްއޮތްގޮަތކަށްނޫނޭ. ްޑްރާފްޓްަގއި ްއެބަހުރި ފާހަގަކުރަްއވާފައި

ްއެހެްނނަމަވެސް ްމިހާރުް، ފާސްކުރިގޮތަކަށްނޫނޭ. ްދެން ްމައްސަލަ އެ

ފާސްނުެވްގޮސްފައި.ްދެންްއަދިްޑްރާފްޓްްކުރައްވާަފއިްްކޮންމެއަކަސްްެއއޮތީ

ް ްކަމަށްވިަޔސް ްއޮތްގޮތަށް ްއެހެންވީމަްއަިދ ްއަިދް، ނޫނަސް.  2105އަުޅަގނޑަކަށް

ްދެްން ްނުކުެރއްިވއެއް. ްފާސްކުރެްއވިެއއް ްެއ ްނޭނގޭ ދަންނަވާކަށެއް

ްއެހެންވީމަ، އެހެންވީމަ ްނޫންކަމެއް. ްކަމެްއްނުވަތަ ްވާހަކަުފޅުް، އެއޮްތގޮތަށް

ްދައްކަވާްމެންބަރުްކުިރއަށްްެގންގޮސްްވާހަކަފުޅުްަދއްަކވާްިނންމަވާލައްވާ.ް

ް

ް ްމެްނބަުރ ްދެކުުނބުީރ ްކޮމިޓީގަް، ާއދެތިލަދުންމަީތ ްދެކެުވުންްޑްރާފްޓިންގ ްއެމަްއސަލަިއގަިއ ްބޮޑަށް  2110ްެއންމެ

ްްަނޞީރުްވާހަކަެދއްކެުވން:هللاްޢަބްދު ްމީހުންނ18ްަވާހަކަައކީ ްވާ ްއަހަރު ްމީހުންނަކީއަހަރުންމ18ްަކީ 18ް، ތީގެ

އަހަރުްފުރިހަމަވެއްޖެކަމަްށވާނަމަްރައްޔިތުންްމަޖިލިސްއަށްްުކރިމަތިލައިގެްން

ރަްއޔިތުްން، ރައްޔިތުންްމަޖިލިސްއަށްްައއުމުގެްފުރުޞަތުްޮއވެއޭ.ްއެހެންީވމަ

އަހަރުގެްބޭފުޅަކަށް.ްއަދިްރައްޔިތުްނ18ްްމަޖިލިސްގެްރައީސްވެސްްވެާދނެް
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 2115ރައީސްެވސްްވެަެދާނެ.ްއަދިްމަޖިލިސްގައިްހަމަްވަރަށްްމަޖިލިސްގެްނާއިބުް

ްތިއްބަް ނުޑމެންްނިންމީ، ވެސްފާނެ.ްެއހެންވީމަވަްގިނައިން ްއަުޅގަ ، ރަީއސަށް

ްރައީސަށްް ްއޮްނނާނީ ްދައްކާަފއި ްވާހަކަ ްކޮމިީޓގައި ްޑްރާފްޓިންގ އޭރުަގއި

ްޝަރުްޠުޝަރު ްަރީއސަށް ްނާއިބު ްރައީސަށް. ްނާއިބު ްނުވާނަމަ ްޠުފުރިހަމަ

ްފުރި ްކޮންމެވެސް ްދިމާވާ ްއަޅުަގނޑުމެްންހަމަނުވާނަމަ ްހުންނާނެކަމަށް މީހަކު

ްއެހެންވީމާ ްެއއްެވްސ18ްް، ބަލާފައި. ްމީހަކު ްެއއްެވސް ްމީހަކު  2120ައހަރުގެ

ޙާލެއްަގއިްވަގުީތގޮތުންްނަމަެވސްްރައީްސކަންްކުެރވޭފަދަްޮގތަކަށްްއޮތުަމީކް

ްޤަބޫލުކުާރކަމެްއނޫންވީމައަޅުަގނ ްބޮޑަްޑުމެން ްދައްކާަފިއްވަރަށް ްެއވާހަކަ ށް

ންްވާހަކަދަްއކާފަިއްވިދާޅުީވްޕެނަލްއަށްްމިހާރުްިނންމާނެގޮތެއް.ްއަޅުަގނޑުމެ

ްދެންނެވުމަށް. ްވާހަކަފުުޅްްމުޤައްރިރަށް ްބޭުފޅުން ްގިނަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ެދން

ްމަޖިލިސްގެް ްރައްޔިުތން ްމިތާނަގއި ްއޮތީ ްނިންމިފައި ްމުޅިން  2125ދައްކަވާަފއި

ްހުން ްޝަރުމެންބަރުންގައި ްަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގްޠުނަންވާނެ ްބަދަލުަގއި ގެ

ްޝަރު ްހުންނަންވާނެ ްފުރިހަމަވާންވާޠުކިބަިއގައި ްދެންްތައް ެނކަމަށް.

ްރަޝީދު ްވަރަށްް، ޙުސައިން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަތޮޅުގެ ތ.

ްއެހެންވީމަ ްވިދާޅުެވއްޖެ. ނުޑްެއވާ، ތަފްޞީލުކޮށް ްއަޅުގަ ހަކަަތްއ

ްެއއަނެތީންްދަންނަވާކަށެއް ްޮކންމެއަކަސް ްވާަހަކް. ްތާއީުދކުރާ  2130ށް

ްމިހާހިސާބުންްކުރުކޮށްލަންްޝުކުރިްއޔާ.ްްއަޅުަގނޑުްދަންނަވަމުން

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްއަތޮުޅގެ ްތ. ްއެދުނީ ްފުރުޞަތަކަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްޝުކުރިއްޔާ

ްރަޝީދުމެްޢަލީްވާހަަކދެއްެކވުްނ:ްهللاްޢަބްދު ްޙުސައިން ްްންބަރު ްތާއީދުހުށަހެޅުއްވި ކުރަންވެގެްނ.ްހުށަހެޅުމަށް

ްފުރުޞަުތް، އެހެންނަމަވެސް ްއަުޅަގނޑު ްގެއްލުނީމައި ްއެފުރުޞަތު  2135މިހާރު

ްދޫކޮށްލަން.ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިް، އާދެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކޮޅުމަޑުލުެގ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަްތތެރި ޝުކުރިްއޔާ

ްއާދެ ްޝަރީފް. ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރުް، މެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްފާދިއްޕޮުޅގެ ްވިދާޅުެވއްޖެ.  2140ބޭނުންފުޅުނޫންކަމަށް

ްޙުސައިންްއިބްރާހީމް.
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ް

ްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ްޙުސައިން ްޮޑކްޓަރ ނޑުވެސް ްހުށަހެޅުމަށްްއެ`ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުްއވި

ްރުޞަތަކަށްްއެދުނީ.ްޝުކުރިްއޔާ.ފުްތާއީދުކޮށްލުމަށްްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް2145 

ްއާދެްެމންަބރުްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީް ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްމިް، ޝުކުރިއްޔާ ްފުރުޞަތަކަށް ްައޅުަގނޑު

ްްާވހަކަެދއްކެުވން:ޝާހީންްަޙމީދުް ްނަޝީދު ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްވަަނ17ްްއެދުނީ

ްް ް)ނ( ްހުށަހެޅުއްވިއަމާއްދާގެ ްތާއީދުުކރަން.ްށް މިހެންްްހުށަހެޅުމަށް

ްްދަންނަވާއިރު ްބޭނުން، ްަދންނަވާލަން ނޑު ްކޮމިޓީެގްއަުޅގަ ޑްރާފްޓިންގ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްއިިނން. ްއެތަނުަގއި ްއަުޅަގނޑުެވސް ްދެކެވުުނއިރު  2150ވާހަކަ

ްައޣުލަބިއްޔަތުްން ްކޮމިޓީެގ ްޑްރާފްޓިންގ ްވެއްިޖއްާޔ ހަނދާންވާގޮތުަގއި

ވަގުީތގޮތުްން، ލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްމަޤާމާއިްޙަވާުލވާނިންމެވީްކޮންމެހެންްރައީސު

ްފަރާތެްއގެ، ްވަިކްްޙަވާލުވާ ނޑަެއޅިފައިވާ ްކަ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެއއީ

ްލިބުނުްޠުޝަރު ްުކރީގަިއ ްމީގެ ނުޑ ްއަުޅގަ ްެއއީ ްހަމަނުޖެހޭގޮތަްށ. ތަކެއް

ނޑުްމިވާހަކަދެއްކިް  2155ބިނާކޮށް.ްްތަކަްށެވސްސަބަބުއެފުރުޞަތުގަިއވެސްްއަުޅގަ

ްެއކަްން ްނިންމެވީ ްއެަބއްދަލުވުުމގަިއ ްޖަްލސާގަިއ ްއެ ްނުވަަތ ްއެރޭ ދެން

ް ްއެނޭގގޮތަށް ަވނަްމާއްދާގެް)ނ(ްޑްރާފްޓްކޮްށްހުށަހެޅުމަށް.17ްްސާފުކޮށް

ްވަިކް ްއެބަބުނޭ ްމާއްދާެއއްަގއި ްެއއް ްމިބާބުގެ ްދެންނެވީ ްމި މިހެން

ްއަްޠުޝަރު ްހަމަވާންޖެހޭނެކަމަށް ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްތަކެއް ވަަނ17ްްދި

ްެވވިދާނޭ.ް ްމެންބަރަކަށްވެސް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިުތން ްމިބުނަނީ  2160މާއްދާގައި

ްސާފުވާގޮތަްށް، އެހެންވީމާ ްއެކަްނ ްއުޅެންޏާ ްތަފާތެއް ްނުވަަތ ފުުށއަރާ

ް ްލިޔުމަްށ ްއެކަން ްއެހެންވީމާބަޔާންކޮށް ްނިންމެވީ. ްޖަލްސާގައި ، އެ

ްރޫޙާ ްނިންމެވި ްވެްއޖިއްޔާ ްދެޭކގޮުތގައި ްމިއޮީތްއަޅުަގނޑު ްެއްއގޮތަށް އި

ްމީގެް ްމިއޮތީ ްކުރެވިފަިއ ްޑްރާފްޓް ްއެހެންަނމަވެސް ްކުރެވިފައި. ޑްރާފްޓް

ްއާ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމާލޭެގ ްވިދާޅުޠިކުރީަގއި ްފް  2165ެއްވިހެން

ްރަނގަޅީް ްބޮަޑށް ްއަޅުަގނޑަްށވެސް ްތަފާތުކޮށް. އޮންނަންވާގޮާތއި

ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުް ްފަރާތެއްަގިއްވަގުީތގޮތުން ްަޙވާުލވެޭވ ްމަޤާމާއި ގެ

ް ްމަޤާމަށް، ްހުންނަންޖެހ4ްްޭރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްދަށުން ްމާއްދާގެ ވަނަ
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ްލިޔެ ްކުރެވޭގޮަތކަށް ްއިސްތިސްނާ ްހުރުން ްރަނގަޅީ.ްވިސިފަތައް ްޮއތުން ަފއި

 2170މިހާރުްމިް)ނ(ްއޮތްގޮތުންްެއގޮތަށްްމާނަކުރެވުުނކަމުގަިއވިަޔްސް، އެހެންވީމަ

ްއަނެްއގޮތަ ްއެހެންވީމަށް ްރަނަގޅީ. ްމެންބަރުް، ލިޔުން ްޢިްއޒަްތތެރި މާލޭގެ

ް ްނަޝީދު ްހުށަހެޅުމަށ17ްްްމުޙަންމަދު ްހުށަހެޅި ްށް ް)ނ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.ްޝުުކރިއްޔާ.ް

ް

ްހުށަހެޅުމެއްް، އާދެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެްއެވސް  2175ްމިހާހިސާބުން

ްފް.ްޠިމާލޭގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާ، ހުށަހަޅުއްވަން.ްއާދެް

ް

ްވަނަްމާއްާދ18ްްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަޅުަގނޑުްހުށަހަޅަންްްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުް

ްއުނިކުރަން.ްްްފްްވާހަަކދެއްެކވުން:ޠިއާ

ް2180 

ްރައީްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްއާޢިއްޒަތްތެރި ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭެގ ްފްްޠިސް.

ްްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތާއީދުކުރަމުނ18ްްްހުށަހެޅުއްވި ނުޑ ްއަޅުގަ ްއުނިކުރުމަށް ްމާްއދާ ވަނަ

ްެއް ްއަޅުަގނޑު ްހުށަހަޅާތީވެ ްިއޞްލާޙެއް ްއަިމއްލަ އަޅުަގނޑު

ް ްހުށަހަޅަީނ ްއަޅުަގނޑު ްާދނަން. ްކުިރއަށް ވަަނ16ްްއިޞްލާޙާިއގެން

ްއެއީް ް)ދ( ްޖަމިއްޔާތަކަްށްް،މާއްދާގެ ްބައިނަްލއަޤްވާީމ  2185ބޭރުޤައުމުތަކަށާއި

ްބޭފުޅުްން ްތިްއބަވާ ްއެފެންވަުރަގއި ްސަީފރުންނާއި ްަކނަޑއަޅާ ރާއްޖެއިން

ްރައް ްއަޅުަގނުޑްޔިތުންގެ ްޢައްޔަންކުރުން. ްމަތީން ްމަްޝވަރާގެ މަޖިލީހުގެ

ްބޭފު ްތިއްަބވާ ްފެންވަުރަގއި ްއެފަދަ ްމިބައިތުރުކުރީ ނުޑ ްއަުޅގަ ިއްޅުން.

ް ްސަބަބަީކ، ްޖެހުނު ްއެމްބަސީތަކުަގއިެވްސްއިތުރުކުރަން ްައއިސް މިހާރަކަށް

 2190އަދިްއެހެނިހެންްބައިނަލްއަޤްާވމީްޖަމާޢަތްތަކަށްވެސްްފޮނުއްާވްބޭފުޅުންނަކީް

ްފެންވަރުްން ްސަފީރުްނގެ ްކަމުގަިއވެފައި ްސަފީރުން ްފަހަރު ބައެއް

ްފެންވަް ްަވޒީރުން ްޙާލަތްތަކުަގިއްކަމުގަިއވެފަިއ ްބަެއއް ްއަިދ ރުކަމުގަިއވެފަިއ

ްގޮތުަގިއް ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލިސްގެ ްމި ްނުފޮނުވާ ޢައްޔަންކުަރއްވާަފއި

ބައިތިއްަބވާފައިްމިކަހަލަްތަފާުތްގޮްތގޮތަށްްދިމާވާީތވެްޢިްއޒަްތތެރިްރައީްސް

ްވާހަކަެއްއް ްމިހުރިހާ ްފޮނުވާލަނީ. ްމި ްމިހާރު ްމިލިޔުންކޮޅު  2195އަޅުަގނޑު
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ްޅުގަްއަ ްސަބަބަކީ، ްދަންަނވަންޖެހޭ ްމާބޮޑަށްްނޑު ްބަުހސް މި

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްނައިސްފައިވާތީ ްނިމުމެއް ްމިކަމުގެ ދިގުލަިއގެންގޮސް

އިންތިޤާލީްބާބާއިްއަދިްމާނަކުރުމުގެްބާބުްފިޔަވައިްމުޅިްުހރިހާްކަމެއްހެންް

ް ްގާތްަގޑަކަށް ްނިމިފައި ްމަސައްކަްތ15ްްކަހަލަގޮތަކަށް ްމިނިޓެްއގެ ވަރަކަށް

ްމިހާ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްފިަޔވައި. ްއެދެބައި ްއޮތީ. ްބާކީ  2200އެފަަދްރު

ްކުރިއަްށް ްޖަލްސާތައް ްބައެއް ްހަމަނުވާތީ ްކޯރަމް ވަގުެތްއގައި

ްދެުދވަްސވަންދެންް ްއެއްުދވަސް ްވަަޑއިަގންނަވަިއގެން ނުގެންދެޭވގޮތްވެަފއާއި

ްމިހު ްނުނިމޭތީއާއި ްކަެމއް ްބާްއަވވަިއގެންެވސް ްޖަލްސާ ްދެ ރިާހްއެއްުދވަހު

ނުޑްދަންނަވާލަންް ްއަުޅގަ ްއަީލގައި ްއެްއޗެްއގެ ްމިހުރިހާ ކަމެއްްނުނިމޭތީއާއި

ްމިސާލަކަްށް ްސަަބބު. ްއެއް ްހުށަހެޅި ްިއޞްލާޙު ްމި ނޑު ްއަުޅގަ  2205ބޭނުންވޭ

ްހުންނެވީް ްމިނިސްޓަރަކަށް ްޓޫރިޒަމް ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދަންނަވާކަމުަގއިވާނަމަ

ްއެމަނިކުފާނަ ްޞާބިރު. ްއިބްރާހީމް ްއަޅުަގނުޑްއޮނަރަބްލް ީކ

ްއަދި ްބޭފުޅެއް. ްޤާިބލް ްވަރަށް ްަޙސަްންޢާމާ، ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި ފްކުރައްވާ

ް ްބޭފުޅެއް. ްޤާބިލް ްވަަރށް ްއެމަނިކުފާނަކީ ްޓޫރިޒަމްްހަމަޞާބިރު. ޔަީޤނުން

ްމިނިސްޓްރީއަށްވެްސ.ް ްޕްލޭނިންގ ްއަިދ  2210މިނިސްޓްރީއަށްވެސް

ްައއި، އެހެންނަމަވެސް ްފަހަކަށް ްމި ްޮބުޑްްސަްސްދިވެހިާރއްޖޭގަިއ އެންމެ

ދަދަކަށްްެއއްފަހަރާްއެންމެްގިނަްއަދަދަކަްށްޓޫރިސްޓްްިރސޯރޓްތައްްިބްޑްއަ

ްކުރުމުގެްމައްސަލަްއެމަނިކުފާނުްޙަވާލުެވވަަޑިއގެންްހުންނަވާފައިްވީުނވީެއއްް

ްއަޅުަގނުޑްްނޭނގި ްފޮނުއްވާލެްއވިަތން. ްސަފީރަކަށް ްއުފެދުީނ ކުއްިލއަކަށް

ްޔަޤީނުންް ްހަމަ ްހުެރްްމިދަންނަވަނީ ްމަޖިލިސްގައި ްަރއްޔިތުން  2215އަޅުަގނޑު

ް ްހިނާގނަމަ ްބާރެްއ ްހޯދޭނެނަމ26ްްައަޅުަގނުޑގެ ްައޅުަގނަޑށް ްވޯޓު

ްނުކޮށްދޭަނން ްއެޕްރޫވް ްެއީއްްމަޖިލިސް ްއެޮގތަކަށެއް. ްމައުމޫނަށް ރައީސް

ްފުންނާ ްވަރަށް ްާދއިރާަގއި ްޓޫރިޒަމްގެ ްޔަޤީނުން ްހަމަ ބުއުސްްއެމަނިކުފާނަކީ

ްހަ ްދެން ްމައެއާބޭފުޅެއް. ްބޭނުންވޭ،ްެއުކ ްދަންނަވާލަްނ އަޅުަގނޑު

ް ްގާްތގަަޑކަށް ްމިދެންނެވީ ްއައިސް ްތެރޭަގިއ36ްްމިފަހަކަަަށް ްއަަހރުގެ  2220ށް

ްގޮުތަގިއް ްނާއިެބއްގެ ްވެިރޔާގެ ްސިފައިންގެ ްމިނިސްޓްރީގައާއި ޑިފެންސް

ްޤައްޔޫްމް ްޢަބްދުލް ްމައުމޫން ްޔަޤީނުންވެސް ްހަމަ ްގޮތެްއގައި ްއެދެވޭ އެންމެ
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ނޑުމެންގެްއަްޚ،ްްރައްވާަފއިވާޤަބޫލުކު ނޑުމެންްވަރަށްްބޭފުޅަކީްައޅުގަ އަުޅގަ

ްރިޓަޔާރް ްަސއްާތރު. ްޢަބްދުއް ްއަންބަރީ ްއަޚެްއކަމުަގިއވާ ްބޭފުޅުންގެ ގިނަ

ްަވޒީރަކަަަށްނުެވް ްކެބިނެޓް ްއެމަނިކުފާނަކީ ްސައްތާރު. ްޢަބްދުއް  2225އަންބަރީ

ްދެން ްއައިސް ްމިފަހަކަށް ްދިވެހިރާއްޭޖަގއި ްއެންމެްއެހެންނަމަވެސް ެނވިދާނެ

ްމަޤާމުް ްރައީސުލްޖުމްހޫިރއްާޔގެ ްބޭފުޅެޭކ ްެއއް ްހުންނެވި ްލެވެލްގައި ހައި

ްފޮނުވާލަ ްބޭރަށް ްރާއްޖެއިން ްއެމަނިކުފާނު ްޔަޤީނުން ްހަމަ ްންއްވަްފިޔަވަިއ.

ް ނޑު ްއަޅުގަ ްއޮތްނަމަ ްބާރެއް ނޑަށް ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުނުނަމަ 26ްމަޖިލީހަށް

ްފުރަ ްޔަޤީނުން ްހަމަ ްހޯދޭނެނަމަ ްއެީއްވޯޓު ްނުިދނީމުސް. ްދިަޔޔަކަ  2230އިގެން

ްއިން ްބޭނުންވީ. ްާޤއުމަށް ްމާ ްއެއަްށވުރެ ްދިއްީލަގިއްކީްއވެ. ޑިާޔގެ

ްދިޔަޔަސްްނުފެންނާނެ.ްކޮންކަމެއްތޯްނިއުދިއްީލަގއި.ް ްހޯދަން ނޑުމެން ައޅުގަ

ްދިވެހިރާއްޭޖެގް ްތިބޭއިރުަގއި ްމީހުން ްމިލިޔަން ްއެަތކެްއ ްދިއްީލގަިއ ނިއު

ްނޫޅޭނެ.ްމިދެންނެވީްތަޖުރިބާއާްްދަންނާނޭްމީހަކުވެސްއެމްބަސީްހުންނަކަންް

ްއުޅެްނުފެނިގެން.ް ްބަލާްހޯދަން ްއެނިގގެން  2235މިކަހަލަްތަޖުރިބާތަކެްއްއެްއކޮށް

ހަމަްޔަޤީނުންްއަޅުަގނޑުމެްން، އެކުްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީްސ.ްއެހެންވީމަހުރުމާ

ްނުކޮށްދޭނަން ްއެތަކެއް، އެޕްރޫވް ްސަބަބުތަކެއްްމިކަަހލަ ްހުރުމާްބަިއވަރު

ް ްމާޒީަގއި ްމަޖުބޫރުޭވ ްިމއަދު ްއެީކގައި ލިބިފައިާވްައޅުަގނޑުމެންނަށް

ްމަޖިލީހުންްތަޖުރިބާ ްރައްޔިތުންގެ ްމަޖުބޫރުވޭ ްމަޖިލީހުން ްމިއަދު ްއަލީގައި ގެ

ްއެހެންވީމާ ްއަރިހުްން، އެޕްރޫްވކުރަން. ްބޭފުޅުންގެ ްހުރިހާ ނޑު  2240އަުޅގަ

ްބަ ްމި ްހިންަގވާށޭހުދަންނަވާލަން ްނިންމަވާފައި ްރައްްސް ޔިތުްނެގްބުނަާމ

ްއުސޫލުތަކާ ް، އެްއގޮތްވާްްމަޖިލީހުގެ ްމަޖިިލސްއޭ ކުިރއަްށްރަްއޔިތުންގެ

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްެއީއ ްމިކިޔަނީ ްައޅުަގނޑުެމން އޮތްތާނަގއި

ްއޭރުން.ް ްާވނެއޭ ްމަޖިލީހަކަށް ްއޮންނަ ްިލބިފައި ްބާުރވެސް އިޞްލާޙުކުރުމުގެ

ނޑަކަށްްބުަނންޏާްޤާނޫނުހަދާ، އެހެންވީމާ  2245ފަރާތްްއެއީ.ްހުރިހާްބާރެއްްްގާްތގަ

ނޑިާޔރަށްްއަންނާނެްީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށްއަންނާނީ،ްއެއީ.ްރަ އުއްތަމަްފަ

ނޑުެގް ްއޮނިގަ ްހަމަތަކުެގ ްޤާނޫނީ ްއެ ްއަންާނނީ ްބޭފުޅެއްވެސް އެހެން

ްމަޖިލިސް.ް ްާޚްއޞަ ްރަްއޔިތުންގެ ްބަޔަކީ ްަހދާ ްއޮނިަގނޑު ްއެ ތެރެއިން.

ްމުސްތަޤްބަލުގައި ްއެހެންވީއިރުްްމިހާރުންނަމަ ްމަޖިލިސް. ، ރައްޔިތުްނގެ
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 2250ކީްއވެތޯއޭްަރއްޔިތުްނގެްމަޖިލީހަށްްމިބާރުދޭންްޖެހިލުންވަނީ.ްޖެހުލުންވިްއާޔް

ްމިް ްމިހާރު ްމިސަރުާކރުން ްބަދަލުކުރެވޭނެ. ްފަހުންވެސް ްނުލިބޭނެތޯ. އެބާރު

ްއޮވެަފިއް ްބާރަށް ްތަންކޮެޅއް ްނުފޫޒު ްސަުރކާރުގެ ްހިނގާގޮތުން ކަންތައް

ްަބއެްއްސަރުކާރު ްިތއްބެވި ްވައްދާފައި ްމިތަނަށް ްއަުޅވެތިކުުރވަިއެގން ން

ްބައްލަވާް، ބޭފުޅުން ްއެބަ ްބޭފުޅުން ްބައެއް ްދިމާަލށް ނޑާއި އެހެންް، އަުޅގަ

ް ްތިއްބެވީމާ ްބޭނުންގޮތަކަްށްއެހެން ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއަދު  2255ތިއްބެވުމާެއކީަގއި

ްވަ ްމިތަނުން ްމާދަމާ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްނުކުެރވުނަސް ިކވެްކަންތައް

ްިތއްބެިވް ްކިަޔަވއިގެން ްމިޒަމާނުގައި ްމިތަނަށްަވޑަިއަގންނަވާނީ ދިޔައިމާވެސް

ްޅަް ްނުބައްލަވާނެް، ޒުވާން ްއެބޭފުޅުްނެގ ްބޭފުޅުން. ްޖެހިލުންކުޑަ ކެރޭ

ްހުންނެވިް ްޒަާމނުގެ ްސަރުކާުރގެ ްނުބައްލަވާނެ ްއެބޭފުޅުން މުއްސަންޖަކަށް.

ްގޮސް ްމާީޒވެ ްނުބަްއލަވާ ްއެބޭފުޅުން ްވަޒީފާތަެކްއަގިއްްފައިބޭފުޅަކަށް.  2260ހުރި

ް ްއެބޭފުޅުންނަްށްގޮސް ްބޭފުޅަކަށެއް. ްހުރި ްމުޑުތުލާފައި އާރުލާ

ްދައްަކވަން ްވާަހކަފުޅު ، ިޖހާދުކުރައްވަންް، ކެރިވަަޑިއގަންނަވާނެ

ްއެހެންވީމަް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ޅުަގނުޑެގްއަް، ޤުރުބާންވެވަަޑިއގަންނަވާނެ

ް ްކޮްނކަމަކާހުރެހޭ ްމާއްދާްލުންޖެހިވާހަކަައކީ ްމި ވާންޖެހޭނީ.

ްފާސްކުރަ ްމަޖިލިންޖެހޭނީ، ްނޫނިއްޔާއޭްރައްޔިތުންގެ ްލިބިގެން ްއެޕްރޫވް  2265ްސް

ް ްގެނެިވގެންެވސް ްނުވާނެޭއ ްފޮނުވިގެްނެވސް ނުވާނެޭއ.ްއެމްބެސެޑަރއެްއ

ްނޫންގޮތަްށްްމާޒީގަ ްވިދާުޅވިގޮަތށް ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަބއްލަާވްއެބަުހއްޓޭ

އެްއްއެމްބެސެޑަރުންްއަނބުރާްގެނެސްވެސްފަިއ.ްވޯޓުްދީގެންްރާއްޖެއިންްބަ

ްއެންެމް ްބަލައިލާިއރުގައި ްޤައުމީގޮތުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ އެކަމަކު

ްމަސްއޮިޑް ްމިދަންނަަވނީ ްދެްއީވވެސް. ްވޯޓު ްކަންނޭނގެ  2270ރަނގަޅުގޮަތކަށް

ްހިނގާފައިވާީތެވް ްތާރީޚުގައި ްކަމެއް ްކިތަންމެ ްމިކަހަލަ ްވާހަކަ. ނަޞީމުގެ

ނޑުްވަރަްށް، ލަންްބޭނުންވޭްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްއަޅުަގނޑުްދަންނަވާ ައޅުގަ

ްހުޞްއިޚްލާ ްތެރިކަމާެއކު ްއެދެން، ްއަރިހުން ްމެންބަރުން ކޮންކަމެއްޯތްރިހާ

ްހިނގާށޭ ްދެމާ ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުންގެ ްުހއްޓާލަްއވާފަިއ ިމްްޒުވާބު

ްބާރެަެއްް ްހުރިހާ ްބައްލަވާްބާރުވެސް. ްމަޖިީލހަށޭ. ްރަްއޔިތުންގެ  2275، އޮތީ

ްސަފުްއަޅުގަް ްކުީރ ްބޭފުޅުންނަށް.ްތަކުނޑުމެން ްވަޒީުރ ްތިއްަބވާ ަގއި
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ްތިބޭނެތޯް ްބަޔަކު ްޢިއްޒަތްތެރި ްވަކި ްދެން އެބޭފުޅުންނަށްވުރެ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްފިަޔވައި.ްއެބޭފުޅުންވެސްްމުސްތަޤްބަުލގައި...

ް

 2280ްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްެމންަބރުމާ ްުއތުުރބުރީ ްއެހެންީވއިރުްޮޅސްމަޑުލު ްލަިއގެންނޭ. ްހުއްދަާއއި ްމަޖިލީހުގެ ްދެްން، ޢައްޔަންކުެރވެނީ

ްއެހެންވީމާްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްއޮތީކީ. ްބާރު ްނޫންތޯ ްބޭފުޅުންގެް، މަޖިލީހަށް ްހުިރހާ ައޅުަގނޑު

ްއިލްތިމާސްކުރަން ްީޑ.އާރް.ީޕއަށްް، އަރިހުން ނިސްބަތްވާްްޚާއްޞަކޮށް

ްހިންގަވާށޭ.ް ްދެއްަވމާ ްވޯޓު ްމިކަމަށް ްއިލްތިމާސްކުރަން  2285ބޭފުޅުންނަށް

ްމަޖިލީހުގެް ްރައްޔިތުންގެ ްޢައްޔަްނކުާރނީ މިދެންނެީވް، އެމްބެސެޑަރުން

ްމަޖިލީހުގެ...

ް

ްދެއްވާ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިށީނދެވަަޑިއގެން ްހަމަވެއްޖެ. ްވަގުުތ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއާދެޝު ްމެްނބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަޙްމަދުް، ކުރިއްާޔ ްނުކުާތއެްއ  2290ިނޒާމާބެހޭ

ްމ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް، ޝަފީޤް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްބޭނުންވަނީްްމުލަތޮޅުްމެްނަބރުްއަްޙމަދުް ްފާހަަގކޮށްަލން ްގޮުތގައި ްނުކުާތއެްއގެ ްނިޒާމާބެހޭ  2295ްއަޅުަގނޑު

ްޙަޤީޤަްތްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްވާހަކަފުުޅގައި ްދެއްކެވި ްދެންމެ ްމެންަބރު ްިޢއްޒަތްތެރި ރ.އަތޮޅުގެ

ް ްހާމަކުރެްއވިކަމަކާ ްސްޓޭްޓްްގުޅޭ.އޮޅޭގޮތަށް ްމިނިސްޓްރީގެ ްޑިފެންސް ެއއީ

ް ްއަންބަރީ ްހުންނެވީ ްެއމްބެސެޑަރަކަށްްޢަމިނިސްޓަރަށް ބްދުއްސައްތާރު.

ްއަންބަ ްޙަޤީޤަތުގައި ްމައްސަލަ. ްހުންނަ ްފޮނުވާފައި ބްދުއްސައްތާަރީކްޢަރީ

ްއިޚްލާ ްިދވެިހްޞްއެފަދަ ްޮގތުގައި ްމީހެއްގެ ްކޮށްެދއްިވ ްޚިދުމަތްތަކެއް  2300ތެރި

ްަޖލުގަ ްއެއީ ްބޭފުޅެއްނޫން. ްދެެކވަަޑއިގަންަނާވ މަރުެގްްރައްޔިތުން

ްޚިޔާނާތުގެް ްބޮުޑ ްމޯލްޑިވްްސގެ ްއެއަރ ްއަދި މައްސަލަތަކުަގޔާއި

ްސީދާކޮށް ްވަރަށް ްަރއްޔިތުން ްދިއްކުރަމުްންްމައްސަލަިއގައި އިނގިިލ
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ްއެހެންވީމާ ްބައެްއ. ްއަންނަ ްއޮޅިގެންދާީތް، ރައްދުކުރަމުން ްޙަޤީޤަތް އެ

 2305ްހާމަކޮށްލީ.ްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް

ް

ްއާދެ، އާދެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފ.އަތޮޅުެގް، އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ. ްނުކުތާެއއް ނިޒާމާބެހޭ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރު.ް

ް2310 

ްޒާމާބެހޭްނުކުތާ()ނި

ް

ަެއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްެމންަބރުް ްރައީސްްްނިލަންދެ ްޢަލީް، ޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ރ.އަޮތޅުގެ

ްވަޙީދަކީް

ްއެހެންނަމަެވސްްޢަބްދުލްޣަފޫރުްއިްބރާހީމްް ްބޭފުޅެއް. ްއިޙްތިރާމްކުރާ ްވަރަށް  2315ްދެންމެއަުކް، އަޅުަގނޑު

ްވާހަްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމުޅިންްއެމަނިކުފާނުގެ ްވާހަކަފުޅުތަަކކީ ްއެދެއްެކވި ކަފުުޅަގިއ

ްމިހާރުް ނުޑ ްއަުޅގަ ްޙަޤީޤަތް. ްމިދަންނަވަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ޙަޤީޤަތެއްނޫން.

ސަރުކާރުަގއިްއަދާކުރާްވަޒީާފެގްގޮތުންްއަޅުަގނޑަށްްވަރަށްްރަނގަޅަށްްެއް

ްާރްއޖެއިން ްއެނގޭ. ްތިބޭްްމަޢުލޫމާތުތަކެއް ްގޮސް ްބޭސްފަރުވާއަްށ ބޭރުން

ްނިކަމެތި ްފަހަރެން، ްބުނީ ްނިަކމެތިންނޭ ނޑު ްއެމީހުންެގްއަުޅގަ  2320އްގައިެވސް

ްަވއް ްނެތިގެްންއަުގ ްތަނަަވްސކަން ްމާލީގޮތުން ްނޫން. ްގޮތުންނެްއ ޓާލުމުެގ

ްއެކަންތައްަތްއް ްމީހުންނަށް ްބޭނުންވާ ްއެހީއަށް ްމަދަދާއި ްމީހުން އެހެން

ްމިހާރުވެސް ްބައްދަުލކޮށްގެން ްގޮސް ްހައިކޮމިޝަނަށް މަހެްއެގްްނުކުރެިވގެން

ްއެމަނިކުފާނުް ްައއިްސެގން ްވެލްފެއަރއަށް ްސިޓީ ްދިހަބާރަ މައްޗަށް

ްފޮނުވަިއގެްން ްސިީޓ ްއެދި ްއެހީތެރިވެދުމަށް ްއެދި ްމަދަދަށް  2325ރައްޔިތުންނަށް

ްވަރަްށް ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަ ްެއކަންކުރަުމންދާ ވެލްފެއަރއިން

ްމިދެން ްިލޔުންތައްޔަޤީންކަމާއެީކަގއި ްބޭނުންވެއްެޖއްޔާ ްެވސްނެވީ.

ްދައްކާނަން.ް
ް

ް2330 
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ްވާހަކަފުޅުް، އާދެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޚިލާފު ްޙަޤީޤަތާއި ްމެންބަރަކު ްޢިްއޒަތްތެިރ އެްއވެސް

ްއާދެ ްދަންނަވަން. ްއިްލތިމާސްކޮށް ނޑު ްއަުޅގަ ތިލަދުންމަތީް، ނުދެއްކެވުމަށް

ްއާދެް ްސަމީރު. ްއަޙްމަދު ްމެްނބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ނިޒާމާބެހޭް، އުތުރުބުރީ

ްތާއެއްްގއ.ގެްިޢއްޒަތްތެިރްމެންބަރު.ްނުކު

ް2335 

ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއެެއްއްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްދޮގުހަދަނީ. ްކާކުތޯ ްތެދުހަދަނީ ްކާކުތޯ ްމިތަނުން  2340ް..ބޭނުންވޭ

ށްްެއްއަޅުަގނޑަ، އަޅުަގނޑުމެންނަށްްއޮޅޭްހިާސބެއްްހިނގައްޖެ.ްއެހެްނވީމާްޖާިބރުްވާހަަކދެއްެކވުން:هللاްޢަބްދު

ްދޮުގކަމަށްް ްދެއްކީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްެއ ްނުދައްާކއިރު ސިޓީތައް

ްއަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރަނީ.ްުޝުކރިއްޔާ.ް
ް

ް2345 

ްއާދެ، އާދެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޙްމަދު.. ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ، ތިލަދުންމަތީ

ްގެްިޢއްޒަތްތެިރްމެންބަރު.ްފ.އަތޮޅު، ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްޢަބްދުލްޣަފޫރު

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް2350 

ނުޑްނެރެވެންްނެިތގެންްހައިކޮމިޝަނުްންްނިލަންެދއަތޮޅުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްކުއްޖަކުްިނޔާެވގެންްއޭނާގެްަހށިގަ

ނޑުްނެރުމަށްޓަކައިްހައިކޮމިޝަްންްޢަބްދުލްޣަފޫރުްއިްބރާހީމްް ްއެދިގެންްދިހަހާސްްޑޮލަރުްއޭާނގެްހަށިގަ

ްމެދުވެރިވެްްކަެދއްެކވުން:ވާހަ ްދައްކަވާދިން. ްސަރުކާރުްނ ނޑުްގެން ްއަުޅގަ ްޔަީޤން ެއކަމުގެ

ްއިންޑިާޔެގް، މިހާރުވަނީ ްހުންނާނެ. ްލިޔުންތައް ްމިނިސްޓްަްރީގައި ފޮރިން

ްއެމެންބަުރް ްމިހާރުވެސް ްހުންނާނެ. ްލިޔުންތައް ްޖަމާކޮށްދިން  2355ބެންކަށް

ްގަންަނވާ.ްބައްލަވަންްބޭނުންފުޅިއްޔާްަދްއކާނަން.ްވަަޑއި
ް

ް
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ްއެދެން.ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްލ.އަތޮުޅެގް، އާދެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: އިށީނދެވަަޑއިގެންެދއްުވން

 2360ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޢީމް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްވަީޙދުްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްޢަލީ ްދެންމެ ްިޢއްޒަތްތެރި، އަޅުަގނޑު ްދެންމެްްއެ ްވަޙީދު ްޢަލީ

ްވާަހކަފުޅަކީްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމިވާ، ދެއްކެިވ ްމިތާ ްެއއްބަޔަށް ްޭއގެ ްދެްއެކނީ.  2365ދެންވެްސްަހކަ

ް ް ްހަޤީގަތާ ްފާހަގަކުރަން.ްޚިދެއްކެވީ ްމިކަން ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަެއއް. ލާފު

ްޞާ ްހުންނެވި ްމިނިސްޓަރަކަށް ްޓުއަިރޒަމް ްކުރިން ނަޑއެިޅގެްންމީގެ ބިުރްކަ

ްއޮޕަރޭޓިްނގ ްވިލެްޖގެ ްގަާވއިާދިއްްރަންވެލި ްކެންސަލްުކރީ ލައިސަންްސ

ްރަީއުސލްޖުމްހޫ ްދަނބިދަރިފުޅާއި ްރައީސިލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އްޔާެގްރިޚިލާފަށް

ް ްކަމަށްވާ ްގާތްބޭފުޅެއް ްމަތިންްދީާނާއ، ްއެދިަވޑަިއަގތުމުގެ  2370މިބޭފުޅުންގެ

ްއެނޫންވެް ްއަދި ްނަންަގވަިއގެން. ްމީހުރިޝްވަތު ްަބއެއް ންެގްސް

ް ްމިލްކިއްޔާތުތަްއ ްހުރީއެހެން. ްނިގުަޅިއަގނެފައި ބިޔާޫދްވިިލވަރު

ްމައްސަ ްކޮށްފަ ްެއވޯްޑ ްެއގޮތަށް ްލަވެސް ްމިހުރިހާ ްދެން ކަމެއްެގްކަންއޮތީ.

ްދެން ްްމިތަނުގަްއަލީަގއި ްމި ްނޭގޭ ނަޑކަށް ްވަޢައަުޅގަ ދުމެންނަށްްޙީލީ

ްޮއޅޭޮގތަށް ްރައްޔިތުންނަށް ްލިިބެގން ްެއއްެޗއް  2375ވާހަަކްްކޮންކަހަލަ

ް ްޝަރީޢަތަށް ްރަްއޔިތުން ްމީހުންްޙާދައްކަނީކަމެއް. ްކުރަްނޖެހޭ ްޒިރު

ްބިރަކީވެސް.ްޞާ
ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްެއދެން. ްެދއްވުން ްިއށީންދެވަޑަިއގެން ްމެންބަރު  2380އާދެ،ްޢިއްޢިއްޒަތްތެރި

ް ްއިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްވުން ނެއދެން. ްއަޅުގަ ްް...ޑުްދެން ނިޒާމާބެހޭްާއދެ،

ްކުތާއެއްްރ.ްއަތޮުޅގެްޢިއްަޒތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަހީދު.ްނު

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް2385 

ްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްރައީްސ، ްމަޢާފްއަުޅގަްޢިއްޒަތްތެރި ްވަރަށްޮބޑަށް ްްއަޅުަގނުޑްްއެދެންްނޑު
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ދެްންއަރައިފި.ްްކުޑަކޮށްްއޮޅުންްްއބޭފުޅުންނަށްގުިޅގެންްަބއެދެއްކިްވާހަކަާއްްދުްވާހަކަްެދއްކެުވން:ޙީޢަލީްވަ

ްބުިނއެްއޗެ ްއަޅުަގނޑު ްގޮުތން. ްމިސާލެއްގެ ްހަމަ ްުބނީ ދެންމެއަުކްއް

އަޅުަގނޑުްއެބޭފުޅަކަށްްވަރަްށްއިޙްތިރާމްކުރަްއވާްޚާއްަޞކޮށްްފ.ްއަތޮުޅެގް

ް ްއެވިދާުޅވިފަދައިންްްމެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި ނޑުްްޢަްބދުލްޤަފޫރު  2390އަުޅގަ

ް ްއެމިސާލު ނަޑއެިޅގެން ްޢަބްދުއްސައްތާުރެގްއެގެަނއީކަ ްއަންބަރީ ައކީ

ްގޮްސގެންް ްއެންބަސީތަަކށް ްބަެއއް ްއަުޅަގނޑު ްެއއީ ވާހަކަެއއްނޫން.

ްުނވެެގން،ްއެ ްޚަބަރެއް ްްއވެސްކަހަލަ ްމިދަްއކަނީ ްޮބޑަށް ނޑު ްވިއެާނގެްއަުޅގަ

ްމިދައްކަނީ... ްބޮޑަްށ ނޑު ްއަުޅގަ ްއިނޭގތޯ. ްމިދަްއކަނީ ްވާހަކަ

ނ ްއަުޅގަ ްޖުމްލަގޮތެއްަގއި ްރާއްޖޭގެ ްމުޅި ްމިދައްކަނީ ްޑު  2395ޚާއްޞަކޮްށްވާހަކަ.

ނޑުްޔޫރަޕަށްްކުރިްމަސަްއަކތެއްަގއި..ްްސުނާމީްކާރިޡާއާ ްގުިޅގެންްައުޅގަ
ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްެއދެން. ްޢިއްޒަތްތެިރްއިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްވުްނ ްމެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި

 2400އާދެ،ްމިހާުރްްއިނގޭތޯ.ގެއްލިޖެްްކޯރަމްކޯރަމްްެގއްލިއްޖެްާއދެ،ްމެންބަރު.ް

ްގެންަދވާ ްއިތުރަށްްްކުރިއަށް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރު އިނގޭތޯ.

ްަރނގަޅުވާނެހެްން ްނުދެއްެކވިއަސް ްއެވާހަކަފުޅު ްދެން ްހީވަނީ އަޅުަގނޑަށް

ްޢަލީްވަޙީދުްއާދެ،ްާއދެ،ްދެއްވަަބއްލަވަ.ބޭނުންފުޅުތޯ.ްދެއްތޯ.ްއާދެ،ް

ް

 2405ްރިއަށްގެްނދެވުން()ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކު

ް

ްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްއާދެ، ްފަހަރެްއގަިއވެސް ްދަންނަވާލީ ްއަުޅަގނޑު ްއެީއްއެހެްނވީމަ،

ްްދުްވާހަކަްެދއްކެުވން:ޙީޢަލީްވަ ނަޑއެިޅގެން ްއަންނެވީްއެދެކަ ނުޑްްނިއުދިއްލީގެްީކ ްއަުޅގަ ވާހަަކއެއްނޫޭނ

ްދިވެހިރާއް ްޖުމްލަގޮތެްއަގއި ްދެންނެވީކީ.ްެއއީ ްއޮްތވަރޭ.ްސުނާމީްޙާޭޖގެ ލަތު

ްއެމެރިކާަގިއް ްކުިރއިުރަގއި ްމަސައްކަތް ްހޯދަން  2410ކާރިޡާަގއިްޔޫރަޕުްންއެހީެއއް

ް ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްއެމްނޫނީވިއްޔާ ްނަންވެސްްްބަސީެއއްދިެވހިރާއްޖޭގެ ހުންނަ

ްލިބުނީް ްއަުޅަގނޑަށް ްކުރިމަސަްއކަތުން ްއަޅުަގނޑު ްނޫޅެއޭ. ްމީހަކު ދަންނަ

ްއެއީ ްމިހާރުްްއެނަތީޖާއޭ. ްހީކުރަން ްައޅުަގނޑު ްވާހަކައަކީ. މިދެންނެިވ
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ްޢިްއޒަތްތެއަޅުަގނޑުް ްފ.އަތޮުޅގެ ްއަޚް ްޢަބްދުލްޤަފޫރަށްްގެ ްމެންބަރު ރި

 2415ްކަމަށް.ރަނގަޅަށްްެއިގވަަޑއިގަންަނވާނެވަރަށް.ްއެކަންް

ް

ް

ްޝުކުިރއްޔާ.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރުްއއ.ގެްްއާދެ، މަޖުދީްްމުޙަންމަދުްޢިއްޒަތްތެރި

ްނުކުތާއެއް.ްއިބްރާހީމް ްވިދާޅުެވއްެޖްްނިޒާމާބެހޭ ްބޭނުންނޫންކަމަށް އާދެ،

 2420ްތިލަދުންމަތީްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރު.އާދެ،ް

ް

ްމަސއްކަތެްއްްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްއަސާސީެގ ްޤާނޫނު ްއަުޅަގނޑުމެން ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި

ްްދެއްެކވުން:އަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަކަް ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްބެލުމަކީ ްދެކެނީ.ްްގޮްތކަމުަގއިކުރެވޭތޯ އަުޅަގނޑު

ް ްވަގުތު ްހަމަ ްައޅުަގނޑުމެްނނަށް ްއެހެންނޫނީއްޔާ ްކަމެްއްމިއީ ޭބކާރުވާ

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްފާސްނުވެ ްމިހާރު ްަރއީސް ްޢިްއޒަތްތެރި  2425ކަމުގަިއވާނީ.

ނޑުްކުަޑްއިޞްލާެޙްއްޅުްސްްކުރެވެމުންދާްމައްސަލަތަުކގަިއްއަހުމިހާރުްބަ ގަ

ނުޑްައށްްވަނަްމާއްދާެގް)ނ(17ްްދުކުރަން.ްއެއީްޞްޤަްހުށަހަޅާލަން އަުޅގަ

ްްހުށަހަޅާލާ 17ްްއިޞްލާޙު. ް)ނ(، ްމާއްދާެގ ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްވަނަ

ް ްވިައސްަް ްގޮތުން ްވަގުތީ ްމަގާމާއި ްމިޤާނޫނުްޙަކަމުގެ ވާލުެވޭވނީ

ްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއް ްބަޔާންކުރާ ްމައަސާީސގަިއ ްހުންނަްޤާޔާކަމުގެ  2430ުމގަިއ

ްޝަރު ްހުންނަންވާނޭ ްކިަބއިަގއި ްރައްޔިތުްނެގްޠުމީހެއްގެ ްފުރިހަމަާވ ތައް

ްއު ނުޑ ްއަުޅގަ ްމެންބަރަކަށޭ. ްޢިއްޒަތްތެިރްންމަޖިލީހުގެ ްިމގޮަތށް މީދުކުރަން

ްތާ ްވަޑަިއގެން ްވިސްނާ ްއެއީްދުކޮށްއީމެންބަރުން ދެްއވާެނކަމަށް.

ްިމގޮސަ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުެގްބަބެއްކަމަށް ްމިހުށަހެޅީ ތަށް

ްއިންތި ްމީހެއްޚާމަޤާމަށް ްބުކުރެވޭ ްަގއިަގއި ްޚާއްަޞްގެ  2435ހުންނަންވާ

ްތަޠުޝަރު ްާޤނޫނުއަސާސީަގއި، ްއެބައޮތް ްއަޅުަގނޑުމެްންކެއް މިހާރު

ްކުރަމުޞްއި ްލާޙު ްބަޔާންކޮްށފައި ްލިޔެ ްޤާނޫނޫއަސާީސގައި އެމާއްާދްންދާ

ްއެހެްނވީމާ ްފާސްކޮށްފައި. ްމެންބަރުންގެް، ްމަޖިލީހުެގ ރައްޔިތުންގެ

ްރަ ްއަދި ްމެންބަރަކުކިބަިއގަިއވެސް ްމަޖިލީހުގެ ްގޮތުްންްއްޔިުތންގެ ވަގުތީ

ް ްއެމަޤާމާ ްޙަްނަމަވެސް ްކިބަިއގަިއވެްސްވާލުާވަކމަށް ްއެމެންބަރެްއގެ  2440ވާނަމަ

ްމަ ްޤާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްހުންނަންވާްޙަާމއި ްކިަބިއަގއި ްބޭފުޅެްއގެ ވާުލވާ
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ްޠުޝަރު ްމިސާލަކަށް ްމިދަންނަވާލަނީ ްއަޅުަގނޑު ްހުންނަންވާނެ. 18ްތައް

ްރައްޔިތު ްމީހެްއކަމަށް ްފުރިފައިވާ ްެމންބަރެއްކަމުަގިއްއަހަރު ްމަޖިލީހުގެ ންގެ

ް ްމަޤ35ްާހުންނަވާއިރު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔަކމުގެ ްޭބފުޅަކަށް މަށްްއަހަުރގެ

ްއެހެންވީމާް ްކުރިމަތިލެއްވެނީ. ްޝަރު، ްޠުމިކަހަލަ ްއެހެންވީމަ،ްތައް  2445އެބަހުރި.

ް ްމި ނޑު ްއަުޅގަ 17ްްއެގޮތަށް ް)ނ( ްމާއްާދގެ ްވަނަ މިހުށަހެޅިްައށް

ްއުް ްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރުންްންަްހުށަހެޅުން ްޢިއްޒަތްތެިރ މީދުކުރަނީ

ްހަމަްއީތާ ްދެން ްެދއްވާެނކަމަށް. ްނިންމައި ްޮގތެއް ްމިއާމެދު ދުކޮށްދެްއވަިއ

ްބޭނުންވޭ،ްއެ ްފާހަގަކޮްށލަން ްައޅުަގނޑު ްިއޒުަންާއއެކު ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް

ް ްދެއްަވއިފިއްޔާ ްދެންހުރިްއިސްލާެޙއްނެތް، ްައޅުަގނޑު  2450އެހެންނަމަވެސް

ނޑުގެްިޚޔާލެއްްދަންނަވާުލންްކިހިނެއްތޯ.ްމާއްދާަތކާބައެއްް ބެހޭގޮތުންްައޅުގަ

ްއާދެ،ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް.

ް

ްދެންްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ްއަުޅގަ ްބޭފުޅުންނަށްްއާދެ، ްހުށަހަޅުއްވަްނ ްއިސްލާޙެއް ނެވީ

ް ްދެން. ްއަރުާވވާހަކަ. ްފުރުޞަތު ްބޭފުޅުންނަށް.  2455،ްއާދެްތާއީދުކުަރއްާވ

ް ްފުަވއްމުލަކުގެ ްދެން ްމުޙަންމަދުްއެހެންވީމާ، ްމެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި

ްއިބްރާޙީމްްދީދީ.

ް

ްަރއީސްްްުމޙަްނމަދުްްފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްހުށަހަޅާލަންޝުކުރިއްޔާ ްއިސްލާޙެްއ ްައޅުަގނޑު .ް

ްްއިްބރާީޙމްްީދދީްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއަށް.17ްބޭނުންވަނީ ް)ނ( ްމާްއދާގެ ްއިޞްލާުޙްްވަނަ  2460ައޅުަގނޑު

ްސަބަބަކީ ްބޭނުންވާ ް)ށ(ްވަނ17ްްީ،ްހުށަހަޅަން ް)ހ(ްައދި ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްއެހެންކަމުންް ްނިމިފައި. ްފާސްވެ ްއޮްތޮގތަށް ްޑްރާފްޓްގައި މިހާރު

ްއެހެރަަގނޑުއަޅު ްނިމިފައި ްއެާފސްވެ ްއެބަޖެހޭ ްާވގޮތަްށްްމެން މާއްާދގައި

ްގޮތުން ްވިޔަވިޔަްްވަގުތީ ްގޮތުން ްދާއިމީ ްއަދި ްސްްސ

ްމަ ްޤާްރައީަީސުލްޖިމްހޫރިއްޔާގެ ްޝަރުޙަމާއި ްމީހެއްަގިއ  2465ތަކާްޠުވާލުވާނޭ

ްއެގޮތުން ްިނންމަން. ްގޮތެއް ްހުށަހަޅާްްބެހޭގޮތުންވެސް ައޅުަގނޑު

ް ްގައިްްވަނ17ްައިސްލާޙަކީ، ް)ށ( ްއަދި ް)ހ( ްމިމާއްދާގެ ް)ނ(. މާއްާދގެ

ްމަ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްަވގުތީގޮތުްނ ްމަތިން ްޤާްވާގޮުތގެ ވާުލާވްޙަމާއި
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ތަކޭ.ްޠުތަަކކީްރައްިޔތުންގެްމަޖިލީހުގެްމެންބަރެއްެގްޝަރުްޠުމީހެއްގެްޝަރު

 2470ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް

ްހއ.ޝުކުރިްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިން ނޑު ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޢިއްޒަތްތެރިްްގެްއްޔާ

ްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްސަމީރު 17ްްއަޙްމަދު ް)ނ( ްާމއްދާގެ ްހުށަހެޅުއްިވްއަވަނަ ްށ

ނޑުްތާ ްދުުކރަން.ްއީއިސްލާޙަށްްއަުޅގަ

ް2475 

ްވާހަަކދެއްެކވުން: ްރިޔާސަތުްނ ްމެންބަރު.ް ްިޢއްޒަތްތެިރ ްޝުކުިރއްޔާ ްއިތުުރްްާއދެ، ްމިހާހިސާބުން ދެން

ް ްއެްއވެސް ްހުށަހަޅުްއަވން.ޢިްއޒަތްތެރި އާދެ،ްދ.ްް..މެންބަރަކުްއިޞްލާޙެއް

ްއަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނާޝިދު.ް

ް

 2480ްޏ.ްއަތޮޅުގެްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްއިބްރާޙީމްްދީދީގެްހުށަހެޅުމަށްްތާޢީދުްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް

ްުޝކުރިްއޔާ.ްްކޮށްލުމުގެގޮތުން.ްްޙމަދުްާނޝިދުްާވހަކަެދއްކެުވން:އަ

ް

ްެމންަބރު ްދެކުުނބުރީ ނޑުްމިތެދުވީްރ.ްައތޮޅުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްހުށަހެޅުއްިވްްްއަިރއަތޮޅު ްއާެދ،ްއަުޅގަ

ްތާްއިލްޔާސްްުޙސަިއންްއިްބރާީހމްް ްައޅުގަްއީހުށަހެޅުއްވުމަށް ްމިފުރުޞަތުަގއި ްކޮންމެހެންްުދކުރަން.ްއަދި ްނޑު

ްޢިއްޒަތްތެރިްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޙަޤީޤަތުގަިއ ްއެބައޮތް. ްވާހަކައެްއ  2485ދަންނަވާލަންޖެހޭ

ްޢިއްޒަތް ްއަތޮުޅެގ ްރ. ްޚާއްޞަކޮށް ްއޮޅުންއަރަނީ. ތެިރްމެންބަރުންނަށް

ްއެފާހަގަކޮށްދެއްވި ްޢިއްޒަތްތެިރްފާހަގަްމެންބަރު ކުރެްއވުމަީކ

ްހައްަދާވގޮތު ްއިްނޑިާޔްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްެއއީ. ްއޮޅުންތަެކއް ްއަރާ ން

ފްކުރެއްވިްޢިބާރާތްތައްްމިއަދުެވްސްއިްއެމަނިކުފާނުްއަންަބރީްތަޢާރަދަތުރުގަ

ްިޢބާރާތްފުޅުތަކެްއް ްއެ ްއެބަހުރި. ްަހދާން ްހިުތގައި  2490އަޅުަގނުޑގެ

ްއެހެންވީމަ،ްރައްޔިތުންނަްށް ްކާުކކަން. ްއަންަބރީއަކީ ްއެގޭނެ ވިސްނާލެްއވީމާ

ްޙަ ްޤައުމުގެްއެއޮުޅވާލަނީ ްމެންބަރުންނެއްނޫން. ްޢިއްޒަތްތެރި ޤީޤަތުގައި

ްއިސްކޮށް ްއެްްހުންނަްއެންމެ ްރައީސް ްވިދާޅުވުންަތްއްޢިއްޒަތްތެރި ވިދާޅުވާ

ްއެއުޅެނީްއެިކގޮތްގޮތަށްްނުކުެމގެންްއިނގޭތޯ.ް

ް2495 
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ްިއބްާރޙީމްް ްެމންަބރު ްފުރުަޞތަްއައްުޑއަޮތޅު ނުޑވެސް ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެިދްޝުކުރިއްާޔ ްކަށް

ްހުށަހެޅުމަށްޓަކައި،ްމިދެންނެވީްތާހިރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއާދެ،2ްްްއިސްލާޙެއް އިްޞލާޙެއް.

ވަަނ16ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްބާބުގެްއަޅުަގނުޑގެްފުރަތަމަްއިޞްލާޙަކީ،ް

ް ްައޅުަގނުޑްހުށަހަޅާ ްޤައުމުތަކަށާއިްއިޞްލާޙަކީ،ްމާއްދާ.ްއެމާއްދާއަށް ްބޭރު

ްއަޤްް ްސަފީރުްންްވާމީބައިނަލް ނޑަައޅާ ްކަ ްރާއްޖެއިްނ  2500ޖަމްޢިއްާޔތަކަށް

ްމީގަޢަ ްމިއުނިްއްޔަންކުރުން. ްމަޖިލީހުގެއަުޅަގނޑު ްަރއްޔިުތންގެ ްކުރަނީ

ނޑަށްްދެްއިވްފުރުޞަތުގަިއް މަޝްވަރާގެްމަތިން.ްއާދެ،ްުކރިންވެސްްއަުޅގަ

ްއަސާސީ ްޤާނޫނު ްދެންނެވިން ްއަޅުަގނޑު ްވަިކކުެރވިފަިއވާއިުރ،3ްްގެ ބާރު

ްއެްގޒެ ްކްިޓވް ްއިޚްތިޔާަޕވަރ ްއިޚްތިޔާުރްލިބިދޭ ްެއ ރުތަެކއްެވއޭ.

ްކުރަންޖެހޭް ނޑުމެްނ ްއަޅުގަ ްޮކންމެހެން ްެއއީ  2505ނިގުޅަިއގަތުން

ް ްމިހާރު ްއެހެންމެ ްހަމަ ްދަންނަވަްންކަމެއްނޫންކަމުަގއި. ނުޑ އަުޅގަ

ް ްދައުރެބޭނުންވަނީ، ްމަޖިލީހުގެ ހިގަމުންނުާދްްއްްރަްއޔިތުންެގ

ްޤަ ްބޭރު ްދުވަސްވަެރްއގައި ްސަފީރަކަށް އްޔަްނކުރަންވެއްޖެނަަމްޢައުމެއްގެ

ްއުފެޭދް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެީއވެސް ްހަދާނީ. ްައޅުަގނޑުމެން ކިހިނެއްތޯ

 2510ސުވާލެއް.ްއެހެންވީމާ،ްއެސަަބބަށްޓަކައިްައޅުަގނޑުްމިތަންޮކޅުްއުނިކުރަނީ.ް

ް ްދެން ްއާދެ، ްމި ްބޭނުންވަނީ، ްހުަށހަޅަން ްމާއްާދ17ްްައޅުަގނޑު ވަނަ

17ްްްއިޞްލާޙެއް. ްމާއްދާއަށް ްވަނަ ްމިހުށަހަޅަނީ،ްއަޅުަގނޑު އިޞްލާހެއް

ްޢި ްފާހަކުރިން ްެމންބަރަކުވެސް ފަދައިންްްަގކުރެްއވިްއްޒަތްތެރި

ް ްނާއިބަްށްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއިއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ

ްދާއިީމް ްހުރަސްެއޅޭފަދަ ްއަދާކުރަން ްާވޖިބުތައް  2515ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ

ްކުރިމަތިޙާ ްމަލަތެއް ްުނވަތަ ްނުވަަތްޤާެވގެން، ްދީގެން ްއިސްތިޢުފާ މުން

ްއެދެމަޤާމަ ްމަރުވެގެން ްނުވަތަ ްސަބަބުން ްދުރުކުރުމުގެ ްއެއްފަހަރާްޤާމުން މު

ްމަގާމަށާއިް ްކަމުެގ ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުސްވެއްޖެނަމަ

ްމަްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޤާނާއިުބަކމުގެ ްމީހުން ްއަލުން އްޔަްންޢަމަށް

ްވެކުރެ ްއެ ްއަދާކުރާނީްޤާްމ2ްަންދެން ްަވގުީތގޮުތން ްވާޖިބުތައް  2520މާއި

ރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންގެްތެރެއިންްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްކަުމެގް

ްޝަރު ްޝަރުޠު، ްކަމުެގ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމާަނއަކީ ތަުކެގްޠުޭއގެ
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ްމަޖިލީހުގެް ްރަްއޔިުތންގެ ނަޑއެޅިފަިއވަނީ.ްމިހާރު ްއުމުރަށްވެްސްކަ ތެރޭގައި

ްމެންބަރަކަށްވެވޭމެ ްޢުްންބަރުންނަށް، ްއަޅުަގނުޑެގ18ްްމުރުން އަހަރުވީމަ.

ް ްޤަޒަމީރު ްުއމުރުން ްުނކުރޭ ްޤައުމެްއ18ްްބޫލެއް ްުކްއޖަކު  2525އަހަުރގެ

ް ްތަޖުރިބާވެސްްޤާހިންގުމުގެ ްފުދޭވަރެްއެގ ްއެއީ ްހުރެދާނެކަމަށް. ބިލުކަން

ްމީ ްއެފެންވަުރެގ ްއެމީހަކީ ްއެހެންނޫނަސް ްއަދި ހަކަށްވެްސްހުންނަންޖެހޭނެ.

ްއެހެންވީމާ ްވާންޖެހޭނެކަމަށް. ،ް ްމިހުށަހެޅުމަީކ ނުޑގެ ަވގުީތގޮތުންްއެއަުޅގަ

ް ްމަިޖލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްއަދާކުރާނީ ްތެރެއިްނ އަހަރު،35ްްމެންބަރުންގެ

35ްް ްއާދެ،ްއެީއްއަހަުރގެ ްހުށަހަޅަންޖެހޭނެ. ްދެން ްރައީސްކަމަށް ްއެ  2530މީހެކޭ

ްކުރިްއޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަޅުަގނޑުްހުށަހަޅާްދެްއިޞްާލޙަކީ.ްޝު

ް

ްޢިއްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްުޝކުރިއްާޔ ްއާދެ، ްއިތުރު... ްދެން ްމެންބަރު. އާެދ،ްޒަތްތެރި

ްޖާބިރު.هللاްހުވަދުއަތޮޅުްއުތުރުބުީރގެްޢިްއަޒތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު

ް2535 

ނޑުްއެްއޗެްއްދަންނަވާލަންްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއާްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްދެ،ްއަުޅގަ

ކަުމގައިްހަމަޖެހިފައިވާްބޭފުަޅުކްކުމިތެދުވީްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގެްމެންބަރަްްޖާިބރުްވާހަަކދެއްެކވުން:هللاްޢަބްދު

ްވަގުތީގޮުތްން ްހުންނަވަނިކޮށް ްރައީސަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ އޭނާ

ްއަދާކުރު ްމަޤާމު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ އަހަުރ18ްްމުގައި

ްވިދާޅުވޭ.ް ްެއބަ ްބޭފުޅުން ްބައެއް ްއެކަންނުކުެރޭވނެކަމަށް  2540ބޭފުޅަކަށްވާީތވެ

ހުށަހެޅުްއިވްއެއަޅުަގނޑުްހިތުންްދެންމެްޏ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުް

ހުށަހެޅުންްއެއީްރަނަގޅުްހުަށހެޅުމެއްކަމަށް.ްއެހެންމިދެންނެވީްރަްއޔިތުންެގް

ްމެންބަރަކަ ްޝަރުމަޖިލީހުގެ ްއޭާނގެ ްއެހެރީ ްެއްޠުށްވީމާ ްހަމަވެފައި. ަތއް

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމިހާރު. ްނިމިފައި ްގޮތަކަށް ްަވނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ޝަރުތުތައް

ްޢިއްޒަތްތެ ްބައެއް ްއިުތރުން ްޭއގެ ްއަދި ްމެންބަރުންގެްރައީސް،  2545ިރ

ްވަޙީދުްވާހަކަފުުޅގައި،ް ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްރ.އަތޮުޅގެ ޚާްއޞަކޮށް

ްަހމަޖެއްސުމުގަިއްހުށަހެޅު ްޢައްޔަންކުރުމާއި ްބޭފުޅުން ްއެމްބަސީތަކަށް އްވި

ްރަ ްމަޖިލީހުގެ ްވާހަކަ،ރައްޔިތުންގެ ްފެންނަ ްއޮތުމަށް އެހުށަހެޅުއްިވްްޢުުޔއެއް

ްޚާއްޞަކޮްށް ްމިދެންނެވީ ްމިހެން ްތާީއދުކުރަން. ނޑު ްއަޅުގަ ހުށަހެޅުމަށް
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ްމުސްތަޤްބަލަށްޓަކަ ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްވާހަަކއަކީ ްއަޅުަގނޑުމެްންމިދައްކާ  2550އި

ްމުސްތަޤްބަލްް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިހަދަނީ. ޤާނޫނުއަސާސީ

ްމިހަދަނީ.ް ްޤާނޫނުއަސަީސ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ބައްޓަންކުރުމަށްޓަަކއި

ްތަޖުރިބާއާިއް ްހުރި ްލިބިފައި ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްތާރީޚްަގއި އެހެންވާއިުރަގއި

ްޤާނޫނުއަ ްބަލަިއގެން ނޑުމެން ްައޅުގަ ްމަްއޗަށް ސާސީްމިކަންކަމުގެ

 2555ބައްޓަންކުރަންޖެހޭނީ.ްރައްޔިުތންގެްމަޖިލީހުގެްރުހުންްހޯދައިގެންްބޭބޭފުޅުންް

ް ްހިންގަން ްވުޒާރާަތއް ްބައެއް ްމިހާރު ނަޑއެޅުމަކީ ްބޭބޭފުޅުްންޙަކަ ވާލުކުެރވޭ

ްވުޒާރާ ްއެކަެމއްއެބޭބޭފުޅުންގެ ްއެބޭފުޅުން ްެފއިލްެވގެން ކުރެިވގެްންނުަތއް

ްއެމް ްބޭރުެގ ްރާއްޖެއިްނ ްފައިާސަގިއްއެބޭފުޅުން ްަރއްޔިތުްނގެ ބަސީައކަށް،

ްކޮންމެްމި ްދޭޮގތަށް. ްފައިސާ ްއަތުން ްރަްއިޔތުން އެޕޮއިންޓްކުެރވެނީ.

ްިމް ްފައިސާަގއި ްރައްޔިތުންގެ ްހުއްޓަސް ްމީހަކު ްކޮންމެ  2560މަޤާމެއްގައި

ްިމް ްފައިސާއިން ްރައްޔިތުްނގެ ްޙަޤީޤަތަކީ ްކުރަނީ. ބޭސްފަރުވާވެސް

ްހަމަޖެހި ްކަންތައްެވސް ްމީހެްއެގްވެލްފެއަރގެ ްވަކި ްއެއީ ްމިދަނީ. ގެން

ްއެހެންވީމާ ްކަމެްއނޫން. ްކުރަންޖެހޭ ްފައިސާއިން ްފެންނަނީް، ައޅުަގނަޑށް

ްތެރެއިންް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްގަދަވެަފއި ްބާރު ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ްދާން.ް ްަކނަޑެއޅިގެން ްއެބޭބޭފުޅުން ްައއިސްގެްނ  2565ވިސްނުންތައް

ްމިދިމާވަނީ ްެއމްބެސަޑަރުކަން.ްްއެހެލާްވަރަށްގިނަފަހަރު ްމިވަނީ މަޤާމަކަށް

ްކުޑަްަޤއުމަކަްށވާިއރުގަިއ،ްރާއްޖެ ސީަތކުަގއިްތިްއބަވާްބޭފުޅުްނެގްއެމްބައަކީ

ްބަޔަކަށްް ްޤާބިލް ްއެކަމަށް ްއެއީ ްއެބަޖެހޭ. ްހަރުދަނާވާން ްވަރަށް ރޯލްވެސް

ްހިތްހަމަނުޖެހުނީމާް ްދޭތެރޭގައި ްއެމީހަކާ އޭނާްވާންޖެހޭނެ.ްއެއީްސަރުކާރުން

ްދުރުކޮށްލާ ްއެީއކަންނޭނގެްމޫނުމަތިން ްވެގެެނއްނުވާނެ. ްލާމަޤާމަކަށް  2570ން

ް ްއަނެއް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްަވިކްއެރ.އަތޮުޅގެ ްވާަހކަފުޅަކީ. ދެއްކެވި

ްއަ ްދެން ްނިސްބަތްވާގޮަތކަށްނޫން. ްމިްމީހަކަށް ޅުަގނޑުެމންނަށް

ްފެނިގެންދިޔައީ ްބަެއއް، ްވާހަކަދެްއކެިވ ްދެންމެ މެންބަރުންްްޚާއްަޞކޮްށ

ްއަޅުަގނުޑް ްނަންފުޅާއެއްކޮށް. ްބޭފުޅުންގެ ްބަެއއް ފާހަގަކުރަްއވައިފި

ްކުންފުނިް ްޮބޑެތި ްބޭފުޅުންނަކީ ްބައެއް ްޭއގެތެރެިއން  2575ނަމެއްނުކިޔާނަން.

ްދައުލަތުެގް ްމިސާލެއްެގގޮުތން ްމިއަދުގެ ްީމހުން. ްތިބި ްފެއިލްވެފައި ހިންގާ
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ްނާ ްމައްޗައިބަންޑާރަ ްއޭނާގެ ްމިވިދާޅުވަީނ ްއޭގެތެރޭަގިއްބު ްކުެށއް، ށް

ް ްނާއިބު ްބަްނޑާަރްއެދިވެއްަސކުްނުހިމެނެއޭ.ްބަންާޑރަ ްވިދާުޅވިއިުރގައި ހެން

ްޝަރީ ްވިސްނަންޖެހޭނެތާއޭ ްނުހިންާގްޢަނާއިބު ްމައްސަަލއެއް ތުގައި

ްނުުކރެވޭނޫންތޯއޭ.ް ްސާބިެތއް ްސާބިތުވާނީ. ްއޮތްކަމަްށ ްކުށެއް  2580ކިހިނެއްތޯއޭ

ްމޯލްޑި ްެއއަރ ްގޮތުން ްދިަޔްމިސާލެއްގެ ްބަނގުރޫްޓވެގެން ްކުންފުނި ވްސް

ްޒިންމާވާންޖެހޭް ްދިވެްއސަކު ްއެއްެވސް ްމީހަކު، ްއެްއވެސް ދިއުމަކީ

ްޝަރީޢަތްް ްއެ ްޒިންމާވާންޖެހޭނީ. ްޮކންބައެއްތޯ ްއޭގައި ްދެން ކަމެއްނޫނޭ.

ް ް ްއެހެންވީމަ، ްނުހިންގާނޫންތޯ. ްމިޤައުމުގައި. ްކަންތަްއްހިންގިތޯ ކިަތއް

 2585ްތޯ.ހުރީމަ

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު..ްްހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާ

ް

ްމުގެްސަބަބުންޫނންތޯްއެބޭފުޅުންްހުންނަށްްއަދަބުްިލބިްއަނިޔާދިނުޖަލުގައިްމީްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް

ްމިދައްާކްްޖާިބރުްވާހަަކދެއްެކވުން:هللاްޢަބްދު ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްެއކަންނޫންތޯ ްއެހެންވީަމ،  2590ޓްރާންސްފަރކުރީ.

ް.ްދެންްސިޓީެއއްްފޮނުވިްވާހަަކއަާކއި،ްސިީޓެއއްްބޭސްނަގާ،ްްވާހަކަައކީ

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު...ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއަޅުަގނޑުމެްންްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްިމކަން ްކުރާކަމެއްނޫންތޯ. ްަފއިސާއިްނ ްަރއްޔިތުްނގެ  2595ްއެއީ

ްލުކުރަންޖެހޭނޫންތޯްއެބަ.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ޤަބޫްްޖާިބރުްވާހަަކދެއްެކވުން:هللاްޢަބްދު

ް

ްެއދިްއަިރއަތޮޅުްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްފުރުޞަތަކަށް ްމާލޭގެްްަީލއަޅުަގނޑު ްތާއީދެއްޮކށްލަން. ްހަމައެކަނި

ްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޝީދުްހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެޅުމަކަށްްއަދިްްޢިލްޔާސްްޙުަސއިންްިއބްާރހީމްް

 2600ްތާއީދުްނުލިބިވާތީްެއއަށްްތާއީުދކޮށްލަންްއިނގޭތޯ.ްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްސ.އަތޮޅުެގްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްއެދުީނ ްފުރުޞަތަކަށް ްއަުޅަގނޑު ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްްމުޙަްނމަދުްވަީޙދުްޢަލީ ްޠާހިރު ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްވަަނ17ްްއެހުށަހެޅުއްވި،
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ްއެހުށަހެޅުްއވިްިއްޞލާޙަށްްތާއީދުކޮށްލަން.މާއްދާއަށްްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްް2605 

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިހާހިސާބުންްއާދެ، ްދެން ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްެތރި ޝުކުިރއްާޔ

ްހުށަހަޅުއްވަްން ްހުށަހެޅުމެްއ ްއިތުރު ްމެންބަރަކު ްޢިްއޒަތްތެރި އެްއވެސް

ްއެދިަވޑަިއގަ ްމިހިސާބުންްކަްންފަވަގުތަށް ްއެހެންވީަމ، ްދެން ްނެތް. ެއއް

ްތާއީދުކުރުމުެގް ްބަންދުކޮްށ ްފުރުޞަތު ްހުށަެހޅުމުގެ ްއިޞްލާޙު އަޅުަގނޑު

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްެތރި ްމިހާރު ްދެން ްއާދެ، ްނިންމާލަން.  2610ފުރުޞަތުވެސް

ްބަލާހުށަހަޅުއްވާ ްހުށަހެޅުންތައް ްހުރި ްިމްފައި ްައޅުަގނޑުމެން ލާފައި

ްތާް ްދެންްސޮއިކޮށްލާ ްލިބުމަްށފަހުގައި ްސޮއި ްމެންބަރުންގެ ްއީދުކުެރއްވި

ްކުރިއަްށގެންދިއު ްމިހާރުްއަޅުަގނޑުމެން ްިނންމާނީ. ްގޮތެއް ނޑު ްއަުޅގަ މަށް

ްހުށަހެޅުންތައްް ްމި ްއެހެންނަމަވެްސ ްމިއޮތީ. ްދަށްކޮްށ ްކޯރަމް ވަރަށް

ްއެކަ ްސޮިއކޮްށލައްވަން ްބޭފުޅުންަލއްާވ ްތާއީދުކުެރއްވި ްއަދި  2615ްންހުށަހަޅާލަން.

ްމިހާވަރަ ްދެން ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހިސާބުން ްދެން ްކޯރަްމްނިންމާލާނަން. ށް

ްދިއު ްވޯަޓކަށް ް)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ްއޮތިްއޔާ ްަރނގަޅެއްނޫންކަންނޭނގެ. މެއް

ްއާދެ،ްބ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްފާއިޒު.

ް

ްީމގެުކރިންްމާޮޅސްމަޑުލުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް ްަރއީސް، ްއޮެވގެްންްޢިއްޒަތްތެރި ްުކޑަކޮށް ްކޯރަމް ނަޑކީ  2620ްއަުޅގަ

ްއެހެންނަމަވެްސްްޢަލީްފާއިޒުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމީހެއް. ްއައި ްއިޢުތިރާޟްކުރަމުން ްެއކަމަށް ވޯޓުނެގުުމގައި

ްނެގު ްވޯޓު ްނުކުންަންން ްވަކި ްލަސްކުރުމަކުންވެސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ އަދި

ްބޭކާުރވު ްނުފެނޭ.ްވަގުތު ްއޮތްކަމަށް ްނަތީޖާއެއް ްނުވޭ.ްއިތުރު ްޫނންކަމެއް ން

ްކަންކަންް ްނަތީޖާއަކުން ްލިބުނު ްއެ ްޯކރަމެއްަގއި ްެއއޮތް އެހެންކަމާއެްއކޮށް،

ނޑަށްްޤަބޫުލކުރެވޭްގޮުތގަިއް  2625ނިންމެވުމަށްްކުރިއަށްްވަަޑިއަގތުންްއެީއްއަުޅގަ

ނޑުމެްނގެްަވގުތުްަސލާމަތްކުރެވޭނެކަމެއް.ްުޝކުރިްއޔާ.ް ްއަަަުޅގަ
ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް
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ްނިކުމެވަޑަިއގެންފިއްާޔ،ްްތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަ ްމެންބަރަކު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެއްވެސް ްމިހާރު  2630އާދެ،

ް ްތިއްބެވ57ްީމިވަގުތު ްގެއްިލގެންދާނެ.ްްމެންބަރުން ްކޯރަމް އެހެންވީމާ،

ްމިހާރުް ްދެން، ްއިނގޭތޯ. ްހަމައެކަނި ްދަންނަވާލީ ްއެވާަހކަ އެހެންވީމާ،

ްޢިއްޒަތްތެ ްހުރިހާ ްއިޞްލާޙުތަްއްއަޅުަގނޑުމެން ްހުށަހެޅުއްވި ްމެންބަރުން ރި

ްދެންް ްިނންމާލީމާ ްސޮއިކޮށްލަްއވާފައި ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ނިންމާލާފައި

ްނުދާނަން.ް ްވޯަޓކަެށއް ނޑު ްއަުޅގަ ްއޮެވގެން ްކޯރަމް ްމިހާވަރުގައި  2635މިހާރު

ްބާއްާވް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދެން ްނިންމާލީމާ ްމިބައި ްއެކަމަުކ، ްއެއީ ދެން،

ްނިމިގެންދާނެ،ްޖަލްސާއެްއގަ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއިރާަދކުރެްއވިްއޔާ އި

ްޤާނޫނުއަސާސީއަްށް ްއޮންނާނީ ްދެން ްބައިތައް. ނޑު ްމަިއގަ ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްއި ްނުވަތަ ްފެށުމުގައި ްތިވިދާުޅވެޢަމަލުކުރަން ވާހަކަފުުޅްްންތިޤާލީއަށް،

ްނިންމާލީމާް ްއެބަިއ ްބާބު. ްމާނަކުރުމުގެ ްބާބާިއ ްގެންދާ  2640ދައްަްަކވަމުން

ްމިދަނީްޤާނޫނުއަަަ ްނިމިގެން ްޓެކްސްޓްަތއް ްމައިަގނޑު ްނިމުނީ. ސާސީ

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަްތތެރި ްގއ.ގެ ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެޭހ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ.

ްޢަދްނާންްޙަލީމް.ް

ް

 2645ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއޮްތްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްަދށްކޮށް ްކޯރަމް ްރައީސް. ްޢިްއޒަްތތެރި ްުޝކުރިްއޔާ ްއާދެ،

ޖަލްސާއެްއގައިްމަނިކުފާނުްތިަޔވިދާޅުވިްވިދާުޅވުމަކުންްައޅުަގނޑަށްްވަަރްށްްޢަދްނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ބޮޑަށްްސިހުމެއްްއައިްސގެންްއޮޅިގެްންމިތެދުވީ.ްމަނިކުފާނުްވިދާޅުީވްދެްން

ްނިމުނީމާް ްއަހާ ްވޯޓަށް ްމާއްދާއަކަށް ްދެތިން ްމި ްޖަލްސާއެްއގައި  2650އޮންނަ

ްމަސައްކަްތްޤާނޫނުއަަަސާ ްޤާނޫނުއަސާސީެގ ްނިމުނީއޭ. ްމަަސއްކަްތ ސީގެ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއެކަްނ ްއެހެންވީމާ، ްއެބައޮތް. ްބޮޑަށް ވަރަށް

ހަނދާންނައްތާލައިގެންްނުވާނެ.ްއެއްެވސްްމީހަކަށްްއެކަންްިވސްނިގެންވެްސް

ްދެންނެވިންް ްއަޅުަގނޑު ްނުނިމޭ. ްަމސައްކަެތއް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ނުވާނެ.

ްވާހަކަދެްއކުމުެގްރައީސުލްޖުމް ްކުީރަގއި، ްވޯޓަށްއެހުމުގެ ްބާބަްށ  2655ހޫރިއްޔާގެ

ްާވހަކަދަ ްއަުޅަގނޑުމެން ްކަންަތއްތަކަށް ްއިންތިޤާލީ އްކާފަިއްކުރީަގއި



 98 

ްކޮމިޓީއާ ްެއހެންނޫނިއްޔާ،ްޙަްްޑްރާފްޓިންގ ްހިނގާށޭ. ވާލުކުރަމާ

ްހުއްޓުންތަކެއްްއަންނާނެއޭ.ްމިހާރުްމިއޮތީްހުއްޓުންތަކެއްްއުފެދިފައި...
ް

ް2660 

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަިދ ްއެއްެޗއް ްދަންނަވާލި ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއާދެ. އާދެ،

ނޑުް ްމައިގަ ްދަންަނާވލީ ނޑު ްދަންނަވާުލމަށްފަހު.ްއަޅުގަ ްކުޑަކޮށް މެންބަރަށް

ްޤާނޫނުއަސާސީައްށް ްހަމައެކަނި ްދެން، ްނިމުނީއޭ. ޓެކްސްޓްތައް

ތިޤާލީްބާބުގެްވާހަކައޭްދެންްއޮތީްއިނގޭޯތ.ްޢަމަލުކުރުމުގެްބައިްނުވަތަްއިން

ްހަމަް ްދަްނނަވާލިން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެން ްބައޭ. ްމާނަކުރުމުގެ ްއަދި  2665ދެން،

ްނޫން.ްކޮންޓިނުއު ްަރނގަޅެއް ްއަދި ްވިދާޅުވީމާ ްތިހެން ްއެހެންވީމާ، ސްކޮށް.

ްމިދެންނެީވް ނޑު ްއަަަޅުގަ ްނެތޭ ްދެން ްމާއްދާއެއް ްއިތުރު ްދެން، އެކަމަުކ،

ްއާދެ،ްްއަނެއްހެންނެއް ްިއނގޭތޯ. ްނޫނިއްަޔކާެއއް ްބައިބައި މިދެންނެވި

ްމާލެއަތޮޅުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމާރިޔާްއަޙްމަދުްދީދީ.

ް2670 

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ()

ް

ްަރއީސް،ްމާލެއަޮތޅުްމެްނބަރުްާމރިޔާް ްޢިއްޒަތްތެރި ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްއަޅުަގނުޑްްޝުކުރިއްޔާ

ްރައީްސްދަްދީދީްވާހަކަެދއްެކވުން:ްއަްޙމަދު ްދިޔައީެވސް ްތިރިވެގެން ްމި ްކޯރަމް ްމިއަދު ްއޮތީ ންނަވާލަން

ްވިާދޅުވެ ްމާއްދާތަކާއޭެގކުރީަގއި ްމި ްމިއަދު ްއޮތީ ްގޮތެްއްަފއި  2675މެދު

ްނިންމާލެއްވިކަމުގަިއވިަޔްސް ްތިހެން ްމިއަދު ްއެހެންވީމާ، ނިންމަވާނެކަމަށް.

ްކުިރއަ ްވީނަމަވެސް ްތިރިކަމަށް ްކޯރަމް ްދުވަހެއްަގިއ ްއަންނަ ްށްދެން

ްއެހެްން ްނިންމައިދެްއަވއްޭޗ، ްމާއްދާތައް ްމި ްަވކިގޮަތކަށް ގެންދަވާ،

ްހަަމްއަނެްއކާެވސްް ނޑު ްއޮތީ،ްއަުޅގަ ްވިދާުޅވެފައި ްެއއީ ދަންނަވަންވެގެން.

 2680ރެކޯޑަށްޓަަކއިްދަންނަވާލާނަން،ްމިްވަކިގޮތަކަށްްފާސްުނވެއްެޖއްޔާްދެންްމިް

ްމާއްދާ ްނުހިމެނޭނެ ްޤާނޫނުއަސާީސަގއި ްގޮުތަގިއްމާއްދާތަކަކީ ތަކެއްގެ

ްނިންމަވާނެކަމަށް.ްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް
ް

ް
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ްެއއްގޮަތކަށްެވްސްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިނގޭތޯ. ްއެބަކުރަން ްމެއިންޓެއިން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެ  2685އާދެ،

ްއަހާއިުރް ްޯވޓަށް ްއެހެންނަމަވެސް، ްނުގެްނނަން. ްއަނބުރަެއއް އެެއއް

ްކޯ ްމިދެންނެވީ ްއަޅުަގނޑު ްއެީއ57ްްަރމް ްެގންދިއުން ްއޮެވގެން ަގއި

ްހިތްޕުޅު ްއެކަމާ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްމެންބަރުން ހަމަޖެހިވަޑަިއްްޢިއްޒަތްތެރި

ްޚިޔާލަކަށްވާީތެވްްނުގަންނަވާކަމަށް ްފާޅުކުރަްއވާފަިއާވ ްތާއީދު ފަށްފަށުން

ްބ.އަތޮުޅެގް ްއާދެ، ްއިނގޭތޯ. ްލޯބިުކރުމުގެގޮތުން ްރޫޙަށް ްެއ  2690އެގޮތަްށ،

ްމެންބަރުްޢަލީްފާއިޒް.ްޢިއްޒަތްތެރިް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

 2695ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަޅުަގނޑުްހަމަްދަންނަވާލަންްބޭނުންވީްްމާޮޅސްމަޑުލުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް

ްމިއަންނަނީްްޢަލީްފާއިޒްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއުފާކުރަުމން ްވަރަށް ނޑުމެންވެސް ްއަުޅގަ ްއަދި މަނިކުފާނުވެސް

ްއެއާެއއްކޮްށްޤާނޫނުއަސާ ްހަމަ ްއެކަމަުކ، ްއަންނަނީއޭ. ްނިމުމަކަށް ސީ

ްރަނގަޅަްށް ްކިތަްނމެ ްޤާނޫނުއަސާީސ ްެއބައޮތް. ްކަންބޮުޑވުން އަޅުަގނުޑގެ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްލާފައި ނޑޭރިަގނެޑއް ްބަ ްރީތި ްއޭގެ ނިންމުނަސް

ނޑުމެންނަްށް ނެޑއްގެްމަީތގައިްބާްއާވގޮތަަަށްްއޭތިްނިމުމަކުންްއަުޅގަ  2700ހަރުގަ

ްނުފެނޭ.ްއިއޭގެް ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ްއޮތްކަމަކަށް ްކާިމޔާބެއް ްެއްއވެސް ްލިބޭ ން

ްމިް ްއަޅުަގނޑުމެން ްތަންފީޛުކުރުމަށް ްޤާނޫނުއަސާީސ އެހެންކަމުން،

ްބޭނުންކުރަންޖެހޭްނޫނީްމިްވާހަކަދައްކާްއިންތިޤާލީްމަރުޙަލާ..ް
ް

ް2705 

ްއިށީނދެވަަޑއިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއާެދ،ްއާދެ، ްއެދެން. ގެންދެްއވުން

ްތ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙަސަންްޢަފީފް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް2710 

ްމިހާރުްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙަަސންް ްބޭނުންވީ ްދަންަނވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްއާެދ، ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި
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ްމިްޢަފީފްްވާހަކަެދއްކެވުްނ: ްނުނިމިގެން ްކަމެއް ްމި ްތެޭރަގިއްއަޅުަގނޑުމެން ްމާއްދާތަކުގެ އުޅޭ

ްކޮންމެވެްސް ްކޮންމެހެންވެސް، ްމިމަޖިލީހުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ އެބަހުއްޓޭ

ް ްބައެއް ްނިންމަންޖެހޭ ްފާސްއެްއގޮތަކަށް ްއެހެްނވީމާ، ނުކޮްށްކަންތައްަތއް.

ްނެތޭ.ް ްއަތްދޫކޮްށލެވޭކަށް ްއޭގެ ްއެހިސާބުން ްއަދި  2715އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ްރައީސަ ްމަޖިލީހުގެ ްެއގޮތަަކްށްއެހެންވީމާ، ްއެކަންތަެކއް ކަްށވެސް

ްނިންމަންޖެހޭް ްކަންތައްަތކެްއ ްއެއަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެއީ ނުނިންމޭނެއޭ.

ްއުސޫލުަތްއް ްއެ ްއެހެްނވީމާ، ްއެބަހުރި. ްމީގެތެޭރގައި ްއުސޫލުތަެކއް ބައެއް

ްއެވާހަަކް ްއެހެންީވމާ، ްނުދެވޭނެ. ްދޫކޮްށލާފަކާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

 2720ްދަންނަވާލީ.ް

ް

ް

ްެއީއްްޑުލުްެމންަބރުްމުަޙންަމދުްކޮޅުމަ ްއިނގޭތޯ. ްއެވާަހކަ ްހަމަ ްއުޅުނީ ްދަންނަވާލަން ްއާދެ،ްައޅުަގނުޑވެސް

ްލިޔަންޖެހޭްްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްޤާނޫނުއަސާސީއެްއގަިއ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ޙަޤީޤަތުގައި

ްއެހެންވީމާ،ް ްބަޔަކީ. ްބޮޑު ްމީގެތެރެއިން ްއިނގޭޯތ، ްމިއީ  2725ކަންތައްތަެކއް

ްނެތޭ ްމިއީްްކޯރަމް ްނުކޮްށލެވޭނެ. ްދުލެއް ްއެބައިަބއެއް ކިޔާފައި

ްހެދޭް ްރައްޔިތުންނަށް ްމުސްތަޤްބަލަށް ްދިވެހިރާއްޭޖގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއެހެންވީމާ،ް ްެއއްެޗއް. ްހެދޭ ްހިްނގުމަށްޓަަަކަިއ ްަޤއުމު ްމިއީ. އެްއޗެްއ

ްިމް ްކިޔާފައި ްނެތިގެންނޭ ްކޯރަމް ްއެއްެޗހިތައް ްމިހިރަ މީގެތެރޭަގއި

ްނުވާެންޤާނޫނުއަސާސީ ްދޫކޮށްލެިވގެނެއް ްޙާލެްއަގއި ްެއއްވެސް ްނުލިޔެ  2730ަގއި

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްގޮތެއް ްމިތަނުގައި ްައޅުަގނުޑމެން ްމީަގއި އިނގޭތޯ.

ްހުރިހާް ްައޅުަގނޑުމެން ްހާޒިރުވެ ްމިތަނަށް ނޑުމެްނ ްއަޅުގަ ނިންމަންޖެހޭނެ.

ްކޮށްދޭް ްރައްޔިުތންނަށް ްމިއީ ްހާޒިުރވެ ްސަމާލުވެގެން ްމިކަމަަަށް ްމެންބަރުން

ްވަޑަިއގަންނަވަން.ް ްމިތަނަށް ްއެބޭފުުޅންޖެހޭ ކަމެއްެގގޮުތގައި

ްޮއވެގެްން ްވަިކގޮެތއް ްޮއެވގެން، ްޤައުމެއް ްަވކި  2735ވަަޑއިގަންަނވަިއގެން

ްއިލްތިމާސްކޮްށް ނޑު ްެވގެންނެއްްނުވާނެ.ްއަުޅގަ ްއެހެންނެއް ރުޅިއަިއސްގެން

ްމިހުރިހާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްދަންނަވަން..ް

ް
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ްދެއްވުންްްންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތު ްއިށީނދެވަޑަިއެގން ްއެދެން. ްއިށީނދެަވޑަިއގެންދެްއުވން އާދެ،

ްދެން،ް ްއިނގޭތޯ. ްނުހިނގާ ްމިހާރަކު ްނުކުތާެއއް ްނިޒާމާބެހޭ  2740އެދެން.

ްބޭނުންފުޅުވީމާް ްވިދާުޅވެލަްއވަްނ ްއެްއޗެއް ްމެންބަރަކު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަރުް ްފުރުޞަތެއް ނޑު ްއަުޅގަ ްނ.އަތޮުޅެގްއެވިދާުޅވަނިކޮްށ ްއާެދ، ވާނަން.

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްޠާރިޤް.ް

ް

 2745 )ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްހަމަްްމިލަދުްނމަޑުލުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްނޫން. ްބޭނުންވެގެންނެއް ްދަންނަާވލަން ްެއއްެޗއް ްއާދެ،

ްނުކުތާައކަްޙަޤީޤަތުގަިއވެސްްްމުޙަްނމަދުްާޠރިޤްްވާހަކަެދއްކެުވން: ްނިޒާމީ ްިނޒާީމްމިއީ ނޑު ްއަުޅގަ ށްާވތީ

ްމަޖިލީހުންް ްުނކުަރން ްޤަބޫލެއް ްއަޅުަގނެޑއް ްއާދެ، ްދެންނެީވ. ނުކުތާއެކޭ

ްރަީއްސް ްމަޖިލީހުގެ ްއެީއ، ްފާސްނުވުން ްހުށަހެޅުމެއް ްއޮންނަ  2750ހުށަހަޅާފައި

ްގޮތުަގިއް ްބައެއްގެ ްނުޖެހޭނެ ްހިމަނަން ްޤާނޫނުއަސާީސގެ އެއީ

ްޤަބޫލެއްް ްައޅުަގނެޑއް ްއަިމއްަލްްނިންމެވޭނެކަމަކަށް ްައޅުަގނޑުެގ ނުކުރަމޭ.

ްނިންމޭނީް ްެއޮގތަށް ްޤަބޫލުކުރަނީ ނޑު ްދެން،ްއަުޅގަ ްމިދަންނަވާލީ. ދެކޭގޮތް

ްކޮމިޓީެއއް.ް ްޑްރާފްޓްުކރާ ްދިރާސާކޮްށ ްއެަބއޮތޭ، ްކޮމިީޓއެްއ ޑްަްރާފްޓިންގ

ްާޤނޫނުއަސާސީެގް ްވެދާނެއޭ ްމާއްދާއެއް ްއެަފދަ ްނުކުތާައކީ  2755އަޅުަގނުޑގެ

ދާއަކަށް.ްއެހެންކަމަވަންޏާ،ްފާސްުނވެްިދއުންްެއއީްެއްވަރަށްްމުހިންމުްމާއް

ްރިޔާސަތުންް ްނުޖެހުމެއްގޮތަށް ްހިމަނަން ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްދެން،ް ްެވދާނެއޭ. ްއުނިކަމަކަށް ްބޮޑު ްވަރަށް ްއެއީ ނިންމައިފިކަމަށްވަންޏާ

ްޤަބޫލުކުރެވެީން ްބޮޑަށް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްވިސްާނފައި ްއެގޮތަށް އެހެންވީމާ،

ްފާސްނު ްވިސްނުމަކަްށްމިތަނުން ްއިތުުރ ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓިންގ ްއެީއ  2760ވުން

ްދާންޖެހޭނެކަމެއްގެްގޮުތގައިްިނންމަވާލަދެއްވުންްއެދޭްވާހަކަ.ްޝުކުރިއްާޔ.ް
ް

ް

ނޑުެވސްްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްައޅުގަ ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ .`ް

ްޢިްއޒަތްތެރިްފާހަގަކޮްޝާހީންްަޙމީދުްާވހަކަެދއްކެުވން: ްބައެއް ްދެންމެގައި ްބޭނުންވަނީ  2765މެންބަރުންްްށްލަން

ްެދއްެކވި ްގޮތެްއްވާހަކަފުޅު ްމަޖިލީހުން ްމި ްމިތަނުން، ފަދައިްނ
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ްމިވާހަކަް ްއަޅުަގނޑުެމން ްކިހިނެއްތޯ. ްމިވަނީ ްދެން ނުނިންމިއްޖެއްޔާ

ދައްކާކަށްްފަހަރެއްަގއިްރަނަގޅުވެސްްނުވެދާނެްކަންނޭނގެ.ްއަޅުަގނޑުމެްން

ްިއޞްލާޙުވަނީއޭ.ްބައެ ްެއކުަގއި ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމުިޅ ްއެަބކިޔަން ްފަހަރު އް

ްއެކަހަަލް ްނުަވތަ ްޤާނޫނުއަސާސީެއކޭ ްާބ ްޤާނޫނުއަސާީސއެކޭ،  2770އާ

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްޕޮއިންަޓކީ، ނޑުގެ ްއަޅުގަ ޢިބާރާތްތަކުން.

ްއެހެްން ްބަދަލުގައި ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއޮތް ްމިހާރު އިޞްލާޙުކުރާކަމަްށވަންޏާ

ްރަނގަޅަްށްޤާނޫނުއަސާސީ ްއެކަްނ ްގެންަނކަމަށްވަންޏާވެސް ެއއް

ްމާއްް ްޢަމަލުކުރަމުންދާ ްމިހާރު ްހުއްާޓްއެނގެްނވާނެއޭ. ދާތަކެއް

 2775ބެހޭގޮތުްންމިސާލަަކށް،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާއަށްްލިބިދޭްޤާނޫނީްއެމައްދާތަކާ

ްމިހާރުގެ ްއޮންނަ ްްރައްކާތެރިކަން ްމާއްދާ،44ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްވަނަ

ްކަންތަ ްނުނިމިގެންްއޭަގއިާވ ްވަިކގޮތަކަްށ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިހާރު އްަތއް

ްއެއޮްތގޮތަްށް ްދޭހަވަީނ ްއޮތުމުން ްފާސްނުކުެރވި އެްއވެްސގޮތެއް

ް ްއެހެންވީމާ، ްއެކަމާއޮންނަންޖެހެނީއޭ. މެދުްޤާނޫނީގޮތުްނ

ްމާްއދާގެް)އ(ްގ42ްްަމިހާރުްވިސްނަވާަލްއވަންޖެހޭނެ.ްހަމައެގޮތަށް،ް  2780ްވަނަ

ްދަޢު ްބޭރު ްއެބަޮއވޭ ނޑަައާޅ ްކަ ްދިވެހިރާއްޖެއަށް ރުންނަށްްފީސަލަތްތަކުން

ްއިމްތިާޔޒްތަކާް ްދިވެހިރާއްޖޭެގްޚާއްޞަ ްމީހުން ްފޮނުވާ ްެއފަރާތްތަކުން އެކު

ްބާެރްއެގް ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްއެއީ ްޤަބޫލުުކރުން ްބަލައިލަން ނަމުގައި

ްޤާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދެން، ނޑަާއޅާފައި. ްކަ ނޫނުއަސާީސްގޮތުަގއި

ްއިޞްލާޙު ްކިހިނެއްތޯްެވގެންދާއިުރ، ްއަކުރަްށަވނީ ްމި ްުނވަތަ ްާމއްދާއަށް  2785މި

ނޑުމެންނަ ްއަުޅގަ ްއެހެްނވީމާ،ްކަނޭނގޭގޮތަކަށް ްނުވާެނއޭ. ްދޫކޮށްލެިވގެން ށް

ްދަންނަވާީން ނޑު ްއަުޅގަ ްނަޒަރަކުން ްޤާނޫނީ ްފާސްނުވުމަކުން ހަމައެކަނި

ްއެކަންްނިމުނީކީްނޫނޭ.ްޝުުކރިއްޔާ.ް

ް

 2790އާދެ،ްައޅުަގނޑުްދެންްޢިްއަޒތްތެރިްމެންބަރުންްބޭނުންފުޅުވެވަަޑއިގަންަނާވްްވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްކެް

ބޭފުޅުން،ްދެބޭފުޅަކުްތިގޮތަށްްވާހަކަފުޅުްދެްއކެވީ.ްއެހެންްބޭފުޅަކުްެއއަކަްށް

ްކޮންމެހެންް ނޑު ްއަުޅގަ ްނެތް. ްިވދާޅުވެފަަކއެއް ްއެްއޗެއް ްކަހަލަ އެްއވެސް

ްދެްނނެވިކަމުަގއިް ްއެހެން ްެއވިސްނުންްއަޅުަގނުޑ ްއަިދ ވިޔަސް



 103 

ްމިް ްޙަޤީޤަތަކީ، ްއެކަމަކުވެސް، ްދެން، ްނެތިން. ބަދަލުނުކުރާކަށެއް

ްމިހާރުް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދެން، ްނިންމާނީ. ްމިކަން ްނިމޭނީ،  2795ކިހާދުވަހަކުންހޭ

ްޑްރާފްޓިންގް ްގޮްސ ްކޮމިޓީއަށް ްޑްރާފްޓިންގ ްތިންފަހަރަށް ދެފަހަރަށް

ްއޮ ްކޮމިޓީވެސް ްޑްރާފްޓިްނގ ްއެ ްކޮމިޓީން، ްޤާނުނުއަސާީސގެ 99ްންނަނީ

ްދަށުަގއި.ް ްާބރުގެ ްރައީސްގެ ްމަޖިލީހުގެ ްބުާނގޮތުްނ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްމާއްދާެއްއް ްއެްއެވސް ްއެްއޗެްއ، ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓިންގ އެހެންކަމަށްވަންޏާ،

ް ްޑްރާފްޓިްނގ ްބަރު ްއެއުނިކުރުމުގެ ްލިބޭކަމަށްވަންާޏ  2800ސުވާލެްއްްކޮމިޓީއަށް

ްވި ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަންނޭނެގްކަންނޭނގެ، ްމައްސަަލެއއް ްއޮތް ސްނާލަން

ްމަޖިލީހުގެް ްނުަވތަ ްހައިސިއްޔަެތއްތޯ ްކޮން ްއޮތީ ްރައީސަށް މަޖިލީހުގެ

ަައިތޯ.ްްރައީސްގެ ްކޮބަ ްމިމަޖިލީހުެގ99ްްރޯލަކީ ްބުާނގޮތުން ވަނަްމާއްދާގައި

ްހަމަޖައްސައި،ް ްކަންަތއްތަްއ ްއެންމެހައި ްމަޖިލީހުގެ ްބާްއވަިއ، ޖަލްސާތައް

 2805ޓަންޖެހޭްމަސްޢޫލިއްޔަތުްފަރާތަީކްމަޖިލީހުގެްަރއީސް.ްދެން،ްހިންގާްބަލަހައް

ްރައީސްއަ ްރައީްސްމަޖިލީހުގެ ްނާއިބު ްމަޖިލީހުގެ ްށ

ްިމް ްަރއީސްައކީ ްނާއިބު ްމަޖިލީހުެގ ްއަދި ްވާަހކަ އެހީތެރިވެދެަެްއވަންޖެހޭނެ

ްއެހެންވީމާ ްއެބަޮއވޭ. ްމިޤާނޫނުއަސާީސގައި ްގަާވއިދުަގއި، ްމީގަިއް، ދެން

ްއަ ްއަިދްއަނެއްހެން ްނޫން. ްއޮތީީކ ްމައްސަލަެއއް ްމާބޮޑު ުޅަގނުޑގެ

ްއެކަމަުކ،ް ްދެން ްގެންދަން. ްދާންވެއްޖިްއޔާ ްއަެނއްާކވެްސ  2810ފާސްނުވެއްޖިްއޔާ

ްކޮންމެވެްސް ްމި ްބޭނުމަކީ ްބޮޑު ްއެންމެ ްދެންނެވުމުގެ ްއެހެން އަޅުަގނޑު

ްދަންނަވާލުންް ްނިންމަވައިދެއްވާޯތ ްެމންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި އެްއގޮތަކަށް

ްއެަބްއިނގޭ ްމެންބަރުންވެސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ނޑުެމން ްއެީއ،ްއަުޅގަ ތޯ.

ްާވސިލްވުމަށް،ްިމް ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްައވަހަށް ްމިތިބީ ްަރއްޔިތުން ވިދާޅުވޭ

ްބޭނުންތެރި ްވާސިލްވުމަްށ ްމިްއިޞްލާޙުތަކަށް ްެއހެންވީމަ،  2815ވެފައިކަން.

ްނި ްޙުސަިއން ްއާދެ، ްބޭނުންވާތީ. ްގެންނަން ްހަމައަށް އިބްރާހީމް،ްމުމަކާއި

ްޅ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް
ް

ްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ްޤާނޫނުއަާސސީެގ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްުޝކުރިއްާޔ ްަވަނ92ްްއާދެ،
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ްްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްއާެދ، ްދެ، ްދަށުން  92ް2820މާއްދާގެ

ްޤާނޫނުއަ ްމާއްދާ ްއަންނަްވަނަ ްޢަމަލުކުރަމުން ްމިހާރު ާސސީގެ

ް ްމަޖިލިސް ްޚާއްަޞ ްރައްޔިތުްނގެ ްއޮތްގޮތް. .92ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްއުނިއިތުުރް ްޤާނޫނުއަސާސީައށް ްހެދުމާއި، ްޤާނޫނުއަސާީސ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްޚާއްޞަްމަޖިލީަހށޭ.ްއާދެ،ްީމގަްގެނައުުމގެްބާރުްލިބިގެްނވަނީްރައްޔިތުންގެް

ްދެބަެއއް ްެއއީއެބަޮއވޭ .ް ްހެުދން،،  2825އަލަްށްްޤާނޫނުއަސާސީެއއް

ްގެނައުްނ.ް ްއުނިިއތުރު ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްައދި ްހެދުން. ޤާނޫނުއަސާސީެއއް

ްރައީ ްޢިއްަޒތްތެރި ްލިބިގެންވަީނ ްބާރު ްއެމި ާޚއްަޞްްސުލްޖުމްހޫރިއްާޔައށް

މަޖިލިސްްއެއްކުރުުމގެ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްއެމަނިކުފާނުްބޭުނންފުޅެއްނުވޭްާއް

ްމިއޮތްްޤާނޫނުއަސާސީ ްމިހާރު ްބޭނުންފުޅީ ްއެމަނިކުފާނު ްހައްަދވާކަްށ. ެއއް

ްނުަވަތ1968ްް ްިއޞްލާޙުތަކެއް ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްޖުމްހޫރިއްޔަުތގެ  2830ގެ

ްއެހެންވީމާ ްއިޞްލާޙުކުރަްއވަން. ްއެ ްގެނެްސ ،ްއުނިއިތުރުތަެކއް

އަޅުަގނޑުމެްނގެްހިތުަގއިްުސވާލެއްްުނއުފެދޭްެއއްެވސްްޙާެލއްަގއިްމިީއްާއް

ްޤާނޫުނއަސާީސއެއްޯތްޤާނޫނު ްއާ ްއާދެ، ްޤާނޫނު، ްބާ ްނުވަަތ، އަސާސީެއއްތޯ

ްއެހެންވީމާ ްއާދެ، ްޤާނޫނުއަސާސީެއއްތޯ. ްއިޞްލާޙުކުެރވޭ ،ްނުވަތަ

ްއިނގެްން ްމިއޮީތ ްރަނގަޅަށް ްވަރަްށ  2835އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްމި ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއެއްކުެރްއިވްޤާނޫނުއަސާސީންނާއި، މަޖިލިސް

ްޤާނޫނުއަސާސީްެއއްކުރެއްްްމަޤްޞަދު، ްމިީއ ްބަލާއިރުަގއި ްަސބަބަށް ވި

ްއެހެްނީވމާ ްއިޞްލާޙުކުރުންކަން. ްބޭނުންވަނީް، ްދަންނަވާލަްނ އަޅުަގނޑު

ްމާނަކުރުމެއްް ްލިޔުްއާވއިރުަގިއ ްއެްއޗެްއ ްިމ ްމީަގއި ތިބޭފުޅުންވެސް

ް ްޤާނޫނުައސާސީގެ ްމި ްއެމަނިކުފާުނ92ްްލިޔުްއވާއިުރގައި ްމާއްާދއަާށއި  2840ވަނަ

ްއެއް ްރޫޙަަަމިމަޖިލިސް ްމަްޤޞަދަށް، ްއެްއޗެްއ،ްކުރެއްވި ްބައްލަވަިއގެން ށް

ްއެްއޗެްއްލިއުްލިއު ްިމްްއވާ ްއެހެންވީަމ،ްެއްއވެްސްޙާލެއްަގއި އްވާލަެދއްވާށޭ.

ްއެވާހަަކް ްހަމަެއކަނި ްހަދަނީީކްނޫން.ްއެހެންވެަެގެން ްޤާނޫނުއަސާީސއެއް އާ

ްދަންނަވާލަންްއަޅުަގނޑު.ްުޝކުރިއްޔާ.ް

ް2845 

ްމިހޯދީ،ްްުބރީްމެްނބަރުްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނު ްފުުރޞަތެއް ްއާދެ،ްއަުޅަގނޑު ްރަީއސް. ްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި
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ްއެްއެވްސްްއަްޙމަދުްާނޝިދުްާވހަކަެދއްކެުވން: ްއިޞްލާޙުަތކުން ްހުށަހެޅިފަަައިވާ ްމިހާރު ްތިވިދާޅުވީ މަނިކުފާނު

ްއެހިސާބުންް ްދެން ްއިޞްލާޙުަތއް ްފާސްނުވެއްޖިއްޔާމު ްދެން އިޞްލާޙެއް

ްމަނިކުފާނަށްްނިމުނީކަ ްހިމަނުއްވަްނ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްދެން، މަށް.

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްީހވަީނ ނޑަށް ްއަުޅގަ  2850ފެނވަޑައިުނގަންނަާވކަމަށް.

ްދުވަހެއްް ްކިހާ ްނިންމަން. ްއެބަޖެހޭހެން ްމިމަސަްއކަތް ްގޮަތކުން ކޮންމެވެސް

ްއަދިް ްތިބޭނީ. ްހުށައަޅައަާޅ ްއިޞްލާޙު ްމިތަނަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ވަންދެންތޯ

ްހަމަްއެ ްކިހާ، ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފާްސނުވެއްޖިްއޔާމު ްިއޞްލާޙެއް ްއވެސް

ްބަލާއިރުަގިއް ްމިގޮތުން ްނިމެންދެންވެސް. ްމިއަހަރު ްތިބޭނީތޯ މިގޮތަށް

ްމަނިކުފާނުގެް ްފާސްނުވެއްިޖއްޔާުމ ްވަިކޮގތަކަށް ްީހވަނީ  2855އަޅުަގނޑަށް

ްެއގޮ ްއެއީ ްއަދި ްނިންމުމެކޭ. ްތާއީދުކުރާ ނުޑ ްއަޅުގަ ްހަމަ ތަްށްތިނިންމުމަކީ

ްޤާނޫނުއަސާސީެގް ްޤަބޫލުކުރާީތވެ ނޑު ްއަުޅގަ ްކުރެވިދާނެކަމަްށ މަނިކުފާނަށް

ްއިޚްތިާޔރުްމިއޮންނަނީ.99ްް ްލިބިފައިވާ ްމަނިކުފާނަށް ްދަށުން ވަނަްމާއްދާގެ

ްއެންމެހާރައްޔިތުން ްމަޖިލީހުގެ ްާޚއްޞަ ްހިންގުމާއި،ްްގެ ކަންތައްތަްއ

ްނިންމު ްކަންތައްތައް ްނިންމަންޖެހޭ ްމަޖިލީހުގެްމަޖިލީހުގައި  2860މަށްޓަަކިއ

ްމަޖިލީހންް ްބަލަހައްަޓއި، ްރިޔާސަތު ްއެޖަްލސާތަކުގެ ްބާއްަވއި، ޖަލްސާތައް

ް ްކަންތައްަތއް ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ7ްްފާސްވާ ްތެރޭަގއި ުދވަހުގެ

ްއެހެންވީމާ ްރައީސްެއވެ. ްމަޖިލީހުގެ ްޚާްއޞަ ްރައްޔިތުްނގެ ،ްފޮނުވާނީ

ްމަ ްކަންތައްތައް ްފާސްނުވާ ްދޫކޮށްލެވިދާނެކަމަށްްމަޖިލީހުން ނިކުފާނަށް

ްނިންމުމެކޭ.ް ްރަނގަޅު ްވަރަށް ްހަމަ ްތިނިންމުމަކީ ްޤަބޫލުކުރާީތވެ  2865އަޅުަގނޑު

ްވަކިގޮަތކަްށް ްހުށައަޅައަާޅ ްއިޞްލާޙު ްހަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ްގޮަތކަްށް ްކޮންމެވެސް ްމިކަން ްނޯންނާނެަެއޭ. ްތިބެޭވކަށެއް ފާސްނުވެގެން

ފެންނަްޚިޔާލުްދަންނަވާލުމަށްްމިފުރުޞަތުެގްްނިންމަންޖެހޭތީވެްއަޅުަގނޑަށް

ްބޭނުންކުރީ.ް

ް2870 

ްދެންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފާހަަގކުރެްއިވްފަދައިން ްމެންބަރުެގްވާހަކަފުުޅގައި އާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރި

ްެއް ްދެން ްނުދެްނނެވީ ްއެވާހަކަ ްކޮންމެހެން ްދެން ްހަރުކޮށް ްއެހާ އަޅުަގނޑު

ްމަޖިލީހު ްހުރިހާ ްމެންބަރުންނަށްވެްސްޢިއްޒަތްތެރި ގެ
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ްމާބޮަޑްށް ްައޅުަގނޑު ްއެކަމުގަިއ ްޮކންމެހެން އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެތީ.

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަްތތެރި ްރ.އަތޮޅުގެ ްދެން، ްނެތް. ްބޭނުމެއް  2875ރިއެކްޓްކުރުުމގެ

ްމުހިންމުް ްަވރަށް ްވެލިޑް ްވަރަށް ްނުކުތާއަކީ ްފާޅުކުރެއްިވ ްޙަމީދު ޝާހީން

ްޤާނޫނުއަސާސީން ްމި ްޮއްތްްނުކުތާއެއް. ްޑްރާފްޓްގައި ފާސްނުވެގެން

ް ްމިހާރު ްމާއްދާއެްއ ްޮއވެއްޖެކަމަްށވަންޏާްއޮްތ ޤާނޫނުއަަަސާސީަގއި

ްދެން،ް ްދަންނަވާލަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްއޮްތޮގތަށްކަމަށް ްއޮންނާނީ އެމާއްދާެއއް

ްއޮތްގޮުތްން ްގަާވއިދުަގއި ްމިހާރު ްނުގެނެވޭނެ. ްބަދަލެއް ްެއއަށް  2880އިތުރަކަށް

ްމި ްވެގެންދާގޮތުން ްމާއްދާއެްއްމިކަން ްޮއތް ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްއޮތް ހާުރ

ްެއގޮތަްށް ްއެކަން ްހިނދެއްަގއި ްއޮެވއްޖެ ްެއގޮތަްށ ްޢިބާރާތެއް އޮތް

ްޢަލީް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްރ.އަތޮޅުގެ ްދެން، ްއިނގޭތޯ. އޮެވގެންދާނީ

ްވަޙީދު.ް

ް2885 

ްފުރުްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްއަުޅަގނޑު ްރައީްސ، ްނިމޭތީއާޞަތަކަޢިއްޒަތްތެރި ްޖަލްސާ ްއެދުނީ ްްށް

ްމެްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްިޢއްޒަތްތެރި ްރ.އަތޮޅުގެ ްއަޚް ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްޝާހީންްއެުކގައި ންބަރު

ްއެވިދާޅުވި ްފަަދއިންޙަމީދު ްމިޤާނޫނުއަސާ، ްމާއްާދްައދި ްބައެއް ްހުިރ ސީގައި

ްއުެޅް ްއިޞްލާުޙކުރަން ްއަލުން ްއަުޅަގނޑުމެން ްމާއްދާެއއް ތެރެއިން

ްާމއްދާްއި ްއޮތް ްޤާނޫނުއަސާީސަގިއ ްީވނަމަވެސް  2890ޞްލާޙުނުކުރެވުުނކަމުަގއި

ްައިދް ްޤަބޫލުުކރެވޭތީާއއި ްއަޅުަގނޑަްށވެސް ްދެމިއޮންނާނެަކން ްޒާުތގައި އޭގެ

ްކުް ްަރއީސް ްެއާއްޢިއްޒަތްތެރި ްވިދާުޅިވފަދައިން ްކުރިން ޑަިއރުކޮޅެްއގެ

ްެއހެން ްތަފާތުވީ. ްޚިޔާލު ްަވރަކަށް ްކޮންމެވެސް ނަމަވެސް،ްއަޅުަގނޑަށް

ނަޑކަށްްގެންަދވަިއވެސްފިްއެވާހަަކ.ްއެހެންވީާމ،ް މަނިކުފާނުްއަނބުރާްގާްތގަ

ްރައީސްއަްށް ްޢިްއޒަތްެތރި ްދަންނަވާލަން ްގޮުތގައި ްއެދޭކަމެްއގެ  2895އަޅުަގނޑު

ްވ99ްަ ްލިބިފައި ްއިޚްތިާޔރު ްމާއްާދގެ ްއިޚްތިޔާުރެގްނަ ްެއ ވީނަމަެވސް

ްކޮމިޓީއަށް ްޑްރާފްޓްުކރާ ްމިްްބޭނުންނުކުރައްވާ ނުޑމެންނަށް އަުޅގަ

ްފޮނުވާލަދެ ްފާސްނުވިއިޞްލާޙުތައް ްއެއްބުރަށް ްއަދި ްޭއެގްްއވާޭށ ނަމަވެސް

ްހިތުގެއަޑިްންްފަހުގައޭ، ްވަރަްށ ނުޑވެސް ްއަުޅގަ ްމިދެންނެވީ މިހެން

ްމިއޮްތް ްނަގަން ްބާުބގައި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްބާކީ ްމިހާރު  2900މިދަންނަވަނީ
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ރުްއަޅުަގނޑުމެންެގްއަުތަގއިްމިގެްނގުޭޅްހައެއްަކްވޯަޓކީްހަމަްޔަޤީނުންްމިހާ

ްމިް ްައުކރުތަކަކީ ްނުވަތަ ްމާއްދާތަކަކީ ްމި ްމިއޮތް ްޞަފްޙާގައި ދެ

ްފުރިހަމަކަމެއްް ްޤާނޫނުއަސާީސއަްށ ްއިތުރުުނވިޔަްސ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްއެއާނަ ްކަންތައްަތއް. ްނުދާނެ ްޤާނޫނުއަސާީސްްއިސް ނުަލއިެވސް

ްއެހެ ްގެންދެވޭެނޭއ. ްއަުޅަގނޑުމެންނަށްްފުރިހަމަގޮތަކަށް  2905ންނަމަވެސް،

ްއެއްފަހަރުް ްައދި ްކަމަކަށްވާތީވެ ްހުރި ްޚިޔާުލކުރެވިަފއި ޑްރާފްޓްކުރެވި

ްފޮނުވާލަދެްއވަވާޭށ.ް ްކޮމިޓީއަްށ ްްޑރާފްޓްކުރާ ފާސްނުވެއްޖެކަުމގަިއވާނަމަ

ްއަޅުަގނުޑވެްސް ްއެއީ ްޑިސިޝަަނކީ ްތިނެންގެވި ްމަނިކުފާނު ްފަހުަގއި އޭގެ

ްޤަބޫލުކު ްަދންނަވާލަންވެގެން.ްހިތުގެއަޑިން ްއެވާހަކަ ްކަމެކޭ ރާެނ

 2910ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ްކުރުކޮްށްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނަޝީދު.ްވަރަށް ްމުޙަންމަދު ްެމންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި އާދެ،ްމާލޭގެ

ްެމންބަރުންނަށްް ްޢިްއޒަތްތެރި ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަުޅގަ ްވިދާުޅވުމަށް އެްއޗެްއ

ްއަރުވަން.ް

ް2915 

ްދަންނަވާލަންްްދުްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންމަް ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްމެންދުރުފަހުގައިެވްސްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްމިއަުދގެ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ބޭނުންވަނީ

ްއެވާހަަކް ްހަމަ ްއަވަސްކުެރވޭތޯ. ްމިކަން ްބާްއވައިެދއްވާޭށ ސެޝަނެއް

ްއަރިސްކޮށްލަން.ްޝުކުިރއްޔާ.ް

ް2920 

ްކުރީެގްްެމންަބރުްމުަޙންަމދުްްހައްުދންމަތީ ްަރއީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ ްއާދެ،

ް ްއިްބރާީހމް ްވިދާޅުވެފަްވާހަކަެދއްކެުވން:ނަޞީމް ްާވހަކަފުޅުގައި ްއޮީތ، ްހެދުމެއްްއި ްޤާނޫނުއަސާސީެއއް ްއާ ްމިއީ

ވުާމއިްޤާނޫނުއަސާސީްއިޞްާލޙުކުރުމޭ.ްއެީއްމިްމަޖިލިސްްެއއްކުެރއްްނޫނޭ،ް

ްމަޖި ްއަދާކުރުމާމި ްފަންކްޝަން ްސިީޓއަލީހުގެ ްފޮނުވިފަިއވާ ްށްބެހޭގޮތުން

 2925ގުިޅގެންްމިއަދުވެސްްތިވިދާުޅވީްަވރަށްްރަނގަުޅްްރިޢާޔަތްކުރަްއވާފައި.ްެއއާ

ްމި ްާމނައަކީ ްބޭނުން.ްއޭގެ ްމަރުޙަާބްދަންނަވަން ނޑު ހާރުްވާހަކަެއއް.ްއަުޅގަ

ްމާއްދާއެްއްުމންްމިދާްޤާއަޅުަގނޑުމެންްއިޞްލާޙުކުރަ ްޮއތް ނޫނުއަސާސީގައި
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ްނުވެއްިޖއްާޔް ްއިޞްލާުޙ ްއޭތި ްހުށަހެޅިގެން ްމަޖިލީހަށް ްމި އިޞްލާޙުކުރަން

ްމިހާރުް ްއޮތްޮގތަށް ްއެމާއްދާއަށް ްހަމަ ްފާސްނުވެއްޖިއްޔާ ނޫނީ

ްރަނަގުޅް ްަވރަށް ްއޮންނާނެ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްމިދާ  2930އިޞްލާޙުކުެރވެމުން

ްމަނިކުފާނު ްކުރިްނވެސް ްތިވިދާޅުވީ.ްްވާހަކަެއއް. ްވިދާޅުވިގޮަތށް ހަމަ

ްއެއްފަހަރުް ްއަދިވެްސ ްރައްޔިތުންނަށް ްދިެވހި ނޑު ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،

ްއޮތްް ްނޫނޭ، ްޤާނޫނުއަސާސީެއްއ ްއާ ްމިއީ ްބޭނުންވަނީ ދަންނަވާލަން

ްޓީވީއަްށް ްމީސްމީހުން ްެއކިެއކި ްއިޞްލާުޙކުރެވެނީޭއ، ޤާނޫނުއަސާސީެއއް

ް ްޤަބޫލު ްޮދގުތަްއ ްއެހަދާ ްޝުކުރިްއޔާ.ްއަރާފައި  2935ްނުކުރައްޗޭ.

ް

ްހިނގަމުންދާްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްމިމަޖިލިސް ްމިއަދުގެ ްމިތެދުވީ ްދަންނަވާލަން ްއެްއޗެއް

ްޙަމީދުްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްހުރެގެން.ްކޮންމެއަކަްސްޝާހީން ްމަްއސަލަތަެކއް ވަގުުތަގއިްނިޒާމީ

ްޙަޤީ ްހަމަ ްެއއީ ްނުކުތާ ްފާހަގަކުެރްއވި ްއަިދްއެ ްުނކުތާއެްއ ްރަނގަޅު ޤީ

ްދަންނަވާލަންް ނުޑ ްއަުޅގަ ްކުރައްަވއިފި. ްޤަބޫލުފުޅުވެސް ްއެކަން  2940މަނިކުފާނު

ްހަމަކޮށްދެއްވާށޭ.ް ްމީހުން ްމިމަޖިލީހަށް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ބޭނުންވަނީ

ްވާނެއޭ.ް ްމަނިކުާފނަށް ްޒަޢީމެކޭ، ްނާއިބު ްޑީ.އާރު.ީޕގެ މަނިކުފާނަކީ

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

 2945ނޫނީްއަދަދުްގެއްލުމުގެްސަބަބުންްރިޔާސަތުންްޖަލްސާގެްޤާްް-3

 ޖަލްސާްނިންމަވާލެއްވުން.

ް

ްއެހެްނވީމާ،ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިނގޭތޯ. ްގެއްިލއްޖެ ްއަެނއްކާ ްމިއަދު ްކޯރަމް ްމިހާހިސާބުން އާދެ،

ްެގއްލުމާިއް ްކޯރަމް ްމިހާހިސާބުން ްދެން ްއޮތީ ްދަންނަވާލަން ްއަޅުަގނުޑ ދެން

ް ްދެން ްކޮންމެހެންްގުިޅގެން ްބައްލަވަން ްހަމަވޭތޯ ްކޯރަމް ްއިތުރަށް  2950ކޮންމެހެން

ްލިބެމުންް ްއިޝާރާތް ްގޮތަކަށް ްނުވާކަހަލަ ްބޭނުންފުޅެއް ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްާބއްވާނީ ްޖަލްާސއެއް ްމަޖިލީހުގެ ްއަޅުަގނޑު ްދެން، ްއެހެންވީމާ، 21ްމިދަނީ.

ް.ަގއ9:66ްިވާްބުރާސްަފތިދުވަހުްހެނދުނ2668ްްުފެބްރުއަރީް
ް

 2955ްޖަލްސާްނިމުނީ..ްالعالوينްربްهلل والحود
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