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 ސާްފެށްޓެވުން.ޖަލްް .1

   

ްعلىްوالسالمްوالصالةްهللްالرحين، الحودްالرحونްهللاްبسنްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
ްްޖަލްސާްފެށުނީ.ް.واالهްوهنްوصحبهްآلهްوعلىްهللاްرسول

ް5 

ްްްްްްްއަށްްހުރ234ްްިް-ންްޖ233ްް-ޔައުމިއްޔާްނަންބަރުްޖް-2ް

ްޔައުމިއްޔާތައްްފާސްކުރުން.

ް

ްްހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާ ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްޞަ ްރައްޔިތުންގެ ްފެށުނީ. ްޖަލްސާއަށ244ްްްޖަލްސާ ވަަނ

ްއާެދ،ް ްމަރުޙަބާ. ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެންމެހާ  10ވަަޑއިގެންެދއްިވ

ް ްއާދެ،63ްްމިހާތަނަށް ްވަޑަިއގެންދެްއވައިފި. ްމެންބަރުން ޢިްއޒަތްތެިރ

ް ްއެޖެންޑާގެ ްއައިޓަަމކ2ްަމިއަދުގެ ަަ ށްްމިއޮތީް،ްަޔއުމިއްޔާްނަންބަުރްވަނަ

233ްްް-ޖ ްިމ234ްްން ްފާސްކުރެްއވުން. ްޔައުމިއްޔާަތއް ްހުރި ކަްށ

ްއެްއވެްސް ްފޮނުވި ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްަޒތްތެރި ްވަނީ ޔައުމިްއޔާތައް

ްމެންބަރަކުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްވީމާ، ްނެތް. ްހުށަހަޅުއްވާަފކަެއއް  15އިޞްލާޙެއް

ްފުރު ްވިދާުޅވާްނ ްެއއްެޗއް ްފުރުޞަތުްއެްއވެސް ްއެ ްބޭނުންފުޅުނަމަ ޞަތު

ްމެންބަރެއްެގް ްޢިްއޒަތްތެިރ ްެއއްެވސް ްއާެދ، ްއަުރވަން. އަޅުަގނުޑ

ްއިޝާރާތެއްްނެތުނީމަްމިްޔަުއމިަިއްޔާތައްްފާްސވީކަމަށްްދަންނަވަން.ް

ް

 20ވަނ14ްްަރައްޔިތުންގެްޚާއްޞަްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދުގެްް-3

ކުރިއަށްްްމާއްދާގެްދަށުންްމެންބަރުންްހުށަހަޅާްމައްސަލަް

ްގެންދަވައިްގޮތެއްްނިންމެވުން.

ް

ްއެޖެންޑާގެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެން ްރައްޔިތުްނެގ3ްްްއާދެ، ްމިއޮީތ، ްއައިޓަަމކަށް ވަނަ

ް ްގަވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރުނ14ްްްޚާަާއްޞަ ްދަށުން ްމާއްދާގެ  25ވަނަ

ދެ،ްމިގޮތުްންހުށަހަޅާްމައްސަލަށްްކުރިއަްށްގެންދަވާްގޮތެްއްނިންމެވުން.ްއާ



 2 

މައްސަލަށްްހުށަހެޅި،ްމިދަނީްމެންބަރުންްމިްބަހުސްގައިްބައިވެރިަވޑަިއގެްން

ްއަޅުަގނުޑް ްބަހުސްގައި ްމި ްިމހާހިސާބުން ްދަްއކަވަމުން. ވާހަކަފުޅު

ފުރުޞަތުްއަރުވަންްމިއޮތީްސ.ްއަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްް

ްޢި ްއާދެ، ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހ( ްޝަރީފް... ްމެްނބަރު  30ްޠާހިރުްއްޒަތްތެރި

ް ްއެހެންވީމާ، ނުޑްާޠހިރަވަަޑއިގެންފި ްއަުޅގަ ްަވގުތުޮކޅު ްއޮްތ ްބާކީ ށް

ްއާެދ،ް ްޝުކުިރއްޔާ. ްޮބޑަށް ްވަރަށް ްގެންދާނަން. ްކުިރއަށް އަރުވާަފއި

ްޠާހިރުަު ްއިބްރާހީމް ްޖަލްސާަގިއް، ްއެންމެފަހުގެ ްއޮތްބައި ްނުނިމި އިއްޔެެގ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށް.

ް35 

ްޝުކުރިަަްއޔާްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްްއައް
ްޠާހިރުްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ްދެއްވޭްވަގުުތކޮޅުްފުރިހަމަްކުރެއްވުމަށްްފުރުޞަތުްއަުރވަން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް40 

ނޑަށްްމަނިކުފާނުްދެްއިވްއާދެ،ްިއއްޔެްޖަލްސާްނިމެމުންދިޔަްަވގުތުްއަޅުްްއިްބރާހީމްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުް ްގަ

ްދިގުޮކްށްް:ޠާހިރުްވާހަަކދެއްެކވުން ްވަރަށް ްކަމާބެހޭގޮތުން ްވަނީ ްައޅުަގނުޑ ފުރުޞަތުގައި

ވާހަކަދަްއކާފައި.ްޭއގެތެރޭަގއިްއަޅުަގނުޑްދެންނެވިންްއަލަށްްއަޅުަގނޑުމެްން

ްތަފްޞީަީލުކޮްށް ްެއއަްށވުރެ ްޤާނޫނުައސާސީ، ްއެކުލަވަލާ މި

ްޕްރޮފެސަރްދަންނަވާކަމަށްވާނަ ްކޮށްފަިއވާ ްތަރުޖަމާ ްބަހަށް ްިދވެހި  45މަ،

ްލޮުބވެތިް ްާރއްޖޭގެ ްޤާނޫނުއަސާީސއިން ްއެ ްޤާނޫނުއަާސސީ. ޝްމޭޒަރގެ

ްފޯުރޮކށްދިނުމަށްޓަކައިް ްޙައްޤުތައް ްައސާސީ ްލިބިދޭ ރައްޔިތުންނަށް

ްބަދަލުކުރުމުގެްމަރުޙަލާއެއް.....

ް

 50ްމުޙަންމަދުްނަޢީމް.ތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްނިޒާމީްނުކުތާްލ.ްއަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(
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ް55 

ްނުކުތާއަާކގެންްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްނިޒާމީ ްހެނދުނާ ްހެނދުނު ްވަރަްށ ްއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.

ްއެދެން.ްއެހެންނަމަވެސް،ްިޢއްޒަތްްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމަޢާފަށް ްރައީސް،ްތެދުވަންޖެހުނީތީ ތެރި

ްއެިކް ްރާގަކަށް ްމަލާމާތުގެ ްދެްއވަންޖެހޭނެ ްއަްނަގވާ ްބުާނގޮތުން ްގަާވއިދު މި

ފާޑުފާޑުްނަންނަމުގައިްޤާނޫނުައސާސީއަށްްނިސްބަތްކޮށްްވާަހަކދެއްކޭްކަެށއްް

ްޤާނޫނުއަސާީސއަކަްށް ްޝްމޭޒަރެގ ްްޕރޮފެސަރ ނަޑއެިޅގެން ްކަ  60ނޯންނާނެ.

ްނުދައްކަމު. ްވާހަަކެއއް ްރައްޔިތުންހަާދްްއަޅުަގނޑުމެން ްދިވެހި މިއީ

ްިމް ްެއހެންވީމާ، ްމަރުޙަލާ. ްިއޞްލާޙުވެގެންދާ ްޤާނޫނުއަސާީސ ދިވެހިންގެ

ހަމައާއިްއިންސާުފގެްތެރެއަށްްވާހަކަދެްއކުމަށްްނަސޭޙަަަތްްދެއްވާްެދއްާވޯތް

ްދަންނަވާލަންްއަޅުަގނޑުްމިްފުރުޞަތުގެްބޭނުންކުރީ.
ް65 

ް

ްއަޅުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޤާޫނނުއަސާސީެއްއްއާދެ، ްޝްމެއިޒަރގެ ްދަންނަވާލަންޖެހޭ ނުޑވެސް ގަ

ްއިޞްލާޙުކުރެވެީނ.ް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމިއީ.ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޫން

ްެއކަމަްށް ްދައްކަާވއިރު، ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި އެހެންވީމާ،

ްޕްރޮފެސަރުންނަ ްގެންނެވުނު ްދޭން ްއެހީތެރިވެ  70ކީްއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްނުވާނެކަްން ްޤާނޫނުއަސާސީައކަށް ްހެދޭ ްނަންފުޅުތަުކަގިއ އެބޭފުޅުންގެ

ްދެްއވުްން ްގެްނގޮސް ްވާހަކަފުޅު ްއެގޮތަށް ްއެހެންީވމާ، ްއިނގޭ. އަޅުަގނޑަށް

ްއެދެން.ް

ް

ްރޫލިންގްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްރިޔާަސތުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި  75ްޝުކުރިއްޔާ

ްެއއާދެކޮޅަްަކދެއްެކވުން:ޠާހިރުްވާހަ ްނޫން.ްްށްނެރުއްވީމާ ްމަޤްޞަދެއް ްައޅުަގނުޑގެ ވާހަަކދެއްކުމަކީ

ްހަމަް ްާވހަކައަީކ، ްދެންެނވި ނޑު ްއަުޅގަ ްކުރިްނ ްއެކަމަކު އަޅުަގނޑު

ްރާއްޖެއަށްް ްޝްމެއިަޒރ ްޕްރޮފެސަރ ްފަދަިއން، އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ްޤާނޫ ްއެކުަލވާލި ްއޭނަ ްގެނެްސސަ ްސަރުކާރުން ނުއަސާސީެއްއެގްދިވެހި

ްުނވަަތް ްއިޞްލާުޙކުރެވޭ ްމި ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ  80ބޮޑުބައި

ތިބޭފުޅުންްވިދާޅުވާްގޮުތގައިްިއޞްލާޙުކުރެވޭްޤާނޫނުައސާސީަގއިްހިމެނިފަިއް

ްލޮބުވެިތް ްރާއްޖޭގެ ްމީ ްޙަޤީޤަތެއް. ްބޮޑު ްވަރަށް ްމީ މިވަނީ.
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ްކޮންމެ ްއާދެ، ްޙަޤީޤަތެއް. ްއިނގޭ ްއެވާހަަކްރައްޔިތުންނަށްވެސް އަަކސް

ްދަންނަވަންް ްައޅުަގނޑު ްިމއުޅެނީ. ްއަޅުަގނޑު ްނޫން ްގެންދާކަށެއް ކުރިއަށް

ްޤާނޫނުއަސާީސެގް ްއެކުލަވާލާ ްއަލަށް ްމި ްައޅުަގނުޑމެން ްވާހަަކއަކީ،  85މިއުޅޭ

ްޙައްޤުތަކާ،ް ްއަާސީސ ްލިބިދޭ ްަރއްޔިތުންނަށް ްލޮުބވެތި ްރާއްޖޭގެ ދަށުން

ްފޯރުކޮށްދިނުމަށް ްޙައްޤުތައް ްމުއައްސަސާަތްއްއެހެނިހެން ްއިތުރު ޓަކައި

ްއުފައްާދް ްމުައއްސަާސތައް ްއެ ްއަދި ްކަމުގައި ްއުަފއްދަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން

ްއެކަންތައްަތްއް ްއިދާީރގޮތުން ްހިންގުމަްށޓަކައި، އެކަންތައްަތއް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްަގވާއިދުތަްއވެސް ްޤާނޫނުތަކާއި ްހަދަންޖެހޭ  90ހިންގުމަށްޓަކައި

ްމިއި ްކަމުގައި ްވަގުތުްންހަދަންޖެހޭ ނޑުމެްނނަށް ްއަުޅގަ ްއެްއވެސްކަަމކީ ން

ްބޭނުންވޭ.ް ްަވގުތުތަެކއް ްކަންތައްތަކަށް ްމި ްކަމެއްނޫން. ްނިންމޭނެ ވަގުތަށް

ްއެބަޖެހޭް ްބަޔާންވާން ްަކނަޑއެިޅގެން ްޤާނޫނުއަާސސީގައި އެހެންނަމަވެސް،

ްފޯރުކޮށްދޭނެް ްހަމައަްށ ްރަްއޔިތުންނާ ްޮލބުވެތި ްރާއްޭޖގެ ްކަންތައްތަްއ މި

ްތާތާރީ ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްއެބަޖެހޭ. ނޑައެޅެން ްކަ ްެއްޚެއް ނަޑއަޅާ ްކަ  95ރީޚެއް

ްއިންތިޤާލީް ްނެތިްނ ނޑު ްއަުޅގަ ްބާބެއް، ްބަޔާްނކުރެވިަފއިާވ ކަންތައްތައް

ްކޮންމެވެްސް ްކިޔާީނ ްެއއަށް ްއަޅުަގނޑު ްދަންނަވާކަށެއް. ްއެހެން ބާބެކޭ

ްއެބަޖެހޭ ްއޮަަންނަން ްބާބެއް ްއެ ްއެހެންނަމަވެސް، ްނަމެއް. ަެްއެހެން ްއެ .

ބާބުގައިްވަރަށްްތަފްޞީަީލުކޮށްްބަޔާންކުރަންޖެހޭނެްމިްދެންނެވިްމާއްދާަތްއް

ްއެކަންތަްއް ްކަްނ، ްކިހިނަކުން ްކަން، ްދުވަސްވަރެްއގައި ްކޮން  100ހިންގާނީ

ްއާދެ،ް ްބަޔާންކުރަންޖެހޭ. ްތަފްޞީަީލުކޮށް ްވަރަށް ްއެވާަހކަ ކުރާނީ

ަަކަށް ްައޅުަގނޑަ ްރައީްސ، ްިޢއްޒަތްތެިރ ތާއީދެއްނުކުެރޭވްްއެހެންނަމަވެސް،

ްސަރުކާެރއްް ްވިާދުޅވާ ްއެ ްބޭފުޅުން ްބަެއއް ްިކޔާަފއި ްސަރުކާރެކޭ އިންތިޤާލީ

ްދިވެިހް ްގާއިމުކުުރމަކީ ްސަރުކާެރއް ްދިވެހިާރއްޖޭަގއި އުފައްދާކަެށއް.

ްދިވެހިރާއްޖޭެގް ްބަހަކާނުލާ، ްރައްޔިތުންގެ ްިދވެިހ ްަޙއްޤެއް.  105ރައްޔިތުންގެ

ގެްވެިރކަމެއްްނުއުފެއްދޭެނ.ްއެއީްދިވެިހްސަރުކާރެއްްނުވަތަްެއއްެވސްަވރެއް

ްއިނގެނީ.ް ްއެަކން ްރައްޔިތުންނަށް ްިދވެހި ްަޙއްޤެއް. ރައްޔިތުންގެ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްތަުކަގއިވެްސ ްކަންަތއް ްފެންަވރުގެ ްދަށް ްމާ އެއަްށވުރެން

ވަނީްރައްޔިތުްނގެްޚިޔާލުްހޯާދފައި.ްއާދެ،ްދާދިފަހުންްއަުޅަގނޑުމެންްވަނީް
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ްބާްއވާ ްރައްޔިތުންެގްރާއްޖޭަގއި ްނިޒާމަކާބެހޭގޮތުްނވެްސ ްވެިރަކމުގެ  110ނެ

ްެއް ްރާއްޖޭަގއި ްހޯދަންޖެހުނީ، ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެން ޚިޔާލުހޯދާފައި.

ްަޙއްޤުާދރުންނަކީވެްސް ްއެރުމެްއގެ ްކުރި ްލިބޭ ްނިޒާމަކާބެހޭގޮތުން ވެރިކަމުެގ

ްރައްޔިތު ްލިބޭ ްލިބުނަސް ްފައިދާ ްއޭެގއިން ްވާތީ. ްރައްޔިތުންކަމަށް ންްދިވެހި

ްިދވެހިް ްބަޔަކީ ްޒިންާމވާ ްއެކަުމގެ ްިލބުނަސް ްގެއްލުމެްއ ްވާީތ، ކަމުގަިއ

ްބަހަކާނުާލް ްރަްއޔިތުންގެ ްދިވެހި ްއެހެންވީމާ، ްއާެދ، ްވާތީ.  115ރައްޔިތުންކަމަށް

ްފަހަރެއްަގއިެވްސް ްައޅުަގނޑުމެން ްގެންިދޔުމަކީ ްކުރިއަްށ އެކަންތަްއ

ްކުރަންޖެހޭްކަމެއްްނޫން....

ް

ްމެންބަރުްްްވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްކެް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު، ްޢިްއޒަތްތެރި ްނުކުތާއެއް. ނިޒާމާބެހޭ

ް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމާލެއަޮތޅުގެ ްނުކުތާއެއް ްއަޙްމަުދްނިޒާމާބެހޭ  120މާރިޔާ

ް.ދީދީ

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމެންބަރުްްމާލެއަޮތޅުްމެްނބަރުްާމރިޔާ ްޢިއްޒަތްތެރި ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްވާހަކަފުުޅގަިއްޝުކުރިއްޔާ ްގެ

 125ވިދާޅުެވއްޖެްމިއަްށވުރެންްމާްދަށްފެންވަރުގެްކަންތަުކަގއިެވސްްރައްޔިތުްނެގްްދީދީްާވހަކަެދއްކެުވން:ްއަްޙމަދު

ްވެިރކަުމެގް ްވިދާުޅވީ ްދެން ްއަދި ްވާނީ. ްއަޅުަގނުޑމެން ްހޯދާފަކަމަށް ޚިޔާލު

ްއެ ްވަނީ. ްހޯދާފަކަމަށް ްޚިޔާލު ްރައްޔިތުްނގެ ހެންވީމާ،ްނިޒާމަކާބެހޭގޮތުން

ްނިޒާމަާކް ްވެރިަކމުގެ ްފެންވަރުގެކަމަކީ ްދަށް ްއެވިދާުޅވި އެމަނިކުފާނު

ްއެމީހުންގެް ްގާތަށް،ްިމހިރަ ްރައްޔިތުން ްހޯދުންތޯ،ްނުވަތަ ްޚިޔާލު ބެހޭގޮތުން

 130ޚިޔާލުްހޯދަންްދިއުންތޯްއަޅުަގނޑުްޮއޅުންްފިލުވާލަންްބޭނުން.ްޝުކުރިްއާޔް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.
ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަ ްަދއްަކވާއިުރ، ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމި އާދެ،

ްނަންގަވަްން ްެއ ްމިއަުދވެސް ްނުކުތާ ްިނޒާމީ ްއަނެްއކާވެްސ  135މެންބަރު،

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްޖެހިަވޑަިއގަންނަވަނީްއެބޭފުޅުންްދެެކވަަޑއިގަންަނާވް

ްއޮ ްމައްސަލައެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްދެންްގޮތުަގއި ްދެކެނީ. ނުޑ ްއަުޅގަ ތީމަކަމަށް
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ްފެންވަރުގެކަމެޭކް ްދަށް ްވަގުތަށް ްމިވަގުތުން ްހަމަ ްމިހާރު އެހެންނަމަވެސް،

ްކަމަކަްށް ްކަމެއް ްނަްނގަވަންޖެހޭނެ ްުނކުތާއެަެއް ްނިޒާމީ ްެއއީ ވިދާޅުވުމުން

ްނިޒާމާބެހޭް ްަދތި ްވަރަށް ްއެހެންވީމާ، ްނުިވސްނޭ.  140އަޅުަގނަޑކަށް

ްބަލައިް ްއަތޮުޅެގްޢިއްޒަތްތެިރްނުކުތާއެްއކަމަށް ްލ. ްއަނެްއކާ ްދެން ގަންނަން.

ްމެންބަރުވެސްްއެބަްނަންަގވާްނިޒާމީްނުކުތާއެއް.ްއާދެ،ްމުހަންމަދުްނަޢީމް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް145 

ްއާދެ،ްްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްނިޒާމ2ްްީއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްފަހަރަށްވެސް ްވަނަ

ްނަގަންޖެހުނީްަކދެއްެކވުން:ނަޢީމްްވާހަ ްނުކުތާއެްއ ،ް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ދައްަކާވްައއްުޑއަތޮޅުެގ

ްހަމަ ްދައްކާއިރުްޞާިއންްއާއިވާހަކަފުޅެްއަގއި ްވާހަކަ ްނެއްޓި ްފުން ިމް،

ްއެ ްމަނިކުފާނު ްވާތީ ްެގއްުލން ްކަރާމާތައް ްހުއްޓުވަްމަޖިލީހުގެ ްއިަކން

ްމިދެއްވަންޖެހޭނެ.ް ްޚާއްޞަްއީ ްމަޖިލިސްްަރއްޔިުތންގެ ްމަނިކުފާ. ްއެބަްއެ  150ނު

ްކަމެއް ްކޮންމެ ްދާންްވިދާޅުޭވ ްަކއިރިައށޭ ްރަްއޔިތުން ޖެހެނީ.ްކުަރންވެސް

ްމޭންޑޭޓް ްމިތިބީ.ްްރައްޔިތުންެގ ްައއިސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ހިަފއިގެން

ްއަިމއްލައަށް.ް ްފޮުނވީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްިނޒާމުވެސް ްވެރިކަމުގެ އަޅުަގނޑުމެން

ްބާް ްއޮތް ްކައިރިއަްށްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްަރއްޔިުތން ްއިޚްިތޔާރެއް ރެއް،

ް.ް ްނިންމޭނެފޮނުވީ ްކަންތައް ްމަޖިލީހުން ްއޮންނަް،ްމި ްަޤއުމުަގއި ްދިވެހި  155މީ

ނޑިޔާރުް ްފަ ްކަމަކާމެދު ްނިންމާ ްމަޖިލީހުން ްމި ްމަޖިލީސް. ްމަތީ އެންމެ

ްުސވާލެއްނުކުެރވޭނެ.ްއެހެންވީ ްމާ،ްަގވާއިދާްގެައކުން ްެއްއި ހަމަިއެގްތެރެއިން

ްދައްކަންްމަނިކުފާ ްވާހަކަ ްއެދެން.ްވައިދަންނަްނަށް ްއަުޅަގނޑު ދެްއވުމަށް

ްއި ްވާހަކަފުޅަްށވެސް ްމަނިކުާފނުގެ ްއެ ތިރާމްކުރަން.ްޙްއަޅުަގނޑު

 160ްއެހެންނަމަވެސް،ްޙަޤީޤަތްްވާީންޙަޤީޤަތަށްްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް

ް

ްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވަްްރިޔާސަތުން ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމީ ްަކމެއްކުރުމަށްްއާެދ، ކި

ްމެންބަރަކުް ްޢިްއޒަތްތެިރ ްއެްއވެސް ްދިުއމަށް ްހަމައަށް ރައްޔިތުންނާ

ްކަމަ ްނުކުރެވޭނެ ނޑުމެްނނަށް ްއަުޅގަ  165ަބލައިގަންނާކަެށއްްްށްވިދާޅުވުަމކީ،
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ްހިނގާދާނެ.ް ްުނވެ ްވިސްނުންފުޅަކަށް ްަރނގަޅު ްެއއީ ްއެހެންވީމާ، ނުޖެހޭ.

ޅުަގނޑުްސ.ްއަޮތޅުގެްޢިްއޒަތްތެރިްއަްމުން،ހެންވީމާ،ްެއގޮތަށްްދަންނަާވލައެ

ްއިބްރާހީމް ްކުރިއަްށްްމެންބަރު ްވާހަކަފުަޅިއގެން ްއަޅުަގނޑު ޠާހިރަށް

ްވަަޑއިގެންްެދއްވުމަށްްދަންނަާވލަން.ް

ް170 

ްސަބަބުތަކެްއވެްސްްއިްބރާހީމްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުް ްދެންނެވުމުގައި ްމިހެން ްރައީްސ،ްައޅުަގނޑު ްޢިއްޒަތްތެރި

ްްއްެކވުން:ޠާހިރުްވާހަަކދެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމިދަންނަވަނީ، ްިމހެން ނޑު ްއަުޅގަ ްނޫން. ްވިރާސީްނެތިއެއް

ްދިވެހިރާއްޭޖެގް ްބަދަލުވުމުގަިއވެސް ްޖުމްހޫރިއްޔަތަކަށް ރަސްކަމަކުން

ްމަޢުލޫމާތުވެސްް ްއެ ްވަނީ ްައޅުަގނޑަށް ްހޯދާފަިއވޭ. ްިޚޔާލު ރައްޔިތުންގެ

ްދި ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއަުދ ްއެހެންވީމާ، ްަވގުީތްވެހިރާްއޖޭގަލިބިފައި.  175އި

ްއުފެއްދުމާ ްރައްޔިތުންެގްސަރުކާރެއް ްލޮުބވެިތ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ބެހޭގޮުތން

ނޑުމެން ްައުޅގަ ްނެތް. ްސަބަބެއް ްއެއްެވސް ްހޯދަންނުޖެހޭ ނަީކްޚިޔާލު

ްމަޖިލި ްާޚއްޞަ ްރައްޔިތުންގެ ްޤަބޫލުކުރަންްސް. އަޅުަގނުޑވެްސ

ްމެން ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ްެއހެންނަމަވެސް،ްއަޅުަގނޑުމެންނަކީ ބަރުން.

ްާޚއްަޞް ްަރއްޔިތުްނގެ ނަޑއެޅިަފއި. ްކަ ްމޭންޑޭްޓވަނީ  180އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްރައްޔިތުންެގް ްއިޞްލާޙުކުރުން. ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމޭންޑޭޓަކީ މަޖިލީހުގެ

ްަބއެްއ.ް ނޑައެިޅފައިވާ ްކަ ްހެދުމަށް ްޤާނޫނު ްމެންބަރުންނަކީ މަޖިލީހުގެ

ްމަސްޢޫލިއް ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ްަފހަރެއްަގއިވެްސްއެހެންވީމާ، ްނޫން ޔަތެްއ

ްދިވެހިރާއްޭޖެގް ްބަދަލުކުރުމަކީ. ްވެރިކަމެއް ްމިއޮންނަ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ްފަރާތެއްް ްކުރާނެ ްވެިރކަން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްވަނީ ްރައްޔިތުން  185ލޮބުވެތި

ްއަުޅަގނޑުމެންނަކަްށް ްއެހެންވީާމ، ްޙަާވލުކޮށްފައި. ްފަރާތަކާ ްއެ ނަޑއަޅާ ކަ

ްނިންމޭނެ ްުނއެއް ްނޫން.ްއެކަމެއް ްމޭންޑޭޓެއް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްއެއީ .

ްވަް ްމިކަން ްމެންބަރުންނަށް ްިޢއްޒަތްެތރި ްހީވަނީ ްރަނގަަޅްއަޅުަގނޑަްށ ރަށް

ްވާނެހެންންނަްއެނިގވަަޑއިގަ .ް ްމިވާހަަކ ނޑު ދަންނަވަންްމިެއހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްއިންތިޤާލީ،ް ްިމ ްާޚއްޞަކޮށް ްއަދި ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި  190ޖެހުނީ.

ްބުނީ ްއިއިންތިޤާލީއޭ ްހިތަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްއިންޤިލާބެއްްޙްމަ ސާސްވެގެންަދނީ

ްއާެދ،ް ްއިހްސާްސުކރެވޭނެ. ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެއީ ްއާދެ، ްއުޅޭ. ގެންނަންެވގެން
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ް ްއަހަރ3ްްުވޭތުވެިދޔަ ްޤާނޫނީްގެ ްޣައިރު ްހިނގާފަިއވާ ްރާއްޖޭަގއި ތެރޭަގއި

ްހިތްވަރުދިނުމުެގް ްޢަމަލުތަކަށް ްޤާނޫނީ ްޣައިރު ްއަދި ޢަމަލުތަކާ،

ްއިކަންތަ ްައޅުަގނޑަްށ ްމިދެންނެވިްޙްަްއްތަުކގަިއ ްަވނީ  195ސާްސކުރެވިަފއި

ްެވގެން ްނަތީޖާއަކަށް ްއޭގެ ްމަތިން. ްދިޔައީްއުސޫލުގެ ްރައްޔިތުންެގް، ފުރަތަމަ

ދިއުން.ްރައްޔިތުްނގެްތެޭރގައިްއެއްަބޔަުކްއިްހަމަނުޖެހުންްއުފެދިެގންްތެރޭގަ

ް ްދިއުން. ްައރައިރުންެވގެން ްތަޅާފޮުޅވުމާ، ްއެންމެފަހުންްއަނެއްބަަޔކާ އަިދ

ްފަހަނަޅާގޮސްްދިވެ ްަވޒީރުން ްތިއްެބވި ްޙަވާލުވެ ްހިންގެވުމާ ްދައުލަތް ހި

ް ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށވެސް ްިޢއްޒަތްތެރި ްދެވުންދިވެހިރާއްޖޭގެ  200ް،ަހމަލާ

ް ްވެފަިއ ްނަތީާޖއަކަށް ްއެއީ ްމަޖިލީހުގަިއ ްމި ްމަނިކުފާނަށްްވަނީ. ެއ

ްކުށްވެރިކުށްވެރިކުްޙަމަލާދިނުން ްރީމަ، ްދެއްކީމަެވްސްކޮށް ެއވާހަަކ

ްެއއިންް ްއިްނކާުރކުރި. ްއެކަމަށްެވސް ްމެންަބރުން ްބަެއއް ޢިއްޒަތްތެރި

ްއިންޤިލާބީް ްނުަވތަ ްސަރުކާރެއް ްއިންތިޤާލީ ްއެވިދާޅުވާފަދަ ދޭހަކޮށްދެނީ

ްމިތަނަަަށް ްލޭއޮހޮރުވުފިގެަނސްްސަރުކާރެއް ްިދވެހިރާއްޭޖގައި  205ްމަށްްއްޔާ

ް ްެއީއ ްއެހެންވީމަ،ްމަގުފަހިވެގެންދާނެކަން. ްވިސްާނގޮތަކީ. އަޅުަގނޑު

ް ްސަރުކާެރއް ްއިންޤިލާބީ ްދިވެހިާރއްޖެއަކަށް ގެންނާަކްށްފަހަރެއްގަިއވެސް

ްތާއީދު ްތާއީދުކުރާކަށްެވްސްްއަޅުަގނެޑއް ްބަޔަކަށް ްގެންނަ ްއަދި ނުކުރަން.

ްއަޅުަގނޑުްނެތީންްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް210 

ަްޒަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަެވއްޖެ.ްއާދެ،ްޢިއް

ް

ްޝުަުަުކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް
ްްޠާރިޤުްާވހަކަެދއްކެުވން:

ް215 

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއައްޑުއަޮތޅުެގ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްފް.ްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްޝަރީ

ް

ް`ްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއްސ،ްައޅުަގނޑުމެންެގްކުރިމަްއަޗށްްހުށަހެޅިފައިްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް

ްާޤނޫނުއަސާސީްމިއޮތްްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްބާބެއް ްއިންތިޤާލީ ްާޤނޫނުއަސާސީަގިއް،  220ްއެކުަލވާލާ
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ްތާއީދުކުް ނުޑ ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުމަށް ްހުށަހެޅިފައިވާ ރަން.ްހިމެނުމަށް

ްޤާނޫނުއަސާސީއަކީްްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްިމހެދޭ ްއަލަށް ްޢަ، މަލުްމިހާރު

ްޤާނޫނުއަސާސީއާ ްހިންގުމުެގްްކުރަމުންދާ ްދައުލަތުގެ ްދިވެހި ްގޮތަކަށް ތަފާތު

ްެއކުލަވާލައިް ްގޮަތކަށް ްތަފާތު ްބާރުތަކަށް ްވަކިޮކްށް، ްބާުރތައް މިދައުލަުތގެ

ް ްގާތްގޮަތކަށް ްވީާހވެސް ްރުހުމާއި ްހިންގުމުެގްރައްޔިތުންެގ  225ަދއުލަތް

ްމުސްތަޤިއްލުް ްމިނިވަން ްތަފާތު ްހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ކަންތައްތައް

ްގޮތަްށވެްސް ްއެކުލެވިގެްނވާ ްމަޖިލިސް ްރަްއިޔތުންގެ ްއަދި މުއައްސަސާަތކާއި

ްޤާނޫނުއަާސސީއަަަކަްށވާީތް ްފާސްކުރެވޭ ނޑައެިޅފައި ްކަ ްގެނައުމަށް ބަދަލު

ްވަރަ ްއެއީ ްއޮތުމަީކ ްބާބެއް ްމުހިންމުއިންތިޤާލީ ްއާެދ،ްްށް ކަމެއް.

ްއަޚް ް،ްއަޅުަގނުޑގެ ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި  230ްޠާހިރުްއަްއޑުއަތޮުޅގެ

ްފަދައިން ްވިދާޅުިވ ްގެންާނކަްށް، ްއިންޤިލާެބއް ްމެންޑޭްޓގަިއ މިމަޖިލިސްގެ

ްޖާަގއެް ްއެހެންނަމަވެސްއެްއވެސް ްބާބެްއްްއްނެތް. އިްނތިޤާލީ

ްފު ްއެ ްލިޔެވޭނެ. ްޢިއްޒަތްތެރިްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެބައޮތް. ރުޞަތު

ްއެބަޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަމަކީ ްފުރަތަމަ ްއަލަށްްްރައީސް، ރަްއޔިތުން

 235އާޤާނޫނުައސާީސގެްދަށުންްއެކުަލވާެލވޭްރަްއިޔތުންްމަޖިލީހުގެް،ްއެކުަލވާލެވޭް

ްހިންގާެން ްގޮތެްއގަިއ ްޢަމަލީ ްއެމަޖިލިސް ްތާރީޚަާކއި ްބާްއވާނެ އިންތިޚާބު

ްއެ ްއަލަށް ނަޑއަޅަން.ްތާރީޚެއް ްކަ ްލިެޔ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ކުަލވާލެޭވ

ްއެކުަލވާ ްދަށުން ްއާޤާނޫނުއަާސސީގެ ްމުއައްސަސާަތްއްހަމައެފަދައިން ލެވޭ

ްފައްޓާެންްވާނެއެކުލަް ްމަސަްއކަތް ްއަމަލީ ްއެމުައއްސަސާތަުކގެ ތާރީޚަކާއި

ްތާރީޚެއްެވްސް ްއިސްކުރާނެ ްކުރާނޭ ްމީހުން ްމުައއްސަސާތަަކށް ްއެ  240ތާރީޚަކާއި

ްއެއާްްނުއަސާސީަގއިމިޤާނޫ ްއެބަޖެހޭ. ްއަލަށްްބަޔާްނކުރަން ެއކީ

ްބާްއާވް ްބައިވެިރވެގެން ްޕާރޓީތަކެއް ްހުރިހާ ްދަށުން އާޤާނޫނުއަސާީސގެ

ްޭބއްވުމަށްޓަަކިއް ްއިންތިޚާބު ްއެ ްތާރީޚަކާއި ްބާއްވާނެ ްއިންތިޚާބު ޢާންމު

ްތާރީޚެއްވެްސް ްނިންމާނެ ްހަދާ ްާޤނޫނުތައް ްމައްސަލަތަާކއި ބޭނުންވާ

ނަޑއެޅި ްހަމައެއާްބަޔާންވެަފއިްކަ ްއެބަޖެހޭ. ްތައޮްނނަން ްއަލަށް  245ޢާރަފްްއެކީ

ްަގވަރ ްލޯކަލް ްބާއްވާެންނަންކުރެވޭ ްއިންތިޚާުބތައް ްކައުންސިލް ްނުވަތަ ސް

ނަޑއަަޅިއް ްކަ ނުޑވެްސ ްއޮިނގަ ްޤާނޫނީ ްާބްއވާނެ ްއެއިންތިޚާބު ތާރީޚަކާއި

ް ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްއެކުލަވާެލވޭ ްއަލަށް ްތާރީޚެއްވެސް ބަޔާންކޮްށްނިންމާނެ

ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެބަޖެހޭ. ްތެރެއިްންނިންމަން ެމންގެ

ްބޭފުޅުން ްބައެއް ްއި، ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއެކުލަވާްމިހާރު ްއަަލށް  250ްޞްލާޙުކޮށް
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ް ްޤާނޫނުއަސާސީކަމަްށ1932ްްޤާނޫނުއަސާސީައކީ ްއެކުލަވާލި ްއަހަރު ަވނަ

ް ްެއއީ ްއަދި ްެއުކލަވ1997ްާވިދާޅުިވޔަސް ްއަހަރު ލެވިފަިއާވްވަނަ

ްތެދުފުޅެްއް ްޙަޤީޤަތެއްނޫން. ްެއއީ ްވިާދޅުިވޔަސް ޤާނޫނުއަސާސީކަމަށް

ްޤާނޫނުއަސާސީްއިޞްލާޙު.ްއެއީްސަބަަބީކް ްމިކުރަނީ ްމިހާރު އަޅުަގނޑުމެން

ްިއޞްލާޙުކޮށްނިމިް ްއެޤާނޫނުއަސާސީ ްޮއެވގެން  255ޤާނޫނުއަސާސީެއއް

ްލިބިަގނެ ްބަލައިގަންްއާޤާނޫނުއަސާީސއެއް ހިނުދްނަދިވެހިރައްޔިތުން

އަޅުަގނޑުމެންްއެްލިބިގަންނަީންއާޤާނޫނުއަސާސީެއއް.ްމިްއާާޤނޫނުއަސާސީް

ްޭބނުންވަނީވެްސ،ް ްބާބެއް ްއިންތިޤާލީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ލިބިގަންނަކަމަށްޓަކައި

އާޤާނޫނުއަސާސީްލިބިނުގަންަނނަމަްއިންތިޤާލީްބާބެއްްއޮންނާކަށްްނުޖެހޭނެ.ް

ްމިހާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި  260މިއަމަލުކުާރްރު

ްމިޤާނޫނުއަސާސީއަކީް 1968ްްްމިހާރު، ްއަހަރު މަހުްނޮވެމްބަރ11ްުވަނަ

ްއުް ްޤާޫނނުއަސާސީ ްލިބިގަތް ެއޤާނޫނުއަސާީސް،ްވާލުމަށްފަހުދިވެހިރައްޔިތުން

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްޤާނޫނުއަސާސީ. ްލިޔުނު ްައޅުަގނޑުމެން ްއަލުން އިޞްލާޙުކޮށް

ްމިކުރާ ްއަުޅަގނޑުމެން ްމިއަދުެވސް މިޤާނޫނުއަސާސީްްކަމަކީ،ްރައީސް،

ްއެމަްއޗަްށް ްލިޔެ ްއާޤާނޫނުއަސާީސެއއް ްނިންމަިއ  265އިޞްލާޙުކޮށް

ްޢި ްމިދަނީ. ްމަގުފަހިކުރަމުން ްީމެގްޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި ްރައީސް، އްޒަތްތެރި

ްާއިއްވަރަށް ްރޫލިންގ ްެދއްވި ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެބަހުރި. ްހެކިަތއް ގިނަ

ްމަޖިލީހު ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްކީކޭކަމަށްޯތ.ްޚިލާފަަަށް ްއޮތީ ްނިންމާފާއި ން

ްއޮތީއަޅުަގނޑުމެ ްނިންމާފައި ްމަޖިލީހުން ްްނގެ ްއެކުަލާވް، ައލަށް

ްއަާސީސް ްހުންނަންވީ ްޤާނޫނުއަސާީސަގއި ްއެކުަލވާެލވޭ  270ޤާނޫނުއަސާސީަގއި،

ްފުރަތަމަް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއުޞޫލުތައް ްއަސާސީ ސިފަތަކާއި

ްއަ ްއާޤާނޫނުއަާސސީ ްއެއީ ޅުަގނޑުމެްންފާސްކުރަންޖެހޭނެކަން.

ްނިންމުމަށްފަހުް ްއެ ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްނިންމިގޮތަކީ. ލިޔުމަށްޓަކައި

ްޮކމިޓީގައިްއެގޮތުް ްޑްރާފްޓިންގ ްގެމަތީން ްދިވެހިރާއްޖޭެގް، ޤާނޫނުއަސާސީެއއް

ްރައް ްބޭނުންވާފަދަ ްރައްޔިތުން ްވެރިކަމެއް ްއެދޭ  275ކުރުމަށްޓަކަިއްާގިއމުޔިތުން

ްޑްރާފްޓިންގްކޮމިޓީ ްވަނީ ްއަސާސީްއެކުަލވާލުމަށް ްހަވާލުކުރެވިަފއި.ްއެ ާއއި

ްއޮތްކަެމއްއުޞޫލުތަކުް ްފާްސނުވެ ްތެރޭަގއި ްގެ ްތެރޭަގިއް، އެސިފަތަުކގެ

ްއެހިސާބަށްް ްވިސްުނން ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްެއއީ ްއޮތުން. ްބާބެއް އިންތިޤާލީ

ްިމއަުދް ްއެހެންނަމަވެސް، ްމިދަންނަވަނީ. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް ނުގެންދެވުނީ

ް ްއެކަން ްުއޞޫލުތަކުވިއަޅުަގނޑުމެން ްއެއަސާސީ  280ހިމެނޭްްެތރޭގައިސްިނގެން
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ްކަމަ ްސިަފއެއް ްއެކުަލވާލުމަްށްށްއަސާސީ ްބާބެއް ްއިންތިޤާލީ ވާ

ގެންދަނީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްްއަޅުަގނޑުމެންްމިހާރުްބަހުސްކުރަމުންްމި

ްބޭ ްމިއަުދގެބައެަެއް ްނަމަވެސް ްވިދާުޅވި ްފުޅުްނ ްމިޢަމަލުކުރެޭވް، މިހާރު

ްއެބައޮްތ.ްޤާނޫނުއަސާސީަގއިވެް ްާމއްދާތަކެއް ްނުވަތަ ްބާބެއް ްއިންިތޤާލީ ސް

ް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ 151ްްއެއީ ްމިޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމާއްދާއާއި  154ް285ވަނަ

ް ްމާއްދާާއއި ްވަނަ ްގިަނ155ްްއަދި ްަރއީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްމާއްދާ. ވަނަ

ް ްއަހަރު ްދެތިން ްވޭތުވެދިަޔ ްއެބޭފުޅުްންްދެއްކިބޭފުޅުން ވާހަކަުފޅު

ްނެތުް ްނެތުނީކަމަށްްހަނދުމަފުޅު ްހަނދުމަފުޅު ްއެހެންނޫންކަމަށްވަނިއްޔާ ނީ.

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްހިތާމަހުރިކަމެއް. ްވަރަށް ްިމއީ ްއުޅުްއވަނީ. ހައްދަވަިއގެން

ްަރއްޔިުތންނަކީްނުވަަތް ްމީހުންނަކީ،ްގިނަ ްިގނަ ްތިބި  290ރައްޔިތުންެގްތެރޭަގއި

ްުގނބޯލުން ްަރއްޔިތުންނަީކ ްތިއްބެވި ްދެން ްފިޔަަވއި ކަމަށްްއެބޭފުޅުން

ްދިވެހިރާއްޖޭެގް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްހިއްތަަވއިގެންުނާވނެ. އެބޭފުޅުން

ހުރިހާްރައްޔިތުންނަށްވެސްްެއނގޭްމިއަދުްރަްއޔިތުންގެްާޚްއޞަްމަޖިލީހުންް

ްޤާނޫނުއަސާސީް ްޢަމަލުކުރެވޭ ްމި ްިމހާރު ްމަސައްކަތަކީ، މިކުރާ

ްދިވެހިރާއްޖޭް ްރައްިޔތުންނަށްޓަކައި ްިދވެހި ްޑިމޮކްރެިޓްކްއިޞްލާޙުކޮށް،  295ގަިއ

ްވެރިކަެމއްް ްއެދޭފަަދ ްަރއްޔިތުން ްގާއިމުކުރުމަށްަޓަކއި، ނިޒާމެއް

ްޝުޢޫރުތަކާް ްއެމީހުންެގ ްއެދޭގޮެތއްގެމަތިން ްަރއްޔިތުްނ ގާއިމުކުރުމަށްަޓކައި

ްއެމަްއޗަްށް ްއެކުަލވާަލއި ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއާ ްމަތިން އެްއގޮތްާވގޮުތގެ

ްއަ ްއެމަަސްއކަތްކަން ްމިކަންްޢަމަލުކުރަންވީކަން. ްމިކުރަނީ. ނޑުމެން ުޅގަ

ްމެންބަރަކުވެްސް ްޢިްއޒަތްތެރި ްެއއްވެްސ ްެއކަުކވެސް، ްހަމަ  300ނޭނގޭ

ްއޮޅުވާލުމަށްތޯް ްާކކަްށ ްއެހެންކަމަށްވާއިރު، ްނެތް. މިމަޖިލީހުގައި

ްނަފުސަށްތޯް ްއަިމއްަލ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްމަސައްކަްތކުަރނީ. އަޅުަގނޑުމެން

ްވި ްމިއީ ްހަދަނީ. ްމިދޮގު ްމިއީްއަޅުަގނޑުމެން ސްނާލަންޖެހޭކަމެއް،

ެއްއެގްހިތާމަކުރަންޖެހޭކަމެއް.ްމިހެންްމިދެންނެވީ،ްތެދުފުޅެއް،ްއިދިޮކޅުްޕާޓީ

ްމަސައްކަތްކުރާެނ.ް ްބަލިކުރުމަށް ްފަރާތް ްހުންނަ ްވެިރކަމުަގއި ްއޭރު  305ބޭފުޅުން

ްމުއްދަތަކަްށް ްދެދައުރަށްުވރެ ްނުދަންނަވަން ްފަހަރެއްަގިއވެްސ އަޅުަގނުޑ

ްހު ްއޮތް، ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަްށްމިހާރު ްޢިއްޒަތްތެރި ންނެވި

ްނުވަތަް ްފެންނަކަމެްއަކމަށް ްއަޅުަގނޑަށް ްއެއީ ކުރިމަތިނުލެވޭގޮތަށް

ްމިމަޖިލީހުގެް ްއެހެންނަމަވެސް ްނުދަންނަވަން. ްައޅުަގނޑު ނޫންކަންވެސް

ްާޤނޫނުއަސާސީަގިއް ްއާ ްއޮތްކަމަށްވާނަމަ، ްއެގޮތަށް  310އަޣްލަބިއްޔަތު
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ްރަ ްމިހާރު ްިކނބިގަސްދޮށުެގްލިޔެވިދާނެ، ްހުންނެވި އީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް

ްއިންތިޚާބުް ްދައުރަަކށް ްެއއްެވސް ްއޮތް ްކުރިއަށް ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމް މައުމޫން

ްުކރެވިދާނެގޮެތއް.ް ްެއކަން ްެއއީ ްލިޔެވިދާނެ. ްއެހެްނ ްނުވާނެއޭ. ކުރެިވގެން

ްމިމަޖިލީހުގެް ްއެކަމަުކ ްހުރަހެއްނެތް. ްެއކަމަކަްށ އެްއގޮތަކަްށވެސް

ްއެހެންްނުލިޔެިވްއެހެންގޮތަަކްށް ްެއގޮތަށްްނެތުމުގެްސަބަބުން  315އަޣްލަބިއްޔަތު

ބަދަލުވެގެންްދިޔަީއ.ްއެޙަޤީޤަްތވެސްްއަުޅަގނޑުމެންްއެބަޖެހޭްޤަބޫލުކުރަން.ް

ް ްރައީްސ، ްއަޅުްޢިއްޒަތްތެރި ްއެގޮތްްޓެްކނިކަލްޓީއަށްޓަަކއި ނުޑމެން ގަ

ްވަން ްވަލުދޮރާށިން ްވާހަކަދައްަކިއގެން ްއެކަންކުރުަމީކްމިގޮތަށް ނަގޮތަކަށް

ްޢިބާރާތުންް ްސީދާ ްސާފު ްހަމަ ްބޭނުފުޅުވާނަމަ ްމިމަޖިލީހަށް އޮތްގޮެތއްނޫން.

ްިކނބިގަސްދޮުށެގް ްހުންނެވި ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަްށ ްމިހާރު  320ލިޔަންވީ،

ްކުރިމައްެޗްއް ްދެން ްދައުެރއްަގއި ްއެްއވެސް ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް މައުމޫން

ްފާސް ްއެހެން ްއެކަން.ްނުލެވޭނެއޭ. ްޮއންނާނީ ްއެގޮތަށް ްހަމަ ކުރެވިއްެޖއްޔާ

ްއަހަރުްޢަމަލުކުާރ1932ްްނުލެވޭނެްކުރިމަްއޗެއް.ްެއއާއިިޚލާފަށްްމިއީް ވަނަ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީޭއ،1968ްްޤާނޫނުއަސާސީޭއ،ްމިއީ ްޢަމަލުކުރާ ްއަހަރު ވަނަ

ް ްމިއީ 1942ްްނޫނިއްޔާ ްއެޕްރީލްމަހު ްއަހަރު ްދުވަހ23ްްުވަނަ  325ވަނަ

ޖެނުއަރީމަހ1953ް،1ްްުޤާނޫނުއަސާސީއޭ،ްނޫނިއްޔާްމިއީްްޢަމަލުކުރަންފެށި

ްޙައްެލް ްެއކަމެއް ްވިދާުޅވުމަކުންނެއް ްޤާނޫނުއަސާސީއޭ، ޢަމަލުކުރަންފެށި

ްޤާނޫނުއަސާީސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ނުކުރެވޭނެ.

ްކީްއކަންް ްމިކުެރވެނީ ްކޯއްެޗއްކަްނ، ްމިއީ ްޢަމަލުކުިރގޮުތން އެކުަލވާލުމުގައި

ްޢަމަލުކުރާްވަ ްމިހާރު ްއެބައޮތް. ްއެނގެން ްސީދާބަހުން ްސާފުކޮށް  330ރަށް

ް ްޞަރީޙ155ްްަޤާނޫނުއަސާސީގެ ްަވރަށް ްއެަބއޮތް ްމާއްދާގަިއވެސް ވަަނ

ްއަިދް ްވީގޮތް. ްޤާނޫނުއަާސސީއަށް ްކުރީގެ ްބަޔާންކޮށްފައި ޢިބާރާތުން

ްބަޔާންވެފަިއވާނެ.ް ްެއކަން ްޤާނޫނުއަސާސީތަްއވެސް ްލިޔެވުނު އޭެގކުރިން

ްއުވާެލވޭެންހަމަ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްޢަމަލުކުރަމުންމިދާ ްމިހާރު އެއާެއކު

ްވާސިުލވާނެގޮތްތަާކ،ްމިކަންކަންވެްސް ްޤާނޫނުއަާސސީއަށް ްއާ ްއެ  335ތާރީޚަކާއި

ްބަާޔންކުރެވެންޖެހޭނެ،ް ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްއާ ްފުރިހަމަކޮށް ވަރަށް

ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްެތރި ްޝައްކެއްނެތް. ްއޮންނާނެކަމާެމދު ްބަޔާންކޮށްފައި

ްދެއްކުމަީކް ްޢިބާރާތުން ްސާފުސީދާ ްވާަހކަެއއް ްދަްއކާ އަޅުަގނޑުމެން

ްާބް ްޤާނޫނުއަސާސީއެއްނޫނޭ ްއާ ްއެހެންކަމުން މުހިންމުކަމެއް.

ްއިޞްލާޙުކުރެިވގެންނޭ،ް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްާއ ްކިާޔ،  340ޤާނޫނުއަސާސީއޭ
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ްކިޔުމަީކް ްކިޔާ ްމިހެން ްއެްއޗޭ، ްއޮތް ްކުރިން ްއޮންނާނީ އިޞްލާޙުވަިނއްޔޭ،

ްޙަޤީ ްޢިއްޒަތްތެރިްމިއީ ްނުވާނެ. ްނޫނީ ްވާހަކަދެއްކުންކަުމގައި ޤަތާޚިލާފު

ްތެަެދުވެރިވާްން ްނަފުސަށް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ރައީސް،

ްތެދުވެރިވާންޖެޭހް ްރަްއޔިތުންނަށް ްއިްނތިޚާބުކުރި ނޑުމެން ްއަުޅގަ އެބަޖެހޭ.

ްމައު ްތެެރިއން، ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްއެހެންަކމުން  345މޫންްއިޚްލާޞްތެރިވާންޖެހޭ.

ްބޭނުންފުޅުް ްކުރިމަތިލައްަވން ްއިންތިޚާބަށް ްއޮްތ ްކުރިއަށް ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު

ްފާްސކުރެްއވީާމްނިމުނީ.ްއެީއް ްެއގޮތަށް ްހުށަހަޅަިއގެން ްއެގޮތަށް ނޫންމީހުން

ްހަމަްވަރަށްްރަނގަޅަށްްކުރެެވންްއޮތްކަމެއް.ްއާދެ،...

ް

ްނުކުތާއެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނިޒާމާބެހޭ ްމޫސާްއާދެ، ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްލ.އަތޮޅުގެ  350ްއ،

ްމަނިކު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމެންބަރު،ްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ްޢިްއޒަްތތެރި ްއަްއޑުއަޮތޅުގެ ްވާހަކަުފޅުދައްަކވަމުންެގންދަވާ  355ްއާދެ،

ނޑުމެންްޤާނޫނުއަސާސީްލިއުުމގައިްގެްނގުޅުުންްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ރޫޙާއިްޚިލާފުްމިހާރުްއަޅުގަ

ްޤާނޫނުއަސާސީް ްމިތަނުގައި ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެދަްއކަވަނީ. ވާހަކަތަެކއް

ްލިޔެފަެއްއް ްލަިއެގން ްެއއަށް ްނަން ްިދވެހިރައްޔިެތއްެގ ްެއްއވެސް ލިއުމުގަިއ

ްއަިދް ްވެިރކަންޮކށްފައި، ްގިނަދުވަހު ްކިަތންމެ ްއެހެންވީމާ، ނޯންނާނެ.

ްއަ ްއަލުން ްޖެހުނަސް ްއެބޭފުޅާއަށްްފައިބާވަަޑިއގަންނަވަން ްވެރިކަން  360ނބުރާ

ްޤާޫނނުއަސާސީަގިއް ްެއއީ ްލިއުމަކީ ްނަން ްއެބޭފުޅާގެ ރައްދުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި

ްމިމައްސަލަާއް ްޚިލާފުކަމަކަށްވާީތވެ، ްރޫޙާއި ްމިގެްނގުޅޭ އަޅުަގނޑުމެން

ްޝުކުރިއްާޔް ްދަންނަވާލީ. ްހަމައެކަނި ްދަްއކާތީވެ ްވާހަކަފުޅު ްނެތް ގުޅުން

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް
ް365 

ް

ްއެޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވާހަކަފުޅުދައްަކވާއިުރ، ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި އާދެ،

ްއެާއް ްއެގެްނދަވަނީ ްެއވާހަކަފުޅު ްފެނިވަޑައިގަންަނާވގޮތަކަށް މެންބަރަށް
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ްނުކުތާއެްއކަމަށްް ްނިޒާމާބެހޭ ްއަޅުަގނޑަށް ްއެހެންވީމާ، ގުޅުންހުރި.

ްނެތް. ްކުރިއަްށްްބަލައިގަެނވޭކަށެއް ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި  370އާދެ،

ްގެންދެވުންްއެދެން.ް

ް

ްއެްއެޗއްްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްދޭތެޭރެވސް ްސަރުކާރަކާ ްއިންތިާޤލީ ްއަޅުަގނޑު ްއާދެ،

ްނޫނީްްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްބޭނުންޮކށްގެން ްބާރުގެ ްސަރުކާރެއް ްއިންޤިލާބީ ދަންނަވާލާނަން.

ްއޮތް،ްރާއް ްއިންތިޚާުބކޮށްފައި ްރައްޔިތުން ްނުގެެނވޭނެ.ްދިވެިހރާއްޖޭގެ  375ޖެއެއް

ރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހެއްގެްއަުތންްއެމަޖިލީހުގެްމެންޑޭޓްގެްތެރޭގައިްޮއްއވާ،ް

ްބަހެއްނެިތް ްަރއްޔިތުްނގެ ްއިޚުތިޔާރު ްބާރު، ްއެމީހުންެގ ްަބޔަކަށް އެްއވެސް

ްޕާޓީތަކަކާ ްސިޔާސީ ްަވގުތީގޮތުން ަޙވާެލއްނުކުރެވޭނެ.ްްއަތުލަިއގަނެ

ްއިންތިޚާބުކޮށްފައިހުިރް ްރައްޔިތުން ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ހަމައެއާެއކީ

ްހަމަތަކާް ްބޭފުޅަކު،ްޤާނޫނީ ްހުންނެވި ްމަޤާމުގައި  380ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއްއގެ

ްއެކަމެްއް ްއަތްަމއްޗަށް ްއިންތިޚާބުކުރާްމީހެއްގެ ޚިލާފަށްްސިޔާސީްޕާޓީތަކުން

ްދިވެ ްނުގަެނވޭނެ ްދިވެހިރާއްޖޭެގްފިރުކައެއް ްބަހެއްނެތި. ްރައްޔިތުންގެ ިހ

ރައްޔިތުންްއިންތިޚާބުކޮށްފައިްއޮތްްރަްއޔިތުންެގްމަޖިލީހަކާިއްދިވެހިރާއްޭޖެގް

ްމަޖިލީހަކާއި،ް ްޚާއްަޞ ްރައްޔިތުްނގެ ްއޮތް ްއިންތިޚާބުކޮށްަފިއ ރައްޔިތުން

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްިއންތިޚާބުކޮށްފައިހުރި ްރަްއޔިތުން  385އަާކްދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްސިޔާީސް ްއެެއްއެވސް ްއެހެންކަމަށްީވއިރު، ްހުީރ. ްިދވެހިރާއްޖޭަގއި މިވަގުތު

ްކަންކަމެއްނޫން.ް ްއަތުލަިއގަނެވޭނެ ްަބހެއްނެތި ްަރއްޔިތުްނގެ ޕާޓީއަކަށް

ްއިންތިޚާބުތަްއް ްއާ ްވާސިުލވާއިުރ، ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްއާ އެހެންކަމުން

ްތާރީ ްބާއްވާނެ ްޤާނޫނުތައް ްއާ ްތާރީޚަާކއި ްއެއިންތިޚާުބްބާއްވާނެ ޚުތަކާ،

ްއެކަންކަމަްށް ްވަޞީލަތްތަކާ، ްބޭނުންވާ ްބޭްއވުމަށްޓަަކއި  390މިނިވަންކަމާއެކު

ްހަމަޖައްސަންޖެހޭނީް ްހަމަޖެއްސުންތައް ްހަމަޖައްސަންޖެހޭ ބޭނުންވާ

ްބާރުތަކެްއް ްނެތް ްމެންޑޭޓްތެޭރގައި ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްމަޖިލީހުން. މިޚާއްޞަ

ްނުަގނެވޭނެ ްލިބިެއއް ްޢިއްޒަތްތެރިްއަޅުަގނޑުމެން ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި .

ްމީ.ް ްމެންޑޭޓެކޭ ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްޞަ ްަރއްިޔތުންގެ ްވިދާޅުވީ، މެންބަރުން

ްބައެއްްަބއެްއް  395އެމެންޑޭޓްަގއިްނެތޭްއާްޤާނޫުނއަސާސީްހަދާކަށް.ްހަމައެކަނި
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ނޑުމެންްޢަމަލުކޮށްފައިްއޮީތީކް އިޞްލާޙުތައްްގެންނާށޭްއޮތީ.ްއެކަމަކުްއަުޅގަ

ްއުސޫލުތަްއްއެހެނެއްނޫ ްސިފަތަކަކާިއ ްއަސާސީ ްއަލަށް ްމުޅިން ން.

ްމިދެންނެިވް ްެއކުލަވާލުމަށްޓަަކއި ްާޤނޫނުއަސާސީ ްފާސްކޮށް،ްއާ ތަޢާރަފްކޮށް

ްއެހެންވީމާ،ް ްޙަވާލުކުރީ. ްކޮމިޓީއަކާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނިންމާ ކަންތައްތައް

ްބެހެއްޓެވު ްހަނދުމަފުޅުގައި ްމެންބަރުންގެ ްޢިްއޒަތްތެރި  400މަީކްމިކަންކަންވެސް

ނޑުްދެކެން.ް ްމުހިންމުކަމެއްކަމުގައިްއަުޅގަ

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 405ްއާދެ،ްައޅުަގނުޑގެްވާަހކަްުކރުކޮށްލާނީ،ްއިންތިޤާލީްބާބެްއްއަޅުަގނޑުމެްންްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް

ްގާއިމުކުރާެންބާއްވަްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމުއައްސަސާަތްއ ްހުރިހާ ްރާއްޭޖގެ ްއެބަޖެހެއޭ. ން

ްގޮތްތަެކްއް ްއުސޫލުތަކާއި ްޢަމަލުކުރާނެ ްއެމަްއަޗށް ްފާސްކޮށް ތާރީޚުތަކާ

ްހިމަނަންޖެހެއޭ.ް ްޤާނޫނުއަސާީސަގއި ްލިޔެވޭ ްއަލަްށ މިޤާނޫނުއަސާސީަގއި،

ްޢަމަލުކުރަންފަށާދުވަ ްތަޞްދީޤުކޮށް ްޤާނޫނުައސާސީ ްއާ ހުންްއަޅުަގނޑުމެން

ްާއް ްތަޢާރުފުކުރެވޭ ްއަލަށް ްއެިލބިގަންނަނީ ްދިވެހިރައްޔިތުން  410އެ

ްޤާނޫނުއަސާސީއޭ.ްެދއްވިްފުުރޞަތަށްްޝުކުރިއްޔާ.

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކޮޅުމަޑުލުެގ ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ގއ.ްެގްޢިއްޒަތްތެިރްްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްޝަރީފް.ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްް

 415ްމެންބަރުްއަދުނާންްޙަލީމް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއާދެ،ްޝުކުިރއްޔާްިޢއްޒަތްތެިރްރައީސް.ްދާދިްދެންމެއަކުްވާަހކަފުޅުދެއްެކިވްްމެްނބަރުްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީ

ްއަޅުަގންވާހަކަެދއްެކވުން:ްއަދުާނންްޙަލީމް ްމެންބަރު، ްޢިްއޒަތްތެރި ްއިބްރާހީމްްއަްއޑުއަތޮުޅގެ ްއަްޚ  420ުޑގެ

ްދެވާހަކަެއްއް ްއޮޅިގެންާދ ްޚިލާފު ްަޙޤީޤަތާއި ްވާހަކަފުުޅގައި ޝަރީފްގެ

ްދަންނަާވލަންޖެހޭކަމަށްް ްެއވާހަކަ ްއަޅުަގނޑު ްރެކޯުޑގައި ފާހަގަކުރެވުނީމަ

ް ްފުރަތަމަކަމަކީ، ްދަންނަވާލަނީ. ްޤާނޫނުއަސާީސ1968ްްޤަބޫލުކުރެވޭތީވެ ގެ
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ްއިޞްލާޙުުކރެ ްެއީއްއުވާލުމަށްފަހުަގއި ްުކރެއްވުން. ްއެހާމަކުރެްއވި ވުނުކަމަށް

ްއިސްަފސްވީކަމަްށވެދާނެ.ް ްވާހަކަފުުޅގައި ްޝަރީފްެގ  425ޙަޤީޤަތެއްނޫން.

ްމަޖިލިސްގެް ްދެއްެކވިއިުރ، ްވާހަކަފުޅު ްޢާންމުގޮތެއްަގއި އެހެންނަމަވެސް

ް 1ްްގަާވއިދުގެ ްމާއްދާާއިއ، 2ްްވަނަ ްމާއްދާ، ްއަިދ24ްްވަނަ ްމާއްދާ ވަަނ

ްމާއްދާއ55ްާ ްްވަނަ ްވާހަކަދެއްެކިވއިރު، ްމާއްދާަގިއ24ްްޚިލާފަށް ަވނަ

ްސިފަތަކެްއެގް ްއަސާީސ ްހިމެނެންވާނެ ްޤާނޫނުއަސާީސގައި ްއާ ނުއެއްބުނޭ

ް ްއޮންނަނީ، ްބަޔާންޮކށްފައި ްއެމާއްާދގަިއ ް)ހ(.24ްްވާހަކަ. ްމާއްދާ،  430ވަނަ

ްމެންބަރުންް ްމަސައްކަތާުގޅިގެްނ ްއިޞްލާޙުުކރުމުގެ ޤާނޫނުއަސާސީ

ްމަ ްމަޖިލީހަށްްޚިޔާލުފާޅުކޮށް ނަޑއެޅުމަށްޓަަކއި ްކަ ްގޮތްތަެކއް ޖިލީހުން

ްއަސާީސް ްހިމެނެންވާނެ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްހުށަހަޅަންވާނީ، ފުރަތަމަ

ްމައްސަލައޭ.ް ްބަހުސްކުރުމުގެ ްުއސޫލުތަކާމެދު ްއަާސސީ ސިފަތަކާއި

ްމަްއސަލައެްއކަމަށްް ްފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭ ްމައްސަަލއަކީ ްެދ ްމި  435އެހެންވީމާ،

ްޝަރީފްް ްަރނގަޅުކޮށްލުުމެގްވާތީެވ، ްމިކަންކަން ްއެީކަގއި ްިއޒުނަާއެވސް ގެ

ްގޮތުންްދަންނަވާލީ.ްޝުކުރިްއާޔ.
ް

ް

ްދަްނނަވާލެިވއްޖެ،ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކުރީަގއިވެސް ްެދން ްައޅުަގނޑަށް  440އާދެ،

ްމިހާރުް ްދެން ްއެހެންވީމަ، ްދެކޭގޮތް. ނޑު ްއަުޅގަ ތިކަންތަކާބެހޭގޮތުން

ްމުޙަންމަދުްްވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ޮކޅުމަުޑލުގެ

ްޝަރީފަށްްއަޅުަގނޑުްފުރުަޞތުްއަރުވަން.ް

ް

ްވަރަޙްމަތުްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްޢަލައިކުމް ްައއްސަލާމް `ް ްއާެދ،ްهللا  445ްވަބަރަކާތުޙޫ.

ްދަްްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމިމުހިންމު ްއަންނަ ްބަަދލުތަކެއް ްބޮޑެތި ނޑިަވޅުަގިއ،ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްމައްސަލަިއގަިއް ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމަޖިލީހަށް ްމިހާރު ްެއކަމާބެހޭގޮތުން އާދެ،

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްދަންަނވާލާނަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްހުިރގޮްތ ްޚިޔާލު އަޅުަގނުޑގެ

ްއާދެ،ް ްމުހިންމުކަމެއް. ްވަރަށް ްެއއީ ްއޮތުމަކީ ްބާބެއް ްއިންތިޤާލީ ރައީސް،

ްޤާނޫނުއަސާ ްމި ްައޅުަގނޑުމެން ްބަދަލުތަކެއްްއެގޮތުން ްބޮޑެިތ  450ސީއަށް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއާދެ، ްކުރީގައި ްފެށުމުގެ ްޢަމަލުކުރަން ްެއއަށް އައިްސ،
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ްޤަބޫލުކުރެވޭ.ް ްއެބަހުރިކަމުަގިއ ްަކންތައްތަކެއް ްވަރަށްގިނަ ނިންމަންޖެހޭ

ްޢާންމުް ްފާސްކުރުމާއި ްޤާނޫނު ްއިްނތިޚާބާބެހޭ ްިރޔާސީ އޭގެތެޭރގައި

ްފާސްކުރު ްޤާނޫނު ްހިންގުމާބެހޭްއިންތިޚާބާބެހޭ ްއުސޫލުްނ ްލާމަރުކަޒީ މާއި،

 455ޤާނޫނެއްްހެދުމާއިްއަދިްސިޔާސީްޕާޓީތަކުގެްޤާނޫނެއްްހަދައިްނިންމަންޖެހޭ.ް

ްހިނގައްޖެް ްއަޑުިއވިެގން ްމަޖިލީހުގައި ްމިޢިއްޒަްތތެރި ނޑަށް ްއަުޅގަ އާދެ،

ްއެީއް ްއެރޭންޖްމަންޓެއް، ްއިންޓަރިމް ްނުވަތަ ްއެރޭންޖްމަންޓެއް އިންތިޤާލީ

ްއެކަންަތްއްބޭނުންކަ ްޤައުމުތަުކގަިއ ްއެހެން ްދުނިޔޭގެ ްނޫންކަމަށް. މެއް

ްހަމަް ްެއއީވެްސ ްއެހެންނެއްނޫން. ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ނޯންނަކަމަށް.

ްއޮންަން ްހިނގާކަމެއް.ްއެޤަުއމެއްަގއި ްހަމަ  460ހިނގާކަމެއްްއިނގޭތޯ.ްެއީއެވސް

ްދުވަސްވަުރގަް ްއަންނަމުންދާ ްބަދަލުތަކެއް ްބޮޑެތި އި،ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްކަންތައްތަްއް ްހިމެނޭ ްއޭަގއި ްޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި ްފުރިހަމައަށް އެއަށް

ނިޑް ްތަޅުދަ ްވާސިލުކޮށްދިނުމުެގ ްފުރިހަމަައށް ރައްޔިތުންނަށް

ްވަރަށްގިަން ްއެބަޮއޭވ ްއެރޭންޖްމަންޓެއް ްއިންޓަރިމް ހުޅުވާލުމަށްޓަކައި

ް ްދާދި ްދަންނަވާލާނަން، ްއަޅުަގނޑު ްޭއގެތެރޭަގއި  465ފަހަކަށްްޤައުމުތަކުަގއި.

ްޮއވެގެްން ްއެރޭންޖްމަންޓެއް ްއިންޓަރިމް ްތެރޭަގއި ްއެކަންކަުމގެ އައިސް

ްަސއުުތް ްޭއގެެތރޭގައި ްއެބަހުރި. ްދުނިޔޭގަިއ ްޤައުމުތަްއ ްބައެއް ހަމަޖެހުނު

ްއަފްޤާނިސްތާން،ް ްސޯމާލިޔާ، ްރިޕަބްލިކް، ްައއިރިސް ްރޫމޭނިާއ، އެފްރިކާ،

ްކޮެރއާ،ްއިރާޤް،ްލުޭތނިއާ،ްުޔކުރެއިްނ، އީސްޓިމޯރ،ްނައިޖޭރިާއ،ްްސައުތު

ްއެޤައުުމެގް ްމިއީ ްއެބަހިމެނޭ. ްޤައުމުތައް ްފަދަ ްއޮސްޓްިރއާ  470އަދި

ޤާނޫނުއަސާސީއަށްްބޮޑެތިްބަދަލުތަކެއްްައއިްވަގުުތަގއި،ްޤަުއމުގެްކަންކަްން

ްދަށުންް ްއެރޭންޖްމަންޓެއްގެ ްިއންޓަރިމް އިޞްލާޙުކުރުމަށްޓަަކއި

ްނުވަ ްޤާނޫނުއަސާީސއަށް ްާއ ްއެހުށަހެޅުނު،ްކަންތައްތަްއކޮށް ްއަލަްށ ތަ

ްއެޤައުމުތަކުްން ްޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި ްބާބުތަަކށް އިޞްލާޙުކުެރވުނު

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއެހެންވީމާ، ްހުރިގޮތް. ްގެންޮގސްފަިއ  475ކަންތައްތައް

ްިމް ްއެްއގޮަތކަށްވެސް ްމިތާނގައި ނުޑމެން ްއަޅުގަ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ.

ް 3ްްއަޅުަގނޑުމެންނަކީ ްހަމަނުވާ ްމީހުން ްޤައުމެއް.ްލަްއކަ ކުޑަުކޑަ

ް 111ްްއަޅުަގނޑުމެންނަށްވުރެ ްބޮޑެިތ1111ްްގުނަ، ްޕޮޕިއުޭލޝަންގެ ގުނަ

ްއެކަްން ްއެހެްނވީމާ، ްހިނގާފައި. ްހުރީ ްމިކަންަތއްތަްއ ޤައުމުތަކުަގއި

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްލެނބިގެން ްވަިކގޮތަކަްށ ްއަޅުަގނޑުެމން  480ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ.

ްއެހެ ްނިންމައިގެްނ، ްތިބެގެން ްވާހަަކދައްކަންޖެހޭނީ.ްވަިކގޮތަކަށް ނެއްނޫން
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ްއެހެނިހެންް ްއޮންަނޮގތާ، ްމިކަންތައްތަްއ ްޤައުމުތަކުަގިއ އެހެނިހެން

ްބަލަންޖެހޭް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެީއ ްުކރާގޮތް، ްމިކަންަތއް ޤައުމުތަކުަގއި

ްއެވާހަކަފުުޅް ްއެްއގޮތަކަްށވެްސ ްެއހެންވީމާ، ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ނ ްައުޅގަ ްެއއީީކެއއް ްއާދެ،ްދައްކަވަީނކީ ްޤަބޫލުަުކުރެޭވގޮެތްއނޫން.  485ޑަްށ

ްހިނގުމާއި،ް ްޙާދިސާތައް ްބޮޑެތި ްޤައުމުަގއި ްއޮހޮރުވުމާއި ްލޭ ޤައުމުގެ

ްއެހެންް ްކަންތަެކްއނޫން. ްޤަބޫލުކުރާ ްައޅުަގނޑު ްމިއީކީ ހުޅުޖެހުމާ،

ްއެކަހަަލް ްެއއްގޮަތކަށްވެްސ ްވިދާޅުވިަފދައިން، މެންބަރުންވެސް

ްނުވާނެ ްހިނަގިއގެްނ ްމިފަދަބޮޑުްމައްސަލަތަކެއް ްއެހެންނަމަވެްސ .

ްއެބަޖެހޭް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަންނައިުރގަިއ، ްައޅުަގނޑުމެންަނށް  490ބަދަލުތަކެއް

ްދެްން ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާދެ، ްހަމަޖައްސަން. ކަންތައްތަެކއް

ްހުރިް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްދަންނަވާލާނަން ނުޑ ްއަޅުގަ އެންމެފުރަތަމަ

ްއެބަހުރި ްައޅުަގނޑުމެން ްިއޞްލާޙުކުރަންް،ްމައްސަލަތައް. މިޤާނޫނުއަސާސީ

ްއަލިއަޅުވާލަން.ްއާދެ،ްމުޅިް ްއެބަޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކީއްވެގެންތޯ މިޖެހެނީ

ްެއއީީކއެްއް ްޮއެވގެން ްއަތްމަތީަގއި ްމީހެއްގެ ްއެންެމ ްހުރިހާބާރެއް  495ޤައުމުގެ

ްޤަބޫލުކުޭރް ްއެންމެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްހިންގޭެނގޮތެއްނޫން. ޤައުމެއް

ްހިން ްޝަރީޢަތްކުރުމުގެްދައުލަތް ްބާރާއި ްހެދުމުގެ ްޤާނޫނު ްބާރާއި ގުމުގެ

ބާރާ،ްމިއީްވަކިަވކިްކުރެވިަފިއްއޮންނަންޖެހޭނެްކަންތައްކަންްއެންމެންްހަމަް

ވަރަށްްރަނގަޅަްށްޤަބޫލުކުރޭ.ްއެހެންނަމަވެސްްކަންތައްަތއްްިމހާރުްއެގޮތަްށް

ްފުރިހަމަް ްރައްޔިތުންނަށް ްރާއްޖޭގެ ްމުޅި ްޤާނޫނު،  500ްނުހިނގާތީ

ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއް ްޢަމަލުކުރަމުންދާ ްމިހާރު ްއަދި ޤާނޫނުއަސާސީެއއް،

ްމިކަންތައްަތްއް ްސިފަތަކާ، ްއަސާީސ ްއެންމެހާ ްލިބިދޭންޖެހޭ ރައްޔިތުންނަށް

ޙައްޤުތައް،ްމިިނވަންކަން،ްއެަކންކަންްނުލިބިގެންކަންްމުޅިްޤައުމުްކެިކއަާރް

ްއަނބު ްއަލުން ްހޯބޯލަވާ، ްރަްއޔިތުން ްޤައުމުެގ ްޤާނޫނުއަސާީސްހޫނުވެ ރާ

ްފަށަންޖެހުނީް ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްމަސަްއކަތް  505އިޞްލާޙުކުރުމުގެ

ކިހިނެއްެވގެންކަންްނޭނގޭްެއްއވެސްްބޭފުޅަކުްމިޢިއްޒަތްތެރިްމިމަޖިލީހުގައިް

ްއޮތްކަމަީކ،ް ްކުރަން ްއެންމެފުރަތަމަ ްެއގޮތުެގމަތިން ްއާދެ، ނީންނަވާނެ.

ްދިޔަ ްޤާނޫނުއަސާސީއަކަށް ްާއ ްއަދި ްއަިދްއަޅުަގނޑުމެން ކަސް

ްމަރުޙަލާއަށްް ްއިޞްލާޙުކުރުުމެގ ްޤާނޫނުއަސާސީ ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ

ްމީިޑާއް ްދައުލަތުގެ ްކުރަންޖެހޭކަމަކީ ްއެންެމފުރަތަމަ  510ދާކަމުގަިއވީނަމަވެްސ،

ްޖެހިފައިް ްަޤުއމަށް ްބަްއޔެއް ްނުރައްކާ ްނުބައި ްއެންމެ ްއެއީ މިނިވަންކުރުން.
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ް ްޚިލާފު ްަޙޤީޤަތާ ްއާދެ، ްއެމީޑިާއއިން. ްފަތުރަމުންދަނީ.ްއޮތީ ވާހަކަތައް

ޤައުމުގެްއެިކއެކިްކަންތަކާދޭެތރޭގައިްެއއްވެްސގޮތަކަްށްބަލަިއނުލާްގެންދަނީ.ް

ްއެބަހުރި،ް ްމިހާރު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވިސްަނންޖެހޭ، ނޑުމެން ްއަުޅގަ އާދެ،

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްސިޔާީސގޮތުން ްބަދަލުވެފައި. ްވިސްނުން ްއެންމެންގެ  515މިއޮތީ

ްނު ްއެކަްއޗެއް ްމިވަނީ.ްމިއުޅެނީ ްޤައުމު ްބައިބައިވެަފއި ްއާދެ، ިކޔާ.

ްދަންނަވާނީ،ް ނޑު ްއަުޅގަ ނިޑވަޅެްއަގއި ްދަ ްނާުޒުކ ްމިފަދަ އެހެންވީމާ،

ްމިގެނެވެނީ.ް ްއިޞްލާޙުތަްއ ްމިގެންނަ ްޤާނޫނުއަސާީސއަށް އަޅުަގނޑުމެން

ްޕާޓީތަކުެގް ްއެެހން ްބޭފުޅުން، ްއެހެން ްިސޔާީސގޮުތން އެހެންވެއްެޖއްޔާ

ްވިސް ްވިސްނާ ްއެބޭފުޅުންނަށްްބޭފުޅުން ްމީިޑއާ ްބަލަން ްކޮބައިތޯ  520ނުމަީކ

ް ްލިބޭ ްޕާޓީއަށް ްހިންގާ ްސަރުކާރު ްއާދެ، ްއެހެނ5ްްްދޭންޖެހޭ. ިމނިޓަށް

ް ްއެބޭފުޅުްނެގ5ްްޕާޓީތަކަށް ްކަމަކީ. ްމުހިންމު ްމިއީ ްލިބެންޖެހޭ. މިނިޓް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއެބަިކޔަން ްއަޅުަގނޑުމެން ްހާމަކޮށްދޭންޖެހޭ. ޝުޢޫރު

ްއިންތިޚާ ްކޮްންރިޔާސީ ްނޭނގެ ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްދާާވހަކަ. ބަކަށް

ްމިހާރުެގް ްއަދި ްވަަޑއިގަންަނވާނީކީ. ްރަީއސަކަށް ްމިޤައުމުގެ  525ބޭފުޅެއްކަމެއް

ރައީސްްަވޑަިއގަތަސް،ްއެހެންްރައީސަކުްވަަޑއިގަތަސްްއަުޅަގނޑުމެންްއެަބް

ްމެންބަރުންް ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްޚާއްޞަކޮށް ްއަދި ދޭންޖެހޭ،

ްއެބޭފުޅުންްޢައްޔަން ްލިބެންޖެހޭ. ްމީޑިއާ ްއެބޭުފޅުންނަށް ކުރުމުަގިއވެސް

ހާމަކޮށްދޭންޖެހޭނެްއެބޭފުޅުންގެްކޮންސިޓިޓިއުޝަްނ،ްނުވަތަްރައްޔިތުންނަްށް

ްާހމަކޮށްދޭންޖެހޭނެް ްދާއިާރއަށް. ްއެކުިރމަތިލައްވާ ްއެބޭފުޅުން  530ނުވަތަ

ްތިބޭފު ްހޮިވއްޖިއްޔާ ްުކރިމަތިލައިގެން ްއެޮގނިޑއަށް ޅުންނަށްްއަޅުަގނޑު

މިވެނިްމިވެނިްިމވެނިްމިވެނިްކަންތައްްކޮށްދޭނަމޭ.ްއާދެ،ްަރއީސަކަްށެވްސް

ްމީޑިާއް ްކުރަްއވަންޖެހޭނެ، ްކެމްޕޭން ްެއބޭފުޅާ ްބޭފުޅަކުވެސް ކުރިމަތިލާ

ްނުވަަތް ްއަތުެވްއޖެއްޔާ ްވެރިކަމަށް ްއަނބުރާ ްދެން ްތިމަންނަ މެދުވެރިކޮށް

ްތިމަން ްއަތުެވްއޖެއްޔާ ްވެރިކަމަށް ްރައްޔިތުންނަށްްތިމަންނަ ްޤައުމަށް،  535ނަ

ްޭއގެތެރޭަގިއް ްކޮށްދޭނަމޭ. ްކަންަތއްތައް ްިމވެނި ްމިވެނި ްމިވެނި ފައިދާހުރި

ްއެބޭފުޅަާކް ްބާުރ، ްހުރި ްދުލުގެ ްެއމީހެއްގެ ްއިނގޭތޯ ްހަމަ އޮންނާނީ

ްަމއްޗަްށް ްއިތުބާރު.ްއޭގެ ްކުރާ ްރައްޔިތުން ްވާހަަކއަަކށް ްއެދެއްކި ދޭތެރޭގައި

ްެލވޭގޮތަ ްވޯޓު ްއެފުރުޞަތުްރައްޔިތުން ްކެންޑިޑޭޓުންނަށް ްހުރިހާ ްށ

ްފެނިަވޑަިއގަންނަވާެން ްތިބޭފުޅުންނަށް ްގޮތަކީ. ްމިއީ  540ތަނަވަސްކޮށްދޭންޖެހޭނެ.

ްއިހަކަށްދުވަހަުކް ްނަމޫނާއަކަށް، ނޑުމެން ްމިައޅުގަ ްއެމެރިާކ ްއެއޮތީ، މިހާރު
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ްހިނގަމުންދަނީް ްއެންމެްރަނގަޅުްިރޔާސީްިނޒާމެއް ބުނީްއެމެރިކާޭއްއެންމެ

ްސޫރަްއެމެރި ްރައްޔިުތންނަށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްެއގޮަތށް ްއާދެ، ކާަގއޭ.

ްކެމްޕޭނު ްރިޔާސީ ްބަރުލަމާނީއާިއ ްދެ ޔަޤީނުންވެްސްމަހަްްަގއިދެއްކިން.

ްއެންެމް ްިނޒާމުގެ ްރިޔާސީ ްރައްޔިތުންނަށް ްދެްއކި ްސޫރަ ްނުކުމެ  545ވަކިބަަޔކު

ްމިހާރު ްއެމެިރކާަގއި ްބައްަލވާ، ްއެމެރިކާއޭ. ްޤައުމަީކ ްހިނާގ ްރަނގަޅަށް

ްއެކުރިމަތިލާް ްއަރާ، ްސްޓޭޓަކަށް ްކޮންމެ ްއިންތިާޚބު. ްރިޔާސީ އެޮއއްދަނީަީ

ްޕޮލިސީައީކް ްއިކޮނޮމިކް ްތިމަންނަގެ ްއެކިޔާދެނީ ްރަްއޔިތުންނަށް ރައީސަކު

ްކިަޔއިދެނީ.ް ްެއއޮްއ ްެއްއޗެއް ްހުރިހާ ްމިއޭ، ްހިންގުމަީކ ްދާޚިލީ މިއޭ،

ްވެިރކަ ްތިމަންނަގެ ްމަންފާ ްލާބަާއިއ ްހުރި ްކޮށްދެީންރައްޔިތުންނަށް  550މުގަިއ

ްއެންެމް ްއެހެންވީމާ، ްއޮންނަންޖެހޭނެ. ްފުރުޞަތު ްއެ ްއެހެންވީމާ، މިގޮތަށޭ.

ްމީޑިއާް ްވާންޖެހޭ. ްތަނަކަށް ްމުސްތަޤިއްލު ްމިނިވަން ްމީޑިއާއަކީ ފުރަތަމަ

ްއުފައްަދވާަފިއް ްއޮތީ ްމިހާރު ްކައުންސިެލއް ްމީޑިާއ ްކަންަތއް، ހިންގުމުގެ

ްމެންބަރު ްކައުންސިަލށް ްއެ ްރައްޔިތުްނެގްކަންނޭނގެ. ްނަގަންޖެހޭނީ ން

ްއަދިް ްބަލަންޖެހޭނީ. ްދަށުން ްބެލުމުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްހުށަހަޅައިގެން  555މަޖިލިސް

ްމިއީް ްއާދެ، ްމަޖިލީހަށް. ްރައްޔިތުންގެ ްޒިންމާވާންޖެހެނީވެސް އެބޭފުޅުން

ްބަދަލުވެގެްން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކޮންމެގޮތަކަށް ްމުހިންމުކަމެއް. ވަރަށް

ްމިކަންކުރަންޖެހޭ ްނޫްންދިޔައަސް ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ،ްެއއްބަެއއް .ްެއއީ

މިހާރުްމިްރާއްޖޭގެްރައްޔިތުްނނަކީ.ްވަިކަވކިްބަެއއް.ްއާެދ،ްސިޔާސީގޮތުްން

ްއެނގޭނީް ްއަިއމާ ްވެިރކަމަށް ްއެބަޔަކު ްއެހެންވީމާ، ްތަފާތު.  560ވިސްނުން

ްއަިދް ްގޮތެއް ްކަންތަްއކުރާނެ ްދޭތެރޭގައި ްރަްއޔިތުންނާ އެބަޔަކު

ްމުހިންމުްކޮށްދޭނެގޮތެއް ްމިަފދަ ްއާދެ، ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެިރ .

ްތ.އަތޮޅުެގް ްތަމްސީލުކުާރ ްއެއަތޮޅެއް ްައޅުަގނުޑ ނޑިަވޅެްއގައި ދަ

ްީކއްެވގެންޯތް ްއާެދ، ްވާހަކަތައް. ްމިދައްކާ ްއެނގެންޖެހޭ ރައްޔިތުންނަށް

ްބޭނުންް ްއެބޭފުޅުްންދާން ްނުވަތަ ްއެރޭންޖްމަންޓަކަްށްދާންޖެހެނީ  565އިންޓަރިމް

ްކީްއވެް ްއާދެ،ްނުވަނީ ްއެނެގންޖެހޭ. ްއެބޭފުޅުންނަށް ްަވރަށް، ްމިއީ ގެންތޯ.

އަދިްމިހާރުްއޮންނަްސަރުކާުރންްކޮށްދޭންްނިންމާފައިްހުންނަްކަންތައްތަްއް

ްސަރުކާރެްއް ްއެހެްނ ްއަދި ްަކންތައްތަކާއި ްހުންނަ ކޮށްދިނުމުގައި

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްލާބަ ްފައިދާއާއި ްލިބޭނެ ްައޅުަގނޑުމެްނނަށް އަތުެވއްޖެއްޔާ

ްވޭުތވެދިަޔް ްރަީއްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެނެގންޖެހޭ. ްަރއްޔިތުންނަށް  570އަތޮޅު

ްެއއަތޮެޅްއް ނޑު ްއަުޅގަ ްމިައއީ، ނޑު ްއަުޅގަ ްތެޭރގަިއ ްދުވަުހގެ ދިހަވަރަކަށް
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ތަމްސީލުކުރާްތ.އަތޮޅަށްްިވިޒޓްކޮށްފައި.ްހުރިހާްރަށްރަށަކަަަަަށްްގޮސްްެއް

ްރަށްރަށުގެ ްއެ ްބަްއދަލުކޮށް ްރައްޔިތުންނާ ްބަލާ،ްްރަށްރަށުގެ ްޙާލަތު ހުރި

ްސަރުކާރަށްް ްމާލަސްތަެކއްނުެވ، ްއިރާދަުކރެއްިވއްޔާ ްމިައއީ. އަޅުަގނޑު

ްކަންތައްތަކާބެހޭގޮތުްން ްހުރި ްކޮށްދޭން ްއަދި ްދާނެ. ްިލޔެކިޔުންަތއް  575އެކަމުގެ

ްވެއްޖެްއާޔް ްގެންދަން ްހުށަހަޅައިގެން ްމައްސަލަ ްމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ

ްކުެރވެމުްނދާ ްވަރަްށްއެކަންތައްަތްއވެސް ްޙަޤީޤަުތގައި ްމިއީ ްއާދެ، ނެ.

ނުޑްބެލިްބެލުމުގައިްއިނގޭތޯްިޢއްޒަްތތެރިްރައީްސ،ް މުހިންމުކަމެއް.ްއަުޅގަ

ްރައްޔިތުންނަށްް ްނޫން. ްފާޑުކިޔަނީކީ ްސަުރކާރަށް ްކޮންމެހެން އަޅުަގނޑު

ްރައްޔިތުންނަްށް ްއިހުމާލުވެަފއިވުާމއި ްކަންތައްތަކުަގއި  580ކޮށްދޭންޖެހޭ

ްކަން ްހެކިތަްއްކޮށްދޭންޖެހޭ ްބޮޑު ްވަރަށް ްއަޅާނުލާވުުމގެ ތައްތަކުެގ

ްމީހުްން ްރަށްރަށުގައި ްގިނަ ްއާެދ، ްެފނިގެންދިޔަ. ްމިދަތުރުަގއި އަޅުަގނުޑގެ

ްިހނގަންޖެހެނީ.ް ްމަތީގައި ްނެތް.ްމަހާނަތަކުގެ ްފާރެއް ްސަހަރާ،ްވަށާ ވަޅުލާ

ްއަސާސީް ްމިހިރީ ްމާލޭގަިއ ްއެކަމަކު، ްޮއންނަނީ. ްއެތަން ޖަންގައްެޔއްގޮތަްށ

 585ްޙައްޤުްރައްޔިތުްނގެ،ްޤާނޫނުެގްކުރިމަތީގައިްހަމަހަމަ.ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްލާފައި،ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްދޮރޯށި ްބޮޑު ްހަދާފައި، ްސަހަރާ ްބޮުޑ ްމާލޭގައި ްމިއޮތީ ްއާދެ،

ނޑުމެންެގްއިހުރާބުްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްައޅުގަ ްރާއްޖެތެރޭަގއި ްލާފައި. ްހިަނވާަތން ްހަދާފައި،  590ގެ

އަތޮޅުގެްއޮތީްމިގޮތަށް.ްފަޅުތައްްއޮތީްެއގޮތަށް.ްހުރިހާކަމެއްްއޮތީްއެގޮތަްށ.ް

ްސަރުކާރުް ްމި ްގޮވާލަން، ްމިއަދު ްސަރުާކރަށް ްދިވެހި އެހެންވީަާ،

ް ްގެންދާކަމަށްވަންޏާ ްކުރިއަށް ްބަލަހަްއޓަާވ އަޅުަގނޑުމެްންމެއިންޓެއިންކޮށް

ް ްއޮތް ްުކރިއަށް ްކަންތައްތަކެއް ްހުރިހާ ްހުރި ްހުށަހަޅާފައި ްމިހާރު 2ްއަތޮޅަށް

ްއަނބުރާް ްރަްއޔިތުންނަށް ްއަތޮޅުގެ ްިނންމާ ްތެޭރގައި  595އަހަރުދުވަހުގެ

ްޙަަަވާލުކޮށްދިނުން.ްވަރަށްްބޮަޑށްްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް

ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙަަސންް ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޚާއްަޞްޝުކުރިއްާޔ ްމި ްައޅުަގނޑުމެްނ ްއާދެ،
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ްްޢަފީފްްވާހަކަެދއްކެވުްނ: ްމަސައްކަތަީކ ްކުރަމުންމިގެންދާ ްއަހަުރ1998ްްމަޖިލީހުން ވަނަ

ްގެންނަންް ްއިޞްލާޙުތަކެްއ ްޤާނޫނުއަސާީސއަށް  600އިޞްލާޙުކުެރވިފަިއވާ

ްމައުމޫްން ްހުންނެވި ްރައީްސކަމުަގއި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމިއަދު ޖެހިފައިވާކަމަށް

ްޤާނޫނުއަސާީސްޢަބްދުލް ްއެ ްހުށަހަޅުއްަވއިގެން ްމަޖިލީހަށް ްމި ޤައްޔޫމް

ްޙާލެއްގަިއް ްެއއްެވްސ ްމިއީއަކީ ްމަސަްއަކތް. އިޞްލާޙުކުރުމުގެ

ްމިއީ.ް ްޙަޤީޤަތެއް ްނޫން. ްއޮތްކަމެއް ްދެބަސްެވވެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްބޯހޫރިޔަސްް ްވަަރކަްށ ްކިތަންމެ ްޙަޤީޤަތެއް. ްމިއީ ްނެތް.  605ބޯހޫރާނެކަމެއް

ްއެންެމްޙަޤީޤަތެ ްއެއީ ްޤަބޫލުކުރުން ްއެެހންވީމާ،ްޙަޤީޤަތް ްޙަޤީޤަތަށް. އްވާނީ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއާދެ، ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެިރ ރަނގަޅުގޮަތކީ.

ވަނަްއަހަރު.1932ްްދިވެހިރާއްޖެއަަަށްްފުރަތަމަްޤާނޫނުއަސާސީެއއްްލިބުނީް

ްއ1932ްެ ްޤާނޫނުއަސާސީ،ްަރއްޔިުތންްނިކުމެ ްެއކުލަވާެލވުނު ްއަހަރު ްވަނަ

ްެއް ްވީދާލިކަުމގަިއވިޔަސް ްފޮތް ްލިެޔވިފަިއވާ  610ޤާނޫނުއަސާސީ

ްއަީއް ްޤާނޫނުައސާސީ ްއެ ްުއާވނުލެވޭ. ޤާނޫނުއަަަސާސީެއއް

ްއެް ްހަމަ ްމިއަންނަނީ ްހަމައަށްވެސް ްމިއަދާ އިޞްލާޙުކުރަމުން.

ނޑުމެންްއާްޤާޫނނުއަސާސީެއްއް ޤާނޫނުއަސާސީްއިޞްލާޙުކުެރެވމުން.ްއަޅުގަ

ްޙާލެްއގަް ްއެްއވެސް ްޤާނޫނުއަސާީސްނުލިޔަން ްފަހަރަކުވެސް ްކޮންމެ އި.

 615އިޞްލާޙުކުރަނީ.ްާއްޤާނޫނުައސާސީެއއްްލިޔާނީްެއއޮންނަްާޤނޫނީްވެރިކަންް

ްމިލިޓަރީް ްއެ ްވަށްޓާލާ، ްބަޔަކު ްމިލިޓަރީ ްވަށްާޓލާ، ްސަރުކާރަކުން މިލިޓަރީ

ސަރުކާރަކުންްގެންނަްއާްޤާޫނނުއަސާސީ،ްކުީރަގއިްއޮންނަްޤާނޫނުއަސާީސް

ްޤައުމުތަކުަގިއްއުވާލުމަށްފަހު ްގިނަ ްވަރަށް ްދުނިޭޔގެ ްކަންތައްތައް ްއެކަހަލަ .

ްަޤއުމެއްކަުމގަިއާވް ްގާތް ްވަރަށް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ހިނގައިފި.

ްމިީއް ްިހނގައިފި. ްއެކަންތައްތައް ްފަހަރަކު ްކިތަންމެ ަައިވެސް  620ޕާކިސްތާނުގަ

ްހޮޅުވާާލް ްލޯ ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްހިނގަމުންދާގޮތް. ްކަންތައްަތއް ދުނިޔޭގަިއ

ްހިނގާގޮތަްށް ްކަންތައްަތއް ްޤައުމުތަކުގެ ްދުނިޔޭެގ އަޅުަގނޑުމެން

ްމިއަުދް ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެިރ ްހިނގާތޯ. ްބަަލއިލަމާ އަޅުަގނޑުމެން

ްތެރޭަގިއް ްއިޞްލާުޙތަކުގެ ްގެންނަ ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެންްއެބަްގެންނަން.ްދިވެހިރާއްޖޭް  625ެގްވަރަށްްބޮޑެަެތިްބަދަލުތަކެއްްައޅުގަ
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ްބަދަލުތަކެއްް ްބޮެޑތި ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްހޮވުމުގަިއ ްމީހަކު ރިޔާސަތަށް

ް ްމިހާރު ްގެނެސްފަިއ. 1968ްްމިއޮތީ ްފެިށގެން ްއަހަރުން ވަަނ1998ްްވަނަ

ްއޮީތް ްޤާނޫުނއަާސސީގަިއ ްއިޞްލާޙުކުރި ނޑުމެން ްއަުޅގަ އަހަރަށް

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްމީހަކު ްފެންނަ ްމަޖިލީހަށް މަޤާމަށްްްރައްޔިތުންގެ

ްއޭގެފަހުންް ްހުށަހެޅުމަަަށް. ްވޯޓަކަށް ްާޢންމު ްރައްޔިތުންގެ  630ފެންނަކަމަށް

ްކުރިމަތިް ްބަަޔަކށް ްރަްއޔިތުންެގ، ްއިްޞލާޙަކީ، ްގެނައި އަޅުަގނޑުމެން

ލެވޭގޮތަށްްބާްއވާްރަްއޔިތުންެގްމަޖިލީހުންްމީހަކުްނަގާފައިްއަނެއްކާްމިީއޭއް

ްބުނު ްމީހެއްކަމުަގއި ްފެންނަ ްމިއަުދްތިމަންނައަށް ްނަމަެވސް، ން.

ްކުރިމަތިލާް ްރިޔާަސތަށް ްއެ ްތެރޭގައި ްިއޞްލާޙު ްމިގެންނަ އަޅުަގނޑުމެން

ްކުރިމަތިލާް ްމަާޤމަށް ްދިަިވެހިާރއްޖޭެގްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ  635މީހަކުްނުވަތަ

ްދައުރެްއް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްފަރާތްތަކެއް، ހުރިހާ

ްވޯޓަ ްރައްޔިތުްނގެ ްސީދާ ްއަޅުަގނޑުމެްންނެތި ްމިއޮތީ ްިދއުމަށް ކަށް

ްވަރަްށް ްއަންނަ ްވެރިކަމަށް ނޑުމެްނގެ އިޞްލާޙުކޮށްފައި.ްއާދެ،ްމިީއްއަުޅގަ

ްިމް ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްއެބަޖެހޭ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއެހެްނވީމާ، ްބަދަލެއް. ބޮޑު

ްޤާނޫނުއަސާސީއަްށްް ްމި ްއިޞްލާޙުުކރެވެމުންދާއިރު،  640ޤާނޫނުއަސާސީ

ްމިގެ ްއަޅުަގނޑުމެްންއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްބަދަލުތައް ްމިގެންނަ ންނަންޖެހޭ،

ްެއް ްބޭނުްނވާގޮަތކަށް ްރައްޔިތުން ްބެލުން. ްގެންދެޭވތޯ ްހަމައަށް ރައްޔިތުންނާ

ްނޫީން ްގޮތަށް ްޢަްއޔަންކުެރޭވ ްއެ ްމީހަކު ްބޭނުންވާ ްއެބޭފުޅުްނ ބަދަލުތަކާއި

ްއަޅުަގނޑުމެންް ްއާދެ، ްބޭްއވުން. ްއިންތިޚާބުކުެރޭވގޮތަކަށް ްވޯޓުލަިއގެން

 645އިންތިޤާލީްބާބެއްްމިްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްހިމެނުމުގެްއެންމެްމުހިންމުކަމަކީ،ް

ްމިނިވަންކަމާިއް ްއިންތިޚާބުތައް ްބާްއވަންެޖހޭ އަޅުަގނޑުމެން

ްމަގުފަހިކޮށްދިނުން.ް ްބޭއްވޭނެގޮތަްށ އިންޞާފުވެރިކަާމއެުކ

ްއިންތިޚާބާބެހޭް ްރިޔާސީ ްހެދިދާނެ ްޤާނޫނުތަކެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއަތޮޅުތަުކެގްޤާނޫނެއް ްއަދި ްޤާނޫނެއްވެސް ްއިންތިޚާބާބެހޭ ްޢާންމު ވެސް،

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްޤާނޫނެއްެވސް ްއިންތިޚާބުތަކާއިބެހޭ ްލޯކަލް  650މީހުންނަށް

ްނެތިގެންނެްއް ްޤާނޫެންއ ްތެޭރގައި ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްމިހާރުވެސް ހެދިދާނެ.

ްއެބަހުއްޓޭ.ް ްޤާނޫނުތައްވެސް ްއިންތިޚާބާބެހޭ ްމިއުޅެނީކީ. ނޫނޭ
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ްތެރޭަގިއް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްނަމަވެސް، ްއެަބއޮތޭ. ޤާނޫނުއަސާސީވެްސ

ްމިނިވަންކަމާިއް ްހިނގަމުންދަނީ ްކަންަތއްތަެކއް އިންތިޚާބުގެ

ްއެހެނެއްނޫންް ްބައްލަވަ. ްވިދާޅުވެ ްތިބޭފުޅުން  655ޢަދުލުވެރިކަމާއެުކަގއިތޯ

ްދަންނަވާލާނަން،ް ްތިޔަބޭފުޅުންނަށް ނޑު ްައޅުގަ ްއާދެ، ހިނގަމުންދަނީކީ.

ްއަޅު ްމަޖިލީހުގ1993ްްެަގނުޑ، ްރައްޔިތުްނގެ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްައހަރު ވަނަ

ްވޯޓުލުްން ްއިންތިޚާބުގެ ްރިޔާސީ ްއޮތް ްެއފަހަރު ްއޭރު ްގޮތުން މެންބަރެއްގެ

ްމީގެނަތީޖާް ްކޮންތާކަށްތޯ ްނިމިގެން ްގުނާ ްޯވޓު ްއާެދ، ްއުޅުނިން. ތެރޭގައި

ް ްމުލިއާެގައށް. ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް، ްމިޖެހެނީ.  660އެތަނުންްފޮނުވަން

ްއޮތްކަމެއް،ް ްމިހެން ްއިޢުލާންކުރެވެނީ. ްމި ްބުނީމާ ްއިޢުލާންކުރާށޭ އާނ،

ްއިންޞާފުވެރިކަމާެއުކް ްގެންދެވޭނެތޯ ްއޭނާއަށް ްމީހެއް. ްކަންތައްކުރި މިހެން

ްހުރިހާް ްމިކަންތައްަތކުަގއި ނޑުމެން ްއަުޅގަ އިންތިޚާބެއް.ްނުގެންެދވޭނެ.ްމިއީ

ްހަމަހަމަގޮ ްމިހާރު ްޕާޓީތަަަކަށް ްކުރިމަތިލެވެްންސިޔާސީ ތެއްަގއި

ްއިންާޞފުވެރިކަމާެއުކް ްޕާޓީތަކަށް ްސިޔާސީ ްހުރިހާ ްއެ  665އޮންނައިރުަގއި،

ޢަދުލުވެރިކަމާއެކީްއިންތިޚާުބެގްކަންތައްތައްްގެންދެވޭނެްގޮްތތަކެއްްއެބަޖެހޭް

ްމިް ްއެބަޖެހޭ ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްގޮތްަތކެއް ްޤަބޫލުކުރެވޭ ްއެމީހުންނަށް ހަދަން.

ްފާސްވެގެ ްއެބަޖެހޭްޤާނޫނުއަސާސީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދާއިރުގައި ްނ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްލިޔަން.ްމިއީ ްޤާޫނނުއަސާސީަގއި ްލިޔަން،ްމި މިޤާނޫނުގައި

ްމިނިވަންް ނޑުމެންނަށް ްދޭންޖެހޭކަމަކީ.ްއަޅުގަ ްމުހިންމުކަމެއް ްއެންމެ  670މިއަދު

ްމިއަދުް ްއުފެއްިދދާނެ. ްކޮމިޝަންތަކެްއވެސް ްކިޔާަފއި ކޮމިޝަންތަކެކޭ

ތެރޭގައިްއެަބއޮތްްހިއުމަންރައިޓްސްްކޮމިަޝން.ްއެކަމަކު،ްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްކަންތައްަތްއް ްކޮމިޝަނުްނ ްއެ ްޕްރެޝަރާ ްއަންނަ ްކޮމިޝަނަށް އެ

ްއާދެ،ް ްޤަބޫލުކުަރއްާވނަންތޯ. ްތިޔަބޭފުޅުން ްނުކުރެޭވކަްނ މިނިވަންކަމާއެުކ

ނޑުމެްން ްއަޅުގަ ްޤާނޫނުއަސާސީގަިއ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ  675އެހެންވީމާ،

ްވަ ްބަދަލުތަްއްގެންނަނީ ްމި ްއެހެްނވީމާ، ްަބދަލުތަކެއް. ްބޮޑު ރަށް

ްފޯރުކޮށްދެވޭީން ްހަމައަްށ ްރަްއޔިތުންނާއި ްބަދަލުތައް ްމި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ް ްމިތަނަށް، ްވެރިައކުްްދިވެހިރާއްޖޭގެްޚާއްޞަކޮށްއަޅުަގނޑުމެން

ްއިންޞާފުވެަެރިކަމާެއކުްމިނިވަންކަމާއިްއިންތިޚާބުކުުރންްއިންތިޚާބުކުރާ
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 680ްލިެޔވިގެްނ.ްޤާނޫނުއަސާީސަގއިްމިްޔަޤީންކަމާއެކުްގޮތްތައްތަެކއްްނެގެންދެވޭ

ްއެއީްްނޫނިއްޔާްއިންތިޚާބެއްކަންްމިނިވަންކަންްއެއީްރައްޔިތުންނަށްްހުރިހާ

ނޑުތަކެއްްޤަބޫލުކުރެވޭްއިންތިޚާބެްއަކންްއިންޞާފުވެރި ްމިްްމިންގަ

ނަޑއެިޅެގން.ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްއެއީްްއާދެ،ްން.ޤަބޫލުކުރެިވގެްއެގޮތްތައްްކަ

ްއެގޮތްތަެކއްްްބޭއްވިގެންނެއްްްއިންތިޚާބުްއެްދަށުަގއިްްބާރުގެްމީހެއްގެްވަކި

 685ްއެބަޖެހޭްްމީގެްމިދަންނަވަނީްއަޅުަގނޑުމެންްއެހެންވީާމ،ްނުކުރެވޭނެ.ްޤަބޫލެއް

ްއާދެ،ްހަމަޖައްސަން.ްކަންތައްތަކެއްްއިންތިޤާލީްބާއްވަން.ްބާބެއްްއިންތިޤާލީ

ްއިންތިޚާބުްްދަުށންްވެރިކަެމއްގެްޤަބޫލުކުރެވޭްށްޕާޓީތަކަްސިޔާސީްހުރިހާ

ްއިންތިޚާބުްނުކުރެވޭނެްޤަބޫލެއްްޕާޓީއަކަށްްއެއްެވސްްްނޫނީްބާއްަވއިގެން

ްއަޅުަގނޑުމެންްްިމއީްްއިންޞާފުވެރިކަމާެއކުަގއިކަން.ްމިނިވަންކަމާއިްއެދަނީ

 690ްރައްޔިތުންގެްްައޅުަގނޑުމެންްްއާދެ،ްޙަޤީޤަތެއް.ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭްމިއަދު

ްދިވެހިރާއްޖޭގެްްމިއަދުްބާއްވަން.ްއެބަްއިންތިޚާބުތައްވެސްްްމަޖިލީހުގެ

ްއަޙްމަދުްކދ.ްމިހުންނެވިްމަޤާމުގައިްއިލެކްޝަންސްގެްއޮފްްކޮމިޝަނަރ

1994ްްއެނިގވަަޑއިގަްނނަވާނެ.ްިތަޔބޭފުޅުންނަށްްާކކުކަންްެއއިްމަނިކަކީ

ްނުހޮވޭ.ްކުންހދ.އަޮތޅަްއޭނަްއިންތިޚާބުަގއިްޢާންމުްއޮތްްއަހަރުގެްވަނަ

 695ްހޮވުނުކަމަށްްްއޭނަްްއެކަމަކު،ްއެބަބުނޭ.ްމިހާރުެވސްްަރއްޔިތުންްއެއަތޮުޅގެ

ްޙަމީދުގެްهللاޢަބްދުްހ.މީނާޒް،ްހުންނެވި،ްހަވާލުކޮްށފައިްއެކަންތައްަތކާްއޭރު

ްއެހެންވީމާ،ްެއގޮްތ.ްއެނގޭްއޭނާއަށްވެސްްއިޢުލާންކުރީ.ްދަށުގައިްބާރުގެ

ްމިްކިހިނެއްތޯްއަޅުަގނޑުމެންްވާލުކޮްށގެންޙަަަްއޭނައާްމިއަދުްމީހަކުްއެފަދަ

ްއެގޮތްްްގެންދާނީ.ްިއންޞާފުވެރިކަމާެއކުްކަންަތއްތައްްވޯޓުގެ

 700ްއެދިޔަީއ.ްއެފެިނގެންްވޯޓުަގިއވެސްްމިބޭއްވިްއެންމެފަހުންްއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްމިކަހަލަްއެޮގތަށް.ްއެދިަޔއީްހިނގާްކަންތައްތައްްނެގުމުގެްވޯޓުްނިޒާމަށް

ްވެރިއަކަށްްްހުްނނަްހިންގަންްކަންތައްތައްްއެކަަހލަްއްބައިގެންބައިތިްމީހުން

ްކުރިއަށްްްއިންތިޚާބެއްްޢަދުލުވެރިކަމާެއކުްއިންޞާފުވެރިކަާމެއކު،ްކިހިނެއްތޯ

ްނޫނީްވާހަކަްސަރުކާރެއްގެްްއިންތިޤާލީްައޅުަގނޑުެމންްމިއީްގެންދެވޭނީ.

 705ްޕާޓީތަކެއްގެްްރިހާހުްމިދައްކަނީ.ްއަޅުަގނޑުްވާހަކަްވެަެރިކަމެްއގެްއިންތިޤާލީ

ްނުކުރެވެންީވ.ްޤަބޫލުްއެގޮތްްކީްއވެތޯްއެތާނގައި.ްތިބެންވީްމަންދޫބުން
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ްއެކަންތަކަށްްކީއްެވގެްނތޯްއެހެންނޫނީ،ްހަދަންވެގެން.ްމަކަރުްއިންތިޚާބުަގއި

ނުޑމެންްނުކުރެވެންވީ.ްޤަބޫލު ްތަޢާރަފްކުރަނީްްމިްކަންތައްތަެކއްްއާްމިްއަުޅގަ

ނޑުމެންގެްޙުޮކށްގެން.އިޞްލާްޤާނޫނުއަސާސީްމި ްހިންގުންްޤަުއމުގެްއަުޅގަ

ނޑުމެންގެްމިދަނީ.ްބަދަލުވެގެން  710ްބާރުތައްްމަޖިލީހުގެްރައްޔިތުންގެްއަޅުގަ

ނޑުމެްނގެްމިދަނީ.ްއިތުރުެވގެންްްގުަނއެއްްއެތައް ްނިޒާމްްޝަރުޢީްއަޅުގަ

ނޑުމެންނަށްްމިނިވަންކުރަން.ްމިދަނީ ްމިގޮތަށްްމިނިވަންކުެރވޭތޯްއަޅުގަ

ްފުރަތަމަކަމަކީ،ްއެންމެްއާދެ،ްނުކުރެވޭނެ.ްދަށުން.ްވެރިކަެމއްގެްްއޮންނަ

ްއެްްބޭއްވޭ،ްމިނިވަންކަމާއެކުްްއިންތިޚާބުްވެރިކަުމގެްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ

 715ްނުކުންނަްްއޭގެނަތީޖާްްބޭއްިވގެންްމިނިވަންކަމާެއކުްއިންތިޚާބަކީ

ްރައްޔިތުންނަށްވެސްްްހުރިހާްައޅުަގނޑުމެންގެްއިންތިޚާބެްއގައި،

ްއާދެ،ްަރއީސް،ްޢިްއޒަތްތެރިްގެންދިއުން.ްެއކަންތައްްްކުރެވޭގޮަތކަށްޤަބޫލު

ނޑުމެންްވާހަކަދެެކވިއްެޖ،ްމިތަނުގައި ްމަޖިލީހަކަށްްްޚާއްޞަްމިްއަޅުގަ

ނޑުެމންނާްނުކުރެވޭެނއޭ.ްބަދަލެއްްވެރިކަންްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއެކަންތައްްްއަުޅގަ

 720ްއެބަހުރިްބަދަލުުކރަން،ްއެކަންތަްއވެސްްއަުޅަގނޑުެމންނަށްްޙަަަވާލުކޮށްފިްއޔާ

ްޖުމްހޫރިއްޔަތަކަށްްްރަސްކަމެއްްއޮތްްއަހަރުްވަނ1963ްަްބަދަލުކޮށްފައި.

ްރަސްކަންެވސްްްއޮތްްއޭރުގެްއަނެއްކާެވސްްަގއ1968ްިްބަދަލުކުރި.

ްގެނެސްްަބދަލުްޤާނޫނުއަސާސީއަށްްއެްބަދަލުކުރި.ްޖުމްހޫރިއްޔަތަކަށް

ްއެހެންވީމާ،ްމަޖިލީހުން.ްޞަޚާއްްދިވެހިާރއްޖޭގެްކުރީްއެކަންތައްަތއް

 725ްބަދަލުްޤާނޫނުއަާސސީއަށްްމިއޮންނަނީްމަޖިީލހެއްްާޚއްޞަްދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްއެހެންވެއްޖެްއޔާ،ްޤަބޫލުކުރަން.ްރައްޔިތުންްދިވެހިްބަދަލުްއެްގެނައުން.

ްބަދަލުކުރެވޭނެ.ްމަޖިލީހަށްްްޚާއްޞަްމިްކަންތައްތަްއވެސްްްވެރިކަމުގެ

ނޑުމެންްމިއަދުވެސް ްވެރިކަމުގެްނޫންްއޮތްގޮތަކަށްްމިހާރުްގެންދަނީމިްއަުޅގަ

ނޑުމެންްްދައުރަށްްދެްކީްއވެތޯ،ްހޮވުމަށް.ްމީހަކުްހުންނަ ްއަޅުގަ

ނަޑއަަޅއިފިން،  730ްގިނައިންްދައުރަށްވުރެްދެްމީހަކަށްްްއެްއވެސްްްކަ

ނޑުމެންްނުހުރެވޭނެކަމަށް. ްމީހެއްގެްްަވކިްޙާލެއްަގއިްއެއްވެސްްއަޅުގަ

ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެްްދިވެހިރާއްޭޖގެްެމން،ައޅުަގނޑުްނޫންްވާހަކަެއއް

ްގިނައިްންނުހުރެވޭނެ.ްެއީއް ްދައުރަށްވުރެ ްދެ ްއެއްވެްސްމީހަކަށް މަޤާމުފުރާ
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ްހަމަކޮށްފިއްާޔް ްދައުރު ްއެދެ ްރޫޙަކީ ްވާހަކަައކީ.ްއޭގެ ްމިބުނާ އަޅުަގނޑުމެން

ްވިސްނަންވާނެ.ް ްއަމިއްަލއަްށ ްނުވާނެ. ްހުރެގެން ްއިތުރަށް  735ދެން

ްށވެސްްއެކަންަތއްްަޤބޫލުކުރަންޖެހޭނެ.ްއިޚްލާޞްަްތެރިވުމަކީްއެީއްއަމިއްލައަ

ްގަނެގެްން ްބޫތު ްވެިރކަމާހެދި ްޙާެލއްަގއި ްއެްއވެސް އިނގޭތޯ.

ްމަސައްކަްތް ްހުންނަން ްއިތުރަށް ްއަނެްއކާެވސް އެދަހިވެތިކަުމގައި

ްވަިކް ްއަުޅަގނޑުމެން ްއާދެ، ްރައީސް، ްޢިްއަޒތްތެރި ްއެީއއަކީ. ކުރުމެއްނޫން

ްވެރިކަަމްށްްމީހެއްގެ ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްމިދައްކަނީ. ްައޅުަގނޑު  740ވާހަަކއެއްނޫން

ްނުވާނެް ްހުރެގެން ްގިނައިން ްދައުރަށްވުރެ ްދެ ްމީހެއްވެސް، ްކޮންމެ އަންނަ

ްއަިދް ްވިޔަސް ްޖެހިޖެހިގެން ްގޮތަކުން. ްއެްއެވސް ްޙާލެްއގައި އެްއވެސް

ްއަޅުގަް ްެއގޮތަށް ްއެހެންވީމަ، ްިވޔަސް. ްނޫންކަމުގައި ނޑުމެްންޖެހިޖެހިގެން

ްމިގެންދަނީ.ް ްއިޞްލާޙުކުރަމުން ްބަދަލުކުރަމުން މިޤާނޫނުއަސާސީ

ްމިހާުރް ްޙާެލއްަގއި ްއެްއވެސް ްއަޅުަގނޑުމެން ްއާދެ، ްރަީއސް،  745ޢިއްޒަތްތެރި

ްމިހުންނެވިް ްމިހާރު ްމަޤާމުަގއި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިހުންނެވި،

ްވާހަކައެް ްއޭނަެގ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، ްމައުމޫްނ އްނޫންްކިނބިގަސްދޮށުގޭ

ްދިވެހިރާއްޖޭެގް ްމިދަްއކަނީ ްއަޅުަގނޑު ްމިދަްއކަނީ. އަޅުަގނޑު

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއިނގޭތޯ. ްވާހަކަ ްމީހާގެ ްމަޤާމުފުރާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްމިޖެހޭް ްިހމަނަން ްމީަގއި ްބާބު ްމިއިންތިޤާލީ ނޑުމެން  750ރައީސް،ްއާދެ،ްއަުޅގަ

ްމިނިވަން ްމިދެންނެވީ. ނޑު ްއަޅުގަ ްސަބަބު ްމުހިންމު މުސްތަޤިއްލު،ްްއެންމެ

ްރާއްޭޖެގް ްޚާއްަޞކޮށް، ްބޭއްވުން. ްއިންތިޚާބުތަކެއް ްއިންޞާފުވެރި މިނިވަން

ްއިންތިޚާބުް ްއެ ްއިންތިޚާބުކުރާއިރު ްމީހަކު ްމަޤާަމށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްމިނިވަންް ްޤަބޫލުކުރެވޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްހުރިހާ ްައޅުަގނޑުމެން އެއީ

ްހެދުން. ްއިންތިޚާަބކަށް ްހުރިހާ،ްްއިންޞާފުވެރި ްއަޅުަގނުޑމެން  755ކިހިނެއްތޯ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއިނގޭތޯ. ްމިހާރު ްއެބައޮތޭ ްޕާޓީތަެކއް ްަބިއވަރު އެތައް

ްމިބުނަނީްއެއްްޕާޓީގެ...

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް760 
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ްކީކޭތޯ.ްަސންްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙަ
ްް:ޢަފީފްްވާހަކަެދއްކެވުންް

ް

ްވަގުތުްހަމަެވއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް765 

ނުޑްްަސންްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙަ ްއަުޅގަ ްމިނިންމާލަނީ. ްދެން ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންވެއްިޖއްޔާ ްއާދެ،

ްކަންތަްއްްްޢަފީފްްވާހަކަެދއްކެވުްނ: ްއިންތިޚާބުގެ ްމިހުންނަނީއޭ ްވެިރޔަކު ްޕާޓީގެ ްއެއް މިބުނަނީ،

ްސަ ްއޭނަ ްަދތުރުކުރަންވީ.ްގެންދަން. ްޚަރަދުަގއިެވސް ރުާކރުގެ

ްރައްޔިތުްން ްއަރާއިރުަގއި ްރަށްރަށަށް ްއޭނަ ްނުދެވޭ. އެހެންމީހުންނަކަށް

ްއަރާއިުރަގިއް ްމީހުން ްއެހެން ްތިބެންވީ. ްވެރިން ްއެްއކޮށްގެން  770އެތަނަށް

ރައްޔިތުންްާގއުކަްނވީ.ްިމގޮތަށްްކިހިނެއްތޯްއިންޞާުފވެރިކޮްށްމިނިވަންކޮްށް

ްއަޅުަގނޑުމެްންއިންތިޚާބެ ްމިއީ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާދެ، ްބޭްއވޭނީ. އް

ްމިދައްކާްވާހަަކއަކީ.ްުޝކުރިްއޔާ.ް

ް

ްޤާޫނނުއަސާސީއަްށްްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޫމސާް ްއާ ްރައިސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ .`ް775 

ްކަންތައްތަކެްްނިޒާރުްިއބްާރހީމްްާވހަކަެދއްކެުވން: ްކުރަންޖެހޭ ްއެކަމާބެޭހްވާސިލުވުމަށްަޓކައި ްނިންމައި ްކޮށް ްއް

ްއަޅުަގނުޑްް ްއަޅުަގނޑަްށވެްސ، ްދޭތެރޭގައި ނަޑއެަެޅުާމ ްކަ ްލިޔުމާއި ބާބެއް

ްޤަބޫލުކުރާގޮތުަގިއް ނޑުެވސް ްއަޅުގަ ްނުކުރަން. އިޢުތިރާޟެއް

ްފުރިހަމަގޮތުގަިއް ްމަސައްކަތްތައް ްބޮޑު ްމިކުރެުވނު އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ް ްކޮށް ްައޅުަގނޑުމެްނނަށް ްގުޭޅގޮތުންްރަނގަޅަށްކޮށް ްމިކަމާއި  780ނިންމާލެވޭނީ

ްތަފް ްވަރަށް ްގޮތްތަކެއް ްުކރާނެ ްކަންތައްަތއް މިްްލުކޮށްޞީަީއަޅުަގނޑުމެން

ނޑަށްެވްސް ްައޅުގަ ްއާދެ، ްނިންމާލެވިގެން. ނޑައަާޅ ްކަ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްއެްއެޗްއް ނޑު ްއަޅުގަ ްފުރަތަމަ ްމައްސަލަަަކަށް ްސުވާލުއުފެދޭ ހަމަ

ްޖުމް ްބޭނުންވަނީ. ްމިކިޔާ،ްދަންނަވާލަން ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްމި ލަގޮތެއްަގއި

ނޑުމެންްމިގެނަިއްއިޞްލާޙުތަކާްނުވަތަްއަލަށްްމިްއެކުލަވާިލް  785އަލަށްްއަުޅގަ

ނަޑައާޅް ްކަ ްޢަމަލުކުރަންފެށުމުގަިއ ްވާސިުލވުމަށްޓަކައި އެކުަލވާލުމަށް

ްއަުޅަގނޑުމެންނަށްް ްދޭތެރޭގައި ނަޑއެޅުުމގެ ްކަ އުސޫލުތަެކއް

ްމައްސަލަ ްފާހަގަކުރެވޭްއުފެދިގެންމިއުޅޭ ނޑަށްެވްސ ްއަުޅގަ ަތާކދޭތެރޭގައި

ްސުވާލުއުފެޭދް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްހަމަ ްދަންނަވާލާނަން.ްއެގޮތުން ްނުކުތާ ބައެއް
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ްމިް ްމާއްދާ، ްފާސްކުރެވިގެންދިަޔ ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ  790މައްސަލަެއއް،

ްޤާނޫނުއަސާސީައކީް ްމި ްވާހަކަ. ްމިބުނާ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ޤާނޫނުއަސާސީއޭ

ްވާހަކަތަކުްންްކޯެޗއްކަމެއް ްބޭފުޅުންގެ ްބައެއް ްމިހާރު އަޅުަގނޑަްށވެްސ

ްޤާނޫނުއަސާީސޭއް ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހިނަގއްޖެ. އޮޅޭހިސާބަށް

ްއަޅުަގނޑުމެންް ްނިންމައިވެސްފިން. ްާފސްކޮށް ްކިޔާ ވަރަށްގިނަފަހަރު

 795މިގެނައިްބޮޑެިތްއިޞްލާޙުތަުކގެްތެޭރގައި،ްދިވެހިަރއްޔިތުްނނަށްްމީގެކުރިްން

1932ްް ްތާރީޚްަގިއްން ްމިވޭތިވެިދޔަ ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ފެށިގެން

ްޙައްޤުތަްއް ްގިނަ ްވަރަށް ްހޯދައިނުދެވޭ ްރައްޔިުތންނަށް ްދިވެހި ދިވެހިންނަށް

ްލިޔެފިން.ް ްޤާނޫނުއަަަސާސީގައި ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ލިބިދޭންޖެހޭނެކަމަށް

ްފެށިގެންް ްއެދުަވސްވަރުްނ ްއެހެންވީމަ، ްސުވާަލކީ އަޅުަގނުޑގެ

ްއަޅުަގނޑުމެްންދިވެހިރައްޔި ްއެންމެންނަށް ްހުރިހާ ްތިބި ްގޮުތގައި  800ތުްނގެ

ްހިސާބުންފެށިގެްން ްވޭިތވެދިޔަ ްޙައްޤުތައް ްމިފާސްކުރާ މިއިން،

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއެ ްއަބަދުވެްސ ްޤާނޫނަކީ ްދެވޭނެޯތއޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްހިނާގް ްޙުކުމް ްމަްއޗަށް ްޭއގެ ްކުރިއަށް ްނިންމާދުވަހަކުންފެށިގެން ނަޑއަޅާ ކަ

ްނުހިނގާނެ.ްެއީއްޑިމޮކްރަސީެގްއެއްް ްއެެއއް ްފަހަތަކަށް ޗެއް.ްވޭތިދިޔަތަނަށް

ްޤަބޫލުކުރާް ްއެންެމން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހަމަަތކުން ްޤާނޫނީ  805އުސޫލުތަކުން

ްނުކުރެވޭނެ.ް ްއިޢުތިރާޟެއް ްބޭފުޅަކަށް ްއެްއެވސް ްމިައކަށް އުސޫލެއް.

ްވާހަކަދައްް ްއެގޮތަްށ ްނޯންނާނެ. ްޖާަގއެްއެވސް ާކްއިޢުތިރާޟުކުރާނެ

ްއިންޞާފާިއް ްޢަދުލާިއ ްޑިޮމކްރަސީާއއި ްެއވިާދޅުވާ ްއެބޭފުޅުން ކަމަށްވަންޏާ

ހަމަ،ްއެބޭފުޅުންްއެވިދާުޅވަނީްހަމައެކަނިްދޫފުޅުން.ްހިތްޕުޅުގައިއޮތީްއެހެްން

ްމިް ްއަުޅަގނޑުމެން ްޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި ްައޅުަގނުޑ ްއާދެ،  810އެްއޗެއް.

ްޢަމަލުކުރުމަށްޓަ ްޤާނޫނުއަސާީސއަށް ްއާ ްިއންތިޤާލީގޮތުންްއެކުަލވާލި ކައި

ްކަންތަެކްއް ްގިނަ ްވަރަށް ްވާސިލުވުމަށްޓަަކއި ްއެއަްށ ްއަޅުަގނޑުމެން ނުވަތަ

ްއެކުަލވާލަންް ްޤާނޫނުތަެކްއ ްގިނަ ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑުމެންނަްށ ކުރަންޖެހޭ.

ްމިއަހަުރް ްޤާބޫލުކުާރގޮުތގައި ްއަޅުަގނޑު ްއެންމެފުރަތަމަވެސް އެބަޖެހޭ.

ްބާްއވަންމިއުޅޭް ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިޢަމަލުކުރާް، ނޑުމެން ްއަޅުގަ  815މިހާރު

ްއިންތިޚާބަށް،ް ްރިޔާީސ ްބާއްވަންުއޅޭ ްދަށުްނ ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްދިވެހިރައްޔިތުންެވްސް ްހުރިހާ ްބޭްއޭވނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނޑުމެންޮކްށް ްއަުޅގަ ްކަންތައްތަކެއް ްމުހިންމު ްވަރަށް ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި

ް ްމުައަައްސަސާތަެކއް ްމިނިވަން ްއިލެކްޝަްންނިންމައިގެން. މީގެދަށުން،
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ްޖުޑީޝަީރް ްއެބަޖެހޭ. ްއުފައްދަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ  820ކޮމިޝަންއެއް

ްއެބަޖެހޭ.ް ްއުފައްަދން ްމުސްތަޤިއްލުކޮށް ްމިނިވަންކޮްށ އަޅުަގނޑުމެން

ްމިއިންް ްއުަފއްދަންޖެހޭ. ްއެބަ ްމުއަަައްސަސާތައް ްއެހެނިހެން އަދިވެސް

ްވިްސނާކަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޤާނޫނީގޮތުްނ މަށްވަންޏާްކޮންމެކަމަކީ

ްމަސައްކަތްތަެކްއް ްބުރަ ްހިނގުންކަހަލަ ްމޭލަަކށް ްއެަތއް އަޅުަގނޑުމެން

ްމަގެްއގައިހުިރް ްދުްއވާ ްެއއްޮކޅަށް ްމިކިޔަނީ ްައޅުަގނުޑ ްކަމެއް.  825ކުރަންޖެހޭ

ފާހަގައެއްްހެނދުނުވެފައިްއަިލވާއިަިުރގަިއ،ްނޫނީްދެކޮޅަށްްދުއްވާްމަެގއްެގް

ްބަ ްމަގަކަށް ްއެއްކޮޅަށްުދއްވާ ްއެވާހަކަެއއްނޫން.ްފާހަގަ ދަލުކޮށްލާ

ްފާހަގައެްއް ްއުނދަގުލެއްނުާވނެ. ްމާކަ ްއަުޅަގނޑުމެްނނަށް އެކަންކޮށްލަން

ްއެކަހަލަް ްނިމޭނެ. ްއެކަން ްބޭންދީމަ ްގެެނސް ްޖަހާފައި ބޯޑެްއގައި

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްދައްކަނީކީެއއް. ްމި ްައޅުަގނޑުެމން  830ވާހަކަެއއްނޫން

މިޤާނޫނުއަސާީސއަްށްގެނައިްޮބުޑް،ްމިދައްކަނީްޤާނޫނީގޮތުންްައޅުަގނޑުމެން

ްމުއައްަސސާތަކެްއް ްއުަފއްދަންޖެހޭ ްއެކަމާުގިޅގެން އިޞްލާޙުތަކެްއ،

ްެއީއް ްވާހަކަ. ްކުރަންޖެހޭ ްމަސައްކަތްތަެކއް ްބުރަ އުފެއްދުމަށްޓަަކއި

ްއެކުަލވާލަންޖެހޭް ްޤާނޫނުތަކެއް ްކަމެއް. ްކުރަްނޖެހޭ ްތެރެއިން މަޖިލިސްގެ

ްއެއްް ްޤާނޫނުތަކާ ްއެ ްއުެފއްދުމަށްޓަކަިއްކަމެއް. ްމުއައްސަސާަތއް  835ގޮތަށް

ްވާހަކަަދއްކަންޖެހޭނީ.ް ްޙަޤީޤަތަށް ްަކމެއް. ްބޭނުންވާ ވަގުތުަތކެއް

ްައވަްސިވކަމުގަިއވިަޔސްެވސްް ްކިތަންމެ ްހިްތ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްފައިއޮިޅގެްން ްވެއްޭޓވަރަށް، ްެއއްގޮަތކަށްވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްދަ ނޑުމެންަނށް ްއަުޅގަ ްއެހެންވެއްެޖއްާޔްވެއްޭޓވަރަށް ތުރުކުރެިވގެންނުވާނެ.

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމަންޒިލަށް ްމަޤްޞޫދަށް، ްމަންޒިލް  840އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ދަތުރުކުރުމަށްޓަކައިްކުެރވޭްދަތުރުގެްދިގުމިންްއަދިްމާބޮޑަްށވެސްްދިުގވާނެ.ް

ްއެހެންވީަމ،ް ްކުރަންޖެހޭނީ. ްކަންތައް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ވިސްނުންތެރިކަމާެއކު

ްއެމީހުންނަށްްވެރިކަމުގަް ްހަމަތަކުގެމަތީން ްޤާނޫނީ ްތިބޭބަަޔކު އި

ްވެރިކަމަްށް ްބޭނުންކުރާނެ. ްއެމީހުން ްއިޚްތިޔާރެއް ްހުރިހާ ލިބިފައިހުންނަ

 845އަންނަންްބޭނުންވާްމީހުން،ްއެމީހުންނަށްްއެކަންްފަހިވާނެގޮަތށްްއެމީހުންގެް

ްގެން ްވާހަކަަދއްކަުމން ްހިތަށްއެރިގޮތަކަށް ްފެންނަގޮތަކަށް ދާނެ.ްޟަމީރަށް

ްރައްޔިތުންނަށްް ްިވޔަްސވެްސ ްއޮުޅާވލައިގެންކަމަށް ްރަްއޔިތުންނަށް އެއީ

ްވިަޔސްވެްސް ްޤަޞްަްދުަގއިކަމަްށ ްިވޔަްސެވސް އޮޅޭގޮތަްށކަމަށް

ްމިއަދުް ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްއެކަން ްވިަޔސްވެސް. ޤަޞްަްދުގައިނޫންކަމަށް
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ްކަންތަ ްކުރާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްފެނިގެންމިދަނީ.  850އްތަާކިއްއަޅުަގނޑުމެންނަށް

އަޅުަގނޑުމެންްކުިރްކަންތައްަތއްްަކނަޑއެޅިގެންްަރއްޔިތުންަނށްްއޮޭޅގޮތަްށް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްޙައިރާްނވޭ، ްހަމަ ނޑު ްައޅުގަ ްވާހަކަދަްއކަނީ. މިތަނުގައި

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްކުރިމަީތގައި ްރައްޔިތުްނގެ ނޑުމެްނެގ ްއަުޅގަ ދެރަވެސްޭވ،

ްައޅުަގނ ްިކޔަިއގެން ްޑިމޮކްރަީސއޭ ްނަފްސަށްްރިފޯމޭ، ްއަިމްއލަ ޑުމެންެގ

ްކޮށްް ްއަންނަ ްކުރަމުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ނޑަެއޅިގެން  855ވާހަކަދަްއކާއިުރގަިއ،ްކަ

ްރައްޔިތުންނަްށް ްމިތާގައި ްއިނދިކޮޅަށް ްދިމާ ްކަންތައްތަކާ ނިންމާފައިހުރި

ްދަންނަާވް ްއަޅުަގނޑު ްބޭފުޅަކަށް ްއެއްެވސް ްވާހަކަަދއްކާތީ. އަުޑއިޭވގޮތަށް

ްމިއި ނޑަްށްވާހަކަެއއްނޫން ްއަޅުގަ ްެއްއޗެްއ، ްއަުޑއިވޭ ނޑަށް ްއަުޅގަ ކީ.

ްކުިރް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިދަންނަވަނީ. ްާވހަކަ ްާދއެްއޗެްއގެ އަުޑއިވެމުން

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްވާހަކަދަްއކާތީ. ްޚިލާފަށް ްދިާމ ްކުރިގޮތާ  860މަސައްކަތް

ނޑުމެންްދައްކާއިރު.. ްއެކުަލވާލުމުގެްވާަހކަްއަުޅގަ

ް

ްތ.އަތޮުޅެގްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުކުތާެއއް ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްޝަރީފް.

ް865 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްވާހަކަދައްކަމުންގެންާދްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްމިހާރު ްމިނެގީ ްނުކުާތެއއް ްނިޒާމީ ްއަޅުަގނޑު

ްމުޚާޠަބުވާގޮތަްށްޢިއްޒަތްްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ނޑުމެންނަށްވެްސ ްއަޅުގަ ްމެންބަރު، ތެރި

ްރައީްސް ްޢިއްޒަތްެތރި ްކުރެން ްއެމަނިކުފާނު ްކުރީމަ،  870ކަންތައްތަެކއް

ްމިބޭއްިވް ްރިާޔސީ، ްވޭތުވެިދޔަ ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި އައްަސވަަބއްލަވާ.

ްރަީއްސް ްކިހިެނއްތޯ، ްކުރެްއވީ ްކަންތައްތައް ްއެމަނިކުފާނު ްވޯުޓގައި ނިޒާމީ

ްއޭނަކުރެން.ްވި ްައއްަސވާބައްަލާވ ްކުރެއްވީ. ްކަންތަްއ ްގޮތަށްތޯ ދާޅުވި

ްނުބުނެވޭނެ.ް ްއެއްިޗއްެސްއ ްއެކަހަލަ ްމުޚާޠަބުވާޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެންނާ

ްކަންތަްއް ްއެމަނިކުާފނު ްއައްަސވަަބއްލަވާ ްއެމަނިކުފާނުކުރެން  875އެހެންވީމަ،

ްކުރެްއވީްއިންޞާފަށްތޯ.ް
ް

ް
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ްނެތް.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބަލަިއގަނެޭވަކށެއް ްނުކުތާއެއްކަމަށް ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،

 880ްވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުންްގެންިދަޔްމެންބަރު،ްކުރިއަށްްވާހަކަފުުޅްގެންދަވާ.ް

ް

ްއެއްެވްސްްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޫމސާް ްގޮުތން ްހުރަސްއެޅުުމގެ ްދަްއކާވާަހކައަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ،

ްމިދައްކަނީްބޭފުްްނިޒާރުްާވހަކަެދއްކެުވން: ްއަޅުަގނުޑ ްއެދެން. ްޢަމަލުނުކުރެއްވުްނ ޅަކު

ްކަމެްއް ްެއއްވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްުއސޫލުގެމަތީން. ްވިސްނޭ އަޅުަގނޑަްށވެސް

ްއެކަްން ްނޯންނާނެ. ްކޮށްފައެްއ ްޚިލާފަށް ްޤާނޫނާިއ ްޚިލާފަށް  885ގަާވއިދާިއ

ްއަޅުަގނުޑް ްއާެދ، ްެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. ްރައީސަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްގޮތް،ްމިދަންނަވާ ްުކރެވުނު ްމިކަން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ވާހަކައަކީ

ްއެއްެޗއްނޫން.ް ްދަންނަާވ ްބޭފުޅަކަށް ްވަކި ްޙާލެްއަގއި ްއެްއވެސް އަޅުަގނޑު

ްވިްސޭން ނޑަްށވެސް ްއަުޅގަ ްިވސްނުމާ، ނޑުގެ ްއަުޅގަ ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް

ްބަަޔުކް ްތެރެއިން ްދިވެހިރަްއޔިތުންެގ ްަޙއްޤު ްދަންަނވާލުމުގެ  890އެްއޗެއް

ްމިްއިން ްޤަޫބލުކުރަން. ްއޮންނާނެކަމަށް ްައޅުަގނޑަށްވެްސ ތިޚާބުކޮށްފަިއވާތީ

ްމަސައްކަތްކުިރގޮްތް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްިއޞްލާޙުކުރުަމށްޓަކައި ޤާނޫނުއަސާސީ

ްަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްއެނގޭނެ. ްއެންމެންނަށް އަޅުަގނޑުމެން

ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމުޅިން ްމައްަޗކުންނޫން ްއެޖެންާޑގެ ނަޑއެުޅއްވި ކަންްކަ

ްމަޖިލީހުންް ްމިކަންކުރުމަށްޓަކަިއ ްައޅުަގނޑުމެން ްމިއޮތީީކއެއް.  895ކޮށްފައި

ްޕްރޮފެސަރަުކް ްކެނެޑާއިްނ ްބޭރުން ްރާއްޖެއިން ްަކނަޑއެޅީމަ ަެއް އުސޫލުތަކެ

އަޅުަގނޑުމެންްގެަނއީ.ްަޑގްަލސްްޝުމައިޒަރްިކޔާްބޭފުޅަުކްގެންނަވާފަިއ،ް

ްއަލަ ްފުރަތަމަ ްައޅުަގނޑުމެން ްލަްއވާ ްޑްރާފްޓެްއްއެބޭފުޅެއް ށް

ްމިކަން.ް ްއެނގިަވޑަިއގަްނނަވާނެ ްރައީސަށް ްޢިއްޒަތްތެިރ އެކުަލވާލެްއވީ،

ްދިވެހިބަހަށްް ްޑްރާފްްޓ ްެއ ްއަުޅަގނޑުމެން  900އެކުަލވާލެްއވުމަށްފަހު

ްތަރުޖަމާކުރީ.ް

ް

ތާއެއް.ްއާދެ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްނިޒާމާބެހޭްނުކުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްގއ.ގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަދުނާންްޙަލީމް.

ް905 
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ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްނުކުތާެއއްްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްނިޒާީމ ނުޑ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްފެލިދެްްޢަދްނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްގެންދަވާ ްވާހަކަފުޅުދަްއަކވަމުން ްޢިއްޒަތްތެރިްނަގަންޖެހުނީ، އަތޮުޅެގ

 910މެންބަރު،ްނިޒާމީްވޯޓުގެްވެިރޔާްމޫސާްނިޒާރުްއިބްރާހީމްްދެންމެްވިދާޅުީވ،ް

ަެްއިވް ްޙަވާލުކުރެ ްމަޖިލީހާއި ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއެަެއްކުަރްއވާ މަޖިލިސް

އެޖެންޑާާއއިްެއއްގޮަތކަށްނޫނޭްމަޖިލީހުގެްމަސައްކަތްދަނީ.ްއެހެންވީމަ،ްެއީއް

ްހީވަނީ ްވާހަކަުފޅެއްނޫންހެން.ްްއަޅުަގނޑަށް ދައްކަަވިއގެންވާނެ

ްމަނިކުފާނުް ްއެަބވޭ. ްިމކަން ްމަްއސަލައަކަށް އެހެންނޫންކަމަށްވަންޏާ

 915މިކަމާބެހޭގޮތުންްއެްއެޗއްްހަމަްކޮންމެހެންްވިދާުޅވާންޖެހޭނެްމައްސަލައަަކްށް

ްޙަވާލުކުރެްއިވް ނޑުމެންނާ ްއަުޅގަ ްަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ްވެއްޖެ.ްއެއީ މިކަން

ްމަަސއްކަތްކުެރވެނީ.ްްމައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ަަށް ްމަްއޗަ އެޖެންާޑގެ

ްމޫސާް ްގެންާދކަމަށް ްމަސައްކަތްކުރަމުން ްެއއާޚިލާފަށް އެހެންނަމަވެސް،

ްެއވާހަަކް ްއެހެްނވީމަ، ްވިދާުޅވޭ. ްއެބަ ްރިކޯްޑަގއި ްއިބްރާހީމް ނިޒާރު

 920ްމަނިކުފާނުގެްސަމާލުކަމަށްޓަކަިއްދަންނަވާލަން.ް

ް

ް

ްވާހަކަދެް ްިމގަާވއިދުަގިއްްއްެކވުން:ރިޔާސަތުން ްއެއްކުރަްއވާ ްމަޖިލިސް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ާއދެ،

ްފާސްކުރައްާވް ްމަޖިލީހުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ހިމަނުއްވާފަިއވާ،

ްމަސަްއކަްތް ްމިމަޖިލީހުގެ ްޚިލާފުގޮތަކަށް ްއެޖެންާޑާއ  925ހިމަނުއްވާފަިއވާ

ްވާހަކަ ްމެންބަރުެގ ްޢިްއޒަތްތެރި ްދަންނަވަމުްނ، ފުުޅްނުހިނގާވާހަކަ

ްކުރިއަްށގެންދެވުންްއެދެން.

ް

ްފޮނުްއިވްްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޫމސާް ނަޑއަުޅއްވާ ްކަ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްދެންނެީވ، ްއަޅުަގނޑު

ްއިުތރުކުރުންތަކެްއްްނިޒާރުްިއބްާރހީމްްާވހަކަެދއްކެުވން: ްސަބަބަކީ ްއެއީ ްއެްއގޮތަަކށްނޫނޭ. ްމުޅިން  930އުސޫލުތަކާ

ްއިތުުރކުރިން ްއަޅުަގނޑުމެްންއަޅުަގނޑުމެން ްފޮނުްއެވވީމާ ްއެޖެންޑާ ްއެ .

ްއިތުރުުކިރް ްބައިތަކެއް ްއެއަށް ްމެންބަރުން، ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ރައްޔިތުން،

ްއެކުަލވާލުމަށްޓަކަިއ.ް ޢާންމުްރައްޔިތުންގެްޚިޔާލުތަްއްއަޅުަގނޑުމެންްޭއގައި
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ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްާޔް ްމިހާރުވެސް، ްއޮންނާނެ ްލިޔެަފއި ގަާވއިދުަގއި

ްއިޞްލާޙުތަކާިއްްފޮނުއްވި ްބޭނުންފުޅުވާ ްމެންބަރުން  935އިޞްލާޙުތަކާިއ

މެންބަރުންްމެދުވެރިކޮށްްރައްިޔތުންގެްފޮނުއްވިްއިޞްލާޙުތަާކއި.ްމިްނުކުތާް

ްއަޅުަގނޑުްމިދަންނަވަނީ.ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރު..ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް940 

ްމިދަންނަވަނީ.ްސާްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްމޫް ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަެއއްނޫން ްވާހަކަދައްކާ ްއެާއއިޚިލާފަށް

ނޑުމެންްދަންނަވާްއެްއެޗްއ..ްނިޒާރުްިއބްާރހީމްްާވހަކަެދއްކެުވން: ްައޅުގަ

ް

ްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްާޔްްރިޔާސަތުން ްދަންނަވާލީ، ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި

ްހުށަހެޅު ްވީނަމަވެްސްހުށަހެޅުއްވި ްއެކުެލވިފަިއވީކަމުަގިއ  945ންތަކެއް

ްެއްއވަަން ްމިަގާވއިދުގައި ްފާސްކުރައްވާ ްކަންތައްތަކެްއ މިމަޖިލީހުން

ްމިް ްއެނގިަވޑަިއަގންނަވާނެ ްވިދާޅުވެެދްއވީމަ ްާމއްދާ ްދެވަނަ މާއްދާއަިއ

ްމިގަވާިއާގިއް ްއެހެންވީމަ، ްމިދަނީ. ްކިހިނެއްަކން ކޮންގޮތަކަްށކަން

ްމިގަވާއިާދިއްއެްއގޮތްާވގޮުތގެމަ ްމިދަންނަވަނީ. ނޑު ްއަޅުގަ ްދާވާހަކަ ްމި ތީން

ްކުރިއަކަްށް ްއަދި ްވާހަކަ ްނުހިނގާ ްމިތާނގައި ްކަމެއް ްއެއްެވސް  950ޚިލާފަކަށް

ްނުގެންދާްވާހަކަ.ްއާެދ،ްރ.އަޮތޅުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްހަމަްޢިއްޒަތްތެްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްމިނެނގީ ްނުކުާތއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްއަުޅަގނޑު ްރަީއސް،  955ްރި

ްމެންބަރުްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަްތތެރި ްވ.އަޮތޅުގެ ްއަޚް، ނޑުެގ ްއަުޅގަ ޙަޤީޤަތުގަިއވެސް

ްޮފނުވާފަިއވާގޮާތް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްެއވިދާޅުވިފަަދިއން، ްނިޒާރު މޫސާ

ްޚިލާުފވެވޭް ްވަރަކަށް ްވިދާުޅވިއިުރ،ްކޮންމެވެސް ްެއ ްއެމަނިކުފާނު ކަމަށް

ްވޯޓުލީޮގާތް ްަރއްޔިުތން ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ްބޭނުންވޭ، ްސާފުކޮށްލަން އަޅުަގނޑު

ްއެނިގަވޑަިއގަންނަވާެން ްއެމަނިކުފާނަށް ްވޯޓުއިތުރުކުެރވިފަިއާވނެތޯ.  960ޚިލާފަށް
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ްކަންބޮޑުާވް ްަވރަށް ްއަޅުަގނޑު ްހަމަ ްއެވެސް ްސާފުކޮށްލަދެްއވަން. އެކަން

ްކަމެއް.ް
ް

ް

ނޑުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްއަުޅގަ ްވާހަަކއަކަށްުނާވތީ ްގުޅުންހުރި ްވާަހކަައާކއި ްދެެކވެމުންދާ  965އާދެ،

ްކުރިއަްށް ްއެހެންވީމަ، ްނެތީމު. ްދަންަނވާކަެށއް ްއެްއޗެއް އެައކަށް

ގެންގޮސްެދއްވުންްއެދެން.ްދެންްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތެއްްނާުރވާނަންްމިހާރުް

ްގަވާއިދާ ްކުރަމުްންމިމަޖިލީހުގެ ްކަންތައްަްތައް ްޚިލާފަށް ިއ

ްމިް ްވާހަކަފުޅު ްދައްަކާވ ްއެގޮތަށް ްބޭފުޅަކު ްެއއްވެްސ ގެންދާކަމަށްވާނަމަ.

ްކަންތައްތަްއް ްޚިލާފަްށ ްގަވާއިދާއި ްމި ްނުވަތަ ްޚިލާފަށް  970އެޖެންޑާާއއި

ްކުރަމުންގެންދެވޭނެކަމަށްްވާަހަކދެކެވޭކަމަްށވަންޏާ.ް

ް

ްމަޖިލީހުގެްްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޫމސާްނިާޒރުް ްހިތާމާކުރަްނ ްވަރަށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްައޅުަގނުޑްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނަންަގވާަފއި ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ްމެންބަުރން ްަބއެއް ޢިއްޒަތްތެރި

ްހަމަް ްގޮތުން ްހުރަސްއެޅުމުެގ ްވާހަކައަށް ނަޑއެިޅެގން ްކަ  975ދައްކާވާަހކައަްށ،

ްމަ ްެއއްަޗކަށް ްވިދާޅުނުވާތީ.ްއެވިދާުޅވާ ްއެްއޗެްއ ްއެއްެވސް ނިކުފާނު

ްކަންތައްތަކަްށް ްބައެއް ްކޮށްފަިއވާ ނޑު ްައުޅގަ ްމީގެކުރިން އަޅުަގނުޑ،

ްެއއްޗެިހް ްތުހުމަތުކުރައްވާ ްޚިލާފަށް ްއިންޞާފާިއ ނަޑއެިޅގެން ކަ

ްވިދާޅުނުާވީތް ްެއްއޗެްއ ްެއްއވެސް ްއެކަމާ ްމަނިކުފާނު ވިދާޅުާވއިުރވެސް

ްދިވެިހރައްޔިތުންނަްށްއަޅުަގނުޑްވަރަްށްހިތާމަކު ްަކނަޑއެިޅގެން  980ރަން.ްެއއީ

ްމަޢުޟޫޢާގެންް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއާެދ، ްއޮުޅވާލުމެއް. ްއޮުޅވާލަްއވާ އެބޭފުޅުން

ްއެނޭގް ްއަޅުަގނޑަށް ްއެދެން. ްދެއްވުން ްފުރުޞަތު ްދިއުމަށް ކުރިއަށް

އަޅުަގނޑުްމިދައްކާްވާހަކައަްށްއެބޭފުޅުންނަށްްކެތްތެރިވަޑަިއނުގަނެވެނީކަްނ.ް

ްމިކަންްއަޅުގަް ްޙަޤީޤަތް. ްއޮތް ްހިނގާފައި ްމިކަން ްމިދަންނަވަނީ ނޑު

 985ރައްޔިތުންނަށްްކޮންމެވެސްްމީހެއްގެްފަރާތުންވެސްްއެނގިާދނެތީްއެބޭފުޅުންް

ްދަންނަކަމެއް.ް ްއެންމެން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްެއއީ، ްގޮތް ކަންތައްކުަރއްވާ

ް ްއޮުޅަވއެއްނުެލޭވނެ. ްދެނެއް ްރައްޔިތުންަނކަށެއް ްދިވެހި އެމީހުންްއެކަމަުކ،

ްިދވެހިރައްޔިތުްން ްއެކަން ްމަަސއްކަތްކުިރޔަސް ްއެ ކިތަންމެވަރަކަށް
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ްއަޅުަގނޑުމެްން ްވާހަަކއަކީ ްމިދަންނަވާ ްައޅުަގނޑު ްއާދެ، ޤަބޫލުކުރޭ.

ްވަރަްށް ްވާސިުލވުމަށްޓަކަިއްއަުޅަގނޑުމެން ްބޮޑެިތްއިޞްލާޙުަތަކށް  990މިގެނައި

ްފުރަތަ ްޖުޑީޝަރީ ްހަދަންޖެހޭނެއޭ. ްޤާނޫނުތަކެއް ްމިދެންނެގޮތަށްްގިނަ މަ

ްކުރެވޭީން ްއެކަން ްދަށުން ްޤާނޫނުގެ ްޖެހޭނެ. ްއެކުަލވާލަން އަޅުަގނޑުމެން

މަޖިލީހަށްގެނެސްްފާސްކޮށްގެން.ްއެއާއިްެއްއގޮތަށް،ްއެްޤާނޫނާއިްއެްއގޮތަްށް

ްއެތަނަްށް ްއިޢުލާންކޮށްގެްނ ްއެކަންކުުރމަށްޓަކައި އަޅުަގނޑުމެން

ްއެއަށްަފހުގައި ްއެަބްްބަޔަކުލާންޖެހޭ.ްއެތަން ްއެތަނަށް ްުމއަްއޒިފުން  995އުފައްދާ

ްއެހެންވީމަ،ް ްހިނގާނީ. ްމަސައްކަތް ްެއތާ ްއެއަށްފަހުގައި ލާންޖެހޭ.

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްގޮތުން ްއުސޫލެްއގެ ްވާހަަކއަކީ، ްމިދަންނަވާ އަޅުަގނޑު

ްއަލަްށްއެކުަލވާލެވުުން ްމިކިޔަނީ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްބޮުޑްއިޞްލާޙަށް މިގެނައި

ް ްޤާނޫނުއަސާސީއޭ. ްއާ ްވާިސލުވުމަށްޓަކަިއްމި ްއަޅުަގނޑުމެން މިއަށް

ްކުރަންޖެހޭތީް ްމަސައްކަތްތަެކްއ ްދިގު ްބުރަ ްކަހަލަ  1000މިދެންނެވި

ްާއް ްޤާނޫނުއަސާސީގަިއ، ްމި ްާތއީދުކުަރމޭ އަޅުަގނުޑވެސް

ްވަރަްށް ްތަްފޞީލުކޮށް ްވަރަށް ްބާބެއް ްމިދެންނެިވްކަހަލަ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ް ްޭއގެސަބަބުން ްއަދި ްއޮންނަން. ްކުރިއަށްމިއޮްތްރަނގަޅަށް ނޑުމެންގެ އަުޅގަ

ްހަމަާއިއް ްއިންޞާފާއި ްވަރަށް ްމިހުރިހާކަމެއްވެސް އިންތިޚާބުތަކާ،

ްމިއަށްވުެރވެްސް ްއަދި ްމިދާގޮތަށް ްމިހާރުވެސް  1005އުސޫލުތަުކގެމަތީން

ްކުރެވެީން ްކަންތައް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމިހާރުވެްސ މާރަނގަޅަށް،

ް ްއެހެންނޫނަމަކަ ްއިންޞާފުން. ްހަމަ ނޑުމެންެގްރަނގަޅަށް ްައޅުގަ ބައެއް،

ްވަޑަެއއްނުގަންނަވާެން ްމިތާކަށް ްބޭފުޅުން ްކަހަަލ ްމިތިއްެބވި ތެރޭގައި

ްއޮފްް ްކޮިމޝަނަރ ްކުރައްާވއިރުަގއި. ްއެބޭފުޅުން ްތުހުމަތު އެވިދާުޅވާކަހަލަ

ްއެބޭފުޅުްން ްތުހުަުމަތުކުރަްއވާއިުރަގއި، ްއެ ްބޭފުޅުންނާ  1010އިލެކްޝަންްސގެ

ްިތއްބެީވވެް ްވަޑަިއގެން ްިއންތިޚާބުތަކުންްމިތަނަށް ްބޭްއވި ްއެބޭފުޅުން ްހަމަ ސް

ްޤަބޫލުކުރަނީ.ް ނުޑ ްއަުޅގަ ްގޮތަށްކަމަށް ްވޯޓުދެްއިވ ްހަމަ ރައްޔިތުން

އޮޅުވާަލްއވާފައިްކޮންމެހެންްކދ.އަޙްމަދުްމަނިކުްތ.އަތޮޅުގެްމެންބަރުންނެއްް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްުޝކުރިއްާޔ ްނުވާނެ. ްމަުޖބޫރެއް ްފޮނުއްވާކަށް މިތަނަކަށް

 1015ްރައީސް.ް
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ް

ްމެންބަރަށްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްމެންބަރަކުް ްޢިްއޒަތްެތރި ްެއްއވެސް ްބޭނުންވަނީ، ްދަންަނވާލަން އަޅުަގނޑު

ްޣައިުރް ްމަސައްކަތަކީ ްކުެރވެމުންމިދާ ްމަޖިލީހުގައި ްާޚއްޞަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ް ްމަސައްކަތަކަށް ްމެންބަރަކުްޤާނޫނީ ްޢިްއޒަތްެތރި ްއެްއވެސް  1020ަހދަން

ްރައްޔިތުންނަްށް ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްޙަޤީޤަތް ްޭއެގ ވާހަކަފުޅުދަްއކަާވއިރު،

ްދެންމެއަުކް ްމިޖެހުނީ، ްދަންނަވާލަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްމިވާހަކަ އެނިގގެންދާނެ.

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްެތރި ްވ.އަތޮުޅގެ ްގެންިދޔަ ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން

ްމި ްޢިއްޒަތްތެިރްވިދާޅުވެަފއި ްނުކުާތ ްިނޒާމީ ްވާހަކަަތކަކާުގޅިގެން އޮތް

 1025ވަނަްމާްއދާގެް)ހ(ްަގިއ2ްްމެންބަރުންްނެންގެވީމަ.ްމަޖިލީހުގެްަގވާއިުދގެް

ް ްއެޖެންާޑއަކީ، ްމަޖިލީހުގެ 2114ްްމިވަނީ، ްުދވަުހ19ްްޖުަލއި ވަނަ

ްފޮނުިވް ްއެމަޖިލީހަށް ްެއއްކޮށް ްމަޖިލިސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްަމސައްކަތްކުރުެމވެ.ްލިޔުމުގަިއވާފަ ްއިޞްލާޙުކުރުުމގެ ްޤާނޫނުައސާސީ ދައިން

ްމަޖިލީހުންްް-)ށ( ްމަސަްއަކތް ްބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ްަގއި ް)ހ( ްމާއްާދގެ މި

ް ްރިޢާޔަތްކުރަންވާނެވެ. ްމަޖިލީހުން ްކަންަކން ްއަންނަނިވި  1030ް-1ކުރުމުގައި

ްޚިޔާލުތަކާިއް ްފޮނުއްވާފައިާވ ްމަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްހުށަހެޅު ްޚިޔާލުތަކަށާިއްް-2ންތަކަށް. ްހުށަހަޅާ ްމެންބަރުން މަޖިލިހުގެ

ް ްޢާންމުްް-3ހުށަހެޅުންތަކަށް. ްމެދުވެރިކޮށް ްމެންބަރުން މަޖިލީހުގެ

ްހުށަހެޅުންތަކަށް.ް ްޚިޔާލުތަކަާށއި ްފޮނުއްވާފަިއވާ ްމަޖިލީހަށް -4ފަރާތްތަކުން

ް ްގޮތުން ްހުށަހެޅުމުގެ ްޚިޔާލު ްއިޞްލާޙުކުުރމުގައި  2114ް1035ޤާނޫނުއަސާސީ

ް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ31ްްޖޫން ްފަރާތްތަކުން ްޢާންމު ްިނޔަލަށް ގެ

ްއޭެގް ްދެން ްިމ، ްއެހެންވީމާ، ްުހށަހެޅުންތަކަށް. ްިޚޔާލުތަކަށާއި ފޮނުވާފައިވާ

ްމަސައްަކްތް ްބަޔާންކޮށްފަިއވާ ް)ހ(ްގައި ްމާއްދާގެ ްމިބުނަނީ،ްމި )ނ(ްގައި

ްމަ ްކަންކަމަށް ްހޯދަންޖެހޭ ްކުރުމުގައި ްފަންނީްމަޖިލީހުން ްފެންނަ ޖިލީހަށް

ްމަޖިލީހަށްް ްމަަސއްކަާތގުިޅެގން ްއެ ްބާރާއި ްހޯދުމުެގ ްއެހީތެރިކަން  1040ލަފަޔާއި

ްހޯދާް ްވަީޞލަތްތައް ްޚިޔާލާއި ްލަފަޔާއި ްއެހެނިހެން ްފެންނަ ބޭނުންވާކަމަށް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމިއީ ްލިބިގެންވޭ. ްމަޖިލީހަށް ްބާރުވެްސ ްބޭނުންހިފުމުގެ އޭގެ
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ްގޮތަަކްށްމަޖިލީހުންްނިންމަވާފައި ްިނންމެވުން.ްއެހެންވީމަ،ްިމއާއިިޚލާފުވާ ވާ

ްކުލަޖެއްސުމުެގް ްވާހަކަދައްަކވާ ްމެންބަރަކު ްޢިްއޒަތްތެރި އެްއވެސް

ްކުިރއަށްގެންދާނަން.ް ނޑު ްއަޅުގަ ްދަންނަވަމުން ްވާހަކަ ްނުލިބޭނެ  1045ފުރުޞަތެއް

ްފުރުޞަތުް ްއިސްމާޢީލަށް ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ އާދެ،

ނޑުްނާުރވާަނންްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.ްއަރު ްވަން.ްއަުޅގަ

ް

ް`.ްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް
 1050ްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއާދެ،ްވ.އަޮތޅުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްނިޒާރުްއިބްރާހީމް.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1055 

ްނިޒާ ްމޫސާ ްމެްނބަރު ްފެލިދެއަޮތޅު ްދަންނަވާލަންްފުރުޞަތުްދެއްުވންްއެދެން.ްރު ްއެްއެޗއް ނޑުްހަމަްކުޑަ ްައޅުގަ

ްަމސައްކަތްކުީރ،ްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ްއަުޅގަ ްވިދާޅުވުމުން ްތިވިދާޅުވި ްދެންމެ ްމަނިކުފާނު

ް ްވާހަަކައކީ، ްދެއްކި ނަޑއެިޅގެންމިއޮތްހާއިރު ްްކަ ގަާވއިދާިއްޤާނޫނާއި

ްވާހަކަ ްކުލައެްއްޚިލާފަށްދެއްކި ްއެފަދަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއޭަގއި ްއަދި ެއއްކަާމ،

ްމަނިކުފާނުގެް ްނޫނިއްޔާ ްތުހުމަތު ްކުިރކަމުގެ ްމަސައްކަތް  1060ޖައްސަން

ނޑަްށް ްއަޅުގަ ްވިދާުޅވެވުުނކަމަށް ްއެގޮތަށް ްެއއްެޗްއ ްއޮތް ހިތްޕުޅުގައި

ްވިދާޅުިވް ްެއގޮތަށް ްދަްއކަިއގެން ްެއވާހަކަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެއީ ވިސްނޭތީ.

ްކަމަށް ްދެްއކީްްއެްއޗެއް ނޑު ްައޅުގަ ްވިދާުޅވެދެްއވާ ްސާފުކޮށް ވަންޏާ

ްރައްޔިތުންނަށްް ްގަާވއިދުން ްއަދި ްޚިލަފަށޭ. ްޤާނޫނާިއ ްޚިލާފަށް ގަާވއިދާިއ

ނޑަށްެވްސް ްައޅުގަ ްއޭރުން ްވިދާޅުވެެދއްވާ. ްޖެއްީސކަމަށް ްއެކުލަ  1065އޮޅުވާލަން

ްެއްއޗެްއްދަންނަވަންޖެހޭ ްދިފާޢުގަިއ ްއެަކމުގެ ނޑުެވސް ްއަުޅގަ ނެ.ްއެނގޭނީ.

ނޑުްެއވާހަކަްދެްއކީ.ްޝުކުިރއްޔާ. ްއެގޮަތކަށްްނޫންްއަުޅގަ
ް

ް
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ްކުރުމުގެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޝަރީަޢތް ްހިންގަީނކީ ްމިތާނގައި ްައޅުަގނޑު  1070އާދެ،

ްއޮޅިވަޑައިުނަގންނަވާނެކަމަށްް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި މަރުހަލާއެއްނޫން،

ްވާހަކަފުޅު ްެމންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެޖެންޑާާއްްހީކުރަން. ދަްއކަީނ

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަްތތެރި ްމިތާނގަ ްހާމަކުރައްވާ ްވިދާޅު އެްއގޮތަކަެށއްނޫނޭ

ްމެންބަރު،ް ްޢިއްޒަްތތެރި ްނޯޓުކުރަްއވާފަިއވަނީ. ްފާހަަގކުރަްއވާ ޔައުމިްއޔާަގއި

ްމިމަޖިލީހުގައިް ްފުރުޞަތެްއ ްބަހުސްކުރުމުގެ ްއެކަމާ ްއަދި ްއިތުރަށް  1075ދެން

ްމެންބަރުްލިބިވަޑައިުނގަންނަވާެނކަ ްޢިއްޒަްތތެރި ްމާލޭގެ ްދަންނަވަން. މަށް

ްދެންް ްމިހާރު ނޑު ްއަޅުގަ ްނުކުތާ ްނިޒާމާބެހޭ ްއިސްމާޢީލް. އިބްރާހީމް

ްއިތުރަކަށްްނާރުވާނަން.ް

ް

ްދަންނަވާލަންްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްއެްއޗެްއ ްމިބަހުަުސްގައި ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި  1080ްޝުކުރިއްޔާ

ްޅެންވެރިައުކްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަދީބަުކ، ްދިވެހި ްވަންނަނީ ްހިތަަަށް ްައޅުަގނުޑގެ ފަށާއިރު،

ްނެތިދަނީ.ް ްމަންޒަރުަތކޭ ްރީތި ްހާމަީވ ްބަސްޮކެޅއް. ްއޮންނަ ލިޔުްއވާފައި

ްހިނގަމުންް ްދުނިޔެ ްދާމަގުން ްގެއްލެނީ. ްތާޒާކަމޭ ްއޭގެ މާމަލުން

ތުއްޝައިްޚްމިހިރަގެންދަނީ.ްއާމަގެްއަގއިްިހނގޭކަށްްނެތޭްއަންގަނީ.ްފަީޟލަ

ނޑުްކޮންމެހެންް  1085އުސްތާޛުްމުޙަންމަދުްޖަމީލު.ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ްއަުޅގަ

ްއޭަގިއް ްވާހަަކއެްއނޫން. ްދަންނަވާލި ްިހތުން ްކިޔާލާ ްބައިތެއް ޅެން

ްވަކިްން ްއެއަްށވުރެ ްހަމަޔަޤީނުންވެސް ްވާހަަކ ްއޮތް އެވިދާުޅވެފައި

ްނުދެންނެވޭނެ. ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ނުޑްްބަލާޣާތްތެރިގޮތަަަކަށެއް އަުޅގަ

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަަކއަީކ ްމިއުޅޭ ދަންނަވަން

ްމިގެެނޭވް ްޤާނޫުނއަސާސީައށް ްމިއަދު ްތެެރއިން ްތާރީުޚގެ ްިދގު  1090ރާއްޖޭގެ

ްމުޅިންް ްމުްސތަޤްބަލު ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ްގޮތުަގއި ްަޝއްެކއްނެތް ބަދަލުތަކަކީ،

ްއައި ްހިނގަމުން ްމިހާތަނަށް ްދިމާއަކަށް، ްއެހެންްްއެހެން މިސްރާބުނޫން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްދޭތެރޭ ްއެްއޗެްއކަމާއި ްބަދަލުކޮށްލާނެ މިސްރާބަކަށް

ްގޮތާމެދުް ްކަްންކުަރންވީ ނޑުމެން ްމަރުޙަާލގަިއްއަުޅގަ ދެބަސްވުމެއްނެތް.ްމި

ްހުިރް ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްހަމަޔަޤީނުންވެސް ްބިތްދޮށުގައި ްޭއގެ  1095ވިސްނާލާއިުރ،

ްކަ ްވަިކވަިކ ްދަންނަވާލާފައި ްމިއަުދްފިކުރު ްވާހަކަދަންނަވާހިތް ންތައްތަކެްއގެ
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ްތާރީޚުގަިއް ްޤައުމެްއގެ ްތާރީޚުގަިއ، ްދުނިޔޭގެ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި އޮތީ.

ަުގެްނިސްބަތުްން ވަކިްހިނދެްއަގއިްތިބޭްަބޔަކީްޙަޤީޤަތުގައިްަޤއުމުެގްތާރީޚު

ްކޮށްނިންމާް ްައޅުަގނޑުެމން ްމަަސއްކަތެްއ ްމިވަުރގެ ްަބއެއްނޫން. އެްއވެސް

ްޙަޤީޤަތަކީްހިސާބަ ްޤަބޫލުކުރަންީވ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއަންނައިރު،  1100ށް

ްނިސްބަތުގަިއް ްމިޤައުމުގެ ްމީހަކީ ްއެްއވެސް ްމިތިބަ ްމިތާ އަޅުަގނޑުމެން

ްއުޅެފިއޭ.ް ްމީހުން ްކުރީަގިއވެސް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްބައެއްނޫނޭ. މާބޮޑު

ްދެމިއޮވެ،ް ްމިހެން ްދުނިޔެ ްއުޅޭނެޔޭ ްމީހުން ްފަހުންވެސް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނޑުމެންނަްށްރާ ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްއެހެންވީމާ، ްދެމިއޮތިއްޔާ. ްމިހެން އްޖެ

ނޑުމެންެގް ނޑުމެންނަީކްމާބޮޑުްބަެއކޭްހީިވޔަސް،ްައޅުގަ ްއަުޅގަ  1105ޙަޤީޤަތުގައި

ްސްކީމްެގް ްގްރޭންޑް ްމިކިޔާ ްިއނގިރޭސިބަހުން ްސްކީމް، ްމިގްރޭންޑް މުޅި

ްއުެޅން ްކުރިއަށްއޮތްތަުނގައި ްކަމަކީ ްހަމައެކަނި ްބަޔަކަްށްތެރޭގަިއއޮތް އޮތް

ްމަގުފަހިކޮށްދިނުމަށްް ްއުޅެވިދާނެގޮަތކަށް ްރަނގަޅަށް މިހާރަށްވުރެ

ްއެއަށްފަުހް ްކޮށްލުން. ްކަމެއް ްކޮށްލެެވންއޮތް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްހިނގައިދާނެ.ް ްއަވަހަކަށް ްދާދި ްއަުޅަގނޑުމެން ްދަށުން ނުޑގެ  1110ފަސްގަ

ްވިސް ްމިކަހަލަ ްބަަޔކު ްވިސްނާ ްމުސްތަޤްބަލާމެދު ނުމަކުްންޤައުމެްއގެ

ްހީވާތީް ްހަމަ ްއަޅުަގނޑަށް ްމުހިންމުކަމެއްކަމަން ްއެއީ ވިސްނުން

ނުޑް ްއަުޅގަ ްހަމަޔަޤީނުންެވސް ްމިއަދު، ްައޅުަގނޑުެމން ދަންނަވާލެވުނީ.

ްިމް ްާޝމިލްވެގެން ްމަސައްކަުތަގއި ްއިޞްލާޙުުކރުމުގެ މިޤާނޫނުއަސާސީ

ްަވިކގޮތަކަ ްގެންދަން ްވަިކގޮތަކަށް ްވެރިކަްނ ްމިޤައުުމގެ ްދިަޔްއުޅުނީކީ  1115ށް

ްއަތްމައްޗަްށް ްވަކިަބއެްއެގ ްމުއްސަނދިކަން ްމިޤައުމުގެ ނުދޭކަށެއްނޫން.

ްއަތްމަތިްންނަގާކަށެއްނޫން.ްއަުޅަގނުޑެގްމަޤްޞަދަކަށްް ްވަކިަބއެްއގެ ލާކަށް

ްއަންނަންއޮތްް ްމުސްތަޤްބަލުަގިއ ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ްވެފަިއއޮތީ، އަބަަަދުވެސް

ްފަސާދައި ްހަމަޖެހިގެން،ްފިތުނަ ްއެްއކިބާެވގެްންއުޅެވޭެނކަހަލަްޖީލްތަކަކީ ން

ްނަމަެވްސް ްުކޑަ ްކޮށްެދއްވެްނއޮތް ްއަޅުަގނޑަށް ްހެދުމަށް  1120ޖީލުތަކަކަށް

ްޢިއްޒަްތތެރިްރައީސް.ް ްމުހިންމު ްވަރަށް ްވިްސނުން ޚިދުމަތެއްކޮށްދިނުން.ްމި

ްކަމެއްވެްސް ްހުންނާނޭ ްހަނދުމަފުޅު ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ސަބަބކީ

ް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްފަށައިގެންިއުރްނޭނގެ، ނޑުމެން ްއަުޅގަ މަސައްކަތް
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ްފާޅުކުރުމުެގް ްިޚޔާުލ ްބަހުސްތަެކއް، ްދިގު ްކުރެވުނު ްފުރަތަމަ އެންމެ

ްމިއަދުް ްވާހަަކެއއް ްދެންނެވި ްއަުޅަގނޑު  1125މަރުހަލާއެއްަގއި.

ްމިޢިއްޒަތްތެރިް ްދެންެނވިން، ނޑު ްއަުޅގަ ްއެދުވަުހެވސް ތަކުރާރުކޮށްލާނަން.

ް ްއޮތީ ްނިންމަވަން ްދިވެހިރާއްޖެއަްށްމަޖިލީހުން ްއެއީ ްކަމެކޭ. ްއެންމެ ހަމަ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއެނިންމުމޭ ްނޫންތޯ. ްނުވަތަ ްތަޢާރަފްކުރާނީތޯ ޑިމޮކްރަސީ

ްހުރިް ްފަހަތުގައި ްއޭގަ ްނިންމުމަށްފަހު، ްއެނިންމުން ނިންމަންވީ.

ްކިތަންމެް ްއޮްނނަތާ ްޑިމޮކްރަސީ ްދުނިޔޭގައި ްޢިލްމީކަމެއް. ްއެ  1130ކަންތައްތަކަކީ

ްއެހެރީ.ްޒަމާނެއްެވއްޖެ ްފެްނނަން ްކަްނކުރިގޮތް ްއެމީހުން ްަޤއުމެްއަގއި .ްއެކި

ްފެންނަންއެހެރީ.ް ްގޮތް ްލިޔެފައިހުރި ްޤާނޫނުއަސާސީަތއް އެމީހުންގެ

ްއުޞޫަޫލުތަެކއްް ްހަމައެކަހަލަ ްހިންގަންާޏ ޑިމޮކްރަސީ

ްދެންް ްއެީއކީ ްގެްނގުޅޭވޭނީ. އަޅުަގނޑުމެންނަަަށްެވްސ

ްމި ނޑަށް ްއަުޅގަ ްމުއްދަުތްޝައްެކއްއޮްތކަމެއްނޫން. ްދިގު ްއަހަރުގެ  1135ތިން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއަިދވެސް ްވިސްނެނީ ްހަމަ ްދިަޔއިރުވެްސ ފާއިތުެވގެން

ްޑިމޮކްރަީސް ްދިވެހިރާއްެޖއަްށ ްތެރޭގައޭ. ްބަހުސްގެ ްމިދެންނެވި މިތިބީ

ްއަުޅަގނޑުމެންނަކަްށް ްއަދިވެްސ ްމިބަހުަުސް ްނޫންތޯ، ގެންނާނީތޯ

ްމާއްދާަތކެއް ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ނޑުމެންނަްށްްނުނިންމެޔޭ. އަުޅގަ

ްއެްއގޮތަްށް ްމާއްދާަތކާ ްއެލިޔުނު ްބަހުސަކީ ްމިކުރެޭވ ްމިހާރު  1140ލިޔެްއވިއްޖެ.

ްނަތީޖާއަކީް ްއާިޚރު ްނޫންތޯ. ްނުވަތަ ްމަގުފަުހކުރާނީތޯ ްގޮތަކަށް ކަންކުރެވޭނެ

ްނޫންހޭ.ް ްގެންނާނީހޭ، ްޑިމޮކްރަސީ ްމިޮއތީ ްބަހުަުސް އަދިވެސް

ް ްދަންނަވަންއޮތީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްރައީސް،ްމިވިސްނުމާއެކު ޢިްއޒަްތތެރި

ްޕްރޮގްރާމެްއަގިއް ްދެްއކި ްސީ.އެން.އެްނގައި ްއިހަށްރޭ ްނޫން ްރޭ އަޅުަގނޑަށް

ްއެްއެޗއް.ް ްދަްއކާލި ްހަޔާތާބެޭހގޮތުން ްކިންގްގެ ްދަ ްލޫ ްމާޓިން  1145ފެނުނު

ްމީހުންނަކީް ްަކުޅ ްމޫވްމަންޓް ްރައިޓްސް ްިސވިްލ ްމަޝްހޫރު އެމެރިކާގެ

ްދަރަ ްަރއްިޔތުންގެ ްދަރަޖައިން ްމޫވްމަންޓް.ްއަޅުންގެ ްގެަނިއ ޖައަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމި، ްދިމާލުަގއި ްއެކި ްމިރާްއޖޭގެ ްމިހާރު އަޅުަގނޑަށް

ްއިރުގަިއް ްބަލާލާ ްކަންތައްތައް ްހިނގާ ްބޭރުގަިއެވސް ްއެއިން މަޖިލީހާއި

ް ްމިހާރު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެކަންތައް ްަހމަ ްތަފާތެއްނެތް.  41ް1150ހަމައެއްވެްސ
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ންދަނީ.ްޤައުމުަގއިްުހރިހާްބާރުތަކެްއްހަކަށްްއަހަަަރުްފަހުންްކުރަުމންްމިގެ

ްވާހަކަެއއްނޫންް ްމައުމޫނުގެ ްރައީސް ްމިަދންނަވަނީ ނޑު ްއަުޅގަ އެއްަބއެްއގެ،

ްބޮުޑް ްެއއަށްވުރެ ްހިމެނިވަޑައިގެން ްއެމަނިކުފާނުވެސް ކޮންމެހެން.

ްހުރިހާް ްބާރަކާއި ްހުރިހާ ްޤައުަުމުގެ ްތެރޭަގއި ބައިަގނެޑއްގެ

ްަވޞީަީ ްހުރިހާ ްއަތްމަތީަގއިްމުއްސަނދިކަމަކާއި ްބަެއްއެގ ްމަދު  1155ލަތްތަކެއް

ްތިބުމުންް ްތިބި ްއަޅުވެތިކޮށްގެން ްމީހުން ްއެހެން ްޤައުމުގެ ްއެމީހުން އޮވެ

ްމަސައްކަެތްއް ްކުެރވޭ ްހޯދުމަށް ްަމގެއް ްނުކުމެވޭނެ ރައްޔިތުން

ްކަންތައްތައް.ް ްމިދެންނެިވ ްހުރީ ްިބްއދޮށުގައި ްމީގެ މިމަސައްކަތަކީ.

ޞްލާޙުކޮްށްމިއީްއާްޤާޫނނުއަސާސީެއއްޯތްޤާނޫނުއަސާސީްއަޅުަގނޑުމެްންއި

ްއެބަހުްސް ްއޮީތކީ. ްމިއަދު ްެއބަހުަުސެއްނޫން ްޤާނޫނުއަސާސީެއއްތޯ  1160ބާ

ްދަންނަވާނެް ނުޑ ްއަުޅގަ ްެއއާުގޅޭގޮތުން ްއެޖެންޑާކުރައްަވއިިފއްޔާ މަނިކުފާނު

ވާހަކަްއެބަހުރި.ްއެހެންނަމަެވސް،ްމިއަދަުކްެއވާހަކަްއަުޅަގނޑުްކޮންމެހެންް

އްްނެތީން.ްއަުޅަގނޑުްދަންނަވަންްއޮތްްވާހަަކައކީްޢިއްޒަތްތެިރްދަންނަވާކަށެ

ްވިސްނާލާއިުރ،ް ްވިސްނުމުން ްމިދެންނެވި ނުޑ ްއަުޅގަ ްކުރީަގއި ރައީސް،

ނުޑް ްއަުޅގަ ްދޭތެރޭ ްހުށަހެޅުންތަާކއި ްބައެއް ްދިޔަ ްހުށަހެޅިގެން  1165މިތަނަށް

ްދަންނަވާލުމުގެ ްއެދެވާހަަކ ްދެވާހަކަ. ްއެންމެ ްހަމަ ްއޮތީ ްދަންނަވަން

ްފުރުޞަތުްދެއްވާށޭ.ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވ.އަތޮޅުގެ ްނަޢީމް، ްޔޫސުން ްނުކުތާއެްއ ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،

 1170ްމެންބަރު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމާލޭގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލްގެްއަރިުހންްއަޅުަގނުޑްްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޔޫސުފްް

ްއެދައްަކވަމުްންްމްްވާހަަކދެއްެކވުން:ނަޢީ ްމިހާރު ްއެމަނިކުފާނު ްއެދެން، ްމަޢާފަށްވެސް ްބޮޑަްށ  1175ވަރަށް

ނޑުެގް ްއަުޅގަ ްުހއްޓުމެްއ ްކުަޑވަރެްއގެ ްވާހަކަުފޅަށް ްައގުހުރި އެގެންަދވާ

ްބޭނުންވަނީް ްއޮޅުންފިލުވާަލން ްައޅުަގނޑު ްޙަޤީޤަުތަގއި ްއައީީތވެ. ސަބަބުން
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ވެހިާރއްޖޭގެްހުރިްހުރިހާްމުއްސަނިދކަމަކާއިްއަދިްއެމަނިކުފާނުްވިދާުޅވި،ްދިް

ްބޭުނންކުރައްވަމުްން ްެއކަންކަން ްބަަޔކު ްވަކި ްތަނަަވސްކަމެއް އެހެންވެސް

ްނަްން ްބޭފުޅެއްގެ ްެއއް ްހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްޭއގެތެރޭަގިއ ްވާހަކަ.  1180ގެންދަވާ

ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ. ްޢިްއޒަތްތެރި ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްެއއީ ްވިދާޅުެވއްޖެ.

އަޅުަގނޑުްހިތަށްްއަރަނީްއެޭބފުޅާގެްނަންްވިދާޅުިވއިރު،ްެދންްތިބިްއެހެންް

ްޝައުޤުވެިރޭވްއަޑުއަހާލަން.ް ްވަރަށް ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްނަންވެސް ބޭފުޅުންގެ

ްޝުކުރިއްާޔ.
ް1185 

ް

ްމާލޭގެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނެތް. ްބަލަިއގަނެވޭކަެށއް ްނުކުތާެއްއކަމަކަށް ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،

ްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލްްވާހަކަފުޅުްކުިރއަށްްގެންދަާވ.ޢިއް

ް

ްދަށުންްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްކުޑަ ްގަީޑަގިއ ްއިންޓަވަލް ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި  1190ްޝުކުރިއްާޔ

ްއާެދ،ްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތަފްޞީލުތައް. ްމެންބަރަށް ްޢިއްަޒތްތެރި ްއެ ދަންނަވާލަދޭނަން

ްއިންތިޤާީލްއަ ްކަމެއް ްދެ ްވާހަކަައކީ، ްެގންދިޔަ ްދަންނަވަމުން ޅުަގނޑު

ްދޭތެރޭގަިއް ްއަންނަންޖެހޭނަކަމާ ްބާބެއް ްއިްނތިޤާލީ ްގެންނަންޖެހޭ. ބާބެއްަގއި

ްއެބޮތް.ް ްތާއީދު ްފުރިހަމަ ްހަމަ ނޑުގެ ްައޅުގަ ްޝަްއކެއްނެތް. އެްއވެސް

ް ްމިގެަނއި ްޤާނޫނުއަސާސީއަްށ ްއަުޅަގނޑުމެްނ  1195ިއޞްލާޙުްފުރަތަމަކަމަކީ،

ްމިް ްޤާނޫނުައސާސީއަށް ްައޅުަގނޑު ްއުސޫލުަތކެއް ްއާ ްގިނަ ވަރަށް

ތަޢާރަފްކުރީ.ްއެުއސޫލުތައްްެއންމެްރަނގަޅަށްްޭއގެްރޫާޙްެއކުަގއިްހިންގޭެން

ނުޑް ްއަުޅގަ ްމިބާބަކީ ްމިބާބުލިޔެވެންވާނީ. ްގޮަތަކށޭ ްމަގުފަހިވާނެ ގޮތަކަށް

ްޤާނޫނުއަސާ ްބާބެކޭ. ްކޮންސިްކއެންަޝލް ްމިގެނެވުނުްދެކޭގޮުތގައި ީސައށް

ްކަންތައްތަެކްއް ްވަކިގޮތަކަްށ ްހިންގުމަށް ްއެކަންަކން ްގުޅިގެން  1200ބަދަލުތަކާ

ްއެބަޖެޭހް ްމީގައި ްވާަހކަ ްކަންތައްތަެކްއގެ ްހުިރ ްނުހިންގޭނެގޮތަށް ނުރާވާ

ްޤާނޫީން ްެއއަކަށް ްއެހެންނޫނިއްޔާ، ނޑުމެން. ްއަުޅގަ ލިޔަން

ްހަމައެ ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްކުޑަުކަޑްސައްޙަކަމެއްނެތޭ. ްެއންމެ ކަނި

ްާބް ްޤާނޫނުައސާސީ، ްއާ ްަދންނަވާލާނީ. ނޑު ްއަުޅގަ މިސާލެއް

ްިއޞްލާޙުކުރެވުުން ްޤާނޫނުއަސާސީ، ްކުިރއަްށ  1205ޤާނޫނުއަސާސީ،
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ްަވިކްކަންތައްތަެކްއް ްބަލަންޏާ ްޤާނޫނުައސާސީެއއްކަމަށް ްއާ ޤާނޫނުއަސާސީ.

ްޤާނޫނުައސާ ްއާ ްމިއީ ްއެހެންެވްއޖައީިވއްޔާ ްމިކިޔަނީ. ސީެއއްކަމަށްްކުރަނީއޭ

ްމަޤާމެއްެގް ްއިންތިޚާުބވީ ްޤާނޫނޫއަސާސީއިން ްއޮތް ްމީގެކުރީަގއި ވަންޏާ

ްދިޔައީމާ.ް ްއުވާލާ ްއޭތި ްއޮންނާނީ. ްދެން ްޞައްޙަކަމެއްތޯއޭ ްކޮން ޤާނޫނު

ްީލގަްލް ްދަްއކާލެޭވްވަރަްށްުވރެްމީގެ ްކުުރކުރުކޮށް ްމިހެން  1210އެހެންވީމާ،ްިމއީ

ްެއކަ ްމައްސަލަތަކެއް ްބޮޑު ްމާ ްއަޅުަގނުޑްނައިޓްމެއަރ ްކޯޓުަތކަށް ންތައް

ްޤާނޫނުއަސާސީއަްށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ދޫކުރަންޖެހޭނީ.

ްބަދަލެއްކަމަށްް ްމުހިންމު ްއެންމެ ްއަޅުަގނޑަށް ްތެޭރގައި ްބަދަލުތަކުގެ ގެނައި

ްހުރިހާް ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުްނގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްކަމަީކ، ފާހަގަކުރެވޭ

ްޤައުމު ްދީފަިއްބާރުތަކެއްހެން، ްބާރުތަކެއްހެން ްނިންމުމުގެ ްަކންކަން  1215ގެ

ްހެދިް ްމަޖިލީހަކަށް ްތިބޭ ްމީހުން ްިނސްބަތުން ްރައްޔިތުންގެ އެމަޖިލީހަކީ

ހެދުން.ްއޭގެްމާނައަކީްމުޅިްަޤއުމުގެްރަްއޔިތުންގެްރަޢުޔުްެއކުލެވޭްގޮތަކަޭށް

ްއެބުނެޭވް ްއެއީ ްނިންމަންޖެހޭނީ. ްމީގެފަހުން ްދެން ްކަންަތއްތައް ޤައުމުގެ

ްމަރުޙަލާެގްވާ ްއޮތް ްދެން ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްމިއޮތް ްމިހާރު ހަކަައކީ.

ނޑަްށް ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުމަށް ްއެހުށަހެޅި ްނިންމާގޮތަްށ  1220ކަންތައްތައް

ްކުރުމުެގް ްމިކަން ްމުޅި ްއެހެންވެއްޖެްއޔާ ްސަބަބަީކ އިންކާރުކުރަންޖެހޭ.

ްރައްޔިތު ްއޮތް ްމިހާރު ްއަޅުަގނަޑކީ ްގެއްލިގެންދާނެ. ންެގްމަޤްޞަދު

ްެދކެންް ނޑު ްރައީްސ،ްައުޅގަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރެއް. ްހިމެނޭ މަޖިލީހުގައި

ްހިތާމައާއިއެީކް ްދޭތެރޭ ްއެމަޖިލީހާ ްހިނގަުމންދާގޮތް. ްކަން އެމަޖިލީހުގައި

ްނެތޭް ްިއތުބާރެއް ްއެއްވެސް ްހަމަ ްއަޅުަގނުޑެގ  1225ދަންނަވަނީ،

ްހާ ްމި ނޑު ަުގަ ްއަޅު ްބަދަލުތަކުގައި ްގެަނއި ސިލްކުރަންްމިޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްމަޖިލީހުންް ްރަްއޔިތުްނގެ ްއެއޮތް ްމިހާރު ްެއްއގޮަތށް ްމަޤްޞަދުތަކާ އުޅުނު

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްެއކަމަށް ްއެހެންވީމާ، ްދޭތެރޭ. ްނިންމަވާފާނެކަމާ ކަމެއް

ްދެްން ްކޮށްފީވިއްާޔ ްހަމަނުޖައްސާ ްވަިކގޮތަކަށް ްއެކަން ްކުރަންޖެހޭ. ރިޢާޔަތް

ްރަް ްިޢއްޒަތްތެރި ްމައްސަލަައކީ ްމިޤާނޫނުއަސާސީއިްންނުކުންނަ  1230އީސް،

ްޤައުމުް ްމުޅި ްބާްއވާފައި، ްބަދަލުތައް ްޮއތް ްގެންނަން އަޅުަގނޑުމެން

ްއެފުރުޞަުތް ްއެ. ްއެުޅވެނީއޭ ްތަޅެއް ްއޮތްގޮަތށް ްއިހު އަނެއްާކވެްސ
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ނޑުމެންނަްށް ްައުޅގަ ްދެވަނަކަމަކީ، ްނުދެވޭނެ. ްދެނެއް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ްއޮތީ ްކޮށްދެވޭނެ ްމިއަދު ްދެން.ްްރައްޔިތުންނަށް ްަކންތަކޭ ްއެއް މުހިންމު

ްހިންާގް ްސަުރކާރު ްރާއްޖޭގެ ްިއންތިޚާބަކުން ްއިންޞާފުވެރި  1235މިނިވަން

ްފުރުޞަތު..ް ްޢައްޔަކުރުުމެގ ްމީހުން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންެގ މީހުންނާއި

ްއަުޅަގނޑުްމިްނިންމާލަނީްްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،

ް

ްަވގުތުްހަމަވެއްޖެ.،ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1240 

ްއަޅުަގނޑުމެްންްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ްރައްޔިތުންނަށް ްއެފުރުޞަތު

ްނިންމުމެއްްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނިންމާ ްއެމީހުން ްދެން ްހަމަކޮށްދިނީމާ ްއެމަގު އެމީހުންނަށް

ްއަޅުަގނޑުމެ ްމިކަން ްއޮތީ. ްޤަބޫލުކުރުން ްކުރެވޭީންއަޅުަގނޑުމެން ްނނަށް

ްއިލެކްޝަންް ްމުސްތަޤިއްުލ ްހިމަނައިގެން. ްކަންތައްތައް މިދަންނަވާ

ްިސވިްލް ްކޯޓެއް، ްސްޕްރީމް ްމުސްތަޤިއްލު ްނަމަެވސް ްަވގުތީ  1245ކޮމިޝަނެއް،

ސަރވިސް،ްދައުަުލަުތގެްމީިޑއާައކީްސިާޔސީްވާދަވެރިންނަްށްހަމަގޮތެްއގަިއް

ްދައުަު ްއަދި ްހެދުން. ްެއއްޗަކަްށ ްބަޖެޓަީކްބޭނުންކުރެވޭނެ ލަތުގެ

ްހަދައިގެންް ްހެދުން.ްމިގޮތްޮގތް ްއެއްަޗކަށް ްހޭދަނުކުެރޭވނެ އިންތިޚާބަށްޓަކައި

ްމިރާއްޖޭަގިއް ްއިންތިޚާބެްއ ްއިންޞާފުވެރި ްމިނިވަން ްވިްއޔާ ނޫނީ

ްއިންތިޚާުބް ްެއ ްނުކުރެވޭ. ްޤަބޫލެއް ނޑަަކށް ްއަުޅގަ  1250ބޭއްވޭނެކަަމކަށް

ްމުސްތަޤް ްދިވެހިރާްއޖޭގެ ްފެންނަނީްނުބޭއްިވއްޖީިވއްޔާ ނޑަށް ްއަޅުގަ ބަލު

ްވަރަށްްބަނަކޮށޭ.ްޝުކުިރއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ްނުކުތާެއްއްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނިޒާމާބެހޭ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

 1255ްތ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިނެީގްްރިޔާޟްްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރު ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ނޑު ްައުޅގަ ްރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

 1260ްދެންމެގައި،ް



 46 

މީގެްއިރުކޮެޅއްކުރިންްވާހަކަުފޅުްދެއްެކވިްވ.އަތޮުޅގެްޢިއްަޒތްތެރިްމެންބަރުްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްތ.އަތޮުޅް ްވާހަކަފުޅުދަްއކަަވމުން ްނިޒާރު ްޫމސާ ްަދއްަކވަމުން، ވާހަކަފުޅު

ރުންނޭްވިދާޅުވެްވާހަކަުފޅުތަކެއްްދަްއކަަވއިފި.ްައޅުަގނޑަކީްތ.އަތޮުޅްމެންބަ

ްހަމަޔަޤީނުވެސްް ްމެންބަރެއް. ްހުރި ްކޮްށފައި ްއިންތިޚާބު ރައްޔިތުން

ްނުދައްކަްނ.ް ްވާހަކަެއއް ްއެްއވެސް ްއަދި ްމިތާ ްމިއަަދކު  1265އަޅުަގނޑު

ްމީހުންނަށް ްހަތަރު ްމި ްނިސްބަތްކުރެްއވި ްއެ ްތ.އަތޮުޅގެ ތޯ.ްއެހެންވީމާ،

ްއެހެންވީމާ،ް ްއިނގޭތޯ. ްމިއީ ްބައެއް ްަވރުހުރި ްފިސާރި އަޅުަގނޑުމެންނަކީ

ްެއް ްއެގޮތަށް ްީކއްވެޯތ ްކުރީ. ްކީްއކަން ްކާކު ްވިދާޅުވާންޖެހޭނެ ތަފްޞީލުކޮށް

ްކޮށްފައިހުިރް ްއޭަނ ްވިދާުޅވި، ްމެންބަރު ްހަމަެއއާިއއެކު ްކުރެްއވީ. ނިސްބަތް

ްއެނގިަވޑަިއގަ ްރައީަސށް ްކަންތައްތަކެއް ްރައީްސްހުރިހާ ްެއކަމަކު  1270ންނަވާނޭ.

ްއެަެްއގޮތަްށް ްޤާނޫނާ ްއޭނަ ްމާނަައކީ ްއޭގަ ްނުދެްއވާ. ްޖަވާބެއް އެައކަށް

ްރައީސަްށް ްކަންތަްއވެސް ްކުރި ްޚިލާފަށް ްޤާޫނނާއި ްކަންތަކާއި ކޮށްފައިހުރި

ްެދއްވަންޖެހޭނެ.ް ްޖަވާބެއް ްރައީސް ްއެއަށް ްޖެހޭނޭ. އެނިގވަަޑއިގަންަނވަން

ްއެް ނޑާބެހޭްއެހެންނަމަަަވެސް،ްކުރިން ްނުދެންނެީވްއަޅުގަ ނޑު ްއަުޅގަ ވާހަކަ

ްއެމެންބަރަށްް ްދަްއކަވާީނ ްވާހަކަފުޅު ްއެމެންަބރަކު ްނުވާތީެވ،  1275ކަމަކަށް

ްމެންބަރުންނޭް ްތ.އަތޮުޅ ްއެހެންނަމަވެސް ްގޮތަކަށް. ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ

ްމިއަުދް ްއަޅުަގނުޑމެން، ްނިންމާލެއްވިއިުރަގއި، ްވާހަކަުފޅު ްވިދާުޅވެ އެހެން

ްޔަޤީ ްއަެންއްހަމަ ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ްޑޮކްޓަރ، ނޑާއި ްއަުޅގަ ނުންވެސް

ްކީއްކޮްށގެންޯތް ްއަޅުަގނޑުމެން ްނުދައްކަން. ްމިއަުދ ްވާހަކަެއއް މެންބަރަކާއި

ްެއއަްށް ްނިންމާލެއްވީ. ްނިސްބަްތކޮށް ްއެގޮތަށް ްމެންބަރުންނަށް ްއަތޮޅު  1280ތ.

ްޖަވާބުދެއްވަންޖެހޭނެ.ްއެހެންޫނންކަމަށްްވެއްޖެްއޔާްރިޔާސަތުްނ..
ް

ް

ްއާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1285 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްހަމައެއާިއއެްއކޮށް..ްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް
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ްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:
ް1290 

ް

ްނިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރިޕީޓްކޮށްފަ ްަތކުރާރުކޮށް ްމެންބަރު، ްނުކުާތްޢިއްޒަތްތެރި ޒާމީ

ްއެަެހެްން ްުއނދަގޫ ްވަރަށް ްދެއްކެވީމަ ްވާހަކަފުުޅ ނަންގަަވއިގެން

ނޑު،ްވ.ް ްައޅުގަ ްދެން ްފާހަގަކުރެވޭތީ. ްވާކަން ްމެންބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަޅުަގނުޑް ްގުިޅގެންަް ްވާހަކަފުޅާ ްދެއްކެވި ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި  1295އަތޮޅުގެ

މަޖިލީހުގެްޔަުއމިއްޔާަގއިްިމްްއެްއޗެްއްކޮންމެަެހެންްދަންނަާވކަށްނުޖެހޭ.ްމި

ްރަނގަޅަް ްވަރަށް ްގޮތް ްހިނގާދިޔަ ްެއކަން ްރެކޯޑްތަކުަގއި މަޖިލީހުގެ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ނުޑ ްއަޅުގަ ްކޮންމެހެން ްއެހެންވީމާ، ްސާފުވާން. ހުންނާނެ

ްދެްއކުމުެގްމާނައެއްނެތް.ް ްރިޕީޓްކޮށްފައި ްއިުތރަށް ްވާހަކަ ްދައްކާ މެންބަރަކު

ްލިޔެވިފަް ްސައިޓުންްޔައުމިްއޔާަގއި ްމިހާރު ްއިންޓަނެޓުން، ްހުންނާނެ.  1300އި

ްމިހާރުވެްސްފެނިވަަޑއިގަންަނވާނެ.ްރެޯކިޑންގްއެަބއޮތް.ް ބައްލަވާެލއްިވޔަސް

ްއިނެދގެްން ްޮގނީޑަގއި ްމި ްމަޖިލީހުގައި ްއެކަމާބެޭހގޮތުން އަޅުަގނުޑ

ްކަންަތްއް ްެއއްޗެހިެވސް،ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ްވާަހކަތަކާ ްހުރި ދައްކާފައި

ްމިހުރިހާްހިނގާދި ްޚިޔާލުަތކާއި ްފާޅުކުރެއްވި ްމެންބަރުން ޔަގޮތް.ްޢިްއޒަތްތެރި

ްތިކުރެއްވި ްދެން ްމިހާރު ްޮއންނާނެ. ްއަީލގައި  1305ވާުލްސުްްކަންތައްތަެކއްގެ

ކޮންމެހެންްއަުޅަގނޑުްތިކުރެްއވީްަވގުތުްފާއިތުވެދިަޔްފަހުންްކަމަށްވާތީވެ،ް

ް ްދެން ްސުވާލު ްކުރިމަތިކުއެ ްމެންބަރާ ްޤަޞްަްއެޢިއްޒަތްެތރި ދެއްްރާކަށެއް

ްއިސްމާޢީލް ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްއާދެ، ްނުކުރަން.

ވާހަކަފުޅުްނިންމަވާަލއްވާަފއިާވތީްޝުކުރިްއޔާްދަންނަވާލަމުްންދެންްއެހެން،ް

ްޢިއްަްޒަތްތެިރް ްއުތުރުބުީރގެ ްހުވަދުއަތޮުޅ ްޮއތް ްދަްއަކވަން ްވާހަކަފުޅު  1310ދެން

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްެއްްޖާބިރަށްްهللا ްއަރުވަން. ްފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމާލޭގެ ްދެން ްއާދެ، ްނެތް. ްވަޑައިެގން ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާތިފް.ް

ް

ްފުރަތަމަވެސްްްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުް ްއެންމެ ނުޑ ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި  1315ްޝުކުރިއްާޔ
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ްަސމާލުކަންދޭންޖެހޭްްދަންނަވާލަންްްއާތިފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއަބަދުެވސް ނޑުމެން ްައޅުގަ ބޭނުންވަނީ،

ްހިތުގަިއް ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްމާނަައކީ ްެއއްެޗއްގެ ްލިޔެވޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއެްއޗެްއކަމަްށް ްއޮންނަ ްހިތުަގއި ްއެްއޗަކީ ްލިޔާ ްއެްއެޗއްތޯ. އޮންނަ

ްމައްސަލަް ްކަހަލަ ްއުޅޭ ްދިމާވެގެން ްމި ްމިހާރު ވާންޖެހެނީ،

ްމިޤާނޫނުއަސާސީޭއްއަޅުަގނޑުމެ ްކުރިމަތިވަމުންދާތީ. ްއަބަުދެވސް  1320ންނަށް

ބުނުމާްހަމައިންްއެއްަބޔަކުްެއކަްއޗެއްްކިޔަްންފަށައިްއަނެްއްބަޔަުކްއެހެްން

ްޑްރާްފްޓް ްދިޔައިުރވެސް ްކުރަމުން ްޑްރާފްޓް ްމި ްފަށާ. ްނެރެަެން މާނައެއް

ްާއް ްްޝމެއިޒަރ ްޕްރޮފެސަރ ްއަދި ްބޭފުޅުންާނެވސް ްަބއެއް ކޮމިޓީގެ

ްއެބަހުއްޭޓްބައް ްމީަގއި ްދެންނެވިްނ، ްއަޅުަގނޑު ްަވގުެތއްަގިއވެސް ދަލުވި

ްކަހަަލް ްކުރެވޭ ްމާނަ ްގޮތްގޮތަށް ްކަހަލަ ްބިުރަގންނަ ްުކޑަކޮށް  1325އަޅުަގނޑުމެން

ްެއވެނިް ްމިވެނި ްއޮތަސް ްތިހެން ްތިކަން ްވިދާޅުވީ ްއޭނާ ތަންތަން.

ްކަވަުރވާނޭ ްއެކަްނކަން ްމާއްދާެއއް ްެއވެނި ްުނވަތަ .ްމުއައްސަާސއެއް

ްދުނިޔޭެގް ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ްހަމަ ްތިވެސް ްދެންނެވިން ްހަމަ އަޅުަގނޑު

ްިމް ްއެހެންނަމަވެސް، ްކަންތައްަތކޭ. ްިހނގާނެ ްނަމަ ްތަނެއްަގއި އެހެން

ނޑުްބިރުް ނޑުމެންްމިުއޅެނީ.ްމިރާއްޖެކަމަށްްވާތީއޭްައޅުގަ  1330ރާއްޖޭަގއޭްއަުޅގަ

ްފާއި ްޢަަަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި ްއަތޮޅުގެ ްބ. ްއަބަދުވެްސްގަންނަނީ. ޒު

ްދިވެހިް ްލިޔަްނޖެހެނީ ްމި ްއެއްޗިތި ްމި ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްފަަދއިން ވިދާޅުވާ

ްއެމާނަް ްދެން ްއިޝާރާާތކަށް. ްވަނީ ްއެ ްލިޔެފިއްޔާ ްބަހުން ްދިވެހި ބަހުން.

ްގޮތްގޮަތކަށްް ްމިކަހަަލ ނޑުަގއި. ްބަ ްޅެންވެރިާޔެގ އޮންނާނީ

ްއެހެންވީމަ ްމިދަނީ. ްކުރަމުން ްކަންކަްނ ްއަޅުަގނޑުމެްނވެސް  1335މިހާރުވެްސް،

ްމައްސަލައަާކިއް ްބޮޑު ްވަރަށް ްމިއޮތީ ްުއެޅނިކޮށް ްނުދެވިގެން މިކަމާހަމައަށް

ްބޭނުންް ްއެބަޔަކު ްގޮތަކީ، ްމިއޮންނަ ްމާނަކުރުމުގަިއވެސް ްމި ކުރިމަތިވެފައި.

ްކަންކަން،ް ްމިއުޅޭ ްދިމާވެގެން ްމިހާރު ްމާނަކުރަނީ. ްއެަެބަަޔކު ގޮތަކަށް

ްމާނަކުރަ ްކަމަްށ ްބޭނުންވެގެންްއާޤާނޫނުއަސާީސއެއް ްބޭފުޅުންނަށް އްވާ

ްާބް ްރައީސެއް. ްބާ ްދަށުން ްއާާޤނޫނުއަސާސީެގ ްރައީެސއް. ްބާ  1340މިއުޅެނީ

ްމިއުޅެީން ްބޭނުންވެގެން ްބޭފުޅުންނަށް ްވިާދޅުވާ ޤާނޫނުއަސާސީެއއްކަމަށް

ްގޮތަކަްށް ްކަހަލަ ްހިތަށްއަރާ ްިމވަނީ ްކިިހނެއްބާއޭ ްސަރުކާރެްއ. އިންތިޤާލީ
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ްމާނަތައްް ްދެންްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްިއނގޭތޯ. ްމިދަނީ ްކުެރވެމުން ެވސް

ްޢަމަލުކުރުމާއިް ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްނުވަތަ ްއޮންނާނީ ްބާބެއްތޯ އިންތިޤާލީ

ްއެަބއޮތް.ް ްތެޭރގައި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްމިހާރުވެސް ްބާބެއް ްކިޔާ  1345މާނަކުރުން

ްހަމަް ްމިވެސް ްބަލާނީތޯ. ްމީތި ްކަމަށް ްއެއްެޗއް ްހިމެނޭ ްތެރޭަގއި އޭގެ

ންނަްުސވާލެއް.ްއަޅުަގނޑަށްްހަމަްމައްސަލައެއްްނެްތްއަޅުަގނޑުްހިތަށްްވަ

ްކޮްނެމް ްޭބްއވުންވެސް. ްމިބައި ްވަކިން ްހަމަ ްސިަފއިަގއި ބާބެއްގެ

ްއެބަހުރި.ް ްކޮންސެޕްޓްަތކެއް ްއާ ްާއްޚިޔާލުތަކެއް ްގިނަ ގޮތެްއވިޔަްސްވަރަށް

ްއެބަް ްހަދަން ްަގއިމުވެަެްސ ްގޮތްތަެކއް ްވާސިަިްލެވވޭނެ ްއެްއޗިްއސަށް  1350އެ

ްގެންނާީންްބޭނުންވޭ. ްހިސާބެއް ްފެށޭނެ ްޢަަަމަލުކުރަން ްޖެހޭ. ްއެބަ ހަދަން

ކިހިނެއްތޯ.ްއެއްާމއްދާެއއްްޮއެވގެންްއަނެއްްމާއްާދއާްހަމައަްށްދެވޭކަށްނެތް.ް

ްކިޔާް ްމީހުން ްމަލިކު ްދަންނަވާހެން ްކުރިން ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ އަބަދުވެްސ،

ްބުނެފިއްޔާ ްބުނެޭވކަށްނެތް. ްއަބަދުވެސް ްވާހެން ާވީންްލަވަެއއްަގއި

ްމިް ްގޮތަކަށް ްމިކަހަަލ ްނުބުނިކަމުގައި. ްާވނީ ްނުބުނިްއޔާ  1355ބުނިކަމުގައި.

ްމިޤާނޫނުއަސާީސް ްތެރެއިން ްމިޤާނޫނުއަސާީސގެ ްދެން ހުންނަނީ.

އިޞްލާޙުކުރުންެވސްްހަމަްވަަރށްްދަތިްގޮތަކަްށްމިއޮންނަނީ.ްވިސްނާލަްއާވް

އެބަޮއވޭ.ްްވަަންމާއްދާގައިްމިްމަޖިލިސްްއުވޭގޮތ94ްްމިްޤާނޫނުއަސާސީގެް

ްއުުވނީއޭ.ްމިގޮތަށްް ްމަޖިލިސް ްނިމުމުން ްމަސަްއކަތް ްޙަވާުލކުރެވިަފއިވާ އެއީ

ްމާނަކުރައްވާެން ްބަޔަކު ްކޮންމެވެސް ްހަމަ ްއެހެންކަމަށްވަންޏާ  1360މިއޮންނަނީ.

ްމަޖިލީހެއްް ްމިމަސައްކަްތ، ްނުނިމޭނޭ ްމަޖިީލހެއް ްމި އެްއގޮތަކަްށވެސް

ްދެން ްނުނިމެނީހެއް. ްމިމަސަްއކަތް ްުޒާވުބްްނުއުވޭނޭ ްއެކަމާ އަނެއްކާ

ްމި.ް ްއަުޅަގނޑުމެން ްގޮތްތަަކކަށް ްއެކަހަލަ ްއޮންނާނީ. ކުރަންޖެހިފައި

ްމިޤާނޫނުައސާސީަގއެއްނެތް.ް ްގައިުމވެސް ްުއވޭނެގޮެތއްެވސް ޤާނޫނުއަސާސީ

 1365އަދިްސަސްޕެންޑްްކުެރވޭނެްޮގތެއް،ްމިލިޓަރީްސަރުކާެރއްްައއިސްގެްނެވްސް

ްމިކަހަ ްވީދާލިޔަްސ، ްޤާނޫނުއަސާީސްޤާނޫނުއަސާސީ ްގޮތަކުން ްއެއްވެސް ލަ

ޤާނޫނުއަސާސީްްވަނަްމާއްދާަގއިްމ155ްިއުޭވގޮތެއްްނެތް.ްއެހެންނަމަެވސްް

ްމިދާް ްޢަަަމަލުކުރަމުން ްމިހާރު ްއެަބއޮވޭ. އުވުނީކަމަްށވެސް

ްކުރިން،ް ްއަޅުަގނޑުމެން ްފެށުމާއެކުގައި ްޢަަަމަލުުކރަން ޤާނޫނުއަސާސީއަށް
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ްއުވުނީކަމ1968ްަ ްޤާނޫނުއަާސސީ ްދެންްގެ ްެއބައޮވޭ. ްމިހެންވެސް  1370ށް.

ްހިތަްށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްމިހުންނާތީ ްގޮތްތަކަކަށް ްއުނދަގޫ ްވަރަށް މިކަހަލަ

ްއޮންނާނެ،ް ްދަންނަވާަފިއ ްއަޅުަގނޑު ްފަަަހަރުވެސް ްކުރިން ވަންނަނީ

ނޑުމެންނަްށް ްައުޅގަ ްމީަގއި ްފަހަރެއްގައި ްހަދާ ްދެން މިޤާނޫނުއަސާސީ

ބަޔާންްދީފައިްހުރެެގންްނުވާނެ.ްމިްްމީހުންނަށްްއޮޅުވާލާްކަހަލަްފާޑުފާޑުގެ

ނުޑްބައްލަވާްމިްހުންނަނީްއެކިްީމހުންްލިޔެފަިއް  1375ފެށޭތަނުގެްތިންްހަތަރުްގަ

ްދެް ްއޮންނަ ްގޮތަަކށް ްކަހަލަ ްނޭނގޭ ްމީހެއްވެސް ްމިލިޔުނު ހުންނަ،ްމިދެން

ނަޑށްްހަމަްވަރަށްް ނެޑްއވެސްްއެަބޮއވޭ.ްމީަގިއވެސްްމިއޮންނަނީ،ްއަުޅގަ ގަ

ްކަމާިއއެ ްމައިންބަފައިންެގްޔަޤީން ްއަޅުަގނުޑގެ ްއެނޭގ، ްދަންނަަވން ުކ

ްމިތާް ްފަރާތުންވެސް ްމީހެއްގެ ްކަހަލަ ްބޭބެިއން ްބޮޑު ްއަދި ފަރާތުން

 1380ޤާނޫނުއަސާސީެއއްްވީދާލާިއގެްންއުވާލިްވާހަަކއެއް.ްއެހެންނަމަވެސް،ްމީަގިއް

ް 1932ްްމިއޮންނަނީ، ްހިންާގތާ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްައހަރުގެ އަހަރުީވ7ްްވަނަ

ް ްފަހުން ްފެނިގެން ްއެކަށީގެންުނވާކަމަށް ްޙާލަތާ ްއޭރުގެ 1941ްދިވެހިރާއްޖޭގެ

ް ްމަުހގެ ްޖެނުއަރީ ްއަހަރުގެ ްޤާނޫނުއަސާސ31ްްީވަނަ ްއެ ްދުވަހު ްބުދަ ވީ

ްނުރުހުންފާޅުކޮށްގެްން ްެއކަމާ ްއެަެްއވެފައި ްހަަވރު ްގޮތަކީ އުވާެލވުނެވެ.ްިމވީ

ްޤާނޫނުއަސާް ްއެދެން ްވީދާލީ. ްއެމީހުން ްފޮތެއް ްދިްއކޮށްލި  1385ސީކަމެްއވެްސްއެ

ްީވދާލެވުނީވެސް.ް ްކޯްއޗެްއކަމެއް ްއެއީ ްނޭނެގޔޯ. އެމީހުންނަކަށްވެސް

ްފަހަތަށްް ްމީގެ ްދެން ްުއވުނީ. ްގުިޅގެން ްވީދާލުަމކާ ްއެ އެހެންނަމަވެސް،

ްޤާނޫނުއަސާ،ް ްިމހުންނަނީ. ްމިގޮތަށޭ ްއަހަުރ1952ްްދާއިރުވެްސްހަމަ ވަނަ

ް ްބަދަލުކޮށްފައި ްވެިރކަމަކަށް ްރިޔާީސ ްއަަހުރ1953ްްއަނެއްާކ، ވަނަ

ް ްމަހު ްޖުމްހޫރިއްޔަތަކަަަްށ1ްްޖަނަވަރީ ްވެިރކަން ްރާއްޖޭގެ ްުދަވހު  1390ވަނަ

ވީްހުކުުރ11ްްވަނަްއަހަރުގެްޛުލްޙިއްޖާްމަހުގ1371ްްެބަދަލުވީ.ްއެކަމަކުް

ްއަނެްއާކް ްމިެވސް ްބަދަލަކާގުިޅގެން. ްގެނެވުނު ްހިންގުމަށް ްދައުލަތް ދުވަހު

ްހި ްފޮަޅއިަގނެގެން ްތަޅާ ްއެްއވެ ްދައުލަްތްހަވަރު ްާވހަކަ. ްކަމެްއގެ ނގި

ްުގޅިގެްން ްބަަދލަކާ ްބުނަނީ. ްމި ްމީގަ ްކަމަށް ްބަދަލެއް ްގެނެވުުނ ހިންގުމަށް

ްއެްއޗިިތް ްމިަވރުގެ ްބަދަލުވަނީ. ްރަސްކަމަކަށް ްއަެނއްކާ ްވެރިކަން  1395ޖުމްހޫރީ

ްމިހުންނަނީް ްދެންނެވީ، ްއޮޅުވާީލއޭ ްޙަޤީޤަްތ އަޅުަގނޑުމެން
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ްލިޔެ ްތެޭރގަިއ ްއެހެންވީމަ،ްޤާނޫނުއަސާސީެއއްގެ ްއެއްޗިިތ. ްހުންނަ ފައި

ްމިގޮަތށް ްދަންނަވަނީ ްބަޔާންްްއަޅުަގނޑު ްޯރނުބައި ްލައިގެން ރަންވަރަނގު

ްއަދިެވްސް ްދެން ްނުވާނެ. ްބަހައްޓަިއގެން ްެއއްޗިިހ ްމިކަހަލަ ލިޔެފައި

ް ްބަދަލުވީއިުރ،1968ްްދަންނަވާފާނަން، ްއަލުން ްނިޒާމަކަށް ްރިޔާސީ  1400ަގިއ

ްހަމަތަުކގެ ްޤާނޫނީ ްއެަކއްަޗކުންްްއޭރުވެްސ ްޤާނޫނުއަާސީސ މަތިން

ްޔަޤީނެއްނޫްން ްައޅުަގނޑަްށ ްބަދަލުކުރިކަމެއް ްުއވާަލއި އަނެއްަކއްަޗކަށް

ްވެިރކަްން ްއެހެންނަމަެވސް، ްިވއްޔާ. ްއޮްތގޮތުން ްއެނގިަފއި އަޅުަގނޑަށް

ްއެހެންވީމަ،ް ްމިއުޅެނީ. ްބަދަލުކޮށްލައިގެން ްެއގޮތަށް ބަދަލުވީމައި

ްގޮ ްބޭނުންވާ ްމިދަނީ.ްއަޅުަގނޑުމެން ްބަދަލުކުަރމުން ްކަްނކަން  1405ްތގޮތަކަށް

ްފަދައިން،ް ްމިދެންނެވި ްއެދެނީ ްޔަޤީނުްނވެސް ްހަމަ އަޅުަގނޑު

ްދިވެހިް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ަެއްެޗއްަގއި ްއެ ްިލޔާ ްދެންެވސް އަޅުަގނޑުމެން

ބަހުންްކަމަށްްވަނީްލިޔާތީ،ްދިވެހިްބަހުންްކަމަށްވާތީްއަޅުަގނޑުމެންްހަމަް

ކަށްްިވސްނާފައިްމިއިންްތިންްހަތަރުްމާނަްނުނެރެޭވްގާތްަގޑަކަށްްހުރިހާކޮޅަް

ްވާތީއޭ.ް ްދިވެހިރާއްޖެކަމަށް ްއެއީ ްޖެހޭނޭ. ްލިޔަން ްއެްއޗިތި  1410ގޮތަށް

ްމިކަންް ްދެން ްއެދޭކަމެްއ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްހަމަ ްައޅުަގނޑު އެހެންވީމަ،

ްނިންމިއްޖެް ްގޮތްތަކެްއ ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްހިސާބަކަށް ކޮންމެވެސް

ްއަނެް ްަހވާލުކޮްށގެންވެްސްކަމަށްވަންޏާ ްކޮމިީޓއަށް ްޑްރާފްޓް އްާކވެްސ

ްކޮމިޓީެގް ްޑްރާްފޓް ްއެހެންނަމަވެސް، ްެފނޭ. ނޑަްށ ްއަުޅގަ ޙަވާލުކުރަން

ްއެލިޔުްއާވް ްއެބޭފުޅުންވެސް ްމިދަންނަވަނީ ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ  1415އަރިހުންވެސް

އެަެްއޗެްއަގއިްއެކިްމީހުންްއެކިްގޮތަށްްމާނަްނުކުރެވޭްމިންވަރަށް،ްބަެއްއް

ްތެެރއަށްްފަހަރަ ަެއްގެ ްެއއްޖުމްލައެ ްގޮތަީކްއަޅުަގނޑުމެން ްހުންނަ ްވެފައި ށް

ްފޮޅުވަްތް ްަހތަރު ްފަހަރަށް ްގިނަ ްހަދައިގެން ްއުޅެން ްފައްތާލަން ޤާނޫނެއް

ްލިޔަންޖެހޭް ްސޮފްޙާގައި ްދެ ްފޮޅުވަތް ްހަތަރު ްއެ ްކަމަށް ލިޔަންޖެހޭ

ނޑުމެންްބޭނުންވާްމާ  1420ނަްނެރެޭވްކަމަށްވަންޏާ،ްއެލިެޔގެންްނަމަވެސް،ްއަުޅގަ

ްދަންނަާވް ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްލިޔާޭށ ްލިޔުން، ްިލޔަން، ްއެެއއްޗިތި ވަރަށް

ްއެްއޗަކީ.ްުޝކުރިްއޔާްޢިއްޒަްތތެރިްރައީސް.ް

ް
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ްވަރަޙްމަތުްނިލަންެދއަތޮޅުްުއތުުރބުރީް ްއަަލއިކުްމ ްއައްސަލާމް ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްهللاް`

 1425ްވަނަްމާއްދާެގ14ްްޞަްމަޖިލީހުގެްގަވާއިުދގެްވަބަރަކާތު.ްރަްއޔިތުންގެްޚާއްްްމެންަބރުްައޙްަމދުްަޙމްޒާް

ނޑުެވްސްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުމުގައި ްހުށަހެޅުން ްމިހުށަހެޅިފައިވާ ދަށުން

ްއަތޮުޅެގް ްތ. ްހުށަހެޅުމުގައި ްމިހުށަހެޅުން ްއެހެންނަމަވެްސ ބައިވެިރވީމު.

ްއެދެއްކެް ްޙަސަން ްރަޝީދު ްޙުސައިން ްޑޮކްަޓރ ްމެންބަރު ވިްޢިއްޒަތްތެރި

ްއަިދް ްނުކުރެވޭ. ްޤަބޫލެއް ްވާހަކަަތކެއް ްގިނަ ްއަޅުަގނޑަްށ ވާހަކަފުޅުތަަކކީ،

ްއެެހންނަމަވެސް،ް ްވާހަކަތަެކއްނޫން. ްއެަެްއބަސްވާ ްެއވާހަކަތަކާ  1430އަޅުަގނޑު

ްއިންތިޤާލ14ްްީ ްހުށަހެޅުމަކީ، ްމިހުށަހެޅިފައިވާ ްދަށުްނ ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްއަޅުަގނޑު ްއޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް ްމިދެންނެވިްްކަންތައްތަެކއް ޤަބޫލުކުާރތީ

ްއެހެންވީމާ،ް ްހުށަހެޅިން. ނޑު ްއަުޅގަ ްޮސިއކޮށް ްއަޅުަގނޑު ލިޔުމުގައި

ްޙަަަސަްން ްރަީޝދު ަައިން ްޙުސަ ްޑޮކްޓަރ ްވާހަކަދަްއކަވަމުން އެދުވަހު

ްގިަން ްއަުޅަގނޑަށް ްވާހަކަތަކަށް ްއެދެއްެކވި ްިކޔަިއގެން  1435އަޅުަގނޑުމެންނޭ

ްއެވާަހކަ ްނުަުަުކުރާީތ، ްތާއީދު ްއަިދްްވާހަކަތަށް ްރެކޯަޑށްޓަކައި މަޖިލީހުގެ

ްބޭނުންކުރަން.ް ްފުރުޞަތުެގ ްމި ްދަންނަވާލަން ްމެންބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްޤަބޫލުކުރާގޮތުަގިއް ނޑުވެްސ ްއަުޅގަ ްަރއީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްރައްޔިތުންނަްށް ްއިޞްލާޙުތައް ްމިގެެނވޭ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ް ްމަރުޙަލާއެއް ްއިންިތޤާލީ ްއާދެ،ްލިއްބައިދިނުމަށްޓަކައި  1440އޮންނަްނޖެހޭ.

ްބިނާވާންޖެހޭް ްމަރުޙަލާތައް ްމިއިންތިޤާލީ ްޤަބޫލުކުާރގޮތުަގިއ އަޅުަގނޑު

ްއިންތިޚާބުތަކެްއް ްމުސްތަޤިއްލު ްމިނިވަން ްއަސާްސައކީ ްެއއް ްބޮޑު އެންމެ

ްދެކޭގޮތުަގިއް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއާދެ، ނަޑއެޅުން. ްކަ ްގޮތްތަކެއް ބޭއްވޭނެ

ްއިންތި ްމުސްތަޤިއްލު ްމިނިވަން ނަޑއެޅުމަށްޓަަކިއްމިދެންނެވި ްކަ ޚާބްތައް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެގޮުތން، ްހަމަޖައްސަން. ްގޮްތތަކެއް ްއެބަޖެހޭ  1445އަޅުަގނޑުމެން

ްފަދައިން،ް ްއެނޭގނެ ްއެންމެންނަަަށްވެސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި

ްކިބައިން.ް ްރައްޔިުތންގެ ްމިއަންނަނީ ްފެށިގެން ްބާރުތަކެއް ްހުރިހާ ދައުލަތުގެ

ްއަް ްއަދިްއެހެންކަމާއެުކ، ްިއންތިޚާބާ ްރިޔާސީ ްކުރިމަތިމިވާ ޅުަގނޑުމެްނނަށް

ްރަށުް ްއަދި ްއިންތިޚާބާއި ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނެގ ހަމައެއާެއކު،

ްމެންބަރުންް ްކައުންސިލްަތކަށް ްހިނގާނެގޮުތގެ ްއަޮތޅުތައް  1450ކައުންސިލްތަކާ
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ްޢައްޔަންކުރުމަށްޓަަކއިްބޭްއވޭްއިންތިޚާބުތައްްބޭްއވުމަށްޓަަކއިްއަޅުަގނޑުމެންް

ްމިް ްމިހާރުގެ ްހުށަހަޅަނީ، ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، ނަޑއަޅަންޖެހޭ. ްކަ ގޮތްތަެކއް

ް ްމަޖިލިސް،ްހިނގަމުންދާ ްރައްޔިތުންގެ ްއޮންނަ ްދަށުން ޤާނޫނުއަސާސީެގ

ް ްޢައްޔަންކުރާ ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްތިއްެބވި މެންބަރުްނ8ްްމަޖިލީހުގައި

ްކަން ްދަށުން ްބެލުމުެގ ްއެމަޖިލިސްގެ  1455ތައްަތްއްއުނިކުރުމަށްފަހުގަިއ،

ނުޑް ްއަުޅގަ ްމިހުށަހަޅަނީ، ްމިގޮތަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، ހިންގުމަށް.

ްއަންނަނީް ްފެިށެގން ްބާރުތައް ްދައުލަތުގެ ްރަްއޔިތުންެގ، ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި

ްއިޞްލާޙުކުެރޭވް ްމިހާރު ްމުޅި ްއަދި ްކިބައިްނވީއިުރަގއި، ރައްޔިތުންގެ

ްތަމްސީލުނުކު ްރައްޔިތުން ްރޫޙަީކވެްސ، ްބަޔަުކްޤާނޫނުއަސާސީގެ ރާ

ްއިޞްލާޙުކުެރޭވް ްމި ްމިހާރު ްއޮތުމަީކ ްނުިކޭޔގޮތަށް ްބަސް  1460ރައްޔިތުންނަށް

ްރައްޔިތުްނގެް ްއޮްތ ްމިހާރު ްީވއިރު، ްައާސސް. ްެއއް ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްކުރެވޭނަަމް ްއެއްވެސްކަެމއް ްދަށުން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި

ްތި ްޢައްޔަންކޮށްފަިއ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމިހާރު މެންބަރުނ8ްްްބި

ްކުރާކަްށް ްއެއްވެްސކަމެއް ްމަޖިލީހުން ްއެ ްނޫނީ އުނިކުރުމަށްފަހުގައި

 1465އަޅުަގނޑުްޤަބޫެލއްްނުކުރަން.ްއަދިްައޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރަީންއެްމަޖިލިްސް

ް ްމިދެންނެވި ްހަމަޖެހެންވާނީ، ްހަމަޖެހޭނަމަ މެންބަރުނ8ްްްއޮންނަގޮތަށް

ޖިލިސްކަމުގައި.ްާއދެ،ްއަޅުަގނުޑްއުނިކުރުމަށްފަހުގައިްެއއީްރަްއޔިތުންގެްމަ

ް ްމި ްމިގޮތަށް ްެއ8ްްމިހުށަހަޅަނީ، ްއުނިކުރުމަށްފަހުގައި މެންބަރުން

ްއެް ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުންގެ ްއެ ްހޮވުަމށްފަހުގައި، ްމަޖިލިސް ރައްޔިތުންގެ

ް ްެއ5ްްމަޖިލީހުން ްހޮއްވަާވ، ްކޮމިޝަނެްއ ްއިލެކްޝަން  1470މެންބަރުންގެ

ްއެަކްންކޮމިޝަން ްބަަލހައްޓާ ްކަންަތއްތައް ްއިންތިޚާބުގެ ްރިޔާސީ ްދަށުން ގެ

ްމިނިވަންް ްއިންިތޚާބު ްރިޔާސީ ްމިދެންނެވި ްހަމައެއާެއުކ، ްއަދި ނިންމެވުން.

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްހެދުމަށްޓަކައި ްއިންތިޚާބަަކށް މުސްތަޤިއްލު

ްމިދެންނެވިް ްޕޮލިސްއެްއެވސް ްއޮފް ްކޮިމޝަނަރ ްވަގުތީ ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި

ްހަމައެއާެއކު،ްރަ ްއަިދ ނަޑއަުޅއްވަްނވާނެ. ްކަ ްމަޖިލީހުން  1475އްޔިތުންެގ

ްފޯރުވަނީް ްނުފޫޒު ްއިންތިޚާބުތަަަކަށް ްގިނަ ްރާއްޖޭގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

މެންބަރުްނގެްކޮމިީޓއެްއ،5ްްފައިސާއިންކަމަްށވާތީެވ،ްައޅުަގނޑުްހުށަހަޅަންް
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ްކިިހނެއް ްހޭދަކުެރވެނީ ްމިކަމުގައި ްކަންތަްއ ްބަޖެުޓގެ ްބަލާނެްރާއްޖޭގެ ތޯ

ްކަންަތއްތަްއް ްއިންތިޚާުބގެ ްހަމައެއާެއކު، ްއަިދ ްއޮތުން. ކޮމިޓީއެްއ

ް ްކޮމިޓީއެްއވެްސ3ްްބެލުމަށްޓަކައި ނޑިޔާރުންގެ ްފަ ްަވގުތީ  1480މެންބަރުންގެ

ްހަމައެކަނިް ްހުށަހެޅުންތަކަކީ ްމިހުށަހަޅާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއާދެ، އޮތުން.

ްހުށަ ްހުށަހަޅާ ްއަޅުަގނޑު ްނިސްބަތްވާގޮތަްށ ްެއީއްއިންތިޚާބަށް ހެޅުންތަކެއް.

ްގުޅުެމއްް ްއެްއވެްސޮގތަކަށް ްޖުޑިޝަރީއާ ްއޮްތ ްމިހާރު ރާއްޖޭަގއި

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ްއާެދ، ހުރެގެންވާނެކަމެއްނޫން.

ްހުަށހެޅުއްވުންތަަކްށް ްއެހުށަހެޅުއްވި ްއަނިލް ްމުޙަންމަދު  1485މެންބަރު

ްމިދެންނެް ްއާދެ، ްނުކުރެވޭ. ްތާއީެދއް ްެއްއަޅުަގނަޑކަށް ވިގޮތަްށ

ްރައްޔިތުންެގް ްއޮތް ްމިހާރުގެ ްހުށަހަޅުްއވާފަިއވަނީ ހުށަހެޅުއްވުންތައް

ްތާއީދުް ްއެަކންކަން ނޑަށް ްއަުޅގަ ްބިނާކޮށްަކމަށްްވާތީވެ ްމައްޗަށް މަޖިލިސްގެ

ްަޢދުލުއިންޞާފުް ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްހަމައެާއއެކު، ްއަދި ނުކުރެވޭ.

 1490ްގާއިމުކުރުން...

ް

ްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަޑުކޮށްލަެދްއވުން ްވާހަކަފުޅު ްމިހާތަނުން ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ްފުރުޞަތުް ްމެންބަރަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ނޑު ްައޅުގަ ްފަހުން ްއިންަޓވަލްގެ އެދެން

ް ްބަރާބަރު 5ްްއަރުވާނަން. ްއަދި ްެދން، ްމިހިނގީ. ްމިހާރު ްއިރު 5ްމިެނޓް

ްވ ްއާދެ، ްލިބިވަަޑިއގަންނަވާނެ. ްަވގުތު ްޢިއްޒަތްތެރިްމިނެޓުއިރުގެ  1495.އަތޮުޅެގ

ްމެންބަރު،ްއާދެްޔޫޞުފްްނަޢީމްްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްބޭުނންވަނީ،ްަގވާއިުދގަިއްއޮންނާެންޢިއްޒަތްތެިރްްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޔޫޞުފްް ްއަރުވަން  1500ްހަނދުމަފުޅުކޮށް

ްލިބިެގންވާނެްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއިޚްތިޔާރު ްހުންނަާވްްރައީސަށް ްވާހަކަަދއްަކވަން އެަވގުތު

ްދޭންވެސް.ް ްވަގުުތޮކޅު ްއިންޓަވަލްގެ ްނިމުނީ ްދަްއކަވާ ްވާހަކަފުޅު ބޭފުޅަކު

ްވާހަކަފުޅުތަެކްއް ްމުހިންމު ްއެހާ ްއެބޭފުޅާ ްއެެދން ްައޅުަގނޑު އެހެންވީމާ،

ްކުރިއަށްްގެންަދވާއިުރ،ްެއގޮތަްށްއެކަންްނުކުރެްއވުމަށް.ްޝުުކރިއްޔާ.ް
ް1505 
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ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްވާހަކަެދއްެކވުން:ްރިޔާސަތުން ްދަންނަވާަލއިފިން. ްވަިކގޮތެއް ްމިހާރު ނޑު ްއަުޅގަ އާދެ،

ްދެންް ްއިށީނެދވަަޑިއގަތީމާ، ްކުރަްއވާ ްޤަބޫުލފުޅު ްއެކަން މެންބަރުވެސް

ް ްައޅުަގނޑު ްމެންބަރުންނަށ11ްްްއެހެންވީމާ، ްޢިއްޒަތްތެރި ޖަހާއިރު

 1510ްން.ފުރުޞަތުްއަރުވާނަން.ްަވޑަިއެގންދެއްވުންްއެދެ

ް
ް

ް]ށ11:11ްްނ11:31ްްްއިންޓަވަލްް[

ް

ނޑިކޮޅުަތކުަގިއްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްގޮ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ .`1515 

ް ްމިހާތަނަށް ްއާދެ، ްެއދެން. ޢިއްޒަތްތެިރ61ްްއިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްވުްނ

ްގެންދިަޔް ްދަްއކަަވމުން ްވާަހކަފުޅު ްއާދެ، ްވަޑަިއގެންދެްއވަިއފި. މެންބަރުން

ްއަޙްމަދުްޢިއްޒަތް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްފ.އަތޮޅުގެ ްމެންބަރު، ތެރި

ނޑުްއަުރވަން.ް ްޙަމްޒާއަށްްފުރުޞަތުްއަުޅގަ

ް1520 

ްގެންދިަޔއީ،ްްނިލަންެދއަތޮޅުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްދަންނަވަމުްނ ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްކަންތަްއަްޙމަދުްޙަމްޒާްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިލެކްޝަްނގެ ްބެެލހެއްޓުމަށްޓަކައި ްަވގުތ3ްްީއް މެންބަރުންގެ

ްކޮމިޓީއަީކް ްމި ްއަދި ްއޮންނަންޖެހޭނެކަމާ، ްކޮމިޓީެއއް ނޑިޔާރުންެގ ފަ

ހަމައެކަނިްއިންތިޚާބާބެހޭްކަްނތައްތައްްިފޔަަވއިްއެހެންްެއްއެވސްކަމެއްްބަާލް

ްދަންނަވާލަންް ްައޅުަގނުޑ ްއަދި ްއާދެ، ްނުވާެނަކމަށް. ްެވގެން  1525ކޮމިޓީއަކަށް

ްގޮުތގަިއްބޭނު ްމަޖިލީހެއްގެ ްވަގުތީ ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުްނގެ ންވޭ،

ްހުންނަވަންވާނީް ްރައީސަކަްށވެސް ްމަޖިލީހުގެ ްއެ އޮންނައިރުަގއި،

އެމަޖިލީހުންްހޮއްވަވާްއެްމަޖިލީހުގެްމެންބަރެއްކަމުގައިްހަމަޖެހިގެންްދިއުންް

ްރައީސް ްޢިއްޒަްތތެރި ްއާދެ، ްހުށަހެޅުމެކޭ. ްހުށަހަޅާ ނޑު ްއަުޅގަ ،ްއެއީ

ނޑުްހިތުންްއެންމެް  1530އިންތިޤާލީްމަރުޙަލާއެްއގެްވާަހކަްދައްާކއިުރގަިއ،ްއަުޅގަ

ްމިް ްަރއްިޔތުންގެ ްދެޭކގޮތުަގއި، ްއަުޅަގނޑު ްއެއްކަމަކީ މުހިންމު

އިޞްލާޙުކުެރވޭްޤާނޫނުއަސާީސގެްދަށުންްރަްއޔިތުންނަށްްލިެބންވާްައސާީސް

ް ނޑުެގ ްއަުޅގަ ްމިއީ ްކޮްނިއރަކުތޯ. ްލިބިެދވޭނީ ްމުހިންމުްޙައްޤުތައް ެއންމެ
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ްއިޞްލާޙުކުރެޭވް ްމިހާރު ްދެކޭގޮުތގައި ްައޅުަގނޑު ސުވާލަކީ.

ްތަސްދީޤުކޮށްް ްިއޞްލާޙުކޮްށ ްމާއްދާތައް ްބުނެފަިއާވ  1535ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްއަސާީސް ްބުނެފައިވާ ްމިހާރަށް ްމިހާރުން ްރައްޔިތުންަނށް ްގުޅިގެން ނިމުމާ

ްައޅުގަް ްާޚއްޞަކޮށް ްޭއގެެތރޭގައި ްލިބެންވާނެ. ްފާހަގަކުރަން،ްޙައްޤުތައް ނުޑ

މިހާރުްމިފާސްކުރެވިފައިވާްޤާނޫނުއަސާސީގެްއަސާސީްޙައްޤުަތކުގެްތެރެިއްން

11ްް ްބުނެފައިާވ، ްާމއްދާަގއި ްމީހުންނަށ18ްްްވަނަ ްމަތީެގ އަހަރުން

ްޙައްޤެއްކަުމގަިއ.ް ްލިބެންޖެހޭނެ ްވަގުތަށް ްަވގުުތން ްެއއީ ްޙައްޤު  1540ވޯޓުލުމުގެ

ްގޮވާލަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްހަމައެއާެއކު، ްއަދި ްއަވަހަަކށް ްވީހާވެސް ވަަނ17ްްން

ް ްބުނެފައިވާ ްރައްޔިތުންނަްށްެޕންޝަންމާއްދާގޮތުަގއި ްދިވެހި ްޙައްޤު ގެ

ްއިންތިޤާލީް ްގުޅިެގން ްނިމުމާ ްތަސްދީޤުކޮށް ްޤަނޫނުއަސާީސ ލިބޭނެގޮތުަގއި،

ްމުހިންމުް ްިމކަމަށް ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓްކުރާ ްދިރާާސކޮްށ މަރުޙަލާއެއްަގއި

ނޑަައޅުއްް ްކަ ްރައްޔިތުންނަްށްގޮތްތަެކއް ްިދވެހި ްނިންމަވާ ްތާވަލެއް ްަވިކ  1545ވާ

ގެްޙައްޤުްވީހާެވސްްއަވަހަކަށްްލިބޭނެގޮތަށްްމިްމަރުޙަލާގައިްިލެޔްޕެންޝަން

ނިމިފައިްއޮތުން.ްއަދިްހަމަެއާއއެކު،ްައޅުަގނޑުްދަންަނވާލަންްބޭނުންވަނީ،ް

ްޙައްޤެްއވެ ްހުރިހާ ްތެޭރގަިއްހިމެނޭ ްަޙއްޤުަތކުގެ ްއަސާސީ ސް،ްމީގެއިތުރުން

ްރައްޔިތުންނަްށް ްދިވެހި ްޙައްޤެއް ްހުރިހާ ްނުޖެހޭ ްހަދަން ްޤާނޫނު އޭގެން

ްަތސްދީޤުކުރެޭވް ްޤަނޫުނއަސާސީ ްމި ްފެިށގެން، ްުދވަހުން  1550ތަސްދީޤުކުރެވޭ

ްީމގަިއް ނޑު ްހަމައެއާެއކު،ްއަުޅގަ ްލިބެންވާނެަކމަށް.ްއަދި ްފެށިގެން ދުވަހުން

ްމިހާރު ްޤާޫނނުއަސާސީަގއި ްބޭނުންވޭ. ްމާއްާދެގ43ްްްފާހަގަކޮށްލަން ވަނަ

ްދިވެހިް ްވަުގތަށް ްވަގުތުން ްޙައްޤުވެސް ްެއ ްއެމާއްދާ، ްއޮތް ގޮތުަގއި

ްބުނެފައިވަނީ،ް ްމާއްދާަގިއ ްއެ ްއާދެ، ްލިބެންޖެހޭނެކަމަށް. ރައްޔިތުންނަށް

ްމުވަްއޒަފަުކް ްއެްއވެްސ ްދަޢުލަތުގެ ްމެނުވީ ްލިބިގެން ްބާރު  1555ޤާނޫނަކުން

ްނުް ްކޮްށގެން ްއަމުރެއް ްަރއްޔިަތކަށް ްޤާނޫީންއެްއވެސް ްޣައިރު ްއަދި ވާނެއޭ.

ްލިބިގެންވެއޭ.ް ްމީހަކަށް ްކޮންމެ ްޙައްޤު ްތަބާނުުވމުގެ ްއަމުރަކަށް އެްއވެސް

ްދައްކަްނީވް ްމަރުޙަލާއެްއގަިއ ްއިންތިޤާލީ ްއަޅުަގނޑުމެން އާދެ،

ްރައްޔިތުންނަށްް ްދިވެހި ްފަދައިން، ްދެންނެވި ްކުރިްނވެސް އަޅުަގނޑުމެން

ްޤާ ްމި ްޙައްޤުަތްއ ްައސާސީ ްލިބިދެވޭނީްލިބިފައިވާ ްދަުށން  1560ނޫނުއަސާސީގެ
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ނުޑްދަންނަވާނީ،ް ކިހިނެއްތޯ،ްކޮންއިަރކުތޯ،ްކިހިނެއްތޯ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްލިބެންޖެހޭް ްވަގުތުން ްނުލާ ްހެދުމަކާ ްޤާނޫނެއް ްމިގޮތުން ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްޚާއްޞަް ްރަްއޔިތުްނގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްދިުނމަށް ްމިއަދުވެސް ޙައްޤުތައް

ދިްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔައށްްއަޅުަގނުޑްމަޖިލީހަށްްގޮވާލަމޭ.ްއަ

ްމަޖިލީހުންް ްާޚްއޞަ ްރައްޔިތުްނގެ ްމި ްައވަހަަކށް ްވީހާވެސް  1565ގޮވާލަން،

ްޙައްޤުތައްދީް ްމި ްރައްޔިތުންނަށް ްައަވހަކަށް ްކުރިހާ މިކަންތައްތައް

ްހިތާމަތަކުްން ްއަނިޔާަތކުންނާއި ްލިބިފައިވާ ްމި ްމިހާރު ރައްޔިތުންނަށް

ފިލުަވއިދިނުމަށްްެއމަނިކުފާނުވެސްްމިކަމުަގއިްަމސައްކަތްކުރުްނ.ްްރައްޔިތުން

ްދިވެހިރާއްޖޭެގް ްހަމައެކަނި ްމަރުޙަލާއަކީ ްއިންިތޤާލީ ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

 1570ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެްމަޤާމަަަށްްހުންނަވާނެްބޭފުޅަކުްނޫނީްހޮއްަވވާެން

ނޑުމެ ްއަުޅގަ ްނޫން. ްމަަސއްކަތެްއ ްހުރުމުގެ ްޤާނޫނުއަސާސީިއްންބޭފުޅަކު ން

ްއެކަންތަްއުކެގް ްއާދެ، ްތަޢާރަފްކޮށްފީމު. ްކަންތައްތަެކއް ްގިަނގުނަ ވަރަށް

ްކަންތައްަތްއް ްާގއިމުކުރުމުެގ ްޢަދުލުއިންޞާފު ްާޚއްޞަކޮްށ، ތެރޭގައި

ްރައީްސ،ް ްިޢއްޒަްތތެރި ްދަންނަވާނީ ނޑު ްައޅުގަ ްކިހިނެއްތޯ. އޮންނަންޖެހޭނީ

ްއަުޅަގނޑުމެން ްރަނގަޅުގޮަތކީ ްމިހާރުްްއެންމެ ްތަމްސީލުކުރާ،  1575ރައްޔިތުން

ްމިހާރުް ްރަްއިޔތުން، ްދަށުން ްމަޖިލީހެއްގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްމިގެެނވޭ އިޞްލާޙު

ްހޮވުންކަމަށް.ްއެހެންނަމަވެސް،ް ްމުައއްސަސާތަަަކަްށްމެންބަރުން ނަޑއަޅާ ކަ

ްމިހުށަހެޅީް ނުޑ ްއަުޅގަ ްދުރުކަމަކަށްވާީތވެ ްތަންކޮޅެއް އެކަންވުަމކީ

މެންބަަަރުންނާއ8ްްިންގެްމަިޖލިސްްމިހާރުްއޮތްގޮތުންްޚާއްޞަކޮށްްރަްއޔިތު

ްގޮުތަގއި،ް ްމީހެއްގެ ްހޮއްަވވާ ްރައްޔިތުންގެ ްރައީސަކީވެްސ ްމަޖިލީހުގެ  1580އެ

ރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްމެންަބރުންްހޮއްވަވާްމީހެްއގެްގޮތުަގއިްހައްދަވާްެއް

ރައީްސ،ްްމަޖިލީހުގެްބެލުމުގެްދަށުންްެއކަންތައްތަްއްގެންދަން.ްިޢއްޒަްތތެރި

ްޤަބޫލުކުރަން،ް ނުޑ ްއަުޅގަ ްދަންނަވާލިޔަސް ްމިހެން އަޅުަގނޑު

11ްއަޅުަގނޑުމެންްވަރަށްްފޮނިްުއންމީދަކާއެކުްމިްޢިްއޒަތްތެރިްމަޖިލީހުގެް

ްމުސްތަޤްބަލުް ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްކޮމިޓީއަުކން  1585މެންބަރުންގެ

ްކިހިނެއްތޯވީ ްކިހިނެއްތޯީވ، ްހޮވީ. ްކޮމިޓީެއއް ްއާެދ،ްބައްޓަންކުރުމަށްޓަަކއި .

ނޑުމެންގެްހިތުަގއިްމިއަުދވެސްްއެަބއޮތް.ް އެކަމުގެްހިތްދަތިކަމާްވޭންްައޅުގަ
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ް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންެގ ްނުކުެރވޭ ްޤަބޫލެއް ްވަިކ ނަޑކަށް ްއަުޅގަ 8ްއާދެ،

ްމިއެދޭް ްައޅުަގނޑުމެން ްވަިކ ްކުރާކަމަކުން ްއުނިކުރުމަށްފަހުގަިއ މެންބަރުން

ްފެނިގެ ނޑުމެްނނަށް ްއަޅުގަ ްނަތީޖާ ްއެހެންނަމަވެސް،ްފޮނި  1590ންދާނެކަމަށް.

ްއަޅުަގނޑުމެންްކަންަތއްތަކެއްްކުރަންްއެބަޖެހޭ.ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުންް

ް

ްޢިއްޒަތްެތިރްްނިލަންެދއަތޮޅުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްކުރިން ްނިންމާލުމުގެ ްައޅުަގނޑު ްއެހެންކަމާއެުކ  1595ްއާދެ،

ްދެންނެިވްްދުްޙަމްޒާްވާހަކަެދއްެކވުން:ްއަްޙމަ ްކުރިންެވސް ްައޅުަގނޑު ްދަންނަވާނީ، ްއަުޅަގނޑު ރައީސަށް

ްއަސާސްެގް ްމި ްބޭްއވުމުގެ ްއިންތިޚާބެއް ްމުސްތަޤިއްލު ްމިނިވަން ފަދައިން،

ް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހޮާވ،5ްްދަށުން ްކޮިމޝަންއެއް ްއިލެކްޝަން ެމންބަރުންގެ

ނޑިޔ3ްާ ްފަ ްވަގުތީ ްމި ްވަގުީތްމެންބަރުންގެ ްހޮއްަވވާ، ްކޮމިޓީެއއް ރުންގެ

ް ްަވގުތީ ްހުށަހަޅުއްވާ، ްޕޮލިސްެއްއ ްމާލ3ްްީކޮމިޝަނަރްއޮފް  1600ެމންބަރުންގެ

ްއަޅުަގނުޑް ްގެންދިއުަމށް ްކުރިއަށް ްއިންތިޚާބްތައް ްމި ްޮހވުމަށް ކޮމިޓީއެއް

ނޑުްނިންމާލާނަން.ްޝުކުރިއްާޔް ނުޑގެްވާަހކަކޮޅުްއަުޅގަ ހުށަހަޅަމުންްއަޅުގަ

ްރައީސް.ްޢިއްޒަތްތެރިް

ް

ްނުކުތާެއްއްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނިޒާމާބެހޭ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ  1605އާދެ،

ްރ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންަބރުްޢަލީްވަޙީދު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރު ނުޑ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަްތތެރި  1610ްނިޒާަާމާބެޭހްއައްސަލާމުޢަލަިއކުމް

ނުކުތާއެއްްމިނެގީްދާދިްދެންމެްވާހަކަފުޅުްދެއްެކވިްފ.އަތޮުޅގެްޢިއްޒަތްތެިރްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:ް

ްާވހަކަފު ްޙަމްޒާެގ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްެއސުވާލު ްކިހިނެއްޯތވީ، ކުރީާމްޅުގަިއ

ްޒްއެްސުވާލަށްްޖަވާބުްދިނުމުގެޮގަޮތުން.ްއެްސުވާލަށް،ްސަރުާކރުންްނާޖާއި

ްފައިދާްބޭނުންކޮށްގެންްވޯޓުްޮއޅުވާލީ.ްޝުކުިރއްޔާ.
ް1615 



 59 

ް

ްއާދެ،ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނެތް. ްބަލަިއގަނެޭވކަށެްއ ްނުކުތާެއއްކަމަށް ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްމާލޭގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޝީދު.ް

ް

ް1620 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްުމޙަންަމދުްމާލޭްމެންަބރުް ނޑައެަެޅުްއވި ްކަ ްމަނިކުފާނު ްބަހުސަށް ްމި ްރައީްސ، 6ްޢިއްޒަތްތެރި

ްގަިޑއިރުް

ްނުކުތާއެްއެގްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްނިާޒމީ ްއެީއ ްޤަބޫލުކުރެވެނީ. ްައޅުަގނޑަްށ  1625ހަމަވެއްޖެކަމަށް

ް ްމިހާރު ްަނގާފަިއވެސް ްަވގުތުވެސް ްދިޔަ ްހަމަވެއްޖެ.6ްްގޮތުަގއި ގަޑިިއރު

ްއެަެރުވިދާނެކަމަްށްްއެހެންވީމާ، ްފުރުޞަތު ްމެންބަރުންނަށް ްއިތުރަކަށް ދެން

ްނުކުރައްާވ.ް ްއިތުރު ްަވގުތު ްމަނިކުފާނު ްނުކުެރވޭ.ްއެއީ ްޤަބޫލު އަޅުަގނޑަށް

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް
ް1630 

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިަިންދާ ްޚިޔާުލގައި ްތިޔަ ްހަަމ ްައޅުަގނުޑވެސް އާދެ،

ްމެންބަރަކަށްް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްއެހެން ްތިވިާދޅުވީ. ްތިވާހަކަފުޅު މެންބަރު

ްދަންނަވާލާނަން.ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްެއވާހަކަ ްކުރިން ްއެަެރުވުުމގެ ފުރުޞަތު

ް ްއިތުުރ ްއަދި ްމިހާރު ްވާހަކަފުުޅ16ްްއަދި ްމެންަބރަކު  1635ިޢއްޒަތްތެރި

ނޑުމެންްބަހުްސކުރަމުން މިގެންދަނީްްދަަައްަކވަންްއެދިފަިއްއެަބއޮތް.ްއަުޅގަ

ްމިނިވަންކަމާިއ،ް ްޙައްޤުތަކާއި ްއަސާސީ ްމި ްމިހިމަނަންޖެހޭ ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ް ްތެރެއިން ްބާބުގެ 24ްްމި ްަގާވއިދުގެ ްމާއްދާ، ްމާއްދާެގ24ްްަވނަ ވަނަ

ްގިަން ްވަރަށް ްމެންބަރުން، ްޢިއްޒަތްތެރި ްހިމެނޭކަމަށް ްގޮތުަގއި ބައެްއގެ

ްފާހަގަކުަރއްވާަފއިވާ ްމެންބަރުން ްޤަސްދުކުރަީންޢިއްޒަތްތެރި ްއަުޅަގނުޑ  1640ީތ

ް ްތިއްެބވި ްމިއެިދވަަޑއިގެންފަިއ ްއިތުރުކޮްށ މެންބަރުންނަށ16ްްްވަގުުތ

ނޑުްވަުގތުްހަމަޖެއްސިް ފުރުޞަތުދީްނިންމަން.ްއެހެންވީމާ،ްެއގޮތަށްްއަުޅގަ

ްދެކުނުބުރީގެް ްހުވަުދއަތޮުޅ ްއަޅުަގނޑު ްދެން ްދަންނަވަމުން ވާހަކަ
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ްއި ްޢައްބާސް ްމެންބަރު ްެއްޢިއްޒަތްތެރި ްއަރުވަން. ްފުރުޞަތު ބްރާހީމަށް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްެދން ްއާދެ، ްނެތް. ްމިވަގުުތ ްވަަޑއިެގން ްމެންބަރު  1645ޢިއްޒަތްތެރި

ްމާރިޔާް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމާލެއަތޮޅުގެ ްމިއޮތީ ްއަރުވަން ފުރުޞަތު

ްއަޙްމަދުްދީދީ.ް

ް

ނޑަީކވެްސްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްޢިއްޒަތްތެްމާލެއަޮތޅުްމެްނބަރުްާމރިޔާް ްިރްރައީްސ،ްައޅުގަ

ްޤާނޫނުއަސާސީައްށްްއަްޙމަދުްދީދީްާވހަކަެދއްކެުވން: ްއިޞްލާޙުކުރެވޭ ްމި ްކަންތައްތަކެްއ  1650އިންތިޤާލީ

ްބަިއވެިރިވް ްހުށަހެޅުމުަގއި ްމައްސަލަ ްއެ ްޤަބޫލުކޮށް އޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް

ްތ.އަ ްހުށަހަޅައިދެއްަވމުން ްމައްސަލަ ނޑު،ްމި ްއަޅުގަ ްއަދި ތޮޅުްމެންބަރެއް.

ނުޑް ްއަުޅގަ ްވާހަކަފުަޅށް ްއެދެްއކެިވ ްޙަސަން ްރަޝީދު ްޙުސައިން މެންބަރު

ްފަށާނީ.ް ްފުރަތަމައިނުންވެސް ްއެންމެ ްިމވާހަކަ ްއަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަމުން

ްާއް ްގިނައިްންއެބަިއވޭ ްވަރަށް ްމިދައްާކްވާހަަކއިަގއި ްމިހާރު  1655އަޅުަގނޑުމެން

ްމިކަހަލަ ްޤާނޫނުއަސާސީެއކޭ، ްބާ ހުރިހާކަމެއް.ްްޤާނޫނުއަސާސީެއކޭ،

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްކީކަމުގައިިވޔަސް ްނަމެއް ްކޮްނމެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ އެކަމަުކ،

ްކުރީއްސުެރް ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ްއެ ްކަންތައް، ްނުކުތީ، ކުރަން

ނޑުމެން،ް ްައޅުގަ ްގެންދިަޔކަމެއް. ްަކނަޑއަޅަިއގެން އަޅުަގނޑުމެން

ް 92ްްޤާނޫނުއަސާސީެގ ްޚާްއޞަ ްރަްއޔިތުންެގ ްމާއްދާއިން  1660މަޖިލީހަށްްވަނަ

ްގެނައުން.ް ްއުނިިއތުރު ްޤާނޫނުއަސާީސއަށް ްހެދުމާއި ްޤާނޫނުއަސާސީ ލިބިދޭ

ްމަސައްކަތަީކް ްޙަަަވާލުކުރެވުނު ނުޑމެންނާ ްއަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް،

ްއަދިް ްނޫން. ްހެދުމެްއ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއިޞްލާުޙކުުރން. ޤާނޫނުއަސާސީ

ް ްމ94ްިހަމައެހެންމެ، ްީމެގ ،ް ްބަލައިލިޔަސް ްމާްއދާއަށް އޮންނަނީްވަނަ

ްބޭނުންވާކަމަްށް ްއެްއކުރުމަށް ްމަޖިލިސް  1665ރައްޔިތުންެގ

ްރައްޔިތުންެގް ްުނވަަތ ްހިނދެއްގައި ްެފނިއްޖެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

ްފާސްކޮށްފިް ްއެއްކުރުމަްށ ްމަޖިލިސް ްޚާއްޞަ ްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން،

ްއަންގާީން ްއެކުަލވާލުމަށް ްމަޖިލިސް ްާޚއްޞަ ްަރއްޔިތުްނގެ ހިނދެއްގައި

ނަޑައޅާްވަގުެތއްަގިއްރަ އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއޭ.ްއަދިްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްކަ

ްކަންތައްތަްއް ްއެޖެންާޑގަިއާވ ްއެްއކޮށް ްމަޖިލިސް ްާޚއްޞަ  1670ރައްޔިތުންގެ
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ްމަޖިލިްސް ްލިޔުމަކުްންއެ ްފޮނުވާ ްމަޖިލީހަށް ނިމުމުންްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްކަ ްއެޖެންާޑގަިއވާ ްއެހެންވީާމ، ްެއްއުވާެލވެންވާެނއޭ. ންތައްތައް

ްނިމުނީމާް ްކަންަތްއތައް ްއެޖެންޑާަގއިވާ ްއެ ްއެތަނުން. މުހިންމުވެގެންދަނީ

ް ްމިއޮތީ ްއެޖެންޑާ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްމާއްދާއިްނ2ްްއުވާެލވެންވާނެ. ަވނަ

ްފަހަރަށްް ްގިނަ ްވަރަށް ްރައީސްެވސް ްިޢއްޒަތްތެިރ ނަޑއަޅާފައި.  1675ކަ

ްއެޖެންޑާެއއްހެން ނުޑމެން ްއަުޅގަ ަކނޑަައޅަިއގެްންްވިދާޅުވެެދްއވައިފި

ް ްއަދި ްގެނެވުންކަމާއި ްއިޞްލާޙުތަކެްއ ްއެ ްމާއްދާެގ55ްްމިގެންދަނީ ވަނަ

)ހ(ްގެވެސްްެއއޮތީްައޅުަގނޑުމެންްކުރާނެްމަސައްކަތްްަވރަށްްރަނގަޅަށްް

ް ނަޑއެޅިފައި. ނޑުމެްނ55ްްކަ ްއަުޅގަ ްބުނަނީ ްމާއްދާަގއިވެްސ ވަަނ

ްމި ްއެހެންވީމާ، ްވާހަކަ. ްއިޞްލާުޙކުާރ  1680ނޫންގޮތަކަށްްޤާނޫނުއަސާސީ

ްއަދިް ްނުދެކެން. ްލިބޭކަމަކަށްވެސް ްޖާގަ ްމާނަކުރާނެ އަޅުަގނޑުމެން

ް ްވާހަކަދައްާކއިރު، ްހަދާ ްޤާނޫނުއަސާސީެއއް ްއާ ްހެދުނ98ްްުއެހެންމެ، ގެ

ް ްއިންތިޤާލ155ްްީޤާނޫނުއަސާސީއިން ްއެ ްބުނާގޮތުންނާ ްމާއްދާ ަވނަ

ް ްޤާނޫނުއަސާީސ ްކުރީގެ ްއަދި ްދެވުނީކަމަށް. އުވުނީކަމަށް.ްމަރުޙަލާއަކަށް

ްރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްޚުދް ްވިދާުޅވާއިުރވެްސ،  1685އެހެން

ޖޫންގައިްހުށަހަޅައިދެްއވަމުްނ9ްްހުށަހަޅުއްވައިެދްއވަމުން،ްއެްިއޞްލާޙުތައްް

ްާއް ްއެއީ ްއެމަނިކުފާނުވެްސ ްވާހަަކއިްނެވސް އެދިވިދާުޅވި

ްހަމަ ްނުކުރުއްާވކަމަށް ްޤަބޫލުފުޅު ްހެދެނީަކމަށް ްޤާނޫނުއަސާސީތަކެްއ

ްިއްއެޔް ްއެއީ ްއިޢުތިރާފްވޭ. ްާވހަކައިންވެސް ްއެދެއްެކވި ނަޑއެިޅގެން ކަ

 1690ހއ.ގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރުވެސްްވާަހކަފުޅުްދަްއކަވަުމންްއެވިދާުޅިވ،ް

ްއެވިދާުޅިވް ްވިާދޅުވެެދއްިވ. ްދިގުކޮށް ްަވރަށް ްތަންޮކޅު ްއޮތް ލިޔުމުގެ

ްގޮ ްސަލާމަތްކުރުމުގެ ްވަގުތު ްބައި ްެއއާއިބެހޭ ނޑުްތަންކޮޅުގެ ްއަޅުގަ ުތން

ްވަރަށްް ްނިޒާމް ްދީމުޤްރާތީ ްމިހާރު ްއެއީ ްހީވަނީ ނޑަށް ދަންނަވާލާނީ.ްއަޅުގަ

ްމިވިދާޅުވަީނ،ްމީގެކުރިންް ްދެން ްވިދާޅުވެަފއި ްއެހެން ްގުޅޭކަެމއްހެން. ބޮޑަށް

ްމަޤާމުގަިއް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމެގ ްމިހާރު ްނެތީމާ  1695އެކަހަލަގޮަތކަށް

ްހުންނަތާއެ ްމިތާ ްމީހާ، ްއެހެންްމިހުރި ްމިދެންނެވީކީ. ނޑު ްއަުޅގަ ްނޫން އް

ްނޫނޭ.ް ްމައްެޗކޭ ްފިޔަވަޅު ްމި ްކޮންމެހެން ްމިވިދާުޅވާނެ، ވިދާޅުވެަފއި
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ް ްހުންނަތާ ްމަޤާމުގައި ްެވއްޖެއޭ،25ްްއެކަމަުކ،ްމި ްހެދުނ98ްްުއަހަރު ަގއި

ްވާހަކަފުޅުް ްވިދާުޅެވެގން ްޤާނޫނުއަސާސީެއކޭ ްއާ ްެއއީ ޤާނޫނުއަސާސީޭއ،

ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއެްއްްދައްކަާވކަމަށްވަންޏާ ނަޑއެޅުނު ްކަ  1700ެއއިްނ

ްއެހެންގޮތަަކްށް ްކުރިމަތިލައިގެން ްއެހެންޮގތެއް، އިންތިޚާބުކުރުމަށް

ްގެންދާެނ.ްއެހެންވީމާ،ް ްކުިރއަށް ްޤާނޫނުއަސާސީެއްއ98ްްކަންތައްތައް ަގއި

ް ްހުންނަވާތާ ްއެތާ ްއޭނާ ްވިދާޅުވާކަމަށްވަްނޏާ އަހަރުވާނީ.5ްްހެދުނީކަމަށް

ްއެް ްއޭނާ ްުނވާނެ.25ްްއްގޮަތކަށްެވސް ްވިދާުޅވެގެން ްީވކަމަކަށް އަހަރު

98ްްއެހެންނަމަވެސް،ް ްތިމަންނާ ްެފށިގެން 5ްްއިން  25ް1705އަހަރޭ،ްނުވިދާޅުވެ

ްދިވެހިރާއްޭޖެގް ްއޭނާއަްށވެްސ ްވިދާުޅވީމާވެސް ްީވކަމަށް އަހަރު

ްޭއނާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްއޭރުެވްސ ްކުރެްއވޭތާ އަހަުރ25ްްއަށް

ްޤަ ްއަމިއްަލްވީކަމަށް ްއޭނާގެ ްއޮތްކަން ްކުެރއްވިަފއި ބޫލުފުޅު

ްާބް ްޤާނޫުނއަސާސީ، ްއާ ްމިއީ ްެއހެންވީމާ، ްއެނގޭ. އިޢުތިރާފުންވެސް

ްދެން،ް ްުނފެނޭ. ްދޭކަމަކަށް ްޖާގަެއއް ްކިުޔމުގެ ްއެހެން  1710ޤާނޫނުއަސާސީ،

ްާވހަކަދެކެިވގެްން ްމިތާނަގއި ްބަލާއިރު، ްއަނެްއކޮަޅށް ްއޭގެ ހަމައެހެންމެ،

ްކިނ ްދިވެހިރާއްޭޖގެްހިނގައްޖެ، ްޢަބްދުލްޤައްޔޫްމ ްމައުމޫން ބިގަސްދޮުށޭގ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްނުލެވޭނެކަމަށް ްކުރިމަތި ްެދން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަށް

ްއަޅުަގނޑަްށް ްއެީއވެްސ ްފާސްކުރަންޖެހޭނެކަމަށް. މިތަނުން

ްމީގެކުރިންް ްމިހާތަނަށް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްނޫން.  1715ޤަބޫލުކުރެވޭގޮެތއް

ްއެކަންތަްއްއެމެރިކާއިްނވެ ްޫނން ްއެގޮަތކަށް ްަކނޑަެއޅިއިރު ްދައުުރ ސް

ްހުރެފައިް ްއޭނަ ްދައުރުެގ ްއެހަތަރުވަނަ ްރޫަޒވޭޓުގެ ްެއއީ ކޮށްފައިވަީނކީެއއް.

މަރުވީމާްޓްރޫމަންްައއިމާ،ްެއކަންތައްްކުިރއިރުްއިތުރަށްްުކރިއަށްްކުރިމަިތް

ްހަ ްކަންަތއްތަކެްއަގއި ްއިންތިޤާލީ ްއެމީހުން މަޖެއްީސްލެވޭނެކެމަށްވަންޏާ

ްވާހަކަައކީ،ް ްމިއުޅޭ ްދަންނަވަން ްދެން، ްކުެރވޭނެގޮަތކަށް.  1720އެކަންތައް

ްއެމެންޑްމަންޓްސްް ްއެމެންޑްމަންޓްސްއޭ. ްއެިކޔަީނ އެމެރިކާަގވެްސ

ްކަމެްއް ްއާ ްކޮންމެހެން ްަހމަޖައްސަންޖެހޭނެއޭ. ްކަންތައްަތކެއް އަންނައިރު

ްހެދޭތީކީއެ ްޤާނޫނުއަަަސާީސއެްއ ްާއ ްނޫން، ްނޫޭންއަންނާތީކީެއއް ްއ

ްކަމެއްވެްސް ްކޮންމެ ްޖެހެނީ. ްހަމަޖައްސަން ްކަންތައްތަެކއް އިންތިޤާލީ
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ްއެކޮމޮޭޑޓްކުރުމަށްޓަކަިއް ްބަދަލު ްއެ ްއަންނަކަމަށްވަންާޏ  1725ބަދަލެއް

ްދެން،ް ްހަމަޖައްސަންޖެހޭނެއޭ. ްަކންތައްތަކެއް ްއިންތިޤާލީ އަޅުަގނޑުމެން

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ްއިްއޔެ ްއޮތީ ްބަަލއިލަން ްޢިއްޒަތްތެިރްއަޅުަގނޑު ާޔެގ

ްއޭާން ްހުށަހެޅުއްވުމަށް. ްހުށަހެޅުއްވި ްއަނިލް ްމުޙަންމަދު މެންބަރު

ްމާއްދާެގްމިވިދާޅުވަީނ،ްާއް ްފުރަތަމަ އެހުށަހަޅުއްާވްހުށަހެޅުްއވުމުެގްއެންމެ

ްވިދާުޅވަނީ،ް ްވިދާޅުވެަފއި ްއެހެން ްފެށުން. ްޢަމަލުކުރަން  1730ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ފަށާނީްއާްޤާނޫނުއަސާސީްރައްޔިތުންެގްްއާްޤާނޫނުއަސާސީއަށްްޢަމަލުުކރަން

ޚާއްޞަްމަޖިލީހުންްފާސްކޮށްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްތަސްދީުޤކުރާްދުވަހުްން

ްާއް ްއެވިދާުޅވަނީ ްމާއްދާގައި ްދެވަނަ ްވިދާޅުވެފަިއ ފެށިގެންނޭ.

ް ްފެށިގެން ްދުވަހުން ްފަށާ ްޢަމަލުކުަރން ޖެނުއަރ1ްްީޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްފ1998ްަ ްޢަމަަަލުކުރަްނ ްޖުމްހޫރިއްޔާެގްގައި ްިދވެހިރާއްޭޖެގ  1735ށާފައިވާ

ް ްއުވުނީކަމަށް. ްކީކޭތޯ.3ްްޤާނޫނުއަސާސީ ްމިވިާދޅުވަނީ ްމާއްދާގައި ވަނަ

ްކުރިއަށްް ްތިމަންނަމެން ްމާއްދާތައް ްބައެއް ްއުވުނުކަމަްށވިޔަސް އެހެން

ްއުވުނުކަމަްށް ްެއ ްކުރީަގއި ްއޭގެދަށުން، ްކަންތައްަތއް ްބައެއް ގެންދާނަމޭ.

ްކަންތަް ްއިންިތޚާބްކުރެވިފަިއާވްވިދާޅުވާ ްނުވަތަ ްހޮވިފައިވާ ްދަށުން އްތަުކގެ

ްކަންަތއްކަމެްއވަންޏާް ްުއވިފަިއވާ ްގެންެދވޭނެކަމަށް. ްކުރިއަށް  1740ކަންތައްތަެކއް

ްއޭގެދަށުްން ްތާނަގިއ ްއޮތް ްކުރިއަށް ްދެން، ްއެނިމުނީ. އެހިސާބުން

ްއުވުނީ ްެއހެން ްނުދެވޭނެ ްޖާގަެއއް ްއަޅުަގނޑުމެްނނަކަށް ޭއްޢަމަލުކުރާކަށް

ްގޮތެްއް ްޤަބޫުލކުރެވޭ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްެއއީވެްސ ްއެހެންވީމާ، ބުނުމަށްފަހު.

ްދަންނަވާލަްން ނޑު ްއަުޅގަ ްދެން، ްނުކުރެވޭނެ. ްެއކަމެއް ްއެގޮތަކަށް ނޫން.

ްމިހާރުް ްމަޖިލިސް ްރަްއޔިތުންގެ ްެއބަަަވިދާޅުވޭ ްއޭގެތެެރއިން ްއަދި  1745އޮތީ،

ްދު ްއަހަރު ްދެ ްެގންދާނެކަމަށް ްކުިރއަށް ވަްސވަންދެން.ްމިއޮންނަގޮތަށް

ްމިދަންނަވާލީ،ް ްއެހެން ްނޫން. ްޤަބޫލުކުރެވޭެނގޮތެއް ްއެީއވެސް އަޅުަގނޑަށް

މެންބަރުންްތިބޭ.8ްްއޭަގއިްމިހާރުވެސްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްޢައްޔަންކުރާް

ްވެރިކަމަކުްން ްޚުދުމުހުތާރު ްފަށައިގަތީ ްމަސައްަކތް ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ްޑިމޮ ްދިއުމަށްަޓކައި. ްއަޅުަގނޑުމެްންޑިމޮކްރެސީައކަށް  1750ކްރެީސއެްއަގއި

ްއިންތިޚާބުކުރެޭވް ްބުނީމު ްއަޅުަގނޑުމެން ްދިޔައިުރެވސް ްވޯޓަށް ރައްޔިތުންގެ
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ްއެހެްން ްނުތިބޭނެއޭ. ްމަޖިލީހެއްަގއެްއ ްރަްއޔިުތންގެ ްނޫނިއްޔާ މެންބަރުން

ބުނެގެންްއެތާްގޮސްަފއިްރަްއޔިތުންްއާންބަްސްބުނެގެންްނިމިގެންްައއިާމް

ްއެދޭގޮތަ ްމެންބަރުންްރައްޔިތުން ްުނކުރެޭވ ްއިންތިޚާބު ްނޫްނގޮތަށް ށް

ްއަދިް ްތަސްދީޤުކުުރމަށްފަހު ްމި ްއަަހރުވަންދެން ްދެ ްއަދި  1755ބަހައްޓަިއގެން

ަެނެވުމަށްފަހުވެސްް ްގެ ްއިޞްލާޙުތައް ްއެ ްބުާނ ްއެހެން އުވުީނއޭ،

ްނުކުރެވޭނެ.ް ްޤަބޫެލްއ ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ނޑަކަްށ ްއަުޅގަ ކުރިއަށްދާކަށް

ްދެޭކގޮތުގަް ްއިންތިޚާބްްއަޅުަގނޑު ްދެން ްމަޖިލީހެއްގައި ްރަްއޔިތުންގެ އި

ްަރއްޔިތުްން ްައޅުަގނޑުމެްނގެ ްދެން ްތިބުމަކީެއއް ްމެންބަރުން ނުކުރެވޭ

ްމިތާް ްއެބަދެކެވޭ ްމީގެއިތުރުން ްހަމަ ްދެން، ްނޫން.  1760ޤަބޫލުކުރާނެކަމެއް

ްމިތާުކް ްސަރުކާރެއް ްނުބުނާ ްބަސް ްާއނ ްަރއްޔިތުން ވާހަކަެއއް،

ްައޅު ްއެއްކުެރިވގެންްނުބޭއްވޭނެކަމަށް. ްމަޖިލިސް ްޚާއްޞަ ަގނުޑމެން،

ްއަމާނާތެއް.ް ްޮބޑު ްވަރަށް ްހަވާލުކުރަނީ ްރައްިޔތުން ްމި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްގާުތް ްއަުޅަގނޑުމެން ްއެމީހުން ްއިުތބާރެއްކުރޭ. ްބޮޑު ްވަރަށް އެމީހުން

ްކަލޭމެންނަށްް ްބައްޓަންކުރުމުަގިއ ްމުސްތަޤްބަލު ްތިމަންނަމެންގެ  1765މިބުނަނީ

ްދަންނަވަންޏާ.ްފެންނަގޮތަ ްއަނެއްހެން ްކުރާށޭ ްއެަކންތައް ްކަލޭމެން ކަށް

ްނުބުނެް ްބަސް ްއާނ ްރަްއޔިތުންގެ ްމިދަްނނަވާލަނީ، ްއެހެން ފެންނަގޮތެކޭ،

ްކަންތައްތަްއް ްސަރުކާރަްށ ްނުވަތަ ްބަދަލުކުރެވޭެނގޮަތކަށް ސަރުކާރު

ްއެކަމުްން ްނިންމިކަމުގައިިވޔަސް ްމިތަނުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ކުރެވޭެނގޮތަކަށް

ްއިތުބާުރް ްޢަމަލުކުރެވޭެނކަމުގެ ްއެކަންތަކަށް ްެއގޮތަްށ  1770ތަސްދީޤުކުރެވުމުން

ްމަރުޙަލާއެްއގަިއ،ް ްއިންތިޤާލީ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ްދެމު. އެހެން

ްހިސާބަށްް ްރައްޔިތުންާނ ްނިންމައިފިކަމުގަިއވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެން

ްހަމަޖެހެންޖެހޭނެކަމު ްކަންތައްތަެކއް ްސަރުކާުރެގ ގައިްނުގޮސްެވސް

ްކުރެވޭނެ.ް ްެއގޮަތށް ްއެކަންތައް ްނިންމައިފިކަމަށްވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެންެގްޤާނޫނުއަސާސީްބުނަނީ.ްދެން،ްއެހެންވީާމ،ް  1775އެހެންކަމަަަށްްއަުޅގަ

ްރައްޔިތުންެގް ްނުގެނެވޭނެޭއ ްސަރުކާރެއް ްއިންތިޤާލީ ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ްވާހަަކއަކީ ްއެދެކެވޭ ްބުނެ ްއެހެން ްނުލާ، ްއެގޮތަށްްްއިންތިޚާބަކާ ކޮންެމހެން

ްދެންް ްނޫން. ްްކުރެވޭނެކަެމއް ްނޮވެމްބަުރ1998ްްދެވަނަކަމަކީ، ގެ
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ް ްމިހާރު ްލިޔެވިފަިއއޮްތ98ްްމަހާހިސާބަށް، ްއެ ްޤާނޫނުއަސާީސގައި ގެ

ްަރއީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާެއއްް ްހުންނެވި ްޮހވިަވަޑއިގެން ްއެ ްދަށުން  1780މާއްދާގެ

ްމިގެންނަ ނޑުމެން ްައޅުގަ އިޞްލާޙުތަކަްށްްހުންނެވިކަމުގަިއިވޔަސް،

ްފެށިގެންް ްތަޞްދީޤުކުރާދުވަހުްނ ްވަކިދުވަެހއް، ޢަމަލުކުރެވެން

ްެއް ްތަޞްދީޤުކުރާދުވަހުން ްބުނުމަށްފަހު ްއެހެން ޢަމަލުކުރެވޭނެއޭ

ްނޯންނާނެ.ް ަެއް ްވެިލޑިޓީއެ ްސަރުކާރެްއގެެވސް ްއެ ޢަމަލުކުރަންފެށުމާއެކީގައި

ްނޯންނާ ްވެލިޑީީޓއެއް ްމީހެއްެގވެސް ްހޮވިފައިހުރި ްއެހެންމެްއެ ްހަމަ  1785ނެ.ްއަދި

ްމިގެނެވުުން ްޤާނޫނުއަސާސީއަްށ ްމި ްނިންމައިފިން އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެންް ްައޅުގަ ްއޮންަނކަމަށް ްަކނޑައެޅިަފއި ްަދއުރު އިޞްލާޙުަގއި

ްޤާނޫނުއަސާީސއަކުްން ްއަޅުަގނޑުމެން ނޑައަަޅއިފިން. ްކަ ޤާނޫނުއަސާސީއިން

ްަޢބް ްމައުަުމޫނު ްކިބިނގަސްދޮށުގޭ ްނާޅަން ނަޑއެއް ދުލްޤައްޔޫމަށްްކަ

ް ްވެރިކަުމގައި ްހުންނެވޭނޭަކމަކަށް.ްއެހެނ41ްްްދިވެހިރާއްޖޭގެ  1790އަހަރުވަންދެން

ްއަންނަް ްަފހުން ްއެއަްށވުަުރެ ްނުވަތަ ްރައްޔިތުންަނށް ްދިވެހި ހުރިހާ

ް ްތަފާުތކުރުމެއްނެތިޭއ11ްްމީހުންނަށްކަމަށް ްރައްޔިތުންގެ ްއޮންނާނީ. އަހަރު

ްޤާނޫނު ްދިވެހިާރއްޖޭެގ ްައިދްއަޅުަގނޑުމެން ނަޑއެޅިއިުރ، ްކަ އަސާސީއިން

ނަޑއެިޅއިރުް ްކަ ްބައެކޭ ްހަމަހަމަވެގެންވާ ްރަްއޔިތުންނަީކ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްހުރިހާް ނޑުމެންނަީކ ްއަުޅގަ ނޑަެއޅީމު، ްކަ  1795އަޅުަގނޑުމެން

ްހަމަހަމައަށްކަމަށާިއް ްއޮންނާނީ ްއެފުުރޞަތު ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް

ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަ ްމައުމޫން ްއެފުރުޞަތުގެދަށުން ްއަންނ41ްްަށް އަހަރު،ްދެން

ް ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގ11ްްހުރިހާ އަހަރު

ްއޮީތކީެއއް.ް ނަޑއަޅާަފއި ްކަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހުރެޭވގޮތަކަށްނޫްނ މަޤާމުގައި

ްބޭނުންވޭ.ް ްދަންނަަވން ްއަޅުަގނޑު ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްހަމަ ްއެ  1800އެހެންވީމަ،

ްހަ ްރަްއޔިތުންނަކީ ްަބެއއްކަމަށްވަންާޏްއަޅުަގނޑުމެން މަހަމަވެގެންވާ

ްމިް ްޮއންނައިރު، ްއެހެން ްއަދި ްނުކުެރވޭނެކަން. ްއެކަންތައް އެގޮަތކަށް

ްއަިދް ްކުރިއަްށގެންިދއުމާއި ްމުައަައްސަސާތައް ްއޮްތގޮތަށް ވިދާޅުވެަފއި

ް ްމެންބަރުން، ްއެޮހޭވ8ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްިތއްބަަވއިގެން މެންބަރުން

ްކޮމިޝަނަް ްތަންދެވޭގޮތަކަްށްއިލެކްޝަންސް ްއިންތިޚާބަކަށް ްމިނިވަން  1805ކު،
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ްހިސާބަށްް ްއެމީހުންނާ ްޮއވެގެން ްދައުރެއް ްކޮންމެެވސް ްޕާީޓގެ އަދިްސިޔާސީ

ްއަަަނިލްް ްމުޙަްނމަދު ްމެންބަރު ްަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްވިޔަސް އަިއކަމުަގއި

ްށްއެވިދާުޅވެފަިއްއޮތްްގޮތަށްްއެަކންތައްތައްްމިނިވަްންއިންތިޚާަބކާްހިސާބަކަ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްނުކުރެވޭ ްޤަބޫލެއް ްހަމަ ނަޑަކށް ްއަުޅގަ ދެވިދާނެކަމަކަށް

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްބޭނުންވަީނ ނޑު ްއަުޅގަ ްނޫން.  1810ތާއީދުކުރާކަމެްއވެްސ

ްމިގެނައިްއިޞްލާޙުަތކުގެް..
ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް

ް

ްމިްްްމާލެއަޮތޅުްމެްނބަރުްާމރިޔާ ްލިބެން. ްރައްޔިތުންނާހިސާބަްށ ްއަޅުަގނޑުެމންގެ ްކާމިޔާބު  1815ްފޮނި

ްރައްޔިތުންނަްށްްއަްޙމަދުްދީދީްާވހަކަެދއްކެުވން: ްއަެނއްާކވެސް ްައވާމެންދުރަކަށް އިޞްލާޙުތަކަީކ

ްކުރާނެކަްން ްމަސަްއކަތެްއިވއްޔާ ްވެވެންއޮތްހާ ްައޅުަގނޑަްށ ވެގެންނުދިއުމަށް

ްއަޅު ްދަންނަވަމުން ްޝުކުރިްއާޔްއަޅުަގނުޑ ްއިށީނދެލާނަން. ަގނުޑ

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްެދއްވިްުފރުޞަތަށް.

ް1820 

ފެލިދެއަތޮޅުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޔޫސުފްްނަޢީމް.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް

ްއަޙްމަދުް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވަަޑއިގެންނެތް.

ްޝަރީފް.ް

ް

ްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޢަމަލުކުރަްނ1998ްްއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް  1825ްގަިއ

ްމިހެދޭްޤާނޫނުއަސާސީއަްށްވާސިލުވުުމެގްްއަްޙމަދުްަޝރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމިހާރު ްޤާނޫނުއަސާސީއިން ފެށުނު

ްބާ ްއެރޭންޖްމަންޓްސްގެ ްޓްރާްނސިޝަނަލް ްއާދެ، ްިމްއުސޫލުތަެކއް ބެއް

ްމިފަަދް ްއަދި ްތާއީުދކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްޭބއްވުަމށް ޤާނޫނުއަަަސާސީަގއި

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްެތރި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްހިމެނުމަށް ބާބެއްަގއި

 1830އަަަލްއުސްާތޛުްމުޙަންމަދުްއަަަނިލްްއަދިްޅ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުް

ްޢަބްދު ްޢަލްފާޟިލް ްހުށަހެޅުهللا ްހުށަހެޅުންވި ްއަޅުަގނުޑްޢަލީ އްވުންތަަކށް

ްވަޒީރުންެގް ްމިކަާމގުިޅެގން ްހަމައެއާކު ްއަދި ްތާއީދުކުރަން. ފުރިހަމައަށް
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ްނަޝީދުް ްމުޙަންމަދު ްއަަަލްއުސްތާޛު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަްތތެރި ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްވާަހކަފުޅަށާއި، ދެއްކެިވ

ްދެ ްޒާހިރު ްއަޙްމަދު ްއަިދްއަލްފާޟިލް ްވާހަކަުފޅަށާއި  1835އްަްކެވި

ްއިބްރާހީމްް ްއަލްފާޟިަީލް ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްާތއީދުކުރަްނ. ްއަޅުަގނޑު ްވާހަކަފުޅަްށވެސް ްދެއްކެވި ޝާފިޢު

ްތެެރއިްން ްކަންތައްަތކުގެ ްހުށަހެޅުއްވި ްހިމެނުމަށް ްމިބާބުގަިއ ރައީސް،

ްއަލިއަޅުް ްބޭނުންކުރަން.ްތިންކަމަކާމެދު ްމިފުރުޞަތުގެ ނޑު ްއަުޅގަ ވާލުމަްށ

 1840ފުރަތަމަްކަމަކީ،ްހަރުދަނާްއިންތިޚާބީްނިޒާމެއްްގާއިމުކުރުން.ްމިއީްރިޔާސީް

ްބޭނުންާވް ްއިންތިޚާބަްށެވސް ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިުތންގެ ްއަދި ނިޒާމަކަށްވެްސ

ްޤާނޫނާއިް ްއިންތިޚާބާބެހޭ ްބޭނުންވަނީ ްމިކަަމށް ްރުކުނެއް. އަސާސީ

ްްޓރާންސްޕޭރެންޓްްގަާވއި ްއޮބްޒަރވަރުންނާއެކު ްއިެލކްަޝން ްހެދި ދުތައް

ްހުރިާހް ްމިކަމާގުޅޭ ްާގއިމުކުރުން. ްޮޕރޮސެސްއެއް ްމޮނިޓަރިންގ އިލެކްޝަން

ްމިީއް ްމަސައްކަްތކޮށްފިއްޔާ ްެއުކވެރިކަމާެއކު ްގުޅިގެން  1845ފަރާތެއް

ްޤަބޫލުކުރަން.ް ނުޑ ްއަުޅގަ ނޑިެއއްކަމުަގއި ނޑުދަ ްލަ ހާަާސިލުވެދާނެ

ްޤައުމުްއެހެން ްމުޅި ްފަށައިފިނަމަ ްއަރާރުންވާން ްަވކިަވކިެވ ނަމަވެސް،

ނުޑް ްވެށްޓިދާފަދަްނުރައްކާތެރިްކަމެްއކަމުަގއިެވސްްއަުޅގަ ހަލާކުގެތެަެރެއަށް

ްއެހެނިހެންް ްައދި ްއިންތިޚާބުަުތަކުަގއިެވސް ްނުކުތާއަީކ، ްދެވަނަ ދެކެން.

ްފަރާތެއްް ްހިފަިއގެންދާނެ ްމަްއަސލައެއް ްއެީއްްމައްސަލަތަކުަގިއވެސް  1850އޮތުން.

ްއޮތުން.ް ްގާއިމުކުެރިވފައި ްނިޒާމެއް ްޝަރުޢީ ްހަރުދަނާ ްކޯޓާއެކު ސްޕްރީމް

ނޑިރަާކިއް ްފަ ްއުއްތަމަ ްނަމަވެސް ްޓަރމަކަށް ްަވކި ނަޑއެޅިފަިއވާ ކަ

ްރައްޔިތުްނގެް ްިމީއ ްޢަްއޔަންކުރުން. ނިޑޔާުރންތަކެއް ްފަ ްކޯޓުެގ ސުޕްރީމް

ްކަމެއްކަ ްކުރެވިދާނެ ްމަޝްވަރާާއއެުކ ނުޑްމަޖިލީހުގެ ްއަުޅގަ މަްށ

ް ްނުކުތާއަކީ، ްތިންވަނަ ްަތޞްދީޤުކުރެޭވ2118ްްޤަބޫލުކުރަން. ްއަހަރު  1855ވަނަ

ްމަޖިލީހުންް ްރަްއޔިތުްނގެ ްއިންތިޚާބުކުެރވޭ ްދަށުން ްޤާނޫނުއަސާސީެގ މި

ްބައެއްް ްއުފައްދާ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްމިއޮތް މިހާރު

ްގު ްމިނުކުތާާއިއ ރްޒކޮށްލުން. ްއެންޑޯ ޭޅގޮތުްންއިންސްޓިޓިއުޝަންަތއް

ްއަޙްމަދުް ްއަަަލްފާޟިލް ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
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ްާފހަގަކޮށްލުމަށްް ްނުކުތާ ްތިން ްމި ްދަްއާކފައިވޭ. ްވާހަކަފުޅު  1860ޒާހިރުވެސް

ނޑުް އަޅުަގނުޑްމިްފުރުޞަތުެގްޭބނުންކުރަން.ްއަދިްހަމަްއެއްފަަހރުްއަުޅގަ

ްއަަަނިލް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ހުށަހެޅުއްިވްްދަންނަވާލަން.

ްއަިދް ްވާހަކަ ްތާއީދުކުާރ ްފުރިހަމައަށް ްއަޅުަގނޑު ހުށަހެޅުއްވުންތަކަށް

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްޅ.އަތޮުޅގެ ްހުށަހެޅުއްިވްهللا ޢަލީ

ްޝުކުރިްއާޔް ްވާހަކަ. ްތާއީުދކުރާ ްއަުޅަގނޑު  1865ހުށަހެޅުންތަކަށްވެސް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްެދއްވިްުފރުޞަތަށް.ް

ް

ްއުތުރަްށްްނުުބރީްމެްނބަރުްއަިރއަތޮޅުްދެކު ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްިދވެހި ްޤައުމުގެ ްދިވެހި

ްމިްްޢިލްޔާސްްޙުަސއިންްިއބްާރހީމްް ްހަމަލާ، ްބަޔަކުދިން ްޝަހީދުކޮށްލަން ްއެމަނިކުފާނު ްދަތުރުގައި ްކުރެްއވި

ްކުށްވެރިނުްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެޖަލްސާގައި ްރިޔާސަތުން ްމަޖިލީހުގެ ްކުރިއަްށްޚާއްޞަ  1870ކޮށް

ްބުރުއްސާލީާމް ްހޫނުފެން ްކުށްވެިރކުރަން. ްއެަކން ނޑު ްއަުޅގަ ގެންދިޔައީީތ

ްކަށްފާރެްއކަމުގަިއވެްސް ްެއއީ ްކުްށވެރިކުެރއްވީތީ ްެއކަން ފަހުންދުވަހެއްގައި

ްމިް ްއޮތީ ްެދން ްއެިދޔައީ. ްެއވާހަކަ ްެއއީ، ްޤަބޫލުކުރަން. އަޅުަގނޑު

ލާއެއް،ްެއއީްއިންތިޤާލީްމަރުޙަލާްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްވަރަށްްމުހިންމުްމަރުޙަ

 1875މިކިޔާްމަރުޙަލާ.ްޤާނޫނުއަާސސީއާއިްޚިލާފަށްްިދވެހިޖުމްހޫރިއްާޔގެްވެިރކަްން

ްވާހަކަދެްއެކިވް ްމިތަޅުމުގައި ްފަރާތުން ްޑީ.އާރު.ީޕގެ ްއުޅޭ ފޭރިގަނެގެން

ްމިތަނަްށް ްމަރުޙަލާއެއް ްއެފަދަ ްވާހަކަދެްއކެވީ ްމެންބަރުންވެސް ޢިއްޒަތްތެރި

ހޭކަމަށް،ްމިްޤައުމަށްްގެންނަންޖެހޭކަމަށް.ްއަދިްހަމަްއެފަދައިްނ،ްގެންނަންޖެ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްވާހަކަެދއްެކިވ ްމިތަޅަމުގައި ްޕާޓީތަކުން އިދިކޮޅު

ްކޮންމެހެންް ްމަރުޙަލާއަކީ ްއިންތިޤާލީ ްޚިޔާލުފާޅުކުރެއްީވ،  1880މެންބަރުންވެސް

ްމަރުޙަލާއެއްކަމަށް. ްޤާނޫނުއަސާސީގަްްގެންނަންޖެހޭނެ ްމި ިއްއެބާބަީކ

ްޤަބޫލުކުރަންް ނުޑ ްއަުޅގަ ްބާބެއްކަމަށް. ްއޮންނަންޖެހޭނެ ކޮންމެހެންވެސް

ްބާބެއްް ްުމހިންމު ްއެފަދަ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެތިްއބެވި ްކޮމިީޓގެ ޑްރާފްޓިންގ

ްއެންެމް ްއެމަރުަޙލާގައި ްއަދި ްގެްނނެވޭނެކަމަކަށް. ްމިތަނަށް ޑްރާފްޓްކޮށްގެން

ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމެްއކަމަށް ްމިޤައުމުަގިއްްއިސްކަމަކަްށވާންޖެހޭނެ  1885ދެކެނީ،

ްވާަހކަތައްދަްއކާީން ްޕޮލިސީެލވެލްަގއި ްކުރިމަުގގައި ކުރިއަށްއޮތްތާނގައި
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ްއިސްކޮްށް ްޕާޓީަތުކގައި ްސިޔާސީ ްޕާޓީތަކުން. ްިސޔާސީ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ

ްވާންޖެހޭނީ.ް ްެއއެްއޗަކަްށ ްޚިޔާލު ްތިބޭމީުހންގެ ޒަޢީމުންގެެގގޮުތގައި

ްާބބެއް ްއިންތިޤާލީ ްއަންނައިުރ،ްްއެގޮުތގެމަތިން ްޑްރާފްްޓވެގެްނ މިތަނަށް

ްއިލެކްޝަންްސެގް ްއޮފް ްކޮމިޝަނަރ ްކަންތައްަތއް،  1890އިންތިޚާބީ

ކަންތައްަގނުޑ،ްއޭތާނގައިްެއތިބޭނެބަޔަކުްނުވަތަްއެތަންްޮއންނާނެްގޮތެއް.ް

ްޚިޔާލާިއްމިޤައުމުގަިއް ްޒަޢީމުންގެ ްމިްސިޔާސީ ްބައްޓަންވެގެންދާންޖެހޭނީ މި

ްމަތިފަޑީަގއި ްއެނޫންގޮތަކަްށްްތިއްބެވި ްއެއްގޮތަށް. ްޚިޔާލާ ްމީހުންގެ ތިއްބެިވ

ނޑެްއް ްއަުޅގަ ްއައިްސސިްއާޔ ްްޑރާފްޓްކޮށްގެން ްމިތަނަށް ްބާބު އިންތިޤާލީ

ްރައްޔިެތްއް ްތިންލައްކަ ްމިޤައުމަކީ ްާވންޖެހޭނީ ްދެން ްނުދޭނަން.  1895ވޯޓެއް

ްބާރުް ްެއމީހުންގެ ްއެބައުޭޅ. ްބޯ ްތިންލައްކަ ްއުޅޭތަނެއް. ގާތްަގނޑަކަށް

ްޑްރާފްޓްކުރެިވގެްންއެމީ ްބާބު ްމިއިންތިޤާލީ ްލިބޭނެގޮަތކަށް ްއަތަްށ ހުންގެ

މިތަނަށްްއަންނައިރުްއޮންނަންޖެހޭނެ.ްއެކަންކުރެވޭެނގޮތެްއަކމަށްްއަޅުަގނުޑް

ްެއް ްބެހިފައި. ްމުޖުތަމަޢުތަކަށް ްމިތިބީ ްރަްއޔިތުން ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ދެކެނީ

ްރަްއޔި ްބާރު ްރައްޔިތުންގެ ްއަތަްށްމުޖުތަމަޢުތަކާހަމައިން  1900ތުންގެ

ްކޮމިޓީތަކެްއް ްއެމީހުންނާހަމައިން ްކުެރވޭނެގޮަތކީ، ްއެކަން އަންނަންޖެހޭނެ.

ްއޮންނަންޖެހޭނެ.ް ްަގވަރމެންޓްތަެކއް ްލޯކަލް ްއެމީހުންގެ ްޖެހޭނެ. އުފެދެން

ްމިް ްވާނެގޮެތއް ްއިންތިޚާބު ްޮއންނަންޖެހޭނެ.ްއެ އެމީހުންގެްކައުްނސިލްތަކެއް

ްތަްއޔާް ްކޮމިީޓއިން ްމަރުޙަލާގަިއްޑްރާފްޓިންގ ްއިންތިޤާލީ ްއަންނަ ރުކޮށްގެން

ްއެއަށްފަހުގަިއް ްއޮންނަންޖެހޭނެ. ްލިޔެފައި ްބާބުގަިއ ްއިންތިޤާލީ  1905ނުވަތަ

ްބާރަކަށްާވގޮތަށް.ް ްބާރު ްރައްޔިތުްނގެ ްއަނެއްާކވެސް ފުޅާވެގެންދާންޖެހޭނީ

ްޖެހޭނެް ްމަޖިލިސް ްރަްއޔިތުންެގ ްމަޖިލިސް، ްރައްޔިތުންެގ ދެން

ޭއަގއިްމީހުންްްތިބޭނެގޮތެއް،ްއެްއުފެިދގެންްއަންނާެންްއިންތިޚާބުވާނެގޮެތއް

ްއެނގެންޖެހޭނެް ްއެތާރީޚެްއ ްއޮންނަން. ްިލޔެވިަފއި ްރަނގަޅަށް ގޮތެއް

ްއޮެވއްޖެއްާޔް ްއެބާުބ ްއެނޫންގޮތަކަށް ްއަންނައިރު. ްމިތަނަށް ްބާބު  1910އިންތިޤާލީ

ްދެންހުރިް ްއެއަށްފަހު ްމިއަންނަނީ ްދެން ްނުދޭަނން. ްޯވޓެއް އަޅުަގނެޑއް

ްލިބިގެންދާނެްމުސް ްބާުރ ްކޮމިޝަންތަކަށްވެސް ްއެ ްކޮމިޝަންތައް. ތަޤިއްލު

ގޮތްްހަމަްރަނގަޅަށްްމިބާބުންްއެނގެންޖެހޭނެ.ްއެނޫންގޮތަކުންްއޮވެއްޖެްއާޔް
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ްދެްން ްއެްއޗަަކށްވާނީ. ްއެހެން ްކޮންމެވެސް ްބާބަކަށެއް. ްއިންތިޤާލީ އެނުވޭ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ. ްއިންތިޚާބުެވްސްމިއަންނަނީ  1915ާޔގެ

ްބާބެއްަގިއް ްއިންތިޤާލީ ްގޮތް ްދެމިގެންދާނެ ްކަންަތއްތައް ްޭއގެ ހިނގާނެގޮތާއި

ނޑުމެންނާހަމައަށްް ްއަޅުގަ ްމިތަނަށް ްކޮމިޓީއިްނ ޑްރާފްޓިންގ

ްއެއްާޤނޫނުއަސާސީްން ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްމިނޫންގޮތަކަށް ގެނެސްދޭންޖެހޭނެ.

ްބަދަލުވު ްބަދަލުވާ ްޤާނޫނުައސާސީއަށް ްއެާވީންއަނެއް ްއޮެވއްޖެނަމަ ން

ްއަތަށްް ްމިއޮތް ްއޮީތ، ްޚިޔާލު ްއަޅުަގނުޑގެ ްދެން ްނޫން.  1920ރަނގަޅުގޮަތކަށް

ްއެކިވަރަްށް ްމިޮއތީ ްއިނގިލިަތއް ްއެކި ްމިއޮންނަނީ، ްމީތި ބަލާލާއިރު

ްެދއިނިގއްެޔއްްނެތް.ްއެހެންވީމާ،ް އެކިސިަފއިަގއި.ްދެެއއްެޗއް،ްެއއްގޮަތކުގެ

ްތަފާުތެވދާނެ ްޚިޔާލު ްމެންބަރުންނާ.ްްއަޅުަގނުޑގެ ްޢިްއޒަތްތެރި ބައެއް

ްއެވާހަކަް ްހުރެ ްއިޙްަްތިރާމްކުރާމީހަކު ނުޑެގްޚިޔާލު އެހެންނަމަވެސް،ްއަުޅގަ

ްއަޑުއެހިފަިއ.ް ްެއ ްރަނގަޅުގޮުތގައި ްއެއޮީތ  1925އަުޑއަހައިފިމީހަކަށް

ްއެއްލާީލާމް ްފަށްޖަހާފައި ްއެ ްބޭފުޅެއްެވއްޖެްއޔާ ްބޭނުންނޫން އަުޑއައްަސވަން

ްއަޅުަގނޑު ްމިތަޅުމުަގިއްްނިމުނީ. ްމިތާނގަިއ ްިޚޔާލު ްއަޅުަގނުޑގެ ވާޖިބަކީ

ްޝަރީޢަތެއްް ްއިލާީހ ްެއްއވެސް ްދެޭކގޮތުަގއި ނޑު ްއަުޅގަ ފާޅުކުރުން.

ްހިނގާފައިހުިރްކަންކަމަކަްށް ްއެކަމަށް ްނެތް،ްޭއެގކުރިން ބާއްވާަލއްވާފަަކެއއް

ްއެދެް ްހަނދާންވޭ. ްއެބަ ްވާހަކަެއއް ްރަނގަޅު ްވަރަށް  1930ްންއެތަންފީޒުާވގޮތަކަށް.

ްމިާތް ްއެހެންނަމަވެސް، ްެގއްލުންތަކެއް. ްބޮޑު ްވަރަށް ްލިބުނު އަޅުަގނޑަށް

ް ްމިޤައުމުަގިއ91ްްދަންނަވާލަންޖެހޭ. ްސަރކްސަމިްޓ ްއަހަރު ަވނަ

ްައޅުަގނުޑް ްމެންބަރެއް ްޓާސްކްފޯސްެގ ްއުެފދުނު ްއެތާ ހިނގަމުންދިޔައިރު،

ްޭއގެ ނުޑވެސްހުޭރ ްއަުޅގަ ްކާެޑްއއަޅުވާަފއި ްފާޑެްއ ްކަުރގަިއ ތެރެއަްށްމިއީ.

ްމިއީް ްމީހެއް ްއުޅެަފއިހުރި ްޓާްސކްފޯސްތަކުަގއި ްގިނަ ްވަރަށް  1935ލާފައި.

ްއެާތް ނޑު ްައޅުގަ ްކޮންމެައކަސް ްއެގޮތުން ްެދން ްުއޅުނުއިރު. ސަރުކާރުަގއި

ނުޑް ްއަޅުގަ ްއައިސް ްއަންނަނީ، ްޢުަުމަރު ްދޮންޖޭމް ްއެއްެރއަކު ހުއްޓާ

ްމި ްތަޙުޤީޤެއް ްއެކުރި ްލާަާފައި ްޖަލަށްލީ. ްދޫނިދޫ އަންނަނީ،ްގެންގޮސް

ްދެންް ްމިއީ. ްމީހެކޭ ްގޮްއވާލަންުއޅޭ ްދަރުބާރުގެ ްސަރކްސަމިްޓ، ބާއްަވއުޅޭ

ް ްގޮޅިތަެކްއ211ްްއޭގެފަހުން ްިޓނު ްހަފޫޓުގެ ްފޫޓު ްތިން ްމީހުން،  1940ވަރަކަްށ
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ްމިތިބެނީް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއޭގެތެރޭަގއި ްހުންނަނީ. ހަދާފައި

ްދަ ްސުވާލުކުރަނީ ްމި ްބައިތިްއބާފައި. ރުބާރުގެްރާމާމަކުނުތަކެއްހެން

ްމިކަންތަްއްހިނގާދިޔަީއ.ް ްއުޅުނީމެްއނޫންހޭ.ްކިހިނެއްހޭ ްކަލޭމެން ގޮްއވާލަން

ދެންްކޮންމެއަކަސްްމިްދަންނަވަންއުޅޭްއެްއޗަީކ،ްދެންްޓަސްލާފައިްރައީްސް

ްަރއީްސް ްމިތަޅުުމގައި. ްެފއްޓެވީ ްބާއްވަން ްމިާތ ްޖަލްސާތަކެއް  1945އޮފީހުން

ްރައް ްމިތާނގައި ްފޮތްފޮނުވައިގެން ްއެއްކުރީ.ްއޮފީހުން ްމަޖިލިސް ޔިތުްނގެ

ްަމކުނުތަކެްއކަންް ްވަކި ްމިއީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްބެހޭގޮތުން އަޅުަގނޑުމެންނާ

ްޖަލްާސް ްރެއާދުވާލު ްމިތާނގައި ްއެނުގމަށްފަހު ްމޫނުތަެކއްކަން ވަކި

ްފެނިފައި.ް ްވަކިބަޔަކު ްމިތިބީ ްއޭރު ްހެދީ. ްޤާޫނނެއް ްޓެރަރިޒަމް ބާއްަވއިގެން

ްއުފެއް ްޤާނޫނުގަިއްމިމީހުންނަށްޓަކައި ްެއ ްެއއީ. ްޤާނޫނެއް ްެއޓެރަރިޒަމް  1950ދި

ްޢަމަލުތައްކޮށްފައިިތިބް ްމިފަދަ ްމީގެކުރިން ްލިޔުުނ، މާއްދާއެއް

މީހުންނަށްވެސްްމިޤާނޫނުގެްދަށުންްޢަމަލުްހިންގޭނެއޭ،ްތަންފީޒުކުރެވޭެނއޭ.ް

ްގަންދީް ނޑު ްައުޅގަ ްޙަޤީޤަތުަގއި ްެބދުނުބަޔަކު، ްއެ ްޭއގައި އެގޮުތގެމަތީން

ްކަމެއްްހުވާކޮށްފަ ްއެްއެވސް ްދަރުބާރުގެއާބެހޭ ްދަންނަވާފާނަން، އި

ްރޭިވް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނެތް، ްއެނގިފަަކެއއްވެްސ  1955އަޅުަގނަޑކަށް

ްމިހާރުވެސްް ްއުފައްދައިގެން. ްމިސަރުކާރުން ްހަމަ ްއެއީ ްނޫން. ރޭވުމެްއވެސް

ްެއިކް ްއުފައްދާ ްއުފެއްދުންތަެކއް ްއާ ްފަސްއަހަރަކުން ްކޮންމެ އެިކއެކި

ްނެރޭ ްނަުމަގިއްކަންކަން ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްެއއްެޗއް. ްހިންގި ްނެރެެގން ފަދައިން

ްެއކަމަކު،ް ްގެންިދޔަ. ްިކޔަމުން ްބަޔާންތައް ްރޭިޑޯއއިން ްޤައުމީ ދިވެހި

ްހަމަގައިމުންެވްސް ްބަޔާނެްއ ްސޮއިކުިރ ްއަތުްނ ްއަމިއްަލ  1960އަޅުަގނުޑ

ްވާހަކަައކީ،ް ްދަންނަވަންއުޭޅ ްމި ްކޮންމެއަކަސް ްދެން ނޯންނާނެ.

ް ްމި ްައންނަގޮތަށްައިއ32ްްޤާނޫނުއަސާސީ ްދެމިގެން ްއަހަރުން ަވނަ

ްިއޞްލާޙުކުރެޭވް ްނެތް. ްމައްސަލަެއއް ޤާނޫނުއަސާސީެއއްިވޔަސް

ްޚިާޔުލް ްައޅުަގނޑުެގ ްޤަބޫލުކުރަން. ްއޭތި ނުޑ ްއަުޅގަ ޤާނޫނުއަސާސީެއއް.

ްވަކިފޮތެަެްއަގިއް ްކިޔާަފއި ްޤާނޫނުއަސާސީއޭ ްމި ްތަންކޮޅަކީ،  1965ތަފާތުވާ

ްހުރިހާ ްމީެގކުރީެގ ްބުނެފިްއާޔްްލިޔެފައި ްބާޠިލުެވއްޖެއޭ އެްއޗެހިތަްއ

އަޅުަގނުޑްމާނަކުރާނީްހަމަްމިހާރުްމިއޮތްްފޮތަކީްމިީއްއަްސލުްފޮތްކަމަށް.ް
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ްމިތަނަށްް ްމިސާލަަކށް ްމަންސޫޚުވެފައިކަމަށް. ްއެހެރީ ްފޮތްތައް ކުރީ

ްކަޅުހުރައެްއް ްބިމެަެއް. ްނަމެއްކިޔާ ްކޮންމެެވސް ްމިއީ ބަލާލިޔަސް،

ްހުރަ ްއެހެން ްމިބިްންކޮންމެވެސް ްމިތާނގައި ްވެދާނެ.  1970އަަކށްކަމަށްވެސް

ްއެބައޮތް.ް ްރަޖިސްޓްރީކޮށްދެއްާވފައި ްސަރުކާރުން ްބިން ްމި އެބައޮތް.

ްމިް ްޢިަިމާރާތް. ްމިހިރަ ްމިހާރު ްމިތާމިހިރީ، ރަޖިސްޓްރީކޮށްދެއްވާަފއި

ްމިް ްިޢމާރާތަށް. ްމި ްލެވިފައިހުރި ްކޮަޓރިތައް ްމިގޮތަށް ޢިމާރާތްވާނީ

ްމިބު ްޕާކިސްތާނުްޢިަިމާރާތާދޭތެރޭ ްމިހިރީ ްޢިަިމާރާތެކޭ.ްމިތަން ްކުރީގެ ނަނީ

ްއެމީހުްން ްމިބިން، ްއަިއގޮތަށް ްއިްސލާމުން ްދީގެން  1975ސަރުކާރުން

ްަވިކް ްހަދާފައިހުރި ްއަޑުއެޭހގޮތަށް ްދައްކާވާހަތަށް ްމިތާ ބޭނުންގޮތަކަށް

ްމިތާނގައިހުިރް ްކުރިން ްމިތަނަށް. ްމިތަންވާނީ ްބުނާނީ. ްތަނެކޭ ވައްތަެރއްެގ

ްއަޅުަގނުޑްްޢިަިމާރާތަކީ ްއެހެންވީމަ، ްޢިަިމާރާތަކީ. ްމި ނުބުނެވޭނެ

ްއެީއްއެއެތިކަމަށް.ް ްެއއްޗަކީ ްއޮންނަ ްއެންެމފަހުގައި ްއަބަދުވެސް މާނަކުރާނީ

ްައންނަނަކީކަމަކަށްް ްވާރުަތެވގެން ްެއއްޗެހި ްހުންނަ  1980އޭެގކުރީަގއި

ްއެކިމީހުންގެް ްޚިޔާލު. ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްއެއީ ްޤަބޫލެއްނުކުެރޭވ. އަޅުަގނަޑކަށް

ްބޭނުންވެގެންުއޭޅްޚިޔާ ްބާބެއް ްމިކަހަލަ ްމިހާރު ްދެން ްތަފާތުވާނެ. ލު

ް ްވަޒަންކޮްށލެވުނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްެފންވަރު ްއޮތް 238ްވަގުެތްއގަިއ،ްމިޤައުމު

ްހުރިހާް ްމިޤައުމުގެ ްހުށަހެޅުން. ްބޮޑު ްހުށަހެޅުުނ ްޖަލްސާގައި ވަނަ

ްބަ ްބަލާލައިރު، ްނަތީޖާއަށް ްއޭގެ ްހުށަހެޅުން. ްހުށަހެޅި  1985ރާބަރުްބޮޑުންެވގެން

ްނަޒަުރްހިންގާލާއިރު،65ްް ްވަިކަވކިން ްއެަބއޮތް.ްއެވޯޓުަތކަށް ްލިބިފައި ވޯޓު

ްއެިކއެިކް ްބެިހފައި ްަބއިބަޔަށް ްއެކި ްިމޤައުމު ްއެބަތިއްެބވި އޭގެތެޭރގައި

ްގޮތުނާ،ް ްުމދަލުގެ ްގޮތުންނާއި ްޖާހުަަގެ ްގޮތުންާނިއ ފައިސާވެރިްނގެ

ްވޯޓުދީ ްމީހުން ްކޭމްތަުކގެ ްއެކިެއކި ްބެހިފައިހުރި ްބަރާަބުރ66ްްފައިހުރި ވޯޓު

 1990ލިބިފައިްއެބައޮތް.ްޭއގެތެރޭަގިއްގއ.ގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަުރްދެއްވާަފއިވޭ.ް

ްފ.އަތޮޅުެގް ްދެއްވާަފއިޭވ. ްޒާހިރުބެ ްމެްނބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ގދ.ގެ

ްއަަަްލް ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްދެއްވާފައިވޭ. ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްދެއް ްސުލައިމާންެވސް ްޖަމާވެެގްންއަޚް ްވޯޓުތައް ްމިހިރަ ްމިހިރަ ާވފައިވޭ.

ްޙާލެއްަގިއް ްއެްއެވސް ްގޮތް. ްއޮތް ްމިޤައުމު ްމިއަދު ްނަތީޖާއަކީ އެނުކުތް
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ްފެންނަގޮތުގަިއ،ް ްނަތީޖާ ްހުށަހެޅުމުގެ ްބޮޑު ްއެނަތީޖަލާ  1995އަޅުަގނަޑކަށް

ްސަރުކާރަކަށްް ްއިންތިޤާލީ ްއޮތީ ްމިޤައުމު ްދެންނެވޭކަށްެނތް އަޅުަގނަޑކަށް

ްއޭގަިއްބޭނުންވަފަ ްބޭނުންފުޅުވެގެްނޮއތްނަމަ، ްސަރުކާރަށް ްއިންތިޤާލީ އެކޭ.

ްސަރުކާރެްއް ްއިންތިޤާީލ ްނުކުމެގެންދިޔައީހީ. ްއެނަތީޖާ ްގޮތަކަްށ އެހެން

ްޭބނުންވެއްޖެްއޔާް ްަރއްޔިތުން ްބޭނުންެވއްޖެއްަްޔާ ް އަޅުަގނޑުމެން

ްރައްޔިތުްނގެް ްކުެރވިދާނެ. ްކޮންމެކަމެއްެވސް ްަރއްޔިތުންނަށް  2000ްގެނެވިދާނެ.

ްބޭނުންވެއްޖެްއާޔް ްރައްޔިތުންގެ ްއޮންނާނީ. ްއަތުަގިއ ްރައްޔިތުންގެ ބާރު

ްހަދަންް ްޤާނޫނުއަސާސީެއއްވެސް ްއެހެން ްއުވާާލފައި ްވީދާލާ ޤާނޫނުއަސާސީ

ްއެް ްތިބީ ްިދވެހިރައްިޔތުން ްއަދި ްއެހެްނނަމަވެސް، ްހޮިވވެސްދާނެ. ބަޔަކު

ްހު ްބޮުޑ ްމި ްއެނގެނީ ްމި ްއަޅުަގނޑަށް ްނޫންކަން ށަހެޅުމުގެްފެންވަރެްއގަ

ްރައްޔިތުންެގް ްއެއްފެްނވަރު، ްރައްޔިތުންގެ ްއެހެންވީމަ،  2005ނަތީޖާއިން.

ްއެއީް ްބިނާެވެގންދާނީ. ްަޤއުމުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްެއއްފެންވަރަކަށް ވިސްނުމާއި

ްެއވާހަަކް ްސޫރަުތގަިއެވސް ްރަޢުފް ްގޮތް. ްއޮްތ ްެއކަން ޤުރުއާނުަގއިވެްސ

ްިމއޮން ްވަޙީާބވާލަްއވާފައި ްގޮތަކަށް ްަރއްޔިތުްންއެކަހަލަ ްއެަޤއުމެްއގެ ނަނީ.

ްބޮޑުން ްޤައުމެްއގެ ްއެ ްހިނދެއްަގއިނޫނީ ބަދަލުނުކުރައްވާނޭޭތ.ްްބޭނުންވެއްޖެ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްކޮންމެހެން ްމިމާނަކިޔާލީ. ްއަިމްއލައަށް ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްމިއީ  2010ދެން

ްޢާަާޔަތްތައްް ްޤުރުއާުނެގ ްމާނަކިޔާ ްޤުރުއާނުގެ ްމިތާ ްނެތް ބޭނުމެއް

66ްރަްއިޔތުންްތިބިގޮތަށްްއެޤައުމެއްްޮއންނާނެ.ްމިް،ްކިޔާކަެށއް.ްއެހެންވީމާ

ްއެނިގެގްން ްެއއްެޗއް ްބޮޑު ްވަރަށް ްއެނގެނީ، ނޑުމެންަް ްއަުޅގަ ވޯޓުން

ްއެފަދަްބޮޑުްބަދަލަކަށްްތައްޔާުރވެފަެއއްް އެބަދޭ.ްއަދިްމިޤައުމުްޙަޤީޤަތުގައި

ްވިސްނުންތަކަްށް ްބޭފުޅުންގެ ްކޭމްޕްތަކުެގ ްެއކިެއިކ ްމިވޯޓުދިން  2015ނެތޭ.

ްބޭނުންވަނީބާލާ ްއަދި ްއެންމެންވެސް ްއެ ްކިތަންމެްްއިރު، ްމިހިރި މިހާރު

ްއިސްކޮްށގެންް ްއެމީާހ ްމީހެްއކަމަށްވިޔަްސ މުސްކުޅިވެަފއިހުރި

ްެއހެންނޫންނަމަް ްމާނަކުރަނީ. ްއޭގެން ނުޑ ްއަުޅގަ ކުރިއަށްދާންކަމަށް

ްދިވެހިް ްގޮތް. ްތިބި ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ްފެންނަންވާނެ ްމިއަދު މިތަޅުމުން

ްައިދްރައްޔި ްެއދައްކަނީ ްއެަދއްކަނީ. ްޭއގެން ްގޮތް ްއެތިބި ްމިހާރު  2020ތުން

ްއެއްފުށުންް ްނުޖެހޭ ްކޮންމެހެންނެއް ްއަޅުަގނޑުެމންނަކަށް ްއަދި އަހަރުމެން،
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ްމާނަް ްމިަިބަހުގެ ްއިންތިޤާލް، ްމި ްޙަޤީޤަތުގައި ްޖަހާލާކަށް. އަނެއްފުށަށް

ްއިންތިޤާލުް ްއެމީހުން ްޕާކިސްތާނުން. ްދަސްވީ ްކުަޑއިރު ްއަޅުަގނޑު

ްއިންތިޤާލުް ްގެންަނން. ްއެއްެޗއް ްއެހެން ްމަރާލާފައި ްއެއްެޗއް ބޭނުންކުރަނީ

ްްއޭކަޓުަގޔާ ްމަރުވީ. ްއެމީހާ ްމާނައަކީ ްއޭގެ ްޙަޟްރަތަށްްهللاބުނެފިއްޔާ  2025ގެ

ްމިދެކެވެީން ްޙަޤީޤަތުަގއި ްމިވާހަކަ ްއެހެްނވީމާ، ްދެވުނީ. އެމީހާއަށް

ންްއެފަދަްގޮތަކަްށްއިންޤިލާބެއްްހަމަްއެއްެޗއްްބަދަލުކޮށްލާްވާހަކަ.ްރައްޔިތު

ްހަމަް ނޑު ްައޅުގަ ްައިއއްސަ. ްއެދުވަސް ްެއޮއތީ ްތިބިްއޔާ ތާއްޔާުރވެފައި

ްރައްޔިތުްން ްހަމަ ްގެންނަިވއްޔޭ ްއިންޤިލާބެއްވެސް ްހަމަ ޤަބޫލުކުރާނަން

ްގެެންސް ްވެރިންވެސް ްއެހެން ްވެރިންނޫން ްތިބި ްމިހާރު  2030ބޭނުންވެއްޖެްއޔާ.

ްގެންދަންް ްއެކަން ްއެޭދގޮތަކަށް ްކުީރްރައްޔިތުން ނޑު ްއަުޅގަ ވީއޭ.

ްއިންޤިލާުބެގް ްއޮންނާނީ ްކޮށްފައި ްމާނަ ްއިންތިޤާލުެގ ދުވަހެއްަގިއވެސް

ްހަަމް ްއިންޤިާލބެއްވެސް ްއެ ްބޭނުންވެއްޖެއްޔާ ްއެހެން މާނައިގައި.ްަރއްޔިތުން

ްރައްޔިތުްން ްބާުރ ްރަްއޔިތުންގެ ްއެީއ ްަމއްސަލަެއއްނެްތ. ގެންނަންވީ.

ްއެމީހުންނަށް ްހޯދޭނެ ްއިންޤިލާބެްއްބޭނުންގޮތަކަށް ްވެއްެޖއްާޔ ްއިންޤިލާބެއް .2035 

ް ްމީހާ ްހަދާނީ. ްއެހެންގޮތެއް ްއެހެންގޮތެްއވެއްެޖްއޔާ އަހަރ71ްްުގެންނާނީ.

ްތިއަރީެއްއެގް ްނުބަިއ ްވަރަށް ްެއއީ ްނޫން. ްމުސްކުިޅީވކީ ްމީހާ ްެއއީ ވުމުން

ްވާހަކަ..
ް

 2040ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ނޑުމެންނަްށްްއަިރއަތޮޅުްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްައޅުގަ ްއެއީ ްދަންނަވާލާނަން. ްެއއްވާހަަކ ނޑު ްއަުޅގަ ްއަދި

ްއެްއކަމަކަްށްްއިލްޔާސްްުޙސަިއންްއިްބރާީހމްް ްދެކަމަކަށް. ްދަންނަވައިފި ްމަރުޙަާބ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްތައްޔާްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެ ްއެމަނިކުާފނު ްއޮތީްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ްެދަވނަކަމަށް ރުވަނީ.

 2045އަންހެނުންނަށްްކުރިމަތިލުން.ްއަޅުަގނޑަށްްޚަބަރުްލިބިފައިާވްގޮތުންްމިހާރުް

ްއެަބް ްފަާރތުން ްއަންހެނުންގެ ްބޭފުަޅކު ްކިޔާ ނާސިރާ

ްއެކަމަނާައީކް ްނުދަންނަވާނަން ނޑު ްައޅުގަ ތައްޔާުރވެަވޑަިއގަންނަވާ.

ްެއކައުންްޓގަް ްޭއނާގެ ްއެހެންނޫންނަމަ ްއަދަެދްއްމޮޔައެކޭ. ްިޑޖިޓުގެ ްދިހަ އި
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ްތައްޔާުރވާން.ް ްިމކަމަށް ްބެންކޮކަްށގޮސް ްރާވާަފިއއޮތީ ްމިހާރު ނޯތީސް.ްއޭނަ

ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއިރާަދކުރެްއވިްއޔާ  2050އެހެންވީމާ،

ްއެީއް ްކުރިއަްށއޮްތތާނގައި. ްހުންނާނެ ްއަންހެަނކުވެސް ްވާދަކުރާނެ އެުކގައި

ްަގއިްއަުޅަގނޑުްދެކެން.ްއުފާވެރިްޚަބަރެްއކަމު

ް

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްކިަޔާވް ްއެތާނގައި ްެއނގިަވޑަިއގަންނަާވކަމަށް ްކަންތައްަތއް  2055ޕާކިސްތާނުގެ

ްދެއްވާފަިއާވް ްސަރުކާރުން ްޕާކިސްތާނު ްމިއީ ްވިދާުޅވީމަ، ވިދާޅުިވކަމަށް

ްހުިރގޮްތްޢިމާ ްކަންަތއްތައް ްއެތަުނގެ ްވާހަކަފުުޅގައި ްެދއްެކވި ރާތެއްކަމަށްވާތީ

ްއިތުރަކަށް،ްއާދެ،ް ްކޮންމެހެން ްހީކުރަން.ްދެން އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެކަމަށް

ްދެންްއައްުޑއަތޮުޅގެްޢިއްޒަތްެތރިްމެންބަރުްޙުސްނުއްސުޢޫދު.

ް2060 

ްއިްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުް ްއާދެ، ްކުރަންޖެހެނީްއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ްއިންތިޒާމުތަކެްއ ްންތިޤާލީ

ްިއންތިޚާބުތަކެްއްްޙުސްުންއސުޢޫދުްާވހަކަެދއްކެުވން: ްޝާމިްލވާ ްޕާޓީތައް ްހުރިާހ އިންޞާފުވެރިކަާމއެކު

ްޑިމޮކްރަސީ،ްިދވެހިރާއްޖެއަްށް ްބޭްއވުމަށްޓަަކއި.ްިދވެހިރާއްޖޭަގއި ރާއްޖޭަގއި

ްއެުސވާ ްނޫންތޯ، ްުނވަތަ ްގެނެިވއްޖެތޯ ްލިބޭނީްޑިމޮކްރަސީ ްޖަވާބު ލުެގ

ްބޭއްިވއްޖަކަމަްށް ްރާއްޭޖގައި ްއިންތިޚާބެއް ްއިންޞާފުވެރި  2065މިނިވަން

ްގޮތަަކށްްނިންމޭނީ.ް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއިންތިޚާަބކުން ވެއްެޖއްޔާ.ްއެޭބްއވޭ

ްމެަެދުވެރިކޮްށް ްމިޤާނޫނުއަސާސީ ްޑިމޮކްރަސީ، ްމިއެދޭ ްދިވެހިން އާދެ،

ްގެނެިވއް ްހަމައަށް ްރައްޔިތުންނާއި ްނޫންކަންްދިވެހި ްނުވަަތ ޖެކަން

ްއިންތިޚާބުތައް.ް ްމިދަންނަވާ ްވެގެންދާނީ ްޓެސްޓަކަށް ްއެިސޑް ނަޑއެޅެނޭ ކަ

ްމިނިވަންކަމާިއް ްމިއިންތިޚާބުތައް  2070އެހެންކަމަށްވުމާެއުކ

ްއަޅުަގނުޑް ްތައްޔާރުކުރުަމކީ ްމާހައުލެއް ްބޭްއވޭނެ އިންޞާފުވެރިކަާމއެްއކޮށް

ްލާ ްމައްޗަށް ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ްއެސިްޑްދެކޭގޮުތގައި ްމިދެންނެވި ޒިމްކަމެއް.

ްހުރިހާް ްކުރި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެއްެޖއްޔާ ްފެއިލްެވއްޖެކަމަްށ ޓެސްޓުން

ްބީދައިންް ްއޮތް ްއިހުވެސް ްއޮންނާނީ ްކަން ްނާކާމިޔާުބވީ. މަސައްކަތްތަެކއް

ްއިންތިޚާބެްއް ްއިންޞާފުވެިރ ްމިނިވަން ްއާދެ، ްވަުޅަގއި. ްއޮތް  2075އިހު
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ް 31ްްނުބޭއްވޭނެ، ްޤައުމުގެ ްކޮންޓްރޯލްކޮށްްއަހަުރ ހުރިހާކަމެއް

ްމީހެއްެގް ްއައި ްކުރަމުން ްވެިރކަން ްޮގތުގައި ްވެރިއެއްގެ ޚުދުމުޚުަްތާރު

ްެއީއް ްނުބޭއްވޭނެ. ްއިންތިޚާެބއް ްއިްނޞާފުވެރި ްމިިނވަން ހިޔަނީގައި

ްޙަޤީޤަތެއް.ް ްއޮތް ްފެންނަން ްތާރީޚުަުން ްދުނިޔޭެގ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ް ްކިއުާބގެ ްސުހާޓޯއަށްވެސް، ްކާްސޓްރޯއަށްެވްސްއެހެންނަމަ ްފިޑެލް  2080ރައީސް

ްމިނިވަންް ްމުބާރަކަށްވެސް ްޙުަުސްނީ ްޙުސައިނަށްެވސް، ްސައްދާމު އަދި

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްެއއީ ްނުބޭއްވޭނެ. ްއިންތިޚާބެްއ އިންޞާފުވެރި

ްއެބޭފުޅުންނަކަށް،ް ްމާހައުލެއް ްއެފަދަ ްޙަޤީޤަތެއް. ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ

ްވާދަކުރަ ްގޮުތން ްކެންޑިޑޭެޓއް ްބާއްަވއިެގްންއެބޭފުޅުން ްއިންތިޚާބެްއ ްއވާ

ްޤަބޫލުކުރަންް ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްއެޙަޤީޤަތް ްއެހެންީވމާ، ްއެކަެމއް.  2085ނުކުރެވޭނެ

ްމަނީެގް ްޕޮކެޓް ްއަުތގަިއ ްކެންޑިޑޭެޓއްެގ ްކުރިަމތިލާ ްއިންތިޚާބަށް އެބަޖެހޭ.

ް ްޭއގެއިްނ261ްްގޮތުަގއި ްޮއެވގެން ްބަޖެޓެްއ ްވެލްފެއަރ ްރުިފޔާގެ މިލިއަން

ްކުރަްއވަ ްއިންޞާފުވެިރްޚަރަދު ްމިނިވަން ްެވއްޖެއްާޔ ްގެންަދާވކަމަށް މުން

ްނުބޭއްޭވެން ްއިންތިޚާބެއް ްއިންޞާފުވެރި ްމިނިވަން ްނުބޭްއވޭނެ. އިންތިޚާބެއް

ްފަިއާސް ަުލަތުގެ ްދައު ްފުލުހުން ްސިފައިންނާއި ްބެލުމުެގްދަށުން  2090ޑިކްޓޭޓަުރގެ

ްސިޔާސީް ްަހދާ، ްވެބްަސއިޓްތައް ްްގރައުންޑް ްއަންޑަރ ްޚަރަދުކޮށްގެން

ްާކޅަްށް ްކޮށާ ްކުދިކުދިކޮްށ ްއިންޒާރުދީ ްމަރާލާނެކަމުގެ ްމީހުންނަށް އިދިކޮޅު

ްއިންޞާފުވެިރް ްމިނިވަން ްވެއްޖެއްޔާ ްކުރެޭވަކމަށް ްއިންޒާރު ދޭނެކަމުގެ

ްއިންޞާފުވެިރް ްމިނިވަން ްނުބޭއްވޭނެ. ްދިވެހިރާއްެޖއަުކ އިންތިޚާބެއް

ް ްއިންތިޚާބު ްމީޑިއާ ްދައުަުލަތުގެ ްނުބޭްއވޭނެ ްއެްއްއިންތިޚާބެއް  2095ކުރިމަތިލާ

ްއިންޞާފުވެިރް ްމިނިވަން ްޮއވެގެންެނއް. ްތެރޭަގއި ްމުުށގެ ކެންޑިޑޭެޓއްގެ

ްުމވަްއޒިފުންނަީކް ްވެރިންނާއި ްތިބޭ ްރަށްރަށުގެ ްނުބޭްއވޭނެ އިންތިޚާބެއް

ްވަީޒާފް ްަވކިކޮށް ްަވޒީފާއިން ްކެންޑިޑޭޓަކު ްއެއް ްކުރިމަތިލާ އިންތިޚާބަށް

ްބަޔަ ްބޭުނންވާ ްއެކެންިޑޑޭޓް ްމާހައުލެއްަގއެއް.ްބަދަލުކޮށް ްެދވޭ ްވަޒީފާ ކަށް

ްކުރިމަތިލާް ްއިންތިާޚބަށް ްނުބޭއްވޭނެ، ްއިންތިޚާބެއް ްއިންޞާފުވެރި  2100މިނިވަން

ްބޭނުންކޮށްގެްން ްވަޞީަީލަތްތައް ްދަޢުލަތުެގްފައިސާއާއި ްކެްނޑީޑޭޓަކަށް އެއް

ްލިބޭކަމަށްް ްފުރުޞަތު ްކެންޕޭންަްކުރުމަށް ްައދި ްވާދަކުރުމަށް އިންތިޚާބުަގއި
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ްމިކަންކަންްވެއްެޖއް ްއެބަޖެހޭ. ްބަދަލުކުރަން ްައޅުަގނޑުމެން ްމިކަންކަން ޔާ.

ްއެބާބުެގް ްލިާޔއިރު، ްބާބެްއ ްއިންތިޤާލީ ްބަދަލުކުެރވޭނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

 2105ތެރެއިންްއެހެންްނުވާެނގޮތަކަްށްކަންކަންްހަމަޖެއްސިގެން.ްެއކަންްކުރުމުެގް

ްޝަ ްއަޅުަގނޑު ްއޮތްކަމާއިމެދު ްމިމަޖިލީހަށް ްއކެއްނުކުރަްނ.ްޤާބިލްކަން

އާދެ،ްމިނިވަންްއިންޞާފުވެިރްއިންތިޚާބެއްްނުބޭއްވޭނެްތަުކރާރުކޮށްްއެަތްއް

ފަހަރެއްގެްމަތިންްބޭއިންޞާފުްއަދިްބޭއިންޞާަާފުގޮތުަގއިްއިންތިޚާބުތަކެްއް

ަަކަށް.ްމިނިވަންްއިންޞާފުވެރިްއިންތިޚާބެއްްނުބޭއްޭވެން ބާއްވާަފއިވާްވެރިއަ

ްމަކަާރއި ްތަޖުރިބާްްއިންތިޚާބުތަކުގެ ްއޮުޅާވލުމުގެ ްއޮޅުވާލުންތަެކއް  2110ޙީަލތްހަދާ

ްބާބެއްް ްިއންތިޤާލީ ކޮށްފައިާވްވެިރއަކަްށްެއކަމެްއްނުކުރެވޭނެ.ްއެހެންެވގެން

ްކުރިންް ްއެކުލަވާލާިއރު، ްއެބާބު ްއަދި ްބާއްވަންޖެހެީނ އަޅުަގނޑުމެން

ް ްކޮށްަފއިާވ، ްމީހަކަްށ31ްްރައީސްކަން ްކޮށްަފއިވާ ްރައީސްކަން އަހަރު

ްއޮެވގެްންހު ްގޮތަކަށް ްކުރިމަތިލާ ްމީހަކު ްެއފަދަ ްނުވަތަަަ ރެވޭނެގޮތަކަށް

ްކުރެވޭެން ްއެަކން ްދެޭކގޮތުަގއި ނޑު ްައޅުގަ ްހަމަޖެއްސުމަކީ  2115އެކަން

ްމިއޮތީް ްމިހާރު ްދެޭކގޮތުަގއި، ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންކަމަށްވުާމެއކު ގޮތެއްނޫން.

ްއާ ްމީހަކަށް ްކޮށްފަިއވާ ްރައީސްކަން ްދެދައުރަށް ދައުރަކަްށްްއަޅުަގނޑުމެން

ްއެންމެް ްއެހެންކަމުން ްފާސްކޮށްފައި. ްނުލެވޭނެގޮތަށް ްކުރިމަތި ރައީސްކަމަށް

ްިއންތިޚާބުކުރެިވް ްރައީްސކަމަށް ްަހދައުރަކަށް ްވާނީ ްގޮަތކަށް ރަނގަޅު

 2120އެމަޤާމުްފުރުއްވާފަިއވާްމައުމޫންްޢަަަބްދުލްޤައްޔޫމްްއިސްވެްހުންނަވައިެގްން

ްުކރުމަށްޓަކަ ްތަންފީޒު ްމަރުހަލާްމިޤާނޫނުއަސާސީ ްއިންިތޤާލީ ްބޭނުންވާ އި

ްކެންޑިޑޭެޓއްެގް ްިރޔާސީ ްއެމަނިކުފާނު ްއެހެންނަމަެވސް، ނަޑއްތުކުރުން. ކަ

ްގޮުތަގިއް ްޒަޢީމެއްގެ ްއެމަނިކުފާނު ްއަދި ްކުރިމަތިނުލެއްވުން. ގޮތުަގއި

ްމިނިވަްން ްދެއްވާ ްއިޞްތިޢުފާ ްަޒީއމުކަމުން ްޑީ.އާރް.ޕީގެ ހުންނަވާ

ްްސޓޭ ްއޮފް ްހެޑް ްމަރުޙަަަލާްމުސްތަޤިއްލު ްމިއިންތިާޤލީ ްގޮުތަގއި  2125ޓެއްެގ

ްދެކޭގޮތުަގއިް ނުޑ ްއަުޅގަ ްގޮތްވުަމކީ ްކަޑައްތުުކރެވޭނެ ްމަރުހަލާ އިންތިޤާލީ

ްއިންތިޤާލީް ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްއިންޞާފުވެރިކަާމެއއްކޮށް އެންމެ

ްޤާނޫނުއަސާސީެގް ްއިޞްލާޙުކުރާ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެްނ މަރުޙަަަލާ،

ްރައްޔިތުް ްދިވެހި ްލިބޭނެގޮތް.ްފޮނިމީރުކަން ްފުރިހަަަމައަށް ްއެންމެ ންނަށް
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ްޑީ.އާރ.ޕީައްށް ްިއއްެޔ ްއާދެ، ްއެދުން. ްއެދޭ ްައޅުަގނޑުމެން  2130އެގޮްތވުމަކީ

ްމަރުޙަލާގަިއް ްއިންތިޤާލީ ްމެންބަރުން ްަބއެއް ނިސްަްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ

ްއެންމެް ްހުށަހަޅުްއާވފައިވާ ްގެންދެިވއިރު، ްސިަފކުރަްއވަުމން ކަންކުރާނެގޮތް

ހެޅުއްވުަމކީ،ްިރޔާީސްއިންތިޚާބުްއެންމެްފުރަތަމަްބާއްވަން.ްއާދެ،ްބޮޑުްހުށަ

ްމިހާރުް ްބިނާކުަރއްވާަްަފިއވަނީ، ްހުަށހެޅުއްވުން ްހުށަހެޅުއްވި އެބޭފުޅުން

ްދެއަހަރުދުވަސް،ް ްޮއެވގެން ްމިއޮތްގޮތަށް ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުްނގެ  2135މިއޮތް

ްއިންތިޤާލީ ްދެމިގެންދާކަހަލަ ްމުއްދަތަށް ްދުވަހުގެ މަރުޙަަަލާއަކަށް.ްްދެއަހަރު

ްެއގޮތަްށް ްފިަޔަވޅެއް، ްނުރަނގަޅު ްވަރަށް ްެއއީ ްެދކޭގޮުތަގއި އަޅުަގނޑުަު

ްމިގެންނަް ްއަޅުަގނޑުެމން ްސަބަބަކީ ްވެއްޖެްއޔާ. ހަމަޖެއްސިއްޖެކަމަށް

ްރައްޔިތުންެގް ްގޮަތކަްށ ްއާ ްއަމާޒަީކ، ްއެއް ްމައިަގނޑު އިޞްލާޙުތަުކގެ

ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ްބައްޓަންކުރުން. ްއަދަަކްށްްމަޖިލިސް ްގިނަ  2140އެންމެ

ްބޭސްްޑް ްބްރޯޑް ްތަމްޞީލުކުރެވޭެނގޮތަކަށް ޝާމިލްވާނެގޮތަކަްށ،

ްހާސިްލްނުކުރެވެންާޏް ްމަޤްޞަދު ްއެކުަލވާލުން.ްއެ ރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހެއް

އަޅުަގނޑުމެންނަށްްމިްރައްޔިުތންގެްމަޖިލިސްްއަލަށްްއެކުަލާވލިގޮތްްދިވެިހް

ްުނގެނެވޭކަ ްހަމައަށް ްދެޭކގޮތުަގިއްރައްޔިތުންނާ ްައޅުަގނޑު ްވެއްެޖއްޔާ، މަށް

ްާއް ްމަޖިލީހަށް، ްރަްއޔިތުންގެ ްއާ ްއަޅުަގނުޑމެންނަށް ްދުވަހަށް  2145ދެއަހަރު

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްނުވަތަ ނޑަައޅާފަިއއޮތްގޮތަށް ްކަ ްމިހާރު ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްހަމައަށްް ްރައްޔިތުންނާއި ްދިވެހި ްމީރުކަން ްފޮނި ްގޮތަށް،ްޭއގެ ނޑަައޅާ މިކަ

ްދު ނުޑްދެއަހަރު ްއަުޅގަ ްހަމަޖެހުމަކީ ްގޮތަކަށް ްއޮންނަ ްނުލިބި ވަހު

ްޤާނޫނުައސާސީ،ްމިހާރުް ްގޮތަކަްށްނުވާނެ.ްއާދެ،ްއާ ްރަނަގޅު ދެކޭގޮުތގައި

ްނުވަަތް ްލިޔަމު ްއެަބ ްއަުޅަގނޑުމެން ްޤާނޫނުައާސސީގަިއ ްއެކުަލވާލެވޭ  2150މި

ްގޮތް.ް ްޮއންނާނެ ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުންގެ ްފާސްކޮށްފައި ްމިއޮތީ މިހާރު

ްރައްޔި ްޢައްަޔންކުރައްވާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމަޖިލީހުގައި 8ްތުން

ްއަިދް ްނުިތއްބެވޭނެ. ްވަޒީރުންނަކަށް ްއަދި ްނުތިއްބަވާނެ، މެންބަރުންނެއް

ްއަތޮޅުތަކުްން ްއަދި ްނުތިއްބެވޭނެ. ްސަރވަންޓުންނަކަްށ ސިވިލް

ްއެހެންކަމަށްވުމާއެްއކޮްށް ްގިނަވާނެ. ްއަަަދަދު ްމެންބަރުންގެ  2155އިންތިޚާަާބުކުރާ

ްއިޞްލާޙުތަްއްއަ ްފާސްކުރާ ްމި ްމިހާރު ްދެޭކގޮުތގައި، ޅުަގނޑު
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ފާސްވުމާެއއްކޮށްްމިހާރުްމިއޮތްްރައްޔިތުންގެްމަޖިލިސްްުއެވންޖެހޭނެ.ްއޭެގް

ްސަބަބަކީްްލެޖިޓިމަސީ ްނުދެކެން. ްއަޅުަގނެޑއް އޮންނާނެކަމަކަށް

ްމިއޮްތް ްބުނެފައި ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމިހާރު ްނުިތއްބެވޭެނ ވަޒީރުންނަކަށް

ްނުތިއްބެވޭނެ.ްގޮތުން ްމެންބަރުންނަކަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްއަދި .2160 

ްކުރިއަްށް ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުން ްމިއޮތް ްމިަިހާރު އެހެންވުމާެއއްކޮށް

ް ްކަންކަުމެގ ްފާސްކުރަްއވާ ްއެމަޖިލީހުން ްލެޖިޓިމަސީއާދާކަަަމަށްވެއްޖެްއޔާ

ްއުފެދޭ.ް ްސުވާލު ްދޭތެރޭ ްސައްޙަކަމާ ްއުފެދޭ. ްުސވާލު ދޭތެރޭގައި

ްއިންތިޤާލީްއެަެ ްމަޖިލީހަކުން ްރައްޔިތުން ްއެފަަދ ހެންކަމަށްވުމާެއކު

ްކަންކަންް ްޮގތަށް ްޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ްއެމައްޗަށް ްޤާނޫނުހަދާ  2165މަރުޙަަަލާއެއްަގއި

ްާއް ްއަދި ްހަމަޖެހޭކަމެއްނޫން. ްދެޭކގޮތުަގއި ނޑު ްއަުޅގަ ކުރުމަކީ

ްމުއައްަސސާތަްއ،ް ްއެކުލަވާެލވޭ ްދަށުން ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްމެންބަރުންްއެމުއަްއސަސާ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ ްމިއޮތް ްމިހާރު ތަކަށް

ނޑުް ްއަުޅގަ ްޢަަައްޔަންކުރެްއވުަމކީ ްފުރުްއވާެންބޭފުޅުން ްއެމަޤާމުތައް ނުވަތަ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެހެންކަމަށްވުމާއެކު، ްނުވާނެ. ްހަމަޖެހޭކަމަކަށް  2170ދެކޭގޮުތގައި

ްމަޖިލިް ްރައްޔިތުންގެ ްބާއްަވންޖެހޭނީ ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްއިންތިޚާބޭ.ްދެކެނީ ސް

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްތެރޭަގއި، ްދުވަްސ ްމަސް ްތިްނ ްދެޭކގޮތުަގއި އަޅުަގނުޑ

ްޤާނޫނުއަސާީސެގް ްމިހާރު ްތެރޭގައި ްދުވަސް ްމަސް ްތިން ތަޞްދީޤުކުރެވޭތާ

ްއުނދަގޫކަމެއްނޫން.ް ްެއްއވެސް ްބޭއްވުަމކީ ްއިންތިޚާބެްއ މިލިޔެވުނުގޮތަށް

ް ްތެރޭގައި ްދުވަސް ްތިންމަސް ްމަޖިލީހެއްށްްއެހެންވުމާެއއްކޮށް  2175ރަްއޔިތުންެގ

ްމަޖިލީހުންް ްަރއްޔިތުްނ ްއެކުލަވާލެވޭ ްައލަށް ްެއގޮތުން އިންތިޚާބުކޮށް،

ްއެޤާނޫުނތަކާއެްއގޮްތާވް ްހަދަންވާނީ. ްޤާނޫނުތައް ްމަރުޙަަަލާގެ އިންތިޤާލީ

ގޮތުގެްމަތިންްއާްިރޔާސީްއންތިޚާބެއްްބޭްއވެންްވާނީ.ްއަލަށްްއެކުަލވާެލޭވް

ްމަޖިލީހުން ްމުައއްސަސާތަަކްށްްރައްޔިތުންެގ ްމެންބަރުން ޢައްޔަންކުރާ

ްމިނިވަންް ްދަުށން ްެބއްލެވުުމގެ ްއެބޭުފޅުންގެ  2180ޢައްޔަންކުެރވެންވާނީ،

ްމަޖިލީހުންް ްރަްއޔިތުންގެ ްއާ ްބާއްވަްނވާނީ. ްއިންތިޚާބެއް އިންޞާފުވެރި

ްާއް ްތިއްަބވަންވާނީ. ްކޯޓުަގއި ްސްޕްރީމް ްބޭފުޅުން ނަޑއަުޅއްވާ ކަ

ތަފާތުްމިނިވަންްކޮމިޝަންތަކަށްްާދއިމީްގޮެތއްަގިއްްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުން
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ްިމް ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންނޫންނަމަ ްއާދެ، ްޢައްޔަންކުރަންވާނީ. މެންބަރުން

ްނުދެވޭނެ.ް ްގެންގޮހެއް ްހަމައަކަށް ްރައްިޔތުންނަކާ ްކަންކަން  2185އުންމީދުކުރާ

ްިމޤާނޫނުއަސާީސް ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްބޭނުްނވަނީ ްރައްޔިތުން ދިވެހި

ްހިތަީކްކަ ްޑިމޮްކރަސީގެ ްލިބުން. ްވީާހއަވަަަހަކަށް ްކަންކަން ނަޑއެޅުނު

ްރައްޔިތުންެގް ްބާރު، ްރައްޔިތުންގެ ްރަްއޔިތުން، ްމަޖިލިސް، ރައްޔިތުންގެ

ްރައްޔިތުްން ްބަސްނުކިޭޔގޮތަކަށް، ްރައްޔިތުން ްއޮތުން. ބަސްކިޭޔގޮތަށް

ްޝާމިލްނު ްރަްއޔިތުން ްތަމްޞީލުނުކުރެވޭގޮަތކަށް،  2190ކުރެޭވްފުރިހަމަގޮތަކަށް

ްހޭދަވުމަކީް ްމަރުޙަލާއެއްަގއި ްއިންތިޤާލީ ްއަހަރުދުވަްސ ްދެ ގޮތަކަށް

ްރައީސް.ް ްޢިްއޒަތްެތރި ްޤަބޫލުުކރެވޭނެކަމެއްނޫން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.

ް

ްއާދެ،ްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްމެންބަރުން. ްިޢއްޒަތްތެިރ ްަރއީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި .`ް2195 

ނޑުމެންްްފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ:ޝަ ްައޅުަުގަ ްމަސަްއކަތުަގއި ްިއޞްލާޙުުކރުމުގެ ޤާނޫނުއަސާސީ

ްދިވެހިރާއްޖޭެގް ްބަދަލުތަކާގުޅިގެން، ްބޮޑެތި ްމިގެަނިއ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްތަނަވަސްކަާމިއް ްފާގަތިކަމާއި ްއުފާ ްލިބިގެންދާނެ ރައްޔިތުންނަށް

ް ްނޭޅޭގޮތަށް ްހުަރހެއް ްއެްއވެސް ްއެޙައްޤުތަްއްދުޅަހެޔޮކަމަށް ައޅުަގނޑުެމން

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމިމަޖިލީހުގެ ްއެއީ ްރައްުދކޮށްދިނުން ްރައްޔިތުންނަށް  2200ދިވެހި

ްއެަރއްދުޮކށްދިނުމަށްޓަކައިް ްވާަހކަ. ްމިދައްކާ ްމިއަދު މެންބަރުން

ްމިޤާޫނނުއަސާސީަގިއް ްކުރީގައި ްނިންމާލުމުގެ ްމިމަސައްކަތް އަޅުަގނޑުމެން

ްގޮްތތަ ްއިންތިޒާމުކުރާނެ ްލިބިދޭނެްއެކަން ްރަްއޔިތުންނަށް ްއެކަންކަްނ ކެއް

ްއެއަްށް ްއެަބޖެހޭ. ނަޑއަޅަން ްކަ ްޮގތްތަކެއް ްލިބިދޭނެ ތާރީޚުަުތަކެއް،

 2205އިންޤިލާބޭްއިންތިޤާލިއޭްކިޔަްސްއަދިްވަގުތީްއިންތިޒާމުަތކެކޭްކިޔަސްްއަިދް

ްިމް ްވީނަމަވެސް ްކަމުަގއި ްކީ ްގޮތޭ ްއިންިތޒާމުކުރާ ްެއކަން އަޅުަގނޑުމެން

ްެއއްވާ ްއަޅުަގނޑުމެްންކިޔެނީ ްދެކެޭވއިުރގަިއ، ްމިގޮތަށް ްމިވާަހކަ ހަަކެއއް.

ްައޅުަގނޑުމެންނަްށް ްއެބަހުރި. ްކަންތައްތަކެއް ވިސްނާލަންޖެހޭ

ްފަރާތުންް ްވެރިކަްނކުރާ ްމިރާއްޭޖގަ ްދިޔައީ ްިއިވގެން ފެނިގެންދިޔައީ،

ްއަދިެވްސް ްމުއްސަނދިންނާއި ްބާރުގަދަ ްތިބި ްޤައުުމގައި  2210އަބަދުވެސް
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ްބޮ ްެއއްކޮށްލަިއގެން،ްއެހެނިހެން ްފަރާތްަތއް ްާއއިލާތަކަްށްނިސްަްބަތްވާ ޑެތި

ްވެރިކަްން ްބޭނުންކޮްށގެން ްނުފޫޒު ްބާރާއި ްދަުށގައި ްބާުރވެރިކަމުގެ އެބަެއއްގެ

ްބަލާލުމެއްނެތް.ް ްަޙއްޤުތަކަކަްށ ްަރއްޔިތުން ްއައިތަން. ހިންގަމުން

ްފޭިރގަންނަ ްޙައްޤު ްވޯޓުލުމުގެ ްޮއންނަ ްލިބިފައިވާ ްހަމަްރައްޔިތުންނަށް ނީ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމިއީ ްބަލާލުމެއްނެތި. ްެއަކމަށް ްރަޙުމެއް،  2215ކުޑަކޮްށވެސް

ްދުވަހުް ްހުރިހާ ްމިއޮތް ްރައްޔިތުން ްހުރިހާ ްކަްނކޮޅުތަަކުކން ްހުރިހާ ރާއްޖޭގެ

ްވާަހކައަީކ،ް ްމިދަްއކާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްތަޖުރިބާ. ްހިތި ތަޖުރިބާކުރި

ްގެނެް ްބަދަލު ްމި ްއެކުަލވާެލޭވ، ް ްމި ްއިޞްލާޙުކުެރވޭްމިހެދޭ، ވޭ،

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްބަދަލުތަކާއިެއކީަގއި ްބޮޑެތި ްމިގެެނވޭ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްގޮތަްށް ްޤަބޫލުނުކުރާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރާއްޖޭަގއި ނޑުމެްނގެ  2220ހިނގާށޭ،ްއަުޅގަ

ްރަނގަޅަްށްއެންމެންނަށްް ްހެޔޮމަގުން ްއިްޞލާޙުކޮށް ްކަންތައްަތއް މިކުރެވުނު

ްގާއިމުކުެރވޭ ްއިންޞާފު ްކޮށްދެމާ.ްްޢަދުލު ްރުޫޖޢަ ްމިކަން ގޮެތްއގައި

ނުޑް ްގަ ްެދތިން ްފުރާޅުން ްގެެއްއގެ ްއެނިގވަަޑއިގަްނނަވާނެ، ތިބޭފުޅުންނަށް

ްާއއިލާް ްިދރިއުޅޭ ްއެޭގގެ ްމަދުވުމަކީ ްޓިނު ނުޑ ްގަ ްދެތިން ްނަގާފައި ޓިނު

 2225ނިކުމެގެންދާންޖެހޭްމައްސަލައަކަށްްނުވިޔަްސ،ްއެޭގގެްފާރުތައްްތަޅާލާްެއޭގް

ްފު ްެއހެންކޮންމެވެްސްފުރާޅުނަގާ ްވަންޏާ ްހަދައިފިކަމަށް ްބަދަލުކޮްށ ރާޅު

ްއެއުސޫލުްން ްހެދެންދެންަް. ްއެގެ ްހޯދަންޖެހޭނެ ްހިޔާވަހިކަން ގެައކުން

ނޑުމެންގެްރާއްޭޖަގިއް ްއަުޅގަ ޤާނޫނުއަސާސީއަށްްިމގެނެވޭްަބދަލުތަކާއެީކގައި

ްއެ ްަބދަލުތަކެއް ްހައިސިއްޔަތުތަކަށް ްޤާނޫނީ ްއަންނަ ަބްވެރިކަންކުރަމުން

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްއެހިސާބުން ްއެހެންކަމަށްވަްނޏާ  2230ގެނެވޭ.

ްހަމަޖެހެންދެންް ްއެކަން ްމަތިން ްގޮތްތަުކގެ ނޑަައޅާ ްމިކަ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްގެންގޮސްދޭނެް ްދަށަށް ްއެހިޔާވަހިކަމުގެ ްމިޤައުމު ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްތި ްއެބަޖެހޭ. ނޑަައޅަން ްކަ ްގޮތްތަެކްއ ބޭފުޅުންްޔަކަންތައްތަެކއް

ްމިޤައުމުގަިއްވިސްނާ ްފަދަިއން ްދެންެނވި ްކުރިން ަވޑަިއގަންނަާވ،ްއަުޅަގނޑު

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްއެގޮތަށް.ްމިއަދު ްައއިސްފަިއްމިއޮތީ ްކުރަމުން  2235ވެރިކަން

ްދިވެހިރާއްޖޭެގް ްއިންތިޚާބުކޮށްފައިާވ ްރައްޔިތުން ްރާއްޖޭގެ މިފެންނަނީ

ހައްދަަވއިްައިދްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ.ްއެމަނިުކފާނުވެސްްސިޔާސީްޕާީޓެއއް
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ްކޮށްގެްން ްޙިމާަޔތް ްވެިރކަން ްެއމަނިކުފާނުގެ ްދަށަށް ްކުަޑިއގެ އެޕާޓީެގ

އެވެިރކަމުންްފައިދާްލިބިްދަޢުލަތުގެްމުޅިްމުއްސަނިދކަންްއެަބއެްއގެްޖީބަްށް

ްޕާީޓް ްއެ ްދިފާޢުކޮށް ްވެރިކަން ްއެމަނިކުފާނުގެ ަަކު ްބަޔަ  2240އޮއްސާެލވިފައިތިބި

ްމިހާ ްެއއީ ްގޮތުަގއި ްމިދާްޕާޓީއެަެްއގެ ްވެިރކަންކުަރމުން ރު

ްޙިމާޔަތްކޮށްދޭް ްވެިރކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ،ްމައުމޫްންޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ

ްތިމަންނަމެންނަކީް ްމިބުނަނީ ްއޭގެފަހުގައި ްެއއްކޮށްލިަތން. ްގޮުތގައި ބައެްއގެ

ްކުރަމުންް ްވެރިކަން ްމިޤައުމުގައި ްތިމަންނަމެންނޭ ްޕާޓީޭއ. ވެރިކަންކުރާ

ްކޮބައިތޯ ްނިމުނީމާ،ްްމިދަނީ. ްއެޖެންޑާ ްމިމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުން.  2245ޤައުމުގެ

ްއުވާލުމުެގް ްުނަވތަ ްޙައްޤު ްއުވާލުުމގެ ްމިމަޖިލިސް ްނިމުނީމާ މަސައްކަތް

ްފަދައިން،ް ްލިިބދޭ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ްޤާނޫނުއަސާސީން ފުރުޞަތު

ްއިްނތިޚާބުކޮށްފައިާވް ްރައްޔިތުން ްލިބިގެންދޭ މިމަޖިލީހަށް

ްބާރު،ްރައީސުލްޖުމްހޫ ްބުނުމުގެ ްނުބަހައްޓާނަމޭ ްނިމުނީމާ ްދަުއރު ްމި ރިއްޔާ

ްމިގެނެޭވް ްމިޤާނޫނުއަސާީސއަށް ްއަދި ްލިބިގެންވޭ.  2250މިމަޖިލީހަށް

ްކަންތައްތަްއް ްމިާވގޮތުގެމަތީްނ ްޤާނޫުނައސާސީަގއި ބަދަލުތަކާއެީކގައި

ްވެރިކަންކުިރް ްޚުދުމުހުތާރު ްމިފަދަ ްހުންނާނީ ްކުރެވެންދެން އިންޞާފުން

ް ްނިސްބަތްނުާވްރައީސެއް ްޕާީޓއަކަށް ްެއއްވެސް ނޫނޭ.

ްފަރާތެކޭް ްކޮށްޭދނެ ްމިކަން ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ޢަދުލުވެރިކަމާއިެއީކގައި

ްލިބޭ.ް ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްޙައްުޤވެސް ްބުުނމުގެ ްބަހައްޓާނީ  2255ވެރިކަމުަގއި

ްނުލިބޭް ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްފަރާތުން ްަރއްޔިުތންގެ ްމިރާއްޖޭގެ އެައކީ

ނ ްއަުޅގަ ްއަަރއިގަންނަނީީކނޫން.ޙައްޤެއް ްދަމައިގަެނގެން މިހެންްްޑުމެން

ްިވސްނާވަަޑއިގެްނ،ް ްވާހަަކއަީކ ްމިދެކެވޭ ްއޮތްއިުރަގއިެވސް، މިކަން

ްޤައުމުތަކުެގް ްޕްރެކްޓިސް، ްބެސްޓް ްދުނިޔޭގެ ްދައްަކއިފީމު އަޅުަގނޑުމެން

ްއެންމެް ްހިމެނޭ ްޕްރެކްޓިސްގައި ްބެސްޓް ްވާހަކަ. ްޕްރެކްޓިސްގެ  2260ބެސްޓް

އްކަންތައްްކަންނޭނގެްޤައުމެްއގެްޤާނޫނުއަސާީސަގއިްއެތަނެްއެގްރަނގަޅުްއެް

ް 5ްްވެރިކަން ްނުވަަތ ްދިގ4ްްުއަހަރު ްދައުރަށްވުރެ ްދެ އަހަރުގެ

ްރާއްޖޭެގް ްނުވާނެއޭ. ްކޮށްގެން ްއެަކުކ މުއްދަތެއްަގއި

ްއެމަނިކުފާނަށްވެްސް ްވިދާޅުެވއްޖެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެވްސ
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ްއެމަނިުކފާނު ްެއގޮތަްށްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާ ްނިމޭނެކަންވެސް ްވެރިކަން  2265ގެ

ްއެކަންކުރީަމިއް ްއެގޮތަްށ ްއެނގޭ ނޑަށްެވސް ްއަުޅގަ ފާސްވީމާ.

ްއެދިގެްން ްލާބަ ްހެވާއި ްމިޤައުމަށް ްއެހެންމަެވސް، ނިމޭނެކަންވެސް.

ްކުރީމައިް ްވެިރަކން ްގިނައިން ްދައުރަށްވުރެ ްދެ ްއެބަޖެހޭ. އެކަންކުރަން

ްސުންނާފަތިކޮށްލެވެ ްޤައުމު ްދެމެހެއްޓުމަށްޓަކަިއ.ްމިވާގޮތަކީ ްވެރިކަން ނީ

ްއެތިކޮުޅް ްޮއތް ްމުއްސަނދިކަމުގައި ްއަޅުަގނޑުެމންގެ ްއޮތް  2270ދެންވެސް

ްެއވެރިަކްން ްަނގަިއގެން ްއެިތކޮުޅވެސް ްއޮތް ްދަރިންނަށް މުސްތަޤްބަލުގައި

ްއޮތްއިުރަގިއް ްކަން ްމިހެން ްއަޅައިދޭންޖެހެނީ. ްޖީބަށް ްބައެްއގެ ދަމަހައްޓާ

ްމިފާސްކު ްކުރެވޭީންއަޅުަގނޑުމެން ްވެރިަކން ްދެން ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ރީ

ްނުހުރެވޭނެއޭ.ް ްވެރިކަުމގައި ްއެކަކަށް ްއިތުަރކަށެްއ ދެދައުރަކަށްވުރެ

ްކޮށްފަިއްހުރި،ްދެދައުރުަގއިްްވެިރަކންކޮށްފައިްހުރިް ްވެރިކަން  2275މިރާއްޖޭގައި

ްނުވާނެޭއް ްމިބުނަނީ ްބުނީާމވެސް ްނުެލވޭނެއޭ. ްކުރިމައްެޗއް މީހަކަށް

ްހުިރްއެހެންނެއް ްދައުުރކޮށްފައި ްއަެނއްާކްހަ ްދަށުން ްާއްޤާނޫނުއަސާީސގެ .

ްޤާޫނނުއަސާސީެއްއް ްރަްއޔިތުންނަށް ްމިހެދެނީކީ، ްއެހެންވީމަ، މީހާ..

ްއިންޞާފުވެިރކަމާއިެއކީަގިއް ްޢަދުލުވެރިކަމާއި ހަދައިދެނީކީނޫން.

ްރައްޔިތުންނަށްް ނޑުމެްނެގ ްއަުޅގަ ްފިކުުރ  2280އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްބައްަްޓަންްފޯރުކޮށްދެނީކީނޫން ްިވސްނުން ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްއަނެއްާކެވސް .

ްބަޔަކަްށް ްވެރިަޔކު، ްކުރި ްވެރިކަމެއް ްޚުދުމުހުތާރު ްދައުރު ްހަ މިކުރަނީ

ްމަންފާތަކެއްވާީތް ްފައިދާތަކެްއވާތީ، ްބެހެއްޓީމާ ްވެރިކަމުަގއި އެމީހަކު

ްގޮތެއްް ްޚުދުމުހުތާރު ްމީހަކަށް ްއެންމެ ްހަމައެކަނި ްމި ޤާނޫނަށް

ްދެދައުރުްޤާނޫނުއަސާސީ ްއިތުރަށް ްއެމަނިކުފާނު ްގެނެްސެގންވެސް  2285އަށް

ްހިތާމައިެގް ްހިތާމަހުރިކަމެއް. ްމިއީ ްގޮތަކާމެދު. ްބެހެއްޓޭނެ ވެރިކަމުަގއި

ނޑުެމންނަށްްއެބަްއެނގޭްދެަދއުރަށްވުރެްގިނައިްން ކޮޅެއްނެތްްކަމެއް.ްއަުޅގަ

ްޤައުމުް ްީކްއވެެގންތޯ. ްމިބުނަނީ ްނުވާނެއޭ ްކޮްށގެން ްއެަކކު ްވެރިކަން

ްޤައުުމެގް ްގޮތްވެ ްނިކަމެތި ްދެރަ ްަރއްޔިުތންނަށް ްހަލާކުވެ ފަސާދަވެ،

 2290މާލިއްޔަތު،ްޤައުުމގެްމުއްސަނދިކަންްނަހަމަގޮތުގައިްބޭނުންުކރާތީވެްމިކަންް

ްދެދައުރުގަިއް ްދިވެހިރާއްޖޭަގިއ ްވާނެތޯ ްވިޔަނުދޭން. މިގޮތަށް
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ްނުކުރާ ްވެރިކަން ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ްމައުމޫން ކަމަށް.ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްނޫންކަމަށް.ް ްޤާނޫނުއަާސސީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްިމ ްމިޤާނޫނުއަސާސީ، ވާނެތޯ

ނުވާނެ.ްދިވެހިރާއްޖޭގެްޤާނޫނުއަސާސީ.ްެއއީްމައުމޫންްޢަބްދުލްޤައްޔޫމް.ްަހް

ްދެކޮުޅް ްމިވާހަކަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކިހިނެއްތޯ ްދެން، ްވެރިކަްނކޮށްފި.  2295ދައުރު

އުރުްވެރިކަްންުކރީމަކާްދެނެްއްޖައްސާނީ.ްޤާނޫނުއަސާީސަގއިްމިބުނަނީްދެދަ

ްބާް ްއެީއ ްމިދަްއަކނީ ްދެން ްއެކަމަުކ، ްނެތޭ. ްާޖގަެއއް އިތުރަކަށް

ްވިަޔްސް ްޤާނޫނުައސާސީ ްއާ ްާޤނޫނުއަސާސީއޭ. ްއާ ްިމއީ ޤާނޫނުއަސާސީއޭ.

ްިމވާހަަކް ްޤާނޫނުައސާީސގައި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމި ްިވޔަސް ްޤާނޫނުއަސާސީ ބާ

 2300ންތޯްވެގެންްމިއުޅޭގޮްތ.ްމިމަޖިލީހަށްްމިބުނަނީ.ްއެހެންވީމަ،ްއެބަްއެނގޭްނޫ

ްތެރޭަގިއް ްްގރޫޕް ްއެ ްކުރިން ްއެބޭފުާޅއަީކ ްވެއްޖިްއޔާ ްއިންތިޚާބު މެންބަރަކު

ްފަުޅް ްނޫނީ ްމަޤާމެއް ްމަތީ ްވެަެއްިޖއްޔާ ްބޭުފޅެއް ްވަޑައިުނގަންނަވާ ހިމެނި

ްދަޢުލަތުގެް ްެވއްޖިްއޔާ ްބޭފުޅެއް ްލިބިވަަޑއިނުގަންނަވާ ްރިޒޯޓެއް ްނޫނީ ރަށެއް

ްމިީއްމިނިސް ްމިނިސްޓަރުކަން. ްސްޓޭޓް ްނުވަތަ ްނާއިބުކަން ްނުވަތަ ޓަރުކަން

ްދެން،ް ްކަންތައް. ްހުރި ްހިނގާފައި ްކުރިމަތީގަިއ  2305އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްހަރުް ްހަމަ ްމިހާރުވެސް ްމަނިކު، ްކދ.އަޙްމަދު ްކޮމިޝަނަރ އިލްކެޝަން

ްހުރިް ްޢައްޔަންކޮށްފައި ްމީހަކު ްތިމަންނައަކީ ްއެދަނީ ްވިދާުޅވަމުން އަޑުން

ްނުކުރާނަމޭ.ްމީ ްމިކަމެއް ްތިމަންނަ ްނޫންގޮތަކަށް ްބުނާގޮތަށް ްއޭނަ ހެކޭ.

ްހުރީް ްދެން ްވިދާުޅވަނީ. ްއެހެންވީމާ ްެއގޮތަށް ނޑިޔާުރވެސް ްފަ އުއްތަމަ

ް ްތިމަންނައަީކ ްމިވިދާޅުވަނީ ްޒާހިރު ްއާދަމް ްޒާހިރު.  2310މިލިއަްނ8ްްއާދަމް

ް ްއަަޅއިދީފައި ްގެެއއް ްސިންގާ ްބޮޑު ްތިމަންނައަށް ްދީފައި، ްެގްރުފިޔާ އެ

ްދަރަނިވެްސް ްތިމަންނާގެ ްހިއްަޕވައި ްމިނިސްޓްރީއަްށްކުއްޔަށް އެިޑއުކޭޝަން

ްތިމަންާން ްެދއްވާަފއި.ްއެހާްރަނގަުޅްވެިރޔަުކްހުއްޓާ ްހައްދަަވއި ފިލޭނެގޮތް

ްވާހަކަެއއްޯތް ްކޮން ްދެން، ްނުހަދާނަމޭ. ްނޫންގޮތެްއ ްބުނާގޮތް އޭނަ

ްއަް ްމިދައްކަނީ. ްކިަޔއިެގން ްވާހަަކއޭ ްހައިރާންެވްރައްޔިތުންެގ ްަހމަ  2315ޅުަގނޑު

ްކަންކޮށްެދއްާވކަމަށްވަންޏާް ްގޮތަކަށް އަންތަރީސްވޭ.ްަރއްޔިތުންނަްށްހެޔޮލަފާ

ްކޮށްދެްއވާ.ް ްެއކަްނ ްރައްޔިތުންނަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާިއއެަެކީ

ްމިރާއްޖޭެގް ްއޮޅުވާލަްއވަިއގެން، ްކޮންމެހެން ނުކޮށްދެއްާވކަމެއް
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ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެނގޭނެ ްވާހަކަތަްއ.ްރައްޔިތުންނަށް ްމިދައްކާ ތަނުަގއި

ްޤަބޫލުކުރިޔަސްް ްބޭފުޅުން ްބައެއް ްމިތާގެ ްމިކުރާ، ްކަންތައްތައް  2320މިތާ

ްާއްޤާނޫނުައސާސީންްނޫނީް ްާއްާޤނޫނުއަސާސީެއކޭ ްެހވޭ،ްިމއީ ނުކުރިޔަސް

ްރައްޔިތުންނަްށް ްމިރާއްޭޖގެ ްބުނާއިރުަގއިވެސް ްނުގެނެވޭެނއޭ ޑިމޮކްރެސީެއއް

ްޤާނޫނުއަސާީސަގއި ްއާ ްޑިމޮކްެރީސްްއެނގޭނެ ްިދވެހިރާއްޖޭަގއި ނުހެދިޔަސް

ަަަކށްްހަދާކަށެއް.ް ގެނެވޭނެ.ްގެނެވޭނެްއިނގޭތޯ.ްނުޖެހޭްއާްޤާނޫނުއަސާސީއަ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްތެރޭަގިއ ްމެންޑޭޓްގެ ްލިބޭ  2325އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްގެެނވޭނެ.ް ްޑިމޮކްެރސީ ްމިރާއްޖެއަށް މަސައްކަތްކުިރކަމުަގއިިވޔަްސ

ްޑިމޮކްް ްގެނެވޭނީ ްހަވާލުކޮށްފަިއްޑިމޮކްރެސީ ްރަްއޔިތުްނ ްގެންނަން ރެސީ

ްމަޖިލީހުގެް ްރައްޔިތުްނގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަްށވިޔަްސ، ްއެއީ ތިބި،

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްތެަެރި ްމިމަޖިލީހުގެ މެންބަރުންކަމަށްވިޔަސް

ްހަވާލުވެަފއިހުިރް ްމަޤާމެއް ްދަޢުލަތުގެ ްއަދި  2330ކަމުގަިއވިަޔސް

ްއިޚްާލސް ްއެްބޭފުޅެއްކަމަށްިވޔަސް ްަރއްޔިުތންނަށް ތެރިކަމާއެީކގައި

ްއެނިަޔްތް ްއެުއސޫލު، ްކުަރއްވާޭށ. ްމަސައްކަތް ްގެނަސްދޭން ޑިމޮކްރެސީ

ްއެކަންކުެރވޭނެ.ް ްކުރެްއވީމާ ްމަސައްކަތް ްއެގޮުތަގއި އޮެވގެަެން

ްދަޢުލަތުެގް ްބާރުތަކެއް ްހުރިހާ ްވެރިއެއް ްޚުދުމުހުތާރު ފަހަރެއްގަިއވެސް

ްއަުތގަ ްއެބޭފުާޅ ްއެބޭފުާޅްމާލިއްޔަތުވެްސ ްުމގުރުތަްއވެސް ްސިފައިްނގެ  2335ިއ،

ްއެބޭފުާޅްއަުތގަިއ،ްސުޕްރީްމް ނޑިެވސް ްތަޅުދަ އަތުަގއި،ްހަތިޔާުރްގުދަުނގެ

ްއަުތގައި،ް ްއެޭބފުޅާ ނޑިޔާުރވެސް ްއުއްތަމަފަ ްއަުތގަިއ، ްއެބޭފުޅާ ކޯޓުވެްސ

ްކަތީބުންނާއިް ްއަިދ ްއަުތގައި ްއެބޭފުޅާ ްކޮމިޝަްނވެްސ އިލެކްޝަން

ްއަތޮ ްއަތުަގއި.ްމުދިމުންނާއި، ްއެބޭފުޅާ ްހެޑްމާސްޓަރުންވެސް ޅުވެރިންާނިއ،

ްތިމަންނަވެސްް ްޕާޓީއާިއގެްނ ްތިމަންނަގެ ްވިދާުޅަވނީ ްއެބޭފުޅާ  2340ދެންވެސް

ްޕާޓީތައްވެްސް ްދެންތިބި ްތިޔަބޭފުޅުން ްމިނިކުންނަނީއޭ. ްރޭހަށް އިންތިޚާބީ

ް ްިމއޮންނަނީ ްއެބޭފުޅާ ްާވއިރުަގިއ ްބުނިތާ ްކުީރގައި.71ްނުކުންނާށޭ ްީމޓަރު

ްބުނަންވީް ްއަޅުަގނުޑމެން ްދެންވެސް ްނިމިގެންދާނީ. ްރޭސް ްކިހިނެއްތޯ ދެން

ްކީްއވެގެންޯތ.ް ްމިާވގޮތަކީ. ްމިީއ ްއުފެދުނީ. ްވެރިކަމެޭކ ްޤާނޫނީ ްއާނ، ހަމަ

ްެއކީަގިއް ްފައިަބިއގެން ްއެއްހަމަައކަށް ްއެންެމން  2345ޢަދުލުވެރިކަމާއެީކަގއި
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ްވާ ްމިދަްއކާ ނޑު ްއަުޅގަ ްނުވަްނވީ. ްބަިއވެރި ްއެވާހަކަ.ްއެރޭހުަގއި ހަަކއަކީ

ްޢަދުލުވެރިކަމާެއކީަގިއް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްރައްޔިުތންނަށް ްމިރާއްޖޭގެ ހިނގާށޭ

ްމަރުޙަލާް ްުގޅިގެްންއެ ްބަދަލުތަާކއި ްމިއިޞްލާޙުކުެރޭވ،ްމިގެނެވޭ މިރާއްޖޭގެ

ްއުސޫލުތަެކއް،ް ްެއއް ްއެކީަގއި ްއެންމެން ްޕްރެކްޓިްސކުަރމާ. އަޅުަގނޑުމެން

ްނި ްެއއް ްބާރުތަކެްއ، ްއެންމެންްއެއް ްޮއެވގެން ްހަމަތަކެއް ްއެއް  2350ސްބަތަކުން،

ްނުކުރެވިގެްން ްޙަޖަމް ްމި ްމިވާހަކަ ްހިނގާށޭ. ްނުކުންނަމާ އިންތިޚާބަށް

މިއުޅެނީ.ްމިއީްކިހާްދެރަކަމެްއތޯ.ްކާކަށްތޯްވަކިްއިސްކަެމއްދީފައިްކާކަށްޯތް

ްމިރާއްޭޖެގް ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި. ްމި ްނުދޭންވީ ްިއސްކަމެއް އަޅުަގނޑުމެންަި

ްހުރިާހްރައް ްބޭފުޅުންނަކަށްވެސް ްހުރިހާ ްހަމަ ޔިތުންނަށް

ްލިބިޭދް ްަޙްއޤެއް، ްލިބިދޭ ްމިޤާނޫނުއަސާސީއިން  2355ރައްޔިތުންނަކަްށވެސް

ްފުރުޞަތެއް،ްލިބިދޭްޙާލަތެއްްހަމަްއެއްހަމައެްއގައިްލިބިދޭންްއެބަޖެހޭ...ް
ް

ްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 2360ްޝުކުރިއްޔާްއިނގޭޯތ.ްަވއްަސލާމުޢަލައިކުމް.ްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް

ްވާހަަކެދއްކެވުްނ:ޝަފީޤްް

ް

ްދެކުނުބުރީގެްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތިލަދުންމަތީ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަްތތެރި ްޝުކުރިްއޔާ އާދެ،

ްނަޞީރު.هللاްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު

ް2365 

ްަރއީސް.ްއާެދ،ްްރީްމެްނބަރުްތިލަދުންމަތީްދެކުނުބުް ްޢިއްޒަތްތެރި ް`.ްައއްސަލާމުޢަލައިކުްމ.ްޝުކުރިްއޔާ

ްމިްޤާނޫނުއަސާސީއަށްްވާސިުލވާ،ްވާސިުލވުމާއިްބެހޭގޮތުންްބާބެއްްއޮތުމަީކްްަނޞީރުްވާހަކަެދއްކެުވން:هللاްޢަބްދު

ްދަންނަވަން.ްއާެދ،ްމިހާރުްމިވަނީްް ްކަެމއްކަމުަގއި ްާތއީދުކުެރވޭ އަޅުަގނޑަށް

ްއަމާންކަމާިއްޕާ ްއެހެންކަމުން، ްތަޢާރަފްވެފައި. ްސިސްޓަމް ޓީ

ްގޮތުގެމަތީްން ްނާރާ ްލޮޅުމެއް ްޤަަައުމަށް  2370އޮމާންކަމާއެީކަގއި

ްބޭނުންތެރިކަންް ްބާބެއްގެ ްމިފަދަ ްވާސިުލުވމަށްޓަކައި މިޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްގޮތެްއގަިއް ނުޑ ްމަިއގަ ްޤަބޫލުކުރެވޭ. ްައޅުަގނޑަްށ ްބޮޑަށް ވަރަށް

ްއެ ްިއންތިޚާބާއިބެހޭްކުރަންޖެހޭނެ ްރިާޔސީ ްމަސައްކަތަކީ ްއެއް ްބޮޑު ންމެ
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ޤާނޫނުތައްްހަދައިްއެޤާނޫނުތަްއްމުޅިންްފުރިހަމަކުރުން.ްއާދެ،ްއަދިްޢާންމުް

ްމުޅިްން ްމަޖިލީހުންްފާސްކޮށް ްރައްޔިތުްނގެ ްޤާނޫނުތައްެވސް  2375އިންތިޚާބާއިބެހޭ

ްއެހެންވީ ްބޮޑުކަމެއް. ްއޮތް ްކުަރންޖެހިފައި ްމިއީވެސް ަމ،ްނިންމުން،

ްއެއަށްފަހު،ް ްޤަބޫލުކުރަްނ. ްއަޅުަގނޑު ނޑައަޅަންޖެހޭެނކަމަށް ްކަ މިކަންވެސް

ނަޑއަަޅިއް ްކަ ްކޮމިޝަންތައް ްަކނޑަައޅަންޖެހޭ ްދަށުން މިޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްެއކޮމިޝަންތަކާއިބެޭހް ްޢައްޔަންކުރުމާއި ްމެންބަރުން އެކޮމިޝަންތަކަށް

ްޤަބޫލު ނޑު ްއަުޅގަ ްޖެހޭނެކަމަށް ްހަދަންވެސް ްއެގޮތުްނ،ްޤާނޫނުތައް  2380ކުަރން.

ްޖުޑިޝަލްް ްކޮމިަޝން، ްސަރިވސަސް ްސިވިލް ްކޮމިޝަން، އިލެކްޝަންސް

ްކޮމިޝަން،ް ްކޮރަޕްޝަްނ ްއެންޓި ްކޮމިޝަން، ސަރވިސަސް

ްއޮޑިޓަރް ްޖެނެރަލް، ްޕްރޮސެކިއުޓަރ ްކޮމިޝަން، ހިޔުމަންރައިޓްސް

ްެއކޮމިޝަންތަކަްށް ްއަިދ ްގާއިމްކޮްށ ްކޮމިޝަންތަކެއް ްހުރިހާ ޖެނެރަލްފަދަ

ްެއއީްމެން ްޤަބޫުލކުަރން.ްއަދި ނޑު ްއަުޅގަ ްޢައްޔަންކުރަންޖެހޭނެކަމަށް  2385ބަރުން

ރައްޔިތުންގެްމަޖިލިސްްމެދުވެރިކޮށްގެންްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގެްއާްބަހާއިް

ްގާއިމްކުރުުމެގް ްޢަދުލުއިންސާުފ ްއެއަށްފަހު، ްކަންތައްތަެކއް. އެީކގަިއކުރެވޭ

ްއުފައްދަން ްމުސްތަޤިއްލުކުރުމަށްޓަކައި ްއިދާރާތަކެްއްބާރު ްހުރިހާ ޖެހޭ

ްއަޅުަގނުޑް ްމިީއ ްހިންގުމަކީވެސް ްއެކަންތައްަތްއ އުފައްދައި

ްމިޤާނޫނުއަސާސީަގިއް ްކުރަންޖެހޭނެކަމެއް. ްކޮންމެހެން  2390ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި

ްކޮމިޝަންް ްސަރވިަސސް ްޖުޑިޝަލް ްއެުއސޫލުން ްގޮުތގެމަތީން ބުނެފައިވާ

ް ްއަދި ްޢައްަޔންކުރުން ްމެންބަރުން ްއުފެއްދުމާިއްއުފައްދައި ްކޯޓު ސުޕްރީމް

ްއެހެނިހެންް ްެއކޯޓުެގ ްއަދި ްޢައްޔަްނކުރުމާއި ނިޑޔާރު އުއްތަމަފަ

ްއަިދް ްއޮންނަންޖެހޭނެކަމެއް. ްއެީއވެސް ްޢަްއޔަންުކރުން ނޑިޔާރުންެވސް ފަ

ްޢައްަޔންކުރުންވެްސް ނިޑޔާރުން ްފަ ްކޯޓުގެ ްހައި ްއުފައްަދއި  2395ހައިކޯޓު

ްޢިއް ްހިމެނިގެންވާންޖެހޭނެ. ްމީގެއިތުރުްންމީގެތެރޭަގއި ްރައީސް، ޒަތްތެރި

ްހިންގަންް ްދެން ްރާއްޖެ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްއުސޫލުން ލާމަރުކަޒީ

އާއުސޫެލއްެގގޮުތގައިްތަޢާރަފްުކރަންްމިވަނީްނިންމާފައި.ްއެހެންވީމަ،ްއިާދީރް

ްހިންގުންް ްއަތޮުޅތައް ްއުސޫލުން ްލާމަރުކަޒީ ްނޫނިއްާޔ ްކިޔާަފއި ދާއިރާތައް

ްެއކަމާބެ ްނަމަެވސް ްހިންގުންވެްސްކިޔާފައި ްހަދާ ްޤާނޫނެއް ްހުރިހާ  2400ހޭ
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ްބައެއް.ް ނޑައަޅަްނޖެހޭނެ ްކަ ްމިބާބުގައި ްެއއީ ްެދކޭގޮުތގައި އަޅުަގނޑު

ްރިާޔީސް ްބަިއެވރިވެ ްޕާޓީތައް ްހުރިހާ ްުކރުމަކީ ްއެތައްކަެމއް މިދެންނެވިފަދަ

ްކަންތައްަތއް.ް ްކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކުިރން ްޭބއްވުުމގެ އިންތިޚާބެއް

ް ްބަަދުލްޢިއްޒަތްތެރި ްބައެއް ްމިމަޖިލީހަށް ްަބއެްއ، ްމިމަޖިލީހުގައި ރަީއސް،

ްއަޅުަގނުޑް ްހަމަޖެއްސުމަކީ ްމަޖިލިސްކަމުގައި ްރައްޔިތުންގެ  2405ގެނައުމަށްފަހު

ނޑުމެންްރައްޔިތުްނެގް ޤަބޫލުކުރާްކަމެއްނޫން.ްސަބަބަކީ،ްމިމަޖިލިސްްއަޅުގަ

ްކުރިމަތިލުމު ްމިމަޖިލީހަށް ްމަޖިލިސް، ްޚާއްަޞ ްދިޔައީ ގަިއްއަރިހަށް

އަޅުަގނޑުްަރއްޔިތުްނގެްއަރިހަށްްދިޔައީްާޚއްޞަްމަޖިލީހަށްްކުރިމަތިލުމުެގް

ްގޮތުަގއެއްނޫން.ް ްކުރިމަތިލުމުގެ ްަމޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުންގެ ގޮތުަގއި.

ްރަނގަޅަށްް ްއެމީހުންނަށް ްބާރު ްއެއޮތް ްއަުތގައި ްރަްއޔިތުންގެ  2410އެހެންވީމަ،

ްމެންބަރުންް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންެގ ްގޮތުަގިއްވިސްނައިދީ ގެ

ްުކރިމަތިލައިގެންް ްވުމަށްޓަކައި ްމެންބަުރންނަށް ކުރިމަތިލައިގެން،

ްމަޖިލީހުގެް ްރަްއޔިތުްނގެ ްނޫނިއްޔަކާ ްހޮވިގެން ްމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ

ްއާެދ،ް ްނުުކރަން. ްޤަބޫލެއް ނުޑ ްއަުޅގަ ްދެވޭނެކަަމކަށް ހައިސިއްޔަަަުތ

ނޑައަޅަ ްކަ ްމުއްދަތެއް ްފަށާނެ ްހިންގަން  2415ންެޖހޭނެކަމަށްވެްސްޤާނޫނުއަސާސީ

އަޅުަގނުޑްދެކެން.ްއަދިްމިޤާނޫނުއަސާސީްހިންގަްންފެށުމާއިެއކުަގއިްމިހާުރް

ްބާޠިލުވީކަމަށްެވސްް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްގެންދާ ްޢަމަލުކުރަމުން މި

ްއިންތިޚާބު،ް ްރިޔާސީ ްޤަބޫލުކުރަން.ްއާ ްއަޅުަގނޑު ނަޑއަޅަންޖެހޭނެކަމަށް ކަ

ްގިަނގުނަ ްމިހުރިާހ ްކުރިން ްއޮތުމުެގްްއެއިންތިޚާުބގެ ްުކރަން ކަންަތއްތަކެްއ

ްނުވަަތް ްއެއްަބިއވަންތަަކމުގެ ްނުވަތަ ްސަރުކާެރއް ްވަގުތީ  2420ސަބަބުން

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްއުެފއްދުމަީކ ްކިޔާަފއި ްަނމެއް ްނަމަެވސް އެހެންގޮތަކުން

ޤަބޫލުކުރެވޭްކަެމއްނޫން.ްެއއީްއެފަދަްސަރުކާރެއްްއަންނަންްޖެހިއްޖެްޙާލަތުް

ްޤައުމަށް ްއަޅުަގނަޑކަްށްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްކަމަކަށް ްކުރިމަތިވެއްޖެ އަދި

ްސަބަބުތަްއް ްއެބަހުރި.ްނަމަވެސް،ްއެ ްސަބަބުތައް ްބައިވަރު ްވަރަށް ނުފެނޭ.

ްރިާޔީސް ްމިއަަހރުގެ ްއަދި ްނެތިން. ްދަންނަވާކަށް ްމިަވގުތު  2425އަޅުަގނުޑ

ްބައިވަުރް ްަވރަށް ްކުރަންހުރި ްކަންތައްތައް، ްހުރިހާ ްބެހޭގޮތުން އިންތިޚާބާއި

ްމާްކަންތައް ްނިންމުން ްކޮްށ ްެއކަންތައްތަްއ ްއެހެންކަމުން، ްއެބަހުރި. ތަްއ
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ްސަރުކާެރްއް ްވަގުީތ ްޤަބޫލުކުރަން ނޑު ްއަުޅގަ ރަނގަޅުވާެނކަމަށް

ްރިާޔސީް ްުދްއވާލައި ްދުވަސްކޮޅު ްއޮތް ްދެން ްމިއަހަުރގެ އުފައްދަިއގެން،

ްނުކުރެިވް ްކަންތައްތައް ްހުރި ްދެން ްގައިަދށްވެގެން ްއަންނައިރު  2430އިންތިޚާބު

ްވާހަކަފުޅުތަުކެގް ްދެެކވޭ ްަރއީސް،ްމިމަޖިލީހުަގއި ްޢިްއޒަތްތެރި ދިއުމަށްވުރެ.

ނޑަްށްހަނދާންވަނީްއަލަށްްބަިށްފެނުނުްރަސްގެފާނުންެގ،ް ސަބަބުންްއަުޅގަ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއާެދ، ްބަސްފުޅެްއ. ްޖޯުކ ްޯޖކެއް. ްވިދާުޅވެަފއިވާ ރަސްގެފާނު

ްމަރަ ްމީހަުކ ްއެްއވެސް ްހިފައިގެްނ ްވަިޅ ްނުކުތުމަީކްރައީސް، ން

ްިދވެހިރާއްޖޭަގއި.ް ްކަމެއްނޫން ްޤަބޫލުކުރާނެ ްމީހަކު ްެއްއވެސް  2435އަޅުަގނޑުމެން

ްމައުމޫންް ްއަލްުއސްާތޛް ްނުކުތީ ްހިފައިގެން ްވަޅި އެހެންނަމަވެސް،

ްކަމަށްވާތީް ްޝަހީދުކޮށްލަން ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ްމައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ،

ްއަުޅގަ ްގޮތުން ްކުްށވެރިކުރުުމގެ ްއަނގަހުުޅާވްއެކަން ނޑުމެންނަށް

ްއަސާީސް ްކުްށވެރިުކރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްއެކަން ްމިމަޖިލީހުގައި ނުލެވުނުކަން

ްރައްޔިތުންނަށްް ްހުރިާހ ްކަންތައްތައް ްއެންމެހަިއ  2440ޙައްޤުތަުކގެ

ްހަރުއަޑުންް ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްލިބިދޭންޖެަެހޭނެކަމަށް ހަމަހަމަކަމާއިއެކު

ްމިޤާނޫނުއަ ްފައިދާތަކެްއ ްހުރިހާ ްލިބިދޭންޖެހޭްގޮވާލަން. ްދަށުން ސާސީގެ

ްފެށިގެްން ްފަށާއިރުްއސުރެ ްހިނގަން ްމިޤާނޫނުއަސާސީ ްފައިދާތަކެއް ހުރިހާ

ްއަިދް ްޤަބޫލުކުރަން. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޖެހޭނެކަމަށް ްލިބެން ރައްޔިތުންނަށް

ްކުްށވެރިެވް ްކުރީގައި ްފަށާއިރު، ްހިންގަން ްމިޤާނޫނުއަާސސީ  2445އަޅުަގނޑުމެން

އަދަެބއްްމިޤާނޫނުއަސާސީަގއިްލުިއުކރެވިފަިއވާނަމަްބޮޑުްއަދަބެއްްެދވިފަިއވާް

ނަޑއަޅާފައި.ް ްކަ ްމިއޮތީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދިނުމަށް ްމީހަކަށް ްއެ ްލުއިެވސް އެ

ްމިޤާނޫނުއަސާސީްން ްހުއްޓާ ްމިހެން ްމިހުރިހާކަމެްއ ނަމަވެސް،

މަޙްރޫމްކުރުމުގެްގޮތުންްއަްލުއސްތާޛްްމައުމޫންްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށްްކުރިމަތިް

ްޤަބޫލުކުރާްނުލެވޭނެ ްއަޅުަގނޑު ްނުކުރަން. ްޤަބޫލެއް ނޑު ްއަުޅގަ  2450ކަމަކަށް

ްމައުމޫންް ްއަލްުއސްާތޛް ްހަމައަށް ްރައްޔިތުންާނިއ ގޮތުަގއި،

ްގޮތެްއް ްރައްޔިތުން ްަވަޑއިގެންެނވެންޖެހޭނެ. ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށްވެސް

ްއެހެންވީމަ،ް ްއެއީ. ްބާރެއް ްއޮތް ްައތުގައި ްރައްޔިތުންގެ ނިންމުން،

އެބާރުްލިބިގެްނވާއިުރގައިްަރއްޔިތުންްއެކަންްބޭނުންކުރެވޭެންްރައްޔިތުންނަށް
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ްޖޯުކް ްމިދެންނެވި ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްދެެވންވާނެ. ްއެމީހުންނަށް  2455އިޚްތިޔާރު

ްމީހަކުް ްދިޔަ ްިވއްކަްނ ްބަށި ްއެއްުދވަހަކު ްދަންނަވާލާނަން. އަޅުަގނޑު

ްދަނިކޮ ްފެނިވަޑަިއގަންނަަވއިފިހިނގަމުން ްރަސްގެފާނަށް ްރަސްގެފާށް ނަްށް.

ްފެނިވަޑަިއގަީތް ްމި ްފުރަތަމަ ްބަށި ްަބއްޓެއް. ްފެނިވަޑަިއގެންނެވީ އަލަށް

ްމީަގިއް ްއެްއެޗއްދޯއޭ. ްރީތި ްހާދަހާ ްމިއީ ްމިވިދާުޅވީ ްގެންނަވާަފއި އަލަށް.

ްއިންނަގޮތުްން ނުޑ ްތަ ްއެއީ ްއަޅުވާފައި. ްތާޖެއްވެްސ ްބޮލުަގއި  2460އެބައިނޭ

ް ްތާޖެއްވެސް ްބޮޑު ްމިއިނީ ްމިވިދާޅުވަނީ ްިމީއްރަސްގެފާނު އަުޅވާފައޭ.

ްފަރިއްކުުޅވައިްން ްބަޔަކު ްއެއްވެސް ްރަސްރަސްކަަަުލންނޫން އެހެންވީމާ،

ްފަށްޓަވައިފި.ް ްފަރިއްުކޅުވަްނ ްރަސްގެފާނު ްެއއްެޗއްނޫނޭ. ހެޔޮވާވަުރ

ްޖެހިވަޑަިއގެންފި.ް ްރަސްގެފާނު.ްއާލާސްކަންފުޅު ދެދުވަހެއްވީ.ްއެލާޖިްކެވއްޖެ

ް  2465ވިދާޅުވަީންކީކޭތޯ.ްަބށިްބަލައިލާފަިއްއެްއކަލަްމީހާްގެނަސްފި.ްގެަނސްފައި

ްކާްން ްއިންސާުނންވެސް ްކީއްކުރަންހޭ ްރަސްރަްސަކލުން ްިމއީ ވިދާޅުވަނީ

ްގުދަްށ،ް ްނިުކމެފައި ނޑުކޮެޅއް ްތަ ްއޮތް ްއެްއެޗއްނޫނޭ.ްތިރީގައި ހެޔޮވާވަުރގެ

ްފުރަތަމަް ްނުެފނޭ. ްަނގުލެއް ްކުީރގައި ްލާފައި. ްނަގުލެއްވެްސ މިއިނީނޫންހޭ

ްމިއަދުްފެނިވަޑަިއގެން ްނުފެނޭ ްތާޖެއް ްމިއަދު ްތާޖު. ނެވީ

 2470ފެނިވަޑަަަިއގެންނެީވްނަގޫ.ްެއހެންވީމަ،ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔްއަލްުއސްތާްޛް

ް ްގެންދެވި ްހަމައަށް ްރައްޔިތުންނާއި ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމް މިޤައުމުެގްމައުމޫން

ްވަރަްށް ްއެބަިތއްބެވި ްއެމަޖިލީހުގައި ްމިހާރުވެސް ްމަޖިލީހުން. ރައްޔިތުންެގ

އަހަުރ،21ްްބައިވަރުްބޭފުޅުން.ްފަޚުުރވެރިަކމާއިއެކުްއެަބވިދާޅުޭވ،ްތިމަންނާް

ް ްމިވެނިކަމެއ15ްްްތިމަންނާ ްތިމަންނާ ްއަހަރަކު ްމިވެނި ްމިވެނި އަހަރު

 2475ްކުރެްއވީމޭ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްއެބޭބޭފުޅުންގެްހަމަ....

ް

ްލ.އަތޮޅުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުކުތާއަްށ ްިނޒާމާބެހޭ ްމޫސާްއާދެ، ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ގެ

ްމަނިކު.ް

ް

 2480ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް
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ްވާަހކަދެއްިކކަމުަގިއްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ްގޮތަކަށް ްކޮންމެ ްރައީްސ،ްއަޅުަގނޑުމެން ްޢިއްޒަތްތެރި

ްހޮވިފަިއާވްްްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްިމވަގުތަްށ ްޤާޫނނުއަސާސީއިން ްާރއްޖޭގެ ވިޔަސް

ްބަރައީސުލްޖުމް ްވާހަކަދެްއކުމަީކްްށަްހޫރިއްޔާައކީ ްސިަފވާގޮތަށް ޓެއްކަމަށް

ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮެތއްނޫން. ްރަނގަޅު ްއެންމެ  2485އެއީ

ްޖޯކަކަށްެވްސް ްއެހެންވީމަ، ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް. އިޙްތިރާމްކުރަންޖެހޭ

ްަބއްޓެްއކަމަ ްއެމަނިކުފާނަކީ ްނިސްބަތްާވގޮތަށް ްމައުމޫނަށް ްހެދީމާްރައީސް ށް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްދަންނަވާލީ ްނުކުންނާތީ ްޭއގެން ްމާނައެއް ްނުބައި ވަރަށް

ްރައީސް.ް

ް2490 

ް

ްވާހަކަފުުޅްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްގެންދެވި ަަވަމުން ްދަްއކަ އާދެ،ްވާހަކަފުޅު

ްކުރިއަށްްގެްނގޮސްްނިންމާލަދެއްވުންްއެދެން.

ް

ނޑުްދަންނަވާލާނީްއިްސެވްްމެްނބަރުްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީ  2495ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއާދެ،ްއަުޅގަ

ްމިމަޖިލީހުގައިްްަނޞީރުްهللاްޢަބްދު ްއާދެ، ްއަދި ްވާހަކަ ްމިދެންނެވި ްއަޅުަގނޑު

ްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވިދާުޅޭވ21ްްފަޚުރުވެރިކަމާއެުކަގއި ްއެބަ ްކުރެއްވިކަމަށް ްޚިދުމަތް ައހަރު

ްބޭފުޅުން ްބައެއް ްކޮންމެ .5ްް ްކޮންމެ އަހަރަކުްނ5ްްއަހަރަކުްނ،

ްއޭރުގަިއް ްއެަބހުރި. ްދެއްވާފައި ްބޭފުޅުން ްގިނަ ްވަރަށް ްވޯުޓ، އެބޭބޭފުޅުންގެ

ްބޭފުޅަުކް ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމްވަރުގެ ްމައުމޫން ްއަލްުއސްތާްޛ  2500މައުމޫންވަރުެގ،

ްބޭފުޅަކުނެތް.ްއެހެްނވީމަ،ްެއގޮތަށްް ްގޯސް ްއެމަނިކުފާނުވަރުގެ ްނެތް.ްމިހާރު

ނުޑް ްއަުޅގަ ްމިދަންނަާވލީ. ްމިވާަހކަ ނޑު ްައޅުގަ ްވަމުންދާތީެވ ކަންތައްތަްއ

ްނިންމާލާނީ.ް ްައޅުަގނުޑ ްބައިަތކުން ްޅެން ްޅެމަކުން. ްމިއަދު ދަންނަވާލާނީ

ްދަލީުލް ްއާތީ ްކާްމ ްނެހީ ްނިްއޔަތު. ްޒާލިމްކީ ްޖިސްަވކްތް ްބަދަލުތީހޭ އާދެ،

 2505ނަމަްއޭާނެގްކުރިމަތީގަިއްއޯރުްޙުއްޖަތު.ްއަނިާޔވެރިާޔގެްނިޔަތްްބަދަލުވެއްޖެ

ްނުެވއޭ.ް ްއެްއޗަކަށް ްހިފޭ ްބޭނުމެއް ްއެްއވެސް ްދަލީލަކީ ްޙުއްޖަާތއި އެްއވެސް

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ްްް
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ްމިހާރުްްهللاްފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްޢަްބދު ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއާެދ، ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ް ްުމޙަންަމދު ްދަތުރުކުރުން:ވާހަކަެދއްެކވުންމަޞީުޙ ްމިދާ ްަދތުރުކުރަމުން ްމިހިރީްއަމުން ްއާެދވިފައި ްމި  2510ްޅުަގނޑަށް

ވަރަށްްފަހުންްވާހަކަދެއްކުމަށްްމިްތެދުވެވުނީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ްއާދެ،ް

އޭަގއިްދެކަެމއްްއުޅޭ.ްއެްއކަަމކީ،ްވަރަށްްފަސޭހަވާނެ.ްއަެނއްކަމަކީްވަރަްށް

ްބޭފު ްބައެްއ ްކުރިްނ ްެއއީ. ްބޭފުޅުންްއުނދަގޫކަެމއް ްގިނަ ްވަރަށް ޅުން،

ްހުރިް ްދެއްެކވެން ްމައްސަލައާބެހޭގޮތުން ްބަހުސްކުރާ ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ނުޑް  2515ވަރަށްްގިނަްވާހަކަފުޅުތަްއވަީންދައްކަވާފައި.ްއާެދ،ްއެހެންީވމާ،ްއަޅުގަ

ްޤަބޫލުކުރަން.ް ނުޑ ްއަޅުގަ ްހުރެދާނެކަމަށް ްތަކުރާުރުވން ްވާހަަކިއގައި ދައްކާ

ްޤަބޫުލކުރާ ްއެކަމަްށްއަޅުަގނޑު ްބޭފުޅުްނ ްއެހެން ހިތްވަނީ

މަޢާފްކުރައްވާނެކަމަށް.ްޢިްއޒަްތތެރިްރައީސް،ްއާދެ،ްައޅުަގނޑުމެންްމިހާރުް

ްާގއިުމކުރުމަށްޓަކަިއް ްރާއްޖޭގައި ްޑިމޮކްރެސީ ްމޮޑަރން މި

ްމަރުޙަލާް ްޙާސިުލުކރުމުގެ ްމޭވާ ްފޮނި ްމަަސއްކަުތގެ ްއެ  2520މަސައްކަތްތަެކއްކޮށް

ްިމއުޅެނީ. ްއަޅުަގނޑުމެްންްފަށައިގަނެގެން ްމިދަންނަވަނީ، ްއަޅުަގނޑު އާެދ،

ް ްމަޖިލީހުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި 13ްްމިހާރު ްޤާނޫނުައސާސީގެ 13ްބާެބއް،

ްޭއގެތެރޭަގިއް ްއާެދ، ްމިތިބީ. ްފާސްކޮށްގެން ްވޯޓުީދ ްލިެޔ ްއަލުން ބާބެއް

ްބާބު.ް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްއެއީ ްމިނިވަންކަން ްޙައްޤުތަާކއި އަސާސީ

ނޑު ްއަޅުގަ ްބާބު.ްއެންމެފަހުން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްނިންމާލީ  2525މެން

ްމެންބަރުންވެްސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ނޑުމެން ްރައީްސ،ްއަުޅގަ ޢިއްޒަތްތެރި

ްމާދަމާް ްތަސްދީޤުކޮށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްކުރަްއވާ، ްޤަބޫލުފުޅު އެބަ

ްގާއިމުކުރުުމެގް ްއިންޞާފު ްޢަދުލު ްފެށީމަކާ ްތަންފީޒުކުރަން ޤާނޫނުއަސާސީ

ްގާއި ްމާދަމާ ްމާދަާމްބާބު ްހަމައެފަދައިން، ްނޯންނާނެކަން. މުކުެރވިފަިއ

ްާވގޮތަްށް ްޤާނޫުނއަސާީސގަިއ ްއެ ްާޤނޫނު،  2530ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކު

ްމަޖިލިސްވެްސް ްރައްޔިތުްނެގ ްހަމައެފަދައިން، ްނުކުރެވޭނެކަން. އިންތިޚާބު

ްއެންިޓް ްހަމައެފަދައިން، ްނުކުރެވޭނެކަން. ްއިންތިާޚބު ްއެގޮތަކަށެއް މާދަމާ

ްއާދެ،ްކަރަޕް ްާގއިމުނުކުެރޭވނެކަން. ްއެގޮތަކަށް ްކޮމިޝަންވެްސ ޝަން

ްމިކުރަންއުޅޭް ްައޅުަގނޑުމެްނ ްމިއީއޭ ްވާހަކަައކީ، ްމިއުޅޭ ދަންނަވަން

ްޤަބޫލުކޮށްގެންް ްައޅުަގނޑުމެްނ ްމަސައްކަތަކީ ްމި  2535މަސައްކަތަކީ.
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ްތަްނފީޒުނުކުރެވޭެން ްުދވަހު ްއެފަށާ ްފަށާއިރު، ްތަންފީޒުކުރަން ކަންތައްތަެކއް

ްޤަބޫލުކުރަނީއޭ.ްކަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެބަހުރިކަަމށް ންތައްތަެކއް

ްކިހިނެއްހޭް ްސުވާލަކީ، ްމިކުރާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ އެހެންކަމަށްވަންޏާ،

އެކަންތައްަތއްްތަންފީުޒކުރާނީ.ްއާދެ،ްތަންފީުޒކުރަންްަވގުތުްެއބަްބޭނުންވޭ.ް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްދޭތެޭރގަިއވެސް ްވަގުތާ ްއެ  2540އެހެންކަމަށްވަންޏާ،

ްަކަޑއްތުކުރަންޖެހޭ.ްމިވާ ްމަރުޙަލާތަެކއްެވއް ްތަންފީުޒކުުރމުގައި ހަކަދައްކަނީ.

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމިދައްކަނީ. ްއެވާހަަކވެސް ްައޅުަގނުޑމެން އެހެންކަމަށްވަންޏާ،

ރައީސް،ްއާދެ،ްައޅުަގނޑުމެްންދިވެހިރާއްޖެއަށްްގެންނަންްިމއުޅޭްމޮޑަރންް

ް ްބަދަލުތަކެއް ްޮބޑެތި ްވަރަށް ްމިްޑިމޮކްރެސީަގއި އަުޅަގނޑުމެން

ްއަުތގަިއް ްައޅުަގނޑުެމންގެ ްއެއްފަރާތުން ްމިލިަޔނީ.  2545ކޮންސްޓިޓިއުޝަްނގަިއ

އޮތީްމިހާރުްޢަމަލުކުރަމުންދާްކޮންސްޓިޓިއުޝަން.ްއަނެއްްައތުގައިްމިއޮީތ،ް

ނޑުެމންނަށްްމުޅިންް ނޑުމެންނަށްްފެންނަންްނެތަސްްއަދިްއަޅުގަ އަދިްއަުޅގަ

ނ ްއަުޅގަ ްިލޔެ ްކަންތައްަތކެއް ްފާސްކޮށްފަިއާވްއާ ްޤަބޫލުވެ ްއެކަމާ ޑުމެން

ްާވހަކަދައްާކއިރު،ް ްމިމޭރުމުން ްއާދެ، ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ކަންތައްތަެކއް.

ްސި ްއައިިޑއަލް ނޑުމެން، ްއަުޅގަ  2550އޭޝަނަކަްށވެްސްޓުމީގައި

ްސި ްައއިިޑއަލް ްއާދެ، ްދެވިދާނެ. ްއެންެމްޓުަުއަޅުަގނޑުމެންނަށް އޭަޝނަކީ،

ްވާހަކަފުޅު ްބޭފުޅުން ްމަޖިލިްސްްފުރަތަމަ ްރަްއޔިތުންގެ ދެއްެކވިހެން

އިންތިޚާބުކުރުން.ްއާެދ،ްެއކަމަކު،ްމައްސަަލއަީކްމީގަިއްމިައންނަނީްޗިކަްން

ްދޮށީ.ް ްކުކުޅުތޯ ްދޮށީ ްބިސްތޯ ްާއދެ،ްވާހަކަައކީ ްސިުޗއޭޝަން. ްެއގް އެންޑް

 2555އާދެ،ްއިންތިޚާބެއްްބާްއވާކަމަްށވަންޏާްއަޅުަގނޑުމެންްއެބަޖެހޭްޤާނޫނުތަކެއްް

ްރައްޔިތުްނެގްހަދަން ްއަދި ްއެބަޖެހޭ. ްހަދަން ްޤާނޫނު ްއިންތިޚާަާބާބެހޭ .

ްއެބަޖެހޭ.ް ްހަދަން ްޤާނޫނުތަެކއް ްއިންތިޚާބުކުރަންިވޔަސް މަޖިލިސް

ްބާްއވަންް ްއިންތިޚާބެއް ްހަދަނީ. ްިކހިނެއްތޯ ްދެން އެހެންކަމަށްވަންޏާ،

ްއެބަޖެހޭ.ް ްާގއިމުކުަރން ްކޮމިޝަން ްއިލެކްޝަްނސް ޖެހޭކަމަށްވަންނާ

ްއިލެކްޝަނެްއްކޮންބަ ްގާއިމުކޮށްދޭނީ. ްކޮމިޝަން ްއިެލކްޝަްނސް ްއެ  2560އެއްތޯ

ްޖެނެރަލެއްް ްޕްރޮެސކިއުަޓރ ްާޚއްޞަގޮެތްއގައި ްއެބަޖެހޭ ބާއްާވކަމަށްވަންޏާ

ްމިް ްމިތިބީ ްނިންމައިެގން ްމިހާރު ްއަުޅަގނޑުމެން ްއާދެ، ޢައްޔަންކުރަން.
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ްޕްް ްފެށިގެން ްޢަމަލުކުރަން ްޤާނޫނުއަސާީސއަށް ރޮސެކިއުޓަރްދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ްދަޢުާވކޮްށް ްމައްސަލަަަތަކުގައި ްޖިނާޢީ ްޢައްޔަްނކުރުމަށްފަހު، ޖެނެރަލްއެއް

ނޑުމެންްދޫޮކށްލާފައި ްއަުޅގަ  2565މިއޮތީްްދަޢުވާްކުރުމާއިްނުކުރުމުގެްަޙއްޤުވެސް

ްއިނގޭތޯ.ްޕްރޮސެިކއުޓަރްެޖނެރަލަށް.ްއެީއް ްނޫނޭ ްޖެނެރަލްއަކަށް އެޓަރނީ

ްްޕރޮސެކިއުޓަ ްމުސްތަޤިއްލު ްއެހެންވީމަ،ްމިނިވަން ްޖެނެރަލްެއއް. ރ

ނޑުމެންްެއބަްކުރަންޖެހޭ.ްއާދެ،ްއެހެންީވމަ،ްމިކަންތަްއް މިކަންވެސްްއަުޅގަ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްބޭނުންވާނެ. ްަވގުތު ްކުރުމަށް ްއާެދ، ްކިހިެނއްތޯ. ކުރެވޭނީ

ްފާސްކޮށްް ްޤާނޫނެއް ްކޮމިޝަނުން ްހިއުމަްނރައިޓްސް ްއެބައޮތް  2570މިހާރުވެސް

ްކޮމި ްހިއުމަންްހިއުމަންރައިޓްސް ްއެްއގޮތްާވގޮުތގެމަތީން ްޤާނޫނާ ޝަްނެގ

ްއެކަމަށްެވްސް ްޢައްޔަންކޮށްފައި. ްމެންބަރުން ްކޮމިޝަނަށް ރައިޓްސް

ްބުނިންް ްައޅުަގނުޑމެން ްޤާނޫނުގަިއވެސް ްަވގުތުނެިގ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްދެންް ްއާދެ، ްކުރާށޭ. ްމިކަންތައްތައް ްތެރޭަގއި ްމުއްދަތެއްގެ މިވެނި

ްބަލާލަ ްަކންތައްތަކުަގިއްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއެދޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ  2575ންޖެހޭނީ،

ްަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްއެއީ ްއާދެ، ްމުއައްސަސާ. ްތިން ްމުހިންމު އެންމެ

ްއިންޞާފުް ްޢަދްލު ްމުއައްސަސާ، ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުްނގެ މުއައްސަާސ،

ްއެހެްން ްުކރާއިރު، ްިމކަންތައްތަްއ ްއާދެ، ްމުައއްސަސާ. ގާއިމުކުރުުމގެ

ް ނޑުމެްންބޭފުޅުންވެސް ްއަޅުގަ ްދެއްކެވިފަދައިން، ވާހަކަފުުޅ

ްމުައަައްސަާސއަްށް ްގާއިމުކުރުުމގެ ްިއންޞާފު ްޢަދްލު  2580ކޮންމެގޮތެްއވިޔަްސ

އަޅުަގނޑުމެންްަރއްޔިތުްނގެްަމޖިލީހުން،ްމިހާރުްހިނގަމުންދާްރައްޔިތުްނެގް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ްކަންތައްތަކެއް މަޖިލީހުން

ްއެކަންތައްަތްއްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ްމިދެންނެވިފަދައިން، ްކުރިންވެސް ްއެއީ .

ްރައްޔިތުންެގް ްިމއޮީތ ްލިޔެފައި ްާޤނޫނުގަިއވެސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ކުރަންވެސް

 2585މަޖިލީހުން.ްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްއޮޓޮމެޓިކުންްހޮވޭކަެށްއނެތް.ްއެކަމަކު،ް

ްައޅުަގނޑުމެން ްއެހެންވީމާ، ްެއބައޮތް. ްމަޖިލީހެއް މިްްރައްޔިތުންގެ

ް ްހެޔޮހިތުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޖެނުއަީރ2115ްްޤަބޫލުކުރަނީ، ްއަހަރުގެ ވަނަ

ްރައްޔިތުންެގް ްއިންތިޚާބުކުިރ ްއިންތިޚާބަކުން ްއޮތް ްބާްއވާަފއި ތެރޭގައި

ްޤާނޫނުތަކާިއް ްމިދެންނެިވ ްކުރިން ްއަޅުަގނޑު ނޑުމެން، ްއަޅުގަ މަޖިލީހުންނޭ
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ް ްމިދެންނެވި 7ްްކުރިން ްމިނިވަން ްނުވަތަ  2590މުސްތަޤިއްލުްމުއައްސަސާ

ްވާހަަކެއްއް ްތާއީުދކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއަަައްަޔންކުރާނީ. ްމީހުން މަޤާމުތަކަށް

ްއެަެއަށްފަހު،ް ްއެީއ. ްވާހަކަެއއް ްާތއީދުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، އެއީ.

ްމަޤާމުތަކަށްް ްހުރިހާ ްމިހުރި ްއޭގެތެެރއިން ްޤަބޫލުކުރަްނ އަޅުަގނޑުމެން

ްރައްޔިތު ްއާ ްފަހުން ްބޭފުޅުންވެސް ްއާދެ،ްއަަަްއޔަންކުރާ ްމަޖިލިސް، ންގެ

ް ްގާތްަގނޑަކަށް ްެއކުލެވިގެން ްދިވެހިރާއްޖެއިން 72ްްމުޅި  2595ާއ،75ްްއާއި

ްމަޖިލީހެއްް ްރަްއޔިތުްނގެ ްއެކުލެވޭ ްމެންބަރުން ްއަދަުދގެ މިހާކަށްހާވަރުގެ

ްޤާނޫީން ްހުވާކުރައްވާ ްމެންބަރުން ްމަިޖލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ އައިްސ،

ްމަޤާމުތަކަށް ްމިދެންނެިވ ްހޮއްަވވާަފިއްްޖަލްސާއެްއގައި ނޑުމެން އަުޅގަ

ްހިްނަގންޖެހޭނެކަމަށްް ްޕްރޮސެްސއެއް ްީރކޮންފާރމްކުރުމުގެ ްބޭފުޅުން ތިއްބެވި

ްފުރިހަމައަށްް ްއެންެމ ްއެކަންތައްަތއް ްޭއރުން ްޤަބޫުލކުރަން.  2600އަޅުަގނޑު

ހިނގާނީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްކުރިންވެސްްދެންނެވިފަދައިްންވަރަށްްގިނަް

ްވާހަކަފުަުޅު ްވާހަކަތަެކއްްބޭފުޅުން ްމާގިަނ ނޑު ްއަުޅގަ ދައްަކވާަފއިވަީނ،

ްއޮްތް ްދަންަނވާލަން ްއެހެންނަމަވެސް، ްދައްާކކަށްނެތިން. އެހެންވީމަ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއިންތިޚާބުކުރުމުަގއި ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކު ވާހަކަައކީ،

 2605ްއެބަްޤަބޫލުކުރަންޖެހެއޭްހުންނަންޖެހޭްކަންތައްތަކެއް.ްއާެދ،ްއަޅުަގނޑުމެންް

ްއިްނތިޚާބެއްިވޔަްސް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްޤަބޫލުކުރަނީ، ްމި މިހާރު

ްކައުންސިްލް ްރަުށ ްކައުންސިްލ، ްއަޮތޅުތަކުގެ ްއުސޫލުން ލާމަރުކަޒީ

ްވިޔަްސް ްކުރާކަުމގައި ްއެހެންކަމެއް ްއަދި ްިވޔަްސ އިންތިޚާބުކުރާކަމުަގއި

ްނުބާްއވާނެ. ްއިންތިޚާބެއް ްއެ ްމުހިްސަރުކާރަކުންނެއް ްަވރަށް ންމުްެއއީ

ްއެް ްނޫނޭ ްބަލައިގަންނަންޖެހޭ.ްސަރުކާރަކުްނނެއް ްއަޅުަގނޑުމެން  2610ނުކުތާއެއް

ްމިް ްއަުޅަގނޑުމެން ްބާއްވަން ްއިންތިޚާަާބު ްއެ ްބާއްވާީނކީ. އިންތިޚާބު

ްއާެދ،ް ްކޮމިޝަނާއޭ. ްއިލެކްޝަންސް ްޙަވާުލކުރަނީ ްމި ޤަނޫނުއަސާސީއިން

ްއެ ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްއެހެންވީމާ، ްކޮމިޝަނާޭއ، ތަނުންނޭްއިލެކްޝަންސް

ްކޮބައިޯތް ްކުރުމުގައި ްކަންތައްތައް ްއެ ްއެަތނުން ްދެން ްކުރާނީ. އެކަންތައް

 2615ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭްއެްމިނިވަންކަމަށްޓަކައިްފުރިހަމަްވާންޖެހޭްރުކުންތަކަކީ.ް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމިހާރު ްގޮތުގައި ްނެތް ްޝަްއކެްއ ްއެްއވެސް އާދެ،
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ްމި ްމީހުން، ްމިކިޔާ ްުމވަްއޒަފުންނޭ ްމިނިވަންްސަރުކާރުގެ ްވާނެ މީހުން

ްބަިއވެިރވެގެެނއްނުވާނެ.ް ްޙަރަކާތްތަކުގައި ްސިާޔސީ ްއެމީހުން ބަޔަކަށްވާން.

ްޤާނޫނެއްް ްސަރވިސްއާބެޭހ ްސިވިލް ްައޅުަގނޑުމެްނ އެކަމަށްޓަަކއި

ް ްލަސްވެގެން ްއެންމެ ްލަސްެވެގން، ްއެންމެ ްެއ2ްްއުފައްދާފައި. ްގަިއ  2620މޭ

ްޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ.ްއަޅުަގނޑުމެން ްޤަބޫލުނުވިޔަްސްްޤާނޫނަށް ޤަބޫލުިވޔަސް

ްހުރިހާް ްކޮިމޝަނުގެ ްސަރވިސް ްމާއްދާތަކެއް،ްސިވިލް ްހުރިހާ އޮޓޮމެޓިކުން

ްސަރުކާުރެގް ްފެށީމާ، ްތަންފީޒުވާން ްއެ ްފަށާނެ. ްތަންފީުޒވާން މާއްދާތަކެއް

ްއަނެްއް ްޑިރެކްޓަރުން،ްެސކެރެޓަރީން،ްނޫނީ ްތިއްެބވި ްމި ްތަުކގައި އޮފީސް

ްމިބޭފު ްބޭފުޅުން ްބައިވެިރއެްއްބައެއް ްޙަރަކާތްތަުކަގިއ ްސިޔާސީ  2625ޅުންނަކަށް

ނޑުމެންްއެމިހުންނަށްް ނުވެވޭނެ.ްަބއިވެިރެއއްްނުެވޭވނެ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ނުވެޭވކަމަށްވަންޏާްައޅުަގނޑުެމންްމިްދައްކާްވާހަަކއަީކްކޮބަިއތޯ،ްއެމީހުްން

ްޙަރަކާތްތަކުަގިއް ްސިޔާސީ ްއެމީހުން ްކަމަްށވަންޏާ ވެވޭ

ްޢަދުލުްބައިވެިރވާކަ ްެއްއކަލަ ްއެބައޮްތ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް މަްށވަންޏާ

ްމަނާކަމެއްް ްުކރުން ްއެމީހުން ްދިއުން.ްެއއީ ްާގއިމުކުރުމުެގްބާަރށް  2630އިންސާފު

ްރުކުްން ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްބައިވެިރވުން. ްތަކުަގިއ ްހަރަކާތް ސިޔާސީ

ްބާއްާވއިރު ްައޅުަގނޑުެމން ްއިންތިޚާބު ްރައީސުލްޖުމްހުރިއްާޔގެ .ްފުރިހަމަވާނެ

ނޑުމެންްޤަބޫލުވިޔަސްްުނވިޔަސްް ޭމްގައިްހުރިާހ2ްްއެއީްމިދެންނެވީްއަުޅގަ

ްހަމައެފަދައިންް ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްަފށާނެ. ްތަންފީުޒވާން މާއްދާތަކެއް

ްޕްރޮސެކިއުޓަރް ް ްޖެނަރަލް. ްޕްރޮސެކިއުޓަރ ްދެންނެިވ ްކުރިން  2635އަޅުަގނުޑ

ްތަކެއްް ްމައްސަލަ ްހުރިހާ ީަ ްޖިނާޢީ ްރާއްޖޭގެ ްދަޢުވާކުރާނީްޖެނަރަލް، ަގިއ

ްބައެަެްއް ްނޫނީ ްމިއޮންނަގޮތަްށ، ްައޑުިއވިފައި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ މިހާރު

ްދިޔާއިމަް ްއަިރހަށް ްޖެނަރަލްގެ ްއެޓަރނީ ްޤަބޫލުފުޅުކުރައްާވގޮަތށް ބޭފުޅުން

ްދަޢުވާކުރުމާ،ް ްސަބަބުތަކަށްޓަކައި ްސިޔާސީ ްބައްލަވާފައި ްޖެނަރަލް އެޓަރނީ

ްކަންތަްއތަކަ ްއެ ްެއކަމެްއްދަޢުވާނުކުރުން ްނުކުެރްއވުން ްކުރެްއވުން  2640ށް

ްމުސްތަޤިއްލުް ްމިނިވަން ްއެއީ ްޕްރޮސިކިުއޓަރްޖެނަރަލް ްއޭރުން. ނޯންނާނެ

ްއެކަންތައްަތްއް ްއިޚްތިޔާރުަގިއ ްފުރިހަމަ ްއެބޭފުޅާެގ ްވާނީ. ބޭފުޅަކަށް

ްމިނިވަން،ްފްީރް ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރަްއވާނީ.ްއެހެްނވީމާ،ްއެކަުމންވެސް
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ްއިލެ ްފެއަރ ްއާދެ،ްއެންޑް ްދާނެ. ްފަހިވެގެްނ ްމަުގ ްބޭއްވުމަށް ކްޝަެންއ

ްތަކުރާރުކޮށްް ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްއަނެއްކަަމކަށް ްދެން ްރައީސް،  2645ޢިއްޒަތްތެރި

ްބާރު،ް ްގާއިމުކުުރމުގެ ްއިންސާފު ްޢަދުލު ްބޭނުވަނީ ދަންނަވާލަން

ްކަންތަްއް ްއަޅުަގނޑުެމން ްއަދި ަަްއވަރުކުރަނީ ްތަޞަ ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ްއުފެއްދުމަށްފަހުްްކުރަންޖެހެނީވެސް ްކޯޓު ްސްޕްރީމް ރައްޔިތުްނެގްމަޖިލީހުން

ނޑިޔާރުްން ްފަ ްހުރިހާ ްކޯޓުގެ ްސްޕްރީމް ނިޑޔާރާއި ްފަ އުއްތަމަ

ްބޭފުޅުންް ްޢައްޔަންކުަރއްވާނެ ނޑިޔާރުން ްފަ ްއެެހން  2650ޢައްޔަންކުަރއްވާނީ.ްއަދި

ްހޮއްަވާވް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންެގ ްައޅުަގނުޑމެން ނަޑއަުޅއްވާީނ، ކަ

ވީްމިހާރުްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހަކުންނެއްނޫންްޖުޑިޝަލްްސަރވިްސްމިދެންނެ

ްކޮމިޝަނުން...

ް

 2655ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްރައީސް.ްهللاފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްޢަްބދު ްޢިއްޒަތްތެރި ްނިންމާލަނީ ްމި ްައޅުަގނޑު ްއެހެްނވީމާ، ްއާދެ،

ްއޭގެފަުހަގޭއްްދުްވާހަަކދެއްެކވުން:މަީސޙްްމުަޙންމަް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާހަަކއަކީ، ްއޮްތ ްދަންަނވަން އަޅުަގނޑު

ްމަޖިލިސްް ްރަްއޔިތުންގެ ްބާއްވަންވާނީ. ްއިންިތޚާބު ްމަޖިލިސް ރައްޔިތުންގެ

ްީވް ްާބއްވަްނވީ.ްްޕރެކްޓިކަލީ ްއަވަހަކަށް ްެއންމެ ްާތއީދު.ްވީ  2660އަޅުަގނުޑވެސް

ްއަޅުގަް ްދެްނ ްއަވަހަކަށް. ްއެކަންތަްއްއެންމެ ްހީަވނީ ނޑަްށވެސް

ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްޔަޤީނުންވެސް ްހަމަ ްބޭްއވޭީނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއަޅުަގނުޑް ްމިވާހަކަތަާކއިެއުކ ްއެހެންވީމާ، އިންތިޚާބުކުރުމަށްފަހު.

ްއިށީނދެލާނަން.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް

ް2665 

ްިޢއްޒަްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްއެިދްޝުކުރިއްޔާ ްފުރުޞަތަކަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްތްތެރި

ްބަެއްއްްއާިއޝަތުްއާިޒމާްޝަކޫރުް ނުޑގެެވސް ްއަުޅގަ ްބަހުަުސްގައި ްހިނގަމުންމިދާ ދަންނަވާލީ،

ްޚިޔާލުތައްް

ްމިހާުރްްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑު، ްއަުޅގަ ްބޭނުމުގައި. ްޙިއްސާކޮށްލުމުގެ ްހަމަ ހުރީމާ

ްޤާނޫ ްމިދާ ްެއކުލަވާލަމުން ްާވިސލްވުމަށްޓަކަިއްއަޅުަގނޑުމެން  2670ނުއަސާސީއަށް
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ްއުސޫލުތަުކގެް ްކުރަންޖެހޭނެ ްަކންތައްތަކެއް ްމަރުހަލާގެ އިންތިޤާލީ

ްގާއިމުކުރަްން ްކޮންމެހެން ނޑު ްއަުޅގަ ްވިސްާނލާއިރު، ހުށަހެޅުމަކާދޭތެރޭގައި

ްޤައުމުެގް ްމަފްހޫމަކީ ްފުރަތަމަ ްއެބައުޭޅ. ްމަފްހޫަޫމެއް ްދެ ބޭނުންވާ

ް ްސަލާމަތްކަން ްދަންނަވަންޏާްހަމަޖެހުމާއި ްބަހުން ްއިނގިރޭސި ނޫނީ

 2675ސްޓެބިލިޓީްފެކްޓަރ.ްދެވަަނަކމަކަށްްހަމަްއަޅުަގނޑުްބަލާަލންްބޭނުންވަނީ،ް

ްމުއައްަސސާތަކަްށް ްއެކިެއކި ްއުފެދިފައިހުރި ްދަށުން ްޤާނޫނުއަސާސީގެ މިހާރު

ޤާނޫނުއަސާސީއިންްލިބިދީފައިަވްމެންޑޭޓުތައްްފުރިހަމަކުރުމުގެްމަފްހޫަޫމަށް.ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްއަޅުަގނ ްމި ްއެހެންނަމަވެްސ، ްކުރިން ްފެށުމުެގ ްވާހަކަ ުޑގެ

ްބޭނުން.ް ްދަންނަާވލަން ްެއއްެޗއް ްވާހަކަައކަށް ްދެކެވުނު ްދެންމެ މަޖިލީހުގައި

ްވާހަކަފުޅުް ްއިބްާރހިމް ްޙުސައިން ްއިލްޔާސް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި  2680އދ.ގެ

ްވާ ްކުރިމަތިލުމުެގ ްވެރިކަމަށް ްއަންހެނުންނަށް ހަކަފުުޅްދައްކަވަމުން

ްރަްއޔިތަާކް ްޤައުުމގެ ްދިވެހި ްނޫނީ ްބޭފުޅަކަށް ްަވކި ްބަދުބަހެއް ދައްކަވަމުން

ދޭތެރޭގައި،ްއަންހެނަކާްދޭތެޭރގަިއްވިދާުޅވެފަިއވާްވިދާުޅވުންްއަޅުަގނޑުމެްން

ްވާހަކަެއއްނޫން.ް ްވިދާޅުެވގެްނވާނެ ްމަޖިލީހުގައި ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ދެކޭގޮުތގައި

ްވާހަކަ ްހަމަ ްދެން ްބޭނުންވަނީ،ްްއަޅުަގނޑު ްގެންދަްނ  2685ކުރިއަށް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމިހާރު ްއެކުލަވާލުުމގައި ްޤާނޫނުއަާސސީ ްއާ އަޅުަގނޑުމެން

ްބަދަލުތަކެއްް ްވަރަށްބޮޑެތި ްހަޔާތަށް ްހަޔާތަށްްދުސްތޫރީ ްޤާނޫނީ ދެކެމުންމިދާ

ްވިސްނުމާިއއެުކް ްހެޮޔ ްއެހެންކަމަށްވުމާެއކު ްމިދައްކަނީ. ްވާަހކަ ގެނައުުމގެ

ްޤައުމުގެ ްއަޅުަގނޑުމެްންްމުޅި ްދޭތެރޭ ްމިކަމާ ްވިސްނައިގެން ހަމަޖެހުމަށް

ްމުހިންމުކަމަށް.ް ްގެންުގޅުމުެގ ްވިސްނުން ްނިންމުމުގަިއ  2690ކަންތައްތަެކއް

ްމުއައްަސސާތަުކެގް ްހުރި ްމިހާރު ްދެންނެވިހެން ްކުރީގައިވެސް ްހަމަ މިގޮތުން

ްއެންމެންވެސްް ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްފުރަތަމަ ްެއންމެ ްވިސްނާާލއިރު، ްމެންޑޭޓަށް

ދެކެމުންްމިދަނީްރިޔާސީްއިްނތިޚާބަކަށްްދާްވާހަކަ.ްިރޔާީސްއާްދައުެރއްެގް

ް ްކުރީަގިއވެސް ްހީވަނީ ނަޑށް ްއަުޅގަ ްދެެކވޭއިރު ްޢިއްޒަތްތެިރްްވާހަކަ. މި

ްއަލަށްް ްމިހާރު ްމުއަްއސަސާތަކަީކ ްބައެްއ ްެދކެިވްއޖެ ްފްލޯރގައި  2695މަޖިލީހުގެ

ްމަފްހޫަޫ ްހުރި ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްތަޢާރަފްކުރެވޭ ްމައްަޗްށްމި މުތަކުގެ

ްމިގޮތުންް ްއެބަޖެހޭ. ްވާން ްމުއައްަސސާތަކަކަށް ްބިނާކުރަންޖެހޭ ކޮންމެހެން
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ްވާހަަކ.ް ްމުއައްސަސާއެްއގެ ްދެތިން ްފާހަގަކޮށްލަން ްބޭނުން އަޅުަގނުޑވެސް

ްމިނިވަްން ްކޮމިޝަްނއަކީ ްއިލްކެޝަންސް ްކުރިން ްއިންތިޚާބުގެ ރިޔާސީ

ްމިމަޖިލީހު ްހެދި، ްތަނަކަށް ްފާސްކުރެވިަފިއާވްމުސްތަޤިއްލު ްފްލޯއިން  2700ގެ

ްގާއިމުކުރެވުަމކީް ްއަލުން ްކޮމިޝަން ްއިލެްކޝަން ްމައްޗަށް މަފްހޫމްތަކުގެ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމެއްކަމަށް ްކުރަންޖެހޭނެ ކޮންމެހެން

ްކުރިއަށްއޮްތް ްދައުރުތަކުަގިއ ްއޮތް ްުކރިއަށް ްެވއްޖެްއޔާ، ދެކޭގޮުތގައި

ްދިވެހިް ްހުންނަވަންްްދުވަސްތަުކގަިއ، ްޒަޢާމަތުަގިއ ޤައުމުގެ

ްއިންތިޚާބުކުާރް ްމިނިވަންކަާމއެކު ްރައްޔިތުން ްިދވެހި  2705ޖެހިވަޑަިއގަންނަވާނީ

ްމީހަކުް ްވަކި ްކުރިމަތިލާން ްމީހަކު ްވަކި ްއަޅުަގނޑުެމން ްއެއީ ވެރިެއއް.

ްއެެހންނަމަވެސް،ް ްނޫން. ްމަްއޗަކަށް ްނިންމުމެއްގެ ްނިންމާ ކުރިމަތިނުލާން

ްަރއްޔިތު ްމީހަކަށްްޤައުމުގެ ްޮކންމެ ްއިޚްތިޔާރުކުރާ ްއެމިިނަވންކަމާއެކު ން

ްޤަބޫލުކުރަނީ.ް ްއަޅުަގނުޑ ްއޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް އެފުރުޞަތު

 2710އެހެންކަމަށްވުމާެއކުްމިްއިންތިޚާބުގެްކުރިންްކޮންމެްގޮތަށް،ްއަޅުަގނޑުމެްން

ްމިއޮްތް ްުކރިއަށް ްެއކުލަވާލާ ްއަލުން ްކޮމިޝަނުްނ އިލެކްޝަން

ް ްނިންމާފައިވާްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ެއކުަލވާލަން

ްއަލުްން ްކޮިމޝަނުން ްއިލެކްޝަންްސ ްމަްއޗަށް ނިންމުންތަކުގެ

އެކުަލވާލުމަކީ،ްއަދިްހަމަްއެާޤނޫނުތައްްއަލުންްބަދަލުކުރުމަީކްކުރަންޖެހޭނެް

ްއަޅުަގނުޑް ްގޮަތށް ްދެވަނަކަމެއް ްަޤބޫލުކުރަން. ްައޅުަގނޑު ްކަމަށް  2715ކަމެއް

ފްލޯރއަށްްހުށަހަޅަންްބޭނުންވަނީ،ްެއންޓިކަރަޕްޝަންްްޤަބޫލުކުރަންްހަމަްމި

ް ްމިހާރު ްމިނިކޮމިޝަން ްބަދަލުަގއި ްކޮިމޝަންގެ ްމުސްތަޤިއްލުްއޮަޮތް ވަްނ

ްކޮަޮރަޕްޝަްން ްއެންޓި ްއޮތް ްވާހަކަ.ްމިހާރު ްބަދަލުކުރަންޖެހޭ ކޮމިޝަނަކަށް

ްކަމަްށް ްކޮިމޝަނެއް ްމުސްތަޤިއްލު ްމިނިވަްނ ކޮމިޝަނަކީ

ްޤަބޫލުނުކުރެވޭތީއާް ްަބއިނަލްއަޤްވާީމް، ްިދވެހިރާއްޖެައކީ ްއެކު  2720ހަމައެާއިއ

ްދަށުންް ްއޭެގ ްޤައުމަކަށްވެަފިއ ްމެންބަރު ްމުޢާހަދާގެ ކޮރަޕްޝަނާބެހޭ

ްއެންިޓް ްހުރުމާއިއެުކަގއި، ްއޮބްލިގޭޝަންތަެކއް ްއެތައް ކުރަންޖެހޭ

ްފާސްކުރާް ްއަޅުަގނޑުެމން ްމިހާރު ްކޮމިޝަްނ ކޮރަޕްޝަން

ްނިންމާފައި ްއެންިޓްއާޤާނޫނުއަސާީސގައި ްމައްޗަށް ްމަފްހޫމްަްތަކުގެ ވާ
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ްރުހިް ްަމޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުން ްއެކުަލވާލައި ްކޮމިޝަނެއް  2725ކޮރަޕްޝަން

ްޤާނޫނީް ްއެކޮިމޝަންގެ ްކޮމިޝަނާއި ްކޮަރޕްޝަން ްއެންޓި ޤަބޫލުވުމާއެުކގަިއ

ނޑާިއްހަމައެާއއިްއެުކަގއިްމިނިވަންކަާމއިެއކުްތަޙްޤީުޤކޮށްްދަޢުވާކޮްށް އޮނިގަ

ްބާ ްކޮމިޝަނެއްެވްސްހުށަަަހެޅުމުގެ ްކޮރަޕްޝަން ްއެންޓި ްލިބިދީގެން ރުތައް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްކަމުގައި ްބޭނުންކަމެއް ްކޮްނމެހެން ްއެކުލަވާލުމަކީ އަލުން

ްބޭނުންވަނީ،ް ްހުށަހަޅާލަން ްއަޅުަގނޑު ްކަމަކަށް ްތިންވަނަ  2730ޤަބޫލުކުރަން.

ްމުހިންމުކަމާއެުކް ްއެންމެ ްއެންމެންވެސް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްޙަޤީޤަތުގައި އާދެ،

ްމިނިވަންކުރުމުެގްވި ްމަރުޙަލާ ްޝަރުޢީ ްއެއީ ްވާހަކަ. ްއެއް ސްނަންޖެހޭ

ްތެޭރގަިއް ްފާސްކުރުންަތކުގެ ްހުރި ްފާްސކޮށްފައި ްއަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަ.

ްވަނީް ްހަދަން ްތަނަކަށް ްމުސްތަޤިއްލު ްމިނިވަން ްމުޅިން ްމަރުޙަލާ ޝަރުޢީ

ްއުފައްދައިް ްއަުލން ްކޯޓެއް ްސުޕްރީމް ްތެރެިއން ްއެގޮުތގެ  2735ްފާސްކޮށްފަ.

ްމަޖިލީހުެގް ްަރއްޔިުތންގެ ްަފނޑިޔާރުންނަީކވެސް ްކޯުޓގެ ްހަިއ ހަމައެއާެއކު

ރުހުމާއިއެކުްޢަްއޔަންކުރާްބަަޔކަށްްވާންއެބަޖެހޭ.ްމިކަމުގެްާވހަކަްދައްކާއިުރް

ްއެބައޮްތް ްނުކުތާއެއްެވސް ްދެތިން ްފާހަަގކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ އިތުރަށް

ްބޭ ްދަންނަވާލަން ްިމގޮތަށް ްއިންތިޚާބުެގްޙަޤީޤަތުގައި. ްިރޔާީސ ނުންވަނީ،

ްެއކުލަވާެލވިފަިއވާް ްމިހާރު ްކުާރއިރުަގއި ްމިކަން  2740ކުރިން

ްޖުޑީޝަރީަގިއް ްއުވާލެވި ްކޮމިޓީ ްއިްސތިޢުނާފް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްއުއްތަަމް ްހެދި ްތަނަކަށް ްމުސްތަޤިއްލު ްމިނިވަްނ ްކޯޓަކީ ސްޕްރީމް

ނޑިޔާރަީކްރަްއޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެްމަޝްވަާރއާއެް ކުްރުހިްަޤބޫލުވުމާއިެއުކްފަ

ްޖުޑީޝަލްް ްހަމަެއއާެއުކ ްއެބަޖެހޭ. ްވާން ްބޭފުޅަކަްށ ޢައްޔަންކުެރވޭ

ްމިފާސްކުރެޭވް ްމިހާރު ްކުރެވުމާިއއެުކ ްަޢއްޔަން ްކޮމިޝަން  2745ސާރވިސަސް

ްހަމަް ްބަދަލުކުރާއިރު ްތެރެއަށް ްމަފްހޫމްތަކުގެ ްމިއޮތް ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ނޑުމެންގެްހިތުގައިް ބާްއވަންއެބަޖެހޭ.ްއެއީްއަޅުަގނޑުމެްންއެްއކަމެއްްއަުޅގަ

ްގޮތަކަްށް ްވަގުތީ ްަމއްޗަށް ްއުޞޫލުތަެކއްގެ ްއިންތިޤާީލ ްވާހަކަދެކެވެނީ މި

ްގޮތަކަްށް ްވަގުތީ ްޖުޑީޝަރީައކީ ްކަމަށްވާއިުރ، ްހަމަޖައްސަން މިކަންތައްތައް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްވިސްނުންތަކެއް ްއިތުރު ްކުރެްއވުމުަގިއެވސް ްޢައްޔަން  2750އަދި

ްއެހެންކަމަށްްްގެންގުޅެން ްޤަބޫލުކުެރވޭ. ނޑަށް ްއަުޅގަ ްކަމަްށ ޖެހިދާނެ
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ްމިނިވަންް ްއެކުަގއި ްމަރުޙަލާ ްޝަރުޢީ ްއާދެ، ްޖުޑީޝަރީ ވުމާިއއެކު

ްއިދާރީްބަދަލުތަކާއިް ްގެންނަންޖެހޭ ްދެން ްޤާނޫނުތަކާއި ްހަދަންޖެހޭ ކުރުމުގައި

ްގުިޅގެ ްމިބަދަލުތަކާއި ްގެންނަންޖެހޭ ްވުޒާރާަތކަށް ްސަރުކާުރގެ ްންއެިކއެކި

 2755މިހާރުްޖުޑީޝަރީގެްެއކިެއކިްަބއިތައްްބަލަހައްަޓވާްސަުރކާުރެގްވުޒާރާަތކަށްް

ްމިކަމާއެުކް ްބަދަލުތައްެވސް ްއިދާރީ ގެންނަންޖެހިވަޑަިއގަންނަާވ

ްއެހެންކަމަށްވުމާިއެއުކް ްޤަބޫލުކުެރވޭ. ްއަޅުަގނޑަށް ގެންނަންޖެހޭނެކަމަށް

ްފާސް ްެއކިެއކި ްނިމި ްބަހުސްތައް ްމަރުޙަލާގެ ކުރުންތަްއްއިންތިޤާލީ

ފާސްކުރެވުމާއިްއެުކަގއިްގެންަނންޖެހޭްބަދަލުތަކާއިއެކު،ްސަުރކާރުގެްއިދާީރް

ްހިމަނަންޖެހޭނެކަމަށްް ްމީަގއި ްބަދަލުތައްވެްސ ްގެންނަންޖެހޭ  2760ގޮތުން

ްހިމެނިފައިް ްޤާނޫނުއަސާީސަގިއ ްަހމައެއާެއކު ްޤަބޫލުކުެރވޭ. އަޅުަގނޑު

ްހަމަ ްައޅުަގނޑު ްވާހަކައެއް ްދެ ްއިތުރު ްބޭނުންްްނެތަސް، ދަންނަވަން

ްކުރަންޖެހޭނެް ްކުރިްނ ްއިންތިޚާބުގެ ްރިޔާސީ ްނޫނީ ްކުރިން އިލެކްޝަްނގެ

ް ްޕާލިމެންޓްރީ ްއެއީ ްއޮކަމަށް. ްގާއިމުކުރުން.ްއޮމްބަޓްސްމަންގެ ފީްސ

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަްތތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްވަޒީރުން ްިއއްޔެ ްީހވަނީ  2765އަޅުަގނޑަށް

ްކޮންމެވެސް ްމިވާހަކަފުޅު ްނަޝީދު ްދައްކަަވއިިފްްމުޙަންމަދު ވަރަކަްށ

ްކޮމްޕްލެއިންސްް ްޕަބްިލކް ްއުފައްދަވާަފއިވާ ްސަރުކާުރން ްމިހާރު ކަންނޭނގެ.

ްބަދަލުކުރެްއވުމަށްފަހުް ްގޮަތކަށް ްއެހެން ްނޫީނ ްުއވާލަްއަވއި ބިއުރޯ

ް ްޝަކުާވްްއޮމްބަޓްސްމަންގެޕާލިމެންޓްރީ ްރައްޔިުތންގެ ްއުފެދި އޮފީހެއް

ްރައްިޔތުންގެ ްޤާނޫނުން ްލިބިގެްންްއަުޑއަހާނީ ްބާރު ްޤާނޫނީ  2770މަޖިލީހުން

ްމަރުޙަލާގެް ްމި ްހަމަ ްވުމަީކވެސް ްކަމުގައި ްމުައއްސަާސއަކުން އުފައްދާ

ްހަނދާންވާް ްއަޅުަގނުޑ ްުކރަންޖެހޭނެކަމެއް. ްއަޅުަގނޑުމެން ތެރޭގައި

ްމުައއްސަސާތަުކެގް ްމުސްތަޤިއްލު ްމިނިވަން ްޤާނޫނުއަާސސީަގއި ގޮތުަގއި

ނޑުމެ ްއަުޅގަ ްފާސްކުިރއިރު ްވާހަކަ ްޕާލިމެންޓްރީ ްއޮމްބަޓްސްމަންގެްންނަކަށް

ްޤާނޫނީް ްއެހެންނަމަެވސް، ްނެތް. ްދެކެވިަފެއަެއް ްވާަހކަ  2775އޮފީހުގެ

ނޑެްއގެްތެެރއިން... ްއޮނިގަ

ް

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއަށްްހއ.ްެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރު.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
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ް

 2780ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއާޒިާމްްތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުްތިލަދުންމަ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްވަޒީުރން ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްރަނގަޅުްްއަްޙމަދުްަސމީރުް ްދެންމެ ްއެވިދާުޅވީ ްޝަކޫރު ްއާޒިާމ ްައއިޝަތު ްޝަކޫރު،

ްމެންބަރުްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްތެިރ ްަރއީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާގެ ވާހަކުފުޅެއް.

ްހުށަހެޅީވެސްްމަޢާފުކު ްހުށަހެޅުން ްއެ ނޑު ްއަުޅގަ ްބަހުްސަގއި ްއެ  2785ރައްވާތި.

އެއަށްްވޯޓުްދެްއވާފައިްއޮތީްެއބޭފުޅުންްބޭނުންފުޅުްނުވާގޮތަށް.ްއެހެންވީމަ،ް

ްއެކަްން ްޔައުިމްއޔާއިން ްނުވާތީވެ ްވާހަަކއެްއކަމަށް ްރަނަގޅު އެވާހަަކއަކީ

ްިރއްާޔ.ްރަނގަޅުކޮށްލަންްބޭނުންވާީތވެްއެކަންްދަންނަވާލީ.ްޝުކު
ް

ް2790 

ްއެއީްކޮންްވާހަަކއެއްތޯްތިްވިާދޅުވީ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްއެޚިޔާެލްއްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްނުދެއޭ ްހުށަހެޅިގެން ްމިތަނަށް ްވިދާޅުވީ، ްއެކަމަނާ  2795ްދެންމެ

ްއޮމްބަްއަްޙމަދުްަސމީރުް ްހުށަހެޅީމޭ.ްޕާލިމެންޓްރީ ްމިދެންނެވީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެކަން ްޓްސްމަން.

ްެއކަްންްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެހެންވީމަ، ްއޮތީ. ްފާސްނުވެފައޭ ްެއކަން ހުށަހަޅައިގެން

ްޔައުމިްއޔާއިންްރަނގަޅުކޮށްލުަމށްޓަކައިްދަންނަވާލީ.
ް

ް2800 

ްމަޖިލީހަށްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިއީ ްވާހަކަފުެޅްއ. ްރަނގަޅު ްތާއީދުލިބިްްއާދެ، ހުށަހެޅި

ދިޔަކަމެްއްފާސްނުވެފައިްއޮތީ.ްއާދެ،ްެއހެންނަމަވެސް،ްްވޯޓަށްެވސްްއެހިގެން

ްމަޖިލީހުގެް ްވަޒީރުްނގެ ްއިްއޔެ ްއަދި ްފާހަގަކުރެްއވީ ްއެކަމަނާ ްއެކަން މިހާރު

ްފާހަގަކުރެއްވި.ް ްއެވާހަަކ ްނަޝީދުވެސް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

 2805ްވާްވާހަަކފުޅު.ްއާދެ،ްކުިރއަށްްގެންދަް

ް
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ނޑުމެންގެްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްައޅުގަ ްދެންނެވީ ްއަޅުަގނޑު ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްހިއެއްުނޭވްްއާިއޝަތުްޢާޒިމާްޝަޫކރުް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްނެތޭ. ްހިމެނިފައެއް ްތެޭރގައި ްފާސްކުރުންތަކުގެ

ަެއްެކވުން: ްފާސްކުްވާހަކަދެ ްހެނެއް. ްކުށެއް ްއޮންނަމަްއެީއކީ ްހިމެނިފައި ްތެރޭގައި ރުން

 2810އަޅުަގނޑުމެންނަށްްއެްފާސްުކރެވިގެންްނިންމުމެއްކަމަށްްނިމިފައިްއޮންނާނެ.ް

ްނެތިން.ް ްަދއްކާ ްއިތުރަށް ްެއވާހަކަ ނުޑ ްއަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް،

ްޤާނޫނީ،ް ްހަމަ ްވާހަކަ. ްއޮފީހުގެ ްއޮމްބަޑްސްމަންގެ ޕާރލިމަންޓްރީ

ްާޤނޫނެ ްމަޖިލީހުގެ ނޑުމެންނަށްްރައްޔިތުންގެ ްައޅުގަ ްތެރެއިްނވެސް އްގެ

ްކަމެއްކަމަށްް ްކުރެވިދާނެ ްބޭނުމިއްޔާ ްއެަކންކުރަން ްއަުޅަގނޑުމެން ގެނައުމަކީ

ްޕޮލިސްް ްއޮތް ްއުފެދިފައި ްހަމައެއާެއކު، ްޤަބޫލުކުރަނީ.  2815އަޅުަގނޑު

ްމިނިވަންކަމާއެުކް ްރަނގަޅަށް ްމިހާރަށްވުރެން ްކޮމިޝަްނވެްސ އިންޓަރގްރިޓީ

ްޤަބޫލުކުރާގޮތެއް.ްްމަސައްކަތްކުެރވޭނެ ްއަޅުަގނުޑ ްހެއްދެވުމަކީ ގޮތެްއ

ްަވގުތުކޮެޅއްް ްުކރު ްވަރަށް ްހަމަ ްބޭނުން، ްދަންަނާވލަން ްއިތުރަށް އަޅުަގނުޑ

ްމަޖިލީހުެގް ްރަްއޔިތުންގެ ްއިތުރަށް. ްާވހަކައެއް ްދެތިން ްއޮތީ. ކަންނޭނގެ

ްދެެކވެމުން ްމަޖިލީހުގައި ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްބޮަޑށް ްވަރަށް ްވާހަކަ  2820ްދައުރުގެ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއޮންނާނެ. ްކުރިއަށް ްދައުރު ްރަްއޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެ އެބަދޭ.

ްމިހާބޮޑެތިް ްގޮުތގައި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްދެންނެވިހެން ްކުރީގައިެވސް ހަމަ

ްމުޅިް ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްދިރިއުޅުމަށް، ްރައްޔިުތންގެ ްދިވެހި ބަދަލުތަކެއް

ްކަ ްގިނަ ްވަރަށް ްގެންަނއިރު ްޙަޔާތަްއ ްވިސްނަންޖެހޭ.ްދުސްތޫރީ ންތައްތަކަްށ

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ  2825އެހެންކަމަށްވުމާެއކު،

ްބަދަލުަގއިް ްރޫޅާލުުމގެ ްއެުކަގއި ްމުައއްަސސާތަކެއް ްއެތަްއ ދަޢުލަތުގެ

ްހެޔޮވިސްނުމަކަްށް ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްބަދަލުކުރުމަކީ ފަހަރަކުކަމެއް

ްައޅުް ްއެހެންވީމާ، ްހުށަހެޅީްވެދާނެހެން. ްމި ްހުށަހެޅުމުގަިއ ްއަސްލު ނޑު ގަ

ްއެްގޒެކްިޓްވް ްބަދަލުކުރުއްާވްޭއގެފަހުން ްމަރުޙަލާ ްޝަރުޢީ ްފުރަތަމަށް އެންމެ

ްދެންް ްގޮސްފަިއ ްއިންތިޚާބަށް ްމުއައްސަާސގެ ްހިންގުުމގެ ްސަރުކާރު  2830ނޫނީ

ް ްހަމަޖެހުމާއެކުަގއި ްރައްޔިތުންެގ3ްްއެާއއެުކގަިއ، ްމުއަްއސަސާައަކށް ވަނަ

ްފެންނަގޮތްްމަޖިލީހު ްއަޅުަގނޑަށް ްޕެނަލްޓީސް ްމީގެ ްދަްއކަން. ްވާހަކަ ގެ

ނޑަށްްޤަބޫލުނުކުެރވެނީްހުރިހާްމުއައްސަާސް އަޅުަގނޑުްމިދަންނަވާލީ.ްއަުޅގަ



 104 

ްފަސޭހަގޮތަކަށްް ްމީތި ްމާބޮޑަށް ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްބަދަލުކުރުމަކީ އެުކގަިއ

ނުޑގެ ްކުރެވިދާނެކަމަށްްނުވާީތ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ  3ް2835ހުށަހެޅުމުގައިްްމިކަން

ް ްނޫނީ ްކަމަކަށް ްޑޭޓަކަްށ3ްްވަނަ ްނޫނީ ްގަިއޑްލައިނަކަްށ ްމީގެ ަވނައަށް

ްވާހަކަ.ް ްއިްނތިޚާބުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްހަމަ ްމިޖެހެނީ ނަޑއަޅަން ކަ

ްމިއޮތްް ްމިހާރު ްދަންދެން ްހަމައަށް ްއިްނތިޚާބާ ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ްރައްިޔތުން ްމަޖިލީހަކީ ްލިބިގެންދާްްރައްޔިތުންގެ ްބާރު ްހެދުމުގެ ްޤާނޫނު މި

ްއިތުރަށްް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްހަމައެއާއެކު، ްހަމަޖެހެންޖެހޭނެ. ްގޮުތަގއި  2840ތަނެއްގެ

ްެއކިއެިކްރަށްރަށާް ްނުވަަތ ްަގވަރނަންސް ްޯލކަލް ްމި ްއެބަޖެހޭ ވާހަކަދަްއކަން

ްއަލަށްް ްކޮންގޮތަކަްށކަމަށް. ްކަންކުރާނީ ްަމރުޙަލާ ްގަވަރްނކުރުމުގެ އަތޮޅުތައް

ްއެބަހުިރްފާ ްފާސްކުރެވިފައި ްމަފްޙޫމްތަކެއް ްޤާނޫނުއަސާީސަގއި ސްކުރެވޭ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްހަމައެއާއެުކ، ްބެހޭގޮތުން. ްގަވަރނަންްސއާއި ލޯކަލް

ްޢަމަލުކުރަންް ްފާސްކޮށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިހާރު  2845ޚިޔާލުކޮށްލަންޖެހޭ

ްކަންތައްތަާކއިް ްޤާނޫނުެގ ްސަރވިްސއާއިބެހޭ ްސިވިލް ްމިދާ ްތައްޔާުރވަމުން

ްގެންނާނީް ްައޅުަގނުޑމެން ްޗެޕްޓަރ ްަގވަރނަްނސްގެ ްލޯކަލް އެުކގައި

ްބޭފުޅުންެގް ްިތްއބެވި ްހިންަގވަން ްއަތޮޅުަތއް ްރަށްރަށާިއ ްމިހާރު ކިހިނެއްތޯ.

ނޑުެގް ްއަުޅގަ ްޚިޔާލުތަެކއް ްކިހިނެއްތޯ.ްމާބޮޑު ްބެހޭގޮތުންްވިސްނާނީ ބާރުތަކާ

ނޑަށް ްފްލޯރގަިއްްމިކަމުގަިއްއަދިްނެތް.ްއެހެްނނަމަވެސް،ްއަުޅގަ ްމި  2850ހީަވނީ

ްއެހެންވީމާ،ް ްހިނގައްޖެެހން. ްދެކެިވގެން ްެއވާހަަކވެސް ކޮންމެަެވެްސވަރަކަށް

ްސިވިްލް ްމިއޮތް ްމިހާރު ްޤާނޫނަށް، ްމި ްހަމަ ްތެރޭަގއި ްވާހަކަތަުކގެ އެ

ްގޮތްތަކެްއް ްކުރެިވދާނެ ްމިކަން ްތެރެއިން ްއޮނިަގނޑުގެ ްޤާނޫނުގެ ސަރވިްސގެ

ްދެކޭގޮ ްހަމަ ްއަުޅަގނޑު ްއަޅުަގނޑުމެްންވިސްނުމަކީ ްކޮންމެހެން ތުަގއި

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމިހާރު ްފަހަތަށް ްޭއގެ ްހަމައެާއއެުކ،  2855ކުރަންޖެހޭކަމެއް.

ްހަމައެއާއެުކ،ް ްއޮފީސް. ްޖެނަރަލްގެ ްޕްރޮސިކިއުޓަރ އިތުރަށް

ްމިގޮތަްށް ްކޮިމޝަން، ްސަރވިްސ ްސިވިލް ްކޮމިޝަން، ހިޔުމަންރައިޓްސް

ްހު ްަބއްޓަންުކރެވިފައއި ްމުސްތަޤިއްލުްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްމިނިވަްނ ރީ

ްައއިްސް ްހަމަޖެހިގެން ްތަރުތީބުކުރެޭވގޮތަކަށް ްދެން ްއެ މުއައްސަސާަތއް.

ްމުޅިް ްއެ ްހަމަ ްފުރިހަމަާވއިރަށް ްކަންތައްތައް ްމި ްމަޖިލީހުން  2860ރައްޔިތުންެގ
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ްޤަބޫލުކުރަން.ް ްައޅުަގނުޑ ްވާންޖެހޭނެކަމަށް ްފުރިހަމަ ްމަރުޙަލާ އިންތިޤާލީ

ްއަުޅގަ ްބޮޑެިތްއެންމެފަހުކަމަކަށް ްއެންމެ ްމިއީ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ނޑު

ްފާސްކުރެވިް ްައޅުަގނޑުމެންނަްށ ްދައްކާއިރު ްވާަހކަ މުއައްސަސާަތކުގެ

ްބާބުަގިއް ްޙައްުޤތަކުގެ ްއަސާސީ ްރައްޔިތުންގެ ްއެބަހުއްޓޭ ފާސްކުރުންތައް

ްގެނެސްގެްން ްޤާނޫނުަތކެއް ްވަކި ްއެބަހުއްޓޭ ްބާބުތަކުަގއިެވސް ްއެހެން  2865ނޫނީ،

ްއެ ްމީެގްްނޫނީ ްމާއްދާތައް. ްއެކިެއކި ްކަހަލަ ްދަތިވާނެ ްޢަމަލުކުުރން މަްއޗަށް

ްދާތީ.ް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބަދަލަކަށް ްޤާނޫނީ ްބޮޑު ްވަރަށް ސަބަބަކަށްވެފަިއވަނީ

ްކޮމިީޓއިްން ްޑްރާފްޓިންގ ްއުންމީދުކުރަން ނޑު ްއަުޅގަ އެހެންކަމަށްވުމާެއކު،

ްއަންަނއިް ްޗެޕްޓަރ ްހަމައަށް ނޑުމެންނާ ްއަުޅގަ ްކޮންމެްއަނބުރާ ރުގައި

ްފާސްކުރުންތަކާް ްޤާނޫނުއަސާީސެގ ްމުޅި ްނޫނިްއޔާ ްގުިޅގެން  2870މާއްދާއަކާ

ްަޢމަލުނުކުރެވޭނެް ްެއއަށް ްނޫނިއްޔާ ނަޑއެޅިގެން ްކަ ްޤާނޫނުތަކެއް އެުކގައި

ްމުއްދަތެއްވެްސް ްފާސްކުރާނެ ްޤާނޫނުތައް ްއެ ްފާހަގަކުެރްއވި ކަންތައްތައް

ްައންނަންޖެހޭނެކަ ްހަމައަށް ްދެކޭގޮުތަގއިްއަޅުަގނޑުމެންނާ ނޑު ްއަޅުގަ މަށް.

ްއަިއއިުރް ްމިހާހިސާބަށް ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްމިދާ ްޢަމަލުކުރަމުން މިހާރު

 2875ބައެއްްަޙއްޤުތައްްލިބިދީފައިްނުވަނީްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުންްއެްޤާނޫނުތައްް

ްއޮޅުމަކަށްް ްއެހެންވީމާ،ްެއފަދަ ްޮގސްފައިނުވާތީ. ްހަމައަށް ްރައްޔިތުންނާ ްހަމަ

ް ްތަންމި ްނުކުރަން.ްފަހަރު ްޤަބޫލެއް ނޑު ްއަުޅގަ ްާވނެކަމަކަށް ދެވިގެން

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.

ް

 2880 ނިންމެވުން.ްޖަލްސާްް-4ް

ްްް

ްއެބަހުރި.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވަގުުތޮކޅެއް ްކުޑަ ްއަދި ްގެންދަވަން ްކުރިއަށް ްމިވާހަކަފުޅު އާދެ،

ްއާދެ ްނިންމާލުމަށްފަހު ްެއވަގުތު ްބޭނުންފުޅިއްޔާ ްވާހަކަުފުޅް، އެހެންވީމާ،

ްމެންބަރު.ް ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުރިްއޔާ ްއާދެ، ްބަލާފައި. ނިންމާލެއްވީކަމަށް

ނުޑްމިއަދުގެްމިްޖަލްސާްނިންމާލަންޖެހޭްވަގުތުްްދެން،ްމިހާހިސާބުންް  2885އަޅުގަ

ނޑުްޖަލްސާްނިންމާލަން.ްދެން،ް ނަޑއެޅިްހިނގައްޖެ.ްއެހެްނވީމާ،ްއަަޅގަ ކަ

ްވާިއރު.2:31ްންާނނީްއާދެ،ްމިއަދުގެްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާއެއްްއޮ
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ް

ްޖަލްސާްނިމުނީ..ްالعالوينްربްهلل والحود
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