
 1 

 ސާްފެށްޓެވުން.ޖަލްް .1

ްްް

ްعلىްوالسالمްوالصالةްهللްالرحين، الحودްالرحونްهللاްبسنްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
ްްޖަލްސާްފެށުނީ.ް.واالهްوهنްوصحبهްآلهްوعلىްهللاްرسول

ް5 

އިންތިޤާލީްކަންތައްތަކާބެހޭގޮތުންްމެންބަރުންްހުށަހަޅުއްވާްްް-2

 ކުރިއަށްގެންދެވުންްްކަށްްބަހުސްކުރެއްވުންްހުށަހެޅުއްވުންތަް

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްަޞ ްޖަލްސާއަށ261ްްްރައްޔިތުންެގ ވަަނ

ްމަރުޙަބާ.ް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެްނމެހާ  10ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންދެްއވި

ް ްވަޑައިގެންދެްއވައިފި.ްއާެދ،66ްްއާދެ،ްމިހާތަނަށް ްމެންބަރުން ޢިއްޒަްތތެރި

ްއިންތިޤާލީްްމިއަދުގެ ްމިއޮތީ ްއައިޓަަމކަށް ްެދވަނަ މިޖަލްސާގައި

ްހުށަހެޅުއްވުންތަކަްށް ްހުށަހަޅުއްވާ ްމެްނބަރުން ކަންތައްތަކާބެހޭގޮތުން

ްމިބަހުުުސްގަިއް ްމިގޮތުން ްއާދެ، ްގެންދެވުން. ްކުރިއަށް ބަހުުުސްކުރެއްވުން

ްމިލަދުންމަޑު ްގެންެދވީ، ްޖަލްސާަގއި ްުކރީގެ ްމީގެ  15ލުްވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން

ް ްވަނީ ްރަމީޒު ްމޫސާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި 3ްްއުތުރުބުރީގެ 31ްމިނެޓާއި

ްމެންބަރަށްް ްިޢއްޒަތްތެިރ ްއެހެންވީމާ، ްވާހަކަދަްއކަވާަފއި. ސިކުންތުަގއި

 އަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުްއަުރވަްންބާކީްއޮތްބައިްނިންމާލަދެއްުވމަށް.ް

ް

ްިޢއްޒަތްމިލަދުްނމަޑުލުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްރައީސް.ޝުކުރިއްޔާ ްހެނދުނުްްތެރި ްައޅުަގނުޑ  20އާދެ،

ްސެޝަންގައިް

ްމިކަމުގަިއްްމޫސާްަރމީޒުްާވހަކަެދއްކެުވން: ްައޅުަގނޑު ްމަސައްކަތްކުރީ ްދަންނަވާލެޭވތޯ ވާހަކަދަްއކަމުން

ނުޑް ްއަޅުގަ ްދަންނަވާލާފައިވާީނ، ްައޅުަގނޑު ްއާދެ، ދެކޭގޮތް.

ްމި ްކޮންމެހެންވެސް ްބާބަކީ ްއިންތިޤާލީ ޤާޫނނުއަސާސީަގިއްޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި

ނޑަށްްފެންނަކަމަްށ.ް  25ްހިމަނަންޖެހޭނެްބާބެއްކަމަށް.ްއެކަންްއަުޅގަ

ް

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްލ.ްއަޮތޅުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޢީމް.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް



 2 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް30 

ނޑުްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްފާހަަގކޮށްލަންްމިޖެހުނީްއިއްޔެްިމްްއާދެ،ްއަުޅގަ

ްވާހަކަަތްއްްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްދެއްކި ނުޑ ްއަުޅގަ ްތެރޭަގއި ުުސް ްބަހު ްމަރުޙަލާގެ އިންތިޤާލީ

ްވާހަަކެއްއް ްެއއްެވސް ްއެއިްނ ްތެރޭގަ. ްޤާނޫނުެގ ްގަާވއިދާިއ ދެއްކީ

ްނޯންނާނެ ްަޙޤީޤަތަކު ްޖާަގއެްއ ްއޮތްްސެންސަރުކުރާނެ ްސެންަސރުކޮށްފައި .

ްެސންސަރުކޮށްފަިއް ްއެކަްށ ނޑު ްމަިއގަ ްާވހަކާގެ ްމުިޅ ްދެބަެއއް. ނޑު  35މައިގަ

ްވާހަކަޮކުޅް ނޑުެގ ްއަުޅގަ ްަދންނަވާލަން ްައޅުަގނޑު އޮތީ.

ްމާަން ްޭއެގ ްޢާޔަތަާކއި ްޤުރުއާުާްނގެ ްޙަޤީަޤތުގަިއ އަުޑއައްސާލަެދއްވުމަށް.

ނޑު ްއަޅުގަ ްނޯންނާނެ. ްގޮެތއް ްއިސްލާމުން.ްސެންސަރުކުރެވޭނެ މެންނަީކ

ްދައްކަނީ.ް ްީޓވީން ްސިޓިންރޫމުގައި ްގޭގޭ ްމާލޭ ްކަންކަމެއް ްހުރިހާ ބުދުދީނުގެ

ްހިނގާފައިހުިރް ްކުީރގަިއ ްމީގެ ްމިރާއްޖެއަށް ްެދއްީކ ނޑު ްއަުޅގަ  40ދެވަނައަށް

ްބޭނުންނުވާް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއަންނަން ްކަންކަން ްކަހަލަ ްބަޣާވާތް ބައެއް

ްމަރުޙަލާއަކަށް ްއެފަދަ ްވާަހކަ.ްްވާހަކަ. ްބޭނުންނުވާ ދާން

ްއެއްަބއިެވގެްން ްމީހުންވެްސ ްތިބި ްހިންގަން ްސަރުކާުރ ސުލްޙަވެރިކަމާެއކީަގ

ްނިޒާމީް ްއަުޅަގނޑު ްތިންވަނައަށް ްވާހަކަ. ްކުރަންޖެހޭނެ މިކަން

ްމަޖިލީހުގެް ްމި ްހެނދުނުގެ ްމިއަދު ްމިކޮށްލަނީ، ްފާހަގަ  45ނުކުތާއެްއގޮތުން

ްހަ ްބަެއއް ްހިނގި ްމިތާނަގއި ްބޭފުަޅުކްސެޝަންގައި ްތެރޭގައި މަނުޖެހުމުގެ

މޭޒުކޮޅުމަްއޗަށްްއަާރަވޑަިއގަތީ.ްމިްމަޖިލީހުގައިްެއްއވެސްްާޙލެއްްނޯންނާނެް

ްމިއަދުެގް ްއެހެންނަމަެވސް، ްދައްކާކަެށއް. ްއެކަްނ ްއެރީމަ ްމޭޒަށް މީހަކު

ްއެކަންެވްސް ްނިސްބަތްކޮްށ ްވަކިބަަޔކަށް ްބޭނުންވީ ސަރުކާރުން

ް ްދަްއކަން ްކުރަްއވައިފި.ްމަލާމާތުގެގޮތަށް ްިމއަުދ ްއެކަްނވެސް  50ކަަމށްވަންޏާ

ް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްަރީއސް، ްިޢއްޒަތްތެރި ްމާއްާދގ99ްްެއެހެންވީމާ، ވަނަ

ނޑުމެްނގެް ްައުޅގަ ްލިބޭ. ްއިޚްތިޔާރުތަކެއް ްގިނަ ްވަރަށް ްމަނިކުފާނަށް ދަށުން

ްޢިއްޒަތްް ްައބުރާ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްރަްއކާތެރިކޮށްދެްއަވންޖެހޭނެ. ޙައްޤުތައް

ްމާޔަތްކޮށްދެްއވަންޖެހޭނެ.ްޝުކުރިއްޔާ.ްޙި
ް55 

ް
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އާދެ،ްނިޒާމީްނުކުާތގެްދަށުންްތިފާހަގަކުރެްއވިްކަންތައްަތކަކީްމިޖަލްސާގަިއްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްމެންބަރަށްވެސްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން ްކަންތައްތަެކްއ ހިނގާދިޔަ

ްވާަހކަފުޅަކީ ްދެއްެކވި ްތި ްކުީރަގ މިޖަލްސާގަިއްްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ.

ްިވދާޅުވުމަީކވެްސް ްވިދާޅުވި ްފަހުން ްއަދި ްޫނން. ްކަންތައްތަެކއް  60ހިނގާދިޔަ

ްކަންތައްތަކެްއކަމަްށް ްހިނގާދިޔަ ްޖަލްސާގައި ްމި ްކުރީގެ. ްމެންދުރު މިއަދު

ްނެތް.ް ްބަަލއިގަެނވޭަކށެއް ްނުކުތާއެއްކަމަށް ްނިޒާމާބެހޭ ނުވާތީ

ްކުރެްއވު ްސެންސަރުކުރެްއވި ްތި ްބަެއްއްއެހެންނަމަވެސް، ްނުވަތަ މަކީ

ްވަކިގޮަތކަށްް ްމަޖިލީހުން ްމި ްއަޅުަގނޑު ްނުދެއްެކވުމަކީ ނުދެއްކެވި

ްއެކަްނތަކާބެހޭގޮތުްން ްއެހެންވީމާ، ްނޫން. ްކަމެއް ްކުެރްއވި  65ދަންނަވައިގެން

ްއެކަްން ްދައުލަތުެގްމުޢައްސަާސއަކުން ްެގންދަވާ ްކުަރްއވަމުން އެކަންތައްަތއް

ްކު ްއުސޫަލކުން ްއޮންނަުަ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށްްކުރަްއވަން ރަްއވަނީކަމަށް

ްމެންބަރުންް ްކުރީަގިއެވސް ްމީގެ ްޝަކުވާ ްތި ްދެން ްއޮންނަނީ. އެނގިފައި

ްބެލުމުގައިެވްސ،ް ްބެލި ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެަކން ފާހަގަކުރަްއވަވާަފިއވާތީ

ްއަންަގވާފަިއވަީން ްދާއިާރއިން ްއެކަން ްހުއްދަދެއްވިއިުރެވސް  70ފުރަތަމަ

ްއެބޭފުޅުން ްއެބޭފުޅުންްމިދެންނެވިގޮތަށް، ްގޮތަށޭ ްފެތޭ ްގަވާއިދުަތކަށް ެގ

ކަންތައްތައްްކުރަްއވަމުންްގެްނދަވާނި.ްއެހެންވީމާ،ްއެވާަހކަްދަންނަވާލަމުންް

ްކުރިއަްށް ްވާަހކަފުޅު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްގެންދިަޔ ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން

ްއަތޮުޅް ްލ. ްނަޢީމް، ްމުޙަންމަދު ްދެން ްއެދެން. ގެންގޮސްެދއްވުން

ްނުެގންނެވިނަމަވެްސްޢިއްޒަތްތެ ްހިތްޕުޅުހަމަޖެހިވަޑައި ްމެންބަރު  75ރި

ްއޮންަން ްކުރެެވން ްކަންަތއްތައް ްމިތާނަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްމީގަް ްދެން ްމިގެންދަނީ. ްކުރަން ްަކންތައް ްތެރެއިން އުސޫލުތަެކއްގެ

ްހިތްތަވައިގެްން ްޙުުުރުމަތްތެރިކޮށް ްގަވާއިދަށް ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްކު ްަކމެއް.ްމެންދުރުްކަންތައްތައް ްއެދޭ ްޮބޑަށް ނުޑްވަރަށް ްއަުޅގަ ރެްއވުމަކީ

ްއަުޅަގނޑުމެންވެްސް ްކަންތައްތަަކކީ ްހިނާގދިޔަ ްޖަލްސާަގއި  80ކުރީގެ

ްދެންް ްދަންނަވާލަންޖެހޭ. ްނުގެންދެވުމަށް ްކަންތަްއތައް ްއެގޮތަށް ޤަބޫލުކުރަން

ްއެދެން ްކުިރއަްށގެންދެވުން ްވާހަކަފުޅު ްރަމީުޒގެ ްމޫސާ .ްހަމައެއާެއކީގަ

ްމުޙަންމަދުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެުެރި ްއަތޮޅުގެ ްލ. ްނުކުތާއެއް ނިޒާމާބެހޭ
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ްއަޅުަގނުޑް ްފާަހގަކުރަްއަވނީ ްނުކުތާއެއް ްިނޒާމީ ްއިތުރަށް ްއަނެއްކާ ނަޢީމް.

ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްވެދާނެ. ްވިދާުޅވާންކަމަށް ްއެްއެޗްއ ްވާހަަކއަކަށް  85ދެންނެވި

ނެތްްކަެމއްކަަމށްްޢިއްޒަތްތެިރްްއެކަންްއެއީްކޮންމެހެންްއެގޮަތށްްކުރެްއވެން

ްމެންބަރަށްްވިސްނިވަަޑއިގަންަނވާނެ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްއަުރަވއިފިން.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް90 

ްޤަބޫލުކުރެޭވގޮތުަގިއްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ނޑަށް ްޝުކުރިއްާޔ.ްއަުޅގަ ްދެްއވީތީ ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމީ

ްހިނގާދިޔަްމިހާްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމިޖަލްސާަގއި ްމިނެީގ، ްުނކުތާއެއް ްނިޒާމީ ނޑު ްއަޅުގަ ރު

ްމިް ްއަުޅަގނޑުމެން ްރޫލިންގއާ ްދެއްވި ްރައީސް ްދެންމެ ްގުިޅގެން. ކަމަކާ

ްތަނެއްް ްރައްކާކުރަންްދާންޖެހޭނެ ްކަރާމަތް ްމެންބަރުންގެްޢިއްަޒތާ މަޖިލީހުގެ

ްޖަލްސާގެ ްއަދި ްބޭރުގައިނަމަެވސް ްމިޖަލްސާއިން  95އެތެޭރަގިއްްވިދާޅެއްުނވޭ.

ްޢިއްަޒްތް ްއަބުރާ ްމެންބަރުންގެ ްމިޖަލްސާގެ ްުގޅިގެންނަމަެވސް ްކަމަކާ ހިނގާ

ްއެހެްން ުައްސަާސއަކުްނވިަޔސް ްމުއަ ްސަރުާކރުގެ ްގޮތަކަށް ގެއްލޭފަދަ

ްގޮތެްއެގް ްގެންާދނެ ްެއކަން ުައްސަާސއަކުްނކަމަށްވިޔަްސ ްމުއަ މީހެއްގެ

ނޑުމެންނަށްް ްއަުޅގަ ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްތަފްޞީުީލު

ްވިާދޅުެވ،ް ްހިނގާކަެމކޭ ްމަޖިލީހުގައި ްމި  100އަންަގވަިއސދެްއވަންޖެހޭނެ.

ނުހިނގާކަމެކޭްވިދާުޅވެްައޅުަގނޑަށްްދެންމެްތިްނެރެދެއްވިްރޫލިންގސްަގިއް

ްޤަބޫލުކުރާގޮތުަގިއް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެބައުޅޭ. ްމައްސަލަތަެކްއ އަޅުަގނޑަށް

ްޙިމާަޔތްކުރެވެ ްޙައްޤުަތއް ްމެންބަރުންގެ ންޖެހޭނެްއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްކޮންމެވެްސގޮތެއްްމަނިކުފާނުްދައްަކވައިެދއްވަންޖެހޭނެ.ްޝުކުިރއްޔާ.ް
ް105 

ް

ްޢިއްޒަާތިއްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރުންގެ ްހުރިހާ ްއަބަދުވެސް ްބޭނުން ނޑު ްއަުޅގަ އާދެ،

ްޢިއްޒަާތިއް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްއަދި ްރައްދުކޮށްދީ ްކަރާމަތްވެސް ޝަރަފާއި

ްކަރާމަތްވެ ްއެނޭގްޝަރަފާއި ނޑަށްެވސް ްއަޅުގަ ްހިފަހައްޓަން. ސް

ްމެންބަރުންް ްއެުެހެންނަމަވެސް، ްއޮންނަކަން. ްއެގޮތަށް  110ގަާވއިދުަގއި

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްެއ ްގެންދަާވގޮތް، ްުކރައްވަމުން ްކަންަތއްތައް ބައެއްފަހަރު



 5 

ްއެަކްން ްވިާދޅުވީމާ ްެއްއޗެއް ްގޮތަކަށް ްވިސްނިވަަޑިއގަންނަވާ މެންބަރަކަށް

ްއެހެ ްނުކުތާްހުއްޓުވަން ްނިޒާމާބެހޭ ްފްލޯރއިން ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެިރ ން

ްނުދެންނެވިޔަްސް ނޑު ްއަުޅގަ ްދާގޮތްވެސް ްކަންތައްަތްއވެގެްނ ނެންގެވީމާ

ްއެެއްއް ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. ްމެންބަރުންނަށް  115ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއަދި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑުެވސް ްއަުޅގަ ނޫންކަންނޭނގެ

ްއެ ްޢިއްޒަތްތެިރްދެކޭހިތްވާގޮަތކީ. ްބަެއއްފަހަރަށް ހެންނަމަވެސް،

ްއަޅުަގނުޑް ްެއަކމާ ްދެން ްެއއީ. ްކުރެއްޭވގޮތް ްކަންތައް މެންބަރުންނަށް

ްމަޞްލަޙަތާއިް ްހަމަ ްގެންދަނީ ްކުރިއަށް ްއަޅާނުލާ މާބޮޑަށް

ްތިބޭފުޅުންް ްނިންުމމަށް ްމަަސއްކަތް ްޤާނޫނުައސާސީގެ  120އެުކވެރިކަމާެއކީަގއި

ްމަސައްކަތްޮކްށްްތިކުރަްއވާްމަސައްކަުތަގއި ްއެއްބާރުާލއިގެން ނުޑވެސް އަުޅގަ

ްިމް ްއެއީ ްމަގުފަހިކުރުަމށް. ްނިންމުމުގެގޮތުން ްިމކަން އެުކވެރިކަމާެއކީގަ

ނޑުްހަމަްއެދެންްފަށްފަށުންްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންް ކުރެވޭްކަމަކީ.ްއަުޅގަ

ްދައްަކާވް ްބޭފުޅުންވެސް ްހުރިހާ ްއަދި ްނުހެއްދެވުމަށް. އެހެން

ްގެންދެވޭެންވާހަކަފުޅުތަ ްކުރިއަްށ ްމަސަްއކަތް ްއެުކވެރިކަާމއެީކގައި  125ުކގައި

ްއުސޫލުތަކަކަްށް ްހާސިލުކުރެްއވޭނެ ްަމޤްޞަދު ްބޭނުންފުޅުވާ ތިބޭފުޅުން

ްއެއްެވްސް ްމިދެންނެިވހެން ްދައްކަާވއިުރވެސް، ްވާހަކަފުޅު ބައްޓަންކޮށްގެން

ްނަ ްޢިއްަޒތުން ްމެންބަރެއްގެ ްއަނެއް ްމެންބަރަުކ ްއެއް ފްސަށްްޢިއްޒަތްތެރި

ްކަންތައްތަކަްށް ްކަހަލަ ްމިދެންނެވި ްފަރާތެއްެގިވޔަސް ްއެހެން ނުވަތަ

ްދައްަކވާނަމަަކް ްވާހަކަފުުޅ ްަމއްޗަށް ްމައްަސލައިގެ ްއަސްލު  130ދިމާނުކޮށް

ްއެވާހަަކް ްޤަބޫލުކުރާހިްތަވނީ. ްއަޅުަގނޑު ްނުވާނެކަމަށް އެހެނެއް

ްއަތޮ ްލ. ްއަނެްއކާ ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްދެން ުޅެގްދަންނަވާލަން.

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ް

ް

 135ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިއަުދްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ްއެނގިަވޑަިއގަްނނަވާނެ ްމަނިކުފާނަށް ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްބައެްއްްްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމަިނކުފާނު ްސަބަބަކީ ްދިމާވި ްކުރިމަތިވާްނ މައްސަލަތައް

ްމަޑުކުރެއްވީ.ްްކަންތައްތަުކގައި ްނުދެއްވާ ްނަސޭޙަތްޕުޅު ތިަޔގޮތަްށ
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ްދިވެހިރާއްޭޖެގް ްވިދާޅުވަނީ، ްޠާހިރު ްެމންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި  140އަްއޑުއަތޮޅު

ްނިކަމެތިކަންް ްރައްޔިތުންނަްށ ްއެންމެހާ ްާރއްޭޖގެ ްއަދި ރައްޔިތުންނަށާއި

ްނެްތް ްބާރެއް ްއެއްވެްސ ްމަޖިލީހަކީ ްޢިއްޒަތްެތރި ްމި ލިބޭގޮތަށް،

ްގެންދަންޖެހޭނި.ްތަނެއްކަމަ ްކަމެއް ްހުރިހާ ްސަރުކާރުކަމަށާއި ްމިއަުދގެ ށާއި،

ްޙަޤީޤަތުގަިއް ްއެވާހަކަ ްސަބަބުން ްވާހަކަެއްއގެ ްދެކެވުނު ްވިދާުޅވެ އެގޮތަށް

ްއުުޅއްާވގޮްތް ްެއ ްބައްަލވާ ްމިހާރުވެސް ްދިަޔީއ. ްހޫނުެވގެން  145މިތަނުގައި

ްވިދާުޅވޭ.ްައޅުަގނޑު ްއިންނަވާށޭ ްރީްއޗަށް ވާހަކަދަްއާކްްނިކަން.ްތަންކޮޅެއް

ނިމުނީމަްފުރުޞަތުްހަމަްލިބިވަަޑއިގަންަނވާނެނުންތޯ.ްއެހެންވީމަ،ްެއގޮތަްށް

ްއެނުކުާތް ްމަނިކުފާނުެވސް ްގެންދަވާއިުރ، ްވާހަކަަދއްަކވަމުން މިތަނުގައި

ްޚާއްޞަް ްރައްިޔތުންގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމިއީ ވިސްނާަވޑަިއގަންނަވަންޖެހޭނެ.

ްރައްޔިތު ްމިތިބެނީ ްމިތާ ްބަެއއް.ްމަޖިލިސް. ްތިބޭ ްއިންތިޚާބުކޮށްފަިއ  150ން

ްރައްޔިތުްނެގް ްވާހަަކއަީކ ްމިދެެކވޭ ްމިތަނުގައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،

ފަރާތުންްދައްކާްވާހަކަ.ްއެހެންވީމާ،ްހަމައެކަނިްއެންމެްމީހަކަށްްމިރާއްޖޭގެް

ްރައްޔިތުންނަްށް ްހުރިުިހާ ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްފުރޮޅާލުމަށް ވެރިކަން

ްވިސްނާަވަޑއިގަންަނވާށޭ.ްްއެްއޗެހިކިޔަމުން ްއެކަމާ ްަމނިކުފާނު ދާއިރު،

ްނިޒާީމް ްތެދުވެ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްެއހެންނޫނީ ްމައްސަލަނުޖެހޭނި.  155އޭރަށޭ

ްދެންް ްވީގޮަތކީ. ްެއކަން ްއެއީ ްދައްކަންޖެހޭނެ. ްމިވާހަކަ ްނަގަިއގެން ނުކުތާ

ްމަނިކުފާނުް ްދިަޔއީތީެވ ްައޑުަގދަވެގެން އަޅުަގނުޑވެސް

ނުޑްހިތްޕުޅުހަމަނުޖެ ްއަުޅގަ ްހިނގާަފއިވާނަަމ ްއެކަން ހޭގޮތަކަށް

ްއެހެންް ްއެަކންވެސް ްއެކަމަކު، ްއެހެންވީމަ. ްމެންދުރުކުރީަގ މަޢާފަށްއެދެން

ްވ.އަތޮުޅް ްދިމާއަށް ްމެންބަރުންނާއި ްޢިއްަޒތްތެރި ްހައްދުންމަތީގެ  160ދިމާވީ

ްއަތޮުޅް ްައޅުަގނޑުގެ ްއަޅުަގނުޑވެސް ްެއއްަޗުކން. ްވިދާޅުވި މެންބަރު

ް ްފެށުނީ.ްމެންބަރުން ްޒުވާެބއްެވސް ްއެ ްބޭނުންވާތީވެ ސަލާމަތްވާން

ްމިދަންނަވަނީް ްމަޢާފަށްއެދެމުން ްއެއްަބސް.ްއެކަމަށް ްއެކަމާ ްހަމަ އަޅުަގނޑު

ްތިގޮތަށްް ްމަނިުިކުފާނު ްތަުކރާރުވިޔަނުދީ ްކަންތައް އެކަހަލަ

 165ްކޮންޓްރޯލްކުރަްއވާށޭ.....

ް

ް
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ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްެއ،ްޢިއްޒަތްތެރި ްެއހެންވީމާ، ްވާަހކަފުޅުދައްަކވަނީ. މާދިުގކޮށް

ްފާހަަގކުރެިވއްޖެކަމަްށް ްނުކުތާ ްޭބނުންފުޅުވާ ްފާހަގަކުރައްވަން ހަމަ

ްކުރީަގއިެވްސް ްދަންަނވާލަންއޮތީ، ނޑު ްއަުޅގަ ްހީކުރަން.  170އަޅުަގނޑު

ދަންނަވާލިހެންްމިްޖަލްސާގަިއްހިނގާދިޔަްކަންތައްތަެކއްެގްވާހަކަެއއްްނޫޭން

ްަގވާއިާދިއްޢިއްޒަތްތެ ްމިޖަލްސާގައި ްފާހަގަކުރަްއވަނީ. ްތި ްމެންބަރުން ރި

ްފުރުޞަތޭް ްފާހަގަކުެރްއުވމުގެ ްއެކަމެއް ްހިނގާކަމަށްާވނަމަ ްކަމެއް ޚިލާފު

ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްލިބިވަޑަިއގަންނަވަނީ. ްމެންބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްފާހަގަކުރަްއވަީނ. ްއެކަން ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި  175އަޅުަގނުޑްްތަކުރާރުކޮށް

ްމީހަާކް ްއިން ްރިޔާސަުތގަިއ ްހަމަ ްއެއީ ްނާރުވައިފިްއޔާވެްސ ފުރުޞަތު

ދިމާއަށްްއިތުރަށްްހިތްބަރުކުަރއްވާނެްާޖގަެއއްްނުދިނުމުގެގޮުތންްމިއަރުވަނީ.ް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްނުކުެރއްވުމަްށ ްތަކުރާރު ްެއކަން ްއެހެން އެުެހެންނަމަވެސް،

ްިޢއް ްއާދެ،ްސ.އަތޮޅު ްއިބްރާހީމްްދަންނަވާލަންޖެހޭ.ްދެން ްމެންަބރު ޒަތްތެރި

ްވާހަކަފުޅަްށް ްދެްއެކިވ ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެދެން ްއަޅުަގނޑު  180ޠާހިރު.

ްއަނެއްާކވެސްްަރއްދުދެްއވުމުގެްގޮތުންްވާހަކަފުޅުްކުިރއަށްްުނގެންދެވުމަށް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްރަްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްޢިްއޒަތްތެރި ްބޭފުޅަކަށްްޝުކުރިއްޔާ ްއެްއވެްސ ނޑު ްއަުޅގަ  185ްއީސް.

ނުޑްްްޠާހިރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް، ްނޫން. ްބޭނުމެއް ްރައްދުދޭކަށް ކޮންމެހެން

ްއަމިއްަލް ްައޅުަގނޑުގެ ްއެީއ ްޚިޔާލު ްއަުޅަގނޑުެގ ްބޭނުން، ދަންނަވާލަން

ްމިނިވަން ްފާޅުކުރުމުެގ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްޚިޔާލު ނުޑގެ ްއަުޅގަ ކަންްޙައްޤެއް.

ްއަޅުަގނޑަްށް ްމާއްދާތަކުްނ ްާޤނޫނުއަސާސީގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ އޮންނާނެ.

ްއެއުސޫލުްން ްައޅުަގނުޑްދަންނަވާނި.ްަހމަ ްމަޖިލީހުަގއި ްމި ްެއއްެޗއް  190ދޭހަވާ

ްކެރޭް ްދަްނނަވަން ނޑު ްއަުޅގަ ްމިހާރުވެސް ނޑަށް ްއަުޅގަ މިއަދުވެސް

ްދަށު ްމާއްދާެއއްގެ ްެއްއވެސް ްޤާނޫނުައާސސީގެ ްންދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްބަދަލުކުރުމުެގް ްވެިރކަން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްލިބިނުދެއޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްލޮުބވެިތް ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްލިބިވަަޑއިގެްނވަނީ ްއިޚްތިޔާުރ ްއެ އިޚްތިޔާރެްއ.

ްކިތަންެމް ްެއވާހަަކައކީ ްއެހެންވީާމ، ްެއއްާވހަކަ. ްއެއީ  195ރައްޔިތުންނަށޭ.
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ްިވދާޅުވިކަުމގަިއވިޔަސް ްެއވާހަކަ ްމީހަކު ްއަޅުަގނަޑކަށްްްގިނައިން ެއވާހަަކ

ްޤަބޫލުކުރެވޭކަށްްނެތް.....ްުޝކުރިއްޔާ.
ް

ް

ްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިށީނދެވަަޑއިގެންދެްއވުން ްމެްނބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި  200އާދެ،

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ނުޑ ްއަުޅގަ ދިވެހިރާއްޖޭެގ،

ްވިސް ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ްހަމަ ްތިވާހަކަްމެންބަރަށް، ާނވަަޑއިގެންަފިއތޯއޭ

ްއިޚްތިޔާރެްއް ްބާރަކާ ްނެތް ްމަޖިލީހަށް ްާޚއްޞަ ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ތިވިދާޅުވަނީ.

ްއެގޮތަށްް ްެއަކމަށް ްފެނިވަޑަިއގަތަސް ްމެްނބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި އޮތްކަމަށް

ްދެްން ްދަްއކަވަނީ. ްެއވާހަކަފުޅު ްއެކަމާ ްމެންބަރުން  205ދެކެވަަޑއިނުގަންަނވާ

ްތެ ްރަނގަޅުުނެވްއެމަޢުޟޫޢުގެ ްއަނެްއކާވެްސ ްެވދެވަަޑއިގަތުން ރެއަށް

ްތ.އަޮތުޅް ްއާދެ، ްދަންަނވާލަން. ްއެވާހަކަ ްފެންނާތީ ހިނގައިދާނެކަމަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙުސައިްންރަޝީދުްޙަސަންްނިޒާމީްނުކުތާއެއް.

ް

 210ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއީްމިހާރުްހިނގަމުންދާްކަމަކާބެހޭގޮތުންްމިވާހަަކްއަޅުަގނޑުްދެޭކގޮތުަގއިްމިްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް

ްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއެއީ ްމިޖެހެނީ. ްވަރަށ163ްްްދަންނަވަން ްމާއްދާ ވަަނ

ްގޮތުގެމަތީްން ްޚިލާފުނުވާ ްމިޤާނޫނުއަސާސީާއއި ްއެބަބުނޭ ޞަރީޙަުަކޮށް

ް ްކަމެއްގެ ްނިންމާ ްމަޖިލީހުން ްާޚއްޞަ  215ޞައްޙަުަކާމެުދްްރައްޔިތުންގެ

ްއެހެންް ްލިބިފައިވާ ްބާރު ްޤާނޫނީ ްނުވަތަ ނޑިޔާުރގެައކުްނ ްފަ އެްއވެސް

ްމިރާއްޭޖެގް ްއެހެންވީާމ، ްނުކުެރވޭނެއޭ. ްުސވާލެއް ްވިޔަްސ ފަރާތަކުން

ްމިްމަޖިލީހުންްނިންމާްނިންމުމެއްގެް ްބަށްޓަްނކުރުމަށް ްވަިކގޮތަކަށް ވެރިކަން

ްޤާނޫނީގޮ ްީމހަކަށް ްެއއްެވސް ްނުބުނެވޭނެ.ްޞައްޙަކަމާމެދު ްެއއްެޗްއ ތުން

ްވަކިމީހަކަްށް ްބާރެްއ ްލިބިގެންވާ ްމަޖިލިސްއަށް ްމި  220އެހެންވީމަ،

ްުކރިމަތިލެވޭގޮތަްށް ްވަކިބަަޔކަށް ްނޫނީ ްުނޭވގޮތަށް، ްނޫނީ ކުރިމަތިލެވޭގޮތަށް

ް ްހެއްަކކީ ްޞައްޙަުަ ްމީގެ ްހަދަން. ްހުރިހ18ްްާނުލެވޭގޮތަށް އަހަުރންމަތީގެ

ްހަ ްވޯޓުލެޭވޮގތަށް ްއެކަމަުކ،ްއެންމެންނަށް މަޖައްސާފައި،
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ް ްވަިކ18ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަށް ްއެއީ ްނުލެވި ްމީހުންނަށް އަހަރުވީ

ްހަމަޖެއްސުން.ް ްހަމަޖެއްސި ްލެވޭގޮތަށް ްމީހުންނަށް ްހަމަވާ  225އުމުރެއް

ްއެހެންވީމަ،ް ްކޮންމެކަމެްއވެްސ. ްހަމަޖެއްސިދާނެ ްމިމަޖިލީހަުަށް އެހެންވީމަ،

ްމެ ުެރި ްޢިްއޒަތްތެ ނޑުމެންނަްށްއަްއޑުއަތޮުޅގެ ްއަޅުގަ ންބަރުންނަށް

ްޤާނޫނީް ްކޮން ްވިދާޅުވަނީ ްއެހެން ްއެމަނިކުފާނު ްއެބަޖެހޭ އޮޅުންފިލުވާދޭން

ްސުވާލުކުަރްން ްައޅުަގނޑު ްބިނާކޮށްކަން. ްަމއްޗަްށ އަސާެސއްގެ

 230ްކީްއވެގެްނކަން،ްައޅުަގނޑުމެްނނަށްްއޮޅުންފިލުވައިްެދއްވާށޭ.

ް

ް

ނޑުްޢިއްޒަތްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަުޅގަ ްސާފުކޮށްެދއްަވއިފި. ްއާެދ، ްއާެދ، ްމެންބަރު، ތެރި

ްިތް ްއަދި ްމެންބަރަށްެވސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭނުންވަނީ، ދަންނަވާލަން

ްިއޞްލާޙުކުރުމުެގް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމި ްމެންބަރުންނަށްެވސް  235ޢިއްޒަތްތެރި

ްބާރުްމިްޚާއްޞަްމަޖިލީހަށްްއޮތްކަމަށްވާނަމަ،ްދިވެހިރާއްޭޖގަިއްއޮތްްއެންމެް

ްދިރިއުޅެްން ްމީހުްނ ްނުވަތަ ްއުސޫލުތަކަީކ ްނުވަތަ ްފޮތަކީ މުހިންމު

ނާޑއަޅާފަިއް ްކަ ްމި ްޢާންމުގޮތެއްަގއި ްއުސޫލުަތެކއް ހަމަޖައްސާފައިވާ

ްބާރުގަދަް ްއެްނމެ ްޤާނޫނުއަސާސީއަކީ ްޤާނޫނުއަސާސީގަ. މިއޮންނަނީ

ްމަޖިލީހަކަށްް ްއޮތް ްބާރު ްެއބަދަލުކުރުމުގެ  240ވަޞީުީލަތްކަމަށްވީހިނދު،

ނޑުމެންްބަހުސްކުރާކަށެއްްޖާަގެއްއްއެއޮން ނާނެްއިޚްތިޔާާރއިްބާރާމެދުްއަޅުގަ

ްހިންގަވާށޭ.ް ްނުދައްކަާމ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެއވާހަަކ ްއެހެންވީމަ، ނެތް.

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްތެރި ްތި ްމަޖިލީހުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި މިމަޖިލީހުން،

ްޮގތުގެމަ ްމިޤާނޫނުއަސާސީަގިއވާ ްނިންމެވުމަކީ ްކޮންމެ ްމިްނިންމަވާ ތީން

 245ދިވެހިރާއްޖޭގެްހުރިހާްދިމާއެްއގައިްހުރިހާްކަންކޮެޅއްަގއިްހުރިހާްކަމެއްވެްސް

ްކޮންމެހެންް ްއެނގޭހިނދު، ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްކަމެއްކަން ކުރެިވގެންދާނެ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްނެތްކަމަްށ ްބޭނުމެއް ްވާހަކަެދއްކުމުެގ ްއިތުރަށް އެބަހުުުސް

ްވާހަ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްކުރިއަށްެގންގޮސްދެްއވުްންދަންނަވަމުން ކަފުޅު

އެދެން،ްމޫސާްރަީމޒު.ްމ.އަޮތޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްައޙްމަދުްޝަފީޤްް

 250ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.

ް
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ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްދަންނަވާލަން.ްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްކުރުކުރުކޮށް ްވަރަށް ްއަުޅަގނޑު ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

 255އަޅުަގނޑުްމިދަންނަވާލަން،ްމިޖަލްސާއަށްވެސްްހަމަްހުށަހެޅިފައިވާްކަމެްއެގްްެދއްކެވުްނ:ޝަފީޤްްވާހަކަް

ްއެބަހުިރް ްހުށަހެޅުންތަކުަގއި ްހުށަހެޅި ްދެޖަލްސާވެްސ، ްކުރީ ވާހަކަ.

ްގޮތުގެމަތީންް ްއެްއގޮްތާވ ްގަވާއިާދއި ްމިމަޖިލީހުގެ އަޅުަގނޑުމެން

ްކުރަންޖެހޭ ްނުވަތަ ްކުރަމުންގެންދާ ްމަސައްކަާތިއްްއަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫީނ

ްޤާނޫނުއަސާީސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެއީ ްމަސައްކަތް. ފުށުއަރާ

ްއަލިފަދައިްން ްއިރުެގ ްއިރުފަދައިން ްމެންދުރުގެ  260އިޞްލާޙުކުރަމުންދަނީ.

ްާއް ްެއހެންވީމަ، ްއިޞްލަޙުކުރާކަން. ްޤާނޫނުއަސާީސ އެބައެނގޭ

ްމިހުށަހެޅު ްހުރި. ްހުށަހެޅުންތައް ްކަަހލަ ްހެދޭ ންތަކާމެދުްޤާނޫނުއަސާސީެއއް

ްގޮެތްއް ްއެއާެމދުގައި ްނިންމަވާނީ. ްކޮންގޮތަކަށްތޯ ްރިޔާސަތުން މަނިކުފާނު

ްމަނިކުފާނުް ްމައްސަލަައކަށްވާީތެވ ްބަހުުުސްކުރަމުންދާއިރު ނުނިންމަވާ

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްގޮތަށް ްޤާނޫނުއަސާސީެއްއގެ ްއާ  265އެހުށަހެޅުންތަކަށް

ްގޮތެް ްނިންމަވާ ްހުށަހެޅުންތަކާމެދުގައި ްބޭނުންވޭ.ްބަދަލުވެގެންދާ ްއެނެގން އް

ްޝުކުރިއްާޔ.ް
ް

ް

ްތަފާތުވެފަިއާވްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޚިޔާލު ްމެދުަގއި ްމެންބަރުންގެ ްމަްއސަލައަީކ  270އާދެ،

ްގޮެތްއް ްއަޅުަގނޑު ްދިއުމުން ްއެހިސާބަށް ްވީހިނދު، މައްސަލައަކަށް

ްބަހުސާއިގެްން ނުޑ ްއަުޅގަ ްމިހާރު ްއެހެންވީމަ، ްދެން ނިންމާނަން.

ްއުތުރުބުރީެގްކުރިއަށްް ްމިލަދުންމަޑުލު ްަދންނަވާލަން. ްވާހަކަ ގެންދާނެ

ްކުިރއަށްެގންގޮސްދެްއވުްން ްވާހަކަފުޅު ްރަމީޒުގެ ްމޫސާ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

 275ްއެދެން.ް

ް

ނުޑްްމިލަދުްނމަޑުލުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްއަޅުގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްއާދެ،

ނޑުްދަްމޫސާްަރމީޒްްާވހަކަެދއްކެުވން: ްއަުޅގަ ްއޮތުމާބެހޭގޮުތން ްބާބެއް ްއިްނތިޤާލީ ންނަވާލަމުންގެންދިޔައީ

ްޤަޫބލުކުރާގޮުތގަިއް ނުޑވެސް ްއަުޅގަ ްަދންނަވާލީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، ދެކޭގޮތް.
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ްއޮތުމަކީް ްާބބެއް ްއިންތިޤާލީ ްާވިސލުވުމަށްޓަކައި ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް  280އާ

ްޚާއްޞަކޮް ްަވކިން ްއާދެ، ްއުސޫެލކޭ. ްޤަބޫުލކުރާ ްއިންތިޤާީލްއަޅުަގނޑު ށް

ްަބއެްއް ްމިހާރުވެސް ްތާރީޚްތަްއ ްއޮންނާނެ ްއިންތިޚާބުަތއް ްމުހިންމު ބާބުގައި

ްޤަބޫލުކުރާގޮތަީކް ނޑު ްއަުޅގަ ްެއގޮތުން ްއެބަހުރި. ހުށަހެޅުންތަކުގައި

އެންމެފުރަތަމަްބޭއްވެންޖެހެނީ،ްބާއްވަންވާނީްރިޔާސީްއިންތިާޚބުކަމަށް.ްއަދިް

ްމަޖިލި ްރަްއޔިތުންގެ ްއޮންނަންވާނެކަމަށް.ްއޭގެފަހުަގއި ްއިންތިޚާބުކުރުން  285ސް

ްސިޓީް ްއަދި ްކައުންސިްލ ްއަތޮޅު ްކައުންސިލްއާިއ، ްރަށު އެއަށްފަހު

ނަޑްށް ްއަުޅގަ ްމިީއ ްއޮންނަންވާނެކަމުަގއި. ްއިންތިޚާބު ކައުންސިްލގެ

ްޤަޫބލުކުރާގޮތަީކ،ް ްައޅުަގނޑު ްމިއާއެުކަގއި ްއަދި ްގޮތަކީ. ޤަބޫލުކުރެވޭ

ްޤަބޫލެއްުނކު ްއެުކއެުކަގިއްއަޅުަގނަޑކަށް ްެދއިންތިޚާބު ރެވޭ

ްޤަބޫލުކުރަނީް ްައޅުަގނުޑ ްމިއާއެުކަގއި ްަހމަ ްއަދި  290ބޭއްވިދާނެކަމަކަެށއް.

ްމިއޮތްް ްމިހާރު ްއިންތިޚާބުކުރެވެންދެން ްއަުލން ްމަޖިލިސް ރައްޔިތުންގެ

ްދެމިއޮްނނަންވާނެކަމަށް.ް ްއެއޮްތގޮތަށް ްޒާތުަގއި ްޭއގެ ރައްޔިތުންެގްމަޖިލިސް

ހަލަްއުނިިއތުރެއްްގެނެސްްއެހެންްނުހެދޭނެކަމަށް.ްމިީއްއެއަށްްއެްއވެސްްކަ

އަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރާްއުސޫލުަތކަކީ.ްއާެދ،ްއަުޅަގނޑުްމިހެންްދަންނަވާއިުރް

ްިމް ްވާސިުލުވމަށްޓަކައި ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްއާ ްއެނގޭ  295އަޅުަގނޑަްށ

ްމިކަމާގުޅިގެންް ްބޭްއވުމުަގއި ްއިންތިޚާބުތައް ްޮބޑެިތ ްމައިަގނޑު ްބާއްވަންޖެހޭ

ހަދަންޖެހޭްވަރަށްްގިނަްޤާނޫނުތަކަކާއިްގަާވއިދުތަެކއްްހުންނާނެކަމަށް.ްމިއީް

ްކަންތަކެއްނޫން.ް ްކުެރވިދާނެ ްނޫނީ ްކުރެިވގެން ްމަސައްކަްތ ްބުރަކޮްށ ވަރަށް

ްގިަން ްބޭްއވުމަށްޓަކަިއވެްސްވަރަށް ްިއންތިޚާބެއް ްކޮންމެ އެހެންވީމަ،ްމިއިން

ނޑަްށްއެް  300އްބަްސވެޭވްވަރަްށްބޮޑަށްްމިހާރުްވަގުުތްބޭނުންވާނެ.ްއާދެ،ްއަުޅގަ

ހުށަހެޅިފައިހުރިްބައެއްްހުށަހެޅުންތައްްހުރިްތާރީޚްތައް.ްއެތާީރޚްތަކުަގއިްެއް

ނުޑެގް ްއާެދ،ްއަުޅގަ ްގޮތް. ްޤަބޫލުކުރާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްބޭްއވުމަކީ އިންތިޚާބުތައް

ްކުރިންް ްއަޅުަގނޑު ްދަންނަވާލާނަން، ްކުރުކޮށްލަމުން ވާހަކަ

ް ްއާދެ،ްވާހަކަދަްއކަމުންވެސް ްނުކުތާ. ްފާހަަގކުރި ްހެނދުނުގައިވެސް މިއަދު

ްއެންމެންވެސްް ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްކަރާމަތަކީ ްޢިއްޒަާތިއ  305އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްޝަރަފުވެރި،ްއެންެމް ްއެންމެ ްބޭނުންކުާރްބަހެއް.ްމިއީ ވާހަކަދަްއކާއިުރގައި
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ނޑުެވްސް ްައޅުގަ ްއޮތް.ްއެއީ ްމިްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްމަޖިލިސްކަމަށް ޤަދަރުވެރި

ްހިފަހައްޓަންްޤަ ްކަރާމަތް ްޤަދަރާއި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްޙަޤީޤަތެއް. ބޫލުކުރާ

ްކުރާނެް ްމިކަން ްދެން ްނެތިއްޔާ، ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްނުކުރެޭވް ްޤަޫބލެއް ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ްއާދެ، .ެު ްނާންނާނެ ްބަޔަުކއެއް  310އެހެން

ްދެކެް ްމެންަބރަކު ްއެްއވެސް ްހަމަ ްތެރެުެއިްނ ޭވްއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނޑުމެްން ވާހަކަައކުންިވޔަސްްއެހެންްެމންބަރަކުްކުރާްކަމަކުްނވިޔަްސްއަުޅގަ

ްގޮްތގޮތަްށް ްައރާ ްމަްއޗަށް ްމޭޒުތަުކގެ ްުހރި ްތެުެރޭގައި މިމަޖިލީހުގެ

ްޤަބޫލުކުރެޭވް ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްއެއީ ްކަމަކަށެއް. ްހަދައިގެްނވާނެ ވާހަކަދަްއކާ

ނޑުްއެަކމަުަށްްލަދުވެތިވަން،ްއަ ްއެކަްންކަމެއްްނޫން.ްއަޅުގަ ނޑު  315ދިްއަުޅގަ

ްއިންތިޤާީލް ްބޭނުންީވ ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްކުްށވެރިކުރަން. ްބޮޑަްށ ވަރަށް

ްމުހިންމުް ްބޭނުންވާ ްމިބާބުގައި ްއަދި ްއޮންނަންޖެހޭނެކަމާއި، ބާބެއް

ްޤަބޫލުކުރެޭވް ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްތެރޭގަިއ ްނުކުތާތަުކެގ ނޑު މައިގަ

ްއާެދ، ްދަންނަވާލަން. ްވާަހަކ ްހުރި ްވަރަްށްްހުށަހެޅުުުންތަކެއް ޝުުކރިއްޔާ

 320ްބޮޑަށްްދެއްވިްފުރުޞަތަށް.ް

ް

ްއަޅުަގނޑުމެްންްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްވާްްާވހަކަެދއްކެުވން:ްބުހާުާޝި ްމި ްބާބާމިހާރު ްއިންތިޤާލީ ްޤާނޫނުއަސާީސްހަކަދައްކަނީ ބެހޭގޮތުން.

ްމަސައްް ްމިހާރުްއިޞްލާޙުކުރުމުގެ ްއައިސް ްކުރަމުން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ކަްތ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއާދެ، ްއައިސްފައި. ްހިސާބަށް ްބާބާއި ްއިންތިޤާލީ  325މިއޮތީ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްބަދަލުތަކެއް ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްކަމަކީ ްމިކުރި މިފަހަރު

ްރައްޔިތުންނަްށް ްދިވެހި ްއިޞްލާޙުތައް ްގެަނއީ.ްާއދެ،ްމި ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްރަ ނޑުމެންނަްށްއެކަީށގެންވާ ްއަޅުގަ ްގޮތަކަށް ްލިބިދޭންޖެހޭ ނަގޅުގޮަތކަްށ

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްމަރުޙަލާއެއް ްއިންތިޤާލީ ްރަނގަޅު ްހަމަ ގެންދެވޭނީ

ްޢަމަލުކުރަމުންމިދާް ްމި ްމިހާރު ްހަމަ ްއެހެންނޫނިއްާޔ  330ގެނެސްގެން.

ްއަް ްބަދަލުތައް ްިއޞްލާޙުެވެގން ނޑުމެންނަްށްއަްއިހެންޤާނޫނުއަސާސީ ުޅގަ

ްއަޅުަގނޑުމެްނެގްްއަިއއިރު، ްއުސޫލުތަެކއް ްރަނގަޅު ްކަހަލަ އެްއވެސް

ޤައުމަކަށްްއަދިްދިވެހިްރައްިޔތުންނަކަށްްލިބިުިގެނެއްްނުދާނެ.ްޢިއްޒަތްތެރިް
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ްިމް ްއާދެ، ްހުށަހެޅިފައި. ްއެބަހުރި ްއިްޞލާޙުތަކެއް ްގިނަ ްވަރަށް ރައީސް،

ްވަ ްމިހާރު ްއިޞްލާޙުތަކަކަްށ ްގިނަ ްަވރަށް ްތެރެއިން  335ީންއިޞްލާޙުތަުކގެ

ްޭބފުޅުންގެވެްސް ްިޚޔާލުތަުކގެ ްތަފާތު ްއާދެ، ްލިބިފައި. އެއްބަްސވުންތަެކއް

ްއިޞްލާޙުތަކެްއް ްގިނަ ްވަރަށް ްހުރި ްެއއްގޮްތކުރެވިަފއި އިޞްލާޙުތައް

ްހަމަް ްމިއޮތީ ްބައިތަކެްއ ްމުހިންމު ްވަރަށް ްއެހެންނަމަވެސް، އެބަހުރި.

ް ްމައްޗަށް ްޚިޔާލުތަކެްއގެ ްތަފާތު ްއާދެ، ނޑުމެއަޅުްތަފާތުވެފައި. ންނަްށްގަ

 340ަވގުތެްއގައިްާވހަކަދައްާކއިރު،ްްމިއޮތީްވޯޓާއިްހަމައަށްްދާނެ.ްއާދެ،ްމިކަހަލަ

ްއޮމާންގޮތަކަްށް ްވީހާވެސް ްކަންތައްތައް ްަޤުއމުގެ ްމުސްތަޤްބަލާއި، ޤައުމުގެ

ްމަސައްކަތްކުރުަމީކް ްއެންމެންވެސް ްހުރިހާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ގެންދެވޭތޯ

ްބޭނުންކަމެއްކަމުގައިް ްއާދެ،ްްކޮންމެހެން ްދަންަނވަން. ނޑު އަުޅގަ

ްމިް ްނިމޭއިރު ްމަަސއްކަްތ ްާޤނޫނުއަސާުާސީގެ ްމިއައި އިޞްލާޙުކުރަމުން

ްއޮޅުމެްއް ްަކހަލަ ްއެްއވެސް ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްބާބުގަިއ  345އިންތިޤާލީ

ްލިޔަންޖެހޭ.ްިއޞްލާޙުކުެރޭވް ްއެަބްއެްއޗެހިތަެކއް ްއަުޅަގނޑުމެން ނާރާގޮތަށް

ްައޅުަގނޑުމެން ްހުރިްްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްނިްނމާފައި ވަިކގޮތަކަށް

ްއިންތިޤާލީް ްގޮތަަކށް ްބަދަލުުުވާ ްއެެހންގޮތަކަށް ްމާނަ ްއޭގެ މާއްދާތަކެއް

ްނޫން.ް ްކަމެއް ްކުރެވެްނވާެނ ްެއއީ ްނުލިޔެވޭނެ. ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ބާބަކު

ްބާބަކީް ްއޮންނާނެ.ްިއންތިޤާލީ ްވަކިްންޗެޕްޓަރެްއގައި ްމާނަ  350ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްމާނަ ްއަުޅަގނޑުުުމެންނަށްްއަޅުަގނޑުމެން ްނޫން. ްޗެޕްޓަރއެއް ކުރަްނީވ

ް ްއެކަާމިއ ްފާސްެވގެން ްމާއްާދެއއް ްވަކި ކަންބޮޑުެވގެންްވަިކގޮތަކަށް

މިހާރުްމިއުޅެީންއިންތިޤާލީްބާބުގައިްަވކިްެއއްެޗއްްލިޔަން.ްްއަޅުަގނޑުމެން

ްއެންމެް ްމިހާރު ްއާެދ، ްނޫން. ްކަެމއް ްކުރަްނވާނެ ްެއއްގޮަތކަށްެވސް މިއީ

ް ްދިވެހިރާއްޖޭެގްބޮޑަށް ްދެދައުރު ްއާެދ، ްމާއްދާއަީކ، ްމިޖެހޭ  355މައްސަލަ

ްހުންނެިވް ްފުރުއްާވފައި ްމަޤާމު ވެރިކަން،ްއާދެ،ްރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާކަުމގެ

ްވެ ްކުރިއަްށްއޮތްތަުނަގއި ްކުެރއްވިދާނެތޯ.ްމިކަމާބޭފުޅަކަށް ބެހޭގޮތުންްިރކަން

ްދެ ްފާސްކުެރވިފައި. ްނިންމަވައި ްގޮތެއް ްމަޖިލީހުން ްމާނަްއޮތީ ްއޭގެ ން،

ްގޮތުަގއިް ްޤަޫބލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްމި،ްމިބާބުގައި ްބަދަލުކުރަން އެހެންގޮތަކަށް

ްވޯަޓކަށްެވްސް ްެއ ްގޮުތގަިއ ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްލިެޔވޭނެ.  360ނުވެސް
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ްހައިރާންވަީނ،ް ްބޮޑަށް ްއެންމެ ްީމގައި ނޑު ްނޫން.ްއަުޅގަ ްބާބެއް އެއްެސވޭނެ

ް 9ްްއާދެ، ްރައީސުލްޖުމްހ2664ްޫޖޫން ްއިޞްލާޙީްރިގައި ްމި އްޔާ

ްވަރަްށްކަންތައްތަކާ ްވިދާުޅވެފައި ްއެމަނިކުފާނު ްވާހަކަަދއްަކވަމުން ބެހޭގޮތުން

ރީއްޗަށްްއެބައޮތް.ްއާެދ،ްވިދާުޅވެފައިްިމއޮންނަނީ،ްދެދައުރަްށވުރެްގިނައިްން

ްަދންނަވާލާނަން.ް ްތަންޮކޅެއް ްއޮތް ްވިާދޅުވެފައި ްއާދެ،  365ވެރިކަންކުރުމަީކ،

ް ްގޮތަކަށް ްގިަނއިްންމިކަހަލަ ްދެދައުރަްށވުރެ ްެއއީ ްއާދެ، ްއޮުތމަކީ، މިކަން

ްނިޒާމާިއް ްދީމުޤްރާތީ ްމިހާރުގެ ްހިތުން ނުޑ ްއަުޅގަ ވެރިކަންކުރުމަކީ

ްމިހާރުެގް ްތިބެގެން ްމިތާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެްނވީމަ، ްނޫނޭ. ގުޭޅގޮތެއް

ްނުވާނެ.ް ްފާސްޮކށްގެން ްެއއްޗެިހ ްގޮްތގޮތަށް ްުނގުޭޅ ްނިޒާާމއި ޑިމޮކްރަސީ

ްއަ ްއެުެހެން،ްއަދި ްއޮީތވެްސ ްފާސްކޮށްފައި ްމިތަނުން ނޑުމެން  370ުޅގަ

ްގޮތަކަްށްމާނަކުރެިވގެެންއް ދެދައުރުގަިއްވެރިކަންކުެރވޭގޮަތށް.ްދެން،ްއެހެން

ްހަމައެކަ ްދެން ނޑު ްވާހަަކއަީކ،ްނުވާނެ.ްއާދެ،ްއަުޅގަ ްއޮތް ްދަންނަވާލަން ނި

ްކަންތައްތަްއް ްއުސޫލުްނ ްލާމަރުކަޒީ ްސަޕޯްޓކުަރމޭ އަޅުަގނުޑވެސް

ްމެންބަރުް ްއިްއޒަްތތެރި ްހއ.އަޮތޅުގެ ްެއގޮތުން ްއެހެންވީމަ، ގެންދިއުމަށް.

ްޮއންނާނެ.ްއެީއް ްތާއީދުކޮށްފައި ނޑު ްހުށަހެުެޅުއްވުމަކަްށްއަޅުގަ  375ހުށަހެޅުއްވި

ްއިންތިޚާބުކުރުން.ް ްއަވަހަކަށް ްވީހާެވސް ކައުންސިލްތައް

ްދިވެހިާރއްޖޭަގއި ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ، ޒަމާނީްްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ް ްޗާްޓްާގއިމުޑިމޮކްރަސީެއއް ްމަގު ްޕްރޮގްރާްމގެ ްއިޞްލާޙީ ްހިންގާ ކުރުމަްށ

ްމިއޮންނަނީ.2666ް ްކިހިނެްއތޯ ްއޮތްގޮތުްނވެސް ްޗާުޓގައި ްަމގު ްއެ ްއާެދ، .

 380އޭަގއިްމިއޮންނަގޮުތގައިްެވއްިޖއްޔާްޤާނޫނުއަސާސީްއިޞްލާުޙކޮށްްނިންމަންް

ް ްޖޫން 7ްްއެބަޖެހޭ ްއާދެ،ްޖޫން ްެއްަގއ2667ްިަގއި. ްހަމަ ްއެކަެމްއނުވި. .

މަގުްޗާުޓަގއިްއެބައޮތޭްއިނޭގތޯ،ްލާމަރުކަީޒގޮތުންްއިންތިޚާބުތައްްބާްއަވއި،ް

ކަންތައްތަްއްހިންގަންްއޭެގްެއންމެްފަހުްޞަފްޙާގައިްމިއޮްނނަނީ،ްޖެނުއަީރް

ްލާމަރުކަީޒ2667ްް ްޤަބޫލުފުޅުކުރަްއާވ ްއެަބ ްއޭރު ްއެހެންވީަމ، ގައި.

ްކައުންސިލްތަކާް ްމިކަހަލަްއުސޫލުން ްބާްއަވއި،ްއިންތިޚާުބކޮށް ްެއއްޗެހިތައް  385އި

ްތަޞްދީޤްކުރަން.ްއެކަމަކު،ް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްފަހުން ްޭއގެ ްކޮށްގެން ކަންތައް

ް ްފެބްރުއަރީ ްވިދާޅުވަީނ28ްްއިހަށްދުވަހު ްމި ްވާަހކަދައްަކވަމުން ްދުވަހު ަވނަ
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ްރަށުް ްއިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ ްަތޞްދީޤްވުމުން ްފާސްވެ، ޤާނޫނުއަސާސީ

ންސިލްތަާކއި،ްއަތޮޅުްކަުއންސިލްތައްްއިންތިޚާބުކުރުމަްށޓަކައިްބޭނުްނާވްކައު

 390ޤާނޫނުްހެދުމާއި،ްމިގޮތަށްްމިޮއންނަނީ.ްއެހެންވީމަ،ްެއކިފަހަރުްއެކިްވާހަަކް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްދެްނ ްވާހަަކއެއްޯތއޭ ްކޮން ނޑުމެން ްއަުޅގަ މިދައްކަވަނީ.

ް ްތެެރއިން ްވާހަކަ ްދަްއަކާވ ްމިހާރުްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޤަބޫލުކުަރންވީ.

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްހިނަގއްޖެ. ްހިސާބަށް ްއޮޅޭ ްހަމަަގއިމު އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްމިް ްމިކަންތަކުގަިއ.ްއެއްުދވަހު ްިވސްނަވަންޖެހޭނެ ްބޮޑަށް ްވަރަށް މެންބަރުން

ްލާމަރުކަ ްބާްއވާފައޭވިދާޅުވަީނ ްއިންތިޚާބު ްއުޫސލުން  395ޤާނޫނުއަސާީސްްޒީ

ްކުރި ްއެައއިގެްނ ްވިދާޅުވަީންތަޞްދީޤްކޮށް ްމި ްމިހާރު އަށްދާނީ.

ްހަމަް ްއަުޅަގނޑަކަށް ްއެހެންވީމަ، ްތަޞްދީޤްކުުރމަށްފަހުއޭ. ޤާނޫނުއަސާސީ

ްވާހަުަކަުފުޅް ްއެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްިމހާރު ްނޭނގެ އެްއގޮތަކަްށވެސް

ް ްުނވަުަތަ ްބޭފުޅުންވެްސްއެްދައްކަާވއިރު ްތިއްަބާވ ެއޑްަވއިްޒކުރަްއވަން

ްކިހި ްމިތަނުގަިއްއެްޑވަިއޒްކުަރއްވަނީ ްރަީއްސ، ްޢިްއޒަތްތެރި  400ނެްއކަމެއް.

ްޚާއްޞަކޮްށް ްއާދެ، ްބޭފުޅުން، ްެއއްބަިއ ވާހަކަދަްއކަވަމުން

ްކަންނޭނގެ.ް ްމަޙްލޫފް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްއިނގޭތޯ.ް ްނޭނގެ ްދަންނަވާކަށް ްނަން ްމާރަނގަޅަކަްށ އަޅުަގނަޑކަށް

ްޔާްއެއޮތީްފަުަސް....ްވިދާޅުެވއްޖެްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްް

ް405 

ްއާދެ،ްއަޙްމަދުްމަޙްލޫފް.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްމަޢާފް.ްޝުކުރިއްޔާ.ްވިދާޅުެވއްެޖްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްބޮޑަށް ްމަޙްލޫފް.ްވަރަށް ްއާދެ،ްއަޙްމަދު

ްްްާވހަކަެދއްކެުވން:ބުްހާުާޝި ްއެއޮީތ ްހ5ްޮރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްދައުރަަކށް ވިފަޭއ.ްއަހަރުެގ

ްފަރާތުންް ްައޅުަގނޑުމެްނގެ ްގޮތެްއ. ްޤަބޫުލކުާރ  410އަޅުަގނުޑވެސް

ާއއިްހަމައަށްްއެމަނިކުފާނު،11ްްހުށަހަޅާފައިވެސްްއޮންނާނީްމިްނޮވެމްބަރުް

ްބަހައްޓަން.ް ްއެމަޤާމުަގިއ ްރައީްސ ްޢިްއޒަތްތެރި ްހުންނެވި ްމިހާރު އާދެ،

ްއެމަނިކުފާ ްމިއުޅެނީ. ްކުުރުކރަން ްއެ ްީކއްވެހޭ ްެއކަމަށްްވިދާޅުިވ ްއެބަ ުނ

ް ްއުމުރު ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްއަހަުރެގ2616ްްތާއީދުކުރަްއވާ ވަނަ
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 415އަށްްކުރު،ްއޮތުމުގެްބަދަލުގައިްމިއަންަނ26ްްްއަށްްނުވަތ25ްްަފެބްރުއަރީް

ްކޮންމެވެްސް ްއެހެްނވީމަ، ްބާއްވަން. ްހަމައަށް ްމެުެއިމަހާއި އަހަރު

އެްއުސޫލުްެވއްޖިްއޔާްއެްުއސޫުލްއެްއގޮތަކަށްްމިބޭފުޅުންްވާހަަކދައްކަވާޭށ.ް

ްއަިދް ްމަޖިލީހަށްެވސް ްރަްއޔިތުންގެ އޮންނަންޖެހޭނެއޭ

ްކޮންމެް ްނެތް ްމައްސަލަެއްއ ނުޑގެ ްއަޅުގަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށވެސް.

ްާވހަކަދައްަކވައިިފް ްމިތަނުަގއި ްއާދެ، ްަރއީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި  420ގޮތެްއވެސް.

އިންތިޤާލީްބަލުގައިްއޮންނަންޖެހޭނެްމުސްތަޤްްއަދިްމިތަނުންްހުށަހަޅުއްވައިފިް

ްހަމައެކަިން ްމަޖިލީހަކީ ްރައްޔިތުްނގެ ްއޮންނަ މަރުޙަލާއެއްަގއި

ްމަޖިލީހެކޭ.ްއަޅުަގނުޑް ްތިބެންޖެހޭްރައްޔިތުންގެ ްމީހުން އިންތިޚާބުކޮށްފަިއވާ

ްމިއޮތްް ްމިހާރު ްއަދި ްކުރިން ްތާއީދުެވސް ްއަުޅަގނޑު ްތާއީދުކުެރވޭ. އެކަމަށް

ްއި ްމަޖިލިސް ްމިތަނުގައިްޚާއްޞަ ްއެއްޮކށް ްމެންބަރުންނާއި ްނެތް  425ްންތިޚާބު

ްޤާނޫނުތަކާއެްއޗެހި ްބާރު ްމި ްއޮތީމަ.ްްތިބެން، ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ހަދަން

ްއަޅުަގނޑުމެްނގެް ްދެން، ްކުޑަތަންވީމަ. ްވަރަްށ ްވަގުުތވެސް އާދެ،

ްޢައްޔަނުކުރަްއވާފަިއާވް ްމިތަނަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްރައްޔިތުްނެގްޢިއްޒަތްތެރި ްވިދާޅުވެއްޖެ، ްޒާހިރު ްއަޙްމަދު މެންބަރު

ް ްމިތިއްބެވި ްއާދެ،8ްްމަޖިލީހުގައި ްއިންތިޚާބުނުކޮށް،  430މެންބަރުން

ް ްތިބި ްމިކަމުގަިއ8ްްޢައްޔަނުކުަރއްވާަފއި ްދައުރެއް ްމާބޮޑު މެންބަރުންނަކީ

ްަދންނަވާލާނަން.ް ްހިސާބު ްތަފާސް ނޑު ްއަުޅގަ ްނޫނޭ. ްަބއެއް ކުޅެވޭނެ

ްްރައްޔިތުންގެ ްމިތިއްބަވަނީ 56ްްމަޖިލީހުގައި ްތެރެއިން 8ްމެންބަރުން.ްމީގެ

%ް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްދެކޭގޮުތގަިއ16ްމެންބަރުންނަކީ ނުޑ ްއަުޅގަ .

ް ްެއއްވަރޭ ްނޫން.ްއެއީ ްއަދަދެއް ްމަދު ްމާ ްިއނގޭތޯ.ްދެން،4ްްމިއީ  435އަތޮޅަށް

ް ްބޭނުންަވނީ ްމި ްފާސްވާން 26ްްކަމެއް 26ްްވޯޓު. ްތެރެުެއިން 8ްޯވޓުގެ

ް%ވޯ ް%36ޓަކީ ްއެހެންވީަމ، ްއެްއކޮްށ36ްް. ްސަޕޯާޓއި ގެ

ްފާސްވާނެ.ް ްއެކަެމއް ްވޯޓުދެްއވައިިފއްޔާ ްމެންަބރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްތިބޭް ްއިންތިޚާބުވެގެން ްހަމައެކަނި ްުއސޫލުން ްޑިމޮކްރެިޓކް އެހެންވީމަ،

ްއޮތުމަީކް ްމަޖިލިސް ްރަްއޔިތުންުްެގ ްަތނެއް ްތިބޭ  440މެންބަރުންުްތަކެއް

ްއެގޮަތްށްއަޅުަގނ ްމަރުޙަލާގައިެވސް ްއިންތިޤާލީ ްކަމެްއ. ްާތއީދުކުރާ ޑު
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ްމިދެންނެވިހެންް ްހަމަ ްެއއީ ްއާދެ، ްފެްނނަނީ. ނޑަށް ްއަުޅގަ އޮންނަން

ްއެް ްހަދަންޖެހޭ. ްއެބަ ްެއއްޗެހި ްޤާނޫނުތަކަކާއި ްގިނަ ްވަރަށް އަޅުަގނޑުމެން

ްނުފޫޒެއްނެތިް ްމީހެއްެގ ްަވކި ްހަަމހަމަގޮތަކަށް ްވީހާވެސް ްހެދޭއިރުވެސް

ްބާއްވަްން ްެއގޮަތށް ްފެންނާތީ ނޑަށް ްައޅުގަ ްއޮންަނގޮތަށް  445މިކަންތައް

ްރަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާދެ، ްތާއީުދކުރަން. ނުޑްއަޅުަގނޑު ްއަޅުގަ ްެދން އީސް،

މިއީްވަރަށްްމުހިންމުްމަރުޙަލާއެކޭްމިްއިންތިޤާލީްމަރުޙަލާއަކީ.ްދަންނަވާނީް

ްމަސައްކަްތކުރަްއވަިއގެް ްބޭފުޅުންވެސް ްހުރިހާ ްވީހާވެްސްމިކަމުގައި ން

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްއިޞްލާުޙކުރެޭވ ްއެްއ ްިމ ްއާެދ، ރަނގަޅަކަށް،

ްފުރިހަމަް ްވީހާެވސް ްހަމައަށް ްރައްޔިތުންނާއި ްދިވެހި  450އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްކުިރއަްށް ްކަންަތއްތައް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްއުޫސލުން ްޑިމޮކްރެޓިކް ގޮތެްއގައި

ްލިބޭކަ ްއެންމެންނަށް ްހުރިހާ ްފުރުޞަތު ްފުރިހަމަ ްގޮތަކަށްްގެންދަން. ހަލަ

ްމިގޮތުންް ްެއްއެޗއް ްއެްއވެސް ްމަސައްކަްތކޮްށދެއްވާށޭ. ގެންދިއުމަށް

އަޅުަގނޑުމެންްމިހާރުްހުށަހަޅާފައިްމިއޮތްްގޮތްތަުކގެްތެރެުެިއންްގޮތްތަކެްއް

ްބޮޑެތިް ްަވރަށް ްރައްޔިތުންނަށް ްައޅުަގނުޑމެންގެ  455ފާސްނުވެއްޖިްއޔާ

ްއަޅުް ްކަންތައްތަކެއް ްދެރަ ްދިމާވާނެއެެވ.ްނިކަމެތިކަމަކާއި، ނޑުމެންނަށް ގަ

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްވިޔަނުދެްއވަހަރޭ. ްއެްއގޮތަކަްށވެްސ އެހެން

ްމިުއޭޅް ްބޭނުންެވގެން ްރަްއޔިތުން ްދިވެހި މަސަުައްކަތްކުރަންޖެހޭނީ

ްޑިމޮކްރަީސް ްގެނެސްދޭށޭ. ްހަމައަށް ނޑުމެންނާއި ްއަުޅގަ ޑިމޮކްރަސީ

ނޑުމެންްމިހާރުްމިތިބަްފެންވަރުން  460އާދެ،ްމިހާރުްމިތިބަް،ްބޭނުންވަނީްއަުޅގަ

ްކަންތަުައްަތްއް ްައޅުަގނޑުމެންެގ ްޙާލަތަކަށް ްރަނގަުޅ ްމިއަށްވުރެ ޙާލަތުން

ްހުރިާހް ްމިަކމުގައި ްރަީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެހެންވީަމ، ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައޭ.

ްއުންމީދުކުރަން.ް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެއްބާރުލަްއާވނެކަމަށް މެންބަރުން

ްވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.ް

ް465 

ްމެންބަރުްްްންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްމިވަގުތު.ް ްނެތް ްވަޑަުައިގެން ްމެންބަރު އިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލް.ްޢިއްަޒތްތެރި

ްމުޙަންމަދުް ްލުބްނާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީގެ މިލަދުންމަޑުލު
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ތާއެްއ،ްތ.އަތޮުޅގެްޢިއްަޒތްތެރިްމެންބަރުްޒާހިރުްޙުސައިން.ްނިޒާމާބެހޭްނުކު

 470ްރިޔާޟްްރަޝީދު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިނެީގްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްނުުކތާއެއް ްނިޒާމީ ނޑު ްއަުޅގަ ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްދަންނަވަްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ްއަުޅގަ ްނުކުތާގައި ްނިޒާމީ ްމި ްފުރަތަމަ ްމިުއޭޅްއެންމެ  475ން

ްރައީ ްޢިއްުްޒަތްެތރި ނޑު ްއަޅުގަ ްކުިރން ްދެންނެވުމުގެ ްސެގްވާހަކަެއއް

ް ްބޭނުންވޭ، ްއަހާލަން ްވާަހކަެއްއްއަރިހުން ްއުޅޭ ްދަްއކަން ްމި އަޅުަގނޑު

ނޑާނުލަިއް ްކަ ްމަިއްކ ްމިތާނގައި ްއަޅުަގނޑަށް ްނިމެންދެން ދައްކާ

ް ްވާހަކަަދއްކާީނ. ްައޅުަގނުޑ ްފަހުަގއި ްޭއގެ ނުޑްބަހައްޓާނަންތޯ. އަުޅގަ

ްމިއުޅެނީ.ް ްދަްއކަންެވގެން ްވާހަކައެއް ްގުުޅންހުރި ްމަޖިލީހާއި  480ރައްޔިތުންގެ

ްެއް ްަކނުޑއްވާަލއްވާ ްަރއީސް ްވާހަކަ ްދައްކާ ްއަުޅަގނޑު ޢާންމުގޮތެއްަގއި

ްއެގޮތަްށް ްއެހެންީވމަ، ްއަންނައިރަށް. ްަނން ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ނުޑގެްނިޒާީމްނުކުތާްއަޅުަގނ ްޑުްދަންނަވާީނ.ްވިދާޅުވީމަްއަުޅގަ
ް

ް485 

ްމިންވަރަށްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބޭނުންވާ ްފާހަގަކުރަްއވަން ްނުކުތާއެއް ނިޒާމާބެހޭ

ްއެކަމަކު،ް ްއަރުވާަނން. ްފުރުޞަތު ްއަުޅަގނޑު ފާހަގަކުރަްއވަންދެން

ނޑަްށް އެއަްށވުރެްިދގުކޮށް،ްމާްދިގުޮކށްްވާހަކަދަްއަކވަންްފެއްެޓވީމާ،ްއަުޅގަ

ނުޑްހީވަނީްއެއީްރަ ނގަެޅއްްނޫންހެން.ްއެވާހަކަ،ްއެކަންްކަންނޭނގެްއަުޅގަ

 490ްކުރަމުންްގެންދަނީ.ްއާދެ،ްކުިރއަށްްގެންދަާވ.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްއަްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭނުންވަނީ، ްދަންނަވާލަން ްނުރަސްމީްުޅަގނޑު

ްބައްްްން:ރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވު ްެއްއގޮތްކުރުުމގަިއ، ްމަރުޙަލާގައިްދަލުވުމުަގއި ްއެްއގޮތްކުރުުމެގ  495މިބާބު

ްހުށަހެޅުންތަކެއް ްހުށަހެޅި ްވަކިކަެމްއްްއަޅުަގނޑު ްވާނީ ައޅުަގނޑު
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ްއެްއވެްސްޝަރުޠުުު ްމިއިން ްމިހާރު ްއެހެންނަމަވެސް، ްނަގާަފއި. ކޮށްފަުައި

ްފަ ްނެތް. ްފެންނާކަށެއް ްައޅުަގނޑަށް ްެއ ނެޑްއެގްބާބަކުންނެއް ްގަ ހަރެްއަގއި

ްބަލައިފިން.ް ްހާވާ ްގިނަފަހަރު ްވަރަށް ްއަުޅަގނޑު ްއޮތްޯތވެސް ދަށުގައި

ްއޮންނަް ްދެން ްެއީއ ްއެކަމަކީ ްއެހެންނަމަވެސް، ްނެތް.  500އެްއގޮތަކަްށވެސް

ްނަމަވެސް،ް ްއޮްތކަމުަގއިީވ ްގޮތަކަށް ްޮކންމެ ްމަޖިލީހެއް ރައްޔިތުންެގ

ްއިންތިޚާބުކޮށްފަ ްނުދަންނަވަން ްނޫޭންއަޅުަގނޑު ްމީހުންނެއް ްތިބި އި

ްއިންތިޚާބުކު ްހަމައެކަނި ްތިބެންޖެހޭނީތިބެންޖެހޭނީ.ްނޫނީ ްމީހުންނޭވެސް .ްރި

ްރައްޔިތުންެގް ްއޮންަނ ްއެ ްއޮތްކަމުަގިއވިޔަސް ްމަޖިލީހެއް ްގޮތަކަށް ކޮންމެ

ްއެއޮންަން ްނޫްނނަމަ ްޖަލްސާއެްއގައި ްެއއޮންނަ ްފުރަތަމަ ްއެ  505މަޖިލީހެއްގައި

ްމަރުޙަލާގައި ްހުންނަްްއިންތިޤާލީ ްމަޖިލީހެއްަގއި ްރައްޔިތުންގެ ޮއންނަ

ްމީހެކޭ.ް ްހުންނަ ްއިންތިޚާބުކޮށްފައި ްއެމަޖިލީހުން ްވާންޖެހޭނީ ރައީސަކު

ްއޮްތް ްލިޔެވިފަިއ ްެއއީ ްާތއީދުކުެރވި، ްއެއަށް ްހުށަހެިޅ ްހުށަހެޅުމެއް އެގޮތަށް

ްނޫންނަމަް ްރަީއސްތޯ، ްނެންގެވީ ްމިއިން ްެއ ްއެހެންވީމަ، އެްއޗެއް.

 510އޮޅުމެްއްއަަރއިެގންްއޭތިްދިަޔއީތޯ،ްނޫންނަމަްމިްސަރަޙައްުދްްއިދާރީގޮތުން

ްއެް ްފަރާތަށް ްހުންނަ ްބަލަހައްޓަން ްއިދާރާ ްމި ްނޫންނަމަ ބަލަހައްޓަން،

ްއޭތި ްވަރަށްްްނިސްބަތްވާތީވެ ްސާފުޮކށްލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްމިކަން ނެގީތޯ.

ްބޭނުންވޭ.ް
ް

ް515 

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިހާރު ްއިތިއެއީ ްދިޔައިމަްވާގޮތަކީ ްހިާސބަކަށް ްވަކި ނޭގތޯ.ްމިހާރުްމީގައި

ްދިމާލަކަށްް ްވަިކ ްވާހަުަކަފުޅު ްމެންަބރުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި އެ

ްއެންމެް ްދަންނަވާލަންޖެހުނީ. ްއެއްެޗއް ނޑަށް ްއަޅުގަ އަމާޒުކުެރިވގެންދާތީ

ްހަ ްނިންމާލެއްވުމާއި ްއެިދމާއަފަހުން ްހަމަ ްއައީ ްތިޔަ ްއެހެންްމައިަގއި ށް.

ްއަޅުް ްއެހެންވީމަ،ްނަހައްދަވާށޭ ްއާދެ، ްބޭނުންވަނީ. ްދަްނނަވާލަން ނޑު  520ގަ

ްފާހަގަކުރެްއިވް ްތި ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްބަލައިލާނަން އަޅުަގނުޑ

ްހުށަހަޅުއްވާފަިއް ްހުށަހެޅުންތަކެއް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެިރ ފާހަގަކުރެްއވުން،

ްތިވިދާޅުިވް ްދެން، ްބައްދަލުވުމުގައި. ްނުރަސްމީ ްވަނީ ނަންގަވާފައި
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ްއެބަްދަންނަވާލަން.ްއާެދ،ްހުށަހެޅު ނޑުްސާފުކޮށްލާފައި ްއަުޅގަ މަށްްވީގޮތެއް

 525 ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް،ްރ.އަޮތޅުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ުަސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްއަޅުަގނުޑްްމާޅޮ ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް

 530ްސްްހަމަގައިމުވެ

ްދިމާއަްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނިޒާމާބެހޭްއެްއވެސް ްައޅުަގނުޑގެ ްއަޑުައއްސަވާ ްނުދާނަން. ކަށް

ް 3ްްނުކުތާއަކީ ްފުރި ްއަހަރު ްމ4ްްިވަނަ ްމިދަނީ ްއަހަރަކަށް ވަނަ

ްރިޔާސަާތިއް ްމަނިކުފާނު ްޖަލްސާ. ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްަޞ ރައްޔިތުންެގ

ްއެންމެޙަުަ ުަިއގަންނަަވއިގެްނ ްދުވަހެއްަގިއްްވާލުެވވަޑަ ްއެްއ ފުރަތަމަ

ްޖަލްސާތައްް ްމަޖިލީހުގެ ްޓެލެކާސްޓްކުެރވެމުންނޭ. ްއެުެދަނީ ްމިހާރު  535ވިދާޅުވި

ްދައްކާނެޭއ.ް ްފެންނާނެއޭ، ްހުޅުވާލެވޭެނއޭ، ްރައްޔިތުންނަށް ޢާންމު

ް ްރައީްސ، ްމިއ3ްޮޢިއްޒަތްތެރި ްފުރިގެން ްޤާނޫނުއަސާީސްތްުްއަހަރު ދަނީ.

ްޙަޤީޤަތުގައި ްއިންތިޤާ، ްބައްލަވާ.ްްނިމިގެން ްނިމިްއޖެ ޤާނޫނުއަސާސީ

ްއެހެންް ްއިންިތޤާލީ، ްގުިޅގެން ްބަދަލަކާއި ްބޮޑު ްގެންނަންޖެހޭ ްމި އެކަމަުކ،

ްސަރުކާުރް ްމި ްގެންނަންޖެހޭތީ، ްސަރުކާރެއް ްއިންޤިލާީބ ްބުނާނަމަ  540ގޮތަކަށް

ްޮއީތް ްކަން ްކޮށްލަނީ.ްއަެނއްގޮަތށް ްމި ްކަމެއް ްކުރަންޖެހޭ ވައްޓާލަންޖެހޭތީވެ

ް ްމިހާުރްވެނިމިފައި ްވާހަކައަކީ، ްމިއުޅޭ ްދަންނަވަން އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ.

ްޚާއްަޞުކރެވިގެްނވާ...ްތްުްޢާންމުްރައްޔިތުންނަށްްދެއްކުމުގެްނަމުގައިްިމއޮ
ް

ް545 

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު...ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ުަސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްމެް  550ްގެންވާްބޮޑު...ކަންްލިބިމިްމާތްްންަބރުްމާޅޮ

ްްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:
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ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރު...ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް555 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ުަސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްގެ...ރައްޔިތުންގެްާޚއްޞަްމަޖިލީހުްމާޅޮ
ްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް560 

ް

ްރު..ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް565 

ުަސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރު ްޖަލްސާްދެއްކުން...ްމާޅޮ
ްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް

 570ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރު،ްމިހާރުްއެއްޮގތަކަށްވެސްްިމްްްހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާ

ްއެދެްން ްއިށީނދެވަޑަިއގެންދެްއވުން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ސަރުކާރު،

ްމިދަނީް ްއިޞްލާޙުކުރަމުން ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމި ްއެްއގޮތަކަްށވެސް އިހަށް.

ްއޮ ްހޮވިފައި ްޤާނޫނީގޮތުން ްއޮތް ްނޫން.ްމިހާރު ްަވއްޓާާލކަށެއް ްސަރުކާރެއް ތް

ްވާހަކަފުުޅް ްބަހައްޓަވައިގެްނ ްހަނދުމަފުޅު ްެއކަން އެހެންވީމަ،

 575ްކުރިއަްށގެންދެވުންްއެދެން.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ުަސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްްމާޅޮ ްމިީއ ްބުޭނ ްކުީރގައި ްދަްއކަންފެށުމުގެ ްޖަލްސާ 15ްވާހަކަައކީ،

 580ްއަހަރުންް
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ްްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބެލުން ްކުޑަކުދިންނަށް ްއެްއޗެްއކަމަށް.ްހުުުދަށުގެ ްހުންނަ ްނޫންގޮތަށް އްދަ

ް ނޑު ްދިވެހިރާއްޖޭެގ3،4،5ްްރޭގަ ްމިހާރު ްކުޑަ، ްތިބޭތޯ ޖަހާއިރުަގއި

ްހޭލާ ްއެއީތޯ.ްްކުޑަކުދިން ްއަުޑައހަން ްރޭޑިއޯ ްބަލަން، ްޓީވީ ްގަޑިއަީކ ތިބޭ

ްރައީްސެގްއެހެންވީމަ،ް ްމިއީ ްދެޭކގޮުތގައި ްަރީއސް،ްައޅުަގނޑު ޢިްއޒަތްތެރި

ްއެހެންވީމާ ްމިއީ. ްއޮްތކަމެއް ްވަގުތަްށް، ޒިންމާވެސް  585ަވގުުތން

ްމިހާރުް ްޖެހިއްޖެ ްވަރެްއވާން ްކޮންމެވެސް ނުދެއްކޭކަމުަގިއވާނަުަމަ

ްމިކަމު 3ްްގައި. ްފުރި 261ްްއަހަރު ްނޫްނ.ްޖަލްސާ، ްއެިތކޮޅެއް ްކުަޑ މިީއ

ްމި ްޢިއްޒަތްތެިރްވިއްަސކަށް ްމިދަނީ. ްޚަރަދުވެގެން ްރުފިޔާ ްދިވެހި ލިއަން

ްނިންމައި ްގޮަތކަށް ްމިކަން ްވެއްޖިްއާޔްރައީސް، ްނުދެްއވޭކަމަްށ ދެއްވާ.

ނޑުްމިކަންްހަމަޖައްސާލަފާނަން.ްޝުކުރިއްޔާ.ް  590ްވިދާޅުވޭްއަުޅގަ

ް

ް

ްތިދެއްކެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިހާރު ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްވާހަކަފުުޅަގިއްއާދެ، ވި

ްޓީީވް ްމަަސްއކަތާއި، ްކުރެވުނު ްމިތަނުން ްދަންނަވާެލވިއްެޖ ކުރީަގއިވެްސ

 595މަޖިލީހުގެްްމޯލްޑިވްސްާއއި،ްދިވެހިރާއްޭޖެގްއަޑުންްމިްަރއްޔިތުންެގްޚާްއޞަ

ްފޮނުވަމުންދާކަންް ްޖަލްސާތައް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންެގ ޖަލްސާތަކާއި

ްއެނގި ްމެންބަރުންނަށް ްހަމަޖެހުނުގޮތާއިްޢިއްޒަތްތެރި ްެއކަން ަވޑަިއގަންނަވާ.

ްވާހަކައެްއް ްިއތުރު ްއެހެންވީމާ، ްދަްނނަވާލެިވއްޖެ. ްކުރެވެމުންދާގޮތް އެކަން

ްތިޔަް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްނެތީމު ްދަންނަވާކަެށއް ްކޮންމެހެން އަޅުަގނޑު

ްތިޔަް ްއޮތީ ްދަންނަވާލަން ްދެން، ްފާހަގަކުރުން.  600ފާހަގަކުރަްއވާ

ްއޮްތްޓެލެކާސްޓްކުރުމު ްުކރެވެން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކަންތަްއެވސް ގެ

ްދިޔަކަްންޞީުީވަ ްކުެރވެމުން ްއެކަން ްހުރިގޮތުން ްކަންަތއްތައް ލަތާއި

ްއެހެންނަމަވެސް،ް ްއެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ. ްމެންބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްމު ްކުރެްއވި ުަްއެކަން ްނެތިގެްންއަ ްކޮށްެދވެން ްއެކަްނ ްއސަސާއަކުން

ްއަ ްއަދިްހުއްޓާލެްއވީމާ ްމަޖުބޫރުކުރެޭވނޭގޮތެއް ްއެފަރާތަށް ްޭއަގއި، ނޑު  605ުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްފާސްކޮށްދެއްވާަފއިްނުވަތަްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުންް

ްހައްަދވަ ްޤާނޫނެއް ްއެކަެމްއްއިއެފަދަ ނޑަަކށް ްއަުޅގަ ްނެތީމާ ެދއްވާަފއި

ްރަ ްނުވަތަ ްމަޖިލީހުން ްމި ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެހެންވީމާ، އްޔިތުްނެގްނުކުރުވޭނެ.
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ްއެގޮތަްށް ްެއކަން ްފާސްކުރަްއަވއިފިއްޔާ ްހައްދަވާ ްޤާނޫނެއް މަޖިލީހުން

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްނ.އަތޮޅުގެ ްދަންނަާވލަމުން ްވާހަކަ  610ކުރެވިދާނެ

ްފުރުޞަތުް ްނުކުތާއަަކށް ްިނޒާމާބެހޭ ްއަޅުަގނޑު، ްޠާރިޤަށް މުޙަންމަދު

ްއަރުވަން.ް
ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް615 

ްނުކުތާއެްއްމިނެީގްޢިއްޒަތްތެިރްްކުުނބުރީްެމންަބރުްމިލަދުްނމަޑުލުްދެ ްޝުކުރިއްާޔ.ްއާެދ،ްައޅުަގނުޑްނިޒާމާބެހޭ

ިމްވަންްނަންްއިޢުލާންކުރެއްިވއިރު،ްރައީސްްއެންމެފަހުންްވާހަކަފުޅުްދައްކަްްވާހަކަެދއްކެުވން:މުޙަްނމަދުްާޠރިޤްް

ް ްގަވާއިުދގެ ްނ17ްަމަޖިލީހުގެ ްޚިލާފަށް ްއާއި ް)ށ( ްމާއްދާގެ ންްވަނަ

ްނ.އަތޮޅު.ް ްދެކުނުބުރިއަީކ ްމިލަދުންމަޑުލު ްއާެދ، އިޢުލާންކުރެްއވީމާ.

ްލ.އަތޮޅު.ް ްހައްދުންމަްއޗަކީ ްއަތޮޅު. ް)ށ( ްއުތުރުބުރިއަީކ  620މިލަދުންމަޑުލު

ްޝުކުރިއްާޔ.ް
ް

ްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަޢާފަށް ްޮބޑަށް ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑަށް ްމަޢާފްކުރަްއވާ. އާދެ،

ްއަޅުަގނޑަްށްއަޅުަގނޑަ ްއޮތްގޮތަްށ ްލިސްޓުަގއި ްއޮތް ްފޮނުްއވާފައި ށް

ްބޮޑަްށް ްވަރަށް ްއަރިހުން ްމެންބަރުންގެ ްޢިްއޒަތްތެިރ  625ދަންނަވާލެވުނީ.

ްރަނގަޅުކޮށްެދއްީވީތް ްއެކަން ނޑަށް ްއަޅުގަ ްއެދެމުން ްމަޢާފަށް ނިހާޔަތަށް

ދިޔަްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރުްދަންަނވަން.ްއާދެ،ްވާހަކަފުޅުްަދއްަކަވމުންްގެން

ްވާހަކަފުޅުް ްޙުސައިން ްޒާހިރު ްމުޙަންމަދު ްލުބްނާ ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ްނުކުތާއެްއް ްނިޒާމާބެހޭ ްމަޢާފް.. ްއާދެ، ްެއދެން. ްގެންގޮސްެދއްވުން ކުރިއަށް

 630ްލ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްތްތެރިްަރީއސް.ްއާދެ،ްއަޅުަގނޑުްިނޒާމާބެހޭްނުކުތާއެްއްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް

ްބަްްވާހަަކދެއްެކވުން:ްމަނިކު ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްހުށަހެޅިފައިާވްހުުުމިނެގީ ްބާބުގައި  635ސްކުރަމުންދާ

ްބަ ނޑުމެން ްައުޅގަ ްތެރޭަގއި ްއިނގޭތޯްހުހުށަހެޅުންތަކުގެ ްއެަބޖެހޭ ސްކުރަން
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ްބަލައިެގން.ްއެހެން ްހުށަހެޅުމަކަށް ްހުރިހާ ްކަރުދާހ38ްުވީމާ،ްމި ުަނަ ގަިއްވަ

ް ްމިއޮތީ، ްހުށަހެޅުމުގައި ްބޭނުމަށްްމިވާ ޤާނޫނުއަސާީސެގ

ް ްބާބުެގ ްއިޞްލާެޙްއ2ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްައށް ް)ހ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

ނޑުެމްން  640ގެނެސްފައިތޯްނޫނިްއޔާްމިްިއޞްލާޙުްގެނެވިދާނެްއެްއޗެއްޯތްއަުޅގަ

ްއޭހުބަ ްވިސްނަްނޖެހޭނެ. ްމާއްދާަގިއްސްކުރާއިރުަގއި ްަވނަ ްއެަބޮއވޭ ގަިއ

ް ްފަށާނީ ްގުނަން ްދެދައުރު 2668ްްބުނެފައިވާ ްދުވަުހ11ްްނޮވެމްބަރު ވަނަ

ފެށޭްރިޔާސީްދައުރުންްފެށިގެނޭ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްރިޔާސީްދައުރުްއެބަޮއްތް

ްމ2ްްި ްާމއްދާއަށްތޯ ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްބުެނފައި. ްމާއްދާަގއި ވަނަ

ްއި ްނޫނީ ްއަންނަނީ ްއަޅުަގނޑުމެްންއިޞްލާޙެްއގައި ްބާބުގައި  645ންތިޤާލީ

ްގެނެވިދާނެތޯ.ް ްއިޞްލާޙެއް ްއަެނއްކާ ްޤާނޫނުައާސސީއަށް ްއޮތް ފާސްކޮށްފައި

ްހަމަް ްމިއުޅެނީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިސާލަކަށް ްއިޞްލާެޙއް.. އެހެންވީމާ،

ްމިދައްކަނީ.ް ްވާހަކަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބެހޭގޮތުން ްބާބަކާ އިންތިޤާލީ

ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއޮތްްްދައްކަމުންދާއިރު ްފާސްކޮށްފައި ކުރިން

 650ޤާނޫނުއަސާސީެގްރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާެގްބާބުްއިޞްލާޙުކުަރންްހުށަހެޅިފައިް

ްއައުމުެގް ްފުުރޞަތު ްވާހަކަެދއްކުމުގެ ްއަުޅަގނޑު ްހުށަހެޅުމަކަށްވާތީ އޮތް

ް ްމިދަންނަވާލީ. ްސަމާލުކަމަށް ްމަނިކުފާނުގެ ނަންބަރ37ްްުކުރިން

ްހުށަހެޅުމަކަށްވާތީ.ްޝުކުރިްއޔާ.ްްކަރުދާހުގައިްމިއޮތީްތަޢާރުުޟވާް
ް

ް655 

ްޢިްއޒަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބަލާއާދެ، ްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރު ްއަޅުަގނުޑްތްތެރި ލާފައި.

ްދަ ްތިކަންތަކާކުރީަގއިވެްސ ްއޮތީ ްގޮެތްއްންނަވާލާފައި ނުޑ ްއަުޅގަ ބެޭހގޮތުން

ްމެ ްޢިްއޒަތްެތރި ްއަނެއްާކވެސް ްއެހެންީވމާ، ްވާހަކަ. ންބަރުްދަންނަވާނެ

ްލުބްނާް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްށ.އަތޮޅުގެ ްއާދެ، ްތިވިދާޅުީވ. ތަކުރާރުކޮށް

ނުޑް ްއަޅުގަ ްދެއްކެވުމަްށ ްވާހަކަފުޅު ްޙުސައިން ްޒާހިރު  660މުޙަންމަދު

ްފުރުުުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް

ްއިންތިޤާްމިލަދުްނމަޑުލުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްަރއީސް، ްިޢއްޒަތްތެރި ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްީލްޝުކުރިއްާޔ

ްއަމަރުޙަލާއާްލުބްނާްމުަޙންަމދުްޒާހިރުްޙުަސއިންް ްބެހޭގޮތުން ްބޭނުންވަނީ، ްދަންނަވާލަން ްއެންމެްޅުަގނޑު
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ްއޮމާންކަމާފުްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަމާންކަމާއި ްއިންތިޤާީލްރަތަމަ ްކަންތައްަތއް ްޤައުުމގެ  665އެކު

ްމަރުޙަލާއެއް ްގެންދެވިއްޖެނަމަ، ްކުރިއަްށ ްޤައުމުެގްަގއި އެަކމުން

ްރައްޔިތުންެވްސްތަ ްދިވެހި ްހުރިހާ ްކުިރއެރުމަކީ ްލިބޭނެ ރައްޤީއަުަށް

ްމުް ްހުރިހާ ްޤައުމުގެ ްައދި ްކަމެްއކަމަށް. ުަްޙިއްޞާވާެނ އްސަސާތަުކެގްއަ

ްމަރުޙަލާެގް ްއިންތިޤާލީ ްއަމާންކަމާެއކު ްއޮމާންަކމާއި ްއޮީތ ކުރިއެރުންެވސް

ްކަންތަ ްެގންދިއުމާއެކު، ްކުރިއަށް ްއަމާންކަމާއްތައް  670ިއ،ްއޮމާންކަމާިއ

ްކަންތައްތަްއް ްމަރުޙަލާގެ ްއިންތިޤާލީ ްދެމެހެއްޓޭނެގޮތަަކށް އަމާންކަން

ްުމިޅް ްކަންތައްތައް ްބުނާ ްޤާނޫނުއަސާީސއެްއގައި ްގެންދިއުމޭ. ކުރިއަށް

ްކުިރއަްށް ްއަންނަުައިުރގަިއ ްބަދަލުތަކެއް ްމިހާބޮޑެތި ްނިޒާމަށް ދުސްތޫރީ

ްަކޑައް ްމަރުޙަލާއެްއ ްއިންތިޤާލީ ްތަންފީޛުކުެރވޭ ތުކޮްށގެްންގެންގޮްސ

ްނޫނިއްާޔް ްކަަޑއްތުކޮށްެގން ްކަންތައްތައް ްއިންތިޤާލީ  675ނޫނިއްޔާ،

ްބޭނުންާވް ްވާސިލުާވން ްމިބޭނުންވާ، ްއަޅުަގނުޑމެން އެްއވެްސގޮތަކަށް

ްއަޅުަގނުޑް ްނެތްކަމެްއ. ްޝައްކެްއވެސް ްނުވެވޭެނަކމަކީ ްވާސިލު ހިސާބަކަށް

ް ްއޮތް ްހުށަހެޅިފައި ްމި ްމިހާރު ްބޭނުންވަނީ، ހުށަހެޅުންތަކަށްްދަންނަވާލަން

ްނިޒާމީް ްހީކުރީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްިޢއްޒަތްެތރި ބަލައިލާއިުރގައި...

 680ްނުކުތާއެއް..

ް

ްއަޙްމަުދްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމ.އަތޮޅުެގ ްނުކުތާެއއް ްިނޒާމާބެހޭ އާދެ،

ްޝަފީޤް.ް

ް

 685ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްވާަހަކްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްދައްކާ ްމަޖިލީހުގަިއ ްބާރުއަޅާ ްއެބަ ްރައީސް.. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއާދެ،

ްއެވާަހކަތަްއްްްވާހަަކެދއްކެވުްނ:ްޝަފީޤް ްސާފުާވގޮތަްށ ްއޮޅުންފިލާގޮތަށް، ްމެންބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢަބްދު ްދެން، ްދެއްކެވެންޖެހެނީ. ްއިނީާމްهللا ްނިދިކުރައްވާފައި ޢަލީ

 690ްންަނވާތީްއިނގޭތޯ.ްޝުކުިރއްޔާ.ްއެބޭފުޅާއަށްްއިިވވަަޑއިނުގަ

ް

ް
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އަޅުަގނޑުްއެދެންްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުންްއެއްގޮތަކަްށވެސްްމިްމަޖިލީހުގެްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއާދެ،ް ްޢަމަލުނުކުރެްއވުމަށް. ްމިތާ ްނޫްނގޮތަކަށް ްއޮތްގޮތަށް ގަާވއިދުަގއި

 695ކުރިއަށްްގެންދަވާ.ްްކުރިއަށްްގެންަދވާ.ްލުބްނާްމުޙަންމަދުްޒާހިރުްޙުސައިން

ްޢަބްދު ްއާދެ، ްނިޒާމާބެހޭްهللا ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްޅ.އަތޮޅުގެ ޢަލީ،

ްނުކުތާއަކަށްްއެދިަވޑަިއގެންފި.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް700 

ްމެންބަުަރު،ްްهللاފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޢަްބދު ްިޢއްޒަތްެތރި ްމ.އަތޮޅުގެ ްނެގީ ްނުކުާތއެްއ ްނިޒާމީ ްއަޅުަގނޑު

ްނޫން.ްްް:ވާހަކަދެއްެކވުންްޢަލީ ްނިދާފައެއް ްެއއްގޮަތކަށްެވސް ްހަދައިގެން. ްމިގޮތަށް ްއިނީ އަޅުަގނޑު

ްމަޖިލީހުގެް ްއެބޭފުާޅައށް ްދެން، ްހީވަނީ. ްއެބޭފުޅާއަްށ ްއިނީމާ މިހެން

ްނުއިޭވ.ް ްއަޑު ްބައެއްފަހަރަށް ްވާހަކަެވސް ްދައްކާ ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްވާަހކައިންްއެ ްާވގޮތަކީދަްއކާ ްވަްއކަންކުރާއީ  705ތީވެ.ްއެހެްނވީމާ،ްެއވާހަަކްވެސް

ްދަންނަވާލީ.ް
ް

ް

ްވާހަކަުަފުުޅްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކުިރއަްށ ްޙުސައިން ްޒާހިރު ްމުޙަންމަދު ްލުބްނާ އާދެ،

 710ްގެންގޮސްެދއްވުންްއެދެން.ްށ.ައތޮޅުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ް

ްރަްމިލަދުްނމަޑުލުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްިޢއްޒަތްތެރި ްއަޅުަގނުޑްޝުކުރިއްޔާ ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއީސް.

ނުޑއްވާަފއިާވކަމަށްްްލުބްނާްމުަޙންަމދުްޒާހިރުްޙުަސއިންް ްކަ ްވަގުތު ްނަގާ ްނުކުތާއަށް ްނިޒާމީ ހީކުރަން

ްއަޅުަގނޑަށްް

ްިމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ްައުޅގަ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްެދއްވާެނކަމަށް.  715ވަގުތު

ް ްބަލައިލާއިރުަގއި ްހުށަހެޅުންތަކެްއ46ްްހުށަހެޅުންތަކަށް ްގިނަ ްވުރެން ށް

ްހުށަހެޅުމަކީ...26ްހުރިއިރުގައިް

ް

ްމުޙަންމަދުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްނުކުތާއެްއ ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،

 720ްނަޝީދު.
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ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމެންބަްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްޢިްއޒަތްެތރި ްޅ.އަޮތޅުގެ ްޢަބްދުއާދެ، ްރު ްވާހަކަފުޅުްهللا ްޢަލީ

ްކުރައްަވއޭ.ްްްވާހަކަެދއްކެުވން:ްނަޝީދު ްވަްއކަްނ ްވާހަަކއިންވެސް ްދަްއކާ ްވިދާުޅވި  725ދެއްކެވުުމގައި

ްއެހެންވީމާ،ްދެންް'އެވެްސ'ްއެްރައްދުވަނީްކޮންކަަމކަށްކަންްސާފުނުވާތީ.ް
ް

ް

ްދަންނަވާލަްންއޮތީްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުވަަތްްއާދެ،ްައޅުަގނޑު ްމަރުޙަލާއެއް ްތަޙުޤީޤުކުރާ މި

ްނޫނޭ ްމަޖިލީހެއް ްތިތަޙުޤީޤުކުރާ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ،  730ޢިއްޒަތްތެިރް.

ްނުކުތާއެްއކަމަްށް ްނިޒާމީ ްނެތް ްމިފަހަރު ްނުކުތާ ްފާހަގަކުރެއްިވްތި މެންބަރު

ްކުިރއަްށް ްވާަހކަފުޅު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްށ.އަޮތޅުެގ ބަލައިގަެނވޭކަށެްއ.

ްސްެދއްވުންްއެދެން.ްގެންގޮ

ް

ްހެދުމަށްްްމިލަދުްނމަޑުލުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްޤާނޫނުައސާސީ ްކެތްމަދުވެފައިވާ  735ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްަރއްޔިުތން

ްއަންނައިުރގަިއވެްސްޢިއްޒަތްތެިރްްލުބްނާްމުަޙންަމދުްޒާހިރުްޙުަސއިންް ްކަިއވަރިވަމުން ްވަގުތުކޮޅުތަެކއް ްކުޑަ ްމިހާ

މެންބަރުންްތިއްބެވީކީެއއްްމިތާނގައިްައޅުަގނޑުމެންްދައްކާްވާހަކަްައވަހަްށްްްވާހަކަެދއްެކވުން:

.ްއަުޑއަހާފައިްައވަހަށްްމިްމަރުޙަލާްނިންމާލާގޮތަކަށްްނޫންްއެްއގޮތަކަްށވެސް

ްހިތާމައާް ްވަރަށް ްޢިއްޒަތްތެިރްއެހެންވީމާ، ްދަންނަވަން. ްެއވާހަކަ އެކު

ްއަޅުް ްބަލާރައީސް، ްމިަގނޑު ްމިހާރު ްހުށަހެޅުންތަކުެގްލިއިރުަގއި  740ހިރަ

ްއެތައްްހުށަހެޅުެމއްްއެަބއޮތް....46ްތެރެއިންް

ް

ްއަނެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްނުކުތާއެއް،ޢިއްޒަތްތެރި ްނިޒާމާބެހޭ ްބޮޑަށްްްއްާކވެސް ވަރަށް

ްރިޔާޟްް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްތ.އަތޮޅުގެ ްއިނގޭތޯ. ްއެދެން މަޢާފަށް

 745ްރަޝީދު.ް

ް

ްނުކުތާ(ް)ނިޒާމާބެހޭ

ް
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ްއެގެންަދާވްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްމިހާރު ްދަްއކަވަމުން ްވާހަކަފުޅު ްދެންމެ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްޙުސައިްންްްވާހަކަެދއްެކވުން:ރަޝީދުް ްޒާހިރު ްމުޙަންމަދު ްލުބްނާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި  750ށ.އަތޮޅުެގ

ް ްޫނނޭ ްމިކަންކުާރކަށް ްއަުޑައހައިގެން ްމިކަން މިތިބީކީ.ްވިދާޅުެވއްޖެ

ްކިތަްއްޖަލް ްޖެހިޖެހިގެން ްރައީްސ،ްވިދާުޅެވްބައްލަވާ ސާގައިޯތްޢިއްޒަތްތެރި

ްމިތާ ްޖަލްސާތޯްްއަޅުަގނޑުމެން ްކިަތއް ްަވޑަިއގެންނެވީ ްއެކަމަނާ ތިބީ.

ްއެހެންވީމާ،ް ްމިތިބެނީ. ްމިތާނގައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއަދު. ބައްލަވާތޯ

ްއެހެންވީ ްމިތިބެނީ. ްއަުޑައހަން ްމި ްއެއަްށްކޮންބައެއްތޯ  755މާ،

ްމިތަނަށް،ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަްތތެރި ޖަވާބުދެއްވަންޖެހޭނެ

ްއިއްެޔް ްއައިޮގތަށް، ްހެނދުނު ްމިތިބެނީ. ްމިތާނގައި ްހަވީރު ހެނދުނާއި

ްއަިއގޮތަށްްއަިދވެސްްމިތާްމިތިބީ.ް
ް

ް760 

ްިޢއްޒަތްތެރިްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެދެންްއިނގޭތޯ މެންބަރަކުްވާހަކަފުުޅްްމެންބަރުންއަޅުަގނޑު

ްފިލީަގިއް ްއަކުުރގަިއ، ްެއްއޗެްއގެ ްެއވިދާުޅވާ ދައްކަވަމުންދާއިުރ

ްވަރަްށް ްނުކުެރްއވުމަކީ ްކަންތައްތައް ްތިގޮތަްށ ހިއްޕަވަިއގެން

ްއިތުރަށްް ްއަނެްއާކވެސް ްއެހެންނޫނިއްޔާ، އެދެިވގެންާވކަމެއްކަމަްށވެދާނެ.

ްމެންދުރުކުރީ ްމިއަދު ްހޫނުވެ ްފްލޯރ ްކަހަަލްމަޖިލީހުގެ ްދިމާވި  765ަގިއ

ްބޭފުޅަުކް ްެއއްެވސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެއއީ ްދިމާވުން މައްސަލަެއއް

އެދޭނެގޮތެއްނޫން.ްއެހެންވީާމ،ްއަޅުަގނުޑްއެދެންްލުބްނާްމުަޙންމަދުްޒާހިރުް

ްޙުސައިންްވާހަކަފުޅުްެދއްެކވުްނ،ްކުރިއަށްްގެންގޮސްެދްއވުން.ް

ް

ްބަލާތެޢިއްޒަތްްމިލަދުްނމަޑުލުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްހަމަ ްާހިޒރީ ްަރއީސް، ނޑުްްލީމަރި ްއަުޅގަ  770ްއެނގޭީނ.

ްމެންބަރުން،ްްލުބްނާްމުަޙންަމދުްޒާހިރުްޙުަސއިންް ްތިއްަބާވ ްވަޑަިއގެން ްމިތާ ްއިންނަީނ ްއައިސް ްމިތަނަށް

ްމަރުޙަލާްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމި ްއަުޑއަހާފައި ްވާހަކަ ްދައްަކވާ ްމެންބަރުން ވާހަކަދަްއކަާވ

ްެއކަ ްނިމޭތޯ ނުޑްއަވަހަށް ްއަުޅގަ ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ންކުަރން.

ް ްބޭނުންވަނީ ްހުށަހެޅުމ46ްެދަންނަވާލަން ްަބިއވަުރ ްއެތައް އްްށްވުރެން

ް ްބަާލލިއިރު، ނޑު ްއަުޅގަ ްގިަނ26ްްއޮތްއިުރގައި ްވަރަށް  775ހުށަހެޅުމަކީ

މެންބަރުންތަކެއްްސޮއިކުރަްއަވއިގެންްހުށަހަޅުއްވާަފއިްހުރިްހުށަހެޅުންތަކެކޭ.ް
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ްހުށަހެޅު ްބޭފުޅުންނަށްްއެ ްހުރި ްސޮއިކުަރއްވާަފއި މުގައި

ްއެމް.ޑީ.ޕީއަްށް ްއަދި ްޑީ.އާރް.ޕީ ްޕާޓީ، ްދެ ްބޮޑު ބައްލަވާަލއްާވއިރުަގއި

ްެއްއް ްމިތިއްބެވީ ްމެންބަރުން ްބައެއް ްޭބފުޅުން، ްަވޑަިއގަންނަވާ ނިސްބަތްވެ

ނޑަށްްޤަބޫލުކުރެވެީން  780ހުށަހެޅުމެއްގައިްސޮިއކުރަްއވާަފއި.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްމި ްމަރުޙަލާގަިއ ްއިންތިޤާލީ ްަމއްޗަްށްހުށަހެޅިފައ46ްްިހާރު ްކަމެްއގެ އެަތއް

ކަންތަކުގެްމަްއޗަށްްމިތިބީްބޮޑުްދެްޕާޓީއިނ26ްްްއެތައް،26ްްއޮތްއިުރގައިް

ްދަންނަވަމުންް ްމަރުޙަބާ ްއެކަމަށް ްއެހެންވީމާ، އެއްބަްސެވގެންކަމަށް.

ްއެބަ ްވާހަކަ ްބައެއް ްބޭނުން ްދަންަނވާލަން ްއިންތިޤާލީްހުއަޅުަގނޑު ްމި ރި

ްރަމަރުޙަލާއާ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިންތިޤާލީްބެހޭގޮތުން.  785އީްސ،

ްމަޖިލީހުގަިއްމަރުޙަލާއަކާ ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްވާހަކަެދއްިކއިރުަގއި ބެހޭގޮތުން

ްވާހަކަ.ް ްހަދާ ްސަރުކާރެްއ ްއިންތިޤާލީ ްގެންދެވީ ްދައްކަވަމުން މެންބަރުން

ްއި ްދައްކާގޮތުަގއި ްދިރާސާތަުކން ްކުރި ްސަރުކާރެއްްއަޅުަގނޑު ންތިޤާީލ

ްޤައުމުެގްގާއިމު ްމި ްއާދެ، ްބަޔަކަށް. ްގެންނަ ްއިންޤިލާބެްއ ކުެރވެނީ

ްއިންޤިލާބެްއް ްބަަޔކަށް. ްެއްއވެސް ްނުގެެނވޭ ްއަދި  790އިންޤިލާބެއް

ްއަޅުަގނުޑް ްނުހެދޭނެ. ްސަރުކާރެްއވެސް ްއިންތިޤާީލ ނުގެނެވޭހިނދުަގއި

ނޑަށްްމަޖުބޫރުވީ.... ްމިވާހަކަްދަންނަވާލަންްއަުޅގަ

ް

ްމުޙަންމަދުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްލ.އަތޮޅުެގްޢިްއޒަތްތެރި ްނުކުތާެއއް އާދެ،ްިނޒާމާބެހޭ

 795ްނަޢީމް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(ް

ް

ް ްމުޙަްނމަދު ްމެްނަބރު ްވިދާުޅެވދެއްވަފާނަންތޯހައްުދންމަތީ ްރައީްސ، ްހުށަހެޅުންތަކުްިޢއްޒަތްތެރި ްތެރޭގައިްްމި

ްއެނގިަފިއްްެކވުން:ވާހަަކދެއްނަޢީމްް ނޑަށް ްހުރީ.ްއަުޅގަ ްޕާޓީތަެކއްެގްހުށަހެޅުންތަކެއްކަމަށް  800ކޮންކޮން

ް ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްޚިޔާލުްހައޮންނަނީ އިސިްއޔަުތން

އެްއގޮތްކުެރވުނުކަން.ްޕާޓީތަަކުކންްއަދިްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅުންތަކެއްްހުށަހަޅާް

ްއަދިްއެނގޭކަްށވެސްްނެތް. ްއެފަދަްްއެއްބަްސވުންކަމެއް އާދެ،ްޤާނޫނީގޮތުން

ްދާއިރާގަިއް ްާޤނޫނީ ްއެހެންވީމާ، ްނެތް. ްއެނގޭކަށް ްއޮތްކަެމއްވެސް ހަމައެއް
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ް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްބޭފުޅުން ްާވހަކަދައްާކއިރު،ްފުންނާބުއުސް  805ޖަލްސާތަކުގަިއ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްވާަހކަދައްކަންޖެހޭނެކަަމށް ްެތރޭގައި ްޙުދޫދުގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްރިްއޔާ.ްއުންމީދުކުރަން.ްޝުކު
ް

ް

 810ހަކަފުޅުްަދއްަކވާއިުރަގއިްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންގެްނިސްބަތްވާގޮތަްށްއާދެ،ްވާްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްށ.އަތޮުޅގެ ްއެދި ްގެްނޮގސްދެއްވުމަށް ްކުިރއަށް ވާހަކަފުޅު

ްކުރިއަްށް ްދަންނަާވލަން. ްޙުސައިްނއަށް ްޒާހިރު ްމުޙަންމަދު ްލުބްނާ މެންބަރު

ްންގޮސްެދއްާވ.ްގެ

ް

ްޕާޓީތަކަށްްްމިލަދުްނމަޑުލުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްމެންބަރުން ްހިމެނޭ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްރައީްސ،  815ްޢިއްޒަތްތެރި

ްމިތަްލުބްނާްމުަޙންަމދުްޒާހިރުްޙުަސއިންް ްައޅުަގނޑުމެން ްެއކަމެއް ްހުރިއްޔާ ްއައިސްސަްސޮއިކުަރއްވާަފއި ްާކްނަށް

ްނަްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހަނދާން ްޮއްތްވަކި ްސޮއިކޮށްފައި ްނުޖެހޭނެ. ްތިބޭކަށް އްތާލައިގެންނެއް

ްެއގޮތުްން ްއެހެންީވމާ، ްޮސއިކޮށްފައި. ްާޕޓީއަށް ްއެ ްހަމަ ްއެއޮީތ މެންބަރެއް

ްޕާޓީއަށްް ްެދ ްބޮޑު ްހުރި ްސޮއިކުރުްއވާަފއި މެންބަރުން

ްހު ްެއއް ްއެބަތިއްޭބ ްބޭފުޅުން ްނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަާވ  26ް820ށަހެުޅމެއްަގއި،

ްޢިއްޒަތްތެިރްގަހުށަހެޅުމު ްމިދެންނެވީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެވާހަކަ ްސޮިއކޮށްފައި. އި

ްއިންތިޤާލީް ްދަންނަާވލީ ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ްދަންނަވާލަންް ްމިވާހަަކ ނޑު ްއަުޅގަ ްޮކބައިތޯ، ްހެދޭގޮތްގޮަތކީ ސަރުކާރެއް

ް ްައތޮޅުންވެސް ނޑުެގ ްއަުޅގަ ްސޮިއކޮށްފަިއ56ްްބޭނުންވަނީ ްމީހުްނ ށް

 825ަގނޑަްށްފޮނުވާފަިއްއެަބޮއތްްއިންތިޤާލީްސަރުކާެރއްްއުަފއްދައިދިނުމަށްްއަޅު

ް ްއަތޮުޅގެ ނޑުގެ ްއަުޅގަ 16ްްއެދި. ްތެެރއިން ްއާބާދީގެ މީހުްނ56ްްހާސް

ްއިންތިޤާީލް ްއާެދ، ްުގޅޭގޮތުން. ްލިޔުމަކާއި ްއޮްތ ްފޮުނވާފައި ސޮއިކޮށްފައި

ްސަރު ްއިންތިޤާީލ ްދިރާސާގައި ްުކރި ނޑު ްއަުޅގަ ރެްއްކާސަރުކާރެްއ،

ްނުޖެހޭ.ްއެ ްއަާރްއެޤައުމެްއގެްްއުފައްދާކަށް ްސިފައިން ްއަސްކަރީ ޤައުމަކަށް

ްވަށްޓާ ްއެކަހަަލްސަރުކާރު ްއެޤަުއމެއް ްނޫނިއްޔާ ްހިނދެއްަގއި  830ލައިފި

ްގެނެްސގެންް ްބަަޔުކ ްއިންޤިލާބެއް ްނުވަތަ ްނޫނިްއާޔ. ްގޮްސގެން ޙާލަތަކަށް

ް ްއިންތިޤާީލ ްޙާލަތެއްގައި ްނެތް ްސަރުކާރު ސަރުކާރެއްްއެޤައުުމގެ
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އުފެއްދިދާނެ.ްއަދިްައޅުަގނޑުްކުރިްދިރާސާަގއިްދައްާކގޮުތގަިއ،ްއިންތިޤާީލް

ްތަނެއްަގިއް ްއޮންނަ ްޤާނޫނުއަސާސީެއއް ްވަުގތީ ްއުފެއްދިދާނެ ސަރުކާރެއް

ްޙާލަތެއްގަިއް ްަވގުީތ ްހަދައިގެން ްޤާނޫނުައސާސީެއއް ްަވގުތީ  835ވެއްެޖއްޔާ.

ްއު ްސަރުކާރު ްއިންތިާޤލީ ްހިންގާނަމަ ްއެހެންވީމާ،ްޤައުމު ެފއްދިދާނެ.

ްތާއީދުކުރަމޭް ނުޑ ްއަުޅގަ ްވާަހކައަކީ ްިމއުޅޭ ްދަންނަވަން އަޅުަގނޑު

ްއިންތިޤާީލް ްއަދި ްގެންނަންޖެހޭނެކަމަށް. ްމަރުޙަލާތަކެއް އިންތިޤާލީ

ްޤާނޫނުއަސާސީެގް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްހިނދަކު ްނުގެންނަހާ މަރުޙަލާތަކެއް

ް ްއެބުނާ ްހުހުރިހާ ްުނވަތަ ްކަންތައްތަެކްއްމަރުޙަލާތަކަކަށް  840ރިހާ

ނޑުމެންެގް ނޑުްނުދެކެން.ްައޅުގަ ކާމިޔާބުކަމާެއކީަގއިްކުެރވޭނެަކމަކަށްްއަުޅގަ

ްހަދާފައިވެްސް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްޢަމަލުކުރަމުންދާ ްމި ްމިހާރު އެންމެފަހުން

ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއް ްއެ ްނެތް.ްއެއީ ްއަިއސްފަކާެއއް ްމަރުޙަލާއެއް އިންތިޤާލީ

ްކުރާކަށްް ްކަންތައްތައް ްގެނެްސގެްންްބުނާ ްމަރުޙަލާއެއް ްއިންތިޤާލީ މި

 845ްއެކަންކަންްކުާރކަށްްމާބޮޑު،ްޝެޑިއުލްތަެކއްްހެދިފަކާެއއްްނެތް.ް

ް

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްލ.އަޮތުޅގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް850 

ނޑުމެންްޢަމަލުކުރަމުންދާްޤާނޫނުއަސާސީގެް،ްއާދެްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ްވަނަްމާއްދާެގ48ްްއަުޅގަ

ްްްވާހަަކދެއްެކވުން:ްމަނިކު ްއޮންނަނީ، ްގަިއ ްނުަވަތް)ހ( ްމަރުެވގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްދުރުކުރެވިގެން ްމަާޤމުން ްނުވަތަ އިސްތިޢުފާދީގެން

ްހުސް ްމަޤާމް ްއެ ްހުސްވެއްޖެނަމަ ްފެށިގެންްމަޤާމް ްވަގުުތން ވި

ްރައްޔިތުންެގް ްހިންގާީނ ްކަން ްމަޤާެމއްެގގޮތުން  855ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްރަނގަޅަ ްމިކަން ްއާެދ، ްރައީސްއޭ. ްއެީއްމަޖިލީހުގެ ްބަްއލަވާށޭ ށް

ް ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަުކްކޯްއޗަކަށްތޯއޭ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ އެވަނީ.

ްބަހައްޓަ ްދުނިޔޭަގއި ްދިރި ްހަމަ ްމަރުނުވާނެގޮެތްއްކޮންމެހެންވެސް ންޖެހޭތޯއޭ

ްއެބައާދޭ.ް ްމަރުޙަާލއެއް ްމިހާރުވެސް ްއެބައާދޭ. ްބާބެއް ްއިންތިޤާލީ ހަދާފައި.

ނޑުމެންްޢަމަލުކުރަމުންމިދާ....  860ްމިހާރުްއަޅުގަ
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ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު...ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 865ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްވަނަްމާއްދާާއއިްޚިލާފަށްްއެވާހަކަްއެަދއްަކވަނީ.48ްްޤާނޫނުއަސާސީގެްްެމންަބރުްމޫސާްްހައްުދންމަތީ
ްވާހަަކދެއްެކވުން:ްމަނިކު

ް

ް870 

ްދައްަކވަމުންްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރުން ްހަމަ ްމިހާރު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ރިްމެންބަރުން،ްއެްއވެްސްގެންދަާވގޮތަށްްހުރަސްއެުޅވުމުެގްގޮތުންްޢިއްޒަތްތެ

ްއޮންނަކަމެްއ.ް ްަގާވއިދުަގއި ްެއއީ ްނުނެންގެވުން ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ބޭފުޅަކު

ްށ.އަތޮޅުެގް ްދަންނަވަުމން ްއެދެން ްނެހެްއދެވުން ްއެހެން އެހެންވީމާ،

ްއާދެ،ް ްގެްނގޮސްެދއްވާ. ްކުރިއަށް ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރު  875ޢިއްޒަތްތެރި

ރިއްޔާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްފާޠިންްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްރަީއސުލްޖުމްހޫ

ްޙަމީދު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް880 

ްދެއްވީ.ްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްެދންމެ ްރޫލިްނގެއއް ްރަނގަޅު ްވަރަްށ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއެްކޓިންގްޕްރެޒިޑެންޓަށްްްވާހަަކދެއްެކވުން:ފާޠިންްޙަީމދުް ފުރުޞަުތްްކެމްޕޭންގެއަޅުަގނޑުްދަންނަވާނީްމި

ް ްާމގިނައިން ްނުދެއްވާށޭ. ްދެއްވަމުްންމި ްމިާހރު ްފުރުޞަތު ކެމްޕެއިންގެ

ްގެންދަނީ.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަްތތެރިްރައީސް.ް
ް885 

ް

ްމެންބަރަކުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްތެިރ ްއެއްވެސް ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ އާދެ،

ްއާދެ،ްކުރިއަ ްނުކުެރއްވުމަށް. ްއާދެ،ްށ.އަތޮުޅެގްއެކަހަލަކަމެއް ްގެންދަވާ. ށް
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ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަފުޅު..ްއާދެ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްތ.އަތޮުޅެގް

 890ްޢިއްޒަތްތެުެރިްމެންބަރުްޙުސަިއންްރަޝީދުްޙަސަން.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއެންެމންްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްހުރިހާ ްއެީއ ްޒިްނމާއެއް ްރިޔާސަތުެގ ްއަބުުރްމަޖިލީހުގެ ްގެ

ްބޭފުޅަުކްްްވާހަަކދެއްެކވުން:ްރަޝީދުްޙަސަްނުް ްިކޔާ ްޕްރެޒިޑެންޓް ްއެްކޓިންގ ްމިތަނުގައި  895ހިފެހެއްޓުން.

ްމީހެއް.ް ްކިޔާ ްއެހެްނ ްނުހުރޭ ްމަިޖލީހުގަިއވެސް ްމި ްޙަޤީޤަތުގައި. ނެތް

ްވިދާޅުވެދެންޖެހޭނެ.ް ްކާކަށްތޯ ްރައްދުވަނީ ްބަސް ްއެ އެހެންވީމާ،

ނޑު ްއަުޅގަ ްކުެރވުނުްްހަމަގައިމުވެސް ްބޭފުަޅކަށް ްކޮންމެެވސް ްެއއީ ެދކެނީ

ްމަލާމާތެއްކަމުގައި.ް
ް900 

ް

ްވާހަކަފުުޅްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހަމަ ްއަނެއްކާެވސް ްހިތާމަކުރަންޖެހޭ ްވަރަށް ްައޅުަގނޑު އާދެ،

ްއެހެންނަމަވެސް،ް ްބަދަލުވަމުންދާތީ. ްމިސްރާބު ްހޫނުވަމުންދާގޮތަށް މާބޮޑަށް

އެްިޢއްޒަްތތެރިްއެއްެވްސްރުންްވާހަކަފުޅުްދައްކަާވއިރު،ްބަޢިއްޒަތްތެރިްމެން

ްބަސްފުޅެއްެވްސް ްހިމެނޭނެގޮތަށް ްނުހިމެނޭކަމެއް  905މެންބަރަކަށް

ްމެންބަރުންވެސްް ްޢިްއޒަތްތެރި ްތިބި ނޑު..ްއެފަދައިން ްއަުޅގަ ވިދާޅުވުްނވެސް

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްއެްއވެްސ ްެއކަހަލަކަމެއް ްއެހެްނވީމާ، ްއެދިަވޑައިުނގަންނަވާނެ.

ްއަނެއްކާެވްސް ްދެން، ްދަންނަވާލަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްނުކުރައްވަން މެންބަރަކު

ްމަނިކުް ްމޫސާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްލ.އަޮތޅުގެ ްނުކުތާއެއް ނިޒާމާބެހޭ

 910ްނަންގަަވއިފި.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ނޑަކީްމެދުްއިނގިީލގެްނިޝާެނއްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ްހިފަިއގެްންްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ްއަުޅގަ

ްރައްޔިތުންެގްްްވާހަަކދެއްެކވުން:ްމަނިކު ނޑަީކ ްއަޅުގަ ްނޫން. ްފިރިހެނެއް ްއެކްޓިްނގ ްއުޅޭ  915ނުކުމެގެން

ނާޑް ްއަުޅގަ ްއެހެންީވމާ، ނީޑގަިއއިން. ްގޮ ްމި ްމެންބަރެއް މަޖިލީހުގެ



 34 

ްދަންނަވާށޭ.ް ްދަްއކަވަްނ ްވާހަކަފުޅު ްވިސްނަަވިއގެން ދޭތެރޭގައި

ްއޮންނަންާވނެ ްކިްއަޅުަގނުޑެގވެސް ްަވރެއްގެ ްކޮންމެވެސް ތަންެމްއަބުރެއް

ް ްމީހަކަށްވިޔަސް. ްމައިންބަފައިްންނިކަމެތި ްާއއިލާގެ ްއަޅުަގނުޑގެ ައދި

ުަްށް ްބޮޑުވަރަކަ ްތަންކޮޅެއް ްނުކުރިކަމުގައިަޔސް.  920މިނިސްޓަރުންކަން

ްއެަވޑަިއގަންނަވަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްދަންނަވާލީްއެވާހަކަ.
ްް

ް

ްހަމަްޢިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިނގޭތޯ ްއެދެން ްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރު އްޒަތްތެރި

ްިވސްނުންތެރިކަމާއެުކް ްެކތްތެރިކަމާއެކު،  925މަޑުމައިތިރިކަމާއެުކ،

އަޅުަގނޑުމެންްކުރިއަށްްގެންިދއުމަށްްހުރިހާްބޭފުޅުންވެސް،ްވަކިްެއއްވެްސް

ްހަމަގައިމުެވްސް ނޑު ްއަޅުގަ ްބަހެއް ްބަރު ްމެންބަރަކަުަށް ޢިއްޒަތްތެުެރި

ްމިފަދަްްއަޅުަގނޑު ްައޅުަގނުޑމެން ްއެކަމަކު، ްނޫން. ދަންނަާވކަށެއް

ްހިތުެގް ްއަޅުަގނުޑމެންގެ ްޚިލާފަށް ްރޫޙާއި ްއޮންނަްނވީ މަޖިލީހެއްގައި

ްދަންނަވާއިުރވެްސް ްދެން،ްމިހެން ްދެރަކަމެއް. ްިދއުމަކީ ްއުފެދިގެން  930ރޫޙުތައް

ްކުރީދުވަހުެވސްް ްކަންތައްތައް ްބާބުގެ ްިއންތިޤާލީ ްމި ްއެނގޭ، ްއަޅުަގނޑަށް

ްބައިަތްއް ްމަިއަގނޑު ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްސިޔާސީ، ްމިހާރު ދެންނެވިފަދައިން

ްމިހާރުް ްނިާޝންތައް ްޖެހުމުގެ ްކުލަވަރުތައް ްޖެހެންީވ ްސިޔާސީގޮތުން ނިމި

ްނުފެންަން ްމަޖިލީހުގައި ްދުވަހަކުވެސް ްމިހާތަނަށް ްމިއަންނަނީ. މިފެންނަމުން

ްކުރިމަ ްމިހާރު ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްކަންތައްަތއް ްމިދާކަންްކަހަލަ  935ތިވަމުން

ްެއކީަގިއް ްއާޭދހާއި ްވަރަްށ ނުޑ ްއަުޅގަ ްޤަބޫލުކުރަންެޖހޭ. އަޅުަގނޑުމެން

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންގެްއަިރހުންްދަންނަވަންޖެހެނީްމިކަން،ްމިްމަރުޙަލާް

ްާޤނޫނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަަޑއްތުކުރަްނޖެހޭކަން ވާޖިބެްއްްއަޅުަގނޑުމެން

ްއަދާ ްަރއްޔިތުންނަްށ ްމިކަންކުރުމުަގއިްއެބައޮތްކަން ކޮށްދެންޖެހޭ.

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްެއ ްފަރުވާތެރިކަމާެއކު ްވަފާތެރިކަާމއި  940އަޅުަގނޑުމެން

ްމިބާބުެގް ްއަޅުަގނޑުެމންގެ ްވިސްނިވަަޑއިެގންނެވިގޮތަކަށް މެންބަރަކަށް

ްނިމި ްވޯޓުދެްއވަިއގެްންްމަޝްވަރާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނިމުމަށްފަހު ވާހަކަތައް

ްއެނިމުނީ ްނިންމެވީމަ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްގޮތެއް ްދަންނަވާލަމުން، ަކމަށް
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 945ްފުރުޞަތުއަރުވަން.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިނެީގްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްނުުކތާއެއް ްނިޒާމީ ްހަމައެކަނި ްއަުޅަގނޑު ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްހަމަްއިްބރާހީމްްޝާފިޢުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދަންނަވާލަން،ްްއަޅުަގނޑު ްއާދޭހާއެކީ  950ލ.އަތޮުޅެގްޢިއްޒަތްތެރިްވަރަށް

ްހަމަްވަރަްށް ްމިކުާރްމަސަްއކަަތކީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ މެންބަރުްމޫސާމަނިކުއަށް

ްނިންމުމޭ.ް ްމިޤާނޫނުއަާސސީ ްައވަހަކަށް ްވީހާެވސް އިޙްލާޞްތެރިކަމާެއކީ

ް ްބޭފުޅަކުްއެހެންކަމުން ްފާހަގަކުރިން. ްމިނުކުތާ ްިއއްެޔވެސް ނޑު އަޅުގަ

ްބަހު ްބަިއވެިރވެަވޑައިުނގަންނަވާޭށްވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުންދާއިުރ، ސްގަިއ

ްއެީއް ްމިދަންަނވަނީ. ްއިްޙލާޞްތެރިކަމާއެކީ ްވަރަްށ  955އަޅުަގނުޑ

ްވަަޑއިގަންަނާވް ްކުރަްއވަމުން ްކެމްޕޭނެއް އެމަނިކުފާނަކީވެސް

ް ްއެީއްބޭފުޅަކަށްވާީތވެ. ްގެއްލޭ. ްއެބަ ްޙައްޤެްއވެސް އެހެންބޭފުުޅންގެ

ްޓީީވް ްދެބޭފުުޅންނަކަށް ްދެބޭފުޅެއް. ްއެހެން ްއެބަުއޅޭ ކުރިމަތިލައިގެން

ްބައްލަވާފަިއް ްެއގޮތަށްެވްސ ްއެހެންވީމަ، ްނުލިބޭ. ޓައިމެްއވެސް

ްއިންޞާއިން ްބޭފުޅެއްކަމަށްީވަމްޞާުާފުވެރިކަާމ، ްވާހަކަަދއްަކވާ  960ފުވެރިކަމުގެ

ް ްމިދަންނަވާލީވެސް.ްއެހެންވީމަ،ްެއވާހަަކްދަންނަވާލާފައިްއަޅުަގނޑު މިހެން

ްއަޅުަގނޑުްއިށީންދެލާނަން.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް
ް

ް

ްކުރީގަިއވެްސްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހަމަ ްޖެހެނީ ްދަންނަވާލަން ްއަނެްއކާެވސް  965އާދެ،

ްޢިްއޒަތް ްނުހައްދަވާށޭ. ްއެހެްނ ްމެންބަރުންްދަންނަވާލެވުނުހެން ެތރި

ްަރއްދުދެއްވުުމގެގޮުތްން ްވާހަކަފުޅަށް ްދައްަކވާ ްެއއްބޭފުޅަުކ އަނެއްާކވެްސ

ްނުހުއްޓޭނެ.ް ްސިލްސިލާެއއް ްމި ްވާހަކަފުޅުދައްަކވަްންފަށައިފިއްޔާ ބޭބޭފުޅުން

ްކުރިައކަްށް ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްމަަސއްކަަތއިގެން އަޅުަގނޑުމެން

ްދަންނަވާލަމުންވެ ްމިހެން ްމެންބަރުްނުދެވޭނެ. ްޢިއްޒަްތތެރި ްޅ.އަތޮުޅގެ  970ސް
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ްނިޒާމާބެހޭް ްފުރުޞަތުއަުރވަްނ ނޑު ްައޅުގަ ްއިބްރާހީމަށް ޙުސައިން

ްނުކުތާއެއް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް975 

ްޢިއްޒަތްތެިރްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާެގ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

މެންބަރުްއޮނަރަބްލްްފާޠިންްޙަމީދު،ްޑރ.ފާޠިންްޙަމީދުްދެންމެއަކުްނިޒާީމްް:އިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން

ނަޑއެިޅގެްން ްކަ ްހަމަ ްއެީއ ްދެޭކގޮތުަގއި ނޑު ްއަުޅގަ ްނެންެގވި. ނުކުތާއެްއ

ްމަނިކުފާނުް ްއެހެންނަމަެވސް ްނުކުތާެއއް. ްިނޒާމީ ްނެގުނު ްޚިލާފަށް ގަާވއިދާ

ްވިދާެޅއްުނވޭ ްއެްއޗެއް ްެއއްވެސް ްނެގުުންއެކަމާބެހޭގޮތުން ްރަނގަޅަށް  980.ްއެއީ

ްެއކަމަާން ްއެނުކުތާަގއި ްއަދި ްނޫްނތޯވެސް. ްނުވަތަ ނުކުތާއެއްޯތ

ްިވދާޅުވެގެްނވާެން ްމަޖިލީހެއްގައި ްމިފަދަ ނޑަެއޅިގެްނ ްކަ ފާހަގަކުރެްއވީ

ްދެންމެއަކުވާހަކަފުޅެ ްމިތާކު ްެއއީީކއެއް. ްއްނޫން ްވެސް ކުރިންވެސްްޭއެގ

ްޕްރެޒިޑެން ްެއކްޓިންގ ްއިނގޭޯތ.ްވިދާޅުވިފަަދއިން ްނޫޅޭ ްމީހަކު ޓްިކޔާ

ްެއީއް ްެއވިދާޅުީވ. ްެއވާހަކަ ނޑަށްތޯ ްއަުޅގަ ްކާކަށްތޯ، ްއެއީ  985އެހެންވީމަ،

ްވިދާުޅވެދެްއާވް ްއެހެްނވީމަ، ްސުވާލު. ްއުފެދޭ ްހިތުަގއި އަޅުަގނުޑގެ

ްއަޅުަގނޑުތޯްއެއީ.ްއެހެންވީމަ،ްއެސުވާުލކޮށްލައް....
ް

ް

ްއިށީނެދވަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކޮންމެހެްންއާދެ، ނޑު ްއަުޅގަ ްނޫން، ްއެދެން.  990ަޑއިގެންެދއްުވން

ނޑުްަޖވާބުޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްކުރަްއވާހާްސުވާ ްއަުރވާކަށްްލަކަށްްއަުޅގަ

ްއަޅުަގނުޑް ްހަމައެހެންމެ ްޤަބޫލުކުރަން. ނުޑ ްއަޅުގަ ނުޖެހޭނެކަމަށް

ްތިމަންނަ ްއަމިއްލަފުޅަށް ްމެންބަރަކު ްއެޢިއްޒަްތތެރި ްއުޅެނީ އަކީްދަންނަވާލަން

ްެއއަްށް ްއެހެްނވީމަ، ްހީފުޅުވެަވޑަިއގަންނަވަނީކަންނޭނެގ. އެމީހަކުކަމަށް

ްނިމުނީނޫންތޯް ްއެކަްނ ްޖަވާބުނުދެްއވީމަ ްމެންބަރަކު ްޢިްއޒަތްތެރި  995ްއެްއވެސް

ްާވހަކަފުޅައިގެްންްއެހެންނޫންތޯ. ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްށ.އަތޮުޅގެ އާދެ،

ްނިޒާމާބެ ްެއދެން. ްރ.އަތޮުޅެގްކުރިއަްށވަަޑއިގެންދެްއވުން ްނުކުތާއެްއ، ހޭ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.



 37 

ް

 1000ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއެބަޖެޭހްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްކޮންމެެވސްޮގތަކުން ްދިޔައީމަ ްރަީއސް،ްމިހާހިސާބަށް ްޢިއްޒަތްތެރި

ްދަންނަްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނަާގފައި ްނުކުތާއެއް ްވަަރްށްނިޒާމާބެހޭ ްއަޅުަގނޑު ވާލަން.

ްޒަމާނުއްސުރެް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެބޭފުޅަކަށް ްދަންނަވާލަްނ ހިތާމައާއެކު

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަްތތެރި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްބޭފުޅެއް،  1005އިޙްތިރާމްކުރާ

ްޒަމާްނީވް ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްފިރިކަލުންނަކީ ްއެކަމަނާގެ ްއަދި ްޙަމީދަކީ. ފާޠިން

ްރަ ްރައީސްްމަތްތެރިެއއްްޙްުުކުޑަދުވަުހގެ ްދަންނަވާލަންެޖހެނީ ްހިތާމައާއެކީ .

ްެއީއް ްވިސްާނވަަޑއިގަްނނަވަްއޗޭ ފުރުޞަތުދެއްވުމުަގިއ

ްބޭފުޅެއްކަން.ް ްިކާޔ ްޮބޑުބޭބެ ްޮކއްޯކފުޅެއްކަން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްކެތްތެރިނުވެިވ،ް ްބަދަލުވެގެންދާއިުރގަިއ ްވެރިކަްނ  1010އެހެންވީމަ،

ްހިނނދެމަޑުންނުއި ްއެހުރިހާކަމެްއ ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާްވި ްއަނެއްކާ ގާނެ.

ްއެކަަމުކް ްބާލަންެވގެންނޭ.ްއެއީ ްތަޅުވާ ްެއގޮތަށް ްއިންތިޚާބުކުރެއްވީ މިތަނަށް

ްއެކަންކުެރްއީވް ްރައީްސ ްމިދަންނަވަނީ. ްގޯްސވާހަަކއެއްޫނން އެކަމަނާެގ

ްއެހެންވެގެންނޭ.
ް1015 

ް

ްމިހާްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރުްއާދެ، ްީހވަނީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ރު

ްތަންކޮޅެއްދުރަ ްތިދަނީ ްމިހާރު ްވާަހކަފުޅު ުްްތިރަނގަޅަށް ްއިނގޭތޯ.ްށް ހެން

ްއަާދކުރަްއވަންޖެހޭް ްަޙއިިޞއްޔަތުން ްމެންބަރެއްގެ ްޢިއްޒަތްތެރި މިމަޖިލީހުގެ

 1020ވާޖިބަށްވުރެްއިތުރަށްްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުންްކުރިއަށްނުގެްނދެވުންްއެދެމޭ.ް

ްއަޅުް ްދިމާއޭރުން ްކަންތައްތަކާ ްބޭނުންވާ ނޑުމެން ްދިއުމަށްވުެރްއަުަގަ ްށ

މާދުރަށްްދެވިދާނެ.ްއެހެންވީމަ،ްއެހެންނުހެއްދެވުންްއަޅުަގނުޑްވަރަށްބޮޑަްށް

ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުެގް ްމަޢުމޫން ްހުންނެވި، ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ އެދެން.

ްބޭބޭފުެޅއްކަ ްއެއްަބނުޑއެއްބަފާ ްއަިދ މަށްިވޔަްސްކޮއްކޯފުެޅއްކަމަްށވިޔަްސ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްއެ ްއިންނަވަނީ ްމިމަޖިލީހުގައި ްކޮްއކޯފުޅެްއކަމަށްވިަޔްސ  1025ްއަދި

ްމާތް ްމެންބަރަކު ހުވަައކާިއްްއިންެނވިްްގަްނދީކުރައްަވިއގެންهللا
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ްބަހައްޓަންޖެހޭނެ.ް ްހަނދާން ނޑުމެން ްައޅުގަ އެްއގޮތްާވގޮުތގެމަތީންކަން

ް ްހަމަގައިމުވެސް ްއިهللا ްވަތަޢާލާއައްވުރެ ންސާނަކަށްީވީތްސުބްޙާނަހޫ

ްެއއްވެްސކަމެްއނޯންނާނެކަމަށްް ްބާްއވަންވީ ްއީމާންކަމެއް ްވަުރގަދަ އެއަްށވުރެ

ްމިދަންނަވާލީ.ް ްމިވާހަަކ ނޑު ްއަޅުގަ ްެއޮގތުން ްޤަބޫލުކޮށް  1030އަޅުަގނޑު

ްއެދެންް ްއިުތރަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްވާހަަކފުޅަށް ްތިވިދާުޅވި އެހެންވީމަ،

ސާތައްްގެންދާއިރުްދަންނަވާލާހެންްއަޅުަގނޑުްކުީރަގއިވެސްްމަިޖލީހުގެްޖަލް

ނޑުްެއދެންްއިތުރަްށް އަޅުަގނޑުްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންގެްއަރިހުންްއަުޅގަ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްނުނެންނަގަާވ ްމިމައްސަލާަގއި ްނުކުތާ ނިޒާމާބެހޭ

ްވާަހކަ ްފުރުޞަތުދެއްަވއިގެން  1035ދެއްެކވުމުެގްފުޅުމެންބަރުންނަށް

ްޢިއްޒަ ްވަރަށްިގނަ ްއަދިވެްސްފުރުޞަތުއަރުވަން. ްމެންބަރުން ތްތެރި

ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަންްއެބަތިބިްިއނގޭތޯ.ްއެހެްނވީމަ،ްށ.އަތޮޅުެގްޢިއްޒަތްތެިރް

ްވާހަ ްނިންމާމެންބަރު ްކުިރއަްށގެންގޮްސ ްލުބްނާްކަފުޅު ްއެދެން. ލަދެއްވުން

ްމުޙަންމަދުްޒާހިރުްޙުސައިން.

ް1040 

ްރިްަރީއސް.ޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެްމިލަދުްނމަޑުލުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް
ްލުބްނާްމުަޙންަމދުްޒާހިރުް

ްޙުަސއިންްާވހަކަެދއްކެވުްނ:

ް

 1045ްއާދެ،ްމާލޭގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާޠިފްްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއާްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުްއާޠިފްް ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމަނިކުފާނުްޝުކުރިއްޔާ ްެއކިފަހަރުމަތީން ްދެ،

ްޚިލާފަށްްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްގަާވިއދާ ްބޭފުޅަކު ްޮކންމެވެސް ްރޫލިންގއަކީ  1050ތިދެއްވާ

ނޑަްށވެްސް ްއަުޅގަ ްމިސާލަކަށް ްެއނުކޮށްތިބޭ، ްދެން ކަމެއްކުަރއްވާިފއްޔާ

ްކަމެްއް ްއެހެންވީމާ، ްިތވިދާުޅވަނީ. ްކޮންމެފަހަރަުކވެސް ރައްދުާވގޮތަށް

ްއިންޒާެރްއްގަާވއިދާޚިލާ ްދެްއވާ ްއެބޭފުޅަކަށް ްކުރައްވާިފއްޔާ ްމެންބަރަކު ފަށް

ްހަަމް ްއެހެންނުހައްދަވާ ްދެްއވާށޭ. ްރޫލިންގއެއް ްދެްއވާ ދެއްވާށޭ.
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ްއެކަކުކޮންމެފަހަ ްޖެނެރަލްކޮށް. ްއެރީމަވެްސްްރަކުވެސް  1055މޭޒުަމއްޗަްށ

ް ްނާރަން. ްމޭޒުމަްއޗަްށ ްތިވިދާޅުވަނީ ްދިމާލަށް އެްއަޅުަގނޑުމެންނާ

ްހުއްދަކަމެއް.ްއެންމެ ްގަާވއިުދ ްއިނުމަީކވެސް ްނިާދފައި ްމިތާގައި ންނަށް.

ްއެކަީށގެންނުާވް ްކުރުން ްހުއްދަކަެމއް. ްަގވާއިދު ްއެރުމަީކވެސް މޭޒުމައްޗަށް

ކަންތައްތަުކގެްތެރޭަގއެއްްނެތް.ްއެހެންހުރިްކަންތައްްމިކަންތަކަކީްއިނގޭތޯ.ް

ްދާފަހަރު ްޚިލާފަށް ްަގވާއިދާ ްއަދި ނުޑްްެވސްއެހެންކަމަށްވިޔަްސ  1060އަުޅގަ

ްއެއްަޗކީ،ް ްޚިލާފަށްްމިދަންނަވާ ްގަާވއިދާ ްމީހަކު ްއެއްެވސް ްއެދެނީ ތިމަންނަ

ްގަަވއިދާް ްބަދަލުަގއި ްއެހެންވިދާުޅވުމުގެ ްކަމެއްނުކުރާށޭ. ޚިލާފަށްްއި

ްދެއްވާށޭ.ް ްއިންާޒރެއް ްދެއްވާ ްކަމެއްކުރަްއވާފިްއާޔްއެމެންބަރަކަށް މެންބަރަކު

ނޑުްމިދަންނަވާްއެް ްއްަޗކީ.ްޝުކުިރއްޔާ.ްއެއީްއަުޅގަ
ް1065 

ް

ްހަމަްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެަނމަކުން، ްމިގަާވއިދުަގއި ްއަެނއްހެން ްއަދަބުދިނުމެއް އާދެ،

ްރައީަސްށް ްމަޖިލީހުގެ ްއެހެންނަމަވެސް ްނޯވޭކަންނޭނެގ. އެޢިބާރާތަކުން

ްއެއަމުރުތަކަްށް ްޢަމުރުތަކެއްހުރޭ. ްއޮންނަ ކުރެްއވެން

ްުނދެންނެވިޔަްސްްކިޔަމަންެވވަަޑއިގަންަނވާ ނޑު ްއަުޅގަ  1070މިންވަރު

ްއެކަހަލަް ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ.ްއަުޅަގނޑު ްމެންބަރުންނަށް ތިޢިއްޒަތްތެރި

ްބޭނުންާވް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގެންދަނީ ްމާބޮޑުކަމަކަށްުނހަދާ ކަންތައްތަްއ

ްިމް ްނިންމުމަށްޓަކައި ްމިޤާނޫނުއަސާީސ ްހާސިލްކުރުމަށްޓަކައި، މަޤްޞަދު

ްރަް ްހުރިހާްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމިޢިއްަޒތްތެރި ނޑުމެން ްއަުޅގަ އްޔިތުްނ

 1075ވާލުކުރައްާވފައިވާްމަސްޢޫލިއްޔަތުްފުރިހަމަކުރުމުގެްމާްތްޙަުަމެންބަރުންނަށްް

ނިޔަތުގަިއ.ްއެހެްނވީމަ،ްއަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރަންްތިޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުންް

ްބައެއްފަހަރަށްް ްމެންބަރުން ްބައެއް ްތިހެންވިދާުޅވިަޔސް ްފަހަރެއްގައި

އެހެންވިދާުޅވިކަމުަގިއވިޔަސްްިތޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންވެސްްބޭނުންފުޅުވަީން

ްމަޤްޞަދުގަިއް ްމިމާތް ްއެހެންވީމަ، ްނިންމުންކަން. މިޤާނޫނުއަސާސީ

 1080ކޮންމެހެންްއިތުރަށް،ްކޮންމެހެންްވަކިބޭފުޅަާކްދިމާލަށްްއިނގިލިދިއްކޮށްަފިއް

ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެ ްދަންަނވާ ްެއްއޗެއް ްހިތުގަްވަިކގޮތަކަށް ިއްމެންބަރަކު

ްގެންދިުޔންކަމަށްފެންނާތީް ްމިއުސޫލުން ްރަނގަޅީ ޖައްސާލުމަށްވުރެބޮޑަށް



 40 

ްއެދެމުްން ްމަޢާފްއާެއކު ްވަރަށްބޮޑަށް ްގެންަދނީ. ނުޑ ްއަުޅގަ އެގޮތަށް

ނުޑް ނޑުްލުްބނާްމުޙަންމަދުްޒާހިރުްޙުސަިއނަށްްއަުޅގަ އަނެއްާކވެްސްއަުޅގަ

ްކުރިއަ ްވާހަކަފުުޅ ްފުރުޞަތުއަރުވަން. ްއެދެން.  1085އެކަމަާންްށގެންދެވުން

ނަޑިއގެްން ްަވގުތުތަްއްކަ ްމަދުވަމުންދާ ްނުކުތާ ްމިނިޒާމާބެހޭ ވިދާޅުވިފަަދއިން

ްގެންދަނީ.ް ްފުރުޞަތުއަރުވަމުން ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެރި އަޅުަގނޑު

ްއެހެންވީމަ،ްެއގޮތަށްްފުރުޞަުތއަރުވާްވާހަކަްދަންނަވާލަން.

ް

ްަރއީސް.ްްނބަރުމިލަދުްނމަޑުލުްއުުތރުުބރީްމެ ްިޢއްޒަތްތެރި ްއަޅުަގނުޑްްޝުކުރިއްޔާ ްަރއީސް،  1090ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއިންތިޤާލީްމަރުޙަލާގެްވާހަކަަދއްކަމުންްދިޔައިރުްއިންޤީލާބެްއގެްވާހަަކވެސްްްލުބްނާްމުަޙންަމދުްޒާހިރުް

ްޢިްވާހަކަެދއްކެުވން:ްޙުަސއިން ްގުިޅގެން ްއެވާހަަކާއއި ްދެން ްގެންިދޔައިން. ޒަތްެތިރްއްދައްކަމުން

ް ްވިދާޅުިވ، ްމިކަހަލަްމެންބަރަކު ްނުވަތަ ްމަރާލައިގެން ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ނޑުްއަްސލު...48ްވާހަކަެއއްް ްވަނަްމާއްދާާއިއްގުޭޅގޮތުން.ްއަުޅގަ

ް1095 

ނޫން.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްމަރާލައިގެންނެކޭްވިދާޅެއްުނވޭ.ްމަރުވެގެންޭންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް ްމިދަންނަވަނީ.ްއިނގޭތޯ. ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންނުހައްދަވާށޭ އެހެންވީަމ،

ް ްނުގެްނދަވާށޭ. ްވާހަކަފުޅު ްހޫނުވާގޮތަށް ްފްލޯރ އެްމަޖިލީހުގެ

ްއެހެންވީމަ،ް ްވިދާުޅވެދެްއވީ. ްއޮތްގޮތަށް ްމާއްާދއެއް ްއޮތް ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއަނެްއ ްއަނެއްކާ ްއެހެންހެްއދެވީމާ  1100އެްއގޮތަކަްށވެސް

ްއެހެންވީމަ،ްމެންބަރަ ްނަންގަވަނީ. ްނުކުތާ ްނިޒާމާބެހޭ ްއަނެްއކާވެސް ކުވެސް

ްއެގޮތަށްްކުިރއަްށގެންގޮސްެދއްުވންްއެދެން.

ް

ނޑުްދަންނަވާލީްއެކަހަލަްގޮތަަކށްްވިދާުޅވިޭއ.ްމިލަދުްނމަޑުލުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ްއަުޅގަ

48ްްްޙުަސއިންްލުބްނާްމުަޙންަމދުްޒާހިރުް ްއަވަނަ ްގުޭޅޮގތުން ްބޭނުންވަނީ،ްމާއްާދއާއި ްދަންނަވާލަްނ  1105ްޅުަގނޑު

ްގޮަތކަށްެވއްިޖއްޔާްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކަމެއް ްއޮެވއޭ ްއަބަުދވެްސ އެހަދާނެްްޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްެއމަރުޙަލާގައި، ްދާނީ. ްެއގޮތަށޭ ްއެވިދާުޅިވގޮތަްށްްގޮތެއް. މިސާލަކަށް

ްސަރު ްއިންޤިލާބީ ްނެތޭ ްެއވާހަަކްާގއިމުްއްކާރެވީކަމުަގިއވިޔަސް ކުެރޭވކަށް.

އަޅުަގނޑުްދަންަނވާލަންްބޭނުންވަނީ.ްއަބަުދވެސްްޤާނޫނުަގިއްއެބަޮއވޭްދެްން
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ްމިހާރުްް.ްކޮންމެކަމެްއވެްސްވެއްޖިްއޔާހަދާނެގޮތެއް ްފައިާބނެގޮތް.  1110ެއކަމަކަށް

ްނެތް ްއެީއްޙާުާްފައިބާނެތަނެއް ްހެދޭނީ. ްސަރުކާރެްއ ްއިންޤިލާބީ ލެއްގައޭ

ްދަންނަ ްރައީސް،ްއަޅުަގނޑު ްޢިްއޒަްތތެރި ްވާހަަކއަކީ. ްޭބނުންވި ވާލަން

ްއެންެމް ްބޭނުންވާ ްފާހަގަކޮށްލަން ްމަރުޙަލާގައި ްއިންތިޤާލީ އަޅުަގނޑަށް

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްފާހަގަކުެރވެނީ ނޑަށް ްައޅުގަ ްއެއްކަމެއްކަމަށް މުހިންމު

ް ްބޭނުންވަނީްލަތާޙާއިޤްތިޞާދީ ްދަންނަވަްނ ްއަޅުަގނޑު  1115ބެހޭގޮތުން.

ްލިޔާއިރުަގިއްއަޅުަގނޑުމެ ްލިޔުންތަްއ ްމިލިޔާ ްމަރުޙަލާގައި ްއިންތިޤާލީ ން

ްމީހެއްގެެވްސް ްކޮންމެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަލަންޖެހެއޭ ްއެބަ އަޅުަގނޑުމެން

ްހަލާކުނުވާގޮަތކަްށް ްހަމަޖެހުން ްއިޤްތިޞާދީ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ވާޖިބެކޭ

ްޮއންނާނެގޮ ްއޮމާންކަމާެއކު ްކަންތައްތައް ްއިޤްތިޞާދީ ތަކަްށްއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ް ނުޑމެންނަށް ްގެންދިޔުން.ްއަުޅގަ ްބައްޓަންޮކށްގެން ްމަރުޙަލާ  1120ްފެނޭްއިންތިޤާލީ

ް ްވަރަށް ްޤައުމުތަުކަގއި ްެއިކއެކި ްމަރުޙަލާގައި ްސްޓްޓޭްއިންތިޤާލީ ލޯލަރ

ްޙާުާ ްތަންޒީުނާވކަހަލަ ްޤާނޫނެއް ްޤައުމުްނުވަތަ ވެްއޓޭތަން.ްްލަތްތަކަށް

ްމިހާރުވެ ްކަންތައްތަކަްށ ްމިކަހަަލ ްހުރިާހްއެހެންވީމަ، ސް

ްއަުަމު ްމިކަހަލަ ްތިއްަބވާ ްޤައުމުްޙާުާއްސަސާަތކުންްވިސްނަަވއިގެން ލަތަކަށް

ްދިވެހިރާއްެޖް ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޮކށްގެންނޭ ްކަންތައް  1125ނުވެއްޭޓގޮތަކަށް

ް ްއިޤްތިޞާދީ ްމިއޮތް ްމިހާރު ްކުރިއަށްދެވޭނީ.ްޙާުާލަތު ދަމަހައްޓައިގެްނ

ްމު ްވިސްނަންޖެހޭ ްމިމަރުޙަލާަގއި ްއެްއކަންތައްކަމަްށްއެހެންވީމަ، ހިންމު

ްދަންނަވާ ްއެވާހަކަ ްފާހަގަކުެރވޭތީ ްއަޅުަގނުޑްއަޅުަގނޑަށް ްއަިދ ލަން.

ް ްބޭނުންވަނީ، ްފާދަންނަވަން ްމިހާރު ނޑުމެން ްމިހިރަްައޅުގަ ސްޮކށްފައި

ްބާބުތަކާް ްމާއްދާއަކަްށްމާއްދާތަކާބެހޭގޮތުން، ްއެްއވެްސ ްއޭެގއިން  1130ބެހޭގޮތުން

ްފުށުނާރާގޮތަށޭ ްބާބަކަށް ްއިންތިޤާލީްްނުވަތަ ްމި ްޖެހޭނީ ނޑުމެން އަޅުގަ

ްވަރަްށް ނޑުމެންނަށް ްރައީސް،ްއަުޅގަ ްޑްރާފްޓްކުރަން.ްޢިއްޒަތްތެރި މަރުޙަލާ

ްމުހިންމުކަމެއްހެންް ްވަރަށް ްދިވެހިރައްިޔތުުުންނަށްވެސް މުހިންމުކަމެއް،

ްއިންތިޤާް ްހީވަނީ ްމިހާރުްއަޅުަގނޑަށް ްޤާނޫނުއަސާސީގަިއ، ްމަރުޙަލާގައި ލީ

ްއައުޤާނޫނު ްތާރީޚްތަކެްއްމި ްވާސިްލވާެނ ްކަންތައްތަްއ ްިމބުނާ  1135ައސާސީަގއި

ްމުހިންމުް ްވަަރށް ްެއީއވެސް ްެއހެންވީމަ، ްއޮތުން. ނަޑއަޅާފަިއ ކަ
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ްފާހަ ްވަރަށް ްއަޅުަގނަޑށް ްއަޅުަގނުޑްއެްއކަންތައްކަމަށް ްެދން ގަކުެރވޭ.

ްމިބަލާ ްބޭނުންވަނީ، ްއުފެއްދުމާްލާން ްކޮމިޝަނެްއ އިލެކްޝަން

ްއިން ްއެތަްށްބެހޭގޮތުންވެސް ްއެަބއޮތް.ްއަދިްމިނޫންވެސް ްމަރުޙަލާގައި ތިޤާލީ

ްލިޔެފައި.ް ްއެަބހުރި ްމަރުޙަލާގައި ްކަންަތއްތަކާބެހޭގޮތުްންއިންތިޤާލީ  1140ބައިވަރު

ްބަލާއެހެން ްހުށަހެޅުންތަކަށް ްކޮމިޝަނެއްްނަމަވެސް ްއިެލކްޝަްނ ލާއިރުގައި

ްއަގާއިމު ްގޮތުން ްމިސާލެއްެގ ްބެޭހގޮތުން ްދަންނަކުރުމާ ނުޑ ވާލަްންުޅގަ

ްބޭނުންވަނީ،ް ްމެންބަރުން ްކޮމިޝަނުގެ ްއިލެކްަޝން ކުާރގޮތަްށްގާއިމުމިހާރު

ްެއއްް ްޕާީޓއަުކންވެސް ްކޮންމެ ްނަން ްމެންބަރުންގެ ްމެންބަރުން ްމިއޮންނަނީ

ްދަންނަވާލަްން ްައޅުަގނުޑ ްހުށަހަޅާގޮތަށް. ްފްލޯރއަށް ްމަޖިލީހުގެ  1145ނަން

ކްޝަްންކޮމިޝަނެއްެގްކިްާޕޓީތަކުންްމިތަނަށްްއިލެނުންވަނީ،ްބޭރުން،ްއެްބޭ

ް ްިއންތިޚާބުކުރަންްގާއިމުމެންބަރުން ްމިތަނުން ްހޮވަްނ ްުނވަތަ ކުރަން

ްމަޖިލީހުގެް ްރައްޔިތުްނގެ ްމިތާ ްކޮބައިތޯއޭ ްފޮނުވާއިުރގައި ނަންތަކެއް

ްނަންހުށަހެޅުމުގެް ްނުލިބޭތޯއޭ ްއެމެންބަރުންނަކަށް ްޙައްޤުތައް. މެންބަރުންގެ

ްަޤބޫލުކުރާގޮ ްައޅުަގނޑު ްނަންތަކެްއްފުރުޞަތެއް. ްބޭރުތެެރއިްނ  1150ތުަގއި

ްޕާޓީތަ ްހުށަހެޅިކަމުގަިއވިަޔްސްކަްއަިއކަމުަގއިިވޔަސް، ްނަންތަކެްއ ކުން

ްލިބިވަަޑއިގަްނނަވަިއގެންާވެން ްމެންބަރުންނަށްވެސް ްތިއްބަވާ މިމަޖިލީހުގައި

ްެއީއް ްުފރުޞަތު. ްހުށަހެޅުމުގެ ްނަން ްހީވަނީ ްއަޅުަގނޑަްށ ޙައްޤެއްހެން

ްހަމައެކަނި ްނަންތަްޕާޓީތަކުން ްއެކަންެޏއްނޫންކަންނޭނގެ،ްހުށަަހޅާ ކަކަށް

ްވޯޓުނަަގއިގެްން ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްކޮންމެގޮެތއްިވޔަްސ  1155މިތާގައި

ް ްކޮމިޝަނެއް ްނުވަތަ ްމެންބަރުން ްއެހެންވީމަ،ްާގއިމުނިމޭނީ ކުރެވޭީނވެސް.

ްފާހަ ްހަމައެކަނި ްއަޅުަގނޑު ްބޭނުންވަނީ، ްމިހުށަހަޅާފައިްަގކޮށްލަން މިހާރު

ްހުށަހެޅުންތަކަހު ްރި ްއެހެނެއްނެތޭ، ްބަލާލާއިރުގައި ްޕާޓީތަކުންްށް ހަމައެަކނި

ްމަރުޙަލާގަިއް ްއިންތިޤާީލ ްކޮމިޝަނެއް ްއިލެކްަޝން ނަންހުށަހަޅައިގެން

ްއެކަާމްގާއިމު ްއެހާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ، ްއޮތީ. ްވާހަކައޭ  1160ކުރާ

ްއަ ްެދން ްދަންނަވާލީ. ްެއވާހަކަ ްއެހެންވީމަ، ޅުަގނުޑްހިތްހަމައެއްނުޖެހޭ.

ްބަލާދަންނަވާ ްއަޅުަގނޑު ްބޭނުންވަނީ ްބަލާލަން ްމިހާރުްލި ލުމަށް

ްބާބުތަކަްށް ްޤާނޫުނއަސާީސގެ ްއޮތް ްއޮްތްލިޔެފައި ްމިހަދާފައި އަޅުަގނޑުމެން
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ްމިއޮްތް ްލިޔެފައި ްމިހާރު ްބަލާލާއިރުގައި ްމާއްދާތަަކށް ްހުރި ްއޭަގއި އަދި

ްޤާނޫ ްމިހާރުގެ ްފަހުގެ، ްޮމޑަން ްވަރަށް  1165ނުއަސާސީައީކްޤާނޫނުއަސާސީައކީ

ްޙަޤީޤަތުގަިއް ްއެޤާނޫނުއަސާީސައކީ ްޤާނޫުނައސާސީއެކޭ. ްޑިމޮކްރެޓިކް ވަރަށް

ްހުށަހެޅޭނެ ްއެޤާނޫނުައސާސީްނ ްއިްޞލާޙުތަކެއް ްއޮތްތަނުގައި ކޭްއެއަންނަން

ްެއީއް ްހުށަހެޅުނުކަމުަގިއވިޔަްސ ްއެކަަމކު ްނުެއއްދަންނަވާނަން. އަޅުަގނުޑ

ްޤާނޫނުއަސާސީއަކަށް ްފުރިހަމަ ްއަްވަރަށް ނުޑްވާނެހިނދުގަިއ ުޅގަ

ް ްބޭނުންވަނީ، ްއައުޤާޫނނުއަސާސީައީކްދަންނަވާލަން ްއޮތް ްލިޔެވިފައި  1170މިހާރު

ްޤާނޫނުއަާސސީއަކަްށވާނޭ.ް ްނަމޫނާ ްބަާލއިުރގަިއވެސް ްފެންވަރުން ދުނިޔޭގެ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްދަންނަވަމުން ްމަރުޙަބާ ްމަރުޙަލާއަށް ްއިންތިޤާލީ އެހެންވީމަ،

ްއިށީނދެލާނަން.ް

ް

ްއައްސަާލމުްޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުްހުވަުދއަތޮް ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ  1175ލައިކުމް.ްޢަުަ`.

ްއާދެ،ް

ްމިާވހަކަދެކެވެމުންދާްްهللاލީލްްޢަބްދުޚަުައިްބރާހީމްް ްމިހާރު ްފުރުޞަތުގައި ްމިލިބުނު ްއަޅުަގނުޑވެސް

ްދަޟޫުުމަޢުްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިމަޖިލީހުގައި ްޚިޔާލުހުރިގޮތް ނުޑގެ ްއަުޅގަ ންނަވާލުމަީކްގައި

ްގޮ ްބޭނުންތެރި ްއެންމެ ްދެކޭހިނދު، ނޑު ްއަުޅގަ ނުޑެގްތްކަމުގައި އަޅުގަ

ްމިް ްމިހާރު ްދެޭކގޮތުަގިއ ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްހުށަހަޅާލާނަން.  1180ޚިޔާލު

ޑްރާފްޓްކުރެިވގެންމިދާްއިންތިާޤލީްބާބުގެްބޭނުމަކީްއަދިްޭއގެްމުހިންމުކަމަކީް

ް ްއިްޙސާސްކުރެޭވގޮތް ްައޅުަގނޑަށް ްމިދަންނަވާލަނީ.ްކޮބައިކަން ައޅުަގނޑު

ްބޭފުޅުންތަކެްއް ްވަރަްށގިނަ ްއަތޮޅުގެ ްައޅުަގނޑުގެ ްައޅުަގނޑަށް އާދެ،

ްއެބަހުރި.ް ްފޮނުވާފައި ްސިޓީތަކެްއވެސް ްސިީޓެއއްވެްސ، ސޮއިކޮށްފައި

ްގިނަ ްއޭަގއިެވސް ްމިއޮންނަނީ، ްފާހަގަޮކށްފައި ނޑިޑޭޓުންތަެކްއްއިން ްކެ  1185ގިނަ

ް ްމި ްއިންތިޚާބަކަށްދާން. ްހީވަީންއެކުެލވޭ ްއަުޅަގނޑަށް ްބާބުން އިންތިޤާލީ

ްއާެދ،ް ްގޮަތކަށް. ްފާހަގަެވގެންދާކަހަލަ ްއެބޭފުޅުންނަށް އެކަންތައްަތއް

ްއަނެްއް ްެއއްމަރުަޙލާއިން ްބާބަކީ ްއިންތިޤާލީ ްމި ްެދކޭގޮުތަގއި އަޅުަގނޑު

ލްޔާްސްއިުިމަރުޙަލާއަކަށްްރުޖޫޢަވުން.ްއާދެ،ްއދ.ގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުް

ްއިބް ްޙުސައިން ްވިދާޅުވިަފދައިން  1190ދެވޭ.ްާއދެ،ްއެގޮތުްންއަޅައިްފާލަމެއްރާހީމް
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ްވާހަަކފުޅުދައްަކވަމުްން ްބޭބޭފުޅުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްގިނަ ްމެންބަރުން، ގިނަ

ްފާަހގަކުެރްއވި ްބޭބޭފުޅުން ްބައެއް ްފަށައި، ްކުީރޒަމާނުން ްވަރަށް ގެްންިމއީ

ްޚުދު ްކޮށްފަިއވާ ްވެިރކަން ްކުީރަގއި ްޒަމާންތަކެްއަގއި ތާރުކަމެްއްޚްުްމުއެތަށް

ްިޚޔާުލް ްައޅުަގނޑުގެ ްއާދެ، ްބަދަލެއްކަމަށް. ްގެނެވޭ ނައްތާލުމަށް

ްފަޚްރުވެިރް ްވަަރށް ްއެބޭފުޅުންނަކީ ްެދކޭގޮުތގައި ނޑު ްއަުޅގަ  1195އެހެނަކުންނޫން.

ނޑުމެންާން ްއަުޅގަ ްދިވެހިރާއްޖެ ްމިނިވަން ްމި ްމިދެކޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ މިއަދު

ްޢިއްޒަ ްފަޚްރުވެރި ްގެނެސްދެްއިވ ްބޭބޭފުޅުން.ްހަމައަށް ތްެތރި

ްކުޑަް ްމިކަހަލަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެއއްެވްސްއިއެބޭފުޅުންނަށްޓަކަިއ މީސްަބހެއް

ނުޑްޤަބޫުލކުރަން.ްއާދެ،ް ބޭފުޅަކުްދަންނަވާކަްށްބޭނުންފުޅުނުވާނެކަންްއަުޅގަ

 1200ގޮުތްންޞްތެިރވުމުގެްަނތީޖާއެއްއެބޭފުޅުންގެްީހވާިގކަމާއިްއެބޭފުޅުންގެްއިޚްލާ

ްއެބޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްހަނދާންތައް ްއަޅުަގނޑުމެްނެގްފުޅުންެގ އާކޮށް

ް ްއެބޭފުޅުންެގްދަރިންނާ، ްހަމައަށް ްދަރިންނާ ްދަރިންގެ ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ްއަޅުަގނޑަްށް ްމިގެންދަނީ. ްއަޅުަގނޑުމެން ްފޯރުކޮށްދެމުްނ ކަންތައްތައް

ްއެބޭފުޅަުކ،ް ްވިދާުޅވާން ްވާހަކަ ްމިޒަމާނުގެ ްމިހާރުގެ ްއެޚިޔާލަކީ ހީވަނީ

ނުޑެގްނަޒަރުގަިއ...އެބޭފުޅުންކޮ  1205ްެޅއްްމަސައްކަްތކުެރއްީވކަމަށް.ްއާދެ،ްއަުޅގަ

ް

ްޙުސައިްންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްޅ.އަތޮުޅގެ ްނުކުތާެއއް ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،

ްއިބްރާހީމް.

ް

 1210ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއެއްްމިނެގީްމިހާރުްެއވާހަަކފުޅުދައްަކވަމުންްއާދެ،ްައޅުަގނޑުްިނޒާމީްނުުކތާްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް

ްއެްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު، ްޢިްއޒަތްތެރި ްމެންބަރުްގެންަދވާ ްިޢއްޒަތްެތރި ގއ.ގެ

ްހީުީއިބްރާ ްވާހަކަުފޅުގައިޚަލީލްމް ްްގެ ްމިހިސާބަށްްމިަޤއުމު، ްތަރައްީޤ މި

ްވިދާޅުީވ.މި ނޑުްޤައުމޭ ްއަޅުގަ ްމިހާހިސާބަށް ްހަމައަްށްމިޤައުމު  1215ެމންނާއި

ްކުަޑއިމީ ްއެބޭފުޅުންނަްށ ްވާހަކަ، ްބޭފުޅުންތަެކްއގެ ސްްގެނެސްދެްއވި

ްެއިވދާޅުވާއިުރަގއި،ް ްވާހަކަ ްަރއްދުކުރަމުންދާ ްމިތާނަގއި ބަސްތަކެއް

ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްް ްބޭފުޅުންނެއްކަން ްކޮން ްބައެއްކަްނ ްކޮން އެބޭފުޅުންނަކީ
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ްމި ްހިތުން ްއަޅުަގނުޑ ްބޭފުޅަކަްށްއަންަގވާލަދެްއވާށޭ. ްއެފަަދ ތާނގައި

ްުކޑައިމީ ްކަހަލަ ްއެްއވެްސްއެްއވެސް ްެނތް ްރައްދުކުރަްއވާަފއެއް ްބަހެއް  1220ސް

ްކޮްން ްއެއީ ްބައްަލވާށޭ ްވިދާުޅވެދެްއވަ ްއެހެންވީމާ، ްމެންބަރަކު. ޢިއްޒަތްތެރި

ްމިޤައުމުް ްެވވަަޑިއެގން ްޤުރުބާނީތަކެްއ ްޮބޑު ްތިވަުރގެ ބޭފުޅުންނެއްތޯ.

ނޑުމެންނަްށްއަޅުަގނޑުމެންނާއިްހަ މައަްށްެގނެސްދެއްވިްބޭފުޅުންނަށްްއަުޅގަ

ްރައްދުކުރެވުނުްކުަޑއިމިސްްބަހަކީްކޮބައިތޯ.....
ް1225 

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.....ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްގެްނދެވުން(

ް1230 

ް.ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްުޝކުރިްއޔާްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް
ްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު، ްދެންމެއަކުްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރު ްހީވަނީ ނޑަށް  1235ައޅުގަ

ްބަލައިގަެނވޭކަެށްއް ްނުކުތާއެއްކަމަށް ްނުކުތާއަީކްނިޒާމީ ްނިޒާމީ ތިނެންގެވުނު

ްއެ ްނެތްހެން. ްމިދަންނަވާލީ، ްއެހެން ްމެންބަރަކުއީ ވާހަކަފުުޅްްޢިއްޒަތްތެރި

ްވާހަކަފުުޅް ްއުނދަޫގވާގޮތަްށ ްހުަރސްއެޭޅގޮތަށް ްދަިނކޮށް ދައްކަވަމުން

ްރައްޔިތުންެގް ްެއީއ ްހިނގައިދާނެ. ްކަމަަކށްނުވެ ްރަނގަޅު ދެއްކެވުަމކީ

ްކަންނޭނެގް ްނޫން ްވާހަަކެއއް ްމެންބަރެއްގެ ްޢިއްޒަތްެތރި ްމަޖިލީހުގެ  1240ޚާއްޞަ

ްބޭފުޅުންތަކެ ްެއހެން ްއެހެންވީާމ، ްވިދާޅުވީަމްއެވިދާުޅވީ. ްވާހަކަ އްގެ

ްދެްން ްކަްނނޭނގެ. ްނުޖެހޭނެ ްއަރުާވކަށެއް ްސާފުކޮށް ްއެ ކޮންމެހެން

ްކެ ްއެދެނީ ްމެންބަރުންްްތުްއަޅުަގނޑު ްޢިްއޒަތްތެިރ ތެރިކަމާއެކު

ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްތި ްތިއްބަވާަފިއ އަުޑއައްަސވަން

ްދައްަކވަން. ްވާހަކަފުޅު ްފުރުޞަތުގައި ްކުރިއަްށްްލިބިވަޑަިއގަންަނވާ  1245އެޮގތަށް

ްގެންދަންް ްމިގޮތަށް ްއެހެންނޫނީ ްއިނގޭތޯ. ްނިމޭނީ ްމި ްއޭރުން ގެންދިޔައީމަ
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ވެއްިޖއްޔާްައޅުަގނޑުމެންނަކަްށްމިްނުނިންމޭނެްއެހެންވީމަ.ްއާދެ،ްކުިރއަްށް

ްވާހަކަފުުޅް ްމެންބަުރގެ ްގެންދެވި ްދައްކަވަމުން ްވާހަކަފުޅު ްއެދެން ގެންދެވުން

ްކުރިއަށް.ް

ް1250 

ްްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުްްހުވަުދއަޮތޅު ްއާދެ، ްއިނގޭތޯ. ްުޝކުރިްއޔާ ްހިންގާލާއިުރ،ްއާދެ، ްނަޒަުރ ނުޑގެ ްއަުޅގަ

ްބޭފުޅުންތަކެްއްްهللاްއިްބރާހީމްްޙަލީލްްޢަބްދު ްގިަނ ްވާކަމަށް ްއައިސްަފއި ްބަދަލުތަެކްއ ްހެޔޮ ްރާއްޖެއަށް

ްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޤަބޫލުކުރަްނ ނޑު ްއަުަުޅގަ ްބަދަލަކީ ްމި ްއާދެ، ްފަސޭހަްޤަބޫލުކުރޭ. އެހާ

ް ްފައްތަަރަކށް ްނާޒުކު ްވަރަށް ްމިއޮތީ ްޤައުމު ްނޫން. ވެއްޓިަފއި.ްބަދަލެއް

ްއިޤްތިޞާދު ްގޮތުްންްޤައުމުގެ ްސިޔާސީ ްއެނގޭނެ. ްެއކަން  1255ވިސްާނލިޔަސް

ްވިސްނާލިޔަްސް ްދީނީގޮތުން ްއަދި ްއިޖްތިާމޢީގޮތުން ްއަދި ވިސްނާލިޔަސް

ް ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެބަދޭ.ްފާހަަގވަްމިކަން މުން

ް ްޤައުމުތަާކިއްކުށްކުރުން، ްއެފްރިާކގެ ްގިނަ ްކުށް ްއެންމެ ްއެހެްނ ދުނިޭޔގެ

ްހިނގައްޖެކަްން ްޤައުމު ްދިވެހި ްކުޑަުކޑަ ްމި ްިމއަދު ްފެންވަރަށް އެއް

ްތި ްމިއީ ްޤަބޫލުކުރާނެ. ްއެންމެންވެްސ ްރީިތްޔަްއަޅުަގނޑުމެން  1260ވިދާޅުާވ

ނޑުމެންނީްތަރައްޤީާއއިްމިނިވަންކަންްމިައދުްއޮތްްޙާލު.ްމީ ގެްކުރިންްއަޅުގަ

ްބައެްއ.ް ްއުޅުނު ްދީގެން ްއިސްކަމެއް ްބޮޑު ްވަަރށް ްޙުރުމަތަށްޓަކައި ގެދޮރުގެ

ްފުރާނައަށްް ްގުިޅެގން ްމިނިވަންކަމަކާއި ްގެނެވުނު ްމިވަނީ މިހާރު

ްައޑުއެހި ްައޅުަގނޑު ްނެތް. ްހިޔާވަްއސެއް ްަރއްކާތެރި ްންނުރައްކާވެަފއި.

ް ްހުންެނިވ، ްކެބިނެްޓގައި ްަވކިެވވަޑަްމިކުރިން ްބޭފުޅަުކްހާރު  1265ިއގެންފައިާވ

ް ްބަާހްވިދާޅުިވ، ްގެންޮގސްގެން ްޭގގޭދޮށަށް ްއަަޅއިގެްނ ްތަބަކަްށ ަޙއްޤުތަކަީކ

ްމިހާރު ްައުޑ. ްވިދާުޅވި ްނޫނޭ ްެތދަކަުަށްވެފައި.ްްއެްއޗެއް ްއެކަން މިއޮތީ

ް ްޖަހައިގަންނަމުން ްޙައްޤުތަްއ ްގޮތަކަށް ްނުކުމެޭވްއެހިތަށްއެރި ްބޭރަށް ދަނީ.

ްެއްއވެްސްްފަހަރަކު ްއާދެވޭނެކަުމގެ ްސަލާމަތުން ްެގއަްށ އެނބުރި

ްހުށަހެޅުންތަކުންް ްމިހާރު ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާދެ، ްނެތް.  1270ގެރެންޓީެއއް

ްމިފަދަް ްހުަށހަޅާ ްހުށަހެޅުންތައް ްހުށަހެޅިފައިވާ އެނޭގގޮތުންނަމަ

ްއިން ްބޭނުންވަނީ ްބަދަލަކަްށްޞާުާޓްރާންސްފަރ ްގެެނވޭ ފުވެރިކަާމއެކު

ްނުކުރަންްހެދުމަށްޓަ ްޤަބޫެލއް ނޑު ްއަުޅގަ ްއާެދ، ްދޭަހވޭ. ްއެބަ ކައިކަމަށް
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ުްްާބރެއްްނުފޯރުާވް ކޮންމެްކަމެއްްކުިރޔަސްްތިޔަުބނާފަދަްގޮތަކަށްްނުފޫޒެއް

ްކުރިޔަސްް ްމިަކން ްބަޔަކު ްކޮންމެ ްކުެރވޭނެކަަމކަށް. ްކަމެއް  1275އެްއވެއް

ްސާފުް ްވަރަށް ްއަިދ ްވަންނާނެ. ްެއއަށް ްނުފޫެޒއް ްވަެރްއގެ ކޮންމެވެސް

ްނުކުރާނަންް ްޤަބޫލެްއ ްައޅުަގނޑު ްކަމެއްކަމުަގއިިވޔަސް ްނިމުނު ސީދާކޮށް

ްމިހާރުެގް ްއެީއ ްގޮތުަގެއއް. ްނިމުނުކަމެއްގެ ްރަނގަޅަށް ްއެންމެ އެީއ

ްއެކަންެޏއްވެްސްނޫން.ް ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްހުރިގޮތް، ްިވސްނުން އެންމެންގެެވސް

ްވަ ްތެމިްހުުުޝައްާކއި ްމިތިބީ ްމުޅިން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްތެޭރަގއި  1280ްމްގެ

ްފެޭށް ްޙާލުަގއި.ް'މ'ްއަކުން ްިއނގިލިދިއްކުެރވޭ ްއަނެަކކަށް ފޯވެފައި،ްއެަކކު

ްވިސްނުްން ްމިހިސާބަށް ްމުޖުރިމެްއ، ްއެއީ ްވާނަަމ ްމީހަކުކަމުގަިއ ކޮންމެ

ްވާނެގޮތްް ްހިނގައްެޖނަމަ ްޤައުމު ްައތްމައްޗަށް ްބައެްއގެ ްތިބި ގޮސްފައި

ްކިަޔިއގެް ްއެދެމޭ ްއިޞްލާޙަށް ްނުގެނެވޭނެ. ްމަގުތަށްްހިތަުަށްވެސް ން

ްނާންނާނެ.ް ުެއް ްއިޞްލާޙެ ްހެދުމުއިން ނޑާ ްޙުރުމަތްކަ ްގެދޮރުެގ  1285ނާމާންކޮށް،

ްބަޔަުކް ްބޭނުންވާ ްއިޞްލާޙުކުރަން ްމުޖުތަމަޢު ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްއެބައިމީހުންގެ ނޑުމެންނަްށ ްއަުޅގަ ްމަސައްކަްތްޢަުައެބައުޅޭ. މަލުތަކާއި

ްބޮ ްބައެއް ްމާލޭގެ ްއާދެ، ްއެބަފެނޭ. ްގާތުން ްމިސްކިތްތަުކގަިއްވަރަށް ޑެތި

ްމިް ްމީހުންނަކީ ްއެދެްއވާ ްދަރުސްތައް ްައގުހުރި ްއެދެްއވާ ދީނީގޮތުން

ްމަަސއްކަތްކުަރްއވާް ްސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި ްމުސީބާތްތަކުން  1290މުޖުތަމަޢު

ްެއީއް ްދަންނަވަން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްޝުކުރު ްއެބޭފުޅުންަނށް ްބޭފުޅުން. ހީވާގި

ްލޯ ްަޤއުމުދެކެ ްއެދޭ ްއިޞްލާޙަށް ްޤައުމު ްމާތް ްފަރުދުންނަކީ. هللاްބިާވ

ްއެބޭފުޅުންނަށް.....

ް

 1295ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްމާލޭގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލް.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއެގެންްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްދައްަކވަމުން ްވާހަކަފުޅު ްމިާހރު ްރައީސް، ްދަާވްޢިއްޒަތްތެރި

ްއޮްތްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެޖެންޑާަގއި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިައދު ްމެންބަރު  1300ޢިއްޒަތްތެރި

ްހޭދަވާހެންް ްަވގުތުތަެކްއ ްގިނަ ްދުރުގައި ްތަންކޮޅެްއ މަޢުޟޫޢުއަށްވުރެން
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ްދެްއވާޯތް ްއިރުޝާދެއް ްރުޖޫޢަކުރުމަށް ްައނބުރާ ްމަޢުޟޫޢުއަށް ްމި ހީވާތީ

ްމި ްނޫނީވިއްޔާ ްޤައުމުްމިދަންނަވާލީ. ްމުދިމުންނާއި ްމިސްކިތު ދެއްުްކެނީ

ްވާލުކުރާްވާހަކަްބާަވއޭ.ޙަުަ
ް1305 

ް

ނުޑްދަންނަވާލަންްޖެހޭްއެޖެންޑާަގއިްއޮްތްމަޢުޟޫޢުތަކަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: އިެގްންއާދެ،ްއަުޅގަ

ްދިމާއަް ްއެހެން ްމެންބަރުންވެސްްކޮންމެވެސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ަކށް

ްބިނާކުަރްއވަ ްވާހަކަފުުޅްވާހަކަފުޅު ްެއގޮަތށް ްއާެދ، ްގެންދެވުން. ިއގެްނ

ްޅ.އަތޮުޅެގް ްއަނެއްކާ ްދެން ްއާދެ، ްއެދެން. ްގެްނގޮސްދެްއވުން  1310ކުރިއަށް

ްނުކުތާއެްއ.ް ްނިޒާމާބެހޭ ްއިބްރާހީމް ްޙުސައިން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޢިްއޒަްތތެރިްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ްުޝކުރިްއޔާ ނޑަށްްްއާދެ، ްއަުޅގަ ްއެހެންެވގެްނ  1315ްރައީސް.

ްމިހާރުްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބަހައްަޓާވކަމަށް ްޒާތީގޮތެއް ްމަނިކުފާނު ްއަޅުަގނޑާމެދު ދެންނެވެނީ

ްސާބިތުވެ ްބޮޑަްށ ްވަރަށް ްބޮޑަށް ްއިބްރާހީމްްއޭވަރަށް ްަހމަ ނޑު ްއަުޅގަ .

ްޚަުަ ނޑު ްއަުޅގަ ްހުންނަވަނިކޮށް ްދަްއަކަވން ްވާހަކަފުޅު ެއއްެޗްއްލީލް

ދެންނެވީމަްއެއީްަޙއްޤުްބަހެއްްއަޅުަގނޑުްދެންެނވީ.ްއިބްރާީހމްްއިސްމާޢީލްް

 1320އެދެންނެވީ،ްމާލޭގެްޢިއްޒަތްެތރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލްވެސްްހަމަް

ްވިުިދާޅުުނީވް ްދިމާލަށް ްއެމަނިކުފާާނއި ްވިދާުޅވީ.ްކީްއެވގެންތޯ ްބަހެއް ޙައްޤު

ނޑާއިްިދމާތިއީްނިޒާމީްނުކުތާއެއްްނޫނޭ،ްކީ ށްްއެހެންްއަުައްެވގެންތޯްއަުޅގަ

ްއިން ްއިނގޭތޯ ްނަހައްަދވާ ފުވެިރެވވަަޑއިގަންަނވާ.ްޞާުާވިދާޅުވަްނވީ.ްއެހެން

ްފުވެރިްބޭފުޅެއް.ްގޮުތގައިްމަނިކުފާނަކީްހަމަްއިންޞާުާއަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރާް
ް1325 

ް

ްޢިްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު، ްމެންބައިްއޒަތްތެރި ްއްަޒތްތެރި ްހަނދުމަފުޅު، ތިހިސާބަށްްރު

ދިޔައީމަްއަޅުަގނުޑްދަންނަވާާލނީްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްަބްއލަވާލެްއވުނުތޯް

ްމިޖަލްސާގަިއް ްއިސްމާޢީލް ްއިބްރާހީމް ްމެންަބރު ްޢިއްޒަތްތެރި މާލޭގެ
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ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްެތރި ްތި ްނަންގަވަނީ. ްނުކުތާ ްނިޒާމީ  1330ކިތައްފަހަރުތޯ

ްކިަތއްފަހަރުތޯނަން ްގަވަނީ ،ް ްއެއަްށްއިނގޭތޯ. ްމިދެންނެވީ ްނޫން ހަމަ

ްކޮންމެހެންް ްމެންބަރު،ްދެން ްޢިއްޒަތްތެރި ްހަމަ ވިސްނާަވޑަިއގަންނަަވިއގެން

ްނޫން.ް ްދަންަނވަނީކީެއއް ްއެްއޗެއް ްރައްދުޭދންވެގެން ނޑު ްއަުޅގަ އެައކަށް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްޖެހޭނެކަަމށް ްދެްއވަން ނޑު ްައޅުގަ ްއަދި ްތިހެން ްމިހާރު ދެން

ްޤަބޫލުނުކުރާ ްތީކީއެއް ްއަރުވަނީެވސް. ްެއހެންވީމަތާ ްހަދާކަށެއްްނޫން.  1335އެެހން

ްތަފާތުކުރެްއިވް ްއެ ްއެއީ ްމިއުޅެނީ. ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަޅުގަ ނޫން

ްއެންމެް ްވާހަކަފުޅުން ްމެންބަރުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްހަމަ ްދެން ކުރެްއވުން.

ނޑުްފަހުންްނޭރުީވވެސް.ްެއހެންްނޫނިއްޔާ ްރަނގަޅުކަމަށްްވިާދޅުވީމަްއަުޅގަ

ްއިސްތަށިފުުޅް ްމިހެން ްހަމަ ްއަުރވަން ްހަަމ ްައޅުަގނޑު އަނެއްާކ

ނޑުްދެންނެވިްވާަހކައަށްްއެހެްން  1340ޖައްސަވާލާފައިްއާނއެކޭްވިދާުޅވީމަްއަުޅގަ

ވިދާޅުވީމަްައޅުަގނޑުްނޭރުވީ.ްދެންްއެހެންނަމަވެސް،ްމިހާރުްއަނެއްާކވެްސްް

ްައރު ްފުރުޞަތެއް ނޑު ްއަޅުގަ ްެއ ްކުރެްއވުން ްއާދެ،ްތިފާހަގަކުރެްއވި ވަން.

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްވިދާޅުެވބައްލަވާ.ް

ް

 1345ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްދެރަވަންްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ްވަރަށް ްދެން ްރައީސް. ްޢިއްޒަްތތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްއާދެ،

ްކަްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަނިކުފާނު ްއެހެންނަމަވެސް، ްބޭކާުރކޮށްލެޭވކަން. ންތައްތަްއްވަގުތުަތކެއް

ްދެންމެއަކުް ްމިދަނީ. ްބޭކާުރެވގެން ްމިވަގުތު ްއިނގޭތޯ ކުރަްއވާގޮތުން

ްމީހެކޭ،ްއަޅުަގނަޑީކް ްނުކުތާނަގާ ްނިޒާމީ ްމާގިނަިއން ނޑު ްއަުޅގަ  1350ތިވިދާޅުވީ

ގާްމީހެއްްނޫންްއިނގޭތޯ.ްމަުދްދުވަހެްއގަިއްނިޒާމީްުނކުތާްނަްމާްގިނައިންް

ްނުކު ްނިޒާމީ ނުޑ ްމަޖުބޫރުވެްއަުަުޅގަ ްނަގަން ްާތ ްނަގަނީ. ހިނިފުުޅްގެން

ްއިނޭގޯތް ްނޫނޭ ްޝާފިޢުއެއް ްއިބްރާހީމް ނޑަކީ ްއަުޅގަ ްީކއްވެތޯ ވަުޑވަންީވ

ްބޮޑުް ްމިތަނަށް ްހުރި. ްޢައްޔަނުކުރަްއވާފައި ްމިތަނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްއެމަނިކުފާނަކީ.ް ްބޭފުޅެއް ްނަންަގވާ ްނުކުތާ ްނިޒާީމ ްާވގޮތަށް  1355އުނދަގުލަކަށް

ްމީ ްއެގޮަތކަށް ްނިޒާީމްއެހެންވީމާ، ްއަުޅަގނޑު ްޖެއްސުންކުރާކަށް ހުންނަށް

ްނިޒާމީް ްދެފަހަރަކު ނޑު ްއަުޅގަ ްއެކަމަކު ްނޫން. ްމީހެއް ްނަގާ ނުކުތާ



 50 

ްމީހަކަށްވެގެްން ްަނގާ ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ްގިނަ ްމާ ނުކުތާއެްއްނަަގއިފިއްާޔްެއއީ

ްހައްދަވަިއގެްން ްއެހެން ްގެންަދވަމު. ްވިާދޅުވަމުން ްެއވާހަކަ ްއެބަ މަނިކުފާނު

 1360ްައޅުަގނޑުްމިދަންނަަވނީ.ްްނުވާނެއޭ

ް

ް

ްއަޅުަގނޑުްމިނޫނިްއޔަކާ.....ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 1365ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްއަޅުަގނުޑގެްައުގވައްޓާލަްނެވެގންްމަނިކުފާނުްކުރައްވާްކަމެްއހެން.ްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް
ްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް1370 

ްދަންނަވާފައެްއްްޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރި ްއެހެން ްައޅުަގނޑު ްމިނޫނިއްޔާ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެވާަހަކް ނޑު ްއަޅުގަ ްދެންމެއަކު ްމިއަދު ްހަމަ ްއިނގޭތޯ. ނޯންނާނެ

ްނުގެންނެވިަޔސް.ް ްއެނގިަވޑަިއ ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްދެން މިދެންނެވީ.

ްގެންދެ ްދައްަކވަމުްނ ްވާހަކަފުޅު ްވާހަކަފުޅުްއާދެ، ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ވި

ް ްއިބްރާހީމް ްއާދެ، ްެއދެން. ްގެްނގޮސްެދއްވުން ްޢަބްދުޚަކުރިއަށް  1375هللا.ްލީލް

ްމުޙަންމަދުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްނ.އަތޮޅުގެ ްނުކުތާއެއް ނިޒާމާބެހޭ

ްރިޤް.ްޠާުާ

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1380 

ްސް.ްއާދެ،ްއަޅުަގނޑުްިނޒާމާބެހޭްނުކުތާއެްއްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރއީްްމިލަދުްނމަޑުލުްދެކުުނބުރީް

ްމިްްްުމޙަްނމަދުްޠާިރޤްްމެންަބރު ްޤާނޫނުައސާސީާއއި ްނެގެނީ ްނުކުތާ ްނިޒާާމބެހޭ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްމިނެގީ

ްނުކުތާއަކަްށްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނިޒާީމ ްެއއީ ްޚިލާފުވީމަ. ްޤާޫނނާއި ްގަވާއިާދއި މިމަޖިލީހުގެ

ނިޒާމީނުކުތާްނަގާްނިސްބަަތކުންނެއްްނޫން.ްްވަނީްނިޒާމީްނުކުތާްނަގާްމީހާް

ްޝުކުރިއްޔާ. ްއަރުވާލަން ްހަނދުމަފުޅުކޮށް ްއެކަން  1385ްއެހެންވީމާ،

ްް
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ް

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއެކަންްހަނދާންނެތިގެންނެއްްއޮިޅގެންނެއްވެސްްޫންންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

އެްނިޒާމީްނުކުތާްްއަޅުަގނުޑވެސްްމިދަންނަވާލީކީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުން

ްބަލާފަ ްއަދަދަކަށް ްޭއގެ ްނިސްބަތާއި ްމިހެްންކަނަގާ ްައޅުަގނޑު ްނޫން  1390ެއއް

ްއެހެްން ްފާހަަގުކރެއްީވ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްެއ ްއެކަމަުކ މިދަންނަވާލީ.

ްމެން ްޢިއްޒަްތތެރި ްމާޭލގެ ްއެއީ ްމެންބަރަކަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ބަރުްކޮންމެވެސް

ް ްއިސްމާޢީލްއަށް. ްެއްފާއިބްރާހީމް ނޑު ްއަުޅގަ ްވިދާޅުީވ ހަގަކުރަްއވާ

ްެއާއިއް ްވާހަކަ. ްދިން ްވަގުތުން ްހަމަ ްފުރުޞަތު ްމެންބަރަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެހެންވީާމ،ްޙަުަ ްއިނގޭތޯ. ްދެންނެވީ ްއެވާހަަކ ްައޅުަގނޑު  1395ވާލާދެްއވީމަ

ްތިވިދާުޅީވް ްޠާރިޤްވެސް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ނ.އަތޮޅުގެ

ްވިސްާނވަަޑިއގަ ްއަޅުަގނުޑްރަނގަޅަށް ްބާވަޭއ ްފުރިހަމަކުރައްވާފަ ތުމުން

ހިތަށްއަރަނީ.ްއާދެ،ްކޮންމެއަަކސްްމިހާރުްވާހަކަފުޅުްދައްކަަވމުންްގެންދެވިް

ްއެދެން.ް ްގެްނގޮސްެދްއވުން ްކުރިއަށް ްވާަހކަފުޅު ްމެންބަރުގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ްނުކުތާއެްއ.ް ްނިޒާމާބެހޭ ްއާޠިފް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި  1400ްމާލޭގެ

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްހަަމްްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުް ނުޑވެސް ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްމުޙަންމަދުްްއާޠިފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްނ.އަތޮޅުެގ ްވާހަކަ ްއުޅުނު  1405ދަންނަވާލަން

ްއަދަދަ ްނަގާ ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ްެއވިދާޅުީވ. ްނުބެއްޠާރިޤްވެސް ލެވޭނެ.ްކަށް

ް ްއެހެްންއެނިސްބަތަށް، ްރިފަރކުރައްވާފައި ްއެކަމަށް ްހަމަ މަނިކުފާނު

ްއެހެންް ްވިސްަނވާލެްއިވންހެއްޔޭ ްއަދަދު ްނަންގަވާ ްމެންބަރު ވިދާޅުީވ.ްމާލޭގެ

ްނިސްބަތްކުރެްއވީ.ް ްެއކަމަށް ްއެހެންވީމާ، ްއިނގޭޯތ. ްވިދާުޅވީ ވިދާޅުވެަފއި

 1410ްޝުކުރިއްާޔ.

ް

ް

ްހަނދުމަފުޅުްް:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން ްީކްއވެގެންޯތ، ްަދންނަވާލެވުނީ ްއެހެން ްއެވާހަަކ އާދެ،

ނުޑްދަންނަވާލީ،ްއެބަހުރިތޯ،ްއަުޑއެއްެސވިންތޯ.ްއެހެންކަމަ ށްްވަންޏާްއަޅުގަ
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ްއި ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެުެރި ްމާލޭގެ  1415މާޢީލްއާއިްސްުްހަމަ

ްތިމަންނައަކަށެއްޙަ ްދެއްީވއޭ ްއެމަނިކުފާނަްށ ްއެހެންްްވާލާދެްއވާފައި ނުދިނޭ

ްއެހެންނޫނަސްް ްއަިދ ްކީްއވެގެންތޯ. ްދަންނަވާލީ ްައޅުަގނޑު ވިދާޅުވީމަ

ްމެންބަރަށްް ްދެއްެކވި ްވާހަކަުފޅު ްވިދާޅުވެ ްނުކުތާެއކޭ ްނިޒާމާބެހޭ އަޅުަގނޑު

ްެއވާހަް ްއަެނއްާކވެސް ްއިށީނެދވަަޑއިގަތީމަ ްދައްކަވާފައި ްދެއްެކވީމަްހަމަ ކަ

ްއެއާ ްއަޅުަގނޑު ްދެންނެވި ްޤަބޫލުުފޅުކުރަްއވާކަމަްށްބެޭހގޮތުން  1420އެްއޗެއް

ްއެހެންވީމާ،ް ްނުދިނީ. ްައޅުަގނޑު ްއިޝާރާތްކުެރއްވީމަ އިސްތަށިފުޅުން

އަޅުަގނޑަށްްީހވަނީްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްމިްމަޖިލީހުގައިްެއކިްދުވަސްދުަވްސް

ްއެީކގަިއެވްސް ްޖަލްސާތައް ްއެކި ްމަތިން ްފަހަރު ްފަހަރު ްތަފާތު މަތިން

ްގޮް ްނުކުތާއަށް ްއެކަންްނިޒާމާބެހޭ ްއެހެންވީމާ، ްހުރީ. ސްފަހެން

ްގައިުމވެްސް ްހަމަ ްޙަޤީޤަތްތަކެއް. ްޤަބޫލުކުރަްނޖެހޭ  1425އަޅުަގނޑުމެން

ްނުކުތާެއްއް ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ްއެބަހުރި. ްފެންނަން ޔައުމިްއޔާަގއި

ްޝާފިޢު.ް ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1430 

ްދަންނަވާލާނީްްްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުްރަީއސުލްޖު ްކަމަކަށް ްފުރަތަމަ ްހަމަ ްއަުޅަގނޑު ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްތިގެންދަވާްްއިްބރާހީމްްޝާފިޢުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރޫލިންގތަްއ ްމަނިކުފާނުގެ ްކެއްތެރިކަމަާށިއ މަނިކުފާނުގެ

ނުޑްހަމަްމަރުޙަބާްދަންނަވަމޭ.ްދެންްއަޅުްޞާއިން ނުޑްފުވެރިކަމަށްްއަުޅގަ ގަ

ްޅ.އަތޮުޅެގް ްދެންމެ ްމަނިކުފާނު ްޭބނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ހަމައެކަނި

ް ްއިބްރާހީމްއަށް ްޙުސައިން ްމެންބަރު ްރޫލިންގަގިއްޢިއްޒަތްތެރި  1435ދެްއިވ

ޙަޤީޤަުތގައިްއުނދަގޫާވގޮތަށްްނިޒާމީްނުކުތާްނަގާްބޭފުޅުްނެގްއެވިދާުޅވަނީ،ް

ް ްެއ 15ްްވާހަކައޭ. ްނަްނގ16ްަފަހަރުވެްސ ްމަޖިލިްސްފަހަރުވެސް ަވިއގެން

ްމަނިކުފާނުް ްކަންނޭނގެޭއ ްެއވާހަކަ ްމަސަްއކަތްކުަރްއވާތީ ހުއްޓުވާލަން

ްޝުކުރިއްާޔް ްސާފުކޮށްލަންެވގެން. ްއެެއއް ްއެހެްނވީމާ، އެވިދާުޅވީ.

 1440ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ް
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ްައޅުގަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްިތއާއާދެ، ްއެްއޗެއް ްއިުތރު ްދެން ްނުދެންނޑު ނެވުންްބެހޭގޮތުން

ްކަންނޭނެގް ްއެެހން ްދެންނެވުނީ ނޑަށް ްައޅުގަ ްރަނަގޅުވާނީ. ކަންނޭނގެ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްލ.އަތޮުޅެގ ްނުކުތާއެއް ްނިާޒމާބެހޭ ްއާދެ،  1445އުނދަޫގވާގޮތަށޭ.

ްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަސީމް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްވަްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްަރއީސް،ްއަުޅަގނޑު ްމަޖިލީހުގައިްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްފާހަަގކުރާކަމެްއ  1450ްރަށް

ްމެންބަރުްނަސީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްިޢއްޒަތްތެރި ްނެންެގވީމާބައެއް ްނުކުތާ ްިތްްްންނިޒާމާބެހޭ ރައީސް

ްބޭބޭފުޅުންް ްއަެނއްބަިއ ްެދއްވާ. ްލެކްޗަރު ްއިންނަަވއިގެްނ ނީޑަގއި ގޮ

ެވސްްމަނިކުފާނުްމީސްމީހުންގެްއަބުރާިއްބެހިފަިއްޖޯކުޖަހާފައިްތެދުވެްހެދީމަ

ްނަހައްދަވާ.ް ްއެހެންނެއް ްބޭނުންކުރައްަވއިގެން ްދޫކޮށްަލއްވަނީ.ްީޓވީ އެވާހަކަ

ްލެކްޗަުރް ްބޭނުންކުރަްއވަިއެގން ްޓީވީ ްއެމީހުންނަށް ްނެގީމަ ްބަަޔކު  1455ވަކި

ްމީހުންް ްހުރިހާ ްމިމަޖިލީހުގެ ްކަންތައްކުރާޭށ ްރަނގަޅަްށ ްަޤއުމަށް ދެއްވަނީ

ްއިނގޭތޯްއެއްަބއިވެް ްއުޅޭށޭ ްސަރުކާރާގެން ްދެްއކެވީަމް. ްވާަހކަެއއް ްަވކި ބެހޭ

ްއެަބއުެޅޭއް ހުއްޓުވާފަިއްދެންމެްމިތާނގަިއްބޭފުޅަކުްވިދާޅުެވއްޖެްމިތަނުގައި

ްވެރިކަްން ްބަޔަކަށް ްއުޅޭ ްއުފައްދަން ްފިތުނަފަސާދަ މިޤައުމުގައި

ްއެދައްކަީނ.ްޙަުަ ްވާހަަކއެއްޯތ ްކޮން ްބައެުެއްތޯ ްކޮން ްެއއީ  1460ވާލުކުރަން.

ްއެއްްނުެދއްކޭނެްމިތާކު.ްއެކަހަލަްވާހަކަް
ް

ް

ްނުދެއްެކވޭނެކަމަށް.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވާހަކަ ްއެކަހަލަ ްޤަބޫލުކުަރންޖެހޭ ްައޅުަގނޑު އާދެ،

ްއަޅުަގނުޑް ްދެއްެކވީަމ ްވާހަކަ ްއެކަހަލަ ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި  1465އެކަމަކު

ްޢިއްޒަ ްހަަމ ްގެނެވޭނެތޯ. ްއަނބުރާ ްއެ ްައޅުަގނޑަށް ްކުރާީނ، ތްތެިރްކީއްތޯ

ްއިސްލާމްދީނުެގް ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްޤާނޫނުއަސާީސއާއި ްދައްކަވަނީ މެންބަރުން

ްވާހަކަެއއްް ްބޭނުންފުޅު ްދައްކަވަން ްބޭފުޅުން ްޚިލާފުނުވާގޮތުްނ އަސްލުތަާކއި

ްޢިްއޒަތްތެިރް ްއެހެންވީާމ، ްކަމަކީ. ްކުރަްއވާ ްެއއީނޫންތޯ ދައްކަވަނީނޫންތޯ،

ްތިހެން ްއަދި ްނަސީމް ްމުޙަންމަދު ްހަމަްްމެންބަރު ނޑު ްައޅުގަ  1470ވިދާުޅވިޔަސް
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ްއިން ްމަޖިލީހުގެްޞާުާވަރަށް ްމިދެންނެވިެހން ްރަނގަޅަށް ްަވރަށް ުފވެރިކޮށް

ްގެންދެވިދާނެކަމަށްް ްކުރިއަށް ްފެންނަގޮތުން ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްއެވަގުަތކަށް ރޫޙު

ްއަޅުަގނުޑް ްބިނާކޮށްެގން ްމައްޗަށް ްއުސޫލުތަެކްއެގ ވިސްނޭ

ްމިފުރުޞަތުގައި ްނިޒާމާބެހޭްްވާހަކަދަްއކަވަމުން ްވިދާުޅވީމަ ބޭފުޅުން

ްއެް ްހަމަ ްދަނީެވސް ްއަޅުަގނޑު ްނުދަންނަވާ ްނޫނޭ ްނުވަތަ  1475ނުކުތާއެކޭ

ްއޮމާންކަމާެއުކް ްހަމަ ްމަސައްކަތް ްމަޖިލީހުގެ ްއެހެންވީމާ، ސަބަބަށްޓަކައި.

ް ްދައްކަވަުމން ްވާހަކަފުޅު ްދެން ްއާދެ، ްރޫުޙގައި. ގެންދެިވްގެންދިއުމުގެ

ކަުފޅުްކުރިއަށްްގެންޮގސްދެްއވުންްއެދެން.ްއާދެ،ްވާހަްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު

ް ްޢަބްދުްޚަުައިބްރާހީމް ްލީލް ްޢިްއޒަތްތެިރްهللا ްއުތުރުބުީރގެ ހުވަުދއަތޮޅު

 1480ްމެންބަރު.ް

ް

ްގެންދެވޭޯތްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްކުިރއަްށ ްވާހަކަ ްއަޅުަގނުޑގެ ްއާެދ، ްޝުކުިރއްޔާ. ްއާދެ،

ްފަދައިްންއަޅުގަްްهللاްލީލްްޢަބްދުޚަުައިްބރާހީމްް ްދެްނނެވި ްކުީރގައި ނުޑ ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްބަލާނަން. ްނޑު

ްހިތްވަރުދެންްްވާހަކަެދއްެކވުން: ނުޑ ްއަުޅގަ ްފަރާތްތަކަށް ްެދއްވާ ްދަރުސްތައް ްއެ އަޅުަގނޑު

ް ްމަަސްއކަތްތަކަށް ްއެބޭފުޅުންގެ ްއަދި ްދެއްވުމަށްެވްސްهللا  1485ކާމިޔާބު

މެންބަރުންގެްވަރަްށްދުޢާކުރަން.ްއާދެ،ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް،ްޢިްއޒަތްތެރިް

ްހުށަހެޅުންތަކުެގް ްހުށަހަޅާފައިއެވާ ްމަޖިލީހަުަށް ްމިހާރު ްމަސައްކަތުން ބުރަ

ްެއއަްށް ނޑުވެސް ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުންތަކަކީ ްރަނގަުޅ ްހުރި ތެރޭގައި

ްމެންބަރުް ްިޢއްޒަތްެތރި ްހއ.ގެ ްއާދެ، ްހުށަހެޅުންތަކެއް. ތާއީދުކުރާނެ

ް ްފަދައިން ްފާހަގަކުރެްއވި ްސަމީރު ްމަސައްކަްތްއަޙްމަދު ްިމ  1490މިހާރުވެސް

ކުރުންްލަސްވެއްޖެ،ްމަަސއްަކތްްލަސްވެއްޖެ.ްނަމަވެސް،ްެއއީްވަކިްަބޔަުކް

ްވީހާެވްސް ްމިކުރަނީ ްމަސައްކަތް ްމި ްއަޅުަގނުޑމެން ްނޫން. ކުރާކަމެއް

ްހަމައަށްް ްަރއްޔިތުންާނއި ްެއްއޗެއް ްރަނގަޅު ްއޮށްޓަރުހުރި ރަނގަޅު

ްމަސައްކަތް ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެކަންަތްއްގެނެސްދެވޭތޯ. ްައވަހަށް ކުރަނީ

ްބާބުެގް ްއިްނތިޤާލީ ްދޭހަިވ ްވާހަކަފުޅުން ްބޭފުޅުންެގ ްބައެއް  1495ނިންމަން.

ްނުކުރެވިފަ ްކުެރއްވުމޭ.ބޭނުމަކީ ްކަންތައްތައް ްހުރި ްކިލޯއިްންްއި ކިލޯ

ްހުްއޓާލު ްއެތެރެކުރުން ްމަސްތުވާތަކެިތ ޤައުމުަގިއްްމޭ.އަތުލަމުންދާ
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ްހުއްޓާލު ްމާރާމާރިތައް ްއެތަްއކަމެްއްހިނގަމުންދާ ްއެނޫން މޭ.

ްއެާހް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެއީ ްއާދެ، ްކުެރވިާދނެކަމަށް. އަޅުަގނޑުމެންނަުަށް

ްއެހެންް ްނޫން. ްވާހަކަެއއް ްފަސޭހަ ްޤަބޫލުުކރަން ްއަދި  1500ޤަބޫލުކުރެވޭ

ްބަަޔކަްށް ްކަންތައްަތކެއް ްތެެރއިން ްހުވަެފނެއްގެ ްޚިޔާީލ ވިދާޅުެވވެނީ

ްޤަބޫލުކުރެވެ ްައޅުަގނޑަްށ ްރައީސް،ްއޮޅުވާލުމަށްކަން ްޢިއްޒަތްތެރި ނީ.

ްތާރީޚްތަކަށްް ނޑައަޅާފަިއވާ ްކަ ްނުވަތަ ްބޭނުންނަމަ ްމިކަންކުރަން އަވަްސކޮށް

ްކޮމިޝަން،ްޚާުާއިންތި ްމުސްތަޤިއްލު ްބޭނުންނަމަ ްނިްނމަން ްބާްއވާ ބުތައް

ްޖުޑީޝަލްް ްކޮމިޝަންްމުސްތަޤިއްލުކޮށް ްއަިދްްއިލެކްޝަންސް  1505ަސރވިސަސް

ްކޯޓު ްމުސްތަ، ސުޕްރިމް ްއިންތިހަުަިއކޯްޓ ްއަވަހަްށ ބުްޚާޤިއްލުކޮށް

ްއިންތި ްހުރި ްދެން ްފަހުން ްއޭެގ ްާބއްްޚާބާއްވަްނވީ. ްޤައުުމެގްބުތައް ވަިއ

ްޙާލެްއގަިއް ްފަށްޓަވަްނވީ.ްއެްއެވސް ްދެްންައވަހަށް ްއާފެށުމަކުން މަސައްކަތް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްދޫކޮށްލުމަކަްށ ްެވރިކަންކުރުމަށް ްމިަޤއުމުގެ ކޮމިޓީއަކުން

ްއާ ްުނެވވޭ. ްމެންބަރުްއެއްބަހެއް ްިޢއްޒަްތތެރި ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  1510ދެ،

ްވިސްނާް ްނަޒަަރުކން ްޤައުމީ ްެއވިދާުޅިވފަދައިން، ްޒާހިރު އަޙްމަދު

ްތަުކރާރުކޮށްލަން.ް ްބާރުލާ ްއިތުރު ްެއވާހަކައަްށ އަޅުަގނުޑވެސް

އެނޫންގޮތަކަށްްއެހެންެވއްޖެނަމަްހީނުކުރާފަދަްމުސީބާތެއްްނުވަތަްކާރިޘާެއްއް

ްމެ ްމިހިސާބުންްމިޤައުމަށް ްވާހަަކ ްައޅުަގނުޑގެ ްއެަކށީގެންވޭ. ދުވެރިވުން

 1515ްނިންމާލަން.ްޝުކުރިއްޔާްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްމިފުރުޞަތުގަިއްްވަީޒރުންގެްމަޖިލީުހގެްމެްނބަރުް ނޑުެވސް ްއާދެ،ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްބޭނުންވާްޙަްމދޫންްަޙމީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްގިަންްދަންނަވާލަން އެްއވާަހކައަީކ،ްމިހާހިސާބަށްްއައިއިުރްވަރަށް

ްވަރަށްްުދރަށްްއާދެވިަފޭއް މެންބަރުންގެްވަރަށްްބުރަްަމސައްކަތްޕުޅުަތކަކުން

ްއަގުހުރިް ްަވރަށް ްކުރި ްމަރުޙަލާއަކީ ްމިއުޅޭ ނޑުމެްނ ްއަޅުގަ ްމިހާރު  1520މިއޮތީ.

ް ްއެހެންވީމަ، ްމަރުޙަލާ. ްނިންމާލުމުގެ ްމަސައްކަތްތަެކްއގެ ނުޑްބޮޑެތި އަުޅގަ

ދަންނަވަންްބޭނުންްއެންމެްމުހިންމުްއެްއވާހަކަައކީ،ްމިހާރުްމިހާތަނަށްވެްސް

ްގެންދެިވް ްދެްއަވމުން ްމެންބަރުން ްއެކި ްފުރުޞަތުތަުކގަިއ އެިކއެކި

ްއެއްބާރުލުމާިއް ްެދްއިވ ްބޭފުޅަކަށް ްއަނެއް ްެއއްބޭފުޅަުކ އެއްބާރުެލއްވުން،
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ްއަވަހަ ްދެއްވަިއގެން ްއެއްބާރުލުމެއް ްމިކުރަންއުޭޅްމިފަދަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ  1525ށް

ނޑުމެންްއާްޤާނޫނުއަސާސީެއްއް މަސައްކަތްްނިންމަލާްރައްޔިތުންނަށްްއަޅުގަ

ނުޑގެް ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްނިންމާލުމޭ. ްއަވަހަށް ްމަސަްއކަްތ ވާސިލުކޮށްދިނުމުގެ

ްިއޞްލާޙުވެުެގެްން ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމި ްކޮންެމގޮތެްއިވޔަސް ްނުކުާތއަކީ އެއް

ތިްިއޞްލާޙުތަކެއްްއެބަްގެނެވޭ.ްާރއްޖޭގެްސިާޔީސްދާއިރު،ްމިްވަރަށްްބޮޑެ

ްެއަބް ްއިޞްާލޙުތަކެއް ްގެނެޭވ، ްއެބަ ްބަދަލުތަކެއް ްބޮޑެތި ްވަރަށް  1530ޙަޔާތަށް

ްމިހާތަނަށްް ްބަލާކަމަށްވަންާޏ ްޙަޔާތަށް ްސިާޔސީ ްރާއްޭޖގެ ްިމއީ ގެނެވޭ.

ްގެެނވޭެން ްބަދަލުތަކެއް ްމާބޮޑެތި ްމާގިނަ ްބަދަލުތަކަްށވުރެ ގެނެވުނު

ނޑުމެންނަްށްފުރުޞަތެއް ްއަުޅގަ ްމިޤާނޫނުއަސާސީ ްއެހެންކަމަށްވުާމއެކު .

އެކުަލވާލެިވގެންްމިދަނީްހަމަްމުޅިންްްއާްޤާނޫނުއަސާސީެއްއގައިްވާގޮތަށޭ.ް

ްމިނިވަްން ްތެޭރގައި ްބަދަލުތަކުގެ ްމިގެނެވޭ ްދަންނަވާނަމަ  1535މިސާލަކަށް

ްތިން ްދައުުުަލތުގެ ްއުފެދޭ. ްއެބަ ްމުޢައްސަސާއެއް ްއެތައް ބާރުްމުސްތަޤިއްލު

ްމަޖިލީހުގެް ްފުާޅވެ ްދައުރު ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްިޔތުންގެ ްއެބަދޭ.ްއަދި ވަިކވެގެން

ްއުފެިދް ްއަލުން ްކޯޓެއް ްސުޕްރީމް ްބަދަލުެވގެންދޭ. ޕްރޮޕޯޝަންތައްވެސް

ްއަޮތުޅް ްކައުންސިލްަތކާއި ްރަށު ްމިނިވަންވެ ްދާއިރާ ޢަދްލުއިންޞާފުގެ

ްއުފެދޭ. ްއެބަ ްކައުްނސިލްތައް ްސިޓީ ްމުސްތަޤިއްލުްްކައުންސިލްތަާކއި  1540އަދި

މަޤާމުތަކެއްްއުފެދިގެންްއެބަާއދޭ.ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްދައުރުްބަޔާންޮކްށް

ްއަާސސީް ްރަްއޔިުތންގެ ްބަދަލުކޮށްދޭ. ްއެބަ ްކުރިމަތިލެވޭގޮްތ އެމަޤާމަށް

ޙައްޤުތައްްފުޅާވެްމިނިވަްނކަންްއިތުރުެވގެންްއެބަދޭ.ްމިދެންނެވިްކަންކަމަީކް

ްޙަޔާތް ްޤާނޫނީ ްއާްްރާއްޖޭގެ ްމުޅިން ްެދކޭ ްއަލަށް ްދަންނަވާނީ ނޑު އަުޅގަ

ްމިހާތަނަށްް ްއެހެންވީަމ، ނޑުމެން، ްއަޅުގަ ްމިފުރުޞަތުގަިއ  1545ބަދަލުތަކެކޭ.

ްއާދެވިފައިާވއިރު،ްދެންް ްމިހާތަނަށް ްމަސައްަކތްކޮށްގެން ްއެއްބާރުލާ އެންމެން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްނުދިނުމަކީ ްއުަދޫގވެެގންވެގެންދިަޔ ްމަރުޙަލާ އޮތް

ސްްއެންމެންެވސްްހަމަްސަމާލުކަންްދޭންޖެހޭްކަމެއް.ްއަޅުަގނުޑްއެންމެންވެ

ދަންނަވަންްބޭނުންވާްއެންމެްމުހިންމުްއެއްްވާހަކަައކީ،ްކޮންމެގޮތެްއވިަޔްސް

ްއަލަށްް ްޤާނޫނުއަސާސީއިން ްމިގެންދާ ްޢަމަލުުކރަމުން ނޑުމެން ްއަޅުގަ  1550މިހާރު

ްބަދަލުވެގެންދާިއުރް ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްއާ ްނުވަތަ މިހެދޭ
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ްއަމާންކަމާްވާ ްއަސާީސައށް ްއަނެއް ްައސާސީން ްެއއް ސިލުެވގެންދާއިުރ،

ްބޭނުންވެއޭް ްެއބަ ްވާސިުލވުމަށްޓަަކއި ްހަރުދަނާަކމާއެކީ ްއަދި އޮމާންކަމާއެކީ

ްމަރުޙަލާއެއް.ް ްއިންތިޤާީލ ްރަނގަޅު ްުފރިހަމަ ްނުވަތަ ްބާބެއް އިންތިޤާލީ

ްމުހިންމުކަމެ ްަޙޔާތަށް ްސިޔާސީ ްރާއްޭޖެގ ްހަމައެކަނި  1555އްނޫން.ްމިކަމަކީ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްބަލާއިރުވެސް ްމަރުޙަލާއަށް ްއޮްތ ްިމއަދު ްތަރައްޤީ ރާއްޖޭގެ

ހަމަްވަރަށްްމުހިންމުކޮށްްބޭނުންވާްކަމެއްްިމއީ.ްެއއީްޤާނޫުނއަސާސީ،ްެއްއް

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްޤާނޫނުއަސާީސއަކަްށ ްއަެންއ ޤާނޫނުއަސާސީން

ްހަލަބޮލިކަް ްއިޤްތިޞާދަށް ްރާއްޖޭެގ ްނުވަަތްވާސިލުެވގެންދާއިުރ، މެއް

ްކަމެްއް ްކަހަލަ ްގެެނިވގެންދާނެ ްލަސްކަމެއް ްދުެވއްޔަްށ ްނުވަތަ  1560ހީނަރުކަމެއް

ްއެންެމް ްަރއްިޔތުންގެ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްކޮްށގެނެއްުނާވނެ. އަޅުަގނޑުމެން

ްމިދާް ްމިހާރު ްހަމަ ްކުރިއަށްއޮތްތަުނގަިއވެސް ްރާއްޖެ ްއެދުމަކަށްވާނީ ބޮޑު

ްހިފެހެއްޓުމަ ްހަމަ ްދުވެލި ްބާރަްށްތަރައްޤީގެ ްއެއަށްވުެރވެސް ްނުވަތަ ށް

ކުރިއަށްދާނެްކަހަލަްފުރުޞަތުތަކެއްްރާއްޖެްފަހިވެގެންދިއުަމށް.ްއެހެންވީމަ،ް

ްމިް ްމިހާރު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޙަޤީޤަތުގައި ްުނކުތާއަީކ ްއެއް  1565އަޅުަގނުޑގެ

ްކާމިޔާބީާއިއް ްބައެްއކަހަލަ ްމިހާތަނަށްވެސް ްވީހާވެްސ، އަމާޒުކުރަްނވީ

ްޙާސިލު ްލެއްިވްކާމިޔާބީތައް ްބޭފުޅުން ްހުރިހާ ްފުރުޞަތުތަކުގައި ކުެރވުނު

ނޑިަވޅުަގިއް ްިމދަ ްތަކުރާރުކޮށްލާ ްއަލުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ އެއްބާރުލުމަށް

ްއެންމެންވެގެްން ނޑުމެންވެްސ ްއަޅުގަ ްމަރުޙަލާގައި އެންމެފަހު

ްގިަން ްވަރަށް ްއެބަހުިރ ްކުރާށޭ. ްަމސައްކަެތއް ްއިތުރު  1570އެއްބާރުަލއިގެން

ްއެބަހުރި.ްއެއްބަްސވުންތަަކކަ ްކަންތައްަތކެއް ްޚިޔާލުތަފާތުވާ ްއާދެވިަފއި. ށް

ްއިތުރަށްވެްސް ްއަދި ްައޅުަގނޑުމެން ްދަންަނވާނީ ްައޅުަގނޑު އެކަމަުކ،

ްހަމައަށްް ްރަްއޔިުތންނާ ްކާމިޔާބުކޮށް ްމިކަން ްކޮށްލަިއގެން މަސައްކަތެއް

ްއިންތިޤާލީް ްއެ ްވާސިލުކޮށްޭދއިރު، ްޤާނޫނުައސާސީެއއް ްއާ އަޅުަގނޑުމެން

ްއެންމެންްމާރު ްގޮތަަކށް ްގެެނވޭކަހަލަ ްއަމާންކަމާެއކީަގއި  1575ޙަލާއަށްވެސް

ްއާދެ،ް ްކަމެކޭ. ްމުހިންމު ްވަރަށް ްމަސަްއކަތްުކރުމަކީ އެއްބާރުަލއިގެން

ްބައިަތކަްށް ްޤާނޫނުއާސާީސގެ ްއިޞްލާޙުކުެރވޭ ްބާބުގައި ްމަރުޙަލާ އިންތިޤާލީ

ްބަޔާ ްމުއްދަތު ްނިމޭނެ ްބަދަލުވެ ްތާރީޚްތަކާއި ންކުރުމަީކްބަދަލުވާންޖެހޭ
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މިދެންނެވިހެންްޤައުމަށްްހަލަބޮލިކަންްނައިސްްވަރަށްްރީތިްޮއމާންގޮތެއްަގިއް

ްކޮންމެހެންް ްމިކަމަށް ްދެން ްއެބަޖެހޭ. ްބަދަލުވުމަކަްށާވން  1580ބަދަލުވެވޭނެ

ްނޫޭން ްސަުރކާރެއް ްއިންތިޤާލީ ްބޭނުންވަނީ ްދަންަނވާލަން އަޅުަގނޑު

ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމުލަކަތޮޅު ްއަޙްމަދުްްބޭނުންވަނީ، އަނީސާ

ްވާސިުލވާނެް ްބަދަލުތަަކށް ްމިައއި ްތެރެއިން ްބާބެްއެގ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާފަދަ

ްބޭނުންވޭް ްފާހަގަކޮށްަލން ނޑު ްއަުޅގަ ްމީގެތެޭރަގއި ްއާދެ، ގޮތްތަކޭ.

ްތަރުތީބުް ްއެ ްކަމެއް. ްމުހިންމު ްވަރަށް ްެއއީ ްތަރުތީބު.  1585އިންތިޚާބުތަކުގެ

ްުކރިއަށްއޮތް ްާރއްޖޭގެ ްބޮުޑްްގެނެޭވގޮތަކުން ްވަރަށް ތަަރއްޤީއަްށވެްސ

ްއެހެންވީަމ،ް ްއެބަހުރި. ްކަންތަކެއް ްަކހަލަ ްކޮށްފާނެ އަސަރުތަެކއް

ްއިންތިޚާބުތަްއް ްމި ްދެކޭގޮުތގައި ނޑު ްއަޅުގަ ްނުވަަތ ްޚިޔާލުަގއި އަޅުަގނުޑގެ

ތަރުތީބުވެްނުވަތަްރޭިވގެންްައންނައިރުްއެންމެފުރަތަމަްރިޔާސީްއިންތިޚާބު،ް

ްމަ ްރައްޔިތުންގެ ްރަށުްދެން ްއެައށްފަހު ްދެން ްއިންތިޚާބު،  1590ޖިލީހުގެ

ްތަރައްޤީެގް ްދުެވލި ްޤައުމީ ްެއއީ ްގެނައުން. ްއިންތިޚާބު ކައުންސިލްތަުކގެ

ްވަރަްށް ްދަމަހަށްޓަްނވެސް ްއޮތްގޮތަށް ްމިހާރު ްހިފަހައްޓަން ދުވެލިވެްސ

ނުޑްދެކެނީ.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް،ް 2668ްމުހިންމުްތަރުތީބެއްކަމަށްްއަުޅގަ

ް ްރިޔާސީ ްލެިވގެްންގެ ްވޯެޓއް ްއިންޞާުާފުވެރި އިންތިޚާބަީކ

ްއިޢުލާންކުރެޭވް ްވަގުތުން ްނަތީޖާ ްޭއގެ ްއެޯވުޓްގުނި  1595އިންޞާުާފުވެރިކަާމއެކު

އަދިްއެކިްތަފާތުްނުފޫޒުތަކުންްއެްއކިބާެވގެންވާްއިންތިޚާަބކަށްވާންްއެބަޖެހޭ.ް

ްއުސޫލުންް ްމި ްއުސޫލަށް. ްމި ްތާއީުދކުަރނީ އަޅުަގނުޑވެސް

ކައިްބޭނުންވަީންއިންތިޤާލީްނުވަތަްވަގުތީްސަރުކާރެއްނޫން.ްކަންހިނގުމަށްޓަ

ްމިކަމަށްް ްތެޭރގަިއ ްމަރުޙަލާއެއްެގ ްިއންތިޤާލީ ްދެޭކގޮތުަގއި އަޅުަގނުޑ

ްުމއަުައްަސސާތަްއް ްބައެއް ްއަދި ްކުރެވޭނެ. ްމަސަްއކަތްތަެކްއ  1600އަލިއަުޅވާލާ

ްާގުާއިމުކުރެިވްމަސަްއކަތްތަކެްއްކުރެވެންް ްނަަމވެސް ްަވގުތީ ވާނެ.ްނަމަވެސް

ްއިންޞާފުވެިރް ްއަިދ ްމިނިވަން ްދެޭކޮގތުގައި ްައޅުަގނޑު އާދެ،

ްވަރަްށް ްާބބުގައި ްބޭްއވުމަށް ްދަށުން ްމިޤާނޫނުއަާސސީގެ އިންތިޚާބުތަކެއް

ްއެަބވޭ.ް ްފާހަގަކުެރވިފައި ްކަންތައްތަކެއް ްބޭނުންތެރި ްކަންތައްތަކެއް މުހިންމު

ްމަޝްވަާރއާއި ްޕާޓީތަކެއްގެ ްސިޔާީސ ްހުރިހާ  1605ބައިވެިރވުމާެއކުްްއޭގެތެޭރގައި
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ުާއިމުކުެރެވންވާނެ.ްދެންް އެކުަލވާލެވޭްވަގުތީްއިލެކްޝަްނސްްކޮމިޝަނެއްްގާ

ްވަުގީތް ްކޮމިަޝނަކާއި ްސަރވިސް ްޖުޑީޝަލް ްވަގުީތ ްހަމައާއެކު ހަމަ

ްއެުކލަވާލުމަކީެވްސް ްކޮމިޝަނެއް ްއެންޓިކަރަޕްޝަން ްއަދި ްކޯޓެއް ސުޕްރީމް

އިތުރުންްއިންތިޚާުބގެްކަންަތއްތަްއްވަރަށްްމުހިންމުްކަމެއް.ްއާދެ،ްއަދިްމީގެް

ްފަރާތްތަކަށްް ްބޭުރެގ ްއޮބްަޒރވްކުެރވޭނެގޮތަށް ްަކއިރިން  1610ވަރަށް

ްދެކޭގޮތުަގިއް ްައޅުަގނުޑ ްތަނަސްކުރުމަކީވެސް ްމަގު ވަަޑއިގެންެނވޭކަހަލަ

ުަކޮްށްއެްަޞއްަޙް ްކަމެއް.ްވޯޓުާލްމީހުންގެްނަންްލިސްްޓްސައްޙަ މުހިންމު

ްހާމަކަ ްއިޢުލާންކޮށް ްމިކަންކަންްލިސްޓް ްގޮތެްއގަިއ ންބޮޑު

ްއެއްފަހަުރް ްއާދެ،ްއަދިވެސް ްމުހިންމުކަމެއް. ްވަރަްށ އިންތިޒާމްކުރުމަީކވެސް

ްބޭނުންވޭް ްތާއީދުކޮްށލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްުކރިން ްނިންމާލުމުގެ  1615އަޅުަގނޑު

މުލަކަތޮޅުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަނީސާްއަޙްމަދުގެްހުށަެހޅުއްވުންަތކަށް.ް

ްހަމައެާއއެކުް ްމުހިންމުްްއަދި ްެއންމެ ްބޭނުންވާ ްތަކުރާރުކޮށްލަން ނޑު އަުޅގަ

ްއެބަހުއްޓޭް ްމަޖިލީހުގައިވެްސ ްޚާއްޞަ ްމި ްމިހާތަނަށްވެސް ނުކުތާއަީކ،

ްކުރެވިަފއިހުރީް ްމިކަްނ ްޙާސިލުކުެރވިފައި. ްކާމިޔާބުތަެކއް ްމުހިންމު ވަރަށް

ްއެތެރޭގައިް ްމިތާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެއްބާރުުލމާއެކީއޭ. ްމެންބަރުންގެ  1620ްހަމަ

ބައެއްފަހަރުްކިތަންމެްހޫނުވެގެންދާތަންްފެނިގެންދިޔަސްްމިތާްބޭރުގައިްހަމަް

ްެއކަހަލަް ްވާހަކަަދއްަކވަނީ. ްއެުކވެރިކަމާެއކު ްވަރަްށ ްބޭފުޅުންވެސް ހުރިހާ

ްއެންމެފަހުގެް ްައޅުަގނޑުމެްނ ްއެއްާބރުލުމަކާއެކީ ްތެޭރގައި މާޙައުލެއްގެ

ްއެދެނީް ނޑު ްއަޅުގަ ްނިންމާލަމާތޯއޭ. މަނިކުފާނުްްމަސައްކަތް

ްިލބިގެންދިއުން.ް ްމަންފާ ްއިތުރު ްމަސައްަކތަށްވެސް  1625ތިކުރަްއވަމުންގެންދާ

ްވަބަަރކާތޫ.هللاްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުިރއްޔާ.ްައއްސަލާމްޢަލައިކުމްްވަރަޙްމަތުް

ް

ްފުރުޞަތަކަށްއެިދްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ނޑުެވސް ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ނޑުެވްސްްތުްާއޒިމާްޝަޫކރުްޢާއިޝަ ްައޅުގަ ްވާހަކަަތއް ްބަެއއް ްބާބުގައި ްއިންތިޤާލީ ްދަންނަވާލީ

ނޑަކަށްްނޭނގޭްާމގިނަްާވހަކަްދައްކާެންްވާހަކަެދއްެކވުން:  1630ޙިއްޞާކޮށްލަންްބޭނުންވާތީ.ްައޅުގަ

ްބޭނުންް ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއޮތްކަމެއް.ްއެހެންނަމަވެސް،ްއަުޅގަ ފުރުޞަތެއް

ްޤާޫނނުއަސާސީަގިއް ްފާސްކުރާ ްއަލަށް ްމިފަހަރު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ޙަޤީޤަތުގައި
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ްވަރަްށް ްކަންތައްތަކަށް ްޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ނޑުމެްނ ްއަޅުގަ މިހާހިސާބަށް

ްއަިދް ްޤަޫބލުކުރަމޭ. ްައޅުަގނޑުމެން ްގެނެސްަފއިާވކަން ްބަދަލުތަކެްއ ބޮޑެތި

ްދުސްް ްނިޒާމަށާއި ްޤާނޫނީ ްައޅުަގނޑުމެންެގ ްނިޒާމަްށްހަމައެއާކު،  1635ތޫރީ

ްތެރޭގަިއް ނޑުެމންގެ ްއަޅުގަ ްމިހާހިސާބަށް ްބަދަލުތަކަކީ ްމިހިރަ ގެނެވިަފއި

ްބޮޑެިތް ްަވރަށް ްކަންތައްތަކާ ްޢަމަލުކުރަމުންގެންގޮްސފައިހުރި އަދި

ްޤަބޫލުކުރަމޭ.ް ނުޑ ްއަުޅގަ ްކަންތައްތަކެއްކަްނވެސް ތަފާތުތަކެއްހުރި

ްޤާނޫނުއަސާ ްމަރުޙަލާގައި ީސއަށްްާވސިލުވުމަށްޓަަކިއްއެހެންވީމާ،ްއިންތިޤާލީ

ްވިސްނުމާެއކުް ްެހޮޔ ްވަރަށް ްތެރޭގަިއ ްކަންތައްތަުކެގ  1640ކުރަންޖެހޭ

ްކޮންމެހެންވެސްް ްދެކޭގޮުތގައި ނޑުމެން ްައޅުގަ ްކުރުމަކީ މިކަންތައްތައް

އަޅުަގނޑުމެންްކުރަންޖެހޭްކަެމކޭ.ްމިގޮތުންްމިހާރުްއޮތްްނިާޒމުގެްތެރެއިންް

ްކަންތަ ްތެރެއަްށ ްގޮތްތަކަކަްށްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްވާސިލުެވޭވނެ އްތައް

ްާޤނޫނުއަސާސީެގް ްއާ ްމި ްތެޭރގައި ްެއއްބަްސވުމުގެ އެއްބަްސވުންތަެކއް

ްވިސްނައިގަެނގެްން ްލިބޭނެގޮތަކަށް ްރައްޔިތުންނަށް ްފައިދާ ްރަނގަޅު  1645އެންމެ

ްމަޖުބޫރުވާް ްގެންދެވުަމށް ްވިސްނުމާެއކު ްެހޔޮ ްައޅުަގނޑުމެންގެ ކަންތައް

ްފާަހގަ ްއަޅުަގނޑު ްފެށުމުެގްވާހަކަ ްވާހަކަ ްއަޅުަގނުޑގެ ްބޭނުން ކޮްށލަން

ްޤާނޫނުއަސާީސެގް ްމި ްޤަބޫލުކުރަން ްައޅުަގނޑުެވސް ްޙަޤީޤަތުަގއި ކުރީަގއި.

ްމުިޅް ްނޫނީ ްކޮްނސިސްޓެންސީއަްށ ްޤާނޫނުއަާސސީގެ ްމުޅި ތެރޭގަިއ،

ްވަަރްށް ްމައްޗަށް ްގޮެތްއގެ ްއޮންނާނެ ްކިާޔލެވޭއިރު ްއެުކަގއި  1650ޤާނޫނުއަސާސީ

ްވިސްނުންތަ ްފުރަތަމަްބޮޑަށް ްެއންމެ ނޑު ްއަުޅގަ ްބަަހއްޓަުަންޖެހޭ. ެކއް

ްމުލަކަތޮުޅެގް ްވާހަަކއަކީ، ްބޭނުންވާ ްދަންނަވާލަން ްތެޭރގަިއ ވާހަކަިއގެ

ްހުށަހެޅުއްވުންތަުކެގް ްމިހުށަހެޅުއްވި ްއަޙްމަދު ްއަނީސާ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއޭގެތެރޭގަް ްއެީއ ްހުށަހެޅުންތަކަކީ ްތާީއދުކުރާ ްައޅުަގނުޑވެސް ިއްތެރޭގައި

ްފުރަތަމަް ްެއންމެ ްބޭނުން. ްއަިލއަުޅވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްކަންތައްތަކަށް  1655ހުރި

ނޑުމެންެގް ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްފާހަގަކުރެވެނީ، ނަޑށް ްއަޅުގަ ްގޮތަށް ހުށަހެޅުމެއް

ްއިންތިޚާބުވެަވޑަިއގެންަފިއް ްފަސްއަހަރަށް ްދައުުރކަމުަގއިާވ ވެރިކަމުގެ

ްމުއްދަތުް ްފަސްއަހަރުގެ ްއިތުުރ ްބޭފުޅަކު ހަމަވުމަށްފަހުްްހުންނެވި

ްުހށަހަޅުއްވާަފއިް ްނުހުންނެޭވގޮތަކަށް ްވެިރަކމުގައި ްނުަލއި އިންތިޚާބަކާއި
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ްއެްއވެްސް ްވެރިކަމުގެ ްހުންނެވޭނީ ްކުރިއަށް ްދެން ްހުށަހެޅުންްނޫނީ  1660ހުންނެވި

ްއިންތިޚާބަާކް ްރަްއޔިތުންެގ ްއަލުން ްގެންެދޭވނީ ްކުރިއަްށ ދައުރެއް

ް ްހުށަހަޅުއްވާފަިއއޮތް ްތާއީދުކުާރްއެުކގަިއކަމަށް ނޑު ްއަުޅގަ ހުށަހެޅުއްވުމަކީ

ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއް ްކުރިއަށްިމއޮތް ްދެޭކގޮތުަގއި ްއަޅުަގނޑު ހުށަހެޅުމެއް.

ްބޭފުޅަުކް ްއަލުްނ ްދަށުން ްިނޒާމެއްގެ ްރިޔާސީ އޮތް

ްނެތްް ްއިންތިޚާބުވެފައި ްދެން ްނޫނިއްޔާ  1665އިންތިޚާބުެވވަަޑއިގެންަނވަިއގެްނ

ްއަޅު ްވެިރކަންކުރެްއވުމަީކ ްގޮތެއްނޫން.ްބޭފުޅަކު ްޤަބޫލުކުެރޭވ ަގނޑަްށވެސް

ްހުށަހެޅުއްވުމަްށް ްއޮްތ ްއެހުށަހަޅުްއވާފަިއ ްިމގޮތުގެމަތީްނ އެހެންވީމަ،

ްވުޖޫދަށްް ްމިޤާނޫނުައސާސީ ްހަމައެއާެއކު ްައދި ްާތއީދުކުރަން. އަޅުަގނޑު

ްރިޔާސީް ްނޫނީ ްއިންތިޚާބުގެކުރިްނ ްރިޔާސީ ނޑުމެންނަްށ ްއަުޅގަ އައިްސގެން

ްއެން ްއިންތިޚާބެއްކަމަށްްދައުރުގެކުރިން ްއެންމެ ްބޭއްވޭނީ  1670މެފުރަަތމަ

ޤަބޫލުކުރެވޭތީްއެންމެްފުރަތަމަްޕްރިއޮރިޓީްނޫނީްފުރަތަމަްިއންތިޚާބަކަށްްމިް

ްއިންތިޚާބުވާންްއަުޅަގނޑުްތާީއދުކުރަން.ް

ް

ނުޑްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްއަުޅގަ ްމިހާހިސާބުން ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްުޝކުރިއްާޔ އާދެ،

ްހުސްވަގުތުޮކުޅްހު ްއޅުަގނުޑ ްދިމާވެފައިވާތީ ްަގިޑ  1675ސްވަގުުތކޮޅުއަުރވަން

ްފުރުޞަތުް ނޑު ްއަުޅގަ އަރުވަން.ްޭއގެފަހުންްވާހަކަފުުޅްކުރިއަށްގެންދިއުމަށް

ްވާހަކަދެްއކުނީ.ް ްިސކުންތަށް ްތިރީސް ްދެމިެނޓް ްމިހާރު އަރުވާނަން.

ނަވާނެކަމަްށްިސކުންތުްލިބިަވޑަިއަގނ76ްްމިނެޓ7ްްްއެހެންވީމަ،ްއަދިްބާީކް

ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހިސާބުން ްއާދެ، ދަންނަވަން.

 1680ްަވޑަިއގެންދެްއވުންްއެދެން.4:36ްހުސްވަގުުތކޮޅުްއަުރވަން.ް

ް

ް]ށ16:35ްްނ16:66ްްްއިންޓަވަލްް[

ް

ްއިށީނދެވަަޑއިްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑިކޮޅުތަުކަގއި ްގޮ ްމެންބަރުން ްދެއްވުންްޢިއްޒަތްތެރި ެގން

ް ްމިހާތަނަށް ްއާެދ،62ްްއެދެން. ްދެްއވައިފި. ްވަޑަިއގެން  1685މެންބަރުން

ނަޑްށް އަޅުަގނޑުްއެންމެްފުރަތަމަްމަޢާފަށްްއެދެންްނިންމާލެވުނުއިރުްއަުޅގަ
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ް ްދެން 7ްްދެންނެވުނީ، ްމެޓްރިކ76ްްްމިނިޓް ްއަުޅަގނޑަށް ސިކުންތޭ.

ްދެން ްކުއްިލއަކަްށ، ްވިސްނާލެވުީނކަންނޭގެ ެއހެންނަމަވެސް،ްްސިސްޓަމަށް

ް 7ްްރަނގަޅުގޮަތކީ ްއެހެންވީމަ،36ްްމިނިޓް ްއިނގޭޯތ. ސިކުންތު

ްއައިޝަުތް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ  1690ދަންނަވާލަން.

ްއާޒިމާްޝަކޫރުްވާހަކަފުޅުްކުިރއަށްްގެްނގޮސްދެްއވުންްއެދެން.ް

ް

ްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާްމެްނބަރުް ްްޝުކުރިއްާޔ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްސިކުންުތ46ްްރައީސް.

ްދަންނަވާލަންްްއަިއޝަތުްއާިޒމާްޝަކޫރުް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއިނގޭތޯ. ްމަސަްއކަތްކުާރނަން ްކުރުކޮށްލެވޭތޯ

ްއަޙްމަދުެގްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަީނސާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމުލަކަތޮުޅގެ ްޙަޤީޤަތުަގއި  1695އުޅުނީ

ްހުށަހެ ްފުރަަތމަ ްމިްްޅުންވުންކަމަށްހުށަހެޅުއްވުންތަުކގައި ނޑަށް އަޅުގަ

ް ްހަމަޤަބޫލުކުރެވެނީ، ްަދއުރު ްރިޔާސީ ްމިހިނގާ ްއަލުންްމިހާރު ވުމަށްފަހު

ްނުހުންނެވޭގޮތަްށްއިންތިޚާބަކާ ްވެރިކަމުގައި ްބޭފުޅަކަށް ްެއއްވެްސ ނުލައި

ްއިންތިޤާލީް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްމާނަައކީ ްއޭގެ ްހުށަހެޅުމެކޭ. ހުށަހަޅާފައިއޮތް

ްކުރި ްއެހެްންމަރުޙަލާގައި ްަފހުގައޭ ްއޭގެ ްއިންތިޚާބޭ. ްރިޔާސީ  1700އަށްދާނީ

ްމިހާރުް ނޑުމެން ްމިއޮތީ.ްއަުޅގަ ްުހށަހަޅުއްވާަފއި ްކުރިއަށްދާން އިންތިޚާބުތައް

ްއަޅު ްހިސާބުން ްޤަބޫލުކުރެޭވގޮތުަގއިމިތިބި ނަޑށްވެސް ޤާނޫނުއަސާސީްްގަ

ްބޭްއވޭނެ ްއިންތިޚާބެއް ްއެހެން ްއިންިތޚާބުގެކުރިން ްރިޔާސީ ްދެން ާހްނިމިގެން

ްޤަޫބލުކުރާގޮުތގަިއް ްައޅުަގނޑު ްޤަޫބލުނުކުރެވޭތީ ނޑަށްެވސް ްއަުޅގަ ވަގުތު

 1705އެންމެފުރަތަމަްއޮންނަންވާނީްރިޔާސީްއިންތިޚާބުކަމަށް.ްއެީއްވަގުތުެގގޮތުްން

ނޑުްޤަބޫލުކުރަން.ްއެހެންވީމަ،ް މިކަންްކޮންމެހެންްކުރަންޖެހެނީކަމަށްްއަުޅގަ

ްތާއިދުކު ްައޅުަގނުޑ ްސަބަބުކަމަށްްއެހުށަހެޅުއްވުމަށް ްއެކަުމެގ ްއަދި ރަން.

ްކަންތައްް ްޤަބޫުލކުރާ ްހަމައެއާްއަޅުަގނޑު ްދެން ްެދްންމިދަންނަވާލީ. އެުކގައި

ްއޭގެފަހަތަްށްރައްޔިތުންެގް ްމިއޮތީ ްދެން ްހުށަހެޅުމުގައި ްއޮތް ހުށަހަޅުއްވާފައި

ް ްމިހާރު ްވާހަކަ. ްއިންތިޚާބުެގ  1710މަލުކުރެވެމުންދާްޢަުަމަޖިލީހުގެ

ްއަ ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއްޤާނޫނުއަސާސީާއއި ްފާސްކުރެވެމުންދާ ލަްށ

ްމަޖި ްތަފާތު،ރައްޔިތުންގެ ްއެކުެލވިގެްނާވގޮތް ްތަފާތުތަކެްއްްލިސް ވަރަށްބޮޑު

ްިރޔާީސް ްޤަބޫލުކުާރޮގތުގައި އެބަހުރި.ްއެހެންކަމަށްވުމާިއއެުކްއަޅުަގނުޑވެސް
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ްމަޖިލީހުގެް ްރައްޔިތުންގެ ްދެން ްއަވަހަކަށް ްވީއެންމެ ްނިމިގެން އިންތިޚާބު

ްމުލަކަތޮޅުެގްއި ްޤަބޫލުކުރަނީ. ްއަޅުަގނޑު ްއޮންނަންވާނެކަމަްށ  1715ންތިޚާބު

ްމިއޮންަން ްހުށަހެޅުްއވުުމގައި ްއޮތް ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއިންތިޚާބެްއް ްރިޔާީސ ްޤަބޫލުކުރާގޮުތގަިއ ނުޑ ްއަުޅގަ މުއްދަތުގެތެރޭަގއި

ްއިންތިޚާބެއް ްރިޔާސީ ްރައްޔިތުްނގެްްނެތިގެން، ގެްމަޖިލީހުްނިމިގެން

ްޤަބޫލުކުރާް ްައޅުަގނުޑ ްބޭއްވޭނެކަމަށް ްތައްޔާުރެވގެްނ އިންތިޚާބަކަށް

ްއެކަމަ ްހުށަހަޅުއްާވފައިވާތީ ނޑުތަެކއް ްދެންްމިންގަ ްތާއީދުުކރަން.  1720ށް

ްވާހަކަތަާކިއްހަމައެއާ ްބައެްއ ްދެކެވުނު ްމަޖިލީހުގައި ްމިޢިއްޒަތްތެރި ެއކު

ް ްއިންތިޚާބާިއްރައްޔިތުންގެ ްރިޔާސީ ްއެކުަގިއްްމަޖިލީހުގެގުިޅގެން އިްނތިޚާބު

ްޚިޔާުލްބޭއްވުމާ ްައޅުަގނުޑގެ ްހަމަ ނޑު ްައުޅގަ ބެހޭގޮތުްނވެސް

ްމުއައްސަާސްސާުާޙިއް ްެދ ްމި ްިޚޔާލަކީ ްއަޅުަގނުޑގެ ްބޭނުންވޭ. ކޮށްލަން

ްއެންމެް ްބޮުޑެވފައި ްފައިދާ ްމީގައި ްއިންތިޚާބުކުރުމަށްުވރެ  1725އެުކގައި

ްމިކަން ްއަމާންކަާމއިެއކުަގއި ްވަކިްންްއޮމާންކަމާއި ްއިްނތިޚާބު ްދެ ގެންެދވޭނީ

ްއިންތިޚާބުަތްއް ްބާްއވަިއ ްއިންތިޚާބު ްުމއައްަސސާއެްއގެ ްފަހަރަކު ބާއްަވއި،

ނުޑްޤަޫބލުކުރާގޮުތގަިއް ްއަުޅގަ ްގެންދިުއންކަމުގަިއވާތީ ނިންމައިގެންްކުިރއަށް

ް ްއެންެމރަނގަޅު ްއެކަންކުރުމަށް ނުޑްޤަބޫލުކުރަން.ްްގޮތްކަމަށްއެވެސް އަުޅގަ

ްހު ްހަމަްދެން ްދެތިންކަމަކަްށްއިތުރަށް ްހުށަހެޅުއްވުުމގައި ްއޮތް  1730ށަހަޅުއްވާފައި

ްއަޅުަގނ ްބޭނުންވަނީ. ްަދއްކާަލން ްވާހަކަ ްމިނިވަްންޑު ޭއގެތެރޭަގއި

ް ްކޮމިޝަނެއް ްއިލެކްޝަންްސ ްއަލަްށްގާއިމުުްމުސްތަޤިއްލު ކުުރމާއި

ްެއްއގޮްތވާގޮުތގެމަތީ ްއުޞޫލުތަާކއި ްއޮތް ްޤާނޫނުއަާސސީަގިއ ންްފާސްކުރެވޭ

ޅުއްވާަފއިއޮްތްކުެރއްވުމަށްްހުށަހަގާއިމުުްޖުޑީޝަރީްއަދިްޝަރުޢީްމަޖިލިސްް

ް ްހުށަހެޅުއްވުމާިއ، ްކޮމިޝަން ްކޮރަޕްޝަން  1735ކުރުމަށްްާގއިމުުްއެންޓި

ްހުަށުަހެޅުންތަކެއް.ް ްތާއީދުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުމަކީ ހުށަހަޅުއްވާފަިއއޮތް

ްފާސްކުެރވޭ ްއަލަްށ ްިމގޮތަށް ްކޮމިޝަން ާޤނޫނުއަސާސީެގްްއިލެކްޝަންސް

ްއިންތި ްމުސްތަޤިއްލު ްމިނިވަން ްމަުގފަހިކުރާއިރު،ްދަށުން ޚާބަކަށްޓަކައި

ް ްހަމަެއއާއަޅުަގނޑު ްޖުޑީޝަލްްދެޭކގޮތުަގއި ްމަރުޙަލާއާއި ްޝަރުޢީ ެއކުަގއި

ްކޮރަޕްޝަންް ްއެންޓި ްހަމައެއާއިއެކު ްައދި ްކޮމިޝަން  1740ސާރވިސް
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ވާހަކަތައްްއަޅުަގނުޑވާީންކޮމިޝަންއަކީްމިނިވަްނވާންޖެހޭްކަންތައްތަކެްއ.ްމި

ްމިމަޖިލީހުގައި ްކުރީަގއިެވސް ްއެހެންކަމަްށުވމާްމީގެ ްމިތިންްދަްއކާފައި. އެކު

ްއިންތިޚާބަކަށްް ްިމނިވަންެވގެންނޫނިއްަޔާކ މުއައްސަާސއެުކގައި

ްެއް ްޤަބޫލުނުުކރާތީ ނޑުެވސް ްައޅުގަ ކުރިއަށްދާންވާނެކަމަްށ

ްާތއީދުކުާރވާ ނޑު ްއަުޅގަ ްދަންނަވަން.ްހުށަހެޅުއްވުމަށްވެސް  1745ހަަކ

ްދަންނަ ްާވހަކަތައް ނޑު ްއަުޅގަ ްބައިތަކަީކްޖުމްލަގޮތެއްަގއި ްބޭނުންވީ ވާލަން

ް ްމުއައްަސސާތަްއްމިއީ. ްމިދެންނެިވ ްޤަބޫުލުކރާގޮތުަގއި ައޅުަގނޑު

ނިމުމަށްފަހުްދެންްރައްޔިތުންެގްމަޖިލިސްްއިންތިޚާބުްނިމޭއިރުގައިްކުިރއަްށް

ްެއކުލަވާެލވިފައި ްއެކުަލވާލުާމްްުނވާއަޅުަގނޑުމެންނަށް މުައއްސަސާތަްއ

ްހުށަހެއްުޅއްވުންތަުކަގިއް ްގޮތްތަކެްއވެސް ްގެންދެޭވނެ ްކުރިއަށް  1750ބެހޭގޮތުން

ް ްމިހާރު ްއޭގެތެރޭގައި ްއެބަހުރި. ްެއކިްހުށަހަޅާފައި ނޑުމެންގެތެރޭަގއި ްއަޅުގަ

ްޖެނެ ްއޮޑިޓަރ ްއެކުލަވާެލވިފަިއވާ ްދަށުން ރަލްެގްޤާނޫނުތަކުގެ

ްހަމަެއއާ ްކޮމިޝަންގެްމުއައްސަާސއާއި ްސާރިވްސ ްިސވިލް ެއުކގައި

ްމުއައްސަާސެގް ްކޮމިޝަްނެގ ްރައިޓްސް ްިހއުމަން މުއައްސަާސއާއި

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ، ްއެބައޮތް. ްހުށަހަޅުްއވާފަިއ  1755ވާހަކަެވސް

ްދުސްތޫރީް ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ްމަރުޙަލާގަިއ ްއިންތިޤާީލ ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި

ްނިޒާމަށް ްޤާނޫނީ ްހަމައެކަނި ްބަދަލުތަްއްްޙަޔާތަށް ްބޮެޑތި އަންނަންވާ

ްގޮތަކަްށް ްއެންެމްފަސޭހަގޮތެއްަގއިްވާޞިްލކުެރވޭނެ ްހަމައަށް ރައްޔިތުންނާއި

ްޤަބޫލުކުރާީތްއެހުށަހެޅުމަށްް ްއަޅުަގނޑު ްހުށަހެޅުންކަމަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއއޮތް

 1760ްތާއީދުކުރާްވާހަކަްދަންަނވަން.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.

ް

ްވަރަޙްމަތުްތުުރބުރީްމާޮޅސްމަޑުލުްއުް ްައއްސަލާމްއަަލއިކުްމ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްهللاްޝުކުރިއްޔާ

ްމެންބަރުންްްޝަީހދުްިއބްރާީހމްްމެންަބރުް ްިޢއްޒަތްެތރި ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްއިސްލާޙުކުެރވޭ ްވަބަރަކާތު.

ްއިންތިްްވާހަކަެދއްކެުވން:ޒަކީް ްކަންތައްތަކާހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްއަޤާލީ ްބާބުތަކަްށ ނަޑްށްބެހޭ ުޅގަ

ްބޭނުންކުރާނަން.ް ްމިފުރުޞަތުގައި ްހުަށހަޅާލަން ްޚިޔާލު ްބައެއް  1765ފެންނަ

ްގިަން ްއުޞޫލެްއެގގޮތުން ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވަން ފަށައިގަންނަމުން

ްތާއިދުކުރަމޭ.ް ްއަޅުަގނުޑ ްކަންކަމަށް ްހިމަނާފައިާވ ހުށަހެޅުންތަކުގެ
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ްކަންތައްތައްް ްަބއެްއ ްކަންބޮޑުވާ ްައޅުަގނޑު ްއެހެންނަމަވެސް،

ްކަ ްއެންމެފުރަތަމަ ްއެގޮތުްނ ްއަޅުަގނުޑްފާހަގަކޮށްލާނަން. މަކަށް

ް ްމަޖިލީހުގެްފާހަގަކޮށްލާނީ، ްރައްޔިތުންެގ ްއިންތިޚާބަށްފަހު  1770ރިޔާސީ

ްއިންް ްބޭއްވުމަށްވުރެ ްއުޞޫލުތަކަްށްޞާުާއިންތިޚާބު ްދިމުޤްރާތީ ފުވެރިވެަފއި

ްމަޖިލީހު ްރަްއޔިތުންެގ ްއިލެކްޝަންތަކާއި ްލޯކަލް ްފެތޭނީ ގެްބޮޑަށް

ްކަމެއްެގގޮތުްން ްފާހަގަކުރެވޭ ްނިމުން ްމަރުހަލާ ްއިންތިޤާލީ އިންތިޚާބުގެފަހުން

ްޤަބޫލުކުެރޭވ.ްރައްޔިތުްނެގް ްއަޅުަގނޑަށް ްބޭްއވުންަކމަށް ްއިންތިޚާބު ރިޔާސީ

ްއިންތިޚާބު ްއަތޮުޅްމަޖިލީހުގެ ްކައުންސިލްަތާކއި، ްރަށު  1775ގެކުިރން

ންތިޚާބުްބޭއްވެންޖެހޭނެ.ްމުނިސިޕަލްްކައުންސިލްަތކުެގްއިކައުންސިލްތަާކއި،ް

އެހެންްމިދެންނެވީްރަްއޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެްއިންތިޚާބާިއްރިާޔސީްއިންތިޚާުބް

ް ްނިޒާމް ްަގވަރމަންޓް ްލޯކަލް ްވާއިރަށް ްޒަމާނުއްސުރެްގާއިމުްބާއްވަން ކޮްށ

ްމިނިވަންް ްޑިމޮކްެރޓިކް ްޮކންޓްރޯލްްކުޑަކުރުމަކީ ްމަރުކަޒީ ްއޮންނަ ރާއްޖޭަގއި

ްބޭ ްއެްއކަމަށްވާތީ.ްއިންތިޚާބުތައް ްމުހިންމު ްއެންމެ ްކުރެވޭނެ  1780ްއވުމަށްޓަަކިއ

ްރައްޔިތުްން ްހިންގުމަށް ްކަންތަްއ ްރަްއިޔތުންގެ އަޅުަގނޑުެދކޭގޮުތގަިއ

ނޑުްއަސާސް.ްޢިއްޒަތްތެރިް ވެރިކުރާބަަޔކުްބޭތިއްބުމަކީްޑިޮމކްރަސީގެްމަިއގަ

ްއެއްބަސްވު ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަުޅަގނޑުހިތުން ަމކަށްްރައީސް،

ްމަޖިލީހުެގް ްަރއްޔިުތންގެ ްއިންތިޚާބާއި ްލޯކަލް ްމިއުޅެނީ އައުމަށްދަތިެވގެން

ްތަރުތީބާްއިންތިޚާބާއި ްއިންިތޚާބުގެ ްބާއްާވްރިޔާސީ ްއިންތިޚާބުތައް  1785މެދު.

ތަރުތީބުންްމިވެނިްޕާރޓީއަކަްށްނުވަތަްިއއްތިހާދަކަށްްއިންިތޚާބުގައިްަފއިާދް

ްެއކަށީެގންވާ ްގެއްލުްނވުމަކީ ްއެހެންނަމަވެސް،ްއަޅުަގނޑުމެްންނުވަތަ ކަމެއް.

ްމަން ްރައްޔިތުންގެ ްތިބިހާހިނދަކު، ްއިންދޫބުންގެގޮުތަގއި ފުވެިރްޞާުާއެންމެ

ްލިބޭނެގޮތަކަށްް ްބާރު ްއެންމެބޮޑަށް ްއުޞޫލުތަކަށް ްދީމުޤްރާތީ އަދި

ްކޮންމެހެންވެސްް ްރައްޔިތުްނގެޙައްުޤަގއި ްތަރުތީބުކުރުަމކީ  1790އިންތިޚާބުތައް

ްައޅުގަކުރަންޖެހޭނެކަމެ ްވިސްާނއިުރ،ްއްކަމުަގއި ްެއގޮތުން ްދެކެން. ނޑު

ފުވެރިވާނީްލޯކަލްްއިންިތޚާބުތަކުގެްފަހުންްޞާުާއެންމެްފައިދާބޮޑުވެފައިްއިންް

ްމަރުޙަލާއެްއެގް ްއިންތިޤާލީ ްއިންތިޚާބުކޮށް ްމަޖިލިސްގެ ރައްޔިތުންެގ

ްދެކެން ްއަުޅަގނޑު ްބޭއްވުންކަމުަގއި ްއިްނތިޚާބު ްރިޔާސީ .ްނިމުމެއްގެގޮތުން
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ްގޮސްފަިއާވް ްމަސައްކަތް ްނިމުމުގެ ްއިޞްލާޙުކޮށް ްޤާނޫނުއަސާސީ  1795މިހާރު

ހިސާބުންްމިހިނގާްރިޔާސީްަދއުރުްނިމުމުގެްކުރިންްމިދެންނެވިްތަރުތީބުްން

ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްނާދިރުކަމެއް. ްިނންމުމަކީ ްބާްއަވއި އިންތިޚާބުތައް

ްމިއަް ްމިދެންނެވީ ްއެހެން ްނުދަންނަވާނަން. ްމޭމަހުގެްމުސްތަޙީލުކަމެކޭ ހަރު

ްތަް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްރިޔާސީދަުއުރްޞްުްނިޔަލަށް ްމިހިނާގ ދީޤުކުރެވުނަސް

ް ްޭބއްވުމަށް ްއިންތިޚާބުތައް ްމިދެންނެވި  1800މަސްދުވަްސ5ްްނިމުމުގެކުރިން

ްތަް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްޞްުްލިބޭނެ. ވަހުގެތެޭރގަިއްމަސްދ3ްްުދީޤުކުރާތާ

ްއެހެނިހެއިންތިޚާބުތަކާ ްޤަާވއިދުތަާކއި ްޤާނޫނުތަާކއި ްކަންތައްަތއްްބެހޭ ން

ް ްކުރިންދެންނެވި ްމިމުއްދަތުގެތެރޭަގއި އިންތިޚާުބ3ްްހަމަޖެއްސިއްޖެނަމަ

ް ްފެށުމަކ11ްްީބާއްަވއި ްިރޔާސީދައުެރްއ ްއާ ނޮވެމްބަުރގަިއ

ްމިހިނގާް ްނުހެދިއްޖެނަމަ ްއެހެން ްއަުޅަގނޑުދެކެން.  1805ކުރެވިދާނެކަމެްއކަމުަގއި

ްމަރުޙަލާއެއް ްއިންތިޤާލީ ްނިމުމުން ްްރިޔާސީދައުރު 6ްފަށައި

ދައުރަަކްށްިއންތިޚާބެއްްބާްއވައިްިރޔާސީްައއުްްމަސްދުވަހުގެތެރޭަގއިްހުރިހާ

ްރައްޔިތުންް ްއޭރުްނ ްކުެރވިދާނެކަމެއްުް. ފެށޭވަރުކުރުމަީކވެސް

ްދައުރުފުރިހަމަކުރުމުގަިއް ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަށްެވސް އިންތިޚާބުކޮށްފަިއވާ

ްޢިއްޒަ ްދެވުނީ. ްއިފުރުޞަތު ްރައީސް، ްބާބާތްތެރި  1810މެދުގަިއްންތިޤާލީ

ްޕާރޓީތަކުގެމެދު ްނާދެވެނީ، ްއެއްބަްސވުމަކަށް ްުނވަަތްަގއި އެޕާރީޓއަކަށް

ްހިމެނުމަށްް ްކަންތައްަތއް ްފައިާދވާނެ ްއިންތިޚާބުތަުކގައި އިއްތިހާދަކަށް

ްބޭނުންނުވާތީކަމަްށް ްކަންކަންހިމެނުމަށް ްގެއްލުްނވެދާނެ ބޭނުންވުމާއި

ްދެންނެވިން ްކުރިންެވސް ްޕާރީޓެގްއަޅުަގނޑު ްވާަހަކއަކީ ނުޑގެ ްއަުޅގަ .

ްޑިމޮކްރެޓިްކް ްއިންޞާފުވެިރ ްވީހާވެސް ްދޫކޮށް ްވިސްނުން  1815ނުފޫޒާއި

ްޙައްުޤަގިއް ްރައްޔިތުްނގެ ްމަސައްކަތްކުރުަމކީ ްބޭްއވުމަށް އިންތިޚާބެއް

ްވަކިމީހަކަްށް ްބަލާއިުރ ްެއގޮތުން ްކުރަންޖެހޭެނކަމެކޭ. އަޅުަގނޑުމެން

ްޙު ްކުރިމަތިނުލެޭވނޭ ްހޯދުމުެގްރައީސްކަމަށް ްދަލީލުތައް އްޖަތްތަކާިއ

ްއިން ްވާދަކޮްށގެޞާުާބަދަލުގައި ްކާމިޔާބުްފުވެިރަކމާއިއެުކ ްއިންިތޚާބު ން

ްވިސްނުންްކުރުމާ ްކެންޑިޑޭޓުްނ ްރިޔާސީ ްޕާރޓީތަކުންނާއި  1820މެދު

ްއިންތިޚާބުގަިއް ްމިވެނިމީހަކަްށ ނޑުދެކެން. ްއަުޅގަ މާމުހިންމުކަމުގައި
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ްބޮއި ްއިންތިާޚބު ްއެްއވެސްބަަޔުކްބައިވެިރެވވޭނަމަ ކޮްޓކުރުމަށް

ްއެމީހަާކިއް ްބަަޔކު ްބުނާ ްއެހެން ްނަޒަރުަގއި ްައޅުަގނުޑގެ ނިންމުމަކީވެސް

ްއިންތިޚާބަކަްށް ްދެންނެވިޔަސް ްދަލީލެއް.ްމިހެން ްޖެހިލުންވާކަުމގެ ވާދަކުރަން

ްޤާނޫނުއަސާސީާއިއް ްނުދެންނެިވޔަސް ނޑު ްައުޅގަ ްކެންިޑޑޭޓުންނަކީ  1825ވާދަކުރާ

ްދަށުން ްއިންތިޚާބަކަށްްޝަރުްޤާނޫނުތަކުގެ ހަމަވާބަޔަކަްށްވާންޖެހޭނެ.ްްޠުއެ

ދީޤުްޞްުްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްއަޅުަގނޑުްދެކޭގޮުތަގއިްޤާނޫނުއަސާީސްތަ

ްދައުރަކަްށް ްރިާޔސީ ްއާ ްބާއްވައިނިމި ްއިންިތޚާބު ްރިޔާސީ ކުރީއްސުރެ

ްއިންތިޤާީލް ްއޮންނަންޖެހޭނީ ްހަމައަށް ްހުާވކުރުމާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކު

ްތަ ްޤާނޫުނައސާސީ ްއެއީ ްމިހާރުްޞްުްމަރުޙަލާއޭ.  1830ދީޤުކުރުމާިއިވދިގެން

ްެއކުލަވާލާަފއިާވްމުއައްަސސާތަުކެގް ްޤާނޫނުއަސާސީގެދަށުން ޢަމަލުކުރަމުންދާ

ްޤާނޫނުއަސާސީާއިއް ްޚާއްޞަކޮށް ްވަކިން ްގެއްލޭެނތީ. ްހައިސިއްޔަތު ޤާނޫނީ

ްއަޅުް ްެއގޮތުން ްއޮެވގެންނުވާނެ. ްެއއްެވސްކަމެްއ ނުޑްތަޢާރަޟުވާ ގަ

ްމަޖިލީހުގަިއް ްރަްއޔިތުންެގ ްމަރުހަލާގައި ްއިންތިޤާލީ ދެކޭގޮުތގައި

ްެއވާީން ްއޭރުން ްހިމެނިގެންނުވާނެ. ްމެންބަރެއް ްއެްއވެސް  1835ޢައްޔަންކޮށްފަިއވާ

ްމަރު ްއިންތިޤާލީ ްވީމާ، ްޚިލާފުކަމަކަށް. ލާގަިއްޙަުަޤާނޫނުއަސާސީާއއި

ްދާ ްއިންތިޚާީބ ްެއކުލެިވގެންވާނީ ްމަޖިލީސް އިރާތަކުްންރައްޔިތުންގެ

ް ްއިންތިޚާބުވެފަިއވާ ްމަޖިލީހަށް ްމައްޗަްށ42ްްރައްޔިތުންގެ މެންބަރުންގެ

ނޑުދެކެން.ްހަމައެާއއެކުްއިންތިޤާލީްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުންް ކަމުގައިްއަުޅގަ

ްސިާޔީސް ްޤާނޫނުތަކުގެތެޭރގައި ްއެކުލަވާލާ ްހިންގުމަށްޓަކަިއ  1840އިންތިޚާބުތައް

ްމުހިން ްޤާނޫނުަގއިެވްސ ްބޭނުންތެރިްޕާޓީތަކުގެ ްއެއީ މުކަމެއްދެމުން

ްޕާޓީތައްް ްސިޔާސީ ްމިހާރުވެސް ނޑުެދކެން. ްއަުޅގަ ކަމެއްކަުމގައި

ްއެުކލަވާލެވިފަިއާވް ްޤަރާރެްއގެދަށުން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ހިނގަމުންދަނީ

ްސިޔާީސް ްީވމާ، ްފާހަގަކުރަން. ނޑު ްައޅުގަ ްދަށުންކަން ގަާވއިދެްއގެ

ްމިނިވަްންއި ްވާދަކުރާ ްޕާޓީތަުކެގްޕާޓީުީތަކުން ްސިާޔސީ ްކުރިން  1845ންތިޚާބެްއގެ

ްދެކެން.ް ްއަުޅަގނޑު ްކަމެއްކަމުގައި ްމުހިންމު ްޢަމަލުކުރަންފެށުމަކީ ޤާނޫނަށް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއޮީތ ްދަންަނވާލަން ްއަޅުަގނޑު ްދެން ްރަީއސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްއާެދވިފައިް ްެއއްބަްސވުމަކަށް ްމެންބަރުންގެމެދުގައި ްފަދަިއން، ސިޔާީސްވާ
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ްދެބަިއްްޕާޓީތަކުން ްތިންަބއިކުޅަ ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުންގެ ހުށަހަޅައިގެން

ްހޮޭވް ްއިލެކްޝަްންކޮމިޝަނަކާ،5ްްއަޣްލަބިއްޔަތުން ްއިންތިޤާލީ  1850މެްނބަރުން

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްކޮމިޝަނެއް ްަސރވިސަސް ްޖުޑީޝަލް އިންތިޤާލީ

ް ްއަޅުަގނުޑ36ްްތަޞްދީޤުކުރެވޭތާ ްގާއިމުކުރުމަްށ ުދވަހުގެތެޭރގައި

ް ްތާއީދުކުރާ ްތަޞްީދޤްކުރާތާ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްހަމަެއއާެއކު، 45ްވާހަކަ.

ދުވަހުގެްތެރޭަގއިްއިންތިޤާލީްސްޕްރީމްްކޯޓުްގާއިމުކުރުމަށްެވސްްއަޅުަގނުޑް

ްޢިއްް ްޤާނޫުނއަސާސީްތާއީދުކުރަން. ްރައީސް،  1855ތަޞްދީޤުކޮށްްްޒަތްތެިރ

ްމިހިނާގްރިޔާސީދައުުރ16ްްނިމުނަސްްނުނިމުނަސްް ނޮވެމްބަރުގެްނިޔަލަށް

ްިއޞްލާޙުކުރެވުުންނިމޭ ްއެހާތަނަށް ްޤަބޫލުކުރާގޮުތގައި ނޑު ްއަޅުގަ ނެ.

ްނިމިފައި.ް ްތަޞްދީުޤކޮށް ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއޮންނާނީ ޤާނޫނުއަސާސީ

ްޢާންމުް ްއިންތިޚާބެްއވިަޔސް ްރިޔާސީ ްދެން އެހެންކަމާއެުކ،

ްއެހެްން ްުބނެފައިވާ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްއަދި  1860އިންތިޚާބެްއވިޔަސް

ްޤާނޫނުއަސާީސެގްއިންތިޚާބެްއވިޔަ ްއިސްލާޙުކުރަމުންދާ ްބޭްއވެންާވނީ ސް

ް ްއިޞްލާޙުޮކްށ11ްްދަށުން. ްޤާނޫނުއަސާީސ ްހަމައަށް ނޮވެންބަރާިއ

ްރިޔާީސް ްަދށުން ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްޢަމަލުކުރަމުންދާ ްމިހާރު ނުނިމުނަސް

ްމިް ނޑު ްައޅުގަ ްއަނެްއކާެވސް ްވާހަކަ ްބޭްއވިގެންުނވާެނ އިންތިޚާބެއް

ްހަނދުމަ ްއަޅުަގނަޑްށްފުރުޞަތުގައި ްދަންނަވާލަން. ްއެރުވުމަށް  1865ފުޅުކޮށް

ްވަްއސަލާމްޢަލައިކުްމް ްޝުކުރުދަންނަވަމުން ްރިޔާސަަތށް ްފުރުޞަތަށް ްދެއްވި

ްވަބަރަކާތުހޫ.هللاްވަރަޙުމަތު

ް

ް

ް1870 

ްފުރުޞަތުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުރިްއޔާ އާދެ،

ްފެލި ްއޮތީ ްއަރުވަން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްެއްނަޢީމަްޔޫސުފްްދެއަތޮުޅގެ ށް.

ްދެންް ްމިހާހިސާބުން ްއާދެ، ްވަޑައިގެންނެތް. ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްވާހަކަފުުޅް ްކުީރަގއި ްލިސްްޓގެ ްމިއޮތީ ްއަުރަވން ްފުރުޞަތު އަޅުަގނުޑ

ްޖެ ްވަުގތު ްތެރެއިން ްމެންބަރުންގެ ްއެދިވަަޑިއގަތް  1875ހިގެންްދައްކަވަން
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ްއެރު ްއެްފުރުޞަތު ްވަަޑއިގެންެންތްވުުނއިރު ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެހެންއިތުުރް ްއަިދ ްމަޢާފުކުރައްވާ ްނަންފުޅުތައް. މެންބަރުންގެ

ްއެީއް ްލިސްޓް ްގެންގުެޅވުނު ްމި ނޑަށް ްައޅުގަ ްއާެދ، )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(.

ްއެދެމުންް ްަމޢާފަށް ްލިސްޓަށްުނވާތީ ްދެއްވާަފއިވާ ްއަމީންޢާންމު އެންމެފަހުން

ްދެކުނުބުރީެގްއަޅުގަް ްތިލަދުންމަތީ ްމިޖެހެނީ ްއަރުވަން ްފުރުޞަތު ްދެން  1880ނޑު

ްށް.ްއަޙްމަދުްޢާދިލަޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުް

ް

ް

ްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްމިއަދުެގްބަހުސްްމިްހޫުނވެގެްންމިދަނީްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް

ްްްއަްޙމަދުްާޢދިލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްީޢދުއަޅުަގނޑު ްމި ނޑު ްތިޭބްްއަުޅގަ ްބައިތިއްބާފައި ްކަތިލަން  1885ބާރައަށް

ްހީވަނީ.ް ްއަޅުަގނޑަށް ްއައިސްޖެހޭތީހެން ްަވގުުތ ްކަތިލުމުގެ ްހާ ކުކުޅު

ްމަރު ްއިންިތޤާލީ ްދަންނަވާނީ ްގެންނަންްޙަުައަޅުަގނޑު ްއަޅުަގނުޑމެން ލާއެއް

ްލިޔެފީމުް ނޑަައޅަިއފީމު ްކަ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ނޑުމެން ްއަޅުގަ މިޖެހެނީ

ްފަރާތަްށްރާ ްފުރުއްވާ ްމަޤާމު ްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ްމިހާރު އްޖޭގެ

ް ްއިންތިޚާބުަގިއ ްވާހަކަ.ްކުރިއަށްއޮްތ  1890ބައިވެިރވަަޑއިނުގެންެނޭވ

ްއިންތިޚާބުަގިއް ްއެމަނިކުފާނު އެހެންވުމާެއކީަގިއ

ްއެންމެމުހިންމުކަމެއްް ްގެންަދވާތީ ްވިދާޅުވުމުން ބައިވެިރެވވަޑަިއގަންަނވާކަމަށް

ްމަރުދެވިގެ ްއިންތިޤާލީ ްދެކޭގޮުތގައި ނޑު ްއަުޅގަ ްމިއުޅެނީ ލާއެްއްޙަުަން

ްދަުއުރް ްރިޔާސީ ްމިހާރު ްމަނިކުފާނަކީ ްއެ ގެންނަން.ްއެނގިަވޑަިއގަންނަާވނެ

ްފުރިހަމަކުރަ ްބޭފުޅަކަށްވެފަިއ، ްގެންދަވާ ްކުރިމަތިލައްަވްންމުން  1895އިތުރަށް

ްހުންނަވައިގެންް ްކުރީގަިއ ްވުރެން ްބޭފުޅުންނަށް ްބޭނުންފުޅުވާ

ް ްފައިދާަތކެްއ ްވަރަށްބޮޑެތި ްއެލިބޭ ްެއްކެމްޕޭންކުރެްއވީމާ އެބަހުރި.

ް ްފަރާތަކަްށްފައިދާތައް، ްއެްއެވސް ްއެފައިދާ ްބޭނުންވަނީ ނޑުމެން އަުޅގަ

ްމަރު ްމިއިންތިޤާލީ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއެހެންވެގެން ްއެބަްޙަުަލިބިނުދިނުން. ލާ

ނ ްއަުޅގަ ުެއިތުރުްނ ްއޭގެ ްއަދި ްމަސައްކަްތކުަރނީ.  1900ޑުްމިގެންނަން

ނަޑްށް ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުންތަުކގެތެރޭަގިއ ްހުށަހެޅުއްވި ްމި ދަންނަވާލާނަން

ްހުށަހެޅުންތަކެއް ްޤަބޫލުކުރާ ްއެބަހުރިްވަރަށް ްހުށަހަޅުއްަވއިދެްއާވފައި
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ްހއ.ެގް ްއަދި ްނާޝިދުއާިއ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ދ.އަތޮޅު

ް ނޑު ްއަުޅގަ ްސަމީރު. ްއަޙްަމދު ްމެންބަރު ހެޅުންތަކުގަިއްމިުހށަޢިއްޒަތްތެރި

ް ްބަލާލާއިރު، ްފާހަގަކުރެވޭ ްއެަބ ްމިއ38ްްީައޅުަގނޑަށް ްިއޞްލާޙު.  1905ވަނަ

ްވޯޓަށްެވްސް ްއަދި ްހުށަހެޅިގެން ްމިމަޖިލިސްއަށް ްދެޭކގޮުތގައި އަޅުަގނޑު

އެހިގެންވާނެްއިޞްލާެޙއްނޫން.ްއެހެންްމިދެންނެވީްމިްއިޞްލާޙުގައިްމިވަީން

ްއޭގެް ްސުރުޚީ. ްއަރިމަީތ ްގުނުން. ްމިޤާނޫނުއަސާސީެގްދެދައުރު އިތުރުން

ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްބްރެކެޓްކޮށްފައި ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމި ބޭނުނަމަށް

ްގުނަްން ްދެދައުރު ްބުނެފައިވާ ްމާއްދާ ް..ވަނަ ް)ހ( ްމާއްދާގެ ްދެވަނަ  1910ބާބުގެ

ް 2668ްްފަށާނީ ްދައުރުްނ11ްްނޮވެމްބަރު ްރިޔާސީ ްފެށޭ ްދުވަހުަގއި ވަނަ

ްދެކޭ ްއަޅުަގނުޑ ްމިއީ ްގުޭޅވެްސްފެށިގެންނޭ. ްިމބާބާ ްއިންތިޤާލީ ގޮުތގަިއ

ްމިއަްށް ްރިާޔސަތުން ްއުންމީދުކުރަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ، ބައެއްނޫން.

ްމީ ްދަންނަވަން ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްނަައއްަސވާކަމަށް. ގަިއްވޯޓަކަށް

ް ްބާއްާވއިރު، ްމިންވަރުްއިންތިޚާބުތައް ްފޯރުވާ ްނުފޫޒު  1915އިންތިޚާބުތަކުަގއި

ްވަ ްމިހިރީ ްމީގެކުރީަގިއްއަޅުަގނޑު ނުޑ ްއަުޅގަ ްދެކިފައި. ްގާތުން ރަށް

ްއަޅުަގނުޑް ްެއކަމާބެހޭގޮުތން ްދައްކާފަިއވާނެ. ްވާހަކަ ޖަލްސާއެްއގަިއވެސް

ްއޭެގއިތުރުްން ްހައިލައިޓްކުާރކަށްނެތީމު. ްެއަކން ްޖަލްާސގަިއ، މިއަދުގެ

ްއެންމެ ްދެކޭގޮުތގައި ްައޅުަގނޑުެވސް ްދަންނަވާނީ ްލޯކަލްްއަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ

ްއަިދްްކްޝަންތަކޭއިލެ ްއިެލކްޝަން ްޕާލިމެންޓްރީ  1920ާބްއވަންޖެހޭނީ.ްއެއަށްފަހު

ްއެހެްން ްޭބއްވިާދނެއޭ. ްއެކުެއީކގައި ްހޮުވން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްއެބަހުރި.ް ްސަބަބުތަކެްއ ްގިނަ ްވަރަށް ނޑު ްމައިގަ މިހަދަންޖެހޭ

ްކުރިްން ްއިންތިޚާބު ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ްނަންނަގާވެނެްބާއްުް ްޔަޤީނުންވެސް ްހަމަ ްފައިދާ ްނާޖާއިުޒ ްއޭގެ ް،ަވއިފިނަމަ

ްހެކިނަންގަވަމު ްއޭެގ ްގެންަދވަނީެވސް. ްަދންނަވާލާނަން.ްްން  1925ައޅުަގނޑު

ްބަޖެ ްބޮޑު ްވަރަށް ްއެަބއޮތް ްތީމުގެއަށް ްދެއްވާަފިއްމިހާރުވެސް ޓެްއ

ް ްއެކަަމކު،ްއެބޭސްފަރުވާއަށް، ްބަޖެޓެއް. ްރުފިޔާގެ ްމިލިަޔން ބަޖެޓުްންއެތައް

ްޙަޤީޤަތެއް.ް ްެތދު ްމިދަންނަވަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްކޮންބަޔަކަށްތޯ. ްލިބެނީ ފައިސާ

ްނިސްބަ ްއަޅުަގނޑު ްރަެށއްކަމުަގިއވާ، ްއަޮތޅުގެ ހދ.ކުޅުދުއްފުށީެގްްތވާ
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ް ްދެކިޑުީނ19ްްރައްޔިތަކު ްސިޓީެއއް.ްއޭަނއަކީ ްލީ ްތީމުގެއަށް  1930ފެބްަރވަރީަގއި

ްހޮސްޕިޓަލު ްައއި.ޖީ.އެމް.ެއްޗ ްއޮްތްފެއިލްެވގެން ްއެޑްމިޓްޮކށްފައި ގައި

ްދި ްެއއްމަހާ ްގުޅި. ުައްފަހަރަކު ްއެތަ ްައއި.ޖީ.އެމް.ެއްޗްޕޭޝަންޓެއް. ހަދުވަސް

ްއެ ްއިންޑިާއައށް ްފުރައިގެން ްޖަވާބެްއނުލިބި،ްއޮވެަފއި ްސިީޓއަށް ޚުދުްދިޔައީ

ް ްދެއްވާތޯ.13ްްއަޅުަގނޑު ްަޖާވބެއް ްއެސިޓީއަށް ްގުޅިން ްތީމުެގއަށް ފަހަރު

ްނު ްޖަވާބެްއ ްެއއުޅެނީ.ްއަދި ްޙާުލގައި ްއިންިޑާއގައި ްގޮްސ ްިމއަދު  1935ދެްއވައޭ.

ނޑުމެނ1566ްްް ްއަޅުގަ ްޙާލަށް. ްއޭނަގެ ްބޭނުންވޭ ްމިއަދުވެްސ ޑޮލަރު

ްފައުންޑޭޝަންް ްވިލާ ްމިޖެހެނީ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްކޮންމެކަމެއްަގއި މިކަހަލަ

ކިޔާްތަނަކަްށގޮސްްއެތަނުަގއިްއިންނަވާްޤާސިމްްއިބްރާހީމްްިކޔާްބޭފުޅެްއެގް

ްއެހެންވީމާއަ ްހޯދަން. ްއެހީ ްއެ ްޮގވާލަންް، ރިހުން ްިމއަދު ނޑު އަުޅގަ

ްޙަވާލުޮކށްލައްަވއިގެްން ްފައުންޝަނާ ްވިލާ ްބަޖެޓް ްދެްއވާފަިއއޮތް  1940ތީމުގެއަށް

ްެއކޮށްދެއްާވގޮތަްށް ްފައުންޑޭޝަނުން ްވިލާ ްރައްޔިތުންނަށް ނިކަމެތި

ްއިޚްލާ ްއޭރުްނ ްނިކަމެޞްުްޚިދުމަތްކޮށްދެއްވާށޭ. ތިްތެރިކަމާެއކީަގިއ

ްސިޓީެގް ްމި ްމިދަންނަަވނީ ްައޅުަގނޑު ްބޭސްކުެރޭވނެއޭ. ްއެ ފަޤީރުންނަށް

ް ްކޮޕީ ްމީ ްލީ. ްމިހާރ19ްްުތީމުގެއަށް ްކޮޕީ ްސިޓީެގ ްލީ ފެބްރަވަރީގައި

 1945ްބޭސްފަރުކާރުކުރަމުންްއެްގެްނދަވާ...

ް

މާުޒކުރަްއވަިއގެްންޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމިހުށަހެޅިފައިާވްހުށަހެޅުންތަކަށްްއަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްެދއްުވންްއެދެން.ްގޮސްވާހަކަފުޅުކުިރއަށްގެންް

ް

ްްމެްނބަރުްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްމިތަނުގަިއްޙަްއަޅުަގނޑު ްރަީއސް ްޢިްއޒަތްތެރި  1950ްިއރާންވެއްޖެ

ްްްއަްޙމަދުްާޢދިލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނަމަވެސް ްއަރިމަތިން ްމަޢުޟޫއާއި ްބޭފުޅުންވެސް ްުގޅޭކަހަލަގޮތަކަްށްއެހެން

ްމިވާހަކަދެއްކީާމްް ްައޅުަގނޑު ްއެކަަމކު، ްގެްނދެވީ. ްދައްަކވަމުން ވާހަކަފުޅު

ްވާހަަކާއިއް ްމިދައްކާ ްއަޅުަގނޑު ްިއންބޭފުޅަކަށް ްރިާޔސަތުަގއި ފަހަރެއްގައި

ްއެވިދާުޅވީ.ް ްއެެހން ްކަންނޭނގޭ ްުގޅުންހުރީމާ ްސިަފއެްއގައި ކޮންމެވެސް

 1955ން.ްދެންްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގްޢިއްޒަތްތެިރްއަޅުަގނޑުްކުރިއަށްްގެންދާނަ

ްމެންބަރުް ްިޢއްޒަްތތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްަވޒީރުންގެ ްމަޢާފްކުރައްވާ، މެންބަރު.
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ްއެީއް ްާތއީުދކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްާވހަކަފުޅަށް ްދެއްކި ްޙަމީދު ޙަމްދޫން

ްިމް ްވާހަކަ ްައއިސްދާނެ ްހީނަރުކަމެއް ްރާއްޖެއަްށ އިޤްތިޞާދީ

ނޑުްދަންނަވާީންއިންޞާފުްންޝަނަލްްޕީރިއަޓްރާންސި ްޑގެްެތރޭގައި.ްއަުޅގަ

ްއިންޞާފުް ްއެކަަމކު، ްނުވާެނއޭ. ްެއކަމެއް ްކޮށްފިއްޔާ  1960ކަންތައްތައް

ް ްަމކަރާއި ްކަންތައްަތްއްީޙުީއެްއކިބާކޮށްފައި ްއޮުޅވާާލ ްވޯޓު ލަތްހެދުމަށް

ްރައްޔިތުންނަށްް ްއެއީ ްކަންތައްތަކޭ. ްނުދާނެ ްނުެވ ްެއކަންތައްަތއް ކޮށްފިއްޔާ

ްހިނގާދިަޔްްމިހާރު ްކަންަތއްތަްއ ްވޯޓުެގ ްީމެގކުރީަގއި ބަލަހައްޓައިގެން

ްކަންތައްތަްއް ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާެނ ްެދން ްނުތިބޭނެއޭ. ގޮތަކަށް

ްްހިނގަމުންދާގޮތް. ްޚަބަރުްމިހާރުވެްސ، ްދެންމެައކުވެްސ ްދާދި ނޑަށް  1965އަުޅގަ

ތުްންރައްޔިްލިބުންްގޮތުަގއިްހދ.ްކުޅުދުްއފުށީގެްރަށުްއޮފީސްްބަންދުނުޮކށް

ްކުރިްކަހަލަވަނީ،ް ްއޮފީސްްޙިޞާރު ގޮަތކަށްްމީހުންްއެބަްތިބިކަމަްށްްރަށު

ްލިބުން. ްމަޢުލޫމާތު ްސަބަބުތަކަީކ،ްްއަޅުަގނޑަށް ްމިވާންޖެހޭ އެހެން

ްހަމަައްށް ްމިއަދާއި ްފެށިގެން ްމަހުން ްރަަމޟާން ްމިދިޔަ ހދ.އަތޮޅުަގއި

ްކަަހލަ ްބޭނުންވާ ްރައްޔިތުން ްއަތޮުޅވެރިެއއްނެތް.  1970ގޮތްގޮތަކަްށްްއަިއއިރު

ްދައްާކް ްޖެހިގެން ްމައްސަލަ ްވާހަކަ ްނިޒާމެްއގެ ްނަރުދަމާ ްނުވޭ. ކަންތަކެއް

ްމިހިރަް ްމިހިރި ްމިދަންނަވަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންވިމާ، ްެއއީ. ވާހަކަެއއް

ކަންތައްތައްްހުރުމާއިްއެީކަގއިްއަޅުަގނޑުމެންްއެބަްބޭނުްނވޭްމަރުޙަލާތަކެއްް

ްމިފުރުޞަތުގަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެޓޯލްްސްގެންނަން. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޮގވާލަން އި

ްމި ްތެޭރގަިއ ްމުސްތަޤްބަލެއްގެ ްއަވަސް  1975އަތޮޅަްށްހދ.ނިސްޓަރަށް

ނޑުްދަންަނވާލާނީ،ްދެްއވާއިއަތޮޅުވެިރއަކުްހަމަޖައްސަް މީަގިއްށޭ.ްދެންްއަުޅގަ

ްޤާނޫނުއަސާސީެގް ްމިފާސްކުރާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްތެރޭގައި ހުށަހެޅުންތަކު

ްދައުރުް ްމަޖިލިސްގެ ްމަޖިލީހާގަރައްޔިތުން ްިއ،ްރަްއޔިތުން ވަަނ4ްްބެހޭގޮތުން

ްހުށަހެޅުމެއްް ްގޮތަކަްށވެްސ ްކަހަލަ ްހިފެހެއްޓޭ ްބާރެްއ ްެދވިފަިއއޮތް ބާބުގައި

ްކަންތައްތަކަީކް ްއެކަހަލަ ްއެހެންވިމާ، ްއެބޮތް.  1980ހުށަހަޅުއްވާދެްއވާފައި

ްވިހާވެްސް ްމިެއދެނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްނޫން. ްކަންަތކެއް ްޤަބޫުލކުރާ އަޅުަގނޑު

ްތަޞްދީޤްކުރެިވްއަވަހަ ްއިޞްލާޙުކުެރވި ްމިޤާނޫނުއަާސސީ ކަްށ

ްފޮނިމީރުކަންް ްލިބޭ ްމިޤާނޫނުއަސާސީއިން ްމީެގ ްހަމައަށް ރައްޔިތުންނާއި
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ްމީގެއިތުރުން ްްލިބުން. ްބޭނުން، ްދަންނަވާލަން ރައްޔިތުްނެގްއަުޅަގނޑު

ްކަންތައްތަްއް ްުކރީ ްމީގެ ްެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ްއިންތިޚާބުގައި  1985މަޖިލިސްގެ

ފައިހުރިްގޮތް.ްއެހެންވިާމ،ްއިެލކްޝަންްކޮމިޝަުނގެްަދއުރަކީްވަރަްށްހިނގާ

ްއޮްތް ްއެހުށަހަޅުއްވާަފއި ްމިހާރު ްދަންނަވާނީ. ްއަޅުަގނުޑ ްދައުރެކޭ މުހިންމު

ް ްމި ްޭއގެއިތުުރން ްއަދި ްާތއީދުކުރަން. ނޑު ްއަޅުގަ 19ްހުށަހެޅުމަށް

ްބަ ްއެބޮތް ްދެހުުުހުށަހެޅުމެއް ްތިއްެބިވ ްމިތާ ްޕާޓީއަކަށް،ްސކުރަްއވަިއގެން

ް ްމެދުގަިއްއަދި ްބޭުފޅުންގެ ްނިޞްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ްޕާޓީއަކަށް  1990ތިން

ް ްއޮތް ްނިންަމވާފައި ްގޮތަކަށް ްއަޅުަގނުޑ19ްްއެއްބަްސެވވޭ ހުށަހެޅުމެްއ.

ްދަންނަވާލާނީ،ް ްއަޅުަގނޑު ްދެން ްތާއީދުކުަރން. އެހުށަހެޅުންތަކަށް

ްޝުުކރުވެ ްމިންވަރަށް ްލިބޭ ްދަންނަވާލާނީ ރިެއއްނުޭވ،ްނިންމާލަމުން

ނުކަމުގަިއްނުވޭ،ްމިބޭވެރިކަމަށްްފޫހިްައދިވެސްްނުވޭ،ްދުނުންތަކެއްްފުބޭުޭމި

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްޝުކުރިްއޔާ ްހުސްވަމުންދޭ. ްނަގާ ްތަކެތިވެސް ްހުރި  1995ލިބޭން

ްރައީސް.ް
ް

ްިއއްެޔއާއިްންްބެހޭގޮތު.ްއާދެ،ްއިންތިޤާލީްބާބާޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްަރީއސްްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް

ްމިޢިއްޒަތްތެިރްްއަްޙމަދުްާނޝިދުްާވހަކަެދއްކެުވން: ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްދުވަުހ ްމިދެތިން މިއަދުއާއި

ްބަ ްދިގު ްވަރަށް ްރައީސް،ްހުްމަޖިލީހުގައި ްޢިއްަޒތްތެރި ްކުރަމުންދަނީ.  2000ސްތަކެއް

ްބާބަށްް ްިއންތިޤާލީ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްފަދަިއން އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ްމިހުށަހެޅުންތައްްއަ ްއަދި ްހުށަހަޅާފައި. ްހުށަހެޅުމެއް ްވާނީ ޅުަގނުޑވެސް

ްއެހެންނަމަވެސް،ް ްމަސަްއކަތްކުރީމު. ްވަރަށް ްައޅުަގނޑުމެްނ އެްއގޮތްކުެރވޭތޯ

ްމިހި ްއެްއގޮތްނުކުެރވި ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްކަންތައްތަަކީކްމީގެތެރެއިން ރި

ްޖެހި ްވަރަށް ްއެކަންަތްއތަކާއި ްމިއަދު ްކަންތައްތަކެއް.ްޙަޤީޤަތުގައި  2005ލުންވާކަހަަލ

ްހުށަހަޅާފައިއޮްތް ްައޅުަގނުޑ ްމިއޮންނަނީ ްކަންބޮުޑވުމެއް ްއެންމެ މީގެތެރެއިން

ް 44ްހުށަހެޅުން ްބާއްާވް، ްިއންތިޚާބު ްރިޔާސީ ްދަށުން ްޤާނޫނުއަސާސީ ެއއީ

ްއެމަޤާމާިއް ްީމހަކު ްއިންތިޚާބުވާ ްމަޤާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ

ްޙަުަ ްޮނވ11ްެވާލުވަންދެން ްދ2668ްަމްބަރު ްހިންގާީންއުްފެށިގެން ލަތް

ްދެބަިއް ްކުޅަ ްތިންބައި ްއެމަޖިލީހުގެ ްވޯަޓކުން ްމަޖިލީހުގެ ްިސއްރު  2010ރައްޔިތުންގެ



 74 

ްއިންތިޚާބުކުާރް ލަްތްއުުުމެންބަރުންެގްމަްއޗަށްްެއކުލެވޭްދ5ްްައަޣްލަބިއްޔަތުން

ްއެއްބަް ްއިނީމާ ްހުށަހަޅާފައި ްއަޅުުުަގނޑު ްމިގޮތަށް ްމަޖިލީހެކެވެ. ިއްހިންގާ

ްކިހިނެ ްމި ްކުރާކަމެޭކ، ްކޮމިޓީއަކުން ްމިީއ ްވިދާޅުވޭ ްއެބަ އްހެއްޔޭ،ްބޭފުޅުން

ް ްރައްޔިތުްނގެ ްެއއްޗެިހވެްސްމިހާރުވެސް ްކޯރަާމއި ްކޮމިޓީތަުކގެ މަޖިލިސްގެ

ްދަ ްކިހިނެއްެހްއޔޭ ްކޮމިޓީއަކަްށ ްމިގޮަތށް ްދެން  2015ލަްތްއުުުހަމައެއްނުެވޔޭ.

ްތިމަންނެމެންނަށް ްމިީއ ްހަވާލުކުރާނީ. ްކަެމއްނޫނޭ.ްްހިންގަން ތާއީދުކުރެވޭ

ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްބޭފުޅުންނަކީ ްގިނަ ްވާހަކަެދއްެކވި މިގޮތަށް

ްތާއީެދްއް ްމިަކމެއް ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރުން، ޢިއްޒަތްތެރި

ުްވެްސް ްަހއިރާނެއް ނޑު ްއަުޅގަ ްނުކުރެވޭނެ، ްާތއީދެްއ ްމިކަމެއް ނުކުރެވޭނެ.

ްޤަބޫ ްއެކަަމކު ްމިއީ ްއިނގޭތޯ. ްމިއަދުވެްސްނުވޭ ްނުކުިރަޔސްުް  2020ލުކުރިޔަސް

ްމަޤާމުގައި ްކަމުގެ ްމަރާލައިފިއްޔާުމްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްލޯ ްބޭފުާޅ ހުރި

ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްނުކުރިޔަސް ްޤަބޫލުކުރިޔަްސ އަތުަގިއްްއަޅުަގނޑުމެން

ް ްޤާނޫނުއަސާސީން، ްމަޖިލީހެއްްމިއޮތް ްމިަކހަލަ ްހަމަ މިާޤނޫނުއަސާސީންވެްސ

ްއުފައްދަންޖެ ްއެއީ ްކުރާށޭ.48ްްހޭނެ، ްމިކަން ްމިބުނަީނ ްމާއްދާގަ ވަނަ

ްމިތަނަށްް ްއިޖާދުޮކށްގެން ްެއއްެޗއް ްއާ ްމިއުޅެީނީކ  2025އަޅުަގނޑުމެން

ްލީް ްބާބެއް ްމިފަދަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްުކރަންޖެހޭނެ. ްމިކަން ލައިގެންނެއްނޫން.

ްދިް ްމިތަނުގައި ްބޭނުްނވަނީ ްއެްންޑްއަޅުަގނޑުމެން ްފްރީ ްމިިކޔާ ވެހިރާއްޭޖގަިއ

ްމިހާރުްފެ ްމަގުފަހިކޮްށދިނުމަށް. ްބާއްވަްނ ްއިލެްކޝަނެްއ އަރ

ްއަެނއްާކް ްބޭުނންފުޅުވޭ ްއެބަ ްބޭފުޅާ ްަމޤާމުގައިހުރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ

ްމިބުނަނީް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްއިންތިޚާުބގައި. ްމި  2030ވާދަކުރަްއވަން

ްކޯ ްމިއީ ްއިންތިޤާލީ، ްފަށާށޭ. ްއެއްވަރަުކން ްއެންމެން އްެޗއްތޯ.ްހުރިހާ

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ނޑުމެންނަށް، ްއަުޅގަ ްއެކަމަކު ްނުދަންނަމޭ. އަޅުަގނުޑ

ނަޑކަށްްކިާޔް ނޑުމެންްގެންގުޅޭްހަރުގަ ވިސްނޭގޮުތަގއިްއިންތިޤާލީްއަީކްއަޅުގަ

ްއަރަން،ް ްެއންމެން ްމިއުޅެނީ ްރުކަށް ްދިވެހި ްގޮަތކީ ްއުޅޭ ްިމވެގެން އެްއޗެއް.

ްމިރުށް ްއެކަމަކު ްހިފަން. ްބޮންތީަގއި ްއެަކުކްްއޭގެ ްކުޑަކުޑަކޮށްހުއްޓާ  2035ވަރަށް

ްއެބަ ްވެއްޖެ.ްއޮއަރާ ްބޮޑު ްވަރަށް ްރުށް ްއިންދާ ްއަރާ ްއެކަަމކު ްރުކަށް. ތް

ްމިދެނީް ްައޅުަގނޑުމެން ްއެހެންވިމާ، ްފޭބޭކަެށއްނެތް. ްމީގެއިން މީނައަކަށް
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ްފައިބާޭށް ްރީއްޗަށް ްވަރަށް ްއަވަހަށް. ްފައިބާށޭ ްމިބުނަނީ ްދީފައި ނެޑއް. ހަރުގަ

ް ްމީނަ ްގަެނއޭ.ްބުނީމާ ްބިރު ްވެދާނެއޭ.ްއަުޅަގނޑު މިބުނަނީްނުކެރޭނެއޭ،ްބަން

ްދެންް ްއެންމެން، ްމިބުނަނީ ްމީނަ ްއެކަމަކު ްއަާރށޭ. ްއަލުން ްފައިބާފައި  2040އަލުން

ްކާށި،ް ްވައްޓަނީ ްބޮލަށް ްމީނަ ްެއކަމަކު ްމީގެއިން. ްބަލާށޭ ްއަރާ ްމީހުން ތިބި

ްއި ްމި ްއަރާނީ.ްމިއީ ްމީހުންގެ.ްކިހިނެއްތޯ ްއުޅޭ ްއަރަން ްބާބަކީ.ްދެން ންތިޤާލީ

މިކަމެއްްރަނގަޅެއްްނުވާނެްިއނގޭްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމިކަމެއްްރަނގަެޅްއް

ްމިއަުދް ްމިއީ ްކޮމިޓީެއއްނޫން. ްިމއީ ްއެނގޭ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ނުވާނެ.

ްއިޤްތި ްކަމެއް.ްމިޤައުމު ްކުރަންޖެހޭ ްބޮޑުްޞާުާއަޅުަގނޑުމެން ްވަރަށް  2045ދީގޮުތން

ް ްާދނެ ްެވއްޓިގެން ނަޑކަށް ްރަނގަުޅްވަުޅގަ ްިމތަނުގައި ްރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްމިކުރަނީ.ް ްކީއްތޯ ްހަމަނުޖައްސާދީފިކަމަށްވަންޏާ. ްނިޒާމުތަކެއް އިންތިޤާލީ

ްހުށަހެީޅް ްއިޞްާލޙުތަކެއް ްބޮޑެތި ްޤާނޫނަށް ްސިވިްލްސަރިވސް ކީްއވެުެގެންތޯ

ްމަނިކުފާނުގެް ްދަންނަވަްނތޯ ްރައީސް، ްިޢއްަޒތްތެރި ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްްއަންހެން 15ްްދަރިފުޅު، ްމަނިކުފާުނ18ްްއަހަރު ްދަރިއަކު  2050އަހަުރގެ

ބަލާބޮޑުކޮށްފައިްބަަޔކުްމީހުންްއޭނާގެްިޢއްފަތްތެރިކަންްފޭރިަގންނަތަންްބަލަންް

ްމިތާް ްނޫނަސް ްމަނިކުފާނު ްއަދި ްއެްއވާހަކަ. ްމިއީ ްހުރެވޭނެތޯ. މަނިކުފާނަށް

ް ްދޫކޮށްލީ. ނޑު ްއަުޅގަ ްމިސުވާލު ްމެންބަރުންނަށް ްހުރިހާ މިއަުދްތިބި

ްދިވެހިް ްއަުޅަގނޑުމެން ްޤައުމު ްަޤއުމު،ްމިކުަޑކުޑަ ްދިވެހި ްމި މިދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްކީއްތޯ.ް ްމިކުރަނީ ްގެނައީާމ ްމިހިސާބަށް ްމަސަްއކަތުން ްލޮބުވެިތ  2055ރައްޔިތުންެގ

ްހަދަިއގެން،ްމަލްޓި ްމިޤައުުމެގްޢިއްފަތްތެރިކަންްގޭންގް ްހަދައިގެން ްގޭންގް ޕުލް

ްައޅުގަ ްމިކަން ްމިއުޅެީނ.ްފޭރިގަންނަުަނީ. ްކަމުނުގޮްސގެން ނޑުމެންނަށް

ްއަޅުަގނޑަްށް ްހުއްޓުވާނަްނ. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިކަްނ ްރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްދާއިރާަގިއް ްވިޔަާފރީގެ ްއަޅުަގނޑަކީ ްކުރާނަން. ްމަސައްކަެތއްވެސް ކުރެވުނުހާ

ނަޑށްްލިބިފައިހުރިްެއއްެޗއްެވސްްއެބަހުރި.ްހުރިހާް  2060އަޅުަގނޑުމެންނަށް،ްއަުޅގަ

ްމިހިރީްއެއްް ްކުރުމަށް ްމަަސއްކަތް ްމިކަމާއިގެން ްހެޔޮ. ްިދޔަްސވެސް ޗެއް

ްއަންހެނުންނަށްް ނުޑެގ ްއަޅުގަ ްެކރިހުރެ. ްވަރަށް ތައްޔާރަށް،

އިރާދަކުރެްއިވއްޖެއްާޔްއަުޅަގނޑުގެްެދކުދިންްބަލަިއގެންްކާްނދީގެންްުއޅެވޭނެ.ް

ް ްޭގންގް ްމީގެ ްފޭރިގަނެގެން ްޢިއްފަތްެތރިކަން ްމިޤައުމުގެ ހަދައިގެންްއެކަމަކު
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ްބަލާކަށްްމަލްޓިޕް ްފޭރިގަންނަތަން ްޢިއްފަތްތެރިކަން ްމިޤައުމުގެ ްރޭޕްކޮށްގެން  2065ލް

ެއކު.ްޢިއްޒަތްތެިރްން.ްމިބުނަނީްވަރަށްްސާބިތުކަމާއަޅުަގނޑުމެންނެއްްނުތިބޭނަ

ރައީސް،ްމިފަދަްބާބެއްްހުށަހެޅީމާްބުނާނީްކޮމިޓީއަކުންނޭ.ްއަޅުަގނޑުްހީުކީރް

ްއަބްދުއްްގެރައީސުލްޖުމްުްހޫރިއްޔާ ްމެންބަރު ްނާފިޒުްޢިްއޒަތްތެރި ރަޝީދު

ނުޑް ުުގަ ްއަޅު ްބުީނމާ ްކުެރވޭނެ ްކަން ްމިކަހަލަ ްކޮމިޓީއަކުްނ މިވާހަކަދެއްީކ،

ްާއް ްވާަހކަެއއްކަމަށް. ްދެއްކި ްވީމާ ްއާ ްމިކަމަށް ްއެމަނިކުފާނު  2070ހީކުރީ

ްމުިޅް ްމިތަނުގައި ްާވގޮތް. ްކިޔާފިްއޔާ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވީމަކާނޫން،

ްއަދިްްމުރުއުުު ްމެންބަރު، ްޢިްއޒަތްތެރި ްަރއީުސލްޖުމްހުރިއްޔާގެ ހޭދަކުރަންވީ

ްރައީސް.ް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުން ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްޒާހިރު، އަޙްމަދު

ްއެީއް ްގޮތަކަށް. ްމިކަހަަލ ްމިކޮޅަށް، ްފެނިވަޑައިގަތީ މިމަނިކުފާނަށްވެސް

ްކިޔަ ްމެންބަރު ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްެއއީ  2075އްޔާމުން.ްފިްއިކީްއވެގެންތޯ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްކޮންކަަމކާތޯްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްބިރުފުޅުްގަންނަންވީ.ް

ްދުވަހުަގިއް ްހިންގެިވ ްމޯލްޑްިވސް ްއޮފް ްބޭްންކ ްވިދާޅުވީ މަނިކުފާނޭ

ނޑަްށް ްއަޅުގަ ްވިދާުޅވާބަލާށޭ. ްކަންތައްތައް ްުހރި ްކޮށްދެއްވާފައި އެމަނިކުފާނު

ްތިބި ްކުރިމަތިލާފައި ްމިހާރު ްއެބޭފުޅުންނާިއްްއެބަފެނޭ ބޭފުޅުން.

ްފެއްޓިޔަސްް ްދައްކަން ްމިއަދު ްޖެހިލުންވަނީ. ްކީްއެވގެންޯތ  2080ވާދަފުޅުކުރަްއވަން

ްކަންތައްތަުކެގް ްކޮށްދެއްވާަފއިހުރި ްެއމަނިކުފާނު ްނިމެންދެންވެސް މިއަހަރު

ްކަންަތްއް ްގިނަ ްއެާހ ްނުލާނެ. ްކޮޅުން ްަދއްާކ ްއަޅުަގނޑު ވާހަކަ

ްބޭފުަޅކު ްމިއުޅެީންްކޮށްދެއްވާަފއިއޮތް ްބޭފުުޅންނާއި ްތިބި ްދެން ީކއްެވގެންތޯ

ޖެހިލުންްވެގެން.ްބަލަްވާދަކުރައްވަްނވީނޫންތޯ.ްއެމަނިކުފާނުެގްރައްޓެހިންވެްސް

ްތިބިް ްކޮްށދެއްވާފަިއ ްކަންަތއްތައް ްދަންނަީމހުންވެސް، ްމިތަނުގައި،  2085ތިބޭނީ

ްކޮބާތޯ ްވާދަކުރަްއވަްނވީނޫންތޯ. ްެއއްވަަރކުން ްނިކަން މިތަނަށްްްބޭފުޅުންވެސް.

ްމިއުޅެނީް ްނުކެރިގެން ްމިކަމަށް ްގެނެސްދެއްވަްނީވނޫންތޯ. ހަމަޖެހުން

ްލަްއާވް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންވިމާ، ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ކީްއވެގެންތޯ

ނޑުމެންްަދއްކާނަން،ްއަުޅަގނޑުމެންްވަރަްށް ުަކަދައްކަނީ.ްއަުޅގަ މިފާޑުގެްވާހަ

ްޢިއް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްމިވިދާޅުވަނީްކެރިގެން.ްދެން ްމެންބަރުން  2090ްޒަތްތެރި

މިއީްކުަޑކުޑަްކޮމިޓީެއކޭ.ްކޮިމޓީއެްއގެްމީހުންނަކަށްްމިބާވަުތގެްކަންަތއްތަެކްއް
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ްދޫކޮށްލެވޭނީ.ް ްޤަުއމު ްކިހިނެއްހޭ ްހަމައެއްުނވާނޭ. ްކޮމިީޓއެއް ނުކުރެވޭނޭ،

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްޤަބޫެލއްނުކުާރނެ. ްރައްޔިތުންނެއް ްދިވެހި ްިމއަދު މިވާހަކައޭ

ްރައީ ްހުށަހެޅުނު ްމިބާބަށް ްއޮތީ ްދަންނަވާލަން ްއަޅުަގނޑު ްދެން ެގ38ްްސް،

ްބޭނުމަށް،ް ްމިޤާނޫނުއަާސސީގެ ްމާނަކުރުން، ްަރއީސުލްޖުމްހުރިއްާޔގެ  2095ގޮތުަގއި

ް ްބާބުގެ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްދައުުރ2ްްޤާނޫނުއަސާސީ، ްމާއްދާގެ ވަނަ

ނުޑެވސްގުުު ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުން ްއޮތް ްމިހުށަހަޅާފައި ޤަބޫލުކުރާްްނާގޮތަށް

ްމާއްދާެއއްނޫން. ްހުށަހެޅޭނޭ ްމިއަްށ ްއިންތިޤާލީްްގޮތުަގއި މި

ްލާކަށެއްނުޖެހޭނެ.ްކަންތައްތަކަކާ ްިމޗެޕްޓަރަކަށް ްމާއްދާއެއް ްމިކަަހލަ ބެޭހގޮތުން

ްާބް ްޤާނޫނުއަސާީސއޭ، ްއާ ްމިޤާނޫނުއަސާސީ، ްހީވަނީ  2100އަޅުަގނޑަށް

ްަބޔަކަށް ްވާހަކަދެއްކި ްމިތާ ްކިަޔއިގެން ްފަްޤާނޫނުއަސާސީއޭ މްްހުުުއަލުން

ްމައުމޫންް ްއަްލއުސްާތޛް ްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްކަންނޭނގެ ކުރެވުނީ

ްވަރަްށްޢަ ްއެކަން ްކުރިމަތިނުލެވޭނެކަމަށް. ްއޮްތގޮތުން ްމިހާރު ބްދުލްޤައްޔޫމް

ްބޮޑުް ްވަރަށް ްތިމަންނާމެންނަށް ްހުށަހެޅީމާ. ްމީތި ްމިގޮތަށް ްޔަޤީންވެއްޖެ ބޮޑަށް

ްއެެހން ްހެދިއްޖެކަން. ްއޮތްްމިސްޓޭކެއް ްލާފައި ްރަނަގޅުކުރުަމށް ްއެކަން  2105ވިމާ،

ްރަނގަޅުކުރަް ްއެކަންްއްވައެްއޗެއް.ްެއކަން ްމިއޮތީ ްމިހާރު ްބޭނުންފުޅުވިަޔސް ން

ްމިތާމިތިބީް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނުލެވޭނެ. ްމިމާއްާދައކަށް ްޮގއްސަ. ފާއިތުވެ

ށްްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ްބަްތކަްއކާްކުޭޅކަށެއްނޫން.ްމިކަހަލަްިއންތިޤާލީްބާބަކަ

ްމަނިކުފާނުވެސްް ްމިއީކީ. ްއެއްެޗއްެވްސނޫން ލާންޖެހޭ

ްމަޖިލީސްް ްޢިއްަޒތްތެރި ްމި ްމިހާތަނަށް  2110ވިސްނާަވޑަިއގަންނަވަންޖެހޭެނ

ްވަރަްށް ްަމނިކުފާނު ްއަމާންއޮމާންކޮށް ްވަރަށް ްހިންގަވާފައިއޮތީ މަނިކުފާނު

ްމިއަ ްމިއީ ްނޫޅުްއާވތީ ްކުރައްވަން ްކަމެއް ްމިފަދަ ށްްކެތްތެރިކަމާިއއެްއކޮށް.

ްބަލާލާއިރުގަިއް ްމާއްދާތަކަށް ްހުރި ްދެން ްއަޅުަގނޑު ްބާބެއްނޫން. ލާންޖެހޭ

ްހުރިހާް ްެއއްބަްސވެވިަފއި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްެއްއގޮތްކޮށް އަޅުަގނޑުމެން

ްއެހެިރް ްއެއްބަްސވެވިަފއި ްގްރޫޕްތަކުން ްހުރިހާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ  2115ކޮމިޓީތަކުން

ނޑަށްްވަރަްށްމާއްދާތަކަކީްައޅުަގނޑުމެންްެއއަށްްވޯޓު،ްހަމަ ަގއިމުެވސްްައޅުގަ

ްމިހިސާބުންް ްމާއްދާތަެކއް. ްގެންދެވިުިފައިހުރި ްލެވެލްއަކަށް ހިތްހަމަޖެހޭ
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ްޢިްއޒަތްތެރިް ްޝުކުިރއްޔާ ްއިށީންނާނަން. ްއަުޅަގނޑު ްދައްކާލާފައި މިވާހަކަ

ްރައީސް.
ް2120 

ްބާްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްިއންތިޤާލީ ްއާދެ، ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެިރ ްބަކީްޝުކުރިއްޔާ

ނޑުމެންްމިޤާނޫނުއަސާސީންްދެންއޮތްްާއްމިޤާނޫނުއަސާސީްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ނިމިގެންްއަޅުގަ

ްިއޞްުްލާޙުކުރިް ްއަޅުަގނޑުމެން ްނުަވތަ ޤާނޫނުއަސާސީައކަށް

ްމަރުޙަލާތަކަށްް ްެއއް ްދޭތެރޭގައި ްދިޔުމާިއ ޤާނޫނޫއަސާސީއަށް

ްޑްރާފްޓްކޮށް ްއަުޅަގނޑުމެން ނަޑއްތުވުމަށްަޓކައި ްއެއަްށްްކަ  2125ައދި

ްއަޅުަގނޑުމެްންހުުުބަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްބާބެއް. ސްކުރަމުންދާ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްވާހަކަތަކަކީ،ްމި ްމިދާ ްދައްކަމުން ްމިތާ ްމިއަދު މެންބަރުން

ްވާހަކަ.ް ްކަންތައްަތކުެގ ްކުރިމަތިވެފައިހުރި މެންބަރުންނަށް

ްކަންތައްތަް ްއަނިޔާވެރި ްދިމާވެފަިއހުރި ްވާަހަކްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ކެްއގެ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްމިައދު ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިގެންދަނީ. ްދައްކަމުން  2130މިއަދު

ްނިމުމަކާިއް ްމިމަޖިލިސް ްއެނގޭ ނޑަްށ ްއަުޅުުގަ ްމިދައްާކއިުރގައި މިވާހަކަ

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްގިނަ ްަވރަށް ްދިޔައިރުަގއި ހަމައަށް

ްކަ ްކުރިމަތިވެަވަޑއިގެންފަިއްހުރި ްމިާތްއެމެންބަރުންނަށް ންތައްަތކުެގްވާހަކަ

ްވަަޑިއގެންފަިއް ްމިތަނަށް ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަްތތެރި ްބަެއއް ދައްކައިފި.

ްގިނައިްން ްަވރަށް ްމިތާ ްވާހަކަ ްޭބނުންތަކުގެ ްއަިމއްލަ  2135އެމެންބަރުންގެ

ް ްމިއަދުްްއެހެންނަމަވެސްދައްކައިފި. ްހިތްހަމަޖެހުމަކީ ްއޮތް އަޅުަގނޑަށް

ނޑުްމިާތްވާހަކަދައްާކްްޤާނޫނުއަސާސީގެްއެންމެްފަހުދުވަސް ގޮުތގައިްއަުޅގަ

ްދިމާވިް ްައޅުަގނޑަށް ްދާއިރުގަިއވެސް ްބޭރުވަމުން ްވާހަަކްނިންމާލަން ކަމެއްގެ

ް ްމިތާ ްދަންނަވާީންއަޅުަގނުޑ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް، ނުދައްކަމޭ.

ްހު ްމިތިބި ްބަލާލާއިރު،ްމިތާނގައި ްމެންބަރުންނަށް  2140ރިހާ

ްނިކަ ްވަިކ ްތެރެއަށްްއަޅުަގނޑުމެންނަށްވުރެ ްމިސަރުކާރު މެތިކަމެއް

ްއެވާހަަކެއއްނޫންް ްއެހެންނަމަުަވެސް، ްމީހެއްނެތޭ. ލިބިފައިހުރި

ްއޮންަން ްކިޔާފައި ްއެހެން ްކަންކުރައްީވ، ނޑުމެން ްއަުޅގަ ދައްކަންީވކީެއއް.

ްވައްޓާާލކަށެ ްއަޅުަގނޑުމެްންއްސަރުކާރެއް ްބަލަންވީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ނޫްނ.

ްއެ ްއުސޫލުަތކާއި ްއޮތް ްވައްޓާލަްންތެރޭގައި ްސަރުކާެރއް ްއެއޮންނަ  2145ްއގޮތަށް
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ްޢިއްޒަތްތެިރް ްބަދަލުކުރަން. ްސަރުކާރެއް ްނޫންނަމަ މަސައްކަތްކުރަން

ރައީސް،ްމީަގއިްއެބަހުރިްވަރަށްްރަނގަޅުްހުށަހެޅުންތައް،ްވަރަށްްރަނގަުޅް

ްހުންނެވި،ް ްމިހާރު ްައކަށް ްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއެބަހުރި. އިޞްލާޙުތައް

ބްދުލްޤައްޔޫމްްއެމަޤާމުންްޢަުަރިއްޔާައކަށްްހުންނެވިްމައުމޫންްރައީސުލްޖުމްހޫ

ް ްނޫންނަމ5ްްަދުރުކުރުމަށްޓަކައި ްަޤއުމީ ްއެކުެލވޭ ްމައްޗަށް  2150މެންބަރުންގެ

ް ްމިޤައުމު ްބަޔަކާއި ްއަންަނ ްޕާޓީއަކުން ްމިކަންްޙަުަކޮންމެވެސް ވާލުޮކށްގެން

ްމިއަދު ްވިސްނަންޖެހޭަކމެއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިީއ .ްކުރެވިދާނެތޯ.

ް ްއެަކްނ113ްްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއީ. ްވިސްނަންޖެހޭކަމެއް މެންބަރުން

ްއެކަމަުކް ްސަބަބެއްވެްސނެތް. ްނުކުރަންވީ ްއެަކން ްެވއްޖެްއޔާ ކުރެވޭކަމަށް

ްއަޅު ްނުކުެރއޭ ްޤަޫބލެއް ނޑި ްިސކު ްކުެރވިދާނެކަމަށް.ްަގނުޑގެ  2155އެކަން

ްއެކަމެ ްކޮށްެގން ްކަމެއް ްވާންއޮތް ްައޅުަގނޑުމެންަނށް ްއްއެހެންވިމާ،

ް ްމާ ްއުޅުނިއްޔާ ްއެހެންވީމާ،ްޠާހިުިހާސިލްކުރަން ްރަނގަޅުވާެނ. ްމާ ރުވާނެ.

ްުކރެވިދާނެކަމެްއް ްއެކަން ްއެއީ ްނުފެނޭ ްއެްއގޮތަކަްށވެްސ އަޅުަގނޑަށް

ްއަނިޔާ،ް ްެއބަހުރި ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްއެހެންވިމާ، ކަމަކަށް.

ްެއކަމަކުް ްކުރިމަތިެވފައި. ްކަންތައްތަާކއި ްއެބަހުިރ  2160ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް

އަޅުަގނޑުމެންނަށްްލިބިފައިއޮްތްއަނިޔާތަކާއިްމިކަންތައްަތއްްއަޅުަގނޑުމެްން

ްތެރެއަކުންނެއްނޫން.ް ްބާބެއްގެ ްއޮންނަ ްމިހެން ްފިލުވާލަންޖެހޭނީ ހަސަދަ

ް ްޖެހޭނީ.ްޙަުައަޅުަގނޑުމެްނގެ ްނިކުްނނަން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހޯދަން އްޤުތައް

ްއަމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިތިބީ ްމިއަދު ްހޯދާކަށްްއަޅުަގނޑުމެން ްޙައްޤު އްލަ

ްއަޅުް ްމިތިބީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރައްޔިތުްނެގްނިކުމެއެއްނޫން. ނޑުމެްނެގ  2165ގަ

ްްޙައްޤު ްއަޅުަގނޑު ްނިކުމެ. ްބުރާސްފަތީގަިއްހޯދަން ްމިދިޔަ އިހަށްދިވަހު،

ްއަތޮުޅގަިއ،ްތ.އަތޮުޅް ނޑުމެން ްއިްއޔެަގއި،ްއަުޅގަ ްމިއައީ ނޑު ްއަުޅގަ ގޮސް

ްއަޅު ްޙާލަތު ްތިބި ްމީހުން ްތަށްެޓްއްމަޑިފުށީ ްކިހިނެއްތޯ. ްއެނގެނީ. ަގނޑަށް

ްފާ ްއިންނަ ްއެމީހުންްޚާުަނެތް، ނަޑކުން ްހޮޅިގަ ްއިންނަ ްޖަހާފައި ނައިަގިއ

ްމިހިސާބަށްތޯް ްހުރިގޮތް. ްޙާލަތު ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްމިއީ  2170ބޮޑުކަމުދަނީ.

ްރަށުް ްނިކުމެ ްރައްޔިތުްނ ްރަށު ނޑުމެން ްައޅުގަ ްެއކަމަކު އަޅުަގނޑުމެން..

ްނުް ްބަންދެއް ްސަރުކާރަކަްށްއޭކުރެްއޮފީހެއް ްނުކުމެ ްއެމީހުން .
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ްކޮށްދެއްާވށޭ.ްއެކަމާބެހޭް ްމިކަން ްބުނަނީ ްުނގޮވާ.ްއެީމހުން އިސްތިޢުފާއަކަށް

ްޤައުުމެގް ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮށްދޭށޭ. ްމިކަން ްބުނަނީ ްކައިރީ މީހުން

 2175ޙާލަތުްމިއަދުްއޮތީްމިހެން.ްަތފާތުކުރުންްހުރިްމިންވަރުްމިައދުްއެނިގގެންް

ްނާޝިދުްހިނގައް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދ.އަތޮޅުގެ ްދެންމެ ޖެ.

ްރަ ްވާހަކަދެްއކިއިުރ، ްަރީއސާބެހޭގޮތުން ްމަޖިލީހުގެ މަނިކުފާނުްއްޔިތުންގެ

ްކަންތައްް ްދޭތެރޭ ނޑާއި ްއަޅުގަ ްކިހިނެއްތޯ ްމަނިކުފާނު ްެއކަމަކު ނުހުއްޓުވާ.

ްވިދާުޅާވް ްރަީއސްއޭ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުން ނޑު ްއަުޅގަ ކުރަްއވަނީ.

ްތެރޭްކޮ ނުޑމެންގެ ްއަޅުގަ ްމިއީ ްބައިންދާ. ްމިާތ ނޑު ްއަޅުގަ  2180ންމެފަހަރު

ްމި ްމިތަފާތުކުރުމަށްތަފާތުކުރުން ްވަރު. މިކަންތައްތަްއްްންވަރުއޮތް

ްރައްޔިތުންެގް ނޑުމެންެގ ްއަޅުގަ ްމިއުޅެނީ. ްައޅުަގނޑުެމން ނައްތާލަންވެގެން

ް ްއަނެއް ްއެމީހުން ްޙާލަތުން ްދިމާވެފައިހުރި ްއެމީހުންނަށް ޙާލަތަށްްމިއަދު

ނ ްއަޅުގަ ްފުރަތަމަ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްޤައުުމްބަދަލުކުރެވޭނީ ޑުމެންގެ

ްއަޅުަގނޑުމެްންްއިޞްލާޙުކުރުމުން ްއިޞްލާުޙވެގެން. ނޑުމެން ްއަުޅގަ  2185ނުވަަތ

ްމީެގް ްޮގސްގެން ްދިމާއަކަށް ްދާންއޮތް ްައޅުަގނުޑމެން ޑިސިޕްލިންެވގެން.

ްކަންތައްތައްްޙަ ްމިގޮތަށް ްއެއްގޮތަކަްށވެސް ްހޯދުން. ކޮށްގެންނެްއްްއްލު

ްތެރޭަގިއް ްައޅުަގނުޑމެންގެ ްނާންނާނެ. ްަޙއްލެއް ްތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްތިް ްީކއްެވގެންތޯ ްވާހަކަދައްަކއިގެން. ްައޅުަގނޑުމެން ްއެއީ ްޙައްލަކީ އޮތް

ްއެއްބަްސެވިވް ްކަންަތއްތަކަްށ ްބަެއއް ްޮގސްގެން ްެއއްތަނަށް  2190ދެޕާޓީއަކުން

ްނުގެ ްއިްޞލާޙު ްކަންތަކަްށ ްނާދެވިގެްންްނެވިއަނެއްބަިއ ެއއްބަސްވުަމަކށް

ްމީހުންް ްދެޕާޓީ ްތި ްތިބޭފުޅުން ްމިއަންނަންޖެހެނީ. ްމިތަނަށް އައިސް

ްމަސައްކަްތް ްއެދުަމށް ްއަމިއްލަ ްބޭނުމާއި ްއަމިްއލަ ްކުަރއްވަނީ މަސައްކަތް

ްރައްޔިތުްން ްވާހަކަަދއްކަީނކީ. ްޙައްޤުަގއެއްނޫން ްރައްޔިތުްނގެ ކުރަްއވަނީ.

ްގޮަތކަށެ ްމިއަުދްނޫއްބޭނުންވާ ްކުރަްއވަނީީކެވސް. ްކަންތައް ްިމތާ  2195ން

ްވެރިކަްން ްތިުއޅެނީ ްއަނެއްބަޔަކު ްހޯދަން. ްވެިރަކން ްއެއްބަަޔކު ތިބޭނުންވަނީ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްކުރަންޖެހޭނީކީ. ްމިކަން ްމިހެންނެއްނޫން ހިފަހައްޓަން.

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމިތަނަށް ްއެކުލަވާލާަފއި. ްމިތަނަށް ްމިއޮތީ މަޖިލިސް

ްއޮތްްްއެންމެންނަށް ްމިހާރު ްދަށުން ްުއސޫލެްއގެ ްރަނގަޅު ޤަބޫލުކުރެވޭ
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ްމިކަމެއްް ްމިގޮތަށް ްކުރަްއވަންޖެހޭނީ. ްމަސަްއކަތް ްަވއްޓާލަން  2200ސަރުކާރު

ނޑުނުކުރެ ްއަުޅގަ ްއެހެންެވގެްނ ްމިދަންނަވަނީްްވޭނެ. ކުރިްނވެްސ

ް ްމާ ްވާހަކަދެްއކިްއޔާ ްުކރަން ްކުރެޭވކަމެއް ރުވާނެ،ްާމްޠާިހުިއަޅުަގނޑުމެން

ްރަނގަޅުވާ ްވިާދޅުވާ ްތިޔަ ްމިޤައުމުްަބއ5ްެނެ. ްއަަތށް ްއގެ

ްދޫ ްމިކަހަލަ، ްބަޔަކުްކޮށްލައިފިކަމަށްވަންޏާ ްކަހަލަ ްޒާހިރުމެން އަޙްމަދު

ްނުދޭނަންް ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްފަނާއަރުވާލާނެ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ  2205ތިބެފައި

މީހުންގ5ްްެއެގޮަތކަށްްމިޤައުމުްކުރިއަށްްެގންދާކަށްްފުރުޞަތެއްްނުދޭނަންް

ްޗަްއަތްމައް ނޑުެމން ްއަުޅގަ ނުޑްކަށް. ްއަުޅގަ ްނުދޭނަމޭ. މިބުނަނީ

ްމިޤައުމުް ްހުެރގެން ްވެރިކަމުަގއި ްިމޤައުމުގެ ްވެިރޔަކު އިންތިޚާބުކުރާ

ނޑުްމިކަންްކުރަންްބޭނުންވާްގޮެތއްނޫޭން ހިންގާނީ.ްއެހެންވިމާ،ްމިއީްައޅުގަ

ްޤައުމަށްް ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްދަންނަވާީނ.  2210އަޅުަގނޑު

ްރައްޔިތުންނަށްްތެރިާވކަމަށްޞްުްލާޚްުްުްއި ވަްނޏާ،

ނޑުމެންެގްޞްުްލާޚްުްއި ްއަޅުގަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ތެރިާވކަމަށްވަންާޏ

ްމަސައްކަތްް ނޑުެމން ްއަޅުގަ ްބަދަލުކުރަން ްޙާލަތު ްތިބި ްމިއަދު ރައްޔިތުންގެ

ް ްމިތިއްބެވި ްއަތޮުޅގަިއ ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްކީްއެވގެންތޯ 3ްކުރަންވީ.

ް ްމިިހރީ ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބ4ްަމެންބަރުން ްއަޅުަގނޑުމެްންވަނަ  2215ރު.

ް ްކުރަމާ ްމަސައްކަްތ ްނުކުމެ ްހިނގާބަލަ ްވިލުފުށީްއަޅުަގނޑުމެން ތ.ައތޮޅު

މީހުންނާއިްމަޑިފުށީްމީހުންނާއިްދެންްތިބިްމީހުންގެްޙާލަތުްބައްލަވާަލއްާވ،ް

ްޙާލަތުަގިއް ްކެތްނުކުެރވޭ ްމިހިރީ ނޑު ްއަޅުގަ ްޙާލަތު. ްތިބި އެމީހުން

ްފެނިފައި.ްކޮ ްކަންތައްަތއް ްއެމީހުްންއެމީހުންގެ ްޙާލެްއަގއިތޯ ންފަދަްނިކަމެތި

ްކަހަަލް ްެއްއވެސް ްއެހެރީ ްތަނެއްގައި ްޖަހާފައިހުރި ްޓިނު ްހުސް  2220އެތިބީ.

ްގޮެތއްނެތް.ްއްްއަ ްެއްއެވސް ްބޭުރވާނެ ްާއއްެވއް ްެއއްެވްސ ްބޭރުވާެނ ވެްއ

ްމިކަންތައްތަކަްށް ްއެހެންވީމާ، ްއެތިބީ. ްެއމީހުން ްޙާލުގައި ްނިކަމެތި ވަރަށް

ްހި ްީކއްކުރައަޅުަގނޑުމެން ްއަޅުަގނޑުމެން ްމަޖިލީހުގައިްނގާބަލަ.. ްނތޯ

ް ްފަރާތްތަތިބެންވީކީ. ްރައްޔިތުންްކަށްއެކަމާބެހޭ ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ެގްގޮސް

ް ްއެއީ. ްހޯދަދިނުމަކީ ްޙައްޤުތައް ްރަީއްސ ނުޑްްޢިއްޒަތްތެރި  2225އަޅުގަ

ްްޑރާފްޓްކޮށްގެްން ްަވކިގޮަތކަށް ްމިބާބެއް ްައޅުަގނޑުެމން ޤަބޫލެއްނުކުރަން
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ްއޭގެްންްމިހާރު ްމަސަްއކަތްުކރުމުން ްަވއްޓާލަން ްސަރުކާުރ އޮތް

ްއަޅުަގނުޑް ްލިބިދާނެކަމަށް. ްނަތީޖާއެއް ްމާރަނގަުޅ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްކުެރިވދާނެކަމަކަށެއް.ް ްއެގޮތަށް ްއެކަން ްޤަބޫލެއްނުުކރަން އެްއގޮތަކަްށވެސް

 2230ްައޅުަގނޑު...،ްއެހެންވީމާ

ް

ްމުޙަންމަދުްްނިޒާމާބެހޭްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްތ.ައތޮޅުގެ ނުކުތާއެއް

ްޝަރީފް.

ް

 2235ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއަްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްއަޅުަގނޑުގެ ްރައީސް، ްމެންބަުރްްޚް،ުްޢިއްޒަތްތެރި ްއަނެއް ްކޮޅުމަޑުުލގެ

ްއަުޅގަްްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްވާހަކައަށް ްެއވިދާޅުާވ ްރަޝީދު ްިއންކާރުކުރަން.ްރިޔާޟް ނޑު

ްއެ ްދިވެިހްޙާުާއަޅުަގނަޑކީ ްބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ްމަޑިފުށީގައި ލަތު

ްސަރުކާުރް ްމީހެއް. ްހުރި ްިލޔެފައި ްސިޓީއެއް ްއެތަެކއްހާސް  2240ސަރުކާރަށް

ްއެކަ ްއިސްތިޢުފާދޭންވީ ްއެތައްއެހެންނޫނީ ހާސްްްންނުކޮށްދެޭވކަމަށްވަންޏާ.

ްއެ ްފޮނުވާފައި. ްހުންނާނެ ްމިހާރު ްއެހެންވީމަ،ްސިޓީއެއް ކަެމއްނުކޮށްދިން.

ނޑުގެްއަ ްކަށްްނޭުޅވޭނެ.ްޚަުައަޅުަގނޑުމެންްމިބަދުނާމެއްްައޅުގަ
ް

ް2245 

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރު،ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްގެްނދެވުން(

ް

ްރަްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްސަރުކާރުންްޢިއްޒަތްތެރި ްމިދަންނަަވނީ ްައޅުަގނޑު ްއެހެްނވީމަ،  2250ްއީްސ،

ްްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްކުރިއަށްއޮތް ްގެއަާޅ3ްްމިކަންކޮށްދޭށޭ. ްެއތަނަށް ްތެޭރގައި މަސްދުވަހުގެ

ްއެމީހުންްވައްދާށޭ.
ް

ް
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 2255ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު....ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްދެވުން()ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްގެންް

ް

ްފޮނުވާނެ.ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްސިޓީ ްސޮއިކޮށްަފއި ްމިނިސްޓަރަކު ްކޮންމެ ްއެހެންނޫނީވިއްޔާ

 2260ްކޮންމެވެސްްމިނިސްޓަރަކުްޮސއިކޮށްފައިްސިޓީްފޮުނވާނެްމިަކންކޮށްދޭނަމޭ.ްްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ް

ްމެންބަރު،ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ،ްްޢިއްޒަތްތެރި ްެއދެން. ިއށީނދެވަޑަިއގެންދެްއވުން

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްެތރި ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްނުކުތާއެްއ، ނިޒާމާބެހޭ

 2265ްއިބްރާހީމްްޝާފިޢު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްދެފަހަރަކުވެްސްްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްމީގެ ްކުރިންވެްސ، ްައޅުަގނޑު ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްްމްްޝާފިޢުްވާހަކަެދއްެކވުން:އިްބރާހީ ްހަމަ ްނުކުާތެއއްނެގީ ްނިޒާމީ ްކުރެޭވްއަޅުަގނުޑ  2270އެއްމަްއސަލަެއއްަގއި.

ަރއްވަީންއަތޮޅުތެރޭެގްސެއްަގއިްޖަވާބުދެްއވަންްތެދުވެފައިްއަނެްއކާ.ްއެކުބަހު

ްމިހާރު. ްމަޖިލީހަށްްްކެމްޕޭން ްރަްއޔިތުުުންެގ ކޮންބޭފުޅެއްތޯ

ްއެއްްއިނގޭތޯ.ްވަަޑއިގަންަނވާނީ.ްމިއީްމައްަސލަ
ް

ް2275 

ްމިހާރުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްް...އާދެ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްޢިއްޒަތްތެިރް)ވަގުުތކޮޅަަކށްފަހު( މެންބަރު،

ް ްހިތްތަވަިއގެްންމެންބަރު، ްޙުރުމަތްތެރިކޮްށ ްގަވާއިދަށް މަޖިލީހުގެ

ްއެދެން.ް ްފުރުޞަތުދެއްވުން ްުކރިއަށްގެންެދވޭނެ ްމަސަްއކަތް ރިވެތިގޮުތގައި

ްއަޙްމަުދްއާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމ.އަތޮޅުެގ ްނުކުތާެއއް ްިނޒާމާބެހޭ ދެ،

 2280ްޝަފީޤް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(



 84 

ް

ްބޭފުާޅްްއަްޙމަދުްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުް ްވާހަކަފުޅުެދއްެކވި ްދެންމެ ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްަގވާްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްޤާނޫނާއި ްވިދާުޅވެއްޖެ ްވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން  2285ޚިލާފަށްްއިާދއި

ްވައްޓާލަްން ްސަރުކާުރ ްއޮތް ްމިއުފެދިފައި ްމެންބަރުން މިމަޖިލީހުގައި

ްއެހެންވީމާ ްވާހަކަ. ްމަސައްކަތްކުރާ ްމަޖިލީހުގެް، ްވިާދޅުާވިއރު ެއގޮތަށް

ްހަމަގައިމުެވްސް ްނިސްބަތްވޭ. ްއެަބ ްެއކަން ްމެންބަރަކަށްވެސް ކޮންމެ

ހުގައިްމިރާއްޖޭގެްސަރުކާުރްއަޅުަގނޑުްިމގަާވއިދާއިްޤާނޫާންޚިލާފަށްްމަޖިލީ

ްއެހެންވީމާ ްމަސައްކަތެއްުނުކރަން. ްވައްޓާާލކަށް ްެއވަރުް، ްކޮްނބައެއްތޯ  2290އެއީ

ްމަސައްކަތެްއކުރަނީްސާފުކޮށްަލދިނުންްއެދެންްރިޔާސަތުން.ްޝުކުރިއްާޔ.
ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްގަވާއިާދއި ްމައްމިމަޖިލީހުގެ ްއެްއގޮތްާވގޮުތގެމަތީން ސަލަތަކެްއްުއސޫލާ

ްމިމަޖިލީހުގެް ްމެންބަރުން ްިޢއްޒަތްތެރި ްވާހަކަތަުކގައި ްދެކެވޭ  2295ހުށަހެޅިގެން

ްމައްސަލަތަކަށްްްގަާވއިދާ ްހުށަހެޅޭ ްުއޫސލުތަކުގެމަތީން ެއއްގޮްތވާ

ްަގާވއި ްޤާނޫނާއި ްވާހަކަދެއްކުމަކީ ްނިންމުމަށް ްޚިލާފަށްްވަިކގޮތްތަެކއް ދާ

ުްޒަތްތެްކަމެއްކުރުމަށްކަމަށް ްޢިއް ްމެންބަރަކަށްްެއްއވެސް ރި

ްރަނގަުޅް ްެއއީ ްގޯހެއް. ްއެއީ ފެނިވަޑަިއގަންނަާވކަމަށްވާނަަމ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްތިޔަ  2300ވާހަކަފުޅެއްނޫންކަން

ްއެއަްށް ްއަުޅަގނޑު ްއެހެންވީމަ، ްއެނިގވަަޑިއަގންނަވާނެ. ނުދެންނެވިޔަސް

ްމަޖިލީ ްމިޢިއްޒަތްތެރި ްނުދެްއވީ. ްޖަވާބެއް ްނިންމަވާްކޮންމެހެން ހުން

ްއެއް ްބަދަލަކީ ްގެންނަ ްޤާނޫނުއަސާސީައށް ްކޯޓެއްަގއި،ްނިންމެވުމަކީ ެވސް

ްދިމާއަް ްމައްސަލައެއްެޖއްސޭެނކަމެއްނޫންކަންްއެްއވެސް ްެއކަާމމެދު ކު

ްއެހެންވީމަ،ް ްދެން ްމެންބަރުންނަށް. ްޢިްއަޒތްތެރި  2305އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ްނުދަންނަވަނީ ްެއއްެޗއް ްެއވާހަކައަްށ ްޢިއްޒަތްެތިރްއަޅުަގނުޑ ްލ.އަތޮޅުެގ .

ްމެންބަރުްމޫސާމަނިކު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(
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ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ްމިހާރުްހުންނެވިްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެްކަންަތއްަތްއްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުް

ްޒުވާްްވާހަަކދެއްެކވުން:މޫާސމަނިކުް ްހަތަރުމެންބަރުން ްއެްއއަތޮުޅގެ ްސަބަބުން ބުކުާރްނުބެލެހެއްޓުމުގެ

ް ްދާއިރު، ްހިސާބަށް ްއަވަހަށް ްވަރަށް ްފެނޭ ނަޑށް މެންބަރުންގ5ްްެއަޅުގަ

ް ްޙަކޮމިޓީއަާކއި ްމިތަނުން ްދުރުކުރުމަށް ްމަޢުމޫން ްރަީއސް 5ްވާުލކޮށް

 2315ްފާސްކުރަން.ްޝުކުރިްއޔާ.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ް

ވާ.ްއާެދ،ްގއ.ެގްޢިއްޒަތްތެިރްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިށީނދެވަަޑއިގެންެދއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްމެންބަރުްޢަދްނާންްޙަލީމްްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.

ް2320 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްނުކުތާެއއްްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްނިޒާީމ ނުޑ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްްޢަދްނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން:ް ްމިލިބުނީ. ްަވގުތުނެގިަވގުތަކުނޫން ނޑަްށ ްއަުޅގަ ލިބުނީާމްްެއހެންނަމަވެސް

ްނިޒާމީ ްއާދެ،ްްއަޅުަގނުޑ ްބޭނުން. ްދަންނަވާލަން ްސަބަބު ްނެގި  2325ނުކުާތ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްޮކޅުމަޑުލުެގ ްގެންދެވި ްދަްއަކވަމުން ްވާހަކަފުޅު ދެންމެއަކު

ްއަ ްއަޅުަގނޑު ްވާހަަކފުޅުދައްަކވަމުންްްޚްްމެންބަރު، ްރަޝީދު ރިޔާޟް

ްގި ްމިތަނުންްއެއްފަހަރަށްވުރެ ްަވއްޓާލުމަށް ްސަރުކާރު ނަފަހަރު

ްވަރަްށް ްވިާދޅުވި. ްރާވަމުންދާކަމަށް ްޭރވުންތައް މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމަށް،

ްމަނިކުފާނުް ްއެީއ ްއެހެންވީމަ، ްވިދާޅުވި.  2330ސާފުކޮށް

ްމެންބަރުންެގް ްިތއްބެިވ ްމިތަނުަގއި ްއަދި ސަމާލުވެަވޑަިއގަންނަވަންޖެހޭ

ްއަނބު ްއެ ްގެނެސް ްއެީއ.ްސަމާލުކަމަށް ްބަސްފުޅެއް ްގެންދަވަންޖެހޭ ރާ

ްއެވާހަަކވެްސް ްބަސްފުޅުަގިއ ްއޭާނގެ ްއުސޫލުތަކެއް. ްމިރާވަނީ މިތަނުން

ްާރްއޖޭގައި ްގޮތްތަެކއް،ްުއސޫލުތަކެއް. ްމިރާވަނީ ްމިތަނުން މިހިރަްްވިދާޅުިވ.

ް ްެއވިދާޅުިވ ްހާލަތުްކަންތައްތައް ްހުރި ްދިމާވެފަިއ ްރަށްރަށަށް  2335ތ.ައތޮޅު

ްއު ްސަރުކާރުްބަދަލުކުރެވޭނެ ްމިތަނުން ްމިދައްކަނީ. ްވާހަކަ ސޫލުތަެކްއެގ

ްއެކަްން ްއެހެންވީމަ، ްބަޔަކުނުދަްއކާ. ްެއްއެވސް ްވާހަަކއެްއ ވައްޓާާލ

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްއުޅުނީ. ްައޅުަގނޑު ްދަންަނވަންެވގެން ރަނގަޅުކޮށްލަދެްއވަން
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ްއަޅުަގނުޑް ްމިވާހަކަ ްމަނިކުފާނަށް ްދަންނަވާލީ. ްހަމަ ްލިބުނީމަ އެަވގުތު

 2340ްކުރަން.ްޝުކުިރއްާޔ.އަރިސް

ް

ް

ްހީަވީންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޅުަގނޑަށް ްއެހެންނޫންތޯ. ްދަންނަާވލެވިއްޖެ ްައޅުަގނޑަށް އާދެ،

ްދެންް ްއެނޭގނެހެން. ްރައްޔިތުންނަށްވެްސ ްއެންމެހާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްހުށަހެޅިގެންް ްމަޖިލީހަށް ްޚާއްޞަ ްރައްޔިތުންގެ ްމިކަމަށް  2345ތިވިދާޅުވިހެން

ްނިންމުންތަކަކީްއެޖެންޑާ ްނިންމާ ްމައްސަލަތަކަކަށް ްހިނގާ ކުެރވިގެން

ވަިކގޮތަކަށްްަބޔަކުްާރވަިއގެންްކުރާކަމެއްކަމަށްްބުނުމުެގްޙަްއޤެއްްެއއްެވްސް

ްތެރެއިްން ްޙުޫދދުގެ ްޤާނޫނީ ްއެއީ ްޯނންނާނެ. ްމެންބަރަކަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްދަްއަކވާކަމަްށވަ ްއެވާހަކަފުޅު ްއެގޮތަށް ްމިހާރު ްއެދަނީ ްއާދެ،ްބޭރުން ންޏާ.

 2350ްރ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންަބރުްޢަލީްވަޙީދުްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްާވހަކަފުޅުދައްަކވާްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްމިެނގީ ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާެބހޭ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއާދެ،

ްްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބައެއްބޭފުޅުން ްއުުޅްއވާތީ،ްެއވާހަަކްސަރުކާމި ްމާބިރުފުޅުން ްވައްޓާލަން  2355ރު

ުއޅެންޏާްވަްއޓާލުންްއެއީްކޮބަިއޯތްްޕަކަަޅއިގަެނގެންދައްކަވާީތވެ.ްސަުރކާރުް

ްހަމަްެއއްކަމެކޭްއެއީ.ްމައްސަލައަކީ.
ް

ް

ްބަލައިގަނެވޭކަށެްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުކުތާއެއްކަަމށް ްއާދެ،ްއްނިޒާމާބެހޭ  2360ނެްތ.

ްރަޝީދު،ްވާހަކަފު ްރިާޔޟް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްގެންދިަޔ ޅުދަްއކަވަމުން

ްކުިރއަށްގެްނގޮްސް ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ތ.އަތޮޅުެގ

ްނިންމަވާލަދެއްވުންްއެދެން.

ް

 2365ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްބާކީްިކތައްްމިނެޓްތޯްއިނީ.ްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް

ްވާހަކަެދއްެކވުން:ްރަޝީދު
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ް

ްވަގުތުހަމަވީމަްދަންނަވާނަން.ްްސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާ

ް

ްމިްނިޒާމީްނުކުތާްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްމިތަނުން ނޑު ްަރީއސް.ްއަުޅގަ  2370ްޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރި

ނުޑްބޭނުމެއްނޫން.ްްްވާހަކަެދއްެކވުން:ްރަޝީދު ނަގަިއގެންްވާަހކަދެއްިކްފަރާތްތަކަށްްޖަވާބުދޭކަށްްއަުޅގަ

ްރަނގަޅުވާެނ.ްއަޅު ްއަުޑއަހާލީމަ ްމިރޭ ްރެކޯޑިންގ ްވާހަަކއިގެ ްެދއްކި ަގނޑު

ްރައީްސ،ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްލިބެންހުންނާނެ. ްޔައުމިއްޔާ ްމިތަނުން ނޫންނަމަ

ް ްވާހަަކއަކީ، ްމިދަންނަވާ ްަވއްޓާާލްއަޅުަގނޑު ްސަރުާކރެއް ްއޮތް މިހާރު

ް ްއާސަރުކާެރއް ްުކރިއަށްއޮތްތަނުަގއި ްއަދި  2375އުަފއްާދްވާހަކަެއްއވެސްނޫން.

ްފަހުންް ްައޑުައހާލީމަ ްވާހަަކެއއް ްދެއްިކ ްައޅުަގނޑު ވާހަކަެއްއވެސްނޫން.

ްހަމައެއާެއކޮްށް ްކޮްނވާހަކަެއއްކަން. ްމިަދއްކަނީ ްއަޅުަގނޑު އެނގޭނެ

ްދަ ްދެން ްއަޅުަގނޑު ްވާހަކައަީކ، ްބޭނުންވާ ްއިންތިޤާލީްންނަވާލަން މީަގއި

ްމަޖިލީހެއް. ްރަްއިޔތުންގެ ްތެރޭަގއި ްމަޖިލީހަށްްްމަރުޙަލާއެއްެގ ރައްޔިތުްނގެ

ްބައެއްް ްދެމިއޮންނާނެކަމަށް ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުންގެ ްމިއޮތް ްމިހާރު  2380މިކަން،

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއެބަވިާދޅުވޭ.ްއަދިްބަެއއްްއިޞްލާޙުަތއްްހުށަހަޅާފައިް

ްމިހާުރް ްއިޞްލާޙުތަާކއެުކގައި ްއެ ްއެގޮތަށް ްހިތަށްައރާ ނޑު ްއަުޅގަ އެބައޮތް.

މަޖިލިސްްޮއންނާނެކަމަށްްއެވިދާުޅވާއިުރަގިއްކީްއެވގެންތޯްްއޮތްްރަްއޔިތުންގެ

ްކީއްެވގެންޯތް ްއެއްަބސްނުެވވުީނ ްމިދެޕާޓީއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ،

ް ްތިބި ްޢައްޔަްނކޮށްފައި ްއެތަނުނ8ްްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  2385މެންބަރުން

ް ްދެންތިބި ްހުށަހެޅުމެއ42ްްްބޭރުކުރުމަށްފަހުގައި ްތިބޭގޮތަށް މެންބަރުން

ްހަމައެކަނިް ްމިދަންނަަވނީ ްައޅުަގނޑު ްއެހެންވީމަ، ްނުކެރުނީ. ހުށަހަޅަން

ނޑުމެންނަްށް ްައުޅގަ ްެއގޮތަށޭ ްޓާގެްޓކޮށްގެން ްކަންަތއްތަަކކަށް ްަވކި މިއުޅެނީ

ްތާއީދުކުރެް ްއެހާ ްއަޅުަގނޑަށް ްއެއީ ްމިކުރެވެނީ. ްކަމެއްނޫނޭ.ްމަސައްކަތް ޭވ

ް ްމެންހަމައެއާެއއްކޮށް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހެޅުމެްއްޅ.އަތޮޅުެގ  2390ބަރު

ްޚާއްޞަް ްތިބި ްއިންތިޚާބުކޮށްފައި ްމިހާރު ްއެބައޮތް. ހުށަހަޅުއްވާފައި

މަޖިލީހުގެްމެންބަރުންނާއިްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންްހިމެނޭގޮތަްށް

އިންތިޤާލީްމަރުޙަލާއެްއގައިްަރއްޔިތުުުންެގްމަޖިލިސްްއޮންނަން.ްއަޅުަގނުޑް
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ްރަނަގޅުޮގތެކޭ ްއެއީ ނުޑްދަންނަވާނީ ްއަުޅގަ ްއޭަގއި ްކޮންމެހެން ްއެއީ .

ްޢައްޔަންކުާރް ްރައްޔިތުން ްމިދަންނަވަނީ ނޑު ްއަުޅގަ  2395ހިމެނޭތީކީއެއްނޫން.

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްބައެކޭ ްތިބި ްއިންތިާޚބުކޮށްފައި ްރައްޔިތުން ނުވަތަ

ްއަޅުަގނުޑް ްެއގޮތަށްބަލާއިުރ ްއެހެންވީމަ، ްތިބެންޖެހެނީ. މަޖިލިސްތަކުގައި

ްތާއީދު ްއެހެންއެހުށަހެޅުމަށް ްމިދަންނަވަނީ،ްކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ނަމަވެސް

ްއިންތިޤާީލް ްއެ ްހުށަހެޅީ ްހުށަހެޅުމެއް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއާއެުކަގއި ހަމަ

ްޢައް ްމީހަކު ްަވކި ްއެއީ ްމީހަކީ ްއޮންނަ  2400ޔަންކުާރްމަރުޙަލާގައި

ްނުވިސްނުނީްމީހަކަށްވާކަށްނުޖެހޭނެއޭ ނޑުމެންނަްށ ްއަުޅގަ ްެއކީްއވެހޭ .

ްބޭނުންނު ްރައްޔިތުންެގްއަޅުަގނޑުމެން ްެއއޮންނަ ްއެމަރުޙަލާގައި ީވ

މަޖިލީހަކުންްމީހަކުްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްރައީސަާކއިްނާިއބުްރައީސަާކިއް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުނިްނމީ. އިންތިޚާބުކުރެޭވގޮތަށް

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްވާހަކަ. ްކުރާ ްކަންތައްތައް ްތަންތާ ްދުނިޔޭގެ  2405މިދައްކަނީ

ްމަޖިްމިއޮތްބޮޑު ްބަިއވެރިނުވޭްރައްޔިތުްނގެ ްމެންބަރަކާ ކޮމަންވެލްުތްްލީހުގައި

ްމީހަުކް ްނުވެވޭ ްއެހެން ްބައިވެރިެއއްނުެވވޭ. ްތަންތަނުގައެއް ްބޮޑެތި ކަހަލަ

ްއިންތިޤާލީް ްބާްއވަންވީޯތ ްއަޅުަގނޑުމެން ްދީފައި ްމަޤާމެއް އެފަދަ

ްބޮޑުކަެމއްޖެހިއް ްޤައުމަށް ްައޅުަގނޑުމެން ްއޭަންމަރުޙަލާތެރޭގައިެވސް. ޖިއްާޔ

ް ްމިޤައުމަށް ްެއއީ ްކޮންތާކަށްތޯ. ްފޮނުވާނީ  2410ވާލުވާންހުިރްަޙުައަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިއީ ްއެހެންވީމަ، ްވަކިމިހެންްްމީހާ. ވަކިކަންަތއްތަެކއް

ްެއއީީކް ްދެްއކިަޔކަސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްާވހަކަ ްެއކަންތައްތަުކގެ ނަގާފައި

ްކަންތައްތަެކއް ްކުެރވޭެނ ްމިއަދުްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކުރެިވދާނެ. ނޫން.

ްބަޔަކުް ްތިބި ްނަގާިކޔަްނ ްބަޔަކު، ްކަންުކރަންތިބި ްއޮތްބަޔަކަށް މެޖޯރިޓީ

ްއޭެގއިްން ްއެހެންނަމަެވސް ްކުރެވިދާނެ. ްކަންަތއްތަްއ  2415ބޭނުންވާގޮތަށް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއެއީ ްފައިދާތޯ ްރަނގަޅު ްެއންމެ ްކުރާނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްހަމައެާއއެް ްވާހަަކްވިސްނަންޖެހޭކަމެއް. ްުއފައްދާ ްކޮމިޝަން ްއިލެކްޝަން ކު

ްދޭންވީ.ް ްކީްއކުރަްނތޯއޭ ްޕާޓީތަކަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ އެބަދައްކާ.

ްއެބަތިއްެބވިް ްމިތާަގިއ ްމީހުންނެއްނޫން. ްޕާީޓެއއްގެ ްވަކި އަޅުަގނޑުމެންނަކީ

 2420ވަކިްޕާީޓއަކަށްްުނވާްމީހުންނަށް.ްއެމީހުންނަކަށްްއެްއވެސްްފުރުޞަތެއްނެތްް
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ްއެ ްފުރުޞަތެއް.ްމިތަނުގައި ްހުށަހެޅުމުގެ ްމިތަނަށް ްކަމުާދްމީހަކު މީހުންނަށް

ްއެމީހުންނަށްް ްގެންނާީނ ްޕާޓީތަކުން ްސިޔާސީ ްމިދެނީ. ްޕާޓީތަކަށް ސިޔާސީ

ް ްބަޔަކު ްހިލާލާކަހަލަ ްވޯޓު ްބޭނުންވާޮގތަށް ްއެމީހުން އެމީހުްންކަމުދާ،

ްވާނެ ްމިކަން ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިނޫންގޮތަކަށް ްގެންނާނީ. ތޯ.ްއެތަނަށް

ްވިދާުޅވިް ްޝަރީފް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެިރ  2425އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްކިހިނެުެއްތޯ.ް ްހަދާނީ ްއެމީހުން ްރަށްރަށުގެ. ްކުާރގޮތް ްކަންތައް ވެރިން

ްފޮށްޓަކާއިުކޅޭކަްށް ްބަދަލުކޮށްލާނީ. ްަނތީޖާ ްއެތެރެއިން އެމީހުން

ންްއިންތިޤާލީްބޭނުމެއްނުވާނެ.ްއެހެންވީމަ،ްިމކަހަލަްގޮތަކަށްތޯްައޅުަގނޑުމެް

ްބޭނުންވަނީ.ް ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްކުރަން ްިމކަން ްޑްރާފްޓްކުެރވިގެން ބާބެއް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމިކަން ްގޮތަކަށް ްމުްސތަޤިއްލު ްމިއަށްވުރެ  2430އެހެންވީމަ،

ްހަމައެއާުކް ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާރަނގަޅުވާނެ. ްއުޅުނީމަ ކުރަން

ްކުރި ްއަޅުަގނޑު ްބޭނުންވަނީ، ްދަންަނވަން ްދައްކަމުންައިއްއަޅުަގނޑު ްނ

ްސަބަބުތަކާް ްކޮންމެވެސް ްކޮންެމއަކަސް ްނިޒާީމްްވާހަކަ ްއަދި ހެދިގެްނ

ްދައްކަންްނުކުތާއާ ްކުިރން ނޑު ްއަޅުގަ ްޖެހުނީ. ްހުއްާޓލަން ްއަޅުަގނޑު ހެދި

ްބޭނުންވީ.ް ްަދއްަކން ނޑު ްއަުޅގަ ްމިސާެލއްވެސް ްވާހަަކއިގެން  2435އުޅުނު

ްބަްނގްލަ ްައޅުަގނޑު ްގޮތުަގއި ްމިސާެލއް ްއޮްތްއަޅުަގނޑު ްމިހާރު ދޭޝް

ް ްޤައުމު ްވަގުީތގޮތުން ްއެމީހުންނަށް ްއެމީހުންްޙަުަޙާލަތު.ްމިހާރު ވާލުޮކށްފައި

ްކޮބައިޯތް ްބުނީ. ްދުވަހަކަށް ްމިވެނި ްއިންތިޚާުބކުރަންާވނެއޭ ކައިީރގައި

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްކޮބައިތޯ ްއެގޮތަށް ްހަމަ ްޙާލަތު. ްއެތާ ކިހިނެއްތޯވީ

ްއެނގިަވޑައިް ްމިނިސްޓަރަށް ްވަިކްސްޕޯޓްސް ްއެންގީ ްފީފާއިްނ  2440ގަންނަވާނެ.

ްއެތަްންމުުު ްއެސޯސިޭއޝަނަށް ްފުޓްބޯޅަ އްދަތެއްދީފައި

ްހިނގަްއޖެ.ްމިހާތަނަށްް ްމުއްދަތު.ްފަހަނަޅާ އިންތިޚާބުކުރަންވާެނއޭ.ްކޮަބިއތޯ

ްހިނގާފަިއް ްކަންަތއްތަްއ ްގާތުންެވސް ްދުރުންނާިއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްކޮށްފައިހުންްގޮތްގޮތަށް ްމިހެން ްނަތީޖާްބަލާއިރު ްކަންތައްތަކުގެ ނަ

ްތިބޭް ްހޯދަން ްޚިދުމަތް ްއެތަންތަނުގެ ްސަަބބުން ްޭއގެ  2445މާރަނގަޅެއްުނވޭ.

ްޒަީކް ްޝަޙީދު ްއެހެންވީމަ، ްމާރަނގަޅަކަެށއްނޫން. ްކަންތައްދަނީ މީހުންނަށް

ްއަިދް ްާތއީދުކުރަން. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑު ްވާަހކައަށް ދެއްކި
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ް ްޢިްއަޒތްތެރި ްހއ.ގެ ްވަރަްށްހަމައެއާެއއްކޮށް ްހުށަހަޅުއްވާަފއިހުރި މެންބަރު

ްގިަން ްވަރަށް ްޭއގެ ްއަޅުަގނުޑވެސް ްއެބަުހރި. ްއިޞްލާޙުތަެކއް ގިނަ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްދ.އަތޮޅުެގ ްހަމައެގޮތަށް ްުކރިން. ްތާއީދުެވސް  2450އިޞްލާޙުތަކަށް

ްތާއީދުކުާރް ްއަުޅަގނޑު ްހުށަހެޅުންތަކަށްވެސް ްނާޝިދުގެ ްއަޙްމަދު މެންބަރު

ޅުންތަކެއްްއެބަހުރި.ްހަމަްއެއާއެއްކޮށްްައނީސާްއަޙްމަދުްވަރަށްްގިނަްހުށަހެ

ްއަޅުަގނުޑް ްައދި ްއިޞްލާޙުތަކަްށވެސް ްގިނަ ްވަރަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިހުރި

ްއެންމެކަމުދާް ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްމީގެތެރެއިން ްއެބަހުރި. ތާއީދުކުރާ

ްއަޅުަގނުޑް ްއެހެންނަމަވެސް، ްވޯޓުދޭނަން. ނޑު ްއަުޅގަ  2455އިޞްލާޙުތަކަށް

ްމިދެން ްއަޅުަގނޑުމެްންކުރިން ްދަންނަވާލާނަން. ްއަދިވެސް ްވާހަކަ ނެވި

ްޙާސިލުކުރަންޖެހޭނީް ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަންތައްތަެކްއ ބޭނުންވާ

ްބޭނުްނާވްކަންތައްތަެކްއް ްައޅުަގނޑު ްެދކެިވގެން ްވާހަކަ މަޝްވަރާކުެރވިގެން

ްއުެފއްދުމެއްނޫން.ް ްސަރުކާރެއް ްއިންތިޤާލީ ްކަމަކީ ްއެންމެފުރަތަމަ ކުރަން.

ނޑުމެންެގްއިންތި ނޑުމެންގެްމިޤައުމުަގއިްައޅުގަ  2460ޤާލީްބާބެއްވެސްނޫން.ްައޅުގަ

ްބަދަލުކުރުން.ް ްޙާލަުތ ްރަްއޔިތުންގެ ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ްމިއަދު ޙާލަތު

ްހަމަް ްކުރާށޭ. ްމަސައްކަތް ްމިދަންނަވަނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ މިކަމުގައި

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްވާަހކަެއއްަގއި ްދެއްކި ނޑު ްއަުޅގަ އެނިޔަތުަގއި

ްތެރޭަގިއްޢިއް ްނުކުތާއެްއގެ ްނިޒާމީ ްޝަރީފް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ޒަތްތެރި

ްިޢއް ްއެ ްއެމަނިކުފާނު ްކުރަްއވާފައި، ްމެންބަރު  2465ތ.އަތޮުޅެގްޒަތްެތރި

ްމަސައްކަތްތަުކެގް ްކުަރއްވާަފއިހުރި ްިދފާޢުގައި ްރައްޔިތުްނގެ ތަރައްޤީާއއި

ްހި ްެއވިދާުޅވީ.ްއެވާހަކަަތްއްއަުޑއިވުނީމާ ްކޮންމެެވްސްހަމަޖެތްުްވާހަކަ ހުމެއް

ްިހންހަމަޖެހުމެއް ްެއްއވެސް ްއަޅުަގނަޑކަށް ްެއކަމަކު ްލިބޭނެ. ްބަޔަކަށް

ް ްނަތީޖާއެއް ްކީްއވެތޯ. ްއެއީ ްކިތަންމެވަރަކަްށްނުލިބޭ. ްނެތްކަމެއް ފެންނަން

 2470ކުރިޔަސްްެއކަންްދެކެނީްކާކުޯތ.ްމިއީްމައްސަލައަކީ.ްައޅުަގނޑުމެންްއަތޮޅުް

ްމިއަ ްޤަބޫލެއްނުކުރޭ ްއެހެންްރައްޔިތުން ްާޙލަތުން ްއެތިބި ްއެމީހުން ދު

ްއެމީހުންް ްމަސައްކަްތކުރާކަެމއް ްއަުޅަގނޑުމެން ްގެންދަން ޙާލަތަކަށް

ނޑުްަކއިރީަގއިްމީހަކުް ނޑުްިމއައިްދަތުރުަގއިްއަުޅގަ ޤަބޫލެއްނުކުރޭ.ްއަުޅގަ

ް ްމިއަތޮޅު ްމަުަޑުކޮށްލަބަލާށޭ. ްތިމަންމެނ4ްްްބުނި ްއެބަތިްއބޭ. މެންބަރުން
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ްމިޙާލަތުގަ ްއެާތްމިތިބީ ްގެންގޮސް ްހިފައިގެން ްއަތުަގއި ްއަޅުަގނޑު  2475އޭ.

ް ްމިދެންނެވީ ްއެތާ ްވައްދާ ްވެއްދީ. ްތެެރއަށް ްޓެންޓެއްގެ ްނެތް.ްއެތާ ތަށްޓެއް

ްއެހޮޅި ްފާހާނާ. ްފާޚާނާކުރުމުގެްްއެތާނަގއިހުރި ްއެމީހުން ބޭނުންކޮށްގެން

ްދިމާއަްށް ްއަުޅަގނޑާ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްލ.އަތޮުޅގެ ކަންތައްތައް.

ްބައްލަވަނީ.ތި

ް2480 

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްަވގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްމީހުންްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްއެތާގެ ްއަޅުަގނޑު ްމިގޮތަށް. ްޙާލަުތވެސްހުީރ ްލ.އަތޮޅުގެ

ްމިދަްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެވާހަކަތޯ ްެއކަމަކު، ްވަނިން. އްކަނީ.ްތިބިތަނަކަށް

ނޑުްމިދަންނަވަނީްއަޅުަގނޑުމެންގެްރަްއޔިތުންގެްޙާލަުތް  2485އެހެންވީމަ،ްއަުޅގަ

ްެއޭއް ްިހނގާށޭ. ްއިސްކުރަމާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަންތައް ބަދަލުކުރުމުގެ

ް ްއެހެންވީމަ، ްމިއީ. ްމަޤްޞަދަކީ ްމިހިުިރިްއަޅުަގނޑުމެްނގެ މިހިރި

ްވިސް ްފުންކޮށް ްމިއަދު ްައޅުަގނޑުމެން ްިމއީ ަނިއްކަންތައްތަކަކީ

ްމިތާނގަުަިއް ްހަނދާންކޮށް ްމަތިން ްރައްޔިތުްނ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

 2490ް...އަޅުަގނޑުމެން

ް

ްޢިއްޒަތްތެުެރިްމެންބަރުްވަގުުތްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްރޯންޖެހޭވަރު ްަރއްިޔތުން ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްމިއީ. ްތިބީްއެކަމެކޭ

ްްްެދއްެކވުން:ރަޝީދުްވާހަކަ ްއެއެޙާލަތުަގއޭ ްެކތްތެރިކަމާެއުކްތިބީ. ްވަރަށް ްރައީސް،ްމިއަދު  2495ޢިްއޒަތްތެރި

ްހަމަުަވަންދެންް ްަވގުތު ނޑުެގ ްއަުޅގަ ްނުަބއިންދާ ނޑީަގއި ްމިގޮ އަޅުަގނުޑ

ްދަންނަވަން.ް ްުޝކުުރ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްދެްއވީތީ ްފުރުޞަތު އަޅުަގނޑަށް

ްއެންމެ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްމިއީ ްޖަލްސާކަމަށްވެްސްްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ފަހު

ނޑުެގްިމް ްޔަޤީނުންވެްސްައޅުގަ ްހަމަ ްވެްއޖިއްޔާ ވެދާނެ.ްއެހެންެވއްޖެކަމަށް

 2500ޝުކުރުްދެމިއޮންނާނެްމަނިކުާފނުްދުނިޔޭަގއިްހުރިހާްދުވަހަކު.ްޝުކުރިްއާޔް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް
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ް

ްނިޒާްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްރ.އަތޮުޅެގްޝުކުރިއްާޔ ްނުކުތާއެްއ، މާބެހޭ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ް

ް2505 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިނަގަީންްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްނުކުތާެއއް ްނިޒާމާބެހޭ ނުޑ ްއަުޅގަ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދަށުނ17ްްގަާވއިދުގެ ްގެ ް)ށ( ްމާއްާދގެ ްވަރަްށްވަނަ ްއަުޅަގނޑަށް .

ްނަގާފަިއް ްނުކުތާ ްިނޒާމާބެހޭ ްއަޅުަގނޑު ްފަހަރުވެްސ ްކުރީ  2510އުނދަގޫ،

ނުޑެގް ްއަޅުގަ ްއުނދަގޫ. ްމާ ްއެއަްށވުރެެވސް ްމިފަހަރު ްއަދި ދެންނެވީމު

ްރަޝީދުގެް ްރިާޔޟް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްތ.އަތޮުޅގެ އަޚެްއކަމުަގއިވާ

ް ްޚ17ްިވާހަކަފުުޅގައި ްއާއި ް)ށ( ްމާްއދާގެ ްގެްނނަވާފަިއވާތީވެ.ްވަަނ ލާފަށް

ް ނުޑްދަންނަވާލަން ްއަުޅގަ ްއިތުރުން ްޭއގެ ބޭނުންވަނީ،ްއަޅުަގނޑުމެްންއަދި

ްމީގެ ްަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގްފަހުން ްބާބެއްަގއެއް ްއިންިތޤާލީ  2515އެްއވެސް

މެންބަރުްއަޙްމަދުްޒާހިރުްރައީސްކަމަށްްލާކަށްްނުވަތަްކޮިމޝަނަކަށްްލާކަްށް

ްނިންމާފަ ްމެންބަރަކަށްްއަޅުަގނޑުމެން ްަވިކ ްއެހެންވީުީމަ، ްނޯންނާނެ. އެއް

ްގާތްެވގެްން ްބޭފުޅަކު، ުެއްެވސް ްއެ ްތެރޭގައި ްމަޖިލީހުގެ ނިސްބަތްވާގޮތަށް

ްރިޔާްޟް ނާޑއި ްއަުޅގަ ްހިއެއްުނވޭ ްއަުޅަގނަޑކަށް ރަޙްމަތްތެރިވެގެން

ްގާްތް ްއެހާވެސް ްގާތްވާނެހެންނެއް. ްދެން ްމީހަުކ ްއެއްވެސް  2520ރަޝީދާހާ

ްމިއީ.ްއެ ްހެންނަމަވެސް،ްދެމީހުން ްބުނަންޖެހޭްދަންނަވަންއޮތީ ްބަެހއް ޙައްޤު

ްރައީްސވީމާ،ް ްމަޖިލީހުުުެގ ްޙާލެްއގެ ްެއއްވެްސ ްބުނަންޖެހޭނެ. ވަގުެތްއގައި

ްކެރިހުރެގެންް ްމަޖިލީހުގަިއވެްސ ްމިއީ ްއަުޅަގނޑު ްނޫން. ވަިއއަުޅވާކަށް

ްދިވެހިރާއްޖޭ ްއެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ްމީހެްއކަން ްވައިނާުޅވާ ެގްރައީސްއަށް

ްރައީސް.ް ްޢިއްޒަްތތެރި ްދަންނަވާ ްޙަޤީޤަތް ްއެހެންނަމަވެސް،  2525އެންމެންނަށް.

ުްްބޮޑު.ްޝުކުރިްއޔާ.ް،ްއެހެންވީމާ ްެއވަރުްތަންފުެކއް
ް

ް
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ްހީްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްދެއްކެިވއިރު، ްވާހަކަފުޅު ްތި ތިވިދާޅުވިހެްންވަނީ

ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްއެ ުުިވްްއަޅުަގނުޑ ްވިދާޅު ްދަްއކަވަުމން  2530ވާހަކަފުޅު

ްދަްއކަންފަށާއިރަްށް ްތިމަންނަ ްވާހަކަ ްރަީއސްގެ ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންެގ

ްއެހެންއަޅުގަް ްވާހަަކ. ްބައިންދާ ބައިންދަން،ްއިށީނދެަވޑަިއގަންނަވާށޭ.ްްނޑު

ްތ.އަތޮޅުެގް ްމި ްނޫން. ްމެންބަރެއް ްޢިއްޒަތްތެުެރި ްތި ްނޫން ނޫން

ްރި ްމެންބަރު ްެއްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެން ްވިދާޅުވިއޭ. ްއެހެން ްރަޝީދު ޔާޟް

ްމެންބަރަކުްހަދަންޖެހު ްޤަބޫލުކުރެއްޭވނެ ްހުރެގެންކަމަށް ްސަބަބުތަކެއް  2535ނީ

ްުޝކުރުވެިރވަމުން،ް ްއަޅުުުަގނޑު ްއިންނެވީތީ ްމިތާ ހަމަގައިމުވެސް

ްކޮންމެވެްސް ްއެހެން ްދެން ްއޮތް ްދަްއކަވަން ްވާހަކަފުޅު އަޅުަގނޑު

ްފު ނުޑ ްއަުޅގަ ްދެކުނުބުީރެގްމެންބަރަކަށް ްހުވަދުއަޮތޅު ްއަުރވާނަން. ރުޞަތު

ްވަަޑއިެގްން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާދަމް. ްޒާހިރު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

 2540ްނެތް.ްއާދެ،ްދެންްފާދިއްޕޮޅުެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމުޙަންމަދު.ް

ް

ްއާްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްެއްއް`.ްޝުކުިރއްާޔ ްދެ،ްޤާނޫުނއަސާސީ

ްއެްްމުޙަްނމަދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ްމަރުޙަލާއަށް ްއަނެއް ކުަލވާލެވުުންމަރުޙަލާއިން

.ްމިްމަޢުޟޫޢުގަިއްބެހޭގޮތުންްމިހާރުްމިްބަހުސްކުރަމުންދަނީއިންތިޤާލީްބާބާ

ްމިބާބާ ްވަރައަދި ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްގިނަ ްވަރަށް ްގިނަްބެހޭގޮތުން  2545ށް

ް ްދައްަކވައިފި. ްވާހަކަފުޅު ްއިންސާފުުކރަމުންދާއިރު،ްގޮތްގޮތަށް މިބާބަށް

ްިސފަ ްެއކި ްއުދާސްަތއް ްޭބފުޅުންގެ ްއެކި ްހިތަށްއަރާ ސިފައިަގިއްއަޅުަގނޑު

ް ްޢިއްޒަތްތެިރްބޭރުކޮށްލަމުންދާއިރު، ްމަޖިލީހުގެ ްާޚއްޞަ ްރައްޔިތުންގެ މިއީ

ްދަ ްކޮންމެހެންވެްސ ްހަމަ އްަކވަންޖެހޭނެްމެންބަރުންކޮޅެއް

ނޑު ްއަުޅގަ ްދަންނަވަން،ްްވާހަކަފުޅުތަެކއްބާަވއޭ. ްމަޢާފާއިއެުކ  2550ަބެއްއްވަރަްށ

ްޤުރުޢާނާިއް ްިކަޔއި، ްޙަދީޘް ްޢާޔަތާއި ްޤުރުޢާނުގެ ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްނިސްބަތްކޮށްް ްފަރާތްތަކަށް ްއެކި ްލިބިގަންނަމުން، ްމާތްކަން ޙަދީޘްގެ

ްފަރާތްތަ ްއެކި ްބަސްތައް ްކޮންކަހަލަްހަޑިހުތުރު ްނިސްބަތްކުރުމަކީ ކަށް

ނޑުމެންނަށްްހަމަްނޭނގެ މެދުްނީބާވައޭ.ްމިފަދަްަމރުޙަލާއަކާކަމެއްކަންްއަުޅގަ

ުެއީް ްއެ ްއެަކމަކު، ްހުންނާނެ. ްފާުޑިކއުންތަްއވެސް ްަބއެއް  2555ވާހަކަދެެކވޭއިރު
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ް ްއަބިނާކުރަނިވި ްއަޚްލާްޤގެ ްފާަޑކަްށްގިއުްދަބު ްކިޔޭ ްތެރޭަގއި ނޑުެގ ގަ

ްއަޅު ނޑުމެންެގްވާންޖެހޭނެ. ްައޅުގަ ްގާތުން ްދުާރއި ްވާހަކަތައް ަގނޑުމެންގެ

ްމިް ްވިސްަނންޖެހޭނެ. ްއަޅުަގނޑުމެން ްގެންދާކަން ްބަލަމުން ޅަދަރިން

ްއަޅުަގނޑުމެްނެގް ްވާހަކަތަކަީކ ްދެކެވޭ ްމަޖިލީހުގަިއ ޢިއްޒަތްތެރި

ްވާހަކަތަަކކަްށް ްޢިބްރަތްތެރި ްފަރުވާުާކުުރވަނިވި  2560ޅަދަރިންނާއި،ްުޒވާނުންނަށް

ނޑަށްްހީވަނީ.ްވާންޖެ ްހޭނެހެންްއަޅުގަ

ް

ްމެންބަރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްިޢއްޒަތްެތރި ްޅ.އަތޮޅުގެ ްނުކުތާެއއް، ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،

ްޙުސަުައިންްއިބްރާހީމް.ް

ް2565 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ނޑުެގްއަޚްްއަްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ް،ްލްއުސްާތޛުއާދެ،ްުޝކުރިްއޔާްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް.ްއަުޅގަ

ްއަލްއުސްާތޛުްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެްނބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމުޙަންމަދުގެްްޅ.އަތޮުޅގެ އަޙްމަދު

ްޙަ ްޤުރުޢާނާއި، ްއަބުރާވާހަކަފުުޅގައި ްމީހުންގެ ްކިޔަމުން  2570ބެޭހްދީޘް

ްނަންފުޅުް ްއެބޭފުެޅްއގެ ްއެހެންވީަމ، ްމަޖިލީހުގައި. ްމި ވިދާޅުެވއްޖެ

ނޑުމެންްެއުެންމެންނަށްްއިޢުލާނުކޮށްދެްއވު ންްއެދެން.ްެއހެންނޫނިއްޔާްއަުޅގަ

ްކޮްން ްއެއީ ްމިދެންނެވީ. ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވެގެން ްއިނގޭޯތ. ްރައްދުވާނީ އެ

ްއަރިހުންް ްމަނިކުފާނުގެ ްބޭނުންވޭ ްސާުފކޮށްލަން ްއަޅުަގނޑު ބޭފުޅެއްތޯ

 2575ްއެކަންްސާފުކޮށްލަދެްއވާތޯްދަްނނަވަން.ް

ް

ް

އާދެ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުާތއެްއ،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއިބްރާހީމްްޝާފިޢު.ް

ް2580 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްބޭފުޅަކު، ްމިދަނީ ްނަގަމުން ްނުކުާތ ްނިޒާމީ ްތަކުރާރުކޮށް
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ްހުމެްއިްބރާހީމްްޝާފިޢުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްެއއަށް ްަދއްަކަވނިކޮށް ްވާހަކަފުޅު ްއަނެްއކާވެްސްންބަރަކު ރަސްއަޅާަފިއ

ް ނޑަކަްށްހަމަ، ްއަޅުގަ ްނޭނެގ ްނުކުތާކަމެއް ްނިޒާމީ ްކިތަްއވަނަ  2585މިއަދުގެ

ްދަންނަވާީން ްއަޅުަގނުޑ ްއެކަމަުކ، ްނެންެގވީީކއެއް. ްއެ އެމަނިކުފާނު

ްކުާރް ްައވަްސކުރަން ްނިންމަން ްޤާނޫުނއަސާސީ ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ްމަސައްކަތަށްްއެޅޭްހުރަހެކޭ.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް
ް

ް2590 

ްމޫސާްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްލ.އަތޮޅުގެ ްނުކުތާއެްއ، ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،

ްމަނިކު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް2595 

ްބޭނުްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ްދަންނަވާލަން ްރައީްސ، ްމަނިކުފާނުގެްޢިއްޒަތްތެރި ްންވަނީ

ްމެންބަރަކަށް.ްްްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ްދެުެްއވީތޯއޭ ްމަޤާމު އެހީތެރިއެްއގެ

ްދެން،ް ްެއކުަރއްވަނީ. ްމަސަްއކަތް ްއެ ްހަނދާންކޮށްދޭން ްފަހަރަކު ކޮންމެ

ްަރއީްސެގް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްދެންމެގަިއ ްމިތަނުގަިއ އަނެއްާކ

ްބެހިގެފުޅާނަން ްީވއިުރގަިއ، ްވަުރތަކެއް ްވަރަށް  2600ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގްން

ްޢަބްދު ްއަލްއުސްތާޛް ްމެންބަރު ްދެްންهللا ނޑު ްއަޅުގަ ްމިދެންނެވީ ޙަމީ،

ނޑާއިްދިމާލަްށްބެހެފި.ްވަރަށްް ނަންފުޅެއްްހަނދާނެއްްނެތް.ްއެބޭފުޅާްއަުޅގަ

ްދެން،ްއަ ްއަނިޔާާވވަރަށް. ްހަމަ ނަޑށް ްއަުޅގަ ްބެހެފި. ނެއްޮކޅުންްރަނގަޅަށް

ްމުޚާޠަބު ްވަރަްށ ްހަމަ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްރަޝީދުެވސް ްރިޔާްޟ ކޮްށްދެންމެގައި

ނަޑީކް ްއަުޅގަ ްގޮތުަގިއ ްޤަބޫލުކުރާ ްއަުޅަގނޑުެވސް ްދެން،  2605ވާހަކަދަްއކައިފި.

ްއެވަުރކޮށްާލް ްރައީްސކަމުަގއިިވަޔސް ްއޮތް ްއަންނަން ްދެން ރާއްޖޭަގއި

ްއެހެންވީމަ ްދަންނަވާނީ. ނޑު ްއަުޅގަ ްނޫނޭ ްކަންތައްތަްއްް،އެްއޗެއް ެއގޮަތށް

ް ްމިތިބަްކުރާއިރު، ްމިަތނުގައި ްރާއްޖޭގެ ްވިސްާނވަަޑއިގަންަނވާ މަނިކުފާނު

ްމަޖިލީހުގައިް ްޢިއްޒަތްެތރި ްމި ްއަންގަަވއިދެްއވާށޭ ްމެންބަރުންނަށް މަޖިލީހުގެ

ް ްެއކަިންއަުަވާހަކަދެްއކުމުގެ ނޑުވީމަ ްއަުޅގަ ްަވކި ްއުސޫލުތަކަކީ  2610ދަބުތަކާިއ،

ް ްދިޔަސްްދިމާކުރަންޖެހޭނެ ްކަންތައް ްގޮތަކަށް ްކޮންމެ ްނޫނޭ. އެއްޗެއް
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ްަގވާއިދުން.ް ްވަަރށް ްގެންދަނީ ްކުރިއަށް ްކަންތައްަތްއ އަޅުަގނުޑވެސް

ްމަނިކުފާނަށްް ްއިތުރުްނ ްމީގެ ްދެން، ްމިދަންނަވާލީ. އެހެންވީމަ،

ްކޮންމެް ްަނންގަވާ ްމެންބަރު ްރައީސުލްުްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހަނދުމަފުޅުކޮށްދޭން

ްއަޅުް ްމިދަންނަވާލީ.ްނުކުތާއަކަށް ްވާހަަކ ްނަގާނެ ްނުކުތާެއއް ނޑުވެްސ  2615ގަ

ްއަޅުަގނުޑވެސްްމަނިކުފާނަށްްއެހީވާން.ްޝުުުކުިރއްޔާ.ް
ް

ް

ްބަހުސްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްމި ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްހަމަ ްއެދެީނ ްއަޅުަގނޑު ްދެން އާދެ،

ްޢިއް ްކެތްތެރިކަާމއެުކ ްދެއްަވއިގެން ްފުރުޞަތު  2620ޒަތްތެރިްނިންމާލުމަށް

ްވާހަ ްބޭފުޅުންތަކަާކިއްމެންބަރުން ްވަކި ްގެންދާއިރު، ްދައްކަވަމުން ކަފުޅު

ްވާހަދިމާއަ ްގޮތަކަށް ްދިއްނުކުެރްއވޭނެ ްއިނގިލި ްގެްނދެވުން.ްދެން،ްށް ކަފުޅު

ްދެން،ްްއެއީ ްވެެގންދާނީ. ްގޮތަކަށް ްއެުކވެރި ްރަނަގޅު ްއެންމެ ީމގައި

ްވިދާޅު ްމެންބަރުންނޭ ްދައްަކވާއިރު ްެއްވާހަކަފުޅު ްދެއްކެވީމާ ްވާހަކަފުޅު ވެ

ްއެނގިުިަވޑަިއގަންނަވާނެ.ް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެިރ  2625ރަނގަޅުނުާވކަން

ްވަ ްމެންބަރެއް، ްއެ ްދިމާއައެހެންވީމަ، ްބޭފުަޅކާއި ްކުރި ްކަމެއް ްށްކި

ްހާމަކޮށްދެއްުވްން ްނަންފުޅު ްމެންބަރެއްގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެ ކަމަށްވަންޏާ

ްަގވާ ްެއވިދާޅުވަނީ. ްއެހެންވީމާ،ްކަންނޭނގެ ްޮއވޭ. ްއެކަން އިުދގަިއވެސް

ްކަމެއްކަމަްށް ްބޭނުންެތރި ްެއއީ ްގެންދެވުްނ ްވާހަކަފުުޅ ްގޮތަކަށް އެކަހަލަ

ްމުޙަންމަދަށްް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްފާދިއްޕޮޅުގެ  2630ދަންނަވާލަމުން،

ްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތު،ްވާހަކަުފޅުްކުރިއަށްްގެންދެވުމަށްްދަންނަވަން.ް

ް

ްހަދައި،ްެއްްމެްނބަރުްއަްޙމަދުްްފާދިއްޮޕޅު ްަރއީސް.ްއާދެ،ްޤާނޫނުއަާސސީެއއް ްިޢއްޒަތްތެުެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްޤާޫނނުއަސާސީަގިއްްްމުޙަްނމަދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްގޮތްތައް ްޢަމަުލކުރާނެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްވެރިަކްން ްމީހަކަށް ްވަިކ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިގެންދަނީ ނަޑއަޅަމުން  2635ކަ

ްނު ްގޮތަކަްށްހޯދައިދިނުމަކަށް ްނާެދޭވނެ ްވެރިކަމަށް ްމީހަކު ްވަިކ ވަތަ

ފުެވރިްގޮތެްއަގިއްޞާުާބައްޓަންކުރާކަށްްނޫން.ްއާދެ،ްމީގައިްވީހާވެސްްއިން

ްގޮތްތަެކްއް ްއުެޅޭވނެ ްތެރޭގައި ްމުޖުތަމަޢު ްހަމަހަމަގޮތެއްަގއި ރައްޔިތުންނަށް

ްހަދަމުންް ްޤާނޫނުއަާސސީ ްމި ްައޅުަގނޑުމެން ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި
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ްހެިދްމިގެން ްޤާނޫނުއަސާސީ ްދަންނަވާނީ ނޑު ްައޅުގަ ްއެުެހެންވީމާ،  2640ދަނީ.

ްހަދަންޖެހޭނީް ްފާޑުކިާޔ ްއެކަމަުކ، ްކިޔޭނެއޭ. ްފާޑުެވސް ނިމެމުންދާއިރުގައި

ްޚާއްަޞް ްރަްއޔިުތންގެ ްމަޖިލީހުގެ، ްަރއްޔިުތންގެ އަޅުަގނޑުމެންނަކީ

ްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންކަން...

ް

ްއެދެްނ.ްްއާދެ،ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްަމޑުކޮށްލެްއވުން ްއިނގޭތޯ. ްެއދެން  2645މަުޑކޮށްލަދެްއވުން

ް ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްނެތް. ްމިވަގުތަުކ ްޯކރަމް )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ްއާދެ،

ްއާދެ،ްކުިރއަށްްގެންެދވުންްއެެދން،ްޅ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ް

ްފާޑުިކއުމުަގއިވެސްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްމިދެންނެވީްްއާދެ، ނުޑ ްއަުޅގަ ްގެންގުޅެންޖެހޭނީ

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްމުޙަްނމަދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަޖިލީހުެގ ްޚާއްަޞ ްަރއްޔިުތންގެ  2650އަޅުަގނޑުމެންނަކީ

ްއަިދް ްތިއްބަާވ، ްއެނގިަވޑަިއގަންނަަވިއގެން ްމެންބަރުންކަން މެންބަރުކަން،

ްމުސްތަޤްބަލްް ްޅަދަރިންނަށް ްޤަުއމުގެ އަޅުަގނޑުމެންނަކީ

ްިވސްނައިގެންޭނ.ް ްަބއެުެްއކަން ްމަސަްއކަތްކުރާ ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި

ްައިދް ްއަުޑއަހާނެއޭ. ްވާހަކަތައް ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްޅަދަރިން އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއެހެންވީމަ،ް ްކޮޕީކުރާނެުެއޭ. ްއެމީހުން ްއުޭޅޮގތް ްމިއަދު  2655އަޅުަގނޑުމެން

ްފާޑުކިް ްިވސްނާވަަޑއިގަންަނވަިއގެން ްަމއްޗަށް ްވަަރްށްއެގޮްތގޮތުގެ އުްއވާށޭ.

ްއަނެްއާކް ްއެބަިތއްބެވި. ްބޭފުޅުންވެްސ ްިކުއއްާވ ްފާުޑކިއުންަތއް ރަނގަޅު

ްހަރުދަނާކަމާއެުކގަިއްެއއްވެްސްކަހަަލް ްވަރަށް ްާފޑުިކއުްއވާ ސަރުކާރަށްވެސް

ްފާޑުކިުއްއާވް ްރީތިގޮތުަގިއ ްނުބުނެ ްުކޑައިމީސްބަހެްއ އަނެއްހެން

ްތެރޭގައި ްމީގެ ްއެބަތިއްެބވި ްމިސާލަކަބޭފުޅުންވެސް ްތެރެއިންް. ްމީގެ  2660ށް،

ްޢިްއޒަތްތެރި ްބައެއް ްފާހަަގކޮށްލާނަން ްކޮޅުމަޑުުލްްއަޅުަގނޑު މެންބަރުން.

ްަވިކް ްއަެނއްހެން ްރަޝީދުފަދަ ްުޙސައިން ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ވަަޑިއގަންނަވާްޝަހީދުްޒަކީފަދަްފަރާތަކަށްނުޖެހޭްބައެއްްމެންބަރެއްކަމަށްްވެް

ްައޅު ްބޭބޭފުޅުންނަީކ ްހއ.ެގްބައެއް ްވަރަށް،ްައނެއްކާ ްހަމަ ްމިަވގުތު ަގނޑު

ްރަނގަުޅް ްމިކަހަލަ ްހަމަ ްބޭފުޅުންނަކީ ްމުޢިއްޒުަފދަ ްއަޙްމަދު  2665މެންބަރު

ްބޮޑަްށް ްވަރަށް ްއެބޭފުޅުްނވެސް ްާފހަގަކޮށްލާނީ. ނޑު ްއަުޅގަ ބޭފުޅުންކަމުގައި



 98 

ްވަރަށްް ްީރްއޗަށް، ްވަރަށް ްެއހެންނަމަވެސް، ްސަރުކާރަށް. ފާޑުކިުއއްވާ

ްމަތިްންްރަނގަޅަށް ްެއުއސޫލުގެ ްއެހެންވީމާ، ްގެންދަވަނީ. ފާުޑކިުއއްވަމުން

ްޢިއްޒަތުންް ނޑުމެންެގ ްއަޅުގަ ްބަލާށޭ ްައޅުަގނޑުމެްނ ފާޑުކިުއއްވޭތޯ

ްއާދެް ްގޮތަކަށް. ްކަހަލަ ްހުތުރުނާރާ ްނަފްޞަށް ްއިންތިޤާލީް،  2670ކޮންމެައަކސް

ްހަދައިބާބު،ް ްބާބަަކށް ްއިންތިޤާމީ ްމި ްެއއްގޮަތކަށްވެސް ނޑުމެން ގެްންއަުޅގަ

ްވެގެންެނއްްނުވާނެޭއ.ްއަޅުަގނޑުމެްން ްާބބަކަށް ްބަދަލުހިފުމުގެ ނުވާނެ.ްއެއީ

ްމިް ްބަދަލުުވމަށްޓަކައި ްމަރުޙަލާއަށް ްއަނެއް ްމަރުޙަލާއިން ްއެއް މިއުޅެނީ

ްގޮތްތަެކްއް ްގެންނާނެ ްނިމޭއިރުގައި ްއިޞްލާޙުޮކށް ޤާނޫނުއަސާސީ

ނަޑއަޅަމުންްމިގެންދަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްއެގޮުތގެްމައް  2675ޗަށްްަބއްލަަވއިގެންޭންކަ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްދެން ްއާދެ، ްގެންދަންޖެހޭނީ. ްކުރިައށް ްމިކަން ްއަޅުަގނޑުމެން

ްބާބާ ްއިންތިޤާލީ ްއެބާބުެގްއެނބުރިލާނީ ްދަންނަާވލަން. ްއެްއޗެއް ބެހޭގޮތުން

ނުޑް ްއަުޅގަ ްދަްއަކވާފަިއވުމާއެުކ ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރުން ްގިނަ މައްޗަށް

ްާވހަކަ ްމާދިގު ްމައްޗަްށ ްެއހެންނަމަވެސް،ްމިބާބުގެ ްނުަދއްކާނަން. ތަކެއް

ްހުށަހަޅާފަ ްބާބަށް ްއިންތިޤާލީ ްތެރެއިން، ްއިޞްލާޙުތަކުގެ ްހުރި  2680ދެވަަންއި

ްވާަހަކް ްޢައްޔަނުކުުރމުގެ ްކޮމިޝަނެއް ްއިލެކްޝަންްސ ހުށަހެޅުމުގައި

ްބައިަގިއް ްޢައްޔަނުުކރުމުގެ ްކޮމިޝަނެއް ްއިލެކްޝަންްސ އެބަޮއވޭ.

ްމާއް ްދެވަނަ ްޭއގެ ްިސޔާީސްމިއޮންނަނީ، ްރަޖިސްޓްރީކޮށްަފއިވާ ދާގަިއ،

ްކޮމިޝަނަްށް ްއިލެކްޝަންްސ ްތެރެއިން ްނަންތަކުގެ ްހުށަހަޅާ ޕާޓީތަކުން

ްމެންބަރުންގެް ްވޯޓުދިްނ ްހާޒިރުވެ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުްނެގ  2685ޢައްޔަނުކުެރވޭނީ

ްމިއީް ްީމހުންނޭ. ްފަސް ްހޮވޭ ްއަޣްލަބިއްޔަތުން ްދެބަިއގެ ތިންބައިކުޅަ

ް ްހީވަނީ ްކަންނޭނެގްއަޅުަގނޑަށް ްފާހަގަކުެރއްިވ މިވާހަކަ

ް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްިޢއްަޒތްތެރި ޒާހިރުވެްސ.ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ް ްދެބަިއ، ްބަލާކަމުގަިއްތިންބައިކުޅަ ްމިއޮތްގޮތަށް ްރޫޙު ްމަޖިލީހުގެ މިހާރު

ްކަމެއްް ްއަޣްލަބިްއޔަތުން ްދެބައިގެ ްތިންބައިުކަޅ  2690ވަނީިވއްޔާ

ނަޑކަ ްއަުޅގަ ްޤަބޫލެއްްފާސްވެދާނެކަމަކަށް ްއެއްގޮަތކަށްެވސް ްހަމަ ށްވެސް

ްކޮމިޝަންް ްއިލެކްޝަްނސް ްވަނީވިްއޔާ ްއެހެންކަމުަގިއ ނުކުރެވޭ.

ނުޑމެންްގެންނަންް ނުއުފެއްދިގެންްއަެނއްކާްއެަތްއްދުވަހެއްްވަންދެންްއަޅުގަ
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ްބޮޑަްށް ްވަރަށް ްިދގުދެމިގެންދާނެކަމަށް ްނުގެެނވި ްއިޞްލާޙުތަްއ އުޅޭ

ްއެހެންވީމާް ްފާހަގަކުރެވޭ. ްއިޞްލާޙުކޮށްލަ، ނޑަށް ްއަުޅގަ  2695ންްއޭަގއި

ްފެންނަނީ،ް ްޮބޑަށް ްދެބަިއކުަޅްއަޅުަގނޑަށް ްމީހުންގެ ްޯވޓުދިން ްހާޒިުރވެ އެ

ްދޭނަމެއްް ްއެ ްވަީނވިްއާޔ ްވޯޓުދީފިކަމުަގއި ްމެންބަރުން ްގިނަ އެއްބަޔަްށވުރެ

ްޢައްޔަނުކުރަން.ް ްގޮތުަގއި ްމެންބަރުންގެ ްކޮމިޝަނަްށ އިލެކްޝަންސް

ްދެ ްތިންބައިކުޅަ ްއެކަން ްޮއވެެގން ނަޑްށްފާސްވާބައި ްއަުޅގަ ެނކަމަށް

ްދަންނަވާލާނީް ްއަޅުަގނުޑ ްދެން ްއާދެ، ްދަންނަވާލީ. ްއެވާހަކަ  2700ނުފެންނާތީ

ް ްހުށަހަޅާފައިާވ ްބާބަށް ްރިޔާީސ25ްްއިންތިޤާލީ ްހުށަހެޅުުމގަިއ ވަނަ

ްޭބއްވުމަްށް ްއެކުެއީކގައި ްއިންތިޚާުާބު ްަމޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާއި،ްަރއްޔިތުންގެ

ްމަޖިލީހުގެްއެބަ ްަރއްޔިުތންގެ ްއިންތިޚާާބއި، ްިރޔާސީ ްހުށަހަޅުްއވާފައި. އޮތް

އިންތިޚާބުްއެުކަގއިްބާްއވަްނެވއްޖެކަމުަގއިްވަނީިވއްޔާްވަރަްށްދަތިްއުނދަޫގް

ްދެން،ް ްފާހަަގުކރެވޭ. ްއަޅުަގނޑަށް ްމެދުވެިރވެދާނެކަމަށް  2705ކަންތަކެްއވެސް

ްވެއް ްބުނާގޮތުން ްއެމާއްދާ ްމިދަންނަވަނީ ްެދްއަޅުަގނޑު ްއެ ިޖއްޔާ

ްއެކުެއކުަގޭއް ްނުވަަތ ްުދވަހާބާއޭ ްއެއް ްބާއްވަންވީ ްހަމަ އިންތިޚާުާބު

ްެއްއް ްނުވަތަ ްބާްއވަންވީކަެމއް ްއެްއދުވަހާ ްެއއީ އޮންނަގޮތުން

ްއަނެް ްޖެހިގެން ްހަމަ ްާބއްވަްނވީކަމެްއ،ްއިންތިޚާބަކަށްފަހު ްއިންތިޚާބު އް

ްއެހެންވީ ްުނކުރެެވއޭ. ްފާހަަގއެއް ްބޮަޑކަށް ްއެހާ ނޑަްށްއެކަން ްއަުޅގަ  2710މާ،

ްކައިރިަކއިރީަގިއް ްވަރަށް ްއިންތިޚާބު ްެދ ްެވއްޖިއްޔާ ހީވާގޮތުން

ްމައްސަލަތަކެްއް ްސަބަބުންވެސް ްއެކަމުގެ ްވަީނވިްއާޔ ބާއްަވއިފިކަމުަގއި

ްދަންނަވަންޖެހެނީް ްމި ްއެހެން ްފާހަގަކުރެވޭ. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ނުކުމެދާނެކަމަށް

ްވަ ްޤައުމު ްތެރޭަގިއ ްއިންތިޚާބެއްގެ ްހަލަބޮލިވެގެންދާނެ.ްކޮންމެ ްބޮޑަށް ރަށް

ްމިހާތަނަށްް ްައދި ްެއއީ ްއުފެދިގެންދާނެ. ްހަމަނުޖެހުންތަކެއް ްބޮޑެތި  2715ވަރަށް

ްވެފަް ްކަންތައް ްބަލާއިރު، ްމައްޗަށް ްއޮތްގޮުތެގ ްކަންތައްްއި ެއަކހަލަ

މެދުވެރިވެފައިްއެބަހުރި.ްއެހެންވީމާ،ްެއއްްއިންތިޚާބެްއގެްކަްނތައްްނިމޭއިުރް

ްހަމަނު ްއަނެްއްއެއޮންނަ ްައނެއްކާ ްަކއިރީަގއި ްއެހާ ްތެރެއަށް ނުޑެގ ޖެހުންގަ

ްމައްސަލަތަކެްއް ްއިތުރު ްވަީނވިްއޔާ ްފަަށއިިފކަމުގަިއ ްާބއްވަން އިންތިޚާބެއް

ްމެދުވެރިވެދާނެ.ް ްކަމެއް ްއެަތއް ްމިކަހަލަ ްެގއްލި ްމަސްލަޙަތު ްސުލްޙަ  2720ޖެހި،
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ްސަބަބުންް ްމިކަމުެގ ްއިޤްިތޞާދިއްޔަތަްށވެސް ްަޤއުމުގެ އަނެއްކާ

ްޮބޑުް ްވަރަށް ްިމކަމަކީެވްސ ްއެއީ ްާފހަގަކުރެޭވ. ްކުރާެނކަމަށް އަސަރުތަެކއް

ްނިންމާލެވޭކަްށް ްއިންތިޚާބެއްެވސް ްކޮންމެ ްނޫނިްއޔާ ްކޮށްގެން ޚަރަދުތަކެއް

އޮންނަްކަމެްއްނޫން.ްކޮންމެްއިންތިޚާބެއްްނިންމާލެޭވއިރުަގިއްއެތަްއްއެަތްއް

ްޚަރަުދކު ްއެކަމަށްަޓކައި ްރުފިޔާެއއް ނޑަށްްމިލިޔަން  2725ރެވޭ.ްއެހެންވީާމ،ްއަުޅގަ

ްހަމަސްް ްިނމޭތާ ްއިންތިޚާުާބެއް ްއެއް ނޑަކަށް ްގާްތގަ ްމީގައިވެްސ ފެންނަނީ

ފަހުންްއަނެއްްއިންތިޚާބުްބާްއވާކަހަލަްގޮަތކަށްްއޮތުންްއަުޅަގނޑަށްްބޮޑަްށް

ްބާއްަވއިފިކަމުަގިއް ްއިންތިޚާބު ްދެ ްކައިރިކައިީރގައި ްއެހާ ްއެއީ ފެންނަނީ.

ްނުކުމެ ްމައްޗަްށްވަނީިވއްޔާ ްނަތީޖާތަކެްއގެ ްނުރަނގަޅު ދާެނ

ްމިއީ ްއެއްެޗއް ްައޅުަގނުޑްދަންނަވާ  2730.ްެދން،ްއަޅުަގނުޑްވިސްނުމަށްފަހުގައި

ް ްދަންނަވާލާނީ، ްބާބުގެ ްއިންތިޤާލީ 29ްްމި ްޮއވޭ، ްހުށަހެޅުމުަގއި 29ްވަނަ

ްއާނ ްމިއޮންނަނީ، ްހުށަހެޅުމުގަިއ 26ްްް،ވަނަ ްހުށަހެޅުން. ަވަނ26ްްވަނަ

ް ްހުށަހެޅުމުގައި ްއެއީ ްމިބާބުގެ ްހުށަހެޅުމުގަިއ26ްްމިއޮންނަނީ، ވަނަ

ްމިއޮންނަނީ ،ް ްމިއޮންނަނީ، ްފުރަތަމަ ްަގއި ްަބޔާންކޮށްފަިއާވް)ހ( މިބާބުގައި

ްޤާނޫނުއަސާީސގަިއާވް ްމި ްހޮވުމަށް ްރައީސުލްޖުމްހުރިއްާޔއަކު  2735ގޮތުގެމަތީން

ްމިހާރުް ްބޭއްވެންދެން. ްއިންތިޚާބު ްރިާޔސީ ްބާްއވާ ގޮތުގެމަތިން

ްގޮުތގަިއްރައީސުލްޖު ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއިޔތުންގެ މްހޫރިއްޔާ

ްމިް ްތެރެއިން ްމެންބަރުންގެ ްތިބި ްމިހާރު އިންތިޚާބުކޮށްފައި

ް ްމަޖިލީހުެގ ްރައްޔިތުްނގެ ްމާއްދާ ްވަނަ ....ް ްމިޤާނޫނުއަސާސީެގ 4ްބާބުގެ

ްައދާކުރަމުންނުދާް ްމަޤާމެއް ްބަޔާންކޮށްފަިއވާ ްގައި ް)ރ( ްމާއްދާގެ  2740ވަނަ

ްމަޤާމުގަިއްރައްޔިތުން ްއެބައިމީހުންގެ ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުެގ ގެ

ްޤަބޫލުކުރާކަމެްއް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްމިއީ ްއާދެ، ދެމިތިބެވޭނެއޭ.

ްމިބާބަށްް ްމަޖިލިސް، ްރައްޔިތުންގެ ްނުެފނޭ ނޑަކަށް ްއަޅުގަ ނޫން.

ްތެރޭަގިއް ްމަރުޙަލާގެ ްއިންތިޤާލީ ްމި ްނުވަތަ ްދާއިރުަގއި ޢަމަލުކުރެވެމުން

ްައންނަންޖެހޭނެްރައްޔި ްބަދަލުތަކެއް ްމެންބަރުންނަުަށް ްމަޖިލީހުގެ  2745ތުންެގ

ްްކަމަކަށް. ްޢައްަޔންކުރެއްިވ ްދަށުން ްޤާނޫނުއަސާސީެގ ްމިހާރު 5ްެއއީ

ރައްޔިތުްނެގްުކރެވިގެންްޮހވިފައިްތިިބްބަެއއް،ްއަހަރުގެްަދއުރަކަށްްަޢއްޔަން
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ްަރއްޔިތުންްއިންތިޚާބު ްބައެއް ްތިބި ްހުށަހެޅިފައި ްމަޖިލީހުެގްކުރެިވގެން ގެ

ްމަޖިލީހުގެް ްރައްޔިުތންގެ ްމި ްއެމީހުންނަކީ ްއެހެންވީމާ، މެންބަރުންނަކީ.

ް ްއަދާުކާރ4ްްބާބުގެ ްމަާޤމެއް ްބަޔާންކޮށްަފއިވާ ްަގއި ް)ރ( ްާމއްދާގެ  2750ވަނަ

ްޢަމަލުކުރަމުންދާް ްމިހާރު ްދަށުން، ްޤާނޫނުައސާސީގެ ްމި މީހަކަށްުްވެގެން

ްބަ ްތިބި ްހުށަހެޅިފައި ްދަށުން ްވަޒީާފްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއެ ޔަުކ

ްއެހެންވީމާ،ް ްނުކުރެވޭ. ްޤަބޫލު ނަޑކަށް ްއަޅުގަ ދޫކޮށްލަންޖެހޭނެކަމަކަށް

ްއެބަިއް ްއެނޫންޮގތަކަށް ްދަންނަވަން. ްއިޞްލާުޙކުރަން ްއަޅުަގނޑު އެބައި

ްއޮންނަންޖެހޭނީ ްދަންނަވާލާނީ، ްއަޅުަގނޑު ްދެން، ްމެންބަރުންތަކެްއް.  2755ގިނަ

ް ްއެްއގޮތްކުރަްއަވއިގެްނ ްހުށަހަޅުއްާވްނުކުތ19ްާޚިޔާލު ްމައްޗަްށ އެްއގެ

ްހުށަހެޅުއްވުންތަކަްށވެސްްތާއީުދކުރެވޭ.ް
ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް2760 

ްބައެއްްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްހިތްހަމަނުޖެހޭ ްއެބަހުރި ްމީގެތެޭރަގއިވެސް ްއެހެންނަމަވެސް،

ްްްއްެކވުން:ވާހަކަދެްްމުޙަްނމަދު ްމީގެތެރޭގައި ްޢައްޔަންކުރުމާްއިލެކްޝަންސްހުށަހެޅުންތައް. ބެޭހްކޮމިޝަން

ްފަދައިްންއެާހްހިތްހަމަޖެހޭް ްފާހަަގކުރި ްކުރިންވެްސްއަުޅަގނޑު ހުށަހެޅުމަކީ

ްޢަމަލުކުރަމުންދާް ްމިހާރު ްދަންނަވާލަން. ްނޫންކަން ހުށަހެޅުމެއް

 2765މާއްދާަގއިވެްސްކުީރެގްްވަނ55ްްަވަަންމާއްދާގަިއ،125ްްޤާނޫނުއަސާސީެގް

ްބާބުގަިއެވްސް ްމި ްއޮތުމާއެުކ ްބަޔާންކޮށްފައި ްުއވުނީކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީ

ްމިކަހަލަްމާއްދާއެއް...

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް2770 

ނޑުްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްއަުޅގަ ްފެންނަކަމެއްކަުމގަިއ ްއަޅުަގނުޑވެސްްްއޮތުމަކީ ްދަންަނވާލަން.

ްެއހެންނަމަވެސް،ްްްވާހަކަެދއްެކވުން:ްމުޙަްނމަދު ްހުރުމާއެކު ްވާހަކަތައް ްބައެްއ ްއަދި ދަންނަވަންޖެހޭ

ްވާހަަކް ްމީގެކުީރަގއިވެސް ްހަމަވެއްޖެއްޔާ ްަވުގތު ްއަނެއްހެން އަޅުަގނަޑކީ
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ްމަޑުކޮށް ްވިާދޅުވުމަްށ ްވިދާުޅވި ްަރއީސް ްމީހެއްކަމަށްވާތީ ލަނީ.ްނުދައްކާ

 2775ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް

ްއުތުރުބުރީެގްޢިއްޒަތްތެިރްްްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންް ްހުވަދުއަތޮޅު ްމެްނބަރު. ޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރި

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢަބްދުهللا ްޖާބިރު. ްއާދެ،ްهللا ްނެތް. ްވަަޑިއގެްނ ޖާބިރު

ްޙްމަދުްމުޢިއްޒު.ްތިލަދުންމަތީްއުތުރުބުރީގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަ

ް2780 

ްހުށަހެޅުމެްއްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްއެްއ ްއަޅުަގނުޑވެސް ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެުި ްޝުކުރިއްާޔ

ްްވާހަކަެދއްެކވުން:އަްޙމަދުްމުިޢއްޒުް ނުޑ ްއަުޅގަ ްހުށަހަޅާފައިވާނެ. ްދަންނަވާފައިވާނީ، ިމްހުށަހެޅުމުގައި

ރައިޓްސްްްއުފައްދާފައިވާްހިއުަމންޤާނޫނުއަސާސީއަށްްޢަމަލުކުރަންްފެށިއިރުް

ްމެންބަރުންގެް ްތިިބ ްކޮމިޝަނުގަިއ ްސަރވިސް ްިސވިލް ކޮމިޝަނާއި

ްބަޔާންކޮށްފަިއާވް ްޤާނޫނުތަކުަގއި ްއުފެއްދި ްކޮމިޝަން ްދެ ްއެ  2785މެންބަރުކަން

ްޢަމަލުކުރަންް ްޤާނޫނުއަސާސީއަްށ ްމި ްއަދި ްދެމިއޮންނާނެއޭ. މުއްދަތަށް

ްޮއޑި ްޢައްޔަންކޮށްަފއިވާ ްޢައްޔަންކުެރވުުންފެށިއިރު ްއެމަޤާމަށް ޓަރްޖެނެރަލް

ް ްފެށިގެން 7ްްތާރީޚުން ްދެމިހުންނާނެއޭ. ްމުއްދަތަށް ްދުވަހުގެ މިްއަހަރު

ްކޮމިޝަންއާް ްޤާނޫނުގަހިއުމަންރައިޓްސް ްސަރވިސަްސްބެހޭ ްސިވިލް އާއި

 2790ބެޭހްއްދަތުްބަޔާްނެވގެންވޭ.ްއޮޑިޓާބެހޭްޤާނޫނުގައިްމެްނބަރުންގެްމުކޮމިޝަނާ

ްއޮޑި ްބަޔާންވެަފއެްއްޤާނޫނުގައި ްމުއްދަެތްއ ްޢައްޔަންކުެރވުނު ްޖެނެރަލް ޓަރ

ް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންވެ ްބަޔާންކޮށްފަިއ7ްްނެތް. ްމުއްދަތު ްދުވަހުގެ އަހަރު

ްއޮޑިަޓރް ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްހެދޭ ްއަލަށް ްނޫނީ ްއިޞްލާޙުކުެރވޭ ްމި އެވަނީ

ް ްމުއްދަަތކީ ްޢައްޔަންކުރެވޭ ްފުރަތަމަ އަހަރުކަމަށ7ްްްޖެުެނެރަލް

ނުޑްބަޔާން ްއަުޅގަ ްމިވަނީ. ްތަޢާރަފްކޮށްފައި ްއުޫސލު ްއެ  2795ކޮށްފަިއވާތީ

ްމަޤާމުގެް ްނުލިބެންޏާ ްރައްކާތެރިކަން ްމަޤާމުގެ ްެވއްޖެްއޔާ ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި

ްއަޅުަގނުޑް ްހުންނާނެ. ްހުރަސްތަކެއް ްޖެހިލުންވާނެ ްއަދާކުރުމަށް ވާޖިބު

ްފަދައިން،ްކުރީދުވަހު ްދަންނަވާަފއިާވނޭ ްކޮމިޝަންްމަންރައިޓްއުުުހިވެސް ސް

ްޤާނޫ ްދިޔަ.ްފުރަތަމަ ްކޮށިއެރުންތަކެއް ްިގނަ ްވަރަށް ނެއްްއުފެއްދުމުަގއިެވސް

ް ްއުވާލި. ްޤާނޫނު ްޕްިރންސިޕަލްސްާއިއްއެކުަލވާލި،  2800ޕެރިސް
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ްބަދަލުތަްއް ްބޮޑު ްވަރަށް ްޤާނޫނަުަށް ްބުެނ ޚިލާފަށްވެގެންކަމަށް

ްވަަރށް ްއަލުން ްއުފެްގެންނަންޖެހުނު. ްކޮމިޝަެންއ އަިދްްދިމަސައްކަތުން

ްވަަރްށް ްކޮމިޝަނުގެެވސް ްސަރވިސް ްސިވިލް ްހިނގަިއގަތީ. ްކިރިޔާ ހަމަ

ގިނަ،ްމެންބަރުންްޢައްޔަންކުރުމުގަިއވެސްްވަރަުަށްްގިނަްދަތިތަކެއްްދިމާވޭ.ް

ްައޅުަގނުޑް ްެއއީ ްލިބެންފެށީ. ްއިތުބާރު ްަރއްޔިތުްނނަށް ްކިރިަޔކިރިޔާ  2805އަދި

ްސަ ްސިވިލް ްބޭނުން، ްދަންނަވާލަން ްމިހިނދުވެސް ރވިސަްސއިްންހަމަ

ްޤަބޫލުކުރާް ްމިހިނދުެވސް ްައޅުަގނޑު ްނިންމުންތަކަކީ ްހުރިހާ އެނިންމާ

ްމަޤާމުގެް ްއެބޭފުޅުންަނށް ްެއހެންނަމަވެސް، ްނޫން. ނިންމުންތަކެއް

ްޓަރމްް ްއެޮޕއިންޓްކުެރއްވި ްއެބޭފުޅުން ްދޭންޖެހޭ. ްއެބަ ެގްރައްކާތެރިކަން

ްއަޅު ްމުހިންމުކަމަށް ްދެމިިތބުން ްމަޤާމުގައި ްދެކެން.ްމުއްދަތަށް  2810ަގނޑު

ނޑުްހުށަހެޅީ،ްިއޞްލާޙެއްްހުށަހެޅުންް ގެްގޮތުަގިއ36ްްއެހެންވެގެްންއަުޅގަ

އެވާްއިޞްލާަޙކީ.ްދެން،ްމިއާްކުޑަކޮށްްތަޢާރުޟުވާްވާހަކަެއއްްކަންނޭނެގް

ް ްއަުޅަގނޑު ްދައްކަންޖެހެނީ. ްިއޞްލާޙަކަުަށް،ްދެން ްހުށަހެޅި އެގޮތަްށ

ްޝާހީން ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްހުށަހެޅުއްިވްްރ.އަތޮޅުގެ ޙަމީދު

ްގެންނަް ްައނބުރާ ނުޑްތާއީދު ްއަުޅގަ ްާތއީދުކޮށްފަިއެވސްވާނެ.  2815އިޞްލާޙަކަށް

ް ްއެއީ ްމިދަންނަަވނީ. ްނޫން ްިމާވ11ްްވާހަކަެއއް ްހުށަހެޅުމުގައި ވަނަ

ް ްހުރިާހ11ްްއިޞްލާޙު. ްރާްއޖޭގައި ްމިާވގޮތުން ްހުށަހެޅުމުގައި ވަނަ

ް ްެގއްޭލނެ ްމަޤާމު ނޑިޔާރުންގެ ްދ2ްުފަ ްއެބޭފުޅުްންއަހަރު ްތެރޭގައި ވަުހގެ

ްބޮުޑް ްއުސޫލީ ްވަރަްށ ްމިުިއީ ްނުކޮށްފިއްޔާ. ްޢައްޔަން ްމަޤާމަށް އަލުން

ްވަރަށްް ްމަިޖލީހުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވަރަކަށް ްކޮންމެެވސް  2820މައްސަލަެއއް.

ްަޢދުލުއިންޞާފުް ްމައްސަލައެއް. ްވިސްނާވަަޑިއގަންނަވަންޖެހޭ ފުންކޮށް

ްިތއްބެވިގާއިމު ްމަޤާމްތަކުަގއި ްރައްކާތެރިކަްންްކުާރ ްމަޤާމުގެ ބޭފުޅުްނގެ

ްމިކަާމް ްއެހެްނވީމާ، ްަނގާލަނީ. ްޤާނޫނުައސާސީއިން ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ްމިކަމުގެް ްވިސްނަންޖެހޭނެ. ްފުންކޮށް ްވަަރށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ދޭތެރޭ

ްޢަދުލުއިންޞާފުް ްމިކަމަށް ްބަދަލުތަކެއްތޯ. ްކޮން ްނުކުންނާނީ  2825ސަބަބުން

ްމިާހރުގާއިމުުް ްާދއިރާއަށް ްުކރިމަތިނުލައްވާްކުރާ ްބޭފުޅުން ްވަރަށް ވެސް

ްބޭނުންާވް ްމިާދއިާރއަށް ްިލޔެގެން ްމާއްދާއެއް ްމިފަދަ ދާއިރާއަކަްށާވއިރުަގއި
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ްކުރިމަ ްބޭބޭފުޅުން ްކަންކަމާރަނގަޅު ްމިފަދަ މެދުްތިލައްވާނެތޯ،

ްގޮތެްއް ްމިއާދޭެތރޭގައި ްވިސްނާފައި ްޮބޑަށް ްވަރަށް އަޅުަގނޑުމެން

ް ނުޑ ްއަޅުގަ ްކަންބޮޑުާވްނިންމަންޖެހޭނީ. ްވަރަްށ  2830ހަމަގައިމުވެސް

ްރަްއކާތެރިކަންެވްސް ްއެބޭފުޅުންެގ ްެއއީ ްމަްއސަލަައކީ. ްމި މައްސަލަެއއް

ްމާއްދާްދާތީ.ްއެހެންވީމާ،ްޮކންމެއަކަސް،ްގެއްިލގެން ްމި ްއެކަަމކު ނޑު އަުޅގަ

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްރ.އަތޮުޅގެ ްކަހަލަގޮތަކަށް ްޢިބާރާތުން މިއޮތް

ްހުށަހެ ްެއއާެއކީަގއިެވްސްހުށަހެޅުއްވި ްތާއީދުކޮށްފަވެްސވާނެ. ޅުއްވުަމކަށް

 2835ނުންވަނީ.ްދެން،ްއަޅުަގނުޑްއަޅުަގނޑުްހަމަްމިވާހަކަްހަމަްދަންނަވާލަންްބޭ

ްބަލާ ްބޭނުންވަނީ، ްއުސޫލު.18ްްލަން ްިމޮއންނަ ްހުށަހެޅުމުގައި ވަނަ

ްއަދަުބް ްކުށަށް ްކުރިން ްފެށުމުގެ ްޢަމަލުުކރަން ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ނަޑއެިޅގެން ްތެރެއިްންްކަ ްމީހުންގެ ްގެންދާ ްތަންފީޛުކުރަމުން ޙުކުމް

ްމީހުންް ްަކނަޑއެިޅފައިވާ ްޙުކުމް ްކުަށކަށް ްތަުަޢާރުުޟވާ ޤާނޫނުއަސާސީާއއި

ް ްގިނަވެގެން ްފަށާތާ ްޢަމަލުކުރަން ްތެރޭަގިއ14ްްޤާނޫނުއަސާސީއަށް  2840ދުވަހުގެ

ްމި ްސުވާލަީކ، ްއުފެދޭ ްމީަގއި ްމިއާއެީކގައި ްދޫކޮށްލަންވާނެއޭ. ްމިނިވަންކޮށް

ްއިޞްލާޙުކުެރޭވް ްނޫނީ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްތަޢާރަފްކުރެވޭ އަލަށް

ްއެފަަދް ްާބވައޭ. ްއެބަހުރި ްކުށްތަެކއް ްތަޢާރުޟުވާ ޤާނޫނުއަސާސީާއއި

ނަޑއެޅިފަިއވޭބާް ްކަ ްއަދަބު ްބަޔަކަށް ްއަޅުަގނުޑްކުށްތަކަކަށް ްމިގޮުތން، ވައޭ.

 2845ބާބުގެްލަންްބޭނުން،ްޤާނޫނުއަސާސީއަށްްޢަމަލުކުރުމާއިްމާނަކުރުން،ްމިްބަލާ

ްމާއ4ްް ްވަނަ 4ްްދާ. ްމިބުނަނީ، ްާމއްދާަގއި ްމަޖިލީހުންްވަނަ ަރއްޔިތުްނގެ

ްބާރުް ްާޤނޫނުން ްގަާވއިދުތަކަކީ ްހަދާ ްލިބިގެން ްބާރު ްޤާނޫނަކުން ފާސްކުރާ

ްވެިރކަންް ްއަދި ްއެްއޗެކޭ. ްތަންފީޛުކުރެވޭނެ ްބާރާެއުކ ްޤާނޫނީ ްއަދި ލިބިފައި

ްަގާވއިދުތަކަ ްއެންެމހައި ްހަދާ ްފަރާތުން ްމަޖިލީހުންްހިންގާ ްރަްއޔިތުންގެ ީކ

ްހަދާް ްލިބިގެން ްބާރު ްހެދުމުގެ ްގަާވއިދެއް ްއެ ްޤާނޫނަކުން  2850ފާސްކުރާ

ްނިޒާމުގަިއް ްޝަުރޢީ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްވާންޖެހޭނެއޭ. ުަކަށް ގަާވއިދުތަކަ

ްމަޖިލީހުންް ްރައްޔިތުްނގެ ްމިގޮތުން ްއޮންނަގޮތުން، ްހަމަޖެހިފައި ގަާވއިދުތައް

ްނު ްބާރު ްޤާނޫނަކުން ްކަމާލިހަދާފައި ްގަާވއިދުތަްއްބުނަސް ްއިދާރާއިްނ ބެހޭ

ްމިވަނީ.ްމިސާލަކަށް،ް ްހަމަޖެހިފައި ްތަންފީޛުުކރެވޭގޮތަށް ްއެގަާވއިދުތައް ހެދި
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ްކުަޑް ްމީހުން، ްހިންގާ ްގުޅުން ްޖިންސީ ްޖިންސު، ްެއއް  2855ކުޑަދިންނާއި

ްއަދަބުް ްމީހުންނަށް ްއެފަދަ ްމީހުން. ްހިންގާ ްޢަމަލު ްބަދުއަޚްލާޤީ ކުދިންނާއި

ްދަށުން.ްދެވެމުންދަ ްގަާވއިެދއްގެ ްޖަސްޓިސްގެ ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ނީ

ްމިދެންނެވީ،ް ނޑު ްމާއްދާ.ްއަޅުގަ ްމި ނޑުމެން ވަަނ18ްްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްތަޢާރުޟުވާނެކަމަްށް ްޤާނޫނުއަސާސީާއއި ްމިހާރު ްތަޢާރަފްކޮށްފިއްޔާ މާއްދާ

ްމިވާް ްހަދާފައި ްމިނިސްޓްރީއިން ްޖަސްޓިސް ްކުީރަގއި ްދެކެނީ  2860އަޅުަގނޑު

އިދުތަްއ،ްބަދުއަޚްލާޤީްޢަުަމަލުްހިންގާްމީހުންނަށްްއަދަބުްދިނުން.ްކުޑަްގަވާް

ްއެހެންް ްއަދި ްމީހުންނަށް، ްހިންގާ ްޢަމަލު ްބަދުއަޚްލާޤީ ކުދިންނާއި

ްޖިންސުްން ްއެއް ްމީހުންނާއި ްހިންގާ ްޢަމަލު ްބަދުއަޚްލާޤީ މީހުންނަށްވެސް

ނޑު،ްމި ްދިނުން.ްއަޅުގަ ްއަދަބު ްމީހުންނަށް ްހިންގާ އާއެީކގަިއްޖިންސީގުޅުން

ްޙަރާމްކުރަްއވާފަިއާވް ްޝަރީޢަތުގައި ްިއސްލާމީ ްމިއީ ްއެނގޭ  2865އަޅުަގނޑަށް

ްގަާވއިދަކުން.ް ނަޑއަޅާފަިއވަީނ ްކަ ްއަދަބު ްއެކަަމކު، ކަންތައްތަްއކަން.

ްެއީއް ްކީއްވެޯތ، ްއެއީ ްދޫކޮށްލަން. ްޖެހޭނީ ްއެމީހުން އެހެންވެއްެޖއްާޔ،

ް ްމާނަކުރުމުގެ ްޢަމަލުކުުރމާއި ްމާއްދާަގިއ4ްްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ވަަނ

ްބޭނުންގޮތެއްތޯ.ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެއއީ ްޚިާލފުވާތީ. ްއުސޫލާިއ ބަޔާންކޮށްފައި

ްމިް ްމިކަމަށް. ްިވސްނަންޖެހޭނެ ްބޮޑަށް ްަވރަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ  2870އެހެންވީމާ،

ް ްެއއީ ްޤަޫބލުކ18ްުމާއްދާ، ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމާއްދާ ރާއިރުަގިއްވަނަ

ް ްމީގެ ްކޮބައަޅުަގނޑުމެންނަށް ްނަތީޖާއަކަށްވާީންމަޤްޞަދަކީ ްމީގެ އިތޯ،

ްޙުކުމްް ްދާއިރާއިންނާއި ްޤާނޫނީ ްސަރުކާރުގެ ްބޮޑަްށ ްތަންކޮޅެއް ކޮންކަމެއްތޯ

ްވިސްާނވަަޑއިގަންަނވަްން ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްދާއިާރއިން ތަންފީޛުކުރުމުގެ

ްކޮބަިއކަންް ްމިސާލުތަަކކީ ްމީގެ ްއަދި ްވާންޖެހޭނެ.  2875ޖެހޭނެކަމަކަށް

އެހެންނޫނީ،ްމީގެްެއއްޗެިހްލިޔެގެންްމީެގްތަޞައްވުުރވެސްްކުރެވެންޖެޭހނެ.ް

ްގާތުަގއި.ް ްަވރަށް ްއޮންނާނީ ްނުކުތުން ްނަތީޖާ ްނޭދެވޭ ްނަތީޖާއަްށވުރެ އެދެވޭ

ދެން،ްމީގައިްަބއެއްްބޭފުޅުންްކަންބޮޑުވުންްހާމަކުަރއްާވކަމެްއގެްވާަހކަެވްސް

ްކަންތައްތަްއް ްބަެއްއ ްމަޤްޞަދުތަކަށްޓަކައި ްިސޔާސީ ްއެއީ އެބައޮތް.

ްތަޢާރަފްކުރެޭވްއެބަހުއް ްމިއަލަށް ްމިހާރު ްޤާނޫނުައސާސީ،  2880ޓޭ

ްދަ ްޚިލާފަށް ްއަޅުަގނޑުމެްންއުުުޤާނޫނުއަސާސީާއއި ްމިހާރު ާވކުރެވިަފއި.
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ްނުލާް ްޯހދުމަކާއި ްހުއްދަ ްކުރިން ްމިވަނީ ްލިޔެަފއި ްމި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްޤާނޫނީް ްޣައިރު ްމިހާތަނަށް ްއޭގެމާނަައކީ، ްބޭްއޭވގޮތަށް. އެްއވުންތައް

ްއެންމެްންއެްއވުމުގަް ްއެްއވުންތަުކގެ ްއެްއވެފަިއވާ ްހަތިޔާާރއެީކގަިއެވސް އި

ް ްފަށާތާ ްޢަމަލުކުަރން ްެއީއ14ްްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްެތރޭގަިއ،  2885ދުވަހުގެ

ްތަާޢރުޟުވާގޮަތކަްށް ްދަށުން ްޤާނޫނުއަުަސާސީގެ ްޢަމަލުކުރެވޭ ްއަލަށް މިހާރު

ްކަންތަުައްތަ ްމިކަހަލަ ްދޫކޮށްލަންޖެހެނީތޯއޭ. ްއެންމެން ްއެ މެުދްކާއޮންނާތީ

ް ްިވސްނާފައިހެން ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑަށް ްިމ ވަަނ18ްްހީވަނީ

ްކަންބޮޑުާވް ްވަރަށް ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްދޭންވާނީ. ްވޯޓު ްމި މާއްދާއަށް

ްމައް ްއެ ްބަލާމައްސަލަެއއް ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން، ްބޭނުންވަނީ،ްސަލަައީކ.  2890ލަން

ް 17ްހުށަހެޅުން .17ްް ްއެބަބުނޭ ްިމ96ްްގަިއ ްތެރޭގައި ދުވަހުެގ

ްޤާނޫ ްފާހަގަކޮްށ، ްކަންތައްތައް ްތަޢާރުޟުވާ ދުވަހެްއ96ްްނުއަސާސީާއއި

ްފަށާތ36ްްާނޫން.ް ްޢަމަލުކުރަން ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްތެރޭަގއި،ްމި ދުވަުހގެ

ުދވަހުގެްތެރޭަގއިްވެިރކަންްހިންގާްފަރާތުންްއެބަްފާހަގަކުރަންޖެހޭްމ36ްްި

ްމަޖިލީ ްފާހަަގކޮށް ްޤާނޫނުތައް ްތަޢާރުޟުވާ  2895ހަށްްޤާނޫނުއަސާސީާއއި

ް ްފަށާތާ ްޢަމަލުކުރަން ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްއަދި ދުވަުހެގ96ްްހުށަހަޅާންޖެހޭ.

ްއެޤާނޫނުތަްއް ްފާސްކުރަންޖެހޭ ްމަޖިލީހުން ްރަްއޔިތުންގެ ތެރޭގައި

ްއެއާެއކީަގިއް ްއަިދ ްމަރުޙަލާއެއް. ްުއވާލާނެ ްނުވަތަ އިޞްލާޙުކުރާނެ

96ްތައްވެސްްޤާނޫނުއަސާސީއަށްްޢަމަުަލުކުުރުުމަށްޓަކައިްހަދަންޖެހޭްޤާނޫނުް

ްއޭގަިއް ްފާސްކުރަންޖެހޭ. ްމަޖިލީހުން ްަރއްޔިުތންގެ ްތެރޭަގއި  2900ދުވަހުގެ

ްކިހާް ްހަދަންޖެހެނީ ްޤާނޫނުތައް ްމި ްއެކަމަކު، ްޤާނޫނުތައް. މިހަދަންޖެހޭ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްމިީއ ްބުނެފަެއއްނެތް. ްމާްއދާއަކު ްމި މުއްދަތެއްަގއިކަން

ް ްމިހާރު ްޢަމަލުކ98ްްުކަންބޮޑުާވކަމެއް. ްއަހަރު ްފެށުނުްވަނަ ރަން

ްމައްަސލައަކީ،ްޤާނޫނުއަސާސީަގއިެވސް ްޮބޑު ްއެންމެ ާއްްދިމާވި

ްމިއަދާއިް ްލިިބދީ ްޙައްޤުތަކެއް ްއިތުރު ްތަޢާރަފްެވ  2905ޤާނޫނުއަސާސީެއއް

ް ްމި ްހަމަ ްއަދިވެސް ްނެތުން. ްލިބިދީފައި ްޙައްޤުތައް ްއެ 17ްހަމައަށްވެސް

ް ް)ށ(ްއަދި،ްހުށަހެޅުން ްމާއްާދގެ ް)ނ(.ް)ށ17ްވަނަ (ްެގްެގް)ށ(ްއަދި
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1،2ްް ްނުކުރޭ ްލާޒިމް ްމަޖިލީހަކަށް ްރައްޔިތުްނގެ އަހަރ2ްްުމިއޮތްގޮތުން

ްދުވަހުގެްތެރޭަގއިްހުރިހާްޤާނޫނުތަކެއްްހަދާކަށެއް.ް

ް2910 

ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްތ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙުސައިންްރަޝީުދްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްޙަސަން.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(ް

ް2915 

ްއާދެ،ްމިހާރުްވާހަކަފުޅުްދައްަކވަމުންްގެންދާްހއ.ގެްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް

ްއެމަިނކުފާނުްްްވާހަަކދެއްެކވުން:ްރަޝީދުްޙަސަްނުް ްއެދަްއކަވަީނ ްވާހަަކފުޅު ްމުޢިއްޒު އަޙްމަދު

ްއިޞްލާޙުތަ ްމިހާރުްކަބައިވެިރވެަޑއިގަންަނވާ ްދެޮކޅަށް. ކާ

ްއެްއަޅުަގނޑުމެ ްނިމުނީމާ ްދައްކަވާ ްމިވާހަކަފުޅު ްނޭނެގ ންނަކަށް

ްއެހެންވީާމ،ް ްނޫންކަމެްއ. ްތާއީދުކުރަްއވާކަެމއް ްއެމަނިކުފާނު  2920ހުށަހެޅުންތަކަށް

ްދެކޮޅަށްތޯ،ްއޭާނެގް ްއިޞްލާޙުތަކާ ްއެ ްއުފެދޭތީ.ްމިހާރު ްޝައްކު އެކަމާމެދު

ްގެންދަވަނީތޯް ްއަނބުާރ ްތާއީދު ްގެްނދަވަނީތޯ، ްއަނބުރާ ްއިޞްލަޙުތައް

ްއޮޅުންފިލުވާްބޭނުންވާތީ.ްުޝުކރިއްޔާ.
ް

ް2925 

ްއިޞްލާޙުތަކަްށްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްހުށަހެޅުއްވި ްޙަމީދު ްާޝހީން ްމެންބަރު ް..ޢިއްޒަތްތެރި

ްގެންދަނީީކްްވާހަކަެދއްެކވުން:ްއަްޙމަދުްމުިޢއްޒު ްއަނުބރާ ްާތއީދު ނޑު ްއަުޅގަ ްާތއީދުކޮށްފަިއވާނީ. އަޅުަގނޑު

ްއެކަމަކު ްނޫން. ްއެންމެންވެްސް، ނޑުމެން ްއަޅުގަ ހަމަ

ކަންބޮޑުެވވަުަަޑިއގަންނަވަންޖެހޭނެްކަންތައްތަކަމަްށވާތީްައޅުަގނޑުމެންްހަަމް

ްއަިދް ްވޯުޓްދިނުމުެގްކުރިން ްއަޅުަގނުޑވެސް  2930އެވާހަަކްދައްކަްންބޭނުންވަނީ

ްހަމަް ްމިއީ ްއެހެންވީާމ، ްސަމާލުކަމަށްޓަކައިެވސް. ްބޭފުޅުންގެ ހުރިހާ

ްވިސްނާލަންޖެހޭ ނޑުމެން، ްއަުޅގަ ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއ97ްްނެކަމެއް. ގެ

ްމީހުންނަށްް ްއަދާކުާރ ްވަޒީފާ ްޙައްޤު ްލިބުމުގެ ްޕެންޝަން މިބުނީ

ްއަދަށްެވސް ްއަދި ްމިހާްލިބިގެންވާނެޭއ. ްނުދޭ. ްލިބިގެން ްމިއީްއެޙައްެޤއް ރު

ްއެހެންވީމާ،ްއަނެްއކާެވްސ16ްްކަންނޭނގެ.2668ްް ްިމވީ. ްއަހަރު  2935ވަަރކަށް
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ްހަދަ ްމިބުނަނީ ްމަޖިލީހުން ްކޮަބއިކަން ްޤާނޫނުތަކަކީ ުދވަހުެގ96ްްންޖެހޭ

ްވަކިް ްހަދަންޖެހުނަސް ްޤާނޫނުތައް ްެއަކމަކު، ްހަދަންވާެނއޭ. ތެރޭގައި

ްވަރަްށް ްއަުޅަގނޑު ްމިއީ ްހަދާކަށް. ްޤާނޫނުތައް ްއެ ްނެތް މުއްދަތެއް

ްމައްސަލައަީކ،ް ްއަނެއް ްދެން، ްމިމައްސަލަައކީ. ްމަްއސަލަެއއް ކަންބޮޑުވާ

ްމީ ްޢަމަުލކުރުމަށްޓަކަިއްމިހާރު ްކަންތައްަތކާއި ްތަޢާރުޟުވާ ްމިބުނަނީ  2940ގައި

ހަދަންޖެހޭްކަންތައްތައް.ްބަެއްއްކަންތައްތަްއްއަދިްހުރެދާނެްޤާނޫނުްހަދަންް

ްމިސާލަކަށް،ް ްފޯރުކޮށްދެވިދާނެތޯ. ްޚިދުމަތްތައް ްއެ ްސަރުކާރުން ނުޖެހުނަސް

ނަށްްޤާނޫނީްވަކީލުންްޖިނާޢީްބޮޑެތިްމައްސަލަތަކުގަިއްތުހުމަތުކުރެވޭްމީހުން

ްހަމަޖައްސައިދޭންޖެޭހް ްމާލޭގައި ްހަމައެކަނި ްއެއީ ހަމަޖައްސައިދޭންޖެހޭ.

ްދުވަުހް ްފެށި ްޢަމަުަލުކުރަްނ ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްމި ްނޫން.  2945ކަންތައްތަެކއް

ްވަކީލުންް ްޤާނޫނީ ްމައްސަލަތަކަށް ްއެފަދަ ްދުވަހު ްއަނެއް ނޫން

ްބައެް ްލިބިގެންވާ ްޤާބިލުކަން ްޭއެގްފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ްަސރުކާރަށް. އް

ްވާހަަކއެއްްނޫން.ްއެގޮަތްށް މައްސަލައަީކްހަމައެކަނިްސަުރކާރުގެްލާރިްހުރި

ްޚިދުމަތްދޭންް ްެއ ްގޮސް ްކަންކޮޅުތަކަށް ްރާއްޭޖެގްއެކި ްއެބަތިބިބާއޭ ވަކީލުން

ްއިތުރަްށް ްކަންތައްަތކަކީ ްކަހަލަ ްބައެްއ ްއެުެހެންވީމާ،  2950ތައްޔާރަްށވެސް.

ްކަންތަ ްއަުޅގަހިފަހައްޓާލަންޖެހޭނެ ްޤަބޫލުކުރަން.ްއްތައްކަމަށްވެްސ ނުޑ

ްކުރިްނވެްސްދަންނަވަމުންްއެިކގޮތްތަކާ ްއަޅުަގނޑު ްވިސްނަންޖެހޭ.ްއަދި މެދު

ްލިބިދޭ.ް ްއެބަ ްޤާނޫނުއަސާސީއިްނ ްމި ްޙައްޤު ްހަނުހުރުމުގެ ްފަދައިން އައި

ްބުނުމުގެް ްކާުކކަން ްތިމަންނާއަކީ ްފުުލހަށްގޮސް ްމަރުޙަލާގައި ތަޙުޤީޤުގެ

ް ްއެހެންވެއްެޖއްާޔްއިތުރަށް ްޙައްޤު. ްހުރުމުގެ ްނުބުނެ ްއެްއެޗްއ  2955ެއއްވެސް

ްމަްއޗަށް.ް ްޤަީރނާގެ ްހެއްކާއި ްސާިބތުކުރަންޖެހޭނީ ްމައްސަލަތައް ފުލުހުން

ްހަމައެކަނިް ްއަހުލުވެިރވާންޖެހޭނީ ްެއްއކުރުމަށް ްޤަރީނާ ްހެއްކާއި ހަމަ

ްއެކަމަްށް ްފަރާތްތަްއވެްސ ްތަޙުޤީޤުކުރާ ްނޫން. ފުލުހުންނެއް

ްވެުެިރވާންޖެހޭނެ.ްއިޢުތިރާފުގެްމައްޗަށްްބުރަނުެވ..ްއަހުލު

ް2960 

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް
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ްބައެްއްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްމިފަދަ ްުއޅެނީ ްމިދަންނަވަން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްއާދެ،

ްރ.އަތޮުޅެގްް:ވާހަކަެދއްެކވުންްއަްޙމަދުްމުިޢއްޒު ްިވސްނާލަންޖެހެއޭ. ްއެބަ ްފުްނކޮށް ްތަންކޮޅެއް މާއްދާތަކަށް

ްތެރެއިންް ްއިޞްާލޙުގެ ްހުށަހެޅުއްވި ްޙަމީދު ްޝާހީން ްމެންބަރު  2965ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަޅުަގނުޑް ްތާީއދު ްިއޞްލާޙެްއގެ ްއެްއވެސް ްާތއީދުކޮށްފަިއވާ އަޅުަގނޑު

ްއަނބުރާްނުގެންނަްވާހަަކވެްސްދަންނަވަން.ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްްްވާހަކަެދއްެކވުން:ްރިޔާސަތުން ްލ.އަތޮޅުެގ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

 2970ްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކުްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(ް

ް

ްދަްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ްޙަޤީޤަތުަގިއ ްއެއޮތީ ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްރައީސް، ްވާކުާރްއުުުޢިއްޒަތްތެރި

ނަޑއެޅިފަިއްްްހަަކދެއްެކވުން:ވާްމަނިކު ްކަ ނޑު ްމައިގަ ްއޭގެ ްނޫން. ްއުސޫލެްއ ްތަޙުޤީޤުކުރާ  2975ނުވަތަ

ްއެަބއޮޭވ.ް ްހުށަހެޅިފައި ްޤާނޫނެްއ ްއިޖުރާޢަތުގެ ްޖިނާޢީ ްމިހާރުވެސް އެއޮތީ.

ްރަނގަޅަްށް ްކީއްވެގެްނކަން ްހުންނަންޖެހެނީ ްހަނު ްމަރުޙަލާގައި ތަޙުޤީޤީ

ްލޯޔަރަކު ްަވކީލަުކްްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ.ްެއއީ ްނުވަތަ ްހަމައަށް އެމީހަާކއި

ްޤާނޫނުއަސާސީް ްއެއީ ްއެހެންވީމާ، ްހުންނަންޖެހެނީ. ގެނެވެންދެކަށް

ްއެއަށްް ްނޫން. ްމައްސަލަެއއް ްފާސްކުރަމުްނދާއިރުަގއި  2980އަޅުަގނޑުމެން

ޤާނޫނުތަކެއްްހެދިގެންްޢަމަލުކުރެވޭނީ.ްއެއީްެއކަންްއޮތްގޮަތީކ.ްއެހެންވީމާ،ް

ްއޮޅުމެއްްއެއީ.
ް

ް

ްރިޔާްޟްްްސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާ ްމެްނބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްތ.އަތޮޅުެގ ްނުކުާތއެއް ްނިޒާމާބެހޭ  2985އާދެ،

ްރަޝީދު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްަރނގަޅުކޮށްލަްންްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްއެްއޗެއް ްަޔއުމިއްާޔއިން ްރައީސް،  2990ްޢިއްޒަތްތެރި
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ްއަޅުްްވާހަކަެދއްެކވުން:ްރަޝީދު ްމިއަުދްބޭނުންވާތީވެ ްމިދަންނަވަނީ. ްރައީސަށް ްިޢްއޒަތްތެރި ަގނޑު

ްމެންބަރުް ްިޢއްޒަތްެތރި ްރ.އަތޮުޅގެ ްވާހަަކިއގަިއ ްދެއްިކ އަޅުަގނުޑ

ްއެްމެންބަރުްވިދާޅުވެގެނޭްކޮްނެމްޢަލީްވަޙީދުްއަޅުަގނުޑގެްއަްޚ،ް ވިދާޅުވީ

ްތިމަންނަް ްަހދަނީ. ްބެހި ްއަބުާރއި ްޒާހިރުެގ ްއަޙްމަުދ ްއަޅުަގނުޑ ދުވަހަކު

ްއެހެންވީމާ،ްކޮން ްބެހެމުން. ްދާނަމޭ ްމައުމޫންއާ ްރައީްސ ްދުވަހަކުވެސް  2995މެ

ްއަޅުަގނޑަްށް ްރަނގަޅުކޮށްލަންޖެހޭނެކަމަށް ްއެތަންކޮުޅ ްައޅުަގނޑު، އެއީ

ް ްރަނގަުޅކޮށްލަދިނިއްޔާފެންނާތީވެ ްޢަީލްްއެތަންކޮޅު ްރަނގަޅު. ނޑަށް އަުޅގަ

ްވަޙީދަށްްއޮިޅގެންްއެހެންްެއިވދާޅުވެވުނީ.ް
ް

ް3000 

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާ ްރ.އަތޮޅުެގ ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ް މެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް3005 

ނުޑްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްއަޅުގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއައްސަލާމުޢަލަިއކުމް

ނޑުްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެްއްއެނބުރިއެއްނުްވާހަކަެދއްެކވުން:ޢަލީްވަޙީދުް ދާނަންްއެމަްއަސލައަކަށެއް.ްއަުޅގަ

ނެގީްދެންމެއަކުްވާހަކަފުޅުްެދއްެކވިްހއ.ގެްޢިއްޒަތްތެރިްެމންބަރުްއަޙްމަދުް

ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިހާރު ްވާހަކަފުޅުަގއި ްމިދަނީްްމުޢިއްޒުގެ ޢަމަލުކުރަމުން

ްޤާނޫނުއަސާްއިޞްލާޙު، ްިއޞްލާޙުކުރަމުންދާ ްއަޢަމަލުކުރަމުން  3010ާސީސްސީގެ

ްމިިނވަންކަމާ ްޙައްޤުތަކާއި ްބާބުގެ ްދ12ްަބެހޭ ް)ޅ(. ްާމއްދާގެ ލަތުްންއުވަނަ

ްމިނިވަންކަންް ްއެއްވެުއޅުމުެގ ްމީސްތަކުން ްނުލާ ްހޯދުމަކާއި ްހުއްދަ ކުރިން

ްތެޭރގަުަިއް ްެދއްކުުމގެ ްވާހަކަފުޅު ްއެަމނިކުފާނު ްެއކަމަކު، ލިބިގެންެވއޭ.

ްރަނގަޅުކުަރްއވަންޖެހޭހަތިޔާރާއެުކއޭ.ްއެހެންވީާމ،ްެއތަންކޮ އެްއވެްސްނީ.ްޅު

ްމުޅިންް ްނުފެތޭނެ. ްމާއްދާއަކަށް ްމި ްހަތިޔާރާއެުކވީާމ  3015ޙާލެއްަގއި

ްއިޚްލާ ްއެހެންވީމާ، ްއެދަނީ. ްމިދަންނަވަނީ،ްޞްުްއެހެންގޮތަކަށް ތެިރކަމާއެުކ

ްމިހާރުް ްައޅުަގނުޑމެން ްޤާނޫނުއަސާސީ، ްމި ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްއިޞްލާޙުކުރަމުން ްޤާނޫނުއަސާސީގަޢަމަލުކުރަމުންދާ، ްލޯޔަރަކަށްވީީތެވްދާ އި
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ްއޮތްގޮތް ްބައިނަލްއަޤްވާީމްްޙަޤީޤަތް ްމިއީ ްނުވާނެ. ްޖެހިލުމެއް ބުނާކަށް

 3020ައޅުަގނޑުެމންްހަދާްޤާނޫނު.ްހަމަްލޯޔަރެޭކްމިތާްތިއްބެިވްްލޯއެއްނޫން.ްމިއީް

ްއެހެންވީމާ،ް ްެއއްގޮތް. ްހަމަ ްފިކުރަންވާނެ. ްވިސްާނ ްއެކަމަށް ބޭފުޅުންނެކޭ

6ްމިއުޅޭްވާހަކަައކީ،ްދިވެހިްރައްޔިތުންނަށްްމިްމާރޗްްމަހުގެްްދަންނަވަން

ްޞުލްޙަވެުެރިކަމާެއުކް ްލިބިގެންެވއޭ ްދިވެއްސަކަށް ްކޮންމެ ްދުވަހު ވަނަ

ްދަ ްމިްއުުުއެްއވެުއޅުން. ްއަޅުަގނޑު ްހޯދާކަށްނުޖެހޭނެ. ްހުއްދަ ލަތުންކުެރން

ްަސރުކާރަކަ ްމިއަކަެށއް ްނިމިފައި. ްމިއޮީތ ްމިހާރު  3025ށްެވްސްޑިކްލެއަރކުރީ.

ްޤަސްދުަގިއް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ ްނުހިނާގނެ. ްބާރެއް އެްއވެސް

ްހަ ްޮއޅިގެްނކަމަށް ްހުއްދަދެއްވަްނވެގެން ްމިކަމަށް ފަިއްވާދައްމިގޮތަށް

ްހަމަތަކުގެމަތީންް ްޤާނޫނީ ްމިއޮތީ ްހުންނަވަިއގެން ްހެދިވަޑަިއގެން ނޫންކަމަށް

ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްއެހެްނވީމާ، ްނިންމަވާފައި. ްލިބުނީ.ްްއެކަން އެންމެންނަށް

 3030ްޤާނޫނުއަސާސީއިންްހުއްދަްލިުބނީ.ްޝުކުރިއްޔާ.ްެއވާހަކަްދަންނަވާލަން.

ް

ް

ްދެްންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފާހަގަުކރެއްވުން ްތިފާހަގަކުރެްއވި ްަދށުން ްނުކުާތއެްއގެ ްނިޒާމީ އާދެ،

ްހީކުރަ ްއަުޑއިިވވަަޑިއގެންފާނެކަމަށް ްމެންބަރުންނަށް ްދެންްޢިއްޒަތްތެރި މުން

ްއަރުވާނަން.ް ްފުރުޞަތު ްމެންބަރަށް ްިޢއްަޒތްތެރި ްއޮތް ްދެން  3035އަޅުަގނޑު

ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެިރ ްމެންބަރުްްއަްއޑުއަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ްޙުސްނުއްސުޢޫދު.
ް

ްމަރުްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުް ްއިންތިޤާލީ ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްލާއަކަްށްޙަުަޝުކުރިއްޔާ

ްތައްޔާުރވުމަށްޓަކަްހަކަެދއްކެުވން:ޙުސްުންއސުޢޫދުްވާް ްނުވަތަްިއ، ްޤާނޫނުއަސާީސައކަށް ްއާ  3040މިދެންނެވީ

ްާވސިލުވުމަށްޓަަކއިް ްއިޞްލާޙުތަކަށް ްއެ ްއިޞްލާުޙވުުމން ޤާނޫނުއަސާސީ

ްމަރު ްއިްނތިޤާލީ ްގޮތުން ްއޮންނަންޖެހޭނެކަމަށްްޙަުަމަގުފަހިކުރުމުގެ ލާއެއް

ްެއގޮތުގެމަތިން ްޤަބޫުލކުރަން. ްގިނަްްއަޅުަގނުޑވެސް ްވަރަށް ހުށަހެޅިފަިއާވ

ނުޑވެސްްެއއަށްްތާއީދުކުރާްހުށަހެޅުއްވުންަތކެއް.ް ހުށަހެޅުއްވުންތަެކއްްއަުޅގަ

ްބަހައްޓަން ްހަނދާން ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްކަންތައްތަެކްއްއެހެންނަމަވެސް،  3045ޖެހޭނެ

ް ްއިންތިޤާލީްއެބައޮތް. ްއެްއކަަމކީ ްފާހަަގކޮށްލާ ނޑު ްއަުޅގަ ޭއގެތެެރއިން
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ްގާް ްއުސޫލުތަުަަކީކްމަރުޙަލާގައި ްއިންތިޤާލީ ްނުވަތަ ްކަްނތައްތަކަކީ އިމުކުރެވޭ

ްމި ްފާސްކުރެވިަފއި ްމާއްދާތަކާިއްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްޤާނޫނުއަސާސީެގ އޮތް

ްތަޢާޠުުުމު ްވެގެންުނވާނެ.ްރުޟުުުލަޤަުަށް ްކަންތައްތަކަކަށް ްހުރި ވާޮގތަށް

ްތަޢާ ްެއގޮަތށް ްއަޅުަގނޑުމެްންރުޟުުުއެހެންކަމަށްވެއްިޖއްޔާ  3050ވާގޮތަށް

ް ްއިންތިޒާުމކޮށް ްަކންތައްތަކެއް ްމަރުޙަލާގައި ހަމަޖައްސައިފިްއިންތިޤާލީ

ް ްއުންމީދުކުާރްކަމަށްވެއްިޖއްޔާ، ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދެކޭގޮުތގައި އަުޅަގނޑު

ްޙަޤީޤަތުަގިއް ްކަމަީކ ްއުންމީދުކުރާ ްައޅުަގނޑުމެން ްުނވަތަ ކަންތައްތަކަށް

ް ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްޑިމޮކްރަސީއެއް ުާްފުރިހަމަ ްކަމަށްވާއިރު،ްއިމުގާ ކުރުްނ

ްޙާ ްމަޤްޞަދު ްބޭނުންވާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ  3055ްލްނުވެދާނެކަންްސިުިއެފަދަގޮތަކަށް

ްމަރުޙަލާަގިއް ްއިންތިޤާލީ ްމި ްއެހެންކަމަށްވުމާއެުކ ްޔަޤީން. އަޅުަގނޑަށް

ްއެކުަލވާލެޭވް ްިމ ްކަންތައްތަުކަގއި ްއެކުަލވާާލ އަޅުަގނޑުމެން

ްއެ ްނުވާނެ. ްތަޢާރުުޟވެގެން ްއަޅުަގނުޑްޤާނޫނުއަސާސީއާ ގޮތުްނ

ްއެއް ްމަޖިލިސް.ްފާހަގަކޮށްލާނެ ްރައްޔިތުންގެ ރައްޔިތުްނެގްްކަމެއް.

ްޢަމަލުކުރަންްް،މަޖިލިސް ްޤާނޫނުައސާސީއަްށ ްއާ ްދެޭކޮގތުގައި ނުޑ  3060އަުޅގަ

ްުކޑަދުަވސްކޮޅެްއގެތެޭރގަިއް ްމަޖިލިސްވެސް ްަރއްޔިތުްނެގ ފެށުމާއެއްކޮށް

ްދެޭކގޮތުް ްއަުޅަގނޑު ްކުރެވެްނވާީންއިންތިޚާބުކުރެވެްނވާނެ. ްެއކަން ގަިއ

ްއެުކއެީކަގިއް ްއިންތިޚާާބ ްއިންތިޚާބުކުރާ ްމީހަކު ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާައކަށް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެކަންކުރުްނ. ްއަވަހަށް ްެއައށްވުރެ ްނުވަަތ އިންތިޚާބުކުރުން

ްއިންތިޚާބަށްވުރެ ްަމޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ްއަތޮޅުްްދެކޭގޮުތގައި  3065ުކރިން

ް ްަކއުންސިލްތަުކގެްްރަށުްކައުންސިލްތަާކއި، ްސިޓީ ްއަދި ަކުއންސިލްތަކާއި

ްބާ ްމިނިވަންކަމާްއިންތިޚާބު ްއަޅުަގނޑުމެނަްށ ްއެހެންނޫނިއްޔާ އްވަންޖެހޭނެ.

ްދެކެން.ް ްއަޅުަގނޑު ްނުކުރެވޭނެކަމަށް ްއިްނތިޒާމު ްއިންތިޚާބުތަކެއް އެްއކޮށް

ްބާއްވަ ްފުރަތަމަ ްއިންތިޚާބުކަމަށްެވއްޖެްއޔާއެންމެ ްރިޔާސީ ނޑުްްނީ ްއަުޅގަ

ްރިޔާީސް ްެއއްޮކށް ްމިނިވަންކަމާ ްސިފަެއއްަގއި ްޙަޤީޤީ  3070ދެކޭގޮުތގައި

ނުޑް ްއަުޅގަ ްނުދެކެން. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަކަށް ްޭބއްވޭނެ އިންތިޚާބެއް

ްރައްޔިތުްނގެ ްބާއްވަންޖެހޭނީ ްއިންތިޚާބު ްިރޔާސީ މަޖިލިްސްްދެކޭގޮުތގައި

ް ްބޭއްވުމަށްފަހު، ްފާސްކުާރްއިންތިޚާބު ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ އެ
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ްއެކުަލވާެލޭވް ްއަިދ ްގޮތުގެމަތިން ްއެްއގޮތްާވ ޤާނޫނުތަކާ

ް ްދެން،ްގާުާއިންސިސިޓިުއޝަންތަކެްއވެްސ ްަފހު.  3075އިމުކުރުމަށް

ްދިވެހިރާއްޖޭަގިއް ްއިލެކްޝަެނއް ްޕާޓީ ްމަލްޓި ްފުރިހަމަ ހަމައެއާެއއްކޮށް

ްއިންތިޤާީލް ްމި ނޑުމެނަށް ްއަުޅގަ ްބޭނުންކަމަްށވެއްިޖއްޔާ ބާއްވަން

ްކަންތަ ްސަމާލުކަންްމަރުޙަލާގައި ްިއންތިޒާމުކުރެވެންޖެހޭނެ،ްއެކަަމށް އްަތކެއް

ްއަތްދަށުަގިއް ްފަރާތެްއެގ ްވަިކ ނޑުމެނަށް ްއަުޅގަ ްެއގޮތުން ްއެބަޖެހޭ. ދޭން

ްއުުުދަ ްބަޖެޓް، ްވެލްފެއަރލަތުގެ ްވަިކްްާޚއްަޞކޮށް ްއެ ްޮއެވގެން  3080ބަޖެޓް

ްއިންތިޚާބަމީހަކު،ް ްއަްތމަތީމިސާލަކަށް ްއެުެކެއްގެ ްކުރިމަތިލާ ްށް އެފަަދްގައި

ްޚަރަދު ްހިތުހުރިގޮތަްށ ްބަޖެޓެއް ްބޭއްވުަމކީ،ްބޮޑު ްދޫކޮށްލާފަިއ ކުރަން

ްބާރެްއް ްއެފަދަ ްއަތްމައްޗަްށ ނިޑޑޭޓެްއގެ ްކެ ްެއްއ ްެދކޭގޮުތގަިއ އަޅުަގނޑު

ްއިންޞާުފވެރިކަމާެއކުަގިއް ްދެކޭގޮުތގައި ްއަުޅަގނޑު ްއޮތުމަކީ ދޫކޮށްލާފައި

ްކަެމއް ްހުަރސްއެޅޭނެ ްބޭްއވުމަށް ްޓީ.ވީާއިއްއިންތިޚާބެއް ްެއއާެއއްކޮށް ްހަމަ .3085 

ްވަޞީލަތްތައްް ްއެަފދަ ްތަކެިތ ްފަދަ ނިޑޑޭޓެްއެގްްރޭޑިއޯ ްކެ ަވކި

ްމިނިވަްންބާރުފޯރާ ްެދކޭގޮުތގަިއ ްައޅުަގނޑު ްއޮތުމަކީ ްހަމަޖެހިފައި ގޮތަށް

ްިމް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންކަމަށްވުާމއެކު ްހުރަސްއެޅޭެނަކމެއް. އިންތިޚާބަކަށް

ްމި ްމަރުޙަލާގައި ްކަންތައްތަެކްއްއިންތިޤާލީ ކަންކަމާމެދުވެސްްވިސްނަންޖެހޭނެ

ްދަ ްއެާއއެްއކޮށް ްހަމަ ްެއްއްއުުުއިންތިޒާމުކުރަންޖެހޭނެ. ްަވޞީލަތްތައް  3090ލަުތގެ

ްެކނިޑޑޭޓުންތަކަކަްށް ްނިސްބަތްވާ ްޕާޓީއަކަށް ްވަކި ްނުވަތަ ނިޑޑޭޓަކަށް ކެ

ްދެކޭގޮުތަގިއް ްއަޅުަގނުޑ ްގޮތްަތކެްއވުމަކީެވސް ބޭނުންކުރެވޭނެ

ްެއކަންކަމަށްވެްސްއަޅުަގނޑުމެ ްއެހެންވުމާއެކު ްއެދޭެނކަމެްއނޫން. ން

ްހަމަޖެއްސެންޖެހޭނެ.ް ްގޮތްތަެކއް ްމަރުޙަލާގައި ްއިންތިޤާލީ އަޅުަގނޑުމެން

ްލިބޭނެގޮތަކަްށް ްފުރުޞަތެއް ްހަމަހަމަ ްުއސޫލަކުން ްއެއް  3095އެންމެނަށްވެސް

ްކަންކަ ްކުެރވިގެން ްނޫނީްކަންކަން ްއިންތިޒާުމކުރެިވގެން ްން

ްރާއްޖޭގަިއްއަޅުަގނޑުމެނަ ްއިންތިޚާބުތަެކްއ ްއެއްކޮށް ްމިނިވަްނަކމާ ކަށް

ްގޮތުގެމަތިން.ް ްއެްއގޮްތވާ ްޤާނޫނުއަސާސީއާ ްފާސްކުެރވޭ ްމި ނުބޭއްވޭނެ

ްފޮނިް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްޤާނޫނެްއގެ، ްފާސްކުރެވޭ ްމި ުެކު އެހެންކަމަށްވުމާއެ

ްމިދެންނެވިް ްލިބޭނީ ނޑުމެނަށް ްއަުޅގަ ްފުރިހަމަގޮތުގައި ްއެންމެ  3100މީރުކަން
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ްމީހުނަށްް ްކުރިމަތިލާ ްއިންތިޚާބުތަކަށް ްފުރުޞަތުތަކެއް ްހަމަހަމަ ކަހަލަ

ނުޑްލިބޭ ްއަޅުގަ ްދެން، ްހަމަޖެއްސިގެން. ްއިންތިޒާމުތަކެއް ްފަދަ ނެ

ްމިބުނަނީް ްއަބަދުެވސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަނެްއކަމަކީ ްބޭނުންވާ ފާހަގަކޮށްލަން

ްަމއިގަް ްއެކަުމގައި ްވާހަަކ. ްފޯރުވާ ްނުފޫޒު ނޑުގޮެތްއަގިއްއިންތިޚާބުތަކަށް

ްވެރިންނަށާިއް ްރަށްރަށުެގ ްދިއްކުެރވެނީ ްއިނގިިލ ްމީހުންގެ  3105ގިނަ

ްއެހެންަކމަށްވުމާއެްއކޮްށް ްމަްއޗަށް. ްފަރާތްތަކުގެ ްމިފަދަ އަތޮޅުވެރިންނަާށއި

ްމީހެއްގެ ްކުރިމަތިލާ ްނުވަތަްއިންތިޚާބަށް ްދަށުަގިއ އޭަންްކޮންޓްރޯލްގެ

ްއަތޮޅުވެރިން ްކަންކަންކުާރގޮތަްށ ްތިބުމަކީްބުނާގޮތަށް ްކަތީުބން ނާއި

ްނުވާނެ.ް ްއުސޫލަކަށް ްހަމަޖެހޭ ްދެޭކގޮތުަގިއ އަޅުަގނޑު

ނޑުްދެކޭގޮތުަގިއް  3110އެހެންކަމަށްވުމާެއއްކޮށްްމިްއިންތިޤާލީްމަރުޙަލާގައިްއަޅުގަ

ްވަިކް ްނުވަތަ ްފަރާތްތަކަކަްށ ްމިނިވަން ްވާންޖެޭހނީ ްވެރިން ރަށްރަށުގެ

ްކަ ްނުތިބޭ ްދަުށަގއި ްކޮންޓްރޯލްގެ ްއަޅުަގނުޑްފަރާތެއްގެ ްއުސޫލަކަށް. ހަލަ

ްއުންމީ ްަކއުންސިލްތަކާިއ،ްދުއެންމެ ްރަށު ްކައުންސިލްަތކާއި، ްއަޮތުޅ ކުރަނީ

ްއިންޚާުބެގް ްރިާޔސީ ްއިންތިޚާބާއި ްރަްއޔިތުންެގްމަޖިލިސް ސިޓީްކައުްނސިލް

 3115ކުރިންްއިންތިޚާބުވުން.ްއެހެންަކމަށްވެއްޖިްއޔާްައޅުަގނޑުމެންްމިއެދޭްނުވަަތް

ްބޭނުން ްދެކެން ްފެންނާނެމި ްދުވަސް ްފާހަގަކުރަން،ްވާ ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން، .

ްހުށަހެ ްބަލާހުށަހެޅިފައިވާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްވަރަށްްޅުންތަކަށް ްމިހުރީ ލާއިރު

ްފެނޭ.ް ނޑުމެނަށް ްއަޅުގަ ްހުރިތަން ްހުށަހެޅިފައި ްމުއްދަތުތަެކއް ކުޑަ

ް ްކޮމިޝަނަށް 2ްްއިލެކްޝަންސް ްުދވަސްތެރޭަގއި އްޔަންކުރަން.ްަޢުަމަސް

ްހަމަ ްމަސްްްއަދި ްދެތިން ްޯކޓެއް ްސްޕްރީމް ްވަގުތީ  3120އެއާެއއްކޮށް

ް ްމިއީްޢަުަދުވަސްތެރޭަގއި ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއޔަްނކުރަން.

ްޤާނޫނުތަކާއިް ްކަމާބެހޭ ނޑުމެނަށް ްތާރީޚްތަކެއްެހން.ްއަޅުގަ އަންރިއަލިސްިޓކް

ަމސްްދުވަސްތެރޭަގއިްމިކަންކުެރވޭނެްކަމަކަށ2ްްްގަާވއިދުތަެކއްްހަދައިގެންް

ްނުއަޅުގަް ްްދެކެން.ްއެހެްނކަމަށްވުމާއެކުނެޑއް ނޑުމެން ނޑަައާޅްއަުޅގަ ްކަ މި

ްގަބޫލުކުެރވޭ.ް ްއަުޅަގނޑަްށ ްޙާޞިުލނުވެދާނެކަމަށް ްމިކަން  3125ތާރީޚްތަކަށް

ްފުޅާވުމަީކް ްއެއަށްުވރެ ްމުއްދަތުތައް ްހުރި ްމިހާރު ްއެްއކޮށް އެހެންކަމަށްވުމާ

ް ްއެއީ ްގޮތް. ްރަނގަޅު ްއެްނމެ ްދެޭކގޮތުަގއި މަސްދުވަސ2ްްްއަޅުަގނޑު
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ް ްެއަކށީގެންވ3ްާނުވަތަ ްކޮމިޝަންތައްްމަސްދުަވސް ްމިފަދަ ްގޮތެްއަގއި

ްއަދި،ް ްކަމެއްނޫން. ްކުރެވޭނެ ްހޯދުމަކީ ްމީހުން ްއަދި އެކުަލވާލުމަކީ

ްހަމަޖެހިފައިވާް ްމަސައްކަތްަތްއ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންެގ  3130އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްެދވޭނެކަމަށް ްވަގުތު ްެއގޮަތށް ްއެކަްނކަމަށް އަޅުަގނަޑކަށްްްގޮތުން

ވަކިްފަރާތެްއެގްނޑުްދަންނަވާލަންްއޮތްްެއއްަޗކީ،ްހިއެއްނުވޭ.ްދެްނ،ްއަުޅގަ

ްމިް ނޑާނުލައްވާށޭ. ްފު ްޤައުމު ްމި ްބޭނުންކޮށްގެން ްމިމަޖިލީހުގައި މެޖޯރިޓީ

ްމިނިވަންކަ ްހަމަހަމަކަމާއި ްވިސްަނއިގެން ްމަޞްލަޙަތަށް ްއެްއކޮްށްޤައުމުގެ މާ

 3135ވޭްޤާނޫނުއަސާީސަގއިްމިހިރަްކަންތައްަތްއްފާސްުކރެމިްޤާނޫނުއަސާސީަގއި،ް

ްއެންމެނަށްް ްފުރުޞަތެއް ްހަމަހަމަ ނޑުމެނަށް ްއަުޅގަ ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި

ްކަންތައްތަްއް ްމަރުޙަލާގެ ްއިންތިޤާލީ ްމި ްކަހަލަގޮތަކަށް ލިބޭނެ

ްވެރިކަމުަގިއް ްބަޔަުކ ްަވކި ްނުވަތަ ްމީހަކު ްަވކި ްހިނގާށޭ. އިންތިޒާމުކުރަމާ

ބޭެންފޯމިއުލާއަކަށްްމިްއިންތިޤާލީްމަރުޙަލާގަިއްނުވަތަްިމްހިއްޕާލައިގެންްތި

ް ްއަޅުަގނޑު ްއާދެ، ްނަހައްދަވާށޭ. ްބާބު  3140ބޫލުކުރާގޮުތަގިއްޤަުައިންތިޤާލީ

ް ްމަރުޙަލާގެ ްއިންތިޤާލީ ްމި ްއެންމެން ހުށަހެޅުންތައްްއަޅުަގނޑުމެން

ް ްމަސްލަޙަތަށްްފާސްކުރަްއވާއިުރ، ްޤައުމުގެ ްމި ްޤައުމަށް މި

ނޑުްޔަޤީންކުރަން.ްޝުކުރިްއޔާ.ްވިސްނަވާެނކަމަށް ްއަުޅގަ

ް

ްއިތުރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެން ްމިހާހިސާބުން ްއާދެ، ްެމންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި  3145ޝުކުރިއްޔާ

ްފުރުޞަތުއަރުވާނެ ްމެންބަރަކަށް ްދެންްްޢިއްޒަތްތެރި ްނެތް. ަވގުެތްއ

ް ްހީާވގޮތުން ނޑުމެން،އަޅުަގނޑަށް ްއަޅުގަ ދެްންްމަޢާފުކުރައްާވ،ްމާދަމާ

ް ްބަްއާވއިރު، ްއަދިްޖަލްސާއެއް ްމިއޮތީ ްފުރަތަަމ ްޖަލްސާގައި އަުޅަގނޑުމެން

ްފުރުޞަތުް ނޑު ްއަޅުގަ ްފުރަތަމަ ްއެގޮތުން ްއެބަުއޭޅ. ްބޭފުޅުންކޮޅެއް އިތުރު

ްޢި ްހައްދުންމަތީގެ ްިމއޮތީ ްމޫސާމަނިކު،އަރުވަން ްމެންބަރު  3150ްްއޒަތްތެރި

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްފުވައްމުލަުކގެ ްމުޙަންމަދު،ްމަهللا ޞީޙް

ްފެލިދެއަތޮޅުގެް ްއަސްލަމް، ްމުޙަންމަދު ްެމންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި އަްއޑުއަތޮުޅގެ

ްމެޢި ްއިބްރާހީމް،ްއްޒަތްތެރި ްނިޒާރު ްމޫސާ ްޢިްއޒަތްތެިރްންބަރު ކޮޅުމަޑުުލގެ

ްމެންބަރުް ްިޢއްޒަްތތެރި ްރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާގެ ްޢަފީފް، ްޙަސަން މެންބަރު
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ްމުލަކަތޮޅު ްޙަމީދު، ްޝަފީޤް،ްފާޠިން ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި  3155ގެ

ް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީެގ ޙަމްޒާ،ްްއަޙްމަދުނިލަންދެއަތޮޅު

ްމުޙްސިންް ްޢަބްދުލް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުީރގެ އަރިއަތޮޅު

ުުރުބުރީގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު،ް،ްهللاޢަބްދު މާޅޮސްމަޑުލުްއުތު

ްޢިއްޒަ ްފެލިދެއައޮުޅެގްމާލޭގެ ްއިސްލާޢީލް، ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ތްތެރި

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާދެ،ްމި ްނަޢީމް. ްޔޫސުފް ްމެންބަރު  3160ޢިއްޒަތްތެރި

ްއާދަމްް ްޒާހިރު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކުބުރީގެ ްހުވަދުއަތޮޅު ްދެން ފަހު

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްއުތުތުބުީރެގްޢިއްޒަތްތެރި ްހުވަދުއަޮތޅު ޖާބިރު.ްިމްهللاްއަދި

ް ްބަހުބޭބެފުޅުން ްދެން ްނިމުނީމަ ްވާހަވާހަކަދައްަކވާ ކަދައްަކވަްންސްގައި

ްއަުރވާްިނމުނީ.ްވަގުތުުުހުރިހާްބޭފުޅުންނަށްްްއެދިަވޑަިއގެންތިއްެބވި

ް3165 

 ން.މުްނިންްޖަލްސާްް-3

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއޮންނާނީ ްޖަލްސާއެއް ްމަޖިލީހުގެ 3ްްދެން، ާވ2668ްްއޭޕްރީްލ

ްްޖަހާއިރު.9ްްސްފަތިދުވަހުްހެދުނުްބުރާ
ް3170 

ްޖަލްސާްނިމުނީ..ްالعالوينްربްهلل والحود
ްް
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