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 ސާްފެށްޓެވުން.ޖަލްް .1

 

ްعلىްوالسالمްالةوالصްهللްالرحين، الحودްالرحونްهللاްبسنްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
ްްފެށުނީ.ްޖަލްސާް.واالهްوهنްوصحبهްآلهްوعلىްهللاްرسول

ް5 

ް2-ްް ްޖަދުވަލު ްހިމެނޭ }އެކިއެކ1ްްިޤާނޫނުއަސާސީގައި

ް ްޖަދުވަލު ްއާއި ްހުވާ{ ްދާއިރާތައް{2ްްމަޤާމުގެ }އިދާރީ

ްކުރިއަށްްގެންދެވުން.
ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްޞަ ްަވޑަިއގެންދެްއިވ234ްްރައްޔިތުންެގ ްޖަލްސާއަށް  10ވަނަ

ް ްމިހާތަނަށް ްއާދެ، ްމަރުޙަބާ. ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި 76ްއެންމެހާ

ް ްެދން، ްއާދެ، ްެދއްަވއިފި. ްަވަޑއިގެން ްމެންބަރުން މިއަދުެގްޢިއްޒަތްތެރި

ްއެ ްޖެންޑާަގއި ްޖަދުވަލު ްހިމެނޭ ްޤާނޫނުައސާސީަގއި 1ްމިއޮީތ އެިކއެިކް،

ް ްޖަދުަވލު ްހުާވއާިއ ްކުިރއަްށ2ްްމަޤާމުތަކުގެ ްދާއިާރތައް ްއިދާރީ ގެ

ްގެންދަވާކަްން ްބަޙުސްކުރައްވަމުްނ ްމިހާރު ްމިމައުޟޫުޢގަިއ  15ގެންދެވުން.

ްމިގޮތުްނ،ްއަޅުް ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. ްމެންބަރުންނަށް ނުޑްޢިއްޒަތްތެރި ގަ

ްމެންބަރުންނަކީ...ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއޮތް ްމިހާުރ ްއަރުވަން ފުރުޞަތު

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްހދ.ެގ ްނުކުތާއެްއ ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ، )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢާދިލް.ް

ް20 

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ()ް

ް

ނޑުްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްއަޅުގަ ްރިޔާސަުތން ްޝުކުިރއްޔާ. ްބޭނުންވަނީ،ްއާދެ، ްސާފުކޮށްލަން

ްމިާތްްދިލްްވާހަކަެދއްެކވުން:އަްޙމަދުްޢާް ްބައްަލވަިއގެންތޯއޭ. ްގަޑިައކަށް ްކޮން ްފެއްޓެވީ ްޖަލްސާ ްތި މިއަދު

ްިއއްެޔް ްއެެެހެންވީމާ، ްލަހޭ. ްމިނެޓެއް ްފަސް ްހަތަރު، ްަގޑި ްހުރި  25ތެރޭގައި

ްގޮތާްޚިލާފަށޭްތިކަންްތިކުެރްއވީ.ް ެއްހަތަރު،ްރިޔާސަތުންްއިޢުލާންކުެރއްވި

ްަގޑިތަކުްން ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްފެއްޓެވީ. ްޖަލްސާ ްތި ްފަހުން ްމިނެޓު ފަސް
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ްއެހެންވީމާ،ް ްގައިމުވެސް. ްފަހުން ްމިނެޓް ްހަތަރު ްހަމަވިތާ ގަޑި

މިމަޖިލީހުގައިްހުރިްދެްގަޑިައީކްހަމަްދެގަޑިެއއްނޫންްއިނގޭތޯ.ްއެހެންވީމާ،ް

 30ްއެކަންްހަނދުމަ...

ް

ްތަފާތެްއްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތިިވދާޅުވި ްދެން ްަގޑި. ްހުރި ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްބެލީ އަޅުަގނޑު

ްއޮްތް ްައތުކުރީަގއި ްމެންބަރުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަންނޭނެގ ްވެދާނެ ހުރިކަމަށް

ްދެފަރާތުގަިއް ްދެަގިޑ ްތެރޭަގއި ްހޯލް ްމިަމޖިލީހުގެ ްއެހެންނަމަވެސް، ގަިޑއާ.

ްބަލަ ްއެއަށް ްއެހެންވީމާ، ްއަދި، ނުޑްފެންނަންހުރިއިރު، ްއަޅުގަ  35ިއގެްނ

ްމިބަޙުސްގަިއް ްމިގޮތުްނ ްދެން ްއާދެ، ްއިނގޭތޯ. މިގެންދިޔައީ

ްފުރަތަމަް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެދިަވޑަިއގެންފައި، ބައިވެިރެވވަޑަިއގަންަނވަން

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްދެކުނުބުރީެގ ްނިލަންދެއަތޮޅު ްމިއޮތީ، ްއަރުވަން ފުރުޞަތު

ް ްނުކުތާއެްއ، ްނިޒާމާބެހޭ ްރިޔާޟް. ްމުޙަންމަދު މާލެއަތޮުޅެގްމެންބަރު

 40ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމާރިޔާްއަޙްމަދުްދީދީ.ް

ް

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ()

ް

ްހަމަްްާމރިޔާްމެްނބަރުްްމާލެއަޮތޅު ނޑު ްަރއީސް،ްައޅުގަ ްަރީއސް.ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރި

ްދެއްްްާވހަކަެދއްކެުވން:ްއަްޙމަދުްދީދީ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްބޭނުންވީ، ްއޮޅުންފިލުވާލަން  45މިނެޓްވެްސ3ްްވާ

ްތަފާތުވެދާނެހެންް ްގަޑިަތކާ ްބައްލަވާ ްސްޕީކަރ ްގަޑިަތކާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ް ްއެ ްބައްަލވަިއގެންތޯ ްގަިޑއަށް ްއާދައިގެ ްހަމަ ްމިހާރު މިނެޓްވެްސ3ްްހީވާތީ

ްދެއްވަނީ.ްޝުކުިރއްޔާްިޢއްޒަްތތެރިްރައީސް.
ް

ް50 

ްިޢއްޒަތްެތރިްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްައޅުަގނޑު ްގެންދާ،ްްއާދެ، ްއަރުވަމުން މެންބަރުންނަށް

ނުޑް ްއަޅުގަ ްބަލަިއގެްނ ްމީގެއިން ްވޮޗް، ްސްޓޮޕް ްމި ްއަުރވަނީ ވަގުތުަތއް

ް ްމިހިރަ ްހޯލުގައި ްމިމަޖިލީހުގެ ްމިއިދާރާގައި، ްމިހާރު ްދެން 2ްމިގެންދަނީ.

ްމޭޒުަގިއް ްއިދާރީ ްދަންނަވާލާނަން ނޑު ްއަޅުގަ ްހަމަނޫންކަމަށްވަންޏާ ގަޑި

ްއޮތްތަުނގަ ްއިނގޭތޯ.ްކުރިއަށް ްބަހައްޓަަވއިދެްއުވމަށް ްހަމައަށް ްއެކަްނ  55ިއ
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ްދެގަޑިވެްސް ްެއ ްދިމާެވގެން ްުކރީގަިއވެސް ްއެމައްސަލަ މިހާރުވެސް

ްއެކަްން ްއެގޮތަށް ްބަލާނަން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދެން، ްމިހިރީ. ބަދަލުކޮށްފައި

ްމެންބަރުް ްިޢއްޒަްތތެރި ްދެކުނުބުީރގެ ްނިލަންދެއަތޮޅު ްއާދެ، ގެންދެވޭތޯ.

ްރިޔާޟް.ްމުޙަންމަދު

ް60 

ް`.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ،ްައޅުަގނޑުމެންްމިއަުދްްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީް

ްހަވާލުކުެރވޭްްމެންަބރުްުމޙަންަމދުްރިޔާޟްް ްމަޤާމުތަކުަގިއ ްމުހިންމު ްެއިކއެކި ްމިދަނީ، ްވާހަކަދަްއކަމުން

ތުން.ްިޢއްޒަތްތެިރްރައީސް،ްހުާވެގްބޭފުޅުންްކުރަްއވަންޖެހޭނެްހުަވޔާްބެހޭގޮްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްހިތަށްއެރީ.ް ްދަންނަވާލަން ްއެއްެޗއް ްައޅުަގނުޑެވސް ްއައިމާ ވާހަކަ

ްިމއީ.ްދިވެހިރާއްޭޖެގް ްބާވައޭ ްހުވަެއއް ްީކއްކުަރންކުރާ ްހިތަށްއަރާ  65އަޅުަގނޑު

ޖުމްހޫރިއްޔާގެްޤާނޫނުައސާސީ،ްމިހާރުްޢަމަލުކުރަމުންދާްޤާނޫނުއަސާސީައްށް

ްމިމަ ްމަޖިލީހުގެްބަލާއިރުވެސް ްޚާްއޞަ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ޖިލީހުގެ

ނޑިންް ްގޮ ްއދ. ްމަނިުކފާނަކީވެސް ރައީސަީކވެސް،

ްއަދިް ްޭބފުޅެއް. ްއިންނެިވ ްކޮށްގެން ްުހވަެއއް އިންތިޚާބުެވވަަޑއިގެންެނވީތީ

ްއިންނެވިް ްހުވާކޮްށެގން ްެއއް ްރައީސްައކަށްވީީތވެސް ްމަޖިލީހުގެ  70ޚާއްޞަ

ްއެ ްވަޒީަރކަށްވީތީ ްވަޒީރެްއެގްބޭފުޅެއް. ްބޭފުޅެްއ. ްއިންެނވި ްހުވާކޮށްގެން އް

ްއިްޚލާޞްތެރިވުން.ް ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ްއިނދޭ ްއެބަ ހުވާަގއި

އަޅުަގނޑުްބަލާްބެލުމުންްމިިއންްކޮންމެވެސްްެއއްްހުަވއެއްްތަޢާރުޟުނުވާް

ްދަްއކާއިުރ،ް ްރައީްސ،ްުހވާެގްވާަހކަ ްޙާލަެތއްްނާދޭ.ްޢިްއޒަތްތެރި އެްއވެސް

ް ްކޮންމެްމިއިން ްމިއޮންނަނީ ްހަވާލުކޮށްފައި ްވުޒާރާެއއްެވސް  75ކޮންމެ

ްކުީރަގިއް ްހުވަެއްއގެެވސް ްކޮންމެ ްކުރަްއވަިއގެން. ްހުަވއެއް ބޭފުޅަކުވެްސ

ްހަމަް ްއަދި ްހިތުމަށާއި ްޙުރުމަތްތެރިކޮށް ްއިސްލާމްދީނަށް އެބައިނދޭ

ްހިތުމަށް.ްއާދެ،ްއިސްލާމްދީ ްޙުުރމަތްތެރިކޮށް ްަޙއްޤުތަކަށް ނަށްްރައްޔިތުންގެ

ޙުރުމަތްތެރިކޮށްްހިތާްވާހަކަްދައްކާއިުރަގއި،ްޓުއަިރޒަމްްމިނިސްޓަރަކީެވްސް

ްިމނިސްޓަރަކީވެްސް ްޓްރޭޑް ްއަދި ްބޭފުޅެއް. ްއިންެނިވ ްމިހުވާކޮށްގެން  80ހަމަ

ް ްާވހަކައަީކ، ްމިއުޅޭ ްދަންނަވަން ްބޭުފޅެއް. ްއިންނެވި 3ްމިހުވާކޮށްގެން

ްމިނިސް ްމި ްހުއްދައެއް ްޚާއްޞަ ްކުރިން ްނަގައިގެްންމަސްދުވަސް ޓްރީތަުކން
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ްބަހައްޓަިއގެންް ްބުދުތަެކއް ްބަިއވަރު ްމާިސންގާ ްރިޒޯޓެްއަގއި މިތާނގެ

ްަޙއިސިްއޔަތުން،ް ްރަްއޔިތެްއގެ ްދިވެހި ނޑަީކ، ްގަ ްމިގަތް މިތާނގައި

ްނޫން.ްއެކަމަކު،ް ްޤަބޫލުކުރާކަެމއް ްއަޅުަގނޑު ްޙައިިސއްޔަތުން  85މުސްލިމެއްގެ

ްއިސްލާމް ްއިނދޭ ްއެބަ ްކުީރަގއި ްހިތުމަށާ،ްހުވާގެ ްޙުރުމަތްތެރިކޮށް ދީނަށް

ްގިނައިްން ްަވރަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔވެސް ްޢިްއޒަތްތެިރ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްމާތްވެގެްނާވް ްއެއްަބއެްއވަންަތ ްވާހަކަދަްއކާ ްއެއްބަހަކުން ވިދާޅުވާެނ،

ްއެހިސާބުންް ްއެނިމުނީ ްރައްޔިތެކޭ. ްދެމިތިިބ އިސްލާމްދީނުގައި

ްވާަހކައިން ނުޑްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްިމކަން ްއެހެންނަމަވެސް، .90 

ްފަަލް ްޫނސްތަކުގެ ްހުވާކޮށްގެން ްމިހުރިހާ ްމިދަންނަަވނީ، ްޙާލު ކުށްވެރިކުރާ

ްކުށްވެރިކުރިއިުރވެސް،ް ްމިކަން ްޕާޓީތަކުން ްލިެޔ، ްމިވާހަކަ ސުރުޚީގައި

ްވަޒީރުްނވެްސް ްމިނިސްޓްރީތަކުގެ ްގުޅޭ ްމިކަމާ ްއަދި ްވަޒީރުންހެން، ހުރިހާ

ްބީ ްދެއްވީ ްމަހުޖަނަކުްމިކަމަށް ްހުރި ްރުފިޔާ ްއެްއކަލަ ްއެއީ ްކަންފަތެއް. ރު

ްރައްޔިތެއްެގް ްދިވެހި ްދިނީތީ. ްލާރިތަކެއް ްޓުއަިރޒަމަްށ  95ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްކުށްވެރިކުރަމޭ. ްވަރަށް ްމިކަން ނޑު ްއަުޅގަ ޙައިސިްއޔަތުން

ްޝަފީޤް،ް ްއަޙްމަދު ްއެބައޮތް ްހުށަހަޅާފައި ްއިޞްލާޙެްއ ްއާެދ، ރައީސް،

ްެއއްެވްސްމ.އަ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެިރ ތޮޅުގެ

ްއަތޮޅުވެރިްނެގް ްބައެއްަގވެސް ްއޮތް ްއަންނަން ްފަހުން ްއަދި ބައެްއގަިއވެސް

ްބެހިގެްން ްދާިއރާތައް ްއިދާރީ ްޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި ނޑު ްނެތް.ްއަުޅގަ  100ވާހަކަެއއް

ްދިަޔއީ.ް ްުއވި ްމަޤާމުތައް ްކަތީބުންގެ ްއަތޮުޅވެރިންނާއި ދިޔާމާ

ްބާުރްރަ ްއުފެްއދުމުގެ ްމަޤާމު ްއެްއވެސް، އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް

ްޢައްޔަންކުެރޭވް ްއެމަނިކުފާނަކަށް ްވީނަމަވެސް ްދިންކަމުގައި އަޅުަގނޑުމެން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްނޯންނާނެ ްފުރުޞަތެއް ްދިނުމުގެ ްަވޒީފާ ްބޭފުޅަކު އެްއވެސް

ްއުފެދެންޏާމުންް ްޝައްކު ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެކަމާ ްފާސްކުރީ.  105މި

ްއަޅުަގނޑުމެްންއަ ްމާނަކުރާއިރުަގއި ްޤާނޫނުއަާސސީ ޅުަގނޑުމެން

ްފްލޯަގިއް ްމަޖިލީހުގެ ްއެވާހަަކ ްއަދި ްަބލަންވީ، ްއެކަން ކޮންމެވެްސގޮތަކުން

ްދާއިރާތަްއް ްއިދާީރ ްއޮންނާނީ. ްަދންނަވާފައި ްރައީސަށްވެސް މަޖިލީހުގެ

ްމިއޮންނަނީ.ް ްފާސްކޮށްަފިއ ނޑުމެން ްއަުޅގަ އިންތިޚާބުކުރެޭވގޮތުން
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ްއިންތިޚާބުކުރެޭވްކަ ްެއއީ ްއަދި ްދިަޔއީ. ްުއވިގެން ްއަތޮުޅވެރިން  110ތީބުންނާއި

ްމަޤާމަކަށްވިޔަސްްއަތޮޅުވެރިްނެގްވާހަކަ...

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއެްްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީް ނޑު ްއަުޅގަ ްއަންނާކަށް ްބަަޔކަށް  115ްއްގޮަތކަށްެވްސްޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްބޭނުމެއްނޫން.ްޝުކުރިއްޔާ.ްްމެންަބރުްުމޙަންަމދުްރިޔާޟްް
ްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްފުރަތަމަްްައޙްަމދުްމެންަބރުްްމާލޭ ްެއންމެ ްައޅުަގނޑު ްއާެދ، ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްމިއޮންނަްވާހަަކދެއްެކވުން:ްއާޠިފް ްޑްރާފްޓްގައި ްމިހުވާ ްބޭނުންވަނީ، ްމިނިމޭްފާހަގަކޮށްލަން  120ޮގތުން،

ް ްމާތް ްދެމިހުރުމަށް ް'އަދާކުރުންމަތީ ްބައި. ްިމއޮންނަ ގަންީދްهللاްހިސާބުގައި

ްއޮތުމުންްވާނެގޮތަީކ،ް ްމިހެން ްތަންކޮޅު.ްމިހާރު ްއޮންނަ ހުވާކުރަމޭ'،ްމިހެން

ްއެހެްން ްއަދި ްކަމަށްވިޔަްސ ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްހުަވއެްއ، މިއެއްަޗކީ

ްބޭފުޅެްއކަ ްހުންނެވި ްދުވަހަުކްމަޤާމެއްގައި ްހުންނަވާ ްއެމަޤާުމގައި މަށްވިޔަސް

ްނުވަަތް ްޖެހިވަަޑއިގަްނނަވާނީ ްހުންނަވަން ްއަދާކުރުންަމތީ  125އެމަސްޢޫލިއްޔަތު

ްމިހުާވް ްއެހެންނަމަވެސް، ްއޮންނާނީ. ްޖެހިފައި އެކަންކުރަން

ްއެހެންވީމާް ްމިހުވާކުރަނީ. ްދެމިހުރުމަށް ްއަދާކުރުްނމަތީ މިކުރާގޮތުންިވއްޔާ

ްގިނަފަ ްދޫކޮށްނުލާންވެގެްންކަންނޭނގެ ްއެކަން ްމީހަކު ްލިބޭ ްމަޤާމެއް ހަރަށް

ްއުސޫަލކުްން ްެއއް ްކަންނޭނެގ ްވެދާނެގޮެތއް ްއެީއވެްސ ްމިއުޅެނީ. މިވަރަށް

ްބޭފުޅުްން ްަބއެއް ްދެންނެވޭނީ، ްއަޅުަގނޑަށްެވސް ްދެން،  130ދަންނަވަންޏާ.

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްުހވަެއކޭ. ްނެތް ްމާނައެއް ްވަަރށް ްމިހުވަަޔކީ އެވިދާުޅވާހެން

ްމިހާރުް ްކަންނޭނެގ ްރަނގަުޅވާނެ ހަނދާންކޮށްލަން

ްމައުމޫންް ްއަލްއުސްާތޛު ްހުންނެވި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގަިއ

ްޙުރުމަތްތެރިކޮށްް ްޤާނޫނަށް ްޤާނޫނުއަސާީސއަށް ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުވެސް

 135ހިތްތަވަންްހުވާކުރެްއިވއިރުވެްސްހުންނެވީްޤާނޫނާްޚިލާފުވެވަަޑއިގެންކަމަްށ،ް

ްއަތުގަިއްްއެމަނިކުފާނުގެ ްތިަމންނާ ްއެަބވިދާޅުވޭ ސްޓޭޓްމަންޓަކުންވެސް

ްކަންތަްއް ްހުާވގެ ްމިކަހަލަގޮތަކަށް ްވާހަކަ. ްއޮތް ްއެއްޗެހި ފިސްތޯލަކާ
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ްޢިލްމުވެރިއެްއކަމު ްދީނީ ނަޑކީ ްއަޅުގަ ްދެން، ްނުވިއަްސ،މިހުންނަނީ. ްގަިއ

ް ްސޫރަތުގެ ްޢ224ްާބަޤަރާ ްހުަވނަ ްވާހަކައެްއްޔަތުގައިެވސް ވައާެބހޭ

 140އަޅުަގނޑުްއިނގިރޭސިްބަހުންްދޭ.ްޭއގެްއެއްްތަރުޖަމާެއއްަގއި،ްދެންްއެބައާ

ް ްމޭކް ްނޮްޓ ް'ޑޫ ްއޮންނަނީ، ްއެކަްއެޗއްަގއި ްކީ ްތަރުޖަމާއެއް ްދެ ދަްهللا

ް ްވިލް ްޔޫ ްްސވެއަރްދެްޓ ްޔޫ ްވެން ްޔުއަރްއޯްތސް ްއޮފް ްޑީލްްސަބްޖެކްޓް

ަގިއްމާނައަކީ،ްމީުހންގެްތެރޭްޖަސްޓްލީްއެންޑްްމޭކްްޕީސްްެއމަންގްްޕީޕަލް'.

ް ްހުާވކުރާއިރު، ްކުރުމަށްޓަަކއި ްމިކަންކަން ްޤާއިމްކޮށް هللاްޢަދުލުއިންސާފު

ްއަނެްއް ްދެން، ްމާނަކުެރވެނީ. ނޑަށް ްއަުޅގަ ްހުވާނުކުރާށޭ  145ގަންދީ

ްތަރުޖަމާ ްމޭކް ްނޮޓް ް'ޫޑ ްބުނަނީ، ްއެއްަގއި ްއެކްސްިކއުްޒއޭ'.ްهللا އޭން

ނުކުތާއެްއްްމާނައަކީ،ްބަހަނާއެްއގެްގޮުތަގިއްއެކަންްނުކުރާށޭ.ްދެން،ްނިޒާމީ

ްޙުކުްމް ްމި ްބޭފުަޅކު ްޢިލްމުވެރި ްދީނީ ްކޮްނމެވެސް ނަންގަަވއިގެންްނަަމވެސް

ްހުވައަާކް ްމި ްއެދެން. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ވިދާޅުވެެދްއވުމަެަށް

ްތެރެައކު.ް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްނޯވޭ ްކުރަންޖެހޭަކމެއްވެްސ ްދެން  150ޚިލާފުވީމާ

ްކަށްފާރާވެސް ްޚިލާފުވީމާ ްދީނުގައިްްއެކަމަުކ،ްހުވައަކާ ްއޮންނަކަމަށް ދިނުން

ްއަިއކަންް ްޙުުކމެއް ްއެއްބޭފުަޅކަށް ްދެންނެވިއަސް ްމިހެން ްދެން މިވަނީ.

އަޅުަގނޑަށްްހަނދާންްއެބަހުިރްހުވަައކާްޚިލާފުެވގެންްކަށްފާާރއެއްްެދއްވަްން

ްިހނގާދިޔަގޮަތކީ،ް ްެއކަންވެސް ްއެހެންަނމަވެސް، ޖެހިވަޑަިއގެންނެވި.

 155ފަހުްަހމަްއެހުވާްއަނެްއކާވެްސްއެމަިނކުފާނުްލައްާވްއަނެއްާކވެސްްއެޙުކުމަށް

ނޑުމެންް ނޑުމެންގެ.ްައޅުގަ ކުރުަވއިގެންްއަެނއްާކވެސްްމިޮއތްްއުޅެނީްއަޅުގަ

ްއެހެންވީމާ،ް ްދެން ްމިހިރީ. ްމިިހނގާގޮަތކީ ްކަންަތއްތައް ތެރޭގައި

ްކުރަްން ްެއްއގޮތަކަްށވެސް ްމިހުވައެއް ްނުފެނޭ ްވަރަށް އަޅުަގނޑަށް

ްމީހަުކްމިކަންކަމަށް ްޙަވާލުވާ ްމަޤާމަކާ ްކޮންމެހެން ްއޮންަނން، ްހުވައެއް .

ްއެކަާމްޚިލާފުވާގޮެތްއް ްއެމީހާްލަްއވާްކުުރަވއިގެްންއެމީހާ  160ހުވަެއއްްމިވަރުން

ްނުފެނޭ.ް ްައޅުަގނަޑކަށް ްއޮންނާކަށް ްގެނެވިފައި ްޙާލަތެއް ވާންޖެހޭކަހަލަ

ްޚިޔާލަ ްއޮތް ްފާޅުކޮށްލަން ްމިއަދު ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއީ ީކ.ްއެހެންވީމާ،

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް
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ްމިޤާޫނނުއަސާސީއިްންްމެންަބރުްްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީ ނޑުމެންވެސް ްަރއީްސ،ްއަުޅގަ  165ް`ްޢިއްޒަތްތެރި

ްމިހުރިހާްްމުޙަްނމަދުްމަުޖދީްއިްބރާީހމްް ްތެޭރަގއި ްމެންޑޭޓް ްމިޤާނޫނުއަސާީސގެ ްކުރީމު. ްހުވަެއއް

ްހިްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފަދައިން.ްމެންބަރުންވެސް ްހިމެނޭ ްަވޒީރުން ްޢިއްޒަތްތެރި މެނޭނެ

ްނެްތް ްޭބނުމެއް ްިދއުމުގެ ްކުިރއަށް ްމިވާހަަކއާިއގެން ްަރއީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްރަުށް ްަކއުންސިްލވިޔަސް ްއަތޮޅު ްދަންނަވާނީ، ނޑު ްއަޅުގަ މިހިނދަކު.

ްމަޤްޞަުދް ްމަސަްއކަުތގެ ްމިކުރާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ  170ކައުންސިްލވިޔަްސ

ްއެހުށަހެޅުއްިވްޙާސިލުކުރުމަށްޓަކަ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމ.އަޮތޅުގެ ިއ،

ްކުރުމަކީ،ްތ.އަތޮުޅެގްޢިއްޒަތްތެިރް ްއެކަން ްބަލަިއގަނެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ހުވާ

ްކުރަްން ްއިޞްލާާޙއެުކގައި ްއެގެންނެވި ްރަޝީދުްޙަސަން ްޙުސައިން މެންބަރު

ްުކރައްަވއިފިނަމަް ްއެކަން ްޖެހޭނެކަމެކޭ. ްކުރަން ރަނގަޅުކަމެކޭ.

ްޙާސިލްވާނެޭއ.ްއަެަޅުް ްމަޤްޞަދު ްކަންތައްތަުކގެ ްމިކުރެޭވ ނޑުމެންނަށް  175ގަ

ްހާމަކުިރް ްއެފާޅުކުރިްޝުޢޫރުަގިއވެސް ްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރު ްމާލޭގެ ދެންމެ

ްހުރިކަމަށްވާނަަމް ްފައިދާހުރިކަމެއް ްއަޅުަގނުޑމެންނަށް ހާމަކުރުމުގައިެވސް

ްބަލައިގަން ްކުަރންޖެހޭނެކަމެއް. ްބަަލއިގަތުަމކީ ަނންޖެހޭނެކަމެއް.ްއެކަމެއް

ްވާހަކަތަެކްއް ްއެފަދަ ްހުރީ ްކުިރމަތީގަިއވެސް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ އެއީ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއެހެންވީއިުރ، ްދައްކަން. ްމިސާލެއް ްއެފަދަ  180ފެންނަން.

ްކޮންކަމެްއް ްކޮންކަމެއްކަން. ްމިކުރަނީ ނުޑމެން ްއަޅުގަ ވިސްނާލަންޖެހޭނެ

ްހެްއކަކީ ްއަލިގަދަ ްމީގެ ްމިއުޅެނީ. ްކުރަންކަން ްނަސީބާިއް، ަރއްޔިތުްނގެ

ްމީރުކަންް ްފޮނި ްމަސައްކަުތަގއި ްމިކުރެވޭ ްއިންސާފަށްޓަކައި ޢަދުލާއި

ްޙާލެއްގަިއް ްއެއްެވސް ްމިމަޖިލީހަށްކަން. ްހަމައެކަިނ ޙާސިލްކޮށްދެވޭނީ

ްދަށުްން ްމީގެ ްއެީއ ްނުކުެރވޭނެކަން. ްއެކަމެްއ ްނުކުމެގެންނެްއ  185މަގުމައްޗަްށ

ްދަންނަންޖެހޭ ްރަނގަޅަށްްނުކުރެވޭނެކަމެްއކަން ްމިކަްނ ްއެހެންވީއިރު، ނެ.

ްފައިދާހުރިގޮތަކަްށް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިހުވާތަާކްމިަކންކަން ޤަބޫލުކޮށްގެން

ްޖީލަށްޓަކަިއް ްއަންނަނިިވ ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްކުރުމަީކ، ނިންމައިގެން

ނުޑް ްއަުޅގަ ްކަންތައްކަމުގައި ްމުހިންމު ްއެންމެ ްކޮށްދެވޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްފާހަގަކޮށްލާްްފާހަގަކުރަން. ްދެްނ ްއަޅުަގނޑު ްރައީސް،  190ޢިއްޒަތްތެރި

ްވ.އަޮތުޅް ްޚަބަަރކުން ްޭރޑިއޯ ްއިވުނީ ނޑަށް ްއަޅުގަ އަނެއްކަަމކީ،ްދާދިފަހުން
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ްފުރިހަމަކަމެއްް ްއެއްތަންކުރުުމގެ ްއެއްަފސްކުރުމާއި ްފަޅުތެރޭގައި ބޮޑުމޮހޮރާ

ްފުވަ ްޏ.އަތޮުޅ ްޤާއިމްކޮށްދީ، ްހިާޔވަިހކަމެއް އްމުލަްއްގެނެސްދިނުމުގެގޮތުން

ްވ.އަތޮުޅގެް ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްދާނެކަން. ްފުރިހަމަކުރެވިގެްނ ފަދައިން

ްހާމަކުރަން.ްއެކަމަްށް ްފެންނަްވާހަކަ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްބަދަލުކޮށްލަން  195ނަންވެސް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްކަމެއްކަމުަގއިެވސް ްކުރަންޖެހޭނެ ްނިންމުމަކީ ްގޮެތއް ވިސްނަވާ

ްސް.ްފާހަގަކުރަން.ްޝުކުރިްއޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީ
ް

ްޖަދުވަލުގަިއްްފަިއޞަލްމެްނބަރުްްފުވަްއމުލަކު ްޤާނޫނުއަސާީސެގ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

 200ހިމެނިފައިވާްއެކިްމަޤާމުތަކުެގްހުވާ،ްއެއީްއޮންނަންޖެހޭނެްއެްއޗެްއކަމުަގިއްްާވހަކަެދއްކެުވން:ްނަޞީމް

ްޢަމަލުކުރުން ްއެްއގޮތަށް ްހުވަޔާ ްާއދެ، ްޤަބޫލުކުރަން. އެީއްްއަޅުަގނޑު

ްކުރުމުަގއި.ް ްމިކަންަތއް ްނޫން ްވިްސނަންވީކަމެއް ްމިއަދު އަޅުަގނޑުމެން

ްއަުޅަގނޑުމެންނަށްް ްދޭތެރޭގައި، ްމީހުންނާ ްޢަމަލުނުކުާރ ްެއއްގޮތަށް ހުވައާ

ްނުކުރެވުނަްސް ްއެއްވެްސކަމެްއ ްދޭތެރޭ ްއެމީހުންނާ ްމިދުނިޔެމަތިން މިއަދު

ްއަން ްލިބޭނެދުވަސް ްއެމީހުންނަށް ްބަދަލު ްއަޅުަގނޑުމެްންއެކަމުގެ  205ނާނެ.

ްނުހިމެނުމަށްް ްހުާވ ްމިއަދު ްވިސްނަިއގެން ްެއކަމަށް އެްއވެްސގޮތަކަށް

ްނޫން.ް ްކޮށްގެްނވާނެަކމެއް ްެއއްެވސްގޮތަކަށް މަސައްކަތްކުރުމަީކ

އެހެންނަމަވެސް،ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް،ްައޅުަގނޑުްޤަބޫލެއްުނކުރަންްމީގަިއް

ްދަށު ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމަޤާމަކަށް، ނޑަނާާޅްނުހިމެނޭ ްކަ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއާދެ، ްހިމެނޭކަމަށް. ްމިޤާނޫނުއަސާސީގައި ްހުވާ  210މަޤާމެއްގެ

ްހިންގުމުގަިއް ްއަތޮޅުަތްއ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެބަޖެހޭ ްޤަބޫލުކުރަން މިއަދު

ްއާދެ،ް ްނިންމާފައި. ްވަކިގޮތެއް ްދަށުން ްމިޤާނޫނުއަސާސީެގ މިހާރުވަނީ

ްހިންގުް ްދާއިރާތައް ްބަަޔުކްއަތޮޅުތަްއ، ްއިންތިޚާބުކުރާ ްރަްއޔިތުން މަށްޓަކައި

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްސަބަބެއްނެތި ްމިއީ ްނިންމާފައި. ްމިވަނީ ތިބުމަށް

ްއެތަްއް ްވޭުތވެދިޔަ ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެިރ  215ކުރިކަމެއްނޫން

ްބަަޔުކް ްނަމުގައި ްކަތީބުްނގެ ްއަޮތޅުވެރިންނާއި ްތެރޭަގއި އަހަރުތަކެްއގެ

މެއްްދިމާވާއިރަށްްަވކިބަަޔކުްތަނަަކށްްފޮނުވަިއގެންްޢައްޔަންކޮްށގެންްހަމަްކަ

ްއެމީހުންނަށްް ްދަންނަވާނީ، ނުޑ ްއަުޅގަ ްސަަބބުން ްމަސަްއކަތުެގ ކޮށްފައިާވ

ްޙާލެއްަގިއް ްެއއްެވސް ްިމއީ ްލިބިފައޭ. ްނަންތަކެއް ްހުތުރު ްވަރަށް ވަނީ
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ްއެމީހުންް ްޤަބޫލުކުރާގޮތަށް ްއެމީހުން ްކަތީުބން ްުނވަތަ  220އަތޮޅުވެރިން

ްވަިކގޮތަކަްށްކަންތައް ްއެމީހުންނަށް ްިމއީ ްއޮްތގޮތެއްނޫން. ްވެފައި ކޮްށގެން

ްއޮްތް ްކޮށްފައި ްކަންތައް ްއެމީހުން ްމަޖުބޫރުވެގެން ްއެމީހުންނަށް އަންަގއިގެން

ްސަބަބުްން ްމީގެ ްއާދެ، ްއޮްތގޮތެއް. ްދިމާވެަފއި ްކަންތައް ގޮތަކުން

ނީްގެއްލިަފއި.ްއަޅުަގނޑުމެްނގެްރަްއޔިތުންގެްއިތުބާރުްއެމީހުންގެްަމއްޗަްށވަް

ްއާދެ،ްމިކަހަލަް ްހިތާމަކުރަންޖެހޭކަމެއް. ްަވރަށް ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ  225މިއީ

ްދަންނަވާނީ،ް ްއަޅުަގނުޑ ްސަބަބުން ްއޮތުމުގެ ްސަބަބުތަކެއް ްއެތައް ތަފާތު

ްފުލްް ްދިވެިހރާއްޖެއަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްއާދެ، މިޤާނޫނުއަސާސީ

ްުދވަހެ ްމަސައްކަތްކުރާ ްގެންނަން ްއަޅުަގނޑުމެްންޑިމޮކްރެސީެއއް ްއގަިއ،

ްދުވަހެއްަގއި،ް ްމަސައްކަްތކުާރ ްތަރައްޤީއަށް ްއަތޮޅުަތއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްއުޅޭއިުރ،ް ްގެންނަން ްއަތޮޅުތައް ްއެްއހަމައަކަށް ްމާލެއާ  230އަޅުަގނޑުމެން

ްހިންގަންތިބޭް ްކަންތައްތަްއ ްއެމީހުންގެ ްއެަބޖެހޭ ްބަލަން އަޅުަގނޑުމެން

ްރަ ްބަްސައހާ ްރަްއޔިތުންގެ ްރައްޔިތުންްބަޔަކީ، ްއޮްނނަ ްބާރު އްޔިތުންގެ

ްބަޔަކުް ްފަދަ ްގެންދެވޭެނ ްކަންތައްތައް ްަރއްޔިތުްނެގ ބޭނުންވާގޮތަކަށް

ތިބުމަށް.ްއާދެ،ްމިގޮތަށްްކަންަތއްތައްްގެންދެވޭނީްރަްއޔިތުންްއިންތިޚާބްކުރާް

ްމިމާލެއިންް ްމީހަކު ްހުންނަ ްމިތާ ްޙާލެއްަގއި ްެއއްވެސް ްތިބެގެން.  235ބަޔަކު

ްވުް ްމިތާ ްބަަޔުކްނުވަތަ ްފޮނުވާ ްބާރުޮއެވގެން ްއެމީހެއްެގ ްޮފނުވާ، ޒާރާައކުން

ްއެްއެވްސް ްއަޅުަގނޑު ްއާެދ، ްނުވާނެ. ްމިހެން ްމިކަންތަެކއް ތިބެގެން

ްއެީއް ްނެތިން. ްަދއްާކކަށް ްމާދިގުކޮށް ްިމާވހަކަ ްމިކަންަތއް، ޙާލެއްަގއި

ްހުރިހާް ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްކަންތައްތަކަކީ ްކަތީބުންެގ އަތޮޅުވެރިންާނއި

ްެއމީހުންނަށްވެސްްރައްޔި ްއަދި ްކަންތައްތައް. ްއެނޭގ  240ތުންނަށްވެސް

ްޙާލެއްަގިއް ްއެްއެވސް ްނެތިން ނޑު ްހިނާގޮގތް.ްއަުޅގަ ްެއކަންތައް އެބައެނގޭ

ްއޮްތް ްމައްޗަށް ްއެމީހުންގެ ްސަބަބަކީ، ްކުށްވެރިކުާރކަށް. އެބައިމީހުން

ްއެބަޖެހޭ،ް ްބޯލަނބަން ްއެމީހުން ްއަދި ްބޮުޑކަމުންނާ، މަޖުބޫރުކަމެއްގެ

ްކަންތައްތަްއް ްއެމީހުން ްއަންގާގޮަތކަށް ްއެމީހުންނަށް ކޮންމެގޮތެްއވިޔަސް

ްއަިއއިރު،ް ްއުފެިދެގން ްޕާޓީތައް ްމި ްއާދެ،  245ނުކުރާކަމަށްވަންޏާ،

ްއެނގިފަިއ.ް ްރަނގަަޅށް ްވަރަށް ްމިކަންތައްތައް ްމިވަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް



 10 

ބަޔަުކވަީންްތަފާތުްއެކިެއކިްކަންަތއްތަުކަގއިްެއްއވެސްްސަބަެބއްނެތިްެއތައް

ނުޑްދަްއކަންްއޮްތވާހަަކއެްއްނޫންްމިއަދު.ް ރަށުންްބޭރުކޮށްފައި.ްމިީއްއަުޅގަ

ް ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި 33ްްއާދެ، ްނިޔަލަްށ2337ްްނޮވެމްބަރު ގެ

ްއާެދ،ް ްވަޢުދުވީވުން. ްނިންމުމަށްޓަކައި ްޤާނޫނުއަާސސީ  250އަޅުަގނޑުމެން

ް ްދަންނަވާނީ 33ްްއަޅުަގނޑު ްނުނިމުމުން ނޑުމެްންނޮވެމްބަރަށް ްއަޅުގަ އެއީ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްޤަބޫލުކުރަނީ. ްރައްޔިެތއްތޯ ްކޮން ނުނިންމީކަމަށް

ްރެއާިއް ްފުރިހަމައަށް ްވަރަށް ްވަނީ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި މިމަޖިލީހުގެ

ް ްމަަސއްކަތްޮކށްފައި ްވަރަށްބުރަ 33ްްދުވާލު ްނިޔަލަްށ2337ްްނޮވެމްބަރު ގެ

ްއަ ްއާދެ، ްނިންމަން. ްއެްއކޮށް ްކުރެވޭނީްޤާނޫނުއަސާސީ ނޑުމެންނަށް  255ޅުގަ

ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްކޮށްަފއިވަނީ. ްއެމަސައްކަތް ނޑުމެން ްއަުޅގަ މަސައްކަތް.

ް ްޙާލެއްަގއި ްއެްއވެސް ްޮބޑުކަމުން. ްމަސަްއކަތުގެ ްނުނިމުނީ 33ްމަސައްކަތް

ް ްއަޅުަގނުޑ2337ްްނޮވެމްބަރު ްނުނިމުމުން ްމަސައްކަތް ްނިަޔލަށް ގެ

ނޑުމެންްލަސްކު ރަންވީކަަމކަށް.ްޢިްއޒަްތތެރިްރައީސް،ްނުދެކެންްދެންްއަުޅގަ

ްމަސައްކަްތް ްައވަަހށް ްއޮތީ ްހޯދުން،ްއަދިވެސް ްރަނަގޅުގޮތް ްއޮތީ  260އަދިވެސް

ނޑުމެންްމަސައްަކތެއްްކުރާއިރު،ް ނިންމުމަށްޓަކައިްމަސައްކަތްުކރުން.ްއަޅުގަ

ްހިތްހަމަޖެހުމާއެއްކޮށްް ްބަޔަުކގެ ްއެލިބޭ ްކޮށްޭދއިރު، ްކަމެއް އަޅުަގނޑުމެން

ްއެކަމެ ްމަސައްކަތްކުަރންޖެހޭނެ. ނޑުމެން ްައޅުގަ ްަރއްދުކުެރވޭތޯ 33ްއް

ްނެތޭް ްނިންމާނެކަމަށް ްމީތި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދެން ްނުނިމުމުން ނޮވެމްބަރަށް

 265ްކިޔާފައި...

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްްއަޅުަގނޑުމެންްފަިއޞަލްްމެްނބަރުްފުވަްއމުލަކު 33ްްއަެނއްކާ ްމީތ2338ްްިޮނވެމްބަރ ްށް

ްދަންނަވާީންްާވހަކަެދއްކެުވން:ްނަޞީމް ނޑު ްއަުޅގަ ްޙާލެްއގައި. ްެއއްވެްސ ްނޫން  270ބަދަލުކުރަންވީީކއެއް

ނޑުެމްން ްއަުޅގަ ްތެޭރގަިއ ްދުވަސްކޮުޅގެ ްިމއޮތް ްބާކީ މިއަހަރުގެ

ްމިހިރީް ނޑު ްއަޅުގަ ްނިމޭނެ. ްމިމަސައްކަތް މަސައްކަތްކޮށްފިކަމަްށވަންޏާ

ް ްދުވާލު ްމިކަންތަްއ3ްްރެއާއި ްަބއިވެިރެވގެންވެްސ ޖަލްސާގައި

ްނިންމުމަށްޓަކައިްމަސައްކަތްުކރަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްމަނިކުފާނު...
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 275ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްއިށީނދެަވޑަިއގެންެދއްވާ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްމަނިކުފާނުްހަނދުމަފުޅުްކުރައްވަންޖެހޭނެ،ްއުސޫލުތައްްބަދަުލކުރެްއވުމަކުްންްފަިއޞަލްމެްނބަރުްްފުވަްއމުލަކު

ްމިކަންތަކެއްްނުކުެރވޭނެ.ްމަނިކުފާނުްހުންނަވާ.....ްވާހަކަެދއްެކވުން:ްނަސީމް
ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފާދިއްޕޮޅުގެ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ  280އާދެ،

ްޢަ ްބްދުމެންބަރު ްމަޖުދީްهللا ްމުޙަންމަދު ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ޚަލީލް.

ްއިބްރާހީމް،ްއއ.ގެްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް285 

ްމިނެީގްްްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްނުުކތާއެއް ްނިޒާމީ ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި .`

ްރަށުް

ްްމުޙަްނމަދުްމަުޖދީްއިްބރާީހމްް ްހިންގާްކައުންސިލެއް ްއޮންނާނެޯތ،ްރަށް ްކައުންސިެލއް ްއޮންނާނެތޯ،ްައތޮޅު

ްމީހާއަްށްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހޮވާ ްކޮންނަމެއްތޯ، ްކިޔާނީ ްވެިރއަކަށް ްހުންނަ ްހިންގަން އަތޮޅު

ްނޭނގި ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްގޮތެއް ްމިކަހަލަ ްޖަޑީބުތޯ.  290މިހާރުްްްކިޔާނީ

ްވާ ްމިނުހުންނާނެ ްެވރިއެްއ ްރަުށގެ ްުހވަެއްއްއަތޮޅުވެިރެއއް، ހަކަ،

ްސަމާލުކަމަށްޓަކަިއް ްމެންބަރުންގެ ްހަމަ ްދެެކވޭީތ ްވާަހކަ ނުބާއްވަްނވީ

ްމިވާހަކަްމިދަންނަވާލީ.ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ް295 

ްބަލައިގަެނވޭކަެށްއްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުކުތާއެއްކަމަކަށް ްނިޒާމާބެހޭ ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ްއާ ްއިނގޭތޯ. ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާެންނެތް ްމެންބަރަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ދެ،

ްވާހަކަެއްއް ްހުރި ްއަނެއްހެން ްގުޅުން ްތިކުެރްއިވްސުވާލާ ްވާހަކަައކީ މިދެކެވޭ

ްފާދިއްޕޮޅުެގް ްއާދެ، ްމިދަންނަވާލެވުނީ. ްއެެހން ްއެހެންވީމާ، ނޫންކަން.

 300ްޚަލީލް.ްهللاްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު

ް
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ްފުރުޞަތަކަްށްްްهللاފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޢަްބދު ނުޑ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ .`

ްއެދިް

ްބެހޭގޮތުްންްވާހަކަެދއްެކވުން:ްޚަލީލް ްހުަވޔާ ްބެހޭގޮތުން، ްޮކމިޝަންތަކާ ްމުސްތަޤިއްލު ދަންނަވާލީ

ްކުރީދުވަހުް ްއެގޮތުްނ، ްދަންނަވާލުމަށް. ްއެްއޗެއް ްފެންނަ  305އަޅުަގނޑަްށވެސް

ރުްޙުސައިންްރަޝީދުްދެްއކެިވްވާހަކަފުާޅިއްތ.އަތޮޅުެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަް

ްދެއްކެިވް ްއަނިލް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ އަދި

ްހުވާަތކުެގް ްހަމައެާއެއކު، ްދެން، ްާތއީދުކުރެޭވ. ްައޅުަގނޑަށް ވާހަކަފުޅަށް

ްކުރީދުވަހުވެްސް ްައޅުަގނޑު ްދައްކާއިރު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ވާހަކަ

ްއެން ްއެމައްސަަލްފާހަގަކޮށްފަިއވާނެ  310ޓިކަރަްޕޝަން.ްއެހެންނަމަވެސް،ްމިާހރު

ނުޑް ްއަުޅގަ ްހަމަެއާއއެކު، ްއަެަދި ްޙައްުލެވއްޖެ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްނުނިމިވެސްް ްބާުރ ްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާގެ ހިތަށްއަރާ

ްކޮންް ްއަންނާނީ ްފްލޯރއަށް ްމި ްވާހަކަ ްހުާވެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްއަޅުގަް ްމިީއވެސް ްދެން،ްއުސޫލަކުންބާއޭ. ްސުާވލެއް. ްހިތަްށއަރާ ނޑު

ނޑިޔާރުްނެގް ްފަ ނޑުމެްނވަނީ ްއަުޅގަ ްހިތަށްއަރާ ނޑު ްއަުޅގަ  315ހަމައެއާެއކު،

ްކަންތަްއް ނިޑޔާުރންގެ ްފަ ނޑުމެންވަނީ ްައޅުގަ ްއަދި ްދައްކާަފއި. ވާހަކަ

ްއާދެޭވގޮތަށް.ް ނިޑޔާރުކަމަްށ ްފަ ްމީހުންނަށްވެސް ްބޭރުެގ ރާއްޖެއިން

ްާރއްޖެއި ްހިތަށްއަާރ، ްވަަޑއިގެްންއަޅުަގނޑު ްބޭފުަޅުކ ްބޭރުގެ ން

ހުވާކުރަްއާވއިރުްކޮންގޮތަކަށްޯތްމިހުވާްއޮންނާނީ.ްމީގައިްމިއޮންނަނީްދިވެހިް

ްބޭފުޅުން.ް ްަވޑަިއގަންަނވާ ްބޭރުން ްރާްއޖެއިން ްއެބޭފުޅުންނަކީ  320ބަހުން

ްފެންނާތީް ްއޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް ްމީގެތެރޭަގއި ްއެުހާވވެސް އެހެންވީމާ،

ް ްފުރުޞަތަށް ްދަންނަވާލުމުެގްއަޅުަގނޑު ްވާހަކަ ްދެތިން ްމި ެއދުނީ

ްބޭނުމުގައި.ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްހިސާބަށްްްްއަިރއަތޮޅުްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްލަދުގަންނަ ްމިވަނީ ްމިހާރު ްދަްއަކން ްވާހަކަ ްހުވާގެ  325ްމި

ްޤަބޫލުކުރާްްއިލްޔާސްްުޙސަިއންްއިްބރާީހމް ްއެމީހާ ްހުަވޔަކީ ްޙަޤީޤަުތގައި ްއެމީާހްްގޮސްފައި. ްެއއްެޗއް.

ްމަތީންްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވަުރގަދަުކރުމުގެ ްއަޤީދާ ްކައުނަށް ްހާލިޤުވަންަތ ްފަރާތް، ހެއްދެވި

ކުރާކަމެއްްެއއީ.ްއެހެންނަމަެވސް،ްމިްވަުގއިްޤާނޫނުަތއްްިތންވަނަްދުނިޔެާއް
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ްމިހާުރް ްދުނިޔެއެްއގައި ްހުރިހާ ްދުިނޔެާއއި ްއެްއވަނަ އެހެންގޮސް

ްގެއްިލްްހަދަމުންދާގޮތުން ްމަޤްޞަދުން ްއަސްލު ްޭއގެ ްވަރަށް، ްހުވާވަނީ  330މި

ްެދެކް ްއޭތި ްހުދު، ްވަރުގަަދ ްހުންނަ ްސަުރާކރުތަކުގެ ްއެ ްއުފައްދާ އެމީހުން

ްވަީން ްމިހުވާތައް ްގޮތުަގއި ްހުވައެްއގެ ްއޮްނނަ ްހަދާފައި ބިރުގަންނަވަން

ްކުޑަކުަޑް ްމި ްމިސާލުތަކެއް ްރީތި ްވަރަށް ްއޭެގ ްވެފަިއ. ްރީއްޗަށް ވަރަށް

ްދިމާވާއިރަްށްޤައު ްކުޑަކަމެއް ްމިއިން ްހަމަ ްފެންނަމުންދާނެ. މުންވެސް

ްހުންނާނެް ްވެރިީމހާ ްކުރާއިރު ްކުރާނެ. ްހުަވއެްއ ްވަުރގަދަ  335ގެންގޮސް

ްހުންނަވާނެ.ް ްޖީވަްނ ްކައިީރަގއި. ްބުެދއްހެން ްވަުރގަދަ ކައިީރގައި.

ނަްކޮންމެވެސްްދިމާލަކަށްްތަދެއްްއަރަިއގަނެގެންްފާޑަކަށްްކުުރެގޅިފައިްހުން

ްރައްޔިތުންް ްަހމަ ްމިހިންގަނީ ްއާދަތަކެއް ްމިހުިރހާ ްސިފައެްއގައި. ކަހަލަ

ްއޭނާގެް ްމީހާ ްއެގަންނަ ްމަޤާމްތަކަށް ްެއ ްއަދި ބިރުގަންނަވަން

 340ޒިންމާއަދާކުރުމުަގއިްއެްހަވާުލކުރާްމީހާދެކެްބިރުގަންނަވަން.ްއެހެނެއްްނޫްން

ްޝަރީ ްއިލާހީ ްދެްއކެީވ، ްުދނިޔެއަށް ްކަންަތއްތައް ްހުވާގެ ޢަތްތަކުންްމި

ްެއއީ.ް ްހުވަެއއް ްކުާރ ްވަުރގަދަކުރަން ްޢަޒުމް ްއެމީހާގެ ްހުރީ. ދައްކަވާަފއި

ްއެް ްރަްއިޔތުންނަށް ްރަނގަޅުގޮުތގައި ްޒިންމާތަްއ ްއަދާކުރާ އެމީހާ

ްލަްއާވް ްއަތޮުޅވެރިން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް، ގެނެސްދިނުމަށް.

 345ެއްހުާވްނުވޭްއެްއވެްސްްހުވަެއއްްކުުރވާ.ްއެހެންނަމަެވސް،ްެއްއަޮތޅުވެިރޔާ

ްދާް ްފަރާތުން ްއަތޮުޅވެރިެއްއެގ ްމާވަރުގަދަ ްހުންނަ ްމާލޭގައި އެްއޗަކަެށއް.

ްހުންނަވާނެް ްދަށުގަިއ ްއަތޮޅުވެރިާޔގެ ްހުންނަ ްހުވާކޮްށގެން ޙުކުމެއް،

ްހުންނަް ްަދށުގަިއ ްއެމީހާ ްމީހެއް. ްިކޔާ ްުމއާވިެނއް ްނުވަތަ އެހީތެރިއެްއ

ްއަތޮޅު ްމާވަރުގަދަ ްމިއީ ްމީހެއްގެްމުއާވިނު ްހުންނަ ްމާލޭގައި ވެިރެއއް.

ްމިް ްދަށުން ްޭރވުމުެގ ްރާވާލާ ްއޭނާ ްޙުކުމްާދނީ ްއޭނާއަށް  350ފަރާތުން

ްމެސެޖެއްވެްސް ްފޮނުވާލަން ްއެބަޖެހޭ ްއަތޮުޅެވރިޔާއަށް ްހުންނަ ހުވާކޮށްގެން

ްދިމާިވް ްއުުޅނުއިރު ްއެޓޯލްްސގައި ނޑު ްައޅުގަ ްމަޑުކޮށްލަން. ްގޭގައި ހަމަ

ްްމައްސަލަ ްހެއްވާ ްހަމަްވަރަށް ްއޭނާ ްއަތޮޅުވެިރަޔކު ްހިތްވޭ. ްކިޔާލަދޭ ެއްއ

ވަރަށްްރަނގަޅުްމަޤްޞަދުގަިއްމީގެްއެންމެްމަޖާްތަންކޮޅަކީްއަތޮޅުގެްގިަން

ްއަތޮުޅް ްކޮންމެ ްގޮްސގެން ްމިނިސްޓްރީއަށް ްކުީރކޮުޅގަިއ ްއޮފީސްަތއް  355އަތޮޅު
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ްވަލުް ްގޭގަިއވެސް ްއަތޮޅު ްދޮރާށްޓެއް.ްއަދި ްވަލު ްހުންނާނެ ްއޮފީހެއްަގިއވެސް

ްފޮތެއްކަމެްއް ްހަާދ ްައއިސް ްކޮންތާކުން ްދެްނ ްެއއީ ްހުރޭ. ދޮރާށްޓެއް

ްހަދާް ްއިސްތިރިކޮށް ްމި ްވައްދާނީ ްއެދޮރުން ްދެން، ްނޭނގޭ. އަޅުަގނަޑކަށް

ްރަނގަޅުް ްހަމަ ްއަތޮޅުވެރިޔާ ްމި ްދެން، ްކުދިންކޮޅު. ްލޫޅާފަތި މިކަހަލަ

ްއެމް.ެއޗް.އޭް ްމާލެއިްނ ްއިްޚލާސްތެރިކަމާއެކީ ްވަރަށް  360ްމަޤްޞަދުގައި

ްިމް ްގެންޮގސްގެން ްއެްއޗެހި ްކަހަލަ ްމެގްނަމް ްމިގެންނަ ތަންތަނަށް

ކުދިވެރިންނަށްްކާންދީްއިޖްތިމާޢީްރޫޙުްއާލާކޮށްްހަދާ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްިމް

ްެއީއް ްއަޮތޅުވެރިޔާ ްވަުރގަދަ ްނެރޭ ްއަމުރު ްިމ ްމާލެއިން ްފޮނުވާ، މާލެއިން

ްުމއާވި ްއޭނާ ްމީހެއް. ްކޮްނމެވެސް ްހުންނަ ުންމެދުވެރިކޮްށްރައީސްެގްދަށުން

 365މިހަދާްއެއްޗަީކްސިޓީތަެކއްްައޅުވާލަނީ.ްައޅުވާލީމާްއަނެއްްުދވަހުްއެޓޯލްްސް

ްމިް ްއެހެންވީމާ، ްބަހައްޓާށޭ. ްގޭގައި ްމީނަ ްފޮނުއްވާަފއި ްމެސެޖެއް އަންގާނެ

ްއެއްަޗކަށް.ް ްކުޅޭކުޭޅ ްމިވަނީ ްއެްއޗަކަެށއް. ްއެއްވެސް ްހަމަ ްނުވޭ ހުވާ

ްއެްއޮގތަކަށްވެ ްހަމަ ްޤާޫނނުއަސާސީަގިއްއަޅުަގނޑަށް ްނުފެނޭ، ސް

ްމަޤާމަކަށްް ްެއްއެވސް ްނުކުރާ ްއެޕްރޫވް ްމަޖިލީހުން ލިޔާކަށެްއ،ްރަްއޔިތުންގެ

ްއެންމެް ްަހވާލުކުަރންޏާ ްެއްއޗެއް ްބަޔަކާ ްަރއްޔިުތން ްބާްއވާކަެށއް.  370ހުވާެއއް

ްވަރުގަދަކޮްށް ްއަޤީާދ ްއޭނާގެ ްއެއީ ްހުވަެއއްކޮށްލަން. ރަނގަޅު

ް ްއޭަނ ްމަތީްންއިޚްލާސްތެރިކަމާެއކީ ްބިީލވެްއގެ ްބިީލވްކުރާ އެ

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްއެހެންވީާމ، ްެއއީ. ްހުވާެއއް ްކޮށްލާ އެކަންކޮށްދިނުމަށް

ްމަތީންް ްުއސޫލުގެ ްއެ ްގެންުގޅެންޖެހޭނެ. ްމަޤްދާަތކެއް ްކޮންމެވެސް ލިޔާއިރު

ްއެޕްރޫްވކުރާް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ ްހަމަެއކަނި ްފެންނަނީ  375އަޅުަގނޑަށް

ްމި ްހުވާ ްހުވާކުރާގޮަތްށްމަޤާމްތަކުގެ ްއެ ްލިޔެފައި ްޖަދުވަލެއްަގއި ކަހަލަ

ްތިޭބް ްދަށުގައި ްއޭާނގެ ްވެރިައކު ްވަުރގަދަ ްެއއީ ްހުވާތަަކކީ ްއެހެން ބާއްވަން.

ްކޮށްާލް ްލައްވާ ްމުަވއްޒަފުންތަެކއް ްތިއްބެވި ްޢަމަލުކުރަން، މުވަްއޒަފުންނަށް

ް...ދެންްރަމްޒީްހުވައެއް.ްހަމަްޭއގެްވަުރގަދަްހެއްެކއްްސިފައިްނނަށް

ް380 

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް



 15 

ްއެންެމްްްއަިރއަތޮޅުްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްހުވާ ްިތއްބެިވ ްކޮށްގެން ްސިފައިން ްމިހާރު ްމިނެޓެއް. ްއެންމެ

ްއެހެންްއިލްޔާސްްުޙސަިއންްއިްބރާީހމްް ްަސލާމަތްކޮށްދިނުން. ްޤައުމް ްުހވަޔަީކ. ްޤައުުމެގްވަރުގަދަ ްނަމަވެސް،

ްއެތިބެީންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތެރޭގައި ްބެރެކްސް ްހަމަ ްއެމީހުން ްހުރިއިރު ްއެހިސާބަށް  385ޙާލަތު

ހަމަްމައްސީްޙާލަތުގައި،ްމިައދުްއެމީހުންްވެއްޖެނޫންތޯްނުކުމެްމިްޤައުމުެގް

ްއިންޤިލާބީްސަރުކާރެއްްހަދާ.....

ް

ްންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެްއިނގޭތޯ.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް390 

ްމިހާރުްްްއަިރއަތޮޅުްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްގެނެސްދޭން. ްޙާލަތުތަކަށް ްރުހޭ ްރައްޔިތުން ްޤައުމުގެ ްމި

ްިމްްއިލްޔާސްްުޙސަިއންްއިްބރާީހމްް ްއެހެންނަމަވެސް، ްެއގޮތަށްވަމުން. ްއެކަންަތއްތައް ްއެދަނީ ްބަންގާޅުންގެ

ސިަފއިންްއަިދވެސްްއެތިބީްހަމަްނިމިފައި.ްވާރޭފެްންއޭގެތެެރއިްންރާއްޖޭގެްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްމީހުންވެސްް ްތިބި ްދެން ްހައްޔަރުކޮށް ްހިފާ ްޓޫޓޫ ްބޭނުންކުރާ ޒުވާނަކު

ްކަންތައްަތްއް ްޤައުމުެގ ްމި ްރުހޭގޮތަށް ްރަްއޔިތުން ްޤައުުމގެ ްމި  395ހައްޔަރުކޮށް

ނޑުްމިްހުވާގެްވާހަކަްަދއްާކއިރުްއަް ނޑު....ގެންގޮސްދިިނއްޔާ.ްއަުޅގަ ްޅުގަ

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިށީނދެވަަޑއިގެންްދެްއވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 400ްއިލްތިމާސްކުރަންްެއގޮތަށްްެއމީހުންނަށްްއެގޮތަށްްއެކަންތަްއތައްްކުރުމަށް.ްްއަިރއަތޮޅުްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް

ްްއިލްޔާސްްުޙސަިއންްއިްބރާީހމް
ްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްް

ްބާބުަގިއްްްމާޮޅސްމަޑުލުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް ްޖަދުަވލުގެ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ .`

 405ްއެްއޗެއްް

ްޖެހެނީްްވާހަކަެދއްެކވުން:ްޢަލީްފާއިޒް ްދަންނަވާލަން ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ދަންނަވާއިރުެވސް

ްދެ ްރާއްޖެތެރެެެއަށް ްމިވަނީ. ްއިތުރޭ ްކަންބޮުޑވުން ޭވްއަޅުަގނުޑގެ

ްމާއްދާތަކެްއް ްކަަހލަ ްއުފެދޭ ްސުވާލު ްދޭތެރޭގަިއ އަހައްމިްއޔަތާ

ްފުރިހަމަް ްބާބު ްޖަދުވަުލގެ ްދެއްކިއްޖެ. ްވާހަކަަތއް ފާސްކުރެިވއްޖެކަމުގެ

ްއެޑިޓޯރިއަްލް ްއަންނަ ްފަހުން ްދެއްިކއްޖެ. ްވާހަކަ  410ނޫންކަމުގެ
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ްވާަހަކް ްކަންތައްަތކެްއގެ ްކުދިކުދި ްގެންނަ ްބަދަލު އިޞްލާޙުތަކަކުން

ކިއްޖެ.ްދެންމެައކުްއިިވގެްންއެދިަޔއީްހުާވގެްމާނަްނެތުމުންްނުކުމެދާނެްދެއް

ްރަމްޒުކޮށްދެނީް ްއެއްޗަކުްނވެްސ ްމިހުރިހާ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި މައްސަލަ.

ްފުރިހަމަކަމާމެދުް ްމަސައްކަތެްއގެ ްމިކުރާ ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްދޭހަކޮށްދެނީ ނޫނީ

ްރަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެބަދާކަން. ްއުފެދެމުން ްމިީއްޝައްކު  415އީސް،

ްއިންިތޚާބުކުރެވުނަްސް ްޤަބޫލުކުާރގޮުތގައި ްއަުޅަގނޑު ކަންބޮޑުވާންޖެހޭކަމެއް.

ްމަސައްކަެތްއް ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްަބޔަކާ ޢައްޔަންކުެރއްވުނަސް

ްމިއޮއްދަނީ.ް ްތަާފތު ްއިޫޝގެ ްނޫނީ ްގޮތުެގ ްަހވާލުކުރެޭވ މިހަވާލުކުރެވެނީ.

ްމީހަކުކަމެއް ްއެންމެ ްމީހަކަށް، ްޙާލަތެްއގައި ްއަނެްއްްއެއް ހަވާލުކުރަނީ.

ްިމް ްއެކަަމކު، ްކަެމއް.. ްއެމީހަކާ ްހޯދާފައި ްމީހަކު ނޑުމެން ްއަުޅގަ  420ފަހަރަކު

ނޑުްޤަބޫުލކުރާގޮުތގައިްކަމެއްްހަވާުލކުުރން.ްއެހެންވީމާ،ް ކުރެވޭކަަމކީްއަުޅގަ

ްނުފެނޭ.ް ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ްކަމެްއކަމަކަށް ްއުފެދެްނވީ ްމައްސަލަެއއް އެީއކީ

ް ްރައީްސ، ްވާހަކަފުުޅގަިއ،ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރުގެ ްޢިްއޒަތްތެރި ލ.އަޮތޅުގެ

ްމިދޭތެރެއަކުންް ްވިާދޅުވި ްިއއްޔެ ްވާހަކަފުޅުގައި ްނަޢީމްގެ މުޙަންމަދު

 425ހިނގާދިޔަްމާރާމާރީއެްއގައިްުކއްޖަކުްމަރުެވގެންްުއޅުނުރޭްނުކުމެްސިފައިްން

ްެއވާހަ ްރައީސް،ްައޅުަގނުޑވެސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމުޢާމަލާތުގައި. ަކްފުލުހުންގެ

ްރައްޔިތުންނަށްް ްިދވެހި ްެއއްަޗކީ ްބޭނުން ްދަންަނވަން ނޑު އަުޑއެހިން.ްއަުޅގަ

ްމުޢައްސަސާތަކުންވެްސް ްހުރިހާ ްމުޢާމަލާތުކުރުން ްއެއްކޮށް އިޙްތިރާމާ

ްހޯދަންވެްސް ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްގޮތްތަެކއް ްދަްސކޮށްދޭނެ ްެއކަން އެބަޖެހެއޭ

ްފުލުހުން ްނޫނީ ްވާޖިބު ްސިފަިއންގެ ްއެބަޖެހެއޭ. ްވާޖިުބްއުޅެން  430ގެ

ްވާހަކަދައްާކް ްބަހުރުވައިން ްހުތުރު ްދިމާލަކަށް ްރައްޔިތުންނާ އަދާކުރުމުަގއި

ްނުޖެހޭ.ް ްގޮާވކަށެއް ްެއއްޗެހި ްނުލެޭވވަރުގެ ްލޯހުޅުވާ ްތެރޭ ްދަރިންގެ މައިން

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެހެންކަމަްށ ްހިނގީ ްެއރޭވެސް ްއެކަން އެހެންނަމަވެސް،

ްޝަް ްއެކަމުގެ ްބުނެ ްމީހުން ްަބއެއް ްއަޅުަގނުޑވަީންކައިީރގައި ްކުިރއަޑު ކުވާ

ްހުަވެއްއް ްއޮތީ ްދަންނަވަން ްައޅުަގނޑު ްރަީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި  435އަުޑއަހާފައި.

ްނަތީާޖް ްޙާސިލުވެވޭނެ ްކަމަކުން ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްނުކުިރއަސް ކުރިއަސް

ްބައެްއެގް ްމީހެއްގެ، ްހަވާލުކުރާ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއެކަމަކާ އޮތީ
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ްމިންވަރުންނޭ ްއޮތް ްއަޅުަގނޑުމެްންއިޚްލާސްތެރިކަން ްއެކަން .

ްޙާލަތަށްް ްމިއަދުގެ ްމިދަނީ ްދެެެކެމުން ްމިއަދުވެސް ތަޖުރިބާކޮށްފިން.

ްޙަޤީޤަތްް ްމި ްއެހެްނވީމާ، ްއެބައިނގޭ. ްއޮތްޮގތް ްމިކަން  440ބަލައިލީމާވެސް

ނޑަށްްހަމަްޤަބޫލުްނުކުރެވެނީްމިހާރުް މިއަދުވެސްްފެންނަންްއޮތްއިރުްއަޅުގަ

މެންްމިްތައްޔާރުކޮށްްނޫީންދޫކޮށްލަންްމިްމިކުރެވޭްމަސަްއކަތުންްއަުޅަގނޑު

މަސައްކަތްކުރާްޤާނޫނުއަާސީސއަކީްމިއީްވަރަށްްކުރުކުރުްމުްއދަތަކަށްްނޫނީް

ްއަެނއްހެންް ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްއެހެންކަމުން، ްވެދާނެކަމަަކށް. ްއެއްަޗކަށް ހެދޭ

ްބަދަލުވިޔަްސް ްވެރިކަްނ ްމިއޮތް ްމިހާރު ްމާދަމާ ްނެތް. ްކަންބޮޑުވުެމއް  445މާބޮޑު

ް ްއަޅުަގނުޑްމީތި ްއެބަހުރިަކން ްެއއްޗެހިތަެކއް ްބައިވަރު ް ބަދަލުވާންޖެހޭނެ

ްމިކުރާް ްމަޖިލީހުން ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްއެހެންވީމާ، ޤަބޫލުކުރަން.

ްއޮތްގޮަތކަށްް ްފައިާދ ްއެންމެ ްއޭގެ ްރަްއޔިުތންނަށް ްިދވެހި މަސައްކަތަކީ

ްވާަހކަ ްދެކޭ ނޑު ްއަުޅގަ ްނުވާަކމުގައި ްމަސަްއކަތަކަށް ކުރިންވެްސްްކުރެވޭ

ްއެކަމަުކ،ް ްމިޖެހެނީ. ްތަކުރާރުކޮށްލަން ްމިއަދުެވސް ްއައީ،  450ދަންނަވަމުން

ްއަޅުަގނުޑވެްސް ްނިންމަވަން. ްިމކަންކޮށް ްހިންގަވާ މައްސަލަެއއްނެތް،ްދެން

ނޑަށްްެވުވނުްވަރަކުންްއެކަމުަގއިްބައިެވރިވެްތައްޔާރަްށް މިހިރީްހަމަްއަޅުގަ

ްނިޒާމެއްގަް ްރިޔާސީ ްފުރިހަމަ ްއެއްކޮްށްހުންނަން. ްހީލަތްތެރިކަމާ ްވަރަށް އި

ްއެީއް ްމިފެންނަނީ. ްބައްޓަންވަމުންދާތަން ްމީިތ ްރަސްކަމަކަށް ޒަމާނީ

ްކުރިްން ްވިދާުޅވުމުގެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަންބޮުޑވުމަކީ  455އަޅުަގނުޑގެ

ްއިށީންނާނަން.ްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް

ްމެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަްތތެރި ްުޝކުރިްއޔާ ްޢިއްޒަތްތެިރްއާދެ، ްއަްއޑުއަތޮުޅެގ ންބަރު.

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމުލަކަތޮުޅެގ ްނެތް. ްަވޑަިއގެން ްޙުސްނުއްސުޢޫދު މެންބަރު

 460ްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަފީޤް.ް

ް

ްޖަދުވަލަށްްްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްމި ްައޅުަގނޑު ްއާދެ، ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި .`ް

ހުވާްމިހުށަހެޅީްފަހަރެއްގަިއވެސްްމިާރއްޖޭަގއިްއަތޮޅުތަުކގަިއްއަތޮޅުވެިރާޔގެްްވާހަަކެދއްކެވުްނ:ްޝަފީޤް

އިންތިޙާބްކުރެވޭްުނވަތަްޢައްަޔންކުރެވޭްއަތޮުޅވެރީންްބައިިތްއބާކަށެއްްނޫން.ް
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ްމިދަނީް ްދަންނަވަމުން ްހަރުއަޑުން ްވަރަށް ްމަޖިލީހުގަިއ  465އަޅުަގނޑުމެން

ްމެންބަ ްމަޖިލީހުގެ ްމިޢިއްޒަތްތެރި ްަރއްޔިތުންނާ ރުންވެސްްމިރާއްޖޭގެ

ްހުރިގޮްތް ްަރޢުޔު ްވިސްނުންފުޅާ ްެއބޭފުޅުންގެ ްއަދި އެދިަވޑަިއގަންނަވަނީ

ްރަްއޔިތުންް ްއިންތިޚާބްކުެރވޭ، ްރާއްޖޭގައި ްދިޔައީެވސް ްފެނިގެން މަޖިލީހުން

އިންތިޚާބުކުރާްއަތޮުޅވެރިންްނުވަތަްއަތޮޅުްހިންގާްއެންމެްިއސްފަރާތްްއަދިް

ްއިސްވެރިންނަށް ްއެންމެ ްއިންތިޚާބްކުެރޭވްްރަށްރަށުގެވެސް ްބަޔަކީ  470ތިބޭ

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްމިގޮތަށް ްެއހެންނަމަވެސް، ްިދއުން. ްވެގެން ބަޔަކަށް

ްދިޔަް ްފާސްެވގެން ްމަޖިލީހުން ްމި ްވީަނމަވެސް ްހުރިކަމުގައި ވިސްނުން

ްނެްތް ްދެންެނވޭކަެށއް ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްބަލާއިރުަގއި ފާސްކުރުމަށް

ްދޭހަ ްފާސްވުން ްއެފާްސވީ ްނުވަަތްއެގޮތަށް ްބައެްއގެ ްއެހުށަހެޅި ވާކަމަކަށެއް.

ްެއވިދާުޅާވް ްިވސްނުންފުޅުަގއި ްބައެްއގެ ްއެޢިބާރާތްކުެރއްިވ  475އެކަމަށް

ްޤަބޫލުކުރަްން ްއެބަ ނޑުެވސް ްއަުޅގަ ްވެާދނެ، ްއޮތްކަމަށް ފުރިހަމަކަން

ްއެހެންނަމަވެސް،ް ްފުރިހަމައޭ. ްވަރަށް ްއެހާމަކުރަްއވާގޮްތ އެބޭފުޅުން

ްޢިބާރާތް ްއެ ނޑުމެންނަްށްއެބޭފުޅުން ްއަުޅގަ ްޢިބާރާތްކުރެްއވުމަށް ކުރެްއވި

ްދަންނަވާނީް ްައޅުަގނުޑ ްފާސްވުމަކުންނެއް ްފާސްވެގެންދިޔަ މަޖިލީހުން

ްނުދެވެޭއް ްޔަޤީްނޮކށެއް ްއަޅުަގނޑަކަށް ްރައްޔިތުްނނަކަށް ްމިރާއްޖޭގެ  480އަދިެއއް

ްއަތޮޅުަތްއް ްރާއްޖޭގެ ްނުދެވޭ ްގެރެންޓީކޮެށއް ްދަށުން މިޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްެއީއްހިން ްެވރިންނަކީ ްތިއްަބވާ ްހިންގަވަން ްރަށް ްނުވަތަ ްތިއްަބވާ ގަވަން

ްެއފާސްކުރެވުުން ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްަބއެްއކަމެްއ. އިންތިޚާބްކުރެވޭ

ްހަވާލާދީ،ް ްޤާނޫނަުކން ްބަޔާންކުރެވިފައި ްއެބައޮްތ ފާސްކުރެްއވުމުަގއި

ްއަތޮޅުް ްމަޤާމުތަކެއް ނޑައަުޅްއވާ ްކަ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  485ަގިއްޤާނޫނަކުން

ްަކއުންސިލްތަުކގެް ްއަތޮޅު ްނުވަތަ ްރަށުަކއުްނސިލްތައް އެއިންތިޚާބްކުެރވޭ

ނުޑެގް އިތުރުންްތިއްަބވާނެކެން.ްއެެހންވީމާ،ްއަޮތޅުވެިރޔާްމިއުޅެީނކީްއަުޅގަ

ނޑަްށް ްއަޅުގަ ްނޫން. ްނަމެއް ްމަޤާމުގެ ްކޮންމެހެން ްމިއޮތީކީ ވިސްނުމުަގއި

ްނުބޭތިއް ްަކތީބުން ްގަބުޅި ްނެތް ްއަިދްމައްސަލަެއއް ްނުބައިތިއްބާ ބިޔަސް،

ްރައީަސުކް ްަކއުންސިްލގެ ްއަދި ްނުބޭތިއްބިޔަސް. ްއަޮތޅުވެރިން  490ކުކުޅު

ްމަޤާމެއްް ްޮކންމެ ްހުންނެވިަޔސް. ްެއގްެޒކެޓިެވއް ްޗީފް ްނުވަތަ ހުންނެވިޔަސް
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ްއަތޮުޅް ްމިުއޅެނީ ްކޮންސަރްނެވގެން ނުޑގެ ްއަުޅގަ ހުރިކަމަށްވިޔަސް

ްއިސްވެރިް ްއެންމެ ްހުންނަވާ ްޭއނާގެްޝަރަފާިއްހިންގަވަން ޔާ،ްއޭނާއަްށވެސް

ްހިތްހަމައެއްް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެބަޖެހޭ. ްދޭން ްަޙއިސިްއަޔތު ްއޭަނގެ ޢިއްޒަތާިއ

ްމަޤާމުތަކުގެް ްއެހެން ްމިފަދަ ްޖަދުވަލުގައި ްޤާނޫނުއަސާސީގަިއްމި ްމި  495ނުޖެހޭ

ްހުވާް ްއިސްފަރާތުގެ ްއެންމެ ްހުންނަ ްހިންަގވަން ްއަތޮޅު ްއޮވެަފއި ހުވާ

ްއަް ްއެއީައކީ ްވަރަްށްނެތުމުން ނޑު ްއަޅުގަ ްނޫން. ްހިތްހަމަޖެހޭކަމެއް ޅުަގނުޑ

ްމެންބަރުންގެް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްއިޙްތިރާމާެއކު ްވަރަށް އާދޭހާއެކު

ްިދވެިހް ްދިިރއުޅުްއވާ ްކަންކޮޅުތަުކަގއި ްތަފާތު ްމިރާއްޖޭެގ ްމިއެދެނީ އަރިހުން

ްގޮތަ ްލިބިގެންދާނެ ްމިފުރުޞަތު ްރައްޔިތުންނަށް ްއެންމެހާ  500ކަށްްލޮބުވެތި

ްއަޅުަގނުޑެގް ްހިމަނައިދިނުން. ްމިބައި ްޖަދުވަުލގައި މިޤާނޫނުއަެަސާސީގެ

ްފުރުޞަތުްއޮތްކަމަށްވަންޏާްތިބޭފުޅުން.....

ް

ްޝުކުރިްއޔާްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިނގޭޯތ. ްހަމަވެއްޖެ ްަވގުތު ްމެންބަުރ ްޢިްއޒަތްތެރި އާދެ،

ްލ ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރިްޢިއްޒަތްތެރި  505.އަތޮޅުެގ

ްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިނެީގްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުް ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ނޑު ްައުޅގަ ްރައީސް،  510ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއަޅުަގނޑުމެްންްމަނިކުްވާހަކަެދއްެކވުން:ްމޫސާ ްގެންދިއުމަށް ްކުރިއަށް ްމަސަްއަކތް މިޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްއެް ްއިއްެޔަގިއްގޮތަކަށް ްދަނިކޮށް ްމަސައްކަތްކުރަމުން އްބަސްެވގެން

ްގޮތެއްަގިއް ްނުރަްސމީ ްވަރަެަށް ްލިބިނުގޮތުަގއި ްމަޢުލޫމާތު އަޅުަގނޑަށް

ްވާހަކަތަެކްއް ްުޗއްީޓއަކާބެޭހ ްބާއްވާަފއި ްޖަލްސާއެްއ ްކޮމިޓީެގ އިދާރީ

ްކަންތައްކުރަްއވާގޮަތކީް ްޢާންމުކޮށް ްމަނިކުފާނު ްދެން، ްާވކަމަށްވޭ.  515ްދައްކާފައި

ްމިހާރުް ްދެން ްއާނ، ްނިކުންނަމުން ްނިންމާފައި ްޖަލްސާ ްވަގުތު އެންމެފަހު

ް ްލިބުނީ. ްޗުއްޓީ 33ްްމިހާހިސާބުން ްދަނީ.43ްްދުވަްސ ްކިޔާފައި ުދވަސް

ްއެްއވެްސް ްދޭތެރޭގައިެވސް ްމަނިކުފާނާ ްކުރަްއވަފާެނތީވެ ްެއކަން އެގޮތަށް
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ްކަމެ ްއުުޅއްވާ ްކުަރއްވަން ްކީއްކުރަން ްއެއީ ްނެތީމާ ްއޯތްއިތުބާރެއް

ްމުޤައްރިރުވެސް.ް ްިމއިންނެވީ ްއަރިހުގައި ނުޑ ްއަުޅގަ  520ބަލައިލަންވެގެން.

ްއެހެންވީމާ....

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.....ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 525ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްއެކަމާްބެހޭގޮތުންްމަޢުލޫމާތުްދެއްވަފާނަންތޯ.ްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުް
ްްމަނިކުްވާހަކަެދއްެކވުން:ްސާމޫ

ް

ް530 

ްނިޒާމާބެޭހްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތިއީ ްއިނގޭތޯ. ްއެދެން ްއިށީނެދވަަޑއިގެންދެްއވުން އާދެ،

ްއާދެ،ް ްނެތް. ްބަލަިއގަނެޭވކަށެއް ްއަޅުަގނޑަށް ނުކުތާއެްއކަމަކަށް

ްމިލަދުންމަޑުލުްއުތުރުބުރީގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްރަމީޒް.ް

ް

ްބެހޭގޮތުްންްްނމަޑުލުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުްމިލަދު ްޖަދުަވލާ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި  535ްޝުކުރިއްާޔ

ްއެދުނީ.ްްާވހަކަެދއްކެުވން:ްމޫސާްަރމީޒް ްފުރުޞަތަަކށް ްބޭނުންވެގެން ްދަންނަވާލަްނ ްވާހަކަެއއް ދެ

ް ްޖަދުވަލު ްދާއިރާތަަކކ2ްްީއެްއވާހަަކއަކީ، ްއިދާރީ ްބަޔާްނކުރެވިަފއިވާ ްގައި

ްނަންތަކެްއް ްހުރި ްފެންނަން ނޑަެއޅިފައި ްކަ ްޤާނޫނުއަސާީސގަިއ މީގެކުރިން

ްމިނަންތައްް ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއ ްމިފަހަެަރު ްއެހެންވީމާ، ނޫން.

 540ލިޔުްއވިއިުރގަިއްމިްނަންތަކުެގްސައްޙަކަމާމެދުްަބއެއްްކުދިުކދިްސުވާލުަތްއް

ް ްމުލަކަތޮޅު ްމ.އަތޮޅު ްެއއްސުވާަލކީ، ްއުފެދޭތީވެ. އެހެްންއަޅުަގނޑަށް

ްމިކަންް ްއަޅުަގނުޑްއެދެން ްނޫނީ ްަލފާކުރެވެނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ އޮންނައިރުަގއި

ްަގިއް ް'ކ' ްމުލަކަތޮުޅ ްމުލަކަތޮޅުތޯ، ްމިއީ ްބައްަލވާލަދެްއވުން. އިތުރަށް

ްަގިއް ް'ކ' ްމުލަކުައތޮޅު ްނޫނީވިްއޔާ ްކިޔަނީ ްއެހެންޯތ ްޖަހައިގެން އަބަފިލި

ްމިކިޔެް ްނަން ްމިއަތޮޅުގެ ްޖަހައިގެންތޯ ްމިކަންްއުބުފިލި  545ނީ.

ްފެލިދެއަތޮޅުތޯް ްވ.އަތޮުޅަގއިވެްސ ްހަމައެގޮތަށް، ްއަދި ސާފުކޮށްލުމާއެުކގަިއ،

ްއަތޮޅުތަުކެގް ްމިޖެހުނީ ްދަންނަވާލަން ްމިހެން ްފެލިދިއަތޮޅުތޯ. ނޫނިއްޔާ
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ްމިއޮންނަނީް ްގިނަފަހަރަްށ ްފަހަރަށް، ްަބއެއް ްކިޭޔއިރުަގއި މިނަންތައް

ްގުުޅވައިް ްަތނަކަށް ްނިސްބަތްވާ ްދެވިފަިއ.ްކޮންމެވެސް ްނަންތައް ގެން

ްބަދަލުަގިއް ްއޮތުމުގެ ްއެހެން ްމުލަކަތޮޅު ްޤަބޫލުކުެރވޭގޮުތަގއި  550އަޅުަގނޑަށް

ްކީފައިް ްނަން ްއަތޮޅުެގ ްނިސްބަތްކޮށް ްމުލަކަެަށް ްއޮންނަ ްެއއަތޮުޅގައި އެއީ

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްއޮންނާނެކަމަށް ްމިހެން ްމުލަުކއަތޮުޅ އޮންނާތީވެ

ްދަންނަވަ ނޑު ްއަުޅގަ ްޤަބޫލުކުރެވެނީ. ްއިތުރަށް ްމިކަން ްބޭނުންވަނީ ބަހާްން

ނޑައެުޅްން ްކަ ނަޑއަާޅ ްކަ ްމި ްބައްލަވާލައްވާފައި ްއިތުރަށް ބެހޭގޮތުން

ްހަމައެގޮތަްށް ްއަދި ްދެން، ްވާހަކަ. ްފެންނަ ްރަނގަޅުވާނެކަމަްށ  555ނިންމެވުން

ްކިޭޔް ްމިގޮތަށް ްއުތުރުބުރި ްތިލަދުންމަތީ ްބޭނުންވޭ ްދަންނަވާލަން އަޅުަގނޑު

ްމިލަދުންމަ ްމިހެންްނަންތައް، ްއުތުުރބުރި ްމިލަދުންމަޑުލު ްދެުކނުބުރި، ޑުލު

ްފަާރތަށޭްމިްހއ،ް ްއަނެއް ްޮއވެފައި ްތާނގައި ްފަށާ ްމިބަިއގެ ކިޔޭްނަންތައް

ްނަންތަކަކީ.ް ްިކޔާ ްއަތޮޅުަތކަށް ްއަސްލު ްމިޭއ ްއަންނަންވާނީ. ހދ.

ްބޭނުމަކީް ްައނެއް ްބޭނުމަކީ. ްއެއް ްދަންނަވާލުން ްމިވާހަކަ  560އެހެންވީމަ،

ް ްމުލަކަތޮުޅްއ1ްަޖަދުވަލު ްާއދެ، ްއިޞްލާޙު، ްއޮތް ްހުށަހެޅިފައި ްމިހާރު ށް

ްއޮްތް ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްޝަފީޤް ްައޙްމަދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

އިޞްލާޙުަގއި،ް"އަތޮުޅވެރިކަުމގެްހުވާ"ްައޅުަގނޑުމެންނަށްްފާސްކުރެވިދާެން

ްަރއީްސ،ްއަުޅަގނުޑް ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުކުރަން. ްޤަބޫެލއް ްައޅުަގނޑު ކަމަކަށް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްޤާނޫނުއަސާީސގައި ްސަބަބަކީ، ްމިދަންނަވާ  565އެހެން

ްމާޒީެގް ްައޅުަގނޑުމެން ްމިނަން ްކަތީބުން ްރަށްރަުށެގ އަތޮޅުވެރިންާނއި،

ްނުހުންނާނެ.ް ްނަންތަކެއް ްއެ ްދެން ްއެހެންވީމަ، ްދޫކޮށްލައިފީމު. ތެރެއަށް

ްއޮންނާނީ.ްއެހެންވީމަ،ްއަުޅަގނޑުެުްޤަބޫ ްއެެެހެންްނަމެއް ލެްއްކޮންމެވެސް

ްރައީސް،ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްކަމަކަެށއް. ްބޭއްވޭނެ ްއެުހވާ ްއެނަމުގައި ނުކުރަން

ްރަށްރަށުެގް ްއަތޮޅުަތުކގެ ްގިަނއިން ްވަރަށް ްަދއްކަުމ ްއެބަ  570އަޅުަގނޑުމެން

ްވާހަކަ.ް ްކަީތބުންގެ ްރަށްރަށުގެ ްިކޔާ ްވާހަކަ ްއަޮތޅުވެރިްނގެ އަތޮޅުތަުކގެ

ްބައެ ްދެރަވޭ ްަވރަށް ްއަދި ްކަންބޮުޑވޭ ްއެބަްއަޅުަގނޑު ްނަމަވެސް އްފަހަރަށް

ްއަުޑއިިވއްޖެް ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްދެންމެވެސް ްކަތީބުންނޭ". ް"ގަުބޅި ބުނެވޭ

ްއާދެ،ް ްބަސްފުޅު. ްވިދާޅުވާ ްމިހެން ްއަތޮުޅވެރިންނޭ" ް"ކުކުޅު އެވާހަކަ.

ްގޮތުަގިއް ްޤަބޫލުުކރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްދެރަވޭ. ްބޮޑަށް ްވަރަށް  575އަޅުަގނޑު

ްއަ ްއަޮތޅުތަކަށް ްރަށްރަށަށް، ްބޮޑެިތްއަތޮޅުތަުކގެ ްުކރެވުނު ްރަށްރަށަށް ދި

ްރަށްރަށުގެް ްފާހަގަކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއެބައޮތް ޚިދުމަތްތަކެއް
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ްމިީއް ްިކބައިން. ްއަތޮުޅވެރިންގެ ްައތޮޅުތަކުގެ ްކިަބއިންނާއި، ކަތީބުންގެ

ްނެތް،ް ްޝައްެކއް ްއާދެ، ްޙަޤީޤަތެއް. ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން

ްކުްށކުރާ ްމީހުންވެސް ްކަތީބުންނާިއްްއެެެހެން ްރަށްރަުށެގ  580ފަދައިން

ްއޮވެދާނެ.ް ްކޮށްަފިއ ްކުށްތަކެއް ްއަތޮުޅވެރިންެވސް އަތޮޅުތަުކގެ

ްހުރިް ްކުަރްއާވފައި ްއެބޭފުޅުން ްޙަޤީޤަަތކީ އެހެންނަމަވެސް،

ްއަދިް ްޤަބޫލުކުރަެަްނޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ މަސައްކަތްޕުޅުތަަކކީ

ްރަްއޔިތުން ްދިރިއުޅޭ ްއަތޮޅުތަުކގަިއ ްރަށްރަށުަގިއްއަޅުަގނޑުމެން ނާއި،

ްއެބޭބޭފުޅުންެގް ްއެހެންވީމަ، ްކަމެކޭ. ްޤަބޫުލކުރާ ްރައްޔިތުން  585ދިރިއުޅޭ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްދެކެޭވަކމީ ްވާހަކަ ްވާހަކަ ްމިކަހަލަ ްނިސްބަތްވާގޮތަށް ނަންފުޅަށް

ްއާދެ،ް ްބޭނުން. ްދަންނަވާލަްނ ްއަޅުަގނޑު ްވާހަަކ ްކަމެއްގެ ހިތާމަކުރާ

ްޝުކުރިއްޔާްެދއްވިްފުރުޞަތަްށ.ް

ް

ްދަންނަވާލަްންވިސްނާއިުރްްސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުްރައީް ްއެްއޗެއް ްޖަދުވަލާމެދު ްރައީްސ،ްމި  590ްޢިއްޒަތްތެރި

އެންމެްފުރަތަމަވެސްްައޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރާްގޮުތަގއިްޖަދުވަުލގައިްިމއޮންނަްްމުޙަްނމަދުްސަލީމްްވާހަަކެދއްކެވުްނ:

ްއެއްޗެއް ްޮއންނަންޖެހޭ ްއޭެގޒާތުަގއި ްހަމަ ްރައީސް،ްހުވައަކީ ްޢިއްޒަްތތެރި .

ފަހަރެއްގަިއވެސްްަމއްސަލަައަކށްްވަނީީކއެއްްޖަދުވަުލަގއިްމިޮއންނަްހުވައެްއް

ްމީހަކުް ްހުންނަ ްކޮށްގެން ްހުަވއެއް ްއެ ްވާނީ ްމައްސަލައަކަްށވިޔަސް ނޫން.

ްކިޔާފަިއް ްއެހެްނނޭ ްއެމީހަކު. ްކަަމށްވަންޏާ ްޚިލާފުވެއްޖެ  595ހުވަާއއި

ްުހވަެއއްް ްމަޤާމުތަެައްްްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްުހވާނުކޮްށ ބަދަލުކުރާކަށެއް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްުނގެންގުެޅވޭނެ. ްވިސްނުމެއް ްއެ ްބާްއވާކަެށއް ދޭގޮތަށް

ްމުސްލިމެއް.ް ްމީހަކީވެްސ ްކޮންމެ ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ރައީސް،

ްޝަހާދަތުގެް ްބަެއއް. ްތިބި ްއިްޤރާރެއްެވގެން އަޅުަގނޑުމެންނަީކވެސް

ް ްކިޔާފަިއްއިޤްރާެރްއެވގެން ްއަިމއްލަްދެކަލިމަ ްަބއެއް.ްއަުޅަގނޑުެމންގެ  600ތިބި

ްައއިްސް ްކުރެިވގެން ްފަތިސްނަމާދު ްމިއަދުގެ ްސުވާލުކޮށްލަމާތޯ ނަފްސާއި

ްއޭެގް ްމިދަންނަވަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ، ްމީހުންނަށްތޯ. ްކިތައް ތިބީ

ްމަޤާމުތަކުގަިއް ްެއކިެއިކ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމާނައަކީ ްޭއގެ ްކޮބައިތޯ. މާނައަކީ

ްމީހުން ްތިބޭއިރުެވްސްތިއްބެވި ްދީނެއްަގިއ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްއަދި ނަށްވެސް

ްއެއިްން ްއެހެންނަމަވެސް، ްކުެރވޭނެ. ްކުްށވެސް  605އަޅުަގނޑުމެންނަށްވެްސ
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ްދީނުންް ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ނޑުމެން، ްއަޅުގަ ްދޭހައެއްުނޭވ ފަހަރެއްގަިއވެސް

ްހުވަާއއިް ްއެ ްމީހަކު ްހުންނަ ްކޮްށގެން ްުހވަެއއް ްއާދެ، ްކަމަކަށެއް. ްބަރީޢަވީ

ްަކއްފާރާދިނުން.ް ްޮއވޭ ްަމއްޗަްށ ްއޭނަގެ ްދެން ޚިލާފުވުމަކުންނެެެއް

ްހުވާނުލާް ްއޮންނަހިނދު ްމިހެން ްމަރުޙަލާތަކެއް ްމިހުރިހާ އެހެންވީމަ،

ްގޮތުަގިއް ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްވިސްނުމަކީ ްކުރިއަށްދާން  610އަޅުަގނޑުމެން

ްރައީ ްޢިއްޒަްތތެރި ްނޫން. ްކުރެވޭނެކަމެއް ްމިކަން ސް،ްއެްއގޮތަކަްށވެސް

ްމިއަދުް ްއަްނނައިރު ްޑިމޮކްރެސީެއއް ްޒަމާީނ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ްކުރިމަގަުކް ްއަތޮުޅވެރިންނެްއ ްާވހަކަދެކެވެނީ ްމި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްެއް ްއަދި ްަކއުންސިލްތަޭކ. ްއެކިެއކި ްއޮންނާނީ ނުތިއްބަވާނެއޭ.

ްނުވަތަް ްރަީއުސންނޭ، ްކައުންސިލްތަުކގެ ްތިއްަބވާީނ  615ކައުންސިލްތަުކގެ

ްހިތަށްއަރަނީްކައުންސި ްައޅުަގނުޑ ްބައެކޭ. ްތިބޭ ްއިންތިޚާބުެވފައި ލްތަކުން

ްބޭފުޅުްން ްބައެއް ްނުހިމެނުމަށް ްުހވާ"، ް"އަތޮުޅވެިރޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްނުގެންގުޅޭާބަވޭއް ްިވސްނުމަކު ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްދަްއކަާވއިރު ވާހަކަފުޅު

ްކައު ްއަތޮޅު ްތެރޭަގއި ްނިޒާުމގެ ްއާ ްދާންުއޅޭ ްމި ންސިލަާކިއްއަޅުަގނޑުމެން

ްތެޭރަގިއް ްިނޒާމުގެ ްމިމަސަްއކަތްކުރާ ްަކއުންސިލެްއްބާްއވަިއގެން ްރަށު  620އަދި

ްޤައުމުތަ ްއެހެން ްމަސައްަކތްކުރާ ްނިޒާމުތައް ްޮއވޭ،ްމިފަދަ ކުަގިއވެސް

ްކޮންެމް ްއެއިން ްބޭފުޅެއް ްހުންނަވާ ްވަޑަިއގެން ްފަރާތުން މައިސަރުކާުރގެ

ްއެިކް ްަގަވރުނަރުން ްތަންތާނގަިއ ްބައެްއ ްމިސާަލކަށް، ރީޖަންއެއްަގއި.

ްތެރޭގަިއވެްސް ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ްމިސާލަކަށް، ްތިބޭ. ނަންނަމުގައި

ް ްއަތޮުޅވެިރއަުކވެްސްއެްސެންޓްރަލް ްއެތާނަގިއްހަމައެގޮތަށް  625ަގވަރންމަންޓާ

ްހުންނެވުމަކީް ްބޭފުޅަުކ ްގުޅުަވއިދޭނެ ްކައުންސިލްތަާކިއ އޮންނަ

މުހިންމުކަމެކޭ.ްއޭގެްމާނައަކީްއެބޭފުޅާްމުޅިްއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންްހިންގަާވް

ްނޫނޭ.ް ްވާހަކަެއއް ްހިންގަވާ ްއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ްމުޅި ްނޫނޭ. ވާހަކަެއއް

ްތިއް ްބޭފުޅުން ްެއކަހަލަ ްވިސްނުމެްއްއެހެންވީމަ، ްކަހަަލ ބަވާނެ

ްުނގެންގުޅޭނެާބވަޭއް ްހަދާއިރު ްޤާނޫނުތައް ްުއފެދޭ ްދަށުން  630މިޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްއާދެ،ް ްމިދަންނަވާލީ. ްމިވާހަކަ ނޑު ްއަޅުގަ ްިވސްނޭތީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ހަމަ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްށ.އަތޮުޅެގ ްދެންމެ ްާތއީދުކުރަން ްބޮޑަށް ްވަރަށް އަޅުަގނޑު
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ްއެދެއްކެ ްރަމީޒް ްމޫސާ ނޑުމެންަނީކްމެންބަރު ްއަުޅގަ ްވާހަކަފުޅަށް. ިވ

ނޑުމެން،ް ްައޅުގަ ްމިމަޖިލީހުގައި ްމަޖިލިސް. ްޤާނޫނުހަދާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްބޭފުޅުންގެް ްތިއްަބވާ ްޚިދުމަތްކުރައްވަން ްޤައުމުަގިއ  635އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްާވހަކަދެއްކުމަީކް ްއެކަހަލަ ްނިސްބަތްކޮށް ްބޭފުޅުންނަްށ ްބައެއް ތެރެއިން

ްއެހާ ްސަބަބަކީ،ްްއަޅުަގނޑަްށވެސް ްނުވޭ. ްކަމަކަށެއް ހިތްހަމަޖެހޭ

ްކުެށްއް ްތިބޭިއރުވެސް ްމަޤާމެއްަގއި ްކޮންމެ ްދެއްޯތ، ްތިބޭނެ ކުށްެްވެރިން

ކޮށްފިއްޔާްވާނީްހަމަްކުށަކަށް.ްއެހެންނަމަވެސް،ްކިަތއްްމަުއސޫމްްމީހުންތޯް

ނޑުމެންްކޮންމެްދުވަހަކުްސިފައިންގެްބޮލުަގިއްއިލްޒާމްތަކެްއް  640ތިބޭނީ.ްއަޅުގަ

ްއެކަމަުކ،ްްއެބަ ްައޅުަވން. ްއިލްޒާމްތަެކއް ްޮބލުގައި ްފުލުހުންގެ އަުޅވަން.

ްބޭފުޅުން،ް ްޚިދުމަތްތެރި ްރަނަގޅު ްދެއްތޯ ްތިޭބނެ ްތެރޭަގިއވެސް އެމީހުންގެ

ްއެހުރިހާް ްބޭފުުޅން. ްމިމަސައްކަތްކުރަްއވާ ްެއއްގޮތަްށ ްގަވާއިދުތަކާ ހަމަ

ްެއޅުވުމަް ްއިލްޒާމްތައް ްމި ްއިސްތަށިފުުޅގަިއ ްޤާނޫނުހަދާްބޭފުޅުންގެ ކީ

ްކަމެއްބާވަޭއް ްޙައްޤު ްހަމަ ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްތިބެގެެެން  645މަޖިލީހެއްގައި

މިކުރެވެނީްޢިްއޒަތްތެރިްަރއީްސ،ްައޅުަގނުޑގެްހިތުަގއިްިމްސުވާލުްއުފެދޭ.ް

ްސަެަބަބަކީ،ްދިވެހިްޤައުމަށް...ް

ް

ްންބަރު.ްވަގުތުްހަމަެވއްޖެްއިނގޭތޯްޢިްއޒަތްތެރިްމެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް650 

ްއަިދްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްފުލުުހންނާއި ްސިފައިންނާއި، ްދިވެހި ްޚިދުމަތްތަކެއް ްގިނަ ްވަރަށް

ްވަީންްމުޙަްނމަދުްސަލީމްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްއެންމެންވެސް ްހުރިހާ ްއަޮތޅުވެރިންނާއި ްވެރިންނާއި، ރަށްރަށުގެ

ްމިކަމާ ްހަމަ ްއަުޅަގނޑު ްއެހެންވީމަ، ްވާހަަކްްކޮށްދީފައި. ްކަންބޮޑުވާ ވަރަށް

ްދަންނަވަން.ްޝުކުރިްއޔާ.ް

ް655 

ްމެންބަރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްިޢއްޒަްތތެރި ްކޮޅުމަޑުލުގެ ްެމންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްޤުބާދު،ް ްމުޙަންމަދު ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްޝަރީފް. މުޙަންމަދު

ް.ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްިޢއްޒަްތތެރިްމެންބަރު

 

 660ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(ް
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ް

ްގިނަްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްވަރަށް ްބެހޭގޮތުްނ ްހުވަާއއި ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްކޮަބއިތޯ.ްްމުޙަްނމަދުްޤުާބދުްައބޫބަުކރުް ްއޮންަނޮގތަކީ ްދީުނގަިއްެއކަން ްަދްއކަވާ ްވާހަކަފުޅު ްއެބަ ްބޭފުޅުން

ްބައެްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިލްމުވެރިައުކްއަދި ްދީނީ ްކޮންމެވެްސ ްވިދާޅުޭވ ްއެބަ ްބޭފުޅުން އް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ، ްވާަހކަ. ްއެދޭ ްވިދާުޅވެދެްއވުން  665އެްއޗެްއ

ްއެްއެޗްއް ްކޮންމެެވސް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްމިޙާލަތުގަިއ ހިތަށްއަރަނީ،

ްމާތްވެގެންާވް ްހުވަައީކ ްނެތް، ްޝައްކެްއވެސް ބުނަންޖެހޭނެހެން.

ްޙުއް ްނޫން.ްއިސްލާމްދީނުގަިއ ްާވޖިބެއް ްއެީއ ްކަެމއް. ދަކުަރްއވާފަިއވާ

ްވާޖިބެއް.ް ްއެއީ ްުފއްދުން ްހުވާ ްއެ ްުހވާކުރުަމށްފަހުގައި އެހެންނަމަވެސް،ްއެ

ް ްނޫން. ްކަމެއް ްވާޖިބު ްއެީއްހުވާކުރުމަކީ ްފުއްދުން ްހުވާ  670ހުވާކުރުމަށްފަހުގައި

يُ َؤاِخذُُكُم اَل ވަޙީކުރަްއވަީނ،ްهللاްވާޖިބުެވގެންވާްކަމެއް.ްކީރިތިްޤުރުޢާނުގައިް

ްކަހަލަްނިޔަެތއްނެތިްއެހެންް .الّلُه بِاللَّْغِو ِف أَْْيَاِنُكمْ  ތިޔަބަިއމީހުންްއެއްވެސް

ްހުވާތަކަ ްއާދަިއގެ ްކުރާ ްކުްނ ްތިޔަބައިމީހުންްهللا ްވަތަޢާލާ ސުބްޙާނަހޫ

ް ްނުދެއްވާެނއޭ. ްޢުޤޫބާތެއް دُّتمُ اأَلْْيَاނުހިއްޕަވާނެއޭ  .نَ َولَ ِكن يُ َؤاِخذُُكم ِبَا َعقَّ

ްނަންފުުޅްްއެެެހެންނަމަވެސް، ްެއކަލާނގެ ްހަރުދަނާގޮތެއްަގއި  675ތިޔަަބއިމީހުން

ްހަރުދަނާގޮތުަގިއް ްނިޔަތްގަނެގެން ްކުރުމަށް ްކަމެއް ްެއވެނި ގެންފައި

ގެްނަންފުޅުްގެްނފިއްޔާްެއކަާމްهللاްކަމެެެއްެގްމައްޗަށްްުހވަެއއްްޮކށްފިއްޔާް

ް ްބެހޭގޮތުން ްއަهللا ްހިްއޕަވަިއގަންނަވާެނއޭ ްޢުޤޫބާތްްއެމީހަކު ްއެީމހަކަށް ދި

ްއެް ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްދުނިޔެމަތީގައިވެސް ްޢުޤޫބާތް ްއެ ދެއްވާެނއެވެ.ްއަދި

ްޭއެގް ނަޑއަުޅއްވާަފއި. ްކަ ްއެބަހުރި ްކަންތައްތަކެްއ ްުއވާލައިފިނަެަމަ  680ހުވާ

ް ްެއއީ ްއިސްލާމްދީނުަގއި. ްމިކިޔަނީ ްިދނުމޭ ްކައްފާާރއެއް ްމީހާ 13ްތެރެއިން

ްކާންދިނުން ްފަޤީރުންނަށްްމިސްކީނުންނަށް ްފޭރާންދިނުންފަދަ ްނުވަތަ ފަދަ

ްހިފުންފަދަް ްޯރދަ ްުނވަތަ ްކަންތައްތައް ްމިިނވަންކުރުްނފަދަ ްައޅަކު ނުވަތަ

ްނިޔާކުރާް ްާޙލަތު ްއެ ނޑަައޅުްއވާނީ ްކަ ްކޯުޓން ްދެން ްމި ކަންތައްތައް.

ނޑުްމިދަންނަވަންްއުޅޭްެއއްަޗކީްކީރިތިް  685ގޮތުގެމަތިން.ްއެެެހެންވީމަ،ްައޅުގަ

ްޤުރުޢާނުގަ ްބަޔާންކުރައްވާ ްސިފަ ްމުސްލިމުންގެ ްއި ވަޙީކުަރއްވަީނ،ްهللا

ްމުސްލިމު .َوالَِّذيَن َيِصُلوَن َما أََمَر الّلُه ِبِه َأن يُوَصلَ  ްއެބައިމީހުން هللاްންނަކީ
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ްގުޅުންަތްއް ްއަމުރުކުރައްވާފަިއވާ ްއެބަިއމީހުންނަށް ްވަތަޢާލާ ސުބްޙާނަހޫ

ް ްދަމަހައްޓާ، ްބަރާބަރަށް ްމީހުންނޭ. ްއަދިް .َواَل يِنُقُضوَن اْلِميثَاقَ ޤާއިމްކުރާ

ްމީހުންނޭ.ް ްުއވާުނލާ ްހުވަެއއް ްއެ ްކޮށްިފނަމަ ްހުވަެއއް  690އެބައިމީހުން

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ް

ްދެން،ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނެންގެވީ. ްވިދާުޅވެފަިއ ްުނކުތާއެޭކ ްނިޒާމާބެހޭ ްމި އާދެ،

ްތިދެ ްމަޢުލޫމާތުކޮޅެއް ްމުހިންމު ްވަރަށް ްޢިއްޒަތްތެިރްއެހެންނަމަވެސް،  695އްީވ

ްލިބިގެންް ްޖަވާުބެވސް ްސުވާލުތަކަެަކަށް ްކުރެްއިވ ްމެންބަރުން ބައެއް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްތ.އަތޮުޅެގ ްއާދެ، ްޤަބޫުލެުކުރަނީ. ނޑު ްއަުޅގަ ދިޔަކަމަށް

ްމެންބަރު،ްކޮޅުމަޑުލުގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްޝަރީފް.ް

ް

ްޝުކުރިއްްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްއަޅުަގނޑުމެްން`. ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި  700ޔާ

ްޖަދުވަލުް

ނުޑ2ްްއާިއ،ްޖަދުވަުލ1ްްްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން:ް ްމި،ްއަުޅގަ ާއއިްެބހޭގޮތުންްހުަވއާިއްބެހޭގޮތުން

ްމަޢުލޫމާތުކޮޅެއްް ެަކުޑަ ްކުޑަ ްކުީރަގއި ްައޅުަގނޑުގެ ްއުފާކުރަން ވަރަށް

ްދެއްވިކަމަށް ްއަބޫބަކުރު ްޤުބާދު ނޑުެގްމުޙަންމަދު ްއަޅުގަ ްއެކަމަްށ ޓަަކއި.

ްމިހުރިހާް ްދަންނަާވނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްހިނގައްޖެ. ްއާެވގެން  705ހިތްވަރު

ްތަންކޮޅެްއް ެަށް ްތެރެއަ ްމިއޮްތގޮުތގެ ްހުވާތައް ްމި ްމިހާރު ހުވަެއއްަގއި

ްމިސާލަކަްށް ްބައިަގއި ްނިމޭ ްބޭުނންވެއޭ.ްއެީއްމި ްއަުޅަގނޑު އިތުރުކޮށްލަން

ްފުރަެަ ްއެންމެ ް"ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްދަންނަވާނަެަމަ ތަމަ،

ްއަާމނާތްތެރިކަމާއެުކް ްތެދުވެިރކަމާއި، ްވާޖިބުތައް މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާިއ،

ް ްމާތް ްއަހުރެން ްދެމިހުރުމަށް، ްއަދާކުރުންމަތީ ްކަލާންފުޅުގަިއްهللا  710ެގ

ް ްއަތްލަިއގެންހުރެ ްޚަތިމުގައިްهللا ްެއީއ ްހުވާކުރަމެވެ". ަގންދީ

ނޑަށްްމަޢުލޫމާތުްލިބިފައިާވްއަތްލަިއގެންހުރެްއޭނަްހުާވކުަރންޖެހެ ނީ.ްއަޅުގަ

ގޮތުަގއިްތަންކޮެޅއްްކުރީްޒަާމނެއްަގއިްރާއްޭޖގައިްހިނގިކަެމއްްމެދުޒިޔާރަްތް

ްައތްލައިގެންހުެރް ްޚަތިމުގައި ްހިފަހައްޓައިގެންހުރެ ްޚަތިމް ކުރިމަތީގައި
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 715ހުވާކޮށްފައިްދެންްއޭނަައކަށްްނުދެވުނުްއޭނަްއަތްްާވވީ.ްއެހެންވީމަ،ްމިހާރުް

ްއެީއްއަ ްޚަތިމް ްިހފަެަހައްޓައިގެްންނުހުރެ ްޚަތިމް ްީހވަނީ ެގްهللاްޅުަގނޑަށް

ްބަހެއްހެންް ްބުނެލާ ްދުލުން ްހަމައެކަނި ްހުރެ ްއެއްކިާބކޮށް ކަލާންފުޅު

ްެއް ްލިބޭނެ ްއޭނަައށް ްލިބޭނީ ްއެ ްޫރޙާނިއްޔަތާ ްއޭެގ ްހީވަނީ އަޅުަގނޑަްށ

ްހަމަގަިއމުވެ ްއޭނައަށް ްކުރީމާ. ްޮއވެގެްނ ްއަތުަގއި ްކަމެްއްކަލާންފުޅު ސް

ް ްތިމަންނަ ްހިތަށްއަރާެނ ްއޭަނގެ ްކުާރއިރުަގއި ްކަމެއް ްޚިލާފަށް  720هللاްހުވަާއއި

ްމިކުރީ.ް ްިމކަން ްހުރެގެންނޭ ްހިފަހައްޓަިއގެން ްއަތުން ްކަލާންފުޅު ގެ

އަޅުަގނޑަްށްޔަޤީނޭްމިތަނުންްހުވާކޮށްފައިްަރއްޔިަތކަށްްގޮތެްއްހަދާއިރުަގިއް

ްހަދައިގެ ްޮގތެއް ްޚިލާފުެވގެން ްހުވައާއި ްވާވެދާނެޭއ.ްމި ްއަތް ްތިމަންނާ ން

ްތެރެައްށް ްހުާވގެ ްއެ ްއެހެްނވީމަ، ްބިރުަގނެއޭ. ްތިމަންނަ އެހެންވީމަ،

ްދެންް ްފެނޭ. ްބޮޑަްށ ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑަށް ްއިތުރުކޮށްލަން  725އެތަންކޮޅު

ްރައްޔިތުންެގް ްއާދެ، ްހުވާ". ްމަޖިލީހުގެ ް"ރައްޔިތުްނެގ މިސާލަކަށް،

ްއިތުރުް ނޑު ްއަުޅގަ ްހުވައަށް ް"އަހުރެން..ްމަޖިލީހުގެ ްބޭނުންވަީނ، ކޮށްލަން

)ދެންްމީހާގެްނަންްކިޔާަފއި(...އިސްލާމްދީނަށްްޙުރުމަތްތެރިކޮށްްހިތުމަށާއި،ް

ްޙައްޤުަތއްް ްރަްއޔިތުްނގެ ްޤާނޫނުއަސާސީާއއި، ްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްރައްޔިތުންެގް ްއިޚްލާޞްތެރިވުމަށާިއ، ްޤައުމަށް ްދިވެހި  730ދެމެހެއްޓުމަށާއި،

ްއަިދްމަޖިލީހު ްދާއިރާއަށާއި ްއިންތިޚާބުކުރި ްއަހުރެން ްގޮތުން ްމެންބަރެއްގެ ގެ

އަހުރެންްއަދާކުރަންޖެހޭްވާޖިބުތައް،ްއަހުރެންްއިންތިޚާބުކުރި".ްއާދެ،ްއޭަން

ްމެންބަރުންް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންެގ ްަރީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި މިތާނގައި

ްރޮއިފަ ްދާއިރާއިން ްއިންތިާޚބުކުރި ްއެބޭފުޅަކު ްއާދޭސްކޮށްްއެބަތިބި ިއ

ްޙައްލުކޮށްދޭޭށް ްނަގާ ްމިމަޖިލީހުގައި ްމައްސަލަތައް  735ތިމަންނަމެންގެ

ނިޑްން ްމިގޮ ްގޮަތކަށް ްެއއްެވސް ްބުނާއިރުަގއި ްދަންނަވާ ސަރުކާރުަގއި

ްެއް ްއިންތިޚާބުކޮށްފައި. ްއެބަތިބި ްމެންބަރުން ްތިއްބަވާ ނުތެދުވެ

ީވމާ،ްހުވާްއޭނާްރައްޔިތުންނަށްްއެްމެންބަރުންްބޭލޭގޮތެްއވެސްްނެތް.ްއެހެން

ްއޭނަް ްބެލުމަށް ްކަންތައްަތއް ްދާއިރާގެ ްއިންތިޚާުބކުރި ްއޭނަ ކުރާއިުރގައި

ްހުވަެއްއް ްމި ްއެހެންނޫނިއްޔާ، ްލިޔަންޖެހޭ. ްހުވާގައި ްމި  740ހުވާކުރާކަމަށް

ނޑިޔާުރެގް ްއުއްަތމަފަ ްމިސާލަކަށް ްދެން ްއާދެ، ްނުވާނެ. ފުރިހަމައެއް
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ްބޭ ްއިުތރުކޮށްލަން ްއަޅުަގނޑު ްރައްކާތެރިކަާމއި،ްހުވާަގއިެވސް ްއެއީ ނުންވޭ.

ްޢަދުލަށްް ްމަސްޢޫލިަޔތުތައް ްވާޖިބުތަާކއި ނޑިޔާެރއްގެ ްފަ ނިޑޔާރު އުއްތަމަފަ

ްޖުމްހޫރިއްޔަތާިއް ްކުރުމަށާއި،ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޢަދުލަށް ްނުވަތަ ކުރުމަށްޓަކައި

ްއާދެ،ް ްކުރުމަށް". ް"ޢަދުލަށް ްގެންނާނީ. ްއެބަިއ ްފަހުން  745ޤާނޫނުއަސާސީ

ް ްއޭނަްއެހެންނޫނިއްޔާ ްނުކުރާ، ްޢަދުލެއް ްއޭނަ ްޢަދުލަށް. ްގެނެވޭނީ ްހުވާ މި

ްހުަވއެްއް ްއޭނަ ްކުރުާވކަށް ްަޢދުލުވެރިކަމާިއއެކު ްއެ ްކުރުމަށް. ްކުރީ ހުވާ

ްކުރެޭވް ްރަނގަުޅޮގތުގައި ްއެީއކީ ްހުވާ ްެއކުރި ްއޭނަ ްއެހެންވީމާ، ނުކުރޭ.

ްއަުޅގަ ްކަމަކަްށްައޅުަގނެޑްއްޤަބޫލެއްްނުކުރަން.ްއާދެ،ްެދން ނޑުްހުވަެއއް

ްދާދިް ްމެންބަރަކު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމިނެޓްކޮޅުަގއި ްފަހު ްބާކީ  750ދަންނަވާލަން

ްދެންމެްވާހަކަފުޅުްދައްަކވަމުންްވިދާޅުެވއްޖެ..

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްަވގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
ް

ްމިނިސްޓަްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްޗީްފ ްަގވަރުނަރާިއ، ްސަރުކާރުްންމޭޔަރާ، ްސެންޓްރަލް  755ްރަކީ

ްހޯދައިގެްންްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމަޢުލޫމާތު ްއޮޅުމެއް. ްމުޅިން ްބައެކޭ. ފޮނުވާ

ްއެީއ،ް ްބައެއް ްއިންތިޚާބުކުާރ ްދާއިރާއަކަްށ ްެއ ްއެއީ ވާހަކަދަްއކަންޖެހޭނީ.

ްއިންތިޚާބުކުާރް ްޤައުމެްއގަިއވެސް ްހުރިހާ ްދުނިޭޔގެ ްރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްއީ.ްބައެއްްއެ

ް760 

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްަވގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
ް

ްއެހެންވީމާ،ްެއއީްާކކަށްތޯްއޮުޅވާލަންްމިވާހަކަްމިދައްކަނީ.ްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް
ްްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް765 

ްއެދެންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޝުކުރިްއޔާްްއިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްވުްނ ްއާެދ، އިނގޭތޯ.

ްބަޙުސްގަިއް ްމި ްހިސާބުން ްމިހާ ްއާދެ، ްމެންބަރުން. ޢިއްޒަތްތެރި

ްފުރުޞަތުް ްމެންބަރުންނަށް ްއެިދވަަޑއިގެންެނވި ބައިވެިރވަަޑއިގަންަނވަން

ްޙުސްނުއްސުޢޫުދް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއައްުޑއަތޮުޅގެ ްނިމުނީ. އަރުވާ
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ްވަޑަިއގެންނެ ްޙުސްނުްއސުޢޫދު ްމުޤައްރިރުްފިޔަވާ، ްދެން ްއެހެންވީމާ،  770ތް.

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަްތތެރި ްމާލޭެގ ްދަްނނަވާލަން، ނޑު ްއަުޅގަ އަރިހުން

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްބައެްއ ްބެހޭގޮތުން ްހުވާތަކާ ްމީގެ ްއިސްމާޢީލް، އިބްރާހީމް

ްނެތީް ްހުވަެއއް ްސުވާލު، ްއަތޮޅުވެރިްނގެ ްސުވާުލ ްކުރެއްވި މެންބަރު

ްމި ްކިހިނެއްތޯ ްދެން ްޖަވާބުދެއްވުުމެގްްކީްއވެގެންޯތ، ްުސވާލުތަކަށް ކުރެއްވި

 775ްގޮތުންްއެްއެޗއްްވިދާުޅވެދެްއަވން.

ް

ްމިބާބުްްިއބްރާީހމްްމާލޭްމެންަބރުް ްރަީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްވާނީްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ްައުޅގަ ްދެންނެވިއިުރވެސް ްއެްއޗެއް ްގޮތުން ތަޢާރަފްކުރުމުގެ

ްދަންނަވާލާފައި.ް" ްސަބަބު ްނެތް ްހިމެނިފައި ްީމގަިއ ްުހވާ"، އަތޮުޅވެރިންގެ

ްއުސޫލުްން ްލާމަރުކަޒީ ްދަންނަވާލާނަން. ްަތކުރާރުކޮްށ ްއަދިވެސް  780އެއީ

ްމައިަގނޑުގޮެތްއަގިއް ްއޮތީ ްބިނާކުރެވިފައި ްއެބާުބ ްބާބުގައި، ހިންގުމާބެހޭ

ްކަމެްއވެްސް ްހުރިހާ ްހިންގުުމގެ ްއެ ްޒަރީޢާއިްނ ޤާނޫނުގެ

ނ ްހިމެނިފައިްކަ ްތަފްސީލުތަެކއް ްމާބޮޑު ްމިބާބުގައި ަޑއަޅާނެކަުމގައި.

ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ.ް ްެމންބަރުންނަށްވެސް ްޢިއްޒަތްތެރި ނުވާނެކަން

ްއަންނައިރުް ްޤާނޫނު ްއެކަމާބެހޭ ްއޮތީ ްތަޞަްއވަރުކުެރިވފައި  785އެހެންވީމާ،

ްުއފައްދާއިރުގަް ްމުޢައްސަސާަތއް ްޤާނޫނުތަކުަގއިވެްސ ްއެހެން ިއްބައެއް

ްއެދުވަހުެވސް،ް ްދެން، ްހުންނާނެކަމަށް. ްހުވާތަްއ ްފަދައިން އެހުންނަ

ްމިބާބުަގިއް ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެންނެވިން ނޑު ްއަުޅގަ އިްއޔެަގއިެވސް

ްއެންމެް ްހަމަ ްއެީއވެްސ ްނޫނޭ. ްނެތްކަމެއް ްހަމަ ްހިމަނާލުމަކީވެސް އެހުވާ

ްބަދަލެއްނާދޭ ްމިމަފްޙޫމަކަށް ްެއއަކުންނެްއ ްއިތުުރްރަނގަޅުކަމެކޭ. ްއަދި .790 

ްފުރިހަމަކަމެއްް ްއިތުރު ްއެހެންވީމާ، ްނުވޭ. ްކުރިމަްއެޗްއ މައްސަލަެއއްވެްސ

ްއެް ްހަމަ ްފެނިވަޑަިއގަންނަަވންޏާ ްމެްނބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ލިބޭނެކަމަށް

ްމިލަދުންމަޑުލުް ްދެން، ްީހވަނީ. ްރަނގަޅުކަމެކޭ ްއެންމެ ްހިމަނާލުމަކީ ހުވާ

ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމޫސާްްއުތުރުބުރީ ްުސވާލެްއ، ްކޮށްލެއްވި ދެންމެގައި

 795ރަމީޒްްކޮށްލެްއވިްުސވާލެްއގަިއްމިްއަތޮޅުތަުކގެްނަންތައްްިލޔުމުގަިއ،ްދެްން

ްފެލިދެއަތޮޅު،ް ްމުލަކަތޮުޅ، ްމިސާލަކަށް ްގޮތް. ްމިހިރަ ލިޔެވިފަިއ
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ްޭއެގް ްކިހިނެއްެވގެންތޯ. ްއެހުރީ ްލިޔެވިފައި ްެއގޮތަށް ނިލަންދެއަތޮޅު،

ްކޮބަް ްބެއްލެިވްރަނގަޅުގޮަތކީ ްޕެަނލުން ްއަދި ްކޮމިޓީއިން ްދެން، އިތޯ.

ްމުސްކުިޅް ްފެށުނީއްސުެރެވސް ްއޮީތ ްފެިނވަަޑއިގެްނފައި ބެއްލެވުމުަގއި

ްލިޔެއުޭޅް ްނަން ްއަތޮޅުތަުކގެ ްމި ްިހސާބަށްވެސް ްމިހާ ްފެށިގެން  800ލިޔުންތަކުން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމިސާލަކަށް ްެއހެންނޫނީވިއްޔާ، ްމިއީ. ްިކޔާއުޭޅގޮތަީކ އަދި

ްނިލަންދޫއަތޮޅުްލިޔެވި ްބަދަލުަގއި ްއޮތުމުެގ ްއެހެން ްނިލަންދެއަތޮުޅ، ދާނެ

ްފުރޮޅިގެްން ްިފލި ްއެ ްކިޔުމުަގއި ްއެ ްނޫން، ްއެހެނެއް ްފެލިދޫއަތޮޅު. ނޫނީ

ްވާަހކަދެއްކުުމގަިއް ްހަމަެއކަނި ްއަދި ްހުންަނނީެީ. ްއަބަުދވެސް ގޮސްފަިއ

ްއެހެން ްލިޔުމުގަިއވެސް ްހަމަ ްނޫން، ްްކިޔާުއޅުމުަގއެއް  805ސްްމުޅިންވެހުއްަޓތީ

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްދެން ްނުފެނޭ. ްުހއްޓަެއއް ްއެނޫންގޮތަކަށް ފެންނަނީ.

ްމިފެންނަނީް ްގިނައިން ްއެންމެ ްނޫނީ ްފެމިލިއަރ ްއެންމެ ްބޮޑަށް، އެންމެ

ްހަަމް ްގޮތް. ްލިޔެއުޭޅ ްބޭނުންކޮށް ްބަސްބަސް ްމި ްމަޖިލީހުަގއި ރައްޔިތުންގެ

ްވާހަކަދެ ްމަޖިލީހުގައި ްގަވާއިދުަގިއވެސް ްލިޔެއުޭޅްހުރިހާ ްއކުމުަގއިެވސް

ްބޭނުންކޮށްް ްިމ ްޒަމާނުްއސުރެ ްވިސްނެނީ ްއެހެްނވީމާ، ްިމއީ.  810ގޮތަކީ

ްކޮލަމްތަްއް ްމިއޮީތކަމަށް.ްދެން،ްއެ ްލިޔެވިފައި ްމިހާރު ްމިއީކަމަށް އުޅޭގޮަތކީ

ްފަރާތުގަިއް ްކަާނތް ްކޮލަމެއް ްކޮންމެ ްހަމަ ްދެްނ ްއެއީ ތަރުތީބުކުރުމުގައި

ްއޮަތސް ްވާތްފަރާތުަގއި ްފުރަތަމަްްއޮތަސް، ްމިއޮްތޮގތަކީ، ްލިޔެވިފައި މި

ރުްޢާންމުކޮށްްބޭނުންކޮށްްއުޅޭްހއ،ްހދްއަކުްމިހާރުްމިއޮތްގޮތުންްރަމްޒު

ްދެަވަން ްއަކުރަށް ްައކުރުން ްހަމަ ްކިޔާނެގޮތް ްކިޔުުމގަިއ ްއެ ްދެން  815އެގޮތަށް.

ްެއއަެޮތޮޅުތަކަްށް ްޒަމާނުއްސުރެ ްދެން ްއެއޮީތ. ްލިެޔވިފައި ކޮލަމުގައި

ްހއ،ްހދްުނވަތްލ،ްގއްްބޭނުންކޮށްއުޅުނު ްއަކުރުަތއް ްމި ްއެީއ ނަން

ްހިންގުމުެގް ްފަސޭހައަކަްށ ްއިދާރީ ްމިހުންނަނީ ްބޭނުންކޮށްަފއި އެގޮތަށް

ްިދވެހިް ްޒަމާުނއްސުރެ ްގޮުތގަިއ. ްކަެމއްެގ ްައއި ްތަޢާރަފްެވގެން ދާއިރާަގއި

ްއުތުރުބުރި،ް ްެދން ްއެބަހުރޭ. ްނަންތަކެްއ ްއަތޮޅުތަުކގެ ްތެރެއިން  820ތާރީޚްގެ

ްއިދާީރްދެކުނުބު ްބަލައިާލިއރުގައި ްތާރީޚަށް ްމިޮއތީވެސް ްއައިސްަފއި ރި

ްދެބުރިއަަކްށް ްއެ ްތެޭރގައި ްބަިއކުރުމުގެ ްއަޮތޅުތަކެއް ްބޮޑެތި ފަސޭހައަކަށް

ްކުރަމުންް ްބޭނުންކުރަމުން ްއެހެންނަމަވެސް،ްމިހާރު ްގެންޮގސް. ބަހާލައިގެން
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ް ްެއގޮތަްށ ްޤަބޫލުކުެރވި ްނަންަކމުގައި ްއަތޮުޅގެ ްެއއީ ބޭނުންކުރެޭވްއައިސް

ްޖަދުވަލުަގިއް ްާދއިރާތަކާިއ ްއިދާރީ ްދެން ްއެހެރީ. ްލިެޔވިފައި  825ނަންތައް

ލިޔެވިފަިއްމިއޮތްގޮާތްބެހޭގޮުތންްތ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާްޟް

ްއެކޮށްލެްއިވް ްހަނދާންާވގޮތުން ްއަޅުަގނޑު ްސުވާލެއްކޮށްެލްއވި. ރަޝީދު

އެރުިވއިރުވެްސްދެންނެވުނު.ްެއީއްްސުވާލުެގްޖަވާބުްއެންމެފުރަތަމަްތަޢާރަފް

ްއަތޮޅުތަްއް ްމިހުރި ްމިހާރު ްގޮތުަގއި ްޖަދުވަެލއްގެ ްދާއިރާތައް އިދާރީ

ްމަޖިލީހުގެް ެުންގެ ްރަްއޔިތު ްދެންނެވިހެން ްކުރީަގިއެވސް ްމިއޮތީ  830ލިޔެވިފަިއ

ްއެާމއްާދް ނޑައެޅުުމގައި ްކަ ްއަދަދު ނީޑގެ ްގޮ ނޑައެޅުުމގަިއ، ްކަ ނޑިަތއް ގޮ

ްމަޖިލީހު ްރިޢާޔަތްކުރާިއުރްރައްޔިތުންެގ ްއޮތްގޮތަށް ްިލޔެވިަފއި ްބާބުގައި ގެ

ްމަޖިލީހުެގް ްކޮށްލުެމއްަގއި ްއިތުރުކޮށްލާ ްއިދާރީގޮުތން ްއަތޮޅުތައް ފަހުން

ްމާނަކުރެވިދާނެކަުމެގް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްބަދަލުގެންނަގޮތަށް ްއަދަދަށް ނީޑގެ ގޮ

ްލިޔެް ްމިހެން ްހަނިކުރުމަށްޓަކައި ްފުރުޞަތު ްއެކަމަށް ްއޮތީމާ  835ބިރު

ްމިްބަޔާ ްނޫނީ ްގެނެްސގެން ްބަދަލެއް ްޤާނޫުނއަސާީސއަށް ްމިއޮތީ. ންކޮށްފައި

އިދާރީްދާއިރާތަްއ،ްމިްޤާނޫނުއަސާީސގެްބޭނުމަށްްމިކިޔާްިއދާރީްދާއިރާތަްއް

ްެއއޮތީ.ް ްކަށަވަުރޮކށްފައި ްއެކަން ްބަދަެލްއނުކުރެވޭނެ. ްދެން އެހެންގޮތަކަށް

ްކޮމިޓީގަ ްއަދި ްނުވިސްނޭ ނޑަަކށް ްއަޅުގަ ްމިއަކުން ްމިވާަހަކްދެން އި

ްއޮތުމުންް ްމިހެން ްދެކެވަަޑއެއްުނގަންނަވާ ްކޮމިޓީންެވސް  840މަޝްވަރާކުރެްއވި

ްއަިދެވްސް ްތެެރއިން ްޤާނޫނެްއގެ ްހިންގުމުގެ ްއަތޮޅުތަްއ ްފަސޭހައަށް އިދާރީ

ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްނުއުފެއްދޭނެކަމަކަށް. ްބައިތަކެްއ ތަފާތު

ްވާ ްދެން ްދާއިރާތައް ްއިދާރީ ްމިބުނާ ްޖަދުވަލުގަިއްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްމި ނީ

ްނަންނަން،ް ްއެކި ްދެން ްނުބެލޭނެ. ްއެނޫްނގޮތަކަެށއް މިއޮތްގޮތަށް.

ްރާއްޖެް ްއަޅުަގނޑުމެން ްއޮތްތާނަގއި ްކުިރއަްށ  845ޝައްެކއްނެތް

ްއުފެދިގެންދާނެް ްމި ްމަޤާމުތަކާއި ްނަންތަކާއި ްއެކިކަހަލަ ހިންގަމުންދާއިރު

ްޤާނޫނުއަސާސީން ްެއހެންނަމަވެސް، ްޒަރީޢާއިން. މިބައިްްޤާނޫނުގެ

ހިފެހެއްޓިފައިްއޮންނާނީ.ްދެްންމައިަގނުޑގޮތެްއަގއިްމިްދެާބބާއިްގުޅޭގޮތުްން

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްސާފުކޮށްލައްވަންްއެިދވަަޑިއގަންކަމަްށްއަޅުަގނޑަްށް

ްރައީސް،ް ްޢިއްޒަްތތެރި ްދެން ްމިއީ. ްެދކަމަކީ ނޑު ްމަިއގަ  850ފާހަގަކުރެވުނު
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ްމަނި ްކުީރގައި ްނިންމާލުމުގެ ްޮއޅުންފިލުވާލަންްއަޅުަގނޑު ްއަރިހުން ކުފާނު

ްަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްއޮތީ ްދެން ްއެޖެންާޑގައި ްމިއަދުގެ ބޭނުންވޭ

ްމިދާގޮތެްއް ްކުރިައށް ްިލޔުްއވާަފއި.ްއެހެްނވީމަ،ްެއކަން ްއަދިވެސް ބާބުކަމަށް

ްމިހާރުް ްމިކަން ްކިހިނެއްތޯ ްއޮތީމަ، ްއުެފދިފައި ްޚިޔާލުތަފާތުވުންތަެކއް އެ

ްމިގެން ްކޮމިޓީންްކުރިއަށް ްއިދާރީ ްިއިވއްޖެ ްދެންމެގައި ްއަެނއްކާ  855ދަވަނީ.

ްޔަޤީނުންވެސްް ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްކުީރދުވަހުވެސް ްވާހަަކވެސް ޗުއްީޓއެްއގެ

ް ްފަދައިން ްވަޢުދުވެަވޑަިއގެްނ ްމަނިކުފާނު ްއޮންނާނެ. 33ްދަންނަވާފައި

ްމިހާރަށްް ްމިހާރުން ްފަހަނައަޅާދިޔަކަމުގަިއވިަޔސް ނޮވެމްބަރު

ްނުކުރާގޮތަަކްށްއަޅުަގނޑުމެން ްމަސައްކަތްތަކެްއ ްހުރި ްކުެރވެން ނަށް

ްއެހެންވީމަ،ް ްނޫންކަމަށް. ްއޮތްގޮެތއް ްއެއީ ްރޭވުން ްކަންތައް  860މަޖިލީހުގެ

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްއޮތްގޮެތއް ްނިންމަވާފައި ްމަނިކުފާނު މިކަން

ްސަބަބުތައްް ްގޮތެްއެގ ްނިންމެވި ްއެ ްއަދި ސާފުކޮށްދެއްާވ،

ްައޅު ްރަްއޔިތުންނަށްވެްސްއަންަގވާލަދެްއވުމަކީ ްއަދި ަގނޑުމެންނަށްވެސް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްޝުކުރިްއާޔ ްދަންނަވާލީ. ްއެވާަހކަެވސް މުހިންމުކަމަކަށްވާތީ

 865ްރައީސް.ް

ް

ނުޑްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޅުގަ ްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރު.ްއާދެ،ްމިހާހިސާބުން އާދެ،ްޝުކުރިްއޔާ

ްތިކު ްދެމެންބަރުންވެސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްލ.އަތޮުޅެގްތި ްުސވާލަށް،ްެއއީ ރެއްވި

ްއިބްރާހީމްް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްއަިދ ްމެންބަރާއި ޢިއްޒަތްތެރި

ްސުވާލަްށް ްތިކުެރްއވި ްނިންމަވާލައްވަމުން ްފަހުން  870އިސްމާޢީލްވެސް

ްއެހެންވީަމ،ް ްއާދެ، ްފަހުން. ްވޯޓުގެ ްދެން ްއަރުވާަނން ްަޖވާބެއް އަޅުަގނޑު

ްޢި ްދަންނަވާލަން ްދިއުމަށްޓަކަިއްއަޅުަގނޑު ްވޯޓަށް ްމެންބަރުން ްއޒަތްތެރި

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްގއ.ެގ ްނުކުތާއެއް، ްނިޒާމާބެހޭ ތައްޔާުރވެަވޑަިއގެންދެްއވުން.

ްމެންބަރުްޢަދްނާންްޙަލީމް.ް

ް875 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(ް

ް
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ްސަމާލުކަމަށްްްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްަރީއސް.ްވޯޓަްށްަވޑަިއގަންނަާވއިރުްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް

ްވާހަކަެއއް.ްްޢަދްނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްދެންނެިވ ްިއއްެޔވެސް ްއަުޅަގނޑު ްބޭނުން، ދަންނަވަން

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއޭ.ް ްމިބަހައްޓަނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ  880ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ްއެނަްން ްޤާނޫނުއަސާީސގަިއ ްހުްނނަކަމަށްވަންޏާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއއް

ްލިޔެ ްދަށުންްއެބަ ްމަޤާމުގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްޤާނޫނުައސާީސަގއި ވޭ.

ްނާއިބުރައީެސްއް ްނާއިބޭ. ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްހުންނާނީ ދެން

ްހުާވެގް ްުހާވގަިއ، ްޑްރާފްޓް ްލިބުނު ނޑަށް ްއަުޅގަ ްޢިއްޔެ ނުހުންނާނެ.

ްއަލުންް ްމިއަދު ްއެހެންނަމަވެްސ، ްަރނގަޅަށް. ްއޮތީ ްތެރޭގައި  885ޢިބާރާތުގެ

ްޮގސްކޮްށްއިޞްލާ ްިއއްޔެ ްގޯސްކޮށް. ްއޮތީ ްެއބައިވެސް ްގެނާއިރު ޙުކޮްށގެން

ްމަސްޢޫލިއްޔަތުެގް ްނާއިބުރައީސްގެ ްމިއޮތީ ްމިއަދު ްސުރުޚީ. ްހަމައެކަނި އޮތީ

ވާހަކަ.ްދިވެހިރާއްޭޖގައިްަރީއސެއްްހުންނަންޏާްނާއިބުްރައީސެއްްހުންނަން.ް

ްަމޒުމޫ ްވާހަކަަދއްާކއިރު، ްޚަބަރުލިާޔއިުރ، ްލިޔާއިުރްއެހެނެއްނޫން، ނު

ްމައްސަލައެްއް ްއެީއ ްިކއިދާނެ. ްރައީސޭވެސް ްކިއިދާނެ،ްނާއިުބ  890ރައީސޭެވސް

ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްނަމަކީ ްރަސްމީ ްމަޤާމުގެ ްއެހެންނަމަވެސް، ނޫން.

ކަމަށްވަންޏާްއެމަޤާމާްޖެހިގެްންދަށަށްްދެންްހުންނަްމަޤާމުގެްނަމަކަށްވާީން

ްއެގޮތަށް ްާނއިުބ. ނޑައެިޅްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްކަ ޤާނޫނުއަސާީސަގއި

ްޖެހޭކަމަކަށް.ް ްތާކުންތާކު ްނުވާނެ ްމި ްއެހެންނޫނިްއޔާ ބަޔާންވާންވާނީ.

ްސަމާލުކަމަށްް ްމެންބަރުންެގ ްހުރިހާ ްައޅުަގނޑު ްއެވާަހކަ  895އެހެންވީމަ،

ްއަްއސަވާލަދެްއވާށޭ.ް ްވޯޓަށް ްއިްޞލާޙުކޮށްދެއްވާ ްއެކަން މިދަންނަވާލީ.

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ް

 900ްއާދެ،ްފުަވއްމުލަކުގެްިޢއްޒަތްެތރިްމެންބަރު.ްްކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަ

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްނަްންްފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް ްމ.އަތޮޅުގެ ްމިބާބުގެ ްދާއިރާތައް، ްއިދާރީ ްމި ްއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.
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ްްވަީޖޙްްިއބްރާީހމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްނުވަތަ ްރަނގަޅަށްޯތ ްއޮތީ ްބަލައިލާންްލިޔެވިފައި ނުޑ ްއަުޅގަ  905ނޫންތޯ

ްނުވަތަް ް"މުލަކަތޮޅު" ްމިއޮންނަނީ ްލިެޔވިަފއި ްއެއީ ބޭނުންވޭ.

ް"މުލަކުއަތޮޅުތޯ"ްއެްސާފުކޮށްަލންްބޭނުންވާތީ.

ް

ް

ްމުޤައްރިރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެންމެއަކު ްމިހާރު ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުރިްއޔާ  910އާދެ،

ްދެ ްދައްަކަވއިފި ްއަނެއްާކްވާހަކަފުޅު ްއިުތރަށް ްއޭގެ ްއަދި ްދެން އްތޯ.

މުޤައްރިރުވެސްްއެބަްއެދިަވޑަިއގަންނަވާ.ްއެހެްނވީމަ،ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުް

ްޖަވާުބް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްސުވާލަށް ްތިވިދާޅުިވ ްއިބްރާހީމް ްވަޖީޙް މުޙަންމަދު

ްއެހެންް ްއަދި ްދެްނ ްތިވިދާޅުވި، ްޙަލީމް ްޢަދްނާން ްދެން ްބަލާނަން. އެރުވޭތޯ

 915މެވެސްްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރަކުްއާދެ،ްމުޙަންމަދުްރިޔާޟްްދ.އަތޮުޅެގްކޮން

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

 920ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްައޅުަގނޑުްހަމަްނިޒާމީްނުކުތާއެއްގަިއްފާހަގަކޮށްލަންްްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީް

ްްުމޙަންަމދުްރިޔާޟްްްމެންަބރު ްއިދާރީ ްއިދާީރްބޭނުންވަނީ ްެގނެސް ްޙާލަތަށް ްކުއްލި ްމަނިކުފާނު ްކޮމިޓީ

ްރައީސް،ްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްެތރި ްޗުއްޓީދޭން. ްއޮތީ ްހޯއްދަވާަފިއ ްލަފައެއް ކޮމިޓީގެ

ްނިމުނީމާް ްމިޖަދުވަލު ްމަނިކުފާނު ްޚިލާފަށް ްވާހަކަފުާޅ ްދެއްކެވި މަނިކުފާނު

ްއޭ ްއެހެންވީމަ، ްިދނިއްޔޭ. ްުޗއްޓީ ްމިހާރު ްއަޅުަގނުޑްވިދާޅުވާނެ ްުކރިން ގެ

 925ްއެބަްބޭނުންވޭްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސްްމިކަންްއެނގެން.

ް

ްނިޒާމާބެހޭްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްާއދެ، ްއެދެން. ްއިީށނދެވަޑަިއގަތުން ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ްނުކުތާއެއްްއަޙްމަދުްޝަފީޤްްމ.އަތޮުޅގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަުރ.

ް

 930ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް
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ްހުށަހެޅުނުްްކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުްމުލަ ްއެބަުހރި ްފްލޯރގަިއވެސް ްމަޖިލީހުގެ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްިމްްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ނޑުގެ ްައޅުގަ ްގެނެވިފައި. ްބަދަލުތައް ްކުދިުކދި ްިއޞްލާޙުތަކަށް ބައެއް

ްބަސްް ްބައެއް ްމެންބަރުން ްވަރަށްގިނަ ްމަޖިލީހުެގ އިޞްލާޙާމެދުގައި

ްއެފުރުޞަުތްބަދަލުކޮ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްއެބައޮތް. ްއެދިވަަޑއިގެްނފައި  935ށްލަން

ނުޑް ްއަުޅގަ ްމިހުރީ. ްެއކަންކުާރގޮތަށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްކަމަށްވަންޏާ ދެއްަވއިފި

ްހިމެނިގެންދިއުން.ް ްމިޖަދުވަލުަގއި ްޤަބޫލުކުރާގޮތަކަށް ްމެންބަރުން ބޭނުންވަނީ

ްދެއްވައި ްއޮވެއްޖެކަމަްށވަންޏާ ްދެއްވެން ްއެފުރުޞަތު ްއަޅުަގނުޑްދެން ިފްއޔާ

އެކަންްކޮށްލާނަން.ްދެންްއެފުރުޞަތުްނުލިބޭކަމަށްވަންޏާްދެންްކުރާނެކަމެްއް

ްއެވާހަކަްއަރިސްކޮށްލީްއިނގޭތޯ.ްމީގެކުީރގަިއެވްސް  940ނެތް.ްއެހެންވީމަ،ްހަމަ

ްއެބަހުރިްއެގޮތަށްްކަންކުރަްއާވފައި.ް

ް

ް

ްވާހަކަފުެޅއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްރަނގަޅު ނުޑްްއާދެ، ްއަުޅގަ ްފްލޯރަގއި ްއެއީ ތިވިދާޅުވީ.

ްކަރަންްޓެގް ްހަނދާންވޭ ްއަޅުަގނުޑ ްެއއީ ްަހމަ، ްފްލޯރއިން  945ދަންނަވާލާފައި

ްހުރިާހް ްްފލޯރގެ ްއަިއއިރު ްއެކަންަތއް ްައއިއިރު ްއެހެންނޫންތޯ.ްއެ މައްސަލަ

ްބަދަލުކޮށްލުމަކަށް.ް ްއެއްަބއި ްނެތް ްނުރުހުމެއް ްމެންބަރުންވެސް ޢިއްޒަތްތެރި

ްޭއގެ ްމެންބަރުްްއެއީ ްޢިްއޒަތްެތރި ްލ.އަތޮޅުެގ ްފާްސެވފައި، އެއްަބއި

ްފާސްވެފަިއް ްެއއްބަިއ ްހުށަހެޅުމުގައި ްހުށަހެޅުއްވި ްނަޢީމް މުޙަންމަދު

ްއަޅުަގނުޑް ްދެން ްބަދަލުކޮށްލީ. ްމިގޮތަށް ްއޮތްބަެއއް ެައި  950އަނެއްބަިއގަ

ްއިޢުތިރާޟެްއް ްކަހަލަ ްއެްއވެސް ްއެބަހުރި.ްއެހެންވީމަ،ްފްލޯރގައި ހަނދާން

ްކުރިއަްށްއޮތްތަނުަގިއް ްޤަބޫލުކުާރނަން.ްއެހެންނޫނިއްޔާ ްައޅުަގނޑު ނެތިއްޔާ

ްަބދަލުކޮށްލެވޭނެ.ް ްއެްއޗެއް ްހުރިހާ ްފޮނުއްވާ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ހަމަ

ްއޮްތް ްވާހަަކދެކެވިފައި ްބައްދަލުވުމުގައި ްނުަރސްމީ ްހަމައެއާއެީކގައި ދެން

ް ްމައްސަލައެއް ނޑުެގ ްއަުޅގަ ްެއހެންނަމަވެސް،ްއެްއޗަކަށްުނވާތީ  955ނެތް.

ްނުކުރައްާވް ްއިޢުތިރާޟް ްމެންބަރަކު ްޢިްއޒަްތތެރި ްއެހެން ފްލޯރގައި

ްއާދެ،ް ްޤަބޫލުކޮށްގެން. ްމިއިނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެބަދަލުގެންނަން ކަމަށްވަންޏާ

ްއަޅުަގނޑުްިނޒާމާބެހޭްނުކުތާެއއްްރިޔާޟްްރަޝީދު.
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ް

 960ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއެބަހުރި.ްޢިއްޒަްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްއެއްބަްސވާނެޮގތެއް ްތިކަމާ ްައޅުަގނޑު ްރައީސް، ްތްތެރި

ްހުށަހެޅުންތަކަކާިއްްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހުރިހާ ްހުރި ްހުށަހަޅާފައި ްމިހާރު ްއޮތްތާނަގއި ކުރިއަށް

ްހުރިހާް ްފޮނުވާ ްމެންބަރުން ްބާބުތަކަކަށް ްހުރިާހ ްކުިރއަށްއޮތް އަދި

ްފުރު ްތިގޮަތށް ްހަމަ ްިތީއްއިޞްލާޙުތަކަށް ްެވއްޖިއްޔާ  965ޞަތުދެއްވާކަމަށް

ްިތކަހަލަް ްއެއީ ްދެކެން. ްއަޅުަގނުޑވެސް ްރަނގަޅުކަމެްއަކމަށް ްހަމަ ކުރަން

ްމައްސަލާަގިއް ްެއްއގެ ް)ނ( ްއަޅުަގނޑަކީ ްއެބަހެޭދ. ްމިސްޓޭކްތައް ކުދިކުދި

ްހަމަް ްއެެހންވީމަ، ްމީހެއް. ްއެވާހަކަަދއްކާ ްކޮންމެދުވަހަކު މިހާރުވެސް

ް ްެއއީ. ްއެއްޗިހިތަްއވެްސްރަނގަޅުކަމެއް ްހުރިހާ ްޝަފީޤުގެ އަޙްަމދު

 970ބަދަލުކުރަންވީ.ްމައްސަލަެއއްްނެތްްމުޅިްއެތިްބޭނުންގޮތަކަށްްބަދަލުކޮށްގެންް

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްއެހެްނ ްއޮތްތާނގައި ްުކރިއަށް ްގެންދަވަްނވީ. ކުރިއަށް

ްމެންބަރުންނަށްވެސްްއެފުރުޞަތުދެއްވާ.ް

ް

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނިޒާމާބެހޭްއާދެ. ްމަނިކު ްމޫސާ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްެތރި  975ލ.އަތޮުޅގެ

 ނުކުތާއެއް.

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމަނިކުފާނުްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ްއެދިއްިޖއްާޔ ްކަމަކު ްއަުޅަގނޑުމެން ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްގެންްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްކަމެއް ްނޫންގޮތަކަށް ްބޭނުންާވގޮތަށް ްގޮތެްއްއެކަމެއް ްެއއްވެސް  980ދާނަމަ

ްއަޅުަގނުޑް ްދެންމެވެސް ްމިދަންނަވަނީ. ްއަޅުަގނޑު ްނުފެންނާތީ މިތަނުން

ްއެމައްސަާލގަިއް ްކޮމިީޓގައި ްއިދާރީ ްބޭނުމެއްަގއިތޯ ްކޮން ދަންނަވައިފިން

ްއެކަންކުރާނީ.ް ްނިމުނީމައޭ ްހުވާ ްމި ްިތމަންނަ ްތިވިާދޅުވަނީ ވާހަކަދެްއކީ.

ްިސއްރުކުަރްއވަިއގެ ްކޮންކަމަކާޯތްކޮންކަމެއްތޯ ްިތއުޅުްއވަނީ. ން

 985ްމަޖުބޫރުވެގެންްމަނިކުފާނުްތިއުޅުއްވަނީ.
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ް

ް

ްސިއްރުކުާރކަށެްއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކަމެއް ްނޫޅެން ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ް)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ް ްއިށީނދެަވޑަިއގެންދެްއވާ. އިނގޭތޯ.

ްދަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއަޅުަގނުޑްއިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްާވ. ްދެްއތޯ  990ންނަަވއިފިން

ްއަހަންް ްވޯޓަކަށް ްމި ްއެހެންނަމަވެސް،ްމިހާރު ްދަންނަވާނަމޭ.ްދެން އެވާހަކަ

ްވޯޓުް ްނޫނޭ. ްބޭނުމެއް ނޑު ްއަުޅގަ ްދައްކާކަެށއް ްެއވާހަކަ ްއަނެއްކާ ހުއްޓާ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމ.އަތޮުޅެގ ްއާދެ، ްދަްނނަވާނަން. ްއަޅުަގނޑު ނިންމާފައި

ްއިވިވަް ްމިހާރު ްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރު ްތ.އަތޮޅުގެ ްއެހެންނޫންތޯ ޑަިއެގންފި

ްވިދާޅުެވް ްމިހެނޭ ްމިހެން ްއޮތްތަނުަގއި ްކުރިއަށް ްއެކަމަށް ްމިހާރު  995މެންބަރު

ްނެތް.ް ްޤަބޫލުކުެރވޭކަެށއް ްެއގޮތަށް ްއަުޅަގނޑަކަށް އިޢުތިރާޟްކުރެްއވީމާ

ްކޮމިޓީެގް ްއިސްމާޢީލް، ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ އާދެ،

ްމެންބަރަކުްމު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެތިން ްއެުކރެއްިވ، ްދެންމެއަކު ޤައްރިރު

ްއެކުެރއްވިްުސވާލަށްްޖަވާބުދެްއވުންްއެދެން.ް

ް1000 

ްނާއިުބްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްނުވަތަ ްނާއިބުޯތ ްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްެއގޮްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހުާވގައި ްެއ ްމިކުރިގޮތަީކްރައީސްތޯ. ްބަދަުލ ްފަހުންވެސް ތަށް

ްއަތްޕުުޅގަިއް ްމިާހރު ްފާހަގަކުރަްއވާނެ ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްލިޔެވިފަިއް ްބާުބގަިއ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްއޮތް ލިބިވަޑަިއގެންފައި

 1005އޮންނާނީްމުޅިންވެސްްނާއިބުަރއީސް.ްެއއީްކޮމިޓީންްނިންމަާވފައިްއޮތްގޮތް.ް

ްއެ ްމިހެންްނާއިބުރައީސްކަމަށް ްއެހެންނަމަެވސް، ްދެން ްނަމަކީ. މަޤާމުެގ

ްދިމާާވް ްއެބަ ްޓަރމްަގިއ ްމި ްއެނގޭ ްއަުޅަގނަޑށް ދަންނަވާއިރުެވސް

ްކުއްލިައކަްށް ްހަނދާންާވގޮތުން، ްއަޅުަގނޑު ްއެބަހުރި. މައްސަލަތަކެއް

ްމިދަންނަވާލަނީ.ް ްހަނދާނުން ްނެތީމާ ްއަތްމަތީަގިއ އަޅުަގނުޑގެ

ްމަޢާފްކު ްބާބުަގިއްކުށެއްކަމަްށވަންޏާ ްމަޖިލީހުގެ ްަވޒީރުންގެ  1010ރައްވާތި.

ޙަވާލާދެވިފައިްއޮތްއިުރގައިްިލޔެވިފައިްއޮތީްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެްނާއިބޭ.ް

ްއެީއް ްއެހުރީ. ްލިެޔވިފަިއ ްބާުބގައި އެހެންނަމަވެސް،ްރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާގެ
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ްދަންނަވާލަންް ްީހވަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްސަބަުބެވސް ްއެދިމާވި އެހެން

ްވަިކވަކިްންއެބަޖެހޭހެ ްމިހެން ްބާބުަތއް ްއެކި ްއެނގިަވޑަިއގަްނނަވާނެ ން.

ްއަިއް ްވިސްުނންފުޅަށް ްކޮމިީޓގެ ްއަިއއިރުަގއި ްފޮނުވަމުން  1015ފޮނުވަމުން

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްބާބަކީ ްނިންމުނު ްއެންމެފަހުން ބަދަލެއްގައި

ްއަޅުަގނޑު ްކުީރގައި ްލިެޔވިފައި.ްއެއީ ްއެ މެްންބާބުކަމަށްވާއިުރގަިއްެއގޮތަށް

ްބަދަލުީވް ްމަފްޙޫމުން ްނާއިބުރައީެސއްގެ ްަޢއްޔަންކުާރ ްއައި ކިޔަމުން

ްޓިކެޓެއްަގިއްް ްޖޮިއން ްއެއީ ްލިޔުނުއިރުަގއި ްބާުބ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްާނއިުބރައީސެްއކަމަށް.ް ްއިންތިޚާބުވާ ްލިބިގެން ްވޯެޓްއވެސް  1020ރައްޔިތުެުންގެ

ްޑްރާފްޓްކުރެވި ްބާބު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްއެހެންވީމަ،ްމިހާރު ފައި.

ްބަޙުސްކުރަްއާވް ްކޮމިޓީން ްގެންނަން ްެއބަދަލު ްބަހަށްވެްސ ބޭނުންކުރެވޭ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްިމވަގުުތ ްހީވަނީ ނޑަށް ްައޅުގަ ްދެން ްނިންމެީވ. އެގޮތަށް

ްމިގޮަތްށް ްމަނިކުފާނުވެސް ްއަދި ްމެންބަރުންވެސް ްޢިްއޒަތްތެރި ހަދަންވީގޮތަކީ

ްމަފްޙޫ ްއެުހވާގެ ްނެތްކަމަށްވަންާޏްޤަބޫލުކުރައްވަންޏާ ްމައްސަލަެއއް  1025މުގައި

ްއެްއގޮތްކުރުުމެގް ްއެއްޗިހި ްޢިބާރާތްތަކާ ްފަހުން ްފާސްކޮށް ްއެ އަޅުަގނޑުމެން

ްއެް ްނިންމާ، ްއެއްގޮެތްއ ްކޮންމެވެސް ްައޅުަގނޑުމެން ްއެއަށް މަރުޙަލާގައި

ްއެއްތާުކްން ްކޮންމެވެސް ްޖެހޭނީ. ްހީވަނީ ނަޑށް ްއަޅުގަ ބަދަލުކޮށްލަންހެން

ްބަދަ ްނުބޭއްވޭެނ.ްއެބަޖެހޭ ްދެގޮތަކަްށ ްދެާތ ްެއއޮތްގޮތަށް ްމިހާރު ލުކުރަން.

ްޝުކުރިްއާޔް ްދަންނަވާލީ. ްސަމާލުކަމަށް ްމެންބަުރންގެ ްއެވާހަކަ  1030އެހެންވީމަ،

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް
ް

ްނިޒާމާބެހޭްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢަފީފް ްޙަސަން ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްެތރި ްތ.އަޮތޅުގެ އާދެ،

ް.ްނުކުތާއެއް

ް1035 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްސާފުކޮށްލަންް ސަންްޙަ ކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ
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ްގެންދިއުމަްށްްްވާހަކަެދއްކެވުްނ:ްޢަފީފް ްކުރިައށް ްޖަލްސާ ްމިއަދު ްަރއީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ބޭނުންވަނީ

ްކުރިް ްއެޖެންޑާ ްމިއޮތް ްދެްއވާފަިއ ްގެންދަވާނަންތޯ.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް  1040އަށް

ނޑުްސާފުކޮށްަލންްބޭނުންވަނީ. ްއެވާހަކަްއަުޅގަ

ް

ް

ނުޑްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: އަޅުަގނުޑްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާެއއްކަމަށްްބަލަިއގަެނވޭކަެށއްްެނތް.ްއަުޅގަ

ްނިމުނީމަް ްއަހާ ްވޯޓަށް ްމި ްދެއްތޯ.ްދެން ްމިދަނީ ްކުރިއަށްގެންދާތީތާ  1045ޖަލްސާ

ްއިްއޔެ ްނިމުނުގޮތެއްެގްްއަޅުަގނޑު ްބާއްވާ ްބައްދަުލވުން ްޮކމިޓީގައި އިދާރީ

ކަންތައްތަުކގެްމަްއޗަށްްއަުޅަގނޑުްކަންތަްއކުރަންްޤަސްދުުކރާގޮތުގެްވާހަަކް

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްެތރި ްޅ.އަތޮުޅގެ ްއާދެ، ްދަންަނވާނަން. އަޅުަގނޑު

ްهللا.ޢަބްދު

ް1050 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(ް

ް

ްމިނެީގްޝުކުރިްهللاފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޢަްބދު ްނުުކތާއެއް ްނިޒާމީ ނޑު ްއަުޅގަ ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްއްޔާ

ްބެހޭގޮތުންްއިޞްލާޙުްްްވާހަކަދެއްެކވުން:ްޢަލީ ްޖަދުވަލާ ްމިއަށް ްވަނީ ްމެންބަރުންނަށް އަޅުަގނޑުމެން

ްބައެްއް ްމިތާ ްހުށަނާެާާޅ ްއިޞްލާޙު ްއެހެންނަމަވެސް، ްލިބިފައި.  1055ހުށަހަޅަން

ްދުްއވާލާ ްވަގުތުތަކެއް ްއެގޮތަށްްމެންބަރުން ްމަނިުކފާނަށް ްއެހެެެންވީމަ، ތީ.

ްނުކުތާއެްއް ްނިާޒމީ ނޑު ްއަުޅގަ ްދަންނަވާލަންވެގެން ފުރުޞަތުނުދެއްވާށޭ

ްނެގީ.

ް

ްވޯޓަްށްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރު. ްިޢއްަޒތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ  1060އާދެ،

ްޖައް ްކާޑުކޮޅު ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްެތރި ސަވާލަދެްއވުްންތައްޔާުރވެަވޑަިއގެން

ްވޯުޓގެް ްނާުރވާނަން ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްމިާހރު ްއަޅުަގނޑު އެދެން.ްދެން

ްނުކުތާް ްނިޒާމާބެހޭ ްދެން ނޑު ްއަޅުގަ ްނިމުީނމަ ްވޯޓު ކުރިއަކުންެނއް.

ްއާދެ،ް ް)ަވގުތުކޮަޅކަްށފަހު( ްއަރުވާނީ. ްމެންބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުްދަންނަވައިފިްންފުރަތަމައަށްްއޮތްްިއޞްލާޙުްދަންނަވާލަދެއްވު  1065ން.ްއަުޅގަ
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ްވާހަކަ.ް ްނާރުވާނެ ްކުރިން ްވޯުޓގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްނުކުތާ ްނިޒާމާބެހޭ ދެއްތޯ

ްދެއްކެިވް ްމުޤައްރިރު ްއެހެންނޫންތޯ ްއަޑުއިިވވަަޑއިގެންިފ މިހާރު

ްދެއްވާީނ،ް ްވޯޓުދެްއވަންޏާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެިރ ވާހަކަފުުޅވެސް.

ްމިހާ ްއިނގޭތޯ. ްނުދެއްވާނީ ނުޑްނުދެއްވަންޏާ ްއަޅުގަ ްވޯޓަށް ރު

ްމިް)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު(މިދަނީ. ްއަޅުަގނޑު ްފަހަރަކުއާދެ،  1070ްދަންނަވާލަނީ

ްދެން ްދިޔައީް،ހުވަެއއް. ްދިޔައީމާްއެހިސާބަްށ ްހަމައަށް ްއިޞްލާާޙއި ްމާ

ްއެހެންވީމާ،ްއާދެ،ްފުރަތަަމް ްވާހަަކްދަންނަވާނަން. ްއިޞްލާުޙގެ އަޅުަގނޑު

ްހުވާްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ް

ް

ް1075 

ްް-1ްމޭުޒންްިއއްެވވުން:އިާދރީ ްހުވާ. "އަހުރެދް .......... )މީހާގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ދަދް( .......... އިސްލާމްދީދަފް ޙުރްމަތްތެރިކޮފް ހިތުމަފާއިކ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާދޫދުއަސާސީއާއި ދިވެހި ރައްޔިތުދްގެ 

ދިވެހި ޤައުމަފް އަސާސީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަފާއިކ 

 1080މަފާއިކ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާދޫދުއަސާސީއާއި އިޚްލާޞްތެރިވު

ޤާދޫދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިދްކ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައްކ ތެދުވެރިކަމާއި އަމާދާތްތެރި ކަމާއެކުކ 

 ކުރަމެވެ."ގަދްދީ ހުވާهللا އަދާކުރުދްމަތީ ދެމިހުރުމަފް މާތް

 

 1085 

 ފެދިވަޑައިގަދްދަވާ ގޮތަކަފް ވޯޓުދެއްވުދް އެދެދް.  ރިޔާސަތުދް ވާހަކަދެއްކެވުދް:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 1090ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

68ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:
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49ްްވޯޓުްދެްއވީ:

32ްްްްްްްވޯޓުްނުދެއްވާ:     

 36ް1095ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުެދްއވާ:     

ް

 

ގެ އެކި މަޤާމުތަކުގެ ހުވާ  1މިވޯޓުގެ ދަތީޖާއަފް ބަލާއިރު ޖަދުވަލު  ރިޔާސަތުދް ވާހަކަދެއްކެވުދް:

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހުވާ ޑްރާފްޓްގައި ވާގޮތް ފާހެއްދުވި. އާދެކ ދެދް 

 1100 އޮތް ހުވާ ދަދްދަވާލަދެއްވުދް އެދެދް. 

 

 

"އަހުރެދް .......... )މީހާގެ ވާ. ދާއިބްރައީސްގެ ހު -2 މޭޒުދް އިއްވެވުދް:އިދާރީ

ދަދް( .......... އިސްލާމްދީދަފް ޙުރްމަތްތެރިކޮފް ހިތުމަފާއިކ 

 1105ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާދޫދުއަސާސީއާއި ދިވެހި ރައްޔިތުދްގެ 

އަސާސީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަފާއިކ ދިވެހި ޤައުމަފް 

މްހޫރިއްޔާގެ ޤާދޫދުއަސާސީއާއި މަފާއިކ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުއިޚްލާޞްތެރިވު

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ދާއިބު ރައީސްގެެ ޤާދޫދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިދްކ 

ވާޖިބުތައްކ ތެދުވެރިކަމާއި އަމާދާތްތެރި ކަމާއެކުކ އަދާކުރުދްމަތީ 

 1110 ގަދްދީ ހުވާކުރަމެވެ."هللا ދެމިހުރުމަފް މާތް

  

 

 ގޮތަކަފް ވޯޓުދެއްވުދް އެދެދް.  ފެދިވަޑައިގަދްދަވާ ރިޔާސަތުދް ވާހަކަދެއްކެވުދް:

ް

 1115ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:
 

ް
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 69ް1120ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

46ްްވޯޓުްދެްއވީ:

31ްްްްްްްވޯޓުްނުދެއްވާ:     

37ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުެދްއވާ:     

ް

 1125 

ދާއިބު އެކިއެކި މަޤާމުތަކުގެ ހުވާ  1އިރު ޖަދުވަލު މިވޯޓުގެ ދަތީޖާއަފް ބަލާ ރިޔާސަތުދް ވާހަކަދެއްކެވުދް:

ރައީސްގެ ހުވާ ޑްރާފްޓްގައި ވާގޮތް ފާހެއްދުވި. އާދެކ ދެދް އޮތް ހުވާ 

 ދަދްދަވާލަދެއްވުދް އެދެދް. 

 

 1130 

މީހާގެ .......... )އަހުރެދް "ވަޒީރުދްދާއި ބަދްޑާރަ ދާއިބުގެ ހުވާ.  -3 މޭޒުދް އިއްވެވުދް:އިދާރީ

އިސްލާމްދީދަފް ޙުރްމަތްތެރިކޮފް ހިތުމަފާއިކ .. ( ........ދަދް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާދޫދުއަސާސީއާއި ދިވެހި ރައްޔިތުދްގެ 

އަސާސީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަފާއިކ ދިވެހި ޤައުމަފް އިޚްލާޞްތެރި 

 1135ވުމަފާއިކ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަހުރެދްދާ ހަވާލުކުރާ ވާޖިބުތަކާއި 

އްޔަތުތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާދޫދުއަސާސީއާއި މަސްއޫލި

ޤާދޫދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިދްކ ތެދުވެރިކަމާއި އަމާދާތްތެރިކަމާއެކުކ 

 ."ގަދްދީ ހުވާކުރަމެވެهللا އަދާކުރުދްމަތީ ދެމިހުރުމަފް މާތް

 

 1140 

 އެދެދް. ފެދިވަޑައިގަދްދަވާ ގޮތަކަފް ވޯޓުދެއްވުދް  ރިޔާސަތުދް ވާހަކަދެއްކެވުދް:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 1145ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް
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69ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

54ްްވޯޓުްދެްއވީ:

33ްްްްްްްވޯޓުްނުދެއްވާ:     

 34ް1150ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުެދްއވާ:     

ް

 

ހުވާ  ކި މަޤާމުތަކުގެގެ އެކިއެ 1މިވޯޓުގެ ދަތީޖާއަފް ބަލާއިރު ޖަދުވަލު  ރިޔާސަތުދް ވާހަކަދެއްކެވުދް:

ދާއިބުގެ ހުވާ މިޑްރާފްޓްގައި ވާގޮތް ފާހެއްދުވި.  ވަޒީރުދްދާއި ބަދްޑާރަ

 1155 އާދެކ ދެދް އޮތް ހުވާ ދަދްދަވާލަދެއްވާ. 

 

 

ުޒނ  ިއާދރީ  ެވުވނ   މޭ ގެ  -4 :ިއއ  ިޔުތނ  ގެ  ަމިޖީލުހގެ  ަރއ  ަބުރނ  ..........  އަހުރެދް" ުހވާ  ެމނ 

މްދީދަފް ޙުރްމަތްތެރިކޮފް ހިތުމަފާއިކ އިސްލާ( .......... މީހާގެ ދަދް)

 1160ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާދޫދުއަސާސީއާއި ރައްޔިތުދްގެ ޙައްޤުތައް 

ދެމެހެއްޓުމަފާއިކ ދިވެހި ޤައުމަފް އިޚްލާޞްތެރިވުމަފާއިކ ރައްޔިތުދްގެ 

މަޖިލީހުގެ މެދްބަރެއްގެ ގޮތުދް އަހުރެދް އަދާކުރަދްޖެހޭ ވާޖިބުތަކާއި 

ޔަތުކ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާދޫދުއަސާސީއާއި ޤާދޫދާ މަސްއޫލިއް

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީދްކ ތެދުވެރިކަމާއި އަމާދާތްތެރިކަމާއެކުކ 

 1165 ."ގަދްދީ ހުވާކުރަމެވެهللا އަދާކުރުދްމަތީ ދެމިހުރުމަފް މާތް

 

 

 . ފެދިވަޑައިގަދްދަވާ ގޮތަކަފް ވޯޓުދެއްވުދް އެދެދް ރިޔާސަތުދް ވާހަކަދެއްކެވުދް:

ް

 1170ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް
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69ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 58ް1175ްވޯޓުްދެްއވީ:

33ްްްްްްްވޯޓުްނުދެއްވާ:     

32ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުެދްއވާ:     

ް

 

 1180ކުގެ ހުވާ މިވޯޓުގެ ދަތީޖާއަފް ބަލާއިރު ޖަދުވަލް އެކިއެކި މަޤާމްތަ ރިޔާސަތުދް ވާހަކަދެއްކެވުދް:

ރައްޔިތުދްގެ މަޖިލީހުގެ މެދްބަރުދްގެ ހުވާ ޑްރާފްޓްގައި ވާގޮތް 

 ފާސްވެއްޖެ. އާދެކ ދެދް އޮތް ހުވާ ދަދްދަވާލަދެއްވުދް އެދެދް. 

 

 

ުޒނ  ިއާދރީ  ެވުވނ   މޭ ަތަމަފނިޑާޔާރއި ް-5 :ިއއ  ގެ  ުއއ   1185..........  އަހުރެދް" ުހވާ  ަފނިޑާޔުރނ 

ދީދަފް ޙުރްމަތްތެރިކޮފް ހިތުމަފާއިކ އިސްލާމް( .......... މީހާގެ ދަދް)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާދޫދުއަސާސީއާއި ޤާދޫދު ދަމަހައްޓައިކ 

/ ދިވެހިރައްޔިތުދްގެ ޙައްޤުތަކަފް ރައްކާތެރިވުމަފާއިކ އުއްތަމަފަދޑިޔާރުގެ 

ފަދޑިޔާރެއްގެ ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 1190ދޫދުއަސާސީއާއި ޤާދޫދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީދްކ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާ

هللا ތެދުވެރިކަމާއި އަމާދާތްތެރި ކަމާއެކުކ އަދާކުރުދްމަތީ ދެމިހުރުމަފް މާތް

 ".ގަދްދީ ހުވާކުރަމެވެ

 

 

 1195 ފެދިވަޑައިގަދްދަވާ ގޮތަކަފް ވޯޓުދެއްވުދް އެދެދް.  ރިޔާސަތުދް ވާހަކަދެއްކެވުދް:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް1200 
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69ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

51ްްވޯޓުްދެްއވީ:

34ްްްްްްްވޯޓުްނުދެއްވާ:     

33ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުެދްއވާ:     

ް1205 

 

އެކިއެކި މަޤާމްތަކުގެ ހުވާކ  1 ވަލުމިވޯޓުގެ ދަތީޖާއަފް ބަލާއިރު ޖަދު ރިޔާސަތުދް ވާހަކަދެއްކެވުދް:

ވާ މިޑްރާފްޓްގައި ވާގޮތް ފާހެއްދުވި. އާދެކ ދެދް އުއްތަމަފަދޑިޔާރުގެ ހު

ދެއްވުދް އެދެދް. )ވަގުތުކޮޅަކަފްފަހު( އާދެކ މިއޮތް  އޮތް ހުވާ ދަދްދަވާލަ

 1210 އަޙްމަދު ޝަފީޤް ފޮދުއްވާފައިވާ ހުވާ. 

  

 

ުޒނ  ިއާދރީ  ވެ  މޭ ްހުށަހަެަޅުއްވާްްުވން:ިއއ  ްޝަފީޤް ްއަޙްމަދު ްެމންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމުލަކަތޮޅުގެ

ްއާދިލްްތިލަދު ްއަްޙމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީގެ ންމަތީ

ްގޮުތގެމަތީންް ްތިީރގަިއާވ ްޖަދުވަލަށް ްމި ްއިޞްލާުޙ،  1215ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ

ް ްތަރުތީބުކުރުން. ްނަންބަރުތައް ްފަހަތަށްހުރި ްއިތުރުކޮށް ް-6ނަންބަރެއް

ްިއސްލާމްދީ ...ް ްނަން( ް)މީހާގެ ...ް ް"އަހުރެްނ ްހުވާ ނަށްްއަތޮޅުވެރިްނގެ

ްޤާނޫނުއަސާސީައްށް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްހިތުމަށާއި، ޙުރުމަތްތެރިކޮށް

ްދިވެިހް ްއިޚްލާޞްތެރިުވމަށާއި، ްޤައުމަށް ްިދވެހި ރައްކާތެިރވުމަށާއި،

ްއަހުރެންނާް ްރައްކާތެރިވުމަާށއި، ްޙަްއޤުތަކަށް ްއަސާސީ  1220ރައްޔިތުންގެ

ްައތޮޅުވެރި ްހިންގަިއ، ްކަންތައް ްއެންމެހައި ްއަތޮުޅގެ ކަުމެގްޙަވާލުކުރާ

ްއަމާނާތްތެރިކަމާެއުކް ްތެދުވެިރކަމާއި، ްވާޖިބުތައް، މަސްއޫލިއްޔަތުަތކާއި

ްމާތް ްދެމިހުރުމަށް ްއަދާކުރުންމަތީ ްހުވާކުރަމެވެ."هللا ްގަންދީ

ް

ް1225 

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް
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ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

 1230ްމުލަކަތޮޅުްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަފީޤް.ްްްމެންބަރު:ްހުށަހެޅުއްވި

ްތިލަދުންމަތީްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާދިލް.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:ް

ް

69ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

13ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 15ް1235ްްްްްްވޯޓުްނުދެއްވާ:     

31ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުެދްއވާ:     

ް

ް

ްއަޙްމަދުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމުލަކަތޮޅު ްބަލާއިުރ ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

ްއިޞްލާޙުް ްއޮތް ްދެން ްއާދެ، ްފާހެއްނުވި. ްހުށަހެޅުން ްހުށަހެޅުއްވި  1240ޝަފީޤް

ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ް

ް

ް

ލު ް-6ްމޭުޒންްިއއްެވވުން:އިާދރީ ަތިޤއ  ާނއި  ަތުކގެ ޮކިމަޝނ   ުމސ  ަބުރނ  ލު ، ެމނ  ަތިޤއ   ުމސ 

 1245( .......... މީހާގެ ދަދް.......... )އަހުރެދް "ްުހވާ  ަމާޤުމަތުކގެ 

އިސްލާމްދީދަފް ޙުރްމަތްތެރިކޮފް ހިތުމަފާއިކ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

ޤާދޫދުއަސާސީއަފް ރައްކާތެރިވުމަފާއިކ ދިވެހި ޤައުމަފް 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެދެރަލްގެ / / ޖެދެރަލްގެ  އިޚްލާޞްތެރިވުމަފާއިކ އޮޑިޓަރ

/ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަދްގެ  /  އިލެކްޝަދްސް ކޮމިޝަދްގެ

 1250/ ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަދްގެ / އެދްޓި  ހިއުމަދް ރައިޓްސް ކޮމިޝަދްގެ

ކޮރަޕްޝަދް ކޮމިޝަދްގެ ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ސީއާއި ޤާދޫދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިދްކ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާދޫދުއަސާ

هللا ތެދުވެރިކަމާއި އަމާދާތްތެރި ކަމާއެކުކ އަދާކުރުދްމަތީ ދެމިހުރުމަފް މާތް

 ."ގަދްދީ ހުވާކުރަމެވެ
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 1255 

 

 ފެދިވަޑައިގަދްދަވާ ގޮތަކަފް ވޯޓުދެއްވުދް އެދެދް.  ރިޔާސަތުދް ވާހަކަދެއްކެވުދް:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް1260 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

69ްްގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއި

59ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 31ް1265ްްްްްްވޯޓުްނުދެއްވާ:     

31ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުެދްއވާ:     

ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބަާލއިުރ ްނަތީޖާއަށް ްމިވޯޓުގެ 1ްޖަދުވަލު ްހުާވް، ްަމޤާމުތަކުގެ އެިކއެކި

ްމެންބަރު ްކޮމިޝަންތަުކެގ ްމަޤާމުތަކުގެްމުސްތަޤިއްލު ްމުސްތަޤިްއލު  1270ންނާއި

ް ްޖަދުވަލު ްދެން ްއާދެ، ްފާސްވެއްޖެ. ްވާގޮތް ްޑްރާފްޓްަގއި 2ްހުވާ

ް ްޖަުދވަލު ްއާދެ، ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްއެދެން. އަްށ2ްްދަންނަވާލަދެއްވުން

ްއެްއވެސްްިއޞްލާޙެއްްހުށަހެިޅފައެއްްނެތް.ްއެހެންވީމާ...

ް

ް1275 

 

 

ްްމޭުޒންްިއއްެވވުން:އިާދރީ 2ްްޖަދުވަލު ްދާއިރާތައް މާލެ )ވިލިދގިލި އަދި ހުޅުމާލެ އިދާރީ

އުތުރުބުރި. ހދ ހާދާލު  ހއ ހާއަލިފު ތިލަދުދްމަތީ ހިމެދޭގޮތުދް(

 1280އުތުރުބުރި. ދ ދޫދު  ދެކުދުބުރި. ފ ފަވިޔަދި މިލަދުދްމަޑުލު ތިލަދުދްމަތީ

އުތުރުބުރި. ބ ބާ  ދެކުދުބުރި. ރ ރާ މާޅޮސްމަޑުލު މިލަދުދްމަޑުލު

އަތޮޅު.  ދެކުދުބުރި. ޅ ޅަވިޔަދި ފާދިއްޕޮޅު. ކ ކާފު މާލެމާޅޮސްމަޑުލު 
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 ދާލު އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރި. އދ އަލިފު އަލިފު އަރިިއަތޮޅު އއ އަލިފު

ްފާފުް ދެކުދުބުރި. ްފ ްމުލަކަތޮޅު. ްމީމު ްމ ްފެލިދެއަތޮޅު. ްާވވު ވ

ްތާް ްތ ްދެކުުނބުރި. ްނިލަންދެއަތޮޅު ްދާލު ްދ ްއުތުރުބުރި.  1285ނިލަންދެއަތޮޅު

ްހުވަދުއަތޮުޅްކޮޅުމަޑުލު ްއަލިުފ ްގާފު ްގއ ްހައްދުންމަތި. ްލާމު ްލ .

ްޏަވިޔަނިް ްޏ ްދެކުނުބުރި. ްހުވަދުއަތޮޅު ްދާލު ްގާފު ްގދ އުތުރުބުރި.

ްފުވައްމުލައް.ްސްސީނުްއަްއުޑއަތޮޅު.
ް

ް1290 

ްއާދެ،ްފެނިވަަޑިއގަންނަވަްގޮަތކަށްްވޯޓުދެްއވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 1295ްނަތީޖާ:ްވޯޓުގެ

ް

69ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

66ްްވޯޓުްދެްއވީ:

33ްްްްްްްވޯޓުްނުދެއްވާ:     

 31ް1300ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުެދްއވާ:     

ް

ް

ް

ްޖަލްސާްނިންމެވުން.ް-3
ް1305 

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޖަދުވަލު ްަބލާއިރު ްނަތީޖާއަށް ްވޯޓުެގ 2ްމި ްއަތޮޅު، ތަްއްއިާދރީ

ްޝުކުރިްއާޔް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއާދެ، ްފާސްެވއްޖެ. ޑްރާފްޓްަގއިާވގޮތް

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުން.ްދެން،ްމިހާރުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްތިކުރެްއިވް

ްތައްޔާރުވަނީ.ް ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްއަރުވަން ްޖަވާުބ ނޑު ްއަުޅގަ ސުވާލަށް

ްވަރަ ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ްމެންބަރުންނަށް ްގިަންޢިއްޒަތްތެރި  1310ށް
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ްޗުއްީޓް ްއަުޅކަމަށް ްމަތިވެރި ްޙައްޖުގެ ްމިހާރު ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްއެހެްނ ްއެނޫންވެސް ްއަދި ްަވޑަިއގެން ނަންގަަވއިގެން

ްަސބަބުތަކަށްޓަކައި.ް ްތަފާތު ްގެންދަވާ ްއެބަ ްނަްނގަވަުމން ްޗުއްޓީ މެންބަރުން

ްޖަލްސ33ްާއަނެއްޮކޅުން،ް ްގެންޮގސްްނޮވެމްބަރަްށްމަޖިލީހުގެ ްކުިރައށް ތައް

ްުދވަާހް ނަޑއެޅުްއވި ްކަ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްނިންމުމަށް  1315ޤާނޫނުއަސާސީ

ްފާހަގަކުރެވިަފއި.ް ްމިއޮތީ ްނުނިންމުނުކަންވެސް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމައަށް

ް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއައިއިރު ްދުވަްސ183ްްމިހާތަނަށް ްގިނަ ުދވަހަށްވުެރ

ްމެންބަރުންނަށް ްއިްއެޔްްޢިއްޒަތްތެރި ްސަބަބުން ްިދއުމުގެ ްނާރުވާ ޗުއްީޓއެްއ

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްވާހަކައިަގއި ްދެކެުވނު ްފްލޯރގައި މަޖިލީހުގެ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްތި ްނުދީ، ްޗުއްޓީ ްތިމަންނާމެންނަށް  1320ސުވާލުކުެރއްވި

ްއަޅުަގނުޑް ްީކއްެވގެންތޯ. ްމިގެންދަވަނީ ްނުދީ ްޗުއްޓީ މެންބަރުންނަށް

ނޑު ްއަޅުގަ ްއެބޭފުޅުންެގްްދެންނެވިން ްފޮނުވައިގެްނ ްކޮމިޓީއަށް އިާދރީ

ްކޮމިޓީންް ްިއދާރީ ްއަޅުަގނޑަށް ްއަންނާނަމޭ. ްައޅުަގނޑު ލަފަޔަކާއެީކަގއި

ްވަަޑއިގެންެނިވް ްކޮމިޓީއަށް ްއިދާރީ ްއިއްޔެ ްމިހާތަނުން ްލަފަޔަކީ ލިބިފައިވާ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްފާސްކުރަްއވާފަިއވަީނ ްއެ ްއިއްތިފާޤުން  1325ބޭފުޅުންގެ

ްމިއަުދެގްމެންބަރުންނަ ްއަެނއްކޮުޅން، ްޭދންޖެހިފައިވާކަމަށް. ްޗުއްޓީ ށް

ޖަދުވަލުތަކުގެްމިދިޔަްުހވާގެްަކންތައްތަކާްެއއްޗެހިްފާްސވެގެްނދިޔަގޮްތވެްސް

ްއެގޮތަްށް ްއެހެންވީާމ ްއަޅުަގނޑުމެން އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ.

ްމަސައްކަްތް ްބުރަކޮށް ްވަރަށް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެިރ ދިމާވުމާގުިޅގެން

ްމަޖިލީހުެގްކު ްރަްއޔިތުންގެ ްއަނެއްޮކޅުން، ްއެނގޭ.  1330ރަްއވާފަިއވާކަން

ްާފހަގަކުރަންޖެހޭ.ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދާކަން ްބަުރޮކށް ްވަރަށް މަސައްކަްތވެސް

ްމަޖިލީހުގެް ްާޚްއޞަ ްަރއްޔިތުންގެ ްަގާވއިދުަގއި، ްމި މިހުރިހާކަމަކާއެކީަގއި

ްދިނުމަކީްރައީސަށް ްުޗއްޓީ ްގޮުތގެމަތީން ްވީހިނދުްގަާވއިދުަގިއވާ ްބާރަކަށް ދޭ

އަޅުަގނޑުްއިްއޔެްބޭއްވުނުްިއދާރީްކޮމިޓީގެްބައްދަލުވުމާްެއްބައްދަލުވުމަށްް

ނޑަށްް ްއަުޅގަ ްއިއްތިފާޤުްނ ްމެންބަރުންގެ ްހުރިހާ  1335ވަަޑއިގެންެނވި

ލަފާދީފައިވަނީ،ްނިންމާފައިވަީންމިހާރުްއެޖެންޑާގަިއވާްމިްޖަދުވަލާބެހޭްބަިއް

ް ްުޗއްީޓއ33ްެނިމުމުން ްއެހެންކަމުން،ްުދވަހުެގ ްއެރުވުމަށް. ްުމއްދަތެއް ްއގެ



 50 

ޖެނުއަރ9ްްީވާްއަންގާރަްދުވަހުންްފެށިެގނ2337ްްްޑިސެމްބަރ11ްްުމާދަމާް

2338ްް ްިނޔަލަށް ްބުދަދުވަހުގެ ްމުއްދަެތްއ33ްްާވ ްުޗއްީޓގެ ދުވަުހގެ

ް 2338ްްއަރުަވއިފިން. ްހިޖުީރ13ްްޖެނުައރީ ްދުވަހަކީ ްބުރާސްފަތި  1340ވާ

ްދުވަސްކަމަ ްފެށޭ ްަކމުގަިއވުމާއެުކްއާއަހަރު ްބަންދުދުވަހެއް ްއެދުވަހަކީ ށްވާީތ

ް ްއޮންނާނީ ްޖަލްސާއެއް ްމަޖިލީހުގެ 13ްްދެން ްއާީދއްަތ2338ްްޖެނުއަރީ ވާ

 ޖަހާއިުރ.ްއާދެ،ްމިހާހިސާބުންްޖަލްސާްނިމުނީ.9:33ްދުވަހުގެްހެދުނުް

ް

 1345ްޖަލްސާްނިމުނީ.ް.العالوينްربްهلل والحود

______________ް
ްް

ް


