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 ސާްފެށްޓެވުން.ޖަލްް .1

 

ްعلىްوالسالمްالةوالصްهللްالرحين، الحودްالرحونްهللاްبسنްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
ްްފެށުނީ.ްޖަލްސާް.واالهްوهنްوصحبوްآلوްوعلىްهللاްرسول

ް5 

2-ްް ްގަވާއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްޞަ ވަނ25ްްަރައްޔިތުންގެ

ްޑް ްދިރާސާކޮށް ްގޮތުގެމަތިން، ް)ހ(ްގައިވާ ރާފްޓްކުރާްމާއްދާގެ

ްކޮމިޝަންތަކާއިް ްމުސްތަޤިއްލު ްއެކުލަވާލައްވާފައިވާ ކޮމިޓީން

ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާްމިްމަޤާމުތައް، ްމެންބަރުން ބާބަށް

ްބައްދަލުވުންތަކުގައިް ްނުރަސްމީ  10އިޞްލާޙުތަކަށް

ް ްގަވާއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ވަނ25ްްަޚިޔާލުފާޅުކުރެއްވުމަށްފަހު،

 ތިންްކުރިއަށްްގެންދެވުންްގައިވާްގޮތުގެމ1ްްަމާއްދާގެް)ބ(ްގެް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްޞަ ްރައްޔިތުންގެ ްފެށުނީ. ްޖަލްސާއަށ225ްްްޖަލްސާ ވަަނ

ްމަރުޙަބާ.ް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެްނމެހާ  15ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންދެްއވި

ް ްމިހާތަނަށް ްދަންނަވާލަންޖެހެނީ ްމިއާެއކު ްމެނ58ްްއަދި ބަރުންްޢިއްޒަތްެތރި

ް ްއެޖެންޑާގެ ްމިރޭގެ ްރައްޔިތުްނެގ2ްްވަަޑއިގެންެދއްަވއިފި. ްމިއޮީތ ގައި

ްަގވާއިުދެގް ްމަޖިލީހުގެ ް)ހ(ްަގއިާވގޮުތގެމަތީނ25ްްްޚާއްޞަ ްމާއްާދގެ ވަނަ

ް"މުސްތަޤިއްުލް ްއެކުލަވާަލއްވާަފއިވާ ްޮކމިޓީން ްޑްރާފްޓްކުރާ ދިރާސާކޮށް

ްމެންބަރު ްމިބާބަށް ްމަޤާމުތައް" ްހުށަހަޅުއްވާަފއިާވްކޮމިޝަންތަކާއި  20ން

ްޚިޔާލުފާުޅުކރެއްވުމަށްފަހުް ްބައްދަލުވުންތަުކގައި ްނުރަސްމީ އިޞްލާޙުތަކަށް

ް ްގަވާއިުދގެ 25ްްމަޖިލީހުގެ ް)ބ(ްގެ ްމާއްދާގެ ްގޮުތގެމަތީނ1ްްްަވނަ ގަިއވާ

ްއާދެވިަފިއް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިހާރު ްިމޮގތުން ްއާދެ، ކުރިއަްށގެންދެވުން.

ްކޮމިޝަް ްއިލެކްޝަން ްޖަލްސާްމިވަނީ ްމީގެުކރީގެ ްމިހާހިސާބަށް ނަރު،

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމި ނޑަށް ްއަުޅގަ  25ނިންމާލެވުނުއިރު.ްއާދެ،ްއެެހންވީމަ،ްމިހާރު

ްދެގޮތަކަްށް ްމީަގއި ްއެނގެނީ ްއަލީަގއި ްޚިޔާލުގެ ްފާޅުކުރެއްވި މެންބަރުން
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ްޑްރާފްްޓް ްއެ ްޮއވެފައި، ްޑްރާފްޓެއް ްފޮނުްއވާފައިވާ ްކޮމިޓީން ޑްރާފްޓް

ް ްދެބަޔަށްވެްސްޢިއްޒަތްތެރި ްެއ ްއަދި ްފޮނުވިފައި. ްމިވަނީ މެންބަރުންނަށް

ް ްމިދިޔަ ްއެހެންމެ ްހަމަ ްފޮނުްއވާފައި. ްމިވަނީ ަވަނ224ްްއިޞްލާޙުވެްސ

ނޑުމެންްިމް  30ޖަލްސާްނިންމާލެވުނުއިރުްމިީއްއެްއގޮތްްެއްއޗެްއކަމަށް،ްއަުޅގަ

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްއެްއގޮތްކަމަށް ްދެގޮަތކީވެސް ްިމވާ ދެޑްރާފްޓްގައި

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްެއއްެވްސ ްއިޢުތިރާޟެއް ްެއަކމަށް ބަލައިގަެނވިފަިއވާކަމަށް.

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމިދެބަޔަށްވެްސ ްއެެހންނަމަވެސް ްނުކުރައްާވ. މެންބަރަކު

މެންބަރުންްއިޞްލާޙުްފޮނުއްާވފައިވުމާެއކުަގއިްއެބަޖެހޭްމިއަްށްއަދިްއިތުުރް

ް ްއެހެންމެ ްހަމަ ްވިސްނާލަން. ްވިސްނުމެއް ްކޮމިޝަންްސަޖުޑީޝަލް  35ރވިސް

ްމީގެތެރެިއްން ްއެކުަލވާލަްއވާފައި. ްއެބައޮތް ްެދޑްރާފްޓެއް މިއަށްވެސް

ްކޮންއެއްެޗއްޯތް ްގެންދާނީ ްއެހުމަށް ްވޯޓަށް ްމަޖިލީހުގައި ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ްސާފުކޮށްލައިގެްން ްމިދެބައި ްމިގޮތުން ްއެހެންވީމަ، ްއެބަޖެހޭ. ބަލައިލާން

ނޑުމެންނަްށްއަޅުަގނޑުމެންްގެންދިަޔިއއްޔާްދެންްއެ ންމެްފަސޭހައިންްއަޅުގަ

ްމެދުތެރެއިންް ްދޭތެެރ ްއަނެްއކާ ްއެހެންނޫނިއްޔާ  40ކުރިއަްށގެންދެވޭނީ.

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްއަންނާނެ. ްހަމައަށް ްހުއްޓުމަކާ އަޅުަގނޑުމެން

ްނިންމަވާދެއްުވްން ްގޮތެއް ްތިބޭފުޅުން ްފްލޯރއިން ްމަޖިލީހުގެ ްމި ހިތަށްއަރަނީ

ްމީގެ ްއެދެމޭ ްއަޅުަގނޑު ްތެރެިއން ްޖުޑީޝަލް ްކޮމިޝަން 2ްސަރވިސަްސ

ް ްއާއި ްއެަބއޮޭވ.ްޖުޑީޝަލް ްދެޑްރާފްޓެއް ްއިން ްމިހެން ސަރވިްސ

ްމިަވީން ްމެންބަރުންވެސް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްފޮނުވި ްމެންބަރުންނަށް  45ޢިއްޒަތްތެރި

ްގޮެތްއް ްފްލޯރއިން ްއެހެްނވީމަ، ްފޮުނއްާވފައި. ްއިޞްލާޙު މިއަށް

ްކު ްނިންމާލައިގެްނ ްމިއީްއަޅުަގނޑުމެން ްެގންދަން، ރިއަށްގެންިދޔަިއއްޔާ

ްޖެހެނީ.ް ްދަންނަާވލަން ްއަޅުަގނޑު ްއެނޭގނެކަމަށް ްފަސޭހައިން ކޯެޗއްކަން

ްޑްރާފްޓިންގް ްފުރަތަަމ ްއަޅުަގނޑު ްދަންަނވާލަމުން ްމިވާހަކަ އެހެންވީމަ،

ްއެބަޖެހޭ.ް ްއަުރވަން ްވަގުތެއް ްދަންނަވާލަން ްއަރިހުްނ ްމުޤައްރިުރގެ  50ކޮމިޓީގެ

ްމުޤަ ްވިދާުޅވެެދއްވަްނ،ްމާލޭެގްކޮމިޓީގެ ްެއއްެޗއް ްޮކންމެވެސް ްމިކަމާ އްރިރު

ްމިކަްން ްއަޅުަގނޑު ްއިސްމާޢީލް. ްއިްބރާހީމް ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިްއޒަތްތެރި ްުކޑަކޮށް ްއޮްތގޮތް ހިނގާފައި



 3 

ްގޮެތްއް ްފްލޯރއިން ްީހވަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްމިއަްށ ދަންނަވާލަދެއްވުމަށްފަހު

ްޗޫޒްކުރާީންްނިންމައިގެން ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްކޯޗެއްތޯ  55މިދޭތިންކުރެ

ްއެންމެންް ްރަނގަޅުގޮތަކަްށވާނީ. ްއެންމެ ްގެންދިޔުްނހެން ނަޑއަޅާލަިއގެން ކަ

ްއެހެންނޫނިއްާޔް ްގެންދެވޭނީ. ްޮއމާންކަމާއެކީަގއި ްފްލޯރ އެުކވެރިކަމާެއކީަގއި

ްހުށަހަޅުއް ްއިޞްލާުޙވެްސ ްފޮނުވާ ްހުށަހަޅުްއވަންވެސް، ްއިޞްލާޙު ާވްއެއީ

ްމިގޮްތް ްކުރިއަްށގެންދެވިަފިއވާތީ ްބައްދަލުވުންތަކުަގއިވެސް ނުރަސްމީ

ްބުއްިދވެިރޮގތަކަށްވާނެކަމަްށް ްމީގައި ްގެންދިޔުންަކންނޭނގެ  60ޑިސަިއޑްކޮްށގެން

ްފުރުޞަތެއްް ްމުޤައްރިރަްށ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ، ްފެންނަނީ. އަޅުަގނޑަށް

ްއަރުވަން.ް

ް

ްްޝުކުރިއްޔާްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްަރއީްސ، ްިޢއްޒަތްތެރި ްަރއީސް. ްޖުޑީޝަްލްޢިްއޒަތްތެރި

ްބަޔާިއްްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކޮމިޝަނަރގެ ްއިލެކްޝަން ްހަމަ ްކޮމިޝަންެގެވސް  65ސަރވިސަސް

ްޤާނޫނުއަސާސީތަކުން،ް ްފަހުގެ ްދިރާސާތަކުން ްކުރި ްކޮމިޓީން އެގޮތަށް

ްދެވަނައަށް ްފެނުނީ ްަތންތަނުން ްކަހަލަ މިހާރުްްސައުތުއެފްރިކާ

ްެއއޮްތް ްހުށަހަޅާފައި ްހަމަ ްިވސްނާވަަޑއިގަތުން ްމަޖިލީހުން އަޅުަގނޑުމެން

ް ްއެކަން، ްމޮޑެލްގައި ްއެކުަލވާލާފަިއްޖުޑީޝަްލ ްކޮމިޝަން ސަރވިސަސް

ްއަސާީސް ްއަޅުަގނޑުެމން ްމަޖިލީހުން ްތަާފތަކީ ްމީގެ ްދެން  70މިއޮންނަނީ.

ް ްމުސްތަޤިއްުލކުެރވޭނެ ްއޭރު ްލިޔުުމަގއި ްފާސްކުރި އެންމެްއުސޫލު

ްމަޖިލީހަށްް ްޮއތީ ްވިސްނިފަިއ ްއޭރު ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ރަނގަޅުގޮެތއްކަމަށް

ްމަޖިލީހުންް ްހުށަހަޅަިއގެްނ ްނަންފުޅުތަކެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްއެއަްށުވެރް ްއަުއ، ްއޭގެ ްއެހެންނަމަވެސް ްގެންދިޔުން. އެންޑޯސްކޮްށގެން

ްިވސްނިވަަޑއިގެންެނވިގޮެތއް ްކޮމިޓީއަށް ްއެގޮްތްްރަނގަޅުކަމަށް  75ފެނުނީމަ

ްއެގޮތަީކ،ް ްދެކެވަޑަިއަގތީ. ްކޮމިޓީން ްޙިއްޞާކުރަންޖެހޭނެކަމަށް މަޖިލީހާ

ްކޮންމެހެންް ްމަޖިލީހުން ްއަންނައިރުަގއި ްކޮމްޕޮިޒޝަން ްމިތަފާތަކީ ހަމައެކަނި

ްނުޖެހޭ.ް ްޢަްއޔަންކުރާކަްށވެސް ްނުޖެހޭ.ްވަކިފަރާތަކުން އެންޑޯްޒކުރާކަްށވެސް

ްވެރިކަން ްމީހުންނާ،ްްއެްގޒެކެިޓްވއާއި ްތިން ްތަމްސީލުކުރާނެ ްފަރާތް ހިންގާ

 80މަޖިލިސްްތަމްސީލުކުރާނެްތިންްމީހުންނާ،ްޖުޑިޝަރީްތަމްސީލުކުރާނެްތިންް



 4 

ްމައްޗަްށްޗެްކްއެްންޑްބެލެންސްއެްއްެއްކޮމިޝަްންތެރޭަގއިވެްސް މީހުންގެ

ްމަޤާމުތަކެއް.ްހަމައެކަިންެއގްޒެެކޓިވުްން ްައންނަ ްއޮޓަމެޓިކުން އެކުެލވޭގޮތަށް

ްމަޖިލީހުންް ްދެން ްނޫނީ ްބޭފުޅެއް ްޢައްޔަްނކުރަްއވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްސިވިލްް ްޭއެގއިުތރުން ްއެހެންވީމަ، ްނޫނީ. ްމެންބަރެއް އިންތިޚާބުކުރާ

ްެއވަގުަތުކް ްާރއްޖޭަގއި ްއެއީ ްހިމެނޭގޮތަށް. ްބޭފުޅަކު  85ސޮސައިޓީްނވެސް

ްިހމެނޭގޮތަ ްބޭފުޅަުކވެސް ްތެރެއިން ްވަކީލުްނެގ ްޤާނޫނީ ްއަިދްތިއްބެވި ށް

ޢާންމުންގެްތެރެއިންވެސްްމީހަކުްހިމެނޭގޮތަށް.ްއޭރުންްއެްއެވސްްފަރާތަކަށްް

ްއެް ްމުސްތަޤިއްލުކަންމަތީ ްފުރިހަމަ ްއެްނމެ ްޭއގެ ބުރަވުމެއްނެތި

ްކުިރް ްއަުޅަގނޑުމެން ްމޮޑެެލއް ްއޮންނަ ްފަރުމާކުރެވިަފއި ގެންދެޭވގޮތަށް

ްޙިއްޞާކޮށްލަންޖެ ްމަޖިލީހަށް ްއެ ްފެނުނީމާ  90ހޭނެކަމަށްްދިރާސާއިން

ްއޮްތގޮތަްށް ްލިޔުމުގައި ްފާސްކުރެއްވި ްމަޖިލީހުން ްދުށީ.ްދެން އަޅުަގނޑުމެން

ްހުށަހަޅުއްަވއިގެްން ްނަންފުޅުތަކެއް ްމަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްެއީއް ްެއބައޮވޭ. ްނުރައްކަެލއް ްކޮމިޝަނެއްަގއި ްއެންޑޯޒްކުރާ މަޖިލީހުން

ްރައީސުލްޖުމް ްެއވަގުަތކު ްހުންނަާވްކަންދިމާވާގޮތުން ްމަޤާމުގަިއ ހޫރިއްޔާެގ

ްވަގުތަާކް ްޮއންނަ ްމަޖިލީހުަގއި ްަރއްޔިތުންގެ ްއަޣުލަބިްއޔަތު  95ޕާޓީއެްއގެ

ްނިޒާމުެގް ްިމޕާޓީ ްދިމާވާނީ ްކަންނޭނގެ ްއެހެން ްގިނަފަހަރަށް ދިމާވާއިރު

ްޕާީޓް ްހިންގުމުގެ ްވެރިކަން ްއެ ްއެވަގުަތކު ްހަމަ ްއެހެންވެއްިޖއްޔާ ބައިން.

ސަރވިސަްސްކޮމިޝަންްެއކުލަވާެލވިދާނެ.ްޖުޑީަޝލްްބޭނުންވާގޮތަކަށްްމުިޅް

ްއެހެންނަމަވެސްް ްެގއްލޭނެ. ްމުސްތަޤިއްލުކަން ްއެތަުނގެ އެހެންކަމަށްވަންޏާ

ްއޮެވއްޖީިވއްާޔް ްމިއޮްތގޮތަްށ ްހުަށހަޅުއްވާަފއި ްކޮމިޓީން  100ދެވަނައަށް

ްތެރޭގަިއވެްސް ްކޮމިޝަން ްއެ ްއަބަދުވެސް ްނުނިކުންނާނެ. އެމައްސަަލއެއް

ްއެންޑް ްޮއންނާނެ.ްއެހެންވީމަ،ްކޮމިޓީްންފެނިވަޑަިއގަީތްްޗެކް ބެލެންސްެއއް

ްމަޖިލީހުންް ްއެހެންނަމަވެްސ ްއަެނއްގޮތަްށވުރެ. ްރަނގަޅީ އެގޮްތކަމަށް

ްކުރިް ްައޅުަގނޑުމެން ްނިންމެވުމަށް، ްގޮެތްއ ވިސްނާަވޑަިއގެންފައި

ްހުށަހަޅަންް ްމަޖިލީހަށް ްއޮތީީތ ްގޮެތއް ްރަނަގޅު ްފެނުނު  105ދިރާސާތަކުން

ްފެނިވަޑަިއަގންނަވާގޮތަކަްށްކޮމިޓީ ްމަޖިލީހުން ްދެން ްނިންމެވީ. ން

ްއަކުރުްން ްލިޔުުމގައި ްފާސްކުރެްއވި ްކުރީަގއި ްހަމައެއާެއކީަގއި ނިންމަވަން.
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ްއޮޕްޝަން.ް ްެއްއ ްފަރުމާކުރެވިަފއި ްއެއޮތީ ްދިމާާވގޮތަށްވެސް އަކުރަށް

ްޢިއް ްމަޖިލީހުގެ ްދެން ްހުށަހެޅިފައި. ްެއއޮތީ ްެދގޮތް ްއެ ޒަތްެތިރްއެހެންވީމަ،

ްޚިޔާރުކުރެްއވީަމް ްއެއިން ްރަނގަުޅގޮތެއް ްފެނިވަޑައިގަްނނަވާ  110މެންބަރުންނަށް

ނުޑްވިސްނުންފުުޅް ްކޮމިޓީގެްމަިއގަ އެއީްމަްއސަލަެއއްނޫން.ްމިކަމުގަިއވެސް

ްެއް ްިޚލާފެއްނުވޭ. ްުއސޫލާއި ްއަާސސީ ްއަސްލު ްމިދެގޮތަީކވެސް ގެންގުުޅްއވީ

ް ްކުރުމޭ. ްމުސްތަޤިއްލު ްއުސޫލަީކ ްޮބޑަްށްއަސާސީ ވީާހވެސް

ްބޮޑީ.ް ްމުހިންމުކަން ްމީަގއި ްއެޅުމޭ ްާބރު މުސްތަޤިއްލުކުރެވޭެނގޮތަށް

ްޚިލާފެއްނޫޭން ްއުސޫާލ ްއަސާީސ ްފާސްކުރެްއވި ްއެމޭރުމުން  115އެހެންވީމަ،

ްނިންމެވުންް ްއެަކން ްމަޖިލީހުން ްއެެހންނަމަވެސް ްެއއޮތްގޮތް. ފަހުންވެސް

ްްއޔާްޢިްއޒަްތތެރިްރައީސް.ްރަނގަޅުވާނޭްކޮމިޓީންްނިންމެވުމަށްވުރެ.ްޝުކުރި

ް

ނޑުމެންނަްށްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްވާހަކަފުޅުން ްމުޤައްރިުރގެ ްޢިއްޒަތްތެރި އާދެ،

ްކޮމިީޓެގް ްޑްރާފްޓިންގ ްއަދި ްގެންދަވާފައިާވގޮތް. ްމިކަން  120އެނިގއްޖެ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ްާއދެ، ްހުރިގޮތް. ވިސްނުންފުޅު

ްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްސަލީމް.

ް

ްމިހާރުްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްހަމަ ްައޅުަގނޑު ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއަސާީސްްމުޙަްނމަދުްސަލީމްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްއޮތް ްފޮނުވާފައި ްޑްރާފްޓްކުރުމަށްޓަކައި ްމަޖިލީހުން  125މިޢިއްޒަތްތެރި

ްމިއޮން ްމިއޮންނަީންސިފައެްއގައި ްބަޔާްނކޮށްފައި ްގޮުތގައި ނަނީ،ްިސފައެްއގެ

ްދިރާސާކޮްށް ްއެހެންނަމަވެްސ ްގޮުތަގއި. ްކޮމިޝަނަރއެްއގެ އިލެކްޝަން

ްފެނިވަޑަިއގަީތް ްއަީލަގއި ްދިރާސާތަކުގެ ްކުެރްއވި ްކޮމިޓީގެ ޑްރާފްޓްކުރާ

ްކޮމިަޝންއެްއގޮތުަގިއް ްގެންދެވޭނީ ްރަނގަޅަށް ްއިންސާުފވެރިކޮށް މިއަށްވުރެ

ް ްމިހާރަކުނެތްްއެ ްމަޖިލީހަކު ްމިޢިއްޒަތްތެރި ްއޮތިއްާޔއޭ.  130ފަންކްޝަން

ްތަފާތުވުމެއް.ް ްޚިޔާުލ ްމައްސަލައަށް ްއެެގންނެވި ްކޮމިޓީން ޑްރާފްޓްކުރާ

މިޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުގައިްިމހާރުްއަޅުަގނޑުމެންގެްކޮންާސރންއަކަށްްއޮީތް

ްފާސްކުރިކަމެއް ްމަޖިލީހުން ްމި ްގޮުތގަިއ ްސިފަތަުކގެ މިމަޖިލީހުގެްްއަސާސީ

ްއެޚިޔާާލް ްވޯޓުދީެގން ްމިތިބީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގެންނެވީމަ ފްލޯރއަށް
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ްގެނެސްދެްއވާޭށް ްމަޖިލީހަށް ްއެހެންވީމަ، ްގެންދާށޭ. ްމިކަން  135އެްއގޮތަށް

ްދެކޮޅުހަދާކަށް.ް ްއެާއއި ްނެތީމޭ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްނިންމާނަމޭ. އަޅުަގނޑުމެން

ްދެްއވާށޭ.ްުޝކުރިއްޔާ.ްްމީގައިްދާންވާްއުސޫލުތަކާްއެްއގޮތަށްްގެްނގޮސް

ް

ްމުޤައްރިުރްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްިޢއްޒަތްތެިރ ްދެންމެގައި ްހީވަީނ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއާދެ،

ްްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއެވިދާުޅވެދެްއވީ ްވާހަކަހެން،ްޖުީޑޝަލް ްކޮމިޝަްނގެ  140ސަރވިސަްސ

ްމަޖި ްބެހޭގޮުތން ްކޮމިޝަނަރާއއި ްއިލެކްޝަްނ ލީހުންްއެހެންނޫންތޯ.

ްއެހެންކަމުންް ްހުންނަވާގޮތަށް. ްކޮމިޝަނަރއެއް ްއޮތީ ނިންމަވާފައި

ްކޮމިޝަނަރް ްފަރާތުން ްކޮމިޓީގެ ްްޑރާފްޓްކުރާ ްދިރާސާކޮށް އަޅުަގނޑުމެން

ްދެލިކޮީޕް ްއެ ްޑްރާފްޓެއް. ްއޮންނާނެ ްހުންަނވާގޮތަްށވެްސ އެކަކު

ްއަޅުަގނޑު ްއިތުރަށް ްއޭގެ ްފެނިވަޑަިއަގންނަވާނެ.  145މެްންތިޔަބޭފުޅުންނަށް

ްއެަކުކް ްކޮމިޝަަނރއެއް ްއޮތީ ްނިންމާފައި ްކޮމިޓީން ްމިއޮތީ، ނިންމަވާފައި

ްމައްަޗްށް ްމީހުންގެ ްތިން ްބޮޑަށް ްދޫކޮށްުލމަށްވުރެ ްއެކަން އަތްމަށްޗަށް

ްހުންނަވާގޮތަްށް ްރައީަސކު ްކޮމިޝަނުގެ ްއެ ްޮއވެފަިއ، ްކޮމިޝަނެއް އެކުެލވޭ

ްދުިނޔޭގަް ްއެއީ ްރަނގަުޅގޮތެކޭ. ްމާ ްމާމުހިންމު ްއިލެކްޝަްންއޮތުން ިއ

ްމިމަޖިލީހުންް ްދެން ްެއކަންކުާރގޮތް. ްތަންތަނުގައި ްހުންނަ  150ކޮމިޝަން

ްއިލެކްޝަްން ްއޮީތ ްނިންމަވާފައި ްއެއްބަްސ އަޅުަގނުޑވެސް

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްއެްއވެްސ ްހީވަނީ ްއަުޅަގނޑަށް ކޮމިޝަނަރއެްއކަން.

ްނުކުރައްވާނެހެން.ް ްއިޢުތިރާޟެްއ ްމިކަމަކަށް މެންބަރަކު

ްކަންތައްުކރުމުގަިއވެސް،ްއިންތިޚާބުކުރު ްއެހެނިހެން ްައދި މުަގއިވެސް

ްހަމަް ްފަރަޤެއްނޯންާނނެ. ްއެްއވެސް  155ޢައްޔަންކުރުމުަގިއވެސް

ްމަޖިލީހުންް ްހުށަހަޅުއްވައިެގން ްމަޖިލީހަށް ްނަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ަވނަްމާއްދާއާިއ3ްްފާސްކުރާގޮތަށްްއޮތީ.ްއެއީްއިެލކްޝަންސްްކޮމިޝަންގެް

ްބ2ްަ ްމާއްދާ ްއޮންނާނެ.ްވަނަ ްފެންނަން ްސާފުކޮށް ްވަރަށް އްލަވާެލއްީވމަ

ް ްހަމައެކަނި ްއިްނޑިާޔގަިއވެސް،3ްްދެން ްހަމަ ްއެއީ މެންބަރުން.

ްަދޢުލަތްތަކުގަިއް ްގިނަ ްމިނޫންވެސް ްައދި  160އިނގިރޭިސވިލާތުަގިއވެސް

ނޑަށްްހީަވނީްމިްމާދިގުްބަޙުޘްތަކެއްުނޮކށްްއިލެކްޝަްން އޮންނަގޮތް.ްއަުޅގަ
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ްއެގޮތަ ްކުރިންްކޮމިޝަން ްމަޖިލީހުން ްއަޅުަގނޑުމެން ްބަދަލުޮކށްލާފައި ށް

ްރަނގަޅުވާނެހެން.ް ްހަމަ ްބަދަލުކޮށްލެއްވީމާ ްނިންމެވުްނ ްއޮތް ނިންމަވާފައި

ް ްދެން ްބެހޭގޮތުންްޖުޑީޝަލް ްކޮމްޮޕޒިަޝނާ ްކޮމިޝަންގެ ސަރވިްސ

ްއެވިދާުޅވެދެްއީވ.ް ްެއއްެޗއް ްދެންމެގަިއ ްމުޤައްރިރު ްޢިްއޒަތްތެރި  165ކަންނޭނގެ

ްަގނޑަށްްީހވަނީްއެހެންހެންްއެމަނިކުފާނުްއެވިދާުޅވީ.ްުޝކުރިއްޔާ.ްއަޅު

ް

ްމެންބަރުންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެން ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްބަލަިއގަްނނަންޖެހޭ.ްދެންް ްއެބަ ނޑަްށވެސް ްއަުޅގަ ްޚިޔާލުތަށް ތިފާޅުކުރެްއވި

 170ލައެއްްދިމާވީމާްމަޖިލީހުގެްފްޯލރއިންްގޮެތްއްކޮންމެއަކަސްްމިކަހަލަްމައްސަް

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްރަނަގޅުވާެނކަމަށް ްގެންދިޔުން ްައޅުަގނޑަށް ނިންމައިގެން

ނޑުެވސްް ްައޅުގަ ްއެްޑަވއިޒް ްދެްއވަމުންގެންދަވާ ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްވަރަށްް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްެއއީ ްހަމަގައިމުވެސް. ބަލައިގަންނަންޖެހޭ

ްމިގެންދަނީ.ްްއެުކވެރިކަމާެއކު ްމަަސއްކަތްކުރަމުްނ ްަޖއްެވއްަގއި ެއކުވެރި

ްބުއްިދވެރިވާެނކަމަށްް ްއެންމެ ްގެންދިޔުން ްިމގޮތަްށ ްމިކަން  175އެހެންވީމަ،

ްފެންނާތީ.ްއާދެ،ްމާރިޔާްއަޙްމަދުްދީދީްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޢިއްޒަްމާލެއަޮތޅުްމެްނބަރުްާމރިޔާް ްރައީްސ، ްވޯޓަށްްޢިއްޒަތްތެރި ްރަީއސް  180ްތްތެރި

ްކޮންމެހެންވެްސްްްއަްޙމަދުްދީދީްާވހަކަެދއްކެުވން: ްބޭނުންވޭ ްއަޅުަގނޑު އައްަސވާލެްއވުުމގެކުރިން

ްދެގޮަތކަްށް ްއެއީ ްކޮންކަމަކާތޯ. ްވޯޓުލަނީ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ އޮޅުންފިލުވަން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްދުށީމު ނޑު ްއަުޅގަ ްމިތާގައި. ްހިނަގއްޖެ ްދެެކިވގެން ވާހަކަ

ްވިދާުޅވެަފިއްޑް ްކޮމިޝަނަރއޭ ްީވއިުރްއިލެކްޝަންސް ރާފްޓިންގްކޮމިީޓއަށް

ްކޮމިޝަނަރެްއް ްތެޭރގައި ްފާސްކުރުމުގެ ްއެވިާދޅުވި  185ފާސްކުރަްއވާފަިއވިޔަސް

ްކޮމިޝަންއަީކް ްގެެނވޭ ްތިބޭގޮތަށް ްކޮމިޝަނަރުންތަކެއް ްނުވަތަ ހުންނަން

ްބަޙުސް ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްތެރޭަގއި ްސިފަތަކުގެ ްއަސާސީ ްއެ ކުރިްއެއީ

ްކުެރވިދާެން ްެއއީ ްއެކަންތަްއ ްބަލާއިރު ްެއއްިޗއްސަްށ ކަންތައްތަކާ
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ްއަޅުަގނޑުމެްން ްބަދަލުކުާރގޮތަށް ްއަސާީސްސިފަތައް ްއެކަމަކު ކަމެއްކަމަށް.

ްބޮްކްސް ްޕެންޯޑރާޒް ްެއއީ ްަނގަންުއޅޭކަމަށްވަންޏާ ްވޯޓެއް  190މިތަނުން

ްގޮ ްއެކަހަލަ ްނުފެނޭ ނޑަކަށް ްައޅުގަ ްކަމެއް. ތަކަށްްހުޅުވާލުންކަހަލަ

ްވަރަށްބޮޑަްށް ްމިހާރުވެސް ްހަމަ ނޑަށް ްައޅުގަ ްއެހެންވީމަ، ގެންދާކަށް.

ނޑަްށް ްއަޅުގަ ްވަޑަިއގަންނަާވއިުރ ްވޯޓަށް ްެއކަމަށް ްނޫނިއްޔާ ސާފުވެގެން

ްބައިވެިރވާން.ް ްއެކަުމގަިއ ްވަިކގޮތަކަށް ްދަންަނވަްނ ްވާހަކަ ދަތިވާނެ

 195ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް

ް

ްޖަލްސާްްްެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަ ްއެންމެފަހުގެ ްއެހެންނުންތޯ ްދަންނަވާަލއިފިން ނޑު ްއަުޅގަ އާދެ،

ްކޮމިޝަްން ްއެންޑް ްކޮމިޝަނަރ ްއިެލކްޝަން ްމިދޭތީގައި، ނިންމާލި

ްހުރެގެނެއްނޫން.ް ްތަފާތެއް ްއެއީ ްނެތްކަމަށް. ްތަފާތެއް  200މިދޭތީގައި

ްމިދޭތި ްމިހާރު ްމިއުޅެނީ ްަދންނަވާލަން ްމީގައި ވެސްްއެހެންނަމަވެސް

ްއިޞްލާޙުވެްސް ްމިވަނީ ްމިހާރު ްމެންބަރުން ްފޮނުވި މެންބަރުންނަށް

ނުޑް ްއަޅުގަ ްކޮންެއއްަޗކަިއގެްނތޯ ްމީގެތެރެއިން ްއެހެްނވީމަ، ފޮނުއްވާފައި.

ްއަޅުަގނުޑް ްލިިބގެްނނޭ ްލަަފއެއް ްއަޅުަގނޑަށް ްފްލޯއިން ްމި ްއަހަްނވީ ވޯޓަށް

ް ްހަމަ ްކުރިއަްށގެންދަން.ްދެން ްކޮމިޝަޖުޑީޝަލް ްމީގަިއްސަރވިސް  205ންވެސް

ް 2ްމިއޮތީ ،ް ްވާތްފަރާތުަގއި ްޖުޑީޝަލް ްކޮމިޝަން 2ްސަރވިސް ވަރަްށް،

ކުޑަުކޑަްައކުރުންްލިުޔްއވާފައި.ްދެންްހަމަްހެޑްލައިންްމަތީަގއިްއޮްތްބަިއާގް

ްހަމަް ްމިދޭތިންވެސް ްއެހެންވީަމ، ްއެއްގޮތަކަށް. ްހަމައެކަނި މިއޮންނަނީ

ްފޮނުއްވާފައި ްއިޞްލާޙުެވސް ްވަނީ ްދޭތިންްމެންބަރުން ްމި ްއެހެންވީމަ، .

 210ކޮންއެްއޗެއްތޯްައޅުަގނޑުމެން،ްކޮންކަރުދާހެއްތޯްފުރަތަމަްނަގަންވީ.ްެއެއްއް

ްއިނގޭތޯ.ް ްދަންނަވާލަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްބޭނުމުގައޭ ްނިންމާލުމުގެ ބަލައިލާފައި

ްއެހެްނީވމަ،ްއަޅުަގނުޑް ްއޮެވގެނެއްނޫނޭ. ްމައްސަަލއެއް ްއަެނއްކަހަލަ މީގައި

ްދޭ ްމި ްތަްއޔާރުެވވަަޑިއގެންދެްއވުމަށް.ްދަންނަވާލަން ްވޯުޓނެގުމަށްޓަކަިއ ޗަށް

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްރިޔާްޟްރަޝީދުްތ،އަތޮުޅގެްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރު.

 215ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(
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ްތެރޭގަިއ،ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްައޅުަގނޑުެމންގެ ްމިއީ ްމިމައްސަލައަކީ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުމެންެގްްއްެކވުން:ރަޝީދުްވާހަކަދެް ްައޅުގަ ްމައްސަލަަތކެއް ްގިނަ ްމިކަހަަލ މިމައްސަލައެއްނޫން.

ްއެހެންވީަމ،ް ްހިނގައްޖެ. ްކުރިމަތިވެގެްނ ްމީގެކުރިްނވެސް ތެރޭގަިއ

ްނިންމެވުމަކުްން ްނިންމަވާ ްތި ްމިރޭ ްރައީސް  220ޢިއްޒަތްތެރި

ްމަނިކުފާނަށްް ްކުރިއަށްގެންދިޔުމަްށ ްމަޖިލިސް ްމި ްކުރިއަށްއޮތްތަުނގައި

ްރައީސްް ްޢިއްަޒތްތެރި ްދޭތެރޭގައި ްމިކަމާ ްހަމަ ްމިއީ ދަތިފުޅުވެދާނެ.

ްރަނގަޅީ.ް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްނުކުރެްއިވއްޔާ ްމިވަުރަކމެއް ްނޫނީ ވިސްނަވާަފއި

ްވާަހކަތަްއް ްމިތަނުގައި ްމަރުޙަލާ ްއަސާީސ،ްމިދެންނެވި ނޑުމެން ްއަުޅގަ އެއީ

ްބަޙުސްޮކށް ްވާހަކަދައްކާފައި ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްހުރިްދެއްކިއިުރަގއި  225ފައި

ްފޮނުވިފައިް ްމިތަނަށް ްއެބަހުރި ްަކންތައްތަކެއް ްއިތުރުން ކަންތައްތަުކގެ

ްޑްރާފްޓްްކޮމިޓީން.

ް
 

ްއެްއޗެްއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބޭނުންުފޅުވާ ްވިދާޅުވަން ްތި ްމިހާރު ްމެންބަރު،  230ޢިއްޒަތްތެރި

ްބަލަިއގަންނަންޖެހޭ ްއެބަ ްއަޅުަގނޑަށް ްވިދާޅުވަްންފާހަގަކުރެްއވިއްެޖކަމަށް .

ްިމް ނޑު ްައޅުގަ ްޑިސިޝަން، ްނަގާ ްމި ްައޅުަގނުޑ ްމިއީ ތިއުޅުްއވަނީ

ްބަލާފަިއް ްއޮޕީނިއަްނއަށް ްފްލޯރގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްމިނަގަނީ ޑިސިޝަން

ްިތވިދާުޅާވް ްމީގައި ްއެހެންވީަމ، ްއިނގޭތޯ. ްިމގެންދަނީ ްއަޅުަގނޑު އެގޮތށް

ނޑަށްްޤަ  235ބޫލުުކރެވެކަެށއްނެތް.ްކަހަލަްމައްސަލަެއއްްއަުތވެދާނެކަމަކަށްްއަުޅގަ

ްކާޑުކޮޅުަތްއް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންަނވާލަން އެހެންވީމަ،ްައޅުަގނޑު

ްއިލެކްޝަްން ްިމއުޅެީނ ްބަލައިލާން ްއަުޅަގނޑު ޖައްސަވާލަދެްއވުން.

ްއަިދް ްގެންދިުޔމަށާއި ްފްލޯރ ްމިރޭގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްމިގޮތަށް ކޮމިޝަން

ް ްޖުޑީޝަލް ްމި ްޮކމިޝަން ްއެްއޗަްށްޖަހާފ2ްަސަރވިސަސް ްއިން އި

ްޯވޓަްށް ްއަޅުަގނޑު ްދެންފަހަރަށް ްވޯޓުދޭން. ްބޭފުޅުން  240ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ

ްގެންދާނީ.ްފާސްވެއްިޖއްާޔް ނޑު ްއަުޅގަ ްއޮތްގޮތަށް ްވޯޓު ްލިބުނު ދަންނަވާލީމަ

އެގޮަތކަށްްގެންދިަޔއީމަްނިމުނީ.ްދެންްނުވެއްޖިއްޔާްއަެނއްގޮަތށްްއަޅުަގނުޑް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު...ގެންދާނީ.ްއާދެ،ްޅ.އަތޮުޅގެް
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ްތިްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްބޭނުންޭވްމަނިކުފާނު ްއޮޅުންފިލުވާލަން ްއެއްފަަހރު ްއަދި  245ްއަޅުަގނުޑވެސް

ްއުސޫލެްއްްމުޙަްނމަދުްޞާިލޙްް ްއަާސސީ ްއޮތް ްފާސްކޮށްފައި ްމިތަނުން ްައއްަސވަނީ ްވޯޓަށް

ްމިދެންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިހެން ްބާބާިއްބަދަލުކުރުމަށްތޯ. ްމަިޖލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ނެވީ

24ްބެހޭގޮތުންްވާހަކަދެކެވުުނއިރުަގއިްރައީސްްރޫލިންގެއއްްދެްއާވފައިްއޮވޭް

ްފާސްވުމެްއް ްެއއްެވްސ ްއޮތް ްފާސްކޮށްފައި ްދަށުން ްމާއްދާެގ ވަނަ

 250ްބަދަލުކުރުމަކަށްްމިތަނަކުންްވޯޓަކަށްްނާހާނަމޭ.

ްް

ްއަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދަންނަަވިއފިންމިހާރު ނޑު ްޅުގަ ްއެ، ްބަދަލުްއެހެންނޫންތޯ، ްކަމެއް ކަހަލަ

ްދެކޮމިޝަނަށްް ްކަރުދާސް ްދެ ްއެއްގޮތް ްަހމަ ްމިއީ ްނޫނޭ. ކުރުމަކަށެއް

ްކުރިޔަްށް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްޯކއްެޗއްތޯ ްމީގެތެެރއިން ްއޮތީމަ އައިސްަފއި

 255ްގެންދާނީްދަންނަވާލަން،ްނިންމުމުގެްބޭނުމުގަްއިނގޭތޯ.ްައސާސީްސިފަތައްް

ްނޫޭން ްބޭނުެމއްަގއެއް ްގެނައުމުގެ ްބަދަލު ްނިންމުމަކަްށ ނިންމަވާފައިވާ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއާދެ، ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްއެހެންނޫންތޯ. ދަންނަވައިފިން

މިދަންނަވާލަނީްވޯޓަށްްއިނގޭޯތ.ްއަނެއްހެންްވޯަޓކަށްްައޅުަގނޑުްކަރުދާހެްއް

ން،ްމިގޮތަށްްއޮތްްތިބޭފުޅުންނަކަށްްނުބަހަން.ްމިހާރު،ްއިލެކްޝަންްކޮމިޝަ

ްބޭފުޅުްން ްފެނިވަަޑިއގަންނަވާ ްގެންދަން ްކުރިއަްށ ްދެން  260މިޑްރާފްޓް

ްކަރުދާްސް ްމިއޮތް ްމިހެން، ްކޮމިޝަން، ްއިެލްކޝަން ްއެދެން. ވޯޓުދެްއވުން

ްފެނިވަަޑއިގަންަނާވް ްގެންދަން ްކުރިޔަށް ްބަލަިއެގން ްޑްރާފްޓެއްކަމަށް މިއީ

ްގަންނަާވގޮތަކަށް.ްބޭފުޅުންްވޯޓުދެްއވުންްއެދެން،ްފެނިވަޑައިް

ް

 265ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

77ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 67ް270ްވޯޓުްދެްއވީ:
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ް-ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

ް-ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ްް

ްކޮމިޝަންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިލެކްޝަން ްބަލާއިުރ ްނަތީޖާއަށް ްގެންދަްންްމިވޯޓުގެ  275ކުރިއަށް

ްދަންނަވާލަންް ނުޑ ްއަުޅގަ ްދެން ްއާދެ، ްފާްސވީ. ފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަށް

ްުޖޑީޝަްލް ްވާތްފަރާތުގައި ްމި ްކޮމިޝަން، ްސަރވިްސ ްޖުޑީޝަލް އޮތީ

މިހެންްމިއޮތްްކަރުދާސްްޑްރާފްޓަކަށްްބަލައިގެންް،2ްސަރވިސްްކޮމިޝަންް

ްމެންބަރު ްފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ްގެންދަން ްފެނިވަަޑއިގަންަނާވްކުރިޔަށް ން

 280ްގޮތަކަށްްވޯޓުދެްއވުންްއެދެން.ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް285 

77ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

66ްްވޯޓުްދެްއވީ:

ް-ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

71ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް290 

ް

ކުރިއަްށ2ްްއަށްްބަލާއިރުްޖުޑީޝަލްްސަރވިސްްކޮމިޝަންްމިވޯޓުގެްނަތީޖާްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްބޮޑަްށް ްވަރަށް ްއާެދ، ްފާްސެވއްޖެ. ްގޮތަށް ްފެިނވަަޑއިގަންަނާވ ގެންދަވަން

ްއެހެންވީމާ،ް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދެން ްމެންބަރުން. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްއެކުަލވާލަްއވާފަިއވާް ްޑްރާފްޓިންގްކޮމިޓީން ްކޮމިޝަން،ްމިބާބު  295ްއިލެކްޝަން

ްއަރިހުްން ްޢާންމުގެ ްއަމީން ްދަންނަވާލަދެްއވުމަށް ްމެންބަރުންނަށް ގޮތް

ްއަދަބުވެރިކަާމއެކުްދަންނަވަން.
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ް

ް

ްފޮނުއްވާަފއިާވގޮްތްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓްކުރާ ްކޮމިޝަން  300އިލެކްޝަންސް

 އިްއވެިވެއވެ.ް

 

ް

ްޑްރާްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެއްެސވީ ްތި ްއިލެކްޝަންްއާދެ، ްފޮނުއްވާފަިއާވ ްކޮމިޓިން ފްިޓންގ

ްއަމީންޢާންމު.ްއާދެ،ް ްގޮތް.ްުޝކުރިްއޔާ ްކުަރއްވާަފއިވާ ްޑްރާފްޓް  305ކޮމިޝަން

ްޑްރާފްޓްް ްމި ްއެދެން ނޑު ްއަުޅގަ ްއަރިުހން ްމުޤައްރިރު ކޮމިޓީގެ

ްކުރެްއވުމުަގއިްވިސްނުންްގެންގުޅުްއވާަފއިާވގޮތްްދަންނަވާލަެދއްވުމަށް.ް

ް

ްއިލެކްޝަްންސްްިއބްރާީހމްްްމާލޭްމެންަބރު ްކޮމިޝަން، ްމި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްއެހެންްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްަހމަ ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓްކުރެްއވުމުަގއި  310ކޮމިޝަން

ްހިފަހައްޓަވާފަިއް ްއުސޫލުަތއް ނޑު ްމައިގަ ްއޮްތ ކޮމިޝަންތަކުަގއިެވސް

ްމަ ްކޮމިޝަންސްގެ ްއިލެކްޝަްނސް ސައްކަތްތަްއްމިކޮމިޝަން،

ްބޮޑަްށް ްަވރަށް ްެއކުލަވާެލއްވުުމގަިއ ްބާރުަތއް މަސްއޫލިއްޔަތުަތކާއި

ްއިންތިޚާާާބުތަްއް ްމިނިވަން ްތަންތަނުގައި ްިގނަ ްދުނިޔޭގެ ވިސްނަވާަފއިޭވ

ްޤާޫނނުއަސާސީަގިއް ްއުސޫލުތައް ްަމއިަގނޑުްއަާސސީ ްބޭނުންކުރާ  315ބާއްާވއިރު

ްޤާނޫ ްފަހުންވެސް ްއެީއ ްބޭއްވުމަށް. ްއެއުސޫލުތަާކްހިމަނާފައި ނަކުންވެސް

ްމިސާލަކަށް،ް ްގޮތަށް. ްނުވާނޭ ްމަގުފަހި ްކުރުމަށްާް ްކަންތައްތައް ޚިލާފަށް

ްޙައްުޤް ްވޯޓުިދނުމުގެ ްވޯޓުތަކުަގއި ްޢާންމު ްއަދި އިންތިޚާާާބުތަކުަގއި

ްރަޖިސްޓްީރް ްމީހުންގެ ްވޯޓުދޭނެ ްއިްނތިޚާބެއްަގއި ްއެ ްމީހުން، ލިބިގެންވާ

ް ްރަޖިސްޓްީރވެސް ްއެ ްފެންނަންްތައްޔާރުކޮށް ްމީހުންނަށް  320ޢާންމުކޮށް

ްއުސޫލުތަުކެގް ްޢާންމު ްދެން ްވޯޓުލާނީ. ްަބެއްއތޯ ްކޮން އޮންނާނެގޮތަށް

ްއިންތިޚާާާބެއްނަމަް ްތަނުަގއި ްވޯޓުގުނާ ްނިމުނީަމ ްވޯޓުނަގާ ތެރެއިން

ނަޑއަޅާްމީހުންެގް ނަޑއަޅާްކެްނޑިޑޭޓުންްކަ ކެންޑިޑޭޓުންްނުވަތަްއެބަޔަކުްކަ

ްދުރަކުންނޫން.ްއެމީހުންނަށްވެސްްވ17ްްަޚާޒިރުަގއި،ްމާނައަީކ،ް ްފޫޓު ރަކަށް

ްދިމާވޭޯތް ްމައްސަަލއެއް ްއެްއވެސް ްފެންނަގޮތަށް ްރީތިކޮށް ްތަން  325ގުނާ
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ް ްއެމީހުންގެވެސް ްއިންތިޚާާާބުެގްހާބެލޭނެގޮތަށް ްހާމަކަމާއެކު ްގުނާ ޒިރުގައި

ްނަތީާޖް ްޯވޓުގެ ްތަނެްއަގއި ްނެގުނު ްއެވޯެޓއް ްނިންމާ ހުރިހާކަމެއް

ްމިކަ ްޤާޫނނުއަސާސީަގިއްއިޢުލާންކޮށް، ްއުސޫލުަތއް ްއަސާސީ ްަބއެްއ ހަލަ

ނަޑއަޅާްބިންވަޅުްަނގާފައިްބޭއްވުންްެއއީްމުހިންމުކަމެއްަކމަށްްކޮމިޓީއަށްް ކަ

ްލަފާދެއްިވް ްކޮމިޓީައށް ްިމއޮތީ. ްިހމަނުއްވާފައި ްމިބައިަބއި  330ފެނިވަޑަިއގެން

ްބެހެއްޓުންް ްސާފުޮކށް ްމިބައިބައި ްބުރަވެަވޑަިއގަތީ ްމާހިރުވެސް ްފަންނީ

ްވަދެގެންދާއިުރ.ް ްައޅުަގނޑުމެން ްތެެރއަށް ްމަރުޙަާަލާގެ ްމި މުހިންމުކަމަށް

ްސާފުކޮށްް ްަހމަ ްވާހަަކވެސް ްޝަކުާވގެ ްއިންތިޚާާާބާބެހޭ ދެން

ްހައިކޯޓުްން ްސީާދ ްއޮތުން، ްބަޔާންޮކށްފައި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްިއންތިޚާާާބުތަކާް ްމައިަގނޑު ްމިއީ ްެއހެންވީމާ، ްބެލޭނެކަން.  335އެމައްސަލަތައް

ްދިގުކޮްށްބެހޭ ްވަރަށް ްދެން ްވިސްނުން ނުޑ ްމައިގަ ގޮތުން،

ްއެްއޗެްއެގް ްއެހުިރހާ ްއެހެންވީމާ، ްމިހުރީ. ްބާރުތަްއ މަސްއޫާޫލިއްޔަތުަތކާ

ްހާސިާިލުކުރަންް ްމި ްނުދެންނެވިޔަސް ްކޮންެމހެން ނޑު ްއަޅުގަ ތަފްޞީލު

ްކުރަންޖެހޭނެް ްމަގުފަހި ްބޭްއވުމަށް ްއިްނތިޚާާާބެއް ްމިިނވަން ްކަމަކީ މިއުޅޭ

ްިމްކަންތައް ްައސްލުގައި ްއޮތުން.ްއެއީ ްލިޔެވިަފއި ްމިޤާނޫނުއަސާީސަގއި  340ތައް

ކޮމިޝަންގެްބައިަތއްްލިުޔްއުވމުގައިްކޮމިޓީންްގެންުގޅުްއވިްއެންމެްމުހިންމުް

ްއުސޫލަކީ.ްުޝކުރިްއޔާްޢިއްޒަްތތެރިްރައީސް.ް

ް

ނޑުމެންްމިްއިޞްލާުޙްޝުކުރިއްާޔ.ްއާެދ،ްދެންްއެެހންވީމާ،ްމިހާރުްއަުޅގަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްފުރުޞަތުް ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަްތތެރި ްތިއްެބވި  345ފޮނުއްވާފައި

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަްތތެރި ްޅ.އަތޮޅުގެ ްފުރަތަމަ ްފަށައިްނގަންނަނީ. އަރުވަން

ް ްނަންބަރު ްކަރުދާސް ްއިޞްލާޙު ްމުޙަންމަދު. ްފޮުންއާވ31ްއަޙްމަދު .

ް ނޑު ްައޅުގަ ްހުށަހެޅުއްވުމަށް ްޢިއްޒަތްތެރިްއިޞްލާޙު ްއަުރވަން. ފުރުޞަތު

ްޢަދުނާންް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްނުކުތާއެއް،ްގއ.ގެ މެންބަރު،ްނިޒާމާބެހޭ

 350ްޙަލީމް.ް

ް)ނިޒާމާބެހޭނުކުތާ(

ް
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ްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްތިގެންެދވީ، ްނުބައިކޮށް ްަމނިކުފާނު ްހީވަނީ ްައޅުަގނޑަށް ްވަނ37ްްައާދެ،

ވަނަްކަުރދާހުގައިްެއއޮތ31ްްީކަރުދާހުގައިްއިެލކްޝަންސްްޮކމިޝަންްއޮތީ.ްްއްެކވުން:ޢަދުނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެ

 355ްކޮމިޝަނަރަށްްފޮނުވާފައިއޮތްްއިޞްލާޙެއް.ްުޝކުރިްއޔާ.

ް

ް

ްއެތަންކޮުޅްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަުޅަގނޑު ްއިނގޭތޯ. ްޝުކުރިއްާޔ ްބޮޑަްށ ްވަރަށް ްއާދެ. އާދެ،

ްރަނގަް ްވަރަށް ްްޅުއަޅައިުނގަތީ. ްރަނގަޅުްވާހަކަފުޅެްއ، ްވަާަރަށް ހަމަ

ނޑުްބަލާލާއިުރް  360ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެްއްތިނެންެގވީ.ްދެންްއެހެންވީމަ،ްއަުޅގަ

ް ްނަންބަރު ްއުތުރުބުރީެގ32ްްކަރުދާސް ްތިލަދުންމަތީ ްފޮނުއްވާފައިވާ ްމި ގައި

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރުްފޮނުވާފައިވާްިއޞްާލޙު.ް

ް

ްތާ()ނިޒާމާބެހޭނުކު

ް365 

ްމުޙަންމަދާއިްްރަީއސުލްޖުާުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްއަޙްމަދު ްއަޅުަގނާޑއިާި ްމިބާބަށް ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްމުޙަންމަދާއިްްމުޙަްނމަދުްއަނިލްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްޅ.އަތޮޅުެގ އަޅުަގނާޑއި،

ްހުށަހެޅުން،ްއެހެން ްހުށަހަޅާފައިހުރި ްއެބަހުރި.ްްއަޅުަގނާޑއި ހުށަހެޅުންވެސް

ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްމިހުންނަނީ. ްކިޔާަފއި ްކޮމިޝަނަރ އިލެކްޝަންސް

ްހުށަހަޅަންް ްބަދަލުކޮށްެގން ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑު ްބަދަލުވީމަ  370ކޮމިޝަންގެގޮތަށް

ްއަޅުަގނޑަްށް ްހުށަހެޅޭނެކަމަށް ްއެގޮތަށް ްދެން ްމިއިނީ. ތައްޔާރުކޮްށގެން

ގަންނަވާނަމަްެއގޮތަށްްހުށަހަޅަންްފުރުޞަތުްޤަބޫލުކުރެވޭތީ.ްދެންްފެނިވަޑައިް

ްދެވެންްއޮތްނަމަްދެއްވުންްއެދޭވާހަކަްދަންނަވަން.ްޝުކުިރއްާޔ.ް

ް

ް375 

ްއެީހްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވޯޓަކަްށ ްއަޅުަގނުޑ ްދަންނަވަމުން ްެއވާހަކަ ްައޅުަގނޑު ދެންމެއަކު

ްފޮ ްއިޞްލާޙު ްމެންބަރުން ްިޢއްޒަްތތެރި ްމިދެގޮތަށް ނުއްވާފަިއްްއިނގޭތޯ.

ްކޮމިޝަނަރއަށްހުރިް ްބަޔާއި ްޮކމިޝަނަށްހުރި ްއެހެންވީަމ، އެބަހުއްޓޭ.

ްދަންނަވާލީް ްިމވޯަޓށް ނޑު ްއަުޅގަ ްވެގެން ްެއގޮތަްށ ްއެހެންވީމަ، ބަޔާއި.

ްދެގޮތަށްވެްސް ްއެހެންވީމަ، ްބަލަން. ްކޮންޮގތަކަށްތޯ ްއޮތީ ްރުޙުން  380މަޖިލީހުގެ
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ްލިބިވަޑަިއގެ ްތިބޭފުުޅންނަށް ްޑްރާފްޓްވެސް ްއެއަްށވެްސްދެ ންފަިއވާތީ

ްމިހާރުް ްހުރީމަ.ްއެހެންވީމަ،ްދެން ްފޮނުއްވާފައި ްއިޞްލާޙު މިދެންނެވިގޮތަށް

ްގޮތަކަްށް ްތިވިާދޅުވި ނޑަކަެށއް ްއަުޅގަ ްބަލާއިރު ްނިންމުމުގައި ްނިންމުނު އެ

ްަދންނަވަންޖެހޭ.ް ްހިތާމަޔާއެުކ ްވަާަރަްށ ްނެތް، ްއެރުޭވކަށެްއ ްފުރުޞަތު އެ

ްޝުކުރިް ްޮބޑަށް ްވަރަށް ްތިލަދުންމަތީްއާދެ، ްއެހެންވީާމ، ްދެން ްއާދެ،  385އްޔާ.

ްއަޅުަގނުޑް ްސަމީރަށް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި އުތުރުބުރީގެ

ްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭނުކުތާ(

ް390 

ްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްވިދާުޅީވ ްމަނިކުފާނު ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތރި ްވަަނ32ްްޝުކުރިއްޔާ

ްްވާހަަކދެއްެކވުން:ްއަްޙމަދުްަސމީރު ނޑު ްއަުޅގަ ްދޫނުކޮށްލ37ްްާއިޞްލާޙުކަމަށް. ްއޮންނާނެ ްއިޞްލާޙު ވަނަ

ްއެކަންް ްއަީމންޢާންމު ްދަންނަވާފައި. ްގޮތުަގިއ އިޞްލާޙެއް

ް ްެއގޮތަށް.ްނޫނީ ްރަނގަޅު ްއިޞްލާޙ37ްްުރަނގަޅުކޮށްލަދެާެްއިވއްޔާމު ަވނަ

 395ްކުރިއަށްްގެންދަްނވީތޯްދަންނަާވލަން.ް

ް

ް

ްވަނަްކަރުާދސްތޯްތިވިދާޅުވަނީ.32ްްނޫން،ްމިހާރުްްްކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަ

ް

 400ް)ނިޒާމާބެހޭނުކުތާްކުރިއަށްްގެްނދެވުން(

ް

ްވަނަްކަރުާދސް.32ްްއާދެ،ްއާދެ.ްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް
ްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

 405ްަލްއވާފައިްއޮތްްއެްއެޗއްތޯ.ްވަނަްކަރުދާސްްދޫކޮށ32ްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭނުކުތާްކުރިއަށްްގެްނދެވުން(
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ް

ްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް 32ްްނޫން،ނޫން ްކުރީަގއި ްއައުމުގެ ްހަމަ ްކަރުާދހަާަށް ްވަަނ37ްްވަނަ

ްއިްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްދޫކޮށްނުލާ ްއޮތް ްހުށަހަޅާފައި ްައޅުަގނޑު ްއެއީ ްެއްކަރުދާސް  410ޞްލާޙެކޭ.

ނޑުްޤަބޫުލކުރަނީ.ް ްއިޞްލާޙުންްފެށޭނެކަމަށްްއަުޅގަ

ް

ް

ްދޫކޮށްނުލައްާވްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްެއ ްއެހެްނވީމަ، ްވާހަކަުފޅެއް. ްރަނގަޅު އާދެ،

 415ްއޮތްކަމަށްވަންޏާްއެހުށަހެޅުމުެގްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް

ްދޫްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްައޅުަގނޑު ްއޮންނާނެއާދެ، ްއެ ްއަުރވަން. ްޔަޤީންކަން ްކޮށްނުާލކަން

ްލިުޔމުންވެސްްފޮނުވާލާފައިްމަޢުލޫމާތަށްޓަާަކައިްދަންނަވާލީ.ްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

 420ްއާދެ،ްހުށަހަޅުްއވައިެދއްވުންްެއދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްޝުކުިރއްޔާްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްމިމާއްދާއަށްްްއާދެ، ނުޑ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަްތތެރި

ްއިލެކްޝަްންސްްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްދަންނަވާލާނަން. ްފުރަތަމަ ްއިޞްލާޙު ހުށަހަޅާފައިވާ

ް ްޢައްޔަންކުުރން. ްމެންބަރުން ްއަަދދާއި ްމެންބަރުންގެ )ހ(.ްް-2ކޮމިޝަންގެ

ްރައީސާެއކު ްކޮމިޝަންގެ ްކޮމިޝަނުަގިއ ްްއިލެކްޝަންސް  5ް425މަދުވެގެން

ްމިގޮތަްށް ްރަީއސް،ްއަުޅަގނޑު ްތިއްބަވަންވާެނއޭ.ްޢިއްޒަތްާްތެރި މެންބަރުން

ް ްކޮމިޝަންތަކުަގއިެވސް ްހުރިހާ ްޢާންމުކޮށް ްމ5ްްިހުށަހެޅީ މެންބަރުން

ްކޮމިޝަނަރަކީ،ް ްއިލެކްޝަންްސ ްޚާއްޞަކޮށް ްދެން ތިއްބަވަނީ.

ްމަސައްކަތްތަެކްއް ްޚާއްާްަޞ ްކޮމިޝަންވާނީ އިލެކްޝަންސް

ްއިންތިޚާބުެގްކު ްެއ ްައއުމުން ްއިންތިޚާބެއް ްއަދި  430ރާތަނަާަކަށްވެަފއި

ްތިންބޭފުޅުންް ްނިންމާއިރު، ްނިމުންތައް ްނިްނމާ ްބެހޭގޮތުން ކަންތައްތަކާ

ްނުވަަތް ްތިއްބަވާކަާަމަްށވަންޏާ ްމެންބަރުން ްތިން ްކޮމިޝަންަގއި ތިއްބަވާ

ްމެން ްއެތިން ްތިއްބަވާކަާަމަްށވާނަމަ ްމެންބަރުން ްތިން ބަރުންގެްކޮމިޝަންގެ

ްވޯޓުކަމަށްވެދާނެ.ް ްދެ ްއެއީ ްބުނާއިރު ްނިންމާނީ ްއަޣްލަބިއްޔަތުންނޭ ތެރެއިން
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ްއަދަދުް ްމެންބަރުންގެ ްކޮމިޝަނާ ްމި ްކޮމިަޝންތަކާ ްއެހެން  435އެހެންވީމަ،

ްގޮތެްއކަމަށްވެްސް ްއޮތް ްޚިޔާުލގެ ްއޮތް ްކުީރގަިއ ްއެީއ ތަފާތުވީމާ

ްއި ްމި ްއެހެންނަމަވެސް، ްއެކަީށގެންވޭ. ްއަޅުަގނުޑްފަހަރުގައިވުން ޞްާލޙު

ްމިއަްށވަނީް ްވާހަކަަދްއކާ ްިމއާމެދުގަިއ ްބައްދަލުުވމުގައި ްނުރަސްމީ ހުށަހަޅާ

ްމެންބަރުންގެް ްވަަޑއިގެންެނިވ ްެދއްވާނެކަމަށް ްތަރުހީބެއް އެކަީށގެންވާ

ްއެބޭފުޅުންެގް ްއަިދ ްލިބިފައި. ްިއޝާރާތްވެސް ނޑަށް ްއަޅުގަ  440ފަރާތްޕުޅުން

ްކޮށް ްބަދަލުވެސް ްއެކަން ްހުށަހެޅިގޮތަށްްލަފާގެމަތިން ނުޑ ްއަުޅގަ ފައި

ްއެހެންް ްއުންމީދުުކރަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ، ްވަނީ. ބާއްވާަފއިވެސް

ް 5ްްކޮމިޝަންތަކުަގއިެވސް ްކޮިމޝަންގައި ްމި ްތިބުމާއެކުަގއި 5ްމެްނބަރުން

ްއަިދް ްވެފައި ްރަނގަޅުގޮތްކަމަްށ ްއެންމެ ްއޭެގ ްތިއްބެވުމަކީ މެންބަރުން

ްބަލާ ްމަސައްކަތަށް ްއެންެމްމިދެންނެވި ްނިންމާއިރު ްނިންމެވުމަށް ްއެފަދަ  445އިރު

ރަނގަޅުްއުސޫލަާަށްެވސްވާނީްއެކަންްއޮތުންކަމަށްްފެންނާތީްމިްހުށަހެޅުންް

ްމިހުށަހެޅުމަށްް ްއުންމީދުކުރަްނ ްއަޅުަގނޑު ްހުށަހަޅާލަން. އަޅުަގނޑު

ްއޭެގކުރިންެވްސް ްއަދި ްަބއްދަލުވުމުަގިއވެސް ްނުރަސްމީ އަޅުަގނޑަށް

ް ްިމްތާއީދުކޮށްދެްއވި ްރަޝީދު ްރިޔާްޟ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ތ.އަތޮޅުެގ

ްރައީްސް ްޢިއްޒަްތތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްތާއީދުކޮށްދެއްވާނެކަމަށް.  450ހުށަހެޅުމަށް

ްދެއްވިްފުރުޞަތަށް.

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކޮޅުމަޑުލުެގ ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްރަޝީ ްރިޔާޟް ނުޑްމެންބަރު ްއަުޅގަ ްމެންބަރަށް ްތާއީދުކުރަްއވާ ދު.

 455ްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް

ްއަޙްމަދުްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްރަީއސް.ްހއ.ގެ ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްސަމީރުްއެހުށަހެޅުއްވިްއިޞްާލޙަށްްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.ްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްމެންބަރުްްްކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ްތިލަދުންމަތީ ްއާދެ، ޝުކުރިއްާޔ.

ް ްނަންބަރު ްކަރުދާސް ްސަމީރު ްއިޞްލާުޙ32ްްއަޙްމަދު ްޮފނުވާ  460އަށް

ްހުށަހެޅުމަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް
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ް

ްޮގތުންްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްއަވަްސކޮށްލުމުގެ ްމަސަްއކަތް ނޑު ްއަުޅގަ ްވަގުުތްްއާދެ،

ްދަންނަވާލާނަން.ްްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއިޞްލާޙު ްައޅުަގނޑުގެ ްގޮތުން ވަަނ4ްްއަވަްސކޮށްލުމުގެ

ްދާއިރާތަުކަގިއް ްއިންތިޚާީބ ްބާރުަތއް. ްމަސްޢޫލިއްަޔތުތަކާއި ް)ރ(،  465މާއްދާގެ

ްއެކުަލވާާލް ްރަޖިސްޓްީރތައް ްމީހުންގެ ްިލބިފައިވާ ްޙައްޤު ްދިނުމުގެ ްވޯޓު ތިބި

ްގެންނަންޖެހޭްޤާ ްރަޖިސްޓްރީތަކަށް ްއެ ްުމއްދަތަށް ނޑައަޅާަފއިވާ ްކަ ނޫނުގައި

ްގެޒެްޓަގިއް ްސަރުކާރުގެ ްގޮުތގެމަތީން ްޤާނޫނުަގއިވާ ްގެނެސް އުނިއިތުރު

ްއިޞްލާޙާް ްމި ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްގެންިދއުން. ޝާއިޢުކުރަމުން

ްކު ްބައްދަލުވުމުގަިއ ްނުރަސްމީ ްދަންނަވާލަންޖެެހނީ  470ރިންވެްސްގުިޅގެންވެސް

ްިމް ްއަޅުަގނޑު ްެއއްބާރުލެްއވުމާެއކުަގއި ްބޭފުޅުންގެ ްފަދައިން ދަންނަވާލި

ްއެހެންވީމަ،ް ްމިވަީނ. ްހުށަހެޅިފައި ްގެނެސް ްބަދަލުތަކާެއކުަގިއ އިޞްލާޙަށް

ްކަަމކީ،ް ްއެއް ްއޮތް ްގެންގުޅެަފއި ްިވސްނުން ްބަދަލުކުރުމުގައި މިގޮތަށް

ްވަރަ ްމީހެއްގެ ްއެބަހިމެނޭ ްަމޢުލޫމާތުތަކެއް.ްރަޖިސްޓްރީއެްއގަިއ ްގިނަ ށް

ްޭއަގިއް ްހުށަހެޅުމުގައި ްއޮތް ްހުށަހަޅާފައި  475އެހެންވީމަ،ްޑްރާފްޓިންގްކޮމިޓީން

ްތަފްސީލުތައްް ްއެ ްބުނުމުން ްހުންނަންޖެހޭކަމަށް ްމަޢުލޫމާތާއެކުގައި ފުރިހަމަ

ްރަޖިސްޓްރީތަކަްށް ްދެކޭގޮުތަގއި ނޑު ްައޅުގަ ްއޮތުމަށްވުރެ ގެޒެްޓަގއި

ްއުނިއި ްގެނައުމަާަްށްގެންނަންޖެހޭ، ްގޮުތގެމަތީން ްޤާނޫނުގައިވާ ތުުރ

ްގެންނަންް ްގޮެތއްގެމަީތން ނަޑއަޅާ ްކަ ްޤާނޫނުގައި ްއެާެ ދޫކޮށްލުމުން

ްއެް ްފެންނާތީވެ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްރަނގަޅުވާނެކަމަށް ްއެކަން  480ދޫކޮށްލުމުން

ްއުންމީދުކުރަންް ނޑު ްއަުޅގަ ްދަންވަން. ްވާހަކަ ްހުށަހަޅާ ްެއގޮތަށް އިޞްލާޙު

ް ްއިޞްލާޙަށްވެސް ްމެންބަރުްމި ްޢިއްޒަްތތެރި ްތ.އަތޮުޅގެ އަުޅަގނޑަށް

ްިވސްނާވަަޑއިގެްން ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަިދ ތާއީދުކޮށްދެްއވާނެކަމަށް.

ްވޯޓުެވސްްދެްއވާނެކަމަށް.ްުޝކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް

ް485 

ްކޮޅުމަޑުލުްްރިާިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްޢިއްޒަތްތެިރްއާދެ، ެގ

ްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދު.ްތާއީދުކުރަްއވާްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް
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ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްހއ.ގެްިޢއްޒަތްތެރިްއަްޙމަދުްސަމީރުެގްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް

ާެއްެކވުން:  490ްއެްއިޞްލާޙަށްްައޅުަގނޑުްާތީއދުކުރަން.ްްރަޝީދުްވާހަކަދެ

ް

ްއާދެ،ްްްތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަ ް)ަވގުތުކޮޅަަކށްފަހު( ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަްތތެރި ްުޝކުރިްއޔާ އާދެ،

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއިޞްލާުޙްهللاްގދ.ގެ ްފޮނުއްވާފައިވާ ލަޠީފް

ްވަނަްކަރުދާސް.36ްްހުށަހެޅުމަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް495 

ްްޢިއްޒަތްތެރިްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްމިތިބީ ްމިހާރު ްއަުޅަގނޑުމެން ްނޮވެމްބަާަރަށ37ްްްރައީްސ،

ްބަލާލިލިއިުރްްލަޠީފްްވާހަަކދެއްެކވުން:هللاްޢަބްދު ނޑަްށ ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްދެން ްވަޢުދުވެގެން. ނިންމަން

ް ނޑުމެްނެގ51ްްގާތްަގނޑަކަށް ްއަުޅގަ ްވެއްޖެ ްެއއްަގޑިއިރަށް މިނެޓަށްީވ،

ްޚިޔާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ، ްމިއޮތް.ްގަޑިޖެހުމަށް. ްހުށަހަޅާފައި ލުމިކުރަނީ

ް ްހުރި ްހުށަހަޅާފައި 37ްްއަޅުަގނޑު ްއިޞްލާާޙއި ްދެްނ37ްްނަންބަރު  500އާއި.

ް ްޖުޑީޝަލް ްއޮތް ްހުށަހަޅާފައި ްކޮމިޝަނަށް ނަންަބުރ62ްްސަރވިސް

ްއަނބުރާްގެްނނަން.ްޝުކުރިއްޔާ.63ްއިޞްލާޙާއިް
ް

ްގެންްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިޞްލާޙު ްދެ ްމި ްިތވިދާޅުވީ.ްއާެދ،ްޝުކުރިްއާޔްމިހާރު ްވާހަކަތޯ ދެވި

ްއިލެކްޝަންްސް ްމި ްމިހާހިސާބުން ްާއދެ، ްމެންބަރު.  505ޢިއްޒަތްތެރި

ްދެންް ްނިމުނީ. ްހުށަހަޅުއްާވ ްއިޞްލާޙުތައް ްފޮނުއްވާފައިހުިރ ކޮމިޝަނަރ

ްމިބާބު.ް ްޕްރޮސެކިއުޓަރްޖެެނރަލްގެ ްއަރުވަްންމިއޮތީ ްފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު

ްފެށުުމގެ ްކޮމިޝަނެއް ްކޮމިޓީްންްއާ ްޑްރާފްިޓންގ ނުޑ ްއަުޅގަ ފުރުޞަތު.

ްދަންނަވާލަން.ް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮތް އެކުަލވާލަްއވާފަިއވާ

ްޢަދަބުވެރިކަމާެއުކް ްވަރަށް ްއަރިހުން ްއަީމންޢާންމު ނުޑ ްއަުޅގަ  510އެހެންވީމަ،

ްއެދެންްމިްޑްރާފްޓްްފޮނުއްވާަފއިވާްގޮތްްދަންނަވާލަދިނުމަށް.ް

ް
ް

ް
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ްޕްރޮސެކިއުޓަރްްިއއްާްެވވުން:ްއިާދރީމޭުޒން ްތެރެއިން ްމަޤާމުތަކުގެ ްކޮމިޝަންތަކާިއ  515މުސްތަޤިއްލު

ްޮގްތް ްޑްރާފްޓްކުރައްވާަފއިވާ ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓްކުރާ ްދިރާސާކޮށް ޖެނެރަލް،

ްމަޖިލީހަށްްއިއްވެވުން.ް

ް

ް

 520.ްމިްޕްރޮސެކިއުޓަރްއާދެ،ްތިެއއްެސވީްމިްބާބުްްޑރާފްޓްކުރައްވާަފިއވާްގޮތްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ޖެނެރަލް،ްމިްޑްރާފްޓިންގްކޮމިޓީންްއެކުލަވާލަްއވާފަިއވާްޮގތް.ްޝުކުރިއްާޔް

ްެއކުަލވާލެްއވުމުަގިއް ްމިބާބުަގއި ްއަޅުަގނޑު ްދެން ްއާދެ، އަމީންޢާންމު.

ޑްރާފްޓިންގްކޮމިޓީންްޚިޔާލުްގެންގުޅެަފއިާވގޮތްްދަންނަވާލަެދއްވުންްއެދެްން

ްބަރުްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލް،ްކޮމިީޓގެްމުޤައްރިރު.މާލޭގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެން

ް525 

ްއާދެވުުނއިރުްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްމިހާހިސާބަްށ ްހީވަނީ ްއަުޅަގނޑަށް ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްމިއޮތްްްމިްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެކުަލާވލާފައި ްދެން ްމަޤާމުތައް، ްކޮމިޝަންތަކާއި މުސްތަޤިއްލު

ނޑުްއުސޫ ްނެތްހެން.ްހަމަްމައިގަ ްކަމެއް ްދަންނަވާނެ ްއިތުުރްއެއްެޗއް ލަކަށް

ްަބިއް ްޖެނެރަލްގެ ްޕްރޮސެކިއުޓަރ ްމި ްދެން ްމިހުރީ. ްއުސޫލުތަެކއް އެއް

ްކަމުަގިއް ްވިސްނުންފުޅެއް ްމުހިންމު ްއެންމެ ްކޮމިީޓގެ  530އެކުަލވާލެްއވުމުަގއި

ްޤިއްލުްގެންގުުޅްއވީްމިްޖިނާޢީްމައްސަލަތަކުގައިްދަުޢވާކުރާްފަރާތަކީްމުސްތަ

ްމީހަކަށްް ްުހންނަ ްެއްއެވސްގޮތަކަށްްނުހިނާގގޮތަކަށް ްފަރާތެްއގެްނުފޫޒު ވަކި

ްޢަމަލުކުރެވޭެން ްއުސޫލަކުްނ ްެއއް ްއެންމެންނަށްވެސް ްއަދި ވާންޖެހޭނެއޭ.

ްއެހެންވީމާ،ް ްދެން ްކުެރވެންޖެހޭނީ. ްއެކަން ްދަށުންނޭ ސިޔާސަތުތަެކއްގެ

ްފުރިހަމަ ްޖެެނރަލްއަށް ްޕްރޮސިކިުއޓަރ ްދަޢުވާްްމިބައިން ްދެނީ،  535އިޚްތިޔާުރ

ްމިހުރިހާކަމެއްެގް ްނުކުރުމާ، ްދަޢުވާ ްގެނައުމާއި ްއަނބުރާ ްދަޢުވާ ކުރުމާއި

ްޕްރޮސިކިއުޓަރް ްއިޚްތިޔާރު ްފުރިހަމަ ްނިންމުމުގެ ްނިންމުން އެންމެފަހުގެ

ްއެްއވެްސް ްފަރާތެއްގެ ްއެްއވެސް ްއިތުރު ްމިއޮންނަނީ ްދީފައި ޖެނެރަލްއަށް

ްނުހިންގޭގޮތަށް ްއެައކު ްއެަވގުތެްއަގިއްބަހެއް ްދެންނެވިނަމަވެސް ްމިހެން .

ްސިޔާސަތުތަެކްއް ނޑު ްމަިއގަ ްއެދަޢުވާކުރުުމގެ ްފަރާތުން ްހިންަގވާ  540ސަރުކާރު

ްއެކުރަންީވ،ް ްދަާަށުން ްސިޔާސަެތްއގެ ްއެ ނަޑއަުޅއްވާަފއި ްކަ ބަންޑާރަނައިބު



 21 

ްޕްރޮސިކިއުޓަރް ްނިންމުމެއް ްހުރިހާ ްނިންމަންޖެހޭ ްދުވަހަށް ދުވަހުން

ްނިންމަާަާަ ްއެހިންާގ،ްޖެނެރަލް ްެއވަގުެތއްަގއި ްއެއީ ްގެންދާނީ. މުން

ްއެަވގުތެްއަގިއް ްބޭފުޅުންނަށް ްތިއްަބވާ ްޙަވާުލވެ ްހިންގުމާ ސަރުކާރު

ްޮއންނަންޖެހޭނެތީް ްފުރުޞަތު ްަކނޑަެއޅުމުގެ ްސިާޔސަތު  545މިކަންކަމުގެ

ްހަަމް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް، ްެއއޮންަނނީ. ްހަދާފައި އެގޮތަށް

ްދަންނަވާ ްވިސްނުންފުުޅްތަކުރާރުކޮށް ްހަމަ ްކޮމިޓީއިން ްބޭނުން ލަން

ްމާނައަކީ،ް ްމީގެ ްލިޔަންޖެހޭނެ. ްރެކޯޑުަގިއވެސް ްމިހެން. ގެންގުުޅްއވީެވސް

ބަންޑާރަނައިބަށްްއެްއވެސްްޙާެލއްަގއިްަވކިްމައްސަަލއެްއަގއިްޢަމަލުކުރަންީވް

ްނުދެއްވޭނެ.ް ްޖެނެރަލްއަްށ ްޕްރޮސިކިއުޓަރ ްއިރުޝާދެްއ ްއެްއވެސް  550ގޮތުގެ

ްބޭނުން،ްްއެހެން ްދަންަނވަން ްައޅުަގނޑު ްުމޠުލަޤެއް ްސާފުކޮށް ވަރަްށ

ްއެދިވަަޑއިާަގންަނވާފަިއް ްކޮމިޓީން ްވިސްނުންފުޅަީކެވސް ކޮމިޓީގެ

ްނުވަތަް ްުކރުން ްދަޢުވާއެއް ްޕްރޮސިިކއުޓަރްޖެނެރަލް ްއެއީ. އޮތްގޮަތކީވެސް

ްއެްއވެްސް ްފަރާެތއްގެ ްއެްއވެސް ްނިންމުމުގައި ްއެނިންމާ ްއޭނާ ނުކުރުމުގައި

ްދެންްބަ ްނިންމުމެކޭ. ްމުސްތަޤިއްލު ްއޭނާގެ ްހަމަ ްއެއީ ްނޯންނާނެ.  555ހެއް

ްކޮންމެހެންް ނުޑ ްއަޅުގަ ްތަފްސީލަކަށް ްމަސްޢޫލިއްޔަތުަތކުެގ ވަިކވަކި

ް ްބޭނުން ްދަންނަވާލަން ްއެހެންނަމަވެސް، ްދެން ްމާއްދ5ްްާނުދާނަން. ވަނަ

ްއުފެދި ްސުވާެލއް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްބަެއއް ްފަހަރުގައި ދާނެްއޮތީމާ

ްއެހެންްމީހަކާްޙަވާލުކުރަނީއޭ.ްއެީއއެއްްނޫްން އޭނާއަށްްަޙވާލުކުރާްކަންަތއް

ްމަސްޢޫލިއްޔަުތް ްޖެނެރަލްގެ ްޕްރޮސިކިއުޓަރ ްއެމަފްހޫމަކީ ްމަފްހޫމަކީ.  560އެ

ްކޯޓެއްަގިއް ްހުރިހާ ްދިވެހިރާއްޖޭގަ ްއޭނާައކަށް ްެއއީ އަދާކުރުން،

ް ްއެކި ްހަމަ ްއެހެންވީމާ، ްނުހުރެވޭނެ. ްއެިކްއެއްފަހަރާެއއް ވަީކލުންނާއި

ްމީހުންް ްއެކި ްދަށުން ްއޭނާގެ ްނިންމުމަށް ްކަންަތއްތަްއ ސަރަޙައްދުތަކަށް

ް ްއިޚްތިޔާރު ްއެހެންނަމަވެސް،5ްްބޭނުންކުރުމުގެ ްއެދެނީ. ްނަމްބަރުން ވަނަ

ްމީހަކީް ްބުނާ ްއެންމެފަހުބަސް ްނިްނމުމުގައިެވސް ްމީހެއްގެ ްކޮންމެ  565އެއިން

ްއެހެން ްޖެނެރަލްކަމަށް. ްއެނިޒާުމްޕްރޮސިކިއުޓަރ ްއެގޮތަްށ ވީމާ،

ްދެންް ްމިއޮތީ. ްއެކުަލވާލާފައި ްބާބު ްަމގުފަހިުކރުމަށް ފަރުމާކުރެވޭނެގޮތަށް

ްއެހެންް ްމުސްތަޤިއްލު ްއެހެރީ، ްހަމަ ްމާއްދާތައް ްއެހެން އެހުރި
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ކޮމިޝަންތައްވެސްްއަދިްމަޤާމުތައްވެސްްއެހުިރގޮތަށްްހަމަްއެއްްއުސޫލަކަްށް

ްެއބައިބައި ްހަމަ ްޢިބާރާތަކުން ްޝުކުރިްއާޔްްއެއް ްއެހެރީ.  570ގެނެވިަފއި

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ނޑުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަުޅގަ ްއެހެންީވމާ، ްދެން ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްެތރި ްުޝކުރިްއޔާ އާދެ،

ްއަޅުަގނުޑް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްތިއްެބވި ްފޮނުއްވާަފއި އިޞްލާޙު

ްފަށައިގަްނނަނީ.ްމިގޮ ްއަރުވަން ްޢަބްދުފުރުޞަތު  575ނަޞީރު،ްހދ.ެގްهللاްތުން

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްއަުޅަގނޑުްފުރުޞަތުްއަުރވަންްކަުރދާސްްނަންބަރުް

ްފޮނުއްވާަފއިވާްއިޞްލާުޙްހުށަހެޅުއްވުމަށް.ް،38ް

ް

ްޕްރޮިސކިއުަޓރްޖެނެރަލްެގްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްރައީސް. ްިޢއްަޒތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ .`ް

ްްހަކަެދއްކެުވން:ަނޞީރުްވާهللاްޢަބްދު ްމިދަންނަވާލަނީ. ްއިޞްލާޙު ްއޮތް ްހުށަހަޅާފައި ނޑު ްއަޅުގަ  580ވަނ1ްްަބާބަށް

ް ްއިޞްލާޙުކުރުން. ްއަންނަިނވިގޮތަށް ް)ށ( )ށ(.ްް-1މާއްދާގެ

ޕްރޮސިކިއުޓަރްޖެނެރަލްގެްވާިޖބުތަކާއިްމަސްޢޫލިއްޔަތުަތއްްައދާކުރާންވާނީ،ް

ްރަްއޔިތުންް ްާޤނޫނުއަސާސީާއއި ްޝަރީޢަތާއި ްމަޖިލީހުންްއިސްލާމީ ގެ

ްއަޅުަގނުޑް ްމަތީންނޭ. ްއެްއގޮތްާވގޮުތގެ ްޤާނޫނުތަކާ ފާސްކުރާ

 585އިތުރުކޮށްލާފައިްމިއޮީތ،ް"ިއސްލާމީްޝަރީޢަތް".ްޑްރާފްޓްަގއިްމިއޮންނަނީ،ް

ްވާޖިބުތަްއް ްމަސްޢޫލިއްޔަތުތަާކއި ްއޭނަގެ ްޖެނެރަލްެގ "ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ްމަ ްރަްއޔިތުންގެ ްޤާނޫނުއަސާސީއައި ްފާސްކުރާްއަދާކުރަންވާީނ، ޖިލީހުން

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއޮއްާވ ްމިހެން ްގޮުތގެމަތިންނޭ". ްއެްއގޮތްވާ ޤާނޫނުތަކާ

ްއިތުރުކޮށްލާފައިްމިއޮީތ،ް"ިއްސލާމީްޝަރީޢަތާ"،ްއެތަންކޮޅު.ްޝުކުރިއްާޔ.

ް590 

ްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތާއީދުކުރައްާވ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ށްްއަޅުަގނޑުްފުރުަޞތުްއަރުވަްނ،ްއަޙްމަދުްމުޙަންަމދުްވަަޑއިގެްންމެންބަރަ

ްޢަލީ،ްޅ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަްތތެރިްމެންބަރު.هللاްނެތްްމިވަގުތަކު.ްއާދެ،ްޢަބްދު

ް

ްމެންބަރުްްهللاފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޢަްބދު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހދ.ގެ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި  595ްޝުކުރިއްޔާ
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ްޢަބްދުްޢަލީްވާހަކަދެއްެކވުން: ްތާއީދުކުާރްهللا ްއަުޅަގނޑު ްހުށަހެޅުްއވުމަށް ްއެހުށަހެޅުއްވި ނަޞީރު

ްވާހަކަްދަންނަވަން.ް

ް

ްުޙހުސްނުއްސުޢޫދުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްައއްުޑއަތޮުޅެގ ޝުކުރިއްާޔ.

ްއަރުވަން،ް ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުއްވުމަށް ްއިޞްލާޙު  600ފޮނުއްވާފަިއވާ

ްމ.އަތޮުޅެގްޢިއްޒަތް ްއާދެ، ްނެތް. ްވަަޑއިގެން ްމިވަުގތު ްމެންބަރު ތެރި

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަފީޤްްފޮނުއްވާފައިްއިޞްާލޙު،ްކަރުދާްސް

ްހުށަހެޅުްއވުމަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.47ްްނަންބަރުް

ް

ްމިހާރުްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްިމއިޞްލާޙު ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްޖާަގްްޢިއްޒަތްތެރި  605ްހުަށހެޅުމުގެ

ްގެނެސްފިން.ްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްއަނބުާރ ްިއޞްލާޙު ްމި ްއަުޅަގނޑުެގ ްނުދެކެން. އޮތްކަމަކަށް

ްއެާއް ްބަޙުސްކުރެވުނުއިރު، ްބާބަށް ްަމޖިލީހުގެ ްަވޒީރުންގެ ްކުީރގައި އެއީ

ްއަނބުރާް ްައޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްއެއީ. ްއިޞްލާެޙްއ ްައއި ގުުޅވަިއގެން

ްގެނައީ.ް

ް610 

ްޢިއްޒަތްތެިރްްޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރި ްތ.އަތޮޅުެގ ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

މެންބަރުްޙުސައިންްރަޝީދުްޙަސަންްފޮނުއްވާފަިއވާްއިޞްލާުޙްހުށަހެޅުމަށްް

ްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް

ްބާބުްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްމަޤާމުތަކުެގ ްކޮމިޝަންތަާކއި ްޕްރޮސިކިއުޓަރްމުސްތަޤިއްލު  615ްެގ

ވަނަްމާއްާދގެް)ށ(ްއަށްްއަުޅަގނޑުްހުށަހަާޅ4ްްޖެނެރަލްގެްމިބަޔަށް،ްޭއގެްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން:

)ށ(.ްޖިނާޢީްކުށެއްްކޮށްފިކަމުެގްތުހުމަތުކުރެވޭްމީހުްނެގްް-4އިޞްލާޙަކީ،ް

ްދަންނަވާނަންް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއުފުލުން. ްދަުޢާވ ްކޯުޓގައި މައްޗަށް

ްކީްއވގެ ްހުށަހެޅީ. ްއިޞްލާޙު 4ްްްނކަން ްމާއްދާ، ްމާއްދާއަީކ4ްްވަނަ ަވނަ

ް ްމަސްޢޫލިއްޔަތު. ްޖެނެރަލްެގ ްމާއްދާގަިއ4ްްޕްރޮސިކިއުޓަރ  620ަވނަ

ްއަދާކުރަންޖެޭހްް ްޖެނެރަލް ްޕްރޮސިކިުއޓަރ މިއޮންނަނީ،

ްކުށްތަކާް ްޖިނާޢީ ްމިއޮންނަނީ ްގައި ް)ހ( ްދެން މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކަީކ،
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ްދިވެހިރާއްޭޖގައިް ްކަންތައްަތްއްްގުިޅގެން ްދަޢުވާތަކާބެހޭ ްއެންމެހާ ުކރާ

ބެލެހެއްޓުން.ްދެންް)ށ(ްގައި،ްފޮނުއްވިްޑްރާފްްޓގައިްލިުޔްއވާފައިްމިއޮީތ،ް

ްމަްއޗަްށް ްމީހެއްގެ ްކޮންމެ ްތުޙުމަތުކުރެވިއްޖެ ްކޮށްފިކަމުގެ ްކުށެއް  625ޖިނާޢީ

ްދެންް ްބާރު. ްއުފުލުމުެގ ްދަޢުވާ ްކޯެޓއްަގއި ްކޮންމެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްގެްމިލިސްޓު ް)ދ( ްމިހެންޮގސް ް)ކ(، ް)ޅ(، ް)ބ(، ް)ރ(، ް)ނ(، ގައި

ްލިސްޓެއްެގް ްކަންތައްތަކުެގ ްކުރަންޖެހޭ ްހުރީ ްހުރިހާކަމެއް ްމިހުރި ނިޔަލަށް

ްބާރު.ް ްުއފުލުމުގެ ްއޮތީ، ްލިުއްއވިފައި ްގައި ް)ށ( ްެއކަމަކު، ގޮތުަގއި.

ްލިޔެފައިް ްމިހިރީ ްކަންތައްތަްއގޮތަށް ްކުރަްއވަންޖެހޭ  630ްއެހެންވީމާ،ްލިސްުޓގައި

ނޑައެޅުްނ،ްނެރުން،ްއެގޮތަށްްމިހިރީ.ްއެހެންވީމާ،ްމިލިސްްޓް މިްބެލުން،ްކަ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއިޞްލާެޙއް ްކުޑަކުޑަ ްހަމަ ްގޮތުން ފުރިހަމަކޮށްދިނުމުގެ

ްނޫން.ް ްގޮތަކުންނެއް ްބަދަލުކުރުމުގެ ްިމމަފްޙޫމް ްއެއްގޮތަކަްށވެސް މިހުށަހެޅީ

ްއޮންނަން ްގައި ް)ށ( ްމިބުނަނީ، ނޑު ްއަުޅގަ ްކުށެއްްއެހެންވީމާ، ްޖިނާޢީ ވީ

ްއުފުލުން.ް ްަދޢުވާ ްޯކޓުަގއި ްމައްޗަށް ްީމހުންގެ ްތުޙުމަތުކުރެވޭ  635ކޮށްފިކަމަށް

ްއިޞްލާޙުަގިއް ްފޮނުްއިވ ްކޮމިޓީއިން ްޑްާރފްޓްކުރާ ްދިރާސާކޮށް ްމީގައި ދެން

ްދަޢުވާް ްޯކޓެއްަގއި ްކޮންމެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމަްއޗަށް ްމީހެއްގެ ްކޮންމެ އެބައޮތް

ްހަ ްދެން ްބާރު. ްބޭނުންވަނީ،ްއުފުލުމުގެ ްބުނަން ނޑު ްއަޅުގަ މަ

ތުޙުމަތުކުރެވޭ،ްޖިނާޢިްކުށެއްްކޮށްފިކަމުގެްތުޙުމަތުކުރެވޭްމީހުންގެްމައްަޗްށް

ްއުފުލުްން ްަދޢުވާ ްޯކޓެްއގައި ްއެީއްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއުފުލުން. ްދަޢުވާ  640ކޯޓުަގއި

ްއޮތީމަް ްމިހެން ްކުރަންޖެހުނަސް ްތަނެއްަގއި ްއެހެން ްއަދި ކަމަށްވިޔަސް

ްކުރެްއވޭނެ.ްްތަންކޮޅެއް ްދަޢުވާ ްއޭނައަށް ްކޯޓެްއގަިއވެސް ްކޮންމެ ފުޅާކޮށް

ްޢިބާރާތުގަިއް ްހަމައެކަނި ްހުށަހެޅީ ްމިިއޞްލާޙު ްެއގޮތުން އެހެންވީމާ،

ްއެގޮތަްށް ްއުފުލުން ްދަޢުވާ ްތަންކޮޅު ްއޮންަނ ްބާރު އެއުފުލުމުގެ

ްދިރާސާކޮށްް ްމި ްއުންމީދުކުރަން ްއަުޅަގނޑު  645ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި.

ްހަމަޖެހޭކަހަލަްޑްރާފްޓްކު ްހިތްޕުޅު ްއެބޭފުޅުން ްބަަލިއގަނެވޭނެ ްކޮމިީޓއަށް ރާ

 އިޞްލާޙަކަށްްވާެނކަމަށް.ްވަަރށްބޮޑަށްްޝުކުރިްއޔާ.ް

ް
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ްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތާއީދުކުރައްާވ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްވަަޑިއގެން ްމިވަގުތު ްޙުސްނުއްސުޢޫދު ްއެހެންްްމެންބަރު ްއެެހންވީމާ،  650ނެތް.

ްތ.އަތޮުޅެގް ްއަރުވަްނ، ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރަކަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްޝަރީފް.

ް

ްޙަސަން،ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްަރޝީދު ްޙުސައިން ްއަލްފާޟިލް ްމެންބަރު ްތ.އަތޮޅު ްއާދެ،

ްއިޞްލާްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްނަންބަރު ްއަޅުަގނުޑ41ްްޙު ްއިޞްލާޙަށް ްއެހުށަހެޅުއްވި  655ައށް

ްތާއީދުކުރާްވާހަކަްދަންަނވަން.ް

ް

ްޢަބްދުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ ްއާދެ، ްހދ.ގެްهللا ނަޞީރު،

ް ްިއޞްލާޙު، ްފޮނުއްާވފައިވާ ްމެންބަރު ް)ކ(4ްްޢިއްޒަތްތެރި ްމާއްދާގެ ވަނަ

 660ްވުމަށްްފުރުޞަތުްއަުރވަން.ްހުށަހެޅުއް

ް

ްޕްރޮސިކިއުޓަރްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ .`ް

ްްަނޞީރުްވާހަކަެދއްކެުވން:هللاްޢަބްދު ްބާބުގެ ްމިބާބަށް، ްހުށަހަާޅ4ްްޖެނެރަލް، ނޑު ްއަުޅގަ ްމާއްދާއަށް ވަނަ

ްމިދަންނަވާލަނީ.ްާއދެ،ް 4ްްއިޞްލާޙު ް)ކ(4ްްމާއްދާ.ްވަނަ ވަަންމާއްދާގެ

ްކޮންެމް ްމިއޮްނނަނީ، ްޑްރާފްޓްަގއި ްގަިއ ް)ކ( ްެއއީ ްއާެދ،  665އުނިކުރަން.

ްަޙވާލުެވް ްމައްސަލަަތކާއި ްޖިނާޢީ ްފަށާފައިވާ ްހިްނގަން ފަރާތަކުންވިޔަސް

ްކޯޓެްއގަިއް ްކޮންެމ ްޤާޟީއަކު ްކޮންމެ ްގެންދިއުްނ. ްކުރިއަށް އެކަމެއް

ށާފައިވާނަމަ،ްޭއގެްތެެރއަްށްވަދެގަތުން،ްފަށާފައިވާްޖިނާޢީްމައްސަލަެއްއްފަ

ްއެހެންވީމާ،ް ްމިއޮްތގޮތުން. ްމާނަކުރެވޭ ްބުެނވޭކަހަލަގޮަތކަށް ވަދެގަެނވޭނެއޭ

 670ްއެއުނިކޮށްލަންްއަޅުަގނޑުްހުަށހަޅާފައިްމިވަނީ.ްޝުކުިރއްޔާ.ް

ް

ްތާއީދުކުރައްވާްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ޢިއްޒަތްތެިރްްއާދެ،

ްވަޑަިއގެްން ްމިވަގުތު ްމުޙަންމަދު ްއަޙްމަދު ްއަރުވަން. ްފުރުޞަތު މެންބަރަށް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްމެންބަރަަކށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްެއހެން ްއެހެންވީމާ، ްދެން ނެތް.
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ްޢަބްދު ްއާެދ، ްއަރުވަން. ްފުރުޞަތު ްޢިްއޒަތްތެރިްهللا ްޅ.އަޮތުޅގެ  675ޢަލީ،

ްމެންބަރު.

ް

ްޢަބްދުޝުކުްهللاފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޢަްބދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްހދ.ެގ ްރިއްާޔ. ްނަޞީުރްهللا

ްދަންނަވަން.ްްޢަލީްވާހަކަދެއްެކވުން: ްވާހަަކ ްާތއީދުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްހުށަހެޅުްއވުމަށް ހުށަހެޅުއްވި

 680ްޝުކުރިއްާޔ.

ް

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަްތތެރި ްމުލަކަތޮޅު ްެމންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްފުރުޞަތުްއަ ްހުށަހެުޅއްވުަމށް ްއިޞްލާޙު ްފޮނުއްވާަފއި ްޝަފީޤް ޙްމަދު

ް.43ްއަރުވަން.ްކަރުދާސްްނަންބަރުް

ް685 

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ،ްމިއިޞްލާޙުްއަޅުަގނުޑގެްހުށަހަޅާފައިްމިއޮތީ،ްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް

ްގެްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްބަދަލެއް ްއެްއވެސް ްއަދިްސިޔާސީގޮތުން ްނޫން. ންނާކަްށވެސް

ްބޭނުމުގަެއްއް ްގެންނައުމުެގ ްބަދަލެއް ްވިސްނުމުގަެވސް ްހުރި މިކަރުދާހުގައި

ގެް)އ(ްަގއިްމިބުނެފައިްޮއތްްއެްއޗަކުްނ،4ްްނޫން.ްހަމައެކަނިްމިމާއްދާގެް

ްބޭނުންިވް ްބަޔާންކުަރން ްމީަގއި ްޮކމިޓީއިން ްޑްރާފްޓްކުާރ  690ދިރާސާކޮށް

ްމި ްދޭހަނުވާތީެވ ްގޮތުްންވިސްނުންފުޅު ްފުރިހަމަކޮށްލުމުގެ ޢިބާރާތް

ްބައްދަލުވުމުަގިއް ްނުރަސްމީ ްމިހާރު ްއިޞްލާޙެއް.ްިމއިޞްލާޙު ހުށަހަޅާފައިވާ

ްމެންބަރުް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްމިވަނީ ްއެްއގޮތްކުެރވިފަިއ މިގޮތަށް

ްއަޅުަގނުޑް ްހުށަހެޅީ ްއަދި ްއެުކގައި. ްތާއީދާެވސް ްއަނިލްގެ މުޙަންމަދު

ްޢިްއޒަތްތެ ނޑުމެްންބ.އަތޮޅު ްއަުޅގަ ްތާއީާދއެކު. ްފާއިުޒގެެވސް ްޢަީލ  695ރި

ްއޮެވގެންކަމަްށް ްމިއިޞްލާުޙ ްއެއީ ްބާއްވަން. ްމިއިޞްލާުޙ ްއަދި ބޭނުންވަނީ

ްލިބިގެންދާނެހެން.ް ްފުރިހަމަކަމެއް ްމިްޑރާފްޓަށް ްީހވަނީ އަޅުަގނޑަށް

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

 700ްމިއިޞްލާޙުްމިހާރުްއޮންނާނެްގޮތް.ްްްމިްވިދާޅުވެދެްއވަންްވާނެްއިނގޭތޯްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ނޑުމެންްހުށަހަޅާގޮތަކީ،ްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް 4ްއާދެ،ްއިޞްލާޙުްމިހާރުްއޮންާނނެްގޮތް،ްއަުޅގަ
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ްމުރާޖަޢާކޮށްްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްމައްސަލައެްއ ްޖިނާޢީ ްފަށާފައިވާ ްހިންގަން ް)އ(. ގެ

ްމަ ްހަމަތަކުގެ ްޤާނޫނީ ްދަޢުާވކޮށްގެންނުވާެންއެމައްސަަލއަކީ ތީން

ްހިނދެއްގަިއ،ް ްފެނިއްޖެ ްޖެނެރަލްއަށް ްޕްރޮސިިކުއޓަރ  705މައްސަލަެއއްކަމަށް

ްައނބުރާގެނައުން.ް ްއެމައްސަލަެއއް ްކުރީން ްިއްއވުމުެގ ްޙުކުމެއް ކޯޓަކުން

ްފަރާތަކުންނަމަވެްސް ްކޮންމެ ްމިއޮންނަނީ ްަގއި ް)އ( ްމިހުށަހެޅީ، މިގޮތަށް

ް ްޖިނާޢީ ްފަށާފައިވާ ްޙުކުމެްއްހިންގަން ްކޯޓަކުން ްމުރާޖަޢާކޮށް މައްސަލަެއއް

ްބުނީމާ،ް ްިމހެން ްގެނައުން. ްއަނބުރާ ްއެަމއްަސލައެއް ްކުރީަގއި އިްއވުމުގެ

ްކިހިނެއްެވގެންކަްން ްކޮންގޮތަކަށް ްގެންނަންޖެހޭނީ ްއަނބުރާ  710މިމައްސަލަ

ްސާފުކޮށް،ް ްގޮތުން ްސާފުކުރުމުގެ ްޙާލަތު ްގެންނަންޖެހޭ ްއެ ނޭނގޭތީވެ

ްގޮތުންްމިހުށަހެޅުނީ.ްޝުކުރިްއޔާ.ްބަޔާންކުރުމުގެް

ް

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު. ްޢިއްަޒތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ އާދެ،

ްއަރުވަްން ްފުރުޞަތު ްއަނިލްއަށް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު  715ޢިއްޒަތްތެރި

ްތާއީދުކުރަްއވާްމެންބަރު.ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްޝުކުރިއްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްމެންބަރު، ްމުލަކަތޮޅު ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޔާ

ްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަފީޤްގެްހުށަހެޅުއްވުމަށްްައޅުަގނޑުްތާީއދުކުރަން.ްްމުޙަްނމަދުްއަނިލްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް720 

ްޢިއްޒަތްތެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއައްުޑއަތޮުޅ ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ިރްއާދެ،

ްނެތް.ް ްަވޑަިއގެން ްމެންބަރު ްޙުސްނުއްސުޢޫދު،ްާއދެ،ްޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ްޢަބްދު ްމުޙަންމަދު، ްމެންބަރު،ްهللاްއަޙްމަދު ްޢިއްޒަތްެތރި ްހދ.ގެ ނަޞީރު،

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަްތތެރި ްހދ.ގެ ްނެތީމަ ްވަޑަިއެގން ްމުޙަންމަދު އަޙްމަދު

 725ް.45ްުރްނަޞީރަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ްކަރުދާސްްނަންބަهللاްޢަބްދު

ް

ްޕްރޮސިކިއުަޓރްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި .`ް

ނުޑްްަނޞީރުްވާހަކަެދއްކެުވން:هللاްޢަބްދު ްއަުޅގަ ްއިޞްލާުޙ ްހުށަހަޅާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްމިބާބަށް، ޖެނެރަލް،

ް ްއާދެ، ްއަންނަނިވިގޮތަްށ4ްްމިދަންނަވާލަނީ. ް)މ( ްމާއްާދ ވަނަ
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ްއިޞްލާ ްް-4ޙުކުރުން. ްމައްސަލަތަކާގުިޅެގން ްޖިނާއި  730ކޯޓަކުްން)މ(.

ްނިންމާްވާފަިއވާއިއްް ްުނވަތަ ްއިްސތިޢުނާފުކުރަންްުޙކުމެއް ްނިންމުމެއް ފައިވާ

ްތަފާތުްހުށަހެޅުން ްމިމާއްދާގެ ްމިހުށަހެޅީ، ްމިހެން ނުޑ ްއަުޅގަ ްއާދެ، .

ްޖިނާޢީް ްއެަބހުރި. ްފާހަގަކޮށްފައި ްމިގޮތަށް ްޖިނާޢީ، ްއަކުރުތަުކަގއި

ްމިއޮންނަނީ.ް ްޖެނެރަލްއަާަްށ ްޕްޮރސިކިއުޓަރ ްބެލުން މައްސަލަތައް

ްއިްއވާފަިއާވް ްކޯޓަކުްނ ްމިއޮންނަނީ ްޑްރާްފޓްގަިއ ްކޯޓަކުން،  735އެހެންވީމާ،

ްހުށަހެޅުން.ް ްއިސްތިޢުނާފަށް ްނިންމުމެއް ްނިންމާފައިާވ ްނުވަަތ ޙުކުމެއް

ްކޯޓަކުން ްގުިޅެގން ްމައްސަލަތަާަކާ ްޖިނާޢީ ްއޮތުމަށްވުރެ ްމިގޮތަށް

ްއިސްތިޢުނާފަްށް ްނިންމުމެއް ްނިންމާފައިވާ ްުނވަތަ ްޙުކުމެއް އިްއވާފަިއވާ

ްއެގޮަތްށް ްފެންނާތީ ްރަނގަޅުވާެނކަމަށް ްމާ ްއޮތުން ްމިހެން ހުށަހެޅުން.

 740ްއަޅުަގނޑުްހުށަހަޅާލީ.ްޝުކުިރއްޔާ.ް

ް

ްމެންބަރަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތާއީދުކުރަްއވާ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްފުރުޞަތުްޝުކުރިއްޔާ ށް

ްގއ.ގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް،ްهللاއަރުވަން.ްއިބްރާހީމްްޚަލީލްްޢަބްދު

ް

ްޢަބްދުްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްމެންބަރު  745ްނަޞީރު،ްهللاް`ްޝުކުިރއްޔާ.ްހދ.ެގްޢިއްޒަތްތެރި

ްހުށ4ްަްهللاއިްބރާހީމްްޚަލީލްްޢަބްދު ްއިޞްލާޙުކުރުަމށް ްއަންނަނިާިވިގޮތަށް ް)މ( ްމާއްދާގެ ްހަޅުއްާވްވަނަ

ނޑުްތާއީުދކުރަން.ްޝުކުރިްއޔާ.ްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިޞްލާޙަށްްއަުޅގަ

ް

ްޢަބްދުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްހދ.ގެްްهللا ނަޞީރު،

ް ްއިޞްލާޙު ްފޮނުއްވާަފއި ްމެންބަރު ްމާއްދާއަށް،9ްްޢިއްޒަތްތެރި  750ަވނަ

ްވަނަްކަރުދާސް.46ްވަން.ްހުށަހެޅުއްވުމުގެްފުރުޞަތުްއަރުް

ް

ްޖެނެރަލް،ްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްޕްރޮސިިކއުަޓރ ްއަޅުަގނޑު ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްްަނޞީރުްވާހަކަެދއްކެުވން:هللاްޢަބްދު ްމިދަންނަވާލަނީ. ނޑު ްއަޅުގަ ްއިޞްލާޙު ްހުށަހަޅާ ނޑު ްއަޅުގަ 4ްމިބާބަށް

 755ްށްްއިޞްލާޙުކުރުން.ްވަނަްމާއްދާގެް)މ(ްއަންނަނިިވގޮތަ

ް.47ްއިނޭގތޯ.ްއެއީްއިޞްލާޙުްނަންބަރ46ްްުކަރުދާސްްނަންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
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ް

ްއޮތްްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްެގނެސްފައި ްއަނބުރާ ްއަޅުަގނޑު ްެއީއ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްްއެްއޗެއް.ްުޝކުރިްއޔާ.ްަނޞީރުްވާހަކަެދއްކެުވން:هللاްޢަބްދު

ްްް760 

ްމިހާހިސާބުންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްޢިއްަޒތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ އާދެ،

ްއެހެންވީާމް ްނިމުނީ. ްހުށަހަޅުއްވާ ްއިޞްލާޙުތައް ްހުރިހާ ފޮނުއްވާފަިއވާ

ްއޮތީ، ްދާން ނޑުމެްނ ްއަޅުގަ ްދެން ްްމިހާރު ސަރވިސަްސްޖުޑީޝަްލ

ްއެ ްކޮމިޝަން ްމި ްޑްރާފްޓް، ްމިބާބު ްޮގްތްކޮމިޝަން، ކުލަވާލަްއވާފަިއވާ

ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިްއޒަތްތެރި ްގޮތް ްއެކުަލވާލަްއވާ ްކޮމިޓީން  765ޑްރާފްޓިންގ

ްއަމީންޢާންމުގެް ްދަންނަވާލަން ްޢަދަބުވެރިކަމާިއއެކު ނޑު ްއަޅުގަ ދަންނަވާލަން

ްއަރިހުންްމިއޮތްގޮތްްދަންނަވާަލދެއްވުމަށް.ް

ް

ް

ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްކޮޖުޑީޝަލް ްކޮމިޓީންްސަރވިސަްސ ްޑްރާފްޓްކުރާ  770މިޝަން

ްތައްޔާރުކުަރްއވާފަިއވާްގޮތްްަމޖިލީހަށްްއިއްެވވިެއވެ.ް

ް

ް

ްކޮމިޓީްންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޑްރާފްިޓންގ ްމި ްއެއްެސވީ ްތި ްއަމީންޢާންމު. ޝުކުރިއްާޔ

ް ްއާދެ،ްޖުޑީޝަލް ްގޮތް. ްއެކުލަވާލަްއވާފަިއާވ ްޮކމިޝަން  775ސަރވިސަސް

ްައޅު ްމިބައިްމިއާއިެއީކގައި ްއެދެން ްއަރިހުން ްމުޤައްރިރު ްޮކމިޓީގެ ަގނޑު

ްކޮމިޓީެގް ްޮގތް ްގެންުގޅުްއވި ްވިސްުނންފުޅު އެކުަލވާލެްއވުމުަގއި

ްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލް.ް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ދަންނަވާލަދެއްވުމަށް.ްމާލޭގެ

ްސިސްޓަމްގެް ްމި ްއިރުޮކޅަކަށް ްކުޑަކުޑަ ްއާެދ، )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(.

ްއެބަބޭނުންވޭ.ްމައްސަލަ ްފުރުޞަތެއް ްރީސްޓާރޓްކޮށްލަން ްޖެހުނީމާ  780ެއއް

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްމާލޭެގ ްމުޤައްރިރު، ްއާދެ، )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(.

ްދެންް ްއެދެން. ްގެންގޮސްެދއްވުން ްކުރިއަށް ްއިސްމާޢީލް އިބްރާހީމް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްނިމުނީމާ ްދައްކަވާ ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްވަގުުތކޮޅުްއަުރވަންކަމަށްްމިްވިސްނަނީ.ހުސް
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ް785 

ްކޮމިޝަން،ްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްމި ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވަރަށްްޖުޑީޝަލް ްއަޅުަގނުޑމެން ްބައި ްޮކމިޝަންގެ ސަރވިސަސް

ދުލްއިންޞާފްްޤާއިމްކުރުމުގެްބާުރެގްފަރުވާތެރިކަމާިއއެކުްވިސްނާލަންވާނީްޢަ

ްތަންކޮޅެްއް ްބަލާުލން ްޒާުތގައި ްއޭގެ ްވަކިން ްިމއީ ްއެުކގައި. ބަޔާިއވެސް

ނަޑއަޅާްކޮމިޝަންް  790އުނދަގޫްކޮމިޝަނެއް.ްސަބަަބކީްއެނިޒާމުްހިންގުމަށްްކަ

ްީމެގް ްކަންތަްއތައްވެސް ްބަެއއް ްހުރި ްކޮމިޝަންއަކީ.ްއެހެްނވީމާ،ްއޭަގއި މި

ްވަެދގެން ްހަނދުމަފުޅުްްތެރެއަށް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި އަންނާނެަކން

ްކޮމިޓީންް ްއެކުަލވާލެވުުމގައި ްކޮމިޝަން ްިމ ްއެދެން. ބެހެއްޓެވުން

ްމުސްތަޤިއްލުކުރުާމިއް ްމި ްވިސްނުންފުޅު ނޑު ްމަިއގަ ްއޮތް ވިސްނަވާަފއި

ްވަރަްށްތަފްސީލުކޮށްް ްައޅުަގނޑު ްކުރީަގއި ްވާަހކަ ްއެކުަލވާލުމުގެ  795ކޮމިޝަން

ްއެވާަހކަެއްއްދަންނަވާލަ ްމިހާުރ ްމާދިގުކޮށް ްއެހެންީވމާ، އިފިން.

ްމިއޮީތް ްަބލާފައި ްހިމެނުމުގައިާި ނުދަންނަވާނަން.ްކޮމިޝަންގަިއްމެންބަރުން

ްޢަދުލްއިންޞާފުް ްމީހަކު. ްތިން ްތަމްސީލުކުރާ ްފަރާތް ްހިންާގ ވެރިކަން

.ްޤާއިމްކުރުމުގެްބާރުަގއިްހިމެނޭްތިންްލެވެލްގެްތިންްގިންތީގެްތިންްކޯޓުން

ްކޮންމެް ްއެއިން ްޯކޓް. ްސުޕްރީމް ްއަދި ްހަިއޯކޓް ްކޯޓުތަާކއި ްދަށު  800އެއީ

ްޢާންމުްން ްއެއީ ްމަޖިލިސް، ްރައްޔިތުްނގެ ްދެން ނިޑޔާރެްއ. ްފަ ކޯޓަކުން

ްއެް ްދެން ްރައީސް، ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުން ްޙަޤީޤަތުގައި. ތަމްސީލުކުރުން

ްރައްޔިތުންގެ ްތެރެއިން ްޢާންމުންގެ ްމެންބަރެއް،ްދެން މަޖިލީހުންްްމަޖިލީހުގެ

ްތަމްސީލުކުރާނެް ްވަކީލުން ްޤާނޫނީ ްއިތުރުން ްޭއެގ ްދެން ްމީހެއް. ނަޑއަޅާ ކަ

ްމިް ްެއހެންވީމާ، ްަސއިޑުން. ްއެްގޒެކެިޓްވގެ ްިމ ްސަރވިސް ްސިވިލް  805މީހެއް.

ްކޮމިޝަްންއެކުަލވާލެވިަފއިް ްގޮތަކަްށ ްބެލެްނސްކުރެވޭ ްބައި ތިންބާރު،ްތިން

ްފާހަގަކޮށްލަ ންްބޭނުންްޢިއްޒަްތތެރިްރައީސް،ްމިއޮންނަނީ.ްދެންްއަޅުަގނޑު

ްިމް ްހަމަ ްކޮމިޝަންތަކެްއަގއިވެްސ ްމިހުރިހާ ްހަމަ ކޮމިޓީން

ްތަފްސީލުތައްް ްމަސަްއކަތްތަުކެގ ްކޮިމޝަންތަކުގެ ްމި ކޮމިޝަންގަިއވެސް

ްއެހެންވީާމ،ް ްހުންނާނެ. ްބަޔާންކުރެވިަފއި ްއަންނާނެކަން  810ޤާނޫނުން

ްލިޔެފަ ްނުހުންނާނެ ްީމގަިއ ްތަފްސީލު ްޤާނޫނުްންބައެއްކަހަލަ ްެއއީ އެއް.
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ްކޮމިޝަންގެް ްކަމަްށވާތީ. ްކަންތައްތައް ްތަފްސީލުކުރަންޖެހޭ ފަހުން

މަސްޢޫލިއްޔަތާއިްބާރުތަކުގެްެތރޭގައިްކޮންމެެވސްްވަރެްއގެްޮއޅުމެއްްބައެްއް

ްއަރާކަމަށްް ްއެބަ ްއޮތްގޮތުން ްޢިބާރާތް ްމެންބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްެއީއ ްވިސްނޭ. ްމާއ3ްްއަޅުަގނޑަށް ްނަންބަރުގައިްވަނަ ްެއްއަވނަ  815ާދގެ

ްކޮންމެވެްސް ްބުނީމާ ްހިންގުމޭ ްަކންތައްތައް ްޤާއިމްކުރުމުގެ އިންސާފު

ްޤާއިމްވެ.ް ްޢަދުލްއިންާޞފު ްއެއީ ްހީވަނީ، ްމި ްދޭހަވާކަމަށް ވަރަކަށް

ްހިމެނެނީބާއޭ.ް ްއަނެްއާކ ްީމގެތެރޭަގއި ްކަންަތއްތަްއވެސް ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ

ކަމަށްވަންޏާްއެްޢިބާރާތްްއަޅުަގނޑުމެްންއެހެންވީމާ،ްއެހެންްއެްއޮޅުންްއަރާ

ްމިދެއްކެނީ.ް ްވާަހަކ ްދާއިރާގެ ްހިންގުމުގެ ްމި  820ރަނގަޅުކޮށްލަންވާނެ.

ް ްމިއޮީތ ްވިސްނަވާަފއި ްކޮިމޓީން ްރައީްސ، ޖުޑީޝަލްްޢިއްޒަތްތެރި

ްވެއްެޖއްާޔް ްމިހާރު ްހިނގާނޭ، ްދަށުން ްެބލުމުގެ ްކޮމިޝަންގެ ސަރވިސަސް

ްހިންގަވާ ްމިނިސްޓްރީން ްކޯޓުަތްއްްޖަސްޓިސް ްކަންަތއްތަެކއް. ްގިނަ ވަރަށް

ްވަރަްށް ްބަލަހައްޓަވާ ްމިނިސްޓްރީން ްޖަސްޓިސް ްާދއިރާަގއި ްއެ ހިންގުމުގެ

 825ގިނަްކަންތައްްޖުޑީޝަލްްސަރވިސްްކޮމިޝަްނގެްބެލުމުގެްދަށުންނޭްދާނީ.ް

ްޖުޑިޝަރީެގް ްހުންނާނެ، ްހަނދުމަފުޅު ްހަމަެއއާިއެއކީ އެހެންނަމަވެސް،

ްޢަދުލްއިންޞާފު ްބަޔާންކުރެވިަފިއްްނުވަތަ ްބާުބގައި ްބާރުގެ ޤާިއމްކުރުމުގެ

އޮންނާނެ،ްކޯޓުތަކަށްްބާރުްލިބިގެންެވއޭްއެްކޯޓުތަުކގެްއިާދރީްކަންތައްތައްް

ހަމަޖެއްސުން.ްއެހެންވީމާ،ްޮކންމެްކޯޓަކީވެސްްޭއގެްޒާުތގަިއްމުސްތަޤިއްލުް

ްތެރޭަގއި ްިނޒާެމއްެގ ްެއއް ްކޯޓުތަެކއް ްމިހުިރހާ ްއެހެްނވީމާ،  830ްތަނެއް.

ްސަރވިސަްސް ްޖުޑީޝަލް ްމި ްޙަޤީޤަތުގައި ްދައުރު ބެލެހެއްޓުމުގެ

ްޝަރީޢަތްކުރުމުެގް ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ްމިދަނީ. ްލިބިގެން ކޮމިޝަންއަށް

ްދިަޔކަމުގަިއވިަޔްސް ްކޯޓުަތކަށް ްދަށުާު ްނިންމުންތައް އުސޫލުތަުކގަިއްނިންމާ

ްމަފްޙޫމަކީ،ް ްމި ްނޫން ްހިންގުމެއް ްކޯޓުތައް ްއެހެން ްކޯޓުން ސުޕްރީމް

ްމުސްތަޤިއްލުް ްދަށުން ްބެލުމުގެ ްޮކމިޝަންގެ ްސަރވިސަސް  835ޖުޑީޝަލް

ްގެންދިއުން.ް ްބަލަހައްޓަުމން ްއެކުގައި ްމުޅިްނިޒާމު ްދަށުން ްބެލުމުގެ ބައެްއގެ

ްއެހެންް ްއެހެރީ ްހަމަ ްބައިތައް ްއެހެން ްދެން ްމަފްޙޫމަކީ. ްމި އެއީ

ްރައީސް.ް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްހުރިގޮތަށް ކޮމިޝަންތަކުަގއިެވސް
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ްކޮމިޝަނުން،ްތަކުރާރުކޮށް ްދަންނަވާނީ، ނޑު ްައޅުގަ ލާފަިއވެސް

ްމިހުީރް ްގެންގުުޅްއވާފައި ްވިސްނުންފުޅު ްކޮމިޓީއިްނ  840މަޢާފްކުރައްވާ،

ޖުޑީޝަލްްސަރވިސަސްްކޮިމޝަނުންްޢަދުލްއިންޞާފުްހިންގުމުގެްާދއިރާެގް

ްއޭގަމާނަައީކް ްވީނަމަވެްސ ްގެންދިޔަކަުމގައި ްބަލަހައްޓަމުން ކަންތައްތައް

ްމިނި ްޤާއިމްކުރުމުެގްޖަސްޓިސް ްޢަދުލްއިންޞާުފ ްއަދިވެސް ސްޓްރީއިްނ

ްެއކަންް ްތެެރއިން ްެއގްެޒކްިޓވްެގ ްހަމަ ްަބއި ްަކނަޑއެޅުމުެގ ސިޔާސަތު

ްހިންގުުމެގް ްކޯޓެްއގެ ްސީދާ ްެއހެންނަމަވެސް، ްއަންނާނީ. ނަޑއެިޅގެން  845ކަ

ްނޯންނާނެ.ް ްދައުެރއް ްެއއްެވސް ްދެން ްެއގްެޒކްިޓްވއަކުން ްކަަމކާ އެްއވެސް

ްއެހެންވީމާ،ްމުސްތަޤި ްހިނގަމުންާދނީ. ްމިބައި ްތެރެއިން ްކޮމިޝަނެްއގެ އްލު

އެއީްމިްދެބައިްގުޅޭްހިސާަބީކްޙަޤީޤަތުގައި.ްދެންްރަްއޔިތުްނގެްމަޖިލީހުންް

ްކޮމިޝަންވެްސް ްސަރވިސަސް ްޖުޑީޝަލް ްޒަރީޢާއިން ޤާނޫނުތަކުގެ

ްކުެރޭވގޮތަ ްކަންަތއްތައް ްެއކަހަލަ ްަހނިކުރުން، ްފުާޅކުރުން،  850ްށްއިޚްތިޞާޞް

ްމިހާރުްއެކުލަވާލެވިަފއިްެއއޮތީ.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.

ް

ްދެންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިހާހިސާބުން ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްާޔ އާދެ،

އަޅުަގނޑުްިޢއްޒަތްތެރިްމެންަބރުންނަށްްހުސްވަގުތުޮކޅުްއަުރވަންްމިޖެހުނީ.ް

 855އަށްްވަަޑއިެގންދެއްވުންްއެިދ17:37ްްމެްނބަރުންްްއެހެންވީމާ،ްިޢއްޒަތްތެރި

ްހުސްވަގުުތކޮޅުްއަުރވަން.ްޝުުކރިއްޔާ.

ް

ް]ށ22.37ްްނ22.77ްްްއިންޓަވަލްް[
 

ްއިށީނދެަވަޑއިގެންެދއްވުްންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޮގނޑިކޮޅުަތކުަގއި ްމެންބަރު  860ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްމިހާރު ްވަޑަިއގަންނަވ67ްްައެދެން. ް)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ްމެންބަރުން އިފި.

ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަޅުަގނޑު ްމިހާރު އާދެ،

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެްފަދަިއންްމިހާރުްޖުޑީޝަލްްސަރވިސްްކޮމިޝަންެގް

ްފުރުޞަތުް ްއަާަޅުަގނޑު ްބޭފުޅުންނަށް ްިތއްބެވި ްހުށަހަޅުއްވާފައި އިޞްލާޙު

ްމިގެނެް ްމި ްިމކުރީަގއި ްދެން ްމިޖެހެނީ. ްުގޅިގެްންއަރުވަން ްބަަދލާއި  865ވުނު

ް ްކޮމިޝަންގެ ްސަރވިސް ްހުށަހަޅުއްވާަފިއ2ްްޖުޑީޝަލް ްއިޞްލާޙު އަާަށް
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ްގދ.ެގް ްއެެހންވީމާ، ްމިޖެހެނީ. ްފުރުޞަތުއަރުވަން ްބޭފުޅުންނަށް ތިއްބެވި

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްނަންބަރުްهللاްޢިއްޒަތްތެރި ްކަރުާދސް ްފޮނުއްވާފައިވާ ލަޠީފް

ްހުަށހެޅުއްވ58ްު ްއިޞްލާޙު ްއޮތް ްއަރުވަްންަގއި ްފުުރޞަތު ްއަޅުަގނޑު މަށް

ްއަރުވަން.ް ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާދެ،  870މިޖެހެނީ.

ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ް ްމަޑުކޮށްލަްއވާ. ްއިހަށް ްއަިދ ްއިނގޭތޯ މަޑުކޮށްލަްއވާ

ްއާދެ،ް ް)ވަގުުތކޮޅަަކށްފަހު( ްމި ްކޮމިޝަން ްސަރވިްސ ްޖުޑީޝަލް އާދެ،

ްފު ނޑު ްއަޅުގަ ްމުޙަންމަދުްފުރަތަމަ ްއަޙްމަދު ްމިޖެހެނީ ްއަރުވަން ރުަޞތު

ްވަަޑިއގެންް ްމެންަބރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްއެ ްމެްނބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޅ.އަތޮުޅގެ

ްޢަބްދު ްދާންޖެހެނީ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން  875ލަޠީފަށް.ްއެހެންވީާމ،ްهللاްނެތުނީމަ

ްއަރުވަްން ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި އެ

ްޢަބްދުހުށަހަޅުއްވައިެދއްް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްގދ.ގެ ްވުމަށް. ްލަޠީފް.ްްهللا

ް

ްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްކޮިމޝަން ްސަރވިސް ްޖުޑީޝަލް ނޑު ްއަުޅގަ ްެގ2ްްއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.

ްްލަޠީފްްވާހަަކދެއްެކވުން:هللاްޢަބްދު ްމާއްދާގެ ނޑިޔާުރ2ްްތިންވަނަ ްއުއްތަމަފަ ްހުށަހަޅަނީ، ްމި ްއަކުރަށް  880ވަނަ

ްކުރިއެރުްންފިޔަ ްމަޤާމުގެ ްއައްޔަނުކުރުާމއި ނޑިާޔރުން ްފަ ްއެހެނިހެން ވައި

ްޑްރާފްޓްގަިއް ނޑުމެްނ ްއަާަޅުގަ ްމިހާރު ްވަކިުކރުން. ްބަދަލުކުރުމާއި ދިނުމާއި

ް ްއިންނަނީ ނިޑޔާރުމި ނޑިޔާރުްންްއުއްތަމަފަ ްފަ ްއެހެނިހެން ފިޔަަވއި

ްބަދަލުކުރު ްދިނުމާއި ްކުރިއެރުން ްމަޤާމުެގ މާިއްޢައްޔަނުކުރުމާއިާި

ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްޢަްއޔަނުކުރުމުަގއި ނިޑޔާރު  885އުއްތަމަފަ

ްއަދިް ްދެން ްހުށަހަޅަނީ. ްމި ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، މަޝްވަރާދިނުން.

ް ްޖެހިގެން ްމިއާއި ްހަމަ ްައޅުަގނޑު ްހުށަހެޅުނ59ްްްއެބައޮތް ްއެ ވެސް.

ްކިހިނެއްތޯ.ް

ް

 890ްްއާދެ،ްކުިރއަށްްގެންަދވާ.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް 3ްްއާދެ، ްމާއްދާގެ ްއިޞްލާުޙ3ްްވަނަ ްއަންނަނިވި ްނަންބަރަށް ްވަާަނަ
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ްްލަޠީފްްވާހަަކދެއްެކވުން:هللاްޢަބްދު ްދެން 3ްްގެނައުން. ްމާއްދާގެ ްޤާއިމްކުރުމުެގ3ްވަނަ ްޢަދުލުއިންޞާފު .

ްބެލުމާއިް ްޝަކުާވތައް ްއުފުލާ ްބެހޭގޮތުން ްފަރާތްތަކާއި މަސްއޫާޫލީ

ްއިނގޭތޯ.ްއެ ްުޝކުިރއްޔާ ްއެޅުން. ްފިޔަވަޅުަތއް ްއަޅަންޖެހޭ ްފަރާތްތަކާމެދު

ް895 

ްޢަބްދުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޙަލީލް ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުރިްއޔާ هللاްއާދެ،

ްތާއީދުކުރަްއާވް ްއަރުވަްނ ްފުރުޞަތު ްމެްނބަރަށް ްިޢއްޒަތްތެާެރި ގއ.ގެ

ްލާޙަށްވެސް.ްްމެންބަރުގެްގޮތުންްމިްދެްއިޞް

ް

ްޢަބްދުްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ްގދ.ގެ `ް ްޖުޑީޝަލްްهللا  900ްލަޠީފް

ްއަްށ3ްްއަށާއ2ްްިވަާަނަްމާއްާދގ3ްްެސަރވިސަްސްކޮމިޝަންްމިްބާބުގެްްهللاްލީލްްޢަބްދުޚައިްބރާހީމްް

ނޑުްާތއީދުކުރަްވާހަކަެދއްެކވުން: ްން.ްހުށަހަޅުއްވާްއިޞްލާޙަށްްއަާަުޅގަ

ް

ާެއްެކވުން: ްގދ.ެގްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެ ްހަމަ ްއޮތީ ްދެންވެސް ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަރުދާްސްهللا ްހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ  905ލަޠީފް

ް 62ްްނަންބަރު ނުޑ63ްްާއއި ްއަޅުގަ ްހުށަހަޅުއްވައިދެްއުވމަށް ްހަމަ ެވސް

ްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް

ްއަޅުަގނޑުްއޭތިްދޫކޮށްލާފައިްވާނީްއިނގޭތޯ.ްްުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުްހުވަ
 910ްްލަޠީފްްވާހަަކދެއްެކވުން:هللاްޢަބްދު

ް

ްމިްދެބައިވެސްްދެއްތޯ.ްރިޔާސަތުންްވާހަާަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއާދެ.ްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް
 915ްްލަޠީފްްވާހަަކދެއްެކވުން:هللاްޢަބްދު

ް

ްކޮމިޝަނަްށްްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއް ްސަރިވސް ްޖުޑީޝަލް ްމި ްމިހާހިސާބުން ްއާެދ، ޝުކުރިއްާޔ.

ްހުށަހެޅުމަށްް ްއިޞްލާޙުތަްއ ްހުރި ްފޮނުއްވާަފއި ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ފުރުޞަތުއަރުވާްނިމުނީ.ްދެްންހުރިްއިޞްލާޙުތަްއްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުންް
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ްއާ ްމިހާހިސާބުން.. ްއެހެްނވީމާ، ްގެންދަވާަފއި. ްނިޒާމާބެހޭްވަނީ  920ދެ،

ްސަމީރު.ް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްިޢއްަޒތްތެރި ްހއ.ގެ ްނުކުތާއެްއ

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެްމބަރުް ްމިހުރީ ްއުންމީދުކޮްށގެން ްއަުޅަގނޑު ްރައީްސ،  925ްނަންބަރ54ްްުޢިއްޒަތްތެރި

ްއިޞްާލޙުްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއޮތް ްފުރުޞަތުްްކަރުދާހުގައި ްހުށަހަޅަން އަޅުަގނޑަށް

ްއެހެްން ްމަނިކުފާނު ްދެން ްިމއިނީ. ްއަޅުަގނޑު ްހިތާ ްއެހެން ދެއްވާނެކަމަށް.

ްވިދާޅުވީމަ.ް

ް

ް930 

ްއިނޭގތޯ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: 54ްްއާދެ،ްމަޢާފްކުރައްވާތި ްކަރުދާްސްނަންބަރު ްއެއީ 54ްވަނަ

ްއެހެންނޫންތޯ.ްއާދެ،ްހުށަހަޅުްއވައިެދއްވާ.ް

ް

ްްަބރުްންާްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމާއްދާއެއ4ްްްޝުކުރިއްޔާ ްފަހަތަށް ްމާއްދާގެ ްވަނަ

ްހުށަހެޅުމުގެްްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމި ާަޅުަގނުޑގެ ްއަ ްހުށަހަޅާފައިވަނީ ނޑު ްއަުޅގަ  935އިތުރުކުރަން

ްކޮމިޝަ ްސަރވިސް ްޖުޑީޝަލް ްމަޤްޞަދަީކ ްއެއް ްބޮޑު ްނުވަތަްއެންމެ ން

ްތަނަކަށްް ްހުރި ްއިތުބާރު ްމުސްތަޤީއްލު ްމިނިވަން ްނިޒާމް ޝަރުޢީ

ްފަރާތްތަާކް ްމަސަްއކަތްކުަރްއވާ ްއެތާ ްަފނޑިޔާުރންނާ ްއެ ހެދުމަށްޓަކައި

ްރައްކާތެރިކަާމއިް ްއެމީހުންނަށް ނިޑާޔރުންނަށް ްފަ ޚާއްޞަގޮެތްއގައި

ްހަމަގައިމުވެްސްއެް ްިލބިދިނުމަކީ ްަރއްކާތެާެރިކަން  940މަސައްކަަތްށްްޙިމާޔަތާއި

ްދެކޭތީާއިއް ްައޅުަގނޑު ްއިތުބާރެއްކަމަށް ްޔަޤީންކަމަާކ ލިބިގެންދާނެ

ްޤާއިމްކުރުމުަގއިް ްޢަދުލުއިންޞާފު ްގަިއމުވެސް ްހަމަ ރައްޔިތުންނަށް

ްއެްއޗެިހް ްއިނާޔަތްަތކާއި ްމުސާރައާއި ްބަަޔކަށް ްތިބި މަސައްކަތްކުރަން

ްތެރެއިން ްމިޤާނޫނުއަސާސީެގ ްވާހަަކވެްސ އައިސްަފއިވަީނ.ްްރަނގަޅުކުރާ

ްމައްސަލަތަްއް ްއެމީހުންެގ ނޑިޔާރުންނަކީ ްފަ ްމީެގއިތުރަްށ  945އެހެންނަމަވެސް،

ްނަންގަވަންޖެޭހް ްރިސްކް ްއޭަގއި ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ނިންމުމުގައި
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ްނިންމީމަް ްނިންމުމުގައި ްމައްސަލަަތއް ްބައެއް ްގައިމުވެސް ްހަމަ ބޭފުޅުންނޭ.

ްނު ްހިތްހަމަ ްއެކަާމ ްފަރާތްތަާކއި ްހުރެދާެންއުފާވާ ްފަރާތެއްވެސް ޖެހޭ

ްގޮސްފަިއާވް ްމާޒީވެ ްބަލާއިރު ްތާރީޚަށް ްައދި ްއެކަށީގެްނވޭ. ހުރުންވެސް

ްކަހަަލް ްބައެްއ ނޑިޔާރުންނަްށ ްފަ ްބައެއް ްއެަބހުރި ްބަާލއިރު  950ދުވަސްތަކަާަށް

ްކުރިމަތިވެފަިއ.ް ްގޮްތގޮތުން ްއެނޫންވެސް ްައދި ްމަގުމަތިންނާ ކަންތައްތައް

ްާއއިލާ ްއެބޭފުޅުްނގެ ްމާއްދާްއަދި ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ތަކަްށވެސް.

ްމަޤްޞަދަކީް ްއެްއ ްއަދި ްބޭނުމަކީ ްއެއް ްބޮޑު ްއެންމެ ހުށަހެޅުމުގެ

ނޑިޔާރުންްއެބޭފުޅުންްކުަރްއވާްމަސައްކަތްުޕޅާްއެބޭފުޅުންަނށްްޙިމާޔަތާއިް ފަ

ްމިް ްައވަްސެވގަންނާނަން ނޑު ްއަާަުޅގަ ްވާތީވެ ްީދގެންކަމަށް  955ރައްކާތެރިކަން

ްހެޅުމަށް.....ްމާއްދާްހުށަ

ް

ްއިނގޭތޯ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުވޭ ްމިދިމަެއއް ްއިނގޭތޯ ްމަޢާފްކުރައްވާ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

މިްޖުޑީޝަލްްސަރވިސްްކޮމިޝަނަށްްފޮނުއްވާފައިްމިހާރުްކޮމިޝަންްދޭއްް

ް ްފަހަތަށ4ްްްމިދަނީްއިނގޭތޯ.ްއެހެންވީމާ،ްބައްލަވާަލއްވާ ްމާއްާދގެ  5ް960ވަނަ

ވާަފއިްމިްއިންނަނީ.ްެއހެންވީމާ،ްެއވާހަާަކަްއެބަްަދންނަވާލަންޖެހޭ.ްޖައްސަ

ްއެހެންވީާމ،ް ްއިނގޭޯތ. ްުނވޭ ްދިމައެއް ްސުރުޚީާީައކާވެްސ އަރިމަތީ

ްގޮތަްށްބަލާއިރުްމިްފުރުޞަތުްއެރުވޭކަެށއްްނެތް.ް ްއަޅުަގނޑުމެންްގެންދިޔަ

ް

ްއަޅުްްަބރުްންާްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެ ްރަީއސް، ްއިތުރުކޮށްފަިއްޢިއްޒަތްތެރި ްމާއްާދއެްއ ްހަމަ ްމިއީ  965ްަގނޑު

ނޑުްއޭނދީްހަމަްއަލަށްްއަރިމަތީްސުރުޚީްްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން: އަރިމަތީްސުރުޚީާީވެސްްއަާަުޅގަ

ް ްއިނގޭތޯ.ްދެން ްމާއްދާއެްއްއިތުރުކުރަނ4ްްްދީފައި ްފަހަތަށް ްމާއްދާގެ ވަނަ

ް ްފެށޭނެ ްަފހަތުން ްއޭގެ ްއެއީ.ްދެން ނުޑެގްވ5ްައިނގޭތޯ ްމާއްާދ.ްއަުޅގަ ނަ

ްސަރވިްސް ްޖުޑީޝަލް ްއަސްލު ްމީނީ ްގެނެސްފަިއވެްސ އިޞްލާޙު

 970ްކޮމިޝަންގެ.......ް

ް

ްއާދެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްގެންދަވާ ްކުިރއަށް ްއާދެ، ްސާފުވެއްޖެ. ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާދެ،

ްއަްަބރުްންތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެ ްފަހުން ްއުޅެންޏާ ްދީފާނަން.ްއޮޅުމެއް ްެއައށް ްހަމަ ްޅުަގނޑު
ްްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން:
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ް975 

ްސާފުވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ްމާއްދާއެްއ5ްްމިހާރު ްިއނީމަ ޖައްަސވާފައި

ްއެގޮތަްށ.ް ްނީންނާތީ ްއެހެން ްގޮެތއްަގއި ްޢާންމު ްއިނީމަ އިތުރުކުރާށޭ

ް.ްއެކަމަާަުކ،ްމިހާރުްގުޅޭްއެބަ

ް

ްމާއްދާްްަބރުްންތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެ ްއެ ްދަންނަވާލަނީ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްއިނގޭތޯ. ްޝުކުިރއްޔާ  980ްއާދެ،

ްްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްބާރުތަްއ ްމަްސއޫާޫލިްއޔަތުތަކާ ޢަދުލުއިންޞާފ5ްްުއޮންނާނެގޮތް.

ްޙި ްއެމީހުންގެ ނޑިޔާރުންނަށް ްފަ ްމަސަްއކަތްުކރާ މާޔަާތިއްޤާއިމްކުރުމުަގއި

ްހަަމް ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްލިބިދޭންވާނެއޭ. ރައްކާތެރިކަން

ްއަތޮުޅެގް ްތ. ްހުށަހެޅުމަށް ްމި ނޑުެގ ްައާަޅުގަ ްނުދަްއކާ ްވާަހކަެއއް އިތުރު

ްާތއީދުކޮށްދެއްވާެނކަމަްށް ްމިއަށް ްރަޝީދު ްރިާޔޟް ްމެންބަރު  985ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިްއޒަ ްޝުކުރިއްޔާ ްއުންމީދުކުރަން. ނޑު ްރައީސް.ްއަާަުޅގަ ްތްެތރި

ް

ްމައްސަލަެއއް.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިނގޭތޯ ްދިާމވޭ ްއެބަ ްއަިދެވސް ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްމީގެ ްމިހާރު ްމާއްދާ ްތިންވަނަ ްމ3ްްިމިހާރު ްފަހަތުގައި ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްެއކަމަކު، ްއިނގޭތޯ. ްބާރުތައް ްމަސްއޫާޫލިްއޔަތުތަާކ  990އިންނަނީ

ްތި ްމެންބަރު ްިތއިްނނަނީ ްމާއްދާއެްއ4ްްވިދާޅުވެފައި ްފަހަތަށް ްމާއްާދގެ ވަނަ

ް ްވިދާޅުވެަފއި 5ްްއިތުރުކުރުން. ްރަނގަޅު ްފަހަތަްށ4ްްދެން ްމާއްދާގެ ވަނަ

ް ްއަންނަންޏާ ްބަލާއިރ5ްްުމާއްދާއެއް ްމިޑްރާފްޓަށް ްއެހެންވީމާ، ައންނާނީ.

ްމިދިމާނުވޭ.ްއެހެންވީމާ،ްެއވާަހކަްދަންނަވާލީ.ް

ް995 

ްވަރަްށްްަބރުްންާްއުތުުރބުރީްމެތިލަދުންމަތީް ްމަނިކުފާވެސް ްސުރުޚީާީއަކީ ްއަިރމަތީ ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ްގިނައިންް

ްއެައްށްްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްނޫނޭ، ްަބއެއް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމި ްއެީއކީ ްއޮތީ ވިދާޅުވެަފއި

ްމީގަ ްދަންނަވާލަފާނަން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްގެނެވޭނެޭއ. ިއްބަދަލުތައް

ް ްީމގަިއ ްއޮްތ53ްްހެއްކެްއވެސް ްޢިާބރާތަކުން ްއެއް ްހަމަ ްހުށަހެޅުމަކީ  1000ވަަނ

ްގެނެސްފައި.ް ްައޅުަގނުޑ ްގޮުތަގއި ްައކުރެްއގެ ްއިންނާނީ ްެއއަށް އެްއޗެއް.
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ްައއިސްަފިއް ްބަދަލުަތއް ްކަހަލަ ްމިދެންނެވި ްބައްދަލުވުމުަގއި ްނުރަސްނީ ދެން

ްެދއްަވއި ްއިޒުނަ ނުޑްމިކަްންމިހުރީ.ްއެހެންވީމާ،ްރިާޔސަތުން ްައުޅގަ ފިްއޔާ

ްވަރަްށް ްއެހެންނަމަވެސް، ްދެން ްއެހެްނނޫނިއްޔާ ްގެންދާނަން. ކުރިއަށް

ްދެންް ްމާއްދާ. ްމި ްދެކެން ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮތުަގއި ްމާއްދާއެއްގެ  1005މުހިންމު

ް ްނުކުތާގައި ްހުށަހަޅާފައ53ްްިމިދެންނެވި ނޑު ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙަާަށް ވަނަ

ްއޭރު ްގޮތުަގއި. ްއަކުެރްއގެ ްއެއީ ްފުދިގެންދާނެްއޮންނާނީ ްއެބަިއ ްނވެސް

ްފަހަތަށްް ްޭއގެ ްތެެރއިން. ްބާރުތަުކގެ ްމަްސއޫާޫލިްއޔަތުތަކާ ތިވިދާޅުިވގޮތަށް

ްދަންނަވާލާނީް ނުޑ ްއަޅުގަ ްމިހާވަރަށް ްދެން ްގޮުތގައި. ްއަކުެރއްގެ އަންނަ

 1010ްދެންްރިޔާސަތުން......

ް

ްމީގައިްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދަންނަވާލަނީ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްިމްްއާދެ، ްުސރުޚީާީގައި އަރިމަތީ

ްިމް ްމާއްާދގަިއވެސް ްތިންވަނަ ްބާރުތައް. ްމަސްއޫާޫލިްއޔަތުތަާކ އިންނަނީ

ްވިދާުޅވެފަިއް ްދެްނ ްއިނގޭތޯ. ްބާރުތައް ްމަސްއޫާޫލިްއޔަތުތަާކ އިންނަނީ

ް ްނުވަތަ ްއިތުރުކުރާށޭ ްފަހަތަށް ްމާއްދާއެއް ްމާއްދާެގ4ްްތިއޮންނަނީ  1015ވަނަ

ްއިތުރުކުުރމޭ ްމާއްދާއެއް ްއެަބްފަހަތަށް ްސުރުޙީ ްއަރިމަީތ ްމި ްއެހެންވީމާ، .

ްހުރިް ްޮކމިޝަން ްސަރވިްސ ްޖުޑީޝަލް ްހުރި ްމިހެން ްމީގަިއ ްދެން ދިމާވޭ.

ްދޫކޮށްލާފައި.ް ްމިވަީނ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙުތައްވެސް ްބޭފުޅުންގެ ހުރިހާ

ްޖުޑީޝަލްް ްވާތްފަރާތުަގއި ްމިގެންދަނީ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްމި ްމިހާރު އެއީ

ްދޭއް ްކޮމިޝަން ްފްލޯއިންްްސަރްވިސް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްވާތީ ްއެތިކަމަށް  1020ޮއތް

ްއަޅުަގނުޑް ްހީވަީނ ްއަޅުަގޑަށް ްމި ްއެހެްނވީމާ، ފާސްކޮށްގެން.

ްދޫކޮށްލެއްވުންހެންްރަނގަުޅވާީންއިނގޭތޯ.ް

ް

ްިމްްަބރުްންާްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްެތާެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

 1025ްމާއްދާް

ްރައީސް.ްްދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން:އަްޙމަ ްޢިްއޒަްތތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްދަންނަަވން. ްވާހަަކ ްދޫކޮށްލާ
ް

ްހުރިހާްްރިޔާސަތުންްވާހަާަކަެދއްެކވުން: ްމިހާހިސާބުން ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙުތައް ްހުރި ްފާސްކުރަްއވާފައި ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި
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 1030ހުށަހަޅުއްވާްނިމުނީ.ްއެހެންވީމާ،ްދެންްމިހާރުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްް

ްއިތުރުް ްދެން ްއޮތީ. ްހުޅުވާލަން ްފުރުޞަތު ްބަޙުްސކުރުމަށް އަޅުަގނޑު

ްފުރުޞަތުް ްމުޤައްރިރަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްެދން ްއަުތެވއްޖިއްޔާ ސުވާލެއް

ްަވގުެތްއް ްއެްއަގޑިއިުރގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްމިހާރު ްދެން އަރުވާނަން.

ްބަޙުސްަގއިްކަ ްމި ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްެތރި ނަޑއަޅާނަން

ްފުރުޞަތަށްް ްބޭފުޅުން ްބޭނުންފުޅުވާ  1035ބައިވެިރެވވަޑަިއގަންަނވަން

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްތ.އަތޮުޅެގ ްނުކުތާއެއް ްނިާޒމާބެހޭ ްއެދެން. އެދިަވޑަިއގަތުން

ްމެންބަރުްޙުސައިންްރަޝީދުްޙަސަން.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1040 

ްސަރވިަސްސްްޙުަސއިންްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރު ްޖުޑީޝަލް ްބޭނުން ްދަންނަވާލަން ްފުރުޞަތުގައި ްމި

ްވަރޝަނަކުްންްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްދެ ްބަލައިގަތީ ްމި ްއަުޅަގނޑުމެން ްދެން ްބާބު ކޮމިޝަންގެ

ް ްތެރޭަގިއެވސް ްވަރޝަްނގެ ްދެ ްިމ ްއެހެންނަމަވެްސ، ވަނ8ްްައޮްއވައި.

ްއެބަ ްަގއިމުެވްސ ްހަމަ ްމައްސަލައެްއ.ްމާއްދާގައި ްްސޓްރަކްޗަރަގިއ އުޅޭ

ްވަަޑިއގަތުމުެގް ްވޯޓަްށ ްއެާެދެން ްހައްލުޮކށްދެއްވުން ްއެކަްނ  1045އެހެންވީމާ،

ްސަރވިސަްސް ްސަބަބަީކްޖުޑީޝަލް ްަމއްސަަލއަކަްށވާ ްނިޒާމީ ްެއއީ ކުރިން.

ްމަޤާމުެގް ްހިމެނިވަޑަިއގަންަނވާ ްމިޮއތްގޮތުން ްމިހާރު ކޮމިޝަންގައި

ްބޭފުޅަ ްތިން ްއެީއްހައިސިއްޔަތުން ްދެބޭފުޅުން ްއެ ްގައިމުވެސް ްހަމަ ކު

ްރައީސްާއިއް ްމަޖިލީހުެގ ްރަްއޔިތުންގެ ްާނއިާބއި ްބަންޑާރަ ދައުލަތުގެ

ްއެބޭފުޅުްން ްމިބޭފުޅުން ްރަީއސް. ްކޮމިޝަްނގެ  1050ސިވިލްސަރވިސް

ްތިއްަބް ްމަޤާމުގައި ްއެ ްއެވޭފުޅުން ްެއހެންވީމާ، ްއެބަޮއވޭ. ވަކިކުެރވޭެނގޮތަށް

ްއެބަްވިދާުޅވޭ.ްޖުޑީޝަލްްސަރވިސްްކޮމިަޝނު ންްވަކިކުރާނީްކިހިނެްއކަން

ްަވޑަިއގަންނަވަްން ްކުރިއަށް ްކަންނޭނގެ ްއެޖެސްޓްކުަރްއަވއިގެން ްޑްރާފްޓް އެ

ްސްޓްރަކްޗަރަްލް ްމި ްނިކުންނާތީ ްަމއްސަލަ ްއެ ްއެހެންވީމާ، ޖެހޭނީ.

ްހައްލުކުރެވޭެން ްމައްސަަލ ްއެ ްދަންނަވާލީ. ްެއވާހަަކ ްވާީތ  1055މައްސަލައަކަްށ
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ް ްގޮެތއް ްޢައްޔަނުކޮްށގެްންއެހެން ްބޭފުޅަކު ްއެހެން ްެއމަޤާމަށް ނޯންނާނެ.

ްނޫނިއްޔާ.ްވަރަށްްބޮޑަށްްުޝުކރިއްޔާ.ް

ް

ް

ްމުޤައްރިުރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ  1060އާދެ،

ްބެހޭގޮތުްން ްމައްސަަލާއއި ްސްޓްރަކްޗަރގެ ްއެ ްދަންނަވާލާނަން އަރިހުން

ްޗެއްްވިދާުޅވެާެާެދެްއވަން.ްއެއްް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްތ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙުަސއިންްރަޝީުދްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް

ްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރަނަގުޅްނުކުތާއެއް. ްހަމަ ްެއވިދާުޅވ8ްްިއެފާހަގަކުެރއްވީ ްމާއްާދަގއި  1065ވަނަ

ްއަުޅަގނޑުމެންނަ ްއޮްތކަން ްމިހާުރްމައްސަލަ ްފާހަަގކުެރވިގެން ށްވެސް

ްވަކިަވކީްން ްމެންބަރުންނާ ްކޮމިޓީގެ ްހޯދުމަށް ްހައްލެއް އެކަމަށް

ްއަޅުަގނުޑް ްދުވަހެއްަގިއވެްސ ްކުރީ ްމިގެންަދނީ. މައްޝަވަރާކުރަމުން

ް ްބާބުގެ ްމަިޖލީހުގެ ްވަޒީރުންގެ ްމިކަހަަލ12ްްހަނދާންވަނީ ްމާްއދާގައި ވަނަ

ްމަިނކުފާ ްދިމާވެގެން ްިއޒުނަެއއްްމައްސަލަެއއް ްފުރުޞަެތއް ްދެއްވިކަހަލަ  1070ނު

ްމައްސަލަް ްއެ ްމަސައްކަތްކުރަނީ ްމި ްައޅުަގނޑުެމން ދެއްަވއިފީިވއްޔާ

ްހުށަހެޅުމަށް.ް ްކުީރަގިއ ްނިންމެވުމުގެ ްވޯޓު ްމަޖިލީހުން ހައްލުކުރެވޭެނގޮތެއް

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް

ްއެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ްއަާަުޅގަ ްކުރިއަްށްއާދެ، ްއާެދ، ްއަރުވައިފިން.  1075ފުުރޞަތު

ްމެންބަރު.ް ްޢިއްޒަްތތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްބޮޑަށް ްވަރަްށ ްއާދެ، ގެންގޮސްެދއްާވ.

ްއެރުވުމަްށް ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރުންނަށް އެހެންވީމާ،ްޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްއުތުރުބުރީެގ ްނިލަންދެއަތޮޅު ްފުރަތަމަ ފަށައިގަންނަން.

ްމަދުްޙަމްޒާ.ްމެންބަރުްއަޙް

ް1080 

ްވަރަޙްމަތުްނިލަންެދއަތޮޅުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްައއްސަލާމްޢަާަލައިކުްމ ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްهللاް`
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ްއޮންނާެންްއަްޙމަދުްޙަމްޒާްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމުސްތަޤްބަލު ްިދވެހިރާއްޖޭެގ ްއާދެ، ވަބަރަކާތު.

ްމުޢައްސަސާތަެކްއް ްމުސްތަޤީއްލު ްމުހިންމު ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްބެހޭގޮތުންްބި ްމަސައްކަތާ ްކުރާ ްމި ނުޑމެން ްއަުޅގަ ނާކުރުމަށްޓަކައި

ްއާެދ،ް ްެއބައޮވޭ. ްއެއްޗެއް ްދެތިން ްބޭނުންވާ ްދަންނަވާލަން  1085އަޅުަގނޑު

ްގިނަގުަން ްބަަޔކަށް ްއެތައް ްނުލިބި ްޙައްޤުތައް ްއިންސާނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ްނުކު ްިދފާޢު ްޙައްޤުތަކަކީ ްއިންސާނީ ްދިވެހިރާއްެޖ ރެވޭްއަނިޔާތަެކއްެވ،

ްރާއްޖޭަގިއް ްދިފާޢުކުރުމަށްޓަކައި ްމިަކންތައްތައް ްބުނެވި، އެްއޗެްއކަމަށް

ްވަމުން.ް ްދަނީ ްމިހާރު ްއެކަންަތއްތައް ްއުފައްދާ ްކޮމިޝަން ހިއުމަންރައިޓްސް

ްކޮމިޝަންތަްއް ްމިފަަދ ްއިނގޭ ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްއަާަުޅގަ  1090އެހެންވީމާ،

ްކޮމިޝަް ްސިވިލްސަރވިސް ްއާދެ، ްމުހިންމުކަން. ްމިހާރުްއޮތުމުގެ ނުން

ްފެށިފައިވަނީ.ް ްކުަރން ްވަނީ ްަމސައްކަތްަތއްވެްސ ްކޮމިޝަުނގެ ްއެ އުފައްދާ

ް ްފިނޭންސ16ްްްމިއަދު ްއޮންނާނެކަަމށް ްކޮމިޝަނަާަށް ްއެ ްރުފިޔާ މިލިޔަން

ްއެާވީން ްަގއިމުވެސް ްހަމަ ްއަިދ ްއިޢުލާންުކރައްވާަފއި. ްވަނީ މިނިސްޓަރު

 1095ރު.ޕީެގްގިަންމެންބަރުންނަކީްޑީ.އާރު.ީޕއަށްްެއްކޮމިޝަންްުއފެދުމާއެކުްޑީ.އާ

ްމުހިާިންމުް ްާވނީ ްެއއީ ްވާތީވެ ްބަޔަކަށް ްހިމެނޭ ސިވިލްސަރވިސްަގއި

ްދިވެހިރާއްޖޭެގް ްފެށުމާެއކު ްމަސައްކަތްކުރުމަށް ްމިކޮމިޝަން މަރުޙަލާއަކަށް

ްއާދެ،ް ްއަންނާނެކަމަށް. ްބަދަލުތައް ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްމަޝްރަހަށް ސިޔާސީ

ްިދވެހިރާއްޖޭ ްޖެނެރަލަށް ްރައްޔިތުްނެގްއޮޑިޓަރ ްދިވެިހ ްމިހާތަނަށް ަގއި

ްހުށަހެޅުނުއިރުަގިއް ްމިބަޖެޓް ްމިއަދު ްނެތް.ްއަދި ްހިސާބުކުރެވިފަެއއް  1100ފައިސާ

ްަޚރަދުތައްވެްސ2776ްް ްކުެރވުނު ްއަިދވެސް ްބަޖެްޓވެސް ްއަހަރުގެ ވަނަ

ވަނަްއަހަުރވެސްްއެހެންްކިޔާނެކަެމްއ2777ްްއޮޑިޓްކުެރވިަފއެއްްނެތް.ްއަދިް

ް ްނުކުެރވޭ.ްްވަނ1978ްްަނެތް ްޮއޑިޓް ްއަިދވެސް ްހިސާބުތައްވެސް އަހަރުެގ

ްމިއުފެދޭް ްމިހާރު ްޤާނޫނުއަާަސާސީގައި ްޤަބޫލުކުާރގޮތުަގިއ އަޅުަގނޑު

ްރައްޔިތުންެގް ްދިވެިހ ްލިބިގެންވާ ްޤާބިލުކަން ްއެފަދަ ްޖެނެރަލަކީ  1105އޮޑިޓަރ

ްމަޖިލީހަށްް ްރައްޔިުތންގެ ްކޮބައިކަން ްީމހުންނަކީ ްޚިޔާނާތްތެރިވާ ފައިސާއަށް

ނުޑްއަ ްއަާަޅުގަ ްވެގެންދާނެކަމަްށ ްޖެނެރަލެއްކަމަށް ްއޮޑިޓަރ ންަގއިދޭނެ

ްއިލެކްޝަްން ްނުވަަތ ްކޮމިޝަނަރ ްއިލެްކޝަންސް ްއާދެ. އުންމީދުކުރަން.
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ްމިވެގެ ްކޮމިޝަން ްމަލްޓި ްދިެވހިރާއްޖޭގައި ްިއލެކްޝަނަކަްށްންދާނީ ޕާޓީ

ްއެ ްާރއްޖޭގައި ްމިހާރުވެސް ްއާދެ، ްކުރިއެރުމަކަާަށް. ްމުހިންމު  1110ބަޮއޭވްލިބޭނެ

ނުޑްއުފެްއްޖުޑީޝަލްްސަރވިސްްކޮމިަޝނެ ްައޅުގަ ދިފައި.އެހެންނަމަވެްސ،

ދަންނަވާނީްއެއީްބޭކާރުްބޭނުމެއްްނެތްްހަމަނަމެއްގައިްއޮންަންތަނެއްކަމަށް.ް

ްިމް ްުއފެދުމާއެކު ްކޮމިޝަން ްމި ްޤަބޫލުކުާރގޮތުަގއި ނުޑ ްއަުޅގަ އާދެ،

ްައޅުަގނޑުމެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްދަށުން ްމިނިވަންކުރަންްޤާނޫނުއަސާސީގެ ން

ނުޑް ްއަޅުގަ ްލިބިގެންދާނެކަަމށް ްކުރިއެރުމެއް ްނިޒާމަށް ްޝަރުޢީ  1115ބޭނުންވާ

ްމުޢައްއަަސސާައީކް ްމި ްޖެނެރަލް، ްޕްރޮިސކިއުޓަރ ްއާދެ، ޤަބޫލުކުރަން.

ްސަރުކާރުންް ްމިހާރު ްދިވެހިރާއްޭޖގައި ްއާދެ، ްމުޢައްސަސާއެއް. މުހިންމު

ިކްދަޢުވާކުާރކުުރންްމިދެންނެވިްބޭނުންވާްސިޔާީސްސަބަބުތަަކށްޓަކައިްއެިކއެ

ްވެރިކަުމގަިއް ްެއ ްދިވެހިންނަށް ްދަށުން ްަމޤާމުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރްޖެނެރަލްގެ

 1120ތިބޭްބަޔަކަށްްނާޖާިއޒުްަފއިދާްނުނެގޭނެްގޮަތކަށްްެވގެންދިއުަމކީްައޅުަގނުޑް

ް ްދަންނަާވނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްަރއީސް، ްިޢއްޒަތްތެރި ޖުޑީޝަްލްއެދޭކަމެއް.

ް ްކޮމިޝަނަށް ްހުށަހެޅިފައި.ްސަރވިސް ްއިޞްލާޙުތަކެއް ްމުހިންމު އެބަހުއްޓޭ

ްސުޕްރީމްް ްދަންަނާވނީ ްއަޅުަގނޑު ްހަމައެކަނި ްއެބަޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން

ްދެންް ްދިފާޢުކުރަންޖެހޭނީ. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނޫނޭ ނިޑޔާރުންނެއް ްފަ ކޯޓުގެ

ްދިފާޢުކުރަންޖެހެއޭ.ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ނޑިޔާުރންވެސް ްފަ ްކޯޓުތަކުގެ  1125ތިބި

ްހަ ްއެބަޔަކީ ްމައެކަނި ްބައެްއެގްޖުޑީޝަްލ ްދޫކޮށްލާ ްކޮމިޝަނަށް ސަރވިސް

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްއާެދ، ްުނވާނެއޭ. ްރަނގަޅުކަމަކަށް ްއެީއކީ ްވުމަކީ ގޮތުަގއި

ްމިީއް ްދަްނނަވާނީ ްައޅުަގނޑު ްސަބަުބތަކަށްޓަކަިއ ްމިދެންނެިވ ރައީސް،

ްފާސްކޮށްފަިއް ްމި ްމިއަުދ ްއަޅުަގނޑުމެން ްކޮމިޝަންތަކެކޭ. މުހިންމު

ްެއްދޫކޮށް ްމަސައްކަތްކުރާ ްކޮމިޝަންތަކަކީ ްމި ްނޫނޭ.  1130ލާންވީކީ

ްކޮމިޝަންތަކުަގއިްދަތްހުރިްއެދަތުގެްބާރުހުރި...

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްޖަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްޢިއްޒަތްތެްނިލަންެދއަތޮޅުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްކަމެކޭ. ްމުހިންމު ްވުމަކީ ްރައީސް،ކޮމިޝަންތަކަކަށް  1135ްރި
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ނުޑްްއަްޙމަދުްޙަމްޒާްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިްކޮމިޝަންތައްްމިްހިމެނޭތީވެްއަުޅގަ ްމިދެންނެވިްސަބަބުތަކަށްޓަކައި

ްނިންމާލަން.ްް ްވާހަަކކޮުޅ ނުޑގެ ްއަޅުގަ ްދަންނަވަުމން ްވާހަކަ އުފާކުރާ

ްވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.

ް

 1140ްަރއީސް،ްއަޅުަގނޑުްދަންަނވާލަންްބޭނުންވަނީްވަާަަރްށްްއާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރިްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް

ްގޮތުްންްމްްާވހަކަެދއްކެުވން:ޞީނަ ްހަރުދަނާކުރުމުގެ ްނިޒާމު ްދީމްުޤރާތީ ްވާހަަކއެއް. ކުޑަުކޑަ

ްއެކުލަވާލާަފއި.ް ްކޮމިޝަންތަކެްއ ްުމސްތަޤިއްލު ްމިއޮތީ އަޅުަގނޑުމެން

ް ްހަމައެކަނި ްވާހަކަައކީ ްމިުއޅޭ ްދަންނަވަން ކޮމިޝަންތަކެްއްއަޅުަގނޑު

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްނޫނޭ. ްފުރިހަމަވީކީ ްމިކަްނ އެކުަލވާލުމަކުން

ްއުވިގެންދާނެ.ް ްމަޖިލިސްވެސް ްއޮތް ްހޮިވފައި  1145އިޞްލާޙުކުރުމަށްޓަަކއި

ްކަމެއްދާނެ.ް ްމިހުރިހާ ްއަތްޕުޅަށް ްވެރިންގެ ްސަރުކާުރގެ ވަކިހިސާބަކުން

ްދިވެހިރަ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ އްޔިތުންނަށްްއެހެންވީމަ،

ްމިް ްއުފައްދަާވ ްކޮމިޝަންަތއް ްމި ްދޫނުކޮށްަލށްވަްއޗޭ. ްމިކަން އެހިސާބުން

ްސަރުކާރުެގް ްރަނަގޅަްށ ްއެްއޗެހި ްާޤނޫނުތަކާ ްމިބުނާ ކޮމިޝަންތަކުަގއި

ްފަށްޓަވާކަްން ްޢަމަލުކުރަްއވަްނ ްެއއަށް ްަހއްދަވާ ްބޭފުޅުން ްތިއްަބވާ  1150ވެރިނަށް

ްއެ ްގާމުކުރަްނާވނެއޭ. ްފައިާދއެްއްދިވެހިރައްޔިތުން ްީމގެ ހެންނޫނިްއޔަކާ

ްމިކަހަލަް ްއެަބހުރޭ ްދިވެހިރާއްޭޖގައި ްމިހާރުވެސް ްއެއީ ނުނިކުންނާނެއޭ.

ްދަންނަވާލަންް ނުޑ ްއަުޅގަ ްމިސާލަާަކަށް ްއުފެދިފައި. މުޢައްސަސާތަކެއް

ްވާހަަކް ްކޮރަްޕޝަންގެ ްއެންޓި ްވާހަކަ. ްކޮރަޕްޝަންގެ ްމި ބޭނުންވަނީ

ްހިތާމަ ްވަާަރަށް ްޖެހެނީ.ްދަންނަވާލާއިރުަގއި ްދަންަނވާލަން ްވާހަކައެއް  1155ހުރި

ްއިދާރާތަުކެގް ްއެކަމާބެހޭ ްމަޖިލީހަށްވެސް ްރައްޔިތުްނެގ އެންމެކުޑަމިނުން

ްކޮންމެދުވަހަުކް ްއެާއއެުކގަިއ ްހަމަ ްއަނެއްކާ ްދެން ްޙާޒިރުނުކުެރވޭ. ވެރިން

ްއެންިޓް ްރަެށއްެގ ްެއވެނި ްރަށެާެއްެގ ްމިެވނި ްޚަބަރުކިޔާެނ ރޭޑިޯއއިން

ް ްމަޢުލޫމާތުްކޮރަޕްޝަންއާއި ްރައްޔިތުްނނަށް ްބާްއވަިއގެން ްސެމިނާއެއް ބެހޭ

ްބޮޑަްށް ާަރަށް ްވަ ްއޮުޅވާލަމުންދާކަން ްޮއޅުވާލުންަތކެއް ްމިކަހަލަ  1160ދީފިއޭ.

ްފާހަގަކޮށްލަންް ްމިނުކުާތ ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީމަ، ފާހަގަކުރެވޭ.

ްޚަބަރުަގިއް ްއެއީ ްހެދިޔަކަސް ްހަމަ ްއަދި ްކޮމިޝަންތަކެްއ ބޭނުންވަނީ.
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ްލިބެންވާްއެވާ ްރައްޔިތުންނަށް ްކޮމިޝަންތަކުން ްެއީއކީ ްގޮިވޔަކަސް ހަކަަތކަށް

ފައިދާއެްއްލިބެނީކީނޫނޭ.ްއެަފިއދާްލިބޭނީްއެފައިދާްަރއްޔިތުްނނަށްްދޭންތިބިް

ްޑިމޮކްރަސީް ްނުގެެނޭވނެ ްޑިމޮކްރަސީއެއް ްދީގެންނޭ. ްއެފައިދާ  1165މީހުން

ްފާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެީއ ްމީހަކަށް. ްނެތް ްހިތްވަރު ހަގަކޮށްލަްންގެނައުުމގެ

ްނުގެނެވޭނެ.ް ްޑިމޮކްރަީސއެްއ ްއެދުމެއްަގއި ްއަމިއްލަ ބޭނުންކަމެާެއް.

ްފުއްދާދެވޭީން ްފުރިހަމައަްށ ްވަޢުދުތައް ްމިވާ ްައޅުަގނޑުމެްނ ރައްޔިތުންނަށް

ްދެންް ްނުތިބޭނެ. ްމިތާކު ްއަޅުަގނޑުމެންނެއް ްކުރެިވގެން. ްރަނގަޅަށް މިކަން

ްއަޅުް ްއެވާހަކަ ްދިވެހިރައްޔިތުން. ްހަމަްތިބޭނީ ނޑު  1170ގަ

ްހަނދާންކޮށްލަދޭންވެގެން.ްޝުކުރިއްޔާ.

ް

ްަޢބްދުް ްމެްނބަރު ްފާދިއްޮޕޅު ްއެންމެهللا ްހަމަ ނުޑެވސް ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްިޢއްަޒތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ .`ް

ްއެގޮތުްންްވާހަކަދެއްެކވުން:ްޢަލީް ްހޯާދލީ. ްފުރުޞަތެއް ްބޭނުމުގައި ްދަންނަވާލުުމގެ ވާހަކަެއއް

ްޑްރާްފޓް ްދަންަނވާނީ ްގޮްތްއަޅުަގނޑު ްއޮތް ްޑްރާފްޓްކޮށްަފއި ްކޮމިޓީން  1175ކުރާ

ނުޑްދަންނަވާލަންް ްބާބުތަކަށް.ްއެހެންނަމަވެސް،ްއަުޅގަ ްމި ްރަނަގޅޭ ވަރަށް

ނުޑްފާހަގަކޮށްލަްން ްއަުޅގަ ްތަފާތު.ްއެގޮތުން ްއެބަހުރި ްކޮމިޝަންތައް ބައެއް

هللاްޕްރޮސިކިއުޓަރްޖެނެރަލް،ްމިާބބަށްްހދ.ގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެްނބަރުްޢަބްދު

ްހަަމްްނަޞީރު ްއަދި ްތާއީދުކުެރވޭ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުމަށް ހުށަހެޅުއްިވ

ްހުށަހެޅުއްިވް ްޝަފީޤް ްއަޙްމަދު ްމެްނބަރު ްމުލަކަތޮޅު  1180މިއާއެކު

ް ްމިބާުބގެ ްއެއީ ްތިީރގައިިމވާގޮތަްށ4ްްހުށަހެޅުންވެސް. ްމާއްދާ ވަނަ

ް ްޖެނެރަލްގެ ްޕްޮރސިކިއުޓަރ ްއެީއ ްާމއްދ4ްްާއިޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ

ްމެންބަރުްްއިތުރުކުރަން. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމ.އަޮތޅުގެ ނޑު ްައުޅގަ އެގޮތުން

ްޖިނާީޢް ްފަށާފައިވާ ްހިންގަން ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވަނީ، ްޝަފީޤް އަޙްމަދު

ްވާހަަކް ްާތއީުދކުރާ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްމިބާބަށް ްމުރާޖަޢާކޮށް،  1185މައްސަލައަށް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްޝުކުރިްއާޔ ްނިންމާލަން. ްާވހަކަ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ދަންނަވަމުން

ްސް.ްރައީ

ް
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ް ްނިޒާުރ ްމޫސާ ްމެންަބރު ްމިނިވަންްފެލިދެއަޮތޅު ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ .`

 1190ްމުސްތަޤިއްލު

ްމިގެންދާްްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހަދަމުން ްމިހާރު ްައޅުަގނޑުމެން ކޮމިޝަންތަކެއް

ނޑުމެްން ްއަޅުގަ ްއިތުރުވެގެންާދކަމީ ްބަޔަްށ ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްކަމެއް.ް ްއުފާކުރަންޖެހޭނެ ްވަރަށް ްމީހުންވެސް ްހުރިހާ ޙަޤީޤަތުގަިއވެސް

ްއަިއްސް ްމިފަހަކަްށ ްރާއްޖޭަގއި ނޑުެގ ްއަުޅގަ ޙަާަޤީޤަތުގައި

ްފެންނަ ްތެޭރަގިއްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްބަދަލުތަކުގެ ްއިޞްލާޙީ  1195މުންމިދާ

ްވަާަރަށްް ްތެރެއިން ްބަދަލުތަކުގެ ްބޮޑެތި ްމިގެެނޭވ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްދިވެހިނަށްް ްމިކަމަކީ.ްއަޅުަގނޑުެމން ްކަމެއް ްމުހިންމު ްވަރަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ

ްކުރިއަްށް ްމިކަންަކމުގެ ްކުރިއެރުާމއި ްތަރައްޤީާއއި ްލިބެމުންއައި މިހާހިސާބަށް

ްލިބެމުންދާނެްއަޅުގަް ްއަޅުަގނޑުމެންނަްށ ްއަދި ްއިތުރުކޮްށލެވޭ. ނޑުމެންނަށް

ްކަންތައްތަްއްމީގެތެރެއިްން ްލިބިގެންދާނެ ްއަޅުަގނުޑމެން ްޙައްޤުތަާކއި  1200އިތުރު

ްކޮމިޝަންތަކެއްް ްމިހުރިހާ ްއެހެންވީމަ، ްއާެދ، ޙާސިލުވެގެންދާނެ.

ްޮކމިޝަންއާއި، ްކޮރަޕްޝަްނ ްއެންޓި ްކޮމިޝަްނާއއި، ްސިވިލްސަރވިސް

ް ްކޮމިޝަނަރ، ްއިލެކްޝަން ްއަިދްޖުޑީޝަލް ްކޮމިޝަން ސަރވިސް

ްމިބައިތަކަީކް ްފަދަ ްޖެނެރަލް ްއޮިޑޓަރ ްަފދަ، ްޖެނެރަލް ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްާއދެ، ްކަންތައްަތއް. ްފާހަގަކުރެވޭ ްމިގޮތުން  1205އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްމުހިންމުް ްަވރަށް ްޙަޤީޤަތުގަިއވެސް ްއެދުނީ ްފުރުޞަތަާަކަށް ދަންނަވާލަން

ްނު ްެއގޮތުން ްފާހަގަކުެރވޭތީ. ްައޅުަގނޑަށް ްކުތާއެއް ސަރވިްސްޖުޑީޝަލް

ކޮމިޝަންްއެކުެލވިގެްނވާގޮތަްށްބަލާއިރުގައިްއެހެންްހުރިހާްކޮމިޝަންތަކާިއް

ްގޮތަކަްށް ްތަފާތު ްގޮާތއި ނަޑއަޅާފަިއވާ ްކަ ްމެންބަރުން އަޅުަގނޑުމެން

 1210މިޝަންތަކަކަށްްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްމިކަންްފާހަާަގަކުެރވޭ.ްއެހެންްހުރިހާްކޮ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްްެއްކޮމިަޝންތަކުގަިއްހިމެނޭްބޭފުޅުންގެްއަދަދަށްްމިތިބީް

އަޅުަގނޑުމެންނަށްްަކނަޑއެިޅފައިްއޮނަހިރިްއަދަދުތަކުން.ްެއހެންނަމަވެސް،ް

ް ްކޮމިޝަންގަިއ ްމ17ްްިމި ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްތިއްބަާވގޮތަކަްށ ބޭފުޅުން

ް ްމިއީ ްމިއޮތީ. ްކޮމިޝަންތަކާިއްޑްރާފްޓްކުރެވިަފއި ްމިކަހަލަ ޢާންމުކޮށް

ްޚިލާފުް ްައދަދާއި ނަޑއަޅާ ްކަ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްމިތަންތަނަށް  1215ކޮމިޓީތަކާއި
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ނޑުމެންނަށްްމިކަންްކުރެވިފައިްމިއޮތީ.ްމިއީްއަޅުަގނޑުމެްން ގޮތަކަށްްއަުޅގަ

ވިސްނާލަންޖެހޭނެކަމެާެއް.ްމިްކޮމިޝަނުގެްމަސަްއކަތްތައްްުކރުމުގައިްހަަމް

ް ްއެހެންވީމަ،ްޔަޤީނުންވެސް ްކުރިމަތިވެދާެނ. ްދަތިތަކަކާއި ްޮއވެެގން މިގޮތަށް

ްހައްލުކުރަްން ްގޮތަކުްނ ްކޮންމެވެސް ްޖެހޭނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ މިކަން

ްފާސްކޮްށފިކަމަށްވަންޏާް ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިޮގތަށް ްދެން ްމިކަން  1220ކަންނޭނގޭ.

ްގަވާއިުދަގއިް ްކޮމިޝަންއާއިބެހޭ ްމި ްކަމަކީ ްކުރަންޖެހޭނެ ދެން

ްލިޔަންޖެހޭނެ.ްމިކަމާބެހޭ ްވާހަކަތަކެއް ްތަފްސީލުކޮށް ްވަާަރަށް ގޮތުން

ްއެވާަހކަް ްނުކުތާައަކށްވާތީ ްފާހަގަކުރެވޭ ނޑަްށްހަމަ ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،ްމިއީ

ްމިް ްފާހަގަުކރެވޭގޮުތަގއި ނޑަށްެވސް ްއަޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް، ދަންނަވާލީ.

ްކަންތަ ްޑްރަފްޓްކުރެވިަފއިހުރި ްިމހާރު ްބެހޭގޮތުން  1225އްތަކަީކްކޮމިޝަންތަކާ

ްސަބަބުންް ްމީގެ ްޑްރާފްޓްތަކެއް. ްރަނގަޅު ްވަރަށް ްހަމަ ޙަޤީޤަތުގަިއވެސް

ްކުރުމުަގިއް ްމިކަންކަން ްހިންގުމާއި ްކޮމިޝަންތައް ްމި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއެކަްން ްއެހެންީވމަ، ްޙާސިލުވެގެންދާނެ. ްކަންތައްތަެކއް އިތުރު

ްއެާެދުނީ ްފުރުޞަތަކަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްޝުކުރިްއާޔްފާހަގަކޮށްލުމަށްޓަކަިއ .

 1230ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްއެްއެޗްއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކުޑަުކޑަ ްއަޅުަގނޑު ްޝުުކރިއްޔާ. ްވަރަށްޮބޑަށް އާދެ،

ނުޑް ްއަޅުގަ ްދެން ްނިސްބަތްކޮށެއްނޫން. ްމެންބަރަކަށް ްވަކި ދަންނަވާލާނަން.

ްމިހާރުް ްމިުއޅެނީ. ްބޭނުންވެގެން ްދަންނަވާލަން ްއަޅުަގނޑު އެދެމޭ

 1235ޖިލީހުގައިްމިއޮތްްެއުކވެރިްރޫޙުްއޮތްގޮތަށްްާބްއވަިއގެންްގެންދެވޭެނގޮތަށްްމަ

ްެއއީް ްގެްނދިއުން. ްބިނާކޮްށގެން ްައމާޒުކޮށްގެން ްވާހަކަަތއް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްރޫޙެއްަގއިކަްން ްއެުކވެިރ ްވަރަށް ްއެނޭގ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްކުރެވެމުންދަނީ.ްއެް ްމިމަސައްކަތް ްމިހާރު ހެންވީމަ،ްވަިކްއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްދިއްކުރުމޭް ްއިނގިިލ ްނުވަތަ ްއަތްދިއްކުުރން ބަޔަކާދިމާލަށް

ްގޮތަްށް ްނުވާނެ ްއެހެން ްއެކަމަކު، ްމިއުޅެނީ.  1240ދަންނަވާކަށެއްނޫން

ްގެންދެވޭެން ްޮއެވގެން ްމިގޮތުގައި ްމާޙައުލު ްއެުކވެރި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްބިާނުކރެއް ްވާަހކަފުާުޅުތައް ްމެންބަުރންގެ ްިޢއްޒަތްތެރި ްއެީއްގޮތަކަށް ވުން
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ްއެުކވެރިކަްން ްިމ ްއެހެންވީމަ، ްކަމަކަްށވެގެންދާނެ. ްމުހިންމު ވަާަރަށް

ްދެންް ްދަންނަވާލަމުން، ްބޭނުންތެރިކަމެކޭ ްވަާަރަްށ ްއެއީ ދެމެހެއްޓުން

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްެތރި ްކޮޅުމަޑުލުގެ ްއަުރާވނަން ްފުރުޞަތު  1245އަޅުަގނޑު

ްރިޔާޟްްރަޝީދަށް.ް

ް

ްބަހައްޓާނަން.ްޢިއްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްޢަމަލު ްއަޅުަގނުޑގެ ްތިވިދާުޅވިގޮތަށް ްރައީްސ، ްޒަތްތެރި

ްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިހާރު ްދަންނަވާނީ ްއަޅުަގނުޑ ްއެންމެފުރަތަމަވެސް ކޮމިޝަންެގްޖުޑީޝަލް

ްއެޑްރެހާޭއް ްނަމާއި ްޭއގެ ްއަތުރާލިއިރުަގއި ްމެންބަރުން ްއެ ްނޫނީ  1250މަޤާމުތައް

ްބޭފުޅު ްހުރިހާ ްއެހެން ްއެއީްނެތީ. ްޖަހާލީމަ. ްއޮތީމަ. ްފެންނަން ްމިތަނުން ން

ނޑައެިޅގެންްއެަބއޮތް.ް ރައްޔިތުންެގްމަޖިލިސްގެްަރީއސްގެްވާހަކަްީމގައިްކަ

ްވާަހަކް ްމުޙަންމަދުްޝަރީފްގެ ްމެންބަރު މިސާލަކަށް،ްތ.އަތޮުޅްޢިއްޒަްތތެރި

ްގޮަތކީ.ް ްރަނަގޅުވާނެ ްއެންމެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިއީތޯ ްއެަބއޮތް. މީގައި

 1255ޅުަގނޑަށްްެއއްގޮަތކަށްވެްސްޤަބޫލެއްްނުކުެރވޭ.ްއެހެްނވީމަ،ްއަުޑއަހާލަންްއަ

ްމުޤައްރިުރް ްކޮމިޓީެގ ްޑްރާފްޓިްނގ ްޑްރާފްޓްކުރެއްވިިއރުގައި ްމި ބޭނުން

ްކުރަމުންދާގޮތްް ްމިކަން ްތަންތާގައި ްއެހެން ްދުނިޔޭގެ މިންވަރަާަކަށްތޯ

ްސަރވިްސ، ްމި ްނުކުރެވޭ ްޤަބޫލެއް ްައޅުަގނަޑކަށް ޖުޑީޝަްލްްބެއްލެވީ.

ްަޢދްލުއިން ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްިމގޮތަްށްއޮެވގެން ފުްޞާކޮމިޝަންްސަރވިސް

ްކަންތައްތައްް ްކުރާ ްއެމީހުން ްމިކަންތައްތައް ްޙާލަތާ ްތަންތަނުގެ  1260ޤާއިމްކުރާ

ްމިހާުރް ްއެއީ ްކުރެވިދާނެކަމަކަށް. ްމިކަންތައްތައް ްމޮނިޓަރކޮށް ބަލާ

ްހުން ްމިހާރު ްަރއީސަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ްބޭފުޅާވެްސްރައްޔިތުންގެ ނެިވ

ްދެްން ްކޯުޓގަިއްއުުޅްއވަނީ.ްއެާޙލަތުގައި ްގޮަވިއގެން ްމެންބަރެއް މިމަޖިލީހުގެ

ްވިސްަނވާ.ްއެހެންވީމަ،ްމުސްތަޤްބަލުަގިއްރައްޔިތުްނގެް ކަންތައްވާެންގޮެތއް

ްމުޢައްސަސާތަކަްށް ްމިކަހަލަ ނޑިޔާރުންނާިއ ްފަ ްމެންބަރުންނަކީ  1265މަޖިލީހުގެ

ްމީހުން ްޢައްޔަންކުރާ ްޤާޟީންްމީހުން ްިމދަނީ ްއަެނއްކާ ްއެމީހުން ްކޮށްފައި .

ްބޭނުންވާގޮތަްށް ްއޭަނ ްލަިއގެން ްއަތްމަްއޗަށް ްއެދުްނ ްއަމިއްލަ ކުރިމައްޗަށް

ްމިކަންކޮށްގެެންއް ްމިގޮތަށް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްނިންމަން. ކަން

ްބޭނުންވާް ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްރަްއޔިުތންނަކަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ
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ްނުލިބޭނެޞާޢަދްލުއިން ްއޮންނާކަށެްއްފު ްމި ްިމގޮތަށް ްއެހެންވީމަ، .1270 

ްގޮތަްށް ްިވދާޅުވި ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުކުރަްނ. ްތާއީެދއް އަޅުަގނޑު

ްދައްކާކަެށްއް ްވާހަަކ ްމީހެްއގެ ްވަކި ނޑު ްައޅުގަ ްވާހަކަަދއްކަނީ. އަޅުަގނުޑ

ް ްމިހާރު ްބޭނުމެއްނޫން.ްހަމައެއާުކގައި ްިމްޖުޑީޝަލް ްގޮތުން ްއޮތް ކޮމިޝަން

ްޢި ްއަޙްމަދުްމަޖިލީހުގެ ްެމންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހއ.ގެ ްމެންބަރެއް އްޒަތްތެރި

ް ްވަޑަިއަގންނަވާ ްކޯޓަށް ްޮކންމެދުވަހު ްއެމަނިކުފާނު  11ް1275މުޢިއްޒު.

ްޝާޙީންް ްެމންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްރ.އަތޮުޅގެ ްއިނދެފައި. ްމިތާ ޖަހާއިރަާަށް

ްއެތަނަށްް ްއެބޭފުުޅން ްޯކޓަށް. ްވަަޑިއގަންނަވާ ްކޮންމެދުވަހު ޙަމީދު

ްމުސްތަޤްބަލުަގިއްވަަޑއި ްނޫން. ްމިހާރަކު ްމުސްތަޤްބަލުަގއި ގަތީމަ

ްގޮތުަގިއް ްމެންބަރުންގެ ްމަޖލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްތިއްބަވާފައި މިމަޖިލީހުގައި

ްދާނެގޮތެްއް ްޙާަލތު ްވަަޑިއގެންފިއްޔާ ްއެތަނަށް ްއެބޭފުޅުން ްދެން  1280ތިއްބަވާފައި

ނިޑޔާރަުކްވިދާޅުވެަބއްަލވާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްކިހިެނއްތޯްޤާޟީާަ ައކުްފަ

ްނިންމައިފިމަކަމަށްް ްނިންމާނީ. ްއިނދިކޮާަޅަށް ްއެމީހުންނާ މައްސަލަ

ްއިުތބާރުނެތްކަމުެގް ްއެމީހުންގެ ްމިތަނަށްއައިސް ްއަނެއްުދވަހު ާެއްޔާ ވެއްޖެ

ނޑުމެްނެގް ްައޅުގަ ްސޮއިކުރާނެ. ްމީހުން ްތިންހަތަރު ވޯޓުލާނެ.

ްއެހީތެިރން ްއޭނަގެ ްއޭަގއި. ްސޮއިކުރާެނ  1285ސޮއިކުރާެންްމެންބަރުންވެސް

ްކޮްށފިކަމަށްވަންާޏް ްމިކަން ްގޮތަކަްށ ްމިކަހަލަ ްއެހެންވީމަ، އޭަގއި.

ްރައީްސ،ް ްިޢއްޒަްތތެރި ްއެހެންވީމަ، ްނުކުްނނާނެ. ްމިގޮތަށް މިމައްސަލަ

ްތަންތަނެއްގަިއް ްކޮްނ ްކުރުމުގައި ްޑްރާފްޓް ްމި ްމިއެހީ ްައޅުަގނޑު އެހެންވެ

ްހިނގިް ްަކންތައްތަކެއް ްކޮން ްތަންތަނެއްގައި ްހަމައެއާކުްކޮން ްބެލީ. ގޮތަށްތޯ

ްފުރުޞަތުް ްއަޅުަގނޑުމެންނަްށ ްޭބނުންވަނީ ްދަންނަވަން  1290އަޅުަގނޑު

ްދިނީް ްމިއަށް ްއެއްިޗއްސަށް، ްމިކަހަލަ ނޑުމެންަނށް ްއަުޅގަ ނޯންނަގޮތަށް

ް ްދިނީ 14ްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްނޫނީ ްފުރުޞަތެއ12ްްްގަިޑއިރު ގަިޑއިރުެގ

ްއަޅުް ްދިންއިރުގައި ްދިނީ. ްމިއޮތީްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ނޑުމެންނަށް ގަ

ްައޅުަގނޑުމެންނަކަްށް ްޑްރާފްޓް. ްދެ ްއެބައޮތް ްމިވެސް. ްމިއޮތީ އޮޅުވާލާަފއި

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެންމެފަހުން ްފޮނުވަންވީ. ްޑްރާފްޓަށްަކން ްކޮން  1295ނޭނގުނު

ްބާޠިލުވެެގްން ްއެްއޗެްއ ްހުރިހާ ްހުރި ްޑްރާފްޓުގައި ްހުރިހާ ްފޮނުވި މިތަނަށް
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ްމިހެންހުރި ްއެހެންވީމަ، ްޢިއްޒަތްތެިރްްއެދިޔައީ. ްކޮށްފައި ްމިހެން ކަންތައް

ާެއްވެސްްމީހަުކް ރައީސްްވިދާުޅެވގެނެއްނުވާނެްއަޅުަގނޑުމެންްކައިީރަގއިްއެ

ްކަންތައްތަކެްއް ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްކުރާށޭ. ްކަންތައްަތްއ އަމާޒުނުާވގޮތަށް

ްމިކަްން ްދައްަކއިގެން ްމިތާ ްވާހަކަ ްމީހުންގެ ްކުރި ްއެކަން  1300އަމާޒުކޮްށގެން

ްނޯންނާނެ.ްރަނގަޅުވާނީ ްގޮެތއް ްރަނގަުޅވާނެ ްމިކަން ްއެނޫްނގޮތަކަްށ .

ްރައީސް،ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްނެތް. ްމައްސަލަެއއް ނޑަކަށް ްއަުޅގަ އެހެންވީމަ،

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެހެްނވީމަ، ްކުރާނަން. ްކަންތައް ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮތަކަށް ވިދާޅުވި

ްއެްއވެސްްމީހަކާްދިމާލަށްްމިރޭްއެްއވެސްްެއއްެޗއްްނުދަންނަަވން.ް

ް1305 

ްވަގުުތްްްސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާ ްމިހާރު ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްުޝކުރިއްޔާ ްބޮޑަށް ްވަރަށް އާދެ،

ްހަމަވެއްޖެްއިނގޭތޯ.ް

ް

ްއަދިްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްޤަބޫލުކުަރއްވާނެ. ްެއކަން ްމެންބަރުންވެސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްތިހުރިހާ

ްނަމެއްެވްސްކުރިއަށްއޮތްާތަގއިވެްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމީެހއްެގ ްއެްއވެސް ްައޅުަގނޑު  1310ްސ

ްމިތާނގައިްނުދަންނަވާނަން.ް

ް

ްޝުކުރިްއާޔްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިނގޭޯތ ްހަމަެވއްޖެ ވަގުތު

ްފައިޞަްލް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްފުވަްއމުލަކުގެ ްމެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި

 1315ްމް.ޞީާީނަ

ް

ްކޮމިޝަންގެްްބަރުްފަިއޞަލްްފުވަްއމުލަކުްމެންް ްބުޙުސްކުރަމުންދާ ްމިހާރު ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ނުޑްގޮތަކަށްްވަރަްށްްނަސީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ޑްރާފްޓަށްްބަލައިލާއިުރްައޅުަގނޑުްދަންނަވާީންމަިއގަ

ްކޮމިޝަންތަކެއްެވސް.ް ްހުރިހާ ްހުރީ ްޑްރާފްޓްކުެރވިފަިއ ރަނގަޅަށޭ

ްހަމައެް ްިސވިލްސަރިވސްްއަޅުަގނޑު ްބޭނުންވަނީ ްފާހަގަކޮށްލަން  1320ކަނި

ވަނަްާމްއދާގެް)ށ(ްގެް)ނ(ްށްްގދ.ެގްޢިއްޒަތްތެިރ4ްްކޮމިޝަން.ްއާދެ،ް

ްސިޔާީސް ްއާދެ ްއިޞްލާޙަށް. ްހުށަހެޅުއްވި ްޢަލީ ްވަޙީދު ްމުޙަންމަދު މެންބަރު

ްނުކުރުމުެގް ްނުަވތަ ްތާއީދުކުރުުމގެ ްވަިކކަމަކަށް ްނުވަތަ ްޕާީޓއަކަށް ވަކި



 50 

ްސަބަބުން ނޑުް، ްއަުޅގަ ްބޭނުންވަނީ. ްބަލާލަން ނުޑ ްައުޅގަ މިތަންކޮޅަށް

ްމައްސަލަތަްއް ްމާބޮޑަްށ ްތާއީދުކުރުމަށްވުރެ ްމި ްޙަޤީޤަތުގައި  1325ދަންނަވާނީ

ނޑުމެންެގް ްއަޅުގަ ްމިއީ ްސަބަބުން. ްތާއީދުުނކުރުމުގެ ްއެބަހުއްޓޭ ދިމާވެފައި

ްުމއަްއޒިފު ްގިނަ ްވަރަށް ްސަރުކާރުެގވެސް ްދިވެހި ްއަދި ންނަށްްއަތޮޅުތަާކއި

ްވިސްާން ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިކަމަށް ްމަްއސަލައެއް. ްއޮތް ްދިމާވެފައި މިއަދު

ްބޮޑަްށް ްވަރަށް ްއަރިހުންވެސް ްމެންބަރުންގެ ްޢިްއޒަތްތެިރ ްހުރިހާ އަޅުަގނޑު

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްވޯޓުދިނުމަށް. ްއަދި ްާތީއދުކުރައްާވ ްއިޞްލާޙަށް ްމި  1330އެދެން

ްއާެދ، ްފާސްކުރާ ްމި ްމިރޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ބަުޙސްކުރަމުންމިދާްްރައީސް،

ްދަންނަވާނީް ްއަޅުަގނުޑ ްފާސްވެއްެޖކަމަށްވަންޏާ ކޮމިޝަންތައް

ްއަދިް ްހޯދައިދީ ްޙައްޤުަތއް ްގިނަ ްވަރަށް ްރައްޔިތުްނގެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްޤާއިމްކުރުމަށްޓަކަިއް ްހަމަހަމަކަން ްނިންމާ ްމައްސަލަަތއް ޢަދްލުވެރިކަމާއެކު

ްއެޅިގެން ްފިޔަވަޅުަތެކއް ްމުހިންމު ްއަޅުަގނޑުމެްންވަރަށް ްއާދެ،  1335ދާެނއޭ.

ްނިންމުމަށްް ްއިޞްލާޙުކޮްށ ްއެއްކޮށް ްމަަސއްކަްތ ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ނަޑއަޅާފަިއވާްުދވަސްްމިަވނީްއަޅުަގނޑުމެންނާްައއިސްްބައްދަލުކޮށްފައި.ް ކަ

ްއާދެ،ް ްެގންދާއިރު ްކުރިއަށް ްމަސައްކަތް ްއަޅުަގނޑުމެްންމި ވުމާއެުކ،ްމިރޭ

ްވޯަޓށް ްކަންަތއް ްއެަބްްފާސްކުރުމުގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ އަހަމުންދާއިރު

ްިމް ްއާދެ، ްމިރެއަށްވެްސ ްމިރެއިން ްމިމަސައްކަްތ  1340ވިސްނަންޖެހޭ

ްގޮތަކަްށް ްނިންމޭފަދަ ްއެއްކޮށް ްމިބާބު ްމަސައްކަްތތައް ކޮމިޝަންތަާަކުގެ

ްވަރަށްް ްއަރިހުން ްމަނިކުފާނު ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންެވ، ްއެއްެސވުމަށް. ވޯޓަށް

ް ްމި ްއެދެން ްމަސައްކަްތްއަދަބުވެރިކަާމއެކު ްމިބާުބެގ ްއެއްެސވުމުަގއި ވޯޓަށް

ްއެްއކޮށްްނިންމޭނެފަދަްގޮތަކަށްްކުރިއަށްްގެްނގޮސްދެްއވުމަށް.ްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް1345 

ްއަޅުަގނޑުމެްންްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ .`ް

އްަބއިްފާސްކުރުމަށްްަތްއޔާރުާވއިރުަގިއްޤާނޫނުއަސާސީެގްއެންމެްމުހިންމުްއެްވާހަަކދެއްެކވުން:މަނިކުް

ްއަންނަކަހަލަް ްއަތަްށ ނޑު ްޭމގަ ްޤާޫނނުއަސާސީގެ ްދަންނަވާނީ އަޅުަގނޑު

ްވަާަރަށްް ާެްއޖެ ްވިދާުޅވެ ްރައީްސ ްިޢްއޒަތްތެރި ްކޮްށގެންނުވާެނއޭ. ކަމެއް

 1350އެުކވެރިްމަޙައުލެްއގައޭ.ްއާދެ،ްއަޅުަގނޑަްށވެސްްއެބަފެނޭްމިތަނުންްއެހެންް
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ްނުފެންނަ ްއެިކްްރޭރޭ ްިމތަނުގައި ްބޭބޭފުޅުން ްގޮތްގޮތަށް ްތަފާތު ގޮތަށް

ްއެއްަބއިވަންަތް ްހަމަ ްއިނގެނީ ްއޭެގއިން ްވަަޑއިގެންަނވާކަން. ކޮޅަކަށް

ްާޙސިލުކުރުމަށްޓަކަިއް ްކަމެއް ްވަކި ްހިތަށްއަރަނީ. ރޫހެއްބާއޭ

ްވަިކް ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްއުޅެނީބާއޭ. ްަވގުީތގޮުތން އެއްަބއިވެަލއިގެން

ްިލޔެ ްނުނިމޭ.ްއެްއޗެއް ްއެކަެމއް ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  1355ލުމަކުން

އަޅުަގނޑުމެންްމިރޭްމިްއެކުލަވާލާްކޮމިޝަންތަކަކީްއަދިްޭއެގްމަޤާމުތަކަކީް

ްފައިދާައކާިއް ްޮބުޑ ްވަރަށް ްރައްޔިތުންނަށް ްާރއްޖޭެގ ްމުޅި ްސަބަބުން އޭެގ

ްޢަދްލުއިން ްހަމަގަިއވުންެވްސްޞާކުރިއެރުމެއްލިބި ްޤާއިމްކުރެވޭނެ، ފު

ްމަޤާމުތަކަކަށްްބާބަކަ ްމާއްދާތަކަކަށް، ްނުވަތަ ްބާބުތަކަާަކަށް ްނުވަތަ ށް

ްޤަބޫލުކުރަންް ްއެންމެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަރީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި  1360ވެގެންދާނެ.

ނޑުމެންެގް ްއަޅުގަ ްނެތް. ްޢަދްލުއިންސާފެއް ްތެރޭގައި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއެ ްތެޭރގައި ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްނެތް. ްއެއްަބިއވަންތަކެްއ ަކކުްތެރޭގައި

ްަޙޤީޤަތުގަިއވެްސް ްނެތް. ްގޮތެްއ ްހޯދާނެ ްަޙއްޤުތަްއ އަނެކަުކގެ

ްޢިނާޔަތްތަކާިއް ްއެހެްނވެސް ްއަދި ްަޙްއޤުާުތަކާއި ްތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްދެކެނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްވަިކބަޔަކަށް. ްލިބެނީ ްކުރި  1365ކަންކަމުގެ

ްއަދި ްހަދައިފިްއާޔ ްޤާޫނނުއަސާސީެއއް ްތިބެގެން ވެްސްއެރޫޙުަގއި

ްެއއްބަިއވެލާފަިއް ްހޯދުމަށްޓަކައި ްވޯުޓ ްހެދުމަށްޓަކަިއ، ޤާނޫނުއަސާސީ

ްރައްޔިތުންނަށްް ްެއްއޗަކުްނ ްއެއްލާ ްއެނބުރި ްފަހަތަށް ްނުކުމެފައި މިތަނުން

ްއަނެއްް ްއަޚް ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްވެދާނެއޭ. ްގޮތެއްވެސް ޢިއްޒަތްތެިރްްކޮންމެފަދަ

ް ްގޮުތގައި ްވިދާޅުވި ްހެދުމަމެންބަރު ްޙަޤީީޤްޤާނޫނުއަސާސީ ްއޭެގ  1370ށްފަހުގަިއ

ްއުޅެގެްނ.ް ްހޯދަން ްއެ ްރައްޔިތުާުން ްހިފޭނީ ްރައްޔިތުންނަށް ބޭނުން

ްެއއްެޗްއް ްެއްއވެސް ްލަިއގެން ްތަބަކަކަށް ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްމި މިހާތަނަށް

ްއެވާަހަކް ްނިމިފައި ްނާއިބަކުެވސް ްބަންޑާރަ ްކޮންމެ ގެނެސްދީފައެއްނެތް.

ްމާކުރިން ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްމަގުމައްަޗްށްްވިދާޅުޭވ. ްއެނގިެގން އެކަން

ްއަދިވެްސް ްކަންތައްތަކެްއުކރީ. ްމިހުރިހާ ްމުޒާހިރާޮކށް ްހަޅޭއްލަވާ،  1375ނިކުމެ

ްތައްޔާރުް ްއެަކމަށް ްމަރުވާންޖެހުނަސް ްމަގުމަީތަގއި އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ

ްއެގޮތަށް.ް ްއުޅޭީނެވސް ްއަޅުަގނޑުމެން ްހޯދުމަށްޓަކައި. އެކަންކަން
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ްަބޔަ ްވިޔާނުދާ ްއެީއީކްފަހަރެއްގައި ްއެަކމަކު ްވެދާނެ. ކަށްެވސް

ްދުވަސްތެރޭަގިއް ްހަތަރުއަހަރު ްދެތިން ްވޭުތވެދިަޔ މައްސަލަެއއްނޫން.

ްއެއްޕާޓީް ްމިފެންނަނީ. ްމިތަނުން ްމިރޭ ްނަތީޖާއަީކ  1380ކުރިމަސައްކަުތގެ

ްނަަގިއް ްއިޞްލާޙުަތކާެއއްޗިހި ްގޮސް ްދުވެފައި ްހީ، ްއަތުުގޅާ އަނެއްޕާީޓއާއި

ްެއއް ްއަެނއްބައި ްެއްއަނެއްަކއި ްއޭެގއިން ްކުރާތަން. ްއެކަން ްލާ ިޗހި

ްމުްސުކޅިވެފަިއްހުރިް ްމިރާއްޖޭަގއި ްާމދަމާވެސް ްއަޅުަގނޑުމެން ދޭހަކޮށްދެނީ

ްއައީމަވެްސް ްއެބާބު ްހަމަ ްވެރިކަމަށްނުލުމަށްޓަކަިއވެސް މީހަކު

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްެއއްބަިއވާނެއޭ. ްއުޅޭނެއޭ. ްައޅުަގނޑުމެްނ  1385އެކަމުަގިއވެސް

ްދަްއކައިދޭނަމޭ ްޤާނޫނުއަސާސީްއެކަން ްމީހަކަށްނޫނޭ ްަވކި ްއަުޅަގނޑުމެން .

ްވަކިް ްހަމަ ްެދން ްބާބެއްއައީމަ ްވަކި ްމާދަމާ ްއެއްބައިވެފަިއ ްމިރޭ މިހަދަނީ.

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްދުއްވަިއގަނެގެންުނވާނެ. ްސަލާމަތްކުރުމަށް މީހަކު

ްއެީއއޭ.ް ްއަދާުކރުމަކީ ްވާޖިބު ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްތިިބގޮތަށް ހުވާކޮށްގެން

ްއިންތިާޒރުކުރަމުންދެޭއްދިވެހިރަ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިއަދު  1390އްޔިތުން

ްސަލާމަީތް ްކަންތަްއތަކާ ްސަލާމަތީ ްމިއަދު ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ވަރަށްބޮޑަށް.

ްކަންތައްތަާކް ްަވޒީރުންެގ ްނިންމި ނޑުމެން ްައުޅގަ ްއިހަށްދުވަހު ބާރުތަކާއި،

ްބަލާށޭ ްތިބީ ްދިވެހިަރއްޔިތުން ްނިމިގެންދިޔަިއރުވެސް .ްމިހުރިހާކަމެއް

ްއޮތީް ްލިބުން ްކާމިޔާބީ ްފުރިހަމަ ްއެންމެ ްލިބޭ ްއެމީހުންނަށް އެހެންނަމަވެސް

ްލިބެންޖެހޭް ްމިޤާނޫނުއަސާސީން ްނިންމާ ްމިޤާނޫނުއަާސސީ  1395އަޅުަގނޑުމެން

ްވާޖިބެޭކ.ް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއެއީ ްހޯދައިދިނުމޭ. ްއެމީހުންނަށް ޙައްޤުތައް

ް ްިމއަދު ްސަރުކާުރވެސް ްިދވެހި ގޮތްދޫޮކްށްއެހެންކަމަށްވާއިުރަގއި

ްހަދައިގެންް ްސަރުކާެރްއެވސް ްއެއްަބއިވަންތަ ްބޭނުމިއްޔާ އަޅުަގނޑުމެން

ްިދވެހިރައްޔިތުްން ްމިކަންނުކޮށްފިްއޔާ ްބޭނުންކޮްށގެން މިކޮމިޝަންތަކުގެ

ްއަނަދވަޅަކަށްާދނޭ.ްއެހިސާބުންްރައްޔިތުންވެސްްނިކުންނާނެ.ް  1400އަނެއްާކވެސް

ްދެ ްހުންނާނަމޭ. ްކުީރަގއި ްޭއގެ ްމުޒާހިރާވެްސްއަޅުަގނުޑވެސް ކޮޅަށް

ްކުރާނަމޭ.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަްތތެރިްރައީސް.ް

ް
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ްޢިއްޒަތްތެރިްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޝުކުިރއްާޔ ްއާދެ، ްވަގުުތހަމަވެއްޖެ. ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

 1405ްމެންބަރު.ްމާޅޮސްމަޑުލުްއުތުރުބުރީގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.

ް

ްއެންމެފުރަތަމަްްބުރީްެމންަބރުްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުރުް ނުޑ ްއަުޅގަ ްމިޖަލްސާގައި ްމިޭރެގ ްއައްސަލާުމއަލައިކުމް.

ްްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްކޮމިޝަްންޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ

ްޙަޤީޤަތުަގިއް ްދަންަނވާލުން. ްއެްއޗެއް ްބެހޭގޮުތން އެކުެލވިގެްނވާގޮާތއި

 1410ެއހެންނަމަވެސްްދެންްމިއޮތީްކަންވެްނިމިފައި.ްްއަޅުަގނޑުްވަރަށްްދެރަވަން

ްބޭފުޅުންގެް ްތިޔަ ްހަމަ ްބޭނުންވަނީ ނުޑ ްއަޅުގަ ްހަމަ ނަމަވެސް

ްެއީއް ްސަބަބު. ްދެަރވި ްއަޅުަގނޑު ްދަންނަާވލަން ސަމާލުކަމަށްޓަކައި

ސަރވިސްްކޮމިަޝންްއެކުލެިވގެންވާްގޮތްތަުކގެްތެރޭގައިްއެންެމްޖުޑީޝަލްް

ްރަ ްމިއޮންނަނީ ްމީހަކު.ްފުރަތަމަވެސް ްޢަްއަޔންކުރާ އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 1415މިހާރުވެސްްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާްހަމަްމިޖިލީހަށްވެސްްޢައްަޔންކުރައްވާަފިއް

ްަވކިްން ްކެަޓަގރީއެއް ްވަކި ްއެ ނޑު ްއަޅުގަ ްތެރޭަގއި، ްބޭފުޅުންގެ ތިއްބެވި

ްޮކންވައްތަެރއްެގް ްއޮީތ ްހިތުަގއި ްއަުޅަގނޑުެގ ފާހަގަނުކުރިނަމަވެސް

ްވަރަްށްބޭފުޅެއްކަ ްތީގެތެރެއިން ްޔަޤީނުން ްހަމަ ްބޭފުޅުންކޮޅެއްކަން ްނޫނީ ން

ްވަކިްން ނުޑ ްއެހެންވީމަ،ްއަުޅގަ ްއެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ. ްބޭފުޅުންނަށް ގިނަ

ްވާހަަކ،ް ްާނއިބުގެ ްބަންޑާރަ ްދަޢުލަތުގެ ްދެން ްނެތީމު. ްބުނާކަށް  1420މިހެން

ްކޯުޓްން ްއެ ްތެރެއިން، ނޑިޔާރުްނގެ ްފަ ްހިމެނޭ ްކޯޓުަގއި ސުޕްރީމް

ް ނޑިާޔރުއިންތިޚާބުކުރާ ްވާހަަކ،ްްުއއްތަމަފަ ނޑިޔާެރއްގެ ްފަ ްއެހެން ފިޔަވާ

ްއިންތިޚާބުކުރާް ްކޯޓުްނ ްއެ ްތެރެއިން ނޑިާޔރުންގެ ްފަ ްހިމެނޭ ހައިކޯޓުަގއި

ްއެހެނިހެންް ްފިަޔާވ ްހައިކޯޓް ްކޯޓާއި ްސުްޕރީމް ްވާހަކަ، ނޑިޔާެރއްގެ ފަ

ްއިންތިޚާ ްއެކޯޓުތަކުން ްތެރެއިން ނޑިޔާރުންެގ ްފަ  1425ބުކުާރްކޯޓުތަުކގެ

ްވާހަަކ،ް ްރަީއސްގެ ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުންެގ ްވާހަަކ، ނޑިޔާެރއްެގ ފަ

ނަޑއަާޅް ްކަ ްމަޖިލީހުން ްއެ ްތެރެއިން ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންެގ

ނަޑައާޅް ްކަ ްމަޖިލީހުން ްރަްއޔިތުންގެ ްތެރެއިން ްވާހަކަ،ްޢާންމުންގެ މީހެއްގެ

ްއެމީހެއްގައި ްަކހަލަ ްއެްއވެސް ްވާހަކަ. ްސިފަތަކެްއްްމީހެއްގެ ހުންނަންާވނޭ

ްެއނގޭކަށެއްނެތް.ް ްވައްޓަފާިޅއެއް ްކަހަލަ ްއެްއެވސް ްބެހޭ ްއެމީހާއާއި  1430ނޫނީ
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ްވަކީލުްނެގް ްލިބިފައިވާ ްހުއްދަ ްކުރުމަށް ްވަކީުލކަން ްޤާނޫނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ތެރެއިންްއެަބއިމީހުންްއިންތިާޚބުކުރާްޤާނޫނީްަވކީލަުކ،ްިސިވލްްސަރވިްސް

ްޢި ްަރއީސް. ްދެްންކޮމިޝަންގެ ްދިޔައީމަ ްމިހިސާބަށް ްރައީސް، ްއޒަްތތެރި

ްކަންބޮޑުާވް ްއެްނމެ ނުޑ ްއަުޅގަ ްދަންނަވާލާނަން ްއެންމެފަހުން އަޅުަގނޑު

ްތަޢުލީމްގެް ްއިސްާލމީ ްނެތޭ ްބައްލަވާ ްމިހިސާބަށްދިޔައިުރެވސް  1435ކަންތައް.

ްޤުރުއާނާއިް ްނޫނީ ްމީހަކު. ްހުރި ްހާސިލްކޮށްފައި ްތަޢުލީމް ްމަތީ ދާއިރާއިން

ްއި ްވަެރްއެގްޙަދީޘުން ްެއނގޭ ްބުނެދޭން ްއެްއޗިހި ްޙުުކމްތަކާ ސްލާމްދީނުގެ

ްދެންް ްއެހެްނވީމަ، ްލިޔެަފއެއް. ްަކނަޑެއޅިގެން ްވާހަކަ މީހެއްގެ

ްމިރޭެގް ްީހވަނީ ްައޅުަގނޑަށް ްއެެހންވީމަ، ކުރާނެކަމެއްނޯންނާނެ.

 1440މިރީތިކަމަށްޓަކައިްމިހާްއެުކެވރިޖައްެވއްަގއިްދާތީްޢިއްޒަތްެތރިްރައީސްެވްސް

ްއަޅުަގނުޑެވްސްހިނިފު ްމޫނަކާއެީކގައި ްހިނިތުންވާ ްތި ޅުވަޑުވާީތއާެއީކގަިއ،

ްހިނިތުންވެލާފައިްއިށިންނަން.ްޝުކުރިއްާޔ.

ް

ްވަރަށްގިަންްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ްއެއީ ްރެއެއް. ްއުފާވެރި ްހަމަ ްމިރެއަީކެވސް ްއާދެ، .`ް

ްމުސްތަިޤއްލުެވެގންްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއުއްމީުދްބައިތަކެއް ްދިޔުމުެގ ްރެއެއް.  1445ދާ

ްވަރަްށް ނޑު ްައޅުގަ ްއެހެންވީަމ، ްމިރެއަކީ. ްދާރެެއްއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްކޮންމެވެސްް ްހަމައެކަނި ްއާދެ، ްތެދުވީ. ްމިތަނަށް ްހިތަކަިއގެން އުފާވެރި

ްހިުޔމަންރައިޓްސްް ްއާދެ، ްހިތާ. ްދަްނނަވާލާނަމޭ ނުޑވެސް ްއަުޅގަ އެްއޗެއް

ްއަޅުގަ ްފުރަތަމަ ްދަންނަވާނީްކޮމިޝަނުން ނޑު ްފަށާނަން.ްއާދެ،ްއަުޅގަ ނޑު

ްއޮތްް  1450މިއީްހަމަްޑްރާފްޓަކީްހަމަްވަރަށްްރަނގަޅަށްްވަރަށްމޮޅަށްްކުރެވިފައި

ޑްރާފްޓެކޭ.ްހިޔުމަންރައިޓްސްްނުވަތަްއިންސާނީްޙައްޤުތަކަީކްއޭގެްމައްަޗްށް

ްގުޅިގެންް ްއުފެދުމާ ްކޮމިޝަން ްކަމެއް.ްމި ްރައްކާތެިރވާންޖެހޭނެ ްވަރަށްބޮޑަށް

ްއެޙައްޤުަތްއް ްރައްޔިތުންނަށް ްއެންމެހާ ްދިވެހިރާްއޖޭގެ ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ްެވގެންދާނެކަމުެގް ްލިބިގެންދާނެްމުސްތަޤިއްލުްކޮމިޝަނަކަށް ހަމަހަމަކަމާއެކު

ްދެންް ްއާދެ، ްއެބަދޭ. ްއާެވގެން ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްޑްރާފްޓުން ްމި  1455އުއްމީދު

ްސަ ްިސވިލް ްއާދެ، ްކޮމިޝަން. ްސަރވިްސ ްސިވިލް ރވިްސްއޮތީ

ްވަޒީާފް ްރާްއޖޭގައި ްމުޢައްސަސާއެއް. ްމުިހންމު ްވަރަށް ކޮމިޝަނަކީވެސް
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ްހާލެއްގަިއް ްހަމައެއްވެްސ ްއައީ ްދެވެމުްނ މީގެކުރީަގއި

ްިތއްަބާވް ްެއއިރެްއގައި ްދަންަނވާނީ. ނޑު ްއަުޅގަ އިންސާފަކުންނޫންކަމަށް

ްވެރިކަންކު ްއެ ްއަދި ްއެކުވެރިންނާ ްއަދި ްބޭފުޅުންނާ ްގާތްތިާމގެ  1460ާރްވެރިންގެ

ްމަޤާމުތައްް ްޕްރޮމޯޝަންތަކާއި ްބޭފުޅުންނަށް ްއުުޅްއާވ ްިއސްކޮށް ޕާޓީތަކުގެ

ް ްއެހެންނަމަވެްސ ްމިކޮމިޝަްންانشاهللا އޮހިގެންދަނީ. އިދާރަކުެރއްިވއްާޔ

ްމުޅިް ްމިނިވަންެވގެންދާނެ. ްވަރަށްބޮޑަށް ްމިބަިއެވސް ްގުޅިގެން އުފެދުމާ

ފުްޞާއިންތްކަާމއިްޢަދުލްޤައުމުގެްއަމުނުްއަމާންކަމާއިްރައްޔިތުންގެްސަލާމަ

ްަމއްޗަށް.ް ްމިންވަެރއްގެ ްއޮތް ްއަދާލަތު ްއެތަެނއްަގއި ްއޮންނާނީ  1465ޤާއިމްވެފައި

ްއެތަނެއްަގިއް ްއަދާލަތެްއ ްފަހަރެއްގަިއވެސް ްސަރުކާަރކަްށ ްކޮރަޕްޓް އާދެ،

ްމިް ްއާދެ، ްއެންިޓކޮރަޕްޝަން. ްއިރާދަުކރެއްިވއްޔާ ޤާއިމެއްނުކުެރވޭނެ.

ްގުިޅގެ ްއުފެދުމާ ްއުްކޮމިޝަން ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް މީދުތަކެްއްންާްން

ްރިްޝވަުތް ްނުރައްކާތެިރކަމެއް. ްވަރަްށ ްމިކަަމކީ ްއާެދ، އާެވގެންދާނެ.

ްފަސާދަވެް ްޤަުއމު ްމުޅި ްކަންތައްަތއް. ްނުބައި ްއެންމެ ްމިއީ  1470ހިފުމަކީ

ްރަސޫލު ްވައްޓާާލކަމެއް. ްޞައްލަهللا ްهللا لعناهلل ހަދީޘްފުޅުކުރަްއާވފައިވޭ.

ް.ް"ރިޝްولورتشްراشعي ްހިފާމީހާއަށް ްރިޝްވަތު ެގްهللاްވަުތްދޭމީހާއާއި

ްިމް ްއިދާރަުކރެއްިވއްޔާ ްމިއީ. ްނުރައްކާތެރިކަެމއް ްމިހާ ްހުއްޓޭ". ލަޢުނަތް

ްމިް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްމިކަންވެސް ްގުޅިެގން ްއުފެދުމާ ކޮމިޝަން

ްއުއްމީދުކުރަން.ް ްފޮހެވިގެންދާނެކަމަށް ްވަބާ ްމި ްބަލި، ްމި  1475މުޖުތަމަޢުއިން

ްވަރަށް ްމިއީ ްބައްަޔީކްްއާދެ، ްކޮރަޕްަޝންގެ ްބައްެޔއް. ނުރަްއކާތެރި

ނުޑް ްއަޅުގަ ްދެން ްއަދެ، ްބައްޔެއް. ްނުރައްކާތެރި ްމާ އެިއޑްސްއަްށވުރެ

ްުސވާލެްއް ްކުަޑކުޑަ ނޑު ްއަުޅގަ ްމީގައި ްޖެނެަރލް، ްއޮޑިޓަރ ހިތަށްއަރަނީ

ްއެބައޮތް.ްސަުރކާރުގެްއެހެނިހެންްއިދާރާތަކާއި...

ް1480 

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްަވގުތުހަމަވެއްޖެްއިނގޭތޯ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއޮފީސްތައް.ްުޝކުރިްއޔާ.ްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް
ްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1485 
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ްުމޢައްސަސާަތްއްްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް ްމުސްތަޤިއްލު ްއާދެ، ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ނުޑްްެދއްކެުވން:އަްޙމަދުްާނޝިދުްާވހަކަ ްއަުޅގަ ްިވސްނީ، ްކޮމިޓީން ްްޑރާފްޓްކުރާ ްފުރަތަމަ އެކުަލވާލުމުގަިއ

ްމިބާބުް ްދަންނަވާލާނީ ްޙައިިޞއްޔަތުން ްމެންބަރެއްގެ ްކޮމިޓީގެ ޑްރާފްޓްކުރާ

އެކުަލވާލުމުގަިއްމިހުރިހާްކޮމިޝަންތައްްެއކަްއޗެްއގެްގޮތަްށވެސްްގެންނަން.ް

ްމުސްތަޤިއްލު ްދިވެހިާރއްޖޭަގއި ްކޮމިޝަންތަްއްްއެއީ ްމިވެނި  1490މިވެނި

ހުންނާނޭ.ްސިވިލްްސަރވިސްްކޮމިޝަން،ްއެންިޓްކަރަޕްަޝންްކޮމިޝަން،ް

ސަރވިސްްކޮމިޝަން،ްޕްރޮސިކިޔުޓަރްޖުީޑޝަލްްއިލެކްޝަންްކޮމިޝަން،ް

ޖެނެރަލް،ްމިގޮތަށްްކިޔާފައި.ްއެހެންނަމަވެސްްރާއްޖޭގެްމިައދުގެްމާޙައުލަށްް

ްއެގޮ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮތުަގިއްބަލާއިރުަގއި ްބާބެއްގެ ްއެންމެ ތަށް

ްމިބައިތައްް ްމިއޮތީ ްމާފުރިހަމަވާނެތީވެ ްގެަނއުން ްމިގޮތަށް  1495ގެނައުމަށްވުރެ

ް ްމި ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްވަރަށްިގނަ ްދެން ޖުޑީޝަލްްވަކިކޮށްލާަފއި.

ްއެބަް ްއެޭބފުޅުން ްެއކުލެިވގެންާވގޮތާމެދުަގއި ްކޮމިޝަން ސަރވިސް

ްައޅުަގނ ްޚިޔާލުފާޅުކުރަްއވާ. ްމީގައި ްދަންނަވާނީ ްުޑ ސަރވިްސްޖުޑީަޝލް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްކަންނޭނގެ ްކޮަބއިތޯ ްމަސްޢޫލިއްޔަތުަތކަކީ ކޮމިޝަންގެ

ްޢަދުލްއިން ްިމީއ ްވިސްނާލަންވީ. ްދާއިާރާއއިްޤާއިމްްފްޞާފުރަތަމަ  1500ކުރުުމގެ

ްތަންތަނުަގިއް ްއެހެންވެްސ ްދުނިޭޔގެ ްމިަކމުގައި ްކަމަކަށްވާީތވެ ގުޅިފަިއވާ

ްއެކުެލވި ްޢަދުލްއިންމިކަން ްބަލާފައިްޞާފަިއވަނީ ްާދއިރާއިްނަކމަށް ފުކުރުމުގެ

ްމިގޮތުންް ްމީހުން. ްނަގާފައި ްމިހިރީ ްދާއިރާތަުކން ްުގޅޭ އެދާއިާރއާއި

ްތިންބާރު.ް ްފުރަތަމަ ްމިއޮންނަނީ ްތެރޭގައި ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ބަލާއިރުަގއި

ްމީ ްޢައްޔަންކުރާ ްފުރަތަމަ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްތެރޭގައި  1505ހަކު.ްތިންބާރުގެ

ްދަޢުލަ ްބަންޑާރަދެން ްބަންޑާރަނާއިބު. ްތިބޭފުޅުންނަށްްތުގެ ނާއިބު

ްސުޕްރީމްް ްދެން ްމަސްޢޫލިއްޔަތު. ްބަންޑާރަނާއިބުގެ ްދެން އެނގިަލއްވާނެ.

ްޢަދުލްއިން ްެއއީ ްއެޯކުޓެގްޞާކޯޓު. ްކޯޓު. ްމަތީ ްއެންމެ ްޤާއިމްކުރުމުގެ ފު

ނިޑޔާރު ނޑިޔާރުންކުެރްފިޔަާވ،ްެއކޯޓުަގއިްދެންްތިއްބަވާްފަްއުއްތަމަފަ ސްފަ

ްތިބޭް ްހައިކޯުޓގަިއވެސް ްޢައްޔަންކުރާނެ. ްއެކޯުޓން ނޑިޔާރެއް ްފަ  1510ހިމެނޭ

ްދެންް ްއެްއބޭފުޅަކު. ްކޮންމެވެސް ްތެރެއިން ްޕެނަލުތަުކެގ ނޑިޔާރުންގެ ފަ

ްދަށުކޯޓުތައް.ް ްއެއަްށވުެރ ްހުރި ްއެހެނިހެން ްރަށުކޯޓުތަކާިއ މިއޮންނަނީ
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ްހިމެނިގެ ްތެރެިއން ްކޯޓުތަކެްއގެ ްމެދުގަިއްއެހުރިހާ ްއެމީހުންގެ ްއަންނަ ން

ް ްެއއީ ްމިއަންނަނީ. ްމީހަުކ ްހޮވާ ްވޯޓެއްަލއިގެްނ ސަރިވްސްޖުޑީަޝލް

ްރައްޔިތުންެގް ްމިއޮންނަނީ ްގޮުތަގއި ްބާރެއްގެ ްއޮންނަ ްދެން  1515ކޮމިޝަނަާަށް.

ްހިމެނެނީ.ް ްމީގައި ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްިޔތުންގެ ްއެހެންވީމަ، މަޖިލިސް.

ްަރއްޔިުތން ްއިތުރަށް ްމީގެ ްއަދި ްތެރެއިްން، ްޢާންމުންގެ ްމިއޮންނަނީ ދެން

ްމީހެއްޯތް ްފެންަވރެއްގެ ްކިހާ ްމީަގއި ްސްޕެސިފިޭކޝަނެއް، ްމީގައި މީހަކު.

ނެތީްއެއްބައިްބޭފުޅުންްއެބަްސުވާލުކުަރއްވާ.ްމިއީްަރއްޔިުތންގެްމަޖިލީހުންް

ް ނަޑއަާޅއިރުަގއި ްކަ ްމެންބަރަކުްޖުޑީޝަްލ ްކޮމިޝަނަްށ  1520ސަރވިސް

ްހުށަހަ ްއިޢުާލންކުރާއިރުަގިއްކުރިމަތިލުމަށް ްމިކަން ްތެޭރަގއި ްމީހުންތަކުގެ ޅާ

މިއީްކިހާފެންވަރެްއގެްމީހެއްަކންްއިޢުލާންކުރެވިދާނެ.ްދެންްއަދިްމަޖިލީހުންް

ްމީާހް ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްަކނަޑއަޅާއިުރަގއި ްދީަފއި ްމިއޮންނަނީ ނަޑއަޅަން ކަ

ްމަޖިލީހުންްހޮވާ ްޤަބޫލުުކރަނީްރައްޔިތުންގެ ނޑު ްއަުޅގަ ނީ.ްދެންްކަންނޭނގެ

ްދެންް ްމީހަކު. ްހޮވާ ްމެދުަގއި ްއެމީހުންގެ ާެއިްނ ްތެރެ ްވަކީލުންގެ  1525ޤާނޫނީ

ްކޮމިޝަން.ް ްސަރިވސް ްސިވިްލ ްމުޢަްއަސސާކަމުަގއިާވ ްއެންމެބޮޑު މިއޮތީ

ް ްބަލައިގެން ްެއކުލަވާލަްއވާަފިއްޖުޑީޝަްލްމިގޮތަށް ްކޮމިޝަން ސަރވިސަސް

ހޫރިއްޔާްޢައްޔަްނކުާރްމިއޮތީ.ްމިއީްވަކިްީމގެްމުޢަްއސަސާއަށްްަރއީސުލްޖުމް

ްނުހިންގޭނެކަމުެގް ްުމއަްއސަސާ ްަލއިގެން ްަބޔަކު ްަވކި ްނޫނިއްޔާމުން މީހަކު

ނޑަކަެށއްްެއއްގޮަތކަށްވެސްްުނވިސްނޭ.ްިމއީްމިކަންްހަމަް  1530ވިސްނުންްއަުޅގަ

ްމީިތް ްައުއގޮތަކަށް ްަވކި ްމިއޮތީ ްރަނގަުޅގޮތް. ްއެންމެ އޮންނަންޖެހޭނެ

ްމިް ްަތންތާގަިއވެްސްޑްރާފްޓްކޮށްފަެއއްވެސްނޫން. ްއެހެން ްކަންތައްތަްއ ކަހަލަ

ްމިް ްއަދި ްވިސްނާހަދައިެގން. ްފުންކޮށް ްަވރަށް ްބަލައިހަދަިއގެން އޮންނަގޮތް

ްމަދުކޮށްގެން.ް ްީވވަރަކުން ްމެންބަރުންވެސް ްހޮވަންޖެހޭ ކޮމިޝަނަށް

ްިމް ްބަލައިގެން ްތަމްސީލުާވގޮތަކަށް ްދާއިރާއެއް ްހުރިހާ  1535އެހެންނަމަވެސް

ްބޭނުންވަނީ.ްްޑްރާފްޓްކޮށްފައި ނުޑ ްއަުޅގަ ްދަންނަވާލަން ްމިާވހަކަ މިއޮތީ.

ްވަރަށްބޮޑަށްްޝުކުިރއްޔާްިޢއްަޒތްތެރިްރައީސް.ް

ް
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ނޑުެވސްްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްައޅުގަ ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ .`

 1540ްމިހާރުް

ްފާހަްްްޝާހީންްަޙމީދުްާވހަކަެދއްކެުވން: ްމިބާބުގައި ްއަޅުަގނުޑްބަޙުސްކުރަން ްދަންނަވާލާަނން. ްކަމެއް ގަކުެރވޭ

ް ްހަމަ ްއޮތީ ްވާހަކަަދއްކާލަން ްގޮެތއްަގއި ނޑު ސަރވިސަްސްޖުޑީޝަލްްމައިގަ

ކޮމިޝަންްއާއިްބެހޭގޮތުން.ްނުވަތަްއެްހުށަހެޅިފައިވާްއިޞްާލޙުތަކާއިްއަިދް

ނޑުވެްސްފާހަގަކޮށްލަްން ްއަޅުގަ ްފުރަތަމަ ްުގޅޭގޮތުން.ްެއންމެ ްޑްރާފްޓާއި އެ

ްބޭނު ްންވަނީ ްއެހެްންޖުޑީޝަލް ްމީެގުކރީގައި ްކޮމިޝަންއަކީ  1545ސަރވިސަސް

ްމަސައްކަތާިއް ްހަވާުލކުރެޭވ ްއެ ްވިާދޅުވިފަދައިން ްމެންބަރަކު ޢިއްޒަތްތެރި

ްކުރަންޖެހޭް ްއެ ްހުންނަ ްބާރު ްނިންމުތަކުގައި ްނިންމާ ްނުވަތަ ްނަގާ އަދި

ް ްލިބިދީފައިވާ ްބާރު ްމަސައްކަތްަތއްކުރުމަށް ްޖުޑީޝަލްްމަސައްކަތެްއ،

ްމިހާރުް ްއެގޮތުގެަމތީން ްވާންޖެހޭނޭ. ްކޮމިޝަނަކަްށ ސަރވިސަސް

ްކަންތައްތަކުްން ްހިމެނިފައިވާ ްނުވަތަ ްކަންަތއްަތކަކަށް  1550ޑްރާފްޓްކުރެވިަފއިވާ

ްހަމައެކަނިް ްެދން ްފާހަގަކުރަން. ްއަޅުަގނޑު ްލިބިދޭނެކަމަށް ްއެަބއި އެއީ

ްޑްރާފްޓް ްމިހާރު ްއަނެއްކަަމކީ ްފާހަގަކުާރ ްއިތުރަށް ްތިންަވަންއަޅުަގނޑު ގެ

ް ްޤަބޫުލކުރެޭވގޮތުަގިއ1ްްމާއްދާގެ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްކަްނތައްތަކަކީ ްިމވާ ގައި

ް ްއަދި ްއޮޅުންއަރާ ްވަރަކަށް ްކޮންމެވެސް ްމާނަ ސަރވިސަްސްޖުޑީޝަްލ

ްމާނަކުރެވިދާނެް ްފުޅާެވގެން ްމާބޮޑަށް ްފުާޅެވެގން، ްދާއިރާ  1555ކޮމިޝަންގެ

ްޤާ ްއިންސާފު ްމިވަނީ ްލިެޔިވފައި ްމީަގއި އިމްކުރުމުެގްކަމެއްކަމަށޭ.

ްެއީއް ްާޤިއމްކުރުން ްއިންސާފު ްއޮތުމުން ްއެހެން ްހިންގުން. ކަންތައްތަްއ

ްިމް ްތެރެއަށް ްރޯުލެގ ްކޯޓުތަުކގެ ްކަެމއްަކމަށްވާއިރު، ްކުރަންޖެހޭ ކޯޓުތަކުން

ް ްމިއޮތްގޮތުްންޖުޑީޝަލް ްމިހާރު ްވަދެވުަމކީ ްކޮމިޝަންވެސް ސަރވިސަސް

ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ، ްކަމެކޭ. ްމުޅިއަކުްންމާނަކުރެވިދާނެ  1560ނޑު

ނޑަްށް ްއަޅުގަ ްއޮތުމަކަށް. ްނަންބަރު ްއެ ްއެގޮތަށް ހިތްހަމައެއްނުޖެހޭ

ްދަންނަވާއިުރް ްމިހެން ްނެތުންވެސް. ްނަންބަރު ްމާރަނގަޅު އެއަްށވުރެ

ް ްނުވަަތްޖުޑީޝަލް ްޖުޑިޝަރީ ްމިވަނީ ްރޯލަކަށް ސަރވިސަްސެގ

ްފަ ނޑިޔާުރންގެ ްފަ ްއެއީ ްބެލެހެއްޓުން. ްކަންަތއްތައް ނޑިޔާރުންގެ ރާތުންްފަ

ްތުހުމަތުތަކާއިް ްކުރެވޭ ނޑިޔާރުންނާމެދު ްފަ ްއަިދ ްކަންތައްތަކާއި  1565ކުރަންޖެހޭ
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ްއަދިް ްބެލުން. ްރަނގަުޅގޮތުަގއި ްކަންތަްއތައް މިކަންތައްތަކާބެހޭ

ްހަމަް ްއެޝަުކވާަތއްވެްސ ްޝަކުވާަތކާއި، އެހެންމީހުންގެ

ްއެ ްފިޔަަވޅުތައް ްއަޅަންޖެހޭ ްއެއާއިމެދު ްބަލަިއ ޅުްނ.ްއިންސާފުވެިރގޮތެްއގައި

ްކުރުން.ް ްކަންތައްތައް ްބަލަންޖެހޭ ްމިގޮތުން ްޤާއިމްކުރުމުަގއި ްއިންސާފު އަދި

ްިހންގުން،ްމިހެންްޞާއެހެންވީމަ،ްޢަދުލްއިން ްކަންަތއްތައް ްޤާއިމްކުރުމުގެ  1570ފު

ްރަނގަޅެއްުނވޭ.ް ްއެހާ ްފުާޅވެގެްނގޮސް ްތަްނޮކޅެއް ނޑަށް ްއަުޅގަ އޮތުމުން

ްދެ ނޑު ްއަޅުގަ ްނެތްކަމުަގިއވިޔަްސ ްއަިދްއެބައި ކޭގޮުތަގއިެވއްޖިއްޔާ

ް ްޑްރާފްޓްުކރެވިފަިއވާގޮތުްނ،ްޖުޑީޝަލް ްމިހާރު ްކޮިމޝަންގައި ސަރވިސް

ްލިބިް ްބާރު ްއެކަީށގެންާވގޮަތށް ްހުރިގޮތުން ްބާރުަތްއ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާއި

ްފާހަގަކޮށްލަްން ނޑު ްއަޅުގަ ްކުރެވިދާނެ.ްދެން ްރަނަގޅުގޮުތަގއި  1575އެމަސައްކަތް

ްތ. ްއަނެއްކަމަކީ ްރަޝީދުްބޭނުންވާ ްޙުސައިން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި އަޮތޅު

ް ްފަދައިން ްނުވަތ8ްްަފާހަގަކުރެްއވި ްފުށުއަާރކަމެއް ްއުޅޭ ްމާއްދާގައި ަވނަ

ްގުޭޅގޮތުންް ްެއަކމާ ްދެން ްވަިކކުރުން. ްމެްނބަރުން ްެއއީ ރަނގަޅުނޫންކަމެއް.

ސަރވިސަސްްކޮމިޝަނަށްްޢައްޔަންުކާރްޖުީޑޝަލްްއަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރަނީް

ްމަސްޢޫލިއްޔަުތްމެންބަ ްއެ ްފުރިހަމަގޮތުގައި ްއެމެންބަރުން  1580ރުންނަކީވެސް

ް ްއޮފް ްސެިކޔުރިޓީ ްއޮންަންްޓަރމްއެއްްއަދާކުރުމަށް ްއެ ނުވަަތ

ް 5ްްދުވަސްވަަރކަށް. ްހުރެވޭގޮތަކަްށ،5ްްއަހަުރވިްއޔާ ްއެމަޤާމުަގއި އަހަރަށް

ްނިންމުމަށްް ްނިންމުންތައް ްނުވަތަ ްޑިސިޝަންތައް ްަނގަންޖެހޭ ްކެރިގެން އެ

ބާރުްލިބިްނުވަަތްއެމުއްދަުތގަިއްހުރެޭވގޮތަށްްނިމުމޭްއެްއޮންނަންޖެހޭނީ.ްއެ

ްޢައްޔަންކުެރޭވް ްެއ ްދެކެީނ ނޑު ްއަުޅގަ ްެއގޮތުގެމަތީްނ  1585އެހެންވީމަ،

ްފަރާތުން....

ް

ްވަގުތުހަމަެވއްޖެްއިނގޭތޯ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއަނބުރާްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްރަނގަުޅްްއެބޭފުޅަކު ްއެންމެ ްއޮތް ްޭއގައި ްއެއީ  1590ްގެންދިުޔން

ްއެްއގޮތޭ.ްޝުކުިރއްޔާ.ްޝާހީންްަޙމީދުްާވހަކަެދއްކެުވން:

ް
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ްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްހަޔާތުގެ ްޤާނޫނީ ްމި ްއާެދ، ްތެރޭގަިއ75ްްއައްސަލާުމއަލައިކުމް. ްއަަހރުގެ

ްްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއުފެއ6ްްދަތްހުރި ްއައުްކޮމިޝަނެއް ްމި ްައޅުަގނޑުމެްނ ދެވުމަށް

ްވަރަްށް ނޑުވެސް ްއަުޅގަ ްމަސައްކަތަށް ްމިކުާރ  1595ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްދިުގް ްމިދިޔަ ްދަންނަވަންޖެހެނީ ްހިތާމައާއެކީ ްނަމަވެސް ތާއީދުކުރަން.

ނުޑް ްއަުޅގަ ްހުޭރ. ްޖެނެރަލެްއވެސް ްއޮޑިޓަރ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ޒަމާނުގައި

ްޢި ްބޭނުން ްދަންނަވާލަްނ ްސުވާލެއް ްމެދުވެރިކޮށް.ްހަމަ ްރައީްސ އްޒަތްތެރި

ްފިނޭންސ26ްްް ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްޒަމާނުގައި ްމިދިޔަ ްދިގުމުއްދަތުަގއި އަހަުރގެ

ްފިނޭންސްް ްމިާހރުގެ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްޭބފުޅާ، ްކުރެްއވި  1600މިނިސްޓަރުކަން

ްޚަޒާާނގަިއް ްދަޢުލަތުގެ ްއަދި ްދަރަނި ްައރަންޏާ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިސްޓަރ

ްހަމައަ ްސަބަބަީކްއޮތްެއއްެޗއް ްަކމެއް. ްސާފުކޮށްލަންޖެހޭ ްއެީއ ްެދއްެކިވތޯ ށް

ްިމް ްހަާވލުކުރާއިރު ްމަސައްކަތްތަެކއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޖެނެރަލަށް އޮޑިޓަރ

ްބޭނުންވޭ.ް ނޑު ްއަުޅގަ ްދެނެގަންނަން ްިމންވަރު ްމަސަްއކަތެްއގެ ހަވާލުކުރެޭވ

ްމިހާރު ްމެދުވެރިކުރައްވާ ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްރައީސް،  1605ެގްޢިއްޒަތްތެރި

ްޖަވާބެއްެދއްުވްން ނޑަށް ްއަުޅގަ ްދަންނަވާ ްމިވާހަކަ ްމިނިސްޓަރު ފިނޭންސް

ް ްދިވެިހރާއްޖޭަގއި ްއަުޑއަހަމު ްއެބަ ްއަޅުަގނުޑމެން ްސަބަބަކީ 52ްއެދެން.

ްހަމައިޮގްސް ްވަލީއަޙުުދކަމާ ްފަށައިގެްނގޮސް ްބޮުޑވަޒީުރކަމުން އަހަރު

ްރަންރުމުސްތަޝާ ްހުންނެިވ ްމިޞްރުަގއި ްއަޢުޒަމްކަުމަގއި ނޑޭރިްލް ނަބަ

ްނިންމަވާލެްއވިއިުރަގިއް ްހިންގަވާ ްދިވެހިްސަރުކާރު  1610ުކޑަލާރ17ްްިކިލެގެފާނު

ްމިއަުދް ްަކމެއް. ްހިތާމަހުރި ްިމއީ ްވާހަކަ. ްއޮްތ ްބަޖެްޓގަިއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްބަޖެްޓް ްދިވެހިރާްއޖޭގެ ްމިނިސްޓަރު ްފިނޭންސް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްޚުލާާސއެ ްާވހަކަާައިގެ ްދެއްެކވި ްޮކިށްހުށަހަޅުއްވަމުން ނުޑގެ ްއަުޅގަ އް

އަުޅަގނޑުމެންްއޮީތ48ްްވިސްނުމަށްްއަންނަނީްދިވެހިރާއްޖޭގެްޖީ.ޑީ.ީޕގެް%

ްކުްއޔަށްް ްރިޯޒޓްތައް ްައގުހުރި ްރާއްޖޭގެ ްކަމެއް. ްހިތާމަހުރި ްމިއީ  1615ދަރާފައޭ.

ް ް%15ްދެއްވާ ްުދވަހުގެ ްޅަދަރިްނެގ17ްްއަހަރު ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ނަންަގވާ

ްއެޅެމުންދާް ްދަރަނިތަްއ ްޮއޑިޓަރްބޮލުގައި ްުސވާލުކުެރވެނީ ްައޅުަގނޑަށް އިރު

ްކަމެްއް ްކޮން ްމިުއޅެީނ ްޙަވާލުކުރަން ްައޅުަގނޑުެމން ޖެާެނެރަލްއާއި

ް ްފުރުަޞތެާެއްަގއި ްދެމިނެޓްގެ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި 6ްބަލަންތޯއޭ.
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ްމިް ްާވހަކަދައްކާ ްބެހޭގޮތުން ްފަންކްޝަންތަކާއި ްމިހެންހުރި  1620ކޮމިޝަންގެ

ްކޮމިް ްދަތްހުރި ްޢިއްޒަތްތެިރްކޮމިޝަންތައް ްފ.އަތޮޅުގެ ްހަދަން ޝަންތަކަކަށް

ްމަސަްއކަތްކުރެވިދާނެ.ް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްވިދާޅުވިހެން ްޙަމްޒާ މެންބަރު

ްކަންތައްތަާކިއް ްއުނި ްމީަގއިހުރި ްތެރޭަގއި ްދެމިނެޓްއިުރގެ އެހެންނަމަވެސް،

ްކަމެްއް ްުކރެވޭނެ ނޑަކަށް ްއަުޅގަ ްއެއީ ްދަންނަވާުލމަކީ ްކަންތައްތައް މަދު

ްކޮށްފާ،ްނޫން ްަކމެއް ްނަމުަގއި ްނުކުރެވޭ ްޤަބޫެލއް ނޑަކަށް ްއަޅުގަ .1625 

ްބާްއާވް ްފިލާމަތީގައި ްހަދާފާ،ްމަތާރަންާް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްޤާނޫނުއަސާީސވެްސް ްހެދި ްކުރިން ްމީގެ ްހަދާކަށެއް. ޤާނޫނުއަސާސީެއއް

ްމިޤާނޫނުއަސާސީް ްބުނޭ ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްހަދައިފީމު.ްޭއގައި ެގްއަޅުަގނޑުމެން

ްހުންނެިވް ްއޭރު ްހަދަންޖެހޭނެއެވެ. ްޤާނޫނުތައް ްއެންމެހާ ްހަދަންޖެހޭ ދަށުން

ްއެތުލެްއވިކަްން ްމުއްދަތެްއ ްދެއަހަރުގެ ްބަންޑާރަނާއިުބ  1630ދަޢުލަތުގެ

ްއަހަރަށްވުރެް ްއަްށ ްހިތާމައަކީ ްނަމަވެސް، ްއެނގިަފއި. ްވަނީ އަޅުަގނޑަށް

އްްއޭގެްސަބަބުްންދިގުްމުއްދަތުްހޭދަވެގެންްދިަޔއިރުވެސްްއެްއވެސްްޤާނޫނެ

ްމިް ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ، ްނެތް. ްހަދާފައެއް ހަދަންޖެހުނު

ޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިާިލިސްްކުރިންްވިދާޅުވިްައޅުަގނުޑގެްޢިްއޒަތްތެރިްއަނެްއް

ްެއއޮީތް ްހަތަރެސްފައި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްުއވިގެންާދއިރު ްވިދާުޅވިހެން  1635އަޚް

ްއައިސް ްހުއްޓުމަަކށް ނޑުމެންެގްގާތްަގނޑަކަްށ ްައޅުގަ ަފއި.

ްރައްޔިތުންނަށްް.......

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް

ް1640 

ްއަޅުަގނޑުމެްންްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްކުރިން ްަބއްދަލުވުމުގެ ްދުވަހަކާ ްހިތާމަވެރި

ްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން:ް ްޒާތުަގިއްޔަޤީންކުރަންޖެހޭނެ ްއޭގެ ްކޮމިޝަންތައް ްމިހަދާ ނުޑމެން އަޅުގަ

ްފަންކްޝަންކުރާނެކަން.ްޝުުކރިއްޔާ.ް

ް

ްގޮުތަގިއްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްޤަބޫުލކުރާ ްއަޅުަގނުޑވެސް ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި  1645ްޝުކުރިއްާޔ
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ްްމުޙަްނމަދުްސަލީމްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްމައްސަލަެއއް ްއެީއ ްތަފާތުވުން ްޚިޔާލުތަކަށްފަުހްޚިޔާލު ްތަފާތު ނޫން.

ްެމޖޯރިޓީއަށްކަންް ްއެހެންނަމަވެސް ްރުޖޫޢަވާންޖެހޭނީ އެނބުރި

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމި ްމިއަދު ްއެބަޖެހޭ. ްބަލަިއގަްނނަން އިޙްތިރާމާއެާެީކގައި

މަޖިލީހުގައިްރޫޙުްހުރިގޮތްްމަިޖލީހުގެްރައީްސްތިޔަްޢިޝާރަްތކުރެްއވިްރޫުޙް

ްައޅުަގނޑުމެ ްއެނގެނީ ްހަޖަމްކުރެވެންްހުރިގޮތުން ްޑިމޮކްރަސީ  1650ންނަށް

ްމެންބަރުންގެް ްިޢއްޒަތްތެިރ ްަބއެއް ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ފެށިއްޖެކަން.

ްބޭނުންވަނީް ްއަޅުަގނޑުެމން ްމިއަދު ްވިާދުޅވެލަްއވާ ްއެބަ ވާހަކަފުޅުތަުކގައި

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއެއަށޭ ްދެކޭށޭ. ްމުޢަްއސަސާތަކެއް ްޑިމޮކްރަސީގެ ދަތްހުރި

ްވާ ްތެދު ްޙަޤީޤަތަކީްމިދަނީ. ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ހަކައެއް.

ްހުރިް ްދަތްތަެކާެއް ްކިރުބުއި ްފެޭށނީ  1655ޑިމޮކްރަސީެއްއވެސް

ްޑިމޮކްރަސީެގް ްދަތްތަކަީކ ްކިރުުބއި ްެއކަމަކު، މުޢައްސަސާތަކަާކއެީކގަިއ.

ްއަމީންް ްމުޙަންމަދު ްނުހުންނާނެ. ްދާއިމީކޮށް ްެއއެްއ ްބަލާއިރު ފެށުންކަމަށް

ްގެނެސް ްޒަމާްންދިވެހިރާއްޖެއަށް ްޑިމޮްކރެޓިކް ްމަތިޭގގެ ްދަށުގެާއއި ދެްއިވ

ްެއް ްތެރެއިން. ްފިކުރުތަކެްއގެ ްހަމަ ްިދވެހިރައްޔިތުްނގެ އުވާީލވެސް

ްހަމަް ްރުޖޫޢަވީެވސް ްއަެނއްކާ ްތެާެރެއަށް ްޑިޮމކްރަސީެއްއގެ ްއާ  1660ޒަމާންގޮސް

ްމުޢައްސަސާތަެކްއް ްމިނިވަން ްހުރިހާ ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްމިއަދު ދިވެހިން.

ްޤަބޫލުކުރާްްއުފައްދަިއގެން ްއަުޅަގނޑު ްމިދަނީ ްޑިމޮްކރަސީއަކަށް ޒަމާނީ

ްހުރިް ްދަތްތަކެއް ްދާއިމީ ްތެރެއިން ްިޑމޮކްރަސީގެ ްދަތްހުރި ްކިރުބުއި ގޮތުަގއި

ްމިފުރުޞަތުގަިއް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްތެރެއަށް. ޑިމޮކްރަސީެއްއގެ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްގޮުތގައި ްޤަބޫލުކުރާ ްައޅުަގނޑު ްއެބަ  1665އަޅުަގނޑުމެން

ްއުސޫލުތަކުްންމިއުފަ ްޑިކޮމްރެޓިްކ ްމުޢަްއސަސާތަކަކީ ްމިނިވަން އްދާ

ްފުރާޅުތަްއް ްމި ްފުރާޅުތަެކއް. ްެލވޭ ްިގއުަގނޑެއް. ްއަތުރާލެވޭ ހަމައެާެކަނި

ްފުރާޅުތަކުެގް ްމި ްވަރުގަަދެވގެންދާނީ ްކުރިމަުގަގއި އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ

ް ްވަރުގަަދެވގެން. ްބައި ްރިސޯސްގެ ްހިއުމަން ްއޮތް ްވަންނަން ކަމަށްްތެރެއަށް

ްޑިމޮކްރަސީައކަށްް ްޒަމާނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމީހުން. ްކުފޫހަމަ  1670ޤާބިލް،

ްިާ ްމިޤައުމުގައި ްހީވިކަހަލަ ްއެންމެންނަށްވެސް ްަވގުތު ްއައި ތަާައްޔާުރވެގެން

ްވެދާެނ.ް ްބައިވަުރްމީހުން.ްޙަޤީޤަތަކަށް ްަވރަށް ްމިކަމަްށްކުފޫހަމަ އެބަތިއްބޭ
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ްމުޢައްސަސާ ްިމނިވަން ްމިއަދު ްޭއގަިއްއެހެންނަމަވެސް، ްެގނެސް، ތަެކއް

ްފަހަތުންް ނޑީގެ ްސިކު ްމީހެއްގެ ްކޮންމެ ްމިއަދު ްރާވާިލއިރު ސްޓްރަކްޗަރ

ްދިވެހިން.ް ްޤާބިލް ްމުޢައްސަސާތަކަށް ްމި ްކޮބާހޭ ްސުވާލަކީ،  1675އުފެދޭ

ްހިއުމަންް ްޮއތް ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްވާނެ. ްެއކަންވެްސ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ

ްޚަރީފްކަމެއްްރިސޯސަސްްޑިވަލޮޕްމަންޓްތަަކށްްއިރާދަކުރެއްް ާަަކށް ްއެއަ ވިްއޔާ

ނޑުެގްސުވާަލކީްައޅުަގނޑުމެންްއެންިޓް ނާންނާނެ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްައޅުގަ

ްވަުރގަަދކުރަމުންދާއިރުް ްމުޢައްސަާސ ްމި ްވަުރގަދަކޮްށ، ްބޯޑު ކަރަޕްޝަން

ްއެބައޮތޭ.ް ްއަދިވެސް ްގޮންޖެހުންތައް ްހުރި ްކުރިމަތީގަިއ  1680އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްގަް ްހިނގާ ްދުވަހަކުެވްސްޑިމޮކްރަސީެއއް ްމިޤައުމަުކ ްކައްެޓއް ޑީގެ

ްބޭނުންވޭ.ް ްއެބަ ްވޯޓުދޭްނވެސް ްރައްޔިތެއް ްފުދުންތެރި ނުހުއްޓޭނެ.ްސަބަބަކީ

ްމިނިވަންް ްފުުދންތެރި ްނުފުދޭ. ްކޮިމޝަނަރއަކުން ްއިލެކްޝަްނ މިނިވަން

ްއުފާވެިރްއިޤްތިޞާދެްއް ްރައްޔިތުން،ްމިނިވަން ްވޯޓުދޭނެ ްގޮސް ފިކުރެއްަގއި

 1685.ްމިހުންނަނީްދިވެހިރާއްޖޭގެްކުރިަމގަށްްހުރިްެޗލެންޖަސްތައް.ްއޮތްްދުވަެހއް

ްނުހެދޭނެ.ް ްދެކޮެޅްއ ނޑުމެންނަކަށް ްައޅުގަ ްޗެލެންޖަސްތަކަށް މި

ްވަނުމަށްޓަަކިއް ްތެރެއަށް ްިޑމޮކްރަސީއެްއެގ ްޒަމާނީ އެހެންވީާީމަ،

ްޮބުޑްގޮންޖެހުމެއްް ްއެއީ ްމިޤައުމުަގއި ްައދިވެސް ްފުދުންތެރިކަން އިޤްތިޞާދީ

ްތެރެއިންްޢިއް ނޑުެމންގެ ްއަޅުގަ ްމިބުނަނީ ްައޅުަގނޑުމެން ްރައީސް. ޒަތްތެރި

ްކަރަޕްޝަންް ްއެްނޓި ްއަދި ްއުފެއްދުމާއި ްބޯްޑ ްކަރަޕްޝަން  1690އެންޓި

ްުއންމީދުކޮށްގެންް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްުދވަހެްއްގެންނަން ްކުރެވޭނެ މިނިމަާައިޒް

ްދިވެހިރާއް ްބޭނުންޭވ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއުފައްަދނީ. ްމުޢައްސަސާތައް ޖޭެގްމި

ްމިސާލަކަށް،ް ްމުޢައްސަސާތަކެއް ްމިހުރިހާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ކުރިމަގުަގއި

ް ްޖުޑީޝަލް ްއަދި ްކޮމިޝަންއާއި ްސަރވިސް ްދާއިާރްޖުޑީޝަލް ސަރވިސް

ްުސވާުލް ްމީހުްނގެ ްޤާބިލް ްބޭނުންވާއިރު ްހިންގަން  1695ފަންކްޝަންތައް

ްގެނެސް،ް ްބަޙުސްތަކުގަިއެވސް ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި މިމަޖިލީހުގެ

ްކަިށް ްގަީޑގެ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްއެއީ ްެއކަންކަްނ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ

ްއަޅުަގނުޑް ްބަލަމުން، ްޙާސިލްވާނެކަމަށް ްކުރިމަގުަގިއ ހިނގަމުންދާއިރު

ްއުންމީދީް ްހަމަ ްއޮތީ ްޑިމޮކްރަީސއަށް ްމިޤަުއމުގެ ްގޮުތަގއި އުންމީދުކުރާ
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ްހަޖަމްކުރެވޭ. ްއެބަ ްޑިމޮކްރަސީ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ  1700އަިދްްދުވަސްތަެކއް.

މިހާރުްމިްއައިސްފައިްހުރިްޑްރާފްޓްކުރެވިފައިްހުރިްބާބުތަަކށްްބަލާއިރުގަިއް

ްފެންނަނީް ނޑުމެްނނަށް ްއަުޅގަ ްޑްރާފްޓްތައް ްގިަނ ްދަންނަވާނީ އަޅުަގނޑު

ްވަރަށްްރަނގަޅޭ...

ް

 1705ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް

ް

ްޝުކުރިއްާޔ.ްްޔާގެްމެންަބރުްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއް
ްމުޙަްނމަދުްސަލީމްްވާހަަކެދއްކެވުްނ:

ް

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްތ.އަތޮޅުގެ ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި  1710ޝުކުރިއްޔާ

ްނެތް.ް ްަވޑަިއގެން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްޙަސަން. ްރަޝީދު ޙުސައިން

ްތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރު.ްތިލަދުންމަތީްއުތުރުބުރީގެްޢިއްޒަ

ް

ްއަޅުަގނުޑްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

 1715އެންމެްފުރަތަމަވެސްްދަންނަވާލަންްއޮތީ،ްމިްކޮމިޝަންތައްްއަޅުަގނޑުމެްންްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން:

ްއެހިސާބުން ްރައީސް،ްްހަދާފައި ްޢިްއޒަްތތެރި ްނުވާނެއޭ. ހުއްޓާލައިގެން

ްމިހާރުގެް ްފާހަގަކޮްށލާނީ ްފުރަތަމަވެސް ްނުކުާތގަިއ ްމި އަޅުަގނޑު

ް 157ްްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްޤާނޫނުއަސާސީެގ ްމާއްދާ. ވަނ157ްްަވަަނ

ްކަންތައްތަުކެގް ްބަޔާްނވެގެްނވާ ްޤާނޫނުއަސާީސގައި ްމި ްބުނަނީ މައްދާގައި

 1720މްތަެކއްްހަމަޖައްސަިއގެންްމެނުވީްހިންގަންްފެށުންްތެރެއިންްއިތުރުްއިންިތޒާ

ްޢަމަލުކުރަންް ްޤާނޫނުއަސާސީއަްށ ްމި ްފެށުން ްހިންގަން ްކަންތައްަތއް ދަތިވާ

ްމުއްދަތަކަށްް ްދިގުނޫްނ ްދުވަހަށްވުެރ ްެދއަހަރު ްފެށިގެން ްދުވަހުން ފަށާ

ްމިް ްއަދި ްލިބިގެންެވއޭ. ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ްބާރު ފަސްކުރުމުގެ

އަސާސީަގއިްބަޔާްނވެެގންވާްކަންތައްތަުކގެްތެރެއިންްބަދަލެއްްނުވަަތްޤާނޫނު

ްބަދަުލް ްއެ ްކަންތައްަތއް ްނެތް ްހިންގެން ްޫނނީ ްގެނެްސގެން  1725އުނިއިތުރެްއ

ނުވަތަްެއއުނިއިތުެރއްްގެނެްސގެންްހިންގަންްފެށުން.ްމިްޤާނޫނުއަސާސީައްށް

ް ްފެށިގެން ްދުވަހުން ްފަށާ 2ްްޢަމަލުކުރަން ްދުވަހުެގ ްނޫންްއަހަރު ދިގު
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ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށް ްބާރުވެސް ްފަސްކުރުމުެގ މުއްދަތަކަށް

ްއޮތްް ްއޮވެފަިއްމިހާރު ްމިކަން ްރަީއސް،ްމިގޮތަށް ލިބިގެންެވއޭ.ްޢިއްޒަތްތެރި

ްމިފަހަރުގެް ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްއޮތްއިރު ްއެކަން ްތެެރއިން  1730ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްދެކެ ނޑު ްއަޅުގަ ްބުނަންޖެހޭނެކަމަށް ނުޑްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްއަޅުގަ ނީ،

ްދަށުްން ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއޮތް ްމިފަހަރުގެ ްލަން. ްޮގާވވެސް އެކަާަމަށް

ްޤާނޫނުތަކެްއް ްކިާޔ ްނަމެއް ްމިވެނި ްލިސްޓްކުރެވި ްޤާނޫނުތައް ހަދަންޖެހޭ

ް ްމިއަކުްނެތް ނޑައަޅަްނވާނެ.ްމިހާރު ްމުއްދަތުްކަ ްއެ އަހަރ2ްްުޖެހޭނެކަމަށް

ްޤާނޫނުތަކެއް ްކޮން ްހަދަްނވީ ްދުވަސްީވއިރަކު ްެއއްެޗްއް،  1735ބޭނުްނވާ

ްމެންބަރަކުް ްޢިއްޒަތްެތރި ްދެންމެވެސް ްއެންމެފަހުން ްބުނީމަ ހަާަދަންވާނެއޭ

ްބޭފުޅަުކް ްހުންެނވި ްބަންޑާރަނާއިބަކަށް ްއޭުރެގ ްފަދައިްނ އެވިދާުޅވި

ްއޮެވޯއް ނޑުެވސްްދުށިން.ްއޭަގއި ްއަުޅގަ ވިދާޅުިވކަމަށްެވއޯްދެންްއެސިީޓއެއް

ްއެްއެޗއް ްނުހެދޭ ްމިހާތަނަށް ްހަދަންނުޖެހޭނެްްމިހާރު ްއިތުރަްށ ދެން

ްދިވެިހް ްނިމިގެންދިޔައީ. ްއެކަން ްއެިހސާބުން ްވެދާެނއޭ.  1740ކަމަށްވެސް

ްއުޅެމުންދިޔައީ. ްހިތްދަތިކަމުަގއި ްދަތިަކމުގައި ްޭއަގއި ްރައްޔިތުން

ްއައި ްމިހާހިސާބަށް ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއްޕެންޝަންވެސް ްމި އިރު

ްޢި ްނުލިބި. ްމިތިބީ ްރައްޔިތުްނ ްރައީސް،ްއޮތްކަމުަގިއވެސް އްޒަތްތެރި

ް ްފާހަގަކުރަްނ ްއަޅުަގނުޑވެސް ްކޮމިޝަންެގްޖުޑީޝަލް ސަރވިސް

ނޑުމެންނަްށް ްައުޅގަ ްއޮތްގޮތުން ނަޑއަޅާފައި ްކަ ްޢައްޔަނުކުރުމަށް  1745މެންބަރުން

ްޢައްޔަނުުކާރް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ްޙަޤީޤަތެއް. ްއެބަޖެހޭ ޤަބޫލުކުރަން

ްހަ ްަބންޑާރަނައިބާ، ްދަޢުލަތުގެ ްވެރިކަންުކާރްމެންބަރަކާއި، މަަގއިމުވެްސ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްޕާޓީެއއް، ްވެރިކަްނކުރާ ްއޮންނަ ްރާއްޭޖގަިއ ްެއވަގުަތކު ޕާޓީއެއް

ްކޮންމެް ްނޫން. ްފަރާތެއް ްތިބި ްސަރުކާރުަގއި ްމިހާރަކު މިދަންނަވަނީކީ

ްއޮންަން ްގޮުތގައި ްފަރާެތއްގެ ްވެރިކަންކުރާ ްސަުރކާރުގެ  1750އިރެްއގަިއވެސް

ްބަންޑާ ްދަޢުލަތުގެ ްޢައްޔަނުކުާރްޕާޓީއަކުން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ަރނާއިބާ،

މީހަކާްއަދިްޭއގެްއިތުރަށްްިސވިލްްސަރިވސްްކޮމިޝަނަށްެވސްްލާނީްހަމަް

ްއެހިސާބުންް ްދެން ްފަރާތޭ. ްހުށަހަޅާ ްފަރާތަކުން ްވެރިކަންކުރާ އެބޭފުޅުން

ްއެީއްސުވާުލއުފެދޭް ްއޮންާނނީްކޮންްގޮަތކަށްްކަެމއް އެމީހެއްެގްއަޚްްރުހުން
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ްިމްކަންތައް ްކަންތައްަތކަްށޓަކަިއވެސް ްމިދެންނެވި ްއެހެންވީމަ،  1755ތަެކއް.

ްބަދަލެްއް ްމިއޮްތޮގތަށް ްމިހާރު ްއުފެއްދުމުގައި ްމެންބަރުން ކޮމިޝަނަށް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްދަންނަވަން. ްއަޅުަގނުޑވެސް ްވާހަކަ ްފެންނަ އަންނަން

ްހުރި ްބޭނުންވޭ ްފާހަަގކޮށްލަން ްއިތުރަށް ްައޅުަގނޑު ހާްރައީސް،ްިމއާެއކުަގއި

ް ްއިލެކްޝަްނ5ްްކޮމިޝަންތަކެްއގައި ްހަމައެކަނި ްހުރެފައި މެންބަރުން

ް ްވާީނ3ްްކޮމިޝަންސްގެ ނުޑ ްައުޅގަ ްމައްސަލަ ްތިބުމުގެ  1760މެންބަރުން

ްއެއާމެދުް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުްނމީދުކުރަން ނޑު ްއަޅުގަ ހުށަހަޅާފައި.

ްސަބަބަކީް ްނިންމަވައިދެްއވާނެކަމަށް. ްގޮެތްއ ވިސްނާަވޑަިއގެން

ްވޯޓުެގްކަންތައްަތްއް ްޢާންމު ްނެގި ްމިހާރުވެްސްެއންމެފަހުން އަޅުަގނޑުމެން

ްއެކަމެްއް ްނުދޭ ްނިމިގެނެއް ްކޯޓްތަކުން ްަޝރުޢީ ްިދވެހިރާއްޭޖގެ އަދިވެސް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްްނުދޭ.ްއެހެންވީމަ،ްއެކަންކަމާމެދު ްނެތިގެނެއް  1765ހަނދާނުން

ްިމވާހަކަް ްދެކޭތީ ްއަޅުަގނޑު ްއަރިސްކޮށްާލ،ްފިކުރުކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ވެސް

ނޑުމެންނަށްް ްއަޅުގަ ްނިންމާލާ ްމިކަން ްައަވހަާަށް ްމިަވގުތުަގއި ނުޑގެ މިރޭގަ

ްދެާެްއިވް ްއަުޅަގނޑު. ްގެނެސްދެވޭތޯ ްހަމައަށް ްރައްޔިތުންނާ ޤާނޫނުއަސާސީ

 ފުރުޞަތަށްްޝުކުރުްދަންނަވަން.ްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް1770 

ްސް.ްއާެދ،ްޤާނޫނުއަސާސީްންބާރުްލިބިގެްންޝުާުކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަީނސާް

ްމުސްތަޤިއްލުްްއަްޙމަދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްމިނިވަން ްނިންމަވާ ްމި ްމިމަޖިލީހުން އުފެއްދުމަށް

ްޑިމޮކްރަސީެއްއް ްފުރިހަމަ ްރާއްޖޭަގއި ްއުފެދުމުން މުޢައްސަސާތައް

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްއަދާކުރާނެކަްނ ްދައުރެއް ްމުހިްނމު ްވަރަށް ޤާއިމްކުރުމަށް

 1775ޤީން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްއަޅުަގނޑުްހަމަްދެްކޮމިޝަނަކާްބެހޭގޮތުްންޔަ

ްދިރާސާކޮށްް ްެއއްކަަމީކ ްއޭގެތެެރއިން ްބޭނުްނވަނީ. ްދަންނަވާލަން އެްއޗެްއ

ްސުވާލެއް.ް ްދަންނަވާލާ ނޑު ްއަޅުގަ ްމުޤަްއރިރަށް ްކޮމިޓީގެ ޑްރާފްޓްކުރާ

ްސަރ ްިސވިްލ ްއެއީ ްޔަޤީންނުވާތީ. ްމާރަނގަޅަށް ވިސްްއަޅުަގނޑަށް

ްމުޢައްސަސާތަުކެގްކޮމިޝަންތަުކެގް ްމުސްތަޤިއްލު ްއުަފއްދާ ްމި ކޮމިޝަންގެ

ްކުރެިވގެންް ްއަދާކުރުަމކީ ްވަޒީފާެއއް ްއެހެން  1780މެންބަރުންާްނަށް

ްސަރވިސްް ްިސިވލް ްހަމައެއާއެީކގައި ްެއބަބުނޭ. ްމީަގއި ނުވާނެކަމެއްކަމަށް
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ް ްރައީސަކީ ްކޮމިޝަންގެ ްކޮމިޝަންގެްޖުޑީޝަލް ސަރވިސަްސ

ްކުރައްާވްމެންބަރަ ްހައިސިްއޔަަތކުން ްއޮފިޝަލް ްއެކްސް ްމިއީ ްދެން ކަށްވޭ.

ްބެލެވިދާނެ.ް ްނޫންކަމަށް ްއަދާކުރަނީ ްވަޒީފާެއއް ްމިއީ ކަމަކަށްވާތީ

ްކޮމިޓީެގް ްޔަޤީންކޮށްލުާުމަށްޓަކައި ްހަމަ ނުޑ ްއަުޅގަ  1785އެހެންނަމަވެސް،

ްފާހަގަކޮށްލަންް ނުޑ ްއަުޅގަ ްދެން ްދަްނނަވާލަން. ްމިވާހަކަ މުޤައްރިރަށް

ސަރވިަސްސްޖުޑީޝަލްްނުންވާްއަނެއްްކަމަީކ،ްއަދިްހަމައެާެއާީކގައިްމިްބޭ

ްކޮމިޝަނަކަްށް ްބާުރގަދަ ްވަރަށް ްދެން ްމިއީ ްވާހަކަދަްއކާއިރު ކޮމިޝަންގެ

ްފާހަގަކުރެވޭ.ް ްއެބަ ްބަލައިލީމަ ްމެންބަރުންނަށް ްކޮމިޝަންގެ ްމި ވާނެކަމަށް

ް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްމިތަނުން ްހިތަްށއަރާ ްެއަބްއަޅުަގނޑު  1790ރައީސް

ްއެަބހުންނަވާ،ްދެންް ްރައީސް ްކޮމިޝަންގެ ްސަާަރިވސް ހުންނަވާ،ްސިވިލް

ްެއީއް ްވެދާނެ ްބޭފުޅަކު،ްފަހަރެްއގަިއ ްޢައްޔަުނކުރަްއވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްމިް ްތެރެއިން ްމީގެ ްއެހެންވެއްޖީިވއްޔާ ްކަމަށްވެސް. ނާއިބުރައީްސއަށް

ްކާކުކަމާމެދުގަް ްވާނީ ާެއަރައކަްށ ްޗެ ްފަހަރެއްގަިއްކޮމިޝަންގެ ިއވެްސ

ްމިބޭނުންވާް ްދަންނަވާަލން ްއަޅުަގނުޑ ްކަންޭނނގެ. ްއުފެދިދާނެ  1795މައްސަލަ

ްތިންް ްހިމެނިވަަޑިއަގންނަވާ ްކޮމިޝަންގައި ްމި ްހަމައެކަނި ނުކުތާއަކީ

ްާވެން ްއަންޑަރމައިންޑް ްކޮބާބާއޭ. ްވާނީ ްހައިިސއްޔަތަަކށް ނޑިޔާރުންެގ ފަ

ނޑު ްއަޅުގަ ްހަމަ ްނުވާނެާބޭއ ްވާގޮެތއް ްއޮްތްްކަހަލަ ހިތުތެރޭގައި

ްއަޅުަގނުޑް ްެދން ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްހަމަ. ްދަންނަވާލީ ސުވާލެްއވީމަ

ްވަކިކުރުމަްށް ްމަޤާމުން ްމެންބަރުން ްކޮމިޝަންތަކުގެ ްމި  1800ފާހަގަކޮށްލަނީ

ްކުރިކަމަށް،ް ްކަމެްއ ްއެކަށީގެންުނވާފަދަ ްމަޤާމާ ްމާއްދާގައި މިއޮންނަ

ްދެ ްުކރިކަމަށް. ްކަމެއް ްޔަޤީންކުރަންްއެކަީށގެންނުވާފަދަ ނުޑ ްއަޅުގަ ން

ްާޤނޫނުއަސާީސެގް ްމި ްޔަޤީންކުރެވެނީ ްހަމަ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްނޫނީ ބޭނުންވަނީ

ްއިުތުރް ްމުޢައްސަސާތަާަކުގެ ްނޫނީ ްއުފެދޭ ްމި ްމުޢައްސަސާތަކަށް ްމި ދަށުން

ްހުންނާނެއޭް ްިމކަންަކން ްޤާނޫނުތަކުގައި ްފާސްުކރާ ްމި  1805ތަފްސީލާއެކީަގއި

ްބަޔާންކުެރވި ްރަނަގޅަށް ްއެަކށީގެންނުވާފަަދްވަާަރަށް ްއެހެންނޫނީވިްއޔާ ފައި.

ކަމެކޭްބުނާއިރުްމިއީްވަރަށްްއަރބިޓްރިޓްރީްގޮެތްއގައިްބަަލއިގަެނގެންްހަމަް

ްއަޅުަގނުޑް ްދެން ްވެދާނެ. ްބާރުއެޅޭކަމަާަކަްށވެސް ްވަކިކުރުމަށް މެންބަރުން
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ްމިް ްރާއްޖޭަގއި ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްމިހާރު ްބޭނުންވަީނ ފާހަގަކޮށްލަން

ްޤާނޫނުގަިއްޢަމަލުކުރަމު ްކޮމިޝަނުގެ ްރައިޓްސް ްހިއުމަން ްމިގެންދާ  1810ން

ްމެންބަރުންް ްކޮމިޝަންގެ ްރައިޓްސް ްހިއުމަްނ އޮންނަގޮތުންިވއްޔާ

ް ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނެގ ްއަޣްލަބިއްޔަތުްނ3/2ްްވަކިާުކުެރވޭނީ ގެ

ްމަޖިލީހުންް ްއަޣްލަބިއްޔަުތން ްމަޖިލީހުގެ ްމިއޮްނނަނީ ްމީގައި ފާސްކޮށްގެން.

ްކަމެއްްފާސްކުރެިވގެ ްމަޖިލީހުން ްގޮުތަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ްއަުޅަގނޑު ްދެން ން.

 1815ފާސްވާނީްއެންމެްކުޑަެވގެންްމަޖިލީހުގެްއަޣްލަބިއްޔަތުން.ްދެންްއެހެންވީމަ،ް

ްޑްރާފްޓްކުރާް ްދިރާސާޮކށް ްކުރިން ްުކޑައިރުޮކޅެއް ްމީގެ ްދެންމެގައި ސުވާލަކީ

ްއެގްް ާެއްޖެ ްވިާދޅުވެ ްވާހަަކފުޅުގައި ްމުޤައްރިރުގެ ްބާރުްކޮމިޓީގެ ެޒކެޓިްވގެ

ްއޮންނައިުރް ްމަޖިލީހުގައި ްމެޖޯރިޓީ ްޕާޓީއެްއގެ ްވަކި ްެއއީ އަތުވެދާނެކަމަށް.

ްއެިކއެިކް ްާބރުގައި ްެއގްޒެެކޓިްވގެ ްމިއަށް ްފަހަރެްއގައި ްކުރާއިރު ކަންތައްތައް

ްކަންތަާައްތަްއް ްމިކަހަލަ ްނުފޫޒުންވެސް ްއެގްޒެކެިޓވް  1820މީހުން

ްރާްމިވެސް...ްކުރެވިދާނެކަމަށް.ްައޅުަގނޑުްިހތަށްއަ

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 1825ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަީނސާް

ްއަްޙމަދުްވާހަކަެދއްކެުވން:

ް

ްއަޅުްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް ްރައީސް. ްޢިއްޒަްތތެރި ްހައިރާންޭވްއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް ނުޑ ްގަ

ްއެކަމާްްއަސްލަމްްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްއުފެދޭތީ ްމުޢައްސަސާތަާަކެއް ްމުސްތަޤިއްލު ްމިނިވަން މިތާނގައި

ްރާއްޖޭގަިއް ްއަލަށް ްވާހަކަދައްަކވަނީ.ްދެން ްބޭފުޅުން ްހުރިހާ ްއުފާކޮށް  1830ވަރަށް

ް ްމި ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްއަޅުަގނުޑ ްީހވާކަހަލަ. ްކަމެކޭ 7ްވާންއުޭޅ

ްމުޢަ ްނުވަތަ ްމީގ5ްްެއްސަސާ ްއުފެދިެގންދާއިރު ްދެމަޤާމެއް މުޢަްއސަސާާއއި

ތެރެއިންްޕްރޮސެިކއުޓަރްޖެނެރަލްްފިޔަވާ،ްއެހެންްހުރިހާްމުޢައްސަސާަތްއް

ްއެބަޮއތޭްއިނގޭތޯ.ްމިހާރުްމިއޮތްްސަރުކާރުންްެއް މިހާރުވެސްްމިރާއްޖޭގައި

ްމި ްވަނީނަމަ ްުނކުރަނީކަމުަގއި ްމިނިވަން ްނުކުރަީންމުޢައްސަސާތައް  1835ނިވަން

ްއަިދް ްނުކުރަނީ ްމުސްތަޤިއްލު ްކަމުަގއިވަނީނަމަ ްނުކުރާ މުސްތަޤިއްލު
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ްއުފުރާލަީން ްދަތްތަކެއްވިްއޔާ ްހުރި ްބާރުނުދެނީ. ްކަމުގައިވަނީނަމަ ބާރުނުދޭ

ްދަންނަވާލަންް ނުޑ ްއަުޅގަ ްރައީްސ، ްޢިްއޒަތްތެރި ްއުފުރާލާފަިއވަނީ. ނުވަތަ

ްމިޤާނޫނު ްއަޅުަގނޑުެމންނަށް ްދަށުން،ްބޭނުންވަނީ އަސާސީގެ

ްކުރީަގިއް ްމީގެ ްއެީއ ްކަމަކީ ްލިޔެވޭ ްމިކަން  1840ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްމިް ްލިޔެިވގެން ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްނެތް. ްލިޔެވިަފިއ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްމަޝްވަރާައިއް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްމިނިވަންާްކުުރމަށް މުޢައްސަސާތައް

ްޖާ ްއުފެއްދުމަށް ްމުޢައްސަސާތައް ްމި ްއޮވެގެން ްއެީއްބަސް ަގދެވީކަމީ

ްކޮންސަރނަީކް ްހަަމ ްައޅުަގނުޑގެ ްއެހެންނަމަވެސް، އުފާވެރިކަެމއް.

ްނިންމަންް ްދުަވހަށް ްއަނެއް ްނޫން ްމާދަން ްނިންމުމަށް  1845މިޤާނޫނުއަސާސީ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްްމިކުރެވޭްަމސައްކަުތގައިްދެންްމިްކުރިއަްށްގެންދާނީްމިް

ްމިނިވަްނކޮް ްމުޢަްއސަސާތަްއވެސް ްމި ްމިްނިންމައިގެން ށްގެން

ްނުދާތީ.ްއިތުރަށްް ްއެނިގގެން ްކިހިނެއްކަން ްޢަމަލުކުާރނީ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްނުކުާތއަކީ ްއަެނއް ްބޭނުންވާ ާަގަކޮށްލަްނ ްފާހަ އަޅުަގނޑު

ް ްއެއީ ްގުޭޅގޮތުން ްުމޢައްސަާަސާތަކާ ްމި ްދެބާބެއް  1850ޖުޑީޝަްލްކަންބޮޑުވީމޭ

ްއަދި ްއޮންނަން. ްދެބާބެއް ްކޮމިޝަނަާަށްެވްސ ހަމައެާެހެންމެްްސަރވިސް

ްކޮމިޝަނަރަކާް ްއިލެކްޝަން ްދެބާބެއް ްކޮމިޝަނަށްެވްސ އިލެކްޝަން

ްހުށަހެޅުނުް ްއައިްސެގން ްމިތަނަށް ްބާބެއް ްދެ ްބާބަކާ، ބެހޭގޮތުން

ްލިބުނުް ްހުށަހެޅުމަށް ްއިޞްލާޙު ްމެްނބަރުންނަށް ްބަެއއް އިޞްލާޙުތަކުން

ްއެންމެ ްއެޑޮޕްްޓކުރަން ްބާބެއް ްވަކި ްތެޭރގައި ްހަމަްްފުރުޞަތެއްގެ  1855ފަހުގައި

ްފުރުޞަތުް ްއެ ްނިންމަންޖެހުމުން ްމިތާނގައި ްމިރެއަށް މިރެއިން

ްކުރާއިުރް ްމިކަން ްލިެޔގެން ްއަޅުަގނޑުމެން ްދެން ގެާެއްިލގެންދިަޔއީތީ.

ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްރަނގަޅު. ްނަޞީބު ްވަރަްށެވސް ްވެއްޖިްއޔާ މިނިވަން

ްއިޚްލާޞްތެރިަކމާއެކު ްކުރެވޭނީ ްއެަކން ްދަންނަވާނީ ެއކަްންްއަޅުަގނޑު

ްޖާގަދީގެންނޭ.ް ްތަންދީގެން. ްެއމަސައްކަތަށް ްނުކުމެ ްބަޔަކު  1860ކުރަން

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ްއެްއޗެްއްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްިމރޭ ްއަޅުަގނުޑވެސް ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެާެރި ްޝުކުރިއްާޔ
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ޝަންތަކެއްްުއފެދިގެންދާތީްދަންނަވާލަންްމިްޚިޔާލުކުރީްމުސްތަޤިއްލުްކޮމިްްޒާހިރުްާއދަމްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްދަންނަވަންޖެހެނީް ްއަުޅަގނޑު ްއެހެްނނަމަވެސް، ްއުފާކުރަމުން.  1865އެކަމަށް

މުޅިންްއެހެނެއްްނޫން.ްސަބަބަކީްކޮބާތޯ.ްސަބަބަކީްމިްމުޢަްއސަސާތަކުެގް

ްއެންމެް ްބާރުގަދަވާންޖެހޭ، ްއެންމެ ްމުހިންމު ްއެންމެ ތެރޭގައި

ް ްކޮމިޝަނެއްކަމަށް ްމުސްތަޤިއްލުވާންޖެހޭ ޖުޑީޝަލްްމިއޮންނަނީ

ްކޮމިޝަންެގް ްެއ ްއެހެންނަމަވެސް، ްކޮމިޝަން. ސަރވިސަސް

ްބަލައިލާއިުރަގިއް ްގޮތަށް ްހުރި ްއެކުލަވާލެިވފައި  1870މެންބަރުންތައް

ްނުބެލެވޭ.ް ްކޮމިޝަނެްއކަމަކަްށ ްމުްސތަޤިއްލު ްމިީއ އެްއގޮތަކަްށވެސް

ްމަސައް ްމިކުރާ ްައޅުަގނޑުމެން ްވާހަަކއަކީ ްމިދައްކާ ކަަތީކްއަޅުަގނޑުމެން

ރެއާއިްދުވާލުްމިތާްހޭލޭްތިބެގެންްރިޔާސީްނިޒާމެއްގެްދަށުންްތިންްބާރުް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްެއކުލަވާލުން. ްޤާނޫނުއަސާީސއެއް ްގޮަތކަށް ވަކިކުެރވޭ

ް ްމީގެ ްރައީސް، ްމެންބަރުންތައްްޖުޑީޝަލް ްކޮމިޝަންގެ  1875ސަރވިސަސް

ްގޮަތކަ ްވަިކވާ ްތިންބާރު ްމިހުރީ ްހުރިއިުރގަިއ ްނޫން.ްއެކުަލވާލެވިފަިއ ށް

ްދިވެހިރާއްޖޭެގް ްބާރެއް. ްމަސްހުނި ްމިޮއންނަނީ ްދެން ްވަިކވެފައި ދެބާރު

ްއަންނަންޖެހުނީް ްރައީސް،ްމިހިސާބަާަށް ްޢިއްޒަތްެތރި ްމިއަދު ކަންތައްތައް

ްއަދިެވސްް ްއެހެންވީަމ، ްނެތިގެން. ްޢަދުލްއިްނޞާފް ދިވެހިރާއްޖޭފައި

 1880ޭޖގަިއްޢަދުލްއިންޞާފްްމިގޮތަށްްމިކަންްކޮށްފިކަމަށްްަވނީވިްއޔާްދިވެހިރާއް

ްއެއްެވްސް ްއޮންނާނީ. ްޙާލަތުގައި ްއެއޮތް ްެއްއގޮތަށް ްކުރިއެކޭވެސް ހަމަ

ްކުށެއްކުރީާމް ްހަިއކޯޓުން ްނުވަތަ ްކޯޓުން ްނެތް.ްސުފްީރމް ާެއް މައްސަލައެ

ނޑިާޔރަކުްއިންނަަވއިގެންްއެްކުށްްރައްކާކުރަްން މިތާނގައިްހައިކޯްޓގެްފަ

ްނޯންނާނެ. ްގޮެތއް ްއެްއވެސް ްކުރީމާްްނޫޅޭނެ ްކުެށއް ސަރުކާރެއް

ްދިވެހިރާއްޭޖެގް ްބޭފުޅަީކ ްހުރި ްދަުޢވާކުރަން ްކުށްތަކަށް  1885ސަރުކާރުން

ްއެކަްން ްއެބޭފުޅަކު ްނުވަތަ ްއެމަނިކުފާނު ްވަީނވިްއާޔ ބަންޑާރަނާއިބުކަމަށް

ްއެހެާެންވީަމ،ް ްނޯންނާނެ. ްގޮތެއް ްއެްއވެސް ްނޫޅުްއވާނެ ރައްކާކުަރްއވަން

ްއިން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްޤާއިމްމިއޮތީ ްޢަދުލްއިންޞާފް ކުރާެންސާފުވެރި

ްރައީސް،ް ްިޢއްޒަތްެތރި ްއޮތީ. ްއުފެދިފައޭ ްއޭުރ ްކޮމިޝަނެއް ޖުޑީޝަލް

ްެއއްެޗއްނޫން،ް ްވާހަކަދަްއކާ ްލިޔެވިދާނެ، ްކަރުދާހުަގިއ  1890އަޅުަގނޑުމެންނަށް
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ްއިންސާނުން.ް ްބޭނުންކުރަނީ ްމީގެ ްއެއްެޗއްނޫން. ހިނގާ

ްމިދެ ްައޅުަގނޑު ްދިވެހިރާއްެޖްއެހެކަމަށްވަީނވިްއޔާ، ްޙާލަތަށް ންނެވި

ނުޑް ރުޖޫޢަވާނެކަމާއިްދޭތެރޭްެއްއެވސްްޝައްެކއްނެތް.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްވާހަަކައީކް ްމިއުޭޅ ްދަންނަވާލަން ްެއދިގެން ްފުރުޞަތަކަްށ ްކުޑަ މި

ްވިސްނަވާލަދީ،ް ްމިކަމަށް ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަްތތެރި ްހުރިހާ  1895އަޅުަގނޑުމެން

ްބާބު ްސަރވިސަސްެގ ްޖުޑީޝަލް ްއެހެންނޫނިއްޔާ،ްްމި ފާސްކުރައްވާށޭ.

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއެްއގޮތަށް ްކުރިއެޭކވެސް ްހަމަ ްއަދިވެސް ދިވެހިރާއްޖެ

ނޑުމެންް ްައޅުގަ ްމޮޑެވި ްވެްއޔާ ްނިޒާމް ްދީމުކްރާތީާީ ްއުޅޭ މިހޯދަން

ްޝައްެކއްނެތޭ.ް ްދޭތެރޭ ްފެނަންވެގެންދާނެކަމާ ްމަސައްކަތް މިކުރާހާ

ްާވހަކައަކީް ްައޅުަގނުޑގެ ްއެހެންކަމުން، ްމިއުޅޭް، ްދަންަނަވން  1900ައޅުަގނޑު

ްމަޢާފްކުރައްާވ،ް ްސޮރީ، ްކޯޓު، ްސުޕްރިމް ްމީަގއި ްކޮބާތޯއޭ އެްއޗަކީ،

ްބޭނުމަކީ.ް ްއިންނެވުުމެގ ްަފނޑިޔާަރކު ްކޯޓުގައި ސުޕްރިމް

ްއެހެންކަމަށްވަނީިވއްޔާ..

ް

 1905ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްަވގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްސުޕްރިމްްކޯޓުންްކުރާކަހަާަލަްކައްތައްަތއްްނޫންތޯއޭްމިތަނުންްނުރައްވާނީ..ްްދެކުުނބުރީްެމންަބރުްްހުވަުދއަޮތޅު
ްްދަމްްވާހަކަެދއްެކވުން:އާްޒާހިރުް

ް

 1910ްވަގުތުްހަމަެވއްޖެ.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއަޅުްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްއިނޭގ. ްއަުޅަގނޑަށް ްހަމަެވއްޖެކަން ްދުވަހުްވަގުތު ްމިއޮށްހާ ނޑު ްގަ

ްތިހާްްދަމްްވާހަކަެދއްެކވުން:އާްޒާހިރުް ްރޭގަިއ ްއެުދނު ްދަންނަވާލަން ްއެްއެޗއް ްހުރެފަިއ ްނުދަންނަާވ އެްއޗެކޭ

ްޝުކުރިްއާޔް ްވާނީ. ްކިހިނެއްތޯ ްދެން ްހަމަކުެރއްީވމަ ްވަގުތު އަވަހަށް

 1915ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިް`ްއައްސަލާމްޢަލަްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޔޫސުފްް ްއަިދ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިކުްމ
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ްހެދޭްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްނުލާ ްކޮމިޝަންތަކާ ްމުސްތަޤިއްލު ްމިނިވަން ްއާދެ، މެންބަރުން.

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްނުވާނެތީ ްޤާނޫނުއަސާސީައކަށް ްފުރިހަމަ ޤާނޫނުއަސާސީައކީ

ްޤާ ްކޮމިޝަންތައް ްމި ްމަރުޙަާަލާގައިވެސް ްފުރަތަމަ  1920ނޫނުއަސާސީަގިއްއެންމެ

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްމިތާ. ްވާހަކަދެްއކިން ހިމަނަންޖެހޭނެކަމަށް

ް ްމިރޭ ްކުލަަވރު ްހިމެނިދާނެކަމުގެ ްފެންނާތީްްކޮންމެވެސްމި ވަަރކަށް

ްއިބްރާހީމްް ްނިާޒރު ްމޫސާ ްއަޚް ްއަޅުަގނުޑގެ ްހަމަ ްއެކަމާ އަޅުަގނުޑވެސް

ްއެހެން ްހަމަ. ްއުފާކުަރން ްފަދައިން ްއަޅުަގނުޑްވިދާޅުވި ނަމަވެސް،

ްޖުޑީޝަލްްްކޮންމެވެސް ްއެއީ ްކުރަން. ްހިތާމަވެސް ްއެަބ  1925ވަަރކަށް

ސަރވިސަސްްކޮމިޝަންަގއިްމެންބަރުންްޢައްޔަންކުރަްއވާފައިްމިހިރަްގޮތަްށް

ްބައެްއް ްނޫން. ްގޮތެްއ ްހިތްހަމަޖެހޭ ްއެހާ ްައޅުަގނުޑ ްެއއީ ބަލާލާއިރު

ްއެ ްކަންބޮޑުވޭ.ްއެކަމާ ްއެކަމާ ްއެބަ ްކަންބޮޑުާވކަްންމެންބަރުން ްއެބޭފުޅުން ބަ

ްއެީއް ްހަމަ. ްހާސްޭވ ްެއކަމާ ްައޅުަގނޑުެވސް ްހާމަކުރަްއވާ. އެބަ

ްާވހަކަދައްކާފަިއް ްމިތަުނގައި ްަމރުޙަާަލާގައި ްފުރަތަމަ  1930އަޅުަގނޑުމެން

ްހަމައެކަިން ްމުޢަާައްސަސާތަްއ ްމި ްޤާނޫނުއަސާީސގަިއ އޮންނާނީ

މިނިވަންކަމާްއެުކގަޭއ.ްހިމަނާކަށްނޫން.ްމިްމުޢަާައްސަސާތައްްހިމަނަންވާނީް

ްާވހަކައަކީ.ްމިީއް ްދެއްކި ްމިތަނުގައި ްާބރުލާފައި ްައޑަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ މިއީ

ްހިމަނާކަށްް ްހަމައެކަިނ ްވާހަކައަީކ. ްބުނި ްމިތަނުަގއި އަޅުަގނޑުމެން

ްމިނިވަންކަމާއެުކަގިއް ްހިމަނަންޖެހޭނީ ްހިމަނަންޏާ  1935ނުޖެހެޔޭ،

ްއެލިބި ްޙައްޤުތަކާ ްއެލިބިދޭ ްކަންތައްތަެކްއްޤާނޫނުއަސާސީން ްހުރިހާ ދޭ

ްއޮްތް ްދަންނަވާލަން ްދެން ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ްގޮތަށޭ. ލިބިދެވޭ

ްދެއްކެިވް ްއެ ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްތ.އަޮތޅުގެ ވާހަކަައކީ،

ްކުޑަކޮްށް ްދޭތެރޭ ްއެކަާމއި ްރުޖޫޢަވެލައްވާ ްއަލުން ްތިބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅަށް

ނޑު ްއަޅުގަ ްއޭރުން ްކުރުކޮށްލަްންވިސްނަވާަލްއވާށޭ ްކުޑަކޮްށ ްވާހަކަ  1940ގެ

ްއަޅުަގނުޑް ްދެން ްދީފައި ްުކޑަަވގުތުކޮެޅއް ްއެހެންވީމާ، ޖެހިދާނެއޭ.

ދަންނަވާލާނީ،ްޑްރާފްޓްކުރާްޮކމިޓީގެްމުޤައްރިރުކުރެންްއަުޅަގނޑުްއަހާލަްން

ްހަަމް ްކުރެްއިވއިރުަގއި ްޑްރާފްޓް ްމިމާއްދާ ބޭނުންވަނީ،

ްކޮ ްމި ްމިޮގތަށް ްބޭފުޅުންްދެކެވަަޑިއގެންނެވިންތޯ މިޝަންތަްއ
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ްގެންދެވިދާނެކަމަށް.ް ްމިނިވަންކަމާއެކު ްމިކަންތައް ާަިއގެން  1945ޢައްޔަންކުަރއްވަ

ްއެހެންވެއްެޖކަމަށްވަންޏާ،ްކޮަބިއތޯްއެކަމުގެްިސއްރަކީ.ްުޝކުިރއްޔާ.

ް

ްބަޙުްސްްهللاްބދުޢަމެްނބަރުްްފުވަްއމުލަކު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިޭރ ްއާދެ، ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްވާަހަކްްޙްްމުަޙންަމދުްސީްމަ ްއިދާރާތަކެްއގެ ްމުސްތަޤިއްލު ްމިނިވަން ްހަތް ްމިގެންދަނީ ްކުރަމުން

ްބަލާލުމުންްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޑްރާފްޓަށް ްމި ްއާދެ، ްވާަހކަ. ްމަޤާާާމުތަކެއްގެ  1950ނޫނީ

ް ްީމގެތެރެއިން ްާސފުވޭ، ްއެަބ 6ްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްނޫނީ 6ްމަާޤާާމު

ންކުރުމުގެްދައުރުްމިއަދާކުރަީންރައްޔިތުްނެގްއިދާރާެއއްގެްމެންބަރުންްޢައްޔަް

ްދައުރެްއވެްސް ްަވކިކުރުމުެގ ްއެމީހުން ްއެފަދައިން ްހަމަ ްއަދި މަޖިލީހުން

ް ްއެ ްއެފަދައިން ްހަމަ ްއާދެ، ްއަދާުކރޭ. ްމަޖިލީހުން އިދާާރ6ްްރައްޔިތުންގެ

ްޚާއްަޞް ްެއކަމަށް ްސީާދ ްބޭފުޅުންނަކީ ްިތްއބަވާ ްމަޤާާާމުތަކުަގއި  1955ނުވަތަ

ް ްމަސައްކަތްކުާރްކުރެިވގެން ްޓައިމްކޮށް ްފުލް ްމެންބަރުން. ޢައްޔަންކުެރވޭ

ްސިވިލްސަރިވްސް ްކޮމިޝަން، ްހިޔުމަންރައިޓްސް ްއެއީ ްއާދެ، މެންބަރުން.

ްއިލެކްޝަންްސް ްޖެނެރަލް، ްޮއޑިޓަރ ްއެންިޓކޮރަޕްަޝން، ކޮމިޝަން،

ްއާދެ،ް ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްޖެނެރަލް. ާިއުޓަރ ްޕްރޮސިކި ކޮމިޝަން،

ްދަންނަ ްކޮމިޝަން،ްއާދެ،ްމިހެން ްމުހިންމު ްއެންމެ ްތެރެއިން ްމީގެ  1960ވާލާއިރު

ްބަލާއިރުް ްމިާވޮގތަށް ްއެކުލެވިަފއި ްކޮިމޝަން ްސަރވިސް ޖުޑީޝަލް

ްގޮތެްއގަިއް ްޓައިމް ްޕާޓް ްމިއީ ްޖެހެނީ، ްދަންނަވާލަން އަޅުަގނޑަށް

ްއެހެްން ްާއދެ، ްކޮމިޝަނެކޭ. ްއުފައްދަާވ ްކުަރްއވާގޮތަށް މަސައްކަތް

ްމިކޮމިޝަ ްމަޖިލީހުގެްމިދެންނެވީ ްރަްއޔިުތންގެ ްތެރޭގައި ްމެންބަރުންގެ ނުގެ

 1965ރައީސްްއެބަްހިމެނިަވޑަިއގަްނނަވާ،ްިސވިލްސަރވިސްްކޮިމޝަންގެްރައީްސް

ްހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ،ް ްއެބަ ްނާއިބު ްަބންޑާރަ ްހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ، އެބަ

ްހިމެނިވަަޑއިގަންނަް ްއެބަ ްބޭފުޅަކު ްޢަްއޔަްނކުރަްއވާ ވާ،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްިމް ްހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ. ްއެބަ ްެމންބަރަކު ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންެގ

ްބޮޑެތިް ްވަރަށް ްހަާައިސިއްޔަތުން ްމަޤާާާމުގެ ްއެބޭފުޅުންގެ ބޭފުޅުންނަކީ

ްޭބފުޅުން.ްއާދެ،ް ްތިއްބަވާނެ ްޖެހިވަޑަިއގެން  1970މަސައްކަތްތަެކއްްއަދާކުަރްއވަން

ް ްއެއީ ްއެބޭފުޅުން ްބަލާިއރު ްެއގޮތަށް ްކޮމިޝަންަގިއްއެހެންވީމާ، މި
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ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްގޮތަށް. ްާޕޓްޓައިމް މަސައްކަތްކުަރއްވާނީ

ްބަލާލީމަް ްވާިޖބުތައް ްމަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާ ްމިކޮމިޝަންގެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

އެބަްއިނގޭްމިމަސްޢޫލިއްޔަތުަތކާްވާޖިބުތަަކކީްޕާޓްޓައިމްްގޮަތކަށްްކުރެވޭެން

ްޤާއިމްކުރު ްއިްނސާފު ްއާދެ، ްހިންގުން.ްކަމެއްނޫންކަން. ްކަންަތްއތައް  1975މުގެ

ނޑިޔާރުންްޢައްޔަްނުކރުމާްމަޤާާާމުގެް ނިޑޔާރުްފިަޔވަިއްެއހެންްފަ އުއްތަމަފަ

ް ްބަދަލުކުރުމާއި ްދިނުމާއި ނިޑޔާރުކުރިއެރުން ޢައްޔަންކުރުުމަގިއްްއުއްތަމަފަ

ްޤާއިމްކުރުމުެގް ްއިންސާުފ ްަމޝްވަރާދިނުން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

ްފަރާތްތަ ްބެލުމާއި،ްމަސްޢޫލުވާ ްޝަކުތާަތއް ްއުފުލާ ްބެހޭގޮތުން ކާ

ްވަިކް ްމަާޤާާމުން ްއެޅުާމއި، ްފިޔަވަޅުަތއް ްއަޅަންޖެހޭ  1980އެފަރާތްތަކާމެދު

ްއެފަދަް ްފަރާތްތަކަށް ްހުށަހަޅަންޖެހޭ ްކުރުމާއި، ްވަކި ްމީހުން ކުރަންޖެހޭ

ްއެތަށްް ްމިކަހަލަ ްއާދެ، ްހުށަހެޅުން. ްުކރުމަށް ްވަކި ްމަޤާާާމުން މީހުން

ްމަާަަސއް ްމިްބައިވަރު ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްކުރަންޖެހޭއިރު ކަތްަތކެްއ

ްގޮތުަގިއް ްދަންނަވާ ްއަޅުަގނޑު ްނަމަވެސް ްނޭނގި ްނޫނީ އެނިގގެން

ްކޮންމެވެސްް ްގޮތުގަިއ، ްޕާޓްޓައިމް ްބޭފުުޅންނަކީ ްބައެއް  1985މީގެތެރެއިން

އެއްފަރާތަކަށްްޔަޤީނުންެވސްްޕާޓްޓައިމްވާނެ.ްިސވިލްސަރވިްސްކޮމިޝަންެގް

ްއެހެންނޫނީ ްކޮމިޝަންެގްްރައީސް ްސަރވިސަްސ ޖުޑީޝަލް

ްސިވިލްސަރިވސްް ްޚިދުމަތެއް ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ މަސައްކަތްކުަރއްާވއިރު

ްއޮީތ،ް ްދަންނަވާލަން ްއަެނއްކަމަކަްށ ްދެން ްއާެދ، ްނުލިބޭނެ. ކޮމިޝަނަކަށް

ްގޮތެްއެވްސް ްވަިކކުރެޭވނެ ްމިމެންބަރުން ްވޯޓުޭދއިރު ްމިއަްށ  1990އަޅުަގނޑުމެން

ްއެހެންކަމަށްވަންޏާ ްއަޅުަގނޑުމެްންްނެތް. ްެއވެސް ްމާނައަީކ، އޭގެ

ް ްުހރެވިދާނެ ްނާއިބަށް ްބަންޑާރަ ްމިާސލަކަށް ްކަމެކޭ. 17ްވިސްނާލަންޖެހޭ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމިއީ ްއެހެންވީމާ، ްއިނގޭތޯ. ްއަހަުރވެސް ވަރަކަށް

ްމާގިނަް ްމިމޭރުމުން ްދެން ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމެކޭ. ވިސްނާލަންޖެހޭ

 1995ް.ވާހަކަތަެކއްްނުދައްކާނަން

ް

ްއާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްވަގުތުްހަމަެވއްޖެ.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް
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ނުޑވެސްްްهللاްްބދުޢަމެްނބަރުްފުވަްއމުލަކުް ްއެހެންނަމަވެސް،ްމަޖިލީހުގެްޮކންސެންސަސްްއޮތްގޮަތކަށްްއަުޅގަ

 2000ްތާއީދުކުރާނަން.ްޝުކުރިްއޔާ.ްމުަޙންަމދުްޙްްސީްމަ

ްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްކޮޅުމަޑުލުެގްްވާހަާަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންް ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުުކރިއްޔާ ްއާދެ، ވަގުތުހަމަެވއްޖެ.

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްޝަރީފް.ް

ް2005 

ްމުސްތަޤިއްލުްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްމިވާހަކަދައްކަނީ، ްމިރޭ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއާދެ، `ް

ްމިާިހާރުވެސްްކޮމިޝަންްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްދަންނަވާނީ، ނޑު ްއަޅުގަ ްފުަރތަމަ ްވާހަކަ. ތަކެްއގެ

ްއަޅުަގނުޑް ްުޚދު ްއެތަނަށް ްކޮމިޝަނެއް. ްސަރިވސް ްޖުޑީޝަލް އެބަހުއްޓޭ

މަސްްދުވަސްްެވއްޖެްޖަވާެބއްްނުލިބޭ.ްެއހެންވީމާ،ްކިާހ7ްްސިޓީއެއްްލީތާް

ްކަންތައްތަ ްއެވަުރެގ ްހިނގާތީތޯ ްަރނގަޅަށް ްކިހާ  2010ްއްމުސްތަޤިއްލުވެފައި

ް ްހިނގާނީ. ްނުލިޭބ7ްްއެހެން ްޖަވާބެއް ްއެްއވެްސ ްދުވަްސވީއިރު މަްސ

ްހުރިް ްިދމާވެފައި ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެީއ ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ސިޓީއަކަށް

ްކިހިނެއްޯތް ްފަޤީާީރުންނަށް ްނިކަމެތި ްމީހުން ްއެހެން ްއަދި ްދެން ކަންތައް.

ްޖެނެރަލް،ް ްޮއޑިަޓރ ްމިދަނީ ްއަޅުަގނޑު ްދެން ްއާދެ، ދިމާވާނީ.

ްއަޅު ްމީގައި ްއެބޮތް ްލިޔެފައި ްެގ4ްްަގނޑުމެން ް)ހ( ްމާއްާދަގއި  2015ވަނަ

ްޑިާޕޓްމަންާްޓްތަާކް ްހިްނގާ ްދަށުން ްުވޒާރާތަކުގެ ްސަރުކާުރގެ ދަށުގައި،

ްމިހެންް ްާއދެ، ްބުނެފައި. ްއޮޑިްޓކުރެވޭނެކަމަށް ްތަންތަނެއް މިހުރިހާ

ްއެއަތޮޅަަކްށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއަޅުަގނޑުމެން، ްދާދިފަހުން ބުނާއިރުަގއި

ްތިންްނިސްާް ްރާއްޖޭ ްހަދަން، ްއެއަާަރޕޯެޓއް ްތ.އަތޮުޅަގިއ ބަތްވާ

ްކިާޔް ްއެއިމްސް ްކޮްށގެން ްއިޢުލާން ްހަަދންވެގެން ްއެއަރޕޯެޓއް  2020އަތޮޅެްއަގއި

ްބިޑްކޮށްގެންް ްއެކުންފުނިްނ ްއުފައްދަިއގެން ްސަރުކާރުން ކުންފުންޏެއް

ް ްްކޮންެމވެސްނަގަިއގެން ްާރއްޖެ ްލިންކް ްވަރްލޑް ކިާޔްަކންނޭނގެ

ްްކޮންމެވެސް ްމިހާރު ްަނގަިއގެން ްޑޮލަރ16.9ްްުކުންފުންޏަކަށް މިލިަޔާަން

އަތުލިތާްމިހާރުްދެްމަސްދުވަސްވީ.ްދެންްކަރަޕްޝަންްއެޮގތަށްްއޮންނަންޏާް

ްދައްކަިއގެްން ްޙުއްޖަތް ްެއކިފަހަރު ްީމްއޗެކޭ ްެއްއޗެކޭ،  2025ވެގެންދާނެ.

ްއަދިވެް ްުނުކރޭ. ްެއގްރިމެންޓެްއވެސް ްހަވާލެއްުނުކރޭ، ސްްއެލާރިތަކެްއވެްސ
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ްއެހެްން ްކާލަފާނެ ނޑު ްމިލާރިގަ ްނަގުލަށް. ްޮބނޑު ްއެދަނީ އެކަންތަްއ

ްމިހާުރް ްކަންބޮޑުވޭ ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންީވމާ، ްއިނގޭތޯ. އުޅެނިކޮށް

ްމިހާރުް ްމިހާރަށް، ްމިހާރުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، އަސްލުަގިއވެސް.

 2030މަސައްކަްތވެްސްްއޮޑިޓަެރއްްއެބަހުއްޭޓ،ްއޮޑިޓްްއޮފީހެއްެވސްްއެބަހުރިްއެތާ

ްބޮުޑް ްނުލާހިކު ްއެބޮތް ްބަޖެޓުަގއި ްމިައހަރުގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ހިންގާ.

ްކުރެވެންޖެހޭނެް ްއެކަން ްއެހެްނވީމާ، ްއެތަނުގައި. ްޖަހާފައި އަދަދެްއވެސް

ްވަރަށްް ްބޭނުމޭ ްޖަްއސަން ްމިމައްސަލަ ްއެހެންނޫިނއްޔާ ނޑު ްއަޅުގަ މިހާރު.

ްކަންތަކެއްނޫނޭ ްކުރެވެްނވާ ްމިއީކީ ްއޭއްެޗޭކްބޮޑަށް. ްހަމަ ްއަދިވެސް .

ްމިސާލަކަށްް ްމީުހން، ްެއއްކަލަ ްނުކުރޭ. ްެއގްރިމެާަންޓެްއެވސް  2035މީއްޗެޭކ،

ް ްއެ ްއެމީހުންވެްސ16.9ްްއެކުންފުންޏަކުން ްނަގައިގެްނ ްޑޮލަރު މިލިޔަން

ްހީލާފައިް ްހަމަ ްމިމީހުން ްދައްކަންޖެހޭނެއޭ. ްއިންޓްރެސްްޓވެސް ބެންކަށް

ްކޮރަޕްޓްވެ ްމިހެންގޮސް ްދެން ްމިކަންކަންްތިބެނީ. ްއެހެންީވމާ، ްމިދަނީ. ގެން

ްހިނގައިގެްން ްމިކަންތައްތަްއ ްރަނގަޅަން ްފިާސރި އިންޑިޕެންޑެންްޓވެގެން

ްރައީސް،ް ްޢިްއޒަްތތެރި ްރަނގަުޅކުރެޭވކަށް. ްނެްތ ްދެން ްޤައުމު ްމި  2040ނޫނީ

ްއެހެންވީމާ،ް ްކަންތައްތަކޭ. ްފާހަގަކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއީ މިއީ،

ްއަް ްެދކެން ްޢިާިބްރަތްްއަޅުަގނޑު ްވާހަަކއިްނ ްމިދައްާކ ޅުަގނޑު

ްހަވާލުކޮްށް ްރަށްތައް ްއެ ްމާދަމާ ްމިރޭ. ްސަރުކާރުން ހާސިާިލުކުރާނެކަމަށް

އެމީހުންނާއިގެންްކުިރޔަށްދާންްދޫކޮށްލަންޖެހޭނެ.ްމިްދެމަސްްދުވަސްްީވއިުރް

ްއެބަހުިރް ްކަންތަްއތަކެއް ްބައިވަުރ ްމިކަހަލަ ްއެހެންވީމާ، ްނުކުެރވޭ.  2045ކަމެއް

ްކޮޅުްންޢިއްޒަތް ްވާހަކަދައްކާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެްނވީމާ، ްރައީސް. ތެރި

ްކޮމިޝަންތަކެްއް ްމިހުރިހާ ްރަނަގޅު ްއަޅުަގނޑުވެސް ްއެހެންވީމާ، ނުލާނެ.

ްހިނގުން.ް ްމިކަންަތްއތައް ްރަނގަޅަށް ްވެގެން ްއިްނޑިޕެންޑެންޓް ހަދައިގެން

ްއެޮއީތް ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެދޭގޮތް. ްއެންމެ ްއަޅުަގނޑު މިއީ

ްގޮތެއްނެތް.ްއަ ްއެްއވެްސ ްއަންނާކަށް ްމާލެ ްމީހުން، ްއަތޮޅު  2050ޅުަގނޑުމެން

ްދައްކާފައިް ްދަްއކާފައި،ްޫމދު ްކުޅި ްއެއޮތީ ްކިޔާަފއި ްއަޅާނަމޭ އެއަާަރޕޯެޓއް

ްވަރަށްް ްމީހުން ްއަތޮޅު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނޭޅެޭއ. ްެއއަާަރޕޯޓެއް އެއޮތީ.

ްއަ ްއެހެންވީާމ، ްަރއްޔިތުން. ްތ.އަތޮޅު ްއައީ ްމިތަނަށް ނުޑްޙާލުގައި ުޅގަ
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ް ްނާޅަންޏާ ްއަޅާޭށ، ްއެއަޅަންޏާ ްމިދެންނެވީ ދައްކާފަިއްްސޫރަދައްކާފަިއ

ްޤާނޫނުތައްް ްައޅުަގނޑުމެްނ ްމައްސަލައަކީ. ްައސްލު ްިމއީ  2055ނުބާއްވާށޭ.

އެބަހަދަން،ްޤާނޫނުތަކަކަށްްައާަމަލެއްްނުކުރޭ،ްަގވާއިުދްހަދާ،ްަގާވއިދަކަްށް

ްނެތް،ް ްމީހަކު ްުކރާނެ ްނުކުރޭ،ްެއކަން ްނެތް.ްއަާަމަލެއް ްމީހަކު ޒިންމާވާނެ

ްހައްތަހާވެސްްލާރި،ްލާރިކޮޅުްދަނީްފެނަށް.

ް

 2060ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު..ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްހުދުކާފޫރަށްވެގެންްނިމެނީްއެންމެފަހުން.ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް
ްްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

 2065ހަމަވެއްޖެ.ްއާދެ،ްުޝކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރު.ްތިލަދުންމަތީްވަގުުތްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއުތުރުބުރީގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމުޢިއްޒު.

ް

ްސަރވިސަްސްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްުޖޑީޝަލް ްރައީސް. ްޢިްއޒަްތތެރި ްުޝކުރިްއޔާ ްއާދެ،

ްްކޮމިޝަންގެްއަްޙމަދުްމުިޢއްޒުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިބުނަީނ،3ްްޑްރާފްްޓގެ ްެއކެްއގައި ްނަންބަރުގެ ވަނަ

ްިމް ްައޅުަގނޑުެވސް ްހިންގުން، ްަކންތައްތައް ްޤާއިމްކުރުމުގެ  2070އިންޞާފު

ްދިރާސާކޮްށް ްމިީއ ނޑު ްއަުޅގަ ްނުޖެހޭ. ްހިތްހަމައެއް ްދޭތެރޭގައި ޢިބާރާތާއި

ްިމް ްައޅުަގނޑުެވސް ްނަމަވެސް، ްމެްނބަރަކީމު. ްކޮމިީޓގެ ޑްރާފްޓްކުރާ

ްއޮތްގޮަތކަށްްްޢިާިބާރާތް ްޢިާިބާރާތް ްމިހާރު ްގޮތުން އެކުލަވާެލވިފަިއާވ

ްއެްއވަަން ްޮގތުން ްއެކުލަވާލެވިަފިއވާ ްމިހާރު ނުޑ ްއަުޅގަ ްނުފެނޭ. ބާއްާވކަށް

ނުޑެގް ނުޑްދަންނަވަންޮއތީްއަުޅގަ  2075ނަންބަރަށްްވޯޓެްއްނުދޭނަން.ްދެންްއަުޅގަ

ްކޮމި ްއެިކއެިކ ްވާހަކަދަްއކަަވއިފި، ްސަމީުރވެސް ްއަޙްމަދު ޝަންތަކުެގްއަޚް

ްތަފާތުކަން.ް ްސަމާލުކަްނ ްދެާެއްވާ ްދޭންޖެހޭ، ބޭފުޅުންނަށް

ްކުރީގަިއް ްހުރީ ްމިަވގުތު ްވެރިޔަކަށް ްކޮމިަޝންގެ ސިވިލްސަރވިސަސް

ވަޒީުރކަންްކުރަްއވާފައިހުރިްބޭފުޅެއްްވީމާްއެބޭފުާޅގެްމަޤާާާމުްބޮޑުްވާހަކަ.ް

ްވާަހކަައކާ ްއިންނެވި ނޑިބަރީަގއި ްގޮ ްތިރީ ްޖެނެރަލް ްހިއުމަްންއޮޑިޓަރ  2080އި

ްތިރީް ްރައީސް ްކޮމިޝަންގެ ްރައިޓްސް ްހިުއމަން ްކޮމިޝަންެގ، ރައިޓްސް
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ނީޑަގއިްއިންނެވިްވާހަކަ.ްައދިްއިހަށްދުވަހުްޢަްއޔަންކުެރްއވިްމޯލްްޑވިްސް ގޮ

މަނިޓަރީްއޮތޯރިޓީގެާެްގަވަރުަނރަކީވެސްްއެބޭފުޅާްކުރިންްހުންނެވީްސްޓޭްޓް

ްމިނިސްޓަ ްްސޓޭޓް ްކަމަށްވާތީ، ްހުންނަާވްމިނިސްޓަރަށް ްމަޤާާާމުގަިއ ރެްއގެ

ްގަވަރުނަަރކަްށް ްއެމް.އެމް.އޭގެ ްމާދަމާ ްނޫނީ ްމިއަދު ްމަނިކުފާނު  2085ވާހަކަ.

ްމިނިސްޓަރަކަށްް ްހުންނަވާނީ ްމަނިކުފާނު ޢައްޔަންކުަރއްަވއިފިްއޔާ

ްމިފަދަް ްއެހެންވީމާ، ްކުރައްަވއިފިއްޔާ. ްމިނިސްޓަރުކަމަށް ކަންނޭނގެ.

ްތަްނކޮޅެ ްިމއަށްވުރެން ނޑުމެންެގްތަންކޮޅެއް، ްައޅުގަ ްގޮަތކަށް ްހަރުދަނާ އް

ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއް ްކަމަކީ ްކޮންމެ ްއެބަޖެހޭ. ްގެންދަން ްއެބަ ކަންތައްތައް

ްއެންމެމަތީް ްސަރުކާރުގެ ްވެރިޔާ ްމަތީ ްެއންމެ ްދައުާުލަތުގެ  2090ނުލިޔުނަކަސް

ްކަންތައްތަްއ.ް ްކުރަްއވަންޖެހޭނެ ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވަިއގެން ވެރިާޔއަށް

ްހުރިހާްޤާނޫނުއަސާސީެއއް ްނުލިޔެޭވނެ. ްވާހަކައެއް ްއެުހރިހާ ަގއި

ނުޑަގިއް ްއޮނިގަ ްވަޒީާފެގ ްސަރުކާރުގެ ްވެރިންނަީކ ކޮމިޝަންތަކުގެ

ްވެރިންނެކޭ.ް ްކުރަްއވަންޖެހޭނެ ްކަންތައްތައް ްެއއްގޮަތކަށް އެްއވަރަކަްށ،

ްކޮމިޝަންތަކުެގް ްދެން ްކަެމއް. ްކަންބޮުޑވާ ްއަުޅަގނުޑ ްއެީއ  2095އެހެންވީމާ،

ްދެކެޭވއިރު ްކޮމިޝަންްވާހަކަ ްއިޞްލާޙުކުރުަމށް ްކަންތައްތައް ްރާއްޖޭެގ ަގއި

ްހަދަންޖެހޭ.ް ްއެަބ ްކޮމިޝަނެއް ްބެހޭ ްމަސްތުވާތަކެްއޗާ ހަދަންޖެހޭނަމަ

މިރާއްޖޭގައިްިމޔަށްވުރެްަވކިްބޮޑުކަމެއްްނެތްްިދވެހިްމުޖުތަމަޢުއަށް،ްދިވެިހް

ްއެހެންވީމާ،ް ްއޮތް. ްދިމާވެފައި ްރައްޔިުތންނަށް ްދިވެހި ޤައުމަށް،

ްކޮމިޝަނެްއްއަ ްއެފަދަ ްދެން ްހަދާއިރުގައި، ްކޮމިޝަންތަްއ  2100ޅުަގނޑުމެން

ްހުށަހެޅިފައެާެއްނެތް.ް ނޑަކަްށވެސް ްއަޅުގަ ްހިތާމަކުރަން. ްވަރަށް ނެހެދިވާތީ

ްޙަްއލުކުރަންވެެގްން ްެއކަމެއް ްބޮޑުެވގެން ްކަމެްއ ްޤައުުމގައި ނަމަވެސް،

ްއުފައްދަން ްމުޢަާައްސަސާތަްއ ްމުްޞތަޤިއްލު ްމިނިވަން ޏާްއެިކއެކި

ްމަސްތުވާތަކެްއޗާބެހޭްކޮމިޝަެނއްްއެބަްއުަފއްދަންޖެހޭ.ްޝުކުރިއްޔާ.

ް2105 

ްވަގުުތްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެން ްހިސާބުން ްމިހާ ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްއަޅުަގނުޑް ްދެްނ ްއެހެންނަމަވެސް، ނަޑެއޅި. ްކަ ނޑު ްއަުޅގަ ހަމަވީ

ްސްޤަ ްބާކީއޮތް ްމި ްމެންބަރުންނަށްްމިނ17ްެދުކުރަނީ ްމިޢިއްޒަތްތެރި ޓްއިރު
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ްދެކުނުބުރީެގް ްނިލަންދެއަތޮުޅ ްއެހެންވީމާ، ްނިންމާލަްނ. ފުރުޞަތުއަރުވާފައި

ްނުކުތާެއްއް ްނިޒާމާބެހޭ ްރިޔާޟް. ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު  2110ޢިއްޒަތްތެރި

ްމ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަފީޤް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްބޭނުންވަނީ،ްްްނބަރުްއަްޙމަދުްމުލަކަތޮޅުްމެ ްފާހަގަކޮށްލަްނ ްގޮުތަގއި ްނުކުާތއެްއގެ ްނިޒާމާބެހޭ  2115ްއަޅުަގނޑު

ްިމްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާއިުރގައި ްދުވަހަކަށް ްމުހިންމު ްވަރަށް މާދަމައަކީ

ްމިރޭް ްމަޖިލިސް ްހިނދު ްހުރި ްމަސައްކަތްަތއް ްގިނަ ްވަރަށް ނިންމަންހުރި

ްކޮމިޓީއަްށްނިމެންދާއިރު ްޑްރާފްޓްކުރާ ްދިރާސާކޮށް ްރިޔާސަތުްންމާދަމާ ވެސް

ްގޮތަކަްށް ްކުރެވޭނެ ްހިނގަމުންދާއިރު ްމިމަޖިލިސް ްކުެރވޭނެގޮެތއް މަސައްކަތް

ް ްއެކަމަށް ްނުގެންގުުޅްއވާތީެވ ްމަޖިލީހުެގްްކޮންމެެވސްފިކުރުފުޅު  2120ގޮެތއް

ްއެކޮމިީޓއަ ްފުރުޞަތު ްއެ ްވަަޑއިގެން ްމަޖިލީހަށް ްދެްއވޭެންމެންބަރުންނަށް ށް

ްގޮތަކަށްްހަމަޖެހިގެންްދިއުންްވަރަށްްބޮޑަށްްބޭނުންވާތީ.

ް

ް

ްވިސްނުމުަގިއްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހަމަ ނޑުވެްސ ްއަުޅގަ ްުޝކުިރއްޔާ. ްބޮޑަށް ްވަރަށް  2125އާދެ،

ްމިވާގޮްތް ްިމހާރު ްއެހެންނަމަވެސް، ްދެން ްމިއުޅެނީ. ބަހައްޓަިއގެން

ްޢިްއޒަތްތެ ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. ްމެންބަރުން، މެންބަރުން،18ްްރި

ްކޯރަމް ްމިތާ ްނިުކމެވަޑަިއގެންފިްއޔާ ްކޮމިޓީގެ ގެއްލެީންްޑްރާފްޓިންގ

ްއެބޭފުޅުންނަްށްބައެއް ްމިފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންވީމާ،ްމާދަމާ ފަހަރަށް.

ްގެންދާތީް ްގަސްތުކޮްށެގން ްއަުޅަގނޑު ްއަުރވަން ްވަގުެތްއގައި  2130ކޮންމެވެސް

ްބަހައް ްިޚޔާލު ްރަނގަޅަްށ.ްއެގޮތަށް ްތިވިދާުޅވީ ްއިނގޭތޯ ްމިއުޅެނީ ޓަިއގެްނ

އާދެ،ްއެހެންވީމާ،ްދެންމެައކުްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުްއެުރވިްނިލަންދެއަތޮުޅް

ްދެކުނުބުރީގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެްނބަރުްމުޙަންމަދުްރިޔާޟް.ް

ް

ްއަްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީް ްޖެނެރަލް ްއޮިޑޓަރ ްރައީސް. ްޢިްއޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ  2135ްދިްއާދެ،
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ނުޑްްުމޙަންަމދުްރިޔާޟްްމެންަބރުް ްއަުޅގަ ްގުޭޅގޮތުްނ ްދެކޮމިޝަނާ ްމި ްބޯުޑ ްއެންޓިކަރަޕްޝަން

ްެއއްކޮްށ.ްްވާހަާަކަެދއްެކވުން: ްކުޑަަކމާއި ްވަގުުތކޮޅު ްއޮތް ްލިބިފައި ްެއއީ ވާހަކަދަްއކާލާނަން.

ްމިލިޔެފަިއް ްކޮމިޝަންތަކުގެ ްގޮތެްއަގއި ްމަިއަގނޑު ްރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްބާ ްމާއްދާތަްއްހުރި ްބައެއް ްރަނގަޅު. ްއެންމެ ްހަމަ ނޑަށް ްއަޅުގަ ބުތައް

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްރަނގަޅު. ްއެންމެ ްއިޞްލާޙުތައްެވސް  2140އެބަހުރި

ްކަންބޮުޑޭވް ްވަރަށް ްދައްާކއިރުަގއި ްވާހަކަ ްމުސްތަޤީއްލުާވ ކޮމިޝަންތައް

ް ްލިޔޭ ްގިަނއިން ްވަރަށް ްނޫސްތަކުގައި ްއަެޑްއ ްިއވޭ ްގިނައިން 4ްވަރަށް

ް ްނުވަތަ ްިމނިސްޓްރީތައ5ްްްއަހަރު ްސަރުކާުރގެ ްނޫނީ ްެތރޭގައި އަހަރު

ްރައީސް،ް ްޢިއްޒަްތތެރި ްނެތީމައޭ. ްޤާބިލުކަން ްއެީއ ްނުކުެރވޭނެއޭ. އޮޑިެޓއް

ް ްއެއްބަެހއްުނވަން. ްއެކަމާ 1997ްްއަޅުަގނޑު ްދޭތެރޭގަިއ1998ްްާއއި  2145ާއއި

ްއެހީަގއިް ްއާދެ،6ްްއޭ.ޑީ.ީބގެ ްޚަރަދުކޮށްގެން އޮސްޓްރޭލިާޔެގްލަްއކަްޑޮލަރު

ސްޓިންޑަރްޕާޓްނަރްްކުންފުންޏަކުންްމިްސިސްޓަމްްވަީންޤާއިމްކޮށްފައި.ް

ްސައުްތް ްސިސްޓަމަކީ ްމި ްޙަޤީޤަތަކީ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި އާދެ،

ްއާދެ،ް ްގަިއްޑލައިން. ްމެނޫ ްއޮިޑޓިންގ ްެއކަށީގެްނވާ ްއެންމެ ރީޖަންގައި

ްމިކަންކުރަން ްީވނަމަވެސް ްމިކަމުަގއި ްނެތިއްާޔްްގަިއޑްލައިެނއް  2150ަބަޔކު

ްޙަޤީޤަތާއެއްޮކްށް ްައޅުަގނޑު ްކުރުގޮަތކަށް ްވަރަްށ ްނުކުެރވޭނެ. މިކަމެއް

ްޢިމާރާްތް ްއޮތް ްއަޅާފައި ްސްޓެްލކޯަގއި ްއާދެ، ްދަންނަވާލާނަން. ތަފްޞީލެއް

ް ްއިޢުލާންުކރެވުނީ 18ްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްރުފިާޔގެ ބުީރެގ4ްްމިލިޔަން

ްބިޑްކޮށް ްއެހެންނަމަވެްސ، ްޢިމާރާތަކަށް. ްަހވާލުކުރީ ްއެތަން 45ްަފއި

ްޢިމާރާތަށް.ް ްހުރި ްފަރުމާކުރެވިފައި ްބޮޑު ްއެހެރަ ްމިހާރު ްރުފިޔާއަށް  2155މިލިޔަން

547ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާްއެތަންްހުޅުވައިެދއްވަމުންްވިދާޅުވީް

ް ްއިތުރަށް ްނިންމާފައިވަނީ ްއެަކމަކު ްއެތަން ްތެޭރގައި ދުަވްސ177ްްދުވަހުގެ

ް ްފީތާފަށްްހޭދަކޮށްގެން. ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްތާ ޢިއްޒަތްެތރި

ނުޑއްވާަލްއވަމުންްވިދާޅުވަީން މިލިޔަންްރުިފޔާެގްމިްަފރިްޢިމާރާތުގ45ްްެކަ

ް ްނިންމާފައިވަީނ ްއެތަން ްރަީއސް، ްޢިްއޒަތްތެާެރި  2160މިލިޔަނ177ްްްވާހަކަ.

ްދަށުންް ްިސްސޓަމްގެ ްމި ްޚަރަދުކޮށްގެން. ްލާިރ ްގިނަ ރުފިޔާއަށްވުރެން

ްލި ްެއހެންނަމަވެސް،ްޤާބިލުކަން ްކުެރވުނު. ްއޮޑިޓެއް ްއޮތް ބިފައި
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ްޕްރޮމޯޝަންް ްލިބުނީ ްކާކުޯތ، ްގެންދެވުނީ ްކުރިމައްޗަްށ ޢަދުލުއިންޞާފުގެ

ްކަންކަންް ްމިހުރީ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްކުރިމީހުންނަށް. އެކަން

ް ްތީމުގެއަށް ްވަދެވުީނ37ްްހިނގައިދިަޔގޮތް. ްއޮޑިަޓށް ްތެރޭަގއި  2165އަހަރު

ްއެހެން ްނުކުރެވޭ.ްއެއްފަހަރު. ްއެޓެންްޑ ްފުލް ނަމަެވސް،

ްއެޓެންްޑް ްފުލް ްއެއްފަހަރު ްވަދެވުނީ ްއޮފީަހށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ް ްއެއްފަހަރ18ްްުނުކުރެވޭ. ްއޮޑިޓަރްަވނީ ްއެސް.ޓީ.ޯއއަށް ްތެރޭގަިއ އަހަރު

ްހުރިްވެރިއަުކ18ްް ްއޮފީހުަގއި ްއޮޑިޓް ްޮއޑިޓަރްޖެނެރަލްގެ ްތެރޭަގއި އަހަރު

ްއެތާނ ްހުރީ ްކުަޑްފަތުޙީ ްއޮިޑޓްކުރާނީ. ްކިހިނެއްތޯ ްމެންބަރަކަށް ްބޯޑް  2170ގެ

ްއާެދ،ް ްދަންނަވާލަނީ. ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ ްޙާލަތު ްކުންފުނިތަުކގެ މިންވަރަކަށް

ްރައީސް.ް ާެރި ްޢިއްޒަތްތެ ްވާހަކަ ްބޯޑުގެ ްއެންޓިކަރަޕްޝަން ްއޮތީ ދެން

ްކޮމިޓީައކަށްް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްދައްކާއިުރަގއި ްވާަހކަ ްބޯޑުގެ އެންޓިކަރަޕްޝަން

ްދިވެހިރާއްޭޖެގްއެ ްމިީއ ްހާޒިރުުނވޭ. ްވެރިައކު ްބޯުޑގެ ންޓިކަރަޕްޝަން

ްފްލޯގަިއް ްމަޖިލިސް.ްމިަތނުގެ ްއޮްތްރައްޔިތުންގެ ްަބިއވެރިވުން  2175ރައްޔިތުންގެ

ްއޮފީހުްން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްސީދާ ްެއރޭ ްދުވަުހގެ ްިއއްވުނު އެރިޕޯޓް

ް ްެއތަނުގެ ްއެއަރލައިންްސއިން ްސިންގަޕޫުރ ވެރިައުކްއަންަގއިގެން

ްފުރުވާލީ.....

ް

 2180ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްސީދާްްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީް ްމިއީ ްމިކަންތައްަތއް ްހިންގުމާއި ްކަރަޕްޝަން ްއެހެންވީމަ،

ްސަރުކާރުން.....ްުމޙަންަމދުްރިޔާޟްްމެންަބރުް
ްްވާހަާަކަެދއްެކވުން:

ް2185 

ްވަގުތުްހަމަެވއްޖެްއިނގޭތޯ.ްްވާހަކަެދއްެކވުން:ްރިޔާސަތުން

ް

ްކަހަލަްްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީް ްއަނބުރާ ްބުމަރު ްގޮތަކަށް ްބޭނުން ްމައުމޫން ްމީހަކު ްހުންނަ ްލާފައި

ްމީހުންްމިތަނަށްްޢައްޔަންކޮށްފައި.....ްުމޙަންަމދުްރިޔާޟްްމެންަބރުް
 2190ްްވާހަާަކަެދއްެކވުން:
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ް

ްފުވައްމުލަުކެގްްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވު ްއެދެން. ްއިށީނދެވަަޑއިގެންެދއްވުން ްހަަމވެއްޖެ ވަގުތު

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްވަޖީޙްްއިބްރާހީމް.ް

ް

ްވަރަޙްމަތުްފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް ްއަްއސަލާމްޢަލައިުކމް `ް ްޢިއްޒަތްތެިރްهللا  2195ްވަބަރަކާތު.

ްދިވެިހްރަްވަީޖޙްްިއބްރާީހމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްރެއަކީ ްދެއްކޭ ްވާހަކަ ްކޮމިޝަންތަކުގެ ްމިނިވަން ްއާެދ، އީސް،

ްރެއެްއ.ް ްލިބިގެންދާނެ ްހިތްހަމަޖެހުން ްބޮުޑ ްވަރަށް ރައްޔިތުންނަށް

ްއަތޮޅުތަުކަގިއް ްއެިކއެިކ ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ޚާއްޞަގޮެތްއގައި

ްޢާންމުް ްއަދި ްމުވަްއޒަފުންނާ ްއެިކެއކި މަސައްކަތްކުަރއްވާ

ްހިތްހަމަޖެހުމެއްްރައްޔިތުންނަށްވެ ްބޮޑު ްވަރަށް ްސަބަބުން ްމިކަމުެގ  2200ސް

ްއުފެދުނުކަމުގަިއް ލިބިގެންދާނެ.ްއަާަޅުަގނޑުްެދކޭގޮުތގައިްމިްކޮމިޝަންތައް

ްރަނގަާަޅުް ްހިންގުމަށްޓަކަިއ ްކޮމިޝަންތަކަާަށް ްމި ވީނަމަވެސް

ްކޮމިޝަންތަކަކަްށް ްމި ްނޫނީ ްއުފެދިގެން ްަގާވއިދުތަކެއް ްއާދެ، އުސޫލުތަެކއް

ްފު ްބޭނުންްނުކުރެވޭނެ.ްޚާއްަޞްގޮެތްއގައިްިސވިލްސަރިވްސްއެންމެ ރިހަމަ

ްއާދެ،ް ްކޮިމޝަނެއް. ްފަށާފައިވާ ްފަންކްޝަންކުރަން ްމިހާރު  2205ކޮމިޝަނަކީ

ްސަރުކާރުގެް ްގޮތެއްަގިއ ްޢާންމު ްޖެހޭ ްފާހަގަކޮށްލަްނ އަޅުަގނޑުމެން

ްސަރުކާެރއްް ްހިނގަމުންދާ ްބެލެވިފަިއވަނީ ްވަޒީާފއެްއކަމަށް ްމުވަްއޒަފުންނަށް

ްޢާންުމް ްހޯދުމަށްޓަކައި ްތާއީދު ްއެސަރުކާރަާކރަކަށް ދެމެހެއްޓުން.

ްފާހަގަކޮށްެލޭވް ްދެން ްޤުރުބާންކޮށްލުން. ްކަންތަްއތައް ްެއކިއެިކ ރައްޔިތުންެގ

ްމިހާތަނަށްް ްއާދެ. ްބޯޑު. ްއެްނޓިކަރަޕްޝަން ްކޮމިޝަަނކީ  2210އަނެއް

ްބޯޑަކީ ްއެންިޓކަރަޕްޝަން ްފާހަގަކުެރވިފަިއވަނީ ެއީއްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްގޮތުަގއި.ް ްބޯޑެއްގެ ްމުއްސަނދިކުރާ ްމުއްސަނދިން ްފަޤީރުކޮށް ފަޤީރުން

ްއަދިް ްަކތީބުން ްމަސައްކަްތކުރަްއވާ ްއަޮތޅުތަުކގަިއ ްގޮތެގަިއ ޢާންމު

ްރުފިޔާެގް ްހާސް ްދެތިން ްއިޙްމާލުވާ ްމުވަްއޒަފުން ްއާދަިއގެ ސަރުކާރުގެ

ް ްބެއްެލވުމަށްޓަަކިއ ްޚަރަދުކޮށްާްގ57ްެމައްސަލަ ްރުފިާޔ  2215ންްހާސް

ްކަންތައްތަްއް ްމިހުރީ ްއާދެ، ްފާހަގަކުރެވޭ. ްވާކަމަްށ މަސައްކަތްކުަރއްވާަފއި

ްއަނެއްްކޮމިޝަނަކީްއިލެކްަޝންްކޮމިޝަން.ް ހުރިގޮތް.ްދެންްފާހަގަކޮށްލެވޭ
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ްއާެދ،ްމިހާހިސާބަށްް ްކޮމިޝަނެއް. ްމުހިންމު ްވަރަްށ ްކޮމިޝަނަކީ އާދެ،ްމި

ްކޮ ްމިފަދަ ްަޤއުމުަގއި ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްނެތްކަމުގަިއްއަިއއިރު މިޝަނެްއ

ްޢާންމުް ްއިންތިާޙބުތަކާ ްޢާންމު ްބޭއްވޭ ްިދވެހިރާއްޖޭަގިއ  2220ވީނަމަވެސް

ްކޮށްފަިއ.ް ްތަޖުރިބާތަކެއް ްހިތި ްވަރަށް ްރައްޔިތުްންވަނީ ްިދވެހި ވޯޓުތަުކގައި

ްބަެއްއް ްގެއްލި ްމަޤާމުތަްއ ްމުަވއްޒަފުންގެ ްސަުރކާުރގެ ާެްއގައި ޚާއްޞަގޮތެ

ް ްއެކަީށގެން ްއާދެ،ްމުވަްއޒަފުންނަށް ްލިިބފައިވޭ. ްޕްރޮމޯޝަންތައް ނުވާފަދަ

ް ްއާދެ، ްމިހާރުވެސް ްބޭނުންވޭ ްފާހަގަކޮށްލަން ވަަނ2778ްްއަޅުަގނޑު

ްމަސައްކަްތް ްމިވަނީ ްމިހާރު ްިއންތިޙާބުތަކަށް ްެއކިެއކި ްބޭްއވޭ  2225އަހަރަށް

ްސަރުކާުރެގް ްިވސްނަންޖެހޭކަމެއް. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިކަމަކީ ްއާދެ، ފެށިފައި.

ްއެމީހުންނަށްްްމުވަްއޒަފުންނަށް ްނުވަަތ ްހާމަވެފައިވަނީ މިހާރު

ްހުިރް ްކުރިއަށް ްމަސަްއކަތަކީ ްއެމީހުންެގްކުރިއަްށްހުރި ޤަބޫލުކުރެވިފަިއވަނީ

ްެކންޑިޑޭޓުންނަްށް ްއެބައިމީހުންގެ ްތިއްބެވި ްވާދަކުަރން ްއަދި އިންތިޙާބުތަކަށް

 2230ަޔީކްސަޕޯޓްްހޯދާްމަސައްކަްތކުރުމޭ.ްއާދެ،ްވަިކްޕާރޓީައކަށްްިނސްބަތްވާްބަ

ްވަިކް ްފާހަގަކުެރިވފައިވަނީ. ްގޮތުަގއި ްބައެްއގެ ްހޮވަންޖެހޭ ްކޮންމެހެން އެއީ

ްއިންތިޚާބަކުްން ްއެާެްއވެސް ްމީގެ ްއެއީ ްބަޔަީކ ްނިސްބަތްވާ ޕާޓީއަކަށް

ްނުހެދުމަށްޓަކައި.ް ްބަޔަކަށް ްލިބޭ ްކާމިާޔބެއް ްނުވަތަ ނިޑެއއް ގޮ

ްވިސްަނންޖެ ްކޮންމެހެން ްއަުޅަގނޑުމެން ްމިއީ ްކަމެއް.ްމިމަސަާައްކަތަކީ ހޭ

 2235ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ްމެންބަރުންްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްއަދަެދްއގެ ްގިނަ ްވަރަށް ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްސަކަންބޮޑުވުްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްޖުޑީޝަލް ްފާުޅކުރަްއަވއިފި ްކޮމިޝަންެގްން ރިވްސ

ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދެން ްޮގތާމެދު. ްޢައްޔަންކުރެވޭ ބަލާލާއިރުަގިއްްމެންބަރުން

ްަޤބޫލުފުޅުކުރައްާވ.ް ްގިނަބޭފުޅުން ްގޮތުަގއި ްޤާނޫނުއަސާސީއެްއެގ  2240ނަމޫނާ

ް ްޤާނޫނުައސާސީގެ ްއެފްރިާކގެ 99ްްސައުތް ްމިއޮތް ްޞަފްޙާަގއި 178ްވަނަ

ް ްެސކްޝަްނ ްއާިޓކަލްގެ ްބަލާލިޔަސ1ްްްވަނަ ްސަބްެސކްޝަންތަަކށް ގެ

ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްފެންނާނެ ްމިހިރަްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ޑްރާްފޓްގައި

ްަސއުްތް ނޑު ްއަޅުގަ ްނަމަވެސް، ްހުރިކަން. ްގެްނގުުޅއްވާަފިއ އުޞޫލުތައް
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ްއަޅުަގނޑުމެްނގެް ްއޮތްކަެމއް ްކޮންސްޓިިޓުއޝަންގައި  2245އެފްރިކާގެ

ްެނތްކަމެ ްއެީއްކޮންސްޓިޓިއުޝަްނގަިއ ްހިމެނޭ. ްއެަބ އްެވސް

ްކިޔަަވއިދެސައުތް ްޯލ ްތެރެއިން ްޔުިނވަރސިޓީތަކުގެ ްއވާްއެފްރިާކގެ

ްޓީޗަެރްއް ްލޯ ްއިންތިޚާބުކުރެވޭ ްޢައްަޔންކުރެވޭ ްތެެރއިން ޓީޗަރުންގެ

ް ްހިަމނުއްވާފަިއވޭ.ްޖުޑީޝަލް ްއެބޭފުޅުން ްކޮިމޝަންގަިއ ސާރިވސް

ްއެކަހަލަް ްހުރިގޮތުން ްޙާލަތު ްރާއްޖޭގެ ްއަޅުަގނުޑމެންގެ ްމިއަދު  2250ނަމަވެސް،

ްހުންނާނެތީކަ ްދަތިތަކެއް ްލިބުމުގެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ މަށްްބޭފުޅެއް

ްގެންނަވާފަިއް ްއެަބިއ ްމިގޮތަށް ްޑްރާފްޓްަގއި ްޤަބޫލުކުެރވެނީ. އަޅުަގނޑަށް

ްަބއެްއް ްުނކުތާއަކީ ްއަެނއް ްބޭނުންވާ ްދަްނނަވާލަން ްއަޅުަގނޑު ްދެން ނެތީ.

ްބަލާލާއިރުަގއިް ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްހުށަހަޅުއްވާަފއިހުރިްއިޞްލާޙުަތކަށް

ްކަންތައް ްކަހަލަ ްބައެއް ްހަމަނުޖެހޭ ްމިސާލަކަްށްމާނަ ްެއއީ ްއެބަހުއްޓޭ.  2255ތައް

ްފުދޭވަރަކަްށް ްތެެރއަްށ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއެބަހުރި ްއިޞްލާޙުތަެކއް ބައެއް

ްމަފުޙޫމްގެް ްޑްރާފްޓްގެ ްގޮުތގެމަތީން ްޤާނޫނުގަިއވާ ްއަިއސްފައި ގިނައިން

ްގޮތުގެމަތީްން ްޤާނޫނުަގއިާވ ްއެހެްނވީމަ،ްމިާވގޮތަީކ ްއިތުރުކޮށްފައި. ކުރިއަށް

ކޮމިޝަންގެްމެްނބަރުކަމުގެްމަޤާމުްއެކަށީގެންުނވާްފަދަްކަމެއްްއިލެކްޝަންް

ްގޮތެްއް ްޚިލާފުވާނެ ްޤާނޫނާ ްގޮުތގެމަތީން ްޤާނޫނުގައިވާ ްމިޖެހެނީ.  2260ކުރަން

ްނުކުތާއެްއް ްމުހިންމު ްިވސްނާލުން ްނޭނގެ.ްއެހެްނވީމަ،ްމިއީ އަޅުަގނަޑކަށް

ްުހށަހަޅު ްހުށަހެޅުންތައް ްއެފަދަ ްފެންނަނީާީ. ނޑަށް ްއަުޅގަ އްވާަފިއްކަމަށް

ހުރިްބޭފުޅުންްއެކަންތައްތައްްވިސްނާާިަވޑަިއގެންްއެހުށަހެުޅންތައްްއަނބުރާް

ްއިތުުރްން ްމީގެ ްދެން ްޤަބޫލުކުރެވެނީ. ނޑަްށ ްއަުޅގަ ގެންދަވާނެކަމަށް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމުލަކަތޮުޅެގ ްއެބާބަށް ްާމއްދާއަށް ްޖެނެރަލްގެ  2265ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ްހުށަހަޅުއްވާފަ ްޝަފީޤު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްމާއްދާއަށ4ްްްިއވާ ަވނަ

ްފާހަގަކުރެޭވ.ް ްައޅުަގނޑަްށ ްރަނގަޅުކަމަށް ްހުށަހެޅުން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ވަނަްަކރުދާހުގައިްހުށަހަޅުއްވާފައިިމާވްކަންތައްތަކަށ45ްްްއެހެންނަމަވެސް،ް

ްުގޅިގެްން ްމައްސަަލތަކާ ްޖިނާޢީ ްމިވަނީ ްބަލާލާއިުރަގިއ އަޅުަގނޑުމެން

ްއިތުުރކޮށްލާފައި ްމިދަންނަވަނީްްކިޔާފައި ްއަޅުަގނުޑ ްތަންކޮޅު.  2270މިއޮންނަ

ްޢަބްދު ްމީަގިއްهللا ްވާހަކަ. ްހުށަހެޅުމެއްގެ ްހުށަާަހަޅުއްވާަފިއވާ ނަޞީރު
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ްެވގެންދަީން ްލޮކް ްމިކަން ްމިވާގޮަތކީ ްއޮތީމަ ްެއކަނި ްމައްސަލަތަކެއް ޖިނާޢީ

ހަމައެކަނިްޖިނާޢީްމައްސަލަތަކަށް.ްއޭރުންްމަދަނީްމައްސަލަތަކާްއެހެނިހެންް

ްބޭރުވެގެންދާކަަމްށްމައްސަ ްމަފްޙޫމުން ްއޮތް ްމިޑްރާފްްޓގަިއ ލަތައް

ްމެންބަރުވެްސް ްޢިްއޒަތްތެރި ްރަނގަޅީ ްއަޅުަގނޑަށް ްފެންނަނީ.  2275އަޅުަގނޑަށް

ްމުިޅް ްބަާލއިރުަގއި ްޖުމްލަކޮށް ްދެން ްނަންގަަވއިދެްއިވއްޔާ. މިއިޞްލާޙު

ްެއްއވެސްް ްައޅުަގނޑުމެްނގެ ްބަލާލާއިރުަގއި ްރޫޙަށް ްހުރި ްމަޖިލީހުގައި

އިޞްލާޙެއްްހުށަނޭޅޭްމާއްާދެއއްވެްސްއެަބއޮތް.ްެއއީްެއްއެވސްްއިޞްލާޙެްއް

ްކޮމިޝަންކަމަށްް ްކަރަޕްޝަން ްއެންޓި ްއެއީ ްއެބައޮތް. ްބާބެއް ހުށަނޭޅޭ

ްމިރޫޙުަގިއް ްއެހެންވީމަ، ްމިއޮތީ. ްޤަބޫލުކުރެވިަފއި  2280އަޅުަގނޑަްށ

ނޑުްހަމަްދަންނަާވލަން ބޭނުންވޭްްއަޅުަގނޑުމެންްކުިރއަށްްދާއިުރގައިްއަުޅގަ

ނޑުމެންނަށްް ްައޅުގަ ްފަރާތުން ްކޮމިޓީެގ ްޑްރާފްޓިންގ ރިކޯޑަށްޓަަކއި

ްފޮނުއްވަްން ްއެދެޑްރާްފޓް ްއޮތްނަމަވެސް ްފޮނުއްވާފަިއ މިދެޑްރާފްޓް

ްސިޓީފުެޅްއް ްބަޔާންކުރަްއވާ ްރަނގަޅަށް ްވަަރށް ްސަބަބު ޖެހިވަޑަިއގަތް

ްބަޔާންުކރައްވާފަް ްއެސިޓީފުޅުަގއި ްއަދި ްއޮތީ. ްއޮޭތްފޮނުއްވާފައޭ  2285އި

ްހަމަް ްދެން ްސަބަބު. ްޖެހިވަޑަިއގަތް ްގެންގުުޅްއވަން މިދެވިސްނުންފުޅު

ްއަުޅަގނޑުމެންނަށްް ްވިދާޅުވެއްޖެ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްބައެއް އެހެންމެ

ް ްލިބުނީ ްހުށަހެޅުމަށް ްނޫނ12ްްްއިޞްލާޙު ްއެެހންނެއް ގަިޑއިރޭ.

ްއިޞްލާް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްހަމަގަިއމުވެސް ްީވކީ. ްހުށަހެޅުމަށްްއެކަންތައްަތއް ޙު

ް ްރަީއސް،ްއެމުއްަދުތ3ްްލިބުނު ްމުއްދަތު.ްޢިއްޒަތްތެރި ްގިނަ  2290ދުވަހަށްވުރެން

ނުޑް އަޅުަގނޑުމެންނަށްްޤަވާއިުދގަިއވާްގޮތުގެމަތީންްދެއްވާަފިއވާަކންްއަޅުގަ

ްރިކޯޑަށްޓަަކއިްފާހަގަކޮށްލަން.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް

ް

ް2295 

ް

ްޖަލްސާްނިންމެވުންް-3
ް
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ްދެްންްްންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާހިސާބުން ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި އާދެ،ްުޝކުރިްއޔާ

ް ްޢިއްޒަތްތެރި 5ްްއަދި ްއެީއ4ްްމެްނބަރަކު ްއެަބތިއްބެވި.  2300މެންބަރުން

ްހުވަދުއަތޮުޅް ްޢަފީފް، ްޙަސަން ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ކޮޅުމަޑުލުގެ

ްޢަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމާޅޮސްމަޑުލުްއުތުރުބުރީގެ ްޙަލީމް، ނާން

ދެކުނުބުރީގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެްނބަރުްޢަާަލީްފާއިޒް،ްއަިރއަތޮުޅްއުތުރުބުރީެގް

ްހަމައެއާެއއްޮކްށް ްއަދި ްއިބްރާހީމް ްމަޖުދީ ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްމިހާރުް ްދެން ްއިސްމާޢީލް. ްއިބްރާހީމް ްމެންބަުރ ްޢިއްޒަތްތެރި  2305މާލޭގެ

ްމެންބަރު ްއެރުވުުމެގްޢިއްޒަތްތެރި ްޖަާވބު ްސުވާލުަތކަށް ްކުަރއްވާަފއިާވ ން

ްއިސްމާޢީލަށްް ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ގޮތުންނާއެީކަގއި

ްދެްން ްއިރާދަކުރެއްވިްއޔާ. ްމާދަމާ ްއަރުވާނަން ްފުރުޞަތެއް އަޅުަގނޑު

ް ްއޮންނާނީ ްޖަލްސާއެއް 29ްްމަޖިލީހުގެ ްބުރާސްފަިތ2777ްްނޮވެމްބަރު ވާ

 2310ްޖަހާއިރު.9ްްނދުނުްދުވަހުްހެ

ް

ްޖަލްސާްނިމުނީ.ް.العالوينްربްهلل والحود
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