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 ސާްފެށްޓެވުން.ޖަލްް .1

 

ްعلىްوالسالمްالةوالصްهللްالرحين، الحودްالرحونްهللاްبسنްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
ްްފެށުނީ.ްޖަލްސާް.واالهްوهنްوصحبهްآلهްوعلىްهللاްرسول

ް5 

ވަނަްމާއްދާގ25ްްެރައްޔިތުންގެްޚާއްޞަްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދުގެް .2

ޓްކުރާްކޮމިޓީންް)ހ(ްގައިވާްގޮތުގެމަތިން،ްދިރާސާކޮށްްޑްރާފް

ބާބަށްްމެންބަރުންްމިްް،ތައްސަލާމަތީްޚިދުމަތްްއެކުލަވާލައްވާފައިވާް

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާްއިޞްލާޙުތަކަށްްނުރަސްމީްބައްދަލުވުންތަކުގައިް

 10ވަނ25ްްަޚިޔާލުފާޅުކުރެއްވުމަށްފަހު،ްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދުގެް

 ވުން.ގައިވާްގޮތުގެމަތިންްކުރިއަށްްގެންދ1ްްެމާއްދާގެް)ބ(ްގެް

ްްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންް ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްޞަ ްރައްޔިތުންގެ ްފެށުނީ. ްޖަލްސާއަށ222ްްްޖަލްސާ ވަަނ

ްއާެދ،ް ްމަރުޙަބާ. ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެންމެހާ ވަަޑއިގެންެދއްިވ

ް ްއާދެ،57ްްމިހާތަނަށް ްވަޑަިއގެންދެްއވައިފި. ްމެންބަރުން ޢިްއޒަތްތެިރ

ްޢިް ްއެނގޭ ްުސވާލެްއްއަޅުަގނޑަށް ްހިތްޕުޅުަގއި ްމެންބަރުންގެ  15އްޒަްތތެރި

ް ްމިހާރު 2118ްްއުފެދިދާނެކަން ްގާްތަގނޑަކަށް ްހިނގައިފި. 18ްމިނިޓް

ްފަށައިގަނެވުީނ.ް ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިނިޓްއިރުފަހުން ވަރަކަށް

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންފަޅިއަށް ްިތން ްދުވާލަކު އެހެންނަމަވެސް،

ްޖެހޭ.ްވަަޑއިގަންަނވަންޖެ ްއަުޅަގނޑުމެން ްއިޙްސާސްކުރަން ްއެަކން ހުނީމާ

ްއާދެ،ް ްލަްސކޮށްލީ. ްަވގުތުކޮެޅއް ްއަޅުަގނޑު ްެއގޮތުން ްދެން  20އެހެންވީމާ،

ވަނަްއަިއޓަމްގައިްިމއޮީތ2ްްދެންްދަންނަވާލަންްއޮތީ،ްމިައދުގެްއެޖެންާޑގެް

ްވަނަްމާއްާދގެް)ހ(ްގަިއވ25ްްާރައްޔިތުންގެްާޚއްޞަްމަޖިލީހުގެްަގވާއިުދގެް

ްެއކުަލވާލަްއވާފަިއާވް ްކޮމިޓީއިން ްްޑރާފްޓްކުރާ ްދިރާސާކޮށް ގޮތުގެމަތީން

ްހުށަހަޅުއްވާަފއިާވް ްމެންބަރުން ްމިބާބަށް ްޚިދްމަތްތައް، ސަލާމަތީ

ްޚިޔާލުފާުޅުކރެއްވުމަށްފަހުް ްބައްދަލުވުންތަުކގައި ްނުރަސްމީ  25އިޞްލާޙުތަކަށް



 2 

ިއާވްގޮުތގެމަތީންްގ1ްްަަވނަްމާއްދާގެް)ބ(ްެގ25ްްމަޖިލީހުގެްގަަަާވއިުދގެް

ްމިއޮތީ.ް ްގެންިދއުން ްކުިރއަށް ްމިބައި ްއާދެ، ްހުށަހެޅުން. މަޖިލީހަށް

ނޑުްމިކަންްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްދަންނަވާލަމުންް އެހެންވީމަ،ްއަުޅގަ

ްތ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދުްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއަށް.ް

ް30 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްެމންަބރުްރިޔާޟްްްކޮޅުމަޑުލު ްމިތިބީ ްަރއީސް،ްމިަވގުުތ ްއެެހންވީމަ،ްހަމ57ްަޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރުން.

ްޟަރޫީރްްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނޫިނއްޔާ ްބޯލަން ްފެންތައްޓެއް ްނުކުންނަންޖެހިދާނެ ކުއްލިައކަށް

ްމިް ްއެހެންވީމަ، ްނުކުންނަންޖެހިދާނެ. ްމިތަނުން ްފުއްދާލަން  35ބޭނުންތައް

ްއެކަްންޙާލަތުގަ ްައޅުަގނޑުެމންނަށް ްފަށަިއގެން ްަކމެއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ އި

ްވިްސނަންޖެހޭކަމެއް.ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެެވްސ ޙާސިލްކުރެވިދާނެތޯ

ްދަންނަވާލަންް ްރައީްސއަްށ ްޢިއްޒަތްތެރި ނުޑ ްއަުޅގަ އެާއއިެއއްކޮށް

ްޚުދުމުޚުތާރުް ްމިމަޖިލިސް ްބޭނުންވަނީތޯ ްމަނިކުފާނުވެްސ ބޭނުންވަނީ

ް ްމިތަންްގޮތެްއގަިއ ްހިނާގގޮތަށް ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުންެގ ްއެީއ  40ގެންަދވަން.

ްއެހެންވީމަ،ް ްއުނދަގޫވާނެ. ްކޮންޓްރޯލްކުރަން ްމިތަން ްފަށައިފިއްޔާ ހިނގަން

ްހަމަޖައްސަަވއިދެްއވައިިފއްާޔް ްމަނިކުފާނު ްޮގތެއް ްވެއްދޭނެ ްބޯފެން މިތަނަށް

ްއެް ްނުޖެހޭނެ. ްބޭރަށްދާކަށެއް ްއިރުއިުރކޮޅުްނ ްެއކަްންއަޅުަގނޑުމެން ގޮތަށް

ްކުރިއަްށް ްމިޖަލްސާ ްތިބެގެން ްމިތާ ްައޅުަގނުޑމެން ކޮށްދެއްަވއިފިްއޔާ

 45މީހުން.ްެއީއްމިގަާވއިދުްޙުއްދަކުާރްކަމެއްްއެއީްމިތަނަްށ57ްްގެންދެވިދާނެް

ްއެހެންވީމަ،ް ްގޮެތއްނެތް. ްވެއްދޭނޭ ްފެނެއްވެސް ްމިތަނަށް ްވެއްދުން. ބޯފެން

ްކަންތަ ްގޮތްގޮތަށް ްޚުދުމުޚުތާރު ްފެންނަްމިހާ ްމަޖިލިސްތަކުން ްކުރީމަ އްތައް

ްއެހެންވީމަ،ް ްފެނިއްޖެ. ްމަޖިލީހުން ްރައްިޔތުންގެ ްމިއަދު މަންޒަރުތައް

އެގޮތަށްްމިމަޖިލީހުގެްކަންތަްއްމަނިކުފާނުްގެންދަވާނެއެކޭްޫނންްއަޅުަގނުޑް

ްއޮންަން ްލިބިފައި ްޙުއްދަ ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްއެހެންވީމަ،  50މިދަންނަވަނީ.

ތާްއެތެރޭަގއިްހަމަޖެހޭނެްގޮތްްހަމަޖައްސަވައި،ްމަނިކުފާނަށްްކަންތައްތައްްމި

ްއަމިއްލަް ްމަނިކުފާނު ްނުކުރެވޭކަމަްށވަންޏާ ްއެކަން ްބަޖެޓުން މިތަނުގެ
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ްވެއްދޭެނގޮތެްއް ްއެްއޗިިތ ްބޯފެނާއި ްައޅުަގނޑުެމންނަށް ޚަރަދުަުންވެސް

ްތިބެދާނަންް ްމިތާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއޭރުން ްމިތަނަށް. ްހަމަޖައްސަވައިެދއްވާ

ްއަިދް ްކުރެއްވޭނެ. ްމަނިކުފާނަށް ްއެކަން ްއިރެއްިވޔަސްެވސް.  55ކިތަންމެ

ނޑުެވސްްއެކަންްކުރާނަން.ް ްމަނިކުފާނުްވިދާޅުެވއްޖިއްޔާްައޅުގަ

ް

ް

ްފާހަގަުކރައްާވއިރުެވްސްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްތި ްދިގުކޮށް ްވަރަށް މިހާރު

ްއެހެން ްދަްއކަވަނީ ްނުހެއްދެވުްންވާހަކަފުޅު ްއެހެްނ ްއެހެންވީމަ،  60ނޫންތޯ.

ް ްވާަހކަފުޅެއް. ްރަނގަޅު ްތިވިދާޅުވީ ްދެން ްއެަެދެން. ްބޮޑަށް 57ްވަރަށް

މެންބަރުންްތިއްބަވަިއގެންްއެާހްކޯރަމްްދަށްކޮށްްދާކަމަށްވަްނޏާްމަޖިލިސްގެް

ނުޑް ްއަޅުގަ ްއެަކން ްގެންދިއުމަށްޓަަކއި ްކުރިއަށް ަް،ްޖަލްސާތައް ކަންތައްތައް

ް ްޢިއްޒަތްތެިރްޙުއްދަ ްއެހެންނަމަވެސް، ްދެން ްނޫޅެން. ނުކުރާކަެށއް

ްއާދެ،ް ް)ަވގުތުޮކޅަކަްށފަހު(. ްއެނގިވަަޑިއގަންނަވާނެ.  65މެންބަރުންނަށް

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްެތރި ްވާހަކަ ްގެންދިޔަ ްދަންނަވާލަމުން އަޅުަގނުޑ

ންްފެންތަށިކޮޅެއްްބަލާްނިކުމެވަަޑއިގަތީމަްކުަޑކޮށްްމަޑުޖައްސާަލންޖެހުނީ.ްދެ

ްދިމާވިގޮތްް ްމިކަން ްމިއުޅެނީ ްދަންނަާވލަން އެހެންނަމަވެސް،

ްކޮންެމް ްވެއްދޭ. ްކުީރގައި ްއަޅުަގނޑުމެން ްފެން އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ.

ްދިމާވިގޮްތް ްއެހެންނަމަވެސް،ްއެަކން ްހުިރ.ްދެން ްމަީތގަިއވެސް  70މޭޒުކޮޅެްއގެ

ްބައެ ްޤަބޫލުފުޅުކުރަްއވަންޖެހޭނެ. ްމެންބަރުންވެްސ އްފަހަރަްށްޢިއްޒަތްތެރި

ް ްމެންބަރުން ްގިނަ ްވަރަށް ްޢާންމުގޮެތއްަގއި ވަަރކަްށ77ް،87ްްއެހެންވީމަ،

ވަރަަަކަށްްމެންބަރުންްތިއްބަަވއިެގްނ77ްްމެންބަރުންވެސްްޖުމްލަގޮތެއްަގއިް

ްޙާލަތުގަިއް ްދިމާާވ ްމިހެން ްއެހެންވީމަ، ްމިގެންދަނީ. ޖަލްސާތައް

ްއެހެންވީމަ ްކަންނޭނގެ.ްދެން ްުނވާނެ ްބަލާނަްން،ްމާއުނދަގުލެއް  75ައޅުަގނޑު

ްބާއްވަިއގެްން ްރަނގަޅަްށ ްކޯރަމް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަންަތއްތަަައް ތިވިދާޅުވި

ްެއދިވަަޑއިގަްތގޮތަށްް ްތި ްނުވާކަމަްށވަންޏާ ްއެހެްނ ްދެްނ ގެންދެވޭތޯ.

ނުޑް ްއަުޅގަ ްމިހާރު ްދެން ްއާެދ، ްހަމަޖައްސާނަން. ްމިކަން އަޅުަގނޑުމެން

ްޑްރާފްޓިން ްމިބާބު ްއޮތީ ްޮގްތްދަންނަވާލަން ްއެކުަލވާލަްއވާފަިއވާ ގްކޮމިޓީން
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ްއަމީންޢާންމުެގް ްޢަދަބުވެރިކަމާއިއެީކަގއި ްަވރަށް ނޑު ްއަޅުގަ  80ދަންނަވާލަދޭން.

ްގޮްތް ްއެކުލަވާަލްއވާފަިއވާ ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓިންގ ްމިބާބު ްއެދެން. އަރިހުން

ްދަންނަވާލަދެއްވުމަށް.ް

ް

ް

ްމިްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޚިދުމަތްތައް، ްކޮމިޓީންްސަލާމަތީ ްޑްރާފްޓްކުރާ ްދިރާސާކޮށް  85ބާބު

ްޑްރާފްޓްކޮށްފަިއވާްގޮތްްއިްއެވިވއެވެ.ް

ް

ް

އާދެ،ްތިަޔްައޑުެއއްެސވީްޑްާރފްޓިންގްކޮމިޓީންްމިބާބުްެއުކލަވާލަްއވާފަިއާވްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްމުޤައްިރުރް ްކޮމިޓީގެ ްޑްރާފްޓިްނގ ނޑު ްައޅުގަ ްމިހާހިސާބުން ްއާދެ،  90ގޮތް.

ލޭގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުންގެްއަރިހުންްދަންނަވާަލންްޑްރާފްޓިންގްއަދިްމާ

ްވިސްނުންފުޅުް ްޚިޔާލުފުާޅިއ ްކޮމިޓީގެ ްޑްރާފްޓްކުރެްއވުމުަގއި ކޮމިޓީން

ްހުރިގޮތްްދަންނަވާލަދެއްވުމަށް.

ް

ްއަސާީސްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ނޑަެއޅިެގން ްކަ ްމިބާބަކީ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި  95ްޝުކުރިއްޔާ

ްފާހަގަކުރަްއވާަފިއްްްމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން:އިސްް ްމަޖިލީހުން ްގޮތުަގއި ްބާބެއްގެ ްތެރެއިން އުސޫަޫލުތަުކގެ

ްއެކުލަަވިއް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމުޅި ްޖުމްލަކޮށް ްބާބެއްކަމުގަިއވިަޔސް ނެތް

ްބެހޭބަެއްއް ްކަންތައްަތކާއި ްސަލާމަތީ ްހިންގުުމގަިއ ޤައުމުގެ

ްއޮންނަން ްހިމެނިފައި ްދެކެވަަޑއިެގްންޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްކޮމިޓީ ވާނެކަމަށް

ްގޮތަކަްށް ްއެްއެވސް ްއިޝާރާތް ްމިކަމަށް ްއޮީތ. ްއެކުލަވާލަްއވާފައި  100މިބާބު

ްއެކަްން ްަކމުގައި ްއުނިކަމެއް ްޤާޫނނުއަސާސީަގއި ްނެތީިވއްޔާ ކުރެވިފަިއ

ްމިބާުބް ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކެވަަޑިއގަތީ. ްކޮމިޓީން ވެގެންދާނެކަމަށް

ްކޮ ްއެހެްންފަރުމާކުރުމުގައި ްުދނިޔޭގެ ްރިޢާޔަތްކުރައްވާަފއިވޭ މިޓީން

ްހުރިގޮތަށް.ް ްގެެނވިފައި ްމިބައިބައި ްޤާނޫނުއަސާީސތަކުަގއި ޤައުމުތަކުަގއި

ްޑްރާފްޓްް ްބާބެއް ްހުރިހާ ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްމުޅި  105ޚާއްޞަކޮށް

ްމިފަހަކުްން ްރިާޢޔަތްކުރެްއވި ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްކޮމިޓީން ކުރެްއވުމުަގއިވެްސ
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ްސައުތުއެފްރިާކ،ްްއެކުަލވާލެވިފައިް ްޚާއްަޞކޮށް ްޤާނޫނުއަސާސީތަކަށް. ހުރި

ްއީސްޓީމޯރް...ް

ް

ްމުޙަންމަދުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްތ.އަތޮޅުގެ ްނުކުތާއަށް  110އާދެ،ްނިޒާމާބެހޭ

ްޝަރީފް.ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްނުކުތާްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްނިޒާމީ ްދައްަކވަމުންްއަޅުަގނުޑ ްވާހަކަުފުޅ ްމިހާރު ްނެީގ ްެއއް

ްވާހަަަކަފުުޅަގިއްްްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްކޮމިޓީެގްމުޤައްރިރުގެ ްޑްރާފްޓްކުރާ ްދިރާސާކޮށް  115އެގެންަދވާ

ްމިް ްނޫން ްއެަެހެންނެްއ ްިޚޔާލެއްަްކަމަށް. ްެއކޮމިޓީގެ ވިދާޅުެވއްޖެ

ްދިޔައިރުވެް ްވާހަަަކަދަްއކަމުން ްމަޖިލީހުގައި ްމިކަމަށްްޢިއްޒަތްތެރި ސް

ްޢަދަބުވެރިކަމާިއއެުކް ްވަރަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްވާަހަކ ްއޮތް އަލިއަުޅވާލާފައި

ްދަންނަވަން.ް

ް120 

ް

އާދެ،ްކޮމިޓީގެްޚިޔާލުފުެޅއްްނެތިއެއްްއަދިްމިމަޖިލީހުންްފާސްކުރަްއވާފަިއާވްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްކަން ްެއވާހަަކ ްދެއްތޯ. ްނުގެންދެވޭނެ ްއޮަތސް ނޭނެގްފާސްކުރެްއވުމެއް

ްއެވިދާުޅވާންްުއޅުްއވީ.ްއާެދ،ްުކރިއަށްްގެްނގޮސްދެްއވާނެކަމަށްްހީކުރަން.

ް125 

ްދިޔަހެންްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްދަންނަަވމުން ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްިސފައެްއގެގޮުތގަްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްައސާސީ ްވަކި ްދެންނެވީ ްކުީރަގއި ިއްއަޅުަގނޑު

ްނެތޭ.ް ްފޮނުއްވާފައި ްމަޖިލީހުން ްފާސްކުަރއްާވފައި ފާސްކުރުމެއް

ްޑްރާފްޓްް ްބާުބތައް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްކޮމިޓީްނ އެހެންނަމަވެސް،

ްމަޖިލީހުގެް ްޮއތީ ްރިޢާޔަތްކުރަްއވާފައި ްޮބަޑށް ްވަރަށް  130ކުރެްއވުމުަގއި

ް ްހަނދާންވާގޮތުން ްައޅުަގނޑު ްމަޖިލީހުގައ2ްްިގަާވއިދުގެ ްބުނޭ ްމާއްދާ ވަނަ

ްރިޢާޔަތްކުރަންވާެނޭއް ްކޮމިޓީން ްޚިޔާލުފުޅުތަކަށް ްފާޅުކުރެއްވި މެންބަރުން

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްެތރި ްއެހެންވީމަ، ްެއކުލެވުުމގައި. ޑްރާފްޓްތައް
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ްއޮތީ.ް ްފާުޅކުެރވިފައި ްމިޚިޔާލު ްމަޖިލީހުގަިއވެސް އެވިދާުޅވިހެން

ްފަހު ްއެކުެލވުމުަގއި ްމިބާބު ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެިރ  135ގެްކޮންމެއަކަސް

ްއެހެންވީމަ،ް ްކޮމިޓީން. ްބަލައިލެވިފަިއވޭ ްޮބޑަށް ްވަރަށް ޤާނޫނުއަސާސީތަކަށް

ްޤާނޫނުއަާސސީތަކުަގއިެވްސް ްއެހެން ްމިަބއިތައް ްބެލިބެލުމުގައި އެހެން

ްމިބާުބް ްބުރަވެވުނީ. ްބޮޑަށް ްގެންނަން ްމިބާބު ްހުރީމަ ހިމެނިފައި

ާރްއޖޭގެްތާރީޚުގަިއްއެކުަލވާލުމުގައިްހަމައެހެންމެްކޮމިޓީންްރިޢާޔަތްކުރެއްވިް

 140ސަލާމަތީްކަންތައްތަްއްއުފެިދެގންްމިހިސާބަށްްއަިއއިުރގައިްިދމާވެފައިްހުިރް

ްނޫްން ްިދއުމެއް ްތަފްސީލުތަކަށް ްއޭގެ ްދެން ްމަްއޗަށްެވސް. ކަންތައްތަުކގެ

ް ްފަދައިން ްހުންނާނެ ްހަނދުމަފުޅު ްބޭނުމަކީ. ްއަހަރުެގ2774ްްމީގެ ވަނަ

ްސިފައިން ްޖެހެންދެންވެސް ްެއްއްފަހުކޮޅާ ްފުލުހުންނަކީވެސް ނާއި

ްދިޔަބައެއް.ް ްޙަަރކާތްތެރިވަމުްނ ްރާއްޭޖގައި ަްގެދަށުަގއި ކުޑަެއއް

ނޑުމެންނަށްް ްައުޅގަ  145އެހެންނަމަވެސް،ްއެބަިއވެްސްވަކިކުރަްންޖެހިއްޖެކަމަށް

ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްއޮތީ. ްވަިކކުރެވިަފއި ްއެބަިއވެްސ ްމިހާރު ފެނިގެން

ްވަިކނުކުރެ ްފުރިހަމައަށް ްލިބެމުންދޭ.ްއަދިވެސް ްއިލްޒާމްތަްއެވސް ވޭކަުމގެ

ްސިފައިންނަކީް ްމިއޮީތ ްއަމާަޒކަށްވެަފއި ްބޮޑު ްވަރަްށ ްމިބާބުެގ އެހެންވީމަ،

ްތިިބް ްދިފާޢުގައި ްަރއްޔިތުްނގެ ްދިފާޢުގައި، ްޤައުުމެގ ްސަލާމަތާިއ، ޤައުމުގެ

ްކަންކަމުގަިއް ްމަދަނީ ްފުލުހުންކަން ްއެނުގމާއި ްސާފުކޮށް  150ބައެއްކަން

ްދަށުންްޙަރަކާތްތެރިވާ ްދެކޮމާްނޑެްއގެ ްވަިކކުރެވިަފއި ްމުިޅން ްމިީއ ނީ.

ްދެބައިކަންް ްޮއންނަ ްވަކިކުެރވިފައި ްމުޅިން ްގޮތުްނވެްސ އަމުރުވެރިކަުމގެ

ްރާއްޖެކަހަަަލަް ްއެހެންނަމަވެސް، ްބަޔާންކުރުން. ްއެނގޭނެގޮަތކަށް ސާފުކޮށް

ްނާޒުުކް ްޙާލަތު ްބަެއއް ްުއޅޭއިރު ްަވސީލަތްތަކެއް ްމަދު ކުޑަތަނެްއގައި

ްޙާލަތްތައްެވްސް ްމަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ްެއކުެވގެން ްމިދެބައި  155ޙާލަތްތަކުގައި

ްބާބުގެް ްޢާންމުްއުސޫލެއްެގގޮތުްނ17ްްއަންނާނޭތީ ްއެބަބުނޭ ްމާއްދާގައި ވަނަ

ްޙާލަތެއްް ްއެަފދަ ްކަމުަގއިިވޔަސް ްޙަރަކާތްެތރިވީ ްވަކިން މިދެބައި

ްޙަަރކާތްތެރިވުމުެގްމަެގއްވެ ްއެުކަގއި ްިމއޮތީ.ްއަތުެވއްޖީިވއްޔާ ްސްހުުޅވިފައޭ

ްޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީް ްޚިދުމަތްތައް ްިމ ްވާހަަކއަކީ ްއަނެއް ްޖުމްލަ ދެން

ްސާފުކޮށްް ްވަަރށް ްމަތީންކަން ްގޮތްތަެކއްގެ ްަކނަޑއެޅިފަިއވާ  160ޤާނޫނުގައި
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ްމަސައްކަތްކުރަްއވާފަިއވޭ.ްމިހާރުވެްސް ްޮކމިޓީން ްބަޔާންކުެރއްވޭތޯ މިބާބުގައި

ްސިފަ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްޙަރަކާތްތެރިވަމުްންއަދިވެސް ްފުލުހުން އިންނާއި

އެދަނީްމަޖިލީހުންްފާސްކުރައްާވފައިްއޮންނަްޤާނޫނެއްގެްދަށަކުންނެއްްނޫން.ް

ްމިހާ ްމަޖިލީހުގައި ްދެޤާނޫނެއްގެ ްއެކަމާބެހޭ ްއެބައުޭޅ.ްރު ޑްރާފްޓްެވސް

ްހަމަް ްިމބާބުގައި ްއެހެންވީމާ، ްނުކުރެވޭ. ްފާހެްއެވސް ްއަދި  165އެހެންނަމަވެސް،

ނަޑއަޅާ ްދެޚިދުމަތްވެްސްްކަ ްއެ ްއޮންނަންޖެހޭނޭ ްޤާނޫނު މިބުނަނީ

ްޙާލަތްތަކުަގިއް ްޚިލާުފ ްއާދަޔާ ްވަރަށް ްެއީއ ްގޮތަށް. ޢަމަލުކުރާނެ

ްރަނގަޅުް ްަވރަށް ްއެހެންވީމާ، ްމިއީ. ްދެޚިދުމަތް ޙަރަކާތްތެރިވާންޖެހޭނެ

ްފަސޭހައިންް ްވަަރށް ްނޫނީ ްޮއވެގެން ްމަުގދެއްކުން ްގައިޑަންންސްއަށް ޤާނޫނީ

ްބިރުްގޯޅިައޅަ ްހިނގައިާދނެކަމުގެ ްކަންތައްަތއް ްަމގަށް ްނުރަނގަޅު  170ިއގެން

ްކުރުމުެގް ްރެިގުއލޭޓް ްޤާނޫނު ްއެހެންވީމާ، ްިމއީ. ްދާއިރެއް އޮންނަ

ްބޮޑަށްް ްަވރަށް ްކޮމިޓީން ްފާހަގަކުރެްއވޭތޯ ްމިބާބުގައި މުހިންމުކަން

ްމިންަވރަކީ،ްްބާބުގެް ްއޮތް ްގެންދަވާފައި ްކުަރއްވާަފއިވޭ.ްެއކަން ްމަސައްކަތް

ްފުލުހުންނާއ11ްްި ްއެބުނަނީ ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްހަަމ ްމާއްދާގައި ވަނަ

ްވެރިްނެގް ްއެމީހުންގެ ްމީހުންވެސް ްޙަރަާކތްތެރިވާ ްތެޭރަގއި  175ސިފައިންގެ

ްޢަމުރެއްް ްޣައެރުޤާނޫނީ ްމީހުންވެސް ްތިބޭ ްގޮތުަގއި ްސީނިއަރުންގެ ގޮތުަގއި

ްޢާންމުގޮތެއްގައި ްނުޖެހޭނޭ. ްކިޔަމަންާވކަށް ްއެއަށް ކަލްަޗުރްްކޮށްފިއްޔާ

ްއެންެގވީމާް ްވެިރން ްމިއޮންނަނީ، ްުފލުހުންނަށް ްސިފައިންނާއި މިއޮންނަނީ

ްއެކަހަަލް ްބަލަންވީކީ. ްޤާނުނެއްނޫނޭ ްޮކންމެހެން ްކުރަންވީއޭ. ްއެމީހުން ދެން

ްއެކަމުްން ްއެހެންީވމާ، ްއާދެވެނީ. ްމި ްއަިދެވސް ްތެރެއިން  180ޘަގާފަތެްއގެ

ްލި ްކޮމިޓީން ްމިމާއްދާެވސް ްދެން،ްދުރުހެލިކުރުވުމަށް ްމިއޮތީ. ޔުްއވާފައި

ްކޮންޓްރޯްލް ްއާޚިުރގައި ްކަމެއްވެސް ްހުރިހާ ްަޤއުމުެގ ްވާހަކަައކީ، އަނެއް

ްމިބައިގާެވްސް ްހަމަ ްވާތީ ްކަމަށް ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުންގެ އޮންނާނީ

ްފާސްކުރާް ްަވކި ްހިނދެއްަގއި ްބޭނުންވެއްޖެ ްމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ

ްޒަިރއްާޔއިްންއެމީ ްގޮތަށްްފާސްކުރުންތަކުގެ ްގެންދެވޭނޭ ްޢަމުރުތައް  185ހުންނަށް

ް ްގޮތަށް ްކުެރވޭނެ ްެރގިއުލޭޓް ްބަާޔްނ8ްްކަންތައްތައް ްމާއްދާގައި ވަނަ

ްގެންނަކަމަށްް ްބަދަލެއް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިމާއްދާައށް ްމިއޮތީ. ކުރެވިފައި
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ްރައީސް.ް ްޢިއްޒަްތތެރި ްވިސްނަންޖެހޭ ްފުންކޮްށ ްވަރަށް ވަންޏާ

ްއަނެްއކާެވސް ްކޮންޓްރޯލުްންްއެހެންނޫނިއްޔާ، ްމަޖިލީހުެގ ރައްޔިތުން

ްޚިދުމަތްް ްސިފައިންގެ ްފުލުހުންނާއި ްގޮތަަކށް ްއޮންނަ  190ނެއްޓިފައި

ްކަހަލަް ްނިުކންނަ ްމި ްމިހާރުވެސް ްހަމަ ްފަށަަިއފިްއާޔ ހަރަކާތްތެރިވާން

ްދެންް ްއެބޮތް. ްޖާގަ ްނުކުތުމުގެ ްފަސޭހައިން ްވަރަށް ްމައްސަލަަތއް ބައެއް

އިންނާއިްފުލުހުންގެްމަޤްޞަުދްކުރީަގިއވެްސްމަޤްޞަދުތަކުގެްތެރޭަގއިްސިފަް

ްމުޅިް ްިމއޮތީ.ްސިަފއިންނަކީ ްތަފާުތްކޮށްލެވިފައިަި ްދެންނެވިހެން އަޅުަގނޑު

 195ޤައުމާއިްމުޅިްަރއްޔިތުްނގެ،ްެއންމެންގެްދިފާޢުގައިްއެްއވަރަަކށްްމަސައްކަްތް

ނުްކުރާނެްބަޔެއްކަން.ްއަދިްފުލުހުންނަކީްކްރައިމްްކޮންޓްރޯލްްކުރުމާއިްޤާނޫ

ްބައެްއކަްން ްހަރަކާތްތެރިާވނެ ްގޮތުން ްބައެްއގެ ްމަދަނީ ްކުރުމުަގއި ތަންފީޒު

ްހަމަް ްބޭނުން ްދަންނަވާލަްނ ްއަޅުަގނޑު ްއަދި ްއެބަކުރޭ. ްބަޔާން ސާފުކޮށް

ްަމސްޢޫލިއްޔަތާިއް ްދެޚިދުމަތުގެވެސް ްމި ްޖުމްަލކޮށް ތަކުރާރުކޮށްލާފަިއވެސް،

ްމި ްމާއްދާަގއި ްދެވަނަ ްމިއޮތީ ްތެރޭަގއި ްދިވެހިރާއްޖޭެގްވާޖިބުގެ  200ބުނާހެން،

ްޤާޫނނުއަސާސީާއިއް ްރައްކާތެރިކޮށް، ްސަރަޙައްދު ްވެރިކަާމއި އަމިއްލަ

ްތަންފީޒުކޮށް،ް ްދަމަހައްޓާ ްިޙމާޔަތްކޮށް،ްޤާނޫނު ްމުއައްސަސާތައް ދީމިޤްރާތީ

ްސަލާމަތީް ްޙާލަތްަތުކގަިއ ްކުއްލި ްއަދި ްދަމަހައްާޓ އަމަންއަމާންކަން

ްއެހީތެރިކުރުމޭް ްދިނުމެއްްޚިަިދުމަތްތަކުން ްއިްސަކމެއް ްވަަަކި ްއެހެންވީމާ، .

ްމަސައްކަތްޕުޅުް ްކޮމިޓީން ްބުނެވޭތޯ ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްހަމަ ްމީގައި  205ނެތި

ްޙިމާަޔތްކުރުމަކީެވްސް ްމުއައްސަސާތައް ްދީމިޤްރާތީ ްމިއޮތީ، ކުރަްއވާފައި

ްސިޔާދަުތް ްވެރިަކން، ްއަިމއްލަ ްޤައުމުގެ ްވާޖިބެކޭ. ްޚިދުމަތްތަކުގެ ސަލާމަތީ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީޭއްރައްކާތެރި ްވާޖިބެކޭ. ްއެމީހުންގެ ކުރުމަީކވެްސ

ްޮއންނާނީ.ްއެާއިއް ްެއއްަޗކަށް ްކުރާ ްއަމުރު ްމަްއަޗށް އެމީހުންގެވެްސްއެންމެ

ްކުރަްން ްގޮަތކަށް ްވަކި ްބުނީތީ ްމީހަކު ްަވކި  210ޚިލާފުވާކަމަށްވަންޏާ

ްކޮމިޓީންް ްބަޔާްނުކރެވޭތޯ ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްމަފްޙޫމުތައް ްމި ނުޖެހޭނެކަމަށް.

ްހިންގުމުގަިއްމަސަ ްމިކަންކަްނ ްއެހެންނަމަވެސް، ްހުރީ. ްކުަރއްވާަފއި އްކަތް

ްވަިކކަހަލަް ްޖެހޭނެތީ ްގެންނަން ްތަފްޞީލް ްޒަިރއްާޔއިން ޤާނޫނުތަކުގެ

ްޤާނޫނުްން ްޖުމްލަގޮތެްއގައި ްުނގެނެސް ްތެޭރގައި ްބާބުގެ ތަފްޞީލުތަކެއް
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ްގޮ ްލެވޭނޭަޭ ްތަފްޞީލު ްކަންތައްތަކަށް ްެއކުރަންޖެހުނު ްމިްއެަވގުތަކު  215ތަށް

ްފަރުމާް ްބާބު ްގޮތަށް ްހެދޭނެ ްޤާނޫނު ްހިފަހައްަޓއިގެްނ އުސޫލުތައް

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްޖުލްލަކޮްށ ްމިއީ ްދެން، ްމިއޮީތ. ްކޮމިޓީން ކުރަްއވާފައި

ްސުވާލެްއް ްއިުތރު ްމެންބަރުންގެ ްިޢއްޒަތްތެރި ްވާަހކަައކީ. ދަންނަވާލެވޭނެ

ްޢި ްުޝކުރިްއާޔ ްއަރުވާނަން. ްޖަވާެބއް ްައޅުަގނުޑ އްޒަތްތެިރްއޮތިްއޔާ

 220ްރައީސް.

ް

ްބަލާލަންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްދެން ްމިހާރު ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްހުށަހެޅުއްވުމަްށް ްިއޞްލާޙު ްފޮނުއްވާފައި ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި އޮތީ

ްއިޞްލާެޙްއް ްފުރަތަމަ ްމިގޮތުން ްއެހެންވީމާ، ްއަރުވަން. ފުރުޞަތު

ްމެންބަރުްފޮނުއްވާފަ ްޢިްއޒަްތތެރި ްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްމިއޮތީ  225އި

ްކުރުން.ް ްއިޞްލާޙު ްގޮތަށް ްއަންނަނިވި ްނަން ްމިބާބުގެ ްއަނިލް. މުޙަންމަދު

ްފޮނުވާްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅުމަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް

ްމިހުްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާްމެްނބަރުް ނޑު ަުގަ ްއަޅު ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްށަހަޅާްޝުކުރިއްޔާ

ް"ސަލާމަތީްްމުޙަްނމަދުްއަނިލްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމިއޮްތ ްގޮތުގައި ްނަން ްމިބާބުގެ ްމިހާރު  230އިޞްލާހަކީ،

ްސަލާމަތީް ްއަދި ްދިފާޢީ ްރާއްޖޭގެ ް"ދިވެހި ްބަދަުލގަިއ ްއޭގެ ޚިދުމަތްތައް"

ްމިް ްއަދި ްކޮށްލުަމށް. ްިއޞްލާޙު ްނަން ްމިބާުބގެ ްމިގޮތަށް ޚިދުމަތްތައް"

ްުގޅިގެން ްދެތިންްްއިޞްލާޙާއި ްއޮްނނާނެ ްހުށަހަޅާފައި ްއަޅުަގނޑު އަދި

ްެގނައުމަށްޓަކައި.ް ްތެރެއަށް ްބާބު ްަމފްޙޫމް ްމިދެންނެވި އިޞްލާޙެއް

ްފުާޅް ްމިންަވރަށްވުރެ ްމިއަންނަ ްބުނުމުން ްސެިކއުރިީޓއޭ ްނުވަތަ  235ސަލާމަތީއޭ

ްކަންތައްަތްއް ްކަންތައްތަކާބެހޭ ްދިފާޢީ ްިދވެހިރާއްޖޭެގ ދާއިރާއަކަށް

ްސި ްކަމަށްވާީތްހިންގަނީވެސް ްމެދުވެރިކޮށްެގން ްފުލުހުން ްއަދި ަފއިންނާއި

ްމިއީކަމަށްް ްނަމަކަށްވާނީ ްމުނާޞަބު ްެއންމެ ްނުވަތަ ްމަޤްބޫލު އެންމެ

ްހަަމް ްަބލާއިރު ްޒާތުަގއި ްޭއގެ ްިޑފެންސަކީ ްއެީއ ްދެކޭތީ. އަޅުަގނުޑ

ްކުރެވިފަިއާވް ްާޚއްަޞ ްނުވަތަ ްދާއިރާެއއްަގއި ްފުޅާ ްވުރެ  240ސެކިރުޓީއަށް
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ްވާތީ ްމިގޮތަްށްްނަމަކަށް ްއެހެްނވީމާ، ްމިގެަނއީ. ްއަޅުަގނޑު ްމިބައި ދިފާޢީ،

ްއަޅުަގނޑުްހުށަހަޅާލަން.ްޝުުކރިއްޔާ.

ް

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްިޢއްޒަްތތެރި ްޅ.އަތޮޅުގެ ްެމންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްއަބްދު ްމެންބަރެއްެގްهللا ްތާއީދުކުަރްއާވ ްއަރުވަްނ، ްފުރުޞަުތ  245ޢަލީއަށް

ްތުން.ްގޮ

ް

ްމުޙަންމަދުްްهللاފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޢަްބދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔގެ ްޝުކުރިއްާޔ.

ްއަނިލްްހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެޅުމަށްްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.ްޢަލީްވާހަކަދެއްެކވުން:

ް250 

ްމެްނބަރު.ްތިްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްތެިރްލަދުޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ންމަތީ

ް ްސަމީރަމެންބަރު ްދެވަނަްއަޙްމަދު ްައރުވަން ްފުރުޞަތު ްއަޅުަގނޑު ށް

ްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅުއްވުމަށް،ްެއއްވަނަްމާއްާދއަށްްފޮނުވާފަިއވާ.

ް

ްއަޅުަގނުޑްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި  255ްޝުކުރިއްޔާ

ްމިވަގުތުްހުށަހެޅުންްދޫކޮށްލާްާވހަކަްދަންނަވަން.ްޝުކުރިްއޔާ.ްްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން:އަ

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޢިއްޒަތްެތިރްޝުކުރިއްޔާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްއަނިލްްް.މެންބަރު ްމާއްދާއަށްްމުޙަންމަދު ްއެްއަވނަ ްއިޞްލާޙު ،ްފޮނުއްވާ

 260ްހުށަހެޅުމަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް

ްނަމަށްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްިމބާބުގެ ްައޅުަގނޑު ްދެންމެ ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްްޝުކުރިއްާޔ

ްއިޞްލާހުޮކށްލަން،ްހަމަްްމުޙަްނމަދުްއަނިލްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމާއްދާވެސް ްުފރަތަމަ ްއިޞްލާޙާއިެއކީަގއި ހުށަހެޅި

ްާމއްދާގެ ްދަންނަވާލާނަންްްއެއް ނޑު ްއަުޅގަ ްުސރުޚީއާިއއެީކގައި. އަރިމަތީ

 265.ްކުރުންދިްސަލާމަތީްޚިދުމަތްތައްްޤާއިމްދިާފޢީްއަގޮތް.ްްޅުަގނޑުްހުށަހަޅާއަ

ްދި ްމާއްދާ. ްސިޔާދަތުްއެްއވަނަ ްމިނިވަްނަކމާއި ްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވެހިރާއްޭޖގެ

ް ްޙިދިފާޢުކޮށް ްދިރިއުޭޅ ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި އެންމެހައިްމާޔަތްކުރުމަށާއި،
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ްދިރިއުޅެވޭޭން ްމިނިވަންކަމާެއުކ ްއަމާންކަމާއި ްސުލްޙަވެރިކަމާއި މީހުންނަށް

ްފުލުހުންެގް ްސިފައިންާނއި ްފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ްތަނަަވސްކޮށްދީ މަގުތައް

ްޚިދުމަތްތަކެއްް ްސަލާމަތީ ްއަދި ްދިފާޢީ ްއެކުެލިވގެންވާ  270މައްޗަށް

ްއޮންނަންވާނެ ްޤާއިމުކޮށްަފއި ްމިމާއްދާއަށްްްެއވެ.ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އާދެ،

ްފުރަތަަމް ްިއޞްލާޙަކީ،ްމިާމއްދާގެ ނޑު ްމައިގަ ްގެނެސްފަިއްއޮތް އަޅުަގނޑު

ް"ދި ްެއއީ ްއިޞްލާޙު. ްއޮތް ަަ ްގެނެސްފައި ްމި ވެހިރާއްޭޖެގްޖުމްލައަށް

ް ްދިފާޢުކޮށް ްސިޔާދަތު ްމިދެންނެވިްމިނިވަންކަމާއި ޙިމާޔަތްކުރުމަށާއި"

ްއިތުރުޮކށްލާފައި ްއަޅުަގނުޑ ްައޅުަގނުޑްްޢިބާރާތް ްބޭނުމަކީ ްީމގެ  275މިވަނީ.

ްދިވެހިރާއްޖޭެގް ްގޮތެްއގައި ްޚާއްޞަ ްބައި، ްދިފާޢީ ްމިދެންނެވިހެން ކުރިން

މިނިވަންކަމާއިްިސޔާދަތުްދިފާޢުކޮށްދޭްބަޔަކަްށްމިބަޔާންްކޮށްިދނުމަށްޓަކައި.ް

ްހުށަހަާޅް ނޑު ްއަުޅގަ ްތަފްސީލުކުރުމަށްޓަކައި ްއިތުރަށް މިމަފްޙޫމް

ްްއޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްއިޞްލާޙެއް.ްުޝކުރި

ް280 

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްިޢއްޒަްތތެރި ްޅ.އަތޮޅުގެ ްެމންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްޢަބްދު ްފުރުޞަތުްهللا ްހަިއސިްއޔަުތން ްމެންބަރުގެ ްތާއީދުކުަރއްވާ ޢަލީއަށް

ްއަރުވަން.ް

ް

ްޢިްްهللاފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޢަްބދު ްއަނިލްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު  285ްްއޒަތްތެރި

ނޑުްތާއީދުކުރަން.ްޢަލީްވާހަކަދެއްެކވުން: ްހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެޅުްއވުމަށްްައޅުގަ

ް

ްމެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަްތތެރި ްސ.އަތޮުޅގެ ްެމންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްންބަރުޝުކުރިއްާޔ

ްޠާހިރު ްހުށަހެޅުްއިބްރާހީމް ްއިޞްލާޙު ްއަރުވަން.ްފޮނުވާ ްފުރުޞަތު މަށް

 290ްޞްލާޙު.ވަނަްއ4ްްި.ްއެްއވަނަްމާއްދާ

ް

ްއަޅުަގނުޑްްއްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްްއަ ްމާއްާދައށް ްެއއްވަނަ ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްދިްޠާހިރުްވާހަަކދެއްެކވުން:ް ްިއޞްލާޙަކީ، ްހުށަހަޅާފަިއވާ ްވެރިކަާމިއްއަޅުަގނޑު ްއަިމއްލަ ވެހިރާއްޭޖގެ

ްުއޭޅްސި ްރާއްޖޭަގއި ްބެލެހެއްޓުމާއި ްސަރަޙައްދު ްާރއްޖޭގެ ްއަދި ޔާދަތު
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 295އަމާންކަާމއިްސުްލޙަމަސަލަސްކަންްއިްމީސްތަކުްނގެްމެުދގަިއްއަމަންއެންމެހަ

ްސަލާމަތީް ްއެުކލެވޭ ްމައްޗަށް ްފުލުންގެ ްސިފައިްނނާއި ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ްޤާއިމް ްދިވެހިާރއްޖޭަގިއ ްއެހެންނަކުބާރެއް މަވެސް،ްރަންވާެނއޭ.

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްމިމާއްދާއަށް ްހަމަ ްކުރިން އަޅުަގނޑަްށވުރެ

ްހުށަހެޅުއްވުމަްށް ްއެހުށަހެޅުއްވި ްއަނިލް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްނަގަން.ް ްއަނބުރާ ްހުށަހެޅުން ްއަޅުަގނުޑގެ ްތާއީދުކޮށް  300އަޅުަގނުޑވެސް

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަ ްވ.އަތޮޅުގެ ްދެން ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްބޭފުޅުންެގް ްހުށަހެޅުްއވި ްމީގައި ްއިބްރާހީމްވެސް ްނިޒާރު ްމޫސާ މެންބަރު

 305ްތެރޭގައިްއެބަޮއވޭްސޮިއކުރަްއާވފައި.ް

ް

ްއިްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޫމސާްނިާޒރުް ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ ްނަންަބރު ްގަިއ4ްްޞްލާޙު

ނޑަްށވެްސްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަުޅގަ ްމިހާރު ްއެކަމަކު، ްަބިއވެރިވެަފިއވޭ. އަޅުަގނުޑވެސް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްރަިއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްދިޔަގޮުތގައި ްއެނގިގެން ދެންމެ

ްއެ ްމާްްމެންބަރު ްިއޞްލާޙަށްވުރެ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްިއޞްލާހު  310ހުށަހެޅުއްވި

ްއިޞްލާުޙްފުރި ްައޅުަގނޑުެމންގެ ްތާއިދުކޮށްފައި ްއެއަްށ ްއެހެންވީމާ، ހަމަ.

ްގެނައީ.ްުޝކުރިްއޔާ.

ް

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްތެރި ްށ.އަތޮޅުގެ ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްހުށަހެޅުމަށް.ް ްއިޞްލާުޙ ްފޮނުވާ ްޙުސައިން ްޒާހިރު ްމުޙަންމަދު  315ލުބްނާ

ް.5ްްއްދާއަށް.ްކަރުދާްސްނަންބަރުްއެްއވަނަްމާ

ް

ްްމިލަދުްނމަޑުލުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްޝުކުރިއްާޔ ްަރއީސް. ްޚިދުމަތްތަޢިްއޒަތްތެރި ްބާބުެގްސަލާމަތީ ްާކއިބެހޭ

ްެއްްލުބްނާްމުަޙންަމދުްޒާހިރުްޙުަސއިންް ްހުށަހެޅީން. ްއިޞްލާޙެއް ނޑު ްއަުޅގަ ްމާއްދާއަށް ްއެްއވަނަ

ްއިޞްލާޙުގަްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއޮންނާނީ ް)ށ(ްއެއް.1ްްއި  320ެގް)ހ(ްއެއޮތ1ްްީެގް)ހ(ްކާއި

ނޑުް ްއަުޅގަ ްގޮތަށް. ްޑްރާފްޓްކުރެްއވި ްކޮމިީޓިއން ްޑްރާފްޓިންގ ހަމަ

ްމާއްާދް ްއެްއވަނަ ްކޮމިޓީން ްްޑރާފްޓިން ްގޮތުަގއި ޤަބޫލުކުރާ
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ްއެކަްން ްއަުޅަގނޑު ްއާދެ، ްފުރިހަމައަށް. ްވަަރށް ްއޮތީ ޑްރާފްޓްކުރަްއވާފަިއ

ްމިކަންތައްަތްއްފާހަގަކުރަންވެ ްގިަނ، ްބޭނުންވާ ްމިމާއްދާއަށް ްބޭނުން. ސް

ނޑުް ްއަުޅގަ ްެއކުލެިވގެންޭވ. ްއެމާއްާދގަިއ ްބަސްތަެކްއ ްގިަނ  325ބަޔާންކޮށްދޭ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްޤަބޫލުކުެރުވނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްއިތުރުކުރަން ްމި )ށ(،

ްލައިގެްން ްޔުނިފޯމް ްތަންތަނުގައި ްގިނަ ްދުނިޔޭެގ ދިރާސާކޮށްލިއިރުަގއި

ކުރާްމީހުންްތިބީްސިވިލްްސަރވިްސގެްތެރޭަގިއްނުހިމެނޭ.ްއެއީްމަސައްކަތް

ްނޫން.ް ްއުޫސލަކުން ްސަިރވިސްގެ ްސިވިލް ްޢަމަލުކުރަނީކީ އެމީހުންނާއިމެދު

ްވަިކް ްެއމީހުންގެ ްގޮުތގައި ްކަންތައްތަެކއްގެ ްވަިކ ްއިންޓަރނަލް  330އެމީހުންގެ

ްމަސައްކަތްކުރާީތ.ް ްދަށުން ްރެގިއުލޭޝަްނސްތަކެްއގެ އިންޓަރނަލް

ްސިންގަޕޫރުިވޔަސްްއަ ްމިސާލަކަށް ްދިރާާސތަކުން ްކުރި ޅުަގނޑު

ްނުވާތީް ްދަށުން ްސަރިވިސްގެ ްސިވިލް ްއަންނަނީ ްއެމީހުން އެމެރިކާިވޔަސް

ްއޮންނަންވާނެއޭ.ްައިދް ްބަޔާންކޮށްަްފައި ްެއހެން ްޤަބޫލުކުެރވުނީ އަޅުަގނޑަށް

 335ފާތުކޮށްްއެމީހުންްޒިންމާދާރުކުރުވާްގޮާތއިްމިހުރިހާްކަންތައްތަކަކީްމުޅިންްތަ

ްއާދެ،ް ްިއޞްލާހެއް. ްހުށަހެޅި ނޑު ްއަުޅގަ ްކަންތައްަތކެްއކަމަށްވާީތ ކުރާ

ް ްއިޞްލާޙަކީ، ްމިހުށަހަޅާ 1ްއަޅުަގނުޑގެ ް)ހ(ްް ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްސުލްޙަވެރިކަމާިއް ްމީހުންނަށް ްއެންމެހައި ްދިރިއުޅޭ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ްތަނަވަ ްމަގުަތއް ްދިރިއުޅެވޭނޭ ްމިނިވަންކަމާެއުކ ސްކޮށްީދްއަމާންކަމާއި

ްއެކުލެިވގެްނވާް ްމައްޗަްށ ްފުލުހުންގެ ްސިފަިއންނާއި  340ފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި

ްއޮންނަންވާނެއެެވ.ް ްޤާއިމުކޮށްަފއި ްދިވެިހރާއްޖޭަގއި ްޚިދުމަތްތަކެއް ސަލާމަތީ

ްބައެްއް ްހިމެނޭ ްސަރިވސްަގއި ްސިވިލް ްޚިދުމަތްތަކަކީ ްސަލާމަތީ )ށ(،

ްނޫނެވެ.ްޝުކުރިްއޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތާއީދުކުރަްއާވ ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި  345ޝުކުރިއްޔާ

ް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްށ.އަތޮޅުގެ ްއަރުވަން. ްފުރުޞަތު މޫސާްމެންބަރަށް

ްރަމީޒް.

ް

ްްމިލަދުްނމަޑުލުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްލުބްނާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްެތރި ްށ.އަތޮުޅގެ ްޒާހިރުްއާދެ، ްމުޙަންމަދު
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ްތާއީދުކުރަން.ްްމޫސާްަރމީޒްްާވހަކަެދއްކެުވން: ްައޅުަގނުޑ ްހުށަހެޅުއްވުމަށް ްހުށަހެޅުއްިވ ްދެންމެ  350ޙުސައިން

ްޝުކުރިއްާޔ.

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޢަބްދުޝުކުރިއްޔާ ްޚަލީލް ްهللاއިބްރާހީމް ގއ.ެގް،

ްފޮނުއް ްމެންބަރު ްއަޅުަގނުޑްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހެޅުމަށް ްއިޞްލާޙު ވާފަިއވާ

 355ް.ްއެްއވަނަްމާއްދާ.6ފުރުޞަތުްއަރުވަން.ްކަރުދާްސްނަންބަރުް

ް

ނުޑްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ .`

ްމިމާއްދާގެ،ް

ްްهللاްއިްބރާހީމްްޚަލީލްްޢަބްދު ްޮއވެފައ1ްިޖުމްލަކޮށް ްއެހެން ް)ށ(ްްއެއް ނޑު ްައޅުގަ ްއިތުރަށް ްއޭގެ ްހަމަ

ްހުށަހެޅުން،ްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހުށަހަޅާ ްައޅުަގނޑު ްއެއް ް)ށ( ްއާދެ، ްމިހުށަހަޅަނީ.  360އެއް

ްމުޙަންމަދުް ްލުބްނާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްށ.އަތޮުޅގެ ްހީވަނީ އަޅުަގނޑަށް

ގެ.ްޒާހިރުްވަރަށްްތަފްސީލުކޮށްްެއވާހަކަްބްރީފިންގްކޮށްދެްއވަިއފިްކަންނޭނ

ްއާދެ،ް ްހުށަހަޅާލާނަން. ްަވކިން ްމިމާއްދާ ްހުްސެއކަނި ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ދެން

ްހުށަހެ ްހުށަހަޅާ ްއޮތްބައި،ްއަޅުަގނޑު ްމިހާރު ްާމއްދާ ްެއއްވަނަ ުޅމަކީ،

ްއެމާއްދާ ްއެެގ ްހަމަޖައްސައި، ްކަުމގަިއ ްގޮުތަގިއް)ހ( ްގެ ް)ށ(  365މާއްާދގެ

ްއިތުުރކުރުން ްބަިއ ްއަންނަނިވި ްޚިދުް-1ް. ްސަަަލާމަީތ މަތްތަކަީކް)ށ(،

ްހުށަހަާޅް ްައޅުަގނޑު ްިމއީ ްނޫނެވެ. ްބައެްއ ްހިމެނޭ ްސަރވިްސގަިއ ސިވިލް

ްހުށަހެޅުން.ްޝުކުރިއްޔާ.

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތާއީދުކުރައްާވ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ  370އާދެ،

ް ްއަރުވަން. ްފުުރޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްޢަބްދުްމެންބަރަށް ްގهللا ދ.ެގްލަޠީފް،

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.

ްއިބްރާހީމްްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްމެންަބރު ްއުތުރުބުރީގެ ްހުވަުދއަތޮޅުގެ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއަބްދުްލަޠީފްްވާހަަކދެއްެކވުން:هللاްޢަބްދު ްޚަލީލް ްތާއީދުކުރަން.ްهللا ްައޅުަގނުޑ ްހުށަހެޅުއްވުމަށް ހުށަހެޅުްއިވ

 375ްޝުކުރިއްާޔ.

ް
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ްޢިއްޒަތްެތިރްްވާހަކަެދއްެކވުން:ްރިޔާސަތުން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

މެންބަރުްމުޙަންމަދުްއަނިލްްފޮނުއްވާފަިއވާްހުށަހެޅުން،ްކަރުދާސްްނަންބަރުް

ް.ްދެވަނަްމާއްދާ.7
ް380 

ްިޢއްޒަތްތެިރްރައީސް.ްއަެނއްއާދެ،ްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްެދވަަންޝުކުިރއްޔާ ނޑު ްއަުޅގަ ްާކވެސް

ްއަުޅަގނޑުްމިދެންނެިވްްމުޙަްނމަދުްއަނިލްްވާހަަކދެއްެކވުން: މާއްދާއަށްްމިހުށަހަޅާފައިާވްިއޞްލާޙަކީވެްސްކުރިން

ްމިނިވަންކަމާިއް ްޚާއްަޞކޮށް ްއަދި ްއިތުރުކުރުމަށްޓަކައާއި ްބައި ްދިފާޢީ ގޮތަށް

ްައޅުގަް ްގެނައުމަށްޓަކައި ްތަފްސީލުކޮްށ ްބައި ްމިޑްރާފްޓަށްްސިޔާދަތުގެ ނުޑ

ްިއޞްލާޙުކުރުމަށް.ް ްމިމާއްދާ ްލަފްޒަކާިއއެކީ ްދެތިން ްއޮތް  385އިތުރުކޮށްލާފައި

ނޑުްއެމާއްދާްއިޞްލާޙުކުރަންްހުށަހަޅާގޮްތްަދންނަވާލާނަން.ް މިގޮތުންްއަުޅގަ

ްވެރިކަާމިއްދިަިް-2 ްއަމިްއލަ ްއަދި ްިސޔާދަތު ްމިިނވަންކަމާއި ވެހިރާއްޖޭގެ

ްޙިމާޔަސަރަ ްދިފާޢުކޮށް ްދިމިޤްރާތީްތްކުރުމަށާޙައްދު ްޤާނޫނުއަސާީސާއއި އި،

ްތަންފީޒުކޮށް،ް ްދަމަހައްޓަިއ ްޤާނޫނު ްޙިމާޔަތްކޮްށ، މުއައްސަސާަތއް

ްއަދިް ްދިފާޢީ ްޙާލަތްތަުކަގިއ ްުކއްލި ްއަދި ްދަމަހައްޓަިއ،  390އަމަންއަމާންކަން

ްޚިދުމަތްތަކު ްމިދެންނެވިްސަލާމަތީ ްދޭންވާނެެއވެ. ްއެހީތެރިކަން ން

ނޑުްހަމަްއިތުރުކޮށްލާފައި،ްއިތުރުކޮށްލުަމށްްމިހުށަހަޅާްއިޞްލާޙުަގއިްއަުޅގަ

ް ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްސިާޔދަތުކަންތައްތަކަީކ، ްމިނިވަންކަާމއި އެަބިއް،

ްދިވެހިރާއްޭޖެގް ްގެނައުން.ްހަމަެއއާިއއެީކގަިއްމިދެންނެވިގޮތަށް ތަފްޞީލުކޮށް

ްދިފާޢު ްސަރަަޙްއދު ްވެިރކަމާއި ްއަމިއްލަ ްސިޔާދަާތއި  395ކޮށްްމިނިވަންކަމާއި

ޙިމާޔަތްކުރުން.ްމިބައިްއިތުުރުކރުމަށްްއަޅުަގނޑުްމިހުށަހަޅަނީ.ްޝުކުރިްއާޔް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްޢިްއޒަތްތެރިްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު،ްްޝުކުރިއްޔާ ްޢިްއޒަތްެތރި ްތާއީދުކުރައްވާ މެންބަރު.

 400ްޢަލީ.ްهللاްޅ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު

ް

ްްهللاޮޕޅުްމެްނބަރުްޢަްބދުފާދިއް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްއަނިލްޢިްއޒަތްަެތެރި ްމުޙަންމަދު ްްމެންބަރު

ނޑުްތާއީދުކުރަން.ްޢަލީްވާހަކަދެއްެކވުން: ްހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެޅުްއވުމަށްްައޅުގަ

ް
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ްމެންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަްތތެރި ްސ.އަތޮުޅގެ ްެމންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި  405ބަރުްޝުކުރިއްާޔ

ްއިޞްލާުޙް ްފޮނުއްވާފަިއވާ ްމާއްދާއަށް ްދެވަނަ ްތާޙިރު އިބްރާހީމް

ްހުށަހެޅުއްވުމަށްްފުރުޞަތުްއަުރވަން.

ް

ްއަޅުަގނުޑްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްމާއްދާއަްށ ްދެވަނަ ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

 410ޑާިއްވ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްހުށަހަޅާފައިވާްއިޞްލާޙަކީ،ްައޅުގަންތާޙިރުްވާހަކަެދއްކެުވން:

ްުހށަހެޅުމަކަށްވާީތް ްހުށަހަޅާފައިވާ ްގުިޅގެން ްދެމީހުން ްނިޒާރާ މޫސާ

ްމިް ްޢަދަުބެވރިކަމާއިެއކު ްވަރަށް ްއަރިހުން ްނިޒާުރެގ ްމޫސާ އަޅުަގނުޑ

ްހުށަހެޅުންްހުށަހަޅުއްވައިދެްއުވމަށްްދަންނަވަން.ްޝުކުރިއްޔާ.

ް

 415ްސާފެއްނުވޭްއިނގޭތޯްވިދާޅުވިްއެްއޗެއް.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްހުށަހަޅާފައިާވްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްދެމީހުން ްިނޒާރާ ްމުސާ ނޑާއި ްއަުޅގަ ްދެންެނވީ، ްއަޅުަގނޑު

ްހުށަހެޅުމަކަށްވާތީްމޫސާްނިޒާރުްހުށަހަޅާގޮތަށްްއަޅުަގނޑުްަދންނަވަމޭ.ްްތާޙިރުްވާހަކަެދއްކެުވން:

ް

ްއާދެ،ްްއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެް ްދެއްވަމޭތޯ. ްފުރުޞަތު ްކީކޭތޯ ްހުށަހެޅުމަށް ްނިޒާރަށް ްމޫސާ  420އާދެ،

ްނިޒާރުް ްމޫސާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްވ.އަތޮުޅގެ ްއާދެ، ޝުކުރިއްާޔ.

ްހުށަހަޅުއްވައިެދްއވުމަށްްފުރުޞަތު.

ް

ްސަާލމަތީްްފެލިދެަެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޫމސާްނިާޒރުް ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ .`

 425ްދުމަތްތަކުގެްޚި

ްހުށަހެޅިން.ްއަސްލުަގިއްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިޞްލާެޙއް ނޑު ްއަުޅގަ ްމާއްދާއަށް ބާބަށް،ްދެވަނަ

ްްޑރާފްޓްކުރެވިފަިއް ްމިހާރު ްސަބަބަކީ، ްުހށަހެޅި ްއިޞްލާޙު ްމި އަޅުަގނޑު

ްޚިދުމަތްތަކުގެް ްސަލާމަީތ ްބަލާލާއިރުގައި ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްޑްރާފްޓަށް އޮތް

ްދެްވާޖިބު ްމުހިންމު ްވަރަށް ްހިމަނަންޖެހޭ ްކޮންމެހެން ްތެޭރގައި ތަކުގެ

ްދޫކޮށްލެވިފަިއވާކަްން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވާޖިބެއް ްދެ ްނޫނީ  430ނުކުތާއެއް

ްނުކުތާް ްދެ ްމުހިންމު ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްވިސްނޭތީ، އަޅުަގނޑަށް

ނޑަށްނެމިފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ފެންނާތީްެއގޮތުންްއަޅުަގނޑުމެްންްކަމަށްްއަޅުގަ
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ްތަންކޮޅެްއްހު ްހުންނާނެ ްބަދަލުވެަފއި ްކުޑަކޮށް ްފޯމެޓް ްމި ށަހަޅާްއިޞްލާޙުގެ

ްސިފައިަގިއް ްއަކުރުތަކެްއެގ ްފެންނާނެގޮތަށް ްފަސޭހައިން ތަފްސީލުކޮށް

 435އަޅުަގނޑުމެންްބަދަލުކޮށްލާފަިއވާނެ.ްެއއީްެއއްކަންަތއް.ްދެަވނަކަމަކީްމިހާރުް

ްވާޖި ްމަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާިއ ްމި ބުތަްއްއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއެންެމް ްބާރުތަކުން ްސަލާމަތީ ްިދެވހިރާއްޖޭގެ ބަޔާންކޮށްފަިއވާއިުރގައި

ްފެންނަނީް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކަމެއްކަމަށް ްރަށްކާތެރިކުރަންޖެހޭނެ ފުރަތަމަ

ްމިނުކުތާް ްޑްރާފްޓުން ްއެކަމަުކ، ްސިޔާދަތު. ްމިނިވަންކަމާއި ރާއްޖޭގެ

ްއެހެ ްނުކުރެވޭ. ްފާހަަގެއއް ްއަޅުަގނުޑްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  440ންކަމުން،

ް ްގޮތް. ްޮއންނަ ްއިޞްލާޙު ްހުށަހަޅާ ނޑު ްއަޅުގަ ްދަންނަވާލާނަން 2ްފުރަތަމަ

ްސަލާމަތީް ްިދވެހިރާއްޭޖގެ ްވާޖިބުތައް. ްމަސްޢޫލިއްޔަާތއި ްމާއްދާ. ވަނަ

ްދިވެހިރާއްޭޖެގް ް)ހ( ްކުރަންވާނެޭއ. ްކަްނތައްތައް ްތިރީގައިިމވާ ބާރުތަކުން

ރިކުރުން.ް)ށ(ްިދވެހިރާްއޖޭގެްއިސްލާީމްމިނިވަންކަމާއިްިސޔާދަތުްރަްއަްކާތެ

ްއިޤްތިޞާދީް ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ް)ނ( ްޙިަިމާޔަްތކުުރން.  445ޝަޚްސިއްޔަތު

ްދިވެހިރާއްޖޭެގް ް)ރ( ްބެލެހެއްޓުން. ްސަަރޙައްދު ްސިޔާީސ ސަރަޙައްދާިއ

ްދިވެހިރާއްޖޭެގް ް)ބ( ްޙިަިމާޔަތްކުރުން. ްޤާނޫނުތަްއ ޤާނޫނުއަސާސީާއއި

ދަށުންްއުފެދޭްދީމްޤްރާތީްމުޢައްސަސާތަްއްޤާނޫނުއަސާސީާއއިްޤާނޫނުތަުކގެް

ްޙާލަތްތަކުގަިއް ްުކއްލި ްޙާލަތާއި ްކުއްިލނުރައްކަލުގެ ް)ޅ( ޙިމާޔަތްކުރުން.

ްިއޞްލާޙުކުރަްން ްމިގޮތަްށ ްއެހީތެރިވުން. ްޙިމާޔަތްކޮށްދީ  450ރައްޔިތުން

ްދެް ްތަފާތު ްހިމެނޭ ްިއޞްލާޙުަގއި ްމި ްއަުޅަގނޑު ްހުށަހަޅަނީ. އަޅުަގނޑު

ްއޮތީމަ ްވަގުުތްްނުކުތާއެއް ްދަންނަވާާލނަން ނޑު ްއަުޅގަ ެއވާހަކަ

ްބަދަލެއްް ްމާބޮޑު ްޑްރާފްޓަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްމީަގިއ ްއާދެ، ދެއްަވއިފިއްާޔ.

ނޑުެމންނަށްްފެންނަް ނުގެންނަން.ްއިތުރުކޮށްލީްވަަރށްްމުހިންމުކަމަށްްއަޅުގަ

ްމުޙަންމަދުް ްމެންަބރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ  455ދެނުކުތާއެއް.

ްެއްއްއަ ްޭއގެެތރެއިން ްމިދެންނެވި ނޑު ްައޅުގަ ްހުށަހެޅުމުަގއި ނިލްގެ

ނޑަްށް ްއަޅުގަ ްއެހެންވީމަ، ްއެަބއޮތް. ްމިހާރުވެސް ްހިމަނުއްވާަފއި ނުކުތާއެއް

ްމިއޮތްގޮތުްން ްޑްރާފްޓްަގިއ ްސިޔާދަތު. ްމިނިވަްނކަމާިއ ްެއއީ ހީވަނީ

ްއަ ްވެރިަކން. ްއަމިއްލަ ްހަމައެކަނި ްމިފެންނަނީ މިއްލަްއަޅުަގނޑުމެންނަށް
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ްމާނަކުރަނީް ނޑުެމން ްއަޅުގަ ްއެ ްޢަރަބިބަހުން ްސިޔާދަތު. ްެއއީ  460ވެރިކަމަކީ

ނޑުމެންެގް ްމާނައެއް.ްއެކަމަުކ،ްައޅުގަ ްބޭނުންކުރާ ްދިވެހިންވެސް ޢާންމުކޮށް

ްމިނިވަންކަންް ނޑުމެްނެގ ްއަުޅގަ ްވާންޖެހޭނީ ްކަމަކަށް ްމުހިންމު އެންމެ

ްނެ ްމިނިވަންކަމެއް ްދިފާޢުކުރުން. ްސިޔާދަތެްއްރައްކާތެރިކޮށް ްބައެްއެގ ތް

ްވަަރްށް ްއެއީ ްއެހެންވީމަ، ްޤަބޫލުކުރެވެނީ. ނޑަްށ ްއަޅުގަ ނޯންނާނެކަމަށް

ްދެވަނައަްށް ްފާހަގަކުެރވޭ. ނޑަށް ްއަޅުގަ ްނުކުތާއެއްކަމަްށ  465މުހިންމު

ްއިސްލާމީް ްރާއްޖޭެގ ްމިއޮތީ، ްގެނެސްފައި ްމިތަނަށް އަޅުަގނޑުމެން

ނ ްއަުޅގަ ްމިއީ ްޙިމާޔަްތކުރުމަށް. ްބޮޑަްށްޝަޚްސިއްޔަތު ްވަރަށް ޑުމެން

ްިތއްބަާވް ްޚިދުމަތްތަކުގައި ްދިފާޢީ ްރާއްޖޭގެ ްކަމެއް. ސަމާލުވާންޖެހޭ

ްޙަވާލުކުރަންް ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްވާޖިބު ްމަސްޢޫލިއްޔަތާއި ްމި ފަރާތްތަކަށް

ްތަފާުތް ްމާޙައުލެއްަގއި ްތަފާތު ްވަރަށް ްމިތިބީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ  470އެބަޖެހޭ.ްއެއީ

ްައޅުަގނޑުމެްނގެ ްިމކަންތައްތަާކއިްްދުނިޔެއެްއގަިއ. ްވަންތަކަާމއި ިއސްލާމީ

ްއެހެންވީމަ،ް ްއާދޭ. ްކުރިމަތިވަމުން ްއެބަ ްގޮންޖެހުންތައް ްބޮޑެތި ވަަަރަށް

ނޑުމެންނަްށް ްއަޅުގަ ްރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ. ނޑުމެން ްއަޅުގަ މިކަންކަމަށް

ްމީހުންނާއިް ްނަޞޭޙަްތދީ ްއަރާ ްިމސްކިތްތަކަށް ްމިދައްކަނީީކއެއް ހަމައެކަނި

ް ްއަޅުަގނުޑްބައްދަލުކޮށް ްޫނން ްިމވާހަކަެއއް ްކިޔަަވއިދޭ، ްމަޢުލޫމާތު  475ދީނީ

ްދުނިޔޭެގް ްފުންޮކށް ްމާ ްެއއަށްވުރެ ްފާހަގަކުރަީނކީ. ްމި މިތާނގައި

ްގޮންޖެހުންތަކާއިް ްމިކަންކަމަށް ްފެންވަރުަގއި ްބައިނަލްއަޤްވާމީ ނިސްބަތުން

ްއެންމެނަށްވެ ްއެއީ ްހިނގަމުންދާކަން ްމިހާރު ްކަންތައްަތއް ްސްނުރައްކާތަާކއި

ްއެބަޖެހޭް ްމަަސއްކަްތތަކަށް ްކުރެވޭ ްމިގޮތުން ްއެހެންވީަމ، ްކަެމއް. އެނގޭނެ

 480ދިފާޢީްބާރުތަކުގައިްނުވަތަްދިފާޢީްޚިދުމަތްތަކުގައިްތިއްބަވާްަފރާތްތަކަށްްމިް

ްފަރުދުންނަށްް ްއާދަިއެގ ްއެއީ ްޙަވާލުކުރަން. ްއަުޅަގނޑުމެްނ މަސްޢޫލިއްޔަތު

ްއަ ްއެހެންވީމަ، ްނޫން. ްކަެމއް ްމިރާއްޖޭެގްކޮށްދެވޭނެ ނޑުމެްނެގ ުޅގަ

ްމިއޮްތް ްއަޅުަގނޑުެމންގެ ްމުހިންމުކަމަށްވާނީ ްއެންމެ އެންމެންގެެވސް

ްޙިމާޔަތްކުރުްން ްއިސްލާމްވަންަތކަން، ްޝަޚްިސއްޔަތު، އިސްލާމީ

ްއަުޅަގނޑުމެންނަކަށްް ްވަގުެތްއގައި ްނެތް ަެްއ ްއެކަމެ  485ރައްކާތެރިކުރުން.

ްދިވެހިވަންތަކަން ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ފުރިަހމަވާނެހެންނެއް.ްްހީއެއްނުވޭ
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ްމަސްޢޫލިއްޔަތުތަުކެގް ްމި ްމިކަމަށް ްަސބަބާހުރެ ްމިދެންނެވި އެހެންވީމަ،

ްއިތުރުް ްޑްރާފްޓަށް ްހިމަނަން. ްނުކުތާ ްމިދެްނނެވި ނޑު ްއަުޅގަ ތެރޭގައި

ނޑުްބަލާފައިްމިއޮތީ.ްފުރުޞަތުްދެއްވީީތް ފުރިހަކަމެއްްގެނެސްދެވޭތޯްއަުޅގަ

 490ްޝުކުރިއްާޔ.

ް

ްމެންބަރުްްްެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަ ްޢިްއޒަްތތެރި ްތާއީދުކުަރއްާވ ްމެްނބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްފުރުޞަތުް ްޢަލީއަށް ްވަޙީދު ްމުޙަންމަދު ްމެންަބރު ްިޢއްޒަތްތެރި ގދ.ގެ

ްއަރުވަން.ް

ް495 

ްނިޒާރުގެްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްވ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމޫސާްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް

ްއެްހުށަހެޅުމަށްްއަޅުަގނޑުްތާީއދުކުރަން.ްްމުޙަްނމަދުްވަީޙދުްޢަލީ
ްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްމެންބަރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްތެރި ްތ.އަތޮޅުގެ ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި  500ޝުކުރިއްޔާ

ް ްއަރުވަން ްފުރުޞަތު ްރަޝީދަށް ްފޮނުާވ2ްްރިޔާޟް ްމާްއދާއަށް ވަނަ

ް.9ހުށަހެޅުއްވުމަށް.ްަކރުދާސްްނަންބަރުްްއިޞްލާޙު

ް

ނޑުްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްވަނަްާމްއދާއަށްްއަކުެރްއ2ްްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަުޅގަ

ްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިތުރުކުރީމަ ްމިއަކުރު ްއަުޅަގނޑު ްމާއްދ2ްްާއިތުރުކުރަން.  505ވަނަ

ް)ހ ަާއްދާެގ ްއެމާ ްމިހުށަހަާޅްބަދަލުވެގެންދާނީ ްއަުޅަގނޑު ްއަދި ްކަމަށް. )

ްމިހުށަހަާޅް ް)ށ(ްކަމަށް.ްައޅުަގނޑު ްއެމާއްދާގެ ްބަދަލުވެގެންދާނީ ހުށަހެޅުން

ްއަދިްއެްސަރަޙައްދުތައް.ް ްފަޅުތައް ްަކނޑުތަާކއި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުށަހެޅުމަކީ

އެްސަރަޙައްދުތަުކގައިްއުޅޭްުއޅަނދުފަހަރުްޙާލުގައިޖެހިްސަލާމަތީބާރުތަކުެގް

ްމީހުންްޚި ްއުޅަނދުަފހަރާއި ްއެފަދަ ްޙާލަތުގައި ްބޭނުންވެއްޖެ  510ދުމަތްތަކަށް

ްއެނޭގް ްއަުޅަގނޑަށް ްމި ްމަސައްކަތްކުރަވާެނއެެވ. ސަލާމަތްކޮށްދިނުމަށް

މިނިސްޓްރީްއޮފްްޑިފެންސްއާިއްއޮނަރަބަލްްއިސްމާޢީލްްޝަފީޢުްޙަވާލުވުމާް

ްބޮޑެތިް ްވަރަށް ްކަންކަމަށް ްމިދަންނަވާ ނޑު ްއަުޅގަ ޙައްލުތަކެްއްްގުިޅގެން

ްޤަބޫލުކުރަން.ް ްމިހާުރ ނޑު ްއަުޅގަ ގެނެސްދެްއވާފައިހުރިކަަަމަްށ
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ްނުވަަތް ްބާރުތަކުން ްސަލާމަތީ ްމީގެކުރީަގއި ްމިދަންނަވަނީ  515އަޅުަގނޑުމެން

ްބަލަހައްޓަވަމުންް ްމީގެކުރިން ރޑުން ްޯކސްޓްގާ ްނުވަތަ ޑިފެންސްއިން

ްސަލާމަތްކުރަ ްމީހުން ްާޙލުގައިޖެހޭ ްހަމައެކަނި ްެއްގެންދަވަނީ ނީ.

ްޚިދުމަތްް ްމި ްމިކަންކުރުމަށް ްސަލާމަތްކޮށް ްއެއްޗެހީެގ ްމި އުޅަނދުފަހަރު

ްނުކުރެޭވ.ް ްޤަބޫލެްއ ްއަޅުަގނަޑކަށް ފޯރުކޮށްދެމުންދާކަމަކަށް

ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްކޮށްދޭ. ްއެކަން ްމަދުފަހަރުގައި  520އެހެންނަމަވެސް،

ްސަލާމަތްކު ްމީހުން ްބައްަލވާނީ ްބޮޑަށް ްއެފަރާތުން ރަން.ްއުސޫލެްއގޮތުން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްޚިދުމަތްތަކެއް ްސަލާމަތީ ްމިގޮތަްށ އެހެންނަމަވެސް،

ްފުޅާދާއިރާެއއްަގިއް ްވަރަށް ްޤާނޫނުއަސާސީން ރައްޔިތުންނަށް

ްރައްޔިތުންނަށް،ް ްޢާންމު ްޚިދުމަތެއް ްމުހިންމު ްމިފަދަ ފޯރުކޮށްދޭއިރުަގއި

ނޑު ްކަ ްސަރަަޙއްދަކީ ްބޮުޑ ްރާއްޭޖގެ ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ  525.ްމަސްވެރިންނަށް

%ް ްޤައުމުގެ ްމުޅި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ނަޑކީ ްދެންނެވިދާނެ.99ްްކަ އޭެވސް

ްސަރަޙައްދެްއް ްމިހާބޮުޑ ްގޯހަކަށްނުވާނެ. ްދެންނެވުންވެސް އެހެން

ްހުރިހާް ްދިރިއުޅުމަްށކުރާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްަކނޑު. އަޅުަގނޑުމެން

ްކުރަމުންދަނީ.ް ްމި ްބޭނުންކޮްށގެން ނޑު ްކަ ްމިއޮންނަނީ މަސައްކަތަެކއް

ްއަޅުަގނޑުމެްންއެހެންވީ ްއެއީ ނޑަކީ ްކަ ްމިދެންނެވި ްމިަިތަނުން  530މަ،

ްމުހިންމުްމަސައްކަތްތަެކއް،ްކާންބޯންްމަސައްކަތްކުރަްނ،ް ްވަރަށް ދިރިއުޅަށް

ްފަޅުތަކާިއް ްމިތަނުން ްމިޖެހެނީ ްދަތުރުފަތުރުކުރަން އަޅުަގނޑުމެން

ްއެަތްއް ްރެާއިއދުވާލު ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިއީ ްއެހެންވީމަ، މިތަންތަނުން.

ފަހަރެއްގެމަތީންްއަޅުަގނޑުމެްނގެްރައްޔިތުންްމިދެންނެވިްތަނުގައިްވަަަރަްށް

ްމިކަންކަްން ްއިނގޭ ްއެބަދޭ.ްއަޅުަގނޑަށް ްހިނގަމުން ްޙާދިސާތައް  535ހިތާމަވެރި

ްއަިދް ްކުަރއްާވކަން ްމަސައްކަތްތަކެއް ްސަރުާކރުން ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަަކއި

ވެސްްދޯނިފަހަރަށްްއަރާްމިހާރުްފަހަކަށްއައިސްްޓްރާންސްޕޯޓްްމިނިސްޓްރީން

ްރަނަގޅުކުރަްއވަމުްން ްމިކަންކަންވެސް ްކަންތައްތަާކއި ްސަލާމަތީ އޭގެ

ްޫންން ްަބއްތިނެތިގެނެއް ްއޭގެ ްކޮންމެހެން ްއެހެންނަމަވެސް، ގެންދަވާކަން.

ްލައިފްޖެކެްޓް ްއޭެގ ްނޫނިްއޔާ ްދިމާވަނީކީެއަެއް. ްކަންތައްތައް  540މިދެންނެވި

ްކޮންމެ ްއެހެން ްނޫން. ްދިމާާވްނެތިގެނެްއވެސް ްުގޅިގެން ްޙާދިސާއަކާ ވެސް
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ްދިމާވާް ްއެ ްގުޅިެގން ްޙާދިސާތަކާ ްދިމާވާ ްމިހެން ްއެހެންވީމަ، ކަންތައްތައް.

ްޙައްލެއްް ްނޫންނަމަ ްހޯދޭނެކަމަކަށް ްޙައްލެްއ މައްސަލަތަކަށް

ނުޑމެންްއެދިްސަރުކާރުގައިްމިއެދެނީްއަދިްހަމަް ހޯއްދަވައިެދއްވުމަށްްއަުޅގަ

ްގޮތު ްޤާނޫނެްއގެ ްފާސްކުރަްންއަޅުަގނުޑެގްއެގޮތަށް ްމިކަން ްއަޅުަގނޑު  545ަގއި

ްސަބަބުް ނޑު ްމައިގަ ްމިކަންކުރަންޖެހޭ ްމިގޮތަށް ްމިހިރީ. ވިސްނުން

ްމިހެން،ްޢިއްޒަތްތެިރް ނޑު ްއެހެންނަމަވެސް،ްއަުޅގަ އަޅުަގނުޑްމިދެންނެވީ.

ްއިބްރާހީމްް ްޢަލީ ްމަޑުކޮށްލާނަން ްކުަޑކޮށް ްއަުޅަގނޑު ރައީސް،

ްއެ ނުޑްވަަޑއިގަަަންަނވަންދެން. ްއަުޅގަ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ހެންވީމަ،

ްިމް ްަރްއޔިތުންގެ ްލޮބުވެތި ްމި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ  550އުންމީދުކުރަން

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްވިސްނާ، ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްައޅުަގނޑުެމން އިޙްސާސްތަކަށް

ްމިކަާމް ްމެންބަރުންވެސް ްހުރިހާ ްމިތިބި ްމިމަޖިލީހުގައި ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަުޅަގނ ްވިސްނާ، ްޑްރާފްޓްކޮށްފަިއްދޭތެރޭގައި ްމި ްމިހާރު ްއެނގޭ ޑަށް

ްއަިދް ްނެގިދާނެ. ްއެމާނަ ްމާއްދާތަކުން ްަބއެއް ްޑްރާފްޓްގެ އޮތްގޮތުްނވެސް

ް ްނެގިދާނެ.ްެއހެންވިޔަްސވެްސ2ްްޚާއްޞަކޮށް ްއެމާނަ ްމާއްާދިއންވެސް  555ވަނަ

ްބޭނުްނޭވް ްައޅުަގނޑު ްބޮުޑގޮތެްއަގއި ްފާޅުކަން ްހަމަ ްވަރަްށ އަޅުަގނުޑ

ްސާފު ްވަރަށް ްއަޅުަގނުޑްމިކަން ްއެހެންެވެގން ްާބއްވަން. ްެއނގިފައި ކޮށް

ްހުށަހެޅުމަކީް ްމި ްއުންމީދުކުރަން ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހުށަހެޅީ. މިހުށަހެޅުން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއަދި ްކަމުދާ ްއެންމެނަްށވެސް އަޅުަގނޑުމެން

ްާމއްދާެއއްކަމަށް.ް ްލިެޔވޭނެ ްމިގޮތަށް ްމިމާއްާދ  560ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްީއސް.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތާއީދުކުރަްއާވ ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްޢަލީް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެިރ ްރ.އަތޮުޅގެ ްއަރުަވން. ްފުރުޞަތު މެންބަރަށް

ްވަޙީދު.

ް565 

ްއަޅުަގނޑުްއެްއިޞްލާޙަށްްާތީއދުކުރަން.ްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް
ްލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:ޢަ

ް
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ޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްރ.އަތޮޅުގެްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރުްޢަލީްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް

ްކަރުދާސްް ްއަރުވަން. ްފުރުޞަތު ްހުށަހެޅުމަށް ްއިޞްލާޙު ްފޮނުއްވާ  570ވަޙީދު

ްވަނަްމާއްދާ.17ް،3ްްނަންބަރުް

ް

ްހުށަހަޅާފައިާވްްަބރުްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމން ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަްތތެރި ްއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.

ްޚިދުމަތްތަކުެގްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްސަލާމަތީ ްބުނާނަމަ ްއެހެްނގޮތަކަށް ްމިބާބުެގ، އިޞްލާޙަކީ

ް ްއިޞްލާޙ3ްްުމިބާބުގެ ްއަޅުަގނޑު ްއިޞްލާޙެއް. ްހުށަހަޅާ ްމާއްދާއަށް  575ވަނަ

ދަންނަވާލާނަންްވާހަކަދަްއކަންްފެށުމުގެްުކރީގައި.ްތަބާވުްންއެންމެްފުރަތަމަް

ްއެތަންތަނުނ3ްް ްއަިދ ްމަސައްކަްތކުރަންވާނީ ްޚިދުމަތްތަކުްނ ްސަލާމަތީ .

ްއުސޫލުތަާކިއް ްއަސްުލ ްއިސްލާމްދީނުގެ ްހިންގަންވާނީ ްކަމެއް ްހުރިހާ ހިންގާ

ްގޮުތގެމަ ްއެްއގޮްތާވ ްޤާނޫނުތަާކއި ްޤާނޫުނއަސާީސއާއި ތިންްދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްމިމާއްދާއިންް ްޚިދުމަތްތަކަށް ްސަލާމަތީ ްގޮތެްއަގއޭ.  580ޖަވާބުދާރީވަނިވި

ްގެންދާކަންް ްޢަމަލުކުރަމުން ްގޮތުގެަމތީން ލާޒިމްކޮށްފަިއވާ

ްހުށަހެޅުމާް ްިމ ްދެން ްކަަށަވރުކުރާންވާނެެއވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްއެހެންޏާވެްސް ްހަމަ ްބޭނުންވަނީ ްދަްނނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ގުޭޅގޮތުން

ްމިްއަ ްޢިބާރާތެއް. ްކުރު ްވަރަށް ްކަހަލަ ްމިގެންނަ ްބުނަމުން ޅުަގނޑު

ނުޑް ްއަުޅގަ ްކަރުދާހުަގިއ ްއަތްޕުޅުަގިއވާ ްތިޔަބޭފުޅުްނެގ ަައި  585އިޞްލާޙުގަ

ްމިއިންނަނީް ްލަފްޒުަގިއ ްެއއް ްލަފްޒެްއވާނެއޭ. ްހަތަރު އިތުރުކޮށްލާފަިއވާ

.ްތިންވަަންައކުރު،ްދީނުގ3ްެައކުރު.ްދެވަނަްލަފްޒުގައ4ްްިއިސްލާމް،ްއެއީް

ް ްއަސްުލ، 3ްްލަފްޒުގަިއ ްލަފްުޒގަިއ ްހަތަރުވަނަ އަކުުރ،5ްްައކުރު.

ްތަފާތެްއް ްއެްއވެސް ްފަހަތެކޭ ްކުރިއެކޭ ްހަމަ ްދެން ްނިމުނީ. އުސޫލުތަކާ.

ްމީެގް ްީކއްވެޯތއޭ ްވާަހކަައކީ ްމިއުޅޭ ްމިދަންނަވަން ނޑު ްއަޅުގަ  590ނޯންނާނެ.

ްާޤނޫނުއަސާސީާއއި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއެަބއޮޭތ ެވްސްފަހަތުގައި

ްއޭގެފަހުްން ްައދި ްއޮންނަންޏާ ްޤާނޫނުައސާސީވެްސ ޤާނޫނުތަކާއިވެސް.

ްއޮންނަންޏާ،ް ްގަވާއިޭދވެްސ ްދެން ްއަދި ްއޮންނަންޏާ ޤާނޫނޭވެސް

ްކަްނހިނގިގޮޭތވެްސް ްކަންތައްތަކުން ްއޮންނަންޏާ،ްވޭތުވެިދޔަ އާދަކާދަޭއވެސް

ްކޮބަ ްވަކި. ްނުލިޔަންވީކީ ްއުސޫލުތަކޭ ްިއސްލާމީ ްކީއްވެތޯ  595ިއޯތްލިޔަންޏާ،
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ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީަމ، ްބައްލަވާ. ްއެްއަކމެކޭ ްހަމަ މައްސަލައަކީ.

ނޑަށްް ްއަުޅގަ ްމިހާތަނަްށ ްމަޖިލިސްގައި ްމި ްވާހަކަައީކ ްމިއުޅޭ ދަންނަވާލަން

ްދައްާކް ްޮގތަކަށް ްވަިކކަހަލަ ްނުވަތަ ްމީހަކު ްވަކި ްތަޖުރިބާއިން ލިބުނު

ހަކަެދއްކުންތެރިކަމަްށްްވާހަކަެއްއގައިްމީހެްއގެްހުންަންޖަޒުބާތަކުންްނުވަަތްވާ

ްނުވަތަް ްމަޑުމައިތިރިކަމަކުން ްހިތަށްއަންނަ ްއެމީހާެގ ްނުވަތަ  600މޮޅުކަމަކުން

ްއެއްވެްސް ްމިއިން ްހަރުކަށިކަމަކުން ްނުތަވަސްަކމަކުން، ްއަންނަ އެމީހާއަށް

ް ްމި ްމިދަންނަވާ ްބޭފުޅަކު ްެއއްެވސް ްމިއިން ބޭފުޅުްނެގ113ްްކަމަކުން

ް ްބޭފުޅަކަށް ްއެްއވެސް ްއެބޭފުޅުްންތެރޭގައި ްކޮށްަފއެއްުނވޭ. ްއަސަރެއް މާބޮޑު

ްއެްނެގިވް ްއެބޭފުޅަކަށް ްޕާީޓއަކުން ްހިމެނިަވަޑއިގަންަނވާ ްއެބޭފުޅުން ނުވަތަ

ްއަިމއްަލް ްއިޚްތިޔާުރގައި ްއަމިއްލަަަ ްބުނާކަމުަގއިވާނަމަ ްކުުރގޮތަކަށް  605ގޮތެއް.

ްނެތް ްޙައްޤު ްތާއީުދވެސްކޮށްލުުމެގ ްމައްޗަށް ްކަެމއް ްމައްޗަްށ، ްނަފްސުގެ

ްމެސެޖެއް.ް ްދޭ ނޑު ްއަުޅގަ ްދިެވހިރައްޔިތުންނަށް ްހަމަެއކަނި ްމިއީ ބައެއް.

ނުޑެގް ްއަޅުގަ ްބައެއްފަހަރަށް ްހިމެނޭ. ނުޑވެްސ ްއަުޅގަ އޭގެތެޭރގައި

ްރަޙްމަތްތެރިންގެް ްއެހެންކަހަލަ ްބައެއް ްނޫނަސް ްޕާޓީތަކުން މައްޗަށްެވސް

ްކުް ްީކއްތޯ ްކަްނކަމުަގއި. ްބައެއް ްފޯރުވޭ ްއެބަ ްނުފޯޒު ްމިއަދުްފަރާތުން  610ރާނީ.

ްޙާލަތުް ްޮއތީމާ ްދަށަށްގޮސްފައި ްިމޙާލަތު ްޙާލަތު. އަޅުަގނޑުމެން

ްއިނގޭތޯ.ް ްއިޞްލާޙުކުަރނީ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމި ްމިހާރު ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި

ް ްހީެވސްނުކުރާކަހަލ37ްްަމިއީ ްައޅުަގނޑުމެން ްތެރޭގައި ްއަހަރުދުވަުހގެ ށް

ނޑަކަ ްގާތްގަ ްބުނާނަމަ ްތެދުަުތެދަށް ްިމވީ. ްޖާހިލިއްާޔްގޮތަކަށް ްމި ށް

ްިއރާދަކުރެއްިވްއާޔް ްއެކަމަކު، ްމި. ަްދަނީ ްމިއޮއް ްކައިރި  615ޒަމާނާއި

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއަެނއްއަތަށްޖަހާީނ ްއަނެއްާކ ޤާނޫނުއަސާސީއަށްފަހުަގއި

ްމާީޒަގިއް ްވާހަަކއަކީ ްމިއުޅޭ ްަދންނަވާލަންަް ްއިޙްތިރާމާއެކު ރައީސް.

ްއެހެންެވގެ ްއެބަހުއްޓޭ. ްހިނގާފަިއ ްފުލުހުންވެސްްކަންތައްތަެކއް ްނ

ްެއބޭފުޅުންވާނެޭއް ްއަދާކުެރއްވުުމގައި ްވާޖިބު ްއެބޭފުޅުންގެ ސިފައިންވެސް

ްގެންގުޅެން.ް ްއަޚްލާޤު ްސުލޫކާއި ްރީތި ްއެމީހަކު ްހަނިމިނުން  620އެންމެ

ރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުަގއިްރ.ައތޮޅުްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްއެެގންގުޅޭްކަހަަލް

ްއުސޫލު ްމުޑުާދރު ްގޮްތކުަޑ، ްމިީއްްހަރުކަށި، ްނުވާނެ. ގެްނގުޅެގެްނ
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ްޢިބާރާތެއްވީަމް ްވިދާޅުާވ ްޢާންމުކޮށް ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ްޤަބޫލުނުކުރާނެކަްން ްއެކަން ްތިބޭފުޅުން ްއިްއވާލީ. ްތިބޭފުޅުންނަށް އަޅުަގނޑު

 625އަޅުަގނޑަށްްއެނގޭ.ްެއއީްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްރައީސްްައޙްމަދުްޒާހިރުް

ްދޭ ްދޭތެރެ ްއަޅުަގނަޑްށްއަބަދުވެސް ްވިދާުޅވާނެ ްއެހެން ތެރެއިން

ްދަންނަވަންް ްރައީްސ، ްޢިްއޒަތްތެރި ްތެރޭގައި. ްމަޖިލިސް ނިސްބަތްވާގޮތަށް

ްނުކުމެގެންް ްފުލުހުން ްދުށީމޭ ްލޮލުން ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަައކީ މިއުޅޭ

ްހަޑިހުތުރު،ް ްނުބުނާނަން. ްދުލަކުން ނޑު ްއަުޅގަ ްތަޅަމުން، ނޑިބުރިން ދަ

ްެއްއޗެތި ްގޯސް ްދޯނިއެހެލާްްމުޑުދާރު، ްހެންޭވރު ްސަގަރޭޕާކުން  630ޮގވަމުން

ްއެމީހުން.ް ްދުިވއޭ ްޮގވަމުން ްހަޑިއެްއޗެހި ްދުވަުމން ްފަހަތުން ހިސާބަށްވެސް

ްރޮމުންދިޔައޭ.ް ްޮގާވ ްބައްޕާއޭ ްމަންމާއޭ ްނުުކތޭ. ްމަގުމަްއޗަށް ކުޑަކުދިން

ްދިޔައޭ.ް ްގުރޫޕް ްއަނެއް ްއޭގެ ްހަމަ ްހިާސބަށްވެސް ްހިތިލާގެާއއި މައްޗަންޯގޅި

ްޅަކުދިްންމާ ްދިޔައޭ. ްއެގޮތަށް ްހަމަ ްިހސާބަށްވެސް ްދާންނާގެއާއި ފަަަންނު

ްނުކުތީމަް ްފުލުހުން ްނުކުތީމަ ްސިފައިން ްއެއީ ްމަންމާ! ްަބއްޕާ!  635އެހިއޭ،

ްކަމެއް.ް ްެއހަކަލަ ްކުރީަގއި ްޭއގެ ްނުދެކޭވިްއޔާ ްއެކުދިން ްއެތޯ. ވާގޮަތކީ

ނޑުްދުށީމޭްކުއްލިނުރައްކަުލގެްޙާލަތުްސްރީލަ ންކާއިންެވސް.ްބައްލަވާްއަުޅގަ

ްދުީށް ނޑު ްއަުޅގަ ްދުށީކީ. ްނޫނޭ ްމިޮގތަކަށް ނޑު ްއަުޅގަ އެކަމަުކ،

ްއެކަަމކު،ް ްގޮުތގައި. ްބައެްއގެ ްނުކުންނަ ްސަލާމަތްކުަރން އަޅުަގނޑުމެން

ްބަޅުއޫރުިކޔާ،ް ްޮގާވ ްއެްއޗެހި ްހަޑިހުތުރު ްމިފެންނަނީ  640މިތަނުގައި

ްގޮތަ ްހިތަށްއެރިހާ ްކޮށްޕާ، ްލަޓިުބރިން ްތަޅާ، ނޑިަގނޑުން ްއެްއޗެހިްދަ ކަށް

ްމިސާލެއްް ްނަމޫނާ ްޭއގެ ްބަޔަކަަަށްަް. ްބުނަމުންދާ ްދުލަށްއެރިހާ ކިޔާ

ްއެއްބޭފުޅަުކް ްނުބުނާނަން. ްނަމެއް ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ދައްކާލާނަން

ްޮއެވގެްން ްބެލުމުގެދަުށގައި ްއެމީހުންގެ ްޙާލަތެއްަގއި ްނެތިގެންދާފަދަ ފުރާނަ

ްނު ްޙުއްދަ ްބުީނމާވެސް ްަދއްކަން ްކޮްންޑޮކްޓަރަކަށް ްއެއީ  645ލިބިގެން.

ނުޑް ްއަުޅގަ ްމަނިކުފާނަށް. ްއެނިގވަަޑއިަގންނަވާނެ ބޭފުޅެއްކަން

ްއެމަނިކުފާނުް ްފަރީދު. ްައއްަޝއިޚް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ނުދަންނަވާނަން.

ްދަމައިގަނެެގްން ްއެއްފަޅި ްތުނބުޅީގެ ްހުއްޓާ ްބެލުމުގެދަށުގައި ފުލުހުންގެ

ް ްމިބުނާ ްމިދަނީ ނުޑކޮށްލާފައިެވސް ނޑުފު ްއުސޫލުތަާކިއްފޮ އިސްލާމީ



 25 

ްބައެްއް ްތަންޮކޅަށް. ްބުނާ ްކަްނތައްކުރަްއަވއްޗޭ ްގޮތުގެމަތީން  650އެްއގޮތްވާ

ްއެަބް ނޑާ ްއަޅުގަ ްބުނީމަ ްއުސޫލޭ ްިއސްލާމީ ނޑު ްއަޅުގަ ބޭފުޅުންނަށް

ްީަ ްއުސޫލަކީ ްއިސްާލމީ ްއުސޫލަކީ. ްިއސްލާމީ ްކޮަބއިތޯއޭ ސުވާލުކުރޭ

ްމީހެއްކަމަ ްކުށެްއކުރި ްމީހާއަށްވެސް ްޝައްުކކުެރޭވްޢަދަބުލިބޭ ްށ

ްމީހާއަށްވެސް..

ް655 

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއެއްފަިޅްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްތުނބުޅީގެ ްކުރުން. ްކަންތައް ްއޭަނއަްށ ްއިޙްތިރާމާއެީކގަިއ

ްއުފުރާލުމެއްްނޫން.ްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް660 

ްވަގުތުްހަމަެވއްޖެްއިނގޭތޯ.ްްްޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރި

ް

ްއެމީހާްޑޮކްޓަރަށްްދައްކަންްޑޮްކޓަރުްޔޫރަޕުންްގެނައީމަްއޭަނައށްްޑޮކްޓަރަށްްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް

ްޢިއްޒަތްތެްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނޫން ްމަނާކުަުރުމެއްވެސް ްއޭަނއަްށ ްގޮތަކަށް ރިްނުދެއްކޭނެ

ްކޮްން ްއެއީ ްމިދަންނަވާލަނީ. ްރިޕީްޓކޮށްލާފައި ްއަިދވެސް  665ރައީސް.

ްބޭފުޅެއްކަންްއެނގިަވޑަިއގަންަނވާނެއޭްޤާސިމްްއިބްރާހީމަށް.

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޝުކުރިްއާޔ ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްހަމަެވއްޖެ ވަގުތު

ްިޢްއޒަތް ްތާއީދުކުރައްވާ ްފުރުޞަތުްމެންބަރު. ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރަށް ތެރި

ްޒާހިރުް ްމުޙަންމަދު ްލުބްނާ ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި ްށ.އަތޮުޅގެ  670އަރުވަން.

ްޙުސައިން.ް

ް

ަުރުުބރީްމެްނބަރުް ްޚިދުމަތްތަކުންްްމިލަދުްނމަޑުލުްއުތު ްސަލާމަތީ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްނުބައި،ް

 675ްވިޔާނުދާްޢަމަލުތައްްަކނޑުވާލުމަށްްރ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުް،ގޯސްްލުބްނާްމުަޙންަމދުްޒާހިރުްޙުަސއިންް



 26 

ްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވަޙީދު ނޑ3ްްުޢަލީ ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙަްށ ްހުށަހަޅުްއވާ ްމާއްާދއަށް ވަަނ

ްތާއީދުކުރަން.ް

ް

ްމެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަްތތެރި ްސ.އަތޮުޅގެ ްެމންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ންބަރުްޝުކުރިއްާޔ

ްފުރުޞަތުް ްހުށަހެޅުްއވުމަށް ްއިޞްލާޙު ްފޮނުއްވާފައިވާ ްޠާހިރު  680އިބްރާހީމް

ްވަނަްާމއްދާ.11ް.3ްްއަރުވަން.ްކަރުދާސްްނަންބަރުް

ް

ްއެަވީންްމްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީ ްހުށަހަޅާފައި ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްމަސައްކަތްކުރަންވާީންދިވެހިރާއްްޠާހިރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްބާރުތަކުން ްސަލާމަތީ ްޤާއިމްކުެރވޭ ޖޭަގއި

ްސަލާމަތީް ްއަދި ްގޮުތގެމަތީންނޭ ްއެްއގޮތްވާ ްޤާނޫނާިއ  685ޤާނޫނުއަސާސީާއއި

ްއަޅުަގނުޑް ްޖަވާބުދާީރވާންޖެހޭނެއޭ. ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ބާރުތަކުން

ްމާބޮ ނޑު ްއަުޅގަ ްއޮތްގޮތަށް. ްގެނެސްފައި ްމި ްޑްރާފްޓްގައި ުޑްހަމަ

ނޑުްހަމައެކަނިްގެނަިއްބަދަލުތަކަކީް ބަދަލުތަކެއްްގެނެސްފަެއއްްނެތް.ްއަޅުގަ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްޢިބާރާތް ްޑްރާފްޓްގަިއވާ ްއެ ްބަޔާންކޮށްފަިއާވ ޑްރާފްޓްަގއި

ްލާޒިމްކޮށްފަިއާވް ްމިމާއްދާއިން ްޚިދުމަތްތަކަށް ްސަލާމަތީ ނޑާލަނީ  690ކަ

ްރަީއސުލްޖު ްގެންދާކަން ްޢަމަލުކުރަމުން މްހޫރިއްާޔްގޮތުގެމަތީން

ްހަމައެކަނިް ްއުނިކޮްށލީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެބައިތައް ްހަމަ ކަށަވަރުކުރަްނވާނެއޭ.

ނޑުް ްއަޅުގަ ްބޭނުމުގަިއ. ްދޭހަކޮށްދިނުމުގެ ްެއަކން ްފަސޭހަގޮތަކަށް ތަންކޮޅެއް

ްވެރިަޔީކް ްމަތީ ްއެންމެ ްފުލުހުންގެ ްސިަފއިންނާ ވިސްނާގޮތުން

ްއެމަނިކުފާ ްވާހިނދު ްމަްސޢޫލިއްޔަތުތަެކއްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގަިއ  695ނާ

ްއެކަްން ްމަސްޢޫލިއްަޔތެއް ްއެމަނިކުފާނުގެ ްޙަވާުލކުރުމުން، އަޅުަގނޑުމެން

ްތަކުރާރުކޮްށް ްއެވާަހކަ ްއެހެންވީމަ،ްކޮންމެހެން ްބެލުމަކީ. ހިނގާނުހިނގާގޮތް

ްކޮންމެހެންް ްެއީއ ްލިޔުމަކީ ްއެހެން ްމަތީން ްފަހަރެްއގެ އެތައް

ނޑަކަށް ްއަުޅގަ ނޑަްށްްބޭނުންކަމެއްކަމުަގއި ްއަޅުގަ ްއެހެންވީމަ، ނުފެނޭ.

ްޭއގެް ްދެން ްބަދަެލއް، ްެއްއވެސް ްއެހެން ްއުނިކޮށްަލނީ. ްއެަބއި  700ހަމައެކަނި

މަފްޙޫމަކަށްްއެއްވެސްްކަހަލަްބަދަލެއްްއަޅުަގނޑުްގެނެސްަފއެއްްނޯންނާނެ.ް

ްމެންބަރުންް ްޢިްއޒަތްތެިރ ްބައެއް ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި އާދެ،
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ްއިސްާލމް ްދިވެހިރާއްޖޭެގްމިމާއްދާއަށްވެްސ، ްއަސްލުތަކާިއ ދީނުގެ

ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވެްސޭވ.ް ްގޮތުގެމަތީންކަމަށް ްެއްއގޮތްާވ ޤާނޫނުއަސާސީާއއި

ްވަނީް ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްނުހިމެނީ ްމީަގިއ ްއެަބއި  705އަޅުަގނުޑ

ްމުސްލިމަކަށްް ްއެީއ ްތެޭރގަިއވެސް ްޝަރުތުަތކުގެ ދިވެއްަސކަށްވުުމގެ

ްދިވެއްް ްެއއީ ްއިހަކަށްދުވަުހްނުވާކަމަށްވާނަމަ ްދާިދ ްނުވާނެކަމަށްވެސް ސަކަށް

ްވަނީް ްމިމަޖިލީހުން ްމިހާރު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހަމައެހެންމެ ފާސްކޮށްފައި.ްއަދި

ްެއއްގޮްތާވް ްޝަރީޢަާތއި ްއިސްލާމީ ްހިނގާނީ ްާރއްޖޭަގއި ފާސްކޮށްފައި،

ްއެހެންވީމަ،ް ްހިނގާނީ. ްޝަރީޢަތްތައްވެސް ްާރއްޖޭގެ  710ގޮތުގެމަތީންކަން،

ިލޔާްކޮންމެްެއއްެޗއްެގްފަހަތުގަިއްއެހެންްެއގޮތަށްްެއވާހަަކްްއަޅުަގނޑުމެން

ްނުފެންނާތީް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްމުހިންމުކަމެއްކަމުަގިއވެސް ްއެހާ ލިޔުމަކީ

ްރައީސް،ް ްޢިްއަޒތްތެރި ްއުނިކޮށްލީ. ްޤަސްދުގައި ްހަމަ ްއެބައި އަޅުަގނޑު

ނުޑް ްއަުޅގަ ްދަންނަވަމުން ްޝުކުރު ްފުރުޞަތުެދއްީވތީ އަޅުަގނޑަށް

 715ްނާނަން.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއިށީން

ް

ްމެންބަރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަްތތެރި ްގދ.ގެ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްލަޠީފް،ްތާއީދުކުރަްއވާްމެންބަރު.ްهللاްޢަބްދު

ް

ްމެންްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީްސ،ްސ.އަޮތޅު ްޠާހިރުްޢިއްޒަތްތެރި ްއިްބރާހީމް  720ްބަރު

ނޑުްތާއީދުކުރަން.ްްްފްްވާހަަކދެއްެކވުން:ޠީލަهللاްޢަބްދު ްހުށަހެޅިްހުށަހެޅުމަށްްއަޅުގަ

ް

ްޢިއްޒަތްެތިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ަވނަްމާއްދާއަްށ4ްްް.12މެންބަރުްމުޙަންމަދުްއަނިލް،ްކަރުދާސްްނަންބަރުް

ްނިޒާމާބެހޭް ްފުރުޞަތުއަރުވަން. ްހުށަހެޅުމަށް ްއިޞްލާޙު  725ފޮނުއްވާފަިއވާ

ްނުކުތާއެއްްހއ.ގެްިޢއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް
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 730ްތީބުކޮށްފަިއްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ްމަނިކުފާނުްތިގެންދަވަނީްިމކަރުދާސްްތަރުްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް

ްެއހެންނަމަވެސް،ްްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްޤަބޫުލކުރަން. ްއަޅުަގނޑު ްބަލައިގެްނކަމަށް ހުރިގޮތަށް

ް ނޑު ްައޅުގަ ްއެޅިަފއި. ްނޫން ްތަރުީތބަކުންނެއް ްހުރީކީ 17ްމިކަރުދާސްތައް

ް ްއެަބއޮްތ ްއިޞްލާޙެްއ ްއޮތް ްހުށަހަޅާފަިއ ްމާއްާދއަށް ވަނ34ްްަވަނަ

ވަނަްނަންބަރަށްްވަަޑއިގަތީމަްެއ12ްް.ްއެހެންވީަމ،ްމަނިކުފާނުްކަރުދާހުގައި

 735ްހަނދާންކޮށްލަދިނުމުގެގޮތުންްދަންނަވާލީ.ް

ް

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ނޑުްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް  740ވަނަްމާއްާދެގ4ްްވަނަްމާްއދާއަށްްހުށަހަޅާފައިްމިއޮތ4ްްީއާދެ،ްއަުޅގަ

ްްމުޙަްނމަދުްއަނިލްް ްއަށް ްއަރިމަީތް)ހ( ްއެމާއްާދގެ ްއިޞްލާޙެއް ްހުށަހަޅާ ނޑު ްއަުޅގަ

ްމައްަޗްށްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޚިދުމަތްތަކުގެ ްސަލާމަތީ ްއަދި ްދިފާޢީ ްެއއީ ސުރުޚީއާެއކީަގއި.

ް ްބާރު. ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްސަލާމަތީްް-4އޮންނަ ްއަދި ްދިފާޢީ )ހ(،

ްމަ ްބާރުދީ ްހިންގުމަށް ްއިންތިޒާުމކޮށް ްޚިދުމަތެއް ސްޢޫލިއްޔަތާިއ،ްކޮންމެ

ްތަފްސީލުކޮްށް ްހަމަތައް ްތަބާވާންޖެހޭ ްޒިންމާތަާކއި،  745ވާޖިބުތަކާިއ،

ްޤާނޫނެްއް ްބަޔާންުކރާ ްއުސޫލުަތއް ްހިންގާނޭ ްއަދި ނަޑއެޅިފަިއވާ ކަ

ްކޮމިޓީްން ްޑްރާފްޓިްނގ ްފާސްކުރަންވާނެޭއ. ްމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ

ަގނުޑްއިތުރުކުރަްންފޮނުއްވާފަިއްއޮތްްމިާމއްދާގެް)ހ(ްގަިއްއޮތްަބޔަށްްއަޅު

ްމިފާސްކުރާް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ ްކަންތަްއތަކަކީ ނޑު ްމައިގަ މިހުށަހަޅާ

ްއޮންނަންޖެހޭނެކަން،ް ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްތަފްސީުލކޮށް ްވަރަށް  750ޤާނޫނުގައި

ްކޮބަިއކަމާއި،ް ްމަސްޢޫލިްއޔަތުތަަކީކ ްބާރުތަކުގެ ްސަލާމަތީ ްއަދި ދިފާޢީ

ްކޮބައި ްވާޖިބުތަަކކީ ްތަބާވާންޖެހޭްއެފަރާތްތަކުެގ ްއެފަރާތްތަކުްނ ކަާމއި،

ްއޮންަނންޖެހޭނެކަމަށްް ނަޑއެޅިފައި ްކަ ްތަފްީސލުކޮށް ްކޮބައިކަން ހަމަތަކަކީ

ްމަޖިލީހުންް ްރައްޔިތުްނގެ ްއޭރުން ނޑަެއުޅމަށްޓަކައި. ްކަ މިޤާނޫނުއަސާސީން

ްޤާނޫނުތަކުަގިއް ްއުަފއްދާ ްގުޭޅގޮތުން ްދެޚިދުމަތާއި ްމި ްނުވަތަ  755ދެބާރާއި

ްމީެގްްމިކަންތައްތައް ްޭބނުމުގައި. ްބާރުއެޅުުމގެ ްއައުމަށް ތަފްސީލުކޮްށ
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ްޤާނޫނުތަކުގަިއް ްއެބޭފުޅުންގެ ްފުލުހުންވެސް ްއަދި ްސިފައިން ބޭނުމަކީ

ްބާރުތަަކކީް ްމެންޑޭޓްސްަތަކކީ، ްއޮތް ްލިބިފައި ްއެބޭފުޅުންނަށް ތަފްސީލުކޮށް

ްތަބާވާންޖެހޭް ްއެޚިދުމަތްތަކަްށ ްނުވަތަ ްތަާބވާންޖެހޭ ްއެބޭފުޅުން އަދި

ްއަިދްއު ްއެނިގްޖަވާބުދާރީކުުރވަނިިވްގޮތަކަށް ްއެނގި،ްކޮބަިއކަން  760ސޫލުތައް

ރެސްޕޮންސިބަލްގޮތަކަށްްމިކަްނތައްތައްްކުރުމަށްަޓކައިްހުށަހަާޅްއިޞްލާޙެއް.ް

ްއެހެންވީމަ،ްމިގޮތުންްދަންނަާވލީްއިނގޭތޯ.ްޝުކުިރއްޔާ.ް

ް

ްެމންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްިޢއްޒަތްތެރި ްމެންބަރުްޝުކުރިއްޔާ ްިޢއްޒަްތތެރި ްޅ.އަތޮޅުގެ ބަރު.

ްޢަބްދު ްކީކޭތޯ.ްهللا ްެމންބަރު. ްތާއީުދކުރަްއވާ ްފުރުޞަުތއަރުވަން،  765ޢަލީއަށް

ްސާފެއްނުވިްއިނގޭތޯ.

ް

ްއަނިލްްްهللاފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޢަްބދު ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްހުށަހެޅުމަށްްއަޅުަގނޑުްތާއީދުކުރަން.ްހުށަހެޅުއްވިްްވާހަކަދެއްެކވުން:ްޢަލީ

ް770 

ްމެންބަރު.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްިޢއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ ްމަިއްކްްއާދެ، ވާހަކަފުޅުދައްަކވާއިރު

ްއަޑުީނވުނީ.ް ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްކަންނޭނގެ ްއެހެްނީވމަ، ްދިމާާވގޮތަށް. ބޮޑަށް

ްމުޙަ ްލުބްނާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްެތރި ްށ.އަތޮުޅގެ ްޒާހިރުްއާދެ، ންމަދު

ް ްހުށަހެޅުމަށ4ްްްޙުސައިން ްއިޞްލާުޙ ްފޮނުއްވާފައިވާ ްމާއްދާައށް ވަނަ

 775ްފުރުޞަތުއަރުވަން.

ް

ްްމިލަދުްނމަޑުލުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްބާބުގެ ްޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ްސަލާމަތީ ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި 4ްްޝުކުރިއްޔާ

ްއަުޅގަްލުބްނާްމުަޙންަމދުްޒާހިރުްޙުަސއިންް ްމާއްދާއަށް ްޤަބޫލުކުރެވުނީްވަނަ ްހުށަހަޅަން ްއިޞްލާޙެއް ްނަޑށް

ްއިންތިޒާމުކޮްށްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޚިދުމަތެއް ްސަލާމަތީ ްކޮންމެ ްމިއޮންނަނީ ޑްރާފްޓްަގއި

ްމަޖިލީހުންް ްރައްޔިތުންެގ ްޤާނޫނެއް ްބަޔާންކުރާ ްއުސޫލުތައް  780ހިންގާނެ

ްސަލާމަތީ ްޤަބޫލުކުރެޭވގޮުތަގއި ނޑަށް ްައޅުގަ ްއާދެ، ްފާސްކުރަންވާނެއޭ

ްއުސޫލުތަެކްއް ްހިންގާެނ ްހަމަެއކަނި ްނުވަތަ ްއިންތިޒާމުކުރާޭނ ޚިދުމަތްތައް

ްލިބިގެންާވް ްބާރުތައް ްޚިދުމަތްތަކަކީ ްސަާލމަތީ ްބަޔާންކުރަންވީ. ނޫން
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ްޚިދުމަތްތަކެއްް ްސަލާމަތީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަެވސް، ޚިދުމަތްތަކެއް.

ްބަޔާންކު ްބާރުތައް ްއުސޫލުތަކާއި ްހިނގާނެ ްޤާނޫނެްއްއިންތިޒާމުކޮށް  785ރާ

ްބާރުތަެކްއް ްލިޔުނީ ްމިހެން ްފާސްކުރަންވާނެޭއ، ްމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންެގ

ްވަިކް ްއެ ްކަންތައްތަކެއް، ްކުރަންޖެހޭ ްއެމީހުން ނަޑއެޅުމުން ކަ

ްމެންޑޭެޓްއް ްަވކި ްބަޔާންކުެރވިގެންދާނެތީ، ްޒިންާމވާގޮތަްށ ކަންތައްތަކަކަްށ

ްތަފްސީލުކޮ ްވަރަށް ްއެކަންތައްަތއް ްބަޔާންކުރެވިަފިއްލިބިގެންދާނެތީ، ށް

ްލިބިގެންާވް ްއެމީހުންަނށް ްޤަބޫލުކުރާތީ، ނޑު ްއަޅުގަ  790އޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް

ަަިއްހުންނަ،ްވަިކް ްތެޭރގަ ްކަންތައްަތކެްއގެ ްަވކި ްބާރުތަކަކީ ްޖެހީމަ ބާރުތައް

ްަޔޤީންވެގެންދާނެީތް ްކަންތައްތަެކއްކަން ްހުންނަ ްތެޭރގަިއ ޙުދޫދެއްގެ

ްހުށަހަ ްމިިއޞްލާޙު ްސަލާމަތީްއަޅުަގނޑަށް ްާއދެ، ްޤަބޫލުކުރެވުނީ. ޅަން

ްމަޖިލީހުގެް ްޢިއްޒަތްެތރި ްމި ްގިނައިން، ްަވރަށް ްމިހާރުވެސް ޚިދުމަތްތަކަކީ

ްގެންދަވާް ްފާުޑވިދާުޅަވމުން ްގިނައިން ްވަރަްށ  795މެންބަރުންވެސް

ްބާރުތަކަީކް ްއޮންނަ ްދީފައި ްމުޢައްސަސާތަކަށް ްއެ ްއާދެ، މުޢައްސަސާތަކެއް.

ްބާރުތަކެއް ްފުޅާ ްމާ ްބޮޑަްށްމިހާރު ްވަރަށް ްޤަބޫލުކުރެވޭތީ،ްބާރުތަަކކީ ކަމަށް

ްޤަބޫލުކުރެވޭތީް ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްބާރުތަކެއްކަމަށް ޒިންމާދާރުކުރެވެންޖެހޭ

އަޅުަގނޑަށްްމިްިއޞްލާޙުްހުށަހަޅަންޖެހުނީ.ްއާދެ،ްއަޅުަގނުޑްހީކުރަންްމިް

ްއިޞްލާޙަްށް ްމި ްހުށަހަޅުއްވާ ްއިޞްލާޙާމެދު ްމި ްމަޖިލީހުން  800ޢިއްޒަތްތެރި

ްދެްއވާނެކަމަށް.ްޝުކުިރއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ވޯޓު

ް

ްމެންބަރު.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްިޢއްޒަތްތެރި ްމެންބަރުްްޝުކުރިއްޔާ ްޢިްއޒަތްތެރި ށ.އަތޮޅުގެ

ްމޫސާްރަމީޒު،ްތާއީދުކުަރއްވާްމެންބަރުްފުރުޞަތުއަރުވަން.

ް805 

ްޢިްއޒަތްްމިލަދުްނމަޑުލުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްމެންބަރުްޝުކުރިއްާޔ ްޢިްއޒަތްެތރި ްށ.އަތޮުޅގެ ްަރއީސް. ްތެރި

ްއިޞްލާޙަްށްްްާވހަކަެދއްކެުވން:މޫސާްަރމީޒްް ްހުށަހެޅުއްވި ްދެންމެ ްޙުސައިން ްޒާހިރު ްމުޙަންމަދު ލުބްނާ

ްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.ް

ް
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ްެމންބަރު.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްތެރި ްޢިއްޒަްތތެރިްޝުކުރިއްާޔ  810މެންބަރުްްސ.އަތޮުޅގެ

ވަނަްމާއްދާއަށްްފޮނުއްވާފަިއވާްއިޞްލާުޙްހުށަހެޅުމަށ4ްްްއިބްރާހީމްްޠާހިރުް

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.

ް

ްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްއިޞްލާޙަީކ4ްްއާދެ، ްހުށަހަޅާފައިާވ ނޑު ްއަޅުގަ ްމާއްދާއަްށ ްވަނަ

ްސަލާްޠާހިރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްާޤއިމްކުރެޭވ ްހިންގާެންދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްއިންިތޒާމުކޮށް ްބާރުތައް  815މަތީ

ްމަޖިލީހުންް ްރައްޔިތުްނގެ ްޤާނޫނެއް ްަބޔާންކުާރ އުސޫލުތައް

ްމަސްޢޫލިއްޔަާތިއް ްއެބޭފުޅުްނގެ ްޭއެގތެރޭގައި ފާސްކުރަންވާނެކަުމގައި.

ްމާނަިއެގް ްތެރޭގައި، ްޢިބާރާތުގެ ްމިދެންނެވި ނޑު ްއަުޅގަ ވާޖިބުތަްއވެސް

ް ްހިނާގނެ އުސޫލުތަްއްަކޑައެޅުްނވެްސްހިމެނޭ.ްއަިދްތެރޭގަިއްހިމެނޭ.ްއަދި

ްއުނިކޮށްލުމަށް.ް ް)ށ( ްމިމާއްދާގެ ްހުށަހަޅަނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްހަމައެއާއެކު  820ދެން

ް ްސަބަބަކީ، ްމައިަގނުޑ ްހުށަހަޅާ ނޑު ްައޅުގަ ްއުިނކޮށްލުމަށް ް)ށ( 6ްއާދެ،

ްހިނގާް ްޚިދުމަތްތައް ްސަލާމަތީ ްބަޔާންކޮްށފައިވޭ ްމާއްދާަގއި ވަނަ

ްބަލަމުން ްކޮމިޓީެއްއްްނުހިނގާގޮތް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ގެންދިއުމަށް

ްބަާޔންކޮށްފައިވާތީ.ް ްއެގޮތަށް ްެއހެންވީމަ، އޮންނަންޖެހޭނެކަމުގައި.

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްހުށަހެޅުމަށްވުރެ ްައޅުަގނުޑެގ  825އެހެންނަމަވެސް،

ްރަނގަޅުކަމަްށް ްހުށަހެޅުން ްއަނިލްގެ ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަނބުާރްއަޅުަގނ ްއަުޅަގނޑު ްހުށަހެޅުން ނޑުގެ ްައޅުގަ ްޤަބޫލުކުެރވޭތީ ޑަށް

ްއަޅުަގނޑުްގެންނަން.ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ްމެންބަރު.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢަބްދުްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި ްމެްނބަރު  830هللاްހދ.ްޢިއްޒަތްތެރި

ް ްފޮުނއްވާަފއ4ްިނަޞީރު ްއަށް ް)ށ( ްމާއްާދެގ ްއިޞްލާުޙްވަނަ ާވ

ްހުށަހެޅުމަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.

ްސަލާމަތީްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ .`

ްޚިދުމަތްް

 835ވަނަްމާއްދާއަށްްހުށަހެޅިްއިޞްލާޙުްއަޅުަގނޑުްމިދަންނަވާލަނީ.4ްްމިބާބަށްްްރުްވާހަކަެދއްކެުވން:ޞީނަްهللاްޢަބްދު

މާއްދާގެް)ށ(ްއަންނަނިވިގޮތަށްްއިޞްލާޙުކުުރން.ްސަލާމަތީްްވަނ4ްައާދެ،ް
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ް ްބާުރ. ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްއޮންަނ ްމަްއޗަށް )ށ(،ްް-4ޚިދުމަތްތަކުގެ

ްމަްއޗަށްް ްޚިދުމަތްތަކުގެ ްސަލާމަތީ ްގޮުތގެަމތީން ޤާނޫނުއަސާސީަގއިާވ

ްހުށަ ްައޅުަގނޑު ްމިގޮތަށް ްހިންގޭނެއެވެ. ްބާރު ްމަޖިލީހުގެ ހެޅީްރައްޔިތުންގެ

ްރައްޔިތުްނެގް ްމައްޗަށް ްޚިދުމަތްތަކުގެ ްސަލާމަތީ ްމިއޮންނަނީ  840ޑްރާފްޓްަގއި

ްސަލާމަތީް ްއޮތީމަ ްމިހެން ްމިގޮތަށް. ްހިންގޭނެއޭ ްބާރު މަޖިލީހުގެ

ްވަިކް ްހިންގޭނެ ްބާރު ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްމައްޗަށް ކަންތައްތަުކގެ

ްޙުދޫދެއްްއެނގެން....ް

ް

 845މިހާރުްއަޅުަގނޑުމެންްއަތުަގިއްއޮތްްިލޔުމާިއްްދެ،ްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.އާްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްތިވިދާުޅވާްގޮާތއިްކުޑަްތަފާތެއްްއެބަުއޅޭހެންްހީވަނީ.ް

ވަނަްމާއްާދގެް)ށ(،ްޤާނޫުނގަިއވާްގޮުތގެމަތީންްސަލާމަތީްޚިދުމަތްތަކުގ4ްްެ

ް ްބާރު ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްމިގޮތަްށްމައްޗަށް ހިންގޭނެއެވެ.

ްއަޅުަގނޑުމެްނގެްއަުތގައިްއޮތީ.

ް850 

ްއާދެ،ްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްެއގޮަތށް. ްހަމަ ްއޮތީ ްއަތުަގިއވެްސ ްއަޅުަގނުޑގެ

ްރައްޔިތުްނެގްްރުްވާހަކަެދއްކެުވން:ޞީނަްهللاްޢަބްދު ްމައްޗަްށ ްޚިދުމަތްތަކުގެ ްަސލާމަތީ ްގޮުތގެމަތީން ޤާނޫނުގަިއވާ

ް ްސަލާމަތީްމަޖިލީހުގެ ްިމއޮންނަނީ ްޑްރާފްްޓގައި ްއާދެ، ްހިންގޭނެއެވެ. ބާރު

ްހިންގޭނެއެވެ.ްއެހެްން ްބާރު ްމަޖިލީހުގެ ްރައްިޔތުންގެ ްމައްޗަށް ޚިދުމަތްތަކުގެ

ްބާުރް ްަމޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްމަްއޗަށް ްކަންތައްތަުކގެ ްސަލާމަތީ  855އޮތީމަ

ްައޅުގަް ްއެހެްނވީމަ، ްއެނގޭކަށްޯނވޭ. ްޙުދޫެދއް ްވަކި ްލިޔެަފިއްހިންގޭނެ ނޑު

ނޑުްހުށަހަޅާގޮތަކީްއިްސެވްމިދެންނެވި،ް މިއޮތްގޮތަށްްހުށަހެޅީ.ްއާދެ،ްައޅުގަ

ްމިބަިއް ްގޮތުގެމަތީން ްޤާނޫނުގަިއވާ ްއާދެ، ްއިތުރުކުރުން. ްމިބައި އާދެ

ްމަޖިލީހުގެް ްރަްއޔިތުްނގެ ްމައްޗަށް ްކަންތައްތަުކގެ ްސަލާމަތީ އިތުރުކުރުމުން

ްރަނގަ ްވަރަްށ ްޙުދޫދު ްހިންގޭނެ ްބަާޔންވެގެްނވެެއވެ.ްބާރު ްަކނަޑއެޅި  860ޅަށް

ްދަންަނވަްނ.ްޝުކުރިްއޔާް ްވާހަކަ ްހުށަހެޅި ްއަުޅަގނޑު އެހެންވީމަ،ްިމގޮތަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް
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ްެމންބަރު.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްިޢއްޒަތްތެރި ްމެންބަރުްްޝުކުރިއްޔާ ްިޢއްޒަްތތެރި ޅ.އަތޮޅުގެ

 865ްވަންްތާއީުދކުރަްއވަން.ްޢަލީއަށްްފުރުޞަތުްއަރުهللاްޢަބްދު

ް

ްަޢބްދު ްމެްނބަރު ްފާދިއްޮޕޅު ްޢަބްދުްހދ.ގެهللا ްމެންބަރު ްއަޅުަގނުޑްهللا ްހުށަހެޅުމަށް ްހުށަހެޅި ްނަޞީރު

ްތާއީދުކުރަން.ްްްވާހަކަދެއްެކވުން:ްޢަލީ

ް

ްެމންބަރު.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރުްްޝުކުރިއްާޔ ްޢިއްޒަްތތެރި  870ސ.އަތޮުޅގެ

ްއިބް ްޠާހިރު 16ްްރާހީމް ްނަންބަރު. ްކަރުދާސް ްމާއްދާއަށ5ްްްވަނަ ވަނަ

ްފޮނުއްވާފަިއވާްއިޞްލާޙުްހުށަެހޅުމަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.

ް

ްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްދިވެހިރާއްޖޭަގިއ5ްްއާދެ، ްހުށަހަޅާފަިއވަނީ ްއަޅުަގނޑު ްމާއްާދއަށް ްވަނަ

ްޚިދުމަތްްްޤާއިމްކުރެވޭްްޠާހިރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްފުލުހުންގެ ްސިފައިންނާއި ްތެރެއިން ްބާރުގެ  875ސަލާމަތީ

ްޙަޤީޤަތުގައިް ްަހމަ ްމިއީ ްގޮުތގަެއވެ. ްދެޚިުދމަތެއްގެ ްވަިކވަކި ހިންގަންވާނީ

ްއޮންަން ްޑްރާފްޓްަގިއވެސް ްމިހުށަހެޅިފައިވާ ްކުރިމަްއޗަްށ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްޢިބާ ްކުަޑކުަޑޮކށް ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްދޭހަވާގޮތަށް ްހަމަ ރާތަށްްމާނަ

ްހެދުމަށްޓަކައި.ް ްދޭހަވާގޮަތކަށް ްފަސޭހައިން ްއެއަްށވުެރ ްގެަނއީ ބަދަލުތަކެއް

ްގެނެސްފަެއްއް ްއަށް ް)ހ( ްައޅުަގނޑު ްބަދަލެއް ްއެްއވެްސކަހަލަ  880އެހެން

ް)ށ(،ް ްމިލިޔަނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއޭގެފަހަތުގައި ްހަމަ ްދެން ނޯންނާނެ.

ް ްމިބާބުގެ ްއޮތުމަކުން ްއެހެން ްގައި ް)ހ( ްމާއްދާގަިއ17ްްމިމާއްދާގެ ަވނަ

ްހުރަހެއްނާޅަެއވެ.ް ްޢަމަލުކުރުމަކަށް ްގޮުތގެމަތީން ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްް

ް885 

ްފުރުޞަތުއަރުަވްންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްތާއީދުކުަރއްާވ ޝުކުރިއްާޔ.

ްލަޠީފް.ްهللاްގދ.ގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު

ްޠާހިރުްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްއިްބރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްސ.އަޮތޅު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުްތާއީދުކުރަން.ްޝުކުިރއްޔާ.ްްފްްވާހަަކދެއްެކވުން:ޠީލަهللاްޢަބްދު ްހުށަހެޅިްހުށަހެޅުމަށްްއަޅުގަ

ް890 
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ްމެންްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއުތުރުބުރީެގްޢިއްޒަތްތެިރްޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރި ްހުވަދުއަތޮޅު ބަރު.

ް ްފުރުޞަތުއަރުވަން ްޙަލީމަށް ްޢަދްނާން ްމާއްދާއަށ6ްްްމެންބަރު ަވނަ

ްފޮނުއްވާފަިއވާްއިޞްލާޙުްހުށަެހޅުމަށް.

ް

ްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްާޔ ްސުރުީޚ6ްްއާދެ، ްާމްއދާގެ  895ްވަނަ

ްއަޅުަގނުޑެގްްްވާހަަކދެއްެކވުން:ްޢަދްނާންްޙަީލމް ްމިހުށަހަޅަނީ. ްއިޞްލާޙެއް ނުޑ ްއަޅުގަ ބަދަލުކޮށްލުމަށް

ްބެލުން.ް ްނުހިނގާގޮތް ްހިނގާ ްޚިދުމަތް ްސަލާމަތީ ްމިބުނަނީ އިޞްލާޙުަގއި

ް"ޕާޓީތަކުެގް ްއަންނައިުރ ްކިޔަމުން ްބާބު ްޚިދުމަތްތަކުގެ ްސަލާމަތީ ދެން

ްއޮް ްކުއްލިައކަށް ްބުނީމާ ްމިހެން ްކީއްކުރަީނކަްންކޮމިޓީއެްއ" ޅުމެއްއަރާީތވެ

ް ްދެން ްއެނގުމަށްަޓކައި. ްސާފުކޮށް ްމިބުނަީނ6ްްބޮޑަށް ްމާއްދާގައި  900ވަނަ

ްގެންދިޔުމަށްް ްބަލަމުން ްނުހިނގާގޮތް ްހިނގާ ްޚިދުމަތްތައް ސަލާމަތީ

ްރައްޔިތުްނެގް ްއޮންނަްނވާނެއޭ. ްކޮމިޓީއެްއ ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންެގ

ް ްސިޔާސީ ްތަފާތު ްހިމެނޭ ްމިކޮމިޓީގަިއްމަޖިލީހުގައި ްމެންބަރުން ޕާޓީތަުކގެ

ހިމަނަންވާނެއޭ.ްދެންްޕާޓީތަކުގެްމެންބަރުންނާްޕާޓީތަކުގެްމެންބަރުންްނޫންް

ްފިރިހެންް ްމެންބަރުންނާ، ްއަންހެން ްމެންބަރުންނާ، ްއަތޮޅުތަުކގެ  905މީހުންނާ،

ްޚިދުމަތްތަްއް ްކަމަީކ ްކޮންމެގޮތެްއވިަޔސް ްތިބެނީ. ްމިހެން މެންބަރުންނާ

ްވަންނަނީްހިނގަމުންދާގޮ ްހިަތށް ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްެއހެންވީމަ، ްބެލުން. ތް

ްކޮމިީޓއެްއ"ް ް"ޕާޓީތަުކގެ ްސުރުޚީ ްމި ްއޮޅުންިފލާނެއޭ ްފަހުމްވެ ފަސޭހައިން

ްނުހިނގާގޮތްް ްހިނގާ ްޚިދުމަތް ް"ސަލާމަތީ ްއޮތުމަށްވުރެ ްލިޔެފައި މިހެން

ްހުށަހެޅީ.ް ްއަުޅަގނޑު ްއިޞްލާޙު ްމި ްއެހެންވީމަ، ްއޮތުން. ްމިހެން  910ބެލުން"

ްތާއީެދްއްއަޅު ްއެކަށީގެންވާ ްއިޞްލާޙަށް ްމި ްއުންމީދުކުރަީނ ަގނޑު

ްލިބިގެންދާނެކަމަށް.ްޝުކުރިްއާޔ.ް

ް

ްމެންބަރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަްތތެރި ްމުލަކަތޮޅުގެ ްެމންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

 915ްއަޙްމަދުްޝަފީޤް.ްތާއީދުކުރަްއވާްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުއަރުަވން.

ް

ްތާއީދުކުރަން.ްްކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުްމުލަ
ްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ:



 35 

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއުތުރުބުރީގެ ްމެްނބަރު.ްތިލަދުންމަތީ  920ޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރި

ްހުށަހެޅުން،ް ްއިޞްލާޙު ްފޮނުއްވާފަިއވާ ްސަމީރު ްއަޙްމަދު ވަަނ6ްްމެންބަރު

ް.18ންބަރުްމާއްދާ.ްކަރުދާސްްނަ

ް

ްނިޒާީމްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްދަންނަވާލި ްކުރިން ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ނޑުްކަރުާދސްްއޮޅިފައިްއޮތީމަްެއވާހަކަްދަންނަވާލެވުނީތީްްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން:  925ނުކުތާގައިްއަުޅގަ

ްރަ ްއެކަން ނޑު ްއަޅުގަ ްޢިއްޒަތްތެިރްމަޢާފަށްއެދެން. ނގަުޅކޮށްލައިފިން.

ް ްދެންމ6ްްެރައީސް، ްކުރިން ްއިޞްލާޙުގެ ްއަޅުަގނުޑގެ ްމާއްދާގެ، ވަނަ

ް ްނަންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރ17ްްިއިޞްލާޙު ްއުތުރުބުީރެގ ްހުވަދުއަތޮޅު ައށް

ްޚިދުމަތްް ް"ސަާލމަތީ ްމިއޮތް ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްޙަލީމް ްޢަދްނާން މެންބަރު

ްމިސު ްބެލުން" ްނުހިނގާގޮްތ ްކަމަށްވާނަަމްހިނގާ ްފާސްެވއްެޖ  930ރުޚީ

ްއޮްތް ްހުށަަހޅާފައި ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްޤަބޫލުކުރާހިތްއޮީތ އަޅުަގނޑު

ނުޑް ސުރުޚީއަށްްބަދަލެްއްއަުތވެދާނެއޭ.ްއެވާހަަކވެްސްފާހަގަކޮށްަލން.ްއަުޅގަ

ް ްމިއޮތީ ްބަދަލުކުރުމަށާިއ6ްްހުށަހަޅާފައި ްސުރުޚީ ްއަރިމަތީ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ް ްމާއްދާއަށ6ްްއަދި ނުޑްްވަނަ ްއަޅުގަ ްއިޞްާލޙު ްހުށަހަޅާ އަޅުަގނޑު

 935ދަންނަވާލާނަން.ް"ސަލާމަތީްޚިދުމަތްތައްްހިނގާގޮތްބަލާްކޮމިޓީ".ްސަލާމަތީް

ްރައްޔިތުްނެގް ްގެންދިޔުމަްށ ްބަލަމުން ްނުހިނާގގޮތް ްހިނގާ ޚިދުމަތްތައް

ްހިމެނޭް ްމަޖިލީހުގައި ްރަްއޔިތުންގެ ްއޮންަނންވާނެއޭ. ްކޮމިޓީއެއް މަޖިލީހުގައި

ް ްތެރެއިންްތަފާތު ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްނިސްބަތްވާ ްޕާޓީތަކަށް ސިޔާސީ

ްމަޖިލީހުގެް ްނިސްބަތްުނވާ ްޕާޓީއަކަށް ްިސޔާސީ ްއެއްެވސް މެންބަރުންނާއި

ްމެންބަރުންް ްމިކޮމިޓީއަށް ްހިމެނޭގޮތަށް ްމެންބަރުން ްތެރެއިން  940މެންބަރުންގެ

ަގނޑުމެްންހިމަނަންވާނެއެވެ.ްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް،ްޤާނޫނުއަސާީސެގ،ްއަޅު

ްބާބުގަިއް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްޤާނޫނުއަސާީސގެ އިޞްލާޙުކުރަމުންގެންދާ

ްމީހުންނަށްް ްފުރިހަމަާވ ްޝަރުތުތަެކއް ްވަކި ްފާސްކޮށްފީމު އަޅުަގނޑުމެން

ްއެައުކް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކުރިމަތިލެވޭނެކަމަށް. ްމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންެގ

ްމީހަކަ ްނިްސބަތްވާ ްޕާޓީއަށް ްވަކި ްއެހެންވީމަ،ްނުލިޔަން ްވާންޖެހޭނެއެކޭ.  945ށް
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ްމީހުންވެްސް ްނިސްބަތްުނވާ ްޕާީޓއަށް ްެއކި ްއައުަމކީ ރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހަށް

ްޔަޤީްން ްއަންނާނެަކންވެސް ްއަދި ްކަމެއް. ްއެކަީށގެންާވ ްހަމަ އައުމަކީ

ްޑްރާފްޓްގަިއް ްކޮމިޓީަގިއ ްޑްރާފްޓިންގ ްމިހާުރގެ ްއެހެންވީމަ، އެގޮތަށް.

ްހަމަ ްމިއޮތީ ްއެކޮމިޓީަގިއްލިޔުްއވާފައި ްމީހުން ްނިސްބަތްވާ އެކަިންޕާޓީތަކަށް

ްޕާޓީއެއްަގިއް ްެއ ްބޮޑަށް ްތަންކޮޅެއް ްއޭރުން ްއެހެންވީމަ،  950ހިމަނަންވާނެއޭ.

ްއޭަގިއް ްމާނަ ްއެއްފަރާތްކުާރ ްއެބޭފުޅުން ްތިބިކަމަށްވަންޏާ ްބަޔަކު ނުހިމެނޭ

ްއެ ނޑު ްއަުޅގަ ްރަނގަޅުކުރުމުެގގޮތުން ްދޭހަވޭ.ްއެހެންވީމަ،ްެއަކން ބަިއްއެބަ

ްއިޞްލާޙަށްް ްމި ނޑަށް ްއަޅުގަ ްދަންނަވާލަމުން ްެއވާހަކަ ހިމަނާލާފައިވާތީވެ

ްމަޖިލީހުގައިެވްސް ނޑަށް ްއަޅުގަ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ތާއީދުކޮށްފަިއވާ

 955ތާއީދުކޮށްދެްއވާނެކަމަށްްޤަބޫުލކުރަން.ްއަިދްހަމަްމިއާެއކުަގިއްމިްއިޞްލާުޙް

ްއެބަ ްފުރުޞަތު ްދޫކޮށްެލވިދާނެ ްމުޤައްރިރު،ްއަޅުަގނޑަށް ްކޮމިޓީެގ އޮތް.

ްސާފުކޮށްދެއްވުުމަގިއް ްގޮތް ްެގންނަވާފައިާވ ްމިކަން އެމަނިކުފާނު

ނުޑް މިގެންނަވާފައިްއޮތްގޮތްްއަުޅަގނޑަށްްއިތުރަށްްތަފްސީުލވަނިކޮށްްއަުޅގަ

އެކަންްޤަބޫލުކުެރވޭނަމަްެއިއޞްލާޙުްދޫކޮށްލުމުގެްފުރުޞަުތވެސްްއޮތްވާހަަކް

 960ްއްަޒތްތެރިްރައީސް.ދަންނަވަން.ްޝުކުރިްއޔާްޢި

ް

ްމެންބަރުްްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންް ްޢިއްޒަްތތެރި ްކޮޅުމަޑުލުގެ ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްރިޔާޟްްރަޝީދަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަންްތާއީުދކުރަްއވާްމެންބަރު.
ް

 965ްތާއީދު.ްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް

ްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްމެންބަރުްްެދއްެކވުން:ވާހަކަރިޔާސަތުންް ްޢިްއޒަްތތެރި ްގދ.ގެ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ވަނަްމާްއދާއަށްްފޮނުއްވާަފއިާވްއިޞްލާުޙްހުށަހަޅުމަށ6ްްްލަޠީފް،ްهللاްޢަބްދު

ް.19ފުރުޞަތުްއަރުވަން.ްކަރުދާްސްނަންބަރުް

ް970 

ްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ނޑު ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްސުރުޚީއަްށްްވަނ6ްްަޢިއްޒަތްތެރި ްއަރިމަީތ ްމާއްދާެގ

ްފޮނުވާފަިއްްވާހަަކދެއްެކވުން:ލަޠީފްްهللاްޢަބްދު ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓިންގ ްމިހާރު ްމިގެންނަނީ. ްއިޞްލާޙެްއ ކުޑަ

ް ްކޮމިޓީ. ްާޕޓީތަކުގެ ްމިވަނީ ްޑްރާފްްޓގަިއ ްސަލާމަތ6ްްީއޮތް ްިއނީ ގައި
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ްރައްޔި ްގެންދިއުމަށް ްބަލަމުން ްނުހިނގާގޮތް ްހިނގާ ތުންެގްޚިދުމަތްތައް

ްހިމެނޭް ްމަޖިލީހުގައި ްރަްއޔިތުންގެ ްއޮންަނންވާނެއޭ. ްކޮމިޓީއެއް  975މަޖިލީހުގައި

ްދެންް ްހިމަނަންވާނެއޭ. ްމިކޮމިޓީގައި ްމެންބަރުން ްޕާޓީތަކުގެ ްސިޔާސީ ތަފާތު

ްރައްޔިތުްނެގް ްސުރުޚީ ްއަރިމަތީ ްމިއިންނަނީ، ްއިޞްލާުޙަގއި އަޅުަގނުޑގެ

ްޚިދުމަތް ްސަލާމަތީ ްކޮމިޓީ. ްބަލަމުންްހިންމަޖިލީހުގެ ްނުހިނގާގޮތް ގާ

ންނަންވާެނއޭ.ްެއކޮމިޓީެގްގެންދިއުމަށްްރަްއޔިތުންގެްމަިޖލީހުގެްކޮމިޓީެއއްްއޮ

ްސަމީރުް ްއަްޙމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމެންބަރުން،ްހއ.ގެ  980ޢިއްޒަތްތެރި

ްނުހިމެޭން ްޕާޓީތަކުގައި ްހިމެނިދާނެ ްކޮމިޓީަތކުަގއި ްފަދައިން ވިދާޅުިވ

ްއެވާަހކަްދަންނަވާލީ.ްޝުކުރިްއޔާ.،ްމީހުންވެސް.ްއެހެންވީމާ

ް

ްްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންް ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ްމެންބަރުްޝުކުރިއްޔާ ްިޢއްޒަްތތެރި ގއ.ގެ

 985ްފުރުޞަތުްއަރުވަންްތާއީުދކުރަްއވާްމެންބަރު.ްهللاއިބްރާހީމްްޚަލީލްްޢަބްދު

ް

ަުރުުބރީްމެްނބަރުް ްިޢއްޒަތްްހުވަުދއަޮތޅުްއުތު ްގދ.ގެ ްޢަބްދުޝުކުރިއްާޔ. ްމެންބަރު ްތެރި ްލަޠީފްްهللا

ްދަންނަވަން.ްްްهللاއިްބރާހީމްްޚަލީލްްޢަބްދު ްވާހަަކ ްާތއީދުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްއިޞްލާޙަށް ްއެހުށަހަޅުއްވާ

ްޝުކުރިއްާޔ.ްވުން:ވާހަކަެދއްކެް

ް990 

ްމެންބަރުްްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންް ްޢިްއޒަތްތެރި ްށ.އަތޮޅުގެ ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްލުބު ްޙުސައިން، ްޒާހިރު ްމުޙަންމަދު ްފޮނުއްާވ6ްްނާ ްމާއްާދއަށް ވަނަ

ްވަނަްކަރުާދސް.27ްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅުމަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ނުޑ6ްްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް،ްމިބާބުގެްްމިލަދުްނމަޑުލުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްވަނަްމާއްާދއަށްްއަުޅގަ

ްްލުބްނާްމުަޙންަމދުްޒާހިރުްޙުަސއިންް ްވިސްނާފައި. ްވަރަށް ްހުށަހެޅީ ްޑްރާފްޓްަގިއ6ްްއިޞްލާހެއް ްާމއްދާެގ  995ްވަނަ

ްކޮމިޓީ".ްްވާހަކަެދއްެކވުން: ް"ޕާީޓތަކުގެ ްމިއޮންނަގޮަތކީ ްއިޞްލާޙުގަިއ،ްޑްާރފްޓްގައި މިއޮންނަ

ްހުށަހަޅަނީް ނޑު ްއަުޅގަ ްބަދަލުގައި ްގެ ްކޮިމޓީ" ް"ޕާޓީަތކުގެ އަޅުަގނޑު

ނޑުްމިހެންްހުށަހަޅަންްވިސްީން"ސަލާމަތީްޚިދުމަތްތަކާބެހޭްޮކމިޓީ ".ްއަުޅގަ

ްޕާޓީތަުކެގް ްބަލަީނކީ. ްކަންތައްތައް ްކޮމިޓީގެ ްމި ްނޫން ްކޮމިޓީެއއް ޕާޓީތަކުގެ

ްކޮމިޓީެއއްްނޫން.ްމިކޮމިޓީއަކީްސަލާމަތީްޚިދުމަތްތަކާބެހޭް ްބަލާ  1000ކަންތައްތައް
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ްއެންމެް ްއެަތނަށް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްކޮމިޓީައށްވާތީ ްބަލާ ކަންތައްތައް

ްރައްޔިތުންެގްއެކަީށގެން ްކޮމިޓީއެްއ ްޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ްސަލާމަތީ ވަނީ

ނަޑކަްށް ްއަުޅގަ ްއޮންނަން ްމިހެން ްކޮމިޓީ ްޕާޓީަތކުގެ ްއޮންނަން. މަޖިލީހުގައި

ްޑްރާފްޓިންގް ްިއޞްލާޙާިއ ްއޮތް ްހުށަހަޅާފައި ނޑު ްއަުޅގަ ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.

ްެދްތަފާ ްއޮންނަ ްދެން ްއިޞްލާޙާ ްޮއތް ްހުށަހަޅުްއވާފައި  1005ތުކަމަކީ،ްކޮމިޓީއން

ްމިއޮންނަީން ްކޮމިޓީ"ްއޭ ްބަލާ ްހިނާގްނުހިނގާގޮތް ްޚިދުމަތްތައް "ސަލާމަތީ

ްމިއޮންނަނީ.ް ްޑްރާފްޓްަގިއ ްއާދެ، ްހުށަަހޅުއްވާަފއި. ްކޮމިޓީަިން ޑްރާފްޓިންގ

ދެވަނަކަމަކީްިސޔާސީްޕާޓިަތުކގެްމެންބަރުންްހިމެނޭގޮތަށް،ްތަފާތުްސިޔާީސް

ްހި ްހިމެނޭގޮތަށް ްމެންބަރުން ްކޮމިޓީއެއްކަމަްށްޕާޓިތަކުގެ މަނާލަންޖެހޭ

ްމިއޮންނަނީ،ް ްއިޞްލާުޙަގިއ ްއަޅުަގނުޑގެ ްމިއޮންނަނީ.  1010ޑްރާފްޓްަގއި

ް ްކަންަތއްތައް ްހިންގާ ްޚިދުމަތްތަކުން ްޢިއްޒަތްެތިރްސަލާމަތީ ްކޮމިޓީޭއ. ބަާލ

ްހިނގާް ްމިަތނަށްލީ. ްމިބަސް ްވިސްނާފައި ްވަރަްށ ނުޑ ްއަުޅގަ ރައީސް،

ްއެތާ ްބަލަްނ ްކަންތައްތައް ްޭޑްނުހިނގާ ްޓު ްޑޭ ްެއޑްމިނިސްޓްރޭޓިްވ ނގެ

ްއިންތިޒާމުކޮްށްހަމަޖައްސަންް ްެއކަންކަން ްުނވަތަ ްބަލަން މަސައްކަތްކުާރގޮތް

ްހީވަީން ްއަޅުަގނޑަށް ްނޫންހެން ްދައުެރއް ްމިމަޖިލީހުގެ ްބަޔަކު. ްތިބޭނެ  1015އެތާ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމިމަޖިލީހުގެ ްއަދި ްވަނުން ްދާއިާރައށް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ްއެކަންތައްަތްއްްމެންބަރުންނަށް ްެއގޮތަކަްށ ްނުވެސްވާނެ، އެވަގުތެްއ

ްހިންގާް ްއެތަންތަނުން ްބޭނުންވަނީ، ްބޭނުމެއްނުވާނެ. ކުރަްއވާކަްށވެސް

ްވިސްނިންް ްަވރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަްތތެރި ްބަލަން. ކަންތައްތައް

 1020ްއަހަރުުދވަހުގެްެތރޭގައިްމިމަޖިލީހުގެްޢިއްޒަތްެތރިްމެންބަރުނ3ްްްވޭތުވެިދޔަް

ދައްކަވާަފއިްހުރިްވާަހކަތައް.ްއެބޭފުޅުންނެއްްނުދަްއކަވާްއެަތނުންްޑޭްޓުްޭޑް

ްވާހަަކއެްއ.ް ްަބލާ ްކަންަތއްތައް ްހިންގާ ްުދވަހަށް ްދުވަހުން ހިންގާ،

ްހިންގާް ްއެތަންތަނުން ްއޮތީ ްކޮންސަރން ްއަބަުދވެސް އެބޭފުޅުންގެ

ްބަލަން ްކަންތައްތައް ްކުރާ ްއެަތންތަނުން ްބަލަން. .ްކަންތައްތައް

ްޖަވާބުދާރީކުުރޭވް ްއެކަންތައްތަަކކީ ްނުލިބުމާއި ްމަޢުލޫމާތު  1025އެކަންތައްަތކާބެހޭ

ްމިޢިއްޒަތްތެރިް ްޖަވާބުދާރީކުުރވަން ްއެކަްނތައްތައް ްނުވާތީ ކަންތައްތަކަށް

ްެއގޮތަްށް ްއަީލގަިއ ްެއވާހަކަަތކުެގ ްބޭނުންފުޅުވަނީ. ްމެންބަރުން މަޖިލީހުގެ
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ްހުށަހެ ްމިިއޞްލާޙު ްއަޅުަގނޑު ްވިސްނާފައި ްއަޅުަގނުޑ3ްްޅީ. ވަނަައށް

ްހިމަނުއްވަންް ްމެންބަރުން ްޕާޓީތަކުގެ ްކަންތައްތަަކކީ،ްޕާީޓތަކާބެހޭ ވިސްނާލި

ްމިއޮންނަނީ،ް ްހުށަހަޅާފައި ްމިއިޞްލާޙު ނުޑ ްއަުޅގަ ްއާދެ،  1030އެބަޮއވޭ.

ނަޑއަުޅއްާވް ްކަ ްކޮންމެގޮތަކަށް، ްފެންނަ ްމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންެގ

ްޢިއްޒަ ްއެމަޖިލީހުެގ ްބޭނުންފުޅުާވްކޮންމެގޮތަކަށް ްބޭފުޅުން ތްތެރި

ްމިއޮންނަނީ.ް ްދީފަިއ ްބާެރއް ްއެކުަލވާލެވޭފަދަ ްމިކޮމިޓީ ކޮންމެގޮތަކަްށވެސް

ްނޫނީް ްހިމަނާކަށް ްއެންމެން ްޕާޓީތަކުގެ ްނުޖެހޭ ްއެބޭފުޅުންނެއް ކޮންމެހެން

ްޤަބޫލުކުރެޭވގޮތުަގިއް ނޑަށް ްއަޅުގަ ްހިމަނާކަށް. ްބަޔަކު ްަވކި  1035ޕާޓީތަކުގެ

ްކަންތައް ްޕާޓީތަކަކަްށްޕާޓީތަކުގެ ްވާހަކަދެއްކެުމގަިއވެްސ ްއަިއމަކައެއް ަތކަށް

ްނޫން،ް ްއެއްަބސްެވވެނީކީ ްއެހެންކަމެއްަގއިެވސް ްނޫން. އެއްބަްސެވވެނީކީ

ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްނޫން.ްްމައްސަލައަކާމެުދވެސް އެއްބަްސެވެވނީކީ

ްމަޖިލީހަކުް ްަރއްޔިުތންގެ ްއެތާ ްަނއިސް އެހެންވީމާ،ްޕާޓީަތކުެގްކަންަތއްތައް

ްެއް ްމަތިން، ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮެތއްެގ ްބޭފުޅުންަނށް ްއެތިއްަބވާ  1040އޭރަކު

ޙާލަތަކަށްްނިސްބަތްވާގޮތަށްްެއބޭފުޅުންނަށްްފެނުނުްއެންމެްރަނގަޅުގޮަތކަްށް

އެކުަލވާލަްއވާނީްކޮމިޓީ.ްއަދިްކޮމިޓީއެއްްފާްސވާނީްއަޣްލަބިްއޔަތުްލިބިގެން.ް

ްފާސްވާ ްުނލިބި ްނޫްންއެހެންވީމާ،ްއަޣްލަބިއްޔަތު ްވާހަކަެއއް ްކޮމިޓީެއްއގެ ނެ

އަޅުަގނޑުްމިދަންނަވަނީ.ްއެެހންވީމާ،ްފާސްވާްކޮމިީޓއެއްްާފސްވާނީްއޭރަުކް

ނޑަްށް  1045އެތާްއެިތއްބެިވްބޭފުޅުންްއެްނމެްޤަބޫލުކުރައްވާްގޮަތކަށްކަަމށްްއަުޅގަ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްހުށަހެޅީ ްމިއިޞްލާޙު ނޑު ްައޅުގަ ްއެހެންެވގެން ޤަބޫލުކުރެވޭ.

ްރައީސް.ްސަ ްބާބުގެ ްޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ްއަޅުަގނުޑ6ްްލާމަތީ ްމާއްދާައށް ވަނަ

ްބަދަލުކޮށްް ްކޮމިޓީން ްޕާޓީތަކުގެ ްސުރުޚީ ްއަރިމަތީ ްއިޞްލާޙަކީ، ހުށަހަޅާ

ްލިޔުއްވާފަިއ،ް)ހ(.ް ްމިހެން ްކޮމިޓީ ްޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ރައްޔިތުްނެގްސަލާމަތީ

ްޚިދުމަތްތަ ްސަލާމަތީ ްމަތީން ްގޮެތްއގެ ނޑައަޅާ ްކަ ްހިންގާްމަޖިލީހުން  1050ކުން

ްމަޖިލީހު ްރައްޔިތުންގެ ްބެލުމަށްޓަަކިއ ްކޮމިޓީއެްއްކަންތައްތައް ެގ

އޮންނަންވާނެއޭ.ްައޅުަގނޑަށްްޤަބޫލުކުރެވެނީްމިހެންްލިޔުމުންްރައްޔިތުންެގް

ްމަޖިލީހުންް ްރައްޔިތުންެގ ްނޫނީ ްނިންމަވާނީ ްއެކޮމިޓީން މަޖިލީހުގެ

ްސަ ްބޭނުންފުޅުވަނީ ްބައްލަވަން ްކޮމިޓީން ްޚިދުމަތްތަކުންްނިންމަވާނީ ލާމަތީ
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 1055ކުރަްއވާްކޮންްކަންތައްތަކެއްތޯ.ްވަރަށްފުޅާްމެންޑޭޓޭއްްއެބަޮއތްްމިކޮމިޓީއަށްް

ްބެއްލޭޭވގޮތަށް.ް ްހުރިހާކަމެއް ްބޭނުންފުޅުވާ ްއެބައްަލވަްނ ްއޭރަކު އެބޭފުޅުން

ްސަލާަމީތް ްހިނގާ، ްޚިދުމަތްތަކުން ްސަލާމަތީ ްއެ ްހަމަެއކަނި އެހެންވީމާ،

ްހިނގާ ްބޭނުންފުޅުވާނެކަމަކަްށްޚިދުމަތްތައް ްބައްލަވަން ްނުހިނގާތޯ ތޯ

ްބަލަންް ްކަންތައްަތއް ްހިންގާ ްޤަބޫލެއްުނކުެރވޭ. އަޅުަގނޑަށް

ްހުށަހެޅީ.ް ްއިްޞލާޙު ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްޤަބޫލުކުރެވޭތީ  1060ބޭނުންފުޅުވާނެކަމަށް

ްކޮމިޓީއަށްެވސްް ްއިޞްލާޙެްއ. ްއޮތް ްހުަށހަޅާފައި ްފުޅާދާއިާރއެްއަގއި ވަރަށް

ް ްވިސްނުމުަގިއްރައްޔިތުންގެ ްެއ ްދީގެން ްބާރެއް ްވަރަށްފުޅާ މަޖިލީހަށްވެސް

ްއަޅުަގނޑުްމިމާއްދާްއެކުަލވާލީ.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތެރިްަރީއސް.ް

ް

ްްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންް ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ްމެންބަރުްޝުކުރިއްޔާ ްޢިްއޒަތްތެރި  1065ށ.އަތޮޅުގެ

ްރަްއވާްމެންބަރު.ްފުރުޞަތުްއަރުވަން،ްތާއީުދކުްމޫސާްރަމީޒަށް

ް

ަުރުުބރީްމެްނބަރުްްމިލަދުްނމަޑުލު ްމުޙަންމަދުްްއުތު ްލުބްނާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަްތތެރި ްށ.ގެ ޝުކުރިއްާޔ.

ްޒާހިރުް

ނޑުްތާއީުދކުރަން.ްްުވން:ާވހަކަެދއްކެމޫސާްަރމީޒްް  1070ްޙުސައިންްދެންމެްހުށަހަޅުއްވިްއިޞްލާޙަށްްއަުޅގަ

ް

ްްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންް ްމެންބަރުްޝުކުރިއްާޔ ްޢިއްޒަްތތެރި ްސ.އަތޮުޅގެ ްެމންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި

ްއިބްރާހީމްްޠާހިރު،ްފޮނުއްވާްިއޞްލާޙުްހުށަހެޅުމަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް

 1075ްވަނަްމާއްދާއަްށ،6ްްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް،ްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް

ްވާހަަކދެއްެކވުން:ޠާހިރުް

ް

ެވސްްޢިއްޒަތްތެިރ22ްްއަިދްކަރުދާސްްނަންބަރުް،21ްކަރުދާސްްނަންބަރުްްއްެކވުން:ވާހަކަދެްރިޔާސަތުންް

ްހުށަހަޅުއްވާަލް ްއެްއކޮށް ްއިޞްލާޙު ްދެ ްހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ. މެންބަރު

 7ް1080ަވނަްމާއްދާ،8ްްެވސް.ްއެީއ23ްްދެއްވުންްއެދެން.ްކަރުދާްސްަނންބަރުް

ްވަނަްމާއްދާ.6ްވަނަްމާއްދާ،ް

ް
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ްްބަރުްއިްބރާހީމްްއައްުޑއަޮތޅުްމެންް ްަރއީސް، ްިޢއްޒަތްތެރި ްއަޅުަގނުޑ6ްްޝުކުރިއްޔާ ްމާއްދާއަްށ ްވަނަ

ްެއްްވާހަަކދެއްެކވުން:ޠާހިރުް ްގެނެސްފިން.ްއަޅުަގނޑު ްއަނބުރާ ްއަުޅަގނޑު ްއިޞްލާޙު ހުށަހަޅާފައިވާ

ް ްއާެދ، ްބޭނުމެްއނުވޭ. ްހުށަހަޅާކަށް ނުޑ7ްްއިތުރަށް ްއަުޅގަ ްމާއްދާައށް  1085ވަނަ

ްއި ްހުށަހަޅާފައިވާ ްޚިދުމަތެއްސަލާޞްލާަޙކީ، ްކޮންމެ ހިންގަންވާީންްމަތީ

ްދަށުންނޭ.ވަ ްބެލުމުގެ ްމެންބަުރންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްެއވަޒީެރއްެގްްޒީރުްނގެ އަިދ

ތަކަށްަްްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަްށްގާްއެންމެހާްކަންތައްބެލުމުގެްދަށުންްހިން

ްްޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭނެއޭ. 7ްްއާެދ، ްޑްރާފްޓްޮކށްގެން ްާމއްދާ މިތަނަށްްވަނަ

ްސަލާމަތީް ްމިއިންަނނީ، ްމީގައި ްގެނައިއިުރ، ްކުރިމައްޗަްށ  1090އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްމެންބަރެއްގެް ްމަޖިލީހުގެ ްވަޒީރުްނގެ ްހިންގަންވާނީ ްޚިދުމަތެއް ކޮންމެ

ްސަލާމަީތް ްހިންގާ ްދަށުން ްބެލުުމގެ ްއެަވޒީެރަެއްގެ ްދަށުންނޭ. ބެލުމުގެ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ްގުޅިގެްނ ްކަންކަމާ ްރައްޔިތުންެގްޚިދުމަތުގެ ޔާއަާށިއ

ްޖަވާުބދާރީވާންވާނެޭއ.ް ްއެވަޒީރަުކ ްމަޖިލީހަށް ްޖަވާބުދާރީވާނެ، މަޖިލީހަށް

ްއެބަިއް ްޖަވާބުދާރީވުމުގެ ްމަޖިލީހަށް ްަރއްޔިުތންގެ ްައޅުަގނޑު  1095އާދެ،

ނުޑް ްއަުޅގަ ްރައީްސ، ްޢިްއޒަތްތެރި ްއާދެ، ްއުނިކޮށްލަނީ. އަޅުަގނޑު

ްޖަވާބު ްދެފަރާތަކަްށ ްސަލާމަީތްޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި ްިދވެހިރާްއޖޭގެ ދާރީެވގެން،

ްނުެއްއް ްރަނަގޅަކަށް ްއެކަންަތއްތަްއ ްފަާރތަކުން ްބަލަހައްޓާ ކަންތައްތަްއ

ްޚިލާފަްށް ްއެއާ ްފަރާތަކަށް. ްއެްއ ްކޮންމެވެސް ްަޖވާބުދާރީެވވޭނީ ގެންދެވޭނެ.

ްމެންބަރުންް ްއެމަޖިލީހަށް ްހިނދެއްަގއި ްބޭނުންވެއްޖެ ްމަޖިލީހަށް  1100ރައްޔިތުންގެ

ްއެކަމަކު،ްހާޒިރުވު ްނުާވނެ. ްއޮެވގެން ްހުރަހެއް ްފަހަރެއްަގިއެވސް މަކަށް

ްހިއެއްުނޭވް ނަޑކަްށ ްއަުޅގަ ްޖަވާބުދާރީވާަކމަށްވާނަމަ ދެފަރާތަކަށް

ްއަޅުަގނޑަްށް ްހިނގައިދާނެހެންނެއް. ްއެކަން ްރަނަގޅުގޮެތއްަގިއ އެކަީށގެންވާ

ްއެހެންވީމާ،ް ްނުދާނެ. ްރަނގަޅުގޮތަކަށް ްމާ ްެއކަން ވިސްނޭގޮތުން

ްބަިއްއެ ްމިެދންނެވި ްފަހަތުަގއި ްމީގެ ނޑު ްއަުޅގަ  1105ސަބަބުތަކަށްޓަަކއި

ް ް)ށ(، ްމިލިޔަނީ ްފަހަތުަގއި ްޭއގެ ނޑު ްއަުޅގަ މިމާއްދާަގިއްއުނިކޮށްލާފައި

ްހިނދެއްގަިއް ްބޭނުންވެއްެޖ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ ްއޮތުމަކުން މިހެން

ްޖަވާބުދާރީ ްމަިޖލީހަށް ްަރއްޔިތުްނގެ ްހުއެަވޒީރަކު ރަހެއްނާޅައޭ.ްކުރުވުމަކަށް

ް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެީއ ްރައީސް، ްހުށަހަޅ7ްްާޢިއްޒަތްތެރި ްމާްއދާއަށް ވަނަ
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ް ްއާެދ، ްއިޞްލާޙަކީ،8ްްއިޞްލާޙު. ްހުށަހަާޅ ްައޅުަގނޑު ްމާއްދާއަށް  1110ވަނަ

ދިވެހިރާއްޖޭަގއިްސިފައިްނގެްޚިދުމަތްްދޭފަރާތުންްރާއްޖޭގެްޖުމްހޫރިއްޔާާއިއް

ްރައްކާތެ ްރަްއޔިތުން ްސަރަަޙއްދާިއ ްޙިމާަޔތްކުރަންވާނެޭއ.ްރާއްޖޭގެ ިރކޮށް

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް

ްްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންް ްމިހާރު، ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްެތރި ްުޝކުރިްއޔާ ްމާއްދާއަްށ6ްްއާދެ،  1115ަވނަ

ް ްގޮުތގައި ްމެންބަރުންެގ ްހުަށހަޅުއްވާ ްއިޞްލާޙުަގއި ގދ.ެގްފޮނުއްވާ

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްމެންބަރު.ްްލަޠީهللاްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހަުޅްއވާ ްއެބަވޭ ފްވެސް

ްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްހުށަހަޅުއްވަންްބޭނުންފުޅުތޯ.

ް

 1120ްއަޅުަގނޑުްބޭނުމެއްްުނވޭ.ްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް

ްވާހަަކދެއްެކވުން:ލަޠީފްްهللاްޢަބްދު

ް

ްދެންްްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންް ްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރު. ްްއާދެ،ްޝުކުރިްއޔާ ްނަންބަރު ،22ްކަރުދާސް

ވަަނ7ްްލަޠީފްްއެބަްާތއީދުުކރައްވާްهللاްޢަބްދުގދ.ެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުް

ްޠާހިރުް ްއިބްާރހީމް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްސ.އަތޮުޅގެ  1125މާއްދާއަށް

ްހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެޅުްއވުމަށް.ްތާއީދުކުރަްއވަންތޯ.ް

ް

ްރަްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަުޅަގނޑު ްމެންބަރުްއީސް. ްޢިްއޒަތްެތރި ްސ.އަޮތޅުގެ

ްްވާހަަކދެއްެކވުން:ލަޠީފްްهللاްޢަބްދު ްޠާހިރު 7ްްއިބްރާހީމް ްމާއްދާއާިއ ްހުށަހެޅުްއިވ8ްްވަނަ ްމާއްދާއަްށ ވަަނ

 1130ްއިޞްލާޙަށްްތާއީދުކުރަން.ްުޝކުރިއްޔާ.ް

ް

ްމެންބަރުްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންް ްޢިއްޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްޢިއްޒަތްތެިރްއާދެ، ްރ.އަތޮޅުގެ .

ވަނަްމާއްދާއަށްްފޮނުްއވާްއިޞްލާުޙްހުށަހެޅުމަށ8ްްްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު،ް

ް.24ފުރުޞަތުްއަރުވަންްކަރުދާސްްނަންބަރުް

ް1135 

ްކުރީފަހަރުްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.
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ްދިަޔއީ.ްްވާހަކަެދއްެކވުން:ޢަލީްވަޙީދުް ްއެްއޗެއް ްކުޑަ ްހަނދާނުން ްައޅުަގނުޑ ވާހަކަދެްއކުނުއިރު

ްމުޅިންް ްއެއްަޗކީ ްމިދަންނަވާ ނޑު ްއަޅުގަ ްހީކުަރން ނޑު ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،

ްހަނދުމަނެތިގެންް ްއަޅުަގނޑު ްނުވާނެކަމަށް. ްއެއްޗަކަށް ްބޭރު މަޢުޟޫން

ްއެންމެފުރަތަމަ ްއިޞްލާޙު ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީްސ، ްޢިްއޒަތްތެރި  1140ްދިޔައީ.

ް ްޚިދުމަތް، ްސިފައިންެގ 8ްްދަންނަވާލާނަން. ްޚިދުމަތުގެް)ހ(. ްސިފައިްނގެ

ްުޖމްހޫރިއްޔާާއއި،ް ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްއިްސލާމްދީނާއި، ްމަޤްޞަދަކީ ނޑު މައިގަ

ް ްސަރަަޙއްދާިއ، ްޙިމާޔަތްރައްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްރަްއކާތެރިކޮށް .ްކުރުމޭޔިތުން

ްކުރީް ްވާހަކަދައްކާލުމުގެ ްމިައިއގެން ނޑު ްއަޅުގަ ނުޑްދެން ްއަޅުގަ ަގިއ

ްބޭފުޅުންގެް ްހުރިހާ ްދަންނަވާލާނަން ްއެްއެޗއް ްއުޅުނު  1145ދަންނަވަން

ްމަޖިލިސްް ްޚާްއޞަ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްމިއީ ްމިއަދަީކ ސަމާލުކަމަށްޓަކައި.

ަވނަްޖަލްސާ.ްއެހެންގޮތަކަށްްުބނާނަމަްމިދިޔ222ްްައުފެދުނުފަހުންްބޭއްވޭް

17ްް ްބޭއްވީ ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްރައްޔިތުންެގްޖަލްާސގ111ްައަހަރުން ިއ

ް ްއިތުރު ްނިމުނީ.ްއެހެންވީމާ،ްމިއަދު ްހަދާ ްޤާނޫނުއަސާސީ 111ްމަޖިލީހުން

ް ްބާއްވާފަިއ ްއަދިެވްސ222ްްޖަލްސާ ްމިދަނީ. ްކުރިއަށް ްޖަލްސާ  1150ަވނަ

ްައޅުަގނުޑް ްދަންނަވާލަމުްނ، ްެއވާހަކަ ްއޮތްތާނގައި. ްއޮީތ ޤާނޫނުއަސާސީ

ްއަޅުް ްރައީސް، ްޢިްއަޒތްތެރި ްގެންދާނަން. ްދެކޭގޮުތގަިއްކުރިއަށް ނުޑ ގަ

ް ްިއޞްލާޙަށްފަހުަގއި ްއެބައޮްތ25ްްއަޅުަގނުޑގެ ްއިޞްލާހެްއގެޮގތުގައި ވަނަ

ްއަނިލްް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްޅ.އަޮތޅުގެ ްއަދި ްހުށަހަޅުއްވާފައި  1155ޢަލީްهللا

ްއަ ްއިޞްލާޙެްއވެސް. ްއެމަނިކުފާުންހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްހީކުރަްނ ނޑު ުޅގަ

ްާމް ްައޅުަގނުޑގެްވާހަކަ މިއިޞްލާޙުްނުނަންގަވާނެކަމަްށ.ްއެހީކުރުމާއެްއކޮށް

ްފަހުންް ްމާަނއަކީ، ްއޭގެ ްބާއްވާލާނަން. ްއަިދ ްިއޞްލާޙު ދިގުނުކޮށް

ްމިް ްޔަީޤންކުރަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްިލބޭނެކަމަށް ްފުރުޞަތު އަޅުަގނޑަްށ

ްވާހަކަދަ ްއަދި ްބެހޭގޮތުން ްައޅުަގނުޑްއިޞްލާޙާ ްެއަވގުތުަގއި  1160ްއކަން.

ްނުޖެހިއްޖިއްޔާ.ް ްދޫކޮށްލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްމިއިޞްލާުޙ ވާހަކަދަްއކާނަން

ނުޑް ްއަުޅގަ ްގެންަދވާކަމަށްެވއްޖެްއޔާ ްކުރިއަށް ްއިޞްލާޙު ްއަނިލްގެ މެންބަރު

ްމުޅިންް ްދެކޭގޮުތަގިއްހަމަ ނޑު ްމިދޫކޮށްލިއްޔޭ.ްއަުޅގަ ްބުނާނަން އެހިސާބުން
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މަްބުނަންްއުޅުނީްމަޤްޞަދެއްްއެްއކަމެްއްޙާސިލުކުރަންްދާދިްއެކައްެޗއް.ްހަ

ްއިށީނދެލާނަން.ް ްކުރުކޮށްލާަފއި ްވާހަަކ ްައޅުަގނޑުެގ ްއެހެންވީާމ،  1165މިއުޅެނީ.

ްމަރުޙަބ222ްްާ ްބޭފުޅުންނަށް ްހުރިހާ ްަވޑަިއގެންނެވި ްޖަލްސާއަށް ވަނަ

ް ްހިންގަވާށޭ ްނިންމާލެވޭތޯ.333ްްދަންނަވަމުން ްމިކަން ްކުރިން ގެ

ް.ްޝުކުރިއްޔާް

ް

ްހުށަހެޅުއްވީތޯ.ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(.ްޢިއްޒަތްތެިރްްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންް ްމި ްމެންބަރު  1170ޢިއްޒަތްތެރި

ްކަމަށްވަންޏާް ްބާއްވަާވ ްމި ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި ްއަޅުަގނޑަށް، މެންބަރު،

ްމިވިދާޅުވާްން ްވިދާުޅވާގޮތަްށ ްޢާންމުގޮތެއްަގއި ްހަމަ ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވަން،

ްއިސްލާމްދީނާ،ްޖެ ްއެކަަމކު ްހީކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ހިވަޑަިއގަންނަވާނެކަމަށް

ްއަޅުަގނޑަްށް ްނިންމަވާލަދެްއވިހެންނެްއ ްއެީކަގއި ްވިދާޅުވެަފއި ހިސާބަށް

 1175ްނޯޓިސްއެއްްނުކުެރވުނު.ް

ް

ްބަލިނޫނިްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްހަނދާން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެކަމަކު ްގުޅިގެން ްވިދާޅުވުމާ ްއްޔާްތިހެން

ްއެކަމަކު،ްްވާހަކަެދއްެކވުން:ޢަލީްވަޙީދުް ްފެށީ. ްވާހަކަދަްއކަން ނޑު ްައޅުގަ ްނިންމާލާފައި އަޅުަގނޑު

ްސަލާމަތީް ްރައީްސ. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުުކރިއްޔާ ްގެންދާނަން. ކުރިއަށް

ް ްިޚދުމަތް ްސިފައިްނގެ 8ްޚިދުމަތްތައް، ްޚިދުމަތް، ްސިފައިންެގ ް)ހ( .8ް1180 

ް ްމައި)ހ(. ްޚިދުމަތުެގ ްިއސްލާސިފައިންގެ ްމަޤްޞަދަކީ ނޑު މްދީނާއި،ްގަ

ްސަރަޙައްދާިއ،ް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޖުމްހޫރިއްާޔއާިއ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ

.ްޝުކުރިއްޔާ.ްމިީއްކުރުމޭޔިތުންްރަްއކާތެރިކޮށްްޙިމާޔަތްދިވެހިރާއްޖޭގެްރައްް

ްއަޅުަގނުޑގެްހުށަހެޅުން.

ް1185 

ްމެްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންް ްިޢއްޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްޢިއްޒަތްތެިރްއާދެ، ްށ.އަތޮޅުެގ ންބަރު.

ްފުރުޞަތުް ނޑު ްއަުޅގަ ްޙުސައިންއަށް ްޒާހިރު ްމުޙަންމަދު ްލުބްނާ މެންބަރު

ްއަރުވަން،ްާތއީދުކުަރއްވާްމެްނބަރު.ް

ް

ްއެްއވެްސްްމިލަދުްނމަޑުލުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްފާަހގަކޮްށލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްަރއީސް، ްިޢއްޒަތްތެރި  1190ްޝުކުރިއްޔާ
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ްވަނަްާމއްދާެގް)ހ(ްއަްށްހުށަހެޅިފަިއ8ްްއިޞްލާޙެްއގަިއްއިސްލާމްދީނާިއ،ްްހިރުްޙުަސއިންްލުބްނާްމުަޙންަމދުްޒާ

ްނެތްކަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްިއސްލާމްދީނާ،ްމިހެން ްމާއްާދއެްއަގއި ްއެްއވެސް ވާ

ް ްވަޙީދު ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ްމާއްާދެގ8ްްރައީސް،ްރ.އަތޮުޅގެ ވަނަ

ްހަޅާްއިޞްލާޙަށްްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.ް)ހ(ްއަށްްހުށަ

ް1195 

ްމާލޭެގްްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންް ްނުކުތާއެއް، ްނިޒާމާބެހޭ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްެތރި ްުޝކުރިްއޔާ އާދެ،

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާޠިފް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1200 

ްިޢއްޒަތްތެރިްމާލޭްމެންަބރުްލުބުނާްައްޙމަދުް ްއިތުރުްްޝުކުރިއްޔާ ްެމންބަރު ްާތއީދުކުރެްއވި ްއާދެ، ްރަީއސް،

ްލިއުމާްްވާހަަކދެއްެކވުން:އާޠިފްް ްމެންބަރު ްހުށަހެުޅއްވި ްއަނެއްކަމަކީ ްެއއްކަމަކީ. ވާހަކަދެްއކެިވކަން

ްތަފާތުގޮތަކަށްްވިދާުޅވެދެްއވިަކން.ްޝުކުރިއްޔާ.

ް

ް1205 

ްރަނގަޅުކޮށްދެއްަވއިްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންް ްފަހުން ނުޑްމިހާރު ްއަޅުގަ ްދެން ްހީކުރަމުން ފިކަމަށް

ް ްއަރުވަން. ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެިރ ޖަހާއިުރ4ްްހުސްވަގުުތކޮޅު

ްހުސްވަގުުތކޮުޅް ްއެދި ްވަަޑއިގެންެދއްވުމަށް ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަރުވަން.

 1210ްް]ށ16.77ްްނ15.37ްްްއިންޓަވަލްް[

ް

ްމެންބަރުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިށީނދެވަަޑއިެގއްދެްއވުްންޢިއްޒަތްތެރި ްޮގނޑިކޮޅުަތކުަގއި ން

ް ްމިހާރު ްއާދެ،ްޖަލްސ58ްްާއެދެން. ްތިއްެބވި. ްއެަބ ްވަަޑިއގެން މެންބަުރން

ްމިއޮީތް ްފުރުޞަތުއަުރވަން ްދެން ްއަުޅަގނޑު ްގެންދަނީ. ކުރިއަށް

ްއަނިލްް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި  1215ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްއިޞްލާ ްހުށަހަޅުއްވާ ްނަންބަރު ްކަރުދާސް ްއެީއ ްއިޞްލާުޙ25ްްޙު. އޮތް

ްހުށަހެޅުއްވުމަށްްފުރުޞަތުްއަުރވަން.ް

ް
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ްހުށަހަޅާްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްމި ްައޅުަގނުޑ ްއާެދ، ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ނޑ8ްުއިޞްލާޙަކީްްމުޙަްނމަދުްއަނިލްްވާހަަކދެއްެކވުން: ް)ހ(ްއަށްްއަޅުގަ  1220ހުށަހަޅާްއިޞްލާޙެއް.ްްވަނަްމާއްދާގެ

ް ްދަންނަވާލާނަން. ްއިޞްާލހު ނޑު ްއަޅުގަ ްސިފައިންެގ8ްްފުރަތަމަ )ހ(

ްެއް ްޖުްމހޫރިއްޔާާއއި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމަޤްޞަދަކީ ނޑު ްމައިގަ ޚިދުމަތުގެ

ްސިޔާދަތާއި،ް ްމިިނވަންކަމާިއ، ްޤާނޫުނއަސާީސއާއި، ްދީނާއި، ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްމުޢައްސަސާ ްދީމުކްރާީތ ްދިވެހިރާއްޖޭެގްރައްޔިތުންނާިއ، ްއަިދ ތަކާިއ

ްވަސީލަތްތަްއް ްމުއްސަނދިކަާމިއ ްސަރަަޙްއދުގަިއވާ ްއެ  1225ސަރަޙައްދާއި

ްހުށަހަޅާފައިް ްއަޅުަގނުޑ ްމާއްދާއަަަށް ްމި ްއާދެ، ްޙިމާޔަތްކުރުމޭ. ދިފާޢުކޮށް

ްއޮްތް ްގެންަނވާފައި ްޑްރާފްްޓގައި ްބަލާލާއިރު ްއިޞްލާޙުތަކަްށ މިއޮތް

ްބަ ްައޅުަގނޑު ްއިތުރަަަށް ްއިތުރުކޮށްލާފަިއްމަފްޙޫމްގެ ްތަފްޞީލުތަްއ ެއއް

ްފާހަގަކޮށްލަްން ްއަަަޅުަގނޑު ަެއްަގއި ްގޮތެ ނޑު ްމަިއގަ ްޭއގެތެރެއިން މިއޮތީ.

ްފުރަތަމައިނުންް ްމިގޮތުން ްދަންނަވާލާނަން. ްނުކުތާ ްދެތިން  1230ބޭނުންވާ

ްއެަބއޮތްް ްޑްރާްފޓްގަިއ ްެއއްކަަމކީ ްއޮތް ްއިތުރުކޮށްލާަފިއ އަޅުަގނޑު

ނުޑްދިވެހިރާއްޖޭެގްޖުމްހޫރި ްއަުޅގަ ްވާހަކަ.ްއޭެގްއިތުަރށް ްިޙމާޔަތްކުރާ އްޔާ

ްމިް ނޑުމެން ްައުޅގަ ްއާދެ، ްދީނެއް. ްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްއެ ްހުށަހަޅަނީ މި

ްދިވެހިރާއްޭޖެގް ްމި ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްލިޔެފީމު ްމިހާރު ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްނުކުރަްން ްޤަބޫެލއް ނޑު ްއަުޅގަ ްެއހެންވީމާ، ްއިސްލާމްދީންކަން.  1235ދީނަކީ

ްރައްޔިތުންެގްއަޅުަގނޑުމެ ްޢިއްޒަތްތެިރ ްއެްއެވސް ްނގެ

ްވަކިް ްދީން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމި ްފަހުންވެސް ްމީެގ މަޖިލީހުންކަމުގައިވިަޔސް

ްމިގޮތުންް ްއެހެންވީާމ، ްބަދަލުކުރައްވާނެކަަމކަށް. ްދީނަކަށް ތަފާތު

ދިވެހިރާއްޖޭގެްދީންްދިފާޢުކޮްށްޙިމާޔަތްކުރުމަކީްިދވެހިރާއްޭޖގެްޖުމްހޫރިއްާޔް

ްހުށަހަޅަނީ.ްޙިމާޔަތް ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމެއްކަމަށް ްއަްނނަ ްތެރޭަގއި  1240ކުރުމުގެ

ްދިވެހިރާއްޖޭަގއިް ްމައްޗަަަށް ްއެންމެންގެ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ހަމައެއާެއކީަގއި

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްޤާނޫނުކަމުގައިވާ ްމުހިންމު ްއެންމެ ްމައިަގނޑު އަމަލުކުރާ

ިލއްޔަެތއްކަމަށްްމިްޤާނޫނުއަސާސީްޙިމާޔަތްކުުރމަކީވެސްްސިަފއިންގެްމަސްޢޫ

ްމިނިވަންކަމާް ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްހަމައެއާެއކީަގއި ްހުށަހަޅަނީ. ްމި އަޅުަގނޑު

 1245ސިޔާދަތަކީެވސްްސިފައިްންދިފާޢުކޮށްްޙިމާޔަތްކުރަންްޖެހޭނެްއެްއޗެްއކަމަްށް
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ްމީެގް ްހުށަހެޅީ.ްދެން ްމި ްގޮތުން ްތަފްޞީލުކޮށްލުމުގެ ްއިތުރަށް ނޑު އަަަުޅގަ

ްހުށަހަޅާފަ ްއަޅުަގނޑު ްސަލާމަތީްއިތުރުން ްމާއްދާގަިއެވސް ްދެވަނަ ްމިއޮތީ އި

ްވާޖިބެއްކަމަްށް ްއަދި ްމަސްއޫލިްއޔަތެއްކަމަށް ޚިދުމަތްތަކުގެ

ްމުޢައްސަސާތަްއް ްދީމުކްރާތީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމިއޮތް ނަޑއަުޅއްވާަފއި ކަ

ނޑުް ްއަުޅގަ ްމުޢައްސަސާތަްއެވސް ްދީމުކްރާތީ ްއެހެންވީމާ،  1250ޙިމާޔަތްކުރުން.

ްއިތުރުކޮށްފިން. ްއަޅުަގނޑުމެްންްމިހާރު ްނުކުތާއެއް ްބޭނުންވާ ފާހަގަކޮށްލަން

ްބުނެފީމުް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފާސްކުރެްއވިއިރު ްބާބު ްމަޖިލިސް ރައްޔިތުންެގ

ްމަޖިލީހުގެް ްރައްޔިތުްނެގ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްޖެހޭނެއޭ ސިފައިން

ްއެހެންވީމާ،ް ްޙިމާޔަތްކޮށްދޭްނ. ްނުވަތަ ްދިފާޢުކޮށް ްނުވަތަ ސަލާމަތްތެރިކަން

ްސިފައިްންްމިދެންނެވި ްމުޢައްސަސާތަކެއްެވސް ްހުރިހާ ްދީމުކްރާތީ  1255އުސޫލުން

ްޭއެގް ްއަދި ްޙިމާޔަތްކޮށްޭދން. ްގޮތުގެމަތީން ްޤާނޫނުގައިާވ ްމި ޖެހޭނެކަމަށް

ްމަފްޙޫމަކީް ްއިތުުރ ްމިއޮތް ްއިުތރުކޮށްލާފައި ނޑު ްއަުޅގަ އިތުރަށް

ްދިވެހިރާއްޖޭ ްއޮްތގޮތް. ްޑްރާފްްޓގައި ްއެއީ ްސަރަަޙއްދު ެގްދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްވަސީލަތްތަްއް ްމުއްސަނދިކަާމ ްސަަރޙައްދުަގއިވާ ްއިތުރުން ސަރަޙައްދުގެ

ްގޮތުަގިއް ަެއްގެ ްމަސްޢޫލިްއޔަތެ ނޑު ްމައިގަ ްސިފައިންެގ  1260ދިފާއުކުރުމަކީެވސް

ްއާެދ،ް ްޭބނުމަކީ ްއިތުރުކޮށްލުމުގެ ްވާޖިެބއްެގްގޮުތގަިއ.ްާއދެ،ްމިބައި ނުވަތަ

ްއިތުރުން ްސަަރޙައްދުގެ ްތެޭރަގއިާވ ނޑުމެްނެގްްސަރަޙައްދުގެ ްއަުޅގަ ނުވަަތ

ްމުއްސަނދިކަާމް ްއެތެޭރގަިއވާ ްސަރަޙައްދުެގ ްއިތުރުން ްއޭރިާޔގެ ޓޯޓަލް

ނޑުމެންނަށްްވަރަށްްގިަނިއންްފެންނަކަމެއްް މިސާލަކަށްްދަންނަވާނަމަްއަޅުގަ

ނުޑގަިއވާްމަސްަތއްްއެހެންްަބއެްއްފަރާތްތަކުންް ނޑުމެންގެްކަ  1265ދެއްތޯްއަުޅގަ

ްހުއްދަެއއްް ްކަހަލަ ްކަހަލަްްއެްއވެސް ްެއއްވެސް ނޑުމެްނގެ ްއަޅުގަ ނެތި

ްމިް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއެތެރެވެ ްދިވެހިރާްއޖެއިން ްނެތި ހުއްދައެއް

ްގެންާދް ްަވގަށް ްނުވަތަ ްފޭރިގަނެ ްމުްއސަނދިކަން ނޑުަތކުަގއިވާ ކަ

ްކަންތައްތަްއ.ް ްފެންނަމުންދާ ްހަމަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ކަންތައްތަކަީކ

ް ްމިކަންަތއްތަްއެވސް ްމިދެންނެވިްއެހެންވީމާ، ނޑުެމންގެ ްއަަަުޅގަ  1270ހުއްޓުާވ

ްސިފައިްނެގް ްޙިމާޔަތްކޮށްދިނުމަކީ ްދަމަހައްޓާ މުއްސަނދިކަން

ްބައެއްކަުމގަިއް ްޚިދުމަތުގެ ްސިފައިންގެ ްުނވަތަ ްތެރޭަގއި މަސްޢޫލިއްޔަތުގެ
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ްޝުކުރިއްާޔް ްދަންނަވާލީ. ްމި ްހުށަހެޅުން ްިމ ނޑު ްއަޅުގަ ހުށަހެޅުމަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް1275 

هللاްޝުކުރިއްާޔ.ްތާއީދުކުރެްއވުމަްށްޅ.އަތޮޅުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުްތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަ

ްޢަލީއަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް

ްމުޙަންމަދުްްهللاފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޢަްބދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔގެ ްޝުކުރިއްާޔ.

ްހުށަްޢަލީްވާހަކަދެއްެކވުން: ްދަންނަވަން.ްއަނިލް ްވާަހކަ ްތާއީދުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްހުށަހެޅުމަށް  1280ހެޅުއްވި

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ްމޫސާްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްލ.އަތޮުޅގެ ްނުކުާތއެްއ ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،

ްމަނިކު.ް

 1285ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްރައީްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ްދީާނިއްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި ްސް.ްއާދެ،ްކުީރގަިއވެްސްދީނީގޮތުން

ްވަރަަަްށްްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްބޭބޭފުޅުން ްބަެއއް ްމިތަނުަގއި ްވާހަަކއެްއގައި ްދެކެވުނު ބެހޭގޮތުން

ްކީރިތިކުރަްއާވް ްހުށަހަޅާ ްފަހުން ްެގންނަވާ ްއަނބުރާ ހިތާމަކުރައްވާ

ްޮއޅު ްީމގައި ނޑު ްއަުޅގަ ްިމީއ. ްދިޔަކަމެއް  1290ންފިލުވާލަންްއެހިސާބަށް

ްދެންމެް ްުކރީގައި ްދިއުމުގެ ްހަމައަށް ްވޯޓަކާ ްމީެގ ްއަނެއްާކވެސް ބޭނުންވަނީ

ނުޑް ްމަިއގަ ްޚިދުމަުތގެ ްސިަފއިންގެ ްމިވާ ްހުށަހެޅުްއވުުމގަިއ ހުށަހެޅުއްވި

ްެއް ްދީނާއި ްޖުމްހޫރިްއާޔގެ ްއެ ްޖުމްހޫރިއްޔާާއއި ްދިވެހިރާއްޖޭެގ މަޤްޞަދަކީ

ްޮކން ްގެންެނވޭނީ ްއެނޭގްްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ނޑުމެންނަށްވެސް ްއަުޅގަ ދީނެއް.

ްއެވާހަކަަތްއް ްމިތަނުގަިއ ްއެނގިހުރެ ްެއކަން ްވާހަކަ.  1295އިސްލާމްދީނުގެ

ްއިސްލާމްދީނަށްް ްޢާންމުކޮށް ްއެކަމަކު، ްގެްނދަނީ. ްލިޔަމުން އަޅުަގނޑުމެން

ްދީްން ްބުނާއިުރގަިއްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްނަމެއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ނިސްބަތްވާގޮތަށް

ްއެންމެ ނުޑ ްިކާޔްތަންގަ ްވަރަށް ްއެެހން ްދީން ނޑުެގ ްހިސާބުގަ ްދީްނ ންގެ

ްއިސްލާމްދީނާް ްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްދިވެހި ްވެއްިޖއްޔާ ްއިސްލާމްދީން ނޫޅޭ.
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ްއެނޭގް ްައޅުަގނޑުމެްނނަށް ްއެއީ ްއޮންނަނީ. ްބުނެފައި  1300ކިޔާފައި

ްއަޅުަގނޑުމެންްމިތަނުަގއިްބިރުންްއެބައުޅެމުްއެހެންްދީންވެްސްމިތަނަށް....

ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްސާފުވެްއޖެްއާދެ.....ްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންް

ް1305 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްގެނެސްދާނެތީ.ްމިްއިޞްލާޙުެގްމައްސަލަްއުޅޭތީްހަމަްއެވާަހކަްދަންނަވާލީ.ްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް

ްނަްމަނިކުްވާހަަަަކދެއްެކވުން: ްމައްސަލަ ްއެ ްފަހުންވެސް ްއަހާހިސާބުގައި.ްއަދި ްވޯޓަށް ްގާނަން

ް1310 

ް

ްހުށަހެޅުްއިވްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެ ްވާހަކަފުޅުން ްދެއްކެވި ްދެންމެ ްމެންބަރު އާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރި

ހުށަހެޅުއްވުމުަގއިްއޮްތކަމަކަށްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުގެްޚިޔާުލފުޅުްތިދެއްވީ.ް

ްވިދާ ްމެންބަރުވެސް ްހުށަހެޅުްއވި ްކުރީަގއި ްގެންދެވީްއޭގެ ުޅވެދެްއވަުމން

ްދެްންއެީއްނިޒާީމް ްއެބަިއްގެނެސްދެްއވާފަިއްއޮތީ. ްކިހިނެއްތޯ  1315ކީްއވެގެންތޯ

ނުޑމެންްކުރިއަށްް މައްސަލަެއއްްކަމަކަށްްބަޭލކަްށްނެތް.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްެތރި ްސ.އަތޮުޅގެ ްމިއަރުވަނީ ްފުރުޞަތު ްދެން ދާނަން.

ްއިޞް ްޠާހިރު ްއިބްރާހީމް ްހުށަހެޅުއްވުމަށް.ްެއއީ ްކަރުދާހުގަިއ26ްްލާޙު ަވނަ

ްއޮތްްއިޞްލާޙު.ް

ް1320 

ނޑުްހުށަހަާޅ8ްްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްވަނަްމާއްދާއަށްްއަުޅގަ

ްިއޞްލާޙެއް.ްޠާހިރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްހުށަހަޅާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއަށް ް)ށ( ްމާއްާދގެ ްއެ ެއްްއިޞްލާޙަކީ

ް ްލިަޔނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްހަނގުރާމަކުރުމަްށްއިޞްލާޙުަގއި ްދިފާޢުގައި ޤައުމުގެ

ްލަޝްކަ ްބައިނަލްއަްގވާމީ ް ްޙަަރކާތްތެރިނުވަތަ ްސިފައިން ވުމަށްްރެްއގައި

ްަހއިސިްއޔަތުން ްެވރިޔާގެ ްއިްސ ްއެންމެ  1325ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔްްސިފައިންގެ

ްއެކަްހުއްދަ ްކޮށްފިނަމަ ްައމުރެއް ްނުވަތަ ްލަސްނުކޮށްްދީފިނަމަ، ް ން
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ްރައީސު ްމަޖިލީހަށް ްލިޔުމަކުންްރައްޔިތުންގެ ލްޖުމްހޫރިއްާޔ

ްްއަންގާްނވާނެކަމުަގއި. ްދޭންވާީނ ްހުއްދަެއއް ްއެފަދަ ނޫނުގަިއްޤާަާއަދި

ްމަތިންނެވެ. ްގޮތުގެ ްޢިއްޒަތްތެިރްްބަޔާންކުރެވިަފއިވާ ްމާނައަީކ މީގެ

ްޚާ ްއަދި ްމެންބަރުން ްގިނަ ްވަރަށް ްޢިއްޒަތްތެަެރި  1330އްޞަކޮްށްމަޖިލީހުގެ

ްވަރަްށް ްވާހަކަފުުޅަގއިވެސް ްމުޤައްރިުރގެ ްކޮިމޓީގެ ްޑްރާފްޓްކުރާ ދިރާސާކޮށް

ްދޭންޖެހޭް ްތަފްޞީލެއް ްއެހާޮބޑު ްޤާނޫނުައސާސީއަކީ ްވިދާުޅވޭ ގިނައިން

ްޤާނޫނުތަކަކުންޭން ްހުންނަ ްހަވާލާދީފައި ްހަމަެއކަނި ްޭއގައި ްނޫނޭ. އެްއޗެއް

ްދެނީ.ްއެެހންވީމާ،ްއަޅުް ްތަފްޞީލުތައް ްހަމަްއޭގެ ްއެގޮތަށް ްހަމަ ނޑުެވސް ގަ

ްދޭް ްއެމަނިކުފާނަށް ްޤާނޫނުގައި ްއެ ްހަވާލާދީފައި ްހަވާލާދެނީ. ްމި  1335ޤާނޫނަކަށް

ްދިާމާވް ްާޙލަތުގައި ްނުރައްކަުލގެ ްކުއްިލ ްކޮަބއިކަާމ އިޙްތިޔާރުތަަކކީ

ްމިތަކެީތެގް ްގޮތްތަކަކާ ްއަމަލުކުރަްއވަންޖެހޭ ްއެމަނިކުފާނު ކަންތައްތަުކގައި

ްއަންނާނެ ްމިގޮތަަަށް.ްތަފްޞީލު ްގެންގުޅެަފއިަވނީ ްވިސްނުން ނޑުގެ .ްއަުޅގަ

ނޑުްދަންނަވާލަންްބޭނުންވޭްރިޔާީސްނިޒާމެއްަގިއް އާދެ،ްހަމަެއއާއެުކްއަުޅގަ

ްއިޙްތިޔާެރްއް ްލިބިގެްނާވ ްޕަވަެރއް ްެއގްެޒކެޓިްވ ްސީދާ ްހަމަ ްއެީއ  1340އެކަމަކީ

ްފުރުޞަތަށް.ް ްދެްއިވ ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްކަމުގަިއވެސް.

ް

ްމުޙަންމަދުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްގދ.ގެ ްތާއީދުކުރެްއވުމަްށ ޝުކުރިއްާޔ.

ްވަޙީދުްޢަލީއަށްްފުރުޞަތުްއަުރވަން.ް

ް1345 

ްމެންބަރުްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްޢިްއޒަްތތެރި ްސ.އަތޮުޅގެ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްތާއީދުކުރަން.ްްލީްމުޙަްނމަދުްވަީޙދުްޢަ ނުޑ ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުމަށް ްެއ ްޠާހިރުގެ ްއިބްރާހީމް
ްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެން ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގ8ްްޝުކުރިއްާޔ. ްއަށް ް)ށ( ްމާއްދާގެ  1350ވަނަ

ްހުށަހެޅުއްވުްން ްހުށަހަޅުއްވާ ްއަނިލް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްމަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ހުށަހެޅު

ް

ްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްއަަަޅުަގނޑު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުރިްއޔާ ްމާއްދާގ8ްްެއާދެ، ްވަނަ
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ްްވާހަަކދެއްެކވުން:ްމުޙަްނމަދުްއަނިލް ްދަންނަވާލާނަން. ްފުރަތަމަ ްއިޞްލާުޙ ްހުށަހަޅާ ްއަށް ަެް)ށ(  1355ްދިވެހިރާއްޖޭެގ

ްހަނގުރާމަކުރުމަށްްް ްރައްކާތެރިކަްންްދިފާޢުގައި ްސަލާމަތާިއ ްޤައުމީ ނުވަތަ

ްުނވަތަްް ްހިްނގުމަށް، ްކަންކަން ްޚާއްޞަ ްހިންގަންޖެހޭ ދެމެހެއްޓުމަށް

ބައިނަލްއަްގވާމީްލަްޝކަރެްއަގއިްސިފައިްންޙަރަކާތްތެިރވުމަށް،ްސިފައިްނެގް

ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށް ްހައިސިއްޔަތުން ްއިސްވެިރޔާގެ އެންމެ

ްނެރެފިނަމަްއަމުރުނެރެވިދާނެެއވެ ްއަމުރެއް ްމިފަދަ ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ .1360 

ްމިގޮތުންް ްއަންގާްނވާެނއެވެ. ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިުތންގެ ްލަސްނުކޮްށ އެކަން

ްންސިފައިންްޙަރަކާތްތެރިވުމަށްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްނެރުނުްއަމުރުގެްދަށު

ް ްހަރަކާތްތައްވެްސ ްހުރިހާ ްދިވެހިރާއްޖޭެގްހިންގާ ހިންގަންވާީނ،

ްގޮތުގެމަތީނެެވ.ްޖުމް ްއެްއގޮްތވާ ްޤާނޫނުތަކާ ްޤާނޫނުއަސާީސއާއި ހޫރިއްޔާގެ

 1365އަދިްމިކަމުަގއިްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްުނވަތަްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއެކަމަްށް

ްމަޖިލީހަށްް ްރައްޔިތުްނެގ ްމެދުވެރިކޮށް ްަވޒީރަކު ޢައްޔަންކުރާ

ްއަްޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭނެއެވެ. ްއިޞްލާޙުގަިއ ްމިދެންނެވި ނުޑްއާެދ، ޅުގަ

ްހުށަހަޅުއްވާފަިއް ްމާއްދާ ްމި ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްކޮމިޓީން ޑްރާފްޓިންގ

ްމީގައިް ްއޮްނނާނީ. ްގެނެސްފައި ްބަދަލު ްއެއް ްސަބްސްޓެންޝަލް އޮތްގޮތަށް

ްމިް ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓިންގ ްނުކުތާއަކީ ްބޭުނންވާ ްއަޅުަގނޑު  1370ފާހަގަކޮށްލަން

ްރައީސުލްޖުމްހޫ ްޮއތްއިރު ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްމިފަަދްމާއްދާ ރިއްާޔއަށް

ްއަމުރުކުރުމުެގް ްސިފައިންނަށް ްައމަލުކުރުމަށް ްޙާލަތްތަކުގައި މިދެންނެވި

ްމިއޮްތް ްދެްއވާފައި ްއިތުރަށް ްއޭގެ ްހަމައެއާެއކީަގއި ްއެބައޮތް. ްދީފައި ބާރެއް

ްހުށަހަޅާް ްމަިޖލީހަށް ްރަްއޔިތުންގެ ްއަމުރުތައް ްއެފަދަ ްމިއޮތީ ލިޔުްއވާަގއި

 1375ންނަންްފެންނަްބަދަލުތައްްނުވަތަްއިޞްލާޙުތަްއްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުންްގެ

ްވާކަްނ.ް ްލިބިދީފައި ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްަޙއްޤު ްބާތިލުކުރުމުގެ ނުވަތަ

ްއޮތުމުްން ްގެންަނާވފައި ްާމއްދާ ްމި ްާދއިރާެއއްަގއި ްފުޅާ ްމިހާ މީގައި

ްސިފައިންނަީކް ްލަފާކުރެވެީނ ނޑަށް ްައަަޅުގަ ްކަމެއްކަމަށް ދިމާވެދާނެ

ްނުވަަތްްޑިސިޕްލިންގ ްއަމުރުތައް ްދޭންޖެހޭ ްއެފަރާތަށް ްވާިއރު ފޯްސއަކަށް

ްނެރެންޖެހޭް ްއޮޕަރޭޝަންސްތަކަށް ްހިންގާ ްއެފަރާތުން ްނެރެންޖެހޭ  1380އެފަރާތުން

ްނެރެންފަށައިފިއްާޔް ްފަރާތުން ްގިނަ ްެއއްފަރާތަްށވުރެން ްއަމުރުތައް ސީދާ
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އްސަލަތެްއްނުވަތަްއަންނަންފަށައިފިއްޔާްޭއގައިްދިމާވެދާނެްވަރަށްްނޭދެވޭްމަ

ްެގންގުޅުްއވާފަިއް ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓިންގ ްމީގައި ްއެހެންކަމުން ނިކުލެދާނެ.

ްިމް ްއަޅުަގނޑު ްމަސަްއކަތްކުރަމުން ްޙިމާޔަތްުކރެވޭތޯ ްމަފްޙޫމްވެސް އޮތް

ްއަމުރެއްް ްެއފަދަ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްެއޮގތުން ްއިޞްލާޙުތަކަކީ  1385ހުށަހަޅާ

ްލަސްނު ްަވގުުތން ްޙާލަތެއްގައި ްމަޖިލީހަށްްނެރިއްޖެ ްރައްޔިތުންގެ ކޮށް

ްހިންގާް ްއެ ްދަށުްނ ްއަމުރުގެ ްއެ ްހަމައެާއެއކީަގއި އަންގަްނވާނެކަމަށް.

ްޤާނޫނުތަކާް ްއަިދ ްޤާނޫނުއަސާސީާއއި ްދިވެހިާރއްޖޭެގ ކަންތައްތަކަީކ

އެްއގޮތްާވގޮުތގެްމަތީންްހިންަގންޖެހޭްހަރަކާތްތަކެއްކަން.ްޤާޫނނުއަސާސީާއިއް

ްހަ ްހިންގާ ްޚިލާފަށް ްއަިދްޤާނޫނާ ްޤާނޫނުތަކުގަިއވެސް  1390ރަކާތްތަކަކީ

ްބަާލް ްގޮތްތައް ްހުއްޓުވޭނެ ްހަރަކާތެއް ްއެަފދަ ޤާނޫނުއަސާސީަގއިެވސް

ްބަލައިގެން.ް ްކަންތައްތަކެއްކަަމށް ް ްހުންނާނެ ްބަޔާންކޮށްފައި ތަފްޞީލުކޮށް

ްނުވަަތް ްތަފްޞީލުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ްިއތުރަަަށް ްމިކަންތައް ހަމަމިއާއެކީަގއި

ްގެނެސްަފިއްްބާރުއެޅުމުގެ ނުޑ ްއަުޅގަ ްޖުމްލައެއްގޮތަށް ްފަހު ްއެންމެ ގޮތުން

ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްނުވަތަ ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ްމިކަމުގައި  1395މިއޮތީ

ްމަޖިލީހަަަށްް ްރައްޔިތުްނެގ ްމެދުވެރިކޮށް ްވަޒީަރކު ްޢައްޔަނުކުރާ އެކަމަށް

ްއިނގޭ ްބެލެންސް ްމިދަންނަވާ ްމީގެން ްވާންޖެހޭނެކަމަށް. ް)ށ(ްޖަވާބުދާރީ ތޯ

ްޖަވާބުދާރީް ްއޮތް ްއުޅުްއވާފައި ްގެންނަވަން ްމި ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓިްނގ ގައި

ްއެަބް ްކަންތައް ްކުރުވުމުގެ ްޖަވާބުދާރީ ްއެަބ ްކަންަތއް ކުރުވުމުގެ

ނުޑްކޮންސަރނަކީް ްހަމަްމައިގަ ްދެކެން.ްމީގެ ނޑު ްއަުޅގަ  1400ޓެކްލްކުރުާވކަމަށް

ނޑުްދެކޭް ނޑުްމައްސަލަެއއްކަމަށްްއަުޅގަ ގޮުތަގއިްޑްރާފްޓިންގްނުވަތަްމައިގަ

ްތަންކޮެޅްއް ްޭއގައި ްއޮތްކަަމކީ ްޑްރާފްޓްގައި ްއޮްތ ްއެކުލަވާލާފައި ކޮމިޓީން

ްފު ްތަންޮކޅެއް ްނުވަތަ ްހިންާގްޅާތަފްޞީލުކޮށް ްިސފައިން ާދއިރާެއއްަގއި

ްސީދާް ްހަރަކާތްތަކުަގއި ްމިފަދަ ްނުވަތަ ްއޮޕަރޭޝަންތަކުަގއި ްޚާއްޞަ މިފަދަ

ްއަމުރެ ްމަޖިލީހުން ްއެްނގުމުެގްރައްޔިތުންގެ ްތަފާތުކަެމއް ްނުވަތަ ްނެރުމުގެ  1405އް

ްއަމުރުތަކެްއް ްތަފާތު ްދާއިރާަތކުން ްއެކި ްތަފާުތ ްނުކުމެ މައްސަލަތަކެއް

ްަވގުތެްއަގިއް ްނާސިުބ ްއެފަދަ ްފޯސްއެްއަގއި ްޑިސިޕްލިންގ ްމިފަދަ އައުމުން

ްތެޭރގަިއް ްކޮންފިއުޝަެނއްގެ ްެއޅި ްފިަޔވަޅުތަެކއް ްނޫން ްފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ



 53 

ްތަކުރާރުވިަޔްހިނގައި ްއެކަންތަްއ ްދެމެހެއްޓުމަށް ްއެކަްނތައް ދާނެކަމަށްޓަަކއި

ްެއް ްނުދިނުމަށްޓަކައި ްމެދުވެރިވިޔަ ްޙާލަތެއް ްއެފަދަ ްނުވަތަ  1410ނުދިނުމަށްޓަކައި

ްިމީއް ްޭބއްވުން ްއަންނަގޮތަށް ަްފަރާތަކުން ްއެއް ްކޮންމެވެސް އަމުރު

ގައިްައޅުަގނުޑްއަޅުަގނޑުްމިްހުށަހަޅާްއިޞްލާޙުގެްބޭނުމަކީ.ްއެކަމަކު،ްމީ

ްެއއްގޮަތކަށްެވްސް ްީމގެން ްބޭނުންވޭ ްދަންނަވާލަން ްތަކުރާރުކޮްށ ްއެބަ ހަމަ

ނިގުޅަިއގަންނަންްބޭނުންނުވާްއެްއކަމަކީްއެފަދަްއަމުރަކީްޤާޫނނުއަސާސީައްށް

ްބާުރް ްުހްއޓުވުމުގެ ްއެކަންތައް ްވަންޏާ ްޚިލާފުކަމެއްަކމަށް ްޤާނޫނާ  1415ނުވަތަ

ްޤާނޫނުތަުކގައިް ްމަޖިލީހަށްްޤާނޫނުއަސާސީާއއި ްރަްއޔިުތންގެ ްގޮތުގެމަތީން ވާ

ްލިބިދީފައިްއޮތުން.ްޝުކުރިްއާޔްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްޢަބްދުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްޅ.އަތޮުޅގެ ްާތއިދުކުރަްއވާ ްއާދެ، ްޢަލީ.ްهللا

ް1420 

ްްهللاފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޢަްބދު ްރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔގެ ްމުޙަންމަދުްޝުކުރިއްާޔ. ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި

ްވާހަަކްްޢަލީްވާހަކަދެއްެކވުން: ްތާީއދުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުއްވުމަށް ްހުށަހެޅުއްވި އަނިލް

ްދަންނަވާލަން.ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްސ.އަތޮުޅެގ28ްްދެން ްހުށަހެޅުއްވުަމށް ްއިޞްލާުޙ ްއޮތް ްކަރުދާހުގަިއ  1425ވަނަ

ްމެންބަރު ްއަރުވަން.ްްޢިއްޒަތްތެރި ްފުރުޞަތު ްޠާހިރަށް ްއިބްރާހީމް

ް

ްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ނުޑ28ްްޝުކުރިއްޔާ ްއަޅުގަ ްކަރުދާހަށް ްވަނަ

ނޑުްހުށަހަޅާފަިއވާްއިޞްލާެޙއް.9ްްހުށަހަޅާފައިވަނީްްޠާހިރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ވަނަްމާްއދާއަށްްއަުޅގަ

ްވަރަށްް ނުޑ ްއަުޅގަ ްެއއަްށްްއޭަގއި ނުޑ ްައުޅގަ ްބަދަެލއް  1430ކުަޑކުޑަ

ް ްއާެދ، ްކޮމިޓީނ9ްްްގެނެސްފަިއވަނީ. ްޑްރާފްްޓުކރާ ްމާއްދާ ވަނަ

ްފުލުހުންގެް ްކަރުދާުހގަިއވަީނ ްހުށަހަޅާފައިވާ ްކުރިމައްޗަްށ އަޅުަގނޑުމެން

ްއެތަންކޮުޅް ްހަމަ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްމަްޤޞަދަކީ ްމައިަގނޑު ޚިދުމަތުގެ

ްފު ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއަންނަނިިވްބަދަލުކޮށްލަނީ ްފަރާތުން ްޚިދުމަތްދޭ ލުހުންގެ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްތިރީގައި ްޭއގެ ްކިޔާފައި ްެއހެން ްކުރަްނވާނެއޭ.  1435ކަންތައްތައް
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ްހަމަް ްހުރި ްލިޔެފައި ްހަމަ ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓްކުރާ ްހަމަ ްލިޔަނީ މި

ނޑުްމިއުޅެނީްެއންމެްއަކުރެްއް ޕޮއިންޓްތަކެއް.ްޭއގައިްއިތުރުޮކށްގެންްއަުޅގަ

ް ްމަސައްމުޖުތަ)ރ( ްނަގާލުމަށް ްސުލްޙަމަސަލަސްކަން ކަތްކުާރްމައުގެ

ްޤާނޫނާ ްއަޅަމުްންްފަރާތްތަކާމެދު ްފިޔަަވޅު ްގޮުތގެމަތިން އެއްގޮތްވާ

ްއޮތީ.ްގެންދިއުން ްއިތުރުކޮްށލާފައި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެަތންކޮޅު ްހަމައެކަނި .1440 

ްކިޔާލާނަން.ް ްައޅުަގނޑު ްއޮތްގޮތް ްއިުތރުކޮށްފައި ނޑު ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،

ްފަރާތުނ9ްްްްއާދެ، ްޚިދުމަތްދޭ ްފުލުހުންގެ ްދިެވހިރާއްޖޭގެ ްާމއްދާ ވަނަ

ް ް)ހ( ްުކރަންވާނެއޭ. ްކަންަތއްތައް ްއަމަްންއަންނަނިވި މުޖުތަމަޢުގެ

ްދިވެ ް)ށ( ްދެމެހެއްޓުން. ްރައްކާތެިރކަން ްދިރިއުޭޅްއަމާންކަމާއި ހިރާއްޖޭގައި

ްޙިމާޔަތް ްމީސްތަކުން ްގެއެންމެހާ ްމުަދލާއި ްއެބައިމީހުންގެ  1445ދޮުރްކޮށްދީ

ްޖިނާ ް)ނ( ްސަރުކާުރެގްްޢީަީރައްކާތެރިކޮށްދިނުން. ްތަޙްޤީޤުކޮްށ، ކުށްތައް

ްސުލްަޙމަސަލަސްކަްން ްމުޖުތަމައުގެ ް)ރ( ްހުށަހެޅުން. ްފަރާތަށް ކަމާބެހޭ

ނަގާލުމަށްްމަސައްކަތްކުރާްފަާރތްތަކާމެދުްޤާނޫނާއިްއެްއގޮްތާވްގޮތުގެމަތިްން

ަގނޑުްހުށަހަޅަން.ްޝުކުރިއްާޔްފިޔަވަޅުްއަޅަމުންްގެންދިއުން.ްމިގޮތަށްްއަޅު

 1450ްޢިއްޒަތްތެަެރިްރައީސް.ް

ް

ްވަޙީދުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްގދ.ގެ ތާއީދުކުރެްއވުމަށް

ްޢަލީއަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް

ްސ.އަތޮޅުްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްމެްގެ ްހުށަހެޅި ްއެ  1455ްްހުށަހެޅުއްވުމަށްްންބަރު

ްތާއީދުކުރަން.ްްމުޙަްނމަދުްވަީޙދުްޢަލީް
ްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާެދ، ްގދ.ެގ9ްްޝުކުރިއްާޔ. ްހުށަެހޅުމަށް ްއިޞްލާޙެއް ްމާއްދާއަށް ވަނަ

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްهللا  1460ްލަޠީފަށް

ް

ްްންަބރުްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްމެް ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ ނުޑ ްިމ9ްްއަުޅގަ ްމާއްދާއަށް ްވަަނ
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ްްލަޠީފްްވާހަަކދެއްެކވުން:هللاްޢަބްދު ްހުށަހެޅުމަކީ ްގޮތަށ9ްްްހުށަހަޅާ ްއަންނަނިވި ްމާއްދާއަށް ވަނަ

ްޑްރާފްޓިންގް ްހުށަހަޅާއިރު ްހުށަހެޅުން ްމި ްައޅުަގނުޑ އިޞްލާޙުކުރުން.

ްހު ްއޮތް ްހުށަހަޅާފައި ްބަދަލެްއްކޮމިޓީން ްއެްއވެސް ްމަފްޙޫމަކަށް  1465ށަހެޅުމުގެ

ް ްނުގެންނަން. ްމާއްދ9ްާމިހާރު ްިއޞްލާޙުކުރުން.ްްވަަނ އަންނަނިިވގޮތަށް

ް ްޚިދުމަތް ްތަކަީކ9ްްފުލުހުންގެ ްަމޤްޞަދު ނޑު ްމަިއގަ ްޚިދުމަތުގެ ފުލުހުންގެ

ްރަްއކާތެރިކަްން ްއަމާންކަމާއި ްއަމަން ްމަސްލަޙަތާއި ްއާންމު )ހ(ްމުޖުތަމަޢުގެ

ްކުރިއަުރވަިއ،ްަރއްިޔތުންގެްައސާީސްދެމެހެ ްވެރިކަން އްޓުން.ް)ށ(ްޤާނޫނުގެ

ްޢަމަލުތަްއް ްަރްއކާތެރިކުރުން.ް)ނ(ްޖިނާީއްުކށުގެ  1470ޙައްޤުތަކާިއްމިނިވަންކަން

ްކުށްަްތައްް ްޖިނާޢީ ްއަދި ްހުއްޓުވުމާއި ްޢަމަލުތައް ްއެ ްދެނެގަނެ، ހޯދައި

ްހުށަހެޅުމަކީ ްހުށަހަޅާ ްއަޅުަގނޑު ްމިއީ ްޝުކުރިއްޔާ.ްްތަޙްޤީޤުކުރުން.

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިޞްލާޙަްށ ްެއ ްޢިއްޒަތްތެިރްްތާއީދުކުރެްއވުމަށްޝުކުރިއްާޔ. ގއ.ެގ

ްޢަބްދު ްޙަލީލް ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްއަުރވަން.ްهللا ްފުރުަޞތު  1475ްއަށް

ް

ްެމންްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްިޢއްޒަތްތެރި ްަރީއސް.ްގދ.ގެ ްިޢއްޒަތްތެރި ްޢަބްދުޝުކުރިއްޔާ ްهللاްބަރު

ްްهللاްއިްބރާހީމްްޙަލީލްްޢަބްދު ްހުށަހަޅުއްވާ ްއެ 9ްްލަޠީފް ްހުށަހަޅުްއާވ ްމާއްދާއަށް ްްހުށަހެޅުއްވުމަށްވަނަ

ްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރާްވާަހކަްދަންނަވަން.ްޝުކުރިްއޔާ.ްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1480 

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެން ްހުށ37ްައާދެ، ްއޮތް ްކަރުާދހުގައި ްހދ.ެގްވަނަ ްހުށަހެޅުމަށް ހެޅުން

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަރުވަން.ްهللا ްފުރުޞަތު ްނަޞީރަށް

ް

ްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެިރ ަްޔާ ްެއާވ29ްްޝުކުރިއެަް ްަކރުދާހުގައި ވަނަ

 1485ްހުށަހެޅުން.ް
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ްޢަްަނޞީރުްވާހަކަެދއްކެުވން:هللاްޢަބްދު ްމެްނބަރު ްިޢއްަްޒަތްތެރި ްބްދުގދ.ގެ ްއެީއްهللا ްހުށަހެޅުއްވީމަ ލަޠީފް

ްޢަބްދު ްهللا ްހުށަހަޅާފައި ނުޑވެސް ްއަޅުގަ ްއެއްކޮްށ އޮތީ.ްއެަިލަޠީފާއި

ްހުށަހެޅުނ37ްްްއެހެންވީމަ ްމިއޮތް ްކަރުދާުހގައި އަނބުރާްްއަޅުަގނޑުްވަނަ

ްގެންނަްވާހަކަްދަންނަވަން.ްުޝކުރިއްޔާ.ް

ް1490 

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްއިޞްލާޙެއްްްަވނ9ްަޝުކުރިއްާޔ. ްއަނެއްާކވެްސ މާއްދާއަށް

ށ.އަތޮުޅގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްލުބްނާްމުޙަންމަދުްޒާހިރުްްހުށަހެޅުއްވުމަށް

ް ްެއއީ ްއަުރވަން. ްފުރުޞަތު ްއޮތް.37ްްޙުސައިންއަށް ްކަުރދާހުގައި ްވަނަ

ް

ްްމިލަދުްނމަޑުލުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްަރީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޚިދުޝުކުރިއްާޔ ްސަލާމަތީ ްމަތްތަކާ ްބާބުގެ  9ްް1495ބެހޭ

ްފުލުހުންގެްްޙުަސއިންްލުބްނާްމުަޙންަމދުްޒާހިރުް ްއިޞްލާޙަކީ ްހުށަހަޅާ ްއަުޅަގނޑު ްމާއްދާއަށް ްވަނަ

ްްވާހަކަެދއްެކވުން: 9ްްޚިދުމަތް. ް)ހ(. ްމުޖުތަމަޢުގެްގެ ްސަލާމަތާއި ްދާޚިލީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްދިވެ ް)ށ(، ްދެމެހެޓުން. ްަރއްކާތެިރަކން ްުއޅޭްއަމަންއަމާންކަމާއި ިހރާއްޖޭަގއި

ްރައްާކތެރިކޮށްދިނުން.ް ްގެދޮރު ްމުދަލާއި ްޙިމާޔަތްކޮށްދީ ްމީހުން އެންމެހައި

ްތަޙްޤީޤުކުރުން.ް ްދެނެގަެނ ްހޯދައި ްަޢމަލުތައް ްކުށުގެ ްޖިނާޢީ  1500)ނ(،

ް ްޑްާރފްޓާ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްތަފާތުކޮށް ްމިްކުޑަކޮށް އަޅުަގނޑު

ްތެރޭ ްޚިދުމަތްތަކުގެ ްފުލުހުންގެ ްއެންމެްހުށަހަޅާލީ. ްިހމެނޭ ގައި

ްސަލާމަތް ްދާޚިލީ ްރައްކާތެރިޮކްށްްމުހިންމުކަމަކީވެސް މުޖުތަމަޢުގައި

ކަމަށްވާތީްއެބައިްޑްރާފްޓްަގއިްނެތީމަްއެބައިްިއޞްލާޙުކޮށްލުމަީކްދެމެހެއްޓުން

ްިމް ްއަޅުަގނުޑ ްޤަބޫލުކުެރވުނީމަ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްކަަަމެއްކަމަށް  1505މުހިންމު

ްފާ ނޑު ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅީ. ްއެހެންްއިޞްލާޙު ްއޮތް ްމިގޮތަށް ްހަމަ ހަގަކުރަން

ްޢަބްދު ްމެްނބަރު ްޢިއްަްޒަތްތެރި ްހދ.ގެ ްއެބައޮތްކަން. هللاްއިޞްލާޙެްއވެސް

ްއެަބއޮތްް ްއިޞްާލޙުގައި ްއެ ްއިޞްލާެޙއް. ްއެަބއޮތް ްހުށަހަޅުއްވާފަިއ ނަޞީރު

ްގެ ްފައުޖުތަކުް)ށ( ްބަލަހައްޓާ ްބައިވެރިކަްންްސުލްޙަ ްފުލުހުންގެ ތެރޭގައި
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ްއިޞްލާޙެްއގަިއްއޮންނާނެކަމަށް ްއެހެން ްއޮންނާނީ ްމިބައި ނުޑ ްއަުޅގަ .1510 

ްެއކަންޏެއްް ްފުލުހުްނނެއް ްގޮުތގައި ްޤަބޫލުކުރާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެީއ ހުށަހަޅާފައި.

ްމަަސއްކަތްކުރާީނކީ.ް ްބަިއވެިރވެގެން ްަފއުޖުތަކުަގއި ްބައިނަލްއަޤްވާމީ ނޫން

ސްްަޤއުމީްހަމަްސިފައިންނަށްވެސްްއެްަޙއްަްޤުްލިބެންޖެހޭނެ.ްއެމީހުންނަކީވެ

ްމަސައްކަތްކުާރް ްކަންތައްތަކުަގިއ ްސަލާމަތީ ްނޫނީ ްސަލާމަަަތަށް ދާޚިލީ

ްޚިދުމަތާ ްފުލުހުންގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެބަިއްްގުޅޭބަޔަަަކަށްވާތީ  1515މާއްދާއަށް

ޤާނޫނުއަާސސީގަިއްމާއްދާތަްއްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް،ްނުގެނައީްއެހެންެވގެން.ް

ްހުންނަންޖެ ްފުްޑްރާފްޓްކޮށްފައި ްވީހާވެސް ްހޭނީ ނޑަްށްޅާކޮށްކަމަްށ އަުޅގަ

އާދެ،ްރައްޔިތުްނގެްމަޖިީލހުންްޤާނޫނުތައްްް.ްޤާނޫނުހަދާްފަާރތް.ޤަބޫލުކުރެވޭ

ްގޮތެަެްއަގއިް ްޒިންމާާދރު ްރަނގަޅަށް ްމެްނޑޭޓްތައް ްިމކަންކަމުގެ ހަދާއިރުގައި

ްއެންމެް ްއަާދކުުރމުގައި ްޚިދުމަތްތައް ްއެމީހުންގެ ްފުލުހުންވެސް  1520ލިޔެވި،

ްދި ްަރއްޔިފުޅާދާއިރާއަކަްށ ްވެހި ްޚިދުމަތްކޮށްދެޭވގޮތަށް، ިދވެިހްތުންނަށް

ްރައްޔިތުންގެް ްދިެވހި ްގޮަތކަށް، ްރައްކާތެރިކޮށްދެވޭ ްމުޖުތަމަޢު ރައްޔިތުންގެ

ކަންތައްތައްްއެންމެްފުރިހަމައަށްްބަލާ،ްދިވެހިްމުޖުތަމަޢުގަިއްޖިނާޢީްކުށުގެް

ްހަ ްހައްޔަރުކުރަންޏާ ްއެމީހުން ްފަރާތްތައް ްހިންގާ ްނޫީންޢަމަލުތައް ްއޔަރުކޮށް

ްބަލަހައްޓާނީް ްޙިމާޔަތްކޮށް ްމުޖުތަމަޢު ްމިއުޭޅ  1525އަޅުަގނޑުމެން

ްޚިދުމަތްް ްފުލުހުންގެ ްނުކުރެވޭ ްޤަބޫލެއް ނަޑކަށް ްއަުޅގަ އެމީހުންކަމަށްވާތީ،

ްލިޔުުނކަމުގަިއވިަޔސްް ްފުޅާދާއިރާެއއްަގއި ްހަނިކުރާކަށް. ްއެހާ މިމާއްދާ

ްދަ ްޤާނޫނެއްގެ ްހަދާ ްމަޖިލީހުން ްއަިދްރައްޔިތުންގެ ްފުލުހުންނަށްވެސް ށުން

ްޚިދުމަތްތަްއް ްއެމީހުންގެ ްކަންތައްަތއް ްއެކުރާ ްއެމީހުން ސިފައިންނަށްވެސް

ްމިގޮތަށްް ްމިމާއްދާ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީމަ، ްތަފްސީލުކޮށް.  1530ބަޔާންެވގެންދާނީ

ްހުށަހެޅީ.ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަްތތެރިްރައީސް.ް

ް
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ްއާްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޝުކުރިއްާޔ. ްދެ، ްށ.އަތޮޅުެގްއެ ްތާއީދުކުެރއްވުަމށް އިޞްލާޙަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްރަމީޒަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.

ް1535 

ްމެންބަރުްމިލަދުްނމަޑުލުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްޢިްއޒަތްެތރި ްށ.އަތޮުޅގެ ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްްްމޫސާްަރމީޒްްާވހަކަެދއްކެުވން: ްމުޙަންމަދު ނުޑްޙުސައިންްޒާހިރުްލުބްނާ ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުމަށް ގެ

ްތާއީދުކުރަން.ް

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްތ.އަތޮޅުެގ ްރަޝީދު.ްއަލްފާޟިލް  1540ރިާޔޟް

ްއިޞްަްލާެޙްއް ްރަޝީދު ްރިޔާޟް ްެމންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ތ.އަތޮޅުެގ

ްފްޙާ.ްވަނަްޞ32ްަހުށަހެޅުއްވުމަށްްފުރުޞަތުްއަުރވަން.ްެއއީް

ނޑުްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްވަނަްމާްއދާއަށްްއަކުރެްއ9ްްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް،ްއަުޅގަ

ްދިރިްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމީހުން ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ް)ބ(، ްރަށެއްގަިއ،ްއިތުރުކުރަން. ްކޮންމެ އުޅޭ

ްބެލެ ްއަމާންކަން ްއަމަން ްަރއްިޔތުންގެ ްދިރިއުޅޭ  1545ހެއްޓުމަށްްއެރަށެްއގަިއ

ްތިބެންވާނެއެވެ. ްފުލުހުން ްމިންވަރަށް ްެއކަށީގެްނވާ މިހެންްްއެރަށަކަށް

ްހުށަހެޅިް ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްަބއެއް ްމިދަންނަވަނީ އަޅުަގނޑު

ްމިނިވަންކަްން ްއޮްތ ްދީފަިއ ްބޮޑަށް ްޑްރާފްަޓަަށްވުރެ ްމި ހުށަހެޅުންތަކުގައި

ްހަނިވެ ްޑްރާފްޓަށްވުރެ ްއެކަންތައްތައް ްބައެއްްނޫންނަމަ ގެންާދޮގތަށް

ްހިތާމައާއެުކް ްވަަރށް ނޑު ްއަޅުގަ ްހުރިކަން ްހުށަހަޅާފައި  1550އިޞްލާޙުތަަައް

ްއިޞްލާޙެްއް ްއަުޅަގނޑުެމން ްމިދަންނަވަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ފާހަގަކުރަން.ްއެހެން

ނޑުް މިއަށްްހުށަްމިއަޅަނީްމިއަށްުވރެްރަނގަޅުކުރެވޭތޯްބަލަންެވެގން.ްއަޅުގަ

ނުޑމެ ްއަުޅގަ ްއެީއ ްކަމަކީ.ްދެކޭގޮުތގައި ްވާންެޖހޭނެ ްމަޤްޞަދަކަށް ންގެ

ް ްޚާއްޞަކޮށް ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްބައެއް ވަަނ9ްްއެހެންނަމަވެސް،

ްއޭތިް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްހުށަހެޅުންތަކަކީ ްގިނަ ްހުރި ްހުށަހަޅާފައި  1555މާއްދާއަށް

ނުޑް ހަނިކުރުމަށްްއެރޫޙުގައިްހުށަހަޅާްހުށަހެޅުމެއް.ްއެހެންނަމަވެސް،ްއަުޅގަ
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ްތަންތަނުގަިއްމިމާއްދާއަ ްފެންނަ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅީ ްމި ްއިޞްލާޙެއް ށް

ްރަށްރަށަށްް ްދިރިުއޅޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމަންޒަރުތަކުން ްފެންނަ އަޅުަގނޑަށް

ްއެތަންތަނުެގް ްބަލާއިރުަގިއ ްހުރިގޮތަށް ްޙާލަތު ްއެތަންތަނުގެ ބަލައިލާއިުރގައި

ްސަލާ ްއެތަންތަނުަގިއ ްރަނގަޅުކުެރވޭނީ، ްމިހާރަށްވުރެ  1560މަތާިއްޙާލަތު

ނުޑް ްއަުޅގަ ްފޯރުކޮށްދެވޭީނ ްަރއްޔިތުންނަށް ްިދވެހި ރައްކާތެރިކަން

ްާޤނޫނުއަސާސީެގް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙުތަެކަެަެއް މިދަންނަވާކަހަލަ

ްރައީސް،ް ްޢިްއޒަތްެތރި ްގެނެވިގެން. ްއަޅުަގނޑުމެންަނށް ތެރެަެއިން

ްކަްނކޮޅުތަކުން ްެއކި ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްއެބަފެޭނ އެިކްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްމީހުން.ް ްަވއްަތރުގެ ްއެކި ްބޭނުންކުރާ ްެއއްޗެހި ްފާޑުފާޑު ްވައްތަރުގެ  1565ތަފާތު

ްބޯމީހުން.ް ްބުއިްނތައް ްވައްތަރުގެ ްނުބައި ްމީހުން. ްޢަމަލުކުރާ ްޚިލާފު ދީނާ

ްހުއްޓުވަންޖެހޭް ްއެހެންނަމަވެސް، ްބޯމީހުން. ްބުއިންތަްއ ްރަނގަުޅ އޭެގ

ްއެތަންތަނު ްބަޔަކު ްހުްއޓުވުމަށްޓަަކިއ ްތިބެންޖެހޭނެ.ްއެްއޗެއް ަގިއ

ނުޑް ްމައިގަ ނުޑެގ ްއަުޅގަ ްރަށްރަށުގައި ްދިރިއުޅޭ ްމީހުން އަޅުަގނޑުމެން

ްަތނެއްަގއިެވްސް ްކޮންމެ ްދިރިުއޅޭ ްަރއްޔިތުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ  1570ޕޮއިންޓަކީ

ްއަޅުަގނުޑް ްތިބެންވާނެއޭ. ްފުލުހުން ްމިންވަރަށް ްއެކަީށގެްނވާ އެތަނަކާ

ް ްއެކުރާ ްއެމީހުން ްވާހަަކއަކީ ްކުށްކުާރްމިދަންނަވާ ްއެަތނުން ކަންތައްތަްއ

ްަވގުތެްއގަިއް ްދިމާވާ ްބޮޑުކަމެއް ްއެތަނަށް ްއަދި ްޢަދަބުދިނުމާއި މީހުންނަށް

ްއަްނގާ،ް ްއެކަން ްފަރާތްތަކަށް ްކަމާބެހޭ ްސަރުކާުރެގ އެކަންކަުމގައި

ްބާރުތަކުެގް ނޑުމެްނގެްސަާލމަތީ ްއަުޅގަ ްވަސީލަްތތަކެއް ްކުރެވޭނެ  1575މިކަންކަން

ްހަމަޖެހިފައި ްމިންވަރަށް.ްްތެރެއިން ްެއކަށީގެްނވާ ްއެރަށަކަށް އޮންަނންޖެހޭނެ

ްފުލުހުންެގް ްފަހަކަްށއަިއސް ްއިނގޭ ނޑަށް ްމިވަނީ.ްައޅުގަ ްކިހިނެއްތޯ މިހާރު

ްއެބަހުރި.ް ްތަންތަނުގައި ްއެކި ްރާއްޖޭގެ ްމަރުކަޒުތަެކްއ ްގިނަ ވަރަށް

ްވެއްޖިްއާޔްކޮންމެވެސްް ްތ.އަތޮޅު ްމިހުރީ ްމަރުކަޒުަތއް ްއެހެންނަމަވެސް،ްއެ

ްއެހެންް ްގިނަ ްވަރަްށ ްގެންެދވޭތޯވެސް ްމަރުކަޒު ްއެ ްދެން ްރަށެްއގަިއ.  1580އެއް
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ްއެމީހުންގެް ްެއބަ ްބޭނުންވޭ ްއެންމެންެވސް ްެއއީ ްމަސައްކަތްކުރޭ. ރަށްރަށުން

ްބަޔަކުް ްބަލާނެ ްެއކަންކަން ްހުއްޓުވާ، ްަކންކަން ްކުށްތަާކއި ްހިނގާ ރަށުގައި

ްލ.އަތޮޅުް ްބަލައިލާއިރުގަިއވެސް ްލ.އަތޮޅަށް ްއެކަހަލަްތިބެން. ްހުރޭ ަގއިވެްސ

ްމިދަންނަވަނީް ްއަޅުަގނުޑ ްެއވަރަކުން ްއެހެންނަމަވެްސ، މަރުކަޒެއް.

ްބޮޑަްށް ަެއަްށވުރެ ްއެ ްމިހާރު. ްނުުފދެއޭ  1585އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ްދުވަހަށްް ްދުަވހުން ްހަލަބޮލިވެފައި. ްމިއޮތީ ްމާޙައުލު އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްތެ ްރަށްަރށުގަިއ،ްގެތަުކގެ ްއެބަހިނގާ ްތެރޭގަިއްކަންތައްތައް ޭރގަިއ،ްާއއިލާ

ްއަުޅަގނޑުމެންނަށްް ްމުސްތަޤްބަުލގައި ަައްތައް ްއެހެންވީމަ،ްމިކަންތަ މިހެން.

ްރާވަން.ް ްގޮތްަތކެއް ްއެބަޖެހޭ ނޑުމެން ްައުޅގަ ްގޮތަކަށް ޙައްލުކުރެވޭނެ

 1590އަޅުަގނޑަްށްއިނގޭްާރއްޖެއަީކްބައެަެްއްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުންްވިދާުޅޭވ،ް

ް ްޤަބޫލު ްެއކަން ްވަސީލަްތްއަޅުަގނޑު ނޑުމެންނަކީ ްއަުޅގަ ނުކުރިޔަސް

ްޙައްޤުތަްއވެްސް ްައސާީސ ްބޭނުންވާ ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ މަދުވެގެން

ނޑުްއެކަްން ރައްޔިތުންނަށްްފޯރުކޮށްދެވޭްަވރަށްވުރެްނިކަމެތިްބައެކޭ.ްއަުޅގަ

ްއޮްތް ްރޭގައި ްމިއަދު. ްއެބަހުރި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްނުކުރަން. ޤަބޫލެއް

ްވާ ްބެޭހގޮތުން ްވިދާުޅިވްމާއްދާއަކާ ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި  1595ހަކަަދއްކަމުން

ްނޫންނަަމް ްކަންަތއްތައް ްއަާސސީ ްޭބނުންވާ ްކަންަތއްތައް އެއަތޮެޅްއގެ

ްއެއަތޮެޅްއގަިއް ްފުއްދުމަށްޓަކައި ްކަންތައްތަަައް ްއެހެން ްބޭނުންވާ އެމީހުން

ްޚިޔާލު.ްޙަޤީޤަތުގަިއް ްކިހިނެއްތޯ،ްމި ްއެއަތޮަޅކަްށްދޭން ްވަސީލަތްތައް ހުރި

ްރޭގަިއް ްޙަލީމް ްއަދުނާން ްވާހަަކއެއް. ްރަނގަޅު ްވަރަށް ްއެެދއްކީ ރޭގައި

ްތާއީދުކުރަން.ް ްއެއަްށ ނޑު ްއަޅުގަ ްައދި ްދެްއކެވީ.  1600އެވާހަކަފުޅު

ހަމައެއާެއއްކޮށްްތ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްޝަރީފްވެްސް

ްމިތަނުގައި ްމެންބަރުންވެސް ްއެހެން ްހަމަ ްއަދި ްެދއްކި. އެކަްންްއެވާހަކަ

ްކުރެވޭެން ްމިކަން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެެހންވީމަ، ްފާޅުކުރި. ްބޮޑަށް ވަރަށް

ްމިކަންް ްރަްއޔިުތންނަށް ްތ.އަތޮުޅގެ ްހަމަޔަޤީުނންވެސް ްއެބައޮތް. ގޮތެއް
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ނޑުމެންނަށްްއަތޮޅުްދެްއވާްއަޅުަގނޑުމެްން  1605ކުރެވޭނެްގޮެތއްްއެަބއޮތް.ްއަުޅގަ

ްރަށްތަކާއެްއކޮ ްހިންގަން ްއަޅުަގނޑުމެްންބޭނުންގޮތަަަކަށް ްއޭރުން ށް.

ްއަޅާނަން،ް ްމަރުކަޒުތަްއެވސް ނޑުމެން ްައޅުގަ ްލާނަން، ފުލުހުންވެސް

ްމިގޮތަްށް ްުއސޫލުން ްލާމަރުކަޒީ ްއަޅާަނން. ހޮސްޕިޓަލްތައްވެސް

ްރައީްސ،ް ްޢިއްޒަްތތެރި ްމިއީ. ްނޫން ްމަޢުޟޫޢުއެއް ްެއ ހައްދަވައިެދއްާވ.

ް ްމިއަދަކު. ްނުހުއްުޓވާނެކަން ްއިނގޭ ްތެރެަެއިންްއަޅުަގނޑަށް ްޭއގެ  1610ެއއީ

ްއެހެންވީމަ،ް ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިބަލަނީ. ްވަެދވޭތޯ ްމިއަށް އަޅާފައި

ްއަިދް ްއުޫސލުންނާއި ްލާމަރުކަޒީ ްވާހަަކއަީކ ްމިުއޭޅ ްދަންނަވަން އަޅުަގނުޑ

އެތަންތަނުގައިްސަލާމަތީްކަްނތައްތައްްބެލެހެއްޓުމަށްޓަަަަކއިްއަޅުަގނޑުމެްން

ުޅްގޮތްތަެކއްްގެންނަން.ްމިއަްށުވރެްރަނގަޅަްށްއެބަޖެހޭްމިހާރަށްވުރެްރަނގަ

ްއުސޫލުްން ްލާމަރުަކޒީ ްމިދެންނެވި ްގޮތެަެއް. ްބެަެލެހެއްޓޭނެ  1615މިކަންތައްތައް

ްސަލާމަތީް ްައދި ްތިބެގެން. ްފުލުހުން ްބެލެހެއްޓޭނީވެސް ްތަންތަން ހެދޭ

ްސުރުޚީް ްމިއޮތް ްޑްރާފްޓްކުރުމުގަިއ ްމިބާބު ްއެހެންކަުމން ްޮއވެގެން. ބާރުތައް

ްެއްބަދަލު ްއަނިލް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ކުރުމަށް

ްރަނގަޅުް ްެވދާނެ ްއިޞްލާޙު ްއެ ްނޫންނަމަ ްހުށަހެޅުން ހުށަހެޅުއްވި

ްސުރުޚީް ްއެ ްެއގޮތަށް ްފާހަގަކުރެވޭ ނޑަްށ ްއަުޅގަ  1620އިޞްލާޙަކަށް.

ްވޯޓުދޭނަން.ް ްއެއަްށ ނޑު ްއަުޅގަ ްރަނގަުޅެވދާނެއެވެ. ބަދަލުކޮށްލައިފިއްާޔ

ނޑުްއަހާލަންްބޭނުންވޭްމިވަގުތުްމިކަާމްއެކަމަ ުކ،ްއަދިްއޭގެްކުރިންްައޅުގަ

ްއެހެންވީަމ،ް ްއެަބއިންނެވި. ްމިތާނގަިއ ްމިނިސްޓަރު ްހުންނެިވ ޙަވާލުެވގެން

ްޢަބްދު ްނެތް ްަމއްސަލަެއއް ްއަދި ްޚާްއޞަކޮށް ްމިނިސްޓަރ هللاްޑިފެންސް

ްާވހަކަދަ ްކުޑަކޮށް ްދެބޭފުޅުންނާވެސް ްއެ ްނަމަވެސް.  1625އްކާލާފަިއްކަމާލުއްދީން

ްޙަޤީޤީް ްހަމަ ްމިއީ ްބެހޭގޮތުން،ްނޫން ްބަދަލުކޮށްލުމާ ްސުރުޚީ ްމި ނަމަވެސް

ްއެންމެް ްއެބޭފުޅުންނަށް ްމިދަންނަވަނީ. ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަަކއެއް ރަނގަޅު

ްބަދަލުކޮށްލާއިރުަގިއް ްސުރުޚީ ްމި ްއެނިގވަަޑިއގަންނަވާނީ. ރަނގަޅަށް
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ް ްރަނގަުޅ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަަަދަުލކުރާނީ. ކަންތައްތަެކްއްއެގޮތަށްތޯ

ްބަދަލުކޮށްލާފައިް ްސުރުޚީވެސް ްމި ްެއހެންވީމަ، ްމިއުޅެނީ. ަެގެން  1630ކުރަންވެ

އަޅުަގނޑުމެންްސުރުީޚގެްދަުށންްސުރުޚީންވެސްްައޅުަގނޑުެމންްރައްޔިތުންް

ްޙިމާޔަތްކުރެވޭްކަހަލަްގޮތެއްްަހދަން.ް

ް

ްޖެްއިނގޭތޯ.ްނިންމާލަްއވާ.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

 1635ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް

ްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްރ.އަތޮުޅެގްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްތާއީދުކުރަްއވާ ްއިޞްާލޙަށް ްހުށަހެޅުްއވި އާދެ،

ްރުވަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދަށްްފުރުޞަތުްއަ

ް1640 

ްއަޅުަގނޑުްއެްއިޞްލާޙަށްްާތީއދުކުރަން.ްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް

ަެއްެކވުން: ްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަދެ

ް

ްޢިއްޒަތްެތިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްގދ.ގެ ްހުށަހެޅުއްވުމަށް ްއިޞްލާޙު ްއޮތް ްދެން ޝުކުރިއްާޔ.

 1645ްްލަޠީފަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.هللاްމެންބަރުްޢަބްދު

ް

ްަވަނ17ްްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމިހާރުްވަރަށްްގިނަްއިޞްލާޙުތައްްއެަބއޮތްްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް

ްއިޞްލާޙުްްްލަޠީފްްވާހަަކދެއްެކވުން:هللاްޢަބްދު ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ، ްހުށަހަޅާފައި. މާއްދާއަށްެވސް

ްއަނބުރާްގެންނަން.ްޝުކުރިްއޔާ.ް

ް1650 

ްތިލަދުންމަތީްްއްެކވުން:ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެް ްހުށަހެޅުމަށްޓަކަިއ ްއިޞްލާޙު ްއޮތް ްދެން ޝުކުރިއްާޔ.

ްއުތުރުބުރީްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް
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ް

ްރައީސްައކީެވްސްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެިރ ްޝުކުރިއްޔާ

ްއަޅުަގނޑަްށްްްވާހަަކދެއްެކވުން:ްއަްޙމަދުްަސމީރު ްބޭފުޅެއްަކން ަައިގަންަނވާ ްހިެމނިވަޑަ ްކޮމިީޓގައި  1655ޑްރާފްޓިންގ

ް ނޑު ްއަޅުގަ ްބޭނުން ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްޙާުލގައި ަވަނ17ްްއިނގޭ

ްކޮމިޓީންް ްޑްރާފްޓިްނގ ްހުށަހެޅުމުގައި ްހުށަހަޅާ މާއްދާއަށް

ް ްްޑރާފްޓްގައި ްއޮތް ްމ8ްާތައްޔާރުކުަރްއވާފައި ްަގިއްވަނަ ް)ށ( އްދާަގއި

ްމަޖިލީހަށްް ްލަސްނުކޮްށ ްމިއޮންނަނީ ްބަޔާންކުރުެމއްަގިއ ބަޔާންކުރާ

ް ްޞަފްޙާގައި ްއެ ްހަމަ ްއަންަގންވާނީ.  1660ވަަނ17ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއޭ

ްބައިތަްއް ްހިމެނޭ ްތެރޭގައި ްޚިދުމަތްތަކުގެ ްސަލާމަތީ ްމިއޮންނަނީ މާއްދާގައި

ްަރއީ ްއަމުރު ްކުުރމުގެ ްަވކިކަެމއް ސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަްށްގުިޅގެން

ްނެރެފިނަމަް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ްައމުރެއް ްމިފަދަ ނެރެވިދާނެއޭ.

ްއަްނގާނީް ްއަންގަްނވާެނއޭ. ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިުތންގެ ްއެކަްނ ލަސްނުކޮށް

ްލިޔެފައެއް.ް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމެްއ ްނެްތ ްމިތަންކޮޅެއް  1665ކާކުތޯ

ްއެ ްިއޞްލާޙު ްއެ ްއަޅުަގނުޑ ްދެން ްގޮތުްންްއެހެންވީމަ، ެއއްގޮްތުކރުމުގެ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަްށް ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުންގެ ްއަންގާނީ އެކަން

ްރަީއްސް ްމަޖިލީހުގެ ްދެން ްމިއޮތީ. ްގެނެސްފަިއ ް އެަެބައި

ވިދާޅުވެެދްއވާނެކަމަށްްއަޅުަގނޑުްޔަޤީންކުރަންްމިްބަދަލުްމިްއިޞްލާޙެއްެގް

ްބަދަ ްގެނެސްދެވިދާނެ ްހުށަނާޅާެވސް ްެއހެންކަމަށްވަންޏާްގޮތުަގއި  1670ލެަެއްތޯ.

ްހުށަހަޅަްން ްގޮުތގައި ްއިޞްލާޙެްއގެ ްދެން ްޫދކޮށްލާނަން. ްއެކަން އަޅުަގނޑު

ްއެހެންވީަމ،ް ްނުކުރެޭވކަމަށްވާނަމަ. ްބަދަލު ްމިދެންނެވިގޮތަްށ އަޅުަގނުޑ

ްއަޅުަގނޑަްށް ްނިންމަވައިދެްއަވއިފިއްާޔ ްޮގތެއް ްއެއަށް ްރައީސް މަޖިލީހުގެ

ްއެހެން ްރަނގަޅު. ްމިވަގުުތްވަރަށް ްއިްޞލާޙު ްައޅުަގނޑު ަނމަވެސް،

ްގުޅިެގްން ްޚިދުމަތްތައް ްހުށަހަޅާގޮތް. ނުޑ ްއަުޅގަ  1675ދަންނަވާލާނަން

ް 17ްްމަސައްކަތްކުރުން. ްމާއްދާ. ްހިމެނޭްވަަނ ްޚިދުމަތްތަކުަގއި ސަލާމަތީ
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ްރައީސުްލޖުމްހޫރީއްޔާއަްށް ްއަމުރު ްކުރުމުގެ ްވަިކކަމެްއ ްގުޅިގެން ބައިތައް

ްނެެރފިނަމަ،ްއެކަންްނެރެވިދާނެއެެވ.ްމިފަ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ްއަމުެރއް ދަ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔް ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންެގ ލަސްނުކޮށް

ްެއް ްއެުކގަިއ،ްނުވަތަ ްއަމުރު ްނެރޭ  1680އަންގާްނވާނެެއވެ.ްރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާ

ްހިމެނޭް ްއަމުރުގައި ްބަލަިއގަތުމާއި،ްއެ ްބައެއް ްކަންކަމުގެ ްހިމެނޭ އަމުރުަގއި

ކަމަށްްބަދަލުްގެނައުމާއި،ްއެްއަމުރުްބާޠިލުކުރުމުގެްބާުރްރައްޔިތުންެގްކަން

ްކޮންެމް ްމިބާރުތައް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްލިބިގެންވެއެވެ.ްއަދި މަޖިލީހަށް

ްލިބިގެންެވއެވެ. ްމަޖިލީހަށް ްއެ ްއިޚްތިޔާރު ްބޭނުންކުރުމުގެ ްވަގުަތކުމެ

ނޑުމެންްމިމާއްދާއާއި  1685ަވަނ8ްްމެދުވެސްްއަދިްްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްއަުޅގަ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްހުރިަކން ްނުކުތާތަކެއް ްވިސްާނލަންޖެހޭ ްމެދުވެްސ މާއްދާއާިއ

ްޙުދޫދުންް ްއޮތް ްހުށަހަޅާފައި ްއިޞްލާޙު ނުޑެގ ްއަުޅގަ ފާހަގަކޮށްލަން.

ްއެެހންނަމަވެސް،ް ްބިރުގަނޭ. ްއެކަާމވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ބޭރުވެދާނެކަމަށްޓަކައި

ްރައީ ްޢިއްޒަތްތެިރ ްމިކަހަލަްދަންނަވާލާނަން. ްައޅުަގނޑުެމން ްސ،

ްއެއްފަރާތަަަކަްށް ްކޮންމެވެސް ްފަރާތަކީ ްކޮމާންްޑކުާރ  1690ޚިދުމަތްތަކުގައި

ްސިފައިންނާިއް ްކަމަކަްށ ްވަިކ ްފަރާތަކުން ްކޮމާންްޑކުާރ ްއެ ވާންޖެހޭނެ.

ފުލުހުންްފޮނުވާފައިްވަނިކޮްށ،ްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުންްއެކަްންހުއްޓުަވއިފިް

ްއަނެއްާކވެ ްއިތުރުްކަމަށްވާނަމަ ްއެމީހުންނަށް ްމަޖިލީހުން ްަރއްޔިތުންގެ ސް

ްސަލާމަތީް ްދެން ްކޮށްފިކަމަށްވާނަމަ ްއަންަނނީތޯ. ްކުރުމަށް ކޮމާންޑެއް

ްޢަމަލުކުރަންޖެހޭް ްމި ްކުރާ، ްދެގޮތަކަށް ްއަމުރަކަށް ްދެ  1695ބާރުތަކުން

ްހިތަްށއަާރްޑްރާފްޓިންގް ްއަުތވެދާނެ.ްއެހެންވީމަ،ްައޅުަގނޑު ހިސާބަށްވެސް

ްމު ްބޭނުމޭްކޮމިޓީގެ ްދަންނަވާލަން ްސުވާލު ނޑު ްއަޅުގަ ްއަރިހުން ޤައްރިރު

ްއޮފިސަރެްއެގް ްކޮމާންޑިންގ ްކޮބާތޯ ްވިސްުނންފުޅަކީ ްކޮމިޓީގެ ޑްރާފްޓިންގ

ްވަިކް ްބޭފުޅަކު ްހުންނަވާ ްމަޤާމުަގއި ްރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާގެ ްނުވަތަ ގޮތުަގއި

ްސުލްޙަް ްައދި ްހަނގުރާމައެއްވެސް ްނުވަތަ ްކުރުމަށް  1700ކަމެއް
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ނޑުެމންގެްސިފައިްންޤާއިމްކު ރުމަށްޓަކަިއްދުނިޔޭެގްއެހެންްޤައުމަކަށްްއަުޅގަ

ްއަްނގަިއގެންދާފަހުންަްް ްއެކަން ްޙާލަތެއްގައި ްދާންޖެހިއްޖެ މަދުކަމަށްވިޔަސް

ރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހަށްްއެކަންްބަލައިނުގަެނވިއްޖެްޙާލަތެްއަގއިްނުވަތަްެއީއް

ްޙާލަތެ ްދިމާވެަެއްޖެ ްނޫންކަމަށް ްއަނެއްާކެވްސްރަނގަޅުކަމެްއ ްއެކަްނ ްއގަިއ

ްނޫނިއްޔާުމް ްހުއްުޓވުމަްށ. ްަވގުތުން ްއެކަން ްއަމުރު ްމަޖިލީހުން  1705ރައްޔިތުންެގ

ްެއް ްމުއްދަތެްއެގްތެރޭގައި ްަވކި ްއަންގަނީތޯ ްފަރާތަށް ްނެރުނު ްއަމުރު އެކަން

ްއެގޮުތގެމަތިްން ްއެކަން ްނުވާތީ ްއަމުރަކަށް ްބަލައިގަެނވޭ ްއެއީ އަމުރު

ްެއކަންކަން ްއެކަންކަްންްރަނގަޅުކޮށް ްއެދިވަޑަިއގަންނަާވގޮަތށް މިމަޖިލީހުން

ނޑުްއުންމީދުކުރަންްމިްސުވާލަށްްޢިއްޒަތްތެިރް ކުރުމަށް.ްއެހެންވީމަ،ްއަުޅގަ

ްދެއްވާނެކަމަށް.ް ްތަފްސީލާެއއްކޮށް ްޖަވާބެއް ްއެކަށީގެްނވާ  1710މުޤައްރިރު

ްބާއްވަން ްގޮތުގެމަިތން ްމިދެންނެވި ްހުަށހެޅުން ނުޑގެ ްއަުޅގަ .ްއެހެންވީމަ،

ްމަނިކުފާނުް ްރިޔާސަތުން ްރަނގަޅުކުެރވޭެނކަމަށް އެކަން

ްދޫކޮށްލަން.ް ްެއގޮުތގެމަތިން ްހުށަހެޅުން ްައޅުަގނޑުގެ ވިދާޅުާވކަމަށްވާނަަަމަ

ްފާހަގަކުާރް ްއަޅުަގނޑު ްކަމުަގއި ްތަންކޮޅެއް ްއިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭނެ އެއީ

ނޑުްމިްހުށަހެޅިްހުށަހެޅުމަށްްތ.އަތޮޅުގެްޢިއް  1715ޒަތްތެިރްދަންނަވަމުން،ްއަޅުގަ

ްތާއީުދް ްއެ ްތާއީދުކޮށްދެަެްއވާފަިއވާތީެއ ްރަޝީދު ްރިޔާޟް މެންބަރު

ްއުންމީދުކުރަން.ް ްައޅުަގނޑު ްއޮންާނނެކަމުގައި މިމަޖިލީހުގައިވެސް

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް

ްތ.އަތޮޅުްްްރިަިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތާއީދުކުރެަެްއވުމަށް ްިއޞްލާޙަށް ްއެ ްއާދެ،  1720ެގްޝުކުރިއްާޔ.

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާްޟްރަޝީދަށްްފުރުޞަތުްއަރުަވން.ް

ް

ްއަޙްމަދުްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްރަީއސް.ްހއ.ގެ ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ
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ްްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ނުޑ17ްްސަމީރު ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙަްށ ްހުށަހެޅުއްވި ްމާއްދާައށް ވަަނ

 1725ްން.ްތާއީދުކުރަ

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެން ްއިޞްލާޙެްއެގ17ްްޝުކުރިއްާޔ. ްހުށަހަޅުްއާވ ްމާއްދާއަށް ަވނަ

ްޒާހިރުް ްމުޙަންމަދު ްލުބްނާ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަްތތެރި ްށ.އަތޮޅުގެ ގޮތުަގއި

ްއަރުވަްނ.ް ްފުރުޞަތު ްހުށަހެޅުއްވުމަށް ްއިްޞލާޙު ްހުށަހަޅުްއވާ ޙުސައިން

 1730ްއި.ްވަނަްކަރުދާހުގ35ްްައެއީް

ް

ްއަޙްމަދުްްމިލަދުްނމަޑުލުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްރަީއސް.ްހއ.ގެ ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްކަންބޮޑުިވްްޙުަސއިންްލުބްނާްމުަޙންަމދުްޒާހިރުް ްހުށަހެޅިއިރުަގއި ްމިމާއްދާ ްއަުޅަގނޑު ްދައްކަަވއިފި ްސަމީރު

ްރަްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްތެރި ްޑްރާފްޓިންގްކަންކަން. ްހީކުރަން ނޑު ްއަުޅގަ ީއސް،

ްކޮންމެަެވެްސް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިކަްނކަމަށް ްމުޤައްރިރު  1735ކޮމިޓީގެ

ްކޮމިޓީްން ްޑްރާފްިޓންގ ނޑު ްއަުޅގަ ްެއގޮތުން ްދެްއވާނެކަމަށް. ޖަވާބެއް

ވަަންމާއްދާްބެލިއިރުގައިްކަންބޮުޑވީްކަންކަމަީކ،17ްްހުށަހަޅުއްވާފައިްއޮތްް

ްޚިދުމަތް ްެއީއްސަލާމަތީ ްހައިިސއްޔަތުން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ތަކަށް

ްއަމުރެްއް ްެދއްވާ ްއެ ްހައިސިްއޔަތުން ްޗީްފެގ ްއިން ކޮމާންޑަރ

ްމަޖިލީހަށްް ްރައްޔިތުންގެ ްދަނިކޮށް ްހިނގަމުން ްއެކަންކަން  1740ނެރުއްވުމަށްފަހު

އެކަންްއަނބުރާްގެނެސްްުނަވތަްބާޠިލްކުރުމަކީްމާހަމަޖެހޭްކަމަކަށްްނުވާތީް

ްަމޖިލީހުގައިވެްސްްއަޅުަގނޑު ްަރއްޔިތުްނގެ ްއަދި ްއިޞްާލޙެއް. ހުށަހެޅި

ްކޮމިޓީއަުކްން ްބެހޭގޮތުްނ ްކަންކަމާ ްހިންގާ ްޚިދުމަތްތަކުން ސަލާމަތީ

ްސަލާމަތީް ްޤަބޫލުުކރަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެެހންވެގެން ްބެލޭގޮތަށް. ކަންތައްތައް

ްއޮތްތަނުަގއިް ްއަންނަްނ ްކަމެއްވެސް ްހުރިހާ ްހިންގާ  1745ޚިދުމަތްތަކުން

ްއެކަންކަްންރަ ްައދި ްފާޑުކިޔާ ްއެކަންކަމާމެދު ްބަލާ، ްމަޖިލީހަށް އްޔިތުންގެ

ްކުރެވޭނެކަމަްށ.ް ްކަންތައްތަެކއް ްކޮންމެވެސް ްކުރަންޖެހޭ ހުއްޓުވަްނވެސް
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ނޑަްށް ްއަޅުގަ ްތެރޭގައިކަމަްށ ްޙުދޫދެއްގެ ްކޮންމެވެްސ އެހެންނަމަވެސް،

ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަް ްނިާޒމުގައި ްރިޔާސީ ްސިފައިްނެގްޤަބޫލުކުރެވެނީ. ކީ

ްއެބުނާފަދަް ްޑްރާފްޓްަގިއ ްމި ްާވއިރުަގއި ްއިސްވެިރޔާއަށް  1750އެންމެ

ޙަރަކާތްތަކަށްްޙުއްދަެދއްާވއިުރގަިއްނުވަތަްުޙއްދަދެްއވުމަށްފަހުްރައްޔިތުްނެގް

ްނޫނީ ްބާޠިލްކޮށް ްމިކަންކަން ްވަނުމަީކްްމަޖިލީހުން ްުމޅިން މިކަމުގެތެރެއަށް

ްކަމެއް ްޤަބޫލުކުރެވޭ ްއެހެްމާ ްޚިދްމަތްތަކާބެހޭްނޫން. ންނަމަވެސް،ްސަލާމަތީ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްޙަޤީޤަތުަގއިވެްސ ްމީަގއި ްބަަލއި ްއެކަންކަން ކޮމިޓީއަކުން

ްކުރުމާިއް ްކަްނކަން ްޓްރާންސްޕޭރެންޓްކޮށް ްމަޤްޞަަދކީ ްބޭނުންވާ  1755ރައީސް،

ްޗެކްް ްމަޖިލީހަށް ްަރއްޔިތުްނގެ ްކަންކަންވެސް ްކުރާ ްޚިދުމަތްތަކުން ސަލާމަތީ

ްގޮތަ ްޖަވާބުދާީރްކުރެވޭނެ ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުންގެ ްނުވަތަ ްއޮތުން ކަށް

ްިޚދުމަތްތަކުންަްް ްސަލާމަތީ ނޑަްށްހީވަނީ ްއޮތުން.ްއަުޅގަ ްގޮތަކަށް ކުރެވޭނެ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމިއޮތްގޮތުންނާއި ްޑްރާފްޓް ްމިހާރު ްކަންތައްތައް ކުރާ

 1760ތްތެިރްހުށަހަޅާފައިްހުރިްއިޞްލާޙުތަކަށްްބަލާލާއިރުވެސްްމިއޮތީްމިތާްޢިއްޒަ

ްސަލާމަތީް ްީހވަނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްނުވާނެހެން ްދެބަހެްއ ްމެންބަރެއް އެްއވެސް

ްމަޖިލީހަށްް ްަރއްޔިުތންގެ ްކަންތައްތަްއވެސް ްހުރިހާ ްކުރާ ޚިދުމަތްތަކުން

ޖަވާބުދާރީްކުރެޭވގޮތަށްްމިއޮީތްއެކުަލވާލެވިފަިއ.ްވީމާ،ްެއގޮުތންްއަޅުަގނުޑް

ް ްމިހުށަހެޅީ. ްއިޞްލާޙު ްމާއްާދއ17ްަމި ްހުށަހަާޅްވަނަ ްައޅުަގނޑު ށް

 1765އިޞްލާޙަކީްޚިދުމަތްތައްްގުިޅެގންްމަސައްކަތްްކުރުން.ްމިބައިގައިްސަލާމަީތް

ްއަމުުރް ްުކރުމުގެ ްވަކިކަެމއް ްގުިޅގެން ްބަިއތައް ްހިމެނޭ ޚިދުމަތްތަކުގައި

ް ްއެއީ ްނެެރވިދާނޭ. 17ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ް)ހ(. ްމާއްދާގެ 17ްވަނަ

ްބައިނަލްް ް)ށ( ްމާއްދާގެ ްފައުޖުތަކުަގިއްވަނަ ްބަލަހައްޓާ ްސުލްހަ އަޤްވާމީ

ްއިޚްިތޔާރުް ްދިނުމުގެ ްޚިދުމަތްތަަަކަށް ްަސލާމަތީ ްހުއްދަ މަސައްކަތްކުރުުމގެ

ް ްލިިބގެންެވއެެވ. ް)ށ(17ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ްމާއްދާގެ  1770ވަނަ

ްރަށްރަށަށްް ްެއހެން ްދުނިޔޭގެ ްޤަސްތުކުރީ ްހުށަހަަޅން ްމިގޮތަށް އަޅުަގނޑު
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ްސިފައިންނަށްްްބަލާއިރުވެސްް ްފުލުހުންނާ ްޝްރީލަންކާގެ މިސާލަކަށް

ްޔޫ.އެްނގެް ްފުރުޞަތުތަކެއް ްލިބޭ ްއެބަ ްމިމީހުންނަށް ބަލާލާއިރުަގއިވެސް

ް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްދާންވެސް.ްމިގޮތަކަށް ްަ ްއިންވިޝަންތަކަށް ްކީޕް 17ްޕީސް

 1775ވަނަްމާއްދާގެް)ށ(ްށްްއަުޅަގނޑުްހުށަހަޅާފައިްއޮތްްއިްޞލާޙުްނެތްކަމަށްް

ްސިފައިްނެގްްވާނަމަ ްެއއްެވސް ްިދވެހި ްުފލުހަކަށްވެސް ްއެްއވެސް ދިވެހި

ްކީޕިންގް ްޔޫ.އެން.ީޕސް ްނުވެވޭނެ ްބައިވެިރއެްއ މީހަކަށްވެސް

ްހުށަހެޅިް ްއަުޅަގނޑު ްއެމަޤްޞަދުގައި ްއެހެްނީވމަ، މިޝަންއެްއގަިއވެސް.

ްމިފަދަް ްއެބަޖެހޭ ްފުލުހުންވެސް ްސިފައިންނާ ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ އިޞްލާޙެއް.

ްކީ ްބަލަހައްޓާްޕީސް ްސުްލޙަ  1780ޕިންގްމިޝަންތަުކގަިއްބައިވެިރވާން.ްދުނިޔޭގެ

ްދިވެިހރާއްޖެއަީކވެްސް ްގޮތަކަށް. ްކޮންމެވެސް ްޚިދުމަތްކުރަން ފައުޖުތަކަށް

ްއެއްމެންބަރު.ްއެހެންވީމަ،ް ްހަމަ ްޔޫ.އެންގެ ްފަދައިން އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ްކަންކަމުގަ ްމިފަދަ ްޤަުއމުތަކުން ްކައިރި ްއަޅުަގނޑުމެްންއަޅުަގނޑުމެްނގެ އި

ްކަންތައްތަކުަގިއް ްމިކަހަަަލަ ްފުލުހުންނަށް ްސިފައިންނަާށއި ްޤައުުމގެ ކައިރި

ްބައްޓަްން ްޤާނޫނުއަސާީސެވސް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްކަމަށްވާނަމަ  1785ބައިވެިރެވވޭ

ްއަޅުަގނޑުމެްނެގް ްގޮތްގޮތަށް ްމިފަދަ ްއޮންނަންޖެހޭނީ ކުރެވިފަިއ

ްޚި ްތަންތަނަށްގޮސް ްއެހެން ްއަިދްމީހުންނަށްވެސް ްގޮތަށް. ދުމަތްކުރެވޭ

ްމިކަމަކަްށް ްބަޖެޓަކުންެނއް ްސަރުކާުރގެ ްިދވެހި ްއެނގޭގޮުތގަިއ އަޅުަގނޑަްށ

ްއެާދް ްމިޝަންއަކުން ްކީޕިންގ ްޕީސް ްއެ ްނުހިނގާނެ. ްޚަރަދެއް އެްއވެސް

ްވީމާ،ް ްމުސާރަދެނީވެސް. ްދެނީވެސް ްއުޖޫރަ ްއަދި ްދެނީ ްފައިސާ  1790ބަޔަކަށް

ްހުށަހެޅިްއިޞްލާޙެްއްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްމިގޮތަްށްވިސް ްައޅުަގނޑު ނަވާ

ްސީދާް ްަމޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުންގެ ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުާރ ނޑު ްއަުޅގަ މިއީ.

ފުލުހުންނާްސިފައިންނާްކުރާްހުރިހާްކަމެއްްއެމީހުންްހިންގާްހުރިހާކަންކަންް

ްސުވާލުކުެރޭވް ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްކުރެވޭގޮަތށް ްޖަވާބުދާރީ މިއޮތީ

ްގޮތަ ްބެލޭ ްއަޅުަގނޑުމެްންގޮތަށް ްޤާއިމްކުރުން ްބެލެންސެއް ްއެްނޑް ްޗެކް  1795ށް
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ްބޭރުަގިއް ްތެެރއިން ްއެމީހުންެގްބާރުގެ ްބަޔަކު ްެއްއވެސް ްކަމަކީ. މިބޭނުންވާ

ްބޭނުންނުކުރުން.ް ްބާރެއް ްލިބިފައިނުވާ ްއެމީހުންނަށް ްނުކުރުން. މަސައްކަތް

ނޑުމެްނގެްމަޤްޞަދަކީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ްޝުކުރިއް ްާޔ.އެއީްއަުޅގަ

ް

ްއަތޮޅުެގްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްށ. ްތާއިދުކުރެއްވުމަށް ްމިހުށަހެޅުއްުވމަށް  1800ޝުކުރިއްާޔ.

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްރަމީޒަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް

ްށ.މިލަދުްނމަޑުލުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްޒާހިރުއާދެ، ްމުޙަންމަދު ްލުބްނާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްެތރި ްއަތޮުޅގެ

ްޙުސައިންގެްހުށަހެޅުމަށްްއަުޅަގނޑުްތާއީދުކުރަން.ްްްސާްަރމީޒްްާވހަކަެދއްކެުވން:މޫ

ް1805 

ްޢިްއޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއޮްތްހުށަހެޅުމަކީވެސްްށ.ްއަތޮުޅގެ ޝުކުރިއްާޔ.ްއާެދ،ްދެން

ްފޮނުއްވާަފިއާވް ްހުށަހަުޅއްާވ ްޙުސައިން ްޒާހިރު ްމުޙަންމަދު ްލުބްނާ މެންބަރު

ްއިޞްލާ ްއެީއވެސް ްހުށަހަޅުއްވަން.17ްްޙެއް. ްގޮތުަގއި ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްއަންަން ްިކހިނެއް ްމިއީ ްނޫންތޯ ްނުވަަތ ްތަޢާރުެޟއްތޯ ްިމއީ އެަެހެންވީމަ،

 1810ްކަމެއްތޯްސާފުކޮށްްދެްއވާފައިްކުރިއަށްްގެްނގޮސްެދއްވުންްއެދެން.ް

ް

ްމިލަދުްނމަޑުލުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްއެއީ ްރައީްސ، ްމަޤްޞަދަކީްވ11ްަޢިއްޒަތްތެރި ނޑުެގ ްއަުޅގަ ްމާއްދާ. ްނަ

ްްޙުަސއިންްލުބްނާްމުަޙންަމދުްޒާހިރުް ްއެ ްއެހެންވީމަ، ްއިތުރުުކރުން. ްމާއްދާއެއް ްމާއްދާެގ17ްްމިބާބަށް ްވަނަ

ްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޔަސް ްއެީއ11ްްފަހަތަށް ްއަޔަސް ްފަހަތަށް ްމާއްދާގެ ަވނަ

ްމިބާބު ްއޮންނާނީ ްއަޅުަގނޑު ްއެއީ ްނެްތްމައްސަލަެއއްނޫން.  1815ގައި

ްސުރުޚީއެްއވެސްްއެއަށްްލާފައި.ްއެއީްފުލުހުންގެްޚިދުމަތްްހިންގުން.ް

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިބާބުެގ ްމިއޮީތ ްހުަށހަޅުއްވާަފއި ްމެންބަރު ވަނ17ްްަޢިއްޒަތްތެރި

ްއަންނަް ްެއައށްފަހު ްއިތުރުކޮްށ ްމާއްދާތައް ްމިާވ ްތިީރގަިއ މާއްދާެގގޮތުަގއި

ްތަރު ްތިހުށަހެޅުއްވީްމާއްދާތައް ްދެންމެގައި ްމިހާރު ްެއހެންވީމަ،  1820ތީބުކުރުން.

ްއޭރުްނ17ްް ްވިދާޅުވެެދއްވާ. ްލާންވީ ްފަހަތަށްތޯ ްކުރިއަށްޯތ ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްއަޅުަގނޑުމެންްެއގޮތަކަށްްކުިރއަށްްދާނަން.
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ް

ްވަނަްމާއްދާގެްފަހަތަށް.17ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްމިލަދުްނމަޑުލުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް
 1825ްްޙުަސއިންްބްނާްމުަޙންަމދުްޒާހިރުްލު

ްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއާދެ،ްކުިރއަށްްގެންަދވާ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްްމެްނބަރުްމިލަދުްނމަޑުލުްއުުތރުުބރީް ްހިންގުން. ްޚިދުމަތް ްުފލުހުންގެ ްހުށަހަޅާނަން.  1830ްފުލުހުންގެްއަޅުަގނޑު

ްދުވަްޒާހިރުްޙުަސއިންްލުބްނާްމުަޙންަމދުް ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްާޔްޚިދުމަތް ްހިންގުމަށްޓަކަިއ ްދުވަހަށް ްހުން

ްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެއް ްޕޮލިސް ްއޮފް ަަްކޮމިޝަނަރ ވަަނ17ްްްއްޔަންކުރަްނވާނެެއވެ.ޢަ

ް ް)ށ(. ްކުރިއަްށްމާއްދާގެ ްިޚދުމަތް ްފުހުންގެ ްޕޮލިސް ްއޮފް ކޮމިޝަނަރ

ްގެންދަންވާ ްސިާޔސަތާ ްފުލުުހންގެ ްޤައުމީ ްގޮތުގެމަތީނީ ްންެއއްގޮްތާވ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔް ްބެލެހެއްޓުމަށް ްކަންކަން  1835ފުލުހުންގެ

ްމަތީންނެވެ. ްމަޝްވަރާގެ ްަވޒީރެއް ްމިހެްންްޢަަައްޔަންކޮށްފަިއވާ ނޑު އަުޅގަ

ްރަްއޔިތުންް ްވަޒީރުންަނކީ ްމިހާރު ްގޮުތގައި ްޤަބޫުލކުާރ ްއަޅުަގނޑު ހުށަހެޅީ

ްޖަވާބުް ްކޮމިޓީތަކަށްވެސް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުން ްވާންޖެހޭްމަޖިލީހަށް، ދާރީ

ްރައްޔިތުްން ްމިޮއތީ ްކަމެްއ ްހުރިހާ ްކުރާ ްއެމީހުްނ ްވާއިުރގަިއ ބަޔަކަށް

ްގޮތަކަްށް ްއެްއވެސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ، ްގޮތަށް. ްބެލޭ  1840މަޖިލީހުން

ްބާރުގެް ްެއމީހުންގެ ްކޮށްފާނެތީ ްވަކިކަމެއްަް ްފުލުހުން ްނުޖެހޭ ހާސްވާކަށް

ްނުލި ްބާރު ްއެމީހުން ްނޫނީ ްކޮށްފާނެތީ ްބޭނުންކޮށްފާނެތީްބޭނުން ބޭގޮތަކަށް

ްރައްޔިތުްން ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ްމަޖިލިސް ްރައްޔިުތން ްހީވަނީ އަޅުަގނޑަށް

މަޖިލީހުގެްކޮމިޓީންވެސްްރައްިޔތުންްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންވެސްްމިކަންކަންް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްބައްަލވާނެހެން. ްވަރުގަަދއަށް ްވަރަށް ްއޮތްތަނުަގއި  1845އަންނަން

ނޑު ްއަުޅގަ ް)ހ(ްްރައީސް، ްާމއްދާގެ ްމިއޮތް ްހުށަހެޅާފައި އިތުރުުކރަން

ްހުށަހެިޅް ްައޅުަގނޑު ްަޢއްޔަންކުރަން ްޕޮލިސްއެއް ްކޮމިޝަނަރްއޮފް އަަަށް

ްަސއުތްް ްތެޭރގައި ްޤާނޫނުއަސާސީތަކުގެ ްބަލާިލ ނޑު ްއަުޅގަ ސަބަބަކީ

ްނޫނީް ްޢިލްމުވެރިން. ްޤާނޫނީ ްދުނިޔޭގެ ްޤާނޫނުައސާސީައީކ އެފްރިކާގެ

ް ްވަރަްށްކޮންސްޓިޓިއުޝަނަލް ްއަދި ްޤަބޫލުކުާރ ްވަރަށް  1850ޕްރޮެފސަރސް
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ްގިަން ްވަރަށް ްޤަބޫލުކުރެިވގެްނ ްޤާނޫނުއަސާީސއެްއކަމަށް ޕްރޮގްރެސިްވ

ްާޤނޫނުއަސާސީެއްއް ްބަލާ ްނަމޫނާއެްއގޮތަށް ްބަާލ ްތަންތަނުަގއި ދުނިޔޭގެ

ްސައުްތް ްަރީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްޤާނޫުނައސާސީއަކީ. ްއެފްިރކާގެ ސައުތް

ްޤާނޫނުއަ ްޕޮލިސްއެްއްއެފްރިކާގެ ްކޮމިޝަނަރްއޮފް ްއެބައޮތް ސާީސަގއިެވސް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ  1855ހުންނަންޖެހޭނެކަމަށް.

ްޚިދްމަތްް ްފުލުހުންގެ ްމިހާރު ްސަރަޙަަައްދެްއގަިއވެސް ްހުރިހާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ތްްލިބެންްހުންނަންޖެހޭނެ.ްވަކިްވެރިކަންްލާމަރުަކޒީވެަފއިްފުލުހުންގެްޚިދުމަ

ްގިަން ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްސަބަބެއްނެތް. ްއެްއެވސް ްނުވާންވީ ލާމަރުކަޒީ

ްރައްކާތެރިަކްން ްއަތޮޅުތެޭރގެ ްތެރޭގައި. ްއަޮތޅު ްދިރިއުޅެނީ ރައްޔިތުން

ްގިަން ްއަތޮުޅތެރޭގައި ްރައްކާތެރިކަމަްށވުރެން. ްއެކަނި ްމާލޭގެ  1860މާމުހިންމު

ްއަތޮޅުތެރޭް ްއެހެންަކމަށްވާއިުރގައި ްމިއުޅެނީ. ްރައްޔިތުންނަށްްރައްޔިތުން ގެ

ްރައްޔިތުންނަްށް ްއަތޮޅުތެރޭގެ ްއެބަޖެހޭ ްބަލަހަްއޓަން ްކަންތައްތައް ދިމާވާ

ރައްކާތެރިކަްނވެސްްދޭންޖެހޭ.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަކުްމިތާްހުށަހަޅުއްވަިއިފް

ްއެމީހުންނަށްް ްކަންކަުމގަިއ ްދިމާވާ ްަރއްޔިތުންނަްށ އަތޮޅުތެރޭގެ

ްއެ ްއެމީުހންނަށް ް ްއާެދ،ްޙިަިމާޔަތްކަންދީ ްދޭންވާނޭ.  1865ހީތެރިކަން

ްއޮފްް ްކޮިމޝަނަރ ްެއއީ ްހުށަހެޅީ. ނޑު ްއަުޅގަ ްިމގޮތަށް މިވިސްނުމުގައި

ްމީހަކުް ްކުރާނެ ްއެކަންކަން ްމީހާ ްހިންގާނެ ްޚިދުމަތް ްފުލުހުންގެ ޕޮލިސްއަކީ

ްމިއޮންނަީން ްސިފައިްނގެ ްތަފާތު ްވަރަށް ްސިފައިންނާ ހުންނަންޖެހޭނެ

ްަރއީުސލްޖުމް ްވެރިަޔކީ ްޗީްފއަީކްސިފައިންގެ ްއިން ްކޮމާންޑަރ ހޫރިއްޔާއޭ.

ްޚިދުމަތްް ްފުލުހުންގެ ްފުލުހުން ްއެެހންނަމަވެސް،  1870ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއޭ.

ް ްއިތުރަށް ްހުުރމުގެ ްަވޒީރަކު ްޤަބޫލުކުރެވެީންއޖަވާބުދާރީވާން ަަޅުަގނޑަްށ

ްއަންނަްން ްއަދި ްހުންނަންޖެހޭނެކަމަށް. ްކޮމިޝަނަެރއްވެްސ އެތާނަގއި

ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙެއްަްަގިއްއޮތްތަނުަގއި ްއެހެން ްއޮންނާނެ ްހުށަހަޅާފައި ނޑު

ރާއްޖޭގެްއެކިްއަތޮޅުތަުކަގއިްނޫނީްރީޖަނަލްްކޮމިޝަނަރުންވެސްްފުލުހުންގެް

ްޫނޭން ްއަްތމައްޗަކު ްމީހެްއގެ ްއެންމެ ްތިބެންޖެހޭނެއޭ. ްބަލަހައްޓަން  1875ޚިދުމަތް

ްއަ ްބަލަހައްޓާނީ ްއެކަން ްނޫނޭ ްމީހަކު ްއެންމެ ްއޮންނަންޖެހޭނީ. ިދްއެބާރު

ްހީވަނީް ނަޑށް ްއަުޅގަ ްުއނދަގޫވެްސވާނެ. ްބެލެހެއްޓޭނެ ނުވެސް
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ްޤާނޫނެއްް ްނެތުމާއި ްމިވާހަކަަތއް ްޤާނޫނުއަސާީސގަިއވެސް އަޅުަގނޑުމެން

ްދިމާވެގެްން ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްކަންތައްތައް ްމިހުރިހާ ނެތުމުންހެން

ނޑަށްްޤަބޫލުކުރެވޭްގޮުތގައިްައޅުަގނޑުްމިއިޞްލާ  1880ޙުްމިއުޅެނީ.ްވީމާ،ްއަުޅގަ

ްހުށަހެޅީްމިވިސްނުމުގެްއަލީަގިއ.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ް

ް

ްމެންބަރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަްތތެރި ްހއ.ްގެ ޝުކުރިއްާޔ.ްއާެދ،ްނިޒާމާބެޭހްނުކުތާއަށް

ްއަޙްމަދުްސަމީރު.ް

ް1885 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްޢިްއޒަތްތެިރްޢިއްޒަތްތެރި ްއަތޮުޅގެ ްށ. ްދެންމެ ްމަނިކުފާނު ްަރއީސް،

ްއިޞްލާޙަްށްްވާހަަކދެއްެކވުން:އަްޙމަދުްަސމީރުް ްހުށަހެޅުއްވި ްޙުސައިން ްޒާހިރު ްމުޙަންމަދު ްލުބްނާ ްމެންބަރު

ްދަންނަވާލަންްް ްމިވާހަަކ ނޑު ްއަުޅގަ ްކުީރގައި ްދެންނެވުމުގެ  1890ތާއީދަށް

ްިޢއް ްނެގީ. ްނުކުތާެއއް ްނިޒާމީ ްެއކަމަނާްބޭނުންވާތީ ްަރީއސް، ޒަތްތެރި

ް ްޤައުމ17ްްީހުށަހެޅުއްވީ ްފާހަަގކޮށްފައި ްއެބަޮއވޭ ްގައި ް)ށ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްދަންނަވާލަންް ްސުވާުލ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެްއގޮތަށޭ. ްސިޔާސަތާ ފުލުހުންގެ

ްބެހޭގޮތުންް ްއުޞޫލުަތކާ ްއަސާސީ ްއަރިހުން ްމަނިކުފާނު ބޭނުންވޭ

ްވާަހކަދެއްކިަފއި ްމިީއކީ ްއެކަްންްވާހަކަދެްއކިއިރު ްނުވާތީ ްކަމަކަށް  1895އޮތް

ްސިޔާސަތެްއް ްބެހޭ ްފުލުހުންނާ ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްއަމުދުން ްއަދި އެގޮތަށް

ްެއއްެޗއްް ްެއއްވެްސ ްއެއާބެހޭ ްދަންނަން. ްުނެވސް ނޑު ްއަުޅގަ އޮތްކަމެއް

ްއެނގިަފއެްއް ްއޮންނަކަމަކަްށ ްައއިސްފަިއ ްއެަބއި ްތެޭރގަިއވެސް ޤާނޫނެއްގެ

ް ްމިކަްނ ްއެހެންވީމަ، ްކުރިއަްށްނެތް. ްމަިނކުފާނު ސާފުކޮށްލަދެްއވާފައި

ްދެްއވާނެް ްރޫލިންގެއއް ްެއއަށް ްިވސްނާވަަޑއިގެން ްހުށަހެޅުމެއްތޯ  1900ގެންދެވޭނެ

ްޖަވާބެްއް ްއެުސވާލަށް ްހީކުރަން.ްއެހެންވީމަ،ްައޅުަގނުޑގެ ްއަޅުަގނޑު ކަމަށް

ްދެއްވާތޯްދަންނަވަން.

ް

ް
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ްޢިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްވާހަކަފުޅުދައްކަމުްންޝުކުރިއްާޔ. ްމެންބަރު  1905ްއޒަތްތެރި

ވިދާޅުެވއްޖެއިންްަޤއުމީްފުލުހުންގެްސިޔާސަތާްބެޭހގޮތުންްައސާސީްސިފައެްއް

ްެއް ްއެހެންވީމަ، ްނެތްކަން. ްވާހަކަދެެކވިފަިއ ްމިތަުނގަިއ ްއުޞޫެލއް ނުވަތަ

ފާސްވެފައިްއޮތްްއެްއޗަކާްތަާޢރުޟުްވަނީކީނޫންްއެގޮތަށްްާމއްދާެއއްްނުވަތަް

ްދެކެީންއިޞް ނޑު ްައުޅގަ ްއެހެންވީމަ، ްކަމުގަިއވިަޔސް. ްހުށަހެޅުްއވި ލާޙެއް

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްއެހެންނަމަވެސް،  1910އެހުށަހެޅުއްވިދާެނކަމަށް.

ްއެހެންވީމަ،ް ްނޫންތޯ. ްނުވަތަ ްއެއްެޗއްތޯ ްފާސްކުރާެނ ްއެއީ ނިންމަވާނީ

ްއަތޮުޅގެް ްށ. ްފުރުޞަތު ްތާއީދުކުރުމުގެ ްެއއިޞްލާޙަށް އަޅުަގނޑު

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްރަމީޒަށްްއަރިވަން.

ް

ްޒާހިރުްްމެްނބަރުްމިލަދުްނމަޑުލުްއުުތރުުބރީް ްމުޙަންމަދު ްލުބްނާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަްތތެރި ްއަތޮޅުެގ ްށ.  1915ްއާދެ،

ްތާއީދުކުރަން.ްާވހަކަެދއްކެުވން:މޫސާްަރމީޒްް ނުޑ ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުމަށް ްހުށަހެޅުއްވި ްދެންމެ ްޙުސައިން

ް

ްމޫސާްްްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަަަތްތެިރ ްއަތޮުޅެގ ްށ. ްހުށަހެޅުމަީކ ްއޮތް އާދެ،ްދެން

ްއޮތްްހުށަހެޅުއްވުެމއް.ްމީގަިއވެސްްިމަވނީްމިބާބުގެް 17ްރަމީޒްްފޮނުއްވާފައި

ްއަންނަް ްއެއަށްފަހު ްއިތުރުކޮށް ްމާއްދާ ްމިވާ ްތިރީަގއި ްގޮުތގައި ްމާއްދާގެ  1920ވަނަ

ްތަރުތީބުކުރު ްމިއޮންނަނީްމާއްދާތައް ްސުރުީޚއަކަްށ ްއަރިމަތީ ްއޭގެ ން.

ްއަާކއިް ް)ނ( ްމިއިންަނނީ ްފައްަޓވާފައި ްއަދި ްހިންގުން ްޚިދުމަތް ފުލުހުންގެ

ްތިް ްދެންމެ ްހުށަހެޅުްއިވ ްދެންމެގައި ްއެހެންީވމަ، ްއެއް. ް)ރ( ދެން

ް ްމިވަނީ ްހުށަހެޅުމުގަިއެވސް ްމިހާރ11ްްުތާއީދުކުރެްއވި ްމާއްދާއަށް. ވަނަ

ްތަރު ްހުރި ްތަޢާރުޟުތައްްމާއްދާ ްމި ްއެހެންވީމަ، ްހިނގާކަމަށްވަންޏާ.  1925ތީބުން

ްކުރިއަށްް ްއަޅުަގނުޑމެން ްގޮތަކަށް ްދިމާނުވާނެ ްގޮތެއް ްފުށުއަރާނެ ނުވަތަ

ްދަްއކަާވް ްހުށަހެޅުމުގެގޮތުން ްމިހުށަހެޅުން ްއެހެންވިމާ، ގެންދަންޖެހޭނީ.

ްއާދެ ްނިންމޭނީ. ްމިގޮެތއް ްމީގައި ްއަުޅަގނޑަށް ްބަލާފައި ،ްވާހަކަައކަށް

ްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ްށ.ްއަތޮުޅގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްރަމީޒް.ް

ް1930 

ްދެންމެްްްމިލަދުްނމަޑުލުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްހުށަހެޅުމަކީ ނުޑގެ ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް.ްއަުޅގަ ްއާދެ،ްޝުކުިރއްޔާ



 74 

ްމުޙަންމަދުށ.ްާވހަކަެދއްކެުވން:ްމޫސާްަރމީޒް ްލުބްނާ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްޙުސައިްންްއަތޮޅުގެ ްޒާހިރު

ކަމަށްްާވއިުރގައިްއޭގެް)ހ(ްއާއިް)ށ(11ްްހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެޅުމުގައިްއެީއްް

ްކަމުގައިް ް)ރ( ްއާިއ ް)ނ( ްހުށަހަޅާ ނޑު ްއަުޅގަ ްފަހަތަށް ްއޭގެ އޮވެަފއި

ްއުސޫަޫލަކުންް ްޖެހޭ ްތަރުތީބުކުރަން ްިމދެން ްދަންނަވަން.  1935އަޅުަގނޑު

.ްއާދެ،ްއަޅުަގނުޑގެްމިހުށަހެޅުމަކީްތަރުތީބުކޮށްލައްވާނީްޢިއްޒަތްެތރިްރައީސް

ްބޮޑަށްް ްވަރަށް ްމިހާރު ްމީހުންނަށް ްދިރިއުޅޭ ްއަތޮޅުަތކުަގިއ އަޅުަގނޑުމެން

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްވާތީެވ ްކަމަކަށް ްއޮތް ްޖެހިފައި ސަމާލުކަންދޭން

ްހިމެނުމަށްް ްމިބައި ްމިމާއްދާ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްހިނދުގައި ފާސްކުރަމުންދާ

ްމީ ްކޮންމެ ނުޑްއަޅުަގނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދެޭކތީ ްބޭނުންާވކަމުަގއި  1940ހަކުވެސް

ްއެންމެް ްރާއްޖޭގެ ްމިހުށަހަޅަނީ ްމިއިޞްލާޙު ްއާެދ، ްއިޞްލާޙެއް. ހުށަހަޅާ

ްދެކުނުގެް ްއެންމެ ްރާއްޭޖގެ ްއަދި ްއަޅުަގނާޑއި ްހިމެނޭ ްއަތޮޅުަގއި އުތުރުގެ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއަޮތޅުެގ ްގއ. ްއަތޮެޅއްކަމުަގިއވާ ްތެރެއިން އަތޮޅުތަުކގެ

ްޢަ ްއަނެއްްމެންބަރު ްއަތޮޅުގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްއަދި ްތާއީދާއި ްޙަަަލީމްގެ ދުނާން

 1945މެންބަރުްލުބްނާްމުޙަންމަދުްޒާހިރުްޙުސައިންގެްއެހީތެރިކަމާްއެްއކޮށް.ްއާެދ،ް

ްއާދެ،ް ްމިިވސްނުމަކީ. ްމިޚިޔާލަކީ ްޚިޔާލެއް ްދެކުނުެގ ްއުތުާރއި ރާއްޖޭގެ

ްއަޮތޅުތަކުް ްރާއްޖޭގެ ްމިހާރު ްޤަބޫލުކުރަންެޖހޭ ްފުލުހުންގެްއަޅުަގނޑުމެން ގަިއ

ްރަށްރަށުގަިއވެސްް ްބައެއް ްއަދި ްދާކަމަށް. ްޤާއިމްކުެރވެމުްނ މަރުކަޒުތައް

ްހުރެފައިް ްއަތޮޅުަތކުަގއި ްމަރުކަޒުަތއް ްުފލުހުންގެ ްތިބޭކަމަށް. ްއެބަ ފުލުހުން

ްމިހުށަހެޅުންް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްއަޅުަގނޑު ްއާެދ، ްރަށްރަށުަގއި  1950ބައެއް

ް ްއާދެ، ްހުށަހަޅާލާނަން. ްގަިއްއަޅުަގނޑު ް)ނ( ްހުށަހެޅުމުގެ ނޑު އަުޅގަ

ގެް)ނ(ްފުލުހުންގެްޚިދުމަތ11ްްްމިއޮންނަނީްފުލުހުންގެްޚިދުމަތްްހިންގުން.ް

ްރީޖަނަލްް ްފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ްރައްިޔތުންނަށް ްފުރިހަމައަށް އެންމެ

ކޮމިޝަނުންްޤާނޫނުގައިާވގޮތުެގްމަތީންްޢައްޔަންްކުރަންވާނެެއވެ.ްދެންް)ރ(ް

ްމިއޮންނަނީ ްފުލުހުންެގްްގައި ްރަށެއްގައި ްކޮންމެ ްދިރިއުޅޭ ްމީހުން  1955ރާއްޖޭަގއި

ްގުިޅގެްން ްމިއަކުރާ ްމިމާއްދާއާއި ްއާެދ، ްހުންނަންވާނެއެވެ. ްލިބެން ޚިދުމަތް

ްއެބައޮތްް ްރަޝީދުވެސް ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ތ.އަތޮޅުގެ

ްމާ ްހުށަހެޅުމާ ްއަޅުަގނުޑގެ ްއެހުށަހެޅުމާ ްހުށަހަޅުއްވާފައި. ބޮޑުްހުށަހެޅުމެއް
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ްއެރަށަާކް ްއޮންނަނީ ްއެހުށަހެޅުމުގައި ްއެހެންނަމަވެސް، ތަފާތެއްނެތް.

ނޑުް ްއަުޅގަ ްތިބެންވާނެަެެއވެ. ްފުލުހުން ްއެރަުށގައި ްވަަރކަށް  1960އެކަީށގެންވާ

ްކޮންމެ ްދިރިއުޅޭ ްމީހުން ްރާއްޖޭގެ ްފުލުހުންގެްްމިހުށަހަޅަނީ ރަށެއްަގިއވެސް

ްޢިޚިދު ްދެން ްއިނގޭތޯ. ްހުންނަންވާނެ ްލިބެން ްރައީސް،ްމަތް ްއޒަްތތެރި

ްމަސައްކަތްް ްދަންނަވާލެވޭތޯ ްސަބަބު ްޖެހުނު ްމިހުށަހަޅަން އަޅުަގނޑު

ްވަރަށްް ްތިބެނީ ްފުލުހުން ްރަށްރަށުގައި ްސަބަބަކީ ްދިމާވާ ްއާދެ، ކުރާނަން.

ްވިސްނުމެއްް ްއަމިްއލަ ްއެމީހުންގެ ްެއފުލުހުންނަކީ ްޚާއްޞަކޮށް ްއަދި  1965މަދުން.

ްޙައް ްކަންތައްަތއް ްދިމާވާ ްއެމީހުންގެްއެމީހުންނަށް ްުނވޭ. ްަބޔަކަެށއް ުލކުރެވޭ

ްތަންފީޒުކުރެޭވް ްކަންތައް ްކުރަންޖެހޭ ްެއމީހުން ްހިންގާ ްއަމުރު މައްޗަށް

ްފުލުހުންގެް ްނުތިބޭ. ްވެރިންނެއް ްއެކަހަލަ ްނުވޭ. ްބަޔަކަެށއް ފެންވަރުގެ

ްމީހުންނެއްްނުތިބޭ.ް ްވެރިންެގްފެންވަުރގެ ްތަންީފޒުކުރުމަށްަޓކައި ކަންތައްތައް

ްހުންނަންޖެހޭނޭް،ްއެހެންވީމަ ްއަތޮެޅްއގަިއވެސް ްކޮންމެ ްމިހުށަހެޅީ ނޑު  1970އަުޅގަ

ްރީޖަނަލްް ްގޮުތގެމަީތން ްޤާނޫނުގަިއވާ ްހިންގުމަށްަޓކަިއ އެމަރުކަޒު

ކޮމިޝަނަރެއްްޢައްޔަްނކުރެވިަފއި.ްއޭރުންްއަތޮޅުގެްކަންތައްަތއްްެއއަތޮޅަކުްން

ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަމެއް ްދިމާވާގޮތުން ްމިހާރު ްއަތޮޅުތަުކެގްހިނގަމުންދާނީ. ގެ

ްކަމެއްް ްހުރިހާ ްނިމިގެން ްހިނގާ ްއެކަމެއް ްހިނގަމުންދާއިރުަގިއ ރަށެއްަގއި

ްގެންދާށޭ.ް ްކުިރއަށް ްއެކަން ްމިއަންނަނީ ްއޯޑަރު ްފުލުހުންގެ ްފަހުގައި  1975ނިމޭ

ްގޮސްފައި.ް ްޯގހަށް ްގޯހުން ްކަންތައްތައް ްމިއޮްނނަނީ ްދާއިރުަގއި އެހިސާބަށް

ކަމެްއގެްވާަހކަްއަަަުޅަގނޑުްދަންނަވާާލްްއާދެ،ްދާދިްމިދާކަށްްދުވަހުްދިމާވި

ްޙުކުމްް ްައރުވާލި ްރަށަކަށް ްއަތޮެޅއްގެ ްމެދުރާއްޖެތެރޭގެ ްއާދެ، ހިތްވޭ.

ްނުގަތް.ް ްބަލައެއް ްއެރަށަކުން ްއޭނަ ްމީހެއް ްއަރުވާިލ ތަންފީޒުކުރުމުެގގޮތުން

ްގެނައުމަށްޓަަކިއް ްއަނބުރާ ްމާލެ ްރަށަކަށް ްއެަެެހން ްއޭނަ  1980ބަލައިނުގަތީމައި

ފަރާތުންްއެންގެވިްޭއނަްމިލީްމާލެްއަންނަްއުޅަނދަކަށް.ްއެުއޅަނުދްްކަމާބެހޭ

ްފޭބި.ް ްއެރަށަށް ްއޭނަ ްޖެއްސިތަނުން ްރަެށއްަގއި. ްއެހެން ްެޖއްސީ އައިސް

ްމީހުންނަށްް ްެއކި ްވަދެ ްޭގގެއަށް ްއެކި ްމީނަ ްފައިބަިއގެން އެރަށަށް

ްއެހެ ްއެރަށުގައި. ްފުލުހުން ްތިބި ްއުޅުުނިއރުވެސް ްމިހެން ނަސްްއުނދަގޫކޮށް

ްތިބިް ްއެތާ ްެނތް. ްވެރިޔަކު ްއަމުރުކުރާނެ ްެއކަމަށް ްތެރޭގައި  1985ފުލުހުންގެ
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ްވަިކް ްއެތަނުން ްއަްނގަިއގެން ްއަންގަން. ްޕޮލިހަށް ްމާލޭގެ ްމިޖެހެނީ ފުލުހުން

ްއެރަށުގެް ްމީހާ ްމިދަންނަވާ ްވަންދެން ްދެދުވާ ްދެރޭ ްނައިްސގެން އަމުރެަެއް

ްއުނދަގޫކޮްށްދުއްތު ްގޭެގއަށްވަދެ ްމީހުންގެ ްގެންދިޔަ.ްޢާންމު ްހަަދމުން ރާކޮށް

ްހުށަހެޅުމަކީް ްހުށަހަޅާ ްއަޅުަގނޑު ްސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި އެހެންވީމަ،ްމިކަމުން

ްމީހަުކް ްއެފެންވަރުގެ ްހުންނަންޖެހޭނެއޭ ްއަތޮޅެްއަގއިވެްސ  1990ކޮންމެ

ްއަސްުލް ްހުށަހެޅުމަކީ ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްމިއީ ްޢައްޔަންކޮށްަފއި. ނަޑއެިޅގެން ކަ

ް ްއޭރުން ްއާދެ، ްދާއިރުގައިްމަޤްޞަދަކީ. ްހިނަގމުން ްއެކަންކަން ވާނެގޮަތކީ

ނޑުމެންނަށްް ްައޅުގަ ްގޮތްތަށް ްތަންފީޒްކުރެވޭނެ ްއެކަންަް ްވަގުތަށް ވަގުތުން

ްހަމައެއާެއކުަގިއް ްއަދި ްޤަބޫލުކުރަނީ. ްައޅުަގނޑު ފަހިވެގެންދާނެކަމުަގއި

ްއަ ްދަންނަވަން ްބާރުލާފައި ްކޮންމެްޅުަގނޑު ްހަމަ ްދިރިއުޅޭ ްމީހުން  1995ރާއްޖޭގައި

ްއާދެ،ްރަށެ ްހުންނަންވާނެކަމަށް. ްލިބެން ްޚިދުމަތް ްފުލުހުންގެ އްަގއިެވސް

ްޝުކުރިއްޔާްވަރަށްްބޮޑަށް.

ް

ޝުކުރިއްާޔ.ްއާދެ،ްދެންމެްތިްހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެޅުއްވުމުންެވސްްހަމަްމިއީްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްބަލައިގަ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްގޮތުަގއި ްހުށަހެޅުމެއްގެ ްއޮންނަ  2000ެނވޭނީ.ްވަކިން

ްގޮުތގަެއްއް ްހުށަހެޅުމެްއގެ ްއަންނަ ްގުޅުަވއިގެން ްހުށަހެޅުމަކާއި އެހެން

ްމިދެންނެީވ،ްހުށަހެޅުންް ްއެހެން ްނުގަނެވޭނެ. ްބަލަެއއް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ްނުވަތަް ްބާބަށް ްއެރުވިފައިވާނީ ްފުރުޞަތު ްހުށަހެޅުމުގެ ްއިޞްލާޙު ނުވަތަ

ްނވީމާ،ްއަޅުަގނުޑމެންްމިބާބުގެްޑްރާފްޓަށްްއިޞްލާޙުްހުށަހެުޅްއވުމަށް.ްއެހެ

ްހުށަހެޅުމާއ17ްްި ްހުށަހެޅުްއވި ްކުރީގައި ްދެންމެ ްފަހަތަށް ްމާއްދާގެ  2005ވަނަ

ް ްމިބާބުގެ ްއިތުރުކޮްށ17ްްއެްއގޮތަށް ްމާއްދާއެއް ްފަހަތަށް ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްމިް ް)ރ( ް)ނ(، ްއެހެންވީމާ، ްޮގތުގަިއވާނީ. ްހުށަހެޅުމެއްގެ ހުށަހަޅުއްވާ

ް)ހ ްވާންޖެހޭނީ ްނޫނިއްޔާްއިންތައް ްެއގޮތުގެމަިތން ްށް. ް)ށ( ްއާއި )

ްމާއްދާެއްއް ްވަިކ ްދެން ްުނގަނެވޭނެ. ްބަަލއެއް ްމި އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

 2010ގޮތުަގއިްއިންނަކަމަްށވަންޏާްަވކިްމާއްދާެއއްްގޮުތގައިްއިންނާނީ.ްނިޒާމާބެހޭް

ްނުކުތާއެއްްމާޭލގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޝީދު.

ް
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ް()ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ

ް

ްމެންބަރުންނަށްްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްހުރިހާ ްބޭފުޅަކު ްއިންނަވާ ްރިޔާސަތުަގިއ  2015ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނޑަްށްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްއަޅުގަ ްދެއްވަންވާނެކަމަްށ ްފުރުޞަތު ްމަތީގައި ހަމަހަމަކަން

ްމީގެް ްއަޙްމަދުްސަމީރު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހއ.ގެ ޤަބޫލުކުރެވެނީ.ްެއއީ

ްއަކުުރްްދެ ްހަމައެކަނި ްހުށަހެޅުްއވުމުަގއި ްހުށަެހޅުއްިވ ްކުރިން ޖަލްސާއެއް

ްއެހެންވީމާ،ް ްބަލައިނުގެންފައިވަނީ. ްއެހުށަހެޅުން ްރިޔާސަތުން ނެތީމާ

ނަޑކަްށް ްއަުޅގަ ްބަލައިގަެނވިދާނެކަމަކަްށ ްހުށަހެޅުންެވސް ްމި  2020މީތީގައި،

ވަނަްމާއްާދެގ17ްްވަނަްާމއްދާއަށްްހުށަހަޅާފައިްމިއޮތީ.17ްްނުފެނޭ.ްއެއީް

ފަހަތަށްްއަންނަްއެއްޗެއް.ްއަްނނައިރުް)ހ(ްއަށާއިް)ށ(ްއެއްަްްނެތިް)ނ(ް

ްމީތިް ްއުސޫލުެގމަތިން ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްޯނވެވޭެނ. ްއެއް ް)ރ( އަާކއި

ްއޭުރެގް ްނުކުެރވޭ. ްޤަބޫލެއް ްއަުޅަގނޑަކަށް ބަލައިގަެނވޭނެކަމަކަށް

ްރަ ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްޞަ ްއިންެނިވ ްއޭރު ްރިޔާސަތުގަިއްޔައުމިްއޔާަގއި  2025އީސް

ްމަނިކުފާނުް ްޔައުިމއްާޔިއން ްރޫލިން ްނެރުއްވި ްއޭުރ ްއެހެންވީާމ، އިންނެވި،

ްއެއްމޭރުމުންް ްމިހުށަހެޅުމަކީވެސް ްފާހަގަކުެރްއވޭނެ ބައްލަވާެލއްވީމާ

ްނުދެކެން.ް ްއަުޅަގނޑު ްހުށަހެޅުމެއްކަމަކަށް ްބަލަިއގަނެވިދާެނ ބަލާއިރުަގއި

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.

ް2030 

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ްމުޙަންމަދުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްތ.އަތޮޅުގެ ްނުކުތާއެއް އާދެ،ްނިޒާމާބެހޭ

ްޝަރީފް.

 2035ް)ނިޒާމާބެހޭނުކުތާ(

ް

ްމިނެީގްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ނޑު ްައުޅގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި
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ްހަމަތަކަކާިއްްދެއްެކވުން:ޝަރީފްްވާހަކަް ްއޮންނަ ްެއކަމެއް ްގެންދަްނވާނީ ކޮންމެކަމެއްެވސް

ްބަލާއިުރގަިއްއިޞްލާުޙެގް ްގޮުތގެމަތިން.ްެއގޮތަށް ްއެްއގޮްތވާ އުސޫލުތަކަާކއި

ް ްމިބާބުގެ ްމިވާގޮަތްށ17ްްގޮތުަގއި ްތިީރގަިއ ްމާއްދާއަށް  2040ވަނަ

ް ްއޭަގއި ްވިދާޅުވެަފއި. ްެއބޮތް ްއެގޮތަށް ނަންބަރ35ްްުއިޞްލާޙުކުރުން.

ްތެރެއިްން ްއިޞްާލޙުގެ ްއެ ްއަެނއްކާ ްހުށަަހޅާފައި ްއިނގޭތޯ. ކަރުދާހުގައި

ްއެހެެންއް ްއިޞްލާެޙއް. ްމިއޮތީ ްއަެނއްާކވެސް ްފަޅާގޮތަށް އިޞްލާޙު

ްދެްން ްނުެގނެވޭނެ. ްއިޞްލާޙެްއ ްއެހެން ްފަަޅއިެގން ްއެކުރި ނުގެނެވޭނެ.

ްނުވެް ްއެހެނެއް ްފަޅާފައި. ްއިޞްާލޙު ްޭއގެންވެސް ްއެކަމެއް.ްއަނެއްކާ  2045ޭވނެ

އެކަންްއޮންނަންޖެހޭނެްގޮތަކީްމިޑްރާފްޓްގަިއްއޮްތ،ްޑްރާފްޓަްށްއިޞްލާެޙްއް

ްއަކުރަާކިއް ްއޮްތ ްއެޑްރާފްްޓގައި ްކަމަށްވަންޏާ ްބޭނުންފުޅުވާ ހުށަހަޅަން

ްޭއެގް ްނުވަތަ ްިއޞްލާޙުކުރެވިދާނެ. ްައކުރު ްއެ ްއިޞްލާުޙ، ްެއ ގުުޅވަިއގެން

ް ްއިތުރުުކރަން ްމާއްދާއެއް ްކަރުދާހުގަިއްފަހަތަށް ްމި ްހަމަ ވެއްޖެއްޔާ

ްކުރިް ްމިހާރު ްއިތުުރކުރާށޭ. ްމާއްދާއެއް ްފަހަތަށް ްމިމާއްދާގެ  2050ބުނަންޖެހޭނެ

ްއިޞްލާޙުް ްއެހެނެއް ްއަނެކަތިން، ްއަނެަކތިން ްެއކަތިން ފަޅައިގެން

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއެހެންވީމާ، ްނުކުރަން. ްޤަބޫލެއް ނޑު ްއަުޅގަ ގެންދެވޭނެކަމަށް

ްަތއްްބައްލަވާދެްއވާ.ރައީސްްރަނގަޅަށްްމިކަން

ް

ް2055 

ްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްެދ ްނުކުާތއެްއ ްނިޒާމާބެހޭ ްދެންމެަގއި ްއާދެ، ޝުކުރިއްާޔ.

ަްވެސްްިވސްނާފައިްއަދިްއަުޅަގނޑުެވސްްމީެގް މެންބަރުްދެއްކެވިްވާހަކައަށް

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެ ްބަލާލާފައި ްހުށަހެޅުން ްމިއޮތް ކުރީަގއި

ްދެން،ްއި ްކަމެްއތޯ. ްކިހިނެއްާވ ްމިީއ ޝާރާަާތްކޮށްލިން

ް ްނިންަމންޖެހެނީ ނޑަްށވެސް ްއަުޅގަ ްވިސްާނފައި  37ް2060އެވާހަކަފުޅުަތކަށްެވސް

ްނޫންކަމަށް.ް ްއިޞްާލޙެއް ްހުށަހެޅޭނެ ްިއޞްލާޙަކީ ްމިއޮތް ްސަފްޙާަގއި ވަނަ

ް ްދެން 36ްްއާދެ، ްމިއޮީތ ްއޭަގއި ނޑުމެންނަށް ްައުޅގަ ވަަނ17ްްަގއި

ަގއިްމިްހުށަހަޅުއްވަނީ.35ްްވަނަްމާއްދާްިއޞްލާޙުކުރުމަށ17ްްްމާއްދާގެ،ް

ް 36ްްއޭގެފަހުން ްމިބާބުގެ ްވިާދޅުވަނީ، ްމި ްގޮތުަގިއ17ްްަގއި ްމާއްދާ ވަނަ

ް ްއިތުރުކުރުމަްށފަހު ްމާއްދާެއއް ްއިޞްލާޙު.  2065އަންނަްތިރީގައިިމވާގޮތަްށ
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ްހުށަހަޅުއްމާ ްމި ްދެކަމެްއގަިއ ްތަފާތު ްމިއި ްތަރުތީބުކުރުމަށް. ވަނީ.ްއްދާއަށް

ްލ.އަތޮުޅެގް ްދެން ްމިއޮތީ. ްބަލަިއގެންފައި ްއެ ްއަުޅަގނޑު ްމަތިން އެގޮުތގެ

ްނަންަގވާތީ،ް ްނުކުތާެއއް ްނިޒާމާބެހޭ ްމަނިކު ްމުާސ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްނުގެންދެވިްއާޔް ްކުރިއަށް ްކޮންމެހެން ްއިތުރަްށ ްދެން އެމައްސަލަ

ްކޮ ްއަުރަވފާނަން ްފުރުޞަތު ްެއކަމަކު، ްރަނގަޅީ.  2070ންްއަޅުަގނޑަށް

ްވާހަކަެއއްތޯްޮއޅުންފިލުވާލުމަށް.ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްެއމައްސަްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުސާ ނޑު ްއަުޅގަ ްނޫން.ްރައީސް، ްވާހަކަަދއްާކކަށް ްލަިއގައި

ްހުށަހެިޅގެންދާއިުރގަިއްްްްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމިބާބު ްިޚދުމަތްތަކުގެ، ްސަލާމަތީ  2075އެހެންނަމަވެސް،

ްބޮ ްދިފާޢުކޮށްްމިފެންނަނީ ްސަުރކާރު ްނުވަތަ ްޚިދުމަތްތައް ްސަލާމަތީ ޑަށް

ްވާހަކަތަެކްއް ްދިފާޢުކުރުމަށް ްކޮށްފާނެކަމެއް ްޚިދުމަތްތުން ްސަލާމަތީ ނުވަތަ

ދެއްކުމަށްްމިއަދުގެްވަގުތުްިގނައިންްމިދަނީ.ްމުޅިންްނުގުޅޭްވާހަކަތަްއވެްސް

ްައޅުަގނޑުމެން ްފެނޭ ްއަޅުަގނޑަށް ްއެހެންވީމާ، ހަމަްްއެބަދައްަކވާ.

ްފުރުޞަތުް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްބާއްވަން. ްވަގުުތކޮެޅްއ  2080ވާހަކަދަްއކާނެ

އެބަލިބޭްފަސްމިނެޓްްފަހުންްވާހަކަދައްކަން.ްއެހެންވީމާ،ްމީަގއިްކޮންމެހެންް

ްސަލާމަތާއިް ްވާހަަކއާިއ،ްސިފައިްނގެ ްސިފައިންގެ ްރަށެއްގެ ްމިވެނި ްކުރީ މާ

ްބަ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްއެހެންވީމާ، ްމިދަންނަވަނީ.ްފުލުހުންނާއި، ެޔޭކ

ްދަންނަވާލީ.ްޝުކުރިްއާޔް ްހަމަ ްޑްރާމާއެއްދާތީ ްއެކަހަލަ ްބޮޑަށް އަޅުަގނޑަށް

 2085ްއިނގޭތޯ.

ް

ް

ޝުކުރިއްާޔ.ްއާދެ،ްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުންނަށްްވާހަކަދެއްކުމުގެްފުރުޞަތުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްެއވިދާޅުިވހެން ްއެހެންވީމާ، ްލިބިވަަޑިއގަންނަވާނެ. ްއަދި ދެންމެް،

ްކުރުކޮށްލުންް ްވީާހވެްސ ްވާހަކަ ްެއވިދާޅުވިހެން ްމެންބަރުވެސް  2090ޢިއްޒަތްތެރި

ްނުކުތާެއްއް ްނިޒާމާބެހޭ ްދެން ްުމހިންމުހެން. ްހީވަނީ އަޅުަގނޑަްށވެސް

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަްތތެރި ްތ.އަތޮުޅގެ ްއެބޮތް، ްނަންަގވާފައި އަނެއްާކވެސް

ްޙަސަންްޢަފީފްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.
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ްކުތާ()ނިޒާމާބެހޭްނު

ް2095 
ް

ްދަންނަވާލަންްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙަަސންް ްހަަމ ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްލިޔުމަށްްްފީފްްވާހަކަެދއްކެވުްނ:ޢަ ްެއޮއންނަ ްއޭަގއި ްހުށަހެޅޭއިރުގައި ްއިޞްލާޙު ްމި ބޭނުންވަނީ

ްގެންަދވަންޖެހޭނީ.ް ްގޮތަކަށް ްޮއންނަ މިތަނުގަިއްބައްލަވަންޖެހޭނެ.ްލިޔުމުަގއި

ްމާނައަީކް ްއޭގެ ްހުށަހެޅެންޏާ ްއިޞްލާޙު ްބަދަލުކޮށްެގން ްއެިލޔުން  2100އަނެއްކާ

ްމިތަނުގަިއް ްގެެނޭވނީ ްއަނެއްާކ ްއިޞްލާޙު ްއިޞްލާަޙށް ްހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު

ް ްއެހެންވީމާ، 35ްްއިނގޭތޯ. ްމިއޮތީ ްކަރުދާހުގައި ްމާއްާދ17ްްަވނަ ވަނަ

ްއެހެ ްދެން ްއިޞްލާުޙކުރުން. ްިމވާގޮތަށް ްތިރީގައި ްއަނެއްާކ ްޮއވެފަިއ 17ްން

ްއެް ްހަމަ ްކިހިެންއތޯ ްއިޞްލާެޙއް ްއިތުރު ްދެން ްމާއްާދގޮތުަގއި ވަނަ

ްލިޔުއްވާފަިއް ްއެޮއތީ ްއެހެންވީާމ، ްހުށަހަޅުއްވާނީ. ްމެންބަރުން  2105ޢިއްޒަތްތެރި

ްއިތުރުކޮށްފަިއ.17ްްމިބާބުގެް ްމާއްދާ ްިމވާ ްތިީރގައި ްޮގތުގައި ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްދެމާއްދާ، ްއެހެންވިމާ، ްްދެން ްދެބައި ްގޮތުަގިއ17ްްމި ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްހަަމް ްެދއްވަންޏާ ްއިޚްތިޔާރު ްބަދަލުކުރުމަށް ްމިލިޔުން ްދެން ނުބޭއްވޭނެ.

ްއިޞްލާޙުަތްއް ްހުށަހަޅުއްާވ ްދެއްވަންޖެހޭނެ ްބޭފުޅުންނަށްވެސް ހުރިހާ

ްއެއްެޗްއް ްހުށަހަޅާ ްމިތަނަށް ްހިއެއްނުވޭ ނޑަކަްށ ްއަޅުގަ  2110ބަދަލުކުރުމަށް.

ްޖަލްސާ ްކުިރއަކުްންމިމަޖިލީހުގެ ްީމގެ ްބަދަލުކުރެވޭގޮތަށް ގަިއ

ްޢަމަލުކުރައްވާފަަކއެއްްނެތް.

ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިޞްލާޙު ްމި ްއާދެ، ްއިޞްލާުޙ36ްްޝުކުރިއްާޔ. ްޮއތް ްސަފްޙާގައި  2115ވަނަ

ްމިވާހަަކްފާހަގަކުރިްނ.ްދެންނެވިްން ނޑު ްައޅުގަ ހުށަހެޅުއްވުމުެގްކުރިންެވސް

ްހުށަހެޅިގެން ްއެ ްއަދި ްއެހެންބޭފުޅަުކް، ްފަހުންވެސް ްދިޔަ ްލިބިގެން ތާއީުދ

ްއެގޮތަްށް ްއޭރު ނޑު ްއަުޅގަ ްދެން ްނުކުަރއްވާ. ްފާހަަގއެއް އެކަމެއް

ްއެކަމަްށް ްމެންބަުރން ްިޢއްޒަތްތެރި ްއަނެއްކާ ްމިހާރު ނަޑއަޅާފައި ކަ

ނަޑއެޅުމަީކް ްކަ ްގޮތަކަށް ްއެހެން ްއަނެއްކާ ްފެށީމާ،  2120އިޢުތިރާޟްކުރަން

ްނުވާ ނޑުްރަނގަޅުކަމަކަށް ްއަޅުގަ ްއިަހށް ްފުރުޞަތުގައި ްމި ްެދން ނެ.
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ްޢިއްޒަތްތެިރް ްށ.އަތޮޅުެގ ްއޮތީމަ ްއެިދަވޑަިއގެންފައި ްނުކުތާއަކަށް ނިޒާމާބެހޭ

ްމެންބަރުްލުބްނާްމުޙަންމަދުްޒާހިރުްޙުސައިންއަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް2125 
ް

ްިޢއްމިލަދުްނމަޑުލުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްރޭަގއިްޝުކުރިއްޔާ ްަރީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީސް. ޒަތްތެރި

ްއަޅުަގނޑުް

ްޑްރާފްޓިންގްްލުބްނާްމުަޙންަމދުްޒާހިރުްޙުަސއިންް ްމި ްހިންގުމުަގއި ްއުސޫލުން ްލާމަރުކަީޒ ްހަނދާންވާގޮތުން

ްެއީއްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިޞްލާޙުުކރެއްވުން. ްކުށެއް ްމިއޮތް ްާމއްދާއަްށ ްދެވަނަ  2130ކޮމިޓީއަށް

ް ް)ހ( ްމިމާއްދާގެ ްމިބާބުގެ ްތަަނކަށް ްބަދަލުކުރެވުނ1ްްުއޮތް އަަަށް

ްރައީްސއަްށް ްިޢއްޒަތްތެިރ ްެއވާހަކަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ފްލޯރގައި.

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްއިތުރަްށ ްޭއގެ ްއަދި ްކޮންމެހެންވެސް. ްބޭނުންވީ ދަންނަވާލަން

ްހޯދައިީދ،ް ްކަންތައްަތކެއް ްބަޔަކަށް ްަވކި ްޙމާޔަްތކޮށް ްަބޔަކު ރައީސް،ްވަކި

ްކުރާހެނެްއްއެކަ ްމީަހކު ްއެްއވެސް ްމިތާ ްެކމްޕޭނެއް ްކަހަލަ ްެއްއވެސް  2135ހަލަ

ްއަބުރަްށް ްމެންބަރުންގެ ްހިއެއްުނވޭ.ްއެހެންވީމާ،ްޢިއްޒަތްތެރި އަޅުަގނަޑކަށް

ްގޮތުްން ްއުނދަގޫުކރުމުގެ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްނޫނީ ހުތުރުވާގޮތަށް

ްރަ ްއަުޅަގނޑަށް ްވިާދޅުނުވިްއޔާ ްބަސްބަސް ްމިތަނުގައި.ްއެކަހަލަ ނަގީޅ

ްޝުކުރިއްާޔ.

ް2140 

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ްއާދެ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާެއއްްނ.އަތޮުޅގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަުރްޠާރިޤް.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް2145 

ްދަްމިލަދުްނމަޑުލުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްންނަވާލަންްޝުކުރިއްާޔ

ްގެންދެވިްއާޔްްމުޙަްނމަދުްާޠރިޤްްވާހަކަެދއްކެުވން: ްކަްނ ްކޮށްފައިހުރިގޮތަށް ްަކންތައް ްކުީރގައި ްމީގެ ބޭނުންވަނީ،

ްދިމާވާް ްމިހެން ްމީގެކުރީގަިއވެސް ްފެނޭ. ނަޑށް ްއަުޅގަ ރަނގަޅުވާެނކަމަށް



 82 

ްއެހިސާބުންް ްގެންދަވާފަިއ ްހިސާބަށް ްެއހުމާއި ްވޯޓަށް ްހަމަ މައްސަލަތައް

ްމިހާރުންްވޯ ްއެހެންީވމާ، ްހުރީ. ްފާހަގަކުަރއްވާަފއި ްއެްއޗެހި ްނޭހޭނެ  2150ޓަށް

ްނިންމާލުމުގެް ްހުށަހަޅާ ްއިޞްލާޙުތައް ނޑުމެންނަްށ ްއަުޅގަ ފެށިގެން

ްދޫކޮށްލުންް ްނިންމުމަށް ްގޮެތއް ްއެކަމަށް ްއެހިާސބުން ްދެއްވާފައި ފުރުޞަތު

ްރަނގަޅުވާެނކަމަށްްފެންނާތީްއެވާހަކަްދަންނަވާލީ.

ް

ް2155 

ނޑަްށްްންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތު ްއަުޅގަ ްޚިޔާލެްއކަމަށް ްރަނގަުޅ ްވަރަްށ ްއާދެ، ޝުކުރިއްާޔ.

ް ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްމިޮއްތ36ްްޤަބޫލުކުރެވެނީ. ްސަފްޙާގައި ވަނަ

ްނުނިންމާނަން.ް ްގޮތެއް ްއަދި ްބެހޭގޮތުން ްއިޞްލާޙާިއ37ްްއިޞްލާޙާއި ަވނަ

ްނިންމައިފި ްމިހާރު ްއެހެންނަމަވެސް ްހުށަހެޅުްއިވްބެހޭގޮތުން ްއެ ން.

ް ްދެން ްނުގަންނަން. ްބަލައެއް ްއޮްތ38ްްއިޞްލާޙެްއކަމަކަށް  2160ޞަފްޙާގައި

ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްއަރުވަްނކަމަށް. ްފުރުޞަތު ްހުށަހެޅުން އިޞްލާޙު

ތ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދު،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެްއް

ްހުށަހަޅުއްވާ.

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް2165 

ްދަންނަވަްންްޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްްކޮޅުމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ްަރއީސްއަށް ްޢިއްޒަތްތެރި

ަެއްެކވުން: ްކުރިން.ްްރަޝީދުްވާހަކަދެ ްދެންނެުވމުގެ ްއަޅުަގނޑު ްވާހަކަެއއްަކން، ްކޮން މިއުޅެނީ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްބާބަްށ ްމަޖިލިސްގެ ްަރއްޔިތުންެގ ްެއއީ ްއެހެން ބައެއްފަހަރު

ްއިޞް ްމިތަނުންްހުށަހެޅި ްއެ ްއިތުރުވެގެްނ ްއެއް ް)ނ( ްއޭަގިއ ލާޙެއް.

ްލުބްނާް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްށ.އަތޮޅުގެ ްއެއްލާލީ. ްނަގާ  2170ބޭރުކޮށްލީ.

ްއެހުމުެގް ްވޯަޓށް ްއެއީ ްއެހެންވީމާ، ްެއއްލާލީ. ްނަގާ ވިދާޅުވާހެން

މަރުޙަލާގައެއްްނޫންްއެކަންްުކރީކީެއއް.ްއެހެންވީމާ،ްފެއިލްުކރައްވާްެއއްެޗްއް

ްަވަަޑަިއގަތިްއާޔްފެއި ްކުރިޔަށް ްބާްއވާފައި ްެއއްެޗއް ްާބއްވަންޖެހޭ ލްކޮށްފައި.

ްބޭރު،ް ްމިތަނުން ްމީގެ ްއަނެއްކާ ްފަހުން ްއެހެންނޫނިއްޔާ، ރަނގަޅުވާނީ.

ްވަރަށްް ްެއހުން ްވޯޓަށް ްއެްއޗެއް ްދަްއކަިއގެން ްވާހަކަތަެކއް  2175ކޮންމެވެސް
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ްޢިްއޒަ ްެއގޮތަށް ްރަނގަޅީ ްައޅުަގނަޑށް ްއެހެންވީމާ، ްރައީްސްކައިރި. ްތތެރި

ްކުރިއަށްްގެްނގޮސްަްެދއްިވއްޔާ.ްޝުކުރިއޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.

ް

ް

ްިއޙްތިރާމްކުރަން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވާހަކަފުޅަށް ްދެއްެކވި ްމެންބަރުވެސް ްޢިްއޒަތްތެރި  2180އާދެ،

ްކުރިޔަްށް ްދެންެނވިޮގތަށް ްކުީރގައި ނުޑ ްއަުޅގަ ްދެން އެހެންނަމަވެސް،

ްގެންދާނަަަން.ް ްމިއޮްތ38ްްވަަންއިޞްލާޙަށް،38ްްދެން ްަޞފްޙާގައި ވަނަ

ްހުށަހަޅުއްާވް ްއިޞްލާުޙ ްއެ ްގެންދަވާނެކަމަށް ްއަނބުރާ އިޞްލާޙު

ސ.އަތޮުޅގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްޠާހިރުްއެބައޮތްްވިދާޅުވެފަިއ.ް

 2185ްްއެކަންްރިޯކޑަށްޓަަކއިވެސްްޔަީޤންކޮށްލަދެއްވުމަށްްައޅުަގނޑުްދަންނަވަން.

ްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ނުޑ17ްްޝުކުރިއްާޔ ްއަުޅގަ ް)ށ( ްާމއްދާގެ ްވަނަ

ްހުށަހަޅާފައިވާްއޮތްްއިޞްލާޙުްއަޅުަގނޑުްއަނބުރާްގެނެްއިސން.ްޠާހިރުަުްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ްހުށަްޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރި ްއިޞްލާޙު ްކަުރދާހުގެ ްއެ ްހަމަ ްމެންބަރެއްެގްޝުކުރިއްާޔ. ހަޅުްއާވ

ްހިމެނިފައިް ްނިޒާރުވެސް ްމޫސާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްވ.އަތޮުޅގެ  2190ގޮތުަގއި

ނުޑ،ް ަުގަ ްއަޅު ްމެންބަރުވެސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެ ްއެހެންވީމާ، އެބަޮއވޭ.

ްފުރުޞަުތް ްއަުޅަގނޑު ްނިޒާރަށް ްމޫސާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ވ.އަޮތޅުެގ

ް ްމިއޮތ38ްްމިއަރުވަނީ ްޞަފްޙާގައި ްއޮްތްްވަނަ ްހުށަހަޅުއްވަން އިޞްލާޙު

ްޠާހިރުް ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްސ.އަތޮުޅެގ ްމެންބަރު، އެއް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްތިަޔ ްއެހެންވީމާ، ްވިދާޅުވެއްޖެ. ްގެންދަވާކަމަށް  2195އަނބުރާ

ްމެންބަރުްކިހިނެއްތޯްހައްދަވަނީްސާފުކޮށްލަން.

ް

ްއެހެންވީމާްައނބުރާްނެގީްއިނގޭތޯ.ްއަޅުަގނުޑވެސްްލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޫމސާްނިާޒރުްފެ

ްވާހަކަެދއްެކވުން:ްއިްބރާހީމް
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 2200ވަނަްސަފްާޙގައިްޮއތްްއިޞްލާޙު.39ްްޝުކުރިއްާޔ.ްދެންްއޮތްްއިްޞލާޙަކީްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްހުށަހަޅުއްާވް ްނަޢީމް ްޔޫސުފް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެިރ ްވ.އަޮތޅުގެ އެއީ

ްއިޞްލާޙު.ް

ް

ްަރއީސް.ްްރުްޔޫސުފްްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަ ްައޅުަގނުޑ11ްްޢިއްޒަތްތެރި ްއަރިމަތީްސުރުީޚއަށް ްމާއްދާގެ ްަވނަ

ްއިޞްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމިއޮތީ. ްހުށަހަޅާފައި ްއިޞްލާޙެއް ްފުރަތަމަ ްޤާނޫނީްޣަލާޙަީކ،  2205އިރު

ްތަބާނުވުން ްއެއަމުރަށް ްނުކުރުމާއި .ްއާދެ،ްޑްރާފްޓްަގިއްމިއޮންނަނީ،ްއަމުރު

ްޤާނޫނީޣަ ްައޅުަގނުޑްއަމުރުްއިރު ްއެހެންވީާމ، ްޢަމަލުނުކުރުން. ތަކަްށ

ްކޮމިޓީެގް ްޑްރާްފޓް ްގެންނަންޖެހޭނެއޭ. ްދެކޮުޅވެްސ ްމީގެ ހިތަށްއެރީ

ްމިހާރުންް ްމިޤާނޫނުއަސާސީައކީ ްައބަދުވެސް ްމިވިދާޅުވަނީ މުޤައްރިރު

ްކަންަތްއް ްގިނަ ްވަރަށް ްުމއްދަތަކަށް ްދިގު ްނޫނޭ. ްއެއްެޗއް ްހަދާ  2210މިހާރަށް

ްވިސްާންއެކުެލވޭގޮ ްއެިވސްނުމަށް ްއެހެންވީމާ، ްެއއްެޗކޭ. ްހަދާ ތަށް

ނުޑްމިގޮތަށްްިއޞްލާޙުްހުށަހެޅީ.ްެދންްހަމަްއެކަާމް ރިޢާޔަތްކޮށްފައިްއަުޅގަ

ނޑުް ްވަނަްމާއްދާއަށްެވސްްހުށަހަޅާްއިްޞލާޙު..11ްގުިޅގެންްއަުޅގަ

ްހުށަހަޅުއްވައިެދއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިޞްލާުޙވެސް ްއެ ްއާދެ، ްއެދެން، ވަަނ47ްްވުން

 2215ްޞަފްޙާގައިްއޮތް.

ް

ްވަނަްމާއްދާއަށްެވްސ11ްްރުޚީއަށްްގެނެވުުންބަދަލާއިްގުޅިގެންްއަރިމަތީްސުްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޔޫސުފްް

ްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްދަންނަވާލާނަން. ްއިޞްާލޙު ްހުށަހަޅާ ްމާއްދާއަްށ11ްްއަޅުަގނުޑ ަވނަ

ފަރާތަކުންްސަލާމަތީްޚިދުމަތްތަކުަގއިްހިމެނޭްްއވެސްްއެްހުށަހަޅާްއިޞްލާޙު.ް

 2220އެްއވެސްްމީހަކަށްްޣައިުރްޤާނޫނީްއަމުރެއްްކޮްށގެންނުވާެނއެެވ.ްއަދިްއެަފަދް

ްޚިދުމަތްތަކު ްސަލާމަތީ ްއަމުރަކަށް ްމީހަުކްއެްއވެސް ްއެއްވެސް ްހިމެނޭ ގައި

ްޝުކުިރްއޔާ.ްވެގެންުނވާނެެއވެ.ތަބާ
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ްގޮުތަގިއްޝުކުރިއްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިްޞލާޙެއް ްެއއް ްއެއީ ްިއޞްލާޙު ްދެ ްއެ ާޔ.

ްއިުޢތިރާޟްކުރަްއާވް ްއެއީ ްތައްޔާރުކުރުްނ، ްކަރުދާސް އަޅުަގނޑުމެން

 2225ްކަމެއްތޯ.ް

ްހަމަްއެންމެްރަނގަޅުގޮތެއްްިތއީްއިނގޭތޯ.ްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޔޫސުފްް

ްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ްރ.އަތޮުޅެގްޝުކުރިއްޔާްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު، ްތާއީދުކުރައްވާ ްއިްޞލާޙަށް ްއެ ްއާދެ، .

ްނެތް.ް ްަވަޑއިގެން ްމިވަގުުތ ްއާޠިފް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

 2230ްވ.އަޮތޅުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްނިޒާރު.

ް

ނުޑގެްއަޚްްވ.އަޮތޅުގެްޢިްއޒަތްތެފެލިދެއަޮތޅުްމެންަބރުްމޫސާްނިާޒރުް ްރިްމެންބަރުްޔޫސުފްްާއދެ،ްދެންމެްއަޅުގަ

ްތާއީދުކުރަން.ްްވާހަކަެދއްެކވުން:އިްބރާހީމްް ނޑު ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙަށް ްދެ ްހުށަހެޅުއްވި ްއެ ނަޢީމް

ްޝުކުރިއްާޔ.

ްމެންބަރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއަޒތްތެރި ްރ.އަތޮުޅގެ ްިއޞްލާޙަކީ ްއޮތް ްދެން  2235ޝުކުރިއްާޔ.

ްއެ ްއިޞްލާޙު. ްހުށަހަޅުއްވާ ްވަޙީދު ްޢިއްޒަތްތެިރްޢަލީ ްެއ ހެންވީާމ،

ްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.

ް

ްރައީސް،ްއަޅުަގނޑުްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްްގެއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.ްޢިއްޒަްތތެރި 12ްްިއޞްލާޙަކީ

ްހުށަްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ް)ހ(ްއަށް ްމާއްދާގެ ްއިޞްލާޙެއް.ްހަމަހަމަކޮްށްޢަމަލުކުވަނަ  2240ރުން.ްހަޅާ

ްޢަމަލުކުރާންވާނީްް-12 ްމީހުން ްހިމެނޭ ްޚިދުމަތްތަކުަގއި ްސަލާމަތީ )ހ(.

ްތަފާތުކުރުމެއްނެިތް ްމެދުގައި ްޖަމާޢަތްތަކުގެ ްމެދުގައްާޔއި ފަރުދުންގެ

ހަމަހަމަކަމާއެކުްއިސްލާމީްިރެވތިްއަޚްލާޤާިއްއިންސާނީްޝަަރފާއިްމީހުންެގް

ްމިފަހަ ްހިތައިގެންނޭ. ްޙުރުމަތްތެރިކޮށް ްިމްޤަދަރަށް ނޑުެގ ްައޅުގަ ރުވެްސ

ްބައްލަވަމުންް ްމިހާރު ްއަތްޕުޅުަގއި ްތިޔަބޭފުޅުންގެ ްހަމަ  2245އިޞްލާޙަކީ

ް ްެއއީ ްއޮންނާެނ. ްޕޭޕަުރގަިއ ނުޑ41ްްތިގެންދަވާ ްއަުޅގަ ްއެީއ. ްޕޭޕަރު ވަނަ

ްފެންނަންް ްރީތިކޮްށ ްވަރަށް ްިއންނާނެ ްޢިބާރާތް އިތުރުކޮށްލި
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ްއަންޑަރލައިްނކޮށްލާ ްއިސްލާމީ، ްެއީއ ްއެކުެލޭވްައކ4ްުފައި. ްަމއްޗަށް ރުގެ

ް ްރިވެތި 3ްްލަފްޒަކާިއ، ްއަޚްލާޤާިއ، ްލަފްޒަކާިއ، އަކުރުެގ4ްްައުކރުގެ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއިތުުރކުރުމަީކ. ްައޅުަގނުޑގެ ްމިއީ ްލަފްޒެްއ. ްއެކުލެޭވ  2250މައްޗަށް

ްިމް ްމިއުޅެނީ ްހާމަކޮށްލަދޭްނ ްއިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ްހަމަ ތިޔަބޭފުޅުންނަށް

ް ްމިބުނާ ްސުރުޚީަގއި ްމީގެދަށުންްއަރިމަތީ ްޢަމަލުކުރުން. ހަމަހަމަކޮށް

ކީއްތޯޭއވާނީްައޅުަގނޑުމެންްެއހެންްގޮތަކަށްްބުނާނަމަްސަލާމަތީްޚިދުމަތްދޭް

ްހިންގަވާށޭ.ް ްނުދައްަކމާ ްވާަހކަ ްމާީޒގެ ްއޮތްތާނގައި. ްކުރިއަށް ފަރާތްތަކުން

ްބުނާނަމަް ްއެހެްނގޮަތކަށް ްބޭނުންކުރިއްޔާ، ްއަޚްލާްޤ ްރިވެތި  2255އިސްލާމީ

ް ްދަންނަވާލާނަން.ްރިވެތިްރަސޫލާގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްމާނަ ޙަދީޘެއްަގިއވާނެ.ްޭއގެ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްިމީއ ްޢަމަލުތަކޭ. ްއަުހލުވެރިންގެ ްުސވަުރގޭގެ އަޚްލާޤަކީ

ްދެކޭގޮުތގަިއް ްއަުޅަގނުޑ ްމިއުޅެނީ. ްދަންނަވާެލޭވތޯ ކުރުގޮެތއްަގއި

ްނުދާނެ.ް ްެނއްިޓގެނެއް ްއެްއވެްސކަމެްއގައި ްހަމަ ްޙަދީޘުން ޤުރުޢާނާއި،

ްމައްޗަްށްކޮ ްޭއގެ ްޙަދީޡުން ްމަގުދައްކާނެ. ްޤުރުޢާނުްނ  2260ންމެކަމަކަށްވެސް

ްމިވާހަަކް ްައޅުަގނޑު ްރައީްސ، ްިޢއްޒަތްތެރި ްއަލިައޅުވާލަދޭނެ. އިތުރު

ދަންނަވާލަންްމިޖެހުނީްސަބަބުތަކެއްްނެތިެއއްްނޫން.ްޖަމާޢަތާއިްފަރުދުންެގް

ށްްތިޔަބޭފުޅުންެވްސްމެދުގައިްހަމަހަމަކަންްގެންގުޅެންޖެހޭނެްގޮތެއްގެްމައްޗަ

ްއެންމެކައިރިްން ްއޮތީމަ. ްމައްސަލަ ނުޑގެ ްައުޅގަ ްވާހަާކގައި ްދައްކާ ތިޔަ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްހަމަ ްބޭުނންވަނީ ްދަންނަވާލަން  2265އަޅުަގނޑު

ްތެޭރގަިއް ްމިމަޖިލިސްގެ ްުޙރުމަތްތެރިވެގެންާވ ްމި ްބަިއވެރިާވ އެންމެން

ްމ.އަތޮޅު ްއަެޚއްކަުމގައި ްޝަފީޤްގެްއަޅުަގނުޑގެ ްއަްޙމަދު ްޢިްއޒަތްތެރި ގެ

ްއިންސާނީް ްފަރާތުން. ްޚިދުމަތްދޭ ްަސލާމަތީ ްމިތަނުގެ ގަިއކޮުޅގައި

ްގޮތަަަކަްށް ނޑޭކަހަަލ ްޙުރުމަތްކެ ްޤަދަރާއި، ޝަރާފަތާއި،

ނުޑް ްއަުޅގަ ްވަުގތު ްއުޅުނު ްބައްދަިއގެން ްގޮތަަކށް ނޑުމުސާރަެއއްކަހަލަ  2270ބަ

ްކޯޓަ ްެހކިދޭނަން ނޑު ްއަޅުގަ ްދުށީމު. ްމިހިރީްލޮލުން ނުޑ ްއަުޅގަ ށްދިޔަސް.

ްހެކިވެްސް ްއަުޅަގނޑު ްކަމަށްވާނަމަ ްވަޑަިއގަންނަވާ ްކޯޓަށް ްކެރިގެން. ހަމަ

ްއެތެރޭަގިއް ްމިތާނގެ ްމިހީކުރަނީ ނޑުވެސް ްއަުޅގަ ްއެކަމަކު، ދޭނަން.

ްޝަރީޢަތަށްދާް ްކަންތައްަތކަީކ ްހިންގާ ްތެރޭަގިއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ
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ްއެހެންނަމަވެ ްނޫންކަަމށް. ްއެބޭފުޅަްށްކަންތައްތަެކއް  2275ސް،

ްދޭނަން.ްް ްއަުޅަގނޑު ްޮގސްފިކަމަށްވެއްޖެނަމަ ކެރިވަަޑިއގަންނަަވއިގެން

ްއެއީައކީް ްުދށީމު ްލޮލުން ނޑު ްއަުޅގަ ްަކިއރީގައި. ްއެންމެ ްހުރީ އަޅުަގނޑު

ްއަމުރަށްް ްަރީއސްގެ ްނޫން. ްކަމެއް ްކުެރިވެގންވާނެ ްޙާެލއްަގއި އެްއވެސް

ް ްޖެހޭނީ ްެއަކމަކު، ްއެންގިދާނެ. ްގަާވއިދުަގިއްނުކުންނަން އިޙްތިރާމާއެުކ

ްދެންް ްކިޔަމަްނނުވީމަ ްއަމުރަށް ްއެންެގވީމަ، ްރައީސް ްއޮންނާނެ  2280އަދިވެސް

ްއެކަމަކު،ް ްލެވިދާނެ. ްހުއްޓާވެސް ްަވގުތީޮގތުން ްގޮތްވެސް. ހަދާނެ

ްދޭތެރޭަގިއް ްއެމަނިކުފާާނއި ްބައްދަިއގެން ްގަިއކޮުޅގަިއ އެމަނިކުފާނުގެ

ް ްލޮލުން ްައޅުަގނުޑ ްއަޅުަގނުޑްކަންތައްކުިރގޮތް ްއެހެންވެެގން ދުށީމު.

ްއެީއް ްދޭންޖެހޭނެއޭ. ްޙުރުމަތް ްިއންސާނީ ްއިންސާނާ، ދެންނެވީ

ްއަޙްމަުދް ްަކމެއް. ްކުރަންޖެހޭ ްދޭތެރޭގަިއ ްއެންމެާނ  2285ހަމަހަމަކަމާއެކީގަިއ

ްއެހެންް ްވަިކގޮެތއް. ްބޭފުޅަކުވީމަ ްެއހެން ްަވކިގޮެތއް. ޝަފީޤްވީމަ

ްއަ ްއެއާެއކު ްދެން ްނުވާނެ. ްދަންނަވާލަްންގެންގުެޅގެެނއް ްހަމަ ޅުަގނުޑ

ްސަލާމަތީް ްބާރުތަކުން ްސަލާމަތީ ްދުށީމޭ ްލޮލުން ނޑު ްއަުޅގަ ބޭނުންވަނީ،

ްހ.ހާޖަރާގޭް ްބާރުަތުކން ްމިއެކުަލވާލާފައިވާ ްއަޅުަގނޑު ޚިދުމަތްދިނުމަށްޓަކައި

ްޢަބްދު ްސޯޓްބުރިއެްއްهللا ްކުުރ ްމަގުމަތީގައި ްމާލޭގެ ްބޭފުޅެއް، ްކިޔާ  2290ލުޠުފީ

ްއިންް ްެއއް ްއަިދްލައްަވއިގެން ްއޮޅާ ްދެއަތަްށ ްއޭނަގެ ްވަލެއް ްފަލަ ޗީގެ

ްނާށިފަތިް ްއަންބާކިަޔމުން ްދަމަމުން، ްވައިަޖހައިގެން ްފޫޓުދުރަށް ވިހިތިރީސް

ްކަރާމަތާއި،ް ްޝަރާފަތާިއ، ްއިންސާނީ ްމިއީ ްގެންދިޔަތަންވެސް. ތަޅަމުން

ްކަންތައްތަެކްއް ްމިކަހަލަ ްކަންތައްތަކޭ. ްހުތުރުލިބޭ ްޢިްއޒަތަށް އަނބުރާއި،

ްކޮށްގެެންއްސަލާމަ ްކިޔާފައި ްޚިދުމަތްދެނީއޭ ްސަލާމަތީ ްކިޔާފައި ްބާރުތަކޭ  2295ތީ

ްބެހޭގޮތުންް ްއެމީހުންނާ ްޢަދަބުތަކާއި، ްމީހުންނަށްދޭނޭ ްކުށްކުރާ ނުވާނެ.

ްޤާނޫނުގައިް ްބެހޭގޮތުްނ ްއެމީހުންނާ ްއޮްތގޮތް، ްަކނަޑއެޅިފައި ދީނުގައި

ްމުޖުތަމަޢުގަ ްބެހޭގޮތުން ްއެމީހުންނާ ްއޮްތގޮތް، ނަޑއެޅިފައި އިްކަ

ްވާހަކައިްން ްމާީޒގެ ްއެހެންވީމަ، ްފެންނާށޭ. ްމިހިީރ ްއޮްތގޮތް ނަޑއެޅިފަިއ ކަ

ްރަނގަޅުކުރަާމް ްމިކަންކަން ްއޮތްތާނަގއި ްކުިރައށް ްލިބިގަނެގެން  2300ޢިބްރަތް

ްއެހެންގޮތަކަށްް ްމުއްދަްތ ްދިގު ްވޭތުވެދިޔަ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ހިނގާށޭ.
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ްނު ްބަލިކަމުގަިއ ްހަނދާން ނޑުެގ ްއަުޅގަ ވާނަމަްދަންނަވާނަމަ،

ނުޑމެންްމިދިޔައ21ްްީއަހަރުގެްތެރޭގައ37ްްިމިވެރިކަމަށްމިވާް އަހަރުްއަުޅގަ

ް ްވިސްނާަލއްވާ. ްނަމުގައި. ްއިޞްލާޙުކުުރމުގެ އަަކްށ29ްްޤާނޫނުއަސާސީ

ް ްތެރެއިން ްނަމުގައި.21ްްއަހަރުގެ ްއިޞްލާޙުކުުރމުގެ  2305އަހަުރްޤާނޫނުއަސާސީ

ް ްމިއޮތީ ްޤާނ8ްޫބާކީަީ ްހިންގަން. ްވެރިކަން ނުއަސާީސްއަހަުރ

ް ްއޮތްތާނގަިއ21ްްއިޞްލާޙުކުރަން ްކުރިއަްށ ްދެން ްއެހެންވީމަ، އަހަރު.

ްމިހަދާް ްއިރާދަކުރެްއިވއްާޔްމިހާރު ްބަދަލުކޮށްފައި ްމިގޮތްގޮތް ްކަމެއް މިހުރިހާ

ްހެޔޮގޮތުަގިއް ްޭއެގ ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހިރާްއޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީައކީ

ްމަ ްއަޚްލާޤްގެ ްރީތި ްއަދި ްލާބަލިބޭ ްހެޮޔްމަންފާއާއި ްބިނާވެފަިއވާ  2310ްއޗަށް

ްމީހަަަކަށްް ްމަންފާއަށް،ްަވކި ްަފއިދާާއއި ްމީެހއްގެ ްވަކި ްކޮންމެހެން ރަނގަޅު

ްނޫންކަމަށްް ްއެހެންއޮތްކަމެްއ ްނަހަމަކުރަމަށް ްމީހަކަށް ްވަކި އަނިޔާައކަށް،

ްއޮތްގޮތް.ް ްިލޔެފައި ްމިައކުރުެގ ްމިބާބުގެ ްސީދާ ްހަމަ ްެއއީ ްހިނގާށޭ. ބަލަމާ

ްވާހަ ްމިސާލެްއްޖަމާޢަތްތަކުގެ ްޭއެގ ނޑު ްއަޅުގަ ްެއބަހުރި. ކަ

 2315ގެންނަކަމަށްވަންޏާްދަންނަވާާލނަން.ްއެމް.ޑީ.ޕީައކީެވސްްޕާީޓއެއް.ްއެމް.ޑީ.ީޕް

ްއިނގޭޯތް ްއެަބއޮތް ްމިހާރުވެސް ްޤާނޫނުައސާސީަގއި ްރޫޅާލިގޮތް. ހަރުގެ

ްއެމީހުންެގް ްބަދަލުަގއި ްކުެށއްގެ ްބަޔަކުކުރާ ްނުވަތަ ްމީހަކު މާއްދާއެއް.

ްފޭނެ.ްގޮސްްތަންތަނުންްލޫޓުމާރުކޮށް..މިލްކެއްްނުހި

ް

 2320ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެްއިނގޭތޯ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްމިފަހަރުްއިށީންނާނީ.ްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް
ްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއޭގެކުީރަގިއްްްއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެް ްނަންގަވަްނ ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ،  2325އާދެ،ްޝުކުރިްއޔާ.

ތ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންަބރުްރިޔާޟްްރަޝީދުވެސްްއެިދވަަޑއިގެންަފއިް

ްއޮތީމަްއެްފުރުޞަތުްއަުރވާނަން.ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް
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ްނިާޒމާބެްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްައޅުަގނޑު ްދެންމެގަިއްއާދެ، ްނެީގ ްނުކުތާއެއް  2330ްހޭ

ްމެންބަރުގެްްރަޝީދުްވަހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްެތރި ްރ.އަތޮުޅގެ ްގެްނދިޔަ ްދަްއކަވަމުން ވާހަކަފުޅު

ަެްއް ްވާހަކަތަކެ ްޚިލާފަށް ްޕްރެކްޓިސްާއއި ްބެސްޓް ްކޮމަްނވެލްތް ވާހަކަފުުޅގައި

ަްވެރިކުރުމަށް.ް ްދައްކަވާަފިއވާތީވެްއެކަންްކުށް

ް

ް2335 

ްނަންގަވަމުން،ްްްވާހަކަެދއްެކވުން:ްރިަިޔާސަތުން ްއަދިެވްސ ްނުކުތާއެއް ްނިޒާާމބެހޭ ްއާެދ، ޝުކުރިއްާޔ.

ްނެންގެވުން.ް ްރަނގަީޅ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްކަމެއްކަމަށްވަންާޏ ނިޒާމާބެހޭ

ްކުރިއަްށް ްމަސަްއކަތް ްއަޅުަގނޑުމެން ްދޫކޮށްލަދެއްާވފައި އެހެންނޫނިއްޔާ

ތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްގެންދިއުމަށްްފުރުޞަތުްއަރުަވންްއއ.ގެްޢިްއޒަ

 2340ްމަޖުދީްއިބްރާހީމަށް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ް`.ްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް،ްައޅުަގނޑުްިނޒާމާބެހޭްނުކުތާއެްއްމިނެީގްްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް

ްހިނގާކަްދީްއިްބރާީހމްްމުޙަްނމަދުްމަޖުް ްކަމެްއ ްއެްއވެސް ްޚިލާފަށް ްަގވާއިާދ ްޤާނޫނާިއ  2345ްށެއްްމިތަނުގައި

ްމެންބަރަކުްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްެތރި ްއެނގޭހިނދު ްނުވާެނކަން ްއޮތްކަމަކަށް ތަންދީފައި

ްފާޅުކުރިް ްވާހަކަދަްއކަުމން ްައމާނަތްތެރިކަމުގެ ްރައްކާތެރިކަާމއި މިތަނުގެ

ނަޑއެިޅގެ ން.ްޢަދަބުވެރިކަންްނެތީވިއްާޔްންްއިޙްތިޖާޖުކުރަމުޝުޢޫރުތަކާއިްކަ

ްހި ނިޑގެން ްނެތީވިއްާޔްޤަދަރުކެ ްމަދަދުވެރިކަން ނގަިއދާނޭ،

ނިޑގެންްހިނގައިދާނޭ.ްމިކަންްހަނދާންކޮށްދޭންވެގެން.ްޝުކުރިްއާޔް  2350ޤަދަރުކެ

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރ.އަތޮޅު ްދެން ްއާދެ، ްެމންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްހުށަހެޅުް ްޢަލީްވަޙީދު ްމެންބަރެއްެގްމެންބަރު ްތާއީދުކުރަްއވާ ްހުށަހެޅުމަށް  2355އްވި

ްޒާހިރުް ްމުޙަންމަދު ްލުބްނާ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަްތތެރި ްށ.އަތޮޅުގެ ގޮތުަގއި

ްޙުސައިންއަށްްފުރުޞަތުްއަުރަވން.ް
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ް

12ްްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްރ.އަތޮުޅގެްިޢއްަްޒަތްތެިރްމެންބަރުްމިލަދުްނމަޑުލުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް

ނުޑްްބްނާްމުަޙންަމދުްޒާހިރުްޙުަސއިންްލު ްއަުޅގަ ްއިޞްާލޙަށް ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްއަށް ް)ހ( ްމާއްާދގެ  2360ްވަނަ

ްތާއީދުކުރަން.ްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްހުށަހެޅުންތައްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހުށަހެޅުއްވި ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްެތރި ްއާދެ، ޝުކުރިއްާޔ.

ްނިމުނީ ްހުށަހަޅާ ްބަޙުސްްމަޖިލީހަށް ްމިބާބުގެ ްއެހެންވީމަ، ްދެން .

ްދެންް ްއެބަޖެހޭ. ްަކނަޑއަޅަން ަެއް ްގަިޑއެ ްައޅުަގނޑުމެްނ  2365ފެށުމަށްޓަކައި

ް ްެއއްަގޑިއިާރއި ްަވުގތަކީ ނޑައަާޅ ްކަ ްމިހާރ37ްްުއަޅުަގނޑު މިނެޓް.

37ް.ްއެހެންވީމާ،ްެއްއގަިޑއިރާއ5:27ްިއަޅުަގނޑުްަކއިރީްމިތާހުރިްަގޑިންް

ްއަރުް ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިގޮތުންްމިނެޓް ްމެންބަރުންނަށް. ްޢިއްޒަތްތެރި ާވނަން

ްފުރުޞަތުް ްބަިއވެިރވަަޑއިގަތުަމށް ްަބޙުސްއަށް ްއެރުމަށްޓަކައި ފުރުޞަތު

ްސިސްޓަމުންް ްިމ ްއާދެ، ްތެރެއިން ްނިޒާމުގެ ްމި ްއެހެންވީމަ،  2370އަރުވަން.

ްެއް ްދަންނަވާލީމާ ްދަންނަވާނަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްނަންތައް ފާހަގަކުރެވޭ

ްބޭފު ްއެފުރުޞަތުްފާހަގަނުކުރެވޭ ްއެދިަވޑަިއގަތީަމ ްއަލުން ްއިިނއްޔާ ޅަކު

ްއިންނަް ްސިސްޓަްމގައި ްމަިއކް ްއާދެ، ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހ(. އަރުވާނަން.

ބަޓަނަށްްފިއްތަވާފައިްއަނެްއާކްދެވަނަފަހަރަށްްފިއްތަވައިފިްއޔާްއެްމިތަނުންް

ްއޭރުްން ްފުރުޞަތު ްއެ ްއެހެންީވމަ،  2375އުނިެވގެންދާނެ.

ްމިހާުރްލިބިވަަަޑައިުނގަން ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްފިއްތަވާނީ. ްއެްއފަހަރު ނަވާނެ.

މިދަންނަވަނީްމިްސިސްޓަމުންްމިހާރުްފާހަގަކުރެވިފައިހުރިްަނންފުޅުތައް.ްެއް

ްތިއްބެިވް ްދެން ްއަުރވާނަން ްފުރުޞަތު ނުޑ ްއަުޅގަ ްއަދި ްނިމުނީމަ ދަންނަވާ

ްއެދެން ްައޑުައއްަސވައިެދްއވުން ްރަނގަޅަށް ްއެހެންވީމަ، .ްބޭފުޅުންނަށް.

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެިރ ްފާދިއްޕޮޅުގެ ްޢިއްޒަތްތެިރްهللا ްމާޭލެގ  2380ޢަލީ،

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްދެކުނުބުރީ ްނިލަންދެއަތޮޅު ްއިސްމާޢީލް، ްއިބްރާހީމް މެންބަރު

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްދެކުނުުބރީ ްމާޅޮސްމަޑުލު ްރިޔާޟް، ްމުޙަންމަދުަު މެންބަރު

ްިޢއް ްއުތުރުބުރީ ްައރިއަތޮޅު ްފާއިޒް، ްޢަލީ ްމެންބަރުްމެންބަރު ޒަްތތެރި

ްމެންބަރުްރިޔާްޟް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއިބްރާހީމް،ްކޮޅުމަޑުުލގެ ްމަޖުދީ މުޙަންމަދު
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ްޝަރީފް،ް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްކޮޅުމަޑުުލގެ  2385ރަޝީދު،

ްޙަލީމް،ް ްޢަދްނާން ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީ ހުވަދުއަތޮޅު

ްމެން ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީ ްސަމީރު،ްތިލަދުންމަތީ ްއަޙްމަދު ބަރު

ްމިް ްއާދެ، ްއިބްރާހީމް. ްނިޒާރު ްމޫސާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ފެލިދެއަތޮޅު

ްއެް ްެއހެންނޫނީ ްރަނގަޅީ. ްފިއްތަވާނުލެްއވިްއޔާ ްއަލުން ްދެން މެންބަރުން

ްއެހެްން ްއަނެއްކާ ްހިމެނިގެން ްތެރޭގައި ްމީެގ ްއަނެއްކާ  2390މެންބަރަކު

ްއާދެ، ްގެއްލޭނީ. ްފުރުޞަތު ްމެންބަރުންްްމެންބަރަކަށް ްތިއްބެވި ްދެން އަދި

ްދަންނަވާލާނަން.ް ްގޮތުްނ ްއެރުވުމުގެ ްފުރުޞަުތ އަޅުަގނޑު

ްވިދިގެްން ްއޭގެ ްއަނެއްކާވެސް ްމިހާރު ްދެން ްއާެދ، )ވަގުުތކޮޅަަަކަށްފަހު(.

ްމުޙަންމަދުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްދަންނަވާލާނަން. ްލިސްޓް އަންނަ

ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއައްުޑއަތޮޅު ްއަސްލަމް،ްނަޝީދު، ްމުޙަންމަދު  2395މެންބަރު

ްފާދިއްޕޮުޅެގް ްޠާހިރު، ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި އަްއޑުއަތޮުޅގެ

ްފާދިއްޕޮުޅެގް ްޞާލިޙް، ްމުޙަންމަދު ްއިްބރާހީމް ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއުތުރުބުރީް ްތިލަދުންމަތީ ްއިބްރާހީމް، ްޙުސައިން ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަޙް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރިްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލެއަތޮޅުެގ ްމުޢިއްޒު، މަދު

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަްތތެރި ްކޮޅުމަޑުލުގެ ްދީދީ، ްއަޙްމަދު ްމާރިޔާ  2400މެންބަރު

ްލުބްނާް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީ ްމިލަދުންމަޑުލު ްއަފީފް، ޙަސަން

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްދެކުނުބުރީ ްމިލަދުންމަޑުލު ްޙުސައިން، ްޒާހިރު މުޙަންމަދު

ްޢަ ްމެންބަރުްމެންބަރު ްޢިއްޒަްތތެރި ްެދކުނުބުރީ ްހުވަދުއަތޮޅު ްމުޙަންމަދު، ލީ

ްޢަބްދު ްޢަބްދުهللا ްމެންބަރު ްފުވައްމުލަުކ ްލަޠީފް، ްމުޙަންމަދު.ްهللا މަސީޙް

ްއާެދ،ް ްދަންނަވާާލފައި. ްފުުރޞަތުއަރުވަްނވީތޯ ްއަުޅަގނޑު  2405އަދިވެްސ

ްއާދެ،ް ް)ަވގުތުކޮަޅކަްށފަހު(. ްަބލައިލާނަން. ނޑު ްއަުޅގަ އަދިވެްސ

ްއަނިލް،ްރައީސުލް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްއަޙްމަދު،ް ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީ ނިލަންދެއަތޮޅު

ްޢަބްދު ްޢަބްދުލްމުޙްސިން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަްތތެރި ްދެކުނުބުރީ ،ްهللاއަރިއަތޮޅު

ްދީދީ ްއިބްރާހީމް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި  2410،ްފުވައްމުލަކު

ްސަލީމް،ް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
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ްޠާރިޤް،ް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީ މިލަދުންމަޑުލު

ްޙުސައިން،ް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީ މިލަދުންމަޑުލު

ްއަދި ްޝަފީޤް. ްއަޙްމަދު ްމެންަބރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެއްަބިއްމުލަކަތޮޅު ެވސް

ްއިތުރުކުރަން.ް ްއަޅުަގނޑުމެން ްލިސްޓަށް ްއެދިވަޑަިއގަންަނވާ. ްއެބަ  2415ބޭފުޅުން

ްބޭފުޅުންގެް ްއެހެން ްދެން ްޤަސްދުކުރަން. ްކުިރއަށްދާން ނޑު ްއަޅުގަ ދެން

ްމިހާރުް ްލިސްޓްކުރެވިެގންދާނީ. ްއިތުރަށް ްހީަވނީ ްއަޅުަގނޑަށް ނަންތައް

ްދެންމެގައިވެް ްގެއްލެމުންދާތީ. ްހިނގައްެޖްވަގުުތކޮޅު ްމިމަސައްކަަތށް ސް

ް ނޑާފައި ްކަ ްފަސްމިނެޓްވެސް ްއެ ްއެހެންވީމަ، ްފަސްމިނެޓް. 1ްހަތަރު

ް ްފުރުޞަތ37ްްުގަިޑއިރާ ްފުރަަތމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއަުރވާގޮތަށް.  2420މިނެޓް

ްމެންބަރުް ްިޢއްޒަްތތެރި ްނުކުތާއެްއްމުލަކަތޮޅު މިއަރުވަނީ،ްއާދެ،ްނިޒާމާބެހޭ

ްއަހްމަދުްޝަފީޤް.ް

ް

ްކުތާ()ނިޒާމާބެހޭްނު

ް2425 

ްބޭނުންވަނީްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަހްަމދުް ްފާހަގަކޮށްލަްނ ްގޮތުން ްނުކުތާއެްއގެ ްނިޒާމާބެހޭ ްއަޅުަގނޑު

ްއެންމެފުރަތަމަްްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްވާހަކަދައްކަްނ ްދެބާބަށް ްވާހަކަދެކެވުުނ އެންމެފަހުން

ް ްމިތިބ17ްްައަތްނެގި ްމިތާ ްެނގިން. ނޑު ްއަުޅގަ ްެތރޭގައި ްމީހުންގެ

ްއެނގިވަޑަިއގަންނަވާނެ.ް ްދެމެންބަރުންނަށް ްއަތޮުޅގެ އަޅުަގނުޑގެ

ްނުހިމެނޭ.ް ްލިސްޓްަގިއވެްސ ްނަމެއް ްައޅުަގނުޑެގ  2430އެދެފަހަރުވެސް

ނޑުްހަމަްކެްތކުރީ.ްއަެނއްާކްމިފަހަރުވެސްް ފުރުޞަތެއްވެސްްނުލިބޭ.ްއަުޅގަ

ްެނގިން.ް ްބުރުަގއިވެސް ްދެވަނަ ްނެގިން. ްބުރުގައިެވސް ްފުރަތަމަ އެންމެ

ްމެދުގަިއް ްއަޅުަގނޑާ ްމިދިޔައީ. ްފަހަތަށް ްއެންެމ ްބުރުގައި ތިންވަނަ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްުނަވތަ ްގެންުގޅުްއވަނީތޯ ްަވކިގޮެތްއ ރިޔާސަތުން

ްހިނގާކަމެއްތޯ.ް ްކިހިނެއް ްމިއީ ްގަންނަވަނީތޯ. ްބިރުފުޅު  2435ވާހަކަދަްއކަފާނެތީ

ްހަަމް ނޑުވެސް ްއަުޅގަ ްހީވަނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްެއއްއުސޫަލކުން ކޮންމެވެސް

ްލިބެންޖެހޭނެްމި ްފުރުަޞތު ްއެއްފަދައިން ްމެންބަރުންނެކޭ ްއެހެން މަޖިލީހުގެ
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ް ްއިނގޭތޯ. ނުޑ3ްްކަންނޭނގެ ްއަޅުގަ ްދިމާވީމަ ްމިގޮތަށް ްފަހަރު ަވނަ

ްފާހަގަކޮށްލީ.ް

ް2440 

ް

ޝުކުރިއްާޔ.ްއާެދ،ްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުްތިހެންްވިދާޅުާވިއރުްމީގެކުީރގަިއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ނެޑްއްފުރުޞަތަ ްއަުޅގަ ްއިީނީކ ނޑީަގއި ްިމގޮ ްއެދިވަަޑިއގެންނެވިއިރު ށް

ފަހަރަކުްއެހެންްހަދާކަށްްއަޅުަގނަޑކަްށ3ްްނޫން.ްއެހެންވީމަ،ްތަކުރާރުކޮްށް

ްތިވިދާުޅާވް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްތި ްއެހެްނީވމަ، ްނުލިބޭ.  2445ފުރުޞަތެއް

ްކަްނނޭނ ްނޫން ނުޑވީމާ ްއަުޅގަ ްކޮންމެހެން ްތިވިދާުޅވަނީ ްދެންްއެްއޗެްއ ގެ.

ނުޑް ްއަުޅގަ ްިސސްޓަމުން. ްމިއައީ ްަނންފުޅު ްމެންބަރުގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ްކުރީަގއިެވްސް ްމީެގ ްއެނގޭ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްގޮްތ. ްމިކަންކުރާނެ ދެންނެވިން

ްހިތްޕުޅުހަމަނުޖެހުންްހިނގާދިޔަކަން.ްއެހެންވީމަ،ް ްމެންބަރުންގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ްކުރިް ްއަދި ްއޮތީމަ، ްއައިސްަފިއ ްެއގޮތަށް ްާވހަކަދައްަކވާނެްއެވާހަަކ  2450އަށް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްފަސޭހަފުޅުވެދާނެކަަމށް ްއެނގިަވޑަިއގެންފަިއްއޮތުން މެންބަރުން

ްކަންނޭނެގް ްނުނިކުތީސް ްމިމައްސަލަ ްއަރުވަމުންދިޔައީ.ްދެން ްފުރުޞަތު މި

ްކުިރއަްށް ްއަުޅަގނޑު ްނުދަންނަވާ ްނަންފުޅު ްމެންބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެހެންނަމަވެސް ްގެންދިޔަނަމަ. ްނުވާނެ.ް، ްރަނަގޅުގޮަތކަށްެވސް އެއީކީ

ްއުތުރުބުރީް ްއަިރއަތޮުޅ ްގެންދާނަން. ްކުިރއަށް ްއަޅުަގނޑު  2455އެހެންވީމަ،

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމާލެއަތޮުޅ ްމުޙަންމަދު، ްޙުަސއިން ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ްޢަބްދުލްޙަމީދު، ްއިސްމާޢީލް މެންބަރު

ްއަޙްމަ ްމެންބަރުްމެންބަރު ްޢިްއޒަްތތެރި ްދެކުނުބުރީ ްުހވަދުއަތޮުޅ ްޒާހިރު، ދު

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީ ްމިލަދުންމަޑުލު ްޢަލީ، ްވަޙީދު މުޙަންމަދު

ްރަޝީދު،ް ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮޅުމަޑުލު ްރަމީޒު،  2460މޫސާ

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީ ްތިލަދުންމަތީ ނަޞީރު،ްهللا

ްހައްދުންމަތީްފާދި ްއިބްރާހީމް، ްޙުސައިން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި އްޕޮޅުގެ

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަްތތެރި ްހައްދުންމަތީ ްމަނިކު، ްމޫސާ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި
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ްރަޝީުދް ްޙުސައިން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮޅުމަޑުލު ްނަޢީމް، މުޙަންމަދު

 2465ް.ޙަސަން.ްއާދެ،ްނިޒާމާބެހޭްނުުކތާއެއް.ްކުިރއަށްްގެންދަވާ

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް  

ްަގވާއިުދގަިއްްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްހަނދާންާވގޮތުަގިއ ނޑު ްައޅުގަ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްމިބުނަނީްްޙުަސއިންްުމޙަްނމަދުް ްަގވާއިުދަގއި ްއޮތް ްހަމަޖައްސަވާަފއި ްމަނިކުފާނުމެން  2470ްބުނަނީ،

ްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްލިޔުމަކުން، ްއިޞްލާުޙްފުރުޞަތުދެއްވާނީ ްހުށަހަޅާފައި ސިޓީއަކުން

ްބޭނުންވާް ްވާހަކަދަްއަކން ްނުވަތަ ްފަރާތްތަކުން ްބޭނުންވާ ހުށަހަޅަން

ްއެދުމުންނޭ.ް ްފްލޯރގަިއ ްމަޖިލީހުގެ ްދެން ްއެދިފައި ްލިޔުމަކުން ފަރާތްތަކުން

ްތިަޔް ްނޯޓްކުަރއްވާަފއި ްއަތްނެގުމާެއކު ްހަމަ ްމިހާރު އެހެންވީމަ،

ްފުރުޞަތުް ްއޮތްޯތްއިޢުލާނުކުރަްއވަނީ ްސިޓީލަްއވާފައި ްެއ  2475ދެއްވާކަމަށް.

ްބައްލަވާފައިތޯްތިްއިޢުލާނުކުަރއްވަނީ.ް

ް

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް2480 

ްނެންގެިވްނުކުާތްަގވާއިުދގަިއާވްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްއާދެ،ްިޢއްޒަތްެތރި ޝުކުރިއްާޔ.

ްއެހެންވީ ްއޮންނަނީ. ްޢަމަލުކުރަން ްެއގޮތަށް ްއަޅުަގނޑުމެްންގޮތުގެމަތީން މަ،

ްލިސްްޓް ްބޭުފޅުންގެ ްއެދިވަަޑިއގެންނެވި ްލިޔުމުން ވާހަކަދެްއކުމަށް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްނެިތއްާޔ ްލިސްޓްގައި ްބަލާފަިއ އަޅުަގނޑުމެން

 2485އުނިކުރާނަން.ްދެންްއިތުރަށްްއަނެއްާކވެސްްދެބޭފުޅެްއގެްނަންފުޅުްއެބައޮތް.ް

ްއަ ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީ ްޒުބައިުރ،ްއަރިއަތޮުޅ ޙްމަުދ

ްއިބްރާހީމް. ްޢައްބާސް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީ ްހުވަދުއަތޮޅު

ްޅ.އަތޮޅުެގް ްނުކުތާއެްއ ްނިޒާމާބެހޭ ްއެބައޮތް. ްނަންވެސް މިބޭފުޅުންގެ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙުސައިްންއިބްރާހީމް.ް

ް2490 
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ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއިނގޭތޯ.ްްއަޅުަގނޑަށްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ްއުޭޅހެން ްމައްސަަލއެއް ްސިސްޓަމުގެ ްމި ްީހވަނީ

ްޢަބްދުްްވާހަކަެދއްެކވުން:އިްބރާހީމްް ްއެއީ ްހަަމްهللاއަޅުަގނުޑގެ، ްސިކުންތުގައި ްއެއް ްހަމަ ްދެމީހުން ާއއި

ްިއނީ.ްއެކަމަުކ،ް ްބަލަން ްއަުޅަގނޑު ްޮއބާލެވުނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ  2495ޔަޤީނުންވެސް

ްެއކަ ްމިލައްވާލީ. ްދެވަނަބުރަށް ްދިއްލިފައިްމާފަހުން ްރަނަގަޅށް މަކު،

އިނީވެސް.ްމަސަްއކަތްވެްސްުކރޭ.ްއެީއްކޮންމެފަހަރަކަށްވެްސްާވގޮތް.ްދެްން

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްބާބެއްެވސް ްމުހިންމު ްވަރަށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއަދި މީގެކުރިން

ްނުދަންނަވަްން ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްހިނަގއްޖެ. ްލިބި ނުވެސް

ްއަޅުަގނ ްޒާތީގޮތުން ްެއވާހަަކްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްއެެހންވެ ްއޮންނަކަމެކޭ.  2500ޑާ

ނޑަްށވެސްްއެހެންްދިމާވޭްއެބަ.ް ްދަންނަވާލީްހަމަ.ްއަޅުގަ

ް

ް

ޝުކުރިއްާޔ.ްއާެދ،ްސިްސޓަމްްހަމަްދައްާކގޮތަށްްައޅުަގނަޑށްްދެންނެވޭނީ.ްްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންް

ްބައިވަުރް ްއެހެން ްފިއްތަވާލާއިރު ްބޭފުޅަކު ްއިންނެވި ްކައިރީަގއި  2505ދެން

ްލިބޭްބޭ ްނަންތައް ްކުރިން ްހަމަ ްފިއްތަވާަލއިފިއްޔާ ްއެަވގުތު ްހަމަ ފުޅުންވެސް

ްވަގުުތވެްސް ްމިހާރު ްކޮންމެއަކަސް ްދެން ްއެރުވޭނީ. ްފުރުޞަތު ބޭފުޅުންނަށް

ްއޮންނާނެް ްައދި ްޖަލްސާއެއް ްމިރޭގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ހަމަވަމުންދާތީ

ްނުކުތާ ްނިޒާމާބެހޭ ްދަންނަވާލަން. ްމިފުރުޞަތުގައި ްއަދިްވާހަކަެވސް އެއް

ްކުރިައްށް ްާއދެ، ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމުލަކަތޮޅުެގ  2510ބޭނުންފުޅުވަނީތޯ

ްގެންދަވާ.ް

ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ްނިޒާމީްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްދެންމެ ނޑު ްއަޅުގަ ްބޭނުންވަނީ ްފާހަގަކޮށްލަން ްހަމަ  2515ްއަޅުަގނޑު

ްދެންނެްވާހަަކެދއްކެވުްނ:ޝަފީޤްް ްަނގާފައި ްރިޔާސަތުަގިއްނުކުތާއެއް ްދެންނެީވއަީކ ްވާހަަކއެއް ވި

ްރިޔާސަާތް ްމަޖިލީހުގެ ްނޫން. ްިނސްބަތްކޮށެއް ްބޭފުަޅކަށް ްވަކި އިންނަ

ްކުީރް ްެއހެންވީމާ، ްދެއްވަނީ. ްފުރުޞަތު ްރިޔާސަތުްނ ނިސްބަތްކޮށް.
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ދެޖަލްސާގައިްރިޔާސަުތގައިްޮކންމެްބޭފުޅަކުްއިންނެވިކަމުގަިއވިޔަސްްެއެއްއް

ްބަލަ ްއަޅުަގނުޑ ްއަޅުަގނޑާމެުދްނޫން ްެއގޮތަށް ްރިޔާސަތުން  2520ނީކީ.

ްއެގޮތަްށް ްމަނިުކފާނު ްއެހެންވީމާ، ްފާހަގަކުރަނީ. ނުޑ ްއަުޅގަ ކަންކުރިކަން

ްރިޔާސަާތް ްހާމަކޮްށ، ްނޫންކަން ްވާހަކަެއއް ްރަނގަުޅ ްެއއީ ވިދާޅުވީމަ

ްއަޅުަގނޑުްމުޚާޠަބުކުރީްއިނޭގތޯ.ްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް

ް2525 

ްއެހެްންޝުކުރިއްްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްބަލަިއގެންފިން. ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، ާޔ.

ދެންނެވުނީ،ްޒާީތގޮތުންްއެކަްންކުރީކަމަށްްވިދާުޅވީމަ،ްމިތާްއިންނަްމީހަކުް

ްއެހެންވީމާ،ް ްއަންނާނީ. ްމީހަކަށް ްވަކި ްކުރާކަމަށްަވންޏާ ްެއކަން ޒާތީގޮތުން

ްހިތްޕު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްެއްއޗަކުން ްދެންނެވި ޅުްއަޅުަގނޑު

ްމައްސަލަެއްއް ްއެއީކީ ްއެދެން. ްމަޢާފަށް ްެއކަމާ ނޑު ްއަޅުގަ  2530ހަމަނުޖެހެންޏާ

ްނޫން.ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.ްއާދެ،ްކުިރއަށްްގެންަދވާ.ްޢަބްދުލްމުޙުސިން.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްދަންނަވާލަްއަިރއަތޮޅުްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްގޮތުްނ ްނުކުތާއެްއގެ ްނިޒާމީ ނޑު ްއަުޅގަ  2535ްންްޝުކުރިއްާޔ.

ްމިްްهللاޢަބްދުލްުމްޙސިންްޢަްބދު ްފެންނަނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްރިޔާސަތުން ްައއްަސވާފަހަރު ްވޯޓަށް ްބޭނުންވީ،

ްފަހަރަކުވެްސްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކޮންމެ ްތަޢާރަފެއް ްކުޑަ ްބެހޭގޮތުން ްސިސްޓަމާ މައިކް

ްމިޢިއްޒަތްތެިރް ްމިހާރު ްއެދިަވޑަިއގަންނަވަްންދަންނަވަން.ްއޭރުން ދެއްވާފައި

ްއިތުރަްށްމެން ްއޮުޅން ްވަަޑއިގަންަނވާ ްމިއަރާ ބަރުންނަށް

ނޑަކަށްްނުފެނޭ.ްެއވާހަކަްދަންނަވާލަން.ް  2540އަރާަވޑަިއގަންނަވާނެކަަމކަށްްައޅުގަ

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ްހީވަީންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންް ނޑަށް ްއަޅުގަ ްމަޢުލޫމާތު ްސިްސޓަމާބެހޭ ްއާދެ، ޝުކުރިއްާޔ.

ް ްމޭޒުޮކޅުމަތީގަިއ ްަގއިމުވެްސްތިބޭފުޅުންގެ ްހުންނާނެހެން. ކަރުދާހުގަިއވެސް

ްނިޒާމާބެޭހް ްއިތުރު، ްމިހާރު ްއެހެންވީމާ، ްހުރި. ްގިނަުދވަްސވަންދެން ވަރަށް

 2545ްނުކުތާއެްއ،ްހއ.ގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމުޢިއްޒު.

ް
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ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ަުބުރީްމެންަބރުް ްމުސްތަޤިއްލުްކޮމިޝަންތަކާިއްްއާދެ،ްއެޖެންާޑގެްމިހާރުްހިމަނާފައިްއެބައޮތްްތިލަދުންމަތީްއުތުރު

ްހުށަހެޅުން.ްްއަްޙމަދުްމުިޢއްޒުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިޞްލާޙުަތްއ ްހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ ްމެންބަރުން  2550މަޤާމުތަކަށް

ްޑްރާފްޓްކުާރް ްދިރާސާކޮްށ ްވެއްިޖއްޔާ ްއެނގިަފއިާވގޮުތގައި އަޅުަގނޑަށް

ްބެހޭގޮތުންް ްއެކަމާ ްމާހިރު ްފަންނީ ްގެންނެވި ކޮމިޓީއަށް

ްއެނޯޓުަތްއްތަ ްއެހެންވީމާ، ްއެބަހުރި. ްނޯޓުތަކެއް އްޔާރުކުަރްއވާފަިއވާ

ްއޮތްކަމުގަިއވިަޔްސް ްއިނގިރޭސިބަހުން ްއެ ްހުރިކަމަށްވަންޏާ ތައްޔާރުކޮށްަފއި

ްވަރަްށް ްއެލިބިްއޖިއްޔާ ްފެށެންވާއިރަށް ްޖަލްސާ ްމިރޭ ނޑުމެންނަށް  2555އެއަުޅގަ

ްިރޔާސަތު ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްއެހީތެރިކަމަކަްށވާނެ. ްލިބޭނެގޮތްްބޮޑު ްނ

ްއިންނެވީމަް ްބޭފުޅެްއ ްއެހެން ްިރޔާސަތުަގއި ްމިއަދު ހައްދަވައިެދއްވާތޯ

ްދަންނަވާލީ.ްކުރީަގއިެވސްްދަންނަވައިފިން.ްް
ް
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ްކަންަތްއްްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންް ްތިއިޝާރާތްކުރެއްވި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ްއާދެ، ޝުކުރިއްާޔ.

ްޑްރާފްޓިންގްްއަޅުަގނޑަްށވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްގުިޅގެން ްއެކަމާ ްެދން އެނގޭ.

ްފޮުނވައިެދއްވުމަށް.ް ްއެ ްދަންނަވާލާނަން ްކިބައިްނ ްމުޤައްރިރު ކޮމިޓީގެ

 2565ރިޔާސަތަށްްއެްލިބިގެންްމެންބަރުންނަށްްފޮނުވަންޏާްފޮނުވޭނީ.ްއެހެންވީމާ،ް

ްބަލާނަ ްކޮށްދެޭވތޯ ްެއކަން ްއަޅުަގނޑުމެން ްއޮްތގޮތަކަށް ްކުެރވެން ން.ްއެކަން

ްގަޑިވެްސްޖެހުނީ.ްދެން،ް ނުޑްޖަލްސާްނިންމާލާ ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،ްމިއަދު

ް ްއޮންނާނީ ްޖަލްސާއެއް 27ްްމިމަޖިލީހުގެ ާވ2777ްްނޮވެމްބަރ

ް ްމިރޭ ްއާދެ، ްރޭ، 8137ްްއަންގާރަުދވަހުގެ ްربްهلل والحودަގއި.

 2570ްޖަލްސާްނިމުނީ.ް.العالوين
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